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 מחוייב שמים ירא אדם דכל לחדש לפענ''ד
 יסמוך ולא טליתו' על בעצמו הציציתלעשות

 שמבואר מה דלפי עבורו. יעשו שאח~ם מהעל
 שיש ולא הציצית שיעשה הוא המצוה ד~קרבפוסקים
 הוא דהמצוה רק ציצית' בלא בגד ילבוש שלאאיסור
 בש''ע ו~איתא ציצית' בו לעשות מח~יב שלובשדהבגד
 לעשות בידו שאין דבשבת הר"י שיטת י''ג סימןאו"ח
 ולא ציצית' בלא בגד ללבוש רשאיציצית

 ה~
 כמבטל

 מקיים הציצית שעושה שבזה שכן וכון ע"ש.המצוה
 שיעשה לאחר מצוה אם המצוה ידי יוצא במההמצוה
 שהמצוה כון הציצית' עושה כשר ישראל אם אףעבורו'
 עבורו' יעשה שאחר מה מועיל אינו האדם עלמוטלת
 מקדש האיש ~ש קידושין ~"ד תוספות סברתכדוע

 שליחות. ש~ך לא שבגופודבמצוה

~~~~
 אין מ"מ הציצית' עשיית הוא שהמצוה דאף לומר
 הוא שהמצוה רק בפועל' העשיה עלהמצוה

 וכעין ציצית' בו יהיה שילבש שהבגד להשתדלשיראה
 מילה' גבי כ''ט) (דף קידושין ~"ד התוספותסברת
 לא דמש"השכתב

 ה~
 גרמא שהזמן עשה מצות מילה

 ההוא והעסק נימול' בנו שיהי' שישתדל שהמצוהכון

 מילת צורך ~כן יט~ח בלילה ובין ביום שבין זמן לואין
 אסור שיהיה כן נימא נמי בשבת גם דא''כ ע''ש'בנו

 אם המצוה' כמבטל דליחשוב ציצית בלא בגדללבוש
 שיראה להטריח שמח~יב רק הוא דהמצוהנאמר
 לעשות יכול היה וזה ציצית' בו יהיה שילבוששהבגד

 השבת.קודם

~~~
 המצוה ש~קר רק כן' אינו ציצית דמצות ודאי
 ~"ד תוספות שסיים כמו הציצית' עשייתעצם

 של גופו על שתלויה מצוה הוא הציצית אבל וז"ל'שם
 ה~ ואיאדם'

 בזמן תל~' מצוה הי' האשה מחייבינן
 ע''ש. פטורההלכך

~~~~~
 אחד שכל לדעתי העשיה' הוא המצוה ש~קר
 שיעשה לאחר שיצוה ולא בעצמו' לעשותמחוייב

 עבורו עושה אחר דאם אף המצוה' שיק~ם כדיעבורו
 דה~ המצוה' שמבטל חשיבלא

 בו יש שלובש הבגד
 ש~נו מי כמו יחשב מ"מ יותר' מח~ב ואינוציצית
 שמבטל חשיב שלא דאף בציצית המח~יבת טליתלובש

 הטלית ללבוש מח~ב אדם דכל אמ~נן מ''מהמצוה'
 לק~ם אחד כל מח~ב ה''נ כן בציצית' שיתחייב~י

 וכנ"ל. הציצית' בעצמו ולעשותהמצוה
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 על יד של חפילין והניח יד'אטר ~י~ מעולם אשר באחד שאלתו ובדבר ~גיעני'

~ 
 ימינו

 ועחה שם. ובאחרונים כ"ז סימן או''ח בשו"עכמבואר
 על לעהמונג) (~נקרא ~אב~ם ליאוח חולי אחזול''ע
 יכול ולא רפואה לו למצוא נלאו ו~רופאים ~יושחי

 שוםלעשוח
 חפילין מניח איננו וגם בי~ו' מלאכ~

 יניח ~אם עליו. על אוחם קושר אחר איש זולתמעצמו
 עלמעתה

~ 
 ~אשר אנשים' כשאר שמאלו

~ 
 שתי עתה

 על כמקדם רק יניח או וש~ם' כהיםידיו
 דזה ימינו' ~

היה
 ה~

 ע"כ. עתה' עד שלו כהה

~''~~~
 השל דיניח נראה

~ 
 כל כשאר שמאלו על

 דהדין ~יו בשתי שולט אם לי דמהאדם'
 בשום כח לו אין אם לי ומה אדם' כל של בשמאלושיניח

~~~
 לשיטת

 המרד~
 ~ס"ק כ"ז סימן במג"א הובא

ט'~
 הורגל דאם שהאריך, השקל במחצית ו~י''ש

 איטר ~ן לו אין כך נולד לא אם איטר להיותאח"כ
 להשגיח לנו דאיןע"ש'

 מ~
 מה כפי רק אח"כ שנעשה

 איטר שנולד ~ון להיפוך, כאן לומר יש ולכאורהשנולד.
 בדגול מבואר אמנם בימין. ויניח שנולד כמויעשה
 דהוא היכא דוקא דזהמרבבה

 הורג~
 ע"י אבל בעצמו'

 ושפיר הורגל בתר דאזלינן מ~ים כו''עחולי
 איטר' ה~

 כח בלא ש~ם ~יו' בשתי חולי באחזו דידן בנ~וןאף

 אדם. כל של בשמאל שי~ח דינו להיות חזר שוברח''ל'

~~~
 לעיין דיש

 בדב~
 דלכאור~ מרבבה' הדגול

 יש
 ה' סימן אהע"ז בשו''ע דאיחא להאלדמוח

~סעיף
 י'~

 פסול אדם דבידי דהדין דכה' פצוע לענין
 דיעוח' שני ה~ חולי ע"י נת~וה ואם כשר' שמיםוב~י

 א"כ עיי''ש. פוסל והרא"ש מכשירהרמב"ם
 אם כאן גם לומריש לכאור~

 כבידי ~וי איטר' חולי ע"י נעש~
 רק ~רגלו אחר הולכן ואיננו בכך' עצמו ש~ר~לאדם

 שנולד.כפי

~~~~
 הרא"ש לשיטת דאף שם' מאיר בביח מבואר
 פשיעה ע"י באה המכה אם דוקא זהדפוסל

 אם אבל כו''ד~יה
 המכ~

 ~יבה שום בלי באה
 הנ"ל חולי אותו וא''כ שמים' בידי דחשובהרא"ש מוד~

 ד~ול~ן מודים כו"ע וא''כ בדבר' פושע אינושהוא
 ו~ב~ כעת' כחואחר

 כל של בשמאל ומניח הדגמ"ר
אדם.

~~~~~
 מ~~ בביאורי

 בנעט מ~כי רבי להגאון שם
 משום וז''ל' הב''ח בסברת שביאר שם'זצ"ל
 כהה יד הימין שיהא תרתי' בעינן בימיןדלהניח

 בשמאל להניח אבל שכנגדו' הכחיבה שיהא גםדידיה'
 דלהניח מבואר שם. עיין כו' טעמא בחד ליהסגי

 אינו ימינו יד ואם יותר' עדיף אדם כל שלבשמאל
 שיטות שיש בפרט בשמאלו, יניח כעת' משמאלוכהה
 עיין יד' איטר כלל פוסק דאי~ו ז"לרש''י

 מרד~
 שם

 שם. ע~ןובביאור

 י~י~ו~~~י
 ~~ו~~ו ~י~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~~~

 ו~ו~
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 נשפך וא~''כ ונגמרו' תפילין הסופר ~כתב~~~~.
 בתוך דיו טפת ונפל בהעט' היה אשרהדיו

קו~
 הקדוש' השם של באותיות ובהם האותיות

 ועומדים מאומה נ~סרו לא הם שלימ~םוהאותיות
 הראשון.במצבם

~~~~~
 מ''ש הסופר

 הפ~
 מגדים

 ~או''~
 סימן

 העזר שבאבן בפלוגתא דתליא ט''ו ס''קבמ"ז ל''ב~
 כלל שמים מלאכת בספר אבל ה'. ס~ף קל"אסימן
 מודה הרמב''ם דגם וז''ל כתב ט''ז ס"ק בינהוא''ו
 וכן כלל. נראה ואינו מכוסה הת~תון שכתב כוןדפסול
 אלא נ~לקו לא כאן דעד הסברא' מצד לפענ"דנראה
 העליון כתבאם

 המכוסה הת~תון כתב אבל כתב' ה~
 גוף על לתה דיו נפלה ואם כתב. הוי לא עלמאלכולי

 לדעת הל~ה' הדיו את והסיר נתיבש שכברהאותיות
 י"א ס"ק קכ''ה סימן שמואל הבית שהביאהלבוש
 משום דכשר שהעבירו זהב לעפרות דדמי משוםכשר'
דלא

 ה~
 לא הל~ה ה~ו נמי והכ בעלמא' כסוי אלא

 היבשה עםנתערבה
 וה~

 כמו
 כס~

 אבל בעלמא.

הב"~
 בדיו גם ופוסל הל~וש על ~ולק שם באהע''ז

 שם וכ"כ וכו'' תוכות ~ק משום שהעבירו,ל~ה
 וכן הב''~' ~עת הוא דהעיקרמגדים הפ~

 נרא~
 לפענ"ד

 אברר לכן באפילה' כעיור אילך ולבל עכ''ל.לה~מיר
 השפילה. דעתי כפיכשמלה'

א~
 ט"ו ס"ק זהב משבצות ל''ב סימן מגדים ~~~~

 על דיו טפת נפל ואפילו הלשון' ~זה~כתב
 ובית סק"ט' קכ''ה סימן העזר אבן בט~ז פוסלהאות
 פירש י''א אות שםשמואל

 דב~
 הזה באופן הלבוש

 דנפל וה~נו כלל' האות נפסל ולא אות על דיובנפל
 אם אז כראשונה' הוא והר~ ממש קוו עלהטיפה
 כאן ג' בסעיף ז~ב עפרות כזרק הו"ל מקודםנתייבש

 וע''ש. ג~דהדמהני

~~~~~
 כוונתו

 דבל~
 דכתב לן ק~מא האות' עדי~ן

 ~בעינן נפקא לא ספיקא ומד~ כתב'מבטל
 בגט הן לשמה כתיבה ב~נן ואנן אי"ה. לקמןלמימר
 אפילו ~ראה וכו'. מעכב א~ד דאות בתפי~ן שכןוכל
 על דיונפל

 קו~
 מבטל כתב לומר יש ממש' האותיות

 שלא כ תפילין' לשם שלא ועליוןכתב
 בכוונ~

 נפל,
 כ"ג אות אב~הם מגן ועיין ~אמרן' דיעבד אףופסול
 יש והנה שם~ ערוך ~שול~ן שכתוב מה על א~~פירוש
 בכאןלי

 הרהו~
 לפרטם. הנני אמרתי דב~ם

~~
 שם שמואל ובית ס"ה קל"א ~מן העזר דבאבן
 ואינו כלום עליון כתב אין דיו גבי על דיו ה''אות
 כלום' לאו דיו גבי על דיו כ כלל' לכהונה אפי'פוסל
 תפילין כתב כן ואם ~ע''ש. ד~וששין אומרים ישאבל
 ע~ה' וצורתה בכוונה שלא דיו האות על כך א~רונפל
 למ~לוקת' באנו עליהם' לשמה שלא דיו העביראו

 רבינו עכ''ד פסול. אמ~ם ולהיש כשרלהר"מ
 הטהור. בלשונומגדים הפ~

~~~~~~ 
 לנו שרמז הש"ס סו~ת אעתיק

 ובמה הקדושים אמרותיו בקיצורמגדים הפ~
 על דיו טיפת נפל דאם שכתב מה אפת~.דס~ם

האותיות ק~
 תל~

 שהם אומ~ם והיש הרמב''ם בפלוגתא
 הדב~ם מקור קל"ה. סימן העזר באבןהרשב"א

 ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~~
 ~~~~ו.

 ~ו~~'~ '~~~~ ~~~~''~ ~~''~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~''~
~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~וו~ ~~~ו~ ~~~ו''~ ~~~~~~~~~~
~''~~~''~~ 

 ~~~''~ ~~~ ~~וו~
~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~ 

.~~''~~~~ 



~ ~

~ ~ ~

~י~~
 ג

~~~~  שכתבו גט חסדא רב אמר ע~א כ' דף גי~ןבש"ס
 למחלוקת באנו לשמה קולמס עליו והעביר לשמהשלא

ר~
 דת~א ורבנן' יהודה

 ה~
 את לכתוב צ~ך ~היה

 דלת בו ה~ל ולא וטעה יה~ה לכתוב ונתכוןהשם
 ומקדשו קולמוס עליומעביר

 וחכמים יהודה' רבי דב~
 יעקב בר אחא רב אמר המובחר' מן השם ~ןאומ~ם
 דבעינא התם רבנן קאמרי לא כאן עד היא לא~למא
 הש"ס. עכ"ל לא' הכא אבל ו~כא' ואנוהו אליזה

~"~~~~~
 מהלכות ג' בפרק

 גירושי~
 פסק ד' הלכה

 דלאכרבנן
 חסדא כרב וה~נו כתב~ ה~

 הלכה ולע~ן וז"ל כתב הרשב~א אבל דרבנן.א~בא
 פסול ולא כשר לא בהדיא אמר דלא כון חננאל ר'כתב

 ד~ן לומר גט דאינו כתב הרמב~ם אבל ~''חיישינן
 ונראין הכהונה. מן פוסלו ולא לוחוששין

 דב~
 רבינו

 דהאחננאל
 דלדב~

 ואף עלמא' לכולי כשר גט אחא רב
 חוששין לחוש מיהא לחומרא כוותיה עב~נן לאדלקולא

 שם יוסף ובבית שם' בכ"מ הרשב~א עכ"ל וכו'לו
 שם. ש~ואל ובבית קכ~הסימן

~~~~
 שם ע"א י~ט

 בגי~~
 דיו ג~י על דיו אמ~נן

 ~ו גבי על ~ו התוספות וכתב פטור'וכו'

 כלום לא ~ו גבי על ~יו משמע דהכא תימאפטור'
 הדין והוא שבת לע~ןהוא

 לעני~
 בסמוך דמדמי גט

 ע"א כ' דף ולקמן דפליג' מאן ד~כא ומשמעלשבת'
 לשמה קולמוס ע~ו והעביר לשמה שלא כתבואמ~נן
 ה~ דלר"י ורבנן' ר"י למחלוקתבאנו

 כתב.
 וע~

 דרב
 גט גבי מודה רבנן דאפילו לקמן מסיקאחא

 דה~
 כשר.

 דלקמן ר~יואומר
~~ 

 לשמה שלא היה הראשון שכתב
 חשיב לשמ~' עושהו השניוכתב

 אחא ולרב לר"י' כת~
 שכתב הכא אבל גט' גבי כתב חשיב לרבנןאפילו

 וכו' כתב חשיב דלא מודה ר"י אפילו כלום' מתקן~נו ש~
 ~מר. ד~ה ע"ב ק"ד דף שבת תוספות וע~ןעכ"ל.
 דלרב למימר ~' ניחא דלא וז~ל במהרש~אוע"ש
 חילוק ~ןחסדא

 בי~
 יותר באחרון מתקן ל~נו מתקן

 לחלק פשוטה סברא דהך הראשון'מן
 ל~ שה~

 הוזכר

בדב~
 וכו'' בהכ מפליג הוא וע"כ יעקב בר אחא רב

 בחדושיו. מהרש"אעכ~ל

~~~~
 או יה~ה לרבי דאף ל~ת

 לרבנ~
 דרב אליבא

 היכ בגט' יעקב ~ראחא
 דהעליו~

 מ~קן ~נו

 שכן כל כן אם כתב' מבטל כתב אמ~נן לאיו~ר

כשהע~ו~
 אם כ~ב. מבטל כתב אין דודאי גרע מיגרע

כ~
 קשה

 אמ~
 הפ~ תלי

 ~ו שנפל דידן נ~ן מג~ם
 והר"ם' הרשב"א בפלוגתת לשמה הנכתב כתב גביעל
 היא דטעמי' ~ן' ב~ן מודה הרשב~א דאף י"להלא
 עליו והעביר לשמה שלא שכתב דב~ן משוםרק

 אליבא יעקב בר אחא כרב היא ~למא שחוששקולמוס
 לומר יש הכ אפילו כתב' ע~ון כתב דבגי~ןדרבנן
 דלא לשמה שלא והע~ון לשמה ש~תחתון הכאדמ~ה

 דר' כתב'ה~
 יעקב בן א~עזר דר' א~בא ורבנן יה~~

סב~
 דלא שו~ם בשניהם

 התוספות כתב כן כתב' ה~
 כעת. גדול וצ"ע הכא'כמ~ש

 ~~~ג~
 שכתב

 ~פ~
 ומביא דב~ו ב~ש מגדים

 דב~
 הב"ח לשון נעתיק הדב~ם לסדר ~יהלבוש'
שמביא

 דב~
 עליו. להשיג הלבוש

 ~אהע~ז~~~~~
 נפלה אם אבל וז"ל כתב קכ"ה בסימן

 יכול אינו ~כרת' ואינו האות על דיוטפת
 וכתב תוכות. חק דהו"ל האות' ולתקן הדיולהעביר
 פירוש וכו' ט"ד נפלה אם אבל בזה"ל בסק"והב"ח
 ו~נו לגרר מותר דבוקות או~יות דב' פי עלדאף
 ניכ~ן אותיות ב' דאותן משום ה~נו תוכות' חקנקרא
 האות על דיו טפת בנפלה אבל דבוקן' לאחר אףהיטב
 הלבוש בספר וכתב וכו'. תוכות חק הו"ל ניכרתו~נו

ד~~
 האות על ~ו טפת כשנפלה אלא לפסול

 שנת~בש לאחר אם אבל יחד' דנתערב ~חהשהאות בע~
 כשר' האותיות מעל הדיו ונטל דיו טפת נפלההיטב
 אלא עשה דלא משום להכשיר שכתב דסברא נהיראולא

 ~ו נפלה דאם סמ"ק לדעת אלא אינו הכס~'שגילה
 בהגהותיו אבל ~זה' לחוש אין כתקונה שנעשהלאחר
 העולם' נהגו וכן לי'' פסל ברוך רבינו ומיהוכתב

עכ"ל.

~"~~~
 ברוך רבינו דעת

 וד~
 הכתב על נפל אפילו

 שה~ ליה' פסל נמי שנת~בשלאחר
 כתב

 א"נ פ"א' ועשה הבית חלל בתוך ~ו טפת בנפללפסול
 ה~ו ~ן לח הכתב הי' אפי' דלפי~ז אחרת' חללבתוך
 לי'' פסל הכ ואפילו הכתב של ~ו עם מ~ערבה~פה
 היה לפסול דסברתו שנתייבש לאחר דנפל ה~ןוהוא
 כון הכ אפילו כתיקונה האות שנעשה פי עלדאף



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

ם~
 אם מבעיא לא מהני' לא צורתו נתקלקלהשעכשיו
 ב' בתוך שנפל כגון אתר בשם עתהנקראת

 פ'' ונעש~
 לא אפילואלא

 נעש~
 שאין אלא אתר אות

 עת~
 שמה

 שנפלה כגוןעליו'
 ואתר ת' תלל או ~' תלל בתוך ~טפ~

 ~אות שנעשה תוכות תק זה ~אות' מן הטפה מתקכך
 מתיקת ידיעל

 תוכ~
 ~מן בדב~ו כמפורש ופסול

 פסול' ענין בכל ליבש לת בין תילוק ~ן כן אםקט"ו'

~~~
 בסימן ~טו"ז כתב

 קכ''~
 ט' ס''ק

 ~ב~
 תמיו

 ולא וכו'' בלבוש כתב וז"ל וכ'~ב"ת
 נרא~

 לענ''ד
 ו~ש''ע הטור שכתב ניכרת ואינו של ~לשוןדמשמעות
 לו אין דשובמשמע

 תקנ~
 בזמן שהי' ~~וא לפסול

 תוכות תק ~וא ~גילוי אתר שבא וה~יכר ניכרתשאינה
 ~טו''ז. עכ"לוכו'

~~~
 באופן רק ~וא ו~ב''ת הלבוש דפלוגתת משמע
 ובז~ הקוו' בתוך שנפל ולא ~דיושניכר

 סובר
 תוכות' תק משום פסול ול~ב''ת גריד~' דמ~ני~לבוש
 דכשר. מודי דכ"ע לומר יש דידן בנ~ון כןאם

 ~~~~ד~
 סימן שמואל ב~ת

 קכ"~
 כתב י''א ס"ק

 כך ואתר נתייבש אם כתב ובלבושוז"ל'
 דלא כשר' הדיו ונטל ~דיונפל

 עש~
 אלא דבר שום

 ~לבוש דברי מפרש מ~ר''ם ובסדר ~כתב'מעל~
 כלל נתפשט ולא ~אות על דיו טפת נפל אםדכוונתו
 נתייבש כבר האות אםאזי

 דומ~
 וקיימא ז~ב לעפרות

 דמי ולא ל"ב' סימן באו"ת כמ''ש ~ז~ב לגרור דיכוללן
 דשם ~אות תלל בתוךלנפל

 הטפ~
 לפי ~אות' מקלקל

ז~
 נמי ~שיג בט"ז מיהו הב"ת' קוש~ת עליו קשה לא
 אמור ~ב"ש. עכ''ל ~לבוש'על

 מעת~
 יש דידן דבנידן

 דיבר ולא דכשר מודה הב''ת דגםלומר
 ב~שגותיו' מז~

 זהב. עפרות משום אוסר ~לבושרק

 כוונתו אם נסתפקתי ל~ל ש~באתי טו"ז~~~~~~

 או ב~לבוש' מהר''מ פירוש לפי אףלאסו~
 ~טו''ז מלשון ובאמת ~לבוש. כוונת ~ב"ת שפירשכמו
 ו~ראי~ וכפירושו' כ~ב"ת דסוברמוכת

 ~וכתת שכל
 וכו'' ניכרת ו~נו ו~ש''ע ~טור מדכתב הואהט"ז

 על רק דנפל כון היא ניכר האות מ~ר"םולפירוש
 כוונ~ ואי ~ב''ת' לשון ו~ביא סיים שכן ועודהאות. ק~

 מהר''ם לפירוש אףשאסור
 קש~

 סברת להביא ל''ל
 נרא~ כן בנ"ד. מודה הב"ת אף ודילמאהב"ת

 שיש
לומר

 ראשונ~ ב~שקפ~
 אעשה מה אולם הוא. שבטת

 בלשונו כתב א' באות ש~באתי מגדים הפרישרבינו
 פירשו שם בב''ש כו' א~ע''ז בט''ז~קדוש

 דב~
 ~לבוש

 ראי~ יש וקצת וכו'' זהבאופן
 ~ב''ש מדכתב לדב~ו

 ואפשר וכ' נמי ~שיג בט"ז מי~ו מ~ר"ם פירושאתר
 בעי' טעמא ובאמת מהר''ם פירוש על אףדכוונתו

 ~ללו. ~דברים בכלוצ"ע

~~~~~~ 
 נבוא רבותינו של ~לשון ~באת

 שכתב מגדים' ~פ~ בדבריש~תתלנו למ~

דבלת~
 על כתב ד~וי מטעם גר~ה מהני ולא אסור

 ומ~ כתב'גבי
 כוונתו נפקא לא ספיקא ומידי שכתב

 על בכתב ו~רשב"א הר"מ פלוגתת שהביא כמוברור
 כן אם כתב'גבי

 ~לבוש על גם פירשו לפי קש~
 עלמא כולי דהכא משמעהתוספות דמדב~ ב'' באות לעיל ש~קשיתי ~קושיאוסייעתו

 מוד~
 כתב דאין

 וסייעתו הלבוש דאפשר לומר ואין כנ"ל. כתבשעליו
 התוספות' סברת עםתולקים

 תו~
 שכתב ממה

 ב' באות לעיל ש~באתי ק''ד דף שבת~מ~רש''א
 לה' סוברים וכ''ע פשיטאדהסברא

 יכרית מי מז~ תו~
 שאוסר מהר"ם לפירוש ~לבוש כוונת ל~עמידלנו

בלת~
 משום דאסור לי' תיפוק כתב' גבי על כתב משום

 תתתון כתב מבטל אינו עליון כתב דאף ז~בעפרות
 מעפרות גרע לא עכ"פ הנ''ל' התוספות סברתמשום
 אפשר שאי ובלת~ גרידה' שצ~ךזהב

 בגריד~
 משום

 ומי ינות דמי לגרוד' אפשר ואי בהדיו הדיודנתערב
 העליון דרק ביבש כן שאין מה אסור' ~כ משוםינוע
 וז~ ג~ד~' ומ~ניפסול

 בער ואני לדעתי. נכון תילוק
 על אביןולא

 מ~
 רבינו פירש

 ~פ~
 מגדים

 ב~לבוש.רתוקה כוונ~

 ~~~ו~
 מגדים ~פ~י פירוש על גדולה קושיא לי

 בענין תילוק יש דלפירושו ~לבוש'בסברת
 דבלת~ ליבשה' לת~ ~ן כתב גבי עלכתב

 משום אסור
 כתב גבי עלכתב

 וביבש~
 ז~ב' עפרות מטעם רק אסור

 כן אם לגרור' אף אסור כתב גבי על כתב משוםדאי
יסתור

 כמ~
 בגיטין וכגון מתלק' דאינו בש''ס סו~ות

 מקודם שכותבין לתתום יודעים שאינם בעדים י"טדף



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ באבר
 ות~

 ב~אי ושם כתב' גבי על כתב משום הש"ס
 יעו"ש. ~םיבש

~~~~
 תורה ספר אמר ע~ב' נ"ד דף מגי~ין קשה

 לשמן כתבתים לא שבו אזכרות לפלונישכתבתי
 נימא כמאן ו~קדשי~' קולמוס ע~הו ו~עברוכו''
 דתנן כר"ידלא

 ה~
 וכו' השם את לכתוב צ~ך שהיה

 ו~יבש כתב גבי על כתב י"ל דבלחה כפירושו ואיעכ"ל'
 אם כתב' גבי על כתב משום~כא

 כ~
 דסובר ר~י דילמא

דמיק~
 שם לכתוב ברצה היינו יב~ל ע~ון דכתב כתב

דהוא מיי~ דשם י"ל לשמ~' וכתב וחזר אותיות ארבעשל
~ 

 הכ ומשום לשמה שנית פעם בכתיבת ע~ין
סובר

 שאין מה כתב' דה~
 כ~

 נגמר שכבר תורה בספר
 אותה מכר וכברכולו

 ובוד~
 דמ~ה לומר יש היא' יבש

דלא
 ה~

 כתב.
 וכ~

 סוגיות' מכמה להקשות יש
 סוף מיבש לח ישתנה זה מה על סוגיות כמהשסותר וחו~

 רבינו כוונתדבר
 הפ~

 זכתי לא מג~ם
 להבי~

 על
בו~ו.

 פרושי פי על הלבוש סברת דלפי לראשונה' ~~~~~~ז~
 עפרות משום ד~סור לפענ"דשפרשתי

 לא ע~ון כתב דאף וה~נוז~ב'
 מיק~

 כל על הא כתב
 כתבו הא זהב' עפרות כמו וה~נו בו' יש ממשפנים

 יהיה לא אמאי כתב ע~ון דכתב היכא דלכךהאחרונים
הכתב

 התחתו~
 דכתב ותרוצם עליו~' כתב לגבי חציצה

 אם וכל' מכל השני הכתבמב~ל
 כ~

 ה~ן הוא נימא
 לכתב יב~ל התחתון דכתבהכא

 ע~ו~
 ואף וכל מכל

 להלבוש ~ה ד~ת נ"ל אולם יהיה. לא זהבכעפרות

ה~
 סברא

 ושע~
 י~י' פנים כל על ננעלו' לא תירוצים

 וכל' מכל כתב מב~ל דכתב הסברא למחזיקי שיהי'~ך
 ז~ב. עפרות של ~סור משום בכאן ~תא דאףאפשר

 ה~ ~~~ח~
 דיו דנפל דבדין דאפשר הוצאתי' דאמרן

 גוונא בכהאי דהב~ח י~ל כשר כתב גביעל
 אף יהיה ולא מהלבוש יותר עוד נקל (ואפשר אסרלא
 כ~' גם זהב עפרותכמו

 דאו~
 כתב מב~ל דכתב סובר

מכל
 וכל~

 ה~"ז דגם ואפשר ג'. באות שהוכחתי וכמו
 שהר~תי כמו מ~רי גוונא ובכהאי כהב"ח רקסובר
 בנ"ד הב"ח לפירוש ולהלבוש ד'' באות זו לסבראפ~ם
מ~ה

 ד~~
 עפרות משום אסור מהר"ם לפירוש רק

 וכל מכל כתב מב~ל דכתב והסוב~םזהב'
 או~

 אף
 לפענ"ד. נראה כן ליכא עפרותמשום

 ~~~~~ט~
 מ~ר

 עי~
 סופ~ם

 סימ~
 וז"ל' כתב ~"ז

 שכתבוסת~ם
 ~י~

 על כך אחר שנפל
 שלא דיוהאות

 בכוונ~
 ע~ו ש~עביר או ע~ו וצורתו

 שם וכתב שפסול' אומ~ם ~ש כשר לשמה שלא~ו
 כון כשר דלכ"ע ח~ם' מים ובשו"ת ב' ס"קבהגהותיו
שכתב

 הש~
 יע"ש. כלל כתב חשוב לא מתוקן ~נו

 כתב על כתב מאי ד~ה הבונה בפרק ירושלמיבק"ע ו~י~
 מה אולם בי'' לע~ן דהתירא כח לנו הראהעכ"ל'
 בנמצא אין חיים מים והשו~ת שהירושלמיאעשה

 ח~ם מים השו~ת סברת ובאמת רמזיו' אבין אוכלולא ב~~
 לעיל. שהבאתי וכמו התוספות כסברת דכתבפשו~'

~~~~~ 
 ~~~~~. ~~~י

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~''~ ~~~~~ ~~~י ~' ~' י~~~~~
~~~~ 

.~~~~~~~~ 

~~~~
 ו~ו' ~~~~

 ~ו' ~~~ ~~~
~~~~ 

~~~ 

~~~~~
 על לי יסלח פ~' עבר מול האיר

 אש~
 לא

 ומ~בות הק~~ות מחמת כ תיכף'השבתיך

 אך נבוכו' ורעיוני עמ~' היה לא לבי פה' נתהוהאשר
 עוד. לאחר שלא אמרתי הש~ת מכתבו שהשגתיאחר
 להשיבוהנני

 בדב~
 על ~ו ~פת שנפל בתפ~~ן שאלתו

ק~
 המה שלימים והאותיות בהשחור' ה~נו האותיות

 ובצבעם יתרו ולא חסרולא
 הראשו~

 עומ~ם.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

 נגד להקל ראש י~ם ומי אנכ' ~ורא~ מיראי
דעת

 ~פ~
 ס"ק משב"ז ל"ב ~סימן מגדים

ט"ו~
 קל"א' סימן שבאהע"ז בפלוגתא דתליא שכתב
 שם אוסרים הישדלשיטת

 דה~
 קיימא אי דדינא ספיקא

 שכתבת ומה מספק. פסול ה"נ ~ר''ח או כר"אלן
לסתור

 דב~ו כי אף מג~ם' הפ~ דב~
 חכמה' דב~

 דהא א'' סימן חיים מים בתשובת בזה קדמווכבר
 מתקן השני שכתב היכ דדוקא ~תוספות בדברימבואר
 בזה לשמה הקולמוס ש~עביר כגון הראשון כתבנגד

 שכתב ~יכ אבלפליגי'
 לא עלמא לכולי מ~רע' הש~
 כתב.חשיב

~~~~
 ליישב לפענ''ד

 כוונת דאין דסובר הפ''מ' דב~
 או מתקן השני כתב אם בין לחלקהתוספות

 דשם כון רקמגרע'
 פטור' ומקלקל שבת לענין מיי~

 עיקר אבל מתקן' הב' שהכתב בלשונם נקטו ~כמשום
כוונת

 התוספו~
 אחד בסוג המה ~כתבים שני אם

 כתב מבטל הב' שכתב לומר שייך ~ן אז אחדובדמיון

 כתב וכותב הראשון כתב דמוחק נקרא דיהיההראשון'

 כתב ומתקן מחזיק השני דכתב אמ~נן דאדרבאהב''
 ש~ן. הם שבדמיונם כוןהראשון

~~~
 בין השתנות שיש ~יכ

 כת~
 השני' לכתב הראשון

בין
 שכת~

 והעביר לשמה כתב היה לא הראשון
 כתוב הי~ הראשון שכתב בין לשמה' קולמוסעליו

לשמ~
 שאין כון לשמה' שלא הקולמוס והעביר

הכתבי~
 (אז העיקר' הוא כתב איזה לדון לנו יש ש~ן

 איזה לדון לנו יש ש~ן הכתבים מקוםיש
 כת~

 הוא
 לפנינו הנראה השני שכתב לומר מקום יש אזהעיקר)

 הראשון. כתבמבטל

~~~~
 סברת שכתב נ"ב דף נד~ם הר''ן סברת כעין
 דומה שהוא שכל לפי בטל' לא במינו דמיןר''י
 ומחזיקו' מעמידו אלא ומבטלו מחל~שו אינולח~רו
ורבנן

 סב~
 אלא בעצם דמיונם אחר לילך רא~ דאין

 סברתו שם ע~ן והיתר' באיסור חלוקואחר
 ~עמוק~

 על כתב לענין נמי והכ מתירין. לו שאין דברבענין
 שכתב אמ~נן אחד בסוג הם הכתבים שני אם כתבגבי
 ומחזיקו שמעמידו רק הראשון' כתב מבטל אינוהשני
 בין השתנות יש אם אבל לעיקר' הראשון כתבוחשוב

 הראשון~. מבטל השני דכתב אמ~נןהכתבים

~~~~
 עמד וכבר להבין' צ~ך שלכאורה כן גם מתיישב
 סימן קמא מהדורא בי~ודה נ~ע בתשו'בזה

 אותיות כ''ו סעיף ל''ב סימן בש"ע מבואר האא''
 שתינוק כך כל ניכר רשומם אם קצת שנמחקוותיבות
 ולחדשו הכ~ב להיטיב קולמוס עליו להעביר מותרוכו'
ולא

 ה~
 ולדב~ כסדרן' שלא

 אם לכאורה הפרמ"ג
 ושוב כתב' השני כתב חשוב שמא א"כ הקולמוסמע~ר

 כסדרן. שלא שנכתביחשב

~~~
 ניכר ורשומו נמחק לא הראשון שכתב דכון ודאי

 נלך שאם אף הב' כתב וגם הוא' כשרובאמת
 מקום מכל כסדרן' שלא מטעם יפסל השני כתבאחר
 לשמה ~יא נכתב דהא פסול שם האות כתיבת עלאין

 מטעם יפסלו אח~הם הבאים שהאותיות רקשפיר'
 ~מיון ~וא הב' האות כתיבת עצם אבל כסדרן'שלא
 השני כתב דאין אמ~נן הכ ומשום הראשון'כתב
 הראשון לכתב מחזק אדרבה רק הראשון כתבמבטל

 כסדרן. חשוב ושפיר לעיקר' הראשון כתבוחשוב

~~~
 על שנית יד~י שעמד מה

 מגדים' הפרי דב~
 נתיבש בין כתב גבי על כתב לענין שמחלקבמה

 כתב גבי על כתב חשוב דבלח לא' או הראשוןהכתב
 עלה ~א מעולם ידידי לא.וביבש

 כ~
 הפ''מ' דעת על

 לא הא' שכתב היכדבאמת
 ה~

 ~נו
 כגו~

 עדים גבי
 לשמה היה לא הראשון שכתב או באבר להםשרושמים
 ~ן כתב' חשוב אי ~שני כתב על דנין ואנוו~ומה'
 הוא הראשון שכתב היכ רק ללח. יבש בין חילוקש~ך
 כתב בנתיבש חילוק יש אז דיו טפת נפלה וכעת~נו

 כון זהב לעפרות דדומה הלבוש דעתהראשון'
 לענין אבל ג~רה' מועיל ואינו מתערב ובלחלגרור דרש~

~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~~ו ~~י~ו

~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ם

 ~~~ ו~~ו~ו~ ~~י~י~ ~~~ו~
~~ 

~~~~ 
 ~~~ו



ם~
~~~~~~~~ 

~~~~  לחוש יש עוד ליבש. לח בין חילוק ~ן כתב גבי עלכתב
 כמנומר יחשב ~ו עוד האותיות מקצת על בהטפתאולי

 ואנוהו. א~לי זה משום פסול לר''חדאף

~~
 ~טפה נפלה אם הסופר שמסופק שכתב מה

 קו נשאר ושמא העליון' קו רוחב כל עלונתפשט
 אם אף הטפה. עליו נפ~ה שלא ההמשך כל עלדק

 מבואר דהא ~הק~' ~סמוך בעיני קשה כן היהבאמת
 גופו היא כא~ו נראה דאם כ"ג ס"ק ל''ב סימןבמג"א

 אין לכן פסול' להדיא ניכרת שהאות פי על אף אותשל
 להשתעשע ברצוני היה התפילין. להתיר להקלבכחי
 עודעמך

 בדב~
 עמ~~~. מסכם הזמן אין אך תורה

 ~~~~ו~~~~
 ~~ו~ ~ו~~

.~~~~~ 
 ~~ ~~ ו~~ו~

 ~~~ו~ ו~~~~ ~~~~~~~~ו~
 ~~ו

~~~~~~ 
 ~~~~~~ו

 ~~ו~~~~~~
 ~~~ו~.

 ~~~~~~~~ ~~~~~ו~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 מה לפי דאף העלה ואשר הגיעני' יקרתך~~~~''~

 אבל תפירה' ע"י דיבוק דמועילדמקילין
 ~ב~ו באמת דבק. ע''י ~בוק מועיל שיהיה ר~האין
 הגרע"א בתשו' מפורש וכן הוא'כן

 זצ"~
 י''א' סימן

והביא
 דב~

 דלא צרעת טומאת מהל' פי"ב המל''מ
 אבנים גבי אבל יחד' דתפרן בבגדים רק חיבורש~ך
 אלים ולא בטיט דיבוק רק ל''ה דאבנים חיבור' ש~ךלא

כ~
 ע''ש. בתפירה כמו כך

~~~~
 כבודו כמ''ש הטעם דאין נראה לפענ''ד
 וח~ב יום בכל אותן שמניחין כוןדבתפילין

 שמא ח~שינןלמשמשן
 נגעי לענין דשם הדבק' יתפ~

 אמרינן דבתו~דה רק זה' ש~ך לא בג~ם אובתים
 תפיר~ ע"י ש~עשהדבגד

 ונעשית חיבור חשוב מתחי~ה
 אחת כבית נעשית ב~יט דבק ע"י ש~''כ וביתכאחת'
 חיבור ~''חמ"מ

 כ~
 יבוא ומי בדבק' וה''ה כך

 בדבק. להקל זצ''ל הגרע"אהכרעת אח~
~''~ 

 הטעם שאין

 באמתשמא
 שיש בטיט או בדבק רק הדבק' יתפ~

 שלא זמן כל אף אמ~נן מש"ה שיתפ~'במציאות

נתפ~
 דחזינן בתפירה אבל כך' כל חיבור חשיב לא

 ו~א עומדת ~עו~ם התפירה הבגד שנקרע בזמןדאף
 יותר. חיבור חשוב מש''ה לעולם'נתפ~ה

~~~~~
 ע''ב) כ''א (דף גיטין ~וספות

 ד"~
 זה יצא

 גט מחובר נחשב דיותר שכתבו קציצה'שמחוסר
 חשיב דלא והא הנדחת' עיר עפר ממחובר גדולבק~ף
 הנעוצהלקורה

 באר~
 הדין נגמר בפרק תלישה מחוסר

 לקרקע חיבור חשיב דלא משום ע"ב)' מ"ו(סנהד~ן
 לכתוב עתה שנוהגין מה לפי ולכאורה ע''ש. האיכולי
 גדול ק~ף ע"ג ~תב דאם ה~ן ואפ"ה נ~ר' ע"גגט

 נעשה דהנייר אף קציצה' מחוסר דחשוב אח"כוחתכו
 תלישה מחוסר לענין דאמרינן וכמו הדבק' ע"יאחת
 מבואר מתח~תו' הי' ש~א כון כמחובר חשיבד~א

 באמת אמנם גמור. חיבור הוי ג''כ דבק ע''י~בוק

~~~~~~ ~~~ ~~~~' ~'~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~וו~ ~~~ו~ ~~ו~ו~~ ~~ו~~ ~~~

~~~~~
 ו~~~~~~~ ~~~~~~ ~ו~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~.

~~ 
 ~~~~ו

~~~ 
.~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~.~~~ 

~~ ~~~~~ ~~~~~ .~~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ע''י אחת גוש ~עשה מתחלתו בקלף דהתם לחלקיש
 אבל חיבור דחשוב י"ל לכאן באו חדשות ופ~םהדבק'
 חיבור. חשיב דלא י''ל ביחד קלף חתיכות ב'לדבק

~~~
 ע"ג גט מתחלה כתב אם נאמר בגט דאף לנו
קלף

 גדו~
 מחוסר חשוב אח"כ אותו וחתך

 אחרת לקלף דבוק הגדול הקלף הי' אם אבלתלישה'
 הנדבקת' הב' החתיכה וחתך א' חתיכה על הגטוכתב
 מחוסר חשיב לא חיבור' הוי לא ד~בוק כוןי''ל

מעשה.

~~~
 כ"ח)' (דף שבת מש''ס ראייתי דחה אשר אח

 עור אלא שמים למלאכת הוכשרו לאדאמ~נן
 של שי''ן אב~ אמר והא ופרכנן בלבד' טהורהבהמה
 ~מא ואי הוא. מסיני למשה הלכהתפילין

 דמה~
 ראש של מתפילין עורן לע~ן דקאמר י''ל שפירדיבוק'
 בדפנות השיני"ן שבין העור לענין משמיענו רקעצמן'

 דדיבוק דמהני ~מא דאם כבודו וכתבהאמצעים.
 טמאה' בהמה עור על כתוב כאלו חשוב א''כחיבור'
והוא

 ש~
 כעין אחד' בנושא הפכם

 דב~
 יו''ד ~ש"ך

 המדולדל. אבר לע~ן נ"הבסימן

~~
 סברא כעין ההשקפה בראשית לומר רציתי אנכ
 לא חיבור דיבוק דענין קצת אחר בדרך רקזו'
 ויש א' מין שהוא היכא רקש~ך

 באפש~
 מדובק שיהי'

 שע"י אמ~נן אז שנתפ~ו' רק ה~יתן בתחלתיחד
 בב' אבל מתחלתן' יחד נדבקין כאלו חשוב יחדדיבוק
 נאמר אם בכה"ג כגון דיבוק' לומר שייך לא~נים
 והבתים טהורה בהמה מעור להיות צ~כהדהשי"ן
 חיבור' דיבוק ע''י טמאה בהמה מעור יכשרואמצעים

 כן. לומר כלל סברא איןזה

~~~~
 בלא"ה דהא זה' לכל צריכן אנו ~ן באמת
צ~ך

 להב~
 לענין דהוצרכו ~מא לא אמאי

 דכון הש~ס דכוונת רק שי"ן. ליכא דשם יד' שלחפלה
 תפילין של הבתים על דאין דס~ד לעורן אלאדאמ~נן

 בהן לה~ח קדושה תשמיש רק שהם קדושהשם
 של שי"ן אב~ והאמר הש''ס קאמר וע''זהפרשיות'
 הבתים על ~ש מוכח מזה מסיני' למשה הלכהתפילין
 על אף וממילא קדוש~' תשמיש ולא קדושהעצם

 ~וב ומעחה בפיך' המותר מן בי' בעינן יד שלתפילין
 אמצעים. תפילין של מבתים ר~'אין

~~~~~
 חמירא תש~ר ד''ה רש"י ל''ד) (דף מנחות ש"ס

 ראש של בקשר נעשה שם של שרובהקדושה'
 שבת תוספוח ועיין זרוע' בשל לא אבל דלי"תשי''ן
 דלי"ת דל"ג שכ' תפילין' של שי''ן ד''ה ס"ב)(דף
 דשבת מסוגיא ראי' שהביאו ע"ש תפילין' של~ו''ד
 קדושתה חמור ראש דשל רש''י לשיטת אף מ''מדלעיל.
 תפלה על דאף דמודה צ"ל מ"מ שם' של כבודומשום
 ראש דשל לומר סברא דאין קדושה' עצם חלה ידשל
 רק קדושה' תשמיש רק יהי' יד ושל הקדושה עצםיהי'
 ראש של חמור דבזה רק קדושה' עצם יש שניהםעל

 ג"כ. השם קדושת בושיש

~~~
 בתשו' מצאתי

 ~~~~~~ ~ו~~
 או"ח חלק מה''ת

 ג''כ שהוכח רוקח שמן תשו' שהביא ב'סימן
 ראש של תפילין בין חילוק דאין דשבת סוגיאמהך

 בא"א מ~ב סימן או"ח בפ"מ ועיין יד' שללתפילין
 להע~ק ויש סק"ב' קנ"ד סימן זהב ובמשבצותסק"ו

בזה.

~~~
 מועיל אם למה~''ו לי' מספקא מה שתמה במה
 ה~ הי~עות' לדבק בס"תדיבוק

 דעת מבואר
 בג~ין מותר דמש"ה ל"ב סימן בב"י העיטורבעל

 אינו הא בה לן ליח הוא דמי~' משום ס"תלתפור
 ~דבק דמה~"ו בנדון וא''כ חוצ~'מינו

 ה~
 מינו. אינו

 רק לכאן' חציצה ענין דמה כוונתו להלום ידעתילא
 למשה דהלכהכון

 מסי~
 אמ~נן ב~דין נתפ~ן שהם

 דאין אמ~נן בס''ת וכן פסולין' בפשתן תפרןדאם
 מבואר דהא רשאי' שפיר לדבקן אבל ב~~ן רקלתפרן
 אלא אותן תופ~ן אין הק~עות דכל ר"פ סימןביו"ד
 הר"ב והביא לזו' זו הי~עות בהן שתופ~ןבג~ין
 קלף עליו לדבק דמותראח"כ

 מבחו~
 שמותר כ''ז

 שם ססק"ד ט"ז וע~ן כך' ע"י הי~עה ולדבקלתופרן
 אחר. בדבר מתפירה עדיףדדיבוק

~"~~
 יותר הללו בתפילין לחוש שיש ~"ל ב' באות
 עור דשמא מתחלתן' פשוטין תפיליןמשל

התתתון
 נתפ~

 דאין לדעתי המדובק' התיצון מעור



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  למקום' ממקום ~עוחא ל~חזיקלנו
 ו~~עוח~

 זו
 ~דבק. שנחקלקל ראי' אין ~ז~חשנחקלקל

~~~
 הללו ד~חפילין נאמר דאם חדש' ~דבר שהעיר
 דיבוק הסוב~ם על דסומכין משוםכשרים

 היינו לחקנם ~ללו ~חפילין ליחן מותר אםחיבור'
 יש אולי כ ~חחחון' על חדש עור עליהםלמשוך

 בז~
הו~~

 חיקון בלא ~ם כשי~ם דשמא לקדושחן
 מקדושחן.מורידן ו~~

~''~~~~~
 ט''ו סימן ציציח לענין בש''ע דמבואר כיון
 אבל לבגד מבגד ציציח מתי~ן דקיי"לב~א

 ב' בס''ק שם ~ט''ז וכ' לא' אחר בבגד להניחןשלא
 בכללדאין

 אח~ם לעשוח ~י ציציוחיו שמחיר מי ז~
 חיישינן דלא מ~ם'נאים

 בז~
 דכל מבואר עי"ש. לבזיון

 לעשוחשרוצה
 המצו~

 לבזיון לחוש לנו אין ~מובחר מן
 ראשונים.של

~~~~~
 הי' דאמרינ~' ס''ד) ~דף מנחוח בש''ס עוד
 א' חטאוח שחילפניו

 כחוש~
 וא'

 כו'' שמינ~
 ~אח''כ כחושהשחט

 אלא עוד ולא פטור' השמינ~
 ~באשאומ~ן

 לכחחיל~ שמינ~
 חז~נן ושחוט.

 לעשוח ~ישבח דדוח~
 ~מצו~

 חיישינן לא וגם ~מובחר מן
 לעשוח שרוצה עצמו בזה ואיך ~ראשונ~'לבזיון

 לא דדבוק הדין שמא לספיקא ל~וש ~מובחרמן המצו~
 הראשונים. לבזיון חוששין אנו אין מש''החיבור ה~

~~~~~
 דכל ראי' ש~~א ס''ט סימן צדק צמח בחשובוח
 איסור' כעצם חשוב ספק מחמחשאסור

 אכל שומן דילמא אמ~נן ולא חלוי אשםמדמייחי
 דז~ בעזרה' חוליןומייחי

 שאכל ~איסור ~וא עצמו
 ועל איסור'ספק

 אם ואף בקרבן' החור~ חייב~ ז~
 שהביא למפרע אמרינן לא ~שומן שאכל אח"כ לויוודע

 ספק שאכל איסורעשה
 חייב ידע ולא~סור
 ומעחה קרב~~.להביא
 אם דאף דדעחוחזינן
 הוא שאכל בחחיכהבעצם
 ~וא דעכ''פ כוןשומן'
 חשוב ידעלא

 שעש~
 מכלאיסור'

 שכ~
 לן דאיח

לומר
 דא~

 ~ללו חפילין ~דין מן חיבור דדיבוק דלמ''ד
 ולחוש עצמו על להחמיר שרוצה מי מ"מ ~ם'כשי~ם
 מש''~ המובחר' מן ~מצוה שמקייםחשוב ~~ בודאי חדש' עור עלי~ם למשוך ורוצה ~דעוחלכל

 חוששין אין
 הראשונים.לבזיון

~~~
 ש~רי השם' מחיקח משום לחוש דיש שהעיר
 ~שי"ן' אח ~מחוק בדבק אוחו למשוחמ~כרח

 שגם בזה שעמד א' סימן קמא נוב"י בחשו'ע~ן
 שייכים יד ושל ראש של בקשר שיש ו~יו''ד~דלי''ח
 כו' ראש של ~קשר לפעמים מחירין ~איך כו''ל~שם
 ~א הקשר לפחוח יום בכל מחוייב אלי~ו רבינוולדעח
 זל''ז האוחיוח קרב שלא כיון ודאי אלא ~שם' מוחק~~

 מוחק. איסור כאן איןכו'

~~~~
 צ"ע דבריו לכאורה

 דמ~
 קרבו שלא בזה לי

 שבח במס' מבואר באמח דהא זל''ז'~אוחיוח
 א' ואוח בטברי' א' אוח כחב ר''א אמר ק"ד)~דף

 קריב~' שמחוסר אלא הוא כחיבה חי~ב'בציפו~
 נ~גין ואין כו' הביח כותלי ב' על כחב ו~חנןופרכינן

 מחוסר החם ומשנינן פטור' זה עםזה
 מחוסר לא~כא דקריב~ מעש~

 מעש~
 מחוסר רש''י ופירש דקריב~.

מעשה
 דקריב~

 קציצ~ ע"י אלא מקרבן אינו
 מפסיק

 זו ה~ף שפח על א' כחב כגון ר"א קאמר וכביני~ם'
 ואח~ בציפורי וזובטבריא

 שלא לקרבן יכול
אלא במעש~

 קריב~
 בעלמא.

 לכאור~~~~~~
 ~שי"ן לקרב יכול במעשה שלא הלא

 של והיו"ד הדלי''ח להקשרים ~ראששל
 וכמוהרצועוח'

 אמ~נ~ כחיב~ שלעני~
 שאינו דכל

 חשוב לחוד קריבה רקמחוסר
 כוח~

 לענין ה"נ
 ואינו שלם כשם דחשוב כיון כמוחק ד~שובנימא מחיק~

 רקמחוסר
 ק~ב~

 כמוחק. יחשב א"כ בעלמא

~~~~
 באמח

 שבח' לענין רק ש~יך זו ד~ברא א~נו' ז~
 כוחב ג''כ חשוב אחח אוח כחב אםדבאמח

 ב' בכוחב רק חשוב דאינו ל~שיעור' דנחסררק

 רק מחוסר ד~נו כון לומר ש~ך זה עלאוחיוח'
 שם לענין אבל מצטרפ~~' מש"ה מחוסר' חשיבולא קריב~

 כלל' שם חשיב לא א'דבאוח
 אי~

 דמחמח לומר סברא

 שהוא דכון לעזר~'חולין
~~~~~~

~''~~ 
~~~~ ~~~'~~ 

~~~~~~~ 
'~~ 

~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ .~~~~~~~. ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~'~~~~~~~'~~~ ~~~~ 

~'~~~ 



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~
דמחוסר

 ק~ב~
 כשם' חשוב ~~י' כמחוסר חשיב לא

 ~ב' ובמקום א' במקום אות חצי רשימת כתב דאםכמו
 דמחוסר דמחמת נימא ~כ מ~אות ~ב' חצייכתוב
 ~הי' רשימות ~ב' אלו נצרף כמחוסר' ל"חק~בה
 שלם. כאותחשוב

 ג"כ שם לענין וא"כ אינו' בודאי ד~~
 אנו ד~ן אח~ם' במקומות השם אותיות כותבאם

 אדם יכול ובודאי שם' ל~קרא ~אוחיותמצטרפין
 דכון אמ~נן ולא בצפורי ו~"א בטב~א יו"דלמחוק
 רק מחוסרדאין

 ק~ב~
 מצטרפין

 ו~~
 את כמוחק

~שם.

~~
 דדעתם ס"ב) ~דף שבת התוספות לשיטת ניחא ~ה

 לשיטת אבל ~שם' קדושת ב~ם אין ~ו"דדשי"ן
 דלי"ת שי"ן דגרסי שלפנינו בגירסא הוא וכןרש"י
 דכך וכון הם' מסיני למש~ ~לכ~ תפילין שלויו"ד

 ~לכ~~ית~
 קדושת עליהם שיחול השם אותיות שיצרף

 ~אותיות קרבו שלא כון לומר סברא ~ן א"כהשם'
 כון מ~ן' אחת אות לאבד או למחוק מותר יהי'זל"ז

 ~שם. בקדושתשנתקדש

~~~~~
 ולפתוח לקשור דמח~ב אלי' רבינו דלשיטת
 יום' בכל תפילין~קשר

 י"~
 בתשו' כמ"ש

 סק"ו' במג"א ש"מ סימן או"ח בש"ע ~ובארמ"א
 לפותחו דמותר אותיות ~דפין על שכתובדספר

 וכסברת מוחק' ל"ח ולפתוח לנעול דעשוי דכוןולנעלו'
 לקשרן מח~ב דאינו לד~ן אבל כ"ת. ש~ביא~חו"מ
 דחשוב י"ל ~קשר' מתיר דלפעמים אף יוםבכל

 ס"ק במג"א שי"ג סימן או"ח בש"ע וע~ןכמוחק.

 סביב בח~צין ~עש~ין שלנו דכוסות שכ'י"ב'
 ול"ד אסור' לכ"עומ~ודקין

 לכס~
 כך שעש~ן ~כלים

 וע~ן תמ~' ולסגרן לפתחן רק לקיום עש~ן איןדהתם
 ביו"ט ואפי' שכ' ס"ג תרכ"ו סימןברמ"א

 ש~
 לסוגרן

 ע"ש' ולסוגרן לפותחן צי~ן ל~ם יש אםולפותחן
 באמתאמנם

 בגו~

 ~תעורר כבר ~נוב"י קו'
 רש"י. לשיטת ב~ה שעמד תפילין ~לכות~מ~כ לז~

 ענ"ד~~~~
 נרא~

 ע"פ לומר
 דב~

 ~דף שבת ~רשב"א
 מאן לי תמוה וז"ל'קל"ב)

 דמת~
 דרב א~~וא

 ק~ מאייאשי''
 מתכ~ן ד~א מתכ~ן שאינו דבר ~'

 ~ ואין למול' אלא לט~ר מתכ~ן שאינו אלאלקציצ~

 אלא מתכ~ן ש~נו דברקרוא
 בנגע ~שמר בפירוש רחמנא כתב דאי ~"ל כו'.לגופה צ~כ~ שאינ~ מלאכ~

 ש~אבצרעת
 תקו~

 אמר הצרעת בנגע ~שמר אלא ~"נ'
 ואנן כ~ן' ב~וראת אלא יט~רנו שלא כלומררחמנא'
 אסור שכן דכון דאמ~נן~וא

 לקו~
 הוא שיט~ר ב~רת

 והלכךבקציצתו,
 קוצ~ כש~~

 לשם
 מיל~

 ש~נו דבר ~ו"ל
 ט~רה. אצלמתכ~ן

~~~~~
 שכ' ב' ~ל' ג' סימן חיו"ד ח"ב רענן זית בס'
ליישב

 גבי כ"~) ~דף בכורות רש"י דב~ ב~~

גוז~
 ד"ה בתוספות שם שתמ~ו חושש' ו~נו במספ~ם

 שאיןגו~ז
 דומ~ ז~

 ש~וא מתכ~ן שאינו דבר לכל

כשעוש~
 ~כא אבל כו'' ממילא נגרר ו~איסור אחר דבר

 בכוונ~ה~
 דאף ~נ"להרשב"א דב~ פי על ומיישב במספרים. גוזז

 כשעוש~
 שאין כל בפועל' ~איסור

 האיסור לפעולתמכ~ן
 ש~ית~

 כוונת
 בה~סור' ~תור~

 ע"ש. מתכ~ן שאינו דברחשוב

~~~~~
 י"ט) ~דף שבועות תוספות

 ד"~
 למתעסק' פרט

 מיק~ נמי ובחלבשכתבו
 כגון מתעסק' כ~"ג

 לחלבנתכ~ן
~~ 

 טעמא בלא דחייב אחר חלב ואכל

 שומן ש~וא סבור כגון אחר מתעסק ועוד כו''דנ~נ~
 משום שבת לענין מיפטר בו דכוצא ובלעו, רוקאו

 ע"כ. דנ~נ~' משום למעוטי לן לית ו~כא ב~'דכתיב

~~~~~
 אמ~נן איסור דלענין דכמו מבוארת' הסברא
 כסבור ד~א ~איסור' לעצם מכ~ן שאינודאף

 ~וארוק
 אפ"~

 כוונת ועיקר דנ~נ~' משום ח~ב

התור~
 ל~נות שלא בהאיסור

 ו~~
 נ~נה

 מש"~
 חייב

 כון להאיסור' שמכ~ן דאף אמ~נן ה"נ כןמתעסק'
 כוונת לעצם מכ~ןשאינו

 ~תור~
 דבר חשוב ב~איסור

 מתכ~ן.שאינו

~~~~
 נלמד ~שם מחיקת של ה~סור אמ~נן' ~מי

 כמו דה~נו אלקיכם' ל~' כן תעשון לאמדכתיב
 מו~~~ן אנו כן ~ר~' עבודה שם לאבד מח~יביןשאנו
 שם לאבד מכ~ן שאין וכל קדוש' שם ח"ו לאבדשלא
 רקח"ו,

 שבז~
 ~בר חשוב ~שם' נמחק הקשר שמתיר

 ואפ' מתכ~ן'ש~נו
 דלכאור~

 י"ל
 ד~~

 ~שא' פסיק
 ד~ מ~"ת' ~שם כמוחק ל"ח דעכ"פ כוןצ"ל

 לאו

 ~י ~ו"ד ודלי"ת השי"ן לעשות מסיני למש~~לכ~



~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  שאסור שם בכה''ג דחשוב אומ~ם היינו לא שם'שיהי'

 הלכה דע''י רק שביארנו' כמולמחקו'
 מסיני למש~

 שיהי' לומר סברא א~ן עכ~פ כשם. דחשוב למי~םאנו
 דאף י''ל ובדרבנן השם' מחיקת מדאו~יתאחשוב
 כמ''ש ש~' רישאפסיק

 המג~~
 ה' ס''ק שי''ד סימן

 ~שא פסיק אף דבדרבנן תה''ד,בשם
 ש~

 ע"ש.

~~~~~
 לפ''מ השם מחיקח דבענין לומר נראה

 שאנו דעיקרשביארנו
 הולכ~

 כוונת עצם אחר
 השם למחוק שלא הי' התורה וכוונת בהאיסור'תורה
 אף ומעתה ח''ו, לבזות~י

 דה~
 דימחוק ~שא פסיק

 מ~מ בודאי'השם
 ה~

 לא דבודאי ~וע
 יתכ~~

 לבזות'
א''כ

 לעני~
 ~שא' פסיק ל"ה האיסור עיקר

 פ' חולין הר''ןסברת וכעי~
 ג~

 רצ''א (דף הנשה
 ע''א~

 שכ'
 אפילו הנאהדלענין

 דה~
 דהא ש~' ~שא פסיק

אמ~נ~
 החם

 מוכ~
 כסות

 ~רכ~ מוכ~~
 שלא ובלבד

 והא כו''יתכוונו
 בוד~

 ~לא כון אלא הנאה' ל~' מטי
 לענין אומר אני כן ע"ש. מי~י לה ל''ח להמכ~ן

 לבזות שלא הוא האיסור דעיקר דכון השםמחיקת

 הקשר, שמתיר שבזה גוונא האי בכ שעושה וכלח''ו'
 לא כן ואם ח"ו, לבזות כונחו אין שבודאי ידועהלא
 מחכ~ן. שאינו דבר וחשוב ~שא פסיק מכח לדוןשייך

~~~
 העור ימשוך אם לחוש שיש כ''ת שהעיר במה
 דלמטה, ~שי''ן ימחוק ידבק אשר בדבקשמא
 הסברא מן דבאמת לכ"ע' לחוש מקום דאיןלפענ''ד
 כוןי''ל

 דהשי''~
 בולט נראית

 בתו~
 בדבק ידבקו אם אף

 לי' יהיבנא אם אף אמנם היטיב' השי"ן יתראהדק
 ידו על יתראה שלא עד בהדבק יתעבה שמא לחוששיש

 הלבוש סברת כעין מותק' תשיב לא בזה מ"מהשי''~'
 י"~' ס"ק שמואל בבית קכ"ה סימן באהע''זמובא
 אם אז כלל נתפשט ולא האות על דיו ~פח נפלדאם
 ~כול דקיי"ל זהב לעפרות דומה נת~בש כברהאות

לג~
 נתקלקל כאלו תשיב דלא אלמא ע''ש' הזהב

 חוכוח' חק הו"ל נתקלקל כאלו הי' ~אםהאוח'
 בכה''ג. כמותק ל"חוממילא

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~''~~ ~~~~~ 
~''~ 

~~~~~ 
~''~~~ 

~~~~
 ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~ו~~~ ~~

~~~~~~
 ~~~ו~~~ ~~~ ו~ו~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~

 ~~~~ ~~~~~~ ~ו~'~ ~~~~ ~~~~~~
~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

~''~~~
 גם נאוה, מדברוחיו יקרת באהבה' הטוב
 חמישי חלק השדה תבואוח היקרספרו
 וח"חהגיעני'

 ל~הד"~
 הנחמד. חשורחו על

 קרא אשר מרע~ו' לאחוזת להצטרף בקשני~~~~
 להוכח בקול''' יענו ב"קונטרס הרועיםמלא

 בדבר ו~זלזל להרוס שקמו העיר אנשי אחברבים
 למחות וחפלה' רנה זו עולם של ברומוהעומד

 להש~י' הלל בשפחו~יהם ומרחש~ן קול'המשמיעים ב~

 יוציאם וחזן כנפיהם' ותרפינה יעמודו בעמדםורק
 א~ ישמעו~'ואליו

 לתקן בעוה''ר שומעות שכך לאזנים~
 הדר''ג של ~יו וחחזקנה כאלה.מקולקלות

 בחפלה' יתברך להשם נפשם ששופכם ישראלאמונח יס~ ליעקר רק י~או זה הפרט על שלא ר~עחם'עומק שהבי~
 ב', ~איכהוכנאמר

 י"ט~
 ונודע לבך. כמים שפכ

 ~~רוק ילך כן עמוק ממקור בא שכאשר מיםממרו~ח
 מענינו ונלמד למעלה'הג~ה

 לדמו~
 ~מים' ה~פ~ה

 צ''ג' ~תהליםונאמר
 ד'~

 וגו'. רבים מים מקולות

~~~
 גדול באילן י~לה ליחנק הרו~ה בע~מם שק~ימו
 יפה א'~' קי"~~~פסחים

 ונא~
 כ כהד"ג שיח

 יהולל שכ~ו לפני חילוק וב~אי חרס' אלא ב~ם עלהלא
 ע~ים ש~ן' אפין כל ולא~ש'

 חשו~
 ממלמלו~' ע~ים



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~
 העם את להגבל בדיו ~ספר על להעלות אפשרואיך

 בקול.ולחסמם

 רנ~ דהרי~~~~
 כנודע תקנו ~קרבנות במקום ותפלה

 סימן ערוך בשו~חן ומבואר ב'~' כ''ו'~ברכות
 ~צ''ח~צ''ט)

 ס''ד~
 מחשב שאם מחשבותיו' דיט~ר

 בתיבות לו ו~ומהבמו''מ
 ~רנ~

 ו~תפלה
 ה~

 כמפגל
 וכתב~ ב~ן' ומחשבבקדשים

 דוכתא בכמה בת~ספות
 א' נ''~' ~מנחות ~חושב תוד''ה מ"ג דף ב"מ~עיי'

 אם במחשב~~) ד''ה א' נ"ט' בכורות במחשבה'ד''~

 וא''כ עיי"ש' דיבור הוימחשב~
 מינ~

 בדבר ~דין ד~וא
 בפיו. לומר צריךשבקדושה

~~~~
 ס''ת הל' ריש טוש''ע

 רע''א~ ~סימ~
 עיבוד לע~ן

 שפל בדורינו בעו~''ר בפרט דיב~ר' דבעילשמה
 מב~יל~ת' ברעיונות טרודים מחשבות ~יום שכל~לזה

 הדיבור כח ~שיגבר מחשבותיו' ~כונן קו~ו י~ם ~אשאם
 כלל. זכה תפלתו י~י' לא הבלים' מחשבותיהםעל

~~~
 אש ל~בות חוצב קול ישראל חכמי קול ~שומע כל
 אתם. בדרך ילך ואל מנתיבתם ימנע תו~''ק'דת
 לב ישיב ברחמים' ישראל תפלת קולוהשומע

 אינשי ~~
 ~כאומנות ואבותינו' רבותינו בעקבות באמתלעובדו
 בשלח ~תנחומא רז''ל שדרשואבותינו

 ט'~
 בנ"י ~צעקו

 ונזכ~ אבותם' אומנות תפסוופירש"י
 קול לשמוע

 בב''א. שלום משמיעמבשר

ו~י~
~~~ 

 ~~ו~~ ~~ ~~~~~ ו~~~ ~י~~ ~~~~ו ~~ו~
 ~~~ו~~~ ו~~~~ י~~~~~~

 י~י~ו ~~~~י~.
 ~~~~~.~ו~~ו ~ו~~~

 ~וו~ ~ו~~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~ו~
 ~~~ו

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

~~~
 ~~לכות למ~ך במשנה

 ברכו~
 ג' פרק

 שתיית שעל לי באומרים שמעתיכתב' י"ב~ ~לכ~
 ועד ~שתי' מתחלת שיש פי על אף לאח~ה'מברכן ~קאו~

 יותר השתי'סוף
 מ~

 יותר או רביעית שתיית
 שא~ כו'' פרסאכלת מ~

 בכך שתייתו שדרך כון הכא
 ~שתי' מתחלת מכשיעור יותר שיש פי על אףומצטרף

 דחילוק נרא~' ולי סופ~.עד
 ז~

 וראיה ליתא
 אבות שאר מ~לכות ~' פרק בסוף ז"ל רבינושכתב ממ~

 אש~ וז''ל'הטומאה
 לטומא~ ראשון ש~יא

 את ומניקה

 ~~בנ~
 שאע''פ טומא~' עליו גזרו ולא טהור הבן

 שיש אפשר רביעית' שינקשתאמר
 מתחל~

 סוף ועד
 שה~ אכלת~פרס' מ~ייותר

 אחת. בבת יונק אינו

 אמרו ~כ ואפילו בכך' יניקה שדרך י~קה גביו~~
 יששאם

 מתחל~
 יותר סוף עד

 מ~
 אינו פרס אכלת

 עכ''ל. פשוט' וז~מצטרף'

~~~
 דלע~ן דמיונו ל~בין זכתי

 ברכ~
 תליא בחשיבות

 חשוב אינו שיעור דחצי דאמ~נן כמומילתא'
 חשוב דאינ~ אמ~~ן כן עליו'~~בו

 ש~' א~ אכל~

לברך
 איסו~ן לענין מצינו ומה"ט אחרונה' ברכ~

 דאחשבי' משום למלקות שהוא דכל ר''שדאמר
 דלא דאנן רק י''ז)' ~דף מכות ~טב''א ~יןבאכלתו'
 הדבר דא~ן סוב~ן כר''שק~"ל

 במ~ תל~
 ד~וא

 דבטלה אמרינן אכלה חשיב לא שבעצם כלאחשבי'
 חייב. ואינודעתי'

~~~~~
 אדם בני שרוב כון קאווי דבשתית הסברא
 חשוב שוב כן'שותין

 שתי~
 זו

 ששות~
באחרונ~

 פחות ש~יא אף עלי' לברך לחשיבות

 שרוב כוןמכשיעור'
 ב~

 וחשוב בכ~"ג שותין אדם
 צירוף דענין אף כן אםשתי''

 צירוף בלא מ''מ מצטרף' אינו פרס אכלת מ~יובי~תר מסי~ למש~ הלכ~
 ששותה ~מעט עלחייב

 באחרונ~
 שרוב כון

 ב~
 ~ם

 כן וכמו עלי~' לחייב שיעור שפיר חשוב בכה"גשותין
 אחרונה. ברכהמברך

~~~
 דבעינן ד~א טומאה ~ענין לצירוף דמיון זה

 תוספות עיין ~ג~~' לפסול חצי~ חצישיעור



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  שיטת טמאין או~לין דאכל זימנין ד''ה י"ד) (דףשבת
 תם'רבינו

 וע~~
 ~ב''א' שיטת שם ישינים בתוספות

 ובמשקין פרס וחצי ד"ה פ') (דף יומא תוספותוע~ן
 מטמא לא דמדאו~תא משום רביעית שצ~ךטמאין
 דשתי דזמנין הגזירה ש~ך ולא ברביעית' אלאאח~ם
 לפומא ושדי דתרומה או~לין ושקיל טמאיןמשקין
 פסול לא מרביעית פחות ישתה אם דהא להו'ופסיל
 דמצטרפין ~דהא לומר וצ~ך מדאו~יתא'לאו~לין

 אחת בבת א~ל ~אלו דחשוב משום פרס אכלתלשיעור
 יותר שהה אם ומעתה הגזירה' בגדרונ~נס

 ה~
 לא

 דחשוב במה בזה לן ומה האו~לין' טימאו ולאנצטרפו
 דמחמת אמ~נן דכ ~ך' ב~מו לשתות חשיבותאצלו
 רק אחת' בבת ~שתיה חשוב ב~ך לשתותדדרך

 ~אלו חשיבות לו יש בשתייתו דשהה דאףדאמרינן
 הצטרפות לו יש במה אבל אחת' בבת רביעיתשתה

 וצ''ע. אחרים' לטמאלהצטרף

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
 ~~ו'

 ~~ו~ ~~~ ~~~ו~~~ ~~~ ~~~ ~ו~

 ~~~~~~ ~~ו~~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~
 ~~~~ ו~~~~~~~~'

 ~~~ו
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ו~ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~~ ~ו~~~ו~~~~
~~~

 ~ו~ו~ ~~~ ~~~
~~ 

~~~~~ 
 ~~~ו.

~~
 אשר ועל ב~ועדו' עדי הגיע ימינם נעימת
 תיקון בענין ~ו"ד ל~ם לה~יע ממנידרשתם

 הגעתי ב''ה הנני כ לשאול' הקשיתם בעיר~ם.עירובין
 יוסיף ~ה ושיבה' זקנהלימי

~ 
 וגם ח~ם' שנות השי"ת

 עצמי את מושך הנני ~קדם' אתי ~ן עיניראות
 עוררני לאשר אך למעשה. להל~ה ~ו''דמלה~~ט
 ~''ו אהי' ושלא בי עיניכם שמתם כ שניותבלוחות

 כ את~ם' דעתי לה~יע הנני ולכבוד~ם הר~ים'מע~
 לתקן דברו אשר והטיבו תהי' הי' רוח~ם עלהעולה
 י~שלו בלי למען תוה~ק' דת אש ב~ומת העירפירצת
 גדו~ם עמ~ם ל~ם ~ש ש"ק' ביום משאלהוציא

 בעיר שם הוא באשר ע~הם ל~מוךוחזקים
אנטווערפען.

 ~~~א~
 נודע ~ולו' א' מצד הולך סובב שעלדע
 נהר שהוא בפרט המתירין רבו כבשע~ם

 חת"ס הגאון העיר ו~בר כלל' נקרש שאינוגדול
 סימן~חאו''ח

 פ"ט~
 ~או"ח הט"ז לשיטת דחש ד~ת

 שס"גסימן
 סק''~~

 שיש הי~א ~תב והוא יח~אי' דעת
 מחיצה שהוא ד"ת ע''פ בטוב מוקפים צדדיםג'

דאו~תא
 וה~

 ע~"ש. יודה הט''ז גם היחיד' רשות
 יש וגם הרבים רשות לנו אין הזה דבזמן דק~"ל~פרט
 ת~ ה~ מחי~ות' ג'~אן

 דמקילינן דרבנן
 בשב~

 במקום

 ~נודע. דשבות לשבות שבות בין ומחלקינןמצוה'

 ~~~~~ב~
 בשני מעשר ~חות אחת ~ל פרצות שני

 ז''ל מ~סא מהר''י הגאון התירצדדים'
 ~ה. על סמ~נו בפה"ק גם ~וותיה נהגינןו~ן

 ~~~''~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~
~~~~ 

 ~~~~ם ~~~וו~~~~.

 ~~~~ ~~~~~ם~~~
~~~~~~~~~) ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

.~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ם~~~~~~~
.~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ .~~~~~ 



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~
ג)

~~~~~ 
 העש~ם ~נ~ר שעל הגש~ם

 לפתו~
 ולסגור

 פות~ים הגבוהים הספינות מסעבעת
 תוך הצד מן וננתקיםהגש~ם

 העש~ ~~~~
 ואז שם

 ובנו~ הרבים' מעברנסתם
 הגשרים ישיבו הספינות

 כ"ת הביאלמקומם.
 דב~

 השלישי בשער הרשב"א
 ~בית הקודש עב~תמספרו

 נתיבות~
 הרבים דרשות

 מה דוקאהוא
 שרא~

 כ"ת ורצה כסתום. אותו ודנין לרבים מסור אינולנעול שרא~ וכון עת' בכל לרבים
 בכל בו לעבור לרבים מסור שאין כון בגשר דגםלומר

 מ~יצ~. תורת הנהר על הויעת

 דאתי דאמ~נן דהא נרא~, ביאור וביתר כתב'~~~
 לרבים שיש דכל הסברא מ~יצתא' ומבטלירבים

 מו~~ מי ואין בהילוךק~ן
 הרבים' רשות ~שוב ב~ם

 דף ב"ק בש"סו~אמ~נן
 ~ע"א~ כ"~

 שה~זיקו מיצר
 להלוך רשות להם שיש דכל לקלקלו' אסור רביםבו

 באר הביא שע"ז סימן ~ו"מ וע~ן רבים' כשל~שיב
 ~אותהגולה

 דב~ ~~
 ד"ה ע"א ק' ~ב"ב הרשב"ם

ש~~זיקו~
 ו~בעלים להילוך ותקנוהו השוו~ו דדוקא

 ומבואר קנין דבעינן ואף כו'' לקלקל אסור ושתקוידעו
 ד"ה ~ע"א ק' דף ב"בבתוספות

 בשביל~
 של דבש~ל

 לר"א ~כמים מודים להילוך דנעשה הואילכרמים
 של בשביל ~וקא נראה בתוספות כתבו בהילוך,דנקנה
 דרך שאר אבל להילוך, אלא כלל עשוי שאינוכרמים

עש~
 קנה לא כאן וא"כ א~ר' לצורך בו להשתמש

 שכתבו וכעין קני' בשבילי דתיקון כון רקבהילוך
 י"~ דף בכורותתוספות

 ד"ה ~ע"ב
 אקנ~~

 דגמר

ומק~
 י' דף ב"ק תוספות וע~ן עיי"ש' ~הו

 אבא. בר פפאד"ה ~ע"א~

~~~~~
 י' דף ב"מ בש"ס

 ~ע"ב~
 כ ה"ג ד"ה רש"י

 כון וז"ל שכתב בעלמא' רבנן לי'תקינו
 או הרבים ברשות או אדם לכל רשות שהואבסימטא
 לתוכה למשוך לרבים הפקר והוא הרבים רשותבצדי

 לכל ד~שיב מבואר עכ"~. הד~ק מן~ לצאתהצ~כם
 כ~צירוא~ד

 סימן סמ"ע וע~ן לרבים' וקנ~
 אמות בד' קונה הרבים ברשות דגם ובמקום ג',ס"ק רס"~

 רבים. של כ~צירו שעש~ן ג"כהוא

~~~
 כון נאמר'

 דעש~
 ונעשו רבים לצורך הגש~ם

 קנולהילוכן
 וה~

 מד~ז~נן אמנם רבים' של

 עובר נשבת לעבור הספינותשכשצ~כן
 ומגביהין אור~

 ה~להגש~ם'
 ולא להילוכן הגש~ם להם נמסר לא

 מעתה אמור מ~יצתא. מבטיל לא שפיר ושוב רבים'של ה~
 שתמיד הגשר דידן'דב~ון

 מונ~
 הצבא לשר מסור רק

 רבים. כשל ~שוב שוב שכ~' דלא מל~מה בעתלפות~ו
 מ~יצה יש זה מקום דנגד גשר' להאי צ~כנא לאאך
 בציורו. כ"ת שכתב כמו הברזל מסילת הוא עשרהגבוה

 ~~~~~ד~
 ומקום ופ~סים גנות הזרעים

 מיעוטא והמה העיר' שבתוךה~יות גדו~
 עליו לסמוך ה~כ"צ ~אי העיר. בתי כל נגדדמיעוט
 ע"י העיר מ~יצת מבטל דלא הד~ק בשעתש~יקל
 מקום' בכל אזלינן רובא דבתר שבתוכו' זר~םמיעוט
 בתוך לטלטל ומותר נ"ט סימן ~"צ בתשובתע~ן

העיר.

~~~
 לטלטל אסור שמוקפים הנ"ל המקומות בתוך

 כמ"ש ולא שם' משתמשין אינן ה~רדמ~יצות
 דצ~כן בזה' הדבור ואר~יב שם. אף להתיר צדכ"ת

להעתיק
 דב~

 שם ה~כ~צ
 וז"ל~

 לגבי בטל דהמיעוט
 בין א~ד ממקום ~ןהרוב

 בש~
 דרובא מקומות

 וצ~ך עכ"ל. שי~י' אופן באיזה מילי בכלדאו~תא
 דנלמד ~רוב ש~טי' מהביאור

 מא~~
 להטות' רבים

 לאמת' כוונו הרוב דוודאי אמ~נן ד~~ם גבידהתם
 ג"כ הוא משם דנלמד ברובא דבטיל בהיתר איסורוכן
 היכ אבל כשרה' והיא מהרוב שהוא נאמר א~ד כלדעל
 ~כר הזרוע מקום וה"נ ביטול' ש~ך לא האיסורד~כר
 דף בכורות בתוספות דמ~ואר ואף ביטול. שייךולא
כ"ג

 ~ע"א~
 דמסתברא בש~וטה' ~טלה נבלה גבי

 מבואר ע~"ש' מדרבנן אלא ליתא גופה משאדטומאת
 ולא היתר להיות האיסור דנהפך אמ~נןדמדאורייתא

 ק"ט סימן יו"ד בשו"ע מבואר וכן נבלה' כמשא~שיב

~ס"ב~
 מכל מרובה' בהפסד מותר בי~ד בשלם באם

 ש~ך לא ד~כר היכא אבל ניכר דלא היכא זהמקום
 כל~.ביטול

~~
 ע"פ דמעיקרא' ~צדיק להצדיק יש באמת

 דב~שביארתי מ~
 ר"פ זב~ים התוספות

 כ~
 הזב~ים

 דאמר הא לן תקשי לא ו~ה"ט שכתבו סה"ד' ע"אדף
 דאם ע"טבסנהדרין

 רוצ~
 עם שנתערב דינו נגמר שלא



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  ~א רובא דמשום פטו~ן כו~ן דינן שנגמראח~ם

נעב~
 בר ש~נו אחד יש וודאי שקר' שהוא דבר

 מיח~
כ~~

 נע~מה' וסברתם עכ''ד. כו'' דינו נגמר ש~א ~פי
 דמדאו~תא נאמר אםדה~א

 ביטו~
 שנהפך ברוב

 דמו הוחר א''ככמוהו'
 ש~

 דינן' שנגמר הא~ו כמו זה
 שקר. כאןואין

~~
 הדבר ביאור

 ע~
 ~''מ הגאון ~נו שהאיר מה פי

ז''~
 שחקר ט'' סימן יו"ד ח~ק בתשובוחיו

דאיסו~ן ה~
 בט~

 דנ~מד ראשונים וכתבו מ~"ת ברובא

מאח~
 ויש ~~טות' רבים

 ~חמו~
 נ~מד איך

 הא היתר' יהי'איסור ד~~ מז~
 כ~

 וכה''ג חניות ט' כמו רוב
 דמסתמא סברא יש דע''ז הרוב מכריע מסופקיןשאנו
 כאן ואין הוא דכשר מהמיעוט יותר מהרובפירש
 י~פינן ~ו וסבראאיסור'

 מאח~
 דמכ~ע ~הטות רבים

 כ~רובשהאמת
 אב~

 כהיתר. ~היות האיסור דנהפך ~א
 ~א אחר מ~מוד הש''ס י~ף ככו~ו רובו דהאוהע~ה

מאח~
 די~יף ~הטוח רבים

 כ~
 דף נזיר ש''ס ועיין רוב'

מ"ב
 ~ע"א~

 אמר כלום' ולא עשו לא שערות ב' ש~רו
 ככולו רובו אומרת זאת איקא דרב ב~ה אחארב

 עד הכא כו' יג~חנו בנזיר קרא מדג~אמדאו~תא'
 אי דזה וה~נו ככו~ו. רובו בע~מא הא כו~ודאיכא
אפשר

 מאח~ ~~~~
 קבוע המיעוט ד~א ~הטות' רבים

 הרוב בגי~וח חשוב שיהא רק ספק' כאן ו~ן הרובכמו

 כמוהו' רובו בשחיטה הוא זה ומעיןככו~ו'
מרובה ופרו~

 ע~
 שנדון והיינו העו~ד'

 ע~
 אם כו~ו הדבר

 אף הרוב ע"י ככו~ו רובו אמ~נן ק~ם או שחוטנקרא
 וק~ו~ן עכ''ד ~ספק' ענין אינו וזה ק~וע'שהמיעוט

~עינים.

 שבת הרשב''א מ~~ושי ~דב~ו סמוכן הראיתי~~~~
 מסיקין אין גבי כ''טדף

 בשב~
 וזה שכ' כ~ים

 לא מוכנים עצים ע~הם מרבה דאמ~נן והא~שונו'
מתורת

 ביטו~
 כ~' נגע

 דכ~
 ו~כר בעין שהוא דבר

 א"צ הכא א~א בט~' אינו תשמישבשעת
 ~בט~

 א~א
 רובצ~ך

~  
 ש~א

 כמט~ט~ ירא~
 א~א ה~סור

כמט~ט~
 וכ ההיתר, את

 מט~ט~
 בשברי

 ה"~ כ~
כמט~ט~

 ותשכח דוק עכ''~. הצד ~ן
 שנדון כון דב~ו מו~ןהרשב''א דב~ שבכל~

 ע~
 נקרא אם כו~ו

מט~ט~
 או איסור

 מט~ט~
 ככו~ו. רובו אמרינן היתר'

 בכורות התוספות סברתוכ''ה
 הנ''~

 דבמשא
 דחשוב מדאו~תא'מטמאה אינ~

 כמט~ט~
 ה~יתר ונושא

 ככו~ו. ורובו הרוב'שהוא

~~~~~
 דזה הנ''~' זבחים התוספות סברח נבין

 היכא הוא ככו~ו רובושאמרנו
 שנופ~

 ~נו

 כמוהשא~ה'
 בפרו~

 נקרא אם דנין דאנו וכ~''ג כעומד

ע~
 דמיעוטא אמ~נן הרוב'

 נפר~
 נקרא קיים ורובו

 קיים. כו~ו וכא~והרוב ע~
 אב~

 בתערובות
 ב~

 אדם
 שע~

כ~
 אם או נדינו מיתה באיזה ~דון יש עצמו בפני אחד

רא~
 ורובו הרוב מפני שנמיחו ~ומר שייך ~ך ~המיתו,

 דנין אין ה~אככו~ו'
 ע~

 רק י~ד כ~ם
 כ~ ע~

 אחד
 דבר ~עשות אין ושפיר נמיתו, אם השא~הבמיוחד'
 ענין ואינו וודאי' שקרשהוא

 ~ביטו~ כ~~
 רובו או רוב

 והבן.ככו~ו,

~~~~
 ~ענין מעחה

 ~ט~ט~
 שפיר כולו' בהעיר

 ש~א ככו~ורובו י''~
 ~בט~

 העיר' מחיצות
 אב~

 ע~לט~ט~
 ואז ו~ומה' הגינוח במקום הזרעים

 ושפיר ככו~ו רובו ~ומר שייך ~א שם' לילך מותראם נשא~
 ~ט~ט~. שםנאסר

 יועי~ ~~~~
 ~ענין גם העיר משר רשות שכרת

 אני' דרך ממרחק שבאים ~אנשיםהספינה
 ~בני שייך הספינוח מעמד מקום הנהר ושפת ים'ב~ב

העיר'
 ובע~

 ~כאורה ~העיר. שכר מע~ים הספינוח
 שימוש קנה ~א ממרחק שבא מי דהא ~התיר'קשה
 קנ"ג סימן או"ח בש''ע מצינו וכה''גהעיר,

 העיר' טובי בז' ~מכורשמותר ~ס"ז~
 ~אמנם~

 בכפ~ם
 מעות נתנו שמע~מאובכרכם

 ~בני~
 יוכ~ו ~א בהכנ"ס

 כח ~הם דאין העיר טובי בז'~מכור
 ע~

 הבאים
 משר יקנו ~א העיר טובי שז' איפכא ה''המע~מא'

 מע~מא. הבאים אנשים עבורהעיר

~~
 ~דון אפשר

 שיועי~
 ע"י בשכרתם ~הם ~הקנות

 מאיסור שינצ~וזכ'
 חי~ו~

 נבא אך בט~טו~. שבת
 יש בדרבנן אך מקנין' ~מי נודע ש~א ב~רה מדין~דון
 ~צרף יש וגם כנודע.ב~רה

 דב~
 י''ג דף גיטין הר''ן

 ד''ה בנדפס א ו'~ע"ב.
 ונמצא~

 ~ך משעבדנא גבי
 ו~כ~



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~
 בבריר~ תלוי דלא מחמתך' דאתימאן

 ולא בכלל' דכולם
 אבל השני' ולא אחד רק שנרצה היכ רק לברירהצ~כין
 שייך לא לן' איכפת ולא באי~עולם כל שיקנו נסכםאם
 דרך בספרי שכתבתי מה ועיין עיי''ש' ב~רהלומר

 הל'המלך
 חמ~

 ומצה.

 ו~~~ו~ ~~י~ ~~ו~ ~ו~~ ו~~~י ~~ו~ ~~ו~ו~~~~~
 ו~~~~~ ~ו~~~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~י~
~~~~~

.~~~~~ 
 ~ו~~ ~~~~~ ~~~ו~ ו~~~~

 ~~ו~~י~.

 ~וו~ ~נ~~ ~ו~~~ ~~~~ו~~ ~~~ ~~~~~~ו~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ .~~~~~ 

 ~~ו~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ 

 ו~ו~

 ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~
וו~~~~~~~~

~~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

~~~~
 מקמחא אשר שאלתו ובדבר לידי. הגיע מכתבו
 מאת בהכשר בקהלתם הנטחן מחיטיםדפסחא

 בא ומשם ~נעבליט~' לק' כור איזה נמכר מעלתם'כבוד
 שהוא ואמר חיטים באגרוף אחד איש לקח כמכתב

 יותר מחומצים הרבה שם ונמצא אלו'מהחיטים
 הדבר אשר ראיתי כ לאשרמששים.

 נחו~
 לדעת לכם

 קמח מוכרי שארי מאת במחניכם קול נשמע כתיכף'
 לא הלזה דפסחא מקמחא הנאפים המצותאשר

 תיכף שלחתי הדבר. כן לא באמת אשר הנם'בכשרות
 אף כשר הנזכר הקמח אשר לכבודם'טעליגראם
 בקהלתם. הסוער הרוח שאון השקט למעןלמהד~ן'

~~~~
 יצא שכבר אחר הנה מעט. שיחתי לפרש אבא
 עד אין מדינא שוב היתר' בחזקת דיןמבית

 ערוך בשולחן ועיין מחזקתו. הדבר להוציא נאמןאחד
 שם. גי~ן ובתורת קכ"ט סימן העזראבן

 ~~ו~~ ו~~~~

 ~ו~~~ ~ו~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~נו~
 ~~~~~~~ו~~~~~

~~~~ 
 ע"ש. נ"ט סימן העזר אבן חלק

 שאלה בתשובת בענ~ אנכ גם בזה הארכתיוכבר
 כשרות בענין כ"ג סימן~לקמן

 מדב~ הסופר~
 הר''ן

 שם דאמ~נן רש''י שפירש מה על כ"ו דףכתובות
 ת~ לבה~ ת~אוקי

 קמייתא' אחזקה ואוקמא

דאסיקניה
 ע~

 בפרט ע"ש. נאמן שהי' הראשון עד פי
 וכ ס'' הי' לא הוא שלקח שבחיטים שאמר זהגם
 הלא ס'' הי' לא בכללות החיטין בכל אשר בבירוריאמר
 לתלות באפשרייש

 שאיז~
 נתערבו מחומצים חיטים

 יותר.שמה

~~~
 נאמר אם דאף כלל' דאו~יתא איסור כאן אין הלא
 בקמחדקמח

 ה~
 מקודם נתערבו הלא בלח' לח

 חד שמדאו~יתא נתבטלווכבר
 בת~

 אם ואף בטל.
 בשולחן ועיין התורה מן מותר כן גם כך אחרנתבשלו
 חיים מקור בספר ועיין ק"ט' סימן דעה יורהערוך
 כ ברור לפענ"ד נראה לכן תמ"ב. סימן פסחהלכות
 כבודם מאת בהיתר שיצא הקמח על חשש שוםאין

 רישא. דק"קהבד"צ

 הי"ו' דמתא מילי טרדות כהיום סבבוני אשר~~~~~
 פרט כל מבאר ה~תי שונות' מט~ותוט~ות

 בקצרה אבא לזה גורם' ה~מן אין לאשר אךבא~כות.
 אף אשר מעלתכם' כבוד עם תכון ידי גם אשרואומר

 בלי הזה הקמח מן לאכול יוכלו המהד~ן מןהמהדרין
 וכלל. כלל ופקפוק חשששום

 ו~~~~ו ~~ו~~~~. ~~~. ~~~י~~ ~~ו~~ י~י~~~~~~י

 ~~~ו~ ~~~~~~~~
 ו~~~~~.

 ~~ו~
 ~~ו~~~. ~~

 ~~~~ו~~~~י
~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
~~ 

 ~~י~ ~~ו~~י~ו
 ~~ו~ו~~

 ~~~י~ו
 ~~~ו~

 ~י~~~ו.

 ~וו~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ו~~~~~
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 ~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~ו~ ו~~~~~ו~
 ~~~ ~~ ~~~~ ~~ו~~ ~ו~~ ~~~ו~ ~~~~~ו~ו~

 ו~~~~~ו~~~~~~' ~~~~~
 ~~ו~~

 ~ו
 ~~~~ ~~~ו~~~ ~~

 ו~~~
~~~~ו

~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ו~~~

 ש~~~~~~
 עבר למול ה~רו כאחד הב~ם כתובים

 עד תשובתי אחרתי אשר על לי ~סלחופ~'
 להשיב. אבוא וכעת לי' גורם הזמן ~' לא ככה'

 על מלחי אשיםובתחילה
 מכת~

 שליט''א' אבד''ק ~רב
 קיטור של הרח~ם בהיתר דעתי אצרף כ רצהאשר

 הפסח. חג על חטיםלטחון

~~~~
 בל לבי כ אומר

 עמ~
 דבר כ בזה' ~י לתת

 כ לפ~נו, אשר מדור בגדולים נפתח כברזה

 ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~ו~~~~

 ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~ו~~~~~ו~
 בעהמ''ח מטארניפאל

 יבא ומי האוס~ם~' מכת היו חינוךמנחת
 המלך אח~

 ובאת~ בזה' דעתי להכ~ע רבנןמלכ
 זייני' דמרא

 אבוא אך כלל' דעתי חוות בזה אומר ~ני לכן כו''תל~
 מעטלט~ל

 בדב~
 כת''ר.

~"~~
 ברחיים לחוש שיש מה העיקר כ סוללה שפך
 באפש~ ~ן שמא קיטורשל

 כזו הר~ים לנקר
 אח~ כתב' ולזאת הפשוטים' הרח~ם שמנק~םכמו

 כ
 ניקור' בלי מותר הדחק דבשעת מבואר הרחייםבניקור
 נשאר אם ספק ~ש הטעם' וכתב כאן' גם להתיריש

 נשאר אם וגם הרח~ם' בצ~חמ~
 ה~

 אם ספק

 דהחוש אינו' לפענ''ד זה פסח. של בהחי~ן כללנחערב
 המעט' מן מעט הטחינה בשעת נשאר שבוודאייכחיש
 מעט שאותו הוא ההיתר אך נחערב' ג"כובוודאי

 הפסח. קודם נתבטלשנתערב

~"~~
 בהיתר דהיחר שסובר בתשובה דהר''ן כת"ר
 הפסח' קודם לבטל דמותר סובר מש"הבטל
 אסור בטל לא בהיתר דהיתר בנד~ם הר''ןולשיטת
 כ אף הפסח' קודםלבטל

 דב~
 מבואר וכן הן' חכמה

בתשוב~
 מותר היתר דבזמן דהטעם נ''ט סי' הר"ן
 עיי"ש. בטל בהיתר דהיתר משוםלבטל

 ע~~~~~
 בזמן דאף האומרים לשיטת בזה' לדון יש
 כון דהטעם לומר יש מבטלין' איןהיתר

 לנו דאין הוא' לכתחילה איסור מבטלין דאיןדהע~ן
 חשוב שזה ה~סור' לנו ניתר שיהי' תחבולהלעשות
 יאכל שלא רצתה שהתורה התורה' רצון נגדעצה

 בר''ן ועיין האיסור. לאכול תחבולה עשה והואהאיסור'
 שם ובתשובה בשילה' דזרוע בסוגיא הנשה גידפרק
 לבטל מדאורייתא דאסור הראב''ד שיטתשהביא
 כון מקום מכל בטל' דהיתר אף כן ואםאיסור'
 יצטרך לא היתר זמן דעל כעת ש~כות לו איןשהביטול

 ה~ כך' אחר של האיסור זמן על רק הביטוללנו
 עשה

 אך כך. אחר כשיבא לו האיסור ~תר שיהי'תחבולה
 זמן על רק כעת ש~כות לו אין שהביטול כוןהסברא
 שגורם רק למבטל' כעת בפעולתו חשוב לא אח"כ,של
 אח"כשיבא

 ל~
 לבטל שמותר סברא הכ ומשום ביטול

 ההיתר.בזמן

 ~~ ~~~~~ ~~~~ ם~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ו~~~~~
 ~~~ו.

 ו~~~
 ~ו~~ום

 ~~ו~~~ם ~~~ם~~~~ו ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~
 ~~~~ו~

 ~~~ ~ו~~~~
 ~~~ו~

~~~ 
 ~~ו~~ ~~~ ~~ו~'~~ ~~~~~ו~ ~~ו~ ~ום~

 ו~~~~~

~~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 ם~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ו~~~
.~~~ 
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~ ~

~ ~ ~ ~

 סוכה' ~ענין ~רכ''ו סימן הט''ז סברת נבין
 אם מב~א לאשכתב

 עוש~
 המועד קודם סוכה

 חיוב חל לא דעדיין איסור' אז שייך דלאפשיטא
 אין המועד בתוך סוכה עושה אם אפילו אלאהסוכה'
 של עצמה מצד איסור שום אין דהא ~סור' שוםכאן

 חובת ידי יוצא אינו בה שהיושב אלא בה' לישבהסוכה

 אם אפי' בעשייתה איסור כאן שייך אין ע"כהמצוה'
 לישב איסור שאין כון דהיינו ע"ש. גמור בפסולעושה
 הסוכה' ומכשיר שמבטל בזה חשוב לא פסולה'בסוכה
 שהתחבולה ואף האיסור' ניתר שי~י' תחבולהשעשה
 בסוכה ישב אם מצוה ~י יוצא שיהי' התורה נגדהיא

 אין הסוכה עצם שעל כון מ''מ פסולה' בסכךשנסככה
 בסוכ~ שאף ד~ן'אנו

 ד~ן אנו רק לישב' רשאי פסולה
 חשוב לא בזה חובתו' ידי יוצא אם זו בסוכה יאכלאם
 זו בסוכה כשישב אח"כ מצוותו ידי שיוצא שגורםרק

 כגורם. רק חשוב לא וזה פסול' סכך שישאף

~"~~
 לולא

 דב~
 לדעת לומר מקום הי' הר''ן

 דאם הוא' בהיפך היתר בזמן לבטלהאוס~ן
 שום כעת עשה לא א"כ בטל לא בהיתר דהיתרנאמר
 אז האיסור זמן יבא כאשר שאח''כ רק ביטולסיבת
 אבל הביטול' כגורם רק חשוב לא וזה הביטול'יחחיל
 לומר מקום יש בטל בהיתר דהיתר נאמראם

 וביטול ביטול' ע~ן כעתעשה דה~
 ז~

 לו יועיל כעת שעשה
 חורה אסרה דבכה''ג לומר מקום יש אח"כ' של זמןעל

שה~
 תחבולה כעת ועשה שמבטל כעת גם חשוב

 האיסור. זמן כשיבא האיסורלהתיר

~~~~
 אסור היתר דבזמן ~אומ~ם לשיטת באמת
 בהיתר היתר אי ובין בכך' מחלקין איןלבטל'

 (ועיין היתר בזמן לבטל דאסור סברו בטל' לא אובטל
 תערובות לאו מאי ד''ה ע''ו דף פסחיםתוספות

 בקונטרס שפירש מה לפי שכתבוטעמים'
 דל~

 לא
 לכתחילה דהכא פ~ך ~אי קשה ב~עבדאלא ש~

 קת~
 אבל

בדיעבד
 ש~

 רש"י דסברת לישב יש ~אמור ולפי כל~.
 של~דאף

 דאסור הא מילתא' לאו דריחא סובר
 ~''מ מילתא לאו דריחא דאף משום הואלכתחילה
 עם שאפאה פת גבי ה~''ף כמ''ש ה~' מיהאמש~ו
 איסור כמבטל חשוב וא''כ ה~' ~יהא דמשהוהצלי

 ~~לכתחילה.

~~~~~
 היתר דבזמן הט"ז שסברת דכמו לומר' יש

 ולע~ב לבטלמותר
 לכתחיל~

 דכון משום
 לא אח''כ של זמן על רק כעת על ביטול שם חלדלא
 יש ה''נ ביטול' כגורם רק גמור כמבטל כעתחשוב
 בש"ס דמבואר יום מבעוד צלאו דאם דבפסח כאןלומר
 מבע~ צלי אכלו מ''ג דףפסחים

 שגם א''כ חייב יום
 ביטול ע~ן כעת נצרך ולא איסור שם יש שלו פסחעל
 של פסח יהי' ואז מותר שלו פסח שיהי' שבלי~הרק

 לע~ן יצטרך ואז למנויו שלא מחמח ~סורחבירו
 של זמן על ביטול כגורם רק חשוב לא וא"כביטול'
 לכתחיל~)' דרשאי לומר יש ומש''ה ש~' וזהאח"כ
 בספרועיין

 אב~
 שהקשה ו' סי' בתשובותיו מלואים

 מטעם דהוא גורם' וזה זה דמתי~ן דהא הר''ןלשיטת

 ~סור מבטלין אין הא יוצן דחדש אמ~נן אמאיביטול'
 ליישב. מקום יש האמור ולפילכתחילה'

~~~
 לבטל' כוונתו שאין במה ההיחר'בע~ן

 לע~ן ישדלכאורה
 אמ~

 אמ~נן דוכתא בכל
 היכא מתכ~ן שאין בדברדאף

 דה~
 אסור' ~שא פסיק

 דאף ה' ס"ק שי"ד סי' אברהם במגןועיין
 הראב''ד לשיטת ובפרט אסור' ~שא פסיקדרבנן במ~

 דאו~יחא' איסור חשוב לכתחילה איסורדמבטל
 אסור. ~שא דפסיקובו~אי

~~~~~~~
 עצם דהתם איסו~ן' לשאר דומה דאינו לומר

 מתכ~ן ש~נו שכל רק ה~סור' היאהפעולה
 חשוב ~שא פסיק היא דאם אמ~נן בזה מותר'ל~סור

 לכתחילה איסור במבטל האיסור הכא אבלכמתכ~ן'
 לבטל מתכוין שלא וכל לבטל' יתכ~ן שלא הואדהאיסור

 ג''כ בהרת קציצת גבי דהא כלל' איסור שעבד חשובלא
 שמתכ~ן ואף לטהר' יתכ~ן שלא הואהאיסור

 שאין דבר חשוב לטהר מכ~ן שאינו כלהבהרת' לקצו~
 וז"ל' שהקשה קל''ג דף שבת ברשב"א כמבוארמתכוין'
 אלא לקצו~' הוא מתכ~ן הא מתכ~ן' שאין דברלי' ק~ מאי יאש~' דר' אה~יא לה דמתני מאן ליתמיהא
 שאינו דבר קרוי זה ואין למול' אלא לטהר מתכ~ןש~ן
 ~''ל וכו'' לגופי' צ~כה שאינה מלאכה אלאמתכ~ן

 שלא צרעת בנגע השמר בפירוש רחמנא כתבדאי
 רחמנא' כתב צרעת בנגע השמר אלא ה"נ'תקו~'
 הוא ואנן כהן' בהוראת אלא יטהרנו שלאכלומר



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  אסור שכן דכוןדאמ~נן
 לקו~

 הוא שמטהר ב~רת
 ו~ילכך~קציצתן,

 קוצ~ כשז~
 לשם

 מיל~
 דבר ~ו''ל

 ~~סור דעיקר מבואר ע''כ. ט~ר~, אצל מתכ~ןש~נו
 לט~ר יתכ~ןשלא

 ואפ"~
 פסיק הוא דאם שם מבואר

 ד~יכא נימא ~סור מ~טל לענין ~"נ אסור'~שא
 אסור. ~שאפסיק דה~

~~
 זילוף גבי צ''א דף זבתים במס' רש"י כ~ברת צ"ל

 פ~יק וא"ת וז''ל' ר"ש הא ר"י האדמש~~ן
 דקות טיפין לי' דמזלף אפשר ~וא' ימות ולא~שיה
 מכב~ נמי אי ~לכךמא~,

 שאינו דבר גסות בטיפין
 ל~בין' לב לשום צ~ך רש''י וסברת ~וא.מתכ~ן
 ולא דאפשר דהיכא איפכא מצינו מקום בכלדבאמת
 ש"ס עיין אפשר' דלא מ~יכא טפי גרע מכ~ןקא

 כ''ו. דףפסתים

~~~~
 שיש שיודע מתכ~ן שאין דבר דלענין ~סברא
 יהנה שלא בדרך ל~לוך לו ואפשר ~רכםשני

 בדרךו~ולך
 ז~

 שי~נ~ באופן
 שתשוב לומר ש~ך שלא

 ומכר יודע ד~א מהלך, דרך באיז~ מתכ~ןשאינו
 ע''ז לי~נות' מתכ~ן שאינו שתשוב שנאמר רקהדרך

~אמרינן~
 בדרך ו~לך אתר בדרך ל~לוך לו שאפשר כון

 אינו שבעצם זילוף גבי אבל ל~נות. כמתכ~ן תשובזה
 באיז~מתכ~ן

 באופן גסות ב~פות אם מזלף טיפות

שיכב~
 תשוב שוב יכב~' שלא באופן דקות ~טיפין או
 ש~ך ו~א מתכ~ן' ש~נו לדבר יזלף ~ך ~זילוףלענין
 מכ~ן, קא ולא אפשר בגדרלדונו

 דז~
 ~יכא שייך

 אמ~נן לאיסור מכ~ן שאינו רק ~~פעולהשמתכוין

~דהיכא~
 ל~פעולה דאפשר

 אתר באופן שיעש~
 ש~נו היכא אבל ל~איסור' מכ~ן כאלו תשוב זהבאופן ועש~

 מתכ~ן. אינו שפיר תשוב להפעולהמתכוין

~~~~~~
 פסיק

 ~שי~
 אינו שבאמת אף להיפך~ ~סברא

 גסות בטיפין שמזלף ואפשר יזלף איךמדקדק
באופן

 שבווד~
 מלאכת עשה בפעולתו א~כ יכב~'

 והסברא' ~שיה. פסיק תשוב לא מ''מ בו~אי,~סור
 שאינו שכל ~וא ~שאדפסיק

 באפש~
 אופן בשום

לעשות
 פעול~

 שהוא זו
 רוצ~

 יתערב אם בלתי לעשות
 א~כ ג~כ' ~איסורפעולת

 שרוצ~ בז~
 פעולה לעשות

 כאילו תשובשלו
 רוצ~

 באפש~ שאין ~איסור, לעשות
ז~

 ~י' לא אם מש"ה ז~, בלא
 אם בלתי לזלף באפש~

יכב~
 דבזה אומ~ם היינו

 רוצ~ ~~ ~זילוף שרוצ~
 ותשוב~כבוי'

 כמכב~
 לזלף שאפשר כון אבל ממש.

 א"כ יכב~' שלא באופן דקותבטיפין
 ראי' איןהזילוף שרוצ~ בז~

 באופן לזלף אפשר ד~א ~כבוי שרוצ~
 מש''~ יכב~'שלא

 מדקדק ~נו אם אף
 אי~

 יזלף'
 לענין ~שי~ פסיק הוי לא גסות' בטיפות מזלףובאמת
 דקות בטיפות י~י' ש~זילוף דבאפש~ כון~כב~'
 א''כ יכב~' שלאבאופן

 ראי' אינו ~זילוף שרוצ~ בז~
 שלא בענין ל~זילוף לו אפשר ד~א ~כב~'שרוצה

 מש"~יתכב~'
 ~שי~. פסיק תשוב לא

~~~~~
 סי' ביו''ד ~טו"ז שכתב ד~א כאן, גם נאמר
 ~יכא דמתירין ד~א קל"ז בסי' ~וא וכןצ"ט

 דאי ~יכא דוקא דז~ו האיסור' לבטל כוונתושאין
 אין אתר בענין דאפשר היכא אבל אתר' בעניןאפשר
 דאסור מכ~ן קא ולא כאפשר דתשוב והטעםמתי~ן'
 שתשוב שנאמר רק שעשה' הפעול~ בוודאי שיודעכון
 לו שאפשר כון אמ~נן ע"ז ל~איסור' מכ~ןשאינו

 ל~איסור. כמכוין תשוב אתר באופןלעשות

~~~
 תשוב בדבר טורת שיש כון ~רתיים' ניקור לענין
 דף פסתים תוספות עיין אפשר'כלא

 כ"~
 ד''ה

 ל~תיר לנו יש שוב א"כ מכ~ן, קא ולא אפשרלא
 דתשוב שנאמר רק ~איסור' לבטל מתכ~ן שאינומטעם
 לנקר שבאפשרי כון לומר יש ע"ז ~שא'כפסיק
 א"כהרתיים'

 לבטל שרוצה ראי' אינו לטתון שרוצ~ בז~
 אף א"כ ~רתיים' ולנקר לטתון לו אפשר דהאהאיסור'
 שאינו הרתיים ניקור בלאשטותן

 רוצ~
 עצמו, לטרות

 תשובלא
 בז~

 קיטור' של ברתיים ~ל ~שא. לפסיק
 א''כ לנקר' באפש~ דאין נאמראם

 בז~
 לטתון שרוצה

 שתשוב שלומר ~איסור' ביטול לענין ~שא כפסיקתשוב
 ז~ תמ~' כלל יתערב לא שמא ספקשיש

 שאין דבר
 סובל.~דעת

~~
 מיתוש שום שאין כת"ר דעת לפי אומר אני זה כל

 מתמת רק קיטור שלב~ת~ם
 ז~

 שז~ שמעתי' אנכ אך הרתיים'לנקר באפש~ שאין
 שקהו

 ב~



~ ~ ~
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~ ~

 מ~ירות גודל שמחמת ~וא שלפנינו' מדורהגאונים
 עד ~קמח נתחמם הגלגלים~יבוב

 שנעש~
 ואחר בצק

 שזיעה וכון קמח' שנעשה עד הבצק ונטחן חוזרכך
 יש פנים כל על פירות כמי רק כמים חשוב שלא אףזו

 כחבקמח
 ז~

 חשוב למים בבואו ואח"כ פירות' מי של
 במקור ועיין ל~חמי~' שממ~ר מים עם פירותכמי
 ת~''ב ~י' מלי~א מ~גאוןחיים

 הנודע דברי שדח~

 ו~על~בי~וד~
 חשוב מים עם פירות דמי דאף

 בי'. אית לאו אבל מכרת רק ממעטינן לא מקוםמכל נוקש~

~~~~~
 ~ק~וש הגאון מאדמו''ר חיים דברי בתשובות
 חלק שם וכתב המתי~ן' מן ש~וא זצ''למ~אנדז

 ~י'ב'
 ל"~

 שלא באופן נטחן ~פ~ח דלצורך לו ש~גידו
 לעלות יצטרך בל תיכף הקמח ויוצא להתחמםיצטרך

 כל כבימות מאוד גבוהלמקום
 ~שנ~

 תיכף יוצא רק
 ~זה ובזמן קלה' תחבולה ע"י ו~יא הארגז' לתוךקר
 בז~' ישגיחו קיטור של רחיים המתירין אם שמעתילא
 לזאת זיע~' לענין כ''א ~י' אדם נשמת ב~פרועיין
 ל~גיד לפני באפשרי אין אשר כת''ר נאימחול

 בז~
 אחד בגחלת אכוה ח''ו ~ן ירא אני מאוד כידעתי'

 לישראל...~ ל~ם והנחמהן'

~ו~~
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 כזיתלפניו ~י~ באם ש~עיר י''ב בכלל במ''ש אעורר אמת

 חמ~
 חצי ונשאר זית חצי רק וביער

 מצות קיים אםזית
 עש~

 כ''ת ו~תעורר דתשביתו.
 גמ' ~וא ובאמת נא~.בפלפול

 ערוכ~
 דוגמתה

 ק"ה דףב''ק בש"~

 ע''~

 בפרוטה אגודות שתי גזל רבא בעי

 ליכא ~שתא אמרינן מי מ~ו' מהן אחת לווהחזיר

 ~דר לא הא דילמא או גביה'גזיל~
 גבי~' ד~ואי גזיל~

 אע''פ פשטה הדרוכו'.
 עי"ש. כאןאין ~שב~ מצו~ כאן אין שגזיל~

 וחפ~
 יצליח בידו ה'

 כחפ~
 הטוב לבבו

 אל~ דברי ול~אדיר~. תורהלהגדיל
 ~תורה ~וגי לכבוד

ועמלי'.

 ~ו~~ו~~~
~~ 

 ~~~~ו~י~ ~~~~
 ~~~~~~ ~~~ ו~י ~~~

 ~~וו~~~~~~
 י~~~ו.

 ~ו~~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ו~

~
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 מצוה לענין שחקרו מה
~ 

 דחצי כמו אמ~נן
 אין אם במצוה ה"נ כן התורה' מן אסורשיעור

 חצי על מצוה חלות שם יש כשיעור לאכול לקייםבידו
 אשר את לאכול מח~יב ומש"השיעור,

 באפש~
 לפניו.

 מצוה קיום חשיב לא שיעור חצי אכל דאם שנימאאו
 סק''ד תפ''ב סי' או''ח יוסף ברכ בספר ועייןכלל.
הביא

 דב~
 מכזית פחות רק לו אין דאם יעקב שבות

 וסיים כלל. הוא מצוה ולאו לאכלו כלל חיוב לו איןמצה
ונראה

~ 
 חצי מדקיי''ל ~בר וזכר ~כא מצוה דקצת

 מצוה קצת דאיכא ה~ן והוא התורה מן אסורשיעור
 ~ע~ן שיעורבחצי

 שע~
 תע"ה~. סימן סוף תשובה

~~~
 ענ''ד דלפי השי"ת חנני כאשר חלקי אענה אני
 דביה א~ה בתשובות שכתב מה לפי לומרנראה

 ל~צטרופי' דחזיא בסברא ה' סימן או"ח חלקעילאי
 שגזרה וס~ג גדר מטעם הוא ד~טעם לומרדיש

 גדר ומצינו עובר' ~הי' ל~ית אצטרפו שמאהתורה
 וה~טב"א הר''ן שכתב כמו מדאו~תא אףוס~ג
 יראה כל על לעבור תורה אסרה דפסחים קמאבפרק

 וכו'. מיניה למיכל דלא היככ

~~~
 דהנה כך' הוא לאיצטרופי חזיא דסברת לומר יש

 היתר אין שבתורה איסורין בכל קיי"לבאמת
 לאיסורמצטרף

 חו~
 דראינו כון זה לפי א''כ כו'' מנזיר

 מוכח כרחך על מלקות' עונש שלם כזית התורהדענשה
 כן לא דאם ~סור' עכ"פ יש זית חצידגם

 ה~
 חצי עד

שיעור
 וע~

 מצטרף האיך א''כ גמור' היתר קצת יותר
 עונשעל

 כעין דהוא מבואר ע''ש' לכזי~
 הוכח~

 ~ש
 האיך כן לא דאם איסור' חלות שם שיעור חציעל

 להשלימו ע~ו לחייב היתר שהוא שיעור החצייצטרף
 איסור. חלות שם יש שיעור חצי על דגם מבוארלכזית'

~~~~~
 הלכה שבועות מהלכות ד' פפק למלך במשנה

 הביאא'
 דב~

 שמפרש הרמב''ן
 דב~

 הש''ס

 מצטרפות אמאי הכ אי שם דאמ~נן כ''ב' דףשבועות
 לד~י בשלמא הוא דהכונה כו'' שיעורא ~כא הכאזיל

 הזכר שלא פי על אף שיעורא בעינן דבקונמותדאמינא
 אלא מחייב דלא דאע''ג משום מצטרפין' אכלהבהן

 גמור היתר אינו שבו שיעור חצי מקום מכלבכשיעור
 בשהזכר א~א לה מוקמת מצית דלא לד~ך אלאכו''
 היתר אחד שבכל שיעור חצי שכן וכון אכלה'בהם
 כמו הוא שהרי לאכלו' יכול ולכתחילה לו הואגמור
 ע''ש. לחייבו מצטרף והיאך בשבועתו' כןשהתנה
 התורה' מן אסור שיעור דחצי דהא זו סבראמבואר
 שיעור חצי על איסור שם חל הי' לא דאם משוםהוא
 הי'לא

 הרמב"ן דלסברת מבואר להצטרף' באפש~
 השני. כפירוש לאיצטרופי דחזיא הפירושיהי'

~~~~~
 נאמר דאם תל~' בזה מצוה דגבי לומר נראה

 זה צירוף' ~די יבוא שמא כפשטאדהסברא
 מח~ב שיהיה לגזור שייך דלא מצוה' גבי שייךלא

 שיהיה ~י מכזית פחותלאכול
 באפש~

 אם להצטרפו
 שיעור בחצי דגזירה לזה דמיון זה ואין עודיאכל

 הוכחה' כעין דהוא השני טעם לפי אמנםלאיסו~ן.
 על דגם הוכחה דיש מצוה' גבי דגם לומר יששפיר
 לומר סברא שום דאין מצוה' חלות שם יש שיעורחצי
 שום שמקיים חשוב הי' לא שיעור החצי אוכלדאם
 הי' לא כן גם מקודם שני החצי אוכל היה ואםמצוה
 כך ואחר הראשון ח~י שאכל דהיכא רק מצוה'שום
 מאין הרי מצוה' נחשב יהיה לכזית השני בחציישלים
 השנ~ה החצי אכלו מחמת הכ המצוה' קיום לובא
 מחמת אלא בא לא בודאי הלא הראשון' חציבלתי
 על דגם הוכחה יש עצמו מזה כן אם הראשון'אכלת

 מצו~. חלות שם ע~ו יש הראשון זיתחצי

~~~~~
 וכתבים בפסקים החיבור בסוף יהושע בספר
 כ"דאות

 וז''~
 מקצת שמפקפקים מה

 לאכול מח~ב אם מ"ע רק שהוא בדבר אםהפוסקים



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~
 כמו שלם' שיעור לו כשאין שיעור חצי פנים כלעל

 לכאור~ כו'' זית חצי רק לושאין מצ~
 מ~א לפשוט יש

 שופר של ותקיעות דברכות תקצ''ג סי' באו"חדקיי"ל
 אבל כו'' כלום יע~ה לא מקצתן רק יודע אינואם

 שהוא ~מקצח יתקע ולא יעשה לא מדועבחקיעות
 כרחך על אלא כו''יודע

 דבמצו~
 לקיים לי' מחייבינן לא

 שיעור.בחצי

 להלום ידעתי~~~
 מ~

 ענין הא שיעור' לחצי דמיון זה
 רק שייך לא שיעורחצי

 מ~
 אחד מסוג ש~וא

 ~כא אבל ~חצי' רק מקיים לאו~וא
 לאח~'' ותקיעה לפני' תקיעה דבעינן והדיןתרועה אמר~ ש~תור~

 תקיעה אלא ותרועה תקיעה תקע אם אף כןאם
 חצי ואף כלל' שמקיים חשיב לא תקע' לאהאחרונה

מצו~
 עשה. לא

~~~~~~
 בשר זית דחצי בחלב בשר לענין דאמרינן דכמו
 על ולוקין איסור עצם נעשה חלב זיתוחצי

 לחוד בשר זית חצי על וכי בחלב' בשר משוםא~לתו
 דאנן אינו' זה שיעור' חצי כמו איסור קצת נחשביהי'

 ובהצטרפם שרי לחודי' ו~אי שרי לחודי' דהאיאמרינן
 במצוה אמרינן נמי ~כי כן איסור' עצם נע~היחד
 אתרוג כגון ~מצוה' לקיים מינים שני דבעינןהיכא
 ~מצוה' לקיום פעולות שני שיעש~ דבעינן אוולולב
 בשופרכגון

 יעשה דאם אמרינן ותרועה' תקיע~
 אחד פרט יחסר ואם ~מצוה שמקיים חשובכמצותה
 ואין כלל' שמקיים חשוב לאמהמצוה

 ז~
 לחצי דמיון

 וע''ז מ~שיעור' שחסר רק אחד סוג ~וא ד~תםשיעור'
 חלות שם ג"כ שייך מ~שיעור חסר אם דאףאמ~נן

 אחד ~פרט חסר באם אבלמצו~'
 מ~מצו~

 עש~ו שלא

 מצו~. מקצת אפילו שמקיים חשוב לאכלל'

~~~~~
 בענין י''א ס''ק בט''ז ק''ח סי' או''ח בש"ע

טע~
 ו~תפלל שבת של במנ~ה

 שמונ~
 עשרה

 פרובינצה חכמי דעת שם שהביא שבת' של ~ז~רולא
 אף ול~תפלל' לחזורדצ~ך

 דבז~
 כעת ~תפלל שישלים

 יר~ח ולא שבת של כן גם יז~ר לאי''ח
 ~תשלומין' בז~

 משום ומתפלל חוזר מקוםמכל
 דמ~

 שמונה ש~תפלל
 שבת בלאעשרה

 ה~
 שלא כון כלל התפלל לא כאלו

עש~
 ש~א דמצוה כסברתינו כן גם מבואר ע''ש' ~ין

 חשיב לא פרטי' בכלמקיים
 נאמר דאם כלום' שעש~

 מקיים כאלו פנים כל על דחשוב י~ושע ~ספר~עת
 ~ון הפעם' עוד שמתפלל בזה מר~ח מהו מצוהחצי

 וחצי' ~בת ~ל יזכיר לא~כעת
 הראשונ~

 קיים. כבר
 מקיים שלא וחשיב ~יעור' לחצי דומה דאינו ודאיאלא

כלל.

~~~~~
 ת''ר ע"ב)' קל''ג (דף שבת מסכת בש"ס

 ענוש הילקט לא ואם ~מילה אתמ~לקטין
 לה מתקיף אומן. כ~נא רב אמר מני' ואמרינןכרת'
 אתון דמצוה פלגא עבדא אנא ל~ו לימא אומן פפארב

 אנא ונימא ז''ל רש''י פירש דמצו~' פלגאעבדיתו
 התחיל ~ר~ות וכ~~תחיל ~ואיל כלומר פלגא'עב~א
 לכו ל~ו לימא חייב' אמאי עש~' ברשות שעשהוחבורה

 המלאכה. ו~ימואתם

~~~~~
 שדחה י''א ס"ק רס''ו סימן יו''ד זהב בטורי
 דנהי ר~''י מדברי שהו~ח ~ם יוסף הביתדברי
 גמר דלא ~ון איכא' מיהא איסורא ליכא דכרתדחיובא

 מוהלים שני ימהלו שלא ליז~ר יש זה ולפי~מצוה'
 ימהל שזהבשבת

 וז~
 ותמו~ין הט''ז וכחב יפרע.

 לאיסור סברא ~ום ~י' דאםדבריו'
 בז~

 ליה קשיא מה
 כרת לחיוב ~ם מועלת סברא האי דילמא פפא'לרב
 כאן דאין ברור אלא ול~קשות' בזה לחלק פליגומאן

 כלל. ~יסוראפילו

 ~ב"י דהוכחת הב''י דברי ליישב מקום יש דברינו~~~~
 כאן שאין כ' ולא כרת חייב אמאי רש"ימדכתב

 דז~ רש''י דסברת מבואר כלל'איסור
 סברא שום אין

 מצוה עשה ולא שבת שחילל על הוא יתחייב שלאלומר
 סברא אין דזה מצוה' גמור זיל לחבירו שיאמר ידיעל
 המעכבין בציצין דמיי~ כיון הש''ס דקו~יית רקכלל'
 מל אם וממילא מילה' מצות כל עם אחד סוגש~ם
 מקצת דמקיים חשוב פנים כל על ~מעכבין ציציןושייר

 ח~ב אינו הכי ומשום שיעור' חצי אכל אם כמומצוה'
 מקצת באותו שגםכרת

 שעש~
 קצת שמקיים חשוב

מצו~.

~~~~~~
 ז~ לפי

 דבשני שפיר יוסף ~בית הו~ח
מוהלים

 שאח~
 ש~ם ~ון פורע' ואחד מל

 שהתורה מצו~' סוגישני
 אמר~

 ופריע~' מילה שבעינן



~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  מל רק פרע שלאוכל

 לח~
 אף כלל שמק~ם חשוב לא

 מל' לא כאלו פרע ~לא מל ו~אמ~נן מצוה'מקצת
 שבת שחילל על כרת שח~ב לומר מקום יש הכומשום
 דאף רש''י סברת הי' דאם מצוה' מקצת אף עשהולא
 התחיל שבהיתר כ~ן המצוה שמק~ם חשובדלא

 ~ו סברא מכוח פטור' הכ משום המצוה לגמ~רחבירו וב~
 ~"ל רש''י ומדכתב איסור. לענין גם ש~ךהיתה

 הוא ~' דפט~נן דהא רש''י דסברת מבואר כרת'ח~ב אמ~
 וממילא שיעור' חצי ~ן המצוה שמק~ם קצתדחשוב
 פרע ולא מל ואם מצוה סוגי שני שהם ופ~עהבמילה
 כאלוחשוב

 ל~
 שחילל על כרת דח~ב לומר יש כלל' מל
שבת

 ב~
 מצוה. קצת קיום שום

~~~~~
 דאמ~נן הא גבי ל''ד דף ב''מ יוסף בנימוקי
 והיא כהן מתעלם שאתה פעמיםוהתעלמת

 להו למה להו דמקשו איכא ו~''ל הקברוח'בבית
 לא ג~תא לאו אלא טומאה גבי ~כא דאפי'טעמא מה~

 היכ אלא דחי דלא ק~''ל דהא דאב~ה' עשה ~'דחי
 ~''ל והרנב"ר כו'' לעשה מק~ם לאו דמיעקרדבעידנא

תיר~
 כמילה העשה מק~ם הלאו על דעבר בשעה דה"נ

 עקירת בשעת השבה בענין ה~א מתעסק דהאבצרעת
 לא מילה מצות גם בכך' מה גמרה שלא ואע"פהלאו'
 מל לא כאלו פרע ולא מל דק~"ל דפרע עדנגמרה
 משעת מתחיל העשה עיקר דגוף סבר ~"ל והואכו''

 ע''ש. כו'ראייתה

~~~~~~~
 דלשיטה יהושע הספר כסברת נאמר אם
 קצת דחשיב מילה מקצת עשה דאם~ו

 אמ~נן כן דכמו שיעור' חצי ~ן המצוהדמק~ם
 מל דאם ופריעה מילה כגון סוגין שני בה שישבמצוה
 קשה יהי' א"כ המצוה' שמקיים קצת חשוב פרעולא
 אם דאף בודאי ד~ה אבידה' להשבת הדמיוןלהבין
 משעת מתחיל א~דה דהשבת העשה דעיקרנאמר
 ולא א~ידה ראה דאם כלל סברא אין ~הר~תה
 ~ה אין א"כ מצוה' קצת ~מק~ם חשוב ~הי'הח~ירה
 קצת שמקיים חשוב עכ''פ דהתם פרע' ולא למלדמיון
 אמ~נן פרע ולא במל דגם ~ב~נו ודאי אלאמצוה.
 שמקיים ל"ח מצוה סוגי ב' הם ופ~עה דמילהדכון
 שאכל שיעור לחצי דומה ~ה ואין פרע' ולא מל באםכלל

 ~ית.חצי

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~
 ~~~~ו ו~~~

~
 ~ו~ ו~~~

 ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~
~~~ 

 ~~~~~ו~~

~~~~~
 מחיבורו נדפסים עלים רצוף תוכו מכתבו
 מעכ"ת ברצון אשר פסח ה' עלהמיוסד

לש~
 רצונו ולעשות הגיעני חלד פני על אמרותיו

 הולך יושר שכלו כ ומצאתי במו עיוני ושמתיחפצתי
 טבא לפעלא ואמ~נא נפשי אהב כאשר הסבראבדרכ
 חוצה' חכמתו מע~נות ~פוצו לאו~תא חילו ה'יישר
 ~~כה רו~ו כל בעיני חנו ה'יתן

 לשק~
 דלתי על

 ~שבע פ~' יאכל ת~נה ונוצר הלב' בהרחבתהתורה
 טעמה'מטוב

 כחפ~
 באהבת המתרפק נפש

 וחכמי'. התורהדלתי שוק~

~~~~~~~
 ראיתי אשר אחת הערה לו ארשום רצונו
 שחילק י"~ דף ת"מ בסי' הנעים'בספרו

 ו~ ו~''ל~ אלם' אח~ות לענין הרמב''םבדעת
 נראה

 ~הלכות הרמב"םבדעת
 ומ~ חמ~

 הלכה ד' פרק
 דוד~כך' ד'~

 מצד רק לשלם להישראל שכופה אלם
 תיתי דמהיכא חיוב' שום ב~ה דאין פשיטאהגבורה
 אכ~~ות מכות להישראל שיכה רוצח בעכו"םנימא

 דהיכא סובר דהרמב"ם אלא ~ה' עבור ע~ושיעבור
 אי~ה מחמת הטוב מרצונו התשלומין לו נותןשהישראל
 ~ו לאל שישיראה

 לעשו~
 הוצרך כך ומתוך רעה' אתו

 ש~נו אף הטוב' מרצונו אב~~ו לשלם עמולהיטב
 תחת נשאר הכ אפילו ערכאותיהם מדיןאפילו

 מעולה שמירה לשומרו רוצה הוא ו~רבהאח~ו~ו'



~ ~ ~

~~~~~~ ~םי~~

ב~
 ~טוב' מרצונו לו לשלם ~וכרח כך אחר יאבד שלא
 כ"ת. עכ"ד אח~ות' קבלת זה עבור דחשיבודאי

~~
 שבות בתשו' דמיון למצוא ~ש דיבר חכמה דבר כ

 סימן ~ח"ביעקב
 קי''ז~

 שמוחרת אנוסה לענין
 אבל אונס' חשוב עלי' שיבא ~י אונסה ואםלישראל
 להבעל שתרצה ועי''ז מיתה ו~ן פחד איזה אלי' ישאם
 לבעלה ואסורה אונס חשיב לא זה מהעונש' תפטרלו

 גט לע~ן קל"ד סי' בב''י מצינו לזה דמיון וכןע"ש.
 אחר אונס יש וז"ל' שכ' הרשב''א דברי הביאמעושה
 ~ין אח~ם שאונסו והוא בגמרא' לזה דומה מצינוולא
 שאונס בפירוש ואומרים בממון או בגוף ~ין שלאאו
 זה שאין אומר א~ וכו'' פ' שיגרש עד יסלקהו לאזה

 כ"ח. סברת זה דרך ועל ע''ש. כו' בגופואלא ~~ש~ שאין כלל' מעושה גט זה ואין כו' אונסיןמכלל

~~~~
 שהתם אח~ות קבלת לענין לדמות זה קשה
 חשובהוא

 נהנ~
 במה

 שהחמ~
 שלולא ~ו' תחת

זה
 החמ~

 יש שיותר לי אומר לבי לו' לשלם אנסו הי'
 הוא אם ~ןלחלק

 וד~
 יאבד שאם

 החמ~
 מח~ב יהי'

 עצמו שמציל זה דבאמחלשלם'
 בהחמ~

 לא זה מהאונס
 אם רק חבירו' מנכסי ארי כמב~ח רק נהנה~חשיב

ב~
 נהנה חשוב ארי במב~ח גם ממנו יקח שהאנס לו
 ונראה שכתבו נ''ח דף קמא בבא בתוספותכמבואר
 הדבר כשאין ה~נו שכר' נוטל שאינו א~ דמב~חלר''י
 שהא~ כגון הפסד' לידי שיבאברור

 יודע ואינו רחוק
 הא~ ~אן יבאאם

 מדאגה אלא מצילו ואינו לאו' אם
 שיבא ברור הדבר אם אבל יבא' שמא שדואג הפחדומן

ל~
 הפסד

 ולי~
 דרוסת

 הא~
 ע"ש. שכרו נוטל ודאי אזעצמו הא~ מפי מציל או
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 יו''ט כ''ט)' ~דף השנה ראש ~ש"ס
 ש~

 ר''ה

שח~
 ו~א תוקעין ~יו במקדש בשבת ~היוח

 ~~ רבי אמר מי~י הני מנא ובגמרא'במ~נה.
 ~חמא בר

 תרועה ~כרון שבתון אומר אחד כתוב חנינא בראר''ח
 יום אומר אחדוכתוב

 תרוע~
 כאן קשיא ~א ~כם' יהי'

 שח~ביו"~
 ביו"ט וכאן בשבת ~היות

 שח~
 בחו~. ~היות

 תקעינן' היכא במקדש היא מדאורייחא אי רבאאמר
 כו'. ~מעו~י קרא דאיצ~ריך הוא מ~אכה ~או האועוד
 אדרבה קשיא ~יא' מ~אכה ~או הא בתוד''הע''ש
 דהא קרא איצטרך ~אמ~אכה

 מכ~
 תעשו ~א מ~אכה

 הוא וגם ו~''ת עשה הוי דשבת כון כוונתם כו'.נפקא
 העשה בכח ואין כרת' בו שיש~"ח

 ש~
 שופר תקיעת

 עשה דאין יודעין היינו ג''כ קרא ב~או וא''כ~דחוח'
 שבת. דוחהדשופר

~~~~
 התוספות' קוש~ת ~יישב מקום היה ~כאורה
 אומר הייתי קרא ~אודאי

 הואי~
 ואישתרי

איסור
 ~אמ~נן שבת איסור נמי אישח~ יו"~

מקום בכ~
 ואישת~ הואי~

 ד~פי ~ומר נראה אמנם אישת~.
 שבת ~ענין ע"ב) ק"א (דף חו~ן בש''ס שמבוארמה

 דמשום אביי דאמר אחת בת איסור חשוב אי~וה"כ
 ~~ דקבעי דינא בי ~וה"כ וק~מא קביעאדשבת

 חשוב
 ו~א דק~םשבת

 ח~~
 יוה''כ איסור

 ע~
 שבת' ~סור

 ~ומר ש~ך ~א קדים דשבתוכון
 ואשת~ הו~~

 איסור

יו''~
 אח~ו הבא

 דקדים' שבת איסור נמי דאישת~
 ונעשו ~בין דרובן ~"ב) (דף ~בחים בש"ס~מבואר
 אמרינן ד~א ~טומאתן והותרו מתים~מאי

 ~מאי ברובן ורק ~~יבתן' הותרו ~~ומאתןוהותרו הואי~
 אמ~נן א~ זבין ונעשומתים

 הואי~
 ~טומאתן והותרו

 ~ומר ש~ך ~א קדים דשבת כון וה''נ ~~יבתן,הותרו
 אח~ו הבא יו''ט שהותרכון

 נתי~
 דקדים' שבת איסור

וצדקו
 דב~

 בקוש~תם. התוספות

~~~~
~~ ~~~ אחותי בן מכבוד אגרת הגיעני כביר ~ה

 ~~ו~~
 ~~ו~~~ו~ נ~~

 אבד"ק וכעח
 דאמר אביי בסברת ~ומר דיש א~י וכתבפודקאמין'

 דבאמת וקיימא' דקביעא משום דקדים חשובדשבת
ידוע

 דב~
 שהקשה נ''א) ~דף קידושין ~"ד התוספות

 ~סור ~כ''ע אחת דבבת דאמ~נן אחת בת איסורגבי

 ע~ח~
 נימא איסור'

 כ~
 אחת בבח ~ה אחר ב~ה שאינו

 אך אינו,נמי
 תיר~

 בפירוש עושה שאדם מה דבודאי
כו''

 י"~
 איסור דאין דהא הסברא ~ה

 ע~ ח~
 איסור

 נעשה ואח''כ אח אשת כגון ועומד' מו~הר שכברמפני
 אשה'אחוח

 אב~
 ואשת איש אשת כגון ביחד כשבאין

 וא"ת מפקית, מינייהו דהי שתים' חייבאח
 כ~

 שאינו
 ~א א"כ אינו, אחת בבת ~ה אחרב~ה

 יחו~
 מהם אחד

 הם א~ו פ~ור'ויהי'
 עכ"ד. בדות' דב~

~~~~~
 שעיקר כון

 שח~
 משום הוא אחח בבח

 ~אדא~"כ
 כ~~ ח~

 וא''כ מפקת' מינייהן והי
 אמר ע''א) כ''ה (דף תמורה בש''ס שמבואר מה~פי

 ~בכו~ע~
 רובו יציאת עם

 עו~~
 אמר כו'

 ע~
 ה~קט

 תיבעי' מה אביי אמר כו~' הפקר יהי' רובו נשירתעם
'~

 דב~
 כו'. שומעין מי דברי הת~מ~ ודברי הרב

 שבת איסור חשוב וקיימא קביעא דשבת כוןומעתה

דב~
 שג"כ אף ~יוה''כ' הרב

 דב~
 כון מ''מ הן' הרב

 ה~דש את ב"ד שקדשו מחמתשרק
 ח~

 חשוב יוה''כ,
 שבתנגד

 ~ומר וש~ך הת~מ~' דב~
 דב~

 ~רב
 שומעין. מי דבריהת~מיד ודב~

 מ~ן דאחד אתת בבת דבאו דמחמת ~ומר באת~~~
 ד~חה ~ומר ~ן אית ב~אי הסברא מן ח~'~א
 יוה"כאיסור

 ~חו~
 קביעא דשבת דכון שבח' ~סור

 יוחר חשובוקיימא
 דב~

 רק דהוי יוה''כ מאיסור הרב
 שבת דאיסור וכון החודש. ב''ד דקדשומשום

 בוד~
ח~

 מקום יש שוב מפקית' מינייהו הי ~ומר ש~ך ~א



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~
 דאם דכיון שבת' ~סור על יוה''כ איסור חל דלאלומר
 אח~ו' הבא יוה"כ איסור חל הי' לא קדיש שבתהי'
 אחר בזה שאינו כל לומר לן אית אחת בבת בבאוכן
 הי לומר תירוצו שייך ולא חל' אינו א~ת בבת אפ~לוזה

 משום חל בודאי שבת איסור דהא מפקית'מי~יהו
דקביעא.

~~~
 חשוב קביעא דשבת משום דאמר אביי סברת
 קדים שבאמת הכוונה ואין קדים' שבתאיסור

 דשבת רק קאתי'' הדדי בהדי בעצם דהא שבת'איסור
 הרב דברי וחשוב וקיימא דקביעא משום במעלהקדים
 ב''א אהובי ע~"ד דקדשו' הוא דינא בי דרק יוה''כנגד
 התוספות דברי פירוש ~ובגוף הנ''~' שמואל ר'הרב
 פרק ~מלך בדרך יע' אחר בדרך הסברתי אנכרי"ד

 נדרים מהל'י"ג
 הלכ~

 כ''ב).

~~
 אחת' בבת איסור לענין רק שייך לא דבריו לפי גם
 הואיל ד~מא לע~ןאבל

 סוף סוף אישת~ ואישת~
 שפיר שייך קאתי הדדי בהדי דהאמת כיון לומר לןאית
 הואיללומר

 ואישת~
 דמיון זה ואין וכו'. שבת איסור

 זבין נעשו באמת דהתם מתים' טמאי ונעשולרובן
 הואיל לומר שייך ולאמעיקרא

 ואישת~
 הבא איסור

 באו דבעצם הכא אבל דמקודם' האיסור נתיראח~ו
 הואיל לומר שייךבהדדי

 ואישת~
 דשבת דמשום דאמ~נן למה דמיון זה ואין שבת'איסור אישת~ יו''ט איסור

 במעלה רק דזה קדים' שבת חשוב וקיימאקביעא
שחשיבא

 דב~
 בעצם. שקדים ולא הרב

~~
 צדקו דאפ"ה לומר נראה באמת

 התוספות' דב~
 אמ~נן איסור על חל איסור לענין דעכ''פכון
 דשבת משום שבת איסור על חל יו''ט איסורדאין
 בא אם א"כ במעלה' דקדים שבת חשוב וקיימאקביעא
 משום חייב דאינו נאמר ביו''ט אחרת מלאכהלעשות
 לא א''כ שבת' איסור על יו''ט ~סור חל דלאיו''ט
 לומרשייך

 ו~שת~ הואי~
 אישת~ יו~ט איסור

 ש~ת
 לא יו"ט איסור באמתהא

 חל לא דהא כלל' אישת~
 חול של שביו''ט דהואיל דנימא דכ יו"ט' איסורכלל

אישת~
 איסור להתיר בכחנו יש ~ן ועל יו"ט איסור

 מחמת דהא יו"ט איסור נתיר לא עתה ובאמתשבת'
 על יו"ט איסור חל לא וק~מא קביעא חשיבדשבת

 ~~ ואישת~. הואיל לומר ש~ך ולא שבתאיסור

~"~~
 דקוש~תם התוספות' דברי צדקו שפיר

 מלאכה הוא דאם יודעין ה~נו א''כ קראלאו ד~
 חשוב דשבת דאביי אליבא ורק שבת. איסור נתירשלא
 סוף דסוף דסובר לרבא אבל וקיימא'קביעא

 וה"ה אחת בת איסור חשוב ויוה''כ ושבת קאתי'הדדי בה~
 הואיל לומר שייך יו''ט איסור דחל וכון ~ו"ט'שבת

 שופר תקיעת לע~ן יו"ט איסורואישתרי
 הוא אם אף למעוטי קרא א~צטריך ושפיר שבת'איסור אישת~

 דאביי. אליבא רק סובב התוספות וקושיתמלאכה'
 מ''שועיין

 בז~
 ה''ב. עשור שביתת מהל' בפ"א

~~
 היינו איסור על חל איסור דאין הטעם אם זה כל
 יבמות בש"ס שמבואר מה לפי אבל כלל' חלדלא

 עליו א~ מעלה רבא אמר אלא דאמרינן ל''ב)(דף
 מינה נפקא מאי כו' אחת אלא חייב ואינו ב' עשהכאלו
 דאין דאף וכון ע"ש' וכו' גמו~ם רש~ם ביןלקוברו
 קדים' דשבת משום שבת איסור על חל יו"ט~סור
 עליו' לחייב שלא רק יו''ט איסור שיש חשובאפ"ה
 שפיר ושוב לגמרי יו"ט איסור אשתרי שופרולענין
 הואיל לומרשייך

 ואשת~
 טוב יום איסור

 אשת~
 איסור

 דאב~. אליבא אף התוספות קושית ויתיישבשבת'

~~~~~
 אשי ר' אמר דאמ~נן ע"ח) ~דף קדושין ש"ס
 זונה א~מנה אחות על הבא כהן~ילכך

 מש~
 לה

 ו~אחזר
 עשא~ ע~~

 מה לפי ולכאורה ע"ש' חללה
 אף חל לא חמור על בקל לרבנן דאף לעילדאמרינן

דה~
 על זונה איסור חל איך א''כ ומוסיף' כולל איסור

 כאשר הטעם אך חללה' עשאה ואמאי אחותואיסור
 שיש חשוב מ''מ זונה משום חייב דאינו דאףביארנו

 חלל~. ועשאה ~הונהאיסור

~~~
 כן שהקשה שם קדושין מהרי"ט בחדושי מצאתי
 ה~נו חייל דלא אמרינן דכ זה' כע~ןו~ישב

 משום בו התרו אם אבל אלמנה' משום עליולח~ב
 פשיטא באלמנה ומזיד באחותו שוגג שהי' אואלמנה
 אלמנה' משאר גרעה לא אחותו שהיא דמשוםדח~ב'
 דיבמות מסוגיא העיר ולא דנפשיה מסברא כןוכתב

 מה וע~ן ע"ש. בזה פלוגתא יש בסו~א ושםשהבאתי
 הקצר בפי' ה"ז חומ''צ פ''ו המלך בדרךש~תבתי

 ע''ש. אסורות מא~לות מהל' הי''טובפי''ד
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 בשו"ע
 או''~

 פסול דסכך נפסק תרל"ב סי'
 ומצטרף ת~תיו' ~שינים כשירה משלשהפ~ות

 וע~ן לכשיעור. הסוכהלהש~ם
 בטו''~

 ג') (ס''ק שם
שהביא

 דב~
 הסכך אצל הוא שבטל ב~ה שכתב הלבוש

 האיסור שנעשה בהיתר המתבטל איסור כל ~ןהכשר
 קשה אבלהיתר.

~ 
 בש~ן אלא כן אמרינן לא הא

 הלכה ~ה שגם ואפשר אותו' מכ~ן וכאן אותומכ~ן
 התורה מן נמי אי אגמ~ה' והכ הוא מסינילמשה
 מסנהד~ן דהא ברוב' בטל האיסור במכראפילו
 המת~ב ומי המ~כה מ~ ~עינן ושם ברוב דבטלילפינן
 צריך ובאיסו~ן רובא' בתר ~יל תורה אמרהואפ''ה
 מצוה של ובסוכה מדרבנן ה~נו האיסורלהשליך

 הלבוש. עכ''ד אדאו~תא'אוקמוה

~~~~
 ע~ו

 הט"~
 אינו ~ה דבר

 רא~
 ולומר להכתב

 צריך אין האיסור במכר אפילו התורהדמן
 התוספות כתבו דב~דיא כן' לומר ת''ו אותו'להשליך
בפרק

 ג~
 והא כו'' אסור ספיקו ד"ה צ''ה) (דף הנשה

 ~ד התורה דמןדק~"ל
 בט~ בת~

 שמעורב היכ ה~נו
 עכ"ל. האיסור' ניכרואינו

 ומ~
 ראיה שהביא

 מטעם לאו דהתם נגע' ולא פגע לאמסנהד~ן
 בטלה דהתורה אלא רובא' בתר ~יל אמ~נןתערובות
 כמו לרוב נהפך שהמיעוט שם שייך ולא המיעוטדעת
 וה"נ להיתר' נהפך שהאיסור בתערובות אומרשאתה
 בטל טפתים משלשה פ~ות שהוא הפסול ש~הבסוכה
 מטעם לא ב~ה' פסול מקום שם שאין מטעםהוא

 מ~ט שהוא כון לאסור ~י בו שאין אלאתערובות,
 הט"~. עכ"ל ד~~א' כמאןד~שוב

~~~~
 אמ~נן תערובות מטעם לאו דבסנהד~ן מ''ש
 נהפך שהמיעוט שם שייך ולא רובא בתר~יל

 איסו~ן דבביטול עצמו ~ה דהא לע~ן' צ~ךלרוב'
 נלמד היתר להיות ה~סור שנהפךאמ~נן

 מא~~
 רבים

 הא~רונים' ב~ה האריכו וכבר בסנהד~ן' דכתיבלהטות

 ועיין תערובות' להל' בפתי~ה יו''ד בפמ"ג~ין
 אני אף ואענה ט'' סי' יו"ד ~לק ה~"םבתשובות

 ב~ה. השי''ת ש~נני מה~לקי

~~~~~~
 להבין

 דב~
 (דף ב"ק ~תוספות

 כ''~
 ע''ב)

 הרוב' א~ר בממון הולכן דאין קמ''לד''ה
 נפשות מ~ני בק"ו ~תי' הולכן ~ן מ''טתימא

 ומה כו' דסנהד~ן בפ''ק~אמרינן
 די~

 נפשות
 לא ממונות דיני רובא בתר ~יל ר~מנא אמרד~מירא

 מיעוט ד~שוב שאני ~ינים גבי דהתם ~"ל כו' שכןכל
 עכ''ל. שאינו כמ~~הו

~~~~~
 שהביא ב' אות ו' כלל הספיקות קונטרס בספר
 מהרמ"~דברי

 ~ראה שכ' פשוט' גט ס' בסוף
 התורה דאמרה כוןדה"ק

 מיעוט להטות' רבים א~~
 בב''ד ואף כו'' הרוב סברת מפני דעתן מב~ליןהד~נין
 ודאי איפכא' או המ~~בין על המ~כן רבו אם ג'של

 להורות יכול אינו הרוב עם הסכם שלא מיאה"נ
כסברתו

 נ~
 התוספות כוונת ו~ה כו'. הרבים ~בי~ו

דג~
 א~ר בממון הולכן אין למימר שייך לא דיינים

 קים המות~ק ~אמרהרוב
~ 

 דאותו הדיינ~ם' כמיעוט
 ד~תי' כמאן הו''ל ה~בים ע~הם דנ~לקו כוןהמיעוט

 דהא ד~וקה וסברתו ע"ש.כו'
 ע"~

 דנין אנו
 הרוב' נגד דיעותי~ם לבטל הד~נים מיעוטמ~~~ים אמ~

 מ~~בים ואינן ה~ב א~ר בממון הולכן דאיןנימא
 לומר ש~ך ו~ך הרוב' נגד המועטת דיעותיהםלבטל
 הרוב דעת נגד דעתם לבטל מ~~בים שהםדמשום

 שאינו. כמו המיעוט~שוב

~~~~~~
 דכתיב דהא ב~ה'לפענ''ד

 את~
 רבים

 לומר תו~ן שאנו הכוונהלהטות'
 ~ה דין יבוא תיכף א~"כ אם דהא להאמת' כוו~והרוב שבוד~

 השני הב''ד מ~~יב להיפך הרוב ~הי' א~ר ב"דלפני
 שפסקו מהפסק להיפוך שיהי' אף שלהם כהרובלפסוק



~ ~ ~

םי~~
 ~ו

~~~~
~~

 אין שבאמת ת~ה"ק גזרה שכן אך הראשון'הב"ד
ב~ינ~

 ואין התורה בדעת להאמת כיווננו שאנו לומר
 עצם שזה רק ~תורה' באמיתת לכ~ן מה עד יודעאתנו
 הב"ד יפסקו שכאשר התורהרצון

 עלינ~
 לקיים.

~~~~
 הדין בדבר' שנחלקו מחלוקת יש עצמו כשבב"ד
 דהמיעוט סברא ומעחה ל~טות' רביםדאחרי

 מח~בים אנו תוה"ק שמדין דכון הוא' דליתאכמאן
 נגד מיעוט שיש דחשוב לומר ש~ך לא כהרוב'לפסוק

 או כהרוב הוא הדין אם לומר מסופקין אנו דכהרוב'
 כמ~כה~עוט'

 נגחן ונמצא לחבירו שור במוכר
מסופקין

 ז~
 או מהרוב ~וא אם השור שלוקח

 שניזיל שנאמר רק מיעוט עכ"פ יש דהתםמ~מיעוט'
 וע~ז המיעוט' נגד מהרוב הוא זה דאדם רובבתר
 אדם דשמא הרוב אחר בממון הולכן דאין לומרש~ך
 הרוב אם מסופקין אנו שאין כאן אבל מהמיעוט.זה

 אם בזה ד~ן אנו שאין המיעוט' או להאמתכוונו
 שכא~ר תורתינו שדין רק לא' או לאמיתות הב"דכוונו
 כמאן המיעוט חשוב מש"ה יקום' כן הרוביפסקו
 בדעתם ד~ן אנ~ שאין שאינו' כמי ~להן שדיעהדליתא
 התוספות כוונת וזה לאו' אם להאמת כוונו אםכלל
 בחדושי ו~ין דליתא. כמאן ד~מיעוט דיינים דגבישכ'

 עי"ש. י' הל' שחיטה מהל'פ"א

~~~~~
 להיות האיסור דנ~פך דאמ~נן דהא נאמר
 ג~כ ~למדהיתר

 מאח~
 ג"כ להטות רבים

 דבאמת דאף דיי~ם גבי דאמ~נן דכמו זה'בדרך
 הולכן אנו ד~~ם וגבי הרוב אחר הולכן איןבממון
 דהמיעוט משום הרובאחר

 כמא~
 עצמו מזה דליתא'

 חשוב דהמיעוט שנאמר קמן דאיתא דברובאנלמד
 המיעוט דדעת דיי~ם גבי דאמ~נן דכמו ד~תא'כמאן
 בכל אמ~נן כן הרוב' דעת נגד דליתא כמאןחשוב
 נגד ה~ת ל~מיעוט דאין קמן דאיתא דרובאדוכתא

 ברובא דוקא וזה נהפך. דאמ~נן הסברא וזההרוב'
 מותר ומש"ה דליתא כמאן ~מיעוט דחשוב קמןדאיתא

 ונלמד ביחד'לבשלן
 מאח~

 ל~טות. רבים

~~~~~
 ש~ביא ד' אות ו' כלל הספיק~ת בקונטרס

 הולכן דאין דקיי"ל דהא שי"ד סי'התה"ד דב~
 אבל קמן' דליתא ברו~א דוקא הוא הרוב אחרבממון
 ב~אי זה ומעתה רובא. בתר אז~נן קמן ד~תאברובא

 דלא היכ רק ל"ש ברוב ביטול דע~ן הט"זכסברת
 ~גזרה החתיכות בין הספק נופל דאז האיסור'~כר

 הוא הרוב ואם הרוב' כמו שיהי' יכ~ע שהרובהתורה
 ש~כר היכא אבל בהרוב' המיעוט נאבד יהי'היתר
 שום נופל שלא רוב' מתורת לדון ב~ן אנו איןהאיסור
 מותרת' ואיזהו האסורה איז~ו ש~וע חתיכה' עלספק
 המח~ב' ומי המזכה מי שידוע לד~~ם ע~ן זהומה
 ~כ~ן' שהמה שנאמר הד~נין גוף על ד~ן אנו~כ

 והדין מפיהם היוצא הדין על הוא ד~ן שאנוהעיקר
 ~כראין

 לנ~
 נגד נאבד המיעוט שדעת אומ~ם ואנו

הרוב.

~~~~~
 מה

 שתיר~
 הא על תקצ~ג אות דחולין המ~כ

שהקשה
 אמ~

 כון הרוב אחר בדיי~ן אזלינן
 דאין ועוד וז"ל הגזית' בלשכת הן קביעישסנהד~ן
 והנפרש הנבדל ה~בור אחר אלא בגופן מעשהעושין
 דפ~ש כל כו' דאמ~נן הנמצא כבשר והוימפיהם
 ד~ן שאנו כון כאן אמ~נן ה"נ עכ"ל' פ~שמרובא
 ש~ך ושפיר לנו ניכר אינו והדין מפיהם היוצא הדיןעל
 כן וכמו בהרוב' בטל המיעוט שדעת רוב מתורתלדון

 שאינ~ היכ האיסו~ןבביטול
 המועט מבטלין אנו ~כר
בהרוב.

~~~
 דאנו מג' בפחות פסול דבסכך כאן דאמ~נן
 סכך מכירין שאנו אף הכשר סכך ברובמבטלין

 דב~ פי על לומר נראההפסול'
 (דף שבת הרשב"א

 מוכנים עצים עליהן מרבה דאמ~נן הא גביכ"ט)

 דבר דכל בה' נגעו ביטול מתורת לאו שכ'ומבטלן'
 הכא אלא בטל' אינו תשמישו בשעת וניכר בעיןשהוא
 את כמטלטל יראה שלא ~י רוב צ~ך אלא לבטלא~צ

 בשבר מטלטל וכ ב~יתר כמטלטל אלאהאיסור
 הצד. מן כטילטולהו"ל כ~

~~~~
 ה~ז) שבת מהל' פ"ו (לעיל זו בסברא ביארתי
 ו~יתה בתוכה ד~ן ~עכו"ם שישראל עירבע~ן

מרח~
 מותר עכו"ם רוב אם בשבת המרחצת

 לרחו~
 בה

 שבתלמוצאי
 דק לא שהחם שזה אף ולכאורה כו'' מ~

 לא עכו~ם רוב או ישראל רוב יש אם לדעתבמילתא
 אמ~נן שאנן רק הרוב' בשביל החם שהוא לומרש~ך
 ~רוב~ אחר כרוך ו~מיעוט המועט נגד להרוב כחשיש



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~  דב~ שהבאתי~ע"ש

 מכתוב נלמד זה שדבר ה~''מ
 ולאאחר

 מאח~
 נראה וכעת ע''ש' להטות רבים

 נלמד ג''כ דזהלפענ"ד
 מאח~

 שכח להטות רבים
 בהרוב. נאבדהמיעוט

~~~
 ביטול ול''ש ניכ~ן שהעצים שאף הרשב"א כוונח
 בעצים הוא הטילטול שעיקר שאמ~נןרק

 הצד. מן כטילטול חשוב האס~רין עצים ועלהמוחרין
 דניכ~ן דאף פסול' סכך לענין נאמר כן כמוומעתה
 לצל עליו שמגין זה שעיקר אמ~נן פסול' דסכךהעצים
בא

 ל~
 שבא והצל הכשי~ם' שהם העצים מרוב
 ועיין הכשי~ם' מן שבא בהצל ונאבד נתבטלמהפסולים
 זה. בפרט להא~ך ויש בזה המלך ידבס'

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 שנהגו וצ''ע כתב' סק"ג תרל''ז סי' אברהם
 גזולה סוכה וא"כ ברה''ר סוכה לעשותקצת

 מ''מ מוחלין' ישראל דכל ואת"ל כו''היא
 ה~

 יש
 ע''א) ל' ~דף בסוכה רש''י ומלשון בהם' חלקלעכו"ם
 נינהו מישראל ארעתא גזלי כותים סתם מ"טוז''ל
 דדוקא מבואר ע''כ' היה מישראל קרקע אותוושמא
 דגזל דקיי"ל ואע"ג שרי' מעכו"ם אבל אסורמישראל
 לא מ''מ אסורהעכו''ם

 מיק~
 בעבירה' הבאה מצוה

 דאפי' כתב יראים בספר אבל גבו~ם' השלטיוכ''כ
 עכו"ם גזללמ"ד

 ש~
 לא מ''מ

 עכ"ל. לכם' מיק~

~''~~
 יראים דהספר לי' דפשיטא דמשמע בדבריו'
 אמאי' ~עתי ולא גבו~ם' השלטי עםמחולק

 כשאולה רק חשיב ולא נגזלת אינה דקרקע דכוןדי"ל
 בעבירה ~באה מצוה משום ורק יצא' שאולהובסוכה
 מצוה חשיב לא עכו''ם דבשל לומר שפיר שייךנאסר
 דלא דאף לכאן יראים דס' ע~ן ומה בעבירה'הבאה
 נגזלת. אינה דקרקע כון משאולה גרע לא לכם'חשיב

~~
 לבינו שנשים אחר בכוונתו הנראה

 להבי~
 סברת

השל~
 גבורים

 אמ~
 מצוה עכו"ם בגזל חשיב לא

 דרש"י שכ' השקל במחצית ועיין בעבירה'הבאה
 מש''ה מדרבנן רק אסור ~נו עכו''ם דגזללטעמי'
 מצוה חשיב ולא ~סוראקליש

 ובאמת בעבירה' הבא~
 איסור ואף מדאו~יתא' אסור עכו''ם דגזל קיי"לאנן

 שער עיין בעביר~, הבאה מצוה דחשוב י''לדרבנן
 בזה. לדבר ~ש לולב' מהל' פ"חהמלך

~~
 דלא גבו~ם השלטי בכוונת לומר נראה באמת
 דהוא עכו"ם' בגזל ~עבירה הבאה מצוהחשיב

 דכתובות בפ"ק בשטמ''ק הרשב''א שיטת דידועמשום
 לא דבעכו"ם דידן' תורא דנגחי ד"ה ע''ב) ט"ו~דף
 דאין הרוב' אחר בממון הולכן דאין לומרשייך

 ממ~נא. חזקתלעכו''ם

~~~~~
 בזה שחקר דבכורות פ''ב ריש אלגזי ב~''ט
 אין אמאי מדאו~יתא' אסור עכו''ם דגזללמ"ד

 דכון לומר' לפענ''ד והנראה ממון. חזקתלעכו''ם
 דיש אמרינן דלא מוכח מותר' הלואתו דהפקעתדחזינן

 שאסור רק שלהם' בהמעות עצמיות קניןלהעכו"ם
 אסור. עכו''ם דגזל אמ~נן וע"ז בחזקה' מהםליטול
 לו. להחזיר צ~ך אינו עכו''ם מעות ב~ו יש אםאבל

 בשלו' אף קנין להעכו''ם דיש אמ~נן דלאמבואר
 בחידושי ועיין ממון. חזקת בהעכו''ם שייך לאמש"ה
 סברת שבארתי א' ארוך הי''א עכו''ם מ~''לפ"ד

 בא~כות. הנ''להרשב"א

~~~~~
 סק"ב שמ''ח סי' חו''מ בש''ך

 שתמ~
 מ''ש על

 ק~שה כ"ח סי' ריש באהע"ז בהג''ההר''ב
 עכו"ם בגניבת אובגזל

 ה~
 צ~ך אין דהא מקודשת' זו

 מקום היה האמור ולפי השם. קידוש משום רקלהחזיר
 מהעכו''ם לגזול או לגנוב אסור דבאמתלומר

 עכו''ם והמעות גזל או גנב שכבר אחר רקדאו~יתא'
 בהעצמיות קנין להעכו''ם שיש חשיב דלא כוןב~ו,
 השם. קידוש משום רק להחזיר צ~ך ~נו מש"ההדבר'



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~

~~~~~~
 הש"ך' קושית ג"כ שמיישב שם ב~תה''מ
 דוהשיב עשה כתיב הוי לא אלו גופי'דבישראל

 הגזילהאת
 ה~

 מ"מ תגזול דלא אלאו דעבר אף אמ~~ן
 דעבדאסורא

 עב~
 דבישראל רק חייב' אי~ו ובהשבה

 דעכו''ם אבל הגזילה' את דוהושיב לעשה ~תקי'רחמ~א
 להלום ידעתי ולא כו'. בהשבה רחמ~א דחייבי' היכןכו'

 ג''כ הי' והשיב כתיב הוי לא אי דבישראלכוו~תו'
 להחזיר' שמח~יב מהלואתו גרע דלא להחזיר'מח~ב
 רק לו' להחזיר מחוייב חבירו של מעות בידו שישדכל
 לאו הי' לא הגזילה את והשיב דכתיב קרא לאודאי
 ~דף ב''מ התוספות ודעת לעשה' ה~תק לאודגזל
 עליו לעבור ד"הס"א)

 בש~
 ה~תן לאו דעל לא~ן

 מהלכות א' פרק ברמב"ם ועיין לוקה'לתשלו~ן

 בדי~י אריה בשאגת וע~ןג~בה'
 חמ~

 ~ש פ"א' סי'
 בזה.לדבר

~~~
 הגזילה את והשיב קרא דכתיב לאו דאי ש~מא
 על עולה אי~ו זה להחזיר' מחוייב היהלא

 להחזיר. שמח~יב ופקדון מהלואה גרע לא דהאהדעת'
 בע"ח פ~עת ד"ה פ"ו) (דף כתובות רש''יוע~ן

 צדק הין דכתיב דב~ו ולאמת חובו לפרוע עליומצוה'
 משום דוקא ולאו צדק' שלך ולאו צדק שלך הןשיהא

 ואי~ו חבירו מעות בידו שיש כל רק לשלם'שהבטיחו
 אבל דב~ו. שמאמת חשיב שלא בזה עובר לומשלם

 דאין דכון כתבתי' כאשר לומר ~ראהבעכו''ם
 להחזיר מח~ב אי~ו המעות' בעצמיות ק~ןלהעכו"ם

 הלואה מהפקעת גרע דלא השם' קידוש משוםרק
דמותר).

~~~~
 סי' יו"ד בטור הובא הירושלמי סברת ידוע
 הבאה מצוה חשיב דלא בשבת בהקורעש"מ'

 עבירה' גופא דהתם גזולה' למצה דמי דלאבעבירה'
 שופר בהל' הארכתי וכבר עבירה. עבר הוא הכאברם

 הבאה מצוה דהע~ן הירו~למי סברתבהב~ת
 רק ש~ךלא בעביר~

 שחפ~
 ו~ן למצוה מ~ס עבירה בו ש~עשה

חפ~
 הקב"ה

 בחפ~
 הקורע אבל עבירה' ע"י ל~ו שבא

 מרשות מצה המוציא אובשבת
 היח~

 ע''י זו באכלתו
 פעולת היא שפעולתו אף ה~חתו' היא זושב~עתו

 בעבירה. הבאה מצוה חשיב לאעבירה

~~~~~
 להעכו"ם דאין ~אמר אם עכו"ם' בגזילת
 הוא שמותרת הדין ומן הדבר בעצ~ותק~ין

 ע"י ל~ו שבא אף הלואתו' כהפקעת רק חשיב דלאלו
 אבל עבירה' פעולת הוא שפעולתו רק חשיב לאעבירה
 חשיב לא דהא עבירה' שם ~קרא לא הדבר עצםעל

 דה~ עכו"ם' שלשהוא
 ק~ן שום להעכו"ם אין

 חשיב לא עכו''ם דבגזל גבו~ם השלטי דעת מש''השלו' ב~חפ~
 בעבירה. הבאהמצוה

~~~
 דאף יראים' ס' דעת דכפי המג"א הביא זה

 לכם' חשיב לא מ"מ מותר עכו''ם דגזללמ"ד
 וממילא שלו' בממון ק~ין לעכו"ם שיש שדעתומבואר
 ג''כ. ממון חזרת לעכו"ם דיש ~אמר סברתודלפי

 אסור עכו''ם דגזל דלמ"ד ~אמר דלשיטתווממילא
 שם הדבר על דחל ג''כ' בעבירה הבאה מצוהדחשוב
 הבאה מצוה חשוב ושוב עכו"ם מעות ב~ו שישאיסור

 עכו''ם דגזל למ"ד ואףבעבירה'
 ש~

 מדאו~תא
 מצוה וחשוב השם קידוש משום אסור מדרב~ןעכ''פ
 עצם חשוב מדאו~יתא ק~הו דלא דכון בעבירה'הבאה

 בעבירה. שבאהדבר

~~~~~
 אות ~סוף שכ"ה מצוה חי~וך במ~ת

 מן פסול דסכך לן דקיימא מה דלפישהעלה ט'~
 עקומה' דופן אמ~~ן דבפחות אמות בד' פוסלהצד

 ובין הצד מן בין וא~ר טפחים בד' פוסלובאמצע
 באמצע גזול סכך יהי' אם טפחים' בג' פוסלבאמצע
 דגזול דהפסול דמלבד טפחים' בג' יפסל הצד מןאו
 על בעבירה' הבאה מצוה כן גם הוא לכם חשיבדלא
 באמצע ובין הצד מן בין ג' א~ר הי' דאם כוןכן

 גזול סכך בה~ח אף כן אם ה~ן הוא הסוכה'דפסול
 הסוכה דפוסל טפחים שלש באמצע ובין הצד מןבין

 ד~ בעבירה' הבאה מצוהדחשוב
 היה סככה האי לאו

 זה סכך י~ על להכשיר ובאתה בשלש פוסלהסוכה
הגזול

 וה~
 של להמצוה בעבירה הבאה מצוה ליה

 ד~ העבירה' ~י עלבאה סוכ~
 סוכה היה לא העבירה לאו

 וכו' פסולה להמצוה מס~ע דהע~רה וכון וכו''כלל
 שם.~ן

~"~~~~~
 ה~"ל הירושלמי דברי דלפי לומר ~ראה

 לא למצוה שמס~ע העבירהדפעולת



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  חשיב ולא לןאיכפת
 ורק בעבירה' הבא~ מצו~

 שהוא אף הגזל של הסכך ועתה למצוה' פוסלהעבירה חפ~
 רק הצד מן פוסל דאינו פסול מסכך גרע לאבעבירה
 אויר הי' הסכך זה שלולי ואףבד''

 הסוכ~ והית~

 מסייע העבירה שפעולת כמו רק חשיב לא שובפסולה'
 מצוה בכך חשיב דלאלהמצו~'

 חשוב גזולשהסכך ומ~ בעביר~' הבא~
 חפ~

 ז~ עבירה' של
 משאר גרע לא

 בכה''ג. פוסל דאינו פסולסכך

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
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~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~ו~וו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~ז~~ ~~~

~~~~~
 בדבריך' שמחתי ומא~ פני' עבר למול האיר
 להמציא עליך מוטל כ אף אשרבראותי

 וקובע תורה מאהלי מש לא עוד ביתו' לבני חקוטרף
 ואמי~' וחזק נכון לבך י~יה כן ולתעודה. לתורהעתים
 על לשקוד חפציך מטרת לשום התורה' במעיןלהחזיק
 עתים לקבוע יהיה אשר בכל והתושיה' התורהדלתי
 בגפ"ת' ולפלפל ולסלסללתורה

 כחפ~
 ולמען לבבינו.

 דרור עת לי לקחתי דב~ך' עלי חביבים כהראות

להשי~
 בכל נט~ה י~ ועוד דעתי. חות ולרשום במעט

 לו ~השיב הנני התורה' בח~ושי ממני ~רוש אשרעת
 מאתי. שלום ואומר אסיים ובזה במצודתי' שתעלהמה

ועת~
 בא הנני

 ע~
 דב~ך.

 שרצית מה~'
 לייש~

 חלב ע"ב ו' דף בכורות בש"ס דאמ~נןבהא ש~קש~ אלגאזי מה~"ט קוש~ת
 מדנתן ילפינן לא ואמאי דשרי' מנ"ל טהורהדבהמה
 ולסברת וחלב' חמאה מעלה למלאכ אבינואברהם
 בחלב דבשר דסבר אך ~חלב ~שר להם דנתןהירושלמי

 מצות משבע הוא החי מן אבר ~סור אך נח ~בנימות~
 עצם בו שאין דבדבר הראב"ד דלסברת ו~תבת נח.~ני
לא

 ה~
 וצ"ל החי. מן בשר רק

 דהסוגי~
 כ~ש אתיא

 נפ~א' קרא מחד החי מן ובשר החי מן דאברלקיש
 התורה מן מותר שיעור דחצי דסובר כון לקישו~ש

 מוז~ר אינו נח בן ואף בכזית שאכ~ה סוברא"כ
 זית וחצי בשר זית חצי דהאכילת י"ל א"כ שיעור'חצי ע~

 איסור ולענין שלם שיעור חשוב בחלב בשר דלעניןחלב
 שיעור. חצי רק חשיב לא ~חי מןאבר

 דב~ך כ אף ל~~~~~
 דב~

 עוד מ"מ הנמו' חכמה
 דלכאורה הא~תי' עיון חובת ידי יצאתלא
 אילימא דאמרינן שמה הש"ס סוגיית להבין אנוצריכן
 לא' ואימא שרי. לחודיה הא בחלב בשר רחמנאמדאסר
 משום רק החי' מן אבר משום אסור חלבדלעולם
 בשר ולע~ן חלב בכזית אלא חייב היה לא החלבאיסור
 שנצטרפו בשר זית ובחצי חלב זית בחצי אף חייבבחלב

יחד
 ונת~~

 כזית.

~~~
 חצי שעל שם חולין בש"ס דאמרינן הא באמת
 לאחר דוקא הוא לוקה' תלב זית וחצי בשרזית
 דכל כון הסברא שייך אז שרי לחודא דחלב לןשנתרבה
 משום ה~סור איתעביד שניהם ומבין שרי' ~חודאאחד
 דחלב נאמר אם אבל איסור' לעצם יחד יצטרפוהכ

 יש החי, מן אבר משום אסורלחודא
 מקו~

 דלא לומר
 על דיש בכזית רק הבשר~ עם ~~רוף התורהאסרה

 איסור. שםהחלב

~~~~
 חתיכה אמ~נן דלא אפ~ם רבינו שיטת ידוע
 איסו~ן בשאר נ~ילהנעשית

 ר~
 בחלב' בבשר

 לחודא אחד דכל כון בחלב דבבשרוהסברא
 ש~

 לא
 מהחלב' שנ~לע איסור שם הבשר על דיש לומרשייך
 רק היתר עצמו בפני אחד כל בעצם דהא להיפוך'ו~ן

שבשניה~
 חתיכה אמ~נן הכ ומשום איסור' נעשה

 נבילהנעשה
 דנעש~

 סימן בט"ז ומבואר איסו~' עצמות



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 לא איסור שם להחלב דיש טמאה דבחלב ב' ס"קפ"ז
 וכן אפרים' רבינו לשיטת נבילה נעשית חתיכהאמ~נן
 להחלב שיש דכל מבואר להתכבד הרא~ה חתיכהלע~ן
איסור

 בפ~
 עצם ונעשה יחד דנצטרפו אמ~נן לא עצמו

 אם חלב' זית וחצי בשר זית חצי לענין ה''נ כןאיסור.
 הדיןהיה

 דהחל~
 החי' מן אבר משום איסור בעצמו

 יצטרפו חלב זית וחצי בשר זית דחצי אומרים ה~נולא
 איסור שם החלב על דחל כיון איסור' עצם ונעשהיחד

בפ~
 עצמו.

~~~~
 הסכם וכן שם הכסף ~נקודות לדעת אף

 דאחד היכ דאףהפרמ"ג
 בפ~

 אסור עצמו
 קרא לן שגלי אחר שייך זה נבילה' שנעשית חתיכהשייך
 זה בדרך בחלב בבשר איסור ומצינו שרי לחודאדחלב
 לחודא אחדשכל

 ש~
 האיסור' נעשה יחד ב~צטרפם

 שנבלע כגון איסור מהן שאחד היכא אף הכמשום
 נעשה לאמט~פה

 בפ~
 גם בחלב בבשר איסור עצמו

 האיסור' עצם שנעשה נבילה נעשה חתי~ה ואמ~נןכן
 משום ח~ב חלב זית וחצי נבלה זית חצי אכל אםוכן

 משום אסור דחלב נאמר אם אבל איסור. עצםדנעשה
 לא הבשר אל בהצטרפו דגם הסברא אז החי' מןא~ר
 שיעור לבד לחלב יש כן אם אלא איסור' עצםנעשה
 לא איסור שם עליו חל שלא כון חלב זית וחצישלם'

 ~סור ~~שר עם יחד ב~צטרפםנעשה
 בפ~

 עצמו.

~~~
 דלס~רת לחדש שרצה מה

 הר''~
 דטעם דהטעם

 יטעם' אוכל דחיך משום הוא דאו~תאכעיקר
 דאכלה פטור מבפ~ם ~לקו דאמר לקיש לריש כןאם

 ומש"ה כעיקר' טעם סברת ש~ך לא בעינן'במ~ו
 בעינן. טעם ~חלב ~בשר אףלר''ל

~~~
 מחמד

 לב~
 ~ר"ן דס~~ת הסברא' מדרך נטית

 משום ~וא דהאיסור איסורין' בשאר רק שייךלא
 י''ל הטעם שנרגש וכל איסור, בלעה היתרשחתיכת
 יטעם אוכלדחיך

 וה~
 מקום יש ו~זה ~איסור' כטועם

 הרגיש לא ובמעיו מ~ו הנאת דבעינן דלר''ללדבריך
 לומר שייך דלא בחלב בבשר אבל האיסור. שלהטעם
 החלב דהרי חלב' טעם בו שיש משום נאסרש~בשר
 התורה שגזרה רק היתר הואבעצמו

 שחתיכ~
 בו שיש

 איסור' עצמיות ונעשית בחלב ~שר נקראת חלבטעם
 זו ~תיכה אכל אם לר"ל אףא"כ

 ה~
 ~מעיו נהנה

 עלמא לכולי בחלב בבשר הכ משום האסורה.מחתיכה
 דאו~יתא. כעיקרטעם

 ~~~~י~ ~~~ י~~~י ~~ ~~~ו~י~~~~
 ~~~י ~ו~.

י~י~ו
 ~ו''~

.~~~~~ 

 ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ו~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~
 יורה בשו''ע יוסף הבית

 דע~
 כתב קפ''ד סימן

 לראות רגילהאם
 בהנ~

 שפיר לן קים ולא החמה
 קודםאי

 החמ~ הנ~
 ביום. אלא אסורה אינה אח~', או

 פנים כל על דביום דכיון דהטעם ז' ס"ק בט''זוע''ש
 תחלת תלינן היאטמאה

 ~קלקל~
 ביום. כן גם

 להבין ~כתי לא~~~~~~
 מ~

 הקלקלה תולין ענין
 שראתה זה יום על וכ לכאן' שייךבמקולקל

 אם לן נפקא דמה ד~ן'אנו
 ראת~

 ק~ם
 הנ~

 אחר או

~נ~
 ווסת שתקבע יום על רק טמאה' עתה היא הרי
 קודם ראתה אי הספק'נופל

 הנ~
 בלילה ~ווסת ותקבע

 שראתה או טהורה' תהי' תראה ולא הלילה תעבורואם
אחר

 הנ~
 בין הספק נופל א''כ ביום הווסת ותקבע

 יותר. למקולקל היום חשוב ובמה בלילה' ~ין~יום

~~~~~
 שהיו נשים בשתי שייך במקולקל הקלקלה תולין
 שאין דם' ונמצאישינות

 ב~
 לתלות אחת כל

 אף יחד' שתיהן על השאלה שנופל שכון חברתה'על



~ ~

~ ~ ~

 ~םי~~
~~~~  שתיהן שמבין כון בלבד' עצמה על שואלת אחתשכל

 כל על או אחת בבת לשאול כבאו חשוב השאלהנתהוה
 כתובות ש"ס ע~ן חברתה' ועל עליה לשאול כבאפ~ם
 למלך משנה וע~ן ותוספות' רש"י מחלוקת כ''ז)~דף
 אחת אם הכ משום הטומאה' אבות מהלכות י''טפרק
 ד~לאו השאלה נופל עליה שלא כון הכ' בלאוטמאה
 מסופקים' אנו לבד חברתה על ורק טמאה היאהכ
 וכן אותה. מטה~ם אנו הכמשום

 בש~
 ונופל ק~רות

 לא נפל אם דאף רובא ~ש איסור' נפל אםהספק
 אין כשירות שתיהן אם אז דרבנן' איס~ר רקנשאר
 אחתלתלות

 בחברת~
 דחשוב אסורות' ושתי~ן

 הכ' בלאו אסורה אחת אם אבל אחת' בבתשבילין כש~
 הכא אבל שאסורה. לזו נפל שהאיסור תולין אנושפיר
 הוסת תקבע אם השאלה נופל הוסת קביעת של זמןעל
 להתיר ב~ינו ואין בלילה' אוביום

 דהא הזמנים' בש~
 לאסור לנו הי~ הכ ומשום בוד~' קבעה אחתבפעם

בשתיהן.

~~~~~
 שכתב מה דלפי שכתב בחו"ד

 הפ~
 בהל' חדש

 כון ביה"ש' דרבנן במלאכה אסור דמה''טשבת
 לפנינו חול ~ום שבת יוםשיש

 ה~
 דאיתחזק בחד כחד

 כטעם וצ"ל כו'' לאסור לנו הי' נמי הכ ע''ש'איסורא
הט''ז.

~~~
 שבת רש"י ~ועיין הט"ז בטעם יועיל מה הבינותי
 שבת ולע~ן כר''י' הלכה בשלמא ד"ה ל"ה)~דף
 אשם מביא שבת ערב של השמשות ~בית דאףלחומרא'
 מדסיפא ד"ה י''ז) ~דף כ~תות תוספ~ת וע~ןתל~'

 חשיב שבת מוצאי של ביה"ש דדוקא שדעתם ח''בשתי
 שגגות~' מהלכות ח' פרק משנה בלחם ועייןאיקבע'
 לן אית בא בזמנו דאורח החזקה דמחמת דכוןולומר
 ואם הווסת' בעת ותראה וסת תקבע שבודאילומר
 קודם ראתהבאמת

 הנ~
 בודאי בלילה הוסת ותקבע

 מחמת ~התהיה שה~ טמאה' ~כ בלאו ביום ותהי' בלילהשתראה
 נופל שלא וחשוב שבלילה' ראיית~

 ושפיר ספק יש לבד הלילה על ורק היום עלהספק
 להתיר.בידינו

 שאם ש~מא מחמת בלילה להתיר ש~ך דאיך אינו'~~~
 הספק יפול ולא בלילה ווסת תקבע בלילהראתה

 ה~ היום'על
 ראייתה מחמת בלילה שנתיר חשוב

 להתירה שתבא כון לומר לן אית אדרבאשבלילה'
 הנ~' אחר היתה שראייתה לומר שתולה מחמתבלילה
 ביום להתירה תבא תראה ולא הלילה תעבור באמתואם

 קודם הי' ראייתה שמאותאמר
 ו~~ הנ~

 עונת עברה
 ראתה ולאהוסת

 וה~
 להתירה תבא שוב מותרת' היא

קודם
 הנ~

 חשוב א~'כ הנ~' ואחר
 כש~

 בבת שבילין
 ת.אח

~~~~~
 אם המסופקות בעיר ד''ה) דמגילה ~פ''ק בר"ן

 שאפילו משום בי''ד' קורין חומהמוקפות
 לא ואם ולקולא' דב~הם ספק הו''ל שקולשהספק
 מש''ה המגלה קריאת מצות יתבטל בש~הםנקרא
 על הספק שנופל כון לפ''ד וצ"ע בי"ד.קו~ן

 ש~הם' על אחת בבת לשאול כבא חשוב ביחד'הזמנים ש~
 בחד. כחדוחשוב

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
.~~~ 

~~~~
 בדקה ולא התשמיש מחמת דם הרואית

 בליל היה שראתה דם וכל תשמיש'ק~ם עצמ~
 אם ~וע ~נו אך בצ~ים מכה לה יש וגםטבילה~

 זכר ספק ש~פילה אחר הי' גם דם' מוציא~מכת~
 הפילה נקיבה ואם נקי~ה'ספק

 ה~
 עכ"ל. מלאות' תוך

~~~~
 קודם שמא ספיקא' ספק דחשוב י"ל לכאורה
 ראתה' התשמיש אחר ושמא ראתההתשמיש



 גרם החשמיש ולא ~חשמיש אחרושמא
 שתרא~ ל~

 ולא
 דאם אחד' משם חשיב ולא בז~. ווסתקבעה

 בזמ~"ז ואף בקרבן חייבין י~יו תשמיש מקודםש~י' נתל~
 תשמיש שלאחר נתלה ואם ובכפרה' בתשובהחייבין

 כלום. א''צ הדםנת~וה

~~~
 דמחמת די''ל

 ~חזק~
 יש יותר בא' בזמנו דאורח

 לומר שנוכל ~י תשמיש בשעת דראתה לומרלנו
 ~דם דבא מלומר שיבא' להדם גרם ~תשמיששסבח
 שוםבלי

 סב~
 נגד ספיקא ספק חשוב א''כ בזמנו' שלא

 דרוא~ כון מ"מחזק~'
 רק ~וא תשמיש מחמח דם

 דאמרינןמשום
 תוספות ועיין וסת' דקבע~

 נד~
 ~דף

 אכלה כמו רק דחשיבא לומר' אשה ונאמנת ד"הס"ו)
 דרבנן ובמידי גמור' וסת הוי ולא פלפלין אושום
 דספק ואף חזק~. במקום ואף ספיקא ספקמו~ל
 ונגד רוב' מטעם ~ואספיקא

 חזק~
 מיעוטא סמוך י''ל

 ופליתי בכ~תי ועיין מקילין' דרבנן במידי מ''מלחזקה'

ובפ~
 ק''י. סימן חדש

~~~
בחזקת ~ית~ ~דם שראינו שמקודם שכון כ"ת דן אשר

 ט~ר~
 למפרע לטמאהבאת ועת~ ט~ור~' ש~יא ו~חלטנו

 ה~
 כסותר.

 ז~
 ~מא אם שייך הי'

 שבר~נו כון לומר שייך אז בירור' מטעם הואדחזקה
בכח

 חזק~
 למפרע עתה נאמר איך טהורה ש~יא

 לנו שאין זמן שכל רקמבררת אינ~ דחזקה האחרו~ם ביארו כבר אבל טמא~'שהיתה
 ידיע~

 איזה ש~י'
 כל ומש"ה השתנות' שנעשה לתלות לנו אין~שתנוח
 רק ראתה שמא לחוש לנו אין דם ראינו שלאזמן

 ומעח~ אות~' מתירין אנושמספק
 לומר לנו יש שפיר

שמא
 ראת~

 סותר חשוב זה ואין חשמיש' קודם הדם
 מ~לכות א' בפרק מ''ש ~ו~יןלחזקה

 הלכ~ שחיט~

~~~~~
 דהעלה י"ט סי' א~''ע חלק ז"ל ~רי''ם בתשו'
שדבר

 חזק~ א~ ז~
 מבררת

 תל~
 דפליגו במה

בגמ'
 נאמר דאם אחזק~' מוקמינן אי ות~ בח~

 של דבירור ותרי בתרי מועיל אינו מבררתדחזקה

החזק~
 מעדים עדיף לא

 ו~~
 וכסברת כמא~' תרי

 לא דמיגו שכ' כו' אנן ד''ה ע"ב) ~דף ב"ק~תוספות
 אנו אם אבל ע"ש' כמא~ ת~ ו~רי מעדים~יף

אומ~ם
 אינ~ דחזק~

 לנו אין שמספק רק מבררח
 נגדלעשות

 כל על כן גם ותרי ו~תרי ש~חזקנו' מ~
 ~חזקנו כאשר לעשות לן ואית בספק נשאר ~דברפ~ם

ע"ש.

~~~~~
 דק~"ל דכמו לענ''ד נראה

 מוקמינן ומדאו~יחא דרבנןספיקא וח~ דח~
 שאין במקום דאף אמרינן שמדאו~יתא מבואראחזקה'
 כגון לברר' חזקהבכח

 ות~ בת~
 תורת שייך דלא

 דין מועיל הכי אפילו עדים' נגדבירור
 חזק~

 שלא
 חזקה דין מועיל דאינו אמרינן ומדרבנן בירור'מחורח
 בכח לומר לנו שיש במקוםרק

 שנתברר' ~חזק~
 כן חזק~. מועיל אינו בי~ור תורח שייך שלאובמקום
 בכח מבר~ן אנו בעצם אם לע~ן לומר לנו יש נמיהכי

 אין שבעצם אמרינן שמדאורייתא~חזקה'
 החזק~

 דחזינן כון ומדרבנןמבררת'
 מוקמינן לא ותרי דבת~

 כן עדים' נגד בירור תורת שייך דלא משוםאחזקה'
 מבררח ~חזקה דכח דמדרבנן לומר לן אית נמיהכ

בעצם.

~~~~~
 לומר לן אית שמדרבנן כון דידן ב~דון

 שקודם וכיון בעצם' מבררתשהחזקה
 לומר לן אית שפיר ראתה' שלא אותה החזקנו~תשמיש

גם
 עת~

 ורק ראתה לא התשמיש שקודם החזקה בכח
 בחורת וסת חקבע ושוב התשמיש'בשעת

 רוא~
 דם

 כתובות בתוספות מבואר באמח אמנם חשמיש.מחמת
 כ"ו)~דף

 ד''~
 שכתבו ~'' מסקינן אנן לי' אחחינן אנן

 ות~ דתרי לר"ינרא~
 ~חמירו ומדרבנן דרבנן' ספיקא

 ו~כא אחזק~' ל~ מוקמינןדלא
 בתרומ~

 הקילו. דרבנן

~~~~~
 אף חזקה שיועיל דרבנן במילי הקילו דחז''ל
 כגון ~רור תורת שייך דלאבמקום

 בת~
 דבעצם לומר מקלינן דרבנן דבמילי י"ל ה"נ כןות~'
 קודם שראתה לחלות לנו יש ושפיר מבררת החזקהאין

 זה ראת~' שלא אומ~ם ~יינו שמ~קרא ואף~תש~ש'
 בידינו הי' לא שמספק רק בירור' ~חורת הי'לא

להחזיק~
 כעת לתלות לנו יש ושפיר ברואה

 ושפיר חשמיש'קודם שראת~
~~ 

 קודם שמא ספיקא ספק
 כון אחד משם חשיב ולא תשמיש' אחר ושמאתשמיש

 וכאמור. ~ספיקות בין נפקותאשיש



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 שכתב סק''ט ל"ה ~' אה''ע יעקב בישועות
 מו~ל דלא ~"ב) (בנזיר הרמב"ן סברתב~אור

 שאנו האשה, של פנ~'חזקת
 חוששי~

 נגד נתקדשה שמא
 ממ~ו עין בהעלם הי' ובמחכ"תהקרובות.

 שכתב זו, אשה ד"ה ע"ב) ל' (דף יבמותהרמב"ן דב~
 ואח''כ ~רש תאמר שאם גרש' ואח"כ בשכנס~וקא
 עומדת' בספיקא מתחלה כאן יש השוק חזקת מהכנס
 ונתגרשה שנתקדשה דערוה כון אמרו ובתוס'וכתב
 לשוק היתר חזקת לזו אף עומדות' ~סור בחזקתמספק
 ל''מ קרובות דחזקת מטעם וזהו כלום' זה ו~ן להיש

 סברתו. ל''ש והכאלה'

~~
 לא בירור מצד ~נה דחזקה כון הסברא באמת

מה~
 המקוה לחזקת דמי ולא האחרת' נגד החזקה

 עצמה מצד ~~ות להמקוה דאין דכון הבית' לחזקתאו
 לתוכו' הנכנס ~ענין רק להבית או הטובל לע~ןרק

 או ~טובל עם א' עצם בית וחזקת מקוה חזקתחשיבא
 ומש"ההנכנס

 להן שיש הקרובות גבי אבל חזקה' מה~
 באופן ל~אחרת. חזקתן מ~ני לא עצמן' מצדה~ות
 הרמב''ן דלשיטת לנושיצא

 חזק~
 בירור' מתורת ~נה

 בדקה לא דאם הראב''ד כסברת דיסבור י"לושפיר
 הדם' ~י' תשמיש מקודם שמא שתולין תשמישק~ם

 ל~חזקה. סותרד~~ו

~~~
 הרבה. לדבר יש בבתה' מכשיר בההמכשיר לדב~ דאמ~~ן מסוגי' ~רמב''ן עלשקשה

 מ~ה ~שא דאמ~נן ע"ו) (דף כתובות ש"סוע~ן
 לאב. ל"מ ~בת דחזקת שם תוספות ועיין ב~ך.לאבא
 בישוב שכתב מה מ''ד סי' צבי ח~ם בתשובותוע~ן

דב~
 ה"ד. וחליצה יבום מ~ל' פ''ג הרמב''ם

 שם. בחדושינומ"ש ו~י~

~~~
 ה~יתר בע~ן

 הש~
 ~יו ראיות הג' כל לאשר

 לתלות שיש יוסף ה~מוקי ~עת טבילה,בליל

שמא
 ~טביל~

 לשמש ומותרת להדם גורמין והתשמיש
 עליו הרעישו ~מחב~ם שרוב אף טבילה. בלילשלא
 אינה שעכ''פ כשיעור התשמיש אחר בשהה מ~מבזה'
 עליו. לסמוך מקום יש תל~' אשם רק חטאתח~בת
 תשמיש מחמת דם שרואות כון בחו"ד הקשהדבאמח
 דלא קבוע שאינו כוסת וחשוב כוסת' רק חשיבלא

 שמא לקולא לתלות לומר לנו הי' ~ן אם מדרבנן'רק ה~
 ספק פ~ם כל על דיש כון ראתה' תשמישאחר

 אשםמדמביא
 תל~

 לן אית בדרבנן כן אם חטאת' ולא
 לקולא.למיזל

~~
 החזקה דמחמת די''ל בזה הארכתי בח~ושי אנכ
 שבשעת לתלות לנו יש יותר בא' בזמנודאורח
 לתלות שנוכל סיבה לנו שיהי' ~י ראתהתשמיש
 אחר או התשמיש דקודם מ~ומר ~דם בא זהדמחמת
 מח~ב ש~שכל וחזקה בזמ~ו' שלא האורח באהתשמיש
 גמל גבי צ''ג) ~דף ב''ב ש"ס ~ועיין ~חזקות מכלעדיף
 דאמרינן בצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים ~ןהאוחר
 אנא לך אמרושמואל

 דאמ~
 כאן עד א~א' לרב אפי'

 דהוא חזקה בתר דאזלינן אלא התם אחא רב קאמרלא
 ב"ב ברמב"ן וע~ן רשב''ם' פירוש וע"ש מוחזק,גופי'
 הכא אבל בצנעא)' ענבים גבי וקרוב דרובבסוגיא
 להדם גורם לחוד הטבילה שמעשה לומר לנו יששפיר

 הטבילה' מעשה ע''י ~תשמיש קודם היתהוראייתה
 לנו שיש כיון בא' בזמנו דאורח לחזקה נסתר לאושוב

~ב~
 בו. לתלות

~~~
 שלא להתיר לסמוך רצו שלא הא לפענ"ד נראה
 תשמיש' קודם עצמה בדקה אם זהו טבילה,בליל

 לא אםאבל
 בדק~

 נמצא לא וגם תשמיש קודם עצמה
 אחר שמא ספק עוד עכ"פ ל~ו שיש באופן שלו, עדעל

 ~טבילה בסיבת לתלות לנו יש שפיר הדם' באהתשמיש
 טבילה. בליל שלאולהתירה



~ ~~ ~ ~ ~ ~  
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~''~~

 דמי מוכחהר~~ש דמדב~ כתב' ד' ס"ק שפ"ב סי' בחו"מ
 ש~ו~

 רש~י ~ינו מו~ל
 וחייב למוהלו ל~חר בנו ~תליתן

 ~ו~
 למו~לו' בעצמו

דומי~
 ששפך דמי דכסוי

 יכס~ ~ו~
 זה וכתבתי כו'.

 כמ~ שראיתילפי
 ~ת ~מול ל~ח~ם מכבדים ~נשים

 מבטלים ~ם ולדעתי למול יכולין עצמם ש~ם ~ףבני~ם
מצות

 עש~
 עליו שחולק כ"ח סי' בתב"ש וע~ן כו'.

שרש~
 ל~חר לכבד

 ו~ו~
 ~דם של דשלוחו שליחות מדין

 שליחות' דין מועיל ד~ינו שכ' בקצוה~ח ועייןכמותו.
 מקדש ~~יש ~ש קידושין ~"ד ~תוספותכסברת

דבמצו~
 סי' שם עיין שליחות' מועיל ~ינו שבגופו

 ש~~~ךקפ"ב
 בסבר~

 מהל' בפ"ג ה~רכתי (וכבר
 דב~ו). בסתירת הקרבנותמעשה

~~~~~
 בעז~"י. בזה חלקי ~~ ~ף

 ד~נ~
 בי~רתי כבר

 ו~מ~י שכ' ק~כ סי' ב~~ע~ז ~פר''חבסברת
 דמזכ למימר~יצטרך

 ומקנ~
 דכתיב משום ד~י לבעל

 ~י~ו מגרש כ מילי הני שלו' הגט שי~י' דב~נןונתן
 למיכתב שליח עביד כ~בל

 גיט~
 ל~יתתי' ולמיהב

 כמותו ~דם של דשלוחו במקומו נכנסהשליח ~~
 ול~

 בעינן
תו

 דליה~
 מהבעל גט

 ~ל~
 כון

 ד~~
 שליח משל

 ס~
 ~ע~ג שלוחו ~ו ~י~ו הוי דוכתב ~יכי דכבהכ'

 ~י~וכתב דל~
~  

 ~ע"ג שלוחו ~ו ~יהו ~וי ונתן ה"נ

דל~
 מצי ~שליח ונתן ק~י וכי מידי' מדידי' ~יהו י~יב
 מ~שליח' הגטלמי~~

 ד~~
 עכ~פ. בי' ק~נן ונתן

~~~~~
 דסברת ובי~רתי ע~ו' שחו~ק שם מ~יר בית בס'

 שליחות דכח~פר~ת
 הו~

 כמותו' חשוב דשלוחו
ד~~נו

 שהו~
 כן שתתגרש ~י לאשתו ~גט ב~ו~ליתן

 ~מנם ~גט' השליח יתן ~ם שיועיל הכח להשליתנתן
 דנתן ~מ~נן שליחות דבכח רק העוש~' ~שליחחשוב
 דכמו כתב שפיר מש"ה עש~תו' שיועיל הכחלהשליח
 השליח' נתינת מועיל ~"נ כן השליח כתיבתדמהני
ומש"ה

 רש~
 מ~ר ~בית ולדעת משלו. ליתן השלית

 ~שליח דכחנ~מר
 ~ו~

 וחשוב כמותו' שלוחו דחשוב
 ד~מ~נן ~ף ומש~ה המשלח' עשה כ~לו ~שליחעשיית
 ב~נן עכ"פ ~משלח' נתן כ~לו השליח נתינתדיו~ל
 יתן בעצמו המשלח ש~ם דכמו ~משלח' משלשיתן
 בשבילו נותן ~ש~ח ~ם ה~נ כן משלו' שיתןדב~נן

 בז~. ~~רכתי וכבר המשלח' משל שיתןבעינן

~~~~~
 ~~ד' ~תוספות סברת נבין ~פר~ח לסברת
 מצוהדגבי

 ל~
 ד~ף דכון שליחות' דין שייך

 ~עושה השליח חשוב מ''מ השליח עשייתדמועיל
 ובמ~

יוצ~
 מצותו' ידי המשלח

 ל~ ~~
 חשיב

 ~בל ~ו~' שעש~
 צ~ע מ~יר ~ביתלסברת

 לכ~ור~
 דעשיית ד~מרינן כון

 כ~ילו חשובהשליח
 עש~

 ~משלח
 ל~ ו~מ~

 מ~ני
 דהמשלח כון מצו~' גבישליחות

 העוש~ הו~
 ~"כ

 ~מצו~. שמקייםחשוב

~~~
 ~שליח דעשיית ד~מ~נן ד~ף שפיר' ~תי ב~מת
 כ~לוחשוב

 דחשוב ~כוונה ~ין המשלח' עש~
 כ~לובפועל

 עשיית דב~נן ~יכ רק המשלח' עש~
המשלח

 שתהי' בגירושין ד~יינו דבר' ל~יז~ שיו~~
 דעשיית ~מרינן השליח' עשיית ע~י מתגרשת~~שה
 ~משלח ש~לו וכמו ~משלח' עשה כ~לו חשובהשליח
 כותב ~שליח ~ם ה''נ כן מהני' שלו נייר על הגט~ותב
 דה~ מ~ני' ג~כ בעל של נייר על~גט

 כותב כ~לו
 ~בל מ~ני' מש"ההמשלח

 שנימ~ ל~
 בפועל דחשוב

 ~י המשלח עשהכ~לו
 שיוצ~

 מצותו' ידי שליח בעשיית

~~~~~
 שבועת לענין שבועות מה~' פ"זבלח"מ
 ד~ם~פקדון'

 עש~
 ~ז ~ממון לגבות שליח

 בפני נשבע כ~לו הנתבע שבועת ומועיל כמותוחשוב
 ~ם ~בלהתובע'

 ל~
 ~ינו להשביע רק שליח עש~ו

 דוכחש התובע' בפני השבועה שיהי' דבעינןמועיל'
 משמעבע~תו

 ש~ו~
 ולז~ כו'' בו וכחש שם עומד



~ ~

~ ~ ~
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~  

~ ~ ~ ~  שלוחו דאינו כלומר ב~רשאתו' בא ז"ל ~רמב"םקורא
 ~ממון בענין שליח אלא בלבד' להשביע~לע~ין

 ע''ש. בעצמו ~דבר כבעלד~וי ~ד~

~~~~~
 ~שליח דעשיית ~וא שליחות דכח נאמר אם
 כאלויחשב

 א''כ ~משלח' עש~
 ז~

 שעשאו
 הממון לתבועשליח

 חשו~
 א"כ תובעו ~תובע כאלו

אמ~
 באמת שאם כמו משביעו' השליח אם חייב

~תובע
 חובע~

 מחייב' דלא ל~שביע רק שליח ~עשאו
 ישבע אם דאף ישביע דוקא שהת~בע בעי~ן דלאכי~ן

 בקרבן חייבבעצמו
 שבוע~

 שי~י' רק
 ועל ~תובע' בפ~

ז~
 מועיל לא דממילא מ~די דעל שליחות' מו~ל לא
 דשמיעת שכ' ע"ב) ~דף נד~ם ברא"ש ועייןשליחות.

 שליח שעשאו ואע"פ ~בעל כשמיעת אינואפוטרופוס
 מינ~ שייך לא דממילא דמידיל~פר'

 שליחות.

 לשליח דנתן ~וא שליחות דענין ~ב~נו' וד~~~~
 ו~"~ ~עוש~' ~שליח חשוב שי~י'~כח

 נותן אם
 ~תובע' ~שליח בעצם חשוב ~ממון לתבוע הכחלש~ח

מש"~
 דין ~בעל ש~וא כיון השליח' ~שבעת מו~ל

בעצם.

~~~~~
 לאחד מכבד דאם שכתב כ''ח סי' ופליתי בכ~תי
 כבודבדרך

 במצו~
 כ שכר' מקבל אינו זו

הי' מצו~
 ב~~

 אי אבל שליחות ל"ש ודאי בזו לאחר ונתנה
מש~

 ~וא שיחשב שליח
 מצו~ כעוש~

 שליחות מדין
 שכר מקבל ודאי בז~ כמותו'דשלוחו

 מצו~
 עשאו. כאלו

 ענ"ד~~~~
 דבז~ נרא~

 דל"ש ~קצו~''ח עם ~דין
שליחות

 במצו~
 כאלו שיחשב

 עש~
 המשלח

 לע~ן רקבפועל'
 ז~

 כאלו וחשוב ~שליח עשית דמועיל
 במצו~. מ~ני לא מש''ה ~משלח'עשה

 לכאור~~~~~
 אמ~נן צ''ג) (דף מנחות בש"ס צ"ע

 ולא ידו שלוחו יד ו~א ~ו עבדו יד ולא~ו
~ 

 ומש"~אשתו'
 ~עבד

 ו~אש~
 סומכן. ~נם ו~שליח

 ~''א חד' רחמנא כתב דאי צ~כותא עבדינן שםובש''ס

 בר דלאו עבדלמעוטי
 דבר שליח אבל ~וא' מצו~

שלוחו מצו~
 ש~

 צ"ע' ~אמור ולפי ~סמוך. אימא כמותו אדם
 שליחות דיועיל ס''דא~ך

 במצו~
 שבגופו.

~~
 מ~ לפי שפיר אחי באמת

 זבחים בש"ס שמבואר
 ב~א דקרבן ז')(דף

 סמיכ~
 שמבטל מלבד

 עש~
 מעל~דסמיכ~

 ומפרשינן וכפר' כפר לא כאלו עליו
 ש~קרבן ד~יינו שמיא' קמי' כפר לא גברא כפרשם

 לרצון.לא

~~~~~
 סומך דאם אומר ~~תי קרא לאו דאי י''ל
 ~בעלים סמכו כאלו חשיב דלא אף שליחע"י

 מקייםולא
 בז~

 אפ''~ סמיכ~' מצות
 דמו~ל ס''ד

 ~קרבן' ל~כשיר לרצון שיהי' ~קרבן על ~שליחסמיכח
דעל

 ז~
 כאלו השליח עשיית שיועיל שליחות שייך ~ענין

 שמיא. קמי' ל~תכפר ~קרבן ~כשר ~משלח'עש~
 ולא דידוקמ''ל

 ~שליח סמיכת מועיל דאינו שלוחו' ~
 כיפר דלא עליו נאמר ~שליח יסמוך דאם וממילאכלל.
 כפר לא סמיכה בלא דקרבן דאמרינן ד~א שמיא'קמי'
 ~י בלבד סמיכה מצות משום ~טעם ~ן שמיא'ק~'
 מצוח דלענין כון שליח ע"י סומך דאםש~מא

 שמקיים חשיבלא סמיכ~
 ~מצו~

 שמיא' קמי' כפר לא ממילא
 קמי' להתכפר יכשר לא שהקרבן אמ~נן דבעצםרק

 סמיכ~. בלאשמיא

~~~~~
 טומטום אלא ד''ה ד') (דף חגיגה תוספות
ספיקא

~~ 
 גב על ואף שכתבו

 דסמיכ~
 לא

 מקום מכל כו''מיעכבא
 קרבן לתקן לנו אין לכתחיל~

 מבואר מס~כ~' לבטלו~י
 דהסמיכ~

 לעצם ~וא
 משום לא ~קרבן~כשר

 י"ל ~כ משום בלבד' מצו~
 חשיב דלא אף שליח ע"י דסמיכ~ דעתךדסלקא
שמקיים

 ~מצו~
 ~קרבן' ל~כשיר י~עיל ~כ אפילו

 ל~כשיר אף מועיל ואינו שלוחו יד ולא ד~וקמ"ל
 מ~לכות ג' ב~רק מ"ש ועיין~קרבן.

 מעש~
 ~קרבנות.

~~
 למול' לאחר ל~רשות ~אב ביד רשות אי ~דין בגוף

נרא~
 ע"ז ~תוספות לפמ''ש רשאי' אחר דמטעם

 ד"ה כ''ז)(דף
 אש~

 בת לאו
 ו~רב שכ' היא' מיל~

דאמר
 כשיר~ אינ~

 דקידושין בפ"ק לפרש צ~ך למול
 ולא אותודמצריך

 אות~
 את למול חייבת שאינ~ למדרש

 ש~ך איך להבין צ~ך ולכאור~ למוהלו' לבקש היינובנה
 ד~יינו למו~לו שתבקש~ומר

 שתצו~
 כון למו~לו לאחר

 אשהדאין
 כשיר~

 עב~ מצי לא דאי~ו ובמידי למול
 לא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דמצות שדעתם מבו~ר ע"כ. כידוע שלי~ מש~מצי

 ~יןמיל~
 ~כוו~~

 רק בנו' למול מ~וייב בעצמו ש~~ב
 ~''צל~~ר שמצו~ וז~ נימול' ~בן שי~י' שישתדל מוטלשעליו

 בז~
 כמותו שלו~ו שנ~מר שלי~ות לתורת

 רק בעצמו' מל כ~לווי~שב
 ~ו~ שז~

 עצם
 נימול. בנו שיהי' שישתדל מוטלשעליו ~מצו~

 ~ו~~~~
 ~דף קידושין ~"ד בתוספות

 ש~קשו התוספות קו'ליישב שב~ כ"ט~
 לי למ~

 קר~
 ~ותו

ול~
 דמצות לי' תיפוק ~ותה

 מצות הוי מיל~
שהזמן עש~

 גרמ~
 בליל~ מלין ד~ין

 פטורות נשים ~כי ובל~ו
 תשוב~ וז"ל'וכ'

 ש~זמן עשה דמצות ~מרינן היכ

גרמ~
 ~''מ פטורות נשים

 ו~י~ בגופ~ דתלי~ מצו~
 ~ל~ מצו~~ינ~

 ידוע לזמן
 ול~

 ~בל זמן' בכל
 מצו~

 בגופ~ תלי~דל~
 ~ע"~ ~נ~' ~ת למול כגון

 ~בן דמילת
 ~~ב ~בל ~נימול לבן זמן דקבוע נ~י זמן' לויש

שציוו~ו
 ~בור~

 ~עסק בנו' במילת להתעסק
 ~~ו~

 ~ין
 מ~לת צורכי ויכן יטרי~ בליל~ ובין ביום שבין זמן'לו
 ו~ין ה~שה גם מ~ייבינן ~וי ~ותו ל~ו ~י ~לכךבנו'
 פוטר~' ~קבועזמן

 ד~י~ ד~ו''~
 ביום בין תתעסק

 בליל~ובין
 ~ת שתמול עד

 בנ~
 כו'. בזמנו

~~~~~
 ג"כ שסברתו

 שמצו~ ד~~
 ~ת למול ה~ב על

 ~יןהבן
 ~כוונ~

 שימול
 רק ~עצמו' דוק~

 ומש''~ ~שתדלותו' ע''י נימול ~בן שיהי'שיתעסק
 ~ם

 נ~שב שיהי' שלי~ות ענין בזה ~''צ למול ל~~רמצוה
 ש~ם רק בעצמו' עש~וכ~לו

 מצו~
 ש~ין מ~מת ל~~ר

ברצונו
 ל~ט~~

 נ~מר זה ועל ~מצו~' בזיון הוי בעצמו

מצו~
 מכבד ~ם ~בל מבשלו~ו' יותר בו

 כון ל~ביר~
 מ~מת מל ~~רש~ותו

 ~שוב צוהו' ש~ו~
 בז~

 שמקיים
 צריך ו~יןהמצוה'

 בז~
 מ"ש ועיין שלי~ות. לדין

 המלךבדרך בז~
 פ''~

 ס''ת. מהל'

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~
 בי~ודה נודע

 תניינ~
 קס''ו' סי' יו"ד ~'

 בתינוקנש~ל
 של~

 ביום בזמנו נימול
 לברי~תו ~זר וכבר ~ליו מ~מת~שמיני

 ו~ביו נימולל~יות ר~~ ו~ו~
 רוצ~

 ערב שיגיע עד למול לעכב

פס~
 בערב ל~כול יוכלו למען ~בכו~ם ב~סתת

 שדבר ו~שיב מיל~' בריתבזכות פס~
 הו~ ז~

 מעשה
 ק"ו למצוה מקדימין וזריזין ~מצוה ל~שהותמ~וד מגונ~
 נד~ית שכבר ~ף ליום' מי~םלד~ות של~

 מזמנ~
 שוב מ''מ

כל
 יומ~

 זמני'
 ~ו~

 לעיל שכתבתי ~טעם ומלבד כו''
 ימות ~''ו ~ולי ~שש ג"כ יש מקדימין' זריזין עלשעובר

~ילד
 ונ~~

 ~מצוה ~ת
 לגמ~

 ע"ש.

 נר~~~~~~~"~
 למצות מקדימין זריזין מטעם דל~ו

 מבטל ~שוב דבעצם רק עלה'ב~נו
 דדוק~ שימתין'בזה מצו~

 ימול ~~' וביום דכתיב ~~' ביום
 מקדימין' שז~זין רק למילה כשר היום דכל~מ~נן
 במילה~בל

 ~ל~
 בכל ~ו בזמנו

 מצו~
 ~זמן ~משך שיש

 ~שוב~קיומה
 כ~

 ~קיימה שמשהה שעה
גמור. עש~ מבט~

~~~~~
 ב~י' מפורש

 ~רשב''~
 ~דף שבת

 כ"ד~
 גבי

 קדשים ש~פת נמיותיהוי ו~קש~ בי~"ט' שורפין ד~ין קדשיםשריפת
 עש~

 ויו"ט
 תעש~ ל~

 עשה ~~י ד~י ה~ היכי ~כתיגריד~'
 ר''ל ד~מר כדר"ל עשה' לקיים למ~ר להמתין~פשר ד~~ תעש~ לל~

 מקוםכל
 מוצ~ ש~ת~

 עשה
 תעש~ ול~

 יכול ~תה ~ם
 ל~ו ו~ם מוטב שני~םלקיים

 עש~ יבו~
 ויד~ה

תעש~. לל~
 ותיר~

 ז~ל ~רמב''ן
 דל~

 ~כ למימר ~פשר
 עכשיו שניהם לקיים ד~פשרהיכ ~ל~

 בל~
 כו'' ~ל~ו ד~יית

 ~יכ~בל
 דל~

 לקיים ~פשר
 עש~

 היום
 ~ל~

 בד~יית

ל~
 ובוד~י עכשיו' לקיימן ~פשר~י שה~ מיק~' שני~ם ~ת לקיים ~פשר ~י תעשה

 ~כ~
 ~ב~ו משמע

כו'
 ד~תי~

 מבנין
 ~המ"~

 ~~ם כו''
 ~ית~

 ~פשר ~~יך
 כןלומר

 ד~~
 לקיים ו~פשר למ~ר ~פשר ביהמ''ק בנין



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  התם מד~תא למ~ק ~כא נמי וכ~"ג כו'' ש~~םאת
 ואע"ג ב''ד ממיתתלמיפשטה

 דמית~
 אפשר ב''ד

 ביטול לי' דחשוב בפירוש מבואר ע''ש'למחר
 עש~

 בזה
 למחר. עדשימתין

~~~~~
 א' באם מ''ז סי' אהע''ז ח' מה~''ט בתשו'
 שכתב עלי'' אחרת ישא שלא ונשבע קט~הנשא

 לבטל כנשבעדחשוב
 המצו~

 שיש אפילו
 באפש~

 אח''כ
לק~ם

 המצו~
 ש~ביא וע''ש עובר' יום בכל

 כ' שעבר דמי~רא"ש דב~
 שנ~

 אותו דכופין אש~ נשא ולא
 אש~ לישאבשוטין

 מצות כשאר והו''ל כו'
 עש~

 שכופין
 אות~ והשו~ כו'' נפשו שתצא עדאותו

 לשאר ~רא"ש
 שאמרו עשהמצות

 עוש~ ש~ני סוכ~
 נוטל ש~ני לולב

 שאם ב~א ל~ו דדמי ומנה נפשו' שתצא עד אותומ~ן
 שלאנשבע

 ליש~
 כ' אחר אפילו

 שנ~
 לבטל נשבע ~ו"ל

 מהל' ט"ו פרק ברמב''ם ~וא וכן ח~לא' ולא~מצוה
 כ' עליו שעברו ~ון~שות

 שנ~
 אשה נשא ולא

 עש~. מצות ומבטלעו~ר ז~ ~~

~~~
 ברמב"ם מבואר מל שלא בערל עצמו ~לת גבי
~~ל'

 מיל~
 פרק

 ~לכ~ א'~
 ~ום יום שכל ב'

 עצמו את ימול ולא משיג~ל עליושיעבור
 ז~ ~~

 מבטל
 ח~ב ש~נו ר~ינו שדעת רק עש~'מצות

 כר~
 עד

 ש~י"ל על ג"כ כרת דח~ב שם ~ראב''ד ~עתשימות'
 ~רמב''ם א~ל עצמו' מל ולאלמול

 מוד~
 עכ"פ דחשוב

 ולא בנו את למול לו שאפשר ~אב וה"ה עש~.מבטל
 ~~מלהו'

 ~נודע כמ''ש ולא עשה' מצות מבטל ~וא

בי~וד~
 על רק שעבר

 ז~זי~
 ימות' שמא או מקדימין

 חיוב עליו יש ~ום יום שבכל מצוה' מבטל שחשובאלא
 המצוה.לקיים

~~~~~
 יחפור גבי ע"ב) ח' (דף ביצ~ ~רשב"א בחי'
בדקר

 ד''~ ~כס~
 ~ דאמ~נן מי~א

 קא
 ד~א לי קש~ תעש~' לא את ודחי עשה אתיכתישה עב~

 מקום כל דאמר כר"לק~''ל
 שאת~

 מוצא
 עש~

 ולא
 ולא דימתין שניהם את לקיים יכול ~א ~''נ כו''תעשה
 ד~ן למשמע ~כא דמ~כא ונ"ל כו'. ~ערב עדיכסה

 כון אלא כלל' המצות עלמעבי~ן
 ש~

 לק~ם אפשר
 ~~א אומר שני~ם אתעכשיו

 ~ח~ עש~
 תעשה' לא

 ונמצא מק~ם ולא דמט~ד אפשר ימתיןדאם
 עש~

 לא מפנידח~
 ולכאור~ ע"ש' תעש~

 שכ' ל~בין צ~ך
 דמשמע מקיים ולא מיט~ד דשמא משוםדרק

 עובר. חשיב לא בסוףדכשמק~ם

~~
 משום תעשה ~לא דחינן ~איך ל~בין צ~ך באמת
 ודאי' מידי מוציא ספק אין ~א יט~' שמאחשש

 ~לא לדחות רשות לו ניתןו~ך
 מחשש בודאי תעש~

 יט~ כך אחרשמא
 העשה. יקיים ולא

 נרא~~~
 (דף כתובות השטמ"ק דברי ע''פ לומר

 על שכ' לגו' אבן לזורק פרט גביט"ו)
 שמה ספק התראת למ''ד דאפי' שכתבו~תוספות דב~

~תרא~
 ~כ~ גבי דוקא היינו

 וחזר זה את
 ו~כ~

 את

ז~
 אם איסור לידי שיבוא בודאי שיודע כו',

 יכ~
 את

 משןםשני~ם
 שב~אי א"י הכא אבל ~תרא~' שמ~ ~~

 ו~קש~ יכ~' מי את יודע ש~נו איסור לידייבוא
 אם

 טעמא האי בלאו ל~קל נפשות דספק טעמא לי למהכן
 וז''ל ו~שיב ל~חמיר' נפשות ספק אפילו לי'פט~נן
 ד~כא הך לחלק אין להחמיר נפשות ספק אמרת~לו

מ~כ~
 וחזר

 ו~כ~
 של ~ספק לבית הכנסתו ד~''נ

 אליעזר ~ר' בשם כך אחר ~ביא וכן כו''נפשו~
מגרמיזא

 ד~
 שיזרוק יודע כאלו חשוב לחומרא ספק

 ע"ש.לישראל

~"~
 שמא לחוש לן דאית ד~ון הרשב''א דכוונת י''ל

 א''כ ~מצוה' אח''כ יק~ם ולאיטרוד
 בז~

שמשה~
 חשוב זה לספק' עצמו ומכ~ס מלקיימה

 ~מצו~. בודאיכביטול

 א' פרק מילה ~ל' המלך ~בדרך שכתבתי מ~~~~~~

 ב'~הלכ~
 בסברת

 דב~
 שלא בערל ~ראב''ד

 עצמו מל שלאבזמנו
 ~בז~ כרת' שחיי~

 עצמו ש~כניס
 ולא ימות שמא לחוש לן אי~ ~דין דמן ~וןלספק'
 מש''ה ~מצו~'יק~ם

 בז~
 זה לספק עצמו שמכניס

 כעוברחשוב
 ב~~

 כתבתי ~רמב"ם וסברת כר~. וחייב
 לו שיש ~ון ע~' שעבר חשיב לא דבפועל ד~וןשם

 דבמחשב~ו אף זמן' עודשהות
 בז~

 עצמו ש~כניס
 ומש"ה מעשה בתר אזלינן מ''מ כעבר חשובלספק
 מצות ביטול לע~ן א~ל כרת' ח~באינו

 אח"כ' יקיים לא שמא לספק עצמו ש~כ~ס דבזהר~נו מוד~ עש~
 כמבטלחשוב

 עש~
 בפועל.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 קל''א) ~דף שבת תוספות
 ד''~

 שאם ושוין
 עבר אם דבציצית לומר וצ~ך שכתבו' כו'טליתו צ~~

 דמיסתבר בטלהזמנה
 דמיל~

 בטלה' לא זמנו עבר אם
 עושה הוא בשמונה מח~ב שהוא עצמה מילהשאותו
 אבל בט'' ומל חוזר היה לא בשמונה מל שאםבט''
 מיחייב יומי בכל ומזוזה וציציתסוכה

 בה~
 ק~מם אפילו

 עשאו ולא ~יום כשעבר הלכך למחר' לקיימם חייבהיום
 מבואר לכאורה ע''כ. לעולם עוד יקיים לא היוםמצות

דג~
 שום עליו אין שוב למחר יק~ם שאם כון מילה

 לביטול המצוה שמשהה בזה חיישינן ולא לקייםמצוה
 שלא עוד כל אבל קיימ~' שכבר אחר זה אךעשה'
 כמו עשה' לביטול שמשהה יום כל שחשוב בודאיקיימה

 מל שאם דאף כרת לענין ערל גבי הראב''דשדעת
 זמן כל מקום מכל כרת' חייב אינו שוב אח''כעצמו

 בדבר. להתיישב ~ש ע~ו' כרת ענוש מלשלא

~~~~~
 אברהם במגן כ"ה סי' או''ח ערוך בשולחן
 שה~י ל''ט) ~דף ביבמות וכ"ה שכתב'סק''ב

 כך אחר שיעשה שי"ל פי על אף משהינן לאמצוה
 מצוה חביבה בילקוט ה~א וכן המובחר מן יותרהמצוה
 אלא המצות על מעבירין אין אמ~נן דלא ק''יסי' צ~ חכם בתשוב~ת ועיין ע''ב)' ~דף ובמנחותבשעתה'
 וכבר עדיף' מהן כשאחד לא אבל שוותבשתיהן

 אחר. במקום בזההארכתי

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~
 כתב סק''ט בט"ז רס''ד סי' יו"דבשו"ע
 ב~ת דם ממנו והטיפו מהול נולד אםלהסתפק

 ולא למעלה העור ונמשך נתרבה שמנו מכחואח"כ
 שצ~ך נימא מי הקיש~' אחר אפי' העט~ה כלנראה
 שייך לא דכאן כראוי' ולתקנו באיזמל העורלחתוך
 לא שעה דבאותו מה~ת' כראוי נימול הי' שכברלומר
 דכסהו דאמ~נן הדם לכסוי ודמי כלל' ערלההי"ל
 דיח~ דאין לכסות' חייב ונתגלה וחזרהרוח

 מצות' אצל
 איכפת דלא הוא כן ממשה"נ

 ל~
 הי' שלא בזה

 מה"ת. אפי' אח"כ עליו בא ~חיוב דמ''מ בשעתולמול רא~
 העור רק חיוב אין דמה''ת הכא דשאני דילמאאו

 אח''כ. שנמשך מה ולאשבתולדה

~~~~
 לי פשיטא לדידי שכתב נ''ד סימן א~ה בשאגת
 פ' מצוה חינוך ובמנחת שנית' למולו צ~ךדאין
 ע''ש. ~ט''ז של מספיקו ~לזוז דאיןהעלה

 אומר הייתי דמיסתפינא~~~~~
 קצת' בזה שלי הכרע~

 מהול שנולדדהיכא
 א"~

 והיכא שנית' למולו
 הי' הסכנה ומחמת ח' תוך שחלה רק ערלה עםשנולד
 ברוב נתגדל ואח''ז ומלוהו זמנו תוך למוהלומ~צורך
 שנית. למולו צ~ך זה למעלה~ העור ו~משךשמנו

 שמדמ~ו הט''ז סברת ל~אורה דהנה נראה'~~~~~
 הוא לכסות דחייב ונתגלה וחזר הרוחלכס~ו

 החיוב עליו הי' ששחט משעה דהתם דמי' דלאתמוה
 היכ מש''ה החיוב' נפקע שכסהו שבזה רקלכסות
 מהול נולד גבי אבל למקומו' חיובו חזר ונתגלהשחזר
 השמיני וביום כתיב דבקרא למולו חיוב עליו הי'שלא
 שיהי' ערלה הי''ל לא הח' י~ם שהגיע בשעה וזהימול'
 נצמח מ~יכי הערלה כשנתגדל ואח''כ למולו'מח~ב
 ונתגדל אחת פעם מל אם לי ומה למולו' חיובלנו

 הח' ביום ערלה חיוב עליו הי' שלא או הערלה'אח"כ
 ומש"~ הערלה' אח''כונתגדל

 דפטור. נותנת הסברא

~~~
 עליו חל שנולד בשעה שתיכף בערלה נולד אם

 כשנימול ואח"כ הח'' יום כשיגיע למולו~חיוב
 דצ~ך הש''ך לשיטת בין הסכנה' מחמת זמנובתוך
 ובין כמל' חשיב דלא משום ב~ת דם ממנולהטיף
 משום ב~ת דם להטיף צ~ך דאין א~ה השאגתלשיטת
דלא

 יתק~
 שלא חשוב אמנם ב~ת' דם שיטיף בזה

 כמבטל חשוב זמנו קודם שמל וזה המצוה'מק~ם
 זמנו' כשי~ע למולו התיוב עליו שחל כון מ''ממצו~'
 קודם שמל בזה~ק

 זמנ~
 לו שאין משום חיובו ביטל



~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

 שמנו מ~מת ~ערלה שנתגדל ועתהערל~'
 נימ~

 ש~דר
 נר~ה ~יה כן ולמולו' ל~זור ומ~וייב למקומו~יובו

לפענ''ד.

~~
 כל

 ז~
 מהל' פ~י למלך המשנה כסברת נ~מר ~ם
 כמבטל ~שוב מצותה זמן קודם שמל דבזהמלכים
 ~בל בזמנו' למול ~~יוב עליו ~ל זמנו שקודםהמצוה'

 שם ~ינוךהמנ~ת
 העל~

 זמנו שקודם
 נקר~ ל~

 שיש
 עליו ~ל ~ז הזמן כ~~גיע רק בזמנו' למולו ~יובעליו
ה~יוב

 ול~
 זמנו קודם שמל זה ~ף ולדב~ו מקודם.

 מהול' שנולד כמו ו~שוב כלל' במילה עודנת~ייב ל~
 ~ין הזמן שהגיע ובשעה ~יוב' עליו ~ין הזמןשמקודם
 בכ~''ג. ~ף ~ייב ~ינו ומש"ה ערל~'לו

~~~~~~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~'~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~ 

'~~~~
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

.~~~~~~ 

~~
 קלונו שנתגלה ~~רי פלוני הסופר דבר

 מ~וייבים ד~נו בוד~י ברמי'' ה' מל~כת ועושהקל ~י~ שהו~
 סת''ם עוד להיות להני~ו לבל מ~ומנתולהעבירו

 ~~ו. רביםיכשיל של~

~~~
 ~ומדנות ע''י ~דם לפסול ד~ין נ~מר ~ם

 להג~ון ועיין בוד~י' גלויות שהן ~ףוהוכ~ות
 כ~ז ס~ק פ''ז סי'ב~ורים

 שהעל~
 גזי~"כ מכלל דזה

 עדים בב' ~ם כי ו~שוד רשע נעשה ~דםד~ין
 מ~זקתו' ~ותושמוצי~ין

 ו~~
 כמה

 דליכ~
 ~ינו עדים

יוצ~
 מ''מ עבירה שעבר ~מת ו~פי' כשרות' מ~זקת

ל~
 מכל ~"כ ע''ש. שר~ו~ו עדים בשני ~ם כ נפסל

 ד~וכ~ות ~דם' לפסול ~ין והוכ~ות ~ומדנות דע~יש~ן
 ובעצם ה~מת שמברר רק~ינן

~~ 
 זמן כל ~דם נפסל

 לפוסלו. עדיםש~ין

~~~
 צ''ע דלכ~ורה

 ה~
 ב~~מ הר''ב בדברי דמבו~ר

 ~~ד על שהעידו עדים ב' כ''~' סעיף ל~דסי'

 ש~' כגון פסול'ש~ו~
 ~ו~

 שהלוה ~ומר ו~שני שגנב
 ~ם ד~ף התומים כסברת נ~מר ו~ם מצטרפין'בריבית
 עברב~מת

 עביר~
 עדים ~~ין זמן כל ~פסלו שר~וי'

 מצרפין ~נו ~יך יקש~ ~דם' לפסול בכו~ינו ~יןלפ~נו
 ~עבירה מעשה כל שעל כון מיו~דתעדות

 בפ~
 עצמו

 דומה ו~ינו לפסול' צירוף ~ייך ~יך לפסלו ~~י~ין

 דהלו~ה הלו~ה ~~רלהלו~ה
 הי~

 ועדים ~ותו' מ~ייבת

ל~
 ~נו שפיר מיו~דת עדות וע~י ה~מת לברר רק ב~ו
 לומר לנו ד~ין הלוהו' ~~ת פעם דעכ~פמבררין
 מש''ה בי~ד' שניהם בהעידו כמו שקר' העידוששניהם
 סברת לפי לפסול ~בל ~ותן' מצטרפין ~נושפיר

 ה~מת ~ם ש~ף ותומיםה~ו~ם
 הו~ כ~

 שעבר ו~דוע

 עדים ש~ין זמן כל לפסלו' שר~ויעביר~
 ל~

 ~יך נפסל
 לפסלו ~~י ~ינו ~~ת בכל ~שר מעשים שני לצרףשייך

 צירוף. ע"ילפסול

~~
 ד"ה ו') ~דף מכות התוספות בדברי כן ~מו מצינו
 ~בר~ם רבינו הק~ה וז''ל' נפשותבדיני
מ~ורליינ''ש

 ד~~
 קרובים

 נפק~
 דפסולין לן

 מל~
 יומתו

 דכתיב מיני' גמרינן ממונות ודיני בנים' על~בות
 להך מנפשות ממונות ניליף ~''כ לכם' יהי' ~~דמשפט

מילת~
 יש שם גם ולכ~ורה עכ"ל. מיו~דת דעדות

 דהלו~ה ממונות דבדיני כןל~לק
 המ~ייבת' הו~

והעדים
 ל~

 צירוף' שייך מש~ה ה~מת~ לברר רק ב~ו
 ל~ייב בידינו ~ין הרג ב~מת ~ם ד~ף נפשות בדיני~בל
 ~ם מיתה~דם

 מה ~''ד) דף~שבועות שט~ בן ר''ש ~~מר בעדים' ל~
 ~עש~

 בידי' מסור דמך ש~ין
 מעשה כל שעלוכון

 בפ~
 מיתה' ~יוב ~~ן ~ין עצמו

 מיתה. ל~ייב מעשים שני מצטרפים ~נו~יך

~~
 המע~ה נפ~ות בדיני דגם שפיר ~תי ב~מת

 העדים פי שעל גזרה ~התורה רק ~ותו'~מ~ייבת הי~
 זמן כל הרג ב~מת ~ם ש~ף ~מרינן מ~~ה דבר'יקום



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 כל אדם לפסול וכן מות' משפט לו אין עדים ~י'שלא
 לא דבעצם לפסלו' בידינו אין לפנינו עדים שאיןזמן

נעש~
 אף רבעני פלוני גבי דמש''ה עדים' בלא פסול

די"ל
 ממ~

 האו~ם וכסברת ~עדות נתבטל לא נפשך
 שני ע"פ שעכ"פ כיון מיוחדת עדות ע"י אבלותומים'
 שעשה נתבררעדים

 מעש~
 לפסלו' שרא~' עבירה

 נפסל.שפיר

~~~
 שיתחייב בדין ~י' קרא לאו דאי נפשות בדיני

מית~
 שמעשה מיוחדת' בעדות

 ~ה~ג~
 ~וא

 שפעם נתברר ~רי עדים שני פי ועל מית~'~מחייבתו
 ~') ~דף ~כות תוספות ועיין ~רג. בודאיא'

 ועוד שכ' קטלא' בר לאו עדים דאס~ידידבעידנא ד"~
 מש"~ עי"ש' דינו שיגמור עד ל~ורגושאסור

 גם
 ~ש קטלא. בר גברא למפרע חשיב לא עדיםכשיבואו
 קודם נפסלו לא עדים לפסול לענין גם ד~אלעיין
 למפרע נפסלו עדים באו ואם עדים'שיבואו

 ~עביר~.שעשה משע~

 בז~ ~ארכתי~~~~
 עקיבא ר' ~גאון קושית בישוב

 על י''ח) ~אות רכ''ב סי' בתשובותיו זצ"לאיגר

דב~
 עדות מועיל ד~ן שכתב שאחזו מי פ' ~טין ~ר"ן
 והקשה דמי. נפשות ד~יני משום בקדושיןמיוחדת
 קדושין דכל כון צירוף' שייך לא ~כ בלאודבקדושין
 דבריו. תוכן ע"כ צירוף' שייך לא יועילו' לא עצמובפני

 דבאמת~~~~~~
 ~קש~

 ס"ה) דף ~קדושין ~רשב''א
 עדים בלא קדושין מ~ני דלא ד~טעםכון

 דעצם אמ~נן אמאי א"כ לאח~ני' דחב משוםהוא
 יודעת ~וא אם ואף עדים בלא יו~לו לא~קדושין

בעצמ~
 יש אך עי''ש. מותרת עדים בלא שנתקדשה

 לא~ריני' חב חשוב דהקדושין דכון ~וא ד~סבראלומר
 ל~א~ינה שאין ~דין מן הי' הקרובות על לדון נבאואם

 מש"~ מותרות'ו~קרובות
 קדושין מצינו דלא כון

 מותרות י~יו וקרובותי' מק~שת שתהי'בכה''ג
 בזה ~ארכתי וכבר מועילין' אינן ~קדושיןעצם מש''~

במק''א.

~''~~~
 ~עדים פי על שעכ''פ כון מיוחדת עדות גבי

 ~א~תנתברר
 שנתקדש~

 מן ו~י' אחת' פעם
 מש''~ אסורות' ~קרובות שי~יו~~ן

 הי'
 ~סב~

 ~וא הקדושין דמעשה כון מיוחדת' עדותשיו~ל
 מש''~ עדים' עפ''י נתברר והרי~אוסרתה

 נצטרך
 ד~ני משום מיוחדת עדות מ~ני דלא ~ר''ןלטעם
 סק''א בש''ך ל''א סי' ח''מ בש''ע ועיין דמי.נפשות
 יש שכ' ג' ס''ק ש''ך ל''ד ובסי' בריסק חכמיתשובות

 ~סברא. אל ~דברלקרב

~''~~
 ע''י אדם לפסול דאין בודאי התומים לסברת
 שעבר בבירור שנודע שאף ו~וכחות~אומדנות

עביר~
 עדים. ~י~ שלא זמן כל נפסל לא זו

~~~~~
 ביניי~ו איכא ד"ה מ''ד) ~דף כתובות תוספות
 יש דאם לר~י ונרא~ וז"ל' שכ' ס~דיאורועי

לז~
 מקבל

 מתנ~
 חתומין אלו ש~עדים אחר שטר שום

 והוא ~ואיל לשטרא' לי' מרעיןבו
 מוד~

 פסולין שהן
 אם דאף ~תומים ולסברת שם. בר"ן הוא וכןעכ"ל'
 עברבאמת

 עביר~
 נפסל' לא לפסלו עדים שאין זמן כל

 לן אהנימ~
 מ~

 חתמו ש~עדים עצמו נגד שנאמן

 אפ''~בשקר'
 פסולו. על עדים שאין זמן כל נפסלו לא

 ~תומים סברת היפך ~וא ~תוספות דסברתמבואר
 מן עביר~' שעבר ~וע באמת אם ולסברתם~נ''ל.
 יש אם ו~''ה ז~' על עדים שאין אף שנפסל~דין

 דנפסל' לומר מקום יש גל~ות ו~וכחותאומדנות
 לפי מסיח לענין ב' ס''ק צ''ח סי' יו''ד ~ט"זוכסברת

 עי"ש.תומו

~~~~~
 ~כ''ו שחיטה מהל' פ''א למלך ~משנה

 השוחט ע''ד שכ' מ~רי''ק דבריעל שתמ~
 העד אם מכחישו' וחבירו כ~וגן שלא ששחט ע"אעליו שהע~

 יהי' אם דאפי' דכיון ו~שיב משחיטתו. לאכולמותר
~אמת

 ~ב~
 אינו מ"מ יפ~' עכשיו שחט שלא ~עד

 תשוב~ יעש~ אם דהא עולמית' לפסולמוחלט
 ~לבש

 דשויא ~א שייך לא מש"ה לכשרותו' יחזורשחורים
 ותמה דאיסורא. חתיכאאנפשי'

 במשנ~
 מש"ס למלך

 אחת דבפעם שהודה דמשום דמבואר ~נ''ל'כתובות
 בפעם בעדותן דידי~ וגבי רש~ם' שו~ינ~ו שקרחתמו
 בתשובה. אפשר שג"כ אע"פ נאמנים אינםאחרת

 ~~"ף שיטת ד~וע לישב' מקום יש ~אמור~~~~
 שעש~ אף דגזלן כ''א) ~דףכתובות

 לא תשובה
 אלאמתכשר

 משע~
 בב"ד עליו שיעידו

 תשוב~' שעש~



~ ~

~ ~ ~

 ~םי~~
~~~~ וכל

 שטרו~
 שעתא ההוא דהא פסולין בנת~ם שח~ם
 שם. בר''ן וע~ן הי',פסול

~~~~~
 על שהע~ו דעדים דחזינן כון לומר יש

 למפרע' להכשירו מועילין אינםתשובתו
 דע''י רק מכשירו, ~נה התשובה דמעשהמבואר
 עדים באו שלא זמן ו~ל הכשירו' באהע~ם

 ה~
 הוא

 מוחזק ד~נו מה~"ק סברת לומר שייך לא א"כפסול.
 להכשירו עדים שיבואו קודם דבאמת עולמית'לפסול
 לפסלו עצמו נגד דנאמן אמ~~ן ~שפיר פסול' הואהרי

 עדים. יבואו שלא זמןכל

~~~
 ס''ק ל"ד סי' בסמ"ע מבואר דבאמת שו"ב גבי
 דאכתי כון אח~ם בהמות ובדק שחט דאםט"ו

 אלאו רק עברלא
 דלפ~

 נחשד לא עור
 להע~

 שקר
 שה~דו זה שוחט א''כ חבירו' ממון בשיקראלהוציא
 דאסור רק לעדות' מיפסל לא כהוגן שחט שלאעליו
 ~ו מתחת ט~פה שהוציא טבח ~ין משחיטתולאכול
 בזה עליו' לסמוך לנודאסור

 וד~
 תשובה יעשה שאם

 על ~עידו עדים שיבואו קודם אף לכשרותויחזור
 הוא התשובה שמעשה חשיב ומש"התשובתו'

המכשירתו.

~~~~~
 אנפשי' דש~' לומר שייך דלא מהרי"ק סברת
 שחט לא באמת אם דאף ד~סורא~חתיכא

יפה
 ה~

 עצמו לבין בינו תשובה יעשה אם אף באמת
 עצמו דהעד הדין שפיר מש"ה מכשירתו,התשובה
 שעשה אפשר דבריו לפי דאף משחיט~ו' לאכולמותר
 שהעלה זו דסברא למדנו עכ''פ עצמו. לבין ~נותשובה
 מיפסל לא עבירה עשה הוא באמת אם דאףהתומים

 בז~' חולקים התוספות עדים' ע~ו שיע~ועד
 יש גל~ות והוכחות אומדנות ע''י הדין הואולסברתם

 דפסול.לומר

~~~~
 להעבירו אבל ~עדות' לפוסלו לענין זאת כל

 מח~יבים דבודאי בשש צ~ך דין ליתמאומנתו
 יפה סכ~ו נמצא דלא משוחט גרע דלא להעבירו'אנו

 אותו. שמעבי~ן חלב אח~ו שנמצא טבחוכן

~~~
 טעותים שנמצא מי שיעבירו מצינו לא דבסופר
 בטעות זהובכתיבתו'

 בסופר אבל לטעות' שמצ~
 בשום ח"ו נזדמן שלא ט~ות אצלו נזדמן אשרהזה

 הוא כ יען שרק וחזינן כאלה' פסולים שימצאוסופר
 לחוש עליו אין ד' ~ראת במעשיו זהיר ואינו קלאיש
 וע~ן עור~ דלפני אלאו ולעבור רבים להכשיללבל

 משום ~' תיפוק ד''ה כ"ב) (דף זרה עבודהתוספות
 דרבנן באיסור חבירו שמכשיל מי דאף שדעתםלפ''ע'
 בלאועובר

 דלפ~
 שנתן חשוב דעכ"פ מדאו~יתא' עור

 חינוך מנחת בספר (וע~ן מכשוללחבירו
 בקומ~

 מנחה
 לתת שלא להעבירו מח~יבין דאנו בודאי ר~"ח),מצוה

מכשול
 לפ~

 חלילה. ישראל מבני רבים

~~~~
 להחזיקו להכשירו ל~ו דאין לן מיב~א לא

 ע~ו יסמכו ה~ר שבני דמתא סופרבתורת
 ~ן דאית אסור בודאי שזה ומזוזות' תפיליןשיכתוב
 כון ניכרים יהיו שלא בטעותים עוד יכשיל שמאלחוש
 שעושה פעמים כמה שהוחזק כמו קל' איששהוא

 יכשיל שלא לחוש לן אית כן לב' על שם בליבמהירות
 ממנו לקנות אף אמנם ניכר. יהי' שלא ובאופןעוד

 ג"כ פסולו' שנתודע מעת ~תב שכבר ומזוזותתפילין
 כספק חשוב עכ''פ דזה בספק' עצמו להכניסאסור
 ה~ ודאי מ~י דאפי'הר~ל.

 דף (פסחים דהש"ס ס''ד
 ממנו שיקנו התפילין והכא מוציא' הר~ל דספקט')
 שאסור ובודאי כשרות' בחזקת מעולם הוחזקולא

 המוטלת תפילין מצות בזה ולק~ם לספק עצמולהכ~ס
 יום. בכלעלינו

~~~
 שיש ~רבה טעותים נמצא שכבר הספ~ם מיבעיא
 פסח הלכות על חיים מק~ר ספר לסברת לחושלנו

 דיש ~יכא מעלמא דאתי במידי דאף שהעלה תס"זסי'
 ג' שהוחזק כל לחוש לן דאית לתלות המסתברדבר

 בם נמצא שכבר ומזוזות דבתפילין י''ל ה''נפעמים'
 שאינם טעותים ~וד יש שמא לחוש לן דאיתטעותים
 הוא המסתבר שדבר~כ~ם'

 שאח~
 שבכתיבתו שראינו

 לחוש דיש סופר' בשום נמצא שלא כאלה טעותיםנמצא
 כבר שהסופר כון ניכ~ן' שאינם טעותים בם יששמא
 חשוב ודאי ופחזותו' בקלותו אח~ם להכשילהוחזק
 ידו. מתחת שיצאו תפילין על לחוש המסתברדבר

~"~~
 כזו דחוקה בפרצה עצמו להכניס אדם לשום
ולצאת

~ 
 המצוה

 בתפיל~
 ולא שלו' ומזוזות

 בספק ע~מו להכ~ם דאסור בעלמא כספק רקחשיב



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~
 חשוב במק"א לקנות למצוה שיש כון לכתחילה'~רבנן
 ממנו שיקנה~ה

 לכתחיל~
 בש''ע כמבואר

 יו"~
 צ"ו סי'

 בהם נמצא שמא לחוש שיש ובפרט ט"ו' ס"קובש''ך
 בשעה וכ ו~ומיהן. כס~רן שלא כגון ~או~תאפסולין

 ועש~שטע~
 בין לחלק נז~ר היה פסולים

 לא ~הוא ~~מא ~רבנן' לפסולי~או~יתא פסו~
 חשו~

 על רק
 שלא ~חזינן רק ~אורייתא' פסולי על ולא ~רבנןפסולי
 לבו על שם לא ופחזותו קלותו ומרוב מעוזו' ~'ביראת
 כאלו. טעותים לו נז~מן כן ומחמת ~' במלאכתל~ז~ר
 ~או~יתא. פסולים לו נז~מן שמא לחוש ישכן

~~~~~
 בש"ע

 יו"~
 ~ספר ~' סעיף רע''ט סי'

 בה לקרות אסור טעותים ג' בושנמצא תור~
שיגיה ע~

 אות~
 מועיל ועכ''פ במו~עה מוחזקת היא כ

 טעותים על רק לחוש לנו שאין התם אך יגי~נ~'אם
 או ~תירות חסירות ~ה~נו הסופ~ם אצלשר~לים
נ~עות

 שז~
 ~בר

 אם מועיל מש''ה לעינים' ~נרא~
 בסופר אבל יותר. לחוש לנו ואיןיגי~נה

 ~ז~
 שראינו

 בלי במהירות הכל עשה וקלותו פחזותו שמרובחזינן ~~ סופר' בשום כא~ו נמצאו לא אשר טעותיםממנו
 לחוש לן ~ת בו~אי ~'' במלאכת שעוסק לב עלשם

 יגי~נה. אם מ~ני ולא לעי~ם נראים שאיןלטעותים

~~~~~
 ש''ס

 עבו~~
 מעמ~ין אין מתני' כ''ב) ~~ף זרה

 על שחש~ין מפני נכ~ם של בפונ~קאותב~מה
 ואין לקרבן בהמה מהם לוקחין ורמינהו גמ'הר~ע~.
 ומסקינן כו'' נרבע משום ולא רובע משום לאחוששין
 הא לכתחילה הא קשיא לא אמררבינא

 ~יע~
 ~''ש.

~~~~
 לא ~הא ~יעב~' חשוב ~לקנות הטעם אין

 אם אףמחלקין
 מצ~

 התם רק במק"א' לקנות
 לא מת שמא כ''ח) ~~ף גי~ין בש''ס ~אמ~נןכעין

 ו~''נ חיישינן' ימות שמאח~שינן
 להעמי~

 ב~מה
 ב~מה ולקנות לחוש' לן א~ טפי ירביע שמא~ח~שינן
 בפירוש מבואר וכן חיישינן. לא ר~עה כבר שמאמחשש
 שםרש''י

~"~ 
 אין ~קתני וב~תא וז"ל' שכ' רבינא

 ~משום ~יעב~' נרבע ומשום רובע משוםחוששין
 ולכבר ארבעה' כבר ~למא למיסר קבעיתלשעבר
 שכתבנו כמו לה~א מבואר עכ''ל. חיישינן לאארבעה
 ~וקא(ולאו

 ב~ת~
 בכל רק למות' א~ם כל ~סוף

 ~וכ~

 לא זנות ~''ה י''ז) ~~ף גיטין תוספות ~ין כןאמ~נן
 שמא למיחש איכא ~טפי ~מסתברא שכ'שכח

 בספר ועיין שם. במהרש"ל וע~ן זינתה'משמא תזנ~
 ~''ש). קכ"ז סי' אהע"ז ש"ע עלמלואים אב~

 ז~~~~~~~~
 שכבר ומזוזות ת~לין ממנו לקנות שבא
כתב

 ה~
 פסולין בהן יש כבר שמא החשש

 ועל לנו' נו~עשלא
 ז~

 ~אנו כון מ''מ לחוש. לנו אין

~ב"~
 פסולין יעשה שמא לחוש לנו יש ל~תיר נבוא אם

 אף ל~תיר ב~ינו אין מש"ה אח''כ' נו~ע יהי'שלא
 פסולים' בו יש שמא ~חשש חשוב לקנות שבאשזה

 אסור.אפ''ה

~~~~
 ~~ף ק~ושין בתוספות מיונ"י מנחם רבינו סברת
 אירע ומעשה שכ' מר' אמר בפירוש ~"המ"~)

 ש~לךבאחד
 לאר~

 בת ולו רחוקה
 קטנ~

 ~בת ונתק~שה
 שמא חיישינן ואמר לקיימה' ~וני מנחם ~ר'ואסר
יק~שנה

 זה בא ונמצא שהוא במקום אחר לאיש אבי~
 מת אם ל~ב~ך ר"ת לו ושלח ~ש' אשת באסורעליה

אבי~
 שמא לעולם א~ם לכל תיאסר היא הים במדינת

 ו~שיב למי' י~עין אנו ואין ~ים במ~נת אביהקי~שה
 שמא אמ~נן יק~ש שמא חיישינן' לא ~ל~א מנחםרבינו
 ועל כו'. אמ~נן לאקי~ש

 ז~
 ~אתית ~~שתא ר''ת אמר

 כשהיא אףלהכ
 ח~שינן ~לא ~כון מותרת' קטנ~

 שעה ~כל לעולם' מותרת ~יא א"כ קי~ששמא
 יק~ש שמא ח~שת ואפי' ק~ש' לא ~ע~ן לומר לנויש ושע~

 ~יא מותרת ק~ש לא ע~~ן לומר יש שעה וכלהואיל
 ~התם ימות לשמא ~מי ולאאצלו'

 מ~~
 את שאסר

אשתו
 בתרומ~

 מיתתו לפ~י אחת שעה חל כש~גט
 שעה ~כל נמצא ימות' ~מי~ למימרו~כא

 למימר ~איכא בחרומהלאכול אסור~
 הכא אבל ימות' ~מ~

 ע~ אסור~~אינ~
 לכל הק~ושין שיחולו

 ~ע~
 ~כא

 עי"ש. הק~ושין תלו לא ע~יןלמימר

~~~~~
 צ~קו ~לכאורה מנחם רבינו סברת ~הבין

 שעה ~בכל שע~' בכל היא ~מותרתהר"ת ~ב~
 לחוש לנו ו~ן ק~ש' שמא ~חשש י~י' לבעולשיבא
 בכל ~לאו כון מנחם ה"ר סברח הסברתי לזאתלז~.
 אם השאלה לפ~נו נופל שעתה רק לשאול' תבואיום

 שעת~ וכון להבעל' אות~מתי~ן
 שמא לחוש לנו יש



~ ~

~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  דדמי להתירה' בידינו אין להבעל' אסורה ותהיהיקדש

לש~
 תוספות ועיין אחת. בבת לשאול שבאו שבילין

 ~דףכתובוח
 כ"ח~

 שכ'' בסה"ד דר~נן הפרס בית ד"ה
 אע"ג לטהר רצו לא בספק השדה שלעולם הכאאבל

 ד~ון הסברא מזה ג''כ ו~וא עי''ש' טהורדמדאורייחא
 אחת ובפעם השדה' בכל ילך שוב נטהרדאם

 בידי~ו אין מש''ה הטומאה מקום על שילךיארע בוד~
 בז~ הארכתי והרבהלטהר'

 נודע בתשו' ~וע' בחדושי
 התוספות סברת שהסביר נ''ו סי' חיו''ד קמא~הודא

 כתבתי). לפענ"ד והנראה אחר'בדרך

~~
 אם השאלה לנו נופל שעתה כיון כאן' י"ל ה''נ
 לנו יש ועתה ומזוזות' חפילין ממנו לקנותרשאין

 שמא פעמים כמה זה בפסולים שכתב כמו שמאלחוש
 נכרים יהי' לא אשר פסולים ~עשה יזהר לא מעתהגם

 לענין נכתבו שכבר התפילין שנגד אף מש''הלפ~נו'
 לומר לנו יש ניכ~ם שאינם פסולים בם יש שמאהחשש
 מ''מ ק~ש' שמא כמו דחשוב לחוש לנו דאין אנןקצת

 החשש ועתה להתירו' אם עתה השאלה שנופל~ון
 להחיר בידינו ~ן ניכרין' שאינם פסולים יעשהשמא
 עלינו מצוה מש''ה וכאמור. נכתבו שכבר התפיליןאף

 ומזוזות תפילין סופר להיות להניחו ושלאלהעבירו
 ישראל. מעיירות עירבשום

~~
 נכתבו שכבר ומזוזות ותפילין תורה הספרי לענין
 להתירן לצדד לענ"ד נראה מפסולו' שנודעק~ם

 מחזקתן. להוציאן אין כשר בתורת הוחזקו שכבראחר
 דאמרינן הא שמביא פ"ז ש"ו שמעתתא שב בס'וע~ן

 אמר אמי דר' לקמי' דאתי האי נ"ד) ~דףבהניזקין
 נכתבו לא שבהן אזכרות לפלוני שכתבתי תורה ספרליה

 לוקח ביד א''ל מי' ביד תורה ספר ליה אמרלשמן'
 את~ ואין שכרך ~הפסיד אתה נאמןא''ל

 והתם תורה'ספר להפס~ נאמן
 לדב~

 ספר היתה לא מעולם העד
 כו'' קמא מחזקת מוציא אי~ו ולדב~ו כשירה'תורה
 זו וחזקה לפנינו שהוחזקה החזקה מצד הוא זהרק

 קמא. מחזקת טפיאלימא

~~~~
 לדב~ דאף עוד

 באיתחזק דאפי' הראשו~ם
 אחד עד אין ואמאי נאמן' אחד עד~סורא

 דהך משום כרחך על לשמן' שלא אזכרות שכתבנאמן
 וע~ן ע"ש. קמא מחזקה עדיפא לפנינו שהוחזקחזקה
 ~דף כתובותברש''י

 כ"ו~
 וז"ל' לי' מסקינן ואנן ד"ה

 קשיאואי
 ות~ ח~

 הראשון עד ע"פ דאסקינן קמייתא אחזקהואוקמינן ת~ לבהדי ח~ אוקי ני~הו
 רש''י מדברי שהקשו שם בתוספות ועיין נאמן'שהוא

 עי"ש' לינאי האם חזקת מהני דלא ס''ו) ~דףבקדושין
 שהוחזק זו הוא שהחזקה רש"י דכונת נראה באמתאך
 שבאו דאח''כ ואף הראשון' עד פי על דאסיקנןבזה

 מסלק א''כ חלוצה ובן גרושה בן דהוא ואמרוהעדים
 שאסקו~ו זה חזקה ~שוב אפ''ה דמעיקרא'חזקתו

 שם. בר''ן וע~ן העדים' שבאו קודםמ~קרא

~~~~~
 מוציא הר~ל ספק דאין דאמרינן דכמו י"ל
 אינו כן מעיקרא' ש~וחזק זה ודאימידי

 וזהו כשר' בחזקת מחח''י שיצאו כשרות מחזקתמוציא
 החזקות' על ושורפין שסוקלין כמו אלימתאחזקה
 שיצא ראינו מאשר הוא החשש שעיקר ~וןומעתה
 משום ר~נו לא אשר כאלה בטעותים סת"ם ידומתחח
 קלותו שמחמת לנו נת~רר א"כ כאלו' טעו~יםסופר

 לנגד הי' לא ד' ~ראת להזהר לבו על שם לאופחזותו
 אית מש''ה הקדושים' שמות שכוחב ~שעה אףעיניו
 טעותים ידו מתחת שיצא שהוחזק כיון שמא לחושלן

 יש ע''ז לנו' נודע שלא טעותים עוד נמצא שמאהללו
 קודם כתב שכבר הספ~ם לפסול בידינו דאין לומרלנו

 מידי מוציא הרגיל ספק דאין בב"ד' פסולושנתפרסם
 כשר. דודאי אצלינו שהוחזק זהודאי

~~~~~~
 ס''ק דעת בשפתי פ"ד סי' יו''ד מגדים בפרי
 הביאל"ב

 דב~
 דאם וז"ל שכ' מועד אוהל

 לא מעלמא דאתי (דבמידי כןנאמר
 ה~

 א''כ חזקה)
 סופר ~י כתב אין דאם טעיות ג' שנמצא תורהבספר

 דנאמר בו' לקרות מותר יהא ט~ות הג' כשיגיהוא''
 סימן עיין אחר' ולא בטעות לכתוב הוחזק הסופרזה

 חזקה איכא ו~או''ח וכאן נ"ז דבסי' ~''לרע''ט.

 ואף להיתרא' חזקה ליכא תורה בספר משא''כלהיתרא'
 ה~ בכשרות' תחילה מוחזקשהי'

 בטעות שחזקה ראינו
 שמבואר שהבאתי רש''י לדברי וצ''ע עכ''ל. כו'היתה

 חזקה. חשוב כשר בתורת בפנינו שהוחזקדזהו



~ ~ ~
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 ~תוספות בדברי מצינוכן
 כחובו~

 הנ''ל
 דחלקו ראשונים ~רבה בשם שםובשטמ"ק

 חשיב דלא ודעתם בז~' רש''יעל
 ועיין בכ~''ג' חזק~

 דברי ~ביא כ' ס"ק ב"ש קכ"ט ~' א~ע"זבש''ע
 על מעיד ע"א דאם מ~רא"י~פסקי

 אביו שם שינ~
 בספר ועייןפסול'

 תור~
 גיטין

 ש~
 י"ח ס"ק בחידושים

 דמיי~ ונרא~ וז''ל'שכ'
 קודם

 הנחינ~
 דבר זה דאין

 אחד עד אין כבר ~אשה ביד ש~וא בגט אבלשבערו~'
 ~~~~~ בשערים נודע בשו"ח ועיין עכ''ל' לפוסלונאמן

 ~ו~~~~ ~~~"~~~~ו~
 עי"ש. נ''ז בסי' א~ע''ז זצ''ל

 נרא~~~~~~"~
 רש''י על שחלקו ~חוספוח דלשיטח

ודעתם
 דז~

 שנחחזקה בהא חזקה חשיב לא
 כון ~גורשת' בחורתלפנינו

 בטעוח' ~יח~ דחזק~
 דמגרע ~~וספוח גם מודועכ''פ

 לחזק~
 איש' אשח

 ~שנים דאם ברוך בר הר''י שיטת בחוספות~''ש
 של מחזקחו אותוש~וציאו

 היח~
 מעידים היו

 אמרינן לא ותו עדות~' ע"י מחזקתו יצא כש~עידוומיד תחיל~
אוקמא

 אחזק~
 עי''ש.

~~~~
 ז~ עדים' בלא דאף לומר לן איח כן

 שיצאה
 מחזקת יצא~ עכ''פ מגורשח בחזקחמ~ב''ד

 לומר יש שוב איש'אשת
 דלסבר~

 בדבר דאף ~ראשונים

שבערו~
 נגד מ~ד דאינו ~יכא

 חזק~
 אחד' עד נאמן

 בחי את קדשחי גבי ס"ג) (דף קדושין בר"ןועיין
 ע''א נא~ן ~גט ניתן שכבר דאף לומר יש ~"נעי"ש'

 בודאי שפיר כחזקה דחשוב רש''י ולשיטחלאוסר~'
 אחד עד נאמןדאינו

 בר"ן וע~ן מחזקח~' להוציא~
 במקום אף נאמן אחד עד דאין דמשמע דשלישבסוגיא
 סי' ח''מ בש"ע ועיין חזקה.דליכא

 ע''~
 שם בט''ז

 שהי' נמצא ואח''כ במטבע בפרע שאלהבתשובח
 יודע כאיני דחשוב שם ~ט''ז דפסק מזוייפת~מטבע
 לחזקת ~גרע דעכ"פ משום ו~טעם לך' נתחייבתיאם

 שם). בקצו~~ח ~ועייןחוב'

~~~~
 ל~כ~ע לפענ"ד נראה ~י' דמסחפינא לולא
 נאמר דאם בזה' דתליא ותוספוח רש"יבדעת

דחזק~
 לומר סברא שום אין בודאי בכה"ג א"כ מבררת

 ~ספק שנתברר היחר בחזקח מ~ב''ד שיצאדבזה
 שיצא זה שמא דנין א~ו שעליו כוןלמפרע'

 בחז~

 בירור' תורח לומר שייך לא וא''כ בטעות' הי'~יחר
 שאין אומרים אנו אםאך

 ~חזק~
 רק הספק' מבררת

 לנו אין מסופקין שאנו וכיון בספק נשארשהדבר
 יש בכ~"ג גם אצלינו~ ש~וחזק מכפי ~שחנוחלעשוח

לדון
 מדי~

 חזקה.

~~~~
 מגור מאיר יצחק ה''ר ~גאון בזה ~אר כבר
 ח~ גבי ט''ז סי' א~ע''ז חלק בתשובותיוזצ''ל

 לומר שייך דלאוח~'
 חזק~

 של דבירור בירור' מ~ורח
 כמא~' תרי ו~רי עדים של מבירור עדיף לא~חזקה
 אלא בו לך אין ד"ה ע"ב) ~דף ב''ק ~תוספותוכסברח
 עדיף לא דמיגו מיגו ולענין ואילך חידושומשעת
 דחזקה נאמר אם אך ~"ש.מעדים

 רק מבררח אינ~
 וח~ ~תרי אף בספק' ~דברשנשאר

 שכון לומר לנו יש
 השחנות לעשות לנו אין ~עדים מכח אצלינו ספקשיש

 ישק. ושפחים בדב~ו' עיי"ש ש~וחזקמכמו

 מ~ לפי~~~~~
 דרבנן ספיקא ותרי ד~רי דקיי''ל
 מוקמינןומדאור~תא

 וח~' בחרי אף אחזק~
 כח דמו~ל אמ~נן דמדאו~יחאמבואר

 חזק~
 אף

 דהיכא אמרינן ומדרבנן בירור' חורח שייך דלאבמקום
 בכח שנברר בירור חורת שייךדלא

 החזק~
 מוקמינן לא

 נגד בירור חורת שייך דלא וחרי בתרי מש"האחזקה'
 כן וכמו אחזק~. מוקמינן דלא מדרבנן מחמי~ןעדים'
 שענין לומר לנויש

 חזק~
 ~יחר' בחזקח מב''ד שיצא זו

 תורח שייך דלא אף חזקה שפיר חשובדמדאורייתא
 אחזקה מוקמינן לא ומדרבנן למפרע' נגדבירור
 שנ~פרסם קודם שנכחבו ~ספרים לענין א"כבכ~"ג.
 לן אית מדרבנן רק ~ן כשירין דמדאורייתא י''לפסולו'

לחוש.

~~~
 ~ובא בחשובותיו הרמב"ם דברי על לסמוך צד יש

 ספר על אף דמברכן רע"ט סי' יו"דבב''י
 תור~

 הרמב''ם ש~''ש שביאר יוסף בבית ו~''שפסול~'
 ספר בפסוליבחיבורו

 חור~
 מצוח לעניןאלא בציבור' קריא~ לענין ~נו

 עש~
 לענין אבל תורה' ספר לכחוב

 על סמך ו~ב"י בו. מעכב טעות אין בצי~ורקריא~
 וגם שניח' לברך שא"צ טעוח נמצא אם לעניןדבריו
 בספר לקרוחחיוב

 ~ור~
 לא

 י''ל א"כ דאו~יתא' ה~

 על סומכן אנו שפיר דרבנן מ~דיד~~
 חזק~

 זו



~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  אף בפנינו'שהוחזק

 דחזק~
 בירור' בתורת מועלת לא זו

 דרבנן דבתרומה שם כתובות התוספותוכסברת
חזקה מה~

 ות~ בת~
 בירור בתורת מועלת אינ~ דג''כ אף

 בספר עכ''פ וא"כוכאמור'
 תור~

 ל~כשירן מקום יש
 ב~ן.לקרות

~~~
 ומ~וזות ~תפילין גם ל~כשיר לפענ''ד מקום ~י'

 ע''ב) ט' (דף חולין~רשב"א דב~ פי על פסולו' שנתפרסם קודםשכתב
 ד''~

 ולא אב~ א''ל
 בר~"ר טומאה ספק ו~א לסכנתא אסורא ביןלך ש~

 וז''ל' אסו~ן מגולין מים ספק ואלו ט~ורספיקו
רבינו ותיר~

 ~ר~
 משנתגלו חזקתן בטלה מגולין דמים ז"ל

 דאמ~נן וכההיא נחשים' דשכחי דוכתא דאיכאכון

נד~
 כאינה דמים בה דשכחי כון אשה ב') (דף

 איסור ספק דכל לאב~ ס"ל ואפ"ה דמיא'מכוס~
שה~סור

 במקר~ תל~
 חזקת שם שאין אע''פ לו הבא

 שנמדד מקוה ר"ש דאמר דמקואות וכההיאטהרה'
 ברשות למפרע גביו על שנעשו ט~רות כל חסרונמצא
 שאם טהרה חזקת שם ש~ן ואע"פ טהורות'הר~ם
 דחסר' הוא והשתא ח~קתו על מקוה העמד אומראתה
 וחתיכה טבל' לא ואימר חזקתו על טמא העמדאדר~ה
 הספק שאין אסורה שהיא שומן ספק חלבספק

 תל~
במעש~

 שומן או חלב או זו חתיכה היתה מעולם אלא
 ~ענוולא

 ל~
 ואינו מעולם' היתר

 דומ~
 טומאה לספק

 וכן טומאה' שם נתחדשה אם מסופקין שאנוברה"ר
 אם ע''ג טהרות שעשו בשעה מסופקים שאנובמקוה

 שם נתחדשהכבר
 מקו~

 ע''ש. כו' וחסר

~~~~~
 נחשים דשכחי מגולין במים אף אב~ דלסברת
 לאו אי היתר' חזקת מכח לדון ש~ךולא
 כון לחוש' לנו הי' לא סכנתאדחמירא

 דה~
 ספק

 תפי~ן על חוששין שאנו זה חשש ה''נ כןבמקרה.
 לא הזה שהסופר שראינו כמו דשמא ~ו' מתחתשיצאו
 נודע' שלא פסולין עוד יש שמא להזהר לבו עלשם
 ~ומיהן כסדרן שלאכגון

 ה~
 ואין במקרה ספק ג''כ

 דומה ואינו א~י. לס~רת עכ''פ מדאו~יתא'לחוש
 בדיקה דצ~ך במחובר להתליע ~רכןלפירות

 הספר לסברת ואף הוא' כן בתולדה דהתםמדאו~תא'
 ד~ר שיש ~יכא מעלמא דאתי במ~י דאף חייםמקור

 רק מדאו~יתא אינו דז~ו די''ל לחוש' לן אית~מסתבר
 רש''י סברת על לסמוך בידינו יש ושפיר דרבנןחשש
 חשוב היתר בתורת בפ~נו שיצאדאם

 שפיר' חזק~
 דאו~תא דספק ד~א ~רמב"ם רבינו לשיטתבפרט

 ל~קל. מקום יש מדרבנן' ג''כ ~ואלחומרא

~~~~~
 אם ~עדים מכח לדון לנו בכח אין שוב לפ"ז
 דאף כנוגעין' חשובים אם או פי~ם עלנפסל

 ~פעם' עוד ~עידו נגיעתן שסילקו דאחר כבודושכתב
 לומריש

 דז~
 לא

 מ~~
 דב~י~ו לאחזוקי דעבידי

 כון עיי''ש' סק''ט ל''ג סי' ח"מ בש''ךכמבואר
 לכתיבת כשר עבירות לשאר לתיאבון מומרדבאמת
 דהמג"א כש' ס''ט סי' ~גרע''א בשו''ת ו~יןסת''ם.
 דרך כתב לאבעצמו

 ~כרע~
 א''כ כתוספ~ת' לפסוק

 שמיקל ועי''ש פוסקים. לאינך להקל שומעיןבדרבנן
 ~תירא שביק דלא לומר דש~ך רואין' אח~ם באיןאף

דכתיבה
 לשע~

 עי"ש.

~~
 הגרע"א שם ~חמיר ומזוזות תפילין לע~ן לאשר
 דבשלמא לחוש' דישוכתב

 דלא אמ~נן בשחיט~
 ספר בכתיבת אבל כו'' דרוסה שי~י'מיתרמי

 ספר דכשמגיהיןחזינן תור~
 תור~

 ~רבה ב~ן מוצאין

 חתי''ן ולכתוב הטעות דנראה לחוש וישטעותים'
 חק משום ופסול ~נגועין וגרר כו' ה~י"ןבמקום
 בספר רק עי"ש.תוכות

 תור~
 מקום דיש העלה

 לספר צ~ך ~וא דגם כוןלסמוך'
 ואין ההוא' תור~

 דדבר ומסיק עצמו. ~וא לעבורחשוד
 ז~

 אינו
 המו~ם. גדולי הסכמת בלתי בלבד דעתו עללסמוך רוצ~

~~~
 כמומר חשוב אם לנו נתברר לא שבאמת בכאן

 ולהתיר דעתו ~ל לסמוך יש עכ''פלתיא~ון'
 ש~יתר אף תור~'~ספר

 ז~
 לספר צריך ש~וא שמחמת

 בזה לצרף בידינו עכ"פ אך לסמוך' קשה מאדתורה
 מהב"ד שיצא החזקה מכח להקל דברנו אשרהסברא
 ומזוזות תפילין ועל היתר.בתורת

 אח~
 ר' ~גאון שגם

 ~עיר ולא לפוסלן החמיר זצ"ל איגרעקיבא
 בחזק~

 ~הכשירן. בידי אין~נ''ל'

 י~י~ו.~~~י

 ~~~~~~~~ ~~~~ו~~~~
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 שהביא ה'~' ~אות תרי''ג מצוה ~ינוך במנ~ת
 או הקדישה דאם שכתב ~יים תורת הספרדברי
 ומביא א~רת' לו לכתוב וצ~ך המצוה נתבטלנאבדה
 ~הלכה מלכם מהלכות ג' פרק ברמב"ם מבוארשכן

א'~
 או ספר אבותיו לו הני~ו לא אם שם' דז"ל כו''
 ~המנ~ת וכתב ע''כ. תורה' ספ~ שני כותבשאבד'
~ינוך

 שם~
 אפילו מאתו נגזלה אבל שבלה' היינו ונאבד'

 שלו' הוי ק~ן באיזה ~בירו קנה שלא זמן כלנתייאש
 אבל ברשותו' דאינו רק הוי' די~ה דאיתיה היכוכל
 לו לכתוב צ~ך אין גוונא האי בכ כן אם ה~'שלו

 כו'. לו שיש שתשוב כיון המצוה מקיים כא~רת

~~~~~~~
 ברשותו שאינו דדבר כון בזה' לעיין צריך
 יכול אינו דהא שלו' שאינו ~בר~שוב

 ואמאי כדוע' ברשותו שאינו דבר ולהפקירלהקדיש
 ל"ד דף ~סוכה לן דקיימא כמויצא~

 ע''ב~
 יוצא דאינו

 ~עיין הסוברים לשיטת ואף הנאה' איסורי שלבאתרוג
 סימןריב''ש

 דאיסו~ ת"א~
 ~בר ~שיב לא הנאה

 שאינו ~בר דנ~שב אלא דבעלים ד~שוב רק שלוש~נו
 איסורי של באתרוג יוצא אינו הכ ואפילוברשותו'
 כן' גם ברשותו שיהיה בעינן לכם דכתיב כוןהנאה
 ~שוב פנים כל דעל כיון ממנו בנגזל כאן יצאואמאי
 דקרא ופשטי' לכם' תשיב לא ברשותו שאינו ~בראצלו

 פסוק ל''א~דב~ם
 י''ט~

 שלו שיהי' היינו לכם' דכתיב
 באתרוג. כמווברשותו

~~~~~
 בסו~א ע"ב) סוף כ"ב ~~ף פס~ים ש"ס

 מדכתיב בהנאה דמותר ראי' ~מ~יאד~זקי''
 לא בהנאה אסור היה דאם מבואר תהא' שלכםלכם
 הנאה דאיסורי האומ~ם לשיטת ואף לכם' ~שובהיה

 ~שיב לא ברשותו שאינו דבר דאף מבואר דבעלים~שוב
לכם.

~~
 ~בא בש''ס שמבואר מה לפי לומר נראה באמת
 לאו אי רבא אמר דאמ~נן ע"ב)' ס"ט ~דףקמא
 הוה א~ד דבר אמרו דוסא ורבי צנועין יו~נן רבידאמר
 אמר לאו הוא' מאיר רבי צנועין תנא מאןאמינא

 פד~ה לע~ן הכ ואפילו הוא גבוה ממון דמעשרמאיר ר~
 מעשרו ר~מנא ק~יה כו' ברשותיה ר~מנאאוקמה
 ק~ש ק~ש גמר נמי רבעי כרם ~ומש'ומוסיף
 אע"ג מעשר גבי דכתיב ק~ש מה וכו''ממעשר
 ר~מנא אוקמיה פד~ה לע~ן הוא גבוהדממון

 רבעי כרם גבי דכתיב נמי קו~ש האי אףברשותיה'
 אוקמיה א~ולי לע~ן ~וא' ~~יה ממון דלאואע''ג
 לאו הא נמי ברשותיה איתיה כ דהא ברשותיה'ר~מנא
 אבל מ~יל~ מצי הכ משום מ~יל מצי והא הואדידיה
 הוא ברשותיה איתיה כ דידיה דממונא כון לקטגבי
 מפקיר מצי לא ברשותיה ליתא כ ליה' מפקירדמצי

 שם. עייןליה'

~~~~~~
 לו יש דאם כון תורה' בספר לומר יש זו

 דהא ~פצו בו לעשות יכול אינו תורהספר
 ו~שוב נמכרתאינה

 תמ~
 כמו ברשותו' כאינו

 בו לעשות יכול שאינו כון דבעלים ~שוב דאינוהנאה איסו~

 תורה הספר אם דאף כון לומר יש שכן וכון~פצו'
 בספר יצא נמי הכ ויצא' ברשותו כאינו ~שובברשותו
 ברשותו' כאינו ~שיבא שבעצם אף ממנו שנגזלהתורה
 דנפיק זה לענין ברשותיה אוקמיה דר~מנא ~~ינןדהא
 דג"כ ממנו בנגזלה נמי הכי וא"כ ~ובתו' ~יביה

 ברשותיה.אוקמיה
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 חינוך
 מצו~

 תרי''ג
 ~קש~

 ~שאגת דברי על
 ספר כתיבת דמצות שכתבארי~'

 תור~
 כיון

 דנשים כון ו~קשה חייבין' נשים ~וא גרמא ~זמןדלאו
 ספר לכתובפסולות

 תור~
 וכון בקשיר~' דאינם

 דמח~יבות לומר שייך ~איך לכתוב י~ולין אינםדבעצמן
 פסולין בעצמן ד~ם כון עבורן' לכתוב שליחלעשות
 כו'. עביד מצי לא דאי~ו דמידי שליח' משוולא

 נרא~~~~~~~~
 לומר

 ד~נ~
 דמועיל ~א

 ציו~
 לאחר

 ~וא' שליחות מטעם לאו עבורושיכתוב
 דברי כדוע שליח מ~ני לא שבגופו מצוה עלדבאמת
 דענין ביארתי כבר ו~סברא קידושין' רי''ד~תוספות
 שיועיל להשליח כח נתן ד~משלח רק שייך לאשליחות
 וז~ ~שליח'עשיית

 ש~משלח ~בעי במידי שייך
 מועיל שליחות דמדין אמרינן ה~בראת יעש~

 ומ~~
 עשיית

 כאלו דחשוב שנימא לא אבלהש~ח'
 ~ק ~משלח' עש~

 חשוב ו~שליח לעשות' ב~ו שי~י' ל~שליח כחודנתן
 מש"ההעוש~.

 ש~משלח דבעינן ~מצו~
 הוא ~~שליח דכון שליחות' מ~נילא ~מצו~ יעש~
 העוש~

 קיים לא
 א'. ס"ק קפ''ב סי' בקצו~"ח ועיין ~מצו~.המשלח

~~
 ~דף ע"ז ~תוספות דברי ע''פ לבאר נראה ~ענין
כ"ז)

 אש~ ד~~
 ~אמר לרב שכתבו מילה' בת לאו

 כשיר~אינ~
 פ''ק דאמרינן ~א לפרש צ~ך למול

 ולא אותו דנצרךדקידושין
 שאינ~ אות~

 למול מח~יבת
 ולכאור~ ע''ש' למו~לו לבקש ~יינובנ~'

 ~אש~ כון
 כשיר~אינ~

 לומר שייך ~איך למול
 דס''~

 שמח~יבת
 שתצו~ ד~יינ~ למו~לו'לבקש

 ~יון למוהלו' שתשכור או
 שליחות. ב~ו מ~ני לא פסו~םד~ם

~~~~~~
 וז"ל כ"ט) (~ף קידושין רי''ד~תוספות דב~ פי על ~תוספות בכוונות לומר

 דמצות אמרינן ~יכ תשובה'שם
 עש~

 גרמא שהזמן

 מצו~ מילי הני פטורות'נשים
 דתליא

 בגופ~
 ו~יא

 אינ~
מצוו~

 אבל זמן' בכל ולא ידוע לזמן אלא
 מצו~

 דלא
תליא

 בגופ~
 את למול כגון

 בנ~
 יש ~בן דמילת אע''ג

 דק~עא ני~ו זמן'לה
 ~אב אבל ~נימול' לבן זמן ל~

 אין ~~וא העסק בנו' במילת ל~תעסק ~בוראשציוו~ו
 מילת צרכ ~כן יטריח בליל~ ובין ביום שבין זמןלו
 שעיקר וכוןבנו.

 ~מצו~
 אנו אין בנו' במילת שיתעסק

 רק כמו~ו' א~ם של ~לוחו לומר שליחות לדיןצריכן

שז~
 מש"~ ~מצו~' מעצם ~וא

 אותו דכתיב לאו אי
 אש~ שגם אומרים היינו אות~' ולאודרשינן

 מח~בת
 שימול. מילבקש

~~~~~
 שאם שדעתו ד' ס''ק שפ"ב סי' חו''מ בש''ך
 שמבטל לאחרים' ומכבד למול יכול בעצמו~וא

 שמאריך י"ד ס"ק כ''ח סי' בתב"ש ועיין עש~'מצות
בז~.

 י''ל ~אמור~~~~
 שמכב~ דבז~

 שפיר חשוב לאחר
 שז~ו רק שליחות' מטעם ולא ~מצו~'שמקיים

מעצם
 ~מצו~

 סברת וכעין בנו' את שימול מי שמבקש
 לא של לאו גבי כ''ז מצוה חינוך~מנחת

 תעש~
 פסל' לך

 שליח דאין לומר שייך דאין עובר' לאחר מצווה אםדאף
לדבר

 עביר~
 אם אף או

 מצוו~
 שליחות דאין לעכו''ם

 ~עביר~' מעצם ~וא רק שליחות מטעם דאינולעכו''ם'
 ש~אריך.ע''ש

~~
 אומר אני

 במצו~
 ~חזינן כון תור~' ספר כתיבת של

 ~~מצו~ יוצא' דאינו תורה ספר קנה~אם
 ~וא

 ובמ~שיכתוב'
 עבורו שיכתוב שליח השכר אם יוצא

ובמצו~
 מה לפי ואף כ~וע. שליחות שייך לא שבגופו

שמבואר
 במחנ~

 דאף י"ח סי' שלוחין ~ל' אפרים
 דחשוב משום מ~ני בשכר שליחות' שייך דלאבמקום
 דידוכפועל

 ק~ה סי' חו''מ בש''ך ועיין בעה"ב' כ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דבשכר לאח~ם שחב במקום חוב ל~על בתופס א'ס"ק

 א'. ס''ק קפ"ח סי' ~משפט בנתיבות ועייןמ~ני'

ולכאור~
 ידו חשוב שכר שלוקח כון ד~סופר כאן י"ל

 לכתוב אחד ירצה אם נעשה מה אמנם בע~''ב.כד
 ספר חבירועבור

 יוצא דאינו נימא ~כי בחנם' תור~
 כסף. רצי בעבור שיכתוב לא אםבזה

~~
 ~עיקר

 נרא~
 י~י' שבסיבתו ~וא ד~מצוה ~ברינו

 מאחר שמשתדל מי ומש''~ תור~' ספרנכתב
 מטעם ולא ~מצו~' עצם בזה מקיים עבורושיכתוב

 תורה ספר לו שיכתבו שמתעסק העסק רקשליחות'
 מחוייבת. אשה דאף י''ל שפיר מש"ה ~מצוה' עצםהוא

~~~~
 יצא בעצמו ~וא אם תור~' ~ספר שכתב הסופר
 בזה המצו~.ידי

 לכאור~
 הדבר

 מצות אי תל~
 צריכות דמצוות נאמר דאם כוונה'צריכות

 כונ~
 ד~יינו

 לשם מכ~ן שאינו זה כן אם המצווה' לשםדבעינן

~מצו~
 אין דאמר למאן אבל יצא. לא שכרו לקבל רק
 ואכל כפאו שאם כמו כוונ~'צ~כות

 א''כ דיצא' מצ~
 שאכל לימה

 מצ~
 שקיבל ש~דמים או כפייתו מחמת

 אך תור~. ~ספר לכתובכפאו~ו
 ז~

 נאמר אם שייך

ד~מצו~
 ספר כתב ואם תור~' הספר שיכתוב רק הוא

תור~
 יש אחרת לכתוב צ~ך אין ממנו שנאבדה אף
 ~ספר שכתב בזה ~סופר דיצא לומרמקום

 תור~
 כן והביא חינוך המנחת ש~עלה מה לפי אבללאחרים'
 סימן לעיל ~ראה הרמב"םמדברי

 צריך דבנאבד~ כ''ד~
 שיהי~ דבעינןאחרת'

 להסופר א"כ תור~' ספר לו
 יצא. ולא תורה ספר לו אין ~ריהכותב

 מ~~~
 ~רמב"ן דברי ~וא, ל~בין זכתי ולא שצל''ע
 דבתפילין שכתב דסו~ה' פ"קבמלחמות

 תורה בספר ואלו לשמ~' לכתוב קרא ב~ו מיחדלא ומזוז~
 דאמר וה~וא חובתכם' לשם והיינו לכם כתבוכתיב

 מצו~רב~
 מכתבו ~הוא לכם' כתבו דכתיב משלו לכתוב

 חובתכם לשם ענין מה ל~בין ז~תי ולא ע"כ.נפקא'

 שקיבל ~דמים עבור ~ותב ~סופר דאם לשמ~'לכתיב~
 כשר' תורה ו~ספר תורה ספר קדושת לשם מ~ו~ןהא
 מצוה' לשם מ~~ן שאינו כון מצוה' ~י יצא לאו~וא
 גלי ש~אן נאמר או ~וונה' צ~כות דבעלמא נאמראם

 וצ''ע. חובת~ם לשם ל~םקרא

~~~~~
 במצוה' עוסק לענין סק''ח ל"ח סי' במג''א

שה~ש~
 דאם רש"י מפירוש דמשמע

~ עוש~  משמע נדרים ובש"ס במצוה' עוסק מיקרי לאל~שתכר 
 ~~ אביד~דמחזיר

 עלי' שנוטל אע"פ במצוה עוסק
 בטילתו' שכר רק נוטל ~נו ד~תם שמיישב ע''ששכר'
 כפועל דנוטל ל''ח) (דף ב''מ בש"ס מבוארובאמת
 אותו שלבטל

 מלאכ~
 רש"י שפירש וע"ש מיני'' דבטיל

 אדםכמה
 רוצ~

 ממלאכה לבטל משכרו לפחות
 עוסקשהוא כביד~

 ב~
 ולעשות

 מלאכ~
 כובד לפי כזו קלה

 משכר יותר שנוטל מזה מבואר ~שכר' וריבויהמלאכ~

 חזינן והרי ~אב~~' בהחזרת טרחתו שכר רקבטיל~'
 עוסק חשוב אפ"ה ב~מצוה טירחתו שכר שנוטלשאף

במצו~.

~~~~
 חילוק דיש אחר' בענין הסברא ~סברתי אני

 בעצם ש~ואדבדבר
 מצו~

 אבידה ל~חזיר כגון
 לשם עושה שאינורק

 מצו~
 שכר' שקיבל בעבור רק

 חשוב כוונה צ~כות אין מצות דלמ"ד אמרינןשפיר
שפיר

 שעוש~
 אבל מצו~.

 בתג~
 אין שבעצם תפילין

שום
 מצו~

 מוז~ר שי~י'
 שיהי~

 רק למכור' תפילין לו

שהמצו~
 שצ~ך למי ל~מציאן ~י ~לוקחין על ~וא

 רק לו שצריך למי להמציאן ~י מכ~ן אינו ואםלהם'
 חשוב לא ל~שתכרכדי

 שעוש~
 כלל. מצוה

~~~~~~
 ~ל' שבת מהל' פי''ב ~ה"מ בדברי מצינו זו
ב'

 ~ד"ה~
 נרא~ בכוונתו' תלוי שהכל שכ'רבינו ומדב~ וז''ל' גחלת ~מכבה אבל

 שאינו שכל
 ~וא ימות ולא רישא פסיק לומר ראוי אינומתכוין
 ~וא מתכוין שכשהוא מפניוליחייב'

 עוש~
 מלאכה

 אינו שהרי כלל' מל~כה בו אין מכ~ןוכש~נו
 קוטמו שאינו שכל קיסם לקטימת דומה כלי' בולעשות רוצ~

 שכל פטור' בקטימתו לכך שראוי אע''פ שיניו בולחצות
 פטור. מתקן שאינו מי כלי תיקון מפניש~וא

~~~~~
 ש~וא דדבר ~סברא שמבאר שם משנה בלחם
 מלא~~בעצם

 מתכ~ן' שאינו דאף אמרינן שפיר
 אינו שבעצם דבר אבל אסור' ~שא פסיק דהויכל

 שכון רק במשכן' דאינו הצירוף מלא~ת כגוןמלא~~
 חשוב כן עושים כלי לעשות ש~וונתםדהלוטשים

 ל"~ כלי לעשות מכ~ן שאינו כל הכ משוםמלאכ~'



~ ~ ~

~ ~ ~

~י~~
 ~ו

~~~~  ~בדרך שכת~תי מה ~ועיין ע''שמלאכה
 המלך~

 בפרק
 שלא כהונה בגדי קורע לענין המקדש כלי מהלכותט'

 ע"ש). השחתהבדרך

 רק מצוה אינו שבעצם דדבר מצוה' לע~ן אומר א~~~
 שלוקח כגון מצוה' עושה מצוה לשם יכ~ןשאם
 ~תפילין

 מכ~ן באמת שבאם לו שצ~ך למי להמציא
 לא להשתכר רק מכ~ן ~נו ואם מצוה' עושהכן

מצוה. עב~

~~~~~
 בעבור תורה ספר שכותב שסופר לע~נינו
 כוונה צ~כות אין דמצות למ"ד שכר'שנוטל

 מחמת מצוה שעושה לי דמה המצוה' ~י יצאשפיר
 מ"ח) ~דף ב"ב ש"ס ו~ן ממון. אונס מחמת אוכפ~'

 אך דאח~נא' מאונסא דנפשיה אונסא שאנידאמ~נן
 דנפשי' דחשוב המ~רה על רצון דחשוב לע~ן~תם
 זה אבל ברצון' מכר כן ומחמת למעות שצריךאונסי'
 המצוה. בשביל עביד שלא ~ון מצוה כונת לעניןל''ש

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~ 
~~~ 

~~~~~
 בשוכר לחקור דיש כתב' תכ''ג מצוה חינוך
 בה וקבע מהמזוזה' שפטור יום ל' תוךבית

 תעשה דהו"ל דאפשר יום' ל' לאחר בה יוצא אםמזוזה'
 ~ון ואפשר פטור' הי' דאז ~פטור' העש~ מןולא
 והאחרו~ם העש~' מן נקרא אינו זמן מחוסר רקדהוא
 ע''ש. כו' בדב~הם עיין בלילה הנעשים בציציתחקרו

~~~~~
 סק"א זהב במשבצות י''ח סי' או''ח בפרמ''ג

שכת~
 ולא בלילה בעשאן אף דכשר דנראה

 פטור בלילה יום דכסות אף העש~' מן ולאתעשה ה~
 וזמן ביום בו זמן מתוסר אין לדבר דוגמאלהרמב''ם'
 ולא קאתיממילא

 ה~
 העש~ מן ולא תעשה

 ~ועיין כו'

בדב~
 בשם שם בכ"מ ~~ם מהל' פי''ב הרמב''ם

 מיפר דהבעל דהא יונהה"ר
 נד~

 שע~ן אע"פ אש~ו
 בתולה א~ל קאתי' דממילא ~זמן בתולה דוקא חלו'לא

 וע"ע שיתול. עד ~פר אינובמעשה
 ~דב~

 הרמב"ם
 הנדר תל אא''כ מתיר אינו דחכם שבועות מהל'פ"ו
 שתל~אף

 אישות' מהל' פ"ד במל''מ וע~ן בזמן' רק
 נמי יום טבול דאמ~נן צ' דף פסתים ש''סו~ן
מחוסר

 הער~
 ~ש ערבא' ממילא שמשא ומש~נן שמש
 הרבה). זה ~פרטלדבר

~~
 הדמיון ~ע~י לא

 בלילה' נוהג שאינו צי~~ למצו~
 מצוה שעשה תשוב ציצית זמן לאו דהלילהד~ון

 קאתי מ~ילא דזמן הסברא לאו אי ומש"ה בזמנה'שלא
 מזוזה מצות אבל בלילה' עשה אם לפסול מקוםהי'
 שבבית עליו המצוה זמן שבכל תמיד~ת מצוההוא
שהוא

 ד~
 מזוזה עשה אם א"כ מזוזה' שיקבע יום ל'

 המצוה. בזמן דעשה~ון העש~ מן ולא תעשה אמרינן לא יום ל' שדרקודם

~~~~
 ד"ה צ') ~דף יבמות התוספות לשיטת דהא
 לאתר ציצית מצות דעיקר שוא''ת' נמיכולהו

 ה~ ציצית' שנעשה בטליתשנתעטף
 עשה שאם ~מא

 ויפסלו בפטור שנעשה יחשב שנתעטף קודםציצית
משום

 תעש~
 דהמצוה ~ון ודאי אלא העשוי' מן ולא

 חשוב ציצית שיעשה הטלית ילבש שכאשר זמן בכלעליו
 מ~י אלא דאמרינן ו') ~דף שבת ש"ס וע~ן מצו~ו.זמן
דה~

 אמעביר
 חפ~

 לאו התם ד'' ~סוף ד' מתחלת
 פטור ד' בתוך לי' מנח דאיאע''ג

~ 
 בסוף לי' מנת

 התם דמי מי ומש~נן שנא' לא נמי הכא ח~ב אמותד'
 חיוב מקום לכ''ע הוא פטור מקום גברא ההואלגבי
 לענין י''ל ה''נ הוא. פטור מקום לכ''ע הכאהוא'
 אבל לכ''ע' הוא חיוב זמן לאו בלילה דציציתציצית'
 לפי חייב אינו שהוא רק ע~' בכל הוא חיוב זמןמזוזה
 מ"מ יום' ל' דרשלא

 חשו~
 משום נפסל ולא ~וב זמן

 העש~ מן ולאתעשה
 בפטור.



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~
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~~~~~
 א~ה בשאגת

 בדי~
 דברי שדחה נ''ב' סי' מילה

 שמלו~ו כל ודאי ד~א ו~תב רס''ב' סי'הש"ך
 נכרת כאלו ו~ו''ל מילה מצות כלל קיים לא זמנוקודם

הג~
 מצות אצלו שייך ולא למול' מה לו דאין

 מיל~
 כו'.

 מיל~ שזמן כון אמרינןולא
 ~יה מקודםנולד הי~ ואם עת בכל ~יא

 עת~
 אמרינן הכ ואפילו מצותו זמן

 דהתם כלל' מילה חשיבדלא
 המצו~

 ~וולד את למול

 ~תור~וציוות~
 ~וולד י~י~ שכאשר ~וא ~מצוה שזמן

 כן אם מיל~' מצות עליו חל אז ימים שמונהבן
 מצד~מ~עה

 ~חפ~
 של

 ~מצו~
 דפחות וולד שעל

 אין ימים~שמונה
 שמל חשוב ~ן אם למו~לו' מצו~

 אמרינן שפיר ~כ ומשום למוהלו' מצוה שאיןתינוק
 הג~. שנכרת כמו רק ~מצוה שמקיים חשיבדלא

~~~
 שאם רק בהבית' השתנות יש הכ בית גבי הכא
 חייב יום שלשים בו דרהוא

 במזוז~
 שלא זמן וכל

 ~סברא שפיר במ~וז~' חיוב עליו אין יום שלים בודר
 אםד~ף

 המזוז~ עש~
 בזמן שנעשה חשוב מקודם

 קאתי ממילא דזמן דמחמת אמ~נן לא אי אףמצותו'
 מצותו. זמןחשוב

~~~
 יותר

 נרא~
 כיון דבמז~ה דאמרינן ד~א לומר

 זמןשאין
 להמצו~

 יום שלשים בה ידור ש~וא רק
 מכח לדון שייך לא הכמשום

 תעש~
 העש~' מן ולא

ז~
 המזוזה אם לדון באנו אם לענין שייך

 ורשאי כשיר~
 ~כשר לענין דנין אנו שאין מיל~ גבי אבל בהבית'לדור

~מיל~
 אם בודאי המצו~' שמקיים הוא חשוב אם רק

 פסח' קודם מצה אוכל כמו חשוב המילה זמן ק~םמל
ועיין

 בטו~
 ראש אבן

 הנקרא בחלק כ''ח) (דף ~שנ~

אב~
 ה' בפרק ~רמב"ם דברי על שתמה מילואים

 פסח קרבןמ~לכות
 שם. משנה בכסף ועיין ז'' הלכ~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~'~~~~ 
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~'~~~ 

.~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~ ~~~ 
'~~~~~ 

ז~
 ~ו~וו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~'

.~~~ 

~~~~~
 קיימתי לא אשר על לי ויסלח במועדו' ~גיע~
 בעת כ תיכף' להשיבהבטחתי

 השי~
 חמדתו

~ייתי
 מוט~

 מאוד
 אנשי העמידו כ דמתא' בעני~

 מלבי' ~דבר יצא כן ואחרי המבחן' על עירנו פההצבא
להשיבו עצ~ פניתי ש~ת ~גלוי מכתבך ב~שיגי אח"כאך

 מפ~
 לא כ אמרים' במעט אך הכבוד

 בארוכ~. לבא~עת יתנ~

~~~~~
 א~~ ~שאגת קושיח ~ל~שב כתב אשר

 (סי'
 בגדי הלובש דכהן שפסק ~רמב''ם עלכ''ט)

כהונ~
 בשעת שלא

 בשעת אף א~כ לוק~' עבוד~
 עב~~

אמ~
 לא ~א דכלאים ללאו דחי

 וכתב בעידנא' ~~
 פי עלל~שב

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~"~ דב~

~~ו~"~
 קושית ~ישב שכתב ~תורה' על בספרו

 על בא העוף דחטאת מהא רבינו על א~ה~שאגת
 דבאמת ומיישב כלאים' ולובש מחייב אינו דלמא~ספק
 לקיום רק לובשן שאינו כון כ~ונהבבגדי

 ~מצו~
 חשיב

 דתורה כון אך כסות' מוכרי כמו מתכ~ן שאינודבר
 א''כ ממש' לבישה זו ~וי כ~ונה בגדי ללבושצוותה
 אין אם נפשך דממה הספק על ~בא ~עוףבחטאת
 חשיב לא אם א''כ ללבוש' כלל צ~ך אין~חטאת

 קדשו. עכ"ד מת~וון' שאינו דברחשיב עבוד~

~~~~~~
 מה לפי ג''כ' בעידנא בע~ן לפלפל באת זו

 דבעידנא ד~טעם לומר ~אחרו~םשרצו
 יקיים ולא אח"כ יעבור דשמא משוםהוא

 ~מצו~
 נמצא

 הק~ב לא שאם והכא המצוה' קיים ולא הלאושעבר
 על יעבור ולא מתכוון שאינו דבר יחשב הקרבןאח''כ

 עכתו''ד. בעידנא' בעינן לא מש''ההלאו

~~~~
 זצוק''ל' הקדוש ~גאון סברת יק~ם אם לבי

 עפר אך יושק' ושפתים בעיני חן מצא~סברתך



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  ידעתי ולא זצ''ל' הקדוש הגאון רגלי כפות תחתאני

 דאמ~נן הא דכ מתכוון' ש~נו לדבר ענין זהמה
 הוה עליך יעלה לא כתיב דאי ה' דף יבמותבש''ס
 ואפילו רחמנא אמר העלאה דרך כלאמינא

 דלבישה דומיא שעטנז תלבש לא רחמנא כתבכסות מוכ~
 חימום הנאת כפשוטו הכוונה ~כ הנאה' ביהדאית
 הש''ס לשון מורה בפשיטותכאשר

 מוכ~
 מוכ~ן כסות

 כו'' החמה מפני בחמה יתכוונו שלא ובלבד~רכן
 מצילו ואינו בלבד לכבוד עליון בגד שלובש מידא"כ
 ללבוש מותר יהיה ~כ הצל' מן ולא החמה מןלא

כל~ם.

~~
 ברצונו שיהיה הנאה' בה ד~ת ~בישה הכוונה
 שברצונו כוונה לאיזה בגד' באותו לבוששיהיה

 הבגד בזה שישיג רק לנו' נפקותא אין בו לבוששיהי'
 דאית לבישה דקאמר והיינו לבוש. שיהי' חפצומטרת
 ש~וא בזה תועלת לו ~ש שנהנה דהיינו הנאהבי'

 אבללבוש'
 מוכ~

 לבושין שיהיו ברצונם אין כסות
 דבר חשיב זה הבגד' הקונה שיראה ~י רקבהבגד

 מתכוון.שאינו

~~~~~
 הספק' על הבא בחטאת אף כהונה בגדי גבי
 חפצו' ונתמלא זה בגד ללבוש שברצונוכון

 השאגת קושית מש''ה דכלאים. הלאו על עברשפיר
 ולא בחטאח מח~ב אינו דשמא נצבה' וגם קמהא~ה
 איסור על עבר והלא כלאים' איסור לדחות המצוהניתן

 לצאת ~י ללבוש ברצונו דהאכל~ם'
~ 

 הספק.

~~~~
 י' שבפרק הרמב''ם דברי ליישב מקום נמצא

 כתב ט"ז שבהלכה כלאיםמהלכות
 תופ~

 כסות
 וכן כו' יתכון שלא ובלבד ~רכןתופ~ן

 מוכ~
 כסות

 ~ם ילבוש לא כתב כ"א ובהלכה כו'' ~רכןמוכ~ן
 מהנהו שאינו בגדים עשרה גבי על אפילו ארעיכלאים
 לוקה' כן לבש ואם המכס את להב~ת ואפילוכלום

 שתמה. משנה בכסףועיין

 להב~ת דלובש ז"ל' הרמב"ם סברת נכון דב~נו~~~~
 בו לבוש שיהי' כוונתו שע''פ כון המכסאת
 שכותב הרמב"ם לשון מד~ק לזה המתכ~ן' דבריחשב

 מהנהו שאינו בגדים יו"ד ע''ג אפילו כלאיםבאיסור
 חימום הגופני בהנאת הכוונה עיקר שאין מבוארכלום'
 בו' לבוש שיהי' שברצונו תכלית לו שיהי' רק~ומה'
 לבוש שיהי' ברצונו אם אףומש''ה

~  
 המכס' להב~ח

 ולוקה. המתכ~ן דבר חשיבשפיר

~~~~
 שום לו שאין כון לכאורה כהונה' בגדי ~בי
 כיון כן אם המצוה' שמק~ם בזו רקהנאה

 והנאת כלל' עבר לא הא ניחנו ליהנות לאושמצוות
 לשיטות ובפרט כהונה' בגדי בלבישת לו ~ןהגוף

 מצוות כן גם הגוף הנאת דאיכא היכא דאףהרשב"א
 זו. קושיא ששמעתי לי וכמדומה ניתנו' להינותלאו

~~
 שמקיים הדרך זה פי על כן גם נראה באמת
 דאית לבישה דאמרינן הכוונה הכא אבלהמצוה'

 שברצונו תכלית לו שיהיה שבעינן היינו הנאהבי'
 העבודה' לעשות ~י לבוש אם ואף בו' לבוששיהיה
 לענין הנאה שפיר חשיב בזה תכליתו שנעשיתכון

כלאים.

~~~~
 מילתא ד~חא בסו~א הנשה גיד פרק בר''ן
 מוכ~ דגבישעמד

 ~שא פסיק הוי הא כסות
 מהני לא הנאה דלענין שהעלה ע''ש הנאה'לענין
 עב~ה תוספות ~ין מוסכם אינו זה ודבר ~שא'פסיק

 י''ב. דףזרה

~~
 רישא פסיק דהוי דאף טפי' שפיר אתי דרכנו לפי
 לבישתו עיקר שבאמת כון חימום' הנאת לושיהי'

 לבוש להיות ברצונו ואין חימום הנאת משוםאינו
 שיהי' זה תכלית לענין א''כ ~מו~, הנאת עבורבהבגד
 לאלבוש

 ה~
 חימום דהנ~ת אף ~שא' פסיק

 ה~
 פסיק

 רק חימום' הנאת משום האיסור עובר שאין כון~שא
 לא זה ולענין לבוש' להיות דרצונו משום האיסורעיקר

ה~
 ~שא. פסיק

~~
 מבע~נא' א~ה השאגת שהקשה הקושיא בעיקר
 שום לו שאין דכיון דב~נו' פי על ע"כית~שב

 עבודה' צורך משום רק בהכלאים לבוש שיהי'תכ~ת
 מחמת רק כלאים של הלאו דמיעקר חשיב לאא''כ

 בע~נא. חשיב ושפירהעב~ה'



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~

~~~
 ~' ~גאון דברי בהקדם עוד מ''ש

 ליישב שאמר לבוב' ד'מ"מ ~~~~ ~~~~
 מ"ו דף פס~יםרש"י לשיט~ ~פ"י קושי~

 לי~ן דאסור כ''ז דף וביצ~
 והקש~ דא~שבי~' לכלבים טובביום ~~מ~

 האיך כן דאם
 שמע ~' דף בפס~יםאמ~נן

 ביעור אין מינ~
 ו~בא~ שריפ~'אלא ~מ~

 ~נ''ל ~גאון בשם
 עש~ דבאמ~

 דו~~ד~מ~
 טוב דיום רק ~עש~' הלא

 עש~ ~~
 ולא

 היכא שייך וזה~עשה'
 ד~עש~

 ו~לא
 ~עש~

 מבוארים
 מ~בקרא'

 כן שאין
 דבאמ~ ב~מ~

 מעש~ ~וי לא
 רק

ד~מצו~
 לאו ואי למעש~' מ~שיב~ו

 ~מצו~
 נ~שב לא

 ~מור ~מסובב דאין לד~ו~' יכול שפיר כלל'למעש~
מהמסבב.

 ~~ דבאמ~ ז~ לפי ואמר~
 שאינו דבר

 רקמ~כוון
 ד~~

 מו~ר ליה ני~א דלא רישא פסיק

 וכיון המצו~' משום ליה דני~א רק ~ערוך'לשיט~
 משום דכלאים האיסורדעיקר

 המצו~
 לד~י מצי שפיר

 א~''ד.ליה'

 באמ~ לבבי'~~~~
 דברי גם דלכאורה הוא' כן לא

 ~עירני כאשר עיון צ~כים הנ''להגאון
 כמר ה~ריף ~ב~ור~למ~י

 ~~וספו~ מדברי~~~~~~' ~~~~~~ ~~~~
 ד"ה מ''ז דף פס~ים

כ~יש~
 לכיסוי נ~זי דאמ~נן ד~א שם שכ~בו טוב' ביום

 שצ~ך מכיון רק קאמר' ד~יה משום לאו ציפורדם
 לכסו~ ~ילאפרה

 בו
 צ~כ~ ה~

 ולפי שם. עיין לגופה
 סוף ע''ב ~' דף ביצה הש"ס דפריך מה ~קשהזה
 ולא עשה טוב יוםסוף

 ~עש~
 ואין ~וא

לא דו~~ עש~
 ד~א ועשה' ~עש~

 מלאכ~ הוי באמ~
 שאינה

 צריכ~
לגופ~

 כן אם לגופ~' להצריכה מ~שיבו דהמצוה רק
 להיו~ צריךשפיר

 ללא דו~ה
 ~עש~

 ועשה
 לעיל. ~נזכרהגאון כסבר~

 שאינו דבר גבי צודק דסבר~ו אינו' ז~ באמ~~~

מלאכ~
 רק כלל

 ד~מצו~
 שפיר למלאכ~' מ~שיבו

 ~אמר דאם כוןסבר~ו
 עש~ דמ~מ~

 דיו''ט
 שדו~~

עש~
 כאן אין שוב ~מ~' דביעור

 מצו~
 ~מ~' דביעור

 רשאי י~י' לא ואמאי למלאכ~' נ~שב שאיןוממילא
 ביו"ט.לבערו

 ~וא ~כ~יש~ דבאמ~ הכא'~~~
 עצמו' בפני מלאכ~

 לגופ~ צריכ~ שי~י~ דבעינןרק
 משום

 דבשב~
 כוונ~ו ב~ר ואזלינן ~ור~' אסר~ מ~שב~מלאכ~
 אמרינן שפיר למלאכ~' אצלו נ~שבשיהיה

 דמ~מ~
 דו~ה אינו הכי ומשום למלאכה' אצלו ~שיב כיסוימצו~

 טוב.יום

~~~~~
 רישא דפסיק דכיון נד~ים' דב~ך גם

 לי'' ני~א שי~י' דבעינן רק למכוין~שיב באמ~
 לי' דני~אוכון

 מ~מ~
 ני~ו~א

 דמצו~
 על עבר ושפיר

 ~מצו~ בידי אין שובהכלאים'
 של

 לד~ו~ עבוד~
 הלאו

 בעידנא. הוי שלא כלדכלאים

~~
 אמרינן אי ד~ליא לומר יש סבר~י דבגוף

 דמ~מ~
עש~

 דו~ה דיו"ט
 העש~

 דביעור
 ~מ~

 כאילו י~שב
 כ~בו כאשר ~מ~' ביעור של מצוה שום כאןאין

 ~א בענין~א~רונים
 דו~~ דעש~

 לא
 ד~נאי ~עש~

 בלא~ו~נה
 ~עש~

 לא זה אופן שעל
 ני~נ~

 ~עשה' ~לא
 יישבוכאשר

 ברכו~ רש"י דב~ בז~
 מקום יש אז כ'' דף

 כיוןלדברי'
 מקום אין שוב השני ~עש~ דמ~מ~

~עשה ל~לו~
 שעשה וכון ~ראשונ~

 ~ראשונ~
 ~י~~' כלא

 שי~י' ~דין מן הי' ושפיר מצו~' ~שיבו~ כאן איןשוב
 אבל ביו"ט. ל~ערורשאי

 ~לשון פשט לפי באמ~

 דו~~ עש~דאמ~נ~
 אלאמקום ל~ יש ~עשה דהלא ~עשה' לא

 או~~ דו~~ ש~עש~
 ובעשה

 דו~~ ש~אינו~
עש~

 בנודע דמבואר
 בי~וד~

 משום רק ד~וא
 בסוף ע''ש עש~' מהאי עש~ ד~איאולמא מ~
 כיון א"כ ק'' בישובמ~ד''ק ~שובו~

 ד~עש~
 ביעור של

 א~שבי'שוב מצו~
 ואין למלאכ~

 עש~ לד~ו~ ד~מ~ עש~ בכ~
 ודו''ק.דיו''ט'

 י~י~ו~~~י
 ~ו~~

 ~~~~~. ~~ו~

 ~~~~~~~~ ~~~~ו~~~~~
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~ ~ ~  י~~~~. ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י ~~~ ~~ י~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~ו~
 ~ו~~~~ ~~~ ו~~~

 ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~~~ו~~~

 ו~~~~~~ ~~~ו~~~~~~~

 ~וצבים ור~תי הגיע~. מכתבו יקרת הטו~'~~~''~
 יהגה. ואמת ממתקים ~כו דת' אשמלהבת

 אפר לקבור ~לילהכ
 הנשרפי~

 שצוו ישראל מפושעי
 תורה ~סור על ~פש בשאט לעבור יורשיהם רצואו
 אמונתנו שכליתד

 לקבור בו' תל~
 ג~

 ו~טמון ~ם
 כ הרועים. מלא לקרוא לפני וא"צ בקברו'עצמותיו
 להם אין הנפש ובהשארת המתים בת~ייתלהכופ~ם

 ומה למ~יצתינו. אפרם נכנסין ו~ן ישראל באלהי~לק

 ורשע גמור צדיק אצל ג~ור ש~נו צ~ק קוב~ןש~ן
 אצל אפילו לקבור ~ן שאותם שכן מכל צדיק~אצל

 שהן מהם אלו ובודאי יצרם. בתאות שנתפתיםישראל רש~
 ר~"ל. כמאמר צדיקים רגלי ת~ת ואפר עולם'לדראון

~~~~
 דב~ו כ כת"ר

 דב~
 ואביתי ~כמה' מלא ~ן

 זקנתי לעת כ~י תשות אך עמדו~להשתעשע
 כ~ו ~יאשר עתה. עד תשובתי דבר נתעכב ולזהמנעני
 העו~דדמר

 בפר~
 ~כלה הכרם בעל ~בא גדר' לגדור

 וכלקוציו'
 קר~

 צ~ק. ק~נות תרוממנה יגדעו רשעים
ו~י~

 ~~~~ ~~ו~
 ~~~~~ו

 ~ו~י~~ ~~ו~~
 ו~~~~ו

 ~~~~ו~~ ~~~ ~~~~~ו~

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

 ~~ ~~~~ ~~ ו~~~ ~ו~~ ~~ו~~~~~
 ~~~ו

 ו~~ו~
 ~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~ו
~~ 

~~~ 

 ~~ ~~~~~ו~~~'
~~~~ 

 ~~נו~~~~ ~~ו~~~ ~~~~
 ~~~ו~~~~~

 ~~ו ~~~ו
 ~~ ~~ ~~~~ ו~ ~~~~~ ~ו~

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ו~~

 ~~~~ו
~~~~ ~~~~~~ 

 ו~~~~ו~~ ~~~ ~ו~ ~~ו~~ ~~~ו~ז~~
 ~~~~ו~~ו ו~~ו

 ~~ו~~ ו~~ו~~~~~~~
~~ ~~ 

 ~~~ ~~~ו~~ ~~ו~~ ~~~~

~~~~
 השמועה

 אש~
 הקול ונשמע כנפי' מוטות פרשה

 אשר לבוב בק"ק הדת מ~~יקי העתיםבמכתבי

 המשפט דבר יג~ו כ מדינותינו רבני כל אל מלאק~או
 וברצונם מעמינו הדור פ~צי שבאו בדבר וכהלכה'~ת
 לשנות ~"ו שמים כבודל~לל

 דב~
 והפוסקים הש"ע

 ולדור שומעות שכך לא~נים א~ העת' רו~ לפיקצת
שכך

 על~~
 בי~נו

 דב~
 וכמסמ~ות ~רבונות ~ז"ל

 מפי למשה נמסרו וכולם א~ד מרועה ~תנונטועים
 בכל ככופר ~"ו פה שבעל בתורה הכופר וכלהגבורה~
 עיקר הוא ד~את כולה.התורה

 מ~ק~
 ש~את הדת

 והיא ית"ש הבו~א מאת לעולם תשתנה לאהתורה
 בזה הכופר וכל עולמים' ולעולמי לעד וק~םנצ~~ת



~ ~ ~

 ~ם~~
~~~~

~~
 בין חילוק ואין ר''ל ואפיקורס מיןנקרא

 תור~
 שבעל

 נסתפק ולא שבכתב' לתורהפה
 ב~~

 אשר מעולם אדם
 יכונה' ישראל בשם רק אשר וכל למורשה לו אמתתורת
 יחפשון עולות בלב אשר בנפשותם החטאים ~מהזולת
 ~~~ו ~ישר כל לעשות שובב דרךלהם

 וצ~
 פרוח ~זדון

 לא במו'תפרח
 באל~

 עקלקלותם ו~מטים יעקב' חלק
 ישראל. על ושלום ~און פועלי את ~'יוליכם

~~
 צבאות ~' כרם מחבלים שועלים כ ראינו לאשר
 אולי וח''ו ~זאת' הממארת הצרעת מאודופשתה

 אמון קצת לתת ~מון בלב מורך דב~~םיתנו
 ח~"ל מאמר ~וע מגיעים' ואבדון שאול עד אשר~בל לדב~

 לעיני ל~ראות ב~ה באתי ר''ל. מיית ממינות דפ~שכל
~שמש

 מדב~
 אנו מימי~ם אשר ו~פוסקים ~ש"ס

 תוקף נחי'' ובצלם בצמאשותין
 דב~

 אשר חז"ל
 ואף לעד' וקיימין עומדיןדב~הם

 מ~
 חז''ל שגזרו

מחמת
 ~ז~

 וצ~ך ל~תיר ב~ינו אין הטעם ובטל טעם
 ל~תירו. אחרמנין

~~~~~
 צ~ך במנין שנאסר דדבר ה') (דף ביצ~ ש"ס
 שכ' רש''י פירש וע''ש להתירו' אחרמ~ן
 ולומר ~יתר בו ל~ורות יכול שאתה דבר אירעואפילו
 כו' עומדת ~ראשון מ~ן תקנתאין

 אפ''~
 עד אסור

 שפירוששהתירהו
 בקיבו~

 ~וע ע''ש. חכמים
 לבטל יכול ב''ד דאין ל''ו) (דף ~טין~ש''ס דב~

 דב~
 ב''ד

 הימנו גדול אא"כחבירו
 בחכמ~

 מי ומעתה ובמנין
~וא

 ז~
 דין נגד דעתו חוות ל~גיד בלבבו ירהיב אשר

 סי' חו"מ בש''ע וע~ן ובפוסקים. בש"ס~מבואר
 שטעהדמי כ"~

 בדב~
 ישראל ברוב שנת~שטו ~פוסקים

חשוב
 טוע~

 מ~נה. בדבר

~~~~~
 ~גזרו ב"ד ב' הל' ממ~ם מהל' פ"ב ברמב''ם

גזיר~
 ופשט מנהג ו~נהיגו תקנה תיקנו או

 בכל~דבר
 ישרא~

 לבטל וביקשו ב"ד אח~הם ועמד

דב~
 אותו ולעקור ~ראשו~ם

 ~תקנ~
 ~גזירה ואותו

 מהראשונים גדול שיהי' אא''כ יכול אינו המנ~ג'ואותו
 גדול הי' ובמ~ן'בחכמה

 בחכמ~
 במ~ן במנין לא אבל

 לאאבל
 בחכמ~

 ~טעם בטל א~י' כו' לבטל יכול ~נו
 האחרו~ם אין ~תקינו או ~ראשונים גזרושבגללו

 ~~ מ~ם. גדולים שי~יו עד לבטל'יכולים

~~~~~
 שם בכ"מ

 ש~קש~
 בפ''ק דאמרינן ומה וז''ל

דביצ~
 מ"ט דירחא בקביעא דידעינן והשתא

עב~נן
 במנהג ה~הרו מתם ~שלחו משום יומי ת~
 לאיקלקולי' ואתו ג~ירה מלכות דגזרו זימ~ןאבותיכם
 עבדינן לא דג~ירה חששא משום לא דאימשמע

 ת~
 כשל גדול אמוראים שבימי ב"ד אין ודאי ו~איומי'

 ממנו גדול שאינו פי על שאף אלמא ימים' ב'~מתק~ם
 קאמר הכ דהתם י"ל לבטלו. יכול טעמא דאבטילכון
 עבדינן טעמא מאי דירחא בקביעא ~בקיאינןכון

 ת~
 מהקוב~ם ש~יו זמן שבאותו לחכמים להם היהיו~'

ש~
 דלא לתקן ימים

 ותירוצו עי''ש. יומי ת~ יעב~
 הטעם ובטל במ~ן שנאסר דבר דבכל קצת' ת~'נראה
 שכאשר כך לתקן שהתקינו לחכמים דהי"ל כךתיקשי

 ~תקנ~. תתבטל הטעםיתבטל

~~
 רבינו רגלי כפות תחת א~ עפר אומר באמת
 ובטל טעם מחמת שנאסר שדבר דאף בראשו~םמבואר דהנ~ הקושיא' להבין ~עתי לא ובכאן ~"ל'הכ"מ

 חז~ל דגזרו היכ מ"מ להתיר' ב~נו ד~ןהטעם
 שפיר, מתי~ן אנו ~חששא ועברה חששאמחמת

 הזה בזמן נזה~ן אנו איןטעמא ומה~
 ש~ן לפי מ~ל~

 משום הטעם בראשו~ם ומ~ואר בי~נו' מ~~ןנחשים
 בשעתדגם

 ~תקנ~
 שלא יודעין ~~נו אלו

 שת~
 הנחש

 תר''צ סימן א~ר~ם ~מגן וע~ן מותר~י~
 ופ~

 חדש
 קי''ו. סימןיו"ד

~~~~~~
 שאנו ואף דקרא טעמא דורשין אנו שאין כמו
 שאיסוריודעין

 ~תור~
 משום הוא

 אי~~
 טעם

 ש~ס ועיין ~טעם' ש~ך דלא היכ אף מתי~ן אנואין
 קט"ו) (דףב''מ

 דאלמנ~
 אין ע~ירה ובין ע~' בין

ממשכנין
 חז''ל גזירת לענין אמ~נן כן ע''ש' אות~

 מחמת חז"ל ש~שודתקנה
 אי~~

 טעם
 התקנ~ ~טעם' ש~ך דלא היכ אףל~ם, נרא~ ש~י~
 ו~ן קיימת

 הטעם. מחמת לבטל ~נורשות

 ז~~~~~~
 חז"ל שאסרו מקום דכל אמ~נן

 אפי' עיןמר~ת מפ~
 בחד~

 אף אסור' חד~ם

דז~
 שאסרו

 מפ~
 טעם ~וא עין מראית

 בי~נו שאין משום אסור' אפ"ה הטעם ש~ך לאחד~ם ובחד~ הגזיר~
 דחכמת ~טעם' ש~ך דלא מחמת חז"ל תקנתלהתיר



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  ש~ם ואף ~תורה עצמיות ~ואחז''ל

 אסרו~
 מחמת

 בתחילה ל~םש~י~
 ~יינו ~חקנה' בעשותם טעם איז~

או
 מפ~

 מאתם יצא~ שכבר לאחר מקום מכל התקנה, לתקןבאו ז~ ידי שעל טעם שום מפני או עין מראיח
 ~ב~הם לעשות מצו~ן אנו אין שוב הזאתחקנה
מטעם

 ~תקנ~
 דין עצם שזהו רק ל~ם. ש~י'

 חז"ל מפי יצא כאשרלעשות תור~
 יהי' חור~'של גדר~ וגוד~ תקנ~ מתק~

 כמו רק בז~' לחז''ל ש~יה טעם מאי~~
 על מוז~רין אנו כן חז''ל לנו ~ורואשר

 בעש~ ז~
 ולא

חעש~
 יורוך אשר ככל דועשית

 ואזהר~
 תסור' דלא

כמבואר
 בדב~

 מהלכות א' פרק ~רמב''ם רבינו
ממ~ם.

~~~~~
 אין ~טעם שייך דלא ~יכ אף הכ

 לבד שלא כון מאתם' יצא אשרמתקנתם לזו~
 כון ~תקנה עצם על רק מוז~~ן' אנו ~תקנהמטעם
 מן מח~יבים אנו חז"ל מפישיצא

 ~תור~
 לשמוע

 ~טעם על ל~שגיח לנו אין כך מפנילדב~~ם'
 דלא במקום ואף ~תקנ~' לתקן חז"ל ~וכרחושמחמתו
 לשמוע מח~בין ואנו ~תקנ~' נתבטל לא הטעםשייך

 חז"ל. מפי יצאלאשר

~~~~~
 ~כ דאמ~נן ע"ב) מ''א ~דף יבמות ש''ס
 ק~ש ד~א ~אמר אלי~ו יבוא אם התםהשתא

 ד~יא ~אמר אלי~ו יבוא אם ~כא ~יא' ~בום חליצהבת
 דלאו קטנה ~א ל~' ומיבמינן בו משגח מי מיעבראלא
 היא איעבראבח

 חדשים ג' ל~מתין צ~כ~ ואפ"~
 קטנ~דגז~נן מוד~ יבמ~ דלע~ן שכתבו בתוספות וע''שע''ש.

 גדול~. אטו

~~~~~~~
 גזירה דמטעם סברתם לפי להבין צ~ך
 שוב כן אם בקטנ~'אתינן

 מ~
 הוכחה לנו

 ~א כו', אלי' יבוא דאםל~א
 בקטנ~

 דגזרו מצינו שפיר
חז''ל

 בז~
 דלא ~אמר אלי~ו יבוא דאם ב~א אבל

 גזרו שחז''ל מצינו לאאיעברא
 בז~

 ושוב יבוא' דלא אטו
תיקשי

 ממ~ דחחלו~
 נפשך.

~~~~~
 גזירת דמחמת דכיון שפיר' יתיישב לדב~נו
חז''ל

 גזירת של שטעם אף ל~ת~בם' אסור~
 לא מעוברת' ~יא שמא ~ואחז''ל

 דאסור~ אמרינ~
 רק

 אם דאף רק מעוברת' היא באמת שמא ~טעםמצד
 איעברא לא ד~א ויאמר א~הויבוא

 אסורה' אפ''~
 יתייבמו לא ~נשים דכל חז"ל מפי התקנה דיצאדכון
 לשמוע אנו מח~יבין שוב חדשים' ג' עלי~ן שיעברועד

 לנ~ אין שכן וכון ד''ת. עצם מצד הדברולקבל
 אם בזה

 חכמים תקנת סוף סוף לא' או מעוברת ~יאבאמת
קיימת

 דכ~
 חדשים ג' אחר עד יתייבמו לא ~נשים
 חדשים. ג' עברו לאועד~ן

 לאות~~~~
 קטנ~ דה~

 בת דלאו
 אפ''~ איעבו~

 בין חז''ל חלקו דלא ו~יינואסור~'
 קטנ~

 טעם שייך דלא במקום דאףלגדולה'
 ~תקנ~

 חז''ל גזרו
שלא

 מש"~ ולנצח' לעד של~ם ~דין ישחנ~
 גז~נן

 גדול~. אטוקטנה

~~~~
 ל~תיר ב~ינו דאין ~וא כך ג''כ חז"ל גזירת
 שלא גזירחם היתה דכן ~טעם' ש~ך דלא~יכ

 מש''~ שלהם' טעם אחר לחקורנבוא
 אף

 קטנ~
 ולא איסור' לעצם מזה שיהי' ~יה חז''ל דברצוןאסורה'
 חז"ל שאסרו היכ ומש"ה מעוברת' ~יא שמאמחששא

מפ~
 ש~תקינו חז''ל אמרו ~אם ~ן' מראית

 ז~ ידי שעל עין מראית מפני ~וא של~םד~טעם התקנ~
 נאמר

 דאמ~נן כ~א מותר' י~י' עין מראית שייך דלאד~יכ
 לא דכתיב דכון שם ב''מבש"ס

 ירב~
 ולא נשים לו

 כון דקרא טעמא דרשינן ב~א דלכ"ע לבבו'יסור
 שוטחין י~יו שלא גזרו דחז''ל רק ~טעם.דמפורש
 שלא עין מראית משום עצמם אצל ~י' וטעמםבחמ~'
 שוטחין דאין גזרו ~בר אחר אבל בשבת' כובסיןיאמרו
 ~חכמים אצל ~טעם ~י' אם לחקור לנו אין שובבחמ~'
 אסור חד~ם בחדרי דאף רק לא' או ~ן מראיתמשום
 דנעש~לשטוח'

 ולא בשבת לשטוח לבלי איסור עצם
 טעם. שוםמחמת

~~~~~~
 דעת חוות

 קפ''~ סימ~
 שכתב

 ונרא~
 ש~ט"ז

 דכל מ~א בתשובות ~רמ"א לקושייח חשלא
 חכמים שאסרומקום

 מפ~
 דדוקא וכו', עין מראית

מ~
 דנאסר וכון עין מראית משום לאסור חז''ל שעשו

אפי'
 בחד~

 מהם יצא דלא ~כא משא''כ אסור' חד~ם
 דלא משום אותו שמלקין רק לאיסור~דבר

 מ~מ~
 נגד

 מיושב דב~נו ולפי רוא~. באין מות~ןע~ם
 דב~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 מ~ום דלא דהכא בפשיטות~~ט"ז
 תקנ~

ב~מת לא נאסר
 שת~

 שלא באמת ואם הנחש ממנו
 שת~

 ~נחש
 דבזמן למימר איכא ה''נ כן מותר,~י' דף חולין תוספות ועיין חדרים~ בחדרי דאסור האש~ך

 הז~
 מצ~ין שאין

ה'
 ~"ל וז''ל' שכ' שאני הדיבור עפ"י ד"~

 דז~
 נחש ממנו שתה שלא בוודאי ~ד~נןנחשים היה

 משל דלאו הדיבור פי על סומך ש~י'יודע מש"~
 נכ~

מותר. קא
 האיסור ל~חיר ~דיבור שבא ס"ד לא אבלמייתי'
~~~~~ של ד~איסור כון ו~כונה ע''ש' דאחאב טבחיםשחיטת

 אב~ אמר שם דאמ~נן ב~' י''ט גבי י''ל
 דלא מצינו ~עין מן שנתעלםבשר

~~ 
 בראשונ~ דחנן מסתברא דרבכווחי' מ~טעם רק

 ~יו
 יומא חד עבדינן כוחים בטלו ואלו כו' משואות משיאין דניכר ד~יכא חזינן דהא הוא' נכרים של שמאחששא

 דף חולין בש''ס מ~ינו וכן מותר' עיןבט~עות
 צ''~

 שלוחין דמטווהיכ
 עבדינ~

 דידעינן ו~שתא יומא חד
 טפי' שכח ד~יתרא דהא~נא ואכול שקול ליהאמר

 עבדינן מ''ט דירחאבקביעא
 כון והיינו כו', יומי ת~

 לא דתקנתםמבואר
 ~ית~

 ומשום חשש' מטעם רק

~~ 

 אחד' יום רק עבדו לא שלוחים דמטו ד~יכידחזינן
 במקום יו''ט ימים ב' לעשות חז"ל שציוו דהאמבואר דנכ~ם ~לא דנאמר הדיבור פי על לסמוך ש~ךשפיר
 ~פ"ז' דף יבמוח שור בבכור ועיין ~ב~נו. וז~והוא

 אין שלוחים' מטודלא
 תקנ~ ז~

 דאף דנאמר כוללת
 נשאר הטעם שבטל ~יכ צ''ע.)ודבריו

 בתוקפ~ ~תקנ~
 ~~יו

 ד~א יו''ט' ב' לעשותמח~בים
 חזינ~

 דמטו ד~יכ
 בשם~~~~~~

 זל~''~ ~וו~~~~ ~~~ו~
 וא"כ יו~א' חד רק עבדו לאשלוחין הא גבי

 א~
 חששא רק זה

 שוב כן אם טוב. יום ~יום באמת שמא ~ז"לשחששו רבי י"ב) ~דף שבת בש"סדאמ~נן
 שוב ~חששא ונתבטל דירחא בקביעא דבקיאיןלאחר אמר ל~טוח' ובקש קרא אחת פעם אלישע בןישמעאל
כמ~

 גדולים
 דב~

 עבדינן טעמא מאי ~ש"ס פ~ך ושפיר להתירב~נו לאור יקרא לא אומרים ש~יו חכמים
 שמא ~נר לאור יקרא לא אמרו דבברייתא וה~נו~נר'

ת~
 ומי.

 ישמעאל לרבי מקום ~י~ ~טעם ש~זכרו וכוןיט~'
~~~ יט~' ולא יקרא ש~וא ולומר עצמו על ל~קל אלישעבן

 ז~ פי
 דהיכ דקאמר ~ש''ס לשון לנכון ידוקדק

 אמר ל~טות וביקש שקראוכון
 כמ~

 גדולים
 דב~

 בטלו גבי וכן יומא חד עבדו שלוחיםדמטו
 צורך ללא ~וא ולכאורה כו'' הכותים יקרא ולא סתם שאמרו דמתניתין חכמים ~יינוחכמים'

 ולמ~
 פ~ך לא

 כן אם הנר'לאור
 מז~ נעש~

 עבדינן מ''ט דירחא בקביע' דבקיאין ~שתאבפשיטות טעם לנו ואין איסור עצם
 ראי' עוד מזה ואולם יומי.תרי יט~' דלא עצמו על לסמוך שיקרא מקום ואיןשל~ם

 לדב~
 ~י' לא דבזה

 מ~ מפני יודעין אנודאין
 ועיין חכמים' אסרו

 טו~
 סי' חיים אורחזהב ~~~~~~ ~~..~ ~~~~~~ מ"ט להקשותיכול

 ער"~
עב~נן ל~עמיק ויש ו'' ס"ק

בסברתו. .~~~ ~~~~~~~~ דיכולין יומי' ת~
לתר~

 דכון בפשיטוח
~~.~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~..~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~  ~~~ ~~ 

~~~~~ 
למנח~ ~~~~ ~

 שכ~ הזוג' ישבור שמא
 ~מג''א

ואפשר ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ לזה"
 ש~

~ שחולק בא"ר וע''ש ש~' זוגין ג' ב' לו יש
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

ודע~
 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ דמטו וכן כותיםלו המג"א דסברת ~~נו בתקנתם' ר~ן פלוג דלא

~~'~~ 

דש~
 חששא רק ~ינו ~זוג ישבור

 ומש''~
 ~~~'~~~~~~ יומא' חד עבדינןלוחים באם ~~ר

 בחששא כמו ~חשש~ שייך דלא זוגין ב' לויש ~~~ ~~~~ ~~~~
 רק דאינוחזינן דגיל~

 חששא~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
 דלא דידועד~יכי

 שת~
 ש~.) ~נחש

ש''~
 שפיר. פ~ך

~~~''~ ומש~
~~~~~ 

~~~~~~ 

~~~~~ 

~''~~~
משום ש~י' בעת לו ידוע היה דאלו ד~ל~' בחששא

 ~~~~.~~ ~~.~ ~~~~~~~ ודב~ גזיר~
.~~~ 

 לשון דקדוק עם~רמב"ם מותר' אז גם הי' ~נתש שתה שלא~תקנה
~.~.~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

 עשאו~ו דלא~~
~~~. אחד~. בקנה עולין~ש''ס שמא שחששו רק כוללת' לתקנ~

~~ ~~~ ~~~ 
.~~~ ~~~~ 
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~"~~
 על לומר בידינו אינו ח"ו כ ואמת' ברור הדין
שום

 מדב~ תקנ~
 להתיר בי~נו שיהי' חז''ל

 ועפרא בשר' עיני יורו אשר וכפי העת רוחלפי
 על דבה מוציאי דהנהולפומ~הו

 דב~
 שדב~הם חז''ל

 הדרך את יורונו אשר לעי~ם לנו המה ואך אש'כגחלי
 באפילה' כעוור מגששים ה~נו ובלעדם נעלה'אשר

 שהי' לאדם משל כ"א) ~דף סוטה בש"סו~אמ~נן
 דרך באיזה י~ע אינו ועדיין כו' לילה ב~שוןמהלך
 מכולם' ניצול דרכם לפרשת שהגיע כון מהלךהוא

 דסלקא ת"ח זה דרכם פרשת מה שםואמ~נן
 ע"ש. דהלכתא אליבאשמעתתיה

 אח~~~~~~
 זכנו אשר

 לדב~
 הטור בעלי רבותינו

 והמה התורה אור נראה באורם אשרוש"ע
 אלו נגד לעמוד חובתינו הוא כך סלולה' דרךהו~נו
 על נפשינו למסור אנחנו וח~בים ח''ו, דב~הםמהרסי
כל

 מדב~ וקו~ קו~
 לבל חיים אנו מפיהם אשר רבותינו

יעלה
 הפור~

 מנהג על ואף צבאות. ד' כרם לחבל

מדב~
 בש"ס כמבואר נפשינו' למסור מח~בין רבותינו

 שלא אפי' אר''י רבין אתא כ ע''ד) ~דףסנהד~ן
 אבל בצינעא אלא אמרו לא מלכות גזירתבשעת

 יעבור' ואל יהרג קלה מצוה על אפי'בפרהסיא
 אפי' בר''י רבא אמר קלה מצוה מהואמ~נן

 הג~ם דרך שאם רש''י פירוש וע''ש דמסאנא'ערקתא לשנ~
 שיש כגון אחר' בע~ן לקשור ישראל ודרך כךלקשור

 אפי' צנועים' להיות ישראל ודרך בדבר יהודיתצד
 לקדש מחוייב בעלמא מנהג אלא מצוה ~אן שאיןזו שינ~

השם
 בפ~

 חבי~ו. ישראל

~~~~~
 כמו הרמב"ם שדעת יסוה''ת מהל' פ''ה בכ"מ
 משונות ישראל רצועות שהיו ה~''ףשפירש

~  כמ"ש תעשה' לא מצות שזו נכ~ם מלבוש ילבשושלא 
 לא לעכו''ם מדמין שאין עכו''ם מהל' פי"ד~רמב''ם
 הג~ם' בחקות תלכו ולא שנאמר בשער ולאבמלבוש
 מח~יב אינו בעלמא מנהג שעל הרמב''ם שדעתמבואר
 פ''א הרמב"ם דברי ידוע ~לא מ"מ נפשו'למסור
 לסיג חז''ל שאסרו דב~ם שאף שדעתו ממ~םמהל'
 והגזירות התקנות הן צ~כה שהשעה לפילתורה

 אחד על והעובר להן' לשמוע עשה מצותוההנהגות'
 בלא עוברמדב~הם

 ה~ ועשה' תעש~
 ע"פ אומר

 והמנהגות והגזירות התקנות אלו יורוך אשרהתורה
 העולם. ולתקן הדת לח~ק ~י לרבים בהםשיורו

 כל דעל רבינו שדעתמבואר ה~
 דב~

 מוזהרין אנו חז''ל
 על ואף חז"ל גזירות דעל ממילא א''כ ועשה'בלאו
 למסור מח~יבים אנו כן' לנהוג חז''ל שציוומנהג
 להעבירו רק עצמו להנאת לא האנס כוונת אםנפשינו
 בתוך ונקדשתי נאמר ע''ז דת'על

 ב~
 ישראל.

~~
 במנהג

 שב~
 ולא המנהג זה מעצמם עשו ישראל

 שאין רבינו דעת בזה כן' לנהוג חז''ל מפינצטוו
 גונא בכהאי דאף רש"י ודעת נפשינו' למסורמח~יבים
 חשוב צניעות משום מעצמם ישראל שנהגובמנהג
 ברבים. שמו לקדש המצוה עלינו וחל הדת עלכעובר

~~~
 אחד בדבר להקל בידינו אין שח''ו שכן

 אם החכם המלך כמאמר השערה' כחוט אףחז''ל מדב~
 וכפי הצאן' בעקבי לך~ צאי בנשים היפה לך תדעילא
 ח~בין לפנינו אשר שבדור היראים חכמים הורונואשר
 הוא וכך בעקבותיהם ולילך ראשינו כאגמון לכוףאנו

 לנו יהיו המה אשר לנו ויפה התורה' מןחובתינו
 כן כ שהוא' כל זיז מדבריהם לזוז וחלילהלעינים

 מדב~הם. לזוז שלא ית''ש הבורא מאתנצטו~נו

~~~~~
 דאמ~נן חנוכה נר גבי כ''ג) ~דף שבת ש''ס
 נחמיא ר' תסור מלא אומר א~א ר' צונו'והיכן

 דשפיר מבואר לך. ~אמרו זקינך ~גדך אביך שאלאמר



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~~
 הבורא מאת שנצטווינו דהיינו וצוונו' אומ~םאנו
 בעקבי הלכו אשר הדור חכמי את לשאולית"ש

 לדרוך ישראל איש כל מח~יב אשר הדרך אתאבותיהם
 כל אשר ח''ו פרו~ה כעיר השי''ת מצות שיהיו ולאבו'
 למראה איש וכל לעצמו דרך לו יבוראדם

 עי~
 בשר

 ~ה אשר העיר זו ולא הדרך זה לא ישפוט' לואשר
 בתום נחזיק ואנחנו אל' בית העולה במסילהנעלה
 לנו נחלו אשר הדרך מני אשו~נו תט ולאדרכנו

 אור. ישכון הדרך וזהאבותינו'

~~~~~
 שחמו~ם כ''א) (ד' עירובין ש''ס

 דב~
 סופ~ם

 תור~ שדברי תורה'מדברי
 ולא עשה בהן יש

 על והעוברתעשה'
 דב~

 ואף מיתה. חייב סופ~ם
 ש~כח מצינולקולא

 דב~
 ל~קל פעמים בידינו יש חז"ל

 ~ש שכ' תרומות מה' פ''ז במל''מ ועיין ד"ת'נגד
 בטומאת מדרבנן טמאה תרומה שאכל במילהסחפק
 טהורה שהתרומה אמ~נן מי כרת' חייב הוא אםהגוף
 או יחללוהו' כ בו ומתו בי' ק~נן ושפיר התורהמן

 ואמ~נן לה ממעטינן מדרבנן שטומאתו אףדילמא
 ומפותה אונס גבי וכן כו'. ועומדת שמחוללת לזופרט
 נושאה' שאינו מדרבנן עליו אסורה היתה שאםאמ~נן
 תהיה ולו דכ~במשום

 לאש~
 ע''ש. לו הרא~ה אשה

~~~~~
 והג~ין דעצמות הא גבי צ''א) (דף חולין ש"ס

 גידין הני בה וה~נן עשר' לששה ישרפווהנותר
 ~ עבידת~הו'מה

 היינו דאייתר ואי ליכלינהו בשר גידי
 שמנו דתניא לשמנו אלא נצרכא לא אמר ר''אנוחר'
 לא אמר רבינא איסור' בו נהגו קדושים ~שראלמותר
 ל~רב אלאנצרכא

 י~וד~
 רב דאמר שמואל אמר

 אסור לעצם סמוך פ~מי הן' גידין ב' שמואלאמר יהוד~
 עליו חיי~ן ואין אסור לבשר סמוך חיצון עליו,וח~בין
 בסברא פליגי ורבינא אשי דרב נראה ולכאורהע"ש'
 ס''ל דר~אזו'

 דג~
 חשוב מדרבנן שאסור כון הח~ון

אינו
 ולא לאכול~ רא~

 ה~
 הוצרך מש~ה כלל' נותר

 ~שראל משום דרק גיד של שמנו דה~נו~חוק
 חשוב מש~ה איסור בו נ~גוקדושים

 רא~
 מד"ת לאכול

וה~
 דאף רבינא ודעת נותר.

 ג~
 שעכ"פ כון החיצון

 ~תור~, מן לאכלה ~א~ חשוב מדרבנן' רק אסוראינו
מש"ה

 ה~
 נותר.

 דכל אמ~נן אי דאף בזה הארכתי שם~~~~~~~~
 אסור שמדרבנן אף מותרשמדאו~תא

חשוב
 רא~

 דמחמת דמ~ה י"ל מ''מ דאו~יתא, אצל
 תסור דלא מלאו ממש ~או~יתא חשוב דרבנןאיסור
 דחשוב הא רק הרמב''ם. רבינו~עת

 התורה' מן רא~
 מוטל שעלינו רק נאסר לא הדבר דבעצם כוןמשום
 רק זה חשוב ולא חז"ל' לדברי לשמוע האיסורוחל

 החיוב זה מוטל דגברא אקרקפתא שרק גבראל~סור
 התרומה חשיבא לא מש''ה חסור' דלא מלאולשמוע
 אינה התרומה שגוף כון מחוללת' מדרבנן רקשאסורה
 מדרבנן רק אסורה אם לו, הרא~' באשה וכןמחוללת.
 ש~סורו החי~ון בגיד וכן האשה' גוף על האיסוראין
 אקרקפתא רק תסור דלא האיסור הוטל לא מדרבנןרק

 ושפירדגברא
 ה~

 האיסור גוף
 התורה' מן רא~

 דבר בין חילוק ד~ן אצלינו מבואר עכ''פואכמ"ל.
 תסור דלא לדאור~תא' מדרבנן רקשהוא

 ה~
 לאו

 ישנו דב~הם על והממרה ב''ד' מיתת לאזהרתשניתן
 ממרא. זקןבדין

~~~~~
 קוש~ת ~~יא ממ~ם מהל' פ"א בלח"מ

הרמב''~
 דרבנן מילי דכל דכון הרמב''ם' על

 מןהמה
 התור~

 דרבנן' בספיקא מקילינן למה א"כ

ותיר~
 התנו דהחכמים להמבי"ט ספר ק~ת ספר ~שם
 על כעובר גזירתם על עובר יהא שלאבתחילה

 דב~
 להקל' דב~הם בספק ושילכו קל שיהא אלאתורה'
 התורה' שציוותה מה על עוב~ן אנו אין שכןוכון

 חז''ל, שאומרים מה לקיים אלא ציוותה לאשהתורה
 אלא להחמיר בדב~הם ילכו שלא אומ~ם ע~מםוהם
 ע''ש. ד''ת על כעובר עונש להם י~י' ושלאלהקל'
 שקילו מטעם דלאוהסברא

 דב~
 מקילין אנו חז''ל

 והוו בתחילה' תקנתם עיקר היתה שכן רקבספיקם'
 דמותר דאורייתא דהוא אף ממזר בספק דמצינוכעין
 לא~ן משאר קיל דממזר דלאו נאמר האם בקהל,לבוא

 ג~ירת דכך רק בספיקו' מקילין שאנו מחמתש~תורה
 בגזירת נמי כן מותר' ספק יהי' הזה דבלאוהתורה

 ~עלחז"ל
 אופ~

 כלל. התק~ה ~לה לא הספק

~~~~~
 ה~א בהמ''ז ~ירך ספק גבי קפ''ד סי' במג"א

דב~
 ג' מספק לברך דמח~ב דכון ~~ב"ז

 גם לברך מח~ב ~תורה' מן ש~ם הראשונותברכות



~ ~ ~
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~~~~ ~~י~~
עכ"פ. בה יזלזלו שלא ~ד''ברכ~

 ל~בין צ~ך ולכאור~
 חש~ב אמאי סברחינ~לפי

בז~
 לברך שלא שיקל

 חז"ל שדברי מחמח וכי לדרבנן' זלזולד' ברכ~
 ~מ~

 לנו קלין
 ~~ בספיקן'מקי~ן

 משום ~וא בספיקן ד~קילו ~א
 כן ~חנו בעצמםדחז''ל

 מחחל~
 לא ~ספק דעח שעל

 אין א"כ תקנחם'יחול
 ז~

 כלל. זלזול

~~
 י''ל

 מסברא ~עו לא ד~עולם דחיישינן דסברח~
 שבשביל ~דמוזו

 שדב~
 בעינינו קיל חז"ל

 מש''~
 שירא~ כון זלזול' שייך ~ע''ז בספיקן'הקיל~

 ~ר~אה
 ברכות ג' ומברך דאו~תא בספיקאדמחמ~נן

 יחשוב מדרבנן' ש~וא בשביל יברך לאד' וברכ~
שמחמח בעיני~

 שדב~
 חז''ל

 ~מ~
 בעינינו קיל

 מש"~
 אינו

מברך
 ברכ~

 ו~וח~ זלזול' וחשוב ד'
 החמ~ר לאו עי"ז

 תשא.דלא

~~~~~~
 תסור דלא ע~' אחיכו ע''ב) (י''ט ברכות ש"ס

 כון ~ש''ס דקושיית וה~נו הוא'דא~~חא

דמ~
 מן באז~רה הוא דרבנן

 ~תור~
 א"כ תעשה' בלא

 דמ~ הב~ות' כבוד במקום ל~קל ש~ך~ך
 קלות

בדב~
 חז''ל

 מדב~
 ועל ת~ר~.

 אמר ~ש"ס משני ז~
 כל עלי~' חחכו לא מילתא אמר רבה גברא כהנארב

מי~
 כבודו ומשום חסור דלא אלאו אסמכנ~ו דרבנן

 דקילו מטעם דלאו ו~~נו רבנן'שר~
 דב~

 חז"ל
 במקום ~קילוחורה מדב~

 דחז"ל רק ~ב~ות' כב~
 מתקניםשהיו בשע~

 ~תקנ~
 ספק דבמקום מחחילה כן ~תנו

 ~לח"מ וכמ"ש תקנתם' תחול לא ~בריות כבודובמקום
 קלות מצד זה ואין~נ''ל'

 דב~
 ~חנו דתנאי רק חז''ל

 מתחיל~.)כן

~~~~~
 שכחב י''א' ~ל' חומ''צ מ~ל' פ''ב ב~ה"מ
 עליו שתמהו הרמב"ם דבריב~שוב

 דלמ~
 אינו

 אחת בבת לשא~ל באו ביןמחלק
 לז~

 ~בש''ס ז~' אחר
 שאפשר ~כחב שבילין' לשני הך מדמינן שםפסחים

 מפרשש~רמב"ם
 ~~נ~

 וחד בחד דחלינן שבי~ן דב'
 ד~חם שאלתם' חילוק לענין אותן ~מו ולאלקולא
 טמא' מ~ן אחד י~י~ שלא אפשר דאי משוםבש~לין
אמר~

 אבל טמאין' שהן אחח בבת לשאול כשבאו
 ~ביא ~~כ"מ ~'. סגי בעלמאבביט~ל כא~

 ו~ ~ה''מ' דב~
ו~

 אחת בבת באו כ שבי~ן דב' דכון טעמא' ~~נו

 נינ~ו ט~ו~ן דמדאו~חא מדרבנן' היינ~דטמאין
דספק

 ט~מא~
 בדיקח וגבי ט~ור' ~רבים ברשוח

 ~מל"מ וכ' ח~ר~' דין על דב~~םהעמידו חמ~
 אחר פירוש להלום יכולחי ולא ~ה''מ' כיוןשלזה ונרא~
 ומדב~ ז~' אם כי~ה"מ בדב~

 ש~בין נרא~ מרן
 עכ"ד. מ~ו ~עחי ולא אחר' חילוק~~"מ בדב~

 ד~נ~ ~~"מ' כוונח ל~בין נרא~~~~~~''~
 ידוע

דב~
 ~רמב''ם דברי שמיישב מהרי"ט

 ש~קשו לקולא' ~חורה מן דאו~חא ספיקאדסובר
 ספק' ככלמ~תר בלא''~ יבוא' ממזר דספק קרא לן למה דא''כע~ו

 וחיר~
 ~שא מוחר ממזר דספק דנ"מ

 אף אחח בבח ישראל ובתממזרח
 דממ~

 עביד נפשך
 שתמ~ ק''י סי' יו''ד בפר''ח ועיין~סורא'

 זה. על
 לא ספיקא מטעם דמוחר ד~יכ הסבראובארתי
אמ~נן

 מז~ דנעש~
 ל~חמיר עלינו שאין רק היתר עצם

 ומש''~מספיקא'
 ~יכ

 דממ~
 איסורא עביד נפשך

 יבוא' ממזר דספק קרא לן דגלי ~שתא אבלאסור'
אמ~נן

 ד~חור~
 לא

 אסר~
 כל אבל ממזר' ודאי רק לנו

 כלל איסור בכלל בא לא אצלינו ספקש~וא
 לא נפשך ממה ש~וא ~יכ אף מש"ה ~יתר.עצם מז~ ונעש~

 אינו באמת ש~וא ואף איסורא' עביד ד~ואאמ~נן
 ג''כ ממזרת ונשא ספק עכ''פ אצלנו ש~וא כלממזר'
 ומש''~ איסורא' עבידלא

 שייך לא
 בז~

 נפשך ממה

 כל ~וא ~יחר בשני~ם דבעצם משום איסורא'עב~
 ~ספק. מתירה ו~חורה אצ~נו בספקש~דבר

~~~~~
 ש~טעם כון דרבנן' במידי י''ל כן כמו

 חז''ל ~תנו שכך ~וא בספיקאשמקי~ן
 חשוב וא''כ חקנחם' יחול לא ספק דב~קוםבתחלה
 דכון ממזר גבי דאמרינן וכמו גמור'כ~יתר

 ש~תור~
גילת~

 בספיקו להקל לנו
 נעש~

 ש~ך ולא ~יתר כעצם
 גבי נאמר כן ~נ''ל. איסורא עביד נפשךממה

 ~ספק דעת דעל כון ~סברא דמןדרבנן' מי~
 ל~

 תיקנו
 ספק ש~וא כל הוא גמ~ר ב~יתר אחד כל א"כחז"ל
 לומר שייךולא

 דממ~
 על ד~א איסור' עביד חד נפשך

 לא ~ספקדעח
 חל~

 חז"ל. תקנח כלל

~~~~
 דבענין ~~"מ' לשון היטב מדו~דק

 אי טומא~
 מש''~ בודאי' טמא מ~ן אחד י~יה שלאאפשר



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 תוספות ועיין ל~ם' מטמאינן אחת בבת לשאולכשבאו
 ט' דףחו~ן

 ד''~
 ~לכתא ~תם

 ~ש מסוט~' ל~ גמי~
 כיון ~בדיק~ לענין אבל באתי. ולקצר ~רבהל~עמיק
שבדיקת

 חמ~
 כלל חלה לא ~ספק דעת ועל דרבנן'

 מש''~תקנתם'
 ולא ~בחים' שני על ל~קל ב~ינו יש

שייך
 דממ~

 אחד שכל דכון איסורא עביד אחד נפשך
 בדיק~' צריך ביתו אם אצלו הספקואחד

 וכו~
 שיש

 לאספק
 חל~

 אחת בבת אף משו''ה ~תקנ~' כלל
 הר~"מ. סברת ז~ו בדיקה, צ~כן אינםשני~ם

~~
 ש~כ"מ

 מדרך נט~
 ז~

 ש~טעם כון וסובר
 בב'שמחמי~ן

 שבילי~
 משום הוא אחת בבת

 הטעם ידעו שלא ~רואין א"כ ואיטלולא' כחוכאדמיחזי
 לא דהכ דאדעתא משום ד~וא בספיקא חז"לש~קילו
 א''כ בספיקן' ~קילו דחז"ל דקילו שמשום רקתקנו
 וחוכא זלזול י~י' אחת בבת בתיםבב'

 דממ~
 חד נפשך

 בשביל לזלזול דמחזי ה~ב"ז וכסברת איסורא'עב~
 מש"~הרואים'

 דחשוב אחר טעם כתב
 כת~

 דרבנן

מש''~
 מקילין.

~~~~~
 שעות משש ~מקדש ו' דף פסחים ש"ס

 וע~ן לק~ושין' חוששין אין קורדנייתאבחיטי ולמעל~
 שש דבסוף שםחוספות

 ת~ דה~
 וע~ן מקילינן דרבנן

 ועיין סכ''א' כ''ח סי' א~ע''זבש"ע
 ברמב"~

 דף שבת
 ואע~'ג שכחב עלינו וערוב צא לשנים אמר גביל"ד
 למ~דדמי

 אחת בבח לשאול בבאו בעלמא דאמ~נן
 אמ~נן ו~א לקולא דרבנן בעירובין כו'' טמאיםש~~ם

 במל"מ. ועיין נפשך' ממהבכה''ג

~"~~
 לנו יצא

 דאי~
 ובין ד''ת בין אצלינו חילוק שום

 מוזה~ן ואנו שינ~גו' חז"ל שציוו מנ~גשום
 ולא בעשהע"ז

 תעש~
 לומר ולא מדב~~ם ~נטות שלא

 אף לשנות ~עת רוח לפי נתונהשרשות
 קו~

 אחד
 הבל דברי~ם בכסלות המעמיקים ואלה חז"ל'מדברי
 בקול לקרוא וע~נו ישאםורוח

 חדלו העברים' בע~
לכם

 מ~
 וצא נחשים' אר''ס ארש"ם אשר ~אלה ~אנשים

 וצדיק ו~נפסדות' הכוזבות לדעותיהם תאמרוטמא
 ז~ כי יחי''באמונתו

 הדח' ממוסדות אצלינו הוא ~קר
 בג~ם. נחי'ובצלם

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ ו~ו~~ ~~~~ ~~~ו

 ~~ו~~ ~ו~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~~~~~~~
 ~~~ ו~~~~~~ ~~~ו~~~ ~~~ ו~ו~~~ ו~~~ו~~ו~~

 ~~~ו~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~ו~

~~ 
 ~ו~.

~~
 זו מה אדע

 שאל~
 מפורש ו~דבר

 בדב~
 רבינו

 בלבד ~מלכות ולא וז"ל' ז' ~ל' מלכם מהל'פ''א
 הוא שבישראל ~מינ~ין וכל ~שררות כלאלא

 מקום ממלא ~בן שי~י' ו~וא ~ולם' עד בנו ולבןלבנו ירוש~
 יראת בו שאין מי וכל כו'' וביראה בחכמהאבותיו
 שחכמתו אע''פשמים

 מרוב~
 אותו ממנין אין

 שמן מלוכה דאף מבואר כו'. שבישראל המינ~ןמן למינ~
 יראת בו שאין למי למנותו אסור בירוש~' בא~דין
 אחת עלשמים'

 כמ~
 ירושה בתורת בא שאינו מי וכמה

 והטעם למנותו' גמור איסור יר"ש בו שאיןשמי
 ה~

פשוט
 מפ~

 ינ~~ פן שחוששין
 ישראל בני לבב אח~ו

ול~תעותם
 מ~

 ~דרך.

~~~~~
 שנמש~ שכון שכתב ברמב''ם שם

 זכה דוד
 שלא פי על אף כו' מלכותבכתר

 זכ~
 אלא

 ופקדתי וגו' חורתי בניו יעזבו אם שנאמר בכך~בטיחו ו~קב"~ לעולם' דוד מזרע ~מלוכה תכרת לאלכשי~ם
 שזה דהיינו מעמו' אסיר לא וחסדי וגו' פשעםבשבט
 בשבט שיפקוד דוד של לזרעו ~וא ברוך עליוןמחסד
 שיחזירם עדפשעם

 בתשוב~
 כל אמנם למלוכ~' ~זכו

 עושים שאינןזמן
 תשוב~

 רא~ם ~נם
 למלוכ~

 אף
 דוד. מזרעשהמה

~~
 למשול ~מושל בשבט באו עלות שמאחר באלו גם
 ~דרך' מני להטותם ובאו ישראל בני עדתעל



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
ו~מ~

 ו~שו"ב ~רב בקב~ת דמתא ב~נייני דעתם יגידו
 לדברי הש~ך ~קהילה ענייני בכל או דמתא בחזןאו

 הקדושה' תורתינו לדעת דעותיהם שישוו היתכןתורה'
 ח''ו למרות חפ~ם ומטרת מגמתם כל כ ידועלאשר

עי~
 יתברך. כבודו

~~~~~~
 לחזק בר~ונם באמת אשר אנשים שיתאספו
 בלבם תקוע יתברך ~שם ויראת הדתבדקי

 כ ~וע אשר כאלו אנשים עליהם~שימו
 אח~

 י~יו כן
 יסודות ח''ו להרס הרע זממם להפיק בעוכריהםהמה
 לשום אותם למנות כן לעשות לישראל חלילה~דת'

 מחו~בים ישראל וכל הדת' הירוס עיקר זה כהתמנות
 כבוד' של עיל~ לשום מהם לאחד יעלו שלאל~שתדל

 הימים. כל לנו טובואז

~~~~~
 חופפים אנחנו עלינו עליון עליון בחסד אשר
 יר''ה' ~קיסר אדונינו חסד כנפי ~לתחת

 ר~ון גם כ לה'וה~ות
 הממשל~

 ונתיבות דרכ לכונן
 מ~ל' י''ב פרק ברמב"ם ואיתא במדינתינו'השלום
 אחת בעיר ב''ד ב' י~יו שלא י''ד' הל'ע~ו''ם

 ז~
 נו~ג

 זה~מ~~ג
 וז~

 גורם זה שדבר זה' כמ~~ג נוהג
 תעשו לא תתגו~ו לא שנאמר גדו~ותלמחלוקת
 תל~ידי שני יש באמת אם ובודאי אגודות.אג~ות
 המיקל מח~יב אחד' בדין בדעותי~ם ~חלוקיםחכמים
 נוהג מ"מ המיקל בע~מו שהוא אף ד' לעםל~ורות
 העםאת

 לו אפשר אי שהמחמיר ~מחמיר' ~~~
להורות

 שה~ המיקל' ~ב~
 אם ~סור הוא לדעתו

יעשה
 אין השם חילול שיש ובמקום ~מיקל' ~ב~

 שיראה הדבר מוטל המיקל שעל רק לרב' ~בודחולקין
 ידישעל

 ז~
 ~עיר שיהי' הדת מוסדות ח''ו יהרס לא

 להורות בע~מו הוא מח~יב רק חומה' איןפרו~ה
ולנהוג

 ~ב~
 המחמיר.

~~~~~
 תלמ~ בשני מה

 כוונתם ששני~ם חכמים
 להניח דאסור אמ~~ן שמים' לשםר~~'

 בישראל' אג~ותשיהי'
 כ~

 עליהם שישימו בזה ש~ן
 התורה עול מעליהם ~פורקים ~אנשים ולקציןלראש
 למרות ~כלל עניני ב~ל ~יהם יפשטו ~ך ואחרוהמ~וה
 ובני מישראל' הדת ח''ו להעביר שמו יתברך ~ב~ועינו
 כ להם' ח''ו מושיע ואין ~ך אחר מרה י~עקוהעיר

 יפרעו אז הלא לראש' אלופים עליהם שמו בע~מם~מה
 ויתרבו העיר שלוםאת

 מז~
 בישראל. גדולות מחלוקת

 ודעת במוע~ות מקדם דרכם יפלסו העיר בניואם
 לתקנת שוקדים ד' יראי אנשים לראש עליהם~שימו
 האנשים גם כ העיר' תשקוט ובתמים באמת העירבני
 נפשו תגעל הכ העת רוח נגד חפ~ם מטרת שמואשר

 געלה בזה וכי שמים ירא שו''ב זבח אשר מבשרמלאכול
נפשו.

~~~
 עולם של מלכו דבר אשר מקום ועיר עיר בכל

 האלו' האנשים מן לכם חדלו קולי א~םמגיע'
 שהוא דמי הרא''ש דעת שידוע כמו ~~ן מן באמתכ

 שנ~טוה אף זביחה בר מיקרי לא נבילות לאכולחשוד
 שאינו דמי ס''ה ב' סי' יו''ד ברמ''א ו~ין הזביחה'על

 שאינו אע"פ תיאבון' בלא נבילות ואוכל ב~חיטהחושש
 דכל והיינו ע''ש' להכעיס ~מומר דינו ל~כעיסעושה
 ואף זביחה' בר חשיב לא בעיניו נחשב לא זביחהשענין
 שפיר' ששחט ויודע ע"ג עומד כשר ישראלשבאמת
 אינה דזביחתואמ~'

 מתר~
 לאשר חייש לא שהוא כיון

 הכי. בר הוי לא הזביחה עלנ~ט~נו

~~~~~
 דמסור שכ' סק"א' בט''ז ל''ט סי' או"ח בש"ע
 מ''מ בעשיה' ישנו דמסור אע"ג לכתוב'פסול

 שאינו כמו חז"ל עשאוהו מ~ות עול ממנו שפורקכון
 בזדון גט כתב דאם קכ"ג סי' בא''ע וכ''הבקשירה.

 לא מומר המוסר דנעשה כון ובשבת'וביוה"~
 שם. יעקב ~ישועות ועיין ~~תות'בר חשי~

~~~~~
 לשאול חושש שאינו דמי לומר לן אית ~ן כמו
 אשר וכן או''ה' בעניני חכםשאלת

 העיר ~ני עם מתערבים ו~נם א~לו' מוזר לאוטריפה נביל~
 לע~מם' ועד בית להם ושמו בבי~כ''נ עמהםלהתפלל
 לישב ואסור בישראל' ונחלה חלק להם ~ן א~שיםאותם
 הם. הכ בר לאו כ העיר' בעסקי אותם ול~רףעמהם
 דעותיהם יגידו והמה ~עיר למנהיגי אותם ישימוואיך
 לקחת העירבעניני

 ר~
 וכל העיר' עניני ושאר ושו''ב

 למחללי גם ומה כלל' א~לם ש~כם אינם אלוהדברים
 המה ~לא חז''ל' בדברי ומלעיגים בפרהסיאשבת

 במגעם. יין ומ~סכם~עכו"ם



~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
~~~

 והמה כאלו~ אנשים יתמנו שאם ברור נראה לדעתי~~
 ~מנו המושל ובשבט לכם בתרמית אח''כיבואו

 דיין או רב~ר לב~
 כחפ~

 אשר העיר עניני בשאר או לבם'
 שנוגע מלבד היום' כל רע רק לבם במזימותיעשו
 של עת במכתב בזה האריכו כאשר עבירה לדברלשליח
 לדבר שליח בזה שייך אי הדת המחזיקי קדישאחברא

 לא. אועבירה

 רק נאסר' לבד שליחות מטעם דלא לדעתי~~~~
 משרה לתת האלו באנשים בחרו שכעתדבזה

 הד''ת היפך אח''כ יעשו אשר פעולתם כל אח"כבידם'

 בעצמם המה כאלו אותם שממ~ם אותם על נחשבח''ו'
 עליהם. האיסור וחל ~ת~ שלא שהוא הפעולהעשו

 מהל' פ''ג ברמב''ם מבואר דהנה שיחתי'~~~~~
 לעצמו עכו"ם העושה ט'' הל'עכו"ם

 לא שנאמר לוקה' עבדה ולא בידו עשאה דלאאע"פ
 להרא"ה החינוך בס' ועיין תמונה' וכל פסל לךתעשה
 ז''ל הרמב"ם על אני ותמה שכתב' כ''ד מצוהז''ל
 לעשותה' שיצוה או בידו שיעשה ~ן הפרש שאיןשכתב

שה~
 ע''ש. פטור משלח וקיי~ל הוא משלח מצווה

 דאם הרמב"ם מדברי ונראה שכ' חינוך במנחתוע~ן
 שליח אין דקיי"ל חדא שליחות' מטעם אינו לאחרמצוה
 לישראל מצוה אם בין חילק דלא ועוד עבירה'לדבר

דה~
 הוא שליחות בר דלאו לעכו"ם או שליחות דבר

 דע''י כן הוא הכתוב דגזירת כרחך על אלא כדוע'כלל
 לחלק שייך ולא הזה' בלאו עובר לזה דגורם כוןציווי

 עושה אם לבוא וצריך עליו העבירה אם רקבשליחות
 דלאו באותן אז כמותו' אדם של שליח מטעם שליחע"י

ב~
 אינו כמותו אדם של שלוחו לומר שייך דלא שליחות

 וכו'.חייב

~~~
 כון אחרים ע"י לעשות אסרה דהתורה מה
 מטעם עליו באנו לא א''כ בגרמתו'דהוא

 התורה' אסרה גופי' הוא רק ~מותו' אדם שלשליחות
 דלאו חש"ו ע"י או עכו''ם ע''י עושה בין חילוקואין

ב~
 כו' בגרמתו דהיא כון חייב מ"מ נינהו' שליחות

דז~
 ע''י ואף ז''ל הרמב"ם לדעת הכתוב גזירת הוא
 מטעם ולא חש''ו' ע''י ואף עכו"ם ע''י ואףאחר'

 רקשליחות
 הציו~

 שליח אין ש~ך ולא עבירה' הוא
 עבירה.לדבר

~~~~
 דאמ~נן דהא הסברה' מן לומר לן אית כן

המעמ~
 אשירה' כנוטע חשוב הגון שאינו ד~ן

 עול מעליהם שפרקו כאלו לאנשים ממ~ה ש~ואכל
 על למנות בכוחם שיהיה בראשיהם ~שמם ומצותתורה

ב~
 ימ~ו המה אח"כ אם ושופטים' דיין או רב העיר

 באלה שבחרו אנשים אותם חשובים ~גון' שאינו מיאת
 בידם יהי' אשר וממשלה כח להם לתתהאנשים
 מהוגנים' שאינם לאותן הממנים המהלמנותם'
 שליחות מטעם ולא אשירה~ כנוטע המהוחשובים

 האיסור. עצם חל שעליהם רקנאסר'

~~~~~~
 ה~"ף על מהרי''ט בחידושי מצינובזה

 שכתב עביר~' לדבר שליח בסוגי'קדושין
ליישב

 דב~
 שבכל שכ' מעילה מהל' בפ"ז ז''ל הרמב"ם

 במעילה' אלא עבירה לדבר שליח מצינו לא כולההתורה
 בשליחות גם מצינו דהא עליווהקשו

~ 
 לע~ן וכן

 שדעתו ~''ל וז''ל' וכתב עבירה. לדבר שליח דישטביחה
 בשליחות רחמנא דגלי ~האז"ל

~ 
 לאו לשלוחו באומר

 את הכתוב שח~ב פשיעה מדין אלא הוא' שליחותמדין
 שאמר בין בפקדון עצמו הוא שפשע ביןהשומר
 טביחה חשיב דלא והא כו'. עליו ששמירתו לפילאח~ם
 ז''ל להרב לי' משמע דחייב' אחרדע''י

 נמי דטביח~
 דלאו קטן ע"י בטובח דאפי' הוא' שליחות משוםלאו
 אלא קרא אסר דלא דמכרה דומיא מחייב שליחותדבר

מ~
 ע"ש. הדמים מן בין הבשר מן בין ממנו שנהנה

~~~~~
 כן' כמו מצינו מצות לענין שגם בזה הארכתי
 גבי כ"ט דף קדושין ~~ד בתוספוחועיין

 שציווהו האב אבל וז''ל' שכ' גרמא זמן חשיב דלאמילה
 זמן לו אין הוא העסק בנו' במילת להתעסקהבורא
 בנו. מילת צרכ ~כן יטריח בלילה ובין ביוםשבין
 שישתדל הוא ~אב שעל מילה דמצות שדעתומבואר
 חשוב שימול לאחר מצוה שאם וממילא נימול' בנושיהי'
 וע~ן שליחות' מטעם ולא המצוה בעצמו שמק~םהאב
 י"ד. סעיף כ"ח סי' ובתב''ש שפ''ב סי' חו"מבש"ך

 כון רק שליחות' מטעם באנו דלא נראהולפענ"ד



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~  כמק~ם הוא חשוב בנו' לימול לאחר שמ~והשבסיבתו

המ~וה.

~"~~
 התורה שרצון ~ב~ם ~מצינו הסברא' מבואר

שיתעב~
 כון לאחר ומצוה יתעב~' שלא או

 מטעם ולא ממש העושה הוא חשוב יעשהשבסיבתו
 אנשים שיעשו ~כל כאן לומר לן אית כן כמושליחות.
 כ ~ענו אשרכאלו

 אח~
 מושל שבט יקחו כאשר כן

 כחפצם והמ~ינה העיר בעניני אח''כ יעשובי~ם
 אותם חשיבי תוה"ק' ~ת פי על יאותו לא אשרה~ב~ם
 בע~מם' ה~בר ~ם עשו כאלו בהם ה~וח~םאנשים
 יל~ו שלא יעשו שבתחבולות העיר בני על מוטלובו~אי
 לתקן י~ם לאל י~י' לא ואח''כ אנשים אותן של זוברשת
 אמנם יעוותו' אשראת

 מלב~
 כן לי נראה אלה כל

 ה~ין. פי עלבאמת

~~~
 לשום להעלותם הוא חמור ~סור

 עיל~
 של

 כב~

 ראשם על בזה חלק להם יש אשר והאנשיםשבעולם'
 הרבה בהעיר שיש ואף המכוע~ם. מעשיהם כליחול
 ובחתימתבע"ב

 לב~ אח~
 שעובר זה נתמנה יהי' לא

 כל יחפש לא ~ת'על
 היתר צ~ איזה עצמו בפני אח~

 בלב~ חתימתי הן עושה אני מהלאמר
 כלום' יו~ל לא

 אח~' כל יחשב העיר בני בחתימת יתמנה אםמ''מ
 מאותן עלינו לשום הלזו האומללה העשיה כלכאלו

 כל כאלו לראשהפורקים
 אח~

 ש"ס ועיין עבי~. כולי'
 כולי' ~האי נתן כרבי ~ק~''ל נ"ג ~ף קמאבבא

 עבי~
 יזהר לכן נ''ב. ס"ק ב' סי' שור בתבואת ו~יןע"ש'
כל

 אח~
 עליו ותבוא יונעם ולהשומע בזה' י~ ישית לבל

 טוב.ברכת

 ~~~~~י~ ו~~~י ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י

 ~~~~~~~~ ~~~~ו~~~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~ ~י~~ ~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

' ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ ~~ו~ ו~~~~~~ו~
~~ 

~~~~ו ~~~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~
~~~~ ~~~ 

 ~ננ~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~~
 ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~

~~~~~
 המכתב בצירוף

 גל~
 במוע~ו' לא אך אלי הגיע

 בלשון נכתב הי' הא~רעסעלאשר
 הג~

 אשר
 טר~ות אפפוני כעת וגם ביאתו' התמהמה כןגלל

 כ~ ע~ אחרתי אשר לי יסלח לזאת אישונות'
 תשובתי.

~~~~
 העיר הזאת מרע~' עמ~תי תשובתו ראות
 בם' ילין וצ~ק יופי כלילת היתה אשרסיגוט

 ואיך מעולם' ~שם ואנשי התור~ תופסי ~מהונכב~יה
 ה' את מהיר~ם בע"ב ב~עת עלה אשר כזאתנעשה

להתפ~
 ומחבורת יר~ם קהל ~' מע~ת

 ג~ולי כל אונגארן מ~נות בכל אשרהארטהא~אקסען'
 לרגלם פרשו אשר מרשת להנצל נפשם על נקהלוה~ור

 ר''ל' ~עת לרוח ההולכם המה בעםהמתפרצים
 להם לתת יר''ה' הממשלה אצל לפעול ה~ליח בי~םה' וחפ~

כח
 ואומ~

 כל אשר הארטהא~אקסען' חבורת לטעת
 לנו המסורה והתורה ~~ת עפ''י יתנהג ~מתאעניני
 הש''ע בעלי רבותינו המה ז"ל' ק~מונינומפי

 לנו יהיו המה ואך חיים' אנו מפיהם אשרוהפוסקים
 ולאור והיראה התורה עפ~י ישורון ע~ת לנהללעינים

 ונל~. ניסעהתורה

~~~~
 על הת~~ים בע~ב ברצון יעלה אשר כעת נסבה
 ה'~~ר

 להפ~
 ולקבוע ארטהא~אקסען מע~ת

 שמם ~אשר ספ~ים זעל~סטשטענ~גע ח~ש שםלהם
 התורה עול תחת להיות ~רצונם אין אשרמוכח
 ~עתם)' ~חוות יתנהגו רק חז''ל לנו הורו אשרוהיראה
 הארטהא~אקסען מחבורת הנקבע השטאטוטולעקור
 שבת מחללי הכופרים אשר הג~ולים' הרבניםמאת
 אלס ניכט ''קעננען בפרהסיא נבילותואוכלי



~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 געוועהלט א~סשוסמעננער אדערפארשטעהער
 עמינו לרשעי אונם לתת וברצונםווע~ען'''
 על להתנשא בידם המושל שבט להיות בעםהמתפרצים

 שוחטים חורה' לדברי הנוגעים בענינים ה'קהל
 דמתא. ענ~ני ושארורבנים

 אחד ל~חור לנו שאסור זה דבר אשר נראה'~~~~~~
 א~סשוסמאנן' או פארשטעהטר להיותמהם

 עפ"י גמור איסור הוא אך הוא' חסידים משנתלא
 שכחב כ"ב סעי' ל"ג סי' חו"מ בש''ע מבואר וכןהדין.
 הרבים ~צרכי לעסוק הממונים הקהל טובי שםהרב
 שפסול מי בינ~הם להושיב ואסו~ן כדיינים הםהרי
 כמו ממילא כדיינים שחשובין וכון רשעה' משוםלדין

 ז' דף סנהד~ן בש''סשמבואר
 ~ע"ב~

 דיין דהמעמיד
 על ממנה אם הוא כן אשירה' נוטע כאלו הגוןשאינו
 בו אמון אין אשר כזה איש פארשטעהער כגוןהקהל
 אשירה. כנוטע חשוב שמעמידו דזה בודאי הדח'בעניני
 הוא אשירה' לנוטע דימוהו אשר מלהבח קדשםודברת
 מחויבים אנו כן יעבור ואל יהרג ~דין שבאשירהכמו

 או דיין למנות שלא זה' על ומאודינו נפשינולמסור
 התורה. עפ"י הגון שאינו מי מהקהל ממונהשאר

~~~
 שלא הוא שהטעם כיון לומר' אדם לב על יעלה
 אם א"כ הדין'יטה

 יקב~
 מהם שנים או אחד רב

 ח"ו יפעלו לא א"כ ה' יראי יהיו מהממוניםורבים
 ענין שסמכה התורה גזרה שכן כון רק דבר'במזימתם
 דקרא טעמי לדרוש בידינו אין אשירה לנוטעדיינים

 בזה. דעתינו אחרולנטות

~~~~~
 קל~ט דף שבת בש"ס

 ~ע"א~
 ה' שבר דרשינן

 אלו אמר זוטרא מר מושלים' שבט רשעיםמטה
 פירוש ועי"ש בור' לדייני צבור הלכות שמלמדיןת''ח
 לדון בור דייני מעמידין ת"ח אותן שבהבטחתרש"י
 ח' סי' חו"מ ~ש"ע הוא ו~ן הבא' כלאת

 הרבשהביא ~ס"א~
 על דיין ע''ה להעמיד דאסור הב"י דב~

 ועי''ש הנ~ל' מש"ס והוא לחכם פעם כל שישאלסמך
בסמ"ע

 ~סק"ג~
 לא דשמא שכתב רש~י דברי שהביא

 ונמצאישאל
 ~ט~

 כתב שושן דהעיר וכתב הדין את
 כעת. ידי תחת אינו שושן עיר והספר עי"ש' אחרטעם

~"~~~~
 דגזרה דכון פשוט' הוא דהטעם י"ל

 שאינו ~ן למנות שלאהתורה
 ~גו~

 לנו אין
 דקרא טעמי דרשינן דלא ~וע הקרא' טעםלדרוש
 כוונו דזה ~"ל אסור. הטעם שייך דלא במקוםואף
 באמרםחז"ל

 דמעמ~
 בו שיש בעיר הגון שאינו דיין

 ת"ח שיש אף דהיינו המזבח' אצל נוטע כאלות"ח
 שאינו מחמת הגון ש~נו שהד~ן חששא וליכאבעיר
 ש~עיר' הת"ח לשאול ב~ו שהרי הדין יטה בדיניןבקי

 המזבח אצל אילן הנוטע כמו התורה אסרחואפ"ה
 אסור. לאשירה כוונתו שאיןשאף

~~
 דחשו~ין כון הקהל' על הממונים בענין ה"נ

 על שררה שום להם להיות למנותם אסורכדיינים
 המה ונכבדים דראשים שידוע במקום אף קודש'עם
 כפות תחת נכנעים יהיו הממונים גם ובודאי ה'יראי
 בלתי גדול או קטן דבר לעשות ~ם י~מו ולארגלם
 לבבינו על מורא יעלה שלא באופן וחפצם'ידיעתם
 אצל אשירה בעצמו זהו מ"מ ח''ו' הדרך מנילהטותינו
 זה. נגד נפשינו למסור מח~בים ואנו ה'מזבח

~~~~
 ס"ד ~שבת שמצינו

 ע"ב~
 שאסרו מקום בכל

 אסור' חדרים בחדרי אפילו העין מראיתמפני
 ה' ~ביצה דאמרינן דכמווהטעם

 ע"א~
 דבר לענין

 אין תקנה בתורת אסרו דאם חילוק דיש במניןשנאסר
 התקנה' טעם שייך דלא במקום אף להתירבי~נו
 דבטל דהיכא הדין חששא משום שאסרוובמקום
 אוס~ן דאם הטעם וביארו שפיר. מתי~ןהחששא
 הי' שלא במקום התקנה בשעת דאף כון חששא'משום
~שיק~)

 ~שייך~
 היכא נמי הכא כן מותר' הי' החשש

 החששאדנחבטל
 מתירי~

 בתורת אסרו אם אבל שפיר.
 להתיר בידינו הי' לא התקנה דבשעת כון כוללת'תקנה
 לנטות לנו דחלילה הטעם' ש~ך דלא במקוםאף

 מדב~
 התקנה טעם בטל הימים שברבות אף ה"נ כןחז"ל'
 קט"ז סי' יו''ד בפר"ח ועיין להתיר. בידינואין

 תר"צ. סי'ו~מג"א

 אף התקנה חלה כוללת דבתקנה מבואר'~~"~
 אנו דאין דכמו הטעם' שייך דלאבמקום

 ש~ך דלא במקום ח"ו להקל דקרא טעמאדורשין
 בלי חז"ל לתקנת לשמוע עצמינו לכוף עלינו כןהטעם'



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~  ולא ~עשה ~זה מוזה~ם ואנו טעמם' אחרדרוש

 כמבוארתעשה
 בדב~

 מ~לכות פ''א הרמב''ם רבינו
 עין מראית משום דאסרו אף ומש~ה ~~ש'ממ~ם
ובחד~

 אסור. אפ''ה עין' מר~ת ש~ך לא חד~ם

~~~~
 ועש~ם מאה ב~סכמת שנעשה זו תקנה כן

 תקנה על נפשם מסרו אשר ישראל' ~דוליר~נים
 של מדרכו ו~ה מדב~~ם. לנטות לנו שאסור ודאיזו'

 תמיד אשריצה''ר
 סוב~

 שגדרו הגד~ם לבטל ~ולך
 י' פרק ~קה''ר המדרש כוונת וזה והצדיקים.הגדולים
אות

 י"ב~
 אתה "למה לנחש שא''ל

 הגדירות" בין מצ~
 והס~גים' ~גד~ם לבטל תמיד יצ~"ר של שדרכוד~~נו
 השיבע''ז

 ''מפ~
 של דדרכם עולם" של גדרו שפרצחי

 להיות ~ואח''ח
 רוב~

 ~עיקר דה~נו ~משפתים בין
 ח"ו לנטות שלא לעשותם ~גדרים אלו על ~ניהםנתנו

 החיים.מדרך

~~~~~
 מחבורת יתחלקו אם זה ~י שעל כון

 מהשטאטוטען שישנו אוהארטהאדאקסען
 ש~ך לא הדור' גדולי ק"כ זרעם ועל עליהם קבלואשר
 דין פי על גמור איסור שזה כון תורה' ~ן מכחלדון
 לעשות ב~ינו אם ~דין דיקוב לומר שייך ואיךתור~'
 בידם אין רבנים כמה יתחברו אם ואף הד''ת.נגד
 ואין הצדיקים' הגאונים גדרו מאשר שהוא כל זיזלבטל
 ל~טל יכול~ב''ד

 דב~
 הימנו גדול אא"כ חבירו ב''ד

 מח~יבין אנו וגם כעת. ימצא לא אשר ו~מ~ן'בחכמה
 על להגביר עמינו לפ~צי יד לתת שלא נפשינובמסירת
 וז~ קודש' עםראשי

 ~דין קיום בו תל~' ש~כל יתד
תור~.

~~~~~
 לדון ברצונם פרטי אחד בדבר אם אף

 תעצומותיהם להגיש יכולין שובבזבל''א'

 רב~לפ~
 שלא כון כנוגעין חשובין ואינם הגר דמדינת

 הרבנים חשו~ין במה אדע לא ובאמת ישפוטו.עליהם
 להמלט נפשם מסרו שהמה בזה כנוגעין הגרדמ~נת
 נגיעה חשוב ב~ה וכ בעם' מהמתפרצים מוקשמפח
 שברצונם מחמת הדין ~טו כתורה שלא שיעשושנחוש
 ~ך הד~ת לק~ם חפיצים אם הדת' לקיים לבםבכל

 ה~ן. להטות כתורה שלאיעשו

~~~
 ברצונם אשר מאנשים גם כ ממני נעלם לא לאשר

ל~פ~
 ב~ם יש הארטהאדאקסען מחבורת

אנשים
 יר~

 הדת' בדקי לחזק חיל אזרו מעודם אשר ה'
 אי~ה להם יש כעת גםוב~אי

 אשר רצוי~' כוונ~
 איזה ימצאו הארטהאדאקסען מח~ורת כעתבהתחלקם

 מטרת איז~ למלאות וסעדעזר
 חפ~

 ירצו אשר
 שיצמח בטוח יהי' אם אף באמת אמנם לטוב~.הדת בע~~

 ה' יראי מחבורת ב~תפרדם טוב דבראי~ה
 שלא זה השטאטוט שיבטלו וזההארט~אדאקסען

 חפיצים אנו אין בעם' מהמתפרצים ~ק~ל עללמנות
 ולא מדובשך לא לצירעה אומ~ם משלבטובתם'

מעוקצך.

~~~~~
 ~דב~ם שופטים פרשת במדרש

 רב~
 ~' פרק

אות
 ו'~

 ~י' ~ששית דבמעלות לכסא מעלות שש
 מד~גוח דבשלשה ~יינו אלקיך' ל~' תזבח לאכורז

 לא כורז ~י'הראשונות
 תט~

 פנים תכיר ולא משפט
 ד~יינו אשרה' לך תטע לא ואח''כ שוחד' חקחולא

 בדין' עמו שישבו הדיינים לעצמו הבוחר שהואשהמלך
 לא כורז הי' ובחמישית ~גון, שאינו ד~ן ימנהשלא
 ג''כ שהוא מצבה לךתקים

 ~גון. שאינו לד~ן אז~ר~

~~~~~
 יזדמן ופן ח'' ~ל' סנ~ד~ן מ~ל' פ''ג ברמב''ם
 שיקים שע"י בדעתו ~מלך ידמה אשרמקרה

 כן ע''י לחזק וסעד עזר ימצא הגון ש~נו דייןלעצמו
 ~דתבדקי

 ~דמ~
 בלבבו

 ~ד~~ם באמת ~'' אח~
 פן לירא לו ואין וגבורתו ממשלתו תחתמוכנעים
 שאינו דיין למנות ברצונו יהי' לכך דבר' באיזהישחיתו
 לדבר ~נוגע אחר בע~ן לבבו מגמת ימלא למעןהגון
 ל~' חזבח לא ~כורז במאמר לעצמו הז~יר ע"זטוב'
 שהמצוה אף דהיינו מום' בו יהי' אשר ושה שוראלקיך

 חשוב~' ~גון שאינו דיין שנעמיד ~''ז שיוצמחזו

~מצו~
 חשוב ~גון שאינו שבדיין וכון מום' בעל כקרבן

 ה'. תועבת וזהו אשירהכנוטע

~~~
 מאת ומטי אבקש ואני אתינא. קא לדרוש לא

 אנכ אשר כפי סיגוט' דק"ק ונכבדיםגבי~ם
 תורתם ורוב עליהם' גם כנפיו פרש הנצחון כחהרואה
 אשר מוקש' מפח להנצל להם הועיל לאוצדקתם
 ~דוע מראות. ~~הם וחשך בעלטה בא תחילתובערפל



 כקרח יהי' שלא הלאו~ן במ~ן מונה ז"לשהרמב"ן

 לפי ש~מה אף במחלוקת. יחזיק שלא דהיינווכעדתו'
 תתנשאו' ומדוע באמרם אתם הצדק אשר חשבוטעותם

 במחלוקת. להחזיק לנו אסורעכ''ז

~~~~~~
 עליכם' שלומו סוכת יפרוש במרומיו שלום
 אשר השי''ת' יעז~נו אבותובזכות

 יעשו הלב ממקורהנובעים דב~
 פ~

 לשמוע לבבם שיטו
 יאמרו הדור גדולי כל אשר על קשר ~אמרולעצתי'
 וכאשר לשמצה' סיגוט עיר תהי' לא וח"וקשר.

 הית~

 שכם יטו עתה כן הגר' במדינת תפארת כליל הנהעד
 יקרא והשי''ת הארטהאדאקסען' לחבורת ~תחברו~ד
 ישכון השקט ושלוה ושלום ישראל קרן לה~ם דרורעת

 עד. עדיבארמנותם

 ~~י~~~ ~~~ו~~ ~~~~ו~~ ~~~יי~ ~~~ ~~~~~~~~י
 ~~יו~ ו~~~~ ו~י~~~ ~~ו~~ ~~~~~~י~

 ~י~י~ו

 ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~~~ו~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~ .~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ז~ ~~~~~

.~~~~~~ 

~~
 כ''ת שה~ר

 דלתירו~
 ק"ה דף כתובות התוספות

~ע''א~
 בד''ה

 ישראל על דחובה גזירות' גוז~
 יותר לקבל אסורין וחכמיהם דיי~הםלפרנס

 מ~
 ודחהדמיהן'

 דב~
 ט' סי' הסמ"ע

 ~סק''ח~
 שכתב

 דלשיטתו ע''א~' י''ח ~יומא אחיו משל דגדלהוהטעם
 לקבל. מותר להתעשראף

~''~~~~~
 צדקו כ נראה

 לפי דהנה הסמ"ע' דב~

תירו~
 דמציבור שם שבתוספות הראשון

 לקבל אסור באמת שכרות' בתורת אף לקבלמותר
 דהא חייהן' מ~ייותר

 פרכינ~
 ברשיעי אטו רצו לא

 בשיט~ הולך דרש''י ~''לעסקינן'
 בתורת דנוטל זו

 ~ותרשכרות
 מ~

 אבל רשע. ומיקרי אסור ח~הן

 הש~לתירו~
 מציבור אף שכרות שבתורת שבתוספות

 דלאו דוקא' לאו שכרן נוטלין דקתני והא ליקח'אסור
 היו שעה שכל שכון רק נוטלין ~יו שכרותבתורת

 לפרנסן. ~צבור על מוטל בדין'יושבין

~~~~~
 אטו רצו לא דפרכינן דהא נאמר זו

 ברשי~
 רשעות דחשוב כפשטא הפירוש איןעסקינן'

 יותר שנוט~ןבמה
 שבתורת כון רק חייהן' מ~

 מח~כם שהמה רק כלום' ל~בל להם אסורשכרות

 רק בחנם' אני דמה בחנם' לפניהם הבא דין כללפסוק

שב~
 שייך איך א''כ בחנם' ג"כ לפרנסן מח~בין העיר

 מח~יבין כלום להם יתנו לא אם שאף כון רצו' לאלשון
 רצו לא לשון נופל מה ועל בחנם' שואל לכללפסוק
 שנותנין בזה לעשות בידם יש ומה עליהם'ומוסיפין
 לכל בחנם לפסוק מח~יבים שהמה כון בפחותלהם
 להם יתנו עדי לפניהם מלפסוק ימנעו ואםשואל'
 ברשיעי פרכנן שפיר א''כ כרשי~' חשיביכרצונם

 בחנם. א~ מה על שעובריןעסקינן

~~~
 שפיר צרכם' די להם יספיקו ברצונםהעיר וב~ חנם' שירצה מי לכל פוסקין העיר חכמי אם
 שיתנו כמה לקבל לו ומותר אחיו משל דגדלהוקאמר
 בפלס שוקל איה דבאמתלו'

 ומאז~
 כמה עד לפלס צדק

 פרנסתי~ע
 העיר לכל תפארת בודאי חכם' התלמ~

 בכב~. ולפרנסו שלהם לרב ~נשאוהו יגדלוהואשר

~''~~~
 בשום עוסקין היו שלא כון בלשונם התוספות
 נראה להתפרנס. במה להם הי' ולאמלאכה

 אין פרנסתו לו שיש השי''ת שחננהו מי דבאמתלומר
 שצ~ך מי אבל שיפרנסוהו' אח~ם על עצמו להטיללו
 גדול' ב~וח לו שיהי' ל~בל רשאי שיפרנסו' מזולתועזר

 ופאה שכחה מלקט יטול לא זוז ר' לו שיש במי~מצינו



 ב' אפילו לו ונחנו דינר חסר ר' לו יש עני'ומעשר
 אחח בבחאלפים

 ה~
 ~דף שבח חוספוח וע~ן יטול. זה

 ניזון הוא שכבר כון פוחחין ~ן דחנן והא ד''הקי"ח)
 נאמר ה"נ צורכו. כל נוטלולהכ

 בחלמ~
 שהוא חכם

 לו אין לפרנסחו לקבל יצטרך לא שאם שבת,בחינח
 לקבל יוכל לקבל שצ~ך ומי ב~וח, לו שיהי' ~~לקבל
 ס''ק רמ"ו סי' יו''ד ש''ך ועיין ב~וח. שיהי' עדיוחר
 שהביאכ''א

 דב~
 או הישיבה לראש דמותר הב''ח

 וכהן מלך כמו שהוא שיתעשר' עד מתנוח לקבללאב''ד
 קאמר אב"ד דבכל מבואר נהגו. וכן וס~םגדול'

 אחיו.) משלשיגדלוהו

~~~
 כ''ת שהביא מה

 דב~
 יורה ו~רמ''א המ~~''א

 פרנסה קיפוח שייך דלא רמ''ו סימןדעה
 בושין' אנו דעליהם משום וקדושין' גיטין שלבפרס

 גבול. השגת דין לדון בו נחזיקואיך

~~~~
 בזה צדקו

 דב~
 סי' יו''ד ~חלק החת''ס

 דירתו ועוקר רב שמקב~ן הזהדבזמן ר''ל~
 ששוכ~ן כמו שכרתו לו וקוצב~ן לכאן ובאממקומו
 וגרע עשה טוב לא בגבולו שהבא פשוט א"כפועל'

מיו~
 מח~ב שהרב אף ובאמת ע"ש. חבירו לאומנות

 אמנם בחנם' אני מה משום בחנם' שואל לכללפסוק
 יצטרכו שאם ~י זה במקום דירתו לקבוע מח~בהומי

 הוא השכרות א''כ להם' שיפסוק לפסק אולשאלה
 אנו ו~ן גמור היתר וזה אצלם' דירתו שקבעבעבור
 א"כ בזה'בושים

 ז~
 גזל חשוב פרנסתו לקפח הבא

 היה דירתו שעוקר בשעה לו ש~בטיחו דזה ואףגמור.
 סי' בקצוה"ח ע~ן קצבה, לו שאין דבר ה~ההשכר
 בעצמו בדיבור נקנה דשכרות דכון ו' ס"קשל''ב
 ש~ן אף וכן לעולם' בא שלא בדבר אף נקנהמש''ה
 דמה קצבה'לו

~ 
 או מלאכתו לעשות שהשכרו זה

 שכרות. מדין נשתעבד שפיר דירתו' שיעקורשהשכרו

~~~~
 שמה דר שהי' אותו להרב נתקבל אם אף

 לומר נראה כן גם דירתו' עקר ולאמקדם
 שכר ובין השבוע ימי לכל הקצוב שכרות בין חילוקשיש
 הלשון להבין צ~ך לכאורה דהנה וק~ושין.גיטין
שאמרו

 ע~ה~
 מותר אם בושה ענין ~ה מה בושין' אנו
 עושה. ~ו מה בושהלקבל

~~~~~~~
 קידושין הס~דור שבעד שכון לומר רציחי
 מחוייב ש~רב לקבל' לו אסור הגטאו

 מח~יבים שהציבור רק בחנם' אני דמה בחנםלסדר
 על הציבור והטילולפרנסו

 בע~
 זה ומעתה החחונות'

 זה ובעבור ק~ושין ומסדר לעיר שבא הרבהאכסנאי
 דמתא להרב לבושח חשוב זה שלהם' להרב ית~ולא

 כן לא דאם קדושין' הסידור בעד לוקח שהיהשנראה
 אתה גם הן לך עשיתי מה האכסנאי הרב לויאמר
 נות~ם היו הם ואם חנם' קידושין לסדר מח~בהייח
 בעד ולא חנם מתנת בתורת כן גם הי' מתנותלך

 וזהו לך. יתנו עתה גם כן אם הק~ושין'סידור
 מה על עמו שיטעון הרב לפני לבושת שחשובדאמ~נן
 בחנם' אני מה משום אסור וזה קידושין' מסדרש~וא
 אחד אם אבל הקדושין. ~ידור מעניני שייך זה כןאם
 ודאי בזה השבוע' לימי הקבוע הרב הכנסת לבטלבא

 ואסור. גבול השגתדש~ך

~~~
 פ"ק במ~כ דמבואר מה לפי דבאמת נראה
 ~סי' ז') ~דףדב''ב

 תע''ח~
 כופין העיר דבני

 להם למנות בפרט גדול צורך להם שיש צורך לכלזל''ז
 מחוייבין דבחו''ל ברמב''ם דמבואררב'

 פ"א ובלח''מ בכ"מ ועיין ופלך' פלך בכלשופטים להעמ~
 מחלקין אנו שאין ועכשיו ה''ב~' ~פ"א סנהד~ןמהל'

 ועיר. עיר כל על החיובבפלך

 דב''ב בתרא פרק סוף ברמב''ן שמבואר מה לפי~~~~
 קע"ה~דף

 ע"ב~
 ר"צ סי' בקצוה"ח הובא

 בעל ופ~עת דאו~חא לאו שיעבודא דלמ"ד~סק''ג~'
 מדין לנכסיו נחתינן מ"מ מצוה, משום רק הואחוב
 שתצא עד שמכן ~שה מצות כל על שכופין כמוכפיה'
 עי''ש' ממונו לגבות לנכסיו שיורדין בזה כופין כןנפשו

ה~
 מ"מ הלוה נכסי נשתעבדו לא דמ~נא דאף חזינן
 ה''נ כן ~פי~. מדין הלוה ממעות לגבות הב''דרשאין
 לסדר מח~ב שבעיר הרב דבאמת דאף לומר לנויש

 העיר בני שקצבו אחר מ"מ בחנם' וקדושיןגיטין
 מוטל עליו נשואין חופת שיעשה דמי הרבשכרות
 כן לעשות רש~ן העיר ובני קצבחו' להרבלשלם

 בידם הרשות וא"כ קיצתן' על להסיע ב~םדהרשות
 שיהי' ~י וקדושין גיטין לסדר אחר לאיש להניחשלא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

בידם
 לכ~פ~

 שבאמת אף א"כ קצבת~' ל~רב לשלם
 למח~ת יש מ''מ בחנם' ק~ושין לסדר הרבמח~ב

 תקנות יתבטל ~קידושין יסדר ש~וא שע''י~אכסנאי ב~
 בידם יהי~ שלא~עיר

 במ~
 לכ~פו.

~~~~
 דהנ~ בז~' לדון שיש מה

 ברמב''ם מב~אר
 תרומות מ~לכ~תפי''ב

 אדם יתן לא כ'' ~לכ~

תרומ~
 לש~מר

 גית~
 לשומר בכור ולא

 עדר~
 ~רשאי וכו',

 סלע לך ~א אחר לישראל לאמרישראל
 ז~

 ~תן
 בתו. בן הכ~ן לפל~ניוכו' תרומ~

 ולכאור~
 לפי ל~בין' צריך

מ~
 ~ילך דאמרינן

 מקודשת' לפלו~ ו~תקדשי מנ~
 ז' דף קידושין ש"ס ~ין כנעני ~בד מדיןונלמד

 פל~ני א~תו כאלו חשוב פלוני בשביל שנותן דזה~ע''א~'
 ~י זוז ליתן לכ~ן שאסור כמו נימא ה"נ נותן'הוא
שיתנו

 שיתן בעינן ואנן כמכר חשוב דזה המתנות' ל~
 שיתן כדי זוז לו נ~תן אם נימא ~''נ בחנם' ~מתנותלו

 כאלו חשוב בת~'לבן
 לו. נותן הכ~ן בתו בן אות~

~~~~
 נראה

 ד~נ~
 כ"א' ~ל' ברמב''ם שם מבואר

 כש~יובד''א
 הבעלי~

 לא' א~תם ליתן רוצים

מש~
 ואמר בחנם ~כו' אלו כה~ם

 ותן הילך חביר~ ל~
 חלק ~ילך ללוי או לכ~ן שאמרו הבעלים אבללז~'

בטובת ז~
 ~נא~

 בכ''מ ועי''ש אסור' ~''ז
 דמקור~

 (רמב"ח) ~ירושלמי' וז''ל דדמאי פ"ומירושלמי

~~ב"א~
 ~נאה בט~בת מעשרותיו אדם נותן אומר

 ואיש דריב"ח טעמא לאו וכו', נותן אדם איןורי''א
 קדשי~את

 שירצ~ מי לכל יתנם רי''א י~י~ לו
 וכו',

מת~תא
 פלי~

 סלע ~ילך לישראל ישראל אומר ר"י על
 לה פתר כ~ן' בתי לבן בכור ותןזה

 ברוצ~
 ליתן

 סלע ~ילך אמר ו~ואכהנים לש~
 ז~

 כהן. בתי לבן וכו' ותן
וע"ש

 במר~~
 נפרש ~ר"מ דלשיטת פנים

 דאמר האהירושלמי דב~
 ברוצ~

 מי~ת ד~א דהיתירא ~טעמא לז~'או לז~ ~יינ~ כהנים' לב' ליתן
 בחנם ליתן רצ~

 וז~ ע"ש' מ~ןלא'
 אין הסלע לו שנותן

 ~כוונ~
 שנ~תן

ל~
 בחנם נ~תן נותן ש~וא ש~מתנות המתנ~ת' בשביל
 ~סלע לו שנותן שמחמת רק בחנם' לו נ~תן ג''כ~הסלע
 המתנות נ~תן הואבמתנ~'

 לז~
 ש~~א

ש~. ~מיש~ חפ~

~~~~~~
 רצונו אין כסף רצי דבעד כון לומר' נראה
 ~וא מש~~ם ולאחד אחד' לשוםליתן

 רוצ~

 א''כ בחנם'ליתן
 ה~

 נגד ~כסף
 שרצ~ ז~

 בחנם ל~ ליתן
 חש~ב בחנם ליתן שר~צ~ ~לז~ יכ~ל' אינ~זה

 יכ~ל' כז~
 הכסף חש~ב א"כ בחנם' המתנות ל~שיג שיכ~לכון
 כמבואר ממש בו שאין מסייע וחשוב יכול אינוכמו
 דף ב''ק התוספ~ת סברת וכעין צ''ג. דף שבתבש''ס
ס'

 ~ע''א~
 ליבה ד"ה תוספ~ת

 יש דאם הרוח' וליבת~
 ~ר~ח חשיב ללבות ~י בו אין וברוח ללבות כדיבליבויו

 ממש. בו שאיןמסייע

~''~~
 בעצמ~ ~כ~ן

 אף דהיינ~ גונא' בכהאי אף אסור
 לאחד בחנם נותנים היו ש~בעלים ידועאם

 סלע לתת לכ~ן אס~ר כ~ניםמשני
 שיתנו ~י במתנ~

המתנות
 ~גרנות' בבית ~מסייע כהן דחשוב בחנם' ל~
 בשביל~ נותן אחר אםדדוקא

 יתן בעצמו ש~כ~ן ~לא
 המתנות בשביל נותן כאל~ דמיחזי ז~'בא~פן

 וז~
 אסור

 ~' דף קדושין ת~ספות ~~ין כמכר.דחשוב
דארווח בד''~

 ל~
 ע''ש. ר"ת שיטת זימנא

~~~~~
 ל~רב ~קצ~ב שכר בין נכון חיל~קיש

 שהמה ~טאקסיא דשכר ~~ומ~'משחיטות
 להרב' לפרנס מח~יבים לאשר בחנם הואנ~תנים

~~שאל~
 אם אבל בחנם. ג"כ הוא להם פוסק ש~וא

 לנ~ שיש אף קידושין' מסידור נ~טל~רב
 שאין לומר

 ~קידושין מסדר ש~וא רק ~סידור בעד נ~טל~רב
 כון רקבחנם'

 שב~
 ו~טילו לפרנסו מח~יבים ה~ר

 ונתנו ~קצוב סך לתת מח~יב ~חתונה שעושהשמי
 לז~ת~קף

 ויסדר ל~ורות ראשו ירום לא אדם ששום
 שאסור אף לו' ~קצוב סך ל~רב ינתן טרםקידושין
 יחשב שלב~שת כון מ"מ בז~' העיר תקנתלבטל

 א''כ ~קידושין מסדר בעצמו שהוא שכיון~רב בפ~
 מש''~ קידושין' ~סידור בשביל שנוטל מחזישנ~טל ז~
 אין

 גבול. כמשיג האכסנאי ל~רב לדוןבידינו

 עם ~לדון לריב לו אין בעצמו שהרב לנו'~~~~~
 אסור ש~כ~ן כמו קד~שין' לסדר בגבולושבא ז~

 דמיחזי משום חנם ~מתנ~ת ~קבל במתנה דמיםלתת
 יריב ~רב אם ה"נ כן ~מתנות' בש~לכנותן

 בז~
 י~י'

 קידושין הסידור בעד דמים שנוטלמחזי
 וז~

 י~י'
 להאכסנאי להניח שלא בידם ~~ר אנשי אבללבושת'
 כפייתם. כח מ~ם ינטל שלא כדי קדושיןלסדר

~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

.~~~ 
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~~
 תוארה' זה ~פני כת"ה הק~בו אשר המשפט דבר

 את רבים קב~ו הרב פטירת בעת אחתבקה~ה
 ע~יו סומך היה חיותו ח~ם בעוד אשר הרב'חתנו

 ז''~' הרב חותנו מקום ממ~א ~ה~ות ~~ם'בהוראות
 נג~י ה~נו בנין רוב כ מח~קות ~שני נתח~קוועתה
 אחר. ברב ירצו מנין רוב ואך הרב' בחתן יחפצוהעיר
 אחת' ~דיעה הסכמו ~א בזה ~דון נקראו אשרוכ''ת

 חכמים רצון ו~מ~אות בזה' דעתי חות ~דעתורצונכם
 היוםאבא

 דב~הם כ ~ען תורה. דעת דעתי ~הג~
 בחתן ~בחור דעתו מכ''ת מי אדע ~א סתומיםבאים
 ~היפך' ~דון שנוטה ומיהרב

 ע~
 ~א אנכ גם כן

 הרב בשם ורק אמרו בשם~קרוא אוכ~
 המצ~

 את ~מנות
 דברי' ואערכה אקרא המשיב הרב ובשם הרבחתן
 ~רכה כנ~חם ~עם כעוזרפעם

 וזה תורה' ש~
 הצור.בעזר הח~

~~~
 חותנו הרב פטירת בעת אם

 ז"~
 בקב~ת היה

 דין ~יח ב~ן' רוב ~ו חתמו ועתה מנין רובחתנו
 מנין דהרוב בתוק~ה' הקב~ה ד~כ"ע בוששצ~ך
 וה~ בהן' ~ח~ור יכו~ן ~נן מק~ם אותושקב~ו

 ~ו יש
 שנדבר דכון ~ומר ו~ן בנין. ורוב מ~ן רובא"כ
 המנהג הוא וכן רבנות' כתב~חתום

 בכ~
 תפוצות

 ~הך דמיישרא~'
 דע~

 השטר את ~ו שתכתבו מנת
 רק ~נו דזה ובשדה' בשטרדח~ר

 בע~
 שת~ה מנת

הנתינה
 הכתיבה' בתנ~

 וכו~
 שאין

 יכו~
 שטר ~כתוב

 ונכתב בו שחזראחר
 ע~

 מהשדה המתנה התנאי'

 ואף בטי~ה'ממי~א
 שהביטו~

 אמ~נן הנותן מצד בא
 מצדו באמת היה מהכחיבהדהתנאי

 שכ~
 נכתב ש~א זמן

 יכו~יהי~
 זו~ח. ~א התנה עצמו ו~טובת בו' ~חזור

 במקום דאף קרקע בשכרות ~ן ק~מא טעמאומהאי
 דמנהג אף ~חוד' בכסף קונה שטרשכותבין

 ה~
 כאי~ו

 מפורש' תנאיהיה
 דמכ~

 המוכר התנה ש~א כון מקום

תנ~
 בפירוש

 ע~
 כתנאי חשיב ~א המנהג מצד מנת'

 ~ו ~כתוב ירצה ~א שאם השוכר מצדרק
 יוכ~

 ~חזור
 אב~ שכרחי' דמנהגא אדעתאו~ומר

 כתנאי זה אין
 וכון ובשכרות' בשטר שיחזור המשכר מצדמנת ע~

 דעתיה סמכאדבשכרות
 ב~

 בכסף שפיר קנה שטר
 ברור. וזה~חוד'

~~~~
 פטירת בעת בתח~ה היה אם ספק דהיה היכ
הרב

 ז"~
 מקומו' ~מ~אות חתנו שקב~ו מ~ן רוב

 ספיקא' ספק מטעם ~דון בזכותו המצדד הרבשרצה
 ושמא מ~ן רוב אז ה~ודשמא

~ 
 ואף ~בד' בנין ברוב

 מוציאין אין ספיקא דבספק הסוב~ם ~עת נימאאי
 דבין כון ובנ"ד ממון' חזקת משום רק אינו ~הממון'
 הממון יצא כך וביןכך

 מרשות~
 זה ~רב אם וחזקתם

 ~א אשר ~הרב ~תן ~כופם רוצים כשאנו חשובשפיר ברצונם' ~חן רוצים האחר ד~הרב דכון המשיב'הרב דב~ ~דעתי צדקו בזה ממון. חזקת ~יכא ~האחראם
 מחזקתו. ממון מוציא בו'יבחרו

~~~~
 רבים דהח~יטו דכון עוד המצדדהרב

מהאחרונים
 ז"~

 יש הרבנות התמנות דבעינן
 הרמב"ם וכמ"ש קדימה' דין~הבן

 ז"~
 מה' פ"א

 והיאמ~כם
 מהספ~

 דבקרב מקרא כהנים ותורת
ישרא~'

 שבישרא~ מינ~ דכ~
 ומה תחתיו' עומד הבן

 היה שאם ~הם היה ~א ובנים ואב~הו נדב גבידכתיב
 היה הם בנים~הם

 ק~מ~~
 שקו~ם היה ש~א אף

 ~~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~~ והגאון ו~תמר'כא~עזר
 בתשו'
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 דגם הא~ך ז"ל הרמ"א תשובת בסוף בשמוהנדפס
 חשובחתנו

 סופר חתם בעל הגאון ואך ע~"ש' כב~
 שאינו זה' בכלל אינו רבנות דע~ן נרגא בזה שדאז"ל
 יהיה ולו בקודש. שירותרק

 דה~
 דרבווחא ספיקא

 ספק עכ"פ הו"ל רבנות' בעסק וקדימה חזקה לבןיש ~
 ו~עת קדימה הרב לחתן לו יש דשמאספיקא
 דאזלינן הסוברים ~עח הדין ושמא ז"ל' אלוהפוסקים

 דפלוגתא ספיקא דספק בזה והא~ך ב~ן' רובבתר
 ממון. להוציא גם מהנידרבוותא

~~~~~
 אי ז"ל הפוסקים בין קדומה מחלוקת זה כ
 נגד כהמיעוט לי קים לומר המוחזקיכול

 לי קים לומר יכול דאינו הסוברים לדעת וגםהרוב'
 הרוב בתר לכ"ע אזלינן והיחר באיסור הנה הרוב'נגד
 כ"ה סימן ובחו"מ רמ"ב סימן ביו"ד ז"ל הש"ךכתב
 אחד מטעם מסכמים ~נם אלו פוסקים שהרובדהיכ
 רוב חשוב בסנהד~ן וד~קא כמותם' לדון רוב חשיבלא
 שבאים בכה~גאף

 ז"ל בדב~ו עיין טעמים' מש~
 לבאר בזה שנתחבטו ז"ל באחרו~ם ע~ן שם.בחו"מ
 מהחיבו~ם כהרוב לפסוק באים שאנו היכא ביןהחילוק
 כשבאים רוב דחשיב דיי~ים רובובין

 ולא טעמים' מש~
 הלב. על מתקבל יישובהעלו

~~~~
 דיומא בש"ס הנה הדבר' בביאור אמינא אנכ
 וש~ם צ~ך אומר אחד דרופא אמ~נן פ"גדף
 אבל צ~ך' אינו שאמרו לאלו שומעין צ~ך אינואומ~ם
 צ~ך אינו אומ~ם מאה אפילו צ~ך אומ~ם ש~םאם
 ר"ס דאמר ואף להם' שומעיןאין

 ת~
 ומאה כמאה

 בחר אזלינן אומדנא לענין אבל עדות לענין ה"מכת~'
 הכא אבל דממונא אומדנא לע~ן ה"מ דיעות'רוב
 ז~ל הקדמו~ם בזה נתקשו וכבר כו'' הוא נפשותספק
 אח~ו' ניזול לא למה צ~ך ~נו אומ~ן דהרובדכון
 הרוב דאם הרוב אחר דהולכם דקיי"ל בסנהדריןוכמו

 פקוח שכן וכל ועשה' ~בקום אותו הורגין~מחייבים
נפש

 דה~
 תעשה~. ואל שב

~~~~
 דסנהד~ן' להך דמי דלא בררתי בחידושי אנכ
 הרוב עפ"י נפשות דיני דנים א~ו שפירדהתם

דה~
 הכ"ג פי על רק דנים דאנו קמן' דאיתא רובא

 דדי~שנחוועדו'
 ~ון מקראי' לה ~יליף בכ"ג נפשוח

 על ד~ן מיתה אותו מח~בים הדיינים מאלודהרוב
~הם

 דה~
 כל כאילו וה~"ל קמן' דאיתא רובא

 מחייביםהסנהד~ן
 אות~

 דאיחא דברובא ככולו' דרובו
 אח~קמן

 כחיב. להטות רבים

~"~~~
 שאומ~ם רוב לפ~נו שיש אף דרופאים בהך
 קמן' דאיתא רובא חשיב לא מ~מ צ~ך'אינו

דה~
 מאתם כשישאלו אח~ם שרופאים להיות יוכל
 על נדון חיתי דמהיכ הרוב' הם ~היה שצ~ךיאמרו
 לי דמה רובא' בתר ד~זול לומר לפ~נו שהם אלופי
 ורק לפנינו' דיעות חילוק שיש כון אח~נא' לי מההם
 יש צ~ך שאינו אומ~ם שלפ~נו הרופאים שרובדכון

 כל מתקבצים היה ואם הוא' כן ש~ב~הםאומדנא
 שאינו כמותם אומ~ם רובם היה שבעולםהרופאים
 מרובא גרע דעוד פשיטא זו אומדנא אמנםצ~ך.
 הארכחי וכאשר בנפשות' מהני לא דג"כ קמןדליתא
 החילוק לבאר בחי' והארכתי אחר' במקוםוהעליתי

 ואכמ"ל. לש~ם' אחד רופאשבין

~~~~~
אמינא

 ד~ה~
 דדוקא ז"ל' הש"ך סברת

 היכ גם רוב חשוב לפ~נו שהםבד~נים
 רובא האיכא דמ"מ אחד' מטעם מסכמיםשאינם

 שאין לפ~נו שהם מהב"ד קמן דאיתא רובא~מחייבים
 רוב פי על לדון באים כשאנו אבל עליהם' רקלדון

 וספ~חיבו~
 חשיב לא זה באמת הנה ז"ל' הפוסקים

 כל ב~נו יש דכ בסנהד~ן' כמו קמן דאיתארובא

 כתבו לא מהחכמים ור~ם הדורות' חכמיספ~
 ורק אחרון' לדור בספרדב~הם

 דה~
 דכון אומדנא

 אומדנא יש כן' פוסקין לנו הנ~עים הפוסקיםדרוב
 או ודור דור שבכל ישראל חכמי דכל הדעתוהשערת
 דרופאים. בהך וכנ"ל כמותם' ד~ן היו רובםעכ"פ
 וכן י"ל שפיר קאתינן' אומדנא מטעם דרקוכון
 המחב~ם כשהרוב דרק אינו דזה נוטה הדעתבאמת
 מטעמים שבאים ~יכ אבל אחד' מטעם באיםז"ל

 לא רובא' ליכא מהם אחד כל דעלחלוקים'
 ה~

 אומדנא
כלל.

~"~~
 דעת ~עמים' משני לדון שבאנו שלפנינו בנדון

 הסוב~ם ודעת לחתנו חזקה דישהסוב~ם
 לגמ~' חלוקים טעמים דהמה בנין' רוב בתרדאזלינן



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ ~~י~~  לי ויש ז"ל. הש''ך בשם וכנ"ל לרוב' לאצטרופי חזילא
 עודבזה

 הרהו~
 אצלי עוד באו לא ולאשר רבים דב~ם

 וכל קצרתי' הבחינהבכור
 הנ"ל להרב להשיב כתבתי ז~

 דעתו. פיעל

~~~~
 יוכלו שלא דלע~ן בזה' מינה נפקא אין לדעתי
 בחתן שרוצין בנין הרוב את לכוף מניןהרוב

 בעצמו הספק דזה בספיקות' להרבות צ~ך ~נוהרב
 ב~ן' רוב נגד חשוב מ~ן הרוב אי דרבוותאפלוגתא

ו~
 מצאתי לא מנין' הרוב את יכופו ב~ן שהרוב לע~ן
 המדב~ם ראש בזה' דרבוותא ספיקא החיפושאחר

 יכופו מנין שהרוב יתכן שלא רק כתב ~א ז"להרא''ש
 אבל הרבה' בעול ונושאים שנותנים העשירים בניןרוב
 ביאר וכאשר העיר' כל את יכופו שהעשי~ם להיפוךלא

 בתשו' המובאים מהתקנות וגם ז"ל הסמ''עדב~ו
 בתר לילך שלא ורק זה' היפך במשמע ~נו ז"למהר''ם

 ב~ן. רוב נגד מ~ןרוב

~~~
 מכל יותר ב~ן רוב שמחשב ז"ל המהרשד"ם
 למע~ן כמבואר י~ו את שכל אולי ז"ל'הפוסקים

 שמאי בית דעשו מהך ראיתו דעיקר ז"ל'בדב~ו
 המנין שרוב רק אינו טפי' דמחדדי משום~ב~הם
 אבל יעשו' שלא ולהכריחם נגדם להכ~ע יכולים~נם
 ולהכריח להכריע רוב יחשב הב~ן רוב שרק להיפךלא

 שמאי בית עשו זה דמטעם למ''ד דגם מ~ן'הרוב
 עיין ~ב~~ם' עשו ודאי הלל דבית פשיטא~ב~הם'
 אין דרבוותא' ספיקא וליכא שם דיבמות פ''קבש"ס

כאן
 וכמובן. ספיקא לספק לאצטרופי בז~

~~~~~~
 חשובים הרב בחתן ג"כ עתה החפצים אלו אם
 המנין רוב שכנגדם בצד יוכלו שלא ב~ןרוב
 דרבים דכון והמנגד ~משיב הרב מ''ש הנהלהכריחם'

 על וסומכם שנמשכו משום רק בדעתם גמרו לאמהם
 רבםדעת

~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 שדעתו שמאמינים

 לדעתי' ליתא לרוב' דעתם לחשוב אין האמיתית'הוא
 שפיר שיהיה' טעם מאיזה יהיה כן עתה שדעתםדכל
 רמ"ב סי' ביו''ד ז''ל בש''ך וע~ן הרא~' במ~ןנחשב
 ~אות והיתר איסור הנהגתבקיצור

 ו'~
 להדיא שכתב

 הרבדאם
 והתלמ~

 להם מונים אחת לדיעה מסכמים
 הרב שמלמדו ובשעה רבו לסברת צ~ך הוא אפילוש~ם

 וה~ עכ"ל' פיו על סומך הואה~ן
 וזה כמ''ש' מבואר

ברור.

~~~~
 בנין לרוב זאת לחשוב

 מפ~
 בזה עשירים' שהם

 דב~ לדעתיצדקו
 הרב שהכנסת דאחר האומר

 אין בו' ש~ם הכל שיד ופ"פ הבשר ממכסת עיקרהוא
 להעשי~ם.יתרון

~"~~
 בזה דאזלינן המצדד הרב

 אח~
 לכל הנתינות

 נושאים המה שהעשי~ם הקהלההצטרכות
 ז''ל מיימוני הגהות מתשובות לה ומטי הרבה'בעול

 ש~יו הקדמו~ם בימים רק אינו זה לדעתיו~ומה'
 נותנים היו לא ואם העיר' לשר מס פורעיםהקהלות
 העשי~ם ובלי יגרשם' גרש כלה עליהם נטל אשרכפי

 להעיר. מעמד היה לאא"כ

~"~~~
 היה לא אם גם ספק דבלי אלה בזמנינו
 שעיקר להעיר' מצב היה העשי~םביניהם

 ומשמשי התפלה בתי רק היא מהעירההצטרכות
 היה העשי~ם ובלי ו~ומה' ושמשים חז~םהקהלה
 שהיו להספיק' יכולין ג"כ האח~ם בתיםהבעלי
 ליקח רבות במקומות נהגו באמתטעמא דמה~ מועטים' בדמים ו~ומה פשוט חזןשוכ~ם

 ז~
 לפי חציו

 בא''ח ז''ל בט"ז וכמבואר הנפשות לפי וחציהממון
 וא''כ י"ד. ס"ק נ"גסימן

 אח~
 שהוא הרב שהכנסת

 נגדהעיקר
 ש"~

 סכ"ד שם באו"ח וכמבואר ו~ומה
 בבחירתו יתרון אין בשוה' נושאין שכולם מדב~םהיא

 וכנ''ל.לעשי~ם

~~~
 ב~ן רוב שהם היכ רק בנין רוב א''כ נחשב
 ב~ן מרוב עדיף עוד שזה ובמעלה'בתורה
 בנין גם ועכ"ז ז"ל. במהרשד"ם~ וכמבוארבעשירות

 בררתי וכאשר מ~ן' הרוב את לכוף כח להם ~ן~ה
 שמאי דבית דיבמות' דפ''ק מהש"ס למעלהוהוכחתי
 עשו בודאי הלל בית מ"מ טפי ומחדדיח~פי

 שכמו ורק~ב~הם'
 כ~

 יכולין מנין הרוב אין להיפוך
 המה ושקולים אלו. ז"ל הפוסקים לדעת אותםלכוף

 להתפשר. ומוכרחיםוצ~כם

~~~
 רוב ולחשוב לדון ד~ן ולהזכר' לעורר ר~תי זאת
 ונמנו יחד במעמד כולם כשהי' רק בנין אומנין

 ז''ל במהרשד"ם וכמבואר זולת' לא אלו על אלוורבו



~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
~~~

 סי'חיו''ד
 וז~ ע~''ש' פ"~

 מעיין לכל וברור פשוט
 ב~ן רוב נגד מ~ן רוב י~י' אז ואםב~לכ~'

 ~תור~
ובמעל~

 אחד ואין ~ם שקולים כ מבואר כבר וכנ"ל
 וכמש"ל. ~אחר. את לכוףיכול

~~~~~
 ע~ן

 מינ~לע~ן קדימ~ להבן דיש ~עיקר לדעתי החזק~
 שממלא וכל אחר נגד הרבנות

 קודם ~בן שבישראל מינוי דבכל כו'' אביומקום
וכמבואר.

 ולחלק לדון ז''ל חת''ס בעל ~גאון שרצ~ ומ~
 בקודש' שירות רק דאינו לרבנות ~מינ~ם שארבין
 לדחות. יש ור~ותיו לפע"דליתא

 דמ~
 עזר ש~ביא

 גדול דכהן ע''ב דף דיומא בש"ס דאמ~נן מ~אוראי~
 אל יבא אשר מדכתיב משיח בכ~ן ולא תחתיו קםבנו
 לכל ילפינן ישראל דבקרבמקרא ~~ גדול' לכ~ן מיוחד קרא מצינו ולא מועדאו~ל

 וגם בישראל' ~מינ~י~
 משאר משיח כ~ן יגרעלמה

 כרחך ועל ישראל' מינ~

 קדוש~דמנ~
 בכלל אינם

 ז~
 גלי קרא דגלי גדול ובכ~ן

 עכ''ד. ישראל' מבקרב ללמ~ד אין גלי דלא משיחובכהן

 לא מבניו דתחתיו קרא דעיקר ב~יפוך' ~יא~~~~~~
 משיח כ~ן למעט ורק ישראל' מבקרב מקראנלמד דז~ תחתיו' קם בנו גדול דבכ~ןלרבות

 ז"ל ברמב"ם ועיין ישראל. מבקרב ~לוף דלאקאתי
 בנו קם גדול דכ~ן שכתב המקדש כלי מהל'פ"ד
 דעיקר כנ''ל ו~יינו ישראל' דבקרב מקראתחתיו

 ותחתיו נפקא' ישראל דבקרב מקרא גדול בכ~ן~לימ~
 אתא. משיח כ~ן למעט רקמב~ו

 גדול וכלל וז"ל' שכתב בתשו' ז"ל ~רשב"א~~~~~~
 ~בן ~י~ שאם המינ~ם עניני בכל ז''לאמרו

רא~
 ג"כ כו'' גדול כ~ן ואפילו אדם לכל קודם ~וא

 קדוש~ דמינוי ראי~אין
 דכהן דרבותא ז~' בכלל אינו

 גדול דכ~ן היא,גדול
 לכתחל~ מ~ו~

 מאחיו גדול שי~יה

בנ~
 ו~ו~ ו~ו'' ובחכמה

 כל לו אין בנו דאם אמינא
 קודם. ממנו ~גדול ~אחר ~אלו~מעלות

 ביומא ~ש"ס~~~~~
 דשלש~

 מלכות כתר ~ם כת~ם

וכ~ונ~
 כתר אבל לבני~ם מו~שים

 היא ד~כוונה לז~' לדעתי כלל ע~ן אינו הוא'~פקר תור~
 ישראל דכל לבנים' ~יא ירושה תמיד מלכות דכתררק

 וכן ד~וריות' בירושלמי ו~איתא למלכות ~םרא~ם

~תר
 כ~ונ~

 כ~טן א~רן של זרעו מכל דכ~''ג לאו
 כתר אבל לדורות. ~ם כ~~םכגדול

 ירוש~ אינ~ תור~
 אחר רק ואם מקומו' שימלא דבעינן לרא~' אלאלכל'

 וכמבואר. לבנים' ירוש~ אין ~רא~'הוא

~~~~
 שיהי~ חתנ~ לע~ן

 ראיותיו כל באמת קדימ~' לו
 ~גאוןשל

 מו''~
 דאם ראיות' אינם ז"ל שאול

 ~נו, ג"כ נקרא חתנואמנם
 ~נ~

 ~מינ~ לע~ן
 מטעם

 וירוש~נחל~
 בתורת שאינו וכל על~' קאתינן

 נחל~
 אין

 כש~וא ~בת בן ורק קדימ~'לו
 ~רא~

 ממלא ~וא
 ש~ם כון דמ''מ ב~ם' לו שיש אף ~זקן ~אבמקום
 בן אח~~ם ל~קודם חוזר מקומו למלאות רא~םאינם
 וכמבואר נחלות' סדר פי על ~קרוב שארו ש~וא~בת
 נחל~ אין בן במקוםדרק

 צ~ך ~יה ולא וב~~. לבת
~גאון

 מו"~
 ~בת דבני מרחוק עצות ל~ביא שאול

 דמסדר ב~ם' ג"כחשובים
 נחל~

 נלמד. ~וא

~~~~~
 לקיים כתבתי אחרת בתשובה כ

 דב~
 ~גאון

 באתי. אחר ומצד מטעמו לא אולם~נ''ל
 ד~נ~ ו~יא' בדבר לחלק איפוא~צאתי

 בירושת
 ישב~ם ב~

 בקבר אביו את יורש ד~בן ~א' טעמים' ש~
 ומ~''ט כבנים' חשובים ב~ם דבני ו~ב' לב~ו,ומו~ש
 פרק דב''ב בש''סאמ~נן

~ 
 בנכסי שמכר דבן שמת

 ד~בן אביו' מת ואח"כ אביו בחיי ומת אביו בחייאביו
מו~א

 מכח אנא דא"ל הלקוחות' מ~
 אבו~

 דאבא
 ע~"ש.קאתינא

~~~
 דרק ~ראשון, לטעם בכ"מ אנו צ~כן עכ"ז
 שבתו אף לבתו קודמת ~בן בתמ~''ט

 ומתו ב~ם שני לו ש~י~ דמי קיי''ל כן וכמומכחו, בא~
 בת' ואחד ב~ם שלשה ה~ח ואחד אבי~ם בחייש~~ם
 משום ו~יינו מחצה. ל~בת יש ~זקן אביהםדבירושת
 ומורישים ~ורשים' קיימים ~ב~ם כ~לודחשבינן

 ~יורשתלבתו ז~
~~ 

 שבא~ אף לבתו א''כ ו~ן לב~ו.
 אחיו' נגד עומדת כאילו דחשבינן אחר כלום'מכח~
 לבתדאין

 במקו~
 בז~ ו~ארכתי כלום. בן

 ואכ''מ
~ביאור.

~~~~~
 ירושת לענין צ"ל לפ''ז

 דאף ו~שרר~' ~מינ~
 רא~ד~נו

 חשיב לא
 לגמ~

 ~י~ לא כאלו
 שאינו דכון רק ~יורש מ"מ ש~וא ורקכלל'

 רא~
 ואינו



~ ~ ~

~ ~ ~

~י~ן
~ ~~~~

יכו~
 קודם ~היותר ממי~א אח"כ חוזר המקום ~מ~א

 הבת בן רא~ ~יה ~א שהבן היכ היה דא~"כזו~תו'
 ~רושת באתה ש~א שנאמר ד~פ"ז ש~ם' הבןובן

 המינ~
כ~~

 ~נו הנה זו' ירושה ~ענין היה כ~א והיה ~הבן
 ו~ן הזקן~ אביהם מצד רק ~~ם אינם המתונ~ו

 וכמובן. הבת מבן הבן ~בן א"כיתרון

~~~
 המ~וכה' ירושת ~ע~ן

 ישרא~ דכ~
 ~מ~כות רא~ם

 רא~ הבן א"כוהיה
 מ~כה' ו~א דמ~ך הבת' ו~א

 ~השוות ~פ"ז ~נו היה האב בח~ הבן שמת כוןמ"מ
 רא~' דאינו פשיטא שמת דכון הבן' בן עם הבתבן
 המת גם ושפיר ממי~א דנופ~ת ממון ~נחלת דמיו~א
 משא"~ בקבר'יורש

 שיהיה דבעינן הכא
 דוקא' רא~

 יורש אינו דבכה"ג תימאאי
 כ~~

 יורש דאינו פשיטא
 יתרון דאין קאתו הזקן אביהם דמצד ואך בקבר,זה
 זו ירושה ~ן א"כ ויהיה וכנ"~' הבת מבן הבן~בן
 ו~א שמענו ש~א מה נח~ות' סדר משאר בסדרחלוק

 מהפוסקים אחד שוםאשתמיט
 ז~~

 כן. שיאמר
 ~ומר צ~ךכרחך וע~

 כנ"~
 ירושת דגם

 המינ~
 והשררה

 שאינו דכון א~א רא~' שאינו ~זה גם ממי~אנופ~ת

יכו~
 וכנ"~. ומו~ש יורש א"כ ושפיר חוזרת' ~קב~ה

~~~~
 הנ"~

 דהבע~ דאח~ חתנו' ~ענין אמינא
 ~ו יש

 פירות ~ע~ן בחייה אשתו בירושתזכות
יורש ובמות~

 הכ~
 חותנו' מקום ממ~א שפיר ~ה' א"כ ~ו

 ד~רושת שבררנו~אחר
 נופ~~ המינ~

 ~שאינו גם ממי~א
 ~ה שיש כוןרא~'

 הרא~ בע~
 זוכה הו~מתו ועטרה

 ורק ~ה' שנפ~ה בירושה זכות ~ו שיש אותו מצדבה
 הבת שמתהדהיכ

 ~שהיא~
 פשיטא אביה' בח~ אשתו

 ד~ן בירושתה' זכות שום ~ו אין מק~םשמתה דאח~ בזה' וק~מה זכות שום בע~ה ~חתנו ד~ן~ן
 קדימה' שום ~ו אין חתנו שהוא ומפאת ברא~'יורש הבע~

 ונח~ה' ~ירושה ענין זה א~ן בנו ג"כ נקרא דחתנודאף
 ודו"ק. ~מע~ה' שבררנווכמו

~~~~
 הרב דחתן ש~פנינו בנדון עכ"ז

 ז"~
 רק הוא

ב~
 רמ"ב סי' יו"ד בש"ע מבואר שנה' למ"ד

דכ~
 ~מ' הגיע ש~א

 שנ~
 שיש במקום ~~ורות ~ו אסור

גדו~
 בש"ך וע~ן רבו' שאינו אף ממנו

 ז"~
 דעת שהביא

גדו~
 הקדמו~ם

 ז"~
 בש~ם דגם

 כ~
 הגיע ש~א ~זה שאסור הכ ~נאבינה ~י~ הגיע שהשני

 ~ש~
 הוראה

~הורות.

~"~~~~
 ~מחות הרב ~חתן דא"י דפשיטא כון א"כ
 המנהג ~פי אף ב~ר ~דור יבא ש~אבזה

 ~חתנו אסור ~היה רמ"ה' בס"ס בש"עהמבואר
~הורות

 כ~
 שאינו

 גדו~
 ממי~א מהאחר'

 יתבט~
 חזקתו

 הדעת וכן נימא אם ואף ו~הורות. ~דון הואשעיקרו
 ~הורות ~ו ומותר זה ש~ך ~א בגבו~ו בא דכשזהנוטה
 דעי"ז דכון דנימא או בכה"ג'גם

 יתבט~
 חזקתו

 זה גם פרנסתו~קופח
 ~כ~~

 סי' בש"ך המובא המנהג
 שםרמ"ה

 מ"מ ~מחות~ דיכו~
 י"~

 יש דלהאחר דכון
 שהגיע נגדו זו מע~ה~ו

 ~ש~
 בו שאין מה הוראה

 יתירה מע~ה שחשיבבחתנו'
 כ~

 ש~א ~זה שאסרו עד כך
 הזו ~גדו~ה המע~ה במקומו' ~הורותהגיע

 החזקה ו~~ות כח נגד~הכ~ע תוכ~
 ש~

 חתנו.

~~~~
 הרשב"א דברי בביאור ~מע~ה שכתבתי

 דכהןדרבותא ז"~
 גדו~

 שיש
 היא לבנו' חזק~

 דבכהןמשום
 גדו~

 שיהיה ~כתחי~ה מצוה
 גדו~

 מאחיו

 ~ו שאין אף ~בנו קדימה יש ואפ"ה ובחכמה'בנ~
 וראיה עזר אין ~ו, שיש אחר נגד גם הנקוביםהמע~ות כ~

 המע~ות נגד גם כח ~ה יש דחזקה דחזינן זה'נגד
 בכהןשבעינן

 גדו~
 דהתם מהמובחר. ~מצוה התורה מן

בכהן
 גדו~

 מבניו. תחתיו כתיב בהדיא קרא

 מכ~~~
 זו ~סברא ברורה ר~ה ~י שאין כון מקום

 ~א זה הנה כן' ~ומר דישורק
 יוע~~

 ~ע~ן רק
 הרב בחתן הבוח~םשא~ו

 ז~~
 מצד ~כוף יכו~ין ~נם

 בהאחר' ובוח~ם בו הממא~ם מ~ן ~רובהחזקה
 ~הם יהיה ~א אם ואף נפקא' ~א ספיקא מ~ימ"מ אב~

 אין ב~ן' רוב ו~א מ~ן רוב ~א בחתנו הרוצים~אותן
ב~

 אח~ ~רצונם' אותם ~כוף הרוב
 החזקה דמכח

הו"~
 והנראה ~התפשר. איפוא וצ~כם וכנ"~' ספק

 כתבתי.~פע"ד
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 וו~~~~~~
 ~~ו.

 ה~ע~~~~~~
 בזה ~י לשית עלי קשה מאוד כ ואף

 ראיתי לאשר אך אתי' הכמוסים טעמיםמכמה
 צווח והאברך למא~' היא גדלה אשר הזאתהמבוכה
ככרוכא

 באפש~ ושאין לנשמתי ~ לגופי ~
 עם לדור

 האמתלאות כל לברר ורוצה בעולם' אופן בשוםהאשה
 ~ רמיה' ברוחו ואין דובר ב~דק כ בב"דשלו

 פי על
 לגרשה~ ומצוה יהודית דת על כעוברת היאדין

 קט~ו. סי' בש"עכמבואר

~~~
 למשפט עמדו כבר כ רואי אח~ ראיתי הלום

לפ~
 שליט"א לבוב אבד"ק המפורסם הגאון

 לחוש ונסתפקועלה
 לדב~

 בהשמטות סופר ~חתם
 כרחה בעל לגרשה דאף שכתב ר"ג' סי' משפטלחושן
 וביחוד וז"ל וסיים התראה'צ~כה

~ 
 לומר מקום יש

 רק ח"ו פ~צות מחמת עושית ש~נו כזהדבנידון
 מו~ם עלמא כולי פתיות'מחמת

 לכן התראה' דצ~כ~
 וסיים כרחה. בעל לגרשה יוכל דלא אומרגמרתי
 ירצו אם אשתו' על אחרת אשה לישא לו להתירדלענין

רב~
 בהלכה. מקום יש לו' להתיר הזמן

~"~~~~~
 היא חשודה שלאו נחליט אם דגם נראה
 גם פ~יות' מחמת רק פ~צות ע~ניעל

 תרצה לא אם אחרת אשה לישא לו להתיר מקום ישכן
 ~וע הנה בעולם. פיוסין שום ~י על פיטו~ן גטלקבל

דב~
 סימן העזר אבן ערוך בשולחן הובא מה~"ק

 לזנות שמותר וסברה שזינתה אשה וז"ל'קע"ח
 מתכוונת שהיא דכון משום הטעם יע"ש. כמז~ההיא ה~

 במה~"ק שם יע~ן תח~יו' ומזנה באישה מעללמעול
 זה פי עלשהסביר

 ד~~
 מהלכות שני בפרק הרמב"ם

 ברצונה זינתה אם אביה שהשיאה קטנה שפסקסוטה
 שלא שוגגת לך שאין ופשיטא לבעלה' אסורהשהיא
 דאם קאמר הכ ואפילו כקטנה' בדבר איסור שישל~ע
 שהיא כל ודאי אלא לבעלה' אסורה ברצונהזינתה

 לזנותמכוונת
 ה~

 עכ"ל. לבעלה אסורה היא

~~~~~
 דת על עוברת לענין דגם כ"ה סוטה בש"ס
 התם להו דאיבעיא הבעל' בקפ~תתליא
 או מקיימה לק~מה הבעל רצה אם דת עלבעוברת
 רחמנא תליא דבעל בקפ~א אמ~נן מי מקיימה,אינו
 כון ~למא או קפ~' לאוהא

 דקפ~
 ופירש קפיד.

 על בהכ' למקפיד דבעל דאורחא כון כלומר ז"לרש~י
 הבנה לזה ~ן ולכאורה לגביה. קפ~א נמי האכרחיה
 קפ~א ~חמת הוא דת על עוברת דאיסור נאמרדאם
 ~ך מקפיד' שאין בפנינו וצווח עומד והואדבעל'

 מקפ~. נמי דהאי ~רחיה דעלנאמר

~~
 דב~ פי על לאשורו מו~ן דהדבר הענין

 הרמב"ם
 שתקפו מי וכן וז"ל' ~רושין מהלכות ב'בפרק

 עד והוכה עבירה לעשות או מצוה לבטל הרעיצר
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ש~ש~

 מדבר שנ~ר~ק עד או לעשותו ש~ייב ~דבר
 אין לעשו~ו'~~סור

 ז~
 עצמו אונס אלא ממנו אונס

בדע~ו
 וכון כו'' ~רע~

 שהוכ~
 כבר יצרו שתשש עד

 לרצונו.גירש
 וז~

 ~וא
 אדם שבו~אי ז''ל רש''י כוונ~

 אשתו ~~י~ שלא מקפידכשר
 י~~ת' מד~ יוצא~

 שאינו אומר ש~וא אף י"ל ~כמשום
 מקפ~

 אונס ~וא
 הרע.ביצרו

~~~~~
 שעש~ה נאמר אם אף

 כ~
 איז~ מ~מת

 מ"מפתיו~'
~~ 

 דאע"ג במ~~~ק מבואר
דהי'

 כונת~
 מ~מת

 פתיו~
דבעל. קפיד~ שייך ג~כ וקטנות

~~~~~
 לשיטו~ דאף

 וסברו כ~רמב"ם דלא ~פוסקים

 קטנ~דפית~
 לבעל~' ומותרת אונס ~שוב

 לענין אבל זנות' לענין דאו~תא איסור לעניןה~נו
 י''ל לק~מ~' מותר אם דת עלעוברת

 הני דמ~~
 אם דאףפוסקים

 עשת~
 קפידת שייך פתיות מ~מת

 שיטות כפי בעיא ~אי איפשטא דלא וכוןהבעל.
 ~רב~

 דמותר פסקו זה ומטעםפוסקים'
 לגרש~

 רוב לדעת
 בלא דגם~א~רו~ם

 ~ת~א~
 מ~מת אף לגרש~' מותר

 כן. הדיןפתיות

~~
 לנגדינו עומד

 דב~
 דב~א שכ' ~~"ס

 ~תרא~
 ~כא

 שלא ג~שום דרבינו ~רם שמוטל וממילאמצוה'

לגרש~
 לישא מ''מ כר~ה' בעל

 א~ר~ אש~
 ק' ב~י~ר

 א~ררבנים
 שמסרב~

 אופן' בשום פיטו~ן גט לקבל
 דאינו שכ' ורק ל~קל' צידד הואגם

 רוא~
 מבורר טעם

דמ~
 ~לא רבנים' מא~ ע''י ~~קנה לעקור למ~ר לנו

יכול
 ל~תרו~

 ב~.

 דלשיטו~~~~~~"~
 בלא דאף ~סוברים

 ~~רא~
 מצוה

 הבעל על לגזור בידינו איןלגרש~'
 ל~~רו~

ב~
 ולדור

 ל~שגי~ עמ~
 ~ו~ם לקול שומעת אם ע~ה

 ~וא ~לאומורים'
 שרוצ~ צוו~

 לקיים
 מצו~

 וזה ~ז''ל
 כ לו ל~~יר ~בעל שנו~ן מבורר הטעם בעצמו~וא

רוצ~
 לקיים

 מצו~
 עדים פי על י~ברר אם וכן ~ז"ל.

 ~מבואר כפי אשר דין פי על וכש~םנאמנים
 אופן בשום פיטורין גט לקבל תמאן זאת וב~ל הוא'כן ב~שאל~

 כאשר ממון פיוס פי על ולא ~צוי דב~ ידי עללא
 נוט~ דעתי גם דין' הביתישומו

 פיטו~ן גט ל~שליש

 ש~~ב~
 ישא וא~''כ ~רבנים' פשר כפי וממון ל~ולכה

 משלוש רבנים מאה ~יתר פי על בעיניו ~ישרהאש~
 לדבר ~נמנין מן ואני ק~ילות. ומשלושארצות

 זו' מצו~
 מו~~ק. א~ד רב עוד שיסכם באופןרק

 י~י~ו~~~י
 ~~ו~ ~ו~~

 ~ו~~ו
~~~~ 

 ~ו~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ו~
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 ~~~ו.

~~~~~ 
 כ כ~' עד תשובתי א~רתי אשר ~ל

 מב~ בע~ שכתי ל~ש ~יותימ~ת מע~
 לתת

 ב~יתר אשר רז"ל גזרו כ רו~' א~~ נשתטית'בהיתר

 לאסוף מ~צורךנשתטית
 רבנ~ מא~

 ~מנין על שיעמדו
 ~~ או~ו'ל~תיר

 ש~דבר ~זינן
 ~ז~

 נפסק לא עוד

 פסוק~להלכ~
 רבינו ~יקן לא כן דעת שעל שנאמר

 לז~ צ~כן ~יו לא ~ן ~י' שאםגרשום'
 ~פעם עוד

 כר~ך על רבנים.מאה
 ~כונ~

 כל לדמות בידינו ש~ן
 ~דבר ~פלס מ~צורך לבד נשתטית וכן נשתטית'עניני
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 גרשום רבינו תיקן זו כמו בנשתטית אם משפטבמאזני
 דעתו לפלס אנכ מי לנפשי אנכ ירא כן~ על לא,או
 ואין מחשבותי מחשבותיו לא אשר הגולה מאורשל
 עד י~עאתנו

 מ~
 ~גחלתו אכוה ופן דעתו' לפלס

חלילה.

~~
 שז~ ואמרתי נחמתיכעת

 להיות שלא רק
 הענין' מעמד לפלס לב על שום בלימהחותמים

 ומצו~ עגון' במקום שהוא זו במעשה שעיינתי כאןאבל
 א' סי' בא"ע בב"ח מבואר כ אחרי אמרתיגדולה'
 ב"ד עם דעתו הי' כך גופי' גרשום דרבינו בלשונושכ'

כשגזר
 גזיר~

 מצוה' במקום זה וחרם גזירה להתיר זו
 שיסכימו ~אחרונים בדברי שנמצאו מהומסתמא
 זה חרםבהיתר

 מא~
 של ב"ד מפי הם קבלו כך רבנים

 בהסכמת מתירין שאנו כון א"כ עכ"ל. גרשוםרבינו
 לומר דעתו סוף על עמדנו לא ח"ו אם אף רבניםק'
 ~~ תיקן' הי' דהכ אדעתאאם

 שעל התנה בפירוש
 תקנתו. יחול לא רבנים ק' ש~תירו זהאופן

~~~~~
 מהל' פ"א ~בלח"מ מובא ספר ק~ת סברת
 דרבנן בספיקא חז"ל ~קילו דמש"הממ~ם

 דלא מלאו יחשב ~או~תא בעצם דרבנן דאיסוראף
 בדב~הם ילכו שלא חז"ל ~תנו כך אפ"~תסור'
 על שמיקל יחשב ולא להקל' אלאל~חמיר

 חז"ל' דב~
 אופןדעל

 ז~
 בדבר ספק ~י' שאם תקנתם חז"ל תקנו

 חרם בגזירת נאמר נמי ~כ ע"ש. תקנתם יחוללא
 יתאספו שאם דינו ובית ~וא תיקנו שכך גרשוםדרבינו
 רב~םמאה

 וירא~
 והוא גזירתו. יחול לא ל~תיר להם

 דחשוב מקדש' דרבנן אדעתא דמקדש כל דמצינוכעין
 ב~ שי~י~כמתנה

 כן ירצו' אם ~קדושין ל~טל חז"ל
 בגזירתו התנה שתנאי גרשום רבינו חרם בגזירתנאמר
 לבטל' בכחם יהיה חרמו לבטל רב~ם ק' יבואושאם
 עמדנו לא אם אף ח"ו בכבודו פוגעין אנו איןושוב

 מתחיל~. ~תנה שכן כון דעתו, סוףעל

~~~~~
 הסכמו כבר אשר הצאן בעקבי לילך בי~נו
 נשתטית להתיר שלפ~נוהדורות

 במא~
 פו"ר ממצות ולבטלו לה~מיר עלינו אין ובודאירב~ם'
 אבינו יעקב כמו גבר מי כ ובפרט בראה' תו~וולא
 וע~ן ר"ל. מכשולות כמה ל~י לבא יוכל וח"וע"ה'

 בשע~ם נ~עבשו"ת
 למו~

 הגאון
~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 סי' אה"ע חלק לובלין אבד"ק

 שהביאכ"ה
 דב~

 כח יש האיך משולם' רב
 ב~

 הרבינו
 לאו איכא הא בנשתטית' לגזור ~גולה מאורגרשום

 שם ~שואל וכתב זרע'דהשחתת
 ליש~

 ~דבר דאטו
 זרע ~שחתת על שיעבור בטבע עצמו מצדמוכרח
 פנ~' שהי~ יוכח עזאי בן ו~לא אשה' בלאכשיהיה

מש"~
 וכתב תעשה. ואל שב רק ועשה קום ~~ לא

 כו'' דאיסורא מילתא למיגדר הי' אם זה כל אךהוא'
 דמשום הפוסקים שכתבו גרשום דרבינו בחרםאבל

 להעמ~ מהרא~ אין תיקן'קטטה
 במקום אף דבריו

 להיות מצוישהמכשלה
 שר~

 אש~ בלא
 אדם לב ~צר

 כח דאין משולם רב דעת וכה"ג כו'' מנע~ורע
 אמרתי לזאת ע"ש. לגזור הגולה מאור גרשוםרבינו ב~

 ואומר. ואען בזה' דעתי חוות הספר עםלהביע

~~~
 הח~ם לא גרשום דרבינו א' סי' בש"ע מבואר
 שמואל בבית ועיין החמישי' א~ף סוף עדאלא
שהביא

 דב~
 אלף אחר דעכשיו מזה שנ"מ הד"מ

 אתה ואין להחמיר שנ~גו מנהג אלא אינוהחמישי
 על מעמי~ן ספיקא במקום לכן בפני~ם' להתיררשאי
דין

 תור~
 ע"ש.

 ולכאור~
 ~דף סנהד~ן רש"י לשיטת

 מפני אלא בסיני ניש~ת לא ש~מנין דבר לכל ד"הנ"ט)
 מתן קודם ימים שלשה חשמיש להםשאסר

 דממילא ואע"ג ל~ם' להתיר הוצרך ימים ג'ולאחר תור~
 שאוסר ~וא ימים שלשה דהא היתרומשתמע

 וה~
 ב"ד במנין הנאסר דבר דכל קרא אשמעינןעברו'
 אחרת פעם למנות צ~ך לדבר זמן שקבעואע"פ

 ~זמן. כשעברלהתירו

~''~
 רק גזר שלא אף כאן גם רש"י לשיטת לכאורה
 ואין להתיר' אחר מנין צ~ך החמישי' אלףעד

 לבטל יכולב"ד
 דב~

 הימנו גדול אא"כ חבירו ב"ד
 (דף ביצה בתוס' וכן שם בתוס' ~לא כן אמנםבחכמה.

 ה~נו ימים לשלשת נכונים היו דהכתוב מבוארד')
 ועבר לזמן ~קצוב דבר אבל הש~שי' ביום התורהלקבל
 הי' שהטעם דאף נלמד משם רק מאליו' מותרהזמן
 ב~נו אין אפ"ה הטעם ועבר התורה קבלתמשום

 ע"ש.להתיר
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~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 דזה
 הזמן דבעבר רש''י דלשיטת בזה' תל~

 ה~נו ימים לשלשת ופירוש מתי~ן' אנואין
 מתי~ן~ אין הזמן שעבר דאף ללמד' ימים שלשתל~מן
 י"ל שפיר הטעם ובטל טעם מחמת שנאסר דבראבל

 קבלת משום הי' ש~טעם ~וע התם דגם ואףדמתי~ן'
 ימים דשלשת רש''י לפירוש מ"מ הטעם' ובטלהתורה
 מפורש הטעם ש~ן חשוב שוב זמן' קביעותהוא

 אין מש''ה דקרא' טעמא דורשין אנו ו~ןבתורה
 מחמת חז"ל כשגזרו אבל הטעם. כשעבר להתירב~ינו
 רש''י. לשיטת להתיר בידינו שפיר הטעם' ובטלטעם
 טעם מחמת במנין שנאסר דדבר דקי"ל למהוא''כ
 פ''ב ברמב~ם עיין להתיר' בידינו דאין הטעםובטל
 כ"ב' ס"ק תר''צ סי' במג''א וע~ן ממ~ם'מהל'
 דמתי~ן הזמן ועבר לזמן נאסר דאם נשמעוממילא

 התוספות. כסברתשפיר

~~~~
 ח~ם רבינו בשו''ת

 כה~
 חלק זצ~'ל רפאפורט

 אם אף תקשה דלכאורה העלה ג'' תשו'אה"ע
 לישא אסור יהא מ''מ בכה''ג' גרשום רבינו תיקןלא

 שלא שנהגו דבמקום ט' בסעיף שמבואר מטעםאחרת
 עליה' אחרת לישא רשאי אינו אחת אשה אלאלישא
 שנהגוד~ון

 ה~
 לומר צריך אלא כן. התנה כאילו

 ה~ מותר' אשתו וברשותדהו~ל
 מתחילה התנה כאילו

 דה~' אדעתא נמי לי' אנסיבא דהיא להיפךנמי
 כמ"ש אחרת' לישא רשאי יהיה הכרח ח"ודכשיהיה
 רשאי ד~נו בטעמא הנמק"י בשם שם מחוקקהחלקת
 היא דמוכח דאומדנא ו~''ל' ברשותה שלא אחרחלישא

דאדעתא
 דה~

 נמי להיפך א''כ כו', ליה אנסיבא
 עכ"ד. כו' היא דמוכח דאומדנאאמ~נן

~~
 החרם דמלבד נאמר אם בזה' לע~ן יש לכאורה
 לישא שלא השתעבדות עליו יש גרשוםדרבינו

 דאדעתא משוםאחרת
 דה~

 שנאמר רק ליה' אנסיבא
 הכרח יהיה שאם באופן רק היה לא ההשתע~דותשאף
 תנאי כמו זה חשוב א"כ רשאי' י~יה אחרת לישאבדבר
 וא''כ השתעבדות.בע~ן

 הי~
 על אם בד~ר ספק שיש

 לא אם אשתעבד כןדעת
 ה~

 תנאי' בקיום ספק כמו
 בקיום דספק ונטען טוען מ~ל' פט~ו במשל~מוע~ן

התנ~
 בתנאי. הוא והספק ~אי מכר כאן ~ש ~ון

 ישא שלא שנשתע~ד בודאי הוא החשתעבדותה"נ

 לא או השתעבדוח היה דהכי אדעתא ואםאחרת'
 ה~

 ודאי. מידי מוציא ספק ואיןספק'

~~
 על היתר למצוא מקום יש דלכאורה בזה הנראה
 ב~~ק בש"ס דמבואר מה לפי דנשתטית' העניןגוף
 שנפלה יבמה מעתה אלא דפרכינן ע''ב) ק~י~דף

 דאדעתא חליצה בלא תיפוק שחיןמוכה לפ~
 דה~

 לא
 לה ~חא דמינח סהדי אנן התם ומש~נן עצמה'ק~שה
 טן למיתב טב לקיש ~ש דאמר לקיש ~ריש דהו'בכל
 שאלו האומדנא לומר יש שפיר אצלו ומעתה כו'.דו
 ולא אח''כ נשתטית שתהיה קידושין בשעת יודעהיה
יהיה

 באפש~
 ואף מקדשה, היה שלא עמה לדור

 אומדנא אמרינן האירוסין מן דדוקא שם התוס'שכתבו
 דמן התוספות' כמ''ש שלה באומדנא זה בנשואין'לא

 אבל לבעלה' נשואה שחהא ~י מקדשה וודאיהנשואין
 בנשואין. אף אומדנא לומר יש שפיר שלובאומדנא
 ואף בנשואין' אף זו באומדנא נשתמשו הרבהובפרט

 כידוע. מומר זיקת לע~ןבאומדנא

~~~
 שלא ד''ה מ''ז) ~דף כתובות בתוספות שמבואר
 דבתולה לכונסה' מנת על אלא להכתב

 אלא תלוי דלא היכא דרק אומדנא' אמ~נן לאדעות בש~
 ללכת לנו ישבנותן

 שבו ד~ון דעתו' אח~
 תל~

 אינו
 ללוקח ולא ספק' בשום ליכנסרוצה

 חפ~
 בו ואירע

 אדעתא אמרינן דלאאונס
 דה~

 המקח' ומבטל קנה לא
דאינו

 תל~
 איכא דהא לבד' הקונה בדעת

 נ~
 דעת

 יפרש. לא אם לדעתו לו מקנה היה שלאמקנה
 משום שחין' מוכה לפני שנפלה מיבמה שפירפריך ולה~

 יעכב לא ש~וא לנו שברור הקדושין' תליאדבדידה
 ולה~ כו'' מיתתו אחר שאירע דבר שוםבשביל

 לא
 גט בלא תיפוק מום בעל~ בעלה שנעשה מאשהפ~ך

דאדעתא
 דה~

 בדעת נמי דתלוי ~ון נפשה' קידשה לא
 ע''ש. כו'המקדש

~~~~
 לא שהיא מצדה שאמרינן באומדנא ש~ך זה

 דדוקא אמרינן זה על נפשה' מתקדשחהיתה
 מה ולא אומדנא לומר שייך מיתתו אחר שאירעבמה
 דעת על יסכים לא שהוא חיותו בחיים ~עודושאירע
 אומדנא' אמ~נן לא מש''ה אופן' איזה על שיתבטלוכן

 אופן שעל אופן' בכל להתקדש מסכמת שהיאואמרינן



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~
 הכא אבל מסכם. ~וא ~י~ לא ~קדושיןשיפקעו
 על מקדשה ~י~ לא ש~וא מצדו אומדנא לומרשבאנו
 נשתטית שת~יה כן דעת שעל לומר יש שפיר כן'דעת
לא

 הי~
 מטעם ~קדושין ויפקעו לקדשה' רוצה

 דעת על תסכים לא ש~יא לומר שייך ולאאומדנא'
 ד~א בדעחה' נמי שתל~ כון הקידושיןשיפקיעו

 ניחא דמינחאמ~נן באש~
 ל~

 שאמרינן וכמו כו'' דהו בכל
 שאינו יבם לפני תפול אם אף ל~תקדששנחרציח

 רא~
 שלם שהוא לראשון ל~תקדש לה ניחא דמינח משוםלה'
 לומר יש כן לאחיו' תזקק ימות שאם זה ספקעל

 באופן אף לו שתתקדש לספק עצמה להכניסשנתרצית

ז~
 ת~י~ שאם

 ~קדושין. שיפקיעו נשתטית

~~~~~
 שהיא לומר מקום שיש

 תהי~
 ל~תקדש מסכמת

באופן
 ז~

 להכניס
 דהיא משום בספק' לעצמ~

 שאם אצלו אומדנא ~ומר שייך שוב ל~' ניחא ד~ובכל

 וחשוב מקדש~' ~י~ לא נשתטית שת~יה י~ע~י~

כתול~
 שאינו אומדנא דאמרינן אחת בדעת

 עצמה תכניס ש~יא שידוע כון בספק' עצמול~כניס רוצ~
 אצלו חשוב שוב לספק'אף

 תל~
 ושייך לבד' בדעתו

 אומדנא.לומר

~~~
 דאף לומר שאפשר מבורר' אינו זו סברא אם

 ~י~ אם מקום מכל ל~' ניחא ד~ו בכלדאיתתא
מחנ~

 שאם כן דעת על
 תהי~

 שיפקיעו נשתטית
 לא~קדושין

 כל מקום מכל אומדנא. אמ~נן דלא שני~םבדעת תול~ אצל~ חשוב ושוב מתרצית' ~ית~
 אומדנא' מתורת ~נשואין או ~קדושין לבטל באנואם ז~

 גוונא ~אי בכ אומדנא אמ~נן דלא למימר איכאאז

שתול~
 שני~ם' בדעת

 אב~
 מכח לדון באנו אם

 שלא עצמו להשתעבד כן דעת על שנשאהה~שחעבדות
 שאינו חמר כמו יוסף' ~נמוקי כסברת עליה אחרתישא
 על גמל' ל~יותרשאי

 ז~
 שאם אומדנא לומר שייך שפיר

 יודעהיה
 שת~י~

 דלא עצמו' משעבד ~יה לא נשתטית
 דגם לומרשייך

 ז~
 חשוב

 שתול~
 לא שהיא בדעתה

 שלא עצמו שישעבד לא אם לו ל~תקדש מתרצית~יתה
 עלי~. אחרתישא

 ז~
 דאמ~נן הא גבי גם ד~א אינו

 למימר איכא כן גם לכונסה מנת על אלא לה כתבשלא
 בכתב האב עצמו שיתחייב זולת רוצה היה לאש~בעל

 גוונאבכל
 ויהי~

 חשוב
 כתול~

 אלא שני~ם. בדעת
 נגד שהוא אף בלבד' אחד מאדם ש~ואדהשחעבדות וד~

 חשובחבירו
 כחול~

 הכ אומדנא' ואמ~נן אחת' בדעת
 אחרת ישא שלא שלו ~השתעבדותנמי

 שייך עלי~
 יודע היה ש~לו אומדנאלמימר

 שתשתט~
 לא אשתו

 עצמו. משתעבדהיה

~~~
 בלשונו שכתב כהן חיים ר' בדברי כן להעמיס
 דמוכח דאומדנא אמ~נן נמי ל~יפך~ט~ור'

 באומדנא ספק דיש היכא שוב כן נאמר אם וא"כהוא'
 משתעבד אם ההשתעבדות בעיקר שמספק חשובזו

 לדון שייך לא ושוב לא' אם עליה אחרת ישא שלאעצמו
 ~שתעבדוח' ודאי מ~י מוציא פטור ספק דאיןמכח
 עצמו משחעבד אם דנין אנו ~שתעבדות עצם דעלכון

 לא. או כן דעתעל

~~~~
 דומה זה

 לדב~
 קמ''ח) ~דף ב''ב ~רא"ש

 הפקיר או נכסיו כל הקדיש בש"ס דאיבעי'~אי ג~
 מספקא בתיקו דסלקא וכון שם' הרא''ש שכ' נכסיוכל
לן

~ 
 מבטלין שאין יראה לא' או אומדנא ~כא שייך
 ~יכא אלא מעשיו מבטלין שאין כו' ו~~פקר~הקדש
 ה"נ כו'' אומדנא לןדברור

 לכאור~
 אמנם כן. לומר יש

 לפנינו' גלוי הי' ו~~פקר ה~קדש ד~תם אינו זהבאמח
 יודע הי' שאילו אומדנא מכח לבטלו באין שאנןרק
 על מקדיש' הי' לא ימוחשלא

 ז~
 כון לומר שייך

 מכח מבטלין אנו אין וודאי הי~ ו~הפקרשה~קדש
 שאף ~כא אבל אומדנא.ספק

 ז~
 אומרים שאנו

 שבשע~
שנשא~

 אחרת ישא שלא עצמו שישתעבד כן דעת על
 באנו אומדנא מכח רק בפירוש' הגיד לא ג''כעלי~'

 הדין ~וע שכבר כון שנשאה שבשעה שוודאיל~
 עצמו השתעבד כאילו חשוב נשים' שחי לישאשאסור
 שאם ל~יפך אומדנא למימר לן אית שפיר כן' דעתעל

הי~
 יודע

 שתשתט~
 שכל כון עצמו' משעבד ~י~ לא

 בפועל' ולא אומדנא מכח ג''כ היה השתעבדותעיקר
 ספק שיש חשוב באומדנא ספק שיש אף י''לשפיר

 לקולא. למיזל לן ואית השתעבדות'בעיקר

~~~
 למימר לן אית ושפיר בדבר חשש שום אין לדעתי
 והיא שנים ארבעה שנשתטית שאחראומדנא

 עצמו נשתעבד לא בודאי החולים' בבית בלבוביושבת



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ ~~י~~  חיו ימי לכל עצמו ~עגן אחרת ישא שלא כן דעתעל
 להתירו לפענ''ד ~נו הרשות לכן ח''ו' עולמו~אבד
 אחרתלישא

 ע~
 בזה נהגו שכבר ~ת' רבנים מאה פי

 דלפנינו. דורותחכמי

 בספר מצאתי~~~
 דב~

 לאדומו''ר חיים
 ~~~ו~

 ~~"~ ~~~~~~~~ו~
 בסברת העיר הוא שגם

 והביאאומדנא'
 דב~

 לן אית דבאיש צבי חכם תשובות
 שחקר רק בנשואין' אף אומדנאל~מר

 דה~
 כתולה

בש~
 יש ולפענ"ד ע~"ש. אומדנא אמ~נן ולא דעות

 חשוב לה ניחא דהו בכל ד~תתא ~ון במ"ש ג''כלדון
 על השתעבדות' לע~ן ובפרט אחת' בדעת כתולהאצלה

 כאמור. או~דנא לומר שייך בודאיזה

~~~
 הגט להשליש היתה שתקנתם במה לבנו נשים

 מה זו בקושיא העולם שהרעישולכשתשתפה'
 לגרשה' ב~ו אין שוטה שהיא דבעת ~ון כ~ה גטמהני
 ולא דעלמא לאשה גט כתוב האומר כמוחשוב

השליחות. מה~

 בשו''ת~~~~~~
~ 

 ד' סי' שם כהן חיים
 דאם להלכה הכ~עו הקדמו~ם כלדבאמת שתיר~

 הגולה מאור גרשום רבינו הח~ם לא גירושין בתאינה

 א' סי' הע~ר באבן להלכה הרמ''א קבע וכןכלל'
 לישא להתיר להקל יש גירושין בת ש~נהדבמקום
 מה אך כלל' הגט להשלשת צ~ך ואין גט' בליאחרת

 חשוב מה בשיעור מסופקין דאנן הגט השלשתדהצ~כו
 ר''ש שנחלקו כמו גיטה' את לשמור יודעתאינה

 לא גרשום דרבינו לסמוך נוכל ~ך כן עלוראבי"ה'
 כן על נשתטית' כך כל אינה היא דלמא בנשתטית'גזר

 מהני נפשך ממה כן ואם גט. כן גם להשלישהצ~כו
 נשתטית היא אם הגט'השלשת

 לגמ~
 יודעת ואינה

 יודעת היא ואם גט' צ~ך אין גיטה את לשמורכלל
 לגרשה' יכול בעצמו הוא כן אם גיטה' אתלשמור

 עכ"ד. שלית לעשות יכולושפיר

~~~~~~
 הגט נותן היה אם שייך היה שזה ממני נפלאו

ל~
 ממה מכח לדון יש אז הנשתטית' האשה

 שהיא גיטה את לשמור י~עת היא שאםנפשך'
 כאן אבל נפשך' ממה לומר ושייך מדאו~תאמתגרשת

 הגטשנותן
~~ 

 בת באמת היא אם שאף הש~יח,
 במה לידה גט הגיע שלא ~ון מדאו~תאגירושין

 אשתו. על אשה שנושא הוא חשיב ושובתתגרש'

~~~
 בעצמו לעשות יכול אם ספק שיש הי~ הענין גוף
 רש"י במחלוקת נפלנו שליח, עשיית מו~לאם
 וולדה שנתערב כהנת גבי צ''ט) ~דף יבמותותוספות
 מצי לא דהוא דהיכא רש"י דשיטת שפחתה'בוולד
עב~

 בתוספות וע''ש מש~. מצי לא נמי שליח עבודה
 כהן שהוא ויאמר אליהו יבא שאם הכא דשאנישכתבו
הי'

 רא~
 לאיזה שנותן וזקן חולה כמו עבודה' לעבוד

 הדחק ידי ועל הואיל שירצהמשמר
 רא~

 ע''ש. לעבודה
 בפועל שיהי' דב~נן ד~ון רש''י דסברתמבואר

 כהן שהוא ~אמר אליהו יבא דאם ואף בעצמו'לעבוד רא~

ה~
 הוא גם

 בא שלא זמן כל מקום מכל לעבודה' רא~
 אינו חשיב לנו' נודע ולאאליהו

 רא~
 לעשות יכול ולא

שליח.

~~~~~
 צ''ע' ק''י) ~דף ב"ק מש"ס התוספות דראית
 דחזינן להיפך' סברא עוד יש משםדאדרבה

 לא אכילה שמיה לא הדחק ע"י דא~לה ~וןדבא~לה
 לא~לה דחזיא גברא הוא דבעצם אף שליח' מש~מצי
 חזיא חשיב לא אפ"ה לי' דכאיבו הוא שמעיורק

 אף וה"נ לא~לה. חזיא בפועל שיהיה דבעינןלא~לה'
אם

 בעצ~
 מה לא~לה ראוי לא שבפועל ~ון כהן' הוא

מה~
 צלעות בתשובות ועיין אליהו. שיבא שנאמר ב~ה
 שזה אה"ע' ש''ע על מאיר בית לספר הנלוההבית

 מק~ן אנו שבעצם הסברא אין אליהו' שיבאשאמ~נן
 שיש ש~ון מושאל לשון הוא רק לנו' ויורה אליהושיבא

באפש~
 ו~ון לעשות' ~א~ בפועל שיהיה בעינןשליחות מינ~ ובענין ע"ש' ראוי בכח חשיב שיתברר

 במשל''מ ועיין שליח. מהני לא לעשות ב~ו איןשבפועל
 ובין דדינא ספיקא בין שמחלק אישות מהל'פ''ט
 כאן ואין זה בפרט להא~ך ~ש ע"ש' דמציאותספיקא

מקומו.

~~~
 דהנה זו' קושיא בישוב קצת לי שנראה מה

 גירושין מהלכות ו' בפרק למלךהמשנה
 משום גט אינו דעלמא דלאשה דאמ~נן האנסתפק
 בנשתטית נמי ה~ לגרשה' ב~וד~ן

 ~ו~
 ב~ו דאין



~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~

לגרש~
 כאש~ ל~ ~ו~ שטוח~ מפני עכשיו

 דעלמא.
 קודם ~גט ונחתם דנכתב ~כא דשאני לומר ישואולי

 דידן בנידון כן שאין מהשישאנה'
 דמצו~

 לאחר שיכתוב
 ~יא כתיבה שבעת כון דמהני אפשרשתשתפה'

 שפוי~
 דבשעח וכון טעמא בתר דזיל וסיים כו''בדעת~

לא ציו~
 הית~

 מטעם ~דור גדולי ו~סכמו כו', גירושין בת
 מש~ מצי לא עביד מצי דלא מידידכל

 ~"ש. שליח

 ז~~~~~
 החוספות שיטת

 דלאש~
 היה לא דעלמא

 בא שלא ~בר דחשיב שליחות' מצדמועיל
 ~רושין מ~לכות ג' בפרק ~רמב"ם שיטת אבללעולם'
~הלכה

 ו'~
 לפלונית גט כתוב אומר דאם ד~טעם שכתב

 וכשאשאנה עמי~~י~
 אגרשנ~

 ונכתב בו
 וגרש~ ונשא~

 שלא מפני גט דאינובו'
 ~ית~

 גט כשנכתב גירושין בת

ז~
 לדעת ו~טעם גירושין. לשם שלא שנכתב ונמצא
 דדעת משום שליחות' מ~ני דלא כתב שלא~רמב"ם
 לאו דוכתב ~גט' בכתיבת שליחות בעינן דלא~רמב"ם
 קכ''ג סימן העזר אבן שמואל בבית ועיין קאי'אבעל
 דלשמ~. הטעם רק כתב לא הכ משום ה''ס''ק

 ~גט יכתוב אם בודאי'~~~
 אם אבל נשתטית' בעוד~

 לאחריכתב~ו
 ~גט שכותב הכא רק ~רושין'בת ת~י~ הרי בדעת~' שפ~~ שת~י~

 בשטות~
 לנו יש שוב

 שלא דהוילחוש
 לשמ~

 ~רמב''ם. לשיטת

 שאינ~ כיון שאמרינן זו דסברא בז~' הנרא~~~
 בת

 שייך לא גירושין' לשם כ~בה חשיב לא~רושין
 גט כותב אםרק

 לאש~
 שאינה דעלמא

 קשור~
 ולא בו,

 ~כתיבה חשיב ~כ משום גירושין' ענין אצל~שייך
 אבל גירושין. לשם שלאשכותב

 אש~
 ש~יא זו

 פטו~ן גט שתשיג לא אם לעלמא ניתרת ואינהבו קשור~
 נשתטית שהיא שמחמת אףממנו'

 ואינ~
 לשמור יכולה

 חשיב אצל~' שייך ~רושין שענין כון מקום מכלגיט~'
שפיר

 הכתיב~
 מ~ני שפיר ~כ ומשום גירושין' לשם

 ~גט שכותב אף הרמב''םלשיטת
 בעוד~

 נשתטית.

 חלק כ~ן חיים ר' בתשובות זו סברא כעין מצאתי~~~
 עוד וז''ל שכ'' ו' סי'אה"ע

 נרא~
 לענ''ד

 דמידנשת~ת
 ל~~

 נ"ב דף (ביבמות רמב"ח דבעי
 דאגידא כון מ~ו' ליבמתוע"ב)

 בי~
 דמיא כארוסתו

 אגידא נמי ונשתטיחוכו''
 לשיטת נמצא כו'' בי~

~רמב''~
 ~וה ד~ש"ס דלישנא פשטא ומשמעות ורש''י

 דומיאנשתטית
 שה~ דיבמ~

 אמינא ולפ''ז בי~. אג~א
 דבנשתטיחאנא

 ~ו~
 ספיקא' ספק מטעם כשר ~גט

 דאיב~א האא'
 יבמ~ גבי לרמב''ח לי~

 כון דלמא
דא~דא

 לא דלמא ב' ספק כארו~תו' ~~ בי~
 ~ו~

שטות~
 יכול~ שאינן כשיעור

 שה~ גיט~' לשמור
 כל

 בקיאים אין~דור
 בז~

 עכ''ד. כו'

 נאמר אם דאף נרא~~~~~~"~
 דיבמ~

 הא מ~ני לא
 שם בש~ס כמבואר ו~יינו בי~'דאגידא

 ז~ו לא' מאמר בה עביד דלא כון דילמא אודאמרינן
 עביד לא ש~גט ביבמהדוקא

 פעול~ ב~
 רק ל~תיר

צ~כ~
 לא ~כי משום לזיקת~' חליצה

 חשיב~
 בת

 אינו פנים כל דעל כון בי~' אגידא ש~יא אף~רושין
 עביד דאם רק כלום' בהפועל

 ב~
 כון מאמר

 אז לזיקתו' וחליצה למאמרוגט דצ~כ~
 חשיב~

 ~רושין בת
 פועלש~גט

 ב~
 דבר

 שם בתוספות (ועיין להתיר~

ד"~
 קאמינא הרמב''ם לשיטת אנן רק מ~ו' ליבמתו

 עביד לא אם אבל לשמ~)' משום הואד~טעם
 בו קשורה דענין כון גירושין' בת חשיבא לאמאמר ב~

 הכחיבה חשיב לא ~כ משום הגירושין' בכח ניחרלא
 גירושין.לשם

~~~
 אצל~' שייך גירושין שענין שנשתטית זו ~אשה
 בגט ניחרת שלא זמןשכל

~~ 
 רק בי~' אגידא

שהיא
 בכח~ אינ~

 ש~יא כון ~גט לקבל
 אינ~

 דעת' בת
 לשיטת לומר סברא ויש גירושין. בת שפיר חשיבהתו

 שטות~' בעת שכותב ~כתיבה מועיל דשפירהרמב"ם
 גירושין. לשם שפירוחשיב

~~~~~
 י"ח סי' א~"ע חלק סופר חתם בתשובוח
 דבשלמא וכתב זו' בסברא ג''כש~עיר

 לאדעלמא אש~
~~ 

 כלל גירושין בת
 ו~~

 לשם שלא כנכתב

גירושי~
 איתתא ~אי אבל כלל'

 אדוק~
 וצ~כה בבעלה

 ל~ שאין אלא ממנו'גט
 מ''מ שתשתפ~' עד לקבל יד

 ז~ מפנילא
 ואין גירושין' לשם י~י~ שלא נאמר

 וכו'. אחר איש לאשת או לפנ~ה גט לכותבדמיון ז~
 והא ד''ה ע''ב) (כ''ב גיטין ~תוספות כתבו זווסברא
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~~~~ ~~י~~
 השוטה ונשתפה הו~ל כ~תות בני דחשיבי ~"לוכו''

הוה
 ב~

 ע"ש. כ~תות

 התוספות שכתבו זו ~ברא דבאמת נראה'~~~~~~~
 ~נה כ~תות בני יהיה שנשתפהכון

 חשיב לא דמומר ראשונים בהרבה דמבוארמוסכמת'
 כון זביחה' בר חשיב לא זביחה לענין וכן כ~תות'בר

 שבאפש~ אף זביחה בע~ן חששאינו
 מחטאו' שישוב

 קכ"ג. סי' העזר באבן יעקב בישועותו~ן

 א~~~
 שמחמת זו מ~ה לי~ באתי לא

 הסופר על ד~ן שאנו ~ק כ~תות בר דבעינן לע~ןש~ך דז~ גירושין' בת חשיבה תהיה ל~תנהשתחזור שבאפש~
 שכל גירושין' לשם שכותב כתיבתו חשוב אם הגטשכתב
 אשת שהיא אף זה מ~ש אצלה שייך גירושין עניןש~ן
 שענין כון כ~תות' ענין אצלה וש~ך אחר מ~שאיש

 לא אצלה ש~ך לא זה מאישגירושין
 ה~

 לשם הכתיבה
 היה ואם בו' קשורה שהיא הכא אבלגירושין.

 שכעת רק בגט' ממנו ניתרת היתה ל~ה הגטשינתן באפש~
 הגט' קבלת יועיל לא ~טה לשמור יכולה אינהשהיא
 גירושין' לשם הסופר כתיבת חשוב שפיר מקוםמכל

 קצת יועילוזה
 לצ~

 הגט. שמשלישין במה

~~~~
 אף דבעצם בזה' ארוכה מעלה לא עוד באמת

 בעינו ישרה היתה עצמה מצדשהסברא
 בזה צ"ע מ"מ גירושין' לשם כתיבה חשיבדבכה"ג
 הגט' בכתיבת שליחות בעינן דלא האומ~םדלשיטת

 צוה שכשלא משום הוא לכתוב שיצוה דבעינן דהארק
 תוספות עיין גירושין' לשם שכותב חשיב לאלכתוב
 וה~ שם'גי~ן

 התם
 דב~~

 והיתה בו קשורה היא
 נ~ע ולא לכתוב ציוה שלא כון רק בגט' ממנו~תרת
 לשם הכתיבה חשיב לא לגרשה ורצונו דעתואם

 תבא אם ידוע ש~נו כוןגירושין'
 מע~~

 ע~ן זו כתיבה
 ב~ו אין שנשתטית ש~עת הכא שכן כלגירושין.

 גירושין ענין יגמור אם ידוע אין בודאי ה~לגרשה'
 זה.בגט

~~~~~
 לשמה כתבו שם דבעי ט') ~דף קדושין ש"ס
 בעינן דבקדושין כון צ"ע ולכאורהמהו.

 שלא כשכתב א"כ לקדשה' יכול אין דעתה ובלאדעתה'
לדעתה

 ה~
 והיכ קדושין' לשם שלא שכתבו חשוב

 זה בפרט והארכתי מדעתה' שלא לשמהמשכחת
במק"א.

~~~
 מצוה אם שייך דזה בזה' דעתי נתישבה לא

 בעצמו הבעל ואח"כ הגט שיכתובלהסופר
יתנהו

 הרמב~ם דלשיטת אמ~נן זה על האשה' ל~
 דבעינן החסרון רק הגט בכתיבת שליחות בעינןדלא

 זו הסברא ש~ך אז גירושין' לשם תהיהשהכתיבה
 כון גירושין' לשם שכותב זו כתיבה חשיבהדבנשתטית

 בו קשורהדהיא
 וה~

 הכתיבה חשוב בגט ניתרת היא
 גירושין.לשם

~~~
 ~י הוא השליח ביד הגט שנותן דעיקר הכא

 יהיה תשתפהשכאשר
 ב~

 הגט ~תן השליח
 וה~ב~ה'

 שליחות' בעינן בוודאי הגט נתינת ע~ן
 כמו חשיב הבעל שליח מיד לא בגט תקבל היאשאם
 הבעל שליח שיחשב ובעינן קרקע' גבי מעל ~טךטלי
 על שליחות מועיל ה~ך יקשה ושוב הגט' נתינתלע~ן

 אמ~נן לאשתו לתתו בידו אין דכעת כוןהנתינה'
 עב~ מצידלא מ~

 מש~ מצי לא
 שנאמר לא אם שליח.

 דבר על בפירוש שליח עשה דאם המה~"טכסברת
 סופר חתם בשו"ת ~עיין מהני' לעשות ב~ושאינו

 בזה.שהא~ך

~~
 כ חדשות לחדש עלינו אין

 שע~
 לא תירוצים

 חכמים לנו שהורו כמו לעשות ועלינוננעלו'
 כמבואר השליח' ביד ולהשליש גט לכתובהקדמו~ם

 ע~"ש. בזה' בארוכה ביהודה נודעבתשובות
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 מאכל ע''י דידי' פשיעת שום בלי ~נתהוה במכה

 שאף ה') סי' ~אה''ע מאיר הבית דעתו~ומה'
 שמים. בידי חשוב שם) בש''ע ~ה~בא הרא''שלשיטת
 ע"ה ~דף יבמות התוספות דעת האחרונים צרפווכבר
 לא אם שפכה כרות נעשה דלא למטה) ניקב ד"הע''ב
 כה''ג במכה מ''מ כן קי''ל דלא ואף לעבר' מעברניקב

 לומר להקלסמכו
 בי~ דמיק~

 שמים.

~~~~
 ~בועה נצמחה המילה מחמת שמא חשש כבודו

 כ~~וה~
 לחוש לנו דאין נראה ולפענ"ד אדם.

 שיחזור לחוש סברא אין נתרפא' כבר המילה שכאבאחר
 מתני' ע~ח) ~דף סנהד~ן ש''ס וע~ן לסורו.הכאב
 ואמדוהו באגרוף בין באבן בין חבירו אתהמכה

 ר' חייב ומת עליו הכביד מכן ולאחר ~הי' ממהוהוקל למית~
 שרגלים רש"י פירוש ועי"ש לדבר' שרגלים פוטרנחמי'
 זו מכה מחמת מת שלאלדבר

 שה~
 מבואר ע''ש' הקל

 אין שהי' ממה הוקל שכבר שאחר היא חצוניתדהסברא

 ה"נ כן ראשונה' הכאה מחמת הוא שמת שזה לחושלנ~
 אין נתרפאית' כבר המילה שמכת שאחר לומר לןאית
 המילה' מחמת הוא אח"כ שנתהוה שהמכה לחושלנו
 ברמב''ם ועיין שמים. ~די וחשוב נתה~ת שמעצמהרק
 כת''ק שפסק ה''ה נפש ~שמירת ר~צח מהל'פ"ד

 בשהקל ב' אומד אותו אומדין ~אין וכתב' נהרגזה דה~
 כת"ק' ר~ינו ~פסק שכ' בכ"מ ו~ין לדבר.שרגלים
 דבמתני' לי קשה לדבר' שרגלים וכתב שסיים שמהאלא

 רש''י' פירש וכן נחמי' ר' דברי סיום שהואמשמע
 שסיום מפרש שרבינו לומר~צריך

 דב~
 וה"ק הם' ת"ק

 שה~ זו' מכה מחמת שמת לדברשרגלים
 מתחילה

 למיתה.אמדוהו

 לנו אין שוב הרמב''ם' דברי פירוש לפי~~~~~~~
 המכה בא שמא נחוש שלא מכאןראיה

 הוכחה לנו אין להיפך שגם אף המילה' כאבמחמת
 המילה' מחמת שנתהוה לדבר רגלים שחשיבשנאמר
 מכה מחמת שמת לדבר שרגלים התם דאמרינןדהא

 לומר לנו ואית למיתה ~אמד~הו משום רק הואזו'
 מש''ה בהאומד טעו ולא בטוב הי' האומדשבודאי
 אבל זו' מכה מחמת שמת לתלות לדבר רגליםחשיב
 ה~נו לא ר~נו פירוש לפי גם למיתה שאמדוהו זהלולי
 דמעיקרא ~מכה מחמת היתה שהמיתהתולין

 שהי'. ממההקל שה~

~~
 מתני' לשון ~כ''ה הרמב"ם' בלשון הדקדוק אחר
 הל~ון קאמר לא ולמה שהי'' ממהוהוקל
 רגלים שיש שחשוב רבינו לפירוש דאף מבוארשנתרפא'
 שלא היכ דוקא הוא זו' מכה מחמת שמתלדבר
נתרפא

 לגמ~
 נתרפא אם אבל שהי'' ממה שהקל אך

לגמ~
 אח"כ' ומת

 בוד~
 מחמת שמת לתלות ד~ן

 ג"כ וכ שנים כמה אחר ימות אם אף דאל"כמכה'
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 ~ו

~~~~
 הרוצח' יפטור לא ~עו~ם וכ המכה' ~חמת שמתנאמר
ה~

 אחת פעם
 לדבר שיעור שאין וכון ימות' ב~~

 שכ~ב~~
 שנתרפא

 לגמ~
 יומים או יום ימות אם אף

 המכה' מחמת שמת תולין ו~ן פטור. שנתרפאאחר
רק

 בהק~
 הכא וא"כ לג~~. בנתרפא ולא שהי' ממה

 שכאב אחרנמי
 המיל~

 לחוש לנו ~ן לגמ~' נתרפא
 נתהוה. המילה של המכה מחמתשמא

~~
 כמעט לו ורפא שב המילה שכאב כתב כב~ו
 של הלשון ~ה מה הפעם עוד לחקור וצ~ךלגמ~'

 ואח~ לגמ~'כמעט
 עש~ם ערך שעברה מעשה שהוא

 ~דקדק צ~ךשנה
 ע~

 היטב. הפעם

~~~
 מרע דשכב ע"ב) דף גיטין (ש"ס גט ~ענין מצינו
 מתי אםשאמר

 מחו~
 דה~נו ~ה'

 שהחו~
 ה~ה

יגרום
~~ 

 בשוק והלך אח"כ נתרפא אפי' א~ בה שימות
 מחמת אם אומד צ~ך ומת' חלה ואח"כ משענתבלא

חו~
 מת הראשון

 הר"~
 נתרפא ואם גט.

 לגמ~
 ושב

 צ~ך אין שחלה' ק~ם הי' כאשר הראשון~~תנו
 נתרפא המילה כאב אם בנד"ד' נמי הכאומד.

 כאב שמא לחוש לנו אין שנימול' ק~ם הי'כאשר לגמ~
 שום בלי החולאת שנתהוה וחשוב ו~ער' ח~רהמי~ה
 כאשר נתרפא ~א ואם שמים. ב~י וחשובמקרה
 לנו יש אומד' שצ~ך כון מ"מ שנתרפא' ואףבתחילה'
 וחשוב המיחוש שח~ר גורם המילה כאב שמא~חוש

 אדם.ב~י

 הביא כת"ר אשר את ר~תי~~~~
 ~~~~~~~ דב~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 בספרו יע"א

הטהור
 שרוב הרוב אחר לילך שיש שכתב ח~ם' דב~

 מכת מחמת שפכה כרות נעשין ~נן הנמו~םי~ם
 חשש וכבודוהמילה'

 ~ננו ~ה שתינוק ח~ינן שה~

 שה~מהרוב'
 ב~י שפכה כרות נעשין אינן ילדים רוב
 א~נו. ~ה מכ"ת במחי~ה ג"כ'שמים

~~~~~~
 דרוב התינוק על דנין אנו ד~ן ~ומר יש

 מחמת שפכה כרות נעשין ~נןתינוקות

 רוב דאמ~נן כעין המוהל' על ד~ן אנו רקהמילה'
 המוה~ם רוב אמ~נן כן הן' מומחין שחיטה אצלמצ~ן
 בהמו~ם' שפכה כרות עושין ו~נן באומנתםבקי~ם

 שפכה כרות ונעשה שפיר מ~ו ש~א לחוש ~ן איתומאין
 נאמר אם אף שנית' המילה.מחמת

 דאי~
 על דנין אנו

ה~ו~~
 אם

 מ~
 מחמת שהתינוק שאמ~נן רק שפיר'

 אף המי~ה מחמת שפכה כרות נעשה ח~וששמ~גו

 שתינוק רוב' מכח לדון יש שוב ~ה ועל שפיר'שנימ~
 כרות שנעשה במ~גו כך כל חלוש ואינו מהרוב ~וא~ה

 לנו מקום יש שוב כן נאמר ואם ~מילה' מחמתשפכה
לחוש

 שה~ מהרוב' יצא ~ה שתינוק ח~ינן שה~
 רוב

 שמים. ב~י שפכה כרות נעשין אינןתינוקות

~~~
 דצדקו לומר לענ"ד נראה מקום

 דב~
 רבינו

 לא שמים דב~י מקרה דעל ~צ"ל' הגאוןהקדוש
 ד~ן אנו אם הוא רוב דענין רוב. מכח לדוןש~ך

דבר ע~
 פר~

 לן אית מהמועט~ או מהרוב הוא אם
 על אבל הרוב'אחר למי~~

 לדון שייך לא שמים דב~י מקר~
 במעשה דת~א רובא דגם נאמר אם ואף רוב'בכח
 בטבעו שהוא ברוב ש~ך ~ה גמור' רובחשיב

 ש~
 עו~ם'

 מחמת שהוא אף ~ו~דות' מתעברות נשים רובכגון
 ש~ו רוב בכח לדון יש שפיר מ"מ ~כר' עליהןשעלה
 מקרה על אבל ~כר. ע~הן שע~ה דעלמא מרובא כןגם

דב~
 בעצם השתנות יש וכ רוב' בכח לדון שמים
 מהרוב. שהוא שנדון ~המועט הרוב ביןהדבר

~~~~
 (ש"ע בתבשיל שנמצאו שעו~ם לע~ן דאמ~נן
 סי'או"ח

 תס"~
 ש~ך ד~א י"ב)' ס"ק מג"א

 דאתא ~מלתא אבל רבה' דמיני' בתולעים רקהוח~ק
 דלא הסברא שביאר ח~ם מקור בס' ועי"ש לא.מעלמא
 הגורם דבר בדאיכא אם כ ג"פ ח~קהאמ~נן
 בדבר אבל כו'' כך שיהי'דמסתבר

 שנופ~
 ו~כא במקרה

 ע"ש. למק~ם ח~קה ~ן כך' כל המסתבר ~גורםדבר
 לענין רוב בכח לדון ש~ך דלא רוב' ~ענין י"ל כןוכמו
 אםהספק

 נופ~
 מקרה בו

 ב~
 שמים

 כ~
 המקרה ש~ן

 עולם. שלבטבעו

~~~~~
 שמים בידי שפכה כרות שנעשה נאמר אם
 ס~ס שנעשה נאמר ואם ~הרוב' סותר~נו

 רוב בכח ~דון יש שפיר מ~גו' מחולשת המי~המחמת

ש~~
 ~א

 נשתנ~
 שאין יפה שמ~גם דעלמא מרובא ~ה

 יש שפיר א"כ שפכה. כרות לעשותם להם מ~קהמילה
לק~ם

 דב~
 הגאון ~ומו"ר

 ~צ"~
 רוב בתר שנלך



~ ~ ~

~י~~
 ~ו

~~~~
~~~

 רק כעת ~י תחת אינו הקדוש ס~רו אךלהתירא.
 כת"ר. שהביא מהראיתי

 ע~~~~~
 שמחמת נימא לא אם בדבר' להתבונן יש
 אמנם המכה' לו נתהוה שמים דב~יהסיבה

 כרות יעשו לא מכה להם שנתהוה אף תינוקותרוב
 חולשת שמחמת מועט יש רק המכה' מחמתשפכה
 לדון יש כן אם מכה' ~י על שפכה כרות נעשומזגם
 דאמ~נן וכמו מהרוב. הוא זה שתינוק הרוב בכחבזה
 מחמת שפכה כרות נעשה שלא רוב בכח לדוןשיש

 כרות נעשה שלא רוב בכח לדון יש כן כמוהמילה'
 שמים. בידי לו שנתהוה המכה מחמתשפכה

~~~
 גבי ו~מצינו הזמן' באיחור לתלות דיש לומר יש

 החזקה דמחמת שנטרפה מב~מה שנעשהגבינות
 ושוב כשירה' שהיא שנתחזקה חשיב רובא מכחדאתיא
 דהשתא חזקה נגד דמעיק~א חזקה בתר למיזל לןאית

נטרפה.

~~~~~
 שכתב הר"ש בשם י"א) (דף דחולין פ"ק בר"ן
 חלקו שם שהתוספות ואף הגבינות'להתיר

 ועצם רובא' מכח דאתיא זו חזקה להו חשיב דלאואסרו
 שנולדה בשעה כשירה שהיתההחזקה

 ה~
 שלא חזקה

 פ"א סי' יו"ד בש"ע מבואר מ"מ בשעתה.נתבררה
 הגבינות. דמתי~ן כהר"ש הלכה לפסקדקי"ל

 שכתבתי מה (~ן ואכ"מ הרבה זה בפרטוהארכתי
 ד' ובפרק כ'' הל' א' פרק המלך בדרך אלובהלכות

 עי"ש). ט"זהל'

~~~
 לשיטת דאף שם מאיר הבית דלפי בזה' להעיר יש

 דחשיב מכה ע"י נעשה דאםהרא"ש
 אדם' ב~

 ע"י כגון ד~י' פשיעה ע"י באה המכה אם דוקאזה
 ~יבה שום בלי נעשה המכה אם אבל ו~ומה'מאכל

 דחשוב הרא"שמ~ה
 ב~

 שמים.

~~~~~
 ע"י המכה נעשה אם אף ~הרמב"ם דלשיטת
 י"ל כן כמו שמים. בידי חשוב ~י'פשיעה

 בהסכן כרת שהמוהל דנחוש לומר ש~ך לא דב~איכאן

 זה שפכה' כרות ועשהו הזהבמקום
 בוד~

 דהא ~נו
 רק כבודו' כתב כאשר מובהק מומחה הואהמוהל
 כרות נעשה מזגו חולשת מחמת שמא חוששיןשאנו

 דאף י"ל שפיר הזה' במקום כרת שלא וכוןשפכה'
 לשיטת שמים בידי דחשוב המילה מחמת נעשהאם

 דמההרמב"ם'
~ 

 אם
 נעש~

 מאכל' ע"י ד~י' פשיעה
 גורם הי' וזה אחר במקום שכרת ע"י שנעשהאו

 חשוב הרמב"ם דלשיטת י"ל ושפירלהמכה'
שמים. ב~

~~~
 בסכנו נכרת אם דאף לומר' אתי מקום הי'

במקום
 הג~

 חשוב לא לרבים מומחה דהוא כון
 (דף ב"ק בש"ס וכמבואר בפשיעה.שעשה

 ק'~
 לענין

 דמומחה דאמ~נן בתשלומין' ח~ב אם שקלקלשוחט
 דאדם מ~נו המזיק אדם דלע~ן ואף פטור.לרבים
 כמבואר פטור גמור באונס מ"מ לעולם'מועד

 (דף ב"קבתוספות
 כ"ז~

 באפילה אמר ושמואל ד"ה
 מומחה הוא אם בשחיטתו שקילקל ושוחט עי"ש.שנו

 ג~ור. כאונס דהוה מבואר פטור'לרבים

~~
 חולי ~י דעל הרא"ש לשיטת אף נמי הכא כן

 החולי בא אם מקום מכל אדם' כב~יחשיב
 דכשר הרא"ש מודה ד~ה' פשיעה י~ על לאבאונס

 על בפועל נעשה אם אף לומר יש נמי הכאכנ"ל'
~ 

 שנעשה כ~ו חשיב באונס רק נעשה שלא כלאדם'
 וכשר.שמים ב~

~~
 ויראתי הבחינה בכור אלו דב~ם צרפתי לא עוד

 שכתב ד~ן בנידון אמנם למעשה. זה עללסמוך
 שנתרפאכבודו

 לגמ~
 בתחילה' הי' כאשר המילה מכח

 אך ה'. בקהל לבוא להתירו יש הוא כן האמתאם
 אם בלתי לבד עלי לסמוך ברצוני אין הנושאלחומר
 דלימטא היכ כ מובהק' אחד רב עוד אתנויצטרף

 מכשורא.שובא

 ~~~~~~~~ ~~~~ו~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~ו~~ 
 ~~~~~ ~ו~~~~

 ~~~~ו

~~~
 ~~~ו~~).

~~~
 ~~~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~

 ~~~~~~ו
~~ו

~~~ ~~~~ 
 ~~~~ו~ו

 ~~~ו~ ~~~~~
~~~~~ו ~~~

~~~ ~~~~ 
 ו~~~~ ו~ו~~ ו~~~~~

 ~ו~~~ו ~~~ו

 ~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ו~

~~~~~~
 ~~~~ו ~~~~~

 ~~ו~~ ~~
 ~~~ו

~~ו ~~ ו~~ ~ו~~ ~~~
 ~~ ~~~~~ ~ו~~~

 ~~ו
~~~~~~ 

 ~ו~ו
 ~~~~ו~~ ~~~~

~~~~~~ 
 ~~~~ו

 ~~~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~~ ~~~ו~
 ~~ו~

 ~ו

~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~ו.

~~~~~~~ 
 עין טביעת ~שיב ד~ה לצדד לענ"ד בעיני
 מכרו ~נו באמת שמא ~~שינן ולאגמור'

 ש~הו שבודאי ש~לו ~בנת לפי שיודע מ~מת רקהיטב'
 שא~ר שאמ~נן רק בדדמי' אומר מש"השנשרף'

 היטב. עתה אותו הכרו לבם עלששמו

~~~
 ~ו סברא ללמוד

 מדב~
 ~') (דף ~תובות הש"ס

 השטר על עדותו ~ם ~ותבת"ר
 ומע~

 עלי'
 ש~ו~רה והוא הונא א"ר שנים ~מה לא~ראפילו
 מעצמו. ~ו~רה שאינו אע"פ אמר יו~נן ר'מע~מו'
 אלא מע~מו ~ו~רה שאינו אע"פ רש"י פירושוע"ש
 שלא ונ~~ר' בלבו נתן בשטר שראהלא~ר

 נשת~~
 ממנו

 נ~~ר ~נו אבל נ~~ר. לו ש~שמ~כ~ן ~ך'~ל
 לא' לגמ~

 בתוספות ו~"ה ~תבם' מפי ולא מפיהם אמרדר~מנא
 הוא השטר שע"י דאף הונא רב דסברת מבוארע"ש.
 שראה מ~מת שמא ד~~שינן מה~' לא לגמרינ~~ר
 שבאמת בדמיונו טועה אמת' הוא שהענין ~ודעב~תב
 שעדותו נמצא היטב' ~ו~ר ש~נו להיות ויו~ל ~ו~ר'הוא
רק

 מ~~
 ~תבם' מפי ולא מפיהם אמרה והתורה השטר

 ועל השטר. בלי מעצמו ש~~ור בעינןומש"ה
~~ 

 פליג
 אנו ~ן נ~~ר השטר ~"י שרק שאף ואמר יו~נןרבי

 ~שר. ועדותו ש~ו~ר שפיר ו~שוב ל~ה~וששין

~~~~~
 ברמב"ם ע~ן יו~נן' ~רבי דק~"ל

 פ"~
 מהל'

 סימן ~"מ ו~ש"עעדות'
~"~ 

 מבואר י"ג סעי'
 ~ו~ר' הי' לא השטר רואה הי' לא אם שאף ~ו~סברא
 ונ~~ר לבו על נתן בשטר שראה שמ~מת שאומרכון

 אף ד~ן ב~דון ה"נ ~ן ומהני. דמי שפירמעצמו
 מכרין היו לא נשרף ~עליג שהאיש שידעו שלולישאמרו
 מ"מ להכרו' קשה פ~ו תואר שנש~רו שכוןאותו'
 להאמינם לנו יש שפיר הכרוהו' שעתה שאמרוכון

 ולא הוא' ש~ה בבירור ~עו באמתשהכרוהו
 ובאמת שהכרוהו ב~מי אמרו שנשרף ש~עושמ~מת שנ~ו~

 דעתם. אומדן על רקסמ~ו

~~~
 שכון ~ן' ל~וש לן היה בשטר גם ~ן נאמר
 שהענין ~עו ידם שת~ת השטר עלשסמ~ו

 שגם אף ובאמת היטב' עתה ש~~רו אמרו ומש"האמת
 לפסול ג~רה התורה אמת' הוא שהענין יודעיןאנו
 משקר' הוא שמא מטעם לא ~תבם' מפיעדות

 דהתורה רק למשקר ~שוד אינו קרוב דגםו~מצינו
 דאמ~נן קנ"ט) (דף ב"ב בש"ס ~מבואר עדותופסלה
 ג~ירת אלא מהימ~' לא מי ל~ותנם ואהרן משהאטו
 גם העדות ~ו~~ן אינם אם ה"נ ע"ש' הואהמלך

 התורה אמת' שהע~ןאף עת~
 פסל~

 דאין ~~ינן ~~ו. עדות
 ~ו~~ם שעתה אומרים העדים שאם רק ~ן' אומ~ןאנו

עדותן.~ פי על ודנין דמי שפיר ה~כרם שהשטר אףהיטב'

 אנפשייהו רמו שע~שיו אמרו אם ~אן נמי~~~
 שנשרף ש~עו שלולי שאמרו אף שפיר'והכרוהו

 על שנתנו ע~שיו מ"מ להכרו' לבם על נות~ן היולא
 שפיר הוא ש~ה היטב הכרוהולבם

 מה~
 וב~ינו עדותן

 אותהלהתיר
 מ~~

 מוצי~ן שטר דגבי ~מו ~ו' עדות
 וקל שם הרמב"ם שלשון ואף ~~ה' עדות ע"יממון
 מלשון מ"מ שם' ב~"מ ועיין ~"מ' שהקילוהוא
 ~ן ה~ן עדות שב~ל משמעהש"ע

 דמה~
 א~ר דבר אם



~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
~~~

 אסורא ד''ה כ') (דף ב"מ ~וספות ועייןה~כרו'
מממונא.

~~~~
 והגידה קורתי בצל היתה נחום יוסף ר' אשת
 ש~ה היטב עכשיו הכרתו היא אשר בפירושלי

 דמיונה אולי בפירוש' ~ה על ש~ת שאלתיה ואנכהוא'
 והוכחות אומדנות פי על שיודעת ומחמת להכו~ב

 לא ואם אותו' שהכרה סברה נשרף ~עליגשה~ש
 שיראה והשיבה מכרת. היתה לא שנשרף יודעתהיתה
 בבירור אומרת עכשיו מ"מ ב~ה' דעתה עללסמוך

 יש א''כ ה~את' האשה בעל הוא ש~ה היטבשהכרתו
 כנ''ל. שפיר הכרה חשוב ש~ה לומרלנו

~~~~~ 
 לחלק יש שלכאורה

 בי~
 דאחר י''ל שפיר ה~כרהו אחר דבראם וא~ מלבו' שנשכח דבר

 שאין דבר אבל בעצם' וזוכר בעצמו יודע שובשה~כרו
 היטב להכר גמור עין טביעתלו

 שרמו שע''י אף וא~
 שדמיונו לומר יש היטב' הכרו שעתה אומראנפשייהו

 סובר שמת הוא שודאי הענין לו שידוע ומחמת לוכו~ב
 ש~ן נראה היטב העיון אחר אמנם בעצם.שהכרו
 יש ~ם בני שבדיעות ב~ה' לתלקמקום

 כלים מיני ש~
 היה' שכבר מה ש~וכר ה~כרון של כלי לאדם'המשמשים
 שקצת ואף להכר' ברעיוניו שמדמה הדמיון שלוהכלי
 ברעיוניו שמכר תפיסה לו יש מ"מ שהי' מכמונשתנה

השינ~
 הענין. היטב ומכר

~~~~~
 מלבו נשכח דאם ~כרון לענין דאמ~נן כמו
 מצד ה~כרה חשוב דשפיר ה~כרו אחרודבר

 מחמת נשתנה אם ה"נ כן דבריו' על וסומכןעצמו
 לא להכר בלבו נותן ~יה לא ואם מהש~פהשהושחר
 שיודע שמחמת עכשיו מ"מ הוא' ש~ה מכרוהיה

 ש~הו אצלו שברור אומר הוא ועכשיו לבו על שםשנשרף
 פיעל

 הכר~
 שמת' שיודע האומדנא פי על ולא שלו

 מה~. שפיר היטב' מכר שבעצםרק

 ~~~~ג~
 נוכל אם לעיין יש הנ''ל האשה עדות על

 עצם להבין צ~ך דלכאורה עליה'לסמוך
 ~וכר ~ו באמת שמא ניחוש לא אמאי שטר גביהסברא
 ונודע ~ו שתחת בהשטר שראה מחמת רקהעדות
 ב~מי' ואומר ש~וכר לו נדמה אמת' שהע~ןבבירור

 בדדמי חשש דמחמת במלחמה אחד עד גביו~אמ~נן
 נאמן.אינו

~~~~
 ד''ה קט''ו) (דף יבמות תוספות

 וקאמ~
 אין עין טביעת ע"י אבל שכתבוסימ~ם'

 שאלו יאמרו מועט ובדבר בדדמי דאמ~להאמינם'
 שהיא דחיישינן הטעם אין והתם עכ''ד. אלו שלבעליהן
 ב~ה ומשקרת בדדמי' רק שאומרת שי~עתמשקרת
 מלחמה היא בהח~יקה דא''כ בודאי' שיודעתואומרת
 שלום אמרה בעי דאי במיגו להאמינה לנו הי'בעולם
 נאמן בעדים שלא דבשכרו פועל גבי ו~אמ~נןבעולם'
 לא אמר בעי דאי במיגו שכרך לך ונתתי שכרתיךלומר

 ד''ה קי''ד) (דף שם בתוספות וכמבוארשכרתיך'
 דאמ~נן דשכיר מהך שמחלקין בסה"ד כו'אמ~נן ~

 שמחמת אמרינן שכר גבי דהתם וכתבומיגו'
 אומר אם שקרן ונמצא בדדמי שאומר יודעבפוע~ו שט~

 הכא אבל במיגו' לו להאמין יש מש"ה בוד~'ש~וכר
 דכון שמת' אצלה שברור שמחמת שאמ~נןהסברא
 שמת' בודאי שסברה וברמחא בגירא לי' דמחודח~יא
 אמת שאומרת סבורה בדמיונה שטו~תומשום

 ~ת''ד. שמת' בבירורשי~עת

~~~
 בעצמו שיודע שמחמת כאן לומר לן אית נמי

 מש''ה ידו' שתחת מהשטר אמת הואשהע~ן
 ~וכר ~נו ובאמת בעצמו' שזוכר וסובר בדמיונוטועה
וחשוב

 כמע~
 כזה עדות פסלה שהתורה השטר מתוך

 התורה פסלתו שקרוב כמו למשקר' חוש~ן שלאאף
 בשטר חתום אמ~נן דמה''ט דמשקר' חשוד שאינואף
 על מע~ן דאח~ם חתנו ונעשה חתנו נעשה שלאעד

 בש''ע ועיין למשק~ן' חושדין דאין משוםחתימתו
 יודעין אנו שבאמת אף וה"נ ל''ה. סעי' מ''ו סי'ח''מ
 שמא ~חוש שהלוהו' אמת הוא שהענין השטרמחמת
 ~וכר אינו ובאמת בעצמו ש~וכר וסובר בדמיונוטועה
 ~ה. עדות פסלה והתורה השטר מתוך שמעידוחשוב

~~
 שפסלתו דעדות דאמ~נן דכמו הסברא באמת
 כגוןתורה

 קרובי~
 שהע~ן בודאי ש~וע דאף

 ג~רה אפ''ה למשקר חשוד אינו וקרוב אמתהוא
 שעדות לומר לן ~ת כן כמו להאמינם' שלאהתורה
 שעל התורה שג~רה התורה חק פי על שהעידהכש~ם



~ ~ ~

~~ן
~ ~~~~  יאמרו אם ע~הם ~הש~ח ע~ינו ~ן דבר' יקוםפיהם

 גזרה שהתורה רקאמת'
 שע~

 מש"ה דבר יקום פי~ם
 דבעד רק ב~מי. הע~ם יאמרו שמא ~חוש ~נו~ן
 דבדבר התורה' חק מצד נאמנות ~ו שאין במ~חמהאחד

 ~ןשבערו~
 מועי~

 עד שנאמנות רק משנים' בפחות
 דעב~א דמ~תא משום הסברא מצד היאאחד

 משק~'~א ~איג~~
 י"~

 מצד רק ש~וא נאמנות
 שכ~

 האנושי'
שפיר

 י"~
 ~האמינו. ~ן ב~מי שיאמר ~חוש יש דאם

~~~
 שיאמרו אמ~נן ~א ~דים דבשני ~רא"ש סברת
 רב ומ"ש שכ' ב' אות שם בהרא''ש וע~ןב~מי'

א~פסי
 כן משמע ~א ב~מי מסהדי סה~ דת~ ז''~

 ס~דותא דבתר מסתברא וכן כו''בגמ'
 סה~ דת~

 ~א
 שבארנו הסברא כפי וזה ע"ש. כו'דייקינן

 ~דון אנו מח~בים ~תורה' ~ק מצד נאמנות ~הוד~ת סה~ דבת~

ע~
 ב~מי. יאמרו שמא ~חוש ש~ך ו~א דב~הם פי

~~~~
 מ~מת שמא ~חוש ~נו ד~ן כאן, ~ומר ~ן אית כן

 גם ובאמת הזכרם' ש~שטר אמרו השטרשראו
 אמרו השטר שמחמת רק עצמן מצד זוכ~ם אינםעתה
 זוכ~ן, אינן ובאמת מעצמן' שזכרו וס~רוב~מי
 ~~וש אין התורה חק מצד נאמנות ~הם שישדב~ם
 עדותו אדם כותב הש''ס ד~שון ואף ב~מי.שיאמרו

ע~
 משמע השטר

 דמ~~
 ~ע~ן בממון מ''מ אחד' בעד

 שוב התורה' חק מצד נאמנות אחד ~עד שיששבועה
 כמו בדדמי שיאמר ~חושאין

 ~אמ~נן סה~' בת~
 מ') (דף שבועותבש"ס

 כ~
 אותו מחייבין ששנים מקום

 שבועה. מח~בו אחדממון

~~~~~
 שמעתתא שב בס' (הובא פרובנציא חכמי שיטת
 האב נאמנות ~ענין פ"ח)ש"ו

 ע~
 ד~נו בתו

יכו~
 ע~ם כמו אמת~א' ע''י אף מ~בורו ~חזור
 כוןדאמ~נן

 שהג~
 חוזר ~נן שוב

 ומג~
 ע''י אף

 חוזר ב~סו~ן נאמן אחד דעד והיכאאמת~א'
 נאמר ו~פ~ד בז~. שכתב מה בש"ש עייןבאמת~א'
 התורה שנתנה עדות מתורת הוא שהנאמנותדהיכא
 ~ב~הם אמת אם ~חקור ע~ינו ~י' ו~אנאמנות'
 חוזר ~נו מש~ה שהע~ו'בשעה

 ומג~
 באמת~א' אף

 רק הי' ~א שעדותו עתה שמברר ~וא אמת~אדענין
 תורה שה~ן וכון הדבר' כן ~א ובאמת טעם'בא~ה

 ~חזור' בידם אין מש''ה יקום כן העידו שכאשר אזהיה

אב~
 מצד שרק באיסו~ן אחד בעד

 השכ~
 דאין אמ~נן

 ובוד~ ~ו' ו~א חוטאאדם
 אם מש''ה ~ב~ו, האמת

 הטעם אומרעתה
 ~מ~

 וזה ~חזור. ב~ו בתחי~ה' אמר
 עדים דאף הסבראג''כ

 כ~
 ב~ם בב''ד העידו ש~א

 כמובן.~~זור

~~~~
 יה~א דר' בפ~וגתא י"ב) (דף כ~תות בש"ס
 עצמו ~בין בינו א~א אמרו ~א יוסף א''רורבנן'

 נאמן דאדם נאמן דמש''הו~עצמו'
 ע~

 מק' יותר עצמו

 וע~ן~ש'
 בדב~

 ~י''א שגגות מה' פי''א הרמב"ם
 הראב"דשתמה

 ע~
 כחכמים פסק מדוע בזה' הרמב''ם

 דסברת בארתי וכבר ע''ש. יותר' נאמניןדע~ם
 האמת ש~ן שיודע בעצמו ~וא דאףהרמב"ם

 ~הש~ח ~ו ~ןהע~ם ~ב~
 ע~

 ~תורה גזרה שכן ז~'
 דנאמנות הוא הראב''ד וסברת דבר' יקום הע~םפי שע~

 ~ב~הם' שהאמת ~ומר תו~ן שאנו הואהעדות
 אין ~ב~הם האמת שאין בעצמו יודע אםומש''ה

~~ש~ח
 ע~

 העדים.

 אומר ה~תי דמסתפינא~~~~~
 דבז~

 רב פ~גו הסברא
 והוא סובר הונא דרב ~נ"~' יוחנן ורבי~ונא

 שאינו דהיינו מעצמו'שזוכרה
 מועי~

 מזכרו' השטר אם
 שמחמת רק מעצמו זוכר אינו בעצם שמאדח~שינן
 ובאמת שזוכר' בעי~ו דימה אמת שהע~ן שנ~עהשטר
 תו~ן שאנו הוא הע~ם דנאמנות וסובר זוכר'אינו
 ~~וש יש אם מש"ה אמ~' אומ~ם שהע~ם~ומר

 זוכ~ם שאינם בדדמישיאמרו
 ונדמ~

 אין שזוכ~' ~הם
 נאמנות שעיקר הראב"ד כסברת ~הו~האמינם.
 אם מש''ה ~ב~הם' ש~אמת תו~ין שאנו הואהע~ם
 כן האמת ש~ן בעצמויודע

 ~ב~
 נגד נאמן העדים

עצמו.

 רק מעצמו זוכר ש~נו שאע"פ סובר יוחנן~~~~
 ~חוש ~נו דאין מהני' ג"כ ~זכרושהשטר

 שנדמ~ ב~מישיאמרו
 טעו ובאמת שזכרו ~הם

 הוא שהענין ~עו השטר שראו מחמת רקבדמיונם
 שזכרו' ~הם ונדמהאמת

 ע~
 דסובר ~חוש' ~נו אין זה

 חק מצד ~וא הע~םדנאמנות
 ~תור~

 ~נו אין ושוב



~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
~~~

 גזרה דכן ~ב~הם' האמת אםלחקור
 פי שע~ התור~

 הרמב"ם. וכסברת דבר' יקוםהע~ם

~~~~~
 מעצמו זוכרה שאינו דאף יוחנן כרבי דקיי"ל
 שמא לחוש לנו ד~ן מבואר העדות'מועיל

 חק מפאת הוא העדות דעיקר משום בדדמי'יאמר
 שעל רק ~ב~הם האמת אם לחקור עלינו ו~ןהתורה
 לדב~ נאמן מקור וזה דבר. יקום הע~םפי

 הרמב"ם
 וע~ן יותר. נאמנין העדים עצמו נגד שאףהנ"ל

 שהביאו שם כתובותבתוספות
 דקאמר הירושלמי דב~

 פי' וכתבו כרבנן' יוחנן ורבי כרבי הונא רבהתם
 בלא המלוה זוכ~ן אם חתימתן לקיים באיןכשהעדים
 אחר עוד עמהם לצרף צ~~ן אין לרבי אפי'השטר
 אפילו השטר ע"י אפילו המלוה זוכ~ן וכשאיןכו',
 פלי~ ו~ כו'' עמהן לצרף דצ~~ן מודורבנן

 ה~נו
 כו' ז~~ה חשיב דלרבנן השטר ע"י המלוהכשזוכ~ן

 לפלפל. יש והרבה ע"ש ז~רה' חשיב לאולרבי

~~~~~
 דלא י"ל הנ"ל האשה של העדות על לפ"ד
 לא עתה גם דשמא גמורה' עדותחשיב

 טועית שמת' שיודעת מחמת רק באמת'ה~רתו
 כוזב דמיונה ובאמת היטב' שה~רתו וסבורהבדמיונה
 שפיר התורה' חק מצד אינו שלה שנאמנות ד~וןלה.
 כ~ת שהכרתה שסברה בדדמי' שאומרת לחושיש

 גם אם המתעסקים' של העדות על אך ברורה.הכרה ה~
 שאמרו ואף היטב' מ~~ן שעכשיו בפירוש יאמרוהמה
 אם מ"מ אותו' מ~~ן היו לא שמת שידעו זהשלולא
 בטח ~עו היטב שה~רו לבם על נתנו שעכשיויאמרו
 כאמור. ל~מי חיישינן לאעדים דבש~ עליהם' לסמוך לנו יש שפיר שזהו' הכרתםע"י

 ~~~ד~
 שאמרו דזה נתפוס אם אף ~יתר' למצוא יש

 היו לא שמת ש~עו זה שלוליהמתעסקים
 אותומ~~ן

 ר~
 לא דזה ה~רוהו' עכשיו

 ה~
 טביעת

 ביהודה נ~ע בתשובות שכתב מה לפי מ"מ גמור.עין
 חולין התוספות דלשיטת ל"ט' סי' אה"ע חלקקמא
 לא אמוראי הני דכל צ"ו)(דף

 ה~
 עין טביעת להם

 נ~ע בתשובות וע~ן דהו. כל עין בטביעת רקגמור
 ס"ב ~' אה"ע חלק תנינאביה~ה

 תשוב~
 הרב מבנו

 שדחה ז"ל שמואל מוה"רהגאון
 חד~ ~פ~ דב~

 סי'

 על חולקין ~נם והמחבר דהרמב"ם והעלהס"ג'
 ב~סו~ן' דהו כל עין טביעת דסגי בזההתוספות דב~

 עכשיו של עין טביעת על קאי לא מ~רו' והואומ"ש
 דה~נו ודאי' מ~רו שיהי' בעינן דמתחלה כונתםאלא

 הדמיון בכח ונטבע זו בחתיכה בתחלה עיןששבעתן
 לסמוך שיוכל ~י הראות' בחוש זו מחתיכההתמונה

 ע"ש. שזהו דהו כל עין טביעת עלעתה

~~~~
 ובראשונים' שם יבמות בתוספות מבואר באמת
דעל

~ 
 שיאמרו להאמינם אין עין טביעת

 א"כ אלו, של בעליהן שאלו יאמרו מועט ובדברב~מי
 גמור' עין בטביעת שה~רוהו יאמרו הם אם דאףח~נן
 שנדמה רק היטב' ה~רוהו לא בעצם שמא אנןח~שינן
 נשמע עכ"פ שנטבע' ש~עו מחמת זה שהואלהם

 בפירוש יאמרו אם שכן וכל מה~' לא ~ו עיןדטביעת
 טביעת מהני דלא ה~רוהו שנשרף ש~עו זהשמחמת

 להתיר. ~העין

 לאו סימנים אי דאף שם בתוספות מ"ש לפי~~~~
 מ"מדאו~'

 מה~
 מבואר עין' טביעת פי על

 למ"ד להתיר לסמוך אין לחוד סימנים דע"ידאף
 ~ן לחוד עין טביעת על וגם דאו~תא' לאוסימנים
 בהצטרפות מ"מ בדדמי' שיאמרו דח~שינןלסמוך
 ב~ינו יש כאן ה"נ ומתי~ן. מצטרפין אנו יחדשניהם
 ~כתף) הפל~צע שעל המתעסקים שאמרו מהלצרף
 הלך אשר שפינצר שקו~ן מבגד חתיכות קצתראו
 וה~רו בח~ו' זעליגה~ש

~ 
 ואשת השפענצר' הוא זה

 כנפות הארבע וגם ה~רתו' שהיא בפני אמרההנפטר

 ~ מעשי מ~ר שאדם היטבהכרה ה~ בודאי דז~ תופרתו' בעצמה היא לאשרה~רתה'
 לזה ודוגמא עצמו.

מצינו
 בדב~

 על ה"ה) עדות מהל' ~פכ~ב הרמב"ם
 מהדר דקא ד~ון ל"ו) ~דף כתובות בש"ס שמבוארמה

 באו דאם רבינו וכתב ז~ף' זיופי אימראזיופא
 גובין ~ן חתימת על ~צמן ~ן והעידו עצמןהשטר ע~

 ביותר. מ~ר ~ם עצמו ~י דמעשי מבואר ע"ש'בו'
 הארבע תפרה בעצמה שהיא שאמרה דזה י"ל כןוכמו

 גמורה. הכרה חשובכנפות

~~
 ~וע והנה שאלה' חשש יש בגדים הכרת שעל
 סי' שמואל בבית הובא ~פראג המהר"לסברת



~ ~

~ ~ ~

 ~ם~~
~~~~  רק לשאלה' ח~שינן לא הסברא דמן ס"ט' ס"קי~ז

 ואע"פ מתני' וקשה דאו~תא דסימנים נאמרדאם
 לשנ~ וצ~ך ובכ~ו, בגופו סימנים לושיש

 דבכ~ו
 לאו סימנים למ"ד אבל לשאלה. דח~שינןהטעם

 לומר הו~ה לנו ואין מתניתין קשה דלאדאו~תא'
 ח~שינן דלא ~~ן מן דבאמת י~ל לשאלה,דח~שינן
 וסימן בגופו אמצעי סימן לו יש דאם וממילאלשאלה.

 נפשך. ממה מתורת מתי~ן בכ~ומובהק

~~~~~
 סימנים דאי אמת דהן חולק' שם שמואל

דאו~תא
~ 

 ה~נו לא הש"ס הוכחת לאו
 שפיר התוספות כתבו ומש"ה לשאלה'חוששין

 חיישינן לא ולעולם וסומקי' בחוו~ נמי כ~והגמרא דלתירו~
 סימן ובעינן דאו~תא לאו סימנים למ"ד אבללשאלה'
 לסימן מחשיבו השאלה מחמת עכ"פ ביותר'מובהק

 ביותר. מובהקש~נו

~~~~~
 לאו סימנים דלמ"ד דכמו לומר מקום יש

 עין טביעת מצטרפין אנו דעכ"פדאו~תא'
 ה"נ ~ש' אשת ומתי~ן לסימ~ם ב~מי שאומרגרוע
 ולא גרוע שהוא אף הגוף של עין הטביעת לצרףב~נו
 גמור עין טביעת עם דהו כל עין כטביעת רקמיחשב
 בפרט שפיר. ומתי~ן שאלה חשש ~ש אףשבבג~ו

ב~~
 דמיונו שנשרף, שי~ע דמחמת לומר ש~ך ד~ן

 שזה שיסברו דוגמתו שאינה לצורה ודומיהו לוכוזב
 שמא הוא לחוש שיש מה רק סברא. אין בודאי ז~הוא'
 הלזו' האשה לבעל דומה צורה לו יש שנמצא' זה~ם

 החשש חשוב שוב ז~' שהוא בדמיונו טועהומש"ה
 בצורה' לו שדומה לאיש כ~ו שהשאיל שניחוששאלה
וזה

 ה~
 דאף בתשובה צבי החכם וכסברת ~ח~' שאלה

 לשאלה לשאלה' חושש~ןלמ"ד
 ~ח~

 לכ"ע. חיישינן לא

 ~~~ה~
 דא, עלובתא לאיתתא היתר צד למצוא נלענ"ד
 בקונטס הובא המבי"ט סברת ~ועדהנה

 זכרו, ונאבד בדרך הלך אדם דאם שהעלהעגונות'
 מכרו' שאינו אף שמת אדם הזה בדרך נמצאואח"כ
 ה~נו לומר לנו~ש

 קבר גבי רבי וכסברת שנאבד' ה~
 ה~נו דאמ~נןהנמצא

 ה~
 שנמצא האי ה~נו שנאבד

 קמא בי~~ה נ~ע ובתשובות יו"ד). דף פסחים(ש"ס
 דסמכא לאו הנ"ל דתשובה כתב מ"ו סי' אה"עחלק

 ספק אין וא"כ מצ~ות ש~רות דרך בכל דהא~נהו'
 על נימא ולמה אדם' בני הרבה הזה בדרךשהלכו
 היה שג"כ אחר אדם ולא פלוני שהוא הנמצאההרוג
 אח~ם גם שהיו יודעין אנו שעכ"פ כו', הזהבדרך
 וא"כ ע"ש. רבים למהלך מפולש הדרך שה~כאן'

 כאן אבל לרבים' מפולש שהוא בדרך בנמצאש~ך ז~
 לן למה מיוחד' מביתשנאבד

 לומ~
 הלך זה שאדם

 ונשרף. לכאן בא אחר ואדםלדרכו

~~~~~
 סברת

 המבי"~
 וקבר שאבד לקבר שמדמהו

 נראה הך' דה~נו לומר דת~נןשנמצא
 לומר לנו דאין חזקה' מדין דהוא הסבראלבאר

 כאן, נקבר שג"כ אחר מאדם מעשה עודשנתעבד
 במאי ד"ה ט"ו) (דף מכות התוספות שכתבווכעין
 חיישי דלא ק~מו, ולא קיימו לע~ן מיפלגיקא

 כו'' יקיימנה שלא לומר לנו דיש יקיימו שמאהתוספות
 דלא כו' יין שותה שהיה בנזיר אמ~נןדה"נ

 דכמו דכון נזירותו' על ישאל דשמא ספקהתראת ה~
 דלעולם לומר לנו יש עובר הוא עומדש~וא

 והתם ע"ש. לעולם לחכם ישאל ולא עכשיו שהואכמו יעמ~
 נדר עוקר חכם דהא נזירותו' חזקת משום הכונה~ן

 ולא הזיר לא כאלו יחשב נזירתו על ישאל ואםמעיקרו
 חדשה. פעולה יתעבד שלא החזקה רק חזקה'ש~ך

~~~~
 פעולה יתעבד שלא חזקה שחשיב דאמ~נן
 איזה נתעבד אם מסתפקין אנו אם כןחדשה'

 פעולה' נתעבד שלא חזקה בכח לתלות לנו ישפעולה'
 רק שם' אחר אדם נקבר שמא לחוש לנו איןומש~ה
 בקיום ספק לענין דאמרינן וכעין שנאבד.שזהו

 ואל בשב שהוא לתנאי ועשה בקום תנאי בין חילוק~ש התנ~
 ועיין יו"ד' ס~' רמ"א סי' חו"מ בש"ע וע~ןתעשה'
 שלא לומר לנו דיש ק"ז, ס"ק מ"ו סי' חו"מש"ך

 בא שלא לומר לנו יש נמי הכא פעולה. שוםנעשתה
 שהי' שידוע זה אדם רק לכאן' זו ב~לה אחר~ם

 זו. ב~לה הזהבבית

~~~~~
 י"א סי' אה"ע חלק אפ~ם בית ~תשובות
 התם אמ~נן לא כאן דעד לומר שיששכתב'

 או בקבר התם כגון אלא כו', שנמצאדזהו
 בחמ~

 או
 שהי' כמו ממש אותו מוצאין אנו שעכשיו ~ע"מגבי



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דזה לדבר רג~ם ואיכא שינ~' שום בלי שנאבדבשעה
 הוא מעינינו שנעלם בשעה בנד"ד משא"כ שנא~ד'הוא
 למימר צ~כן שאנו ~יכא ואולי כו'' מת ועכשיוחי

 מודה רבי גם נשתנ~' סבה שע"י אלא שאבדשזהו
 ע"ש. כו'' הוא אחר שמאדח~שינן

~~~~
 קבר הוא דאמ~נן דהסברא נאמר אם שייך זה

 לדון יש אז כפשטא' שנמצא קבר הואשאבד
 שזהו. לתלוח יש אם להשתנוח סבה ~ש שנשתנההיכא
 ידוע אחד דקבר הוא רבי דסברת שבארנו מה לפיאבל
 שמא לחוש לנו אין קבר שנמצא ועתה נאבד' שםשהי'
 לחוש לנו דאין שנמצא' וזהו אחד קבר עוד שמההי'

ולומר
 שנקב~

 שמה שחולק ורשב"ג אחד' עוד שמה
 היכא כ אמ~נן בה למקבר דרגילי כון דבשדהסובר
 בש"ס כמבואר אח~נא אי~ש ביה קבר האי ביהדקבר
 חזקה מכח לדון ש~ך לא מש"ה ל~ה)' (דףבכורות

 קבר. בה יקבר ולא פעולה בה יעשהשלא

~~~~~
 מחמת שנמצא זה נשתנה בין לחלק מקום אין
 דכון לומר לן ~אית ושפיר לאו' אוסיבה

 אחר ואדם הזה בבית הוא הזאת האשה שבעלש~וע
 שם הוא אםספק

 הי' שמא לחוש עלינו אין לאו' ~
 חזקה זה וחשיב לדרכו' הלך זה ואדם א~ר עודשם
 קבר בה שנאבד הוא ה~עותא בקבר דהתם ואףשזהו.
 וה~ ה~עותא' נסתלק קבר שנמצאועתה

 לא ~אלו
 היתר למצוא אין הכא אבל השדה' דטהור מעולםנאבד
 בת"ש וע~ן שנמצא הוא שנאבד דזהו שנאמר זהמכח
 בזה' שהעי~ו יעקב שבות ובתשו' ט~ו ס"ק ס"גסי'
 לשם בא ולא פעולה נעשה שלא החזקה בכחמ"מ

 ע~
 חזקת לסתור עכ"פ להקל לסמוך לנו יש שפיראדם'

 איש.אשת

~~~~~
 ועוד וז~ל' ש~' שם ביה~ה נודע בתשובות
 ורשב"ג רבי פליגי לא כאן דעד לפענ"דנראה

 במקוםאלא
 דל~

 כגון היה' וכאן נמצא כאן לומר ש~ך
 אתר הקבר זה שמא חוששין שאנו קבר בה שנמצאשדה
 כאן לומר ש~ך ולא זו' בשדה קבור ג~כ שם שהי'הוא
 שה~ הי'' וכאןנמצא

 כבר קבור ג"כ אחר קבר גם
 שנצלב דזהו אמ~נן אם דנד~ד' בצלוב אבל זו.בשדה
 לומר שאפשר מהעת הי'' וכאן נמצאכאן

 כא~
'~ 

 שנצלב שזהו נאמר אם אבל שנתלה. משעהדה~נו
 זה א~כ כאן' אחר נצלב ואח"כ ~~' החבלנפסק
 אח"כ אלא ראשונה משעה כאן היה לא כאןהנמצא
 והכא בזה. שהא~ך ע~ש חיישינן' לא ולזה לכאן'הובא
 מתחלת הזה ב~ת הי' זה שאדם כון כאן' י"לנמי
הלילה

 וא~
 נאמר ואם זולתו' אחר אדם שם היה לא

 שנופל ראשונה משעה מתחילה הי' כאן נמצאכאן
 שזהו לומר לנו כרחך על ה~לה' מתחלח דה~נוהספק'
 ואיש לדרכו הלך שהוא נאמר שאם הזאת' האשהבעל
 ה~ אח"כ' לכאן באאחר

 דכאן להחזקה סות~ן אנו
 מחזיקין אנו ~מן דמזמן מתח~ה' היה כאןנמצא

כדוע.

 ~~~~ו~
 שחקרו מה לפי בזהלע~ן שישמה

 בירור בתורת הוא אם בחזקההאחרונים
 החזקנו כאשר הוא שכן התזקה בכח מבר~ןשאנו

 רק לברר' החזקה בכח ב~ינו שאין ש~מא אומתחילה'
 שהיה. מכמו הדבר להוציא לנו אין ~ע שלא זמןשכל
 סי' אה~ע ח~ק מגור ז"ל ~"מ הגאון בתשו'וע~ן
 שכתבט"ז

 ות~ דבת~
 לא מבררת' שחזקה נאמר אם

 ע~ף לא החזקה של דבירור חזקה' בכח לדוןש~ך
 ח~ וה~ ע~ם' שלמ~רור

 שכתבו וכעין כמאה.
 של דבירור מיגו' לענין ע"ב) (דף ב"קהתוספות
 מע~ם עדיף לאהמיגו

 ת~ וה~
 אבל ע~ש. כמאה

 בספק' נשאר והדבר מבררת ~נה דחזקה נאמראם
 ה"נ שנתחזקה' מכח השתנות לעשות ב~ינו שאיןרק

 ות~בת~
 החזקה. בכח לדון יש שפיר

~~~
 מועיל דלא י"ב) (דף נזיר הרמב"ן שיטת הוא
 ע"ש' לקדשה שרוצה האשה לענין הקרובותחזקת

 רק בירור' אינה דחזקה דכון זה דרך על ג"כוהוא
 גוף ועל השתנות' לעשות לנו ~ןשמספק

 הש~
 לא

 לדוןשייך
 מכ~

 חזקה.

~~~~
 וכאן נמצא דכאן חזקה לע~ן לדון לנו יש כן

 א~ו שפיר א~כ מבררת דחזקה נאמר שאםהיה'
 מתחלת שם היה הנמ~א שזהו החזקה בכחמבר~ן
 א"כ הספק' שנופל בשעהה~לה

 ה~
 הוא שזהו נתברר

 בתחילת שם היה לא אחר ש~ש הזאת' האשהבעל
 והדבר מבררת אינה דחזקה נאמר אם אבלהלילה.



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  לדון ~ן א"כ בספק'נשאר
 בכ~

 נמצא כאן של ~~קה
 שאנו מומין לענין כגון רק שייך שלא היה'וכאן

 שנולדו לחלוח לן דאית י"ל נולדו' ~מתמסופקים
 שנמצא גבי וכן הרשוח' נשתנה שלא זמן כלמק~ם
~יטה

 ~מ~
 מק~ם' בתבשיל שהי' לומר לן ~ת בתבשיל

 כון אסור א~''כ מהחבשיל שנ~לק מהוממילא
 ש"ע ע~ן מקודם' שם היהשה~יטה

 או''~
 תט"ז סי'

 לתלות לן ד~ת שכון שנאמר אבל ט"ז. ס''קמג"א
 שאדם שידוע וכון מק~ם' שם הי' שנמצא שזהוולומר
 מקודם שם הי' לאא~ר

 ה~
 הוא הנמצא ש~הו נתברר

 ה~זק~ שבכ~ לנו' ~ן זה הלזו' האשהבעל
 ב~ינו ~ן

לברר.

~~
 הא בארתי כבר דהנה בנד"ד' בזה ~ון שיש מה

 דף ~ולין (ש''ס ורבנן אנטיגנוס בן ר''אדנ~לקו
 ואסורה ט~פה סבר דמר הסכן' בדק בלאט')

 במשא' ומטמאה נבילה תניא ובמתניתאבאכלה
 דנ~לקוואמרתי

~ 
 ד~זקה נאמר דאם מבררת. ~~קה

 א''כמבררת'
 בכ~

 נש~טה שלא מבר~ן אנו הח~קה

 וה~כרא~
 אם אבל במשא' מטמאה מש''ה היא מתה

 לעשות לנו ~ן שמספק רק מבררת ~נה דחזקהנאמר
 עתה גם כן אסורה שהיתה וכמו שהיה' מכמוהשתנות
 פ"א בכ"מ וע~ן מטמאה. ולא באכלה רקאסורה
 בדק לא ואם הרמב"ם שפסק הי"ב שחיטהמהל'
 שנבדק קודם הראשונחתך

 ה~
 הכ"מ וכ' נבילה' זה

 פסקור~נו
~~ 

 דמסתברא ועוד ולחומרא' נבילה זה
 מחה והשתא ק~מא ~סור דבח~קת דמתניתיןטעמא

 עכ''ד.היא'

 דקיי''ל דכמו נאמר דב~ו~~~~
 ות~ דת~

 ספיקא
 וה~נו אחזקה' מוקמינן ומדאו~תאדרבנן
 תורת שייך דלא אף חזקה בתר אז~נןדמדאו~תא

 חזקה בתורת לדון ש~ך דלא אמ~נן ומדרבנן~רור'
 אבל מבררת' דח~קה לומר לנו ~ש במקום אםכ

 בת~
ות~

 הע~ם נגד בירור תורת שייך דלא
~~ 

 דנין אנו
 ומש''ה ח~קה'בתורת

 חשיב~
 כן כמו דרבנן. ספיקא

אמ~נ~
 ~ן דמדאו~תא

 בכ~
 ~ש"ה לברר' החזקה

 מטמאה ו~נה אמ~נן לא טומאה דח~קתאמ~נן
 ח~קה בתר אזלינן דלא כמו מדרבנן רקמדאו~תא'

 כמו בירור ש~ך דלאבמקום
 כן כנ"ל' וח~ בת~

 דבדרבנןאמ~נן נ~
 ה~זק~

 מטמאה ומש"ה מבררת
 מבר~ן דאנו מדרבנן'במשא

 בכ~
 נש~טה שלא ה~~קה

 וה~שפיר'
 מדרבנן. במשא מטמא מש''ה היא' מתה

~~~~~
 שנשאת בעגונא ~ז"ל שהקילו ד~~ינן כון י''ל
 דעב~א דמלתא מטעם א~ד עד פיעל

לאיגל~
 ה~ משק~' לא

 פי שעל שכל שהקילו ~~ינן
 אין התורה ~ק שע"פ אף שמת' יודעין אנו אנושישכל
 פ~ות אין שבערוה דדבר להתיר' ברורה עדותלנו

 דייקא אשה דאמרינן כמו רז"ל הקילו אפ''המשנים'
 אנושי. שכל רק דהואומנסבא

~~~~~
 רבנן בה דאקילו שכתב קמ"ה) (דף שבת רש''י
 מקדש דרבנן אדעתא המקדש וכל עגונאמשום
 יבמות תוספות ועיין מיניה. לקדושין רבנןואפקיעו

 עקירת זה ואין שכתבו ~ומר' מתוך ד"ה פ"~)(דף
דבר

 מ~
 כו'' להאמין הגון הדבר שדומה כון התורה'

 מן דבר עוקר ~שיב לא לסמוך טעם קצת שיששבדבר
 וכן ע''ש.התורה

 מתי~~
 עכו"ם ע"י אשה

 לפי במסי~
 כון רק ברורה' עדות ~שיב לא שבודאי אףתומו

 אנו שפיר שכ"ה אומ~ם אנו השכל פי עלשעכ"פ
 סי' יו"ד בט"ז ו~ין איש' אשתמתי~ן

 צ"~
 ב'. ס''ק

~"~
 לומר לן אית מדרבנן שעכ''פ כון כאן י''ל שפיר
 לברר לן אית היה כאן נמצא כאן של ~זקהדבכח

 שמדאו~יתא אף הזאת' האשה בעל הוא הנמצאשזה
אין

 בכ~
 להתיר. בידינו יש שפיר לברר' החזקה

~~~~
 אם ש~ך דזה בזה' לדון יש

 כ~
 כאן של ה~~קה

 אז הוא' שכן אנושי שכל הוא היה כאןנמצא
 א~ד עד פי על מתי~ן שאנו כון עגונא שבעניןי''ל
 אף אנושי שכל ~שהוא תומו לפי מסי~ נכ~ פי עלאו

 אבל ג"כ. להתיר בידינו מש''ה התורה חק מצדש~נו
 שכל מצד אינו היה כאן נמצא כאן של ה~~קהבאמח
 אמ~נן שאנן וכון ~תורה' ~ק מצד רקאנושי'

 שבכ~ אמ~נן לאשמדאורייתא
 אנו ה~~קה

 הוא הנמצא ש~ה בירור לנו אין מדאו~תא א"כהוא' שכ~ מבררי~
 ש"ס ועיין להתיר. לנו מ~ין א"כ ה~את' האשהבעל

 בסופה' רבנן הקילו כ דאמרינן (דמ"ו)בכורות
 רבנן. דהקילו אמ~נן לאבת~ילתה



~ ~ ~
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~  
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~ ~ ~

ז)
~~~ 

 סברת ראיתי דהנה בזה' לפענ"ד נראה
 לא דרבנן ~מ~ן דלמ"ד מפראגהמהר"ל

 וסימן בג~ף אמצעי סימן יש אם מש"ה לשאלה'ח~שינן
 נפשך. ממה מתורת מתי~ן בכליומובהק

 מוכרחת דסברתו לומר דיש נפשי' אמרה~~~~~
 דאמ~נן כ"ז)' (דף ב"מ הש"סמסוגית

 דגופו בעדים מילי הני אמינא הוה שמלה רחמנאכתב ד~
 וסימנים דאוכף בעדים חמור אבל דגופו'וסימ~ם
 חמור רחמנא כתב לי~' הד~נן לא אימאדאוכף
 חמורדאפילו

 בסימ~
 ס"ד מאי להבין וצ~ך דאוכף.

 דגופו. בסימני אם כ דאוכף בסימני החמור נחזירדלא

ו~
 משום האוכף בסימני החמור נחזיר דלא ~מא
 דלא וחמור התורה גלתה הרי א"כ לשאלה'דח~שינן
 חיישינן אי לקמן פרכנן מאי קשה א"כ לשאלה'חיישין
 הא מ~ד~נן' היכא דאוכף בסימני חמורלשאלה
 משנינן מאי ועוד לשאלה. ~חוש דלא קרא גליבפירוש

 במ~ איניש' מושלי לא אוכףאמ~
 צ~ך לא מושלי דלא

 לשאלה. ניחוש דלאקרא

~~
 לעיל שהבאתי מה לפי בזה' לפענ"ד הנראה כן

דב~
 דאף האחרו~ם

 לא מ"מ דאו~תא' דחזק~

מה~
 רק הוא' שכן לברר בירור מתורת החזקה

 כן כנ"ל. שהיה מכמו השתנות לעשות לנו איןשמספק
 דאו~תא סימנים למ"ד דאף סימ~ם' לענין י"לה"נ
 שנאמר בירור מתורת ~נומ"מ

 שבוד~
 הוא שכן

שהחפ~
 יש דבאמת רק הסימן' שנותן זה של הוא
 לומרבמציאות

 שהחפ~
 שנמצא שנזדמן רק שלו' אינו זה

חפ~
 אותו א~ל כזה' בסימן אחר של

 ~חפ~
 אינו בעצם

 וזהו הסימן' שנותן למי ש~תן גלתה שהתורה רקשלו'
 בירור. בתורת ולא התורה חק מפאתרק

~"~~~
 האוכף סימן יועיל דלא לומר סברא יש שפיר

לעני~
 החמור'

 כו~
 ~ן ~האוכף גם דבאמת

 ומש"ה התורה' גזרה שכן רק שלו שהוא מבר~ןאנו
 מש"ה הסימן' שנותן מזה ר~ה לנו אין שוב החמורעל

ג~
 האוכף. בסימני החמור שנחזיר ללמד וחמור קרא
 ש~ך זהומעתה

~ 
 אמ~נן דאו~תא' סימ~ם

 האוכף' בסימני חמור דמהד~נן קראדאשמעינן
 סימני~ אי אבל בירור. מתורת מו~לדסימן

 לאו

 אב~~ מהד~נן לא ולעולםדאו~תא'
 רק מדאו~תא

 דמהד~נן לרב~י וחמור דאתי לומר שייך ~ךבע~ם'
חמור

 ע~ם הא אוכף' בע~
 ב~~

 בירור' מתורת הוא
 החמור נחזיר דלא ס"דומה

 לי דמה האוכף' בע~
 שאנו או שלו הוא שהחמור העדים עפ"י מבר~ןשאנו
 א"כ שלו' הוא שהאוכףמבר~ן

~~ 
 נדע עצמו

 שלו. הואש~חמור
 וע~

 לאו סימ~ם דלמ"ד לומר כרחך
 האוכף בע~י החמור נחזיר דלא ס"ד היהדאו~תא
 דלא דחמור מיתורא התורה וגילתה שאלה'מחשש
 מפראג מהר"ל סברת ונתברר לשאלה.ח~שינן

 לשאלה. ח~שינן לא דא~~יתא לאוסימ~ם ד~

~~~~~~
 מדתנן דפרכנן היא' הכ הש"ס סוגית
 ש"מ ובכליו בגופו סימנים שישאע"פ

 סימ~ם לעולם ומשנינן דאו~יתא' לאוסימ~ם
 לשאלה. דח~שינן וכליו וגו~' דארוך וגופודאו~תא
 דאףוה~נו

 ד~
 קרא דאתא אמ~נן דאו~תא סימ~ם

 דסימ~ם לגל~תד'וחמור'
 ה~

 ומחזי~ן בירור בתורת
חמור

 איש אשת מתי~ן לא מ"מ האוכף' בסימ~

בסימ~
 לשאלה. דח~שינן משום כלים

~~~
 דסימנים דאף ~קאמרת ~תא אם פרכנן זה

ה~
 ~ש אשת מתי~ן אין אפ"ה בירור מתורת

בסימ~
 חמור א"כ לשאלה' דח~שינן משום כלים

 דגלי דאף לשאלה' ניחוש מהד~נן היכא האוכףבסימ~
 דסימ~םקרא

 ה~
 לשאל~' ~חוש מ"מ ~רור מתורת

 לא זהועל
 מה~

 ש~ך דלא מושלי דלא במ~י ודייקא מושלי' לאאוכף אמ~ ומשנינן הסימן. של הבירור
 דסימן ד'וחמור' קרא גלי אז שאלההחשש

 ה~
 מתורת

בירו~
 אוכף' ~סימני חמור ומחזי~ן

 אב~
 דמושלי במ~י

 מהד~נן. לא שאלה החששדש~ך

~~~~
 לאו סימנים אי אבל דאו~תא' סימ~ם אי

 רק מדאו~תא א~~ה מהד~נן ולאדאו~תא
 ד'וחמור' קרא דאתי לומר לנו כרחך עלבע~ם'

 ה~ בודאי ועדים אוכף' בע~י חמורדמהד~נן
 בתורת

 להחמור לזה קרא צ~ך ולאבירור
 ועל אוכף' וע~

 מחזי~ן דמושלי בכלים דאפילו קרא דאתי לומרכרחך
 אף לשאל~ ח~שי~ן ולא כלים' בסימניאב~ה

דמושלי. במ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~~~
 על גמור עין טביעת לנו שיש בנד"ד
 אי והגארטיל' כנפות והארבעהשפינצר

 א''כ דאו~יתא לאו דסימניםנימא
 ג~

 ניחוש דלא קרא
 בכאן' לנו שיש החשש ועיקר דמושלי. במ~י אףלשאלה
 ח~שינן שפיר ואז דאו~יתא דסימנים הדיןשמא

 מ''מלשאלה'
 ה~

 שיטות הרבה יש כנפות הארבע
דחשוב

 מי~
 סי' עגונות בקונט' ע~ן מוש~' דלא

 דהחשש האחרונים שכתבו מה ידוע וגם ע"ש'שס''ב
 הוא האדם ביד שיש מה דכל החזקה נגד היאשאלה
 איש אשת חזקת להאשה שיש שכון שכתבו רקשלו'
 נודע בתשובות עיין לשאלה' לחוש מחמי~ןאנו

ביהודה.

~~~~~
 זהו של החזקה מכח לדון בכאן לנו שיש כון
 חזקה מדין ג''כ שהוא שנמצא' זהושאבד

 י''ל ושוב איש אשת חזקת לסתור בכחה ~שכמבואר'
 שיש מה דכל דהחזקה ואף לשאלה' ניחושדלא

 ע"י לברר בירור בתורת מהני לא ג~כ שלו הואהאדם ב~

 מ"מ הזאת' האשה בעל הוא שנמצא הוא שזהזה
 ג''כ שהיא היה וכאן נמצא כאן של החזקהבצירוף
 טביעת פי על להתיר ב~נו יש שפיר א~מתא'חזקה
 שאומ~ם גופו של עין הטביעת וגם הבגדים. שלעין

 היטב' והכרוהו לבם אל נתנושעתה
 יאמרו אם בפירוש ככה על הפעם עוד להע~םלשאול באפש~ או~

 אומדנות וגם היטב' והכרו לבם על שמושעכשיו
 ספרה אשר הרבה' לנו ישוהוכחות

~ 
 האשה.

~~~~
 סגורה היתה הדלת כ נחום יוסף ר' לי סיפר
 והוא החלון' דרך זולת ל~רוח מקום הי'ולא

וב~
 ועוד שם' דרך בא שלא וראו שמה עמדו ביתו
 הוא הנמצא שזה בבירור ~וע הדבר אשר עניניםהרבה
 פי על לפסוק בידינו אין זולת הזאת' האשהבעל

 אצרף הנ''ל הטעמים מחמת עכ''פ לבד.אומדנות
 ~ין שלשה של ב''ד פי על להתירה הפעוטהדעתי
 רבנים שני עוד להתירה שיסכמו באופן אךתורה'

 מכשורא. שיבא ד~מטא היכא כמובהקים

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
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~~~~~~
 בהים דבנטבע לן דקיימא הא נחקור כל
 דאם סוף לושאין

 ל~
 נפשו שתצא עד שהה

 שכתב מה דהנה דרבנן' או מדאו~יתא הוא אםתצא
 מ~ג סימן העזר אבן חלק קמא ביה~ה ~נודעהגאון

 הנטבעין רוב אמ~נן דלא מדאו~יתא דאסורבפשיטות
 אשת חזקת שמגרע שנטבע זה דמועיל רקלמיתה'
 ק''י סימן סוף יו"ד הש''ך מדברי ראיה והביאאיש'
 מועיל דאין הרשב''א לשיטת דאף שכתב ס"דס''ק
 מתי~ן' ספיקות ג' דיש היכא חזק~' נגד ספיקאספק

 שוב מקום מכל כ~אי דחשוב אף הראשוןדהספק



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~
 איסור חזקתליתא

 שה~
 כודאי ו~~ אסור' הוא מספק

 ידי על מותר ושוב איסור' חזקת דליכא בעלמא~סור
 כו'. האחרונים ספיקותב'

~''~~
 חזקח לו ~ש אסור שהוא שדבר מדב~ו לנו יצא

 אסור הוא שעדיין אף ספק' בו ונולדאיסור
 לא שובמ''מ

 מיק~
 ע"ש. עכ''ד כו'' איסור חזקת

~"~~~~
 סברח הוא הבין כאשר ~בריו אם נרא~,
 זה החזקה' נסתלק הספק דמחמתהש''ך

 כ"ג) (דף כתובות ~תוספות לסברתש~ך
 ד''~

 תר~י~ו
 לה שזרק יוד~ם שאנו כגון שכתבו מסהדי' קאבפנוי'

 קרוב אי לן ומספקאהק~ושין
 ל~

 כו'' לו קרוב או
 זרק דודאידכון

 אוקמא לומר לן לית ~קידושין ל~

אחזק~
 כאן נמי הכי שם' עיין לכתחילה ל~תירה

 כון בים'שנטבע בז~
 שנעש~

 לומר מקום שיש ~תתדשות
 לענין וכן איש. אשת חזקת מכח לדון אין שובשמת'
 חי. חזקת נסתר שנטבע כון כן' י"ל כן גם חיחזקת

~~~~
 ~תוספות של זו סברא באמת

 מוסכמת' אינ~
 הוא נתן גבי ו') (דף ק~ושין בר''ןוע~ן

 ספק בכל מסתפקין אנו לפיכך שכתבו ~יא'ואמר~
 דאפשר לא' או ~תורה מן גט צריכה איקדושין

דמדאו~יתא
 ש~

 ~עמד למימר דאיכא משום
 אש~

 על
 א' חלק מ~~''ט בתשובות ועיין שם. עייןחזקתה
 שכתב י''א מ"אסימן

 ועוד לשונו' וז~
 מ~

 יש סברא
 שעה באותו אז דנסתפקנו דמשום ולומרלחלק

 אדרבא הראשונה'חזקתה ~ורע~
 נעמידנ~

 עיין כו' אחזקתה
שם.

~~
 כפשטא' הש''ך כונת לבאר לענ"ד נראה באמת
 בכח השתמש דכברדכון

 חזק~
 הראשון' בספק

 נראה עוד חזק~. בלתי ~שניים ~ספיקות שתינשארו
 ספיקא ספק מ~ני דלא ד~טעם כון בסברתו' לומרלי

 דספק ~רשב"א דלסברת משום ~וא חזקה'במקום
 לא כנגדה חזקה דיש והיכא רוב' מ~עם הואספיקא

 דיש והיכא לחזקה' מיעוטא סמוך דאמ~נן הרוב'מה~
 אמ~נן לא דמיעוטא' מיעוטא דחשוב ספיקותשלש
 ספיקא.ספק

 ומעת~
 יש ושפיר לכאן' דמיון זה ~ן

 לומרלנו
 א~

 לא אם לים' שנפל
 שה~

 נפשו שתצא עד
 ~~ איש. אשת חזקת בכח לדון לןד~ת

~~~~
 בלא דאף לומר נראה לפענ"ד

 ש~~
 שתצא עד

נפשו
~~ 

 למית~ ~נטב~ן רוב בגדר
 ואינו

 מטעם מדרבנן רק ~וא דתצא ו~א מדאו~תא'אסור
 כ') (דף בכורות תוספות ו~ין לחזקה. מיעוטאסמוך

ד''~
 לומר יש וכן שכתבו בינייהו' איכא פוטר חלב
 אשתו דדיעבד סוף ל~ם שאין דמים דיבמותבה~וא
 לחזקת דנמלטים מיעוטא ס~וך אמ~נן ולאמותרת'
 ~ין איש דאשת חומרא משום לכתחילתה שםש~חמירו ומ~ שכח' דלא מיעוט דחשוב משום כו'' אישאשת

שם.

~~~~~
 דבלא י''ל

 שה~
 דג''כ אף נפשו' שחצא עד

 מיעוטא ~וי לא אך למית~' ~נטבעיןרוב
 מדרבנן רק אינו עכ"פ אך תצא' מש"הדמיעוטא
 איש. אשת לחזקת מיעוטא סמוךמטעם

 קי"ד) (דף יבמות בש"ס מבואר דהנה לומרנראה לז~ וראי~
 משום דמלחמה מ"ט רבאאמר

 סלקא בדדמי דאמר~

דעת~
 דשלו' כון את"ל פליט' הוא דאיקטול הני בכל

בינ~
 לבינו

 נטר~
 או בגירא לי' דמחו זימנין דחזיא' עד

ברמחא
 דעביד ו~כא מת' ודאי וסבר~

 סמת~
 וחי.

 י''ג פרק גירושין ~לכות ~מלך (בדרך ביארחי~~~~

הלכ~
 סוגית דריהטת הקצר) בפירוש ה'

 ~יכא דאף לומר רצו דמ~קראהש''ס'
 דל"~

 רובא
 ~רוב כל דכלמית~'

 אמ~ אפ"~ ימותו' דבמלחמ~
 דסלקא מטעם מת' דודאיבדדמי

 דעת~
 ~ני בכל

 איפכא לתלות מקום לה דיש אף פליט' הואדאיקטיל
 תולה מ''מ פליט' לא איהו דאיפליט הני בכללמימר
 סברת פי על לומר נראה והטעם שמת. לומרהיא
 אין לי ברי באומרת שמפרש כ"ב) (דף כתובותרש"י
 ~''נ ע''ש' בא הי' קיים הי' אולי לי דב~ נוקפי'לבי
 שסומכתי"ל

 בתוך מת שודאי בדעת~
 ~מלחמ~

 מדלא
 סומכת אינה לבד זה דעל את"ל אמ~נן ואח''כבא.
 דנטר~ שמת'לומר

 דמחו זמנין דחזיא עד דמת מלומר
 שרובו בדבר דחזיא דהיינו ברמחא' או ב~ראלי'

 ואזלמיתה
 תול~

 ואומרת מת בודאי בדעתה
שמת. בדד~

~~~~~
 בזה"ל שכתב ה"ב ~רושין מ~ל' פי"ג ברמב"ם

 ובאה בעולם מלחמה היתה אםוכן
 ואמר~

 מת



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

בע~
 בינה ש~ום שהי' ואע"פ נאמנת ~נה במ~חמה

 ~תה תסמוך שמא~בינו'
 ע~

 ~מיתה שרובן דב~ם
 ש~' ואחרונים הראשו~ם שנהרגו כגון מת'ותאמר
 שה~ באמצען'בע~ה

 א~ו שנהרגו מאחר אומרת ~א
 ~הכ~ע הרמב"ם כונת עכ"~. בכ~~ן' הוא נהרגוא~ו'

כאת"~
 דבר שרו~ת עד בדדמי תו~ת ~נה ד~עו~ם

 ~מיתה.שרובן

~~~~
 א~ד עד ~הו איבעיא קט"ו) ~דף יבמות בש"ס

 משום מהימן אחד דעד טעמא מהו'במ~חמה
 דעב~אדמ~תא

 ~איג~~
 או משקר' ~א ה"נ משקר ~א

 ~יקא גופא דהוא משום אחד דעד טעמא~~מא
 אינה שהיא אף וה~נו כו'. ~קא ~א והכאומנסבא
 רו~ת ואינה בעו~ם מ~~מה שישיודעת

~ 
 ~י' מחו

 דייקא' ~א אפ"ה ברומחא' אובגירא
~"~ 

 ד~קא
 ~' דמחו אותו שראו אדם בני ~ה שהג~ו עדוחוקרת
 שנהרגו האנשים בין שראוהו או ברומחא אובגירא

 באמצען' הי' ובע~ה ואחרונים~ראשונים
 ~ וע~

 זה
 יותר' חוקרת ~נה ושוב מת דבודאי ~ומרתו~ת
 ~~א. ד~א חשובמש"ה

 וע~
 מעשה ת"ש אמ~נן' זה

בב'
 ת~מ~

 ב~פינה יוסי אבא עם ב~ן שהיו חכמים
 נשותיהן רבי והשיאוטבעה'

 ע~
 מים והא נשים' פי

 אפי~ו ונשים דמיכמ~חמה
 מא~

 דמיא' אחד כעד
 נטבע' אם ~עה ~א דהיא ואף וכו'' השיאוקתני
 שיתברר עד רק ~קא ~א דהיא ~ומר מקום ישאפ"ה
 עד שהה אם ~יקא ~א ושוב הספינה' שנטבעהאצ~ה
 במ~ח~ה אחד דעד מזה ~פשוט ורצו נפשו'שתצא

 ז"~. רמ~"ן ב~י' וע~ןמהני'

~"~
 שהה ו~א שטבעה בספינה דאפי~ו מכאן מוכח
 נפשו שתצאעד

 דה~
 מדאמ~נן ~מיתה' רובן

 רובן ד~ן והיכא בדדמי' דאומרת כמ~חמה חשובדמים
 ~ן~מיתה

 תו~~
 א~א כמבואר' ~~מי שאומרת ~ומר

~~
 נפשו שתצא עד שהה ו~א שנטבעה בספינה דאף

ה~
 ~מיתה' ~ובא

 ומכ~
 ב~א דאף שנטבע ב~ם שכן

 נפשו שתצא עדשהה
 וע~ן ~מיתה. ~ובן דה~

 דהרשב"אאע"ג ש~ אשכנזי' הרב בתשו' רמ"ז סי' עגונותבקונטרס
 ז"~

 סוף' ~הם ש~ן דמים בתשו' כ'
ה~נו

 במע~
 העו~ם קו~ן זה דגם ~בד ים ב~ב הספינהנשברה אב~ נפשו' שתצא ~י ושהה שטבע ממש

 כו'. תצא נשאת אפי~וטביעה'
 אב~

 ור"ח הרמב"ם
 ע~ו נותנין בים שאבדה ספינהמפרשין

 ח~ם' חו~~
 ~ה נשאר ו~א מים ע"פ ק~מת הספינה שגוףה~נו
 הם שנשברה מעידים שאם משמע משוטות. ו~אעיגות
 ע~הם ~השהות צ~ך ואין התורה מן מתיםבחזקת

~  נפשו.שתצא 

~"~~~~
 דבלא הרשב"א ~סברת דאף ~ומר נראה
 מודה מ"מ תצא' נפשו שתצא עדשהה

 פסק ~חזקה מיעוטא סמוך מכח רק ~מיתה'דרובן
 ד~אדתצא'

 ה~
 דמיעוטא. מיעוטא

~~~~
 שהביא ברא"ש

 דב~
 אחד דעד הראב"ד

 ~ה ודייק וקברתיו' מת ב~נן ~אבמלחמה
 דחד אפומא דאינסבא קכ"א) דף ~שם דחסאמעובדא

 אפקוה ו~א ~סא טבע חסא בי ~כא מאן דאמרסהדא'
 סוף ~הם שיש במים א~מא סוף' להם ש~ן במיםאפי~ו
 קברתיו. אמר ~א אפי~ו ~ה מנסבינן ~כתחי~האפי'
 שיש דמים ראיה ~י נראה ו~נו וז"~' הרא"שוכתב
 בהו ~מימר שייך ד~א ~מ~חמה' דמי ~א סוףלהם

 ורואה דעומד דכוןב~מי'
 כ~

 ושהה המים סביבות

~
 ד~הא הרא"ש כונת עכ"~. מת' ודאי נפשו שתצא

 עד שהה אם דקדקה ו~א ד~קא ~א שמא ח~שינן~א
 דכון משום וה~נו נפשו'שתצא

 דכ~
 עד שהה ד~א

 ~א נפשושתצא
 ה~

 בדדמי. אומרת ו~א ~מיתה רובן
 למימר דאיכא א~א וז"ל' שכ' ע~ן שם ברמב"ןוכ"ה
 אדם שאין ב~מי' ~מימר ~כא סוף ~הם שישמים
 ~הן ממתינין א~א עו~ה' אינו שוב משטבע ~ומרטועה
 אב~ נפשו' שתצאעד

 דאיכא הוא סוף ~הם שאין במים
 ע"ש. הכ'~מימר

~~~~~
 שייך ~א סוף ~הם שיש דבמים ~ח~ק הרא"ש
 ב~מי' דאומרת~ומר

 דכ~
 ששהה ~עה ש~א

 ד~א שמת' ~~מי אומרת ~א נפשו שתצאעד
 ה~

 בגדר
 נפשו שתצא עד ששהה ~ה שנת~ע ואחר ~מיתה'רובן
 סוף להם שיש במים ומש"ה מת' ב~אי הרי באו~א
 ב~מי. ש~ך~א

 אב~
 ב~א אף סוף' ~הם ש~ן במים

 במים המים מן דהע~יה כון נפשו' שתצא עדשהה
 ומש"~ שכ~' ~א סוף ~הםש~ן

 עד שהה ב~א אף
שתצא

 ה~
 בדדמי. ואומרת ~מיתה רובן בגדר



~ ~ ~ ~ ~

 באמת שתמה ל"ד' סעי' שם מ~ר בית בספר
 יש טובה פעולה מה סוף להם שאיןבמים

 למקום זה שיעור תוך שיצא לחוש יש דמ"מ זו'בשהי'
 כמו תצא נשאת אם אף וא''כ עינא' בי' שלטהדלא
 המים מן דעליה כרחך על אלא שהה' ולא סוף להןביש
 דאף י"ל כן תצא' לא להכ שכחא לא סוף להםשאין
 ושא~ תצא' לא נשאת אם נמי שההדלא

 סוף להן יש
 תמה וכן שכח' מהן דהעליה שהה לא אםדתצא

 ע''ש.המהרח"ש

~"~~
 להם ש~ן במים גם דבאמת אף לומר לנו יש
 נשאת אם נפשו שתצא עד שהה לא אםסוף

 הרא"ש דמודה י"ל עכ''פתצא'
 דה~

 רוב בגדר
 דלא רק למיתה'הנטבעין

 ה~
 מיעוטא

 איש' אשת לחזקת מיעוטא סמוך מטעם תצאמש''ה דמיעוט~
 לא למיתה רובן בגדר הכ לאודאי

 אמ~נ~ ה~
 מים

 רובן דה~ כון ועכ"פ בדדמי' לומר דשייךכמ~מה
 אסורה מדרבנן רק דאו~תא' מאיסור פלטינןלמיתה

 לחזקה. מיעוטא סמוך ~מ~נןמטעם

~~~
 לר''מ דמדקאמר ~ם בכורות בתוספות דמ~ואר
 בשרא אכלינן היכ קאמר ולא בשרא' אכלהיכ
 שם במהרש"א וע~ן מסייע' חזקה חשיב דלאמשום

שהתוספות
 אז~

 רק חשיב לא הושט דנקובת בשיטה
 ל''ג סי' דעה ביורה לן דקיימא אנן וא"כט~פה'
 לא דלרבנן לומר לנו מוכח נבילה' הושטדנקיבת
 האיך אמ~נן מדלא לחזקה' מיעוטא סמוךאמ~נן

 בישרא.אכלינן

~~~~
 נבילה הושט דנקובת לדידן דאף י"ל באמת
 והא לחזקה' מיעוטא סמוך אמ~נןמ''מ

 חלק ח"ס בתשו' שמבואר כמו הוא בישראדאכלינן
 ספק היינו להחמיר בשחיטה דספק דהא כ"ה סי'יו"ד

 שאינו מה משא''כ כו'' השחיטהבמעשה
 תל~

 במעשה
 הבהמ~השחיטה'

 בחזקת
 רו~

 ש~ן עומדת בהמות
 עד איסור חזקת לה דיש ונהי נקוב' שלהןהוושט
 כל מ"מ כהוגן' השחיטה מעשה שנעשהשנת~רר
שנעשה

 כהוג~
 כמו ארו~א סמכנן הוושט' ~נקב וספק

 דקיי''ל מסקי שם שהתוספות ואף ע"ש. הט~פותבכל

דחל~
 פוטר ~נו

 ואנ~
 כמ''ש י"ל פוטר' דחלב ק~"ל

 קדוש שאינו ח~קת כנ~ו להולד דיש חוליןהתוספות
ב~כורה.

~~
 אף סוף להם שאין ~מים דכאן לנו יצא פ~ם כל
 דאו~תא' מחשש יצאנו נפשו שתצא עד שההשלא

 סמוך דאמ~נן מטעם מדרבנן רק הוא שתצאוהא
 ~תשו~ות דמבואר ואף איש. אשת לחזקתמיעוטא
 צ~ך וז"ל' קכ''ח סימן להרמב"ן המיוחסתהרשב"א
 נפשו שתצא עד ושהה ממש שטבע ראה אםלחקור
 וחש~ה בים מוטרפת ספינה ראה שמא או ראהו'ולא

 הספינה שנשבר שראה אולהשבר
 ~ל~

 כ כו'' ים
 כמו תצא לא ~~עבד ע~ו ושהה ממש שטבעבהעיד
 שנש~רה אלא מעיד אינו ואם כו'' יבמות בסוףשאמרו
 כ תצא' נשאת ואפילו כלום' אינו זה בלבדהספינה
 גבי על ניצלשמא

 ע~
 הרבה שנצו~ם ~רך קורה או

 בים המטורפת ובספינהפעמים'
 ה~

 ק~ם בחזקת הוא
 עליו נות~ם נש~רה ואם דבר'לכל

 חומ~
 ח~ם

 עכ"ל. הגט' כל בפרק ~~תאמתים וחומ~

~~~
 הרמ~''ן מלשון דמשמע

 דכ~ שכת~
 שאינו

 נראה מ"מ כלום' ~נו נפשו שתצא עדששהה מע~
 אבל תצא' שלא להתירה לענין כלום דאינודהכוונה
 למיתה' הנטבעין רוב בגדר דהוא די''ל מודהמ"מ
 ספינה דאמ~נן כ''ח) (דף הגט כל מפרק ראייתודהא

 נותנין ביםשאבדה
 חומ~ ע~~

 ח~ם
 מתים' וחומ~

 נות~ן אמאי דאל"כ למיתה' רוב ~ש מוכח עצמומשם
עליו

 שלא לכהן ישראל בת שאם דה~נו מתים' חומ~
 דכון ודאי אלא חי. אחזקת נוקמה בתרומה'תאכל
 סמוך דאמרינן מטעם ורק למיתה הנטבעיןדרוב

 וע~ן כפלגא' חשוב מש"ה לחזקהמיעוטא
 פ~

 יהושע
 ד~מים דהא לומר לן אית עגונא לענין ה"נ שם.גיטין
 הוא תצא' נפשו שתצא עד שהה ולא סוף להםשאין
 מ''מ מדרבנן רק שהוא ואף סמוך' מטעם מדרבנןרק

תצא.

~~~~~
 חייש מאיר דר~י מצאנו דהנה ל~אר' נראה

 הרו~' נגד חזקה ד~כא היכא אףלמיעוטא
 לרבי הרוב נגד חזקה ד~כא והיכ ח~שי' לאורבנן
 מדאו~תאמ~ר

 אמ~נ~
 לחזקה מיעוטא סמוך

 דחשו~



~ ~

~ ~ ~

 ~~~םי~ן
~~~~

 ולא דליתא ~מאן המועט ולרבנן ד~תא' ~מוהמיעוט
 ל~ן גם מדרבנן רק סמוך' מדאו~תאאמ~נן

 סמוך.אמ~נן

~~~~~~
 בגדר אינו דרוב ר"מ דסברת לבאר' נראה
 רק הרוב' מ~ח שי~~ע שנאמרה~רעה

 בתורה ד~תיב דכון ו') ~דף ב''מ השטמ''ק~סברת

אח~
 בספק הדבר דנשאר דאף אמ~נן ל~טות רבים
 דספקאמ~נן

~~ 
 ~ש ~יכ ומש"ה התור~' התירה

 ~מאן דהמיעוט אמ~נן שפיר להרוב המתנגדתחזקה
 מש"~ הרוב' ב~ח ~~רעה הי' לא ד~אד~תא'

 אמ~נן
 חזקה דלי~א והיכ לח~ק~. מיעוטא סמוךבדאו~תא
 ~זה ספק דבאמת אףהמתנגדת'

 מ"מ התורה' התיר~
 והרוב בספק הדבר דנשאר כון למיעוטא' לחוש לן~ת
 מאיר' לרבי למיעוטא חוששין מש''ה מ~~ע~נו
 מ~~עין שאנו ה~רע~' בגדר הוא דרוב אמ~נןולרבנן
מ~

 ~רוב
 שב~~

 הוא ~ן
 במקומות האר~תי ~ו~רב~

 זו בסברא כ לדעת והראיתימפ~~ם
~ 

 חשוב רוב
 ~מה בזה נחלקו ~בר ספק' רק או~בירור

 דיבו~
 ומש''~ וא~מ''ל)'התוספות'

 סמוך לומר סברא אין
 חזקה דענין כון לחזקה'מיעוטא

 בוד~
 לא

 ה~
 בתורת

 שאנו דהי~א רק ~אחרונים' ביארו ~אשרבירור
 לעשות שלא חזקה בתר למיזל לן ~תמסופקים
 תולין ואנו מ~~ע דהרוב וכון שהיה' מ~מוהשתנות
 שחשוב חזקה מ~ח לדון ש~ך לא ~הרוב' שהואלומר
 מיעוט דחשוב דאמ~נן וזהו ~לל' מסופקין אנוש~ן
 מדאורייתא. סמוך אמ~נן לא ומש"ה דליתא'~מאן
 דרוב מ~ר לרביורק

 ג"~
 דנשאר רק מ~~ע ~נו

 ש~ך זה ועל התורה' ~תירה והספק בספקו'הדבר
 ~מאן דמיעוט דכון בהחזק~' לדון ב~ח דישלומר
 ~דבר דנשארד~תא
 ~מיעוט' מחמתבספק
 דהרוב אמ~נןולדרבנן
 ~מאן והמיעוטמ~~ע
 אמ~נן לא ומש~הדליתא

 סמוך~.מדאו~תא
~'~'~~~~~~ 
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 בע~ן דהנה נ"ל' סמוך אמ~נן דמדרבנן הא
 מ~ינוחזקה

 ות~ דת~
 דרבנן ספיקא

 ביארו ~בר והסברא אחזק~' מוקמינןומדאו~יתא
 ט"ז' סי' אה''ע חלק ה~''ם תשו' ע~ןהאחרו~ם
דבאמת

 ות~ בת~
 דבירור חזקה' מ~ח לברר בידינו ~ן

של
 ~חזק~

 ת~ והרי העדים של מבירור ע~ף לא
 אין תוד''ה ע"ב) ~דף ב''ק ~תוספות ו~סברת~מאה'
 ש~תבו ~ו''לך

 דמש"~
 לא

 מה~
 מיגו

 ~עדים של מבירור עדיף לא המיגו שלדסברא ות~' בת~
 לא חזקה דמ~ני אמ~נן דבדאו~תא רק ע"ש.~מאה ות~

 מ~ח מסופקין שאנו כון רק בירורבתורת
 ומש"ה שהיתה' מ~מו ~שתנות לעשות לנואין ות~ ת~

 אמ~נן מד~בנן רק אחזק~' מוקמינןמדאו~יתא
 מש''ה מה~' לא לברר ב~חה שאיןדחזקה

 לא מש"ה העדים' נגד החזקה מ~ח לברר בידינוד~ן ות~ בת~
חשיב

 ומש''ה בדרבנן' חזק~
 דרבנן ספיקא ותרי ת~

 אחזק~. מוקמינןולא

~~~~~
 דרוב דאמ~נן דלדידן דאף י''ל

 ה~
 בגדר

 עוד' ספק א~לינו נשאר שלא וחשובה~רעה
 אמ~נן לא ומש"ה דליתא ~מאן ד~מיעוטוזה

 ז~ סמוך'מדאור~תא
 ~נו דחזקה מדאו~יתא רק שייך

 מוקמינן מסופקים שאנו היכא רק בירורבתורת
 נשאר שלא וחשוב מ~~ע הוא שהרוב וכוןאחזקה'
 רק מדאו~יתא סמוך אמ~נן לא ומש"ה ספקא~לינו
 דאמ~נן ד~מומדרבנן'

 ות~ דבת~
 אוקמינן לא

אחזק~
 דבעינן משום

 שהחזק~
 לברר' ב~חה יהיה

ומש"ה
 ות~ בת~

 מעדים עדיף לא החזקה של דבירור

 לא בירור מתורת החזקה שאין וכון ~מאה'ות~
 מדרבנן.~חזקה מה~

~~
 ~חזק~' ב~ח מבר~ן אנו דמדרבנן אמ~נן ~"נ
 אין לברר החזקה ב~ח שאין דהי~א דאמ~נןד~מו

 דנין דאנו ~י~א ~ן מדרבנן' חזקה מ~ןדנין
 ~חזקה ב~ח מבר~ן אנו דמדרבנן אמ~נןחזקה מ~
 ש~~
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 הוא דהרוב דאמ~נן אף הרוב נגד אף ומש''ההוא'
 מדרבנן מ''מ דליתא' כמאן המיעוט וחשובמכ~ע
 הכרעה וחשוב להכ~ע ג''כ החזקה ~כח דישאמ~נן
 מדרבנן מש''ה הרוב' מכח כמו החזקה מכחשהיא
 כח לנו יש דבש~הם כיון לחזקה מיעוטא סמוךאמ~נן

 סמוך מחמת דתצא אמ~נן שפיר ומש"ההכרעה'
 החזקה של דבירור לחזקה'מעוטא

 חשו~
 הבירור כנגד

 מדרבנן רק הוי לא באמת אמנם תצא. ומש"ה הרובשל
 נפשו' שתצא עד שהה בלא אף למיתה הנטב~ןדרוב
 מה ~ועיין תצא קיי''ל לחזקה מיעוטא סמוך מטעםרק

 בז~שכתבתי
 זו סברא והוכחתי ל"ו' סימן לעיל

 שם' הכ''מ עפ"ד הי"ב שחיטה מהל' פ"אהרמב''ם מדב~
ע"ש).

~~~
 לשיטת הנה השאלה' לנדון עצמינו נעתיק
 אף וקברתיו' מת העדים דבאמרוה~"ף

 הטביעהכשראו
 ס~

 סימ~ם' בעינן ולא עין בטביעת
 של וגיסו אביו עדות על לסמוך לנו יש שפיר כןאם

 כאשר ~מים מן בעלותו תיכף אותו שהכרוהנפטר
 אותו והכירו פניו הפכו שהמה עדות בהגבייתכתוב
 וכל מבחיו השתנות שום בו הי' לא אשר היטבתיכף
 בפירוש אמרו שלא ואף פצע' שום בלי שלם הי'גופו

 דקברתיו יוסף בבית הובא הריב''ש כתב כברקברתיו'
 למקום ממקום בטלטול שנתעסק כל אלא דוקא'לאו
 אלא נתעסק לא שהוא או כו'' המתים~רך

 למידי. למיתש ליכא דהשתא סגי' אח~ם בושנתעסקו שמע~

~~
 הרא"ש שיטת הוא כאן לחוש לנו שיש מה העיקר
 דכל מחלקין דיש י''ז' בסי' הרב שהביאוהרז"ה

 אינו ש~ם שהי' פי על אף במים כשנטבע אצלו שהי'מי
 אנו אין הסוגיא בפירוש שיטתם לפי דבאמת אףמעיד'
 סוברת ש~יא מחמת רק ב~מי' יאמר שהעדחוששין
 חושדין' אנו אין להעד אבל שפיר' ד~קא לאבדדמי
 לעניןמ"מ

 הכ~
 לטעות יוכל בקל עין בטביעת העד

 בטביעת ~טעה בדדמי שיאמר להעד גם תושדיןואנו
 סי' ז"ל איגר עקיבא רבי הגאון בתשובות הוא וכןעין'

ק"ז.

~~~
 רק בעצמם הטביעה ראו לא וגיסו אביו דבאמת
 ~אין שמואל בבית מבואר מהטביעה'שידעו

 זה' שנטבע ידעו אם או הטביעה ראו אם ביןחילוק
 רבו ובאמת בדדמי. ג''כ אומר שנטבע דידעד~ון

 ובידעו הטביע~' ממש בראו דדוקאהשיטות
 בתשו' ועיין לאלתר' ראוהו אם נאמן שפירמהטביעה

 כך הרא''ש קאמר דלא למימר ולא שכ' מ"ה סי~ןצ"צ
 יצא שכ~ר לאוקמי א~ל מאב~תו' כלל ידעו בלאאלא
 הרא''ש ודאי אלא כו'' כלל יתכן לא זה שנאבדהקול
 אית דמסברא אע"ג ראה' ללא ראה בין אלא חילקלא
 ס''ל לא הרא''ש מ"מ ידע' לי מה ראה לי מה לומרלן

 אף להתיר שנהגו המנהג לי' דקשיא משום והיינוכן'
 ברא''ש. התם ~איתא ימים כמהלאחר

~~~~~
 נ''ל לידע' ראה בין חילוק מה קצת הסברא
 הרמב''ם דברי בביאור שאמרתי מה פיעל

 ע''ה וא' ת''ח א' שכתב ה"ב' סנהד~ן מהל'פי''ב

 בין ל~בחין אלא התראה נתנה שלא התראהצ~כן
 בין להבחין זה טעם והא כולם ותמהו למז~.שוגג
 לדידן אבל התראה' א''צ דחבר ל~ב''ח הוא למזידשוגג
 ולא הוא מדינא התראה א"כ התראה צריךדחבר

 הוא. שוגג שמאלה~חין

 דב~ לפי~~~~~~
 ע''ב) מ' (דף סנהד~ן התוספות

 התוספות שכ' מה"ת' להתראה מניןגבי
 בשאינו דאי התראה' צ~ך למ"ד לי' קמיב~אבחבר
 שוגג בין להבחין אלא התראה ~תנה לא האחבר

 ~בור. ~י תוך שימות ב~נן אי מיב~' א"נלמז~'
 ל"ד) ~דף בכתובות דמבואר מה לפי קשהולכאורה
 דלאו זוממים עדיםגבי

 ב~
 בהו דאתרו ~נהו' התראה

 התרו ואם אשתלין' אמרו מעיקרא בהו ~תרואימת
 מן וג"כ אשתלין לומר שייך ~בור ~י קודםבהו

 קרא לי ולמ~ דיבור' ~י תוך התראה צ~ךהסברא
 הרמב''ם שכתב דהא לומר לי נראה כן עללהכ.

 הוא הכונה למזיד' שוגג בין להבחין הואדהתראה

דבאמ~
 הוא א''כ הדין ~~ע הוא דחבר כון

יותר. מז~

 פלי~~~~~
 להבחין רק התראה דא''צ סובר ד~ב''ח

 שד~ר יודע ואינו ששגג והיינו למז~' שוגגבין
 אם או ~דין ~~ע חבר הוא אם ומש"ה אסור'זה

 יודע שהוא כון התראה' עליו קבל שלא אף בוהתרו



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~  ~ן ל~דן אבל מזיד. חשוב ועש~ו אסור זהשדבר

 חבר ~וא אם אף אדם בני דעת דכפי למז~, עודנחשב ז~
 שדבר~~ע

 קבל שלא כון בו ~תרו אם ואף אסור' ז~
 ומש"~ גדול' פרצותבודאי שז~ בפיר~ש' קיבל כאלו לי' חמירא לא התראהעליו

 שטעם אף
 ~תרא~

 ~וא
 אפ''~ למז~' שוגג בין להבחין~י

 עצמו שיתיר בעינן
 אף ~בור' ~י קודם בו ~תרו אם אף ולפ''זלמיתה.
 דשכתדאמ~נן

 אפ''~ ~תרא~
 גוף דשכח אמ~נן לא

 דאמ~נן רק זו' ברגעהדין
 ד~~

 דיודע דאף חבר כמו
 ו~כ לי'' חמירא לא בפירוש בו ~תרו שלא כון~דין
 לא מ"מ שוכח ~נו ~דין דגוף אף דיבור ~י אחרנמי

 צדקו ושפיר מעשה' בשעת בו ~תרו כאלו לי'חמירא

דב~
 בזה ~ארכתי והרב~ קרא' צ~ך דלזה ~תוספות

בחידושי.

~~~~~
 ~תרא~ לענין דאמ~נן כמו

 בין חילוק ~ש
מ~

 מכבר' ש~ע מה לבין כעת שמע שאדם
 בעיניו שראה מה תילוק דיש בדדמי' לענין י"ל ה''נכן

 שמחמת מצאו~ו ואח"כשנטבע
 שנדמ~

 לבירור בעיניו
שהוא

 ז~
 שלא אף בדדמי אומר מש"ה שנטבע שרא~ו

נדמ~
 לו

 לגמ~
 ראו~ו שלא מי אבל גמור' עין בטביעת

 שנטבע ידע הוא שגם אףדטבע
 ז~

 מ''מ זכרו' ואבד
 שהוא בודאי לומר בדעתו חשלא

 ז~
 עד שנטבע

 מש''~ גמור' עין בטביעת ממשש~כרו
 אנו ~ן

 נרא~ וז~ בדדמי' אומר ~וא שמאחוששין
 סברא קצת

 לנטות חליל~ אולם ידע. ובין ראה ביןלחלק
הבית מדב~

 וכ''~ שמוא~
 ידע רק אם שאף עגונות בקונטרס

מהטביע~
 עין. בטביעת מכרו מ~ני לא

~~~~
 עין בטביעת ~כרוהו שנים אם

 מוד~
 ~רא"ש

 ומבואר הטביע~' בראה אף עין טביעתדמ~ני
 בשני דאף עגונות בקונטרס ~ובא המבי"טבתשו'
 וסוב~ן חולקין דיש רק עין' טביעת מ~ניפסולין
 מבואר הוא כבר ו~סברא כש~ם. ע~ם שני~וקא
בנ~ע

 בי~~~
 דכון כ''ח' סי' א~"ע חלק קמא

 ~אמינ~דהתור~
 לשנים

 מ~
 לבדדמי' לדקדק לנו

 לאהתורה
 הקפ~~

 נקפיד' ואנן עלי~ן
 וכיו~

 שכן
 ד~א ~טעם דאין בפסולין' ולא בכשי~ם אלא שייךלא ז~

 שיזדמן הוא רחוק כ ב~מי ת~שינן לאדבשנים
 ושיתרמ~ בדדמי' שיע~ו יחדיולשניהם

 שכשם

שיתדמה
 לז~

 כח יהי~ כן פלוני ש~וא
 שבשני ~מדמ~

 עלג"כ
 ז~

 בשני~ם אף זו דלסברא אחר' איש על ולא
 כנ''ל הסברא אלא בדדמי. תולין ~~נו לא ג"כפסולין
 בכח נאמנות ל~ם דיש כשי~ם בשני~םדדוקא

 נאמנות ל~ן שאין בפסולין אבל בדדמי' תולין איןאז התור~
מן

 ~תור~
 ו~כא בשנים' אף בדדמי שפיר אמ~נן אז

 פסולין הם ~~ ~ןבנ~ון
 כאן י"ל מ"מ לזה' ז~

היתר
 ממ~

 נפשך.

~~~~
 אחד דעד ~רי''ף דעת ש~ביא אחר הרא"ש

במלחמ~
 ובלא וקברתיו' מת דאמר דוקא

 אפי' ~כקמס~די
 וכל עליי~ו' סמכ~ן לא סהדי את~

 דעתן באומדן דלמא דחיישינן אשה או אחד עדשכן
 ~~"ף מ''ש ~רא''ש וכתב מסהדי'קא

 ס~די דת~
 ו~א מדקאמר בגמרא כן משמע לא באומדנאמסהדי
מים

 ומשמע דמי' אחד כעד נשים ומאה דמי כמלחמ~
 דבתר מסתבר וכן בדדמי' אמרו לא עדים כשני ה~דאי

סהדותא
 ע"ש. עכ''ד דייקינן לא ס~די דת~

~~~~
 פי על ~רא''ש סברת ל"ו) סימן (לעיל ביארתי
דב~

 ~"ח' שגגות מ~ל' י''א פרק הרמב"ם
 יודע שאם דאף דדעתו י''ב) (דף כ~תות מש''סו~וא
 האמתשאין

 ~ב~
 עדים ~עדים

 יותר' נאמני~
 חק מצד נאמנות ל~ן שיש עדים דגביוהסברא

 ש~תור~ ~ב~~ם' ~אמת אם לחקור ~נואין ~תור~
 גזרה

 דלא ~רא''ש סברת ומש"ה דבר' יקום הע~ם פישעל
 לנו דאין בדדמי' שיאמר~ לחוש עדים שני גבישייך
 בראב"ד וע''ש בדמיונם. טעו ~עדים אםלחקור
 איש' מק' יותר עצמו על נאמן דאדם וסוברשמשיג
 תולין שאנו רק הוא העדים נאמנות דעיקרו~ס~רא
 בעצמו שיודע ~יכ ומש~ה ~ברי~ם' שהאמתלומר
 כן וכמו ל~עדים. ל~אמין אין ~ב~הם האמתשאין
 היכ כש~ם עדים בב' דאף דעתו ושפיר ~~''ףדעת
 בדדמי' שיאמרו לומר שייך וקברתיו מת אמרודלא
 שבודאי לומר שתולין רק הוא הע~ם שנאמ~ותוכון
 מש''~ ~~~הם'אמת

 טעו ש~עדים לחוש דש~ך ~יכא
 ל~עדים. נאמנות לתת ~ןבד~ונם

~~
 ואמרו ~אריכו בש"ס

 ומא~
 דמי' אחד כעד נשים

~כונ~
 נשאר דשם כון

 לומר מקום ~ש בתיק~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ם~

דמוטל
 עלינ~

 יודע אם אף ~עדים פי על דבר לקיים
 נאמר בודאי זו ולסברא ~בריהם' ~אמת שאיןבעצמו
 שאנו רק בדדמי' אמרו ~עדים אם ל~שגית עלינושאין

 בעדים זהו אמנם העדים. פי על דבר לקוםמת~בים
 אבלכש~ם'

 מא~
 אפ"ה דמיא דכתד כיון נשים

 בדדמי. אמרינן דלא מוכת שפיר מש"המ~ימנא'

~~~~~
 דבשני ~רא''ש דלדעת ד~א נאמר אם בנד"ד
 דדוקא בדדמי' אמרו שמא תיישינן לאעדים

 כסברת נאמר כרתך על בפסולין' ולא כשיריןבעדים
 יזדמן שלא ולתלות לסמוך אין דבפסולין ביהודה~נודע
 שיזדמן בדדמי ~אמרו יטעוששניהם

 שיתדמ~
 לשני~ם

 הי~ פסולין בשני גם זו דלסברא פלוני'שהוא
 לנו

 בשנים גם ד~אמת דהסברא רק לשני~ם.ל~אמין
 פלוני' ש~וא בדדמי ויאמרו יטעו שני~ם שמאת~שינן
 אין ~תורה מן נאמנות ל~ם שיש כון כשירים בשנירק

 וז~ בדדמי' אמרו אםל~שגית
 הנ''ל רבינו כשיטת רק

 תמיד רק ~עדים כדברי ~אמת אם להשגית עלינודאין
 ומש''~ ~עדים' פי על דבריקום

 תוששין אנו אין
 בדדמי. שיאמרולהעדים

~~~~~~
 אם דאף לומר' עלינו ~י' לכאורה זו

 לאתר מרובהזמן נשת~~
 לנו דיש המים מן שעל~

 בבירור העדים ש~עידו כל ונשתנ~' נטבע שמאלתוש
 שום בו הי' שלא~יטב

 נפית~
 ולא

 ~יה פניו' נשתנ~
 ש~י' עדות על לסמוך עלינו יש א''כ להאמין'עלינו
 ש~כירו ש~עידו כשירים' עדים ש~מה הטהרהבשעת
 אם אף נפית~' שום בו ~י' ולא עין בטביעת ~יטבבו

 לומר לן אפשרבאמת
 דנשתנ~

 מן ש~עלו~ו לאתר
 כון~מים

 ששה~
 על ל~שגית לנו אין שעות' איזה

 להאמין לנו יש ושפיר ~ברי~ם' ~אמת אםהעדים
ל~עדים.

 לכאור~~"~
 ~יתר כאן לנו יצמת

 אם נפשך' ממ~
 עצמו על נאמן דאדם הראב''ד כ~ברתנאמר

 ל~עדים נאמנות נותנין שאנו ועיקר איש' מק'יותר
 שיודע ו~יכי ~ברי~ם' שהאמת לומר תולין שאנו~וא

 ל~עדים' ל~אמין אין ~ברי~ם ~אמת שאיןבעצמו
 תיישינן לא עדים דבשני ~א לומר לנו כרתך עלא"כ

 בנ~~אדם בשני לומר ~ברא דאין ~טעם בדדמי'שיאמרו

 זו ולסברא פלוני' ש~וא איש על ויאמרו בשוהשיטעו
 בשני נאמר דאם כן' לומר לנו אפשר פסולין בשניגם

 דבשני רק בדדמי' יאמרו ששני~ם תוששין אנופסולין
 זה ~תור~' תק מכת נאמנות ל~ם יש כשיריםעדים
 בידינו שפיר זו ולסברא הראב"ד' לסברת לומר לנואין

 נאמר ואם וגיסו. ~נפטר אבי של עדות עללסמוך
 נאמנות ל~ם שיש נאמנים' כשרים עדים שנידדוקא
 דנאמנות רבינו כסברת כרתך על ~תורה' תקמכת
 משום רק אתם' האמת אם להשגית לנו דאין~עדים
 גזרהדכך

 ~תור~
 מת~ב ~בריהם האמת שאין בעצמו יודע אםאף ומש"~ דבר' יקום עדים שני פי שעל

 ~שני על לסמוך לנו יש שוב א''כ ~בריהם.לעשות
 בשעת ש~יועדים

 אף הטהר~
 כון הרב~' דנשתה~

 שום בו הי' שלאשהגידו
 נפית~

 היטב' אותו ו~כירו
 משפט לאור לנו יצאא"כ

 ~עגונ~
 ~זאת.

~~~~~
 י"ב) ~דף כריתות תדשים בתוספות

 ד"~
 לא

 דן וכן א''ר מכאן וז''ל' שכ' להעידנתכוונתי

 נתכוונו לאאך מעש~ בעלי מפי ~דבר ששמעו דעדים למעש~'~לכ~
 ל~ע~

 אין עדות' לשם שם ~ובאו ולא
 עכ''ל. ב''ד בפני להעיד זמן אתר באו אם כלוםבעדותן
 דכל היינו ל~עיד' נתכוין דבעינן ד~טעם י"לולכאורה
 אינשי רמיא דלא מילתא אצלו תשוב ל~עיד נתכויןשלא
 וזה אדעתי''ולאו

 יהי~
 שאין דכל ~ראב"ד כסברת

 ל~עדים. ל~אמין אין אמת אמרו ש~עדיםלתלות

~~
 מבואר מצאנו לא הנ"ל ~תוספות דדברי באמת
 תמהתי כבר הסברא גוף וגם לפסק'בש''ע
 ~ייתם עמנו ~עדים שאמרו ~זמה ענין דהאעליהם'
 שלא ל~עיד' נתכוונו לא אותם שראו בשעה ו~א~ם'
 ויש ~זמה' לידי את"כ שיבואו עדים יעידו אםידעו

לדבר
 בז~

 הרב~.

~~
 ~דבקים' בין לתלק שיש ידעתי העיון אתר באמת
 דאמרינןד~א

 דלדב~
 ל~עדים ליתן יש הרמב''ם

 ז~ ~תור~' תק מצדנאמנות
 מקום דיש היכי שייך

 אם אף אמרינן אז ~אמת' יגידו ש~עדים ולתלותלומר
 כן מ"מ ~ברי~ם' ~אמת שאין בעצמויודע

 שאנו ~יכ אבל דבר. יקום ~עדים פי שעל~תורה גזר~
 ואשת~ה דבמתאומ~ם

 קבלתינו פי ועל פניו' שנשתנ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~ נאמר

 שבוד~
 נשתנה שלא וסברו בדמיונם ~עו הע~ם

 בתר שניזל לומר לן שייך לא א''כ אחרת' לצורהפניו

 ד~ן דהיכ כוןה~ם'
 ב~

 ~ן לדעת הע~ם
 דב~הם. על סומכן אנו ו~ן עדות תורתבדב~הם

~~~~
 שזה בדדמי לענין לעיל שביארנו למה דומה זה
 האמיתות' לכ~ן שב~ם דבר ענין אם באמתהוא

 שסמכו שמחמת אמ~נן ה~ביעה שראו שמחמתדרק
 שהכרוהו הג~ו מש"ה מת הוא שבודאיבדעתם
 עין ~ביעת להם אין שבאמת אף זה שהוא עיןב~ביעת
 שיש כשי~ם עדים דבשני לחלק יש שפיר בזהגמור'
 להאמינם. יש שפיר התורה חק פי על נאמנותלהם
 כון המים' מן שעלה לאחר דאשתהה היכאבל

 אם ולכ~ן לדעת אדם ביד ואין נשתנה דהואדאמ~נן
 להעדות דהי' ולומר לדון ש~ך לא זה על זה'הוא

 התורה' חק מצדנאמנות
 דע~

 שאנו דבר
 אומ~~

 ש~ן
 להעדים ~ן זה על האמת' ולכ~ן לדעת האדםביכולת

 עדות.תורת

~~~~~
 שפירש מה דלפי שכתב כ''ח' סי' ח''מ בב''י
 האי דאמ~נן ע''ב) כ' (דף כתובותרש''י
 היא ולא מדכר' לא ~פי מדכר שנין שיתין עדסהדותא
 אפי' עלי' דרמיא כון אבל עלי' רמיא דלא היאהתם
 בדבר עד שעשאוהו הכא אבל רש"י פירש נמי'~ובא
 אסהדותי' סמכנן נמי ~ובאאפי'

 וכתב מסה~' ~

 דאז בדבר עד עשאוהו לא דאם מדב~ו נראההב"י
 דמסיק ואף לו' מעיד אינו אנפשי' רמי לאמתחילה
 משום הוא הכ סליק לא דינא דלענין וקאמרשם

 היכ אבל מדכר' שנין משיתין יותר דאף כר''ידק~"ל
 נאמ~ן. היו לא שכחו שמא הסברא לומרדש~ך

 חק מצד נאמנות לע~ם ~ש הרמב''ם לשי~תולכאורה

התור~
 מה האמת' כונו העדים אם לחקור עלינו ו~ן

 ששכחו. ~''ל שנין משיתין יותר שהוא במה לןאיכפת
 שאין אומ~ם שאנו דהיכא האלה ~ב~ם מבואראך

 תורת להעדים אין שוב לדעת' הע~ם לפניבאפש~
 להם. להאמין ואיןעדות

~~~~
 שה~ זה' לכל צ~כן אנו ~ן

 שהיו העדים
 ב~ביעת המלבושים גם והכרו ה~הרהבשעת

 מכח להתיר שאין ואף נשתנו' לא ~המלבושיםעין
 ידוע אך לשאלה' דח~שינן משום לבדהמלבושים

 בסימן כמו מיחשב שאלה החשש דמחמת שמואלהבית דב~
 לדב~ דאף וכון מובהקש~נו

 ראה אם הרא''ש
 מובהק שאינו בסימן גם עין' ב~ביעת ומכרה~ביעה

 ה~ביעה שראה לפי החשש דזה ומחמת כמבואר'מה~
 לא בדדמיאומר

 ה~
 ומש"ה דרבנן' חשש רק

 עין ~ביעת מהני נמי הכא כן מובהק' שאינוסימן מה~
 לפי מש~ה לשאלה. דח~שינן חשש דיש אףדבג~ם
 שיתירה רק הלזו' האשה בהיתר חשש שום איןענ''ד

 שלשה. של ב''ד פיעל

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
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 ~~~~ ~~~~~~' ~~ו~ ~~ו~~~ ~~וו~~~~ ~~

~~~
 שום בלי ~לזו העגונה להתיר דיש נראה לענ"ד
 בעצמו שהעד כון כת''ר שחשש דמהפקפוק'

 שיצא רק ההריגה ראהלא
 מ~

 קנה יריית לקול החדר
 הלך גאבעל וואלף ה~ש זה אולי לחוש ~שהש~פה'
 עברו כבר ושמא הוא אחר איש הרוג שמצאו וזהמשם
 ונפלנו הכרוהו' לא ומש"ה שמת' אחר ימיםשלשה

 צדקו בזה באמת ימים. ג' דספקבמחלוקת
 דב~

 כת''ר

 דאם פ~ד ס''ק י''ז סי' שמואל בבית שמבואר מהדלפי
 גם ואפשר להתיר' יש נחבל ולא שלם פניופרצוף

 קמא ביהודה נודע ובתשובות בזה' מודיםהמחמי~ן
 הבית מחלוקת ובגוף לזה. מסכם נ''ב סי' אה''עחלק

 הארכתי כבר ימים' ג' בספק ביה~~ והנודעשמואל
בזה

 ואינ~
 הדב~ם. לכפול יכול

~~
 על כעת לדון לי שיש מה

 דב~
 הוא שמואל הבית

 רוב גבי פ') ~דף קדושין ה~טב''א שכתב מהלפי
 תינוק דהיינו רש"י פירש שכתב מטפחין'תינוקות
 יד~נן דלא אלא בידו' בצק שהרי בעיסה נגעבודאי
 חדא פירושא' ה~וא נראה ולא לא. או טמא הואאם

 בחזקת זו דעיסה אמר האיך בעיסה נגע דודאידא''כ
 חזקתה בטלה בה נגע דתינוק כון הא עומדת'טהרה
 המלך (בדרך דכתיבנא מההוא ו~מוכח כתינוק'וה~'
 ומקוה בנדה ב') אות כ''א הלכה י''ג פרק גירושיןהל'

 ע''ש. כו' בביתושליא

~~
 חומ"צ הל' המלך (בדרך ביארתי כבר רש''י סברת
 על דנין אנו דאין דכון דכוונתו הי"א)פ"ב
 איזה העיסה על השאלה שנופל רק עצמו מצדהתינוק
 שמטפחין מהרוב שהוא תינוק אם בה~סה' נגעתינוק
 שאינו מהמיעוט שהוא תינוק או ב~יסה נגעבאשפה
 לנו נופל שלא כון א''כ בהעיס~' נגע באשפהמטפח
 רק באשפה מטפח זה תינוק אם התינוק עלהשאלה
 בהעיסה' נגע תינוק ~יזה העיסה על השאלהשנופל
 שהתינוק ולומר העיסה חזקת לצרף שפיר שייךמש~ה
 רש"י דעת ומש"ה בהעיסה' נגע מהמיעוטשהוא

 שאנ~דנין היכ אבל ה~סה. חזקת מצטרפיןדבכה''ג

 ה~טב''א לסברת רש"י מודה שפיר פרט~ גוףעל
 על לדון העיסה חזקת מכח להכ~ע בידינוד~ן

 כעת ד~ן ש~נו שעיקר ואף טהור' הוא אםהתינוק
 על דנין אנו אין מ"מ בהעיסה' נ~עתו מחמתהוא
 המסבב הדבר על העיקר רק הספק שנופלהע~ן
 התינוק מחמת הוא הספק דנפילת כון הספק'לנפילת
 חזקת לצרף ד~ן ה~טב"א סברת בה~סהשנגע

 בארנו. כאשר זו לסברא מודה רש''י ואףה~סה'

~~~~~
 ונופל ד~ן שאנו ש~קר דאף י''ל כאן גם

 הוא אם הזאת האשה בעל על הואהשאלה
 שבאנו לנו המסבב הספק שנפילת כון מ''מ לא' אומת

 שנמצא זה הרוג מחמת הוא האשה בעל עללחקור
 מצ~כן אנו וא''כ מת'לפנינו

 להעמ~
 על הזה ההרוג

 חי אחת פעם הי~ ההרוג שבודאי כון ולומרחזקתו
 נוכל' באשר מיתתו ולהרחיק חזקתו על ל~עמ~ויש
 ג' תוך והוא מקרוב שמת אומ~ם שאנו שבזהואף
 אנו ושפירימים

 מכ~~
 הזאת האשה בעל שהוא אותו

 הזאת האשה בעל של חי לחזקת סות~ן אנוא"כ
 שעיקר דכון לומר לן אית מ''מ שמואל' הביתוכסברת
 של חי חזקת לצרף אין זה' ההרוג הוא הספקשמסבב
 מת בפ~נו מונח שנמצא זה גוף רק הזאת' האשהבעל

 מכח לדון יש עליו הספק' לנו המסבב הואשמחמתו
 חי. חזקת מכח ולאחזקה

~~
 הבית דסברת לומר נראה הע~ון אחר באמת
 לנו דאין שבארנו זו דסברא זה' דרך עלשמואל

 אם ש~ך זה הספק' המסבב המקום אחר רקלילך
 תולין אנו אין שמספק רק מבררת אינו דחזקהנאמר

 בתר שנלך לומר ש~ך ה''נ כן שהיה' מכמוהשתנות
 דהוא חזקתו על להעמידו לנו ~ש ואותו הספק'המסבב
 דחזקה נאמר אם אבל וכאמור. מת שנמצא זהה~רוג
 בתר לדון ש~ך לא בירור'בתורת

 חזק~
 זה הרוג של

 חי חזקת לנו שסותר הזאת האשה בעל שהואולברר
 בארו שכבר מה לפי ומעתה הזאת. האשה בעלשל

 דאמ~נן דהאהאחרו~ם
 ות~ ת~

 דרבנן ספיקא
 דבאמת משום דהוא אחזקה' מוקמינןומד~ו~'

 בת~
ות~

 של דבירור בירור' תורת ש~ך לא
 החזק~

 עדיף לא
מעדים

 מוקמינן דאנן הא כרחך ועל כמא~' ת~ וה~

 ות~בת~
 שנשאר רק בירור' בתורת אינו אחזקה



~ם~
~~~~~~~~~ 

~~~~  בידינו אין ומספק בספק~דבר
 לעשו~

 היפך
 ממ~

 ו~~ ב~רי מוקמינן לא ומדרבנןשה~זקנו'
 א~זקה.

 זול~ א~זק~ מוקמינן אנו ~ן דמדר~נןמבואר
 היכא

דש~ך
 שייך דלא ו~רי ב~רי ומש''~ בירור' ~ור~

 דמדרבנן ~זינן א~זק~. מוקמינן לא עדים נגדבירור ~ור~
 מוקמינן דלאאמ~נן

 א~זק~
 דשייך היכ רק

בירור. ~ור~

~~~~~
 ד~א כאן גם י''ל

 דדע~
 לה~מיר ~רשב''א

 מוקמינן ולא ימים ג'בספק
 ז~

 ה~רוג
~נמצא

 שז~ אף ~יים' א~זק~
 ~מסבב ~וא הנמצא

 ולומר ~זק~ו על לילך לנו יש ועיקרהספק
 שמ~

 זה
 שאנו כמו מדרבנן אבל מדאו~~א' שייך זהמקרוב'
 ו~~ דבתרימ~מי~ן

 מוקמינן ולא דרבנן ספיקא
 שייך דלא כוןא~זק~'

 ~ור~
 נמי ~כ עדים. נגד בי~ור

 ולברר א~זקתו הנמצא המת זה לאוקמי שייךלא
 של ~יים ל~זקת סותרין אנו ד~א מק~ם' שמתה~זקה מכ~

בעל
 דבאמ~ ואף ~לזו' האש~

 הספק ~מסבב עיקר
הוא

 מ''מ הנפטר' ז~ מ~
 תור~

 לומר שייך לא בירור
 כיוןבכה''ג'

 שבכ~
 האשה בעל של ~י ה~זקת

 שייך דלא ו~ון להיפוך' לברר לןאית הזא~
 תור~

 אנו בירור
 שמ~מירין כמו ~זקה' ב~ר ~זול דלא מדרבנןמ~מירינן

 ד~~ ות~ב~~
 א~זקה' מוקמינן ולא דרבנן ספיקא

 כון ימים' ג' בס' לה~מיר הרשב"א סברת כאן כןכמו
 שייךדלא

 תור~
 בכ~''ג. בירור

~~~
 כלל' נ~בל ולא שלם פניו דפרצוף היכי

 מועיל ימים ג' לא~ר אףדמדאורייתא
 זה את מוקמינן אנו שפיר מ~מירין' מדרבנןרק ~כר~

 שאם ואף מקרוב. שנפטר ~י ~זקת ~זקתו עלהנפטר
 שזה מכי~ן אנו שוב א''כ מקרוב' שמת אומ~םאנו
 האשהבעל

 ~זא~
 סות~ן אנו

 ~זק~
 ש~ך ולא שלו ~יים

תור~
 דרבנן איסור נגד מ"מ כאמור' בכה"ג בירור

מה~
 וכמו בירור. תורת שייך דלא במקום אף

 בת~
ות~

 דמבואר
 בתוספו~

 אנן ד''ה כ''ו) (דף כ~ובות
 ומדרבנן דרבנן ספיקא ותרי ד~רי ד~ון ליה'א~תינן
 דרבנן בתרומה ו~כא א~זקה מוקמינן דלאה~מירו
 מוקמינן אנו דרבנן דבאיסור מבואר ע"ש'הקילו
 ות~ בתרי אףא~זקה

 כמו בירור' תורת שייך דלא אף

 מוקמינן אנו שלם גופו דאם כאן אמ~נןכן
 ז~

 ~נמצא

 שמ~ ~יא~זק~
 דלא ואף ~כר~ינו מועיל ושוב מקרוב

שייך
 ~ור~

 שא~ר בירור,
 ש~זק~

 בעל של ~יים
 האש~

~זא~
 דלא במקום ואף ~זק~' מועיל דרבנן ב~סור

שייך
 הכ ומשום בירור' תור~

 שמואל ~בי~ סבר~
דבספק

 שלש~
 לכולי מקלינן אנו שלם גופו אם ימים

עלמא.

~~~
 מה

 כ''~ שרצ~
 הרשב''א אף דבכאן די''ל ל~דש

מוד~
 דאמרינן משום ימים ג' בספק דניקל

 שאבדהוא ז~
 ז~

 להקל ~מבי"ט סברת ~וא שנמצא' ~וא
 עגונאבכל

 באש~
 שנאבד

 וכע~ בעל~
 א' איש נמצא

 שאבד הוא זה די''ל משום~רוג
 ז~

 וכבר שנמצא. ~וא
ד~ו

 ז~
 על לסמוך שאין ~א~רונים כל

שייך דז~ כלל' ז~
 בשד~

 שאבד
 ב~

 רק ריעו~א שום שאין קבר

מ~מ~
 אמרינן קבר נמצא אם ומש"ה שנאבד ~קבר

 בעכבר וכן ה~עו~א' ונס~לק שנמצא זהו שאבדדזהו
 בבי~שנכנס

 ו~~יכה
 ~מ~

 ש~~עו~א
 מ~מ~ ז~ בבי~

ה~מ~
 נמצא דאם אמרינן מש"ה העכבר שנכנס

 הוא שזה~לינן ~~יכ~
 לנו אין ושוב העכבר' שה~~ ה~תיכ~

 שנבוא בעגונא אבל א~ר~.~עו~א
 לסמו~

 על ולהקל

ז~
 בעל ז~ו שנמצא שז~ו ולומר

 האש~
 שנאבד

נ~יר ומש"~
 ז~ ל~נשא' או~~

 לומר. לנו אין

~~
 מקור למצוא לפענ''ד שנראה מה

 דאמר צ''ג)' דף בתרא (בבא מש''ס הואהמבי"ט לסבר~ נפ~~
 ~גמלי~ בין ~או~ר גמל א~אר'

 בצדו הרוג גמל ונמצא
 קאמר לא כאן עד בש"ס שם ואמרינן הרגו' שזהבידוע
 גופא דהיא ~זקה בתר דאזלינן אלא התם א~ארב

 לנו שיש והסברא ע''ש'מו~זק
 ז~ הסיב~ לתלו~

 שנמצא
 כן או~ר. ש~וא זה בגמל בהמסבב הרוגגמל

 נמי ה~

סבר~
 לתלות לנו דיש המבי''ט

 הסיב~
 ~אדם שנאבד זה

 בדרךה~ולך
 שבדרך שראינו בזה ד~יינו בהמסבב' הז~

ז~
 לומר לן ואית א~ד' איש ~רוג נמצא

 ש~כ~
 המסבב

 זכרו. שנאבד זו הסיבה לנו בא בכאןשהיה

~~~~~~~
 דכמו לומר נראה יותר הסברא

 דהיינו ~~קה' בתר דאזלינן דוכתאבכל דאמ~נ~
 ומצינו שהיה' מכמו הדבר שנשתנה לומר לנושאין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ם~

דחזק~
 שלא לומר דגופא

 נשתנ~
 וכן זה גוף

 אם וכן איש' אשת חזקת כמודדינא חזק~
 נעש~

 איזו
 ~זמן' באיחור ~~שתנות ולתלות לומר לן אית~שתנות
והיא

 חזק~
 איזה ל~ו נמצא שאם נמי ~כא כן דמעיקרא.

 כגון~שתנות'
 ז~

 בדרך אחד איש לנו שנאבד
 ז~

 שהיה
 חצים יריית ששמענו ~שתנות עוד לנו נמצא גםמ~לך'
 לומר לנו אין ל"ע' ~רוגונמצא

 ~שתנות שתי שנעש~

שז~
 זכרו ונאבד אחר למקום ~לך שנאבד

 וז~
 ~הרוג

 ~חצים' יריית ידי על שנ~רג ~וא אחר איששנמצא
 בדרך ש~י~ לומרונמצינו

 אית טפי השתנות' שתי ז~
 רק אחת' השתנות רק ~יה שלא לומרלן

 ש~סיב~
 של

 ולא החצים יריית ד~יינו המסבב מכח בא שנאבדזה

~~
 אחת. ~שתנות רק

~~~~~
 ל''א) ~דף יבמות תוספות

 ד''~
 שכ' ~בית נפל

 וי"לוז''ל'
 ~יתר בחזקת טפי חשיב~ דמש"~

 לשוק מישתריא ~בעל דבמיתח משום מ~בם'לשוק
 במיתתאבל

 אינ~ ~ערו~
 הבעל שימות עד ליבם ניתרת

 בחזקת שעומדת דזו מבוארת ו~סברא עכ''ל.עמ~'
 ~בעל ימות שאם~יתר

 תהי~
 ע"י לשוק מותרת

 לא וליבם לחוד' ~בעל במיתת ד~~נו אחת'השתנות
 ד~יינו ~שתנות' שתי י~י~ אם רק מותרתת~יה
 מש''~ ~בעל' ימות ואח''כ הערוהשתמות

 לה חשיב
 לשוק. ~יתר בחזקתטפי

~~~~~
 על דנין אנו דאם כאן' לומר לנו יש כן כמו

~שתנות
 לומר לנו שיש בפנינו' שנעש~

לתלות
 ז~ הסב~

 החצים יריית ד~וא ב~מסבב' שנאבד

שהי~
 מהל' פ"ח ברמב"ם ~ועיין הז~' במקום שם
 בישוב שם ~מלך בדבר הארכתי ואנכ ~י"ד'תרומות

 עצמו דברי שסתר עליו שתמה מ''ד סי' צבי החכםקו'
 קיי"ל לא דאנן ואף הנ"ל)' בדרך ייבום מהל'בפ"ג
 בידיע~ ממון מוציאין דאין משום היינו אחא'כרב

 בלא
 וע~ןראי~'

 ש'~

 ~דל''ד) שבועות
 אית דאי בתוד"~

לי~
 דר''ח.

~~~~~
 שורש ~מ~רי''ק דברי ש~~א ישראל אור בספר
 למ~ ש~קש~כ''ט

 ו~רמב"ם ה~''ף שפסקו
 א"כ וכו' כרבנן אלא אחא כרב ~לכתא דליתוהסמ"ג
 וקיי"ל נ"~) ~דף אע"פ פרק דראב''ע האקשיא

 ב''ב ש"ס כרשב''מ קיי''ל וכן אומדנא' דאמרינןכותי~

 קמ"ב).~דף
 ותיר~

 ~יכא כל ודאי וז"ל'
 הנותן בדעת מסופקים שאנו אלא הד~נים אצלמבורר ש~מעש~

 היכא אבל אומדנא' בתר אזלינן המגרש' או המוכראו
 המעש~ גוף נתבררדלא

 דגמל כה~וא ~דיינים אצל
 נגחו אם לנו ידוע דאין אחא' דרב ~גמלים ביןהאוחר
 אחא רב פליגי ב~א האומד' מתוך אלא נגחו לאאו

 להבין זכתי ולא הוא' וכ' כרבנן. וקיי''לורבנן
 ~יכ מסתברא איפכא אדרבא כו'~ המהרי''ק שלקדשו דב~

דאיכא
 מעש~

 אומדנא' אמרינן לא ~אומדנא נגד
 ב~ך משא''כ ~מעש~' ד~יא ~מבורר בתרדאזלינן
 המנגד מעשה דליכא ~גמלים בין האוחרדגמל

 עכ"ד. אומדנא' בתר אזלינןלהאומדנא

 נרא~~~~~"~
 ד~יכא מבוררת' המ~רי''ק דסברת

 אז הגמלים' בין אוחר שראו העדים פי על לבררובאנו ~מעש~ ~ית~ ~ך ~אמת ל~ע צ~כיןדאנו
 ראו לא העדים פנים כל שעל כוןאמרינן

 מעש~
~נ~ח~

 חשיב ~נגיחה מן ידעו ראייתן פי שעל אף

~יע~
 ב~ך או דראב''ע בעובדא אבל ראיה. בלא
 שאנו רק ~מעש~' מן מסופקים אנו שאיןדרשב"מ
 כל אך אומדנא. אמרינן שפיר דעתו' לבררבאין

 ~עגונה ~יתר לענין אבל עדות' תורת דב~נןהיכא ז~
 כמו האמת' שנדע ~דעת אומדן ידי עלדמתירין
 ומנסבא דייקא דאשה מטעם אחד עד ידי עלדמתירין
 שפיר שמת' לנו שנתאמת הדעת אומדן כן גםדהוא
 ט''ז ועיין אומדנא. ידי על מתיריןאנו

 דע~ יור~
 סימן

 ~גאון אדו"מ מכבוד שמעתי בילדותי~~~~
 ~ו~''~

 ~~~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~ 
~ו~~~~

 סברת לבאר שיש בשע~ם' נודע בע~מח"ס
 לנו שידוע כיון ב~קרוב' לתלות לנו דיש משום~מבי''ט
 שאחר לחוש באנו ואם אדם נא~ד לא הסמוךשבמקום
 אחד אדם לכאן בא רחוק שממקום לומר נצטרך~וא'
 ז~ומת'

 במקום ~רוב אחר לילך לן דאית אמ~נן' לא
 קיי"ל ~קורבא כנגד רוב דאיכא ד~יכא ואףהקורבא.
 אפ''~ ~רוב' אחרדהלך

 לא דרוב כלל' רוב ליכא בכאן
 ~יכ רקשייך

 שנשתנ~
 ברוב כגון מהמועט' ~רוב



~ם~
~~~

 ~~~ן
~~~~  ~פסולים' של ~~מיעוט לחוש לנו דאין אצל~כש~ם

 שאדם לומר לנו מ~ן ~ן ב~ון הכאאבל
 ז~

 שנאבד
 זה ~וא דעלמא מרובא אחר ואדם מהמיעוט הואלנו

 דאדם מת'שנמצא
 ז~

 גם דעלמא מרובא הוא שנאבד
כן.

 רצ~~~~~
 דף (קדושין י~ושע ~פני קוש~ת לישב

 בתי את קדשתי האומר דאמ~נן ~א גביס"ג)
ו~~

 קדשתיה אני ואמר אחד ובא קדשתיה' למי יודע
 שהקש~ ג~' ליתןנאמן

 שלא דעלמא רובא אחר דניזול

 לז~נתקדש~
 קדשתי~ אני שאומר

 מרובא לחד א~א
 זה אדם ~שתנות דאין ~ון יתיישב ולפ~זדעלמא.
שאמר

 א~
 עכ~ד. דעלמא מרובא ג"כהוא ה~ דעלמא' מרובא אחר מאדם קדשתיה

~~~~ 
 אפילו ~שכל אדני על מיוסדים דבריו

 יש ~~
 אדם על ד~ן אנו דאם עליהם'ל~שיב

 בפרט' ז~
 ד~ם למימר לן איתשפיר

 ז~
 רובא נגד ~מיעוט הוא

 וראי~דעלמא'
 גבי כ~ג) (דף בתרא בבא מש"ס לזה

 זירא ר' מתיב דאמ~נן וקרוב'רוב
 ו~י~

 העיר

הקרוב~
 דנפישי אח~נא דאיכא גב על אף ~חלל' אל

 בין השתנות דאין ~ון נימא כאן גם ~ב~ו ואםמינ~.
 גם זו עיר אנשי ~וו אחרת' עיר ואנשי זו עיראנשי
 ומשום דעלמא' מרובאכן

~~ 
 אחר אזלינן

 באין שאנו ד~ון ודאי אלא ~מתנגדת. רוב דליכא~ון ~קורב~

 דעלמא. רובא נגד מ~מועט זו עיראנשי ~~ אחרת' עיר מאנשי או זו עיר מאנשי הוא אםלדון

~~~
 ראיה ל~ביא יש

 מדב~
 י"ב)' (דף נזיר התוספות

 הטעם דכתבו קרובות' ל~ם שיש ~נשים ~כלאסור אש~ לי וקדש צא לשליח האומר דאמרינן האגבי
 ואף רובא' אחר למיזל לן אית דמדאו~תא קנסמשום
 משום ~טעם מדאו~תא שאסורה ~רמב~םלשיטת

ד~~
 שעל ~רוב' אחר למיזל לן אית הכי לאו ~א קבוע

 רובא אחר למיזל לן אית מסתפקין אנו אשר דברכל
 ואמרתי בפרטו. זה דבר בין השתנות שאין אףדעלמא
דבר

 מו~ לפני ז~
 זצ~ל ~גאון

 ואכ"מ. בזה עמופלפלתי וע~ לדב~' ו~וד~

~~~~~
 ~אות מ~ג סימן לקמן

 ג'~
 בתשובת

 דב~ש~באתי שאל~
 ז"ל איגר עקיבא רבי הגאון

 ש~ן היכא אף דבאמת שדעתו י"ג) (כתובותבחדושיו
 שמחלק רק רוב' חשוב ל~מיעוט ~רוב ביןהשתנות
 ~וא ~רוב' מתוך המיעוט לברור אחד עד דנאמןדהא
 משום ל~מיעוט ~רוב בין ~שתנות שאיןדוקא

 בין ~שתנות שיש ~יכא אבל ~מיעוט' כבורר רקחשיב ~~
 אחד עד ואין ל~רוב כסותר חשיב להמיעוט~רוב
 על ושובנאמן.

 ז~
 ראי~ ~ן

 הרמב"ן מדברי לסתור
 הנ"ל בתרא בבא ~ש"ס מדברי אך ש~באתי'נזיר

 דב~ו. גם שםסתרתי

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~ו~~.

~~~~~
 לכבודו

 בישו~ שאמרתי מ~
 ~אחרונים קושית

 על כת"רש~ביא
 דב~

 שפסק הרמב"ם
 דא"כ ו~קשו לוק~' אינו קידש ולא בעל לא~ןדבח~בי
 קידושין ד"ה נ~א דף (ק~ושין ~תוספות קושיתהדרא
 אמאי לא~ן ח~בי דבכל לדוכתא' לביא~) מסו~ןשאין

 מסו~ן שאינם ק~ושין ~~ ~א תופסין'ק~ושין
לביאה.

 ומ~
 שתירצו

 התוספו~
 ~ק~ושין ש~ן ~ון

 מסו~ן שאינם ק~ושין חשיב לא ~~סורגורמין
 ~ק~ושין דע"י אחיות משתי אחת במקדש רקלביא~'
 ~נו קידש ולא דבעל ~רמב"ם שיטת לפי האנאסר'

 א"כלוק~'
 ה~

 לאו דאי ~איסור' גורמין ~ק~ושין
 איסור. ~יה לא~ק~ושין

~~~~~
 בש~ס למ"ד ל~שב לפענ"ד

 תמור~
 ז') (דף

 לא ר~מנא דאמר מילתאכל
 עב~ אי תע~~

 לא דאימה~
 מה~

 דמן מבואר ע"ש' לקי אמאי



~ ~ ~

 ~ם~~~
~~~~

~~~
 דאין מה~' לא עביד דאי לומר לו היההסברא

 סובר שהוא רק התורה' רצון ~גד פעולה לעשותהאדם ב~
 ש~מא הוכחהדיש

 א"כ מ~ני לא דאי מהני' דעב~
 לקי. ואמאי כלום עשה שלאחשוב

~~~~~
 הדין שמן כון כאן' לומר לן אית כן כמו
 א"כ לוקה' שאינו קידש ולא דבעל לן~ת

 מסו~ן ש~נם קידושין דחשוב דמחמת נאמראם
 באפשרות שאין וכיון הק~ושין' תפסי לאלביאה
 קידש ולא בעל תמיד יחשב א"כ הקידושיןשיחולו
 מהתורה לנו מוכח שפיר א''כ לוקה' אמאיויקשה
 יהיה דקושייתם רק מדלקי~. הקידושיןדתפסי

 עב~ אי למ''ד יהיה ~~~~~~ ~~..~~~~~~
 לא

מה~ ~~~~ ~.~~. ~~~ ~~~~~~~
 משום דלקי רק

~~.~~~~ ~~~~. ~~~ ~'~~~ 
 דרחמנא' אמימראדע~ר

~~'~~
 ~מא כאן יקשהה''נ ~~~~~

 קידושין' יהיה ולא לביאה מסורין ש~ן קידושיןדחשוב
 ואח''כ וקידש דרתמנא אמימרא עבר שהוא דלקיוהא

 דהוא כון מועילין' הקידושין היו לא דבאמת ואףבעל'
 לקי. ומש''ה דרחמנא' אמימרא שעבר חשובקידש

~~~~~
 קשה' לא ג''כ מהני ~א למ"ד דאף לפענ"ד
 לא עביד אי למ"ד דאף דאמ~נן האדהנה

מה~
 דרחמנא' אמימרא דעבר משום דלקי והא
 התורה' רצון נגד הפעולה עשה שהוא דכוןהסברא
 התורה' רצון על עבר עצמו מצד שהוא דכלאמ~נן
 מש"ה מעשיו' יהנו דלא אמ~נן התורה חק שמצדרק
 התורה. רצון על עבר דבעש~תו כ~ן לקישפיר

 שאינם קידושין דחשוב דמחמת נאמר אם כאןגם ומעת~
 דלוקה רק הק~ושין' תלו לא באמת לביאה'מסו~ן
 שעבר ותשוב הקידושין מעשה עשה שהואכון

 דרחמנא.אמימרא

~~~~~
 תלות מצד האיסור אין א"כ כן' נאמר אם

 לא הקידושין באמת אם דאףהקידו~ין'
 עש~תו שמצד ובעל' קידש דחשוב דלקי אמ~נןיחולו

ה~
 שהק~ושין אף דרחמנא אמימרא ועבר ובעל ק~ש

 האיסור גורמים הק~ושין חלות אין א"כ יועילו'לא
 מעשה שעשה בזה הקידושין פעולת רק ~ביאה'על

 אמימרא דעבר דתשוב חייב' בזה את"כ ובעלהק~ושין

 פעולת עשה שמצדו כון ובעל' שק~שדרחמנא

 איסור יוסיפו לא הק~ושין חלות לענין אבלהק~ושין'
 מסו~ן ש~~ם ק~ושין חשיב לא ובכה''ג הביא~'על

 ~~ לא לביאה מסו~ן שאינם קידושין דסברתלביאה'
 לכ"ע לה דאסר הוא ק~ושין דענין כון הואק~ושין'

 דאסר ד''ה ב') (דף ק~ושין בתוספות וע"שכהקדש'
 שכ'כו'

 ו~~
 מק~שת לי להיות כלומר לי מקודשת את

 כמו בשבילילעולם
 ה~

 לשמים' להיות לשמים מקודשין
 נעשית לכ''ע שאסרה דבזה הקידושין שע~ן כאןמעתה
 נאסרת הקידושין שע"י היכי ומש"ה אישות' לע~ןלי
 הוא קידושין שענין כון ק~~שין' חשיב לא יותרעליו

 הקידושין שע''י היכ ומש''ה לי' להיותשיזמינה
 ק~ושין. חשיב לא עליונאסרת

~~~
 ש~ן כון לא~ן דבח~בי התוספותסברת

 ענין ש~ך שוב יותר' האיסור גורמיןהק~ושין
 שאסור אף לו' להיות העולם כל על שאסרהקדושין
 חשיב לא ומש~ה בז~' לן ~כפת לא אתר מצדעליו

 לבי~ה. מסו~ן שאינםק~ושין

~~~~~
 חלות דאין דהיכ מבוארת'סברתינו
 רק יותר' האיסור גורמיןהק~ושין

 מעשה שעשה כון האיסור' גורמת הק~ושיןדפעולת
 הק~ושין דבאמת נימא אם אף אח''כ' ובעלהק~ושין

 דרחמנא' אמימרא דעבר דחשוב לקי מ"מ יועילולא
 הקידושין פעולת א''כ ובעל' ק~ש בעש~תו שהואכון

 דכון הסברא ושפיר הקידושין. תלות ולא החיובגורמין
 הביאה' על יותר האיסור גורמין אין הק~ושיןדחלות
 חלו ושפיר לביאה' מסו~ן שאינם ק~ושין תשיבלא

 כון התוספות וכסברת לא~ן' ח~בי בכל כמוהקידושין
 שעשה כון הביאה על לקי ג"כ הק~ושין חלותדבלאו
 תלו דבאמת למימר איכא שוב ומש"ה ק~ושין'פעולת
 ק~ושין חשיב דלא לא~ן ת~בי דבכל כמוהקדושין

 התוספות. וכסברת לביאה' מסו~ןשאינם

~~~~
 כבודו' ש~ביא ה~"מ קושית ל~שב מקום נמצא
 ההוא שם דאמר בהא צ') ~דף נד~םבש"ס

 נסיבנא אי עלי דעלמא הנ~ת תתסר דאמרגברא
 איתתא ואינסב כו'' ה~כתא תנינא דלא עד~תתא
 דשיטת כון והקשה נדרו. התיר ואת"כ טינאושרקי'



~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  מסו~ן שאינם קידושין דקיי''ל למה דאףהרשב"א

לביאה
 ספק שמחמת היכ רק היינו קידושין' ה~
 לכ"ע לביאה מסורה אינה ודאי מחמת אי אבלנאסרה'
לא

 אסורה ותהיה אשה ישא אי הכא וא"כ קידושין' ה~
 המדיר ~ש כתובות רש''י כסברת הנדר מצדלו

 שאינם קידושין י~יה וא''כ הנאה' בכלל ג''כדתשמיש
 יחול לא ושוב הק~ושין מהני לא ושוב לביאהמסו~ן
 גורמין הק~ושין והכא להתיר' בידו ואיךהנדר'

האיסור.

~~~~~
 ידוע דהנה הנ''ל' פי על לומר

 דב~
 הרמב''ן

 קו' שמיישב שם בר"ן הובא פ''ג) ~דף~טין
התוספות

 ה~ ג~
 תנשאי שלא מנת על גיטך זה

 ממז~ן' ובניה בטל הגט יהיה דהאיך שהקשהלפלוני'
 תנאו, על לעבור ביכולתה איןד~א

 ש~~
 נישאת אם

 תופסין ק~ושין ואין בטל הגט נמצא עליו שנאסרהלזה
 שתנשא' לה אפשר שאי ונמצאבה'

 ותיר~
 וז''ל הרמב"ן

 קאמר גמורין נשואין לאו תנשאי' שלא לה אמרדכ

 בדרך לו נשאית תהיה שלא אלא אפשר' אישה~
 בטל' גיטה מועילין הנשואין שאין אע"פ הלכךנשו~ן'

שה~
 מתנה שהנותן מינה ושמעינן תנאה. על עברה

 ונתנה' הוא והלך לאחר יתננה שלא מנת עללחבירו
 המתנה נתבטל זו במתנה המקבל זכה שלאשאע"פ

 ע''כ. לו נתנו הנותנין שבדרך כוןמעיקרא'

~~~~~~
 אמימרא דעבר דהיכא דאמ~נןכעין

 לעשות אדם בכח שאין אףדרחמנא'

פעול~
 רק מ~ני' לא פעולתו ובאמת התור~' רצון נגד

 ה"נ מעשיו' הועילו שלא אף עשייתו בשביל ח~בשהוא

בחנ~
 יועילו שלא אף תנשא' שלא בתנאי מתנה אם
 ושוב הגט נתבטל ישאנה שאם כון הנשואיןמעשה
 אמ~נן ואפ''ה הנשו~ן, יועילו ולא איש אשתתהיה
 הנשואין' פעולת תעשה לא שהיא היה התנאישכוונת
 יחשב יו~לו שלא אף הנשואין מעשה שעשתהוכל

 התנ~.ביטול

~~~~~
 עולם בהנאת אוסר שהוא כון נאמר כן כמו
 בכלל שהתשמיש וכיון ~תתא, נסיבאם

 מסו~ן שאינם קידושין יחשב אשה יקדש ואם~נאה
 נדרו שיחול ג"כ אפשר ואי הק~ושין' ~תבטלולביאה

 לומר לנו כרחך על הקידושין' יתפסו לאשלעולם
 בהנאת יאסר ק~ושין מעשה שיעשה דכלדכוונחו
 בפעולתו שהוא כון יחולו' לא הק~ושין אם אףהעולם
 הנדר שיחול אפשר שאי כון הקידושין' מעשהעשה
 הרמב"ן כסברת כן' כוונתו מפרשין אנו אחר'באופן
 איתתא' נסיב אם הנדר חל שוב שכן וכון תנאי.לענין
 גורמין הקידושין חלות שאין שכיון לומר לן איתושוב
 גורמין הקידושין שפעולוח רק העולם' הנאתעל

 חל ג"כ הקידושין יחולו שלא נאמר אם שאףהאיסור
 כון שוב וא''כ כאמור' הקידושין פעולת מחמתהנדר
 לא שוב ~איסור' גורמין ~קידושין ~לותשאין

 הקידושין. חלין ושוב לביאה' מסורין שאינםקידושין ה~

~~~
 אית שוב א''כ הקידושין דחלין דנימא שכון די''ל
 יאסר אז הקידושין ויחולו אשה ישא אם דרקלן
 איסור גורמין הקידושין חלות שוב א"כבהנאתו'
 שוב א"כ הביאה' דהיינוהנאתו

 ה~
 שאינם קידושין

 דמחמת לומר דבאת כון באמת אך לביאה.מסו~ן
 יחולו לא לביאה מסו~ן שאינם קידושיןדחשוב

 אופן על רק לחול להנדר מקום אין א''כהק~ושין'
 יחולו שלא שאף קידושין מעשה ~עשה אשה ישאשאם
 גורמין הקידושין חלות אין שוב וא''כ בהנאתו'יאסר
 וא"כ הקידושין' פעולות רק הביאה' ד~יינוהאיסור
 ו~דין לביאה' מסו~ן שאינם קידושין לגדר נכנסאינו

דה~
 קידושין.

~~~
 הגאון הרב ידידי קושיית ליישב עצמינו נעתיק

 ~~~~~~~~~ ~~ו~~~ו~~
 סאקלוב אבד"ק

 על שהקשהשליט''א'
 דב~

 ע''ט) ~דף ב''ב התוספות
 מ~ר לרבי מקודשת מדוע שהקשו כו' אימורד''ה
 שאשחחרר לא~ר לי מקודשת את הריבאומר

 ה~
 לא

 חו~ן' בן וחצי עבד בחצי דמיירי ותירצו דאתי'עב~י
 דאתי. עבידי חשוב לשחררו רבו את דכופיןדכון
 דחצי מ''ג) ~דף גיטין בש''ס דמיבעיא מה לפיוהקשה
 ה~ אי ישראל בת שקידש חו~ן בן וחציעבד

 קידושין
 וידוע בתיקו' ונשאר בקניינא' שייר דלאמשום

 לאחר המקדש גבי אישות מהל' פ''זהכ"מ דב~
 שיחלו~

 ליך
 נמי דעכשיו דכיון משום גמורה' דמקודשתיבמיך
 לא מספק ק~ושין בהתפסי

 ה~
 לעולם' בא שלא דבר

 עתה שמקדשה כון חו~ן בן וחצי עבד בחצי ג"כא''כ



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~

יתפסו
 דנשאר ~איבעיא מטעם מספק ~קידושין ב~
 יתפסו שאשתחרר לאחר ~מקדש גם א"כבתיקו'
 חשוב דלא כון מאיר דרבי לרבנן אף גמו~ןק~ושין

 נמרצ~. קושיא ו~וא לעולם' בא שלאדבר

~~~~~
 ד~נ~ ליישב' לפענ~ד

 י''ל בפשיטות לכאורה
 ש~ואכיון

 רצ~
 עבדות מצד ~קידושין שיחולו

 כון בידו איןבזה
 שמקדש~

 הקידושין יחולו לא עתה
 ס''ב) (דף קידושין הר"ן וכסברת חו~ן' בן צד עלרק
 פרוטות שתי ~נותן אושעיא רב דבעי תפשוטגבי

לאש~
 עת~ תתקדשי באחת וא''ל

 שאגרשך' לאחר ואחת
 מש''ס לן דאיפשוט ~רשב''אדכתב

 כתובו~
 נ~ט)' (דף

 מיפשטא דלא ולומר להחמ~ר חוכך ואני ~ר"ןוכתב
 דבידו שכון ~~ט ד~תם דר~~'איבעי'

 ג''כ ~יא יכולעכשיו ל~קדיש~
 ל~קדיש~

 שאותו לפי זמן' לאחר
 יכול מעכשיו אף זמן אחר מקדיש שהוא עצמו~קדש

 קידושי שאותו אש~ בקידושי משא~כ כו''ל~קדיש~

 למימר ואיכא כו'' שתחול עכשיו יכול איןשני~
 שני~דקידושי

 דלאחר
 גירושי~

 ע''ש. עכ~ד חיילי לא

~~
 ~קידושין שיחולו שברצונו דהתם אי~ו זה באמת
 אםואף

 יגרש~
 בשביל ~עולם כל על נאסרת ת~יה

 וז~ שני~'ק~ושי
 מקדשה שאם בידו אין

 ~כא אבל מותרת' ~יא ~ריאח''כ ויגרש~ עת~
 במ~ לי מ~

 שתפסו
~קידושין

 עת~
 או חורין בן צד על

 במ~
 שברצו~ו

 ש~וא צד או~ו על ~קידושין אח~כשיחולו
 עבד' שעת~

 בידו דחשוב שהסבראכון
 לאסר~

 א''כ ספק' מחמת

 על לימ~
 איז~

 אסורה היא קידושין בו תופסין צד
 ~יה אםאכ''ע

 שבידו שפיר וחשוב עתה' מקדש~

 לרבנן אף לעולם בא שלא דבר חשוב ואמאילאסר~
 מ~ר.דרבי

 דהנ~ בז~' לי שנרא~ מ~~~
 ידוע

 יבמות רש~י דב~
 ~כל אביי דאמר ~א דאמרינן ~א ~בי מ~ט)(דף
 על בבאמו~ם

 הנד~
 ועל

 ~סוט~
 ממזר' ~ולד ש~ן

~ד~
 ב~ תפסי דהא

 עליו' נדתה ות~י שנאמר קידושין
 בשעתאפילו

 דהא נמי סוט~ קידושין' ב~ תפסי נדת~
 ב~ תפסי ד~א רש''י ופירש קידושין' ב~תפסי

 ק~ושין
 לאחר דאףלאשה'

 שזינת~
 קידושי מינה פקע לא

~ראשונ~
 קי~שין דאין נימא דאי רש~י כוונת וכו'.

 נעשית כ ~קידושין שיפקעו ראוי הי~ בסוט~'תופסין
 בעינן קידושין דגבי מבוארת רש''י סברתסוט~.

 רא~שי~י~
 זמן' ובכל עת בכל הק~ושין חלות להיות

 אםואף
 מקדש~ ה~~

 אם ב~יתר בתחילתה
 לתפוס באפשרי יהי~ שלא עניןאח~כ ב~ יעש~

 קידושין' ב~
 נפקעו. אח''כ אף דמ~קרא ~ק~ושיןאותן

 מ''ג (דף גיטין בש''ס דאמרינן ~סברא י~י~~~~
ע"ב)

 וחצי~ שפח~ דחצי~
 חורין בת

 ונשתחרר~לראובן שנתקדש~
 וחזרה

 ונתקדש~
 ר' דאמר לשמעון

 וה''ה ראשון' קדושי פקעי נחמן ר' אמר חמא בריוסף
 ראשון. קדושי פקעי ג''כ לשמעון נתקדשה לאאם

 שנשתחרר~ דכיוןוהטעם
 עת~ מקדש~ ~י~ ואלו

לחצי~
 קדושין בש''ס כמבואר קדושין תופסין ~יו לא

 מקדש~ שהי~ אף ~''נ ז')'~דף
 בעת

 חצי~ שהית~
שפח~

 שלא
 הי~

 שעת~ כון בקנינ~' שייר
 לאחר

שנשתחרר~
 שגם וממילא ~קדושין' חלות כאן אין

 דבעינן ~נ"ל רש''י כסברת נפקעו ~ראשוניםקדושין
 זמן. בכל ~קדושיןחלות

~~~~~
 דמבואר אף חורין בן וחצי עבד חצי גבי

 על לי ~תקדשי אמר דאם שם קדושיןבש''ס
 לה דה''ק דאמרינן משום ~טעם התם דמקודשת'חציי
דהיא והכונ~ עי''ש' נסיב~א אחריתי למינסב בעינאדאי

 נתקדשי~
 וחצי עבד ב~צי וז~ו גופי~' לכולו לו

 על רק גופו כולי' על ~קדושין שייכ דלא חוריןבן
 תפסי בקנינו שייר דלא וכון חורין' בן ש~ואחציו

 בק~ינו' שיור יש ששוב שנשתחרר אחר אבלהקדושין.
 הי~ואילו

 חצי על בפירוש חורין בן ב~יותו מקדשה
 הקידושין מועילין ~יו לאגופו

 ד~~
 וכון בקנינו' ש~ר

 במקדש~ אףשכן
 אם חו~ן' בן וחצי עבד חצי ב~יותו

 ~קדושין פוקעין שי~יו בדין ~י~ אח''כנשתחרר
 בחציה כמו רש''ילשיטת

 וחצי~ שפח~
 כנ''ל. חו~ן בת

~~~~~
 אם

 עת~ מקדש~
 שפיר שאשתחרר' לאחר

 ש~וא דכון לעולם' בא שלא דברחשוב
 לאחר יפקעו שלא באופן ~קידושין שיחולוברצונו

 וז~השיחרור'
 עת~ מקדש~ ~י~ אם דהא בידו' אין

ונש~חרר~
 אח~כ

~~ 
 רש''י לשיטת ~קידושין נפקעו

 בא שלא דבר ו~וי ב~ו שאין חשוב שוב א''כוכאמור'



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

 דכל פרוטות שתי הנותן גבי הר"ן וכס~רתלעולם'
 חשוב לקדשה' שברצונו הק~ושין שיחולו בידושאין

 לעולם. בא שלאדבר

~~~
 מל~פ~ק הגאון קוש~ת בישוב שנ"ל מה ארשום
 אחת דהמקדש אמ~נן אמאי שהקשהז"ל'

 אחיותמשתי
 דה~

 הא ל~יאה' מסו~ן שאינם ק~ושין
 שלא הגט ולבטל שליח ע"י מהן אחת לגרשב~ו

 בפ~
 א"כ מיניה' לקידושין רבנן דאפקעינהו ונימאהשליח'
 ושפיר לו' ומותרת המתקדשת אחות היתה לאמעולם

ה~
 לביאה. המסו~ן ק~ושין מהן אחת כל

~~~~~
 דב~ פי על ליישב

 נד~ם מהלכות פי"ג הכ"מ
 גייז' מיגז דאמ~נן בבעל דאף דמפרש ב''הל'

 רק ולה~א' מכאן רק ההפרה חל דלא הכוונה~ן
 החילוק רק מעיקרא, הנדר עוקר ג"כ דהבעלבאמת
 והבעל לחול מקום מצא דהנדר אמ~נן דבבעלהוא

 נדר' לא דהכ ד~עתא דאמ~נן כון ובחכםעוקר'
 לנדר. התחלה שום היה שלא לו שמורה דחשובאמ~נן

~~~~~
 מה לפי העמוקה' לסברתו תבלין עוד להוסיף
 הר"ז ד"ה נ"ו) (דף כתובות בתוספותדמצינו

 דילפינן לאו דאי וז"ל' שכתבו בטל ותנאהמקודשת
 אינו תנאי דשום הו"א ראובן ובני גד דבנימחנאי
 בסוף יתק~ם לא אם ואפילו המעשה' אתמבטל
 דבפירוש כון להבין צ~ך ולכאורה ק~ם.המעשה
 בקיום רוצה שאין ואמר למעשה ק~ם תנאי עלהתנה
 כאן ~ן א"כ התנאי' שיתק~ם אופן על זולתהמעשה
 לומר וצ~ך התנאי. יתקיים לא אם המעשהחלות
 שלא דברצונו אמ~נן לא התנאי שמתנה אףדבאמת
 ש~רצונו שמתנה רק התנאי' קיום ~לתי המעשהיחול

 ומש"~ התנ~' יתקיים לא אם המעשהשתתבטל
 ש~ך

 ובני גד דבני מתנאי דילפינן לאו דאי הס~רא לומרשוב
 (וע~ן המעשה שיתבטל התנאי בכח דאין הו"אראובן
 ~למא או דאמ~נן י"ט) (דף כתו~ותש~ס

 א"ד ד"ה שם התוספות וכתבו היא' אח~תאמילתא תנ~
 אלא השטר לעקירת ולא באין הם אחר לד~ר הפי'שכן

 ~עלמאלתוספת
 עידות~ שמפרשי~

 השתא ועד ה~ך'
 אין הלכך התנאי יתק~ם אם נעקר ו~נו השטרק~ם

 זו). בסברא להעמיק ~ש השטר' הורעתכאן

~~~~~
 בעל דהפרת דאמרינן דכון הכ"מ סברת
 היא בעלה דעת על הנודרת דכל משוםהיא

 שם' בר"ן ועיין ע"ג) (דף נד~ם ש"ס עייןנודרת'
 לנדרה הבעל שיסכם מנת שעל התנית כאלו חשובא"כ
 שאינו ואומר מיפר שהבעל דאמ~נן ואף נודרת'היא

 לא מ"מ למפרע' עוקרו הוא גם א"כ לנדרהמסכם
 חלות שהיה רק נדר' היה לא כאלו דחשובאמ~נן
 לנדרה מסכם הבעל יהיה לא שאם שהתנית רקהנדר
 כאלו חשוב שהוא לא אבל ולבטלו' לעוקרו בידויהיה
 שהע~ן כון חכם וגבי כלל. הנדר חלות שום היהלא

 הנדר' התחיל לא כאלו חשוב מותר' שהוא לושמורה
 הרמב"ם. על בח~ושי בזה הארכתיוכבר

~~~~~
 רבנן אפקעינהו דאמ~נן דהעניןכון

 דהטעם דוכתא בכל מצינו מי~ה'לק~ושי
 על ק~ש כאלו וחשוב מקדש דרבנן דאדעתאמשום
 הק~ושין להפקיע בידם ומש"ה רבנן' שירצומנת

 אם אף אחיות' משתי אחת בקידש ומעתהמעיקרא.
 השליח בפני שלא ~בטלו שליח ע"י גט להאחתיתן

 שעל דהיינו מיניה' לק~ושי רבנן דאפקעינהוותאמר
 הק~ושין' ויפקיעו הק~ושין רבנן רצו לא זהאופן
 ספק שיש שכון רק ק~ש ללאה באמת שאם נאמרא"כ
 אם אף וא"כ לאה' על לבא אסור קידש לרחלשמא
 מסו~ן שאינם ק~ושין לאה ק~ושי חשוב ק~שללאה
 אח"ז יגרש אם ועתה מספק' עליה לבא דאסורלביאה
 אם א"כ מיניה' לקידושין אפקעינהו שתאמרבאופן
 יצאנו שעכ"פ כון לרחל' גירש והוא ק~ש ללאהבאמת
 אם אף דהא קידש' לרחל שמא חוששין שאנו ספק~י
 קידשלרחל

 ה~
 הוא ושוב רחל לקידושי אפקעינהו

 ושוב נפשך~ ממה מתורת ללאהמותר
 לאה קידושי ה~

 לביאה. המסו~ןק~ושין

 אם רחל' קידושי ד~פקיעו דהא דכון אינו'~~~
 התחלה היה שלא תאמר לא קידש לרחלבאמת

 חלות שהיה שתאמר רק רחל' קידושי חלותשום
 רבנן עקרו השליח שבביטול רק רחל עלקידושין
 היה הק~ושין התחלת בשעת שוב א"כלק~ושין'
 ~ם שאף לביאה' מסו~ן שאינם ק~ושין לאהק~ושי
 ק~ש ללאהבאמח

 ה~
 ספק מחשש עליו אסורה היתה



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 השליח שביטל ידי על שאח"כ ואף קידש' לרחלשמא
 לאמח שאם כון מ"מ רחל' ק~ושי נעקרו בפניושלא
 לאה והיתה רחל קידושי חלות שם היה קידש'לרחל
 באמת אם אף א''כ אשתו. אחות משום עליואסורה
 חשיבא מספק' עליו לאה שאסורה כיון קידש'ללאה
 לאחר שאף לביאה' מסורין שאינם קידושין לאהקידושי
 רחל על קידושין ~תחלת שהיתה באפשריהק~ושין
 קידש ללאה באמח אם ושוב מספק' עליו לאהונאסרה

 לביאה' מסורין שאינם קידושין לאה קידושיה~
 קידושין לאה קידושי הוי הקידושין התחלתדבשעת
 לא הרי א''כ מספק' שאסורה לביאה מסוריןשאינם

 לאה. קידושיןהתחילו

~~~~~
 דקדיש תינח ד''ה מ"ח) ~דף ב"ב חוספות
 דמקדש כל קאמר לא הכא שכתבובכספא'

 קידש לא שמאי בית ובפ' דהכא מקדש' דרבנןאדעחא
 וצריך כהוגן' שלא עשה הוא ~קאמר דרבנןאדעתא
 מן דבר לעקור חכמים ביד כח דיש הכא דסברלומר
 ואע"ג מיניה' לקידושי רבנן דאפקעינהו כוןהתורה
 לעקור רבנן דרצו ה~כא שייך זה אך אדעתם. ק~שדלא

 פי על היה לא הק~ושין שהתחלת באופןהק~ושין
 מחמת שלא הכא אבל ~ק~ושין' להפקיע ובידםרצונם
 משום רק הקידושין' ~פקיעו הקידושין רבנן רצושלא
 ~י על השליח' בפני שלא ו~יטל השליח ביד הגטדנתן
 רבנן דעת דעל דכון ולומר הקידושין לבטל באתזה

 ורצו האופן זה על הקידושין רצו לא ו~םמקדש
 חנאי על שקידש דחשוב לומר שייך שוב א''כלבטלם'
 הק~ושין ונעקרו רצו לא והם רבנן' שירצו מנתעל

למפרע.

~~~
 מ"מ הקידושין' יתעקרו אם שאף דב~נו' צדקו
 לעקרם' שנ~א רק לק~ושין החחלה שהיהכון
 מסו~ן שאין קידושין הוו לאה על הק~ושיןוהחחלת
 היתה שעכ''פ כון קידש' ללאה באמת אם אףלביאה
 על היה הקידושין התחלת שמא מספק עליואסורה
 מ"מ רחל' קידושי למפרע אח"כ יתעקרו אם ואףרחל'
 עליו אסורה לאה היחה הקידושין התחלתבשעח
 ~ן ושוב רחל' על הקידושין חפסו שמאמספק
 שאינם ק~ושין דהוי לאה על הק~ושין שיחולובאפשרי

 לביאה.מסורין

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~
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 ~~ו~
 ~~~~~~ ~ו~וו~~

~~~~~~
 החיתון קישור בענין השאלה ובדבר הגי~ני
 מחוסר החתן היה התנאים קודםשעוד

 בריא שהיה שנים ד' עבר ואח"כ חדשים איזהדעה
 עוד נחלה חדשים שבעה כמו התנאים ואחראולם'
 אשר חודש עשר שמנה כמו וזה בבעלז' ונתרפאהפעם
 ~תק רוצה הכלה אבי וכעת הב~~ם. כאחד ב~אהוא

 רוצה ואינה עלי' מאיס טוענת שהכלה באומרוהקשר
 שמעו כ להיות שאפשר טוען החתן ואביבהשידוך'

 התקשרות קודם להחתן היה כ והכלה הכלהאבי
 ימים איזההחנאים

 אש~
 שאינו עח היה

 בדעתו' שפ~
 כ זאת' להודיע ליה היה לא ~עו' שלא אפילוואם
 ב~א שהיה התנאים התקשרות עד עבר שניםכמה
 הוא אשר חדשים ח"י כמו בזה גם וכעתאולם.

 ובכן השלימות'~בריאות
 חפ~

 בהשידוך.

 בעני~~~~
 ההוצאות תובע החתן א~ שביניהם' מתנות

 ממה יותר שעלו וטוען להכלה שנתן מתנותגם
 להחתן שנתן טוען הכלה וא~י להחתן' הכלה אבישנתן



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

מור~
 כן אמת נגדו טוען ~חתן ואבי (זייגערל)' שעות

~וא
 לו נתן ~

 ~חתן ~שאיל אבל שעות' מור~
 ובכן באח~ות. מח~ב ואינו אבדו' ואחיו לאחיושעות ~מור~

 עשר~ ~חתן אביתבע
 ~נשאר ר''כ

~ 
 מתנתו

 מרוב~
 ע''כ.משלו'

~~~~
 ואף למעש~' ל~שיב חפצי אין ממונות בעניני
 דן אינני לבדי' עלי לסמוך ~צדדיםשקיבלו

 לדון שנוהגין דאותן סק''ו ג' סי' בש"ך כמבואריחידי
 לאו עלי~ם' שקיבלו או לדון בעצמם דבאים היכאיחידי
 במכתבו שכתב ואף עבדי.שפיר

~ 
 מפי זאת נשאל

שלש~
 ז~ דין' פי על רבנים

 שאין כל כב"ד חשיב לא
 ביחד' ~תנו שישאו חבירו שפסק טעם יודעאחד

 סנ~ד~ן. בהלכות ברמב"םכמבואר

~~
 חוות אכתוב ~תנאים לחרם הנוגע ענין

 דע~
 רשאי ב~א ו~יתר ~סור בענין שאל~ ~למעש~'

 ארשום ממונות לדיני הנוגע ועל יחידי'לדון
 בעיניהם ~דברים ייטבו אם דשם והב''ד למעשה'ולא ל~לכ~

 כרצונם. לפסוקבידם

~~
 לומר לפענ"ד ~תנאים' ~חרם בענין לדון נבא
 ~כל~ אבי עםדהדין

 כח ויש
 ~כל~ ב~

 לנתק
 סעי' יו"ד בש"ע כמבואר עלי מאיס בטענתההקשר
 דאם שכתב כ'' סעי'רכ"ח

 ~אש~
 אומרת

אותו ~שונא~
 ונתנ~

 אמתלא
 ל~ מתי~ן לדברי~

 מדעת~' שלא
 כבר אםדאפי'

 נשא~
 ל~וציא. חייב עלי מאיס ואומרת

 ~יינו ~תם' דפליג למאן ואף שכתב בש''ךוע"ש
 באהע''ז שמואל בבית ~וא וכן הכא. משא''כ~נשואה באש~

 מאיס אומרת ~יא דאם וז"ל' ט"ז ס"ק נ'סי'
 שוםד~ן ע~

 מבוררת אמתלא דבעינן ואף עלי~' כפי~
י''ל

 דז~
 שני שנחלש דמחמת מבוררת' לאמתלא חש~ב

 לשטותי~' ~פעם עוד יחזור שמא חוששת ~ואפעמים
 מ"מ פחד' מחמת לו שבא טוען ~חתן שאביואף

 ~ון פתאום' פחד ח''ו עליו יבוא שלא אדםבטוח ו~
 ואי' עליו. בא ~פחד שמחמת לו שגרם חזינןשעכ"פ
 שכל קי"ז סי' מחוקקבחלקת

 אף מצורעת' ש~ית~
שנתרפא~

 שמא לחוש דיש מום ~וא האירוסין' קודם
תחזור

 ות~י~
 וכתב כו'. מצורעת

 כש~ית~ ע~
 מצורעת

 י''ל עכ"פ אחת' בפעם אפילו לחוש דיש אפשרבגופ~'

 וחשיב יותר לחוש יש פעמיםדבשני
 מבוררת' טענ~

דביד~
 עלי. מ~ס לומר

~~~~~
 ש~ביא ט"ז ס''ק קי''ט סי' מחוקק בחלקת

 בעלמא באקראי דאם ~רשב''א בשם ~ב''ידב~
 ~ואיל נתרפאית' ושוב ונשתטית ונתרפאיתנשתטית
 ל~ואין

 שתחזור לחוש אין ווסת
 לשטות~

 מחמת
 ת~

 לא וכ~"גזימנ~'
 מיק~

 עתים
 חלומ~

 משמע וע''ש.
 וז~ נתחזק~' חשיב בכ~''ג זימנידבתלתא

 דק~"ל כמו
 ~~ זימני בתלתאדדוקא

 מ~ לפי וא"כ חזק~.
 שמבואר

 דבנשואין דאמרינן ד~א ס"ב דף יבמות יוסףבנמוקי
 חזק~ ~~ זימני דבתרי כרביומלקות

 ושור בוסתות ולא
 ספיקא מלתא ד~א משום ~תם' כמש''נ~מועד

 אי ~~
ה~

 ~מועד שור גבי ~לכך לא' או זימני בתרי ח~קה
 לפיכך ברור בדבר אלא מחזקתו ממון מוציאיןשאין

 לקולא.אזלינן

 רק ודאי שוטים' ועתים חלומים עתים גבי~~~~~
 משוםמדרבנן

 גריר~
 לא זימני דבתרי כתב

 לענין ~כא אבלחיישינ~'
 טענ~

 שפיר חוששת' ש~יא
 דחשובי''ל

 טענ~
 אליו יחזור שלא שחוששת מבוררת

ח''ו.
 ומעת~

 תתן ש~יא לומר שייך אין דבאמת אף
 ~נמוק"י' ~ברי יחזור שלא שחוששת לדבריהאמתלא

ו~
 בני בדעת באמת הא ~נמוק''י' סברת ~יא יודעת

 פעמים שני מיחוש לו ש~י~ שכל כן בוודאיאדם
 ועיין עוד. ויחזור לגמרי נתרפא לא שמאחיישינן
 מקום דיש שכתב נ' סי' א~ע"ז ח"א חיים דבריבשו''ת
 ספק מקדושי ויותר הקדושין' גוף על בכ~"גלדון

 ע"ש. אינםוודאי

~~~
 לדב~

 ~רב דברי על ל"ד ס"ק שם יו''ד ~טו''ז
 ~טעםשכ'

 דמש"~
 ל~ מתירין

 מאיס טוענת אם
 כבר אם דאפי' משוםעלי'

 נשא~
 עלי מאיס ~אומרת

 אבל ~רמב''ם לדעת ד~יינו ~טו''ז כתב ~~וצ~א'חייב
 מ~ לפי מבואר ע''ז. סי' בא~ע"ז כן ק~''ללא

 דקיי"ל

 אף ל~ מתי~ן אין ~"נ ל~וציא' כופין איןדבנשוא~
 לבטל יש אומדנא מכח י"ל מ"מ עלי. מאיסשטוענת
 רכ''ח סי' יו"ד בש''ע כמבואר התנאים' של~תרם
 שאם ~רא"ש מתשובות ו~וא ~"ג'ס~'

 ~מיר~
 אתות

 נ' סי' א~ע''ז בש''ע ~וא וכן ~קשר נתבטל~משודך



~ ~ ~
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 ~חזור המשודך שיכול המשודכת בנשתטית וה''הס''ה'
 ב"ק בש"ס דמבואר ואף ע''ש. אומדנא מטעם והואבו

 ~מיתב דטב משום אומדנא אמ~נן לא דבאשהקי''א
 להתקדש לה ניחא דמינח שם ברש"י מבואר כו'' דוטן

 תזקוק ימות שאם זה ספק על שלם שהואלראשון
~אחיו'

 אב~
 כעת ש~וא ~זה ~הנשא

 בע~
 בזה מום'

 לחוש שיש כיון שנתרפא דאף אומדנא לומר שייךשפיר
 נתרפא לאשמא

 לגמ~
 שאלו אומדנא לומר שפיר שייך

 התנאים. על מתרצה ~יתה לא יודעתהיתה

~~~~~
 ואם שכ' י"ז ס''ק ~"ט סי' אהע"ז שמואל בית
 מסופק נתרפא' ואח"כ ~ה ונודע מומין בוהיה
 שפיר וה"נ ע"ש. הקדושין נתבטלו אם מחוקקבחלקת
 נמאס שטותו כעת יודעת שעכ''פ שכון לומריכולה
 וגם אומדנא' ~ומר שייך נתרפא אם אף ושובבעיניה'
 מבוררת אמתלא חשיב הש~ךלשיטת

 טענת~ ע~
 מאיס

עלי.

~~
 לסתור רצה מ"א סי' בתשובה צבי החכם לאשר

דב~
 התוס' מדברי דאומדנא מהך הרא''ש

 אמ~נן ~א דיעות בשני דבתולה שכ' מ"ז' דףכתובות
 לפענ''ד נראהאומדנא'

 להמלי~
 הרא"ש. תשובת בעד

 סי' ח"ב המה~"ט קושיית בישוב שאמרתי מהונקדים
כ"ו

 שהקש~
 על

 דב~
 הניתר דנדר ליה דאית המבי~ט

 כעין ~נדריה ליה דמש~' פתחע~י
 נד~

 ואין טעות
 כתובות התוס' מדברי ו~ביא התור~' מן התרהצ~ך
 שהדבר דכלהנ"ל

 ת~~
 דאדעתא למימר ואיכא לבד בו

 נד~ם לענין וה''ה כ' בטיל המעשה עביד לאדהכ
שנדר

 בט~
 שא~ה צריכן אמרו ולא טעות' נדרי דהו"ל

 מדרבנן.א~א
 ו~קש~

 פותחין אין דסבר מאן לפי"ז
 היתר א"כ כו'' ד~עיקרא בחרטה אפי' והיי~ובחרט~'
 מוחל אינו דהואנד~ם

 אב~
 במאי לו' מוחלין אחרים

 בחרט~ אימוקמית
 פותחין' אין אמרת דמעיקרא אפי'

 כלל. התורה מן התרה בעי לא הלא פתח ע"יואי

~~~~~~
 כ"ג' דף נד~ם הר"ן דב~ פי על ליישב~
 ברתא האי לה הוי דאביי דביתהודאמ~נן

 ~קרובה' אומרת והיא ~ק~בא אומרהוא
 א"~

 תתסרי
 לקרובך' לה ומנסבת אדעתאי עברת אי ע~ךהנאתי
 דעתיה על ועברתאז~ת

 ~קמיה אתא לקרובה' ו~נסב~
 אילו א''לדר"י

 ה~
 ומינ~ה דעתך על דעוברת יודעת

 מי ופרכנן ר"י. וש~א ~א' אמר נדרת מי ~קרובה~ה
 בר''ן שם ו~ין כו'. והתניא אין ומשני כה"ג'ש~א
 והא הכ' שרי ומי מעיקרא מתמיהין ומאי וא~תשכתב
 זה ביןמאי

 לנד~
 לו היה אדרבה דמתניתין' ז~זין

 דמתניתין. כהנך מאלי' ניתר שהנדרלומר
 וי"~

 דלא
 כו' ש~ן ו~בו פיו אין דמתניתין ז~זין דנדרידמי'
 אבל ש~'מש''ה

 ז~
 על תעבור אם להדירה היה דעתו

 לאו וכה"ג לדעתו'תנאי
 נד~

 דאיכא אלא מיקרי' ז~זין
 ~יה לא דעתו על שתעבור יודע היה שלולאפתח

 כו'.מדירה

 י"~~~~~~
 מן היתר בעי כה"ג מבי"ט ~שיטת
 לומר שייך ולאהתורה'

 לנד~~ דמש~
 כעין

 הנדר' בעיקר טעות היה ~א בעצמו ד~א טעות'נד~
 בפירוש אומרדהא

 דע~
 ~א זה אופן

 רק מדיר~' הי~
 תעבור שלא בדעתו בטוח שהיה שמחמת אמרינןשאנן
 תעבור אם להדירה מסכם הוא מש~ה רצונועל

 שתעבור האופן זה שיהיה יודע היה אלו אבלרצונו' ע~
 מש"~ מדירה' היה לא רצונועל

 ~א דהא התורה מן חכם בעינן מ"מ ~התיר'החכם וב~ פתח' חשוב
 הנדר. בעיקרטעות ה~

~~~~~
 דבתולין התוספות סברת דבאמת כאן גם י''ל

בש~
 דאף ו~יינו אומדנא' אמרינן ~א דיעות

 אח"כ ~~פה תהיה שהבהמה יודע היה אםדבאמת
לא

 כאן מ''מ ~קנותה' רצ~
 שתל~

 ג"כ' חבירו בדעת
 עצמו שיכניס זה אופן על רק למוכרה רצה לאשהמוכר
 לקנותה' מוכרח יהיה טריפה תהיה אם שאףלספק
 מ"מ דיעות' בשני בתלוי אומדנא אמ~נן לאומש"ה
 שהיא אף לקנותה זה לספק עצמו שיכניס שיודעאף

 שהיא יודע היה שאלו בוודאי ידעינן מ"מט~פה'
 בטוח ש~וא מחמת רק לקנותה' רוצה היה ~אט~פה
 לספק עצמו מכניס מש"ה ט~פה שאינהבדעתו
 טריפה' שתהי~ אףלקנותה

 אב~
 יודע היה באמת אם

 לא מ"מ לקנותה' גמר היה לא טריפה תהיהשבודאי
 אמ~נן ~א מש"ה הקנייה' בעיקר טעותחשיב

אומדנא.

~~~
 טעות חשיב שלא אף בכה"ג שבועה לענין
 שאמ~נן פתח כמו חשיב מ"מ השבועה'בעיקר



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 מקרה שיזדמן י~ע היה שאלולו
 ז~

 אחות שתמיר
 הכניס שהוא אף לנושאה' נשבע היה לאהמשודכת
 היתה לא והיא בדעתה גם שתלה לפי ספק לכלעצמו
 רקרוצית

 ע~
 ולא שבעולם' צד לכל ש~הם שיכנסו אופן

 כפתח חשיב עכ"פ מ"מ השבועה' בעיקר כטעותחשיב
 בכה"ג. להתירהחכם וב~ נשבע' היה לא כזה שיזדמן היה אלודאמ~נן

~~~
 ה~ לזה' זה שנשבעו דשנ~הם

 אחד כל כנשבע
 בידו ואין טובה ממנו שקיבל חבירולטובת

 בכה"ג בפתח י"ל מ"מ חבירו' דעת בלאלהתיר
 אביגדור רבינו בסברת שאמרתי כעין שפיר'מתי~ן
 התירו אם ב~עבד שכ' רבים דעת עלבנדר

 ה~
 זה

 בסוגיא גיטין מש"ס ס"ט ס"ק בש"ך ותמהמותר'
 דאפילו מבואר רבים דעת על לה דמד~נןהנ~רת
 אביגדור דרבינו די"ל ואמרתי מותר. אינוב~עבד

~~
 טעות' נדרי כעין לנדר דמי פתח ע"י במתירו

 בלא להתיר בידו פתח דע"י חבירו לטובת בנדרה"נ
 דחשוב משום חב~ודעת

 חשיב דלא ואף טעות' כנד~
טעות

 לגמ~
 שיהיה יודע היה דאלו פתח' חשוב מ"מ
 נודר. היה לאכן

~~~~
 כאן אמנם הרא"ש' סברת להבין כתבתי זה כל
 טענתה דלפי כון והוא זה' לכל צ~כן אנואין

 נשתטה' היה אם הראשון בפעם גם י~עת היתהשלא
 המקח מבטלין בודאי בכה"ג במקח' מום כמווחשיב
 התוספות רא~ת דהא הקנין.וכן

 דבתל~
 לא בשניהם

 ונטרפה פרה הלוקח כל דא"כ משום אומדנא'אמ~נן
~מא

 סה~ דאנ~
 שהיתה והיכא לקחו' לא כן דעת דעל

 מקח דחשיב מפורש הדין הרי שלקחה' ק~םט~פה
טעות.

 ה~
 אנו אין דלהבא אומדנא על דרק מבואר

אומ~ם
 חכמים בעטרת הוא וכן דיעות' בשני דתל~

 כ"ו. סי' אהע"זחלק

~~~
 יודעת שהיתה ואפשר לדב~ה נאמין לא אם

 לו דנתהוה זה דחשש י"ל מ"מקודם'
 כנתחזק חשוב ח"ו שמא חוששין אנו זה דמחמתהפעם ע~

 שנתחזק דמתברר י"ל זו ולסברה כנ"ל'בכך
 שע~

 לא
נתרפא

 לגמ~
 וכסברת מעיקרא' גם

 הדב~
 ח~ם

 במקח. כטעות חשוב שוב א~כ לעיל'שהבאתי

~~~
 ~סת להו דאבעי' ס"ה דף יבמות בש"ס דמבואר
 ולאלשלישי

 הי~
 הנך דלתבעוהו מהו' בנים לה

 אמ~ מצי מיקמאי'
 לה

 איגל~
 היא דאת מילתא

 דכחשי' הוא השתא להו אמרה מצית דלמא אודגורמת'
 יעו"ש דכחשי' הוא השתא להו אמרה מציתמסתברא
 לא דכחשי הוא השתא דטענהבתוספות

 מה~
 להוציא

 ועיין מהראשון. שגבתה מה תחזור שלא לעניןאלא
 גבתה לא אם דגם וסובר בזה' שחולק שם יוסףבנמוקי
 אהע"ז בש"ע וע~ן מה"ט. כתובה מהם לגבותתוכל
 מראשו~ם כתובה גבתה לא דאם י"ח סעי' קנ"דסי'
 וא"כ למפרע' נתחזקה דחשוב די"ל מבואר תגבה'לא

 שבועתה' לבטל יכולה ולכ"ע במקח כמום חשובעכ"פ
 במקרה אף מבוררת דבאומדנא הרא"ש לשיטתובפרט

 מבטלין. אנודלהבא

~~~
 אמרינן אם לספק אצלינו נחשב דעכ"פ כון די"ל
חזקה

 אומדנא' לומר שייך לא וא"כ זימני' בת~
 קט"ז' סי' אהע"ז חלק החת"ס סברת כעין י"למ"מ
 אף לגרש דכופין י"ל נכפה בעלת האשה דאםשכ'

 גרשום דרבינו דחרם האומ~םלשיטת
 דאורייתא' ה~

 גרשום רבינו תיקן אם ספק דהוי היכא לכאורהוא"כ

ה~
 שהספק כיון מקום מכל להחמיר. נד~ם כסתם

 רבינו תיקן דלא רבוותא סברה יש סכנה' יש אםהוא
 הסברה כן ואם סכנה' בספק אף עצמו לסכןגרשום
 לגרש ומותר גרשום רבינו תיקן לא גוונא האידבכ

 כרחה.בעל

~~~
 שמא ספק דיש כון דידן דאומדנא י"ל נמי הכא
 וא"כ הפעם' עוד ~חזור לגמרי נתרפא לאח"ו
 לספק עצמה להכ~ס נתר~ת דלא אומדנא יש~כה"ג
 לא גרשום רבינו תיקן ~א דבכה"ג דאמ~נן דהאכזה'
 ואמ~נן גרשום' רבינו בדעת מאומדנאע~ף

 ומש"ה מספק' אף עצמו את לסכן רוצה אדםאין בוד~
 כרחה' בעל לגרש שלא גרשום רבינו תיקן לאבכה"ג

 כאמור. דידן באומדנאוה~ה

~~
 א~ אין באמת

 קשר לבטל להלכה עצמי תוקע
 שהיא השבועה בע~ן אך אומדנא' ע"יהחיתון

 אף חולה שהיה ~חיתון קשר בשעת ~עה שלאאומרת
 ואין עצמה' נגד נאמנת תהא לא מדוע אחת'בפעם
 נותנין אנו ד~ן ככה' על להשביעה מח~ביםאנו
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 שלא לומר נאמנת ד~יא רק שבוע~' עלשבועה
 כמום.וחשוב ידע~

~~~
 לישבע מח~בת שאין דעתי קנס' נדן ~חצי בדבר
 דאף שבארתי ~טעם לפי ובפרט כך, עלונאמנת

אם
 ~ע~

 אם או אומדנא' מטעם ב~קנס מח~בת אינה
 עכ"פ ואם למפרע. מום ~וי למפרענחזיק

 ומכל ממנה' להוציא אין דדינה לספיקא הרא''שסברת נעש~
 ידעה. שלא טוענת שהיאשכן

 והנה שכתב הנ"ל חכמים עטרת בתשובת~~~~~~
 נחמן רב אמר קמ''ח' דף ב''ב במס'מצאנו

 חוזר' אינו ועמד לאח~ם נכסיו כל שכתב מרעשכב
 נכסים לו יש שמאחיישינן

 שם וכתב אחרת' במדינ~
 ממונא' לאפוקי מספיקא דח~שינן ו~א בז~''להרא"ש
 כאן דיש משום טעמא~יינו

 אלא גמורה' מתנ~
 הוא אומדנאדמחמת

 דאמ~נ~
 ו~אי חוזר' עמד דאם

 דה~ בודאי לנו דברור ~יכא אלא אמ~נן לאאומדנא
מתנ~

 אמ~נן לא לן דמספקא ~כא אבל נכסיו' בכל
 יעו''ש. כו'אומדנא

~~~~~
 דהא סברתו

 ז~
 אין שבלב בדברים מונח

 לו שיש ואף שעש~' מ~ ז~ ~י על מתבטיל לאבלבו ~י~ שכך אח"כ לנו שנתאמת אףדברים'
 לבטל מועלתאינה ~מחשב~ ~כך' אמת שטוען גמור בריא ש~ואמגו

 המעש~
 שיש מקום וכל כו'.

 במחשבתו' ~יה שכך האמת הוא שכן דמוכחאומדנא
 מרע דשכב דאף הרא"ש וסובר דב~ם. שבלבדב~ם
 רק נתן שלא דעתו שאומדין לפי ממתנתו' לחזוריכול

 ג''כ לעצמו שנשאר ספק צד כשיש מ"מ מיתה'מחמת

 רק והיאנכסים'
 לעשות עוד ליכא במקצת' כמתנ~

 דב~ם וממילא דמחשבתו' ס~די אנן שייך ולאאומדנא'
 לבטל דברים אינןשבלב

 מתנ~ ~מע~~
 ~ין שנגמרת

 הרא''ש של טעמו וזהבקנין.
 במ~

 בתיקו שפוסק

בשכ~
 מרע' ~שכב מ~י ומוציאין נכסיו ש~~קיר מרע

 מרע בשכב נאמר אם בספק העלה שהגמראכון
 דמוכח אומדנא ליכא כאלו וממילא האומדנא'ש~פקיר

~~~~~~
 שיש ד~יכא ענינים' שני מערב ~וא כת"ר
 אנו שאין דהיינו באומדנאספק

 ~ יודע~

שייך
 ~ז~

 מרע בשכב כמו ~דעת' אומדן לומר

 האומדנא פנים כל שעל כון לומר שפיר ש~ךשהקדיש'
 שבלב. דב~ם חשוב לכל' ידוע שאינו ובדבר ~וע'איננו
 אחר' במקום נכסים לו יש אם ידוע שאינו ~יכאאבל

 לו יש אם בנפשו יודע ו~וא אצלינו' רק הואש~ספק
 נכסים' לו שאין בעצמו יודע ~וא ואם לאו' אםנכסים
 ~אומדנא~לא

 גל~~
 לנו ומה שבלב' דב~ם ולא

 דאין חשיב זה מחמת הכ ה~יעה' נעלם שמאתנומה בז~
 ז~ גל~~'אומדנא

 כלל. להאמר ניתן לא

~~
 מידי מוציא ספק דאין כעין ~וא הרא"ש דסברת
 לו אין דאם ורק ודאי' הוא דהמתנה כוןודאי'
 זה ועל אומדנא' מכח המתנה לבטל באנונכסים
 ודאי. מידי מוציא ספק ואין נכסים' לו יש שמאאמ~נן
 סבר~וכעין

 דאף פרעתיך' אם יודע איני גבי דאמרינן
 ק~ם פרעון הספקאם

 הלוא~
 אם י~ע איני חשוב

 ואכ''מ. בזה להא~ך ~שפרעתיך'

~~
 לא באמת אם דידן נידון פנים כל

 ידע~
 מום חשוב

 אילו דודאי שבלב' לדברים דמי ואיןבמקח'
 דרוב אצלי ~עיקר ובפרט מתקשרת. ~יתה לאיודעת ~ית~

 בתשובותיהםהאחרונים
 ~ב~

 שמואל והבית הש"ך
 כופין אין דבנשואה דק~''ל לדידן דאף~סכמו'
 עלי מאיס טוענת אם עלמא לכולי מקום מכלל~וציא'

יכול~
 חשיב וטענתה הקשר' לבטל

 טענ~
 מבוררת

גמור.

~~~
 החתן אבי טוען אשר ממונות עניני בדבר
 בהלכה עצמי לתקוע ברצוני אין כ בזה לצדדשיש מ~ דעתי חוות אכתוב הנה הוצאה. לושמגיע

 בזה.למעשה
 ו~נ~

 שהרשות הסכמתי אשר שעיקר כון
 משום ~קשר לנתק ~כלהביד

 שיכול~
 עלי' מאיס לומר

ז~
 ולפי"ז מבוררת, אמתלא חשוב

 לו שמגיע בדין הי~
 סעי' נ' סי' בש"ע כמבואר הוציא' כמה ויברר~וצאות

 שלא טוענת שהכלה שכון אך סק''ה. בטו"ז יע''שג'
 התקשרות קודם ש~יה התקשרות בשעת יודעתהיתה
 א''כ זו' בחולי אחתפעם

~~ 
 צ~ך דאינו במקח כמו

 בזה אך ~וצאות. לולשלם
 הי~

 נאמנת' דאינה לומר לנו
 שת~י~ בדין ~י~ ב~' טוען ~נו שהחתןוכון

 מח~בת
 ספק. בטענת לחבירו שתובע מי כמו ע''ז' חרםבקבלת



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~
 מ~ לפי

 באמת אם דאף לומר מקום ~ש שבארתי

 מ~~ ~ע~~כל~
 ~ת~~ם לאחר שכעת כון

 שמא ספק דחשוב י"ל הפעם' עודלו נת~ו~
 ה~ זימני בת~

 למפרע דנתח~ק אמ~נן אי נתח~ק חשוב ואםח~ק~'
 ואין מספק רק ~וא דכחשו הוא ~שתא דאמ~נןאו

 על ממוןמוצי~ן
 ~ש לומר מקום יש וא''כ ע''ש' ז~

 זימני' בתרי ~תח~ק חשוב לא דשמא ספיקא, ספקכאן
 ~תח~ק דאםואף

 זימ~ בת~
 ~שתא לומר שייך שמא

 עיין ספיקא' בספק ממון מוציאין ואין דכחשו'הוא
 ט' דף כתובותבתוספות

 ד"~
 למיתב

 ועיין כתוב~' ל~

בפ~
 ~אריכו וכבר שם' י~ושע

 בז~
 ~אחרו~ם.

~~~
 בדבר

 המתנ~
 מכ'' ~יניש עשרה סך ב~מותר

 מח~בת ב~אי ל~כל~ ~חתן נתןואשר
 שמסרו ~חתן טען אשר ~~ייגערל בדבר אך לו'ל~חזיר ~כל~

 לכאור~ ממ~ו' ונאבדלאחיו
 טוע~ת ש~יא כון לומר יש

 ~~ כן אם עלי'מאיס
 שולח ש~חתן סבלו~ות כמו

 ~אבדו או בלו דאם ד~דיןל~כל~
 יעויין משלמ~' דאינ~

 הרב ש~ביאשם
 דב~

 אירוסין דבקודם אומ~ם ~יש
 ס~ף שמואל בבית שם יעויין ~כל חוזר שדוכםלאחר
 לחייבו שאין כון לאחיו' ש~ת~ו שטוען כון אך י'.קטן
 שא~ כון לאחיו שנת~ועל

 לדין שייך ~ית~' שלו
 ש~שומר כ"ד סעיף רצ"א סימן משפט בחושןדמבואר

 לאשתו פקדוןשמסר
 וב~

 עיין לשלם ל~ם אין כו' ביתו
שם.

 ~י~יו~~
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 ש~ראה במכתבו' בא אשר ~חיתון קשר בענין ~....

 את ~סית ~כלה שאביבעליל
 שתמאן ~כל~

 שהכלהבהחתן,
 לאבי כתב~ בעצמ~

 ~חת~
 שאבי~

מסית~
 ~ת~ה לא ו~יא

 ולא שמה~חתן ~י~ כאשר כך ואחר לז~' לב~
 רצ~

 לשבת
 בי~

 אוי בו. מאסה ~~שים
 עלת~ שכךואבו~'

 שמחמת בימינו
 ~וא ש~חתן ש~רא~

 יהיה זאת מרע, וסר ~שםירא
 בו שתמאס ~סיב~

 משתולל' מרע וסר ~כתובכמאמר
 ובווד~

 ספק אין

שאבי~
 ל~כל~' ~מסית ~י~ ~וא מקודם שגם בעבור

ועת~
 מקום מצא לשונו ובחלקת הרעים מעשיו ~צליחו
 ~כל~ עי~יל~אפיל

 ל~טות
 ~טוב. מדרך לבב~

 ~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~ו~~~~~~~
 י'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 לשדך~ מותר החתן אם כח~~ר פלפל אשר אח
 ראובן שבועת היתה וכי למותר~ זהלפענ"ד

 היא השבועה בו~ חפיצה תהיה לא אם אף הכלהשישא
 פשוט הדבר בוודאי א~'כ בו~ חאבה אם אותהשישא
 אחרח~ ראובן שישא לאחר ואף לישא. מותרשראובן
 על אחד ועבר שנשבעו דשנים מפורש דהדיןאף

 מותר עצמו המעכב וגם כו~~ פטור דהשניהשבועה
 עליו חל שלא היינו שכנגדו~ שנשא לאחר החרהבלי

 שחל רק תנשא שלא חל החרם שאין להנשא~איסור
 להנשא~ עליו חל לא נשא כבר שהוא וכון לזה~שחנשא
 איסור חייו ימי וכל החרם על שעבר בזה חשובמ~~מ

 בזה. לפלפל ולמוחר בעקבו~ כרוךהחרם

~~~
 האבן לבו להסיר מחויב הכלה שאבי ספק שום אין

 שתזכה בזה בוודאי אשר להבינה ~כלה לב עלולדבר
 עולם~ להצלחח לה י~יה אבהן ובר חורה לבןלהנשא
 ולבחור ללכת המדיחים לעצח חשמע ולא תאבהולא

 לבבם להטוח שלום סוכח יפרוס והש~~י הזמן~מבחורי
 מוטל לדברינו מקום יתנו לא ח~'ו ואם יחברך.ליראתו
 ~י ברבים ולביישם למולם נשק לקראת לצאח כת~'רעל
 השי~~ת לשמצה~ תורה לומדי ח~~ו יהיהשלא

 מטו בעו~~ה אשר הדח מוסדי לחזק שנזכהבעזרתינו יהי~
 והחעודה... החורה קרן ויחרומם למאוד~עד
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 ו~~ו~
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 ~~י~~
~~~~

~~~~
 מקא~נקא, העגונה

 הנ~
 הנראה לרשום

לפענ''ד
 רק הסותר' ח~קי גם ~~ית~' צ~

 לפני הדבר כ~ציעו אך דעתי' אח~ט לאעוד
 שליט"אהדור גדו~

 או~
 פתח ימצאו המה

 שובא מטינא אנא גם העיגון' מכבלי ל~תירה~זאת להעלוב~ תקו~
 ו~לגבה~הו

 ע~
 לאל יהיה אם דעתי' גם לצרף שור

 כעת אמנם דהתירא' בכוחאלבא
 עשתנותי ע~

נבוכו
 ול~

 בל
 עמ~

 יעז~נו והשי''ת בהחלט' לגזור
 אם לנטות לבבי יתחזק אוליעדכ"ש'

 כ~
 כ כ~, ואם

כעת
 א~ מא~

 ~ת לדעת לנפשי ירא
 מ~

 לעשות,
 אשר בדבר רק כ לכ"ת הודעתי מראש כברכאשר

 צ~כן שאנו רק הדבר' נתברר אנושי שכלפי ע~
 רשות ~תן אז תוה"ק' חוקי פי על המשפטדבר להג~
 אחרכל ב~

 להג~
 ~בבו מזימות יורוהו אשר דעתו

 ע~
 פי

הדור. חכ~ מפי יצא כאשר יסכמו ~שמים ומן תוה"ק'דב~

~~~
 עדות בהגביית הנראה כפי אשר ש~פ~נו בע~ן

 קמו בראד קראסני אנשי כ עדות הכתימש~
 שום יעלה ולא יאשי'' הוא כ ב~ם ספק מבלי נדכמו
 ~שוש ב~בבםמורך

 או~ כ~~
 נתח~ף

 ובדבר ~איש' ז~

הגל~
 בכל לשפוט מאוד הדבר כבד ~רם אנשי לכל
התורה

 ~בט~
 יקח אשר ~זה בזמן ספין ומאן דב~הם.

 בע~ן ב~חלט דעתו לומר ב~ו תורתו ממשלתשבט
 ארשום בדעתי גמרתי ~כן כזה.חמור

 מ~
 שעלתה

 ענ''ד ולפי הסותר' חלקי וגם ההיתר' צ~יבמצודתי
 הזאת העגונהשהיתר

 יתפ~
 והיה

 ~ארבע~
 ראשים.

הית~
 א.

~~~~ 
 ~יתר צד למצוא

 ע~
 הירוש~מי דב~ פי

 בעי ר"י דאמ~נן ה''ה' דכתובותפ"ב
 באותו פלוני במקום ונתגרשתי ~~תי ~ש אשתאמרה

 במקום אשה נתגרשה ואמרו ב' ובאוהיום'
 פ~ו~

 ובאו
 כהוכחש פלוני' במקום אשה נתגרשה ~א ואמרוב'

 דהיכ ~בואר מפי~. כח~ן אנו עדות בתוךעדות
ד~כא

 ת~
 הפה מכח שלה הנאמנות נשאר ת~' נגד

 לא שאמרו דאותן דכוןשאסר'
 נתגרש~

 מעידים אינם
 נתגרשה שאמרו דאותן ואף נתקדשה'אם

 ה~
 מ~דין

 מ''משנתקדשה'
 ה~

 א"כ שנתגרשה' המע~ין הן
 ו~~ ת~' בהדי ת~ אוקיאמ~נן

 עדים כאן אין כאלו
 נאמנת היא מש"ה שנתגרשה' ולא שנתקדשה לאכלל'

 שאסר. הפה מטעם נתגרשהלומר

~~
 נגד תרי כאן שיש כון דידן' בנ~ון נמי הכא

 וחשוב לא' או הזאת יענטא מ' האשה בעל הואאם ת~
 לומר ה~על נאמן ושוב כלל' עדים כאן איןכאלו

 א~
 ס"ג) (דף ק~ושין בש"ס כמ~וארקדשתיה'

 שם אסי כר' דק~"ל כ''א' סעיף ל"ז סי'באהע''ז וכ''~
 לכנוס. אףדנאמן

~~~
 א~ בעצמו שאמר הבעל לנאמנות נבא שאם

 וה~קדשתיה'
 אחת פעם אמר כבר בעצמו ~וא

 ונשא יאשי''שהוא
 נאמין ואיך זה' בשם וגירש אש~

 ושמו הזאת האשה בעל שהוא לומר דב~ו עלכעת
 אינו, זה באמת אמנם ח~ם.משה

 דז~
 שהוא שאמר

 נ~ו שהוא זקינו שסבור בעת היהיאשי'
 בחור' והי~

 ששקר יתו~ע אםואף
 ענ~

 מכשול שום יצא לא בו
 היכ דרק דמירתת. לומר ש~ך לא ומש"ה ידו,מתחת
 מתחת מכשול שיבא העיד ששקר יתוודע שאםשירא
 בודאי שקרו ~תוודע יכנוס אם או מירתת' אזידו

 בזה אבל כל' לעין ונבלותו קלונו יתגלה פןמירתת
 לא ~עצמו, בו שטעה אחר נ~ו שהוא לזקינושהגיד

 שקר. שהוא יתוו~ע אם אףמירתת
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 אביו בשם וגירש יאשי'' בשם אשה שגירש שזה
 ואין יאשי'של

 ב~
 והגט אביו' בשם ל~חזיק אדם

 שקרותו. יתגלה פן מירתת דלא חזינן א"כ פסול'הוא
 שקידש זו שאש~ כיון לפניו מכשול חשיב לא דזהי"ל
הוא

 ה~
 כלל' מכשול חשיב לא דעתו וכפי הוא' גירשה

 אין מ"מ פסול' והגט אביו בשם שינה דבאמת אםוגם
 קכ"ט סי' אהע''ז בש"ע ע~ן תורה' של פסולכאן
 בפרט תצא' לא נשאת אם אביו שם דבשינה י'ס~ף
 בשם שהחזיקאחר

 ז~
 עם בראד לקראסני בואו בעת

 זה' בשם הגט כעת מליתן להמלט ב~ו היה לאזקינו,
 משא''כ ~וע' דיבורי' לאחזוקי אינישדעביד

 בשם לכנוס או גט לתת ורוצה חיים משה שהואשאומר עת~
 ששקר שקרותו יתוודע אם ח~ם'משה

 הג~
 אינו והוא

 שייך מש''ה ידו' מתחת מכשול יוצא הזאת' האשהבעל
 דמירתת.לומר

~~
 מרת האשה אבי שהכרו בשעה אם לחקור שצריך
 הואיענטא

 הג~
 האשה בעל שהוא בתחילה

 יכרו פן מאבי~ דמירתת לומר דשייך באופןהזאת'
 שמסופק תחילה אביה לו אמר אם אבל בשקרו,ונתחזק
 לומר ש~ך דלא נאמנות' לו אין שוב ואז הוא בועכ''פ

דמירתת.

~~~~
 דמירתת' טעמא ש~ך דלא דהיכ דאף לומר שייך
 אדם דאין חזקה משום גט ~תן עכ"פ נאמןיהיה

 דמירתת' טעמא סובר דאינו רב דהא לו' ולאחוטא
 חוטא אדם דאין חדש מטעם גט ~תן דנאמן ס"למ''מ
 ת~' נגד תרי יש דבאמת כון דהכא אינו' דזה לו.ולא

 ~~אר שאינו כמו ע~ותן דס~ק אמ~נן דאנןרק
 כאן דנאמן ד~א הר''ן סברת לפי א''כ הבעל'נאמנות
 כון באיסו~ן' נאמן אחד דעד משום הוא גטליתן

 ועיין ק~שה' דהוא ואומר בחזקתהשמעמידה
 וא''כ הרוב' מתוך המועט כבורר דחשיב שםיהושע בפ~

 אחד' עד עדות ונשאר עדותן דסליק לומר שייךאיך
 אחת בעדות יהיה אםוכ

 ש~
 ג' אחת ובעדות עדים

 ת~ לבהדי ת~ אוקי נאמרעדים
 עד עדות ונשאר

 מצד נאמנות דהוא מירתת' סברת דשייך היכ רקאחד.
 ת~ לבהדי ת~ אוקי לומר שייך אזאחר'

 ונשאר
 במקום ד~ה מיגו דמהני באשה כמו הבעל'נאמנות

ת~
 דשייך במקום רק סובב הזה היתר לכן ות~.
 דמירתת טעמא שייך דלא דבמקום דמירתת'הטעם

 כאמור. גט ליתן אף נאמןאין

 ~.היתר
~~~ 

 משה האיש שזה שאמרו דאותן דכון י''ל
 הג~ו עין' בטביעת שהכרוהוח~ם

 ואותן המקום. וצמצמו במצחו שומא מובהקסימן ע~
 רק סימן איז~ אמרו הם שגם אף יאשי' שהואשאמרו
 בולט שאינו פלעק אותו קרא אחד כ עדותן' כונושלא
 כ גדלו' בשיעור וגם בולט' ווערצלי אותו קראואחד
אחד

 הג~
 מעה כמו שהוא אמר ואחד בכעדשה שיעורו

 אחר' באופן השומא מצאו כשבדקוהו ובאמתקטנה'
 שמאל' בצד שהוא עליו הע~ו והעדים ימין בצדשהוא
 בראד. קראסני אנשי שהגידו בהסימן לנו איןא''כ

 כמעט חשוב הלא קאמינקא אנשי העדות שלוהסימן
 שינוי. ~בלי מובהקלסימן

 ~~יו ~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~~~~
~~ 

 ~~ו
 ~~י~ו. ~י~~ו~

 ~~~~~ ו~~~~
 ~~יו

~~~ 
 ~ו

~~~ 
 ~ו~~

 ~~~ו~.

~ו~~
 ~~~''~ ~~~ ~~ ~~~ י~~~~ ~~י~ו ~~~~ו

.~~~~~ 
 ~~~ ~~ ו~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~י~ ו~~

.~~ 
 ~ו~~

~~~~~~~ 
 ו~ו~~ו ~~~ו~יו. ~~~ו

 ~ו~~~
.~~~~~ 

 ~~~. ~~~ו ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~''~ ~~~~ ~ו~~

 ~~~ו ~~~ו~~.
 ~יי~ ~~~ ~~

 ~~~ו~~ ~~~י~ ~~י~. ~~י~ ~~~~~י~ י~ ~ו~~י ~~ו~י ~~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~ ~~~ו~~ ~~י ~~~י~י ~~~ו

 ~י ו~~י~ו~~~~ו~ו.
 ~ו~ ~~ ~~~

 ~ו~ו
~~~ 

 ~י ~י~~ ~ו~~ו. ~~~י ~~ו~~ו ~יי~.
 ~ו~ ~~~

 ~~~ו
~~~ 

 ~~ו.

 ~~~~ו~~ ~ו~~~י~ ~י~~י~ ~~~ו~~
 ~י ~~י~ו

 ~~~ ~ו~ ~~~
 ~~~ו~~.

 ~~~י~ו~~~יי~
 ~~~~~ ~~ו~ ~~~ו~

 ~~י~ו ~~~~ ~~~י~.
 ~י~ ~~~י~ו~ ~~י~י~ ~~~~

 ~~~ו
 ~יי~ ~~~

 ~~~ו ~~י~ו ~~~י~ ו~י~ו~~''~.
 ''י~~~

 ''י~~~ ~ו~ ~י ~~~ ~ו~. ו~~~~~ו~ו ~~~~. ~~~~~י ~~~י~ ~~~~''
 ~~~ ~ו~ ~י ~~~ ו~~י~י~~~~~''.

 ~יי~.
 ~י~ ~~~ו~~ ו~~~

 ~~ו~. ~~ו~י
 ~~~ו~~ ~~ו~~ ו~~~~

 ~~~י~ו

 ~~ ~~~~. ~~~י~~~ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אבה"ע ~מהדו''ק ~הודה הנודע דעת לצרף יש
סימן

 ות~ דבת~ ס''ה~
 דכון אסימנים' סמכנן

 לןדאיח
 דב~ לח~

 בכל כסות~ן יהיו שלא הע~ם
 א"כ בדמיונם' טעו אחח דכת לומר לן ואיתהאפשרי'
 והמה ביותר דקדקו הסימן שהגידו שאלו לומר לןאית

 הג~"צ הרב הא~ך הזה ובהיתר באמת. אותומכ~ן
 ליבש א~'מוה''ר

 הל~
 מאשליסק. האבד''ק (זצ"ל)

 ג.~יתר
~~~ 

 שלא נחוש אם דאף בכאן' לצדד יש
 הבית שחושש כמו הסימנים עללסמוך

 ~סימןמאיר
 ח'~

 דכאן י"ל מ"מ בז~, מאוד
 עדי~

 טפי.
 פרעמישלא ודק' פין דק''ק הנשים דשתי כוןדהתם
 איסורא איקבע חשוב א"כ איש' אשת בחזקת הןשתיהן
 ש~הו נאמר אם אף הכא אבל חתיכות' משתידחתיכה

 בראד קראסני שבק"ק זו אשה מ"מ חיים'מש~
 זהו דהא התורה' מן אסורה אינה ממנושנתגרשה
 עצמו' פי על להחזיק יכול דשמו שגירש' זהושק~ש
ולא

 ה~
 רק

 שינ~
 כנ"ל תצא לא נישאת ואם אביו שם

 על ורק איסורא. איקבע חשיב לא א"כ הא''בהיתר
 וה~ת לא' או בעלה זה אם דנין אנו יענטא מרתהאשה
 לא הרמב''םו ולשיטת אחת' חתיכהרק

 ה~
 איסור רק

 אסימנים. לסמוך יותר מקום יש דרבנן ובאיסורדרבנן'

~~~~
 יחשב איש אשת איסור חזקת דמחמת לומר
 כ"ב) (דף כתובות התוספות כסברתאיקבע'

 באשםד''ה
 תל~

 שזה שאמרו עדים באותן דהא ע"ש.
 ח~םמשה

 ה~
 הר''ן וכסברת בחזקתה' מעמידה הוא

 ליתן הבעל נאמןדמש"ה
 ג~

 נאמן אחד דעד משום
 חשיב ולאב~סו~ן

 כמע~
 הרוב נגד ומעיד חזקה' נגד

 כסברת הרוב מתוך המועט כבורר דחשוב ה~' לאג"כ
 וח~ תרי ומחמת יהושע'הפני

 איקבע חשיב לא ג''כ
 שכתבו הסברא (וגם הנ''ל כתובות בתוספותכמבואר
 ש~ך לא הזמה' ע''י לברר אפשר דלמ"ד שםהחוספות

 כמובן מבורר זמן על עדות דאין הכרה בעניןכאן
 בספר וע~ןמעצמו)'

 דב~
 בכר ר"י מחכם אמת

 ג"כשהעלה ד~
 ות~ דת~

 אסור אינו הרמב"ם לשיטת
 התורה.מן

~~~~~
 (דף כתובות מס' על ב~שמטות הגרע''א בחי'
 על שכ' יהושע הפני דברי לדחות שכ'י''ג)'

דב~
 טרפות רוב לו שיש בטבח דמה"ט ~נ"ל' הר"ן

 מן שהוא לומר דנאמן מהחתיכות אחד ופירשבהמות
 דה~ הרוב' נגד שהוא אף הכשירות~חתיכות

 רק
 גיל~

 להא דומה ו~נו וז''ל' זצ''ל עקיבא הג''ר וכחבמילתא'
 הוא וגם מהרוב' נשתנה המיעוט שם אין דהאדהר"ן'
 רק דהיה ופשיטא דעלמא' רובא בכלל לקידשהדאמר
 אבל שק~שה' הוא שהוא לברר נאמן ומש''האחד'
 אם א''כ כשירוח' והמיעוט טריפוח הוא דהרובהכא
 הוא דודאי אמ~נן העד עדות בלאו הרוב על דניןאנו

 בספיקן' נכנס כשירות חחיכות ואין ט~פוח'מחחיכוח
 ע''ש. עכ''ד נאמן' יהיה לא העד גםא"כ

~~~~~
 הרוב בין השתנות שאין דכל מבוארת
 שקידש' זה הוא אם דנין שאנו רקלהמועט'

 הוא דעלמא מרובא שאחד לומר לנו כרחך עלא''כ
 דעלמא מרובא ~וא שזו נאמר אם א"כשקידש~'
 הוא נחשב דבמה להרוב' בזה סותר ~נושק~שה

המוע~
 הוא שק~ש האחד זה דודאי דעלמא' רובא נגד
 דזה לומר לן אית ושפיר דעלמא' רובא נגדהמועט
 ברובא הנכלל המועט הוא שהוא שקידששאומר
 אבלדעלמא.

 ג~
 בין השתנות שיש וכשירות ט~פות

 זו שחתיכה לומר לן אית העד ובלא להמועט'הרוב
 זו שחתיכה שאומר העד זה ועתה וט~פה'מהרוב
 אחד עד ואין להרוב כסותר חשוב וכשירה'מהמועט
 דכון לדון לנו יש בכאן גם סברתו לפי ולכאורהנאמן.
 מרת האשה שקידש זה הוא מי הספק לנו נופלשאין
 וא''כ קידשה' חיים שמשה לנו ידוע כ הנ''ל'יענטא
 אחד איש מועט ורק עליה' אסו~ן הם דעלמארובא
 דנין אנו אם ועתה עליה. הכשר הוא ח~ם משהששמו
 אחר, איש או הנ"ל חיים משה הוא אם האיש זהעל
 להרוב כסותר וחשוב הרו~' נגד דנין שאנו חשובא''כ

 וכשירות. בט~פותכמו

~~
 אף דבאמת יהושע' הפני דברי צדקו העיון אחר

 דהא להרוב' כסותר חשוב הר''ן שכ'בכה''ג
 לר''ח פרכנן וקרוב רוב גבי כ''ג) (דף ב''בבש"ס
 והיה ר''ז מתיב הרוב' אשר הלך וקרוב רובדאמר
 אח~תא דאיכא ואע''ג החלל' אל הקרובהה~ר
 וליזל פרכנן והדר בדליכא. ומשני~ן מינ~'דנפישא
 שאין דכל לסברתו ולכאורה דעלמא. רובאבתר

 להרוב' כסותר חשיב לא למועט רוב ביןהשתנות



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

ומש''~
 פרכנן מה א"כ א~ד' עד דנאמן הר"ן דעת

 ~שתנות שום אין ~תם ~א דעלמא' רובא בתרוליזל
 ~עיר על דנין אנו אם וא''כ א~רת' לעיר זאת ~רבין
 בתר לילך לן אית ושפיר להרוב סותרין אנו איןהזו

 מקשה. ומהקורבה'

~~~
 עיר אם זו עיר אם דנין אנו אם כאן דגם ודאי
 נגד מועט ש~שובה זו דעיר לומר לן איתא~ר~'

 עד נא~ן ואפ''ה מועט' ~שוב דעלמא ה~ירותכל
 צדקו שפיר ~''נ לברר'א~ד

 דאף י~ושע' ~פני דב~
 ש~וא לברר א~ד עד נאמן מ"מ ט~פות' ~וא רובאם

 להרוב. סותר שהוא אףכשירה

~~~~~
 ב~ש יבמות ברשב''א

 רב~ האש~
 עד דנאמן

 כשירות אף הרוב מתוך ~מיעוט לברורא~ד
 וז~ומט~פות'

 (וע~ן הפנ''י ~ב~
 לעיל שכתבתי מ~

 הרמב''ם דברי בישוב זה הארכתי וכבר ל"~)'סימן
 מ~ל'פ"ט

 רוצ~
 בין ביושבת דמשנינן ~א ש~שמיט

 מבואר ועכ''פה~~ם'
 וממילא י~ושע. ~פני כדב~

 ~שיב לא דעכ''פ כון ותרי תרי דגבי י"ל נמיבכאן
 י"ל ~''נ המועט' לברר א~ד עד ונאמן להרובכסותר

 מתוך המועט לברר ~סימנים מועילין ותרידב~~
 זה. בדבר ל~תיישב עוד וישהרוב.

 ד.הי~ר
~~~~~ 

 דיש מאסציסק' אבדק"ק ה~''ג ~רב
 מש~ אבי ~כרת עללסמוך

 ~~ם
 שאמר הנעלמים ש~דבריםשאומר

 מש~
 שהוא ~יים

 ושפיר בנו' ש~יא לה~ליט מוב~ק סימן יש ובזהאמת'
 כמבואר הסימנים ע"י האב להכרת להאמין לנואית

 ע"ד) (דף קידושיןבתוספות
 ד~א וי''ל שכ' כשם' ד''~

 ~בנים בין בתינוק מיי~ בכור' בני זה לומרדנאמן
 נאמן' ואפ"ה בכור שהוא שבבניו קטן עלדאומר
 את מ~זיק בכור ש~וא זה על שמעיד ידי דעלואע"ג
 ע''ש. לממז~ים~גדולים

 והנ~
 דלשיטת באמת

 ולומר לפסלו נאמן לבנו שמותזק מי על רקהתוספות
 אינו לבנו ~ו~זק שלא במי אבל גרושה' בן ש~ואעליו
 בש''ס מבואר ובהדי' בנו. ש~וא לומר עליונאמן

 ז~ בני שאומר דאב כ"~) (דףכתובות
 הוא וכהן

 ל~אכלו שבידו משום בתרומה להאכלודנאמן
 נאמן. ~י~ לא הכ לאו ~אבתרומה'

~~~
 בקצו~"~ מצאתי

 על שתמה סק''ב רע''ז סי'
 על דאף שפסק נ~לות מ~ל' פ''ב הרמב''םדברי

 בנו' ש~וא עליו לומר נאמן בנו שהוא מו~זק שאינומי
מש''ס

 כתובו~
 עכ''פ ע"ש. ~נ''ל

 שיט~
 כן ~רמב''ם

 על שעמד שם בל~''מ ועיין שם' בש''ע קיי''ל וכןהוא
 לנו מו~זק דאפילו משמע דבגמרא וכ' הרמב"םדברי
 דמשמע ~ו~זק' שלא רבינו כתב ולמה נאמן' בנודאינו
 דאם זו דלסברא ולכאורה לא. בנו שאינו ~ו~זקדאי

 בנו שאינומו~זק
 דמוד~

 א''כ נאמן' דאינו ~רמב"ם
 ~שוב יאשי' שהוא דאמרו עדים אותן דלפיכאן

 אמנם ~אב. נאמנות מו~ל דאינו בנו' שאינוכמו~זק
 דיכר מקרא הוא ד~נאמנות כון האב' נאמנותונשאר ת~ לבהדי ת~ דאוקי הנ''ל הירושלמי פי על י''לשוב

 א~ד. עד מהטעםולא

~"~~~
 ב~יתר נרגא שדא ממאשציסק

 ~ז~
 ~"ל משום

 על רק קאי דיכר מדרשא ש~וא האבד~כרת
 דאם כיון י''ל מ''מ ~כתוב' מגזירת ו~וא פניםהכרת
 נאמן שוב נאמן' היה פנים הכרת לו שיש אומר~יה
 הירושלמי וכסברת מיגו' מדין הנסת~ם ~סימניםעל

 מיגו. מ~ני ות~דבתרי

 נעו גם נדו לבי רעיוני אשר את לבאר ~נני~~~
 ואשר ~נ''ל' ~יתרים על לסמוך בעיניוקשה

 בסתירתם. לומרנראה

~~יר~
 ~. הי~ר

~~~~~~ 
 הא' ~יתר סתירת לבאר
 דאיכא ~ירושלמי'מדברי

 ~"נ מפיה' כ~יין ואנו תרי לבהדי תרי אוקילמימר
 ת~ לב~די תרי אוקי לומר לןאית

 מתי~ן ואנו
 יבא אם להתירו ב~ינו אם ל~קור נבוא והנהאמירתו. מכ~

לכונסה.

~~~~~~~
 זקינו לבית שנכנס דזה פשוט לדבר נראה
 לנ~ו' בשמו עצמו והתזיק יאשי'של

 זה עדיף לא וכ גירש' וגם זה בשם אשה קידשוא~"כ

 ש~וא בפירוש אמרה דלא נדות בגדי שלבש~מאש~
 ~ללו בגדים ללבוש נדתה בימי שרגיל~ שכון רקנד~'
 כאלו ד~שובאמ~נן

 מעש~ עשת~
 דלא נדה שהיא

 דאשת דידוע דכון כאן שכן כל ~וע' אמתלאמועיל

מש~
 ~יים

 אסור~
 וא"כ ~ם' לשום

 ז~
 מעשים שעשה



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  דשוי' חשוב לא ~כ יאשי'' בשם עצמו והחזיק~ללו
 אם ~אף ח~ם. משה לאשת דאסורה חתיכהלנפשיה
 מעשה עשה כבר מ''מ אשתו' שהוא נחזיקבאמת

 איסור לנפשיה וש~' ההיפוךלהראות
 לאש~

 זו.

~~~~~
 סי' יו''ד בש"ך

 סק''~ קפ"~
 שמתר~

 מהך
 אפשר הי"ל לא דהתם כבש' בראש סימןדעשה

 אני טמאה שתאמר אפשר היה הכא אבל אחר'בענין
 דנתנה דהיכ מבואר נד~' בגדי ללבוש לה היהולא

 אין אמנם מהני. שעשאה המעשה על גםאמתלא
 כ"ב ס"ק סי''ג א' סי' בט"ז ועיין מוסכמים'הש"ך דב~

 הכבש בראש סימן דעשה כךשדחה
 בדרך ~וע~ן זה חילוק ליה דלית מביאר שם'המובא הרשב"~ מדב~

 מ~ל' פ''דהמלך
 הקצר בפי' ~''י ביא~ ~סו~

 ע"ש). ע''ב) ל' ~דף ב''ב מש''ס ר~'שהבאתי

~~~~~
 שהביא מרבבה בדגול

 דב~
 י"ט סי' הב"ש

 אמתלא מהני לא יום ל' הוחזק דאםסק"ב
 לא הזמן משך על טעם לו שיש אף וזה דכ''ע,אליבא
 מהני הוי דאם פ''י ש''ו בש"ש וע~ן אמתלא'מועיל
 ולא ספק ~תראת הו"לאמתלא

 ה~
 יעו''ש. התראה

 זה יאשי' בשם עצמו שהחזיק כאןא"כ
 וגם שנים' כמ~

 א''כ יאשי'' בשם להחזיק והוכחות כאלו מעשיםעשה

ה~
 לנפשיה דש~' מטעם הלזו אשה עליו נאסרה
 לכונסה. שאסור ובודאי ד~סורא,חתיכה

~~~
 יש ענ''ד ולפי גט' ליתן נאמן אם לדון נבא
 ב~ינו שאין דמתוך בזה'לחוש

 להתיר~
 לכונסו

 ביהודה נודע בתשובות והנה גט. ליתן ג"כ נאמןאינו
 האריך השני' היתר בסתירת ע"בסי'

 בדב~
 הרשב''א

 אשתך שאמר היכ דדוקא שכתב דיבו~'' פלגינןבענין
 זניתי אני כשאומר אבל דיבורו' פלגינן אז עמיזינת~
 לוקח שכשאתה משום ~בורו' פלגינן לא אשתךאם

 טעם. שום בעדותו נשאר לא זניתי אניתיבות

~"~~
 ודב~ו הרשב"א שסברת ומצאתישכתב

 בפלוגתת ותל~ם בגמרא' הםמפורשים
 גיטו שהביא עבד דאמ~נן ח'), ~דף בגיטיןאמור~ם
 בווכתוב

 ה~
 להו איבעיא כו' לך קנ~ין ונכסי עצמך

 מי מהו, נכסי כל רש~י פירש מהו, לך קנ~ן נכס~כל
 ת~ ונכסי עצמךאמ~נן

 נכסי כל אבל נינהו' דיבו~ן

 מתנת עם עצמו שיחרור לי' אתי דיבורא דחדכון
 דלא אהאי מהימן אהאי מ~ימן אי הלכך כו',נכסים
 ~תם וקאמר דיבורא. פלגינן דילמא או דיבורו'פלגינן
 ואב~ פלגינן סבר רבא ורבא' דאב~ פלוגתאבגמרא
 לא נכסים קנה שלא מתוךסבר

 דאביי ~וע עצמו' קנ~
 מהל' פ''ז הרמב''ם פסק וכן כרבא' הלכהורבא
 פסק וכן פלגינן' ~בורא בחד אפילו אלמאעבדים

 עכ''ד. ע''ש רס''ז סי'בטוש''ע

~~~~~
 הוא דמעיקרא' הצדיק את להצדיק לפענ''ד
 הש''ס מדברי ליסתור דלא הרשב"א'ני~ו

 דאמר דילן' בסוגיא להבין לבינו נשים דלכאורההנ''ל.
 ולכאור~ לכנוס' נאמן ואינו גט ליתן נאמןרב

 לסברת
 לו נאמין לא שאם דיבו~'' למיפלג ש~ך ~ךהרשב"א
 ו~כא גט. ליתן לו נאמין איך לכנוס לענין אשתושהיא
 עדיף עודהלא

 עכ''פ הענין דהתם הרשב''א' מדב~
 רק עמו' ולא זינתה הזאת שהאשה למיפלג במציאותיש

 אבל למיפלג' בידינו אין זניתי אני שאמר פיודיבור
 הנאמנות נחלוק ואיך למיפלג' ניתן לא הענין עצםהכא

 נאמן. יהיה גט וליתן נאמן יהיה לאשלכנוס

~~
 רק ש~ך לא הרשב"א דסברת ~נו זה באמת
 אדם דאין דהטעם רשע' עצמו שמשיםבמקום

 עצמו' אצל קרוב דאדם משום הוא רשע עצמומשים
 אינו דקרוב קנ''ט) (דף ב''ב ש''סוע~ן

 חש~
 למשקר,

 פסלתן' ד~תורה מהימני לא ג"כ ואהרן משהדהא
 ואח"כ קרוב שנעשה קודם שטר על חתם אםומה''ט
 חתימתו שמכ~ן מעי~ן אחרים אם קרוב'נעשה
 דלא כשר' השטר קרוב שנעשה עד ראו לאאפילו
 אינו שקרוב והטעם בזיוף' הזמן כתב שמאחיישינן

חש~
 בחו"מ ועיין התורה' מחק רק פסול ו~נו לזייף

 ע"ש. ל~'ה סעיף מ''וסי'

~~~~~
 חשוד שאינו אף רשע עצמו שמשים שזה כון

 פסלה שהתורה אמ~נן אפ"הלמשקר'
 הרשב"א סברת ומש''ה נפסל' ואינו עצמו' נגדעדותו
 עם זניתי אני כגון ענינים' שני אחד בדיבור אומרדאם
 ד~אשתך'

 לומר שייך איך א"כ לשנים' למיפלג אפשר
 שנעשה עצמו ונגד שזינתה האשה לענין לושנאמין
 עצמו שעל גז~ה שהתורה כון הא לו' נאמין לארשע
 שלא ~ב~ו האמת אם שאף עצמו' אצל קרובשהוא



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~~
 שייך איך א"כ לו'נאמין

 שנגד כו' ז~תי אני לומ~
 האשה' עם זנה שהוא ~ב~ו שהאמת נאמרהאשה
 ז~ה שהוא ~בריו האמת אםהא

 נעש~
 והתורה רשע

 שלא רשע' יעשה שלא ~ב~ו האמת אם אףגזרה
 באופן באומר דוקא הרשב''א סברת מש''ה לו.נא~ן
 ומה אמת' חבירו כנגד שדיבורו ולומר ליפלגשאפשר
 ג~רה שכן לו, נאמין לא רשע שהוא עצמו נגדשאמר
 לא אמת ואומר לשקר חשוד שאינו אף שקרובתורה
 למיפלג אפשר שאי בדיבור היה אם אבל לו'נא~ן
 עצמו נגד שאמר שמה התו~ה גזרה שכבר כוןלשונו'
 הרשב''א דעת מש''ה חבירו' נגד שאמר מה ~ו~האמין באפש~ אין ממילא ~ב~ו' אמת אם אף לו נאמיןלא

 דיבורו. פלגינןדלא

~~~
 דיצרו משום הוא לרב לכנוס נאמן דאינו הא כאן

 מחמת שרק כון א"כ למשקר' וחשודתוקפו
 שבאנו דכל י''ל שפיר לי'' מהמנינן לא דמשקרחשש
 תוקפו' יצרו שמא למשקר חוששין ~נו לכונסהלהתיר
 ליתן להתירו כשבאנואבל

 ג~
 על

 ז~
 יצרו לומר שייך לא

 היה לכנוס אף תוקפו יצרו ד~ן ~וע היה ואםתוקפו,
 למשקר וחשוד תוקפו יצרו דשמא משום דרקנאמן'
 ואין גט. ליתן נאמן שפיר ומש''ה לכנוס' לו התרנולא
 דיבו~'' פל~נן לא דיבורא דבחד להא לדמות ע~ןזה
 לו להאמין ש~א גזרה התורה דאז ~בריו' שאמתידוע הי~ אם אף עצמו נגד נאמן דאינו היכ רק ל"שדזה
 שנגד ולומר דיבורו למיפלג ש~ך לא מש''ה עצמו'נגד
 נאמןחבירו

 בכ~
 עצמו, נגד שאומר מה אף דיבורו

שה~
 ו~נ''ל. לו נאמין שלא זה על גזרה התורה

~~~~~
 נבין

 דב~
 בלישנא י''ח) (דף כתובות הש''ס

 היינו דאנוסים דאמ~נן רמב''ח' שלב'
 יוצא ידם כתב ב~ן אף נאמנים ~נם ממוןמחמת
 להבין צריך ולכאורה מיגו. להו דאית אף אחר'ממקום
 לו נאמין לא למה עצמו אצל קרוב דאדם דאףהסברא
 מיגו לו דאין ואף במיגו' נאמן דין בעל גם ~אבמיגו'
 לפסול לו היה ד~מיגו רק רשע עצמו לעשות זהעל

הש~ר
 לומ~

 היה דאם כמו מ''מ ~' כתב זה דאין
 כמו נאמנים' שיהיו בדין דהיה ע~מם ל~סול מיגולהם
 במיגו. ג''כ השטר למיפסל להאמינם לן איתכן

~~
 היה אם דאף לומר יש דב~נו לפי

 באפש~
 למצוא

 דענין נאמ~ם' היו לא ג''כ עצמם' לפסולמיגו
 אדם דאין ד~טעם וכון כדוע' האמת לברר הואמיגו
 אינו וקרוב עצמו נגד כקרוב דחשוב רשע' עצמומשים
 ואיך לו' נאמין שלא התורה שפוסלתו רק למשקרחשוד
 שהוא מיגו בתורת רשע עצמו לעשות להאמיןש~ך
 שהאמת ידוע אם אף הא ~בריו, שהאמתלברר
 דאינו אף לדב~ו נאמין שלא גזרה התורה~בריו
 עצמו. למיפטר מיגו מועיל אינו ומש"ה למשקר.חשוד

~~~~
 מועיל אינו כן עצמו' ליפסול מיגו מועיל שאינו
 אנוסים גבי דשם כון השטר' לפסול מיגותורת

 כסברת ~בורא פלגינן לומר ש~ך לא ממוןמחמת
 איך דיבו~'' מפלגינן אנו שאין וכון שם'התוספות
 מחמת אנוסים שהיו לומר להם שנאמין לומרשייך
 שהאמת יתברר מיגו דע''י במיגו רשעים ושנעשוממון

 התורה ~ב~הם שאמת ידוע אם אף הא~ב~הם'
 דאין וכון רשעים. עצמם לעשות להאמינם שלאגזרה
 ~דב~הם להאמין באפש~ אין דיבורם' למיפלגב~ינו
 בהכרח לדב~הם נאמין דאם כון הש~ר, לפסולאף
 אמת, שאמרו אם שאף גזרה והתורה ג''כ' רשעיםיהיו
 דלא וכון רשעים' עצמם לעשות בדב~הם נאמיןשלא

 שיש אף נאמן אינו הש~ר' לפסול אף דיבורםמפלגינן
 ~נם ממון מחמת דאנוסים רבא סברת ו~הו מיגו'לו

 אחר. ממקום יוצא ידם כתב באין אףנאמ~ם

~~~~
 עצמו לפ~ור שנאמן מקום בכל מצינו ~ן בעל

 משום רק עצמו נגד דין דבעל מבוארבמיגו,
 לברר מיגו מועיל מש"ה לי'' מהמנינן לא משקרחשש

 ~ש בחו"מ שושן העיר לשיטת ואף ~ב~ו.שהאמת
 רק למשקר חשוד אינו דנוגע שם בש"ך הובא ל''זסי'

 בעדות בנוגע שייך זהו קרוב' כמו פסלתושהתורה

שמע~
 עצמו' נגד נגיעה לו שיש רק חבירו נגד עדותו

 ד~נו שושן העיר דעתומש"ה
 חש~

 בעדותו שישקר
 שפסלתו דעתו ומש"ה עצמו' נגיעת מחמת חבירונגד

 עד אבל למשקר' דנחשד משום לא קרוב מ~עם~תורה

שהג~
 למשקר' דחשוד משום לכ''ע זה עצמו נגד רק
 הוא ש~אמת לברר ע~מו למיפטר מיגו מועילמש"ה

~ב~ו.
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~~~~

~~~~~
 נכסי כל גבי בי~ודה הנודע קושייח יתיישב
 דז~ לך'קנ~ין

 הוא הנכסים על נאמן שאינו
 אנו אין וזה שטרו' לקיים עצמו על שמעידמשום

 ומש"~ משקר' חשד משוםמאמינים
 רבא סברת שפיר

 דפלגינן י"ל שפיר לקיימו שנאמן שיחרור עניןדעל
 ובשע~דיבורא'

 ש~שטר נאמר ~שיחרור נגד דנין שאנו
 אנו אין הנכסים שעל רק מז~יף' ו~ינו אמת~וא

 נאמן שפיר עצמו ועל משקר חשש משום לומאמינים
 פלגינן דיבור בחד אף ומש"ה אמת' ש~כלואפשר

דיבורא.

~~~~
 זה

 לדב~ ע~~
 אשתך' עם ז~תי אני גבי ~רשב''א

 לומר ש~ך לאדהתם
 שבשע~

 על דנין שאנו
 ש~וא אמת שהכל נאמרהאשה

 זנ~
 ד~א האשה' עם

 הואאם
 ~~ זנ~

 רשע נעשה
 גזר~ ו~תור~

 אם שאף
 ואין בכ~''ג' דיבו~' למיפלג ש~ךלא ומש"~ עצמו' פי על רשע יעשה שלא ~ב~והאמת

 ז~
 לשטר דמיון

 משקר חשד משום ד~תם לך' קנ~ין נכסי כל בושכתוב
 עצמו שנגד דיבורו למיפלג ש~ך ושפיר נכסיו'על

 לו.נאמין

~~~~~
 אינו דלכנוס נאמר אם דידן' לנידון נבוא
 דש~' משוםנאמן

 דאיסורא' תתיכ~ א~פשי~
 אנפשי' דש~א ד~טעם האחרונים כל הסכמווכבר
 עצמו' נגד נאמן דאדם משום הוא דאיסוראחתיכה
 ~ל' אישות מ~ל' פ''ט במל''מ ועיין נ~ר. מטעםולא

 שעדים ~יכי מדיבורו לחזור יכול אם שחקרט"ו'
 דאינו ~אחרונים כל ~סכמו ובאמת אותו.מכחישין
 נגד נאמן ~י~ ש~עיד בשעה דאז משום והטעםחוזר'
 ומש''~ כעדים'עצמו

 שוב ש~גיד כון כעין אמ~נן
 שהביא רע"ז סי' בטות''מ ועיין ומגיד. חוזראינו

 כון ~וא' דבוכרא אביו ע"י מוחזק הוי דאי~רמב"ן דב~

שהג~
 י''ל נמי ~כא כן ומג~. חוזר אינו שוב

 זולת מדיבורו לחזור י~ול אינו עצמו' נגד מגידשא~ם מ~
 למפרע. דיבורו עוקר שאז אמתלאע"י

 כו~~~~~~
 דש~א משום נאמן אינו דלכנוס דאמ~נן

 דבז~ דאיסורא' חתיכ~אנפשי~
 ש~חזיק

 עליו אסר יאשי' בשםעצמו
 דבאמת אף ~זאת' האש~

 דש~א משום אשתו' ש~יא להיותאפשר
 אנפשי~

 נאמן ~יה דאז משום מטעם ו~וא דאיסורא'חתיכה
 אף יכול אינו ושוב כנ"ל' נדר מטעם ולא עצמונגד
עת~

 חוזר אינו שוב ש~גיד כון מטעם מדיבורו' לחזור
 ע"י יתברר אם שאף אמ~נן שאנן כון וא"כומ~ד.
 אסור~ אשתו' ~יא שבאמתעדים

 בידו ואין עליו היא
 חק שמטעם וכון בדיבורו,לחזור

 ~תור~
 אנו אין

 אשתו ש~יא ידוע ~י~ אם ואף לכנוס' לומאמינים

אסור~
 למיפלג שייך לא שוב התור~' חק משום עליו

 כאשר לכנוס נאמן ואינו גט ליתן שנאמן ולומרדיבורו
 לעיל. ביארנוכבר

~~~~~~
 לעיל שביארנו ~א' ~~יתר

 ~ירושלמי' מדב~
 דאיכאד~יכא

 ת~ בהדי ח~
 נאמנות נשאר

 ל~תירו בידינו ואין לסמוך בידינו אין הבעל דעל~בעל.
 וכאמור. גט ליתן אף נאמן אין ושובלכנוס'

~~~~
 דמחמת נאמר דאם דכון לי' השיב אחד חכם
 שוב גט' ליתן אף נאמן אינו לכנוס נאמןדאינו

 לש~' בידו דאין לומר לןאית
 חתיכ~ אנפשי~

 דאיסורא
 ג''כ. לכנוס נאמן ~~י~ לאח~נא'לחוב

 לא אבל גט ליתן נאמן די~י~ דב~ו' דצדקו~~~~~~
 צ') ~דף נדרים בר"ן מבואר דהאלכנוס'

 נאמנת אינה דמדינא לך' אני טמא~ שאמר~דאש~
 ~א ~אחרונים פירשו וכבר ~בעל' שיעבודל~פקיע

ד~בע~
 הוא ל~' דמשועבד אף פתוח פתח במצא נאמן

 דבידו דכוןמשום
 לגרש~

 וע~ן ל~. משועבד אינו שוב
 שלא גרשום דרבינו חרם דיש דכון ~זה דבזמן~ר"ב ~גי~ לא אמאי שעמד ס"ח ~' א~ע"ז יעקבבישועות
 פתוח פתח לומר נאמן אינו א"כ כרח~, בעללגרש
 סי' ~רמ''א שכ' וכעין ל~' דמשועבד כוןמצאתי
 דבזמןקע''ח

 ~ז~
 נאמן אינו גרשום דרבינו חרם אחר

 סמך דרמ"א שסיים ע''ש ~עד' לדברי שמאמיןלומר
 עלעצמו

 מ~
 לקמן. שכתב

~~~~~
 אופן גט ליתן נאמן דאינו נאמר אם כאן גם

 ל~' דמשועבד נאמן אינו שוב שיעגנ~'ז~
 וכון עכ"פ' גט ליתן דנאמן לומר לנו יש שובוא''כ
 דכון לכונס~' אסור באמת שוב גט' ל~ ליתןשבידו
 לומר ושייך ל~' משועבד אינו שוב גט ליתןדנאמן
דש~א

 לכונס~. ואסור ד~סורא' חתיכ~ אנפשי~
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 אף נאמן דאינו לומר נראה א~ר מטעם עוד
 ד~נ~ גט'לי~ן

 שם בקדושין
 ב~וספו~

 ד"ה
 דעל ואע''ג כ' מיר~~' אר~ותי ב~די' א~ר דאיכאכון
 שכ~ש או~ו מי~ו דמשקר' מיניי~ו ~ד איכאכר~ך
 דיו~ר סבר~ם מבואר ע''ש' גט ונותן לכונסהמ~יירא
 לומר סבראיש

 לכונס~ דמיר~~
 מלומר

 לי~ן דמיר~~
גט.

~~~
 לכנוס דמו~ר דסובר אסי לרב דגם לומר לנו יש

 שמא דמיר~~'משום
 מוד~

 שייך לא גט דבלי~ן
 ג''כ ~וא גט לי~ן אסי לר' דנאמן ו~א מיר~~'סבר~
 שעיקר כון שכן וכון לו. ולא ~וטא אדם דאיןמשום

הנאמנו~
 ו~וא לו' ולא ~וטא אדם דאין משום גט לי~ן

מדין
 נאמנו~

 נאמן א~ד עד דאמ~נן א~ד עד
 לומר שייך לא שוב א''כ שם' ~ר"ן כסבר~באיסו~ן
 ~~ לבהדי ~~אוקי

 ונשאר
 כון הבעל' נאמנו~

דנאמנו~
 כאלו ו~שוב א~ד' עד מדין רק ~וא הבעל

 שנאמר ~יכ רק א~ד' עדונשאר ~~ לב~די ~רי אוקי לומר ש~ך ואיך עדים' ג'יש
 דנאמנו~

 ~וא הבעל
 דלי~ן נאמר אם אבל כנ''ל' לומר שייך אז א~רמטעם
 מיר~~' סבר~ שייך לאגט

 ור~
 משום

 נאמנו~
 א~ד עד

 כנ"ל. הי~ר שייך לא שוב ל~אמינו'בא~

~~~
 די"ל

 דז~
 שכ'

 כל שייך לא גט דבלי~ן ה~וספו~
 לא מיר~~' סבר~כך

לי' לי~ דבאמת לרב רק כן ~
 משום ורק לכנוס נאמן דאינו דאמר מיר~~' סבר~
 זה על מיר~~' דאר~ו~י אמרינן בהדי' א~רדאיכא
 דאינו לומרשייך

 מיר~~
 אבל גט. לי~ן ולא לכנוס רק

 לומר לנו יש שפיר אסילרב
 בלי~ן אף מירת~ סבר~

 לא אסי לרב אף שמא כ לומר' לנו מנין מ"מגט.
 סברתאמ~נן

 מיר~~
 דיו~ר גט' בלי~ן ולא בלכנוס רק

 ~וא אם ~וצפהיש
 כונס~

 שגר יכרו וא~''כ
 עמ~

 מז~באיסור'
 שהיה יכרו שמא דמירתת

 ונו~ן מכשיל~
 על דשמא לע~א' ל~תיר~גט

 ז~
 לא

 האי' כולי מיר~~
 דאין טעמא ג"כ אסי רב סובר גט ליתן דנאמןוהא
 ת~לב~די ~~ אוקי לומר שייך דלא וממילא לו. ולא ~וטאאדם

 ונשאר
 כאמור. ~בעל' נאמנו~

~~
 יש זה דגם

 אנו אין דבאמ~ כון ולומר' לד~ו~
 ש~נשי לומר ס"ד וכ שיקרו' שהעדים~וש~ן

 מקראסני וא~ד ~"ו' לעדו~ פסולין י~יו בראדקראסני
 וא~דבראד

 מ~מעיד~ים~
 פסולין יהיו בקאמינקא

 ש~~ן כמו לעדו~'לצרפם
 מוכ~ש~ בעדו~

 דא~ד
 וא~דזו מכ~

 מכ~
 רק כן' ל~שוב ~''ו מצטרפין. אין זו

 אוקי לומר לנו יש שוב א''כ בדמיונם. דטעודאמ~נן

 יש שעלי~ן ~~' לב~די~~
 ונשאר שטעו' ל~לו~

נאמנו~
 שטע~' הספק סוג נופל לא שעליו ~בעל

 ולא ~וטא אדם אין מדין להאמינו שייך שפירמש"ה
 גט. בלי~ן מיר~~ שייך דלא נאמר אם אףלו'

~~~~~
 א~ר אמיר~ו' על לסמוך מאוד בעיני קשה
 בדיבורו ~~ליף בעצמוש~וא

 מונים' עשר~

שב~~ל~
 אף מכירם' שלא בראד קראסני לאנשי אמר

שי"ל
 כן שעש~

 כזה מבוהל איש על מ"מ בושה' מ~מ~
 דב~ו לפיואף

 לסמוך אין רשע' מעש~ עש~
 כע~

 על
 כסף ברצי י~רפס ~לא ב~נם יגרש ~כ בפרטדיבורו'
 ואף לו. ולא ~וטא אדם אין לומר ש~ך ולא שיגרש'עד

 דנוגע באהע''ז' כ''ז סי' קמא בי~ודה בנ~עשמבואר
כשר

 א~ד עד דנאמן האיסו~ן דבכל כמו אש~' לעדו~
 א~ד עד דמטעם הר"ן לשיט~ א''כ נוגע' ש~ואאף
 נאמן שוב גט' לי~ן לי~ מהמנינן אנו באיסו~ןנאמן
 ו~ר''ן מוסכמים' אינם ~ר''ן דברי מ''מ שנוגע.אף

 דבדבר ביאר ס~ג) (דף גיטין דשליש בסוגי'בעצמו
 ~זק~' דליכא היכ אף א~ד עד מהימן לאשבערוה

וכ"~
 הא לומר צריך לשיט~ם א"כ ~ראשונים' שיטת

 משום דלאו גט לי~ןדנאמן
 נאמנו~

 רק א~ד' עד

דמשו~
 ~וטא אדם אין דאמ~נן כזו גדולה אומדנא

 לוולא
 לעשו~

 יהושע בפני וע~ן ל~כשיל' מעשה
 ז~' בדבר נוגע נאמין דלא ~סברא מן א"כבסוגי'.
 דלא ס~ם בעצמו בי~~ה ש~נודעבפרט

 נעב~
 עובדא

 שדע~ אשה' בעדות נוגעל~כשיר
 ומה~ב''ל ~מ''ב

ל~~מיר.

~~~~
 בכאן

 ה~
 ~זינן

 דמ~מ~
 ש~ך כסף ורצי ~אותו

 אש~עם
 א~רת

 ונשא~
 ועבר גירשה וא~~כ

 אין מטעם ע~ה לו נאמין ואיך גרשום' דרבינו~רם
 היכ ~וטאאדם

 שלוק~
 שנאמר ואף ממון. עתה גם

 לא עכ"פ בראד בקראסני שעש~דמ~
 ~כשיל~

 בשום
 ו~סור גרשום דרבינו ~רם על עבר שהוא רק~סור'

ז~
 גט לי~ן זה אבל ב~ניו' קל

 להכשיל~
 אש~ באיסור



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ן
~~~~ ~ש

 בז~
 רקיע ומאן ספין מאן יותר' ל~אמינו יש

 ~איסור ג~ל שמחמת יחד ישקל ובפלס הדברלשקול
 ס~רת ש~ך גט בליתן דגם נאמר אם אך יותר.נאמינו

 ~ירושלמי. פי על להתיר מקום ~יהמירחת'

~~
 ב~אן לסמוך יראתי מירתת בסברת דגם דבאמת
 על וגם ~~' מ~והלבאיש

 קשה ~ירושלמי דב~
 בס' דהנה לסמוך'בעיני

 על קרבן שיו~
 עלעמד הירושל~

 מ~
 הירושלמי של זה דין ~פוסקים ~ביאו דלא

 לומר לפענ"ד נראה כן על הל~~.לפסק
 דלכאור~

 צ~ך
 מ~ לפילהבין

 ע"ב) ~דף ב''ק ~תוספות שכתבו
 ש~קשו ואילך' חידושו משעח אלא בו לך~ן ד''~
 במיגו לבתראי ל~אמינן יש ~דין מן והלא כלל'חידוש ה~ ולמ~

 ועוד ~ו'' בגזלנותא לקמאי פסלי ~~ בעידאי
 ש~~ ע~ם' במקום למיגו מיגו האי דדמיקצת נרא~
 יש

 ~נגדעדים
~~ 

 ~ן ~מו שיש ואע"פ ל~~חישן' מיגו
 מיגו עדיף דלא ועוד ~לום. ב~ך אין ~מיגו ע"יע~ם

 לא לאלו מסייעין עדים ~יו שאםמעדים'
 ~ח להם הי~

 ד~א אלו' אתלה~יש
 ~מא~ ת~

 ע~''ד.

 לכאור~~~"~
 באש~ הירושלמי של בדינו

 שאמרה
 ב~ דאי מיגו לה ~ש אף ונתגרשתי'נתקדשתי

אמר~
 הי~ נתקדשתי' לא

 עדים' במקום ~מיגו חשוב
ש~~

 שיש ואע''פ ל~~חיש~' מיגו ~אי ~נגד עדים יש
 מ''מ ~מיגו עם עדים כן~מו

 חשו~
 במקום כמיגו

 שנעמיק אחר אך התוספות. ~סברתעדים
 בז~. ב~וונתם~וסיפו דמ~ מעדים' מיגו עדיף דלא ועוד ש~'התוספות בדב~

 ד~נ~~~~~~~
 עדים במקום מיגו אמ~נן דלא בענין

 ~תובות בש''ס ורבא אביי בז~ דפליגימ~ינו
 מה רבא דאמר דנרש בעובדא טובי דוכתי ~''ז)~דף
 קצת ול~בין אזלא. דנרש באורחא א"ל בעי אי לשקרלו

 מעדים' יותר מיגו בתורת ל~אמין ס''ד ~ך רבאס~רת
 יבמות בתוספות דמצינו מה לפי ~ענין לבארנראה
 דבר דלגבי ש~' וקאי' גברא אתא ד''ה פ''ח)(דף

~נרא~
 ע~ם בשני אבל רב אומר ~י~ לא ל~ל ~וע

 תצא.לא
 ול~אור~

 מ~ לפי ל~בין צ~ך
 בש''ס שמצינו

 י~וד~ רבי דפליגי י"~) (דף~~תות
 ורבנן

~ 
 אדם

 דאמ~נן ע''ש לא' או עדים מק' יותר עצמו עלנאמן

 ולעצמו, עצמו לבין בינו אלא אמרו לא יוסףא"ר
 אות ל''ז סימן ~לעיל ביארתי כברוסברתם

 ג'~
 סימן

ל"ח~
 דהחורה או לומר' לנו יש ~עדים נאמנות דבענין

 ישקרו לא אדם בני שב' שבודאי אדם בני לדעתי~~
 תור~ אמר~ מש''~באמונתם'

 יקום עדים פי שעל
 אמת שאינו בעצמו יודע אם זו ולסבראדבר.

 ~ב~
 בוד~~עדים'

 דאין נאמר אם אבל עצמו. נגד נאמן
 רק ~עדים' ~ברי אמת אם לחקור צ~כיןאנו

 התור~
גזר~

 א"~ דבר' יקום עדים פי על
 בעצמו שיודע אף

 לק~ם לו יש מ''מ העדים'~יפוך
 העדים' כדב~

 שבודאי מצד לא ~~תוב מגזירח הוא ~עדיםדנאמנות
 מהל' פי''א ברמב"ם ועיין הסברא. מן אמתאומר

 שם. ו~ראב"ד ח' הל'שגגות

~~~~~
 נגד דאף שסובר ~רמב''ם לשיטת ל~אורה
 מ~ א''~ עדים' נאמנות בתר אזלינןעצמו

 זו
 אמ~נן לא העולם ל~ל ה~וע דבדבר דאמ~נןסברא
 האמת שאין ל~ל ~דוע דאף תצא' לא נשאתאם

 ~תורה~עדים ~ב~
 גזר~

 דאף דבר' יקום עדים פי שעל
 אמת שאין שיודע עצמונגד

 ~ב~
 אמ~נן ~עדים

 יותר. נאמניםדעדים

~~~~
 נאמנות דבאמת דאף לומר' נראה ~סברא מן

 חק מצד ~וא~עדים
 ~תור~

 עדים פי שעל
 בדבר רק שייך לא עדים נאמנות מ"מ דבר'יקום

 נעלםשמאת~ו
 גזר~ ~ידיע~

 ונד~ש שנחקור החורה
 ש~בר ואחר אמיתתו' לדעת עדיםאחר

 ועל לקיים דעלינו לומר לן אית שוב ~עדים' אחרלילך התור~ גזר~
 אמת אם לחקור עלינו ואין דבר' יקוםפיהם

 ~ב~
 יצא כאשר לקיים עלינו ~כתוב שמגזירת רק~עדים'
 דידוע ~יכ רק העדים.מפי

 ל~~
 תחת אצלינו נופל ולא

 על הספק'סוג
 ז~

 לא
 ~תור~ גזר~

 אחר לחקור
 עלינו מוטל לא ושוב~עדים'

 ג''~
 לקיים

 ~ב~
 ~עדים.

~~~~
 אמ~נן לא לכל ~ידוע דבדבר התוספות סברת

 תחת אצלינו נופל ולא דידוע דכון ~מא~'ת~
 מש''~ ~ספק'סוג

 והיכ עדים. לנאמנות באנו לא
 מאתנושנעלם

 יודע עצמו לבין בינו ש~וא רק ~ידיע~
 ~אמתשאין

 ורבנן יהוד~ רבי פליגי בז~ ~עדים' ~ב~
 אנו ושוב ~ידיעה נעלם מאתנו דע~''פ דכון נאמראם



~ ~ ~
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 לקיים עלינו מוטל ושוב העדים' את ודורשיןחוקרין

דב~
 ורבי ממנו. יותר נאמנות לתת לו יש בעצמו הואאף ומש"~ ~ב~~ם' ~אמת אם לחקור ולא העדים

יהוד~
 ~וא ג''כ עצמו' לבין בינו שיודע דכל חולק

 מש''~ העדים' סוג תחת נופל לאבעצמו
 דאדם סובר

 מעדים. יותר עצמו נגדנאמן

~~~~~
 דאמר רבא דסברת לומר לנו יש

 מ~
 לשקר לו

 בתורת בירור לנו שיש דכל סובר עדים'נגד
 שחשוב בדבר' ספק שום לנו נופל לא כאלו ~שובמיגו'
 ד~ר נופל ולא גמורכבירור

 ז~
 סוג תחת אצלינו

 נגד אף מיגו דאמ~נן סובר מש"ה העדים'נאמנות
 דמ~ אביי לו ו~שיבעדים.

 לא עדים במקום לשקר לו
 כ~ירור חשיב לא ~מיגו נאמנות דענין והיינואמ~נן'
 מצינו ד~א כך, כלגמור

 כמ~
 מיגו, מהני דלא פעמים

 כבירור חשיב לא דמיגו וכון ודומיהן' להוציאכמו
 נאמנות סוג תחת עוד אצלינו הספק ונופלגמור

 כדבריהם' ~אמת אם לחקור עלינו אין ושוב~עדים'
 שאנו זמן שכל ~עדים' דברי לסתור מיגו מועילואינו
 נאמנות כח להעדים יש שוב ~עדים' לחקורצ~~ן

 עדים. נגד מיגו מועיל אין מש"ה~תור~'

~~~~~
 ~שני בתירוצם ~תוספות שהוסיפו מה נבין
 כמיגו דחשוב כתבו דבתחלה כו'' ועודשכ'

 במקום מיגו אמ~נן דלא דכמו דהיינו עדים'במקום
 שלא כך כל גדול בירור חשיב לא דמיגו ו~טעםעדים'
 לבאנצטרך

 לחקור באין שאנו וכיון מהעדים' לחקיר~
 מיגו מועיל ואין לדברי~ם ל~אמין לנו יש שובהעדים
 דאף ~סברא כן דב~~ם'לסתור

 מועיל לא ותרי בת~
 ~מיגו להעדים יש אם בין חילוק אין זו ולסברתםמיגו.
 לבהדי תרי אוקי אמרינן ולא המיגו' דין להבעל שישאו

ת~
 וכסברת מיגו' בתורת דין לבעל הנאמנות ונשאר
 ת~ לב~די תרי אוקי דאמר~ירושלמי

 כחיין ואנו
 ו~טעם עדים במקום מיגו אמרינן ~א דכמומפיה'
 לחקור אנו וצרי~ן גמור בירור חשוב לאדהמיגו
 עלינו מוטל שוב ~עדים לנאמנות שבאנו וכיוןמעדים'
 מועיל אינו ותרי בתרי כן כמו דבר, יקום פי~םשעל

 התוספות סברת וז~ו העדים. נגד לברר ~מיגונאמנות
 עם עדים יש כן דכמו ואף עדים' במקום מיגודחשוב

 ~~ מהני. לא~מיגו

~~~~~~~~
 כס~רת נאמר אם אף וע~, שכת~ו ~שני

 ת~ לבהדי ת~ אוקי די"להירושלמי
 ואנו

 לא עדים במקום דמיגו דאף והיינו מפי~'כח~ן
 מ''מ מהני' ~מיגו עם עדים שיש אחר מ''מאמ~נן
 שאין ~יכ אבל דין' ל~על מיגו לו שיש היכי דוקאז~ו

 שיש כמו ~מיגו סברת חשוב א"כ להעדים' רקהמיגו
 עדיםעוד

 ת~ ו~~
 כמא~.

~~~~~
 תירוצי בשני תל~ ~ירושלמי של שדינו שמבואר
 מעת~~תוספות'

 ~~או שלא ~פוסקים
 דב~

 של קמא כתירוצא שס~רו מטעם הוא~ירושלמי'
 הי~ מש"~התוספות'

 אף גמור בירור חשיב דלא
 ~ת~

ות~
 עדים. נגד מ~ני לא

 ומעת~
 שייך לא בנד"ד גם

 ת~ לבהדי תריאוקי
 משום ~בעל נאמנות על ונסמוך

 כבירור חשיב לא מירתת דסברת דחזינןדמירתת'
 נאמן' ~נו ב~אי להכחישו עדים יבואו אם דהאגמור'

 גם כןוכמו
 ות~ בת~

 מפיו. ~בירור מ~ני לא

~~~~~
 בפרט כלל' לסמוך בדעתי אין אמירתו דעל
 חוטא אדם ד~ן סברת על סומכן דאנוהא

 רק ~תורה' חק מצד אינו ~וא דמירתת' סברת עלאו
 צ''ח סי' יו"ד ~טו''ז שכתבכעין

 דמש"~
 סומ~ן אנו

 דטעם אף תומו' לפי מסיח על או קפילא ט~מתעל
 בעינן דלא ו~יתר דבאיסור משום דאו~יתא'כעיקר
 לנו יש ~אם אלא גמורה'עדות

 הוכח~
 ד~א תדע סגי.

 לפי במסיח ה''נ וא''כ לה~ר' באיסורין נאמן אחדעד
 בזה' וסגי איסור שם שאין סברא לנו יש דמזהתומו
ו~א

 ראי~
 תומו לפי מסיח בלא אפילו מ~ני שקפילא

 לא ודאי עדות דבעי ובמידי חזקתו' מרעא דלאמטעם
 רק צ~ך אין דבאיסורין כרחך על אלא כז~' דברמהני

הוכח~
 ע''ש.

 ומעת~
 מחק אינו ש~נאמנות ~ון

 הסברא ולפי ~אמת' יתברר שמפיו רקהתור~'
 לנו אין פיושמדיבור

 הוכח~
 כון ~אמת' שיתברר

 שהוא לו שיאמינו וע"י שובב' ו~ולך מבוהל אישש~וא
בעל

 ~אש~
 שאביו או עזרה מקום ימצא כי ~זאת

 על לסמוך מסכמת דעתי אין לכן ביתו' לתוךיספחהו
 כלל.אמירתו

 ב. ~יתרסתירת
 שנרא~ מ~ ~~~

 ~יתר בסתירת לומר
 על דלסמוך~שני'

 ות~ ת~
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ובמ~
 ענין ~נה מוב~קים. ~סימנים אומ~ם אחת שכת

 ות~ת~
 שוים ~עדים דשני ~יכ רק לדון שייך לא

 ~ין ישקרו ~כתות משני שא' לתלות דיש או~מה
 ש~ך בטעות לתלות דיש במקום או מוכחשתעדוח
 בכת לתלות דיש ~יכ אבל שו~' בשני~ם ~טעותלתלות
 אחר לילך לן אית בודאי ~שני~' מכת טעות יותראחת
 לתלות שאין~כת

 דבטעות דאמ~נן כמו הטעות' ב~
 ול~ע~. לחזור יכולים עצמן דע~ם דירחאבק~עא
 פ''ק בר''ןו~ין

 בר''~
 ~רז"ה בשם

 וכ"~
 חו''מ בש"ע

 ~עדות. עוד נגמר דלא מבואר ס"א' כ''טסי'
 ב~ן לתלות שאין ~עדים אחר יותר הולכן דאנו~סברא ומעת~

הטעות.

~~~~~
 אחר חיים' משה ש~וא ש~גידו ~ללו ~עדים
 ראו~ו לאשבאמת

 ז~
 כביר זמן

 ונשתנ~
 פניו

 בחתימת ובא זקן תתימת בלא ~צא בעצמם ~ג~וכאשר
 דאף ש~ג~ו שאף לומר מקום יש א''כזקן'

פניו שנשתנ~
 אפ"~

 טעו שמא י''ל אפ''ה ז~' ~וא כ הכרו~ו
 בראד מקראסני העדים ואותן ~וא. ואינו זהבדמיונם
 מחצי יותר ראשונה בפעם מ~ם עין ב~עלם ~יהשלא
 אחר איש להם ו~ביאו שטעו לתלות שייך ואיךשנ~'

 זה. שהוא בנפשם וידמו יאשי' בשםש~חזיק

~~~~
 במספר חילוק יש עדות ~גביית שלפי אתר
 לבין יאשי' האיש מביןשנותם

 מש~
 יותר חיים

 אף וא"כ שנים'מז'
 שנותם לפי שעת~

 שז~
 להיות צריך

בן
 כ''~

 שנים
 וז~

 לטעות מקום יש ל''ב בן ל~יות צריך

 לז~מז~
 אם אמנם ב~שנים' ~יכר כך כל שאין

 בפעם זקנו מעם בהתפרדוהטעות נתל~
 ראשונ~

 ~פעם או
 ו~איש שנים ט"ו מן יותר לו ~י~ לא ואזשניה'

 הי~חיים מש~
 ש~ניחו לתלות שייך איך שנים' כ"ב בן אז

 שנים כ"ב ~ן אדם לפני~ם ובא שנים ט''ו בןתינוק
 ז~. שהוא בו~טעו

 ואח~
 ש~וא ש~ע~ו ב~עדים כ

מש~
 כרבות ש~וא יותר ~טעות לתלות מקום יש חיים

 מקום אין יאשי' ש~וא שהגידו ~עדים ועלהימים'
 חשיב לא ~טעות'לתלות

 ות~ כת~
 כלל.

~~~~~
 פ"ח) (דף י~מות ש"ס

 דאמ~נ~
 פי על נשאת

 אתי במערבא ע~ה מחכו תצא' לא עדיםב'
 צ~כא לא ומשנינן כו'' תצא לא אמרת ואת וקאיגברא

 ת~ ~ידאתי
 עד נפיק מכי ב~די' ~וינן אנן ואמרו

 לי' ידעיתו דלא הוא ואתון~שתא'
 דכתי~

 יוסף ~כר
 כו'. אחיואת

 האי כולי לאורוכי ל~ש''ס לי~ ולמ~
 ~ב~נו ודאי אלא נפיק' מכי ב~די' ה~נן אנןדאמרי
 של בעלה שאמרו הראשונים דעדיםדכון

 י''ל זו' אש~
 קודם עוד שמתש~ג~ו

 שנשתנ~
 מקום ואין פניו

 ועת~ ~טעות' בולתלות
 ל~כחישם שבאו ~ללו עדים

 ועד נפיק מכ ב~די' ה~נן אמרו לא אם שז~ו'ואמרו

 אצלינו ~שוב ~י~ ולא ל~ו מ~מנינן ~וי לאהשתא'

 האמת ~גידו ~ראשונים עדים דבודאי ות~'כת~
 שגם לומר ~וכרחו לכך בדמיונם. טעו הללוועדים
 ~שתא' ועד נפיק מכי ב~די' ~וינן אומ~ם הללועדים
 שלא~י

 נתל~
 חשוב שפיר ואז ב~ם' גם הטעות

ותרי. כת~

~~~~~
 שיאמרו או לי' ידעינן דלא כעת שאמרו אותן

 יש שוב ~וא' זה דלא לי' דידעובפירוש
 דמשום ~טעוח עליהםלתלות

 שנשתנ~
 לא פניו

 ~וא אתון אמרו דעדים בש"ס דמסיים ו~יינו~כרוהו'
 ו~יינו אחיו' אתך יוסף ~כר דכתיב לי' ידעיתודלא

 חשובין לא אתם לכן אותו' ~כרתם לא שנשתנהדמשום
 היכי עדים כיתי דבשני סברתי נתברר א"כברור~. ידיע~ לן ואית ב~די' ~וינן דאנן אותנו' להכחישנגדינו
 בגדר נכנס אינו ~טעות' לתלות מקום יש אחתדבכת

 שאין ~עדים אותן יותר ל~אמין לן ואית ותרי'ת~
 בהן. ~טעותלתלות

~~~~~
 ד~נ~ ביאור' ביותר ~דבר

 סי' חו"מ בש''ע
 יכול אדם שזוכר זמן כל מבואר סי''גכ"ח

 ~דבר שנתיישן מתוך שמא חושש ואינו לעולםל~עיד

הרב~
 ש~ביא שם בב"י ועיין בו~ו' על זוכרו אינו

 התם היא ולא דאמ~נן ע"ב) כ' (דף כתובותהש''ם דב~
 רמיא דלא~יא

 עלי~
 דרמיא כון ~כא אבל

 עלי~
 אפילו

 בדבר עד שעשאו~ו ~כא אבל רש"י ופירש נמי'טובא
 מס~יד. אי אס~דותי' סמכנן נמי טובאאפילו

 דרמיא הוא בדבר עד שעשאוהו ~יכ דדוקאמדבריו נרא~
 לא אם א~ל שנים' כמה אחר אפילו ומידכראנפשי'
 דאז בדבר עדעשאו~ו

 מתחיל~
 אינו אנפשי' רמי לא

מע~
 אם ~יבעיא לא שכתב שם בסמ"ע ועיין לו.

 מתחל~נעש~
 דאז בדבר עד

 אנפשי' רמי מתחיל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לא אפילו אלא שוכחו'ואינו
 מתחיל~ נעש~

 בדבר' עד
 מקוםמכל

 כשעת~
 רמיא

 אנפשי~
 ע''ש. לו מעיד לזכור

 אפילו עליה דרמיא ד~ון דאמרינן ~א דמפרשמבואר
 דייק ל~~ד עליה רמיא ד~שתא ~ון ד~יינו נמי'טובא

טפי.

~~~~~~~~
 י''ל

 (דף יבמות ~תוספות סברת י~י~ דז~
קט"ו)

 ד"~
 מש"ס שהקשו אמ~נן' מי

 לא לומר שיכול מתוך דאמרינן מ"~) ~דףשבועות
 טרוד דבע~"ב לשקר חשוד אינו והלא מיגוחשוב ז~ ומ~ שכרך' לך ונתתי שכרתיך לומר יכולשכרתיך
 דטריד דני~ו ~תם דשאני ~"ל בדדמי. ואומרבפועלים
 שקרן קצת נחשב מ"מ ~ואבפועלים

 במ~
 דרך שטוען

 כיון שכרתיך דלא במיגו ל~אמינו יש לכך שפרעו'ודאי
 מבואר' ~סברא עי"ש. וכו' שפרעו לו שברורשטוען
 רמי לא בפועליו שטריד דבש~ל אומרים אנודאין

 ~יטיב למידכראנפשי'
 ומש''~

 בבירור לו נדמה
 אצלו ספק שנשאר רקל~יפוך'

 ובז~
 שאומר משקר

 לסברא כן וכמו מיגו. שייך שפיר ומש''ה לו'שברור

ז~
 אומרים אנו שאין כיון כן' לומר לן ~ת בעדים גם
 ~דבר שנתיישןשמחמת

 נדמ~
 לנו שיש רק ~~יפוך' לו

 ועל בבירור' ואומרים אצלם מסופק ~דבר שמאלחוש

ז~
 מש''ה ~תור~' מחוק נאמנות לתת לנו יש שוב
 רמיא שעתה כל ~סמ''עסברת

 שפיר ומדכר' אנפשי~
 ~דבר.) שנתיישן אףמ~ימן

 יקש~~~~~~~~
 דדוקא דילן מש''ס הסמ''ע לסברת

 ב~די' ~~נן אנן ~עדים דאמרומשום
 ל~ו מ~מנינן ~וי לא ~כי בלאו אבל ~שתא' ועדנפיק מ~

 בכל דמצינו דכמו לומר יש אך לעיל. ביארנוכאשר
 י~יו שלא העדים דברי מתרצין דאנו ד~יכימקום

 מאה גבי וכן דירחא דעיבורא בטעות כגוןמוכחשין'
 דאםומאתים

 ~הכחש~
 בטעות באחד תלינן בעדים ~וא

 חשיבולא
 כעדו~

 על שהעידו אחת ובכת מוכחשת'
 שם ~משפט בנתיבות ועיין שטעו' אמרינן לאמאתים
 מחוייבין דאנו ~ון והטעם סק''ג. ל'סי'

 לתר~
 דברי

 משום עצמן את סות~ן י~יו שלא~עדים
~~ 

 אנו
 שום לנו דאין ~י~ אבל בטעות' ותלינן דברי~םמתרצין

~כחש~
 טעות בשום תו~ין אנו אין

 וגוב~
 מאתים

 עדותן.מחמת

~''~
 צדקו הדבר שנתיישן בעדות

 דכל ~סמ"ע' דב~

שעת~
 רמיא

 אנפשי~
 תלינן לא אנן למדכר

 לומר דבעינן דבש''ס רק שטעו' ~דבר שנתיישןדמתוך
 בהדי' ה~נן אנן אומ~ם תי שהוא שאומריםש~כת ~י~ דדוקא אמרינן ~וא אז ותרי' כתרידליחשוב

 לאו דאי השתא' ועדנפיק מ~
~~ 

 דאזלינן מוכחשין היו לא
 לתלות אצלם שייך ולא מת דאמרו ~עדים אלובתר

 ולא~טעות
 רק ותרי' תרי בגדר אצלינו נכנס הי~

 ב~די' ~~נן הם גם שאמרומשום
 מ~

 השתא עד נפיק
 חשובאז

 כת~
 ותרי.

~~~~~
 בעדים ~טעות לתלות יש שיותר כון כאן' גם

 לומר בעיני קש~ חיים' משה שהואשהעידו
 ~נודע שגם בפרט ות~. לתרי אותןדנצטרף

 מס~ם אינועוד בי~וד~
 אסימנים' לסמוך יש ותרי דבתרי בז~

 בעיני קש~ לכן זה' ב~יתר נר~א שדא מאיר ~ביתגם
 ז~. על לסמוךמאוד

~~~ר~
 ~. ~~~ר

~~~ 
 ~יתר בסתירת שנ"ל מה

 מ~~שלישי'
 דכאן שצדדנו

 נופל דשם משום ופרעמישלא' דפין ממעשה טפיקיל
 עדים שתי ע"י~ספק

 בשו~
 איסורא' כאיקבע וחשוב

 שז~ו נחליט אם דאף ~ון דידן בנידוןאבל
 חיים' מש~

 א''כ ~נשואין קודם עוד דנחלף נימא דאם~ון
 אינה בראד קראסנידק''ק ~אש~

 דז~ו ~תור~' מן אסור~
 פסול אינו אביו שם דשינה ומחמת שגירש' ז~ושקידש
 אין ~רמב"ם ולשיטת כאיקבע' חשיב ולא מדרבנןרק

 מדרבנן. רקאיסורו
 מ~

 פ''ט ~כ''מ לדברי נעשה
 בדברי ~גירסא שמקיים הי"ב מת טומאתמ~ל'

 ספיקו כרת זדונו על שחייבין שדבר שכתב~רמב"ם
 ~חדשות ארי' שאגת בשו"ת ועיין ~תורה' מןאסור
 ט'סי'

 ש~קש~
 ר"ג דפריך כ''ט) (דף סוטה מש"ס

 ~א יאכל לא טמא בכל יגע אשר ו~בשר דכתיבמ~א
 ספק ~א אותו יאכל ט~ור כל ו~בשר וכתיב יאכלספק
 גירסא לפי ~רמב"ם ולדברי כו'' אותו יאכל לאט~ור
זו

 מ~
 דב~רת ~גוף טומאת ~א פריך

 מש"~
 ספק



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
 לאו, איסור רק דהוא בשר טומאת משא"כלחומרא'

 ע"ש. מותרמספיקא

 כבר שביארתי מה פי על ל~שב נראה ענ"ד~~~~
 סימן~לעיל

 כ''ט~
 שמיישב מה~''ט סברת

 דספק קרא לן למה הרמב''ם על הרשב''אקושיית
 מדב~הם' הספיקות כל הכ בלאו הא מותרממזר

ותי~
 רחמנא ש~א דכ מהרי"ט

 לגמ~
 ש~א

 נפשך דממה אף אחת' בבת וממזרת ישראל בבתמותר ד~ה~
 שתמה ק"י סימן יו''ד חדש פרי וע~ן ~סורא.עביד
 דכל הרמב''ם דפסק דהא וביארתי הסברא. עלשם

 האופן זה היה אם באמת התורה מן מות~ןהספיקות
 לחוש עלינו דאין דה~ן רק איסורא' עביד האיסורשל
 דשניהם היכ הכ משום מותר' ספק הכ משוםלזה

 אהד~סות~~
 התורה דגילתה היכ אבל אסור.

 זה היה שבעצם דאף אמ~נן מותר' דספקבפירוש
 אותה ועושין מאתנו שנעלם כון האיסור' שלבאופן
 אהדדי דסת~ אף הכ משום לגמ~' ש~א מספקרק

 גמור. היתר חשוב בספק שהוא צד דכל כוןש~'

~~~~
 כרת איסור שיש דהיכ הרמב''ם שכתב זה
 דלא בספק שייך זה אסור' התורה מן~פק

 באמת הוא דאם אמ~נן דאז להיתר' התורהגילתה
 האיסורכצד

 עב~
 לחוש עלינו דאין רק ~סורא

 מיתה עון דאיכא דהיכ לומר ש~ך א"כלספיקא'
 ואלו האיסור כצד יקרה שמא מספיקא לחושמח~יבין
היה

 האיסור כאופן באמ~
 עב~

 היכ אבל ~סורא.
 היתר' בעצם חשוב א''כ מותר' דספק התורהדגילתה
 דמה פרכינן ושפיר להתיר' לן היה כרת באיסוראף

 נאמר אם בשר לטומאת הגוף טומאת בין ישחילוק
 גיל~~ש

 מקרא.

~~~~~
 שכאן

 ה~
 התורה מן דספק מיתה' ספק כן גם

 ספק מכל נופל לאאסור'
 סימנים. ~י עללהתיר ובקיש~ ות~' דת~

סתירת
 הית~

 ד.
~~~ 

 לפענ''ד הנראה את ארשום
 לסמוך הד'' היתרבסתירת

 בבנו מוחזק ~נו אם דאף הרמב''ם שיטתעל
 להבין ~ע לא בנו, שהואלומר נאמ~

 דב~
 שכ' הקצוה"ח

לדחות
 דב~

 מזה וכ' הנ"ל' כתובות מש''ס הרמב''ם
 נאמן אינו דאב וכתוספות הרשב''ם ~עחנראה
 נאמן אינו ומש''ה בנו, שהוא במוחזק אלא יכרבחורח

 ב~ו. משום אלא בתרומהלהאכלו

~~~~~
 מבואר

 בדב~
 מהלכות פט''ו הרמב''ם

איסו~
 האב אבל שכ' ט"ו הלכה ביאה

 מבואר נאמן. הוא ממזר זה בני ואמר בנו שזהשהוחזק
 אבל ממזר' שהוא ע~ו לומר נאמן בבנו במוחזקדרק
 דעת נחלה לענין ורק נאמן. אינו בבנו מוחזקבאינו

 בבנו מוחזק שאינו מי על אמר אם שאףהרמב"ם
 לו שנפלו בנכסים אף נחלה להנחילו נאמן בנו,שהוא
 (דף ב''ב בש''ס דאמ~נן הא מפרש שרבינואח"כ'
 ואמרינן נאמן בני זה האומר דקתני מתני' עלקל''ד)
 וכו' ~ורשו שמואל אמר יהודה רב אמר הלכחאלמה

 כפירוש דלא הרמב''ם ומפרש פשיטא' ליורשוופרכנן
 כשהוא לו שנפלו דאנכסים שפירשו ותוספותהרשב"ם
 והרמב''ם נאמן' אינו באמת אח"כ לו שיפלו אוגוסס
 להנחילו נאמן כך אחר שיפלו בנכסים דאףמפרש

 ירושה.בתורת

~~~
 ממחלוקת נלמד הרמב''ם של ש~נו הה"מ דכתב
 כר"י דקיי"ל ורבנןדר"י

 דנאמ~
 זה לומר אדם

 בבנו הוחזק שלא אע''פ ור''י חלוצה' ובן גרושה בןבני
 לענין פ~גי לא ורבנן דר''י ובאמת ע''ש'קאמר
 דאף הרמב"ם דדעת מבואר לפסלו, לענין רקלהנחילו

 בבנו. מוחזק שאינו אע''פ נאמןלפסלו

~~
 י~ף דר''י דכון הה''מ דכוונח לומר נראה באמת
 ענין דבכל אותו דיכר מדאמ~נן לפסלושנאמן
 נאמן הקטנים מבניו אחד על ואפילו הכתוב'האמינו
 וא"כ בכור' שהואלומר

 עוש~
 לממז~ם הגדולים בניו

 קכ"ז) (דף ב''ב התוספות לשון וכ''ה הם. אחרשמאיש
 ירושה חלק את הקטנים לבניו להנחיל שנאמןוכון
 שהמה רק בניו ש~נם שאומר שכון הגדוליםמבניו
 ואף הפשיטות' חלק אף ינחלו לא א''כ אחר'מאיש
 הגדולים' בניו ינחלו לא מיתתו לאחר לו שיפלובנכסים
 הוחזק שלא מי על שיאמר האב ביד כח דיש נלמדמזה
 אף נחלה בתורת להנחילו בנו שהוא ע~ו שיאמרבבנו

 אח"כ. לו שיפלובנכסים



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~

~~~~
 נמי כן לפסלו' נאמן אי ורבנן ר"י דפליגי כמו
 שלרבנן בלהנחילו' פלוגתתן לענין נפקותאיש

 רק בנו שהוא ידוע אם ורק ל~נחילו' שנאמן נלמדלא
 שהוא להכרו עליו נאמן אז בכור ש~וא הכרהשצ~ך
 ולר''י נאמן. ~נו בנו שהוא ידוע אינו אם אבלבכור'
 שהוא הקטן בן על לומר שנאמן דכ~ו נאמן' זהגם

 ינחלו לא ושוב לממזרים הגדולים ב~ו ועושההבכור
 מוחזק שאינו מי על נאמן כן כמו פשיטות' חלקאף
 בתורת להנחילו בנו ש~וא עליו לומרלבנו

 על אף נחל~
 נגד אתר כאיש הוא הקטן דבנו אח''כ' לו שיפלונכסים
 אחר איש על שנאמן דה''ה נלמד מש"ה הגדולים'ב~ו

להנחילו.

~~~
 בודאי לפסלו לענין אבל נכסיו' ל~נחיל לע~ן רק
 נאמן אינו אצלו הוא אחר וכאיש בנו שאינושלמי

 שהוא ~קטן בנו על אומר דאם דאמ~נן והאעליו.
 וש~ם ב~ו ש~נם הגדולים ב~ו על כאומר וחשובבכור

 הוא לפסלו' עליהן נאמן בניו שאינם ואףממזירים
 עליו נאמן שוב בנו הוא דאם נפשך' ממהמטעם
 ממזר שהוא ממילא ~רי א"כ בנו אינו ואםלפסלו'
 באמת אבל ממזר. הוא ו~רי חחתיו זנתהשאשתו
 לומר שייך דלאשבמקום

 הממ~
 שאינו מי על נפשך

 להכשירו. ולא לפסלו לא דבר' לשום עליו נאמן אינובנו

 נרא~~~
 בישוב לומר

 דב~
 יסתור' שלא הרמב"ם

 עליו נאמן אינו לבנו מוחזק שאינו דכוןשמבואר
 אומר אם ~בנים בין בנו על ורק ממזר' שהואלפסלו
 בנו הוא אם נפשך' ~ממה י''ל שאז ממזרש~וא

 שאשתו אחר מאיש הוא הרי בנו אינו ואם עליונאמן ה~
 נאמן. אז ממזר' ~וא ו~ריזינתה

~~~~
 בחורת האב דברי על לסמוך היתר שום לנו אין

 מי דעל מבואר ג''כ הרמב''ם שמדברי~וכחה'
 נאמן. דאינו בבנו מוחזקשאינו

~~~~~
 הרשב"ם דברי על שכתב שם בתרא בבא ברא"ש
 גדול~ פליא~ ז"ל ~ר''מ וכתבוז"ל'

 לומר ~וא
 ואמר ובנו' הוא הים ממדינת אדם בא שאםכן

 כו'~ מכאן לאחר לו שנפלו בנכסים הבן אוחו יירששלא ב~ ז~
 דפרק מח~תין דמכח פשיטא ליורשו ~ואופירש
 בנים לו יש מדתנן פשיטא פריך לקמן דמייתיהאומר
 אם דאפילו בליורשו~ מחוקמא הפחות דלכלנאמן'
 מן לפוטרו מהימן לא היתירו דלע~ן לומרתימצי
 עכ"ל. בממון מח~' הך מוקמינן הפחות דלכל~יבום'
 ונראה דמהימן. הסברא ליורשו דלע~ן כן גםמבואר
 ע"כ ביארנו. כאשר דיכר מקרא כן גםדנלמד

התשוב~.
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 ולחקור להבין לבנו נשים מקודם התשובה. דבר

 חל גרשום דרבינו חרם אם דנחלקו האבהענין
 מוה~ר הגאון הרב י~י והנה לא. או מצוה במקוםאף
 ~ו~~~~~~~ ~~~~~~

 דאף העלה (זצ''ל)
 ד~

 נימא
 גרשום דרבינו דהחרם ונאמר פלוגתא לספקדמיחשיב

 אפ"ה דרבנן' מ~י רקהוא
 מהרא~

 כון להחמיר
 או לגרשה לו אסור בודאי היה שנים עשרהשקודם
 איסור וחזקת דרבנן ספיקא כמו וחשוב אחרת'לישא
 הדין מכ~ע חזקה אי בחכמה ופלפל לחומרא'דאזלינן
 מהרב רצ"ה ברכת שו"ת ספר לאור מחדש יצא~וכעת
 הנ''ל). תשובה צ~ה סי' בשם ונדפס הנ"ל, זצ"להגאון

 נימא ד~כ חזקה' שום כאן דאין נראה ענ"ד~~~~
 אף עמה לדור מח~ב שנים דעשר הוא כןדהדין

 הרשות ואח"כ ממנו להבנות תזכה שלא ידוע היהאם
 דאנן רק כן, אינו עליה' אחרת לישא או לגרשהבידו

 ממנו נפקדה ולא שנים עשר עמו ששהתה דכלאמ~נן
 להבנות עוד תזכה לא שבודאי הוכחה לנו שישחשוב

 מש"הממנו'
 רש~

 כרחה בעל לגרשה או בה לבגוד
 א"כ ורביה. פריה מצות לקיים עליה אחרת לישאאו

 להבנות עוד תזכה שלא שנתברר שנים עשרלאחר

 נשואיה אחר תיכף שגם למפרע שנתברר חשיבממנו'
 רק עליה' אחרת לישא או לגרשה בידו הרשוחהיה

 לגרשה אסור היה ומש"ה ה~יעה' נעלם היהשמאתנו
 דרבינו החרם מחמת עליה אחרת לישא או כרחהבעל

 רשאי היה מעיקרא שגם למפרע שנתברר וכוןגרשום.
 דבאמת איסור' חזקת מכח לדון שייך לא שובלגרשה'
 אית שוב וא''כ מעולם. איסור היה שלא נתבררכעת
 דחשוב דרבנן הוא גרשום דרבינו החרם דאם לומרלן

 תיקן לא מצוה דבמקום נאמר דאם דרבנן'ספיקא
 א"כ כלל' איסור עליו חל הי~ לא א''כ גרשום'רבינו
 אף גרשום דרבינו החרם עליו חל אם דנין אנו זהעל

 לא. או מצוה במקוםשהוא

~~
 לקיים לומר מקום יש באמת

 דב~
 הנ"ל' הג' הרב

 נעלם שמאתנו זמן שכל כון דעכ''פונאמר
 לו דאסור מה"ד ממנו להבנות תזכה אםה~יעה
 מחמת חשוב עליה~ אחרת לישא ולא ~רחה בעללגרשה
 שלא למפרע נתברר באמת אם אף איסור' עצםזה

 לו אוס~ן שה~נו עצמו זה מחמת מ"מ להבנות'תזכה

לגר~
 לאיסור מיחשיב עליה אחרת לישא ולא כרחה בעל
 סברת וכעין איסור. חזקת שפיר חשיב ושובגמור'
 עצמו דזה איסור' ספק לענין ס"ט סי' צדקהצמח
 באמת אם אף איסור' כעצם חשוב ספק מחמתדאסור
 שהוא זמן כל לאכול שלא התורה אסרה דזה ~יתר'הוא
 לו שיש דבר לענין שהעלה מה ע''ש אצלו'ספק

 ואכ"מ. בדב~ו הארכתי והרבהמתי~ן.

~~~~
 חשיב דלא לומר לפענ"ד נראה אחר מטעם
 חזקת כמו רק שייך לא דחזקה איסור'חזקת

 מכמו נשתנה שלא חזקתו על הגוף שמעמידיןהגוף

 שלא לומר תולין שאנו דה~נו דדינא חזקה וכןשהיה'
 אשת חזקת כמו שהיה' מכמו זה בגוף ה~ןנשתנה
 חזקתה על אותה מעמידין שאנו פנ~ה חזקת אואיש
 היא והרי מחזקתה, יצאה לא כן עתה עד שהיתהשכמו
 דכון והיינו איש' אשת או פנ~ה או שהיתהכמו

 זה על באיסור' גופה שנתפס גופה' על חלדה~סור
 לן אית די~ה' שנשתנה לנו נודע שלא זמן שכלאמ~~ן

 מקדם' שהיתה כמו היא שהרי חזקתה עללהעמידה
 השתנות. שום בה נעשהולא

~~~
 בעל לגרש שלא באיסור נתפס גופו הכ הכא
 הוא שיתשב אשתו' על אשה ישא שלא וכןכרחה

 שכמו חזק~ו על אותו שנעמיד שנאמר חפצאלאיסור
 שעליו רק מאיסורו' יצא לא כן עתה עד אסורשהיה
 וכן אשתו על אשה ישא שלא איסור כעת עד חלהיה
 חל שעליו רק חשיב לא עכ"פ כרחה' בעל יגרשהשלא
 גופו שנתפס ולאאיסור

 באיסו~
 לדון שייך לא מש"ה

 מכמו נשתנה שלא גופו להעמיד ש~ך דלא חזקה'בכח
 ועתה אסור עתה עד שהיה שזה כון מעיקרא'שהיתה
 ה~כ שייך דזה ~בגופו' הדין השתנות מחמת לאהיתר

 וכאמור. חפצא איסור הואדה~סור

~~~~~
 מ"ה) (פ~ז תרומות הר"ש ~דברי למדתי זו
 לומר תולין שאנו דאמ~נן קופות שתיגבי

 דאית לפרש יש ועוד שכ' נפלה' תרומה לתוךתרומה
 משום שבילין גבי אומר שאני ת~ טפי למימרלי'

 ~~ך לא קופות אבל טהרה' אחזקת גבראדאוקימנא
 והסברא ע''כ. בחולין התרומה נפלה אם היתרחז~ת

 אלא איסור' עצם נעשה ההיתר שאין כוןמבוארת
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 מקומו' נודע ולא ש~וא מקום בכל אוסרשה~סור

מש"~
 לדון שייך לא

 בכ~
 ~סברא וזהו היתר. ~~קת

 שנתפס היכ רק שייך לא ד~זקהשביארנו
 ~גו~

 בעצם
 הכא אבל טמא' ~זקת או איש אשת כמואיסור'

 נפלהאם א~
 ~תרומ~

 שהיו מכמו ~~ולין נשתנו לא
 רקמותרין'

 שהי~
 תרומ~' ~תערובות מ~מת נאסרין

 מש''~ ה~ולין' על איסור עצמיות שם ~לולא
 שייך לא

 ה~וליןלהעמיד
 ע~

 לומר באנו לא ש~רי ~זקתן'
 נאסרו. שלא ~זקתן על אותן שנעמיד ה~וליןשנאסרו

~~~~
 לדון שייך לא כאן נמי

 הוא גרשום דרבינו ~~רם דאיסור נתפוסאם ומש''~ כנ"ל' ~זק~ בכ~
 גרשום רבינו תיקן אם ספק וישדרבנן'

 א~
 במקום

 בכאן שייך דלא כון דרבנן' ספיקא ~שוב שפירמצו~'
 מדיןלדון

 ~ובז~ ~זק~
 עירובין ~תוספות דברי נבין

~ד~
 א"ר ד''ה ל"ה)

 ירמי~
 ואי וז"ל' כו'

 ~ו~
 אמרינן

 ~ש''ס לי~ ~שיב לא עירב שלאד~זקה
 אתי ~זק~

 שיש לומר שייך דלא הסברא וז~ו ע''ש' עכ''לשפיר'
 גופו' על ~שתנות תשיב דלא כיון לילך' לו שאסור~זקה
 ועיין אסור. עירב לא ואם לילך לו מותר ~ירב אםרק
 ~לכה פט''ז אישות הלכות ~מלך בדרך שכתבתימה

כ"~
 כריתות תוספות ועיין ~קצר. בפירוש

 ~ד~
 י''ז)

ד"~
 ~תיעות' בשתי נמי רישא ~תיכות בשתי מדסיפא

 דאיקבע שבת מוצאי של ~שמשות בבין מיירישכ'
 ~שיב לא התם אך צ''ע' דרכינו ולפי ע"ש.איסורא
 בזה). ל~עמיק ויש איסורא' איקבע רק איסוראאת~זק

~~~~
 לדון שיש אמרתי העיון לא~ר

 מה לפי בז~
 א' סי' א~''ע בש''עשמבואר

 דא~
 קודם

 אלא לישא שלא שנ~גו במקום גרשום דרבינו~~רם
 אשתו' על א~רת אשה לישא רשאי אינו א~ת'אשה
 ~נימוק''י מדברי נובע ש~דין ט''ו ס''ק ב~~מוע"ש
 דאומדנא בטעמושמסיים

 דמוכ~
 דהכ דאדעתא ~וא

 ~~ לי~'אינסובא
 גמל. לעשות רשאי שאינו כ~מר

 ומעתהעכ"ד.
 קש~ לכאור~

 ~~רם תקנת לא~ר
 אנסיבא שבודאי גרשוםדרבינו

 מה דהכ' אדעתא לי~
 או מצוה במקום ~ל גרשום דרבינו ~~רם אינסתפקו

 ~אלא'
 א~

 מ"מ גרשום' דרבינו ה~רם ~ל לא אם

יהי~
 לה שנשתעבד ~שעבוד משום א~רת לישא אסור
 על~~. א~רת ישא שלא ד~כ אדעתא ~הדאנסבא

~~~~~
 במקום דוקא שנשתעבד אומדנא שיש לומר
 שלא במקום אבל גרשום' דרבינו ה~רםש~ל

 וע~ה י~ול. לא שעבודו גם גרשום דרבינו ~~רםי~ול
 ספק ~וי גרשום' דרבינו ה~רם ~ל אם ספקשיש

 או עלי~' א~רת ישא שלא שעבודו ~ל אםבאומדנא
 ~שיעבוד. ~ל לא דכ~''ג אומדנא שישאפשר

~~~~~
 ל~ומרא למיזל לן אית ב~אומדנא ספק שיש
 כסבר~ ~שעבוד'ש~ל

 ב"ב ~רא"ש
 ~ד~

קמ''~
 מרע שכיב דאמרינן הא גבי כ"א) אות ע"ב

 שמא ~יישינן ~וזר אינו ועמד לא~ר נכסיו כלשכתב
 נכסים לויש

 ד~יישינן והא וז''ל הוא וכ' הים' במדינ~
 כאן דיש משום טעמא היינו ממונא' ואפוקימספיקא
 ~וא אומדנא דמ~מת אלא בקנין' גמור~מתנ~

 אלא אמרינן לא אומדנא ו~אי ~וזר' עמד אםדאמרינן
 מתנ~ ד~וי בודאי לן דבריר~יכא

 אבל נכסיו' בכל
 לקמן דעתו וכן אומדנא. אמרינן לא לן דמספקא~יכא
 וכון וז"ל' וכ' נכסיו כל ~מקדיש גבי כ"ג)~אות
 לא' או אומדנא ~כא שייך אי לן מספקא בתיקודסלקו
 ש~ילק' ו~~ילוק ו~~פקר ~הקדש מבטלין שאיןיראה
 אומדנא לן דברור ~יכי אלא מעשיו מבטליןשאין

 עכ"ד. לעיל'כדפירשתי

~~~~~
 בודאי' ~וא עליה א~רת ישא שלא שהשיעבוד

 שבמקום נאמר שאם ש~ספקרק
 מצו~

 תיקן לא
 אומדנא דיש לומר לן דאית ה"ה גרשום'רבינו

 ב~אומדנא ספק שיש וכיון ~שיעבוד' ~ל לאדבכ~"ג
 (ועיין ל~ומרא למיזל לןאית

 בפ''~
 תרומות מ~ל'

הכ''ד
 בדרך שם ~רמב"ם דברי בישוב שכתבתי מ~

ז~).

~~~~
 בעובדא ד~תם ל~לק' מקום שיש נתיישבתי
ד~רא''ש

 שמעש~
 והספק בודאי' הוא ~מתנה

 זה ~כא אבל המתנה. לבטל שבא ~אומדנא עלהוא
 א~רת ישא שלא לה שנשתעבד אומ~םשאנו

 מצד ג''כ ~וא לי~' אינסבא דהכ דאדעתאמשום עלי~
 לו' נשאת ד~כ דאדעתא אמדינן שאנו ~דעתאומדן
 נשתעבד לא שמא ב~שעבוד ספק שיש ~שובא"כ

 במקום אבל גרשום' דרבינו ~~רם שי~ול במקוםרק ל~
 לא שעבודו גם גרשום דרבינו ~~רם י~ול לא אםמצוה
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 דומה ו~נויתחיל'
 ~דב~

 מה (וע~ן הנ''ל הרא''ש
 שא~ה מה~' בפ"חשכתבתי

 ופקדו~
 ה"ח~.

~~~
 ובשבועה בא~ה כתב חתמה אשר בדבר

 מאת נגזר אשר את ר~תי מרצונה'גט שתקב~
 דכון בהשבועה' ממש שא~ן הנ"ל' ז''ל הגאוןהרב ~~

 שנשבע דמי ד' סעיף ק~"ד סי' אה"ע בש"עדמבואר
 נחשב יהיה ש~א ~י השבועה ~ו דמתי~ן גט~תת
 שאמרו מה לפי ומעתה השבועה. מחמת לגרשאונס
 שעברדמי

 ע~
 וגירש גרשום דרבינו החרם

 בע~
 כרחה

 אם אף הגט מועיל יהיה לא וא"כ גט' ~נודב~עבד
 ומעתה אונס' יתשב השבועה דאונס כפיה' ב~אתקב~ו
 יהיה לא שהגטכון

 מועי~
 להשבועה' מקום אין

 הואשהשבועה
 שתקב~

 דב~ו תו~ן ע''כ ~שר' הגט
 אמרתי עמדי כן לא אנכ כ ~ען נוגה.המפיקים

 לי. ~רווחאשיחה

~~~~~~
 ~חול' מקום השבועה מצאה ש~א דב~ו לפי
 באמת אמנם שוא. שבועת חשש ישא''כ

 ~הבין צ~ך דלכאורה הענ~נים' בין לחלק יש~פענ"ד
 אונס הא השבועה' מחמת כאנוס דחשוב אמ~נןאמאי
 בש''ס כמבואר ~רצון יחשב התורה חק מפאתשהוא
 (דףב''ב

 מ"ח~
 דמחמת ~הוציא אותו שכופין א~ו גבי

 לשמועדמצוה
 ~דב~

 וה''נ ~רצו~' יחשב חכמים
 שוב שבועתו מחמת ~גרששמח~יב ז~

 ה~
 מפאת חיוב

 סימן ~קמן שכתבתי מה (עיין לרצון ~חשבהתורה
 דב~ ש~באתי שא~ה' בתשובתמ"ח

 גי~ן תורת הספר
 ע''ש). בזה'שעמד

~~
 דהא שם התוספות כתבו דהא נכו~' הדבר באמת
 עד אותו מכופין זבינא זביני' וזבין דת~והדי~פינן
 אף גט' דגבי א~ רוצהשיאמר

 דה~
 דכון ~היב' ת~יוה

 לעשותשמח~ב
 ה~

 דת~יוה דהא והענין מכר. כמו
 למגן ש~ו שהוא דבר נותן שהוא דכון מהני לא~היב
 תליוה אבל מהני' לא כפיהע"י

 וזבי~
 שהוא כון

 ש~ו ד~י ב~ב~ת אף ~מכור רוצה ש~נו רקהתש~ומין מקב~
 נותן שה~ן היכ ומעתה מה~. מש''ה כופיהו' זהועל

 וה~ רשותו' מתחת דבר שום נותן ~נושיגרש
 רק

כפ~עת
 חו~

 מו~~. מש"ה
 אב~

 ~נו הגירושין מצד אם
 א''כ לגרש' שנשבע רק ~גרשמח~ב

 ה~
 זו שבועתו

 מתחת יצאה זו אשה דהא ~היב' תליוה וחשובכפיותו
 תשלום שום בלירשותו

 גמו~
 שבועה' האונס מחמת רק

 דה~ ~ן שלא לכפ~ה~חשב
 ~היב. תליוה

~~~~
 ~א וזבין ת~וה אם דאף דאמ~נן ד~מאי

 ה~
 חכמים דברי לשמוע דמצוה מחמת מ"מזביני

 דאדם הרמב"ם רבינו הסביר כבר וכאשר לרצון'יחשב
 נפשוברצון

 חפ~
 הת~ר~ רצון לעשות

 מניעת לו שיש רק
 ו~אחר המונעתו'היצר

 שעש~
 לרצון עשייתו חשוב

 בחנם ש~ו את לתת התורה רצון אם אף א''כגמור.
 לדחות דרצו למאי זהו אמנם ~רצון' דחשוב מהניג"כ

 ~א וזבין ת~~הד~עולם
 דמצוה דמשום רק זביני' ה~

לשמוע
 דב~

 אב~ ~רצון' יחשב חכמים
 ~מה

 ~א מצוה דכפיית י''ל שפיר זבינא' זביני וזביןדת~~ה דקי''~
 והוי מכר כמו הוי לגרש שמחו~ב שזה רק לרצון'חשיב
 וזבין.תל~ה

 אב~
 מח~ב אינו הדין דמצד שבועה גבי

 י"~לגרש'
 ~היב. כת~יוה דחשוב

~~~~~
 אי דאף מעיקרא דס"ד ~מה דאף לי נראה
 דמצוה מחמת הכא זביני הוי ~א וזביןת~וה

לשמוע
 לדב~

 דמצד היכ ש~ך זה לרצון' חשוב חכמים
 חכמיםמצות

 מוט~
 דחשוב אמ~נן בזה לגרשה' עליו

 הרמב''ם וכסברת ח~מים' רצון שממלא ותענוגלרצון
 מחמת רק הוא שכופיהו עד לגרש מרוצה שאינודזה
 ב~ב ומגרש ב~בו גמר ~וא כן שעשה ו~אחר הרעיצרו
 מצד ~גרש מח~ב היה ש~א זה אבל גמור. וברצוןשלם
 לגרש החיוב ע~יו חל שנשבע שאחר רק חכמים'מצות
 ברצון הוא שבאמת אם אף אמ~נן אז שבועתו'לקיים
 אך מרצונו. מגרש הוא וכעת התורה מצות ~קייםנפשו
 השבועה מחמת רק הוא לגרש' רצונו שנעשהזה

 מתי~ן ומש"ה אנסו' שהשבועה חשוב א''כשנשב~'
 עצמה על האונס הביאה שהיא שמחמת רקשבועתו'

 שהביא ק~''ד סי' אה"ע בב"י עיין אונס' חשוב זהאם

 הרשב''~דב~
 ע''ש~.

~~
 אב~ ~גרש' אותו כפו באם ש~ך ~ה

 כפיות אם
 גט שתקבל אנוסה חשיבה שהיא הואהשבועה

 מאור גרשום שרבינו דאמ~נן אף שבועתה'מחמת
 שגט וכמו כחו' כמו כחה ~פות מ~ותיו השוההגו~ה
מ~ושה

 כ~ פסו~
 אותה כפו אם

 פסו~
 בדיעבד' הגט



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~
 בעלה על שיעבוד או קנין לה שיש לומר שייך לאאמנם
 אפשר אי שזה כרחה' בעל לגרשה יכול יהיהשלא

 עליה אחרת ישא שלא שע~ן הנימוק''י לדעתשאפילו
 יכול יהיה שלא לענין אבל דהכ' אדעתא שנשאהי"ל

 השתעבדות לה שיש לומר שייך לא כרחה בעללגרשה
 כן מתנה אם אף דהא כרחה' בעל לגרשה שלאעליו

 שחשוב מו~ל' אינובפירוש
 שמתנ~

 מן דבר לעקור
 בספר ועיין לגרשה. בידו התורה שמדין כוןהתורה'
 על שתמה סק''א ל''ח סי' אה''ע ש''ע על מאירביח

דב~
 לגרשה' מחויב שיהיה מתנה באם הרשב''א

 בעל שמ~נא כון התורה מן דבר לעקור מתנהדחשוב
 מהל' פ''ו המלך דרך ~ועיין לרצונו אלא מגרשאינו
 לגרשה שלא מוזהר שהוא רק בזה)' שהארכחיאישות
 ורבינו גרשום' דרבינו החרם איסור מחמת דעתהבלא

 יהיה לא בדיעבד שאף תקנתו חיזק כך כלגרשום
 ו~מצינו גרשום' דרבינו החרם על כשעברמועיל

 לאעביד ד~
 מה~

 דרבנן. באיסור אף

~''~
 נאמר אם אף הגט' שתקבל נשבעת היא אם אף

 יחשב השבועה מחמת הגט שתקבל זושקבלה
 שלה זכות שום מפסדת ש~נה כון בכך מהלאונס'
 שוב השבועה' אונסמחמת

 ה~
 דכמו וזבין' תליוה

 ולא יגרשה שלא זה זכות לו שאין לגרששמח~יב ~
 ה''נ וזבין, תליוה דחשוב לגרש אותו שכופין במהזכותו הפס~

 אף כרחה' בעל לגרשה ש~א זכות שום לה ש~ןהאשה
 כתליוה חשוב לאונס יחשב השבועה דמחמת נאמראם
 שייך דלא השבועה חלה ושוב הגט' כשר ושפירוזבין
 דעתה' בלא לגרשה שלא זכות לה שיש דחשובלומר
 לגרשה ~כול עליו ~שתעבדות שום לה אין זכוחהשמצד
 גרשום' דרבינו החרם אזהרת חל שעליו רק כרחה'בעל

 ~היב. כתליוה חשיב לאמש''ה

~~
 ואען לחול' מקום להשבועה שאין אחזה שאני מה

 קט"ו סי' שמואל הבית דברי לפי ד~הואומר
 שנשבעה דבזה הא' דב~ם' שני מכח דבא נראהסק~ז
 שהחרם וכון גרשום' דרבינו החרם כמוחלתחשובה
 הב' וטעם למחול. יכולה לטובתה הוא גרשוםדרבינו
 דת על כעוברת חשובה השבועה' על שעברהדכון

 כרחה. בעל לגרשהשב~ו

~~~~
 (~רק לח"מ עיין כמוחלת' דחשיבא הא' טעם
 הראשונים שיטוח הביא ה"א) ~שוח מהל'ט"ו

 כל רק מחילה' מועיל אינו הגוף צער שהוא עונהדעל
 ענין ש~ך איך וגם לחזור' יכולה תובעת שהיאזמן

 איסור עליו שחל גרשום' דרבינו החרם עלמחילה
 לומר ~כול מחילה' ע~ן לומר שייך תקנה עלהחרם'
 לא עליו שחל החרם על אבל חכמים' בתקנח איפשיאי
 שהביא כ"ד) ~דף נד~ם בר"ן ועיין מחילה. ע~ןשייך

דב~
 לומר שייך מעשה במקום דדוקא הרשב"א

 היה ממנו מקבל היה אם שאף שכון התקבלתי'כאלו ה~~
 כאלו ה~ני לומר יכול מעכשיו אף לו' להחזיריכול

 אבל לי' למה מטרתא דאפוכ והחזרתיךהתקבלתי
 שייך ואיך ע''ש' הכ לומר שייך לא כו' מעשהבביטול
 גרשום. דרבינו החרם איסור לע~ן מחילה עניןלומר

~~~
 ל"ו סי' חאה''ע ה~"ם בתשו' שכתב מה לפי

 בחורת היה מעיקרא גרשום דרבינודהחרם
 וכון ע''ש' גזירתו על העובר ~ל הח~ם ואח"כתקנה
 בהתקנה אפשי אי לומר דיכולה לומר יש התקנהשעל
 דאף אינו דזה גרשום' דרבינו החרם חל לאמ~לא
 לק~ם הסייג מחמת היה גרשום דרבינושהחרם
 דרבינו החרם מ''מ חקנתה' מוחלת ועתההתקנה
 סברא שיש מצוה במקום דמה במקומו. נשארגרשום
 אפ''ה הגולה מאור גרשום רבינו תיקן שלאלומר
 כל להתיר' בידינו אין בהחרם פרט שלא כוןאמ~נן
 החרם תמחול שאם בהחרם פרט שלא בכה"גשכן
 יועיל ולא גרשום דרבינו החרם חל שפיר רשאי'שיהיה

מחילה.

~~~~~
 דחשובה שמואל הבית שכתב הב'לטעם
 מרצונה' גט תקבל לא אם דת עלכעוברת
 כרחה. בעל לגרשה רשאי יהיהושוב

~~~~
 דב~ פי על לומר לפענ''ד

 ~דף נד~ם הר"ן
 ה~ דאביי דביתהו דאמ~נן הא גביכ''ג)

 לה
 כו' לקריבה אמרה והיא לק~באי אמר הוא ברתאהאי
 אלו א"ל דר"י לקמיהאתא

 ה~
 על דעברת ~עית

 לא' אמר אדרתה' מי לק~בה ליה ומינסבהדעתך
 ר"י.וש~'

 והתניא אין ומשנינן כה''ג' ש~ ו~ ופרכנ~



~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~  וא''ח וז"ל שם ~ר"ן ו~קשהכו'.
 ומ~

 מתמ~ינן
 ~כ ש~א ומימעיקרא

 ומ~
 ז~זין לנדרי זו בין

 מאליו מוחר ש~נדר לו~ר לי~ ~~ אדרב~דמחני''
 דנד~ דמי דלא ~''ל דמחניחין,כ~נך

 דמתני' ז~זין
 של דעחו ולא ~סלע מן לו יפחוח שלא מוכר שלדעחו ~י~ לא שלעולם ש~ן' לוקח ושל מוכר של ולבו פיואין
 אבל ש~' ~כ משום ~שקל על לו יוסיף שלאלוקח

 הי~דעחו ז~
 וכ ודעחו' חנאו על חעבור אם להדירה

 לאו גוונא~אי
 נד~

 פתח דאיכא אלא מיק~' זריזין
שאלו

 הי~
 מדירה' ~י~ לא דעחו על שתעבור יודע

עכ''ד.

~~~~~
 טעות דחשוב לומר שייך לא דבאמת דאף

 דעתו על שתעבור יודע ~יה שאלוב~נדר
שלא

 בזה ~וא שנדרו בפירוש אומר ש~רי מדירה' הי~
 שאנן רק נדרו' שתחול דעתו על חעבור שאם~אופן
 שמחמתאמ~נן

 על תעבור שלא בדעתו סמוך שהי~
דב~ו

 מש''~
 הסכם

 לאסר~
 אם אבל תעבור' אם

 ז~ שי~י~ באמתיודע הי~
 לא דב~ו על שתעבור באופן

 פתח. שפיר וחשוב מדיר~'היה

~~
 שחחמה ש~א לפנינו ידוע ~לא בנד''ד י"ל ~"נ

עצמ~
 מאד שרוצית מחמת ~וא הכחב' על

 בלבב~ ודומ~ עמ~'שיחפייס
 אולי שנים השני שבעבור

 יתפייס אפשר או בטן' פרי ל~ ~תן עליה ~שי''תירחם
 ואלו עמ~' לדור~תרצה

 ~ית~
 שנים שני שאחר יודעח

 ל~ י~י~לא
 לדור ירצה לא ו~בעל בנים

 עמ~
 ויכופה

 לא גט'לקבל
 ~ית~

 לא ~כתב שבלעדי ~כתב' חותמת
 גמור' כפתח חשוב שוב לגרש~. לו מתי~ן ~ב''דהיה

 ~אומדנא. מצדומתירין

~~~
 ק''י) (דף קמא בבא בתוספות שמבואר

 ד"~
דאדעת~

 לא דהכ
 וא''ת וז''ל שכ' נפש~' קדש~

אדם
 שקנ~

 ~מקח יבטל ונתקלקל דבר שום מחבירו
 בלוקח לאו דהתם ~''ל קנ~' לא דהכד~עתא

 רוצה ~יה לא ש~וא ו~כא עכ"ד. כו' ד~כיאדעתא לי~ אקני ומוכר מוכר' בדעת כן כמו אלא מילתאתליא לחודי~
 כן אם ~ז~' כתב לו תחתום אם בלתי עמדהל~תפייס
חשוב

 אומדנא. אמ~נן דלא דעות בשני כתול~

 נרא~~~
 חבירו' לחועלח שנדר אף נדר דלענין ברור
 נודר שי~יה בלחי עמדו מסכם ~י~ לאוחבירו

 דלא ל~חיר' ובידינו פחח שפיר חשוב בכ~"ג מ''מלו'
חשיב

 רכ''ח סי' יו"ד בש"ע וע~ן דעוח. בשני כחול~
 בשביל חבירו דעח על שנדר בנדר דאף כ'סעיף

 דעחו בלא לו החירו בדיע~ד אם לו'שעשה טוב~
 כבר החר~' ~וי דלא שם אומרים דיש ואף~חר~. ד~~

 בז~הארכחי
 רק עצמו ~וחר אם דוקא דזה בחשובה

 חרט~ע"י
 פחח ע''י ~וחר אם אבל לבד' דמעיקרא

ומחשיבו
 שפיר טעוח' לנד~

~~ 
 ואף ~חר~.

 ובנדר אומדנא' מדין ~וא פחח ע''י ~נדרשמתי~ן דז~
 חשוב חבירולתועלת

 אמרינן דלא דעוח בשני כתול~
 ואף להתיר. דבידינו פתח שפיר חשוב מ''מאומדנא'
 הסבראשבע~ם

 נרא~
 במקח דדוקא הוא שכן לפענ"ד

 שתול~ דכון לומר שייך חבירו לביןשבינ~
 בדעת גם

 ~יה לא שחבירו אומדנא אמרינן לאחבירו
 מתרצ~

 זולח
 רק ~נודר שהוא בנדר אבל ז~' לס~ק עצמושיכניס
 מכל לדעתו. נדר ~וא טובה' מחבירו שקיבלשמחמח
 ~י~ לא כך אחר אונס שי~י~ יודע ~י~ אילומקום
 דאביי' דביתהו גבי כמו מתירין אנו וש~ירנודר'
 שעל בפירוש שאומר אף פחח שפירדחשוב

 ז~
 האופן

נדר.

~~~
 לנו נמצא

 בז~
 המ~רי''ט קושית לישב סלולה דרך

 על וסוער ש~ולך כ''ו) סי' שני חלק(בתשובותיו
 אין פתח ע''י ~ניתר דנדר שפוסק ז"ל אביו~מבי''ט
 ומדין טעות לנדרי דמחש~ו מדאורייתא' חכםצריך

 שהבאחי. התוספות כסברתאומדנא
 ותמ~

 ~מה~''ט
 פותחין אין למ"דדא"כ

 דעל חכם' ל~תרת מקום אין פוחחין, איןדמעיקרא בחרט~ ואף בחרט~
 אין פתח ו~לא מדאורייתא' חכם צ~ך אין פתחידי

 דנודר דבכ~"ג יתישב' דברינו ולפי ע''ש.מתי~ן
 ~נדר בעיקר טעות לקרותו שייך דאין חבירולטובת
 דעוח בשני כחולה חשוב ד~א אומדנא' מטעםד~וא
 אין למ''ד ואף כפתח' דחשוב להתיר חכם ב~דיש ואפ''~ ~נ"ל' ~תוספות כסברת אומדנא אמ~נןדלא

פותחין
 בחרט~

 הכא
 חשי~

 שפיר' ומתירין כפתח
 מהל' בפ"ו ועיין ~תור~. מן חכם ל~חרת מקוםונמצא



~ ~ ~
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 הנ''ל ~מהרי''ט קושית ג"כ שישבתי הי''בשבועות
 קצת. אתרבאופן

~~~
 שמודית בהכתב שכתוב כיון ~יתר. למצוא יש

שנשבע~
 אנפשיה דשוי' מטעם ורק מכבר

תתיכ~
 אמתלא מועיל שוב א''כ על~' אתינא דאיסורא

 שידורברצונה ש~י~ לפי רק נשבע~' לא באמת שנשבעת שהודיתשזה
 עמ~

 תתמה לפיכך
 שנשבעה' עצמ~

 בעצמו הוא כאשר נשבעה לאובאמת
 ~וד~

 שלא

 רק בפועל'נשבע~
 עצמ~ שתתמ~

 ושפיר ~כתב על
 שעשה טבת גבי א' סי' יו''ד ב''ת ועיין אמתלא.מועיל
 על דאף כבש בראשסימן

 מעש~
 כזו אמתלא מועיל

 שמיישב שם עיין אתר' בענין באפשרי היה שלאכון
 וכ~ נד~ בגדי דל~שהמהך

 סימן יו"ד בש"ך הוא

 ערוך שולתן וע~ןקפ''ה'
 יור~

 סעיף רל"ב סימן דעה
 אתר ואומר שנשבע בו והודה שטר עליו כתב דאםי~'ב
 נאמן' שנשבע' אמר למה טעם ונותן נשבע שלאכך

ע"ש.

 מ~ לפידפסקא'~~~~~
 בכל כמעט שמבואר

 שבזמןהאתרונים
 הז~

 ~תרם מתירין אין
 גרשוםדרבינו

 בש~~
 דישיבת ילד~' ולא שנים עשר

 ותליל~ תליל~ ~מנין' מן אינ~תו''ל
 מדבריהם. לנטות

 לגט ל~זדקק רשאין מקום בשום ועדים ~סופרואין
 על דאף כ''ב) (דף ע"ז ~תוספות סברת כידועכזה'
 ד~א דאורייתא' הוא עור דלפני האיסור דרבנן'עבירה
 מנתת בספר ועיין באיסור, שמכשילו מכשולתשוב

 מצו~תינוך
 רל"ב

 בקומ~
 מנת~.

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

~~~~
 ולא שנים כ"ג ערך אשתו עם שדר במי שאלתו
 אתר שנים ט' ד~יינו בזש"ק' להבנותז~ו
 כמ~ ותי זכר בן ילדההנשואין

 ~ט' ואתר ומת' תדשים
 ~נ"ל מזמןשנים

 הפיל~
 שנים שתי עבור ואתר נפל.

 יעבור שבאם כתבעשו
 שנ~

 ביני~ם שעשו מזמן ומתצה
 תמאן ואם פטו~ן' גט מאתו לקבל עצמהמתייבת
 עצמה אוסרת אז' הגטלקבל

 אם וכן בקונם' לבעל~
 לתת בעלהיעכב

 הנשים בכל יאסר אזי ברצונה גט ל~
 בקונם.שבעולם

 הז~~~~~~
 עבור תתם ואתד ~בעל' עצמו תתם
 ~מכתב קיימו ע~ם ושני במס"קהאשה

וכתבו~
 ~איש עצמן' תתמו הת~''מ עדים בפנינו

 ממש עצמו ידבתתימת
 עלי~ם וקבלו במס''ק' והאש~

 וקבלו הנ"ל לפניהם וקראנו ~טוב ברצונם ~נ''ל כלאת
 ~נ~ל. לפי בקונםעלי~ם

~~~~
 רצתה לא ~נקצב הזמן עבור

 האש~
 הגט לקבל

והלכ~
 אל מאתו

 משפתת~
 שיש ~קונם בעבור

 וטוענתעליה'
 שברצונ~

 פי על הקונם עצמם שיתירו
דין

 תור~
 אפשר שאי טוען ו~בעל יתדיו' ידורו למען

 שבאמת לפי נדרה' ש~קים ו~קמתו נדרו ל~תירלפניו
 בעבור עליו שנמאסת טוען גם בנדרו' מתתרטאינו

 בעקב~. הכרוך ~נדרתשש

 אותו ל~תיר ל~צטרף מקום אמצא לא אנכ~~~~~.
 ד~א אתרת' לישא ולא כרתה בעל לגרשלא

 דאם במתני' ס"ד דף יבמות בש''סמבואר
 עבר לא ו~רי שהפילה' משעהמונין ~פיל~

 עולין אינם יתד דרים שאינם והשנים שנים' איזה אםכ ש~פיל~ משע~

 סי''א. קנ''ד סי' א~ע''ז בש"ע כמבואר לתשבון'ל~
 לפלפל עוד לנו איןומעתה

 בז~
 דרבינו ~תרם תל אם

 כון כלל מצוה תשיב לא דעוד מצוה' במקוםגרשום
 בתשו' שמבואר בפרט שנים' י' של הזמן כלה לאשעוד

 נודע בתשובות~אתרונים
 ביהוד~

 אהע''ז תלק קמא



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  עשר בשהה שכופה מי שמענו לא הזה דבזמן א'סי'

 ק''ב. סי' אהע''ז חלק במהד''ת גם וע"ששנים'

~~~~~~~
 עם שפלפלתי שנים כמה שזה

 ~~~~ו"~

 והיה ~~"~' ~~~~~ ~~~ו~~~~ו~
 על כרחה בעל לגרש לפניו שבא אחד במעשהדעחו
 לא כרחה בעל לגרש לו אסור הדין מן שבאםחנ~'
 מטעם לו מותרח ותהיה אחרח ישא ואח''כ גט'יהיה

ספ~
 כרחה בעל לגרש שמותר הדין מן דאם ספיקא

 כרחה בעל לגרשה היה אסור ואם כשר' הגט היהא"כ
 דיש כון נשים' ב' לישא לו מותר שמא הגט' היהולא
 לישא והתירו כרחה בעל לגרש שאסרו מחבריםלהקת

 נשים.ב'

 מאור גרשום רבינו תקנת דעיקר כון ~ו~~~~~~
 כזה גט לה יתן אם לטובתה' היתההגולה

 לינשא' אסורה שתהיה יותר ביה אג~א היא תהאאזי
 אםומעתה

 נאמ~
 לגרש יותר שטוב

 בע~
 היינו כרחה'

 שתהיה כזה באופן שיגרשה אבל שיתירה' ~ישיגרשה
 לא כזה שגט ואפשר רשאי. אינו ב~אי ביה'אג~א
 דה~יועיל'

 דאין ח~כ' ימי כל ~ן תשחי שלא כאומר
 זמן שיהיה דבעינן פ"ג)' דף גיטין (ש''ס כ~חותזה

 והכא כלל' בו אגידא תהיה שלא ~ח~וטין אותהשיתיר
 ואם להנשא' שאסורה ביה אג~א ספק מחמת שרקאף
 ומותרח גט הגט כרחה בעל לגרש שמותר הדיןמן

 כריתוח. זה ואין ביה שאג~א חשוב מ"מ ג"כ'להנשא

~~~~~
 שהביא ה"י גירושין מה~' פ''ח במ~''מ

 שאין דאף נד~ם' לענין נ''א סי' הר''ןתשו' דב~ ש~
 בספק הנדר' ח~ות שיחול ק~ם הנדרמתי~ן

 ~י הנדרחלות מיק~
 העמו~ה. סברתו ע"ש ~התיר' שיוכ~

 ~א מספק ביה שאג~א דהיכ לומר לן אית כןוכמו
ה~

 כריתות.

~~~
 מבורר דאינו דכון ברירה' מדין זה בגט לדון יש
 דלכ"ע ~התברר' סופו אין וגם כלל הגט יחולאם

 שם בר''ן הובא גיטין הרמב''ן ~שיטת ואף ב~רה.אין
 דב~ם שני על מתנה אם דדוקא כ''ה)~דף

 ח~~
 אב~בב~רה'

 מתנה אם
 ע~

 לא אם יהיה אם א' דבר
 ב~א לגרש ב~ו אם דוקא זה בב~רה' ת~~יהיה'

 תנ~

 שמואל הבית לשיטח לדון יש כאן אבל חנאי'והתנה
 בעל לגרש ש~ן הדין שמן דבמ~ום סקי"ב קי''טסי'

 לא וגירש ועברכרחה
 ה~

 חלות עצם א"כ בדיעבד' גט
הגט

 ~החיר יותר שטוב הדין מן שאם בב~רה' חל~
 בדיעבד אף כרחה בעל לגרש להתיר ולא אחרת~שא
 אף ומש"ה לחלוטין~ לגרשה ירצה אם אף גט יהיהלא
 מלישא כרחה בעל לגרש יותר שטוב ~ן מן באמתאם

 הרמב"ן דאף נתברר ~א הגט שעצם חשובאחרת'
 ב~רה. דאיןמודה

~~~~
 ל"ז) ~דף עירובין בש''ס דאמרינן למה דומה זה

 נעלם מאתנו שרק כון דהיינו חכם' באוכבר
 גבי החם שייך דזה ברירה. בגדר נכנס ~נוה~יעה
 ~מזרח חכם יבא אם דאמרעירוב

 עירו~
 למזרח

 ~ש כון חכם בא דכשכבר למערב' עירובי~מערב

באפש~
 בדין ~דון שייך לא אז בא' מקום באיזה לדעת

ב~רה.
 אב~

 הדין ~ברר באפש~י שאין דדינא בספיקא
 ה~ מי'עם

 (דף יבמות בחוספות דאמ~נן מה כ~ן
 זה אין דהכא וז"ל' ~מפרע מילתא איג~אי ד''ה~"ה)
 לידע אפשר דאי עבשיו' להתברר רא~הספק

 מי' עם ה~ן נדע לא שלעולם בכאן בפרטהעתידות'
 ה"ג גירושין מהל' פ"ו במל''מ ועיין שם. בנמ''יועיין
 בפרט ~הא~ך יש והרבה החו~~' פ' דב~ש ודעד''ה

 מקומו. כאן ואיןזה

~~~
 ~~~ו~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו' מצאתי
~~~~~~"~~ 

 עצה שכתב י''ד' סי' ח''ש הנ''ל
 עשרה מפי יתברר כ~ר שיהיה שיתנה שכתב רקזו'

תלמ~
 ע~ו קשה יהיה שלא לנו וירוח שבדור' חכמים

 והגאון כ~תות. יהיה שלאמדין
 ~~ו~ ~ו~~ ~ו"~

~~~~
 ז''ל והוא ב~רה' מדין עליו השיג מלבוב אבד"ק

 בארוכה. לוהשיב

~~~
 הכתב על עצמן שחתמו ~מה עצמינו נעתיק
 ד~שיטת העיר ומעכ''ת קונם'ב~סור

 בכתב דשבועההאומרים
 ה~

 דכתיבה משום שבועה
 רק עצמה חתמה שלא ואף~בור'

 במס''~
 ודעת

 ד"ה י"א) ~נזירהתוספות
 דה~

 שכחוב מה על מתנה
 הטעם התם שליח~ ע"י מועיל אינו דנזירות כו'בתורה
משום

 מי~ דה~
 ו~א

 אב~ לש~יח' מימס~
 בכחב שבועה



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 מדין עבורו חבירו כתיבת מועיל שפיר מעשהשהוא
שליחות.

 לא~~~~
 כ~

 שבועה דמועיל מה נראה דבאמת ידמה'
בכתב

 א~
 משום רק ~יבור' לאו דכתיבה

 לנדור' שרצונו מחשבתו ניכר ~ו כתיבתדמחמת
 שהתורה רק לבו במחשבת הוא הנדר עיקרדבאמת
 פיו שמדיבור שבעינן דהיינו בשפתים' לבטאכתבה
 לנו ואין בשפתיו יבטא לא דאם לבו' מחשבתיתגלה
 לבו מחשבת עלהוכחה

 ה~
 ואינם שבלב ~ב~ם

 מעשה ע"י ניכר שג''כ בכתיבה ומש''הדב~ם'
 ב') ~דף נד~ם התוספות וכסברת ה~' לבומחשבת
 חכמים שתקנו כון י"ל ועוד ו~''ל שכ' כנו~' כלד''ה
 הנ~ר כוונת לישנא'הני

 ע~
 בלבו וגמר גמור נדר

 ~''ש. הנדר כעיקרלעשותו

~~~~~~~
 כוונתם להבין צ~ך

 א~
 שכוונת ניכר אם

 בשפתיו' שיבטא בעינן הא גמור לנדרלבו
 זהו אך כלל' ביט~ חשיב לא לשון אינו באמתואם

 ביט~ ע"י שניכר שכון ביארנו אשרהסברא
 מחשבת זו

 סי' יו''ד חלק החת''ס כוונת יהיה וזה מה~. שפירלבו
 שהאדם לענין דודאי יע~ב' החק סברת שהסביררכ"ז
 דכתיבה פשוט כו' דבר שום עצמו על לקייםרוצה
 אמר דרחמנא הוא נהפוך א"כ כו'' מדיבורעדיף
 שכן מכל נתחייב בעלמא בשפתים לבטא רקאפילו
 כשמוציא ומה דהשתא דעדי~'בכותב

 הרהו~
 ע''י לבו

 כשהוציאם שכן מכל יחל' ולא לק~מו מתחייב פיודיבור
 בכתב' שבועה דמועיל דעיקר מבואר ע''ש. כתיבהע"י

 מחשבתו. על מגלה דהכתיבההוא

~~~~~~
 זו

 יתור~
 לשיטת שהקשה שם החת''ס קושית

 בשם שכתב ולוה מלוה מהל' פ"דהמל"מ
 שיש לאו הו"ל מעשה שום בו ששייך דכל החינוךספר
 מעשהבו

 ולוקי~

 שבועה קשה א''כ מעשה' בלא אפילו
 תמורה בש''ס אמ~נן ואמאי כתיבה' ע''י אפשרנמי

~ד~
 מימר תיתני לא לתנא דאמר יוחנן ר' ע"א) ג'
 נשבע תיתני לא הול''ל ה"נ מעשה' איתעבדדבדיבורו

שה~
 מה ולפי מעשה. עביד בכתיבתו

 רק לבו מחשבת שניכר הוא השבועה חלותדעיקר שהסבר~
 ~כון לבו' מחשבת ע"י ~כר שיהיה פעולה איזהדב~נן

 ה~סור שעיקר כון מעשה' בו שאין לאו חשובשכן
 לבו. במחשבתהוא

~~~~~
 דכון ~ו' סברא ש~ך ג"כ שליח ע''י לענין
 במחשבה' הוא הנדר או השבועהשעיקר

 לש~ח' נמסרה לאוהמחשבה
 א~

 על מגלה שהכתיבה
 שיכתוב הכתיבה לשליח למסור שייך לאהמחשבה
 המחשבה ה~א השבועה שעיקר כוןבשליחותו'

 לשליח. נמסרה לאוהמחשבה

~~~
 שכתיבתו שכון שנאמר שכמו לומר מקום שיש
 בכתב' השבועה מועיל מש"ה המחשבה עלמגלה

 מגלה ג"כ ~ה ציו~ עבורו' שיכתוב לאחר במצווהה''נ
 חבירו חתימת א"כ הנדר' בקיום שרוצה מחשבתועל
 דלאאף

 מה~
 הוא נשבע כאלו יחשב שליחות מדין

 המה~מ''ט דעת שמצינו דכמו אמ~נן' לא זהבעצמו.
 לא דהקדש שלוחין מהל' ז' סי' אפ~ם במחנההובא

 משום שליח ע"ימה~
 להבין צ~ך ולכאורה מילי' דה~

 שבועות בש"ס כמבואר לב' נדיב כל כתיב דבהקדשכון
 לא ואמאי לב' נדיב כל ת''ל מנין בלבו דגמר כ''ו)~דף
 מחשבתו מגלה עבורו שיק~ש שליח שעשה דבזה~מא
 רק אמ~נן' לא דזה ~אי אלא הקדש' שיהיהשרוצה
 ברצונו אין עבורו' דבר לעשות שליח שעושה מידכל

 שהשליח שברצונו רק בעצמו' הוא עשה כאלושיחשב
 דלא בהקדש הכ משום עבורו'יעשה

 מה~
 שליחות

 לא המה~"טלשיטת
 מה~

 הוא כאלו דחשוב שנימא
 דעיקר שכתבתי מה לפי בנדר נמי והכ הק~ש.בעצמו
 המחשבה ועל המחשבה' על מגלה שהכתיבה הואהנדר
לא

 לאחר מצווה אם מועיל אינו מש''ה שליחות' מה~
 שיחשוב לאחר מצווה כאלו שיחשב עבורושיחתום
 ~נו וזה המחשבה' על לגלות הכתב יחתום וגםעבורו'

מועיל.

~~~~~
 בספר

 יהוש~ פ~
 השולח ד''ה ל''ב) ~דף ~טין

 מדאו~תא דהאשכ',
 וד~

 הביטול נגמר
 מן אחד בפני בטלו מאלו גרע דלא ששילחו'משעה
 תמוהין ~ב~ו ע"ש. כו' השליח בפני שלאהשוק

 הוא ביטל כ~לו בזה חשיב לא לבטל שליח שעשהבזה ד~~
 דהא עבורו' יבטל שהשליח שליח שעשה רקבעצמו'
 אלימא לא דתימא מהו דאמ~נן בש''ס שםמבואר



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  ואם ע''ש' דלבטליה קמא משלחותיה דבחראשלחותיה
 כסברתונימא

 דז~
 הוא חשוב לבטל שליח שעשה

 בתשובה בזה הארכתי וכבר כן. לומר ש~ך לאהמבטל'
 מ''ט. סימןאחרת

~~~~~
 קיים' בלבו קיים גבי ע"ט) (דף נד~ם בר''ן
 דיום משתיקה דילפינן בעיני ונראה וז"לשכ'

 שעבר דכון משום מאי דטעמא מקיימת' שהיאשמעו
 בקיומו רוצה שהוא אדעתיה גלי הפר ולא שמיעהיום
 רחמנא ליה דיהיב סגי לקיימו שבלבו כל אלמא נדר'של
 לא שימשא דערבא דעד משום להפרה יומא האיכל

 מיפר ~כ בתר דדילמא לקיים' רוצה שהוא מידימו~
 דעתו דבתר כוןלה'

 שקיים דכל ומינה אזלינן' בלח~
 ע"ש. שמיעה יום עבר כאלו דהוי לאלתר' קייםבלבו

 דב~ם' אינם שבלב דדב~ם דידוע להבין צ~ךולכאורה
 הכוונה לכל שידועוהיכ

 ה~
 תוספות עיין דב~ם

 בלבו דקיים מוכח היכ ומעתה מ"ט)' (דףק~ושין
 שמעו ביום היפר לא דאם דאמ~נן מהאקיים

 ה~
 דמדלא בבירור שנדע התורה לנו ~לתה התםקיום'
 ברורה הוכ~ה יש שמיעה ביוםהיפר

 שחפ~
 להנדר'

 אםאבל
 אי~

 לקיים מחשב שבלבו רק הוכחה לנו
 דב~ם. ואינם שבלבדב~ם ה~

~~~~~~
 יפלגו זו דבסברא ונראה זאח'לדעת

 לעיל שכ~בתי מה לפי ו~ר''ן'התוספות
 מדאורייתא נד~ם כנ~י מהני דלכך התוספותבסברת
 שכוונת דניכר משום חכמים' שבדו לשון שהואאף

 דעיקר ~תוספות שסברת וביארנו גמור' לנדרהנ~ר
 הואהנדר

 בז~
 כתבה שהתורה רק לנדור בלבו שגמר

 פעולה שיעשה דבעינן דה~נו בשפתים'לבטא
 כן' נאמר לא ~ר''ן לסברת אמנם לבו. מחשבתניכר שי~י~

 דמהני והא שפתיו' ביט~ ע''י ~וא הנדר חלותרק

כנ~
 הסכמתינו גרע דלא משום ~יא לדעתו נד~ם

 ב'). דף (שם הר''ן וכמש~שמהסכמתם

~~~~~
 של דקיום כון נימא דלא לבאר הר''ן כוונת
 על נשא~ן ~אמ~נן נדר מדין הואהבעל

 נימא קיים' בלבו דקיים אמרינן אמאי וא"כההיקם'
 פירש כן על נדר' כמו בשפתיו שיוציא דוקאדבעינן
 דנלמדהר"ן

 מדאמר~
 שמעו ביום היפר מדלא תורה

 מוכח הנדר' של בקיומו שרוצה דעתיהגלי
 דבז~

 לא
 מ~ני' לבו מחשבת על הוכחה לנו שיש דכל לנדר'שוה

 קיים. בלבו קייםומש''ה

~~~~~~
 שכ' להו' דמפקיר ד"ה י"ח דף שבת תוספוח
 בעינן לא הכא ג'' בפני הפקר דבעינןאע''ג
 דאף לשיטתם ~תוספות והיינו להו. מפקירדמסתמא
 לו שיש כל מ"מ נדר' מדין דהפקר הסוברלדעת

 שהביא שם בר"ן ועיין מהני. המחשבה עלדעת גיל~
 מחנה ב"ד שלב בה' נגעו ב''ד הפקר דמשוםהרשב"א דב~

 מסברת דנד ו~א מאיסורא' העם להפרישעליהן
 הכוונה שידוע היכ דאף אזיל דלשיטתו י"להתוספות

 הל' אפרים במחנה ועיין ודומיהן' נדר גבי מהנילא
 ג'.) סי' והפקרזכה

~~~
 לענין לנו

 שבוע~
 דאי לומר מקום יש בכתב

 מועיל התוספות לשיטת מ''מ ~יבור לאוכתיבה
 מהני. לא הר''ן ולשיטח בכחב'שבועה

~~~
 וקראנו בכתב שכחוב דכון כבודו, שה~ר מה

 הנ''ל' כפי הקונם עליהם וקבלו הנ''ללפניהם
 מלבד עליהם. וקיבלו לפניהם שקראו מעידין כאלוהוי
 בודאי לפניהם שקראו דכון אצלי ברור אין זהדדבר
 מדחתמו עליהן שקבלו ידעינן א''כ החתימהקודם

 שחתמו העדים כתבו שכבר דכון די"ל ואףעצמן'
 עליהם' וקבלו הפעם עוד לומר לי למה א"כעצמן
 מעשה כן גם היה חתימתם שמלבד היה שכוונתםמוכח
 וכעין ~ן' שאמרו דהיינו עליהם שקבלו~ניכרת
 יתור דדרשינן ג' סעי' ~''ב סי' חו"מ בש''עדמבואר
 מ"מ סק''ט. בסמ''ע ע"ש דב~' לשום שיועיללשונו
 דשטרא כטופסי דהויי"ל

 כסב~
 קמא ביהודה הנודע

 ס"ח. סי' יו''דחלק

~~~
 קמ''ד סי' הגרע"א בחשו' המבואר לפי לעיין יש
 בעל בהפרת שנסחפק בהמ"ח' אמרד"ה

 לאחר הפרתו שיחול אמר אםאשתו נד~
 מהני' אי שע~

 שעה לאחר דהיינו שיחול דבשעה כון מהני דלאדי"ל
 ערוכה ~וגיא הא קשה אולם כו', דיבו~ה כלתהאז

 כו' למחר ליכ מופר אמר כ ע') (דף נד~םש"ס

 ליכ במופר שיאמר המכוון דהתם ואפשרע"ש'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ש~~פר~ דלמחר' ו~הנא~האכל~
 לאותו מיד ~וא

 וה~נא~אכל~
 ע''ש. דלמחר

~~~~~
 דכלתה ג''כ י"ל זמן לאחר נדר אם נדר גבי

 יאכל שלא כעת דנדר צ"ל רקהדיבור'
 ~נדר חלות נמצא ~זמן'כשיגיע

 עצמ~
 של זמן על

 כר''ע דקיי"ל סל''ד רל''ד סי' יו''ד בש''ע ועייןאח''כ'
 היא ~נדר בשעת אם ~נדר' בשעח חלויה ~פרהדכל

נשוא~
 זה הרי כו' שתתאלמן עד יחול דלא אע"פ

 אלמנ~ היח~ להיפוך וכןמופר'
 אינו ~נדר בשעת

 ג''כ ו~וא שיחול' קודם שנשאית אע"פמופר
 זמן על עתה דחל אמרינן ~נדר אמירת דבשעתהסברא מז~

 א~''כ.של

~~~~~~~
 נרא~ ~רצוףבכתב

 מהלשו~
 שמד~ק

 רק הנדר חלות מקום ימצא דלאשברצונם
 מכח לדון באנו אם רק אח"כ' של זמןעל

 שבוע~
 נדון אם אבל קיים' ש~כתב כיון לן איכפת לאבכחב'
 לומר מקום יש פיו דיבורמכח

 שכלת~
 ועיין ~דיבור.

 צ"ג) (דף י~מותתוספות
 ד"~

 ובפירות שכ' מעכשיו

 ע''ש. כו' מעכשיו בעי לא נמיערוג~

~~~
 לה ל~תיר דאין ~ג' בפן כבודו מ"ש

 נדר~
 בלא

 בעל~'רצון
 דכו~

 אם שמואל הבית דלשיטת
רוצה

 לפטר~
 ולתת בגט

 כתובת~ ל~
 בזמן אפילו

 מ''מ גרשום' דרבינו ~חרםשחל ~ז~
~~ 

 דדינא ספיקא
 לי' קים לומר ~בעל ויכול וכסות' בשאר להמח~יב ~

 לתת עצמו שנתחייב זהא''כ
 ל~

 שנה
 ומחצ~

 זה מזונות
 ל~תיר אפשר ואי טובה' קבלת~וי

 ל~
 הסכמתו. בלא

 פוסקים כ~נך הדין דאפשר די''ל דאף נכונים'דב~ו
 דמח~יבדסוב~ם

 ל~
 לא ולדיד~ו וכסות' בשאר

 חשיב אי ספק די~יה לומר ש~ך לא מ''מ טובה'קבלת ~~
 דיכול ~~ן לנו שנפסק דלאחר דכון טובה'קבלת
 א"כ לה' לתת מחו~ב ואין לי ק~ם לומרהבעל

 ~רב~. במקומות מצינו זו וכסברא בודאי' טובהקבלת ~~

~~~~
 מצו~' במקום שנתיר לומר ש~ך דלא מ"ש

 ~יא מצוהדאדרבא
 לגרש~

 ~חרם שאיסור ורק
 מה לפי ובאמת ~מצו~' מלקיים מנעו גרשוםדרבינו
 ~שעה מונין ה~ן מן דהפילה דכון לעילשכתבתי

 לא גרשום דרבינו החרם ק~ם אפילו א''כש~פילה'
היה

 מצו~
 לגרש.

~~
 כאן' שייך לא לאשתו איש בין שלום דלעשות מ''ש
 כ להתפייס ברצונו דאיןכיון

 מאוס~
 עליו ~יא

 לו שיש לדון שייך כאלה אנשים ח''ו וכיבאמת'
 איז~ מחמת אשתועל שנא~

 ברצונו לאשר רק ח''ו' דבר
לקיים

 המצו~
 בקיום ותשוקתו פו"ר של

 אנחנו אשר לו נפסוק אם אבל לאשתו. ~שנאהגורם ז~ ~מצו~
 גרשום דרבינו חרם לגזירח ראשינו לכוףמחוייבים
 כמבטל חשיב לא א''כ חכמים' דברי לשמועומצוה
 ~אחרונים העירו כבר כאשר פו''רמצות

 יש א"כ ע"ש' שיבא קודם ד') (דף שבתהתוספות מדב~
 ל~ שיתפייסלקוות

 וידורו נדרה להתיר ויסכם
 באהב~

 ובזכותיחד'
 ז~

 ל~בנות ~שי''ת יזכהו
 בטן בפרי ממנ~

 גבי מ''ח) (דף ב''ב בש"ס דאמרינן וכעיןזש"ק'
 לשמוע שמצוה כון אותו כופין אם דאף וזביןתליו~ו
 יתרצ~ ובודאי כרצון' דחשוב אמרינן חכמיםדברי

 בלב
 ~רושין מ~ל' בפ"ב ~רמב"ם סברת וכדועשלם'

 כ'.~לכה

 נדח~~~~~
 שהקים דכון השני' בטעם מ''ש גם

 וכון ~קמתו' על שישאל ובעינן נדרההבעל ל~
 אי ~נדר' ~קמת על מתחרט שאינו בנפשושיודע
 שיתייש~ דכון ע~ו' לשאול לפניואפשר

 שאם בדעתו
 יתירלא

 ל~
 על

 ~הקמ~
 ות~יה

 אסור~
 לו ואסור עליו

לא
 לגרש~

 בדעתו יגמר בודאי אחרת' לישא ולא
 ואין לחכם' ולישאל הקמתו על שלם בלבל~תחרט

 דכ נדרנית' באש~ אפשי אי שיאמר ~יא דנדרהענין ז~
 לא הוא ו~לא נודרת היתהברצונה

 רצ~
 עד עמה לדור

 דלא באופן ~קמתו על לשאול עתה וב~ושתנדור'
 ~נדר יעקור ש~חכם וכון איסור' חשש שוםי~יה

 לא כאלו חשובמעיקרא'
 נדר~

 תוספות ועיין מעולם.
 ע"ד) (דףכתובות

 ד"~
 חכם.

~~~
 עוד מ"ש

 דבז~
 לקבל שמח~יבת שטר שכתבו

 להתח~ב ~כולההגט
 עצמ~

 ח~ב שאינו בדבר
 סק''ד שם בש"ך מבואר ובאמת מ'' ס' בחו''מכמבואר
 דדוקא ~נושא פרק מהר"ןו~וא

 מתנ~
 תנאי' שום בלא

אבל
 גזים לא אפילו בתנאי מתנ~

 ול''~
 מ"מ אסמכתא



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  כשואל להיות ש"ח מתנה דהא אסמכתא' כעיןחשוב
 מהני לא קנין בלא ואפ"ה בקנין' מדמהני גזיםול"ח
דחשוב

 כעי~
 ס''ד קכ''ט סי' בחו"מ ע~ן אסמכתא'

 חיתום קודם היוצא ערב אפילו הרמב"םדלשיטת
 לאחר ערב נכנס שלא כל קנין' צ~ךשטרות

 מת~
 מעות'

 להתח~ב יכול אם זה לדין כעת גילוי מצאתי לאבפרט
 דכמו קנין' ע''י מתחייב שאינו דבר בעלמאב~בור
 משום חל' לא גט לתת קנין קיבל שאםדאמ~נן

 בדיבור להתחייב יכול אדם אין לדעתי כן דב~ם'קנין דה~
 השתעבדות ש~ך שאין דבר על בשטר אפילו אובעלמא

 מה. דבר של גופועל

~~~~
 סי' באהע''ז שם דמבואר מהא מוכח עצמו
 לתת קנין קיבל דאם ז' ס''ק שמואל ביתקל"ד

 אמ~נן לא ואמאי כלל' חל דלא ~ון לו להתיר דא"צגט
 ודוחק פיו' בדיבור נתחייב מ"מ הקנין חל דלאדאף
 ש~ן דעתיה דגלי אמ~נן הקנין שעשה ~וןלומר
 אינו דזה בקנין' רק פיו ב~בור להשתעבדרצונו

 הרבה דב~ם יש מ~רה מהל' פ''א ברמב''םכמבואר
 ~ טעם' בהם לקנין ואין קניןדא"צ

 שנהגו הזה הקנין
 להו~ע אלא כלום מועיל ~נו הדב~ם באלולהקנות
 בלבו שגמר רק ומהתל כמשחק אלו דב~ם אומרש~נו
 בדיבור עצמו להתח~ב דיכול נאמר אם ומעתהכו''

 חיובו לו להתיר שמח~ב הדין יהיה גט' לקבלבעלמא
 יכול אדם אין בדיבור דגם ודאי אלא ה~בור'מחמת

 ממש. בו שאין דבר על ח~ב ש~נו בדברלהתחייב

~~~
 נימא אם לדון יש

 דלו~
 אין בקונם שקבלו זה

 א"כ גט ולקבל לכופםבכוחינו
 לדב~

 הבית
 בעל מגרשין שאין ~זה דבזמן סקי"ב קי''ט סי'שמואל
 לשיטת א''כ גט' אינו וגירש עבר אם אףכרחה

 דאם קל''ד סי' בש''ע ק~"ל וכןהרשב''א
 נשב~

 לגרש
 מחמת אנוס יהיה דלא השבועה' להתיר אנודמח~~ם
 ~סימן ביארתי כבר (והסבראהשבועה

 מ''ד~
 דאף

דהי~
 מעושה גט חשיב לא הדין מצד לגרש דמח~ב

 והטעם מ"ח)' (דף ב''ב בש"ס כמבואר כשרוהגט
 לשמוע דמצוהדמחמת

 דב~
 וה"נ רצון' חשוב חכמים

 שהוא אונס השבועה מחמת שהוא אנוס שהואאף
 מבוארת הסברא אמנם לרצון. יחשב התורה חקמפאת
 זביניה וזבין דתל~ה דילפינן ד~א התוספות כתבודהא

 אף גט דגבי אני' רוצה שיאמר עד אותו מכופיןזבינא
דה~

 וכל לגרש הוא דמח~ב ד~ון ~היב תל~ה
 דתל~ה דהא והענין מכר' כמו הוי לעשותשמח~ב
 למגן שלו שהוא דבר נותן שהוא ד~ון מהני לא~היב
 מקבל שהוא ~ון וזבין תלויה אבל מהני' לא כפיהע"י

 ש~ה דבר בקבלת אף למכור רוצה שאינו רקהתשלומין
 מהני. מש''ה כופיהו זהועל

~~~~~
 דבר שום נותן אינו שיגרש נותן הדין אם

 וה~ רשותו'מתחת
 חוב בעל כפ~עת רק

 אינו הגירושין עצם מצד אם אבל הכפיה. מועילמש''ה
 זו שבועתו הוי א''כ לגרש' שנש~ע רק לגרשמח~יב
 מתחת יצאה זו אשה דהא ~היב' תלויה וחשובכפייתו
רשותו

 ב~
 השבועה אונס מחמת רק גמול תשלום שום

 גרשום שרבינו מה לפי נאמר כן וכמו לאונס)~חשב
 לכח האשה כח להשוות מידותיו השווה הגולהמאור

האי~
 אונס מחמת ואם ברצונה' שלא לגר~ה שלא
 זו כפיה יהיה הגט' לקבל מחוייבת תהיההשבועה
 בעל מגרשה דאם שמואל הבית ולשיטת ויהיב'כתלויה
 לדון יש ה''נ מדרבנן' עכ''פ גט אינו הזה בזמןכרחה
 כרחה. בעל להתגרש שאנוס יחשב שלא הגטעל

 רבינו שתיקן דזה בזה' לחלק מקום שיש~~~~~~
 כרחה בעל לגרש שלא הגולה מאורגרשום

 בעל לגרש יכול יהיה שלא אצלו זכות לה שיש חשיבלא
 תנאי מועיל היה לא בפירוש כן תתנה אם דאףכרחה'
 איסור מצד ורק בתורה' שכתוב מה על מתנה דהויבזה
 ו~ון כרחה' בעל לגרש רשאי אינו גרשום דרבינוחרם
 דכ' והא וזבין' תלויה כפייתו דיהיה לדון יש שפירשכן
 גט' דאינו כרחה בעל וגירש עבר דאם שמואלהבית
 על דעבר ~ון רקהטעם

 דב~
 ~חז''ל

 מהרא~
 יהני דלא

 ~ון פ"א) ~דף כתובות בש"ס ו~אמ~נןמעשיו'
 א''כ זביני' הוי לא דזבין אע"ג ליזבין לא רבנןדאמור
 דוקאזה

 הי~
 כרחה בעל וגירש חז''ל גזירת על דעבר

 הב"ד אנחנו אם אבל גרשום' דרבינו החרםבאיסור
 השבועה' מחמת רק לו נתיר שלא אף לגרש' לונתיר

י''~
 בדבר. להתיישב יש ומ''מ גט' גיטו דבדיעבד

~~~
 לקבל בשטר עצ~ה שחייבה דבזה כבודו' מש''כ
 לטובתה' שהוא ~ון התקנה כמוחלת חשובגט



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ו

~~~~
~~

 לקבל תרצה לא שאם בהכתב בפירוש שכתוב דכוןי''ל
 שיש מהלשון מוכח וא''כ בקונם' אסורה תהיהגט
 ע''י כרחך על והיינו הגט' לקבל תרצה שלאאופן
 הכתב מפי יוצא מפורש א"כ גרשום' דרבינוהחרם
 היא שהכוונה לומר דוחק כ התקנה. מחלהשלא

 ורק כרחה' בעל לגרשה בידו ~היה התקנהשמוחלת
 לגרשה איך אופן לסבב בידו יהיה לא שאם זה אופןעל
 בלשון לפרש דוחק זה הקונם' יחול זה על כרחהעל

הכתב.

~~~
 הבעל שטוען מה בדין כבודו' שהעיר מה

 בפלפולו יש באמת עליו' נמאסתשהאשה
 אמצא לא לדינא בנד"ד באמת אמנם נעימים'דברים
 נמאסת אמאי ומבוררת טובה אמתלא שיהיהמקום
 האיש דהא לפי הקונם מחמת שנמאסת נאמר אםעליו'
 לו' היא שאסורה באשה געלה ונפשו השם יראהוא
 יסכם הוא שאם כון דבאמת חכם' שאלת פי ע''לזולת

 לו, מותרת תהיה אם שאלה שום יהיה לאבהיתירה
 לדור נוקפו לבו יהיהומדוע

 עמ~
 כדבר שחשוב כון

 לא נמי נדרנית אשה ובגדר לו' היא שמותרתהמפורש
 הוכחתי כאשר מעיקרא הנדר עוקר שחכם כוןתהיה
 שברצונו שכון נאמר ואם כתובות. מתוספותלעיל
 שנמאסת הוכחה תהיה זאת רב סכום נגדהלפזר

 רק כן שאינו בבירור ~נו ~וע ה~א ~דעתו,בעיניו
 נפשו ולאשר בזש"ק' להבנות יזכה למען יתן לאישאשר שכ~

 לפזר ברצונו כן על ממנה' להבנות יזכה לא פןיראה
 זאת שתהיה שנאמר ולא גט' לקבל תרצה למעןנגדה

 בעי~ו. שנמאסתסיבה

~~~~~~
 לקבל שמח~בת שכון בסוף מ"ש גם נסתר
 מכח והן הנדר מצד והן השטר מצד הןגט

 גט שתקבל עליה יגזרו הב"ד ואם עלי' מאיסטענת
 הב"ד דברי לציית תרצה לאוהיא

 ה~
 כעוברת חשיבא

 חיוב עליה אין השטר דמצד מ~ש דלפי תורה' דיןעל
 וה~ תנאי על הוא שהשטר כון גט'לקבל

 כעין
 תרצה לא שאם בפירוש שכתוב כון וגםאסמכתא'
 ומצד תתרצה' שלא שבידה בדעתה שתלתה הרילקבל'
 רק הגט' שתקבל הנדר שאין כון חיוב עליה איןהנדר
 להסכם ירצה לא ואם ממנו ליהנות שלאשנדרה
 חשיבא ומדוע באיסור' ממנו נהנית לא הרי להשתתיר
 אין ג''כ עלי מאיס טענת וגם תורה. דין עלעוברת

 כנ''ל.מבוררת

~~~
 להתיר ~ך סלולה דרך אדע לא טעמא הלין מכל
 הקדושים אבותיהם בזכות השי''ת ורקלו'
 להבנות ש~הם שיזכו עמה יתפייס שאםיסייעהו

 אמן.בזש''ק
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 שיש אלי' מכתב ספר בשם העלה אשר את
 שלא כון דואר הבי ע"י הגט לשלוחחשש

 הבעל מיד הגטנמסר
 ל~

 גיטיך כטלי חשוב השלית,
 האחרונים דברי צדקו בודאי בזה קרקע' גבימעל

 יכול שהבעל כמו הבעל שליח שהוא להולכהדבשלית



~ ~
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~~~~

 אם לן איכ~ת לא שלוחו כן כמו קרקע, גבי מעלליטלו
 בעצמו.מקבלו

~~~~~
 מש~ט לחושן בהשמטוח סו~ר חתם בתשו'
 דבשליח זו לסברא ראי~ ש~ביא~נ"ל

 גיטין מש"ס קרקע גבי מעל נטלו א~ילו לן איכ~תלא ל~ולכ~
 שיחרור ושטר לאשתי זה גט תנו האומר י"ג)~דף

 ז~
 הראשונים וכל התוס~ות שכתבו כו''לעב~

דל~גורסים
 ז~

ליתנו ורא~ בעין ש~גט אע''ג לן משמע קא
 בשע~

 שלא כיון מקום מכל לשליח' שעושיהו
 לאחר יתננו לא בח~ונטלו

 נטלו אלו ~א ע''ש' מית~
 עבורו וזכהבח~ו

 ז~ ה~
 אע"ג מית~' לאחר יתננו

 א~ילו קרקע גבי מעל נטלו אלא ליד מיד נטלושלא
 מ~ך ומבואר ~שוט לומר נראה כן על כו'' מועילהכ
 ל~ולכה דשליחמתני'

~~ 
 קרקע גבי מעל בנטלו א~ילו
כו'.

~"~~~
 סתמא ~ריך ~דכ"ד) דגיטין ~"ב דבסוף

 לא ו~אדתלמודא
 חזר~

 ~בעל' אצל שליחות
 נרא~ ~אדון' אצל שליחות חזרה לא האו~''נ

 בין לומר
 קשה לא ~תוס~ות ל~ירוש ובין רש"יל~ירוש

 מי~
 לא שזו ש~ירש רש''י דל~ירוש~כא'

 נשתלח~
 אלא

 ~א שייך לא ו~כא ע''ש' הבעל אצל תחזור ולאלעצמה
 ולא דעבד או דבעל או שליח הואדלעולם

 נעש~
 בע''ד

 התוס~ות ומ''ש כו'.לעולם
 שנעש~

 זהו לאחרים שליח
 בשליח אףשייך

 קבל~
 של

 דדוקא לא' בעבד אבל אש~

באש~
 הוא דחוב

 ל~
 מתמנה לקבלה והשליח

 ממנ~
 ולא

 מ~ אח~ם' שליח הו"למ~בעל
 דזכות בעבד כן ש~ן

 בעצמו והאדון לוהוא
 מצו~

 עבדי בשביל זכו דהיינו תן
 הא שייך לא ~אדון' של שלוחו בזה גםוהו"ל

 עכ''ד. כו''שליחות דחזר~

~''~~~~~
 חזרה דלא ד~ענין דכון דחוקים דבריו
 דכון משום ~וא ~בעל אצלשליחות

 וכון כמותו' אדם של שלוחודאמ~נן
 דנעש~

 שליח
 בא~ש~ ואיןהבעל

 א'' בנושא ~נושאין שני שי~י'
 בעצמו והוא ~גט ל~וליך הבעל כח לו שיהיהדה~נו

 כח לי יש שליחות דבכח ונאמר לקבל~' שליחי~י~
 ו' ~רק ~מגיד בהרב ועיין ~גט' לקבל ~אשהשליחות

 יכול אם ~וא ד~ס~ק שכתב י''ג ~ל' ~רושיןמ~לכות

ז~
 הבעל שמינ~ו ל~ולכה משליחות נעתק להיות האיש
 קבלחלשליח

 האש~
 שהיא

 ממנ~
 כון עת~' אותו

 חושן בש''ך ועיין הבעל. שליחות נגמר לאדעדיין
 סי'מש~ט

 ק~"~
 גוונא ~אי כ מקח לענין א' ס"ק

 ת~א אחר אדם לו ואמר למכור דבר ל~לוני שנתןבמי
 ועיין ע''ש' השליח קנין מ~ני אי ממנו, לקנותושלוחי

 קכ''ז. סי' ח''א מה~''טחשובות

~"~~
 דאמרינן כיון שיחרור גבי גם

 דזכ~
 מטעם ~וא

 ממילא לעבד הוא דזכות כיון ואמרינןשליחות'

נעש~
 שנעש~ כון וא''כ עבורו' לזכות שלוחו

 שליח
 העבד שליח רק נעשה לא דאם ~גט' ליחן~אדון

 לומר באת וא"כ קרקע' גבי מעל גיטיךכטלי ה~
 דבשליח האדוןשליח דנעש~

 ל~ולכ~
 ~טיך טלי לן איכ~ת לא

 ואח''כ קרקע גבימעל
 נעש~

 דזכות אף העבד' שליח
 בלא אף העבד של שליח ל~עשות ובידו לעבד~וא
 שליחות' מטעם רק ~וא דזכיה כון מקום מכלציוויו'
 שוב כןאם

 בית ועיין ~עבד. לשליחות הבעל משליחותשיעתק בא~ש~ ואיך אחד בנושא ~~כים שני ~~
 הס~ק רש''י דל~ירוש שכ' סק''א קמ''א סי'שמואל
 שליחותו' שעשה ל~בעל ל~שיב ש~ות דאין כון~וא

 כן. י''ל כאןוג"כ

~~~
 שלוחו בזה גם ו~ו''ל לשונו במתק ~חת"ס שכתב
 שכוונתו מבואר ~אדון'של

 לדב~
 ב"מ ~תוס~ות

 ע"ב)~דף
 ד''~

 דאם דנ~י שכ' לחומרא' סי~א בשלמא
 נכ~~וי

 לחבירו' לזכות יכול ~י~ מעותיו מ~קיר
 מיהאהשתא

 שהנכ~
 לזכות בא אלא מ~קירו אינו

 ז~ ע"י למלוהמעותיו
 שא"כ לזכות' כח לו אין ~לוה

 של במעותיו לזכות נכרי של שלוחו המקבל ישראל~י~
 שליחות ו~ןישראל

 לנכ~
 דאף מבואר ע''ש' כו'

 של שלוחו חשוב מ"מ חבירובשביל ~זוכ~
 ~מזכ~

 ג"כ.
 דכון דכוונתוי"ל ובעת~

 דבז~
 עצמו

 שזוכ~
 אין ~עבד עבור

 של שלוחו שיעשה בלתי ~עבד עבור שיזכהבא~שרי
 שיגמור בא~שרי אין זה ושליחות ז~' על כן גם~אדון
 בשליחות כן אם ~עבד' עבור שיזכהטרם

 ז~
 לעולם

לא
 חזר~

 על ד~א הבעל' אצל ~שליחות
 ז~

 עצמו
 אף ~כ ומשום ~עבד' עבור שיזכה ~אדוןשליח נעש~



~ ~ ~
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שליחוח
 שנעש~ ל~ולכ~

 אם לן איכפח לא להאדון שליח
לא

 חזר~
 דחיכף כון אצלו' שליחוח

 נעש~
 האדון שליח

 ~עבד. עבור לזכותג"כ

~~
 דלא ~יכי דדוקא אינו זה באמת

 נעש~
 של שלוחו

 לענין רק ~ממוןבעל
 ז~

 שייך חבירו, עבור שיזכה
 שליחות שיגמר באפשרי שאין כוןלומר

 ז~
 טרם

 משום ~שליחוח עיקר ~וא זה שעל וכון חבירו'עבור שזוכ~
 לא אם אף לן איכפח לאהכ

 חזר~
 שולחו אצל שליחוח

 מסר לא שהוא הכא אבל אח~ם. שליחוח שיעשהטרם
 אם מהני לא בודאי לקבלה ו~שליח ~שליח, ~דהגט
 שנעשה לומר דבאת רק קרקע' גבי מעל טלהו לואמר
 כך ואחר קרקע גבי מעל ליטלנו ורשאי להולכהשליח
 שליח כן גם דנעשה אמ~נן דעבד הוא דזכוחכון

 ל~ולכה' שליח נעשה דבעצם לומר דבאת כון~עבד'
 ~עבד. אצל שליחוח חזרה לא אם מהני לאשוב

~~~~
 דאף ~תוספות שכתבו זה ד~רי

 דנעש~
 שליח

 שיהיה בעינן מ''מ עבורו לזכות המקבלשל
 וכ נותן' גבי גם שליחוחשייך

 ז~
 דזכות במידי דוקא

דזוכ~
 בגט אף הלא ציוו~ו' לא אם אף חבירו עבור

 הוא דחובאש~
 שליח ל~עשות יכול אדם ואין ל~

 מ''מ לשליח' ותמנהו חצווהו ~יא אם בלחילקבל~
אמ~נן

 דבז~
 לזכוח ~בעל שליח נעשה

 עבור~
 דאף

שהאשה
 מינת~

 מ''מ לשליח אותו
 בז~

 שליחוח בעינן
 היכ לי ומ~ ~אשה' עבור שיזכה מסכם שהואהבעל

ד~~
 ומה ציווי~' בלא אף עבורה לזכוח דיכול זכוח

היכ ~
 ד~~

 בעינן בשניהם שתצוו~ו דבעינן רק חוב
 אמרינן אש~ דבגט היכ וכי ג''כ' המזכה שלשליחות
 אף ~בעל אצל שליחות חזרה לא אי מ~נידלא

 שליחשנעשה דבז~
 לקבל~

 שלה
 ~עש~

 ~בעל שליח ג''כ
 השליחוח שנגמר טרם לעולם חזרה לא זווש~חוח

 שליח דנעשה ~וא עצמו זה על דהא עבור~'שיזכ~
 ד~יכ אמרינן מקום מכל ע~ור~' לזכותהבעל

 אצלו ~שליחות שיחזור בעינן ~בעל של ~ולכהשליח ד~~
 בעבד לומר לן אית ~מי ~כ שליחוחה. עשותוטרם
 גבי מעל טל~ו לו שאמר רק ב~ו נת~ו דלאהיכ

 שליח שיחשב דבעינןקרקע,
 בידו דאין ממש' להולכ~

שיעש~
 יזכ~ ותיכף האדון של להולכה שליח

 עבור
 כון~עבד'

 דזכ~
 שליחו~~אם מטעם רק ~וא כן גם

 שיעש~ באפש~ איךכן
 גמרו טרם ~עבד של שליח
 האדון.שליחוח

~~~~~
 דצ~ך שכ' ~חוספוח סברת עצם דלכאורה
 דאם להבין צריך הממון, בעל של שליחשיהיה

 כפשטא דהסבראנאמר
 דנעש~

 שיזכה ~אדון שליח
 קש~ ~עבד'עבור

 בשלו זוכה אדם דאין דק~"ל וכון מש~' מצי לאשליח עב~ מצי לא דאיהו דמידי ידוע ~א
 שליח להיות יכול אינו המזכה דהוא דכיון חבירועבור
 מחני' גבי ל') ~דף גיטין ש''ס ~ין עבורו' לזכותחבירו
 כון שכן וכון ע"ש' הלוי ואח הכהן אח מעוחהמלוה
 איך חבירו' עבור לזכות יכול אינו עצמו הממוןשבעל
 שהוא שנאמרבאפשרי

 נעש~
 הממון בעל של שליח

 מועיל ואיך לזכות יכול אינו בעצמו ש~וא כיוןלזכוח'
שליחות.

~~
 באמח

 שבעצם ~תוספות כוונת דאין נרא~
 גיטין בש''ס דאמ~נן כון רק המזכ~' שלשליח נעש~

 גט חן האומר מחני' על י"ח)(דף
 ושטר לאשתי ז~

שיחרור
 א"ל קנ~' חוב לבעל התופס ש''מ לעבדי ז~

 אין' א''ל לאחרים' שחב במקום ואפילו יוסף בררי''צ
 ו~עולה בז~. ש~אריכו ובפ''י ובר''ן בתוספוחוע"ש

 ז~ דלולי כון לאח~ם' חב חשוב דבזהמדבריהם
 ש~יה

 ~עבד בשבילזוכה
 הי~

 שהגיע קודם לחזור האדון ביד
 מש''~ ~עבד'ליד

 זה ועל בז~' להאדון חב חשוב
 לא לאח~ם שחב במקום חוב לבעל התופס שםמשנינן
 דמי' זכו כאומר חנו ~אומר כל משנחינו וא"חקנה'
 מסכם בעצמו ש~אדוןוהיינו

 שיעש~
 העבד שליח

 העבד. עבורלזכוח

 ז~~~~~~
 דשייך בישראל דדוקא ~תוספות כוונח
 לאחר ורצונו כחו דנותן דמצינו שליחות'ענין

 עבור זכי לחבירו אומר אם מ~ני ה"נ כן עבורו,לעשות
 אצלנו לומר שייך ולא שליחות בר שאינו נכרי אבלפלוני'
 אומר אם אף מועיל אינו ה''נ לאחר' רצונושנותן
 חוב לבעל תופס דחשוב פלוני' בשביל זכבפירוש
 שחב לאחרים' שחבבמקום

 לחזור ב~ו ש~י~ ל~מזכ~
 אינו מ"מ נכרי ש~וא ואף ~מקבל' ליד שהגיע טרםבו

 ש~וא ואף לו, שחוב באופן שלו בממון לזכותמועיל
מסכם

 לז~
 מ"מ

 בנכ~
 שליחות תורת שייך דלא כון

 חבירו. שיעשה ~סכמחו מועילאינו
 וז~

 סברת
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~~~~  היה דאםהתוספות
 נכ~

 יכול היה מעותיו מפקיר
 מיהא השתא חבירו'לזכות

 שהנכ~
 כו' מפקירן אינו

 ~ שא''כ לזכות' כח לו~ן
~~~ ~~~~~~~~ ~'~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ שלוחו המקבל ישראלהיה ~~~~
של

 נכ~
 הכוונה ו~ן

~~~~'~ ~~''~~ 
'~~~ 
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 עבור שזוכה דזה כון לומר' נוכל כאן גם

 רק הנותן' שליח בזה שיהיה בעינן לאהעבד
 שפיר לו' שחב חשיב לא מסכם שהנותןשכון

 להמקבל. שיזכה טרם הנותן אצל שליחות חזרה דלאאף מה~
 ל~ו נתנו דלא הכאאבל

 גבי מעל גיטך כטלי וה~
 לא וזה ממש' להולכה שליח שיהיה ובעינןקרקע

 דאח~ם. שליחות שיעשה טרם שליחתו חזרה דלאהיכא מה~

~~
 זה כל

 א~
 לסלסל אומר

 בדב~
 החתם של קדשו

 לא הולכה דשליח ברור נראה הדין ובעצםסופר'
 עיקר רק קרקע' גבי מעל טלהו אמר אם אף לןאיכפת
 דבזה הוא דואר הבי ע"י הגט ~שליחותהחשש
 ופשטות בפניו' שלא שליחש~נוהו

 דב~
 בהג"ה הרב

 שליח דבין המחבר מ''ש על י"ד סעיף קמ"אסי'
 מפיהם שישמעו א~צ להולכה שליח וביןלקבלה
 סעיף לקמן וע~ן הר"ב וכ' כו'' לשליח אותושממנים
 ע''י שליח למנות ד~ן די''א שם שכתב זה וה~נול~ה'
 שדעתו מבואר כן' נו~גין ר~תי ו~א וס~םכתב'

 בפ~ו ש~א דחשוב הואדהטעם
 ומינ~

 ב~~ן שליחות
בפניו.

~~
 ל''ה' סי' בב"י מ''ש לפי בזה שנ"ל מה ארשום
שהביא

 דב~
 קידושין לשלות יכול אם ירוחם רבינו

 ג~ע''י
 באותו לישראל בכתבו וממנה מודיעו ו~נו

 זה' בכגון גט שלח אם ~ין שדינו שליח' להיותמקום
 מיהו קמ"א' בסי' יתבאר גיטין לע~ן ו~ן הב"יוכ'
 נ''ל קידושיןלע~ן

 דתל~
 ע"ש פלוגתא' בההוא

 דחוקה.שסברתו

 וקידושין' גיטין בין ג"כ לחלק מקום יש ענ''ד~~~~
 נאמר אם בפניו' שלא שליח למנות בע~ןוהוא

 סברא יש בודאי שלוחו' נעשה שמינהו דבזהדרק
 בכל כמו בפ~ו' שלא למנותו יכול דאינו לומרגדולה
 בקנין או לידו מידו שימסור דבעינן דבעלמאקנין

 כל ה"נ כו'' ומשוך לך לו שיאמר דבעינןמשיכה
 מועיל דאין הסברא בודאי שלוחו נעשהשבדיבורו

 מפיו. דיבורו השליח שישמע בלתיהדיבור

~~~~~
 בס'

 שהביא דוד בכר יצחק ר' להגאון אמ~ דב~

דב~
 מועיל דאינו ג"כ קידושין ~''ד התוספות

 דזכה בשליחות דמצינו כון רק בפ~ו' שלאשליחות
 דהוא כיון למימר איכא לכאורה וא''כ שליחות'מטעם
 דבאמת אף שליחותו' לו שיעשה דברצונו דעתומגלה
מצד

 מינ~
 השליח' שמע דלא כון מו~ל אינו שליחות

 שליח נעשה לפניו' הוא שזכות שידוע כון נימאעכ''פ
 ש"ס דאמ~נן וכעין בפ~ו' שלא לאדם דזכןממילא
 (דףקדושין

 מ"ה~
 חציף לא ומש~נן ש~ה שליח ודילמא

 ארצו~ ודילמא פרכ~ן והדר שליח' לאבוה לש~האינש
 בן ארצי ארצ~י ודילמא רש"י ופירש קמיהארצ~ה
 שהוא דעתו לו ו~לה אבוהקמיה

 חפ~
 נעשה והאב בה

 לכאורה וא"כ בפ~ו' שלא לאדם וזכין מאליו שליחלו
 אף שלוחו שיהיה ~ברצונו בכתבו שכתב כון ~מאה"נ

 עכ''פ מפיו' שמע שלא כון שלוחו נעשה לאדבאמת
 לעשות יכול לא למה לפניו, הוא שזכות לנו שנודעכון

 בפ~ו. שלא לאדם דזכן זכה מדיןשליחותו

~~~~
 סק"ח רמ"ג סי' הקצוה"ח דהנה בזה הנראה
הביא

 דב~
 הא גבי ל"ו) (דף נד~ם הרשב"א

 או דעת צריך חבירו של על משלו התורם ~הודאיבעי'
 דהא לי קשיא כו'' לו הוא דזכות כון אמרינן מילא

 דגזירת אלא לו' ניחא לא או לו דניחא מדין לאוש~חות



~ ~ ~

~י~~
 ~ו

~~~~
~~

 לדעתכם' שלוחכם אף לדעתכם אתם דמה ~וא~כחוב
 ומצא ו~לך לי ותרום צא לחבירו ~אומר ש~רי לךותדע
 אין למ"דתרום

 חזק~
 שליח

 עוש~
 אמרינן שליחותו

 ורחמנא ותרם אחרינא אינש שמע דילמא דחוליןפ''ק
 שלוחכם אף לדעתכם אתם מה אתם גם אתםאמר

 וי"ל כריו, שיתקן ליה ניחא דהתם ואע''גלדעתכם'
 שלוחו בעינן דלא שאני' חבירו של על משלודתורם
 בעל משל בתורם אלאלדעתו

 הכ~
 אבל הכרי' בעל על

 בעל של שאינו כיון חבירו של על משלובתורם
 זכות אי אלא תלוי הדבר ואין ממש' שליחותו בעינןלא הכ~

 דמצוה דזכות לאו אי בפניו שלא לאדם וזכין לוהוא
 עכ''ד. עדיףדנפשיה

~~~~~
 היכ אלא בפניו שלא לאדם זכין אמ~~ן דלא

דזוכ~
 כמו דבר' ~מקבל

 חפ~ ~מזכ~
 לפלוני

 משלו' במפריש או הגט דזוכה לאשתו גט במזכהאו
 ניחותא אלא זכות זה אין הבית בעל משל במפ~שאבל

 לדעתכם ובעינן הוא ניחותא מתורת לאוושליחותא
 ש~א~ך שם בקצו~"ח ועייןדוקא,

 בז~
 ~וע~ן ע"ש

 המל''מ שהביא ~''א בכורות מ~'בפ''ד
 דב~

 הבע~''ת
 שיעשה לאחד שגילה דמי שכ' קפ"חסי'

 אחרושמע פעול~ איז~
 ועשא~

 לשליח דהאומר והאי שליח' דחשוב
 תרומתו דאין ותרם ואזל אחרינא אינש ושמע ותרוםצא

 בע~"ב דדעת דאפשר התם דשאני משום ~ואתרומ~'
 ומכר דיודע משום יתרום' דוקאדשלוחו

 יפ~ בעין אם לתרום ~בע~''ברגיל מיד~ באיז~
 בינונית או רעה או

 בתרומה דאף וסובר הרשב"א עם דחולק מבוארכו''
 זכה). דין~מהני

~~~~
 תוספות עיין כ~''ג' גט גבי גם מצינו באמת
 שכתבו קולי' ~שומע כל ד''ה ס"ו) ~דףגיטין

 כל קאמר לא דהכא לחלק יש שמאאו
 הרוצ~

 לכתוב
 דיחד השומע כלאלא

 מבואר קולו' ששומע למי יחדי~
 יכתוב לכתוב ~רוצה כל אמר דאם התוספותדדעת
 כ''ז. ס"ק קמ''א סי' שמואל בבית הוא וכן מ~ני'דלא

 שלוחו נעשה ולא יחדיה דלא אף להבין צ~ךולכאורה
 עכ''פ מ"מבפירוש'

 שמגל~ בז~
 שיכתוב שרצונו דעתו

 לו ~וא זכוח דעכ"פ כון זכ~' מתורת לי~ני ~גטלו
 מבוארת ודאי אלא קמיה' ארצי ארצ~י אם דמהניכמו
 ~הוא דהיי~ו ממש שליחות דבעינן גט דגבי זוסברא

משוו~
 בזה מהני לא לאשתו' גט ויתן שיכתוב שליח

שמגל~
 שליח שיעש~ו דבעינן רק מגרש' שברצונו דעתו

 אם מועיל דאינו ~סוב~ם דעת וזהבפירוש'
 בפניו. שלאשליח משו~

~~~~~
 דגבי לקידושין' גיטין דבין ~חילוק מבואר
 פוטר שהואגט

 אות~
 ואינו

 כלום' זוכ~
 ממש' שליחות בעינן רק זכה מדין מ~ני לאמש"ה
 בפניו' שלא שליחות מהני דלא הסוב~ם דעתומש"ה
 דמגלה היכ ומהני אותה ~זוכה ש~וא בקידושיןאבל
 שרצונודעחו

 לקדש~
 דמועיל י''ל שפיר זכ~' מדין

 כאלו חשיב דלא דאף בפניו, שלאשליחות
 מנ~

 אותו
 חשוב כתבו ע''י שהוא זה מינוי מ"מבפירוש'

 מדין שליח ל~עשות יכול ושפיר לקדשה' שרצונודעת כגיל~
 שליח וגביזכה.

 שהיא גט דגבי ~וא' נ~פוך ~אש~
 דהיכא מצינו שפיר בעצמה' זוכת הוא וגם בגט~זוכית

דה~
 גט המזכה כמו זכה' מדין דמהני לפני'' זכות
 שהיא כון קידושין וגבי דמהני' יבם במקוםלאשתו
מפקעת

 כח~
 יהיה לא שוב ל') ~דף נדרים בר''ן עיין

 כון בפניו' שלא לקבלה שליח עשאו אשתו אםמועיל
 אתינן זכה מדיןדלאו

 על~
 ממש' שליחות רק

 גם מהני לא בפניו שלא שליחות מ~ני דלאול~פוסקים
 קצת שהעיר ל"ו סי' מילואים באב~י מצאתי שובכאן'
 כלום. זוכת האשה שאין זכה' שייך לא ~אשהדגבי

~~~~~
 תשובת שהביא סק''א למ''ד סי' שמואל בבית
 קרקע גבי מעל קידושין טלי אמר שאםרש''ך

דה~
 דגבי קמי~' ארצי~ ארצוי דמ~ני הנ''ל קדושיןמש''ס ברור~ ראי~ י~י~ דברינו ולפי קידושין' ספק
 גבי מעל קידושיך טלי אמר אם לן איכפת לאקדושין
 ז~ ענינים' שני נכללו קדושין בענין דהנהקרקע.

 ש~וא
 בנתינתו אותה זוכה שהוא וזה ~קדושין' דמי להנותן
 ו' דף קדושין הרי''ם בחידושי מצאתי~שוב

 ענין ועל כן),ג"כ ש~על~
 שיזכ~

 בזה מהני שפיר אותה ~וא

שמגל~
 ל~שליח דעתו

 שחפ~
 מדין זו באשה

 זכ~
 וביד

 ~תינת ענין על אבל עבורו'' זו אשה לזכותהשליח
 ממש שליחות בכח באנו כרחך על לידה' קדושין~כסף
 משוםולא

 דנוטל ~יכ מועיל אינו דזה דעתו' דמגל~
 ולא ניחותא הוי דזה לטובתו' שהוא אף מחבירודבר

 מהני. ולא כנ''ל'ז~ה



~ ~ ~

ם~~
 ~ו

~~~~
~~~~~

 לא קרקע גבי מעל קדושיך דטלי נאמר אם
 עשה כשלא הקדושין מועילין איךמהני'

 בפניו דעתו שמגלה רק בפירושש~ח
 שחפ~

 זו' באשה
 כנ''ל ממש שליחוח ב~נן בכאןהא

 וה~
 שנתן המעות

 דהוא דכון קרקע' גבי מעל קדושיך כטלי ל~ההשליח
לא

 ה~
 דבזה רק בפירוש לשליח עשהו לא דהא כמותו

 חשיב לא וזה זכיה' מדין מועיל בפניו דע~ושמגלה
 גבי מעל קדושיך כטלי חשוב ושוב כנ"ל' ממשכמוחו
 אלאקרקע.

 וד~
 אמר אם אף כסף קדושי דגבי מוכח

 כאמור. מהני קרקע גבי מעל קדושיךטלי

~~~
 קטן דגר י''א) (דף כתובות מש''ס תשיבני
 התם שייך דלא אף ב''ד' דעת על אותומט~לין

 וחזינן שליחות' מתורת ורק דבר בשום דזוכהלומר
דהיכ

 דה~
 אך שליחות. תורת מהני זכות

 באמ~
 מבואר

 כו' קטן ד"ה ע''ב ס''ח) (דף סנהד~ןבתוספות
 שהקשו וכמו מדאו~תא לקטן זוכן איך באמתשהקשו
 דזכה ונראה וז"ל שתירצו מה וע''ש שם'בכתובות
 אותו מטבילין שב''ד דמה זכה, לשאר דמי לאדגירות
 ובגופו בעצמו זוכה הוא רק בעבורו, זוכםאינם

 דמדמינן והא השכנה. כנפי חחת ונכנס גרשנעשה
 היתה דאם משום היינו בפניו, שלא לאדם לזכןליה

 שיש בדבר גופו להכניס להתמצע לב''ד היה לאחובתו
 הכ''ב. עירובין מה' בפ"ו מ''ש ועיין ע''ש' חובה בולו

~~~
 מהל' פ"ז הרמב"ם מ"ש לפי הדין לעומק נבא

 בא אם כו' ברשות שלא התורם ה''גתרומות
 ממה יפות שם היה אם יפות אצל כלך וא"לבעה"ב
 שם בכ''מ ועיין מקפ~' שאינו תרומה' תרומתושתרם

 דאוקמינן כ"ב) (דף דב''מ לסוגי' חש לאדהרמב"ם
 גבי נ''ב) (דף מקדש האיש דבפ' משום שליח'בדשויה
 שויה דבדלא משמע כו' דשיכרא בפרומא דקדישהאי
 ועוד קאי' דליתרם כון הוא'שליח

 דה~
 מצוה

 שהא~ך של''א סי' יו"ד בטו''ז וע~ן סגי. למפרעדעת בגיל~
 בישובשם

 דב~
 דמצוה ניחותא דמשום הרמב''ם

אמ~נן
 דה~

 אנכ וגם ע''ש' בתחלה בפירוש אמר כאלו
 ליישב בח~ושיהארכתי

 דב~
 בזה. הרמב''ם

~"~~
 שייך זה

 אמ~נ~ ~
 דהיכ

 דה~
 גמור זכות

 דלא כון לדון דבאנו רק בתרומה' גםמהני

 מצוה זכות דמחמח לומר שייך אז שחרם' בשעה~ע
 הוא באמת אם דאף נאמר אם אבל גמור. זכותחשוב
 א"כ לדעתכם' דבעינן בתרומה מהני לא גמורזכות
 הרמב"ם דשיטת מוכרח א"כ דמצוה. נחותא מו~למה

 בש''ע. פסקינן וכן זכה' מהני בתרומהדאף

~''~
 כון בכתב' שליחות מהני זו דבסברא לומר יש

 ומהני בכך דרצונו ניכר כתבו מחוךדעכ''פ
 שליח עושה שהבעל עתה הנהוג לפי בפרט זכה'מדין

 נכחב בפני ואומר ב"ד לפני הולך והשליח שםלהולכה
 לדעת דאף כאן' שליח עושין והב''ד נחתם'ובפני

 ב"ד בשליח בפניו' שלא שליחות מועיל דאינוהפוסקים
 שם. ח"ס בתשו' כמבוארמודה

~~
 ראשונה בהשקפה בזה אומר ה~תי אנכי גם באמת
 לפני ילך והשליח שליח' בשם יעשה שהבעל זועצה

 דשליח כערמה שזהו יראחי אך אחר' שליח שיעשוב"ד
 לאב"ד

 ה~
 הגט להוליך השליחות עליו שמקבל במי רק

 ברצון שאין נת~וה סיבה איזה מחמח ואח''כלהאשה
 שליח' עושה מ''מ נאנס שלא אף הגט להוליךהשליח
 במה הגט להוליך בדעתו היה לא שמתחלה זהאבל
 אחר' שליח יעשה שהוא באופן הגט על לשליחנחשב
 לא שוב א''כ לגירושין' ניתן שלא שליח באמתהא

 שלא לשליחות ונוגע בכאן' שליח עושה שהבעלרק ה~
בפניו.

~~~
 להכר יודעין אנו שאין שכ' החשש בענין
 רבנים דיש שכ' ואף דשם' הדייניםחתימת

 חתימת שמכ~ןבמדינתינו
~ 

 חשש מ"מ דשם' ~רב

לדב~
 תקנת בהסברת שכ' מ''ב סי' אהע''ז חלק הח"ס

רבינו
 פר~

 לקבלה' שליח ע"י הזה בזמן לגרש שלא
 יהיה אם אף הקיום ~יני לחתימח יכר לא שאםמחשש
 מקום מכל הדיינים' חתימת שיכירו אח~ם חתימתלנו

 בית תורת עלי~ם שיש הראשונים קיום ד~ניחתימת
 אותן אבל כתבם' מפי שהוא מה לן איכפת לאדין

 עליהם אין הקיום ~יני חתימת שמק~מיןהרבנים
 שהוא כון מהני ולא עדות' חורת רק דין ביתתורח

 כתבם.מפי

 אהע''ז ח"ס בתשו' מ"ש לפי לומר נראה ענ"ד~~~~
 משולם מוהר''ר רשכבה"ג בשם שהביא י"אסי'



~ ~ ~

~י~~
 ~ו

~~~~
~~~

מטיסמני~
 חזקת אין בעו~"ר אלו דבזמנינו שכ' ז''ל

 ~וא ~קיום ועיקר כש~ם'שלוחים
 ~הרשא~

 ואם
 ומזקנים ומסיים כו'' ~גט על קיום לנו אין היאפסולה
 בימיו כך אםאתבונן

 מ~
 ע"ש. אחורנית מעלות אלפיםהד"ת י~ בעוה"ר אשר אנן נאמר

 ומעת~
 אנו גם

 וא''כ ~רשאה' עידי על שנסמוך אצלינו שעיקרבודאי

 נעש~מ~
 גט מקבלין שאנו יום בכל שמעשים ב~א

 אך דשם' ~רבנים חתימות מכרין אנו ואיןממרחקים
 הסמוכם מרבנים כתב ע''י מחתימות מקיימיםאנו

 מפי דחשוב הח''ס לסברת לחוש באנו ואםאצלינו'
 לנו איןכתבם

 מ~ עצ~
 לעשות.

~~
 תקנו שכבר אחר ל~ולכה דבשליח בזה הנראה
 ובפני נכתב בפני שאומר להשליח שנאמיןחז"ל
 א''כ כדוע' נאמן קרוב אף נאמן א' דעד ו~יכנחתם'
 צריכן אנו דאין עיגונא משום חז''ל דהקילוחזינן
 אינו דקרוב וכון האמת' שיתברר רק עדותלתורת

חש~
 בשליח מש"ה פסלתיה' ד~תורה רק שמשקר

 שיתברר דבעינן רק נאמן' אחד אין עדותבתורת שה~ עדות' תורת לשליח שי~יה צ~כן אנו שאין~גט
 ומש''ה ~אמת' נתברר וקרוב אשה מפי ואף~אמת
 צ''ח סי' יו''ד בטו''ז ועיין הגט' ל~ביא כשי~ןהכל

 ע''ש. תומו לפי מסיחלענין

~~~~~
 קרוב' מפסול גרע לא כתבם מפי של ~פסול
 חשוד כתבו מפי מעיד ש~וא מתמתדאטו

 רקלמשקר'
 דהתור~

 ומעחה כתב. מפי עדות פסלה
 דהקילו חזינן הגט' ל~ביא כשר דקרוב ~גטבשליחות
 ועתה ~אמת' לברר רק עדות תורת להצריך שלאחז"ל
 חוששין ואנו ~שליח על סומכן אנו שאין שבזמנינואף
 עד שע''י כון מ''מ נתברר' לאשמא

 הרשא~
 נתברר

 מפי ע"י רק ה~רשאה נתקיים שלא אף האמת'לנו
 דמי. שפירכתבם

~~~~~
 בשליח דוקא כן שכ' החת~ס דברי צדקו

 שכתב גיטין ~ש ~רש''י שמבוארלקב~'
 שם בר"ן ועיין ל~ולכה' שלית עשאו ~בעל זהושליח
 ה~ דאי משום כן שכתב ונ''לשכ'

 שליח
 לקבל~

 כון

 נתגרש~ש~אש~
 נכתב בפני לומר צ~ך אין בקבלתו

 תקנת ~יתה לא לקבלה דבשליח מבואר נחתם.ובפני
 נתג~שה' אם לברר עדות תורת בעינן ושפירח~"ל

 כתבומש"ה
 דז~

 רבינו סברת
 פר~

 בזמן שמחמיר
 ~אין כון לקבלה דבשליח לקבל~' שליח ע"י לגרששלא ~ז~

 לברר באנו ואם חז"ל' תקנתכאן
 שנתגרש~

 בידינו אין
 דבר ~ין עדות בחורת זולתלברר

 שבערו~
 דבעינן

 יהיה לא כתבם מפי יהי~ ~קיום ואם עדות'תורת
 ל~תיר.בידינו

~~~~~
 הנ~וג לפי בנד''ד כאן לומר לן אית כן כמו

עת~
 ש~בעל

 עוש~
 אומר ו~שליח שם שליח

 שליח א''כ נחחם' ובפני נכתב בפנילפנינו
 ז~

 שנתמנה
 נתברר שלא ואף ב''ד' שליח וחשוב מהני שפירבכתב

 עקא' דא אך לן. איכפת לא כתבם מפי רקהחתימות
 הוא שטרות קיום דאז הגט ~ביא השליח אם שייךדזה

 ל~שליח ל~אמין ל~אמין חז''ל הקילו זה ועלמדרבנן
 אבל נחתם' ובפני נכתב בפנישאומר

 ז~
 הגט ששולח

 בו' מזייפין נמצא הרי העולם שבכל דואר ~ביע''י
בכה''ג

 ה~
 סי' חו''מ הש"ך כסברת מדאורייחא קיום

 שמצאו כון סי' בשטר כתוב מצאו דאם סק"טמ''ו
 דמ~ התורה' מן קיום צריךבשוק

 אדם שום ביד דאין
 הוא מי ידעינן לא ד~א לזיופי חשוד לא לומרל"ש
 או הגט שהביא שליח דגבי ברורה ו~סברא דבר.~בעל
 על דנין דאנו כון אומ~ן אנו שטר ~וציא ~מלוהאם
 חשוד דלא אמרינן לזייף' חשוד הוא אם פרטיאדם
 יש דבעולם כיון כתוב' בשוק במצאו אבל לזייף.אדם
 שטר זייפו הזייפנין שמא למיחש לן אית שפירזייפנין
 קט''ז) (דף ב''מ תוספות ועייןזה.

 ד''~
 רבא והא

 לא בגנבא אינשי דאחזוקי ואף שכ' דסרבלא זוגאאפיק
 היכ אבל לי' גנבת דאמר היכא היינו כו''מחזיקינן
 אינשי אחזיקי היינו לך ומכרם ~י גנבם אחר גנבדאמר

 דהאבגנבי'
 בשוקא. ~יכא גנבי כמ~

~~~~~
 דלא כון דואר ~בי ע''י הנשלח הגט זה

 לחוש לן ואית לכאן שלחו מיידעינן
 ~הרשא~' וגם ~גט זייף אחד זייפן שמאמדאו~יתא

 במ~ מ~ני לא זהועל
 גם שמא בהגט' סימנים שנתן

 בזיוף, עשהזה
 שז~

 שהגט רק עדות חשוב אין

ו~~רשא~
 מז~יף ש~כל נתוש אם אבל המה' מאחד

 על ההרשאה' וגם~גט
 ז~

 לא
 עול~

 וכון ~סימן.
 דל''מ לומר לן אית שוב מדאו~יתא' ~קיוםדבעינן
 תז"ל ~ק~לו דלא כחבם' מפי עדות גם ~הרשאהקיום

 מדרבנן' רק ~וא ש~קיום רק ל~שליחלהאמין



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  נעשה השטר על החתומין דע~ם דכון שם~אמ~נן
 דאצ~ך הוא ומדרבנן כו' בב"ד עדותן שנחקרהכמי

 רבנן. בה אקילו עגונאומשום
 ו~~

 הביא השליח דאם
 מן קיום דבעינן דואר הבי ע"י ~נשלח גט אבלהגט'

 עליו שיהיה קיום ובעינן ח~"ל הקילו דלא י"להתורה'
 דחשוב הרב~ם קיום מועיל אינו ושוב עדו~'תורת

 כתבם.מפי

~~~
 להרב שתכתבו עצתי

 דש~
 רעציפעס ע"י אגרת

באופן
 שבוד~

 אם ולשאלו ל~ו' האגרת יגיע
 ~ואאמת

 נשיג וכאשר ממנו' יצאו ו~גט ש~הרשא~

דב~
 אם חתימתו להכר קצת ב~ינו יהיה א~ תשובתו

 חתימת מועיל יהיה אח"כ וגם הקיום' לחתימתדומה
 כעין שהוא הב"ד ע"י לנו ~תברר דכוןהרבנים'
 היא שזאת ונדע נפש~הו מרעי דלא הערכאותנאמנות
 יקיימו ש~ם הרבנים חתימת לנו יועיל א~ ~ם'ח~מת
 להתיר יש אם הערכאות נאמנות ובעינן חתימתו.ג"כ

 הא~כו כברערוה'
 ב~~

 בתשו'
 לאחד ראיתי וכבר ערכאות' ע"י להתיר אםבעגונא ~~~~~~ ~ו~~

מחכ~
זוכר. אי~ וכעת הדואר' של ~ו עצה שכתב ~~~נו

~~~
 כון שהעיר כב~ו שכתב לפילפולו קצת נ~א

 ה~ כשר' מאוחר דאמרדלמאן
 עדות גט כל

 אח~נהו לומר העדים דיכולין לה~ימה יכול אתהשאי

 ממונות ~יני למשקל כתובה דאיכא כון רקוכתבינהו'
 ועתה וחקיר~' ד~שה בעינןדלא

 בג~
 קאמר מה כ~ה

 כון ~לא רבנן' בה אקילי עגונא משום דרקהש~ס
 בודאי בחתומיו' מק~ים שאינו גט פסולדמדרבנן
כשנתגרשה

 בג~
 למישקל כתובה ליכא שוב ובודאי הלזה

 ואם וחקירה' דריש דצ~ך ~דין חזר שוב כן ואםכו''
 שאי עדות לי~ דה~ה התורה מן בטל הגט ממילאכן

 עיגון במקום אף כן ואם להזימה' יכולאתה
 למ~

 ~קל.

 דאף קי~ז) (דף יבמות בש"ס מבואר הלא~~~~~
 וע"ש כתובתה' דגובה אחד עד פי עלב~שאת

 להורות הלל ביתדח~~ו
 דמספר משום שמאי כבי~

כתו~~
 כל נמי ו~כ תיטלי' לאחר כשתנ~אי נלמד

 גובה שוב ~ה גט פי על להנשא שרשאי נותןשהדין

 ב~נן ולא למשקל כתובה דאיכא חשוב ושובכתובתה'
 חכמים ביד ושוב כשר הגט ושפיר וחקירה'ד~שה
 כל אך הגט.להתיר

 הלא באמת אמנם דב~ו' לפי ז~
 למאן ואף ח~"ל' מתקנת רק הוא בגיטין ד~מןמצינו
 הלא מקום מכל מדאו~תא הוא בתולה דכתובתדאמר
זה

 דמה~
 הוא וחקירה דרישה בלי ~מון בעדות

 תורה דבר ג') (דף סנהדרין בש~ס כמבוארמדרבנן'
 ד~שה בעי נפשות דיני ואחד ממונות ~ניאחד

 היה האיך כן ואם כו''וחקירה
 מה~

 גט מדאו~יתא
 כאן. גם שפיר אתי וא"כ שם. כתירוצם וצ"ל זמן'בלא

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
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.~~~ 

~~
 מאמע~קא שנשלח בגט נשאלת' אשר השאלה דבר
 הג~. שיחזירו מהבעל מכתב בא הגט נתינתוקודם

 ~~~~~ ~~~~~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~~
 ~~~~ו

~~~ 
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~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  מצו~ אין כ ב~בריוו~א~ך

 את לגרש
 ~זאת' ~ארור~

 על מצפה כ לבסוף חתםוגם
 תשוב~

 ~גט' ועל
 ענין. ברוב ב~ב~םו~א~ך

 ועת~
 רוצית

 האש~
 לקבל

 אםהגט'
 ~יתנ~

 חת~ ואהובי ~א. או לה
 נ"י הרב

 בפלפו~ מאו~הא~ך
 הג~ול כוחך ו~ראת ועצום רב

 מ~ ומ~ וחילך' כוחך ~ישר ובתבונה'בחכמ~
 י~לוך,

 ב~בר אכשל לבל עזר אשאלומ~שי"ת
 ~לכ~

 ~נחנו
 אמן. ~עו~ם' אמתב~רך

 ~נ~~~~~~~
 ה~בר מקור

 ~סו~
 נשענת אשר ~~יתר

 סי' א~"ע בשו"ע מ~מבואר הואעליו'
 ס"פ מ~מ~כ (וציון ז"ל ברמ"א ס"ב ס~'קמ"א

המקב~
 החזיר ~ש~ח אומר אם וכן בגיטין)'

~ 
 זה גט

וא~
 אלא אינו אחר' גט לך נותן

 גיל~
 בט~' ואינו ~עת

 מילתא ~או בגיטא ~עתא ~גילוי קיי"ל ~אנןומשום
 הכ. ~ס"ל וכאביי~וא

~~~~~~~
 צ"ע

 ברמב"ם מבואר ~~~א למאו~' בז~
 כ"ה ה' גירושין מהל' פ"וז"ל

 ע~
 שיאמר

 ל~ תתן לא בפירושלו
 החזיר או ~גט את תתן לא ~בעל אומר בין ישהפרש ומ~ ע"כ' בפירוש יבטל או

~
 רצית שאינו כון שכ' ובפרט הגט'

 לקב~
 ~גט את

 ישלח~וולכן
~ 

 הרשב"א וכ"כ בחזר~.
 ז"~

 ר"פ בחי'
השו~ח

 ע~ ש~קש~
 אמ~' ו~א ז"ל רש"י ~פירש ~א

 ב~עתואין
 ~בט~~

 ח~שים' או ח~ש בעלמא לצעורי א~א
ות~הא

~ 
 ~א"כ

 מ~
 או ~בט~ו שמתכוון בין ~ן נפקא

~צעו~
 אינו כך ובין כך ~בין עכשיו' מ~תנו ו~עכבו

רש~
 ~תנו

 ע~
 רוצה אני עכשיו ~שליח ~ו שיאמר

 ש~א מי ~אטוליתנו,
 ביט~

 ש~יחותו
 ~גמ~

 שאמר א~א
לו

 חפ~ ~~
 ע~ יהיב' מי ע~ן' ליתנו

 ~אמר שיחזור
עכשיו

 א~
 עכ"ל. רוצה

~~~~~~
 ~רשב"א

 ע~ ז"~
 רש"י

 נ"מ ~יש בפשיטות'~ישב ענ"~ לפי נרא~ ז"~
 אמ~נן אי ג~ול~

 ~נו אך ביטלושלא
 רוצ~

 ג' או ב' ~אחר אלא ליתנו

 ממש ביטל אוח~שים'
 אמ~נן ~אי ~שליחות' לגמ~

 ~נו א~א ~גט את ביטלשלא
 א"צ כעת' שינתן רוצ~

 כעת לש~יח אומר א~א מח~ש' השליח~מנות
 א~

 רוצה
 אבל הגט'שתתן

~ 
 לגמ~' השליחות ~ביטל אמרינן

 לשיטת בו ומגרש וחוזר בטל לא ~גיטאאף
 ~רב~

 כשרוצ~ כן אע"פפוסקים'
 שיתנו ~בעל

 צ~ך ל~אש~
 הרא"ש ולשיטת מח~ש' השליחלמנות

 ז"~
 והוא

 וגם ע~ים' שני בפני הש~ח למנות צ~ךמהירושלמי

 לשם לו ליתנו ולחזור מ~שליח הגט ליקח ~צ~ךאפש~
 נתינ~ ~~~גירושין'

 קמ~תא
 לגמ~ ל~ בטל~

 וזה
פשוט~.

 שער מאלי~ו במכתב מצאתי בספ~ם בינותי~~~~~
 ש~ביא ~' סי'ז'

 ~ב~
 וז"ל' וכ' ז"ל ~רמ"א

וא~
 לא כ~"ג איך כלכל אוכל ו~א בער

~~ 
 כון בטל

 ~חזירשאמר
~ 

 ~~ הגט' את
 שאין מ~~ו ברור שפתיו

רצונו
 שיגרשנ~

 ומה ז~' בגט
 ביטו~

 מזה' ג~ול מפורש

~~
 הרמב"ם כ'

 ז"~
 הל' גירושין מ~ל' בפ"ו

 ביטול ~ביטולשאין כ"~
 ע~

 לה' תתן לא בפירוש שאמר
 ~רשב"אוכ"כ

 ז"~
 וגם ~מע~~' שהבאתי ~שו~ח בר"פ

כ'
 ~מ~ב~

 ס"פ המ~כ כ' ~~א כלל ראי' ~ן המ~כ

 וז~התקבל'
 אך בפירוש' מבטל אינו

 מ~
 ~וא' שאומר

 אכתוב שנית פעם לי יתנואם
 ל~א ו~ומה גט' ל~

 ו~מטיב בהטוב~אמ~נן
 ~גיל~

 ~וא' כ~ום ~או ~עת
 ה~ ~מ~כ'עכ"ל

 ~~ומה המ~כ כ' ~לא
 אלא ~מי~תא פסקי' ~~א ל~' יתנו אם באומר א~א~עת לגיל~

ת~~
 אב~ לי' יתנו באם ה~בר

 לא לי' תנו באומר
 ע~~

ע~
 ה~עת

 כ~~
 ~בר סוף ביטו~' י~א ש~א

 ~ב~
 ~רבנים

~נז'
 ~מ~

 תמו~ים
 ל~ם ו~ן מא~

 ע~
 שיסמוכו, מה

עכ"~
 כ יען בקיצור ~שונו ~עתקתי מא~י~ו' ~מכתב

 תח"י.אינו

 ~~ו~~ ~ם~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~ו~ ~~~ו~~~ ~וו~~ ~~~

.~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ו~ ~~ ~~ ~~~

 ~םו~~~ו~~~
~~~ 

~~~~ ~~~ 
~~~ .~~~~ 

 ~~~~ ו~~~~
 ~~~~ו~~

 ~ם~~~ ~~~
~~ 

 ~~ו~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~ו~~
~ו~~~~~

~~~~ 
.~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ו~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ ו~~~~
~~~~~~~ 

 ~~ו ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~.

~~~~~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 ~~~ו~ ~~~~
 ~ו~ו

~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו

 ~~~~~ ~~~~ ~ו
.~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ו~~~~~~~ו~
.~~ ~~ 
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 ז''ל' הרמ''א רבינו על מאוד קשה הדבר
וגם

 מדב~
 פי'החת"ס דה~ הכ' ג"כ נראה התוס'

 דב~
 להניח לו הי' דלא התוס'

 ב~
 השליח

 לפני במבטל תינח לפי''ז וא''כ בדבר' ע~ם שאיןכון
 הגט נטל דלא דמשום לומר סברא ישהשליח

 ההו"א, הוא כן בטלי' לאהשליח מ~
 אב~

 בנ"ד בכאן
 הו"ל מאי א"כ בכאן' הוא והגט במדה''י הואשהבעל
 לכתוב והכרחלמיעבד'

 להמ''~
 תח"י מונח שהגט

 דלא ~מא אי ואף ביטול. בוודאי והוה לו'שיחזרהו
 עד האשה ליד ליתנו אין עכ''פ אבל ממש' ביטולהוה

 וכמש''~ לה' ליתנו ~צוהשיחזור
 והרשב"א הרמב''ם

 הכ עביד משו"ה אדרבאז''ל.
 דה~

 הגט ס~ור בשעת
 בס''ג' כמבואר והשליח' הגט לבטל שלא נשבעהוא
 לא זה ועל ממש' ביטול אין הבעל שכ' הלשון זהאבל

 בזה לדון יש ועודנשבע.
 דה~

 לא האשה בנ''ד
 להבעל דמותר אפשר וא~כ הגט' את לקבלמתחלה רצת~

 להיות מוכרח דאטו בחזרה' הגט את לו לשלוחלבקש
 שתרצה. עד גבהאגוד

 דב~~~~~~~
 דהרמ''א לפע''ד נראה ז''ל' הרמ"א

 הגט לי ~חזיר נקט בדוקאז''ל
 ואת~

 גט לך
 אלא הוה לא דבכה''גאחר'

 אי נ''מ דמאי דעתא' גיל~
 אחר בגט או זה בגטמגרש

 אבל כמשחק' ונרא~
 דהוה ז''ל רמ"א מודה לחודי'' הגט לי החזירבאומר

ביטול.

 דכונת לומר דאין שכ' הנחמד במכתבך~~~~~~
 לי החזיר באומר דא"כ כמש"כ' ז"להרמ"א

 ואתן אח''כ באומר יוכשר איך וא''כ בטל' הגטהגט
 בו ומגרש חוזר דס"ל הפוסקים לשיטת אחר גטלך

 אינו' דזה ענ"ד ולפי בו. ומגרש חוזר ואיך כן'ודקיי''ל
דה~

 בו' ומגרש חוזר ד~נו ס''ל ז''ל הרמב"ם
 כ"א הל' גירושין מהל' בפ''ו פסק גופי' ז''לוהרמב"ם
 בו ומגרש חוזר הגט וביטל שליח ע"י גטהשולח
 שליחות' מתורת אלא גט מתורת ביטלו שלאכשירצה'
 גט שאמר כגון וביטלו הבעל ביד הגט הי' אםלפיכך
 שהי' (ודוקא לעולם בו ומגרש חוזר אינו הוא בטלזה
הגט

 ב~
 אם וכן גט)' מתורת ביטלו ע''כ דאז הבעל

 ששלחתי גט ואמר השליח ביד והיא שביטלו בעתפירש

ה~
 עכ"ל. לעולם בו מגרש אין גט' מלהיות ב~ל הוא

 ו~גט הוא בטל אמר אם דאפי' מללו ברור שפתיו~~~

ב~
 השליחות. ביטל אלא בטל הגט אין השליח

 בטל לך שנתתי גט ואמר שפירש דדוקא ג''כ' סייםוכן
 ואמר דפירש משום הגט' דבטל הוא גט''"מלהיות
 הגט דבטל דבריו לפרש צ~ך דע''כ גט' מלהיותבטל
 דוודאי הגט' לי החזיר אמר דאם שכן מכל וא''כממש'
 וזהו הבעל' כשירצה בו ומגרש וחוזר בטל הגטאין
 סעי' הנ"ל סי' בשו''ע בהדי' וכ''כ ענ''ד. לפיברור
 שנתתי גט ואמר פירש אם השליח ביד הוא אם וכןס''ו
 דנראה לעולם' בו מגרש אינו גט' מלהיות הוא בטללך

 בטל ואמר בהדיא פירש אם דדוקא יוצאמפורש
 דסתמא משום הגט' בטל בכה"ג דדוקא גט'מלהיות
 אבל השליחות' על כונתו הוא' בטל אמר אםדמילתא
 אנו מוכרחים דאז גט" ''מלהיות בטל ואמר פירשאם

 מ~ל וא''כ הגט. בטל אז בעצמו' הגט דביטללפרש
 אלא גיטא בטל דלא הגט' לי החזיר באומרשכן

 מזה. עיניך העלמת איך עליך ונפלאתיהשליחות'

~~~~
 ובגירושין בקידושין דקיי"ל דאף לפע''ד נראה
 יכול ואינו דמי' ~יבור לאו דיבור ~ידתוך

 ד' בנד~ם וכמבואר דיבור ~י תוך אפילו בולחזור
 דוקא היינו עכ"ז ע''ב' קכ''ט דף וב''ב ע"אפ''ז

 דבר של בטעמו ז"ל הר''ן וכמש''כ ובמגרש'במקדש
 מ"ט סי' שמואל בבית ~ועי' גדול מעשה דעבידמשום
 ה~ב''ש) בשםסק"ג

 עושה אדם ~ן ~אי כולי דחמי~
 תוך אפילו חזרה ומשו''ה גמורה' בהסכמה אלאאותם
 ל''ד סעי' ל"ח סי' בא"ע ועי' מהני' לא דיבור~י

 ~י תוך אמ~' הגט את במבטל אבל סע''ב'וסמ~ט
 מביטולו. בו לחזור ~וכל דמי ~בורדיבור

~~~
 כן כתב צ"ז סי' ח"ר באה~ע בחת''ס כ נוכחתי
 שכ' אחרת' ועוד זאת בד"ה ~עיי''שבפשיטות

בפירוש
 וחו~

 ולא אמרינן' ממגרש
 חו~

 שמבטל ממי
 סי' צדקה הל' אפרים במחנה וע~ן ברור)' וזהגירושין

 פט''ו ובשעה''מ ה'' ס"ק רנ''ה סי' חו"מ ובש"ךח'
 כ' מ"ג סי' ז"ל הר"ן שתשו' ואף גירושין.מהל~ות
 דמי' ~יבור דיבור ~י תוך אמ~נן לא בביטלדגם
 ונראה עליו, שהשיג ס"ק קמ"א סי' בישוע"קע~ן
 בעיני וקרוב כ' אלא הדבר החליט לא ז"ל הר"ןדגם



~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

~~~
 וכ'לומר'

 ז~
 לדחוח

 דב~
 ~וא לדינא אבל ז"ל' הר''פ

 דאל''כ מודה'עצמו
 סח~

 ודו''ק. א~דדי דב~ו

 ליישב שכחבת בחשובחך~~~~~~
 מ~

 ~רי''ף ד~שמיט
 מ~ו דבטל בעי' ~ךז''ל

 וכ' בחיקו' ועלח~
 מ~ פי עלליישב

 לא דמ"ט בחי' ז"ל ~רשב"א ש~קשה
 בטיל בעי דאי במיגו ~עיקרא דבטל לומרמהימן
 דאיבעי' דכון נ''י חתני א~ובי כחבח ועפי"ז~שתא'
 חזקה לי' דאיתרע שביטלו, לומר מ~ימן שוב בגמ'לן
 סתום ~דבר שביטל. חזינן ד~רי מבטל' ~בעלדאין
 דאח~בעיני'

 לומר נוכל היאך בחיקו, בגמ' שנשאר
 ~אבעי'דנפשטא

 ועוד בטול' ו~ו~
 ה~

 ז"ל ~רשב''א
 מעיקרא דלישנא בגמ' דאמר ~א על קושיתו~קשה
 וע''ז מהני'לא

 ~קש~
 במיגו, דנ~מני' ז''ל הרשב"א

 דאיתא דמעיקרא לישנא ב~נך גם דבריך לפיוא"כ
 משום דמהני' חאמר ג''כ מ~ני' דלא להדי'בגמ'

 חזקתו. לי'דאיחרע

~~~~
 אנן דאטו ל~בין זכתי לא ז"ל ~רשב"א קושית
 דלאקאמ~נן

 מ~מנינ~
 אם לן אבעי' אנן לבטל'

 יש אם ~וא, בטל רק דבר שום אמר שלא ~בעליאמר
 וגם לא. או זה בלשוןממש

 מ~
 שמואל ~בית שכ'

 אם בוודאי עדים' בפני שביטלו דאמר צ''אבסעי"ק
 לדון יש אז שנים בפני שביטלו בפירוש הבעל כןיאמר
 וע"ז דמעיקרא לישנא באומר אבל לא' או מ~ימןאי

 מיגו ~וא ~לא במיגו' דני~מני' ז''ל ~רשב"א~קשה
 פ"ב' סי' בש"ך כמבואר מיגו אמרי' ולא עדיםבמקום
 זאת ל~עמיס נוכל לא ~רשב''א בכוונח שי~י' איךוי~י'

 ז"ל. ~רי"ףבדברי

~~~
 ענ''ד לפי

 נרא~
 ליישב

 דב~
 חוזר אינו בפירוש בטלו באם כ' ז''ל~רמב''ם דהנ~ ז"ל' ~רי"ף

 או חרס ~וא ב~רי דא"כ ז"ל ~ר''ן ותמה בו,ומגרש
 מלשון ג"כ שנר' וכמו בו ומגרש דחוזר דקיי''לכחרס

 ו~לא בו' ומגרש חוזר ~''ט ז''ל~רמב"ם
 ב~~

 ~וא
 ~שליחות' מעל ~גט על דקאי לומר מסתבר יותרחרס

 לדידיוגם
 ~ו~

 לי. קשי'

~~~~~~
 קמבטל' מי גיטא גורס ז''ל ד~רמב''ם
דנרא~

 אז ~גט' בפירוש ביטול אם דדוקא
 ~יטלו לא אי אבל בו' ומגרש חוזר ואינו בטל~גט

 לשון בכל דאף ס''ל ר''ש אבל בו. ומגרש חוזר~פירוש
 ששת ר' דאיתא ~ש''ס מלשון וכנ' ~גט' בטלשמבטל
 בו ומגרש חוזר אמר' ~כ ובתר וכו' ~וא' בטלאמר
 לר''ש וס''ל לעיל' דאיחא הא כל על וקאי חוזר' אינואו

 ו~רמב''ם ~כ' ס"ל לא ור''נ ג"כ בעצמו בטלד~גט
 דר"נ ס"לז''ל

 מוד~
 בטל. ~גט בפירוש דביטלו ד~יכא

 באומר דאע"ג ז''ל' הרמב''ם דברי מיושביםוא''כ
 ביטלו דלא כיון מ"מ הגט' על יותר מורה כחרסהוא ~~

 ג"כ לפרש ונוכלבפירוש'
 דק~

 חוזר השליחות על
 בטל ~גט אז ~גט ביטל בפירוש אם דדוקא בו'ומגרש

 בו. ומגרש חוזרואינו

~''~~~~

 בפירוש ביטלו אם דאפילו דס''ל נראה ז''ל
 ד~~ בו' ומגרש חוזרנמי

 איחא ז"ל ב~רי''ף
 בפירוש ביטלו אם דאפילו סתמא דמשמע שביטלו'גט
 באומר י"ל לפי"ז א"כ בו. ומגרש דחוזר לי' איתנמי
 נוכל ~דוחק צד דעל מאלי~ו ~מכתב דכתב בטל זהגט

 ~ש שעבר' על דקאי לומר מסתבר ויותר ל~בא'לפרש
 דג"כ בעצמו' ~גט על הוא דכונחו לומר סבראעוד
 מהני.לא

 ומשו''~
 זו' איבעיא ז"ל ה~''ף ~שמיט

 הש''ס אבל ל~גט' ביטול מ~ני דלא דס"למשום
 לנו ואין בטול' נמי דהגט דס''ל דר"ש אליבאמספקא

 ומשו''ה משמע' מעיקרא אי להבא אי אחד ספקרק
 ז"ל ה~''ף ~ביא דלא שפיר אתי ולדידי בתיקו.נשאר
 ~ו~ בטל' דמהני אתה' שכחבת מה לפי אבל זו,ב~א
 דה~ זו' בעיא להביא ז''ל ל~רי''ףלי~

 כל חשב
 דס"ל ש''מ זו בעיא ~ביא ומדלא ~מועילין'~לשונוח
 כן מידי מ~נידלא

 קשה ולפענ"ד ענ''ד. לפי נרא~

ל~עמ~
 על יסוד

 דב~
 בז~. ז''ל רמ''א

~~~~
 סי' בשו"ע ו~מחבר עדים שני בפני~ביטול ~י~ שלא שכתבת הב' בהיחר לעיין נראה

 מ~ני' דלא עדים שני בפני ביטל לא דאם פסקהנ''ל
ו~נ~

 ~קשה ז''ל הרמב"ן בחי'
 ע~

 דאמ~' ~א

 עוש~ הי~בראשונ~
 ור"ש ר''נ ופליגי ומבטלי'' ב"ד

 שנים. בפני דסגי ס''ל ור"נ ג' דצריך ס"לדר''ש
 לבין בינו ביטלו אם דאפילו שנים בעינן דמ''טו~קשה
 ביטול לי~וי ביה ידעינן אי יבטל' לא למהעצמו

(ומדב~
 דבעל כ~רשב''א ס"ל דלא מוכח ז~ל ~רמב"ן

 ידעינן אי וכ' ז~ל הרמב"ן דמדייק שביטל' לומרנאמן
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 ודו''ק)' בי' ~עינן דוקא דמשמעביה'
 ותיר~

 שהדין
 מבטלין אין ~יה שבפניו כון ~שליח ששליחותנותן
 שהוא בפניו שלא דיבור אתי דלא בפניו' שלאאותו
 כל שאמרו כענין בפניו' שהוא ~בור ומבטלגרוע

 למשלפי. עשרה צ~כו עשרה בי' דאיתעבידמילתא

 שבשליח דס''ל ~''ל הרמב''ן מדברי לכאור~~~~~~
 ודלא קרקע' גבי מעל גיטך טלי פסוללהולכה

כנראה
 מדב~

 ועיין תנין' המביא ס"פ ~''ל הרא''ש
 ~''ל לי' פסיקא מאי דאלת''ה ל"ה, סעי' קמ''אבסי'

 ~למא בפניו,דמינ~ו
 מינ~

 ושלא ~כתב השליח את
 הגט ליתן צ~ך אי אבלבפניו'

 כ' שפיר השליח' ב~
 דבר דאין ~"ל והר''ן התוס' כמש''כ תי' ועודהרמב"ן.

 משנים. פחותשבערוה

~''~~
 לפי לכאורה

 תירו~
 משום ~וא דטעמא הר~שון

דמינ~
 וא''כ בפניו' הי' השליח

 לפי''~
 בנ''ד

 בפניו, שלא נעשה השנידהשלית
 דה~

 הבי על נשלח
 ג''כ. בפניו שלא לבטלו יוכל וא"כדואר,

 מדב~ נרא~~~~~~~~
 כפירוש דס''ל ~''ל הרמב"ן

 ור"ש ר"נ דפליגי דהא ~''לרש''י
~ 

 בעינן
 דה~ גמליאל' רבן תקנת קודם דקאי ג' אושנים

 מציין
 ~י' בראשונה על התקנה קודם עלדב~ו

 עוש~
 ב"ד

 ס"ל אי לכאורה מוכח לא דינא לענין אךומבטלו'
 ובדיעבד' גמליאל' רבן תקנת לאחר שניםדבעינן
 דמשו"ה לומר דאפשר מבוטל. דבטלו כרבידק~"ל
 גמליאל' רבן תקנת קודם על דקאי ~"ל רש''יפירש
 בטיל נמי עצמו בפני בטלו אפילו דבדיעבד דס"למשום
הגט.

 דלכאור~
 טובא קשה

 ע~
 התוספות דתירצו הא

 דבר דאין משום שנים דבעינן דהא ~''ל והר"ןוהרמב''ן
 הגט ביטול עדיף דאטו משנים' פחותשבערוה
 דצ~ך קל"א בסי' ~''ל הרמ"א דכ' ואף הגט'מכתיבת
 לכתחלה' הוא לשמה' כותב שהוא עדים בפנילומר

 ~שמה, שיכוון צ~ך אך אמירה' בלא כשרוב~עבד
 את כותב הבעל וקיי"ל לשמה' שכוון ידעו ע~םואטו
 וגםגיטו.

 מינ~
 בפני בעי' דלא המחבר פסק ~שליחות

 אפילו כשר דבדיעבד נר~ה לשליח הגט ומ~ירתעדים'
 וה~ עצמו' לבין בינומסרו

 דיכול פסק ~''ל הרא''ש
 בסי' המחבר פסק וכוותי' עכו''ם ע"י הגטלשלות

 ~הא הגט שליחות עדיף מ''ט וא''כ ל"ה' סעי'קמ"א
 דוקא. שניםצ~ך

~~~~~
 קודם על דקאי ~''ל רש"י דפירש דהא לומר
 בפני איתא דבגמ' משום גמליאל' רבןתקנת

 ולכתחלה לכתחלה' אפילו ומשמע מבטלוכמה
 משו"~ גמליאל' רבן תקנת אחר לבטלואסור בווד~
 פירש

 וא~ גמליאל' רבן תקנת קודם על דקאי ~''לרש"י
 היה

 ~אית למר ג'' בפני או שנים בפני או לבטלומותר
 לי'. ~אית ולמרלי'

~~~
 דב~ פי

 הנ''ל ~''ל ~רמב''ן
 ענ"ד לפי נרא~

 נ' עשין בסמ''ג והביאו התרומות דעתליישב
 דביטול הביאו' ה' סעי"ק קל"ד בסי' שמואלוהבית
 והעדים הסופר בפני דוקא להיות צ~ך עצמוהגט
 והתפלאו לחתום' לכתוב ל~םשצוה

 האחרונים' ב~~
 יש האמור פי ועל קכ"ה. סי' אפ~ם בית בתשו'ועיין
 צ~ך לחתום ולעדים לכתוב לסופר דצווה כוןלומר
 דה~ בפניהם' לבטלודוקא

 לכתוב רשאי הסופר אין
 ד' בגיטין ו~איתא קולו, שישמעו עד שיחתמוועדים
 קולו שישמעו דבעינן והיכ קכ"א' סי' ובאה''עע''א
 שיכול שליח אבל ס"ל. ~רמב''ן וכסברת מילתאעדיפא
 להדיא ו~איתא כתב' ע''י ואפילו בפניו שלאלמנות

 לא השליח בפני בביטול ועכ"פ בע~הי''ת. נכוןלפענ''ד נרא~ כן ג''כ' בפניו שלא ל~טלו יכול משו''הבפוסקים'
 וכסברת בשו''ע להדיא ו~איתא ע~ם לשניצ~ך

 בפני כמבטל דהוה כתב ע"י בביטל וא''כ ~"ל'~רמב''ן
 לעדים. צ~כן לאהשליח

~~~~
 מהני דבדיעבד ס''ל ~''ל דרש"י נראה לכאורה
 רבן תקנת לאחר אפילו עצמו לבין בינוביטול

 רש''י פירש ומשו"הגמליאל'
~"~ 

 ור''ש ר''נ דפלוגתת
 בגמ' איתא דהרי גמליאל' ר~ן תקנת קודם עלקאי
 רבן תקנת ולאחר לכתחלה' אפילו דמשמע מבטלו'כצד

גמליא~
 לבטל אסור

 לכתחל~
 שנים' בפני אפילו

 פירש ומשו''ה עצמו' לבין בינו אפילו מהניובדיעבד
 דא~ התקנה' קודם על דקאי ~"לרש''י

 לבטל מותר היה
ל~תחלה.

 מינ~~~~~
 שלא למנות דיכול נראה לבטל' השליח

 לבטל השליח מינוי עדיף דאטו עדים'בפני



~ ~ ~
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~ ~

ממינ~
 וכ''פ ~''ל הרמב''ם דפסק הגט את ליתן השליח

המחבר
 דמינ~

 נראה וכן שנים' צ~ך אין שליח
 צ"ע. דב~ו השליח ב~ש הפנ"י שכ' ומהמהירושלמי'

 כמה וראוהו לכאן בא והכתב בכתב במבטלוהנה
 הר"ן מתשו' נראה וכן שנים' בפני כמבטל הוהאנשים'
 לשלוח במכתב שכתב דמה ענ''ד ולפי מ"ג. סי'~~ל
 ביטול' היא עצמו ~הו יצחק' לר' לאמעריקא הגטאת
 הארורה' את לגרש מצוה אין כ שכ' ל~ה צריךואין
 רשאין ואין די' ו~ה הגט על שמצפה במכתבו סייםוגם
 וכמש''כ ליתנו מחדש עתה הבעל שיצוה עד הגטליתן

 ~"ל.הרשב"א

~~~
 ופלפלת שכתבת

 בעני~
 אם ח~קה'

~ 
 פלפלת

 דכל לכאן' ח~קה ענין אין ענ"ד לפיבחכמה'
 אומ~ם אנו א~ המעשה על דנים אם המה ח~קהעניני
 הדבר נשתנה אמ~נן ולא קמ~תא אח~קהאוקמה
 אם אבל שהיה'מכמות

 דני~
 הוא אם בדין

 לשו~
 ביטול

 אם מסופקים דאנו בנד"ד כמו ביטול' לשון הוי לאאו
 וכמש''כ ח~קה י~שיענו מה לא, או מועיל ~הלשון
 דמשום אח~ק~' אוקמי לומר ש~ך לא הפוסקיםבגדולי
 דהח~קה אתה גם וכמש''כ הדי~' ישתנה לאח~קה
איתרע

 דה~
 ב~ה שגם ועוד לבטל. שרצה רואים אנו

 הוא ~''ל דעתו כ ואם הפנ''י' חידשו ח~קה לגטשיש
 עליו' לסמוך קשה דבר הוא דינא לענין ים' מנירחבה

 לעלמא. איש אשת להתירובפרט

~''~~~
 ענ"ד לפי הכתב' מקוים דאינו משום להתיר
 מן קיום צ~ך אם נחלקו לא כאן דעדנראה

 להוציא רוצים אם הוא לא' או מ~~ף בטועןהתורה
 הוא מ~~ף ~למא אמרינן א~ ~ומה' או מעותמהלוה
 אדרבא כאן אבל דמ~~ף' במיגו פרוע ללקוחותוטוענין
 לומר וח~לה הכתב' מ~~ף דילמא הגט ליתן רוציםאנו

 ~''ל רש''י דה~ מ~~ף' שאינו אומ~ם אנו אדרבאכן'
 ב~שפירש

 גיטי~
 אשת ח~קת לנו ~ש ל~יופא' חציף דלא

 אשת נתיר ואיך ל~יופא' אינש חציף דלא וח~קת~ש
 יאמר. ולא הדבר ישתקע לעלמא'איש

 הלוה טוען אם דוקא ~לא מ~~ף' יטעון מי~~~~
 קיום צ~ך א~מ~~ף

 מ~
 בכה''ג אבל התורה'

 כבר אם ובשלמא התורה' מן קיום דצ~ך למ"דליכא
 שכבר כון הוא' מ~~ף דילמא לומר לנו יש א~ הגטניתן

 אבל הרבה' לדון יש ~ה על וגם היתר' בח~קתנתחזקה
 מספק' איש אשת נתיר איך הגט ניתן לא עדייןאם

 לפניך. אשר את תבין ביןנא

~~~~~
 באבן שכ' שהשיג מה ט' ~עי"ק מ''ו סי' בש"ך
 שכתוב מצאו דאם ד' סעי' מ"ב סי'הע~ר

 השטר אין אם לחוש אין פ~ונית קידש שפלוניבשטר
 ש~ך לא אדם ביד נמצא דלא דהיכן וכ' ע''ש'מק~ם
 לנידון דומה אינו ו~ה ל~יופא' אינש חציף דלאלומר
 שכ' מ''ט סימן ח"ר סופר בחת"ם וראיתידידן.
 חציף דלא לומר שייך לחבירו אדם שבין בשטרדדוקא
 בעלה מת דואר הבי על מכתב בא אבל ל~יופא'אינש
 ומ''ט ומ"ה מ"ד בסי' ועיין ~ו' סברא לומר שייךלא

 ב~ה.שהא~ך

 ע' סעי''ק מ''ו סי' בש''ך שכ' דאף ענ''ד~~~~
 ל~יופא' חציף דלא לומר שייך לא הנמצאדבשטר

 מת כתב ~נמצא או כתוב' שטר בנמצא דוקאה~נו
 הבי על כתב בשנשלח אבל ק~ושין' שטר אובעלה
 דלא שפיר אמ~נן ב"ד' לידדואר

 חש~
 ל~יופא' אינש

 הבית כתב הבעל' שמת כתב בנמצא דחיישינןוהא
 בסי'שמואל

 י"~
 משום ע''ט סעי"ק

 דחיישינ~
 לצרה'

 שהאשה ובפרט בטל' שהגט כ~ב בשולח ש~ך לאו~ה
 דלא דהא ~''ל החת''ס שכתב וגם הגט. לקבל רצתהלא

 מ~~פין' אין ישראל דרוב משום הוא ל~יופא אינשחשוד
 יישבוב~ה

 דב~
 דטוען דהיכ דס''ל ~"ל אביגדור ה"ר

 משום הוא התורה' מן קיום צריךמ~~ף
 דכו~

 שטוען

ב~
 הולכן אין מ~~ף שהוא

 בממו~
 ולפי הרוב. אחר

 תוך פורע אדם ד~ן ח~קה כעין הוא ~ו דח~קהענ''ד
 דהוא~מנו'

 ח~ק~
 התרומת וכמש"כ פוסקת' שאינה

הדש~
 סי' בתשו'

 ר''~
 דמוציאין

 ממו~
 ~ו' ח~קה פי על

 איכא דמ~תמא גב עלואף
 מיעו~

 דפורעים אנשים
 דח~קה משום למיעוטא' תיישי' לא ואפי"ה ~מנהתוך
 ~מנו ~וך פורע אדם ד~ן דח~קהראינו דה~ לחלק' יש דלכאורה ראיתי ושוב טובא. ע~פא~ו

 מה~
 אפילו

 ומ~~ף מיתמי'לגבות
 טענינ~

 ~ש ו~לקוחות' ליתמי
 ב~ה.לע~ן
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 מקור ~וא משם אשר מ"ג סי' ~ר~ן בתשובות
 כתיבת לענין מדמ~ני מ~ני' כתב ע"ידביטול

 ע''י~גט
 מצו~ ש~בע~

 דאם וכתב לכתוב' בכתבו
 שאני הגט' לכתוב יכולים עדים בשני מק~ם~שטר
 ול~וציא ~גט לכתוב רוצים שאנו~תם

 אש~
 מחזקתה

 דאולי מקוים ל~יות צ~ך הכי משום איש' אשתחזקת
 מז~~. דילמא בתשובות ~ר''ן שכתב וכמו שקר'~וא
 ~וא ברור דבר ל~אש~' נתינתו טרם ~גט בביטלאבל
 ש~וא ~וא ~אמת דילמא ~אש~' ליד ~גט ליתןדאין
 אין ענ''ד לפי דמיון' ע''י נתקיים שכבר ובפרטכת''י
 עללסמוך

 ז~
 אשת ול~תיר לסני~' אפילו זיופא בטענת

 לע~מא.איש

~~~
 הר"ן מתשו~ות

 ז''~
 מכתב שכתב מבואר שם

 וכתב ~גט' ליתן שלא והז~ירולאביו
 דון רא~ ז~

 על חתומים עדים ~י' לא ובוודאי אנקרשקש'שלמה
 ז"ל הר"ן זאת זוכר ~י~ כן דאם ~אביו, שכ'~כתב
 דנרא~ ~כתב' מתוך ~שליחותלביטול

 דכתב מזה מוכח

הו~
 ראו ד~כתב משום אי שנים' בפני ביטל כמו

 דשמא אואנשים כמ~
 וכמש"כ עדים' כשני הו~

 ואין בתשובתך.חתני א~ו~ את~
 ז~

 דבש~מא שבכתב' ~עדות ענין
 לדון צ~כן ~~נו אז שביטל' בכתב עדות לפנינו באאם
 ז"ל הראשונים ובמחלוקת מהני' שבכתב עדותאם
~ובא

 בחוש~
 הבעל דידן בנידון אבל כ''ח, סימן משפט

 ~דבר ואם בחזר~' שיש~חו ~גט מבטל ש~ואכותב
 ~נו ש~ואאמת

 מז~~
 ~תורה. מן בטל ~גט בוודאי

~~~~~
 יודע דאם שכ' נ' סי' ח"ש א~"ע בחת"ס
 בידו ויש ~גט' מליתן ~בעל בו שחוזר~שליח

 לו' מאמין ו~ואכתב
 א~

 ~גט' ~תן אין נמי עדים ב~א
 אלא צ~ךו~ן

 ~ודע~
 דלא ~אמת' ש~ע

 עדי~
 ~שליח

 כל בי' למי~דר מצי ד~בעל ~יכא דכמהבעל'
 ליתנו' יכול אין ~שליח גם כן ל~~' גיטא מטאדלא כמ~

 ~יטב.ע~"ש

~~~
 מן קיום בעי ~ו~ דכת~י מש~כ

 דעת ~פי ~תור~
 כמותו ~כריע ו~ש''ך ז~ל גאון ש~רא~רבינו

 הנ~ ס~ט'בס'
 ~אריך ~' סעי~ק מ"ו בסי' ~קצו~"ח

 הלו~ כת~י דגם דס''ל פוסקים כמה להקתל~ביא
 לא

 מן קיום~עי
 ~תור~

 וגם כן' ופסק
 בשיט~

 מקובצת

 ו~רשב''א ש~רמב''ן ש~ביא שט"ח מצא בסוגיאבב''מ
 כתבם מפי ו~א מפי~ם דבעינן ד~א ס"ל ז''לו~ר''ן
 דבר בבעל אבל יגיד, לא אם ב~ו דכתיב בעדיםדוקא
לא

 ב~
 כתבו מפי אפי~ו קרא' ב~וא כתיב דלא מפיהם

 וכו', בגיטין ו~אמ~נןמ~ני
 ומשו"~

 עליו ~וציא תנן
 ידוכתב

 גוב~
 שאינו אע''פ חו~ן, בני מנכסים

 עוש~
 ז''ל. ו~ר''ן ו~רשב''א ~רמב"ן עכ"ל שטר'מעש~
 ~אשה שאין במכתב שכ' אמת ~דברים שנראיןובפרט
 ידע ומי דברים' א~כות וכל גט לקבלרוצית

 לזיי~' מז~
 ~גט. ליתן אין אמת ש~דברוכל

 דמדב~~~~
 לא לבטל שליח דמינוי מוכח ירוחם רבינו

 ש~ש~ח ~ביטול אך עדים' שני בפניצ~ך
 מבט~

ז~
 בנתיב ירוחם רבינו וז''ל שנים' בפני להיות צ~ך
 צריך שלכתחל~ מירושלמי מוכח ומ''מ שני' חלקכ"ד

 עדים' שני בפני לעשות כלומר שנים' בפניל~חזיקו
 עש~ גבי ולקמן גט' המביא שליח עלוקאי

 ש~ח
 ~שליח ואין עדים' שני בפני לעשותו צריך גטל~וליך
 ליתנו ~שליח וצ~ך ~שנים'ממנין

 מלבד שנים בפני ל~
 כמו ~גט לשליחות לבטל ~שליח ~לך אם וכן~שליח'
שכ'

 השליח לעולם כי שנים' בפני לבטל צריך למעל~
 וכן ~שליח' מלבד ~שנים צריך ולפי' ~בעל'במקום
 כתבנו וכבר בירושלמי'פשוט

 שאמרנו מה כי לעל~
 עכ''ל לכתחלה' דוקא ~וא שליח' לעשותו שניםשצ~ך
 מדשבק ל~דיא מוכח וא''כ ז"ל.הר''י

 מינ~
 ~שליח

 דמתחל~לבטל'
 זכר ובביטול ל~ביא' שליח לעשות נקט

 דדוקא ש''מ ביטול'רק
 ~ביטו~

 אבל שנים' בפני צ~ך
 וא"כ עצמו. לבין בינו אפילו ~וא לבטל ~שליחמינוי
 איני ענ''ד לפי לכן מ~ני. ענ''ד לפי כתב שכ'בנד"ד
 ~יתרמוציא

 לאש~
 שבא ובפרט ז~' גט ע"י זו

 וידועמאמע~קא
 דז~

 במקום רק ~גאונים הת~ו לא
 וא"כעיגון'

 ב~צטר~
 לא ודאי בזה' גדול חשש עוד
 הגאונים.~תירו

 חתני, אהובי~~~~
 את~

 זקניך כי ידעת
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 
 לא

 רצ~
 ע''י הבא גט ~סדר

 ואת~פאסט'
 ז''ל ממנו ולמדת ברכו על נתגדלת אשר

תורה
 הרב~

 ~~ן פי על ואולי פסקו' על לע~ור לך אין
 נמנ~ אני אין וכןכן.

 בהתר
 מא~

 רבנים
 ~נקב~

 פי על
 זקיני כ~פאסט'

~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
 זי''ע



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 עצמך להתנצל ותוכל ידעת, אתה כאשר לזה ה~כםלא
 יש ועוד דב~ו' על לעבור יכול אינך כבזה

~ 
 הרבה

 יצילנו ישראל וצור להא~ך. יכולתי לא אבלבזה'
 חוחנך כעתירת אות' לטו~ה עמנו ויעשהמש~אות
 כה''י. בעדכם ומעתיר בשלותכם ועלז הששו~יכם

~~~
 ~~~ ~~~~~ו~~~ וו~~~ ~~~

~~~ 

 דהתו~' ~דוע~"~.
 כתב~

 ד~חומרא שמא כ שצ''ע
 בר"פ כ''ה בב''ד' שלא אפי' ביטולמהני

 ובל להחמיר' לחוש השאר על תקיש וממנוהש~לח.
 הגט לדעתי כ בקשה' רק לך כוחב אנכ כתדמה
 לך מה אתה מתירים' יש אם אך כלל' ליתנו ואיןבטל

 כזה. גדול אח~ות עליךלקבל

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ז~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
.~~~~~ 

~"~~
 דהמגרש דאמרינן הא בענין בפלפולו האריך
 גיטין ~ש~ס בפונדק עמו ולנה אשתואת
 דחזקה גט הימנו צריכה אומרים הלל דביתדפ"א)'
 לשם בעל ובודאי זנות בעילת בעילתו עושה אדםדאין

 היתרא שביק דלא משום הוא הטעם אםקדושין'
 ועב~

 שכ' גירושין מהל' פ"י הרמב"ם וכלשוןאיסורא'
 שיהי' האיך הזה ולטעם מצוה' בעילת לעשותהבידו וה~

 לקידושין' ניחוש לא לקדשה' נתכ~ן אם הפסד איזהלו
 איסורא' ועביד היתרא שביק לא לומר ש~ךדלא

 בפשטות הטעם או כ''ת' שהביא ביהודה נודעוכסברת
 כשרים אדם בני דרוב הוא רובא' מכח דאתיאדחזקה
 קדושין. לשם בעלה ובודאי בע~ות' פרוציםואין

~~~~
 דהוא השני דלטעם לומר' ברעיוני ~עלה לכאורה
 שהוא ותלינן רובא מכח דאתיא חזקהמש~ם

 היכא דוקא שייך היה זה בעריות' פרוצים שאיןמהרוב
 וכל קביעתו ממקום פירש דהוא אליה' באדהוא
 אליו באה דהיא היכא אבל קפריש' מרובאדפ~ש
 ~בוע רוב' בחר לדונו שייך לא קביעתו'במקום

 ~ט"ו) כתובות בש''ס וכמבואר דמי' מחצה עלכמחצה
 קפ~ש' מרובא דפ~ש כל לגבה אינהו דקאזליאי

 קבוע דהו"ל גבייהו איהי דקאזלא צ~כה לאומשנינן
 לומ~ רציתי ובזהע"ש.

 דהמגרש הש''ס לשון דמד~ק
 לק~ושין ח~שינן דאז בפונדק, עמו ולנה אשתואת

 רובא. בתר למיזל ושייך ממקומו נד דהואמשום

~~~~
 דהנה אינו' דזה לענ''ד נראה העיון אחר

 דאמ~נן הא על ט"ז) ~דף יבמותבתוספות
 נכ~ אסי א''ראר''י

 חוששין הזה בזמן שקידש
 וכל ופרכנן הוא, משב~ם מעשרת שמאלק~ושין
 בני דקבוע בדוכתא ומשנינן פריש' מרובאדפ~ש
 קבוע וכל השבטיםעשרת

 כמחצ~
 וע~ן דמי' מחצה על

 דבדוכת~הו דקבוע' בדוכתאבתוד''ה
 ה~

 רובא
 שפירש כמו ולא השבטיםדעשרת

 בקונטר~
 דכל משום

 ד~ מחצה' על כמחצהקבוע
 כל לגביה איהי אזלא

 דף דכתובות ~בספ"ק ~אמרינן פ~ש מרובאדפ~ש

~~~~~~
 דהנה לענ''ד' נראה התוספותקושיית
 ~הי אזלא ד~מא ד"ה שם כתובותבתוספות

 פ~ך דבנזיר ~א''ת וז''ל הקשולגבייהו'
 אמ~

 דאמר
 בכל אסור סתם אשה לי וקדש צא לשלוחוהאומר
 אנא לך אמינא ומסיק ~תומה' מקן שבעולםהנשים
 וכ"ת ד~יד' ~ס~רא לי אמרת ואת ~דא דלאאשה
 ל~חותא. הדרא התם' וקדיש אשכחה בשוקאה"נ

 פ~ש מרובא דפריש כל שייך לא אדם לגבימשמע



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  בשעת דהתם היא' פירכא ולאו לניחותא' דהדרמשום
 האשה לני~ותא הדראאשה שום על בא כשזהה~סור
 בשעה לגבה ~נהו אזליכ הכא אבל השליח'שק~ש

 הוא הרישאתרה
 ני~

 עכ''ד.

~~~~~~~
 על לדון באין שאנו דכאן לי נראה דב~הם
 מהרוב' הוא אם עליה שבא הזאתהאשה

 מה ממנו נפקותא שום לה אין בעילתווא~ר
 בו' נעש~

 כון לומר שייך מש''ה השאלה' נופל ביאתו שעתועל
 דנין אנו הקביעות במקום היה לא בעילתודבשעת
 לנו אין לני~ותי' הדר שאח"כ אף הרוב' מכחאותו
 אבל הרוב. מן היה בעילתו שבשעת אחר מזהנ''מ
 היא שמא בשוקא שק~שה ע"ז השאלה שנופלהתם
 שהיא לדון ובאת השליח' ע''י לו המקודשתא~ת
 מן שהיא המק~שת האחות ולא דעלמאמרובא
 אשתו עם זה שידור בשעה אם לומר שייך ואזהמוע~'
 שקידשה אשתו תהי' עתהשמקדש

 השלי~
 הדרא

 קדשה שאם שמחמת שכון קבוע' חשוב שפירלני~ותה'
אז

 השלי~
 בעולם' היותה בזמן אחותה על ~סורא ~ל

 שק~שה האשה אםא''כ
 שלי~

 ותהיה לני~ותה תיהדר
 שהאשה הרוב בתר למיזל שייך יהיה לא שובקבועה'
 שמא ל~וש וא"ל קבועה' ו~שובה ב~יותה זו האשהגם שה~ דעלמא' מרובא א~ת שק~ש רק ק~ש לאהלזו
 דקבוע הרוב' בתר למיזל ש~ך ולא א~ותהק~ש

 התוספות. סברת ומתבאר מ~צה' עלכמ~צה

~~~~~
 דגם רש''י' על התוס' קו~~ת יתיישב

 זהו שמא ~וששין שאנו הזה בזמןשקידש בנכ~
 שקידשה שבשעה אף השב~ים' מעשרת הואשק~ש
הוא

 נ~
 קביעתו למקום יחזור שא~''כ כון ממקומו

 השב~ים' מעשרת הוא אם ~ייה ימי כל הואוהאיסור
 ~פול קבוע חשוב יהי' קביעתו למקום י~זור שאםוכון
 כון רובא' בתר למיזל ל"ש ושוב קדשה' שמאהספק
 התוספות. קוש~ת ~ת~שב בדוכתיה' קבועדיהיה

~~~~~
 אצלה הוא שהלך דכל לומר ש~ך לא שוב

 קביעתו ממקום דפירש כון בפונדקומצאה
 בעל ובודאי בע~ות פרוצים ש~ם מהרוב דהואנימא
 קדושין לשם בעלה דאם דכון קדושין'לשם

 ה~
 היא

 כון לומר שייך ושוב ~יותה' ימי כל לעלמאאסורה
 שוב לני~ו~יה'דהדר

 ה~
 קבוע

 כמחצ~
 כנ"ל. מ~צה על

~~~
 אסור ד"ה י''ב) (דף נזיר התוספות שי~ת דידוע
 קבוע אמ~נן דלא שכ' שבעולם' הנשיםבכל
 ניכר שהאיסור במקום רק דמי מחצה עלכמחצה
 ניכר האיסור אין אם אבל לעצמו' ניכר וההיתרלעצמו
 ואף לחלק אין זו לשי~ה ושוב קבוע' אמ~נן לאלעצמו

באופ~
 ידוע אמנם קבוע. חשיב לא אליו באה שהיא

 קבוע חשוב חניות תערובות דאף הרמב"ןדעת
 וע''כ עי''ש. ק"י סי' יו''ד בש''ע כמבוארדאו~יתא'
 ואכיל התירא שביק דלא משום הוא דה~עםנאמר

 לקדשה יתכוון אם הפסד לו שיהיה היכא ושובאיסורא'
 לקידושין. נחוש לא וכו' היתרא שביק לא לומרדל''ש

 פ"א הה''מ דברי לפרש חידוד בדרך אמרתי~~~~
 מן לוקה קדושין בלא אשה הבועל דכלהרמב''ם לדב~ ראי~ להביא שכתב ה"ד' אישותמהל'

 בהרבה שאמרו ממה קדשה' תהי' דלא בלאוהתורה
 זנות' בעילת בעילתו עושה אדם אין חזקהמקומות
 מן איסור מופקרת שאינה הפנוי' היתה לאואם

 דרבנן דאיסורא זו' חזקה על סומכן היו לאהתורה
 לא אינשיכולהי

 זהי~
 האיך יפלא והדבר עכ''ל. בי'

 נזהרים יהיו לא ישראל בני רוב דח"ו לומרשייך
 וזהי~ם' קדושים ישראל בני עדת וכל דרבנןבאיסורא

 חלילה. קל באיסוראף

~~
 לומר שייך אין שבודאי שדעתו י''ל האמור לפי

 זודחזקה
 יסודת~

 כרחך ועל כנ''ל' רובא מכח
 עדיף וזה וכו' היתרא שביק לא משום דהואה~עם
 לומר אדם דנאמן חזינן דהא כודאי' ו~שובמרוב

 דלא משום ל"ז) דף גי~ין (ש''ס ואבד לי הי'דפרוזבול
 חזקה מכח ממון ומוציא איסורא' ועביד היתראשביק
 דקיי''ל אףזו

 אי~
 מבואר הרוב' א~ר בממון הולכין

 מרובא. עדיפא וכו' היתרא שביק דלא זודחזקה

~~
 ובודאי היתרא שביק דלא לומר שייך האיך תקשי
 שייך לא הפסד שיש היכא הא קדושין' לשםבעל
 לקדשה שיתכוון מזה וא''כ כנ"ל' זו~זקה

 שיש כיון י''ל אך כתובה. נגד וכסות בשאר להשיתחייב יפס~
 ועיין מדרבנן' רק הוא מזונות ש~יוב שי~ותהרבה
 בפי' הרמב''ן דברי שהביא אישות מהל' פי"בבהה''מ
 מש"ה מדב~הם' הוא האשה ומלבושי שמזונותה~ומש
 ששפיר הה''מ שכוונתי''ל

 מוכ~
 הרמב"ם כשי~ת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

דהבועל
 פנ~~

 לאוקמא יששפיר ומש"~ ~תור~' מן שלוקה זנות לשם
 אחזק~

 אדם דאין
 עוש~

 בעילתו
 לשם יבעול דאם אף קדושין' לשם ובועל זנותבעילת
 יתחייבקדושין

 ל~
 ז~ וכסות' בשאר

 חיוב רק ~וי לא
 רק יעבור ולא קדושין לשם שיבעול לו ומוטבדרבנן
 על ויעבור קדושין לשם שלא משיבעול דרבנן איסורעל
 דלאל''ת

 ח~י~
 דחיוב ואף קדש~.

 העונ~
 לכ"ע

 חשיב לא זהמדאו~תא
 שיצרו כיון כ~פסד' לגבי~

 שיבעול כעת ~קרבובוער
 אות~

 לא וכו' בנעורת וכאש
 לבעול מחויב שי~א מה ~פסד לגבי'חשיב

 אות~
 בכל

פעם.

~~~
 מדאורייתא' ~וא מזונות שחיוב רבינו לשיטת
מ''מ

 ז~
 שיבעול

 אות~
 רק ת~י' ולא

 מדרבנן' רק מזונות לכ"ע עוש~' אירוסין ביא~דקיי''ל ארוס~
 מח~ב י~י' ~זמן לכשיגיעואף

 ל~
 הגיע כד~נן מזונות

 בוד~ ז~ משלו' אוכלת נשאו ולאהזמן
 לא

~~ 
 רק

 רבינו כדעת ש~וכח ~~"מ דברי וצדקומדרבנן.
 דאל"כ ~תור~' מן לוקה זנות לשם פנוי'דבועל
 יתכוון אם אף והיינו נז~רו' לא הרבה דרבנןבאיסור
 ~~ קדושיןלשם

 מח~ב שהוא דרבנן איסור על יעבור
לתת

 ל~
 יתן אם ד~א לה' יתן לא והוא וכסות שאר

 מזונותלה
 שביק דלא לומר שייך יהי' ולא יפס~ ~~

 מזונות לה יתן ולא יבעול ואם איסורא' ועבידהיתרא

ה~
 יבעול דאם ~רחך ועל דרבנן' איסור על יעבור

 איתא דאם מדאו~יתא' עובר קדושין לשם שלאאותה
 זה דרבנן איסור לי מה דרבנן איסורא רק עוברדאינו
 דאם ודאי אלא אחר' איסוראו

 יבעלנ~
 עובר זנוח לשם

 ~רמב"ם. וכשיטתמדאורייתא'

~~~~~
 דב~ שלפי כון לנד''ד' נבא

 שאם האשה
 בגט ממששאין אצל~ שבא בשעה לה שאמר ~בריה~אמת

 וה~
 זה א''כ כבתחילה' אשתו היא

 הי~ לא עתה עליהשבא
 רק קנין' וכונת קדושין לשם

 יבמות בש''ס דאמ~נן להא ודמיא א~תו, שהיאשסבר
 לא שלו שהם וכסבור הגר בנכסי העודר נ''ב)(דף
 ה"נקנה'

 ה~
 ש~יא שסבר רק לקנו~~' נתכוון לא

 רק בזה טעה לא הוא אם ואף כבחחילה.אשתו
 מחדש' לקדשה שא''צ סבורה שתהא להטעותהשנתכוון
 ~עינן ובק~ושין לקידושין' נתכוונה לא היאעכ"פ

 דאם ואף ~וע. שני~םדעת
 וקדש~ תליו~

 קדושיו
 עכ"פ אך מ"ח)' (דף ב''ב ש''ס ע~ן מדינא'קדושין
 לא מאומה דעת ובלא בזה שתחקדש שתדעבעינן
 מה (עיין במק''א בחידושי בארתי כאש~מ~ני'
 א'). אות ~''ג חומ''צ מהל' פ''ו המלך בדרךשכתבתי

~~
 ש~גט שניהם ~עו אומרת ששקר אמ~נן אי אף
 ~ק גט'~וא

 ש~צת~
 ואף מחדש' עמו לדור

 שלא מכחיששהבעל
 ד~

 שדר עדים יש מ"מ עמה
 לאשה' לו שמיחדה חשוב ועכ''פ אשתו' עם איש~רך עמ~

 מדאו~~~א עובר אינו הרמב''ם לדעתואף
 שז~

 פלגש
 בבית כ"ו סי' א~''ע בש''ע ועיין בתור~'האמור
 שהביא ב' ס"קשמואל

 דב~
 קדושין ~ש מו~~''ט

 אז לזנות מזומנת ש~יא איי~ד~רמב''ם
 קדש~' ~~

 ~רמב''ןגם
 בתשוב~

 ~סורא בפלגש דאין כן כתב
 שלדב~ כון וא''כ וע''ש.דאו~תא

 ביחד שדרו העדים
 וחשוב אשתו עם איש~רך

 שמיחד~
 עובר ואינו אליו

 סוב~ם ש~רבה שמואל בבית וע"ש עכ''פ'מדאו~יתא
 איסו~דאין

 אדם דאין חזקה שייך לא וא"כ כלל,
בעיל~ו עוש~

 בעיל~
 זנות.

~~~
 עיין וז''ל' שכ' סק''א שם שמואל בבית דמבואר
 שנשאה כל קמ"טסי'

 ~~ לכל' וגל~
 היה כאילו

 היה אם ולפ''ז הביאה' בשעתעדים
 גל~

 אותה שנשא
 אישותלשם

 ל~לום ~עתי ולא עי''ש. בביאה קדושין ~~
 לא אבל אשתו' שתהיה שחפצו היינו אישות ששםכונתו
 שבועלה שבזהשנתכוון

 שיקנ~
 ואנן לאשה' לו אותה

 ס~' רה"ע סי' חו''מ בש''ע ועיין בעינן' קניןכונת
 ב~ג''ה הרב ש~ביא ~גר ~נכסי פלט~ן דהבונהכ''א
 בעצים כגון שלו שאינם ובאבנים בעצים דבבונהדי"א

 לא בנין' ע''י רק בהם לזכות כון ולא גר שלובא~נים
 סבו~ שבודאי אף ע"ש.קנה

 כון שלו' יהיה ש~פלט~ן
 בש''ס דמבואר הא נמי הכי בכך. שיקנה נתכ~ןשלא

 מפותה איי~ אישות לשם דבפיתה מ"ו) (דףקדושין

 והא זו' ב~יאה לקנותה שנתכ~ן הכונה איןדקרא'

ראי~
 בלא משלם אי~ו דקנס עדים' שם היה דהא

 ושובעדים'
~~ 

 לשם הכונה ודאי אלא גמו~ם' קדושין
 לא א''כ לקנותה' שנתכ~ן ולא אשתו שתהיה~שות

 ודב~ ביאה' קדושיחשיב
 צל''ע. שמואל בית



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לא אך לעלמא' אותה גם להתיר מקום היה הלין
 החמורה' איש אשת באיסור להקל לבימלאני

 אשה לישה אותו להתיר להקל לסמוך יש לענ"דועכ''פ
 הרואה אנכ אשר כפי ובפרט זו' אשה עלאחרת

 לומר מקום שיש דת' על עוברת בגדר שהיאהשאלה בדב~
 ז"ל. הגולה מאור גרשום רבינו תיקן לאדבכה"ג

ואח~
 גט לה לשלוח ברצונו הוא כ''ת מכתב כפי כ

 לה שיתן עד גט ממנו לקבל מתרצית אינה שהיארק
 אליה שיכתוב דעתי לכן החיובים' כל עםכתובתה
 לא ואותה אחרת' אשה לישא היתר לו נותניםשאנתנו
 הגט. לקבל תסכם ובודאי הגט' שתקבל עדנתיר

 ~~~ו~י~
 ~~~~ו ~~ו'

 ו~~~
 ו~ו'. י~י~ו

 ~~וו~ ~ו~~~ ~~~~ו~~ ~~~~ו~~~~~
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~~~~
 הא'' חששות. ג' זה בגט שיש הא~ך כ"ת
 יחזיר שלא ~י לגרש אנוס שהיהמחמת

 שזה הב'' ~ין. שלא מעושה לגט לחוש ישהש~שות'
 מסירת חשיב הוא האגרת לחתום לעדים הבעלשצוה
 שליח ע"י הגט ששלח שכיון הג', הגט. עלמודעה
 שהגיעוקודם

 ל~
 הוא' בטל ששלחתי גט אמר האשה

ה~
 אני אף ואענה השליחות. שנתבטל כון בטל זה
 הלכה בדבר ח"ו אכשל שלא אבקש ומהשי"תחלקי'

 ואומר.ואען

~~~
 ידוע מעושה' גט של החשש בענין

 כשהכפייה רק מעושה גט חשיב דלאהגהמי"י דב~
 עד וכופיהו לעשות רוצה ש~נו בדבר מדעתושלא

 החפצים' והשליש הסכים שמתחלה זה אבלשנתרצה'
 להחזיר רוצה שהשליש מפני הוא אנוס שעתהאף

 האונס הביא שהוא מפני אונס' חשיב לא זההשלישות'
 עצמו'על

 וכ~
 מבואר

 בדב~
 סי' אה"ע בש''ע הר"ב

 מעצמו שעשה שבועה מכח גירש דאפילו ס"דקל''ד
 כך על אנסוהו לא ומתחלה הואיל כשר' הגטלגרש

ע''ש.

~~~
 נפרנס איך דא"כ בדבר' להעמיק יש דלכאורה
 להוכיח דרצה מ"ח) (דף ב"ב הש"ססוגיית

 מלמד אותו יק~ב מדתניא זבינא' זביני' וזביןדתל~ה
 כופין כצד הא לרצונו, ת"ל בע"כ יכול אותושכופין
 הגהמי''י לסברת ול~אורה אני. רוצה שיאמר עדאותו
 מעשה מחמת שבאדאונס

 שעש~
 לא ברצון מתחלה

 נצמח עתה שכופין זו כפיה נמי הכ א''כ אונס'חשיב
 כלל' דאונס חשיב ולא הטוב ברצון שנדר נדרו ~יעל

 הוי לא דהתם וזבין לתל~ה ראיה מייתיוה~ך
כלל. רצו~

~~~~
 לפי דלכאורה נכון, ש~דבר יראה היטב המעיין
 אונס' חשוב השבועה אונס דאף דקי"למה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 מתי~ןומ~''ט
 השבוע~

 נאנס י~יה ש~א ~גט קודם
 נימא אם להיפך תקשה א''כ השבועה' איסורמחמת
 האונס ש~ביא היכא דאף ותאמר כ~גמי"ידלא

 א''כ אונס' חשובעצמו ע~
 בכ~

 ~איך ע~י ~רי דאמר נדר
 מחמת אנוס הוא ~רי נדר שכבר כיון לרצונו'חשוב

 הנדר.עונש

~~
 נרא~ כן

 דזה ~ומר
 דאונס בהגהמ''י ש~ע~~

ש~ביא
 ע~

 ז~ אונס' ~וי לא עצמו
 באונס דוקא

 שנדרשבשעה
 הע~~

 כגון אנוס' אח"כ שיהי~ בדעתו
 יתרפה שאם ~י נדר כן שבעבור ע~י' הרידאמר
 מכריחו הנדר יהי~ הקרבן ~הביא יסכים ולאבדעתו
 בנדר' נדר עצמו את לזרז ~י שבמכווןל~ביאו'
 (דף נדרים בש"ס~אמ~נן

~'~ 
 לקיים שנשבעין מנין

 כו',המצוה
 בז~

 זה אונס הביא שברצונו דכיון דעתו

ע~
 רצון. חשוב עצמו

 אב~
 נדרו מחמת ע~יו ~בא אונס

 זה הקרבן' שיביא כופי~ו ש~ב"ד זה דהיינו אחר'מצד
לא

 ע~ על~
 שאם כדי נדר כן שבעבור שנאמר דעתו

 דעת גם בודאי בז~ ~הביאן' הב"ד יכפוהויתרשל
 האונס הביא ~שהוא אפי~ו גמור אונס דחשוב~ג~מי"י

ע~
 ש~א עצמו'

 ע~
 מחמת אנוס שיהיה ~י נדר כן דעת

 דאמ~נן מ~א בש"ס ~וכיחו ו~פיר הב"ד'שיכפוהו
 זבינא' זביני' וזבין דת~וה אותו שכופין מ~מדשם

 כנ''ל. עצמו על שהביא אף אונס שפיר חשוב זודכפייה

וע~
 וכמו זבינא' זביני' וזבין דת~ו~ו דכמו מטעם כרחך

 מהני' נדר אשר את לקיים כופיהו הב''ד אםכן
 חשוב לעשוח מחויב שהוא דכל שם ~תוספותוכסברת

 ע''ש.כמכר

~~~~~
 מרצונו ~חפצים ש~ש~ש בנד''ד

 ע~
 זה דעת

 שיעבור דמיהאופן
 ע~

 ביניהם שהתנה מה
 ינחן הגירושיןבענין

 הכ~
 המקיים' לצד העובר מצד

 יחזיר יגרש ~א שאם זה ~אונס נכנס ברצונוא"כ
הש~ישות

 לאשתו~
 שנתרצה בשעה בדעתו שע~ה ואונס

 כאמור. אונס חשיבלא

~~~
 הגהמי"י דעת ~השוות ~י כ''ת שהעיר מה
 יח~וקש~א

 ~דב~
 הב"י' שהביא הרשב''א תשו'

 ~דעתו עצמו את קנס או נשבע אם בין כבודוומח~ק
 א~ס' אין דזה יקיימנה' ו~א אשתו לגרש ב~יורצונו

 יהי' כך ~ידי והביאו הכריחוהו אחרים באםמשא''כ
 או שישבע ~ו יכלו גם פיתוהו אם ~צוי' או פיתויע''י
 ולכן אשתו' מ~גרש יתחרט ש~א דב~ו לקיים ערבוןיתן

דומ~
 אנוס נקרא אחרים מחמח ~אדם שבא דכל לאונס

עכ"ל.

 דדבר זה' חי~וק מקום בשום מצינו לא ענ"ד~~~~
 שום בלי מרצונו עושהשאדם

 כפי~
 בין ~י מה

 על אחרים שפיחוהופיתוי
 ז~

 עצמו' מדעת שעושה או

 פית~דא~
 פ"א ברמב''ם ועי' לרצון' חשוב אח~ם

 כליו או אמתו או עבדו החומד כל ט' ה"ל גזילהמהל'
 ממנו שיקנהו לו שאפשר דבר או חבירושל

 שנתן אע"פ ממנו' ש~קחו עד בו והפציר רעיםעליו ו~כב~
 רבים דמיםלן

 ז~ ה~
 תחמוד. לא שנאמר בל''ח עובר

 ב~ה~מועיין
 דא~

 עבר מ"מ קיים דמקחו
 ע~

 ~או
 ~ב~ו' ~כאורה מבואר בו. שהפציר משוםדל''ת

 מרצונו ומכר אח''כ נחרצה בו שהפציר משוםדאמרינן דא~
 אפ~~ זבינא' זביני'דמש''ה

 כון גמור רצון חשיב ~א
 אלאו עבר זה בדרך שקנהו וכון ~~פצרה' ע"יש~יה
 פעולת עושה לבד דהפצרה ~ומר דאין תחמוד.דלא

 לא דאם חזינן דהא~עביר~'
 קנ~~

 שהפציר אחר
 ע"י שהי~ דהקנין חזינן תתאו~' דלא א~או רק עברלא ב~

 העבירה' הואההפצ~ה
 דא~

 ש~קנין
 מ~עי~

 וחשוב
 אסרה והתורה גמור' רצון חשיב ~א אפ''הלרצון'

~קנות
 תפ~

 ז~. בדרך

~~~
 ~חי~וק מקום היה כן נאמר

 ש~
 שבעצם דאף כ''ת

 אמרינן אז ~גרש' ~י יפתו~ו אם זה רצון,חשוב
 ~קנות רצון דחשובכמו

 ע~
 ~גרש' רצון חשוב כך ידי

אב~
 שבא בשעה ואח''כ החפיצים ~השליש ~י שיפתוהו

 החפצים שיחזירו שהפחידוהו מחמת אנוס היהלגרש
 הביא נפשו ברצון שמתחלה כיון שנאמר רק האשה'~יד
 ~יכ שייך דזה ~ומר דיש לרצון' יחשב זה אונסעליו

שמתח~ה
 נאמר אז הפצרה' ב~א עצמו מדעת כן עש~

 מחמת אח"כ ע~יו שיבא זה ~אונס נכנס שבתח~הכון
 שאח"כ האונס גם ~טוב' ברצונו והש~ישההש~שה
 ~רצון'יחשב

 אב~
 גמור ~רצון לא מתח~ה שגם זה

 וכאמור' גמור רצון חשיב ש~א הפצרה' ע''י רקהש~יש
 מחמת אח''כ הבא דאונס הסבראואז

 הש~ש~
 חשוב

אנוס.
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 ~~י~ן
~~~~

~~~~
 שם ברמב"ם דמבואר ~נו' זה גם העיון אחר
 תחמוד דלא לאו על לוקיןד~ן

 מפ~
 בו שאין

 מעשה ח~יב לא אמאי שתמה בהראב"ד ועייןמעשה'
 כון לשיטתו דהרמב"ם הה"מ וכ' החפ~'בנ~לת
 נ~לת על שאין המוכר ברצון קנה אם דאףשפסק

החפ~
 השתדל אשר השתדלות רק ~סור' שם
 ובהשתדלות המקח' בשעת ונגמר האיסור הואלרצותו

 מעשה. היהלא

~~~~~~~
 צ') (דף ב"מ כר''י דקיי"ל כון להבין צ~ך
 דבדיבורוד~יכא

 מתעב~
 עקימת מעשה

שפתיו
 שפתיו עקימת הוא ההפצר וה"נ מעשה' ה~
 מכרה מעשהו~תעביד

 ע~
 מעשה. ולחשוב דב~ו' פי

 דמיישב סנהד~ן מהל' פי"ח הלח"מ כמ"ש צ''לאמנם

דב~
 ע~ו, לוקין אין מעשה בו שאין לאו כל שכ' רבינו

חו~
 בש"ס מבואר הא ע~ו והקשה ומימר' מנשבע

 משום מי~ר תתני לא ~תנא ר"י א''ל ג') ~דףחמורה
דב~בורו

 חסימה דגבי שם ומ~שב מעשה' איתעב~
 החסימה' של האיסור מעשה נמשך הקול דמחמתכון

 מימר גבי אבל למעשה' הקול גוף חשובמש"ה
 זה קדשים' חולין מבהמת שעשה שנמשך זההמעשה
 חשיב לא ו~ה שהמיר' משום האיסור רק איסור'אינו
 עבירה' מעשה איננו הקנין עצם נמי הכא ע''ש.מעשה
 זו שמהפצרה וכון בו, שהפציר על הוא שעבירהרק
 לאו חשוב היתר, מעשה רק עבירה מעשה נצמחלא

 מעשה. בוש~ן

~~~
 ברצון שהיתה שהמכרה כפשטא נאמר אם שייך
 שההפצרה רק גמור, רצון הוי ההפצרהמחמת

 ענין קצת אף יחול לא המכרה ועל העבירה עצםהוא
 לא שפתיו עקימת דע''י כון לומר ש~ך אזעבירה'
 ~או חשוב היתר' מעשה רק עבירה מעשהנתעביד
 שהוא דרצון ~ב~ו נאמר אם אבל מעשה. בוש~ן
 עכ''פ שחשוב אף גמור' רצון חשיב לא ~פצרהע''י
 מ''מ בזה, שקונהרצון

 כו~
 דלא

 ה~
 חשוב גמור רצון

 שקונה ו~העבירה'
 החפ~

 גרוע ברצון
 כז~

 שאיננו
 א''כ הק~ן' עצם על עבירה ע~ן חל א''כ נפשו,מרצון
 שיש לאו הפצרה של שפחיו עקימת חשוב ~השפיר
 ~ה ~בורו שע~י כון מעשה'בו

 נתעב~
 עבירה מעשה

 שע''י דרצון רק כן, נאמר ד~א מוכח מזה הק~ן.של

הפ~רה
 ה~

 עבירה' הוא לבד שההפצרה רק גמור, רצון
 דלא בלאו רק עובר זו הפצרה ע"י קונה אינוואם

 הוא הקנייה ע~ן אבל בל"ת' עובר קונה ואםתת~וה
 לא שפתיו עקימת שע''י וכון גמור'היתר

 בו שאין לאו חשוב היתר' מעשה רק איסורמעשה איתעב~
מעשה.

~~~~~~
 בסברת שכתבתי מה הי"ח שבועות מהל' בפ''ב
 הכ"מ' שהבין מה לפי שם הראב''דקושית

 דיבור כדי תוך היה אח~ם מחמת שחזר זה אםדאף
 ג"כ ו~ה חזרה. הוי דלא הראב"ד דעת אפ"ה נדרושל
 רצון חשוב לא הפצרה ע"י שהוא דרצון ~ב~ו'עולה
 המלך בדרך ועי' כן. אינו שם הרמב"ם ודעתגמור'
 ראיה שהבאתי הקצר בפירוש ה''ב עכו''ם מהל'פ''ד
 דמה ה~דחת עיר בענין קי''ב) (דף סנהד~ןמש"ס
 ש~ם ממה טפי רצון חשיב עצמו מדעת עושהשאדם
 כל רצון חשיב לא דבזה אח~ם' בו שהפצירו ע"יעושה

כך.)

~~~~~
 קושית שמיישב ל''ח מצוה חינוך מנחת בספר
 לא עביד אי אמ~נן לא אמאיהה"מ

 מה~
 על

 דב~פי
 מהני דלא לרבא דאף ל"ד' סי' פ"מ בעל

 המעשה אםדוקא
 ת~~

 דלא התורה אותו קנסה באחד
 דלא נאמר אם ימכור' שלא הנשבע אבל מעשיו'יהני
 לא הלוקח אבל האיסור המוכר רק עשה ובאמתמהני

 ויהיה מכרה יהיה שלא נקנוס והאיך איסורא'עב~
 ומהני התורה קנסה לא בכה"ג כן על ג''כ' ללוקחקנס

 לא האיסור הלוקח עביד כאן נמי הכ א"כמעשיו.
 בלב רוצה עתה אפשר א''כ נתרצה' דהמוכרהמוכר'
 אי א"כשלם'

 אמ~נ~
 ג"כ למוכר קנס יהיה מהני לא

 יהיה וא''כ עתה רוצה ובא~ת ק~ם' המכרה יהיהשלא
 המכרה כן על איסורא, עביד לא והוא ג"כ למוכרקנס
 ג''כ מבואר עכ"ד. תחמוד בלא עבר ומ''מקיים'
 רצון חשיב דלא לחשוב המכרה ענין על דאיןדדעתו
 עבירה. הוא שהפצרה רק למוכר' תורה מדחשבוגמור'

~''~
 עלה שהשליש שבשעה כון בנד''ד' הדין הוא

 ~ה אונס על עצמו להכניס גמור ברצוןבדעתו
 לא אח''כ גם הכל' השליש שיחזיר אח''כ ימאןשאם
 הפצרת דמחמת דכון די''ל אף בפרט לאונס.חשיב



~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~~
 ~ואאת~ם

 עוש~
 וכעין גמור' רצון ~וי לא שהשליש זה

 אצל כלך אמרו לא נ"ב) (דף קידושין בש"סדאמ~נן
 לענין אלאיפות

 תרומ~
 משום ~כא אבל כו' בלבד

 דעביד ~ואכ~ופא
 שאין כון עכ"פ מקודשת. ואינ~

 כללמבורר
 הכוונ~

 אח~ם ~פצרת מתמת רק אם

מתרצ~
 ואף מתרצ~' ~י~ לא ~פצירו~ו לא ואם

 עת~
ז~

 לא ש~שליש
 אפשר או נפשו' מרצון הי~

 שעת~
 גמר

 אם אף ~כוונ~' לכל ידוע שאין כון א"כ שלם'בלב
 דברים ~וי שלם' בלב מתרצה שאינו ~וא כן~אמת
 מ"ט) (דף קידושין תוספות ועיין דברים. שאינןשבלב

ד''~
 דב~ם. אינם שבלב דברים

~~~~~
 שתמה מ''ד ~"ק כ"ח ~י' א~ע''ז שמואל בית
 אמר כי~ופא משום שכ' והר''ן רש"י דבריעל

 דכוונתם ~''ל לי'' ניתא לא למפרע אבל נכסיףדלא
 ~קידושין וחלין מ~שתא מחלו נכסיף דלא היכ כלומר

 ד~א כן' לומר אפשר אי אבל למפרע' ולאמ~שתא
 זוטרא מר כ''ב) (דף מציאות אלו פרק בש"סאיתא
 לא אמאי לא~ס בע~''ב דאמר פירות מהני אכללא

 דקסבר משום שפירתי' פירות מהני לרבנןאייתת
 אף כלל מוחל דאין מכלל כן' דאמר ~וא כסופאמחמת

 דאל''כמ~שתא'
 למ~

 ע''כ. אכל' לא

 כסופא משום דאמ~נן ~א דבאמת ליישב'~~~~~~
 אם לכל ידוע אין ~לא דקאמר'~וא

 ואפשר כסופאמשום הכוונ~
 שנתרצ~

 יפות אצל נלךשאמר שז~ וכון שלם בלב
~~ 

 כמתרצה
 אף בפירוש' עת~

 אינו לבו במ~שבת באמתאם
 מתרצ~

 רק שלם בלב
 ואינם שבלב דברים ~שוב ~לא כן' אמר כסופאמתמת
 מש"~ שנתרצ~' שאמר פיו דיבור לסתורדב~ם

 סברת
 רק מ~שתא' הקידושין חלין בעין הקידושין דאםרש"י
 ~וא דקאמר' ~וא כיסופא דמשום לומר דתוליןדהא
 דבאמת למפרע' הקידושין תלין אילענין

 נתרצה אם אף שם ~מואל ~ביתכקושית תקש~
 עת~

 בלב
 למפרע קידושין לעניןשלם'

~~ 
 מדעת. שלא יאוש

 כמו לומרוצ~ך
 שתיר~

 ע"פ ז"ל מליסא ~גאון זקינו

דב~
 דבמתנ~ סק"א' שנ''ת סי' תו"מ ~ש"ך

 ש~וא
 גיל~ מ~נימרצונו

 נאמר אם וזה למפרע' אף דעת
דעתה

 מתרצ~
 דגם לומר שיש כון אבל שלם' בלב

 ~ונת בתר אז~נן דלא אף דקאמר' ~וא כסופאמתמת עת~

 משוםלבו
 ד~~

 לא למפרע לענין עכ"פ שבלב' דברים
 ~גיל~מהני

 עת~. של דעת

~~~
 בדעתו חושש שהי' כון אכל' לא זוטרא דמר

 לאשבאמת
 נתרצ~

 הוא כ~ופא משום רק
 שבאמת אףדקאמר'

 אי~
 אחר ~ולכין אנו

 ~כוונ~
 משום

 לאכול רצה לא הוא עכ"פ דברים' אינם שבלבדדב~ם
 בדרך (ועיין הבעלים יתרצו לא שמא מחשש זומפירות
המלך

 פ''~
 מה הקצר בפירוש ~''ח אישות מ~ל'

 ע"ש). אחר באופן שמואל הבית קושיית שםשתרצתי
 דחשש לנו יצאעכ''פ

 ז~
 מחמת דשמא שנאמר

 ~יה לא אח~ם בוש~פצירו
 מתרצ~

 גם שלם בלב
מעיקרא

 ~בעל ואם לחוש' לנו אין זה שהשליש' בשע~
 היתר מחזקת ל~וציא לי~ מ~מנינן לא בפירוש כןיאמר
 באמת אם אף בפרט ב~יתר' יצאהשכבר

 הי~
 כוונתו

 לאכן
 אזלינ~

 שבלב. דב~ם בתר

~~~
 כ''ת ש~עיר הב' ל~יתר עצמינו נעתיק

 לדב~
 אותו עשו רק בגופו אונס שאינו דכל~רשב"~'

 אח~םבדברים
 כתוב~' פ~עת כגון לכופו הדין שהי~

 מ~וש~' גט חשיב לא לגרש' נתרצה עצמוול~ציל
 באותן בדין כשכופיהו דה"מ מ~תברא מ''מומסיק
 הכתובה לפרוע נותן ש~דין ~כא כגון אחרים'דברים
 בדבר ~ין שלא כפו~ו אם אבל בפ~עת~' כפו~וובדין
 אותו ומתוךאחר

 גט ד~וי אפשר ~רש' כפי~
דכפאו~ו מעוש~

 אם בנד''ד ביאר לא וכ''ת לג~מא. דלישבקי~

 לגרש רוצה ~י~ לא שאם באופן ~ת קנין קבלת~י~

 הכל ל~חזיר ~שליש מת~בהי~
 לאש~

 לא. או

~~~~
 שם ז"ל מליסא להגאון גיטין תורת בספר

~קש~
 ~ל

 דב~
 נשבע שאם שכתב ~רשב"א

 אונס יהי~ שלא ~י שבועתו לו שיתיר שצ~ךלגרש
 לכופו נותן ~דין שנשבע כון דאדרבא השבועה'מחמת
 וה~ שבועתו'לק~ם

 גט
 מעוש~

 איןמכ''ת במחיל~ אך ~ין.
 ~תחל~

 לקושיתו
 ד~נ~

 בתוספות מבואר
 דילפינן דהא אי~מא' ד"ה מ''ח) (דףב''ב

 שיאמר עד אותו מכופין זבינא זביני'וז~ן בתל~~
 אני' רוצ~

 וכל לגרש ~וא שמחוייב דכון ~היב' תל~ה דהויאף
 לגרששמתוייב

~~ 
 מבוארת והסברא עכ''ד. כמכר

 ~~יבדתלויה
 מיק~

 שלו ש~וא דבר נותן שהוא כל



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  ש~נו אף התשלומין מקבל שהוא וכל כפיה' ע''יב~נם
 למכורר~צה

 ה~
 נ~תן שהדין מי ומעתה וזבין' תל~ה

 רשותו מת~ת דבר ש~ם נותן אינושיגרש
 ו~~

 רק
 עצם מצד אם אבל הכפיה. מועיל ומש''ה ~וב'כפ~עת
 א"כ לגרש' שנשבע רק לגרש מ~~ב אינוהגירושין

 יצאה זו אשה דהא ~היב' תל~ה ו~שוב כפ~תושבועתו ה~
 אונס מ~~ת רק גמול' תשלום בלי רשותומת~ת

 גמור. אונס ו~שובהשבועה'

~~~~~
 דבעלמא מכלל ד''ה ע''ה) (דף גיטין ת~ספות
 פשיטא בעלמא דוקא ~"לוז"ל'

 דה~
 נתינה

 המלוהד~ן
 מפס~

 דע"י הכא אבל הפרעון' בקבלת
 קבלתו ע''י וכן הבית לה~זיר צ~ךהפרעון

 ה~
 הגט

 לאגט'
 ה~

 בנ~ן והנה ע''כ. נתינה
 דרשב"~

 ג''כ
 עצם על ~ן אונס היה דאם זה' בדרך לבארנראה

 א"כ לגרש' שיכפוהו נותן שה~ן דה~נוה~רושין'
 מצד רק הגירושין על אנוס שלא זה אבל וזבין'כתל~ה ה~

 ~שוב היה אם א''כ לגרש' מ~~ב אינו ומה~ןא~ר'
 מ"מ ~ין' הוא זה דאונס אףאונס

 ה~
 ~היב' כתל~ה

 מצד ולא א~ר מצד שבא דאונס לומר הוצרךומש"ה
 עליו יב~א שלא לגרש דברצונו אונס' ~שיב לאהגירושין
 אמאי אונס ~שיב דלא כון קצת צ"ע אך א~ר.אונס
 אנוס כלל ~שיב דלא כון ~ין, שלא הוא אם לןאיכפת

 הקדום. בדיבור מ"ש וע~ן ה~רושין'על

~~~
 דהיכ רבה' מודעא מספר הביא אשר את

 ו~נה בעלה ממון ידה ת~ת עכבהשהאשה
 שפיר זה שיגרשנה' עד לה~זיררוצית

 ה~
 וזבין' כתלויה

 אינו דג"כאף
 דבר שנעשה כון מ"מ כלו~' מר~~

 ב~זרה דבר שמקבלבפועל
 ה~

 לא ולבבי ע"ש. ~ביני'
 דפורע מ~בירו הנאה דמודר דמצינו דכמו ~מה'כן
 מהפסד מצילו רק ליה מהנה ~שיב דלא משום ~ובואת

 לו דמ~זיר אמ~נן כן כמו ~בירו' מנכסי א~וכמב~~
 דאף מבואר ל"ג)' (דף נד~ם ש"ס ~יןאב~תו'
 לא כעת' עד לו ~יה לא אשר את בפועל עתהשמקבל
 מש"ה ההפסד' מן כמצילו רק מ~~שת כהנאה~שיב

 וזבין. תל~ה ~שיב דלא נותנתהסברא

~~~
 שיו~ דמי לו שיתן בעינן ~בין דבתל~ה כ~ן

 לא מש~ו בפ~ות לו נתן שאםהמק~'
 ~ביני' ה~

 אנסוהו אם בקרקע דאף ר"ה סי' ~''מ בש''עעיין
 לא מש~ה בפ~ותלמכור

 ה~
 שייך לא ובאשה זבינא,

 סי' ~ו"מ ט"ז ו~ין ש~ה. דמילומר
 ק"~

 שד~ה ס''ב

דב~
 בתורת נתן שלא כל כסף דקנין שכתב הסמ''ע

 המק~שיו~
 בכסף דאשה ק~ן גם דהא קונה' אינו

 פשוט וזה קידושין' ~ש דאיתא כמו מעפרוןנלמד
דבאשה

 קונ~
 נתינ~ דרך אותה

 בתורת לא ל~וד
 מק~ דגבי מכרה' לע~ן וה"נ ע"ש' שוה שהיאמה שיו~

כו~
 המק~ שיווי דמי המוכר שמקבל

 שלא שהוא אף
ברצונו

 ה~
 דלא באשה אבל זבינא' דזביני' וזבין תל~ה

 לא האשה' שיו~ דמי שמקבל לומרשייך
 ה~

 תלויה
 דמים דאין דכון כ"ת שהביא ה~ב''ש וכסברתוזבין'
 פ''ז המלך בדרך (ועיין וזבין תל~ה ~שיב לאלאשה
 ב''ב השטמ"ק דברי שם שהבאתי מה ה"י אישותמהל'
 בפר~טה שמתקדשת דבאשה י''מ בשם מ"~)(דף

 ה~
ד~

 לענין שייך זה אמנם ע"ש. פרוטה שוה מק~ה
 צדקו שבאמת ואף מרשותו). להוציאה לא אבלקנין
 רק א~ר אונס שאין דהיכדב~ו

 ממון שמפס~
 יראת מ~מת רק ומגרש יגרש לא אם ליתןשמת~~ב
 ה~ שבידו' ממוןהפסד

 זה ממון
 ה~

 ששוה מה ככל
 שוב א''כ בעי~והאשה

 ה~
 בנד"ד מ''מ וזבין' תל~ה

לא
 ה~

 עצמו שמציל רק שלם שהממון ממון הרוו~ת
מהפסד.

~~~
 ה~שש בענין

 הש~
 מודעה' מסירת ד~שוב מצד

 מודעה מסירת דע~ן כלל' ל~וש מקום אדעלא
 ליד הגט נתינת קודם או הגט' כתיבת שקודםהוא

 שהפעולה מודעה מוסר נותן' עצמו הוא אםהאשה'
 עושה' ברצונו ושלא עליו הוא אנוס א~"כ יעשהשהוא
 ליד הגט שמסר שלא~ר זהאבל

 השלי~
 ~יה

 לכתוב ציו~
 רק פעולה שום לעשות~ עליו אין ואזהאגרת'

 לכאן. שייך מודעה מסירת ענין מה הגט'יתן שהשלי~

~~
 הוא' בטל לשון שאמר כון ל~וש לנו שיש הע~ן
 ס"ג) סעי' קמ"א (סי' אה"ע בש"עדמבואר

 אמנם השלי~ות' כביטול ד~שוב הוא בטל אמרדאם
 ב' דבטל אמרינן ל"ב) (דף גי~ן דבש"ס כוןנראה
 גט גבי דליבטיל' ומשמע דבטל משמע משמע'לשונות
 דסתמא והר"ן רש"י ופירשו קאמר' ביה דמהנילישנא
 מילתא ~נש טעין כדמילתא

 דמה~
 והוא טעין' ביה



~ ~ ~

~~~~~~~ ~~י~~

כ~~
 דכון דאמרינן

 דאי~
 דבריו מוציא אדם

 לבטל~
 אנו

מפרשי~
 דלכאורה ואף ל~בא. על דהכוונה דב~ו פירוש

 ~דבר באמת אמנם הוא' מילתא דלאו וקיי"לדעתא גיל~ רק ~~ לא אמאי דב~ו כוונת אחר לילך באנואם
מבואר

 דז~
 הטוב ברוך רק אמר דלא היכ שייך

 פיו דבר במשמעות שום שאיןו~מטיב'
 לשו~

 רק ביטול'
 וז~ לבטל' שכוונתו לבו מחשבת נודעשמ~דיבור

 לא

ה~
 רק

 גיל~
 בלשון יש זה אבל ~וא. מי~תא ו~או דעת

 גם במשמעותו שיש שכון רק ל~בא' בטל שיהי~בטל'
 ע''י רק הדב~ם פירוש לברר נוכל לא עברלשון

 אדם שאין קאמר' בי~ דמ~ני לישנא דבודאישאמרינן
 ל~בא. לשון דיבורו פירוש ובודאי לבטל~' דבריומוציא

~~~
 דמשום ~גט שנתן על אחיו לרצות שרצה בנד"ד

 יו~ל' יהיה לא ו~גט כן' עוש~ ~י~ אנוסש~י~
 לפרש ישיותר

 ~כוונ~
 משום ד~יינו שעבר' על

 ש~וא לא אבל גט' יהיה לא שהגט ~דין יהי~אונס שהי~
 שבאמח וכון עתה.מבטל

 טע~
 אין זה שאונס ב~דין

 ולפרש לחדש לנו אין ~גט'מבטל
 ~כוונ~

 להבא' על
 קאמר. בי~ דמ~ני לישנא ~סברא לומר שייך דלאכון
 הי~ למ~ ל~בא' על הכוונה אםוגם

 שמחמת לומר לו
 לא אם אף ~לא בטל' ~וא הגט על אנוסש~וא

 הי~אנוס הי~
 פירוש סובל ~ותר ~גט. לבטל יכול

 ~וא ש~גט ~דין אנוס ש~וא דמשום לשעבר'דבטל ~כוונ~
 אמרינן ב''ד' בפני ~גט לבטל שבא ד~תם בפרטבטל.
 כרחךשעל

 ~כוונ~
 לישנא ל~בא על

 דלשון בי~' דמ~~
 ~אנשים שאלו דברצונו הכא אבל מועיל' אינולשעבר
 שלא לו ול~ודיע לשליח' ~גט שמסר על לאחיויפ~סו
 להשליש ~גט שמסר עליחוש

 שה~
 וסובל יועיל' לא

 מל~בא. לשעבר ~פירושיותר

 שנחו~ מ~~~
 יותר סובל אם באגרח ~לשון לעיין

 אנוס' ש~וא משום בטל ~וא שהגטהפירוש
דהיינו

 לשעב~
 רוצה שאינו אנוס שהוא לו שמודיע או

 ו~כוונה להבא' ד~יינו בטל' הוא והגט ~גטבקיום
 ארבע כ') ~דף בביצה דאמרינן ~וכעין בטלשיהיה
 אך נסיב). לא בעי אי נסיב בעי אי ברתי'' שקילמאות
אם

 באפש~
 נרא~ לשונו' להעתיק ~אגרת לראות

 ג"כ
 ~כוונ~ שבודאי להתיר'לסמוך

 שמחמת לאחיו שמודיע
 כוונתו היה שאם בטל' הוא ~גטהאונס

 לבט~
 ~כשיו'

לעדים
 הי~

 ולא לומר' לו
 ל~ג~

 לאחיו' שיכתבו ל~ם
 לנו שאיןוכל

 קאמר' ביה דמהני לישנא דבודאי ~וכח~
 גט. לפסול לנואין

 ~עיר שליח אח~ו בשלח דאף שם ~טיןיהושע הפ~ ד~נ~ ~יתר' צד איזה למצוא לי נרא~~~~
 קודם לו ואמר שליח אח~ו שלח אם ~דין י~יה~איך
 שכבר עד בדרך ~שליח ונתעכב האשה' לידשה~ע
 ~גט ראשון ~שליחמסר

 שכ' וע''ש האש~' ל~
 ~ביטול נגמר ודאידמדאורייחא

 דלא ששלחו' משע~
 שלא השוק מן א' לפני ביטלו מאלוגרע

 בפ~
 השליח.

 הנרא~ דכפי ממני' נפלאוודב~ו
 דזה מכוונתו

 בשעה בעצמו הוא ביטל כאלו חשוב לבטל שליחהבעל שעש~
 וא''כשעשאו'

 באיז~
 לא דחימא מ~ו אמרינן סברא

 דליבטלי'' דקמא משליחותא דבתרא שליחותאאלימא
 הוא ~בעל ~לא המבטל ~וא ~שליח וכולדבריו
 שביטל ראשון לשליח ל~ודיע שליח רק שעשאוהמבטל'
 דלא ודאי אלא להאשה' ימסרו שלא ~י הגטהבעל
 שאם רק~בריו'

 עש~
 לא הראשון השליח לבטל שליח

 לשליח שנתן רק המבטל' הבעלחשיב
 הש~

 לבטל ~כח
 מש"ה ~ראשון'שליח

 ה~
 שליחותא אלימא דלא אמינא

 י~יה שלא ד~יינו דליבטלי'' דקמא משליחותאדבתרא
לשליח

 ~ש~
 השליחות. לבטל ~כח

 במחנ~~~~~~
 ש~ביא שלוחין' מהל' ז' סי' אפרים

 שעש~ דמי מ~רי"טתשובת
 ל~קדיש שליח

 לאבשבילו
 עש~

 לא ומילי מילי ד~וי משום כלום
 שב~קדש כיון נימא לא ואמאי ע"ש' לשליחמימסרן
 עיין ~~קדש' תופס לבד דבמחשבה לב נדיב כלכתיב
 וא"כ כ"ו)' ~דף שבועותש"ס

 בז~
 שליח שעשאו

 ויחול ל~קדיש' דרצונו דעתו חזינן עכ''פל~קדיש
 שעש~ דבז~ ודאי אלא שליחות. שום בליה~קדש

 שליח
 שאינו בדעתו מראהל~קדיש

 חפ~
 ~~קדש שיתפוס

 לא לשליח מימסרן לא דמילי משום מה~"טדעת ומש"~ שליחות' מדין ~מקדיש יהי' ש~שליח רקמכחו'
 מ~~

 ~פוסקים. כל עליו וחלקו~~קדש'

~~~
 דלא ~גט' שליחות לבטל שליח עשה אם נמי ~כא

אמ~נ~
 ו~שליח עצמו מצד ~מבטל ~וא דהבעל

 מסר הביטול שעצם רק ~בעל' שביטל ל~ודיע רקאיננו



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ ~םי~~
 אם הש~ח ביטל שלא ~מן וכל יבטל' שהש~חלהשליח
 בפרט ~ן. כשר הגט שבי~לו ק~ם האשה לידמסרו
 דאף גט'גבי

~ 
 הבעל שברצון ח~נן דעכ"פ כון נימא

 מגיל~ עדיף לא הגט'לבטל
 לאו דק~"ל בגיטא דעתא

 היא.מילתא

~~~~~~
 לא ד''ה ע"ב) נ''ט (דף ק~ושין תוספות
 לפרש נראה מהו' בה וח~רה עצמהקידשה

 ד~ לשליח' אמירתה בלא בהוח~רה
 ~ן לשליח אמרה

 פשיטא שתקדשנירצוני
 משום דאטו מקודשת' דאינ~

 לאדאמרה
 ~ תה~

 ועיין חו~רת. מצי לא לקדשיני שליח
 ~ש על בגמ' פ~ך מה דא''כ שעמד שםבמהרש''א
 מודה התם בשליח' והגיע קתני במתניתין דהאלקיש'
 לשליח גופי' דאמירתה דר''ל פירש כן על לקיש'~ש

 ע''י באמירה אבל מקודשת' אינה דלכ"ע להופשיטא
 אתי דלא טעמא וה~נו לקיש' ~ש פליג לשליחשליח

~בו~'
 דה~

 ראשון' לשליח קמא דיבו~' ומבטל ש~ח
 קמא לשליח גופא דיבוראאבל

~~ 
 עכ"ד. דע~ף

 בתרא דללישנא כון נעלמה לכאורה התוס'וסברת
 א''כ דיבור' ומבטל דיבור אתי דלא לקיש ~שסובר
 רצוני אין לשליח גופא היא אמרה אי להו פשיטאאמאי

 דמהני.שתקדשיני

~~
 שלוחו דאמ~נן הוא שליחות דכח כון נראה הענין
 ליתן יכולה שהאשה ד~~נו כמותו' אדםשל
 הק~ושין לקבל בכח היתה שהיא כמו כחהלהש~ח
 כאלו ~היה ק~ושין לקבל ~שליח ביד יהיה כןעבורה'
 רצוני אין אמרה אם וא"כ הק~ו~ין' בעצם היאקבלה

 ק~ושין~ בעצמה קבלה מאלו ע~ף לאשתקדשיני
 משום לדון שייך לא ומש''ה להתקדש' רצוני איןואמרה
 ב~בורה בכחה שאין דאף ~בור' ומבטל דיבור אתילא

 הוא אם אף מ"מ לשליח' שעשאתו הראשון דיבורלבטל
 אין רצונה נגד שהמה הק~ושין שקיבל כוןשליח

באפש~
 רצוני אין אמרה בלא אבל שתתקדש.

 ~ה על קמא' שליח לבטל שליח שעשאתו רקשתתקדש'
 לגלות הק~ושין ביטלה לא שהיא כון אמרינןשפיר
 שיבטל שני לשליח שציותה רק שתתקדש' רצונהש~ן
 השני ~בור אתי דלא לדון יש שוב ראשון'השליח
 דאמירתה ~ב~נו' עולה ו~ה הראשון. ש~חומבטל
 ש~תקדש.) רצוני אין אמרה כ~לו חשיב לאלשליח

~~~~~
 אגרת לכתוב להעדים שצוה ש~ה כון בנד"ד
 שהם נוכח בלשון כותבים והמהלאחיו'

 אף אנוס' שהוא בטל הוא שהגט לאחיו ~אתמו~עים
 כמצוה וחשוב משמע להבא בטל דלשון נאמראם

 שהבעל חשוב אינו עכ''פ הגט' שליחות יבטלושהמה
 שהמה דאף נאמר אם ואף עצמו' מצד המבטלהוא

 (כסברת ג"כ שנים משום עולים לבטלשלוחים
 בפנ''י וע~ן שנים' משום עולה שהשליחהירושלמי
שהכל

 תל~
 בשנים להח~יקו שצריך השליחות' בשעת

 שפיר א"כ השנים)' מן הוא שהש~חאלא
 המ~

 בעצמם
 בפני שלוחין כעשאן וחשוב לבטל כשלוחיםחשובים
 האגרת שכתבו בשעה ידעו לא שהמה כון מ"משנים'
 ביטול יצמחשמ~ה

 ע~
 שליחות עשאו לא א''כ הגט'

 ולא בטל. הגט יהיה כח מאי~ה הגט' ביטלו ולאהבעל
 קודם ביטלו ולא בדרך השליח נתעכב מאלועדיף
 הגטשה~ע

~ 
 ד~ה דמגורשת' לעיל שביארתי האשה'

 הבעל' מבטל כאלו חשיב לא לבטלו ש~ח הבעלשעשה
 ביטל שלא ~מן וכל עבורו' שיבטל הכח לש~ח שנתןרק

 כלל. ביטול כאן איןהש~ח

~~
 למעשה פה לפצות יראתי רק לענ"ד' נראה היה
 נ~כר שלא אחר ובפרט יהושע. הפני דעתנגד
 שהבעל נסתר בלשון האגרת כתבו העדים אםבהשאלה
 או בטל' הוא והגט הגט על אנוס שהוא להםאמר

 ושהגט אנוס שאני עצמו על וכתב האגרת כתבשהבעל
 ביטול יחשב שמא לחוש יש כתבו הבעל שאם בטל'הוא

 כמבואר האגרת'בכ~בת
 בדב~

 ע"י לבטל דיכול ~ר''ב
כתב.

~~~
 ~וע דה~ה ~יתר' למצוא מקום יש

 דהא סבר' רבי ד''ה ל~ג) (דף גיטיןהתוספות דב~
 משום עדים' בפני שלא הביטול מהנידלא

 דה~
 דבר

 משום ב' דבעי והא ו~''ל' שם בר''ן וע~ןשבערוה.
 לקמן דאמ~נן וה~נו משנים' פחות שבערוה דברדאין
 מילתא דמוכחא דאע''ג באודנייכו' ק~א אותיבובגמ'
 ביטול חשוב לא עדים ד~כא כון מבטלו' היהשהוא

ע"ש.

~~~~
 לע~ם ~את גם ש~וע כון להבין צ~ך לכאורה
 חשיבי לא אמאי שמבטלו' מיל~אדמוכחא
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 אהע''ז בש"ע מובא הרשב"א בשיטח דאזיל וצ"לעדים.
 צ~~ן ק~ושין דגבי י"ב ס"ק שמואל בית מ"בסי'

 המוכח' דבר ראו אם סגי ולא ממש המעשהלראוח
 שהביא שמואל בביתוע''ש

 ראי' ומביא חולק' שהמ~~
 אע"ג ביאה' עי~ הן הן יחוד עידי הן הןמדאמרינן

 היחוד ראו אם הביאה ראודלא
 ה~

 הביאה. שראו כמו
 דיסבור משיטחוונראה

 שישמעו שצ~ך הי~ כהמ~~
 בהוכחה סגי ולא ממש' שישמעו בעינן הביטול'הע~ם

 ביטל. שבודאיש~עו

~~~~~
 הביח דברי שדחה סקי''ד צ"ו סי' בתומים
 ק~ושין דעידי דאמ~נן דכמו שכ' שם'שמואל

 בדיני כמו ראיה בלא ~עה קידושין בעידי מהנינמי ה~ ממונות' מדיני דילפינן וחקירה ד~שה צ~~ןאין
 דלא ממונוח דיני גבי דבשלמא בתו~ם ודחהממונות.
 לעדים צריך אין יודה ואם לשיקרא' אלא סהדיאיברי
 צורך ומה דאמת סהדי דאנן ב~יעה פשיטא א"ככלל'
 גזירת עדים בלי המקדש בקידושין משא''כ עוד'לראיה
 כלל חלין קידושין שאיןמלך

~ 
 שני תורה הצ~כה

 עדים כאן ליכא מ"מ ידיעה דהיה בכך מה וא''כע~ם'
 כל מ"מ אבל דנתקדשה ואמת ע~ם' הצ~כהוהתורה
 כן עכ''ד. יו~ל דלא המלך גזירת העדים ראוהושלא
 שהוא מילתא ומוכח דידוע דאף ביטול' גבי נמיהכא
 ~דיעה והוי הביטול ישמעו לא דהע~ם ~וןמבטל'
 מהני לא ומש"ה לשמוע' שצ~ך ע"ד שמיעהבלא

דביטול
 ה~

 עדים. דבעינן התורה חק ג''כ

~~~~~
 על גיטין יהושע פני

 דב~
 סבר' רבי ד''ה התוס'

 בפני ביטל דאם שכתבו דב~~ם עלשעמד
 זה' בפני שלא זה ב' בפני מיבטיל אי מהניהשליח
 מבטלו אינו אם כלום אינו הביטול דמ~נא ~וןוהקשה
 בפני קידשה אם ק~ושין גבי כמו א''כ שנים'בפני
 דא קיי"ל ערבית אחד ובפני שחריתאחד

 כלום' ה~
א''כ

 בפני ביטל אם מהני אמאי ביטול גבי נמי~ ה~
שנים

 ז~
 עד בפני ש~וא ביטול דכל ~ון זה' בפני שלא

 הביטול י~יה תיחי ומהי~ כלום' מועיל אינואחד
 ע''ש. ונעור חוזרהראשון

~~~~~
 מה לפי

 דמבוא~
 סי' אהע"ז שמואל בבית

 פרוטה~~מדי' שוה שמא דח~שינן סק''ול''א

 ב~קום פרוטה דשוה ידוע דאם הרמב"םדלשיטח
 יודעים דהעדים דאיי~ מדאורייתא' מקודשחאחר
 דמקודשח י"ל אז אחר' במקום פרוטהששוה

 אז לעדים' ידוע אינו אם אבלמדאו~יחא'
 ה~

 כאלו
 דבעינן שדעתו מבואר ע''ש. עדים בלאק~שה
 מצד הספק דאין דאף כרא~' שמחקדשח ידעושהעדים
 שפיר ראו והמה אחר' מצד הספק דל~ח רקרא~חן
 עדים. בלא כמקדש חשוב אפ"ה לראות' יכולין אשראח
 המלך בדרך (ועי' סק''ב ל' סי' יעקב בישועותועיין

 א'). הקצר פ' ה''ז אישות מהל'פ''ה

~~~~~
 שיצמח ידעו לא האגרח שחחמו שהעדים ~ון
 לא דבאמח אף הגט' על ביטול עניןמזה

 שידעו עכ"פ בעינן מ"מ להע~' שיתכ~ןב~נן
 חשוב כלום ידעו שלא זמן וכל הגט' על ביטולשהיה להע~

 שמבואר ל~עמא בפרט עדים. בפני שלאכמבטל
 מטעם הוא שנים בפני ביטול דבעי דהא לעילבתוספוח
 הבינו שלא דכל ג"כ למימר איכא ממזרות'חשש
 הקול' יוציאו לא הגט על ביטול בזה שיצמחהעדים
 יהיה אם ספק יהיה אם ואף טפי' ממזרות חששואיכא
 אמ~נן זה דלטעם ~ון ממזרות' חשש בכה''גש~ך

דמדאו~תא
 אמרו החקנה קודם דאף רק ביטול' ה~

 גיטא בטל דמדאור~חא אף וצ''ל יפה' ב"ד כחמה
 יפה' ב"ד כח מה משום לעלמא איש אשת ש~נןהאיך
 מיניה' לקידושין רבנן אפקעינהו מהטעם כרחךועל

 אם לדידן נמי הכא כן לרשב"ג. בש''ס~אמ~נן
 חשש שייך אי ספק שיש ו~ון שנים' בפני שלאמבטלו
ממזרות

 ה~
 שייך ולא הק~ושין' הפקיעו אם ספק ~ש

 הקידושין הפקיעו דאם איש' אשת חזקת משוםלדון
 מעולם. איש אשת היתהלא

~~~
 בלשון היה דאם ביארנו' אשר מכל לדינא לנו

 כאן ~ן בטל' הגט אנוס שהוא שמחמתהאגרת
 חשששום

 דבווד~
 דאם משמע' לשעבר לישנא ~טל

 אנוס שהוא לומר לו היה לא דליבטיל להבא עלכוונתו
 נחוש ואם השליחות. לבטל בידו רשות ג''כ אנוסדבלאו
 וגם אנוס שהוא שאמר נפ~ים' ענ~נים ב' הואשמא
 אינו האגרת אם לדון לנו יש להבא' הגט מבטלהוא
 שצוה מה האגרת כתבו שהעדים רק הבעל כת"ירק
 לכתוב להם שצוה דבזה ~ון לדון יש כן אםלהם'



~ ~
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~~~~  שעשאם רק המבטל' הוא הבעל כאלו חשיב לאהאגרת
 הבינו שלא וכל בשליחותו' הגט יבטלו שהמהשלוחין
 שמי כמו שליחותן' עשאו כלא חשוב הביטולענין
 שיגיע קודם הגט לבטל שליחשעשה

 ל~
 ולא האשה

 הגט השליח שביטל קודם האשה ליד וה~עביטלו
 הבעל שעשה דזה והעליתי יהושע הפני דעתשדחיתי
 שהגיע וכל מבטל' הבעל כאלו חשיב לא לבטלשליח
הגט

 ל~
 ביטול. חשיב לא השליח שביטל ק~ם האשה

 הבית בעל מהגאון הבית צלעות בתשו' מצאתישוב
 כן. ג''כ שהעלהמאיר

~~~
 על שהעיד נוכח בלשון האגרת כתב הבעל אם
 לנו שאין בטל' הוא ושהגט אנוס שהואעצמו

 מפי כמבטל חשוב הבעל שכתיבת הנ''ל' עללסמוך
 כמבוארכתבו

 בדב~
 לנו יש ס"ב' קמ''א סי' הר''ב

 חשוב הביטול ענין מה ידעו לא שהעדים שכיוןלדון
 דראו דאף קידושין גבי כמו עדים' בפני שלאכמבטל
 פרוטה שוה אם ~עו שלא רק הקידושין עניןהע~ם
 העדים שידעו דבעינן עדים' בלא כמקדשחשוב

 מ''מ להעיד' שיתכוונו בעינן דלא ואףשנתקדשה'
 ש~עו בעינן נמי הכא כן שנתקדשה. ש~עובעינן
 הבינו שלא וכל הגט' על ביטול ענין שנעשההע~ם
 דלא ע~ם בפני שלא כמבטל חשוב ביטול' עניןשנעשה

 ביטול.חשיב

~~~
 הה''ג הרב ידידי פה נתאכסן כ אודיע~ו

 ~~~~~~~~~~ ~ו~~~ו"~
'~~ 

 על דעתו גם לצרף ורציתי מזה עמו ודברתי~~~~ו~' ~~~~"~
 היתר דעל והשיב מכשורא' שיבא לנו יהיה למעןהיתר'
 הג' היתר שעל רק בודאי. עליו לסמוך ישהא'

 לשדות יש עדים בפני שלא כמבטל דחשובשאמרתי
 ככת"י דדינו י"ל האגרת חתם הוא שאםנרגא'

 ד' סעיף ל"ב בסי' כמבואר כעדים חשובוחתימתו
 ועיין מספק' דמקודשת עדים עליו ו~ן בכת"יכתבו
 על להתיר לדון דיש העיר עוד סק"ט. שם שמואלבית
 השליח עשיית בשעת דאם יעקב הישועות דבריפי
 העדים פוסל ואם הגט' לגרע שיהי' דיבו~ו כלביטל
 הגט אח''כ ביטל אם אף אז העדים' ביטול עלשיעידו
 כל גם בפירוש ביטל שלא כל מועיל' אינו השליחותאו

 שמקיים מילואים אבני בספר ועיין הראשונים'דב~ו

דב~
 פילפולו. ע''ש פר~' רבינו

~~~~
 מסירת בשעת אם אדע לא לאשר אנכ נבוך
 הביטול אף בפירוש ביטל להשליחהגט

 נמצא לא השליח עשיית של הגט בסדר כהאחרון,
 לכן יבטל. שלא שישבע רק אח"כ' של הביטולשיב~ל
 רב עוד לצרף נא ימחול וכ"ת ספיקותי' אציעאמרתי
 מכשורא. שיבא נמטא למעןאחד

 דב~
 וכו'.

~~~~~
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~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~~
 העניה דעתי לחוות יר~תי ~נכ גם ב~מת~~~~~~

 רבינו דעת נגד ר~שו יקל מי כבזה'
 ה~חרונים ו~ף לשוק' יבמה ~חד בעד להקלהר~"ש

בתשובותיהם
 ל~

 היתר' ~י~ה עוד בצרוף רק הקילו
 ספק ועשו מומר' זיקתכגון

 דלמ~ ספיק~
 כרוב הלכה

 לשוק ביבמה ~חד עד דמועילהפוסקים
 ודלמ~

 הלכה
 לבד ~חד עד על לסמוך ~מנם זוקק. ~ינודמומר

 ב~~. הכרעתי על לסמוךיר~תי

~~~~~
 בער וו~לף ר' של העדות שבלשון

 מיין רק שמת' ש~מר מבורר לשון~ין קעסלו~ט~
 ו~ול~ ד~' נישט ~יזברודער

 ~ו~
 השערות כעין רק

בנפשו
 מדל~

 וכעין ~יננו. כבר בוד~י ממנו נשמע
 ב~ומרת כ''ב) דף ~כתובותד~מרינן

 ופירש ל~' ב~
 ב~. היה ק~ם היה ~ילו נוקפי' לבי ~ין ד~ומרתרש"י
 הפירוש ~ין דהתםו~ף

 שהי~
 ~ומרת

 שב~
 שמת

 כוונתהומתרצינן
 שהו~

 רק ~ומד' פי על
 שהי~

 ~ומרת
 כמו מ"מ הוכחה' לה ד~ית משום נוקפה לבהש~ין
 פי על דהכוונה ב~' ~ומרת הש''ס לשון רש"ישפירש
 יש כןה~ומד'

~ 
 נישט שוין ~יז ער ש~ומר דמה לומר

 מדל~ ה~ומד' פי על הכוונה ~וליד~'
 יש ממנו נשמע

הוכח~
 שמת.

~~~~
 מק' בער דוב ר' העדות שלפי כון לע~ן לי יש

טשי~
 מהמנוח ששמע שנית' הב"ד בפני ש~מר

 שנים כט''ו שזה ~ך ~ח לושיש
 ל~

 ב~ם ממנו נודע

הו~
 ~ך מת' ~ו חי

 מסתמ~
 ב~שר מת כבר

 ל~
 נשמע

 ב~ם הדין היה ה~יך לבנו ונשים כביר. זמן זהממנו

ל~
 וו~לף ר' של העדות רק מיכל ר' של עדות לנו היה
בער

 קעסלוויט~
 מטשי~' בער דוב ר' של והעדות

בוד~י
 של~

 רק עצמו' מכחיש שהבעל שחשוב דנין היינו
 בער וו~לף לר' ש~מר מה שגם דב~ו מתרציןשה~נו
 כונתו היהג''כ

 דמסתמ~
 ~יננו כבר

 מדל~
 נשמע

ממנו'
 וכמבו~~

 שכל ו' ס"ק סמ''ע כ''ט סי' מחו''מ
 יכולין ש~נומה

 של~ לתר~
 צד על ~פילו סותר יהיה

 מתרצין. ~נוהדוחק

 דהכ~~~
 שמכחיש מיכל ר' של עדות לנו יש בנד"ד

 מיתה בשעת שגם ו~ומר בער דוב ר' שלהעדות
 שב~~ כון ו~''כ שמת' מבורר לשון~מר

 ~מר ~י~~

 לומר לנו ~ין ~''כ מוכחשת' עדות יש מיתהבשעת
 מיכל ר' של והעדות בער דוב ר' של העדותשיחשב
 וממיל~ מוכחשת'כעדות

 וו~לף ר' של העדות נש~ר
 בער דוב ר' של שהעדות רקבער.

 מטשי~
 גם מגרע

 ב"ב התוס' סברת וכעין בער' וו~לף ר' שלבעדות
 ~מר ד''ה ל"ה)~דף

 רב~
 דמש''ה ה~ב"~' סברת

 ועדות ~כלה עדותחשוב
 דכון עדות' לחד~ ~בהת~

 על עדות ל~חד ישד~ם
 ~בהת~

 על עדות ול~חד
 השדה מוקמ~נן~כלה'

 ב~
 של עדות לי' ד~ית מ~ן

 של לומר דנ~מן~כלה'
 ~בהת~

 במגו ~חד יום היתה
 גם שיש מחמת לדין ב~ין ש~נו רק זבינתי''דמנך
 ~כלה של שעדות וכון ~כלה' של עדותלחבירו
 סברתו יע"ש ~בהת~' של העדות גם מיגרעמוכחשת

העמוקה.

~~~~
 מותו קודם ש~מר שהעדות כון נמי

 וו~לף ר' של עדות גם מגרע מוכחשת'עדות הו~
 ש~ם כון מכבר' ש~מרבער

 ל~
 ר' של עדות רק היה

 היינו מטשי~' בער דוב ר' של ועדות בערוו~לף
 גם מתרצין ש~נו מטעם בער, דוב ר' ~חרמהלכן
 לשיטת ובפרט בער' וו~לף ר' שלהעדות

 הי''~
 שבסי'

 יש ~ח"כ ~ו קדושין בשעת ש~מר שמי ז' סעי'קנ''ו
 שחולצת בנים לי ~ין ~מר מיתה ובשעת בניםלי

 ול~
 ~"כמת~במת'

 ל~
 מיתה בשעת ש~מר מה ע~ף

שדב~ו
 המ~

 ש~מר דב~ו וסותר ה~ומד פי על
 דב~ לפי ~''כ חולצת' ספק שגםבפירוש

 ר' של עדות
 שעדות עתה ~ף שוב בטילה' ר~שונה עדות בערדוב
 עכ''פ מיכל' ר' של מעדות מוכחשת בער דובר'

 מחליט ~ינני רק בער' וו~לף ר' של העדות גםמיגרע
 להתיישב. לי שיש מה להעיר רק בזהדעת

~~~~
 הבעל נ~מן שכ~שר פינתו' ~בן ירה ירה ~שר
 ה"נ ב~חין' שמוח~ק היכ בנים לי ישלומר

 ~חין' לו שהיה שמוח~ק ~ף ~חיו לו שמת לומרנ~מן
 ברמב"ן מבו~ר שהדבר ד~ף ב~ה' לע~ן ישוב~ני

 ~חין לי ~ין ב~ומר ד~ף ס"ג) דף ~קידושיןבמלחמות
 שיכולים כון ב~חין'ומוחזק

 לתר~
 ~חין לו שהי' דב~ו

 ~ם להעמיק יש מ''מ נ~מן'ומתו
 הו~

 להלכה' מוסכם
 להבין צ~ך דלכ~ורה זה. על חלקו התוספותדלענ"ד
 ~חין לו שיש עדים ש~ין ~ף ב~חין' מוח~ק ש~םכון



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  היה שלא לומר נאמן אינו אחין' לו שיש שמוחזקרק

 היכ וכן החזקה' לסתור נאמן דאינו מעולם' אחיןלו
 זיקה בח~קת שנכנסת כון אחין' לו שיש בע~םש~וע
 ד~נו מטעם ג''כ והוא בנים' לו שיש לומר נאמן~נו
 תלה דזה שם בעה''מ ועיין החזקה' לסתור במגונאמן
 אחיו שמת שאומר ה"נ א''כבזה'

 אמ~
 במגו נאמן

 היה חי שחזקת ואף לאחיו' שיש חי החזקתלסחור
 אף ח~קה שפיר חשוב אפ''ה להשתנות' העש~החזקה
 לה נותנין נ''ח) (דף גיטין בש''ס כמבוארלקולא

 קיים. שהואבחזקת

~~~~
 י''ב) דף (בנזיר אזיל לשטתו דרמ~"ן נראה
 ~הביאו אשה לי וקדש צא לשליח האומרגבי

 אמאי שהקשה ס''ד)' דף דשליש בסוגיא גיטיןהר''ן
 קידשן ש~א ונימא פנ~' ~חזקת הקרובות מוקמינןלא

הש~ח'
 ומתר~

 שאנו להאשה מהני לא קרובות שחזקת
 של חי החזקת מהני דלא סברתו ה"נ ע"ש' עליהדנין
 ולא היבם שמת לומר נאמן ומש''ה האשה' נגדהיבם
חשיב

 כמע~
 לו שיש שמוחזק היכ ושאני חזקה. נגד

 שאנו החזקה בד~~ו שסותר לו היה שלא ומעידאחין
 על ושורפין דסוקלין והדין אחין' לו שישמוחזקין
 מחזיקין שאנו וכון פ')' דף ~קידושיןהחזקות

 ~חזקה לסתור במגו נאמן אינו אחין' לו שיש הואכן שבוד~
 אינו חי חזקת אבל בירור. מטעם דהוא מחזקין'שאנו
 שאין זמן שכל רק שמת' להיות יכול דהא הברור'מצד
 ו~ה השתנות' שהיה לומר לנו אין זה על בירורלנו
 באין שאנו היכ ולא היבם' גוף נגד דנין אנו אםדוקא
 שאנו האשה נגד היבם של חי חזקת מחמתלהכ~ע
 שיכולין דהיכ הרמב''ן סברת וזהדנין.

 לתר~
 דב~ו

 היבם של חי דחזקת במגו' נאמן ומתו אחין לושהיה
 אותה. מכ~עאינה

~~~~~
 ד"ה ל') (דף יבמות התוספות שיטת לנו יש
 ואח"כ כנס תינח וא"ת שהקשו זו'אשה

 שכברגירש
 ה~

 הא כנס ואח"כ גירש אבל ערוה' צרת
לא

 ה~
 היא דמ''מ לומר ~ש לשוק' היתר ~חזקת

 שלא בחזקת הערוה דמוקמינן לשוק היתרבח~קת
 הערוה דח~קת התוספות דש~~ת מבואר ע"כ.נתגרשה
 הרמ~"ן. סברת ~פך ו~ה דנין' שאנו האשה נגדמועיל
 לומר נאמן אינו התוספות דלשיטת לומר לנו ישוה"נ

 היבם' של חי חזקת נגד מגו מועיל דאינו אחיו'שמת
 דנין' שאנו האשה נגד מועיל היבם של דחזקתכון
 ~סימן עגונא בענין בתשובה העבר בחורף כתבתיוכבר

ל''ז~
 תליא ד~ה

~ 
 חזקה

 ה~
 מועיל שפיר בירור מטעם

חזק~
 חזקה ואי חבירו' נגד האחד

 ה~
 לנו שאין רק

 לחבירו' האחד חזקת מועיל אינו השחנות' דהיהלומר
 שמעתתא. בשבוע~ן

~~~
 ט"ז סי' אה"ע חלק ה~''ם בתשו' מצאתי
 סי' אה''ע יעקב בישועות ועי' ב~ה'שהעיר

 כון התם דדוקא הרמ~''ן' ס~רח להסביר שרצהל"ה
 עושה שליח חזקת מטעם השליח ק~ש אחת כרחךשעל

 אמנם קרובות. חזקת מהני לא מש''השליחותו'
 עין בהעלם היה מכתה''רבמחילת

 דב~
 הרמב"ן

 אמרו ו~תוספות שכתב זו' אשה ד''ה ל') ~דףיבמות
 בחזקת בספק ונתגרשה ודאי שנתקדשה דערוהכון
 ואין לה יש לשוק היתר חזקת לזו אף עומדת'איסור
 לא קרובות דחזקת שסברתו מטעם וזה ע"ש' כלוםזה

 הישועות סברת ש~ך לא והכא דנין' שאנו להאשהמהני
יעקב.

 לחזקת או המקוה לחזקת דמי דלא הסברא'~~~~~
 היא אם המקוה על דנין שאנו דכלהבית'

 לענין רק הוא טהור' הוא אם הבית על אוכשירה
 שאלת וא"כ בהבית' להנכנס או בהמקוההטובל
 הנכנס' או הטובל האדם על נופל הבית אוהמקוה
 או הטובל נגד הבית או המקוה חזקת יועילומש"ה
 מצד הוית להן יש לבד שהקרובות הכא אבלהנכנס.
 חזקת מועיל לא נ~קדשה' אם עליה דנין ואנועצמן'

 דנין. שאנו האשה נגדהקרו~ות

~~~
 חי' שהוא ידוע שהוא במקום היבם שעל שבנד''ד
 רק הוא חי הי~ם אם מסופקים שאנו האוא"כ

 האש~לענין
 לתלות לנו יש ושפיר ליבם' זקוקה היא אם

 או מקוה לענין כמו האשה' נגד היבם של החיחזקת
 אם דנין אנו אם דבמקוה הס~רא' באמת אמנם~ית.
 אם רק הוא כשירה'היא

 רש~
 אם ובית בה' לטבול

 טהור' בו הנכנס אי לענין רק הוא נגע בו יש אםדנין
 או הטובל עם אחד עצם ה~ית או המקוהוה~ת
 שפיר היבמה' עם אחד עצם אינו היבם א~להנכנס'
 נגד מועיל דאין לומרשייך

 היבמ~
 היבם. של חי ח~קת



~ ~ ~

 ~~י~ן
~~~~

~~~
 אסורא אתחזק גבי ב') ~דף גיטין תורת בספרוע~ן

 שם. הרבה להעמיק ~ש איש'דאשת

~~~~~
 י''ג) ~דף כתובות בש"ס

 לדב~
 בה המכשיר

 אמנם להבת' האם חזקת דמועיל בבתהמכשיר
 שהיא עליה דנין ואנו השאלה נופל שעליה כוןהתם

 ועיין כשירה' היא מכחה שבאת שבתה וממילאכשירה'
 לובלין הגאבד''ק למורי בשע~ם נודעבספר

 ~ו~"~
 ~~"~ ~~~~~~ו~

 ~וע~ן ע"ש יו''ד תשובה ח"ר
 ע"ש). ד' הלכה ג' פרק יבום הלכות המלך בדרךמ''ש

~~~~~~
 דאף לחדש מעכ"ת רצה אשר

 לדב~
 הבית

 אחין לו שיש בעדים דנודע דהיכשמואל
 ~וע אינו חשוב אפ"ה בנים' לו יש לומר נאמןאינו

 מת. אם חי אם יודעין אינם שעדים כוןבעדים'
 כמו דהא להתישב' יש עוד מכת"ר במחילהלפענ"ד
 ב~ם לו שיש שאמר אף ~ח לו שיש בעדים שידועהיכ

 לא הזאת והאשה זאת' אשתו עם נשיאתומק~ם
 שלא זמן שכל כון נאמן' אינו אפ''ה יבם בזיקתנכנסת
 בחזקת אצלינו מוחזקת היתה ב~ם לו יש אם לנונודע
 מ"מ למפרע החזקה עוקר שבדיבורו אף ליבם'היתר

 ליבם. מוחזקתחשובה

~~~~~
 ואנן אחתינן אנן גבי כ''ו) ~דף כתובות בר''ן

 לבה~ ת~ אוקי רש''י שפירש שכתבאסקינן'
ת~

 עד פי על דאסיקנא קמייתא אחזקה ואוקמי'
 שהוא למד אתה ומדב~ו כו', נאמן שהיההראשון
 מבואר עכ''ד. לי'' מה~א לא אבהתי' דחזקתסבור
 עד פי על אסיקני' שאנן במה חזקה דחשובדעיקר
 ע''ש' למפרע' עדותו מ~טלין אנו שעתה ~ףהראשון
 היה שלא זמן וכל אח' לו שהיה לנו ש~וע כוןה"נ
 ממיתתו ~יעה שוםלנו

 הית~
 יבם' בחזקת בעי~נו

 מחזקת אותה ולעקור אחיו שמתו לומר נאמןאמאי
 מבואר השאלה שבלשון השתנות איזה שיש בפרטיבם.
 דרהשהיא

 ע~
 ש~ם כשלושים וזה ש~ם' כ''ב בעלה

 כט"ו שזה הגיד בער דוב ר' והעדות דרכו' נודעלא
 לא אם אח''ז לחקור וצ~ך נודעו' לא עקבותיושנים
 אם זאת אשתו עם נשיאתו בשעת ידיעה איזההיה

 ~חיים.אחיו

~~
 כ הרואה אנכ לאשר

 ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ו"~
 ~~~~"~~ו~~~~

~~~~ ~"~~~~ 
 שיש כתב

 לה~ין נפשן למשכונין אנן צ~כן להתיר' צדדיםכמה
 על לסמוך כונתו אפשר נראה לזאת הקדושים'דב~ו

דב~
 ~נון עליו שיצא דמה וואנק. הירש יוסף העד
 בדיבור דהנה נראה מסר' וגם ואמסור אלךשאומר
 בפרהסיא כן אמר אם רק נפסל לא ואמסור'אלך

 ו~עיז דהואיל כ'' ס~' שפ''ה סי' ח"מ בש''עכמבואר
 לא וזה לעדות' ופסול רשע נחשב בפרהסיאפניו

 אם ואף ואמסור' אלך בפרהסיא הגיד אםמבואר
נתברר

 רק לעדות פסול לא עכ''פ בפרהסיא' שהג~
 ומאכל הגוזל פרק במ~כ למעיין כנראהמדרבנן'
 וכל הכרזה' בעינן דרבנן ובפסול זה' דין מקורשממנו
 ל"ד סי' בחו"מ שם כמבואר כשר הוא עליו הוכרזשלא

 כ"ג.סעי'

~~~
 י''ל שמסר' פסיק דלא וקלא ~נון עליו שיצא
 כן בעבור ואמסור אלך ואמר פ~ו שהעיזכון

 קלא' מבטלין קלה דבאומדנא שמסר' הקוליצא
 דאיכא דהיכא כ''ה) ~דף יבמות בש''ס~אמ~נן
 לבד ש~קול ובפרט לקלא. דאפקו הוא א~ביםא~בים'
 שיש הקול שיצא שאף כשרות' מחזקת גברא פסלינןלא

 שיבואו בביהכנ"ס יכריזו שאם להיות ואפשרעדים'
 בכך נפסל לא להכ~ז ב''ד שיראו רק ~עידו'עדים

 אסתן בצד ע~ם כ"ג) ~דף כתובות בש"ס~אמ~נן
 בשם שהביאו טומאה ע~י ד"ה תוספות ~יןותאסר'
 הרבה לדבר ~ש לאו דאיסור בשבוי' הקלנו אםרש"י
 סי' אה''ע בש''ע המבואר לפי ובפרט ואכמ"ל.מזה'
 אמרו ולא סתם שנתקדשה הקול יצא דאם א' סעי'מ"ו
לפלוני

 מסר' למי הקול יצא לא וה''נ קול' מיק~ ל~
 שמסר.רק

~"~~
 ועדותו בעדותו' נפסל לא צבי יוסף שהעד י"ל
 געשטארבין' איזט עהר שאמר ברור לשוןהוא

 צד על ש~מר לפרש ~ן ובקושי הדוחק צד עלואף
 עהר ש~מר בער וואלף ר' של מהעדות וע~ףהאומד'
 על פ~ם כל על הכוונה לפרש ש~פשר דא' נישטאיזט
 אותו קראו לא ממנו נודע שלא שמחמת הדוחקצד

 הירש יוסף ר' של שהעדות כון ועתה ירושה.ליטול



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~  העדות שאם לומר כרחך ועל מבורר' לשון הואב~אי

 בער דוב ר'של
 מטשי~

 מותו לפני שאמר אמת הוא
 צ~ך כרחך על מת' כבר ומסחמא ממנו נודעשלא
 שאנו וכון הירש' יוסף לר' שאמר מדב~ו שחזרלומר
 לר' שא~ר מה שגם י"ל שפיר חזרתו' בעלילרו~ן
 במה תועלת לנו ואין הבירור' צד על הוא בערוואלף
 יש הכ בלאו דהא הדוחק' צד על דב~ו מתרציןשאנו
שינ~

 לנו נשאר כן ואם הירש' יוסף לר' שאמר בדב~ו
 שצ~ך רק שמת. הבירור צד על שאומ~ם עדיםשני

 האמת שאם כוןלהתיישב
 ~ב~

 בער' דוב ר' העד
 וה~ מדב~ו' כחזרהנראה

 קדושין בשעת שאמר כמו
 שחולצת בנים לי אין אמר מיתתו ובשעת בנים לייש
 מותו דקודם שבעדות ואף קנ"ו' שבסימן אומ~םליש
 העדות גם שמגרע לומר יש הכ אפילו הכחשה'יש

 מדב~ בארתי כאשרהראשונה
 בתרא בבא התוספות

 אחרת כעדות דחשיב לן קיימא שם גם אךשהבאתי'
 נמי והכ אבהתא' ליה ד~ת מאן ביד השדהומוקמינן

 במה להתישב צ~ך עוד ראשונה. עדות דמועילי"ל
 מגו מטעם הוא נאמנותו שעיקר שכון כבודושכתב

ד~
 לא להתיר כלל כון דלא והיכ בגט' להתירה בעי

 מיגו.ש~ך

~~~
 לפי מסיח מטעם דנאמן כתר''ה שהעלה מה

 דזה י''ל דלכאורה תבלין' צ~ך הדברתומו'
 לשיטת דוקאש~ך

 המתי~~
 אבל ביבמה' אחד עד

 יבמה להתיר מועיל אינו אחד דעד הרא''שלשיטת
 יו''ד בט"ז ועיין מהני. לא תומו לפי מסיח אףלעלמא
 מה לפי הרא"ה קוש~ת שמיישב ב' ס"ק צ"חסי'

 גבי מועיל אמאי דאו~תא כעיקר דטעםדק~"ל
 מסיח אין בש"ס אמ~נן הא תומו' לפי מסיח~סו~ן
 לבד. אשה בעדות אלא נאמן תומולפי

 ומתר~
 ד~א

 דאו~יתא' במילי נאמן תומו לפי מסיח דאיןדאמ~נן
ה~נו

 והיתר ב~סור משא''כ דוקא' עדות ד~עי במ~
 יש באם אלא גמורה עדות בעינן לא דבזה מהני'שפיר
 באיסו~ן נאמן אחד עד דהא תדע סגי. הוכחהלנו

 לנו יש דבזה תומו, לפי מסיח ה"נ כן ואםלהתיר,
ס~רא

 שאי~
 דקפילא ראיה והא בזה' וסגי איסור שם

מה~
 גרע דלא מטעם תומו לפי מסיח ב~נו אפילו

 כזה' ד~ר מהני לא בודאי עדות ד~עי ובמ~יחזקתו'

 עכ''ד הוכחה' רק צ~ך לא דבאיסורין כרחך עלאלא
ע"ש.

~~~~~
 אינו מהני לא ביבמה אחד דעד נאמר אם

 גם דבאמת י''ל אך חומו' לפי מסיחמועיל
 שבערוה דבר ואין גמורה עדוח בעינן שבערוהבדבר
 דייקא דאשה דמחמת שחזינן כיון ואפ''ה משנים'פחות
 וזה אחד' עד פי על אשה שחנשא סמכנןומנס~א

 עדות ולא הוא כן והאמח דייקח שבודאי הוכחהרק ה~
 הסברא מן הוכחה שתועיל הקילו שחז''ל וכוןגמורה'
 ועיין הוכחה. מדין מועיל חומו לפי מסיחדגם

 ~ש דהיכ והאי' תוד''ה ע"ב) מ''ג ~דף נזירתוספות
 דבר לעקור חכמים ביד כח יש לכ''ע בדבר וטעםפנים
 מאשה מייתי לא דהחם סוגיא דבכולה חדע התורה'מן

 בקום התורה מן עוקרת דהרי בעלי' מת לומרשנאמנת
 כח יש וטעם פנים שיש במקום ודאי אלאועשה'
 בסופה שמחמי~ן חומר מתוך ומנסבא ודייקאלעקור,
 ויש הוכחה שתועיל חז''ל שהקילו שחזינן וכוןעכ"ל.
 ~דף שבת רש''י ועיין התורה' מן דבר לעקור בידםכח

 לקדושין רבנן אפקעינהו מטעם דהוא ע"ב)קמ"ה
מיני'.

~~~~~
 עד מועיל דאין הרא"ש לשיטת דאף י''ל
 נפשיט דלא שסובר מטעם ביבמהאחד

 יש אפ''ה דייקא' לא לי' דסניא משום ~''להאיב~יא'
 טובה הוכחה דהוא תומו לפי דמסיח לומרמקום
 ושייך דעלמא' מאשה נשתנית לא דבזה דמועיל'אפשר
 לאו לאיסור בהוכחה התרח כרת לאיסור לומרשפיר
 היא הש"ס ופרכת שכן' כללא

 עצמ~
 שייך לא תוכח

 דהוא אחת בהוכחה רק מתי~ן דייקא משום דלאהכא'
 ~~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ויעיין תומו. לפימסיח

 הוכחה' ג"כ דהוא בערכאות עגונה להתירשרצה
 ויש זצ''ל' מגור מאיר יצחק מ' הגאון עליוומ''ש

 בזה.להעמיק

~~~
 שיטת ידוע דהנה היתר' צד למצוא לענ''ד נראה

 נפלה דאםהגאונים
 לפ~

 זוקק, אינו מומר יבם
 פרקובמ~כ

 החול~
 סמוכן למצוא רצה

 בדב~
 הש"ס

 שנפלה יבמה מעתה אלא דפרכנן קי"א) ~דףב"ק



~ ~ ~

 ~~םי~~
~~~~

~~~

לב~
 אומדנא, משום חליצה בלא תיפוק שחין מוכה
 ארמלתא. מלמיתב דו טן למיתב טבומש~נן

 ו~~
 ש~ך

 בתשובה שרש"י רק מומר' גבי ולא שחין מוכהגבי
 דרש''י תליא ד~ה האחרונים ביארו וכבר מאד'מחמיר
 על שלם שהוא לראשון להתקדש לה ניחא דמינחפירש
 רש''י שיטת ומש"ה לאחיו' ת~קק ימות שאם ~הספק
 בר שהוא לראשון להתקדש לה ניחא מומר יבםדאף

 שת~כה השי''ת לה יע~ור שבודאי וסומכתישראל'
 ביבם אף לה ~חא מינח פירשו הגאו~ם אבללהבנות.
 דגבי סברו ומש"ה דו' טן למיתב טב משום שחיןמוכה
 אמרינן ומש''ה לה' דניחא לומר שייך לאמומר
 היתה לא למומר שת~קק יודעת היתה שאילואומדנא

מתקדשת.

~~~~
 אפ''ה שחולצין' רק מיבמים שאין ה~ה ב~מן
 שת~קק י~עת היתה שאילו אומדנאאמ~נן

 לחלו~ ירצ~ לא ואולילמומר
 לא עגונה' ותשאר לה

 בשעת אם ~ן בנ~ון נמי והכ מתקדשת.היתה
 ממנו' נודע לא אשר אח לו שיש יודעת היתהנשואין
 שימות יודעת היתה שאם אומדנא לומר שייךשפיר
 שיש ואף מתקדשת. היתה לא עגונה ותשאר ב~םבלא
 ~רצה לביתו היבם יבא שמאלחוש

 לחלו~
 יהיה ולא לה'

 יתרצה אולי לחוש כן גם יש מומר גבי אומדנא'שום
 להשיג בקושי שעתה כון הכ ואפילו לחלו~,היבם
 כפי י''ל נמי הכ אומדנא, מטעם מתירין חליצהממנו

 י''ל עגונה ותשאר מאחיו נודע לא העת לפישעתה
אומדנא.

~~~
 ה~ה ב~מן שעתה ביה~ה נודע בשו"ת שמבואר
 אומדנא על לסמוך קשה מועטיםשהי~~ם

 ביבמ~. אחד עד להצטרף נוכל למען אמרתי רקשלנו'
 מן דדוקא דאדעתיה' ד"ה שם בתוספות שכתבוואף

 כבר א~נם הנשואין' מן ולא אומדנא אמ~נןהאירוסין
 הנשו~ן מן אף גדולה דבאומדנא האחרו~םביארו
 על הנשואין מן אף מומר ב~יקת וסמכואמ~נן'

אומדנא.

~~~~
 יוסף ר' של העדות אשר יודע ה~תי אם באמת
 געשטארבען' אי~ט עהר הבעל בשם שאמרצבי

 נישט אי~ט עהר שאמר בער וואלף ר' של שהעדותאו
 דעתו, אומד מחמת כן אמר ולא ברור לשון הואדא'
 יש דאם דאמ~נןוכעין

 מלחמ~
 באומרת אף בעולם

 הייתי בדדמי' דאמרה ואמ~נן נאמנת' אינה סתםמת
 הדבר' פשר יודע חכם מי רק להתיר. דעתימצטרף
 כאן עד ב~~. הע~ה חו''ד על לסמוךויראתי

מחשוב~. לשו~

~~~~
 של קדשו בצל מסתופף ה~תי האלה הדב~ם

 ~"ל' קדשו הדרת לפני הנ~כרת תשובתי דב~והגדתי ~~~~~"~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~~ו~ו''~
 הנ''ל. האשה של בהתירה עמדיוהסכם

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~
 נודע

 ביה~~
 ל''ח סי' יו''ד חלק ת~נא

 שפסק הרמב''ם על השואל קושית~ביא
 מדרבנן' רק הוא מספק דאסורין הא הספיקותשכל
 ר"א על בש''ס הקשו מהא"כ

 מ~
 תנינא קמ''ל

 תורה מאיסור ראיה מאי כו'' קדשתיך לאשההאומר
 באשת או כהן באשת דמחמ~נן דאף דרבנן'לאיסור
 ~נים' ג' מבת פחותה קדושין אביה בה קבל אםישראל

 ~נה הרמב''ם ולדעת תמ~' יש אחד ספק מקוםמכל
 דאפילו ר''א לן משמע קא מדרבנן' אלאאסורה
 ד~סורא' תתיכה אנפשה וש~א לאוסרה נא~ןבדרבנן

עכ"ד.

~~~
 לענין חילוק דיש ליה פשיטא במה הבין אדע
 דרבנן ~סור בין דאיסורא חתיכה אנפשהש~א
 חשוב דרבנן דאיסור ~וע דאו~תא'ל~סור



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~  כאשר דועשית ועשה תסור ד~א מ~או ממש~או~תא

 ~א אךיורוך.
 דקי~

 איסור
 ~עני~ דרבנ~

 ספי~א
 העובר ~ענין וכן~קו~א, דאז~נ~

 ע~
 מבואר דרבנן' איסור

 דהחכמים ספר ק~ת בשם ממרים מ~~' פ''אב~ח''מ
 עובר יהא ש~א מתח~ה~תנו

 ע~
 כעובר גזרתם

 ע~
 שי~א א~א תור~'דב~

 קי~
 בספק ושי~כו מאוד

דב~הם
 ~הק~

 שהתנו' היכא ש~ך וזה ע"ש. כו'
 שאסרחשוב ה~ דרבנן' באיסור ד~סורא חתיכה אנפשיה דש~אזה אב~

 ע~
 דבר עצמו

 ז~
 התור~ מן

 ד~א ב~או
תסור.

~~~~~
 כון פתוח פתח שמצא שאמר זה

 שחז"~
 גזרו

 ה~ ~ספיקו' ~חושע~ו
 ~בא ~ו אסור

 דש~ה חשוב ושוב תסור' ד~א מ~אומדאו~תא ע~~
אנפשיה

 דאיסורא' חתיכ~
 וכ~~

 התוספות סברת
 כ''ב) (דף זרהעב~ה

 ד"~
 תיפוק

~~ 
 ד~פני משום

 ד~ת במידי אף עור ~פני ~מימר דשייך שכתבועור'
 במנחת וע~ן ע"ש. וכו' מדרבנן א~א ~סוראביה
 ר~"ח מצוהחינוך

 בקומ~
 מנותן גרע ד~א מנח~,

מכשו~
 ועובר ~~בירו

 ע~
 כמו ה~ור~' מן ~או

 כ~
 הכא

 חשובנמי
 אנפשי~ דש~~

 דאו~תא ד~סור חתיכה
 תסור. ד~אמ~או

~~~
 דטעם נאמר אם

 דש~~
 חתיכה אנפשיה

 ~ומר מ~ום והיה נדר' מטעם הואדאיסורא
 רק נדר ענין ש~ךד~א

 ע~
 דחשוב דאו~תא איסור

 וש~ך י"ח) דף (נד~ם בר''ן כמבואר חפצאכ~סור
התפסה'

 אב~
 אחרונים ש~ע~ו מה כפי דרבנן איסור

 שייך ו~א גברא, איסור רק חשיב ~א דרבנןד~סור
 פ''ג ~ש בר"ן כמבואר התפסהענין

 דש~ועו~
 (דף

 דמי' מפיו שבועה כמוציא אי ב~בועה מתפיס גביכ')
שכתב

 וז''~
 בדבר א~א ענין ~ו אין כזה זה שהאומר

 ~סור' או ~דושה כגון ע~יו' חלשתואר
 אב~

 ~נשבע
ש~א

 ~אכו~
 תואר שם אין פ~וני' דבר

 ח~
 ע~יו

 ומש"~ ע"ש' וכו' בו ~התפיס חבירושיוכל
 שייך ~א

שויה
 חתיכ~ אנפשי~

 ד~סורא.

 באמ~~~~~
 האחרונים הקשו כבר

 ז"~
 שייך איך

 אנפשיה ש~ה דענין~ומר
 ח~יכ~

 דאיסורא

 ~יהיה כמתפיסו דחשוב נדר מטעם~וא
 האסור. בדבר מתפיס חשוב הא זו,דאיסורא כחחיכ~

 וע~
 כרחך

 ש~ה דטעם זו ~דעה דגם ~ומרצ~ך
 כמתפיסו דחשוב ~סברא אין נדר' מדין ~ואדאיסורא חתיכ~ אנפשי~

 א"כ ~תפסה' ב~א נדר מטעם רק הדבר' כאוחושיהיה
 ~ומר שייך דרבנן באיסורגם

 אנפשי~ שוי~
 חתיכה

 ~בדרך הע~תי שכבר מה ~פי בפרט כנ"~.דאיסורא

המ~

 דרבנן דאיסור ~"ו) התורה יסודי מה~' פ"ה
 וגם דאורייתא. איסור כמו ~"כ חפצא כאיסורחשוב
 דאיסורא חתיכה אנפשיה דש~ה אחרונים ~ע~וכבר
 נאמן דאדם מטעם רק נדר' מטעםאינו

 ע~
 עצמו'

א''כ
 ~ מ~

 כון דאו~יתא' איסור או דרבנן איסור
שנאמן

 ע~
 גזרו דבריו וכפי פתוח פתח שמצא עצמו

ע~יו
 חז''~

 ה~ ע~י~' יבא וד~א ~ספיקו ~חוש
 אסרה

 אחרונים בספרי ראיתי מצאתי שוב ו~ק''מ.ע~יו'
 גם דאיסוראחתיכה אנפשי~ שוי~ אמ~נן אי בזה שחקרו מהשהביאו

 ע~
 נראה ו~פענ''ד דרבנן. איסור
כמ''ש.

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~חריף ~יקר~~~~~
'~~~ 

אמר
~ 

 קושיית בישוב
 השוא~

 ד' פרק המ~ך בדרך שכתבתי מה ~עיין ~ע~תישכבר מ~ ~פי הנ''~'
מה~כות

 איסו~
 ביאה

 כ'~ ~~כ~
 נגד דחזקה

 ע''ב) כ''ב (דף כתובותהתוספות דיבו~ משני זאת והוכחתי איסורא, איקבעחשוב חזק~
 ד"~

 ~בא
באשם ע~~

 ~ואין עיי''ש ת~~' באשם וד''ה ~אי ת~~
~דב~ם). ~כפו~

~~~~
 דגם כו') ואבע''א ~ד''ה בתוספות ~קשו כאן
 היתר אחזקת ~אוקמה ~~ יש כהןבאשת

 כנגדה דיש ותירצו זינ~ה' תחתיו ד~או ונאמר~בע~ה
 באשת דגם ~קשו ועוד זינתה' דתחתיו ~גוףחזקת

 שקב~ישרא~
 בה

 קדושי~ אבי~
 ~ום שנים מג' פחותה

 ק~א דאונס ותירצו ~בע~ה' ~יתר אחז~ת נוקמהאחד
 ~ה'אית

 והו"~
 א"כ ע''ש. אונס ומיעוט רובא רצון

 דאיקבע והיכ איסורא. איקבע דחשיב חזקה נגדחז~ה ~~
 הספיקות ~הרמב''ם גםאיסורא

 אסו~
 מדאו~תא

 בני וחכם עכ"ד. שפיר' ואתי ת~~' אשם מביאדהא
וגו'.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 הרמ~"ם לסברת תקשה לדב~ך לו אמרתי
 ומדרבנן לקולא התורה מן דאו~תאדספיקא

 מבואר ספיקא מספק דמתירין והאלחומרא'
 כאיסור עשאוהו אחד דבספק הוא דהטעםבאחרונים
 אזלינן ושוב דרבנן כספק נעשה השני ובספקדרבנן'
 ~א פרכנן מאי כאן גם תיקשי כן אםלקולא.

 ה~
 ספק

 אינו ושמא חחתיו שמא הראשון ספק האספיקא'

 ד~שתא לומר וא"ל ~גוף' לחזקת סותרתחתיו
 ~יתר אחזקת דנוקמה דנימא רק הגוף' חזקתמטעם נבעל~

 נגד כחזקה ~וי כן אם נבעלה' תחתיו דלאולבעלה
 כנ''ל הרמב"ם לשיטת מדאו~תא ואסורהחזקה

 אין ושוב איסורא'דאיקבע
 ל~תיר~

 השני' בספק גם
 לדבר ~ש ~אורייתא. עשאו~ו ~ראשון שבספקכון

בז~.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

 י~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~~~~~~~י

 ~~~~~ ~~~'~~~ו~
 ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~~

 ~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~ 

~~~~~ 

~ו~וו~~~
~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ו~ ~~~~~~~

~~~~
 מכתבו

 הכתובה שאלחו ובדבר הגיעני' דנ~
 יותר בחליבה מוחזק היה שראובן לדף'מעבר

 החלב' לצורך מרחף בחצר לו והיה שנה'מעשרים
 שיבא יוני חודש עד שנים שלש משך על שכרובאחרונה

הקי~
 מחודש העסק אח ושכר שמעון ובא הבע"ל'

 לא שעדיין אף בה ומחזיק והלאה' שעבר זהפעבער

כל~
 הפחידו שהאדון וטענתו ראובן' של שכרותו זמן
 פניו יראה לא וגם מחצר דבר שום לו ימכור שלאוגזם

 שכר אחד נגיד הנה זאת' ומלבד דבר. בשוםלהשתכר
 מן ובסביבות בעיר פראפינאציעס של העסקיםכל

 ושמעון בלבוב' האראר מן שכרם והסקארבהסקארב'
 מן אחת קרעטשמישכר

 שאם האדון וגזם הנ"ל' הנג~
 אצל יפעול החליבה' לשכור שמעון לו ישמעלא

 ~קרעטשמי. מןלדחותו ה~ג~

~~~~~~
 שאדון ש~ך שאיך שקר' שהכל טוען

 פק~
 מן

 אצלו לשכור למי יכוף פאטאצקי גדולגראף
 לא וכן לסקארב זאת היה שלחרפה ו~וע עסק'איזה
 ואםיעש~.

 כפ~
 גם העסק. על הוספה נתן למה אותו

 כלל. אותו כפה שלא והאמח הדבר' ששקר לונתברר
 לגזול אותך יאנס ואם ולאונסך' לי מה ראובן טועןגם

 לגזול. רשות לך יש האם שליאח

~~~~~~
 הוא אבל החלב' במחיר שהוספתי אף אומר
נוחן

~ 
 מן יותר שעולה לבהמות מרעה

 שום לו נותן ואין שקר שזה אומר וראובןההוספה.

~
 ~~ו~~. ~~~~ ~~~~ ~~~י~~. ~~~יי~ ~~~~~~ ~~י~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~י~

 ~יי~ ~~~י ~~~~~ ~~~~
 ו~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י~~~~

~ .~~~~ 
 ~י וי~ו~

~~~~~~ 
 ~~ ~~ו~ ~~~י~ ~~~~ו

 ~~י~י
 ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~י~~~~. ~~ו~

 ~~ ~~~ ~~~~י~ ~י~~~ ~~~ ~~~~~י
.~~ 

 ~יי~~~. ~'~~.~~~~~. ~~~~~ ~~~ ~ו~~ ו~~~~

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~~~~~~~
~~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~י~~.

 ו~~~ ו~~~
 ~~~~יו.

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ו~

 ~~ו~י~~~
.~~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~~ן
~ 

~~~~
 ~דב~ ואףמרעה'

 לו שנותן אמר בעצמו הלא שמעון
 בשדה מרעותרשות

 בקי~
 רק ששוה בהמות' ~משה

 אבל ר''כ, ועש~ם חמשה היותר ולכל ר"כ'עש~ם
 עד לשנ~. ר"כ וחמשים ממאה יותר עולהההוספה

כא~
 טענותיהם. תורף

~~~~
 עסקי את לקחת ~ך א' ותובע' טוען ראובן
 וב' שכרותי' משך בתוך פרנסתי אתוקפחת

 לעבור רשות לך אין השכרות' שיכלה לאחרגם
 ~ו אין ומעו~ם מאז וראובן כדוע. והמנהג'התקנה ע~

 שמעון ו~ם ו~ב"ב. לו פרנסתו וזאח אחרתאומנות
 הנ"ל' ומהקרטשמי הסקארב מן פרנסתו שעיקראומר
 דעתי להם ואודיע רצונם ואמ~א לפרנסתו. ~ו נוגעוגם

 הלז.בנ~ון

 חזקת ענין ב~וף~~~~~~
 ~חליב~

 כ''ת הביא אשר

דב~
 חיים

 סימן ~חו''ממ~דו"ת ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
 מ''ב~

 אם בידי' מרפי' שרפ~'
 בחליבה תקנהיש

 ב~
 שסיים' ~אלא בחצר דירה

 הנראה לפי אולם להקל' תקנה ספק כלולכאורה
 דבר בכל גבול מלהשיג לפרוש קדושים ישראלדנוהגים
 ו~ם חבירו, מח~תש~וא

 ב~
 להשוכר לו היה בוודאי זה

 דרבינו שחרם בש"ע ומבואר בו לדור ביתהח~בה
 דלא כתב שרש"ל הגם דירה' גבול להשיג שלא~רשום
 חילק ולא מביאה ז''ל הרמ''א מ"מ במ~נתינוקבלוה
 דרבינו החרם במדינתינו פה ש~ם משמע מדינחינו'בין

 השוכר כופין ולכן דירה' ג~ול להשיג שלאגרשום
 זה ודברתי וכו'. לראשון הח~בה להחזיר גבולהמשיג
 בזה בכוצא יעקב ישועות בעל הגאון עם שניםכמה

 וכן בזה' וכוצא כזה גבול להשיג לאסור עמיוהסכם
 נגד חיל לאזור כת''ר יראה ולכן אז.פסקנו

 הפור~
 גדר

 שהיה נאמר ראובן בטענת כ להשיב' אדע ~אוכו'),
 שמה וכבודם לדירה' זאת יחשוב אולי בהחצר' מרתףלו

 זאת. יודעבמקומם

~~
 באמת' אנוס שהוא באומרו שמעון טענת עצם על
 שאם זרזו והאדון הזה אדון מסיבת פרנסחושכל

 הוא כן האמת אם פניו' יראה לא הח~בה ישכורלא
 עצמו כמציל יחשב ו~א ע~ו, טענה עוד ~ראובןאין

 השורש דהנה לומר' ~פענ"ד דנראה חבירו.בממון
 דאמ~נן מהא נובע הוא החזקה ענין התקנהממתקני
 מבואה בר האי הונא רב אמר ~ע"~~' כ''א ב''בבש''ס
 גביה' וקמוקי חברי' מבואה בר ואתא ~ח~אדאוקי
 קפסקח ~יה דאמר ע~ה' דמעכב הואדינא

~ 
 ~יותא

 מחקני מקום מכל ~דינא' כן פסקינן דלא אףע"ש.
 אחרי זה דבר על עיניהם שמו זצ''ל רבותינוהתקנה
 בשום להשחכר לנו אפשר ואי האומות בין שר~ןשאנו
 בבא חוספות עיין עמהם' ונתנו נשאו ~א דאזדבר'
מציעא

 ~ד"~
 תשיך~' ד''ה ע"ב ע' ~דף משום) ד''ה

 עסקו מחבירו ~קח אדם ביד שאין תקנו הכמשום
 פרנסתו.לקפח

~~~
 ז~ ידי על שיוגרם היכ

 ~השני' פרנסה מיעוט
 ואין חבירו' לטובת לעצמו להפסיד מח~באינו

 לענין כדאמ~נן חבירו בממון עצמו את מציל בכללזה
 בחרר~ המהפךעני

 אחר במקום למצוא יכול דבאינו
 ~וח שאר שיפסיד דידן בנ~ון שכן ומכל אסרו'~א

 כסו למבטל ודמי ה~וח מניעת רק הוא להמחזיק~ם ה~ הריוח' מניעת רק דהוי ואף זה. ידי עלפרנסתו
 חבירו.של

~~~
 טענת על שמעון את להשביע יוכל אם ~עיין
 ותקנתא מדרבנן רק התקנה דכל כוןהאונס'

 מ~ לפי אלא עבדינן' לא~תקנתא
 סימן בקצה"ח שכתב

 בהיסת' פלוג דלא מיימוני תשובות בשם ל"ב ס''קפ"ז
 ביד אין הנראה לפי ~אך דידן. בנידון הדין הואא''כ
 ש~ב~ו שמעון חרם שיקבל סגי לכן ב~' לטעוןראובן

 ~ופטר. הואכן

'~~
 ~~~~ ~ו~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~
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 ~~'~ ~~~~~ ~~נ~~ ~ו~~ ~~~~

 קצת לפלפל אבא ~עחה....
 בדב~

 פינחס מו''ה הרב
 הסמ"ע דברי על כת"ר שכתב מהשליט"א'

 ושבועה' חרם אף מ~ני לא אתן דבקנין רמ"הסימן
 קנין מחזק ושבועה דחרם ר"ז סי' הסמ"ע דעתוהרי
 דהטעם אסמכחא לענין דד~קא וכתב אסמכתא'ומסלק
 דנשבע היכא מש''ה ומקנה' גמר דלא משום קנהדלא

 מועיל אינו דבעצם אתן בקנין אבל בלבו' דגמראמרינן
 בא שלא בדבר ~מו לחזק ושבועה ש~חרם שייךלא

 בהל' במל''מ וע~ן אמיתית' היא הסבראלעולם.
 בכסף קנה כפירש הוי שבועה דאיכא דהיכאמכרה
 השבועה דמחמת לומר יש ה"נ לחוד' בשטר אולחוד
 ועיין אסמכתא' משום דליכא באופן כמתנה'חשוב
 בדבר או אתן בקנין משא''כ י"ח' סעיף ר"ז סי'בטו"ז

 זה. שייך לא לעולם באשלא

~~~
 קנה לא וחמור אח דקני דהטעם כון שכתב מה
 ל~קנות רוצה דאינו אומדנא דהוי משוםהוא
 הותנה הוא דאדרבה בנ''ד משא''כ חבירו' בלילאחד
 בסברא העירותי אנכ גם ~רושין' או מחרו~יהואחד
 גירושין מהל' פ~ח המל"מ דברי על אחר ענין עלכזו

 ב' שהתנה אלא תנאי על גט בנותן נסתפקתישכתב
 האומר כגון גט' יהיה מ~ם אחד שבהת~ייםתנאים

 ז~ה~
 מנח על או זוז מאתים לי שתחן מנת על גיטך

 יעיי''ש. לעולם יין תשחהשלא

~~~~~~~
 דין

 ז~
 י"ג דף יומא בתוספות מבואר

 שכתבו וחייכ' ח~ ימי כלד''ה
 ע~

 הקשה
 מאיר''י

 ה~
 לחודה חבירתה בחיי אלא חלה לא דאי

 חבירתה בח~ או בחייה או שתלה ובשביל גט'ה~
 על אלא אמר לא דאילו אע"ג ותירצו כו'' גרעמיגרע
 חבירתך שחמותמנת

 דחלה השתא גיטא' ה~
 דאיכא היכא דכל גרע' מיגרע במיתתהנמי התנ~
 בעת והגט התנאי קיום ~חול במיתתה דמקייםדאפשר תנ~

 ספיקו מבואר לכאורה א''כ כו'. כ~חות זה איןמיתתה
 כון ג''כ' אחר בדבר התנאי שתלה דאף המל"משל
 שלא כל רק זוז ר' תתן לא אם שאף חנאישיש

 המגרש שרצון וכון ה~רושין' יחולו חיי' ימי כליין תשת~
 זו אין מיתתה בשעת ו~גט התנאי קיוםשיחולו

כ~תות.

~~
 המל''מ דעח על עלה לא דזה שפיר' אתי באמת
 הגט חלות שיהיה רק זוז מאתיים חתן לאשאם

 דלא ~' פשיטא לדידי' גם דבזה יין' תשתה שלאע''י

 ומש''~ כ~תוח'ה~
 שם בש"ס

 דמש"~
 על הותנה לא

 לא דילמא דחייש משום לבד חבירתה שחנשאמנת
 חבירתהמייתא

 וה~
 הכ משום בתים' בב' עב~ה

 על הגט חלות יהי' חבירחה חמות לא אם אףמחנה
 דעל שם התוס' כתבו שפיר מש''ה עצמה' מיתחידי
 לקיום יחשב שמיתתה רק חבירחה חמות שלא זהאופן
 מהני. לא בזה מיתתה' ידי על הגט חלות ~הי'התנאי

~~~
 שני על יתנה אם יצדק המל''מ של ספיקו
 על א''כ זוז' ר' לו לתת רוצית ועתה כו'דב~ם

 האופןזה
 ה~

 כולל שהיא כון רק כריתות' שם יש
 או דה~נו כריחות' אופנים בשני שרוצה אחדבדיבור
 שלא באופן הגט יחול תתן לא אם אף או זוז ר'שתתן

 ~~י~~ ~~י~ ~~~~
 י~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~
 ~~~ו~~.



~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~ן
~~~~  אם כ~תות' אינו האופן ו~ה ~~ה' ימי כל ~ןתשתה

 דזה ב~~ושי ופלפלתי השני. אופן על כ~תות~ל
 בע~ן אישות מהלכות ט' בפרק הראשוניםבמ~לוקת תל~

ק~
 ואין ב~ה' הארכתי והרבה ו~מור' את

 דלא כאן אך להעתיק' עמדימסכם הפנ~
~~ 

 א~ד ~בור
 ~ע~יף. לומריש

יו~~
 י~~~ו

 ~~~י ~~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~ ~~

 ~~ ~~~~ו~~~~~י~
 ~ו~~ י~י~~ ~~~י~ו~ו~. ~~~ו~ ~~~ו~י ~י ~~~~י. ~~~

 ו~~ו~ ~~ו~
 ~~~~~ ~ו~~~

 ~~ו~~ ו~ו~ ~י~~~~~~
 ~~ו~~~~.

 ~ו~~~~ ~~~~ו~~ ~~~ ~~~~~~ו~

~~~~
~~~ 

~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 י~~~. ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ י~~~~~~~~י

 ~~~~~ ~~ו~ ו~~~~~~ו~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~

 ~~~~ ו~~~~~~~~~~
 ו~~~

~~~ 
 ~ו

~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ ~~ו~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ו~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~
 יהו~ה מ~נה היק~ם וספ~ו מכתבו יקרת
 הגיע~ הגרשו~'ו~ידושי

 לנכון,
 ות"~

 על לו
 נ"י דמר תורתו ול~ביבות לי. הובאת אשרהתשובה
 י~כהו והשי''ת בעיני' ~ן ומצא בספרו היוםעיינתי
 ואדם.אלקים ~עי~ לרצון ~היה ~וצה' ~כמתו מע~נותשיפוצו

 על שהקשה נ''ב' בסי' ראיתי ~~~~
 דב~

 הבית
 למ''ד דאף שכתב ל''א סי'שמואל

 ק~
 את

 רק הקנין מועיל דמדאו~יתא היכא ק~' דלאו~מור
 לכו''ע א'' לדבר הק~ן מועיל אינומ~רבנן

 מה~
 הק~ן

 נ"א דף ק~ושין הר"ן לסברת א''כ הש~. הדברעל
 את קני למ"ד דאף ~כתב לי' מק~שות כולכםגבי

ו~מור
 כון בקונה אבל במקנה דווקא ~ה מ~צה~ ק~

 ש~ן לומר סבראשיש
 הלוק~

 רק לקנות רוצה
 הק~ן ~ל שלא דכל אמ~נן לכ"ע מש~ה י~ד'דב~ם ש~

 דב~ לפי (א''כ) כלל' ~ייל לא א~~ דברעל
 ה~ט~"א

 באיסו~ דמקדש נ''ו דףקדושין
 ~לא אף ד~בנן הנאה

ה~
 אינה מ~רבנן פ~ם כל שעל כון מדרבנן רק
 הכ עי''ש' כלום לה שנותן ~שיב לא להנות'רש~ת
 לו שמקנה שכל דכל כאן ~מאנמי

 ש~
 ~בר דב~ם

 דאינו הדין דמן וכון מדרבנן' רק קונה אינוא~ד
 דברקונה

 הש~
 שניהם רק לקנות רוצה אינו והוא

 (אף) שלו תהיה לא דהפרה כיון בתו קנה ואמאיבי~ד
 י~ד. ש~הם רוצה ~נו והוא כנ"ל מדרבנןרק

~~~~
 דאמ~נן הא קשה לכאורה דהנה לתר~' לענ''ד
 רוצה אדם דאין אמ~נן כ"ע קונהדלגבי

 ~מא י~ד' ש~הם רקלקנות
 דה~

 ד~נו שבלב דב~ם
 לכל ~וע אינו וכאן הכונה' לכל די~וע היכא רקדברים
 דישהכונה'

 ב~
 הע~ן אך לבד. א~ד כל שקונים אדם

 שאינו שכל כ''~' דף נד~ם בר"ן שמבואר מהלפי
 דב~וסותר

 לגמ~
 דב~ם ~שיב לא כונתו לפרש רק

 ה''נ היום. בלבו באומר דאמ~נן הא גבי ע~"ששב~~'
 שאמרכון

 ש~
 אינו דשמא לומר לנו יש בי~ד' דברים

 אינן הנכריות אף מש''ה י~ד' שניהן רק לקנותרוצה
 כלל ~ל דלא א~יות גבי דוקא שייך זהמקודשות'
 שמא הפרה על דאף ופרתך בתך גבי אבלהק~ושין'

 כלל. קני לא מש''ה ופרתו' בתו רק לקנות רצה לאהוא
 כון נאמר ~הועל

 הדיבו~ שבכ~
 ופרתך ~תך שאמר

 רק מדאו~יתא' פ~ם כל על י~ד ש~הם עלנתקיים
 לא והוא הפרה קונה אינו דמדר~נן כוןשתאמר
 כונת רק ~שיב לא ~ה הפרה' עם רק לקנותהנתכ~ן
 קנה באמת שבדב~ו רק לדבריו' פירוש ולאהלב

 דאינו שבלב דברים ~שוב שוב מדאו~יתא'שניהם
ד~~ם.

~~~~~ 
 דאמ~נן הא על כת''ה שפירש נ' בסי' ראיתי
 בהמה מעי~רא התם ס"ב' דף ק~ושין~ש"ס



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שמחוסר אף דבידו ד~יכא אף אחרח' דעחוהשחא

מעש~
 כון מקום מכל לעולם' בא שלא דבר חשיב לא
שאין

 עח~
 לחול מקום להם אין ~קדושין רא~ין

 ע''כ. לעולם' בא שלא~בר ו~~

 מכח"~~~~~~~
 פירוח באומר ד~א חמו~ין' דב~ו

ערוג~
 פירוח על חרומה י~יו מחוב~ן זו

ערוג~
 בא שלא דבר חשוב ולא דמ~ני לכשיחלשו' זו
 שם' כמבואר לחולשן שב~ו משוםלעולם

 א~
 שב~יוחם

 לשם מקום איןמחוב~ן
 לא ~כ אפילו לחול' חרומ~

 שם הרשב"א וכסברח לעולם' בא שלא דברחשיב
 קש~ שהי~ לכשאחג~ר'באומר

 דגר דאמ~נן לאו אי לו
 מקום אין גוי דב~יוחו אף לעולם' בא שלא דברחשוב הי~ לא שלשה לי~ דמזדקיק יימר ומי שלש~צ~ך
 הסברא אבל מהני. הכ אפילו לחול' קידושיןלשם
 שייך לא גר דלגבי וז''ל' שם ~רשב"א שכחב כמובאמח
 מעיקראלומר

 ב~מ~
 דבעבד אחרח' דעח ו~שחא

 דאחקיש משום ~כ למימר דאיכא ~ואדוקא
 עכ"ל. לא גוי אבל ~חמור' עם פה לכם שבודכחיב לב~מ~

~~~~~
 במ~ חלוי דאינו

 קדושין לחלוח מקום דאין
 דב~ו ו~סברא אחר, גוף שחשובמעיקרא'

 פירוח כמו בעולם ~דבר שעצם ~יכא רק מ~נילא
מחוב~ן

 אבל דב~ו' מ~ מ~ני ובז~
 שפח~

 עבד' או
חשוב

 אחר. גוף שנעש~
 וז~

 מעיקרא החם ~פירוש
 אחרח. דעח ~שחאבהמה

~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~ח~~

 שיחי'
 ברשב''א לי הרא~

 דכל דאסיקנא ואע''ג וז''ל' נ"ו דףקדושין
 ש~גוף כאןאבל משחנ~ הגוף דאין ~חם מעש~' כמחוסר לאושבידו

 יוצא מפורש לא. לגמרי משחנ~
 כו'.~ב~נו

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ 
~~~ .~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~ 
.~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ .~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ו~

~~~~~''~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~
~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 ~לכוח המלך ~דרך פלפולו

 ומצ~ חמ~
 פרק

ו'
 ג'~ הלכ~

 על
 מ~

 חינוך ~מנחח שכחב

מצו~
 שערוח ב' ~ביא שלא בקטן ל''א ומצוה י'
 שערוח' ב' ~ביא ~ליל~ באמצע ואח"כ ~ליל~בחחילח
ואכל

 מצ~
 דיצא שערוח' ב' שהביא קודם

 במ~
 שאכל

 שהי~בשע~
 שיהי~ מדרב~ן ~מח~ב

 אף לגמרי פטור
 וחילו ~חור~. מן ~מצוה חובחו ידי יוצא שי~יהלענין
 ~ר' שיטח פיעל

 טובי~
 מפלג בקידוש דיוצא מווינא

המנח~
 חובח ידי יצא מדרבנן שמח~ב דע''י מטעם

 הביא וכן ~כא. הדין ו~וא חורה' דברקידוש
 דאם הרמב''ם דפסק ~פסחים שני בין שהג~למקטן ~וכח~

עש~
 דבראשון אף שני' מפסח פטור בראשון

 ~י~ ל~

 מדרבנן שמחויב דע''י כרחך ועל מדרבנן' רקמחויב
 חובח ידי ג''כיצא

 המצו~
 החורה. מן

~~~
 חסור' בלא שמוז~ר מי דדוקא כ~דר''ג כ' זה
 חסור בלא ~שנו מדרבנן דמחויב דכיון י''לאז
 דאינו קטן אבל ~חור~' מן כמחויב חשיבממילא
 לא דרבנן חיוב ע''י דאצלו בוודאי חסור' בלאמוז~ר

 עכח''ד. החור~' מן כמחויבחשיב

~~~
 נודע בשו''ח בדב~ו הרגיש כבר באמח

 בדבר ז"ל ~גאון לבנוב~ג"ה בי~וד~
 ~סחיר~

 מחוספוח
 אמצוח מברכוח דנשים שכ'קידושין

 עש~
 ש~זמן

גרמא,
 ור~~

 ממצוח' שפטור אף לברך דיוכל מסומא
 בחוס'אולם

 מגיל~
 חייב מדרבנן דסומא מבואר

 וכבר לנשים. מסומא ראיה ~כא וממילאבמצוח'



~ ~ ~

~ ~ ~

ם~ן
~~ 

~~~~  או~ם ~''ג. דף השנה ראש בתוספות בזההרגישו
 דמברכן הטעם דעיקר ~העיר כ' ביהודההנ~ע
 דף בשבת ומפורש תסור' ~א משום רק הואאדרבנן
 תסור ב~א ד~יתא בסומא וממי~אכ"ג'

 דסומא חזינן ואפ"ה~ברך' יוכ~ אמ~
 יוכ~

 דפטור' אע"פ ~ברך
 עיי''ש. בנשים ה"הוא''כ

~~~~
 דב~ אכתי

 צ''ב' שם השנה בראש התוסספות
 צדקו באמתאך

 דב~
 כ' דכבר התוספות

 דקטן מהא ראיה ~הביא דאין שם השנה ראשבתוספות

יוכ~
 ~פי א''כ תשא' ב~א מוזהר אינו דקטן משום ~ברך

 נימא דאי ~נשים' מסומא ר~ה ~כא נפשך ממהזה
 א''כ תעשה' ~א במצות חייב דסומא הפמ"גכשיטת
 נימא ואי ~ברך' ח~ב ושפיר חסור ב~א ג''כישנו

 ג"כ מוזהר אינו א''כ תעשה' ~א ממצות גםדפטור
 שאינה ברכה מכח איסור אצ~ו ~יכא ושוב תשא'ב~א

צ~כה'
 אב~

 שפיר תשא ב~א דמוזהרות נשים
 ~ברך.דא~ורות י''~

~~~~
 דסומא ~הסוב~ם דאף ראש הבשמים ~שיטת
 באותן אפ"ה תעשה' ~א ממצות גםפטור

 וא"כ חייב' סומא דגם בוודאי חייב נכרי שגםמצות
 מוזהר דנכרי מ~כם בה~כות ~מ~ך המשנה~שיטת

שבועה ע~
 דה~

 השם' ברכת
 ומכ~

 דמוזהר שכן
 ע~

 הזכרת
 ~א ממצות דפטור זו ~שיטה וא''כ ~בט~ה' שמיםשם

 תשא וב~א תסור' ב~א מוזהר דאינו בוודאי א''כתעשה
 ~ברך' מותר סומא ואפ''ה מנכ~' גרע ד~אמוזהר

כרחך וע~
 דיכו~

 הוא א"כ חיוב' ~ידי עצמו את ~הכניס
 תסור ב~א ח~ב דסומא נימא דאי ונשמע בנשים.הדין
 ~נשים' מסומא ראיה יהיה~א

 ~ אב~
 דסומא נימא

 ואפ''ה דחייב בוודאי תשא וב~א תסור מ~אפטור
 דדבר יצא ~נשים. מסומא ראיה יהיה שוב ~ברך'מותר

זה
 ת~~

 במח~וקת.

 י"~~~~''~
 בנוספות ח''צ בשו''ת שהשיג במה

 המ~כה הי~ני גבי סוכה מריש הר"תשיטת ע~
 ואי דבר' חכמים ~ה אמרו ו~א פסו~ה בסוכהשישבה
 גרמא שהזמן עשה אמצות ~ברך מותרות דנשיםנימא

בווד~
 דבר ~ה אמרו ~א אמאי וא"כ מברכת' דהיתה

אח~
 ברכה מברכת והיתה פסו~ה בסוכה שישבה

~בט~ה'
 וע~

 ~ברך א~ו~ות ב~א''ה דנשים נשמע כרחך

 בהג"א הרגיש וכן עיי''ש. גרמא שהזמן עשהאמצות
 מקב~ת דאשה בהא מ"ב דףסוכה

 מ~
 דנשים בנה

 דכבר אינו' זה שכתבתי מה ו~פי עיי"ש. ~ברךאסורות
 דזהכחבתי

 ת~~
 תסור מ~א פטור סומא אי בפ~וגתא

או
 חיי~

 ח~וקות. סוגיות בזה דיש ונמצא תסור' ב~א
 דצדקויצא

 דב~
 ~א מוזהר שאינו קטן דגבי כה"ג

 ~ומר שייך ~א אצ~ותסור'
 דמחוי~

 יהיה מדרבנן
 התורה. מןכמח~ב

~~~~
 שיטת שהביא מ''ח דף ברכות מרש''י ~העיר יש

 דמיבה"ג
 שאכ~

 ~מי מוציא אינו כזית
 מוציא מדרבנן מח~ב ד~עו~ם כ' ורש"י שביעה'~י שאכ~

 מוציא אינו קטן ורק~ד"ת'
 הואי~ ~גדו~

 ~א דקטן
 ~חנכו. מחיוב אביו דרק כון דרבנן' חיוב בר אףחשיב
 דבש~מא בפשיטות רש''י כ' ~א אמאי ~כאורהוצ''ע

גדו~
 שפיר תסור ב~א ~שנו מדרבנן חיוב בר שהוא

 התורה' מן מח~בתשיב
 אב~

 תסור ב~א דאינו קטן
 ונשמע התורה' מן חיוב בר חשיב ~אשפיר

 ע~
 כרחך

דרש"י
 ז''~

 ~פרש רש"י נדחק ו~כך זו' סברא ~ה ~ת
 ונשמע מדרבנן' חיוב בר אף חשיב ~אדקטן

רש"י מדב~
 ז"~

 כה''ג. כסברת ד~א

~~~~
 באמת

 רש"י מדב~
 הנ"~

 ד~א ג"כ נשמע
 והסברא חינוך. המנחתכסברת

 י''~
 דדוקא

 מדרבנן חיוב בר הוי עכ"פ המנחה מפ~גבקידוש
 דמחוסר ונודע תורה' דבר חיוב זמן מגיע יהיהואח''כ
 ~אזמן

 חשי~
 ממי~א דזמן משום ~עו~ם' בא ש~א דבר

 שפיר א''כקאתי'
 י"~

 יוצא דרבנן החיוב ע''י דבכה''ג
 בש"ס מצינו וכה"ג התו~' מן המצוה חובת ידיג"כ
 דאתי דקטן ע''א דףב"מ

~~~~ 
 זכה ~ו יש ש~חות

 פ"ה דף גיטין בש"ס מצינו וכן מדרבנן'עכ"פ
 כ' וכה''ג ה~ה. בר דח~יב שיור' ה~ קטן'מקדושי דחו~

 כריתות בר חשיב דקטן כ''ג דף ~טיןבתוס'
 הואי~

ד~כשיגדי~
 עיי"ש. ~~תות בר יהיה

~~~
 בקטן חינוך דהמנחת ~נ~ון

 כ~
 הביא ש~א זמן

 רש''י ~שיטת שערותב'
 הנ''~

 בר אף חשיב ד~א
 שפיר בכה"ג ~חנכו' מח~ב דאביו ורק מדרבנןחיוב

י"~
 פוטרו דאינו פטור בשעת מצוה כעשה דחשיב

 דף השנה בראש דמבואר וכהא חיוב'אשעת
בכפאו כ"~

 ~אכו~
 מצה

 ובטו~
 ודו"ק. ברור ו~ה שם' אבן
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 ~~~ב~
 הלכות המלך ~דרך לכ~''ג ראיתי

 חמ~
 ומצה

 ו'פרק
 ז'~ ~לכ~

 בהל' הלח"מ דברי שהביא
חו''מ

 דחמ~
 ו~עיר כולל' חשיב לא טבל על

 כת''~
 דאם

 והביא היום' כשקדש כולל חשיב ~פסח קודםאפאו
 דבכה"ג כן שכ' ס''ה סי' רעק"א שו''ת דבריג"כ
 כ' אולם כולל.חשיב

 כת''~
 בכלל חשיב ולא ~פסחקודם אפי~ דמועיל ~א דעיקר
 מצ~

 משום רק הוא ישינה
 וכל קאתי' ממילאדזמן

 בליל נאפה י~יה דאם היכי ז~
 שפיר אז ~מצו~' יד''ח בו לצאח יכול יהיה ג"כפסח
 המצה יד"ח בו לצאח מ~ני ~פסח קודם בנאפהגם

 טבל של במצה הכא אבל קאתי' ממילא דזמןמשום
 פסח בליל נאפה י~יהדאם

 ויתחמ~
 עוד חשיב לא דאז כון ~מצוה' חובת ידי בו לצאחיכול י~י~ לא ~רי אז

 משקידש נאסרו כבר ~חמוצים דשאר כיון כוללבגדר
 וא''כ~יום'

 במצ~
 הפסח קודם בנאפה אף טבל של

 אפשר אי מ''מ היום' כשק~דש כולל חשיב דאזנהי
 חובח ידי בולצאח

 ~מצו~
 ~פסח קודם דנאפה ~ואיל

 בכלל וחשיב ישינ~' מצהוחשיב
 חעש~

 העשוי' מן ולא
 כ~''ג.עכת"ד

~~~~
 לכ~"ג ליה י~יבנא אי דאף ידמה' כן לא לבבי

 בנאפ~ מ~ני לאדבכ~''ג
 אבל לפסח' קודם

 שחיטח בזמן פסח בערב דעכ~פ בעיני ברור זהעכ''פ
 לטעם אז לבוא וא''צ ~אפי~ מועיל בוודאי אזהפסח
 לענין מצינו ו~רי קאתי' ממילאדזמן

 סוכ~
 קודם דרק

 לחדש או לשמה בפירוש בעיל'
 ל' בתוך אבל דבר' ב~

סחמא
 לשמ~

 מצו~ חינוך במנחת ועיין קאי.
 מה י'

 אחר פסח בערב וא''כ ישינה' מצ~ לענין לפלפלשכתב
 אפייח זמן ג''כ חשיב דאז בוודאי הפסח שחיטתזמן

 קאתי' ~זמן דממילא משום בזה לומר צריך ואין~מצ~'
 זמן חשיב כבר חצות אחר פסח בערב דבאמתרק

 ~מצה.אפייח

~~~~~
 ~מצוח אופין בשבת שחל דבפסח מדחזינן לזה

 דכון לומר צריך כרחך ועל פסח'מע~ב
 שבת' מערב זמנו חשיב שפ~ר בשבת לאפותדאסור
 צ''~' ודף נ''א דף מנחות בתוספות ~~''גוכמ"ש
 הפסח ש~יטח אחר פסח דבערב נשמע לפ''זוממילא
 ~רמב''ם דפסק ב~א תיקשי וא''כ זמנו' חשיבשפיר
 יוצא דאינובסתם

 במצ~
 הלח''מ ולשיטת טבל' של

 משום~טעם
 דחמ~

 כולל'~~ותיקשי חשיב לא טבל על

 שבת מערב אופין הרי דאז בשבת שחל בפסחעכ"פ
 חשיב שבת דבערב בוודאי בשבת לאפות דאסורובכה"ג
 בכה''ג וא"כ קאתי' ממילא דזמן הסברא בלי אףזמנו
 היום' כשקידש כולל חשיב שוב הפסח קודםדאופין
 דאז בשבת שחל דפסח לתלק ז"ל להרמב''ם ~ו"לושוב
 יוצאין שפיר כולל ~וי ואז פסח מערב המצהאופין

במצ~
 טבל. של

~~~~~~~~
 צריך כרחך על בכך' מחלק א~נו ד~רמב''ם

 דנקט שם בפסחים הש''ס דכוונתלומר
 הכוונה חמ~' תאכל בל משום שאיסורומי

 שבשע~
 שחל

 י~י~ אם בעי אז מצוח תאכלו דבערב עשההמצות
 מ~ני לא וא"כ חמ~' ~איסור לחול יוכל שיהי~נחחמ~
כלל

 שאפא~ מ~
 כולל דהוי י''ל שאז אף הפסח קודם

כיון
 דבשע~

 אפ''ה ~חמוצים' שאר נאסרו היום שקדש
 לחול יכול שי~יה דבעי הכחוב דגזירת כיון מ~נילא

האיסור
 חמ~

 באם
 יחחמ~

 ~מצות שחל בשעה פסח בליל
 ובכ~"ג מצות' חאכלו שבערבעשה

 שנתחמ~
 פסח בליל

~~
 נאסרו כבר ~חמוצים דשאר כון כולל חשיב לא
 בכל טבל של במצה יוצא אינו ושפיר היום'משקידש
 ~לח"מ דברי וצדקו בשבת' בין בחול בחל ביןענין

דחמ~
 דברי ואזדא כולל' משום לחול יוכל לא טבל על

 ודו''ק. וז''בכ~''ג'

~~~~
 ~לח"מ סברת בגוף

 דחמ~
 חשיב לא טבל על

 נדחק אמאי דא''כ במק''א העירותי כברכולל'
 יוצא דאינו דקתני ~ברייתא לאוקמה~ש"ס

 במצ~
 של

 לדידן גם כולל חשיב דלא כון ~רי כר"ש' דוקאטבל
 ~איסור יכוללא

 חמ~
 גם דבאמח י''ל באמת אך לחול.

 ~טעם הלח"מ ולשיטח ברייתא' כהך פסקהרמב"ם

דחמ~
 העירו כבר אך כולל. חשיב לא טבל על

 דקאי דהש''ס שכ' ורק ירא~' בל מכח מוסיףחשיב דחמ~
 דף כריתות בתוספוח שיטה דלחד הואיל ניחא'לר''ש
 ~עיר דכבר ובפרט ליה. לית מוסיף אף ר''שכ"ג

 דבטבל די"ל חינוך~מנחת
 שנתחמ~

 דלא יראה בל ליכא
 טבל. של באחרוג דאיחא וכהא לך'חשיב

 ב~נאה מותר דטבל כיון די''ל חינוך ~מנחת דכ'~~~~
 כבר מ''מ לממון' גורם בכלל עכ''פ חשיבשוב
 עליו שקיבל דבקדשים הירושלמי דברי במק''אה~אתי
 ~דברים וכוונת לרבנן' אף ירא~ בל ליכאאח~ות
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 ~~י~~
~~~~  חמצו על אח~ות עליו שקיבל בישראל דבשלמאביארתי

 כון עובר' שפיר עכו"םשל
 דנכ~

 עצום קנין לו אין
 כתובות ~ש הרשב''א וכמ"ש דבר'בשום

 דנכ~
 לית

 אף יראה בבל עובר הישראל שפיר ממון חזקתליה
 של גמור ממון דחשיב הקדש אבל אח~ות. זכותע"י

 גמור זכות לו יש דההקדש כון בכה"גההקדש'
 אח~ות' של זכות ע"י עובר הישראל אין שפירבהחמ~,
 כה''ג וכמ"ש ההקדש' זכות לגבי טפל חשיבדזכותו

 שאר זכות דבטל נ' דף ~ומא ו' דף זבחיםבתוספות
 של זכותו לגביהכה~ם

 כה~
 הכא ה"ה וא''כ גדול'

 ורק שלו הוא הדברדבאמת
 דאמ~נ~

 שלו חשיב דלא
 דיעבור לומר אפשר איך וא"כ כהן' של חלקובשביל
 חשיב דלא דהוחלטנו דכון אינו זה לממון' גורםמכח
 לממון גורם מכח זכותו בטל א"כ הכהן של רקשלו
 של זכותולגבי

 הכה~
 ושוב יראה' בבל עובר אינו ושפיר

 ~וצאין ז"ל הרמב"ן לשי' אולם מוסיף. חשיבלא
 ממק''א' עליו להפ~ש דיוכל משום טבל שלבאתרוג
 מוסיף. דחשיב י"ל ואכתי יראה' בל ישושוב

~~~~
 דלא ל''ג דף פסחים בש"ס מפורש

 חשיב דלא משום שנתחמ~' מטבלהפרשה מה~
 הכא י"ל וא''כ ~כרים'שי~ה

 שנתחמ~
 מהני לא

 ממק"א'הפרשה
 כו~

 יפקע ההפרשה דע''י דנהי
 מ"מ טבלה~סור

 ה~
 לא ושוב חמ~' האיסור יחול

 ליכא שוב הפרשה יועיל דלא וכון ניכ~ם' שי~היהיה
 דלר"ש מתרומות פ"ג הר''ש לשיטת אולם יראה.בל
 הכא וא"כ גדולה' בתרומה רק ~כ~ם שי~ה צ~ךאין

ה~
 גדולה תרומה הופרש בכבר דאף בב~תא מבואר

 יוצא. אינוג''כ

~~~~
 יוצא אינו אמאי דלר''ש שפיר הש"ס פ~ך

 לומר שייך ולא יראה' בל מכח מוסיףחשיב ה~
 אינו זה לך' חשיב דלא משום בט~ל יראה בלדליכא
 בשאר דלר"ש כון ממק''א, להפ~ש יוכלדהא

 הש''ס משני זה ועל ניכרים. שי~ה צ~ך איןמעשרות
 לשיטתו ור''ש לר"ש דקאי כוןשפיר

 ה~
 מוסיף גם

 פטור' ביוהכ"פ נבילה מהאוכל וראיה ליה'לית
 מוסיף. חשיב השאג"אולשיטת

~~~~~~
 טבל של במצה יוצא דאינו י"ל שוב

 מת~
 ורק הלח''מ' וכסברת חשיב לא דכוללטעמי'

 איסור ~חול לומר מקום היהדאכתי
 חמ~

 מוסיף מכח
 גם דלדידן כון אינו זה גם באמת אך יראה' בלע"י
 מהני לא ושוב ~כ~ם שי~ה בעי מעשרותבשאר

 וא''כ יראה. בל ליכא ושוב לך חשיב לא ושובההפרשה'
 במצה יוצא דאינו הא ניחא בוודאי ל~דן אדרבהלפ"ז
 איסור דיחול דהש"ס ס"ד עיקר רק טבל'של

 חמ~
 היה

 שי~ה צ~ך אין מעשרות דבשאר דס''ל לר"שרק
 ושוב~כ~ם'

 חמ~
 יראה' בל מכח מוסיף חשיב היה

 מוסיף דגם והכוונה כר''ש לאוקמה הש"ס מוכרחלכך
 כולל חשיב דלא משום ניחא בוודאי לד~ן אבל ליה'לית

 ודו"~. בס"ד הכל ומיושב מוסיף'ולא

~~~~~~ 
 הלכות ריש המלך ~דרך פלפל כה"ג

 חמ~
 דב~ לייש~ומצה~

 דהא שכ' הרמב"ם
 הרמב''ם הא עליו ותמהו יאכל' מלא הוא בהנאהאסור דחמ~

 נודע כ~ר דבאמת י''ל לענ"ד כר"א'פסק
 לר''א דפ~ך בהאהירושלמי דב~

 וה~
 התם ומשני חדש

 מה~יצה ילפינן דלא והכוונה לאיסורו' היתר דיששאני
 היתר שיש בדבר אבל נבילה כמו חפצא איסוררק

לאיסורו
 ותל~

 בזמ~
 דמי ולא גברא איסור רק חשיב

לנבלה.

~~~~
 איסור

 חמ~
 איסור או חפצא איסור חשיב אי

 י"לגברא
 בתוס' כ' דכבר בפלוגתא' דתל~

 חשיב לא מילה של עשה דהמצות כ"ט דףק~ושין
 הפסק' לו אין ח' שביום לפי גרמא' שהזמן עשהמצות
 ורק ידוע לזמן עד נוהג היה שלא בדבר דגםונשמע
 ואילך זמןשמאותו

 ע~
 לא נפסק לא

 מיק~
 בכלל

 דלמ"ד י"ל ולפ''ז~זמן. תל~
 חמ~

 אסור הפסח עליו ש~ר
 כאינו חשיב התורהמן

 תל~
 ושוב בזמן

 ה~
 כאיסור

 ללמוד יש ושפיר לנבילה' לדמותו אפשר ושפירחפצא'
 הנאהאיסור

 בחמ~
 רחמנא דגילתה הואיל תאכ~' מלא

בנבילה
 דש~

 איסור תאכל לא דבעלמא מכלל בהנאה
 במשמע.הנאה

~~~
 כר"ש זמנו לאחר דפסק לשיטתו ה~מב"ם

דחמ~
 לא ושוב התורה' מן מותר הפסח אחר

 איסור רקחשיב
 מאיסור טפי חשיב ולא בזמן' התל~

 כר''א דפסק נהי ושפיר לנבילה' דמי לא ושובגברא
 אפשר אי אפ"ה במשמע' הנאה ~סור תאכלדלא
 הנאה דהאיסורלומר

 בחמ~
 דל~דיה הואיל תאכל מלא
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חמ~
 לנבילה' לדמותו א''א ~ברא איסור רק חשיב לא
 וז''ב. בחמ~' הנאה לאיסור מיוחד קרא בעיושפיר

~~~~~
 פי על וגם הנ''ל הרמב"ם שיטת י''ל אחר
 רק מנבילה ילפינן דלא הנ''ל ירושלמידברי

 חשיב דלא לאיסורו היתר דיש במידי אבל חפצאבאיסור
 לא ~ברא איסוררק

 ילפינ~
 לכאורה וא''כ מנבילה'

 דקיי''ל לדידןחיקשי
 דחמ~

 מותר' הפסח עליו שעבר
 ללמוד אפשר איך ושוב גברא' איסור רק חשיב לאא"כ

 נימא אי דרק המפורשים כתבו באמח אךמנ~לה.

דחמ~
 של

 נכ~
 דגם וחזינן בהנאה' אסור ג''כ

 מבוער שיהיה ע~ה התורה הקפ~ה דלא עכו''םשל בחמ~
 דהתיעוב כרחך ועל בהנאה' אסור ואפ''ה העולםמן

 גברא. איסור רק חשיב ולא החפ~' על מונח~נו

~~~
 למ"ד

 חמ~
 של

 נכ~
 כרחך על בהנאה' מותר

 רק אסרה לא דרחמנאהטעם
 חמ~

 כזה
 א"כ העולם' מן מבוער שיהיה ע~ו התורהשהקפידה

 כרחךעל
 דחמ~

 בכלל חשיב ישראל של
 חפ~

 מתועב
 דס''ל יוחנן דר' המפורשים וכ'בהנאה'

 חמ~
 בנותן

 ג''כ סוברטעם
 דחמ~

 של
 נכ~

 י"ל א''כ בהנאה' מותר
 דסובר לר"י קאי ד~ןדסוגיא

 חמ~
 של

 נ~~
 מותר

 דסובר כרחך ועלבהנאה'
 דחמ~

 חפצא איסור חשיב
 דיש הש''ס קאמר ושפיר מנבילה' ללמוד אפשרושפיר
 הנאה ~סורללמוד

 בחמ~
 הרמב''ם אבל תאכל. מלא

 דפסקז''ל
 חמ~

 של
 נכ~

 ושוב בהנאה' אסור
 חמ~

 לא
 מנבילה' ללמוד אפשר אי ושוב גברא' איסור רקחשיב

 ודו"ק. בס"ד וז''ב יאכל' מלא לה י~ףולכך

~~~~~ 
 פ''ד חנוכה הל' המלך ~דרך כהדר"ג ה~ר
 בפירוש ו'הל'

 הק~ר~
 ד~חול חנוכה' נר לענין

 אחר שמן לו באין אף אז יפשע' שמא משוםדהחשש
 יוכל ולא תכבה שמא דהחשש ובשבת להד~ק'אסור
 לו באין א~'להד~ק

 שמ~
 והביא להד~ק' מותר אחר

 השא~"~דב~
 שדחה

 דבליכא בר~ות ~ש הר"י דב~
 עכת''ד. מצוה מבטלין לא ועשה בקום ~סורחשש
 הביא שלאלפלא

 הפ~ מדב~
 שכ' כ"א דף שבת יהושע

 דא''א משום להדליק' מותר אחר שמן לו באיןדבחול
 עיי"ש. הספק' את ולתפוס הוודאי אתלהניח

 הקנאת בעי אפ''ה נאסר קמחו דאין א"נ דאף י''זדף
 של ש~ח י"ל דאל''כ משום הטעם בר''ן וכ'הקמח'
 לדבר שליח אין י''ל דהא ~שעה"מ והעיר כמותו'אדם

 סמא דלר' אף חיובא בר לאו דהשליח דכון וכ'עבירה'
 לדבר שליח אין אמ~נן חיובא בר לאו בש~חגם

 באיסור אבל תורה דבר באיסור זה כל מ"מעבי~ה'
 בר לאו דשליח היכי עבירה לדבר שליח יש לכ''עדרבנן

 ט'. הלכה מיו"ט בפ"ו ~י''שחיובא'

~~~~~
 דעכשיו נהי חיובא' בר דחשיב די''ל כ' הדר"ג
 כון חיובא בר חשיב מ''מ לבשל מותרהש~ח

 והביא תבשילין. עירובי בלי לבשל שלא מוזהרדעכ''פ
 מגזירח המשלח דחייב ש~ח ידי על דטבח מהאראיה
 עבירה' לדבר ש~ח יש אמ~נן דבטביחההכתוב
 בר עכשיו הש~ח שיהיה דוקא בעי היה איוהשתא
 למה א''כחיובא'

~ 
 דיש משום בטביחה לח~בו קרא

 ה~ עבירה' לדבר~~ח
 דאין נימא אי אף הכ בלאו

 חשיב דהש~ח משום חייב אפ''ה עבירה לדברש~ח
 דלא נשמע כרחך ועל גנב' לא דהוא כון חיובא ברלאו

ב~
 כון רק חיובא' בר השליח עכשיו שי~יה דוקא
 הי~ גנב השליח היהדאילו

 עכשיו גם לכך חיובא בר
 לדבר ש~ח ~ן אמ~נן היה ושוב חיובא' בר ש~חחשיב
 הכתוב דגזירת לומר הש"ס מוכרח ולכךעבירה.
 הדין והוא עבירה לדבר שליח יש אמ~נןדבטביחה

 כה''~. עכת"דהכא'

~~~~
 זה בכל קדמו שכבר הרגיש שלא כה''ג על

 סי' אה"ע חלק קמא ביהודה נודעבשו''ת
 כ' מ~ניבה פ"ה בטעה"מ אולם התשובה' בסוףע"ה
דזה

 י' דף ב''מ התוספות דלשיטת בפלוגתא' תל~
 היה דאם כון חיובא' בר חשיב לכהן שאמרדב~הן
 דלא נשמע שפיר מיחייב' היה לעצמומקדשם

 ה~טב"א לשיטת אבל חיובא' בר עכשיו שיהיהדוקא ב~
 לא נמי לכהן שאמר בכהן דאפילו מ"ב דףקידושין
 איסור' עושה ~נו מיהו דהשתא כון חיובא' ברחשיב
 ולוה ממלוה ה' פרק למלך במשנהוע'

 מ''~
 לענין בזה

 על~בית
~ 

 צדקו הריטב''א לשיטת א"כ ~''ש' שליח
 וז''ב. המלך השערדברי

 ~~~ה~
 פרק יו''ט הלכות המלך ~דרך לכה''ג ראיתי

~~ 
 כוללת בפתיחה הפמ''ג לשיטת י''ל הדבר בגוף

 הלכהו'
 ט'~

 שמואל האמונח כשיטת סובר דרבינא ביצה בתוס~~ דכ' בהא שהעיר
 דבמי~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ו

~~~~ שאין
 ~נות~

 שייך לא עליו מוז~ר
 סמא ור' עור' לפ~

 כוס ל~ושיט אסור בנזיר דכמו י"ל ולפ''ז ל~יפוך'סובר
 נזירות לקבל שיוכל משום נזיר אינו ד~מושיט אף~ן
 עירובו י~י~ דאם כון ~כא ~דין הוא א''כ עצמו'על
 אצלו שייך פנים כל על א''כ לבשל' אסור י~י~נאכל
 לומר שייך לרבינא דגם י"ל ושוב עור' לפניע~ן

 בבא ~תוספות לשיטת אך עביר~' לדבר שליחאין ב~
 בר שליח חשיב לא עור לפני דמשום י' דףמציעא

 דב~נו. א~דאחיובא'

~~
 בטביח~ אי ~דבר בגוף

 ~וא ~משלח דחייב ~טעם
 דעת כן לא עביר~' לדבר שליח דישמשום
 שליח דיש משום ~טעם אין דהתם דכ' ע"שמה~"ט
 ו~ראי~ עביר~'לדבר

 ג"כ קטן ע''י בשחטו אף ד~תם

 בין ~ילוק ואין פושע מטעם ~טעם ~תם ורקחייב'
 בין בעצמופשע

 משום אח~ם' ע"י ~פשיע~ נעש~
 רצ"ב סי' בקצ~''ח ועי' ע~ו.דשמירתו

 מ~
 בז~' שכתב

וז''ב.

 ~~~~ו~
 ~ל' סוף ~מלך ~דרך לכ~"ג ראיתי

 יו"ט~
שתמ~

 לא דבשבת שכ' מ~ר ~בית דברי על
 שליחותשייך

 מדב~
 ביו"ט דגם דמוכח ~נ''ל ~ר''ן

 הנ~ שליחות'שייך
 תקכ"ז סי' יעקב בישועות באמת

 על~עיר
 דב~

 דבשבת די''ל זו סברא מכח ~נ"ל ~ר"ן
 שובת. ד~גוף משום שליחות ש~ךלא

~~
 מ~ דלפי י"ל ~דבר בגוף

 דף ביצ~ בש''ס דאיתא
 משום תבשילין דעירובי דטעם סובר דרבאט''ו

 משום קאמר ור''א שיברור~י
 גזיר~

 שמא
 משום רק ~טעם דאי י"ל א"כ לחול'מי''ט יאפ~

 גזיר~
 שמא

 לא בשבת דבאמת כון י"ל א"כ לחול' מיו''טיאפה
 חול' לצורך אחר ע"י יאפ~ אם אף א''כ שליחות'שייך
 דבשבת כון שליחות' מכח חייב ~משלח י~יה לאמ''מ
 אם דאף הו~ל לגזור שייך לא ושוב שליחות' שייךלא

 לא בכ~"ג ~שוב חייב' י~י~ לא ג''כ אחר ~י עלאופה
 ~גזיר~.שייך

~~~
 על גם לאסור יש שיברור ~י משום ~טעם אי
 בשביל שמבשל כון דעכ"פ שליח'ידי

 ז~
 שלא

 י''ל ושפיר ~חשש' שייך אכתי תבשילין ~רובי~~ח
 ~ר''ן גםדבאמת

 מוד~
 לחייב שייך לא שבת דבמלאכת

 רבא של לטעמו דקאי ורק שליחות'מכח
 ד~~

 מכח
 לאסור. יש שליח ~י על גם ~ה ולטעם שיברור'~י
אולם

 ראי~
 ד~יכ שכ' רס"ג' סי' או"ח אמ''ב ב~ג"ה

ד~~
 משום

 לדבר יש והרבה ~נ''ל. דברינו~יפוך וז~ לאסור' יש שליח ידי על אף גזיר~
 ~ז~

 ולחכם
 הקיצור. יספיקכמי"ב

 ~ו~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~
 י~~~~.
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~~~ 
~~~ 

 ~ו~~~.

~~
 זיו הבריק עיני לנגד נגלות ב~גלות ~יום נכבד
 על לט~ור חיבור ~הו ~וא וקפאון יקרותאור
 כ~נא' רב ~~ו מר ~ד"ג כבוד מאת ז"ל ~רמב"םסדר
 המצ~נים' בשע~ם בציון לו אור ראיתי חמותי~אח



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ו

~~~~
~~~

 במנתה יכבדני נ"י ~ד''ג בעקבות אשר ~ענוהולגודל
 ~צמאים ~תכמים לב למלאות נכסוף למנה' לישלותה
 אשר גרמא ~זמן תת~ת אמנם והן ח~ם.למים

 עלי עברתי אך כסדרן' תמידין שיעורין לקבועהעת עת~
ספ~

 אתת דרב
 ~נ~

 כולו כי ראיתי הנה ואתת
מתמדים

 על מועילות תדשות סברות נעים אף יפ~
 נבטת ה' בשם מיוסדים' וישר זך ופלפול ~חידודדרכ
 החיבורכ

 ~ז~
 כ ~אם רואם. בעיני ושכל חן ימצא

 כונים ולעשות במלאכתו להתגדר מקום הניחעוד
 תורה ל~גדיל וחפצו ישעו זה כי ידעתי שמיםלמלאכת
 ל~יותול~אדירה

 בונ~
 ראיתי ראה כאשר וסותר

 אש להבות חוצב נאמן לב ממקור ~מדברתב~קדמתו
א~בת

 ~תור~
 ולומדי~.

~~
 ~תם חזינא שיטה ~~~~~

 ~בהקדמ~
 לחלק

דתרוצי א'~
 מתר~

 בענין ~תוספות לקושית
 כונ~ בעי ברכ~ דגבי וחידש כונ~' צ~כותמצות

 משום
 כונ~. בעי ולקנין אז אותודקונה

 ובז~
 ל~עיר יש

 שלא בהקדש ע"ב) כ' ~דף קמא בבא בש''סאיתא ד~~
 דדעת משום ופירשו דמי' מדעת כ~דיוטמדעת

 שכנ~
 אתרת דעת חשיב כן גם כן ואםאיכא'

 מקנ~
 בעינן ולא

כונ~
 קדמונים ושאר חזקת פרק יוסף נימוקי כמ''ש

 ואין נכונ~' החידוד דרך על מע''כ הערת גוף אךז"ל.
 אגד~. בדברימשיבין

~~~
 ~נרא~ כפי לאשר אותו אעורר זה

 מקומן באיזה
 שלם ענין ו~שמיט ~מעתיק קיצר שבחיםשל
 בחיבורו לעיין ימחול כאשר אותו' ל~שלים צריךאשר
 שהתחיל י')~דף

 לתר~
 ~רך שלא בענין המל''מ קושית

~נאתו
 ~דב~ם סיים לא ולסוף ~תוספות' דב~ ע~
 וצ~ך אחר' ~בור ~וא כאלו אחר בעניןוהפסיק
 שאר ידפיס אמנם כ מובטחני בזה' ~חסרוןל~שלים

 ~ז~. החסרון ישלים חיבורוחלקי

 ראי~ ~~~~~
 בה' לו

 חמ~
 ~לכה ג' ~פרק ומצה

 ענין ל~סביר כתבשם ח'~
 דחמ~

 אינו אדם של
 לענין ~מ"ט) ביבמות רש''י דב~ פי עלברשותו
 עביד דאי ~סוב~ם לדעת בנימא נימא ו~רכבקידושין
 מ~ני.לא

 ו~נ~
 נכונים' הדברים ~חידוד דרך על

 נ''י ~ד''ג מר יד~י לכבוד מל~וד~ע אחשוך לא~אמנם
 ~מדתי אשר אחת קושיא בישוב עיני ה' האיראשר

 לי נתחדש ומקרוב כביר' זה~י'
 התירו~

 ש~גיעני אחר
 מתוכו אשר ~ד"ג' מע"כ של הנתמד~ס'

 אבאר. כאשר בז~' לקנין ק~ושין לדמות דאיןלכאורה נרא~

~~~~
 אמר ראב''י דמשני בהא ע''ב) ס''א ~דף דבנזיר
 לרשת אח~כם לבניכם אותם והתנתלתםקרא

 ד~א עבדים' לענין ~וא נחלה בר לאו ועכו''םאתוזה
 קונים ~ם ולא מ~ם קוניםאתם

 אי ופ~ך מזה' ז~
 עבדים דגם ותוספות רש''י ופירשו לא' נמי עבדיםהכ
 על להם בנתנו אפילו עבדים נחלת בהו משכחתלא
 קונים הם דלא משום ב~ם' רשות לרבם שאיןמנת

 נזיר ובשטמ"ק יעו''ש. נינ~ו ישראל לאו ועבדיםמזה ז~
 דפוס בש''ס ~ונדפס בפירושו ~רא''ש בשם ~ביאשם

 אינו עכו''ם דרק ש~קשה ז''ל) הרא''ש פירושו~לנא

קונ~
 פירש ולכך לקנין' כישראל דינו עבד אבל עבד

 יעו''ש. תייס לו דאין יורשים אין דעבדמשום
 קושי' ~קשיתי לש''ש דרוש מועד כבוד~גדול ובחיבו~
 אינו דעבד דלשיטתיי~ו ז"ל' ותוספות רש"יעל עצומ~
 מנין ס''ו) (דף ביבמות גמרא יפרנסו ~איךעבדים קונ~

לאש~
 ועבד עבדים שקנתה

 שקנ~
 דיאכלו עבדים

 מנת על לו בנתנו ד~יינו רש"י ופירש כו''בתרומה
 מוכח וא''כ ובתוספות' יעו''ש בו רשות לרבושאין
 רב~. תימה ו~וא לקנות יכול דעבד הרא"ש~עת
 ובנזיר ס''ו) ~דף ליבמות ~ש"ס בגליון כעתומצאתי
 הרב זו בקושי' ~רגיש זו' לקושי' שרמזשם

~ 
 שאול

 יעו"ש. עבדים וב~' נד~ם ב~'ז''ל

~~~~
 דה~ לתר~' בדעתי עלה לכאורה

 פירש ~רא''ש
 יורשים לו אין דעבד משום הגמראשקושית

 ז"ל רש''י של טעמו ל~בין צ~ך ולפ"ז יתס' לודאין
 קונים הם דלא אוחרא לטעמא צ~ך צורךדלאיזה

 נרא~ כן ועלמז~. ז~
 דמ"מ ותוספות לרש"י דקשיתי'

 נכ~הרי
 דבר אביו יורש

 תור~
 חייס' לו דיש משום

 דעכו"ם ~מ''ז) בכורות ~ס"ב) יבמות ג''כוכמבואר
 לזרעי'' אפקרי' רחמנא דעבד אף וא''כ חייס' לי'אית
 אביו את לירש יוכלמ"מ

 ~נכ~
 ושוב בנו' שהוא

משכחת
 ל~

 משכחת וכן העבד' ירושת
 ל~

 ינחיל שעבד
 קודם ש~ו~ד הנכרילבנו

 שנעש~
 אח~ו דנתיחס עבד

 שם. שאול יד ~רב גם הקשהוכן
 ול~~

 רש''י פירשו
 עבדים' ירושת לה משכחת לא שוב דב~"גותוספות
דנכ~

 קונים הם דלא לעבד קני לא
 אף וכן מזה' ז~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  לבנו להנחיל יכול ~נועבד
 יכול שאינו דכון עבד' נכ~

 לקמן אבאר כאשר בירושה דליתא ה''ה עבדלקנות
אי"ה'

 אב~
 קונה דעבד ותוספות רש''י מודו שפיר

עב~ם.

~~~~
 שכתב רש''י דברי בביאור ג''כ לומר מקום היה
 קנה עבד שקנה מה דכל בירושה אינודעבד

 ולכאורה נינהו, ישראל דלאו מזה זה קונים אין וגםרבו
 שקנה דמה טעמא דהך לומר יש ולהנ''ל לי. למהתרתי
 אבל מנחיל' ש~נו בעבד רק ש~ך לא רבו קנהעבד
 ואף הנכ~' אביו את דנוחל לומר שייך שפירעכ"פ
 העבד ירושת מצד הוא עיקרו מ"מ הרב בו יזכהדא"כ
 בקידושין הקדמונים כמ"ש ה~ון' בו זוכהואח"כ
 מכחו' האדון ואח''כ העבד בו ~וכה דחחלה(כ''ד)
 דבאביו רש''י פירש לכך בירושה. איתא שפירוא"כ

נכ~
 ד~ן לה משכחת לא

 נכ~
 הי' כן עב~ם' קונה

 לכאורה. לומרמקום

~~~
 רש"י דלשון מלבד לזה דליתא נראה העיון אחר

 גם אף הכ, משמע לאותוספות
 בחיבו~

 כבוד
 אף הנכ~' אביו את יורש עבד דאין הר~תי שםמועד

דנכ~
 מן אביו יורש אינו דגר כמו מ''מ חייס לי' אית
 כון בעבד כן כמו דמי' שנו~ד דכקטן משוםהתורה
 בי' אמ~נן כשראל במצות וחייב מצות לשםשטבל
 נח (דף בסנהד~ן הוא ערוך וש''ס דמי. שנולדכקטן
 מכלל יצא מ''ט ובאחותו באמו מותר עבדע''ב)

 יורש דאינו וממילא דמי שנולד דכקטן וה~נויעו''ש. נכ~
 להבנים מוריש שאינו וה''ה נכרי'אביו

 שהול~
 בגיותו

 שם בזה והארכתי ~נכ~' בנו מו~ש אינו דגרמשום

 דב~לתר~
 ואכמ''ל. הנ"ל הרא''ש בשם השטמ"ק

~~~~
 רש''י שנאדו מה ולומר לדעת צריך כן כ

 נמי עבדים א''ה הש''ס קושית לפרשותוספות
 והנראה יורשים' לו אין דעבד משום הרא"שכפירוש
 וה"ה בנזיר שם תוספות מ"ש לפי בטעמםלומר

 פ~ך טומאה לו יש ~הרה לו שיש דכל קמאדאשינ~א
 בגליון ג''כ שתמה כמו מאד תמוהים ודב~הםיעו"ש'
 ע"ז. קשה ולא וטומאה טהרה לו יש דעבדהש''ס

~~
 דמי קמא אתירוצא תיכף פ~ך לא אמאי עדיין

 עבד דגם כו'' טומאה ~ו יש אב כבוד עלשמוזהר

 מוזהר ואינו ח~ס ~ו דאין אב ~ואין
 אביו' כב~ ע~

 דהא קמא' לתירוצא להקשות מצי לא דהש''ס נראהולא
 מי דדרשינן כמו ולכך ולאמו' לאביו חרתי כתיבבקרא
 לו שיש מי נמי נדרוש כן טומאה' לו יש אם לושיש
 רק למעט מצי לא וא''כ טומאה' לו ישאב

 נכ~
 שאינו

 על ולא אב כבוד עלמוזהר
 כב~

 בכלל אינו לכך אם
 אם' לו יש מ''מ א~ לו ש~ן אף עבד אבלטומאה'
 דהרי אם' כבוד על מוזהר ובודאי כמותה' שפחהדולד
 דאשת (ואף בכבוד תייבה אש~ וגם כאשה במצותח~ב
 האדון רשות ועבד פטורה' עלי' בעלה שרשותאיש
 מילי בשאר אבל לאדון הנוגע בדבר רק היינועליו'

וד~
 בכבוד)' חייב ~אי עבדו במפקיר וגם ת~ב'
 בנזירות. חייב ולכך יטמא לא לאמו בכלל הואושפיר

~~~~
 דרא~''י לתירוצא רק זו קושי' הש''ס מקשה
 לפרושי ליכא שוב וא''כ מילהא' תליאד~ירושה

 נמי עב~ם א''כ הש"ס דקושית ~"ל הרא''שכפירוש
 דה~ הוא' אב לו שאיןדמשום

 ~וכל אם לו יש מ"מ
 לאמו בכלל והוא עבדים שקנתה השפחה אמו אתלירש
 אינו דעבד משום ותוספות רש''י פירשו לכך יטמא.לא

 קושיתי וא"כ בש"ס' מוכרח ופירושם עבדיםקונה

הנ''~
 לקנוח יכול דעבד בהדיא דאיחא דיבמות מש"ס

 עומד. במקומועבדים'

~~~~~~
 הקשה ז~ל שהרא''ש הבאתי דכבר לפענ''ד

 לקנות יכול אינו עבד דאמאי רש''יעל
 נ~אה אכן כשראל' דינו מילילכל ה~

 ~תור~ לתר~
 הכל

 כתב כ"ג סעיף ד' סימן אה"ע בש"ע דהנהלנכו~.
 בת שנשא דגרהמחבר

 ישרא~
 דבר לכל ישראל הולד

 מתוקק ובחלקת הרמב''ם' דעת והוא בממזרתואסור
 זה על הקשה ז''ל שהר"ן הביאו שמואלובית

 דה~
 כל

 הזכר, אחר הולך הולד עבירה ואין ק~ושין שישמקום
 יעו''ש. בממזרת ומותר גרוהוא

~~~
 כתב באה"ע שם הטו"ז

 לתר~
 דינו נפשך דממה

 הא עכו''ם שהיה תחלה ~תר א~לת איכשראל'

נכ~
 כשראל ~ינו כשר הולד ישראל בת על הבא ועבד

גמו~
 בממזרת' ואסור

 ו~
 שהוא השתא בתר אזלת

ישראל
 שו~ ה~

 אמ~נן גר בשאר בשלמא קהל' נקרא
 קהל שיקרא ~ה לענין מ"מ ישראל לקדושת שנכנסאף



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 משום בקדושתם' נכנסלא
 דתתל~

 ולא עכו"ם הי'
 ישראל מבת הולד לגבי אבל כזו' יתירה לקדושהנכנס

ה~
 שנכנס ע"י וא"כ כשראל' דינו היה מתתלה

 יהא והאיך קהל' ונקרא מי~' פקע לא ישראללקדושת
 כ נכון על דב~ו ביאור ע~"ש בממזרת'מותר

 שפסק ז"ל ה~"ף שיטת לנכון תירצתי ובזה הוא,נפלא תירו~
 לכהונה אף כשר הולד ישראל בת על הבא ועבדדנכרי
 ז"ל הרא"ש ותמה הוה' דפגום אמ~נןולא

 דאמ~
 לא

 בבית ועיין הוה' דפגום לכה"ג מאלמנה בק"ונילף
 שיטה שדתה הרמב"ם לדעת בזה מ"ש ד' סימןשמואל

זו.

~~~
 ר~ה לו היה ז"ל שהרמב"ם נראה לדרכנו
 בש"ס דעיין לכהונה' אף כשר דהולדנפלאה

 שאמה גיורת ראב"י דאמר הא גבי נ"ז) (דףיבמות
 דראב"י טעמא הש"ס בעי לכהונה' כשרהמישראל
 דקדושה משום או בה איתוספא דכשרותמשום
 בזה' פירושים שני שם ברש"י ועיין בה'איתוסף
 בה איתוסף כשרות דרק הש"ס מסקנת אתדולפירוש
 המורה פירוש ולפי קהל' נקרא להיות לא אבללכהונה
 בה איתוסף דכשרות הש"ס מסקנת להיפך הואז~ל

 עיי"ש. לכהונה מותרת ולכך קהל' תשובלהיות

~"~~~~~
 הולד ישראל בת שנשא דגר שיטתו כפי
 כרתך על קהל' ונקרא כשראלדינו

 בטעמא ~ש"ס דמסקנת ז"ל המורה כפירושדמפרש
 יוקשה לפ"ז ומעתה קהל' דנקרא משוםדראב"י
 לכהונה דכשירה דראב"י בטעמא לומר ישדה~ך
 ה~ קהל' דתשובמשום

 ז"ל הר"ן קושית תה~ר ב~ה
 הולד עבירה ואין קידושין שיש מקום דכללדוכתא
 ו~ן לכהונה. ואסורה כגיורת ו~נה הזכר אתרהולך

 כתירו~לת~
 בתר אזלת אי נפשך דממה ז"ל הטו"ז

 בה שיש גיותצד
 נכ~ ה~

 ישראל בת על שבא ועבד
 אסור שיהא רק ש~ך דזה גמור' ~שראל ~נוהולד

 בתר נ~ול דאם לכהונה' כשרות לענין לא אבלבממזרת
 בו שיש גיותצד

 נכ~ ה~
 ישראל בת על שבא ועבד

 כגר דדינה נימא שפיר וא"כ לכהונה' פגוםהולד
 וע"כ לכהן' להנשא ישראל לקדושת נכנס לאשע~ן
 לומרצ~ך

 דנכ~
 כשר הולד ישראל בת על הבא ועבד

 של נפשך הממה ש~ך בזה גם וא"כ לכהונה'אף

 לכהונה אף כשר דהולד הרמב"ם פסק ושפירהטו"ז'
 ונתמד. נכון~ה

~~~~~~
 פט"ו ז"ל שעה"מ הרב קושית ג"כ זה ~רך
ממ'

 ~סו~
 שפלפלו והרה"מ הר"ן על ביאה

 אם מפרשי כמאן נפשך וממה ז"ל' הרמב"םבשיטת
 נ"ז) (דף ביבמות רש"יכפירוש

 ה~
 מסקנת מפורש

 דלא מרמב"ם להיפךהש"ס
 מפרשי ואם ק~ל' מיק~

 הש"ס מסקנת מפורש רש"י שהביא המורהכפירוש
 לאתד ר~ה להביא והרה"מ להר~ן לו והיהכרמב"ם'
 זו בקושי' שהפליג יעו"ש הנ"ל' מש"ס הצד~םמשני

 תירצה.ולא

~~~~~~~~
 מפרשים והה"מ הר"ן דבאמת לומר יש

 דלא הש"ס דמסקנת ז"ל רש"יכפירוש

 דשם הרמב"ם' על קושיא מזה ~ן ואפ"ה קהל'מיק~
 נ"זביבמות

 ק~
 יותנן ור' יעו"ש' יותנן לר' הש"ס

 ~במות קמא פרק סוףס"ל
 נכ~

 בת על הבא ועבד
 של נפשך ממה ש~ך לא וא"כ ממזר' הולדישראל
 שיש מקום דכל קהל' נקרא לא שפיר ולכךהטו~ז'
 משא"כ הזכר. אתר הולך ~ולד עבירה ו~ןק~ושין
 והרב כשר' הולד דפוסק ז"להרמב"ם

 המג~
 עצמו

 ט"ובפרק
 מ~סו~

 בה~א שם כתב ביאה
 משום פשו~םהרמב"ם ~ב~

 דנכ~
 בת על הבא ועבד

 וכונתו יעו"ש' מהם גר גרע ולא כשר' הולדישראל
 הנ"ל מש"ס קשה ולא הטו~ז' של נפשך להממה כןגם

 נכון.וזה

~~
 המורה כפירוש דמפרש לומר יש עצמו הרמב"ם
 יותנן דלר' ואף קהל' דמיק~ הש~סומסקנת

מ"מ ק~
 ה~

 שם פ"ק סוף ביבמות תוספות כתבו
 לרבי גם וא"כ כשר' דהולד ל~לכה לר"י ס"לדלמסקנא
 להא~ך ~ש קהל' נקרא ולכך נפשך הממה ש~ךיותנן
 בשמעתא בתרא בבא למסכת וב~ושי ואכ"מ'ב~ה

 צ~ך. אני לקצר ופה הארכתי' שם ד') (דףדהו~וס

~~~
 הנה עב~ם' קנין לע~ן גם אני אומר כן כ

 רק עולם עבד נמכר ~נו שישראל התורהגזירת
 גופו ו~נולשש

 קנ~
 התורה ג~רת וכן כנע~' עבד כמו

 יכול ישראל ורק עכו"ם עבד לקנות יכול ~נושעכו"ם
 עכו"ם שהוא בעוד זה כל ולכאורה עכו"ם. עבדלקנות



~ ~

~ ~ ~

 ~ו~~ן

~~~~
 ישרא~יכו~

 הדינים' ושאר מצות ~שם ו~ה~בי~ו ~קנותו

אב~
 שכבר אתר

 ~ב~
 כשרא~' ~ינו במצות ונתתייב

האיך
 יוכ~

 ~קנותו
 מישרא~ ישרא~

 ~ו יהא שה~וקת

 ה~בעבד' קני~
 הוא עכשיו

 ישרא~
 עו~ם' ע~ד אינו ~שראל

 גזירת דכן ~ומר וצ~ך עב~. בעבד אף נמכר ~נווגר
 כוןהתורה

 שעד~~
 נכנס ~א

 בכ~~
 תיוב

 כ~
 המצות

 קנין בו ~ש זו' קדושה סוג תתת נכנס ~אכשרא~'
 ~עו~ם.~גוף

~~~
 רק שייך

 בישרא~
 שכבר אתר כנעני עבד הקונה

~ב~
 אב~ ~מצות'

 כנעני עבד הקונה כנעני בעבד
 בז~ ~ב~'שכבר

 את~ו ~~ך שתרצה צד באיזה
 אי~

 כאן
תפיסת

 קני~
 דאם בו'

 ניזו~
 בעבד שיש יהדות צד בתר

 ה~וקתכנעני
 ~כו~

 ה~ ~קנות'
 ~עבד גם צד באותו

 יהדות צד בו ישהנמכר
 ~שרא~

 ~עבד. נמכר ~נו
 ו~

נ~ו~
 שיש גיות צד בתר

 בע~
 כעכו~ם ותשוב ג''כ ~~וקת בעבד יש גיות צדאותו ה~ ~עבד' שנמכר הזה

 מעכו''ם שעכו''ם ~תורה וגזירת ~וקת' ועכו~םהנמכר
 בשום וא''כ מזה' זה קונים הם ד~א קונהאינו

~ ~~ 
כא~

 תפיסת
 קני~

 שכבר כנעני בעבד
 ~ב~

 כנעני ~עבד
 ~ב~.שכבר

~~
 שכבר כנעני דעבד ~ה משכתת אמנם

 עבד~קנות יכו~ ~ב~
 נכ~

 דאז ~ב~' ~א שעדיין
 יכו~

 ~קנות
 דינו ~בל דכבר דהעבדמשום

 ~כו~ כשרא~
 את ~קנות

הנכ~
 אותו וקונה

 קני~
 ואת''כ הגוף'

 יכו~
 ~ה~בי~ו

 שבו. הק~ן נפקע ולא עבדות~שם

~~~~
 שכבר אתר ממנו הקנין נפקע ש~א דאף נראה
 משוםה~בי~ו

 דקני~
 מ''מ ב~י' פקע ~א הגוף

ה~נו
 כ~

 תי שהוא זמן
 אב~

 אף ~עבד ~בנו ~הו~שו
 בירושה' שישנובמקום

 כגו~
 המורשת בשפתה

 שכבר הכנעני העבד את יורש אינו מ"מ ~מע~ה'כמ''ש ~בנ~
 משום~ב~'

 דה~
 הזה העבד את ~קנות בא שאם כמו

עכשיו
~~ 

 תפיסת בו ~ו
 ק~~

 דצד נפשך ממה מכת
 ~קנות שיכוליה~ות

~~ 
 יש ~~ה גם

~ 
 ו~נו יה~ות

 אינו גיות וצדנמכר'
 יכו~

 ~קנות
 וכנ"~

 דמשום ממי~א
 קני~. תפיסת בו ~ו ~ן דהיורש בירושה' אינו זה~עם
 בו דמשכתת בדבר ~יינו קני~' ~"צ ממי~א ~רושהואף

תפיסת
 קני~

 אב~ ממי~א' אתיא בירושה
 ש~ך ד~א בזה

 תפיסתבו
 קני~

 כעבד ודינו כ~~' בירושה ~יתא
 ש~

 גר
 יורשים. ~ו ש~ןשמת

~~~
 ב~א אף ~אדון במיתת ~תירות שיוצא ~ומר

 כמ~ש מאשה ~ה ~ה ~~פינן משוםשיתרור' ג~
התוספות

 קידושי~
 עבד גבי זו סברא ע''א) (כ''ג

 בעבד ה~נו שם דתו~ק ~מאן (ואףגר ש~
 ש~

 דעכ~פ גר
 כזוכה אתרים זכות בושייך

 מ~
 הוא קדם ~א אם הפקר

 יוצא אינו ~כך ~ו' ודומה ישן ש~יה כגון בו וזכהעצמו
 דגר וכרעא כורש תשוב ~גר בנכסי דהזוכ~במיתתו'
 בש''ס ~מוכתהוא

 עירובי~
 בגר דגם ע''ב) ע' (דף

 משא~כ בתוספות' ע~"ש ~יא דגר כרעאש~ך
 האדו~' במ~תת יוצא מש''ה בו ~זכות אדם שום מציד~א כא~

 דגם ~ומר ישאך
 כא~

 מ''מ
 יוכ~

 בו ~זכות
 ישרא~

 ודינו
כעבד

 וז''פ). גר' ש~

~''~~~
 שפיר אתי ~פ''ז וא''כ בו' זוכה ~נו ~יורש
 עבד דודאיהכ~'

 יכו~
 ~קנות

 נכ~
 עבד ~שם

 אינו ~בנו אותו ~הו~ש אךו~~~בי~ו'
 יכו~

 שאינו כמו

יכו~
 שכבר עבד ~קנות

 ~ב~
 וקרא בירושה' ד~תא ה''ה

 כנעני בעבדדוהתנת~תם
 ה~בו~

 וזה מי~~' עבדות ~שם
 א''ה הש''ס פריך ושפיר בעבדים' ~ה משכתת~א

 קונים הם ד~א ותוספות רש''י וכפירוש נמי'עב~ם
 שם אך הנ''~. נפשך ממה משום והיינו מזה'זה

 עב~ם שקנה בעבד ס"וביבמות
 שקנ~ מיי~

 עבדים
 הקנין מהני שפיר וזה עבדות' ~שום וה~בי~םבגיותם
שבו'

 ומתור~
 ותוס~ות רש''י שי~ת

 מכ~
 הקושיות.

 ב"ה ~דעתיוהוא
 תירו~

 ~אמיתה ואמת ברור
 ש~

 תורה

 ~עמים שני שהרכב שם בנזיר רש"י דב~~~~~~~

דכ~
 קונים הם ד~א וגם ~בו עבד שקנה מה

 ~ומר רציתי ו~כאורה עדיין' ע~הם עמדתי ~א מזהזה
 דמש~ת ~י' קשהדרש''י

 ע~
 רשות ~רבו שאין מנת

 ו~זהבו'
 מתר~

 אך מזה' זה קונ~ם הם ד~א
 ~המשכתת עדיי~

 דבזה וה~בי~ו נכרי שקנ~
 יכו~

 ~קנות
 ~כךוכנ''~'

 מתר~
 ג"כ

 דכ~
 רבו' קנה עבד שקנה מה

 מנה ~ו דנתנוואי
 ע~

 מנת
 שאי~

 בו וקנה רשות ~רבו
 העבד קנין גם א''כ הרי נכ~' כשהואעבד

מנת ע~ הז~
 ש~~

 ה~ תנאי בו שייך והאיך בו, רשות ~רבו
המעש~

 אינו
 יכו~

 דעכו"ם ש~ת' ע~י ~התקיים
 אי~

 ~ו



~ ~ ~

~י~~
 ~ו

~~~~
~~~

 דבעינן השליח שיעשה צריך הנמכר והעבדשליחות'
 אך כלל. תנאי בדין ליתא ושוב הממון מבעלשליחוח
עדיין

 ה~
 שלא נכרי עבד מישראל בקנה לה משכחת

 על עדיין עמדתי לא ולכןהטבילו'
 וגם ז''ל. רש''י דב~

 משום תנאי דין שייך לא דבעכו"ם לומר הדברגוף
 הוא חדתא מילתא שליח' ע''י להתקיים אפשרשאי
 דב~ פי על אחר באופן ואמרתי ביקור.וצ~ך

 הנ"ל
 היטב הדברים הובררו לא עוד אך רש''י' דברילבאר

 לעורר). ורשמתי צריך' אני לקצרוכעת

~~~~
 שיטת לפי דעדיין להעיר יש אלה דברינו ממוצא
 שאין היכא דכל הנ''ל מ''ט ביבמות ז''לרש"י
 שנתפסים בשעה קידש אם אף תופסין'הק~ושין
 נפקעו האיסור סיבת אח"כ נתהוה אםהקדושין
 שקנה בעבד ג"כ וא"כ ממילא'הק~ושין

 נכ~
 והטבילו

 אין עבדות לשם שהטבילו דאחר כון עבדות'לשם
 קנין בו לו יש שכבר דאף נימא א"כ בו' חלהקנין

 שבו. הקניןנפקע

~~~~
 בזה' לקנין קידושין לדמות~ שאין לכאורה נראה
 ש~דעת כון דכאן הדמיונות בין לחלקויש

 היה לא והרי כרחו בעל שהטבילו מילתא תליאהעבד
 בטל אדרבה הקנין שיופקע נימא ואם לשחררו'דעתו
 נפקע לא ולכך הטבול' עבד אינו ושוב הטבילהגוף
 דלא ולומר לפלפל יש (ועוד הטבילה מהני ושובהקנין
 וקנה הזה בעבד שיש יהדות צד משום הקניןנפקע
 ומזה ברור). אינו זה אך השני' כנעני שבעבד גיותלצד
 חמ~' לענין בחיבורו שיחי' הד''ג בדברי ג''כ לפלפליש
 הפילפול דרך על בנ~ם הד"ג דברי כ~ען

 עב~ אי בזה לומרכ והתיד~
 נאמר וכבר בחמ~' קנין דיש בהדיא פסק ~"להרמ~''ם וה~ מבורר' אינו ג"כ מהני לא

ונשנה
 בספ~

 אחרונים
 תירו~

 להעיר יש ומכולם לזה'

 בזה. אקצר לכן הד''ג'בדב~

~~~~~ 
 ה' בספרו שיחי' הד''ג לכבוד ראי~י

 ה~כה ב' ~פרקומצה חמ~
 ב'~

 בענין שם הא~ך
 יכול דאינו לחדש בתחלה וכתב שליח' ע"יביטול
 דב''מ בפ''ק הנימוק"י לדעת שליח ע''ילהפקיר
 כמו וא''כ מקנה' אחרת דעת חשוב מדעתדהפקר
 ד~ן משום לעצמו לקנות יכול השליח איןדבמכרה

 יכול וה~ך המקנה דהוא לרשות' מרשות הוצאהכאן

 לזכות יכול השליח אין ב~פקר גם וא''כלקנות'
 לכל. הפקר ל"ה ושוב המקנה הוא דהאמהפקר'
 השליח דגם ודעתו בעצמו בו חזר ואח''כ בזהוהא~ך
 עכ"פ ח~ש אך הבעלים' כמו בעצמו לזכותיכול

 מקנה' אחרת דעח אמ~נן לא השליח בו שזוכהדכה"ג
 איכא טובא ונ''מ בו' לזכות יכול אינו כן נימאדאם

 ב~ה. הרבהוהאריך

 במכרה שם דודאי אבי' כן לא אומר א~~~~~
 שהוא זמן כל רק לקנותו יכול אינושהשליח

 כאן אין וא''כ המקנה' שהוא מידו אותו וקונהשליח
 פ' בכתובות הר"ן כמ''ש לרשות מרשותהוצאה

 הפקר ~בי כאן משא"כאלמנה'
 ה~

 חשוב השליח אין
 שכבר אחר אבל השליחות' עשה שלא זמן כל רקכמשלח
 ואין משלח' שם ממנו נסתלק שוב השליחות'עשה
 הכח ממנו נסתלק דכבר מהפקר' לחזור יכולהשליח
 כשזוכה וא''כ נכרי. כאיש וחשוב השליחות שעשהאחר
 אותו' מקנה אחרת דעת חשוב שפיר מהפקראח"כ
 הקנין וא''כ כמשלח' הוא היה ההפקר בשעתדהא
 כאיש הוא ועכשיו משלח'מכח

 נכ~
 משלח מכח הזוכה

 אצל שליחות חזרה וכאן השליחות' ממנו נסתלקשכבר
 בפרט השליחות' ממנו נסתלק כשהפקיר שתיכףמשלח'
 ח~רת בעינן לא קרקע גבי מעל טלי דסגידבמקום
 בזה והארכתי קפ"ה סימן בנה''מ כמ"ששליחות,
 לומר יש דלפ''ז ובאמת כשמש. ברור והדברבתשובה'

 מה לפי השליח' אותו שיקנה מקום יש במכירהגם
 השליח א''כ שליח' עושה שליח מקום בכלדק~''ל
 הוא נסתלק וא''כ שני' שליח לעשות יכולראשון

 אחר שליח עשה המשלח כאלו וחשוב שלו'משליחות
 מן ראשון שליח אותו וקונה כמשלח השניוהשליח

השני.

 פדואה מהר''ם בתשובות שכתב מה לפי~~~~~~~
 ראשון שלית שמשביעין משליח הגטבסדר

 שליח וא"כ יעו''ש' יבטלנו שלא שני שליח יעשהשאם
 שלית שעשה בשעה אף עד~ן כשליח חשובראשון

 לרשות. מרשות הוצאה כאן אין ושוב נסתלק' לאועוד ש~
 דאם כ''ט גיטין בש''ס דמסקינן כון נראה מ''מאך
 דכולהו משום השני של שליחות חל ראשון שליחמת
 מכל ג''כ להסתלק שיכול ממילא א"כ קאתי' בעלמכח



~ ~

~ ~ ~

~י~~
 ~ו

~~~~  ישאר שלא שני לשליח המשלח כח ולמסורהשליחות
 מסלק לקנות שרוצה בשעה וכאן כלל' כח שוםאצלו
 המשלח כח רק השני אצל ונשאר זה בשליחותכחו

 יש כן ראשון' השליח לקנותו ~כול המקנההראשון
 בזה. לומרמקום

 מתור~~~~
 צ''ג ~ימן בראשונות מה~''ט קושית בזה

 דמפורש חקוקאה' יוחנן גבי י''ג פסחיםמש''ס
 לה משכחת ולמ''ש יעו"ש' לעצמו לקנות שיכולשם

 הזה' לדבר שליח לעשות יכול לו הוא דזכות כוןכה"ג
 לא חדש הוא הדבר גוף אך לעצמו' אותו קונהושוב

 עוד. ביקור וצריך מבוארנמצא

~~~~~
 מידי' קשה לא שם מפסחים מה~''ט קושית
 לאדשם

 מ~~
 לקנותו שיכול מענין רק

לעצמו
 ואי~

 משום ג~לן מדעת שלא ושואל חשדא בכך
 בכך ר~צים ואינם הבעלים באו אם אבל לו' הואדזכות
 יכול אינו דשליח משום המכרה לבטל יכו~םשפיר
 והפלא שם' כלל מיי~ לא ומזה לעצמו,לקנות

 בע~ן ועכ~פ פשוט' והדבר בזה שנדחקממה~"ט
 ע"י הפקר גם הנימוק"י דלדעת ברור הדברהפקר
 אותו' מקנה אחרת דעת חשוב בו זוכה והש~חשליח
 יש בו זוכם עצמם כשהבעלים (וגם ופשוט ברורוזה

 ובגוף מקנה~ אחרת דעת דחשיב לומרמקום
 רבים במקומות דב~ם א~כות לי יש הנ''להנימוק"י דב~

 צ~ך). אני ולקצרמח~ושי

~~~
 שעורר ~דבר שגוף נזכרתי

 כב~
 הלא יחי' הד~ג

 ה' או"ח תלק אברהם ב~ת ספר על כתובההוא

חמ~
 ~"י להפקיר יכול שאינו הטעם שזה וח~ש שם'
 מ"מ אך בו' לזכות יכול שאח"כ ב~צמו והרגיששליח'
 בו לזכות שיכול בעינן שהפקיר שעה דבאותהמשום
 דאיזה נהירין לא דב~ו גם הגדולה ובמחכ"תיעו"ש.
גבול

 תת~
 רק בו לזכות יכול ~נו אדם כל הלא בזה'

 ממנו נסתלק תיכף וא~ הפקר' תיבת מפיו שהוציאאחר
 להתעקש שיש ~עתי בו' לזכות השליח ~כול משלחשם
 נראה אינו ולפענ~ד הדקות~ מן דקות בסברותבזה

 ואקצר.כלל

 ~~~~ד~
 לכב~ ראיתי

 ~פרק ציצית בה' בחיבורו הד"ג
 הלכהג'

 ד'~
 בגד במוכר ונסתפק שע~ה

 המוכר חייב אי ו~ומה' יום שלשים אחר עללחבירו
 ~ המכר~' חל שלא הימים זמן תוךבציצית

 נקרא
 בזה. שהאריך יעו"שכסותך

~''~~~~
 מעכשיו לו במוכר אי ספיקו לצייר יכולתי לא

 הוא כסותו לאו מעתה א''כ שלשים'ולאחר
 לבד' שלשים אחר לו במוכר ואי לזמן' פירות כק~ןרק
א"כ

 ה~
 בו לחזור ~כול עדיין ק~ן שום כלל חל לא

 בו חזר ולא שלשים יום כשהגיע ורק שלשים'תוך
 לא ומעכשיו לחזור שיכול כון אבל המכרה'נתקיים
 נקרא יהא לא אמאי א''כ ק~ן' שום עדייןהתתיל
 שגיל~ ואף הזמן' בתוךכסותך

 למוכרו שברצונו דעתו
 וליתן למכור בלבו יחשוב אחד אם הכ הזה' הזמןאחר
 בו דכשחוזר לומר ואי מציצית. נפטר יהא לאחרבגדו
 יעשו לא ישראל ושא~ת אמנה מחוסרי בכללחשוב
 (דף ב''ב תוספות שכתבו וכעין שלו' כאינו וחשובעולה
 בקצות ועיין מוחזק' דחשיב כהונה מכרי לע~ןקכ"ד)
 ס"ק י' סעיף רע''ח ובסימן ח' סעיף ר"ד סימןהחושן
 למכור לאחד יבטיח דאם אינו' ודאי זה אך באורך.ט"ו
 זה דמשום כרחך ועל אתמהה' מציצית, יופטר בגדולו

 כן. כאן גם כן ואם מרשותו' נפיקלא

 אחזור לא אם מעכשיו במוכר הד''ג של ספיקו~~~~~
 לומר יש לחזור שיכול וכון שלשים' אחרעד

 הדבר יתברר דאח"כ אף כשלו' חשוב זמןדתוך
 שוב לזה אולם לחזור' ברשותו עתה לעת מ"מלמפ~ע'

 כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל דשא~ת לומריש
 שיורא דאמר למאן וגם מעכשיו, חבירו כשל חשובושוב
 תוספות שכתבו כמו ה~וקח ק~ן עוד נגמר ולאהוה

 ס"ג האומר פרק קידושין צ"ג יבמות פ"ב(כתובות

 גם לעיין יששם)'
 כ~

 בחי~ורו מר של פלפולו אך בזה'
 אי~ וכעת הרבה להרצות ~ש זה' על קאילא

 מופנה
 היטב.ודו"ק
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~~~
 לדרוש בימי אשר ~גדול הכ~ן אל באתי ~יום
 ~יקר בספרו המשפטדבר

~~~ ~~~~ 
 אשר

 ה''א פ"א לולב ב~לכות בו~גיתי
 בדב~

 ~יה הרמב''ם
 יטול לא עכו''ם של מ~םאחד

 לכתחיל~
 יצא' נטל ואם

 פלפלו~ה"ק
 לתר~ בחכמ~

 המלך ~שער קושיית

שתמ~
 יו"ד קמ''ו בסימן ~טור על

 ~ב''י שהעל~

בעבוד~
 דאין ~א ישראל בו שזכה אף עכו''ם של זרה

 ביטול' לה יש ומדאו~יתא מדרבנן רק אינו ביטוללה
וכן

 מדב~ נרא~
 מדאגב~ה ע"ז מס' פכ~"צ הר"ן

 כר''מ תרכ''ח סי' באו"ח פסק ולמהקניא'
 דכשיר~ האילן בראשסוכה ~עוש~

 מיחזי' דמדאו~יתא מטעם

 ושל ע''ז של דלולב פסק לולבולענין
 ג~

 רק כשר אינו
 ע''ש. ו~לך א'מיום

~''~~~~
 ח~פתא בפילפולא ~א~ך

א"ש דמעת~ והעל~
 כון דאמ~נן לולב דגבי ~טור' דב~

דב~
 מיכתת כתותי עומד דלש~פה כון לכך שיעורא
 ש~פ~ בעי שמדרבנן דכל הסברא לפישיעו~~'

 לא
 יצא. לא מש"ה בפועל' שיעור לו שישחשיב

 שדב~ נרא~~~~~~~
 ~ד"ג

 ~מ~
 נגד

 דב~
 ~גאון

 ל''ה' דף סוכה יהושע פני ספרבעהמ"ח
 התוספות מדברישמוכח

 ד''~
 וע''ש ב~ן' שאין לפי

 שייך דלא למימר מצינן שפיר זה לפי וא"כשכתב
 דמצותן בדבר אלא שיעוריה מיכתתכתותי

מדאו~תא. בש~פ~
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 מאן מ''ד. דף
 ה~

 קול שמע דת''ר ל~א תנא
 כ~ה''ג. ולא כר''ע' כמאן כו' והרתיעקרנות

 ~~~ ~~~והקשה
 ~~~~ ~~~ו~

 ~~~~ו
 ~נ~~ ~נ~~~

 בקומ~~~נו~
 הרמב"ם לשי~ת תקכ''ה מצוה המנחה

 לא ללאושמונה
 תערו~

 א''כ מפניהם'
 מ~

 הכא פ~ך
 כון אתי' נמי כ~ה''ג אפי' הלא כ~ה"ג אתי'דלא
 שפחד עצמודזה

 ה~
 מחמת חוזר ומש''ה עבירה

 הגאון זקני דהנה לישב לענ''ד ונראה שבידו.עבירה
 שחוז~ן הני אם ונסתפק עלה תקכ''ו במצוהזצ''ל

 אם למלחמה לילך רוצים היו אם המלחמהמעורכ
 שחוזר דמי לי ומסתברא כתב ואח"כ לא' אורש~ן
 לי~ רשאי אינו לבב רך שהואמחמת

 משום למלחמה
 עי''ש. אחיו לבב ימס ולאדכתיב

~''~~~~~
 לבב ורך דירא דסובר לר"ע דווקא דזה

 הקפידה דהתורה חזינן א"ככמשמעו,
 ~נו ומש''ה אחיו, לבב ימס שלא ~י הפחד עלדווקא
 מעבירות היינו דירא ל~ה"ג אבל למלחמה. לילךרשאי
 לילך הוא מח~ב עדיין הפש~י יראה מחמת אבלשב~ו

 גרע לא עכ''פ עבירה הוא אם אף א''כלמלחמה'
 הוא אם אף למלחמה לירד יכול ושפיר עבירהמשאר

 כנ''ל. כלל ע''ז תורה הקפידה שלא כוןמפחד'

~~~~~
 דהירא דסובר ל~ה"ג לכאורה דהנה נראה

 אדם ~ן הא נאמן היאך חוזרמעבירות
 גבי ד''ג ב''מ בתוס' דמבואר ואף רשע' עצמומשים
 רוצה ואינו תשובה לעשות דברצונו דהיכ חלבאכלתי
 הגאון זקני סברת לפי נאמן שפיר לעזרה חוליןלהביא
 כנ''ל' יקשה למלחמה' הולך אם עבירה שום ש~ןזצ"ל

 הוא וכן לברר. עדים דווקא צ~ך דלריה"גועכצ''ל
 דוקא וזה עי''ש' ע~"ת ברמב"ן הובא בירושלמיבאמת
 אבל עדים' ע"י לברר אפשר שבתורה עבירותבכל

 לא של זועבירה
 תערו~

 כלל' עדים ע"י לברר א"א
 (עי' עמו עדיו לבב ורך דירא בירושלמי דמבוארואף
 אם דוקא זהו עי''ש)' שני לשון שפי' מה העדהקרבן
 אם בעלמא בבירור די ע''כ עבירה' זה דאיןנאמר
 שאי כון בזה די ומתירא מתבהל ש~וא בנ''ארו~ן
 והא ל"ת שהוא נאמר אם אבל אחר' בעניןאפשר
 לו אפשר ~ך אכתי עבירה' שהיא משום רקדחוזר
 אם אולם נאמן. אינו פיו דע''י כיון עדות, בלאלחזור
 אםנאמר

 יו~
 ע''י נאמן שפיר עבירה עושה למלחמה

 הנ''ל. התוס' כסברת בהולכו' עבירה שעושה כוןפיו'

~"~~
 תנא האי מאן רהו~א' הכ הש''ס דפרכת י"ל
 כמאן חוזר כו' קרנות קול שמע דת"רלהא

 לילך לו אסור וממילא כמשמעו' לבב ורך ~ראכר"ע
 אף נאמן ושפיר זצ"ל' הגאון זקיני כסברתלמלחמה
 כריה"ג' אתי' ולא חוזר' ומש"ה כנ"ל עדיםבלי

 משום ורק הפחד' על התורה הקפידה לאדל~ה''ג
 ומותר עבירות' משאר גרע לא א''כ חוזר' עבירהשהוא

 א''א דעדים כיון חוזר, אמאי א''כ למלחמ~' לילךל~
 עצמו משים אדם אין אמ~נן שוב פיו וע"י בזה'להיות
 בפחד היינו מודה' נמי ~ה''ג בהא משני וע"זרשע.
 שותתין מים כמו היינו עדות' ע''י להודע שאפשרכזה
 דחוזר' מודה ריה''ג אף ומש''ה ו~ומה' ברכועל

 קושיות ומיושב עמו' שע~ו בירושלמי באמתכמבואר
 נכון. זצ"ל~עלזקיני

~~~~~~~~
 שניות באמת דזהו קושיתו' לישב יש

 כיון היינו מודה' נמי ~ה''ג בהאהגמ'
 בלח"מ ועי' שבידו. העבירה מחמת וחוזר עבירהש~וא
 אמרתי ועוד עי''ש' בזה שפי' מה מלכם מהל'פ''ז

 ואכ"מ.לישב'

~~~~~~~~~~ ~~~.~~ ~~.~~~~ ~.~~~ ~~~~~ 
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א~
 ע"ב ד"ב ~גיגה ~~~~'

 ד"~
 לישא.

 וא"~
 ~שא

 משום ~"לנ~ינה'
 קידושין ה~פס~ ד~~

 צדוא~י
 עבדו~

 דהא וצ"ע ע"ש. איש ~אש~ ומש~מש
 פ~ה לקיים דאפשר משום זאת' ד~ו מ"א גיטיןה~וס'

 קידושין. בלא באיסור בפנ~'ורביה

 כון אמרינן איך קשה לכאורה דהנה לענ"ד'~~~~~
 ~ופסין אין הא כו'' קידושין בהד~פסי'

~ק~ושי~
 הלא כלל

 קידושי~ ה~
 שאין

 מסורי~
 לביאה

 ~~וס'לפימ''ש
 קידושי~

 ע"י בא דהאיסור ד~יכא נ"א
קידושין

 ה~
 כאן א"כ לביאה' מסורין שאין קידושין

 וכן בנ~ינה' מו~ר דמשו~ררכון
 בממזר~

 משום רק
 צד א~י קידושיןד~פסי

 עבדו~
 מש~מש

 איש' באש~
 ע"י האיסורובא

 הקידושי~
 אין וממילא

 תופסי~
 כלל

 כ~ שהקש~ לי ~גידו שובקידושי~'
 בט"ג.

~~~~~
 ~דא דקו'

 בגיטין דהנה ב~בר~ה' מ~ורצ~
 מהו שקידש ~ו~ן בן ו~צי עבד ~צי בעימ"ג

 ו~ ליורשיו' כופר ו~צי לרבו קנס ~צי נותן כו'ת''ש
 איןאמר~

 ק~ושי~
 בתוס' והקשו ~מנלי'' יורשין ~ופסין

 מה ~ימהשם
 מן בנו הלא בק~ושין יורשין ~ול~

 דלאו אי~א דאם ~ש"ס דסבר ~~ל כו'. יורשוהפנ~'
 ע"ש. א~~ו' מ~~~ס בנו אין ~וא קידושיןבר

 שפירא~י ולפ"~
 דב~

 דבאמ~ הנ"ל' ה~וס'
 י~פסו לא

 צד א~י י~פוס דאם כון~ק~ושין
 עבדו~

 ומש~מש

 אישבאש~
 וה~

 כנ"ל לביאה מסו~ן ש~ן ק~ושין
 דקיי"ל~ואף

 ברשב"א מבואר אמנם ק~ושין' דה~
 ק~ושין ל"ה לכ"ע ~ביאה' מסור אינו דבוודאידהיכא

 אף לקדש לו אפשר אי ושוב ק~ושין' ול"~ע"ש~
 בנו נ~~~ס לא פנ~' ישא אם אף ושוב ונ~ינה'ממזר~

 וכנ~ל. כללא~~ו

 ~~"~ב~
 ו~"ה וז"ל' הדגמ"ר כ' סק"ב ש''ך ~"ד סי'
 אירעאם

 היום לאכול ורוצה מי~ש איז~
 המ~בר אבל ה~רה א"צ ג"כ למנהגו ~וזרולע~יד

מ~~
 ל~זור ורוצה ב~א שאינו

 לגמ~
 ~~רה צ~ך אז

 בש"ע דמבואר וק"ל עכ"~. המנהגלעבור
 או"~

 סי'
 כל ה' ב' תעניות עליו שקיבל מי י"א סעיףתקנ"ב
 ט"ב ערב ואירע~שנה

 להיו~
 הלא נדרו, על ישאל בב'

בכא~
 בכ~ו ~ן רק ל~זור' ברצונו אין

 לה~ענו~
 ימים ב'

 וה~רצופים'
 כמו

 וצ"ע. ה~רה' דא"צ מי~ש' מ~מ~
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