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 עגרנות היתף לעניניהקדמה
 ההוםית 1בכ"ח :נוגית, תקגת גע;י;י םקדו ודור ךור סככ5 התורה מ6ורי 31"5 רגיתיטהגה

 מ3'גו ה6 יל;":ר0 , יריב4: מחרכיח 6הה כגה כ"י4 כומן 6חת ענוגה סמתיר נוי סכ5 הוכ6 ס"ז-תסר
 כ*ז ע"פ דהייגו ע'ח ס-ק ס'.ז ה":: וע' ת," כעל: כ6 ו6ח"כ כ"ז פי ע5 זכ;ניסיז פ"ו ז' זיכמה(כממגה
 כ:)" עכ"פ הכע5 מיתת מסככ 6יני )וטההיתריגוו5

 כםניסת כז6ת ם'6רע ימ:"ס הוךיע:( ס5, כמה פנע
 מנו6ר סס הקד:ות כככ'ח עוכןת יכחוקה קולה; 5ד 5מל6 מיגעין טגושה הקגת כמ3ך ה6חרוג'ס הור6תע'ע
 געמע ונס העזות היכקם 31'5 ה3"ת :יל6ת ע'פ 5הגב6 ה6:ה ;היתרה מה םל,קר נ"? המו' היפגוהגכ"ח
 55דיקיס הק5ה מכי6 הקכ"ה 6ין זה, 5נ6ו' הזכר יפ63 ונס כ6יסיר, הח:ה ועמד: כ:61טקיוי מיקהכע5
 רסכ"ש וע' ה' 7' כיו5'ן ההים' וע)ו"ם ג'ה 7' 3כהיכית יגמ"ק )התתיריס 1נ;6. פרשים כ7כר שיס מכסי35עגין
 כעיכן6 ;יכ:לת6 כ"ד הור6ק ע"י ה"6 ;בו6י מכסיל יל" יהיכי ס'ה ד' גןה יע' קר6 ך'ה ק5"ג ז'3"כ
 כע)ה(. מת סככר ג5." הו: נ))י6 קתי מ")ו 5הי;בח 6סירה היתה הדין ;ע'פ זהנס י'5 "י65.ילכ

 מעעט 5התיר חכ)ויס ססמ;ו ד66"5 בה5ך ס6סה ר"פ הנמ"י 5בי;ת דחפי' ג5ע"ד וה 5ייםכוגןי
 כסופה עליס בהה:,רת ת;וס ודוקה גו', נוה'ת ה51ן ר6נין ב5 דההיו ה)ורי' היכי ז6"כ 5קז51ין רכ:ן6פקעיגהו
 ס6ס זכיון יכפדס קיימין. הפקעת כסכ'5 ההיהר טעס ם6ין 5ומר רק הייגו ע'ם, מגסכ6 כפיר ומגסכ76ךייק6
 סכע5? .תכרר 06 ומ:;ה כך כל :דקדק )" ממי65 ה6 קדיסין יפקיעי חי ככעלה יתכרר ס"ס ה6סהתךע
 סרכה מיק המכ:י)י2 הי' הרכה )וד:קת היתה 65 15,61 יפ: סתויי; כזי 6"6 7יגי חומר ככ5 כה יזי:יחי

 מ'ס וכעין .)ו6ן רהוק כ)וקרה גו,ת טי6רע 6פ:ר וךככ'ו כך כ5 מטין המכסו5יס 6ין וועסכ6 זךייק6 מסוסודה(6
 ס5'.ר6שן ין6הע 6"6 זין נס 5ןון הכרח סיס6 הנס כוה ו%וק 5מ65ה*ם ת1רה גתגס ם65 ג"7 7'3קךוסין

)ש"
 6פקעינסו כמי6 קמי עכירה ממכמו5 5הגל5 כזי ככ"ו פטיס, זק נה יךונו סכ"ר 6פסר ד6י ייגתנ6ר מהיית

 פ-ם ת' ה3"3 75עת ומכ": היר6ה וכע5י הש'ע ססקי ע"פ סהורו כ"י הור6ת ע"פ סגיטת כ5 )קייו:דןלכק
 כרץ.כק דמי גסתעכד 65 7כה"נ י'5 קידוסין הפקעת מ3ד דכ:גיסת ממוס י'5 ועמי1 נ"ס תזיס קי"ז ד יכמות)ועי'
 ~קנתו ד6מו נוכעיכד6 עכירה מכסו5 טה ס6ין נ5י6 סמי6 קמ' יעכ'ס קזימין הפקעח טעס מ3ל רד55טקי4
 ויע מח455ס ם,63י כןי ד:מי6 5ם'טת6 3דקת 6יתה וכתה סער מנ5ת נספרו שזנ6 %ל יעל"ן הנ6ק)4
 י'צ "י5י י5ענ*י יךענ) 65 רמ'6 מכתכ כ5בה ם5 כ"ד יסיכת דטעס ס"ח ס"ס הה'ס ועמ"ס יסר56( נזו5יקדם
 עגהס םהמתיר ה7ת'ון עגין י16)י ם5ס0. ם5 כ"7 כיביכת 13רך יס סמי6 קמי מכסי5 מתסס 05גל5יכ7י
 ירוס5יס תהורבות 6' כגס ג"ילו הקן ס0מ::וח ו' ד' ככרכית ס6רו*5 כזרך ירוס3יס מחרכח( 6' כגסג6ילו

 ייע ס63 כדכר 5סמוח טקפי 5כ1 יה6 וסל6 ז', 6מר כנר6סתס ה6רן סטת 6ת 6ם.נ %י הנשנ%"
 לנוור מהר6ה הי' המירות םנסינת ס' ד' כ'כ ע' וגס כו' הדוות6 כיח~י ;נכ: מ'ח 7' ניעק ע'וו63יתיס

 ןמיסקזת 8מ,י כג"1 מע5י .ן65 כגין דגפקי דהנס י' ד' וככרטת גו' 6סס 4ם6 סל6 ע5מיעע3

 כדטת-.ג ש למשלת ע4יה )ינם הת1631ת ע5 טקעי ם5כו יס 6ה"ק י,בוכ יר1ם5יס הירטת נכנין ינסימיענז' 6-כעיי
 כתכוק, 5סכת וה5י5ה 5)וומכד* 5ך 6'כעי דמסקזת ,ימ6י וס3כ"1  0פדוס( 0הרט )%ו מסתוככ כניגסיסשרך

 יתקיש ו16 נו6סע פעעתע ך' יסיעת כ65 כי 51דעת היגו5ת כפי 5סע51 ע5יט כוטלת העכס 3מו6"ת וי0ייתחויס
 עס"ס- ל*ח ז* ככ"מ ס6רו,3 עניטת סיתר ועד"ו וס5'ט, ס5ן6 6.פ נספרי ועמ"ס :ט/ ס6רן סכות 6ת 6ס'כ כיי*ק

 כ6כיכ כ6נס שגקט;יס וזמ5ן נפרם*י, ע'ם 4תן מניחין כ'ד 1"ין 5יגם" מכקשח סנסותיהס 56מגות גקיכסוסיי
 סזין יכם)וכררין 5תיעכי" 5ך 6יכעי ד;)פקזת *מ6י כ~ה ונס %סג:,, ימכקבות 3סגים רכית ה; נ;ותיססימיהס
 תו0"ק לין ע'יפ הדכי 5כרר מינעין כם6ין מס6"כ מכמו5, חםס 6'ן 51'5 וה6חרוגים הר6סיגיס רכיתינו רכריי"ס

 סגץ 6נויק כספרי 5דוגמ6 תק4ע עג'גי הזפסתי הקודמיס כספרי ככר יהגה 5קד1ס'ן, רכנן 6סקעיגהי 65לגה*נ
 עגוטת נעגיגי ת הם"5י :גתרכו ה6)ה המריס עתיס וכליק פ' ס"ח כ"1 י"נ סי' וכ"6 יכספרי 6.פ 5ספריונמ164ס
 עהז ו6ו)י ג56ס. כע;יגיס מככר סני6רתי כתה )המחפק  )פעעיס מוכרה יהגט מהסי56יס )כ""מ 505יכשןכנחי
 ככר"שגה ה6רן ;כות 6ת מ;ינ גי מ'ק ;יתקייס טונה ניתי 4זות וגס ירוס5י0 הורנוק ככגין 5ר6ות16כה
 ליכ5יף סה תר9"6 קנת טכת כירח 56ה דכרי וכתכתי ז'"מר



רבר

 מתוך המבוארת השאלהע*ד
 סמ*ש שהביאו מה הנהאהשיבה.
 מדפריך להוכיה או"ו מהריהבהשו'
 אה ישיאו אל דאמאי כ'ח ד'בניטין
 שמה הש"ם מהרץ דמדלא כו',אשתו
 ש4:לה ע"י הי' מהקומנטרפיןששמע
 מה אם נכרים של הקימ:טרסיןששאל
 )שהוא ריניהם, ע"פ פיוני אישעהרנ
 צ*ל ע"כ להק.מ:מרמימ( השייךדבר

 כל שאלה, ;"י העכ,"ם הנדהדמהני
 אשהן. היהי י;:ין בפירוש נשאלשלא

 דשאני ליישב מקים -שלענ"ד
 עכו"ם מ;רות דעריפיקומנמרסין
 הגם ערכאות, כעין דהוי משוםבעלמא
 כשנזהנים רוקא הוי ממש ערכאותדדיני

 ,אה בכל ולראי', לזכרון בבתבזיבדים
 כעין הוי הער:י מפי השמיעהנם

 קי'ל דהא הש*ם דפריך והאערכאות.
 כי הייגו מהימני, הימוני ממל"תוכל
 ערות תורת דוקא שצריך תימא רלאהיבי
 דבקושמא דידעינין מה ל"מ ודממילאטמש,
 מדאיצמרך לב:וורה וכדמשמע מיסהדי,קא

 אהך עד יקום ולא רקראילפותא
 אשה, לערית הוא קם אבל וכו'באיש
 כיון היא סברא קרא ל"ל אמריניןזלא
 וממילא אינשי, משקרי ולא מדעל*ניזע*
 דשמעו בביייתא מ"ש מיושבהי'

 מת פלוני איש נכרים שלטקומנטרסין
 אשתו את ישיאו אל נהרנ פלוניאיע
 הש'ם הוצרך ול:ה בתו'ע. ששינןלפי

 ממל'ת דכל דקי"ל מהאלהקשות
 דבעדות מזה דמוכח מהימני*..הימיני
טאי. ומהני כשר, ער הורת צריך לאאשה

 וכמ"ש קאמרו. רקישטא דידעינין
 אינו ם רעכו יהגם ט*ו בח"קהנ*ש
 מהא פריך שפ.ר וממילאבעינונא. הקילי קאמרו דקושטא כיוןלוע'ע

 נימא אי רנם נכרים שלרקומנטרסיז
 משל'ה יל*ה ש"לה ע"ודמיירישהשיבו

 )וגנשי'ה משקרי לא קומנטרסין האאכתי
 בררמי השש וישייך הסוברים לשיטתנם
 ועמ'ש , וקהני ר'ה בתוס'עיי בקומגטיסי: ?ה ל'ש מסל"ת בעכי"םנם

ד:ג-.הא
 ה;כו'ם שאין דסה קנ"ה ת'הריב"ש
 רלא מ'2.ם הייני מ2ל"ן7 כשאינונאמן
 אפטר הי נשהוא את שהרי מדעל"נהוי
 צ"ל ועפ"ז ע.*ש. ל:ולם יביאשלא
 פרעל*נ זה השיב ישר"ל רנבידהגם
 במלחמות :י' לה::ברר, ש:ומרלפי

 שיהברר4 נטור וראי שאיבו כלכפ. לחזש יש עכו"ם נבו מ"מלהרמב"ן,
 הוא שגנאי עכי"ם של בי"דוממילא

 מרעו לא שק-ם ית,:יה א2 ביוהרלה2
 רוב ע"פ העימך בדבר לשקרנפשייהו
 טעם דמצד נימא אי גם והנהיההביר

 מרעל'נ, עכו"ם נבי ;ה חשיב לאאהר
 יתנלה אם מירתה לא דעכו"םמשים
 שימצא בנפ.בו שיהשיב משוםשקרו,

 שמת  שאומר שמה ואמתלאהת:צלוה
 ער משא"כ וברדמ., רמיון ע*פהי'

 ר"ת ע"פ מומל העד שעלישראל
 אמתלא לומד יכיל ולא ב~-בדיו,לדקדק
 נבר אכתי בדדמי, ואמישמעה

 שייך_נבייהר דלא נכרים שלקימנמרסין
 שאומרים במה בדדמיההנצליה
 הוי הדר ממ'לא בדיניהם,שהס.תוהו
 נפשייהו מרעה ילא מרעל"ננבייהי
 להכשיל השוד עכו"ם אין )ונםלשקר
 דן בע*ז התוס' כמיש בחבמ ישראלאה

 מצר שכרהו לא בודאי והאשהי"נ,
 לתרץ הש'ס הוצרך ומשו'ה וכו'(רד.יקא
 קוטנמרסין אפילו בה רשייכודמילהא
 שקרייהו לאחזוקיעבדו

 ל'ב סי' ח"ב ם מהרש בשו"הומ"ש
 בשם ל*נ ד' בנרה הר'ן בחידושיסמ"ש

 אשת נאמבת היתה דמשו*ההרשב"א
 וא'ל מסל"ת דין לה שהי' לפיהצרוקי

 שאלת ע'פ שהשיבה דהנם צ"לע*כ
 בזה שיש ידעה דלא כיון אכת'הכה"3,
 עי'ש ממל"ה ,ה תשוב לדיבאנפקותא
 בעלמא חשש דהי' ההם שאנילענ"ד
 ואטו אשה, עדות לענ'ן מזה להוכיחואין
 הוימסל*ת הכא דנם הר"ן כוונה לפרשיהכן
 כשבא הצדוקי אשת הבינה ושלאממש
 בפקוהא בזה שיש ממנה, לשאולהכה?נ
 הגה'נ הלד לא ,אה ולולאלריפא,

לשאול



דבי*
 הר'ן קושיית ובנוף איתה.ל*אול
 על החשיד הא תה א האטיןלהאיך
 דאפו לענ"ד צ*ע מ:ידו לאמדנר
 שאטיה ימטה חשידה, שהיא הבה'נידע

 ולא " הן צדוקין שנשי *אע"פבלשין
 מבואר כו' הן4 שצדוקין *א["פבלשין

 ורק הצריקין מכת היי לאוהבשים
 הכה*נ השש צד.קי אשה שהיההסצד
 הצריקין כסבהני מהנהנת היא,2מא
 לם'כס 3יפת ל' ד' ב-יורוה שנם

 יכיטאמרה ירה על מונמין קשריקישרה
 מילתא נילף הוי כפרושיםוגיהנק
 פלימ דרבק בבכ,רוה יש )י:נ:לטא.

 שלסת .הבר דאשה רקאמר ר"מעל
 הביות( דברי על" לקבל צריכהלע"ה
 עבלן שאמרה לפי מרעל"ג !עיעם

 הפרושים. כדרכ.*והמת
 מחרש"ם מ*ש ביאוי צריךען
 המל אוק מהריח מתשףשט:העהק

 פלומ יממה ?מעמו ליש-אליהודיע, צ"דן איש טדן דאבא עיברא ~הנהויףל
 אלא כן אמר שלא נראה4עוד,,ומהי'
 וכן וכו' שעמי לישראל א"פלהאהיב
 נראה הי' א*ע להאהיב4פ:נןקית
 ראבא דבעובדא וצ"ע טכ"ל וכו'שאמרה
 הה"ר ועי' ההוס', כם"ש כממל"תאוהה טשי והפונרקית עדיתו. האמינישין
 שכוון חיישינין רלא דל*ט .פי5

 השו' ועיי"ש חן למצוא אויהתפארות
 בזה"ל דבריו בסוף שאטר דהנםל*מ

 די עמנו יהודים צורדי נכריםאהיו,שאר
 יכול הייתי ולא איםדוי,מרענקמין

 ואעפ*כ פכ"ל פנים בשום אוהו%ה'צ:ל
 להאהיב כדי כז אמד שמאלא_תששו

 כאן יש מ'ס ואוליאי5.:לישראל.
בההעהקה.
 ליבלין מהר-מ כ כברוהנה

 קצה הי' דאם ט"ה( ס"ק מפ"ת),וינא.
 נמוהו שאלה הי' שלא כנוןמ~"ת

 מיתהו טך המיכיהוה אומדנית הנידאם,
 וע"ש לכתהילה. אפילו להנשאשריא
 מגי"ט מת' שהביא ס"ר ס'ק -בפ"ה
 מסל'ת שאיני א"י טל לסמוך :שמצרר

ה-י-
 מדרבגן אלא אסורה ואינהמראורייתא א"* מחזקת האשה יצן;ה שכב;-היכ,

 לציף יש דעכ-פ הפמ"א מ"שוהביא
 צירקף ענין עוד כשיש המב."םדעה
סברא.

 דכשהניר הרמ"א מ*שוהנה
 לש נשאת ז:ם דוקא והוכחותאומדביה

 ההגדן כיטהי' רהייבו שם כבוארהצא
 בח'.מ המבואר לפי והנה שאיה.ע*י

 צירוף ע"י שלא ה"ה נ' מ"קובביש
 טיך ל"ת נשאה אם העכו"םהגדה

 ?ריה ילבאורה המוכיה:ת.אוטרבוה
 דינא הך בש*ע כהב למהלהבין
 מקום הי' זה ומצר דוקא, עכו"םבהנדת
 היח הרם"א רכיונת לפןושלכאורה

 המיהמע על הוכ'הו לא שהנידשהאזמרנית
 כוונהו היהה לא שהעכו"ם שהוכיחורק

 כעג וכעין האשה, לדהירבעדותו
 בדבר4 י*נ סי' יב"א בספרישביארהי
 הרם"א לשון מדויק הי' וה ומצדהצ"צ.
 שאיל אע"פ המוכיהות א.מדנות.שהניר
 .אע"3 בלשון כתב ולא מסי"ה"*מיקרי
 כוונת מוכרח באמת אך ממל"ה".שאינו
 ה:ב'* הח"ס שפירשו כמוחרמ"א

 נוף על היו המוכיהיתשהאימרנות
 מפמקי דינו הוציא הימ,א רהאהמיהה/
 .שה*4 כן מפודש וההם קל"מ סי'מהרא"י

 הוכחה שום הי' ושלא ממש, שאלהע'י
 שהוצרך ומה להתיר. העכו"ם כווןולא

 הנם העכו"ם, הנדת לצירוףהרמ*א
 של8 לענין בלבד האומדנותשמספיקים

 הוא תצא דלא דהא משים ההנותצא,
 ולא הכם, הוראה ע"פ נשנשאתרוקא

 שיוער משכחת ולא בעבריינית,כשנשאת
 אומדנות ע"פ שהנשא לכההילהההכם
 עכו'ם הנדמ כשהי-צירוף לא אםבלבד,
 מורא"י דפסקי בעובדא וכמווכדומה.

 ה שמ טצר הי' והתיר שההכםשם
 יעו"ש. למסל"ת העכו"ם הנדתלהשוב
 עאע"פ הרם"א לשון מרויק !הומצד
 *אע"פ בלשין ולא מסל"ת*. סיקרישאימ
 יטעמ לא רהחכם טשום מסל*ה"שאינו

 8קופ שה?' ל4 אמ להנשאלהתירה
לטעוח



 ה ל לה 5 ררב
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 במסלזת, שהניילסעית

 דבעיבדא מהרא"1 בפטקיועי"ש
 מה המוכיחות האומרנות הי'וה"'
 והא שמה, פמיק דלא, קלאויצא
 איהא אם ביניני אדם אפילודבזמנו
 שנים כמה ;ה קלא הו'ל עדייןדתי
 והב'ש הח"מ רמ"ש מזה ומבוארפי*ש

 נשאת אם עכו"ם הגדת בלאראפ.לו
 כ:ה. באופ: הוא הצאלא

 צ*ב ת' ח"נ מהרשדם בתי'ועי'
 בשם ט"ן ס'ק הפ'ה מ'שימהביא
 ז'כ בשו"ת מ"ש דב'" ונםהמה"צ
 משאל"ס דנבי שהוכיח מקארץימהר*י
 ע*י שהוא כזה ממל"ת מהנייכרומה
 דאיכא דידי' בעובדא כ' וטפ.ז,עאלה.
 יצהה בבר שמת והוכתות אומדניהעמה

 למשאל"ס ודמי מה"ת א"א מחזקההאשה
 אפילו טכו"ם הנדת מהני שפירולכן
 זה דירי' ובעובדא ממש. שאלהע"י
 ורמשו"ה זכרו, שנאבר שניםכשני
 הקורמת הודעה צירוף הי' לא אם.אפילו
  עטום באמידה בכהא"נ להתירץש
 סי' בקי"ע הובא המ"ב ממ"שיה סי' ת"ב כמהרש"ם וע" שאלה.1-י
 והאמינת ,הכנמי"ח פסק ושכן,פנ"ר
 הנינא נוביש בת' וכן' והנט"ש,1מואל
 טכ*פ לרינא הם*ב דביי הביא ל'היו

 יעיי"ש. מסל"תנמפק
 זה זכרו אבד שכבר בנ"דוא'כ

 מה צירוף ושיש שנים, סחמשהןתר
 נפצע שראהו ישראל עדאשהפיד
 היהורי שמה אח"כ ששמענבמנו,
 שיהודי או שמע לא והוא4נפצע,
 באותו המלחמה באותו נפיע1חר

 א"א תזקת מהשש יצתה בודאיומקום,
 עכו'ם הנרת צירוף בלא ונם 'יאורייתא,

 תצא. לא חכם הוראת ע*פ נשאתאם
 צריך רלמעשה והב"ש הח"ם שכתבורק

 איסור מהשש יצהה ועכ"פלההיישכ.

 לבאר שהארכתי וכמודאורייהא.
 בנ*ד )ובפרט ס"ת. סי' רב'איספרי
 הנפ1"ג שאותי מהעכי*ם הישראלאששמע
 טסל"ת הנוים איו:ן ו:יו שב:ראימת,

 היהורק אותו הוא מי אז ידעושלא
 להתיר כוונה 4:י,ה חשש בזהשיהי'
 המבי"פ כמ"ש הי' וכאן נ?צא כאןסברת ולומי כאן לצרף יש וטמילאאשתי,
 כבר 3ם "חר. רב לוה שהטירניוכמו
 תיבור מצד דב;ה"ז האחרוניםכתבו

 וה.כהות אומרנות יש והט*נהררכים
 יש וא"כ ההה*ד בזמן שהי' ממהטפי
 מלובלו2 מחר'מ עמ"ש לטמיךמקים
 על בכהא"נ שסומכין הפוסקיםויתר
 ממשנ שאלה ע"י אפילו טכי"םעדות

 חולקים פומקים שהרבה בנ"דומכש*כ
 וכמ"ש מסל"ת. הוי 'נ רבכהאוס"ל
 מ-ל ואולי מה"צ, בשם מ*ח ס*קבפ"ת
 סתם אשה כשהזכירו בין הילוקשיש
 דם"ל )או אשה אותה כשהזכירוובין

 'ל( ר כדברי הכריעו שבזהלהירוש'
 קישור ע"י דרוקא ס"ל דהמרדביעיי"ל
 דא"צ המוברין לדטה משא"כרברים
 בהטהה הריעותא כל ואולי דברים.קישור
 שאינ.דר.ף הוימשום דברים קישורבלא

 שכיפן ומוכת כה*: להוריעהעכו'ם
 אשוו יפניו כשהזכירי וה"הלהתירה
 דכשתשכ י*ל וא"כ בעלה ע:מה ואמראחת

 שהאשה להנוי אנשים שאמרו בנ"רועכ"פ עריף,מפי אוהו. לשאול באהרמסתמא
 אותו . של ביתו לפני להימהשהלכה
 אמה ואז אקערמאן דוד אשת היאהנוי
 ואח"כ אינפ כבד שבעלה הנוילה
 מ*ם יש בעלה, שמת רבריוביאר
 ר לעי ולזאת 'ת, מפל רהוי לימרספק
 מכפר - אקערמאן דור אשת להתיריש

 להנשא שמיהרת הענון מכבלימעלנאוו
 כתוק מרואנק רשיון כשתשינ ר"תע"פ
 עעי ויאירי משניאות יצילניוהי"ה
 אסהר תטנית ד' יום תורהו.במאור
 ליבלין. פה תר"פשנת

 במכחם ממני שדרש מה ר ע'ב(
 שנתנרשה האשה ד ע' בשלה ד'מיום

 כסלו י'ד ביום אפאלע בעירמכעלה
 תנשא שלא אוהה הזהיר הגטומסרר
 אחר ותיכף כר'ת, יום צ"א אחרער

 כפלו כ' ביום היינו מהגט יפיםששה
שאה



הלבהבדבר6
 והאשה מ"אזמיר. או(ו- לאישושאה
 הקודם מב;יה פרושה היהה כבריע*ל
 ואומרת עמו. דרהה ולא שנים כמהזה

 היא כבר וסת רמי מקמיל.ק,טכפה"נ
 יהמירו ושאם האהרין. מבעלהטעוברת
 וילרי' האשה השאר לההגרשעליהם
 קולא צד למצוא ומבקש ומהמיר.ברוש
 אהר עד ובריהה זם"ז פרישהשיועיל

 יום.?'
 דלא דקי'ל ביון לבאורההנה

 צריבה במדה*י בעלה ואפי'פלונ
 יש כשנת;ברה ממילא יום. צ'להמתין
 כבר אך הבירו. מעיברה ספקהשש
 יודע השני שהבעל רכל הנוד"בביאר
 על חיים נהעבדה שממני להיותשיובל
 ומב"ש השש, שום וליכא והולדהעובר
 בתעברה. ממ3י שבוראי שיודעבנ*ר

 י' סיגי' לפס"ש קולא צף ישואדרכה
 כופין אין שוב הדשים נ' עברודבשכבר

 לפרוש ודא"צ עברו שעברו רביוןאותו
 הנם באיסור, עמה שעמד בימיםממנה
 נדרו על רכשעבר ר"ה סי' ביו"דימצינו
 ינהנ אא"ב לו מתירין ואין אוהוקונמין
 וא"כ היתר( בהם שנהנ בימיםגיםור
 חוזרת )ואין נהעברה כשכבר ,ה"נ

 ובק*ע ההולץ פ' ירוש' ועי'.צמהעברה
 נפקותא אין שוב מ'ב( ד' סומה וע':,2ם
 כו' ראשון של :רען בין ההבהגהלענין
 והנם לא. או עכשיו ממנה יפרושאם

 מטעכ ולגרשה ממנה לפרוששמהויב
 הדשימ ג' דקודם משום וכמו*ב פלונלא
 לחאשה להאמין וא"א ניכר. העובראין

 י"ל אכת. בעצמה. שכרנשהשאומרת
 פרושח שהיהה טה ומצד זהומצד

 שנים הרבה הדאשון מבעלה~מובדלת
 מ"ש בענין לצדר יש נירושיןקודם
 בסעי' דמ"ש ייב מ"ק י"נ מי'הח-מ
 בקידש היינו לברוח אוהו דלומדיןי'

 לנשא קידש בין דמהלק הרמב"םלדעת'
 מלשונם ומביאר ל"א. מ"ק הב*שוכ"ב
 דברח עבד שפיר. לא לכהחילהי,יק
 אוהו כופין אין ן2"מ כגמ. הוציאהולא

 שאין ורק לברוח. כשרוצהלנרשה.

 לענין רש::בי י"ל בלא*ה ולכאי'בר.הה. מוצ" ורבג"ר לברוח, אוהימלמדין
 תוהל הרשיפ ג' ,מן שלאהרהבהנה,

 זמן ו:במשך לברוח אוחו לומדיןלו.
 מעוב"ח כשא"כ בהיתד. עמו הדורקצר

 בל8 וישב הורש כ"ר להמהיןשיצמרך
 כרי ינרשנר4 הזמן, משך בכלאשה
 בשנשא בריעבר ודוק:ן אהיה. לישאשיוכל
 חשוצ עם וישב בא זמן ולאחרוברח
 השו"ע בלשון )והנה כלום. ב?ךאין
 כתובה לענין הדין רק הביא "מעי'
 שם חייוק נ:כר ולא וגירש כנםאם
 סק"ך בטיז יעזש לנשא קיישבין
 : ל*נ( ס'קוב'ש

 שמסררין מה אורות רו"מ מ'שיע'ד
 והקירה דרישה שום בליקידיע:ין
 ראורייהא. עריה באימור נםושנכשלין

 סין אלי' רבר כספרי מ;ה דכרהיכבד
 הענין 3עשה ההריומים שאצלע'ז.
 ויעשו והנות, מסהר כעין הזהההמיר
 ולנרוול למחות בכח ואין ולחקור,לררוש יתבועי ולא והפזון בבהלהמעשיהם
 נח רשו ושבבר שנהפרצהפרצה
רבים.

 ע*ר להשיבו רו"ם שדדש ומהנ(
 שבעלה שיי::רצבערנ יצהק אשתהענונה
 במבעע יהכידו בפ.לוב, נמצא'הג0בע

 מלבישית בבל ביוהר מובהקיןובסימ3ים
 שן חסרון בגופו טימן גמצאיכן

 ועור בדיוק ההסרון כקוםבצמצים
 .כ* כבר הנה נרוע.ן. סימ3יםצירוף
 לשאלה היישי' רלא קל"ר השי'הח"צ
 בב"כ רקאמר וכהא כמותו, בטפיסימן לי שיש לאיש שהשאיל היינוריחיר
 חי"שה לא דהר רלנפילה קע*בד'

 בפ. ויוסף נפל שמעון בן רמיוסה)היינו
 ביבמות ההום' וכ*כ מצאו(. אחרשמעון

 לדחונן כתב נ"א ת' .והנור*ב קפ"ז:ר'
 ראהע רבא מדהביא דהא הה"צ,דנרי
 די:כע* ברייהא מחך לנפילה חיישי'דלא
 חילוק דאון סובר דרבא טוכחב"ש

 עי"ש. דיתיר לנפילה דרביםנפייה ני*
 דלי4 ליי"ב מקום ישולענ"ד

הח"צ



 ידהלכהנדבר
 מהא רבא מיכיה שפיר ורמ'מהח'צ.
 אחך שם אחר בעיר שהיו שניםדהנן

 לכול.ם אינן יב"ש אחר ישםיב'ש
 יכול אהר ויא ז:*ז ש2'הלהוציא
 אהרים על הם הא שט'ח עליהןלהוציא
 כו'. לנפ'לה ליהוש ואטאייכולין
 דלמאי' שם כיבמוה דקאטר לפ-םדי"ל
 בי' ,ה'ר מזהר לנ?ילה ז:י להנחיס

 כשיודע נ;הי הוא ש.ותרידפשימא
 לנבית יובל ה:ם"ה שימצא מישכל
 יבא אם שנם כש.ורע משא"כבו,

 דעלמא מרובא אהר א'ש לידהשמ"ה
 ויה;יר בן לננוה המ'ציא יוכללא

 שמא הש'ט שיש ירק לב;לל,האבירה
 אביו ושם שסמי א,ש השמ'חיןצא
 )ונם סביחא רלא בייהא רהויכשמו,
 מ?הך הש:י וב'ש אוהו ממ,יאהא

 הוא רממ'לא מש'ם רמאוהלעשות
 כל וממ'לא הרמא'ת( שיהבררבקל

 לא יב'ש בעליו שם בהשטיחשבהרב
 לרבא ס*ל ומש"ה מנפילה כ"ב.מזדהר
 אחר מיב'ש שמא דל"ח דמובחוביון
 לה-וש שא"צ דמשמע )ובפרםנפל

 רל'ה היה השבי( יב"ש אצלולחק,ר
 מנה לויהי בו שכהוב בשם"הלנפילה
 ריש במה נריעוהא דליכא פש.םממךן
 רהא טפי, רשכיהא דרב.ם בפילההשש
 עי"ז עדיפיה יש אדרבה והלעומה
 מנפילה טפי ני' ,היר כ;הרדמט-לא
 חשש ךי::ין לרבא ס*ל ומש"הובם"ש.
 לנפילה הוששין היינו אילינפילה
 שט'ח לנפילה לחשיש הי' כמי*כהשטיח

 מ;רהר לא זה רלעומת ומשום יב*ש.של
 להוציא יכולין שאין הול"ל .ןעכ"פנ'כ

 דרו"ח שיע':ו ער אהרזם עלי2ט*ח
 חשש לענין משאיכ השני( יב"שאצל

 שאלה חשש רלכו"ע פשיטאשאלה
 מהשש רהיק חשש יוהר הוירחיר
 דרביםשאלה

 לענין רהזי רההם י.לובלאיה
 לויהי בהשטר שכהוב רבמהדנימא
 בכהב שט"ת ר'ן להשטר יש מ?ךמנה
 :נעין השט:- בתיך שמו וכם2ורשודו

 שיוציא מי לכל שמשתעבד שכתבהיכא
 כרתי חתימה עירי למ"ר ודאפי'השטר
 שמפורש משעה אלא השיעבוד הלושאין
 מתוהי כרנפיק השמר, מתוךומוכה
 בשמר, .מפודש הי' שמו כאילו הויירי'
 שהיו רשנים מהא לה מוכיהש?יר
 שמ'ח. להוציא שיכולין כי' אחרבעיר

 שטר, תורת רין לו ושיש אהריםעל

 זלא הרשאה כשיכהבו נם)ראלה"ה
 ועין שט'ח דין יש "י לחקיריש

 שנסהפקו ה'ם הד'ה ט-ם ר'בכורוה
 וע"ש לאהר. לתת מצווים ששניהםהיכי

 רכתוכות מהא ומ"ש אלנזיבמהיי"ט
 שם המרימ"א קושית י"ל וקצה צ"דד'

 להוציא יבולין דש:יהם מהא ראי'רמה
 לנפילה חיישי' רלא אהיים עלשמ*ח
 להת ציוו לפנינו ששניהם מיירידלמא
 דאנתי אוליי"ל ועפמ"ש לאחר,השט"ה

 ועבק וצ"ע( שטר דין לנ יהי'לא
 שמה כמפורשל הוי ירי' מהוהירכרנפיק
 במציש,ן ראפשר דכיון ראס"ר -בשטי.
 .'ן כאלו הוי לא ממילא מאחדשנפל

 נם ממילא בשמר, מפוהששמי
 שט"ת להוציא יטלין היו לאייב"ס בש~

 לנפילה חיישי' רלא רנהי אחרים.על
 שהוא שנאמין לענין רק זה מהנידחד,
 לו יהא לא מ*ם אבל השמרבעל
 מפורש שמו טאין מצד שמרתורת

 מוציא שם מפורש כאילו רהויועכצ"ל
 ומש*ה רליתא כמאן נפ.לה ורחששהשטר
 דרבית רנפילה רבא מורה דודאינהי

 דחשא רעכצ"ל כיון מ"מ טפי.שביחא
 מוהנ מוביח שפיר רליתא כמאןנפילה

 רכשיש הסיברין כדעת י*לועכ*8
 לשאלה ל"ח בכליו וטב"ע בנופוסימן
 סימן רק יש בכליו שגם היכא ודשאנידיחיר
 הבגדים כל של שאלה חשש בעניןובפרט

 הכירה אחת ושאשה סקצ"ה פ"תע'
 חיד האשה של בעלה שהוא הנטבעאת
 מה בצירוף ולזאה שמש, מיכל ר'בת

 שנשהכת טאד דב זמן ענרשבבר
 הנ'5ץ חנטבע בעלה של ז:רוונאבך
 אשהו "ת לדש~יר לענ'כ מ:ב-2הנני

2:נש



הלכהנרבר*

 בב"ד דומע'ל כשיהירה העיגוןטכבףי
 אד*ר ב י' ד' יום כד*ת* שלשהשל

 להרב השבתי 0ה לובלין פההרע*ט
 קאזמיר(, חוב"ק הלוי ישראלט'

 סבואר הנה השאלה, ע"רר(
 וויל. ל4א מעי' י"ז סיבאה*ע

 בו אוכל והעוף צלוב.ראיהו
 אין חצים בו ירו אי שדקרוהואע"פ
 ע' השו' הב"ח ועמזש עליו',טעידין
 בידם שיים כרכהיב ביריו בצלובדרוקא
 עייו, ומע.דין מיד מה נחנק אבלנתלו

 הצליבה ה.' לא דבימיהם שםוהוכיח
 ח, ר' בסימה התים' ודמ.ש חניקה,לרך

 וכהבו פ"ג ר' דב'מ בההיא מי,ר"ה
 הכונה אין נחנק" שבהלה *דוהבלשינט
 אל רבי ,איל דהא ההליה, ע*יהטנחנק
 נערה ב;לו .בנו שהוא בעינךירע

 ביכילת שה.' ודכיו( ביוה"כ.המאורסה
 בידיו שנהלה עכצ"ל לדברהנתלה
 שלפנ.נו הנירכא דכפי צ"ע, ולענ"ר1*ש.
 שהי3 שהאנשים היינו רבי"ג ליה;"מרו

 אותו וביראי לראב*ש, בן*ם..אמרו
 דמשמ: ובפרם כן, אומר ה" לאהקיבפ
 לא דטש"ה תשובה עשה לאז8הבובם
 אמר ואדרבה מיההו על ראב"שהצטער
 הכובם כן אמר ואילו בו', פעי נני!מלעצ
 וגם רשע עצמו מש,ם אדם איןבעצמו
 וה הי' לא וידוי בלשון כז אמרמילו
 גמור.בירור

 הב'ח רברי ליישב מקים ישומ"ם
 ומשים בסוטה, ההום' דבריבבונת
 דורסתו כשחיה דוקא דהיינוטק-לה. דין בבלל הוי לא תליה ע"יגנשמה
 בירו( )כשנהלה רעכ ע*י בשמתטקא-ב
 קשה ררעב הנם סקילה, במונ הויויא.
 'רושם' בה שאין *מיתה דדיויי~4ק מפי ורמי ח', ד/ בב"ב כט"שןא(יב
 דקאסר וע"ש נ"ב ר' כמנהדרין שממ
 מיושב יע2"ז קלה"(, שהיא טפני.5א
 מם*ש הב*ח על המ"1 שהקשה מהבק

 צליבה חנק במקום דקשיב רותנהרטם
 ררר כשאיוי דגם י"ל דיפ"יק-פא,
 רין נייל הוי מ;'פ בצוויר הניקהדרן

 חנק כרין הוי לא בלא*ה דהאחנק,
 ררך הי' שלא ב"ך ע'פ שבעשהממש
 בלשון %ך סודר, במשיכת רקהליה
 בעצמו וקיים .הלך פמיה הולרותהמד"ר
 בקורה ונהלה כו' ב"ר כיתותארבע
 בו', הניסה' נפפקה ה::ש קימתוונחנק
 סביב הכרוך ההבל ע*י שנהנקמשמע
 ר' בנימין מם"ש הב"ח ומ.שצוארו,
 וממ"ש הכי", דאמר עד ליה לתליל"ז

 לפאפי הלא "טאבא מ"ח דבב"ב
 שכלהה רכשראה דהיינו יזל וובין"אכינרא
 מיכן מאבא הי' ושכבר הרעהאליו

 צוארו סביב ההבל ולהרקלמהיה
 יול וכמו"כ שרהו לו למ:ורההרצה
 צליבה ככי"כ נכלל והליה צליבהדבכיל
 שרים טהכתוב הב"ה וכמ"שבידים
 נתלו.בידם

 ר' בפנהדרי! ממ"ש הנ'ח-מיש
 ואה'נ אותו לין ת אומר .הייתימ"ו

 עושה', שהמלכוה כררך אותוממיתין
 עושה שהמלכית נדרך דמ"ש י"ללכאו'
 להמיתה קידמת התליה שמעשההייני

 המפתיבבת ההניקה ע'י אח'כהמסתוכבת
 -,ע, התליה.ע'י

 הרמב'ט מ-ש הביא שםוהב"ח
 אע"פ בו אוכל והעוף צליב.ראוהו

 מעיך אינו חצים בו ירו אושדקרוהו
 הדמב-ם מפרש לא ימש"ה שמהןעליו

 -*או וכדפיש"י קאסר או אודהמשנה
 רורסחו חיה או הצליבה עלצליב

 דסתנ" דהצליבה דכיון בו",ואיכלת
 לאשמיעי' הוצרך לא ביר'ו אלאאיננה
 רלאו פירש ודמש"ה עליו מעידיןראין
 ולכאו' קאמר, דהדא אלא קאסר איאו

 *ראוהו שכהב דהמור י"ל הב"חעפמ*ש
 אוכלת יטחיה או פצעים מלא אוצלוב
 הוצרן ורמש'ה בצוארו בצלוב מייריבו"

 והרמב*ם עליו, מ;ידין דאיןלהשפיענו
 רנם י'ל ואולי ביריו כשצלוכמיירי
 הוראה על בוה לכמיך שאין שכתנרם':
 וכמ*ש דיריה בעובדא דיקא היינוהב"ח
 בו שראו אחד על ,היהד הט.'בלשוו
 -כהכ .י.'ז תיכף סשם והלכוהתליה

 *1א



יבי.-.
 בנמ' שהצליבה מטעם להתיר ז*ץסיח
 הוא זה יבנירון בצואר"ן היתהלא

 הוראת  על  והב"ש והח"מ המ*זשחילק
 הרמב'ם  בלסון מ"ש בענין משא"בהב"ה
 בו אוכל וה;(ף צל:ב  *ר"והואזש"פ
 היכהית צירוף שיש שדקרוהו'אע'פ
 משמע לא רלכאיי והנם שמה,ובות
 רבריו בסיף מכ,ש מ'ם הה"מ, בלשון3ן

 וט2רש הב"ה היקל למה ידעתי*ולא
 בעיב;-א דרוקא טשמע ביריי",עליב

 בלשין משמע ובן עליי, הולקוהב'ח
 י"ל כי עלע ה:יק .ובה"מ שבתבהב*ש
 עליו ח:לק במ4ז וכן י:פל דחבלדנחהך
 רא.הא כווהיה לא בירושלמי משמ2ובן
 ורפאהי* עליי עברה מטריניהא שמאשם

 מרקאמר לכז:,' ופדאהי(, א.ת"3ביריש'
 טמרוניהא רשמא השש רוקאגירושלמי

 כלשון קאמי ולא ופר4:הי, עליועברה
 ופראוהו, אבשים עברו רשמאהכולל
 רבאנשים משום לזה להיש ראיןעכצ"ל
 ראם"ד קילא 0ברה צירוף איבאועלמא
 הצלה רענין מפירמם, הרבר הי'שניצל
 לי' אית וקלא פרמום נתלה שבבראחר
 בצורבא רל"מ )והא רעלמא באינשינם

 אית קלא סליק ראי הסברא צ"רוףסיבק
 כם"ח( וביב'א סנ'ו באמ"ש ביאיתילף.
 ממרוניתא רשמא התשש רוקא 3קט ה?ש
 ופיאהו בי עיניה נהנה ורשמאט'

 ל'ש ההשש )וזה בביהה אותווהסהירה

 הנם והנה ופצוע(, חבוי כשהוא?.?,
 שלא היכא רשאני רי*ל במק'א*ביארהי

 על המוכ*חים הענינים צירוף כאחתנ*או
 משמעות ליכא אכתי הבעל,מיתת

 אובלת שהחיה טה צירוף כשיש נמ*ליי. מעירין אין רכמו*כ לומרסהירושלמי

ב~
 וברוסה,

 ממה קצת הם האלההרבריפ
 ונחמידות בהירה הט2ורס2 להרב*השנתי
 שליט"א ווייסב-ייט יעקנ ד' כו'א"ק

 סמ:י שררש מה על קיאשכיקננאבד"ק
 אהר, א' ומיום הז*מ ד' מיום"סכתביו

 בעיף הצליכים נשי ע*ר היע"זרשנה
 עש*ק ו' ב.ום הויע'ר שבה פוףי!שנוב

ה.=דן3י
 נק-ם נפשות רוצהי ע"י ריה,קורם

 אנש:ם על שיא עלילה משפטבמכוה
 מררכי ר' זצ"ל שלמה הטדה הנאיןול נברי הנ' הרב הי' שביניהםצריקיס,
 אבר"ק הי"ך זלה"ה מענדלזאהןאלי'

 פישל אייזיק ר' ממעה"מ והרכקרא:י:יק
 ובשעת הי"ר ובנו כנאביק הערשור'
 ניוק לא ונם בשקים מכופים היוהלי'
 אחר ונוי שם. לעמור ליהיריםרשית
 ההפלל זלהיה הרב כי שיאההגיר
 כשניחן הדשים כמה ואהר ממש,מקירם
 הכירו ישראל בקבר לקברםרשית
 נ*כ והי' ובמלבישיהם בכב"2אוהם
 משה ע"ר וכמ.*כ 2יכאית, ההעו
 הי"רע אלבעצין ב.ער שברצח ;קר::

 מותרות הנ'ל הנש'ם ד'ה שע"פוה:ב;;.
להינשא.
 אברךק הרב שאלת ע"רה(

 העבונה הג:(ה עזר המ:כ'ז נ'יוואכל::וו.ץ
 שאתי שליאם בינם משה אשהפינא
 טת הנ*ל שאהיו העיד ומשיןבעלה
 שיגמך איוש ושכי אבילות דיןונהנ
 הנ*[ך שמשון שמה קול יצא ועתהקריש
 ומבואר להלוץ שראוי ממנו קמן אחויש

 .48 כעון שנשאל פק"י י'ז סי'בח*מ

 זצקל העשל ר' ולובלין הרב הנאוןמן
 סקי"ר ובב"ש לחומרא.והשיב

 י*ל האנשים ערות רלענין משוםבזה נסר*פ*
 לא ננעה חשש ראיכא היכאדרוקא
 דעי רשאני להומיף יש ולןנ*דיעיר.
 נאמנן הכל ותני רסהם נשיםחמש

 ל2גין משא"כ בי' מהמותה חיץלהעידה
 שאץ המשנה בישון דמפורש היכמעדוה
 אשוצ, ש'יבם אחי מת לומר נאמןהאיש
 רמונח קנ"ח ר"ס השו*ע בלשון הואובן

 3ונפ שהוא (כום לעב'ן רררקאמהלשון'ן
 ?החוא חליצה)הנם לענין טשא*כברבר
 קסא ס" 3ם"ש בנכסים י הלקניפל
 היניר לא : י סי ע בוו ו משו:זולי
 ש ומ מעיד. ה*בס אין דככו"כהדק
 דבנשעש משום ה'ינו יבמה באם ז סיהפור
 ס"ש ורדו/קא הב'ש כמ*ש בפ.הששו
 יעסי,ש פ(יג.. דלן: אמרי העיך לאבלשין

""



ארבר10
 אליהו דבד ובס2רי פ*ו השי,הפיע*א
 הק"נ. מוש בענין0פ'ז

 צירוף יטוב3'ד
 סה~

 עברו שכבר
 מבעלה נשמע שלא שנים מאדבעהעהר

 אומרנא יט זה שמצר זכרו ואברעשהכח
 ובספרי נ' ס"ק ב"ט וע' טמתפוכית
 ענין ה"א הרשב*ץ ממ'ש ס"ח פי'דב"א

 הצ"?, מ'ש כנדר שייף לא ואוכפז
 באשה אהד .עד רנאמ:וה רכיון פ"ההשו'
 לקיושין רבנן דאפקעינהו משים רקהוי

 לייבם שנהנו הש"ם רבזמן כיוןממילא
 ממילא היבם בעדות לקדושין הפקיעולא
 ההורה, רין מצך האיסור נשאר עתהגם
 שמת דמיכה אומדנא כשיש זה טייףולא
 סוק פ"ה וע' וזורה, מאיסור יצתהשכבר
 לענין בזה טנמהפק המל"מ בשםכ*ר
 היבם עדות לענין ואוכ נשים, חמשעדות

 איט ששבר כ:ה עריפוה קיה נ"בייש כה"ג, להקל מקום יש כפי. רקיישטעבאר
 רלא מ'א ד' כב'ב מ*ש כעין קריששיגיר
 מעשה שעשה מה וכן בכדי זו1ישדי

 כנימין ההום' שכ' והגם אבילות,הנהנה
 דיבורא טע*י רהיכא ריבורא ר*ה מ*וד*

 מעשה לשוק ניסת טעי.1 הרברנגמר
 עד.פות י*ל אכה- לי'. חשיבגמור
 לענ"ר מסכים הנני זה ומצדקצת.
 כשיהירו הענון מכביי הנ"ל האשהלהתיר
 לה ויחלוץ שלשה של בב'דאותה
 שנה למב"י י"ט אייר ר' ה' יוםיבמה.
 לובלין, פההר"פ

 בבאה*ם הביא כבד השאלה ע'דו(
 רהזכרה שמואל מש2מי בשם ס"אמ*ק
 אביו ישם שמו שיזכיר מביי עידושם
 ' מהזכרהעריף

 אביו ושם שמו
 בבזאור ועי"ש עירו שם שיזבירסבלי
 ועם"ש בהוספתא, מם"ש עאו ס"קהנר"א
 עיר על בונהי דבןדאי נ"ח ס"קהב"ש

 הער כוונה הי' בידאי כ וא'הממוכה
 עור על בבוסק שה:יר אירהשבר

 המעלניק על ולא הסמוכה,חמעלניק
 רבמקום רקיי"ל וביון אחרהןשבמרינה

 הזכרה דסני ה"ה עירו, שם שיזכיו-נמעי' רלא להקל יש יהוכחות א!מר:והשיש

 .הלכה

 ושפ שמי הזכרת גלא גם עייושם
 וה זכרו שנאבד למה נוסף ובנ"דאביו,
 ע'4 והוכחה אומרנא ג"ב יש שניםכמה
 פה כבד הי' שהנפמר הער שאמרמה
 ששבב שירע מה וכן ירוק.וזקנו

 במהינת הסיפום חולי שלבשפימאל
 וכאו נמצא כאן אמרי' ורממילאמיראל,

 אינש ראימא מרקאמר כת"ר ומ"שהי'.
 ס"ק הב'ש עס"ש לאצולי, אהיאהרינא
 בפיש'י )וכסבזאר הרמ"ה ממ"שק"מ
 דירא פ.פהא וזול מהרש"ל( נירסתלפום
 וא"כ ?"ש. להצילו הבא אחרמאיש
 שיש כיו: וכ'ה ב'3 סברת שםל"ש

 וגם להצילו, אהר איש שבאהוכחה
 ל כאן. הי' האישאותו

 לסתור צ"א ס"ק הב"שועם'ש
 ליישב מקום יש ולענ"ד הב"ח,רברי
 כשנפל ל'ב סע.' מ"ט רשאני הב"היברי
 אחד דגל והעלו מצורה יהשליכולים

 שכיחא דלא רכיון כו', ולמעלהמארכובה
 הרגל יוחהך לא ונה'נ כווריאכילת עזי נם רהא הים בהזר הרגלשיוחהך
 כנצ והשלם הגוף עצם.ת כלוישארו
 שנחהה לומר סברה א.י וכמו"כשהוא.
 המצודדע העלאה בשעת והמרגישין שהי משום בכח. המצורה העלאתמצר
 שהעלו השו"ע בלשון נזכר לא האונם

 נםצז4 שמאיליו ימשמע בכחהמצורה
 איך (א"כ שפיסי, בהמצירההרנל

 הוא שהוא ל~מר היכהה הרנלממציאה
 דבלשון ובפרט' בים עהה שנפלממי
 ששלשלוהר באהד. בעסיא מעשההש"ס
 מש"ע רגלו, אלא בירם עלהה ולאלים

 רשכימ ארירים במים לשוטהיודע אמוראי בר הי' לים ששלשלוהוסאוהי
 מ'ש ליישב יש שפיר ועכ*פשינצל,
 להלות יש עצמות דכשנמצאוהב*ת

 שם נמצא אם משם לצאת ויכול.לאש כשותי וכמו"כ בשרו אילושההיוה
 .עצמזה(

 שופפע הים שנלי כיון וכלא"ה.
 דאדרבז; וכ"ה כ'נ לומר ליש הנטבעיןאת
 המביעהנ במקום ש.מצא שכיחלא

 ת"ה ישבי. נעיברא כסו'כומש'ה
שהינ



ירבך
 נ"נ ל*ש כו'. יומי אבא עם באיןשהיו
 במקיס נמצאון הי' אילו אפילווכ'ה

 ורנלת דכרמי בעוברא ומכ*שהמביעה.
 המבי?ה. ממקום רהוק במקוםראסקוה

 נברא רההוא בעובדא דקאמרוהא
 למימר ר"ת סבר בו' שימשסיראפקיר
 אזלו הנך אמרי' ולא ת"ה ב'היינו

 דכיון י"5 כו'. נינהו אהריני והניל;למא
 והני שקלהינהו רידך ברי מועןשזה

 להפנות הסוהרים ררך וגם נינהואהריני
 בביצה מ"ש כעין רהוי אהרים,ולהבניס

 לרדוה ועש'ין הואיל נו,ייה נבי'ג
 להוכית מבר ור"ת וכ"ה כ"נ לומרל'ש

 וכ"ה כ"נ ל"ש דנ"כ ת"ה דב'מעובדא
 רבלא דכיון כו' אזדו הנךרל*א

 אזרי דהנך אמרי' הוה לאפענותיהם
 המפקיר בחז:ת היא ממילא יבו'.

 לפטור הנפקד ייכל ולא היפה(~ישבע
 חזקה. במענהעצמו

 רבי על דפלינ רשב"ג נםולכאו'
 דל"א קנר בה שנאבר בשרהופ"ל
 היינו שנמצא, קבר הוא שאברלקבר
 וכמ"ש בדיקה ע"י לברר ראפשרמשים
 דאפשר מה רכל כן5ה". השדה כל~ר*בדק
 כ.רח ע'י שהוא הגם .מבררינןלברר
 וע' ס"ס. נבי רקיי"ל וכעיןטיובה
 ובבכירוה ס'א. ד' ובנרה ל'ו- -ר'שבת
 ומצא, כשברק ד"ה פרשקי כ"הד'

 שנמצא זה שמא תייש ות*ק מום,הבעל
 צריכים האהרים וכל הוא אחרבע"מ
 סני דבבקיר יבוקר מ2ר יוסי ור'בריקה
 מפירש הרי עכ"ל. כרבי ור'י כרשב"נת"ק
 בריקה שצריך רק הוי לה"קראפי'

 שאין אוהן יהברר בודאי יפהובשיבדוק
 לענין רק הפלינתא הוי וא"כ טיםבהם
 בפפחים מ*ש וכן יפה, יפה הבדיקהצורך
 נ"ל הוי ואשכח יכרק על נביר4--י'

 הבדיקה. וצורך חיוב לענין רקהפלונתא
 דהבי דחיישי' ף ר' בביצה דקאמרוהא
 רשיל"מ ענ'ן הוי כו'. לעלמאאזיו
 קודם נם הא יבלא"ה יו*מ.לאהר
 כבר כוי ניזלות דשאני הש"םדקאמר
 רניירי. בע'ח דשאבי הא ארעהיהאסיק

 הב"" טאתים ומצא מנה דכשהניהוהא
 ולונ רהואיל פרש"י נבר הוליןהכל
 שאין כו' יהקל תולין שהניח כמומצא
 מעשר ימעוה ה-לין מעות מניהאדם
 מנה ימצא מאהים הניח ונביביהר,
 לירישלים העלוהו ולא דהואילפרש"י
 והניתם נמל ושניהם זמ"ז הפרייןלא

 כו'.במק"א
 דיצחקר"נ, ב:וביא רקאמרוחא

 ניפא דההוא לה א:יגא מנא אבייאמר
 קלוניא כצד וכהיב בנהרדעאראשהכח

 פמרית נהרדעא' אנררולנאי אנאמהא
 נהרדעא היבדק ליה ישלת כי'והרכיה
 כל יברק איהא אם אמר ורבאכילה
 קאמר ולא כי'. ליה מיב:יהעילם
 בלתי רבר הוא העולם כלרבריקה
 משום הוא החשש דכל דכוון י'לאפשר.

 ממק!מוה נהרד?א בארץ מצייותששי,רוה
 בבך.קה אפשר הרמב"ן. וכמ"שרהוקים
 ל2~ם שבאין המקומות בכל ולחקורלדרוש
 טרחש בזה ש.ש רק מ2הרדעאשיירוה
 כולה נהררעא בריקה וכמי"כטרובה
 רנהררעא קבא דסני היכי כלרהיינו
 וע' נ*ד, ד' כהובוי )וע' הימב"ןובמ"ש
 הוי קלניא( מקים מ"ה ד'סוכה
 מירח.ענין

 לפרש פקום הי' נמו*כולכאו'
 ינחק לתיי חייע:י' ראמר אביידאפי'
 לבאר שאפשה דבר שהזא מש-מהיינו
 ומכתבים ויסקי ע*י ודר,שה הקירהע'י
 ממ"ש אך מ' מנהות ע' הנילה.לבני

 דבעוברא נ' אוה דניטין פ-3הרא"ש
 יצחק לתרי הייש" דאי ר"נדיצהק
 אלפם רב פסק ימיה כל להה?נןצריכה
 שלא דאפשר מבואר ?"שלקילא

 רחיישי'.ן לאביי ס"ל ודמ"מהדבר יהברי

 יהבור שלא לומר יהכן דלאוהנם
 קאזיל ביבי ררב ב"א ר"נ יצהק ענראם

 הרא*ש בה' לפם"וש דנםמקורמבא,
 2ום) ורק מפש ר*ג היץ שלא נ*אכלל

 לומר יתכן ביבי דרבאהתיה ני מצוין איש הי' אכהי ומשפחהכינוי
 ר'ג. יצתק הוא שהוא ידוע- הי'לא יבאספממ~

1ך88



הלכהרבי2נ
 מסירטבא אתי שה-כו האנש'םורנם

 החזיק שהואוהק -יהי. כ - ל"לאשפמיא
 שיש וכיוןכי, ר"נ יצחק בשםעצמו
 להוש יש .הת3א-ות כביר עניןבזה

 וא2" לההפאר כדי כן עצכ!שההזיק
 בירור בזה אין ייב ל כ; עצ:והה,יק
 דהא ביבי דרב ב'א ר'ג יצהק-2הוא
 ':דהזיק רכל ק:'1 ד' בב*בדקאמר
 31.רש לי הישש,ן אין יום ל' בעירשמו

 שמו מחליף ה.' לא כך רכלרשכ*מ
 רקאסר ע"ש דדבר יירע פן סרובהש2ן
 מא. אתהזקלא

 לי' רק-ו עביי אמ-
 שההזיק מה מה3י מ:מא רפהאי י"לועני
 יורע פן רמ'רהק מש:מ יום ל'שמו
 שיקי"זה. כה ;וי כן ש:י שא'ןהרבר
 ויא זייפי את כרנע וישכהפהאום
 זביר רב ונם לי, שברה השם עלילנה
 ברמאוהיה רימאה וקאמר אביי עלדפליג
 יום ל' מרובה רבזמן שמורה "ל"היר
 הקריאה בשם להזהר יכיל הי'לא
 אביו שם להחזיק יוכל כמי*כואילי
 ושנעצם ועולה, לס"ת אותי שקוריןטיון

  יוף כ'כ  השש אין אביו שםקףיאת
 קריאה הוי דלא הגם  ורמםילאארמאות
 שמחזיק מה מהבי שש .כקריאתחמידית
 שם לענין רוקא שייך וה ועכ*פ8?מו.

 שהוא שאמר מה לענין ולאהקריאה
 דאפשר ביבי, דרב ב'א ר*ניצחק
 שנם נמ"י וע' להתפאר כרי כן,טאמר
 וא"כ הכירוהו לא עמו שהלכוהאנשום

 כרבריו הי' ראילו נ"כ ריעותאאן'
 והנה לכל. ירוע הף ר"נ יצהק?~שיא
 כ2 עצמי שהחזיק יפרש משמעלא

 בשעת משמה ארם ואין מיההבשעת
 ובפרמ קע"ה ר' בב"ב כדקאמרסיתה
 שתנשא מכשול להביא יוכל משקישאם
 כן אומר הי' דאילו רז"א. לשלק,א*א

 מקום נ"כ מיריע הף סיתהגשעה
 וכרוכיע אשתו ושם בתמיריותדירוש.
 וא"כ ברבר, ספק שיס עוך הי%א

 שרשא נהברר לא וא"כ כמ*שענצ'ל
 הש'ס קאמי מש"ה ואולי ר"נ. .יצחס?:י'

 גלשון ולא יצחק להרי היישז.בלשון

 וב5"דן כו'. ר"נ יצחק לתריחיישל
 לפ ואמר אחר בא *ע ושהרמב'ם
 'למקום כשתלך אכשים או ב-ראמרו
 מ.כאל בן יצהק שמת להם אמורפלוני
 הידוע פלובי יורעין ואנו הואילכו'
 שמא וא*א מיהרת  אשתי הרי ,הבשם
 כרע שמת הוא אחר מיכאל בןיצהק
 ר,ץנ ריצחק מעיבדא זה שלמרווכיין

 לרינטא רנקט י"י )וקצה כמ'שעיצ"ל
 שלא אפשר הי' וממילא3.כ( מציי הי' שלא שם מיכאל בןהשם

 יבעף מ.כה וא"כ ושתהעגן.הדבר יהברי
 :ינת הרא דיעה לפום י'לואכה. שההענ.. לצ:ין רחיישי' לאביירי'ל

 שם הער הז:יי -" דאפ.שבשו*ע
 יעלה שאיך הה"מ שהסה ומהעירו,
 ולא מת פב"פ שבשיאמי הרעהעל

  שיודעת שאשה וע'ד פרינה שםהזכיר
 כמ"ש י*ל והנשא. תלך כך בעלהששם
 לשלית ב::אמדו דשאבי כ'ג ס"קהמוו

 מוה הנראה כו' פלוני למקוםכשתלך
 לאותר . מדשלחי פלוני ממקוםשהוא
 מוברת השני' שהדיעה וי"ל ע*ש.מקום
 בקביעחן רירתו שה" מוכח לאדנה*נ
 עכצ*ל ר'נ ריצחק מעוברא זהשימר הראשונה ריעה לפים וא"כ טקום.מאותו ב* מיכאל בן שיצחק ורק פלוניבמקים
 בקירטבא שרר נתברר לא ההםדנם
 לאספסש מקירמבא קאזיל רהוהרק

 אירוש עובר וה" ממקימו שבדרורכיון
 וענר חחד ממקום שהי י*לכמו"כ
 קורטכא.ררך

 במלחמות הימב"ן לשיטת גםוהגה
 ויס*ל בקורמבא דר שהי' ירועשהי'
 יףל אכתי וכ"ה כ*נ דל"אלאכח
 טסקוסו נןר הא.ש שזה רכיון רם*לרהיינו
 ממילא לאספמיא מקורמבאוקאזיל
 אושך ממקום שנרר לחוש ישכמו*כ
 ו' ר' גימין ווע' לאספמיא קורטבאררך
 לומר ' מ)ה הוכחה ואין י'ב( ר'נויר

 היני וב'ה רנן3 הרין על חולקשאביי
 ולהחסיר כף, כה שאכד שרה דונמתדהני
 בבריק-. לברר רא"א היכינם

וואה



דבי

 לכאו' מ'קשה אביי הוכחהוהנה
 כו' נהררעא היבדק מ'ש שאנייהא

 דקאכו4 הא ובשלמא בבדיקהיאפשר

 מיבעי העולם כל יברק איהא אםרבא
 מי' יו*ר הנודב"ק עפם*ש יל'פ"יה
 יהברר לא הבירור אהר שנם רהיכאגץ
 י"ל ה"ג לברר. איצ אהר ספקוק

 נהרדעא ע:בבדיקת רכי:ן רבאדקאמר
 א"צ ממילא לנמרי יתברר לאלחיד
 דאבוה כבודו מש.ם ורק כלללבדוק
 אביי הוכחת מו"'כ כו'.דשמיאל
 בדיקת ע"י דנם יציל לכאו'סוקשה
 יהברר אם והה;נן אפ:ך כולהנהררעא
 ושלא אנררולנאי ששמו אחר עורשיש
 האשה של הוא הנט אם לההכרר'וכל

 אשת של או לפ:ינו והיבעתזהעומדה
 הבזש וכ"כ הרא'ש .ם"ש אח-.אנררולנאי
 נט לבהיב ראפשר משים רקשהחמירו

 שמא לחוש ההמירו זה שסצד היינואחר
 כשנהברר משא"כ אהר אנררולנאייש
 )ימש"ה כשמי ששמי ,ו- שישכבר
 ושאין כרפרש"י הובעהו כשהאשהאפי'
 אהר(. נם להשיגביו,ד1

 מהנהו רבא רמייהי  האוהנה

 והא ובר  בבוהווי רנפקי שסראהרי
 שכיחימובא: כמחוזא כו' נאני ברמבי;.
 ע'י הדבר כשיתבדר רנם יל"שלנאו'
 שיש ממה מוכיח מ"מ וחקירה.רדישה

 ממשעביי, לגבות שמר הורתלהשטרות
 מוביה אינו בעצמו שהשטרה-אם"ר
 לא ממילא ורדישה. חקירה כצרודק
 מצר רק רהוי שטר הורת רין להםהי'
 מה )כעין מהוכו. וטוכה שמפידשמה

 וקיי*ל ר( אות לעילשביארתי
 מקום באוהו שנמצא ובנ"דדנפיל", ריעוהא נ*ב יש )ובנט ול'חברבא
 כמ"ש חשש שום ראין פשימאממש
 בכ'ב הנמ"י ממ"ש י*א מי' דב"אבמפדי

 שדרר ילפי הרמב"ן בשם ב"גר'
 ומם"ש ממש במקוטי הו"ל בו'צ;נננים
 וממ'ש אסיק הד"ה רצ"הגשלין
 מק'ב סרנ*ט ובמם"ע י"ג ר'במעילה
 9"ט, ס"ק ב"ש וצ' רם"ב סי'ווננה*ם

 3י-ז.היבה
 מיכחוה  אומר:ות שיש מהובצירוף
 3היתי" חענ"ר מסכים הגני ב;להשמת
 בשיחיו:ן חס:ל:'ק מע.רו נעכאהאשה
 כד'ה. יבמהלה

  בההיא ט;נה'ה שהקשה ומהז(
 דהשולת מהא דפריך 3-ה ד'ריימא
 שהיא בהזקת מקריבו במרה"יחטאהז
 פרם. איש למית; דריקא י"ל רהן:קיים
 מן אחד שמת חשש לע:ין כ:;:"כל"ה

 לצורך בשופי מעות ימ:הנ.הב:לים
 חילוו יש ביראי המאת. קרכןהקרבה

 ריחיר נפ.?ה רעואבי דא ווכ?יןבזה
 הור*ה ::פמ"ש רק,ירי"ל דרבימ(,מ:2ילה
 לאק*ובי לישתרו ושע,א שעהא דכלאלא
 כאוי4, הקיבת רבש?ה כימאדה"3
 שהוא בחוקת הק-בן בעל א:קיבפ"ע
 ממא א' שבילין ש:י רנכי הגםקיים
 לימאול רבשבא יוכי ר' קאכר מהורוא'
 )פסחיס אהה לבבת רמי הבירו וע5עליו
 להקריב שמהירין רבמה וזל מ"מ י'(די

 לא לשופר מעות הנו ע הקנשיםקרבניה
 ספו מקום שיש ובפיט לבב"א.רמי
 מהבעלים- אחד אף מה לא רשמאקצה

 שעיר דמי רמי ו' ד' בהוייוהוכמ'ש
 זינמ בו', בצבור מייהו לא רלמאר"ח
 ועמ*ש מצוה(. צורך דהוי הכאשאני

 שם דיומא בההיא נ"ז מ" אמ"שבמפרי
 היינו משילין פ' ה,רוש' לשימת)ורנם
 מ"ז ד' עירובין וע' שביתה קניןבענין
 שמהו לההשש וכאן הפקרבחפצי
 ענין ורק בעלים כמון הוי לאבעליה
 ממבע* השיבות רק ויש ואיסור.פסול

 מקידם. הוכר לאוהאיסור
 ר"פ דמוקי דלפים כה"רומ*ש

 בחטה"ע כו' ממדה"י הטאהו רשולהההיא
 זבוחה אינה חוקת הנמלק להעיף ישהא

 מה*ת' אשל'ע למ"ד בזה הפמ"נ)עמ"ש

 לכאו' אתד(, הך*ת ל"נ ר' תוליןוע'
 על באה שחטה"ע דגזח"כ דכיוןי'ל

 א'1 חזקת שמצד אמרי' ורלאהספק
 כששולה ה"ה רוה הפילה הוליןית91ה
 דהשלימ ומשים הממקנא לפוםחמאהו
 השש. מחיובם, הבצ?ים אה פיסרב"כ

ש ב



1דבףשו

 כצצךן להביא יבולין יאין אמסים3שהם
 ש"נ )ע' רכב.ד כמאן הוי ל"אינכא
 סר'א להס4ר ורוקא כ'א( סי'71'מ
 הבעלים להבאה שליה הבאה בין'להלק
 עדיפות יש ונם הו(יס'. וכמ"שבעצ2;
 רבר ל:ל ,ו; דאיהזק ק':ם שהואהוקון
 הגם ,נוה לענין וכנין ודאיבהוךת
 וכמ"ש מ5ק ההראה הוי לאדבלא"ה
 ל"נ. ר' יבגימין פ' ד' ביבמוהההום'
 הגה'ת להרב סהשבהי ממה הואכ"י
 שליס"א טילמאן יצהק אברהםו'

 מהודש מבהבי על חמעלניקהנאבד"ק
 תר"פ. שנתמבת

 רכ:יצא כ'; ס:יף יין בם'פןה(
 נ"י ואה- כהרנ או כה פליני אישקול

 בוהדת "שהו והכיריהו מהמצאוהו
 ל"א ה' הבורביק ו?מ"ש הכל.לדברי
 הב"י שהביא הנמיק"י מדברוזלכאו'
 בם2ק המקילין לדעה רק דהוימביאר

 ס'ק והב4ש המ'ו כם'ש עכצ*ל וא*ב2'4
 מצד מסברא. כן הכריע דהמחבר8*ד
 ונפ א*א. חוקת ודאתרע הקוליירוף
 ממ"ש פ"ח ש'נ שמעתתא בשבעם*ש
 דבשעה דהגם פלניא תד"ה דצ'ז"חולין
 דכבר ל*א מ'מ בעלה מת כברהזמת
 דלענ*ד והגם השני קדושי בשעתטת

 השקול כפפק דהוי אלא מוכה לאטהתם
 דהשתא להחזקה סוהנ"ה הקודסת3שההזקה

 קטייתא הזקה צידוף נ'כ איכאוהתם
 רמש.ה י"ל אכתי להשני, נהקדשהשלא

 שכבר דכיון ובפרם הקול צירוף הנינ
 עדיין הי' שאן נ"י קודם הקוליצא

 וטב"ע הכדה ע"י לההברראפשרוח
 שמוציא לפי ממש בהקול ישממילא
 שיודע מצד כדבריו אז מדקרקהקיל

 להתברר, עוסדשהדבר
 ליישב דב"א פרי ב עפם4שעוי"ל

 חזקוה הרי ראיכא רמשום הריב"שמ*ש
 של א"א וח;קה הבעל .של חייםהזקת
 וחמה הרוב אהר הולכין איןהאשה
 ה וחז דרובא יליף הש"2 דהא_"מך*ב
 איכא והתם אד.מה מפרה עדיףרובא
 וראוקי זבוחה אינה חזקה חזקותהרי

ייכה
 טימאה  כהוקה עליו שמדןגבך"

 דבשעת ההם דשאבי ;-י"לוביארהי
 הזקת ופקע הוכשרה ככר הפרהשחיכת
 לק איכא ה;אה ובשכת ;בוחהא'גה
 לפמ'ש י'ל וא"ב דגברא, ט:אח;קה

 על ימא ם נפשא נ"י .דבלביר:שלמי
 כיון לנויה הזרה דהיא כבראניפא
 זיוויהון ראשהני ליה חמיתדה,א
 במפרי ו:מ'ש ליה" : שבק ה,אדאפא
 והנם רש2חות; פ"ה כמ'ש ס"נא'פ

 קי*ר ר' בב": התוכ' פמ'שרמ'בח
 שיחייהו לו ברי הי' לא דאם א.ל,ר*ה
 מפק מטעם לטמאית מוה* הי'לא

 ,היוח, ח,קת לו א,ן שכבד משוםפק"3
 נן מת ש:בר שיך: משוםה,ינו

 כהן למ"ר דאפי' ,ע"מ )וע'הש.3מיה
 כו'( להיות כזפו  שהי' כיון בניסםאכור
 ס*ק הבקש עם*ש א'א הזקתולענין
 נפקע א"י שההוסו; יול וא"כ."א.

 מהירין דלפ:מים וב5-מ מקזרם.לפעמים
 הפקעת צירוף מצר להנשאאוהה

 פפלת דב"א בספרי )יעם"שקיושין,
 דוקע היינו דכ"ט בנררים רם*שדי'ל
 י'בבלי פקפה לא דקדה*נ דההמדומיא
 גרנע ' משא'כ להקרבה, .שראויכ"ז

 גימא אי עמשיש(-ונם למיהההסמוך
 חזקוןאזע ידבראהרע זב", הלויןדהחזקות
 אתרע דכנא*נעכצ"ל

 זקה.
 גהי י חיותו

 אחר שאח"כ סה מהני דמש*הי"ל
 ומע~ם והכירוהו מה טצאוהנ"י

 קולא 'צד יוהר ושיש מקידם נפקעובבר שהחזקו"
 הבעל מיהה על המיביחיםבשהענ'נים

 ההובחה שע". ומשים באחת נאולא
 משאוכ א"א, חוקה אתרע כברהקירמה
 חים המוכ הענינים כאהת שבאוהיכא

 א,א; חזקת כננדם שמי שעהושבאותה
 דהא דאם*ד ש*פ( )ם' הריב"שופם"ש

 השש רק הוי המנויד על מעידין ןדא
 מהני במשאל"ם רכשנמבע היל"לררב3ן
 רנלו אלא בידם עלהה שלא מהצירוף
 וי'ל ע*ש. לכההילה ע4עינשאלענין

 נה - ובמ אה-כ, נתהדש הרנלשהתיכה
 איכלה וההיה וצלוב מטיד ראוהו.דאפי'



דבר

 הטור, יכ-כ צלוב' .אי פרש'יבו'
 מגויד דאפי' )סל"א( בשי*עולפס"ש
 צ'ל בו, אובלה והי' צלובזהוא

 כאחת כשבאו לכההילהדהחמירו
 מנ'ו :,מ"ש ובספיי המוכיחיט,ה;נינים
 בר"י, בם2רו זצ"ל חה"נ מ'שהבאה.
 מצמדף לא בצו*מ דגם דמם,קבהא

 ליה, אית קלא סליק דא.הסברא
 רוב. ההרי כאחת באו שלאמשום
 הא שנההדש הוא ים,ם כמהולאחר
 שם )וביארהי ליה, אית קלא סליקדאי
 טפי(, השש יש אדרבה דבצי"מדי'ל
 קולא צד יוהר יש דאדרבה י'לולכאי'
 המוכיחים הענינים כאהת באי שלאהיכי
 עריפיה שיש וכמבואר הבעל, מיתהעל
 שיצא משעה א'א ה;קת ראהרעבמה
 מקודם קיל יצא כשלא דנם הנםהקול.
 שהכירוהו השהא א.א חזקה אתרעבודאי
 מטעם דהוי מפרשי רלז: )לפיםשמת.
 הקול(.צידוף

 לדין דרמי בבר"י הה"נומ'ש
 דספק דה-כא ט'( מעי' סק"י )יו'דס"ם

 נתודעו דלא אע"נ מקודם באראשון
 מ'ס, מהני לא אחת בבה רקהספיקוה
 חומרא משום נאסרה שכבר ניוןודה*נ

 אח'כ שנא מה ל*מ הידמשאל"ם
 לענ"ד, ליה, אית קלא מליק ראירובא
 שם התהיבה על הי' שכבי ההם,נאני
 לכהחילה, לערב אסור רהאאימיר,
 משא'כ התערובית, מעשה מחיסרועכ*פ
 הדנר עומד כבר ה"ריעה שבשעתהכא

 שאם הזמן בהמשך מאיליולהתברר
 שלא מ,ה יהבדר ממ3י, ישמעולא

 ההערובה שאין ההם שאני ונםציצל,
 רצז?רונת קורם ,מנם פכררשלאח"ב

 הומן שבהסשך הכא משאוכ מוהד.ה"
 הטביעה. בשעת ניצל שלא למקרעיתברר
 נאסרה והיא א"א. אז היהה לאושכבר
 מיתה יהכרר שלא כ"ז רקלהנשא
בעלה,

 קה"י פ' בשם קי"נ מ"ק בפ"תמ(
 רק מסהרי ילא בבירור כרירעידריקא
 ואזכ י, נ בספק מחמירין ישנאומד

 15 ח.הלכה

 דדוקא ד כ סעי' מ"ש יל*פבמו"כ
 רמייו-י קיימים ופ"פ וחוממובשפרוע;ו

 מה*צ, בשם קי"ב מ"ק פ"ת וע'בה'נ
 רקאמר רהא כ'ז ר' ב"ם רימב"אוע'

 דהאי פלניא דכשאמרו צ'ז ד'בח?לין
 קסל" לא נפש:: קטל סי' ודהאיפימנ,ה
 מכוונין אין רמהמא משום הייניליה
 כייד שהיא לפי ההורנ באדם כךכל

 דקטלי' כהא בוכח וא"כ ע"שלבוות
 אפ" כסימנין דעדיף בכב'ע הכדהעוי
 הרבה מי' ציןוף ע'י ראפי ]וע"שכה'נ
 בזה שנמצא משום שליח ליה ירעלא

 הכרת ע*י משא"כ איפיס מאלפיבאהך
 אים שא.ן ל"ח ד' כ:הררין :ע'טכ"ע.
 היינו נשא במד"ר ום"ש להב'רו.רומה
 דדבו אין הסוטה המשקה דהכהןמשם

 בצו'מ קם"ז ר' ב"ב וע' בנשיםלהסהכל
 אפוור הי' ומש*ה בהדיה ע"הרלשקול
 שהיתה המיסה אווה שישקהבמציאית
 בהבניהה קצה להרופיה

 ב"ת ד' בבבורוה דמציביוהנם
 לן הי' קביע זה דמים דמסהדייאע"נ
 דאק כיון ס"מ נשהנה ולאפחיים

 זדעי-
 שקדי סהרי מיתה לאהרשמשכעה
 שאומרין במה שמשקריןדיל*פ .נוי 0י' דב"א במפדי )וביארהינינוצ.

 שהדבר.

 בדדמי(, רק כן אימרין ובאמת אצלםברור
 מה שע*י י"ל נ"י פפק דהויהכא

 מר,ברר בבידור איהו שמביריןשמעידין
 לפי וגם נ'י הוך שהו.; עדיהםעוי
 כשהוא דאפי. בפ"ה שהובא קה"עדעה
 שטעידין מה מהני ימים נן אחרודאי

 לאמר דל"ש הכא רשאני 1"לבבירור
 להנירו אפשר שא. לרז"ל להודקים
 וכשרון בהכתת הלויה ההכרהדהא
 האדם ותואר בהבניה וכסי*כהמכיי
 ומיוחד סצוין דכשדצא עליושמעידין
 אפשר פניו וקלסהר והוארו .בהבניהו
 ענין זה )ואין במב"ע להכירהוייתר
 שאים טעמ דכל בהה"ב הרייב'אלם"ש
 דלא ורם"ל פו' הטועמים לכלנרנש
 היהר ענין שאני ונם כה'נ(, תירהאמרה
 ערות בתורה הוי. ילא הבפורשררטת

ג
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 ענין רק והיי נשתנה שלא שאימריןסה

 לן דקים כיין ומש-ה מ'להא ונילויבירור
 ממש, ברכר'הם א.ן לאה-מוטמשה:ה
 ע"א רבאמבוה צ*ח סי' ההו"דועמיש
 וא'צ עדית הייה מצד הוי לאבאיכורין
 ג.לוי ררך -ק דהוי מע:'ם בכ"ד"נדה
 אשה עד.ה ל::ין משא"כ ב;ים",מלהא
 אהר ער :רית א5" :יית בתירהרהוי
 הוי באשה ע"א ד:אם:יה להפיברין4אפי'
 ש-אמעו דהנם בחי"ר וע'ש מדרבנן.וק

 משים לב"ד ה'ין כשךניד אפי'להער
 בנמר ב*ר שיןא היק:ו מ-מעינונא
 צ"ד ד' יע' 1 ר"י' ב;ין שיהאההנדה

 ועמ*ש ה:::!, ניכה אם עדיםדבשהוזמו

 הורה גליו רכ:יט א' מי' דב-אבספרי

 ממון ריוה בסביל לשקר חש'ר איןטי
 להיש שיט הה2 שא:י וגםומש-ש,
 שקף. עדי שכי הבכור בעלודלמא
 אשה בעדות מ?ןא"כ ל-ה, ד'פע*ש
 ומנמבא דייקא בם'פה הומף שישרמצד
 שכרהו. שהאשה חשש~*ש

 קידם נולר דלא כ' ד' בר-הומיש
 וע*ש סהדי לאכהושי כו' צ.רועויצות
 היאך הן שקר עדי דקאמר כ"הו'

 כרימה ולמחר שילדה האשה עלסעידין
 דבר שהזא משים דהיינו י-ל שעיה,בק

 עמוד על וזאומר וכעין אדם לכלהנדאה
 דמסכחה )הנם ,הב של שהוא אבןשל

 החולץ פ' ירוש' ע' השני הולדומשתהי
 הו הראסין הילר שילדה לאהר41כתי
 מש"ה ואולי שיניה[, בין כרימה*ין

 "היאך משל בדרך ולומר להאריךהוצרכו
 לומר דהיינו כו' האשק" עלננעידין
 רק לא אדם לכל הנראה דברשהוא
 רז"ל. קבלתושצר

 פ"ב הרמב"ם לפמ*ש י*יובלא"ה
 בעדות מרקדקין שאין הורה רריןמקדה"ח
 עדים ;"פ ההדש את קדשו שאפי'סהודש
 מקידש ה'ז זו בעדות ווממין1נמצאו
 כו' שוננין ואפי' אתם מ"ש דלכאו')הנם
 הם'א עמ"ש ונם ריענד לענין דוקאב~יט
 על נם או הב"ד על קאי אי כ"בר'=

 חיהז כ"כ להם אין דממילאהעדים(
 ת. הושב*א מ-ש ממש-וכיו"בעדוה
 שעבר אב- יתרת ברמה ב;נין"צ-ה
 הנדת הוי לא נסכ חדש י"ב;ליה

 מ"-פ ע"ש וגם עדיה. בהירההם:ידים
  שמא או שבהת שמא  וו"להרשביא
 נתהלפה שמא אי בזמן זמן יך3.;הנף
 לה;.ר שא"א באהרת וו בהמהלך

 יב"71 כל ;יניו בין וו ברכהשתרא
 משהנין דרוב ק-כ ד' הישב"אובלשון
 משתבין. שאין מי2.ם יש וא"כ ני'לאהר
 המיעופ מן שהיא מבררה נמירהיהכרה

 כה"ר מ"ש הנה דענונה. ע"ו-י(
 ס*ק בפ"ת וריבא נ*ה ה' ם ההממ"ט
 כיסופא מהמת דשמא ההשש דבעביןקייח
 למ דברי ה:מ:ים נשת:י ל:למאעיק
 4צ בא הי' איבריו כל נשברו אידאפ"
 להומיף יש ל::'ד יע"ו, ביהו לבנימידיע
 מ דהש בעובדא דרוקאדי*ל

 שמצד כו' ננגי בי נורא אתליהלולי דבשילהי

 ההנים בחופת שית א בעניני אןשעמקי
 האשו בקדימה לכבית לב על שמולא

 מומא ביה אתיליד וע'"1שחהלקחה
 ועמזש וחרפה. כיסופא ענין וההי'

 ימל. שכל וו"ל ב' אית כ"א כללהרא"ש

 הבישת לו כשמ;בירין מהביישהוא
 כ' ומדלא ע"ש, שעה באיהוש:תיייש

 מהבייש הוא פעמים דבלא*ה שהרא
 מופ בעל שנעשה מה ע"י אה'כנם

 ואנו ביסיפא, ע:ין רז"א עכצ"לוכה*נ
 למקים בברחו נם בזיון ענין הויהמים
 ואדרבה תמחה לא חרפתו הכירוהושלא
 מקודם אותו שהכירו במקום יוהר לוניח
 דשאנ3 ועכצ"ל בצ;רו. ישחהפו שםאשר

 במקום הי' דהכימיפא דהש"[עובדא
 ע*י המים הוידת מיבת וזוכריןשיודעין
 להנאונים ננו;ה שבהמדה והנם ננא.,ענין
 שמא דחיישי' מנואר כ"ו תשו'ז"ל
 אולי הבושה. מפני ונרח מום בונזלד
 הי?ו מום בו שנולד החשש ההםגם

 בתשר וממ'וש כיסופא עמן שישכאופן
 ל?נין דוקא דלאו מוכה שםהגאונים

חשש



7-בי
 צריך לעימא מביהו רערקחשש
 ה.כא דנם אלא כימיפא מ;םלומר
 שלא מה רלע3'ן בכיתו הי' לאשכבר
 אמקלא יותר מספיק לביהו ובאחור
 רשמא יק הוי החשש כל נ*כקלהן
 הב:שה מפבי וברה מים בוטלד

 ש..ך לא במלהמה בע"מהכשנעשה
 מה כבור נין ' (:ררבה שהואזה

 1.קבל ארצו. בהננת כשעכקשנפצע
 ןטרינה מאוצר והמ.כה פרסג*כ

 ואין ביוהר מצוי במלהמהוהפצועים
 ב:אי. של דברזה

 הב"ש מ"ש בע:ין כ"תומיש
 רהק דבמק.ם הב"ת בשםסקלזת
 דלכאו' המהירימ על יסמיך ישועיגין
 והמהמירין עיבין ענין הוי תמירהא

 אולי ל;:יר עינון. במקים גםמחמירין
 ד"ה קמ"ז ד' התוס' מ"ש כעיןילזפ

 ראיבא דחזי רמשום כו' שעהבאותה
 אוהה מאמינים היו 5א אם מפיעינינא
 רממה תרכזז( )שנת חרפי בימי?ביארהו
 נחש נשכי תמין לקצור בנ"א עשרהש"?כו

 לב"ד והודיעה אשהו ובאת ומתלאחד(סהם
 אחד בא לא בנ"א עשרה שהיוודהנם
 הודיעה אשהו ורק לב*ר להודיעמהם
 עינונא דאיבא לחכמים נהבררסוה
 ימשום אוהה מאמינים היו לא אםטפי
 ויה?ו אחרים ע"י הרבר יהבררשלא
 י'ל ועד"ז מהעגנות. הנשיםגל

 היכי עינון משום להקל יששביותר
 בלבד האשה לזו לא נונעשההיתר

 הדכרים בירור וכגון העגונות לרוברק
 בלא מפל"ת א'י והנדת ערכאיתע*י

 ומנים שבכמה וכהאג דבריםקישור

 הבעל מיהה יתודע שלא ושניחמצוי
 הרבר וא'כ וכדומה ערכאות ע'יאלא
 מסוג ענונוה ורבבות לאל"יטנע
 היכי ס'נ תשו' הגר.'א ועמ"שהזה,
 ורק בפ*ע בהמה בכל . הפ*משאין

 היכא הוה. מסונ בהמוה הרבהבצירוף
 את להמריף הכרח יהא נחמירשאם
 בזה. יעלפ"ד ביארהי ובמק"אגולן

 גב-

 ו?טהלמה

 דקצ.ף הירושלמי בשם ההוס'ועמ-ש
 קוררת שההמה לפי דשכ'האאינסא
 ולכאו4 הקציר בשעת ארם שלבראשו

 נתו4 ו ו:ש דקאמר הנבלי עלפלינ
 שכיהא רריהשא ר"מרי כרבנן)דאת-
 בוה ראמרי כהא דהיינו כ"מופ'

 דאף יל"פ ועפם"ש דוקא(יקצ.ר
 1; שמ?ד הירוש' קאמר נהששנש:ו דק:ימי הא על פלינ רלאכרנ.מא
 )ושהיו אדם של בראשה המהשקדרה
 אחרים אבשים באו לא בקצירה(טרודין
 דדוקא י'ל ודממילא לב"ר.להירי2
 משא'כ עיני; נין היה שה.הבמ;שה
 הנשים יתצננו לא קציר בשצהולא
 שיהברר מש:ם להם, נאמין שלאע."ז
 אחריםז עדים כ"י בעליהםמיהה
 להורות ב"ה שהזרו רהנם י"לואזכ
 יש אכתי פלונ דלא ומשיםכב"ש
 יתברר שלא דשכיח בענין להקליוהר
 רזה י*ל ואזכ אחר באופןמיהתו
 רלא ועינון רחק רב~קים הכ"חכונת
 לסמוך יש אחר באופן שיתכררשכיח
 שע"י בערן מואיכ הטהידיםעל

 נשים הרבה עיגון ינרומ לאההומרא
 אלד שבמדינות סרצזנ יו'ר מו'וומ'
 שכד בשתיית תלוי אדם שלדחייו
 בשעת ליי לממוך הה"ק הואכראי
 ד' בנימין ממזש דמייתי יהנםהרחק
 לטי רק שצה'ד הוי וההםים

 שנכתנ נט דמא וה לושאירע
 רלא מלתא הוי בלילה ונחתםביום

 י'ל אכתי ט' דנדה ההיא וכןוכיחא
 חשיב ה.גונות לרוב הדבידכשנונע

 ועיגון שעה"דמפי
 עפמוש הב"ח כוונת יל"פוכמו*כ

 וררופה ילדה רכשהיא סקל"אהת"מ
 ב"ם )וע' שעה"ד טפי תשיבלהנשא

 ררך כשהוא דמיירי וההם ל"חד'
 אלמנות ועינו שבהאכזרו מה בעדעונש
 לתקנחם( נ"כ לחוש לב"ר איןאולי

 בענין ס"ה ס'ס דב'א כספדיועמ*ש
 להתיר קיי תשו' ח'נ השבו'ימ*ש

כעיש



*יבי 'ין

 ולענ"ד לת"ר הצא פן להוש)כשיש
 וכעין נשכרת חומאה .ההא דא"כצ*פ
 כל יסהרו דא*כ כ"ו ד' בסומהס*ש

 מטעם מכשול חשש וכשיש כי'העקרוה
 להקל מקום יותר יש הדור צוהפר

 דכיון ט"ז ד' בביצה רקאמרוכעין
 ע"ש קלקולא היינו רבים בהדמקלקלי

 נמעלו ד"ה פרש"י צ"ו ר' ב"מוע'
 שעל כי' דור שבאוהי ישראל שלג'ד
 כו' מא; המתוקנים הקנת נוהנותידיהן

 הרבר חרשו לא שמעצמן רהנםהדי
 נתבטלה לא בשואזת שהיו דבמהרק

  מכשול, נצמח ושעי"ו הקורמתההקנה
 ב"ד דנימעלו . זה פצר הנם'קאמר
 והנה צי;, ת' מינץ מהר'ם ועמ"שכו'
 שהביא הב-ח לשין בזה יהיישבלא
 עדוה למציא שאין עינון דבמקוםכ"ה

 בעי דלא אפוסקים לסמוך ישאהרה
 לפרש וההכרה דברים, קישורבמסל'ה
 עדוה למצוא שאין ודמצד מקודםכמ"ש
 אחר, באופן ההי מ יהברר ושלאאחרה

 המים שישליכו כשדניל גמבע)משא*כ
 חשש  ראין נ"ז ה' ב"ח ן ועם"שלובשה(
  קול ע"י  החלה  שנהפרסםבטה

 ניהוש מסל"ה מהימן היכידאלת"ה
 הקול, ע"פ ושאמר קול יצאשמא
 לא רהבהור רחיישי' בתה"דודמ*ש
 תהלה הקול שיצא לפי אלאכהב
 מביעה גבי דההור בעוברא דוקאהיינו
 בוראי שהבטבן  מחזקי:ן דכברדכיון
 שמה נחמן רב שנשבע עדמה
 בהה"ד וע*ש עיש. מפי למיחש יכא:
 ררך לחבירו כי:כתב דמיירי ר-נידז'

 מיהה על ההאוננוה דרך או'_;מועה
 יק  זה שנהב ומצד הל;ה.דאובן
 הידעה בדרך כשכוהב ולא אנבבידך
 הקול מחמה כהב דשמא להוש איןד~ז

 שמה בלשונו סבאר הי' דא'כמשום
 משמע וא"כ הקול. מצדשכוהב~הזא

 הההוד דברי דמפרש הב'חמר_רי
 יההאוננוה שמ'עה דרך כשכהבראפי'
 במשאל"ם כשסבע "לא להוש.אין

 בכל הוךעה ררך זכשכהבונה'נ.

ריכה
 ההה'ד מ'ירי לא  רבזה לחושי איןנינא

 בב'ר דכשהעיד נ'ד ס"ק הפ"תועמ"ש
 אי! בכתב עדוהו לב"ד ששולחאו

 11 לבד הקול ע"פ העיד שמאלהוש
 דאפשר היכי דכל נ"מ ת' ההדשותב"ח
 בבירור ידעי איך כו' ולהקורלידע
 דאפשר ודהיכי ע"ש יריה מאוהושמה
 בדרמי רק שהעידי יתכרר רו"חשע"י
 מבררינן. לברורי דאפשר מהכל

 בערוה בדדמי חשש בענין כת"רומ"ש
 ק'ר ס"ק .החימ וממ"ש יערכאוהמי"ו:
 ממ"ש מבואר הנה ק:"ה. "ק ..ובב"ש
 ועיד ו;זל וקהני ד"ה דכ"ח בניטיןההוס'
 מל"ת ר3כרי הא דדלמא ר"יאומר
 מה שכ"ר כשמעיד היינו לע"אבשך
 יוצא "בל מה ללא מת בין טעירלא
 דהיינו ומשמע ע'ש מהימן לאלמוה
 בבירור שיורע שאומר מה מהימןדלא

 ונם בעלמא אימדנא רק א הובאמה
 דרא משום מרעל'נ הוי לאממילא
 לו ' שיהא כיון שקרו שיהגלהמכהפי
 שנמתפקו הרי ברפיונו שמעהאמהלא
 כששמש . נם דדלמאההוס'

 די'ל רק דפעו, חיישי'מקימנטרסים
 זה שאין מקומנמרסין שמיעהדשאני
 דוקא ; דהוי'. ערכאוה דיןבכלל

 ערכאות דין ל'ש ובלא"ה דיבוראהר"ה ס" נימין וע' בכה3 העודהכשניתנין
 ובפה רמוסם כפי וחהום כשכתוכאלא

  תיף  שום  לוה אין בעיפשמנירין.
 במק*א שביארהי לפ"מ ונםבדיניהם.

 לענין ערכאוה כעין עכ"פ רהוידי"ל
 שאין 1"ל אכתי ש::לה ע"פכשמשיבין
 בדדמי; חשש. לענין בדבריהםעדיפות
 ושלא ליהרג. שיוצא מה דלעניןובפרט
 ערכאוה: ענין בזה אין עדייןנהרנ

 מדיא להיפוך- להוכיח איןוכמו"כ
 טה שבבר כשאומרין דנם הש"םמהרץ
 מים :גון ) בדדמ. חשש משכחהזנהרנ

 דקאטה דכ'י: רייל וכה"נ(,ומלהמה
 עכל"ל נכרים של מקומנמרפיןששמע
 להם, השייך דבר מהם ששמערהיינו
 ':"פ וליהך: למוה יוצא שהוא מהונם

משפמם



*דבי

 ולא להם השייך רבר הואטשפטם
 שאיני וכה"ג במלהמה ונהרנ שמתמה
 לקומנטרםין השייךובר

 האשה ר'פ הרא"ש ממ"שוהנה
 רחסא נ;יבדא רגם מבואר ג'אות
 טסל"ת שה' הנם נרר:י חששעהיך

 23'2'ה ד:ייל משים רדוקא הנמיק"יועמ'ש

 הרא"ש ומך' בדדמי חשש ליכאלאכרו,י
 שלא לצבין רק הוי ההש'ט דכלמוכח
 הוקשה לא ורמש"ה לכהחילהתנשא

 הלשון ד'וק מכח אלאלהרא*ש
 רהוי משים דדוקא דחסאגעוברא
 תינשא כהינ ויבמשיי*םמשאל*ם
 היא"ש תיר'ן שפיר וימש"הלכהחילה
 דכיון לם"חמה דמ לאדמשיל"ס

 ושהה המעיד סביבוה כל ורואה דדמו.
 דבעובדא ומשוס מה, ורא. שה*ננדי

 היתר מצינו לא משאל"ס דהויוחמא
 ר"נ דאנפבה להא"ד )וגסלכתחילה
 איהיה רכה נברא חסא אמרידביתהו

 ליה אית קלא דסליק איהא)אם
 הא דמצד משום קושיא ליכא?-ילתא'

 צירוף יש כי דסליק איתאואם
 הראב"ד דר"ק רק ,טמה(ד)נהה
 השמיעע ודלא הש"ס לשוןשמהימת
 לכתחילה. ל"ת כה"נ במשיל"סדאפילו
 לה מדתק בלשון הרא"ש כתבומש"ה
 דעק רק רהף ומשום דחסא"מעובדא
 חול דכ.ק נ*כ י*ל ולכא""לעען
 סיסאי בן עסף דאבא עובדאדשאמ
 ,טהץ אנשים הרבה שנמבעו?כעך
 הני דכל ס"ד הרואה אימרנספינה
 ודמי וניצל 9לם האיש וש~הנםבעו

 איקטול הני דכל ס"ד דקאמרהלמלחמה
 רהויא עד רנמרה ומ"ש פליט,והוא
 לומר שייך ודכמו"כ כז:שהו דיקאשייך
 לפי רייקא לא רהאשה התום'מ"ש

 רנל'ד, שיש משום העד עלשסומכה
 המפינה שנמבעה לכל ידוע שהיהומשום
 שלא דחסא עובדא משא"כ בה.שהלבו
 אנשימ הרבה עפו שנטבעוראו

 בסכנה שהי' האשה ירעה שלאוראפשר
 ורמש"ה וכנתבאר, רייקאוממילא

 שיהלמה

 ירק דחמא מעובדא קישיאליכא
 כה"ג דבסשיל*ם הש"ם מלשוןדרייק
 ר"ם ת' הה*ד וע* לכהחילהתבשא
 לא שנהרנ סהם ש:סיח מסל"הרנכרי
 דידצ תלינן אלא אכהריהרייקינן
 בלשוע כש::מר משא"ב שמהבודאי
 על שסומך הלען חייהי "הרשבא
 יאין כודאי לע'טיהי הרניל ורברהרוב
 רל"ם ה' בעצמו למ"ש פותרזה

 אות ובמררכי סי"ג, דב"א בספריועמ"ש
 ראיתיו כ:אמר מלהמה בעה דאפ"צ'

 דמל*ת כיון יפה וה?-תיו אה"כהרוג

 כעין והוי כי'. הנרמה אחר אימ'-איני
 הראשייימ ח"ש יח וא"י הב"שמ"ש

 רון שאמר מ'טזם היינו ד;-נל:בעובדא
 שמה אמר ולא חסא שהב,:בלשון
 הע דכי אינשי ד,-נילי בהה"רוע"ש
 שם עליו קורין נדיל בנהרשטובע
 ר"נ נשהבע ודמש'המיתה

 בן להיוה שרניל ומצד להמאכוורי דאכ~
 נ"א, סי' אה"ר בספריועמ"ש

 לעדות מהימן דערכי מ"נ ת'בח"ם דמכואי ערכאות בעדוהועב"פ
 משום להעיד כשמהכוין אפ"יאשה
 מהשו' מ"ש וע"ש נפשיה מרערלא
 מי' דנימין פ"ק רא"ש וע' ג' סי'הר"ן
 משמע דאי ד"ה .י' ד' )ובפרש"יי"א

 ובתשו' וצ"ע( קב.עין דייניןדדוקא
 מכר שלא דהנם מבואר שםהר*ן

 שדרש עדוה כהב לו מסרשהנובר
 האיש שמת לפנ,ו ושהעידיוחקד
 רק מהג,בר ביקש והשליחההוא.
 לשם שהניא עדוה כתב לושיתן
 שכירותו אה המשלה לו שיפרעכרי
 ע*י כתב שהנזבר דהגם בה"םוע'

 קבלת לשם הכא השליה הא"יבקשת
 המסונה הנ;בר מכתב מהנישכר
 הביאו וכבר 'שרו. לאדםלהניד

 תשו' הרשב*א ממ"שהאהרונים
 נוים של ערכאות נדיןהתקפ"ב
 מעמיר בשהערבי דנם ממשענדילנבוה
 דלא פשום השטר כשר במקומונער

 עליו אדוניו אימת והנער נפשייהומרעי
ע'ש,



דברש

 וא"כפ'ש,

- 

 פקידת הוק שע"פ כיון
 איש שנהרנ תעורה ניהנין איןהצבא
 ההרוג שם אצים שמתברר קירםצבא
 על שרשום מה כפי עירו ושםוכינויו
 הדבר נתברר לא ואם- ההרונ,טלבוש
 שום בלא שנאבד רק כותביןבבירור
 ובפרט צבא אנשי ובמלבושיידיעה,
 לפי שאלה חשש ל"ש מלחסהנשעת

 ומביאר מובא, ומרתת ע"זשמשניהין
 רושמין הצבא שפקירי דהגםמזה

 הבמ'כים הצבא א13שי רברי ע"פבפ:קם
 וזהירין מירהתי אנה"צ וכרימהסאנימארען

 וי-קא להפקידים, בדבריהםלדקדק
 פעמים רעלמא לאנשים שאומריןבמה

 מה משא'כ ברדמי דרךושאומרין
 להפקירים להודיע היבחםשמטלאין
 פל'ת מעדות ועריף זהירוהבדקריק
 שאלה - ע'י כשמשיבין ונםדעלמא.
 בפנקם הרשום כפי הנומרועשמין
 שלוחא דקי"ג ב"ק )ע' שאלה ע"ישלא

 עין וע' מ"ז( ר' ובשביעית כו'וקמלכא
 כתב האשה ביר דכשיש סמ"ויצהק
 וע' ע"א מעדות עריף הצבאטשר
 על קאי הא ולכאו' סקל"הבדש

 כו'. שהוחזקו קודמ דמ-ירי די'להמשנה
)

 שלא שמשניהין דבזהיז וע"ש
 הקרב ממערכה לביוח אנה"צלהניח
 ופלמ, כרח איהו דדלמא חשש5*ש

 ל"ש חבירו שנהרנ ראהורכשאה'צ
 ולא שם, לעמוד שטתיראללמר
 דכשילין מ'ר ד' בסומה מ"שהביא
 שהרבר ומשום כו'. בידיהן ברזל,טל
 ויההרש"מ בזה"ז מנהגם כפיי51וי
 בזה"ז הנמוס דכפי מ"ט ת'ח*נ

 כדי זל*ז חיפש הליחמיןשניהנין
 ל"ש קציבית בשעות הנהרגיםלקבור
 שרושמין שבשעה לפי בדרמיחשש
 ע"ש מלהמה פהר אין הנהרגיסשמוה
 ע"ח ה' ח"ב המבי*ט עמ'שונם

 אפשר כולן נהיגו דלא משוםדדוקא
 משא"כ הפלמים שאר עםופליט
 נהרגו הספינה אנשי שכלכששמע
 והוא אקטיל הני כל בתמיהאואמרי.

היכה,

 נורפ שלא היכי וא"כ_ ע"שפליט
 שהנשארים רק מהן אחד וברחשנפלט
 ב"כ ל"ש הנדוד באוהו נשירובחיים
 לברות קיא רההם )ובעובראהחשש
 1?"ע מהבוא מקום שה" דאפשררק

 כולן רלשון להוכיח המבי"ממש"ש
 לחור בנ"א לש-ן דה'1 ריבא הוילא
 דב"א ובספרי - ת מ ד' יכמיתעי'

 ט*1 ו;' דרמאי הירוש' ברבריספיה
 סש"פ(או"ח

 הבאתי אמ*ש - בספריוהנה
 נמ"ש להוכ,ח בבר"י ז"ל הה*נמ'ש
 אבל ר"ה כ"מ ר' בנימיןהתים
 ראפשר ראע*נ ישראל, שלבב"ך
 ודמיכה שביח לא .מ מ זכות לושימצא
 שכיחא רלא למ,להא רל"חמזה

 שניהנק לע:ין רקאי דכיוןוכהכתי
 לישיאל כהן דבת חי?ם חומריעליה
 קאמר דע-ז י-ל בהרומה האנללא

 לא זכות שימצאו שכיה. דלארכיון
 לכ114 וכה"נ, הרומה לעניןמחמרי'

 כתבו דהא להוכיח מקום ישאכתי
 קימנטרסין דקהני דמהא וקהניבתיר"ה

 ורב אשתו את ישיאי אל נכרי'של
 לא ליה קטלי דמיקטל קאמריוסף
 רתיפוק קשה ולכאו' כו' לאקשויימצי
 דקאי יוסף רב על לאקשויי מצידלא
 בתרומה האכל שלא לענין המש3העל

 לעיל רקאמר דכיוןי;בצ"ל

 צריכות-

 משום הרומה באכילה תומר צךושיש
 להקל ושאין ן הול באכ.לתדאפשר
 שמתעגנת נשואין מבעניני יוהרבזה
 -ש הרומה אכילה לענין דדיקאאא"ל
 ההום* ממ"ש מוכח הדר וא"כלהקל

 אשתנ את רישיאו לומר המ"רוסדבעי
 השש בענין דגם ליהרנ ניוצאאפין
 וכשימת. דל*ש, למלהא ל'ח א"אאימור
 רמשאל*ס דהא הצלמים כל ר"פהתום'

 היינו אסורה אשהו נומס ראוהואו
 התוס, ועם'ש המצוי מיעומ שהואמפ:י

 התום' כשימה ודלא ל*ו ד'ביבמות
 אמ"ש בס?יי לבאר ועפמ'ש קכ'אד'
 :יר;,*א' :.--. קכ"א ד' די1יס' שנםי'ל

ל:ה



*דבי

 להנצל עלול זותר ד?1"מ ומשוםלוה
 דהנמבעים רובא ליכא דירי' וגבינזכיתו
 הדברים חוקתי וביוהי נצוליםאינם
 וקצת ס"ח, למעלה ועמ"ש דב*א,בספרי
 ל"ר כעי' השו"ע לשון עפ"זיל'פ

 במשאל'ס בעלה שטבע ע"ארכשהעיר
 ש:ו'. ונשת:ה ;כרו ואבך עלה1יא

 :ש;:הואבר *אפי בלשון הול"לדיכחו'
 דריקא דנ':;ן;: בלשזן ל:הוב ולאזכרו"

 א-זה מ-קשה וכן כו' זכרונשאבד
 מלב ש:ש:ה עי"; ר3טו בזה ישיבותא
 ד'נ"ח ברכיה וע' שנת הוכהה יוהריש
 י'.ב לאתר אלא הלב כן משהכחיאין
 יב'ח ;מן קצבת נזכי לא יבש-"עחרש
 לפי הלוי וזה קצוב, זמן ש"םיל

 אדם דכשהוא ש:,בד הא":חש'בות
 ועפט'ש רבים. ימים קיים זכריניחשוב
 אפי' דב;ה,ז ההה"ך עפם'ש קצתיל'פ
 אית קלא דמליק אס"ד דעלמ"'אינש
 )פמקים הש"ס דבזמן מצו"מ מפילי'

 שנשהכח ונקים דייק ודמש"הטקלימ(
 חשוב איש שאינו היינו זברוונאבר

 באבר לי:: השיב איש משא"כומפיר0ם
 לי' א,ה קלא דמליק תא א ראי*טדו
 היכא סק"נ הב"ש מ"ש ביארהיוכבר
 אימדנא הוי ממני נשמע ולא שניםכמה שעברי רבמה וכיין אומדניתראיכא
 לאצטריפי* עכ'פ זה ומהני מיבארמוכח

 השבהי האלה מהדבריםקצת
 הלוי שבתי יוסף ר' כו' הה"נלהרב
 מכתבו על זאמישטש ק אבד ץ?ן-ו
 הענונה ע"ד תר"פ שנת מו"מ ב'עם_
 מזאמושטש אליעזר.איילבירם אברהם*שת
 מם4ש וכמו"כ בווארקא. במלחמהימהרנ
 רפארצאוו להרב תרע"ט מבת י*ר נ'עם

 שניירער צחק אשת הענונהבהיתר
 למאגיסטראט הודיע הצבאשפקיר
 הצבא פקיד השיב וכן במלהמה.*נהרנ
 אח*ק ה' יום וממ"ש הנהרנ.?אבי
 ובו' ה*ג להרב הר'פ שנת למב"יכ14

 דארזענרוב הרב נעלערנטעריה;.טסף
 שזה אלבערמאן מלך בת האשה*יר
 סבעלה מכהנ קבלה שבים מהמשהיוזר

 21יאהלכץ

 הודיעי ואח"כ אטשה ושסחלהושנפצע
 מהפצעיפ שמה להנמיבא הששימאלפקידי
 הנ' הרב שאלה ע"ר מכברוממ*ש

 סעראצק אבר"ק לעויינשטיין יוסףר'
 ע"ר הך"ע שבת שלה י' מיוםבמכתבו
 סמאנאווין ר מענדל יצהק אשתהענונה
 מטעה"מ הרב שי המהיםשבפ:קם
 רק השם בשינוי ברשםבטאכמק.
 כתבו צ,מע מעיר אנשים ועודשהשויב
 את שינה הנ.ל מע3דל שיצהקשיודעין
 הרשום להשם בורח( שהי' ימצישמו

בפבקם.
 מע'ל מ"ש ה;נונה ע*ריא(
 דהוי י*ל המים להוך ש:יהףרכיין
 נעשה לא דהא ז"א אדם, ב.ריכניסם
 רק בעלמא, נרמז: ורק וכה"נ הבלהבו

 אדרבה ר' בנזירד' הרא"ש בפי'דלפם"ש
 לענין כחי טפי נחשב ביר"אנוסם

 עכצ"ל וא"כ בו ליגע לנזירשמזהר
 יוחר הוי המחלה כשהנבירהדאדרבה
 רקאמר יהא שימיתהוכהה

 בם:הדר,.
 ש5 מיהה חיוב לעבין רוקא היינידע*ח
 דבבר ודכיון במע:ה דהליזוההורג
 ביר"ש .נימם השן'ס בלשון ובמ*שקטל קט?י(" נברא ביד"א מעשה ביהאהעגד

 אתעבד האי מעשה ביה אתעבדלא
 לממע רסופו הא ולענין טעשה'ביה
 ונם לביד-ט ביד-א נוסס בין הברלאין

 ימוש כן, סשמע שם בנ;יר התיס'לרעת
 שהוא דכ.י: למימרא רוה ביבמוחהתוס'
 לומר הכרה אין חיי לא ארם פ"?נוסם
 רשאני כוונתם . ויל* בירשא ניסםדרוקא
 שהניוה . ומשים גייד עוי שהואנוסס
 ס-ג פ"ת וע' הכי נקמי אום ט'ינעשה
 המ,ש כש3כנסו להקל הפמ*א מ"שקל"נ
 ארפ ע"י נוסס כמי רהוי נרונולהוך
 ביארתי אמ"ש ובספרי מיניהיעייפא
 צירוף שיש ובנ"ר הפם"א. דברילהזק

 שהשבוני )ממה להתיד, ישאומדנוה
 לההנ תרעיח שנת למב*י ל"ב ב'יום
 _'ק הח זילבפרמינץ הלוי ישראלמ'

 .קאומירז
 הא שהבעל רבנ"ד כת"ר ט*שיב(

שוצ



הלכהיאדבי 'צ2

 עמר כבר לנרשה אוהו שכופין,הפה
 ובזה להשהנות האשה של א*אחוקת
 ד'ה די'ז בנימין התים' מ"ש לבארשתב

 ;מרה כבר שזינתה דכיון רה'ינוטשום,
 שלא מלהא אנלאי דהא ז"אלההנרש,
 דעת בר הי' אם )אפי' לההנרשעמדה
 ההוס' מ"ש וכעין לנרש שיכוללענין
 לשחררו שכיפין דהנם ד"ד3חנינה
 עומו- הי' שלא מלתא אגליא דמית3יון

 כן, אא"ל רנימין בסוגיא ונםלשהרור,
 מקודם נהנרשה דכבר דאמרי' לפוםוהא

 עמרה ולא בעלה תהת זינתה לאטמילא
 החת שז3תה הספק לצד ונםלהתנרש,
 שוי3הה קורם לההגרש עמרה לא3עלה
 רנע שקודם הפריצוה שמצד רי"ל .םוד

 עי"ז אסו לההניש. עמדה בברהמעשה
 נתנרשה שכנר לומר המציאוה*שתנה
טקורם.

 הנה פ"ה ש'נ הש"ש ביבריום'ש
 'קם3'ת דהזקת דכיון אמרהי חרפיבימי

 ימות דשמא להשתנית שעומד ידועאין
 ביבמות וס' ה כהבו משיה נדליתקודם
 גרול הוי רהשהא רביון רישא ד"הוסזח
 שיו קפנוה ח,קת שעמר למפרעיאגלאי

 אהזקה ליה מיקמף לא מש"הלהשתנות-
 כתבתי א"פ לס2רי ובמלואיםקמייר*א
 במעשה הנידול שהלוי דביון הקושיאע"ד

 מעשה מהוסר דהוי נימא ושתיהאב-לה
 הוא יגיל ימות לא שאם דכיוןוצקל

 וע' מיתה, ע'י ישהנה שלאבחזקת
 דפסתים דבההיא סשצ"ו יו*דנקהיכ
 למות עומר שהיה למפרע אנלאידצ"א
 עירובין וע' קכרו. שנעשה הגלמחמתן

 יאגלי כו' בלילה באהד .כשעע ל*הר'
 הגל מפקה של מהרה שהזקתלמ*רע
 להביא ב דההי נ"כ וי"5 להשהנ?ת,עמך
 כסין תנאי על ממפק הוי שני4קק,
 ארוך כשהגל ודמש"ה פ'ח ד'מ:ש

 שיש ס"מ דאיכא משומ מפ"שפמור..
 בשעה עריין האהיל לא דשמא מפקנ*כ

 בסערכה הגרע"א קושיית ויתישב,שהימה
 בעיייבין ההיס' מ:ש כוונה ואוליןז"

 -לא מציאהן כשעת הטומאוך; שכלדם"ש

 לימר היינו וקרשים לתרומה אלאהוי
 ברה*ר וטהור השקול כספק הוידבעלמא
 בענין השבהי הד"ע( מנ"א וכ"אומכבר

 מ"ע .שהביא רקראקינאווא להרבזה
 במעי הנמצאים העגלימ ע"ר יצחקב;ין
 בלא לאוכלן שסקילין שהומהבהמה
 שחימת קורם הולד מה רשמאניקור
 החילוק בענין רע'ו ס" הבה'מ ומ"שאמו
 דיומא פ"ה רע.ש וע' ל3הרנה מתהבין

 ובנרו; נפלים, על שבה הלולבענין
 סברת לכאו' י"ל נ"י הוך נהרנ אםפפק
 צורהה נשתנית שלא קמייהאהזקה

 כמקודם, הו:ו שיוושהטב*ע
 עמ'ש הט"ז מ-ש בנרוןוהנה

 מדקאמר להוכיח ההרשיה אריהבשאנה
 לחך גהה דעכ"פ דביון ה' ד'במ'ר
 מנזירתז להסהלק יכול אין הונ,ירות
 השמועה אם כשמספק ורה"נממפק
 לרק עכ"פ נחת כבר רהוקה אוקרובה
 התם שאני ולענ"ד אהת. שעהאבילות
 טשום הוי להקל נוירוה דספק מהדנל
 השש ממעם לספיקא נפשיה נהיתדלא
 נפסחים בשימתם אזלי )וההוס'חב"ע
 לההמתר יש ומש'ה די"מ( ובנדריםרכ"ב
 מירות דין לאוהה נהית דכברהיכא

 שמועה ספק משא"כ קרבן()ושמביא
 שנוהנ שעה באותו שגם ורחוקהקרובה
 הימה אין רחוקה בשמיעה אבילוהרין
 אבילות ומפק קרובה, שמועהרין

 דביון לענ*ד צ"ע מזה ולבדלהקלן
 מה מצד. הוי קרובה ה שמורחומר
 ביותר ומצטעד עליו מר לבושאז

 חזקה בדיני כ"כ הלוי זה איןמפ'לא
 כבף . וגם נליא שמ'א רקסיובמה
 להסמידו שאין ביה"ש לטניןביארהי
 לע החזקה שע"' לפי ייםבתזקת
 חזקת נין ד ודוקא המציאוה.ישה:ה
 ב:ה. לדון שייךטהרה

 שאלת חשש בעבין כ"תדמ"ש
 משיילי לא ראוכף רמושהבנרים
 של ביי נת מ דעדיף דבייןאינש'

 מיצ* של שמא נת מט ה:,מ3.ןנמי
 לידונ ך צר שהמוצא ורקהאבירה

בבירור



יבר
 באוכף ,ה ל'ש המצוה שטקייםבבירור
 מרעת כאבידה ורהוי אינשי מושלירלא
 שאלת ע"י דאטי ז"א, השבה. מצותוליכא
 ליה דמסקב בעלמא חשש דהויהאוכף
 אה בידים שהאביד כמו הוילהמיא
 בכהובוה הפנ'. עמ"ש ובלא"ה,החמור,
 לאהרורי קרא ראצמריך דהארי"ב
 להלוה דיש משזם היינו בסימנ.ןאבידה
 אהה'ר כממון רא"ה והגס דעלמאברונא
 וגם ._*ש, מהמוהזק להוציא דוק"היינו
 כ"ו ד' בב"מ במלהמיה הרמכ"ןעם'ש

 הבעלים של שומר נעשהשהמיצא
 ברשזה עומדה והאבידה בעלים כידוידו
 סמ"א אד"ר במפרי מ"ש 1 האבידה.געל
 מהמוהזק, להוציא בא המיי בעלוא"כ
 ע'ד ס"י האה"פ בבר"י ז"ל חה"נועמ"ש
 ל*מ סד"ר דלמ"ך להוכיח הנד"במ"ש
 כננדן חזקה כדליכא נם מה"תמימנין
 כו' אבידה מהדרינן היני הש"םמדפריך
 טותזק הוי האבידה רמיצא רי"ל,וכתב
 הוי סד'א ורלמ"ר בעלים כירשירו

 יהכן לא ולערד דובא. נמו.טימנים
 ינל"ר יש ולכ"פ במציאוה רפליגילומר
 הוי והפלוגהא הסימנ'ן לבפלששייך
 ובפרם המוצא מיר להוציא נזה"כאי

 האבדה בעל להקנה לקיש עליושמומל
 וכעין ברי טענה כננדו טוען כאילווהוי
 רהשכי' רכהינית רפ"ב הרא*שמ"ש
 דטטנינן כיון ברי ט:וה היורש.ןמענת
 למעון. אבוהון דמצי מה בלליהמי

 לקש ומשועמם דבשוטה הנם~ובנ"ד

 הזקה ליכא .וכמו"כ ופאספארממלבושיו כי איכש* מישלי דלא חזסהכ"כ
 משום כ*כ מסהפיא דלא ומנפבארדייקא
 אינה דבלא'ה כיין שבסופהחומר
 בכ"ז השומה, ב:לה עם לדודיכולה
 בקלסהר שינוי הי' ולא שהכירוהוכיון
 בכהפ,ו. יריה ע"י שמת לפיפניו

 בעור המלהמה למקום רץובשמזתו
 ויש עצמן החביאו רעת בנישהאנשים
 הנמצא הוא הוא שאבד רזההונחה
 רא,ינפעלר שלמ אשת יהעגונההר.נ.
 שהשבתי )ממה כד"ה ?הינשאמות,יה

 13יבהלכהי

 ההינ להרב תרע'ו שנת טגה ו'י:ם
 אבר*ק נ*י ברארער מאיר יצחקר*

 ייאנוב(.
 טט*ל לפני האעמהשבאה ע'דינ(
 בררך בהיותה כי אסונה אתומיפרה
 להיער וסחבה יהודי אינו אהריהרדף

 כשנשמצ ורק ואנסה הארץ פלוהפילה
 וכשנהידפ לו, הלך רובה קני ירייהקיל
 יוכל שלא השינ הכהן לב:להזה

 מצר לטמאה הא"י בידי שעלההיות
 אומרת האשה ונם עמו.שנהאבקה

 למע'ל שאמרה ושמה זיכרת שאינהטתה
 היהה כאשר מיושנת דעהה א, הי'לא
 ומבוהלת. נרעשהאז

 פי'ב ו' סי' הטוש"פ בלשוןהנה
 נאנמתי לבעלה שאומרת נהןראשת
 דעתו וטמך כן' לו נאמנת היא ואםכו'

 ידי לצאת כרי יוציא ה"זלדבריהם
 וא*ל ע*א שכשבא קע'ח ובסי'ספק
 בעיניו נאמן היא אם שוהקת והיא;ינהה
 נמיד וכן כו יוציא פליו מומכה הווד

 ולא: להוציאה שחייב כהג ס'זקט"י
 ולזאת- מפק. ירי לצאת רק שהואהזכיר

 מא"ב פי*ח הרמב*ס טפמ"ש י"לאולי
 לוקה בעלה שנאנסה כהן שאשהה'ז
 הכתול לך פרט כו' טומאה משוםפייה
 אנ*כ אבל כו' שנאנסה ישראלבאשת

 וע*ש זונה היא שהרי עומדתבאיסורה
 לם"1 סותר דהא בצ*ע שהניחבב"מ
 ולענ"5 מומאה, משום רק דלוקהמקידם
 ביבמוה בפלונהא דהוי רכיין י"לאולי
 הוא: לכהונה שפסולה דמה ס'ל רוד!

 ראונסא ודכיון מלקיה, וליכא ספק.מטטם
 לובט* יהכן לא דעביר כמאן היילא

 דקמתהמא משום ורק זונה ב,השנעשית
 דסוטה , פ"ד בירוש' וכמ'שמעבירה

 משופ מתהנו דלא ויעל אמהר יאפי'ה"ה
 אצל היא רעה רשעים שלדמובה:
 מ"מ ק"ב ר' -ביבמוה כמ"שצריקים
 רנהי משום לבעלה אמהרנאסרה
 צרקת. שהיתה. גליא שמיארקמי
 שיונ . מצינו דלא יאסרוה ב'דאבתי
 תזלוש ולא נשריה חזקה אלאלארם

צדקת



הלכהעדב4*2
 מט"ז בדב'א שביארהי וכמוזדקת
 כמעשה חשיבה עבירה דהנאתיכיון
 הויא ע'ד ד' בסנהדרין ההוםנמ"ש
 שמ.א דקמי דאפשך וכיין זונהגכלל
 כל ממילא מעבירה נהנית שלאנליא
 רק א הו ס'ף ועד מההיה א:ומהשהיא
 שייציא מ'ש דהיינו י'ל וא"כ ז.:הספק
 דק דהויא משום ספק מירי יצאתכדי
 וינה.ספק

 דטומאה לאו נמי ראיכאוהנם
 דכשאומרת צ' ר' נדרים הר"ן כתבבבר

 רב:ן אפקעיבהו לך אני ממאהלבעלה
 שנא:סה שכשעה ונמצא מ'נהלקידושין
 מיתרה לה מהכשר וכשנאנסהפנויה,
 ש:א:סה ב:דים נתברר שלא ורכיוןלכהן
 קדישין הפקעה מטעם להתירההק"ה
 משים ורק טימאה משים ליכאוא'כ
 תו אמידה דנלא*ה וכיון דוונהלאו
 הםפק לצד משא"כ הקדושין הפקיעולא
 מומאה משומ נם תי וונה הויאיא דממילא נהנית שלא נליא שמיאזקמי
 דאין ר*ה לשיטת מיבעי ולאליכא
 הש"מ ועמ*ש אומרה עכו*םביאת

 קצת י'ל )וכשנהנית נ' ר'ככתובות
 כ"ר ד' בשכיעות התום' מ"ש'כעץ

 מה מיושב ודממילא כו'בדאחשביה
 בין שנחבשה דהאשה פמ"שווהקשו
 ויהד כו'העכו"ם

 הקוש.ו"
 נם אך

 בביאת מיכעי דלא 'י.ללשיטתיריב*ם
 באונס ישראל בביאת רנם אלאעכו'ם
 סה לדבר4ה שמאמין רק , עדיםנדליכא
 לצאת כדי רק הוא להיציאהשחייב
 נליא שמיא קמי דדלמא ספק,רי

 במף ספק כשיש וא*כ מסבירה.שנהנית
 ספק ממעם כהן לבעלה מותרתמדבר
 מחלימ שהבעל בנ"ד ומכ*שספיקא
 רוב רעת ונם נטמאה שלאליעתו

 ניד"ב ע' לצי"ש רק רהחיבהפומקים
 ליכא. לצ"ש חיוב אפי' ובנ"ד ע'ת4

 סכיין  נשהאנם הוא ב"ו  והנהו
 נתכוין הנזירה בשעה ונםךהנאהו
 הכי ?:י בחיד'ה וכמ"ש להבאתימטפסר

וע'
 מר'י

 שהנבעלת 6' פרשה וישלת

  כשמתאכזרע משאיכ לפרוש קשהלערל
 אבל יקציצת אכזריות מיני בכלומענין
 מיסורי רוח ונחת הנ"ה להם ישישאני

 אנכ יבדרך ק'ה( ד' כבת )ע'הנענין
 ופשימא אותן ימממאין הנשיםנוענין
 אלא רשעים של טיבתן הוי לאדזה
 צער הרדה ומרוב רשעים שלרעהן
 חשש וליכא האשה מתהניא יאויסירין
 מצד לחקיר יש תו יממילא זונהשם
 סי' פ'ת ע' ונם קדוש'ן. הפקעהענין

 )ממ"ש כ' סי' רב"א ובספ-י סק"בן
 דהב"ק נלא:מין הכהן אריה מ'להרב

 מיום במבהבו ששאל מה עלמישייייץ
 הר"פ(. ה~לרוהה,

 מעכת"ה שדרש מה ע"דיד(
 ממנים הנני המ!ז ר"ח מי!םבמכהבו
 ריח השט אין שבניד מצכ"תלדעת
 דנוסף משים לכהונה לפסילהנט
 דרך רק נייושין לשם נ?תכ שלאלמה

 לקבל שתתרצה להכריהה כדיתהבולה
 מתוכן סייף הנט הי' בלא"הנט,

 וחתם ' וייף שהסופר מה לכלושניכר
 מלבו שכדה עדים שמות ידובכתב
 המ"ז ומ"ש ה'ח סנירושין פ"נ רמכ"םוע'

 ולא הי' לא ממירה ערי ונםסקי*א
 עמ"ש ונם כתפה על הנט שמיבחראו

 דכשלא התי"נ בשם סק*ה מקל"םהפ'ת
 נשנוהן דוקא ברציגה הנממקכלת
 ס4' הדיב"ש עמ"ש ונם וירהבחצ-רה

 שהרי נימין לענין כסיממא דבהכ"נר"ה
 שמה געשים כאלה שענינים הוארנילות
 נם לזרוק שלא מקפידימ רב"רוכיון
 לא ובנ'ר.' ע" רשות לו הי' לאנע"כ
 אהד נבית רק צבוד של המקיםהי'

 ד' נימין הרשב"א עמ"ש ונםהרבנים
 פסול לעבין ל"ב סי אמ"ש ובספריכ'

רה"נ.
 דכשא"ל פ". הרמב"ם מ*יםיבנוף

 מותרת את יאק ממני מנורשת אתהרי
 פסילה נמ וה שא.ן שאע"פלכל

 נרושה ואשה שנא" מרבריהםלכהונה
 מוכרה רלכאו' במ*מ ע"ש וני'מאישה
 ור"א דמעמא ש"ב ד' במטיןממ"ש

שהכא



*ידבר
 ולענ'ר מה"ה הוי שהאיסור כו'יהכא
 דברים דעלמא רבנמ דהנם י"לאולי
 מיציאה מתשבה ואין דנרים אינן,נבלכ
 פמול נט לה כשנוהן שאני מעשה5ידי
 אי0יר רק הוי דוה דכיון לנהונה,טפיסל
 ורכרקמי גט מעשה כאן ואיןבכלמא
 לגרשה בלבי נמר שלא נליאשמיא

 שאמר ממה מעשיו וך מ ניכרה5השכתו
 ממה או ארב לכל מיהרה ההאשלא
 הףביש מ'ש וכ:.ן פכיל נמ להשנהן

 רר"נ ה' מ=-:לי; מהך": כת?:1'שהובא
 היבם מ;יקת עה להפק רק הניהןשינט
 מחשבה ע-י יהבטל לעלם" להתירהולא
 ומרגישין רואין אבו שאם שכתבוע*ש
 כיונתו היבם ז'קת לעק.ר הבעלשדעת
 כדלא רנם אא-ל ונוראי יע"שמועלה
 זיקת לעקור כונהו מהני כלל גטזשי
 שאם הלבוש דכונה לומר וההכרחמיבם
 ליבם זקוקה תהא שלא -שכרי בלבונמר

 זקוקה אינה מביתו ומשלחה5גו-סה.
 דפרש"י הא נעין י"ל ועפ-וליבם,

 שאין לי ברי באומרת כ*ב ד'נכתיבות
 קיים היה אילו לה שברי ניקפהלפה
 בעלה תנינה את שבברה ומצד באועה
 לומר יכולה ועד"ז לה ברימדבר
 לנרשה בלבו בטלה גמר שלא להשברי

 הוא שנם או לה כשמאמין ליבםסותרת.
 אוקי דממילא נירש אופן באיזהי1דע

 שמיהרת נירושין ק.דם כמיאחזקתה
 דלכילי משום לכהונה אחורה ומ*מ5יבם
 בלבו נמר . ודשמא בספק הדבר?ימא
 באיפור החמירו ונם ולשלהה1נרשה
 ומה שאמ. כהונה דאיסור וכם"שבהונה
 לר"א אפי' דהא אפי' בתור*השהקשה
 דאי סשום היינו כו' להתייבם15הרת
 אין תו נט הוי דר"א דאליבאגימא

 ועפ"ז הגט, מעשה מידי מוציאה5חשבה
 שפסילה הרמב"ס מ'ש ליישב סקיםיש

 ועפמ'ש דר"א, אליבא ודוןאניסדבריהם
 היכא רהונ פסיל לעמן להסהפקיש
 ניכרת ודמחשבהו לנרשה בלבו נמרדלא
 בג5 שמנרשה שידע היכא מעשיי15זיך

 מדרבנן רק פסול שהנטפסיך,)והיגא

 ך%2יאשיא

 מתשבה אין נם הף דמה"ת כיוןאולי
 סי' ביש ו:' הנט, מ;שה מירי אהמיצ
 הט-מ ומ"ש סק-ר וסקל"א סק"הק"3
 דיש משים דרוקא ה"ב מנירושיןפ"נ

 אין ודלמ"ר ספק קצת שיש רקברירה
 לשימת ספק הוי ראכהי הנםברירה
 סל פ אינו מתט"ח מקי"ח וע'התיס'

 צירוף מצד היינ. ואולי בנמ'כמפירש
 נם לנרשה בלבו וכשגטר ה3-ל,מפק
 פסזלה בעלמא חומרא מצד דקכדהוי

 דדוקא י"ל ו:ב,פ י. ר"ם כמ"שלכהונה
 שהף יבנ"ד זה, בנם לנרשהכשרוצה

 11ע לכל צורך איו מתיכי מ,ייףהנט
 להרב הי"פ המיז י"נ ג' יום)ממ,'ש
 שלים*א מגל הלוי יהידה ר' כו'הה"נ
 רווארשא( הרכנים ועדראש

 בעלה שמת האשה ע"דמ"ו(
 בוז וילדה זרע בלי תרע"ה אבכ-י
 מתה בו י"נ וליל תרע"ו שבמ י*בליל
 בשעח הילרה את שרחצה והאשההבת
 שערה נמרו בי ב"ד לפני הנידהלידה

 וכן אחה אשה עוד הנידה וכןוצפרניה
 שנמו? אמרח המילרה רק חמוהההנירה
 ואמיז; חזרה ואח'כ צפרניה דומרק

 המיחשת כל לסמוך ושיש צפרניהש3נמיו
 שטבמת זוכרה האשה ביותר,שדקדקח

 שפיר* הז:ן זוכרת ואי3ה הם:זי*ר
 באמערוקף הוא ב:)'ה אול ויבמהממנה
 לשם לימע יכולה א'ן עני' שה:אומצד
  ופקום  בשבים רכה  והי8 ליבסהלהליץ
ענון

 אנ-ו סי' הב'ש דם'ש י"ללענ'ר
 ש15ך לידע א*א כאן לה ב ראםסק"ד
 ק' דך. בב"מ ההים' מ'ש ן כעהיינו 5י אח"כ נהעברה שמא כיהדשיו

 עמ*ש ו-ילרה .הוא דהשהא חזקהדימל
 ומ-ש דבכורוה רפ"נ והרא"שההיס'
 נ' ד' בב-צה ממ"ש ה5פק בביההכ1"פ
 הא ובנ'ד כ' בס*ק ד*ה החו'דועמ"ש
 זפן באחור נתעברה שמא חששליכא
 נרהם רשיפורא קאמא בן הילרדא*כ
 1ם' בקדימת. נתעברה שמא ףהושא*ן

 לתל5ת יש לפם-ו דהא ה' בןושהוא
 ה ר ב  עשנת



דבר6נ
 שיש ובפרט מאיהר בומןזנתעברה

 ניום לנרתה שטבלה כסה הוכההעצת
 והא וסתדע עדיין פסק ושלא המווי'ד

 דהוי מ*ב וד' ל'ז ד' ביבמותראטרי'
 לאחרון ושבעה לראשון תשעה בןספק
 ממי גופי בהרי הטפק דושיי רעזםשאני

 ל"ה ד' התוס' מ"ט בכלל ודוציטזעברה
 החיוץ שלא 1 על עיין דאמרי' ורולי*ה
 שא:י ונם בספק שעומרת כ'ז תבשאולא
התם

. 

 שצריך אהריך רול;רעך קרא דגלי
 של 1 לזר ראשון של זיעו ביןלהבחין
 הבהבה לעבין דרוקא דאא"ל ורביוןשני
 ההו"ד מ"ש )כעין גמיר בירור שיהאצריך
 עה"כ כ"ט ד'. בסימה ממ'ש הטפקכבית
 דהא יע"ש( בף נשר יאכל מהורכל
 דמההפבת הא על סמכיי מ;נה אשהגבי
 אלא כיבור חשש יש ראכתי הנםבו'
 דצורך הסיברין לשיסת ואיכ שכיחרלא

 גופי דבתרי קרא נלי מה"ת הויהבחנה
 ללמזד ואין הזקה הך ?ל סמכי'לא
 חוקה ענין מצר י"ל ושפיר לנ"דכתה

 שנתעבדה, היארדהשתא
 בדוב העיביר להלות ישונם
 בר הוא מהם הנוצר שהולדבשמוים
 הזמן באיחור נתעברה אם הןיימא
 מהומנים הן נרם ודשיפורא ז' בןרהוי

 חדשים מ' בן הוא שהולרחרודמים
 ושיולדה המבעים שנשהנו עכשיוובפרט
 חשש יק ש 1 למקוטצ,ן ג"כ יולותלטי

 קודם הדשים ח' נתעברה שמאמיעוט
 מיעוט הוי ההם והזמנים הולרלידת
 בהם הנוצר שהולר ה;מנים רובלגבי
 שמא חשש וטיש היכא ויטחני ב*ק,רצא

 הוא ושהולר הזמן באיחורנחעברה
 ה' או ד'בן

, 
 לומר דל"ש חדשים

 -בר דהוי ה,מנים בדוב לתלות,טיש
 ,גןימא

 סוף בג"י שהובא רשב"ץוע'
 הוא ז לבן חמשה בן דולדיאה"ע
 בוכה ה' בן ונפל מ' לכן ח'כהדש
 מ' נה"מ וע' יום לל' קרוב עדויונק
 אפי' שיחיה שאפשר לימא דמאןרע'ו
 ולפלא חדשים, לששה כשנולך אחהוטעה

הלכהש
 ה:.ל. הרשכ"ץ דברי הכיאשלא

 מאיסור מחוקי' א' ההקירהובע3'ן
 זה ושמצד לשוק יבמה לאיסירא*א

 ושזקוקה נפל הי' שהולדחיישינן
 לצד דנם דכיוו .'ל לענ-דלהליצה
 מיהת בשעה אכתי ח' בן שהולרהספק
 ער לידהו שיהאהר אפשר הי'הבעל
 למפרע אנל' ממילא חדש'ם ט' בןשיהא

 זקוקה היהה לא בעלה מיהתשבשעת
 דכיון סרע"ו בקצה*ה ועמזשליבם
 ובשעה ילדן מ;ל'א ילד בשיםדרוב

 מש"ה קיימא בן שיהא ראוי היהשהה;'ק
 והיכא ע"ש, קנה לא ב'"אשו:חהמח;יק
 לה נרם אח"כ ררלמא חיישי'שהפילה
 אמרי' לא ורמש"ה שהפיל דכראיזה
 הנמ'י וכמ"ש למפרע מילתארתנלי
 מיתת ושבשעת חי כשנולדמשא"כ
 הי' ולא להפיל הולד עמר לאהבעל
 רבי אי;ה נרם שאח"כ רק ריעוהאשום

 מוקרם. נומ:שיולד
 שבשעת הבשים שאמרוובנוד

 שהוציאוה לפי ורק בריאה היתהלירה
 ורחוגות שוקים דרך אחר לביתאח"כ
 ממעל"צ ידתר בכיך וחיהה וחלההנצטב:ה
 הריב*"ו מ*ש בכלל הוי דלא נ*כי'ל
 ומת הלה ודה"ה ומת פיהק דוקאדלאו
 ומה ?יהק דוגמת כרהוי דוקאדהיינו
 ע' ופחים צינים ע"י כשבהלהמשא"כ
 ביר"ש וננבי ראריא ל' ד'כתובוה
 רנקמ י*ל )וקצת ביד"א, ופהיםצינים
 ירבותא כו' ארי אכלו או הגנ כןנפל
 רמהים ד;ימנין ביך"ש הוי ר;ימניןדהנם
 או סקילה שגתחייב ומי אביתיהםבצין
 כו'(, הגנ מן:ופל

 יבם רכש י"ב השנ'ת' בחוטוהנה
 מקרי לא דדנרי הרקבא רוצההמומר
 לחלוץ יהרצה למחר דשמא אובס,ה

 שהובא ראשונה כדיעה )דס"לבח:ם

 ושאני בעלמא( הומרא רק דהויברמ'"
 הבהן מבעלה להוציאה שלאנש:יסת
 בעלמא חומרא מצד מוכרהישיהא
 ליה יהבי לא בה דאניד כמה דכללגרשה

 ילה ובמו,ק מעושה גט כעיןאהריתאויהא
דמנצז



ייי2ה"5הלודטא
 והגם שם.הרת(. מוכה שני0תדממה
 דכיון -דם"ח רנימין ההיאדשאני
 אם תנרלני נדולה על שבא קטןדיבם
 אבתי בסל;:. פה יהא בקטניהוירצה
 בסדה"י. שתיבם מה מצר קולא צראין

 השמ בהירוץ ו: ד' בנדה ההים'ועמ"ש
 נדול מורח שה.' במה שעה"רשה"
 יצא כבר והתם השואל. אחרלרדוף
 ד'קל"נ ב"ב וע' ה"ח הוראת ע"פדדתר
 להער רצים נ:שלוח וע"י פ*ה ד'נדה

מהוראהו
 ה-

 ד' ב"ב וע' דב'ד ילזהא
 ועמ'ש הדעת בשקיל כיטטעהל*ב

 ממה להיכיה מ' ו;' יעקבהמשכמה
 כדי בסימים רצים לשיוח מזח"ב,טלא
 וזרשים מ' עינק ולענור השיאל,להשיג
 ה;י קך.טים ט"י נהעננה שכנדלאחר
 רצים משליח של מטייח שעה"ד?ותר
 'פה שיש י"ל מועט זמן עינוןורוקא
 יעכצ"ל דכ"ב בקדושין כמ*שבסלה
 יטנרם מה דיעבד כעין רהוי התםדשאני

 לכתח.לה, שן:סור מה להתירבועראה
 עפמ*ש צירוף קצת שישרק

 ורד,פה ילרה כשהיא סקל"א ס-ז'הה"ם
  סנהררין מויוצ למעלה )ועמ"של?נשא

 להחמיר ואין  9ל9להובי'(רב"בשהקבהן
 עי' בסקומה,  שליח  האטהשיזצשה
 חומרא דהיי סי"ד. ח"א מהרש"םבתשו'
 )ב:מ'ש למסרך, דאה, קילא לידיראתי
 נ"י נאי מענדיל מנחם ר' הה"נלהרב
 ממוצש"ק מכהכו על צויזמיראבד"ק
 הד"פ(תשא

 פ"נ סי' מינץ מהר'ם בתשו'טז(
 לבעל ליתן שלא שמ3הנם קהלותשיש
 הן אב5 לפניהם שאירע טה ב5לן

 עד בקופות ומניחין המאורע כללתבין
 כו' לי לשלוח רב או ב"ד להןשי~לח
 נבר הזא שהמסרב דזימנין ומשוםוק'ש,
 וב"ד בקיפית ומניחין פלונ  לאאלם

 המסרב במקום : שאינ אחרתשבעיר
 לב-ר המה ישלחו מם3י יראיןואינן
 ושייריעו לפויהם שאירע מהלדרוש
 פב"ב  הרמב'ם ומ*ש דעו-רא, נופאאותם

 איני לומר רשאי אתה אי ו,"לצימןהושי~ן

 איש מפני תנירו לא שב"' לכםנזקק
 טם" הוא רשע פלוגי איש האמרש5א
 נדישי את ירליק שמא בני אתיהרונ
 מלשון יהוא כו' נמיעותי יקצץשמא
 שכחויב הבוונה אין דבריס, רישהספרי
 וכדומה במכנה עצעי להכניסהדיין
 כיון מחויב, אינו ממונו כל להפסיריאפ"
 בשואית רק ועשה בקים עוברשא,נו
  קנ"ז סי' ווקד מה,-ש"א נליוןו;'

 ומ'ש ל"ד, סי' רביאובספויי
 דם;:שה המאיריבההיא ב.טם ד'פ' ב*קבש'מ
 31' הסידות מרת רק הוי כו' אהדבהם'ר

 ילא דמ,ם ראפשר ירהנם י"מכתובותד'
 יקשה הא ונם שקר יההמו לא אםעביר
 ואצ'ל- 11 דרך ל;מ. ר;"ל דרךשאין
 ןכיון ל"מ ד' בפסחים ההוס' וכט"ש,ז

 לו אין בנו את יהרוג שמא חשטראפילמטצם
 היכז2 מכ4ש מהדין עצמי לסלקרשוה
 שיקצץ ממין הפסר השש רקשיש

 חשש בקציצה  שיש  במקום  ונםנטיפוהיו
 רן הוי הסכנה צ'א ד' בב"ק ובמושסכנה

 מפורש הא וגם הנסיעה .ל לב ולאיהקוצץ
 למחות שלא נוהנין דמ'מ י"ב סי'בחי"ם
 שלז2 ידבר  שישסלנה משום עיירהבעוירי
  הדמ'א לה ומדכת- ימל-יתימסרנו
 לה!דקו מחויבין ביד שאין מהלכנין

 מפורש קשה. בע"ד . הוא מהבע'רכשאחר
 מ*ו ד ד"ה וע' כן, נוהנין ;ה לעגיןרנם

דקאמ-
 שבקי' נהנו כי איסורא דכמקים

 בהמיהה.לי'
 הספרע כונה לבאי נלע'.דלואת

 שיש כזה !רוע בעל מרשע מיירידלא
 דפ וכה'ג,  הריין בן אה שיהרונהשש
 . דש הוא פלזני דא"ט דביון ז?ימרשהדיין

 ישלם ולא : רש לוה והוא דיןלאיהו
 עמ'ש דר"ה פ*ק הר"ן )ו3מ"שוכה'נ

 רשע שהוא דהיינו הרשע אתוהרשיעו

 עניניו בבל צדיק ניטהוא נם דברלאוהי
 פלוני *איש קאמר לא הפפריובלש,ן
 מפני אני "מתירא בלשון ורק הוא*רשע
 בלשון שכהב הוא והרמב"ם פלונ".איש
 ה14 .גיד ך מז:ן הוא", רשע פלוגי"א.ש
  2ום8 לפחיר סקום ויש האיעביר

ייע



'*דביע
 יאמר שלא וקאמר נו' נגי שז הרונ;

 ורביהא 5ואיז ררך וקאמר כן.הדיין
 ליכא נטי:.היז יקצץ שטא חששדאפי'

 פהר של אמתיא הרזין לו ימצ"ושל"
 לפ:'שההום נ"כ וי"ל לפחור, מהבשאין
 מ"ע קיום על לברך שאין נ"ר ת'או*ת
 מי שניאוה כי עמהך השפוט בצרקשל
 ;"ש. במש2:ו ז:וא טותה ושמאיבין

 ששיפט בטוח הי' כשהריין שאנידממילא
 בלשו; וכמ"ש שניאה ובלאבצרק
 2ט המש כי איש מפ:י הנורו ולאהמפרי
 וביר:וה באימה שישבי ולפי הוא"לאלקי'
 להם הי' ס-ב ס"ח כמ"שבעמיפה
 לפחוד מה להם הי' ולא דשם'אסיעהא
 מהר"ם כמ.ש האתרונים בימיםמשא"כ
 ועמ"ש בזה"ז. ומכ"ש ז' ר' מנהרריןשיף
 עיקי פרש"י נ"ל כי יז'להב*ח
 לא ממין וה,זק ס:"נ ד"'כארהינא

 להסתלק ומיתי תנורו דלא קראמיירי
 הרין להיכן שיורע לאחר אף הריןק

 יטזה בהב קמ'א תן ח"א ונשנו'יןמה4
 ר"ם הרמ"א ורם"ש המפרי ממ"שהשתר
 בעיביי למחות שיא עכשיו רמהניןי*ב

 לענין הי,נו סכנה חשש משוםענירה
 מל"ת לענין משא"כ חוכיח רהיכחמ*ע
 רהא מיקשין דבריו ולערר תגורו,דלא

 הריין שיכול לענין לה מייתיהרם"א
 רהיית בזה ולינא לכם נזקק אינילומר
 קיא מיירי לא הב*ח רלפ:'ש כיון5"ת
 הומר רליכא נהבאר כבר ובל""הכה*נ,
 כש:ובר אלא ז' ר' ביבמות וכמגשמל"ת
 מררכי וע' בשוא'ת, כשהוא ולאבקו'ע
 הייינין שהבריהו סונ סכ"ה ברם"אועבא
 להאלם הי' לא ממילא ואולי כרקלישב

 ואז לזה. המוכרקין הריינין עלתעיומת
 משא"כ לש"ש הקהל ראשי כיונתהף

 בהשו' שה-ב" מקילקלים שהיובימים
  מ2ירממים מימדיס שקצת סי*רמדמ"א
 ההיא גגה העיד דאשי להיותנמנים
 ייג"ש העירולשפום

 שופטים עה*כ הנחומאובמררש
 ל:שית הריין ביר מויקה שאין4שומרים

 וע'ש הש-טר, ניר סופרי אא*כ כליםלו

הלכה
 אלו שומיים הריינים אלוישיפמים
 אם כו' הערה את שמבהיניןהפרנםי2

 עפקז ואולי כי' שופמ אין שומיאין
 שאין מה בטעם הרשב"א ם,שי-ל

 רשמא השפ-מ רובצדק מ"ע עלמברכין
 ום"ש הרין' את בע*ר עליהם יקבלילא

 דכפייה ישתהא מעות חשש ממעםהת"ס
 הירה 3יהבה : ש[ כיון ל:ביר צ*;במעית
 בענין הי שביאי וכעין השרתלמשא:י
 חשש דליכא התורה בקריאתהב-כה
 בם"ת פסיל ימצא שמא לבמלהבי:ה
 רתרומות פ"ח בירישלמי מ,ש כעיןרי'ל
 ט.טפתה פס.ל בב"ר שמתברררקזרם
 שאח"כ הגם כ.טיה עבורתו הכהןשל

 שהמצוה י"ל ועפמ"ש פסילונתירר
 מי*ק וע הרין, וקכלת בקיו2תלויה

 לכוף שאין ראס"ר רמוכיח י"רר'
 רק במוער לרון היה לא ב:.ערהב:"ר
 וע' בריניה, לעיוני ורלמא אביירדחי

 פסילצא קאמעא  רלא כ"מ ר'סנהררין
 צייהיחש דלא משום אלא ןדינאלכי

 מגש בעין לפרש יש רהתם רקרינא'.
 נבהא הא חציף כסה ל"נ ר'בקרי,צין

 רנ.מי ניהו מתמיא ממת(1 רלמאא"ל
 רנילימ שהיו מצר ופיש*י רבנןבה

 חמוה כני רמשזה וי"ל תמיראצלם
 וה4 ונהרהקי קרובים שהיו עיקבארמר
 יתו יצ שלא חשש מש"ה בו נםלבם
 אהר בנ"ר ירונו ושלזאת רינולפסק

 וע*.שבת כפייה. בלא נם להםשיצייתו
 שלא ועכצ"ל נו' כקרירי רישך נ"הר
 פ"ת ר' כ*ם וע' וף י שמואל בייהי'
 למממכיה מלתא מסתעיא קוהרלא
 רבש4ש*י דגם ניטין מוף כה'גוע'
 מלגא ושבור אנא דמ"ש צ"ו ר'ב'ק
 ב-מ סוף וע' שמיאל היינו נרינאאחי

 לנקף בירו. שהי' עיקבא מר מלודוקא
 והצילו משפמ לבקר רינו מ"שמייהי
 )ואולי כו' למחות שאפשר מי כלמ"ש בןוי . שם זמייהי עושק מידגזול
 נימון יבם*ש מעלי רלא רר"נקבדי
 הניע שלץ נרמו רי'ר ביצהדסוז
 ע"נ ד' קרושין וע' רל( זעקתלאזנם

וסאמר



 האי ני מילהא דרריש איכא מידקאטר
 ככנה ענין הי' שלא הנם כו'בדוכתא
 לא"י וסלק נחלה שעי"ו מציניילא
 ע' באתרוניהן שרנמוהו )הנםאה"כ
 במר"ר המה*נ ומ"ש דם-ח0וכת

 וסבותי( עה*כ ובקהלת פכ"הקדושים
 פירשו יסננה רבוהניעי רע*אוע*ש
 קאמר מ*ו ד' ה וביבנ, רכ"כ. נדריםוע'

 כו' גלגלתי ירוצו שמא אניסהירא

 דבר להשיב נמנע ה'ח הקפרתושמירז.ה
 ענוה דרך רק שהש,ב י"ל אךהלכה
 ס" הם"א ש ועמ מכיעה. ר;הישאין
 את איש ררוקא בס"ח מם"ש כקינתד"ה
 איש הי' אם אבל בו נם שלבואחיו
 ממנו וינקום ישנאני י,כיחנו שאםאחר
 תזריע 8' חנחומא וע' ע"ש להוניהואין
 רכיון ד' ר'  בע"א ש ם ~ענ'ן קאי ההםאך

 הו*ל מיהו ולא למהות בידםשהיה
 דנ"נ ובפסהים גמ.רים שאינןנצריקים

 ושמפני הוה אנרופין בטל תודוס א.בעי
 טם"ש להעיר ויש נדוהו. לאהוראה

 למלך דיין דומה אם ק"ה 4'בכתיבות
 שיהיו מה דוקא ודלאו לכלום?אךצ

  שייך  רו'א ומשמע לו לצ'יהמוכרחין
להשופט.
 רתימא דמהו ו' ד' ברכותוע'

 ררינא קמ"ל בו' בעלמא שלמא.דינא
 שוטר. אינו שהשופם ומשום הירה.נמי
 מם"ש איכא אי תד.ה י' ד' שבתוע'

 ההוס' לפם"ש הא ולכאו' י"ו ד'במי"ק
 ד' ב"ב וע' היתר דרך אפי' היינוכו. אנרא דמק_: ריינא כל ל"ה י'בב"ב
 שנתקבלו או ברשיעי ' עסקי' יאמונ"ח
 וצ*ע קל"ט ד' שכה ע' אלמיתלרך
 במה או לפשר כשעפקו הול"לדמ2י
 ורעכ"פ מת*ת עסיף דלא להשומר,2שייך
 רים חס למעלת הגיעולא

 רממונה הא הזכיר לא הטורוהנה
 הרשב*א ממ"'ט ב"י ומ"ש כו'לרבים

 במקים 5רון להכריהו לענין רקהוי
 כו' כשאיים רק מיירי ונם אלםשאינו
 דאפי' קיי"ל הא )ונם עביד ולאדנוים
 הרמכ'ם נם ואולי כוו( חזקיםוניהם

 9ך"והלכת

 הימ'ם וע' נו' רמלהשמע ;מ"ש רקקאי
 בע*ר ישפיע כו' להיכן שירעדקודם
 רון ל"ש וכלא"ה הריין דעה עלקשה
 רבר כל שאין היכא לדביםממונה
 יטיל ביש בעסק ורק פיו עלנההך
 כממרה שיהי' דמתא הרב טלעצמו
 הממונת יכול ונם קשה בע"דלהץ

 ונפ לזה ע?מי משפבד שאינולההנוה
 ע'ר רק נ,מהעכר הא ההנהכשלא
 מץ ר' בניסין ההוס' ועם'שד,מנהנ
 לךג שישהעבד קבוע מנהנואין

 ארפ אין וכאשר הטחייב אחהלמיריו וםירדפי בעירו נדול כשהב!"ד)ומכ"ש
 בהפס"יג הוטלת אין לע?'מו חיבהריאה
 בירא ד"ה צ'ב ד' בב"ק השיטועמ"ש
 אחד אדם אצל ונכנם הלה ;זלשהרי-:ג
 שהוצרך עי ידו ממה כו'במרהץ
 ואמר לבע"ח לשלם כדי הטרהץלמכור
 ומ-ץופ הזה כמרחץ ארין לא ו"לרבינו
 קלא ביה השדי לא מיניה דשתיתדבירא
 לרבים. כמומץ שהי' הנםיע"ש
 ון!- חרנ כמדקרת בומה יש והנה-
 ומדבריך בי' ארם בני אותן יר ד'נימין

 בדיבורמי נם ושמזיקין כו'מחצייהן
 פומ* ליה ומקשטא סינ ד' יבמותוע'
 המידין כנין דהוי ההם דשאני)רק

 רבנן ומריעי קצירי מאן כאשרולזאת
 מבות וע' טכאוב יופיף רעתויוסיף

 ומרכיהס מדע ויתירי כה הסרי כ"נד'
 נרנן דברי ולסבול לשאת יוכלולא

 רואה אין קשה והבעירכמתלהמין,
 אחרי נמשך השכל כי לעצמוחובה
 ברין אותו המחייב על ומהנפלהרצון

 של* אוהו שהייב חושב הואולפעמים
 רביון מ' ר' בב"ק עמ"ש ונםבצרק

 כף. לי' מיהבא רבעי רואדלחבריה

 אוחו שמח.יבין שהושב מה מצרוהיינו
 דיך מצר ולא שכננדו הבע'דלמובת
 שביו פו"ה מ בענ יבכ"שההורה.
 עליה מרדה או שסרהה ואשהואיש
 הייין על מהנפלים האשה קרובישנם

 לישע היתר להבעל ליתןשמזדקק
 נור השומ יש לענזר ל,אה כד'תאחרת

הרג:



.ו

דב-  שהיא ובפרט א"ע 5ס(ק רמתאורב
 אחרים ?*י לההקיים ש"אפשרדבר
 דבר להוצ,א שיוכיו ורוה האמיזי
 פ3ים. משיא בלא!משפט

 וקודם טב?רת פייה ע*דין(
 לא"י הפרה בעל מברה הבכור'לירת
 משכה הקובה והא"י שוויה רבעבעד
 בבית הפרה לבעל השכורהי2-פת
 הנ"ל היפת ףחצר אחר .ישראל
 אהרים לשיביים בשיתפיתוהחצר
 בעל ונם בהמות שם מחזיקיםשג"כ
 תפסה והא"י רשיה לו ישהחיר
 המ:כר בפני בדפדה הקשורבחבל
 וגם בקרון יקשיה הניל להצרומשכה
 וזמ"פ אי"נ ה:כח להמוכיי הא"יגהן
 ילרה יעתה כלל רברו לא המפותיתר
 .ו"ד הה"ס מ'ש מע"י והביאבכור
 ת' הא"ה בעצמי הה"ס ימוש שי'אה'
 בזה"ן רקרשים הקלה ה'טש רמשוםט*ב

 דרך הוי הבכור כשמכירה גםההירו
 אפ"ש בטפרי עמ"ש בעלמא,הערמה

 לשתף מצוה רבוה"ז .כיון והנה ס"רטי'
 לאויד שיצא קודם יהודי איגוזם)

 כו' מהבכורה לפמרו כדיהיולם
 במקום נם ממילא מ"ו שיכ .סי'בם'ש
 סהרי אנן הפסד השש במכירהשיש
 ר' בב"מ התום' מ-ט כעין יי'ק3הדנמר
 ק"ב ד' כהובית וע' י"ח .ר בכורותל'

 לשמוע רמצוה רמש'ם מ*ח ר'ובב"ב
 יהנם כי' בלבו נמר חכמיםרברי

 עכ"פ הלק איוה הקנאה סגידסדינא
 להקנית מחויב שהוא מה ומקנינמר
 הרין יריפת רמחסרון דכיון י'ל 'ונן

 גמר הבהמה כל להקנותו שצריךחושב
 מתנה בהירת נם מהני )וממילאומקני

 יונמד .שלא שהשב ודהגםעמלה"ח
 השו' הליח ועמ'ש שתלד(י עדהקכיו
 האם אה שמכרו הבכור ע"ר*"א
 קפירא ראין ומבואר כו' בפיוטחלנוי
 שוויה סכרי הרבה כפחוה שמכרטה

 הפרישה ס"ש הביא רע"אובהירושי
 מעוה השנה מהגוי שמקבליםרהנם
 המקום להקנות מרקרקין ואיןלאור

5:לכהכ,

 נם להקטת ורעתו מקנה דדבנןאךעהא
 כ*ה סי באה"ע מ"ש ין כהמקום
 רצ"ב סי' מט"ש דאיה הביאיהנרע"א

 בפסקי למ"ש סוהר ,ה ילכאו'סמ"י,
 להפרישה דס*ל וזזל קס"ו, סי'0הרא'י
 ששין בכור המוכרין שרוב בוה":דשז31י
 יצא ולא בהני דמני שהושבין מצדכן

 מחויקין שהעולם כיין כשרוהמהוקת
  כעין הוי כזה מוהר ואומר להיהרזאה
 באופן להקנות שדעהו ואמדי'אנוס

 יש ורממילא . רו"ל הק.ן ע"פהמיעיל
 לידי יבא שיא להק3הן להושג"כ

 בית בשו"ת מט"ש מע"ל ום"שמבשול
 ראכתי תמ"ח סי' המקו"ה עפמ"ששלמח
 והביא לקנוה נהכוין לא הקובההנוי

 המקו"ח. על בזה חולקשההמר"ש
 מ' וס" ל"מ סי' אה"ר בספריהנה

 .דעת שיש דכיון המת"א מ*שהבאתי
 וביארתי קונה דעת א"צ מקנהאתית
 דאע-פ קי"ב סי' ביו'ד מ"ש דשאנישם

 דה:יפ קנה לא-י שמורר בשעהשהנביהו
 לקמת הקונה עריין כיוון , שלאמשום

 רק לקנות מכוין שהנוי הכאמשאזכ/
 ואע הכמף ב3:ינה ככר שקנהשחושב
 והנה הקנינים ביתר צורך שישיורע
 והולך יעהבהטה המדובר שהיההיכא
 מובח כמקרם המוכך ורפת בדירישארו
 וע! מקומו לו והשביד שהקבהמפי
 שמוכר ורכיון ר' לסי' בפהיחהנה'מ
 שנותן שמה מוכח מבכירה להפקיעכרי
 הוא מקום באוהו הבהמה להעמידרשוה
 לצורן, חפץ רמשאיל דומיא הקנאהדרך

 .לא שאם בלבו רנמרקדושין.ראטרי

 מתנה, ררך יהא שאלה דרךיועיל
 תשון מינץ מהר"ם בלשוןוהמ;יין

 כשדוא דדוקא בדבריו שמנואר יראההן
 פרומה נתינת ע"י לקניה הגוים מנהנרק
 ישדאלים שתנרים היכא משא"כ המקחעל
 קנין הוי ר:ו בכסף לקנוה ני:גים3"כ

 פקצ'ת משפט בע:עד וע'אסה.מהא
 הח"ם וטמ"ש במעות לקנות מהנידמנהג

 מהני אסמומתא דקנין דהנם שם"וה'
 בת' וכמ"ש בכורה קרווהלהפקי;

המיוחסח



יידטר
 פסק מ"מ סרב"ה להרמב*ןומיוהסת
 מהר*ם הא ולענאר ר?"ם, מינץמהר"ם
 קנייה רהאי ובהב בלשינו רייקמינץ
 להפקיע מועיל אינו גוים ההנריםדנהני
 דמנהנ וכהב הכפיל וכן בבורקרושה
 לא רבימיהם ומשומ יע"ש כו'הנוים
 י;מ*ש בכסף לקנוה ישראל תנרינהנו

 ר' רטויג בההיא י"ח סי' אמ*שבספרי
 ע*נ וסי' ע"א סי' ומ"שע'א

 מום המלה להצריך לההמירואין

 דאוןי חומרא דהוי משום קמן נויע'י
 צירך )כשאינו בע*ח צער קולאלירי

 בספרי ועמ"ש הארם ותשמישרפואה
 הפסד ענין הוי וגם ל"ר( סי'אה'ר
 המום פמיל הנוי ירקרק תמירשלא

 הוי לא דלרידהו באופן שיהאלהזדהר
מומא

 עפט"ש להקור מקים יש ,הומלבד
 תק?ה לם3וע לברי סנ"ה רב"אבספרי
 ושכהה ההרשלות ע"י המסתיבכוסכש:ל
 נכשלין ש;י"ז מבכרה בהמהל0כור
 בחוץ הם בכוף ושהימת עבורהבאיסור

 רשות אה ב"ר הפקר בתירת להפקיע*ש
 המבכרה הבהמה ארון של בעל.םקנין

 ייזכו יחזרו הולר לירה אחרשקתיכף
 שאין ורהנם מהפקר זביה בתורתבעלים
 שארו"ל וכ;ין לבתחלה ע"1לממוך

 תורת לשכה שלא ע"נ ד'בטירובין
 וא"כ לאצמרופי עב"פ וה יועילעירוב,
 ב*ר גימעלו צ"ו ר' בב"מ רלפמקשי"ל
 מינץ מהר"ם :בהשו' בפרש"י 'ש וכו'
 שלא מוטל..לתקן הריר חכמי דעלסצ";
 שלא לב"ר רניהא יכיון מכשול לירייבאו
 בב"מ דלפם"ש ובפרט תקלה לידייבאו
 ואוכ נכשלו בעצמן הן כאילו הוישם

 רשליחותייהו פ*ר ר' בב"ק מ"ש כעיןהוי
 התקנה על הסכ'מו כבר וכאילוקעביינן
 נ;הרין סהיו הקודמים ברורותושאני
 צורך היה לא דממילא מתקלהניוהר
 בביצה רקאמר לפוס והנה התקנה.ב;ה
 אסור לדירך כו' את פושע ט'זד'

 המזירים על רעהי שאיןופרש*י
 חכמים לרברי חררים שאינםוהבושעים

 11טיה,כה

 שלא להקן ב"ר על מימל אין דה"ני*ל
 אליבא ברבר המזירין אנשיםייכשלו
 הלטיטהו ס"מ ר' בב"ק רקאמרררשב"ג
 הז5יה רביצה )ובההיא וימותלרשע
 באיסור לבשל נהשר ולא עציברהיה
 יו"ט( משמהת יתכמל שעיוזרק

 המבכרת הבהמה שבעל היכיסשא"ב
 להפקיע חכמים בתקון לעשוההשתרל
 יש שבוראי ברין. שסעה רקמבכורה
 מעם צירוף יש וא*נ לתק:דילהיש
 חי"פ סיין 'ב' ד' ס י ,מם"שה-הר
 ליבוש יהורא "ב'גריר מ'להרב

 כ'ד מכבר וממ'ש לעווצרכיבההוב"ק
 ר' הנה'נ הרב אח. לבן תרנ"הסיון
 דאסין הנאכד'ק שלימ"א מררכייהישצ
 ברעזי.( אבדיק אזשהיה

 אם במכתבו ששאל טו; ע"דיה(
 נשואי לצורך היורש.ן מידי להיציאיש

 מ"ש והביא 3כסים מיישוד ייהרהבנוה
 דאף י;,-*ן שדעה ס"א סמי"גבאה"ע
 יוחך לבתו להומיף לו אין בהייםהאב

 רמם*ש להשיבו הנג. נכסים.מעישור
 דטתו אהר נלך היאך הר.ןבלשון
 עשה האנ אם בוי להוסוף האבשל
 בראאענה העישור על להיפיף כהינןשלא
 באחרונה בכך היהומים אה נכיףה.אך
 שהעישור היבא מיירי רלא מבואריע"ש
 ממפיק שאין טועט סך היאנכסיס
 האב עשה כוה דבאיפן נשיאיןלצורך
 ע"א סי' העצ*ע בלשון וכמ"שנהונן
 נרוניא לבתו ליהן שמצוה ראע"פס"א

 מה אלא ליה כייפיבן לא מ"מראוייה
 הב*א ולא יע"ש שישיאן רק יהןשידצה
 מעישור יותר יוסיף שלא הר"ןדעה
 איכא הר"ן לרפה רנם ומשוםנכסים
 להשיאה המספיק סך לבהו הן שמצוה
 לאנשים ההבו בנוהיבם ואה מם"שכריליף
 כו' מידי לה וניהב ונכמהדנלבשה
 בנרה בהך קי"ג ר' בפסחים)כם"ש
 השהרוה ורה:י לה והן עבדךשחדר
 מפרש ו5א ל"ון ר' גימין ע' מצוהצורך
 ליותר עו?ה אין שיויו כשרמיורוקא
 בכתוביה ממ"ש )והגה נכסים,מעישור



דבףפ

 לא הדרנא בפשיך שיי'ה דא"ל י"גו'
 כהונן שלא עשה שלא מיכהקאמינא

 שביקי דלא וכמ-'ם להומיף  שהיבהפה
 הול*ל דא9ת"ה ע"ש לנפשא,מידי

 שנתברר לפי בכעוה הי'ומהנהינה
 כדנימא ונם ליה 3יהא לאיאדרבה
 השהא בהוד"ה כם"ש ס"ל לאוהר"ן
 מצד הוי בו לה:זר יכיל שהי'ירמה
 ממ"ש מוכח אכתי במעוה, הכהיבהשהי'
 שלא בזה עשה שלא הררנא נפשיה1"מוי
 פסא רב כב'ר מצד שא:י ואולי3הונן
 דניחא פשימא האב כשמת ועכ"פוצ"ע(
 )וע' בתו להשיא מנכסיו ויהניליה
 ס"ח ד' וע' תרכ"א(, מ-ס אוזחפ*ז

 ועפמ"ש מ הש ועמ"ש לאו פאימד-ה
 אין הבעל פרנסת לענין דנםי*ל

 דכשהנכמים ומשום הנכסים שומתמספיק
 )והנה ממפיק נכסים עישור איןבעעטין
 היינו מקל"כ בכ"ש וע"ש סקיזבס'ש
 הבשאר רק ששייך נימא דלא לעניןרק

 חייב מצד אי באיבעיא הוי ונםלבנים,
 נכמים דין לנכסים יש הבתפדנמת
 היזא ולדמת הירוש' כפשיטותמועטין

 ב'ד שהחזיקו קודם דדוקאשבסמי*ד
 מצד דרק היכא צ"ע בנכמיםהבנות
 הבנות( החזיקי לא תקיפה ב"ד ידשאין
 סצ"א דב*א במפרי ביאיתי כברוהנה
 דזיל דזימנין מ"ה ד' בב*מ מ"שדבעין
 מאכל עניני מחיר לפי תלוי3ספא

 הלבשה להבנות יפמקו וא*1והלבשה
 שהשיא' להכנות שפמק למהי;דומה
 עתה יעלה וזה ה,ול. בשעתנחייו
 מוצש*ק )מם"ש וצ"ע מריביםבדמים
 ר' בנש"ק להרה"ח הרע"ח ::דינ"ו

 "פאלא( אבד"ק נ"י קאליש.ידמיה
 כשער הכיא ככר הד"ה ע"די'ט(

 לקנין הנאי דמהני רכיון מקצזהמשפט
 יל;נ'ד מהני :מי רמנדג ה"המעית
 סר*ד הטוח'מ בלשון ממ"שמבואר
 כו' מש'פ א"ל שהדיין הרא*שבשם
 עומד אינך אם ממך יפרעאוא

 לא אם בלשון הול'5 דלכאו'בדיבורך
 שהיינו מהלשון ומבוגר בדיבורךתעמור

ה"כהיח

 שא*נך נליא יממיא קמי אי הנאיבדרך
 שיהא הוי חכמים ודהקנת בריבירךעזכד
 נמר אי הלב נהסכמת תלוי כסףקנין

 פ"ש ד' ב"ב )וע' להקנ'ו;וההלימ
 שלא בנפשו יורע ואם י"ח( ד'בכורוה
 שכננדר הי' אם ושנם הקנין בלבוננמי
 הוא נם בו לח,ור מ3יחו היה בוחוזר
 שדבר ומצד נו להזו- רשות לויש
 מקב5 כליות לבוחן רק וידוע נלויכזה
 מ'ת ד" בב"מ דפריך והיינו מש"פטליו
 עליה לקבולי אתי יוסף בר חייאר'

 אפ" דרבנן לטותא עליו 'קכל לאחכם תלמיי דדוקא ומשום דרבנןלמיתא
 י'א ד' במכות מ"ש וכעין ה:איבדרך
 באה היא הבאי על אפי' הנםרקללת
 ואולי בדעתו טועה שמא חוששוהי'
 ררך רהוי להק13קע"וזי,ם"ר נמרכבר

 אינשי נם אז לחלוטין דרבנןלמוהא
 עליהן מקבלין היו לאדעלמא

 מש"פ_
 ד"ה פ'ב ר' בב"ק התום' יפם"שאפי'
 ימיקפל בעי הוה אי תירוצא דלחדואסור
 דו;וד'ת למ*ש סיתר זה ואין כו'בארור
 שרי הזה המקח על דדוקאבעמ"ע
 קללה הוי דאכתי שפרע במילקללי
 שחוזר הוא שעתה שחושבין מהלפי
 פרשיי שימת לבאר יתכ: ועפ"זבו
 דליקה הלוקח ראה שאם תקמ כךד"ה
 הב'י ועמ*ש בי חוזרני יאמרבאה

 שיבא קודם דרוקא מפרש"ידמשמע
 דהיימ וי*ל בו, לחזור יכולהאונם
 דליקה כשראה בו הזר שלאדכיון
 בלבו נמר שכבר היכחה הויבאה
 )ולפ-ו נו לחזור יכול אין ותולקנוה
 או האונם ביאת כשראה דוקאהיינו
 ב0. לחזור יכול דכה'נ והק"הדנימא

 במעות לקנות דכשנהנו מנוארועפמ"ש
 ונמרו המנהג ע"ד הקנין היהבוראי
 בדיניהפ שנם )ויודעים לקמתבלבם
 שלא כדי המקח לקיים מוכרח'הא

 ובפרפ שנתן הדמים כפל לשלםיתחייב
 האלמות על עצמן שסומכיןבזה-,

 שימרח כדי ההקנה שלעניןבריניהם
 שפ ואין בהק"ח תלוי הרבר איןויציל

רומה



שיכי

 0חשש מובמה.ן שנכמיו למירומה
 באינשי ההקנה ששייך רכיין וכה":רליקה
 שכבר בניד ועכ'ש פל.נ( לאדעלמא
 ששלת מהמהירה המוכר א,עסילק

 בעה  המעות מזתר .ושיסלקלהלוקח
 הסחורה בהובלת ושעסקו הסחירהזבלה
 אחרי!ת המ,כר עי אין הבעייםבעד
 סנ"א י", ב' יום )מם"ש ואבידה,נניבה
 הנ*ל( להרה'חתרכזם
 מקכ*ב ביו"ר הנה ה::אלה ע'דכ

 נקיים כלים מיחרים האימנין שכלמ"י
 סקי'ח סקי"ד הש'כ ועמ"שלמלאכתן
 שלא אחד דרב3ן איסיר חששדלענין
 ההם רשא:י רק כולם טל מצילעירב
 מעשה נעשה שלא בחוקה להעמידשיש
 שמחבואה מה רונמת הערובה שליוף
 שלא בחזקתן אוהן ודאיקי מצלתאחת
 הנוים כשרוב בנ'ר משא"כנבעלו
 בכל.ם היי"ש של הואמשארטבשלין

 דממילא מאכל מיני בהםשטבשל.ם
 מיוחדים בכלים שנעשה חוקה כאןאין
 ועמ*ש מעשה ההחדשוה כאן איןיהא
 בכך* שררכן כיון אומנתו מרעיא סברת שייך ולא כ' ר' בבכורותהיעס'
 על לסמיך יש דלכאורה רק,

 תערובת מעם שום מדגישין שאיןהטעימה
 מבואר בתבלין דאפי' הכליםטפליטת
 נ'מ דמסהמא סקכזח סצ'חבש*ב
 מרנישין כשאי: אכל ע'ש באלףאפ*לו
 שכתב והגם חשש, ליכא טעם,2ים

 להוביח דצ'ו חולין שורהבכור
 דאף להשמיענו סמ*ב הרם'אטדהוצרך
 הכבר מעיסת טל לסמיך נוכלעכשיו
 דרבו משום התם רדוקא מ,הטוכח

 י"ל לענ*ר המרה, בחסרוןהמכשירין
 בררמי חשש שיש רסד"אטשום להשמיעני הרמ"א הוצרך התםדרוקא

 מרירוה קצת שמרניש לושכמרומה
 לפי פעמים איזה להבחין אפשרושאי
 לחיכה ע'י המרירות נתקנחשכבר
 ט'י שמהברד היכא משא'כהלשון
 אנשים והרבה פעמים הרבהפעימה
 ושוסן בשר טעם בועי'ש טרנישיןשאין

 אטר'כה

 בליעה בלא מעימה דהוי ההם שאניונם
 ירניוש לא רשמא לבלוט שאסורמשום
 דלא סצ"ה בי:"ר ועס"ש מר,טעם
 יע'* ענו"ם מעימה על לממוךנהנו
 ישראל טעימה דעל ומוכח סק-הנש-כ
 הרמוא הניה ומדלא האידנא. נםסמכי'
 וכמ'ש מעימה על ממכינן לאדעכש.ו
 וכה'נ ציה"נ ובדיקה ניביה עיכיללענין
 דהר בליעה ט"י ישראל רמעימקמ.כח
 עלה. סמכינן קפ.לא מע.מתר,נמה

 הובא הפם"ג ממ"ש כיתומ"ש
 משקיו ויעת ררוקא סק'ו סצ"הבפ*ת
 סתנ** או'ת פם"נ ע' כמיהןהוי

 ההררהן שעל כיסוי בענין סק"לבא*א
 עישת ברין משה המשאה ממ"שומ"ש
 י'ל לכאו' חלב של מנד הנדלקטימון
 מפרשא שהוכיחו דהנם התםרשאני
 מלחלוחית קצה ששואב כ*ב ר'שבה
 רק דאיכא תרע"ד סי' עי' ונםכו' רמחי עין מראית משום רק היינושמנו
 ועכ"פ אכחישי משום ולא ביוויפשום
 הפר*ם מ*ש ד*ז 1 מורנש ליחותאין
 עולה ועשן כו' הנתלה יבש בשרמד*ן

 ויעה משא*כ חמוצה מתביאהלמעלה
 וע* לה הוא שההבל מקדירההעולה
 התרח ממ*ש קס*ד מ*ק תשובהדרכי
 יבעו מדבר רי'ל ו' רין ל"הכלל
 ובישון בעימא ריחא במו הויהויעה
 לכן קדירה במו ,יעה מעלה אינויבש הו* תהתיו דהנאפה רהואילההו*ח
 יל"פ ואשכ בעלמא ריחא רק קיבללא
 ה" שלא הפשטידא הויעהשלא

 לפם"* ונם הרבה שומןבהפשמירא
 הב"פ דלענין רק הוי כ'א ס"קהם3ח'י
 אין ועכ'פ קצת, הז.עה חשובדבמשהו
 יש מורנש וכשהליחות מורנשהליחות

 רי'ל רק מהאוכל היוצא משקה דיןלו
 :'רק ורהוי משקה מדיעת ספידקיל
 בכף כ*ו ס"ק סצ"ב ובחוזרדרבנן.
 עד נאסר שהכף רהנם לתבשילשהחב
 ב,יעה, כשהיסד"ב הויעה שמגיעמקום
 ובשו'ה הויעה ע'י מפלומ איןמ'ם

 סצ*נ ממ"ש הקשה סכ'נ ח'בסריש'ם
דכשהכינוי



יכר

 התחיל אם חמה צונןוהקרירהזכשהביטדי
 י'ל ולענ"ר אסורים שניהםלהדע
 בד'ה ק'ח ד' בפרש"י בשמכוסהושאני
 ער טולין השיליים מי רכשמכומהגיער
 שנונע כמו הוי וא'כ ויורריןפה

 בההבשיל..הבפיי
 מהשיא דחורפא הא נין בוהנה

 בהשובת ממ"ש שהביאי לשבח.ומשוי
 מה*ה א,מור דהוי דמיל הציז סי'הרשנ*א
 ע' האחרונים פמ'ש י"ל אוליולנניד

 ומר רכש ל"ב ל"א סק"ל תשובהררכי
 לא כאלו הוי ומשביח חוזרלהיוה
 עימד שהכלי כיון וממילא מעילםבפנם

 דאס"ר הרשב"א מי.,ה ,הפ.ר_"ח בתעיובות שיהי' תמיד ומצוילהשתמש
 משביה ד"ח הפרובות ע"ידאפיי
 שאב"י הכלי נפנמה לא האסמילא
 במה ולפלומ לביע:ול שעימדתלפי

 לא כאלו הויא וממילאשמשכיה
 לנך שעומדת לפי מעולם הכליגפנמה
ד'ה. כת?ריבות שא-ן מה שמבשלין היכ.ורוקא

 ושפיר הבליעה שנפגמה היא אז
 אומרים היינו אלו הרשכ"א כןנהב

 שדנר ר'ה הערובות ע"ישמ,טביה
 לפים משא'כ כן טושין שהמירהמצוי
 ברבר כשנתטרב דרוקא הרשב"אלססיק
 ה נפנ כבר ממילא בעין שהוא-ייף
 דבר לבישול שעימרה שאב"יהבלי
 ושינ בע.ן, ד"ח לבישול ולאהמצוי
 י'ה בה ומבשלין כשחוזר. רנםי'ל
 מההורה האיסור וניעור הוור איניבעין
 על היהר שם מקרם הי' שכברלפי
 וטשו"ה הפגומה הבליעה ועלהכלי
 שמא חשש לענין סקודם הרשב*אכתב
 הי שברין ר'ח העכו"ם בועשה

 וטשו ס"ם ככל לכהחילהלהשהמש
 טעם הזכיר ולא יעו"ש ותירההרחקה
 להבא בו יבשלו שמא לבתחילהחשש
 כ*א סוק מצ'מ הש'כ ועמקש בעין,ה*ח
 וראבון הרשב'ם בשם המרדכיטמ.ש

 של בס' שנפלה איסור שלהחחיכה
 ראשון אחרת נפל - ואח"כ ונורצהיתר
 ראביוה נסברה דקחל בטל-והגפראשון

החפהכ

 דגם משימ היינו המ5ם שנרנשכיון
 רק צם ב האיסיר נפקע לאמקירם
 '2הוא דבשעה הכא משאיב נרנשדלא
 ושאני היהר רהוי סיברים ישפנים
 כשיעול בו רכשהי' נ"ד ר' במנהוד;מ"ש

 הצמיקת בשעה רגם והפח יהזריגצטמק
 שאני וגם איסור שם ממנו פ-חלא
 לחוור עומר שה" מילתא ראינלאיההם

 עק הריטב"א ועמ"ש מאליוולתפיח
 ?צא בלול ' בעידו שנפנם דכיין ל"מר'

 הירא כי נאנ"י "פילו איסורטכלל
 או סרוחה נכ'לה כמכשל הר"זה:' מאי רהלהזתא חירפ' אנב לי'ומהליא
 הניעור א"ח דשיב הצפר אהמבמם
 ועכ"פ ד' סי' רב"א בספריועמיש

 רק  האיסור הוי החולקין לשימתנם
מררבנן.

 הרשבקא שכהב דכיון י*לובלא"ה
 יהירה הרחקה דעשו די"למקודם
 דפלי4 לר"ע דאפי' עכ?'ל נויםבאיסורי

 הירוש דנ"ע רבנז רקאטרי מהעל
 בעלמא חירוש אינו רר'ע ראליבאהיי;ו קו"

 גקדיהה אלא הורה אסרה לאיכמ*ש
 איננו הדנר עצם וא'כב"י

 הירו-

 יתירה הרחקה כאן הורה שהיסיפחורק
 ומרווק לכתחילה ם הכל השמישלענ.ן
 לשתר* ואילך מכאן ע'ז בסיףמ"ש
 תודה ההמירה דהכא כו' שאב"יגזירה

 )שהו' הרשב*א כהב זה ומצדלכהחילה

 לבשל לכההילה להחמירמהראיי
 שעי*ז אס"ד חריפים יבריםבכלי
 דבץ( כיון בכלי הבלוע הפניםגמתק

 הטיהר-בריעבד בדנר נם תורההחמירה
 ד"ה - י'א ד' פפחים ההום')ועם"ש
 לרורות האסור ברבר והיינוקיצרין
 שעה,( לפי רק שה.' במהולא

 הרשב'א . לשומת נםועב"פ
 ב*ב ווף דאורייהא איסיר חששליכא
 אפילו אוסרים אינם רשמרים צ*זר'

 ושאני בעלמא קהו,א- רק דהויבנו"ט
 מהשמר~ם רנהפך עיסה בו דחמעהיכי
 נו . להחמיץ לכך עומרים והםמאכל
 נ'ו ח'. חיור'ד ובנוב"ה העיסהאת

 '5:ואפ



נדבי

 בטין בשר בכיונה כשמערביןיאפילו
 הנוימ רוב דאצל היכי מ.ם.בהיי"ש
 הייוש מוהר ס' בו שיש באופזושים
 כ"א נ' יום )ממ"ש לערב יוינהויאי. כ:יטא השש דהוא בנ'ד וב"שיישראל
 יצחק ר' הנ' להרב חרע"ט.פג*א
 .. האדליא אכד"ק נ*י אלטיישלום

 שהבאתי מה על כ"נ מזשכ*א(
 האו"ז מם"ש סם"ח רב'אבספרי
 נפל רוקא דלאו נשמע האי*זודמלשון

 ודהא לא-שוה ראוי שאין כלאלא
 כשראוי דוקא הייגו קרושין הוי,רקשאמל'ב
 טרפה כשהבת דא"כ כ'נ והמהלאישות
 לענ"ד קדוש.ן, בה יועיל לאמכטן
 דמיעוטא מהרש"ל לדעת מיבעילא

 הש"כ לפם"ש דגם אלא חיהרמיעומא
 יש הרמב'ן לדעת אכתי מ'ח פ'קסנ*ז
 בידי ופעולה חתיכה ע*י הקנהלה
 ל"א סי' בדב"א שביארתי וכמיאדם.
 היי סמא לה בדרו ראי נמיריומקש
 מרפאין הסממנין שפיר משוםהיינו
 יהקלקל שלא שמנינין מה ,ע*,4ק1

 ו~רא"ש לדעת וגם האויר ע*יהמכה
 ביד'א להכשירה תחזור דפרפהי. היא רחוקה דדעת ז' אית דחוליןפ"ר-
 טריפית א-פור לענין דוקאמוינו

 הקנה אין שוב שנטרפה רכיוןדנזה*כ
 חתיכה שע"י מודה ומ*מלאיסורה
 שתחיה תקנה לה יש ביד"אופעולה
 דוקא היינו הרשב*א ממ'ש בש*נימ*ש
 הקנה ביד*א נעשה שלאנשירוע
 דהרשבזא בעובדא דהא חתיבהופעולה
 ביר*א נעשה לא אבר יהרהשנמצאת
 ונמצאת היתר האבר חתיכהפעולת
 לטריפה תקנה יש וא*כ כמקדםיהדת
 ראויה ותהא שהחיה -במציאותואפשר
 כ"ג ד' דנדה ההיא ושאנילאישות
 נה תפסי לא מהקיים שאינודהיכא
 תקנה לה אין מתקיים דכשאינוקדושין
 הרא"ש בתוס' יטו*ש עניןפשום
 ונקט חי ובמימ הואיל קאמרלמרלא
 טשמע מתקיים ובמינו הואילגלשון
 פי"ב פהות אפי' כלל פתקיי9ראק

 35יחרלכה

 מבואל ונן כטרפה הויא ודלאהרש
 באחותה לאהסורי ד"ה נהום'ממזש
 דפשיטא כו' בטי לא נופהרלענין
 י:?א שנה ולא כי' הי' דאינהייה
 לשון דכניף ימביאר כי' טרפהההא

 נשמע באחוהה לאהסורא דנ"סהאיב;יא
 דהא עכצ*ל וממילא חדש היי"בשאינה
 רב אמר יהאר*י דחיי למ'סיאיפריך
 ובמעו הואיל אלא ר'מ אמרהלא

מהקיים
, 

 שאיגו מהלשון להוכיח בא
 והנה כטרפה, הוי ודלא כללמהקוים

 ההופ' מ"ש מ-ושב להמהרש"לגם
 שבים נ' חיה דאינה לי'רפשיטא
 דרק דכיון משום ביאה בתשההא
 רפ לוסר בעי לא חיה דמיעימאמיעיטא
 השאלה דעצם והגם שכיחא דלאבמלתא
 מזם בסציאוה רהוק אשה במכיבהמה
 נופה לענין במי למנקט ליה ניחאלא

 במציאווע ייהר כיך דרחיק דברשהוא
 במעי רבהמה לדס"ר רפשיטא ג'כוי*ל
 אם ביאה בת שתהא במציאוה א'אאשה
 ודרגם ותחבולות פעולוה ע"י5א

 ע"י תקנה שיש מצר קדושיןדתפמי
 כמציאות מאוי רחוק הדבר ביד*אפעילית
 בלשונננ התים' כפלו וה מצרואולי
 ולא נו' שנים ל מיהדאינה
 דביון הגם טרפה תהא שלאשנה

 שבאו שבים נ' מכ*ש שנה חיהשאינה
 מ'טכהת דלא לבד דלא לבארהתוס'
 דכמו'כ רק ההורנה חיוב לעניןנ"ם
 עליה הבא לענין נימליכא

 בהא להסתפק במכתבו כ'נומ"ש
 שבת מחללין דאין ש'ל סי'ראו"ח
 מכונה שנההרשה דעכשיו נפליםעל

 כמו: ישהנה אמו נידולו זמן ערלהממו
 בבשפ ההוס' עפמ'ש י'ל לענ"דדינים,
 ברי נשהיה דדוקא א'ל ר'ה קי'יד'
  ומשופ פק"נ משום מותר שיחייהולו

 טרי הייני אהה'ה בפק'נ דא"הרהא
 המת להחיות כדי ולא החי ימותשלא
 פתללע אין כחי ואינו נולוה*ה
 מציאות יהא שמא תשש בשכילשבת

 דאאג: והא וצ*פל%ה, ע"ילהחיההו
שישפה



רבי4נ
 מחללי' כ:' ימתה המשנר עלשישבה
 עמר שנבר לפי הייגו מספיקאושבהא
 ע-ו )וע' ולהיות העילם לאו-רלצאת

 באסיה דאתיר הוא דדשא מ"זו'
 כ' ד' בבכירות ההום' ועמ"שכו'

 רק במעשה( תלוי חשיב לאדכה"ג
 מסא'כ מבוירה היים חזקת הו*לדלא
 שאימ הוקה לו .ש שכבר, נפלודאי
 מרפית ש'ש הרמב*ן מ'ש כעין והויכחי
 ע'י ביד"א הקנה להם שישכ"לו
 בח'קת היא שנחהך קודם ומ"מהה.כה
 כדלא פ"נ ד' יומא )ילפרש-יטריפות
 בהר אולי' בהצי ישראי היה איידעי
 הקביעות נשארה כשלא :להרי"ףריבא

 קי.מא בי כאן איחוק לא יהנאנס~יסה
 יו2.ל שיא למא ב בשר דהויואפסר
 צ"ע וה ומלבד להחייהי החבולה.,ט'ם
 הריפאים ביד שעלתה נהברראם

 דאשתהי אפשר רהא נפלים.להחיות
 בוסראלית ודוקא מק:רם שנתטברהאו

 ונם הרבר ש'הברר אפשרנשר.ה
 חביל במציה דדייגי דישראל"יימ"ל
 משינה ומבעם פיו( ד' )שבתנופייהו
 חלל מ'ש בהו דשייך בהני*בפרם
 שבתות שישמור ברי א' שבהעליו

הרבה.
 בירושלמי כ'נ שהקשה ומהכב(

 כותבה היה עמ"ש ה.ב פ'בטנילה
 מלאכה בעשיית מוהר שהוא אמרההדא
 האיסור ה*א מזף פ'א לפם-שדהא

 ומיהר כחוש'מ הוי מלאכהגעשיית
 מנילה, קריאת מצוה לצורךיכהוב
 והק'ע הכלבו בשם הק"ע זה כתב'נבר
 לאיקי להירוש' ניחא דלא די'לבהב
 בשאלה בירו המנילה ': רהיקבאופן

 המנילה לו שיחויר עליו אץנשהמשאיל
 הח"מ עפמ'ש י*ל וביוהר ע'שתיכף
 לקיוא במקרים מוקי לא רמש*ה*קצ"ה
 דהיה ררומיא המנחה מפלנלחולים
 לא לחילים לקרוא שהמקריםדורשה

 רמיירי אא.ל ה'נ וא"כ ע'שיורו*
 להחזיר כדי למהר ' מוכרח -בשוצא
 עפמ'1 י'ל .'וום לרגטשאילהמנילה

-,יכה'לא

 המי*8 קישיית בישיב ס.'ז אהירב::רי
 ב:-יאונ רטיירי ליס- ה:רה ש.'טד.*ל
 וכעהיקו; שכיהבה אא"ל וא"כהיום

 מחר קריאת לצירךבלילה
 מם*ש ה'לפיהא דהוי ן ןולכא:'

 מ4אכת בעשיית שאם:ר מ.מרויו'מ
 ר* בהג'נה וכמיש ממש כי:-מהיינו
 ר' ב:נ-לה מ-ש חיש"מ ובה:ר"הי"ח
 והנם סהיס'ח אי"ח הט-ז יעמ.שכ"א

 זרספ ועל עליהם היהידים לו יקדכה.כ
 דכ'נ מבית פרש"י 4 )ו ינרר קבלהדרך

 מה רה,י אאיל מ"ב( סרי"בוביי4ד
 כל דהיינו ב:"א בלטון יו-משנק-א

 כר'"* ב'ו*ר יכמ-ש סטחה בי שישיום
 סקק"ע יב2"א סק4'ה וב:-,סמ':
 כסי::כה ואסיי ה,כהה היה לז:רא"כ
 ת קי ד' ב::נה מס"ש בט*זו2"ש

 דכית וסכצ*ל לרבנן יי"מעבידנא
 דמ*יז יבסות לע' לחיד הורהרישון
 כר*ת קבלה ודברי ודע-"( רג"זבהיבוה
 שבלשע יו.ם על הכהיב כו:תרטי

 לאביוניט מהנות יום דהוי והאההורה'
 למקרא נשיאות עני.ם שלועיניהם
 דפרש?4 הא כעין בכך הכשירומנילה

 רפוריפ דכיון שמחה של נמי;הד"ה
 של נמיעה לנסיע מותר היא שטחהיום

 משלה? לצירך דהוי מה וה'השמחה
 בבהוב המפורש לאביונים ומהנותמנוו;

 ו4ופ" לתדצם חוץ הוא שיעהוופעמים
 מעיוופ לעשית אפשר שהי'מכשירין
 .ושפחת משתה לצורך שהוא בלמותר
 ד*ורן* משורתא יס'ה. סנהרריןוע'
 משחו לצורך אש מבעיריןשהיו

 דמנילת יכיין י"ל והשתאהתינוקת
 לכתוב ולא לקרות נאמרהאפתר

 בעלמא מצוה הבשר רק הוי.והנתינה
 לעשייה זכירה דליקדם ל' ד'וע'

 י*ל וא'נ זנור פ' קריאתוהייט
 א'ן . מלאכה בעשיית שאפורראם"ר
 מלאכתלהתיר

 הבתיב~
 כשדגא נם

 ,ס* ושאני' טנילח .קריאת הבשרלצורך
 ומשלו* ומשתה שמחה לצורךשהוא
 ים"ש בועב *ט הטפורשמנות

**מ בירה*ף4~



ככרבר

 כדי הכניסה ליום מקדימי! מהמפני
 שבכרכים לאחיהם ומזון מיםשימפיקי
 מעה שמע לית הרא סן אין א'לסי

 אסור היא הרי הן::"מ הרינלום
 כ"ן מספ.קק והם סלאכהבעשית
 ראא"ל דקאמר תימ שבברממלאייהם
 משתה לצורך רהוי מד! המפקתרלעמן
 ואין מועש"ס בפ,רים הימר יהאושפהה
 מטש רהוי לומי מהיריש'ךצכחה
 להנה"ג ,מם"ש ס'לי, לכלבהיש"מ
 מכחבו על של'ט"א קינצקזעאבר*ק

 הרע"ח(, אדד י"ב השא א'סיום
 הרמב*ן עמ"ש ט:"כ מ"שכנ,

 רי'נ נ:בת שג"נ,.4ימ'ש מציהמלשת
 פניכ נשא טיא בלטין ממ"שומוכח
 איסיך ל-בא יביה קך רבטי!:-לתורה
 הרינ': מט4ט מ:"נ ה והק מה.תלאו
 הלמיר וו-תי שנ:ש" ::מה הרמנ"ןכשם
 שמבלה לאקר ה'ה ק-.ב:הבשאר
 הרמב"ן דכונת י"ל לרעה'מה"ח, איסוי ל'בא בלא"ה הא ואקכינ שמפרה קירם נרות ימ' לאהיחשהו
 דקאמד ין כ דהוי הישין לר"קו8הביא
 לתירה פנים שגישאין כ' ר'גבהבות
 כוית עד עצמן על שמדקדקיןנמה
 יש שבוה סשים והיינו כביצה4צר
 מחסירין שישר"? ממה עריפיתיתר
 בכל ינדריפ סייגים ועישין עצמםזל
 בברכוה דקאמר משום התורהוניני
 אכילה ושב;ת ואכלה עה"כוס*ח
 וע"ש נביצה זו ואי!ו שביעה בהשיש
 יא'ב נטורה שכיעה בעי רמדאו'ימזופ'
 שיש אבילה ועי רכביצה דם'ששכצ'ל
 אונל שצריק משום היימ שביעה2ה

 וע'ך נפשו להשניע כרי נפשוישיבע
 וע' רצת הי לכל ימשכ'ע עה'כמ*ש

 רעה: ררכך בכל עה'כ סרל"אא1'ה
 נכ להורה פנים שנושא'ן מה4מצד

 דק אצלם שהכל הנופמים4נזגינים
 מדקרקים בהורה לע0וק שיוכלןבש"
 אצלם היג כביצה אכילת ונםש*1

 נפשם להשביע שביעה בה שישאטילה
 מיש רבטו"כ הרמנ"ן 8והימדקדק

"1ז8ה-יה

 א8 לתורה פניס נשא לאשהת?מיד
 בגדן יכמ'ש ועכריי רש: .שהיהכונה

 חכס'8 יברי סקיים דשאיני י*בד'
 .שאילו לש": רק שיהיו עניבייבכל נזהי שלא ורק מקרי לא רשןאם
 ממילא ה" לה:רה פנ'ם נושאה"
 הל ולא קריביה בסביר ביוהרנזהר
 הרמבא מ!ה הוכיה ושפיר בוה,נכשל
 ראלת'ת מה'ת ל"י קר,נית בענינישאין
 להקל תלכ'ר הי א דעה על עלההיני
 וען מבהשסיש ק-יביה בענינ.ייהר

 ריש הה,ס' ומ"ש קי'ט ר'יבמות
 איסור לי מה הרתקה ל:נין דגםפסהים
 מקודם הרמב,ן מ"ש וע"ש כו',לאו
 חשר נעין אמיר מאימירא דמההנירכל
 בספרי עפמ"ש הכינה וא:לי עיר,ט

 סיתה חיי3 אי בענק סס"ה-נ"א
 הפסק כלא ביאח כד-ך דו:אב:ריות
 י-5 והו בשר בק.ייב היינימדין

 וע"ר ח'ש, בע.ן הוי להוךרהקריבית
 ממוך ב'ה שהק'יו סמה מע"כמ-ש

סמוך החשש דכל דכיין י"ללוסתה
 נירף פ'י תראה שמא הוייופתה

 להבא זל מהרה ח;קה ורליכאההשמיש
 רכ?ב ע'א ריטב"א וע' הנוד"בכמ"ש
 טרוי שאין קדיבוה בשאר ,ה ש,יךשא
 נ8 קריבות הכרח ז עי ושאיןב"כ

 הרטב?4 דלפמ"ש טע'כ ום'שנד, שלאח"כ.נהרנפ
 יתון היבי פלונתא ל"ש-בהלם'ם

 הף ממא מקיש מקיד דלם"דיומר

 ליישב סקצ'ב היו"י עם"ש הלם'ם,:;.
 או4ן באיזה ה%8נהא דהוי *לביותד
 _בשנעקי דוקא .אי ההלם'מ.אמרה
 רה'ה רנשא ש שהיע או ..סקור
 הסר-4 ופם*1 המקור ררך.שעובר
 פדער ירוק דדם הים_*ם מ'ש-יישב
 ממקתי יריק דם חזקת דאין משום'היימ
 ע'ש. דלקולא הלס'ם מפק ווצי-יקא

 ירוק דדם משום רה.ינו י*לעשמקש
 למקור דמי לא הכקוד ירךטסעבר
 ורץ הדמב'ן מ"ש נם ואולי:הזיע,

 ההים* עמ*ש . פליני לא נזה"כ הויי

"י



דנר8

 אקרא דאסמכוה רכיון דק הלם'םי18י
 קרי ונו' נהשך השפך יעןדיחזקאל

 גוה"כ. בלשוןלה
 בהא טק"ם סקפי, הכדוטועם"ש

 אי רפליגי רט"ז נרה הנמ'דמפרש
 היכא דלכאו' טהיר מקומוטקור
 מהור מק"מ דם"י רבי בדכרירמייא
 קאי הנט' לשין מוקשה ובלא"הע*ש
 ל,ח ואי טמאה נמי אשה לוסהחיישת
 בלשון והול'ל הוא" נ!הור מק"םלוסת
 ונדע"ר לוסהן לחוש שיש בזמן.אם

 שטקי"מ מה רמצר המד"ב עפמ"עליישב
 חוקת אהרע ערב ט.מאת וממאהטמא
 וממילא כהם הרואית שיטהרה
 ביארתי וער"ז 3ויה יסומןרנ נפחיישי'
 ריבמות בההיא מל"מ אמ"שבספרי
 בחלל הנינצ נממא שכבר דמצרדס"א
 יע' לטימאה היזקק כבר ערבטומאת
 א'קמל רד?מא להוש יש והו דם-רנזיר
 ועפ*ז עמש"ש, מישראל בחדוננע
 לרשב"נ דם*ל ' הג דמוכיחיל"פ
 דרך רקאתי טמא ורם מהורהדאשה
 מחמת דם "הרואה בלשון מדקאמרמקור
 מהורה 3דהה ימי בתיך אפי'סכה

 רהיימ מהלשון דמבואר רשב'נקוביי
 מכה מחמת הוא שהדם כשברורגוקא

 יכולה אינה בבירור ירוע כשאיןטשא"כ
 טמא דדם דם'ל סש.ם במכהלתלות
 ת,קה אהרט ידממילא מקיר דרךדקאתי
 חיישת אי רבי רא"ל והיינו שלהטהרה
 טהור מק*מ לוסת ל*ח ואי כו'לוסת
 שלה מהרה חוקה אהרט ולאהוא

 במכה. לתלית שיכולה .ה'הוממילא
 דנאמנה דם"ו בנרה מ"שועפ*זימיושב

 שממנה במקור לי יש מכה ר לוגשה
 פכה רם רשבנ'א ר' רברי יוצארם
 דממילא דהייני טמא המקיר מןהבא
 מה ול"מ ותו שלה מהרה ה,קתאתדע

 ונם בדדמי ותוליה האשהשאומית
 כשאומרת שאני הנאממת עצםלענין
 תד'ה ד"ב גיטין וע' כלל יאתהשלא
 כל רואה שתהא בח,קת דאינהע"א
 ב' יום )מם"ש רכ-ם וכחים וצ'שעה

היכהסו,
 אבררעם ר' להרב תרע*ח שכטר"ה

 - ' נ"י(,נייערמאן

 בחזקת אשה שבשא מי ע*רכה(
 הנשיאץ לאחר חדשים שני ואחרבהילה
 לבקו ונסעה לגרשה הבעל ורצהילדה
 מקדו רהוי די'ל מעכ*ה וכהכמקימה נול* ולא נרור הרחיקה יאה'כאביה
 שלא בעולה שהיא ירפ ושלא מעותמקח
 אים4ר בדבר המעתו והיא בפ"פהכיר

 הדש נ*ד ממנה לפרושושמחויב
 פו-ר עדיין קיים לא יהבעלמלידהח
 חשש יש ונם שישמשני מי לויאין

 מאיר פשוט הרבר ה:ה עבירה,הרהורי
 לישא ומוהר הר'ג חש,ם ליכארבכה"ג
 הייב. נבי הנ-דעב ועמ"שאת.ת
 לענין רדוקא בה הכיר שלאלאוין
 ועמ'ש נט* שצריכה החמירו א"אאיסור
 הרץ מ*ש בביאור סם-ה רב'אבספרי
 דהייע המקת עליו שיערבדאפשר
 שהמעוצ מה ליה ניחא דבדיעבדראפשר
 בחיבת נהנה ועי'ו מהאיסיר ירעושלא
 חר*נ איסור חשש לענין זה ול'שבואה

 ליי8 משעת חדש כ"ד עכ*פשיתענן
 1 ימ ביאה חיבת דבשבילופשימא
 רבנ :מן להתענן יתרצה לאמיעמים

 סע*ח אמיש בספרי ביאדתי כברונם
 שנשהעבך מטפם רק האימור כלרבוה'ז

 דשאף שאינו וכחמי הטנהנ כפילה
 לה נשתעבד. שלא ופשימא נמלליעשות

 ושיתעע ומעיברת בעולה כשתמצאנם
 מ*ש הבאתי ס?"נ דב"א ובכפריעי-ז.
 מאימה למעון יכול שהבעל אהובהבבני
מליי

 קושית בענין מטכ"תומ"ש
 יהא שזינתה - כהן בת בשריפתהעולם
 דובא בתר אזלי' לא למיההממיתה
 'היא ממזרת שהיא החשש רלצדרי"ל
 לעמר מעות, קרושי ךהוי משוםפנויה
 מם,ר,וו שהיא נליא שמיא קמי איגם
 '43ע הקרושין זה בשביל נהבמלולא

 חורא נתנה ולא עמה לדורשמיהר
 שערב י"ל עכ"פ הא ינםלמלאה'ש

 כפהה *יצ לבד. דלא כיון המקחלו



 י4 כ,חלכה3"דבר
 ימ:'ש- לו מ.הרח היא השהא רנםרק

 שאם או שאמה גליא שמיא קמיראי
 ליה אכפת 5א מעבו*ם נתעברהאביה
 שהיא נליא שסיא דקטיפה

 רמטעם תירצו כבר הקישיאובטף פ:ומה~
 כ'ד ר' כתיבות 1..' קאהינןאזקה

 ק'רם שכבר ובפרמ ת;קהשנרולה
 בת בהזקת בהרומה אכלהשנשאת
 צירועי שיש למה ל"ח ומש"הנהן

 לא שאמה ראת,ל מיעוסי חש:יחרבה
 אביה אם אם או אביה אם רל.אזינהה
 ימ"ש בם?רי ביארתי כבר ונםךנתה
 נם לרון רא"א היכא רשאנישפ'ד
 וכם"ש רזבא מברה בלא קלהבנדהה
 הוי המנאפים ררך דכשדאה ר"ובמכות
 רובא, מנח ראהיא ה;קה מכהרק

 שמא החשש בענין מעכ"תום"ש
 מצוברה שהיא לו ש:תורע ל"תרבעלה
 שאני לכאו' שאא2בנעיז קרושיןלשם
 בפ"ת שהינא המל"מ לפמ"ש רנםהבא

 מה כל שעושה תזקה דהוירפקמ4ט
 איסור הא אכתי היהר בררךשאפשר
 מכוין כשהוא טפי שייך חבירופעובדת
 בביאיר הנור"ב עפמ"ש נשואיןלשם
 משים דרחסה טעמא הרמבשםפ'ש
 שיכוון החשש שייך להמסקנארנם

 לפרוש יצטרך שלא כרי העוברלרחוס
 יותר שייך זה וחשש לידה אחרטטנה

 תחתיו ושהשאר נשואין לשםנש:כוין
 עוי'ל בעלמא, זנות בבעילתטשא'נ
 אדם רקאמר כהא אלא הוקהרל"ש
 כו' כלום . קטנה קרושי שאיןיורע

 אדעתייהו אפקי דלא די'ל הכאטשא"כ
 הכיא כבר וגם הקרושין שנתבטלוכלל

 הבעל שמפסיר רכל הנור'ב מ"שטעב'ת
 לשם בוראי רכוונתו י"א הנשואין"*י

 דא"כ לומר אין והנה ונשואין,קדושין
 בקרובותיה נאמר שעי"1 מפסידהם'ר
 אחרת אשה כשיכנס כמו"כ דהארלקיס
 דוקא זה מפסיד נו וא בקרובותי'א0ור

 שיפסיד בנ*י משא"כ זו אשה4כניכעז
 ובלא'ה חיש כזר משך שיהעגןמה
 נתכטלו חר*נ איסור לענין דווקאהא

הקרויסין
 :יח בע"ו הוי לא ום'מ'

 לעלמא להנשא נם וצריכה פנויהשאינה
 00בת גליא ס' בשם פ'ת עיונם

 יכלאןה לזה. לחוש אין הר*נדלענין
 לאח'ג שנם נרמה שהמעחו שעי*1ביון
  שכיוע נימא אי נמ טטנה יפיושלא

 ע'ר שנשתעבר לומר ל'ש נשואיןלשם
 'היות במנהנ החנהנה ראמוהמנהג
 מאל ?ווט והרבר כזה איטרנאינימא
 לישא ישמוהר רבנים מאה היהרשאדצ
 ופמפיק, חשש '"יב י(. היכ.ןאחדה

 רבטן מעכ'ה מ"ש וע"רכו(
  הנה ס"כ סנ'ב באה"ט יכמ'שתינוקת ללטי לו אסיר אשה נלאששרוי
 מה על זכות לימיר מקום ישלזו:"ר
 הש-ם רבימי משום כזה להקלשבהגו
 כבודה דבל בבית כלואיה הנשיםהיו
 ר'מ במפרש וע"ש רי"ב נזיר ו2'כו'
 ובאה"ע  ה'א ריבמותעיז ובירו"י רם"א וניסין דע"ז יבמות וט'א*ל

 שימור קבעיין מי בנות קאמרדי*ז   סקנ"רובגרריי
 מהילי ועמ*ש ל' ד' נב'מ הש"מועם"ש
 בניטין מם"ש להוכיח רמ"א תשו'מברונא
 כו' כבורה, כל רתימא מהוד"ב

 נימא ראטו ל.נ"ר ) וצ* ו:רושקב,ולה רשאבי
 אשה לי- וקרש צא לשלוהו האומרדמ*ש
 ו'א"ג דוקא בבמולה מיירי כו'כתם

 עט4 בנזיר המפרש כפירוש דלאעכצ'ל
 כך ד"ה בפרש"י ק' ר' עירובין21'

 נדורים) הרוקים היו וממילאכבורה.
 :צוי היו ככרכים ורקמפריצות

 הלר. רווק על רקינ בפסחיםובם"ש פריצו~
 כבר. הראשו:ים נימי נם והנהבכרך.
 רנילות שהנשים המרדכי בשםמק"ט סצ"י חו"מ הש'כ וכמ"ש קצת:שתנה
 הרא"ש עמ"ש וגם בוה"ז. וליתןלישא
 לא הש"ם רבימי י"ב אות דב"קפ"ג
 :רשות שלא חבירו לבית נננם אדםהיה

 היש"ו שתמה ומה האידנא,משא"כ
 מנהנט היה הששס בימי דאמו .שם
 המנהנ שהיה י"ל לענ'ר פרוםסרת
 ר""'3 בפסהיס מן'ש כ':ין צניעותמטעם
יייך לנית כ"עו פהאום לביתך תכנםואל



ה5להמןיטי4
 מ"ש י*ל יפפ"ז ברשב*ם, ועעשחלהיך
 דמלשין סק"ח בפ"ת הובאוצרע*א
 הפהח כשאין ראפ.י למירק איכאהש'ם
 הרשב'א ורם"ש יחיר הוי במנעל)עול
 וע'ש היא ט*ם במנעול כשנעולךריקא

 ולא הרשב*א לשון הערגיקשהררב'ז
 לענ*ד י*5 ועפמ"ש ט"ס, שהואגהב

 לכנום 0נהנם היה שלא הש*סרבימי
 היה ממילא ברשית שלא חבירויבית
 כשאינז נם מתים כשהדלת יחודהשש
 יבא טמא מירתתו דלא ומשוםנעול

 בזה'ז מש""כ לבית איש איזה4תאום
 ברשית שלא ונכנסין המנהנו4נשתנה
 נעול הדלת כשאין יחיד הוי לאומבילא
 היו לא השי"ע בימי נם והנהנמנעול.
 ירחיבית בשוקים למייל רנילותהנשים
 שיהיו עי"ז אדרבה ובזהיז מיילונני

 מענימ פרנמהם למצוא מיכרחיםהרווקים
 שמים ומלאכת תיטקת מלימור ולא4צל

 בעניני להכשל ביותר עלולים*הי
 מפ'ו רב*א בספיי הבאתי וכבר4רהוות
 וממ"ש ג' ר' בכהשבות הש"םטם"ש
 יש וא"כ ר' אוה פמ*ו ביבמותוק*נ
 ונם להקל, * שנהנו מה זבותיימיו
 נשא כשלא רוקא אי הב*ששמשש
 בדברי סם*ו אה*ר במפרי ום*שסעולם
 הוי החשש עיקר ונם ס"ג, או"חר(ש*ז
 _רפ'ב עיריבין ע' לאמי .הצריךגורנוק
 אמן למשנה  עשרה בן דנם א דב4יה פרש*י ופ' רי"ז ביכות ר*הוגינה
 ומתמיהו אקרניי וכם'ש לבה*ם44רא1
 את לחנך חייבת ראינה וביוןלבמירן
 דוקא_ סיכה וריש דכ*פ נזיר טןגמה-

 אמיתיהן רדך אחריה וכרוך לאמובשצריך
 כשהתינוקת חשש כ"ב ליבא ונםיונביאם
 מעשה שו:יא מה ומרנישי: יודכיןכנר

 להרב )מם"ש מינייהו רמ,רתתופריצות
 הנאבד'ק שליט*א סילמאן רא*יוגה*ח

 שנת סיון מהורש סכהבו עלהסעלניק
תדעופ(:
 בחקח שגיסת האשה  81דכז(

  הרש.ס :'  סיימא שיב,-,י?ה.גחייןרהילר
 שנאנסה אימרה והאשה ועשאעאחר

 מס'4 רמ"ש סכ'א הנוד*ב מ*ש כ'תוהביא
 כשרות חזקת לה כשיש הייבודנאמ3ת
 ועברת באיסור שנתיחדה מקע'תמשא"כ
 ששמשה4 במה הז"כ אבדה ידה'3הן"כ

 דכיו להשיבו והנני מעב"ח.בא.סיר
 אבדת לא  חזקתה ראהיע הואדהשתא
 לפמ"ש הא ,"ה וב- למפרע,חז"כ

 טעמא הרמב"ם 'ש מ ב3'אירהניד"ב
 יצטרך שלא כרי בכינה שירהיםרדחסה
 שלא זמן כל מם'לא הלידה אהילנישה
 במעוכר4 מקילין יש הא ונםבאיסור הכשילחי 5א ס;ינרת שהיא הב:לידע
 ופפירספ ידוע ה"יפור אין וענ"פמניי
 הרבר על שדחשיר ס"ה סק."ם יו'ריע'
 בל טמנו קל איסיר על אפי' חשודאין

 ונפ ברא נעיני יותר המ.רשהדבר
 תורת א.טויי על לעבורהחשירות
 המרדכי מט"ש ולבאו'  מעות,נדורות
 שהלכה בעובדא קמיז אותכתיבוה
 והקפה האחר ובא יהידים נ' עםבדרך
 הפסירה שלא איתה מימאוהשני

 לש רנשי משום שנתיחרה במהשלה מקי
 הפש שלא רהנם הרי נמירי,ריני
חדכ

 אנה-

 שך4 מיני מטעם דוקא
 ובו"מ שנאנסה לומר נאמנתנבעלה

 יאול5 -מיגי, ליכא הא וילדהשנתעברה
 להמהט שא"צ לענין מינו מעםאצפריך

 שגפ השלישי ע" הרבי ש.הבררער
 עביוח ליבר סייע לא רבריהלפי

  מבררש4  לברורי ראיכא  רהיבאוקיי"ל
 עוי"5 להמתין. א"צ מימ מטעםודוקא
 אות8 מימא ש.הורי כשאימרתדשאני
  ו?* אנסה שארמאי כשאומדה-טשא"כ
 'ף . בים ' 1 לארמאי שהתרצהשכיח

 יתפאל שלא . לה צניע רע*עע'א
 דמפשר עבו"ם משא'כ הדברלנלות
 ועם'ש-הפ:41 דקל*נ בחולין וכמ*שפעי
 ~ה4ר חשש' ליכא ומש"ה סק"דסנ"ב

 כשרן ב' ועמו עכו*ם הואכשהאחר
 יו4ר ע5  גורו ל" מש"ה ואיליבררך

 יו4ד על  נורו שככר לאה- גםרעכו'ם
 רינה גכי במר'ר דמצ.ני :דנ2-פיויה
 ר:יי%' רל"ו ע"ז וע'  סמ:ו  לפיי1שקשה

פהר



3ידי4

 כה ררך אי? מעשה וקירם מעשהאחר
 שאני ילכאו' לו, לההיצךת"שראל
 ש'תירע רסצר כתילי; טענתלענין

 וכתולים פ"פ ע"י כניסה בשעתלארוסה
 ראררבה י"ל וכמי'כ טהתרצה ש:יחלא

 הרכר יהירע רכד שסיףל1שיורעת
 מפרממח היהה שנאנסה אס'ר8מילא
 נרצון שנכעלה יהשרוה שלאנדי

 לו ין4 ראינם מפי ישל כה*נורממילא
 יתירע סלא כשוצשבה משא"כקרל

 הרבר.ימסתרת
 נאנסה לה באמין אם נםלהנה

 מכוררה אמהיא להנעל ישאכווי
 ונן עליו מאימה היא זה צר שלמעון

 ע"ו מקפידין שהכל נרול מוםי4י
 עם'ס ונם זוהמא בה ושדייפנסה
 הבעל שיכיל רמצר סל'ז אה"רנ0פרי
 נקולוה עצמ' להכניס רוצה שאינולזפר
 פעמים כמה ע:; כשרר ונם מק"פזנעי
 שיהה ארם ראין מ'ש לומר שייך5א

 לא רוה ונתרצה בורקו אא'כככומו
 ארעתיה לאסיקי הו'ל רלא במה(שייך
 ובחזקת בתילה בה;קת שכנמהו:יצן

 שרצא פ.מים הבטן ונפיחתכ1רות.

 בי'ה לם"ש ענין יה ואין חולי*'שרי
 שתהא א"א הלירה רלמתרתצצ*ה
 ניארתי כבי והנה שינ.ה, ביןגרימה
 להחשש רנם סכ'ה( )לעילבמק'א
 בע"ז אאע'ב סברה ל*ש לו81נהירע
 רכמו'כ ועמש'ש קרושין לשםהשבעל
 שנם נרמה שהטעחו שבמה יכיון*"ל

 לפרוש לו קשה ה,ה לו שנהורעלאחר
 אח"כ רבעיה נימא אי גם ממילא9כנה
 שנשת;נד לימר ל*ש אכהר קרושין1"4ם
 במנהגיהרוה התגהגה רא5ע נהנ ה5*ר
 להחגרש האשה החפיץ לא אםיואת
 )כשישינ אחרת לישא .לענ"דנצהר
 ביר וישליש ו:מרינה( חוק ע*פרשיון
 לקכל האשה ביר שיהא ברי נ*פג"ד
 ינרשנה ויא שתרצה, עת בכלגפה

 לודש יש ונס החוק כער שהואבע"כ'
 רממייא רע'ה נגימין התיס'עשט*ש

 היני נע"כ הגפ נהעמז דמועי דהח'ל

3.ר=.י
 )מל"ש הנמ לקבל שמוזויב~7דוקא-מצד

 יהישע אליעזר ר' כנש-)3 ה"נלהרב
 מכהבר על אפמא חוב,)ן עפשמייןהללי
 שנת שלח י:ש"קמ"פ

 'פהם' אילמת קציצת ע*רכח( הר;.ם"
 לעימ,ז כדי *מתם ול.מי בה*קעל
 מימתש בזה ש"ט הפריץ לביה"קנרר
 הנחו לשמעז. ושההיצאות המה'םבלק

 וה3"4 משנת הקה?- יר י"ץמרוכה
 סטם"חשמותר הר,מ כישו מ-שנ"ת
 ביה"ש זטעל והאילנהן הנפמםלמכ.ר
כר

 אפי-
 נף ממ1ר הקביות על הם

 רמותר בשי"ע הימ-א שבלי"ןרק
 או . הקברות שעל מהעשביםליהניה
 מם4 לא כי יטעלידם אילנותפירות

 'י?ל אולי נופייהו, כא'לנותההיהי
 אילנות מכירת היהר הזכיר לארם,ו"ה
 -שי,4 זימנין פירות ונין הפיאילנות
 ר"י וכצואת נקציצתן, אי0ורחשט
 אץן פירות העישה ראילן 'ל זצהחסיר
 להופק4 שבא ועכצ"ל איתילקזות
 באופן גםלהחמיר

. 
 גאר מדינא. רשיי

 :מהי*י כי' קיצנא לא אנא כ"ו ר'ב*ב
 :דאפו תמדי. - וכבר כו' ליקיץ לףניהא
 אסירלהכנשם רהא ברצומ תלויהרבר
 יקוין שהוא דביון קשה וכן בסכנהא"ע
 עליו סמיםל מה מצריק

 פ"4 קשה. וכן ועשעכן יעגשימה חיוב:לקצץי
 ימל האילן. דנעל להיניח-הנ*א
 שנם3ע הכא דשאבי י*ל רהא נף'ומר
 )י?לי ( ידלעולם מכנה , חאהש מפמיקצזץ
 מחהב , אמתלא פענת לו שאין-היכא
 שהנהש לומה יביל יאינו לקיץ-0זיק
 נוגה.קה ופם'1 "ל ואולי בקצייה,מיח

 נ*הרוט ק4השלר ק"ה מ":פסקים
 2ארא:9נ מרינא שמיתר במה נם בע"חמצער
 השמןש טן עליו מיתמץ ות הבר על:מרתם קמי עפם'ש וביארתי כך ל יענשופן

 לעיו תיס"ו סי. בם'ח יןיץבא
 5צעב,4 נשהרין העים ולאהצעב"ה

 שיעששש מיילא שמ-הר מהנס
 .(נפ ויתנהנו . להם ':הטהשכמעשיהם

 דשיבי4ם י*ל פקפ'ז הדץ 3מרםאחם

י



יבי41
 מדינא שאמור טה ?שה לא חנינאדר'
 פשפ,ש: "ו שע נענש ידמ*םיסקצי'  דשרי קכא .ין מ דלא דיקלאלגון

 לי' ניחא אי מר קאמר ירלזהבמעשיו
 ל: אין מר של נרולתו שסצדליקוץ
 וסמך במעשיו שיפשפשו מהלפדער
 שמיתף שכתב מה על הרמ"אצצמו
 רטמילא הקברות על ' מהעשכיםליהנוה
 ימלשון סרק, מהאילנוו2 רה"הנשמע
 מיתר בבה"ק שניטעין אילנוההש"ע
 על שאינם מאהר פיריהיהםללקמ

 כלל שכיח' רלא משמע עצמםהקברוה
 פ"ח רמכ"ם ופ' הקנרות מקוםפל

 שאין בוכים שרה גבי ה"רמפו*מ
 להרניל שלא איתו זורעין ואיןצטעין
 דהייני הראב'ד ים*ש לשם אדםלנל
 שם המתקכצים בגדי ללכלך שלאכרי

 בהא פ"ב ד' ב*ק )וע' התח:דוגעפר
 ר'ש וע' יפררפע( ננות עושיןראק
 שס"ד 0י* וע' ה' משנה ראהלות49*ח
 בין מצוה להמת מצש שאם מ.פעי'
 לשדה מפנהו ניר לשדה בורקשרה
 טפנהו ורע לשרה מר שרה בין1יר,
 לענין ר רנז פ'ו ירוש' %1 גיר5ו*יה
 רמיכח וע*ש אילן ושרה ברםש4רה
 1'שלה מר*ר וי' לנמוע שלאועדיף
 תהת הי' התם ובל"1 בכות אלוןעדהכ
 בזה"ז והנה יותר, מוצנע מקיםחאילן
 של צלו תוות פריצות השש יותר*ש
 י"ר ר' מנילה מ"ו ר' סנהדרין וע'אעלן

 להקל יש :לענ*ר י'ד ד' .נדהופרש"י
 הפרצות כשדרך השאלה ע"ר ובןפזהן
 ושיברין העצים לברות ש:רריםכינים

 ונם בזיון מיני כל ועושיןממצבות
 ביה"ק קרקע ונוזלין גבילוששיגין
 הי. לא ואילו הקנרים טקום נםצשלי

 לבוא השודדים מרבין היו לאאילנות,
 האילנות של עצים מכירת וע"יקהפם
 שמשיגין המקימות לנרור לכהיפ,4כלי
 הכי בלאו סני ולא ביה"ק*כול
 ונם משנת העיר אנשי יד שאזן5פי

 פרש"י ע' שוהפי (רנימוי.!:קידהא
 )טס*ש לצנ'ר לח8יר יש כ'ר ד'1ן*ג

חיכה -3ף
 להרה'נ תרע'פ לסב'י נ"ב "יירז'

 רמינחיב,( ולהרב אפאלאאבר"ק
 חק עבר שכבר השירוך ע*דבם(
 א8 ההנאים בזמן שהונבלהנשואין
 וטשפחתא שהמשודכת מער שניםבשתי
 משם לבא יכילת שאין למקיםנסעו

 שנה משלשים יותר הוא כבר:הטשודך
 רל*ר סי' יו"ר הטו"ן מ"ש .זכ מיהביא

 בקיום רוצה שהוא ורבנ"דסקי'נ.
 הכפ היתר שאיצ מסתבר יכולואינו קהש~

 אינם דכשאירע הכי"ז מ'ש גוףהכה
 עיקר נתבמלה לא הנשואין הנבלתב,מן

 בעק דוקא שייך זאזז לישאהשבועה
 דהום דפשינ" ארוך בזמן משא"כקצר
 ,רב זמן הנוואין יהאתרו שלאקפ.דא
 עבירה בהרהורי ויהא יהעגן ושלאנזה

 דכדלא מדמהלהא והטו-ז פי"ר,וביטיל
 המכירה נחבטלה לא אזוזי ונפיקעייל
 שקבע יום באותו לו פרע שלאע*י
 המקה דטי פרעזן שאני ולנא.'וטן
 משא*כ ה,מן בקדימת יותר ישלםולא

 שתנשא ובמה תמיר עמה שדרבנשואין
 הקורם הזמן חסרון יהמלא לא אח"כלו

 בפ?ת הובא הצל-ח שח'לק מהוכעין
 זכע רהוה רכיין דק סק'ו ק*ב ס"יו'ר
 הלא אחרת לישא נידו יהא "םקצר

 .אחהה לו שתזדמן ער זמן איזהיומשך
 כוה. מרובה זמן באיחורמשא"כ

 הבוי מ'ש. הביא הטו"זוהנה
 שאמכ רסיטה מספ'נ חה ההודהוה
 ותטה נוז השבועה הגיע לעסףמשה

 ממ"ש הדברים סקור דהאבנקה'כ
 הוחלה דסוטה 8'נ ממ"ש מרדכיבהנהת
 שע_ןו ולפי כו' אבימלך שלשכועחו
 בחיז וכ"ב תחלה השבועה עלפלשתים
 לא דמהתם- דניזן י'ל ולענ'דהנרשוני,
 ...ושל האחר שעבר היכא אלאמוכח

 פרש שכבה ט"ש וכן בקו"עשבועהו
 כשהעבאי בקיוע הוה בלעם בימינדר

 ממ'ש להוכיח היכרח בשוא"תהמועד
 לאו . ואם מימב עצפך סראה אתהאמ

 רק דהוה משביעתך מנוקין אנוהרי.
יי. אונס מניעת יש שמא ודל"אבשוא"ת
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 למה לדקדק המי'י מ'ש יהנהביבר
 השביעה שהניצ לומי משרע*ההאריך

 שאין לומר הייני ל:3"ד לכאורהכו'
 )ובפרם .יוהר להמתין עורבאפשרית

 משוקעין היו יות- שהו דאילורכיון
 להנאל:( יבולין היו ולאבטומאה

 רצה שאם הרמ"א בלשיזוהנה
 הבם אצל ילך הו משבי לפטורחז

 שכננדו וה יביא שמא שבוצהי לוויהיר
 המיעד שהעביר ברבר אנים שהי'ערים
 נשא אם שבועקי 2ל זה עברונמצא
 יתהייב שלא לישנ" מיטמצ התרהבלא
 שנשאה שכשעה ביין אש,;ו להיציאעי"ז
 נתברר לא דא! משום בהיתראי'
 שיש רק וקאמר בערים הרברעריין
 שבועתו על ש:בר אחיכ שיתבררומטש
 חכם אצל שייך דהול"ל תיפוקוא"כ
 ס5קא,סור מחשש להנצל כדי לוויתיר
 עדים ע'י הדבר יוובר~י כשלאואפי'
 נלייא י2מיא קמי דרלמא חששוש

 הנר'א בביאירי מ"ש 1 אנוסשהי'
 ר"ה דס"נ נשביעוה דפירש"יופהא
 לא דלמא הפקדזן אה הלה-ציא
 לעדות ויפסלנו בשימא והלקרק

 שהי' התם סאני ולבאו'5שבועה
 שהוא הכא משא"נ בשומא ליקדקנירו
 הי' חבירו אם בבירור לידע יכיל5א
 מיען ש!ה שמפרש מ,ה וניאח לא אואניס
 אנוס הי' לא שחבירו בבירור -שיודע

 עדים אה"נ כשיבאוורממילא
 ועריין בדבריו שיקר שהואיתברר
 להכח*ש שכרי ההם רשאבי לע3"רפוקשה
 טענת למעון גיכ מוכרח הבירופענת
 יודע כשאינו דנם הכא 'משא"כפרי

 שהי' . להאםינו מחויב אינוגבירור
 דאינו הרמ'א בלשין וממ'שבשנם

 בשביעתו עדיין שכננדונאמן'שיתחייב
 משביעהו לפמור זה רצה אםום'מ
 )כהועא חיוב דרך הזה דלא מביאריוז

 צרצונו הדבר ושתלוי בשבועות(וע:תם
 הבונז: י5"פ ואולי מיבה עצהודוך

 שילך מה למ;בהו הוה רמשו"קדקאמר
 שבידו יא8ר ולא כו, הכם -אצלשגזה

 ויפקע שירצה עה בכל :ביעתילההיר
 שטא להוש לו שיש למערעהשבועה-

 תו וא! כו' עדים שכנגדו ,היביא
 שבועהו לההיר הכם לו יזדקקלא

 ואשה דאיש כ' סע" רכ'ה סי'וכרקיי.ל
 סתירץ אין ,א"ז לישא ת'שקבלו
 מקלי דזה חבירו רעה בלאלאחד
 ויוקח בו' לישא רוצה שכאו'אהמכה
 וישאר לו יזדקקי הדנר שמתנררקודם
 שחבירו שיתברר לאחר נםההיתר
 רב:ת פי' וע' באינס המועדהעביר
 פרואא מהר'ם בשם נ"ה פ'קש"ך
 ופל בנדון האשה שנתרציחרכמה

 בבל אשה כי מובה טקרי לאהדשב"א
 הראואה אבן ובמפרי כו' לה ניהארהו
 בתענית התו0' ממ"ש 3תבתי ל"!סי'
 רל*ט רמוכח ןבחולדה ר"ה ח'ר'

  .אעצצ את לגרש מדה,צרךההיה
 ר"8 פ" הש"ך לפמ"ש ,נםולישאה
 לנדשנ זריך מרובים בימים דאפי'סקי'ג
 הא אנהי היתר שבהג כימיםאיסור
 דחוקה ;ביון במזיד שעבר צ"לממילא
 אינש שביקרלא

 התיר"
 ידוקא. נו'

 סאו . משמע טרת לא ממרהמומר
 דהימס? פקשה ובלא*ה התרהרל"מ
 שרוצה להאיש טובה מקרי דלאלומר
 מששם רהיינו נלע'ד לזה רוקא.בה

 מובה לו עשתה לא הא נשואיןרקודם
 ב8 רוצה שא,נו עהה ובפרמעדיין

 פובה . לו הי' שיא למפרעימתנרר
 רדוקא פרואה מהר"ם מ'ש וה?יביממגה
 אש81 לקדעז האיש שמתרצהכמה
 נופ4 דזהי .משום לאשה מובהמקרי
 אצ5ה הוא לקחתה שנתרצהמה

 קב5ה כבר שלו בהריצוי וא"כחשיבות
 שנתרצ?ת במה משא"ב מיבה שעהלפי

 שיה בהריצוי הי' שלא מקודםהאשה
 להאוש ונבוד חשיבות ענין שעהלפי
 .% בב"ד דאשה יודעין שהכללפי

 הפען נענין דקאי דכיון י"לוניותר
 נ% ששרך ריעבן גבי "א הרששל
 נסב; במ והמך שמעין בת עםחנזך
 א*ץ באטצעוז ההשהדנות חק";ט'

ואחע



ה*כה 3".רבי*
 הי לא שעה לפי רנם אפשררשבן

 שככר היכא משא"כ בימהםהתקרביה
 ס.' אה"פ זע' ביניהם התקיבות)4%'
 וע' כו' לה0הכל יכוהר ג' סעי'ג'א
 כוי עינים סי-אה סוב ע*ר ר'ימא
 כרהיה נם ההרחקה חיוב להיריה*כרי
 במתעסק מ"ש וכע.ן כעעעכקגדרך

 וכור רחילרה ב?וברא ומב-שנעריות(
 נח"ר שעשה הבור מן אותהשהעלה
 דיכאו' - ובפיימ שצה באותו5יצרו
 במה קצת בסכנה עצמי שהנממגשמע
 הא ראלה*ה הבור מן אותהשהעלה

 נם הבוי מן להעלותה סחויב4י'
 שהנשא לו להבמיח תחפיץ לא*ם
 מקרא ע"נ י' בסנהררין וכטישיו.
 וראברת רעך רם על העמיררלא
 עכריק שהי. נימא ואי כי' ממין4פו

 שביעתה לקיים מהו.בת היתה לא8מילא
 כיון בשכועתה( עמרה שהיא)ע"ש
 שיעלנה כרי לשנע אנומה*קיתה
 ממע הף לא ראם רקיי*ל לפיםשגם
 שיהא בוי תשבע מובה -5ו
 בשבועה אנום טקרי איע מזה פיבה15
 הכא שאני אכתי 0יזנ מיל*ב1עי
 להעלוהה רי: צ'פ מרציב שהי'יכיזן
 לי' אמרה דמציא ח' ר" קרושיןאל

 ועובר לא?ילה מהייבת חיבי8דאו'
 ממילא רעך דם על תעמור לא*ם*ש
 שיניע מצר אטסה שהיא במו זה4וי
 )יכררייק השבע לא אם רעה5ה
 מניע הי' לא אם ררוקא השו'פ5שין
 שה" עתר משמע יואת בו*( נובה5ו

 להעלותה הרין מצר נתחייב שיאביק
 ולפם'ש ברץ בבל פרח חיבתה כצר5הק

 שהעלה ראחי משמע הלר ערךגערוך
 נשבעה*4עה

 דה' שלא "ל 1;מ"
 יצרו חקפו ראח'ג וע"ש אונםק4ין
 ברבר. הויר ישלאישנח

 כשקבלו המי"1 ס*ש שאמובלא"ה
 בכהיבת משא*כ קבוע לומן  ליגשא5ים
 ביא :הלעץן ~ה שכותבין כנהוגש"ים
 יחקר בהורה זה . אין יידדהי*4איה
 תקנה סמצפ רק ורגי ה' ע"צהיקבל_

 שץ )וע' רקהל חקנה הרמיוכעע
 אי' זה ומצר ס'ז( סזק של"ר 0י'יו"ר

 כתב על - להתום שלא ביותרהנוון,
 התנאי8 כתב על חיתטין והרםאי0ור
 ושבו" עה"נ בהשו' מם"ש מבוארוכן

 ישר ס*ק נ' ס' אה"ע בפ"תשהובאו
 על4 מאים שהתתן טוענתכשהכלה

 פ" ביו"ר וכדקיי"ל חכם ע"פהחרם להתטי שצריכה הזכירו שלאעזש
 מוכה אמתלא כשנהנה כ' סעי'רכ"ח
 מרעוצ שלא לה מהיריןלרבר"
 חרמי ממעם רק הוה דהכאומשים
 הצ--ימו לא והמתק3'מ הקהלהקנת
 דשא4 הסנ יממ.יא יוכם ההרתכולג

 הקבלה שאין בפ.רוש ה ע'עכשמקבל
 במה משאזכ סמון בחיוביתלוי'

 יפמוף לא שהקנם בהנאיםשכותבין
 הש1 של שהאונם רכיון הח'-את
 וכה'נ סמין בעניני מח.יכתואינה
 שההקנה ליכא רר חשש נםממילא
 דגזרו* וא"? להשתדך מיתרתועכ*פ פלי השני ל?ר שיש בהחיובתלו"
 תרע"8 מבת כ'ו ה' יום )מם"שחכם

 8עלהשנרלער שמחה מ'להרה'נ
דלקאו.קא( אבר(4*

 הנשיפ קאניענוירם החלב ע'רל(
 חיב שהוא בבחינה ונתבררמאסעריקא

 שלא להשתרל מעב*ת ודעהפועי
 ראוריי"א איסיר וחשש רהף מהישלחי
 ושיש ק'ז ת' הח"םלפמיש

 לך י הנה לקממם, אפי' מותראם להסהפ*
 בש* בב'י רהא צ*ע הח"םרברי

 דדגק* מפידש במ" 'שהוב"המרדבי
 מקין,,8. הגוי יערב פן חששמטעם
 טינ הכ"מ וכ'כ בכלי ממאחלב
 חלג ) חשש מטעם רנצץ המ*ומם'א
 ח48' סהנני ללוקחו וואסרוהו רקפסא

 ואפשל חסאה מם:ו לעשיתכרי
 ש,גאג תקלה חוש סשיסדהיימ
 וב"עמ .שהיא נפ החלבלאכיל
 החלב על אךפור ז*ם יששלוקיע
 ,- ל*ה ת, ה"ד התשב*ץ ,ועמ*ש

 האפין

 בכילהא . גצץ 5א הוא(מקייןל"ץפה
יו8
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 מהרש"א בנליון וכמ*ש שביחא1לא
 שתה באמ17טעידם בהיותוזהפר'ח
 ישראל ואין ננרי שחלבו אלב.בע.נמז
 הרדב"ו על עצמו וססך החליבהרואה
 טמא, חלב שביח דלא היכאיטהתיר
 דפיש"י סהא דמיכח הח"סימ"ש
 דס'ל שא"א לפי ד"ה דל*הבע"א

 ישראל שאין כל שאסרולפרש'4
 דבר חשש ליכא אפי' החליבהרואה
 אדרבה דהא ל5נ'ד מיקשהפמא,
 דאטו פיש*י על ההיס' שהקשופמה

 בו שעירב שיטה דהעכו"םהיישינן
 שאיע יודע שהוא אט"פ טמאחלב

 לומר פרש"י כינת דאין מינחמעמיד,
 ההים' כיארו מדלא ענין בכלשנזרו

 לדינא פרש'י על שחולקיןבדבריהם
 הוי דלפרשקי התיס' מדבריומבואר

 ממא הלב הערובת חשש מטעסרק
 ל"שב וכדי פרש"י בלשיןוכמפורש
 דלפרש"י י*ל פיש"י על התים'קושיית
 שהיה קידם העכו"ם ערב שמאהחשש
 הש*ד מם*ש ונפ להעמיד,נך5תו
 להיפיך ח מי - לא הפרזחשהביא
 דהחשש מפירש והש'כ המ.ז1כלשון
 חלכ תערובות חשש .ממצם דק1וי
פמא.
 במדינתינו שנהנו דכיון דו("ס ום'ש)

 עליהם רבותיני קבלו כבריהחפיר
 נדר, קבלת מטעם תורה אימוריש
 דרבנן איסורי כל דהא לענודצ"ע
 דפ*ה שבת וט' אכותיט עליהםקבלו
 ודוקא תורה, איסור בהן אין1ם"ם
 דכונ שבת פ' תםור דלא קראטצד

 -להקל תק'ח שהי' לומרהיצרכו
 אם"ש בספרי ועמ*ש אסד'רבספק
 דלדורית י*ל והים נדוי דאפ',פע'ה
 ועמ*ש מאסד'ר חמיר לאהנאים
 בירוש' ממ*ש סמ*ה דב'אבספרי
 לשאול יבילין שהכנים דפסחים*וד

 אבותיהם עליהם שקבלו וצדר1התיר
 ורנמ כן, נהגו בעצמן המ*שנס
 הייוו ד'נ פסחים רילן 'בש'ספ"וש
 פצוה לובר *ינ רחוי ס*טתקא

ה=?י
 8ג.

 אי0ה" שיש יורא לר' דם'ל רכייןוגם
 יגפ ממילא בירוש' כמביאדנדבר
 ס:יג עכ-פ ומי אכתי כרבנןדקיי"ל
 ום"ש להתיר, דא"א א'סורלרבר
 ד*א ר*ן ד"ח בנדרים פם-שהח"ם
 שאמ דהא לענ-ד צ-ע להט:'םעליו
 בזמן ורנם בקו"פ_ קבלה דהויהתם
 לימוד מצית איכא עכ"פ היובדל.כא
 מכדג בע:ין משא"כ והמסכתאהפרק
 איכחמצוה תמיד דלא בשוא.תחומרא
 פ'-ש*י ו5' המיהר את ולאשרלהחמיר
 אבל ו,*ל אתריה ד"ה נ"נ ד'חולין
 רכ-6 ישיאל ממון להזסיר קטיהלה משדי ה'ה לא בה פליני הויאי

 כבוד חילקין אין חטא 3רמדשיש
 ספ*ה בידוש' מפירש וכן ע"שלרב

 ארז"ל וכן דחנינה וס2"קדתריכית
 ועולת דעת ישמרו כהן שפתיעה"כ
 את אסר שלא נשפקיו נמצאלא

 ד"ו בכתיבות דפיששי יהאהמותי
 דנל לאיסיר הוראה א'כא ומיד"ה
 4ז : אין והאוסד להחמיר רשאיאדם

 שאק הספק- מן שאפי' דבריםסמ.כת
 ואיסר בא הוא לו בדירהההלנה
 ההלכה כש-ין רוקא היינו האע"ש,
 ודוחק בצורת בשנת ובפרמברורה
 יחיהוכמ"ש דכת. 5ל לסמוךשמקילין
 עירובין וע' ד"ח בנדה ממ'שהאחרונים

 המותר את לאסר שאסיר פשימאדי*ז.
 בהא כתיבית ריש בהנ"א עם*שונם

 -וגמ ני5קדיה לנמרי נהנודקאמר
 לציר שיש פ-ב ת' אפריםשער
 ונרר לסיינ דן;קנה כשה" נםלהקל
 סקי"ת הש"כ עמוש ונסיע'ש,

 לעשות ה" העכו"ם שד;תדכשיודעין
 לא ודכה*נ כו' מיהר מהחלבנבימת
 איסוך שם החלב /להי

 מ* פרה מחלב 'רנ5שההעטיקעמ עי ~ . שיורשם בן דעת עלנעשה  משלמוננ*י
 ומירתא בבחינה להתבררשאפשר
 ובספל4 טקכ*א סקי*ד ש"כ וע'לוייף
 ואהר דב*ב נדה מם'ש סס*נאמ"ש
 .תא"1 'לףש: פפי' וא*נ פ*ח;טקפ'7



ובלש4

 נקיר משים )ובהד"ה ב~" הששאין
 נייוי חשט טעם קאטר דלאהק'

 חשש ש"ין מקימות שיש רהנםומשים
 חשש שאין מקימות יע ?סי*כ-גיליי
ח*ט(

 הה"ס כתב כבד האובלא"ה
 היחר שנתפשט מה על זכות לימידשם

 עם שנילושה פת נוי מפלמריקנית
 משול כן( שנהנו מצ"ו כו"פ )וע'חלב

 דדשוח פנים קמחונאפה עםדכשנלושה
 ה' ד' בכריתוה מ"ש וכפין לכאןבא
 רצזו זבתיס וע' הגזירה בכלל היי51א
 התלב שנשתנה בנ"ר יה'ה אלא.תר"ה

 בטשך ולהתקלקל לההח:ץוצבתכונהו
 בפחוה אלא מהק'ים. ואינו טיעטיםיטים

 בהעניה וכמקש דפחרא במאניובכלים
 ומים מהקיים הקאנדענ;אציא וע"יד*ז
 והוא לים מעבר כשמיבילין גםרבים
 מעשה, ושימי השם בשירי חדשובר
 מה בין לחלק ום"ש רט*ו פיטהיע'

 ופשיטא די"1 בכורות וע' בכךשררכו
 רנ"ד, נדרים וע' התקנה. בכלל,8אינו
 בטדינתינו איסור נוה נהמ לאומעולם
 ולטנ"ד לטרינתינו, בא לאושמעולם

 יום )סם"ש בוה איסור חשש שוםאין
 אבר"ק להנה*נ תרע*ט אלול כ'בד'

 מיום מכתבו טל שליט*אפיעטרקונ
 מ' בנש*ק ולהרה"נ אלול דר*חב'

 -בנאליציא מעליץ אבד(ק הורוויץאלימלך
 ועוד הד*פ שבט מחורש מכתבועל

 רבנים(,לכמה
 הנ'ל, בענין מכתב העהקוזה

 לכבוד תר"פ טנת לחרש ב*א יוםב'ה
 אליהו ר' כו' הגדול הנאוןהרב

 ראיהי דלובלין, אנ*י הנאוןקלאצקין
 בדנר ניי רוי, משה ר' סכנוךפכהב

 גכשרותם מפקפקים שיש מילךהקאנרענס
 בזה והנני מפקפק אין הדר"גוכבוד
 בוה ואין כו' עריף חכם בילהדר'ג
 במקום הייהי כי תערובת השששום

 ל?ורך שם שהעמדתי אנשים עםממעשה
 מעשיהם כל וראיתי פמח שלחיב
 ע"י שנפדד החלב שומן רק זהיאין

הן3הי

 ויתר מהחלנ הטים הלק' כלמכינץ:
 החכ*ש שמכשיר עבה מסמאבםעדיף
 רק תערובת שים אין בהטהיקוגמ

 ירידו ההפררה, בטעה ציקוישגותן
 יפה הלוי אלחנן שלזם טברכודו"ש
 הנדול בביהמ*ר ורב דנו'ארקאביד

 וש"ש ותפ'ש אשל פריבעהמ"ח
 כצנין. שיאלושו'ת

 פותר אם השאלה ע*דלא(
 משתמהש שהיה בחדר בהם"דלקבוע

 המרוביפ סתמו ועההלאמבטאות
 14קודט שהיה מה ניבר ואיןבציסענט

 ,כות שלמר רספיג כרורה מש:הע'
 בהכ"ס מקים על סוכה שע-שין מהעל

 ושמותר 0פ=ו ה"א הפם*א סמישיהביא
 דירה בית המרח'ן מכי,;לעשיה
 וע*ש בו ולההפלל מן:והולקבוע
 י'ר ד* נמינה מדפרש'ישהביא
 דהא צ'ע ולענ"ר דהו כל מעשהרמהני
 ממומאתן עולין דאין ד"ה בפרש"יממ"ש

 מבואה טימאה קבלת הורתסמתשבת
 ולהבא טכאן קב"פ לענין רוקאדמיירי
 הגךדמת הטיסאה לבטל לעניןולא

 הפנ*י . מם*ש ם*נ דב"א בספריועמ"ש
 ולהבא מכאן קב"ט דלענין רנ'כבשבת
 להפהר מוע.ל שאין כ;ה שינוימהגי

 בפרש"י ונדמוכח הקורמהמהמימאה
 מידות הוכחה אין ובלא.ה דס"ממנח?ת
 גני לאו רידות בנירן שבססןהא-כלין
 כמ"ר קיי'ל הא ונם נינהיקב'ם
 רמהני מובח לא ועכ*פ ממשבססן
 ררזקא סקס*1 סקנ"נ וע' כזד,מעשה
 סילת ועשאן המין כנון נמורש.נוי
 וע' . מדרבנן איס.ר לעגין דמייריהנם
 ו' ר' במנילה התופ' טמ"ש סם"הח'ס
 סע*נ ה*נ מהר*ק השו"מ נשםזמ"ש
 הוי רעכ*פ דכ'ון ההוס' כונתדיל*פ
 הגהוב שיאמר אאול קצת ננאיענין
 בלשון מם*ש לענ"ך הבמחה, דדךכן

 מקומות שאוהן לומר *יקשהההוס/
 משמע הורה' שם ללמוד יבולמטונפוה
 י"ל שלענ"ד רק איסורא, ב,הדאיבא
 הגמ' לשון טסתימת להתיס'דמשמע

האטריות



י,רבי
 שעהירין שבארום וקרקפיית*תאטייות

 ברבים" הירה בהן ללמר יהירהי8רי
 שימי שום לעשית יצטיכי שלא8נואר
 צירד היה ואילו הגלולים לבערודק

 להש"ס הזל"ל הניכר שיניי5עשות

 לומר ירצה בהיס' )ום"ש זה5נאי
 פרוך וע' הב'ח הניה כברביהכ'ס
 סכ*א מק3"ג ממ'ש והנה קרקס(..*רך

 מש(:"כ אק:ן לענין רדוקאטשמע
 בבה:ג"ס חימר כ"כ אין מילי5כל
 יש וע:"2 שם, שמתפלל דירהמבית
 בהכיית נמור שינוי כשיעשה5התיר
 )ממ"ש רושם שום ישאר שלאהנקיון
 אליקים מ' להרב תר"פ סיון נ' ה'ים

 יאיוארזנא החיב'ק ריכטוואלד הכהינעציל
ננאליציא(
 אותו שאונסין מי נעניןלב(
 הביאו שכבר בשבת מלאכהלעשות
 לכאו' משאצל"ג דהוי במהרי"קשמ'ש
 תו בהבלעה שכת שכד שטקבלעי*ז
 רב'ו בפסהים התוס' ועמ"ש ה לימחא
 בארעא רכרעביר שנתד"קנ ע, עלהר*ה

 דאפי' הגם הנאה השיב לאדחבריה
 לו שמחזיק מפני כמשתנר חשיבנחנם
 יכ*נ בפסחים ההוס' ועמ*ש*ובה,
 אי רל*ם סוכה )וע' ואטה'חתר*ה
 פדפ רהקבלת משים רישראל( היינואבריה
 פעמימ דעי'ז צרדית הנאה רקהיא

 ד'ו בע"א התום' ועמ"ש לאח',שישמח
 ומנוף למיסר, ליכא טעמא האידמשום
 לאכלושי אפ' הגאה איןהעבורה
 שבועות ע' וגם דע*ז, ב"מ ע'דמחוזא
 כף מיעפת בהנאה לפרוש שהו.לוי*ח
 דחשיג די'ז וע' בשהייה שנהנהלשם
 הלבישה רתחלת ביון כמעשהשהייה
 ע"י היה בהיהר הכניסה וה'נט'

 לשהות שלא רק*ר עידוכין ושטפשה
 ראינסא דכיין יעכצ'ל הטומאהאה
 שלא כטו הוי דעביד כמאן .הוי5א
 סותר זה יאין ר'כ גררים וע'פהנה
 חולין וע' דע'ר בסנהדריז, התוס'?מוש
 מלאכה לטשית הפרסיים כשגזרו ק"או'

 להנאה הג,ירה היה שלא ורהנם*יוה"כ

 47כ.ן:אכה

 בהמלאכה צירך להפ שהיהעצמ:
 על לגהד להם שהיה מנ"שיא"כ
 וצ ייתר, תמיד. דבי שהואה'טבת
 בו ויאובן ד' שא'ל די"זמע'לה

 בשמה טיאבה יעשי לאאסטרונלי
 44ז,- ירק פנית אמרו שיענוכרי

 לנךמר, :ן ושאמר ידירי שהואשהכ'רי
 עצמן הנאת ישבנלל יגזרי חזרזישראל
 לישראל הפרסיים שהרעו מההיה
 נח,ר כשעךשה רק"ה בשבת ט"שכפין

 כאהקר שביארתי לפ"מ והגהליצרו,
 שא? י*ל אימורא ר,יכא היכא נםס"נ
 וקף שכ"ש- נקבלת ברכה סימןרואה
 תו'ה דקל"א ובהילין דם"1ביצה
 תאימור שע*י כיון וע:"פ ומש"ששאני
 טהבריאימוימתכ9 הרבה עצטןיהביאו

 5כיז שכר לקכל פוהריןההלשיפ,
בהבלעה,
 בפפרי ביארהי כבר ניהכ*נ שלחלונות כגני בנין הרחקה בעניןלג(

 מפוראהן האנידה שדברי פ"פאה'ר
 ביארהי וכז רפסחים 8'קבירושלפי

 הכנה"ניפישידה בשם שהביאודמה
 מעלות לארבעים קרובה שהעירגאיזמיר
 היוט 4 אודך הו?יף בימי שגםפהמשוה
 ג"ב באין השמש נציצי ואיןיותר

 השמש שגצוצי אצליני משא-כבאלכסון
 יחא . ושלא יותר ובריהיק הצד מןבאין
 מהל כשיש החידף בימי גרילאור
 חביאו וכני-- אמות ח' בריהוקכננדו
 להרהיק שצריך הלבזש בלשיןממ'ש
 שכגור לפי בלום יאפיל .שלא עריוהר

 %א גדוי, אור כשיש הואביהכ"נ
 הרשכ*א ועם"ש קצוב* שיעור שוםהזכיר
 סאה ב8' חכמים שיערו רכךממ'ש
 ביאוד צריכין הרשב"א ' וד כו'מובל
 הפרבל גוף כל מכסין ס'פ כשאיןדהא
 גוף ראפי' דקאמר רק סאה מ'ל'ם
 חכמים שיערו בפחות שמתכסהקטן
 רכ"נ ב"ב ההזס' ועמ'ש פאה ס'צורך

 אפין שיוציא דא*א חכמיםרש-פרו

 )ח"ב אמה לחמשים הוץ א'רגל
 ששיערר דממה הרשג'א כוונתענצ'ל

חכמים



הלכה"דבר48
 לא*כ מאפיל ופאימ מה3ררחכמים
 דעלמא כית בחלין רוקא רהייגיקשיטא
 ביהכ"נ משא"כ יאפ'ל שלא כסהוסגי

 שאין כמקים ובפימ מרובה (4'רשצריד
 החלינות יתר ררך תיריין השמשנן-יצי
 ממעם 0'1 תשו' במהיייל מכואיונם

 :יקר יכהכ'נ להשמישו הביתשראוי
 ומנילה ס"ה לק-יאת הוא שותשם
 הש"צ שאין כ?ה"ז ובפרמ הכתבסתוך
 סתפלל מהצכיר ושכאו"א י*חסוציא
 ומח,ירים מליהות המדוריםמתוך

 קמנ'ם הן הספר אות'ות4שלפעם'ם
 לקרית להם א*א מרובה אורוכשאין

 אמיש בספר. הבאת4 וככר?התפלל,
 שאדם תתי'נ מי' בם"ח ש ממ'ספ"ה
 שהיה לפי ילרים 3ם'העע נענשאחר
 לאורה ומויק ביהכ'נ מחלון למעלה4יתו
 אין וביראי בו, להכנס יוכלשלא
 ושהי' בעכריין רמייר4 לפרשסקים
 רהא רו*א, אמית, ר' תיךהכ-הל
 משמש אתה ועור ורל נתכ שםבס"ח
 מירת רק ררוי רהך ררומיא הריט'

 א"א וכמו'כ ע"ז, נענש ורמ"מקס-דות
 הוא הא רא"נ שהאפיל, ק?כו"םיו אחר מאיש קנה איש שאיתו5פרש
 כמפרי מש"ש )והנה להאפיל נרם5א

 מ"צ כמ*ש פפחים ח' בלשוןיא פתחים ב' רמלשון פתחים ב'ק-עיפ
 שוה השיכור תמיר רלא קצתקשם?
 דברי שבספר העידני ואחומ'ע(
 ויא, נהתנה. רהוי רי'5 כתכמלכ-?
 אסקי רלא נמילתא כן לומרןל-ש

 מהר*ם ביהכ'נ שבנין וכפרםארעתייהו
 ננה"ג, המפר שנרפס קורם היהדל

 ס*ל או*ח הח"ם עמ'שוגם
 לכבד מקפירין העולם ראומותוכיון
 אנהמ אס ש"ש חלול הוא חפלתםבית
 סרמ*ד המ'א ם*ש ובעין כן נעשה5א

 הוא ביהכ*נ ענין רכל ומשוםסק"ח
 שם את תחללו ולא ונם'ש ש"ש5קרש
 ואם ישראל 3ני בתיך ונקדשתיקףשי
 היעמות אצל שמים -ם חלול צי'זיהא
 וכנר ע19 ונקרשתי מ"ש יהוךיםאיך

 עינ פחה א'פ במ2ריכיארהי
 13 אך האומית אצי לכר לאהשם הילוי הוא שכוה"ז לפחתך נאהקרינהו

 ע5 רק לב- שישימו בנ"י המוןאצל
 איפ כהנ*3 חצר ואם החיצוניהיופי
 אצלט מההלל ום.ניפת מזוהמאנקי
 לענץ אלא תנאי מהני ולאש*ש
 ולא חיל מנהנ ינהנו שעהשלפי
 בדע שמתפללין כזמן בזיון דרךשיהא
 ראע*נ סק"ב מי"נ התב?שועם"ש
 ממ*ה לפני שעומד כיק דרבנןדתפלה

 הח"פ מ"ש וכן כי/ ארעא אורחלאו
 אין דלכאו' משים הייני הם"אבדכרי
 קף? יפסיר שהישראל במהחה"ש
 שמונרח לפי בשבת הפועליםשביתת
 מפמיוץ שאין ג אוה' משא'כמלאכתם יעשי כשלא נם להפועליםלשלם
 ולא חניהם, בימי ששובתיןבמה
 ומקיפ כזמן המ"א רמיירי לומרמשמע
 להפיעלהט לשלם הכרח יהאשלא
 להם-א רס"ל ועכצ"ל השכת, יוםבער
 ובר שהוא ביון מ'מ הפימ רהוירהנם
 זבל פניית וה"ה מעני רלא צבורשל

 האוך ריביי לענין וה'ה חשירייא דדביט הנם חה"ש משים איבאמהרחוכ
 בתי לכבר מקפירין שאוה'עבבהכ*נ
 כהכח ובפרמ מרוכה, כאורתפלתם
 כ'הכןנ שהוא זצ'ל מלוכלין,מהר*מ

 האפלט איסור ושמלכר כרכים,.של
 שמיסז בנור חלול משום נם 4שהאזר

 תרעדח שנת בחורף ממ'שזה
 לפני.כש3או

 מהרשט בהכ"נ נבאי
 מנהלי וכאשר הת*ת נבאי עלבפענה
 רשות להם יתנו לא שאם אמרוהה*ת
 הת*ת ננין על מרווחו,ז עלטתלבמת
 לנמלי בת*ת התיניקת למור עי"1יתבמל

 הרנר ורשמתי בירם, למחות יכלתילא
 נזה נדול הדחק שעת שכשאיןלזכדון
 ביהג"נ חלונות להאפיל היתר שוםאין
 אמוה, משמנה יותר בריחוקאף

 מהר*פ מ'ש ארשום אנבובדרך
 דגד54 נב*ה פה כו' לנלוהדעחי עי עלה וכבר וז*ל פ'ח השו'לובלין

דק*ק



 אט"ר"כהיידבי

 נרול קיבוץ בהתאסף לובליןדק"ק
 הארצוה כל ומנהיני ישיבותמראשי
 שבימיו מ;ה ונראה כו' דשוקאדיומא

 הנדול, בבהנ"נ או בבם"רההאמפו
 כהב סל'א קצ"ח סי' ?ט"זוהלבוש
 כו' לובלין פ*ק המההי ויוהרודל
 וכמאות למשפט כסאות ישבואשר
 ;וכר אני בימי אשר עולםלגאוני
 :'ל ט2:א מ' הנרול הנאון שםשהיה
 ;"ל לור." מהד"ש ורביניונאונינו
 נרולים רבנים וש"ר ו"ל נהןוסו'ה
 מיחו ולא ראו וכולם שביניהםדל

 הרחק ועת שמקום ראו ני כו'בירם
 לתקן אפשר שאי לובלין פההוא
 בצעי בין כי אבנים מרצפתפקוה
 מהרש'ל בת' וע' כו' יושכים הםהמים

 כאן מנין שאנו כו' שי*דשבשנת
 הורה תצא ממנה אש- כו'אוסמרוהא
 בעו"ה אשר עצמה סצד ולאלרבים
 חברים מצר כ'א ומורה קצין להאין

 חנ ערב פה ' ר' להורתהמקשיבים
 ההרשלו יען כו' מילהא איהרעהסיכוה;
 שהוכרחו. עד ילולב אהרונ בפצותהקהל
 ואמרתי 3בהלתי כו' אחר למקומלשלוח

 תצא וממנה נרולה -שעיד והויאוי
 האהרוג על ביו"מ יברכו לאהוראה

 אז היה שלא מזה ימוכת ע"שבו'
- ראוסטרה אב'דהמהרשזל  והנה 

 בהיתר תשובה ע"ה ת' ההדשותבב"ח
 ונרולי מהמהרש'ל בהיהר שיצאעגונה
 וההם יהירה בעמה שכהב ע"שרורו
 שמשון בר 3הן שבצעירים ' הצעיא*ע

 זוסקינר בשם המים בדכת ס' וע'שפורא
 וז"ל היש"ש רברי על שמ"ב ואףודל

 נהן מ' מהנאון למעשה הלכהוראיתי
 פ"ש. ;יסקינד לכתוב שצוהטלובלין
 ר' מהנה"ה ישראל אור ס'ובהקרמה

 ונרפס שקלאכ אבר"ק יפהישראל
 הנאון בשם ששמט כהבבפפר*א
 מנ"כ שכנא מ' וההסירהמפירמם
 הדרוש !שבהוך לונל'ן בק"קשדדש
 הוראוה מורי היו רנא שמקרמחהניר

 שיטת ללמור צריך היה ביטועמים
יליה

 עליה בני והיו מורים וארבטהההלמיר
 ללמור שהתחילו כהיום משא'כמיעטים

 זה סכח קצירים וספרי השו"ערק
 מירי ונתרבי הקד~שה הורתי3ו3הבטל
 חילול' שהרבה בהקדמה וע"שהוראוה

 הנאון בשם יט"ש מזה. באההשם
 ור"ם אב"ר ז.פקינר מ'המפורסם
 ויוש לובלין ק'ק והם,רה נאהרקהלה

 הנ*ל מהגאון הסכמה הנ"ל הספרעל
 מ' מהרב ה:כמה וכמו"כ תם"אמשנה
  ובביוז לובלין, רק"ק ררשן שפיראשלמה

 קובלנא הב"ח כתב מ"ב ה'החרשות
 ליטיד שא*צ שאמר רעירו החזןעל

 ופל בשו"ע, מוכן הכל הלא נינמרא
 לאריה הסכהב הבעח ושלחהוראותיו,

 מינא המ.בהק הרב ה"ה עילאידבי
 ליבא מ' ור'נ ר"מ קברניטאורבנא
 ותאדו קרישא, לובלין רק'ק אב*רנרו

 ומפורסם ועניו צריק בשםבמכהבו
 ואולי גילו בני כל כל מובבשם
 רלובלין אב"ר מפראנ מהר*ל אוהיה

 חורפו בימי הב"ח זה כתבוכפה"נ
 בעולם. מבעו עדי'ן אז נהפרמםשלא

 ומנהיני לראשי הב*ח כתב מ"נובתשו'
 והנוע וו'ל לובלין בטיר המתועריםארץ
 שמואף מ' הנאון הרור נרולעמכם

 רק'ק ור'ם אב"ד )המהרש"א(סנ'ל
 ועצה סוד להמתיק לכם היהלובלין
 וע*ש כו'. הנדול חרם בהומרטמו
 בהיותי המהרש'א שהשיב מה ל"ותשי'

 הלוי אברהם ד' להנה*נבלובלין
 היתר ע'ד ק'נ השו' צ'צ וע'עפשטיין.
 ניקלשפורב בק"ק נב'ע שנתקבלענונה
 באלבירר אומן הרופא כי מטהריןבמרינת
 נהרנ נרולה הורארני מק"קשמואל
 תמ*ז שנת דסוכות בראשוןבלובלין
 נפשות מאוה כמה הרינתישלאחר

  המאמקיוימר  האויבים עםישראלנהפשרו
 המקום מן ש:שהלך יע*שוהריקים
 בנית ראה היהורים רתוכ אללונלין
 קרוב והוא הנ:סה ביה שם שהיהאחד
 שכב ושם לובלין עיר ושער הגשראל

 במנעלים הכאוה ע"י שנהרג הנ"לשמואל
4
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 הסרפפת על וסכב פאטקוויםשקורין
 שלא משם שיקהוהו למתעמקיםוהודיעו
 ארשים אנב וררך הכלבים.יאכלוהו

 ש:שלח נמ ע"ד הברפם הספורע"ד
 טשעכוב רמתקריא נכתב ושלאמוויענאווא
 הניטין סדרו ט;כיב רם הרבניםובאמה
 בלובלין וכוהבין רלובלין הבהיםבאאד
 לובלינאי, קורין שהנוים )בסה-נ כו'מתא

 שאם פכ"א סרל"ר ביו"רלד(
 נשהיקתי כיוון לא אפי' ושהק היוםעכר
 לכאו' להפר, יכול אינו לצנרהאלא
 כששתק ראפי' טפי רביתא קאברבדלא
 וכה"ג חולה א, שהי' אזנ?מחטה
 מפני ששתק להיכא רמי דזהעכצ"ל
 ודשאני להפר הבעל ביר שיש ידעשלא
 להפר בירו שיש כשידע סכ"במ"וש
 שמעי ביום לה?ר שצריך ידע שלארק

 נריים דמפירין הא לכאו' יקשהואוכ
 לא היום יפר לא שאם משוםבשבה
 רע"מ בנררים וכמ"ש להפר שוביו~ל
 דהא ויקשה למיקט ע"מ כשותקרהוי

שת"
 וע' ררבנן שבות אונס מחמת

 המ'א ומ"ש קורם הד*ה י"רשנא
 נוהוי בב"י עובר שאינו סק"בסהט"ו
 זה ליישב וכרי דרבנן, בתקנהא .אנום

 שם בנדרים  הש"מ בלשון כמ'שעכצ*ל
 משים שהוא שבת שתיקת וההויו1"ל
 ע'ש למיקט ע"מ כשיתק שבתכבוד
 איסורא דליכא בזמן כשישהוקדהיינו
 שבה כבוד מפני שישהיק. רקלהפר
 לצמצם דקשה .דביו; דהיינו לפרשויש
 יומא אפוקי השמש,ה בבין תיכףשיפר
 נזרו שלא להפר מיתר ראזרשבת
 יומא דאפוקי בביה"ש גם שבוהעל

 דב*א ונספרי ס"א אה"ר בספר.וכמ'ש
 ל'ד ד' נעירובין התוס' ממ"שסם"ז
 ל'ה אית נ.דמאי תורוע וע' נזירהד'ה
 לזלול שלא בדי להפר שימנעורק

 ודמ. בשתיקתו אנוס אינו שבהבככוד

 כוונת נם ואולי למיקט, ע"מלשוהק
 הש"ס  רוקא ~דלאו כ הואהר"נ

 רכדשתק אפי' בד'ה שכתב -לשימר.
 הנדר שביטל כמו הוי למיקטע"מ

הלכה9י

 הפרה( דצליך הוא ומדרבנןבלכו
 הפר רכשלא בעצמו הרוןוכמ"ש
 רקיום ע~רוצה דעהו נלה שמיעהב,ום
 כששתק זה שייך לא וממילאהנרר
 ששהק הר"ן בלשון ומ'ש אונם,מחמת
 להפר יביל היה שלא מפניבשבת
 לומר תלינן זה דמצך לופר,כיונהי
 דאפוקי בביהמ"ש טשתק מהרנם
 כעין שבת כבור מפני ג*כ היהיומא
 הוא הראשונה ע"ד העושה שכלמ"ש

 זמן באוהו רבט"נ להקשוה ואיןעושה,
 הת הא שבת שהוא נליא טמיארקמי
 הפר שלא ומה האיסור מפניאנוס
 היה לא כבר לילה היה שכברבזמן
 במה יש קפידא ומה שמיעהניום

 מ"ש כעין רי*ל זמן, איזה אןששהק
 לבילה א"ד דהוי דפ"ב במנחוההתום'
 הנם יפ'א בב"ב וכמ"ש ספקמהמה
 סל"א השנ"א ועמ'ש ממ"נדאיכא
 שנזיא רקמי רהנם י"ל ו;ר"1וסל"ז
 להפק יכול ייה הא מ'ם יום שהיאנליא
 הרבר. שאצלנו משום שמיעה ביוםאז

 לזרו ולא לילה אן יום היא אםבמפק
 שלא י*ל וכמרכ ביה"ש, שביתעל
 ושיף-. לכתחילה לתקן חכמיםרצו

 חשכה הלשון ובנוף לאונם,נחשב
 חשכה רריקא יל"פ לכאו' הפרולא
 כן ד' במנחות התוס' ועמ"שממש

 ומלחמות הרז"ה ומ*ש דל'ה ביצהוע'
 ממ*ש סי'נ אה"ר ובכפי. דשבהספ"ק
 נ"ו ד' ביומאההי"י

 לצר ולכאו' משמ'א או"חוע'
 מהדדו דפלגינהו שבה סוףהאיבעיא
 נו' ב"ד א"צ דהפרהמשום

 ב-ד כשצריך הומר צד שישדנהי יקש"
 חשש לענין וכן כרינא מתזידממילא
 רמזרקק ימר דמי דמ'ו וכמ*שמוקצה

 נקימ הו"ם לא זה בשביל אמוכו'
 כו' ינשאלין מפירין בלשוןבקצרה
 פנאי כשהיה חלוק שדינןוענצ"ל
 ב"ר שא"צ דכיון שנה קידםלהפר
 'עד שהמתין במה פשע מורהושום

 דקיי'ל דלפום י"ל ואכתיהשבת,
דהפרה



ליידבר י ש  1"מ"

 רהי השבה לצורך שלא אפי'דהפיה
 1,ל הרר ביחר כללן שלא פהסתישכ
 וכרמלמ: קה'ש להפר פנאי כשהי'ראפי'
 רע"; ה,א"ש בפי' וע' השי"ע,בלשוז
 יא.ל. הל"מ ומ"ש 2מיץ הד"אבקם
 מחו"מ פ"ב הכ"מ מ"ש עפ*,יל"פ

 להיצ,א צריך ירוע רבחמץדכוונתו
 קצה )זה כו' רעתו ולנלותבשפהיי
 הירה י:ל יויה רססיי: במיומאממ"ש
 הים"ב(. שנת במאריא2פאלש"ם

 ב;נין טע"כ שאלה ע"רלה(
 הב"ח בשם תרפ"י ר"ם המ"אט'ש

 הה"ר ע' לפניו להתענות אסורדבחנובה
 שיקרע בעשי*ה רכשמתעניןסקמ'ו
 כהק2'ב המ"א ו;מ"ש להשיים א"צנרד
 פ"ב הרא'ש רס"ש י"ל וא"כסק"ה
 ארר י"נ תענית נבי כ"ר אוהדהענית
 :5קדץ

 ממעם היינו פורים, שלפני זומ
 :ל ::נ'ךי מה לזברון אסתררתענית

 סתרצ?ב המ'א ועמ"ש י"ד ליללמיה התעניה נסשך הנם, שהיהנפקס:קידם
 שיבאו חשש נ"כ יש יממילאמק*ז,
 ומש"ה י'ד ביום נם ,.ולהתעמת?ק%ה,
 ררברי המעם לומר הרא,שהוצרד
 שלא ראפשר היכא משא"נ כו'קבלה

 ולא הלילה, . בתחלת התעניתלהמשיך

 רמנילה פ"ק הרא"ש לפמ-שסיקעי
 הרא"ש לפמ"ש דאפי' רק ח'אות

 המפרש בלשין ומ"ש כן, יילבתענית
 היינו מוהר ולאחריו ר'ה דמ"והענית

 דלא לענין משא*ב למספדלענין)דלא

 רה"ה משמע התה"ר ובלשון2קת?נרת'

 נז"ר לקרוע כרי שמתענין כלתקן
 עמ*ש הק"ג קישיית יתיישניעפסוש.
 מזקפין פרזין דתינח בהענית,הרא"ש
 כיום מתענין רהיכי למימר איכאמאי
 י"ל ועפמ'ש במג"ה, הכתיב י"ד,ילפנך
 י"ר בליל המנילה קירין שאיןדמוקפין
 י"ד בליל סתענית ימשיד יטיאד"?ה,
 שיבאו חשש ליכא למוקפין דנםעו;"ל

 הוי רלפרוזין ויביוז ני:ר?הק?נות
 ובלא"ה יו"ט שהוא, לכל'4ן.,ק:לירוט

 הרא-ש , של, :הש%, מעמ: מצד('טוו"בן

 כר. קהלה זמן דדוי בארר י"גרשאני
 מוה'- אם מע"כ שאלה וע"דלו(

 העמוך שעל. הנרוה הרלקה שיראלהקן
 עיעקטרי אור ע"י וביהמ"רכביהכ"נ
 בספרי שביארתי מה מעיבוהביא
 כבוד נרות בהרלקה ראין ספ"האמ"ש
 בהומפת צורך כשיש אלאביהכינ
 באור עריפוה ג"כ 'ש הנהאורה,

 ב':בת הנרוה כיבוי "עניןעלעקטרי
 קיל והכפ:יר הגלנל 7:יבזב ני.ע"י
 בספרי וכמ*ש דעלמא אש מכיבויטפי

 שלא האיר על שחם :הנםהאתרונים
 רק"מר כיון זאת ובכל לא.ב!ר(,ייך

 הרלקת מציה בענין ל"ב י'בשבה
 קרויה בכם שנההי רנשמה ב:בתהגי
 בה שיש בנר צורך יש ממילאנר

 מ"ש דוגמת השמן ע"י הדולקתפו;ילה
 רב"ה מו"ק וע' אור והורה מצוה נרכי

 הן המצית וקיום ורקנונ רק"הושבת
 שאם רקיי"ל וביון הנוף אבריע"י
 יכננו נרול היום מבעוד רלוק הנרהיה

 ר"ס . וע: שבה לצירך וירלקנוויחזור
 יש שמוד, ונגד זכור דבננררם*ג

 בנר וכן פהילה בו שיש בנרעריפוה
 סס"ג רב"א בס2רי ועמ"שיאהרצייט

 שאי; רניון חנוכה נד הרלקהלענין
 דומיא הוי לא גוש ודבר פתילהשים

 לה;לות עה'כ דכ'א שבת וע'דשמן,
 מאיליה עולה שיהבח שההא תמידנר
 רסובה פ"ה ובירוש' ר*א ע*יולא
 פשהן אלא שלהבה עושה לךשאין
 עולה חשיב דלא מזה ומשמעבלבד
 הן והשמן שהפהילה לפי ד*אע"י
 במכשירי ולא המצוה ועצם אחררבר
 רהנאת סמ'נ או"ח הח*ס ועמ'שמציה

 ורנשמחובי: מירבנ: אסורהשלהבת
 מגילה וע' מה"ה האיסורבפהילהה

 למקר'נ:. פהיליה עושה שהיההדי"ר
 י: 'טבת של נרוה ב' לענקיעכ"פ
 בלשק יכס'ש פתילה ,ם"ט בנרעדטות
 עתילוה ב' לעשות מכועים וישה?ת'ע

 הנר מהט"ה שמירה כלולמבהזמרה
 ::עכל :"לא באופן : שיהא , וסונרומה(.
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 חשש ובפים נזק חשש מזהיצמוח
 וכמ*ש רחוק בדרך אפי' דליקהסכנת
 שההירה דמצד סס'נ דב*אבמפרו
 ביוהר להזדהר יש נועם דרכידרכיה
 .היכא נם היזק מזה לצמוח יוכלשלא

 נזהרין אין מ'ווה של שאינהדבהדלקה
 משכת פ"ה הרמכ"ם מלשון וכמבוארנוה

 שני דבמיבול ע*פ פ' הרא"שוממ*ש
 שלא יוהר הזהירו מצוה שלומהוא
 א' יום )ממ*ש סכבה חשש בויהא
 רב הנכבר להרב הרע"ז שבמי'מ

 קעסמענבערנ הלוי יחיאל מ'פעלים
 דאדים(. החב"קנ*י

 רהא כהב סש3*ב יו*ד הש"כלז(
 יקרים נהכריכק המת קוכריןדאין
 אינם שהענ'ים העולם תקון משוםהיינו
 נמוה משים ונם כן ל:שותיכולין
 במצבה החכ"א ועמ"ש והשחתההרוח
 למרוף הרוקח במ'ש נוהנין דאיןסשה
 ובמי"כ ביוקר, שהיין משום בייןבצים
 וכט"ש אותו דסכין דקיא בשבתמ"ש

 שסכין ומור וברמב'ם דע*דביבמות
 השי"ע ובלשון בשמים במיניאותו

 דק"נ שבת וען בשמים 3מינישמדיחין
 וכמ*ש למת אסא שהביאי אלאחד"ה
 סצך בכ*ז נוהגין אין 5*1 ד'ננדה
 לעני עשהך בין לחלק שלא וכדיהיוקר
 שיהו שהתקינו ב"ז ד' במו"קוכמ*ש
 של בבודן מפני בכליכה מוציאיןהכל
 יקח האדמ בי להראות כדי ונםעניים,
 ערום ונם"ש הרוחלים קניניו רקאתו
 נהן אשר כשבא-האדם ללכהישוב
 ממני לאכול והשלימז ונכסים ' עשרלו

 בהוני כששולט היינו חלקו א:ולשאה
 וחסר.- צדקה בהם לעשותורכושו
 לקבור הצבור על המילו שלאומה

 מפנ' היינו השובים בתכריכיןהעניים
 להם'ל יותר נריל כזיון עוד היאשזה
 דמ"ה בסנהדרין וכמיש הצבור ;לא"ע
 בבויון מימל יהא וגם דקי"ב ב"ב)וע'
 בזה יג:לו וגם נדבוה שיקכצוער

 לצורך שיוציאו ש:י"ז החייםהעניים
 התיים 5צורך ליתן ימעמוהמתים

ה*כה
 מצית דלעילם ש"ם ר*ס הש"כועמ*ש
 )ישאני המתים למצות קידמתהחיים
 ניטין ע' ינס להמתים, וה 5יחאלא כלל(ועב"* קוברין לו שאין מצוהמת

 הוי דציבורא דוחקא טשום אידם*ה
 העניים יד כשנם ודיקא העולם,תיקו;
 רחוק מקרה דרך ואירע לזהמשנת
 נבו קבורה צרכי לו היה שלאמת

 בעתים זה שיארע ולא בעבורוצדקה
 ולא עה*כ ומ'ש סשנ"ו וע'קרובות
 לא מש*ה )ואולי למת, ממנינההי
 על עברהי ולא מ"ש בכלל זהנכלל

 מן הפריש שלא דהיינו ונו'מצוהיך
 שאסור פה כל בזה ומוכלל כו'החדש
 מה שמצד דקאמר דיי'פ הדין,מצד
 לידי בא לא בשמחה ד' מציתשקיים
 ותכריכין ארין לצירך ליהן שי"לץכך
 יחזיקו למען וה"ח ללוים נהן פזרורק

 דהאידנא הש"ס קאמר ומש"ה ד'(בתורה
 היינר זוזא בר בצרדא אפי' עלמאנהונ
 הרמביפ ובלשון בעז הנקנהקנבוס
 שלא זוו שיה בסודי חכמיםונהגו
 וממילא לו, שאין מי אתלבייש
 הו8. גפן וצמר רכשהק:בוםמכואר

 נם לעניי( . קשה רבר ושהזאביוקר
 בתכריכיפ - נקנרים עשיריםהמהים
 שנפ בזול ושעוליז פהוהיםהיותר
 וכמ"ש מרובה, הוצאה זה איןלעניימ
 קשה הסת הוצאת שהיתהשמצד
 ראש קלוה ר*נ נהנ כו'?קרוביו
 פשוק כלי הי' דבימיי ומשוםכעצמו
 ומצו? בזוף הרבה, חשוב שאינוממין

 שהיה משמע די'ח ובברכותהרבה,
 במחצלת, קכורה שהיהה מה בזיון:נין

 תכריכין הרמב"ם ובלשון קביי,של
 משא'כ לבנים פשהן של בוקומתפורין
 פישוקי של הפירין ז?הנ המורבלש'ן
 אל שאמר דקי*ר שבת וע'לבנים

 ומ'ש כו' לבנים בכלים לאהקנרוני
 חוורין אלכשוני דכלאים פ"טביריש'
 אנא ,ומה שם קאמר איהו האה?.הין
 באינש ,ה שייך ולא בעובדאי"בהיה

 בזה'ע ובפרמ ת"ה שאינודעלמא
וע"ש



'ידבי
 הפיהין דהוירי; שפירש בפומיע*ש
 "יבחפה וכש אימרא להן שישהיינו

 והוא חפה ערך בעי'יך וכם"שמלוקון
 לתקן שנהנו ההכ"א כמ"שדלא
 בלא והיטין "-ן-" ב5ץ פשתןכנדי
 מ"ש והנה ע"ש, בריקת וכמ"שקשר
 צ"ע ההימין בין המלכוש דביןבפ"ה
 של הה.מ.ן דריקא ה-מב"םבלשין
 עה ב:ל דקנ"ג שבת וע' לבןפשהן
 ופרש'י ציציה אלו לבנים ננדיךיהיו

 שלא פתשל"ה סיח וע' הבנרשמלוכן
 עפר 'הא ושלא בשדי על מנוףיע,.ב
 לבושיה כר;יב וכסתשל"נ פביו,על

 עפמ"ש וקאי בלבנים, לכך חיורכתלג
 בציציה* שנהעטף ,אדםמקידם
 הכלת מראה נם שיש פעמיםובציצית
 מצוה לצירך שהוא מה שאננואולי
 ינאי ר' צואת שהביא סתשל"חופ"ש
 כיון ויכאו' לבנים להלבישישלא

 להראות כדי ורק הציצית,צפיכ?ין
 עי"ז כשיחמי צ"ע ממילא בהייושקיים
 וב3"י מצויצה, סליה ללכושלבניו
 בבצים ראשו שמחין דמה הכלביבשם
 לעיר חוץ מיליכ.ן שהיו לפיכו'

 שהוא הקוברין שיכירו וכדילהקבר
 שלא הרי וה סימן נו עשו*וראל

 ציציוהיו, שנפסלו במלית לבישדף'
 מענין ראובני ילקוט בשם הפ.תועם"ש
 שום כשאין פשהן בנדי לבישתסנולת

 אחר מין ודכשנתערב אחר מיןמערובת
 י"ל וא"כ בו, פיסל אחד חיםאפי4
 בנרי להלבישו להיורשין רשות"הש
 שמפורין יכמו הערובת שום שאיןפשהן
 ,כות שהוא מה וכה"נ אה"קעפר

 איזה בהפשתן כשיש משא*כלהנשמה
 מיבושים אוהי שמלבישין אותערובת
 איכא לכאו' אחר ממין וחשוביםיפימ

 עגיים, של כבודן מפני ברברארסירא
 אחר דהוי מהוררת מצבה בניןושאמ
 דח"א דקרב שבה וע' הנוללשיסתם
 עד אמר וחר הנולל ש-מתםיד

 רליכעי י"ח נ,-כות וע- הבשר,אויתעכל
 בתרייה" זיבולא עך אפף רהמייאנש

היי-
 55נ'

 שיפוונ סה ל'ם וה לענין והנהשלמא,
 כעין נש:תו לזבות צרקההיורשין
 דאכתי ממהך לאהר דברים עשחמ"ש
 והנה המתים, עניים בכבוד בזהפיגעין
 שיהא רק משמע הכריכיןהלשין
 ש:שו ומצינו ערומ יהא :לאכרוך

 רקכ'ח בחיל'ן אך האנה מ:ליהנורות
 דכלאיפ פ"ט ייוש' וט' כסוהובלשין
 דטם' מפ-מ וע' נקבר, אחדודבסרין
 ויה.צבו ל'ח באייב  מהכהיבשפחיה
 חיו"ד בנר"י הה"נ ועם"ש יבוש,כמו
 נייר רנם הניר*ב מ*ש בעניןכם"א
 לברים כמו הוי מעשביםעשוי
 הרמב"ם ממ"ש והביא כימאה,ומקבל
 סקב"פ הנייר שאין ה'א מ:ליםפ"נ
 ומם*ש קיבול כלי עשה לאאם

 שמכפע בניירית דכלים פ"בבתוי"ט
 דכלים פב"נ וע' הצליהיה פיבהן
 האמורין כלים בכלל מחצלתשאין

 הזש  נייר  סל כם'ת ולכאו'בהורה.
 וגם קנים  של  כבמחצלת ננאי בואין
 ז? פשהן שבנרי הש'ס בימישאנ'
 לעביים, גם מציי היה ןנרועין םקנבו

 להמיל אפשרות יש אם עדיףולכאו'
 שההצ בעלמא להיכר פסולין ציציתבהן

 וצ*ש הכלבו מ"ש ונעיןישראל
 ובנ*ש ססע"ה באה"עלח(

 % צדקה במעיל מם"ש בפ"הוע'ש
 אינם דכשהסוחרים בפ"ת הובאכ"ו

 שא: מזה נראה לא" ליטענמנעים
 את לכוף יכול וממילא לנסיעסכנה
 ארזים עצי ובסו עמו שתעלהאשתו
  לצורב* שההיר הנוד*ב עלתמה
 על אשה לישא ונכבר עשירמרבנן
 העצ*א של קרובהו הראשינהאשתי
 לא"י לעלות רצהה שלא לפיזצ"ל

 השניה מאשחי והוליר בח'ל אח*נושנשאי
 שעבו? רמצד סק*ב טב*ת וע'בנים
 התיר הבנים ממיתת שניםעשרה
 ושאפ עמוע ולהתנוה אחרתלישא
 מהויבת קבוע לזמן תלד לאהשניה
 לא_ שהעצ"א ולפלא לא"י, עמולילך
 טפיהה.  שנים י'  :ברי שכברהיכיר

הננש



 של ההיהי מעם הי' ושזההבנים
 משמע העצ'ז: דברי ומסתימתהנוד'ב,
 וא"כ שנים י' ענרו לא עוברארנהך
 השש היה שלא רמצר לומרנצטרך
 נרול עשיר הבעי שהיה לפיפכנה

 חשש שאין בא-פן ליסע ירווה-מיגק
 לילך שמחויבה דהיכא ורבייןסכ:ה
 כמיררה רינה אהריו תלך לא אמצמי

 שעבור 3הכטל סק'ב הב"שבמ-.:1
 מיירי הא ל"ח ה' הר"ן ם ומ'הב:ל
 להבעל אמתלא מענת זם ,טלענץ
 לא"י לעלות שנשבע שבועהולבמל

 דרבנן. בתק;תא אנוס שהואנאטתלא
 ל הובא לא בשו"ע האובלא"ה
 רכמ:ים הס.בר.ן לשימה ובפרטהר"ן
 אחר ובפרמ רנם*ה נור לאנצוה
 וצ*ע. החמישי אלףסוף

 למ:-'ה דליכא מבזארינסעיצ
 מן לההפרנס יצטרך שב"'יהיכא

 כפו מיגיע מתפרנס ובחו"להצדקה
 הנהנה שנריל ר*ח בברכוהוכם"ש
 ואר,"ל שמים מירא יותרטיניעו
 לבריוה, תצמרך י:!ל חיל שבהךששה
 מפרש"י משמע המעיצ כרברי"הנה
 ארעתא לנכסיה רכרובנינהו ר*נקרושין
 ולא סליק רישראל לארעאלמיסק
 מזונות חיסור משום ופרש*י ליהאתדר

 אי דוה )וע"ש רירה, מצא לאאו
 נדר מטעם נ*כ איכא ולכאו'בעי
 נבבל וה היה שלא ומשמע מצוה.רבר
 רבל ס'ל רלא א*נ רע"א קרושיןל

 וה ילבאו' כו'(. לא.י טבבלהעולה
 שיש מרברים שמהפרנס היכא,שייך
 שמפקח או העילם לישיב תזע5ת?"ן

 בישובו העיסקים פועלים ושוכרו:פקו
 ופ' בעה"ב כיר פועל ייר . עולסשף
 עומקין כשאין משא"כ רכ'מנ"מ

 השמרות עסק וכנון עולם שלבישובו
 משחק כעין דהוי ויודר פולהשהשער
 י::עבירה הארם המגוולת שהעניותרק ישראי שם מתחלל ושעי"זבקוביא
 ימכריחתו קונו רעת ועל רעתו פלאותו
 מ- שב: וטכל באלה בעניניםיע0וק

היטה
 שערים ממפקיעי להיות מביאושמצבו
 פירות ראוצרי ר'צ בב*בש"-ו"ל
 .מפקיעי ::'פה וטקטיני בריכיהומלוי
 יעקב ב:אין ד' :שב:ו ;ה":שערים

 וע' ן:שיהם. כל לנצח "שכחאם
 שב'ר י' ההלים רמ"ש די"ןמנילה
 שערים, במשקי;י קאי רשע;רוע

 נגץ ברך ובצע כה'ב פרשהוכאיתו
 ז:ינן ללפ;מים במי רמיירי ומשוםר',

 וחושב מעשיו רוע בעצמומרניש
 כררך ישאיבו נמצית, למרקרקעצמו
 מההרתא אפום רננבא דם"נ בברכ.תס"ש

  בשעה רק רהמנז: רקרי קריןרחמנא
 שערים מפקיעי משא"כ ל'שועה:צריך

 על לברך להנינין כצמן':ה,שבין
 מברך זה אין ובאמה המצותיגשיית
 וכן צ'ך, ד' בב-ק כמ'ש מנאץאלא
 עה,כ דנ"ד מכיה ע' בויניתטלוי
 דעכי"0 ריבית אפי' בנשך. נתן לאבספו
 בם' ממ"ש הבאתי סצ"כ אמ"שיבספיי
 שמלית יסהרם"א וסה"ר סשניחהסירים

 להנוי נהורע שלא ודהנם אסירנוי
 משום המטפה ע-ז נענש מהמעוהבהייו

 נין לעש.קים משפט עושהשהקב*ה
 חילול במעשיו נירם וגם נוי. ביןיהורי
 בכלל שאינם ופשימא שמים.שם

 המלסממין ככלל רק כפו מיניעהבהנה
 לכלל ואסון נ;ק ושמכיאיןהבריות
 טובה יאנד אחר הוטא וכמ*שישראל
 0מ"ש פק"ם בבאה"ט ועמ"שהרבה,
 מתא בהא ליה כרביש רע"הבב*ם
 שצ*ע וכהב אהריהי, למהא אזילולא
 לסק-א: כה"נ עמי :תלך כפיגן רלא.הא

 יהפרנם שבמק*א היכא סכ"שולכאו'
 ומכ"ש באיסורן ולא בהיהר כפו.מיגיע
 צערא משום מהא בהאי ליהכרביש
 וכדומה. ופהררנופא

 מעיר מוציאיז ראין מהז:וה:ה
 דהגם מוכח לעיר מביך ולאלכרך

 כקך ממעלה יוהר נרולה עיררמעלה
  קשה כרכים -שישיבה ממ"שוכדפיכח

 בפירל גדיעוהא ;וצ-; ק.ש כיין ו"הבכל

 מברך מיציאין אין מילי כ5 שניהידלא
5עיר



 355"הלכה.י"דבר

 דמ"מ בקדושי: פרש"י בונת ווהלעיר.
 דאע"פ עיר בן 'ונמצא כרך בןד"ה

 אין וב:דא' הוא, טעות לשבהשהמעה
 רר"ש בפלונהא רהוי לומרהכונה
 ר*ש פליג דלא- הא יקשה רא"כורבנן

 כהן שח:י דמ"מ בהא הש"םובדד"ק
 וכרקאמר ר*ש מורה רכה"ג רקכו'

 יוהסין ישבח הטעה שאם ר"ששמורך;
 דרב רמ-ץ:א טשים מקורשתאינה

 שהמעלה ודהנט בעינא לאמכרעאי
 שיש כיין בב"ז יוהי מרובהיהשבח
 מקודשת אינה ונריעיהצ חסרוןקצת
 י:הר נדולה וקעיר ששבה הנםורה"נ
 נריפיהא קצת בה שיש כיוןבכ*ו
 ממון בשנח ורוקא יוחסין לשבחדמי
 ריי תמיר רהא נריעותא ש.מאין
 צ'ל יא"כ לעביים, כספו לפזובידו
 לברה אפי לא"י  לעיות שבו2-ןדמה
 עכו"ם שרובי למקום וא2"הרעה
 א"י ישוב ' מצות רלנני משיםהיינו
 וכמיש דליהא, כמאן הנר':ור;הוי

 כן ושאמך עע"א כאילו בחי"לשהדר
 נם בא"י ושהדר עצמו עלדהמע"ה
 שיש כמי דומה בכ"1 הנון אינובשהיא

 ארצה אויד נשמות רחיי וביון אליק,15
 ודאפי' למומב, לחזור שמופי תקוה"ש

 דמכואר הנם כו' בא"י כנעניתשפחה
 פרוצה, שפחה רסתם רי*נבהוריות

 פ"1 וע' ישראל, קדושת לה איןעם
 בבל ננבי. בין מה חזי האדב*ו

 רההיא כ'ב ר' נדרים ופ' דא"יולממין
 ש"מ )ע' ירדנאי עברי לא?עתא
 כו' שנמל היררן וכן ד'ה דכ"בב*מ
 קרישת לענין ומיירי בירוש'ממיש
 ר' ובכורות דקי"ז יבמות וע'הארץ
 ד*ה דנ'ז ברכות פרש'י וע'יה(
 אלא זנות לה אין שחו!'ל חטאנלא
 דל'ו סנהדרין וע' בישיבתה, ישעון

 מנילה )ע' במכריא ;ירא ר'דבשכונה
 כי להו מקרב ורהוה בריוני הווד*1(
 יע'ש כו' בתיובתא להי דניהדרוהיכי

 שאני ין"ל שפ"ז ת' הריב"שועטיש
 ליסעתה מצוה שאינה א'. ישיבמצות

 ומצזה לעולם המתקיימת מצוהאלא
 ארץ תשהקע שלא 'שראל לכלותיעלה
 שלפיכך ואפשר כותים בידקדושה
 שאע לומר זו מצזה בנמ' להםיחרו

 אומרין יאין המצית בשאר בומהירין
 שא'ן ל,ו דומה זיבסצוה

 יודעין א:ו '
 בד:י; 1:' 'ע"ט, סצוה 'טי שכרןמהן
 בורא ברכת יהודה רא"י בהאדמ"נ
 יריח:( נקראת היתה הריחוע"ש ביריהי נדל שהיה )ובפרש"י אר?3ישמן

 ליה דחביבא דר"י מיניה ברודא"ל
 רס.ל רמשים יי"ל כו', ישראלארץ
 עובי לא"י מבבל העויה שנללר"י
 ודמש"ה רמ'א, כשבת וכמביארבעשה
 דישראל לארעא למיסק כדבטיר"ן
 שהיה ודמצד מיניה, משחממ קאהיה

 על לחכות שמיכרח ס"ל בבכלמקימ:
 היתה וסמילא העהירה פקידהיום
 מצר ביותר חביבה ייטראל ארץאצלו

 אינו ונם בהפקירה תלוישההישבוהה
 בסיו' פת לו שאין למי כי'דומה

 ב'יתר נדול והנענועיםשהחביבוה
 במלם פת להם שיש יכ'עמשא"כ
 בהפקידה הלוי' א"י הת'שבותושאין

 נם הוא א" ישוב ושמצותהפהידה
 באה"ק שנם בעת המר הניותבימי

 שיאפים שכי *מבור ואומריםמקיננים
 'אלי ממקימו איש ומשהח:יםננדך
 וירגה ויניע מחכה אשרי שעריך,נכח
 י ' ונף אורך'עלוה

 לעלות אוהה שכופין ממ"שוהנה
 ישראל שרובו מטקום אפי'לא"י
 למקום רה"ה נשמע עכרם שרובולמקים
 ההונף ועמ"ש ומוטרין, צדוקיםשרונו

 דלות:ם דהנם הדר ד*ה רס"אבעירובין
 רמים' אשפיכית השידי לאיצדוקין
 מ'ש בחד אף רריירי שכיחידממילא

 אימקן עכרם משום הקנה דעיקיכיון
 משום ולא ממעשיו ילמודשמא
 בהן, החמוו4 לא וכיה.צרוקי

 יוהרי.עסן
 סקנ"מ יו'ר ובש"כ סשפ*ה וע'העכו*ם
 ן הט' על החולקין לשימה דגםוסבואר

 .ירע* חשש כהי ל'יצ עכ"פ וש"כ,ומ"א
טנעט*ם



דברש5
 א*פ כמפרי ביארהי וכנרמבעכי*ם,

 יררכית ממ"ש ועמט'ש ומכ"םסל"מ
 משום לעוה.ב החיה ולא שא*לד'י

 כו' לך למה דרחמנא כבשאובהרי
 שאמר מה בשביל ממציה למנועושאין
 דלא בנין מינאי דנפקי ברוה"קודהזאי
 מצוה מכיטייה לבמל ושא'ןמעלו",
 המצוה שעשייה ברעהו שמחלימבשביל
 שאין ומב"ש רעות תיצאיתחסובב
 בשביל מציה מלעשית הרביםלמנוע
 לההו;בם רש.ה ה-הה וכאילו כזו,פענה
 שעמד רקי'ג ;בה-ם וע' הי"ה, מציהעל
 בושה ל" ואמר רנל.ו על יהושער'

 על מומאה שננזיד לנו היאוכליסה
 לבך שלא שאמר היינו אבותינו,עיר
 נם ב;ה שיהא רק כן הדיןשאין
 כבוד יהב;ה וש2י"ז להניזריןבזיו:

 שאמרו ויל"פ רם"ו ערכי: )וע'ועעורה,
 לא והם יושביה אוכלת שהארץדביון
 שמימ יראת שאין מצד לנם ראויןיהיו

 כו'( ב2ה"ב כביכול ממילאביו'ש
 ה'ו דכתובות פ*ב ירוש'וע'
 הטאת מן אלא שקרין .לאוקאמר
 את ש2בר יהוש2 ד' אחי בןדחנניא
 עפמ*ש יל'פ .ואולי בח"ל"השנה
 דכשכבר מק"י מ", בפ"ת הובאהרא"ש
 לה אין שוב שנשבית לב'דגורע
 ורוקא ע"ש, אחר לטקום ללכתתקנה
 להב*ר מפל שבכבל שהב'ר מהטצר

 הד"ה ד"ה במנהדרין וכמ"ששבא*י
 שהב"ר דכיון לומי מקום היה1הכא,
 ידש לא שהם לפי לה התירושבא'י
 למה לחיש אין פיה על רקשנשב*ה
 שנשבית שבככל להב'ר ידוע"היהכבד

 בחו"ל השנה את שעבר שעי*זון"ש
 בא"י כמיתי הנחתי לא אני אףואמר

 לבטל שא'א לרינא שימי עי*זנסרעבב
 וצ"ע. שבח*ל הב'רידיעוו

 פידין שאין רנ"ב מי' ביו"רלמ(
 באה"ע וע' דםיהם מכדי  יווט4דדטבוין
 יצ*ע ובב*ש במ*ז מ"ש צ*חסי'

 השניה שהדיעה לפרש יש דהאלענ'ד
 ויאשונה הריעה על בוה רקודלקת

הל5היח
 אויי  אותה שיפדה תק"ת רהוילענין
 שיהא חקמ לא ומ"מ מדמיהביוהי
 עדיפא ולא ממ.ני כל לפ;רמהויב
 עליו מימל חיוב זה שאיןמדידיה
 הבריות על א*ע את'כ להמ-לושיצמרך

 דאיכא נמה רק הי-מ הרא"ש מ*שונן
 יותר לענין רק וה.ינו ה-כ סצדחיוב

 חיוג דאיכא לומר מיכח ולאמדמיה
 ומרויק לו, אשר בבל לפרותהת-כ

 לו* אשר בכל לפדיהה ,ויכולהלשון

 הוא ורשות היובא ליכא רבזהמשים
 והביש הט*ז כונה נם ואוליראיכא
 הב"ח בשמ פק-ד הש"כ וכמ"ש כן,הוי

 אפשימא דלא דכיון דם-י נהיולכאו'
 ד:חקא מש:ם מעמא רהוי י*להא'בעיא
 לפרות דדשאי דבהי י"ל אכהידצבורא
 יפור אי מ'מ דמיהן מבריביוחר
 לצר דנם י"ל ולכאו' מתומש,יוהר
 לנרבו דאא משים הוי דהתקנההמפק
 החשש זה טפ. שייך אבתיולייתו
 אותן יפדו שהצביר האויביםכשירעו
 כשיורעע משא"כ מרוביםבדמים
 דמיוץ מכדי יותר יפדו לאשהצבור

 בדמים קרוכו שיפדהו דזימניןורק
 5א קרובו נם אי ובפרממרובים.

 לא ממילא נכמיו מהומש יוהריהן
 שבו לשבית נפשם השודדיםימסרו
 מרוביש ברמים שיפדה שביח דלאכיון

 בלא"ה עשיר בעצמו שהואוכשיודעין
 לשרו1 כדי שבי לקחתו נפשםימסיו
 מהא הש"ם רמ'יתי והא ורכישוןהומ
 בתלימר לבדתיה פרקא דרנא בררלוי
 שלא *דדלמא יקאמר זהב רנריאלפי
 41 פסחים וע' עבד", חכמיםברצון

 רק כדין שלא. כש?ושה דהיינונ"ו
 מה היינו חנמים, בידו מיחושלא

 בוה מרובה בהון לבר:[יהדפרקא
 דהץ רק מרובה הין כשאינומשא.כ
 דהנם י*ל וממילא מרמיה.יוהר

 שלא רכדי הטעם בשו*עשמבואר
 מ"ט כף עצמם מופרים האויביםיהיו
 פירע הצבור כשאין הששאליכא
 קרוגיו יות לפיוה רוצה איש איזהורק

ומבירט



 ו"3שהלכהי8דבר
 דבר דז4א מדמיהן, בייהר)מכירע
 מ"תא והוי הצבור של כפדיוןהטידי
 עצמם ימסרו ולא כ'כ, שכיחאולא

 זה. בשב'להאויבים
 להוביה רי"נ השו' דהי*יועמ"ש

 עצמו בהצלת כשעופק שהעדםמכאן
 )ומ*ש אחרים, לבסידת .2 לה לואי;

 י'ל ומכיריו לקרוביו דהיההב"ח
 משים ההקנה מעם דרלמא משיםדהיינו
 לא מהא אי ולענ"ר רצבודא(,רוחקא
 השודדימ דכשידעו כמ*ש די"יאריז:,

 בי.הר השבוים יפדו לאשהצביר
  יעשה נעצמו השבוי ורק דכיהםמכדי
 ממילא טצמו, לפיות שביכלהו מהנל
 וליהו, לנרבו דלא החשש ליכאהו

 השביין את פב-יהין דאין האובמו"כ
 .שלא נשו"ט זכם"ש העולם הק,ןטפגי
 עליהם עולם מכבירים האייביםיהיו

 שייך דזה י*ל בשמירהם'ומרבים
 ינריוצ אחרים ואנשים כשהצבוררוקא

 טל ורעה שיאה ימימו שבזהועשבוים
 איש לשום יהנו ולא השביים,יתד

 מחמורי ולמלאית ולההראותלהתקרב
 האפשר, כפי עולם ולהקלמשביים
 כשמוצא מעצמו בורח כשהשבויטשא"כ
 ימימ לא לברוח ואפשדות הכושרא8עת
 ידוע הכי דבלאו רעה, כ"כבזה

 השבוים יר תמצא שאםלהשורדים
 החו'י דברי שניף רק יברחולברוח
 פ' ד' בנררים מם"ש מוכרחיןבלא'ה
 חיי כביסה הי' אילו יומי דר' לרננןונם
 הנם קורמת, כביסהןופש
 חיי כביסה הוי יא יוסי לד'ראפ"
 חוום ש"כ וע' שתיה, כמו ממשנפש
 ומש"ש שפ"ח וסי' סקי-ח קס'נ8י'

 צד האחרונים מ'ש נעניןם
 נגד ששים נחמים כשאיןקולא

 החמה כל שאין מצדו:מחומצים
 דלכאר הבקוע, במקום דקטחומצת

 הפוסקים, לשין מסתימת כן סשמעלא
 רדנן ס"ה סתס'ז פפמ"ש י*ללענ"ך

 ליניקה וא*צ לגפרי שנ;יבששבמחובר
 נשמים 'עליו יררו אם חימוץסקבל

 ועך לנמרי שנתיכש קירםמשא"כ
 הליע נהבקעו אפי' דאו מל"זדמ*ץ
 סקכ"ט( ח.ם )ע' עיפיש מהמתדהוי
 יא*נ דם"ח. ;"ז וע' מע'קרוופג.ם
 שבאותו ההטין נטרוב דדוקאי"ל
 בשנת משא"כ טביקע'ה אינןשנה
 נהבקעו ההמ'ן שריב נשמיםדיביי
 ובהבקעו שבצמהי לתליה 'שונצמח:
 לגמרי שגהיבשו ק'-ם עודב2ה.בר
 ענין ולא ב2למא וקלקיי עיפישודהוי
 כקט"1 סהס"ו נמ"ז: וס"שה'מי'ן.
 דד:תא א:רי' אי וכן במצוירהלינן
 רמס?ק"ל היכא .:ייך ;ה שנח:צההוא
 נתה:ץ שיא כד..ל משא-כ החים'ץזמן

 רא:ובה רברג2 ובפימ ה'הר ח;ק,קוש'ש
 שכיש לא הימי.ן א2'2רותשהי'

 מלשק הביא ובב"י א;,שההמ'צה
 ש"ין הנשמ'ם, שרכו בשנההרשב"א
 שנם אוהו של סת2 לח2י:לחוש
 לא לחם כ: איסו אתה אישאם
 נ"כ דהוי י"ל יקצת בי' בפנחנאכל
 אפיסר כמי*כ שבשדותהערימות :י הנש(י2 שנ,לו דכמי ציריףממעם

 נטמים ריבוי ע"י נתבקעושבמחובר
 בהח ורמש"ה בריקה. א*צורמש"ה
 מוהר הדחק רבשעה ס'ר סהנ*נרקיי"ל
 הם"א הביא השוק מן קמחליקח
 לרדעץ שרנילין דבמקימותסק'ח
 ליקח אמור במים איתם ושיהיןההטים
 דכסו*כ הוכיר ולא השוק, מןקמח
 ושדונ נשם.ם ריבוי שהיה נומןאסור
 וצ*ע מבוקעית שנה שבאיתיהחטין
 מצד זה הזכיר רלא רי"ל משזםלרינא
 ציר~ף מקים יש ורק הדבר,פשיטית
 הכקוע ס--ם ננר 0' שיש היכאקילא

וצמיהה.
 פמ"פ צרקה נם'גיל שהקשהומה
 עכציל הרשב"א בשם בשו"עדלפמ'ש
 במודפר דכדאחמיץ דלינ בססחיםרם"ש
 ממפ לתרום הכושר שעת היהלא

 ליניקש וא"צ לנמרי שנתיבש אחרהיינו
 וע-יטהמה5מא4 בדין דכמז'כ יקשהוא'כ
 חה** דכשלא להלק הו*ל הפושרהעל

8עה*כ
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 לענ*ד תרומה, תרומחי איןשעה*נ
 ד*ה יפ"ט ביבמות ההום' כתבוכבר

 לאורו ולא לו תהן  רמוו תורמין"ין
 ראחמיץ כנין שעה"כ היהכשלא

 ומשקה טמא שתלשה אובמוזובר
 דהרומות פ"ב הי"ש וכ-כ עליהטופח
 כהמע*צ, רלא מזה י2בואר ב'משנה
 ד"כ בעסהים הת'ם' לפם"ש5לכאו'
 וע' 2ב'2ירין לא רתלושין ובשעהד*ה
 לא ממילא אלא, הך-ה רל"וחולין
 וע' נהר כששטפה .אלא הדגןו;וכשר

 משום רוקא רמהיברין רם"ז5סחים
 נוף ולענ"ר השיבי בדוכתייהודקמו
 פרש*י על ר"כ שם התוס'קושיית
 דיב אל.כא ררוקא י"ל דהאצ"ע,
 ראי ק"מר ררכנן משקין טומאתום"ל
 ירעי' הוה לא כו' מחובריןחנא

 אליבא משא'כ מכש.רין,יהיישין
 ראורייתא ?צמן משקין רטימאתרשמיאל
 לא המחוכרין דהמשקין כיון.ממילא
 נם הו מקב*ט הלושין ודוקאמקב'מ
 וע' עדיפוה להלושין יש הכשרלענין

 אלא מקב"מ שאין רכשם דקי'חחילין
 כי' הכשר מקבלין אין כךלבשיתלשו

 שמכלירין מהיעמן ק'י י*ל תו וה"נ רע"ו נרריםוען
 משנחה המע'צ לדעה נםוהנה

 לאחר כשנטמא שעה"כ הי'שלא
 שבת וע' מ."א דמממא באביהושצמקו

 אפשר הי' ולא במחובר, תריה ק"נר'
 מיבע. לא תרומה, שם  זבדייןלחול

 נם אך רפ*ב קרושין . פרש"ילשיטת
 ממנו הספרי מררש רנפק"ללההוס'

 באביהן צמקו דהא המהובר, טןולא
 ממנה שההולש לע:ין כסחוברנחשנ
- חם"ה חייבבשבת  מ"ש והנה 
 וי:מק~: "יזא רי"הלשה והר"שהתום'
 דכ2ו"כ דפסיקא טלהא נקממיפה

 לסרקע יכשא'צ באביהן כשצמק-משכחת
 חיוכ משבהת רלא כ' ד' מנחיתוע'

 שפועל י"ל וינאי' יחומש,0יחה
 השמש ע"י ההבואה ויכושנידול
 ב'ק פרש*י ע' חד?זת כפמם!שיהא

ה"כה
 הפרי, וממתקת מבשלת שההמהרפ*א

 לירר נשמ'ם פמקו כ?לאורממילא
 מקודם נתהמץ שכבר למפרעאנלאי
 די*ש פ' מנה,ת התוס' פמקיוכלשון
 אבל במחוכר מהמיצין וו"ל ר'ואות

 ע"י להים הס אפי' יבשיםכשקיצרין
 יש ולכך לקרמוהם הוזריןנרולם
 הפסה לצודך קוצר.ם מעשהאנשי

 עכ"ל, זירחכשהשמש
 שהחטין ס"ד מת:.ג באו*המא(

 לשמרן טוב מציה מצת כהןשעזשין
 קצירה משעת מים עליהם .פלושלא
 שהיי אינס .כשנזדמן ינשאלהיכו',

 שמירה בלא א"י כביה מונחיןההטין
 הריטב"א ממ"ש האחרוניםשהבי(ז.
 אפף רבמיקדשין רכיון הול.ןריש

 ספק שרינן לא פיסל הרנההימח
 ממ'ש להוכיה הנלע"ר השבתי?יסור,
 דלכאו' מהפכ.הו, כי תר*ה ד"מ2סחים

 לא דאי דקאמר כיון רהא קשהאכתי
 למאי למאינ שימור לתיתהרבעי
 ועכ"-ל דינון מתחלת שימורצריך
 יתירה זהירות צריך דבלתיההרכיון

 צריך ללתית( אסור האירנא)דמש"ה
 שמקורם וכשרוק היתר חזקתסיוע
 מהני וזבה נדה ספירת דנבי האוכעין
 .נוען ראשון יום' וספירת מהרההפפק

 "ל להתום' ונם רכ"מ זבחיםפרש"י
 בןולץ התום' שכתבו וכיון כן(,הכא
 נבינית עשה שאם אתיא ד"הדי*א
 אחת נשהמה ואח"כ בהמיתסכמה
 פרה להעמיד אי: טיפהינמגאת
 שנפרפה היא דהשתא ולימיאה,ק;ה
 נתבררה שלא . חזקה דהויאמשום

 מקולם היתה שהבהמה הגםמעולם,
 חלבה קחיית לכנ.ן היתרבחזקה
 מורם* שהי' מה ל'מ ה"נמחיים,

 שלא כ"ז רי?והא שנולר קידםלפסת
 בץ לחלק סברא ואין ההיהר,:הכרר
 'שאפשרבמציאות 'רוע היה רהתםמה

 אם השתע טרפה היא שכברשיתניך
 4י שה,נלר ו'הברר תיכףישתטו
 יטציו הב8  רגם  ליבפרטהמכה,

דמשכהה
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 שיהברר צריך ומש*ה שיתנרררמשכחת
 יכדקיי"ל דינון מתחלת שימיר עייההיהר
 שנהיבשה לאחר אלא שתתהמ'ןדא"א

 דקאמר והיינו ליניקה, ושא"צההבואה
 אינה ואפייה דלישה דשימורדכיון
 מלהא והוא ושמיתם, מ-שבנדר

 ומ*ש חמון ולא .:צ:י שיאפבהרפשיטא
 בהכשר, והאפ'יה הלישה ש'האכי. שמירה שצריך ל':ר היינוושטרתם
 דרי בי כש:ת השימור ע"יוהיינו
 ויליף מבוררה שמירה כברשיהא
 הלהיהה דלילי ללהיה דמצוה.טינה
 ריעוהא השש יי:א שלא אפשרהיה
 כשרוה חזקת לנירור ,צטרךושלא

 צודך שיש דכיון רקא::ר )או-הק'רמת
 אין דממילא לי:ה קידםשמירה
 ללהות( מצוה ממילא בלהיההנריעות

 שימור שיש לאו דאי הה;ט' ס"שוזה
 כו', דנן עדיין שהוא בשעהסהמק
 ריעותא השש שמההדשת להיתהובשעה
 כשרותל חזקת המועלה;9י שמירהצריך

 דארי רהוה גברא בההוא וכן,וקדרמתן
 קאמר נהרא בנינאי ופנע לפימחאהטי

 ופרש"י עסיק דבמצוה ד*ז)בחילא
 ומשום המצות. את ושמרתםרות-ב
 מעולה שטירה נצרר היה שעהארבהאי
 ולחלוחית הנהר ממי החטים ירטבושלא

 דין לו היה שעה ובאוהוהקיקע
 המצות שמירה מציה במצוהעוסק
 כשלא משא"כ דכ'ה( סוכהלל

 שימור בהזקה החכין ריעוהא,נתחרשח
 וש"2י הקודמה, כשרוה ח;קהטצר

 ועמ"ש פוסל הסה"ך שא2י'טוקדשין
 סכ"ג. דב"אבספרי

 אם כ"ת מםני שיי'ט ע"רמב(
 צוקר בפסח 4:::.ל להתיר טסוםיש

 ואם פסח, לצורך בהכשך נעשהשי:זן
 קודם ום2ון ב-שול ע"י היתר ונכ.פ-2ן

 סתס"ז הם*א מם'ש לפענ'דהפפח,
 ע"י נעשה הי' ,צבימיהם 'מבוארפקיט
 שהוא בזה"ז מני:'ב קטחצ:ר~ב
 תערובה מכל סיכיג;: מ"יטטקה
 יו"ד ובשזכ סק"נ סתנ"נ הט'זיעם*ש

 אוה בעיא המרדבי ום"שסקי"ד
 ממ-ש הק' שם אנשי ובחדישיתהכ*ד
 רם"ש ?יל ולענ"ר הת"כ איתהמרדכי
 2.ט:רי הלה2 שמהק:י משיםסרמזכ*ר

 :הן שכר בשמרי מהקנים ג"כיין
 ::רי נם שמיס'פין רק בזוליוהר
 חזקה יש דמטילא הטלם להשביחיין

 מש""כ יין, עריבת מעשה נהחדששלא
 מיב ידוע ולא אהר מ'ןכשמ:רבין

 א'פור, של או היתי ::ן אםהמין
 ימשקה שנר נבי סתהי"מ מ-שומיושב
 יין של רק שטערבין דפ;מיטרבש

 של שמרים הרבה שצריך להםמ.טא"כ

 דמם2ק"ל רק בזיל יותר דהיישכ'-
 סהתמ"ז מרדכי וע' ניכ, יין עירבשמא
 רמחבואה דהא וע"ש רצ*ה בקיליןטמ-ש
 המחביאה דםפק ס"ס מטעם לא.מצלה
 כהיבות וש שכיחא דלא מ'עיטאהוי
 כשאין רדוקא רק ואב-א הד"הד"ט

 חזקח- כע'ן חזקהם אתרעמחבואה
 ס*נ סתם"ז וע' להשהנית,העומדת
 דרר גשמים שיררו והתם סק"דובט*ז
 נעשה. שלא חזקה כ"כ ל*שהננ

 כטבעו יורדין שהנשמים כיוןמעשה
 ר"כ. בכורות ההיס' ועמ'ש עולםשל

 רס*כ ופמ"ש נ"ד ת' הרמ*איעמ*ש
 שליט*א הה*ג הרב אהי כבודומ"ש

 דב"ש לספרי במלואים הנדפםבתשובתו
 ופ"ב דהרומות פ'י בירוש' ממ*שוע"ש
 ררך. ש"ין דקאסר יל"5 וקצהדפ"ז

 שבתוך לפי להנוה י;:בא קודםלזייף
 שלא המקפידים אנשים ימצאוהרבים
 היינו רשביעית פ'ח )ום"ש זיוףיהא
 *וכל לא רבים של רדבר אחרענין

 קואילן ומ'ש רמ'ז( ע"ז ע'לאסור
 כ~וב דהחנו יל"פ אילי כו'אנרתא'
 ניים .לא ודקאמר הוהם. וכעיןהכשר
 רלא די'א נימין ע' בהן" כתיבלוקם
 האנרת קלקול קודם ושנם כי'שכיחי
 עילה ע*י ורק מוכיה ההבשר היהלא

 הרבון ציריף יש ובנ"ד וצ*ס,-ההירו,
 הבישול ע"י הימב מתערב ונםםפיקית,

 15טר רל*ש סקל'ה הח'ס עם"שינם
רלא
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 ישראל ראצל משום 4צמנתו מרעדלא
 ונריעות לחסרון וה יהשברוקא
 קמח עירוב חשש נשהיה וייךוזה
 משא"ב צוקר מזה להיוה שיההפךכדי
 נופלין שמא רק הוי החשש שנלנעה

 שאוכלין ממה פרורין והשקים1היורה
 נם נריעוהא הוא זה ורברהפועלים

 מרעי ולא אמנקיותא דקפדי הא'יא?ל
 חשש אין רמדינא וכיוןאומנהייהו,

 להזהר משניהים להעמיר שנהנוורק
 סהם*ז המ"ז וכמ"ש פיהיוןסנפילה
 ענין בכל להזהר יש דלכתחילה0ק'ו
 ק"ח ה' הח"ם ועמ"ש לפסההצריך
 צוקר להשינ א2שר כדאיטמילא
 בישול ע*י לההיר יש בהשנחהשנעשה
 ועמ"א לסננו כש""א נם קוה*פהציקר
 דאפשר מה וכל דבש מי נביסק'ז
 )ממ*ש המנהנ לבטל שלא להדר"ט
 ר' הה"נ להרב תדע*ו נימן ט' ד'שם

 למשה הלכה בעמח'ם ז"ל קלינ:8שה
 רבגים( לכמה4יוד

 ע"ד להשיבו ב"ת שדרש מהמנ(
 רחיים בעל אצל ש'6 חסיןטחינת
 מהמשניח מירתה ולא חשודשזניא

 של ורחיצה זילוף השש ישרממילא
 מצר השש שאין להשיבו הנר1חיטין,

 דאה"ל ס'ס יאיכא הח'י וכס*ש8ה
 ובפרפ חימיץ, ררך היה לא שמאלדעז

 מתיבש ואז פחינה בשעת הידהחשש
 ורחיקה ההנועה טהירות מצוחיכף

 הימוץ לירי נא אימ שעוסק1ב"
 נשרוה בחזקה החמין אוקיובלאעה
 מעשה בהן נתחדש ושלאיפמח
 סקכ*א סקי*ד יו*ר ש'כ ופ'יהי?ה

 טצלת אחה דמחבואה להאדדמי
 וחזקה כשרות חזקת. לבא*א שיש5שום
 ס*ס היי בהריעותא ספק דכשישו1,ד וי בעילה מעשה בה נעשהשלא
 הנם ררס ולא על לא דאימורובהא

 שמא וה"נ אחד, משם וץשהספיקות
 שכבשה העיר ככלל תתה לאהיא

 ורועפ מחניאה טניש גית3רקום
 ותקיף דסי:ומ4: מיעוטא ד1ידההצלה

 דכ'ב בע*1 כמ"ש רעבהןה יצראלהו
 כשרותן חזקה אהרע לא תו מ'מוד*ע
 שיש כיון להשהנות עומדת הח,קהואין

 כיון זיוף חשש לענין וה'נמחבואה,
 שאיק מי ושיש להזדייף עומריןשאין

 הוא הרהיים שבכל ר3.:ן רקמזייפין,-
 בקיעין המין :ירוב חשש ישחשור

 ליכא ההשש זה דלעניןומחומצין
 חטין יש בוראי רהא ום"ם ה'תרחזקת
 מהי:צין הל החטין ריב זו ובשנהכאלה

 של וכ:עו ביך'ש נשמים ע"יוהחימוץ
 מעשה נתחדשה שלא חזקה ל"שעולם
 מצה של לפבינו צבורין כשהיוהוי
 לקח מאיזה לנו ירוע יאין חמץושל

 להרה"נ תרע"ד ניסן ט' א יומ)ממ'ש
 מו"ל ז"ל ראבינ"וויץ עקיבא אליהוט'

 בפאלמאויש י: שהיה והמ'דיעהפלס
 קדמונים דהקנה ססלוה בחו"ממר(
 בר להיוה רנילין אנש.ם שאיןדבמקום
 בתהשר מס"ש והביא נאמניתנשים
 ראיה שהביא בהה"ד וע"שמטנ*נ
 דשלשה דע*ר בקדושין דאמרי' מהלזה

 ואסו אכיו חיה הבנור עלנאמנין
 הרמב"ם ומם"ש דם.ו בב"קוממוש
 תאמר - שלא וז:ל מסון מנזקיספ*ח
 העיוו אם כו' מצוין ואיןרעאיל
 א את- הבל זה שארם נשים אוקטנים

 עלידן סימכין נזקין בשאר העידואו
 דהפסילים היבא דכל מזה ודמוכחבו'

 להכשיר יש הכשרים מן טפישביחי
 ונזקץ חבלוה נבי וררוקאהפמולין

 נזלן חטיד שכל סשומ מהימ:ילא
 סמניפ אי נשים יפהה 4ג עגדיםישכור
 במילי אבל הזיקו ,1חבירושיעידו
 מקומות או אלבניה בנדי כנוןאקראי
 סברה להפיס לנו יש נשים ולבבהכ"נ
 סג"ת הו'מ נודב"ה וצ' כו'.ההנא
 הקרמינים הקנת רק רהוי בעו*עימ*ש
 והוא וכדומה קטמית בעסק דוקאהיימ
 שכיחי שלזז וכשם פהאום שאירעדבר

 משא*ל נשים שכיחי לא כךאנשים
 שביחי לא ואנשים שכיהי ינשיפגסה
 והנה דנמ', מדינא הנעיפ להאפיןיש

יכ4ן'
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 סם'ו הטביאר ממעט דהיינו י*ל)לכאו'
 ע"פ ממונות רי:י לדין שישט'ה

 שה0 להם נוטה הריין שרעתהרברים
 אות ס"ה כלל הרא"ש וכם*ש נו'אמת
 סיניות וכמה דנ"ח דב*ב מההיאכ'נ

 הרשב'ץ וכ"כ דמוכח אומרנא בהרדאזלי'
 בכהובוו2 דקאמר הנם פ' עניןח'א
 הנ'קין ודוקא כו' ס'ר קיענאדפוה
 נשיים בצדים אלא משתלמיןאין

 מם"ח דב"א ובמ2-י סה"חכמב:אר
 דבנוקין משים דה.יגו ל דיביארת.
 שיחייבו מה ע"י אלא בא החיובאין
 דנין ואין הפיסה ע"י או לשלםב"ד
 אין בארץי הסמיכין בב"ו- אלאזה
 ואולי אימדנא, ע"פ לח.יב נזקקיןב'ד
 להוכיח שם הרא"ש מ"ש עפ"זי*ל
 ולכאו' הנמל'ם בין האיחר מגמלנם
 הטוד וכמ*ש אחא כר' קיי*ל לאהא
 י"ל וט2"ן חילק, שהרא*ש הביאולא

 קרא מדאצמריך להוכ.ח בתה"דעפם"ש
 וממילא נזקין, דשאני ודי"ל כר, נזקיןנבי
 דקיי*ל לפים דנם להרא*ש ס"לה"נ
 מוכת אכתי אהא דין כרבנןבנזקין

 וענ'פ אעמדנא, בתר אזלי'דבעלמא
 הפסולין על ל::.ך ש.ש ד2צטיםי"ל
 נומה הריין שדצת היכא נזה-במצד

 הריין בלב חזק ושהדבר אמתשהרברים
 רבמקום דכיון י'ל ועפ*ז כך,שהוא
 תקנו להיות רנילים אנשיםשאין

 ערות כמו נאמנות שהנשיםהקרמ:גים
 כשאין נם ע'פ ממין שמיציאיןאנשים
 מותר זה אין הדיין בלב חזקהדבר
 ההיה דנמ' טדינא דכבר דמצינולהא

 הרברים דההם בכור שהוא לומרנאמנה
 לשקר לה ומה אמת שרבריהמוכיחין
 דליכא הגיון ל"א השו' הח"צועמ'ש
 רייקא לא שנים פי לטנין חףאנמקוהא
 ולכך בניו דשניהם כיון האי כיליהחיה
 ורהיכא ממש לאל::ר אלא האמינוהלא

 - זמן,- לאהר אפי' נאמנה החיה.דרייקא
 נשמע התה"ד בלשין ממ"שוהנה

 שאין.

 שקר להעיר וקמנים נשים שישכרוחשש
 התשש. ,ה שייך ורועים בעבריםרהוקא

 מי*ד"כה

 שמא רק החשש הוי וקמניםודבנשים
 )שף דעהם קלות שמצר היינויתפתו
 נדדמ5 ודקאמרי רי"ח( ע'אפרש'י
 ש'הפהי לחיש יש דקם"ו יבמית)ע'

 פענוהיר הממעים טרום רשעלרברי
 יקבע ושעי"ו דכ"א בסימה מ'ש)כעין
 ע"1 ושיעידו כדבריו 17האמתבלנם
 יהשנו ולפעמים נלבם שנקבעמה
 מצמר באוהו עיניהם מיאיה שלפיעי"ז
 הרברים, הואכן

 ממלוה פ-נ הלח"ם לפט"שוהנה
 דדריש כר"ש לפסיק הרמב.םדרעת
 סי"ד אמ"ש נספרי ועפמ"שטד"ק

 טר"ק דרשי רלא לרבנן דנםלהוכיח
 העוקר מעם רירשין שאין רקהיינו

 המעפ לעיקר ותופשין הכתיביםפשמות.
 ה. הרא'ש וטמ"ש דקרא כפשמארהוי
 דפשופ סרנ*ר יו*ר הה*ס ומ*שס'ת
 לרבנן אפי להחמיר למעמא לחוששיש

 בסקים דטש"ה י"ף לכאז'דר*ש,
 נשים אין ימציים שכיהיםשהאנשים
 דאשה ד'ל בשביעית ובמ"שמעידוה

 עז עבירן, מהרהור לההרחק כריונם וני כבודה כל משום אורחאלאו
 ד.מח ושבת דם"ו כהובוה ד"כע*א

 ד5"א קדושין וע' סכ"ו למעלהועם"ש
 ודמש'ה דינלא, דשהא סקבאתר"ה

 יתברר ושלא אנשים שכיחי דלאהיבי
 -הנש'ם נשים עהית ע*פ דקהרבר

 דשבועת המשנה מלשון ולכאו'מעירות,
 בנשינגטשמצ ולא באנשים נוהנתהערות
 הף לא מעירות שהנשים היכירגם

 הרמב'ם שהשמימ מה וצ*ט ערותבהווית
 כשראוי רדוקא רק וכתב המשנהלשין

 דמ'פ וכנדה בב"ק חהום' וממ"שלהע'ד,
 כשמעידה נם טדות בתורח שאינהמשמע
 להרמכ'ם ס'ף ואולי ח ס ח'מ נב"תי:'

 לאחר שאני יבמוה סיף-לפמ"ש
 וצ"עינהוהזקו

 התוס, של קמא לתירוצאוהנה
 ולתירוץ לרון כשרה אשה שםבנרה
 אלא רנה רבורה היהה לאשלישי
 שמ לתירוץ ורק הדינום להםמלמלה.

 י *4 ן ,,י-*..
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 תירצו ובב"ק הדיבור, ע"פ דנההיתה
 משים עליהם איתה מקבליןשהיו

 פ"א הרמנ"ם ממ"ש ולכאו'שכינהן
 שבישראל משימ'ת רכל ה'הממלכים

 רם"ל מפ:רש איש אלא בהם ממניןאין
 דכיון .די"ל רק ליון כשירהשאינה
 ממ:נה ראפי' ב.-ב גרים קהלרלענין

 כל ט' דיין ואצ'ל כו' המים אמתעל
 אלא יהו לא מש'ם שאתהמשימית
 הלשון בשינוי כתב :כאן אהיךמקרב
 רוקא והיינו ,שבישראל' משימותבל

 בםפרי מ"ש רוגמר; חש:בהטשימה
 כלל של כשימה דהוי מלנה""דולא
 מקרב שאינו גי גם והנהישראל,
 רס"ם מ*ס מהש:'ע מביאראהיך
 רבותא אשמע" מרלא לדון לעניןדדוקא
 בקרושין הא ובלא*ה נרגוהא, רישדאפי'
 להושיבם בהו ממפל ' יר קאמר2?זו

 לא ר'נ, אפי' דבנהרדעא והאבשררה,
 ברבר, אימור שיש דס"ל לומרטובח

 לדון. אפי' כשר~פרש*י
 שבתוס, תירוצא לחר גםוהנה
 , הדיבור ע*פ דנה היתהויבורה
 ד*צ ניבטות ההומ נהבןלב*"ו'-הא

 משום שרי דעפה"ד דכיון ולינמרד"ה
 שהרי עפה*ד שלא ה"ה שעהצורך
 וכט*ש דבר לחדש רשאי גביאאין

 בסנהדרין התוס' ועמ"ש ד"נלפגילה
 מאי ד"ה דק"ח שבת פרשוי וע'דפ"ט
 ואיסור היהר ויאמר, אליהו .באאם

 ושאני היא, בשמים דלא בואין,_"לוי
 פסקא אי בעלמא'- מלתא נילוילענין
 דל*ו וחולין דק"ב יבמות וע' כו',פוהמא
 וע*ש פפה*ד ד"ה בחולין התוס'ועמ'ש

 לו הבטיחו הדיבור שע*פברימב*א
 כשר שהוא המ'עומ מן לושיניאו

 יל"פ וכן בעלמא, מלהא נילויודועי
 יודע היה דזה וז'ל התום' דבריפוונת
 עכו"ם משל דלאו פפולד מ:פךשהיה
קא.

 הריבור שבא ס"ד לא אבל מ"תי
 דאתאב, מבהים שחיטת איסורלהתיר
 לעבי"ם דמומר נהי דלהמסקגאסיינן
 שהוא,קשוד לפי טשחשתו לאכול,אסור

ההלה-

 הובא אם )נם פגים בסכיןלשחיט
 מהמ שהומים, לם'מנים סח:ברהבשר
 כהלכה שנשהמ שעפה"ד _הבי-ור
 שחימה רבשעה לברר יוכל ונם;בשרוה
 כההיא בלבו תש.בה הש:המהרהר

 נילוי היה ולהס"ד דמ'ט,דקדזשין
 ולמסקנא הביאו מק.ם מא'זהמ?הא
 ודבכ"ו השוד אדם משוו'מתהובא
 היתה זביחה שאוהה נהבירעפה"ד
 שה'הה מ-ש מ.קשה וא"ככש'רה,
 צורך שהי' לומר ומזקשה עפה"ךדנה
 הקכ*ה שא"ל שארז"ל והנם והכרחשעה
 הוברחו אטו נו' אורך ארנה אנ'אף

 דב"1 סיכה וע' נביאים להיותהשופטים
 להך דגם מזה ומשמע רי"ד,ומנילה
 ב5צם הפסול אין ההיס' שלהירוצא
 וכדומה בררמי שא:מרת משוםורק

 לדון, כשרה שהיא עפה"ךושנתכרר
 .וצ"ע

 ועלילות' בטענות הבאים ישוהנה
 אשה .עשני שלא ברכת הקנת5ל

 בכהוק הכתונ :על דמ"ג()מנחית
 מצאתי לא אלהן בכל ואשה ז'()קהלה

 מאמיי לרעת יהפצו לאוהמעלילים
 שבשכר .די*א כמומה מ"ש לרוגמארךל
 0טצרים ישראל נגאלו צדקניוהנש'ם

 מהך ענני סלוק דקרגם דכ"גובהענית
 אוקירו דנ*מ ובב'מ כו' דדביההיוויהא

 )ועם'ש כו' דההעתרו ה'כי כילנשי,כו
 זכ.ת משום דהיינו מל"נ א'פבספרי
 אפויה פת לעניים נוהני; שהנשיםמה
 שהנש(ם די"ד ובמגילה , מורח בזהשיש

 שמכרת ד'י ובברכות הןרהמניות
 דמ*ה ובנדה האיש, מן יוהרבאורחין
 יותר באשה יהירה נינה הקב'השנתן

 משבחה שהכתוב רס"ג וביבמותמבאיש,
 וילקומ, ובפמיקהא בה נמשלהושהקירה

 היא ד' יראה אשה עה*כ משליסיף
 ובחנינה בנשים, הנביא.ם שטשלהתהלל
 כדי בסמיכה שבוה שההירודמ*ו

 ברכות וע' לגשים רוה נהתלעשות
 שאזן יקרות דנשים סקכ*ד ובחו'מדהו
 וענין'בהנה ע*ש כו'. לב'ד. .לבא-כבודן



 םייהלכה1ןדבי

 פ*מ בירוש' מפורש אשה עשני,שלא
 אשה עשאני שיא ברוך וז"לוברכות
 ע'ש, המצוה על טצווה האשהשאין
 שהטיל מה הכרח מצר שלא לומרהיינו
 אנחנו המצות קיום חיוב פלינוו?ת
 מברכין אנחנו ואדרבה לצותיושומרין
 )ונרול במצותיו שקדשנו להי*תומוריז

 רפ"ו( בב"ק כמ"ש כו' ופושקוהמצווה
 התורה חקי לשמיר אפשך:ת לנוושיש

 שיא  מברך  שהננ. לבד לא ובי?"מצוה,
 ושיובל המצוה מחיוב  הפטור נויעשני
 בי אך נה, בני מצות שבעה רקלקיים
 שלא מה על גם להי'ת מברךהנני
 יש שהאשה דהנם משים אשה,עשני
 ול:שות לשסיר זאפשרות ובותלה.

 הרבה יש היא בכ'ו מציתהרבה
 וכדימה הפלין הנהת כנון הי"תמצוה
 מקבלת שאינה )או לקיים ביבילההשאין
 מקיומם( שפטורה לפי קיומם ?לשכך4)

 אלה . נכל ואשה הכתובומ"ש
 יר'נ בנהיה נבי דמ"ה גיטין ע'ריללו. שרה ראפי' במדרש שאר,"ל41ל_סצ~תי

רבהשי
 לרב ליה ורקשיא בירייהו קדרא

 קשיא ולא דר"נ, בנהיה איכא האען1%,
וצ?ל. הצדקניות, 1.תר שרה א'כא ,דהאלולר

 מחנירו הנדול שנל רכיון הכונה
 רנ'ב במיכה כם"ש הימנו נדוליצרו
 ר"ה ברכות ופ' היצר כבישת)נצרך
 יצה"ר על יצ'מ אדם ורניזיעגלם
 שער חו'ה וע' החמאו, ואל רגזוונאמו
 הכהיבים בענין פוה המפשה2חנד

 אומץ לזה ונחוץ שם, במר*רמבנרש. נרולים מצורים עליה ובנה מ'~קמלת
 עז הוי דאבות פ"ה מ"ש וכעיןהבומ
 רצון לעשות כארי ונבור כו(ננמר
 מרבר ה' ובקהלת שבשמים,אניך

 גאמר היצר, וחרמי במצורימהלכירה
 ברוהו האמיץ מצאהי סאלף אחראדם

 והחבולה עצה איז ושלזאת יצרוולגבוש
 עסק ע"י ובן ונררים סייגים ,לעשותדק

 רתורה דכ'א בסומה בם"שועעורה_
 וז"ש ומצלא, מננא בה רפםיקבפירנא
 שאין _צר מצאת' לא  אלה .  בכלואשה

 דם'ה ביבמות וכמ*ש הרוח אומץלהן
 שהנשים וכמ'ש לכבש ררכה אשהשאין

 שיאמר? דל"ב תמיר וע' הןרחמניות
 שהעכו"ם )הנם נשי דקטלוהמלכא
 דפ"ו(, בשבת כמ-ש בהכונתןמשיקין
 וכם"ש טרובה יצרה שאי: הנםודלואת
 ובתה"ד ד"ק עירובין וע' רם"רבכתובות
 למייגים היא צריכה בכ"זסרנ"ב
 רקשיא והיינו ד*פ, קדושין וע'ונררים
 דר"נ בנה.ה דהאיכא עילש לרנליה

 שניסף ושחשב ביך,יקו, קדיראדבחשן
 להנים רוח ב"ימץ מצטיינותלצדקהן
 כזה שרבר ב.דים הרוההתהקדירה

 שילטת ה"ור שאין אלה אפי' יעשולא
 ולפי יזהם אימץ על מוכיזץ וזהבהן
 כת בידן היה לצדיקית שהשבןמה
 לבד דלא ומסיק יצר: או( לכבו,םועוז
 מעשיהן הי שלא רק צריק.ה היושלא
 הרוח. אומץמחמת

 אשה ששאלה דם'ו ביומאום*ש
 הענל שמפשה מאחר ר"א אתחבמה
 ד"ב בטומה הובא ובירוש' בו'שוין
 לנשים ר*ת יממהו שלא עזאי בןתר"ה
 נקרא השני העגל רמעשה משוםהיינו
 דב"ה, ב:נילה וכמ*ש מחרגםולא

 4ר  הרלקת  על  שהברבה מה.רטעט א1י  בשם הביא  זיל  שהררישהומצינו
 ואמורה לשבת  קבלה  חברך ראםמשים  היי הרלקה  אהר הוא שבהשל

 תברך רביו"מ י*ל ודממילאלהרליק
 סקהב סרם'נ והם'א תדליקואח"כ
 ע"זחולק

 הדנ*מ מ"ש הביא ובשע*ח.
 וכתנ דייישה של אמו כרעתלהורות
 בהכמה לבה נשאה אשר אשה והיאוז*ל
 סר*מ וכתבים בפמקים ובתה"רע"ש
 בכימ קרוב בזה"ל אחת לאלמנהכתב

 משום טעמא מהאי מחייבךשהייתי
 8' כדאשכחן הוא .אמיד לאודבעלך
 . מיישא ר' נביהכותב

 תלמוראי רקאמר
 רלא מיישא בר' ביה דירפנאחדא
 שם ופי' פימנין קיהיב הא ועוראמיד

 וע-ש בו' ובמררכי בתוס'רשב"א
 ונשמע הש"ס מסעיות לבארשהאריך

ט"



טי.דבאא
 בסוניות מלומרת היהה שהאלמנהמוה

 שאמו הקרמינ.ם בדברי והיבאהש'ם,
 מלמדת היהח ז"ל רש"י ש5קנתו
 פריש ווילון סרין ;'י להלמידיםנמרא

 ום"ש דל"? נדרים וע' משסקתלמחיצח
 אביה 0בית ד"ה דטוו מנילהבפיש"*
 כן, אומרים התינוקה שמעהלמדה,
 עסלק מח.יה ענין הוי דההם משיםהיינו
 סרמ"ו ביו"ר ום"ש ב;כר.ם,וטנוהנ
 שיכולים ברברים דהיינו עכצ"לס"ו

 הענל, מעשה דוגמה תפלות לידילהביא
 הש'ס בסונ.ית וטריא השקלאוהא
 דינ.ם מ32י3י היה לא הה"רשכתב

 דהנא דכיון ודצ-ל לאשההשייכים
 לפניים הש.ם אשר המשפטים1אלה
 ריכין לכל לאיש אשה הכהובהשוה

 הידיעה נם ,ה בכלל הויוטבתירה
 לזה, הנינע הש"ס3סוגיות

 מכל ונשמרת ד"כ בע""ום-ש
 ולא כו' אדם יסהכל שלא רעדבר
 בזה אין כו'. אשה של צבעבבנרי
 מהרהור למנוע ורק ככידם השפלתעגין

 שבת וע' דמ"ו כהובות וכמ'שעבירה
 יצאנו לא הרהור מירי שאמרודם'ר
 תחמוד לא עה'כ הראב*ע שביארורהנם
 לבת יתאוה לא שהבפיי מהבמשל
 אדם של בישיתו דז"א כיון בכיזסלך
 יחמוד כשלא נם הימר והלב רואהוהעין
 בסיכה וכמ'ש יצא לא הרהורמידי
 ונשיהם ונו' הארץ וספדה ;השנדנ"ב
 יצה'ר ואין בהספר בש;וסקין ודנםלבר
 לבד אנשים הורה אמרה בהםשולמ
 הד*ה דפ"א קדושין וע' כו' לברונוים
 שטתקבצים לפי רינלא דשחא.סקבא
 ולכאו' כו' הדרשה לשמוע ונשיםאנשים
 .מננא בה דעסיק בעידנא הירההא

 קירם כבר שמתקכצין לפי ואוליומצלא,
 וע' מצוה מנשירי רק דהויהשמ.עה
 אנין לא אמאי כו' דאם"ר רל"םקדושין
 הרהור, לירי ליתו דלא כו'מצווע

 דבשאנשים מקי"א סס"ב אה"עוכבאק"ט
 במעוגו שמהה איא א' בחדרונשים
 בשם ובפ"ת שולט כשיצה"ר שמחהדאין

היכה
 שמחה דהוי משים ואילי טחולקהלבוש
 פע*פ הרא"ש ולפמ"ש מצוה, שלוקביץ
 יש אדדבה מצוה של שהוא ב'במיביל
 מתנרה שביוהר כיון והנה מפי,להזהר
 צריכין כו' הנדול שכל לפי בת"חהיצר
 בחילין ההיס' ו;ם'ש לס.ינים,ביותר
 בב'ב מם*ש הרהרהי שיא ד"הדל"ז
 מיכת שם דל'ט בקד:שזן ולכאו'דקם"ד
 רטה מחשבה הוי ע*א מהרהורדהוץ

 דכתובות בפלינהא היי ואוליבטלמא,
 למיצש-ר, אזהרה קרא קאי אידמ"ו
 מומאת ליךי מביא כשההרהור דרוקאאו
קרי.

 מה ליישב בדעתי עלהועפמ"ש
 מרדכי ר' הנאין מהרבשבהעוררהי

 )בוטנת ראזינאי אבד"ק ז"ל יפהניטפל
 לשפוט לקאסאווא שנקראתי בעתתרמ"ה
 מימרא של הויינות לבאר בע"ד(בין
 להמאמר דק'מ בשבת קמינאררב

 שרי רבשרא חליא רהאיהקורם
 עפם*ש ואמרתי אסור. דכוורילמלמולי
 בה2 - רמצך הבה"י בשם סי*נהתב*ש
 - איכא חיין נאכלין איןרכוורי

 הוו ומש'ה תשקצו בל משוםאכילה איסתי
 והנם בשבתן למלמל שאמורמוקצה

 סס"1 בש"כ מצינו ט"ז חולקשהתב"ש
 הר~ולת תתת בצים רכששהוסקם'ו
 הפר"ח יכם*ש שיקוץ משום אסורהנ"י

 קדושין פרש"י יע' דנ"ה פסחיםממ'ש
 באאה ישראל שיאכלו מומב דמ*שדכ"א

 מסוכטן בשר היינו שחומותהמיתית
 כדכתיב מאוסה שהיא ואע"פשחומה
 פטל* בשר בפי בא ולא ד'ביחזקאל
 הנה יחזקאל שאמר דמה דל"זובחולין
 ביום הרהרתי שלא מטומאה לאנפשי
 אכלתי לא ומרפה ונבלהכו'

 מסוכנת . היינו כוס כוס בשראכלתי של"
 דהילפותא הנירפא קדושי:)ולפרש'י
 פינול( בשר בפי בא ולא אה"כממ"ש
 מא* אסורא- מסיכנת, אמרת דאיוע'ש
 דמוכח ביון :א"ב דיח:קאל,רביהא
 משום לכךטולי אסור דכווריממ-ש
 נם שהיאסר ראוי בתוס', וע'שדמאים

המסוכנת



",ידבר

 שיא י"ז בסי' הסוברין וברעתהמסוכנת
 ישראל בבהמת אלא פרכום ע*יהותרה
 שלא ם*ש ודכסו"כ ממינו הפ0דטשום

 רלנ*ע מזה להוכיה אין כו'הרהרתי
 רביתא רהוי הווום' כם"ש רק,שרי

 יכול אין ם אז שכל לפיויחזקאל
 איסור יש שבע?ם וכיון בזה,להזהר
 קמינא, ררב סיסרא לוה סמךבדבר,

 רמהרהר. כו' עומר כאילו ר1הוכדפרש1י
 מע'כ "הביא השאיה ע*רמה(

 רהנם סקי'ר סק-נ ירד הפמינ8ם'ש
 רדך אין ברבו. משביח בעיןרבשד
 שניתן סה 1מהפך בדבש אלאיערב
 בשו"ע עם"ש הקשוי הש'כ הנה5הוכו.
 . ומפסידו השמן פינסשהבשר

 ממ'*
 שאינו.פונם ה1יו,פ תד'ה ר'חבחולין
 לענור אב"י, רהוי משום ודדוקאהשמן
 ר1ם בנרכות רמו,)ו מה רכעיןי'ל

 1יקלם כיי בייפתא לקצח ליהדמדבקא
 ל* הדיח בשביל .ליה ומק5פאהמעם
 ביארתי פער'ז קשה הקצחשהיח
 דאמויא ביניתא נבי סע"בגיב1א
 למוז מזיק הריח דרק בישראבועע
 טת שפל רהנם י*ל ער'ז מילתא(ריתא
 סמשו ט"ס משביח ממשו %אפלמו
 השמן שחלקי .ל*י השמן בל-מם ושעי" השסן טסרימ בעת הנ1רש5.

 רתרבא רפ"ג ב'ם )וע' וב*זמתערבים
 ושורייקי צמו בשר יש אא1בלא_ממריח
 להיפיך רמצים וכעין מסריח(ימקי
 במעמו ופונם בשן שמשביה מהשיש
 אלא השמן התירו לא דמש'ה י'לט*-כ
 המעם 1פליפת ופשום ,שאב1יטשום
 נ11ז התום' מ'ש יל'פ ועריזטשביח
 רוקא מם'ש שמוביח במרדבי וסןדל"ח
 אומרתן ממאין כלים ול דזליפתןב-מן
 הפעם פלימת לענין נ"ב קצתי5'פ-
 ום'ש ממשו, ולא מפמו הוידזליפה
 ב'י קרירה וכ"ש המרדכיבלשון
 וכ'ש לשון ליתא הישניסבמהדבי

 ועפ"ז הטפם, לענין דמיירי י"לוטב'*
 רלמאי מקהג הש'כ שהק' מהמעוב
 השמן את פונם שהבשר לומלדצצרך

 י"ייהלכה
 "ל כלים סהם בלא"ה דהאיססריה:
 שאין דקם"ל י"ל דעפ*ו אב'י,עכו"ם
 משום אי וכמ'ש בעין הטרובתהשש

 הרמב"ם בלשון וכ,ה מדי מיטראאיערובי
 הא שבקיירה מעם פלימת חששומצר
 דסהם ומשום נטל"פ רהוי אח"כקאמר
 נבי הר"ן מם"ש והנה אב'י,כלים
 ממא= רבד איערובי .משום דאידבש
 יין עירוב משום פירש שמן ונביכו'

 שמהפך ברב.ם רריקא כהפס"נמיכה
 והדבש ממא רבר לערב ררך היהכו'
 שמן משא"כ דקמ"ז ב'ק ע' יקריןדמיו
 רצ"א ב"ב רל'א נזיר רכ*ו חנינהע'

 מורנש הי' )ונם רכ"ח ב"ב התום'ום'ש
 עירוב משש רק  והיה התערובת(פעם
 נ*ר ת' רמ"א וע' הט:ם, להשביחיין
 ושמן לחוש, אין רבטל*ש היכארנם

 סי-א כם"ש נ.כ הוי בזול רהויקנבוס
 יותר הששו ונם מהסוריים. יקרכשהיין
 בשלמא, תדיה דל*ו ע' חשובבמאכל
 מעשה נעשה שמא ל"ח האובלא"ה
 מצלת6 דמחבואה )כהא ותערובתויוף
 בפסו5 נולרה שמא נרמספק'לירוקא
 אם ידוע רכשאין ביוחסין מעלהעשו

 חזקה ל*ש פסול אן כשר היההבו1ל
 דבשנייה ר"ב בקדושין ומ"שהנ!ף,
 היינו בי' נפשה רממלה משוםהקייו
 מנהנ נה נהנ דבודאי רכיוןמשום
 מפני ובי דל"ו בכהובוח בם"ש*ריצות
 משום דוקא מש'ה בף להשמיעך

 הסט  שי(  אין  וצב'פ הקילו(דבשבהה
 הרם"ה ארר ב' נ' יום )מם'שבזה

 פרמזינסק4 הידש צבי מאיד מ'להרב
 באמעריקא('נרענווער
 על מברכין שאין מה במעםמו(

 או*ת הח"ם ביאד פ1ת נהיבתמצות
 בקיאי דלא סשום דהיינו וסנ'דסנ1ב

 רא"כ צ"ע ולפנ*ר ויתידוה,בחסירות
 ע5 כשמברכין לבמלה ברכה חששיהא

 למעם לתקן הו"ל וא'כ בם'תהקריאה
 על יוסיפו ושלא האפשר כפיבברכות
 יאחר?ן דאשון דק ;ושיברך קרואיןשבעה
 מה חשש שאין ופכצשל המשנה(כדין
 דאפשל%



דבר65

 או חסירה שהיא גליא ש2'א רקמייאפשר
 למלאה*ש הירה נהנה שלא :לפ'יתרח
 הוראת בענין פמ"ן למעלה מ"שונעין
 לעני: כירוש4 מ"ש כעין ורהויב"ך
 עכודתו שאין גרו,2ה בן כהןפמול
 שנהכרר לאחר נ'2עבר אלאפסולה
 ס'א, דכ"א ב2פרי יעמ"ש בב"י,פסולו
 הקרכה לענין הבא פ' הרמב-זועמ"ש
 אל וכאת עה"כ בספרי ממ"שגכורים
 דהיינו ההם ב4מים יהיה אשיהכהן
 הימים באוהן לכשר מוהזקכשהוא
 )ואולי פסילו אה"כ ש3הבררהנם
 היימ ונהרהק קרוב נבי הרמב"ןמ"ש

 שמיא דקמי וראפשר מ2בירהשנתרהק
 נם ואילי ש"ימהי השובתו שאיןנליא
 הנ2 שבקדדשה לדבך הצטיפזהלענין
 כפיש הכ-זה ל"צ מה"ה פדוהדפסילי
 ברבה הוי לא מ"מ סל'דבחו"מ
 צ'ע פס"ע לענין ונם למפרע,לבטלה

 ידופ היה שכבר כשנתברר דוקאאי
  יו"ד רע*א הגהות וע' לעדיסאו

 דערלה פ"ב מהירוש' סקכ'א ש*כסצי5
 וע' כו' ידיעה חשוב חבירו ידיעהאי

 די"ח( ובריתות דקי~ח וב"ק דכ'בתמורה
 דכשנמצא הסוברין דעת ס"ד סקמ"נוע'

 טברך קריאה כשעת כס"תטעות
 לרעת ונם הפסולה, .על אחרונהברכה

 כבר ברכה דבשעת משום היינוהחולקין
 האגור כרעת קיי"ל ולא הפסול,מדע
 נם דשמא משוס אהרה להוציאשאין

 דס"ל קצת י"ל וגם פסולההאחרה
 בהיו(* שהיה קריאה תחלה בהרראול"
 אכילה, נמר לענין דהרומית פ"חוע'.
 שלא כדי דהוי וכפרט הנינה.וסוף
 שאוהן הקודמת הכרכה על לעזיהא
 ברכה שהיה יחשבו הדין יודעיןשאינן
 רק שנכדק רי"א יומא וע'לבפלה
 הסופר ומ"ם ריעותא, חששכשיש
 הרכים מכשיל נחשנ בדברהמזיד
 אנוס כשהמקבל נס ל8"ע איסורוכעין
 מניהין כשאין וכמו"כ כפרה,יא'צ
 בימי דנם וכיון הכתיבה, נמרבשעת
 ויתרות בחסירות בקיאין דעו לאהש"ס.

הלטה18
 הם'ת פטולה נתכרר שלא שכ"זעכצ*ל
 כשרוה.בחזקת

 רמצות הרא*ש עפמ"ש י"לואולי
 בח ללמיר כרי הוא ס*תכהיבת
 וכרומה ונמ' משנה כתיכתורמש*ה
 מכשירי הוא והכתיבה המצוהככלל
 כעצמה דהכהיבה הנם ממילאמצוה
 להראוה כרי ע"ז לברך תקבו לאמצוה

 מתברר ואז בהלימ-ד תלויהשהמצוה
 סלץ והשנ"א למפרע, המצוהשקייס
 שהניחו דאע'פ מהא הראוש ;להקשה

 שיכתוב מצוה ס"ת לאדם אבוהיולו
 שיוענ כרי דהיינו י"ל ולע3"רמשלו,
 מ"ש ובעין לאהרים נם ללמ'רס"ה
 כיהנא ושרינא אזלינא דפ'הבב"מ

 וכ"ביל:א טביא וציירנא נישביינרלינא
 -2הבנא מנילהע ואריכנא ליהמינשרייהו
 ימקי שיה"- ומתנ'נא כו' חומשיחמשה
 ולא להורה לה ועבדי כו' סדרישיתא
 שעשה מה וש:ל מישראל,תשתכה
 ליניקי סדרי שיתא לימיד למטרתהיה
 לעש ] סתעה ליתמי הבשר האכלהונם

 -הס81ף שכירת ע"י המצוה מקייםומש"ה
 רפועל נהי דלכאו' ס'ת, לולכתוב
 סציאח] לענין שייך זה בעה'ב כידירו

 הוכות מסוג חוא השכר דזכייתונה*נ
 סכ*1. אה"ר בספרי ועמ"שבהמציאה

 יש ?ה שמצד סנ'א אמ*שובספרי
 מ*ום] המוהל מכה הסנדק בחעד.פות
 הדחק ע'י אף לפול אומן האבדכשאין

 נב*ק כם"ש שליה משוי מצילא
 דקי-.

 במצוה המסייע הסנרקמשא"כ

 בשליוווז-
 שאינ זימנין הא ס*ת בתיבתלענין %"נ~ להו עביד מצי דהאב כיוןהאב
 ופן) הרהק ע"י אף בעצמו לכתוכיכול

 הנדול לב*ד דכשאמר דס"וגיטין
 כל ילמדו לאשהי נט הנישבירושלים

 ילמרו לכהוב יודעין אינס שאםופרש"י
 ?ריך דת*ח ד*ט חולין וע' כו'לכתוב
 ופרש" ומילה שחימה כתכשילמוד
 או ~בדין. ישב אולי שסו לחתוסשידע

 כתיבת מצוה קיוס דלענין הרילערוה,
 ומשום לכהוב, ' שילמור צורך אין,ם'ה

דהמצוה



יידבר
 לו יהא שעי"1 סה היא,דהטצוה
 שכירת ע"י מהקיים וזה ללמודולאחרים
 יסשה קטן דבכנו רפ"ו ב"ק וע'סופר,
 דרב אליבא ס*ת רהיינו סנולהלו

 רהאפימרופין נ"ב ד' גיטין וע'חסדא
 ער ימתינו סאם  הנם ס"ת  להןלוקהין
 וססזש  בעצמם, המצוה יקיימושיגרלו
 וכשנאברה  נאונים  הרבה  בשםהפ"ה
 ולכאו' מהרש, לכהוב א"צהם'ח

 ל-ים כפי, נרע יהיתר אפי'נשמכרה

 מ.כ-ח הקובה היה המכירהדלולי
 נהסעטו וא"כ אחרה מ"ך2לכתוב
 וצ*ע.  המכירה ע'י0יה

 רמהלשון בחב ס:ס"ב הסק*חמו(
 מי ההעיקר משמע מים עם פירות'מי

 חטץ ה:א מים הריב אם משא"כפירות
 י.'ח יוצאין היאך קשה ראלתשהגמיר
 ואין שמן בהן שיש תודה בחלותטצה

 סק'ה, סתע*א ועמוא _חימיץל?1,?ידי
 ביומא התוזי מ"מש להעיר יש?5ע'נד
 ת'ה יפה דמדקתני תשובה ר"הדפיה'

ןמיך*א

- 

 כדדייקינן עיקר ד*א אלמא
 האב יורשי עם מלשון דלזחביבם'ת
 הראש ום'ש ת"ה ה' בהנ*מוזמ'ש_
 אשת עם דטיתנת  מ'ר  .:יטהרוה6א
 לאשת טפל הבר דאשת משטעע*ה
 לפרש רניל יותר אררבה ואזכצ*ה
 התוס' ועמ'ש עיקר שהמיםסלשון
 תודה, בהלות דיוצאין והא ד"ו,נחולין
 ליה ותיפוק דל"ח בפסחים קאטרהנ

 היא רביכית כו' עשירה מצהדמו'ל
 לעשרים והייני חלות לכטהועתחלקת
 פחות עשרונות משבע שנעשות .חלית
 ונמאן מששים פחוה והוי עשרזןושליש
 לונ דהוי מנחות שאר -משא"כד(ליתא
 אחר חלק בערך שהוא לעשרון,שקן-

 מים עם מ*פ בכלל דהוי י*לטשבעה
 נוקשה. חמץ רקודהוי

 סכ"נ פ*ב הרא*ש מ'ש י'לועפ"1
 נורם .אינו דמלח ראיה מביאיןויש
 עשאן תודה אלות דהנן מהאח*טוץ
 ומעות כו' בהן יוצאין בשוקלמכגי
 בדבר אלא מלח נותנין דאין בירםהוא

 67'יילכה

 בק'נ ועוש בו'ו  המובח ע"נהקרב
 רקאמר בהא רנ*: במנחוה ממ'שמק'ו
 לחימוץ נסכים מנחת לרביהריה*נ
 מחמיצין אין פירוה מי רהאופריך
 נמכים דמנחת דם'ל להרץוהוצרך
 .רהא ויקשה  וכשירה,  במיםטנבלה
 נסכים מנתת על מלח רביהןהיפוק
 תורה הלות ררוקא י*ל ועפט"שע"ש,

 מתחמץ דליתא וכמאן מועמ ,שהשמן
 בש""כ הימוץ, נורם אם כ?חע"י

 לונין ג' מרוכה שהשמן 3סכיםמבחה
 דמלח היי"ף לסברת ונםלעשרון
 ממיט מים הוי לא מיםהולדוה
 מלח מעם נתינה אין מרובהוכשהשמן

 חימי'ן, נורם רכ"א( מנהוה)ע.
 ממ"ש סק"ז במ"א מ"שוהנה

 אותו שמבשלין שלנו דמלההד"מ

 דפלונתייהו מוכח וא"נ מהטיץ ודאיממי"
 ודבטיר מהקרקע שחופריןבמלח

 משטע-
 א?נו לכ'ע סהקרקע שחופרי:דמלת
 מייףן המור דהא צ*ע, לענ*דמחמיץ,
 מאיליין המים יבוש עזי הבאבמלח
 "במלא מיירי ולא מחמיץ, במיםנישול ע'י שנעשה שלנו דמלח הר*ם כ'וע"1

 דכן בד"ם וע*ש מקרקע,שחופרין
 שבת במם' במרדכי 1ה חילוקאיהא
 כו' בישולא בעי דמלחא האבענין
 דבמלח הסרדכי כן כ' כירה פ'ושם
 אין בישול ע*י אותו שמהקניןשלנו
 לפני בחמין שבא כל כרהניאלחוש
 ת' הנוב"ה מ"ש צ*ע וכן כו',השבת

 שחופרין רמלח מכאן להוכיחנזז
 שאני רהא כמים, הוי 3*כבקרקע

 הד'מ מ'" ונוף בישול. ע"כשטתקנין
 לענין שאני דהא הרמיון ביאורצריך

 מקורם מבישל כשכבר שבהמלאכת
 שבא בכך מה הימוץ לעניןמשא'כ
 לחלוח.ה: במלח אין עתה אם בישולע'י
 המלח חריפות לענין הבדל איןוכן

 וצ"ע, נעשה. אופןבאי1ה
 הפס'נ שנסתפק מה בעניןמה(

 מרוהה שכת תוספת בזמן איסרסזו
 להעיר יש, לענ"ד בהמת4 שביתתעל

טס"ש;



דבי"6
 להקשות דטוו דע"א כההיא הר"ןממ'ש
 ש"ב. משים איכא ספסירא ע*ידנם
 רזכנה ד;ימנין רק הוי ההשש נלוהא
 וא"ל שכתא דמעלי לשקה'חסמיך
 מחמתיה ואזלא לקליה ושמעה נסייההא
 שיהא חשש דאין י"ל הא וא"ככו'
 י'ל ואולי שכת, תומפת ;מן אהרזה

 סשים דנם שבה הים' דנזמןדם"ל
 הו*ל לא חמאת חיוב אז ליכאסחמר
 רק דהוי נ;מן נסיובי משיםלמנזר
 רפרש'י הא יב:בין בע?מא,אימור
 שכבר כמרומה ולפ'ע, י"ה די;בח.לין

 משום דייכא הר"ן דעפמושהעירי
 כם'ש ליקח כרשות שעימד לפיש"ב

 כודניתא מכירת ממילא דל"א,בנדרים
 עדיין הוי :ופיה על דרמי ;בינארהי.

 ספסירא ע"י נם אסיר ותי מיברברשיה
 הי' לא דר' הגם והנה ש*ב,מטעם
 בכתכים התה"ד וכמ"ש למיכרהמחויב
 זבינא היה הקונה העכי"ם ואצל;סק"ה,
 שהיה - כיון כן יל אילי אכתיהריפא
 רפב"י, הקפדת מצד למיכרהמוכרח
 ילרה דלא דבכודניתא שמתרצי:ומה
 על חם דעכו'ם דכ"ב מוש שייךלא

 מלשון לכאו' תיעקר. שלאבהמתו
 חשש ממעם דהוי משמע לאפרש*י
 הרה'נ אחי בן העירני )ואח*כרביעה
 ראסור רמ'ז ממ"ש נ'י רוד חייםמ'

 בלשון ממ"ש אך זיין, כלי הורתמשום
 בהמה להן מוכרין אין דהנןפרש"י
 מפמא( הך מצר דהוי סשמע לאנמה

 אבד"ק הנאון בשם כת"רומזש
 שהמה מינסק( אבד"ק )ואה"כפרוזיוא

 מ'ש לבאו: העוזר באבן מ*שעל
 דהנם ש"ב משום דוכבין דאיןבידוש'
 לתהום הוץ יוצאת א"ע נושאשהחי
 ד"ה ןצ'ד שבה בפרש"י ממ"שוהמה
 וכמ"ש טיושנ לרעתי בסום,מתיר
 קירא לתחום חוץ עומדת רהיתהדנ"נ
 בידין יביאנה ושלא באה וה':1לה

 בע"ז הרומב";: ועמ"ש שם,ברפרש"י
 אמור לרכיבה העומדת בהמהדאפי'

 משום לעכו"ם ולהשכירלהשאיל

היפהכה
 דס'ל וצשל לתרום, הוץשישיאנה
 באה והיא לה קורא דשאכילהרימב'א
 לוה.- כשמכריחה טשא'כמעצמה
 הרשב'א בשם בע"ז הר"7ועמ'ש

 בהצד משוי הולכת כהצר להדכדמבמו
 היינו אולי ולערד ש4כ, משוםליכא
 לקליה דשמעה מה לעניו רקאימשום
 עוי מ:צמה ושהולכת מהמתיהוא;לא
 צער ;ה ושאין בעליה קילשמיעה

 נזה"כ ברה"ר דדוקא מ"ל ומש"הלה,
 ש"ב איסור וראיכא מלאכהדחשיב
 רכשמינעה י"ל ולעולם בחצר,משא'כ
 נמ'ש הוי ועכידה לעמלומכריהה
 יטה למען ממ-ש מעמיד הך"הדקכ'ב
 הומר תהא ילא צער, אלא נוח זהואין
 סכריריה,. כבהמהוב;ח

 עבד רכשאיע
 לחפוץ דעת לו ויש כרזינו זהעושה
 דנס הרמב"ן לפם"ש ובפרמבזה
 פרש"י וע' שבוה, אימור איכאכה"נ
 לשמשית מועד הוא הרי ד"ה דל*זב"ק
 )ובתוס( כו' ממלאכה במל שהואדלפי

 שבה וע' אחר מעם קאמר ירוש'בשם
 מריעה י"ה בפרש*י דנ'נ וע'רקי"נ(ו--

 עפם'ש י'ל אילי הנרע'א שהק'ומה
 בר"ק שנם רמה וי'ל מהו,בתד*ה
 נ9ר לא העין מראית משום רקאסור
 צ'ב מרדעת ודמש*ה ד'ה, אמוחצר
 דמחזי ורק משוי לאו בד"ה דנםחמור
 הק'ב ועמ"ש בחצר,- נזור לאכמשוי
 שמא נזירה דאצמריך דביצהפ'ה
 הבהמה על כשרוכב לענין זמורהיהתיך

 לה. צער דו'א וכה"נלהשקיהה
 הרנ אחי כבוד מ*ש ע'דמם(

 אימר ישראל ר' ישראל תפארתהנאון
 דמ ועש'ק מיים במכתבו שלימ*איעקב

 מעיוש הענזנה  ע'ר הרפ"אדהנוכה
 העהר שם וכעה .ליוועמיואליווענהאת
 לעטלאנדיא או לאטיויא במדינתלייוואני
 ונתקבל ורובנא( דווינא ע"נויושבת
 בחיל אז שעבד שיף ממררכימכהב
 במלחמס נהרנ יפה דוב מ' שכעלהרוסיא
 תרע*1) אב בחדש אינסמרבורנאצל

 וחת"טכ לביתו דג"ל העדוכששב
טואויאך



8שדבר

 היה תר"פ ניסן ב' ויוםנווארקלאן
 אז ששמע בהו"ע והנידבליווענהאף

 יפה דוב ששארו מלך דוד דודוטהתן
 הפעלרפעבל אה שאל בעצמו ושהערגהרנ
 היום ס:,. אהמול נהרנ שכברוהשיב
 ברונזה השינ לשאול הוסיףלכאשר
 אנ"ה וכמה שנהרנ לך אמרתיהלא

 יורע  מלך רור  ונם  שנהרנ ראו*הורים
 ובקבר,  נהרנ שביראי אמר ושהפ"פמוה,
 תמיז ז' וביום לדרנו. נהפו  היהיאו
 שהפ"פ והעיר הפעם עור עדות3גבה
 מקבורתו, הזכיר ושלא שנהינהשיב
 דשם בו;מחנה היה שלא יודעוהעד
 כ*א והביא יפה, שכינייו איחשד

 שהנוי אחרי וזעל סקל"ה רלב"חסמ"ש
 והיה בלל מהמלהמה ירא היהלא
 הדבר אמת אם ולראות להטתין.כול
 בוראי א"כ אדצה המומל ההרינקסת
 איתא אם כו' וקברתיו לומר צריךאין

 כו' יריע הוה ,מיר סמתרי ייהיעגבי

 סתירה קצת שיש מה ע'ד כתב :קע
 שמצר לחלות ושיש הנב"עבלשון
 כ"כ רקרק לא לדרכו נחפז אזשהוה

 כו' שכיראי דהלשון ובפרטנלשיגי,
 השערה דרך רק שהוא כלום,אינו

 ב.איתי כבר והנה נקבר,רמכהמא
 הרבה זה זכרו שאבד רכיוןלמעלה
 כבר שמה דמוכח אימרני? שיש.5נים
 אה"צ :דכשראה א'(א מה:קתעהה
 שכתבו החשש ל*ש הבירודבהרנ.
 שימוה ער לעמור שיראה זימניןנע:וי"ה
 לעמור מיכדח אדרבה שאה*1 .5שום
 דבלשון הא ג"כ להוסיף וישי*ם4
 או בנירא ייה דמיי דזימני4:41:-:ס

 רעבר ואיכא מת ודאי וסנרהנרומהא
 דאיהא הלשון כעין הוי והיה,סמהרי
 חיה סמא לה בירו ראי י ינקילי1
 סמתרי ד'ה רשב-ם רו'ד ב"ב .זע'
 דק'ז בב"מ כיאסר שמחבר?שב

 וחיי, סמהרי ליה רעבד דנ"דהטתילין
 רנם סל"א דב"א בספרי:ביארהי
 הגיך'ז . נחהכי שאם - הרמב'ןטפם"ש
 מצןה"ג  למפלה  הרנל נליוצעך

 9*י"ה"כה
 רמיש עכצ'ל רממילא להכשירהוהחזור
 היתר לה אין שוב שנפרפהדכיון
 מעצמה להכשירה שתתזור רא"אהיינו
 לה יש חהיכה מעשה ע*ידרוקא
 בררו ראי דכ,ן קאמר ודשפירתקנה
 מאיליה שנתרפאה דהיינו חיא, סמאלה
 וכדומה4 הת.כה מעשה צירךבלא
 האייר מ(ני להנן רק הוא הסםופזיר

 מזה מיכח המבהו ומ;לקלהמבאיש
 סמהרי ע"י יכמו"כ טעולם נברפהשלא
 דשייך י"ל וא'כ שמחבר, עשבטה:א
 או בנירא ליה כדמחו רק ו:חשש;ה

 דמרז" בי(ל של ברומה דנםבריסחא
 הד"ה דע*ו בסנהדרין כם'שזריף

 פ"י שמהרפא זימנין אכתישברזל
 הוי ליה רמחו רהלשון ובשרמססהרו
 שעקי הפצעים משא"כ הכאה,ררך
 רפוארע שאפשר וכרומה ההוהח.םירייה
 יכריתמ חהיכה מעשה ע"ידק

 איתרע שכנר דכיק וי"ל)אפעראציא(
 למות ושעומר שנמרף במה היותוחוקת
 יכריהם חהיכה בנופו יפשו לאאם

 בד נעשה שלא בחזקחו אוהוהעמד
 החהיכה ע". שנם ובפרמ מעשהאותו
 ועכ"פ שיהרפא, ספק השש רקהוא
 צירוף יש החילוק זה שמצרי'ל
 ברדמי,- חשש כ'כ רליכא לע:יןקולא
 אנ"ח שכמה הפפקר שאמר בנ'רוהנה

 יודצ מלך רור ונם שנהרנ ראויהודים
 ז"ל חה"נ מ'ש צ'רוף נם ישמזה,
 ב8*ת מזה קצת יהובא ס-לכבר'י
 יותפפ שלא מירתת דנה*נסקכ"נ
 בא*י ספ*ו ביו*ר מ"ש וכעיןבשקרו
 והגם מדעל"נ, ודהוי כו' בציםהמוכר
 לההם, ממש רמידלא

 הר'; בהשו' מזש ובנריןנ(
 שיא הייתי מבודה העד דכשאמרסם"ז
 חלן שהיה כיון לרבדי חוששהייתי
 ובסל"ד ומניד, חוזר מקרי לאלביד
 סע"ה, בח*ס וכמ*ש הר'ן זה הזכירלא
 מ'ז שבסי' דהתם בעובדא שאניא.לי

 אין וימש"ה ליבם שזקוקהשהעיד
 יצמה שלא שיודע כיון בדבריומדקדק

שה



-הלכהנ רבר'א
 שיצמח סה כשהנירו משא'כ תקלה16ה
 דכה'נ י'ל לעלמא א"א היהרעי"1

 ס*1 ב*י בתשו' ~כמ*ש בדבריוטדקדק

 צריכין ב*ר אין אשה שבעייהרכיון
 יכולין אין הראשון הפר מפילשמוע
 שצריך וסשום היינו מבוריםלומר
 לירי להביא יוכל שלא ברבריולרקרק
טכשול,

 פ' הריאוז ממ"ש הח"םועם-ש
 עצמה מתית שהאשה שהלכההאשה
 כופר שהער ואע*פ הער אוהוע"פ
 יורע שאינו ואומר בב'ר עדותואה-כ
 ראית"ה רל*ב בשבועוה כמבוארלה

 שבועה מקרבן הער פטור אמאייקשה
 לב"ר אמר ולא לר.רה כראמרהערות
 דוכא מהרי"ו דלפמ"ש הת'םום"ש
 לשליח צריכין הב'ד שאין ס*חבשו'ע
  י"ל  בעיר,  שהוא אע-פ העדאהרי
 לעני! משא"כ להנשא לעניןר1הו

 לבקש  היורשין ביר היה כהיבהתביצת
 נימא אי ונם העד מפישיהברר
 בתובה ניסלת היתה כתובה תקנתשמצר
 האשה ירעה הא אכתי כשתנשאתיכף
 שילך מהער לבקש היורשיןשניר
 בעלה ממיתת יורע שאינו וינירלב"ר
 קשה ולכאו' הריא*1, מוכיחושפיר
 השביטתו ותועלה צורך לא,1הדא'ב
 דייקא ראשה רכיון "ל אךהאשה,
 דשמא בעצסה יראה והיאומנסבא
 חוור שהער ביון אח'ב הבעליבא
 לפי השביעתו לואת מרבריואח"ב

 לה יתורע השבועה שע'ישחשבה
 השבועה ראחר רהגם וקמ'להאמת,
 בטין הוי ונם להנשא, מסה9:אשוב

 רבשטת רכיון יס"ר בקרושיןדקאמר
 קאמר קושמא אימא ביה קהררמיתה
 תאפר רתו י*ל שנשבע כיוןוה-נ

 דמי לתבו* הוכל לא ועכ*פלהנשא
 ביד שהיה כיון פטור מ'מכתובה,
 שבועת פ' הרא"ש מ"ש רגם י"לאול. ולכאי שנשבע, קודם להנשאהאשה
 טכאן גאטנת שההא ולא וז'להערות
 בלום לה אמר שלא שכפר ביוןולחבא

 הוא רוראי יורפ שאין אומרוהוא
 היינו כו', בטענתי הבא מן יוהרנאמן
 משא*: כלזם איל שלא כשכפרדוקא

 שהיה שאימר רק לה שאמרכשמירה
 ש"ומר או האמה נזכר ושעתהמכורה
 הרמבץ בשם וע"ש איהה,שהמעה
 ראמרה רע"ב בכתוביה מם"ששהוכיח
 לא וא"כ שקרא, ואשתכחוש'ילוהו ואזוי הכהם אה לי מיהר הנמפלוני
 היכא ולא רההם, רומ,א אלאמוכח
 אץ רשוב י"ל לה שאמר מורהשהער
  י*ל ועפ'ז מרכריו,- לח1וריכול
 שהער ראע"פ שכתב הריא"1 רנםקצת
 שאיפ ואימר בב"ר ערוהו אח"ככופר
 ונה*ג מבורה שהיה או  אותהשתמעה שאי.מי רמפרש היינו כו' להיורע

 רכשכו8ר השביעתוו *ורך לאי1הראלה*ה
 הלא כלום, לה אמי שלאואומר
 לה, שאמר האמת יורעה ב:צמההיא
 שמא האשה  שתוששת רמ?ר י*לאך

 וה זשמצד מבודה שהיה לו:תברר
 מש"ה לה אמר שלא ואומרכופר

 ומסתימת האמה, לברר כריטשביעתו
 אושל  גבל  רמיירי טשמפ הריא"ולשון
 דצ"ר ובמות וע'  ערוחי, אח"בשבופר
 ולא כו' אהני רפמכה ה1ית מאירפריך
 בפצטן הפרים שאמרו רמיירימתרץ
 א*ל הרברים היו וחילוף היינומבורין
 ואווק אתרים גשם שהעודודמיירי
 ה'ליף אמרו כשמן שהעירוהאחרים

 להנשא הותרה שכבר דהתם ומשיעכו'
 "ענונה ע*ר וכתשובתי תצא, לא כה*ננם

  שנהדנ מטישוייץ שטרייכר יואלאשת
 על  הגשר  שחצל במלחמה נראנאטע"י
 הושע"ר ביום גוד עיר אצל  ויימלנהר

 שנהרג כתוב הער ובמכתכהרע"ה,
 "בפ י"מ ר' יום השבתי שמ*ע,ביום

 מרקרק ב"ר לפני רבהנרה רי"להרע*ט
 שנהרנ לתלות יש ונם בדבריו,יותד
 ובלא'ה לשם"ע סמוך השמשותבכין
 ובפרפ בייוק היום ולשכוח לטעותעלול
 מא*ה שמשהכח שכמעט מלהמהבמה
 בענין סקמ*ח פ"ת וע' וסוער, חגימי

8"ש



הלכה2דבר
 קאי רהייוש נ*כ יי"ל ב,ייש'מ"ש
 :בנ"ד כו' שה:ה;קו קודם הם'ם:העל
 זה מצד פקפוק שום כיל שייךלא

 בהיתר שליט*א כ"א לדעה מסכיםוהנני
 ליווענהאף- שב;ירו הרלהענונה
 לוכלין. פה תרפ"א.אר*ר

 סמ'ה למעלה שנהבאר בטניןנא(
 שנת בכרעזי שהשבתי ממהשהוא
 לוכע?קי יהודא מ' ה"נ להרבהרם"נ

 של באהלה אז שישבמקארעלימש
 ואה"כ בבריסק טשמר בבהמ*רוערה
 כטח בפאריז, רו'פ ראנשי לרבנתמנה
 לכאר מקום יש רלכאו' להוסיףנ*ל

 א:רו מה .רמפני דביצה הירוש'כוונת
 רד' לו אימרים בהמה ע*נ רוכבהיה
 ופריך מבערי יוכב היה כשכברדהייע
 זמורה יחתוך שמא חשש אין האדכה"נ
 ומהרץ רכיבה, קירם רק שייךרזה

 הבהמה, תינוק שמא אמרו.חברי?א

 חתיכה חשש יש מלכה שתעמידודכיון
 עצמך *הנע קאמר והרר לזיזה,שורה
 כ"כ ל"ש דתו גרול" אחד הונןשהיה
 סצווה שהוא היא .שניא ומתרץ.החשש
 רבהמה ומשום בהמתו*, שביתתעל

 לצורך ורוכב ליינעה ררך שאיןיונקת
 בהמה משאיכ ש*ב מעם ל'שמזומתיה
 מעם יש רממילא אוהה שמיינעין8-ולה
 וע' הקדום, ממעם בשינף שהואשוב

 שפסחו וסי ר"ה בפרש*י רם'ופסהים
 בבר"י רל חה"נ שהמה ומהנדי

 ראודתא נוי כעין דהוי י4ל נ"ר ולסי"ה,
 סרניש הנרי כשאין ובפים בו;ולנם

 ובענין - הסכין נשיאת שלטשוי
 משום ליכא רבנסיוני .ע"ז הר*ןמ4ש
 בנדרים הר"ן ממ"ש מוקשה רלכאו',ש'ב

 לתקזר האתרובים פם"ש ;  י"לדל"א,
 יתורא ליכא רה"נ רקל"ה בחולין"פמ*ש
 הויא לא נסען ת ורכש שזתפות)לרבות
 וצ'ץ. לנטרי רמוכרהבהמה

 רלכאו' בהוה"ם הפילין בעניןנב(

 שיש הסיבדין בין דחוקה פלונתאהוי
 אי0ור שיש הסוברין ובין וחיובכצוה

 הפליג מל"א בבוי שהובא .יבזוה"ק

 אה*ר בספרי שועם'ש האיסור,בחימר
 כ?, רהוקה פלוגתא מזינו דלאמל"ב

 בין חילוק ראין נשמע השו4עוכלשון
 ידר* בקו'ע אות ב: שאין ש"פרוש"מ
 טפסחא אלא הפלין מנה הוה לאיותנן

 במפרי עפמ"ש קצת י*ל לכאו'לפסחא,
 אביך רקי*ח בשבת מם"ש ס-בא"פ
 רהייני כו' בציצית איל טפי ;הירבמאי

 עשה ובהתבולות עה"כ ר;"לעפמ"ש
 של הבילות חבילות ;שיח אממלחמה
 חבילות חבילות .כננדן עשהעבירות

 לטיטפות והיו רמוה עינים מצוה,טל
 נזדוי היה ושבאו"א כו' עיניךבי;

 מצר מהמצות באהד ביותרומדקדק
 שכל וכמ'ש יצה'ר ש:לט בצויקיםשגם
 וכאו"א הימנו נדול יצרו מחבירוהנדול

 יוכל ובמה נפשו את ידעמהצריקים
 בדוו נפשם ולתהלואי להחמיאויצרו
 המסוגלת הסציה הננה לתרופתלהמ

 מצוה ובאותה יצרם מנטייתלשמרם
 מצוונ נכל מ;הירוהם יותר הרבהנזהדו
 בחולין דקאמר הנם ורממילאהתורה
 מה"צ עשה רהאי אולמא מאידקמ'א
 לזה ביותר הנחוצה מצוה מ'מעשה,
 זו למצוה יש נפשו תכונת לפי.הארם
 פ"ק. ירוש' וע' אחרת, מצוה עליתרון

 כו', מצוה לו שיחד רמי ה"ירקדוש.ן

 שכאי'א דע"ה בב"ב מ4ש היינוואולי
 מ'ש ונם חבירו, של מהו2הונכוה

 ממע הגרול חבירו דשלבפרשבים
 באיוה ממנו נדול שהוא דהיינויל"פ
 נרול הוא זה לעומת אם גםמצוה

 יל*פ וקצת אחרת מצוה בקיוםמחבירו
 שיש כו' בישה לאותה לה אוימ"ש

 ושלימות ורקריק הסרון עללההבייש
 היו זה מצד ואזלי המציה,ביתר

 וו' העבורה בררכי חלוק'1הצדיקין
 מאריך היה אהר שתלמ'ר רל"דברכות
 ועי כו' מקצר היה ואהדבתפלה
 יארוך ר'ה בפרש"י רנ*טסנהדרין
 קפרא בר נבי דנ"א נדריע וע'נאלא
 צריקן רבנן הרווייבו רל"א סומהוע'

 מיראה, ומר טאהבה מר אתוןנמירי
ועד*ן



י1יפ
 דהוי תפלין הנחה נענין י'לוטר'1
 רנ"ח בשבה מ"ש כעין עם"שקבלת
 ד*ה ד'ל ברבות ובפרש"י דעברא3בלא
 שטמשלה ערות שהם מנחנאהפילין
 פלונתא שיש דהנם עלי ומשרתוקוני
 מ"מ בהיש"מ הפילין הנחת סצותלענין
 הנעלם במררש מם'ש הב'ימ'ש
 עכידתא לענין אינון רהוש"םשה"ש
 בנונא חרוא ואצמייך דיו"טבטנא
 דאינון יומין כאלין כך ובנינידיליה
 שאר לאנהא אמור עלמא ר::וייתפלין
 רשב"י דקאמר מה וע"ש בו.הפילין
 דרשב"י משום היינו בריה,לר"א

 הפלין הנחת אצלם היהוחביריו
 למ. משא'כ רמלכא דהותמאריוקנא
 שלא הננה לתחבולת נם זת לושנצרך
 ובט"ש רמית בעינים יצרויבשלנו
 ב'ן לטיטפיה והיו רמות *עיניםרז"ל
 דרב דקדיש,ן פ"ק הר.'ן ועמ"שעיניך'
 רלא משום הוה ונמתמא פתוחיוין
 מר' בר לאמתכולי מצי דלא קאיטצי
 ששת א'ר מש"ה ואולי ריליה.אמות
 ובביצה תפלין, מצות רקיימית לי8יהי
 תפילין לשרורי לרבנן להו רשרא*'ו
 ששת דרב דקם"ז פמחים )וע'1ירפ
 נימין וע' היו עינים מאורי יוסףירב

 הנעלם מררש בלשון מבואר ונםרםיז(,
 כילאה חיתסא דחי עבדא ההיאואי

 עביר ראיהו חותמא ההוא בניןומלכא
 שלא כרי תפלין כשמניח.בו"משאוכ

 עילאה חותמא ועינט מדעהוי0יח
 שמחה ישמח עהז ורממילאדמלכא,

 רנ*ה מוכה וע' ט'מ שמחת מצותשל
 הרתי, רקעבירנא ליבאי רחרידאי;שז

 ברברי צ'נ תשו' הרשב*אועמ'ש
 שכל טבחה טבחה עה"כ משלייהמררש
 החמא שינרום רהיינו נטלים,המוערים
 שכח וכם"ש הזמנים מו באחדבמולם

 הפורים ימי ורק ושבת מועד בציוןד'
 האלה הפורים וימי וכמ"ש הבטחהיש
 רבי ושאמר היהודים. מתוך יעברולא
 משום לעולם במל אימ יוה"כשאף
 על נם מכפר ריוה*כ סובר האורני

.118558

 חטנ שכולו רור שיהא לוסרהרשב'א בונ* אין ובודאי ע*ש שביםשאינן
 בעיי ואינט בבחירח התלוי רברשהוא
 שכש ממ*ש טרמייתי הא ונםשמים.

 שינרופ מוכח ושבה מיער בציוןר'
 שלא ישרא" את שיכריחוהחמא
 מ"ש וכגין ויוה*כ יו"מ בשכתותלוטבוה
 ב.ארתי מל'ב )ולמעלה דק"אבחולין
 להפרמייפ חועלה היה כשלארנם

 כיון בכ"ז ביוה"נ ישראלממלאכת
 ורק רת על להעביר כוונתם היהשלא
 כעין הוי לישראל ולהציק להרעכרי

 יקמ"ה שבת פרש'י וע' עצמןהנאה
 בא שלא ורנל רנל כל לך איןעמ"ש

 עול עליהם ולהטיל לבוז כו'לטבריא
 הרגל משמחת לבטלן שמתכווניןולא
 ודכיק יע"ש( לכך נרמה הקללהאבל
  ושלא מלאבה לעשות אניסיםשיהיו

 וכס'ש דברים כפרת יהא לאלהתידות
 בל לבם ואונס צעד ומפני ר'םביומא
 ראונטא וביון כתשובה להרהר אףעטם
 שאיק בבלל יהיו רעביר כמאן הוי5א
 הע בשבועות. סמ'ש )וכרמוכחשבין
 יתרץ ולא כו' מיפרא פהםררמי
 ושכפאודצ באונם, מלאכה נשעשהדהיינו
 התענה לא בכלל והוי לאכול*רסיים

 15 שאין כוה ובא'פן רכ"ח( ר'הוע'
 ח48' המועד בשסהת לשמוחיכולת

 % כשמזימן לכאו' ומחשבה,בהרהור
 שייך לא ברנש הפלי: להניחאפשרות
 אהף וא*כ כו* תפילין לאנחא אסורכו' אדו" למעבד דאצפריך דמשוםלומר
 כפיקח טצר להניה מחויבממילא

 ליכא כטו*כ )וכהשנ וצ"ע,רפלונתא,
 .רקם? ג"ב ע' כו' ומת שינויחשש
 נטתפן נב*י והנה דמ"מ(, שבתוע'
 רמצד_ רק. ביוומ, נם איסורא איכאאי
 וממ8 ביו"מ מניח רכשאין י*לזה

 חושים טח~יק שאינו בזה מראהבהוש"ם
ליו'מ.

 מדפדיך סם*נ השאנ'אועמ"ש-
 מאו מינטרא רלא דאי דביצהספ"ק
 נ8י בארעא מחתן אפי' בראשואריא

רהא



יבדבר
 זונ מכנימן הפילין המויא תנןרהא
 חומה שאין מהקושיא ירמוכח9ג

 ולענ"ר בשוי"ט, מההנחה בלילהכהטתה
 בא היה בהד,ה דממ*ש מכבראמרהי
 נקם בביהם'ר ייושב יבההיאבחיך
 דשבת וקמ"ל מיירי דבע*ש היוםוקדש
 דהיכי יקשה ולכאי' הפלין, זמןלאו
 דדלמא ליה דשבת מטעם דהזיגרע
 דמלשון ועכצזל לילה, שהוא ממעםהוי
 קודם דהיינו נשמע היום עליווקרש
 דבבין ינ"ו ביומא התום' וכמ"שהלילה

 בהיספתא כדקתני איירימשמ"ות
 ערבי פ' הף"ן וכם4ש היום עליויקדש
 ממקים פירות המעביר ימ"שפסחים
 בביה"ש היינו היומ עליו וקדשלמקום
 המיצא מדהנן פליך שפיר וא"כיפ*ש,
 דביצה ל"ד הר"ן ועמ'ש כו'תפילין
 להןסיף שצריך יוה"כ הימפת5ענין
 בו נזהר שהוא הוטן מן חוץ זמןאיזה
 כשקדש וא"כ מים"א וע' המפקמן
 משום ולא שבת משומ רק איכאירומ
 י"ב במנהות ההום' ועמ"שידלה,
 לילות ולא רימימ המיעיט מצךינאו'
 בסימה ממ"ש החו"ר ס'ש :כעין%ן
 הודאי על הוי התורה רכינתונ*ט
 היה וה מצד ואולי יום ודאינשהוא
 הוי יום ודאי יכשאינו לומרפקים
 עשה יעשה רהשמר האימורנכלל
 בע*ש זימיירי לפרש מקומ היהוכה"כ

 טמ"ש להוכית התים' הוכרח זהומצי
 רלא ורמטה הולץ לא השיבהרספק
 איני שעהא האי יבחגחה מוכחיעלץ
 למדה. השאנ"א )יברי בעשהעובר
 ממכת ש?מרהי בעה תר"כבשנת
 :"ל דק אי מ' הרב מורי אצלביצה
 כ"ב בייס שלי מצוה בר . ביומואדיב

 וגאבי קצה חדשתי הרכ'ה שטע?14
 מחדתא עתיקתא וקשהממני

 לאבענרזאווי האוזות ע*דננ(
 ולמעלה שהוד, החרמומשבטרביתן
 כעין כמצה ונר4:ה משופעמההרפים
 ווקוף נבוה שלמעלה שהעצמנבשושית,
 כרוחב והלאה הצואר 'על1הנ1צ1ת

 %"הלכה
 ומשונא חזק וקול! ברוין מראהאנודל
 יואל8 שנוצות כאלה ויש כחושימ,והם

 לפקום ושסמוך חלקות יוהרהארוך
 וכפר כפול נראה הצואר עורשחימה
 ,סף מהה'נ תרע*א בשנת ע'זנשאלתי

 ומהרבח מאלביעל אבד"ק ז"ל בטענהו
 החינ מהרב בזה נשאלוני וכעתרבנים,

 יאנאפא אבד*ק נ*י קויפמאן פ.נהםר'
 תרפ"א וישלח ה' מיום במבתבווכהב

 ע" שמה הובאו האלהשהאווות
 שאוכלץ מקומות שיש וששמעהדייטשין

 לרש  ה'נ מהרב בזה נשאלהי וכןאותם

 אבד"ק נ'י וויינכערג מררכיירהסיאל
 תיפ'א ויצא ב' מיום יבמכתבומאמשאב
 בנאליציא שבליבומש ששמעכיהב

 שכשהיה וכוהב לכשירות אוהםמח~יקין
 יפיאטק הרב אז שלח בנלוסקרב

 אע שהיה וצ*ל המד תורתלהנאון
 האו,ופ ע"ר שאלה לוב5'ין רפהאב'ד
 ולא נענז לאבינצשאיוע אוהןשקראו
 זצ*ל. הנ*ל הנא~ן השיב מהשמע

 נחולק דפרש"י הא לכאו'הנה
 יהרננולתא רכיון חוייה י"היס*ב
 ולאה"נ במהורה מחויקין היוראגמא
 א5א נאכל עוף אין שדורמתראוה

 תרפולתא ר:נמת כרה:י היינובמסורת
 עמומנ י-ה שפ בפדש"י יממ'שדאנמא
 אשר עוד . רכתיב בישראל רווחתהלכה
 אשה של דדכה ואין. אתכם קדמולא

 הבוא צורך לאיזה יפלא ולכאו'לקדם,
 שהובש עמונית היתר מעסבפרש*י

 הרבר ולתלות בעלמא, למימןכאן
 ר*שו ר*י רברי כו' פמיניה ולאעמיני דערי בינמיה וכמ*ש דחנאיבפ?יגתא
 כו'. דרכה ואון כו' אשר ע"ראומר

 ששד' דבהלשוו לפדש'י דם"5וככצז5
 הר דאנטא יתרננולא בקבלהלרז'ל
 הרננו45א נם נכלל הוא ספיקיתסה'

 תירופ* וכחר אחד מין שהיהראגמא
 דאזיל משום ה:י ראנכא ההרננולתאטל ההימי ודטעם ד*נ. בנדה ההום'של
 )יומוו 5א ש דאפ" ומשום מעמאבתר

 ב"ר נקלף היה וצערנגולונאדקירקבן
 כאאי



דבי74
 רתלינן .וס::ום להיתירא טעמאאיכא
 גקלף הקה-קבן שאין מה השיגויסיבת
 אחר מםין שנתעברה טשום דהיימביר

 דעוף שם בנדה התום' ממ*שוברטרכח
 להיפיך וכן הט:א מן מהעבדמו:הי
 5ור5 הישש,ן איל למ"ד רגםופומום
 ודביר"י בהמציאות הפלונתא איןהחב
 להאב נם רמיון איוה בהנולריןיש
 שביאיהי וכמו לזה"א רא*ח רנזה'בורק

 מהס'ניא להוכיח סס"ח יב"אגספרי
 כבע רכ*ע ראליבא יע"םדהולין
 בזה,א, נם תלוי וצורתו הולרניוול
 במר'ר רקאמר דלפים י"ףוהשתא
 רמותו צר רזה דל"א( נרה )וע'ת41יע
 כו', איש מן הנקיכה לעילם ,השל

 משזם חשש בהרננולתא איןממילא
 דממילא זה'א ע"י שבא השינוי.דתלינן
 משא"כ לוה'א, א'ח ימ"ד בזך חששאין

 הוכחה עכ"פ שיש דאנכאתרנמלא
 ולכ"ע האם ורע מצר השינוישבא

 בהא דפרש"י והייע האם, לא4עועששין
 עמונית, ולא עמומ ומימניךדקאמר
 להיננולתא נם הלשון בילל רהבאדהנם
 לחלק יש האיסיר פעם מצראכחי
 שנתמעמה דקאר=ש בעין ורהויביניהם
  וביון טעמא, בתר  דאויל משוםעמונית
 שנם פרש'י מלשון מובח .דעב*פ

 שהיה הלשוז בכלל היתז:התרננולתא
 ס?יקות מה' חר רהויא בקבלהלרז"ל
 צריך כזה ובאופן ריעותא בה היהנבר

 דמשום דקאמי ס*ד ד' וע'טסורת,
 סמכי' לא דאו' לאו .בציםדםימני
 עוף של עכו"ם דנשאמר הנםעלייהו,
 ליה דמסייעי מה מהני מהורפלוני

 בקבלה, דהוי מה דשאנימימנים,
 מספקישאמודין
 והרז*ה וז'ל הטוד כתב האו3ם

 ומזקנינו מאבותינו מסורת וקבלנוכתב
 וכף רחב שחוממי עוף שכלהקרמונים

 שאינו בידוע אוז כשל דחבהרגל
 מסהבר וכן ז.ל הרא"ש א'א וכ'רורם
 כהב בעצסו שהרא"ו רהנם הריע"ש

 ובמו רוקא מסירת שצריךבהשובה

 ..-,הלכה11

 הרז'ה לרעת הסכים מ"מ בב'ישהובא
 קבלה הוי הרז"ה מ"ש דנםומשום

 מפ*ב השובה בררכי ועמ*שבססירת,
 דממה ומשיב השואל בשםסקכ'ו

 מאמעריקא שבא אינריק עוףשאוכלין
 מוכח מסירת שם היה לאשבוראי
 כהרם"א פכקי לא שלפנ.נישהרור
 מסורת* בלי נס מימנים עלומ:כו
 אלא כיתב לא הרמ"" רגם י"לולענ*ר
 אינדיק משא"כ חרש פינ שהואנעוף
 בו שיש הנם ההרננולים לסונהשייך
 41אלו ומכ"ש ה*ה וא"כ הרבהשינוים
 וץ לוי שם להן שיש דהגםהאוזות
 מה ומהני טסירת וא*צ האו,יםמסונ
 ל' סי' וע' טהרה, כימני להןשיש
 ובת4ז' אוזא, ובר אוזא כנון המיםדעוף

 אם השואל שבפהפק כ' כללהרא*ש
 שזבן דא"ר הא בכלל שלנואיוזין
 של כעוף ד,דן אוזי דהנ' רנ"ובחול':
 דרב הא להעמיד יש דשמא דמייןמים
 חיותם שרוב ידועים בעופיתשזבי
 שמנים יותר בינים הנמצאים ואלובמים

 פעו יע*ש במאבל ודוב מיםבמיעוט
 ן_,מילם בהפ שיש הרי דע"נ(ב*ב

 ברברי1 ערך ערוך )וע' זמ*1חלוקין
 ודלא בו' אבומים וברבוריםעה*כ
 הבעגר. וטמ"ש דפט, בב"מכמ*ש
 .ולבאף ורילמא, הד*ה דס'נכחולין
 ומץ . מין בכי שמספרם די"לתיפיק
 שהרבר הר'ן ועפמ"ש יותר,מריבה
 וי"ב מיר וע' דמיכח בקירבאתלוי
 ואולו שווות המקומות כל לאוא*כ
 אפשר בלשון רק כהבו התום' נםמש"ה
 .קולשא .מצר מקום באוהו דשמאוספק
 המסומות בנון לטמאין לחוש ישדמוכח
 ימ*פ יעאש( המרברות בשבונתשהן
 דשמא לאובלם שלא שנהנו במקוםצ"ע
 קנלו; ושמא ידיעה חמרון מצרלאו

 הנלן4ר וכהבתי. שומם עלחוסרא
 פה.לובלון,; תרפ"א רשנת שבמבירח

 קרובים נן קכלת בענין3ר(
 ןמק*ל סכ-ב הנה'ם שהניאלריינים
 נקך רנ1ני. מ3' לועכיח בפ"הוהובא

דאיכא



מדבר

 דהא צ*ע לע"ד עהן ר פמולדאיכא
 גמי דינא נמרי רלא תלתא ביכל בקי רועי נן אריא באי דכ"הקאמר
 פשלין, שהן רהנם רקם"ל מתרץולא

 נריעוהם ושכל בכ,2ירין רמייר?וסוכח
 ולא בישוב שכיתי רלא מה רקועי

 לחבירו אדם כין רין עכקישמ?ו
 רוע. לן קרי קאמר ולקמןוכרפרש'י,

 כו' צאן רועי לכו קרי ואי כו'בקר
יע"ש,

 ממ"ש שהוכיח הם"זועמ*ש
 אותו עלי נאמן שאמר באחדחמררכי
 שהיה וכשהרניש מיניה וקנועכי"ם
 לחזור רצה שוחד וקבל רבריוממה

 דה'ה ביה, הדר מצי רלא יפסקבי
 ל.*ה, שמוחזק דיין עליו קיבלאם

 רסהמא כו"ם רשאני צ"עולענ"ר
 בההוא דקט'1 שבת וע' שוחדאמקבלי
 שוחדא מקבל רלא שמא שקילדהיה
 )וע' לשרגא ובטיש המרא אתאכו

 אוכל עה"כ ה"ר רשבת פ*קירוש'
 וביבמות יע"ש בכסף מאתםחשברו
 אסיק לא ע"ה- בישראל משא"כ?ס*נ(
 דינו, להמות שותר שיקבלאיעתיה

 לא שוחר קכלת ררך כשא.נוואף
 להם הבוררים וה"ה אדעתיה, זהאסיק

 גאונים בדברי שהובא החבולות ליבל
 אלה ובפרט הפמ"א בשם כ'נכלל

 שכאו'א כוה ומהפרנסין בכךשאוסנתן
 שהוא הבע"ד ברון שיוכהטשתרל
 אוסן שהוא שיחפרסם כרי מצדונברר
 בע'ר שנם ופעמים במלאכתואהוץ
 לבע'ר שלו הכורר ע"י נהפךרך

 יכול ואינו רואה אינו ואבוררקשה
 כשמפורש ונם ל,צמו חובהלראות
 מצר זכות לנפשו מיצא לחובתונשו*:
 ומיעה הרצון אחרי נמשךשהשכל
 פעמים והבע'ר אחרים, אתומטעה
 )כעין ינצה ולו שהבורר כאו'איחשוב
 תושב שהבע'ר ופעמים יונים(מפריחי
 רועי ג' ושאפי' במשפמו צדיקשהוא
 ולא אהו שהצרק ויבינו יכירובר,ר
 שכנגרו של שהבורר ארעתיהמסיק

 -5י י"-הלכה
 בורר שיעלה רק שיטעה לבדלא

 לא הם"ו ונם אחרים, "ת נםלהמעות
 משא"כ רע"ה שמותזק נמי אלאמיירי
 כשהוא ומכ"ש לע"ה סוהוקכשאינו
 ררך שאינו והנם תורה, לבןמוו(זק
 בשכרנ שבא שמצן רק שחרנמילת
 עי*ז משתנה שכננרו בזבוהלצדד
 ע*פ דעתו ותות והפשרהרין
 יתברר לא עי"ז הלא מוף מיףהיושר
 יהוי היכא כי והנה בצדק,משפטו
 כשכתבו אפי' מהני לא בטעוהקנין

 נחלת וע' ותוקף חומר ככלהבעזר
 סכ"ד,שבעה

 ו'ר בסנהררין התים'ום"ש
 למחילה דימה פשרה שע"ירמהילה
 של עצתם ע"פ שמיחל לפיבמעות
 לפיכך למחול אותו שהשיאודיינים
 ועכן6 קנ,ן ','י הדבר לאלםצריך
 וז'1 סע"ר הרמ"א ובתשי' קניןמהני
 אע*ג כלים וקנין זו פשיה אהרדאין
 דהיא הכא שאני חוזר במעותרקנין
 נעשח והפשרה ומענות הביעותהרבה
 לעמוד ייכל מי כו' בטעות פשרהלשאר רטי ולא כו' ביחד המענות כלעל
 בסך זה בלא נתפשר שלא רעתוטל
 ע'1 מקחנ מכ*ה בפ'ת זה והובאכזה
 נגיעח שום בלא שנעשה פשרהשאני
 וכרי ויושר בצרק לשפומ כייורק

 לטען וכדומה שבועה פמכשוללמנוע
 כ' וכבר לבצוע ומצוה והצדקהאמת
 דין- לעשות לריין כח שניהןהרא"ש
 טעוונ חשש שיש מצר ורק פשרהכעין

 יש הרעת בשיקול או בהריןושניאה
 וצרק- בטעות מחילה כעין רהויחשש

 להפשרה כח יש ומשוה בקניןלהאלים
 בב"ן וכמ*ש וירין כשנגמר ריןכעי:
 פטיר ומכר מבח לו תן רצארם"ח
 וע'1ש כו' למילתיה רפסקיה כיוןמ'מ

 משפט בשער פסק טעמא ומהאיבתום',
 בכר3 בקנין דנשנתפשר שם בפ'תהובא
 הנתבע הביא ואה'כ טהשביעהליפמר
 לא- הפשרה דבשעת ביון המסייעער
 ממיו לו- נהחייב כבר הער לוהיה

ע*י



יידבר6י
 ע*ש למטון קפ א' ער לואין רגשרהע'י

 הפשרה הפשדה עשה לא והשבלתי יימי רמי רכיון הרמקא כ"1טש*ה
 מומל הדבד הא דאכתי אמרי ולאקיימת
 יימר, מי מסעם רק הוי דהאנספק
 טשא*כ מבפק, הפשרה לבמלושא'א
 בדבר הנונעים בוררים ע"י שנעשה*שר
 דלפעמים רק ספק דהוי מיבעידלא
 כשאחד הפשרה נהבטלה ובכידא,,*ש

 שאמר במה שכנגדו הטעהטהבזדרים
 היה ובאטת דאובו וכה ד"תשע"פ

 וצ"ע,- פרם, באיוה שהמעהו אולהיפיך,
 בענין סק-ה בבר*י ו"ל חה"נועמ*ש
 ס:ט"1 סי"ב המביאר כמעיתפשרה
 סק:*1 ובש"נ סע"י  וטר"וינסכ'ה
 ב'מ בהנ'ץ מס"ש והקשה8קע*ב
 מבואר שם דבהנ'א א*ש ולענ*רום"ו

 - המהילה נתבמל דמוכח אומרנאוכשיש
 מתרצה שהיה דאפשר כמכר1ושאני

 ליישב. יש וכלא'הבו',
 כל"ט הלכ'ש מ"ש בעניןנה(
 הריאה מעל כלוי כשד כשקלפיטקי*נ
 נחודו דמיס מיפי מויע _שםודויאה

 נקב ט-יפיה דטעם רכיון מחםשל
 לכלוא יכיל שאינו משום הויודיאה
 שאינו דה:ינן וניין נקרבו הרוה-את

 קטן נקכ שם יש אם דאף י'לומבצכץ
 לא במים יבעבע ,טהרוה השיעורסוה
 בניטין סם"ש והכיא וכשד, נקכ,2:יה
דמו,

 שע-
 ושתיית שמינא כשרא אכילה

 עד אדומה וי;ה יצת.; היאחמרא
 דמא, ויךו מסיתא דכי מיאדמהפכי
 ראיות הכיא רסל*ה תורהובדעח
 מקתי*ב מל"ט תשוכה ובדדכי15הן
 שלכ*ס דכסדכא יו*ט העיננבשם
 אם ושאף הבשר שנהדוקןבסקום
 סחמת יוצא הדוח אין במחםטקבים
 ב0ה לן איכפת לא זבוו הקרומיםרבוק
 ודעכ"פ סהימה שיש כיון נקב41ש
 סספק רק ד1י סרכא דטריפותניין

 יש ע8'ז ילכאר להקל, ישבודאי
 דמיכא יצחק העולוה מ*ש כונהלפר,ש
 מבצכץ אם ממע טדפה האמוםטהוך

,הלכה
 איכ מבצבץ אינו ואס בריאה נקניש
 אסוםדצא

 ומריפה.
 ובהב"ש אטים מכה

 הבנה לדבריו שאין כ' סקנ*הסי'ז
 קררעין אח"כ ס"מ מבצבץ דאינודאע'ג
 ואי נו' רוקא עלה ומוהב"הקרום
 יל"פ ועפמ*ש הוא, אמום לאומהנדנר
 ;וברת שאינה נסורה במרכאדמיירי
 הריאה נקנה ושכוראי וקליפהבמיעוי

 לן איכפת רלא ל,מר מקום שהי'רק.
 מהטת יוצא ו:רורו שאין יפיבוה

 כל האטימה שאם קאמד ע'ואטימה
 א, - ודממילא מבצבץ שאינו עדכך

 מוה מתברר המ:(-יף נקבבריאה
 איט גמור אטים רכשאינו אטוםשהיא
 הרוה,- ויציאת הבצב.ץ המירטעכב
 י*4 תשי' א?רים כביה מ"שוהנה
 שבחל5 מים להלות שרצו הפר"חדמ"ש
 חזזרת היא כו' ששיאבה שלפיהגיף

 אסרו לא בעיטא ויעה דרךומקיאה
 פולמע כך רכבילש מימ לעניןאלא

 דסןח בברכות דהא לט:"ו-מ'קשה
 4%1 טשקין מיני כל שואבתדריאה
 הריאח הושט דרך נכנסין שהןדאע-פ
 הטימע לדזפני מבעד ושיאבהןמוצצהן
 דל14 מפידש סשקין מיני כףומרקאמר

 משקת מין הוי דם נם והא מ'םדוקא
 וש ה'. סשנה דמכשידין פ*וכמפידש

 דצקא שנת וע' כהיב תד*ה די"טנדה
 י4 נקכ' י היא מ:קה כמוציאדניקב
 יוחל רהכ משקה כבונם ושנקכביוהר
 שהייאא מה דשאני נימא איונם

 ה:קבי% .דאיתן צ.ל אבתיכוצצהן
 רהיפהה מעכבין אינן כייהרהדקים
 ההט הנקבים ספיניה שהיא מצרואילי

 שאילג צורך וכעת ונכיציםמצממצמים
 מלה ואולי. ' ומהרחבין, מהפתחיןוויעה
 קלופמ, אחל דם ויעה להמצא מצויזה

 דבר: דכשאין משום וסרכא, בלויבשר
 לקוץ יוצא דם זיעת היציאה,מכככ

 מתימת וע*י המשקין, יתר ע*יימשתמף
 לצאת יכול הוה לא וכדומה ביויכשר
 ..לאהל ועתה בריאה מקובץונשאר

 ואולי..%צר ויוצא, מהפרץ הב*בקליפת.
זה



י"רב-
 רק לההיי שנוהנין מקומית יששה

 שמתקכץ רמה ומ~ום פעמים ב'בזיעת
 קייפת אחי תיכף שיצ" רנילפהיים
 לצאת מקים שמיצא תיכף יכדומההב*ן
 רהכי הזיפה נקבי ררוקא י*לועפיז

 הוי לא הבהמה חיי לצורךוכיתייהו
 לימר מקים הי' אי אפי' ריעותאוום
 מבצבץ, היה הזיעה סתימתדלולי
 הוי דלא מה כ'ש נקכ נשישמשא"כ
 בר-קת ע"י מהברר וש!הרביתיה
 הרע"ת כם"ש לומר יורך ואיןבצבוץ,
 כל שהנקב דאע"פ הימב"םרם"ש
 ונם .יצא כשהרוח עכ'פ היינווטהר
 מ"ש כעין שיעיר לו שיש כ*שמצינו
 מצד דלאי י"ל דלענ"ד דק"נ,בנ"ב

 רהכי משים ורק בייהר דקיןשהנקבים
 לחיי בהוצין ה,יעה ונקבירביתייהו
הבהמה.
 בשם סקיפ*ט סליו דר"תוע'
 ביב.קה אף הפ"ם במקומ להקל"טגה"ן
 מיעים'ש ע" עוברת כשחסרכאטלכזם
 אסום חשש טחמת תרלר'ע וצי ,)ולא
 יעפמ*ש תכופ'ם 'הריעוהות ראיןניקן

 יש יצחק העולת דברי נביאורימעלה
 של דיעיתא רלענין מה נםעויוה
 וע' עריפוה, בזה יש ארדבהחסהנא
 כשהקוימים אונה דבשפולי סקנ"דוע:ה
 נכנס הרוח ואין נחיזק !ל*זיבוקים
 דהני אטום חשש ב!ה דאיןלשם'

 הלב לשומן כשנפרך וע'ע%בותייהו,
 וסמוך דדיינום כקיום קל במיעיךועכו'
 מיבת להלות יש אם .לאשפולטמש

 שכחיים שמצד פילה חרוחפה',שאין
 היה שלא ודהנם הלב לשומן סרוך8יק
 המרנא אכתי בריאה ריעיהאש1ם'
 אוחזין היו אילו וכעין זה לנריםמוכל
 הבהמה ושעי"זשבחיי מקום באותובןר.
 הקרימים נדבקו רוח שם 1בנם1א
. וצ"פ.צ-זז

 שנים  מעשרים יותר זה נו(
 נאפריקא קאלאניא מקייפשנשחלתי
 לשם המובא הבשר  ע'ךיירדימית

 הרבנים הנשר נהותם -מאוסטהאליא

 יד'י ;-ר-כה
 סקררץ ובריקה שחימה אחרותיכף
 ייתר עצים בקור תחבילה מ*יהבשר

 פתקיים ועי-ז קפואים מ'םמקרירת
 יחם- ולא שניםהרבה

 והבשר סמשקלו
 ושאפ סליחה בל" ימים הרבהשיהה
 אהל הכשר לאכול היתר יהאלא

 ויכשלו כשי, בשר יובא לא אזסייהה
 הש'אל והכיא אסורות במאכלותעי'ו
 סק*ר יבפ'ת סק-ח סם'מ בבאה"טמ"ש
 קיל ודבנ'ד נ*י כקרח שההלעכין
 יובל לא כקיח דכשבקרש משוםמפי
 הבאהי אז ובתשיבתי להתיבש,הדם
 סקע"ח מי"! אה*פ הב*שסם"ש

 וננלד יכשנקרש סק"ד בנימןובמשאת
 ירד הפ*ה וסמ*ש מים טצינתעדיף
 סהא הרשב"ש 0מ"ש סק"זמפ"א
 ודמכ*ש נ"י אחר המכה פידהינלר
 11' אוירא ביה רשליט שנשחטבבשר

 היא לח נ*י דהוך ס*ט ח סקציו"ר
 שמבויץ דמכה סקב'נ ובסד"מנו'

 במם'ע 0רל*ב ובר1"מ טפימנליר
 שאינו פעמים נ*י אחר ראפי'סקכ"נ
 סם*ט ס"ז וע' ס*ח סרכ"ד וע'מנליד
 )ע' פ'ז נ' שמעתא וכש"שסקכ"ד
 דמליא למעמא צודך דאיזה סקי"טר'ם

 מבושל הוא שבבר דהיפוקכרותח
 הםפק שנולר רקאמר יל'פולכאו'
 רם רהף קורם  מה"ת אימורכשהיה

 משפת הסשק  בשנולרשבישלו4ןוא'ב
 ולכצ'ל ררבנן ספ.קא הוי הדםפרישת
 נתיבעו אוירא-בודאי ביה רשליטרכיון
 ושהן, מייבש אעו  חוק רקור וכיוןהדם
 קודפ  לאיהנו בשחוח4 מותררהא

 נפ ממילא רנ*ה, נרה 11' נ"יששהה
 רבץ- משום מתייבש רמו אין נ"יבסיף

  שולש אויר אין וננלד קרוששהבשר
  פועל בקרח שהה  כשלא  ורוקאבי,

 1ע' והשתמת תפיחה הדקבההאויר
 ועמ*ש והדם לייבש וכמו'נ רמ*וחולין
  סקמ'ה, ובבאה*ם מקב"זהש*נ

 אחר להתיר טקום יש והושמצר
 עו3 . בקוירח שמרתיחין רוהררןנמים הבשי שיתנו דיינו וחליטהמליחה

האש



 ' ."ד

דבי
 הא*ה בשם מם"מ בב"י וכמ-שהאש
 נבי האנורה בשם סקי"ח פ"תיפ'
 דנשהיו בברכ'י ום*ש מכריא"מי
 שהוא כנון רוחק ויש רוהחיןהמים
 כירה פ' יווו' וע' להקל ישע'ש
 שהאיר כל ברור חלוט. דאיזהוה"ד
 רהלה פ'ק ירוש' דוע' החהיומהלך
 הוזכר שנבשר דכיון ויל"8 סע"נ,ובב*י
 הליטה דצורך י*ל בחומץ חלימהרק

 בכבד יקילו שלא כדי רקברודה
 מלניז(, הוי בחומץ-ודממילא

 נפל שאם כתנ"ד המ"אועמ"ש
 בש5ת רוהחין למים עיסהחתיכת
 בדיטבד מיהר מיד וסלקיהורהיחהן
 אין ודמ": מהמצת אין רתיחה,דבשעה
 הדבר זה נמצא שלא מצדלהקל

 שיש סכ"ה או"ח הנואב ועמ'שבפירוש,
 מיד סלקוהו כשלא יותר קולאזד
 היינו מיד וסלקוהו המ'א מ"שוא"ב

 ד"ה פרש"י דל*מ פסתים וע'לדבותא,
 דוההין לתוך ליה דבדשדיאדמבשל
 וחלום לה הני כבר דהא לאוקמיליכא

 דהליטה מזה ומבואר ברוהחיןשחלמי
 פחות ואדרבה מב-שול יותר הוילא

 דרך זה הוי להס*ר ודנםבנישול
- שלוקין לא הוד"ה וע'לזא"ז  ום"ש 

 מעיקרא דחלמיה דאע"נ ד*מביבמות
 הנם כו' בהנור אפייה דהדר .ניון
 שאין במ"פ מצה י".ח יוצאיןשאין

 בשמן רבוכה נבי ידוש' .וע'מחמיצין
 שנם ההם שאני סק"ח סתע"חובט*א
 ופן חימוץ, לידי שיבא א"אבלישה

 רק בחליטה בקיאין אנו שאי: .תס"הס'
 מיד ומסלקין שחולמין . ההםדשאני
- ד'ם כם"ש שעורין שאני.ונם  

 רמייתי סהנ*ר השו"ע מלשוןזלנאו'
 טוקשה .דלכאו' מצוה מצת בעניןלה
 שאמרו למה כאן הביא שהטור.דנהי

 למה אנב בדרך הליטה כלהנאונים
 שיוצאין האי רב שיטת כאןשהביא

 השו"ע על מוקשה אכתי מצה, י"ח.בו
 שייכות איזה וא"כ מזה כלל מייריוילא
 רמיידי לבאן חליטה איסור לד*ןיש

,7הי4'-ך

 כרבוה, מצת י2מירה דין מעני:ירק
 רדוקא לפרש מקום הי' נ אולילזאת
 בחליטה ההמירו ה.מי'ן מו(ששמשי:ף בויאי שיהא שצריך מצוהבמצת
 שחוא משהו דבאימור דנו'בועמ"ש
 החליסה. על לסמוך ישדדבנן

 תקפ"ח אית המרדכי יע:"שנז(
 בפסח קטב'יה איסיר מנהנבענין
 לאהלופי אתי דלמא גזירהמטעם
 במים ליתנו דאפי' כו, דייסאלההיד
 ליהנו אתי דלמא לאמור נכוןרותחין
 שנהנו מ,ה ומבואר עזש קריםבמים

 גזירה רק רהוי הגם לכתחילהלהחמיר
 המרדכי מלשון הכרח אין ום"מלנזירה,
 רק בלשונו כ'. דהא תחהיו,טהלך שהאוי ברור הלום דרך אפי'לאסור
 רוהח;ן דגם ומשום דותחיןבמים

 מוכס מבישול פחית דהוימטלמא
 חליטה בכלל דהויא דל'מטפיש"י

 הח"ם ועמ"ש בדור, חלוט שאינורק
 וועסמפאלין דמדינת הדבנים ע'דמקכ'ב
 שיש ' בפסח ק~רוה אכילתשהתירו
 בארצם שראו זכוה עייהםללמוד

 ופה עבה פת אפי,ה ע'ימכשולים
 כראע' שיטור י"ח לצאת וא'אמדובה
 לענע להתיר במיעומו הרע בחרו5*כ

 באפייק שימעפו כדי הללו מיניםישראל
 שנהגו מנהנ דאפי' וכדקיי"למצות
 -ש קלקול. לירי להביא ויכיללסייג
 הח"ס וכ' המנחנןלבטל

 מטעם] שאם-
 להם שהי' אלא עשי יפה עשוזה

 רותחים במים הקמנית לתהלהזהיר
 המעמ והנה ע"ש, הממ"ק וכמ*שמיך
 שאין דהנמ ביותר עהה , שייךהזה
 ואין מרובה הפריצות עבה פתאופין
 )ונמלוצוז ואפי' לישה בריני כללנזהרין
 אובללם שאנו זו .מצה ההגדהלשון
 באכילח תועלת שאיזה מה', שוםעל
 שום עעל בהכשר :אפית שלאסצה
 אבותיט של בצקם הספיקשלא

 ו,כרון חקוי ררך רקשהוא לההמיי
 התורה( חוקי לעשוה כרי ולאאבותיני למעש"

 לההיה דק. בלשונו כ' הח"םוהנה
לעניי



ג!-דיי

 שהסכשולים מזה וב::ה ישראללעניי
 שאפו 1':העשירים ה:3יים א:ל יקהי'

 ב;ה'ז משא*כ בהכשר הי' דקות,סצדת

 .ש ורק לעשירים בזה יהרוןשאין
 להשגיח ומרקדקים לנזהריםיתרון
 ויניעה, עמל ברוב.4/עצמן

 הגאון בשם חמר בשריוכמ"ש
 מצר שהתייי טבריפק זצ"ל"קרי'מ
 גם ישההיר רעבין שנה אז.א%הי'

 לבם העניים יהיו שלא כדילעשירים
 רי"ו בעירובין ממ*ש ושהביאנוקפם
 מה מלבד דכ'א, בעירונ'ן מ'שזהנה
 רכיון י*ל ע"ע שההמיר ר"עדשאני
 בסנהדרין כמ"ש כו' נזירהדבשעת
 אותו על נזרו כשלא נם ממילאדע'ה
 א"פ למסור היובא ליכא דממילאובר
 ;צמו עי ר'ע החמיר זה מצדס"מ

 בד"ת שעשק מה על אז)שנתפס
 הרבימ לתוק כרי דס"א( נברכיתנמ,ש
 סקנ'1 יו"ר פ"ת וע' המצותנקיום
 בכח!בות מ'ש -וכן עפמ'ש וי*לסק?ב
 לא נזירה מקמי דרבנן דתקנתאד"ד

 ב"ק )וע' ר*פ בב"ק מ4ש וכןוקר"
 מהריני ריב"ב הי' חסיד אותו אידק'נ

  די"ד וסיבה רי"ת ע*ז ועןמלכות(
 רצ"א ובעירובין דשביעית, פוחוירוש'
 נס"ה. קריאה לצירךהי'

 שלא כרי ההיתר לפניןולבאו'
 כעין שמצינו נוקפם, העניים לבוהא
 כמ*ש התם שאני די"נ, ננרהזה

 הוכחה שיש הבעל שיחשובקרים'
 התם שאני לפרש"י ונםשהרגישה
 לכשהברוק רם שתמצא במציאותדאפשר
 רק דס"ה בנדה למ*ש דמי לאונן
 ויצטערו העניים יהביישו שעי"זדי*ל

 יהגם יו"מ, משמחת ימנעוווטלפעמים
 רפסחא ומילי אז*ה שאלות ענינידבבל
 מפורסם הדכר אין לעניים, יוהרמקילין
 ובכ"ז כל לעין הנראה דברמשא"כ
 השו'מ ממ"ש השד'ח הביאנבר

 היתר שע'י ב,ה'ז נרע ונם ,הים: מלשון וכדנראה לעניים רקלהתיה
 מצ!ת אפייה עי"1 יהטעמ לאקסניות

1%הלכה  

 כהיהר זה נעשה שכבר בהשנחהשלא
 יהיר של עיר דפ"נ עירובין ע'ונם
 שלא היבר איכא שיור דכוישבו'

 השיהר שע"י רניט ו:"ש כ!'הסהכה
 ע"5 וה"נ ר'ה הורה השהכהלא

 כ*כ תשתכח לא לעניים רקה,תר
 שיצמח סה בפ': לשק:י וישהתקגה,
 יותר שהוא מה הייני לע:ייםהי:יה
 הריה רפ"ר חילי; יע' וס,יןב;ול
 ב*מ וע' ך;.ן דקכנ'זק ומשמ:עשרה
 רנילים היו ;,'א רק קמנית פתרפ*ז

 דאק בה'י ועטיש קטניוה, פהלעשיה
 ולענ"ר קטניוה למיני אורז ביןלחלק
 בשולו שררך מש.ם באורז עריפיהיש
 משא"ב בריתחין האורז ליתןהוא

 קרים בסים ליהנם שהררךקטנ'ות
 דאתי הנזירה ספי בקמניוהושייך
 יגם המרדכי, יכמ'ש קרים במזםליתנו'
 דבא דקי'ר נפ0חים דקאמרמשום
 ונפיק וצאיל וארווא אסילקא מהורהוה

 ש'בדקו ובחנאי דינא, דרבמפומיה
 עירונ השש יהא שלא הפסחקודם
 הבישול הטקורם וקמח דנן מינינרעיני
 והנה ביור, חלומ שיהא המיםירתיהו
 קפנ.וח רק ההרתי דאשתקדנשנה
 לפנ"ם המיוחר הבישול בביתורק
 יוהף ר' מהרה"ג מכתב קבלתיוכ?ח
 אמישמש הגאבר"ק נ*י הורוויץשכתי
 מצד כי תופ"א ויקהל ועש*קמיום
 ברוב זו ובשנה בצורה שנתשהוא
 כננר שלשים אף נמצא לאהחמין
 להתיר אפשריה יהא לא המחומציןהחכין
 אמ ה-ק להאיסזר יצייוד ולא השוק מןקמת
 קמח יקוצ לא אז וקמניוה אורזיהירו
 שלשו; שלפני כותב הנ*ל והרב השוקמן

 ע4ם הי' ביפקאמערינאסלאוו כשהיהשנים
 שלימ*א עוו חיים ר' הה"ג הרבנם

 דסכם ע"פ דוננים ובקיבוץטווילנא
 הנם וקמניוה. אזר, להתיר יצאהרוב
 דורש ולזאת נרול דחק שעת אז היהשלא
 שלרעהי הנם והנה לדעע"ר, שאסכיםממני
  בנאו לעשירים ולא לעניים רק לההיריש
 לדהיר ההכרח במיעופו הרע לבהורכדי

ש



13רבא8

 א2:ר גי וה.:::ה המקו2 מצכ לפיאם
 בהמכם שיהא ובאופן אחר באופןלהקן
 מילתא לפרסומ' כדי הסביבה4בנ,

 השעה, צירך מצר רק הואשההיהר
 ושקירם קידה"פ הימב שיבררוונאופן
 וכם"ש, הם'ם ירתיחו בקדירההנהינה
 תרפ"א בשנת אר"ר בירח זהובתבתי

 לובלין,9ה
 במכהבו מעכ'ה מקש בעניןנה(

 ':;ה מה ע"ד תרעיט תמו7 מ-וטיום
 עמידי ע'י עירובין היקן שניםכחמש
 עיפ מראם ועל:קטרישע ומעל;פאןפ"נ

 מקימית באיוה לעשות האחרוניםהסכמת
 עשרה גבוהים לקורה מוהאמיסלחיים
 הרפיס וכבר הצד מן צה"פ חשוספני
 ה'נ והרב בזה מייחד קונמרםכוציר
 שהעירוב שלו בביהכ*נ דכריז,שבננרו
 ושעושה רשוהו מבטל ושאיעשסיל
 יהביא חצרוה, העירובי ננדסחאה
 דכטנשכר כ:"מ ה"נ ה:בו"י מ*ש.מעכ"ת
 העיר שר של ולקימו משכירוינקנה
 הענין נוף הנה רשות, ביטילא"צ
 האחרונים. נרילי במחלוקתהוא

 נלע"ד רשוה הביכולובענין
 ד"ה ובפרש"י דע'א בעירי:זןולפם*ש
 השהא דבטיל דכיון יפוה אצלכיך

 ניחא בשריותא דמעיקרא רעת"בלי
 האופר הנדול דהרנ כיון ממילא5יה,

 ממכשול להציל ליה ניחאבשריותא
 מה סצד ורק בשבת הוצאהאיסור

 אינו האוסרין כרעת ברעתוו:מחלימ
 אי יא"כ בדבר, וטוהה רשוהו:במל
 פשימא כשר שהעירוב נליא שמיאקמי

 זכוה ?הוא רשות בביטול ליהיניחא
 ושאני ה2כד, שום בלא וחובהדמצוה

הלכח
 מותר יהא רשית ביטול שכ"י ש.ודעמי

 וע' עליהם לאסור רוצה והואלהוציא
 ונם ומש"פ שפ*ו וס"ס שס'ז,0"ס
 סדום מרת על אוהו דכופיןהיכא
 בכך ריצה שאינו רעתו מנלה הואעכ"פ

 יהא ושאם בצלו, המסהופפים ושלהרב שי ונימוקו מעסו שידוע בנשדמשא'כ
 יזררזו דעהם לפי נם כשרעירוב
 להא שייכית בוה )זאין רשיתםלבמל
 קם. אי דנם דפוא נב"בדקאמר
 א"ר השיב קרקע דקנה נליאשמיא
 טופל הרבד רלריד? טשוםלבילה
בספק(,

 מיש בענ"ן סל'ד למעלהועם-ש
 ביפו3 יבענין דע*ז בנדרים  הר4:'שבפי'
 רכשמברך הר"ן מ*ש ביארתי ~מככרהמ'ן
 שהוא אלא ליה מהררינן לא המץלבער
 וכם'וק ת"ח שאינו טברכוהיונ'כר

 ראף אררבה הא דלכאו' רל"ח,בברכות
 נעין יל"פ ולעניר ביור בלשוןלברך
מ"ש

. 

 אי0ורא עירן מטי רכי הסזו בב'ק
 אינו איסור זמן דאהר וכ'וןמיאש,
 דהכונה עכצ"ל יאוש ול"טבדשוהו
 לזמן וסמוך הקורמת ברנעושמתיאש
 שמוצ-א שקודם ברנע וה"נהאיסור
 בלנר טבטל כבר והבימול הברכהמפיו

 חמץ ביעור על בלשון אומרומש"ה
 ולשענר ההוה נם ושנולל להבארמשמע
 ענץ מיב טבי: ואינו ת"חוכשאינו
 רק הף הבימ.ל ההחלת אצלוהביטול
 ומצר וגו'ל וחמיעא המירא כלכעא.כל-

 דק דהוי לבער בלשון אומר הואזה
 שמגלין מה מהני ננ'ר ועכ'פלהבא,
 מחא כשר עירוב יהא שאםרעתם
 ישותם, טל יבלהו

 ---***4ושששאטא*
4 4  -- 

 ההשנחח שליח הוא והונו בדכושו כי ויבין ירע לבנו וטוב רוחו בעדינתאשר טפ" נוי אייבענבוים שמואל מר הידוע הנדיב בהוצאת נדפכ הזההקונמרס
 שט מקרש ובזה ברית בני לשאינם הן ברית לבני הן לבריוה להמיבהעליונה
 נישראלש במוהו 1'רבו יתן מי ההורה, בררך טתנהג זה עם ויחד העמים ביזיו2ראל
_ טוב, בכל לו אשר וכל הוא הברכות מארוןיהברך

 4,א44*ף-4ש _-קשןנש4ע~גג4-4:א _*_4*4



מלראים
 בעזהן"ם. כתכתי אשר למעשה הלנה גחוצימ יני?ם הלבה יברלמפי

 ההוט*ק זצ"ל הירץ נפהלי ר' הה=ג הרב באאמו"ר קלאצקיזאליהו
 יספך פנה אבן רספר שפר אמרי יםפי הראשה אבן ספר בעהסיחלרבלין
 הלכה. דבך יספר אליהריבי

.. . . . .... ...... . . . .. . ......-. .. . 

 קצ"ב א"ש תרנ*ו=וס' - תרנ"ב גדולים עמודים קס*ר אמ"ש וספר תימ"ה שנתעד הדמ'י משנת הרמסתו ונמשך גרולים עמודךם קנ"ב מח1ךק הראשה אבןהספ:י
- תרס*העפודיס  רגר וס' ע"ה - תרע"ב גרולים עמוד?ס ר"ו דב"א וש ס"1. 
 תרפ*א. עמודים 5'הלכה

 בש"ט וחדושים השו"ת יתר להדפיט ויעזרני יתנני כי אצ5ה ה'ולישועת

 ,זה תרע*ז. בשנת שסדרתי לדוגמא קונטרס תרפ*א בשנת הרפסתי ועודופוסקיי
 בננר מתו לא ב( אתהכל לעקלר בוקש -לבן פרעה של נוטית ד' א( הקונטרס.טפתח
 -.כל התורה מהערת שהוא העבורה יין-מעלות שתייי שנכנסו על אלא אהרןשל

 שב בהם נאמר לא הראשונות ברבדות מה מפני ג( כו/ נאה זו שמועההאומר
 במ"פ-מצה שנילושה בחחמו*ע-מצה שבעה=-תפילין כל מצה אכילת מצותר(

 טמו  לטבצה-פ"ש  הראוי' בלילותכבימים-סוכה נוזןגת שכן לסיכהבערה84-מה
 בשפוש יוס אותו ואירע 5ליני ביומ לחבירל לפרוע הנשבע ה, בבית. עמוומצה

 יספיקא. נפשין מהית בביהיש-לא-9*עון

לובליוין
 שניידערמעססער נ*י מענדיל מנחמבד2ס

לפ*ק* ג * ם רתשנת

- -  311414ט[
 ( .ן ט1תס1חניקט2פ (1(14פשצ2ע21סז 1נ(צמ62ז 1ע5(ש% 1מ11".מששש2760

 ונ02נט ת1ענץ 0א(11"טטמ,1 טשמיגס נ"(102ת02ט .2,אנא2(ג[א

 .%חזו1 ונ . חז55("מעש*נאח52 ,ח1נטט[ 1522ת



הקדמה
 כסויך סכדוגנוה י, ייפי ימייס כי סכח31 כ1יה 3י6וסי 0כ"6 6"פ3ספלי

 6רח 5עדיו לטמור  ססולך על לר.  3תםטול סריס ורכפי  ססום'  כעווקי ספיברח3לרך
 תסוסש כענוקי לסחה .יפול לממ6י וסן לינוין סן ה5דה מסררך יטס ו6ס"סריס
  סעמ6 לטסר  ס,סיר וכטס  פסוגוט שססי לר  3הטס  יייפי' יקליט ך' דלכי)עד"ז
 יגספרו "הרי'.  ו"ה  פרס"י יג"ג ח51ין וע' כמוחי. 1ל6:ול הטסזל לטמ" 6סורנך

 ליס וע' לסחנויל ומ ידיעק חסיון 3מק,ס )ודוק, סיל. דכ"ס וכמפרי סט"ז6ס"ל
 קקויס כסהחכס הייגו כו' )וטסר הו6 כםלמח יס"נ ככרכוה ו?ו"נ ד",. יכתו3וה)י5ס
 כל נוהך")ו הםו3ת 3קערי וע' פסחר"5  בגימיס 6פי' סטיו6 וחכס גזין 0ל6ייסר
 יש1כ 5ריך ה6מת לכוון )כרי י"ט( ניוע6 ממ"ס סג"כ הרג"ת סנח טגןפס)לוך
 יכ"נ. דפסחיס נ!כהי6 6ס"ר לספרי רכר 3פתח כנו"ס :רלון יטסו )ומל6ודעה
 טי."1 ישסו ל6 טגיכוק היחר טגיגי כנון וסיהירח נכה6 נגרר סנולוס סינ6ונס

 סייכו ו6ולי  כ"ל. חסם גיכ6 קירוסין הפקעח הק-ה מכז רההס י"ל וק5חך15)1.
 6ף פגוי 51סיוח ט5נףיה, וכעי' הפן כזס סנ;עורכ גו' כוגה גהיל1 סרגויון)כלל
 סיוס כל ימססו גוכרייסו ירכ סר6נוגיס  תסירין  רון? סייגו כו'"6חר וכי יל"כ 3כרכיה דק6נור 1ה6 כוי( סעומק כי עס"כ מד"י )עז 5יגול 5יגי"סלוס

 כפלי  ר"ן  3פליררין  נעו"ם סע"6 5"פ כ:פרי ה63תי כ3ר וסכס הפלס. זום3לג כע13רי
 6סלו 1ל6 עורכ6 לן סרו ל6 נועולס רכגן לן 6סכי )ו6י ד6מרי 6סי6 3גינוין?3י.
 ככלל ככללו כ:"ז 6סולוה נ!נ!6כלוח וגזסרו 3תורס מהה:!יגו רסנס סרי  יוכס"15

 סההיטופ נ!סלימוך י5ל!ה כקל6 סתורס לינווד  %לנז  לעי)י?נז  בסיב קלת כנוה5פקולט
 סו6 סנוחוכטח יעהס ולפיסלכס;לנועקס.

  ס6-י
 יגי עריפק6 נוייח' כך:וי רכ6

 נחסנו ול6 טורל6". )כו 7קסדיג6 חחזו 6"ל לסיהרח טע);ה 3י' ח:י סוו גי3גינוין
 ורק לנוט:ס. קלכ: כעכיכי להיס יפס סייח לס  ם,ין נחנכו נ!ס כצד65פיקירם'ס

 כ:5ןי 5ורך  ט6ין :16מריס  יכילס )ע5נ:ס. כ!קרס 6'ני סתורה . סלי:נוך "מרס3עך
 סתענויקיס 6ת 51:וקיך ל:צליך יכיכו וי6 ס הקי5ור כספןי ע5נ:ן ויספיקוחדוסי6
 ולעונ!ח להיחר. טעל!יס ימ65ו. 1לפ1)ויס נ!סהריס וינלו יסעגחו-5פיגוה וזנון עתכנש. סתוהס גוולי כי ויתכוככי עיכ,הס כגד וסי?!ו (6ה כל ומלכך נ!להמהס. 1ל1חנוים3הורס

 ילכו 6פר סק5וריס נ!:פרי ודכיס ריס ס?ו ייעו ל6 56ר 6ת  ל!6יסור6  ל6פרלסיזס
 לקכררו ל6 5סר  נךפיזיס פלילי  יסחרסו  סמיר  וגס יכמלו. כמס ירע! ול6כ6פילה

 וכוי סקויקיס. כה.:!יס כ?,5'616 היו ל6 כה)ס טסעכיניס נ!לד ו6הרוכיסנר6סוגיס
 יתכרל סנוזס ו5תרן ולפרק ס:"ס נ!ק5יעי ככל עיון גחון סמפיקוה ולכררלפהר

 כנויס הורס כוטל 6דס סכל י-סקל לרוח לטטות טס-כ ח כ היוכ וכילקוטססלכה.
 6ותו מחגן כהלקו וזוכה יי"ט נוגילס לע' טמו  -טל לסרהפ  ר"ס  פרש"י יי"ט ע"1ועי

 כמוטה סוכ6 וכירום' ר6.רייה6 -תכנכין נח!ן 1,ת 5מטרס והגה יעה. ל6דסהחונן
 סחזיק ולח חורס 15נ!די להחזיק כייו סיפיק וסי'  רכפכ%ר.-ו%סס ל"ם הר"היל"ו
 ס:וכיס סקורנ!יס כרויות גס וסכס התורס וכרי 5ה יק!ס ל6 6סר 6רול ככללס"1
 סנרע"6 כהכח6לס

 (5"ל.
 פן כסכתי וסגס יז'5 כחוליותיו סגי:ם קיסו ג:!כתכ

 לעז!כ נזנו!הי כל סיתס  6טפ"כ  טיכיס דכרים סרכס כס הקגת' נס כוי סעיר כעיגי ס!טכ כי-6ס
 סהשצ5ת ט"' 6סיל כזו קל6 וסו5,ס ' כ סרכגות כגין הת תמות י!ר 6כי ומו65 גויסרכנית
 ככ5 ודתי ה5כי וו!יעוט גערי נון5. יידע ס' כו 5רכ נ!סי!ת יותר 6חפ!ן ככ5ס 6מר וכךונוסללל!ךזת
 6סיר נונוסגר ל:ו5י6 :סי6 3חטס !גהלס הלק יה5ק סו6 נם 6,לי כו. סר3גות נ!פכי כחיי ק5הייוס
 כ6ין כעז*ס !הזי :. .לסרנסתי פירות :ימ6 ק5וכ סך :יפרימו גגידיס. לל ע5 לוכר 5יי6ת6מ*ןס1ס
 ו6סרי כרו5 ו6ו:י גה!םס 6:יממ5הי לסס 6"ננע ע5~י6 רכס ע'וי כגי 5צקת נס 6ס 1416.מה:כתי נוידספק
 ט:*ל. כו. חי:ר6! גפכ קיימ כ6לו עליו 6כ' וו!עלס ספ,על 6ל )נ::כתי לס,!י" יח,יקגי ולי6 ז6ה יעסס5ג1:

 סוכ סנמכל וכיון כוי ך!תס ח"ה 5י!ס ךן"כ כס:סךרין . ו!"ם םגתה"ס 3זס"ז )דכך מס!סגס
 נזוסךית 5סקיס נה!ן 615ת וכדונוס ך-ת עיס כחםפטו הייכ כ:י5ה מכ!יס וס:כירס הקגס. )!6ין

 כוסת"ק ח!יכן ההר נס דסיי:ו כרכ!ת כסוף ת,כו5ר תורס הג6 ז!גיון ני ם -,כו! כ6רס.ק. וכימוךסתורס
 וכתכתי 1/ 5נ!ר ככר6;וגס לס16-ן :כות ,6ת ק;,ג גי נ!"ם ;יקקייס טוכס לר6ותכיח' סנ!5ססוסגני

 לוגליו.; ההומזק.. ללאצקיז אליהו. חסרו.]סג%.חרפןג.וכר!],%ס.,כירח.



 הלכה רבר כפרטפר~הות..
 במלה:ה נפצע שאהד שראה עדא(
 ובנר מה שהנפצע מא-י שמע ואח,בחנגמנו
 אוסרנא צירוף ;נין שנים. הרבה זכרואבד

 ג2ורה. שאלה ע-י שלא א.י והש:יהומוכח
 שנים במה מבעיה פרישה אשה3(
 שהיא כרק יא נישאה והיננזונהגרשה
 בריחת 2הני אי האהרון מב:יהכעוברה
 אה-ב לפרוש ודא'צ , יום צ. אהר עדהבעל
 דו.ח צורך באיסיר-עגין שעמדוביטים
 . קירושיןגסירור

 בפב-ע והיבר שנטצא נכבע ג( ..
 ;נין זברו, אבד וכבי בגופו וסימןדסלבישיו

 כמפורש הוי דיחיד-אי ונפילה שאלה1זשש
 טהני ואם הע.טר מ)צא שם:בשמר
 .71רשאה
 מבוסיס צליבה שבש;ה צלובים.ד(

 כו'. מסרו:יהא שמא העשהיו-בשקים-בענין
 כה שאתיו שהעיד הבעל אחי ה(.,

 ה;ד שמה קול ' יצא ואח,כ אבילוה1נהנ
 אנשי שדי לא י לחלוץ י::ראוי קמן אחורש
 דנשנהגו דניון החשש ובענין . בכדי:,וזי

 , לקידושין נה-ג הפקיעו לא?ייבם

 רק שהזכיר אורח עובר  עידוהו(
 . כ:זכ,ה ענין , אומדניה וצירוף עירו.-2ם

 לברר כדחפי2ך המפקיר, ח:קהילענין
 חשש מנש כקום באותו כשנסצא ןיברייי
 . לההפאר כדי למיוחם עצכו,2החזיק

 פרטי אדם מיהה שב:ן חילוקז(-
 ב' ;נין הכעליס, ין אחד מיתתללחשש
 חזקה . הפקר בהפצי שביהה קנין.7.בילין,
 הוי לא אונבא , כשנמלקה זביחהאינה.
 לבל הוה;יק שכבר מה דעביד,במאן
 *ו-בד

 נהרג פלוני (טש קיל כשיצאח(
 כשחזקה , והכורוהו מצאוהו ליזאהר

 ספק , דהשהא להזקה סוהרה1:קורמת
 הפקעה , דהיוהא ה,קה כדל.כאפק.נ
 פק;ה לא קדה,נ , לה.ח כקודפ א-אז(:קת
 בין ח.לוק להקרנה, שראוי כ-:בכרי
 כאחת, המיכיהים העני3ים שבאיןהיכא

 והספיקוה מקודם בא ראשוןגשפפק
 .. בב.אצהוודעו

 באימוד. רמסהדי בבירוה כדידעינןט(

 להביל קשה ג-י, נספק להתטיריש
 הנחשת יברוח-ענין שמהור דריצה :.עה2
 בב-ד כהרע שאינו הבכוד מום .לנביסהדי
 . הווסו א?י' החוד'2 ב;דוה מדקדקיןואין

 . אדם ל:ל הנראה דכר כיןהילוק

 יש נ:אי ;נין ;י ה:ים כ:נ.לךי(
 בשההיהיר ;רוק. כיםופא דםהמת חששיווש-
 הפם"מ :עין הוי ;נונוה לרבבוהנונע
 הסיהה יהברך וכשיא . השאלוה צירוףע.י

 וחשש ורדיפה יידה ענ.ן אחר,באופן
 4 קיל ע-פ העיר שמא הש'2 עניןקלקילא

 הרואה אומר אנשים הרבהכשנסבעו
 גזבר כתנ , פ=ים לא איהו דנםבדדמי
 כשעה3"י , השליח בקיניות ע-פערכאוח
 . כפנקטו ויושם כנקיפו נערמעסיד
 חשוב איש , נפלם ש(נחר כשידו;בענין
 . כו. דסייק איתאאי

 הנשבע של בנרונו המים כ:יסהיא(
 ביד-א: כנוסס הויאי

 המלחמה למקים שרץ םשי;כםיכ(
 ה;ומדה ה:קה , ופיפ במלבושיווהוכר

 ענל ארוף כשהנל מפ.ש פםור ,להשהנוה
 ניקור., בלא היסה ג בהמה בכ;יה_מצא
 אנירה טוצא רהיקה, שכיגה ספקענין
 הב;ל-כ: :י שומרנע:ה

 שנאבסה לאמרה כהן א;נהינ(
 אוכרה ועהה יריה קיל רש:מעושברח
 בד;ה אמרה לא מקורב שהנידהשטה

 רילסא רק הוי באניפה ;ונה חשש , ,מיושבה
 רעהן וכו', ודאהסבה מעבירהסההניא

 ענין , כו' בובהן בכלל הוי לא רשעיםשל
 ל: בא כשאומרת קידושיןהפק;ת

 שבדה למוה פופר שההם נםיד(
 זריקת , לכהונה לפסול רהיג הוי אימלבו
 בלבו גכר דלא מעשיו כהיךניכרה כשטהשבהי בכהב.נ, כת'פה עיהגט

 , מ;שה מ:די כו;יאה מהשבה אין ,לגרשה
 . פפק ככעם ברירהע4ין

 ולד וילדה בעלה ;ככת א;2המי(
 צפויניו. נגמרו ואמ הדשיו כיו אםכפק
 בזמן דנה;ברה היא דהלהא ה;קהע3ין

 ן נהעברה . כמי כפק, ודלאני י.מאוהר
 ה' בן ולד , הזמנים ברוב ה;ובוךהלייה

לבן



 הלבוו דבר מפרמפההדה
 כו' זרעו בין הבהנה , לה"יל הולרעיד לא הב;ל מיתת שבשעת היכי , ז'יבן

 ביך'א. ונחים צינים . נפור ביר,רצריף
 סי;ים זמן בעינון . בסרה'י שהיבםשעה.ד
 . רנ'ר זילוהא ;נין * במלה פהיש

 הפסר . קשה מרין הריין מילוקמז(
 מ;וה חשש בשוא4ת. יעבור שלא כריטטון
 ענין . לטלאדדש תורה ניהנה לא יבדין

 ע.ר השיעבוד ופשרהי ושופריםשופמים
 . הוכחה חיוב ענין .דמנהנ

 ברבע לא,י ע:3מבדה סבברתי;(
 אסמומהא. קנין , המקום :ניוה ובלאשויו
 דנמר סהדי אנן . קונה כוגה -לא מ?א

 ב,ר הפקר סום. בהמלרג צעכ'הד~קנה'

 . הקניןטפקיע
 הננות להשיא היורשים חיוכיח(

 כחיר כפי דאומדנא . נכמים מעישוריחער
 . ומאכלהלבשה
 3לבו שגסר הנאי % רכה%,פ למוהאימ(
 במעוה, יקנות לנה3 .כשיש *לקנוה

 . להלוקק ששית סהמחורה עצפוכשסילק
 זייף שיא אהד ;ינף חשש ב;ניןכ(
 ממשקה ;יעה מעיבה. ע'י ביוור . כויקציל

 א.ח ;נין , לשבח מהליא חורפא .וסיאכל
 חוסרא , סרוחה נכייה כמבשלוניש-ר

 יוהא שסרים התירה" נץיכהחילה
בעלמאל
 לאישוה. 'בשא.ר קילושין חלהעכא(
 שבה דעלול ב-ריו, השה 'יש מבפןטרפה
 . בהחצייה לו(ם:ם עואפ,8ר נפל4םעל

 , בחפה יע;יד ד*א הכשנו עליושצת

 מרלה. קריאה לצורך כהיבהכב(

 לצורך שהוא כמההברי
 ונסחה.

 וסשהה
 . -"ניהיפשלוח

 נוכיה לו"הה. 0טוה קריבוחכנ(
 שביגה. כדי עהוא פעמיתכבייה
 י להגא טהרה חזקה~אין

 ע.י טמא, פקובו 6,יר עניןכר(
 פלוגהא טהרה. חזקה אהרע ערבמהמאת
 .,בהלם'ם

 והבעל לנישואין פמוך ילרהבה(
 ל,א 'למיהה טגףהה ענת שהטעתו.טוען

 כדק"י רובא, בלא רלני ר,כאפמר,רולא

 הקירוש-ך אין מטזרה שהיא גליאש:יא
 ט2י שייך ס;וב'ח איסור .מהבמלין
 . לנשואיןכשסכוין
 . הינוקת ללמר רוהר אה פנויכי(

 כשאין יחור . כשוק נו'נ נשיםב:ה.ז
 הבירר לביה כנ,סה . בסנעול נעויהפהה
 לחנף חייבה האם א.ן , ברשוהשלא
 , בנהא;

 לז4 שנאנסה, ופוענה כשהולירהכז(
 מק,סנ , פעי דספעי לארפאה רצוישכיח
 בקולוה, עצמו יהבנים רוצה שאין-מצר
 , בע.כ נהינהענין

 4 בהיק שעל אזלנות קציצהכה'

 זהירונ . פירות העושין אילנותקציצת
 שין י מדיגא שמוהר במה גםסצעב'ח
 . בוכי: בשדה אדם רנללהרניל

 ומן' הרבה עבר. שכךר ש"רוףכם(
 נסעה שהמשורכה מצד שהונבלהנשואין
 ו.:סלש לא אח.כ -- בהנשואין ,לכרחקים
 מהצדרי20 אהר כשעבר , הקורס הזמןהפןון
 שנועו: התרת צורף בקרע, שבועהועל

 הסהכלהע , האוגס גליא שמיא קמידרילמא
 רם על ל.ה . ענין מהעסק. דרףכ;ריוה
 הקנת ח' ב;ין רק רהוי קנ,חרעיף,
 .הקהל

 שר~א .שצתברר קא:רערזירם הלבל(
  ענין , האבות שקבלו נרר ההנה ,מהור
 המוהר. אה לאמור ;נין י מצוה 'לרמ-סיינ
 וסעשה, השם שינוי ;-י- ה;-?והפנים

 שנש,מש בחרר ביהם-ר קביעתלא4
  להפקיע מהני קל שיטילאכבם"וה,

 הקורמת. פטומאה להפקיע משא.כמקב-ם
 השכר בהבלעה',, שכ"פ לקבלש מוושיא. בשטע מלאבה לעשות כשאבוםיב(

 ברבוע סימן רואה ואין צדריה הנאההוי
 בכלל דיי ולהציק להרע הא.יכונת
 , עצמןהנאת

 3הכ'ג חלונוה כנגך בנין ה-חקתלג4
 לתשמישת ראוי הככים, שיערו כךענין
 'שב%4עש ~, מיעני לא "יבוי "ה"ש.ענין

 . לובלין בשבה-נרוליפו;ל'ם
 5'צערו4 כרי ושתק היופ עברלר(

 '%רבנ4 תק'נת% פהטת, אנופ להפר.4די
שבות



9 . הלכה רבר מפרמפההוה
 לבילה צ'ר , יומא דאפוקי ביה.ש-"שבות
 בשפתיו. המץ בימיל מפק,נ(חסה

 1 ופורים הנוכה לפני העניהלה(

 . השלמה א.צ 3עד לקרועזעענית
 ע,י ביבוי , בבהב'נ עלעקמרי אורלו(

 , המצות ק-ום בעי; שבנר פהולה ,א'י

 הרחקה היוב , השלהבה הנגהאימור
 , ליקה ו)ממכנה

 כבוים י?רים בהכריכין בקכירהל;(
 נתת- לא ;3ין , דציבורא ודוהקאהעני-מ
 מג.לה . ביוקר כשהקנבום למה,וממנו
 בנין אחר, מ'ן הערובוה כ:איןיפשהן
 , טקב'ט אין נייר ,טצבה

 עמ ל;לוה רוצ-ה שאינה אשהלח(
 שעריפ הפקעת ב;סק , לא'יבעלה
 , כפיו ט-ניע נהנה אינו שטרוהו0ופחר
 יי כרב-ש עכו,ם, והמעה חה'שאיסור
 סקום , ויוחמין סמון כו',שבח סהאבהאי
 מ:עשיו, ילמד שמא : חש , צדוקיןשרובו
 ?לק-ל, צמיהה ( הש טצד מצוהבימול

 , שבא" ב'ד עדיפה , הטרנליםטענות

 הלינהה ל.ם שנשביה לב*דכשנידע
 , אחר.למקום
)

 דמיהן, נ:בדי יוהר שבוים פריון למ(
 הצל,ע , נרי; שלא טעשה עלטחאה
 * מ 4.הר נס'רה 3שיוצמחזר1:ו

 , בעל:א עפוש כדהוי בטהובר .היסוץ הבקועי בנקום כהוצסת הטהמ(

 חכה , באביהן צמ?ו ן, מכשיר לאוזלושין
 , ימבהקתטבשלת

 ובנדיה בכוקדשין הדעה היסחסא(
 , נתבר.-ה שלא היהר חזקת ,טצצוה

 יפסח, בליטור נעשה שלא צוקרטב(
 _וי' הע חוקה כעשה, נחהדשק שלאו"קה

 אומווהי-הו, מרעו לאלהוהנוה,
 לרה.ן חשור הרהי-ם נשבעיס0
 טבעו הי נשמים ע'י ר,יבוץ , שיפוצשים

 . עולם,"י
 נשים נר דנש-ם שאין בכקוםמד(
 מד אץ בהרע: :ה הוי איגאממה
 ענין , אונ:דנא ;'פ ניזקין לדיבינוקקין

 אמת על ממונה אפי' גר' . ,זירש.פד'ק
 , כילהא ל3לויא .טהני עפה,ר כי',]המים

 ושלא טצאהי לא אלה בכל ואשהמ,ש
 עבירה הרהור חשש לנשים, ד.הימסרו

 טכשירי רק ל.ה לשטועכשמתקבצין
 כשף , למייגים יוהר צייכים ה'ח ,מצוה

 הההננולה ההה ששהו ביצ-מ ,כםוכנת
 , שיק.ץ משום אסורוםנ'י

 , ומפסידו השמן פונם בשרמה(
 יערב דרך משב.ה, ממשי ולאמ;מו
 בה נוהגין שבוי' כו', שמהפךבדבש
 .פריצוה

 שהיא נליא שמיא דקמי כ,המ,(
 שנהברר לאחר ש;בד ב-נ כהןפמולה.
 יהיש: ועדוה, ב.כורים לע:ין , בב..-פם-לו
 בהך אזלינן אי י.~ועה, חנוב אידבירו
 ה.ו- ס'ת דכהיבת ט.; קריאה,החלה

 לענין בעדדב כיד ודו פו;ל ,בהליטוד
 עביד פצי כדאיהו שייחות דכמונא,דררא
 , בהיתד כ4ה כשטכר , דדהקע.י

 מם' . ביותר פרות מי הערובות0ז(

 גהלל2 עם, ן לש ענין נמור, חמץ הויאי
 טלח , טחמיץ המלח טועם שהשמןהודה

 , בישיל עיי ':טהקנין
 הוספה בזטן בהמהו שבי,.הטח(

 פובר, גרשות )אפיי על ררטי זב-נה ,שבת
 ביריו, יביאנה לא להחוס חוץעומדה
 , בהצר ל'1 כמשוי דטחז-טרדעת

 בטלחטה א' שנה-נ בששמעמס(
 אבד ואח-ב נהרנ שכבר השיבוהפ;יר
 יעסוד!ומטתין שמוכרה צכא אישזכרו,

 פווור.מם ע" סאליו דיפוי חששיראוה,
 א4א מרפה , .לניהוח כשמוכרחמשא.ב

 נדסירהה , מעצסה להכשרהשהחזיר
ן

 * בשקףו . יהפס שלא

 נטה הייהי כבודה כשאנג-נ(
 הקלה תשש במקום , לביד הדזשא:רהי
 צהד לשלוה 8"צ ב-ד בדבריו,מדקדק
 לשץ כשהשביעהו בשטו, שהנידוהעד
 בלוס, שי'א העד כפירה , כהובהדמי
 . היוס נריזקמעוה

 "ש נדולה - גהסה ס-ניבתנא(
 יקו בנסיוני ג'] ז0ורה - חהיכת חשויותר
 , לנטרי הטוכדשל.

 ו%%מי' :סאי - , בהה'מ - הפ-ליןנב(
דהאי



 הלנה דבר' מפרמפהחרת4
 השוסרתו הסצוה עד-פח , נו עשהדהאי
 מחופהו 3כ:ה ואהד כ'א , וצרומגטיו:

 ביוה.כ האנום , כו' דהוהמא דיוקנא ,כו
 הנחת להתורות, ושלא מלאבהל;שוח
 ולענק שבת ל;נין היומ כשקידשאפילין
 . הודאי על ההורה כוכתיילה,

 טעמא . לאבענד:אוו2 אווזותנג(
 הולד יצירת נידול . עמוניה ולאדעמוני
 , כו' האב כן הנקיבה , בוה.א נםהלוי
 באוהות הסע, בוה כשהן מסורתאיצ
 , טמאים מצוים בסדבד , מינים הרבהיש

 כדלא , לדיינים קרובים ג' קבלהנד(
 כשהנברר . שוהד שיקכל אדעהי'אסיק
 כח , חחרים 01מעה בדין טועהבשכר
 משבועה לפטור נתפשר , דין בעיןהפשרה
 מבטלת רמוכה אוטדנא , 0מייע עדובא

 ,המחילה
 דהכי זימנין בריאה רם וי?הנה(
 דיבוק טחמת יוצא רוח כשאין .רגיהייהו

 כמוצ4ש נקכ אטום, מהוך סירכא ,הקרומים
 שנדבקך להלות יש אס משקה,ובונס

 נכנסג לא הכהמה וכחיי כה ;-יהקרומ'ם
 , רוהשם

  בל"ם) ב.י  ששהת קרוש בשרנו(-
 שהאור חלימה , שבשיי דם דהויידם הספק. כשנולד לאיהנון הו,ר יבי2דם

 רוהחין למימ שנפל ,איסור תחתיומהלך
 להסים,. ש;ורים בין הברל , סידוסלקוהו
 . טצוה מצתובין

 . הליטה ע-י בפסח קטניותנן(
 י;שיריו2 ה*תי במיעומון הרעבחירה
 שאני נוקפם, ;3יים לכ יהי' שלאכדי
 אור2 בין הבדל . גזרהשעה

 התקנה. תשתכח שלא ,לקמניוה
 כשמנל~: מ.נ  ע'י ;ירובון היקוןנח(

 שמיא קמי אי רשוה בביטול שרוצהדעתו
 בלבה חטץ ביטול , כשר  שהצ.ריבנליא
 , הברכה שקירםברנע

 ענתות בעניני הלכה דבר לפפר השייבות 'השמטות
 הרפ.א מנ.א י.מ נ' יום טם-שא(
 ד-ק דומיץ ראק;ר אביגדיר יומף ר'לדוב

 דר.ח א השבתי כבר הנה . יראווואדאב
 ומיום לסב'י ט.ל ד' מיום טכהכיו עלהפוו
 מאיר הירש אשת לענ-ד בי בה;לוהףד,

 ו;הה להנשא מוהרת מפחנוב?קהאק,_
 ממוה, פ' ד' . מיום כ'. מכתבקבלהי.
 חשש. ענין בהנב"ע  מוו:וירטוהודיעני
 ההפלאה כם.ש כ'ה הביא. כבריהנה

 עגיין ליכא שבנ.ר ובפרט. ,  ל~בהבגתיבות
 שנהרג מה דבכלל העדים 3יןהכחשה
 י.ל וכם'כ מפצעיו, :אה.ב סה:,שמהועי

 זמן איוה ששהה ירע השני:לאשהעך
 ובלא"ה . בביה,ח ל הכיהה עך,יהפציעה

 ב.ד שהיו דהנרע.א בעובהא .שאני
 הספיק שלא ולפי בקביע ערייןעסוקין
 בנ,ד משא.כ הקודמים, ה;דים הגדהב.ב

 .-של בב-ר לההירה מוכן כה.ה הי.שכבר
 . להקל ודככמהי . השובתי בשקבלג'

 נתאספו שלא דהנם ד"ל ;'ה ה' הח.םועמ"ש

 להנשש אוש כוהרה לה לאמר יתדעדיין
 בבר תם , בב.ד שהוהרה כמו הויכ3ר

 ג4 של ב.ר ו,יתר צורך דכל די"לביאררי

 עמי24. קסי דדילכא חשי2 מטעם רקהוי

 הקידושין יאפקו;י כד* חי שהבעלגליא
 פןק ,הרז סם.ש הנר;ךא מ-שוגוף
 שאיני דכי הבעל מיהת ;רות שאנילענ-ד להי קנוין ונכמיה רעצכך במיגיאדניטין
 תשרנ אל מ..ם מצד רק ונפסל דחיסרש;
 הנמ'5 כם.ש אשה לערווז כשר עדרש;

 ועכ:פ: ,, כ'ו מי' דב"א בספריוביארתי
 -אהר שהוכחש מצד  העדר: נתבםללא

 בשבאו רק איהא ובירוש?0י .בחקירוה
 כשבחו ולא נד.רג ודא מה דאכאהת
 ד-באו' ביארתי נ' פ" ד.ה ובספריבזאח.ז
 קודם המשנה עי קאי ההירוש'י.ל

 . להנ'2אמותרת המי האשה לענ.ר ול:את , כו'שהוח,קו
 מינכ2 ווילנא מגדולי הגביע ;"דב(

 אשהו אודות , הרפ.א שנת תשריי"ח
ש/י



 הלכה רנר . כפההשממוה
 ששכעו שהע-דו מאוושא~ויטץ יצהקשל

 בהא,וחפ;ס ביחך עמו שהיו אג'היהודים
 שבט.ם הבאה ימורי ע.י כה הניל*יצחק
 בשמיבה מכיסה בכט.; כהאקאפעםונשאוהו
 כמו גניהה וול שום מ:נו נשמעילא

 )והלשון המוכים מיהר א1'*נשמע
 על מעיד פערשמימען העד-םוהגידו
 וכבר ביד'א, גומם הי' ועכ,פהמיהה(
 הפם.איהקל דברי לחוק דב'א בסכריהבאהי
 נוסס כמו דהוי גרונו להוך המיםכשנכנם
 ועס'ש . א י סי' דב'ה בספרי ועי'ניד.א
 גוסס דשאני ומדל,א , מ"ד ד' בנדה.התוס'
 משא.כ דחיוהא חזקה דאיבא'ביד-א
 ר';, בעירוכ'ן כמ'ש -הסשבר עלביושבה

 חזקה דייבא כסו נ'כ ינופסעכצ?
 בהא ציז בס.ק הכ-ש יעמ.ש י'חיוהא

 ולכאורה , כו' משיאין ולמעלהדבארבובא
 חיוה טריפוה רמיעוט מהרש.ל למ.ש,הא

 בטבע הלוי הטריפוה שעניןעכצ'ל
 דטריפה רגוה,ב הנם הבע,ח,ותבונה
 כעש ככואר וכ,ה נווני, ככלאסורה
 דשמא די'ל ודלמא ד'ה י.א 3חיליןדעעוס'
 הכו.6ןי הסהו וכבר חי', מרפהקסבר

 מא,ח למ-ד כמו.ב דהא נ'ז בסי'יהפם-נ

 מא'ח דלם-ד כיושב ועפם'ש חיות.,שיעוטן
 ע.י למוה סופן אין שחיוהחמיעוט
 על,הו:ק כבררה יב-ח שהה.ות 11הבלה
 החבלה עליו על ג שלא ומבעיזזבונהו
 דע,ח סנרדרין תוס' ועי . כחויההליש
 והמיעוט מא-ח לם'ד אבל , ט-חיט-ד
 שיסוה פופו אין אולי הכלל כן ויוצאושחיות
 להס.ד דאפ.' י.ל )כנו-כ , ;ו מהבל,;יבלל
 אינן דרוב דמעוטא . לטיעוטא5"ח

 כיון והשהא א,ח( הכריפות ורוב1זדיפוה
  בשנעשה אזהו . אה דמשיאיןרחזינן
 שאני דארכובא דטריפות הגם ,שרפה
 חשש יש נ'ב הא אבהי , באדםדאפ"
 דאפשר בנהמה, נם שיש סהטיעומא
 המדיפות בו ע:למה לא מבעו חוזקשלפי
 כיר-א גניכ אשה דמ:יאין מבש.ב ,ב-כ
 * יב,חאחר

 מ'ם מי' בדב'ה ביארהיובבר
 שיחי' בסציאוה .דאפשר .היבא ביןגחלק

 הנ?בע וכנדכ . בגופי סעשה בלאנם
 של מהילה ה;רטנות דאפשר-י'*""ז

 רגלימ או ספינה של ד5 אודגים
 איני ממרנותא פרית )ואפי'אשפילוהו

 דהאימורכדהוי שאניהכ,פ ב.ב מעשההסרון
 ולשיי מעשה הפיון פך" הנרו; הוינרשוהי
 בשםחומר משא-כ בידיו( דןי הצליבההב'ח
 מ'ש היבא ובכר בגופו, הרופהטעשה
 :ום מ ובוה ללימוד די.ח נ-ם ר' כגיטיןהתום'
 . כעשה המרון כ.כ ליכא רב:ה הגם שכיקדלא

 דר'א על לבת?קי הנםוהנה

 מם,ש קל.ח 0.ק בפ.ת עי ,מווארד'ן

 ל-ח ס,ם יעקב בברית 1.ל הה-גחוהני
 דר.א דלה לציהשיש

 מורדון.
 במקום

 הפ.ה ומ-ש אונדנא, א-;ה עודשי;ש
 לטעמי- הרדכ,; הרדב.; בשםכס-ק.ל.ג
 דקיי? לפו'ם טלא'כ ההה.ד עלשחולק
 סיי יעקב וכברית כד-מ, עהונאכהה'ד
 ועמ-%1 , ההה,ד לשיטת ג.כ הסכיםכ.ד

 בטשאל-פ דכשנטבע קץ ת' ה'נהשבו.י
 ועי. קצת, צירוף איזה בשיש להקליש

 ק"ע4 כאה הלוי עבידה .שבס'ס.בעו'ה
 .וצ'לי הורוויץ הלוי 'אהרן רישראל

 שערי כפרי )בעהם'חמסמאראסעליא
 ואכונה היהוד ושעריעבודה

' 

 ש_דפסו
 הלוי עבורת ' והס' -הקפ,א שנתבשקלאוו
 שהיי . מו בהוצאה הרב-ו ע:נתנדפם
 משקלאור יאקוכמאהן נחמן מ' הגבירחוהנן
 ישראל קדוש של בהובן

 ה3-

 :שכתג

 'של כהו דיילח שמחמה היכילהקי
 ההו בם.ם נשקעהנטב;

 ל,ב"
 חשש

 רחוק' במקים _ויצא הסים החה,ששט

 ציוף קצה שיש במקום יהק?והארקה
 ביריש. דנוסם כיון בנ.ך והיטהאאומדנא"

 ;כרויעה אבר וכבר סמשא?-ס טפיקיל
 ,וא.ן בשנים רבה. והעגונה שניםהיבה
 נרויה כצרה ושרוי' לההפרנס במהלה
 'יזאת

 לההירה יש לענ'ד
 להנשא.

 'חם
 וה בי  ?וה,הדר-ני~בים

 .טמה.
כעה-  שהשפקי

 לבך-ר תרפ-ב ש:ה .שבט יהודט
 מררכי יהושש. ר' הנה'נ הרב אחיבן
 , בזאמום דראמיין הגאב-ד ל(.אשל

 הקבו:ם כם.ש סק.כ הפ-ת מ,שג(
היב



 ,מפוהשמטוה8
 רק רהוי פ יל אולי מק.ם וה"ג סם.םח'ב

 הוי מםי,ת הא.. שיהא שא,צ .מהדלענין
 כבר הקודם דבר הצי שע" מה ע'י.דוקא
 יונמא ומ,ש , דאירי.' איסוד מחששיצאה
 מ;-ד וה'בני .כמת ראה שאחךמהיכא
 - הנינה אין בו', הכירו ונלא אע.פעקבדו
 מאיכור יצא שכבר מצד דדוקאיומר

 נם כבררת ההשלכה ולכאורה ,דאוריין
 אפי' בעצכו ראה כאילו הראשוןלהעד
 מהרש.מ ו;.' , ;2ם.; לה;יך שהוה~קוקודם
 . בוה השש שאין שי"א ק'ח.ג

 שכשנקבר קי'ד ס'ק הפ'ה מ.שר(
 נ.ב כלל בו שולם אויר וע:אין1קרקע
 לענ.ד פי'ח, מצורע במד'ר מם'שמהפח

 דדוקא מזה להזכיח המד.ר נ:נה זלי4
 האויר פ.על אפיה ;יו שסשהנה ג,ייאחר
 הולין פרש.י ועי' , הטב-; נם השישה

 לשי נן 1;כצ,ל , נ,ה ד? נדה נ,.1ד'
 אפי' מעידין בפניו חבי דבשאיןר,ן
 ל;נין רק דהנונה עבצ'ל וא'ב ג'י.אחר
 ג'י שקודם טכ.ש ורמוניח אפיה זיושינוי
 ושיש האויר ע'י אפי' משהנה הטב'עאון

 . בפניו.ו~בלה
 ממ,ש צ'ע ע'ב ס-ק הב'ש מ'טה(
 3ו' סשא'מ מאה דאש' ראץ םגפסקי
 איא ימצא שלא רבר הוי בצירופןדהא
 ובלשון מ'וש ד' נימין עעל' מאיףאחד
 טצמרפו רקדיא כונב סיבע- ~דוא'יפסלן
 ד' נבבורוה לפם.ש ונ: , סי' וקלחי~י

 דחד לומר ל*ש אשתני דאשהגי דניוןו~י(1
 דטי', ליתר ה?נתנוח *ורם'טך
 וי'- הלבנה יאור ;דוה בעניןו(-

 סש,נ י'א סי' י ובת*ש -תל-ג ס"ש"ה
 ייאוה דא'א ופשיטא 0ג~'ז ה' ס"עג0סיע
 לאור במז בקום בריהוק הלבנהליור
 סם,ש יט כי בברץ תיק.ג ועס-ש ,מיום

 כו' דרועה עינא דשלמא נ.ר ך'פבנורתן
 ד' נ.ב הרשב4ם מ*ש כ;ין יל'פוק"ת
 .מה דיסני ש~למק עין ד~מפון ,לקךח

 עין להשי: ושינ:ל הרועה אהר.קפטשכין
 הא עפ.ז י'ל וקצת , לשמרםחשנחתו
 א.י ס3רכה דביוהר ה ביבםרפ.רש.י
 גה=אות

 הלכה -רבר
 ד , ל,1 ס'ק הב'ש מ.ש בענין;ן
 ערוהן על שנ;רו- ה.ד דשבה פ'קירוש'

 בגיי' כדקי'ל הה; קענין ג:ירהעראצטרך
 פ:ה ד. כהובות - עי' קממהידדקושטא
 ין סי' שכיארהיוכעין

 במיוהסיה ו;י' ,
 מעמיד בשה;יכי דנם ;.ד ה'להרמב'ן
 בדר.נ שאסר כ;נין דהוי א' נערהחהיו
 . דרייניוםופר

 ר' ההום' ד' שביארהי מהוהנה
 במהרי'ק כן ביאר שבכר מצאקיקט'ז
 " . ל.מ ד' ;'בשור'2
 להרה'נ הרפ"א מב'א כ'א ה' יום ממ'שח(

 הנאון כמאליאטינםקיזההן ;אב מאירר'
 מעמיאמיטש , מו"צ זלל-ה( ה;רש יצהקרי

 סי' בדב'ה שביארהי דעפ'מ לקשיבודנני
 כו! יופף דאבא ;וברא דשאני די'לי:

 -החים לד;ת דאפי' כנ-ד רכ י.לממילג
 שנהדנ בשראה דוקא היינו ק'נס.ק

 שנה-נו שיאה שמצד ממשבמלחמה
 משא-כ בדד:י, חשש יש אנשיםהרבה
 ודיי הכלחכה בטקום הי' ינלאבנ'ך
 שגשעת אחד רוצח רקשם

 ההריגה-
 ת"

 לבה,ת והוברח העד אה נם להמיהוחפצו
 רר;ת קנ4א ס.ק באה'מ 1;" ש;ה,לפי

 ושדעה ה נרו מלחנה דדוקאמהריב'ל
 כמלדנהה. הוי דיסטים לובליןפהר.ם
 ראביוז. בשם ד.מררכי מם.ש הב'%יעס,ש
 ,:פסקד נש;בר אה.כ ההרוג שהכירובנ'ד
 -אוטר מקודם שהי: הפהד שע.י דל,אי.ל

 הומיא משמע ונם , אח.כבדדפי
 ד_

 שלת
 א?נה בכתירין המפולת זאננ. מהשע.י
 המפוית שיהנלה אחר ;ד להבהץיכויה

 פרששי וע" ; מקורם לכנ,םוססהפיא
 קטמע סלחמח דשאני התם ד'הדקם'ו
 כשזורקין לתלק ההום* לם.ש דנופףויל'פ
 ~גי על מהנוונים ואינם מרחוקחצים
 במיו"ה ! נריעוה4 יש דנמו:שיפו5
 ו"ר-ו%ה אנ,ם'ם דניבה שנהרנוגדולה
 -יא4קשל הני דבי ס-ד בדדטיאומר
 כשאומר-ה,רנהיו נ.ה רי וע' פל.ט,הוא

 .וגעש לברוח ממהר שהרוצחודהנם
 ההוהני "פרה לענין דכ"ז-. בב,מהריבב'א

 שבבר, נדרטי דקעמר_ ל.ה מ ם , סימןעיי
ט:



ק. -רברהלכה, ספריהשממע2

 לההיר יש ל;נ-ד ול:אה הברצחנ:ה
 , . . ה;ינון מכבלי הנ'ל1ק;נונוה

 דכיון ביארה. סם.ב ך אה בכפרימ(
 מהראוי שבם!פה הוכר משוםי2מהירין
 יהברר שאם בפירוש יכה-בז2הנישאה
 נשוא" ב;2;ה הי הי' הראשיןי2ב;יה
 הוכל שלא כדי בהובה מיא ממנוהצא

 שלא ע'ן הכמוך דשמא בעש'גלהבעו
 רבשעה הינא רגם ועמש.ש , לר.הועצ'יה

 פרוצה היהה ככר ב;לה מכיהה'2למעה
 סבעלה שהצא במה מך ח ליכאדהו

 ומבואר שבאמנה הרדב.; כהכ1;ראט:ון
 פדעל-ג דהוי היבא דוקא דלאוצישונו
בק?4

 ותנוף מ' הרה.ג )2אלו; 1'ד.י(
 פלף מי;כאוו חוב'ק , עדינפדזנהעניף
 -הענעה ;.ר הרפ'ב ב,2?ח ד. כיוםק;לץ
 הסזהר בבית י2היי פאלפקי פ"חלזמט;
 ועלהה אחר א0יך לרנלי בשלשלתקשור
 השף סהאסן הללשלת לנהק)הם

 אדוקיפ ברזל הכבליי_וארו
 יריה ע" ומנהרנ ההרונ ברגליזדבוקים
 שתפרה ההפירוה הכירה ואשהוז~שוסרים

 כל  ע? סי' הכרה עוד והיי מלבושיועל
 , בנופו אסצעים סים:.ס וגם ,נ2ךבושיו
 פשום הדבר ע:הי' ;רוה צירופיו,וד

 אי;ה לוכרון באן רושם ן-והבנילך.ר74ר
 לההיר שהשבהי ענונות בעניניומהשאלו.ק

 אשר  -שאלוה  איזה ביניהם שצצ ):הנם
 להם 'השבהי לא בריאוה' הולשהכצד
 קצה כ,2חורהי' ואה"כ ובסוערובעהו
 מבקש וה:גי הדבך 3היישן כברלאיהני
 לדונסז, , עע סליהה והנעיה דרמבנכבודם

 סהרה.ג. הר'פ פנחס ג' מיום השאלהויד
 אבד'ק לאבדא פני יר~זקאלו2וה.ר
 הירש בערל אשה הענובה ע.דייזענסק
 ובצבא לעום הספוף ברורא מכפר -לואקם
 שבא ש:ועודע יאוד , .נאדפעקש?)ך)והו
 -ידיעה

 הדבר נהנרר שסוו להג0ינע .
 נהסשה יוהר נהעגנה וכברנערכאוק,
 לסב'י י.ב ה' מיום שאלה"י2גקזי.,'וע-ד

 מ.צ שיל,יא בעריש .יו' ,'להרב.הי-פ
 שלום אשה ה;נונה ע'דלקןסביץ

 קצה פקפוק , השש שהי'נאלהב;רג;ר
 ה-הצ שאלת וע.ד ה;ר, כשרוהעל

 פנתק ) מ.ום וואל'ן פ' מאציובאבר4מ
 אשת ס"ר;ן מכפך העגונה ;.ר .הר;.ם
 והקאכ;נראנט , מקאוילא מאבים,םאהרן
 להודש ק2 יום שמה ה.2יב שמע:ד'לר;.ך

 הש:אנדארם, הוריע ובן 1915 ש:ה;'
 ערכאווז בכלל הוי הנדעהם אםשנפהפק

 שם נ:כר ןא הקאמענדא:טוע:כהשובת
 רובש-.ש מ. כהרך'ג ה.2אלה ר וע יהמה
 שד היע"ם שבם מ.ו סיום רקאצק0-צ

 ב;ב;רמאן-והטם פייוויל א,2ההעגונה
 להרהאג השבהי הרפ.א למב,י כ'ו;ש-ק

 בקליוואך רב עמ":מאן משה אברהםמ.
 וט.4ם' ויסן י,נ מיומ - מכתכיו עלבוואלין

 שטהה א.2ה הענונה ע.ד למב.יטו.ב
 בגאל.צ.,3 רקאלימאיע הרב שהוריעמ;מל
 ה?ך והשבש כהי2כוים אחרבהשפימאל שנרנקני לפניו ה;יד בהכנ-םששם.2
 ואדצב סה מונה שככר לו והראולבקרו

 וערעים ב0ייו כ4א שביים בפנקםנרשם.
 רומזא בצבא שעבר הנ.ל שמחהנקנר

 אשהו מכהב נמצא ה:פטרובאמהחת
 נער הנע:לו; כרמ"ס:_ על שנכתכמקליוואן
 .השק"י וכמ.ב השבוים צבאאנשי
 46- - להרב הרפ-א סיון ב-א ב'ביום
 נסא:,עד'טש רב ליכטענעם.ין פרדביהלל
 ,יאנ4ל אשה .ע-ר שבמ ו(' סיוםע-ם

 '12 שנהרגליבענלענדעי
 שוגום"
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 הקגברומל הקיהודים סיזניצאבנש-
 .;דור סי ג להיה וכמרב אוהו,וכיו
 קאטינקא אבד,ק פארביאהוש ליביהורה

 אנג.גלפ~ק יוסף אשה ע-ר לעוורסאוומ'
 ש"11 שטמ מביויספאק סבה,השהרעג

 "ייוקפו ראקנגענאך י2הק אשנהע-ר .יחעש"י רא2בהי כמי.כ , 0נ'9 נרור,.עןא
 ויצ ושית יה ישלהו שמתסהנרוד

 פשךפ וה" , ?כ.עלה ששלועההפאסייקא
 שתהברה-חשש

 י1מ: 44,טן רק הי' ,
 ;(4'1ןון-, ימש והגאר4י , :נרול הי'שוק:ו
 ש-נ?*קתי 11%1 טקנ.ר הפ.ה. ום'שנ-ז
 י.במי

 ייבקה , 4: :ג ביום השבהיוילי'כ
ה4פ:א



 הלכה רבר ספר-השמטה;8
 רבעא?יץ טרדכי אדי ט' להי3וניפ"ש
 בערי אגיה העגונה להה'ר דןיוובד~ין.ו
 . מסארקושאנ וסארעו:ניק פנדלר.5ישכין
 הרפ.כ אדר פ.; ה' יוכ השבהידכטי.כ
 דיארום דז2.צ רובי: סאיר מלדוכ

 שור יעק: ר' הרה.נ לס-ע(הסכסהי

 האכמאן גאדי אשה בהיהר קיטבהגאנד.ק
 ב.נ ה יום השבחי וכסו,כמאיוואננראד

 נקימאן ליכ משה מ' להרב הר5-באדר
 יאדמיר הוב.ק וכעה דהאיארלאהדב
 מנפר יעקל אשה הענינה היהרע'ר

 ,דאהלאביט'2:ן.ו

 *4ו1* ;,/ *3*1 ,ש*וויענם_,יג ד:ףיר: צ*רר יר;הוי -1*.ף,הוייי*ירא

 דנם ד."ל נהעוררהי ד(לסי'
 אך , מ.הה כהיוב נפטר לא שב3י2הכונס

 הו'ל לא ששב דאס-ך כמ.ש מוכחאגתי
 ובא נהחרם שקבר כיון ;שסוהלראכ'ש
 שגרם מה יצטער שלא צריק לאוהוינהם
 במנהדרין ההוס. ע:.ש ביא-ה ונפ ,מיההו
 מ'ה ד' בכורות ט.ו ד' וב;בתים ה לדי

 ממ'ש נהעוררהי יכמו.ב לעבידה,דה;-
 עכצ'ל הא ההם אף ,- ט.ו ד.בסנילה
 דהא כאהד נשטהייהו נפקי גםוידרך
 לצמצם א.א .ונם ש-:ה, הכהוה כללא

 כב'א אהד א-לן ;ל הן הל- שיהאביו-א

 ועי' טמש הן_יי' משמע הע'ן)ועי
 מיהחן קאהר כשמע ולא ס.ו. ר*ננהדרין
 .נילבו(

 הרפ'נ כם14 ד יום ה-טכהי ד(לסיין
 פלידערביים חייס אברד.ס ר' הה'גלהר3
 וא' נח פ'. .ב' -סיום ע.מ ,. ;וואליןחנך.ק

 שפאו בבי' ושני האשהוגולרוה-ישהעידה
 מזוואלין אחת אשה. בעל שסהבסאראטוב
 אחרת אשה שם נ;א ינ.ל .ישהנעל
 ממ'ש ב-ה והעי- ,- מכנה בן ארריהזה3יח

 קהנ, ס'ק סן.ז בבאה.םשהריב.ליהו_-א
 לענין מיירי. דההם לבאן ענין 9אהגה
 י.ל דלכאו. רק 3דד0י-, י.ש עדי:לב:-
 ערימ י רבה. _ל.א ד' ב.ב היצם::לשס.ש
 לשקר ד3ריהם לכוון שא.י לפי מגוי.א,
 .ב'ב עי' .~מנ;ה.כ ..רק .הוה .קרוכיםיפטול

 ב'--עד-ם .י דבעי היכי וועיגו .קמם,ל'
 וע')ד.הדוקא

 ד-

 .דמסני היבי משא: כ.א
 דייקא ה:קה . מצד ופסוליםע'א

 רהכא דהנם י.ל - כטילא*מנסנא
 כיון - .די-קא ד.לא יחשש,.:,2-'

 הדבו- נקבדר אכהי בסופה הומרדל-כא
 ל.א ד' סוטה וע' קרובים ב' עדותע'י

 אחר הלף ע'א הורה שהאמינהדכ'מ
 שלאן קמייתא חזקה שיש והנם דעות,רוב
 הוליר ושלא אחרה אשהגשא

 בא-סור אחרה אשה נשא ע:לאח;.כ וג~
 טדעי'נ דהוי משום קולא צד ישאבהי
 דל ך בנו כמ.ענ ניידא לא דאשהובפרם

 וענדענ ן כנקל יתברר לידת:התינוק וכןי.ב
 וע'ש מיבץ מהר.י מם.ש סק.ב מקנ.חהב.ש
 נאכעי אם דאפי' שכהב מינן 0הר'יכה.
 .לייבם שנהגו מקומות 2 שי כ-ון סבראשאין
 ההם בגליל-ה דוקא שייף וזה;.ש

 הב'ש מלשון אך , וכדוטה איטליאכסהינה
 ב;ה. חילוק שיש פשמעלא

 מ"ום קולא ציריף כאן ישולכאורה
 עדהע רק יש ג-כ הבעל מיהה עלדבמו-כ
 טצר הוא יהנשא ושההיהך הנ.יקרובים
 דא אף הקידושין, הפקעת טעםציוןף

  החשש לצר. הק הוי ק-הה2יןדהפקעה
 משא,כ -ח: שהבעל . נליא שמיאדקמי
 סבר:1 ואין . חבעל שסה קושטאיפום
 ומ.ש קו?א, יוצמח אהר3א שעי'ןיומר
 -לפי הליצה בלי לההירה ,לצדדב'ת

 שטאמינים מה כח)כאשגראה
 ן בן לו שנולד 3אכינם ושלא בעלה .שמה לעריכ~

 _לזה שחוששין מצ-נו דגעלמא הי"סהגה
- 

 י'ר וד-- ואבע.א .הור'ה ג' ר, שבתע:
 גאן ספורשפבשךע הרי בכ-ו .: ר'ךהיד.ה
 שעה-דנ ליכא כפה.3 ובנ,ד ,. יזהדל-ח
 תקנוו2 כפי לו שיהנו הוצה כ':היבםונם

 ובלא:ד: דיו, ק-פ -;ה מניע האהקהלנ;

 להאשהנ ולא לה-ורשים שייבי הנכס.םהא
והנה



 רי,כה רבר מפרהשמטות
 הנשא שלא הויה להצריכה איןיהנה
 ]ומשוס ייע בשמ הכ'ש ש עפטלכהן
 לכה; לאוסרה להחמיך דא'אדהנס

 מ.מ הייצה הועירכה ש~א -הרבךבשית?רר
 נררה( לההיר ע בקן ההכם יה י:רקקלא

 שאהו( ג;ידה ה'2ש טצינו דלאמשום
 ספק דין כשיש אלא לכהינה כרו;טיריכה
 ההליצה ;נין דכל היכי משא-כהייצה
 דרוקא קנ.ו ס'ם ]ו;' בעלמא חומראהוי

 דמילהא עלח למ,קם כדאיכאלכהחילה
 רק הוי מ'א ד' ומ-ש ל.ו ד' יבמוהע'
 קי'ט ד, ומ"ש הרשים נ שה?קיןנרי
 יבום לענין דהיינו לפרש מקום ה"?נייו'
 כרליכא רוקא היינו הליצה לעניןידם'ש
 אפרים בית נח. מצאהי והנה עיגיןוחשש
 והעלה הכ'ש על. שחולק קל'ח םי,אה"ע
 גם להקי יש וא'כ ע'א בערוהלהקל
 שעה-ד.3שאינו

 'ע.ש י' י' כפמהיס למ'ש ו'(ים('
 הוי דהא ונהעוררתי ובדק עלבהוד.ה
 דרוקא י'ל ואולי לבמל שבקלרשיל'ם
 בירולאכלו יייא הפסרופי אין.בבדיקה

 קורם בביטול סש4'כ לעכרם., למוכרו~ו
 צריף הבדיקה בע:;ה דרק ההיובו_ן

 יכא אפ הפכר לירי ויבא מנין וובמל
 . שימצאהו אחר איש .לידיהחמץ

 מ' הה"נ מהרב נהעוררהי ינ(למי.
 ני איזביצא הגאבר-ק בהרב לא:ראליב

 נה, ד' ייבטוה ומלחסות בבעה'ם6ם'ש
 כ. מם'ש היי רהילפוהא הכיק י,לאף
 כרנההניא רוקא היינו , ונו אלכנהגדן'
 ריצוי ומרציא רק וק.דושין הוי'דונטה
 נכהובוה ומ'ש , נתפשה( בלשון דהויטה ני שנחמעש יוראל אשה )פשא-כבסוף
 ובפהט הרגילות, כפי הי' ג'כדי-ר

 י.טלא שיררה להשמיענודמרהוצרף
 שפשעה דקמ,ל משמע .העין מןפים

 .אנשי שהרנישה' שהיבף וסשום.בתהלה.
 וע' לשם .יילך , יה .הי' לאהשיירוה
 יציי פה; המעיין שעל ט' ר'נררים
 ל'ש קמנה פהוי דרף כרהוי נםעהנה-
 .עצ(ן להיאה רס פקאי ויש-גיו:פנאי,. רלנטף כ" ר' כהובות ו? ומז~ה(בודקה

 ה.סורין לתשוקה טפלה כ-:ההנ(הסשא.כ
 מ.א_ רי תייין וע' בך( ר' שבת)ע'

 כעע':- אפי' הוי לא לצעוריוכומנוון
 כהכ הד'ה נ,ת ר' ע" וע'מאהוי'ר
 , א,והר'י

 בשבך  סק.ב סי  באה'ט ע.וגם
 ובספרי כקי'ב סש-ה יו'ר ובפ-הרשי.ם

 ע,ה וקי חח-מ רשך-ם ע' יחןימיי
 הי שאם רעהא איןר; כתיראזלי'
 הי-  השצר שישהנה איעהו מניקהמיוה

 של הפירות סהיר 2פי שישלפטהנה
 וביארהי הל,אה בשעת הממבעוהשיווי

 וכמו.כ ררימ ל.ש הכא והנהבמק'א.
 מנהב מצר דך.וי 3רוניא חצ' קנםלענין
 שלע ההקנה כונה אחר והולכיןוהקנה
 מו7 ;'י כהצרדין אהד בו לחזוריוכל

 הוהו? בש;ה מרובה ל0ף עילהשהקנם
 במחי? ההלוי הצדר'ם רכוש עיףלפי

 . וכדיטה ומאכלהלבשה
 רב'% כמפדי ;מ'ש כ'א,לכי'

 הנננ בגימסת קרושין הפיסח לעניןפם'ח
 יי . יבמוה וע' , שההרפא אפשררזמ3ין
 ט'2סש א,א נבי לם;ם קרח ראצטריףנ'ה
 .רק למעוטי אצטר.ך מה משא"כמהה

 ס'ש כעין , שעה לפי דק הויגיטהמיהה
 כ.ו. ד סוטה וע' רי-ה,ביטכועוה

 מ*ש . ושב מ עפם-ש כה( -לסי' ~.

 ~הא זנעעדת ח0זחו פ-א .ד'ב30הררין
 רו5אי בהר ל'א למיהה וממיהה הנםבון
 כמורי2 שהיא גליא- שמיא ססי אידנם
 לנור שמוהר. גיון. טעו.ת קרושי ה.ינא
 :קסי רלמא וההשש , הכקח וערב"לועמה
 שבשיפ הנשים בכך שייך גייאש0יא
 סננא .נ.ו .נ' פננ"ט ק'ר, ה.תי כענין:
 דגאבי:ו; 3,? געווון. נה: ר יהגה-גהרפ-א
 כרלוא - ביומענפ;לר יאפר.ם מ'זקרבני. .ול"- עקב :ר-: מיום ממכהכי עם'ש.רישא
 רכשמוררו: הג-ע'א ?טזש טעכ,הוה2יא
 כקם,ז ח.ב ו:ה'0 ירממ'ש ק,ר- היהרא,צ.

 ש?אני לענ'ר ?ו'ר, היהר צורף שישמשמע
 .ככעל :מררה . כשלא שמ'- הת'ם.:ס'ש

"ט .מפלי לו נזרקקה שךא -רקבשימ,רבה



 מפהשמטות"1
 נא2ר ב':נעון לירה ;.י שהלקהקפהד
 והיהה פעמים ב' בזה הוועקהצ2בר

 הניחו שלא בנ.ד משא-כ נדבך,2אנוכה

 שמ;נבהו שנ.ם כארבע ווה לייההלי"
 שהי' הקדום ר הד ביכי שאני!בלא.ה

 ומש'ה ההנרש ע לכ~פה יפה )ב,ד:בח
 הראשינה נירושי קודם ביוהרו;חבירו
 _רות אפ לאין בזה'; משא'כ ק,רזדצדבו
 .נום ואין נם לה לזב~ה ורק בע,כנלגרש
 הרבנים כל דהא ק'ר צירוף סצורךי2ועלה
 הטת?ר הדב ךדברי ומם:ימין:ם'טבין
 מרובה והוצאה הכבדה רק בוהיממובבין

 במפרי כמ,ש נו?הביה ושאני ד,עניים-על
 יפה ב"ד כה שאין דסשומ סנ'טייב'א

 יש בפניה שלא האשה :כנהיהפסיד
 רבנים וק' הדוד גדולי לפנילהציע
 ב'ר הזקר בכה האשה ;בות.טיפק;ו
 נבי . זה שייך ייא כהובות ריש ש.מיע'

 הכהרי-ק חש: ל'ש ודהו אחרו2 לישאיו סהירין יב-ח דלאתך ב:ו"ע ונמישומורדה
 סירדת שה-א יא2ר תבש.9יוכשהקדיהה

 ממבימין ש2'ד ד_יון 0ק"כ הכ'ש%עמ'ש.
 חשט. אין עליו,טעו,הה

 נ' יום השנת. העניז בזה נטלפי'
 חיים מ' הג' .ל41-ב תרעצז אד-ש"2?

 שבעין , גאריי 'חוכ.ק מיימעלבויס . נ'יצשנהפ
 ד גב-ס סבואר ענחה?, טען שצי-יא ה,סן בט:עבר ע כקלי מר.( חו'ם3ןש,הפ-ה

 וטשום פשיע.הא, ..'דענא לא [הכ?-ייה
 . רעתו יוזם.ח שלא העוסר 4 עאטכומל
 בגץדם תבעו דבשלא לומי לישו3ם.כ
 פעע ועים בפיו( שהובא .בעבוהיגי3ם/ט .העע לו גדדויח הוי סמש הסוגבל*3ם
 טסיש הביא בעבודדנ דזש.יהא *צ~ק-י
 דכשלא רהא בפהשץ ו1ש - חךוש:נב-:
 דכהי3 כשום היינו . על?ו אינו-ע1ברל15עי
 דדוקא ה..י  מרעהו, 1לא מרעהף1י(ך
 שווויח . )תבעו שלא סמה הובההציציש

 סעינ או"ח ון' ורצונו. נדעהו הזפזל1
 והנם הקודמה, ההגיעה רמהני-כק,ק

 דאש1?8*ניייי3כא.,י11מבוייעיום.,הקדום
 ככן.כ ממש. ביום בו עיתבענויוסצ2
 להז:ד מיברה ,הא ם .ש היבא נ;השנוי.ף

 הלבהדבר
 י-ו יעלה המ,נב" לח;סז םמוף .ובעוול

 ב'ת הביא וכבד , .מ'דח מרובההיצאה
 דכשננמר ע-ד ה פ:דם בגבעה;מ"ש

 הביעה א.צ הביעה ב-א שיהאביניהם
 של הפיט נהקיים דכשלא הנוד'בועמ'ש
 . הח'וב נפק;הזמן

 ~פרים השער ס'ש ע'ד ל(רםי
 להקל סצ,א חיו'ד טהד.ת שלסה ביהע'

 מהקנין היו ,לא דהמתקנין די-להלכא
 כשיצא ל.ו ד' בניטין וכמ'שהאידנא
 חדרבה ורכאו- , ד2ה הק ה מההקכב?ול

 כי-, בקורה עמ,ש שעברו לומרסדהוצדך
 עניים הקנת טעם כספיק הי שלאכוכח

 מה דשאנירקוי-ל
 ש-וא להיוה ענמנעו.

 ה דש דה סשא-כ בבחידה ההלוידכד
 לא שופטים פ' החנוך וגם , בצודהשנה
 טם-וו אפרים בשעד וע'ש כה'גמ.ירי

 בשביך ולנדור להקן שאין ישריםבהומת
 ט טיע אפילו וכה'נ מכשוי שלטקרא
 בע~ם וע'ש . לבמל 'כוליןהקהל
 הזא-ז שההככ:.ה ראו שאח'כהתומ-י
 מקור[ .למ.ש ב;ה וסוהר קלקלההיא

 ונפ בההקנה, צורך שאין רקשאומרין
 שתקצ במה . יז קלקלה איזהכוקשה
 ועם-ש , ארומהו לביה הארופ יכנוסשלא
 . עם-ש סקכ'.ח ארחהח'ם

 ג,ימ? ההוס
 מקיפ באוהו נזרהם ?נהפשטההינא
 היכא דוקא ח"ינו ולבאו' בקעה,שסצאו
 בפריצוץ חוה בענין הצטיין מקוםלדאוהו
 .דממיפשן וכההיא הסקוסוה טכךיוו:י

 בפסתיפ מם'ט דק דניא סתנזובכאה.נ
 בבך ההקנה פשמה שלא לפי ואו;י,ד.נ
 .פ,ב הרמבי'ם סלשו. טביאר :)ונם0לים

 דרוקאסממרים
 ע-א" ע:ל ז ב הקנוח.

 כרי'ך יו"ד ע-ד בש-כ והובא ה.ייבסהרשי
 ורוח,~21 חופפות שזני דנשים ' דכיוןסק.ד
 "החמיוו ,ש ם .כעק הוי העדכ קדנחמץ
 ינ?) ,3חדרל דם טפח רואות שאפייעע
 חיי _עהסניכו טה שאני דלכאו'נהנם
 קף ש("ין הנם חרטה ל"ם הקנ'ח( דעידהי

 .כג"יה: .הינט חשש ס:טום ט;ה)שך,ת'נדיל
 רבל דהנ2 .21-ל

 :ק-

 שיבו דנשים ,חסס'נ
 )ד_% ישיא? בכל :הפשט אח"כ מ'ס .יו

א.אי



~ן וברהלכה ספרה*טממות

 כל ל"תקבזןא.*
 הנול"

 להתיר כאהה
 שמהררץ ש עהר_ר

 הי"
 עץ.

 הגה; טהרג נהעוררהי לר(.לם"
 כורן ובעת מכו2,8אם.2 ,2ליט.א אריק מך

 הירושלמי, מדביי ל;לוך כטה מביןבסבהבו
 לו שנוהנין לם.ך קאי והירושן רכיוןוק
מ~. דקדקתי ונט ן לחלק מקדם הי' ק שעו רכ

 לפי כשנשתהק דוקא דלאי ; השו ון
  או שה-. מהמה כששהק ראפי' רקש;ק
 ח!- רהוי ורהנם וכה'ג,חולה

 בעצמ_
 בתחלת שנייה בירושי וע-ש ..להנרה
 :ה שייך כטו.כ הא ולכאו' שבתלילי
 רהגם יקמיל לפי משמע ולא י הח הנים
 פשע לא מ'מ קורה,ש להפר פנאי*שר,י:
 קה"ש ולר,שר להמתין ש-וכל שחשבבמה
 . נאנםואח'כ

 סשח בפשקיס ההיר ע' לח(לפי'
 סי.ח-זבענין ה'א סהרש'מ בהשו'והיבא.
 סד רי בב'ג הת'ם' עם.ש הריב.שמ'ש
 אסלוע ר' לו שאין ארם לך ראין , רלאד'ה
  האורה ס' וע' נגלות אינה רקרק; א":

 הכוחים שלכרוה ר:ה מקמה ו,ללרש.י
 וצ'ל י"; ר' נימין ריטכ'א וע, , נלוםאינו
 בירי "ארץ השת?ה שלא .םצוה ישדם'מ

 בספהי ועמ.ש בנוילה כהממחזיקים
 ולבאל , בקרקע חניה יענין סציבאם,ש
 לא יטראל לבל שייך דהקרקעעשם,ש
 *ימי_רו ישראלים השוהפין - ליובנווץא

 מקום . ישיש רק , לבותיםהקיקע
 ש;ה לפי רהסכירה היבא בווץלחקור
 . הקרקע בעלי להועלתהיא

 ת' שז הראשון ברפום מד(למי'

 כה טרים מ. שהרבנית ססכ'מ.8הרש-י
 )סצאצא* שפירא שלמההני0

 וישכה ושנים יסים כמה ישיבההששה רש-
 לפני היכה וא?רה לפניה 1.לוולאו:ל
 שם,ג נרה ה. או'ו וע' . מופלגיםבחורים

 ההה.ר ,של הלמידו יושי לקמ .נפפרזע'
 , לז צרהץו4ר

 יתרו דרשב'י פכילהא וע,
 הגשים .אלו יעקכ לכית תאסר 2העה;כ

 בציי ועשיס שיויסו ר~א"נכדאי
 רי ת' ועי גקריהן, נמשכעשמאגשים

 מעידהע "הנשים  שהמנהנ 'ה~ע ום;ץ?נץ

 שכועיז ע.ו להשכיע; יש בתילין רםעי
 רכץ. נבהיכית סכןש והב.אה;רות

 האגודה,וממ-ש
 סרן דטאני י,ל השקצי בלוכענין

 הא.מור ודמימ כהן קצה ארם שלשנפשן
 וא'ש, נמיי שיקי,ן היי כרלא ל._ררכנירק
 אוכך שלא שביעת גבי מט"ש ההב'שקו'
 לע:ץ קי.נ :כחים - רקי'נ שבת וע'עפר
 באיסדר ?התיפאוון שסיהר ס שאבחילי

 דניון יהוקא? ;.ט ואדלימרבריהס.
 נאברי לא י:ו' דארס צאת בנלל.והיא דמ,ץ~

 להישן מ,ש )נררך הי-ה צייייבלשון
 רי פסה.ם ע ציווי דרף יף קהבךש:ן
 לכקעג רע:ות יש רפ'ה( סנהרדיןפץ

 פטשנ לא [ ע:מעול כ.ו; )2ישתנהטהי"ה
 ה44 ודסמילא משוקץ דכר לאכלנפ::ו

 בתערובינ? גמ להרואין היכריהא-
 ר נעיריבין התוספוה ועם'ש בקרצפיעי
 )יע- א:ל ולא לכיכיה רשרי' בהאפ'א
 אכילרך ובענין די'א הוריוה רכ.נמכוה
 . ק'( כנהות ר;'ו שבה הרחקקרי

 הלקפ שכלי עי' טחלמי'
 עון_ סשום ולי.חריה .לפניהשמכרכי; סלי(~

 ד4ך4נ ומשום הורהיך הפרי לר'לעשיה
 פ.ש ר' כנררים וכם'ש ברכה נ?אלקרות
 י החלה בתורה מ-בו - שיא עלשנענשו
 למ-וך כשנמנע עונש חשש רל-ש ה .ומוק
 )נככר- הכ"ה של פפיל הששמצד
 בכרכי2 עלץ .הביכה שההרההראה
 לענ'ז- כ5.ש ועיצ-כ בכקרי,בה-ת
 סדש וכעץ לייר בקל כראפשר)ךשאני

 אחוד שלוו בעיפ גכי ט'י יבקירושין

 בשטע בק? יכרר .אפשד -כשהי'וכן
 כשנהנה טהעפק לענין ואפי' .פנילה,
 . להלקזיש

 לבאר י'9 אולי עפמ,ש נג(לם.'
 עי.* .  ביחויעי  פהאריו.ל בלקי5;פש
 מעלת יהעלה  שלפהיר פ-פ ר.בשבה
 משופ רהיינו , ככ,ש הלכה ושיהאיצהק
 יפהו. שהוצרך אהרן של מקלמיייודהיל
 בא-ש וכמ"ם נמייו;ו 'על להתגנררש*ום
 -יצר ,נפיה יהא שיא לע'ל 'משא'כס,כ
 .פריוד. שבי ט'*ובעין

 ףלפ



 הג"ה - דבר . טפרדמצמפמז22
 . דבצים סי' זירוף שיש סה נשמט ננ;יטי,

 הגונים נשהן זבל"א -ע'י ג'ד,ל_י'
 זאיס ירף ט;פי ~קשה שהבע'ו~2ע:ים
 .הסכם ע"פ שנעטה הפם-ו אחרש~היהר
 בו שיש סשפם והוא בזכוהו,המצדד
 לפשף סקכ'ב ותה'ד הראיש ה' וע',~לום
 3רי היתובים בממדן אפי'ילווהר

יהעק-ם-
 כקטמוה.

 הה-ג 5הו2 סס'ש וה 3ח(לסי'
 גפפד-ט שבדפס יוסף פורת ב;הטת.ם?ציל
 נדפם - סט'ח דב'א )וכספרי הרע"רשנת
 דקהל אב'ך בהיוהד הנ'ל לדיב שנז

 העגין בגוף זהנה י בלייפציט ישורוןודת
 ז"ל. הקדושיס רבוהינו  רברי  וביאורז-ע
 כעל מקמאי הד מס.ש לענ'ר להעירייש.

 הנחיצוו2 רואה נשאינו דרוסאז;אשכול

 דאמרין הוא השמח הכקיפית בידיש ותו;שי
 דאלה'ה מהיצה מנמלו רביםזיקביעה
 בן ויל,פ יעו'ש, לה משכהת היכי.רדיר
 רק שבאו דילמא ד'ה דב'ב התוט דברי02

 העשה א'י בל דלרבנן הקושיאיהדץ
 דכשאינו ומשום .בו' דצור סילמא ע.וה'י
 לפרש א'א דהא , מחיצה וטבטיויבים אתי בידא עשוים שאינם הטחיצוהוואה
 טב' יוהר קרפף לענין דנם ההוס'נונת
 משום דוקא הוי לדירה הוקף שלאסאהים

 נפרש אם דהא ביר'א, עשוי'שהמהיצה
 בר ר'ה דמתיב ס'ז דף מ-ש יקשה]ן

 דטאי כף ע'2רהי גבוה ,2בים פלעח.ננא.
 הוי שבים דהסלע . דיעם שאניקושיא
 לדירה הוקה שלא לרפפ משא'כ2יר?ש
 גס יהיישב לא ווה ביד-א, מחיצהרהוי
 דקאמר הא ליישב האהרונים שביארובטה
 אליבא כוי ארבע מתוף הכתלקמותל
 הוי דהל הגם בו' לף היבעי לאריבנן
 משום דהיינו ביר'א עשוי. שאינהבהיצה
 יהיישנ( ולא , כסאתים פהות .כדהוידשאבי
 הא - שבים.בו' פלע נכי רקאמר_ב:הלהא
 ועכדל כו' מפלמזין סאהימ מביהי,הר
 היכי נרע הסחיצה רואה כשאינוו-רוקא
 .כלל אדמ ובבשמה ביד'א. עשוי,שאינה
 - עצמו שרואה השיעיר הוא כמה בעניןג(.ט'
 בבכורות'ך' ממ'ש' הביא- המהיצותבהוף

 ס'.ט חאהיע בנר'י יל חה-ג ועט.שיד
 נני במד"ר ומם'ש סא ו' בוומאמס"ש
 הספיי יבלעען ל,נ ד. בנים וטמ-שהנר
 וממ'ש מיל רהוק אפי' יגיל היאהכי

 וריש עירובין וריש ה- ר סלוה מע3עירובין
 , הריאה בכל ש:אכלין זבהים ומוףפנילה
 בין הח.לוק רק מנר הדיטב-אובלי:ון
 רזה וע' דמהיצוה בהוך עצמז שרואה11.כא
 ראו שלא י? נו' אלמלא רירושלים ומ'ש9,ל(
 ביושבת, הד"ה דכזנ ב'ב ום'ש כי.?צסן
 חשש ליכא סטונין הףרים כשאין03

 ומ'ש , ישוב שם 1;צאין רעלמאפדובא

 ד?א לענין דאיירי ילפ. נו' כ.'קק(דבבי
 בג'פ דמיירי ואא"ל וגפר8 ר'הדיי
 ל נמוקפין שאינן בבב: מקומוה ישרהא

 * רע,אע%יושףן

 הא ולבאד ה', ד' עירונין ועמ'ש- ..
 כאו3ס הוי לא היהר הורה שלאכיון

 ע:בת וע' , כמהעפק הוי דבה.גומשמע
 מהשומעין הרבה היו שבודאי הגםרקמ;ו
 התוס' ועס'ש דל-ב ;ירובי! 4ע'פורשים
 לאנופון רמיין דהנכשלין שפחה חצי-גבי
 כשטרביתן שאני אנהי הרשב.ץ לפמ,שוגם

 דאדרבה חפשר בידם עיטחו וע.ישוגנין
 רי"ל הנם והנה הרוב יה,והננשלין
 ישימו בפידוש הה.תר. אמר שלאש;י-;
 ושבד.בר אשפה בשהננל לההבונן לבאל

 להחלט2 א-א כראוי ירקדקו אס .ההלוי
 דשאני דקמיח דשבת כההיא מזבהאכהי
 סמ,ה דב'א בכפרי 1;ס'ש אימיראכילה
 ההגיאה דמצד די-ל- כלאים ע.י ח.כוםבענין
 וע' ולהכריז למחוה חייבין שנהנהודהיכא בי מוטנ יוכר ל'ש ורתו מתעסקחייב
 ודמשמע ודצ-ה דע'ה חולין ה' ד'סו'ק

 שלוחים לשכו,ך ממון להוצ.א אףשמחויב
 כשאין משא'כ מאיסורא לאפרושיולהכרי;
 מע:חשיבה עיו.כ אכילה גבי וגט ,נהנה
 השעה ורק בעצם אכילה איסור איןעכ-פ
 דלב. בשבת- ההום' חילוק ובעיןאכורה
 העירוב שנהקלקל היכא להקור ישוא'כ
 שהעטר ואנום מוהר אומר דהויוכהנ

 יברר שכאו-א ודא'א היקהו ;להעיןוב
 ודהויויד;

 אדעתי-* דלאומסיק. כמתעסק'



 רבר.הלכה. למפרמלואום
פ* .

 מרכ.ה י:'ד ש,ב ע השאיה ע'ך04
 דכשהוא מבוס והיינו ולכא..~הל4קכ'1
 4פ. מעיקךא דרבעה פתק )יכא אימירדבר

 נשרוה בה:מת הנודר .להעביד,טיש
 וע' שמתהרם במה דאהרע הוא'ודהשהא

 היכא ;ה ל"2 וכמילא יו'ד, דישטץ
 אי0ור. ענין בזה הי- לא הנררשבשעת
 הש.3 שהביא ליה ד' דנימין כההיאוהנה
 כ'2ב:ררה רחיי'2.' לומד יהכן לאלענ'ד
 בעלה משל נהניה אם האכישלא

 הההרט שאה'כ מה על עצמה.שסומכה
 בהההרה אין כ;ה באיפן דהא נדרהוהתיר
 כדי עצמה לטונה נררה דחאממש

 הבונה ל ועכצ טהיורשין. ,דמים'שהקבל
 הי'רשין ממון לגזול השודה שאינהלענ'ד
 מרקרקת -,איננה שמועית דאפשר .)רק

 ב;לה משל נהניה ככר אם יזכורהי.ב
 מדקדקה היא ליהומיס שידרהוכיון
 דפדשי וז ר' כב'ט דקאמר כעיןביתערל
 שבוע" ממפקאינשי

 ושפיר בח:רה דליהיה
 האשה ה;הר לא דאכתי הש,םוש-יך

 הזכור עאם שיודעת לפי הרבהלדקרק
לאחר

 :ק.
 תכשל לא כעת ששכחה מה

 הדמים להחדר בידה שיהא לפי נדדבעל
 הדתה ,טאיו משום דמעיקרא"יבה פתח -ע" לה שיהיד חכם אצלומלף
 נודרה היהה לא נדרה בשעה זאה'זוכרח-
 דקאמר והא , אימור -ענין בזה ליכאיא'כ

 לה יתיר -יא הנדר צהיך.יפהטולמ'ר
 בימול .בהההרה שינרום משום היינוזקכם
 הקנה ש.ש האזה שהדע דכיון%ח
 .הזהר לא כמייא ממון ספק ככלבחזרה
 וההנה פרעון, בשעם - היטבלוקדק
 והכשל , שהח;:ר קודם שהמוי~הטעוה

 הא:2הלוה
. 

 .בדבד אנוסה שאיבנה כ.ון
 ולא מיתומין דמים טול ול -. לדייקיטלא
 כר רב אמר דהבי דשבועהא להאדמי
 וכמו לישבע אנוס.ן ' נעין ה.ווד;ועם

 אה,ד: לספרי דבר בפהה.טביארתי
 לא וגם בפיו במא לא בנ'דו"וה

 אומדנא ונמ )יריו ;ל קונם ל:ןןוכתב
 כונהו . הי' לא. זגם ?מדה"י רירהולעקור שיוכי אז שהשב מצר רק זההםומוכת

 עיע יאסור ד2תב בלשון לם.':כלל
 :ר י י,-%עלת דהוי הגם כ וא . מקיםבכל

 נשפן י(עזש אין כקמ-ג ש'כ_ יה:ו-ב
 . השו.ב גבול השגה ינרוםשלא

 "ות בהם-ון שנכתכ פ הנ עירב(
 בעם'ת כ,ש מ;.כ והביא .בדת' שלד'

 קה ס-ק סקכ,ו נ-פ וע' מהרא"טבשם
 להשוכ ים;: ,כ.ה' י.בי:.דדכשנכקכ
 אולי לענ'ד וישרא? משה הםשהשבוקין
 רקעפ שנכהב יח:יב דה-ואההנונה
 גיר:.3ין ל:ם הכהיבה ו;נין מו'י.כנהנ
 ציצי[ מוויה כעין ההורה ככצוההייבו
 עעמ*ש לשמה מהו.מ עורות ועבודימילה
 סם.ב* א.5 וךספיי סמ'ב אה'רבספרי
 כם,ש בנם ש-ש להזכיר רצו שיאומצד
 לוסר- כדמו-י לכהוב הקנו רייתבר,ה
 נהז נרע ומש-ה , ההורה כמצוהשהוא
 ר0שבצ כרה 0לה  בחמרון מו,ישנכתב
 בב-ב ההום' ועם"ש מרי, מנהג רקרהוי
 נדטו-י לכהוב ע:הקנו קודם דנם דדקמ
 ן הגט. באמצע כדמו"י כהבו הנטבסוף

 ברי-עש כשכהכ צ-א השו' רם-אוע'
 שאילו כמקום פומל שי:וי שאין מו-י',כרת.
 זון שאין די.ל וכ'ש' בשר כלל נכהבלא

 כריתוהנ ללע:ון משהםע כרה דמ~השינוי
 חשש ליכא בלא"ה דגם מלשונוומוכח
 היינו רכ.ט במנחוה ההוס' ודמ'ש ,פסוי
 3הינה קודם לכתחלה הגמ הבשרלענין
 הדו,ק בשעה שלא להכשיר . לעניןועכ'פ
 ההום' בכוונת נפהפק שמהריב'ל ג"פוען

 שכוהבין ההום, טמ.ש הרמ-אועם'ט
 אחרונה משמה למרין שאין לפיכימי'י
 היר שמקודם ההוס' ממ-ש האולכאו'.-
 שיש מוכח הנם כאמצע -כדמריכוהנין
 דגימין פ.ק הר.ן וגם , כדמו-י לכהובהכרה
 דאינר דאפשר מפק בדרך רקכהב

לעיכיבא.
 כה3קם ברמ.אךממ'ש.ילש-
 הקז סו"י 2כדרך קול הוציאיכ'2המגרש

 לה להת -ר.ת איהו וכפה ב,יי'שבהוב
 להוש יש נשואין דקמי קיא דבל כשר-נמ
 הפופ -אבל .אמה ימצא שלא- ידוק.אפי'
 כאביי:ורצוז רפסקי' היא קלא לאווממיב

ר"ו



 הלכה י )4יואיפ, ,-דבו,14_
 אהר .סנשאה השני מן להוייאה-ד"ה

 עכ'יקוי
 רהכונה דעכציי הרם'א וכ'

 . ם סש פסול י2הנמ הקול יצאשאם

 רמאחר הוא קיא לאו כו' ד;ת21גילה
 עמו ושוברו קוי הו.ל כאביישהלכה
 א הוצ לא דתא מוק.2ה ולכאו. ,ע.ש
 ענירשה ומשמ; ה:הי:ה לאחר ;דקול

 הב.ח )ויר;ת שליה ע.י ויאב;צמו
 מלהא, נייוי סה:י הנט כהיבה קידםויקא

 הי' מ המנר ער;ור דבבלל יל'פואולי
 אלא והיס יש ;ר-ם הסופר  עע:השלא

 מה ולא לב;הילה הכשר נםבשיכהבו
 כהוכ שהי' כיון הדהק ; בשע רקשכשך
 מי"מ(, דב.א בספ-י עעמ.שברי.ש,
 5א כאגיי דפסקי' דכיון המררכיח.ש
 א הרם ו?ש , המגרש מחשנה בהרגזלי
 שננהב כרבר.1 אמה שהי' דהנםלפיש
 טשום ורק הגמ פופל ,ה .אין מ.מברי.ש
 וערעור לקול לחוש יש נשואיןהקטי
 נהיינו אסה ימצא שלא כש-דועאפי'

 א-א לשלוחים אוהם עשה א שדהערעור
 בזת אין לכההיוה הכשר גםבשיכהכו
 מן להוציאה ת ר רצה .מט.ה5טש(
 דר:קא כואר 3 ועפמ.ש . קנם טצדהשני
 הי. לא זאת ודלווי הקיל הוצאתטצו

 .. בשי נם לה להה הסנרטטופה
 שבעצפ היבא חשש שייך יוהרוהנה

 רהוה אפשר דכה'נ לגרשם .רצהלא
 סוא-כ בגמ ופשל מעות שאירע ליהממא

 שה-נרש השהרל שהמגרש שידועפני
 ורצה כעור בענעי השודה ,טהיההש"הפת

 יודע ונם האפ.?ר בהקדםשתהנרש
 .סוכרועע שתהא :ך צג בנם פלהוק -שפשיש
 אחר בנט שינדשנה בדמיםלפייס1
 יהא לא א.'א מאיסור דקיל "ר-ג1הלע:ין
 בסה'ג שסבואד הנס נזה-והנה הכרחשע

 ויחתמו שיכ;-גו לסר; הב,-;?שיאסר
 הכמדר הרב רעיה - יפי שיוכשר ,4י*ופן
 קורם המעוה טרגיש הנ.סדר ה" אם?5נ'ר
 י.ך , לכההי?ה מכשררו הר לאה:הינה
 המסרר ציווי ע.פ הגעי כן שאמריכיון
 שאץ לבאר כדי שבסה.3 -הנוסח*44אמר
 נם סנהב אי;ה *ינוי על י1קפיד-5וטנ'רש

 פ'יצ וע' רוחו למורת נרשה שהיבא
 של44 להקפיר בדעתו עלהה לאסקל.נ.
 שאיך כיון , הממדר ירניש שלא מהיאר;
 . בדי;:דפבול

 לבריאוב דכשכהב סמ'ם כקב'ווע.
  מכש-רין.  )ושיש נמול הנט בה.אעימה

 אינה לכ,ע  רבחיבת  הגםבשטה.ר,
 נבוי .לבריאוע. דכמ.ש ובפרממעבבת

 דות. המימ יבברכת .לג,ע, שהיאכובן

 כהיבת ש;.י דניון הרד'ף' :' בשפ--
 הנירושין בקלקול למ;ות מקום איןעלמה
 אווז )2קכ"ז רד'ף בשם ד,מ וע'כשר
 הנירושץ קלקול חשש נזה שי'2ה'(

 סקכ,ך ובר.מ 3ערה. לשון דהיאשיל.פ
 בשע?-'.  הנשיר  .זאכ הבנימ-ן '.סק.ה
 ושב4 תר,ה ר'פ  בנימין  במ'טוהגה
 לכהחילה לבתוב  שצריף רכימ?מע
  פקב.א פ.ת מקכ'ט ו;' ה:ינויפוסל
 מקנ:וז וע' האב שם שינוילענץ
 ב' ובמעי' הנהר שם כששינהמ'ר
 משים דה'ינו ו"ל עמידה מקיםלענין
 פ.ת וע'. לכהחילה, אף לנהובשא'צ
 .הגט דבזטן התו.ג בשם מקכ.מכקכ.ה
 סכ:א סקביו  מבואר מהתורף שהיאאף

 שהטעהע כ?  שלימה היבה רלגראפי'
 דמה  ראפי" סק'ל ובב.ש פוסל אעומובח
 ד-ה. פ' ד' מגייה ועי רביעין :ירי

 חוה במ דההיס' כרניכא )והנהבע:למא
  דכשה;~ודן עכצ"ל יבתחילה ליגניןטיירי
 שאיל הגבעה בשם סק'ל הפ.היפמ,ש ע" לכהחיה בטופס כשר =פהקורא
 דפ:יוי י'ל הגמ 3יתן כשכברדדוקא

 5לפמן,1 אחר_ נפ  בקיוה להשיגכשאפשר
 וי-ו בין הפעוה ' ה דפ'ה בגיטיןהתוס'
 דההה4' הנם והנה כרת( במילה ולאליו-ר
 וכוינ הוא יהרג יאו ואם למ.שמדמה
 מי.א פכ'ז באו'ח כמ'ש לגמרי9סול
 מיייי גט דלענין 'ך י מ"מ , ד ס'וסליג
 ) ט"ש'בפרש' עצ"ע לכהחילה הכורלענ-ן

 זה מצד ידוקא ומשטע חרוף ;נץריהרג
 מחיגעפ קצת בנ3רנר; והנה , פסול,הוא
 ק~ובונ והדי'יה שרוי"ש במקומ-ד'ר!.
 5השחד5  וטהראוי א.שוייח בכחבזל'יז

שיצה
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 בפניה של." צחר נם הבעל לה .המיזבה
 )ממ;ש פרוצה שה.א כיון לה הוא21;בות
 מ' להרב הר"ה לנת המו; ב ד'עם

 דגוק כרצ נ" חיענארמ סענדילמ:חם
 אברק הנאה; שהרב לי שנהבראראם
 השא?ה שישלה לו השיב שלש.אענצק
אלק.

 דהנם מ; ה' אה.ע במהררמט
 הף כהקתם האו:עה סכמא שנו"ייבם
 בשפהים לבטא דכתיב בנדרים , מ'שכעין
 ת' וע' וכה.נ, קונם ילין מהניום.מ

 ואינו חרש דכשהיבם סם.א ח'אסהרש':
 וצעקה בקול כע:מדבד.ן אלאשומע.
 ודעהו וקמוע עלנימ בישין סדברוהיא
 והיבמה ברמי;ה יהשיב ומביןקלועיה
 לה לחיו'ן .וכל יו ךהתיבנש רו"ביתאינה
 הליצה שקידם קריאה דגם האחרוניםוכ'כ
 דהילפוחא כיון בלה.ק שיהא מענבאינון
 בקריאה דכהיב וא?רה  וענהה. -מס.שהוי

 מ:"ש יצ.ע . מעכב דיא הליצהשאהר
 דהא והא ד.ה דע.א בגימיןההים'
 שאינו לעי כה?יצה ~הר:2ה חרשרמםעט
 וענהה דיייף משום היי:ו ואמרהבאמר
 רמצינו ~הנם ובפה דבלה.ק הלויםטענו
 אמר הד.ה. י- ד' נ;.ר וע' בלבוויאמר
 רומיא רא.צ )רק  שרסעכב הרי פרה(אמרה
 רסי-ט שבה וע. רם  בקיל כמשרלויס
 השיבה עפם-ש רי,ל כונתן(-רקרהיינו
 הקריאה דיוב י,י.במין שאין רבוה-זציון
 -מק"ב הייצה מדר- פי' וע' מררבנןרק

 יכול.ם והיבמה הדיינימי שאיןדאע'נ
 ואלמים הרשים ש..ינם כיוןלהקרוה
 .וה-נ לימוד ע.י והיינו להקרוהראךין
 יש עלנים בל.2ון עכ.פ שכדבר קה1"י

 ודהגם לההימר, ?וכשר שהן"הוכ-ה
 נימין ע- סה,ה עיקר לו שישדכיון
 דקה"ה סם.ב המ'ב למזש דפי לאדט'ה

 הביאו וככי לכייה ראוי א'צרכ'דרבנן)
 ח'ב הלק.ט וממ'ש ריבמוה 'פי'בטהיש,ש
 וממ'ש כחליצה עמידה ננימרל-כ-
 הוא רמדרבנן דכ'ה קרושין ב'אהרי

 מ,ש )והנה. יבילה ,ךאוי .'שיהאהצורה
 שחל מ,ב גבי מ' . --דתעניא (שיר;נייש

 רק' החיוב דהוי הוא א; הכוסעל להכריי כדשרי דרוקא קצה "יבט-ש

 ' .מדרכנן(

 דדבוק סקי-ח סל.ב אי.ח מ'ז.וע'
 ע'י לבילה ראוי השיב בס.האוהיוה

 שי.ך שאינו כ;שה שכהומר הגםגרירה
 דלהד ע-ד ז4 ;בהים ועי'להקריאה
 דגם רבייה כמא ראוי רהום'הירוצא
 ד' . ניטין וע' הטנילה מעלהשמהוכר

 ה.2ייהות שכ.2עה הגם אהרים ליכהבוס,;
 ומ-ט , ל:תוב הגדול ב"ד עדיין למדולא

 בשיניה עצם נטצא נבי ה דכבקדושין
 שלא -ואפשר הנטילה כעשה מחוסרההס
 זצ.ל הגאונ'ים כרא-2י )ואהר משםימלנה
 דחשיב באזן התוכ בםוך להקל כעם.נהן

 ה;מ(י נהלשך נשיהדור מים לביאהראוי.

 ק,נו ד' ביל רשב"מ וע' , המיףדרך
 ש.וכל כפוח השכ'מ שאין אפ:רוההם
 ב*י וע' מחר. ליוםלהמהין

 או~ן_
 סנ'ה

 שא"ר לכנין כצכרף אינו ישן דלמאד
 נימא חי הנונה לבאר וצריף ,לבילה

 . לבילה ראוי כאן צריך אישנסהפק,
 או.

 להקיצר שאפשר כיון דדלכאשנסהפק
 שעה דענין ג,כ וי-ל לבילה ראויחשיב
 .הקריאה מלימור בנוף שינוי יוהרהוי

 בובחים עפם(ש ' י'ל לזה-ואוליכשמוכשר
 כל' הד.ה ל,דד'

 לא נ;צוה ענין' דכדהוי
.

 דפען דע,ז בב'ק . ההוס. ועס'ש רתויהוו
 האו4 ט-ר7 רטש.ה . כוי לשוהמושמצוה
 לכף,נרי לפי.ז2עומרת, נרירה  .עיילבילה
 שפחה משא'כ ס,ה קריאה - מצותלקיים

 פבילת שאין בשיניה . עצםשנמצא
 הףא חליצה . לענין וה:ה , -מצוההשפחה

 בנ-ד . משא"ב כיבום  כדאפשר מצוההוי
 ..אוקה הוטמין יאין סום בעלשהיבם
 לוילוץ היבם עי היוב ויש ד'ר(,יבמוה

 דחש-כ י-'י ולקרות להתלמר ועוסרלה
 .~ לקריאהראוי

 לא בקריארו רה-ה - הנם"ועמ.2
 והא אמה בנשימה דכעי לקחתההפצהי
 ררכן 11אין סשום יבסי אבה לארנקמ
 ראויוון אינון 91ילן לקרות לירע. נשיסשל

 תמיכח.רלא שילמרום ' ער חשיב"לבילה
י,.:ר



 הלבה כליאשדבר-- ך8
 וך3ה ה:שימו;י, קיצך מפני כשא.יסיי:יי

 ררי.ף .על הראע: ע:חולק ממה ללסודאין
 יש דבלא'ה דם.ל דיי-פ עןשחייק
 כ;ות דהשש י.ל וברוהק בקרואהךלע;.ה
 וכעין קריאה מחמרון גך; נשימוהבמ

 דליכא מהיבא כ;ויפה ףתימקגר.;יה
 דאפשר היכא דשאני י.ל ועפמ'שעדיכ(
 על ;ובפרס מצוה חליצה הוי דלאניבים
 בשם נונ צד הי:"ך יושר וקם עהאשה
 ודלא היבמה על מ-ע שאין הקה.דרבו

 כשא-כ ב-ד( ר' בהובוק נהפלאהבסטש
 יה, ץ לחל היבם שמהויבבגי-

 עם" רש" דעה לצרף ג?-ו"ט
 חיצת אהר אה דכדהכא בד'םש"עבא
 בוי היעד לאולי סצ.נ רע.א ה וע'ושכנו
 ,2הת מוכה שאני וגם ושתענן(,יטלא
 סנרת ליכא להיוץ יכריחורו 21ב-ד1?יק

 ב3'ד משא.כ_ הקדושק להפקרעאומדצא
 דגימין בההיא )ואני' , יעילס,שתהעגן
 הי ונם יהמהין רק הוצרכהום"ח

 בקטנוהו עמו שהדור בעצסאפשרוה
 עםדה לא ונם דגןדז4זע,
 כו;דל לכ.ע דהא נשואין נ"2עהיבה
 יבכוה וע' הגדרה להפך נדו?זבור;
 ד3יהא פרש,י ובלשון רמיז, ור'ה -דם.מ
 כי פפק על לראשון לרהקדשלה

 נ.ב הי' ואו . ברצינה הלוי 'כש'הא1;יינו
 שנס בנ'ד ובפרט כהרבה( דמ.ךיוה
 ;דים ע'פ נהברר לא בעלה"יהם
 צירוה מטעס ההיהר ושה" .במורים
 3ייא שמיא קמי :.אדאי אך קדישיןמפק?ה
 קידושין בהפקעה צורך א.ן מחשהבע/=
 ;ומדת שהאשה כה צירוף נ-כ ישובנ,ד

 לנ':מת היקון בוה יהא ושלאוהחמרץ
 ~המג.

 אם קפידא שא-ן במהרי'ם.וע'ענ
 אהרימ; בענעים הייצה בשעה'סהרהר
 דססברי לב.ד ש-הברר .צהיף. ;כ:פיגבאק
 כש,וד; וכגק לפומרה ו!2מבוין וסבר.יין,:
 יאמר ביהר יהיא שזניס ב;ניניםלדכר
 סקכ,א נורב"ש וע' , לקהוע; חפצהילא

 כברה ש,יך דלא צ'ע. ולפע.ד ,וסקכ'ג
 יפוטרה ככוין כשהחול-ן אלא טקנהד'א

 מנמן אעו כי2הה.ל*ן ה.פוך משאיב., קמהזקיק
 מו.לייי הח דאמו .יה מק שחהיוצה לוכרל'ש
 לא אם בחייצה. לץזכרה שמהויב ורקלה

 מעשה לעשות א'צ שההוי)ן דכיוןרנ?מא
 וטהני מדרבנן גדיד,ה הכו3ה צורךממילא
 גר.;והא ההוס ועמ.ש 7'ג עומדכשגדול
 וי,ל רברים ריבוי להיא לפיכחליצה
 ה;על לבוונה דעקו דכשמבטיהכונה
 שיש ד:ך,ו מבטל בינך לאי:ה מביררא?ו

 הא )ובעין וכיניה רביים עיב'בכאי
 אחרה מצוה כונה מעבנה כציהרכונה
 לה להל:,י שמהייב שכנ,ר י.ל ואוליכו(

 סמילא כו' אוהה חוממין. שאיןמשום
 נב-ב בם'ע התורה מצוה לקיים לי'ניהא
 _ן;'נ והגדול הב'ד נונה ומהנידמ-ח

 בגם הונה.וכמו,כ החליצה בשאין)משא.כ
 הדבר וימעשה לנר:ה( מחויבכשאינו
 לימוד שע.'י לי בתברר יא וכאשךהיפ'ב כמלי ובירח ת-פ"א בשנה ממ'ש )זהצ"ע
 לפומרה ההךלין י.וין לבף סומחהאומן
 למ;שה(, להזריה עצמי הכבמהילן

 למעטי נוסף היטאלה. ר ע'ד(
 שי' טבומשאפש הגאון שכתבההיהך
 וטיטק דין לו יש אם הרבך כניףהנה

 כחשו, מ'ול פ.ת ע.- 'ד, לענ לדוןיש
 י2:וה מעשה דדוקא די,ל מבריסקהר"מ
 -שכל ובפר.ט בשוא.ה. הוא ובנ.דבקוע
 מצף הוא כו;רים ענינים -שעושהמה

 ומצד וכדומה אכייה עייני לגנאישחושב
 ע;הושב -לפי הבחנה כלי כה.2ף אוכל;ה
 אשתו עם לדור ו:גנ"י בהמה למעשה;ה
 ושהוא היכף ;כר יולדה שאינה.כיון
 '5פי בהמה עם ע:יכב ארירבכלל
 וכדומה, הח'מר ב;נ?. מ;יינהשכל
 כדרף -שלא ומש.ל באכילה שהמרבהוכמו
 להפף ה'ה שוכה דין לו איןבנ.א
 מכ משהו קרע רנם כמוהו קורעושאני
 ממאכל ההרהקה משא.ב שמוה עניןהוא

 ש16ת . .אי:1 במקצה שהנ:'רוהובדומה
 עוה'ו סעניני פורי2ים לפ;:ים פקמיםונם

 עבורה שעץ העבידה שער בהו-הכמ"ש
 פרישה לידי לפעמים באים ה:בלמצד
 התורה ' שדר5 וק ה;זלם ;3ינייכאם

הגא



 י צ' הלכה מלואיםה.בד
 השמ:ה סי: חג ה-שב.א מיש שהביא סהנהג שא.13 הא.;2 הה המכוצע ירףיעא

 זחיא אלא יגמרי' שפיי כשאינו ראף בדרכי ומוור ה(:רם כל כדרף ה:(מוצעבד.רף
 -כי. ננדיו קורע ואעו כעצמי סדבר בהנהגה גדומה טעמנימאבל פרושיהיות

 זע-

 ,::נם רמש:ע ר"א סי הד הריטב.א השי, יעי ד:ה ליכא מאן ךיס' נעקםצענ:?צונוה
 7כה4 אחך הב-י ומס'ש כן. היי ם להרמב אינו ז?ה להימב.ם .אפילי שטוהוהעשה
 ר(ה משמע נקטינהו לרוגמא דהנינה דהנהו רהוי ,הנס ;:הורה טרה לבעי נםוומה
 שכתב שמחה ו-נ.גו כרבלי ש1א רר קיי :ממובב עוצב( _י רנ הננרת מצדג:ב.
  שכלו כשרין וסאבד רוהו סי השע.י

 יף_
 הסיכע ורעיקי נילם ם1 :יראד

  שלא ו':בעוד לו יינןתנין מה י:מאיך ההיןף .מעניני הפרישה טע:ץי?דעהו,
 אין ום'0 אוצ בדיקה אפי' ;ה :ימן יאי:י ביהר וה:ונה ד;ה ה ל:לי כמיככז;ינו

 הב.4 וכ.כ הנ'י הרשב.א מ,ש םזהר הב.1 ד:קא כסוהו סקרע ואפילו ,הענינים

 רהליה הרמב:ם י-דברי וכ.נ וו.י סףודם בעי שהוא מצר ולא שטוה דרף3דעביד
 כו' כר-1 סצד בלייה יחירי יוצא יכן"יחשבוה.*

 ומב.א-
 רק דטוכת כלשונו

 דהלכה.

 מונה יא ומ'מ די סהן בא' ראפי. 3ר-. סנהדר.ן )ו;י, שימה בכלל ל.הייאגה
 באי:ה שיטה דאפ.' לוכר סוה יוהר מל-א הוינא וכד נסשא. בן יה-א נביועךב

 " דוק ונם . ערוה דשאנ. וכשים דיביר ואדם אדם שלבי רבא גברא בשםי2סעהי
 בדבי' סכר ררא רק גריל לשטוה 3שהג.ע הי' יהוא ואצל שנעון עמן אי:ה*.ט

 בדיקה יפי' ;ה סימן רא'בו דבשיא שמחה של"עקים מה ורק * נההנהמה(י;.:געון
 מק,ם הף לא ערות לע:י, גם רממי-א א"צ מ;שה !היא אולי קטניס באבניםצזשחק
 כו יל-פ שהיטה ה. הב" בלשו; גם 'להוש, אלפן נאי;ה ל.דע צריכים אבל?:ט:ה
 דהגינה ס" הני דוקא הזכיך שם יבש.ע סה קנ'.ד סי. באה-ע וע". . והבנעשהו
 שפוי יו.:ר הוא הגט בשעה %ב3,ר. הרא'ש ובהשובת כו' ,הכשהטהוי.יש
 שההנהג במו ולא יום יכל 4טאיכל טמורף שבעלה ויכ ג' -אוה פינבלך

 רונ;ים בא'2ר בו' ממידף.לנמרי 7;.א?י
 יעו-ש עו:ף ובועם ו:ודק והורנ טכהזיורע

 - שם ומשמע העולם במוב בק- ל.העיכטו-ב
 הבע- דעה הי. האשה טענה -,ייפי

 ו"היר דנזן דק שהי' ולא גדכ).אורפה
 לי אין עים-ם הרא.ש כדברי וככוארך(יכה
 זם השש מקום שיהא לענין שוטחש-ין
 . לנרשה*כוך

 הוי רנכפה די"א מ'י2 לעניןוכפו,כ
 בריקה שצריך  ה~כיי יא נאישל:ום

 מטירפה רעהו אין  אם  לראותיהשגחה
 והוא ודל כש סל'ד ם בח ר עטבו(;גם
 דעהס בריאהם בעה  שבם  נכפיםיש שהרי  המיר  משובשה רצהו ההאשלא
 המהרי.ט נם.ש סוה )ו2שםע ע'ש פה'מטו.

 האפילו ומשום שא3י עדוה לעניןזדוקא
 הב-י וטמ.ש  ;רוהם( לנויד "-י,8האים..
 כשהניע דרוקא. כפורש כהדי,ק(2שם,
 וע.ש .רהניגה ופ:ק הני כסו נדויישמות

 הנמ ענין ומבין שיודע בנ,דוה:ה
 ת' האו,ו עפם'ש י'ל ;ה מלברלכאורה

 מהנרשמ שוטה סיכני כה כשישהשע"דגם
 י, ואה א'ע לשמור כשיידעתלבההלה

 ניר:רא ב? רי  של הו דמ;ד גך.ג יבמוהועי'
 משומ . מגירט וה ל.:מ'ה בבסירבשאמך

 ולבאוק. , כו 2ש.מא  ו2ר.ך רעהרא'צ
 יידעה כשאין דאפי. קכ.ל מובאוהו
 דניע אצ.כ מצוה נבי כ'ש )ב;ין בטשהוא

 לי' דפ:יטא ועבצ"ל אחך( לדבר3שטבתן
 וא.נ הנירובי: ענין מבי.ה א'3הרחרשה
 וע'ש כוה בענין מ..רי דנשתם.המכ"2
 .עולטיה יוציא לא דידי' -3בי ממ'שדיוקא
 והץ דאורייהא רהא יוציא לאוברירה
 .וסבין פקח כשקוא דאפ.' ואם'ד ,דיב:ן
 ה'ל-ל טראוריי מגרש אין הנט עניניכל

 ההגר:ם לא שסדרבנן האשה גביכמו.כ
 דאורי' בען) רבנן דתיקון סה כלדהא

 עקין ומכע- פקח יבשיהוא ועכצ'ל * תיקו.
הגטן
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 כש(ש .גס ש:מה. בכלל ;ה לענין ל-ההנם
 ב-ה ד' בב-מ קאמר הא שטות מימןלו

 העריט - לבעל נוהנים ועדיםדמימנים
 כס'כנ-כ, ב.ך:ר כפי הךי דעדיםמשום
 הץ* ענין ן שסב כשנתכרר כמדוה-נ

 עילסיר, יוציא לא ש דם קאמדוךדיא
 הנמ ענ-ן שמבין ברה;ינן דאפילוהיינו

 בדידה דסהבי דכמו לומה מוכחלבצורה
 דוגמה נ'כה ואה א"ע לשמורבש('דעת

 ע:י. כלמבין הבעי אצי נם מהני.ה

 עולכיה דמאי ע-א ד' כנימין ס-שהנכ-
 בשהריף הייבו דהריף לי' דחזינןאע-ב
 . הנם בענין ולא דבדיב: בשארובקי
 כשמנרש דמהני דס.ל מה לפום קאידהא
 ,3כווע ב-רוך הוי דלא הגם הכהבסהיך
 דשכא בירושלמי ובם.ש רנרשה ן,2מבו
 דהבבלי נימא אי וגם . כשמרותיובהעמק

 דמ"ש עכצ.ל אכהי הירוש' על ב,ה ויקו
 הענינ-ם' בכל דהר'ף היינו דחריף נדאע

 דאיה.ה . הנט ענין שמבין בברר לא מ1ד2
 ומבין שיודע דאע-ב בלשוןהו;"ל

 ענין.

 הא ובלא'ה , רבוהא י:הר דהוי נטד
 דה,ה מוכה לא יצחק כר' ויקי,ללפי.ם
 ש-מ דתרהי ההום' ומ"ש דתייף,אע-נ
 ה בנשהט רבוהא הרהי דשמעינןהי?ו

 רבוי;א תרהי -שסעינן לא ונ*םוהרשת
 דעולמיך דמפ' נולפרם נופה.בנשהטיה

 בשמע לא הבהב מהוך לדבר שיכולי.;"ב
 מ"ש דבכלל לפרש ואין כדהריף(..ה-ה
 סה.ה שצריף דביון היינו דאורי.הי:

 בו שיש כל חשש יש ממילא ורצונודעהו
 בלשון הול"ל דא-ב ד;-א שטוה,א.זה

 הנט בענין פקח כשהוא דאפייוספירש
 רק דחריף דאע.ג בלשון הול.ל לאובסו*ב
 הבץ ומ"ש הגפ, ענין מבין יאפי'ביצין

 שופה . ועוד ו;.ל העיטור ובעלנד-ה
 בריקה היינו ניפא. יהיב מיבבדיקה
 שמבין לבדר א-א שנשהתק דכיוןוההם.
 לרונמא שידע רק הגט עניני בורי'?:
 ופובים. שכיהים פירות ס.ניז:-;ה

 כשהוא , לחוש כשע בב"יום'ש
 שהוה:נן ה'ינו הדברים מן , באי;ה7-ופה
 ענין שטבין נתברר שיא ן .(מן בל?עומה

 3הש:2 שן ט ע'י. ~ רבב'מ ובמו .הנט
 להיפף עדים. ע'י כשיהכרר ומ'מלוראי
 נמור -בירור וצריך ה;רים לבעזנוהמם

 שמו24 . נבי כשא.כ דאוריייכ'ון-רה:י
 נטור בירוד א'צ כדרבנן רק רהויהאשה
 דרבנן ד איס עניני וכנל פקהית;2היא
 מרברי הברוו אין ו;כ'פ ךק,לא,דמד"ר
 -ביארהי ובבר מהרי.מ עם.ש י2הולקהב'י
 דע'י דיל ע-ה מי'- שפר אמריבםפרי
 בשאליו? לך'רבוה הנם בטדך שנהנומה

 יאך לאו ועל הן הן על י2מ?יבוהשובות
 לאר או הן אחת פעמ רק שמשיביומ:ה
 ברעתו4 ומיושב מהון ל:הוא מוהנ:תברר
 שיש ורק * דבר לאוהו פקח שהואמהברר
 ע-פ ולא סעצמו המקרש שישיבלה;2ניה
 שבאוהו צדד.ם ואנשי המסרריםציווי

 קות מע?שה היא ב;ה דבאופןכעמר,
 סהרי'פ דעת הביא בחו? והנה .כ;גמא
 ומשום הביש דברי נ.כ והב-איהיכה

 שהבין שראיבו היכא ריקא נ(בדהמהרי.ם
 קמוג ד בב"ב מם-ש ההו.ג ומ-ש .הרברים
 קאסר דההם, שם ב4;מי.פ כהבהינבר
 ושאין קלושה שךעהו פימן דרוייק.
 י  סו-סבמוב

 הנוייג ס"ש הביא התי,נוהנה
 -רחש*ר הרומוה ר.ס בירישלמימם-ש
 קירושין ק-דושיהם אחרים לבין ביבןשקדשו
 הברייועא והנה סק,ה, קב,א ס-'ועפה,ש

 אפר קדושי ל;נין מפור'לה הירוש' א בש-
 דאתאי דקאסד הירוש' מלשון ובכ.ו .נרה
 דיליף מבואר כרבנן-רקדושין דניטין ידר
 שס ובפ-ת נים-ן. לענין רמהני דה'הס.ה
 לטעם'ש דהירוש' די.ל הישוי"ע כשםהביא

 הדברים ולענ'ד אונס ל.ה נח ק: דפתוירם.ל
 דפסח-ם ]פ,ח בירושן נם דהאמוקשים

 ה,או דמומה ופ"ב ב ה' דסומה ופ,קה-א
 לה אין- שזינהה דקפנה ר.י בשםאיהא
 אין'את רחרשת יטם בידוש' ומ,שרצון,
 עם"2 אמן אמן האשה ואמיה דבהיביכול
 * דעת בת שאינה לפי נ.כ דהיינומ5'מ
 דהיינו לפרש, שם בפמהים הק'.ע)ום.ש
 ר%-%סש - עפ"ש בו' שהאמה- דבעימשום

שגש ככמכ" שבועו: לענין ו;סש"ש דכ"ןב10טה



9, ה?כה)מלואסדבר

 מחלוקק ושאין מם"ב אמ"ש בספרי 'שעם
 הנודע ומ'ש , והבבלי הורושלמי ניןו13ה

 כתב ע-פ רמהני למעמי' דהירוש'3שערים
 דרלמא כהב דל-מ בירוש' מס-ק האלענ.ד
 מה גם הא ה ובלא בשטרוהיוכהעסק
 שאין לפי הייבו להבבלי כהב-דל'מ
 . הגם ענין שמבין עי.;גמי;ברר

 וכיה מאיר הביה בשם ה:וך'בוכ.ש
 דבעי היכי עוע.ג שאהרים מה ד?.םאפרים
 די'ג בהולין דהא צ.ע ל;נ.ד ורצוןועה
 שנהכוגו א;,פ הל.ו דהעיום הףג:ייהי
 בש;ה מהשבהו דכשפירש ופירש-ילכף

 לאש:עינן יוהנן ר' איצמרך לאמעשה
 דבעי יוהן כי לענין נם זה רמהנידדי

 שיהי. וצריף יהן דכי דומיא ל"דניחא

 מהוף ניכדה דמחשבהו להנם ,ברצון
 מלשון מבואר מדדבנן רק הוינ(עשיו
 סעשה בש;ה כהשבהו דכשפ'רשפרש'י
 דהיינו לומר וודוהק מה"ה כמעשההוי

 מיירי יהן דכי דומיא הילפוהא דכל.כשום
 בלא כ;טעושה ורבם שוטה כנתינהאף
 5י'( דניהא וה ל;נין חע:וב ורצון.דעת

 ד;ה' כחשבהו על 0יכיח זיאיןלבירישלמי
 בשאלוה כשמרבין משא.כ כנרש חהנוהב

 ,וטהשבהו  די גדולה הוכהה המוביח ורו.ח,יתשוכות

 שוינתה דקמנה דביון הנודכזש ום'שן
 לה אין דע:ומה פנש.כ כו' לה.רצוןאין
 ד:'א בכהוכוה בם.ש .ייל לענ"ר .להצון

 ח':ובה כיצון וסופה באונםוכשההילהה
 בקהלה דגם וי'י אלבשה דיצרהאנוסה
 ה:ק היצר שאין רק היצר תוקפהביאה
 ומש"ה עליי להתגבד שכלה בנח וישג'כ
 בכו( צאין ושומה בקמנה אנוסהמשא.כל-ה

 יצרה על לההנכר שלה הגרושועתה
 '2בא'(ה רק בבע.ח גם )שיש ביאה,1החלת
 ועייוה כג:ל הרחקה טבע נם נטצאשחם
 ש;ינהה קמנה ומש,ה ק( כעירוביןלטוש
 דאנסה היא ריציה רצון להאין

., 
 ייל ועכ.פ

 כגון היצד הקיפת ענין דליכאדהינא
 גימי4 ולענין זרע ע5 מים נהינת*ענק
 .: ך-. מחשבהו נשכפרש אונס ל,חיכדדנ

 שנ,בין ה':ו,ת עץ כשמתגררלמגשה

 דינוק14 דכיון וי'ל בריו, על הנ-רושין?נ'ן
 עוכע* ל'מ מכירה לענין משי.ה מי ד'גמין קלי ד' ב'ב כמ'ש ;ו;י נבי ד;קי'מקרבה

 דדדמ 1"ל , כ' ד' כהובוה 1;" טן;יע.פ אחרי שנמשף למה שמהפהה כ'וןע'ג
 אחר". י2בפתה לפי אשה קירושילענץ
 בהומפה14 כמ.ש לר"ק נ-מא א. אפי'וא'כ
 לענץ דשאני פרה אפך ל;רןדוןא
 גירושץ דלענץ "ל אכהי א;בה,קידושי
 הליצה לרכיה ההום' זכ:"ל עדינות"2

 ע.ג. ;ומד בגדול דמהנ- הגםלכה.בה
 הכאאמר" מקטן גר; דש21ה :היובלא,ה

 וומה א?ו זה שלענק סמ;שיושטהברר
 וצא המעשה שב,ה לומר דא.א קטןושאמ
 ד.ה ד.ע בגיטין ההום' ועמ'"2 נדול.נחשב
 ונאסר כשומה לחושבו לנו ולמה וז.לוניהוש
 "ל - אף חנם, אעא;ו ונעגן נם,2אינו
 בפירי ולברר יבדוק דאפשר כיוןדההם
 כירור שאינו במה לבדוק לנולמה
 *גמור

 נם מהני הנוד.ב לפם,שוהנה
 ומלמדין עע: שנדול רק בעצמו מביןכשאין
 ענין בעצמו שמבין שכהברר והיבאאוהו
 החולקיט לשימוה גם עדיפוה ישהגמ
 דפלונ;ה ספ-קא רק הו- פ ועכ ה3יד.בעל

 יש כפק צירוף ;וד וכשיש םדאהרונ
 סם. מם;םלהקל

 הבר'44 ש_-'א השש בעני'והנה
 דל.ח התב.ש ש כם הביאן כנרבנהיים
 לזמר א'א ולענ,ד . פ' 3יבמות כמ.של:ה

 הסוח בהדרי' קלקול דה.י כהדשאני
 ה;ב כללי הולי . נהשב רמרימהק דכמורז'א
 דאפ" ול.ם בכורוה פירש.י עי ונםשפוה
 מרה בחולי )ודוקא באסצעלההרפאות ,טדרכי 0ה מצר דוקא אכרלחד

 ;ט שדר שבש;ה טפי חשש יששחורה
 ני(--61"ט עיצב ר-ח .טעליו מראשהו
 דניחוש קס.ר ר' כ.ב סס.ש הדע,הבשם
 שאני לענ.ד מינוון והדר עבןוהודלמא
 ח2פ'ר לברר זבבנקל ב;ה מוודססדבר
 חקירה שוס עושין- אין - דח0איפריף

 מכררינן זקל לברר שאפשי מה והאודרישה
 ובצע בבח.רה ההלוי דבר - עאני א,הוב

הבוחרים



 הלכה טדיץוםדבר -א
 המינוי שיאת- דשכיה דהיכאהבןך-יב
 הוא שהרצון לפי לוה להוט יש?/4.ר'ן
 * המ.נהנהדנר

 שמא רק התשש בל בנ.דוהנה
 ביסים חשש ואין הקדושין בש;ההבריא
 משום- סרובה ומן סשך דהוישבנהים
 ורכיון יחד שדרו שיד~ע היבאדבעלמא
 ישם בעל שמא דל2ש ש.יך בבע.:דאא,ע
 ם. ער שיש כסו דהוי משוםקדושין
 ח'ביב דלא כי ר: בבכוריה ההום'ועמ.ש
 לאשהו נזקק דסמילא סשום במעשההלוי
 יכל כשידוע מ' כהוביה התום'ועם,ש
 עכה דר שיא בנ.ר משא.נ . עמהשדר
 אכהי השש סקומ הי' אילו וא2"מלל
 דר ושאינו שוטה בח,קה לכל שמיחוקכיון
 בפפיי ו;ם'ש ב;רים קדושין ל,ה עכ.פעטה
 לצדר שיש ובנ'ד . ;' סי. אלי'דבר
 ההיהר שוטה ותורה דין להמנרש.שאין
 ז לענ,דפשום

 הרב לככוד השבהי האלההדברים
 וחסידוה בהורה לההלה המפורסםה'ג

 לעוויז הכהן חנוך צבי רי וכו',לנשיק
 מיום ככהביו על בענדין ה:אנד'קשליט.א
 שנה סרמ פ ו;ש-ק וטיום חקח פ'עש.ק
 רקינצק אב'ד הנאה.נ ושהרב'הרפ.א.
 אלי השאלה שישלחי השיבשליט-א
 הנודב'י עמ,ש י ו,שאלה ע,רה(
 לפמ:ש ולכאף . וכוצלחה עשירהנשהיא
 בהוף נו'נ שהנשים בוה'ו מצ-ו ח'םהש,כ
 טעס ל-ש ב;צמן' שסהפרנמה היכאהביה
 ח' אוו7 מג כלל הרא"ש לפם"שמ;לא
  ועי' . בעלי' שימוהו בם;ל שנולרהדאא.ל
 מ-ש ק,ה--והנה .ר נ.ם מ.ם ר'?במות
 מ.ה ד' בכהובות טמ"ש להוביחהח.ם
 רין לחומה הי' ס' בן אביי שהי'דהגם

 ואהית מדקאמר הא לעטד .קטלניה
 מוחין הי' שלא כוכח אהר-נאלמקטיל
 . עברייניה היהה לא והיא להנשאבידה
 קטלניה רין לה הי' שלא דהנםועכצ'ל
 ביי )עק ,קנה לימי הניעו שבעלי'.לפי
 בתורה ש;סק לאביי גהכפר כברעלז

 צ.ו ד' בש סיש כעין שבכ-ן: רק .גנמ.ה(
 שהנרום אפשר קמלוהו. דנשי ד"ה י4רש

 וט'ש אהיי'. כריף :יהא הנושאהסיה~ע
 מרוב כפלי*ם ר-ה ב2רשל ק' י'כם3הדרי;

 4עי* . היזק נרם- אפשר אבהי כו'הנאה
 ר' נרה נ.ב ר' מנהדרין ק. ד-עירובין

 הקורכים בבעלי' ודוקא ק", ד' ב.םמ'ז
 ד4 ברכות עי' ,ה שייך הי' לא ת.חשהיו

 * כ'נ ד תעניה ועי' כו' ת.ח יהו שלאכ.ב

 -ז=- ביבמוה ממ'ש ב'כ סהירה בזהואיז
 הכא ועב-פ ושכיב' היא ונסבה "מ'ד

 אנפשן דפלע והיכא , להיפיךמשמע
 קטלניתז רי'ה י.ל בררכיו נזהרשלא
 .צ.ע

 471 מהרי'מ ;י , השאלה ;"יו(

 איך האם רפואות לצור,- דהוי רכיוןצ"ט
 ואין . ז' ד' בעירוכין וכם.ש איסורחשש
 להתוך שמוהר הרמב-ם מלש.ןלדייק
 כו" כרודף שהיא מפני בס;י.העובר
 לצש7 הולד עק- שכבר ההםרשאני
 3רורהנ ש"וא הם;ס לונר אצמרךומש-ה
 כשיטו2 ' דמ.ל ביארהי מ'.א אס,שובכפר.

 ודקה-ם כו יורע אה שאיןהירושלמי
 שהי44 ידוע הרבר ראש- הע.כרשהוציא

 לחתוןן שסיתר דוקא ודלאו , הרורףהוא
 הצלת בש_יל כן לעשות שצריךא=א
 קררגי רכשטיא דהנם מביגר ונםהאם.
 )נך י'ל יהירוש'. ונם כם'ט ואינו'יודףלה
4 -רריפה. כעין הוימ.ם 4  שבנ-וי ובפרט 
 והרופ14 בירים ופכית הוהף ישראיאין

 שושך שנוט?. הגם קעביך דנפשי..4.דעהא
 דב"8.סו-מי.4 בספרי ועמ,ס מלאכהובעד
 )סמ'ש בעגמא נרמא דרף אפשרונם
 וכר להרב תרע"מ גיסן ר'ח נ'יום
 4 שהין ריכמוואלר נ.י הכהן דור ;אבכו.ה

 בהעלסא( כו,צאז
 ובמקו.וש ו שס במי' הנה.ם ס'ש1(

 לההלמיר שכיר שהוא רהרב תכ.טמי'
 לענ-1* לההלמוד. שאול מיקרי הרבלעולם

 חילהן נ,כר לא הש.; דבלשון דכיוןצ.ע
 ר;טאנד משום רהיינו י-ל ב:כרכשמלסד

 הנאו7 סמוג היא שהשכר 7;למאפועל
 סי' באה'ר שביארתי מה )-כעיןהפעולה

 לחפונש ינול בשכר פועל רב;למאכ',
 ירזכ4 מנו _לאהר?ט שחב בכקוםלנע.ח

נפשי



 3( הלמה לם5ויםירבר

 ק ה יו יש שבזה השנר כנםי?הונ5'2י-
 ק.דושין יייליהוה סשא.כ רה";ילה,קצה

 הוכי' מסוג שכ- הקבל; שאיןונהא-ג
 ההורה לימוד בענץ סשא.כ המקרע(של

 נס'ש נ,כ.נהנה ושהרב ר:הני עניןשהוא
 רהוי מכולם יוהר מהלמירי י.אטכוה

 ללמוד עצטו . שמש;בד כה רקהשעבוד
 יאשהמוטי מצי ודלא ושמעהא פנכהאאוהה

 שהקשה פה וביושב . אחייהאלטמכהא
 כדלא נם בעלמא דפועל כהאהסקויח
 כיקדי למלאכה ממלאכה לאינהסו2יפצ-
 פועל דנאני די'ל . לכעה-בשאול
 הוא במל לילך ולא סלאכה איזהלעשוה
 דכל ההודה לימוד משא"כ . ש;בודשין

 לאשהכוטי מצי דלא מה רק דעאהשעבוך
 הפיסה סהני אס )וצ'ע . אהריהאלמקנהא

 ה-וס. לפמ.ש בפרט דד.נא. שפיקאסצד
 א-; ש"משעכד לפד דרוקא נ-ו ד'בכהיבוה

- ההורה( היוכסצד
 סי'נחל הש,עמשם"ו בלשוןוהנה

 הלבות לעם לדרוש עדרך הלו;ד.םולפני
 רם'ש י.ל וא"כ עי-ש ?הם נשא? הואהט.עו
 כענץ. שו4.ל .רחווב ל;נ'ן רק .דניםהר'ן
 בכ;לים שאילה לקנין ; הם ש מ לעניןולא
 הזמן אינו קוה-פ יים דל' פעוםהיינו

 הרכ ואז להלסודים ורק להעםשדודשין
 ההלכירים כמו ותועלה הנאהכקבל

 טסש המועדי ,לפני, דוקא .הויוהשעבוד
 וירא ה )סם-ש הש-ס וכלעון דכלהביומי.
 ישיבה ראש שעה לפי כשנהקכלהר8'ב
בפה,
 זכר בן שיידה האשה עידח( -
 אס כ,ה שנסתפק כד.ה. וניסולמארן:.י
 פי' );י' הבכור בנה אה לפדתתיבנלה
 סק'א שם,ג ס' המג.א עם,ש .פייח(ש.ה
 דכ.ם( נזיר . )וע' חננוף במצות ל,שדהאם
 כשטכלה . גם עכרייניה שהיאובפרמ
 ש אם ובספרי מ'ה ד' יבסוה עי.לנידהה
 ומ.ש ד'ל, ובכורות רל-ו ע'ז ועי'סצ'ב-.
 אוהולמוטב שהחזיר מומר גבי-יבםההה.ד

 והנם . ס.ו סשל-ד יור'ד ועי' בארסאי5."
 יש בנ',ירים הדהיפה ע,י אדרבהאננ"ד
 . להרעפארטער שתקחברחשש

 הך12 וסק.כ סק'-א הש'בועמזש
 היי ואילף ל' רסיום רכיון רצ'ה ה-החק
 לעג,י(וץ סי;.ם, ה' זיביי מהני פריוןעסן

 לאב דכרליכא וסשו: הם;.מ מ-שליישב
 1כמיי44 כעינדיל התינוק ;ל רקהמציה
 - י:ם ?. כקודם הויכק2ניה.

 כ הש' ש ימ'
 דהי.נר יל.פ כוכרח.ם המ;.ם דברישאין
 מפירון בישו לפרוהו דאפשרמשום

 קכייהא ולדי;ה לבש.נדיל יהולשהפריון
 בנחיי2 הטעוה כשנהאכיו אף פדויבש-;
 הכהן( ביד שטורים ה2;ו:ן י~היו ע:כא)הגמ
 צד וליכא להקינוק :כיה זה יהאוהדר
 פריון מצות קיומ ;י.ו ליפסין- מהחובה

 הטצוה לקיים ירצה אם רהאלכשעדיל
 לזמנ- שיניע ק.דם ד;ק4 לנלוק ייכ?בעצמו
 גיח" לא ונדלוה

 סי;יבך הה' ., -כזיכוי לי'
 האנו יכולה וא.ב מ.י. כרמ"ה ה.מי?"
 לכהן ולסמור הה.ס ליכ.ה ב.ד()ע,י

 פדוי מפק עליו שהקוק מס ;ליוולהליה
 יח'ם* כמ.ש ;צסו ויפדה יחזירולכשינדיל

 חזון ערש"ק בטאריאספאל עהשבהי)ממה
 מאי*ן נתן .שראי ר להרב'הג והרם.ושבת
 בלידוואנאווא מוטלטקודמ ; נ רליטםהרכ

 -כרנהם סטקום השאלה ליששלח
 מגענ ששם ונמדומה בגייארעןר*יכענהאל

 י(זלה.ה
 על כמונימ העמדה בעניןמת
 ללא להשניח מ.טל ביותר 3ו'השערים
 ושכשיל -שג?רם , כשר בשר מהירלהוקיר
 ,עמש"ב בוהיז. וטרפוה ננילותאכילת
 אחרי' שהנמשכין שפ-ה חצי' גכיההום-
 הינ וער דנזל י.א ד חניגה ו;י' כאנוסיםגתשביו
 ~2פד ומחמוע . טחמדהן אדם שלנפשו
 להכשי אונסם .צרםמטון

 ;ר' שבוע יעה
 צ"יןך הסקה קציבוה ש;נין רקקי'זו,

 יכולהם הצבור רוב אפ ברברלההיישב
 מממייפ פ-כ הרמב.ם וכמ,ש , בהםל;מוד

 שיצך כה לקגין ל בב"בד'הי"ח.וכט.ש
 י;. לשתוה ושלא בשר יאכ,י שיאלג:ור

 דאיכא שוייש ;ל לגזור רצו לארמסה2א
 עתג ומצות ואבד-תא קדושאהייב

 משומ-.אבלות טעמם שהי' ודביוןושכיה.
 הוד ;, בשוי"מ לההאכל רצו לאגורא.

 תדנ
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 צנור רוב היו לא החול בימוהדנם

 פ,ד ר' לין בה וכמ'ש בה, לעמוךיבולים
 ע5 ודאפי . כו' _בריאים מפשפחתאבא.

 וכמ'ש לג,.ר. אפשר הי' לאהבריא.ם
 היין. מן עצמו שציער לפי חוכארנז.ר
 דיומא פיו ימי - בירו כמ-ש צערובהשב
 האםור לדבר מהאוה אדם של שיצרוה'ד
 דייך .א ד]יה דנדרי2 פ,ט וב.רושלמי .15

 תה ש אי(: הה'רה לך שאסרהבסה
 שי.2 מי דומה שאינו ומשום כו,.מבקש

 להרמב'ם פרןים שמ.נה ועי' בסלו. פהלו
 הנרהיי דבר שאינו דגים לענין ורוקא .פ-ד
 הקנו שהקהי כ.ח ה' להצ-צ מצינוכ"ב
 שהי' מנום . חדשימ . ב' משףע5

 מפיקו וכל . בהג;ירה לעמיד להצבוראפשר
 עוננ ביפול לענין. רק הי' הצ'צשל
 ישבת

 שהכפקיעי מכ.ה א רל פ.' בח-מוהנה
 בסם-ע וע'ש נריביה : ככלו הר'ז:שערים
 ש"א כו' פירות כוציאין אין דיןלענין

 דבמדינוה. משום וה2ע- הרא.שכהביהו
 כזה וכוכח אל. "מ רוב מצ" אץהללו'
 הרא-ש שהביאו ,נערם מכקוע1ורץ
 ישראל ריב ,2אץ בסקום אף מהגוה2דר
 מבואר וא.נ "ח( ד' מללה )ה. "ן.סצ
 ויטבועה לעדות שפסומן י"ד בס" ' נםך
 כ"זע.

 טשום כ; ס.ק בסם.ע ועי,ט צ-ב.
 להקיר. והם , עמף ,אהיך והי על,4עיבר
 דהף ברבים פהפום עדוה ]לע"ץ,יהוצריף

 כח גין דבזה.ז הנםנהנרזה:עי,וא,כ
 ביר.

 -לפרסם יש כ.א( פעי' )עי' ועונשםיפה
 ולשבועה. לעדוה שפסולים ברביםק4ונמ
 קלון לפרסם ב?ה.ז נהנר שלא)הגפ

 ד' בהנ.גה מ-ש כעין דהוי ,העבררבים
 מע.ה פהרוהא האידנא דמקבלינןכ:ב

 שהוא בנ"ד וה י-ש . איבה הששמטעם
 והע:רייבים עה אצל גספבר.-כנונה

 שקבלהי המז ע'ד למב.י כ.ד א' יום3מם.ש
 דווא-שא(מוע-אבינאם

 של ס'לון ע-ד גככתבו כ'ה מ-שי(
 כ'ש נקב יהי שלא להזהר צריף אם"ץ
 ביאיהי כבך . מעומו כשנעלהאפי'
 הש-ע :פכק' לייקב םע"ח דב'אבכפרי

 מקוה לצויך רק הוא כלהצינירובפרמ
 המקיה. ופימול ק,~קוי לב;לים ניהאולא

 עץ של ה.א אם ו;.ל פקמ.ד הם';ו:מ"יט
 הקוק כאלו הוי יוהר בה להקוק וראויפי'
 מפורש דהא ; ; ה2הן וכבר . כון כברבה

 .טהיא בכל בל. רךיי המ:נייהבמפרשי
 דכל כי'ן ק-ל לא הא תם עץ.ב?ל

 כי בק-רו:ין נ2ךד2- אך . כוהעו2ד
 דהטנר בזהל מ2-אר בב. שה-באהק.ם
 ר;הן וני"ה לה2י2 כ;2התהילדוקא
 וה_(2 ק,בול ב.ק '2יה" ל"דנ.רא

 מ' רביעיה לקבל שיתרהב  עדיתחלחלו
 שיהרהב מט;ם דהף כפורש הרי .יעו"ט
 דמהא דעהו דמלה ודכען רכיעיהלקבל
 יטמהרהנ] דמה הנם ק.ביל ביה שיה"ל"

 וון מ"מי נעזטה. הוא כעצמו אח.כהנקב
 ידק ,טיהי לי' יחא ד דעהושבילה
 רחב הנקב אח: שנעשה בה נםממילא
 בכונה( הכס ,2נעשה כמו הוייוהר

 כלום נעשה לא מההייה שגם היכימשא.כ
 קרפ"ב כמיו ז. ה' יו: )ממ,ש .בכינה
 הרב נ.י בח ייכף היי2 נ:זה"רלהרר,.נ

 . אפמאדק'
 ועש:ק כי]ם', מכתבו על.'

 ..,היקו; בעניןהולדוה
 כקוה.

 מי ?'י
 .גשסים(

 ממ:זראנלא ?::.2לח הגם ע'דיא(
 במארחלמא נתמנה השנ והשליחלחענמשיז

 הש:ך השליהי בירי;ק שלא הראשון חכש5
 בהבר פירב הש-י להשייח ועדיעווןאש(,י
 שהתן האשהבפני

 ההפשר וגח.כ- לוכףכמוי_
 וחצש שייח ליעשות ונהרצה האשהעם
 ?גסל סונקלה השייח דעה הי שסאכ,ה
 מאעץ הביה ס-ש והביא . השליהוהאת
 הנה . מקנ.ו שלי;2. נ2 סדר בפ"ההיבא
 סליה יעקב ה2לכנוה עפם,ש י-ללענ'ר

 עם'ש סקס-ד( נפ'ת )הובא שלישיתה'

הבי~
 הנם ביטול ענין דכל אפרים

 החנו פעולתו -זסן בשעה רק הלאינו
 והסשכרי הנהינהבשעת

. 
 ,קליו חולק

 הא יק2ה כן נימא ראיטש:ם

 דמ"ל-

 יפכה
 שנהבמי רגםפוכקיס

 ומנרש ה'זר -אין-
 שעת עד ביפולו הל לא עדיין הרו'בו

 ח?ות ' קורס דבריו את בבי והיאנתינה
הבימול
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 הראשן3ים ביללו האחרוניב ודבייוהבימול
 הגם נוף ליי,ל ביחו שיש הנטביפול- דשאני י.ל ;נ'ד 1 , המעשה שנעשהקודם
 השליח כשאיב הבימיי היכף דחליאטר"
 ו;2ליהוהו ,לייחוהו רק לבטל בכ-ושאי;

 י'ל :פיר ממילא נהינה משעהמההלה

 ושוב ה;ה המ;שה קודם הל הכימולשאין
 הר:ל:ו4ים. דךריו ולבבל בו לח;וריכול
 ה;טז:.ה בסדר דמביאר סהא שהקשהונזה
 ב-מל בעצ:ו הוא א2 אוהו שיי2אלב'ו

 ?אם רה-ינו יי-פ ל;נ'ד כוןוה'::ליחוה
 לבנל צר,ף לכההילה א; השייהוהביטל

 שבמעשה אע.נ הרא'2וני[ דבייובפירוש
 מעשיו מהוף 3יכרה מחשבתוהנהינה
 ובנ-ד . הראשונים דבריו,2מבטל
 יום )ממ,ש , בימול שום הי' לאנלא4ה

 אלטר מו*ה להרה.נ הרפ,ב כפלו ו'דץ
 קי;לץ ראבד'ק הורבערנ יופףדוד

 דק,ק אביר הארוו.פץ הלוי ברוףילקןזהיומף

זקענפשן"
. 
 טמדה.י שבא הנם ע*דיב(

. 
 ע,י

 בעצ:ו רצה לא שני והשליחיזרשז:ה
 יעשה שהוא והוככם האשה ליד הנםלמסו~.
 אמר כאשר ונמהפקהם , של*שישליח
 עי'ז אולי הנמ למסור רוצה שאיננוסקירם
 למנוה ש'ב יכול ואינו שליחוהוביפל.

 יזת כדו:ה *ה':בהי כבר .שליחן,ל%שו
 וכעה . בוה -! ה'? אין שלענ-דלהענטו.
 בס.רי שביאיהי מה כע-ן די-ל .?י3החדש

 הקבה עביו נם ב .גיש דהיכארבזאןס?ט
 ט. נ-ובוה ע' כצוה ענין הו'ענינוה

 בנופו רפדיפ ה ג"י מצוה ב;הומקייט
 ברוהית קפירא דאיכא דהנ רי'בהי,.ב'ב
 ':כיפין הםר לא וזה נהכה ,ק להחשינ
 ה(טליח קעביר - דמצוה ליוו י0מילאע'ז

 רנם שבשיח בנ-ר השליחוהפטע;ןה
 מבעיה ועבונה פיושה שכבר-היאפמדה.י
 אין ממילא ההענן שלא כדיודגמ,;יג
 וניןא טש;(תוהי להמהיק להעה*יחישוו(,
 שליחהתו לעשוה בעצם להשליחיי':

כם'ש-
 , ' הרלב'ם

 סעולה נם .כבי
 - הוא _ שיצרו לפי_כרוה,,

 לפי שהיקפי
 יענץ 5ש!.ץ ד:-"( : -ילשעה,.ןוא.ג

 דייבא היכא דוקא- ן;יינו- "יה'בומיל"השל
 פע:'ים ואדרבה' מצוה ענ'ן שוםבהגט

 ר;ות שיש וכהא'ג המנרשש'2נאוי
 מ:ד לרו יש להבר:יק-ט'2ליה.הו.להשליח
 [ )ממ בנ,ד, מ:א,כ ע;יהיק בי:ולענין

 הרר,ג גיפי לבן הרפ-ב לבם י,םועש,ק
 ע.ר דש;דלי'ן צ מ מיצק- סיא-ו יצחקמו,ה

 אב,ר הגה-כ בקש; ;-פ יי ?:שלההשאלה
 שליפ"או רםדע

 צריך הנע4 אס הי:אלה ע",-ו,גו
 בד ?:ההרן כ;2עה ךו-: י,בלהמ:ין
 מהו:ר:ם; היב-ה בהשב זאם המורןתבא'2הו

 בנועים הי' שהכעל דכיון דנימא אוראשובה
 לא- ממילא אשתו בביה ש,יעוהכלשה-

 'י.ית להטתין ומהייב , היין אניטפיו
 של. כיון לכאו' ;121. של -ראקמה-

 לפיד-
 ;ק'2 ליור כלרצה ורק אהו ההיהדההבען

 בשם ל.ב ס.ק באק.ם וע-י י א,עהשמ-מה
 לסגט?, . שא,י בט'ונה דכ'זבאקכנה,ג
 ה-א שהבעו פע2ימ . מ:ררת דיןלה

 ביא : נל עה.כ )ק'( ערובין עי' יהנירם
 בז::ע שלא ומה ל.ב ד' ב,ק ועי' ונו.דעה
 הבי':זע מפ3י 'אפ--'ר זאה לם;וןלב,ד

 )ד-עז:4 בקיבוק ;. שבצ4עא דברים יפפרן
 שיבפוה-לקשל-ז וממה טאבי' מפחדתונם

 שערזעת לב'ד נהב-ר לא כ יא .החפצים
 'הו"מ-טי עי' ונפן . כ' ס,ק ב,ש ע-'עליו

 ה:ונס (טאינם נ-ד. ד2שרבו : ס'ה ומ-
 הרביי ה:ה נ י:-נ:1 ש הב _מי-י ינזכי'-
 -הת:ז ל:דש .--ויבאו' ינ-.--והאבזה
 נום א-רת 9"2א י' מהי דחי. יי-אד"ת

(

 דא.א ז ב?ה א כסי בע-ב ל3-י2ה יבוי
 ;.מ;::.פי יעו הקוק 1 מפ .ב?~:לנ-..'
 "זא- בדי א-רה. רנייאי ייק- יהק" .י

 לנ(ב-5 שתתנל כדי פ לנ ושי?4יויהעני
 של*4 "יייעה י'2.:-ל -ה-צה י-הנם
 רי בפ י ~י::' הש9'הית ו=א הנםלבמל
 וניטל.ל'ם דגסנש;?ר דיל םע':אמ,ש
 ישלךו האו2רת נ:ואי. ושקירם - ( ששע

 תציי( -לא שאם בה לההרותב,ד
 לרבצל יובך שזא ת כעויה"
 הפזדוז .דברי שהם ההלובושלא
בעלמ"



 ון' הל-בטיי"יט בלי 2*

 נירושין ע.י בהיתר עדיפות "טוהנה
 ;רען יוד; אין ג"ןושץ יבשער;נעיכ
 ליא - כ.ז לו להנשא אחיה ההרצה24ם

 שאין ךאס'ר סרצונה הראשעהנהגרשה
 בספק א.ע מבנ-ם הי לא כרבר.והאסת
 בחיהר משא'כ אהרת. ימצא לאדשמא
 עיניו שנהן חשט יוהר שיש אחרהנישואי
 בספק ;צסו מכגים שאינו ביוןבאהרה
 ולההרצוה להזיר ב-די ין ביבו,לקור[

 מהגרשה שמה.ה דמה ל ;וי .לה-אשובה(
 אין דעביר במאן ל-ה דאונמא הנםבע'ב
 ;ל כלל ה;פירה לא שהתורה לוסרהכרח
 משום רהיינו דקרצהה

. 
 דהאשה דניון

 נגד ב,ה רצוגה ינמי ההה-ה- מןטחויבה
 מהרציה האשה גם ממילא הבעלרצון
 דהיכא ר,קי.ל וכ;ין דהורה. כרצוןכעצס
 ראמדי' הכפי' מהני להוצ.א אותווכיפי.
 נליא שמיא קמי א- ו:כילא . בעצםשרוצה
 לההנרש מהויב; א.נה רגמ-ה הקנה פשע
 למסוף יש ומסילא ל פס השש  ישהרר
 אדם שאין משים בו שמררה דבריו עלטהר

 באיס~ר אחרים להנשיל חשודסישראל
 - . בזה להקור מקום ויש ' ,א:ו

 ע'ע הכעל שנאמן רי'ל נוי והנה.
 שסררה בעצמו שיודע הר'ג ראיפורא3מילתץ

 שהנשא :ה הא ונם חורש מי.ב יוהר זהכו
 פ'ח ר' כיבסוה מ'ש כעין לדבריו האפיןלו

 לאשתו הבעל והיובי שעבוד סצראכהי
 המנהנ ד ע שנשאה הב.ש וכם"טדג"אשונה

 לא 4נקרה וב'ניכא גמל ונע'2ה חמרובכו
 לאשהו הב;ל כח-רבי דבר ש.ם לקייםיובל

 ב;יקד ד לב נפק מטילא"3שישדךאשו:ה
 להפקיע עצסן להכניס להב-ד איןהדבר

 כשנהברר ו"אני . וח:ק:השעבידה
 אמיק ויא כה.נ לה נשה;בד שלאשמררה
 וכרר . שהמרוך נשואין בש;האד;ה"
 ביון להקנהה לחוש זקוקין ב.ר שאיןהנם

 מ.מ : בחה וליא פעמים כמה אחרי-ששלהו
 לב-ר ,ואין . כדבר אמהיאות שישאפשר
 הדבה להם הברר ש עד בקי-; א-עידכניס

 להקור מקים י,;י' ואז ;כורדה שהיא בהי
 היאשונה ריאה מה ה._-ח יהשוב י:ואם
 נ;ה צם עלץ מררה הב;ל ר זצלפנית

 שטן הולדות ב' יום ,מנדש . נניתהשחי'
 אבר'ק ליכמ נ'י שיכע; ר' להרה?היעיו
פיא2ץ(

 בבעלו2 זכגדה האשה 9ריח
 בהא-יוב אהד לאיש ניסהובפרהסיא
 דזינהה זבהים ריש ההיס' .יפמ'שלנאה-ה

 הנרע'א ועמ.ש , עוכדה לגירושוןלאו
 סי' אה-י יבמפרי / הרו,ח שבסוףבשו,ה

 עוסדו: אינה בנה.ג דגם משמ; ,מ'ו
 ככה,ג מ'בנחק הא דאית'הלגירו:בין
 מאימור להצילה כדי לניר:;-ןשעומדת
 בפ-ו: הובא -וסף הוכרון כמ"שומשםע
 א-צ ביצון ה המ') שאם כ.א ס-ק א'מי.
 דאיד ט ם ד' ב.ק ועי אחר ע-י נמויכוי
 שהיג, הצנו;ין וגם , לרסאין אחראיןאנו

 וכ-עין) . צנו;וה ירך רק הוא כו'0חללין
 מקיים ש"ינו דכל י-ב דן בנדהט"ש
 כו'4 הוי דלא הוא צנוע אטו חכמיםדבהי

 הד24 רבעי האימור שבענין ההם שאניוגס
 -משא-נ מזיר הוא ג;ייה ב;נין ורקשיגג
 מאימוי להצילה הגמ יועיל לא וגם ,בנ'ר
 והגנ2 , כו'_.  לבעל שאמורה דבשםמשום
 אי , א.א שהיא ידע לא שמקודםראפשר
 0הר,24 לדעה מקודם בעלה על נאפרהשכבר

 זיכוי אח- אחר ;ם שהדור אפשר וגםששו;
 מןהנ בטבילת הזתי לא אכהיהנם.
 .חיוג דליבא קנ"א ביו,ד*מי' הש,כו;ט,ש
 א ?ן- מומר ני ש: ומטילא . בסוסרערבות
 בעע,ד דקאמר והגם הוקפו שיצרובמה
 ,רמיי4 כמ-נות ב;בירה דאריק רכיוןי.ז
 ביטר שאני יא'כ מסש. טו:ר ל"המ-מ

 החוה כהמה "ויצוה שכ'ח שהיה.טו;
 הפיוצות ע - בנ'ד סשא-כ ו. אחושתתהרם

 מומרוו . רין יה יש כפירה מצדהיא
 חצין נב? התום' דלפם.ש והגםברצון_.
 הם הפרוצוה אחר שהנמשניןשפחק
 כעין. . התפלה למעט עריף יכאטסין
 שבויות .יו י. ס-ה(.ושהפרוצות ד )בע'זמ'ל
 כיון עליו זה מומי אם צ'עאבהי
 יוןטי זה ' מוטל ואולי לוה גרם לאשהוא
 שמהראוי הנמ ו;כ"פ והציבוך. הב'רעל
 גכוו ח ~ק סק"מ פ,ה דעו ניז זיכוי ל;שותונכין
 הגטק צאוה.: ה בענין עליו ל~כב*ךאין

פ



46 הלכה סןי4ויס.דגך
 יכשל ע:עך" ההיה- עליי לעככולא

 לירי ד4ע;. הו2-א ורצי עביו-ה,בהרהור
 כ-וכה ר2י השלשה בענין ובמו-ב *קולא
 מ.להא לענין רק. עמקינן דה'טהא3יון

 וי ד,. יגפך: דנב.; ;ל לסטוך יש .דאיסורא

 כ.ב ועש.ק )מ2"ש . דע?.נמילתא
 שבהי שלטה יוסף ר' הה-נ להרבהרפ"ב ל?ב--

 זא:אש2'2 אבר.ק הארווי.ן נ-יהל~י
 י.ב הן'ם ה' מיו[ מנהבו על.בהשובה
 .למב.י(

 2נת ב שנהקבלו הרונים4 ה' ע.ר מו(-
 עיר עבור רוויען מקאמיפעטהרע.ח
 ומבר ב:ליהוהו כעל והשליחלובלין
 )ואהרו3 .כפחר לצורך קראן. אלףמ.ו בסתיי מקראשניק לאיש אחראהרוג
 שפרסמתי טצד ללובלין 0ם-אחד

 אהרוג חשש יה.' אקר אוהושבשיקנה
 האהרונ סמר טקראשניק והקונההנזול(

 ידע שיא ישבע ש-כול ומוען0עוהיף על ערב שהי' לובליןלגחר-:מראשי
 ללובלין שייף שהאהרונ הקנ"בשעת
 שיתחייב בהנאי הי' לא שהערבוהזפוקן.
 בירו האהרונ הי ושאם . ר.ה ע4פלשלם
 מעותיו ולקבל להשליח ו להחדו בירוה"

 . .בחזרה

 תקנת מ.2ום _איבא לכאורהוהנה
 השמ.מ עמ-ש אך שרו סי'ו4צוע:כס,ט

 ראל"ב .משום ההקנה בםעם רקמןבבק
 אהרונ חשש - סשום לה;רהר ייםאררבה: הא ובמך בשוק, ליכות אדם?אי?נן
 שיהא העולם היקון הף .ואררבההנזול..
 וגניבה. גזל ספק _ש כח נזהר.הקונה
 הי' לא שכם;פ שנה -באוהוובפרט

 ועסקו מסהר לצורף ארנ-וניםבמציאות
 יהספיק כרי מצוה לשם א3שיםבזה-

 ורק . השוה נמחיר אהיוניםלהקרהלווע
 של אהרונ איזה בהחבולוה .שהשיגסי

 מזה עשו; לבעליו . נממר שלאלבור
 .מסחר

 פסק 4נקר שחכם כאהזם.וע'
 )משום השיק הקנה רין -ליכאר-ספקת

 ספר רה'ינו י.ל ספרא ננכרס"צ..נרשאה
 ספרא קמי ר' ב-ם 0'ש כעיןרעלסא'

 ס.[ ומבירת קנ'א י ב.3 וע'דאנדהא
 הא רם'ת בשוק מכירה ובפרט שכיחאלא

 ונם הכר;ה( דרף כשוק נ:כרהאינה
 הקה.ש משום יש בם"ה דגם .ל רקייפום
 נ-ב וע' בקול נזי ראין מה ד'2א:יי-ל

 ן נונ; אין קיימא דלשכי;ה דמ.':21דם'ג
 י2לא?2אר ןקנוהוברי כציה ונס ,נדבר
 כ מ.2א . מעלי דלא אנשי בידבב;יון
 בו א.ן למצוהו 2 שהוקך רם ך,יהרונ
 הק.רה ב'י והו )ק כהראוי ואיןקיושה
 עצוס סה ב2היר לה;"וק ובפרםוררישה

 שלא ה;ו?ם הק:ה דהוי מ"ה ד' נמיןו;,
 ש מם הצ,צ מ.'ט וע' בדסיםלהרנות
 זבוני.כי אשוו רל-ד סוכה וע' רקם.הבב.ב
 ה:חיר לה;לות שיא להקן ושמהראויכו'
 שס-מז סי. נאו'ח ום.ש רכ"ר ר'ה)וע'
 ע. ערבוה היוב לענין נם לחקור ישיא.כ

 ב;ר טעוה כיטהבמיח קם.ה מייאה'ע
 להשליח שסגיע דכ-ון רק בו'ההייצה

 בעד בהקאמיסיע ששילם הסחיראת
 ומסילא ומרהה הדרך והוצאותהאהרוג
 י.;יי שלא הסך אוהו על הערבותחייל

 וממילשו רלונלין מהצביר  להבועמוברח
 ר- ב.ם )וע' הסכום בל ;ל החי~ב שחךי.ל
 ובפרם ז כו יי' דקמ.;ימן וניא בההואמ.ז
 בהורהמשבון בהאהרונ י2וה להשייהשהי'
 יש ונם י לו המגי; הסך השלום-על

 רבי[ של רנזלן דל'ה ב.ב ספ.שלהעיר
 דסוף ובפרט כ-', ידועים הנ";ליםשאין
 שבו בלובל.ן נ!וים אתיונים הירבר
 לעירנד הביאו דנ-ל המבירה לאחיביום

 למפרש כימ,א ואגלאי אהרוהממקומות
 לזבלין נעד. ההילפסקמיסמיא. שישהזכו
 שנלובלין ,וך;.ם היו שאלו בס;וה זכי'הי'
 סזכ.פ היו כאהרונים מהמזך יהי.לא
 רבהא- רק אחרה לעיר האהרוגאיהו
 מ,ה. עיר יך;ו לא  להש?יח שמסרושעתא
 בער ל,כוה כלל רצה לא מצרווהיטליח

 ולמבגי להרויח רצה הוא כי לובליןע.ר
 ישיוש שינוי עכין גם והי' ב;יניולהישר
 נטיר בכירור ידע לא פקראשניןקוהאיש

 ללו_לין שייףשהאהרונ
 שיווי -שכל כצך להקור ש.טרק

האתרוג



 הלבהמיואיםיברשצ
 כשרנלבר2ה כ,2הוא רק הוי ויוקרוהאהרונ
 אהרונים כצוי הי' דהא ' חשש שוםבלא
 וכ'ון בר2ה בלא למלם מהאשהקדיבשימ
 פקפוק שי.2 בתברר כבי הטכירהדבשעה

 ;לרוה אנ'2י עליו לברך רשאיםאם
 לא ממילא ה2ה מלובלין .לא 4:'יראהרוה
 זי'ד . כ:ה רב 2ך שי.ו- רונ להאהי

 שהי' ב2ה 22ון ך ג-רם דהוי דצ-ה כב.קל2,ש
 אבי ' ד 2הב;י'ם ;צמי את לפטוךיכול
 . נ:':ית'ו ה2ם באלמזה שהלליחדכא
 הב2חתו מק'י2 ;%2-ח יטה-' לימא מא;ונם

 לו מה;-ר ד.י' א2 הקונה כ;והלהחזיר
 השליה שא-ן דח;-נן דכיון . האקרוגועיכף
 ;ומד הי' לא א; שגם אפ'?ר ה לדצייה

 להוציא ל;נ.ן לחקור יש וא.כנדבירו.
 דאפשר כ'ון ערביה הורה מצדו2המוה,ק

 הפם'דו.נלא
 י'ח '.וצא א. לה2זפק כית מ.שמו(

 סל;ים מה' ירת- בב,א כשנוהןפדה'ב
 לד;הי דם"ה, בכ-ק דפרש,י פהאוהביא
 מ;.2יו 2תוך 3יברה דמחשבהו התסשאני
 תומש בהורה ולא כפל בתורה דקשנתן

 וע' הוא( א.ם הו2ש סהרש,ל_עלפכדש
 דמעשי'. בהא סנחוהייש

 . ;לי' בוכיה-ן
 דר'ה פ.ר הר,ן ממ.ש סי.ז אה.רנובספרי

 והיכא ס'ג( א2'ש ובספיי מ'ד סוכהוע'.
 ניכר שאין בא' שוו'ין והבפלשהחיסש
 לשם 13ון דססהמא אמךיי מעשיובנהוך
 ערכין ז ד' כריהוה )וע, כפרה דהוידדסש
 בתו-ה דכ.נניהן פשימא ולעויםד.3(
 וע' -והך שניהן מה קפידא איןחוסש
 ובגה.מ דמ- מ דפל כסאן ;ו;י דם.מניט
 קי'ה ד' 2'ק ו;, מהעיוש' סקט.ו רצ'ב.ט'

 ר2הני פד,:יב ינפרמ בהשבון. לונשהבליע
 רוכיא שיהא . וא.צ .יחצאי; . .נשניהן
 דטיה כיי כשנו:ן ומהני הנר ונזל.דקרק
 בצ2צום ה' כששוה דוקא 1אמו , סה.םי1ון
 סם.ש והבכורים הד'ה ד'ז חגינהיע'

 אין עליהן שסוטיף  אעיפ דאלובירו_ש'
 בשרני רגיל פ:דהוה שלתי"לשטיסיף"י';; בסה נדיעוה אין ועכ,פ מצוהבעשייהן
 הנא לחד ונם כ.נ 'ד' סגילה וע'פוני
 היינו על-הן מוסיפינ : דאין דרי.שאליבא

 שא!ו כהנים ברבה כנגר א דחכשום
 למע2" דרי,ש ובפרט דנ"ח ,' ר'להוסיף,ע.
 כ:הף לכהנים ברכה ריל'ף מ.ם ד'בהולין
 מיכ'וה . י' גבי ר,ה 2וף וע' גיפאסרא

 גב- ;ה ול,ש נור; דהמו2'ה הפ-ך321הדרין
 ויא ב' רק שיהן: י:קבן רן:2ן ל2ת ש4בך

 להרב הר3,ז מר.ה מ'; ו;ש-ק ~ממ'שיוהר
 מ'ה.ג

 ק ד א ראבינאוויץ שגהה יה:קאי
 ווילנא( פלךהאראדאק
 י רש ד3.ה עירובין ;' שאיתו. ;-ךי;(

 במקים למבזל והולבות בו' ב2בילהד.ה
 לילך שיהרשלי ב:ה.ו ובפרם כו'רהוק
 :ד,ג כתובוה וע' רהוק במקוסלמבול
 ~ו' רבים בה דמקלקלו דכיון דם'1 ביצהוע'
 שהכ-ניושכ עיטם עין הו'ה ;'א ד' יומאוע'

 ס.הכוס בם צואהה ;ד וכשהשב בי'וטובל
 ש עפם ג.כ וי"ל ותטבול ראשהוהרכין
 עצטה דכע:וקכניקה סקל.ה קצ-ח מייהמ'ו
 גובילה'נמ הוי ההלה במים צוארהעד

 יש ע ל5"ה ם.ל ומש.ה * ביותרכלשההה
 דממילא ב2ים צוארה עד כשהשב ה פעד-

 הן? בטבילהה הרבה אהיכ כשהשההנם
 וול מ,ב ס-ק הגר,א בכי:.ור ועמ,שמבילה
 וסוקשה עכ'ן. א.צ דוקא ארה צ ד;דוצ'ל
 ~ר .עישב שצריכה בלנון קא2ר דהא דלענ

 טארוג עד בסים שהומ'ד קאמר. ויאצוארה.
 וגף;,פבובה: רק ירא נשהעמודובודא.
 כשמימיה 1; משנה דמקואוה דפ.ו מהא.ומ.ש

 להרסב.ם הסשנה בפי. ;ט.שמרודדין
 האדץ-ובת, פני ;ל שכוהין שה2'ם.דה-י_ו

 זיאץ כ? מקיה ון'ל ההי'ה ההיש2.ג.
 וו.ין זרהית ד' או כשלש אלא הסיםבנובה
 '"יא .אא-כ בהם לטבול יבולה האשהגוף

 כ ג דקאי התי.ם ה' וע-ש כו.שטוהה
 שפ ומבואר הקודמה שבהשו' המקוהסענין

 לבעיוע אשה בכב'לה השואלשנסהפק
 ל ח שס שכ. סה ואיכ גדייהה כדדךשלא
 ,ל לסמוף ראוי ' אין והיקין במקיםס,ט
 ער יפה יפה בו הטבול לא שמא כ:הכגוה
 )כן לפחוה זרה לסבילה כסעי ב'שיהא
 דכשהשהמת והיינו ווין דפוס ברשב.אהוא
 לביו זרה:אף, כמדה המש עלי' י;להיפה
 %;יא% לפבורה( ממעל הגירסאהב"א

 * י יוי1.-.--



לן הלכה טיי"י[.דגר
 היהה דא-נ . אנה ה2י הי.נו רהכאדהורת
 1;כ'פ שמיהה ב:אלה גם למבול1כולה
 ל והול עצ:וחה היא אא.כ בלשון הו"ללא

 ל 1;כצ סרובה. :הל עע א4,"כבלשזן
 ,ן;' א2ה מהצי הרכה פהוה ;רתדהך

 יש לנההילה ורק כפ.ה( .הובאלביש
 משא.כ ביוהר עמוק שיהילהקפ-ר
 כוו במקות למבול מוהיין בע'אבראוא

 ריוהר ודי'ל דל.א מיי2א כ.;2 האלכול בםוע.
 נ דכה הולשא ודכשום בעמ-רה ל2בולקל
 היכנה ע.י לפבול הדרך ראכתי וצ.ע . 'ב

 ינסו שה.בף ולא מו.( יבמוה )ע'ו:ראש
 הירירה יוהר לו יקשה שא; ראשו"מים
 .ישיבה דע.י יומא ובתי' . טמיםוללי.

 הרבה2)נם.ש משישהה עדיפוהימשלעשיש
 בראווער נח מ' להרה.נ הרע'ב בשלחה

 4 ברנוכ(אכד"ק

 במפרי הנה השאלה, ע.דיח(
 בפרש.י סם"ש הוכחהי ממ-ג .אה.ר

 וברים ב' כשילרה ררוקא רל'הבכורוה
 דאימור הנם ב:ניהם כום להמילאסה-
 רק הוי בוה.ו בנכור מוםהטלה
 מפק,ת מינייהו הנ אכתי מד-ך והוישררב3:
 יעשק בוראי בשניהמ מום ימיי ןואם

 ועטש.ש , איסורא כא.קבע הוי וגםאיפור
 וא.כ בן לפרש מקו[ יש הש.ע ביברישנם
 ע?יו לדון ש ול' מה שאיד.מהע;יםבנ'ד
 דהוי הנם הו ע-ר ד. ב;בחים מ'שוכעין

 אכהי רובא וליכא בחר . חרתעריבה
 -ינם , אימורא איקבע דיא סר"רהוי

 הי' שלא רהיכא מק.ה חו.ם הח.םעם.ש
 שברשוה הבכור לירה בשעהסבורד
 רב3ך רומיא צאנף הוי לא נולרישראל
 בספרי ועמ'ש לירה בשעת מ.רשמבירר
 הבכור לירה בשעה וכנ.ר . סם'חאהיר
 בכורה, קדושה לו שיש נהבררלא

 הקונה י להא לומר המוכר שבידדהנם
 3כ.ז . ק.מ ד'. כמנהוה וכם,ש. נצ;שלף
 שהעו רוצה שהמוכי סהןי דאנןניון
 דהמכירה ון כ הקונה שייףלהא-י יהאהחי
 הבכורה קרושת להפקיע והקנ.ח מצוההא

 הנם ממי-א עבירה ממכשולבדי,להנצל.
 כגע: נם דרינא. .שפיקא קצת _שבמך:.יש

 ד ל;נ להתיר אפשר ;3.פ - ; :בכרכבירה
 )יע2-ם קטן נ-י - ע-י מום בולהמיל
 נהעיררהי מש.ש וב;3ין מי:; רב.הבספרי
 למנ.ק הוי הצ;ב-ה ד;ימ:ין ד"ל אחרמרב
 ןנל- נם לאכייה שיוב.2ר ממוןהפ0ר
 . הכם בה .:הורה סנהטה אוכלשאינו
 להרה'כ הרפ.ב למב.י כ.א ה. יים)ממ'ש

 ברא;וואדז:ב מ-.צ נ.י ר:.קער יומףס'
נאליציעז
 פי- 'מ נהו כת'ה מ.'ט בעניןיט(

 ב: פ סי' א2'ש בספרי כהכהי כברק.:
 ניה14 דה'3 י'ל מח ד' כסנהרריןרלפמ,ש

 פריעו2 טצית יורשיו שיקיימו כריל"-
 שבבר- .ההם רשאני י-ל אף עסש.ש.בע,ח
 לצורכר המעות ינבו בסה ' המתנהכוה
 רימוננ יעשו הכיווי שמננר נהן לריוס'ל
 שהמו1 יסבר פליג וה.ק , לככודושהוא
 ושי24 ליירשין המעוה. שינהן לי'ניהא
 משא'כ , טמקו לפני ןילוף או רימוסיעשו
 לב;ותר רהייני לקוברו שלא המה בשהייתהבע

 אפי" אסור היורשין תועלה כשביללכתחילה
 הרכ"ר סי' שמת כי פ' .מררכי וע, ,לה,ק
 רב"ש ובספרי ההכ"א מ.ם או"ח 1;';.ש
 ובפרו7 ;כוה י'ט החיים רב;כזה ניארה-2פ.ר

 מזכי כרא ק"ד ר' סנהררין ועילהם-.ים
 שאיך פש'מא שיסויח השש ;ובמקום .אבא

 --להשהוהו(
 כ-ב מ"ק נך.ח סי. אה.ע הח,םועם"ש

 בהמש ממ.ש להעיר ויש סק'ו כאןוהש,כ-
 ער קבורהו אה לעכב הרין מן דיכולוףל

 קרוכר הי' שט:ון ואם כו. לושיפרעו
 של24 ב-רו מוהין משפהה בני יכאובןשל

 שלמר יעיש לנוולו שלא אהקבורהילעככ
 רה24. יפלא ולכאו' ברק דנני ממעשה;ה

 מענד4 הי' לא המשפהה דלבני ה;םשאני
 בנפמיר לונוה ש-צו רק הכה עלוהוב

 שיפסיר הכא 'כ משא ירושהבהורת
 , חוב בהורת לו הסניע המעותהקרוב

 ממש"למי קיזכו בין לחלק הש.כועמ.ש
 רגם ויקשה נשיאין מחמה קרובשהוא

 נימא מהכ.ת מכש קרוב הואכשהבע.ח
 . חובושיפסה-

 כט.ש לרייס ת ט השו הח-צועמ.ש
יצעם



 הלבה מיואים -.:ןרברא
 דס.במע ;וזי ר-ה קנ'ר ד. בב.בהתום.
 דררא יי' כדאית אף קרובו דכשהואבזה

 0דיוק לענ'ר לנו:לו. רשאי איןוממונא
 שאין היכי איא ניטכע לא 1-ע[וםזיברי

 מניעת לו שיש רק מכון הפסרירוקרוב
 כביטול ליקה שיפסיר מה רוגמהזעייוה

 מה שיפסיר "עוהיו לו כש,ה;ירנז:מכירה
 משא.כ , המקח מדמי יוהר עווין*הנכסים

 ועמ'פ כ;ותיד בע'ת שיפסיד ל;גין.הבא
 הח'צ ום'ש פהשים ;: להוביהאין

 זא'1 נופין כשפהה שבני אשכה;רכווהה
 הו.ל דא-כ צ'; ל;נ,ר מלפחה פגמומשום
 י.ז ד גקדוש.ן הזה הדין להביאלה2"א

 ברק. דכני ;'בדא גבי ולא פ-ד ר,ו:הוב-ה
 כששמעון רמיירי לענ.ד עכצ-י1לזאת
 הקבורה בעיכוב רוצה ראובן שלקיזבו
 שיעלישו היוהשין יהר אה להכריחבדי
 כ,קירא והוא בהירונה לו המגיע הלקואמ

 ב.ר ב-ך כה יהא לא הקבורהשלאהר
 המת עי חוב נסווכ לו שיש. )אויכ.פם
 שה היר יפסיך הקבורה יענבו לאושאם
 מדמה שפיר זה ובאופן יוגכה( החיב)ורק
 היק הפבד דמעום ברק דבני לעובדאלה

 ו;פ'; . המה נוול ) רשאי אעוירושה
 ש-כול .מקודם הרג'א מ'ש דנםמבואר
 א?ן לו שיפיעו עד קכורהו ל;כבשמ;יך
 המכין לפ:ר רוצים שהיורשי;לפרש
 אח'כ א ההג מ,ש .דהא קכורהיצורך

 מצ4 לא ראוכ' שי קרובו הואבששם;ון
 הביעה ל-ש כ:ה באופן דהא בהבימ?ירי

 הבע,ח עמסםעון דמ-ירי י;כציל?-1;2ה.
 ב"ד כה יהא לא קבירה שלאח-מתירא
 מירם. ולהוציא היורשין אה לכוףיפה
 להקור ויש . נן משסע לא הנדול נאו:זאף
 -של מעות העני ב?הפ: המח-א שלפמ
 מו"ה זכות רק ב;ה יש ש-הע:-רגדקה
 דלא גב כיבוך משום בזה ישדהכ"נ

 ,ה ראשונה. רגע רהיכף :.ון כן משל ך.ה
 כשיש ביום בו שאני ואולי : (לפרהו,כוהו

 ומ,ש לי:ה( לענין )ולא בויוןבהעיכוב
 שאין.פומקין קטנים יהומים נכיהה"ס
 רשות 4ש נדולים דיהומ,ם י-ל צדקהעליהן
 שיש הגם מכבר מהם שמגיע מהלנבווע.

 וצ'ע לנופם ה(קל ביד שאין עשיריםעיד
 5דוב ירע,ט אלול י'ב א' יים ש)טמ
 ט'צ. -סמאליאטינסקי ;אב כאיר נו.ההנ'

 חתן הוראדנא פלך סע-מיאםיפשרק'ק
 אבר'ק ז'ל הערש יצחק ר' .הנאו;

 בברוי ותה.נ בסעמיאטים:ט ואה'ככמטינאווי
 .ני.ר( עי 4הם בעגין 1 אי השובתודדפים

 טבוענאם הנשלח הג.פ בעניןכ(
 עוין כקום שהוא כארנענמיגאאיירעס
 כח-ה לרעת לענ'ד - מסכים הנניגדול
 ליישג ב.ארהי ס:'ב אמ,ש ובמפרי ,להקל
 הרא'ש רברי בסהירה הנוב'י הקשה ץמה

 וכתוב הנט והרואים_ ל ו! ד.ראשובלשון
 סגורשת אינה יאמרו שמיאי נן יומהבו
 שקורון ב:כם שנכתכ בנ'ד זה : ול.זדש
 בכתבקם תה.ר ,ע. ומיטפחהו אימתואוהו
 להבין.(ג,כ יוכל כו' דהרואה וז-לסקל.ה
 ע-4ע בו' הוא אחר יאמר ולאמדעתו
 בהה:ך וע'ש קי'ז ה' הנר?או;מ"ש
 מרערוו יבין שהרואה הטעםשמספיק

 ודל% . בכועה( ששינה לחוש )ורחיןכו'
 לאבוה - דמסיק דל-ח בטעםדוקא
 כשיועגלה חוצפה עמן דהוי אה-יהאשם

 יום )ממ'ש רמ'ה קידושין וזךהדבר
 מ( הנ: להרב הרפ'ב דפסה איהא'

 רקיק הרב . נ'י אווערבאךאפרי(
הג-חוב(

 עיד-כא(
 שא"נ שטיעגון האשה"

 וההטם הפה ריח בסבה בעיה עםלרור
 עברו וכךר לסבוי וא'י ומורנש ה:קוהריח
 המיך ועסק שנשאה מעה שניםע:כעה

 ומחצה נשבה וזה הועיל ולאברפיאה;
 שקורס טוענה והאשה . מאהושהלכה
 עעשה לפי מהמום ירעה לאנשואין
 לישבע ורוציה הריח הרניש שלא [תהבולו

 מק,ט סל'ם הב'ש יפם,ש לכאוי הנהע.ז,
 מומי דשאני משמע שגע הבארבשם
 ב.ק  )וע'  לבעלה תמיד שמשועבדתהאשה

 פסץ ובאמ'ש ג' סי' באה'ר ומ'ש ל,בד'
 בשעת שלא דאפי' י'ב ד' דנדהבההיא
 1 המיר( ~ שמשועבדת. כאנוסה הויאעונה

 דאפעאי ע,וקל ד' בכתובהע רקאמרוכיון
דנגים



 1%. -הלפתס?(יםדבר

 בשים- פלפלאונ?ךמ
 אשה נבי אב:

 עמה 3:דבר שהוא לכי ו"רשל- . אפ:רלא
 הץ לא דבאי": י-ל טמילא . שעהכל
 יהינהן רבי. בשכ הי2'כ לפכ-ש וכןסום

 לה לכעבד לב;לה נ,הא דלאלפרש
 כל כה פר בהזצאה הע~לו; כזוופואה
 כומי נבי כ-ב יה ל.ש , לה דהבעאי:ה
 נהדי יפ'ם פי בעל דקהני והא .האיש
 כשאין דה.'נו י.ל להיצ.א אוהן שבופיןאלו
 - .נעק לפ' נם החבולוה עי שבךהריה
 י'לנא בהד רו2רע ין כל וכהב מדכהםאף
 להוצא ו'כיפין בנלים פומל הפהדריח

 בחד דהוי כובח . הפה ר*ה ,לובשנולד

 טי2ח ובן . דא;2ה הפה ח דר א דו-ןן.1,:
 ההומם ריה בנלים אבך וז-ל הכרדכיסס:ש
 5כבול יכול הזק הוא ן דראיל קום,ין
 דאהיבה אומר ש ורר האשה כןיוועד

 כומי נבי ההוט: ריה קתני .4לאבי;י:והא
 רח כ.ש הפה ריח דהנא דכ'וןאשה..
 דננךט ד"פו:ף רפה טריח דקר2ההחמם
 דוכ3 רנבי אם.ד א והש עכל כהפיפלא

 החכזיה כשא; אלא מום תי לאפ;איש
 דביק ד"ל '4עה*ריפיק 5פיליעלתאף
 החכיוה כליש אף מום הררךאשה
 כזה נאשן שעה - לפי הריחקהעביד
 הירץ "מדלא , סום הף הפה ריחדמיג

 מי2י דנם דספרש מוכחבת:יסרדכי
 באשה* הפה ,ר.ח דומיא מיייהא?ם
 דהנם כף ב4מ כ: צואה .כקבץ ס:שיץנמה
 וס'2 , הזסן במשף המרחק להעביר"ףבול
 איש נבי ד.וקא מק"מ ל'מ ס"ז;ב-ש

 עונה,. לשמ; '2"כה דלא סה מוםלא.הה

 ההם דשאני"ל
 וכמ,2.

 ה' הד הרדב:

 כנאה היא ניע:ר שהוא- ;2בעתו'ם:'לפי
 ללא ל"הר רג,א דירה נבי פ'42רכבכא:
 2נתע י בק תך-ה ד"ב נרה וומ"2הישן
 י תוכל מצע כ' "2ך אם והאיש ניעוהג"2עת. גם '2ה1 המוסק כו2א.כ ביאה בהחלה ץדץ4

 להיפ(יף סשא-נ הכנו ול4ושלהך3י,2
 עה-כ מי ד' סומה וע ך8ךישה, ?ךימ זאת עוד כ'כ להרניש יוכל שלא,2מלבד
 כום שאני וה ומיבר ובפרש'י(1ה4לצהו
 הפה ר'ח משא.כ * ;הירות א'צדבשעץע

 שעה*וב,שין ב5 ;מי כדמ=ה היאונס
 רצהה שאם הפה ךיח לו כשנילרד:ים2-:
 שיש ביון כציק?ל צ"ע . ב;יה עםתשב
 דמ'2ים י וצ ב?'י  הוי ילא כהובהלה

 לי'2כ יכילה אין יצתה חפי' שתיןרסכה
 הפה דריה להשכיענו ה'צרףהחהיו
 הובל שהרצה עה לבכל רקמ." א.נ:אני.
 * כה לח:ור א.י .שכהרציה אכדה, רצתה - אם דך,לא פ יל עוד בה.לףער
 לח:ור א.י הו רצהה שאם פ דהא-נ
 ש-וב5 מי י.יש וקבלה כברה דבשידעהבה

 הריח* מך3י: שא'ן הותרני ובפרםלסביל
 ?דךקי:כשצריף שזם יםבול יבול שאיןרש

 אפ:ר הפה ריח להעביר וההבולותזה,ריה
 4רא דכלאוכד ב"ש ]כ:ין הנאההדכהמעי[

 החיפם יפו?.פים * ני גבנרי אניאלא
 רהנא :סהבי- בהיכי( נדל מהימה.כין
 .דכהני אסי %1רב . דפליג י.ל' הפהריה

 . הסשנו; על ש2ואל פליג היניאיפבא
 סמילא פיליפום דהיינו דמפרש נ,מאואי
 . דלעיל ודומיא בבלל יד-פ דכל כעמ))

 במשנה דהני רב נר להייא יק'להויכאי'
 איז סוסין כו שךי' דהא.שרקירכה

 בופין.

 מכ.ש דא.כ , לא גול-ן ו-מי לרוציץאוהי
 מום שהוא שהין מוכה להוצ'אש.ופ'ז

 -במוכה לאשכועיי אצמריף ילאב.והר. נדוי
 נשאו שלא עד זהי' רב-ן מ'ש איאשהין
 נשלא בן2ברור ו-נ:"י' יפיש א"אוא-כ
 * _שא,צ טשנה הוי ד;ה י סהכוםידעה

 עמה ההנה ללא ,עץץ דקמל ציוע
 ומ2הם ס;ה ייעה שיא לאמר היאנאךנה

 נהלש שלא וכיון טהרציה גיןדסכקסא
 .הם'פ.לוז בפירוש רב כר וריא יהודארב

 עכצ-5 כו'. להוציא אוהן שבופיןדואלו
 ובלא'ה. .*- הם.2נה פירוש כן הוידלכ:ע

 דהמשגה לפרש א-א יהודא דרב זליבא גם)
 נשאו שלא עד כשהיו מכע:א דלאקכ'ל
 לא אתכ 'המומין כשנולדו דאפי'אסא

 דו-א. . האשהי של שדה ינפקחפהאמר"
 ורשב-ג דרבגן מפלוגהא ;ה .לעי'רהאשבר
 ועכצ-ל . כך נפההפה אמרי' ;. לאריי_";,

 . הטום ידעה שלא לוסררקןעוי.,ן:נאלנרג'
 משנש4ע דבין הא ג-כ אגנ בדרףודקמ.ל

נולד4



 והלכה - /מייאיםדברסב
 הררך אי אהר הר.ה כ' ה' )ו;'נולרו

 נאבנה ואיכ ההלה( פשום שאינול?י3קמ
 מ?;דד ב,ש ו;' כקירם. ידעה ע-לא-?ום'-
 שנשאה - קודם בהמום כשירעה רגםסק.ב
 . לגרשהבהויב

 כשירעה דמל-ה הכ.שועמ-ש
 כ-ובה יה ליהן א-צ שבשאה דם קבמו:ין
 ול.ש ל;ה וה'נלא הערי2 אשה בלדאל.ב
 רה, י כ(המום יר;ה שלא ראפשר היבאזה
 הב;ל ב-ר רהא בו' שהערים למיחשל"ט

 נבהב ז"ה שההן או ערים בפנילהודיעה
 אנפע:י', ראפסיר הוא איהו הוריעהובשלא
 ההום. רהא הנ-ל הג,ש ר' צ'עולכאו'

 וש2יר רר'ם אליבא כן בהפו מכורהזבד'ה
 לפום טשא-כ הערימ אננה כל דא-כ_הקשו
 כקבלת עכה דכשההנה נחככיםיןקיי-ל
 עמה, ההנה רכ,2לא י-ל ממילא ב4.כקחא
 מ-ש וכמו.; . אנפ:י רא"סיד הואאיהו
 מפורש יוציא ד'ה ס-ר ר' ביבמוהז:הום'

 אליבא ורכמו-כ , ר-מ מרכרי כןןטהכריחו
 דלא משום נהונה, לה אין דר,מדרבנן
 ולפום ההנה, היכאשלא :הכמים ר.םפ:יגי

 ביון בהובה לה א'ן אוהה רשמאיכהרצי
 בבהובו' ההו' וכם-ש וזערב:הבאקזאש_ להנצל כשא"א רוקא כו', להערים להה2יב

 לה אין ;רבה חשש שיש במקוםדשמא
 שנ' הריבב-א בשם הש-ם ועם-ש *בהובה
 כמעם כהובהה נומל.; שאין כהסובריןדלא
 דמערימה רה;ינן ודה-בא ,- הערמההלמט
 ובנ-ר מערסה. ברלא ומהני בו' כופיןאין

 נאכנה ה-יח הרניש שלא החבולוה,טעשה
 יקשה ראלה.ה . טקורם ירעה שלאיומר
 וליהן להוציא רכופין הא משכחהדלא

 דשסא למעון יו3ל המ-ד רהאנתובה,
 הרבה לסבלה במד ובלאזה . טקורםירעה
 זמן ולסבול להנשא הערמה השש ליבאש3ים
 , כזהרב

 ירעה שכבר יאהר עמו שדרההימה
 שקשין לפי אנומה היהה בברהמומי
 ד. )יבטו' לב.ר לבא בושה ואשהגירושין
 ונם.ש גרולים בה שהיא ובפרםבזזב(

 אמה כי ברצרבסבתב

 הרבני"
 ואחיה לןוארקן

 לכה?הו הוף עגולין_'כצא . לבה עלש-וטןו

 שנשא,ין קורם ירעה שאם ה;:ו"עובלשון
 הג2 אח.כ יה רכשנהורעמשמע

 אולי ממהעין ה-ו ב.ד לפני באההירהק אילי רגם וקכלה דסכרה ל-א זמזאי:ה ששהק~
 מק:-ה ה.'מ וע' . וההב:לוה רפואוהיועייו
 וכהכ.מ לקוטרא ה;קה שאין ל;נין וכל

 נהי וה.נ כו, שנים כמה שהמשאפי'
 הרמ'הז לך;ה כ:ירעה .,וה-הרבשההנה

 היב(2 רומיא והוי וקכלהסברה
 ירוש. וע, אלו :;קין שמהל ב,דושקגו
 אהר יה כזנתורע :ה ל-ש . רנ.בפ'ב

 רקיי-? --והא ראשונה( )וביאהבשואין
 ויאה אשהו עם ששהה ראחר ס-ימנר.:

 היינומשום למעון* יכול אין שיב-המומין
 נתובה בלא- אשהו עם לדור -צאס-רדביון
 ד?24 חזקה ונם ביאה כעדי יחור ד;רי-וכיון
 שיש . ככו במילא . אבפשי. אינשמיקי
 בתובקהץ .ההכםל שלא כרי 'טכהלערים
 ע"ים שיש כמו הוי וגם מקי"מ ב-ש)יע'

 איבה שאני בירוש' וכם,ש ;:הלרור שיוני וכדי מחדש( כתוכה להשהקנה
 מרל..1 הוכחה יש ונם בכעילה ה ינהרצה
 כ;רקסין היו ררא ב-ד לפני כןמ;ן

 עם לרור שמוהרה האשה מלא.כלמענהו
 ונם לסב:י* אפשרוה לה שיש י'זבעלה
 חשינ2 מפי שייף )בכקמץ - בהינין נ היןב-ד

 נשואין.)ד_וף שבשעה שהושבהערמה
 עכה וכשההנה הפה ריח סשא-כוירהץ
 דדייללן שלא יורע ש3וראי מבינההיא

 .לפבול(
 מהה כ רופא רעה- מכריעוהנה

 י,-ברי שהוששין סק"ה הרי'ח בי' כ-אע'
 בש~מם אפי' להאכילו בחנבה מופלנוופא

 שהול3ין ובאה.נ ר-ן וע' . שא'צ:.ומך.ם
 . אימרנא רלענין יוהר הבק.אחר.

 רנלן~
  וע" למומחה המדינה מבניבהמום3ם

 'והי נפוחות- ידיו ובנ-ד . 3-ב דנרה
 ן תיבף סתו ממנו שילרה והילרי' ,טצורע
 מתל~4 בסיבת, טהו הרופאיםולרכרת
 הסיר הי' ומשבבו להמתפן יבולה היאושגם
 . דםמלא

 בשיפולהזלק נם ה בלאוה:ה
 פ-וז ברוהה'עז אפהלא ע-י ;לי כא:סלמעון

טי



הלכה מלואי:דבר
 םכ-א ד כקנ כביאר זהנה כק.ז, ;';סי'

 לקרוהף ניהך ה:ציא לא שאםדבשאוכרין
 ב.ק ע' מ;:'2ה נ2 ;נין ב,ה איןעבריין
 לר"וי בשו.ע מ.ש .ק'2ה ה ראלהפ"ב
 יהא שלא ם ב.2ימ לבוף שלאיההמיר

 היציא לא ע:אם לו י,2ר איא מעושהדנם
 בין הבדל אין דהא . ;ביי"ן לקרוהך3:והר
 מ.א ר ?בי;יה וצ' ה:ק לעי'2יי קיע.שיי

 נו. בבובסי' נקפיהאי
 דיננ כהז2:ת יע ,

 ר' בקיבו, י;' - ;שי.' היינו ר-דיט;לאי

 יי"ה.ג 2מ-'2 ל יעכצ אכפי.. הד'המ-"
 ד' כ-ב וע. בניפו. כע'2ה ;ושין שאיןלפי
 נמי גם שבלא רכיין ההם ד-ה רשב-םט-ח

 ואין כיום מפמזר לא אצלו?אן-ה;טוד
 אי וגם רואוה שע.ניהם טה אלאל3.ד.

 לא אכהי בהפם-ד: טו;ין וב-ך לחוש מקיםח"
 אה דהסוציא מ-ו ד' בגיטין למ.שדמי.
 מ:רשה הייהי לא כו' ש-ר מלוםאההו
 דוקא שייך ד;ה . נו' בפי נםינטצא

 והנם . אצלו לעטיד תהפוץכשהאשה
 היבל ולא יגרשנה עי.ו.שלאדלפעסים
 לההפיים הזמן במיטף האלץ לאחדלהנשא
 טה הפסד חשיב יא עכהי . עכוילרור
 שהרור להכריהה בעקיפין לכא יכולוטאינו
 גם וא-כ , כד.ה עושיה שהיא ביוןעפו

 בדכר הן פועין שב.ד השש :טקום הי'אילי
 עצה רק ודהוי עבריין אינו האמהושלפן

 מעושה גמ חשש ליכא אכהיטובה.בעלטא
 שסחויב דכשא'ל ושבועות - רפ.בהר.ן' -ע0.ש ונם . שינרשיה טה לו. הואויכווי..
 א.לו אמר מצי לאלנישה

 הייה-
 כו' יודע

 שהאשה גויא שמיא כרקסי נם.וה'נ
 כיון מ-ם . שקר עלילות _;ייוסעוללה-
 לעצמו חובה לב.ה~אין-רואה לצייהשמחויב

 בק.ררדוקא פ-ה ע- וגם מעישה. .ההלא1
 והיכא כר טוציאך אני כך מפניבשא'5

 עטו ררה אינה -כד-ת שלאשבאלמות
 ההא לא הגיוו:ין שע-י 0ה יהפמדחשיב

 דב:קדשה סקי'; ח*ס וע' .מוכרחהלהתפיים
 אין נכפ.ח שהוא גילה שלאברמאוה
 . שינרלנה עד שהפשה טה- כמנהטוצואין

 הש'ב 4י צ-ע המחלון.-וגדתקב:4יהרפא
 סק-ב -:בקיי ס-י ח וע' .קמאהלברמאוה

 והצמרע להה:יר השש ישדכןנהרפאיה
 שהין ימיכה רפיאה ל-ש רפ.ו ני2יןו;'

 הרפואה הועלה ויי-פ מאיליי נהרפאוהתם
 ל;נין ש הב ו;מ-ש . המהלה יח:ורשלא
 כשרוציה דהיינו יל.פ וקצק נריביאכעיה

 בנ.ד והנה הנם. בקבלת ;רייןלהמהין.
 כה:ובר'ן קי.-ל דלמא וגם יד;ה ללאי'ל

 מחילה דל-ם התנה שיא כל ,דעהדאפי'
 דנ'ך כהובוה דצ'ג ב'ק ו;' דנופאבצ;רא

 והוי למבול להובל היהה כסבורהוגם
 ;י- כאים 2;נה ובצ.ר:ת במע:המהילה

 )רוציאה מי:יב ד ןענ מיוררהבא2הלא
 .לה:בבתי ,ן2ה 2הובהה. דמי יהוליהן

 ויום הרס'ה ז.לול כ ד' ווםבם"ריאכפאל
 ישראל .מ' ג הה להרב ה-ס-ו השרי כ'זה'
 פלף ווישקאוו(צ אבד'ק ראזענבאם ציוןבן

 -ווארשא(
 ביו-ד טש בענין כת מ"שכבו
 ד3"ב בסנהדרין ממ-ש נ ובבאה-מקע-ח
 (2?ת שך.י. ל ;בצ : ובל מק-ר ?-כ)וע'

 בסהורה( שאסיר ה:יר ב:2ר בד2כרהשמד
 והרמיא המהרי.ק ד' ליילב יש דל;נ

 עדיין דלכאן' יהורה ר בהוד-העפץ-ש
 טמעט דיא לר קאסר דלא האקשה

 רנהי - דכיון דה.ק ו;כצ-לובחוקיהיהם
 לם;ט אפשר- מ-מ כקופיין ;דיףדסי:ה
 שביד יהראה.סה וסמילא יוהר ע:ךהניוול
 ומש-ה. העכו.ם בחקי כהההקוה בפייףדנין
 0מילא ניוול הוי במייף דגם ט?וםדוקא
 הוצהכו ומש'ה ובהוקוהיהם משוםאיבא
 ור,י. כו' מייף דבהיב דכ.ון לומרויבנן
 ע:נסקלת ס'י דסש-ה רגיפא אבייהאקפיך
 הוס, );' אב;יונא ג.כ קפיד ומ-מ;רזטה
 קופיץ בקציצת ש?והם רכ.דבכורוה
 ומצוה . צעכ'ה( ליבא וחלק הדודכשהוא
 סומה י)ע' הלי' דרך אינו בב.דהנחנקין

 קיי.ל הא ולכאו' ד2-נ ב-מ ובפדש-יח'
 דלא טשומ וייל( 1;;.נ סנדףדדוקא
 רק מוכת. דטקרא באורייהאט~יכא
 כחוקוהיהפ ;בדי' ולא רו.::ם בהשאין
 קללת.אלק". וכם-ש יוהך בזיון דהויבפרט

 וגם נהלין..ק דנסקלין דוקא ומשזה .היוי
 דפללף שווץ עי.1 ' המצוה יוהרמהקיים

נוי



 הלכה -)מיהייםדבמיצ8
 שבה ע' ;ש.נ יענק הטושף כירק'

 -דקמו(
 פם'ד עץ ה' להראביד האשכולובם'-

 הי' דפסאנא עדקתא דהצטיינוהטבו(4ף
 כן שגזרו ומשמע ישראיים שהםלהכיר
 ~להנצל א-ע להטמין יוכלו שיאברי

 ל;נין סי'ה סקם'מ אה'ע 1.ע'מרודפ-הם
 פם'ש ובבאוונ חליצה של מנעל-דןועוה
 וממילא נעל שרוך וער עה.כנמד'ר
 ערף ערוף וע' סדום( אגשי 3עלרוגמה
 פרוצוה מלבוש שהוא לפי דדוקאכרבי
 רליכא רע"ז הולין וע' עבירה ליריובביא
 לרפ.אה כ:מכוין האמורי דרניסשום
 די'א גימין וע' . סמ"נ א.פ בספריועמ.ש
 איגיאי דאה-כ רנ.ח ובע'ז דכ'גהענית
 שאמר דפ-נ ביק ו;' הוא דעכו-םשדיתא
 או ?ה-ק אי למה סורסי לשון בא'ירבי

 ובש-ש'י פרסי לשון או לה.ק אויבה ארמי לשוז בבל יוסי וא-דלשון-עכוש
 לשון וסורסי צח לשוו ה,א עכו"םרלשון
 מארטי נאה לשון פרסי ודלשון הואנלענ
 במה-פ ע'ש ה.ה דשבת פ'ק בידושלמי1ם'ש
 שצרו החיילוה של הלשון על ,שגורו יילובן

 ספריהם כהבו זצ.ל והראשיניםעליהם.
 , המרוברה השפה או שה.הה ערביהבשפת
 שיר במעלות מי'; פ.א להרטבים4בפהים-
 ושבחלק וכדומה הנר.בוה שבח  עג-וכנוערבי
 יוהר ;וד העברי הדבור המנינה .1:רבור
 הלשון טעלת מצר . ההורה חצללגוגה
 וע. בנ:עלוה גלא בו שישהמשי ראויש41ן
 וע' בלה"ק קדושה שיש כק.ח סש" או.חד'ם
 רכשקכוע היג דשבה פ.ק וירוש. סקנ-רס.א
 בטהרה חולין ואוכל בלה'ק ומדבר-פא'י
 שהשבהי )כמה כו' שמע את ) .מקורא

 ר' להרב אדד ט' מצש'קבמאיימפאל
 מוה-'ח הגה'ח חתן דודיוצואעמתעשיי

 בפלאצק(לערסאז
 או'ח הח'ס עם'ש כה'ה מ'שבג(
 כיון כהנאה אסור דנפל דמנ'לטקמ'ד
 רהא כ.ת והמה קבורהשאיצ

 בהנאה. אסור 3פל דקבר רם'הבסנהדרין טכוחי
 לנפליס ש-ש דרבנן אליבא קאי רההס?נ

 הרמב'ם דפסק לפךם משא'כ הקברחפיסת

 ומ.ש פסץ. דאהליה משנה וכסהםכרשב'נ
 עמחות ה' ב::ו.ז עמ'ש להכוהכ.ו;

0הכ,ב
 בנפלים קבורה דשייבי דאס"ד .
 נפל לי מה קיימא בן יי מהיקשה
 מ.בת אררבה, דהא כ"ה והמה ע'שבו'

 נפי דגםמהש"ם
 'המה דאלה קבורה נע.

 בהנאה אשור נפל בו הטיל ש ממןפר'ך
 ד3פל קאמר ולא לא המיי לא איןהטיל
 דאס.ד הש-ס דפריף יל.פ אולישאני.
 דכת לאשמ;י ל הן ;דיפא מילתאדהזמנה
 א-צ וב:פי הטיי שלא ג אעדעימא

 אצ דנפל רכיון יא הכיל דלאלהשמ-ענו
 וכשהמיל_נ'כ הזמנה ל"ש כמילאקכורה
 הפה, לבפלים שיש כיון דפשימאמילהא
 לאו דהזמנה מזה לדייק מד'.אומשו-'ה
 אע"ג דעלכא מה דלעולם ומע:ני.מילהא
 לבשהמיל בהנאה אסור דנפללאשמעי. ידאיצטרף דוקא נפי ורשאני הטילרלא

 השץ דייק ושפיר כו' מדרל:ב.נלאפוקי
 די,ל דרחי רק דוקא המיל נפל נביממי'ש
 ב"ב וע. המיל דלא א;'.ג דעלכאדמת
 במאריאמפאל. )טמ'ש אהיא 'ה הורד'כ
 ר' הה'ג להרב הרס'ג הולדוה ה'יום

 בעהמח'ם טרעסט-נא בישקא_אבד'קבניכין
 או3י(בן

 מם,ש סק'א מקע,א המ:א מ'ש בעניןכד(
 ממ':ש להעיך יש ד'כ וכהעיניה ד"נבשבה
 ג, בית , א ב' להה: ובועה"א דקי.בבהולין
 ולשדיל דפריה. גירפא הביא ג'שער

 אותו מאכילין אין אדם מאכל קסברלבלכים
 .דככד ס"5 שמואל דגמ י.ל ועפ.; .לביביס
 ~שום ורק באכילה מוהר בשר על"שחהך
 דלטעמ4, ומשום לכלבים יהבי'כיאום
 בפך* צרכיו כל ד;ושה ד.-נ בברכיתרס.ל
 בב.ם וע' . אוכלין לבי;וי ב כ,ודל.ה
 דדוקא ש עי' כו' סלע עי'ג יפריך לאדפ"ט
 לאמהקן הם?ע ע.ג מפריף ארם נל אבלפועל
 שאת ס"ל יהודא דר. דכ"ג 3"מ ו;' ,פירי

 וכמ'ש האוכלין עלמעכירין
 דאוכלין כדעתי' יהודא דר' מ ספ'דשבה נירושלמי

 מכיון..שהוא כו' בה משחקין איןמהורין
 ב"מדים וע' היא פממאה _שח-מהמחוסרה
ואת עמגוי מפלענא אנא דא'ל מתיריןרחכמים



*טועלכ:ה*ס?ואים

 לטעמי' דר.י י"ל עפ-, שיסקי פ5ינ1*אה
 לה'נוקיה ואנו,ים קליות החנוני יהלקשלא 0.י טהוריסומשו'ה נאוכלין נשחקין,2אין
 יהנוקוה ליהן רצו:ו שאין לומר שיכוליפי

 על ?השנ.ח על.ו ושטורח בהאוכליןל:חק
 רמם פ.נ ועי מיד, ש-אכלוהתנוקית
 קליפה וו שיש כל דרמ.א דט'וטופרים

 כשא-כ כו' עיקזן לו כיש כל ורי-אבו'
 אמנוו.( ה3. ,נעין בלבד קליפה לוגשיש
 י-ה יאד0 דמוכן דרי'א דק:.ו ?בהו;'
 דמאי ר,י צה בב ש וכמ ?בלגיםמיכן
 כפי דהי.ש ומ.:ום בו. לאינש ייוחוי
 היפה גבי דשמחזה פ-ח וע' אובליןיבייוי
 דברים כו' בהם הולין שא'ן דר;.אלההנים
 דקאכר דק'ט פסתים וש * אוכל,2הביאו

 פ בער נו,ים ו' קליזה להם שטחלקין 'ר'י
 והיבר לינוי שיראו דהיינו בש.ע וכמ.שכו'

 כוון בוה היכר יש דלרירי' ומ:91ו-שחיו
 אנוזים יהם רולקין אין השנה .יטוהי2בכל
 נשים דק-ד  עירובין וע' . בה2ישחק

 ובירוש' דכ.ח ובכהובוה באנו;יםהמשהקות
 פירוה מיאה חבית ששוברין קצצהגבי

 דפ-א עירובין וע' י מלקפיםיהתינוקוה
 דכ.ג בכורות וע' בו לכלבאי:דיי'

 ררכאי פיא ירוט' וע' ד.לזבובחים
 . רכזא ביצה ו9 דשביעית מטזבירושי

 אדם שודה שמואל ראמר דק'ח שבתז9
 ולשום נשבה העין ע.נ ונוה-ו בייןפהו

 ליכא רפואה לצורף שלא נם שרירידידי
 דיא משים כסמנים שהיקה גזירת ככ

 דקנ-ו שבה וע' לרפ-אה.. שהיאטובהן.
 פרש.י יע' א דקי כמהים דק.החולין
 דר'י י.5 ו~כאורה . אוהו דיה דכ-בפסהים
 האכלה לההיר לטצוהו קרא איצטרף1פעמי'
 דם.ל למעמיי לר.ם משא.3 , לכלבטרפה

 ויא . לכלב אדם מאכל ליהן ז2רידבלא'ה
 כל להשליף חיוב שיש לו0הט0הבר
 דקנ'א שבת פרש,י וע' לפיכים!הפריפוה
 )וקצ'ע בו' ארור סטעם דדוקא ח;יהי.ה

 דבלא.ה קאכר ולא ע"ש( דפ'ג בב'קסם'ש
 כל שכר מקפח הקב,ה בלב.שאיןשאני

 דק'י הולין וע' דכ.א, ביצאנרייל-וע'
 התם אף ושרינהו ל3חלינהו - כ.עואפקינהג

 כשטהוסר בירושן ש מ ובעי; טי.' טץוסרהוי
 הליי יה רדין מבואר ועכ.פשח-2ה.
 . כמהצה'ש כמ.ש מוהר לכו,עלבע.ח להאכיי אהר דבר לו ונשאין . .בפ?ונתא
 בקינטרם הרל.ה ש:ה חרפי ביסי)ממ-ש

 עס יהד 1 הרמ בשנת מ2ני שנאברהשימות
 נשארו לקומים אי;ה ורק שייהחרושים

בידי(
 3.ט ת' הנב.ה מ"ש בעניןנה(
 * קדושין _לשם כוונה :לא יוכרשנאמ:ה
 שחמרה לפי דוקא הייבו ס-א סם.בודמ.ש
 בבר-י ;צ-ל חה-נ עמ.ש קדשיני.תהלה
 * דם'ך בנימין הר'ן מ2.ש וסל'חכ?'ז

 אשה בוראי שיש ההם דשאבי י.לולגנן-
 עליו .א:ורות ושקרובוהי' שלוחושקדשה
 פנויתע כחוקה שכולן ואא.ל צכוראואקבע

 דמאי להמשיח מוהד.תושקרוביהיון
 אשה משל :ו אשה של פנוי' חוקהאולמא
 רטאי סל-א הנך'ב כ'ש גבעיןאח-ה
 ,2ל סח'ח ראובן של הי ה;קהאי?סא
 ושייף מת מהם אחד שבוראי כיה אהראיש
 דלענין דם'ו בקדושין ה2קנה עמ'שוגם קדושיןי- ענין הי' שבודאי היכי דוקא;ה
 קרא'כ?ן לצ ;-נ יספור שנאמנהמה

 וה'נ ע.ש יודעת בעצמה האשה רק והדדבר
 בלבהן- שהי' כה יורעה בעצפה רקהא

 כישוב. ה סנ' דב-א בספריועם.ש
 מ'ל2

 הטי'ם קושיית יהישב ועפמש"ש .הפם'א
 דקי.ח-*וגם דב"ם בההיא דשקליםפ'ר

 שניהם ד'יה ד3.א נדרים הר'ן 'שעם.
 רק . לההכוון ככף שהדרף דכיוןרוצים
 וה,נ , ש:לב דברים מיקר. לא ל;ר,כרי
 וברכה הופה בלא לקדש הדרך שאי;כיו;

 , קדושין לשם כיווני שלא לימרנאמנין

 דכשאומר צ.; ה' הב.ח ממ,ש הה'מועמ"ש
 לדברי מודה שאינו כמו הוי לשהוקשכוון
 לפי עדים בלא כמקדש דהוי ג..כ וי'.ל .העד
 קדושין לשם שכוונו יודעין העדיםשאין
 בפפרי נהובא ד"נ המקגה מ'שוכעין
 ז -סל אה.ר בכפרי ש מ' ובעין %.ע(דב.א
 עשה העדים עיני ראוה שלפידהיבי
 הייתי ?,יד אומר שהוא רק בשוגגמעשה
 רהובי ?ל . 1עד'ז . עמש'.ש אאמע'רכה'ינ

שלפי



 הלבהמאיאי:רבמי .4ח
 לי:!ם כוונז העד,ם עיני ראותשיפי
 ;2גם ה-בי משא-3 בעדים קדשוקרישין

 במפק. כו2ל הדבר העדים עיני ראותלפי
 ב' ה' יזם בכאריאמפאל ג מבבר)ממ-ש

 ר' להרה.ג ד הרםדחנוכה
 הרב ש2;ריי

 נ' ג' יום וכ:ם'-ש י בפאדאליאובערשאד
 היב ה.חי:: רם להרב הרע'בהמוז

 א כ' א-יר ו' יים וממ'שדפארצאווי,
 יכ2ה ועיך דיעכיוו הרב להרה.'נרוע"ט למנ'-

 . האיה בענ.נים שאןוה לי ששלהוובנים
 הדבר קילא?ה-' צירופי במה הי' א או'יבכל
 .לההירופשומ

 ל;ניד מק'ה ס,2ל'ט הט'א מ',טכו(
 דדוסא רבר? לפרע: לריע הרל וא-ב1.ע.

 ועכצ'לדט'י2מ'ם השצ'; י"בודאחר-3"מ
 --ילה דלו- דייקעון נף2ום הייגודרננן-3ר
 הדיט -הוי הורה דבל,2ון מו;אוכדש'ו:ם.א

 ר4רזו ה.132; ?3יבור י2אני לוה.ד יוםל'
 כלי פהוה דהף 3יכא ואי,י?ל,יטעות

 בנ;-ר ונסו-ב .ום כ'ט רק להכרחיהא
 הה-צ וכ-ש סק"ל ע.ד 'ז2כ 1 נן ילויה

 ודינו כד2נ"ג יראים הפי דכוננתנ(קייר
 השצ-ג י-ב מכ-מ פהוה דה.י דאא"5דפיון'
 להמהין צריף להדשי2 עעוה כחש3יןואין
 פרש,י מלשון ד ול;נ ל,א. יוםער

 שעוה מהשבין שא.ן ד'ה ד-הבמגילה
 לא אט ניטך :ה האומר בנוןלחרשימ
 דדייק כוכח כו' חדש עד סכאןצאתי
 בנ-אי בלשון דהוי מה דוקא ונקמפרש.י

 .23שי(כ
 שהקשה ומה וכה'ג. פדה':ב

 וניטין שבנדרים לי' .היפוק קרא ל"לע;פז"א
 ם'ש .'ל~כעין לי .א בנ'א לשין אההז;לך

 בישו" בכלל דצלי. דיליף דם-'מבנדרים
 2הני וה,נ באש הפמח ~יבשלומם:ש
 ומ-ש , מ'להא גילוי בדרך דקראילפוהא

 י-ב כ-ט בין חילוק מזובר כדלא אהם
 לדעה 3ם יהא לענ"ד מוקלוההוצ-ג
 ע:סהם הגם בזה סחלק דר'ע עכצ-לום'א
 .ב,ום, דגם הנרע'א -עם"ש וגםבדבריו

 ציע ירק השצ.'נ י'ב כ'ש אחר דוקאל'א
 דאחר י'ל להם'א גם אבילוה--והנהברין
 לפרוי;.באופן)ש:חול יכול תשצ'נ יבכ.ט

 שכבד רביון . ט מי : )עי ל' . לאחר1:פדוק-

 אין להמהין דנ:ה'כ רק ביק שהואנתברר
ן . ביום לבומהום-ו  

 מש-ה' יור"ד ה2ה-י מ,ש בענ.ןכ:(

 ולד נשים דרוב יימי י'ש לעב-ד .כקב.מ
 ומן אי:ה ;בר כשכבר אלא ילרןמ;ליא
 כשניכרו: ב )ומכש מעוברהשהיהה

 ;מ.יט דכ-ט בנדה דפריך והי.נובפ2'עוה..(
 ס?; רק )ויש בו' כלאה י:יצאה הבה
 :ה 3הברר כשלא משא-כ רל.'2(ר:ח
 שבנ מרוקם עדיין הי' שלא לספוקיא-:א
 מ-עו וא'ש הולדוה ברייה החלההוא

 .המהרי'ס
 הרימב-24 מם-ש הנה השאיה ע.ד כה(-
 בהנק"-כ: רלא מפורש לאיבה דל"ח ד'חב2-:

 משישי14 דרב מההיא בנסה"כ ומ"שסקנ"ב
 נוסף ודנה . הדש י"ב בהר דשאניי-ל

 לההיר נ.מא אי בלאה הא המ:לס'ש
 הטיר דדא ה4רסור .הבטך איבהמשום

 איכא מסרב והוא בני למעההכ.2מ;מינן
 לימצא חפזר רח.ק בדרך ורקא.בה

 שבר '2הייה ושאני סמקנ-ד ;אסהיאוה
 כהצון י;לות די-ב סנילה וע כה-גדל,ג

 הסשקים צר. היו שהמ יפרש.י ו:לכןכרדבי
 כדי כן שעשה ל זצ נליסא הנאוןומ,ש

 שלא-יחשבנ ובהיהר בהכשר לסעודשיוכלו
 יכל -עכצ-ל וא'כ מרק-פגולים ;לאנוס.ם
 עסוקה2 שהיו. הגם ההנות סצההלאינו

 מובחו. ) ואכלה משום ליי"בהפלוה
 עבדיב לכל שקרח ההם דשאני די-ק גםוד

 האדון בנ'ד ה"נ הא . פקודהבררך
 ואינך הע.ר בראש ה;וסדים אה ן ה;מ'

 רק-כשהו: שהוא וכיון .רירוה.כקריאה
 י"ל )וקצת ח.טשא ליכא כסףהופה
 דאע.פ מב'י ן ולכאו' ט( ביכותרי שעפם

 דוקא רדילמא כו' משלהןשאוכלין
 כלישראל ודגם בעהיב משלכשאוכל
 עפם'ש וי"ל . ההכשר -ע" וסשגיחעע"ג

 לפני הבעה"ב שנוהן דהחהיכההמהרי"ם
 הו14 כבר כה-ג גם וא-כ שלו הויהאורח
 משלהם כשאובלין וגם קםועד יוראלשל
 רשווזלגם ויע3 מקפיך אורח איןסהם
 במארימפאל,לעעהק )ממו,ם לטוי.לאחר
 הגאו1"החמור הרב % ע לכבוך הרם'אהצוה

%



5של הלכה מלואי: ירבר

 . הוב ש,ים-א יעקנ איסר י,2ראלר-

 יי .דליוו;3רניף(

.
 שנהערנה הלה נירו; השאיה ך ; נם( ~

 נו' שישאל שב.ג ר.ם טפורשונעימה
 נשהוטי נרת סצינו היכי דאיכ המ.;ח"הק'
 אם דרוקא דקי.'ל דכיון י-ל לענ-דהזץ.

 ה3ילד מכח דהו. פ אע מ;יקיא"מהחרם
 וד2.2י.ה כ..ג מרכ'ה וכמ'ש ל:::הירין
 ונ;.2ה פלו:י לביה נבנם שאני קו3םנלחמך
 נדרו פירש ע:ןא מה עי ורק הנדךגוה ;י ?הה-ם לאינו יפי ההרה ל.מ:בהבנ.מ
 לבהכ:-ס הביה הי2הנה שלא 1-2דדוכא
 כהחריי בחזץ קדשימ כששחם ה-נו2סילא
 שעשה מה על ולא בהוץ ששחט על.מהוק

 הנולך מן ;ושין ?שאין וקיי-ל והקדישו2צוה

 י ; דהוי הנא ומכש-ב שיהחרט ברישתח
 ש:פלה ממאה הרומה דסאה ההיא וכן"שיעה
 בשאיה הק3ה ליכא חולין ממאה?פחוה
 ואין נולד רוי וההעריבוה רהנפילה6קום
 לו הוהר ע:;'.: משום . ההפרשה עלי(החרם
 ושאין בצימה שנה;רבה רלה משא-כלאכול
 מהעיסה עריין אכל ושלא לבטלה גדאבעיסה
 דכה-ג י'ל כההפרשה- תועית העיני8;א

 .:הקדים מה על וכהחרט . סעיקראסהחרט
 הי' זמן.לא באיחור מפריש הי' ם דלהפריש

 יכול הי' ההפרשה באיחור לגםבתבשיל. כשנהערכ דשאני י-ל )ו;פ,ז ב;ימהמועערב
 סיח ח א הם-ז ועם-ש וצ-ע(?ד_יהערב
 להקן אלא איגה מ.ה דהפרשתסק,ה

 כדאוי ד-ה דמ-ז נימין י ובפרשטאכלו,
 דהום' וסי2 מקי"; ס"א יור:דובט-ו

 ש % 'ז עפ י-ל ;-י-יקצה דל'בקדושין
 לאתלולי ד0ציה דשיל-ם הוידקונסוה

 הגם . במה ב3ה כאל: הנירר שכל דכיוןבו-
 להההרט יו בנקל אכהי בזה פתחינןדלא

 .סעיקדא
 השאילה עמ"ש סשי"ם הח"םועם"ש

 מ%'ש כן ודמונח למיבלי דהדרה?עבץ
 דכשכל י'ל ז סהה אי ולענ-ד רפ,נניוטא
 ולערנ לח:ור רי כ רק הוי בההפרשהכ-ונהן.
 :נויוה וע. ה הפד. מהשבת פחוסר1לבפל.

 שהשבהי נם.הלק"ף,,יו".ה_במח.4בה.
 ג תרם מבה מ"ז ה' 1ו[ ימפאלבמא,

 לערמאן נונם שמחה רי הה.,גלהרב
מפיאצמ(
 בנט רסקכ"ם הה'מ מ'ש ע'דל,
 ובו' הליו בעת שמו את ששיבושכ.מ
 כרי השמות בילני א;2הו אה גך'2כיום

 להתום' מצ-3י לכאו' . מהליצהלפטרה
 למפרע אגלאי 2 אה דבשכה ר"דבהגינה
 אף . לשחרור עימר ;בד ההצי ה.'?לא
 שעומד מצד רק דקאהי' ההםשא3י

 ש;הא דבהאי בנ'ד כשא'כלהשההרר
 הוי ולא השם ;ל ולרו2יף לנ3:ההככימו
 וע' מאליו יהשת:וה ה;-מד העם.13.2.

 די-ל ובפרט ה ד; וסנהדרין ד.ל כהס
 ופשעיגף מקרה אי;ה להחולה נרםשעח"כ

 וזשימ ם ופח צינים נבי ל' נהיברהע'
 :ש 1;מ בר-ה.דם-ז ההום' ש ומ' .ב רב ונותב

 נרנב דאה"כ דאפ:ר רל-ה יכמוההנמ"י
לה

 דכ-
 ה.2.2 ליכא ;כ"פ שהפ,ל--יגם

 דביונ רש ונ הוא זה דלא שיאמרולע;
 כטעסי- הוי חול. עיי "ם.שהשינ:י

 דכ-ו.ן;י ו;"גימין לי' איה קלא אנ.2י:י
 דינ ברכיה 1;4 . י או היינוזע"רבים
 דם, פפהים . ו;' דרא ..געפין דפ-ניומא

 ר?-ש משום לאח-מ אינו בעליםרשינוי
 השם שיניי אח"נ ל'ש ובלא-ה בנפרהאז

 סחטה בהשם ימיו בסיף נקראוככר
 להם"צ תר,ן שנת בנרעזי )מם-שח:לי

דטיקטיןז
 סקןט . סצ-ב האו-ה מ-ש בעניןלא(

 חשור שהוא מקודם בידע הראב-ר שלבדעו
 איהו דכפקדע לפקדון טיוה ביןלהלק

 ההשור ביר שהי' כיון אנפשי'דאפמיד
 ע יו, הכפקיר שאין כה '2נאנשולמעוו

 ביה ייישב אכרהי וביידוהי --להכה":ו
 הש,ם פריף רלא הא ה4פרששדקדוק
 קורם רועה דהו,ל יי' והיפוק ד'הבנ-ס
 דלפי' עבדינן. לא להקגהא דהקנתאדמסיק

 שידע דניון הוא דהקושיאהראביד
 אנפשי* . דא:סיד איהו רועהשהוא
 היי לא דרועה רכיון ליי2ב כקוםהי'
 שני;ח בשקר שישבע נהשד לא גמורג(לן

 4.יאמ נאנמד _כשים;ון דאור-י' ' כעיןחמורה
 , דנה. שוה , יהד.ם ): ;ן.י

 .ל:ציר '2ה-ןבעל,
 כקרוב



 ריכה טיאים ,דלף-88
 ורוקא~ ולמול. הוא לשבע יובלבשקרו
 הדר ל-ע להקנתא דהקנהא דמסיקבתד
 חשוד שהרועה משום אנפש" דאפסידאידו
 שהוא להד-ם טענת עי ה-מהלשבע
 לומר הוכהה כמך יהי' ז ועפ דרבנןשבועה
 לטעון התובע יכול דגין דקיי'לדהא
 רוקא היינו השנועה על ההשוד ליכהימן
 חשוד כשאינו מקנא-כ . נמור חשיר ואכשך
 רק זי שבועה עלבעצם

 בכה-נ כן דהקנ-"
 . שבועהו אקכל שאומר לההוב;ומומעין

 דיל משים ט,ה הוכחה שאיןוהנה_הנמ
 אנפש" דאפפיר איהו השיב לא.דנכה,נ
 שיעיז הכשקיד בדעה עלה "לאלפי

 שיודע בדנר ליד-מ למעוןהחש'ר
 5רון יש הסברא טצד ז בכ .שקרו
 .ב:ה
 יף כסרי ד-ה שם ההום' ובדברי-
 הים שפה בעל הה-ג הרב לי הקשהונו'
 להח;יר א-צ לכ'ע בפקדון דהא ל;צ

 דנאנכו מ:ו דמצר דפירן והלבתי .בערים
 הועלה יש ממילא הורה -של כעיןנשבע
 לפום משו-ה.דוקא בםהדי לי' רכסריבהא
 מונח מסילא כו, המלוה דאפי. ל.דק.י
 איא הה;יר אל שא.ל דמיירילומר
 .בערים

 ח'ב אה'ע הח'ם ס-ש בעניןלב(
 כרה היודע בעצמו בריא שאדם~מק'ב-
 קול ובירהון בייהכ-פ לאכול רשאי.נפשו
 ה?בב-א עה-ק . בירושלים דנדפמישראל
 ,נר.ה כמ,ש ע"ן השינ ס-י הדפ'בהשרי
 ר,נ הוכרח ודט-מ אהריתו ההא דםדכ4א

 בסנהררין עפמ-ש י.ל לע3.ד .להתעגוה
 חי מרפה לם-ר דאפי- ההורג הוד'הדע.ח
 -רפרש-י הא גה'נ זו מחבלה .שיסוהמופו
 ושנים ימים שאהר היינו ימוה שע'יבר-ה
 שחיוב ובה_רם , ימיו קיצור זהינרום

 ההורה כצוה הי' לא יטיםהתענית-ב'
 כשמרניש הח'ם מ-ש סשא"כ יבקניעוה
 עוד --ומ-ש בקרו~. ההעגיה לושי;יק
 .שלא דיהונהן מעובדא להוכיח שםבקו-י
 בנפשו ?הונהן ה-ניש שמא שאול"שש
 נאמרו יהונהן המא לענ-ד . להסהבןשיוכל,
 הנצחוו הק יבאלי ונו' הארץ את אביעכד

 הטבעי. ככהס ישראך בנבורההלוי.
 * היי יעשו גה אףובאמת

 יבום והוא.
 לספרי דבר בפתה שביארהי כמו .צריהם
 על נענש הי' לא שבכ-; ומצראה.ר.
 שנכשל מה מם3יק הי' לחודהדיבור
 מצר רק מועם הי' ואם . דבשפטעוטה
 ונו'.-- אבי עכר היל.ל לא סכבההשש
 דנחש מהא מט'1 שם בקי-י עודומ'ש
 אה'ר בם?רי באיהי כו' עקבו עלכרוף
 סכ"מ אמ'ש ובמפךיסי-ר

 רהיינ-

 משומ
 וארז'ל להש בלא הנחש ישוף אםדכהיב
 כהך סלעיל לו נלחש אא-כ נושךשאין

 קצ ומצוה בתפםה שעוסקין זסןודלענין
 עמש-ש לעקרנ נחש ביןהכרל
 שדעליר ,בא, השאלה - ע-ר ל-ט-

 ועהה נהמירוה יהד ודרו בניםמישראייה
 כבר ה,את האשה על שנםען קורם רבזסן י- .שכבכ דפה המוהל ע,י ונהבררההנייר
 היך ונ-ר שהמוהל רק לההגיירהשהדל
 דם"ר כנחוה ע' נ:ה עצמ להפניםיראים

 ,שה; דכיון- לא הוד-ה דכ-דוניבמוה
 שפהים לל:וה _ו חש לא לע:-שכיונהם
 שמקוהם )הגם לבהההלה לה?ניםוההירו
 הדבר נודע ונם' בפריצוה ספורסמןהיהה
 כשיש דדוקא- - הרי ( כו לה ששנר מיע'י

 -ושוינוחו שרצ:רצה נדי שנהניירלחוש
 בת שה" בזטן והי-נו לישאה. ב-דאוהה
 בפדחסיא יחר דרו ובנ-ר למנוע יפהב4ר
 מנירושין פ'ד .דמב4ם וע, . סניעה שוםבלי
 דונילו והבשים נשים להם רכשה.'הט'ו
 לבתחלה מוהר נה-ג לנרשם בעליהמאה
 שהאנשים הרואה יהשוב דשבא ללז.שול-ח
 הו0פהא. וע' רל.ו. יבמוה וע הבירושיןנרמו

 העכו.ם שח,ר דאע'פ ה-נ דכחובוה.פ-ק
 -יקיי6'נוהן רצו כהובה להם איןונהנייר
 שלא הנם דהיינו מהלשון ומבוארכהובה
 תור'ה ר-ג כהובוח וי עדיין לונישאת
 שהפירה ישראל לבה ר'ת שהתירולדרוש
 כשנהגי~ה. לו לק-ימה עכךם עלי'ובא
 יהיכ .שטא נ;ירה רייז קידושין עונם

 ';דאר 'דמ'ז- ביבמוה" דאמרי' ודהנםלסורו

 נהנייה-יש כשככר ס-ם .כו' נפרושפריש
 שגש-ל.,ש אוהרךוהיישינן שלא.לרחקלחוש

ש~



 מ*שים***
 *לפ"

 ש-
 כשיהא ומכ"ש לסירו יחזור טמטהפסד
 פסהים ו;י ובביו מאשהו לפרושמוכרח
 וע' כו' ממנה בניס ל. יש רבש"ערפ"ז

 בשביל קולא צירע: ס"ג ח"בטהרש"ם
 ממ'ש נה;וררהי ונם קממם ילדיםמחיית
 אה"; שלמה בחכמה זצ*ל מהרש"קהגאון
 מוהר להיר שיצאו השש דכשישסי-א

 שירורו חשש יש וה*נ לכהחילה.לשאנה
 הטבול ושלא וקידושין חופה בלאיחד

 טוה"ר להרה'נ ה-פ"א שנת נמטישלנדהה.
 דפ.לאוו(. הרב 3אי מענדלמנחם

 שנהערבו חמץ של יי"ש בקבוקי ע"דלד(
 ביחד אוהמ ה2מ12 ורחצו ש*פבבקבוקים

 ה8.מ והוא ש.פ במשקאוה נהעיבווכבר
 חלק כנגד ס' בהכלי שיש מנ*1 מ"םש

 ומינים מים הערוכה שיש לפי שביי.שחמץ
 עי*ז נפלמ כבר הריח גם והנהאחרים(
 רבים ימים ש"פ יי"ש בהבקבוקיםשהחזיקו

 בין ניכר הבדל שאין סם"ו נודב"ה)ע'
 דרית רם"ב שבה וש שופ( יי"שמ;ם
 יכייש מכשישי .פהות אפ" ממש בושאין
 דהיינו "יל מי'א סהש'ז וסייש . מקרי4"

 היכי 0שא"כ הוה"פ היי"ש כשהי'דוקא
 מ"ש וכטו'יכ למטשא ליהא כבררהוה"פ
 מקם"ג הרב ובשייע סקכ.ז מהנ"אהטץ
 טם"ש ום"ש נן..יל"פ

 בלנו"
 הריח שגם

 המעם שנם מעיד שזה יל"פ אולייעיד
 לכהחילה ורק הלבוש בישון וצ"ענךדגש
 -הריח. להפ(יפ כדי אפר בסי לבשלו.יש
 קודה"פ הטראל מ;ומה סמך צירוףויש

 ומהרש"ם ס"ה אי" שם ו;' כוי בהבליןדאפי'
 דב"א ב:פרי ב.ארה, ו:בר סקל*א.ה"א
 סק"מ מקנ"א הפגי'א מ'ש עידכל'ה

 הבק:וקים רוב ובנ"ה קודה"פנשמערין
 אפשר ש"פ שאינו היי"ש )ונם חדוטיםהן

 חי'ב טהרש"ם וע' מקארמאפע?( .שרובו
 ררסי מאיר הביה בשם לסי'זבמפתחוה
 וגם מדרבנן. רק ודאימירו קידה"פלחרכו
 לאכילת א"ר השמרים חים-'ן שב'2עהמצד
 וסחראץ ה2י,ב. במקום לצדד יש לזאהכלב

?הקעים
 תרוכי

 'ייפ לכלים נךיה"פ היי"ש
 להרב הר"פ ארר ב"ז ף עםנמם"ש

 המ'.צ מראשי שלימ"א כה:א רש"דקף"ג
 (.דיוארשא

 ט'.ש הביאו ככר המוי'ה ע"דלה(
 דוקא ירושה שדין ד"ק כריהוהבפירשלי
 בישראל' ששלוםבזמן

 הי. זאת ללולא כו'
 ירושדןןמושחין ו-ין ש כש דגם לומרמקומ
 כו'(. יהוא במשיהה מייש כעין לפרמםכדי
 רכשצריך סקם"; ריבוה רברי במיוע,

 המנהנ. סצד בידו הרשוה ב:ו לסיועלפרקים
 יבירו. ד"ה דמ"ז נימין ההום'ועם"ש
 ולא פדם קכלה בלא סיוע ל?גיןוהם:הג
 שאע למסייע שכירוה שיקצבולהכריח
 שד"ח מ' כשם הביאו והנה להם.רצוי

 דמ"ש מקם*ג ס.ו במצוה הזקהמערכה
 רק הו- מ"ז ח"ד המשולש בהוטהרשב"ץ
 התש ושאני כלא.ה ולכאו' .יחיראי.דעה
 ושכנגדו איצטלא. לאוהו ראוי "יישבני
 דב*א במפרי מ"ש וע, . כלל ראוי הי'-לא

 בשע,ר דנמ השד'ח בשם והביאומכ"א.
 להוריש זכוה לו אין נאונם דוהוהרב
 לבמ מנחל המנהג מצד זליאו'מחיים
 ה" הסנ"יל אם גם מקומו למלאהראוי
 0שיג כשניד הה.ה רבים. שים 0כברחולה
 דרשל דויר כשאנשי ירוקא %נס.מחמה
 נשאר . באו3ם לא כי ויהברר שיבאממע

 ולוקלונ אבד.חז?ר1 אז במעזרימשהטנחיל
 ישוב לא אם תנאי דרך רק ה"חתנו
 ש, דכ"ה ערוכץ וע'חוהנו.

 דדוקא דט'א בנזיר ההום'ועמ"ש
 הף(ושה אין שנים במה השני שימשכוכנר
 שהי' ברד ובפרמ לעבודתו. הוזרששב
 ר"פ נמו"י ע' וגם בנו. אה. לקבלבירם
 למפרע דאינלי לומר לגש יהיינההול'ן
 רב לקבל ז"ל הדב בחיי רשי( _להםשהי'
 דכגון שט בנזיר התום' מ"ש יהנה .אחי

 לא 1 כוי תחהע אחר ומינו גלהשכה"ג
 ב,שגנה שהרגופש מפני שגלה לפרשמשס;

 שההם-ך דמשומ לומר מקום הי')ודמסילא
 נצטרך דא"כ זכוהו( 3הגרע נלוהלכפרה
 שאין"ד4יזר כהלכתא. דלא דקאילו:ר

 קי"ל הא *גם די"ג. במכוה כם.של;בורהו
 1)וגם ;נעו~ם סשם !וצא. שהרג;איןדכה"ג

(יפהים



 הי - מליאימרבך.ש

 כה"ג ילא יייי נגמי במייש דיהילפי"מ
 כדליכא דוקא היינו לעילמ משם יוצאאין

 .2הרנ נדול בכה; :ה ל"ש בגדימ2רובה
 שאין מ-יבהבנד'ם במיהה יוצא א.ן-רביראי
 )ש;ל.ו ממני הגדול על טכפיהמיהתו
 ;כצ"ל זא'יכ ה;:( לה;היך ייה-מימל
 והוא אייבים ע"ישגלה

 מילה"
 ש:.חץ דלא

 וכהנים ביהט"ק ושישא.רך דבהיינ'2.ג"ה
 לצ.יר לההיב. דהו'יל ייקשה עבודהםעל

 איזה הכהן'ג שחלה בנין השכיהבאופן
 דדוקא אעכצ"ל לבר.אהו. הור ואה.'כי32ים

 מעשה מהוכי שהי' יפי דיהוי הייכ.2נלה
 אבד לאי להתרפא שעומד הולהסשא"כ
 שאני ובלאי.ה מרובה. לאחר-זמן אפ",כוהו
 יובכל ביוה**כ כשרה עבודהו שרקכה..נ
 די"ד י01א 1ע' .דוקא כשרצה השנה-ימוה
 וכ.נ:עברו כוי( יום'.ר בכוצאי ד--מכומה
 קביעוה בהורה השני מינוי הי' שניםנמה
 משום ישן בביה מערבע ר-.ס נימין.יש:

 מי שנם - תיבנוה בטינוי :שא..בעקשדח.
 שימהלק ער שעה לפי יק קגיעי יבשאינו
 לפי מטלא דוא רמהא הרב שלוהאונס
 רבר. בכל הרב משרהיטעה

 מי י0צא שלא טצער שבעירוהנם
 אמ שעה . לפי הרבנוה את לנהל-ש-היצה

 שישוב עה בכל משרהו לעזוב מוכרה'יה"
 אומרנא איכא ממילא למקומו.י:ראשת
 שאם הקהלה אנעמ נשהעכדו לא.דמסהמא
 ימורה יב בלו ישאדו להרב אונםזקהה
 בירם ה" הא בנ"ד הא אכהי דביס..ימים
 ושבזה שזמו למלא הראוי נ3ו אה .ללק
 ימ..מ ו.-*. הרי אייו יקשה מ:לא.םוהת
 שלא זמן כל זכוהי 'אבד שלא דנהייי.ל
 הבן זכוה לענין בכ.-ז . לעייו לה;יך1-צה
 זוכה אינו לאה..ם רק מחיים הוידלא
 וכוה מקודם מבורר הי. שלא לפי .מםפק
 המה ררבים ל דקיי' יבפים .ז;0נחיל
 כקנלה ;"ל חיב יד; ושקבדגץהזקים
 בם. לכהוה העיה לא3שי כתב ולאהתנו
 המנהנ, מצד השה;בדוה כזה'ליכא1באופן
 ביד הרבנוה שי2"ר נה".טדו כבה1נם

 וש;ייץ יי;י,- אנשי י.רוב ,ושתנו:שנהטנ,;

 רק,2הרב רבאבערניק הךבנוה מ.ץ-קע:ב
 שרצה נימו מצד ש'נוי שהי' טועןרש.יי

 זה הי' ושלא שם וידין .ורה .2יאי2יההום
 היי שטוב כק2'.. אי.'ז :;' . המד.בךכפי
 ומבואר בני ;ם ה2ד לע'2וה מ:רצ.םשך:.ו

  ורק  ברבבוה ירושה ה:קה '2א.ןמדבר'1
 והב'או בהכמה. נדול יה2 שא-ןמצד
 הולך דכשהרב 2 ס'. שי ק'2ורק ק'ב'22

 יממ-.ש ז2יה. למ2י- -שיה ל' איןלמק'.א
 (נב-הם ואשל יה..ק וצ..צרדב..;

 עמ.-ש ,הולק היים הדברי על וה.2'ג2נ..נ באו.."
 שנת )ממ.'ש דע.-ה בסו'.מ שלי2הרברי

 .הרע--ם(
.

 סרכזה יו"ד הש'.כ מ..ש בענין לו(
 מקמ"ט ובבאה..ג מהרי"ו בשםמקימ

 בהגהה במי"ד 'ש במ רא" איןדמצדקיהו
 בנדדים ט2"ש מ:כיה שפיר אכהילכאו'
 הועילה לא וזה אשבועהי' רא.השלדם"ה
 ו2וכח שבועה מאיסור רק מות(ק..שלהציל
 בלא;.ה ש?ענ'-ד רק כה"נ השבי;השתל
 לסו" דקאגר ההם ד.2אני הךעבההצ-'ע
  וב'געת כו' בגופי' קמצמ;י צדק.1(יהוה

 אז יה.' שיבמער יר; ךאהשבועה
 ובלש'ן נהחים. נ'2גצם;- אח-.נ ויקכפיו לוי

 כת'2נן א 71 כיי בטרדכי מ'2מ; דבןהשי.ע
 בכאן ממ..ש הוכיה ובמרדבי ע'.ש.מהרי'יו
 שבירם 1 א;' לאורייהא ה ר.כודעק
 שבןלץ הנם וה..נ המקום.. מצ:הרקיים
 כ~אן ראונסא- ל וקיי' לנרוק -שלאלקיים
  סרל"ו ,.וע'  רב..ר ע..ן י:ך עבידדלא
 הלו" שהאם.רה בכרבוה היי-י שועמי

 שישמע כךי יק וא ו כשהריבור ודוקאבלב..
 .2בלנ דבריש שב"בו טה .ידע שא.;חבירו
 בש3'2יע אם" "'יי;ה משאייי דבריםאינם
 הץנו דב"ה בנדרים גם".2 הביר..'ע"ד

 טשו.ה היול על,י ראכור ;מכווןדכיוון
 וטשום בהום' יע"ש פיו אהרי לילךסר.'א

 וכמ"ש  )ובשבויה  בברר  לודכשפהה
 והייט כו' בנררים סימר בעי רהווןביוו2'
 סקל(.ץ הש"ב ום"ש בשבועה. לפהוחל;3ין
 ~כ4,דג6" אנן..סהדי ?ומר ל"םצ"עו

 שאע :לידע יונלו לא הרומה שאעוהיוד;ים
טוטצ



9ש הלכה מייאיכ:דבי

 דוקא ומשו"ה פ.רוה ע"ע לאמורנוונהו
 ש הה' יהי' לא ועי"ן היום גלבו שאומ4לפי

 בהנהה וכמ'"ט להאנס אחייכ)21יוודע
 כשאנמוהו משא"כ כוי לאנס הודיעשאם
 כה'2י1 דלא 2,2י"; לפמ"ש -וא"נ .לשנ;
 . מהרי"ו בשם הש"נ מ"ש צ"עמהרי"ו

 לאבול כנשב; דהו. 'ש הרא' בהשויו;'
 וע' חבירו. מיהה שיגרום לפ. כו,הדר
 כדי ההולה הפצרה מ'2ום דכשנדרמי";
 ךפ. אזנכ כנדר חי. ד;הו תטרוףו"א

 סשא"כ . ההולה הצלה כאוייא עלשמומל
 אין ו.ופ.ם במעשה אנפשי' פשעכראי,קו
 וכשהבטיח . מעונש לפוטרו כדי שקרלה;יד
 דהא פוש; המבט.ה למובהו שקרלהעיד
 לא.הי' בהבמחתו א"ע מכניס לא,להי'אם

 משבי;.ן ה.ז ו,א לה;יד - אזהוב,זמינים
 וע' האמה. להניד בידן עתה ונםאוהו
 כשגרם האנודה מ"ש לענין סקי"פ -מ"ז

 מי'יד ומ"ש . אח"כ שנאבם מה ,לעצמו
 כדי בדבד הוא אנים כו, הנפקדשישב;
 . חבירו של וליהן למול מוברה יה"שלא
....- .. 

 חבידו של על שנתפם מי לך שאיןובפדם
 להפסיד מוכרח יהי( וא"כ מקכ"ה ;ה"מכזי:
 ס':ג שורש מהרי"ק ו;י להאנם,. "יהןבמה

 כי2הביא אמת ודבר. המכם"אוע'-ע:ךבשם
 סקט'יו ב"ש מ"נ אה"; י9 ע,1ע.41ענם'

 ובמהר.'מ ונ'!א ס'יט יעב,ייןיבשאילה
 . ס"י הנרשומ ויעיידת סי,וא יסל"בלק

 הרא"ש ו;מ'.ש . חה*ש  חששי41אגא-(1
 הווג שיייהו מה שכל דכ-2נ'טיע ט'כלל
 להזהר יש מ"מ גמורה מהנה כרהוי גם,2לו
 בעלי שיאמרו ס'יי ח' ובכלל , הה"שסהני
 וע' שבועתם. על שיעבור ההיהי,רצרה

 ה*ם דנדרים פ"ג ובידוש' רכ"ז הבנהדרין
 כדנימא ):ם מ;"ז. אפי' קשהדמה"ש
 וגם דם"ג( ם:הדרין ע' - בוטיהוףדוינו
 ש":: ומהללי הורה עול פורק. שרבולזה4:-

 ודממילא החה"ש וךבטל למנוע,יצאי~צידעו
 עלעו אכהי שיעירא ר,בויי כע.ן וקיציך

 במק-א ז;מ"ש נפ'___האפוך' '5ןשליימךי
 ובמפרי העמים כל אתכם ואשקה,11י.5
 ה' יום 3פע-יאמ1אל נמם-ש סצ-א:,א12'ב

 .ה'אל מ' להרהי'3 הרס.'מ מרהשווןה"י
 דפילווישקי(. הרב וויינבערגיעקב

 נורב*ת ע' סם-'ז סקע.'ח אה-.על;(
 והקשה והטור הבה'-נ מ.-ש בעניןט4'ד
 דממה י"ל לעמ'ד . דמ.-א ב2נהדריןטמ'.ש

 שהייבים להערים הנראה בדרךשהרונהגו
 מעשה ועשו .צרם שהקפם מוכהמיהה

 רליכא בזה..ז בעלה על לא2יר ל;י.ןמשא"כ
 השניחו שלא דיפשר הוכהה ל,כאקטלא
 קאמר שפיר וא'.כ ל;רימ שיהראה מהעך

 העדימ יבולים התראה בלא דאיקטלורהיכי
 משום באנו בעלה על דלאומרהלומר
 של יצד הוקף דלולא הוכחה ישדכה-.ג
 ועפ,ין. . קטלא ;עש מפחד נזהרים ה.1ביאה
 טבהי הבה"ג - על להחולקים דנםי.'ל
 ש?א כי2אזמר ביעלה ;ל לאוסרהלענין
 שלא ממה דסוכה אזמרנא ש.ש רקב;לה
 עי.'ז שאסורה לעדים יהדאה שלאנזהרה
 קטלא עונש דליכא בזה.'1 ממילאלב;לה
 מקורם אסורה שכבר היכי מזה היכההאין

 .לב;לה
 מהמוגיא שהוכיה סקלי'א פ"הוע,
 רעכצייל מ-קשה ולע3"ד ששוןכטהר'יא
 דאשה להש"פ הכרח שיש התומ.םכמ-.ש
 ר"ת במנהדרין כראוקי מיקטלהחבירה
 פעפים ב' שזינתה ;דים כשהביאוהתם
 שניה כשזינהה בעולה כבר שהיהה י"להא

 לאומרה לומר דיכולים פריך סאייקשה
 מוקשה וכמו"ב באנו. השגי בועלהעל
 לבועל נם שאכורה דכרניכא ה2'-המ"ש
 לקמלא עדים דאהי מוכח ממילאהשני

 רזויא- מקורם. כבר שזינהה לה;ידפרהוצרכו
 מתברר ממילא ה;מן על כשמעידיןרהא
 א.ן והו קורם הי' הזאה הזנוה עהמןלב"ך
 = ד' יום )ממ'.ש לקטרא דאהיהכרח
 פרידלענרר אלימלך להרבר. הרסי-במנ..א
 ל.וענכע. בהגאבד..ק חכמים לנטהמו"ל

 בבארנאפרונד(.ואח..כ
ל

 סקס.'ד הנה"מ מ"ש ב;ניןלח(
 ל4 מפקיר דאפשרי הט;ם ה_ם";;מ"יב

 דלמאן רבש היערמ ושהקשקלההקון
 ;קגה 'לא לנוח מו~ו שאץ ראייררם"ל

א"ב



 היכהלליאי5רל(אש
 ביע4'ד יע'"ש הקדוען י" קנה נמהזו"נ
 טטגים רהוי דכ"ב בגטין רקאמידדגם
 - כיין אכהי כו; לטיל העליון ירצהשאם
 ל.א רבמעשר רק הנוף מכח הגנדולדרוב
 ,טהעליון כיון מטון ל;נין ממילא רוכאבהר
 יכול שהקחהון לפי טוה:ק נהשבלא

 משו'יה רובא בהה איל-נן ממ-?א?מחוה
 בהר 3יפו אייל דלא ד2,'ל מזכ-השפ.ר
 ביטול ל"ש דהא 2יק.2ה ולענ'ידעיקרו.
 ו;כצייל דל"ת בניצה כמ'י.2 כ;ליםממון

 .רצה שאם שיורע לפ. עצמו מיאיטיטהעליון
 ;צמו מייאש אינו ההו; וה כו'זתהחהזן
 לשי ה-רק יפמיד לא שה':ליון שיוד;לפי

 וכיון ;"יון. של רהו. ה;יקריםיטיפפיד
 הלק גם 2הפקר ווכה שיהף הוידהתמהון
 דמ.'ט בב"ק וכמ..ש שנהייא'טהעליון

 בש;המיס.'פ 1;י מאליו זונהשהשוהף
 ךטאין ;יקרו בתף דא;.ל ס"ל ור"מסדע"ה.
 שירק ממקומ רואין וכמ"ש שוהףההחהון

 ומשהה שוהפין שהם ס"ל ור.י כו'זה
 חולין שיהי' פליגי לא רבאשרישקאמר
 הש-מ ופריך וב"ז מ;ורבין והולין טכלוהוי
 ומשני לחור ההתין של רהוי מברדהא
 ששניהם ורכיון ונו' ירצה שאם משוםדה"ט
 השני השוהפ זוכה יאו'ט ע.י ממ-לא.שותפין
 רס'ג רסוטה בההוא ח מל באה*ריעט*ש
 ודפ"ט. ו רעופסהים

 במצילוה לחפש חיוכ כ;3יןלם(
 לקברם כרי הנטבע-ם להעלוה ונהרים

 כפרה דאיכא דם,ו מנהדריןעפיר,ט"י
 ובקרקע בהההיוה. אוהו שמש"'ליןבהטמנה

 לא . והשימ כהתתיוה סושפל נ"כהים
 לענין *יוני כפרה טעם ב-ן נ"2קאטד
 פלוט ד"ה דקי"ח פ2חים רשב-ם וע' .וה
 מ"ש כעין רג.ם שיאכלוהו במה בזיוןויש

 יפלמו 'ון הרק ואהר ךהסא. כווריאבלוהו
 פי"י כראשיה ועבמד"ר ליבשה.המים
 דדיגמת ספ"2 אמ--2 במפייועמ'ש
 בשנה-נ היינו ההם אך ב;פי. הדםכיסוי
 במי ס*ז סשע'ה ו;' . הנפש דםינשפך
 ואולי . כי' לבקש פשנהי,אשו כו.שטבע
 מהני להפי:1 הקרובים על מומל שאץלפי

 סהירועף להרסג"ן הה'א ו;' .היאוש
 המטיב ירכה דמי'ח ובירכוה יס.דכלי
  י2טות וע' ר'"ח ברנוה ו;' לקכירחשנקט
 ביימ וע' . סקי'ז יבה"ם רנ.ם ב"מר;"ז
 דאיקכר דכיון כו' כבעלה ההאדפ*ד
 שפיר בי' סהעסקי דלא משום ורקצייקי
 ועי . כקבורהו הה;סקו נהפרמםכש2בר
 אדפ שאין ההום מ21אה 'א דפפ2חים
 חיוב שאין קצה ומשמ;מכיר

 לה;לוהו_
 כו'. מהבוה '::ל דארון די"ג פיטהו;,

 ביהד שנשרף ו:דליקה מפני טה)הצלה
 ה( דקכ' בדצלין ההים' 1;מי:ש ביה הכלי;ם

 להייב ב-רינו שא-ן סקל.ט החו*יועמיש
 במ'ע1 והנה . ממון ע.ז להוציא רבים אויהיד
 ולז1 לה אול והכי דארהכי דפ*דיומא
 כשמת דגם משמע ד2.'ה בלשוןקאמד
 שמבע יטמ; דם-ד מנהוה וע' . מצוהיש

 רראה כ"א בסומה ההים ומ"ש ב'םהיניק
 דהינוק ומשום כוי בנהר מבעבעהינוק
 אמ"שן בספרי ועט"ש במה-רוה יוצאהנפשו
 זה נטבע שההינוק עכצ"ל וא"כסנ'ו.
 וכפרנן שכיח לא דנים של ומהילה0קרוב

 מטביעת שמע שלא יהכן איך וא*בבתינוג4
 מוקשה וכן ממש. מקרוב זה שנמבעההעוק
 כיראי דהא אהינוק דעה" רנמי הש'סלשון
 ואולי ההינוק. להצלה הוא כוונתו..עיקר
 ודהוי מכבר שנמבע מת הינוק שהעלהיל"פ

 כשהוא ואולי דצייר. שבה ועימלשאצ?יינ
 אכילת מבזיון להציל כדי בטצוהמרור
 לי"ע"ונ ל"ר ונם . מהטאת פטוררגים

 ממעמ ההוס' ולמייש כ.' כי'ימכחושה
 ומשו"ה צ-דה. ;נ-ן דן.א משוםהואיל
 רעיקר משום ד;הר' רנטי ב?שוןקאמר
 דנ'2. צידהכוונהו

 הנורצ האסון ב;ה הרע.'ה יייא)פ'
 נמבער ' טאהב"י ;צום 'טמםפךבקאזמ-ר
 לעעץוצ ,אז ושטרחהי ווי.סל נהרבמצילוה

 לצלן(. רחמנא המהים ו;ם החיים עםחסד
 סקי"ב סש"ה הש*כ מ"ש בעניןמ(
 בשם'הצ?צ"ממת סנגר. ציון השיל:עמ"ש
 כדפרש*י במדבר ישראל בבזדי פד-וןשנהנ
 בפדבר מלו לוי שבט דדוק" הברגה יואתפ'

 והמה.



י4 הלכה מיואיםדבר
 ניגנעת מפורש כבר רהא הש"צותמה
 למול עצמן הכנימו היכי הקי ונםדע"ב.
 י"ל ול;נ.ד היזיקא, שכיח דהזיבשעה

 משום במרבר טהיל רלא רהאדלפמ"ש
 שבט ממילא היו רנישפין ומשום כוי נשבדלא
 חנינה דפ"ו ניומא הענל עכרו שלאלוי
 ההום' ועמ"ש צפונית. דוח להו נשבוי(

 עפר מנה ם. כמ"ש פרעו ולאדמהול
 לוי( משבט רהיינו "ל )עפ"ו וגו,זיגקב
 נהג שלא כמו רהוי במדבר שאניולכאו'

 דוקא הצ"צ הוכיה ומשווה מילה דיןאז
 כבר ורא"כ מהול לוי רבני דפירש*יפהא
 ורמשמע מילה במצות או ישראל שייכיםהיו

 כלל. מהול רלאספירש"י
 הנה שמאמח"0. התינוק ע*רמא(

 ואפשר הכל אה רוחה שמכ.נ הרמב.םבלי
 הגם שמטהינן משמע כו, לאח"זלנעל

 רי"ח יגמות )ע' בינהים שימיתדאפשר
 לומר משם שהי' ומשום דילמא(הוד*ה
 גזה"כ הוי רנ"ז בגיטין וכם"שססהכן שע"י פעמים רעלמא מילה רבכלרביון
 ולזה בזה פק'נ לספק בזה לרוששאין
 שבטה הכא רשאני לומר הרם~םווצרך
 ושאני המ'ש היכף מבטל אינושממתע
 בהמהנה. הועלת שאין דעלמאפילה
 עד ימתינו שאם לחוש בשיש גםמשו"ה
 כיון אכתי א*ע לנול יניח לאשיגדל
 וב"ד האב אק לאה14 למול א6שרשבעצם
 ?הנצל כרי שממתען במה המצוהשבטלין
 סכזנ.סחשש

 שהביאו הערל ר*פ ~הומיועמ"ש
 שבירו פומטום שאני .ולכאוישטוממום
 מוייב דאבי ולאוקימהא ולמוללקרוע
 תור*ה רכ'ח פסךים וע' מאמח.ם משא"כבזה
 צריך אע רכשימול רע"א ובפרש"יערל
 מחמה מל שלא ואאל'2 ולהזוהלחזור
 באבותעו מצימ שכן ם"ש יוקשה רא"כפחר
 במה אנומים שהיו אבותינו שאני דד,4שפף
 דפיא בנזיר המפרש ועם'ש או. מלושלא
 ררשאי ועכצ"ל אס'ם. כשמתור4יט-י
 הרומה אכילה ולענין כשיבריא.לה~ל
 לשיל ראוי יהי' האכילה -שברגעהיישיק

 ו;פרש"י רמיוק נקירושק ההוס'ועמ"ש
  ולבאוי  להו, כאוב רפשייהו ע0"שרם"ו

 לתלן וצ?וטד בירור אין אט'יםכשמהו
 ורליד חולי מחמת למול שא"י הוליילוטפי
 פסהים ו;' ופשיעה איסור עייי רהוילחולה
 מולים נמנו שאם יכול ר"ה רש"ירמ"א
 רמומר ס'יל ואולי שמאמ"מ.וערלים
 בו יאכל לא נכר בן מ"ים בכלללערלוה
 מא:ה"ם משא"כ סזלים. עמו .טימנוואי'א
 ברצ"ר כמ"ש קרא ירצריך לשמיםשלבו
 ?יכא מ;'ם ל"זכליו שלא דהוי הגםטמילא
 ירער שלא )משנחה איני למנותאימורא
 דלאוקימהא דכיון י"ל ואולי ערל(שהוא
 קמיפלגי קרא בהאי ורבה דר"ה-רר"א

 מנוין שאינן דקאמר ערלים בי.ושיתכפרו
 דהייבר יליופ והדר י וכדשייש' קאמרעליו
 ודוקא נפשי' סתקן רמצי רעלמאערל

 הבאים הבורה בני לפמול דיכולהברייהא
 מולין עךיו סרנמנו שמאמ"מ בערל קאיעמו

בהרי/
 בשמ פירש הערל ר,יפוהרמביין

 כנון מל לא סיהה פחר שמחמתר"ה
 מ.'ש ורהייכו מח"ט מה מאחיושאחד
 שם קאמר רהא וצי'ע אנום פינם דערלד'.ק
 לא עכ"פ כזה ו;רל אונסי' נפישדהאי
 שאיך רקייל ין הו: וע' סטמא אונסי!נפש
 כשניש44 ואפ" ע'וה. לכהן מהנהנוהנין
 סשום משגרין אק לו הוגנה שאינהאשה
 יהקייכך שלא אהר כהן כשאין י ואפקנמא.
 כהן שיזרסן ;ד ?הניח יש נהינהמצוה
 רקל"ר. ווליןוע'

 מהקן בעי ראי רם'יב.דבפפחים
 דסוירי; חבורה בני די'ה דס"א וע.ישנפש"
 דגשלמא רקאמר הא ויקשה אחמ"םכשמהו
 מעשד4 מהוסר הכא ל"ק אררבהררבה
 בלא"דן דהא זקשה האי בהוד"ה וע"שכו'
 ועכצ'.ל כו' דהיתרא הואיל בין לחלקהויימ
 מ""ו כעין י"ל ואילי איסורא. בזהרליכא
 בטיביל דרוקא טכ"ה רפסהימ בפ"בה-א"ש

 ידי' שלא חבמש הזהירו מצוה שהואב'
 סכנו7 שחשש י"ל וה"נ ע'יש. סכנההשש
 שמוהלין פעטים )הארמאים רחוק חיטשדעא

ש



 ה?כה .- - מליאיםרבר.%*
 ולאו דכיו. ע"ו ע; לרמואה בניהםאת
 דיינו ולא נופייהו דהביל ארמאיויוקא
 יש ומי,מ . דפ"ו( שכה רייל ;"ז במייש:2מצוה
 היוב שע"י כרי כהו ש'ההזק ערלהמהין
 .טים רהיק במקרה אף יוצמה לאפתסצוה
 ודמימ . נועם ררני וררבי' סכנה?ושש

 בשהר:,אים בנ. את למול בידו.חרשוה
 ל;נין ;?4יהו כדמסכי:ן ץיק שלגסהלימין
 ממ"ש הרא"ש ש ו;מ' . שבה יהילולי'הכ"ה
 ה.2ש ל;נ.ן ד'2אני ד"'ל )הג2 וכ"ג2דה

 סכנה י.2 בר:ל י דעי דב.ון יע וצ.בכנה(
 דדוקא הול'יל דעיי: במנהדרין כמ"שההר
 ו;כ"ש . ופורה שע(טהה כמו וצור:ינקנה
 י::מרגיש דכ?ן הילין דריש בההיא,"ל

 לפי לשהוט וררשאי בריא שהוא,בעצמו
 דכשאינו רק א"ע. למול טיהר יהעלףהטלא
 'במאמחזמ ויד"לדמה מומרלערלוה ל"ה"2ל
 חי:י יש דמם נילע שלא משוםוקוא

 ששול_
 מע(.א .שרא( פשיטא הין"כ "יר2קיל'יש
 וטמיי'ט רפש'טא. מ'?הא ליה דזה:הוא

 דדוקא צ.'ל דהול.ן .בהה,א דיקא זה.ההוס,
 כרה לפק שיש בעצמו הנימוללענק
 ביטהיטה מהעלן; שאינו כח בעל הואישכבר
 הנוד"ב ש )מ' האב. היוב ל;ניןג2שא"כ

 בכהובות עפמיש מעמו אולי שניםג'
 ודממילא יוהר כחו גדול ג' מבןויותר ד'"

 אייע( לסול ;ניה -שלא חשש איזה יש~וו("כ
 יבמוה וע' זימני הרי רק אהחוק בנ'ידוהנה
 לא -ונס: דקייו ובב'קם משום היד,הום"ה
 דס"1 נ;?ר וע' מהיט שמהו בכיוור3הברר
 ואח'!כ הליו כשהוקל די.צח ה'ורמכ;ם
 בחולין ההום' מי;ש הביאו וכברהוכבד.
 יהגם להליו. שיחזיר שכיח דכשהבריארם"ו
 שימות שצריך רעייב הנימין ההואושאני
 מחולי שהנסשמת משא"ב-הכא מדעליזהויקא
 הכברה נרסו והחל-שוה שהמילה ה'לאחר

 אה"ו בספדי )עם"ש . שלאחי.כזקסחלה
 נלע*ד ספק ענין, דוגי כיון. אכהןו2םי*ד(
 בלא בנו אה למול האב בידי2רו,12ה
 ירו(סיאל ר, 'עיהד3'4נ' הרע"ה נסץןגיבה'
 תילך'יקו.לוב(. ן -עגערנמרי3י

 תר"ט שבקיץ השאלה אודותמב(
 ובנו רעירכם, ובהט"ר הבהככ"םנשרף

 הישן. ביהמ*ד מקום על ההדשביהמ"ר
 והפקיעו ההדש בביהמ"ד המקימ,הומברו
 שנשרף. מביהט"ד מקיטזה בעליזכוה
 ושכ"א ביהם"ד אה ?הקן רוציםועהה

 קבין שמר מהקהל יקבל ההרש'2מהקונים
 יר 'נבהמ ממקום ק:ין שטר שבירוואהד
 שהיתה המכירו; על מערערשנשרה
 אוהו כל החזיק והקונה במאייהב:ם"ה
 מחאה בלי הנמכר - הסקום אוהוה;מן

 מל"ב ה"ו מהח"פ מ"ש הנהוערעור.
 משא:'כ. פכ"ט. בחאו"ח אזיללםעמי'
 י,1 ., שבהכנ"ם בסקצי'ב .הנה"מלפמ;'ש
 המקום. גוף ולא ישיבה. זכוה וקלכאו"א

 מ"ש שהביא סרכ"ך ה"א מהרש"םוע'
 איו הדט שמן התי"א .מי' הם'דיםבספר
 ולמכור לק-ש מקום בבהכנ"ם לקבועיכול
 ומם"ש מהלוקה. יעשו ש"א כן יטנהגואלא
 דבהכנ"ס מכ'ד בהכנים ה' האשכולבס.'
 המנ"נ מצר רק דנהיני אלא בי' ליהזביבא
 שאץ רוקח השמן ט"ש 'כ ג והביא.כוי
 והגה ר,ישיבה. דהיא בפירוק רק זביתלהם
 במקומ דהיינו. ארעא ל.ן. דליתדאמרי, רהץ בב..ב הרמב..ן כמי'ש הה~םמ"ץ
 לינא .מההם לע3..ד ב"יר. בהכנ.:סשאת

 קאול.15 המקים דעב"פ דכיוןהוכהה.

יכוי
 ההום"5קב ועם..ש- סע*.ז. סר..בבש...; וכמ'עץ אגכן; ממלטלין להקנוה

 פענוש ב' להקנוה יכיל לא דא"כדמי'ד
 שעת לפי הקנאה דטהני י"לווכאוי
 חויר זושאה

. 

 ההום4 ומ"ש לבעליו. מאליו

 דהוור פרש'" על להקשוה ד"לבערכץ
 בהרי4 כמלמלז .מיקני ומ:'מ מידלבעליו
 לא עק*ל במהנה כנון לבעליו ההו;ידבר דגי ורעכצ"ל א די' דב"מ טההיאוהקשה
 בשמ2 רההם משום ה'ינו בהלשיןמינ4י
 מם?,,% רעכוע. ויוצאה סכורההעבל*
 כשא'.כ.-בהקנאה שו-'פ. אינוההקנחה
 כיל1 שיו,י' נאופן שיקנה דאפ'טרדעלטא
 ,כםילא ושאהי'ז שו!יפ; בזה שיש ;מןא'זה

יוון
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 שם בב"נ 'מ הש וסלשון להמקנה.ההזור
 מקיק;י אגב ממלמלי קני לא כהא"נרכל
 לההזיר ;"מ א"א ניהי" אקני לא רהאבו'
 ;מ"ל ךהגה כ'נ:היא ררוקא הר. לאלרנ-.לו

 של אנב כך"ב השי"; ובלשוןלאלהר.
 הר.טב"א בלש'ן ע' בשאלה הקנויבהכ.נ"ם
 אם ה?וי דזה משמע התקל"ה כייבה'

 עיש. לרב,ם ממורהניהכנ*ם
 ליקזך .:ם במדך.:"ם מ".:והנה

 יבילים הקהן ו-וב במא"ה ;מ"ה ביראם
 מם"ש זהיביח בקרק;וה היהיד זכוהלהרבקי;
 נקירושין התים' וממ".2 ד"ק בב"בו(ש"מ
 בעלים יאוש רמשום ר"ה במ"ק מ"שכמייא אה"י בםפרי ביארהי כבר ולענ-דדע"די
 בו שהחזיקו כמיצר דהוי משום -בהנמעו
 בגוף היינו בקרקע יאוש דלימ רהגםדבים.
 וה"נ . שבה הילוך חזקה משא"כ .ד,כךקע
 רק בבהכנ"ם הישיבה מקום הזקהל;נין
 אהר בענין אפשר רלא באופן שיהי'שצריר
 יצטרכו  ושלא בהכנ"פ לבנות ראפשרוהיכי

 במה להם ושימפ,קו המקומוה ב;לילהפסיד
 ראוי הח"ם מ"ש כעין בהשלומיןשיסייעו
 השההף לא שהמערער ובנייר . כןל;שוה

 להם הי לא וממתמא . בדמים למייעאז
 המקומוה זכוה "ת להפקיע רק אחרהעצה

 זט"ה ביד כח בודאי הראשוניםמבש'ב
 הי' ולא יהיד של ,בוהו להפקיעבמג"ה
 אה ולויציא הצבור הקנה לעשות14~לים
 מערער הי' כאו"א דא"כ מהכללהיחיר
 שכשיש רק ,שכהב לזה יודה הד"'םונם
 שבודאו ובפרט כן. ל;?:ות אין אהרהעצה

 יהבטיו שלא השהתפו כן ;ער6;יקרא
 מקרה איזה יארע שאם ותפ?הסהורה
 הריךה יגרום לא מהרש לבנוהשיוכרחו
 לעזוב יהפצו לא המקומוה שב;?יעיי'ז
 מי דנם הח"ס דעפט"ש )רק .. מקומןאה
 לא שוהפוה מ"ס קבו; פ'ום !.לן.?.-ץ

 הפמיד לא בהכ'נ באמצעהפמיד_ו.;מור
 'ש מם בביהכ3"ס.( יו שיש השוהפוה4ה
 רם הג' להרב היפ"ב הסוז ח ג'עמג

 אבד'יק ףי הכדק ז,ד ייהק ."לידעיקןן.
וייחאב.

 ש.מו2 הנה '1 מק סן;צ.'ה 'א בסמג(
 שרר דבשבה מידי איכא דמי רכיוןה-ז"ה
 סוקצו4 משום מיתסר לא אטורוביו"ט
 3 יעפ' אכה מל משום בשבה ראמור מאיא:א
 ש ד' דמידה לם"ך דכ"ז רפריך האי-'ל

 כושי24 מאי ולכאו' שגכירין .טמהובב;"ח
 מ,כך רל"ה בשבה דמייר- ההםדשאנ.
 'ננ טע:א לה שהיט מצי לא רביה"שלארמ
 השהא. ,ה היר ר"ו וע' ביו"מ רמ.'רימו;ני'

 המוכן מן שאיני הלשון מיהוררמוכיה
 ברבוו דוקא שייך 1:ה ליו"ם עניןדהנהו

 דפר-ך י"ל ש ועפם' ר'יש( בדברי ולאר"י
 ממיל24 כר"י הנא לן סהום דבע.טכיון
 שתימוש מלאכת משום אםור דבשבהביון

 כר- מוקצה לרבי לי' איה ומי ר"מום"ש מיקצה- משום ביו"ט אמור. הדרבביה*ש
 טלאכה- משום ליכא הטרה דבפצעיליהנם
 דבשבי2 ר.;נם כו' סשקץ דאין ממ"שפריך
 ;= ': רמוצ שהימה לצורך להשקוהאמור
 של4נ לפעמ.ם משקה הא אכהי דכ"אחגיגה
 בד.ה דייב ב.צה וע' שהימהלצורך

 והיה_
 לישננ נלעיד ס"ט סקי*ר באו.חסד(
 דכיוך די"ל כר"י. קיי"ל דהאהקישיא
 רמצר מוכח כ"ש לא נגיהוהיו קירבדסם"ש
 דוהרי מוער נעשה הזמן קירוב ;.י'הסב-א

 רומי24 דוקא ממילא הוכיח דקאמריזבהרק
 פיע? בין זמן הפסק יש המועדבשור- ובך ראהה שלא זסן הפסק שישדזבה
 והוני.י- הזר ראטוכבר הכא משא"כלנגיחה
 א:ר- לא הא הפמקה ובש;ה גנהייםנשם
 מ"?נ מיושב ו;פ"ז נבור. אההברכה
 1.ק.2ו4 וכוי כר"מ כמאן רכ*אבה;נית
 הוכיד4 זבה רמ"ש סכ"נ הנור"בלפמ"ש
 וטהוי- טמא ופמור חיוב בו שיש בדיןשייך
 "שו2 ניחא ועפמ.ש ההרנל מבע לעניןולא

 של" הימים ב4צהן כעהים הפנק ישדההם
 אקראיבעלמא. רהוי מוכח ודמ:ה אחרמה

 מיופ כה"ר מכהב על בתשובהמה(
 הנני אנודהיר של ועה"פ בי2ם שלחג'

 מדך על אחר רב שחשש מה כילהש.בי
 דברי - הוסיףשהעד

 אומדנ-

 לחז:4 נדי
יק רא" הער דברי. זה שאין, מלבך 'עדוהר



-

 ון=כה ט?ואיבםרבף
 'ש עס זאה עור 5הס. ששמ; העב דנרויק

 אלו בדרמי שאטר זה שאפ" וז"להרמב"ן
 כ?ן כן אפי' באים היו לא בהיין?:ויין

 סה שוראי להקל והלו הימנוהו מה*טאמר
 שיאמינו כדי מב.א הי' לדבר?ו סניפיןאלא
 ופ'יד פ' עגק הרשב-ץ ועט"ש 'עכיל.אוהו
 שנראה ראע"פ סם"ה( דב"א כמפרי,הובא
 אומרן בהר דאזלינן מעיר הואוברךמי
 להרשב'"ן דב"ל ו;כצ"ל שמר:.ועהי'
 משא:'ב דמיוט פצד ברד0י עדוהושאני
 יש ודמטילא אומדנא מצד לעד?יטברור
 שנים לשטונה קרוב .שזה בנויר צירוף!ביה

 א"צ ובנ'ר א.א. מחזקת ויצהה זכרו,טאבר
 ריהיר דקל"ח ב*ב )וע' הנ*ל:מרופים
 מ*ש העדים -ובעני,כשרות לאוסיפי(לישנא
 כשאץ נם לכאורה רל.ו דכהיבותטהה,א
 רוכ בהר הלינן הערים שמות לנוירוע

 פרוצים שכ,הי התם מ"ש ושאני3שרים
 האשה של כשרוה חזקת דאהרע דכיתבף
 דעלמא אינשי כשרוה על לרון ל'שיצ

 הכא סשא"כ כלל. עליהם דנין אניה2אין
 שא'ן הנם העדים כשרוה על רנת?2אנו
 ישראל דמרוב הולין שפיר איהפומכיריז
 דב*א במפרי הבאהי כבר ונם הם.בשרים
 הנכן'י מט"ש הפ"ה מ.ש לצרף שיש3כ"ו
 רק ופסול רחמם רשע ?:אינו דכלפז"ב
 לערוח :כשך עד רשע השת אלשם*ש
 עסש"ש. לזה כשרים ועבר אשה דאפי'אשה
 ספק שיש העכוי'ם הנדה לצרה יש?גם
 בספרי נזה ביארהי וכב- שאלה ע;'י הי'אם

 העגונה לההיר ןענ"ד מצטרף והננידב"ה.
 )טמה מאוסטיליא לינג שלמה יעקבאשה

 הרפ"ב הטוז דר*ח ב' ג' יוםשהשבהי
 ניי ווארשאוויאק הכהן סאיר ר, הנילהרכ
 בפולין(. הרבנים אנודהג:זכיר

 אי סמ"ו דב"ה בספרי מ*שמו(
 לשוק. יבמה לאיכור א*א מאטורמחזיקין
 דיבם דפ"נ וגשין די'ר קירושיןעפרש'י
 ומ*ש הקליה ב"ב ועי כו' לה דקאמרהוא

 דאא"ל ההם דשאני י"ל דל"א.ביבמית
 הח;ק"א שמצר הוק"א מצד לשוק,צהיאסר

 טוהרה מסני'פ והא ליגם היאסר נטינהא

 ווים היבס )וכשנעלם ליבם אולשוק
 וא"כ אלהבא ל"ש ה"ח הא הבעלמיהה
 השמ' החזקה עדיין הי' לא בעלהבחיי
 של פנף' דהזקת היסב.'ן מ"ש הביאווכבר

 יומא ההזס' ועם"ש פ"ג ש"ד ש"שוע' זי אשה לענין ל"מ לפנ.3ן שאינןהקרובוה
 שהביאו ב.בסוה וההים' ד"כ( ב"םדנ"ה
 מה על רק הקשו ר"ט דהוליןמההיא
 ולא עומדה ישוק היה- דבה;קהףקאמר
 עוטרה, דבהזק'יא קאמד דלא טהעל

 למה המה דניצה ברפ"נוהר"ן
 אמירין לערב רהא מוקצה לאמורהוצרכנו
 ממלאלה יהנה ש?א משום שיעשובכרי
 דם"1 הולין ; ארי' לב בס' והירץיו'ים
 'אמור ביום בו איסור שיש סם;מדדוקא
 רהוי ישראל בשביל לקטן שמאלערב
 ל ' והשהא 'ש. ע" א.סורא ראהחזק רמפר'

 וע דבדז רליה ההם לט;מ.'דפירשי"
 לאיסור סאיסור ומהזקינן עוטרהאבמייה
 מוקצה באימור דאההוק מה טהניורה"נ
 ממלאכת שנהנה כפק ממעם 'וטיאסרלענין
 האימור לה אזרא כבר דבערב הנםיו"ט

 העירו )כבר ההוס' כשימת והר"ןמוקצה.
 לאסור הב"מ על אבמ'ה נ'טאךדההם
 רמיא(. בדיקולא רכרמנחאלב"נ

 הנודב"ה עמ"ש מקפ"ח יו"רסז(
 שאיא רמ"ש פרענקל הגר'ב ובהגההסק"פ
 סאליו כשיפהה דוקא היינו רם בלאלפה"ק
 רמונים והפררם עי"ה נפהה הקבר איןדהא

 דמקום וסבר הוד"ה דם"א מם.שהקשה.
 ההום' עמ"ש ולענ"ר בה"ה. הוידישה
 סהחילה לבה"פ הזרע נכנס וקטנהדבנרול
 לישא לגדול 'שטוהר כמה מוכחוא*כ
 דם'ר בכורוה וע' דק"ר מנהררין ע'קמנה
 ובנורבה רפ"ר ב"מ וע' רכובה ער כו'נרבהא
 כוע קצר שלה רכשהק_רוורור פכ"גאה"ע
 ררך עובר שאינו מבואר ההוכ'וממ"ש
 מעט ממנו רחוק בלשון הרמכ*ם ומ"שבה"ח
 קצה )יל'פ בכיניני. הי.נו האצבעותלפי

 דעלמא טבאדם פנימי יוהר שהוא רקדהיינו
 שמהור דגוה"כ ובתוו"ך לחוין( נםפולמ ה" דא"כ כשע'ה שסהכויץ לפיואאל'פ

ררך
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 בש.עורא בקיאים אבן ואין עליופרהזי,-ך
 שהדם רכ"ר ב"ב להש"מ וגם .זשפופרה
 ספי1ת ורהיינו . כו' ליציאה  מצוישבמקור
 רמקיך ג'רוי ג'דם ההיכה ורוקא-ה;ורקים
 רבהיב דקרא נדרשא רמדפלינ,זבפרר"ר
ונכשירה

 שטטאה באר3שה דקאי עכע"י
 וחה'נה שפופרה הרנשה דאימוך רק ;טו,*

 נקבים ו:קובה ~כוכ?: של  מבובהטש4.":
 י:א .2נרקו ליטפזפרה וחללהקטנ.ם
 . רפבמצא

 בצייוף הרר*נ מכהב קבלהימה(
 במ;רכת וראיהי ח"ב המר וטדי היקר:מפרו
 ע:הביא טשמה איסיר בענק ו' כללנ(

 הב.א וס;כ"ה מי"א אה"ר . בספרינף'ט
 הביא וכבר דפ"ט ביבמוה ממ"שלהוכיח

 : ע?ם" י"ל ולענ"ן- כ?"1 יו"ד בפ2"נזה
 אלא הצ"צ התיר שלא ר'"ל סנ'יביצוב"ה
 רסשו"ה י", ב 41.' כלום. בול;ובשאינו
 מעימה לסעדם שייכל כדי ובי' מניייפריש
  )כעין  נמור  בירור ' שיה כדי בבליעהבמורה
  רהיעו  לברורי כראיכא '*: יי . הנור"~ם'.ש
 דבל 'ג רקם . 'ב ובב  רוקא(  גמורב0-ור
  צייך ו3".: כי' מר היא  שבהישיתפגימיה
 ההפרשה הקנה לולא 'בלא"ה . גמירך1!בחנה

  ראפשר כיון למזיד קרוב נחשב ' הלא
 ועם"ש  איסור.  סרך עבין שיש  ברע-ו,טהשב
   בפפרי לפם"ש  גם והבה '.ו. ב:  או,".-בספרי
 בליעה בלא מעימה על שמומכיןלהוכית
 ושומן הלב מעימה לעניו רוקא דהיינוי*ל
 מעם נהינה כרי רק  בבשבברע  מש3"בבעין
 ובל4ף'ה נכ1רה. הבהנה צריך זה רלעניןי"ל

 יצפרך שלא הקנה לעשוה ישלכההילה
 אוכלין ביזוי  ענין בזה שיש ולפלוטלחזור
 פחוה כרהוי וגם סק"א סק;"א מ"אע'

 לא וגם שבדי;בר פירור.ן ושאניטכזית
 למעלה )ועם"ש ה"ה בפפהים כ3.'שזתשיבי
 של כום דפעימה הלקם ובשיבוליוטנן"י(י
 דלא משום יבלע שמא ל"ת בהעניהמילה
 אפשר הוי צורך שאין במקומ וא"כ לזהטטון

 אין רמטעמת רנדרים ובירוש'ולא-מכוון
 דרבנן איכור דשאד משום דמאי מ"ץםבו.
 י"ל פעם ובאיסור לכהחילה, לבלועאע

 הרנ"1(.  )שנת בלזעה השש שאעט5י
 בעלים. בפני  העיב בדבר שייטת לו שישמי בפי ק רמודבי משני'ב בטוה"0מט(

 דיציאת . סש"א בקצה"ח שהק' מהויהישב
 פ' מטין ע' לב"ר גם שייכה  להירותטבי
 ובכפרי סמ"ב ך אה' בכפרי 'י2 ו;טהשם. קדעי שנש;הרר דביון ההם ?ק דרשן"
 כ"ע מאיסירא  רליפרושי ס;"באמ"ש
 רכ"ז בקדושיז הרימב"א י_"[ נינהו.בע"ר
 ר"ם ניטין לפ.רש'" ובפרט .2ב1;יה.וסוף

  השבהי )ועפ'" בשפחה א:וך  ג":דמעוכב
 הגאון היב לגיסי הנצ'יט טבה כ"רועשי,ק
 שתייב קרשים ב;נין ;לל"ה ל~בשיץריי'ו

 על נשאל ו%ו!'יכ 'הגנב והורהבאחריוהם
 הקדש של ה" שעהא רבהאי רכיוןהקדשו.

 כ?ן ובלא*ה בע'ר. בפני רנ-וראהה"
 רהוי י.ל כקרן נתחייב ההוראהשבש;ה
 שאלהן מהני אי וצ'ע גזבר ליד שבאכמי

 הגניבה השיב כשכבר דשאני מ הנהועמ"ש
 הקרן על בהוראהו שנהץיב מהמשא.כ
  ערימ  באו  ו%ח"כ מירב"ק ל0'ר גםוא'ש
 שוידה היכי הא.בעיא נקט מרלאדמרייק לענ'י יל"פ דגף.ת ב"ק ההום' ומ"שודיב.

 שוטר בהודאה ננב נפטר לא דאילבעלים
 לפי לבעלים בהוראהו נפטר לאכמו"כ
 להשומר שהודה במה בקרן נהחייבשכבר

 בכלום א'.ע מהייב איני לבעליםובהודאהו
 למוגיית ;דים אה"כ כשבאו חיבוטמילא
 כו'( קפההינהו אמר ררבא )הגםהש"ם
   זהיינו הראב"ר בשם רם"ח הש'יםו;מ*ש
 כפל היוב בענין משא"כ רו"הן חיובלענז

 כבר מו"מ  ולעבין בירו. הגנבהכשעריין
 מאהריות ש,פמר לב;לים ניהא ול8 גולןהוי

 עדים אח"כ כשיבאו כפל ומהשלומיאונמין
 ועמ"ש בע'.כ פרעון לכאו' הויוממילא
 לא כפל רהפסר רק דעיד. בניטיןההוס'
 פ'4ק חרא'יש 1עמ"ש בעצמו הפמדהשיב
 לשעמיע הראב'4ר ואולי יד הראב, בשםדב"ק
  וכה"3 רדך'נ קנם לענין זה הביא הראי,שאך
 : כפל. לענין דוקאולאו

 את לשהום שמותר סם"ז יור"דנ(
 השם"ת ועמייש היא  יר"א  עיבר.המעיגרה

והגוע"א
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 וצ"; טרפה האם כשנמצא בעניןוהגרעיא
 דהרמבים הגם רע."א בפלוגהא הלויראולי
 הרי מעוברה הטאה דהפריש פטקבעצמו
 ד.י ובב-צה בו' הטאוה כשהי וולרההיא

 ;נל מ מ' יר"א לאו עובר למ"דדא?י'
 דאא,ל בשח.טה אמו אנב מוכן ביו*טשנולד
 ורמגו בשהיטה עצמו מהיר הדר מ'רדלהך
 שיבול ההזם' כמ"ש דן"א  כוי להאדאיהקן
 זדדזקא וישחטנה אמי לם;י ידולהושיט
 דלענין ו;כצ"ל כןי ל;שוה איןלכהחילה

 בכלל הוי לכו*ע או"ב שחיטה דל"המה
 י"ו ג' יום השבתי )ועפ:ן האם,טהיטת
 נה ר' הה"ג . להרב הרפ"אלטב"י

 לתרץ שרצה בווארשא מוייצראנאזניצקי
 שלמים היא 'ה ד דן"א ההים/י(מורהבדברי
 בין הוצצה ויטהאם ד;י"א בפלוגהאדהליא
 לייה פסולה ודכשהשהיטה להריצפההולד

 יע.ין דהא אאל"ב דלפמ"ש חב"עז2היטה
 האם כשנמצאה ואבתי שחיטה( חר הויוה

 סצד רדוקא טפי י"ל עולי"א למ"רטרפה
 להולד נם מכשיר האם שחיטהשבהבשך

 בספרי ועמ"ש האם שחיטה בכלל,הוי
 בבהובוה הקו2 מם"ש בהקרסהאה"ר
 - דצ'יד. ב"ק דב"1 מוטהדל"א

 מק'נ בבאהיינ פקצ*ח ביו,ירנא(
 סוכה הא אדרבה דם'יג רנדהדסההיא
 מהמלה בעצמה בשעוציה נם טבילהדהוי
 אלא מיבח רלא .מה. סלבד והנהצו"ר.
 מםיש נואדרבה דיעבךלענק

- 
 נקט דמציא

 ;"י דהי.נו אהה טפה אפי' הצא ושלאלה
 עור לכההילה( להוש יש תו בכחעצימה
 דמהסה היני כגק לבך בשמוכרחה שאניזאת
 וסשום עצסה לעצור המיד מוכרחתהולי

 סיעוט כהקוי קפידא אין המהריםדבב;ת
 ל"ש דכה"נ ההכרח .טצד טקפידשאינו
 מוכרח כשהוא דגל,ארם דעהה. במלהלוסר
 דהגי 'ש ם דוגמה הוי ודמסילא כןיעשה

 שאי,ר סה. לענין גם סהני ווהובוהייהו..
 לב.'ם. א"ר חציצה במקום הסיד דהאלב"ם
 עצסה לבדוק שסההשלה בשמצדמשא"ב

 ולי.ם לעהה. בטלה כה'ינ הכרח.ולא,טצך.
 ספורש !סשס.'נ ובאף'ו מקפדרנ,- שאינה .סמ

 שא"א דביון קלועות שערוה לענ.ן אבה2נ'
 ורדוקץ דבותייהו היינו מכנה מפנילהסירם
 עלת קפיר נמי דמהכיה לרבנן דנ"ףמשום
 ככנה השש מם;ם ק?.ד ונדלאלאפיקי

 הגרען'א ומ"ש . רביהייהו  והיינו  היי.ןלא
 הוצין אינו מהכוה דשל כרב. קיי"ך לאדהא
  מלוגמא דרבי אליבא דדוקא דכ'וןי"ל
 סיקל הא איהו הזצ'ן ביהם"ה שע"נורטי'
 להמירם נכנה י.2יש ה וה' מהיוהבשל
  שצה'כה הריפא-ם שמי:ימין ה2בעהו:ה"ה
 אין בכוע דהו. וה.כי מקפדה( ואינהל,ה
 מכעה או יאןיע ינגו; שיכול מהנ"ם
 ההום' ו;מ'ש דישהוע.'י

  דבנדול.וקמנ,

 ממוימ פ"א וברמב'ים לבה"פמניע
  .מלסטה  אשה של סעה בהוךכשהכניסה

 נתוך שהטומאל אע"פ טהיר טילושאם
 קוצסן שפהחה קטנה טבילה ומהנימיגייי
 שצהיך לענין נפקוהא הש"ם קאמר לאוכז
 סמ"ו. ח"א סדהרש"ם לעי לביימ.ראוי

 ה/קשה פקם"מ מרכ"ח יוי'ד הט,יזנב(
 סהמ4 אחר ברשווד להלווה -שמוהרעשש
 )ד"ש~ע יונהן ר' דקאמר דהא י"לולעמר-
 "ין בפ"ע כאו"א ומשמע . כאהדשניהם
 יקשה דא"ב בכפק מומל' '2הדברהכונה
 -למנ ו~לוקלל אביו 'ש ם אצטריךדהא
 א' קללת עלנרהה

 סר,"א יונהן רריי אל-בא רנם רצ"אבמנחות מיןי ב~~ן ועכצ'.ל מה2
 בנסכיס-דחדג- הסני הדבה נדרדבדאייהי.

  קרא גל? באהך שניהם ג דמשמ כיוןוה"נ
 "ל איכא.רק נאהר  ש3יהם  בקללהרגם

 במקלל 'לאו שיש מה )מלבר ומלקיהאזהרה
 רק כשההרו רמ יש יבמו*כ ארם(בל
 רדט _קירוש? וברשב'א . אביו. קללהמצד
 בע-ל והדר דמקדש דעד דקאמרנהא
 ומשמע בו' כאהד שמהם משםע במ"דדסנר
 בעיל כדהרר רגם דדסר*א י"ל ועפמ*שכו'
 מ?שב ' ועפם"ש וצ*ע. קירושע הורה רקהוי
 מה~י אחר ברשוה להלווה שסוהרמה

 להרץ-ללמר"א כהב דנ"ר ב*קיבש.מ
  לחייב:-אלא -לא ודשמור שור לבור.דכשנפל
 וצ"ע.לענ"העדכשלסאדנט טינייהו.אחר

 "מועא  בהורןל  קצובי  _שיעור,נסכים:ש~ש.;
וסנג
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 משא"כ הקציב הש.;ור להרווייהוומגי
 דמ. ה..נו לבע?יו .שיב י_:ף דבהיבהכא
 מי ב;ד רק שישלם דסד.א ואא"להשיווי

 רסר"א דאא"ל ומכש"כ יוהר. מרוביןשדמיו.
 ישי.ל דאטי שיהק הפהיה כהשלוס.דסני
 הי;ק לשל2 יהה.יב לא המור כמו.כשנפל
 דמד"א מה"כ גבי הש"מ מ"ש וכןהשורי

 מה"כ ל.הן יהה.יב לא שניםדכששחט
 ש.הן דבד-א לומר מוקשה מינייהו הדאלא
 אההמיבהך או שירצה אייה אחד זרו?.רק

שבהם.
 איצמרך דלמאי הקשה שם והש.מ-
 ינוה למען בשבה מיכה.ב היפוקיהדו
 לענ"ד ומוקשה . שרי דבהול מונחשורך
 חרישה שא.נה עבודה מלאכה ליבאדאטו
 ע.*ל א"ע. נושא הרוכב כשאין רכינהננון
 דלא דהיכי מילהא לגילוי הוי יחדודמ'ש
 ולפמ.ש מ:ייהו, בחד ה"ה יחדו לשקנכהב
 א"ש. בל"ז יהה כשקשורין דדוקאהנ*מ

 מקכ"א סהצ"ח המ'א בעניןם'שננ(
 מייג דביצה פ"ב נהנאל הקיבןעמיש
 הוי ההוכחה דכל כיון לענ*ר עליו.שחולק
 דאפשר משום לאפוהה ראסור ד;יסהמהא

 דההם דומיא דוקא ועי בלישהלמיפלגה
 הלק ישאר ממילא חל"ו אהדכשיאפה
 בהמה משא"כ בפ"ע. ומופלנ חלוקהעכו8ם
 מינ? בשני הוי ושה דרעה ונחישהשמינה

 ולא דנ"ו. בב"בוה בטבואדיאת(ברירה
 ;ם וחליפ.ן קנין לעשוה שסחוינימצ.נו

 ניחא לא במהנה לומי ינול )וגםהעכו"ם
 כעין הוי ונם . די"ג בב"ב 6"ש. כעיןלי

 הי"י על הפ"ז שהמה מה ונם ביף,מ(טימ
 בלי:שה למ.פלגה אפשר רממ"ש י'ללכאורה
 רק ויאפה שכש.לו:ו בעימה דדוקאסבואר
 הלוק העכף'ם הלק ממילא ישאר חל:ןאה

 רממילא בשחימה משא'יכ . בפ"עופופלג
 טרהה בוה ואין העבו'ים הלק נם~שמם
 בשר עוד לאכילה כשיוצמרך ואחייכותירה
 חלקו על העכו"ם עם להלוף מחויבאינו

 שנשחטה מצר המילקלה הראשונהבבהמה
בומז'קרומ.
 עורבא הלשון בדקדיק כת"הוט*ש

 ד"ר בב"ב ;פמיש יל'פ אולי לענ"דפרה.
 הקול ה א עליך ה'טמים עוף כימהבהוב

 הולה ר"ה שהי' ומצד דמ*ה גיטין וע,וגו'
 הם:2 לגלות שא"א דמשהמע בלשוןהשיב
 שא'ן עבי": 'טוהפוה רשאני לומרכטן
 מ"ב.וכמו7 דמ"ז עירובין 1;' כ-כ יפה;בוהו
 עכי"ם ,טל שור גבי דל"ה ב"ק וע'דוכהי
 לפי להשיכ ושאין כו' מודיעים אבושאין

 ע, טהרה סיי ני ושיש )הממאשהעורב
 גמ :ה 1..4 הקיל. אה יוליך ד"י(בכורוה
 אהרן ר' להרה.צ )ממיש פירש"יבכוונה
 שליטיא מראדזימין מענדיל.גאטערמאןמנחם
 ימים והארכה למדר ממצש"ק מכהבועל
 לי.( ששלח הכהי'ק בצירוה הרע'טשנה

 מעכ,ת מכהב על בהשובהנד(
 להשיב -:ני הדגיפ מחיר הקצבתע"ד

 שלא ב"יפן להקן שאפשר והנםהנלע*ר
 קשי:טאי רבנן וכמנהנ מכשול, לידייכאו

 לפנים רק אשור שהכריע הקודמיןבדורוה
 אכהי אי~ור. שיש ה'טומעץ שיחשבוכדי

 יצייתו לא שהרוב הדבר שקרובבזה"ז
 נם ה?ם יהפרצו ושע"ן חה"ש. בוהיהא
 הורנלו שכבר לפי מדינא. שאסורבמה
 טהשבה~ד לפי ד"ה ע"פ שאמור מהלאכול
 הק45% שהקנו והצ"צ השו"עובלשון
 המהקנום הם בעצמן העירוכשאנשי
 משא"ל הרבר. יותר שיהקבלאפשר

 ציטן בתדש והנה המתקנים. הןבשהנ"ד
 לקטנ עירי ראשי לכקשה נעהרהיהרע"ו
 הרע*ט מיון י*ב נ' וביום הדנים.מחיר
 המפלטה מכל העיר אנשי הפצרתמצד
 בל מחיר קצבתי בוה. השתדלו א.יושנם
 בא; השההפו החפשים וכאשר נפשאוכל
 בו' מדקדקין הרבה בה שהחזיגןומצוה

 ואת"5 זמן איזה במשך ההקנהנהקיימה
 ונפררו ההחרטו מהמעוררין והרבהנהרופפה.

 'ה3 מהמוכרים הן אז סבלהי ורביההדעוה
 ב*ר כח שאין ובוה8ז והקונוה.מהקונ*ם
 שבחמורות בחמורוה נם פרצוה לנדוריפה
 נדאי אם ולההיישב בפלם לשקוליש

 רס'ה ביכמוה )כמ"ש בשלה. בעניניםלבטם
 נשמ?י שאינו לומר-דבר שלאשמצוה



 הרבה מיי"שדבר46
 בה.2ובה היפ'יב פיון נ כ, ב' יוכ)ממ"ש
 מיום ווארשא לערה הרבנים וער טנתב;ל
 וכמו!'כ ביון ט;'ו א' ומיום 'י למב ל"ב.ב'
 יט ל ב' מי:מ דקראקא הרבנים מכהבעל

 שכי- מה סבו"ך מ' מי' ולמ;להלכי";
 .נמכבי למב,:י( נ"ד אי יום ב:הו,טבר:י

 להרב השבהי הרג"ם בעגסר 'נ ל א'י!2
 קעכסינבערג נ"י הלוי יהיאל טן"ההמפורסם
 ;סצך אן ןי שכהב מה על ראריםהחיב"ק
 ע:ג סציה להיים ישו"'4' דני2אנילה
 לא .:לרעקי המה'- נה':לה שנעונבור
 כצוה לשם האוכלים ע"י המחירנתעלה
 ליכא הש;ר מה-קי שעך"ז היכאלאשר
 יק לב ששמימ אלה מצר ורקפצוה,
 ס;ה. המכהובכ  ?ל ישגיהו ולאיהנאהם
 הקנוה הכריזן נאליציא שרבניוששמעהי
 וש";את להקן ביהם עלהה ושלאזאעצרים
 הרוחות בסצב. הבקיאים השקפה לדעהנוע*ן

 בהקנהם הרבנים יפ;לו אםבקביבותעו
 ממשיה.פעולה

 שנתהגין ס'ט סהקנ"ב או.ח נה(.
 ראשעה בסעידה קצתלהרבוה

 כו'.
 ולכאו'

 נו היי שכר שוהי ונג-נות עה"כ במדרשבז"ט
 ומיש . או'ה על מקוים דטוקי כשןלננאי

 שני מקדש בשעה דמיירי להרץבהגהות
 ראשון בית חרבן על .לזכרון קינותזשקורע
 ריךה בר"ה מדפירש"י להוכיח ומיש,נן. אין ולשמהה לששון .שהוא "דבומןז*ע

 וכשהסקדש מדקהני : קמיירי . בידךזממהנ14
 מפני אב דועל מ4ישא הוניה ולא כףקעם

 מפנ4 שלוהין שי!צאין ו;כ?4להעעעניה
 מפני הלשון מוקשה לענ"ד . הק.נוהקריאת
 לפי יהענו שלא כדי הוי ואדרבהדג;;ניה
 כשיחשבו )משא4כ ולשסחה ל:טשוןשהדא
 נשרף( שרובו באב י' . או ח'שהיא
 נמ יוצאין זה דמשום לדהיה הו*טלעכ'פ
 פייש'-י דייק ום'טו"ה . קיים שבהמ"קבזמן'
 ויותר כוי. קיים כשהמקדש' מדקהנימקא

 שאין שלוט שיש ד"ה כפירש'ע5'ל4.עיפמ"ש
 שנה ק"פ ? דט שבה וע' תיפה העכתיםיד

 פשטה 'וטככר ודכיגן ע ד('ו עירוכיןבי-וע'
 ועאיל . -בהייב- טהענין וןשעה - ימלכוו;או.

 פירש'* הוברח ומש"ה ציוהוהוכפ-ו
 וכשה" כדקהני כזה"ז סיירי דמהני'להוניח
 הש"ס היברח ומש"ה כוי קייםביהמ'ק
 המלכוה ג;ירה כשאין בזה.'ז דנםלפרש
 דהמרי,ר 4'ל וא"כ . כילהא הייאברצו
 ;נו'ש ויטיד קיים ק שבדנ' ב,מןמיירי
 במד'יי אך ואיכהי קינוה ושקיריןהקיפה
 יזיק שלא כדי שאוכלין כה דהיינוסשמע
 - .ההעניה

 הדעו פרי על זטן ברכה בענין13(
 דכר דחשיכ רי"ה מו"ק ע' הסצריםב.:

 שבועות וע, העדים ימוהו שמאהאבר
 הרזל'ה ומ"ש דמייהו עבידי עדיםדל"ו

 ממיש סהקם"ח וש דק"ד בב"עןוהומב"ן
 הריב'/ש מ"ש שאני ולכאו' .הריב'"ש
 הטיר'יג"ר נדרו לקיים שא"צדכדנימא
 לשלק יהחייב ולא מועט ;טן אהרשיקיימ
 נךדם אי שעה נימך הר"ו כשאומרוכן

 ההא בהרומה לאכול נהירנהי אםמיהה
 לאחלז שהאסור דאא"ל . ה2ידמוהרה
 מועמ; זמן רק יהי' אז גם רהאמרובה
 ועריו!'ט קבוע זמן דהוי חה"מ כמשא'
 ע'ז וע' ימימ מג, נם פהוה הויהאהרון
 -להמהיו יש עניפ וא"כ מוע"ק. ומוףדי"כ
 התנ3 קידושין סיף בירוש' ום"ש השבה.עד

 מ".,1 כעע: עצמל יצער כשרוצה.דוקא
 כן: כשעושה משא"כ כוי הומאדטיר

 5פ,:
 ג2 ; -: - י ר~;רבן אבילוו;) בשבילשוגה

 מם"ש סקכ"א פנ"א סהקנ"ד.מ(
 ההיס* וסי'ש דכ"ג מכוה ;פירש"יביריש'.
 יעכצי'ל רע,יו ס"ם ובנקיה"כ ר'ויבכוטה
 דנהיב - כהוב באותו דוקא ההוס'דכתנה
 דדב"ז בשם ובפ"ה . שלו' ו" לוויקרא
 בעל ) מאת לחבירו שלום כשטהן-דדוקא
 כשמהכוון היינו בשם ש"ש ענין וא"כהיטלום.
 לע;ן יכול וה"ב אבילוה ב':יגת וא"כלכן-
 .ך השלום מבעל שהוא יהכוון זשלאשלום

 דגם*ה כקכ'ג מ"א סהקני'דנח(
 וכדפירש")יבפםחים במלאכה ט"באכור
 :ובשעקללט"ן צכולות משום הו4ל דם"ככיון ד"ע.-ולכא" בהעניה מהמפרש והק'דנ"ה
 -"דבל*טנ מל"כה בעשיי" אסול דאבליליו;

וי4י



9יועלכה -כליאיםדבר
 דאפיי בלילה* ה"ה לאבל חגכםההפכהי
 ב,רכן ש:הה מהויב שאין הראשונהבלילה
 32"כ משיפ )וביי-ד דכרים כשארג2שמהו
 ול2איי כו' ולבשל לאפוה לאשהרמוהר
 .2-א אף ב'י"מ מותי או"נ דמלא2תועיפוק
 כקב"ו ולפמ"ש כו'( הואיל ממ;םלצוךך
 בם"ב 2פי הח:ירו פיכים דאיכאדבמו*ם
 צידד !והנרע"א האב,ד ברבר אףסבאבל
 לכלאנה פ-על נ1צא כשי..ן כסו'כלהקל
 איכור רליכא רבלילה וי.ל האבר(דבר

 דבר כיאית ש.רי אבל טשום ורקי2"לי
 פרסום. סע:ום שאסור כיום משא"כוואבר;
 אלא כימול ראין המפרש מ"שזם'ושן
 רבר מ2לאכה .אף בפל רביום יהייעבעם;
 רם"נ-ורונם יבמות פעי5א*בד

 מייר-

 לענץ
 חמור דמ"ב ההום' כ' ולא יום ל'אבילות
 ז'(. 'ג"ובילוה

 כו. בונרות מ*ו סשפ"א ע'רנט(

 ורנליה יריה אפתפניה דהא הגרע"איהמה
 וע' 'נ די בהעניה כם"ש בחמיןאסורה
 המפרש עמ'ש הש.ס כע:מ"ו..ובגליוןחיס
 -"ל ולענ(ר מו"ק-הי*י. ועפירש"י י*אדנה
 כו' אב"י הכפ1הו מם"ש היכחהדליכא
 ימים ג' אפי' כבותו שסבבם רהיוווןל4פ

 אכל אפי' ודלעולם טפי דהסידדואשינים
 )ודמש'ה כתכבושה ז' כל מתמה לאדעלמא
 ופרכום( ככיהיל מרמוקי למוכיה .יעצרר
 אסור הראשונים כני,י רוקא יר"מ%אולי-נ5
 רי::א.ת כוגרה שאין רם'ש וכיוןבצ~ה
 הראשונים בניי מיירי טצי לא עצמהלנול

 לענין רמיירי מוביה שפיר משייה-,,בכן.
 וכה מיצא א:ה וכן. הור*ה וע'בופ44ר
שהק4

 דומךא ש ט0 דייקי ואולי הגרעיא. '
 דדוקא למ'ר ורוקא יורע. פניה דאפ"דחמין
 סוהרת דכוגרה י"ל בצונן אסיר גופךכל

 רשאה אין דם"ש המפרש כונה ואולהבצינן.
 )שטווהרת לההקשט חיוב עלךהההלו_לשיש.
 לריב"ב ימבע4'- ד'": ב*בבלשברנ!-ע4
 דנ"ב( כהובות וע! פועל .על"טוז"הת

 בכוגרה 'ע בשו ם"ש ואיוש'מ,ש".'ש'ג,.גערה
 ורלום"ר ;~יור!ג ;משח'כ גופאידוגא;41לך

 ,2וטי הנחוץ טוהר אצבע הוש2הרשרי
בונרה.

 לקו::1- רע1ה יש אם השאלה ע".-ס(
 עיאו שירדו חשש כשיש בביה"קשיריה

 הנה ראשינה. כשורה הקבוריםמהי:.בוהן
 ושזה כו' המוקדם שבל דמן'אככרכיה
 מריא ובאין4ה המישילארין. ו;ה לאריןשני
 מרבר מק"ה מקם"כ ה;"מ ובפ":כ"ב

 רפעטים סיג ה' כלל *1  ווייגהפמ'",
 כה משובח אמצעי ופעסים משובהאהרון
 דברכות והא מככדו. ארם של טקוסולא

 דק'4ב בב"ב וכן בראש מיפכ דגדולרכ'?
 הענית וע4 קכועים שאינם במקומוההיינו
 ובריב-ש מערבי נר . גכי רכ"א מגילהדכ"א

 כהמם קכורת לסנהג טעםסקנ"ד-שאין
 .- בראש. מימב דכהן הגם הגבולאצל

.,;; 

 הספונים המה מי מודיעים והמצבות..
 לצריקיא להו רניחא רקאסר וכעין וממונים:)

 שהנפטרום להו ליהא אינשו בהודמיקרו
 פנוי מקום להניח שראוי רק קכר.יטצאו
 המיר אצל בשו"ג וכם"ש להיבר.בינהים
 קקריה דשמ דממיק לפום והנה;מופלג.
 רויגע מק"א רק מוכח לה גםירינם-א
 מרקאמר ררייק רק נגיעה רהויהאיש
 עלול ןתר וכשקמר אלישע כקברמ9דם
 מר2י. ;עם פירש"י רם"א וכגיט-ןשינע.

 ראפן' קם'ל יאולי ישראל. בקכר לאישראל
 לאיבה רל'.ח .קג רשע. ישראלבקכר
 שהלר  גקבר; עה"ו-ושם דם*י ,כמותוע'

 הגם בשכונהם, ושהקכר הצריקי5בררך
 רע"ה. ב"ב ש'!ח מהיפהו נכוה אי"אשכל

 אב,ה 14 בעלה אצל הקבר איוכסשס"ו
 כמעשיהמ מר,נהנה דעל-ק.כשאינה נ;כרלא
 שסרית שאינה ודכל ד"ל ככורךהוע'

 ובכ"1 רנ"נ. בכורות וע. לאכוהיהי:קרוכה
 אצל בן יכנם דכשאמר ': דפ כב"ממצ.3י
 כאכיו נרול שהי' הגם להו פהחה לאאביו
 מערה. בצער היה שלארק

 חוש וביה.ק כיומ"ר ע"ד;.המרגסא(
 וא*" טילרןלץב

 שהורה -מי שיש להלותו
 שלום"ץ, לכ"א והביא ארמא"י ע'י:לשלוו

 טם'"ם-



 הלכה מרואיכםדבר -ק
 דמי'ה דומיא דעצמות דיי'ח בברבוהטסייש
 הריבייו בלשון הנה דק"כ. בב"םומם"ש
 מכואר מהקכ"ז בם"א שהובאמהמ"1
 '[. עכו עייי להוליכו א"א להלותו 'ארכשא

 להנ.ח שאסור ס"ג סשע"ד וביוי'דוכהה"א
 קוברין להביא לעיר לילך אפי' המהאה

 להניח שלא כדי עצנן סממאין ונזירודכהן
 ד"ל ב"ם וש העכו"ם. כע סוטלהמה
 המה דרהניח עכצ"ל ודסמילא אל"היד"ה
 חשוב ישראל שוסר בלא העכו"םאצל
 לרעה נם קאי רהמחכר וכיון . גדולבז.ון

 הוא והרמ"א כף לשכור דחייבהסוברין
 טשלו לשכור חייב דאין יייא בשםשהביא
 וסירהה בשכר' שומר כשעכו"מ דאפ"יכצ"ל
 עירובין _ע' נדול ' בזיון הוי שכדולהפמיד
 להו דסבזו שוו'ם בסכנת ה'הדצ.'ז

 לרבים סעביר דכשהמקום והגםלהפילין
 שאין ביים סק"'ח ביוויד כם'שמסתפי
 בשכרו בא הפועל והעכףים הטוסרועיו וכשישראל ססהפי. לא ושבין עובריוישראל
 וכדמשמע קעטיד דישראל ר,2ליחותיהו"'ל

 שלא כם"ש קבורה תוד"ה דם"ובסנהדרין
 כלל נקבי שלא ראא4'פ נקבר ולאנספד
 עכו';ם ע" ב'ום"ד כשנקכר ספרשיולא
 דיאין ומשמע צעמסע.  ראפשד "'כ ר"היע'
 והרא"ש הועם,) ועטקש כ"ב. נהיעותאבזה

 על דכאקערך 4"טום דדוקא דייימברכות
 דמוהר .ודב"12ם לג4ברו מרודרו12שעו
 -,קוברו. מיוד נקבד להשימו "2ראלע"י
 וראות מניודן שאע מהקליג חמידיםובנה

 טבת י'ר עשייק *' )מם"ש כףלעכו'יס
 החסיד הנאון הרכ אחיהרס'ע_..לכבוד

 .שלימ'.א(רשויז
 תותבה שץ אם השאלה ע"דסב(

 פתאומית מיהה שמחה אשה של זהבשל
 הסחוברים הטת טי רהוי משום בהנאהאסור
 בפרש,יי רגה ס'יב. סשם"פ וכם"שבנופו
 כיון דאדרבה וחכמים ד"ה דס"דדשבר*
 מחייכי דירמא השיניים סשארדמשונה
 ש. לה שעשה דסייו בנדרים ום"ש?לה.

 5שא.נ . עתר כישר הי( הלעש4,רית- נוי;5עצם-לק דהי-ני לאו ליפוהה. "בל

 שהוא שער בעלה שהראה נכריהיכדיפאה
 ע"ו מקפידוה שהצנועוה ופעמים נוי.ענין
 שער דשאני הנם ודמשייה רם"ז. יומאע'

 עומד אינו שערו עליו הכניר דכשלאהמה
 בספרי ;וענויש רנ"א כנויר כדפרש"ילנזז

 בפה"ת הדטב"ם ס"ש ליישב סיי'נאמ"ש
 בגטין מם'ט הנרע"א קוי ובישובדערוכין
 נכריו2 פאה נם מ..ם עסש"ש(דל"מ

 דכ"ם בעייז הבכ"ש וכם"ש דמי.כלבושה
 נשימ בשיער דקי"ב כסנהדרין,ממ.'ש

 לכך. צריבוה דהצרקניות ומשוםצרקניוה.
 נזיה ע* לאחרים לסכור עוסד אינווגם

 ,הב של שן משא"כ ממהה. ובפרמדכ"ח
 אכילה- השסיש-לצורך ככלישהוא

 "לענ"מ או לטרשים להנהן ושעומדלנוי ול"
 .השחי". לעבור-בבל להנטמרה ניחא'ולא
 בספ4י ום"ט כלים, זריקה גכי 0ע"גוע'

 ושלג .ב-ץז אימור בזה ש-ש סל"1דב"ה
 חש.:4 בזה יגרמו וגם העניים.. אתלבייש
 דקנ59. שכה דסייג -יבסוה ע' שכביחטימה

 שהשן הוא הנפמרה ככוד שררבהלזאת.
 ליורשים שיבתז עמה יקבר לא זהבשל
 )בראפשר מצוה. לצורך ינהן באפשרואם
 שלשל25 הני הרב )ממי'ש ניחל(: דרךשלא

 ראפפ4רש נ*. הכהן יצחק ר' .היוח4ין
 רבנים(י ולכסה ביאלאמבעליץ

 מ-ש ציון ובשיבת ת' סי' ביו.דמג(
 ודהגסרא. דכ4ז ההונףנדברי

 סחרי
 כשלש

 ק*ג.144- לכאי שבת קדושה עלעקבל
 בכנחה דהא שבת כשקבל חוכחהליכא
 לפרש ולינא שבת. עליו קבל לאקמנה
 שמס4שק לפי שתחשך עד בלשוןדקאמר
 קטנה או נדולה מנחה אם הברייהאבכוונת

 בר5ל סמהו' כפו פרש"י דס"בובכהובוה
 -צער( .משום סמהו רוקא )ודלאוהמהאכל

 דחול. שמשי דבי דהיינו ובהגהותמש*ם נר" ה' באו"ז אך שמשי. בי דהויהגם
 הממה.דרף ע5 ישיבה בץ לחלק ישולכאף
 ספסל. על ישיבה ביןכבור

 שנפתפקן מה סע.א סרס"ה יו*דמר(
 מחמה למול-. 'א שארהיכי

 בגביה סכנה.דוי
 נמא4רעבידן ל'ה אונסא : הנההגיד.

ובלא*ה



פ הלכה מיואיםדבר

 לאהר יבריא שמא פפק בשישובלא"ה
 איגלי הו להמול שיכול ושניםיטים

 די"א כהובוה ועי גירוה. הי' שלאלמפרע
 למהוה. יכול'ן הגדילו גבי הרי"ב"א3דש
 הייו ימ. שכל מהלימץ כשהיופא'םינם
 דממנינן מצינו לא ימיל אם בסכלהיהי'
 דכ*ב דנדה כההיא אלא הרופאיםעל

 השובה ו;' קל-2ות. כמין הטלהלענין
 משא*כ מכ"ג. אמ"ש וייורי ב' כללדרא"ש
 הייו. ימ- כל עך להבא על ש-הליטזטה
 וכי2יקדש א"י. מחזקה בבייור יצא לאיא"ב
 פנויי. חזקה נם יה"אשה.

 פ"ו ובמל"מ סר"ה חו"מסה(
 דמ"ח בב*ב ממ"ש הוכיח ה"אטמכירה
 כתלוה הוי ביטמר דקדשה קדישמוד"ה
 ד-דה דאנב הנאה דאוהה רכיוןויהיב
 ליה האז:ם בשעה הוי לא יומקנה3מר

 ס"ס האה'; בבר"; והה"ג וזבין.כהלוה
 דמהני מ:נח התומי מהיר*ן ראדרבהו;מה
 אם לעניד אה"כ. לה שיבא שכו"עהנאה
 דה,ל.ל יקשה ההום' דברי כןגפרש

 ההנאה דמהני הדין חירוש רק3הירוצם
 שעבזד דשא:י 1;כצ'ל אה*כ. להשיבא
 וקדיש.ן חזפה ב?ה לה הנאה שמגיעמטכו"ע
 במ;"י שזוכה הוא שאז הקנין גמר3שעת
 ומ"ש לו. ושסשעובדה וירושהיפירות-

 דאסיקו דקידם משום היינו בקושייתסיוס'
 ביאה מהנאה ורק שנו*ע מחיוב"דעתייהו

 שאדרבה לפי שמר בקדושי זהליש
 מיכרחה שההא. שיודעה במה -לצטשיה
 ק 1 ככפיי' שקדשה לה קהשנואלהזרקק
 א2שר וגס . כיזו מופה מעשהנש;ה

 לב-אך. )יהודלויואוי הופה רקשיהי'
.

 ועם'ש בק"ה מרצ'א הו"מ בש'כ כי(
 האן.; בס'ש נהעיררהי סנ"א דב"אנפפרי
 ח"ה והרשב"א משומרים ס"טיהמת'א

 דהירושלטי וסרכ"ה סר;י'נ באו"זסקם/,1.הנה
 צורך כשיש דשאני וצ"ל. כבטלי -~בר
 שיהמק או הנושך וכלב נגה משורשמירה
 מכה2א דכה"ג הפ.רוה האכל _לא בבעיף

8.י
 פקדע כ משא' קביהו. יעסגד'הטעל,ה-- דרך ,ץ ש כטן וה" ' נט -. ועה

 הר"ן מ"ש ועד"ו משת0ר: ב0קום0;וה
 בעמהכנים נם מיירי )והתם דפסחיסכפ"ק
 לפי הלוי ביצה דסוף ההיא וכןבחצרי(
 במקום כזה דבר להניח דרך אםה;נין
 בשם הנה"מ וכמ"ש שמירה בלאכזה

 דהבבלי דני'מ בב"ק קש"מ ום"שהרמב"ן.
 ל?נין רק דהיינו יל"פ הירוש' עלפלינ
 מקבל לא כשדה לרבנן דאפילו בירוש'מ"ש

 שדה ל;נין דא2.' מפורש ז ובאוישמירה.
 שהרי"ף ומה . כהירוש' להבנלימ"ל
 ס:2י אולי הירוש' דין השמימו 'שוהרא
 '22או דפו;לין ל"נ דף שהביאו מה עלעצמן

 משום דהיינו כוי מהבעהייב שכרןלהבוע
 ו. האו' וכם'יש מודה רבי אפי'דכביה

 הירו,נ' דין הביאו שלא ממה)ונה;וררהי
 בכ;[ הרא'"ב ש לפמ' והבהבמקימו(.
 פועלים שנהנו בזהייז דשאני הרי,:השממה
 דממ.לצ י,,ל להבו;. בעה'ב לביהל-כנם
 דמקבל מוכח לא בשיח דא2י' ז-מניןבזה'יז
 רק שיעי החילוק זה אך נטירוהא.ב;ו,'ב
 על כשמפקיד ולא שעה לפי פקדוןל;נין
 המיר המפקיד ישב דאמו מרובה זמןמשך
 הנפקד.בביה

 הרא'.ש ;ל היש"ש שהמה מהוהנה
 הרייף וסמ"ש ליישב מנ"ו ברבי'הביארה.
 שלא ננר של לחניהו נכנם דיןדוקא
 דדוקא מוכח בף בקעה לו ונתזהברשוה
 לבנום אין להזיק כמלאכהו שעלולנגר

 באינש משא"כ מקודם. הודעה בלילביהו
 חייב ברשיה שרא כשנכנם אפ"דעלמא
 פו;ל דדו:א הרא"ש לפמ"ש וגםבעה"ב.

 צוקך  לו שאין דעלמא ףא-נש דט"לה'ל
 והנה פהאים. לכנוכ ררך אין בזה"זא2י'
 פיעלים ירשאים ראחרים בלישנאלכאו'
 ויל"2 הפלונהא. ענין מרומז אין כו'להבו;
 שוחננ- צריך מטילא כי' דרשאיןדכ.ון
 סשא"כ'כיקגמד יכנוס שלא מפורשבלשון
 ד.1-'למא בכפק המומל לשון דהוי איןלשין
 לת2-ר אלהבנום דכ"ז )וע' משמע האעיל
 בי'ט ועי' כביה חצד אמרג. 1רבנןכירה -דדגי אומר רני כירוש, והנה כו'(.הביך
 נהיגה נשמגלין שלבלימ ובית דדזמיא חדפ'



ב3~
 הלכדזכלואיםדי:בך

 הצר דמעשרוה ובפי'נ רמי'ו נרהוע'
 כל ור?א יהוכה נ'2מיים שהיליםהצורימ
 '::י.ת.ההצרות

 משיקאנא הנשלח הג.פ ע"רמ:(
 סקמלב עפ"ה הקיים דייני הה"י קכיריןואין

 דכשממק"א סס"י ח"נ וברשב..ןמקל"ג.
 לאיזו הא,!:ה ש'2כרהו ל"רו העדוהבאה
 שכרה שסא 3יחוש ה"נ רא"כ שיזייףרמאי

 עם*ש הקשה סקל"ו ובגוב"ה .להשליה.
 שכשהביא ממקם"ב למ"ש שסיהר הב"רחה*י שיכירי צריך ט;כ"ד בידה דכשישמסקנ*ב
 יי-ים "--" ינ יחוהמיו מקי"ם גמשליח
 הקיום. דייני הת"י טכירין כ'2אין נםעיגון
 הדינים. בין החי;'וק מבוא- הרשב".1ועפ"ר
 השוד 'טאינו דקאמר מהירוש' שהביאוע"ש

 - בערים מההמו הוא אף כו ביר"שלקלקלה
 ולעניד 'כ.. וכפ ה"ז דגיטין פ"ב וע*בשרים
 מ"'ט מוק'2ה וכטו.כ הלשון לפירושו:מוקשה
 שיהחרט דהש'2 בבי'ד ר'ה פ'בהפ'מ
 הוא אף דטט'לא '. הול דא"כ לעזויוציא
 .2.ודע רכיון 'פ יל ולע3"ר מערער,אינו

 מב;לה אץ;ה יוציאו ושלא במלשערערו
 הקלקל גלוי יהי' שמיא דקסי רקהשני
 לה יגיע כ'2לא ביר.-'ט שיקלקלהל*ה

 בכשרין. נ:הקמו ונ:2ילא ביד"אר.עוהא
 ד'ה וכד"ה דאה.א הורי'ה גט"ן רישוע'
 -בל נשמ; ה-וש' מ:שון והנה כעל..א"ה

 פבו"ים ב;דים ההם שך-א רק הויהחשש
 אחיים שיכ'2ילוה הש.2 שא:ן רכיוןוטשום
 יהברר ממילא די"ב. ע"ו ע' הועלתבלי

 דעל"נ וטילהא הבעי ע"י נעי2השהויוף
 בעדים שיהה:ם רק והחשש שקרו.שיהגיה
 ברבר. שונג שהי' א:היא '2ימצא~סולים
 הכידואר ע"י כ,:נתקבל דנס י*ל.וסמילא
 דכה'.נ אריה הפני "2 ט הביאושכבר
 ה הוד .ו דקט ב"מ וע 'ה מה קעםצריך
 שנעשה י,קביר הז-וה כשיהכרר אכהי,והא.
 מזייפים. ששב-ו הא.2ה או הבעל ע"יזה

 ,!: ?' פסולים עדים חה"סוה חשש'ומצד
 דאת. השש מצר וכו ר נ' 'ש עכשנעשה

 ר ד:עכ ברשנ'"ן מבואר בשמרוקלאחלופי
 שטרות רשאני נייג לאחלופן. .ארל.ו(ש

 יההום להם דאפשי דכיין דעלסאסענ."י.
 הת"' ד לב' כשניכר ומהני עריםבלשון
 אתי ממילא האהרוניםהערים

 לאהלופף

 בפ'נ אומי רכשאין בגמ סש"*בבשמרוה.
 ו"ר'2ב'ש אני, נ"ר שליה שיאמרצריך
 בנט עדיס חהימוו; ימפ.קו כ דאהקשה
 לכמוך יש 'ר שבשעה רק 'ר ב קיוםבלא

 הרשב'א בשם וברשכ"ץ קיום. 'צ אשמעב"ד
 רמנ"ן וע' 'לזיוף *.ק ל קבוע 'ר ברחה'י

 דממין 'ח פ וירונ' דשבועוהמהתוספהא
 הערים בכה'9 לקיימו רצה שאםה"ה
 א' ורי.ן בע'א אפי' אומר אנימקיים
 דב.רוש' דיין. דאו ב פ;' ובירושהמקיים
 ו כם' " ובב . שמצטרפין איהאדג.בין
 -יהי* רשבו;יה הירושלמי בשם ט'סהו.

 וא"כ בתוספ' כמו כירוש' המר'לפניהם
 בהו.;'ץ ש.ןא צר.ך י ממדה' הנשלו;יןבגיטין
 מהטסדר ככהב לשלוח או קבועב"ד

 ם4ז ועפ"ה הניכרר. בהשיבהשיהקיים
 לבעלימ רו,)ר בי י ע' דכשנ,2לחסקי"ב
 .,4 )וקצר: הי2'2א. ל.כא סענהונהקבל

 הגמ שיהקבל מעוה הבען כששלחעדיפוה
 בבריי, זווי אינש שדידלא

 3ט שנהקכל השז:,ה ע-דסה(
 הוא האשה שאב. ב"גט ונכהבמאמ;ריקא

לוי
 ובאטת'

 עימן בסק!ם וו;יא לוי איני
 להקל מי"ר אריה הי2ם מ"ש והביאגדול,
 הנוש סקי.ז. רע.א בה' שהובא הב"מכרעת
 י"ל פוסל איני הלירה שם דש"נויכיון

 רבר ולויה כהונה יהום שהי' בזטןדשא:.
 ושרוחצין להירה. עלי' )סצר לבלמפדסס
 ב4 ספרה רה פט ושהלו.ה כ בנ הכהנ.סידי

 שאי4 קרמ'ה יושבי לנהרבו בימנינו כסשא'

 וא"ב כאלה ענינים ל:כ!ר לב עלמש.מין
 פרסום בזמנינו ביה א'ן להגיע"א גסאי?י
 ש מ בענין 'כ )וכמו . הלירה מטקוסיוהר

 ועך בוה"ז שאני ח רי' יונוא רק"כביבמוה
 כהניספק בזה'ז והנה ז'ל'ד( סוכהחת'ם
 דביא בספרי ש מועמ' הר.טד כמ'שט:הו
 הס לכהונה הטוחזקין רריב והנםסי'כ.
 שהוא גליא שמיא דקמ. אפשיכהב-ם
 שהוקזק בסו לכהוב שיש רק ישראלים.טהרוב

אצל
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 רקמי ן בסאי קפדיק ולא רנרילן(ח?),
 ך . - גליאגשמיא

 ביארהי כבר כי להשיבו הנני פנחםק, מיומ כת"ר מכהב על 'יה"יובהמט(
 הער רדוקא להיכיח מ"נ דב"הבספרי
 הוץ אפי' בדבריו מרקוק להתיר"אמר
 מש3"כ מכשול, לירי יבוא 'שלא כדי?נ-'ר
 כרבריו מרקדק אינו הוסרה עמןכשאמר
 להרגיע כרי רק 'טאומר ופעטיס . לכ"דהוץ
 לההרחק שיש והגם -ה צע ולהפיג האשה?4י
 ול"ש לאימור זאה מהזיקין אין שקר6רבר

 שנתנלה בנ"ד ובפרמ בח"כ. אוהוהעטיר
 מסטיטב שטריקער מררכי ששמו שש כמזיופו

 ושכבר כזה. איש נטצא שלאישנהברר.
 וזלאטשיב קאמינקא בעיר וכן כ"! כןלח

 שהוא ~כרו שאבד מי על נוכל אי,השהגיר
 הערים וכאן , שקר שהוא נירע ואח"כחי

 והכירו עירו בני היו מ.ההו ע?שהגידו
 יגם קברו על מצבה וחעמייו היפבאוהו
 כ"כ וגם שנים. כסה זה זכרו אבדכבר

 פע;',;)החה"ם
 יכבר להנשא אה מוהרה רה לוךריחד עדיין נהאפפו שלא רהגם.

 מצמרף והנני בב"ד. שהוהרה כמוהוי
 לעמפאכער יעקצ הנהרג איטתלההיר

 מכבלי במאסוב היא וכ;המקאמינקא
 נ להרה' הרפ"ב המוז כ"ר ד' )מם"שהעיגון

 'ר4 לאגידה מזכיר נ"י הכהן כאירר'
 'ש מ הבאתי 'י ם רב"ה בספריוהנה

 למילהא ח רל' להיכיח 'י. בבר ל .1'חה"ג
 בענין חיישם ערונה 'בם' והנה ,דל"ש
 רמוקי כ רק' מנ"ש לדקדק כ'ררומה
 נפשו יטא.ן ממקום 4:ו:לה דהחיה 'םהש

 שאין ל עכצ' לאשמ;.נן ומדהוצרךיוצאה
 חומרה דמ'2ום ורקמ"ל מחיים אוכלההחיה
 ורממ.לא מצוי. שאינו לרבר חוששיןדא"א
 נח כבר מה;וף- הדורם שאכלבנטצא
 או ה ד' בפרשיי ש טט' ולענ"דרו"יה.
 בו, וא,כלה דורסהו הי' או וו"לצלוב
 דדוקא ולומר לט;וה מקום בזה ישדלכאו
 ואוכל שדורם ארי היינו רורסהוכקחיה
 פירש"י נקט ולא 'ו, רט בב"ק במ"שטחיים

 אפייננכל, דמירי לוטר ימורפהוגלשן
 'ארי, זה.בע לענין מ נ' שאין עכצ"לההיות

 טהאלילה, הוכהה ושאין דעלטא.לשאר4חיה
 למעות. מקוס אין ורממילא המיההעל
 נפקיה~,שאין

 הרמב*ן-מצרן ממ"ש ס"וועמש"ש
 ןרדוה. עשוין גוזלה דדוקאכנוכ*ה

 עמ"ש.

 דרוטה. חשש לענין נהובים המאירבשם
 כנוכ"ה. ל.ש דניידי דנגודרה צרבמקום
 רההם לכאן ענין אץ דעיו בכהובוהומ"ש
 כק לדשוה. מרשוה יציאה לענין נןמייר
 במקוס' רגם רריסה ל;נין דוקא שייךדוה
 והשיט. ספק רק הויצר

 ס"ב סקנ"ר נ בסה מ"יט בענין;(
 קיי*ל' בעלמא דלכאו. כק;ייח.ובב"ש
 כמ'שן ;כירה להרנל ל"ח הולהרכשהוא

 ההילוק ודאין סקי"ט. סקצ"ה יו*דבשי,כ
 רנןלן יומא ו"ש בסלו פה שא.ןמטעם
 וגננ בנדה. גם אכור ק,רוב לעניןדהא
 ומ, קיצור לפעמים רגורם תהומכג"כ דעוי הטרוף שלא כדי בשכ"מ הקילוהא

 היו:יע ושכבר ד;: מיוו אימור בעניןובפרט
 מצד הוי החומי וכל לו.נשיאה

 'טטגרש",
% כדי רק )ולא ליבם הזקק. שלאכדי  
 באכילות, ההחייב ושלא קטלניה דין להיהא

 כ-צמל הע'ת למ/'ט ניסף ו.."נובהא'.(
 שנ"מ(; ' שה קורם כשנרשה )נפהדדב'יז

 וש,ץ. בזה'; ניהג יבים שאין מה צירותיש
 דממילא..אין לח"וץ לכיף יפה ב"דכח
 שההעגן קידושין לשם שההרצהחשש
 ה-עגן שלא כרי רק ה" שבהנרשה מהורנל
 .כו,( בעיל דאן שטוריעין דכ"4 סימה)ועי

 קורם.~ננ נימה שיאמרו הת.2ש ל"שורכטו'כ
 צויך היי שלא למפרע אינלי ב*קרכשתלד

 וב"יש הגמ( שיהבטל לומר מקום )ויטבגט
 בע4*1 על'.. מקפירים שאין .הרעהקיי

 הזקק'.לינם ש"ם טצר לההנרשושטזכרהה
 קנמ וכדנימא. - להנשא ב"ד יניהוהלא

 ."היאד לא שישיהו מי יסצא שלאבי2;ה
 להמציעו להודיע: צריך לכאו' טמ'לאעמו.
 שישטשני.. 4י 4ה1, שלא. ידע שאם משום מקודם.הרין



 הלכה . מייאיבםיבי
 לא ים'1 נוצור שיגרום ושאפשרשישמשט

 הנ"פ ע"ד )ממ"ש וצ*ע מנרשהה"

 בווילקאווישקי(.מקיבארטי
 הוכיהו כבר מק"ט סר.ח מ"אעא(

 קבין חצאי מ' דלאור: ד"ם בבייםסם"ש
 ה;רביים..- וכלע:ון ריי: דאורו כו'לכור
 עידובין ו?' ההםין ;ם שננרר דחלהזבפ'נ
 רק ההום' כהבו דוחן לענין תמד"פ.
 בהא דל"ה. פסהים צל"ה ועי מפק.דרך
 שאוסר הברייהא מקודם השיסומייהי
 ברייהא היכף מייהי ולא ודוחןבאורז
 ום*ש כדה. המיצו על שהייביןהשניז
 דהא ט:ה לדייק כדי דהיינוהצל"ה
 משום היינו לדוחן שבקיה שני'דבריע;א
 דכבר לענ*ר צ*ע מצה. י"ח א"יעובדוהן
 דקרווטיב בהמינין רק דיי"ח מהמשנהנשמע
 שיש למעמ דסיך וכה רק דנקט לומרומוקשה
 ולמעמ למעוה מקום ה" יאמו ביבורים..במיט
 מוקשה וכן ?הם, כהיב והא רנן מיניבל
 שינניתא בדיה שפירש'י דמה הצל*חמ"ש
 ובאסה דוהן קורין שהעולם אוהו עלקאי
 דם*ש לפרש מ"ש מוקשה וכ! אורז.היא

 על בשיווי הכונה אין להחמייןשקרוב
 דמייהי יל"פ לענ"ר. ולז,ה ודוהן.אורי

 לאור; דמ, דדוהן להוניח קמ..הא)ברייהא

 נ רינ' הי' דוכ ובהא לריב"נ דנן מיןודהוי
 וכן רוהן בעין שהוא פירש"י כון-"ומר
 דליז בברביה ולהם"ד ד,'ע במנהוה.משמע
 גם וא"נ אורז בבלל דוחן -בריב"נד4צ;י

 סן,ש ומיושב כן "ל כרבנן דהוייסמסקנא

 ום-ושב אורז ד(קני בהא דמגיהרא"ש
 .לרוחן. דשכקיי מהברייהא הצל'.ה9'

 לישב לאכור יו"ט ה;וננ מ"שעב(
 יז בם הנה נשסים. ירידת בשעחב0וכה
 מסוכה הנאה איסור שאין מק"נסר,רל"ו(
 איכור צד ףליכא כ' דף ובריטב"א.הנוימי:
 ודי'י מצ'ה. במקום שיט במוכהלישב!
 ליה אממישא . אשי דרב עבדיהדמניטן
 אממללהא ואשהמהא במיאכהונקא

 לעשוה לולביהן שהורישו 'א דל)44ריטב.'א
 מכבדיה,( או גךפוהושום.

 מעכי'ה סכהב_ על בתשובהענ(

 "יוב יש אם שאלה בסגנון שבם מי'1"יום
 באה ואם ציבור בצרבי לעמוק הרבניםעל
 ולדאוג הלכה של מד"א לצאההעת
 באיזה אד; לא אנכי הנה עמני.לגורל
 ישראל וגדולי ראשי עמדו מה:מנים;מן

 בענינ4 ביכלהם אשר אה עשו ולאמרהוק
 בצ'צ שהעוסק דברכוה פ"ה ובירוי2'צ"צ.
 הי'ו פ"ב בהוספתא וכן בהורה.כעופק
 כי עה'.כ קהלה ובמד' ד ס' מצ'ינובש"ע
 הלכוה פ, ריב"ל אמר הכמ יהוללהעושק
 הקבר בהרישה פריא בן מיהזראלמדהי
 שכההים. רכים בצרכי עומק שהייהיו;"י

 פ"ג בידוש' ומי'ש פ"ו. ואראובמד,ד
 בקם?ן קברים אין . המביי ה"זדפסהים

 רה-ינו סמ"ב א"5 - במפרי ביארהיכו'
 נההן .והשחרוה הילדות שבימוה.משוס
 דלא פמידא ודהוי ההורה. למודביוהר

 . אינו ושאזדדי

 לפעלל עדיין מוכשר
 ד(א -כן שאמר- ור"א ההסר.במעשה
 שם וגם-קאמד בצ"צ. הרבה עמקבעצמו
 קודם. המעשה שיעלה מ. שם א:ןראם
 פנים ונשוא עה"כ ',- ד' בהגיגהוכרכצינו עכקן- להיות מוכשר א כאו' שלארק

 ובהנינה קימד בי אבהו רי כגוןדהיינו
 אבדה שה דריב נפשי; ניה קא רכי 'הד

 דקס"ז. שבה- 1ע' מבניםעצה
 ובפמחים,

 אמ(א מהא דריש בעיר הרור אלדק'"ג
 גונו ברפיאי,יו שם-וד דמ2ניוכפישב"ם

 דאמהל'לה..ה"ת ובפרש':י בצ.'צ. -עוסק
 ביאול דק"י ובב"ב טעמא. חדאודהרווייהו
 )קצת צייצ מהמה יהבמל זלאההום'
 שדרופא ?פאינו בברכח שביארו עפייייל"פ
 -שפו: לפי רההאכור- לפעסים מוכרהבף'ד

 ,בן וכשיהגהנ. ההולה ולהועלהלמטרה
הממרה(. יהמי" פעמים רמהא במיליהאסיא

 הלה שנדול ' רם"1 במנילהימי'ש
 רעטיב'_5ף דמעיקרא נפשות מהצלתיה;ר

 שטצן,שהיה היינו כוי ר, בהרלטרדכי
 לעמוק וטוכשר בלשןמרדכי.

 לפעמימן4לקור לבטל מיכרה הי'ממילא בהצלה:נפשנ~
 הרצוה 3נרולה כ"נ י;לר; לא ו;י.וה4יןרהז

נהב4יה



55 הלכה מ:ואיםדבר

 . דהא בשורה שלא שעשה הכונהנהבריו,)דאין

 אלא ממנו פירשו ולא אחיו לרוב ורצויכ'
 רק הי' ממנו שפירשו אוהן סנהדריןוגםטקצה
 את שהכעיס ב0ה לדעהו ה2בימו שלאמם;ם
 די הי' קידה.'2 ומצד ממנו זע ולאהמן
 ולא לוהי;יסו ושי:ה השההוה שלאבמה
 על קצפו העיר המוהר ככור גם לוןקלק
 יהורי לי עשה מה רז"ל וכס'ש ישראל.3לל
 המן( בי רמיקני מררכי מיני' דאהיל,ד13'

 שרהכיר דל"ד בברכות 2ישוכ;-ן
 יוהר ושפעל המלך לפני נעבר דוסהע:"

 המלך. ל?ני כשר שהי' כריבזזבתפלהו
 אלה גם במ;(ה גדולים ההורה שריעד*ז
 שמוכשר ומי בציצ. לעסוק מוכש-.ן21אינן
 להסהלק רשאי אין נפשוה כהציהלעסוק
 ע""כ ב' כשפם-ם בהנחו' 51מ"שצ~י"..
 להגיד למוהי ואך יהרפנה. הרומיהואיש-
 נם עהוהן יקדי'2ז שכרב.ה[ ה:מן רבני3י.
 'ע א לפטור רשאים אינם פרנסהןלצ.כי
 ואם מ;ט אם ולסיוע לעזר להוסלהיות

 ודבר וכשרנוהיו. ויבלהו בהו ב?י 4וישרב
 ובשעה וה:קום. הזמן לפי נם הלויבזה

 האמור כדרך בתורה העוסקים,2נהמעטו
 הוויות יפרוק מי כו'  שק חניי תורההורה
 שיסצאו ההכרח כו' 0לחמהך ינחום ומיכך'

 אומנרע. שהורהן הרומהעאנשן
~ 

 ובדורות
 ישהדלנים מר?ה פרנסי היוהגורמע
 - נ4שוה להציל בכפם נפשם ששמומיוחדים
 וצ*ל הפמ"א של "והנו לדונמאישהאל
 כטבואר וצ"ל ווינא שמשון ר' רקצקוהנאונ

 אדר המ א' יום )ממ.ש הפמי.א.בהקדמת
 יהודא דאובן ר' מוהאר להרה*נהר;4'א
 נאורדווא-ר רק"ק הרב נ"י3ייפ;לר
 שהשבהי מה  ;ל רכרים הוםפהובצייוה

 הנ"ל( להרכאו
 ו:יאיש בשס סדיב במוה,מ;ר(

 מבו:אה. .רננמא קייא בכלל יכסבוארידלא. שיאח"כ הצ;- על גם צער השלומיי2חיוב
 כשסהכוק שההעב בושה ;שאניילנאו,ה
 שעה יכאוהו לביישד רק וביונהוווקא

 לטדד קךוב שועא כל דהייב בצער3ושאיב
 כ"מה רגשכמש רל"ך צב*קיכ,עיהנרקאמר

 הדבר ביה קבירא רהורך קרנאמכה
 ושאמ ח.כ ל4 גמ צער הסובב שההבלה ריב

 להנאהו רק שמכוין דל*מ דכהוכוהההיא
 מרנ'2היצ-;ר אינה היא וגם לצערהולא

בשעה
. 

 )או במז-ד כשהזבך מ,2א"כ מעשה
 על גם למ:יר קרוב שהוא ימייד(קהוב
 הדמב"ם בדברי י"ל ועפ"ז שלאה'כהצער
 אניסה או רטפ,הה בהולה( מנערה)פ"ב
 האב שמה עד י:י שבגרה עד הכעהשלא
 לאה"כ. נם ומשך ו4נם הצ;ר שתיובכו'

 ש( הגם בדבי 'ר כה ": מ;ה(

 נקדא יז:ביז הבדן אוריה בן י;קני'2ראל
 ויהירה אורטש.ק בשם כפניו אףבבאן
 ;צסו הח:.ק והמגיש א-יה בשםע)לה
 אוריה בן נשם וההימה להורהב;ליה
 האב אה מנ-רין אין שנמכי"נ כ4וןהנה
 בררך הבן איהו שההזיק כפי לכהוני'2

 דז ביש;יה ב)היב שמכר וכמ.כנוד
 שהיה במה גריעוהא )ואין פנרם רישוילקום
 שנם ובפרם במלכות מורד הההיאוריה
  דע"ו  ובקדושין למלך רק נהההב_הוא

 שאן ומה כמיי;הן( אבי..ן וזכוהדזכיהן.
 היכא היינו אביו שם . לשנוהיכול

 שום- שאין בנ"ד ובפרמ בשינוי.במכף'נ ע:הוה:קי
 עדיך אינו ה?"ה מרברי כ"ה ומ"שש.נוי..

 . 'ת הרנ אדר כ"ג ה' יום וממ"שלנידונינו

 ולה')ה שפירא העשל יהושע ר' המלהרב
 ראמזא(. פלך שצוציןהגאבד"ק
 בב'ם- עם"ש סק4'ם סל"ר בממ"עעו(

 )כריהוה בכפרה ל" 4חא רההם רקר"ג
 עצמו לפמיר כרי שמעידים ול"א ב(רי'

 הבקרר אעזה ע% שבא :ומר וכשמקיבן.
 שרוצהאפ'2ר

_ 
 שתהא בעלה עי לאו:רה

 מהמים שמפהך א?שר ובלא"ה לו.שכיהא
 אכילת שאמ ובלא"ה אוהו. נפשטדקין
 רמייט( )קידושק נהשובה דאפשרהלכ

 לוצד בהשוכה הקנה לו שאין ;המשא"כ
 מ* העוןם. מן שנטרר ד'2. חגינה;י
 בסהיקת רוצה '2אינו דבשבילילש"ל-

 בספיי והנה מ-י2עו. שב ככרהשם

 א ד4 ה:ל"ס מ"ש ליישב ביארתיכל"י אן4ש-
 רק -ייי; ךמיגי2ך שטוכ הט 'י-""סע

ןף



 הלכה 5מאי6דבר:%
 מם"ש כרמוכח ששנג לומר מקוסשה'י
 גשבועות מי'ש י"ל יעפ"ז מיות רישההום'
 קושיה ק. דלכאו, ה:.ד הוד'הד-'ז

 הוי הפקדון בשבועה דכם'"כהמהרש"א
 העדות שבועת דשאנ. י"ל וענ':3ן.

 הידועה על רק הטעשה על אינהדהשבועה
 עשה ולא כאמה 3שבע הא העדותובששכח
 שהזיד הודאהו ל"מ יממילא בשיננ. אףאימור

 שנשבע הפקדון בשביעה 'כדאאסע"ר.משא
 שננ ;כ"" כששכח הנם המעשה עצם.ול
 דל"ש ק ואלו' שהויר. הודאהו יועילוהו

 לפטר לטיבה נהכוון דשמאאא0;"ר
 צד דכל דכ.ון דז"א הבייע בהבאתפקרבן

 פומרהו שהמלקוה ד"'ל משום הויהאיבעיא
 משום לקי דיא כיון ממילאלהקרבן

 לא ועכ"פ מקרבן. מ.פמר לאע-אאמע"ר
 חב"ע.הוי

 הלוי צרוק ד' הרב טענת ;"דעז(
 רי לאחיהם מגיע שאין ואחיו ברעזימפה
 הוליר דשמא בכורה הלק פרירמאןיעקב
 מקורם ו"ל איטשא ר' הרב אביהםכבר

 שכבר אומרוה קרובות ונשים אהרה.מאשה
 שעותי איזה עמה ונהיהד אשה לוהי'
 ואת שידעו שכיהה לא דאנשים ניוןוהנה
 רק ובאמתיש בדבריהם. ממש שישי-'ל
 ואין סקציינ( )יו"ד זפרישה בעילהכפק

 שילרה אם"ד גם ראשונה מביאהטהעברה
 לחשוש אע ונם למילהא. הוהקלא

 זה ואין ולידה. עיבוד מעשהשנהחדשה
 תלוי חשיכ דלא ד,'] בבכורוה לם"ש*נין

 דספק מ."א ז מרעי ע הש' ובלשקבמעשה.
 נוטל אינו אהר עם שנהערב כנוןבכור
 כשיש דא?" רבוהא-6פי נקמ ולא5"ש
 וכן מעשה. נתחדש שלא חזקהצירוף
 11-יל )הןפרשבי'ם מאי לאפוקי דפריךהש"ם
 טפק ח.וב ליכא בחזקהן דאוק4'נכסיםדכיון
.לא. ל.'מ( הפיסה דאפ" מוכח ימהפרכאסצוה.

)1רכ31, גזה הזקה צירוף רל;'מ רקמ'ן מהרץ
 ההור"

דדוקץ' קצה ומשסל הוד", על'

 מפי
 ל " )וברוחק יכה"נ .אעיי]הק

 רפשיטא( טילהא אוי כה'ע רגםד5"ל
 שכדעע לנני-. 4לו . שאמר -מטה*מההוכהה

 מ,ש וצ"ע נטור. בירור שא"צ משטעבו'
 רברנ חצי עדות שפוסל סקם"חהרו"ם
 נאמנת ההיה בכורה דלענין כ.וןדלכאו'
 וידל'ם כעלמא. ובירור מ.להא נילוימהני
 דדלמא יבמוה מוף מדקאמר הביאשם
 !"ל שאביהם כנ"ד ואכהי היא.צרה

 בניפ ביא היחזק שמים ביראהשהצטיין
 שגם יהנם בע"פ. הה;נה הגרולושזה
 דאהי הזקה ליכא הו מהענה 0אסבכור
 הומר משום )ודוקא פשוטק שהם רובאמכח
 הגם הזששין, הוי ענון חשש לולאא"א

 בלתי במקים אהרה אשה לישאשנאסר
 נהכרר וכאלו דל'ו: ביבמות כמ"שידוע
 רא עיבדא כנון זאת וככר עכור.שהוא
 הרמ"ג שנה ערך )ממ,יש לבצועמצוה

 בררר אז ואמרמי בעה. דבריםבתוספה
 ומבע"ד דט"ז דברכוה בהה.א-צהוה

 פנים מעזי מקודם במ"ש נכללדלבאון קש"
 נש4א שהי' רבי של לדינו צייהכשאינו
 לי דון שאמר רק וגדולה. בהורהוימיד
 ל2שר בצו; כלי הורה של ברור ריןרינא
 בכלל הוא ואולי ק"ז כלל הרא"שועמ'יש
 הכיפ לינא מ.ש: ומצר ס",ב בהוייממ"ש
 ד*ד(. פסה'ם וע' ד"הדאין

 שאז דהודה מדמ"ו ביו"דעח(
 ועס"ש כו' ללסמם ומופו כו, 0לאכהעמה

 אם'שבמפרי
 ב*מ בפרע("י מם"ש סנ"ב _

 דבינד כשם דפ"ה יונא הו"4 וש'ד"ל
 בין ולכאו' ד"אל לגבי פפל רה"תיעקב

 .שימצא' כדי דק הוי בד"א העסקשסמרה

 ד-'ע ממילא בה"ה לעמוק שיוכלפרנמתו
 דנו' מבוא. עימקא רגנמרי' דאייבד"ל- בקיר-שי1 וממ-ש ה",ת. לגבי. מפלהואומנוה

 לימור. צריךעימקא

 ובמני'-

 להרשב"ץ
 ויק הרפואה במלאכת הה?רנם ימיושכל

 להנלות הוברה השמר גו.רתשב5יבת
 ומצר ברופאימ דרשו שלא "ערלייםלטדינת

 ההורה ולימור מרבנות לההפרנט נ"?ץ)זה
 .'אחר דכשוצא 'ידהנעה !פ,ב ;,ירוש'יעז

 .עבהו אילן-יהב?: מך4 אמר- רעהלתרבות
 ה5?ש ובוה 'כל: ננאי :דהן הכא/,אומנתיה.'

 גה:ית..'יורוג-י.ש"13 שהטאמע וטשוםוהריח
שיש
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 מחויב ממנה להת2רנס אומניה ל5מורשיש
 עולם. וה'. שעה היי שהיא בהורהלעכוק
 אנל וז"ל ה"ה מרוצה 'ה ברמב'יםפוהנה

 חכמה או הורה ללסרו ברי בניאמליכר
 בנמ' הא ולכאו' פמור. ומה א,מנוהאו

 דחיותא דננרא יטוליא כגין דוקאכאמר
 ההכמה ד:ימוד כשים וצ"י דלמריה.הוא
 יההפרנם כדי אימנוה ררך נשא-נחגם
 ובפו;"מ רע"ה. בשבה ובדמצינו מצוהדצי

 בה":מקנ"ו(' )ה.בא דב.'ב ב פ,להרמבוים

 אין והי:נורה ה:ב,ן לה.נזקיהדבשמלמד
 מצוה שה,א להינוקה תירה לימור רין6

 מ"ש )וצ"ע ביע:יאל הורה 5הרביץרבה.
 קאמר ולא רעכו"ם בהינוקת הב"עבגמ'
 השבון כשמלמדו דישראל הינוקה_דה,'ה
 3רך דל"ה י"ל אומנוה ובשלמא)וכה"ג,
 ה"ומן( בב-ה רק בקילוץ אוטנוהל5מור

 מינצה קא רידי בהדי דפ"ה בב"םוכדמצינו
 הנם מישראל. השהכה דלא לתורהדעבדי
 בפלפולא ממנו גדול היי הנינאשרי

 ל5מור שמיסרו דמה 'ב ין וקצה.דאורייהא.
 יקלקל שלא וחנוך ההשגחה היינוחכמה,

אורהיהיו.
 מנעוריהם והורגלו שהסכינו א5הוהנה

 ארצם במעינות ימצא אשר האר;עניקנסם
 ואלה ועצמהן כח להם הומיףאררבה
 במו שונים מיקרוכים הדירה ע"יחחולים

 ירפאו וכדומה שומה ב5ב ונשובידיפטעריט
 מקולמורי החנלה 5עור מהדין זריקהילי

 יהרנ5 לאם לאם ואשר ההםהמיקרובים
 -מימ אתרי כי עד ההוא להרעל'הגוף
 בהגוף -שחדר הרעל פעילת שיהפר.1בעה
 להיות שדרוש רק נוק לו יסובב לאמכבר
 קצ!בה. ומדה ,;ירה בהשגחהיעריקות
 הנזרק הר;ל יהא ביומו יום מדיואשר
ח:ק
. 

 א"ש בספרי :ה )והיבא באכוהי יוהר
 בשמנה  '[ הרמב ביאר וכבר "'א(סמ"נ
 הם הנפש הה,אי שרפואת פ"דפרקים
 הגוף הולי ' המרפאזה להרופוה'ברמיון
 המסוכנימ הדברים יפעיו ש45 לבדו?ל". 3מרצה בהשגחה הדץ13ך עייי אפשרותויש

 ובזה יום,~ל.13;ן)אומ*ן לפעמים כי.'לרער,.רק

 ומריהימ ה?פיהימ על כהתנכר ירמהמצא
 )פסחינז מ"ש יכררך ומצוה הירחבוזי

 -לא ושע"'ז מיקטל. בנ-רא גיראדכ"ח(
 ונדורים בלמילים ריגלי השקפהםישהנה
 אשר אה הנס?ן הורה וכבר שינ.ה.וכבוה
 'מ בפ2ד ומצוה הויה ש-ט-י לאה'גועלהה
 ע"י ולהורהו לה' נפשוה לעשוהוכרומה
 מוה כהבהי וכבר ההורה, ברוה כפרבחי

 הנדפם ובמאמרי כל"ה א"פבכפרי
 אייר כ"ב יום הפראנקפורטיבא-זראע4.ט

 האלה בה*ם .מלבד נ'. נן':ן הי_"שנה
 בתי להמוך ההו-ה הזיק לסטרהנחו.ן

 יקרישו- ההלטירים אשר אהך מפונאולפנא
 ההורה- ללימוד רק עהיהם כרביהבם
 בש"ם. נקיאים להיה כוכשרין ש'היוכרי

 וללהום הלכה של בעומקה ולרוןובפיכקים
 חגאוניפ רבוהינו בדרך הירה, שלמלחמהה
 המכ;י נהוין זאה ולממרה ;"ל.הקרמונים
 בהוס' הובא בירוש' וככ"שדאורייתא
 יקום- לא אשר עה"כ ר"ש ד"ה רל"זסומה
 ,צם ומאמרי -ובספרי ההירה .רבריאת

 בלה"ק ועקונים כפרוה נהיצה בדברכהבתי
 למקך המדוברת ובשפה המדינהונשפה
 בהוכנם קרובים יהיו ואשר הקוראיםירבו

 1-ור,שע אי:רא;לים להעהוניםובסגנינם
 ניו"= היו סופריו אשר בה.מיםפרעסטע
 רי הרה-ג לדונמא השם. אנשיישראל
 ד.ער4 בדברי זע"ל .הילדמהיימערעזריאל
 'ש ויר יהורה הלבבוה המקרבים-והבונה
 לחולי מרפא ח?מים ולשון יעקב ק!ישהוא
 חריפים במבמאים ולאהנפש.

 הפיכו2 בכה כא'טר הרב כמרקריהבוטה ועקיצוו~
 חרבן- ועל בו שכהוב אזהו של אומנתו:

 וינצהו. יגברוההי'.
 ליוחו יותר הקרובים

 טהגנו "מר קדשו ברוה והנביא ..ומעשיו
 השתמש לא למודים לשון לו נהן-שה'"ת
 ור,4 דברימ ומלהמת לריב לצאת זה.בכחו
 .. מ'א(. נ' )ישע" ה' בשם.בטח

- 
 מעכ"ה מכהב -מכלר. קכלהיעט(
 דנא. ו' מיום מנהבו וכן קונטיסונצירוף-

 נסה94 דהרא"שלא הנלע"רוהנני.5השיבו
י% )'לכיפד2 ב"ד(הקיפהי יד 'פ%.שה*גלא
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 אחרת עצה שאין בוה"ז משא"כ גמלקבל
 ההרצה וע."י אהרה אשה שישא לההיררק

 שמזלזלין הרא"ש ובלשון לההנרש.אח'ב
 הי' שלא מבואר גט ב:ריקה ישראלנבנוה
 שכאווא חשש והי' ב"ד. .מושבבמקום
 ע-פ אהרה נשואי היהר משא"ב כן.יעשה
 ב"ד כה שאין 3שהטיה שאני ונםב.ד.
 משא.כ בפניה ,2לא זבותה להפמידיפה

 עה"מ כדעהה שפיי' הזמנ.ם שביובנכ5.ה

 ש(א הרא"'ט 2בןת לרוןוכן לב'ד כחיש
 שייך האשה כח ייהך ליפיה רגמ"הו;.קן
 אוהו כופין נכפה דכ.טהכעל בנכפיה-פי

 הנ.רושין קיר2 להנשא שאזי )ומה'לגרשה
 נשהטית סשא"כ האיש( כה יפוי מצד)א.נו

 עמ"ש וגס הקנה. לה אין האישובי2נ.2הטה
 לא שאם מש'מ יהיינו פננר. מעםוהראי)2
 לדור .ההכרח יטיאלצנו אפשר היההישינ
 צ'יוף ג,כ יש ובנ'ר יסהכן. ושעי"ועמה
 ליב,משהיההנכפיה שהי'ידו; ע"אי:נרה
 )ממ"יט לע3.ד פשום וההיהר נישואיןקודם
 להרב תרע.ג שנה מרהשון טץ חיי-א'

 הנאברק.ק ירוש~ממקי נהום משהוקנאון
 ,לה"ה(.~קיעל'ן

 זה, בענין ס."ג למעלהועמ"ש
 שא'נה היכא פסול השש יש אם?עמש"ש
 בהסורה ההום' ועמ"ש לההגרשימחויבה
 טצא שלא אפי. מינה ומדיליף מיהיבי',ייה
 נהגרשה דאפי' עכי'ל דבה ולאי ערוהלאי

 שלוה. לוון בעבן ר-ג ב'ק וע'נ.;;כ.
 שיוצמה רנס"ה תיקן וןא מק"ז הפ'הי;מ"ש
 אח'כ וכשנ.שאת הקנרע. ע"י א"אעשכשול

 לה הי' הגט :"כןה רמגי; אינלא.1:א
 הצ"צ בשם סיכ"ו כ"א בב"ן4פ, -יבוה.
 בטה"נ לבעלה הכתובה יטירי 'וקייב
 אח-כ ע:נם מזה ימ:מע כי' לה.מעניהויהן

 בצ.צ ,ך טזינוה, לה ליתן הבעל:טהזיב
 כרעה קי-ל לוסר הבעל שיכול מפירשו2ם

 משלו .ו,)נה. חויב הבעלי :שאיןועננברןם

 .לבשהכלה יא"כ י:נךיקמה- '"'~ל-י"
 האשה גיה והבש"ת 3העכ . ההקהלנה

 בטוהצ לבעלה הכהובה מכרו שמה
 שייך יהיי בעלה בחיי המיה אסושאפי'
 ושהפורוה בעימקא המעיה להכניסהאשה קרובי ביד יהא ורממילא ליורשיהה0עות
 פרנמהה. לצירך יהא המעיה ריוחהיינו
 שיהא מה היינו מזונות לה ויהן מ"שוא-כ
 של המעוה וריוח מהפירוה מווניהלה

 הרוהים מן לההפרנ2 שהוכל ברורכשהדבר הודאי ~:פים לה שמומב ומשוםהכהובה
 כהוכהה למכור אין הקנהה :ה יהא לאואם

 כ ומכש ק:4ל. לומר יוכל והבעלבט.ה.
 בשרימוה כהיבה דמי. בעבורהכשניהן
 ב"ש ע' וגט בחייו. המוה אם אףלהלימין
 הרמ"ה בשם המור ממי'ש מקי,יאסקי"ט
 הףל שהקנו משום דהיינו בטיתוהידחייב
 שע"פ היכא כ"ב זה ול"ש-  יגרשנהשלח
 ועמ"ש שליח ביר הגט ניהן ק"רהיהר
 הרא*ש מ"ש_ ליישב . סע"נ דב-אבספיי
 ההולקים רדעה )ונם מק"י סקף'זוהב"יט
 ל3רשה רשאי בצורה בע:ני הרא"מעל

 כמפ'רש ממוונוהיה ושיפטורוליהן'כהובהה
 :פעייר ש אמי בם5ר* והנהברניספהא(
 אפין דל"ה י"ל המעוה רהשלשהבארהי

 י"ל לה היא שחוב ורכיון בע.'כפרעון
 שיושבת רכ"ז ודכיון_ לה זוכה השליהשא.ן
 ממילא במזונוהיה כמוהזקה היאהההיו
 ,גורמץ אהרת לישא לו שם:ירין מהע';

 הצ"צ ממ'יש אן 0עמה. דסילהפסירה
 ביא,תי נבר גם כן. נףל דלאטשמע
 החיוב מתחדש טוונוהיו רחינבבמק"א
 טשהו שהיהה בשעה . והחיוב יים.בכל
 אז ועב"פ ח-וב. חזקה אהריו נורראינו
 ם יום )ממ"ש ההיהר. לעצם נונעזה
 פנחס 10ה"ר הרב אודוה הר"פ אדר"ט

 בוואלין. .דרישקאפאליע דק' הרבוויינער
 יהרב שנים הרבה זה אשהושנשהטיה

 פ"ו(, קיים לאהנ"ל
 למה מעכ"ה שאלת ע'דפא(

 חשש ימצד העברה בשנה ג"ןשם4ה-ר
 ולהגךך ולררוש להמתין אסשן לא.הי'עימין
 מהא ברינךל בב.'ט'קל..רם,הקןיאובר*בי

 יעתה ,צימרוק. סי יעל ב:ע גדו-.ד(הבא,-על
נהבו'ר - י"'-
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 בארות מי שנטצאים ל0עכ*הנהברר
 ולזאה מהם. שססהפקים החצישבבהי
 ע"נ דיהבא לכהוב יש אם מעכ*הנסהפק
 מי להזכיר ושלא באיוה מי ועלסען

 כבר הנה לההוס. מהז'ן הבא.םהצינורוה
 שהוצרך דמה מ"ל אם"ש בכפריביארהי
 על לעז חשש דליכא מעם ליהןהבי'ש
 בדבר פרסזם- שיש לפ. הראשוניםהנט.ן
 ברקרוק 3כהג הקורם שהגם סשוםהיינו

 ה:הר עריץ הי' לא הנם כהיבהדבשעה
 לא ש*ורם רמה בנ'ר כשא'בוננהיסף
 יריעה חסיון מצר הי' כארה מינכהב
 ובסנהדרין כח אד~עינז אנן רל*ב ב"בןע'
 רטיו ביבמוה מ"ש לבאר ועמש*שד"ח
 ההם דשאני להוסעו ויש כו' ,נעשה-סה

 איהנייהו נשים אי וגם הנשא. שלאואפשר
 בדרך רק זה הוי אכהי יצרה.בלשבה
 מוציא אתהי .החליצה הקנת וע.'י_שוא*ת.

 התקנה. קודם כרץ שנעש ה-אשנוה על עז_7
 מי ועל בלשון לבהוב אין בלא"היהנה

 מש המשיכו ראם הג'יפ וכס"ש.צינורות
 ע"נ ריתבא ינתבו צינורות ע"י.מנהר
 ריתבא יכהכו ממעינוה הסשיכו ואספלוני
 סעשה שהוא ובפרם יעו*ש מעינות מי]על

 מעא* זה ואין שיעעענה דשביח-ביר'א
 .משפמים ועש"ק ארר כ*ה רקהל פ')ממ"ש
 רן היחש רם להרה"ג הרכ.ח- שבטב"ח

 רת שומרי דקהל רב באמבערנערי2למה
 בעלניא(. במרינת בריססללק"ק

 של ררהר*ג שאמר מי ע*רפג(]
 כיין הנה מזה. עדעץ אין והטהביהו

 שיבש.ל .במה הועלה ישיג לאוטהמריר
 שאין גשין בירוש' כם"ש הויהדיירים
 שפירש כמו והוי ביר"ש. לקללהיטוד
 מוה כשישיג רק ,האיסור שיחולגלשוט
 להמודר זה כשיתוודע דהיינוהועלת.
 המריר. כוינת אחר הולכים .האובנדרים
 ללאים גכי כעמ'יש מתעסק כעין הוי)וגם

 איסורז של הוא שהבגד טמה נהנהג.שאינד
 השוכר להכשיל איסור שיש כיוןנבלא"ה

 ומרכיו ו0סרכן.ר. סק0.'ה וכ"א9ז
 רח"שינן כו' כופין שהע סק"רהו:4,._י"ז

 אה להעכיר יש חבירו את . יכשילשמא
 לאינש* קספי רלא כשרוה בחזקחהמדיר
 לזרזו זריזין בנררי רק ושהדירואיסורא
 שמצר ובפרמ השכירות דמי עלשוומיף
 וע. מהדירה להוציא יכול א.ןרר"ם

 לאכור יכול שלא רנס'יה תקנהסמרכ"ד
 מקומ ימצא שלא משום היחיר עלבהכ'.נ

 השוכרים י0צאו לא ב,ה"1 וה"נלההפלל.
 חיוב רממונא רררא רק ואיכא לרורמקום
 רהגמ רד"ם. רל"ש י'ול זה רלענעפסין.

 להועלרנ לתק! הוכרחו החקנהשמחיקק. וסשומ פלונ בלא היא המדינהשהקנת
 בעצמ המרינה הקנת וה אין בכ"1הרוב.

 להבע'ב ויציקו יעשקו העשיריםשהרהיים
 היירה רמי להשלומי נשואות .ע?יהםאשר
 שהגם טשפט. ומאזני פלס עדף'כ שובעמ'
 אבה גפל הננב השלומי כגון התירהשרין
 לא כרניב עני כשהננכ ביר'יש בכ"1.לכל
 ייעב* כי נפשע אה למלא ונו' לננניבוזו

 העני כבשת עשק כשהעשיר והולעומת
 רחט שייך אי צ"ע זה ומצר הוא. כעתק
 לא מצר. רק החוק בכלל שנכללהיכי
 ולזאח הקנה. וה אין ננרם ושבעצםפרונ.

 כפי הראוי סך להשליש לה1רר1סחויבים
 לצמצפ ראייא ובפרט ב"ד עימראות
 נחוץ שאין מה בהדירה בהשסישו יהנהשלא
 מרנעא הגרע"א מ"ש בענין והנה .כ.כ
 נךנמ בין חילוק ראץ סלי'ב הט,1 שעס'

 רק היא כוונהו שכל - בנ'יר לכאו"דהשיימ
 קוצט בכלל 'ה ל דירה רמי וצספהלהועלת
 לדרכ הרפ"א א מף "'ב ג' טם)מס"ש
 הגאבד":ן לי ניי מענריל סנחם ר'הה"נ

 . סאנדאמיערז(צותםירי

 ועם"ש. סק"א "1 ט סשל"ד ט'זרפג(

 רסומה סההיא 'יייח ..: כל'נ א'1בספרן
 .נ"כ כהב סקמייא ש_הו"י ומצאתירס"ו

 אטי לר' היה שלא להשמיענו באראררבה
 שמרי גרם רשאני י"ל ובלא"הלהדחיגף.

 בספרי.אמ'ש 3מ"ש עליו ערבין שאיןדי"ל
 והנה סקמיא. ר יז' הש"כ עפט"שסען'ו

 דיר~]רריי נדוי לענין הוי פשל"רכרם"א
 .דקדושץ.שחלל* ההיא שאני ולכאו' ז"הרק

שבת



ד42ש6
 ה:נה מיחים .

 'ש ועס מנמר דין להם שהי' בפרה:יאישבה
 *ה. כם דב"אבמפרי

 יש שם בא"פ שביא-ת. מהובע3'ן
 הי, היום דאזהו דיע בשבה מ*שלבאר
 לישראל קשה והי' כו' שמאי לפני :פוףהרל
 מצר רהיי:ו 3ז, העגל בו. ש:עשהנעם
 כאה נדשו ביופ בו א ר4.' 'נ דקנ.ם',ש
 דר'.א משל כאה מהקו ביום בוירייא

 כון ודלועק משואין מלאה לקופהלמהד"ד

 דנש מלאה לעריבה לסהך'יר דר'ויוהשל
 צריק, כהיה או שנוע-בו ודמשוםל:ף

 הקשיז ודלועין קשואק בדונמתימינוה
 להרבוה הוברהו רנ"ז( )ברבוה:בחרבוה
 שנסש"ו בזטן טשא"כ ומירוה.ונסיינים
 דקל"ט שבה וע דבש. פלאהלעריבה
 וש הורדו. בני שאינן במכ1ס,אההמירו

 וכעיי טטעשיו. ילפוד לא דה"ח דע*יאבלמ
 יכח'כדוהו מה על שבכו "ת ד ביוסאש"טצ..1
 הדור סצב על שהצטערו דאיעו%ה"ג

 על גם השד- - שהי' עד מינוה,2נהפיצה
 לישראל.פירצה קשה ה" וער"זהבה4'נ.
 להפום הכרח ה4ה זה ושמצד החראוהו

 והדחיפה ב"שנששה
 באטה.

 והי הבנץ
 שגרסו הענל את בו שעשו יום מעיןוה

 -הלוחוה אה מרע"ה ששיברגסעשיהם
 כפנו". ידיני מיטבלאטר

ן
 יכנוס הנבנם שאטרו ממש"ש והנה

 נדוציה שהת דהגם טבואר -יצא אל?היוצא
 נמנעו-רבים בכ4'ו בטנין, לעמודנרבר.
 שטביא במה להשהתף .רצו ולאמלביא
 שיהא סוטב ואסרו סאא סחיקהלירי

 לא ואולי אתיים. ע"י נעשיהפלאכהם
 נשמהו. שורש ל41 לזה טיבשרבאו"א
 פעוה חשש מקום שיש בזנקומכש"כ
 -כר דגיב בב"ק ט"ש בעץ הדעת?שיקול
 כ0יוהא. לבגדא עביד עניא על רעיארנ.;
 הרוב לדעה להכנע יש וזמן עה שבכליהגם

 לא ושאם והיראה ההורה בדרכימהולכים
 ברשת יפולו פן נשקפה סכנה לקולםישטעו
 הרחשה ששה בענין נל"ז נפשם,)עיכרי
 מה בפלם ולשקול להזדהר יש ?דים;בי2הי
 והורהו. ישראל ק-ן להרמת?ביא

 סק"ד מ'א 0הק.'ט אן"הפד(
 לת", כהב כיו"ט פ'א לעהיןבבעה
 לרח"ר סרה"' הכדור מציא כשאיןדסיירי
 נפירא הלכתא ביה,י ד"א ימעבירורכיון
 כעץ משבה יו"ט זה רע3ץ לכר-ן איןלה
 ממ.ש ולענ.ד מהלכה. ו ק ד3ין ראיןהא

 סזה ל(מוד ה"נ ד':ה רי"ב בביצהההו:
 הוצאה בץ הילוק דאץ כוכה היצאהלענין

 ספר דקי"ל ד.,א במכוה !הנהלהעבדד.
 להפלץ דאהקיש משוכ ל פב בפי2הןש:פרו
 בנדר אינו והכא בגידין. דהדפרן ימדהלמ
 דנם ב;למא פ,להא נילו. דקילפוהא
 סלאכהי לכלל הזי ברה.'ר ד"אמעביר
 ועם"ש . פלאכה. איבור מפויש האוביו.'ם
 מה .דילפה דהיכק ד5"א בפפחי6הצל"ח
 דבר גם סיניי ילפי הו בפירוששהוא

 דאץ מהא שם בבל"ע וכ"ש הלם"נ" שהוא'
 ל"ש דב.וה"כ הנם ליוה"ב.~ והוצאהעירוב'
 דום"ם בל' הנה אי"נ. לצורך שהיהיהמהוך

 ועם'ש ממש. היצאה דה"ה מוכח -ומכקומו
 דנריעא הוצאה ,רש"ני דילכא ד"הההים'
 טכלהיא

 שאר'
 דמש*ה י'ל )ועפ"1 סלאכוה

 הרטבוץ עפמי'ש- באבנש קמפלגילזפ
 % שיש דבר כל הוי שבות שבהוןרבבלל
 דרפרם מ"ע הש"א (עמייש ,עירה(טרחה
 וי"ל דחמור. בובה .דדוקא לדתקס*ל
 דהאיסור טהוך סייך כ ביוה' רנםצ"כ

 טלאכה לאיסור שייך אין ביוה"נאכילה
 כדליכא גם או"נ צורך הוי חשוב"סעני
 ולהרא'וש המאכל. יוציא -12לא במהסננה
 לצורך )וכמויכ בכהמ"ז יוהוכ שלסזכור
 ש ופ כשהסשך( היבף כוציה,(כאבילה
 צ'יל ודשיכ יעבירנה. שטא מנזירה עהבלי
 כולה וה1ם' בפירשי'י הנה דב'ש א?יבאדהוי
 העברה בין בזה יהלק ס"ל דלא מפורשדם"נ

 לוסר אין יש לב נמ הא ובלא"הרהוצאה'
 שאננ .דהא בשבת ה'ה ביו"מ רל"גרב0ו
יו*ט

 דמצוהו'
 בכריתוה 0"ש ובעין בכך

 דהכשרו הטעט;לח שעיר רשאניו"ד
 חטיר דשבה הכא ומכ"ש ככך.ביוה"כ
 וי""רי ה ר' מנרצת )וע' פל"טמובא
 הסימנהש להחזיר שיוכל ודהגס סל"נ'אטו'ש

נף



8 הלכה מייאיםדבר

 דבר- שביארתי טה מיושב ועכ"5נף(
 שנדפם קמן איזו ר.'ה הגיגה בריש!ועום'
 1:רפ"ב מיזן אייר ח' בהפרדםיבשטה
 אפטא אבד"ק ב"ח יומף היים מ,ושהרב
 הקשה הרפ"ב הצא עשייק מייםנמכהבו

 הנ;'ל. '; הבך מדברי דבריעל
 אודוה ממו.מ ב/ מיום שאלהו עיירפה(
 רבקה שאשהו רויממאן יהוש;זקאברך
 משנה יוהר בביה"ה והיהה נשהטיתוטיימין

 והרבר למחלהה. נואש יהנווהרופאים
 מ.2וג;ת היהה הההוגה קודם שנםמפורסים
 ס"ה יצהק בעין כהב הנה אוה..זשהטעה
 אויצ בקירוש.ן ספק צירוף שישיבמקזם
 כהר"'ל ממ"ש לזה בהירה ואין ק"ר,ז(יהר
 משא.'כ עמה לדור שיכול רעלמאבאשה

 גען וב;נץ מצוה. ענין ורהויננשהמית,
 לכאו' האשה לתקנה רהוי רגמ"הי;קנה
 ק"רי שמצריכ.ן במה יהאשה הועלהאץ
 נמשכץ-אחר החוהמין כל דבזו*ולעניץ

 ב"ד חשש מצד ואולי הראשת.הב'4ר
 ושלא ס'יה סט'ו עהן'ים מהוננים.שאינם
 הדבר שנעשה ועי"1 לב"ר ד ב' בץחלקו

 ובס2רי ברבר. מדייקץ הב"ד גרזל'נפרפום
 ב"ד כח שאין דכיה ביארהי פנ"מ.וב"א
 בפניי, שלא הנשהמיה זכוה להפקיעיפה
 יכ.לת דמדינא קי"ל דעלמא בבע"ד.יגם
 משוי'ה הגדול בן'ד לפני נלךלומר

 הסכם צדיך הנשתמיה ובותלהפקוע
 מ לפוי ודממילא וק"ר. שברוך"נרול,ם
 אפמרופם דמעמידין מ'יב מרפ4.הדק"'ל
 האשה דקרובי היכי קולא צד ישלשומה

 הנם והנה לההיתר; מסכימיןיאפטרופסיה
 הבעל יכול דממונא דררא דבעניןוק"ל
 שקודם כען בנ'.ן לי. קים וטענתלומר
 מוכרה שהבעל טוחוקה האשהזץהיהר
 מ:ניסץ והטר ולמעטהיה לדפואההלדאינ
 לעע?ה הב"ר על הזקהה להפקיעעצמן.
 הצ*יצ כעמיש אפמיופסין 'ולמטתצטעות
 לבעלה הכהובה ימכרו האשהשקיובי
 יע, להצמרכוהה הפירוה ושיספיקו נבמוף

 מן חברו 0ניקת גביירושי--פ"ד-דמומה
 וממ"ש ,הטא, אל ירעמים ובשדה"מתיג

 מוה"ר דג' להרב הר6"ב אלול "'1 א'יומ
 שעברשין( אבד"ת בלא:קמאן אברהםיוואל
 הממבך השו"ב ברבר מעכ"ה מ"שפו(
 מא:שי שהנויר מצר רי'ל לעעש.ט.בכפרים
 לעבין ובן בעיבירה. אלא אכור אעןהע,ר
 )הגם ל,טם, שהלך מכךם כהומרילנהוג

 ובסמ"ע עיר הבר בהסכם שו"בשמקבלין
 לבה*ח הש.יכים רכל מכהראיי י"ךסי'

 חיותי פכקה וטמעם ב'ד( לאוהושייכים
 המ. דהכא 1;ור ה:נא. כרב דלא קיי"להא

 לביה שבא רנמה יעור :אדויתא.למבוי
 רכוויל וככו מובהם הוי הבפריםאנשט
 ב:ם מרדכי ש מ דהיי:ו ו"5 המקה.להם

 וראוקן - צררין מג' סהימ דמבויאביאמף,
 נגנד לרור שמ;ון ובא וס הס בצי'יושב
 אם לילך יבולין העכו.ם שאין חפהיחצר
 נראה שם;ון פהה לפני החלה י"-לא

 ישראלים דכשהק;יי ומשמעדאסור'.
 הק.נ.ס יצמרכו שלא דסה משוםמה:ר
 3מו הוי המבוי פוף עד ולילךלמרוה
 ר"ה כ"י ו' פרש"י ובלשון להו.רמוזיל
 יבא אצלך שכא מי הכא אבל דנים.שאני
 דלאהרוהי משם; יבא" אצלי שבאומי
 לאהרוהי וה-מ קא2ר רוכלין גונניאמור
 רמש-ה "ל ו;2מ.ש לאהרורי( נםודשרי
 מביאה בר ואהא הש.ם כלשוןאיהא
 גייף בהשו' כזה וכדייק וקמוק-גבי'חבריי
 בצר אלא אוסר אינו ר.ה דאפי'מסכת
 מחנוהו. דהוק כשהוא לא אבלהנוהו

 בהיהוק הררים שהלו:חין ד:יון י-לועפ2"ש
 יבו. ואין להו רמן;נל כטאן הוימקום
 ן כהר.ה. עכיד דטהא,לטהוההשו"ב

 הועלה על מפי דמשנחי' . האלענ"ד
 מנכירין וגם רבים. שהלוקח.ן לפיהלוקהין

 ואצל,הסוכר ביוקר. לקניהכשמוכרחין
 הלזקדנין. כשימעטו ריוח כניערג רקהוא

 מצי לא אהררי עימקי שוו דכרלאוע'בנמ'י
 הלבך נינהו מינין כשני ויפה ררעמ;כב
 דמיא אחריתי כעימקא דשפירא עיסקאהך

 מעם מספ.ק הי' לא זאה דלוליומשמע
 יול ולכאל. - וצ";. להור. הלוקהין .הועלה
 .מ"ת רקיא2- .ממ;ם .ועא מינש הר".דמזש

דרבנז



דןיכהמלואיםרבך*6
 שייך וזה לתהעא. דקמרווה משוםדרבנן
 ויורר ;ולה שהשער פירוה מוכרי גבידוקא
 שא*א לפ. קצוב כהיר לקצוב וא"אועמיד
 משא"כ להמוכרים. או עילה כמהלידע
 בהבבם קציב שנר שנוטלין שו"יניי
 שצריך שמים מלאכה ושהוא ה;יראנשי
 דכ"ח בב"ם כעם"ש הוי וגם הדעהישוב
 זה הוי ה"נ -כוי אבירה למוצא לי'רניהא
 שו,ב משרה הוא ישיג שאם להקנהונ"כ
 דנרע הנה"מ ועמ*ש גבולו אהר ישיגלא

 דא"ל דהיכא משום תטהו בצדכשהוא
 והנה מפי. כדמוזיל אף אסור לחיוהישסקת
 דהיעו שרי-עכצ*ל פפי דכדמתילט"ש

 משכחה לא דאלה"ה , מובא,כדמוזיל
 זיל החניוה רבוי י ע' תמיד דהא.אימורא
 מובא בדמחיל ונם עכצייל וא"גיותר
 מיירי ,וביאסף מ"ש והנה כהא'.נ.אשר
 הינו ארמאי דנקמ מה ואולי מובאבמוזיל
 דרים ' היו ובימיהם המעשה הי' שכןלפי

 ולכאח ב דם' ערובין ע" מיוהדוהברחובוה
 מובא כמוזיל חשיב רלא "'ל מקום -קורוב

 להררים הועלה יש המיר הא.דאלה',ק
 דכל ו'.ק בב"ב וכ;ט"ש יוהר טקוםבקירוב
 כו'. לזה קרובה אחרה-היאררך

 דנ"ט בקידושין ההום' מ"שוהנה
 יל יי וו' לכ פרש"י ע? להקשוונ עני1*ה

 ופ,י? הפאה מקצה כשלקםדשאני
ן יח כהק שלא שעשה - עליהפליהו  שלא 
 הפאה כל אה מהם אחר וימוליהטוף
 הרמנ4'ם לדעה דהא הבילות. הע"י

 מ'דו. ?וקחין שנמל מה אפ" אוהוקונסין
 דרבנן בש'י0 שהובא הר"ן לשיפתואפי'
 יהרון שאין -סודין אכהי בהוספהאפליני
 . כהק?ח שלא מליתו שפירש לזהזכות
 לעני היינו כו' המציאה אה רראהיההיא
 דיר"פ ובפרם דיעבד. זכה שהחזיק!שזה.
 ידע לא בה והחזיק אחי(ב שבא,טזה
 . בדכר גימור שאיןלענין, מיירן לא ועכ"פ עלהה. אחר ' נפליטכבר

:
 רמבואה מכואה נבי דקי'ל האוהנה
 בר" לר'יה דממפק*ל מע~מ להולאאחרהעא
 -דהוי'ל ססקמיו בנה"מ הקשהלר,"

 .למחו"

 דכיכור ב~ניבעיא בדקי"ל לכההילהבידו
 הכא דשאני י"ל כו'. לאוצרוריבץ
 דל"ר ההומי וכמ*ש  ד4ש משום רקדהוי

 ה-'ה ואייכ כו'. הדג מצידתלמרהיקין
 טצירת דמרהיקין מהא ממייעא לימאדמ"ש
 הוי א. ונם די"נ.. מפני רק הוי כו'הרג

 שא"ו ודעשו תקנה משעמ רק הוימרינא
 ההקנה שאין היכי 3ל שרי ומש"הכזוכה
 סנר""ז ובח-מ ההומי טר' והנהברורה.
 ואזסן שכיר דין לו יש שמלמרמבואר
 כשאינו גם חבירו לאומנה לירדשאםור
 דמתרי ש );' במק"א להשהכרמוציא
 .לההזיקר שלא להכעה"נ רשותכשיש

 לשכור- יכול כו' יורר דין דליכאורבבעה"ב
 דבעלי מ"ה מקנ"ו וע' עצמו( מלמדאוהו

 'ם": שהביא הגם לעכב יכולאומנות
 מח44ת7 מוברי אין בזול יוהרדבשנוהנין
 יפמידר שלא הק"ח דהוי וי*ל למהוה.-יכולים
 בעב וע' ברעהו איש ההחרוה יי עהאום3ין
 )מפר 4צסן דין לו שיש שו"ב ומכש"כד"מ.

 ושימור במילה שכר - דק שנוטלממלמר
 הלוף עעיב קבלה יהא אם ה ובלא'ופ"ם(.

 רצונם] ימלאוה השו'ב י-?-חו הזובהיבברצין
 סוףג ע' כהוגן. לבדוק  שלא עין שולה;י
 בבדא~ד' )ממ"ש מכשול. לירי ויבאוקידושין
 אבדינ4 ו"ל ברעמלר נצלאל הה"נו"להרב
 מיר אבר'ק ויל זלסן חיים ה' בהנאוןמעלין
 ,י5 סלוצקי עקיבא ד' הרתינ חהןשהי'

 וסמוש 'ל. ז הרבניה חטוהי אחימווילקאווישק
 הרם:-ר שנה ש?ח. פ' עש'קבמאריאמפאל

 הרב] ריינים דובער אברהם מ'רהרב
 לשדה"_ שרצו דפרען השו"ב אודותספרען

 ומעמי4 רפואה מקום שהואבבירשטגן
 דביו-שטאן ב שו גבו? כמשיגידל"ה
 ובפ כ.4. אהי רמעלמא רשוקא כיומאדהוו

 עוןיא השו'ב על ממהינים ההולים םהאורח
 ישהעפדנ הב*מ וגם המשיחיים. בביתמרור

 -""ל ןורמין ובזה בפרען .נמכריןבירשמאן
 -בביב כם4ט דז"א והשבהי דפיען.לשו'יב

 -נשההו.ל21ם: יאם כו' והגכלהד'ח--הח0רה
 ,אף%א(ינ ששאלוה יבפרט" כו'. יוםל'

 המעאן. - בימ? שם יושב יהוא רנימיוןמההבי
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 שהריהה ב;יביה נהד'": המ"אפז(
 במפרי וכארה. ריטב לה דנוהמןביהיכ
 בו שנאנ~ף דביוה"מ משום מם"הדב"א
 וחיל עדיף. בהנאה למעם כך עינוילשון
 דמשמ; 2..'נ הרא"ש מ"ש בעמןעש"ז

 דב,וה"כ טיטום דהרנו הרמב"ן עךשהולק
 הלמ"מ כינ ל"ש אנילה בלשון כהיברלא
 רק והלוי אובלין מומאה לעניןדהף

 ואולי רופא. ;"פ דהיעו דעהאביהובא
 הנם לאצטרופי ה;. ט;ם אצטריךבש"ה

 דרשה הוי חלב בל דרשה ה3.לדךהמסקנא
 דקרא רע"נ ביומא מדמד"א והנהנםורה.
 דבלא'יה המוה ולכאו, ונוהר פינול ;לקא.
 על דהכונה לומד ודיהק פינול. מעדםה"כ
 דהחילוק מזה מע:מע שוננ.  לענין המאותשהי
 מדאפקי' ח-יב דביוה*כ שלכדה*נ לעניןהוא

 הש"א מ"ש וב;נין עינוי.- בלשיןרהמ:א
 לענ'ר שעה. כל פ' היא.ש ממ"שסע"ה
 ואוכל. שחרכו להפה דאחשבי' ההםשאני

 לאוכל. אהשב" דלא הרופה בסמימטא"כ
 ההם שאני דכ"ה דשבועוה מההיאומ"ש
 בלשע שאמר רק הנשבע בכההשהלוי
 אכילה אימור לענין כ מש8' אוכל*שלא

 ורבנז דרבי הפלוגהא ולענין.ד;למא.
 וכמי'ש הצמאון ש:רבה היינך הומץנבי

 דקיי,כ שבה )עי הומיו ישגדניולצמאי
 מרובה שההיזק רק ד.מ( ברבוהק"'ד
 דהוי (ימנין המרים בעשבין וכסו"כיעע-.
 קרמ שלמי מי דכ"ב דערוביןכהדעא
 עשב; משא'כ הרעבון. שמשקימיןבאבמא
 אכילה פשלה שום בהם שאץ כאלה*יים
 לדפואה. רקען;יה

 הזקה בטענה הבא השן"ב 9'דפח(
 רהטש בו שיש חלוש איש והיאאבההא
 ואם ון"ך 'ש ם הרשב"א הנה .ההעלפוה

 מע~נה א.נו קולו אם כף לכך יארהבן
 שא*ר ההעלמיה חשש כשיש וא.כנו'

 כעע ד"'ל רס חזקה טענה ל"שלשף'ב
 ע'ץ עכיד דכי דכין רק"י בב'בדקאמר
 ועמ"ש שליה משוי רוא עבודההוש,ק
 סנ*יא אמ"ש כספרי זעבא מבדונאהר"י
 ראי דקפן וחלה. נלילה שקנהבמי

 טוטו* גלילה עביד מצי לנביה ה םאייהי
 הזקה לג שיש י"ל נ וה' . בחריקאושליה

 בהכנשה חלק שיקה ?עניןאבההא
 במקומו שיהמנה שהשו.ב לפיה?היפה

 למייע יוכל ב;צמו הוא ונם  בהריקאו.יהי'
 ממנהג רואה שאני מה דלפי ברשב"או;'ש
 מדעת מהמנין הבנים המקומותאוהן

 ועכצ"ל כו' האבוה החה הזניםהציביר
 לענץ המנהג סן להביא הרשב"אשהוצרך
 נשהעבדו 'מ דמ מדינא חזקה דלינאהיכא
 ולביהך הוד"ה דמייז גיטון ;' המנהנמצד
 וע' כהונח. במכירי הכא ד"ה דקכ"גוב"ב

 שעשו הק"ת מצד דהוי ד.ל גיטיןרימב*א
 לענין מנהנ דל"מ ונהי כזוכה שא"זאה

 מהני אכתי דמ"ו ר"ה נם"ש דיעוהאחשש
 מהכנסת פרם איזה שיקבל לעניןהמנהנ

 די"ג ומגילה דק*ב זבחים וע'השחיטה.
 שהאב דעדיות ומופ*ב ד"פ ב"בוברשב"ם

 דהיינו להרמבי'ם ובפה'מ בעושר לבנוזובה
 )קצה קמ"ל מה יקשה ולכאוי ירושה..מצד
 ע' נחלה להעביר לאב שאין דקמי'ל פיל'
 לענין דמיירי יל'*פ ועפמייש דקל"ג(ב"ב
 קצבת ומכום אכההא .בחזקר, פרסקבלה
 נוגעין שאין נ';ד פסק ע"פ יהאהפרם
 הרפ"ב דעשהיה ד' ה' יום "ט )ממבדכר.
 דלאשיץ(.להרבנים

 שנים כחמשה שזה ה.טיי,נ ,5'דפם(
 ברשוהו שלא ושחט שחיטהו אזע כה"האמר
 שביר להשיבו והנני מכשולש. נצמהוועיייז
  השוייב שהי שבעת אמהלא ליהןכה"ה
 למוציאי האמין פרנמהו אה וקיפתשונאו
 עי השו'ב, על יכות או ראה ולאדיבה

 ששחימהו לו נהברר וכעת דק"הכהובוה
 דל'ש מקמ'א השי'כ כהב כבר וגםכשירה.
 שהוזד ניון ולהבא מכאן דשחד"אלומר

 שהק4 ומה השובה. בשיעשהלכשריהו
 בכהובות ממ"ש דשחיטה מופי'ארבע':
 בזאח"ז. היוצאין שמרוח ב' נבידנ4'ד
 בו שחויר דמה ההם דשאני י"ללענ'ר
 ודבמה עצמו. למובת בדבר טנ; הואעהה
 ול"מ מעשה עשה העגי השטדשעשה
.. בלנון לעדוה שפסלן ורבמה ןאמהלא,

 לפוכרע
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 ובפרט לדידיה רק שייך הוילטובהו

 באיחור _שלא הי האהרת העדותאם
 שהעדים עתה לו שנתברר לומר דלישזמן

 מילהא בענין משא-כ , תשובהעשי
)וע"א. ג"כ לאחרים נוגע שהדברדאיסורא

 מצד דוקא כלום( יאו בהכחשה
 זה אין המוהר דבי ע"ע לאסורשיכול.
 דמש-ה )וי.'ל לאחרים טמוהר למהסותר
 דממילא משום נדרו על שאלהל-מ
 לענין ממילא עצמן( על נאמןהוא

 ,12:חד"א לומר דל"ש ולהבא מכאןאכילה
 תשובה עשיית ע"י לכשרות שהוזר.כיון
 משפטים ג' )ממ"-ט לדידיה - גםסותר
 הם להרה"ג תרע"ה.. שנת שבטכ"ה
 הרב ניי ליכט שלמה מו"ה.היחש

 .דפיאסק(

 חרמ"ה בבהכנ"ס. גאו'א בעניןצ(
 כדי דהוי דץ עמוד ול"ז "מ"הניך
 הקדשים ובכסף לאנצויי, ליתודלא

 כמ"ש התורה מן זה הוי אינסתפק
 דירה. עסקי על גרו ובין ד"זבסנהדרין
 אפי' גרו דבין איתא דהתם צ"עלענ"ד
 שיש דכיו ובפירש"י לכיריים תנורבין

 להוסיף צהיך הכירה על עודףבתנור
 בעל ימודא דר' דהגם הרידמים.

 מיירר לא מ"מ גאוזא דין ס=להמימרא
 פע"פ 'הרא"ש. עפמ*7ט ' והנה בזההכא
 ועיעסוכה כוי 2ל.,מצר 'ב' טיבולגבי
 בדבר להוש יש דביותר י"ל ה"נדליב
 קטמה לידי עיקו יבואו שלאמצוה

 'חששו התירה בקריאת ומש"הומחלוקת
 יסץ ב וכמש'כ שלפ בדרכייותר
 מקטטה בתה,ד.דלמנוע ועמ"שדנ"ט
 מ"ש וכעין ' וג ולערב מצותווהה

 וצמיש יבום מצוה גבי דמ"דביבמות
 הו"מ בפ"ת הובא סתע"ב ה"גהדדב"ז
 א"א המתפללים לב דכשחלק ו' ס"קסקס"ב

 1-ש בענין צ"ע וא"כ יחד,טיהפללו
 . רוצה אינג שאמ . וז"להמבי"ט

 כ42בנו ל לא -בי לו , ילך הקטטהמפני לדוי
 הקטטה מפני אתיו :את לגהעז27דכול
 שלא. ו*4,..4ןי..1ון,,.7בןחכ-נ11זאניך--וע,

 אדם )ואין אהת בכפיפה לדוריוכל
 לענין הרשב"א כעמש"כ ברוחושליט
 ועמ"ש בקוביא( לשתוק שלא שנשבעמי

 בין הבדל שאין סק"ד המשפטבשער
 שאין מחמת ביחד לדור יכולים איןאם
 כגון איסור מהמת או הןוקה דיןבו
 החילוק הוזכר שלא הנס . ואשהאיש

 .( בהכנ"ס בענין י'ל ה"נבשו"ע
 חו"מ הפ"ת מ"ש בצניןצא(

 בב"מ ממ"ש יהעיר יש שם יבב"צסרע"ו
 אביהן כבוד מפני לההזיר שהייביןדס"ב

 מפס4דין שאין לפי אב משל הויודכה"ג
 דק"ח-ד"ה בב"ק מ הש ועש-שמשלהן
 'סרכ"ד ח"ב במהרש"ם שהביאהאוהר

 אביו ' כבוד ומשום וז"ל דממ"שרק

 כו-

 חלול דאיכא בפירוש למוכרם , לואסור
 שאסור דהתם' דהגם משמעהשם.כו'
 דוקא מ*מ: מידי מפסיד לא מהםלהנות
 ועי' . אביו כבוד חלול דאיכאמשום

 פריעת תוד"ה' דפ"וכתובות
 לישב ספ"ב אמ"ש בספריועמ"ש
 קושיא דאין ק"ז. סי' התומיםמיעו
 א. דב בספרי ועמ"7ן וקנ:ז בב-בממיעז

 'שיש  דקט"ו-דאפ7ןר בב"ב ממ"עוסמ"ג
 הראוין אותון מטיורשין להמירישזכות
 גילה ; כ7טהאב ועכ"פ . ד"ת ע"פליר7ט
  ומ,תנו מה רק תיטול ,2הבת וצוהדעתו
 על להתום כ27מונעת ממילא הבניםלה

 וכשלא וכבודו רצונו על עוברתפטורים
 לי' דניחא י"ל דעתו המורישגייה

 גיטין . וצי' המנהג כפי הבנותשיקבלו
 כתובות ועי' , ולביתךן .תודיהדמ"ז
 קטריף הדר זוזי נ' לי' דיהבודצ"א
 שהיתומים דמוכח דאומדנא הנם כו'לה
 .נהנו

 מהקרקע. הבע"ה יטיוף שלא כדי
 היתומים על דמצוה .דכיוןוצ"ל

 כו-

 .שרוצין לפו דמוכח אומדנא ליכא.תו
 הקרקע; ושתשאר מהקרקע לגבותשיא אב(הן שכבוד ג"כ )וי*ל המצוהבקיום

 ןענ-3;.':?ז-י-נןן' ": ו('::וצ עודש?דן
 שעהלן"י לפ-ין-, - להשיג ,כשז:יןאלמנה
 המור1שלבשוויי בית.שללנה

 % לי ';רי4,'
מאגי'
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 בעלה כבוד לפי אמו לפרנסמשגת
 סוף דסוף משלו יפס-ד ושלאהמוריש
 בשווי'- שיקנה מיימצא

 מע'כ מ:תב על בתשובהצב(
 איזנבערג הנה האשה אודות שבטמר"ה

 עדות שנגבה ליבל מבעלההעגונה
 קרא וכן שנהרנ ששמעו עדיםמב'
 שנהרג שנתפיסם העתון עלאחד

 אהה אשה וכן בדיניהם עייז:ידנבערג
 ז ע להקור לשיעוו במכווןנסעה

 וכבר אמת שהדבר להונתברר
 י' סיי הלכה דבר בשפריביארתי
 קול עפ"י העידו שמא להושדאין

 שם והבאתי דהחה"ד עובדאורשחני
 מ"ש והנה ז, נ ס' הב"ח 'בתשו'מזש
 ממ"ש שיחי' קוטיב הגאבד"קהרב

 בן עדוה על שסמכו דצ"חביבמוה
 אהריתא מעשה עוד שאמר משוםיאסיע
 בפ"ה הנמויי מ4ש ודע"פבהדי'
 השש ליכא כזה דבאופן היינודיבמות
 .איז : לומר הוסיפו וה"נ .בדדמי

 ד"ה פרש"י מלשון לענ"ד .ערשאססען4
 נמי מהימן אהא דמהימן דמגוואב"א
 הריטב"א מ"ש כעין הוי אולי כו'אהא
 גיטא דמהדרינן בהא דכ"זבב"מ

 אכיס דמהימן במגו דארנקאבסימנא
 שייך וזה דכ"ה. הגיגה ועי'כר

 מעשה בהך נפקותא שיש בדברדוקא.
 בחמימרא דגם  בלה. דסמכי'אתריתא
 ליונה שלישי דיבור הי' שלאדר*ע
 עפמ"ש לדידן נפקותא ישהנביא

 משומ דהייוו )פיב( באהמכילתא
 הצב כבוד ולא הבן כבוד יונהשחבע
 העניה ט דל נדרים ד"ז ע"זועי'
 וגם כו' דמיטרח איכא מידכ"ד
 ר"ע בשם שהגיד עדיפוה שםיש

 לא שמעם לא שחלו כאלודברים
 קצת יש וגם כלבו לאמרם יודעהן'

 מן דאחין למ"ש ר"ע בדברישייכות
 לפמשש כו' שנתגויר ודגר כו'האם

 עליהמ שקבלו יונהב-לקוט

 די~

 תורה
 דהגם י*ל ודממילא כה ) "ושריפהטקולה

 בתוס' וכמ"ש לקלקוים שהזרושמצינו
 כקטן נעשו שכבר כיון אכתי על.ד"ה

 להדיבורים שייכות בזה הי' לאשנולד
 לא ועכ"פ . יונה ע"י שהיוהקודמין
 שאין דברים שמוסיף ?היכי מזהמוכה
 דמטעם הנמו"י בדבריו וגם נפקותאבהם
 ההילוק. זה יל"פ בדדמיחשש

 תרפ4ג שבט ו' בא ג'וממ"ש
 הרב ני- פוקם יואל מ'להרה"ג

 מהגאב"ד הגב"ע לי ששיהדסאטפאיבא
 שי'(קאליש

 השואלים- מכתב העתקצג(
 זאמושץ הרפ"ב אמור ג' יוםבעהשי"ת

 מו"ם הגדול הגאון הרב כבוד להדרהע"ח
 כקש"ה וכו' וכו' ע-ה והדרו הדורפאר

 אבד"ק שליטיא קלאצקין אלי'מוהרר.
 יצו'-לובלין

 האומללה האשה להפצרתאחדש"ה
 מטארניגראל פנתם בת שרהמרת
 המוכ"ו ני' פרץ שמואל ר'וגיסה
 הדרה לפני הנוכחי במכתביבאתי
 בשנת הדבר וזה . שליט"א גאונוכבוד
 הנוראה המלהמה פרצה עהתרע"ד

 לפה הסמוכים .מהכהוזיפוהמאב?יואציע
 בפה הי' המלואים מחילמאחב"י
 בנוה לתקנות עצתי עפ"יזאמושץ
 אנשים שני עוד עם אנכי יעיבתי3שראל
 ציוו מאחב"י והרבה בי"דלהיות
 להסופר היינו לנשותיהמ ויטיןלכתוב
 שלית ועשו שיהתמו ולעדיםסיכהוב
 המבואר הבוסח וכפי כדהלהולכה
 אצל לשנות הי' וכמובןבמהר"פ
 הגט בסדר המבואר הלשוןהשייה
 אחר בנוסח אמר רק זה" גט.הילך
 כ' אות שני- גט בכדר כמביארהיינו
 וכו' לאשהו. גט להולך וכו'הננו

 וכד"ה. בטוב השליה התמנההונעשה
 האשה בעל הי' המצוים  האנעניםובתוך
 לן אהד ולכל .הנ"ל פנהס בת.שרה

 לוה המיוהר בפנקס רשמנוהמצוים.
 כחדא תלהא-4במוהב

- 
 בעשרה הוינא

 שאנו למנין,) הרע"ד ,אב מנחם-לירח
מגיו
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 צוה וקדמנא זאמושץ בק"ק כאןכנין
 אלי' הסופר את אלכסנדר בןיומף
 הלוי יהודה משהבן

_ 
 גט לכתוב

 חיים ולעדים פנחס בת שרה_יאשתו
 אברהם בן ליצהק אפרים משהבן

 דוב את ומינה , הגט אתלחתום
 להיות צבי שמואל בן בערילהמכונה
 בחפנקם שנכתב זאת להולכה"שליח
 שהי' הדיינים ושני שמו ונחחםלזכרון
 ירד האשה .2ל הבעל אז,עמו

 היום עד ממנו נודע ולאלמלהמה
 אך , גט לה שיכהבו האשה,באה

 חנ*ל בעריך המכונה דוב ה,2ליהלאסונה
 בשאלתה נפשה לכן תרע"ה בשנתמת
 הגט שיכהבו היתר וצד אופן ישאם
 לפי מצדי אנכי , הסוכר מסירתע"י
 היתר צד בזה רואה אין בקיאותיקט
 מטארניגראר שהרב אמרו וגיסה היאאכן
 רב איזה ועוד האשה משכןמקום

 אדומו"ר בכתר גם שמשתמשמגאליציא
 עצתם הי' לכן היתר צד שישאמרו
 שליטיא גאונו הדרת לכבודשתסע
 ים ברוחב או5ם של כפתחושלבו

 נעלם לא וממנו והפוסקיםהתלמוד
 ופוסקים בתלמוד הנמצא דברשום

 אחרון עד שבראשוניםמראשון
 חריפוהו עיז נוסף ועודשבאחרוניס

 היתר שערי ימצא אולי הישרהוסברתו
 שהאשה יען תיכף לזה להזדקק מאדנא
 להתעכב הוצאות די לה ואין היאעני'
 ידידו שלום בזה והי' בלובליןיומים
 והצלחתו וש"ת הדויש לנצחואוהבו

 הורוויץ הלוי מרדכי הימיםכל
חופ"ק

 תמוז ר'ח קרח ב' יוםב"ה
 זאמושץתיפ"ב

_, 
 והשלו' החיים

 סוע*ה מו"מ הגדול הגאון הרבלכבוד
 מו"ר כו' תבל קצוי בכלהמפורסם

 הגאבדק"ק שליט"א קלאצקיןאלי'
- יע"אלובלין ש  קידה מחוי אחרי 

 העגונה בדבר הנה שליט"א דמרקמאי
 שנות בתחילת לצבא נלקח בעלהאשר

 שמץ נשמע לא אז ומניהמלחמה
 לסופר צוה הליכתו וקודם ממנודבר

 אחו ואיש לחתום ולעדים גטלכתוב
 נכתב לא עוד והגט נתינהלשליח
 תקנה י: אולי ולכן של"ח והשליחונחתם
 הגט לה למסור הזו  לעלובהותרוסה
 עשאו שלא אף אחר שליהעיי

 להזדקק רציתי לא מראש והנההבעל-
 פפרט כזה המור בדבר להורותסברוה אי בגמרא כחי מה כי כלללזה
 לי נראה הי' הראשונה בהשקפהכי

 שאין ופוסקים בשים מקומותמהרבה
 הגיעני וו בשבוע אך לזה תרופהשום
 שכ"ב מזאויחווסט הרב מש"במכתב

 השאלה לו נשלח אשרשליט"א
 אזי דהיתרא בפתחא אפתח אנישבאם לי אמר יהי' דע"ח הרב דודיע'י

 מסרבין אין אמרתי ובכן לזה,יזדקק
 ות"ל , ירבו כמותו בישראללגרול
 בר לענות ענין מצאתי השפלהבדעתי
 לפע*ד אשר היתר בפתחולפתוח

 הוא-זה
 זכות הוא דהגט דהיכאקיי"ל

 כדקיי"5 גט לה לזכות יכוליםלהאשה
 וכיון , גט לה מזכין דמומריתס"א

 לאשתו הגט להוליך 'שליח מנהשהבעל
 דוקא שמקפיד לומר סבראליכא

 סליה וכמ"ש זה שליח להשיוליך
 באשה שחפץ דעתו דכשגילהס"ד

 הר"1 עבורו השדכן וקדשהפלונית
 סי"ד אה"ע בת"ס ומבוארמקודשת
 נשתטית עבור הגט השלשתבענין
 לים השתא עביד דל'מ דכ"מדהגם
 דעתל שגילה כיון אכתי שלוחמשוי
 להעשות השליח יכיל בגירושיןשחפץ
 מינוי ח5 שלא הגם כשתשתפהאח"כ

 מילואימ באבני ומ"ש מקידםהשליחות
 להקשות שפ"ו סי' ובקצה"חסל"ח
 שכ*1? טי' ביו"ד שהובא התה*דעמוש

דוכ"
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 דסבר לשיטתו אזיל דהרשב'אי"ל
 משא"כ שליהות מטעם ל"הדזכי'
 הרי אמרו מאמר שהק"י ומהלדידן

 שמעו דכשלא די"ל בעצמו הקצה"חב'
 וסברת , מבורי לשמה ל"ה הבעלמפי

 לבטל אח"כ הבעל שיכול דכיוןהדבר
 בח"י מ"ש כעין הויהשליהות
 מינוי דל*מ בטעמא סק"כהרי"פ
 דבכל שלב"פ הגט לכת.בתשליחות
 להעדים להאמין גזה"כ דעלמאעדות
 ולכך אמת שאומרים ברור שאינו"גם
 ברור הסופר  בדעת אין לשמהלענין
/ הבעל ציוהשכן  כהיבת לענין וכ"ז 
 דיכול כמו נתינה לענין משא"כהנט

 יכול כמו"כ שלביפ שליחלמנות
 עשה שהבנל הגם שליחיהעעות
 מ"ש מיושב ובזה , לאחרשליה

 בהא סקמ=א ש בב הובאו1:ראשונים
 למנות אין שליח חלה דבלא~קייל
 מושלח דילפינן ודהא שניעליח
 כשגילה מיירי קרא דשלע"שושלחה
 ולכאו' , מקפיד שאינו דעתוובע5

 נעשה השליה שליחת בלי אף?דברינו
 דנ"מ מיושב ועפמ*ש הבעלונליח
 זכי' ע"י הבעל שליח נעשהואם
 אם משא"כ אח"כ לבטל הבעליכול

 סק'א סק"ו ועפ"ת אותו ימנהמשליס
 שליח האשה דכשעשהה הק"נבשפ

 לה לזכות יכול דהבעל אפשר.לקבלה
 דקי"ל טהא קשה ולכאו' , אחרע"י

 וכן אהר שליח למנות א"י חלהדבלא
 י"ל אך , לגירושין ניתן שלאבשליח
 היישינן מיוחד שליח כשמנהדדוקא
 ההוא באיש ושחפץ מקפידשהבעל
 בחר בעצמו כשהבעל והי?נודוקא
אבל להולכה שליח שיהי'באהד
אהד בהר המסדר .דהרבבנ*ד
 להשלית אמר והמגרש הולכהלשליח
 המסדר הוראת ע"6 שלוחו.שיהי'
 דקי"ל והא הקפדה חשש שייךולא
 קבלה דשליח זשג סעי' קמ"אקי

 רשות נתנה אפילו שליח עושהאין
 דזה דבר הצי דהוי משום דהיינוי"ל

 למועל יצא לא רוצה שהאשההעדות
 שירצה בעת אך איש שום על חלולא
 שלוחה יהי' אז שלוחה להיות שהואמי

 גילתה שהאשה העדים דכריע'.פ
 ק"מ סי' בפ"ת הביא זה וכעיןדעתה
 מי לכל ש"ק כשעשה דל"א ב'אות

 יעי"ש דבר חצי דהוי פלונישיברור
 עצמם העדים יהי' אם בנ"דאבל
 שליח מינה שהבעל בשעת אזשהיו

 להאשה הגט מסירת בשעתלהוזכה
 נחליט אם והנה , דבר חצי יהי'לא

 זכרו שאבד דאיש האהרוניםכדעת
 דרבנן רק הוי ולא כמשאל"0דינו
 הגט שהיא מי שימסור לצדדאפשר
 יתנו באם וליתן לכתוב הבעלשצוה
 לכתוב - שצוה הב*ד או העדימלפני
 מר מלפני בקידה אצא ובזהוליתן
 שלמה יוסף שבברכות במעולהיהברכו
 . זאמושטש אבד"ק הורוויץ הלוישבתי

 הנה בזה, הנלע"ד שכתבתיוזה
 זאמושטש אבד"ק הגאון הרב הביאכבר

 את לגרש שיכולין הח"ס ממשזלה"ה
 גילה שכבר מצד לכשתשהפההאשה
 שוטה שהיתה בעת מקודם הבעלדעתו

 מקודם שאמה וזה 1 לגרשהשרצונו
 דוקא שיהא הקפיד לא שליהותבדרך
 ב"ל, כציווי שעשה רק שליחותבתורת
 שיגיע דתיכף בלשונו שאמר מהוכן
 אותו שציוו כפי מידך לידההגט
 תתעגן - שלא כוונתו כל הי'ב"ד

 שימות אדעתייהו אסקו ואילוהאשה
 בלשון לאמר עליו מצווין הי'השליח
 הראשה אבן בספרי ביארתי וכברזכי',
 ד' בקידושין התוסן דכוונת כ"זסי'
 דדלמא לי' מספקא דקא דהאכיג

 גרע מוגרע גיטין וקבל לךכשא"ל
 דכיון היינו שליהות מטעם שבאלפי

 העבד שקיבל כמו הו"לדששא'כ
 ובעינין משלחו כיד הוי דידובעצמו

שיוציא



 הלכה'-מלואים דבך.טס
 שלו שאינו לרשות הגטשיוציא
 כח מבטל אינו השליחותולעולם
 לא אומדנא )וכשיש עמש"שחזכי'

 בטבעת מ"ס כעין לשונו עלמשגיחינן
 דרך המשאל כוונת דמסתמאשאולה
 לחלק(ובנ"ד ויש להחזיר ע"ממתנה
 לביתו חזר לא שגים כשמונהשוה
 מכשולים לידי מביא שמתעגנתובמה
 שפחה חצי' גבי התוס' מ"שכעין

 , שיגרשנה הבעל עי חיובכוטי

 וכבר , קעבדו דבעל שליחותאוב"ד
 ע*ט . מי' אלי' דבר בפפריביארתי
 , בעלמא דעת גילוי אהנידכהא"ג

 צוה כבר למלהמה שיצא קורםובנ"ד
 ונתינה כהיבה ובזמן ן גט להלכתוב
 הן להאיש הן מבוררת הזכיה הי'כבר

 מהיכי עדיפות יש )ואדרבה ,להאשה
 שהי' עדיין נתברר לא שעתאדבהאי
 ומצינו להתגרש( ושרצתה להזנות
 בענין מהבעל גם עדיפות לב"דשיש

 , השליח בפני שלא .שליחעשיית
 , יג' סי' ו' שער מכתמ"א ס'ועי'

 בין יחילוק שאין מוכח התה"ד.ונמ"ש
 5'ק או"ז ועי' והמתגרשתהמגרש

'

 . דגיטין
 האו*ז לפמ"ש לענ"ר י"לעוד

 לפי תרומה דשאני רנ"ד ס' פסחיםה'
 ודמש"ה משלו מפסיד. האשהשבעל

 הכרי בעל של על משלוכשתורם
 לענין חשא"כ שליחות תורתא"צ

 יעי'ש הפריש שכבר הפסחהקיבת
 דעלמא גירושין דשאני י"לואיכ

 את ממנו שמוציאין במהשמפסיד
 סי' ה"ג הרדב"ז שכ' והגם ,אשתו
 בשעה אשה בגט אבל וז"לתר"ח

 אלא ואינו בעצמה זנתה_שגרשה
 גופה אין שהרי מעלי'.' רשותוכמסיק
 דהוא כל בכח סבי ולפיכך לוקנוי'
 וע" יעו*ש גוסס דהויאע"ג
 ולא אסורא אשה ,מה - דל"ט -גיטין
 אכתי דפ"ז נדרים ר*נ ועי'ממונא.

 משא"כ מעל?' ושעבודו רשותומסלקין
 כמבואר שעבודו חפסיד שכברהכא

 הגאונים תשובת בשם רכ"ג סי'בתה"י
 אומדנא סברת דקי'א בב"קממ"ש

 לי' איקדשא לא דהכידאדעהא
 ה" לאו אלא דליכא יבוםדלענין
 כינסה שכבר היכי גם לא ק צדמקום
 ביבמות ממ"ש התה"ד דאסיקרק

 לי ומה לאו איסור לי דמהדקי"ט
 השעבוד, לענין זה ול"ש כרתאיסור
 .זה ל"ש שכינמה דאחר כדנימאוגם
 האיסול שיופקע דא"א משוםהיינו
 'דאפשר שעבוד לענין משא"כהקודם
 כמהל ממנה שהלך לאחרשיופקע
 בגיטיך מבואר הא ובלא"ה ,שנים
ישראל של בב"ר אבל הור"הדכ"ם
 ל"ח א"א איסור חשש לענץ.דגם

 וכמ"ש כלל שכיחא דלאלמילתא
 גבפרי ועמ*ש בריי רו בסחוה"ג
 דל(ו וכית ר ס" הלכה"*דבר
 יהא, שנים משבעה קהותר כללשכיח
 שופ לאשתו להודיע עכל שלאאנוס
 וטהוא רחוק לההקוש גם וא"כידיעה
 מבוררת אמתלא לה יש כבר חיצדיין

 ,טהתנהב במה מעלי' ישעבודולאפקוע~
 להודיצ ושלא לעגנה כהוגן שלאעמה
 אותר כופין )ובכהא"ג ידיעה .שוםלה.

 הפסיר כבר שהבעי וכתןלגרשה(
 מהני ומזילא כלום, מפסיד אינווטעבודו

 תורת_ וא"צ לדידי' זכות דהוימה
 ד בכהא"ג הוט"ע מיירי ולאוטליחות

 אומדנות דיש דכען מה,)מלבד
 מחזקונ יצתה כבר שמתמוכיחות

 דבכהא"ב והב"ש הח"מ ועמ"שא"א
 דב"ה' בספרי ועי' תצא לא ויסתאם

 תקננ , ל"ש דא"כ יאלה"ק אןס"
 י -ע לב"ד עצה יהא דהאעגינות
 עד- תתעגן דאכתי דז'א , גטזכף

 אומדנאך שיהא 'טניס הרבה-טיעברו

 צתוג שכבר הכא שאני ובלא*השמת,
 י י-- ;גט לכתובלב"ד

-פ~י
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 באופן מיירי לא הש"ע זאה עוד..
 הוי והכתיבה שעבודו נפקע שכברנזה
 קמי דדילמא הספק מצד גירושיןלשם
 זקוקה אם )ומ"מ וי שהוא גליאשמיא

 שאני לחומרא(-וגם להוש ישלחליצה
 הוי דתו רגמ"ח תקנת לאחרבזה=ז
 רשאי הגט שע"י לפי להבעל זכותיותר
 סברת צירוף גם אחרת.וישלישא

 במק"א-והנה כמשנ"ת קדושיןהפקעת.
 עיגון משום שמתירין בכ"מלכאורו:

 גט לה לזכות לב=ד אפשרותיש
 לא הי שהבעל כשיתברר גםודכמילא

 דז"א רק , ממזר השני מן הולריהי'
 חזקה דליכא חשש יהי' אדרבה4לז
 מסתפיא דלא משום ומינסבאדדייקא
 שלא וכיון הגט על עצמה שהממוךלפי

 לא דלפעמים לחוש יש היטבתד-יק.
 כדליכא והוכחות האומדנות*כפוקו
 יהא וא"כ וסנסבא דדייקא - האצירוף
 וכתבתי וצ"ע. קולא לידי דאהימומרא

 טו"ב ועש*ק למעשה ולאכ?ן'.להלכה
 . תרפ"ג .גובת

 למעלה שהובא ההלוצה ע'דצך(
 החרש שהחולץ אח"כ נתברר גע)סי:

 הגאון בשו"ת יהנה שוטה ג.כמו8.,
 מי בענין מ"ז - סי'~ י ענוילסהר?א"ז

 שאבי קו5 ויצא ז"ק בלי,שהנום:.אשתו
 .ונשתקע שאבד מומר בן לו הי'2נפטר
 הנשואין מן אפי' דכהא"ג די'לזכרו
 5א אדעתי' אסיק דאילו אימדנאאיכא
 ודדוקא לבעלה. ונשאת מתקדשת.היתה
 אומדנא להיפוך יש שלאה"כבקלקול
 בע"ז בעילותיו שיהי' מתרצה הי'ולא

 מקודם ההמרה קלקול -כשהי'משא"כ
 אמרינין אדרבה מוה ידע שלאורק

 מתנין היו אדעתייהו אסקון2אילו
 לא ליבום לפניו תפול' שאם .להדיא

 יעו*ש ממש ובנשואיןיה?/'בקידושין

 גם לענ"ד לחקור מקום :יישועיילז
 כבר ונשואין -קדוש2ן ,צמה,אם..בשעת

 וע*ש . . אדבתליהן -, אסקן) ולא-י'אגימיהן, הרג?שו שלא רק י"רש שוטההי,1היבם'

 כתב זצ"ל ענזיל מהרי"זשהגאון
 דט'1 ביבמות עפמ"ש קולא צדעוד

 אחותה קידש דשאני צרות בניתוד"ה
 להתייבפ מותרת שההא לתקן לודא"א
 דאפשר לשוק שנתקדשה יבמהמשא"כ
 לא הלכך להתיבם ראוי' שתהאלהקן
 דא"א כיון ודממילא ויקח,פקע

 ייך  וכרו  שנאבד  להמומרשתתייבם
 בהיתר ותשב , ויקח פקעשתתקדש

 סובר הרשב"א דגם ודי"ל בעלה,תחת
 , יעי"ש התום' של הראשוןכהתירוץ

 דא"א כיון בנ"ד גם שייך ההיתדוזה
 )ודשאני ,שתתדיבם

. 
 לתקן כדאפשר

 שתתקים כדי. - לגרשה מחויבדממילא
 .' יבום(קגות

 ע*ן למפרע כדאיגלי

 . . מקודם הקלקול שהי'רופאים
 שבארתי מה בענין לחקור ישוכן
 .שנם במח קולא צירוף שאיןלמעלה
 עדים עיפ נתברר לא בעלהמיהה
 צירוף מטעם ההיתר ושהי'גמורים
 קמי דאי משום דז"א קידושיוהפקעת
 צורך אין מת דבעלה גליאשמיא

 בספר אח*כ מצאתי קידושין,בהפקעת
 סי"ו זצ"ל סהפלאה לשבהנתיבות
 גליא שמיא קמי אי דאדרבה ג'סעי'

 ושיש לקדושין הפקיעו מתשהבעל
 דליכא העד נאמנות לענין צורךבזה
 ההיא לבאר מ'ש יעי"ש א"אחזקת

 בא"א דתרוייהו דקאמר דכ'בדכתובות
 להוסיף יש ולענ"ד יעו'ש מסהדוקא

 שהפקעת דכיון כתובות הש"מעפמ"ש
 כע"מ הוי ועומד הלויהקידושין
 ברירה ענין כעין דהוי אבאשירצה
 צ"ג( סי' ובשאג"א סס"א קצה"ח)וע'

 דל"ז בעירובין התוס' לפמ"שוממילא
 יש בודאי להתברר כשעומדדדוקא

 יפקעו י2לא נימא אי וא"כ ,ברירה.
 וכהא"ג ע"א כשיעיד אלאהקדושין
 מת שלא גליא יהי' שמיא דקמיוהיכי
 לעויס להתברר יוכל לא .ממילאהא

 שמיא -.קמל *דלמא הקדושיןשיפקעו
 לתקן חזלל- -הוכרתו ולואת שמת גליא'

שופסעו



 וכהה ימיואיםדבךסל
 עיא ע"פ כשתנשא הקדושיןשיפקעו
 הבעל יבוא אח"כ אם ודדוקאוכה"ג,
 וגם הקדושין. הופקעו שלא יתברר-הדר
 שיש דב"ה ספרי בהקדמתי ביארתכבר

 הצלה לענין קדושין בהפקעתהועלת
 ודנהי שמיא. כלפי וחטאממכשול
 שתדייק כדי בסופה לההמיר,צהוצרכו
 רק ויש דייקא החומר שמצר כיוןאכתי
 רז"ל הפקיעו הי שחבעל רחוקהשש

 יהי' שלא וכדי גוובי בכלהקדושין
 שמ?א. כלפי מכשול חשש אופןבשום

 דפ"ח יבמות דפריך מהא להקשותואין
 דהא גט צריכה אמאי השנידמבעל
 דמשו*ה מתרץ ולא היא בעלמאזנות

 קדושש שתופסין חשש מצד בטהצריכו
 ודדוקא הראשון קדושי הפקעת ע"ישני
 , שתדייק כדי מחמרינין חומהאלענין

 מהראשון דכדתתגרש קולא לעניןטשא"כ
 ניחא רלא די"ל מהשני גט בלאתנשא
 במתניתן דמשמע משום כן לתיץלהש"ס
 גם גווגי בכל ושזה מזה גטדצריכה
 דכהא"ג לדייק חששה שלא דחזיניןהיכי
 ודהגם הקדושין, לאפקועי טעםליכא

 שלא ניסת סיפא דמדקתנידקאמר
 ב*ד. ברשות דרישא מכלל כו'ברשות

 שהי' דסיפא דומיא דל4ה היינוזבע*א,
 צריכה שהיתה באופן שהי' רק עדיםעיפ
 מזה גס דצריכה דינא מ"מ ב"ד,רשות
 גווני--וע' בכ5 דמיירי משמעומזה
 נפקעין תירוצא דלחד כתיבות רישש"מ

 קשה ולכאורה ואלך, מכאןהקדושין
 דשאני י"ל ואולי דכ"ט, בבדריםממ"ש
 די"ל בארתי דב"א ובס' ב"ד,הפקעת
 ראוי אינו דתו לגסיסה כשסמוךדשאני
 הגוף,-- כקדישת ל*ה ודתולאישות
 דב*ב, בסופ"ח הגבורים בשלטיזעמ"ש

 בזמן דשאני צת צירוף ג*כויש
 טפי וייך דהי' כו' כבודה כלשה*'
 ושהי' כו' דו דן טן למיהב דטבכ"ש
 אפי' לאיש שנשאת מה לכבודלהם
 הש"כ כמיש בזה"ז משא*כ שהין,מוכה
 יקם ויש הבית תוך נו"נ .דידןדנשיס

 אינטי קפדו לצ וכמו*כ כבודות,משוות
 למפרע, בעובע*ז דהוי מה בזה"וכ"כ

 בענין פ"1 מי4 דב"א בספריועמ"ש
 הסעם שנשתנה היכי נתנאל הקרבןמ"ט

 ונזירה תקנה מצד דל"ה הכאזמנש"כ
 ודבזה*ז שנשנתה* וטעם סברה מצדרק
 ידוע אומדנא רק שבלב דברים זהל"ה
 שבאותו אנשים בתר אזלינין ואולילכל,
 ומקום.דור

 בילן סמי' לאו דשוטה ממ"שוהנה
 וה שאין רק בעצם רפואה שישמשמע
 אפשר שאי כשמתברר משא?כבידינו
 דחריף ראע"נ מדקאמר וכן ,שיתרפא
 דדוקא י"ל וא"כ שוים( כלם דלאמשמע
 והיכי לחליצה זוקק כ=כ גרועגשאין

 למפרע דאיגלי לומר ל"ש דתושמתרצית
 מייבם, נפשה קדשה לא דהכידאדעתא
 קרא דאיצטרך ד"ד יבמותובפירש"י

 שמחויב לענין דהיינו י"ל חוסמיןדאין
 שאינה לענין להיודלעולםלחלוץ
 קרא, צריך דלא י"ל להתייבםמחויבת

 לחלוץ שכופיד דהגם רקאמר יל"פוכן
 לפי נפשה קדשה לא דהכיאדעתא
 ודלפעמים ב"ד, אותו שיכופי עדשתתעגן
 ולא רב, זמן להמתין מוכיחחתהי'
 ובודאי שיחלוץ אפשר שאי מהיכימיידי

 היא דהתליצה רגפרט לגמר?,שתתעגן:
 שמקפיר יול ודממילא המת -נפשתקון

 אפשר דאי היכי משא*כשתחלוץ,
שתהלו7.

 מכתב לי הובא הנ*לובענ-ן
 אסטראווצא אבדק"ק הצדיק הגאוןדברי

 מה להודיע הנני המכתב ו1"לשליט*א
 שליט*א גיסי קדושת ד נבו עםשדברחי
 להלכה שלא הגם זה בנדון להעיר12אמר
 למען זאח כהבהי אבל זאתאמר

 דלובלין אב=ד הגאון אללהראות
 להדחיב בידו יעלה אילישליט"א
 לפני כשנפלה דמ"ש די"להדיבור,

 בחרש דוקא חיינו מייבם חרשיבם
 כו') דו טן למיתב דטב ומשום_גר?רא
 ושוטהואיגה .שהיבם.חרש בנ"דמשא"כ

האוג
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 , למומר שדומה אפשר לביאהראוי

 דהכי דאדעתא די"א קנ"ז סי'וכמ"ש
 לביאה ראוי שאינו לפי נפשה קדשהלא

 שיש שוטה ידשאני התנכרוהומחמת
 משא"כ הבתמח, כמו יביאה  דעתלו

 ג"כ, לזה דעת לו שאין דאפשרהכא
 דאשה אפ"ל הה;לקים, לשיטתואפי'
 הותרה אם במלתמה נהרג שבעלהזאת
 לפירש"י דהוי וכהא"ג ע"א עדותמצד
 הביאוה הוו קדושין הפ-עתמטעם
 בכוונת הי' בנפש לפמ"שבעו"ז,
 כי לקדושין רבנן דאפקעינתופירש"י
 ודממילא א"א, הזקת לה יהי' דלאהיכי
 יקשה ורק התורה, מן ע"א מהימןתו

 גיסי מכ-ק שמעתי זה דתתייבם,ממיש
 האכעמאן הלוי מאיר יצהקשליט"א

 אסטראווצא. דפהוש*צ
 ממנה שנאבד האשה ע"דצה(

 שנתגרשה ב"ד המעשה חירוםבשעת
 מילתא ל"ה כזה הירוםןדבשעת
 ישעי' ר' מהרב מזה נשאלהועל"ג,
 מקודם שהי' סלאוואטיטשאבד"ק

 אלי בא הנ"ל והרבבזאקשיוויק,
 ראסטראווצי הגה"צ הרב ודתבפ

 אני גם אמ להקל שהסכיםשליט"א
 לענ"ד הנה יזה, ואסכים בדבראעיין
 בכתובות דקאמר ממה להוכיהיש

 מנחם של דבריו יוחנן ר' דראה~כ"ב
 מ"ט במיתה ראה ולא בגירושיןבר"י
 גרישין מכחשהו יכולה אינה,מיתה
 האי כולי חציפה ומי מכחשתו.יכולה
 שאמרה האשה המנונא ר'יהאמר
 תמה וכבר. נאמנת, גרשהני.לגעלה
 דייקא א דל חזינן דהא רע"אבחידושי
 תנן דחא במיתה כמו כ*כוכגירושין

 זמנסבא דדייקא משום נאמנת בעלידמת
 מטעם וולת נאמנת שאינה תנן אגיוגרושה
 דסומכתוסוברת משום וע"כ שאסרהפה
 לומר בפניו תעיז, בעלה יבאשאם

 לומר ההכרח זה לישב וכדיגרשתני,
 באותה .ר"ה דקט"ז התוס' כמ"שלענ"ד
 עגונא דאיכא .י דהזי דסשום כו' י'שעה

 ובארהי אותה, מאמינים הי' לא אםטפי
 דממה דהיינו במהרי"ק מצאתיוכן

 חטים לקצור בנ*א עשרהשהלכו
ובאת ומת מו;ם לאהד י נהשנשכו
שהיו ודהגם , לב"ד והודיעהאשתו
 להודיע מהם אחד בא לא בנ"אעשרה
 להכמים נתברר מוה אשתו רקלב"ד
 היו לא אם טפי, עגונאדאיכא
 יהברר שלא ומשום אותהמאמינימ

 מתעגנות, הנשים כל ויהיו אחריםע"י
 דעבידי דהגם בגירושיןודמשו"ה
 רגיל מ"מ בצנעא דמגרשיאינשי
 הקנת כ"כ בוה ליכא שיתבררהדבר
 טעם הרשב"א ממ"ש וגתעוררתיעיגון,
 דהיינו בירושלמי מ"ש כפיההילוק
 לפום אכתי אך מכהשתו שיכולהלפי

 עכציל כו' חציפה ומי הכאדפריך
 משום בגרושין הקילו שלא החילוקסעם
 י"ל א"כ להתברר, עומד דברדסוף

 כגזירת שהוא כזה חירוםדבשעת
 בצינעא לגרש ושמוכרהיםהשמד

 שוין ממילא. ב"ד המעשהולהטמין
 יש ותו להתברר עומד דאיןלמיתה
 התקנה שייך ושפיר טפי עגונותתיקון
 נאמנת.דתהי'

 הדר*ב ממני שדרש מה ע"דצו(
 וההליטו בוימה שטוף בעלה שהי'אודות

 לאשתו וכתב מות .בן שהואהרופאים
 עצמו יאבד עמו לדור תבוא לאשאם

 שניס כשמונה וזה שתתעגן כדיבצנעא
 בביתה שדר והנכרית זכרושנאבד
 בבוקר שהלך אומרת עססעגבעיר
 עליונים ובגדים כובע בלי ממעונוהשכם
 ועד עקבותיו נודע ולא נעלםומאז
 שחוציאו וראה בעססעג שה" העידאחד
 אופדנא שהי'-לפי מת גוף דראוואמנהר
 כחרש ; ושהי' שנים מ' ער ל*הבן

 עם אדומות היו ראשוושערות
 ומכצלים הכתונת ;עלראטהענשנורבארט

 ע(ן צ.. אוהיות מאניגראם הפורהי'
 חנ"ל האשה' בעל שהוא מזה-ונראה

 וכן.נרשם  .עמיל,ל  גפזטפטגער שמו שהי',
ול
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 מ"ש מעכת"ר והביא בגדיו יתרעל

 שהי' כשהעיד ב' תשו' ה"גהפמ"א

 ראשו ושערוה ושחור קטןזקני
 ':ךצטרף שהרריה ותלהליו -קטנים
 -- כליו.לסימכי

 שהי' מה קולא צירוף ישלענ"ד
 בכתובות כעמ"ש מהדבקה מהלההולה
 אינשי שיילי ולא ראתן בעלי גבידע"ז

 מחלהו בם שהדבק פהר מצרכתונתו
 שכיהא דלא מילתא שאלה חששוהוי
 ממ'ש אחד מרב ונתעוררתיכלל,

 תבט אל עה"כ י"ט וירא פ':הרמב"ן
 ובכל הדבר באויר הראות כיאהריך
 וידביקם מאו יזיק הנדבקים'החליים
 וכן כו' המצורע האדם יסנר'ולכן
 אמר וכן כו' השוטות ההיותנשוכי
 כ' י' הרמ"א בתשו' ממ"ש'להעיר

 מתרבק הולי שהוא אומר שהוא מהכי
 המוחץ הוא השיית כי כו' הבל.~כולו

 בטל המשכיר כדכרי הי' ואםוהרופא,
 מצינו לא כי ולים ; ביקור דיניכל

 לשאינו מתדבק חולי ביןשחלקו
 ראתן, בעלי מלענינ הוץסתדבק
 שלא הרמ"א דברי ליישב כדיולענ-ר
 דקאמר. יל"פ הרמב"ן למ"שיסתור

 ומשום לזה דל"ה נשמע בק"חימדין
 ושומר והרופא המוחץ הואשהי"ת
 ודל"ש רע ידע . לא בקיחמצות
 דשכיח ראתן מבעלי הוץ'היזקא
 ודממי?א ד"ח, פסחים וע'היזיקא
 יקיים כשהמשכיר הרמ"א שלבנדון
 לדור השוכר את ויניח ההורהמצות
 הי' דהתם )ובפרט רע ידע לאבביתו
 העיר של האויר עיפוש מחמתהמחלה

 הרמ"א ומ-דה השוכר( בסיבתולא
 בחשש א"ע להכניס אסורדלכתחילה

 שהרופאים כיון . בנ"ד ובלא:ה.סכנה,
 והעולם סכנה בזה שישמהליטין
 דשיילי שכיהי לא ממילא בזהנזהרין
שינשי.

 המאניגראם רשימת מצדובלא"ה
 אינשי דשיילי ל"ש וכויניו שמוגהיינו

 פ' סי' אלי' דבר בספרי , בארתיזגם
 לתפור מדקדקים היו שלאדבימיהם
 וע' בצמצום האיש מדת לפיבגריהם
 מהווא בני ד.ה פרש"י די"בשבת
 וע' אשה, כשל רהבים בגדיהםשהי'
 כו' ר*י דכדנפיק דמ"טנדרים

 וביבמות בתנהומא )ומ"ש ד"כובסנהדרין
 גבוה משכמו שהי' שאול שאנידע"ו
 השש שייך יוהך הי' מלך( ושהי'כו'

 שיהי' הרבה ,דקין כשמד משא"כשאלה
 דממילא הלובש מדת כפיבצמצוה
 שאלה. חשש יותררחוק

 דבר בספרי, ביארתי כברוגם
 ן דל" "צ ה מ"ש לישב ג' סי'הלכה

 דיחיר לנפילה כדל"ח דיהידלשאלה
 דתנן מהא רבא מוכיה שפייודמ"מ
 יב"ש אהד שם אחד בעיר שהיושנים
 שם ביבמות דקאמר לפזם די"לכו'

 הוא ושיותר מנפילה זהירידמזהר
 השט"ח שימצא מי שכל כשיודענזהר
 ממה מוכח ודכמו"כ בו, לבבותיוכל
 וכעין בכת"י , שט" דין לחשטרשיש
 שיוציא מי לכל שמשתעבד שכתב 'היכי
 מוה מוכיח שפיר דמשו"ה 'השטר

 גרועים דסימנים די"לעמש"ש._והגם
 שמעון בן יוסף מהשם טפישכיהו
 דאפי' מדקאמר לכאורה מוכחאכתי

 בעדים.' דדוקא קאמר אוכף.ולאבסימני.

 נשמע דמהריבוי ועכצ"ל דאוכףוט"ע
 כמו ודהוי דהמור דומיאדשמלה
 דל"ח היכי וא"כ בגופו, סי-שיש

 ועכופנ גופו, כמו בגדיו הוי .לשאלה
 סי'ל בהדי אלא מצטרף דלא מוכחלא

 עוך כשיש משא"כ וגזץ דארוךגרוע
 אבן בספרי הבאהי וכבר גרוע,סי'

 -שפר אמרי ובספרי י=א סי'הראשה
 דבהיתדה: מסוגיא להוכיח נ"חפי'
 הבקי הבהנת צירוף דמהנידי"ז

 עמש"ש במראה הבקי להבחנתבטעימה
 הרכנמה שהיא המאניגראס אם לחקורויש
 דהייגר כס"מ הוי אי הא"ב .אותיותשל

 הרכבונ, )אם מאלף. אחד רקכשנמצא
 האו.היות-



73הלכהמלואיםדבר

 דשכיחא, מילתא הוא ע. ג.האותיות
 שנמצא מה לצרף שישרק
 שביארתי וכמו עססעג בעירוהנטבצ
 סברת בענין ו' סי' הלכה דברבספרי
 נהרדעא תבדק וכעמ"ש וכ"הכ"נ
 נמצא לא עמסעג בעיר ה=נכולה
 אומדבא שיש ובפרט שנאבד, אחראיש
 מביתו . כשיצא עצמו שטבע ןדמוכ
 מה והעיקר . ומלבושים, כובעבלא
 זכרו שאבד שנים שמונה עברושכבר
 א' סי' דב"ה בספרי שביארתיובמו

 לאצטהופי ודמהני סק"נ הב"שבדברי
 שגזם היכי סמ"ח עבוה"ג)ועי'

 גזם ובנד"דבפרהסיא
 במנתבו_

 ובענין
 ס"ב ס"ק הט"ז כ' כבר קטטחחשש
 לענין דוקא קאי שהמיר אודמ"ש
 ע"א עדוה לענין ולא עצמהעדות
 מפורש ששכרתו השש הרמב"םומ"ש

 גרשתני כשאמרה דוקא דהיינובדבריו
 וכדמוכת לשקרנות שחוחזקה פו"פבפני
 דקטטה ומוכח כו' קטטה ה*דממ"ש
 ולזאת ,( זה בכלל הוי לאדעלמא
 אם הדר"ג לד2רי לענ"ד מסכיםהנני

 רבנים. עוד לוהיסכימו
 ממני הדר*ג שדדש ומהצז(
 בעירו גט כתיבת בעניןיהשיבו

 בה ,נהגו לא שמעולםסערדאהעלי
 רק גט, בה לכתו2 זצ"ל.הגאונים
 דונא נהר על דיתבא אחדבכפר
 הב"ד כל שצריכים פעמיםוהרבה
 הדבר קושי מצד ולפעמים לשםליסע
 הגם הנה ומכשולים, עיגון לידיבא
 ראשונים של לכבודן להוששיש

 דוכתי וכמה ד*ח בסנהדריןוכמ.ש
 משום כבוד פגיעת כאן איןהכא

 הממשלה פקודת מצד השםדנשתנה
 סטרעדא, דונאיסקי עתה אותהשקורין
 סל"ו שפר אמרי בספרי ביארתיזכבר

 השם שינוי שנתחדש דהיכאדפשיטא
 איזה של מלחמה וכבישת פקודה1-י
 בנתיים הישוב שנעקר כמו חויאומה
 )ועמש"ש עכשיו של שם לכתיבוצריך

 דקמ"ל ודהיינו רש"י כונתלפרש
 הקודם השם ודכשמזכיר בבלבורסיף
 לכתחילה ודמ"מ ליפסל שינוי זהאין
 וביארתי עכשיו של השמ לכתובצריך
 שלא השם דנשו:נה היכי דשאנישם
 רק , מלחמה וכבישת פקודהע"י

 שקורין התושבים נתרבו הזמןשבהמשך
 .השש ש י ודכהא"ג ' החדש בשם 'אותה
 כשהכל משא"כ הראשונים גיטין עללעז

 שם ונשתנה נתהדש שעתהיודעים
 שחששו ד"פ בגיטין ע' וגםהעיר(
 שכוו~בים במה ודוקא מלכותלשלו'
 קפדי, לא עולם לבריאת הזמןעתה

 לא אם העיר שם בכתיבתמשא"כ
 וערכאות הממשלה של השםיזכירו
 י"ל וא"כ השולטת, האומה שלשהוא
 זצ"ל הגאונ'ם הרבנים בימידשאני
 סי' הוי לא נהרוה ב' שאיןשמצד
 איזה להם הי ואולי העיר בשםכ"כ
 יש שכבר השתא משא"כ בהשם,ספק
 נקראת שעתה מה חדש סימןבעיר
 הי' ואם , סטרעדא דונאיסקיבשם

 כותביס היו כזאת התחדשותבימיהם
 יפה הדור שאין כיון ה ובלא גט,בה

 בזה"ו לחוש יש הראשוניםכדורות
 ביצה ועי' וקלקוי מכשול לחששיותר
 ומשום לקלקולא הוראה תחילתדט"ז
 ומכשול, קולא יוצמח החומראשע"י
 לכבור תרפ"ד וירא ועש"ק)ממ"ש
 לוי שמואל ר' המפורסים הגאוןהרב

 אבד"ק ויופיע נ"יוויינבערגער
 מיוט מכהבו על בתשובהסערדאהעלי

 בראשית.ועש"ק
 מיום 'מכהבו על בתשובהצה(

 בספרי הבאהי כבר תולדותועש"ק
 סי"ח דב"ה לסי' בהשמטותסלואים
 ועמ"ש. סע"ה הה"מ מהרשד"םממ*ש

 )דיבה ד שהק סקל"ד חיוודהח=ס
 כטבעות של טבען המקיימתהוא

 ב"ד תקנת דוגמת הוי וא"כהיוצאות
 ממ"ש סע"ג אמ"ש בספרישביארתי
 ב"ר הפקר דל"ה דפ"ט ביבמוההתוס'

אלא
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 מרשותו ב"ד שהפקיעו היכיאלא
 הרשב"א מ'ש י-ל ודבזהלגמרי

 ניתן שלא כיון וא"כ דל"א,בשבועות
 לכל ושו*כ כסף תורת להשטרלגמרי
 ע"פ נקצב דברים כמה ולעניןובר
 כפי הוי מחירם ממילא המשתנהויער
 ביד שהי' בזמן ושאני שבשוקהשער

 זעמ"ש קצוב. מהיר להשיגבעהש"ט
 ל"צ בשט"ח מכירה די"ש דכייןההוס'
 דכה"ג ומשמע מאונאה, למעטקרא
 הוי לא דכה"ג י"ל אך ממון, גופןהוי

 ופרעון מסבע בתורת רק מכירה.בתורת
 כאוצאח הוי שבשוק בשער_וכשנתאנה

 חוק ע"ז ואין ומנין ומשקלבמדה
 וכה*ג או"ג קנין לענין וכןותקנול
 ודד*מ, האסטומתא מצד רק דהויי"ל

 מו"ה להרה"ג תרפ"ד וישב ד'ממ"ש
 האבד"ק רייעווסקי אברהםימזקאל

 אליץ.ס
 מיום כת"ר ע"מ בתשובהצט(

 למקום הקבר פינוי בנדון חי' פ'ב'
 העיר בנ"ד חנפטר של אבותיומנוהת
 מקודם היתה שם שנקבר):פרערוי
 אהרת במדינה היא ועתה אחתבמדינה
 הנפטר לקרובי גדול בקישוישיעלה
 ר"ס הש"כ והנה קברו, לבקרלבוא
 ורמז סמך בדרך רק הביאשס"נ
 וכמ'ש לי ינוח ישנתי אזממ"ש
 דבהגיגה ומשום הרנזתני, למהשמואל

 הי' הצדיק שמואל ומה דקאמר.ד"ד
 שהעלו התם שאני הדין מןמתיירא
 מילתא דהוי אוב בעלת ע"יאוחו

 שבת רס"ה סנהדרין ע'ואיסורא
 בתענית כמ"ש לוה גרם וששמואלקנ"ב,
 שמואל שביק קא לא שאול לימותד"ה

 ע"י שנתגלגל דכיון חששומש"ה
 משא"כ מחדע, אותו ידונובכשול

 אבותיו לקבר דעלמא קברבפינוי
 כפרה. ענין הוא הסזטולדאדרבה

 הביאו הג-ל החו"י בנו"שוהנח)
 דהתם ג-4 י"ל דקנ"ה בב"בממ-ש
 צוה שלא במה גורם צת. נ המת"הי'

 להתובעים המעות למסור מיתהוקודם
 הדין לחרדת יותר לחוש יש.בכה"נ
 זאת לו גרמ בעצטו שהואמפני

 מה י"ל וכע-ז במעשיו,שיפשפשו
 בההוא ב ספ אמ"ש בספרישהקשתי
 מנוול קא הא דקאמר רי"אדהולין
 בברכות כמ"ש צערא משום לי'ותיפוק
 כאזמיל שמרגיש די"ג ושבתדי=ה
 שלא י"ז בב"ב לפמ"ש יילועפ"ז
 בתוד"ה וע"ש רימה בהםשלטה
 עה"כ דקנ"ב בשבת ממיששבעה
 בב"ס וממ"ש קנאה עצמותורקב
 לוה גרם בעצמו שהוא ודכיוןדפ*ד

 כזה, בצער מרגיש לכן בהייובמעשיו
 שלא ממה המסתובב בדברמשא"כ
 )והנח כזה, צער ל"ש שנהרג לוהגרם

 ובחויי בעבוה"ג שהובאבעיבדא
 נ"י בתוך שהי' י"ל להלבישוששכחו

 דכל יבמות סוף ירוש' וע'הרא,2ונים
 גופא( על שייטא נפשא יומיןתלתא
העיר אותו של שהנפטריםובנ"ד
קברי מקום לגבי במעשיהםפחותים
 תשכ"ה סי' הסידים בס' עמ"שאבותיו
 קברו לא עלעדאי דהגם שםדמוכח
 איסור שיש בקירוב צדיק אצלרשע
 לי הרעותם הצדיק אמר מ"מבדבר
 המפסקת מחיצה ע"י ודדוקאוכו'

 מצב ערך דלפי והגם הדבר,התקינו
 הנפטר שכני שהיו אפשרהמקום
 הי. לא כפה*נ מ"מהגוניםאנשים

 קברי במקום הקבורים שלבדמיון
 שהגאב"ד כת"ר כתב וכאשראבותיו

 בקאשוי וכעת ראדמישלדק"ק
 הסכימו שליטיא טארנא דק"קוהגאב"ד
 מצטרף הנני לפנותו להיורשיםלהתיר
 תרפ-ד וישב ד' סמ'ש לענ"ד,לזח

 ארי' מו"ה בנש"ק חמאה"גלהרב

 טאמאשוב. חובקיק נ"י רוביליבש

 ססי' המג'א מ"ש ענין :ק(
 דצ"ח שעה הצי דשיעור סק"גתרעיט

 דמנורה שמן לונ חצי השבון לפיתלוי

 המג"א כ' וע*ז הארוכים טבתללילי

ןהלוי
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 ממ"ש והביאו הפתילה עובי לפיזץולוי
 הוא השיעור דזה דפ"ם במנחותהתוס
 היו טבת דבלילי רק הלילות לכלשיה

 גסות היו הקיץ ובימי דקותהפתילות
 בינינית, בפתילה  שיערוולכתהילה

 שיכולין לומר הכונה אין לע:"דהנה
 גסוו! או ביותר דקות פהילותלעשות
 שיכולים רק ההבדל משיעורביותר
 לילי שבין ההבדל שיעור כפילשנוח
 מועט הבדל שהוא טבת יליליתמוז

 ב-רושלים ובפרט הפתילה עוביבשיעור
 שם וההבדל המשוה לקו קרובשהוא
 ללילי הקיץ לילי אודך בין קטןיותר

 ראשון בתירוץ הב"יהחורף-ומ"ש
 הראשון ביום גם הנס שהי' מה_ליישב
 לשמונה שבפך השמן שחלקולפי

 המיני בשם שהביאו )ומהחלקים
 הי' דהנס הר"ן מלשון לדייקתרגומא
 זרים, ידי בו שלטו שלא הפךכציאת
 וזה כן מורה אינו הר"ן לשוןלענ*ד
 , בחיוב ולא בשלילה רק הי'הנס

 בחותמו שהי' דכיון הר"ן רקאמררק
 שברוהו לא זאת ובכל כה"נול

 הוכחה מ?ה הי' בתוכה מהלראות
 הרא'מ כמ"ש עכצ"ל אותו( הסיטושלא

 רק הוי הלילה כל הדלקתדשיעור
 ד' מתן הנתערב דשאני וי"ילסצוה,

 אהת במתנה ~כשנותן דהגם א'במחן
 הי' אלו תגרע בל משום איכאכיפר
 יתר מצות שמגרע משום תעדובותבלא

 תקנת דאיכא דהיכי ודהגםהמתנות,
 קאמר וב-ת בת"ג משום ליכאחכמים
 חכמים רצו לא עדיף דשוא"תכיון
 בענין משא*כ ד' מתן שיהןלתקן

 ע"פ שהי' ציבזר של המנורההדלקת
 לילה אפילו יתבטל שלא חכמיםתקנת
הוטמן. לחלק מוכיחים היו זה ~צורךז~אה

 הכא שאני )וגם חלקים לשמונה
 עמ"ש וגם הדלקה בשעת המצוהדעיקר
 בשעת שאם הראוש ממ"שבשו"ע
 ואח"כ, בשמן שיצור הי' לאהללקה.
 שאמר מי יש בשם וה ושהביא .הו*יף

 בפ"ח(יעו"ש
 בעניך ק"ו מי' הח"צ עמ"שוגם

 בבית בוש ך שהי' במי הרדב"1מ"ש
 פ"א לצאת רשות לו וניתןהאסורים
 ויעו"ש דמ"ט במנחות ממ"שבשנה

 מקודש דהאידנא מוספין ד"הבפירש"י
 דלהך יעו"ש ודש שבת דהיוםנינהו

 היום שיקרב מה יתרון איןפירושא
 סי' ביו"ר )וע' למחר שיקרבממה
 פדה*ב( מצות בענין י"ב ס"קש-ה

 דשאני ל-ו סי' דב"א בספריועמ"ש
 לא מקורם המצוה עשיית שע=יהיכי
 רק למחר המצוה ענין עי"זיופקע
 אפשרות . יהא שלא אפשרשעי"ז
 בסר שם שבארתי ומה למחרלקיים
 שלע מה ע' ד' בפסחים ממ"של"ז
 כתיקונו. המצוה לקייםיוכל

 בבר"י זצ"ל הגאון הותניועמ"ש
 שיעור חצי בענין ג' סי'חאו"ח
 לדהות' ה' בסי' מ"ש וע"שדמצוה
 דלא' דל*ו במנחות ממ"שההוכחה
 אי נ"מ יש זה דלענין ס השקאמר

 דכיון, . די"ל מצות ארבעהארבעתן
 ראית היכי זא*ז מעכבין ציציתדד'
 ואסור פטור ציצית ג' או ב' רקלי'

 צ*ע. לענ"ד לו, ש"ש הציציתלהטיל

 שמטיל היכי מוכח לא הספרידמדברי
 יותר, לו שאין האונס מפני ציציתב'

 רלפמוש' זב"1 הנערבין דמיםושאני
 כעין הוי' ק' ד' בעירוביןהתוס'
שאם נתבאר כבר ובלא"הפשיעה,
ש?ש הציצית שיטול חכמיםיתקנו
 שפיר וא"כ תגרע, בל משום ליכאלו

 הנפקותא הש*ס קאמר מדלאמוכרח
  מצוהגס יש  רכו"ע דאליבא זהלענין
 ש אמ בספרי ועמ?ש - דמצוהבח*ש

 שכל' דל"ט דיומא מההוא ל"אס'
 מכוית. דפחוה הגס כפול מגיעוכהן
 ש וכמ קדשים אכילת מצותייכא
 של!4 כדי שאכלו אא*ל והתםהתוס'
 שביארתי מה כעין נותר לידייביא
 הי' דהכא וז-א. ו, ו' ומנחות.בההוא

חוה
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 שיעור אכל כהכהנימ או"א שכלאפשר
אכילה.

 שמוכיחים מה בעניןוהנה
 דעכצ"ל הב"י של הראשוןמתירוץ
 המנויה הדלקה מצות חובתשיצאו
 ממ"ש מוכח ודכן בנס שנתהוהמשמן
 הטים ד"ה ס"ט ד' במנחותההום'
 ירדו נס דעיי לפרש בעביםשירדו
 דנ"ט דסבהדרין אטמהתא כהנהובעבים

 לשתי ורק למנה:ת -כשריןושההטין
 מלשון נתמעט אי זירא ר' בעיהלחם

  ממ"ש מוכח ודכמו"כמושבותיכם
 בשבת. אור שהדליקו כ"ה ד"בהענית

 נס. ע"פ שדלקבהומץ
 נס שע"י דמ"ש יל"פלענ"ד

 בנס הירידה רק הי' בעביםירדו
 ולא נסים, מעשה - היו לא ההטיןוגוף
 יצירה לעשוה בכדי 3יסא קוב"העביד
 בדרך חטין שיבאו דא~שר .כיוןחדשה
 ד"ה בחולין מ"ש וכעין ממק"א,נס

 לחם לו מביאים .והעורביםעה"כ
 דאחאב טבהא מבי שהביאוובשר"
 דמ"ב ב"מ וע' הדיבור, ע"פושהותר
 זבן דכ"ד תענית וע' דק"הובחולין

 וכן באכלבא, שדיי' ואסיק חטילי'
 שהביא כ*ש בפ' המרדכי מלשוןמוכח
 כשרין בעבין שירדו דחטיןעמהא

 מצות באות המנחות דכל הגםלמנהוה
 השמים מן שירדו לפרש שישוכ'
 דנפל אטמהחא ההיא כמו כיםב4א
 היו החטים דגוף עאס"ד שמיא,מן

 טבע להם שהי' מנ*ל הרטהיצירה
 אי וגם שמתהמצים, דעלמאחטים
 שהמנחות דנ"ג במנחוה דלפמ"שנימא

 יחמיצו שלא ומשמרן בפושריןנילושיה
 באות שהן בהכרח מפסחנלמדנה
 להם שיש מנ"ל אכתי. חימוץלידי
 שרי' ע=י 'להתחמ, דעלמא הסיןטבע
 החטין היו שלא אעכצ"ל צוננין.במים
 למאי מדפריך וכדמוכח חדשה,יצירה
 דגוף ואס"ד לא אמאי למנחותאי

 הש"ס 'פריך מאי בנס , הי'יצירתך

 מילהא ' זה ואין לר"ז מבעיאדשפיר
דפשיטא.

 שהקשו מה לפ"ז יקשהולכאו'
 שהעבין בקונטרס מ"ש עלבהוס'
 מחויל דאי כו' וב?עו באוקיינוסשתו
 שהיו בשביל היחם לשתי היהרווכי

 הם נאסרין וכי מאר"י ואיבעבים
 לפי' דגם נימא אי והשהאעי"ז,
 ממילא ממק"א החטין שהובאוההוס'
 שהקשו קושיתם יקשה התוס'לפי'
 מבעיא קא דשפיר י"ל אך פרש"י,על
 מאיזה ידוע שאין דכיון לר"זלי'

 בעבין שירדו החטין הובאומקום
 בב"ב לטעמי' ור"ז לא"י קרובבמקום
 מוהי' ומייסי ר"ח על דמתיבדכ=ג
 דאיכא ואע"ג החלל אל הקרובההעיר

 לי' מבעיא קא מנה, דנפישיאחריתא
 ולא רחמנא אמר ממושבותיכםלר"ז
 ומשום דמי שפיר דעבים אבלמחו"ל
 מא"י, דהיינו קרוב ממקום לתלותשיש
 .דעבים ואפי' דוקא ממושבותיכםאו
 הספק בבית החו"ד וכעמ"ש לא,נמי

 ולא הודאי על הוי דקראדמעומעותי'
 טמא דכ"ט בסוטה וכמ"ש הספקעל
 י"ל ודה"נ יאכל ' דלא הואודאי

 ממושבותיכס שיהא תורהשקפדה
 שמא . ספק כשיש ולא גמור,בבירור
  קורבא שיש רק דעלמא, מרובאהוא

 למעט )וגם קרוב ממקום שבאודמוכח
 לפירש"י ודוקא לצורך( שלאבנסים

 ספיבה . ובלעו באוקינוס שתושהעבים
 מאיזה להתברר שעומד חטיןמליאה
 דאי להתוס' הוקשה החטין באומקום
 )וע' כו' לשתה"ל הותרו וכימחו"ל
 בדרך דכשבא י.ל עוד דיה(גיטין
 בכלל הוי אי מספק"ל וטפירנס

 מאוקיינוס כיבבאו משא"כוממושבותיכם
 ב"מ וע' אדם בידי הובאי "כאלודהור
 לו'. ממט. דקא מיאד"ט

 מהנהי התוסע מ.וטוכמו"כ
 והוייתם יצירתם דגוף עכצ=ל.-אטמהתא

 ה" דאלת"ה';לא נסים, מע,נה "הררלא
מקום
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 או זה הוא טמא דבר להסתפקמקום
 ש6 ממ"ש מבואר וכן טהור,דבר

 מהו חמור בדמות לו ירדהבסנהדרין
 אין לי' אמרי הא נאלא יארודא"ל
 ופירש=י השמים מן יורד טמאזבר
 חוא, טהור ישנו ואם הוא ,2אינוודבר
 שילדה טהורה דבהמה סשוםוהיינו
 באכילה מותר טמאה בהמהנמין

 דלא מילתא דהוי רק ד"ה()בכורות
 האטמהתא גוף הי' ואילושכיחא
 מקום הי' לא נסים מעשח שליצירה

 דהגם התם דקאמר והאלהסתפק
 לאכילה בשר יו הותר לאדאדה"ר
 כהא השמים מן היורד בשר לונותר
 תרתי לי' נחיתי כו' חלפתא .בןדר"ש
 הא . דגם עכצ"ל. דלפמ"שאטמתא
 צולין _היו דמלאה"ש -מקודםדקאמר

 מעשה של יצירה הי' לא בשרלו
 בסנהדרין התוס' עפמ"ש יל"פבסים,
 לאדה"ר שנאסר תאכל אכל ד"הדנ*ז
 מתה אבל ולאכלה בהמה להמיתרק

 צלו לא דבודאי אלא שריא,סאלי'
 בכורות ועי' נבילה, בשרמלאה"ש

 משני ושפיר בהם, קצה שהנפשזל"ז
 וכו' השמים מן שיורד בבשר'דהתם
 דהיינו כו' חלפתא בן דר*שכהא
 ככו"כ מלאה"ש ע"י הצלי' שהי'דכמר
 ביד"ש, הי' שחיטה ע"י אכילהנכשר
 מג"ע בשר לו שצלו שמה אפשרוגם
 חלפ:א בן דר"ש ההוא דוגמת רקה?ן

 שהדליקו ומה -- דישראל פטבתי,2הובאו
 נס ע"פ ודלק בהומץ שבת של -אור
 הדולק, בכ"ד שמדליקין דכ"ו שבתע'

 השמן הובא נס שבדרך די"לובפרם
גימק"א,

'-

 כל נדלק דאולי הט"ז מ"ש והלה
 לנס הי' ולא הראשון - בליל שהי'סה

 חלות . אפשר הי' ודאילו להולמקום
 ראוי ה" ג"כ ריקם דבר עלהנס

 כששרהה ומכש"כ המנורה .להדלקת
 וצפחת "מ"ש כעין השמך בפה 'ברכה

8שמה-

 ונ"כ'.ויצקתי '"חסר, לא.
 על'

 סי/ דב*א בספרי ועמ"שהכלים
 כ"ג-

 קמא בלא"ה השמן כשנתוסףוהנה

קמו~
 וכהא בב"א -נתוסף כונלא בטל
 וע' פסיקא כדפסיק וכו' יי"נדהמערה

 לפמ*ש וגם גדור, א"ל הוד"ה ד"קב"ק
 לשמן נטוו שלא חטין בעניןהאחרונים
 דאפשר לשמן שנטוו בהטיןשנתערבו
 שישיב לענין מועיל הביטולשאין

 הייגר המבטל, ומעלת חשיבותהמתבטל
 ציצית לשם נפוו שלא דהחטיןמשום
 הכא משא"כ בעצם, לציציתפסולין
 כמו דהוי משום רק הוידהפסול
 ומתיישב (ותר, שם ושאין ריקןשחוא
 הנתוסף דהשמן האחרונים שהעירומה
 לומר מקום הי' אם דאפי' הוקדשלא

 ממ"ש להעיר )ויש מאליו הוקדששלא
 כשזוכה דגם דע"ט בב"בהרמב"ן
 מעילה ליכא וכלי חצר מטעםההקדש
 כיון אכתי עכו"ם( כקדשי דהוימשום
 לומר ל*ש אחרים בעלים ממוןשאין
 שנתערב הרי דל"ח בביצה מ"שכאן
 שבפך דהשמן ובפרט וכו' חטיןקב
 הברכה הלות שגרם הוא הקדששל
 וממילא לגמרי ריקם הי' שלאמצד
 ותרומות פ*ה בירוש' מ"ש כעיןהוי

 של מאה לתוך שנפלה הרומהבסאה
 בר"י בספרו ל וצ חה"ג )ועמ"שהולין
 להקדש יש דעכ"פ וכיון סק"י(הח"מ
 וזכות חלק כאן ואין בשבה - וחלזכות

 בב"ק ש מ כעין הו? חחריםלבעלים
 ירה דשייכי ולדות דשבחדמ"ט

 בכלהו. בהו זכובגוייהו
 מיום מעכזה ע"מ בתשובהקא(

 ממחנהו אחד. איש אודות וישלחג'
 בו מורדת ואשתו פזו עוד קייםשלא
 ווה הולד להפיל תחבולות עשתהוגם

 עלי' ' לו שיש שנים משתייותר.
 יר"ש הוא הזה והאיש מב"דסירובים
 כבד . כי להשיבו הנני מדוכה,ועני

 בהשמטות מלואים בספריבארתי
 'לא ס הח '2גם כ"ה לסי' דב"הלספרי
 2"עע כוי דידיד בעובהא אלאהחמיר

והננ?
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 כת,ר לדעת לענ"ד מסכיםוהנני
 מיכל חר' את העיגון מכבלילהתיר
 כד"ת. דקהלתכםש-צ

 דקי"ט דב"ב מההיא מעכ"תומ'ע
 )כשנשאת יולדת אינה שוב מ'יכת
 קנ"ו סי' אה"ע הרמ"א עמ.ש כ'(לבת
 שנשתנו לט' יולרת לענין ד'טעי'

 דשאני ל"ד ביבמות ע' וגםהטבעים,
 צלפחד ובבנות להנשא, דעתהכשהיתה
 ונחלה חלק להם שניתן שקודםמשמע
 מ"ש וכעין אנשים להם מצאו לאבארץ

 דלקפצו היכי כי לה דניתוב נ"בבכתובות
 למ"ע חששו לא ומש"ה אינשי,עלה

 יכלו שכבר - אח"כ והק יצרהילשבת
 צדקתם דמשום דקאמר הוא אזיהנשא
 לטוב ממש,כ הש"ס ודייקהמתינו,
 לעצה ששמעו דהגם ודהיינובעיניהם
 למטה שינשאו להם שנאמרטובה

 כפי' כעין אצלם זה הי' לאאבותיהם
 ומכ"ש בדברים כפי' שמצינו)כדרך
 שמצד רק הקב"ה( מפי שנאמרהעצה

 בעיניהם טוב הי' השי"ת עצתצדקתם
 בהו ליש ילדו נס ע"פ דרק)משום
 ממ"ש נחלה( תסוב דלא הלאוכ"כ
 בנשוק המאה"ג להרב תרפ"ד וישב:ד'

 אבדק"ק נ"י רוקח אלעזרמו"ה
הובנוב.

 ע"ד כת"ר ע"מ בתשובהקב(
 ואין בנים בלא שמת מבעלההענונה
 לו הי' הנ"ל ובעלה החולץ מקוםידוע

 שאומרת שגרשה אשה מיתהנ~קודם
 שיש רק הנ"ל מהבעל בת להשיש
 לפי בעדותה נוגעת שהיא .לחוש

 יהי' שאם לה הבטיחה הנ"לשהעגוגה
 ותקבל בתה את תפרנס בעדותהתועלת
 הניל הבת אבי בעלה בירושתהלק
 הנ"ל מבעלה ששמע אחד עדולש
 שהעד רק הנ"ל מהנרושה בת  לוש'ש
 דב*א בספרי עמאש הנה עברייוג"וא
 לס' בהשמטות מלואים .וספרי כ"ו4י'

 בעדות להקל הב"א ממ"ש ו" סי'הב"ה
 רגל-ד,וע' יש ובנ"ד .יביה. שמת .ע*א

 אה*ר בספרי ועמ"ש סקי"ט ס"ופ"ת
 מציאה ענייני בין לחלק כ"ז0"

 ה,כות מסוג הוא השכר שזכייתוכה"ג
 בעד שכר קבלת משא"כבהמציאה
 השכר קבלת שאין אשה לקרששליחות
 אשה בקדושי המשלח שזוכה מהמסוג
 שכר שהקבלת ממון ענין שאניוה"נ

 ומצד התבועה מסוג הואלהעיד
 ועמ*ש בעצמו בע"ד כעין הואנגיעתו
 בערות משא"כ א', סי' דב"אבספיי
 שכר קבלת של דזכות להנשאלהתיר
 ש עמ וגם לזה, שייכות שוםאין
 ל.ש אשה דבעדות סמ"ב דב"הבס'

 שבט ז' ד' יום )ממ"ש העדותשבועות
 אלטר יצחק שלום ר' להרה*גתרפ"ג

 . חאדלא(. אבד"ק זלה"הקרונינבלאט

 מיום כת"ר ע"מ בתשובהקג(
 שנתברר בנ"ד .הנה דנא איירכ"ט

 הי' ואברו . אישות, בר הי' לאשבעלה
 לגמרי חלק הי' ובשרו מאד,קטן
 דב*א בס' בצרתי כבר וזקן שערבלא
 דנדת דמסוגיא סכ-א דב"ה ובס'סע"ה
 קדושין. תפסי לא דבכה"ג מוכחדכ"ג
 סע"ד אמ"ש ובספרי האו"ז,וכמ"ש
 דא"כ דע"ט ביבמות דמ"שבארתי
 אא"ל כו' ליבם שכשרה אשה לךאין

 ממש גסיסה בשעת שהוא ממהדפריך
 אתחלתצ דהוי פשיטא להס"ד גםדאז

 שנעשת ממה דפריך ועכצ"לדמיתה
 ידעיגן מנא ואז הגסיסה קודםס"ח

 שכבה להו דפשיטא רק לשכיבהשא"ר
 כתבתי שס ובסמרי להוליד ראויאינו

 לו שאין להש"ס ל מנ דא'כלהקשות
 דכיון נלע"ר וכעת ועפרש"י,רפואה
 מילתא אגלאי זה חולי מתוךשמת
 לפמ"ש ואפי'. לרפואה, ראוישל"ה

 אא"ל הא הכא החולץ פ'הנמ"י
 ועכ"פ מיתתו, שגרם דברשנתחדש

 מיירי לא רפואה לו יש דס*חמ"ש
 )..רק מוכח דהשוס. עכצ,ל אוכבכהוג,

 ..ישכיגת , _כשראוי דאפי' ס"ד 'לענין
"1 ומשופ כו" אוה. לד איז דא?כ,,יקשה



9ד הלכה.5לואיםרבר

 ר א כבר נסיסה קודם אחתדועה
 דוקא הוי ס הש דהוכחת וכיוןלהוליד,
 ובכהיג מתבאר לשכיבהנשראוי
 דאילונית דרומיא ע והש ס השסיירי
 הוצרך ודמש"ה לשכיבה,שראוי'
 אחר כמין שהוא טעם ליתן11-מב..ם
 בפ'ד המלומ ומ'ש דכ"ו סוטה יועפרש
 המשנה על שפרש.י ודפה ו המסוטה

 יל"פ וגם ישנים, בסמרים נמצאלא
 בש"ע מ"ש וכן יעו"ש, להס"דדקאי
 דידי' בעובדא היינו הריב"שבשם
 רק הארץ כל כדרך עמה דרשהי'

 ביכולתי אין ובכ-ז סריס, שהי'שאמרה
 בלא לשוק להתירה למעשהלהכריע
 יום )ממ"ש צ"צ, הדבר ועודאליצה,

 מו"ה הה"ג להרב תרפ"ג סיון י"דג'
 אבד-ק ראבינאוויטש מענדלמנחם

 מרדכי ר' הגאון חרב חתןסאפאטקין
 דשם( אב"ד זלה"האלי'

 מיום רו"מ ע"מ בתשובהקר(
 שלענ"ד להשיבו הנני שבט, כ"הא'
 נאבד שכבר כיון להקל מקופיש
 שנים מששה יותר זה הבעל שלזכרו

 שריפה קנה עליו שירוושתעידו
 מסוכן, כבר כשהי' הבטןבפקום
 ממ*ש ססזח דב"א בספריועמ"ש
דב"ה ובספרי פ' ענין ת"אהישב'ץ

מק'נ, הב"ש מ"ש בביאור א'6י'
 שא"ר חופה שהי' מה ל?רף ישובנזד
 דעלמא בנשואין ודדוקאלביאה,
 הקדושין יתבטלו שלא הבעלפקפיד
 המל"מ ש ועמ בבע"ו יהי' שלאכדי
 שנתרצה גדולה דאומדנא מזכי'ב8"ו
 סי' בנה"מ וע' תמכירה מבטלתאא"כ
 השני להצד גם איכפת דלא דהיכירזל
 ע*י מתבטל המכירה שהתבטלמה

 ב"ב הגבורים שלטי וע'אופדנאו
 הפקעת בענין הספינה את המוכרסו*פ

 התוס' מ"ש ובגוף התקנה, מצדקדושין
 דעת דאיכא דהיכי. דמ"ז~כהלבהן
 ..שיו1 .דכיון דהיינו י41פ לו'הפוכר
 ועחו .ש17ושח- .בימל .נשוגאויחס"שק

 נתבררה לא , ממילא המוכרלדעת
 שבלב, דברים רק והויהאומדנא
 וגם , .מבוררת כשהאומדנאמשא"כ
 אומדנא דמהני מודים הנה"מ עלהחולקים
 מובהקים רבנים יסכימו אם לזאתגדולה,
 א' יום )ממ'ש לענ"ד אצטרףלהקל
 יצחק ה מו להרה"ג ג תרפ אדרט"ז

 לוצק( החוב"ק נייראפאפורט
 מיום מעכ"ת עזמ בהשו'קה(

 נהיצות ים"ש מה המוכזז ע"י תצוהד'
 לקבל ציבור בצרכי להעוסקיםבעירו
 מהטובלות, טהרה מקוה חימוםשכר
 לש'ש דהכל דפ"ב בקדושין אז"לכבר
 טריד קא דבעבידתי' דצ"א ב"מוע'
 ן שא וכהן תוד"ה די"ט סוטה וע'כר

 ד"ה שם דקאמר הגם כר מצוויצה'ר
 כר ויתגרו _זכאי מב"ד תצאדשמא
 דמצוה דכ"א בסוטה למ"ד גםומש"ה
 לא אצולי בה דעסיק בעידנאאפי'
 דל"ט קדושין )ומ",ם מיצהירמצלא
 אמאי איכא עלמא בהאי שכ"מדאס"ד

 דלא העי ני עלי' מצוה אמןלא
 דהתם דכיון ילזפ הרהור לידיליתי
 יצר" תקיף דלא ע-ז מהרהורמיירי
 ה" ממילא דס"ר בסנהדריןכמ*ש
 יצה*ר חשומ אין להגח המצוהבכח
 דדון כ ד בברכות מ"ש ועכ"ןכהיג,
 קדושתו מצר דוקא לאטי כרבאפאי

 הגדול כל אדרבה דהאוחסידותה
 דעלמא באעשי דאפי' רק כו'מחבירו
 עע לזפ כשעוסקים יצה*ר חסחםאין
 תרפ"ג אסתר תענית ה' יום זם)ממ
 נ"י קויפמאן פנחס מו"ה הגאוגלהרב
 יאנאווא(.אבד"ק

 ג' מיום כת-ר עזמ בתשובהקו(
 כהוגן 'ןנימולו הילרים ע"ד למב"יכ'ג

 העטרה את והיפה העור הזרואה"כ
 ילד -אצל קישוי.ןנראה בשעתושלא
 ויכולום מגילה, משליש פחות -אחד
 ביק .מהעטהה ומטה ועור- , אתלדעעת

 ואם . הסובב . בהוט נשפת-קהע"רה.אך-
 יבעל הוא . אהד,.מהם וילד- דבוק,- יהעוד

בשר
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 המילה אהר אחד ילד ועודבשר
 הסובב בחוט ונדבק העור ות:רנתפת

 אמר והמודל ביד לדהותו נ"כויכולים
 והי' רחב נקב הפריעה בעורץ2הי'
 אינו עיכ בצפרניו לקרעו ליקשה
 או העטרה לתחת אותו דחף אםיודע

 היתה העטרה אבל בדחיפתו אז'שנקרע
 סי' השאג"א עמ"ש הנה מגולה,אז
 ביבמות הש"ס מוקי מדלא להוכיחנ"ה

 בשעת דאיתנייהו דמשכח"לדע"א
 בין ערלתו דנמשך בכהיג כו'אנילה
 ח"א מהרש"ם ובתשו' לאכייה,עשי'
 משום השאג"א הוכהה לדחות כ'טכ"ז
 עשי' בשעת עומד שהי' דכה"גדי"ל
 שלא כמו הוי העטיה ויהפותלהזור
 ולענ=ד עשי', בשעת גם נימולהי'
 הס"ד לפום דקיימינן דהשתאז"א

 ערלה ל"ה בזמנה שלא דערלהדש*ס
 חסרון רק דל'ה הגם מאכה"פלעכבו
 מכ"ש ממילא קאתו דממילאבומן
 כהוגן נימול הי' עשי' דבשעתדהיכי
 בודאי ילחפות לחוור עומד שהי'רק

 בזמנה שלא ערלה דין רק עכ"פהו"ל
 כיון ובלא"ה מאכה"פ, מעכבתו,2אין

 עשי' דבין לומר יתכן לאדבודאי
 ויחפה יתגדל מועט זמן שהואלאכילה
 .וימשוך יהזור אם מעצמו,עטרה
 מעשה מחוסר דהוי בידיםהערלה
 כהוגן נימול דין דהו*ל בודאיגדול
 עשי'/:כשעה

 לדינו וה לדמות שרצה מהוכן
 כשעומד הדם כיסוי גבי התבו,ש,2ל

 מצות דשאני י"ל לענ"ד ולגלות'להזור
 ורק השמיני ביום קבוע דזמנה)מילה
 נתקיימה לא סיבה איזה מפאת.שאם

 ממילא אח"כ ומנה נמשך בזמנה)המצוה
 המצוה נתקיים השמיני ביום שאם'י"ל

 הערלה אח"כ' חור אם אף שובנהוגן
 כתהדש אין זמן איזו אהרלהעטרה
 ועמ"ש . מהות מילה מצות חיובעליו

 דקל-א נשבת דמאש שכ' לולב ה'צרוקח
 ל"ה השמיני ביום קבוע. שזמנה.דמילה

 אח"כ של הימים דכל' שהז"גמיע
 חיגר וכעין הם השמיני יוםתשלומי
 דקאמר הא יל"ש וגם כו' הראשוןביוס
 להנך דמה מילה גבי בשבתהש"ס
 דהיינו בטלין זמנן עבר אםשכן

 אפי' תוד"ה דנ"א במנחותעפמ"ש
 מאתמול א"כ שבת דחי דלאדכיון
 דחי דלא כדנימא ה"נ זמנן הוינמי
 ביום המילה ומן יהי' הדרשבת

 ועס"ש וה דל"ש בסוכה משא'כהמחרת.
 במכילתא ועמ"ש דכ"ה. בשבתהתוס'
 אז אותו ומלת כ עה צ"א אותבא

 מצות בו שנתקיים את להביא בואכל
 שתור אע"פ אהת שעה אפי'מילה
 ובלשון כו' עטיה וחיפההבשר

 שעה רק נימול שאם מבוארהמכילתא
 הי' וממילא כו' היפה ואח'כאחת
 והשאג"א מילה. בשעת גם לוהעומד
 שלא מהול כשנולד אלא מסתפקלא

 ממש. בפועי מילה מצות בונתקיים
 . מילה מצות בו כשנתקייםמשא"כ
 בשר איברי. גבי שבארתי מה)וכעין
  משום דהיינו די"ז בהוליןנחירה

 ע"י שחיטה מצות במדבר אושנתקיים
 האיסור שנתחדש חיכי משא"כנחירה;
 גם לחלק יש ועד"ו ומקום ומןבאיוה
 משום מדרבנן חומר חשש ובעניןבנ"ד(
 דעכ"פ -לכאורה משמע עיןמראית
 כתובותד"ס וע' שפכה, כרות סכנתאיכא

 אפשר זה דלענין רק צעראן מקוםכדהוי
 בדבר מקודם ירחץ החתיכהשבמקום'
 ובספרי דפ"ו ב"ק ע' הכאבהמשקיט

 וצוד קנה ע"י שיחתוך סל"ד שאמ
 דע"ז. סנהדרין ע'וכה,ג

 ע"ד מ"א בסי' למעלהועמ"ש
 ממ"ש . ונתעוררתי שמאמחימהתינוק

 .'ויצא עה"כ תוליות התוס'בבעלי
 נבלע לא עדיין . שאמר אדמוניהראשון

 ושראה ושנתיים שנה ודכשעברדמו
 'שזה ידע מראיתנ . הוחלף שלאיצחק

 דומן הריהולדתו,
 יותר ל*ה המתנה.

 למ*ש .'שי?ך אינו והוה ושנתיים,.משנה

הנוג*י
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 שיגדל כדי שנים ג' שימתיןהנב"י
 יבמות וע' מלמדים, הלכות וע'כחו,
 זה ודלענין דמא דרפי משפחהזס"ד
 מ"ש והנה הכח, חיזוק דיועילאפשר

 מלתיו שלא דכיון שאמר שםבבעה"ת
 כישמעאל י"ג בן שיהא עד אמתין ח'בן

 ביום מצות עדיין אז הי' שלא דכיוןיל"פ
 שלא דכיון חשב מש"ה ימולהשמיני

 שנה ג י בן למולו צריך בשמיניסל
 סיון י"ד ג' ביום )ממ"שבישמעאל
 יהודא ארי' מו"ה להרה"ג!2רפ"ג
 קרילוב(. אבד"קשניצער
 ה' מיום מכתבו על בתשובהקז(

 .שנשא כהן ע"ד מרחשון י"אלך
 אחר שבועות ג' שמת מבעלהאימנה
 חלוצה שהיא אח"כ ונתודעחתונתו
 יוכרחו שבאם ואומיים מגזמיםוחם

 ולזאת מחיים במות יבחרולהתפרד
 דידן דכהני משום לחקל כבודו,מצדד
 ענין הוא ושבנ"ד ספק כהניהוי

 הארכתי ס"כ דב"א בספרי הנה'פקוינ,
 סעי' ב' סי. וע' חשבו"י מ"ש אה"עבענין
 ושהוא מריבה מרבה שהוא דאישב'
 פסלות סימני הוא ביותר פניםוצז
 וע' ' כ אכזריות בו 'ט"ט .מיוכן'

 הביישנות דגם דע"ט יבמות דעגאקדושין
 כשהכהן וא"כ שבאומה, מהסימנים1יג
 .חוקת קצת אתרע וכדומה חצוףהוא

 דנ(ח.- ב"ב דכ"ה כתובות ע'נשרותו
 כ"ת הביא כבר פקו"נ, מצדוהנה
 דע"ה בסנהדרין ממ"ש הח"סמ*ש

 דקאמר התם שאני לענ"דולכאו'
 כו' דעתי' מייתבא לא מינסב'ולינסבה

 דיקא בהוריות דקאמר הא כעיןדהוי
 ודמשו"ה דאיסורא, טעמא אטעוםדאמר
 שאין הרופאים אמרו שמקודםהגם
 אח"כ אמרו שתבעל עד תקנהלו

 משום הגדר אחורי עמותטפר
 ענץ בזה שיש כל דעת~ימייתבא
 דיומא פ"ו בירוש' וכמ"שאיכור,
 האסור .לדבר מתאוה אדם של,1יצרו
 דאגרי , רק אונס' ה" לא )א*כלו,)

 ,טאדרבה היכי משא*כ אנפשי'יצרא
  11נפשו ומה בהיתר, ,טיהי' רוצההוא
 וכמ"'ט אונס כעין הוי מחמדתןש"א
 דכשבעל' והגם שפחה חצ" גביהתוס'
 יטמצד' זמנץ מ"מ יצרו כ"כ תקיףלא

 ממנה, לפרוש לו קשה בהשרגיל
 הכמים דכשאמרו התם שאניובלא"ה
 פסקה לו הבעל ואל ימותבהחלט
 שכ' וכדרך החמדה, ממילא.עברה
 לא שהכפרי תחמוד לא בפ'הראב"ע
 חשש הי' לא וממילא מלך לבתיתאוה
 שלא 'טבידו בוה"ז מוטא"כסכגה,
 תאותו תתבטל לא וממילא לד"תלציית
 אין ובכ"ז סכנה, חשש ממילאואפשר
 יאמרו תמיד דא"כ משום בכזהלהקל

 סכנה ענין אצלם שהואהמתפרצים
 דעריות דיצרא הרמב*ם מ"שץדוע
 מחכמה פמי שלבובמי דוקאתוקף
 תרפ"ג כסלו י"זוישלח ה')ממ"ש
 זעליג חיים יעקב מו"ה הה*גלהרב

 וכעת. דלובראנץ הרב נ*יגאלדשלאג
בחארשא(.
 בענץ סכ"ד למעלה מ"שקח(

 דשבת בירוש' ממ"ש' אוכליןביזוי
 בשבת התוס' מ"ון י"ל עפ"זסיפ"ט
 אפרוח נקט דלא חב"ע תוד"הדמ*ה
 תינוק בו לשתק דחזי משוםחי

 דכופין דההיא מהא והקשוכשבוכה
 י*ל ועפ"ן האפרוחים, לפני הסלאת

 ומ"ש ככו"ע דאתי מת אפרוחדנקט
 משהקין דאין למ=ד קאי הסל אתכופין

 דזורקין סתמ"ה וע' טהורין,באוכלין
 כדי מקודם שיפרר ודל"א כו'לים
 מכוית פחות מהפירורין כאו"אשיהא
 שאיןבזה ועכצ"ל ביד, לאבדןשמותר
 כוית. יהי' שביחד כיוןעדיפות
 אין לאכילה א"ר דהשתא כיון)ובלא"ה
 ב*י על עובר כשאינו דגם וכהאחשש
 ודוגמת תשחית לבל ול"ח לבערתק"ח
 שיוציאו דעתידים הגם . סרקאילני
 קפדינן לא כתובות סוף ע'פירות
 דאע*ג סק"ג סק"פ וע' אח*כ( שיהאבמאי

שממסידן
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 דשאני רק נו' נטילה של במיםשמפסידן
 שאבודה מצד רק שנפסד ביםהזריקה
 מטבע כשזורק דצ"ח בב=ק כמ"שממנו
 שהנהר ד"כ תענית ועפיש"יליה"ג
 אותו ומוציאין למק"א הירקמוליך
 למעלה וצף קל ומשום.שהירק כו'בנ"א
 והוכיחו איבעי תוד"ה דפ"ט יבמותוע'
 ואולי איסור בדבר טעימה לעניןמוה
 ביזוי יהא לפלוט מוכרח דכשיהאיל"פ

 אסור בעצם המאכל שאין כיוןאוכלין
 ובענין - בהפרשה תקגה לו שישלפי
 תשליכוןו לכלב עה*כ למעלחמ"ש
 א*צ ישראל לאכילת שא"ר כיון.לכאו'
 דמוונותןעליך דקמ"ל רק להתיר,קרא
 עיסת דכ*א וביצה  דקנ*ה שבתוע'

 להם, להשליך חיוב שאין הגםכלבים
 מהא התוס' הק' דמשו"ה אא"ל)ועכ"פ
 מדקאמר ורק ככתבן דבריםדאר"י
 דמיירי דסדשא ומשום לת*חאיסור
 דא"א משום ודדוקא וגה"נ נבילהבירך

 נותן לכלבים אדם מאכללהאכיל
 אוכלין ביווי דל"ש דז"אלעכו"ם,
 איסור ואצפרך לישראל, האסורבמאכל
 כדאפשר דדוקא דסד"א משוםלת"ה

 ואין עשיר כשהגר ודגם לגר,בנתינה
 קדימה.( לו יש להחיותומצרה

 ממושצ"ק ר כת מכתבי ע"דקט(
 בעסק השאלה ע"ד וישב ג' ומיוםחי'

 שיכור אז שהי' ע"א בפניקידושין
 אחר ושתיכף לוט שלכשכרותו
 ושסוף לארץ הטבעת נפלהקידושין

 וכתב לאחר האשה ניסת כברדבר
 יש לענ"ד קולא, צדדי כמהלצדר
 בהגב"ע שמבואר מה קולא צירוףב~ה
 מצד ורק הקידושין לקבל רצתהשלא

 את תקבל לא שאם הפהירהשהמקדש
 פיו"ד ומבואר . עצמו, ימיתהקידושין

 משום להחולה דכשנדר סי*ז רל'דסף
 הוי דעתו תטרוף שלא כדיהפצרתו
 מהרש*א בגליון וע"ש אונסיןבנדרי
 כשלא דגם לענין מקרי גדולדאונס
 והביא צדר אינו היום בלבואשב

 הרמבזן )ובת' ו' סי' בעגזה"גממש.כ
 באשתו( דוקא דלאומבואר

 תי' שכונתה וכשאומרת נאמןשהוא וע*2~
 כעין הוי רוחו ולהשקיט להרגיערק

 בספרי ועמשזכ והיתול לשחוקכונה
 דידן בנידון ובפרט כ"ה סי'מילואים

 כשאינה וגם כשרים עדים ב' הי'שלא
 אונמ ענין שהי' י"ל אכתי כןאומרת
 אכ"ש אסורה שתהא מקודשתולשון
 לאחר להנשא תוכל שלא וכדיכהקדש
 אונם במקום אכתי שאלה דל"מהגס
 דהקדש דומיא מציה כשישדוקא
 דקאמר וכעין שלם בלבגמרה
 כו' כהוגן שלא עשה דהוא דמ"הב"ב
 דאגרי' בזה כהוגן שלא עשהה"נ
 הפחדה ע"י ולהכריחה אנפשי'יצרא

 לילך מוכרח שהוא בעת לושתתקדש
 ולהכשל להתעגן עמדה שעי"ולמדה"י
 שנשחת דבר סוף שהי' כמובאיסור
 כאלו קידושין הי' ובודאילאחר
 ותקלה. מכשול לגרום חכמים ברצוןשלא

 חח*מ המהרי"ט עפמש"כ י"לוגם
 דהוי בש"פ הקידושין דהנאתסט"ב
 דהיינו וובין כתלוי' ל"ה מועטתהנאה
 המקת ' דמי כל מיד כשנותןדוקא

 הוי בקורבתו ונהנית בווכשרוצית
 שהק' דמה והגם הנאה, תחלתהש"פ

 זבינא הוי דלא מהא שםבמתרי"ם
 מלוא-ם בס' ביארתי ביאה הנאתע*י
 במה מצטערת דאדרבא די*לסס,ה

 להשנוא להזדקק מוכרחת שתהי'שיורעת
 לחלק ס"ח סי' דב*א בס' ועמ"ושלה
 הרין ועמ"ש לקידושין שדה קניןביו

 ברשופה לעולם רגופה דפ"טבנדרים
 ועין דל"ט בגיטין ממ*ש הביאווכבר

 י"ל אולי ולפנ"ד ממכירה פ"ומל*6
 רהוא טפמא לומר הש"ס הוצרךדמש*ה
 דמשו*ה דהיינו כהוגן שלאעשה
 ושעבוד חוב האשה על יו כשהי'חפילו
 ימי כל לו להשתעבד מחויבתשהי'
 שהי' לנפשי' דינא א*נש ועבירחיי'

יפ 2שימהול כדי חפצו .למלחותפחויבנ
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 בהנאת נם הקידושין ושהי' חובו!יה
 שלא עשה אכתי הקודמח מלוה.טהילת
 שעשה בלשון קאמר וימשו"ה.כהונן
 מעשה שעשה בלשון ולא כהוגןשלא
 ודמשו"ה די*ב נדה ועי' וחמסדשע
 ח"מ ע' באיסור הנעשה מקח הוילא

 חתם דרבב"ח הא ניחא ומשו"הסר"ה
 חתם ואם האשקלהא על נםינצמו
 מתלי. המוכר יהציל כדי רקעצמו
 כפי' ע"י הי' חתימתו גםטמילא
 י"ל )ועד"ז כה"נ דמיירי י"לועפמ"ש

 אהד ח11 החונק דקע"ה בב*במ"ש
 שייך ודמ"מ לוז( גיטין וע' כו'בשוק
 דבעלמא י"ל ועדיז המכירה לבטלטודעה
 קידושין ול"ה מתנה כעין הויבלאקה
 הח"ס ממ*ש סק"ו קל"ו סי' פ"תועי'

 דנמרהומקני דאמרינן דלולאיהמשכנ"י
 הי' הקהלות הרם קיום - מצותטצד
 אונסא דל"ה הגם אונס חששמקום

 מ*ד רס' הפ"ת ממ-ש )וצ"ע:דאחרינא
 ממש שתיכף ובנ=ד הפחדה,(.בענין.
 דדוקא מקנה וע' ונאבדה הטבעתנפלה

 ועמ"ש בתכ?ד הורה ל"מ מעשהגדאיכא
 ד"כ דמכות מחהיא א סכ ש אמנס'

 והנניטצטרף נתרצתה שלאישי.משמעות
 שליס*א טארנא הנאבד"קיהסכמת
 ג תרפ דחנוכה ז' ה' יום )ממ"שייהפיר
 בתוהה ,המפירסם ג הה הרב.לכבוד.

 חנוך צבי ר' וכו' .בנש"קינ:חסידוה
 בענדין. הגאבד"ק 24לי"ס לעווין,הכהן

 הי' אחד איש השאלה ד ע "קי(' -,:..
 מטה לצד מעטרה למעלה נקביבגיד .)לו

 הנקב אח. תפר והרופא.;'לאהץ,
 הגיד אורך על חתך;ועשה
 למעלה העטרה על מחדש נקבועשה
 דרך -אשר החדש הצינורין.לנקב:ומשך
 מים שמטיל ובעת מים מטיל:בו

 גם :טיפין טיפיןהולכין
 מההתך.

 שעשה
 להסתפק ויש מקומות .משניהרופא
 אשתו. עם לדור לו' 'מותה'אם
 ממ"ש נ"י המשיב הביא,הרב וכבהי
 ר' סז! יראים-בס'

 '_)וז"י
 כיבמות ותניא

 שותת שהוא מפני פסול ניקב העהלפ'
 וזהו מוליד שהוא מפני כשרנסתם
 הולר פסול פי' להכשררו שחוזרפסול
 אבל כו' הוי ממזר מאשתוהנולד
 והמפרש וכו' בקהל לבוא כשרהאדם
 בספהי דתניא טועה שפכה כרותשהוא
 מהלכות וזה להכשירו חוזר אינוכרו"ש

 להרה"ג שהוקשה ומה וכו'הרופאים
 להכשירו שחוזר פסול הלשוןהנ"ל
 בהא דמ"ח בחולין מבוארלענ*ד
 סותמתה ודופן שניקבה הריאהדקאמר
 ניקב תניא דהא התמ ופריךנשרה
פסוך ווהו מוליד שהוא מפניפסול
 מאי למעוטי וזהו להכשירושחוור
 קרום למעוטי לא כה"ג למעוטילאו

 ומבואר כו' בריאה מכה מהמתשעלה
 הני סותמתה ודופן שניקבהדריאה
 סירכה וכמ"כ להכשרו שחוורפסול

 דדוקח הרא"ש לשיטת דאפי'כסדרן/
 משא"כ מעצמו ולהסתבך להסתםכשעומד
 מעשה ע"י אלא להכשרו חוזרכשאינו
 להכשרה חוזר טריפה .אין אדםבידי
 מתמ הגירין בצומת כשנחתכהומיד
 בזם גועמ"ש -תקנה לה אין ושובחיא

 הביא ובספרי ו' סי' אמ"שבספרי
 היינו מ"ט( סי' -דב-ה ובספרי ל"ח:סי'
 איסור לענין משא"כ טרפות, לשנין-דוקא
 ביד"א פעולה ע"מ תרופה .לושי32 כי הרופאים מהלכות וזהו,להכשירו חרזי דכרו"ש,אין גספרי דקאמר-כרו-ש
 לבוא וכשר כרו"ש בכלל אינושיוליד
 שחוזכ פסול דלשון מזה לנתבררבקהל

 ,אח"כ כשנתברר .אפי' קאייהכשרו
 הוסיף ולכן מערלם, .פסול הי'שלא

 דקאד פסול ניקב לשון 'לבאה.היראים
 בפסויה נשאר שהוא שנולד .הולדעל

לעולם.
 י"ו סי' הח"ס כתב כברוהנה

 לרפואה כרתו אם. .לאפוקיבפשיעה אד* דכשכרתו סבואר הסמ"גדמלשון
 מחליו להצילו יכרתו לחולה: .שהי'
 וחנה חקשקש, בשם וע"ש בקהל,מותר.

יכאוהה
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 בירושלמי דקאמר מהא מוקשחלכאורה
 אדא ר' ה"א הערל פ' ויבמותשבת
 נש בר חד לי' אתיליד אחוואבר

 נעשה אבין א'ר מית בהמימסמס
 שימות עליו ונתענה שפכהברות

 שנפסל משום דהייגו המפורשיםופירשו
 אדרבה המוהל שנתכוין הגם בקהללבוא
 כרו"ש לעשותו בפשיעה ולא מצוהלשם
 הש"ס מדברי ובשלמא יוליר,שלא
 כרו"ש דשוי' דמ"ש יל"פ קל"השבת
 אבל להוליד יכול שאינו לעניןהיינו
 ביבמות ממ"ש וכדמשמע בקהל,מותר
 הוא שסכנה ימול לא אומר ר"י*זב
 א"ל כרו"ש( יעשה שמא )ופירש=ילו

 כוזיבא בן בימי מלו הרבהוהלוא
 קודם שגם ומשמע ובנות בניםוהולידו
 - לומ דדוחק בקהל לבוא הותרושנתברר
 ממ"ש אך ומשוחררת, מגיורתסהולידו
 מוקשה שימות עליו שהתענהבירוש'
 לפירושי גם לעניד אךלכאורה,
 שימות התענה למה מוקשההמפרשים

 בשביל השבת מחללין אדרבהדהא
 למימר וליכא שעה חיי אפי'פקוזנ
 יכו5 דהא מכשול ממנו שיצאשחשס
 שא*ר ולפרפם ומשוחררת גיורהלהשיאו
 יל"פ אולי לענ?ד לזאת בקהל,לבוא
 אדרב דעברי לי תיתי שאמרדכיון
 חשש ברית דם להטיף צריךשאין
 בשבת למולו מעשה שעשהשממה
 ואפ" ד"ב הטפת להצריך ממנוילמדו
 טעותו שיפרסם מה יועיל ולאבשבת
 דשמע דאיכא דל"ו ביבמות מ4שוכעין

 התענה ולכן בהכרזה שמע ולאבחליצה
 ומי זכרו, שישתקע שימותעליו
 ויהי' ומת שנענש ידע מזהשיודע
 כה"ג בשבת ד*ב להמיף שא*צלמזכרת
 מהול. כשהואבנולד

 דע"ט מיבמות הנ"ל הרה"גומ"ש
 עולה אדם סריס אמאי לר"עדפריך
 שם הח-ס הקשה כבר הנהלחליצה

 שנסתם דמיירי נימא כרא*מ סזדדאי
 דהו"מ ודה"ה בקהל ומותה מולידדאינו

 ולענ"ד עוש, גופי' אר"ע_להקשות
 סע"ד אמוש בספרי זה ליישבביארתי

 ס"ג בין לחלק במשנהדמהמבואר
 כשהי' בין המשנה חילקה ולאלס"ח
 לה משכחת ס"ח גם )דחא שעה"כלו

 נעשה שלא וכמ"ש שעה"כ לושהי'
 ומתני' מיתתו קודם א' שעה ס"חבעלה
 בכשרותו( א' שעה ראה כשלאמיירי
 דהוי ס"א דגם קמ"ל דמתני'מוכח
 כו' אהיו שנשא מיירי אי )וגםז;"ל
 חולץ בישראלית( שאסור חמירעכ"פ

 דסיח דהגם קמ"ל וכן לאשתווחולצין
 שעה"כ לו ה-' כשלא מ"מ בקהלמותר
 ומש*ה לאשתו, חולצין ולא חולץלא

 שהיא דמייריבס"א הש*ס מכריחשפיר
 דכהזג עקרין כוס בשתה ולאמח*ל
 על יקשה הדר וא"כ בזה, רבותאליכא
 ס*א בין חילוק שהזכירה המשנהלשון
 עיקר בלשונה כתבה ולאלס"ח

 חולו שעה'כ לו דכשהי'החילוק
 בכלל אינו ביד"ש דהוי חולי)וע"י
 ס"א(.לשון

 דהיכי 1:בומ מ"ש הביאווכבר
 חולי מחמת להנטל עומד הי'שכבר
 ביו*צ אח"כ הגמר שהי' מה חששאין

 הב*"ו ועמ"ש כו' העומד דכלומשום
 ה;'ס ומ"ש ב' סעי. קנ*ד סי'אה"ע
 י*,ק סי' אה"ר ובספרי קצ"ה סי'.יו"ד

 הוי יפואה לצווך דכשעושהובפרט
 בתו"צ הרמבשן עמ*ש ומצוהחיוב
 שיטעה_ שאפשר דהגם הסכנהשער
 לרופא רשות התורה שנתנה כיוןהרופא
 רחמנצ דרמיא היא נמי ומצוהלרפאות
 וממילא וכו' כלום לחוש לו איןעלי'
 לכך. עומד_הוא

 דספון זצ"ל הא-רוגים כתבווכבר
 הגרעדא ומ"ש בקהל לבוא כשךכרו"ש
 שאינו מי בענין בתשובה דו"ח בס"סזצ"ל
 והוי לידה מתחילת חסריסות הי' אםידוע
 ליצה ב יבמתו לפטור יכול ואינוס*ה
 ופוטר ס*א והיא אה"כ דנעשהאו

 ספ?קצ דכדהוי די"ל בתליצהאותה
זןינצ
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 ופצ"ד ממזר ספק בכלך אינודדינא
 סי' יצחק עין ובשו"ת וכה"ג,וכרו*ש

 וחילי' הגרע"א כדברי דלא הוכיח י'ט'
 ב'ע לדברי ה דנ בבכורות דאי'מהא
 עשירי וכו' באב בחמשה לונולדו
 יעו"ש, ספק ולא רחמנא אמרודאי

 ולענ"ד קי"ד, סי' בא*ע הב"שועמ"ש
 שאני זצ"ל הגרע"א לפמ"ש אפי'בנ"ר
 מקודם היתר חזקת לו שהי' כזהספק
 הזקת לו הי' דלא ממזר מספקועדיף
 א דהגרע עובדא ושאני מעולם,היתר-
 מהתהלת הפסול הי' אם שהספקזצ-ל
 ו:טען מטוען פס"ו המל"מ ועמ"שיידה,
 ותרי תרי מכח הבא דבספקהי*א
 משאיכ הלוקח ביד שהוחזק המכו,נשאר
 בחזקת ארעא אוקי דדינא ספיקאכדהוי
 סכיא( אה"ר בספרי )ועמ"ש קמאמרא
 שלא כל כשרות בחזקת אוקיה.נ

 שרבותינו בנ"ד ובפרט הפטול,נתברר
 הסכימו זצ"ך האחרוניםהנאונים
להקל.

 סק"ב סע"ס  יו,ד פ"תקיא(
 מהני טהרה סי' להעובר שישדכיון
 חולין ע' נבילה. מידי לטהרשחיטה
 שור שור למילף דא-א בתוס'דע*ה
 והקו' טמאה בהמה ה*ה דאיכטשבת

 ואמרתי דס"ז, בב-ק ממ,שצופורסמת
 דלענין די"ל התם דשאני בילדותילתרץ
 דגזהיכ לומר מקום הי' דו"החיוב
 לענין משאיכ טמאה שחיטתדאפי'
 הוי הראשון דשחיטת או'באיסור
 יצחק מ' הנאון )והרב שחיטה ול"הנהיתר
 בירושלים החונה שליט"א דיסקיןירוחם
 תרל.ג בשנת לי אמר תובב"אעה"ק
 שכבר בדעניבורג משכנו אזבהיות
 מופה"ך( הגה"ג אביו מר בזהקדמוני
 כששחטן דמשכחת לחקור אזוחוספתי
 מהם אחד שהי' או בצמצוםנב"א
 כששחט ג"כ משכחת ועפ"זנדמה,
 טחרה, סי' לו שהי' הולדבקדימה
 דדוקא הקו' גוף ליישב נלענ-דוכעת
 מפני טעמא דהוי דויה תשלומיללוין

 דגזה"כ לומר מקום הי( בחטאששנה
 בטמאה.גם

 בכורה קדושת דין בעניןקיב(
 בספרי שביארהי הפקר הי-כ-מהילד
 שום אין דהא כת"ר והעיר 0מ"חאה"ר
 הנה העובר, לזכות יכול אהראדם
 ועובר דהד בפרה דמשכחת מהמלבד
 דקל"ה( ושבת דמ"ו בזק )ועי'דחד

 ויכול העובר את הפקיר העוברושבעל
 כבר הא בלא"ה בו לזכות הפרהבעל
 באזנו לזכות יכול רובו יציאתקודם
 וכמ"ש קאתי מאלי' והלידהוכה"ג
 באפה דאחידא היא דדשא דמ.זבע"ו
 חתהלת משעת מעשה חסרון דליכאוכמו
 דהוי דקל"א בשבת מבואר )ונםהלידה
 בשבת, לוכות יוכל שלא הגםהפקר
 דאדעתא משום עכוים שיוכהודא"א
 התם דשאני רק וכו' אפקרי'דישראל
 קחתי(. ממילאדזמן

 אלגזי מהרי"ט מ"שובענין
 דבהמת בהוספתא ממ"ש סשט"זוהה"ס
 יורשיס לו ואין שמת וגר והקדשמדבר
 גר נקט דמשו"ה הבכורה מןפטורה
 דהגם לאשמעי' יורשים לו ואיןשמת

 דקמ"ל י"ל לענ"ד הגר, בחיישנתעברה
 יציאת שקודם ברגע הגר כשמתדגם
 הי' שכבר למפרע דאגלאי ודל"ארובו
 הפקר שנעשה קודם בבכורהקדוש
 כשיצא דס"ט בחולין דקאמרכעין
 למפוע דאנלאי לעכו"ם ומכרושייש

 היכי ודשאני קדוש, [:וי לידהדמתחלת
 איסורא דקעביד לעכו"םשמכר

 שמת- גר משא"כ מקדושהי'לאפקועי'
 דאזא והגם קדושתה. פקעדמשמיא
 דבשעת נימא אי ובפרט ביד'ש,לצמצם
 דט'ו ב"מ וע' הפקר נעשה כברגסיסה
 לך אין דע"ס יבמות וע' ב'בוסוף
 להעמיד שייך דלא נהי אכתי כו'אשה

 חזקת. ל"ש דהכא ובפרט חוליןבחזקת
 כבר שמא מפק יש אכתי קמאמרא
 רובו. יציאת קודם הפקרנעשה

 דמהני בהא הקצוה"ח קו'.ובענין
מכירת
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 ודה"ת הרב דברי דהא המוברמכירת
 דשאני ג"כ י"ל שומעין, מידברי

 רובו יציאת עם הבכור עלכשאמר
 יהי' כשלא דוקא דהיינו עולהיהא
 שיש לעכוים במכירה  משא"כ מום,בו

 מום, בו .כשימצא המכ-רה ח?ותעכ"פ
 מו"ה הג' להיב תר"ע שנת סיון)ממ"ש
 דק' רב אז שהי' עפשטיין פישלהיים

סייני.(
 ב"ה השאלה, מכתב העתקקיג(
 ידידנו לכבוד תרפז5 ויגש א'ווארשא
 פאר המפורסים הגדול הגאוןהרב
 אליהו מוהר"ר ' כקשית וכו'הדור

 יע"א, לובלין אבד"ק קלאצקיןשליט"א
 קשת האשה הנה שליט"א,אחדשכיג

 עם לכ"ת במכוין נוסעת המוכ"ורוח
 הגט על לה שניתן היתרהצדדי
 הגאון הרב ידידינו בבד"צ להשנממר

 מועד שליט*א כהנא דוד שלמהר'
 ועד באסיפת ולאשר דפההרבנים
 השאלה לשלוח לטה ה נתקבלהרבנים
 הוסכם ע"כ  שיחי',. הדור מגדולילאחד
 בקשתינו עם כ"ת אל המוכ"ושתסע
 המוכ"1, ישראל בנות להקנת. יודקקכי

 תקותינו לכ"ת, יחשב רבהולמצוה
 כותב והגני בקשתינו, ימלא כיהזקה'
 באסיפה הרבנים ועד . בשםוחותם
 בלונ,ח ידידו העבר, ה' ביוםשהיתה

 מו"צ מיכלזאהן יחזקאל צביכה"י
 פלונסק. אבר-ק ומלפניםדפה

 הצדיק הגאון מכהב העתקווה
 כבוד בע"ה שליט"א,דאסטראווצי

 והמובהקים המפורסמים הגאוניםהרבנים
 בווארשא ישראל לעדת הרבניםהועד
 מעכת"ה .מכתב את אתדשת"הי%'ו,
 למלא חפצתי . מאד ומאדקבלת?

 איתתא דהך בהיתרא ולעייןמשאלותיכם
 הכתיבה ואפילו חולשתי מחמתאך
 להעתיק )כחי אין וע"כ מאד על4קשה
 תרצו אם וע'כ זו, הלכה בדברעצמי
 מאד נכון לגדול התשובה אתלשלוח
 אחד י לגד~ל התשובה לשלוחהדבר

 יחיאל. מאיר הק' הסליחה,ואתכם
 מאסטראווצא.הלוי

 בזה; הנלענ"ד שהשבתי מהווה
 ססי' שפר אמרי בספרי ביארתיכבר
 בתשו' מ"ש ליישב הנלענ"דע"ז
 סקנ"ט סקמ"א בפ"ת שהובא רוקחשמן
 ע*י לאשתו גט שהשולח הנהוגדלפי
 הגט לבטל שלא בשבועה מקבלשליח
 אין וביטל עבר אם השליח אתולא

 ממ,ש ע=ו והקשה ממש,בבטולו
 המומר יעבור שמא דחייש'הרמ"א
 עפמ=ש . לענ"ד די"ל שבועהי, .על

 יפה .ב"ד כח כה דמשום דל"גבגיטין
 דקיי"ל והא לקדושין רבנןאפקעינהו

 טובא בדוכתי דמצינו הגם כרביהלכה
 דס"ל משום היינו כו'דאפקעינהו

 הקידושין,' להפקיע בדבר צורך איןדכאן
 ובעון לבטל  שלא דכשנשבע י"לוא"כ

 )גם העולם כל נתפסין שקרשבועות
 שקר הוציא לא שבועה דבשעתהיכא
 הקדושין להפקיע לרבנן להו ניחאמפיו(
 השבועה על לעבור יבא שלא כדיכה"ג
 ממש בביטולו שאין כשידעולבטל
 שנפקע דכיון האיסור קצת ג"כ)ויתוקן
 והוא בעלמא( . כנייר נחשבהקדושין
 מה בשביל יענשו שלא העולםתקנת

 קושוח אין וא"כ שבועהו, עלשיעבור
 ברית בן שאינו במומר הרמ"אממ"ש
 סק"ו קנ"א סי' ביו"ד הש*ךועמ"ש
 עליו ערבין ואין להפרישו חיובשאין
 העולם; תקון משום במומר ליכאוא"כ
 למי זה לדמות שהביא בפ"תוע*ש

 ולענ"ד הגט את לקרוע שלאשנשבע
 כמאן קרוע דכשהגט הדמיוןמוקשה
 דמי.דליתא

 איגרה בספר מבואר זהומלבד
 קושיית ליישב דל"ג -בגיטיןרמה

 התוס-
 אחנתו בת אשתו. את לפטור בידודהא

 ויבהל גט לה שישלח ע"ימעונש
 קדוש-ן, ופקעי י השליח בפנישלא
 .לנהן2ה ומוברח שזינתה דכיוןדיזל
 הדבוו לבבל., האחהו הדיבוה. בכהאין

ההאשון
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 דתרומות פ"ד הכ"מ מיש ובציןהראשון
 כו' רט-ומה להפריש צריך דע"כדכיון
 משום היינו כן התוס' תירצו שלאוטה
 אינו כשזינתה דגם להתוס'דס*ל
 ממנה לפרוש רוצה ואם לגרו?הבעכרח
 ריש התוס' וכמ"ש רשאי גטבלא

 מגרשה שאין דכיון י"ל וגםזבהים,
 מעונש אותה לפטור כדי ורקמרצ?נו

 הפרשת גבי הכ"מ למ"ש דמילא
 שיוכל התם שאני וגם יע"ש.תרומה
 שיחברר קודם גט לה לשלוההבעל
 יהא לא שעתא ודבהאי בב"ד,הדבר
 גליא, שמיא דקמי הגם היוב,עליו

 יוכל לא כבר הקדושיןוכשיופקע
 הוצרכו ומש"ה בב"ד להתבררהעדוונ
 כשנשבע וא"כ אחר, באוסן לתרץהתוס'
 האהרון דבור בכח אין לבטלןשלא
 בזה )ועמ"ש הראשונים דבריויבטל
 ע"ט( וסי' סי*ח אליהו דברבספרי
 גבי הרמ"א ממ"ש קושיא איןיאיכ
 הגרסוני בעבודת מבואר דכבונוומר,
 כישראל להיות רוצה שאינו דמומרסל"ט
 בדידי' לומר )שייך _אין מצוה-ולקיים
 ועמ*ש ברצונו. מגרש בב"ד כפייההח1"י

 המומר כפיית דענין ס"ג שודשאמהרי"ק
 רבנן דאפקעינהו משום רק היינולגרש

 המומר שנותן זה גט ע"ייקדושין
 בכל דדוקא י"ל וא"כ יע"שבכפי'
 לקיים בעצם שרוצה מישראלזודם
 בהדבור עדיפות יש בוראונוצות

 משא"כ וחיוב מצוה מצד שהי'הראשין
 זה סייך לא דידי' דגבי מומרגבי

 ענין גם הי' שנשבע מה כגלבדלבנדיד
 שזינחה בדעתו שהחליט מה לפיסצוה
 ביארתי מ"ו סי' אהזד ובספריעליו-
 מצד ורק אצלו ברור הדברוכשאין
 לחהש ויש כ"כ עליו מאיסה. 5א-כ14ור
 ומצוה בהפרשה סגי ולא לקלקולאסשי

 .לגרשה,
 י

 בתזקת אותו להעעיד- יש וגם-
 .-שבועתו .את שעה לפי וששכחלשרות

 י"ל וגם. מבטל,' .הי' לא.ושחס',איי-%ובר

 תחתיו. שתשאר בחפצו הי' שלאדכיון
 כוונתו הי' עליו שאסורה שהחליטמצד
 עי"1 כחפצו כסף שתתן להכריההרק

 בלי להנשא רשות לה ינתןשלא
 לפרש יש האפשר וכמיהסכמתו,
 הגש לבטל כוונתו הי' שלאכוונתו
 כסף לו ליהן להכיייחה ורקבעצמ

 וזה נהנה זה דמטעם ביארתי)ובמק"א
 דבלא"ה כיון לגישה כהויב הסרלא

 שאסורה חישב והוא ענהה דראינה
 מוכרהת ההי' לא הגט שע.'י ותהעליו
 ,,"שיב לא, כהפצו רב ככף לוליתן
 ע"פ לו כייע שאין כיון בעצםהובה
 וצ"ע. בעצם זבות לדידי' והויד'ת

 רס"ז סי' המ"א מ"ש בעניןקיו(
 שבת בליל כזית לאכול שצריךמק-א
 ועמ*ש בשבת פעודות ג' לקייםכדי
 בומן באכילתו שיצא רצ"א ס"סהט"ז
 סי' אה"ר- בספרי ועמ"ש שבתהוספה
 התו"י וממ"ש דייה בבי?ה ממ"שי"ג
 ד"ה פרש*י ברלות ריש %' דנ"ויומא
 ונשלת ביה"ש, דחיינו ונקה"ימשעה
 הגאבד"ק מהרב יצחק דברי קונטרסלי

 להקשות וכתב שיחי' באירלאנדדובלין
 שבת תוספת מזמן מתחלת קדה"ידהא

 כשהי? זמן דק דהוי דכיוןודעכציל
 כן עכצ"ל לכאו' והנה בזה, דקלא
 ולדידי' דר"א אליבא קאי דהתםכיון
 איסורא איקבע כדיא גם אש"תהיוב

 סדזא דלמ-ד דביצה פ"ד בר"ןומבואר
 קודם הומפת חיוב מה"תלהומרא
 לענין דוקא דזה י"ל אךביה"ש,
 כ ביוה ואכילה בשבת מלאכהאיסור
 תוספת דכמו"כ קדה"י, לעניןולא

 עבודת איסור לענין רק הוישביעית
 מקרא הילפותא למ"ד וכןקרקע,

 לקבל . יכול מרצינו ודוקאדועניתם,
 כ"1 )בהכות בקדימה קדה"יע"ע

 בר"ה התוס'. ומשזה ד'מ(וצירובין
 ..סטק ממ"ש רק הקשו ורזע ד'הד'ט

 ממ"ש תקיצו ולא מדליקין איןחשיכה
 אין.'מזשייש חשינה ס' דדוקאברישא,

ש"-
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 סס"ח דב"א בספרי ועמ"ש הודאי,את

 חליצת בענין סנ"ב דב"הובספרי
 תוד"ה דצ"ט בפסהיםומ"שתפילין,

 מצה לאכל שלא לענין מיירי אוליעד,
 תודיה וע"ש כז:ה, מסתחשךאהיכ ושיגכי יו"ט סעודת בתורתמבעו"י
 הרא"ש מ"ש דכ"ז לקמן ע' אךסמוך,
 דכ=ח בפסו,ים דקאמר דכיון י"לואולי

 אינו מצה אכול בקום שאינודבשעה
 אכילת דמצות סד"א משו"ה חמץבב"ת
 חמץ. ב"ת מזמןמצה

 ס"ת כשהוציאו השאלה עידקטו(
 מטשטשות אותיות בו ונמצאו בולקרות
 אחרת ס"ת לכתחלח להוציא ישאם

 של לפגמו לחוש שיש אוהמהודרת
 דמ"א וסוטה ד"ע ביומא כמ"שראשון,
 חסידים בס' ממ"ש סמ"ה הח"צעמ"ש
 בכתב בס"ת כתוכה יריעה היתהשאם
 אומן סופר אח"כ ומצא יפהשאינו
 היריעה לההליף שמצוה מובהקולבלר
 במנחות ממ"ש וע"ש הימנה ,בנאה
 לכתחלה שמינה הביא שא*לדס"ד
 דכ"ג בתמורה התוס' ועמ*שושחוט
 דיליף התם שאני אך דרבי,ד"ה

 שבעדרו המובחר האחד כבשמהכתוב
 שהי' ילופ וקצת דכ"ח .מגילה)וע'
 הארכת במה השאלה על תשובהבזה
 עלמא בהאי דשכ"מ משזם דהיינוימים
 ליטל היום ולא לעשותם והיאלי~א
 בשק ובפרש"י ד"ג בע"ז כמ"ששכרם
 שבעדרו מיוחד אחד דקאמר ובהאד"ט

 שם בב"ק דקאמר מצוה הידורדחיינו
 משל ואילך מכאן משלו שלישעד

 בהידור שיוסף מה ופירש"יהקביה
 יכול זה ונזכות בחייו הקבקה לויפרע
 כחושה ובהבאת ימים(, לאריכתלזכות
 לפחתך נא הקריבהו סשום איכאי~מדי
 בעלמא הידור ענין רק כדהוימשאזכ

 ופעמים לולב, תוד"ה .דכ"ט סוכהוע'
 שהרבו במת שבה הוא הס"תשיושן
 ט דל בברכות מ"ש וכעין נהלקרות
 הוא .ושעי"ז 'אחריתא, מצזה בהנעביד,

 מעלה בה שיש ופעמים ביותר,מוגה
 בזריזות יותר שנכתב הס?ת סופרמצד

 בספרי לפמ"ש י"ל דבכ"ז רקוטהרה,
 המוחזקת ס"ת דבכל סמ"ודב"ה

 גליא שמיא דקמי חשש ישבכשרות
 וכדומה ויתיר חסר מטעם פסולהשהיא
 למלאה"ש, תורה ניתנה שלארק

 שיש כל וממילא בהשמטות,ולמש"ש
 וכה"ג האותיות טשטוש ע"יריעותא

 בו נמצא שלא ונתברר הונהולא
 מהמת. במק"א הטששוש .ע"יפסול
 הידור ענין דל"ה י"ל אולייושנו,
 לכתחילה, בו לקרות  שאין רקלחוד
 הימנה, טובה כשיש ריעותא חששמצד
 כשנמצא דדוקא דמשמע סרע"טומ"ש
 שקראו הגם דכה"ג היינו טעותבו

 שאני- וגם אחרת, מוצ~אין בצבורבס"ת
 פגמו שיש ויתיר דהסר בטעותהתם
 שע"י' בפסול משא"כ ראשון,של

 נתהוה. יושנו שמפני אותיותטשטוש
 לתלות שיוכלו כיון פגמא ל*שמאליו

 עכשיו. נעשהשהקלקול
 מיום( כת"ר ע"מ בתשובהקטז(

 בספרי שבארתי מח בענין שבט ג'ד'
 בהקפא דהא מע"כ והקשה סי"ד,אה"ר
 התוס' לפמ"ש ובפרט מצוה,ליכא
 הנני המרור, מן הקפא לבררשיכול
 מים לשפוך שאין מה דכמו"כלהשיבו
 דם. בהטיפת מצוה אין גיכשלנו

 המסכנת שהטפה עכצ"ל דהאהמעורבת
 ש תבו )ע' בהמים יפה מעורבתאינה
 מקום) הי: לא דאלת"ה סקכ"ד(סכ'ה

 סקט.'ז ד יו - ת פ )ע' שנסתפקולמה
 סכנה בו שיש דבר בביטולסק"ז(
 יותר הרבה בהמים יש תמידדהא

 יפה: מעורבת שאינה ועכצ"למששים,
 להסירה א"א .גראית שאינהושמצד
 משמע קפא לענין וגם מסננתע"י

 לגמרי לבדוק רא"א התוס'מלשון
 כמ"ש ועכצ"ל לחרזסח צריךודמשו"ה

 למצותו בהול דכשהוא די"ל שםבספרי
 ואולו לבדוק יזדהר. שלא טפיהיישינין

היינו
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 שעומד היכי בין לחלק אומריםהיינו
 טפי קולא מקום הי' ממילאלפ"ע
 מעורב ושהארס מסננת דל*מלרבנן

 במקום לישראל המוהר מן הוידממילא
 סכ'ט אמ"ש בספרי ועמישמצוה,
 י' תצוה ועש4ק )ממ"ש וספ*ג,וסמ"ה
 אברהם מו"ה הה"ג להרב תרעיאאדר
 דקיעלץ ראב(ד ראפאפארט הכהןאבא
 דשם,( רבוכעת

 באו"ח הט"ו מ"ש בעניןקיו(
 מחמצת יורה שכשהגעילו סק"חסתס"ז
 בהוה"פ לבור המים וירדו יומאבת

 למעלה נשארים המהומציםדהמים
 ביו'ד ימ"ש ודומה בעין הםוכאלו
 בספרי עפמ"ש להעיר יש לענ"דסצ"ב,
 יין חבית דשאני די"ל סכ"גאה*ר
 כבדים הים שמימי לפי ליה"גשנפלה
 במים מים דהוי הגעלה מי וא"כיותר

 כשאין למעלה, קוו ולצ יפהנתערב
 יש ושעי"ז מרובה פליטה שבלצוחשש

 דעלמא ממים שינוי איזהבאיכותן
 הכ"מ מ"ש וע' יפה, מתערב איןודתו
 דמקוה בפ"ד ממ"ש ה"ז ממקואותבפ*ו
 ושפך שאב אפי' סאה מ' בהויש

 מקואות ומהמ כשר היום כללתוכה
 דשאני י"ל ועפמ"ש וקיימי,קוו

 כת*ר העיר ויפה ויין טיםתערובוה
 שנפלה דחבית להלק שם אכ"מדלפמ*ש

 כשבאו משא'כ איתא שפיכה דרךלאו
 בכל ומהערבין שפיכה דרךהשאובין

 המים כשירדו דממילא המקוה,מי
 ליכא בתוה"פ שפיכה בדרךלבור

 במריאמפאל תרנ"ה ניסן ז' )ממישחששא,
 רב זלה"ה נתן ישראל ר' הה*גלהרב

דלידווינאווא.(
 ד' מיום ע*מ בהשובהקיח(

 שהחולץ השאלה ע"ד מרחשוןטו"ב
 שנים כעשרה וזה למל"מההלך

 שאלה ע"י מסל"ת ועכו"ם זכרו,םנשתקע
 מע"כ והביא שנהרג שיודעיןאמוו
 הוכיון בשם מהרש-ם בהשו'ממוש
 בשם סקס"ד הפ"ת וממ"ש להקי,-סמגהל

 זה בפני שלא זה דכשהגידוהפמ"א
 ס"ד סקס"ד ממ"ש וכמו"כ כמסל"תהוי
 הכהן מראה ושבכפר כד' נהקדשהשאם

 ושהרכ לכהתילה, תנשאבמשאל"ס כשנטבעי גם לשוק יבמהדלענין
 הסכיפ שליט*א טארנא אבד"קהגאזן
 דב'ה בספרי ביארתי כבר הנהלהתיר,
 דבלשון להוסיף בזה והנניומלואים
 מפורש חיב ד*ה ד"כ בבכורותהתוס'
 לכההילה, החמירו בא"אדדוקא

 דל"ר ביבמות התום' ומ"שבמשא9"ס
 לזה, סותרים אינם בודאי האד"ה
 איסור לי - מה דקי"ט ביבמותומ"ש
 ספק שיש היכי דוקא היינו כו'כרת
 הא מבעל דאי דפ"ג גיטין )וע'גמור
 תוד"ה דמ"ט יבמות וע' וקיימא,שריא
 כמר להלוץ שעומדת דכיון מודיםהכל
 שהיא בזה"ז מכש"כ וממילא ' כו'ליבם
 די"ג קדושין וע' לחלוץ רקעומדת
 כאהר יבם אי ד"ו סוטה דפ"בכתובות
 ונתקדשה דעמדה בההיא ומצינודמי,(
 שהי. הגם הקנהא רבנן דעברכו'
 לכתהילה. פסולענין

 4הץ בלשון שם דקאמריובהא
 מצינר דלא תרבא אף דתשהריריין
 אדדבה הא וגמ בש*ס, כזהלשון
 של(ו שהתפללו דכ"ה בברכוהמצינו
 יל"ננ אולי הלכה בדבר חבירייכשלו
 עומר אדם שאין ג דמ בגיטיןעפמ"ש
 ופירש"י בהם נכשל אא"כ ד"תעך

 ויכלימוהו סעות להורות בהןדכשיכשל
 דמש"ה וי"ל בו' ומבין לב נוהןהוא
 ובצפרש הכי רבא אמר דבאורתאהכא
 ב"ב- וע' זייותא ענין שהי' בי'הדר

 דמשום כו' שאסר חכם ובענ"ןדל"ב
 שיטער יה"ר אמר לזאת הכס, שלכבודו
 כדי ביותר חמור בדבר שעהלפי

 יכלמו טעוהם להם כשיהודעשאח"כ
 לדקדק להבא לב על יוימוושעי':ז
 ושעי"ו הקלים/ בדברים גםביותר
 ההמורינן בדברים שעה לפישיטעו
 גידקוקו ד"ת  על - ודעמדו יכלמוביותה

תמיד
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 שהוראה מצד ואדרבה בהוראתם.תמיד
 התפלל קל בדבר הי' זהבטעות
 בדבר מעות ע"י דזת על,2יעמדו
 תרפ"ד כסלו ו' ב' )ממ"ש ביותר,חמור
 בארנשטיין מאיר יצחק מ' הנ'יהרב
 דגאסטאנין.(וב

 להסתפק כת"ר מ*ש ע"דקיט(
 לחלל מותר אם טבל ולא שמלצגר
 ביומא התו"י דלפמ"ש משים עבורושבת
 לתקן שבידו דכיון כותים גבידנזו
 הרשב"א ולפמ"ש ברית, בני הוועצמו

 נכנס כבר שמל כ-ון דעואביבמות
 במסחים התוס' ולפמ*ש יהדות,לכל5
 רק הואיל אמרי' בשבת גם.ומ"ו.
 בעי אי וה"נ שכיח, לא שיב"סדחולה
 עירובין בירוש' ממ=ש והביאטביל
 סע"ם או"ח החים עמ"ש ה"ה,פ"ד
 מלאכת כל שיתבטלו התוס' שהקשודמה
 לליבון החולה יצטרך דזמנין משוםשבת
 ולמעלה הארכובא מן לההוךככין

 דשכיח מה דדוקא התוס תי' לפוםמשאזכ
 לומר התוס' כונת אין ולענ"דהשתא,
 עמ"ש דקאי.. רק שבת במלאכתהואי5
 מכין יו'ט. דאין טשכחת. -היכיפקודם
 5חול יו"ט בהכנת ובשלמאלשבת
 לחולה הראוי הואיל לומר דל-שצושכחת

 סמוך ,2הוא הכרח.השתא איןשיביס.דהא
 שיעשה מקודם, התוס' . כמ.של,2קה"ח
 יובל ושלא -רנע באותו דוקאהמלאכה
 משא"ג ם, מוציו עדלהמתין
 לשבת מיו"ט הכנה היינו שבתמלאכת
 הלילה זד להמתין ווכל שלאוכיון
 חמור האיסור ויהי' שבת היאוצאד

 )וממילא ביו"ט, .המלאכה לעשופההכרח
 דמכשירי לר"א שמקשים מהנגיושב
 שיב*ס דיולדת ומהא שבת, דוחהמילה
 הח"ם . לפמ"ש גם .ובלא*הה2כיח,
 שיוצטרך כדשכיה .דוקא דהאנ,יושב
 זנ למלאכהזכשיו

 .1 .ועמ:ש . ..
 לענין סצזא ציון. הבנין.

 במרה עלי' שנצטוו לפי שבת .ופמירת
 המה"ה .ובקשון סבילה, עודם. שהי,הום_:

 עד חשבת את ששמר גוי א פדברים
 דהתם רק המילה, את עליו קבלשלא
 עצמו שמכניס טעמא דקאמר לפוםקאי
 דממילא ואפשר הקב"ה, ובין ישראלבין

 לפמ"ש משא"כ סגי, בעימאקבלה
 ליכא תוד"ה וע"ש דנ"טבסנהדרין
 לישראל שמצוה ובדבר ' וכומידעם

 דבזמן משמע דממילא הכי אמרי'לא
 איכא נמי איסור עדיין מצוהדליכא
 )לפי איסורא דליכא ל יומ"מ

 מביאה והבטלה ממלאכהשהשביהה
 לפי כן כשעושה חמס( לידיבב"נ
 )ועמ"ש ישראל להיות בדעתושגמר
 במ"ש והגה ד"ע( בקדושיןהתום'

 שאתגייר דלאהר בדינא דס"בקידושין
 לפמ'ש ממילא בידו שאינו מטעםכו'

 :ל"ה בידו חשיב דכה"ג דיומאהתו"י

 שישמור כדי מ"ש לענין ומ"מדשלבל.ע
 חזקת שייך אי צ"ע הרבהשבתות
 והגפ עדיין, ישהאל שאינו במיכשרות
 סכנה השש מפני הוא טוב5 שאינודמה
 ה ל אונפא אכתי מכה מרזידמיא
 סקכ-ך יו-ד הש"כ ועמ"ש דעביד,כמאן
 ,ולא ממל עדיף חושב גר אדרבאאי

 וממ"שטב5,

 בירוש-

 אדרבא דעירוב-ן.
 הטבילה דקודם משמע המפרשיםלפמ"ש
 מטביילן . ~ךאין וממה שביתה, בקניןל"2ש

 שייך דכבר לכאו' משמעבשויו"ט
 מו"ה הגאון להרב )ממ"ש ו2בתבשמירת

 הגה"ג חתן נ"י צוקערמאןברוך
 מכתבו על' שליט"א טארנאאבד"ק
 : . חרפ"ד,(_ בא ג'כיום

 -ץ ס-ט בדב"ה מ"ש בעניןקכ(
 סס"ה אהזע הנוב"י מת-שלהוסיף
לתמוה

 על.
 מפרעמישלא הגאון מ"ש

 ממאה יותר משא"כ כמאה. חרידדוקא
 וביבמות דס"ו בקדושין ממ"שותמה
 בתמורה עפמוש י-ל ולענ"דדצ"ב,
 אזל-נן דעות בתה אומדנא דלעניןדכ"ז
 צכשרון שתל~י טב"ע בהנרת י"לוה"נ,
 התוס' מ"ש .ומיושב המבןף,;צין

 ונ-_מומ ותין הרי ד"ה דכ,-בכתובות
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 ודאי כשהוא דאפי' יזל ועד"זדפזח
 העולם לכל שניכר מה מהני ג"יאחר
 מסימנים עדיף דטב"ע והגם זהשמוא

 בההכרה עדיפות יש אכתיואומדנא,
 כספק ל"ה תו ועכ"פ העולםלכל

השקול.
השייך המץבעניןקכא(
 תמ"ה סו"0 הט"ז עמ"שלקאמיטצטין

 סקל"ד חיו"ד "ס ה ומ"ש הח"י שומ
 ממ"ש סתנ"ג בב"מ מרדכי בהגהותבנם"ש
 מעל במועד הקדש של חמץהאוכל
 ומה לגוי, מזבן מצי דהקדשסשום
 הקדש של בב"ה דאטו החיסשתמה
 שאסור בכך מה לענזד בהנאה,מותר
 אדם אין לגוי דבמכירה לישראלבהנאה
 בעלמא  שללה והגזבר נהנהמישראל

 דכ"ט קדושין וע' הקדש, כידולרו
 וע'  מש"פ, קבולי בר לאודהקדש
 מותר דלאחהופ ובפרט ד"ה,מנחות
 כל מטעם אצ"ל ועכ"פ לישראל,נם

 ולכאו' כו', מצה אכול בקוםשישנו
 כזה בשותפות דמיירי הביח מ"שיול
 ודהוי הלקו להבוע לכאו"א וכותשאין
 כיון ועכ"פ תובעים, להם שאיןכממון
 באיסורא יזכה שלא לכאו"אדניחא
 כאלו הורה העמידה לא כה"גח~י
 ב"ד מכירת מהנ- ועכ"פ ברשותו,הוא

 יתומים של חסץ וכעין זכי'בהורת
 אפטרופטות.. בתורתוקטנים

 צ"ג סי' ימעלה למ"שקכב(
 מכבוד האלה הדברים כעתקבלתי
 יום ב"ה שליטשא. טארנא אבד"קהגה"ג

 הרים ישאו טארנא, התרפ"ד באג'
 הגדול הגאון הרב ידי"נ לכבורשלו'
 קלאצקין אלי' מו"ה המפורסם הדורפאר

 לנכון ה אחדש לובלין, אבד"קשליטזא
 מו"ה ההוג חתני מיד תשו' לינמטר
 למסור לו כהד,ג מסר "שר נ:יברוך
 נלקח בעלה אשר הענונה ע*ד.לי,

 ומני המלחמה בראשית המלחמה?צבח
 וקולם ממנו, דבר שמץ נשמע לא%ז

 ולצדים גט לכתוב לסופר ציוהסיוכו

 והגט נתינה לשליח א' ואישלחתום
 מת נהינה והשלית עדיין נכתכלא

 היתר יש אם כהור ונשאיושל"ח
 הנ"ל הסופר ע"י הגט עתהלכתוב

 ולעשות הנ"ל העדים חתימותוע"י
 כת"ר תב 1 הב"ד ע"י אהרשליה
 הח"ס דברי הביא ל ז מזאמאשץשהגאון
 ונשוזטית גט דכשמשלישין הדברבטעם

 דבשעת אף הגט לה נותניןכשנתפקהה
 שלית לעשות יכול הי' לאמעשה
 מהני כשנשתפית אה*כ מ"םלגהינה
 מקודם דעתו גילה שהרי זכי'מטעם
 בתורוז אמר שהבעל אף לגרקמה,שרוצה
 שיהי' בדוקא הקפיד לאשליהות
 זכומ שהענין וכיון שליחות,בתורת
 מהני, דפתו גילה וכבר לגרשהלבעל
 שרוצה דעתו גילה הרי בנ"ד גםוא"כ

 להוציאה כדי שליח ועשהלגרשה
 שליח על דוקא הכוונה הי' לאמעיגון

 מעיגון להוציאה זכות הדבר עתה וגםזה
 באה"ע הם הנ*ל הח'ס ודברילעולם
 באורך, מ"ג ס' וח*ב י.א ס'ח"א
 ב"ד למלחמת היוצא דכל כיוןוהכא
 הי' והדבר לאשתו כותב כריתותגט

 בעה"ט ולפמוש קדומהתקנה
 מטעם! ע"ש כן הי' משרע"ה בימיגם עה"י

 אמנפ. וכות, הוי תק"ח ומטעםהמצוה

 י"ל בחולין דהא צ*ע החשס דברילוף
 זכות דהוי אף תרומה דאיבומבואר
 ואפוה לי' דניחא גזד וכברדמצוה
 שליח, שעשאו זה רק מועילאינו
 ל"ד נדרים ברשב"א כן המהוכבר
 תורם דדוקא ותירצו שם תוס'וגם

 מהני משלו דנותן ש"ח עלמשלו
 ס' בקצוה"ח ע' גמורה זכי' הי'דזה

 כיון הח"ס בנידון גם וא"כרמ"ג,
 רק רבר בשום זוכה המגרשדאין
 נשא וכבר שנשתטית לפי לי'וניהא
 לחולין בחידושיו בה"ס וראיתיאחרת,
 אהריטא אינש רבשמע שם שהק'די"ב
 וכ' לי' רניהא כיון יועיל )מירתרם
 שליתוה' - מטעם זכי' לס"פ דר"ןשם

 יובמכהה"ד ).. . . ~.
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 דברי שעה- לפי אשתמיטתי'_ובמכתה"ר
 אמנם הנ"ל, בנדרים ותו"ימרשב"א

 ברמ"א הובא קפ,ח ס' התה"דמדברי
 הרשב"א על דפייג מוכח שכ"וסי'

 הנ"ל, הקצוה"ה כמ"ש הנ"ל.ותו"י
 הכריח סקי"ב סליו מלואים באבניגם

 שנתקדשה בקטנה דמהנימהרח"ש
 דמהני לי' וניהא האב שמעואח,כ
 שלוחו, הוי לי' דבניווא דמוכחלמפרע
 הכרח אין י"ב דהולין הסוגיאומגוף
 ה דמשו די"ל הרשב"א כדברי לומרביכ
 בפירוש  שליח דעשה כיון תרוםאינו
 משו"ה דהרי באחר ולא הפץ.בזה

 אהר שליח לעשות א"י הגטבשליה
 כמ"ש מקפיד אינו ונאנס בחלהרק.
 שלי.: בלא אבל כ-ט בביטין שםור"ן
 במידי זכות מטעם מהני שפירכלך

 שמת כיון בנ"ד והכא לי',וניהא
 קפיד לא ובכה'ג כחלה ' הויהשליח
 דנאדו ותו"י דרשב"א ואפשרדו,א,
 י"ב דחולין הא לתרץ והוצרכומזה
 דהא .דסברו משום הוא. זכי' ל"הדוה
 מררבנן רק הוא שליח עושה שליחזאין
 כ"ט בגיטין א וריטב דר"ן קמאנתי'

 כמבואר שע"ש חזקה לכו"ע האלבדרבנן
 הא לתרץ אוא א"כ ל"בבעירובין
 הרם אחר דאם כיון דהא כמ=שזהולין
 על לכמוך יט שוב מה"ת מהניג"כ
 דזה כנ-ל 'ת"רצו ועקכ שעישמוקה
 ורא"ש תה"ד ולדעת זכי', מיקרילא

 דהר"ן ב' כתי' סברו. הם זכי' הוידניחותא
 מדאוריי' שע"ש דאין דהאוריטב"א

 בפשיטות דחולין סוגיא י"ל ושובהןא
 ל"ב עירובין תוס' .לדברי אךכנול,

 מעשר דשם כיון דרבנן פירותורמעשר
 מדרבנן זה אם גם א"כ דמי כדאו'זאו'
 קוש' א"כ דאורי' תרומה שםאבל

 דזה בנ"ד א"כ צ"ע. הנ"להרשב"א
 ונשהקע למלחמה שירד שניםנמה
 כמשאל"ס הוי בכה*ג. התה"ד דלפ"ד?5רו
 אין אם )וכ'ז סט"ו סו"ז באה"עיע'

 הוי_ זה לחליצה.דאא זקוקה .?ואשה

 להקל מקום יש ובדרבנןדאורייתא.(
 על לסמוך אהר שליה לעשות גטע"י

 פוסקים כמה לדעת וחנה ורא,שתה"ד
 אמרו דאומר והא בכתיבה שליחותל'ב
 מפי שומע שאין דכל משוםפסול
 הבוש כמ"ש לשמה כתב אינוהבעל
 וזכי' זכי' דהוי אף וא"כ ק"כסי'

 שומע אינז הא מ"מ שליהותמטעם
 לכתוב הסופר זה כשיש ורק הבעלמפי
 להקל יש קייס אינו דנתינה השליחרק

 הגט דע"י לדון יש בזה ואףבנ"ד,
 במקום ואולי לכתחילה, סד"רעושין
 הלב ועדיין בזה לההמיר איןעיגון
 נוטה כת'ר דעת ואם בדברמהסס
 גדוליס שני עוד בצירוףלהקל

 והנני מכשורא שיבא נמטימפורסמים
 אריק מאיר הק' באהבההדושקת
 הנ"ל.אבדפ"ק

 הנ"ל הגאון הרב מ"שוהנה
 לענ"ד הח"ס, ע"ד לתמוהשליט"א

 בלשון דהא מיושבים הח"סדברי
 ואינו וו"ל סרכ"ד( )פסחיםהאו"ז
 מדעהו שלא הבירו של פס:ומפריש
 מרשותו הבירו ממון להוציא בידושאין
 לשם הופרש שכבר היכי אבל מדעתו,שלא
 מדעתו שלא ט למש מצי קפס

 וכמו'יכ כו' בכך ממונו מפקיעשאינו
 להלק כונהם בנדרים והרשב"אהתוס'
 הכרי בעל משל שהורם היכיבין

 כמ"ש בירו, ז ממון בזהשמוציא
 בעל של שאינו כיון וז..ל שםהרשב"א

 לאהכרי
 הדבר ואין ממש שליהותו בעינן.

 הכונה ואין יעו.'ש לו זכות איאלא
 מוה מרוי: הכרי כשבעל דדוקאלומר
 הכרי את פוטרת ת א טה ו דהאממון

 הי' אלו וגם טבל, מאיסורומפקעת
 הפריה, מצות קיום שמרויח לומרמקום
 עליו שמוטל המצוה קיום מרויקה"נ
 מכשולים לידי שמביא ומה לעגנהשלא

 ומה שפהה. הצי' גבי התוס"כעמ"ש
 ושלא מעבירה להנצל יכולשפי"ז
 עק-ךז לזה -יונוסף .'נשים בב'יעמוד

 , י: ")בס-



 93הלכהמ15איםדבר

 המגיד להגה"צ ישראל ביתגס'
 סתם דדוקא וז"ל זצ"לסקאויניץ

 משא"כ 5גירושין עומדת אינהאשה
 וסתמא לגירושין דסתמא מומראשת
 והעדים דהסופר דעתייהו סמכילשמה
 .דכשנראה .ו' בצד וע"ש לשמה,.לכתוב
 עבדי ממילא לגרש שדעתובעליל
 הקילו ודמשו"ה לשמה והעדיםהסופר
 הוי החשש דכל משום עיגון,בשעת
 מקומות, בכמה יעו"ש 0דרבנןרק

 שהוא רחוק החשש לצד גםובנ"ד
 הרבה אשתו את ושעיגן בחייםעדיין
 )ועס"ש עומדת לגירושין סתמאוינים

 התו"ג קו' ליישב סק"1 _סקכ"אהנודב"ש
 מהא והביא כתב ע"י הנירושיןבענין
 ומ-מ לשמה בצי קדושין שטרדגס
 יעו"ש.( דעת גילויסהני

 שאם ס"ב .קע"ה סי' הו"מקכג(
 בפנ* שלא ג. בפני זה שחלקאחר
 שוה החלק אותו ואמר חחיו ובאחחיו
 יותר רמים מוסיף ואני וותףבעיניו
 לבטל לו שומעין אותו ששמתםממה

 הביא שלא מה הש"ך והמההחלוקה,
 ומלשון קע"ד, שבס"ס ההולקיןדעה

 בזה, הולק שאין משמע ;סק"גהסס"ע
 די(ל סקי"א השלחן ערוך בס'ימזש
 השומא בשעת כו5ם כשהיוזשאני
 לן דלמה עילוי טענת טועןיאח"כ
 כן משמע לא השומא, בעתיוצלה
 מהם שאחר ססקעיד השויע5:2שון
 ושגם כו' ההלקים מן באחדחפץ

 שישומו שרצה רק בוה הפץ הי'כוקודם
 שוה הקרקע מלק שיהא כדי*מקודם
 דמים יוסיף והוא החלקים ליתרבגדלו
 שהי' רק שומא הי' לא אםומשא"כ
 קרקע לו נותנין היו בדמיםמעלה
 למכור האהין כופון שאין במדהקטנפ
 לזאה ,מרובים,' בדמים , גםמחלקם
 להטיל שבאו ססקע"ד מ"ש דשאניבלע"ד
 מן בא' חפץ מהם וא' .גורלות,ושלשה
 למאי דלכאו' כו' אותה ומעיהההיקים
 זה שקיך כמו"כ דהא גורלות ג'.בקיט

 מהם ואחד אחין שני רק כשישהדין
 דדוקא ועכצ"ל דמים בהעלאתהפץ
 מהם א' כשיטו5 דגם אהין ג'כשיש
 ביניהן יגרילו דמים בהעלאת חלקואת

 להטיל שבאו וכיון הגותריןהשנים
 שומעין דאין חולקין להיש ס"לגורלות
 דמים, בעילוי הרוצה השלישילהאח
 בודין אחין ב' רק כשישמשא"כ
 בהעלאת שירצה למי ששומעיןההולקין
 בהגרלה. צורך יהא ושלאדמים

 מהם שא' ססקע"ד דשאניעוי"ל
 שסמוכה מצד ההלקים מן .באהדחפץ

 מ*ש משא*כ וכדומה, שלולמיצר
 שוה התלק, שאותו שאומרסקצ"ה
 יותר טובה שהיא 0חמת יותרבעיניו
 רעה דכשזו סתמ"ג במהרשד"םוכמ"ש

 שוויין הן השומא שכפי הגם יפהוזו
 יוכל בכ"ז קטן יותר הטוב שהחלקלפי
 הטוב החלק לי שוה דלדידילומר
 קטנה, אותה כשיעשו אפי' הרבהיותר

 ס?א ומ*ש 5וה רמז סק=דובש"כ
 תנו ואמר. הרעה כנגד היפהדכששמו

 שומעין אין זה. מצד שלי בשומאלי
 בדמים. מעלה כשאינו היינולו

 בשם סק"ב סקע"ד שםובש"כ
 ואם גורל יטילו ובתחי5ה וז"להמרדכי

 ואם טוב הרי לחלקו שלו המיצר בצךנפ5
 שאצל בהלק השני זכה לא אכתילאו
 דאלים כל פסקי' אלא חבירומיצר
 המרדכי, עכזל כרש"י קיי"ל דשמאגבר

 מוקשה ולכאו' עכ"ל קיצרומור"ם
 בתה"ד ממ"ש סק"ו סקל"ט בש"כ שלפמ

 ממ"ש הביא שלא בתה*ד וע"שסשנ"ב
 וקצת גבר, דאלים כל דין כאןהמרדכי
 יהא ויתויק יהפוש שאם דקאמרי5"פ
 יהא . ממילא ואולי אלכית, בתורת ;רק

 חבירו עליו כשיאסוה איסור ספקהשש
 ס' יו*ד , ע' הרגלדריסת

 רכשו,-
 קין"ל דדלמא וז"ל שם המרדכיובלשון
 הטלנו כדין דשלא . .ונמצאכרש"י.
 גבר דאיים סל נימא הלכך כו'גורלות
 טעמא- , דןהיב .מהלשון ומבואה'יעו"ש

דמש-ה
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 דהוי הגורל על סומכין איןדמש"ה
 קדמאי גאוני כמ"ש שמים ע"פבירור
 דמ"ד סנהדרין וע' החו*י)ועמ*ש
 דלמום משום דכ"ב( ויומא דמ=גקדושין

 כדין שלא כפרש"י דקי"ל הספקצד
 רק מברר הגורל ואין גורלותהטלנו

 אם צ'ע ועפ"ז ד"ת, ע"פכשהוטל
 הסוברין כדעת קי"ל לומר יכולהמוחזק
 שלכל . דכיון בבורל, החלוקהשתהא
 בגורל שיזכה קודם שלו זה איןהדעות
 שמיא כדקמי אלא מברר אינווהגורל
 כשאין ולא גורל להטיל שהדיןגליא
 קי"ל. בטענת שבא רק כןהדין

 כי שם דסיים המרדכיובלשון
 הלכך במזרח השותפין להחזיק לנוהי'
 ידי תגברו ואם גבר- דאלים כלנימא

 ומשמע יחזיקו במזרה להחזיקהשותפין
 ראובן החזיק אם אפי' דהיינוהלשון
 בשם סק'ב מקל"ט ועש"כמקודם,
 דאלים כל שדנין דהיכי והג"מההום'
 מהראשון ותקפו האחר חזר אםגבר
 לי קים לטעון שא"י ועכצ"לזוכה,

 מ"ש וכעין גורל שיטילוכהסוברים
 דפ-א בב"ב ממ'ש דע"ה בזבחיםהתוס'

 הגם קיקע קנה אי לןדכדמספקא
 מ*מ. לקריאה דחזי גליא שמיאיקמי
 לן דמספקא משום לבילה א*רחשוב
 רק הוא הגורל שבירור י"לעד"ז

 בב"ב ע' בגורל שתלוי הדיןבשברור
 מסכימים ושכלם כו' הנאה בההיא י?ק

 כמ"ש דהוי ברור כשהדין וכןלהגריל,
 לשמוע מצוה דמטעם דמ"חבב"ב

 כסף וע' לזה, מתרצה חכמיםיברי
 פה שנוהגים וז=ל מקעיגהקדשים
 ומטילים חוזרים ואח"כ נורלשטטילים
 החלטת בזה שיהא זה מחזיקים%1ינם
 לא במנהג ושתלוי עיש כו'הקנאה
 לענין גם אך ולוכות לקנות יעניןלבד
 סט"ו ע' בזה"ו ובפרט החלקים,בירור

 שהוא בטוחים שאינם כו' ב"דדמשרבו
 שכאו"א מצר ורק השמים מן הסכםע"פ
 להגריל, מוכרחיפ לוותר יחפוץל4

 עתה אבל וז"ל סתש"א הסידיםובס'
 לכם ויר,תי שנ- הגורל על לסמוךאין
 אין בממון ואפי' ה", לפני פהגורל

 בשוה כשחולק-ם אלא גורלמפילין
 בש"ע הדין שהוכרע היכי ועכ"פכו'

 בזה ל"ש גורל בלא מהם אחדשיטו5
 ששייך כהסוברים 5י קיםטענת

הגרלה.
 סקע"א ח"מ מ"ש בעניןקכד(

 להלוק רוצים שאם התה"ד בשםס"ה
 נפסד יהי' והבית חלוקה דין בו שישבית
 שנראה כל חבירו לכוף יכול איןונגרע
 זה ושהוכיח מחומש יותר שההפסדלב"ר

 ע"ג רוכבים דשנים מתני' בהךמדפריך
 בשלמא אפסדוה הא לה דפלגי דהונבהמה
 וויהגם כו' לבשרא דחזי טהורהבהמה
 סתם וא"כ זבין לרדיא דאינשידרובא
 וה"ה מלבשרא לרדיא טפי יקירישוורים
 בהם לחרוש רנילין היו נמיפרות

 מדמי רדיא דמי דהפלגתועכצ-ל
 הזא משהות ' יותד במתמאנכסתא
 הרמים לומר שייך היאךדאלת"ה
 חומש הפסד דמשום ועכצ"למודיעים

 הש"כ הביא וכבר החלוקה, מבטלינןלא
 ושהוכיח ז ע להשיג מהרש"ךמ"ש
 שחולקים דשנים קל"ח סי' הטורממ"ש
 ולא ' דמי' ויהלקו ימכרו בהמהעל

 עכצ"ל לטמאה טהורה בין לחלקהוכיד
 שלא. כדי בדמים יחלקו בטהורהדגם

 דברי ישל לענ"ד קצת, הפסדיהי'
 ידעינן כבר רוכב הי' דממ*שהתה"ד
 וגמל סוס חמור כגון בטמאה גםדאיירי
 העומדת פרה על רכיבה דרךשאין

 טהורה בשלמא דקאמר והאלאכילה,
 בלשון להשמיענו הש"ס שבא י"לכו'

 להעמיך מקום הי' דאלו הדיןהכמים
 מתיישב הי' טהורה בבהמה דוקאהמשנה
 להפסו היישינן ודלא יחלוקומ"ש
 דממ*ש דעכצ"ל ודכיון מחומש,פחות
 בטמאה גם דאי*הי מוכרח רוכבהי'

 .הש*ס, יקושית מקום הי' לאדאלת"ה

 בא והש"ק, התה"ד. דייק שפירמ~ללא
 יהשמיענו , ..
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 יחלוקו לבשרא דהזיא דכללהשמיענו
 הוצרך לא דבודאי קצת הפסד כשישגם

 רק שעומדת היכי להשמיענוהש"ס
 ב-לוקה, הפסד שום ודליכאלאכילה/
 דמהכ"ת דפשיטא מילהא הוידכה"ג
 כדאפשר לאחרים למכור מוכרחיהי'

 לומר אין וכמו"כ לב"ב, הבשרשיאכיל
 דוקא היינו כו' טהורה בשלמאדמ"ש.

 גם דהא הבהמה גוף דיילקולהס*ד
 דאיירי לומר מקום שהי' אא"ללהסזד
 הש"ס שרצה דרק ועכצ"ל בטהורהדוקא

 בהמה של הדין אגב דרךלהשמיענו
 לדינא כן דהוי עכצ"י וא*כטהורה

 מפה מהרש"ך שהקשה ומה למסקנא,גם
 בין להלק קלשה בס' הטור הזכיר"לא
 דדוקא לחלק דיש י"ל אולי לטהורהסמאה
 ולחלוק לשותפין נשתעבד כאו"אשותפין
 להפסד חוששין ואין לוקה דיןכשיש
 מרובה, ההפסד שאין כל שלו,מועט
 נעשה שלא שם דבימ בההיאמשאיכ
 אין שב"ד מצד ורק מרצונו,עותף

 ומשו"ה יהלוקו -שלו שכולה לומאמינים
 אפי' החלוקה ע"י שיפסיד בדיןאין

 שהוכיר מה א"ש וממילא מועט,הפפר
 טהורה דבשלמא הדין אגב בדרךהשזס
 בין בעצם הבדל שיש להשמיענוכו'

 דגם נשמע ודממילא לסמאה,טהורח
 לטמאה טהורה בין טילוק ישלהמסקנא

 מרצונו עליו שקכל ממש שותףנבי
להשתתף.

 התלוקה דענין פסק המהרש"ך והנה . ..
 בשדה דהא עליו ששמו במה רקחלוי

 כופין יום חרישת כדי לכאו"אטשיגיע
 בלא השדה דכשימכור הגםלחלוק
 הרא"ש ועמ"ש ביוקר, יותר ימכרוחלוקה
 למכור רוצה שהיורש ג' אות צ"חכלל
 יותר, שוה שיהי' כדי ביחדהכל

 ר"ס ובחומ פ' כלל הרא"שועמ*ש
 חמישית תן להלוה אומרין שאיןק-ג

 למכור שיוכל כמה שמין - אלאהקרקע
 זהובים בק' הבית או הקרקעמזחת

 להפסד הושעין ואין לסלוהוגותניס

 ביחר הכל דכשימכרו מזה ומבוארהלוה,
 יל'פ )קצת ערך, לפי ביוקר יותרימכר

 הקרקע מחמישית יוהר ליתןשמחויב
 בזול ממכירה גם חובו שיגבהכדי
 ונתעזררתי מיד( למכור שיוכלכדי
 שבית סאה ד"ה דנ"ח בב"ק דפרש"ימהא
 משגת ידו שאין למי ביוקר נמכרתסאה
 ביותר אותה קונה גדולה קרקעלדמי
 ד"ה בפרש"י אדרבה הא אךמדמיו,
 סאין לששים מציין קונין שאיןתרקב
 ומועטים בינוני לאדם הן שמרוביםלפי
 שהמשופע הרי בנכסיס למשופיןהם

 בשלימית, רק לקנות פוץ יבנכסים
 שהם לערוגה דומה שאינו ביתובפרט
 יש הבית וחדרי שוים, חלקיםבפ"ע
 חנות גם כשכולל ובפרט השתתפות,להם

 הקונה שרוצה דפעמים וכדומהומרתף
 בר יהא שלא בשלימות לקנותיותר

 הפ"ת דמיש מזה ומבוארהשתתפות,
 קונ-ם. ימצאו _שלא הדבר דמצויסק"ו

 כללא דלאו חציו על כמו כולועל
 והזמן המקום לפי תלוי ושהדברהיא

 ודבכ"1 ב"ד, עיני ראות כפיושהוא
 רוצה שאינו השותפין מן שאחדפעמים
 מתרצה אחת בכפיפה שותפו עם?דור
 להמתין יצטרך שלא כדי בזוללמכור
 בשלימות. שיקנה קונה שימצאעד

 רוצה הנתבע אם להקורויש
 ושיעשו בההפסד חלקו להתובעלהשלים
 הפטד שיש דכל דנימא אוחלוקה,
 להכריחו וא"א להתהלק עמד לאבהלוקה
 לחקור יש היזקו-וכן כשישלם גםלחלוק
 דמי שנותן מה דמחני הספקלצד

 או ההפסד כל ליתן צריך איהפסדו
 טחות ההפסד שיהא עד יו שישליםדי

 )וע' נחלוק יטען וממילא חומשמחלק
 את. מנכה לנכות דכשצריך דצ"גב"ב

כולו.(
 המסד לענין לחקור מקוםויש
 שייך אי מהיצה, עשיית ע"יהשיווי
 בהבית מעיקרא זכו שהיורשיםלומר
 הגם מהיצית, הפסק בלא שהואכמו

שעומו
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 וכמויכ מחיצות, ע*י להתלקשעומד
 הזמן המשכת ע"י שרק היכיע*ע

 הלק לקנות סצוין קופצין שאיןנסתבב
 דמעיקרא לומר כ"כ ל"ש ודממילאקטן
 דכיון די"ל או יותר, היירשים זבולא

 לא חלוקה דין בהבית הי'דמעיקרא
 המשכת ע"י שנשתנה במהמשגחינן
הזמן.

 סק"ג בפ"ת הובא הה'סועמ"ש
 בשותפין דוקא היינו התה"ד לדעהדנם

 לא דמעיקרא ביורשים משא"כדעלמא
 חימש פחות הבית חלק אלא .ירשו

 יורשים גבי דעכ"פ הנ*ל הרמיהומלשון
 )ובשותפות 'המיריש דעת בתראזלינן
 מביא שההלוקה לכה"ג ירושה ע"יהבא
 לחלוק( עומד שאין י"ל הפסדיידי

 י"ר סי"ג שותפין ה'. מיימניובתשו'
 כל אלא חומש שיעור כלל הזכירלא

 משמע וכן לסחיר, בנ"א דרךן2אין
 שאינו במה 'רק דתלוי הרמ"המלשון

 ל.ש תשמישו לצורך וקרקע לכך,עומי
 שלפעמים ההוכחה )וקצ"ע אונאה,דין
 ב"מ וע' מבהמתז בעצמו לאכולדוצה
 בשר למכור אסור אולי וגםיל"ט,
 הגם לו, נזדמנה ל"ה דכה"גסמאה
 והנה מכחישו(, שחבירו במה פשע'2לא
 י"ל דמי כיורשים שחולקין אחין.ים"ד
 למ"ד משא"כ כ"כ ירש שלא שהובררספי
 קידושין כ"ה חגיגה יע' ברירה,אין
 א"ב. מינים דבשני נ'1 בכורותי"1

 ולהמתין לרדיא מצוי קונ-ןזכשאין
 מחצה משותפין לתבוע אח"כשיצטרך
 לשחוט רשות לו .יש: אולי ) אכילההוצאת
 התה"ד מלשון 'והנה הבירו, הסכםבלא
 גוא'א בטענת לכופו א*י דכמו"כיל"פ

 קי"ל יאמר דכאו"א מנ-לתוזלהוציאו
 הפסד התה"ד וכלשון בשותפות,זידורו
 אם שאפי' היכי דמיירי משמעהניכר
 המהיצה לסתור ביחד שניהם אהזכ'ירצו
 דהוכהת והפסד מרובה הוצאהוהא

 בא הא אפסדוה הא ממ"ש,זט,הוד
 לדעת ומ"מ שחיטה, סתירת ע"ינהפסד

 יהי' לא חלוקה ע"י דאםהסוברין
 דממילא הפסד ג"כ דהוי כו' ד מיו-דרך
 הפסד כשיהא י"ל ה"נ מעשהבלא

 עומד אין פעולה בלא אףבהלוקה
 מיירי לא דהתה"ד כיין ועכ"פלהלוקה,
 הכולל בלשון סתם בש"ע ורקביורשים

 שבעצם היכי דוקא יל"פ ליורשיםאף
 העמדת ע*י בחלוקה . הביתמקלקל
 משא"כ לכך, עומד הי' שלאמהיצוה
 ביחר למכור לכופו א"י דממילאהפסד
 עומד הי' דמעיקרא משום .גוא"אבטענת
 לחלוק.לכך

 כתב סט"ח ח"נ המהרש"ךקכח(
 כדי לחבירו לסלק כשרוצה דוקא11"ל
 בשותפות אפשר שאי לבדו הוא בולרור
 חבירו את לסלק ברוצה לא אבלחבירו
 ביחר הכל לבדו הוא להשכירהכדי
 דגוא-א דינא מצינו לא בוה שירצהלמי
 דדוקא לשונו מדייק ומשמעע"ש

 ירור לא ושהוא ביחד הכלכשמשכיר
 הנתבע את לסלק רק .כוונהי וא"כשמה

 יוכל שמה לדור שרוצה היכימשא*כ
 עמך לרור רוצה שאיני לומרשפיר
 אוהבי אהר איש ועם שונאישאתה
 שייך ושפיר ביחד לדור אנירוצה

 ענזיל מהר"י הגאון בתשו' והנחגוא4א,
 גוא"א דל"א מהרש"ר בשם הביאזצ*ל-
 הבית בכל בעצמו לדור רוצהכשאין
 ולהשכיר אחד בהלק להשתמש רוצהאלא

 כשרוצים צ"ע )ועפ*ז השני הלקלאתרים
 ולסקק הבית בכל לדור . אהים וג'.ב'
 לכאו=א לומר יוכלו אם היורשיםיתר
 אדור כמו"כ בשותפות דר שאתהכיון
 לומר התובע יכול .לא דל5"ז אניגם
 ל שאתה מצר ד ב" לדור רוצה איניעמך

 הקדום בדין גם . .דא"כ קטט.מהבה
 ואתה לי נוח השוכר זה לומריכול
 מלשון ולענ"ד הימנונ(קשה

 מהרש"ך.

 כשמשכיר ודדוקא כן, משמע לאהניל
 שם. ?דור לא ושהוא ביהדהכל
 כ*1 ס"ק הו"ה  ירש )ב((רבענין~,

 ),או בשויו ו.לקו למכור כשיכול!דדוקא

שצת
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 במקום משא"כ יהלוקו משויו פהותקצת
 הרא"ש בלשון מבואר וכן גדולהפסד
 בנחלתו מהסתפח האחד נדהה,טלא

 משא"כ זה, של הדמים תוספתבשביל
 בכלל דו"א הרבה ההובעכשמפסיד

 הסמ*ע ולפמ"ש דמים, תוספתלשזן
 וצ"ע הפסד בשביל בלשון הול"לוהש"ך
 מבואר י"א תשי' מיימוני ת'ומלשון
 סדום, מדת הוי דהתם משוםדדוקא
 משנהי' לא להתובע תוע?ת הי'ודאילו

 סק"ט נה'מ ועי' הנתבע- תועלתעל
 הפ"מ כשיש דוקא הרמב"ם לשיטתדגם

 שמוכרין דקמ"ל יל"פ ולכאו'להעגי,
 מכירת שע"י חשש כשיש ודגםלאהרים,
 נה ק שמעון ישיג לא שובראובן
 גאא"ג דאי*ל די"א הרמ"א בלשזןלחלקו
 דקמ"ל יל*פ אולי כו' מעות לוכשאין
 בע-מו ידע לא הכרח ,2מפנידהגס
 סק"ב סק"ג ובש"ך זכותו, הופסד.מ*מ

 מהנשאר לי מכור המלוהדכשאומר
 גאא"ג בכלל נמי הוי הכל למכורכדי

 שמתחלה משום דדוקא מלשונולמשמע
 משום ולמכרו לחזור יכול לעצמו,קונה
 כשחוזר וא*כ הלוה, לסלק כונתו.שאין
 לא אבותיו בגחלת בעצמו שידורואומר
 דכיון הרמ"ה מ"ש ושאני תו, זכאבד
 קא אשתמוטי מעיקרא למ.גד בעי.דלא

 רצונו. שנשתנה ודל"א.משתמיט
 כשאמר סעיט"ו מ"ש בענין)נ(

 עמ"ש המעוה לי ותמתיןאגוד
 חשש אין התם עבד חציו גבי ס'הת

 בתנאי . לשחררו שיכול לפיהשתמטות
 יעכור ושאם אהד, יום מלאכתוויע17ה

 למפרע השתרור יתבסל התנאיעל
 ממויב יהא שחרור אחר גםובלא"ה
 שתשיג עד ושכיר כפועל מלאכתולעשות
 בפירש'י וע"ש דמיו, לו לשלםידו
 ודכיון לשש, אלא גמכר ע"עשאין
 גוד בזה ל"ש קנוי גופו יהא,2ל8

זעב""
 ממנו, שקונה מה ג מס אינו

 נמכר משוחרר אין דבלא"ה שמקשיןומה
 י*ל משפהתו אי ושב דבעינן,2(ע*ע

 חלק של שהמכירה והב*ח ח*עדשאני
 להשתהרר; שיוכל כדי הואחירות

 מה וז"ל ק ס" השו' במהרש*ך)ד(
 מוחזק לראובן לעשות אל הש שבשח

 כו' ד*א בתוכה שעומד לפיבמערה
 שעומד שאפי' כו' דפשיטאדמילתא
 מג' יותר יש אם ואפי' במערהראובן
 יש זה בשביל לא בתוכה שעומרשנים
 מקרו ושניהם כו. לראובן חוקהיוהר

 שיכול דמה ומבואר עיש בשוהמותזקין
 בו ליתן דכשאמר כהסוברים קי"ללומי
 ר למכ או לקנות השני א"צ מרמיויותר
 יהא שלא כדי גאא*ב טענת לעניןהיינו
 משא"כ אבותיו מנחלת לעקור 'מוכרח
 בחדרים ולדור מדירתו עקירהלענין
 היורשים שביד בית שבאותואחרים
 שירבה מי לכל דירה אותהלהשכיר
 מ*ש קצה'[ וע' שכירות דמיבחשלומי
 דשכירות ד בפ המל"מ קושיתלתרץ
 אות הפיסה דיני הנה"מ לפמ"שוגם
 הייגו י"ט 'סעי' סשי"ב מם"שכ"ב
 לענין.שפק מוחוק תורת לו שישלענין
 לענין ולא השכירות לעניןהשייך
 הב~ת חלוקת באופן דפלוגתאספיקא

 וז"ל - מטוען פם'.ו מל"מ וע'והקרקע,
 סוף דסוף, דכיון שאני שכירותדנבי
 כמוחזר הוא הרי לבעייו להזורעחיד
 המשטיד; בחזקת דאתיליו ספקוכל

 התובעון בהסכמת חזק ה לא אם)ובפרט
 מ?ש מצדי ונמנעו דרה"ג לאסורשרצו
 ..,' , רכ"ו.( ס'ביו"ד

 הם צ"א צ' קכ"ה קכ"ד קכ"גהסי'
 שנת מרחשון בהדש שרשמתיממה

 שלוט*א הרה"ג של פס"ד בעניןתרע"ט
 זליה-ה איגר מהרר"א ציס"ע הרה*צבני
 קשיא ונאבד עוד אז שרשמתיומה

 : מחדתא.עתיקתא
 נח פרשתד' עם'ב' בוהקכה

 הגאק הרב ידידי לכבוד תרפ"ד,שנת
 -גדול בישראל ע"ה, ד סאההגדול,
  '%ליס"א אליד ' מוהר"ר שכ"תשמו

 ,2לוככף'ס' לובלין האבד"קקלאצקין.
הנה
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 . . החסיד. חמופלג י'דידינו המוכ"זהנה-
 החסיד המופלג בת עם בנו אתהשיא
 באתוה ?תדו דרו והווג . .ירויש.
 עפ*י השם בדרכי ומתנהניםוריעות
 כמה עמה בנים לו והי' ומצותהורה
 לאשה מוחזקת היהה והאשה אזכורלא

 ואח"כ לאבי' כראוי מאוד וישרהצנועה
 שנים שני שם ועבד להצבא בעלהנלקח
 בא עבודתו ימי ובאמצע קאוולאבעיר
 לי וסיפר הזה האברך ש5 אביואלי

 לובונים הרתה כלתו כי היותבחשאי
 למקום לקאוולא הבעל אל נסעהוכי

 ועי"ו שם עמו שתדור בכונהעבודתו
 בבעלה לתלות נאפופי' להסתירהונל
 מפני זו מהשבתה 5ה עלתה לארק
 לדור סתר מקום לו הי' לא בעלהכי

 לאיזה נסעה ואה"כ בחזרה, ובאהעמה
 והוא עתה שמו ושכהתי מלובליןד"ר
 והיהה הריונה הפיל תחבולותע*י

 וכאשר חיוהה, כל עם גדולהבסכנה
 לבי ויפג לא-ורי ממש נפלתי ליסיפד

 צנועה באשה היהכן לולהאמין
 אבי' ואת ידעתי' שאנכי כזו,וכשירה
 כזאה, רעה מקרה תיקר יחי'היקר

 דוי ולבי השמועה על ממשנשתוממתי
 פסו האם בעולם עתה זאת מהעלי,
 לי הטעים והוא מישראל, אמוניםמ"ו

 בעיניו ושגם אמת שהדבר . בפעםנפעם
 בשבי' בעלה לע"ע 15 ואמרתייפלא,
 ויהקה בעצמו יבוא לו נוגעוהדבר
 האשה באה זה ובקיץ הדבר, עלויחקור
 ביניהם שלו' שאעשה בהור אליובעלה
 שלום להביא מוטל ועלי ה2%קוטטו.כאלו
 בניי להם אמרתי לאשתו, אישבין
 הדבר שלים בהבאת תלוי הדבראין
 מותר אם הורה של שאלה היאהזה

 אגב לאו, או זו אשה עם לדורלבעלה
 שבהיותה שאמת לי ואמרה אצלהמקרתי
 אותה ההעה אהת אשה קאוולאצעיר
 זונות בית הי' ושם שם ללוןלמקום
 שהיתה הענין על אחד אלי'ובא

 ע"י הריונה הפיל ..והדאקטאר,~עוברת

 לי שהשיבה מה עתה זוכר איניסמים
 נתנה או לגמרי הדבר _דה כיאם

 עלי' שבא הדבר עיקר על גםאמתלא
 פיתה אם גוי או יהודי הי' אםאחד
 אותה אנס או שנתרצתה עדאותה
 לא כי מפני לשאול, ירדתי לאבכפי',
 אחרי בדברים כ=כ עמה ייכנםרציתי
 למני לבוא מוכרה בע"כ שהדברשראיתי
 בנאליינצוב ובהיותי שליט"א, גאונוכבוד
 . . . המופלג החסיד אלי באושנית

 באה בתו שגם -לי וכדומהבבכיות
 שומעיהן לב שפלצו נוראות בבכיותאה"כ
 לבי*ר נמסר שהדבר השבהי אחתואנכי
 אם שי' מלובלין הגאון הרבשלמטה
 עמה לדור לבעלה שמותר מפיויצא
 ואחפה אהריו אבוא אחיכ אנכיאז

 והמיאוס הטינות ולהוציא לכפרדברים
 עלומי' ימי על אז ואחוס בעלהמלב
 ושל מלמפרע שלה מפעלה כשרוןועל
 י..א תורה של הדין ואם יהי',אבי'

 ההר את הדין יקוב אז לבעלהשאסורה
 וכן בדין, מרחמין ואין לגרשהומחויב
 הדברים. יציעו ששניהם אותםהזהרהי

 ולא שליט"א גאונו כבוד לפניבחשאי
 בהווייהן דברים רש תו, יפ ולאיגזמו
 אם כי גט, או לדור, שאלה,בדרך
 בזה לומ- אסור עליו שאסורההד"ת.
 עמו השב ושלא רהמנוה משוםדבר

 גם חז"ל שקדו הרבה ימיו כלבאיסור
 כב*ג את מבקש והנני כתובות, רישע*1

 של כדת ביניהם הדין לפמוקשליט"א
 אוהבו דברי הרמה, דעתו חוה לפיתורה

 זות ל לעלות יזכה כי מברנודשת"ה,
 בית בחצרות בהינלו ולבקר ד'בנועם

 מקאצק זעליג יצהק קדשו, הרא'
 סאקלוב.האבד"ק

 המפורסם הרה"צ מכתב ליכשהביאו
 והגיד הבעל את שאלתי שליט"אהנ"ל
 נמה לו ספרה שאשתו סה זה שמצדלי

 פ-עם ובכל לה שקרה האסוןפעמים
 שדברי' מחליט הוא לזאת בשינויספרה
 שישן מאה-ה חושדה והואבדויין
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 הי' הרופא תחבולות לולי וכיבחדרה
 אמתלא אומרת והאשה שנתעברה,טתברר
 לא דעתה וערבוב צערה גודלשמצד
 דבריה ולפי דבריה, לכלכל איךידעה
 המסע נתיבות מבית בלילה האסוןהיה

 צאת עד שעות הרבה והמתינה)פאקסאל(
 יעצו ובתולות נשים ואיזה לביתה,המסע
 רחוק לא בבית לנוח אתם שתלךלה

 ונאנסה הנרוה נכבו לשם כשבאהוהיכף
 שהיה ומצד סוף, ועד מתחלהונתאבקה
 לידע תוכל ולא ואפלה לילהבאישון
 שלא דאפשר וחושבת האסון.מקום

 ניכר העיבור היה לא ושעכ"פנתעברה
 ברחמה עזה מחלה שחלתה מצדורק

 הרופא. לפעולתוווצרכה
 הבאתי כ"ז סי' דב"ה בספריוהנה

 דשאני די*ל ועמש"ש הנודב"י.מ"ש
בת'לין טענת לענין בירושלמימ"ש

 שנבעלה, יתודע דבר שסוףץ2יודעת
 מפדסמת היתה שנאנסה אס"דוממילא
 ברצון, שנבעלה יחשדוה עלאכדי

 יש דאונס טפי י"ל כהא"גודממילא
 דשאני י'ל ובלא"ה ועמש"ש, קוללו

 כשהי' משא*כ בדרך זה שהי'כדי"ל
 טפי דייל ניידא לא ואשה בביתהזה

 והנה ידוע, הדבר הי' דנאנסה~אס"ד
 דהא פ*פ מצא דשאני יילביח"ה

 שדהו שנסתחפה אירוסין אחרכשנאנסה
 נשואי דהוי משום כתובה תוספת להאין

 סעי' ס"ח סי' יעקב בבית יכט"שטעות
 מודיעתו היתה אלו דבודאי משוםט'
 עיקר שנוטלת ומה נושאה, הי'לא

 לה אין דארוסה דס"ל למאןנתובה
 שבודאי דאמרי' משוםהיינוכתובה,
 תהא שלא כדי כתובה לה ליהןבתרצה
 שלא התנהגה ועכ"פ בעי"ז,בעילתו
 הודעתו, ולא שהטעתו במהככורה
 התוס' הזכיר שלא מה מיושבועפ"ז
 כשירה שהיא אחזקה דנוקמה ל"צד"ה

 שהביא כשרות חזקת הזכירו ולאלכהונה
 חזקה דהוי מחרצים ש ש ומההרא"ס,
 אתרע במה לכאו' מוקשהדאתוע

 בספרי ועמ"ש שנאנסה במהחזקתה
 שהטעתו דבמה י"ל ולפמ"ש סי*ג,דב"ה
 ברצון לזנות עי"ז נחשדה שלאהגם
 משא"כ חזקתה, קצת אתרעבכ"1

 לבעל הי' שלא נשואין אחריכשנאנסה
 אתרע לא לו שיתוודע במהתועלת
 דמשו"ה לומר מקום יש והנהחזקתה,

 משומ חז"כ סבדת התוס' הזכירולא
 הספק בצירוף הוי ס"ס דהוי מהדכל

 ברצון וכשנבעלה תחתיו אינהדשמא
 היתה שלא כיון פנוי' כשהיחהגם

 חזקת אתרע פלגש בתורתמיוחדת
 הוכחה דאין נימא אי וגםכשרותה,
 י-ל הסברה מצד אכתי התוס'מלשון
 להבעל להודיע שמהייבת דכיון וגםכן,
 הצנועות דרך ממילא שנאנסחממה
 לה יש ומשו"ה הדבר להעליםשלא
 תועלת שאין נשואין אחר משא"כקול/

 שלא הדבר מצניעין אדרבהבהפרסום
 תועלת. ללאתתבזה

 מאהי' רק הבעל חשדהובנ"ד
 דס"ט ביומא וכמ"ש רחוק שש ושהוא
 בקריבתי' באינשי יצה"ר כו' מיגרילא

 אסרה דאתנן ד"צ בב"מ דמצינווהגם
 דקאמר ודהגם אמו, על בא אפי'תורה

 הנאה לך יש כלום דק"גבסנהדרין
 אנכה"ג שפעלו קודם גם דהיינוכו'

 הנאה, . מציאות שיש וש"מבתפילתן-
 חזזכ איתרע ולא כלל, ל'ש הדברמ"מ
 עמה אחי' ישן אחת שבלילהבמה

 במטתה ישנה-אתה שלדבריה לפיבהדרה
 אי. וגם להיתר, זה וחושביןתינוקת,

 דינא נשי ?או אכתי ממש היתר הי'לא
 דבנד"ר הגם ולזאת חז"כ איתרע ולאגמירי
 שפ-דה דאפשר משום ממש, מגוליכא

 להקל יש לענ"ד מ"מ הדבר,שיתגלה
 מעולם הצטיינה הנול שהאשהכיון

 להבעל השבתי וכבר וכשרות,בצניעזת
 לי נתחדש ואח"כ עמה לדורשמותר
 כ~ן-,ודשטתי דברים צירוף עודבעזהשיי

כא
 מעכ"ה מנתב על בתשו'קכז(

ובקשתם
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 הנני ד"ת עפ*י הדבר לבררובקשתם
 הבנין כ' כבר הנה חפצם,ימלאות
 מותר אם השאלה בענין סק"עציון
 למען ההולי ענין_ ולראית המתינוול
 המה, בחיים עוד לאשר תרופהמצוא
 ואם ודאי הוא והנוול דהכיזוידכיון
 שוא"ת ספק הוא עי"ז לתי הצלהיגיע
 והנה די"א, דחולין מההיא ועי"שעדיף
 פירש"י כונת ביארתי ספ"ב אמ*שבסמרי
 מהכנסה שיצילהו היינו העדה,והצילו- דבעינן דהאי נשמה ד איב משזםדוכ"ת
 דחששו להס"ד דגם ומשוםלכיפה.
 לכיפה אותו מכניסין הי'למעוטא
 יתמלא שלא וכדי בעלמא גימאדהוי
 ודע"ז דפ"א בסנהדרין עי' רצח,העילם

 ננוולי' ולואת מרוצח 5"דוברמב"ם
 ודממילא לגמרי יפטור טרפהוכשימצא
 הרוצה ב"ד ידונו טרפה ימצאכשלא
 אם דהתם משום דהיינו וי*לבידים,

 להמית יכלו ולא הנרצח את נכדוקלא
 לכיפה הכנטה ע"י ורק בידיםהרוצח
 דמים שופכי עי=ז ירבו מאייו:ימות

 הן דאף ד"ז במכות וכדקאמרבישראל
 דמ"ש בתוס' ש וע בישראל ש"דצורבין-
 שע4י היינו מעולם אדם נהרגשלא
 א' יכחיש שלא א"א הבדיקותדיבוי
 הא בבדיקות וכדאתכחש ובירו,מהם

 כמו ועכצ"ל לכיפה אותומכניסין
 בידים מיהה דנין היו לא דאםשבארתי

 לכיפה הכנסה של גרמא ש"יורק
 להרואים ומורגש נראה שאינו דברשהוא
 הרואים על ופהד חתה מפיל זה.שין

 אם ועד"ז ויראו, ישמעו למען.וליכא-
 יהברר לא הנרצה את ינהחו שלא'עי"ז

 במשפטו נ"י ויצא הרצח -.מעשהבמשפם
 דמן עי"ז ושיהא יכנס( לא לכיפה)ונם

 להנרצה לי' ניהא הפקר ישראל-שי
 משא"כ רוצ-ו, ושיענש דמושיגקוס.
 המהלה ענין מזה ללמוד כדילנוולו
 יצמח ש~ניוולו כאד רחוק .דברשהוא
 שיש מצוה שומר לאיש ומרפאהועלת
 בשו'ת ועיי"ש ברפואתו, ליסוקסצוה

 עדיין הסכנה דכשאין סקל"ד ציוןבנין
 מכנה חשש מזה שיסתעף רקלפנינו
 שבספרי והגם הרוב, אחר בזההולכין
 להוש יש דלפענ"ד ביארתי סכ"טאמ"ש
 אין אכתי לפנינו עדיין שאינו סכנהלחשש
 מה בשביל בידים איסור דחייתלהתיר
 תועלת מזה שיצמח רחוק אפשרותשיש
 כו' נעקרו שאם ס"ב סשכ"ט או"חוע'

 דקי"ד בב"מ התוס' ועמ"ש פרישמרובא
 שיהייהו לו ברור כשה.' דדוקא א"לד"ה
 חיות חוקת לו אין שכבר ומשוםכו'
 והכא שמתו( תוד"ה ד"ר הולין)וע'
 עיי שיתרפא היות חזקת צירוףלש"ל
 ללפמ"ש והגם המת, זה ובזיוןניוול
 שגדולה שמצד סק"ו סקנ"ה יו=ד כהש

 ארמאי רופא חייש לא כו'השנאה
 ודהגם ישראל רופא משא"כלשכרו
 כו' שנאה גדולה דמ"ט בפסחיםדקאמר
 שאני ר5ואה דלענין הש"כ ממ"שמוכח
 תורה שומרי יש וגם בזה"זובפרט
 לשומרי תועלת שיש זמנין וא"כומצוה
 ובלא4ה ישראלים, רופאים מציאתמצוה
 דדאיני דישראל דפ"ו בשבתמבואר
 ע"ו וצ' גופם טבע משונהבמצות
 נתבאר כבר בכוז דמ"ה ונרהדל"א

 קולא שום אין ציון הבניןדל5מ"ש
 עבודה דוחה דפק*נ מהא )וע"שבדבר

 הגזל, מן להביא הותרה יא.ודעבודה
 משום דהייני י"ל הי' סהא איולענ"ד
 וכעמ4ש וכבע*מ לגבוה גנאידהוי

 בה"ם דקי"ל והא לפרתך( נאהקריבהו
 לגזול רשאי נפשו להציל שכדיסשנ"ט
 ומשום אח"כ לשלם ע"מ היינוהבירו
 בדבר משא"כ בקזרה איתיהדממון
 אשכול הנחל לדעת וגם תקנה, לושאין
 זצ"ל קאפיל ר' הגאון דברישסותר
 ממוש סיעתא והביא להיהר.ומסיק
 מחפשים בעיר דבר דכשיש סתנ"אבס"ח
 שבלע מהם יש שמא המהים אותןעל

 כל כו' הבנד שבלה( - הגי')ולפנינו
 לעוטות יוכל פקו*נ משום שהואדבר
 משא"כ קל, נזוול דוקא היינולמת

נווול
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 דאפי' אבר אבר שבשליקת ובויוןביזל
 מיתה שנתחייב למי רק כן צשוהאומות
 שנתהייבו ד"ל בנדה וכמ"שלמלך

 וע' כו. ובדקו למלכות הרינהשפחותיה

 לעסוק דמצוה וכיון דמ"הבכורות
 ס"ב סשמ"ה )עי' כשר ישראלבקבורת
 ושלא ובפדר"א( ט' ב' מלכיםיעי'

 אמרז"ל וכבר בזה להשתדל י.יוביתבזה
 בעון מתחטטין שהמתים דס"ז-יבמות
 מרבני בזה נדרשתי מכבר והנה.חיים.

 תרפ"ג אייר ר"ח שם והייתיווארשא
 בביאור תלוי הדבר שאין לדעהונוכחתי
 שההשתילות ורק ד*ת עפ"י .יעניןהומר
 ולרהמי דייז במעילה דמצינו באופןיהי'
 חדר*ש שהשבתי )ממה נצפהשמים
 לקראקא.(הרפ*ד

 סקנ'ר סס"ט הש"ך מ"שקכח(
 דמ"ה בשבועות ממ"ש הקושי'גודע

 רהיינו דעכצ.ל בשטרא לי'דאפקיד
 מיגו, ליכא ודמ"מ שע"ק דל*הבכת"י
 לזקא היינו הה.מ דמ*ש י*ללענ,ד
 בי' דמקיים למלוה שמאמין מלוהגבי

 דל"ד ב"מ עי' תנחם ישריםתומת
 נכסים שיעבוד בו שיש שטרזשאני.
 במה למלוה להאמין כמיני' כלדלא
 לי' ניחא לא וגם ללקוחות,שנונע
 משא"כ דמ"ב בב"ב כמ"ש נכסי'דליתזיל
 חזקה יש בכת"י שגם ונפקרשוסר
 כתובות ועי' בעי מאי בידי.ושטרך
 יוכל מה"ת דא"כ התוס' שהק'דכזח
 לטעון יוכל שחנתבע י"ל ועפי*ז.יוייף

 תק"ח אחר ושאני דפרעתי במיגומןויף.
 אתרבו אתרונים שבדורות -עוי*לשע"ק,
 ה ד מכות דל"ו גיטין )ע4!ייפנים
 לקיים שהוצרכו הוא ואז סוטה(וסוף

 רק הוי בשטר עדות אי )וה"ה!ףשטר,
 ש"ש משכחת דלא ופריךסדרבנח
 ונוטל נשבע אינו דהא רחמנאדחייב'
 סקעיה הגרע"א ועמ"ש שכית אתמה'ת
 דל"א י"ל ולכאור' סרצ"ו הש"ך.עמ"ש
 להתראות רוצה שאין לפי דההורתיייגו

 ושעו דל"א התומים גזמ"שלשקרנ

 דהפסול ומשום קרובים עדיםבמקום
 דמוכיח והא בעלמא גזה"כ ההשלהמ
 דכיון -היינו בעדים לההויריטצריך
 סברה מצד למשקר שיתראהדעכצ"ל
 קודם גם ממילא בעי מאי בידישטרך
 בפירש*י )ומים שבועה חייב היסתשתקנו
 .דש"ש דמשום ילמפ ש"ש לעמןדהיינו
 ועיין דלהד"ם(, מיגו יוש מעיזאינו
 צשה דכשלא ומשום שנפי תוד*הדכיו
 ומעיג מעיז טובהלו

 על לשבע ש"ש ד*הובפירשזי
 שחשוד דאפשר דהגם צ"ל ומתהשבורה

 לפי דלהד.ם מיגו איכא מ"מהנבלה למוי ולא שפשע מה לשלם שלארק
 כצנעא להשיב תתבולה למצואשיוכל
 היתר יורה )ואם דמיה אוהנבלה
 מהדמים( ינכה שמירה שכר לושמגיע
 ונשבה ונגנב אבד דכשאמר מכלתןוסוף

 מפטיר משנה הף נשבר או מתובאמת
 מה לכפור חשוד ,שאין ומשוםלפטור
 ,ןמורה חשור ורק הנבלה בידושיש
 שמר שלא מה לשלם שלאהיתר
כראוי.

 אמ*ש בספרי מ"ש בעניןקכט(
 ועמ"ש-הש"מ נ"ה ס' ובדב"א ע"גסע"א

 בב"ג מהרשיא עמ=ש דכ,1בכתובוח
 התוס' ולפמ*ש בירושלמי ממ"שדל"ח

 רשות זטהי' אא"ל כ דבסנהדרין
 כיויד דינו הי' הוטבח )ועך בזהלמלך
 הפקר בכח וטדן וצ=ל וצ"ע(ברשות
 ב'ב ועי' אומדנא עופ סמוכיןב"ד
 קמי אי ודנם דדיינא שודא נבירל"ה
 הפקר כת לו יש כן שאינו גליאשמ"
 התוס' ומ"ש ד"ע סנהדרין וע'ב"ד,
  וטע"דןלן דכען ודצ"ל דנ"אבב"ב
 דמ"1 - בגיטין התוס' וכמ*ש לונישאת

 דמי דמתרץ חה כה"ת כקניןהוי
 שלאסעודהכו'

 נישאת'לו.
 הקנאה ע'ד

 דהפקר וכיון כו,. הכוכניש המעותאותן
 צ"ל לדבר טעם כשיש דוקא הףב"ר
 ועמ"ש אומדנאמטעם

. 

 דב"א לספרי
 1 דמ בבעק המהרש"א ועמ"שכס"ה.

ובספיי
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 יל"פ עפי"ז ואולי סנ"ב אהשרובספרי
 בסלע הי' דמתהכך דל"ה בפירשיימ"ש
 המאירי בשם הש"מ כמ"ש ודלאולקה
 השור רדיפת ע"י בסלע שלקהדהגם
 דלפירש"י משמע וא"כ ופטור גרמאהוי
 דדייק י"ל ועפמ"ש בשור גרמא-הייב

 ורעכצ"ל הודאתו דמהנימדמשמע
4

 יותר שייך ודזה המהרש"אכסבית
 ע"י שלא בסלע היכוך טענתלענין
 השור.רדיפת

 סי"א דב"ה בספרי למ"שקל(
 אבדה ושהמוציא שאלה הששבענין
 בבימ ט"ש עפי"ז י)ל בעיים כידידו

 מהו סי' בו ונתן ישראל באדכ"ד
 והקשה כי' תרתי להחויר חייבא"ל

 מיני' בעי מאי מעיקרא דא"כהריטביא
 שיש ס"ר דמעיקרא לענ"ד ייל'יעפמ"ש
 חייב סי' בו דכשנתן לומר ספקמקום
 .יצא שכבר הגם האבדה דמי לו-לשלם
 ועי' מוחוק והמוצא אברה בעלמרשות
 לו כשהשיב משא"כ לבתרתוד"ה
 שחייב דמשמע לההזיר חייבבלשון
 וע"כ דמיה ולא בעצמה האבדהיהחזיר

 בעל ' מרשות יצתה לא מקודםנם
 ~עלמא ולמר רק הי' והמוצאנאבדה
 דכ"ה ועי' שלו, היתה לאומעולם
 שלו את ונטל הסי' בעלדכשבא
 בחזקתו הסקום הי' הנטילהודקידם
 צירוףימהני

. 
 וקורבא. ברי טענת

קלא(
. 

 סשיא הפ"ת .מ"ש בענין
 עמ*ש סנ"ד חו*מ הנב)ת ' ממ"שסק"ד

 בההיא התומים ממ"ש ס"ג אה"רבספרי
 שכר ליקח שיכול דכיון דנשחדב,מ
 מיפטר לא לקח ולא בהבלעהוטבת

 דלאו לעניא ריפתא מלמיתבהשומר
 ולוותר מעני*ם עצמו לפסור כמיני'כל

 שומר דשאני י'ל וא"כ יעי"שיהקדש
 גבאי משא"כ שיעבדי' דרהמנאאבדה
 עצמו שיפטר כמיני' כל לאצדקה
 להיות ' שרוצה גשביל דר"יי"ריעה
 די"ל ורק באחר דאפשר כל צדקהגבאי
 , הוי-יגלןו

 טוה"נ לו שיש -מצד ש"ש

 התוס' ועמ*ש טובה לו שמהזיקיםמהעניים
 ומ"ש כבוד ענין ושהוא דכ"בבפסחים
 בבעק ממ"ש דמ*ג בשבועותההוס'
 דאפקדין דצדקה ארנקא בההואדצ"ג

 הי4 שלא י"ל גברא ההוא גביר-י

 הי4 וממילא להפקיד אהי בטוחמקום

 התם שייך ומשו"ה לקבלמוכרח
 גבאי הי' לא גברא וההוא י דרפרוטה
 פרוטה דל"ש ן זימני צדקת גבאיוא"כ
 וממילא חר א מטעם ש ש ודהוי ידר
 נ"מאין

 ביי
 שאין זהב של מטבעות

 וצ"ע, סיפול שוםבהם

 בההוש ביארתי שםובספרי
 "7לענין כו' לקדם לו שהי'דשומר
 אין מפסיד אינו המציל כל .אמירת
 אז ונתעוררתי לש"ש ס"ח ביןהבדל
 ביליעצקי גרשון תנהוס ר' מהרב-במכתב

 אבד"ק הגאון הוא וכעתמסמארגאן
 מסוגיץ ביתן גנת בעמה"סיאשינאלוקי

 או' נתעוררתי וכמו"כ ד"עדכתובות
 יהושע ר' הגדול הגאון הרב אחימבנ

 "כציל כל אמר דכשלא שליט"אמרדכי
 לא שבת איסור אונס מצד ונמנעכו'

 דאין והעובתי להקדש,.יצטרך.,לשלם
שום

 חשש.
 ודיינא בדינא. לבוא שיצטרך

 הוטא אדס ואין הקדש של הגוברעם
 מוכרחת. היתה שהפעולה כיון לוולא

 כתובות ועי' הקדש יפסד שלאכדי
 יחפוץ כשהפועל אם צ"ע וגםדק"ו,
 בכלל הוי אי השומר ערבותדוקא
 בענין ועמש"ש סשל"ד, באו"תמ"ש

 ר"מ אזיל דפ"ג יומא ועי'שמירה
 ה"(ב דסוכה פ"ה' ובירוש' כו'ונטרי'

 כו'. סלעין תרתיןדנסבין
 סס"ונ אמ"ש בספרי למ"שקלב(

 מם"ש להוסיף יש סי"ג אה"רובספרי
 תמתה פצעילי גבי ביצה סוף "חהצך

 טשא"כ למעשר קובע בלא"ה'דשנת
 ועי' דאז כתובות הש"מ ש )עמיו"ט
 ד יו- וש"ך ד"ל תענית שורבבגור

 נרונא מהר"י ש ומ סק.'ז שמ-אס'
 ,גיו,ן~נ תעניה בענין ובמהוי-לסוכ-א

יי4-3
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 והי' ס"ו ונדרים סרפ"א או*הובב*י
 ולכאו' בכוופיא דזה ס' שבתהר"ן

 מ"ד תד"ה דכ"ג במוזק ס*שמוקשה
 סס"ה באמ"ש שהבא.:י עפ"מוי"ל

 1 דט ר"ה ועטזא בפלוגתא. דהוימהספרי
 הומ"ל ולכאו' דמ"ג עירובין וע' ב סשבת

 א"נ בשוי"ט יין לשהות. מותרדמשו"ה
 ריש ע' ואבדלתא קדושא מצותדמשום
 שיתחל כונתו הי' לא מסתמאנזיר
 ויל"פ ה' מגלה וע' הנוירות. הלותאז

 כיוזט דל"ה מוכיח הלשוןדמיתור
 ובספרי נטיעה ד*ה פרש*י ע'ממש
 ותצנית הספד לענין ודוקא סכ"בדב"ה
 דס"ח בפסחים דרבינא בר*יולמר
 דכ'ז סוכה וע' הלשון. יתור א"שבל"ז
 משוי המצוה ואולי כו' ממשיךאתח
 לומדין כשהייגו דע-ט יומא וע'לקבע
 נדרים ל' -תעגית ולפמ"ש כו'תורה

 לצ שקלים וידוש' י"א - ערכיןנ'
 וע' אכילה שע"י לשמחההוצרכו
 ההנאה שלמים ובאכילת ט קפסחים
 וע' דכ"ד. בשבת התוס' כעמ"שטפלה
 שאני דהא העל"ב ומזש דמ"בסוכה

 ואולי די"ט בכריתות במזשכשנהנה
 בספרי. ועמ"ש יהמצוה טפלהההנאה
 משום הנאה בלא וא"א סוגדב"א
 נבי וצ"ע למשחה קדשיםיאכילת
 דחפשה משום דע"ב פסתיםיבמתו
 יבמות-וע') ריש ירוש' ע' הנאהבלא
 ולכאו' תרי"בל ס.ס אויחט"ז

 ד-ה נ"ה כתיבות וע' להזידשאניי
 חסרון מצד כדהוי משא"כובתרומה
זהירות.

 מ' אשת העגונה בנידןקלג(
 שירו העד שהעיד וויינגארטיןעקיבא

 המלחמה שדי על ונפל בבטנו חיציסבו
 והרופאים הרבה דם ממנו וזבלאקאפע
 למחיתו, תרופה שאין תיכףאמרו
 לו שנודע שכפי יען מעכת"הודן

 והוי מי"ט יותר גבוה הואהאקאפע
 בפרמ"ג והובא נפילה מצד גם.טריפה

 גפילה אם שנסתפק סק"א .במשבצות

 מצד ס"ט רק או טריפה ודאיהוא
 גר"י בספרו חוה"ג בזה ועמ"שרוב
 דפרש*י דהא י*ל ולענ"ד וטזז 1סט

 דכשלא משום היינו דל"דבביצה
 על ג"כ מוכח זה ומתה מע5"עשההה

 טריפה ודאי הוי ואז דנפולההריעותא
 וההיא מעל"ע בתוך כששחטוהומשא'כ
 ר"נ דטרפו י*ל ג"כ הא ד"נדב"ק
 חבטה שיש מוכח שפיר ומ"ממספק
 הובא הכנס-י וכמ"ש מעשרהבפחית
 בתיך דכשמת ל וי 'ספ"ג דב"אבספרי
 יי ב"ק וע' 0ריטה כודאי הואמנל'ע
 אדם ולא שור בבור דאצטריךודנ"ג
 ג6 חייב דכופר משום דהיינו: לואא
 אח4ה בספרי ביארתי כבר דהאמספק
 חיובא דאיתחזק משום דדוקא ו טסי'
 טריפה . ודאי דהוי צ"ל ע"כוא"כ
 בארתי וכבר ביד"א גוסס הויועכ-פ
 )וע' הפמ"א דברד לחזק דב"אבספרי
 בבירצ דיתבו תוד*ה דקעזהב'ב

 גבר(2 ל.ה בידיא בגוסס דאףדמשמע
 שנתעגנונ ובנד"ר דט..ו( ב*מ וע'קטיל'
 לזנ"ד.' להקל יש שניס שמונהזה

 הגה"ח להרב תרפ"ב בשנת -)ממ*ש
 חמעלניז הנאבד"ק שליט4א סילמאזרא"י
 טבת בשעזת בשמי נדפסוכבר

 :תרפ"ג(.
 חו"מ ך הש מ"ש בענין קלד(.
 ק בב מדפריך לכאו' סק"הסרנ'ה
 דשאני ל עכצ מהסיפא דוקאדע"ג
 מהסיפא. דוקא פריך ומשו"הקדשים
 משום. אמל"ג ל"ש . דבתמורהמשום

 דאמי' וגזה*כ דאיסורא מילתאדהוי
 תמורת ואומר שחוזר דמה הגםבטעות,
 נזיר' )עפרש"י איסור, ג"כ חוישלמים
 מכות: ע' מותר כשאומר משא"כדל*א
 אליבא. דדוקא די"ל הגם והנהד"ט,(
 דרבא. אליבא משא"כ לטעמי'דאביי

 מעשיו מהני דבתמורה והאדאעל"מ
 דתמורה. - דגזה"כ וי*ל .גזה"נהוי

 דרבא אליבא דגכ. י*ל אכתיכהקדום
 מתמורה: קופ*ב נברמב"ם ,צאנעתמורה

לכאנ
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 וי"ל ממעה"ק פט"ו למ"ש סותרלכאו'
 שיחולו א"א דאם שדעתו התוס'כעמ"ש
 כאביי אתיא דב"ק ודסוגיאשניהם
 בזה ל ס ודהרמבים מורהדר*מ
 שלמים תמורת ואמר שחור ורמהכרבא
 ומשויה שניהם שיחולו אפשר אםהיינו
 יל"פ וקצת פלוגהא הך בתוס'הובא
 חזרה בהקרש רל"מ רפשיטאדכיון
 ומספק*ל הךככ"ד דאפי' דקמ"לעכצ"ל
 כו'. עיונידדיימא

 א-סתרנ"א המג מ.ש בעניןקלה(
 סי"ג ישרא? בקול קושיא הובאסעכ"ן
 את אוגרין שהיו דל"ו בסוכהממ"ש

 ומשמע זהב של בגימיניותלולביהן
 שלא אפי' דאוגדין מזה מוכיחדר*מ
 ולא קרקע גדולי שאינו הגםבמינו
 גדילתן, כררך דשלא הא בהו,בייך

 לתרץ התוס' שהוצרך דמה י"לולענ"ד
 זה דאין משום כמוסיף חשובדלא
 שלא דכשאגד משום היינו גדילתןדרך

 לאו מ"ט וכמ"ש הידור דרך ה לבמינו
 נראה אין וא"כ הרר דבעימשום

 משא"כ בע:מא לנוי הואשהאגוד
 שהוא ניכר דבלא"ה זהב שלגימונוות

 המצוה, על להוסיף ולא בעלמאלנוי
 ס"ד יבנה בקונטרס מ"שקלו(
 מוהרים יו'יחו פירות אילהסהפק
 יהיב מאן דקמ*ו ב"ב ע'באכילה

 פרששי וע' ואכלינה דיריהו מכוהביתלן
 מנחות דנ"ה פסחים וע' דמ"רברכות
 ירוש' ה דנ בכורות ר=כ יומאד"ע
 יריחו מיבעי לא והנה החלילפ'

 הצלב נושאי א"י ע"י שנבנתדהאידנא
 איש עי דוקא הי' יהושעוכונת
 ובנה יקים אשר לשון וכמו"כישראל

 1 רט סנהדרין ע' הזאת העיראה

 ל.ה ממאה דפחוין הנרחת עירגבי
 דעירובין וירוש' דכיח מגילה וע'עיר

 יציב ובצעירו מסיים וגםומגילה
 העיר דלתות בהקמת והיינודלתיה

 יק כשבונה משא'כ ד"ו עירוביןע'
 מתרבה הזמן ובהמשך בתיםאיוה

 מרתר שבנה לאחר הא ובלאיהוחולך
 בירוש' ולפמ"ש בה ולרורלכנוס

 החומר טעם ל צ כעה"נשעשאה
 יריחו דנטיעת משום ג דקידבסנהדרין

 עומדת ומעיקרא באיסור מהחלההי'
 אחרת עיר ושל מ"ש ואולילשריפה,

 ומשום עה"נ שהי' הקרום עלקאי
 בכלל ול'ה באיסור הי' כ גשהנטיעה
 תלישה.מחוסר

 מ"ו סעי' ביו"דסק"צ ש מקל~(
 הי' שהכתם תלינן נכרית כבסהדאם
 דקראסניבראר מהרב גתעוררתימקדם
 אמנקיותא דקפרי ד"ל בע"זממ"ש
 דס"ב בשבת לטעמייהו ושמואלודרב
 שנדפס בהאסיף זה הדפיםושכבר

 תרע"ד מנ"א בירה תבב"אבירושלים
 ימאסו שלא קפרי דבודאיוהשבתי

 שעשו ד"פ שבת וע' עוגביםבם
 דל"ד שבת וע' השער להסירתחבולות
 ענין שהי' רק כו' מפרכסותזונות

 דהגם י"ל והכא וקללהפורעניות
 אינה מזוהמא ולנקות לכבסשמקפירות
 אדמומוה רושם שיושאי מהמקפדת
 כשמתתדש ושעי"ז מזוהמא נקיכשהוא
 יש כאילו נראה זוהמא איזחאח"כ

 אדמומות.בווהמא
 ישראל שסגר השאלה ע*רקלח(

 ויחדה מתכות ש? צורהלעכו"ם
 מכר ואח"כ בדיבור, לע'/זהעכו"ם
 מיתר אם לישראל זו צורההעכו"ם
 סדלא מע"כ והביא ממנה,ליהנות
 דחייום . לר"מ דגם דמ"א בע.'זקאמר

 הלוי דהמיעיט שאני הכאלמעוטא
 מ"ע דשאני ו"א העבורה,במעשה
 הוי הבהמה דעיבור ד"כבבכורות
 התוט' לפמ"ש )ואלה"ק בגופה,מעשה

 ראזלינין מוכח לא דא"כ שםבבכורות
 דעצם דכיון די"ל אביו ממכהבת"ר
 תו במעשה הלוי ל"ה באדםהעיבור
 במעשה, יותר תלוי אחר דמאישלש"ל
 שאינו ל י חזקה יצד ההם הובלא
 סרל"ב.( חסידים חובס' רנ ב ב ע'אביו

 שועמ
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 דדוקא ה-ד מעכו"ם פ"ג הלח"מ שיעמ
 דהא בעלמא באמירה איכא)חיוב
 ודקייל כו' לבינה זקף דוקאקאמר
 נ ב מיתה דנין עב"ד מהדדוקא
 אפ*' איסורא דאיכא רק עליו,'מוזהר

 וג"כ דל.ט, קידושין ע'במתשבה
 יא כשעכו"ם מהצורה להנותמותר
 הש"כ עמ"ש וגם מעשק, בה.עשה

 סע'ח. וסקמ"ו סע'בסקליט
 התוס' בדברי מע"כ מ"שוע"ד

 חילוק שיש די"ל כאן ד.ה דמ"דבעיז
 יש וכן מתכות לשל עץ של ע-ןבין

 חיאך יפלא דלכאו' בירוש''תירוצים
 ע"י ביטל לא דלמה הקו' בזה'יתורץ
 דבכלי ליישב ומש=כ בע"כ,עכו"ם
 לפי שבירה ע"י ביטול ל"ממתכות
 ודע-ה, דמ"ט וכמ"ש להחזירהשיכול
 להחזירה יכול כשהדיוט דוקא דהאז*א

 התכת י ע תיקון לו כשישמשא.כ
 וגם דט"ז, בשבת וכמ"ש אומןצורף
 דמ"ב הש.ס טתרץ מדלא הרגישכבר
 דשאני דגן וראש ממ"ש דפריךמחא
 הא ובלא.ה מתכות/ של שהואהתם

 לקח לא דלמה בתוס' הקשו'כמו'כ
 הקפר, וכר"א בע-כ שיבטלוונכו"ם
 שדוהמע"ה ל י דבלאנה כיון יל"פאך
 להפקיע ולא ביעור מצות לקייםרצה

 דשאני י"ל הא וגם ביטול, ע"יהקצוה.
 שביטל קודם הגביהו שלא הקפרר"א

 חשש שהי' היכי משאיכהעכו-ם,
 וזכה יסרז:ל אותו הגביה כבר.שמא
 ע"י ישראל בה שזכו ובפרטבה,

 ד"כ, סנהדרין וע/ מלחמהכיבוש
 וע' למלך, מחצה שבוזזיןזביזה

 כשיאמרו וגם דפיאה, פ"דירושלמי
 כמ"ש דליקני להו לינ דאסוראצפירוש
 שהי' דהכא לחקור יש דצ"וג=מ
 לא שעה לפי וו'ק לעצמן ליקחדעתם
 הוי אולי לבטי, שיוכל כדי בהזכו
 כיבוש ע"י וזכי' בעלמא/ הערמהכעין

 ש מ וע' התורה, שהידשה קניןיק דהוי הגבהה מקנין גם עדיףמלחמה

 דבכורות מההוא סשט"ז יו"דהחת"ס
 דהא בר"ן מבואר ודמשו"הדי"ג,
 זכי' דמהני לה מגבה דדילמאדקאמר

 ע"י 1;יתר דיש משום דוקאבאיסוה"נ
 קודם גם קנין 7.הוי מה ומשא'כביטול

 י:תוס' מנן"ש .כדמשמע התורהשח'דשה
 דלמה קוש' אין ועכ"פ ח, דכבפסהים

 ל ועכצ ביטול, ע.י היתר מצאלא
 דמוכת מה מצד רק הוי ס השדפרכת
 ל עכצ ודממילא 1;?תוביםמסחירת
 וביטלה הגתי אתי שבא לאררדכאן

 התום' קןשית רסה תו הדרדממילא
 ה" הגחי אתי 9בז: קודם גםדהא
 כ משא כ, בע עכו"ס ע"י לבטלהיכול
 עץ בשל דכאן הירוש"מי תי'לפום
 סתירת בישוב צ"ל אין דממילאכו'

 וביטלה הגתי אהי שבאהכתובים
 לקיים ה רוהמע שרצה י-ל האוממילא
 הי' שלא או בע"ז ביעורמצות

 )ממ"ש ביטול: י ע להתיראסשרות
 לאנדא יו"ט נעטל מו"הלהחו*ב
 ע"מ נ"י איזביצא הגאבד"קבהרב
 הרפ"ד.( תצוה א'מיום

 הנוגעים המנהגים בעניןקלט(
 בדב"א ביארתי בפסח חמץלחשש
 ממ'יש ססתנ"א הס"ז ש ממססל"ה
 לי. דאפשר מר תינח ל'בפסחים
 נמ לההמיר צריך דכדאפשרודקמ"ל
 בכלל הי..נו ודאולי ביוקר,כשיעלה

 ודוקא לו, מיסיפין הוסיף שאממ"ש
 אין ט יו משמחת עי,ן שמינעבמה

 ילתות לא נ דכע ר'מ ש וכמלהחמיר
 שזה ואפשר דעפישא, נהמא אכלכו'
 אשוי י"ל ש ומ לבריאות, גםמזיק

 הכסח, לאחר לענין היינו כו'זביניכי

 מ ח צ ד ב ב )ע' הרבה יוקרודהוי
 קצריך דמצד ביארתי וכןסקע"א(
 משהו מתצרובות להזהר דשמיאס"עתא
 וגדרים בסייגים להוסיף י,טחמץ
 דהא אותו מס"עין לטהרוהבא
 בחור-ן שעוה של הנר לאורבודקין
 בשום כן מצינו שלא מהובסדקין

איסת
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 חופש ד' דנר אקרא ומדאסמכהואיסוד
 שעה שבאותה משמע בטן חדריכל

 הנגלה היצר הוא והחמץהשאור
 מש"ה ואולי תעלומות לבוחןרק

 יותר לעשות אחרונים בדורותהצריכו
 וסייגיב,גדרים

 דבדבר ד"נ בפסחיםומצינו
 כו' להם להקל אין ביותרשההזיקו

 חמורה דר"י דבאתרי' ד"ל בכורותע'
 שעי"ז השש שיש ומשום כו'להו

 וכשיש עניינים, בשאר להקליפרצו
 תקנה אייה לגטל והכרח צורךלפעמים
 בהטכם יהיות עכ"פ צהיךומנהג
 אוסרין אלו יהי' שלא כדיוקיבוץ
 כבוד חילול בזה שיהא מתיריןואלו

התורה.
 קניית בענין הרמ"אועמ*ש

 גטין )ומשש מישראל דוקן קודשספרי
 סר"ט חח"מ הח"ס ומ"ש י"ל.(דמ"ה
 מ ב ד"כ ע"1 וע' סק"ו סקנ"וובפ"ת
 בההוא פ"ו סי' למעלה וביארתידע"א
 טובא מוזיל כשעכו"ם דכ*אדבב,ב
 ענין שיש ומה אתרוגים ה*הולכאו'
 בכלל מחימוץ השמירה וגםמצוה,
 אצל יקנות יש ד"ח, בחוליןוכמ"ש
 ומצוה. תורהשומר

 חא"ח ל זצ בצ"צ הגה"קוהנה
 ישהאל כל שמנהג כיון וזשל כ'סנ-א
 בצשיית מאד שנוהרין המדינותוכל
 בטרובין רק לעשות שלא לפסחיי"ש
 ולא חדתא כעין דעבדינהו אוחדשיס
 בטרובין אפי' . הגעלה עללסמוך
 להקל לבו שיערב הוא מיישרים
 לכל תשו' נשלח אשתקד וגם ח"ובזה

 נ"י איגר עקיבא ר' מהגאוןהמדינית
 להוהר ככרוכיא ושווח מאדשהחמיר
 גם אף ואמנם לפסח, יי"שבעשיית
 תששות בזה יש הדין שורתמצד
 ט' אות ס"ז ובשד"ח עכ"ל כו'רבות

 דחלילה סקנ"ג ח"ג השו"מ מ"שהביא
 מקום יש לענ"ר. והנה בוה,להקל
 למעלה שהובא המהרש"ם לפמ"ש.קולא

 המנהן4 גדר לפרוץ אין ובכ"וס?"ד,
 הגאון הרב יצא ז תרע בשנתוהנה

 ביברים זלה"ה פיעטרקובתאבד"ק
 בוה יש הדין מצד שגם וכתבקשים
 על להסכים ממני וכשדרשאיסור,
 וכמ*ש בשוא"ת, בזה הייתיהאיסור
 גבר, תהוי לא-' תמן גבר דאיתבאתרא
 שלוח וציר מכתב ע"י אזונדרשתי
 זצ=ל, קינצק האבד"ק הגדולמהגאון
 גדר לפרוץ שחלילה דעתי שגםוהשבתי
 דברי עלי חזקו מקרוב וזההמנהג,

 )ובתוכם המנהג להה:יקהמשתדלים
 ני באמרס וצדיקים( רבניםאיוה

 )מצד גדר לפרוץ אסייעבשתיקתי
 למלאות ונאלצתי המעשה( מקוםקרבת
 אד'ר( )ער"ח מודעה לפרמםחפצם
 מניעת ולא הפסד בזה שאיןשמצד
 והנה .גדר, לפרוץ אין יו"טשמחת
 מאסטראווצי הגה"צ ממכתבכפה"נ
 יא ואני עליו שתמהתי שמע אשליט
 לתמוה מקום הי' לא -וגםתמהתי
 מאיר יצחק ר' ההונ הרב שגיסומצד
 והוא אצלי או הי' דשם מ'ץשיחי'
 במכתב המבואר כפי הדברים ליסיפר
 דשאני דע"ז יבמות )וע' שליט*אהגה"צ
 להוכיר והוצרך קיימ וב"ד דשמואלהכא
 יווטי גרול שהאילן דכל משוםהב"ד
 בפסחים וכמ"ש בו לתלות יותרבנקל
 במילי טרדותיו עוצם ושמצדדקי"ב
 מצד ודוקא לב, ישים לאדשמיא
 ועמ"ש מדעל*ג, הוי מפרסםשהב"ד
 מ-ש בענין דבר בפתח אה"רבספו.י
 1 עמש"ש.( ססנ"וחמג"א

 משפמים המכתבים-א' העתקווה
 ידי"ב לכבוד פיעטרקוב, לפ"קעור"ת
 ע*ה פ.ה המפורמים הנדול הגאוןהרב
 כקש"ת וכו' לרבים הנטוע אילןנ"י

 דק,ק ור"מ אב'ד שליט"אמוהר"א
 יען הנה כמשפט אחדשה-טלובלין,
 ואז נוסע נ"י ר"י החריף היקרשבני
 עם כאשר להאריך אוכל לאלדרכו
 במילין אמנם שליט"א לכ"גלבבי

אהדים
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 גאונן).ישראל לב באתי!לעוררפחדיפ
 לבני נתתי אשר הכתב על. לתתוםגיכ
 פסח על היי"ש עשיית בדבדב"י

 הנעשים השנה ימות כל שלבגארזעלניע
 ומצוה בהם, ולמחות המץ ייישגהם
 בעיניו מעכ"ג וא2 מזה, למנועובה
 ומרוב ישראל, שבטי מראשי הואקטן,

 דורש"ג ידידו הנני - אקצרבטהוני
 החופ"ק טעמקין דוד מנחסבאה"ר
הנ"ל.

 תרפ"ד ו?קהל א' יוםבעזה"י
 הרב יד?די לכבוד אסטראווצא,פה

 ולתהלה לשבח המפורסם הגדולהגאון
 אליהו ר מהו כש"ת וכו' ע"הפ"ה

 לובלין, האבד"ק קלאצקיןזפליט"א
 הנני ה', ליראי כמשפטאהדשה*ט

 שתמה מה הכבוד מפני להשיבבזה
 להכשיר , שהסכמתי במה עליכהדר"ג

 כאשר חמוצות ישינותגארזעלניעס
 לחוב עצמי מצאתי ברבים, כןהודיעו
 הכשרתי לא שמעולם הד*ג לכבודלהשיב
 חמוצה גארזעלניע להגעיל הסכמתיולא
 בפה שנים איזה לפני שהכשרנוומה
 נתנה לא שהממשלה בימן רקהי'

 ממעלאס, רק חמץ יי*ש לעבודושות
 כשד יי*ש בה עובדים הי' השנהזכל

 כשרים יין ומשמרי ממעלאסלפסח
 היו מהגארזעלניעס הכלים וכללחה*פ
 החג קודם טוב מהיות ורקחדשים,
 מחוש והגעלנו מעולה שמידה,נשינו
 חשש ח*ו בהם הי' אולי הכליס3ל

 שעברו ואשתקד חמצא, וברחמצא
 של יי'ש מקודם הוו הגארזעלניעעל
 אצלי טרחו טרהות שכמה אףחמץ
 לתקוע רציתי לא הגארזיעלניעסבעלי
 המוצה גארזעלניע להכשיר בזהעצמי
 והק' ערכ כרום גאונו כ' הד*שידידו
 מאסטראווצא. הלוי יחיאלמאיר

 חו"מ השיכ מ*ש בעניןקמ(
 מודב"ק מפטר לא דבוהוו מקט"זס'א
 יש קצה"ח .וע' עדים באו לאאפילו
 באיש מעידני רע*ג .בב"ק ממ"שלהעיר

 והפיל עבדו עין את שסימאפלוני
 ונמצאו, כן אומר הרב שהרי שינואת

 ד. ה לעבד עין דמי משלמיןיוממין
 אחרינא כת דליכא כדקתניאילימא
 ,-מפקי. בונר לעבד עין דמימשלמין

 ק:לומי,. קבעי עינו דמי לחירותלי'
 יזלומי. בעי לרב עבד כולו דמיועוד
 הרב שהרי מ"ש מוקשה ולכאו'כו'

 באמירת יש תועלת איזה דהא כןאומר
 העבד שהרי בסיפא מ"ש ובשלמאהרב
 בכ"ר דעבד דכיון יל"6 כןאומר
 יאמר, לא העבד אם ממילא לי'ניהא
 )עוי"ל ומם כאשר דין ל"ש יתבעולא

 וכן. דרישא( רלישנא שיגראדנקיט
 דלמה, בקצרה להקשות דהו"למוקשה
 לטובתו שהעידו מה בעד להעבדישלמו
 עבר דמי דכולי דהול"ל מוקשהוכן
 אולי. לזאת שלומי, בעי שנוודמי
 שנתברר. לפרש סד"א הס*ד דלפוםיליפ
 את שהפיל אדרבה אומר שהרבאח'כ
 חיוב בדרך בו ושהודה ת.,להשנו

 ל*ה ב"ד בפני הודה שלאודכיון
 כן אומר שהרב ש ודז לפטורמודב"ק
 וא'י. מסופק בעצמו שהעבד)וזמנין
 בקדימה( הי' שן הפלת אםלצמצם

 ע"י ונתברר חזר זיממיןוכשנמצאו
 י"ל_ ואולי תחלה שנו שהפילהרב
 ועינו שנו דמי תשלומי שחיובדהגם
 דכל כיון אכתי השהרור מצד רקהוא
 הרב הודאת ע.י משתחרר שאינומה
 מחיוב נפטר לא גוה"כ רקהוי

 בתורת שאינו ועינו שנו הפלתתשלומי
 הי' שלא נתברד דאה"כ ודנהיקנס,

 הרב ~צדאת ושע"פ ממשבעדותן
 שלא כיון אכתי עין דמי לשלםנתחייב
 בעדותם באו והעדים ל..ירותיצא

 דבתר. פייך מש"ה לחירותלהוציאו
 כו'. לי'רמפיק

 כמו אולי דטבי בעובדאומ*ש
 לפמ"ש )וגם לשחררו חסורשהי'

 דע*ג בב"מ .ממ*ש ר"פ מצוההיראים
 דלא עכצ*ל סנ*ד אמ*ש בספריוהובא

פלוג
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 חחבולות לבקש אסור כמו"כפלוג(
 לפ*מ ודוקא חיוב של הודאהע*י

 אמר לחירות יצא שכבר ר"נשחשב
 שמחה-והנה של סיפור דרךכן

 של בעבדו די.ב בגטין התוס'לפמ"ש
 לטבי חובה השחרור הי' כו'קצין
 תפילין להניח בידו הפריע שלאובפרם
 ומ"ש כ, ד סוכה ט,ז ברכותוע'

 תפוס שהי' דב"ק פק בסוהרא"ש
 צ"ל גשש צריך שהמתייאש למ"דבעצמו
 כדי בעצמו לזכות חפץ שהי'דמסתבר
 ד"ט. גטין ע' ישראל בכללשיתקדש

 עש"ק יום בעזה"יקמא(
 לראש ברכה לובלין. אד"שבדר"ח
 האי הרב ידיונ הדור פארמשביר
 ראש הרים ועוקר סיני המפורסםגאון
 קלאצקין שליט"א אלי' הר' י~ראלשבטי
 כבר זה הנה יצ.ו, קהלתינו דפההאב"ד

 ודאבה לנפשו מרגוע ליתן אוכללא
 בחומת רשל יתירה הפרצה לראותעיני
 יותר בולט ישראל בית כרם הק'הדת
 החמור באיסור בעוה,ר הפרצותמכל
 חיי וכל בלאוין המרובה רביתעון

 כאזהרת בזה תלוי ישראל~צדקת
 בכל הבדק ונראה יחזקאלמנביא
 הכלל מן יוצא באין - כמעטהחומה
 בעולם ומשא מגע רק לו שישמי

 מזער ומעט לוקח וזה נותן זההמעש'
 עסקא מהיתר לדבר או לעשותשיזכרו
 וקלות הדעת חסרון שונות סבותמהמת
 מתוך הדעת ההיסח וביותרהדעת
 הבושה גם יב ולדאבון הזמןבהלת
 אם הקרעדיט שיפסיד יפחדויהרבה
 אולי לדיוש ירא והמלוה התיעידרוש
 המונח המעות פירות אחד יוםיפסיד
 מאות או עשרות כמה בזה ויש.אצלו,

 הזאת העבירה המסרסרים-מישראל
 העוסקים גם ומה מזה,ימתפרנסים
 לדרוש בנפשו עוז ירהב מיבהבאנקין

 ישראל המה המוסדים ורובםו;ת"ע
 עם בהקפה נעשים המסחריםורובי

 דבר שי כללו. צינזין -על 'וועקסלין

 הא(סור- כל נשכח ח"ו יהי' קטכמעט
 נכשלים החרדים וגב הזה החמורתורה
 לב, על שם איש ואין יום בכלבזה

 הזה. הרב למכשול והצלה עצהלחשוב
 פרצה כשנראה מעולם מראשכאשר
 עזרה הבונים החישו כזויתירה

 כזאת ולעת בפרץ לעמודותחבולה
 כמו להבנין מסייעים ערך הקטניגם

 טוב דבר לבי רחש ב:ן כגדולכקטן הכי על מוטל ר"ל מתבערהלהציל
 בזה לתקן ואופן עצה שום הי'אולו
 בתקנה הרבים את לזכות כללידבר
 כשיתחיל ישראל איש שכלקבוע
 שיכתוב היוב עליז יהי' במו.מלעסוק
 שלו דמתא רב כל אצל אחת פעםידו
 שיתן מה במעות שיעשה העסקיםשכל

 על מעיד מאחרים שיקבל ומהלאחרים
 עפזי עסקא אופן על שהואעצמו
 לא או ישכח אם אף חז'לתקנת
 שיתפשר ואיך בפירוש מזה לדבריוכל
 יהה המעות בעד הנתינה בשעתאו
 מי מפורש יהי' ובתקנה זה אופןעל

 היתר יעשה וביכלתו בדעתושיהי'
 ויועיל ע"ז יסמוך ולא בירודעסקא
 יהי' בדעתם ולהנאנסים להשוכחיםזאת

 תבשילין העירוב )כענין שיהי'מטעם
 שאין אף באונס השוכחים עבורשמועיל

 בכגון מכש"כ מתחילה, מזה ידיעהלו
 ונרויח ע"ז( א ם עצמו שיחתוםזה
 והקאנטארען הבאנקין כל גס כיבזה
 לטובת אחת פעפ כזה מכתביתנו

 השטרי שעושין כמו עמהםהסוחרים
 ויהי' כידוע עצמם דעת נגד אףמכירה
 ישראל כלל כל כמעט בזהניצולים
 עלה העצה זאת הוה החמורמאיסור

 כאשר לזה מסכים ההלכה אם לביעל

 הנני עתה בכן עמוד ויכלנוצוני
 גדחה תושי' כי רבו לפני הדןכתלמיד

 חדבר ואצ?ע תורה דין לדעתממני

 אל עינו ואשא י...י' כהדר"גלפני
 ה' דבר להשיבני ומורים הוריםההרים

 אם אופנים בשני בזה הפסק הלכהזו
העניו
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 הגוף שעבוד הוא עסקא היתר1ענין-
 טרם להיות יוכל שלא מה קניןח1
 הלא הוא כן אם גם אבל הדברבא

 או לסחור ע"ע המקבל הואהא-ש
 לעולם בא הוא לסתור לחבירזנותן
 מקבל הוא עסקא ההיתר עצם כלהלא
 וגם הסחורה עוד שקנה טרםע*ע

 מעות יש כי דשלב'ל איננוהפעולה
 לזה יש לוה אין אם תמיד סתורהויש
 הוא ההת*ע שכל נראה יותראבל
 בתנאי ע"ע לקבל יוכל בכן תנאיכמו
 שיקבל העסק כשיעשה למעשהקודם
 תנאי על יהי' יתן או מתבירומעות
 הזאת התקנה בכן העמקא באופןזה
 אף הדעת ההסח על כתנאי רקיהי'
 הראשונה דעתו על נעשה יהי' ישכתאם

 ומתנה בר"ה אדם עומד מצינוכאשר
 מסכים והט*ו בטלים נדריושיהי'
 התנאי זוכר אינו אם שאףלהלנה
 ידיו אדם נוטל מצינו וגם בטלהנדר
 אף כולו היום כל על ומתנהשתרית
 רציתי וכבד בנתיים, דעתשמסיה
 בתודר"ע זקיני נ*ק קושית בזחלתרץ

 ס*ט אות מ"ו פ"ו פאה במס' . לז
 הרי אמר אם המשנה על' .שמהמקשה
 אני שוכח שאני מה ע"מ קוצראני
 הרעיב ומפרש שכחה לו ישנוטל

 בתודר"ע וא*ז בתורה שכתוב ע"משמתנה
 יהא לו - לזה צורך מה לוקשה

 שייך תנאי הא קיים תנאודבעלמא
 שאם התנאי על המעשה שעושהרק
 המעשה יתקיים לא התנאי יתקייםלא
 אבל ע"מ ומוכר ומגרש מקדשכמו
 לתלות שייך ומה מתנה מי עבחכא

 לומר שייך דאיך תנאי עלהקצירה
 הקצירה יהי' לא התנאי יתקיים לאדאם

 איננו התנאי כי ואמרתי וכו',קצירה
 שלא דעת ההסח על רק הקצירהעל
 הנ"ל ידיו כנוטל דעת היסהיהי'

 באמת ומצינו בער"ה נדריםולהתרת
 לב זכרוני מעט כפי ענינים כמהעוד
 כו.-ן ';'וכיומה. עליהם מתנהךב-ו

 בתשובתו לכבדנו נפשו נא יקרצכן
 אוי דין עיפ הדבר מוסכם אםהרמתה
 לתקן איך עצה לחשוב להיכלואבא
 שיהי' הדבר למסור מי יד ועלזאת
 צדקו למען ' חפץ וד' נאמן במקוםיתד
 במהרה ונזכה ויאדיר הורתיגדיל
 לטובה הענינים בכל ישראל ביתלבנין
 המשתחוה עוו ידידו בימינו,במהרה
 מאיר עזריאל אלטר גאונו, הדרתמול
איגר.

 לכבוד שוכ"ס ישפות ה'בעזה"י,
 ה' ויראת בתורה מוכתר הוובהרה"צ
 אלטר הר' ותרשישים איליםבנש'ק
 מפני שליט"א, איגר מאירעזריאל
 למעב"ה בתשובתי אהרתי כהיהולשת
 איסור מכשול להסיר העיר אשראודות
 משומרל גם רבים נכשלו אשררבית
 הזמן פתיזת מחמת ומצותתורה

 טרם מישראל איש שכלוהמסחר,
 6"א ידו יכתוב במו"מ לעסוקשיתתיל
 העסקים שכל דמתא הרב אצלעכ"פ
 לאתרים שיתן מה הן במעותשיעשה
 ע"ז מעיד מאהרים שיקבל מהוהן
 הותה ע"פ יהיו ההמה העסקיםשכל

 להשיב בזח אתכבד תז.ל, כתיקוןעיסקא
 מבש~א דלא היקהים דבריי עללמעכית
 סע"ב- רי*א סי' שביו"ד הראשונהלדעה
 שהוא דבנ"ד י"ל הי"א לדעת גםאך
 דבודאי מאיסורא לאפרושי מצוהדבר
 מה מהני דה*ח בב"ב כם*ש לי'ניחא
 ע-ר ועושה מקודם דעתושגילה

 ששכת דהגם דצ*א שבת וע'.הראשונה
 כן, אמרינן 'מ.מ הקודמתכהעבתו
 דוקא לאו ר"מ הי' מחייבודכש"ש
 דמ"ב בזבהים הכי ס"ל דר"ממשום
 דסתם וכדפירש"י כן הוי דלכ"ערק

 דקאמר מחא להק' וא"ן ר"מ,משנה
 בתורה קורא הי' איתיבי' דכ"חבר"ה
 לפמוש התם דשאגי הש"ס קאמרולא
 זבחים בריש ממ"ש דר"ח ב5*גהר"ן
 כשהי' ,גהע ודהכ"נ בה מחריבדמיני'
 מצוה,,"תרתל,,והכזנןכלון לשםמכוין

שחי
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 לבו כוון בתורהדכשלא קוהא -שהי'-
 הראשונה ע"ד קרא ק"ש ידילצאת
 שהגיע דכיון די"ל ת"ת, מצותלשם
 ודבעצם לכוון עליו שמוטל ק"שזמן
 כוונה כשאין ממילא ביה לי"ניחא

 ועמ"ש כן, לומר ל"ש להיפוךמפור,2ת
 המבי"ט בשם שם ביוקד רש"אבגליון
 דכששגג לענין זה ר"תשתיקן
 )וקצי"ל עונש עליו יהי' לאאח"כ

 שאדם בשעה כן לומר תיקנודמשו"ה
 הדיבור שאז השי"ת למצות בנפשומסור
 כמעשה( ה:י מאיסור זהירותשל

 הגרעיא זקגו קו' ע"ד כת"ר מ"שובענין
 לומר מקוב_ הי' מהא אי דפאהסופיו
 ~בל ד*ה א. די בב'מ הש"מעפכ?ש
 שדי לי תקנה באומר דאפיוובעיר
 תנאי ואין ל וו הש"מ כ' ולהלן ,כו'

 תקנה דמ"ש מלשונו ומבואר לומועיל
 ומשמע תנאי לשון ענין היא שדילי
 דכיון רק שוכח שאינו מטעם דלאמזה
 מה . מ ל שכהה. דהוי גוה"כדהוי

 ובזה הפקר מן תקנה שדישאומר
 נוטל אני שוכח שאני הלשוןמדהק
 שכחה .תהא שלא בלשון קאמרולא
 ההפקר, מן זכ" בתורת נוטל ובאנירק

 עמ"ש מתנה דהף משום דוקאומ"ת"ה
בתררה.

 את שמחייב דכיון להוסיףויש
 בד"ת אוהע"מ בכל ב"ד אצלעצמו

 מישראל. אדם לאתה בהלןאהשכשיתן
 מ בנה כעמ"ש הוי עסקא בחורתיהא
 שמחייב בו שכתב שטר לענין ס"אסיד
 כעין דהוי וטמוציאו מי לכלעצמו
 המבשרמ כל דקמ"א בב"בדמצימ
 ודמהני דמ"א בסוכה וכן גן'יטול
 סוברים יש וגם וטלבל"ע, בדבראפי'
 עדיף וגם בדוטלבל"ע, סילוקדמהני

 ולאפרושי מצוה דהוי והכאמסטומתא
 דט"ז מ בב ממ"ש עדיףמאיסורא

 הלוה יכול וא"כ וכו' אגראבהא
 הרותתי לא שבועת ע"י עצמולפטור

 גם יפטור טהפסיד - עדיםוכשיביא

 שחמלוה בב"ר לברר ויכול הקרן,ןמדמי
 לא המלוה אם א"כ וויוב, כתבנתן
 גולן דין לו יהא כ אה דינאיציית
 ז הט ועמ"ש ברבית, מלוה דיןולא
 הרבית להחויר חיוב שאין ט סחו"מ
 רק החיוב ורכשהובע תביעהבלא
 כשלא דוקא והיינו אחיך, וחימטעם
 עצמו כשהתחייב משא"כ מקודםהתנה
 בסלין, מעשיו דתו ד ב בפנימקודם
 סכ*א אח"ר בספרי ביארתיוכבר
 כדל'מ אפי' דלקי דרבא אליבאדגם

 בטליו דמעשיו היכי מ"ממעשיו
 לקי לא האיסור לולא גםבלא"ה
 לפסוק הרמב"ם בדעת די"לועמש"ש
 לא דממילא משום עדיף והכאכרבא
 רק, ברבית מלוה דין ד*ת פ עהי'

 הבדל שאין ופשיטא מתנה, אוגזילה
 בקירוב ההתחייבות שעשה היכיבין
 ביטל שלא כל זמן בריחוק אוומן
 ביטולו מועיל אם ע וצ עדים,בפני
 שאסור או"ש בחיוב לחתזם יכולוגם

 ח סמ ש אמ בספרי ועמ*ש בו,להזור
 לתתוך שאפשר דהגם יעקב השבבשם

 בפני כהותנה הוי השטר מןהעסקא
 ברשיעא אינשי מחזקינן ודלא -עדים
 אין ישראל שבדיני דכיון י"ל שועפמ
 על כתב שלא להשביעו ויכול רביתוה

 כשיתבענו ממילא בתו"ע, שקבלהשטר
 דהא רבית, ולא גזל זה יהאבעש*ג
 אפשר ה"ע בהשטר כשמפורשכמו"כ

 ובפרס ע'ז, ישגיחו לאשבעששג
 חשש אין ומ"מ רמז, דרך רקשנכתב
 גזל זה יהא באלמות יתבענו שאםמשום
 דלולא דעלמא רבית ושאני רבית,ולא

 אינ ודמשו"ה לשלמן מחויב הי'האיכור
 דקאמר והא ולהחזיר לנכסיויורדין
 כו' מוציאין בדיניהם שאלו דכלדס"ב
 זה הוי בדינינו דגם היכי דוקאהיינו
 רבית.בוזורת

 דרבא להקשות הגרע"אועמיש
 דסית קאמר יוחנ כר' דדרשגופי'

 כוונת ל י ולכאו' מיני' מפקינןדגלימא
התוס'
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 ומחי דיליף כר"א לסאל :דרבא'התוס'
 תקנה שאין לריו,.ח ודריש -אוויך

 משום מיני' מפקינן ובכ*זבהשבה,
 דא"ח דאם'ד קצהיח וע' מעשיו,דל"מ

 לצי"ש חיוב ל*ש תביעה בלאלהחזיר
 יוצאת אינה ק ר למ"ד התום'זכמ"ש
 דהיינו די"ל מה מלבד ולכאו'בדיינים
 להשבון ולא ניתן למיתה דקאמר3ושום
 דקלב"מ י"ל וגם בהשבה תקנה לוואין
 בדברי ח סכ הקצהיח לפמזשיגם

 ל"ש דתו ל י אכתי א דצ ב"מ יפירש
 אהדר ר*א דקאמר והיינו לצי"ש,חיוב.
 מוכח ודממילא דניחי היכי כיויי'

 בהשבה, תקגה לו ושיש כשופ"ד(ר5"ה
 חייב דכשתובעו כדאמרינןיממילא
 וין לצי"ש חיוב בו שייך5החזיר
 עמ"ש א המהרש שהקשה מהגזיושב
 הברייתא ליישב אלא בא דלאהתוס'
 ומשום לוקח כרשות לאו למ*דוץהתם
 להחזיר יתחייב להשבון ניתן שלאדנהי
 והני דפריך )והא מעשיו דל"ממשום
 דוקא כו' מחייבי מי אביהם כבזדומפני
 נמי דאבוהוז הוא דבדין דקאמר,בתר
 דהי' משום חיינו יהחזיר מחייב'לא

 כיבוד מצות מטעם זה .שאין לומר,מקום
 ברמב*ם וע' בזיון מניעת מצדזרק
 מ ב הרא"ש ועמ"ש הי-ב, מממרים'פ"ה
 דנעשה דכיון דל"א הא י-ם אות.פ*ה

 שעי-ז )ומשמע המקח נתבטלבאיסור
 לפמ"ש י"ל ולכאורא האיסזר,(.יתבטל
 כשיתקן אלא אעל*מ דל*א סר"חהנה"מ
 כגון מעשיו דלזמ כדנימא(הא~סור
 דהוכחת דכיון י"ל וא"כ שגירש,באונס
 כי דדוקא דרבא ממימרא הוא שהרא
 דאביי וממימרא כו', לימרו דלאהיכי
 דאע"מ, סבר הא דאיהו הוכחהיליכא
 להם אין ברבית דמלוי סבר האורבא
 דוקא הרא"ש הוכיח ה מש בהשבון-תקנה
 אגר משום בדמי' דאוזל היכי-לענין
 דמהני רבית תורת מצר דהוי(בטר
 ובודאי האיסור יתוקן שלא לפיהקנינ
 דאורייתא דרבנן.מרבית רבית עדיף'(לא

 דהיה:כשנעשה הרא"ש כתב לאומש"ה
 יתוקן דפעמים אחר אימור ע"יהמקח
 הסמ"ע קושית .יתישב ועפמ"שהאיסור
שם.

 קולא צד יש בלא"ה בזה"זוה:ה
 שנתמעט כ ס ח"א המהרש"ם שעפמ
 ום5 'סותפות איזה כשיום רביתאיסור
 סל"א ח"ג מחדו"ק "ץ"מ וע'עכו"ם,
 כית סנ"ד ח"ב הלוי א מהריובת"ת'
 בראש הלק נוטל הסקארבדבזה"ז

 סוטה וע' בקרן גם אך ברעח לבדלא
 סלקכ"גר ולמעלה בתוס'דכ*ג

 לפעול אפשרות יהאואם
 מעכ"ת הצעת כפי ה' יראישיתנהגו

 ובכ5 מ=ום עקד גדול תיקוו זהיהא
 כו לדעת יראו שבזה דעהודרכך
 חוקי כפי יתנהגו וצעד פסיעהבכל
 מעכ*ת זכאי ע"י זכות ומגלגלין קתוה

 הטהורה כנפשו דוש"ת בזהוה:נ-
  ועוס*ק לובלין דפה ד אב קלאצקיןאייהו טמים,--- לרחמי המצפהונפש
 - לפ-ק. תרפ.ד למב"יכ'

 הפקר בהמת פטור בעניןקמב(
 ובספרי סקי"ב למעלה ועמ"שמבכורה,

 ח ד בתמורה ממ",ם הוכחתי ח סמ ראה
 כשמלד למעט דאצטריך קאמרדלא
 נגמר שכבר איר עה"נ לבהמתבכור
 הוא הש.ס דפרכת י"ל ולכאור'דינן,
 ץן דל מעשר לבהמת גם דממעטמהא

 ב דאא ~ש"ס ופריך גמ"ד אקרשיעשר
 הא א"ש בגוה זכי' לכהן לי'דאית

 בכור - בהמת למעט קראיאצטרך
 של מי ב מע דגם כיקומעשר
 גזה"כ חי תמים וכוםהואבעלים
 תם אף ,סקוט )וכוםהואלמכרו
 כדנימא משא*כ מה"ת(למכרו
 הגס ממילא בגחי' זכ"לכהן
 וכמ"ש בהמה ממעשרבכור
 ש דר אליבא יקשה אכגי בדי

 דמי דמכילא דריהיגכרבנן
 מע:ב: דשאני!.לבכור_ואמה"ק

 כמ-ש למכור מותרשמה"ת

שאסור
יכול
 4 ןוף4*4

דשאני
בביק
דס*ל
מעשר
שחוט.
הכ'מ
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 מקרא דילפ*נן מה"ת הוי הי תםדדוקא
 תמורה, כשעושה ותמורתו הואדוהי'
 איי שחיטה לאחר מע"ב דגםדי"ל
 שאינו רק שלו שאינו משוםלמכרו
 קרא דאצטריך והא יגאז, דלאבלאו
 דהגם לאו לענין אצטריך יגאלדלא

 ליק מעשר שהמוכר הרמב"םשכתב
 איכא מ"מ לוקה אינו ולפיכךלוקח
 קרא דאצטריך ."ל וכן ולאו,איסור
 עומד שאינו בזהיז מע"בלענין

 )וכן למוכרו א"י ודבכ"זלהקרבה
 הכימ מ.ש לענ"ד וצ'ע בע"מ(לענין

 אלא מכירתו מתסרא לאדמדצורייתא
 דהא וצ"ע דתמורה דומיא חיתמים
 שמוכרין יתומים של למע"ב מניןאמרינן
 ברכה בו שאין דבר איוהו כו' כדרכןאותן
 וע"ש כו' יטה ש לאהר אלא ייםמ

 איי בע'מ מעש"ב דאפי' הריבפירש"י
 מיירי )דאי מה.ת מהייםלמוכרו
 כן( הוי קדשים בשאר אף תםבמעשר

 עושה אימתי דיליף מהא מוכחובן
 מחיים נגאל אינו אימתי מחייםתמורה
 המקדיש דהא כן הוי בבע"מ דאפי'המוכה
 קבוע מום לה נולד ואח"כתמימה
 בבע"מ תמימה הממיר וכן תמורהעושה
 בלשון ומ"ש דט"ו, בתמורהכמ-ש

 ואפי' למכהו שאסור שמדיסהרמב'ם
 היינו כו' ימכרנו שמא גזירהשהוט
 למוכרו אסור שחוט בע"מ דאףלומר
 ימכרנו שמא מדגזרינן ואדרבהמד"ם,
 הוי חי בע"מ מכירת דאיסור מוכחחי

 גזלג"ז דהוי יקשה דאלת"המה"ת
 ממ"ש המל"מ שהק' מה מתישבוב,ה

 יגאל דלא לאו על דלקי ד"טבזבחים
 אמימרא דעבר משום דלקידייל

 יוקה אינד מעשר מוכר ודוקאיהחמנא
 שלו שאינו דבר כמוכר דהוימשום
 סכ"א, אה"ר בספרי שביארתי,וכמל
 הגם בע-מ ב מע המוכר לקי דלאוהא'

 מכירה ענין בה ותופס שלו. הוידבע"מ
 בתם קאי הכתיב דעיקר דכיון*"ל,

 ולא מלקות ייכא' בבע"מ אף.נשמילא

הלכה
 מ-ש ועי' מהעיקר חמור טפליהא
 בכלאים לקי דלא דפזה שבתהתו'
 דקאי משום גבול תשיג דלא לאועל
 שאין ממש גבול השגת על גםקרא
 שאסור הרמב"ם ומ"ש עליו,לוקין
 עמ"ש עצמו סמך תם כשהואלמוכרו
 הי ימכרנו שםא גזירה שחוטדאפי'
 חי בע"מ מכירת דאיסור מזהדמוכח
 מכירה איסור דאיכא וקמ*ל מה"תהוי
 בגדר ול"ש שלו שאינו בתםאפי'
 המוכר דמש"ה טעם ליתן וכדימכירה
 בבע"מ-ועפ.ן אף לוקה אינומעשר
 של דמע"ב הרמב'ם ש ממיושב
 למוכרו מותר במומו שנשחטיתומים
 כשנשחט דאף קשה ולנאור' כו'כדרכו
 תמורה עושה אינו דשחוט כיוןתמים
 וא"כ יגאל דלא הלאו עלי' קאילא

 לאוקי ל ה אבידה השבת משוםביתמי
 הרמב"ם מ"ש יקשה וכןאדאורייתא

 למכור מותר במומו שנשחטדמע"ב
 כו' הבליע ואם כו' ונידי'חלבו
 שנשחט בתם גם כן דהולילויקשה
 אלא מכירה איסור אין דשחיטדכיון

 מחיים נישום שאינו בדברמדרבנן
 דמע"ב ניחא ש ועפמ רבנן, גורולא.
 ינא5 דלא לאו דליכא בשחוט אףתם

 שלו הוי דלא משום למוכרו א"יאכתי
 למכור מותרין שהיתומין לש"לוממילא
 וכי' לי' דאית שחוט בבע'מאלא
 נ ל ורבנן ליכא ,מה"ת לאו ונםבגווי'
 ועצמות גידין במכירת וההידבהו
 ב דמע נהי דריה"ג דלרבנן שוכמ

 יליף מ מ לבעלים ושוק חזההוי
 כשל אינו מ"מ לכהן שכלו דהגםמבכור

 הזכי'. לעניןכהן
 סשנ"ג מ הנה ש מ בעניןקמג(

 הטור דכונת איל ונעשה טלה גנבד"ה
 מחמת שבא השם בשינוי,והמחבר

 נעשה דהא לכאו' ע צ מעשה,שינוי
 אכילה י ע שנתגדל ומה מאליו,איל

 קטן וכעין מעשה חשיב לאושתי-
 להס.ד דדדקא ל. די :רקשנתנדל,

הונרח
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 כ משא כו' יומו בן דשור לומרהו3רח
 ד למ קאי דהברייתא דמסיקלפום
 חשיב דזה י"ל ושפיר ל"ק,דשינוי
 בזבחים ש לפמ י*ל וכן השם,שינוי
 שנה כבן דמיחזי ב' בן דאיכאדע*ה

 גזה"כ התורה לשון מצד דוקאומשו"ה
 בן דאיל ו3יון בקדשים פוסלתושעות
 מצד השם שינוי ליכא תו כו'יומו
 בנ"א לשון מצד רק התורהלשון

 השינוי. ניכר אם תלויוממילא
 ס*ר בח"מ מ*ש בעניןקמד(

 בחצר ז זמ קונין איו דשותפיןורס"ח
 היינו ברירה דיש דהגם י"להשותפין
 ולא ותשמישו דרהר"ב לעניןדוקא
 שאין וכמו לגמרי שלו שיהי'לענין
 שיחין בורות בו לחפור רשותלו

 ועמ"ש מציאה קנין לענין וה"הומערות
 דהיכי סל"ו חה"ר בספרי הובאהנה"ס
 והכנסת בתשמישו אלא החזיקשלא
 ול"ה הקרקע בגוף קנין לו איןכלים
 ומיושב ומקח, מציאה לקנותכחצרו
 מהרי"ט שהק' ממה די"ח דבכורותההוא
 דעלמא שותפין דשאני די"לאלגזי
 וקנה שראובן מתחילה עומדדאין

 שהוברר לומר וליש להיפוך ולאלשמעון
 הקודם )וברגע הקנין שבשעת ל3ךשעמד

 לאחד יהי' סק"ג( סר"ב ש"כע'
 רשות בלי הקרקע בגוף קניןמהשותפין

 דמשום בבכורות התם מסא"כחבירו
 לי מקני מצוה למיעבד יי'דניחא
 להרועה יקנה שהבעה"ב לכך ועומדחצרו
 לגמרי חצרו ושתהא להיפוך, ולאכהן

 הרועה ונעל וכשפתח הקנין,בשעת
 שהאגודה מה א"ש וכן כן, ע"דהי'
 אין .להקדש יד דאין משום דדוקאכ'
 א=ש בלא-ה והתם לבהכנ"ס, חצרדין
 הנה"מ ועמ"ש א, דמ דסוכה בההיאוכן
 הרא"ש מוכיח שפיר ולכאו' ס,סר
 דלענין לזכות ביחד שניהם יוכלו פדעכ
 מהשותפין. אחד משום עיכוב איןזה

 למעלה ש מ תק"ע, בענייניקמה(
 בענין ג' אות דביה ,לספריבהשמטות

 לשבת בנהיבות 3עת מצאתי דברחצי
 שהקילו דכיון ל*ב סעי' וצ"למההפלאה

 ופסולי. עד מפי בעדות עגונהמשום

 והביא כוה עדות דמהני מכש"כעדות
 דקאמרו ת"ח דב' בעובדא בנמ"יממ"ש
 שהעדים ודעכצ"ל בצבעא שהיוסי'

 בו שהי' אחרים עדים ע*פ והיודעין
 המוצנע. הסי'זה

 חופר ר"נ של בבתו כל"בוע'ש
 עלתה א*ל ג' בשעהשיחין

 במד"ר כמיש ג' שעה בסוףדהיינו דעכצ"י
 שעדיין הבוקר באשמורת ויהיעה"כ
 ושחיר הים -כשפלטן חייס המצריםהיו
 לענ"ר ע וצ אשמורה, שיעור שעותג'

 נדה 1 פ שבת דל"א בע"זלפמ"ש
 משונה. טבען דעכו"םדמ"ה

 הר"א ש מ צירוף למעלהולמ*ש
 לאחר וכה"ג במשאליס להקלמוורדן

 ו דמ בכורות רגמ"ה בפ' ע' שניםד'
 דידעי היכי ל וז בסופה אקיל כיד"ה

 ולכאו' דמת, חזו דקא מותרתדודאי
 שמשקר חשוד שה?ד דכיוןמוקשה

 היכי הכוונה וגולי שמוהרת נתבררלא
 וכגון אומדנא, ע'פ נתבררשכבר
 ודמ*ש זכרו שנאבד שנים הרבהשעברו

 קודם היינו רבנן הקילי לאדבתחלתה

 שנאבד משעה שנים איזהשעברי
 שיוצאין דס"ג בכתובות עפמ"שוקצי*ל
 ברשות שלא שנים וג' ב'לתית

 עיגון חשיב לא 3וה זמןודממילא
 ד5"ו יבמות וע' נישאת כןוע"ד
 כוןדרכי'

 ריש ובש"מ דק"י ק ובב
 שפירא מאיר ר' הנ והרבכתובות,
 העיר פיעטרקוב חגאבד"ק אשליט
 כשהורו ב ה דיבמות פ"ו בירוש' שממ

 כשהורו גוף עקירת א"א על לבואמותר
 ואילך מיכן אסורה שנים חמשעד

 אחר יהתיר כשמורין אפי' הא אךמותרת,
 הספק לנו כשנולד תיכף או חודש בי

 אכתי חי וחזקת א א חזקת שישנהי
 דוגמת והוי הגוף כל עקירת זהל"ה

 )מותהום בלילה. גשראחה י דשומכשהורו
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 רשות יש 'שלפעמים כשאמרו -וה"ח
 כונת ועכצ-ל יעו*ש יהתירלב"ד

 שהבעל דנם להורות שטעוהירוש'
 מותרת. שנים חכשה כשנתעגנהקיים

 כלים דטבילת להוכיח מישקמו
 התורה צותה לא למה דלאת-הדרבנן
 השבתי כבר סו"ע, מלחמת אתרלטבול
 מנ"א ייד ה' מיום במכהבילישב
 שליט"א דסאקאלאוו להה"צתרפ"א
 מה התורה על הח"ם קו'ליישב

 נצטוו שלא .ממה הקשו וילשהראשנים
 דכיוך לעניד די*ל כליהם לטבולאז

 הלכה , ונתחדש התורה שניתנהשמצינו
 דסד"א ד דנ בנזיר התוס'ועמיש
 ואילך 11 מפ' באהל ימות כיאדם

 שנאמרה קודם שמתו אותןודמשא"כ
 מה.שנתחדשה קושיא אין מת, טומאתפ'

 ענין. ודוקא מדין, במלחמתהלכה
 חידוש דלאו ע. לר ל דס כליםהגעלת
 שהשמ~ענו במה זה נכלל ושכברהוא

 ולא ע טכ ליתן נזיר נביהתורה
 הראשונים קו' שייך הדין עתהנתוודש
 סו"ע במלחמת ע"ז נצטוו לאלמה

 לזכות שלא אפשר ט"כ לענין)ובלא'ה
 מהשלל(. שעהלפי

 אקי ביר ס"ת מסירת בעניןקמז(
 יעקב, אהלי בס' בזה האריךכבר

 ש :*ממ הביא ל זצ דלבובוהנאון
 עיניך,לאו מחמד מאי דק"בבסנהדרין

 הדד לבן ה" אטו לענ"ד .אך ת,ס
 ישלול שביקש רק אחת בס"תחפץ
 התורה שישתכח מישראלכדי הס"תבל

 וס*ת אינך ח ד ע"ז וע' ו, המישראל
 דצ"ב, חולין וע' כו/ גבן ת ס אנןכו'

 ואיך ב"נ עליהם 'טקבלו מצותל'
 שמכבדין ואחת כר ג' -אלא!מקיימין

 שאץ מה דחשיב וע"ש התורה,את
 דהיינו ועכצ"ל לזכרים כתובהכותבין
 דהוי מה על עברו יטלא לבד,דלא
 בסנהדרץ וכמ*ש מצות ז'.בכלל
 'מקריבות :שהתיחקודגפ רודנ:ת

 ,טוקלין שאין מה יכמו?כ ::ל-יי"לב*דזג .המבי~

 מצות* :ד בכל5 5-ס במקולץ המתכשר
 גבי דנדר מהירוש' ומל"מ=ועמ"ש
 שקבלו .י5 וה"נ רשעתייםכושן

 בבאר ועמ-וט די"נ, חנינה וע'עליהם,
 דקע בבימ ממ"ש שהביא 1 סלשבע
 בב"ב ממיש שהביא 4ד ס ח בפמועיש
 והתם דפ-ג בשבת וממ"ש אדכ

 לקיימה כדי לישראל תורהשנתנה
 בתשובה חוזרין היו לא אלוממילא
 כ5 דונמת דאינו הגם גנאי זה.הי'
 תהלים בילקוט וכמ"ש בו ל"יער5
 מעים---רק בתוך תורה יש וכיס'

 בדבר איסור שיש פשיטאדבלא"ה
 מסכה לו שנעשית ד"ט ביומאכמ"ש
 עתר ם עכו אצל 'שהמסכה ובפרטצרה

 שאין מומר לענין וה"הבחשיגות,
 וע' בזיון, ענין הוי בס'ת כבודנוחג

 תפל-ה גבי צ"ז ד'עירובין
 ח"ב הרדב"ז מ"ש בעניןקמח(

 כשדר ססשימ ע"ד בפ*ת ,הובאסתרמ"ו
 ראה שלא יום י עלע ועברבירושי-מ
 שאץ מה ליישב י"ל לענ"דבהמ"ק
 הירוש' דבלשון משום בזהנזהרין
 ולא כר לירושלים וסליקנא חמרדאנא
 שם כשדר דאפ" טפי רבותאנקט

 מ"מ בראי' תלוי שהדבר דהגםמשמע
 שכבר אחר וכשרואה בדעתו ג"כתלף
 וכן יותר, עגומה נפשו דעתוהסיח
 סשצ"ג ע"ד בט"ז לפמ*ש להסתפקיש

 קורע אינו חימום בשעת קרעדכשלא
 למקום כשמגיע דא"כ ז' תוךאלא

 נפטר כבר ש ובביה . בשבתהמקדש
 בחול ורואה דכוטחוור רקמקריעה,
 ראה שכבר במה נפטר שלאמסתבר
 והנה קרע, לא שאז כיון ל'דבתוך
 וספיקו לחוד דקריעה ד"כ במו"קמ",1

 משום במת דוקא היינולהחמיר
 גוזל קרוע שבבגד וכעמ"ש או"אכבוד
 כשרואה הקריעה לענין כן דל"אהמת
 את דנ"ט ב"ק וע' המקדש,מקום
 דהף קאמר ולא לאתאבוליהשיבת

 שעה"ב הלבבות וב-ובת שמים,כבוד.
רפ"ר
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 צהלתו כו' הפרישות שתנאירפ"ר
 ד"ס ובסנהדרין כו' בלבו ואבלובפניו
 וכ"כ קרעיפ הבגד כל נתמלאדא"כ

 דצ"א בזק וע' הלח"מ, ש כמהרמב"ם
 ודגנאי משניאי בכלל דהוי קי"דובשבת
 משום כדאיכא ושאני כו' לת"ההוא'
 דקריעה דמ"ש ייל וא"כ המת,כבוד'
 ואמו אביו על דוקא היינולהוד

 דרב-ם ישינה אבלות דהוי מהמשא"כ
 וצ"ע. להקל ספיקואולי

 שמות ב' יום בענדין ב'הקמט(
 הרב ייקירי ידי"נ אה' כבודתרפ'ד,
 בלום אוצר המובהק הגדולהגאון

 אלי' מוהריר וכו' וכו'המפורסם
 באה"ר אחדשכג"ה שליט*א,קלאצקין

 בהנכתב לעיין למחול גאונו מכבודנא
 הרחמנות כי מזה נדול צער לנו ישכי
 הוא כי לשער אין מפה יוסף הר'על

 ימחול ע"כ רב, זמן זהגלמוד
 הגדולה דעתו לנו ולהשיב לע*יןכג"ה
 ויסלח רבנימ ממאה ההיתרבדבר
 רבה מצוה היא כי טרחתו עלכג"ה
 חופ"ק חנוך צבי דושכג"ה נ אוהמאת
 ל סג דוד חנוך דוכ"ץ יהושעהנ"ל

 אייזיק יצחק דומ"ץ יצחק דןדום"ץ,
דומ*ץ.

 תרפ"ד, אדר י"ג יום בענדיןב"ה
  הגדול  הגאון  הרב יבי ח אהוביככוד

 מוהר"ר וכו' הדור פארהמובהק
 לובלין, הגאבד*ק שייט*א קלאצקיןאלי/

 שאלה לכג"ה כתבנו הנהאחדשכה*ג
 ליפקא יוסף מ' האיש היתר עניןדבר
 דבר והוא תשובתו עוד קבלנוולא
 להשיב בטובו כג"ה נא ימחולנחוץ
 בפורים מברכו אוהבו במוקדםלנו
 הנ"ל. 6 חו הנהן חנוך צבישמת

 כ"ה תזריע א' יוםבעזהש"י
 מאדון יתברך יוביין תרפ"דאד"ש
 הרב ישראל בית ידיר כבודהברכות
 אילים בנש"ק לתהלה נודעהה"ג

 וכו' אוצרו היא ד' יראתותרשישים
 לעווין הכהן חנוך צבי מהיו -גש"ת

 כת*ר, אחד*ש בענדין 'אבד"קשליט"א

 עך השב'זי ולא מכהבו יקרתקבלתי
 מנסיעהו אז שמעתי כאור הקודםמכתבו
 השחלה בדבר והנה תובב"א,לאה"ק
 שהנשזאין הקודם למכתבו רצוףששלח
 עליר שאיימו איומים ע"י באונם -הי'

 השתדל ותמיד האשה מצד זרועבעלי
 לעשות הבטיה ולא גיפ, עתקבללפעול
 ע"ר נושא שהנושא רק שלובאקט

 זה ל"ש ד שבנד כ"ת וכתבהמנהג
 הדבר ושיצא הכרת ע*פ שהי'לפי
 טוענת יהאשה העולם מנהג ודרךמגדר
 טוען והבעל רייענטאלני אקטין להשיתן
 אקטין, לה ינשה ואח"כ עמושתדור
 קיי"5 דהא וז"ל סע"ז בב'מהנה
 תוכל וא"כ לנפשי' דינא אינישעביד
 מדברי סתירה ואין כו' במרדהל~ופו

 מעכבת היא אם אבל שכתבהרשב"א
 אתם דשאני כו' פרעון מחמתאף

 תלינן ולכן הבעל על המלוהדתביעת
 אינו זה . ואף כו' מצאה עילהדאך

 בעיני קרוב בלשון אם כימחליט
 בשד יד שאין בזה"ז ובפרט שיעו

 הח"מ מ"ש ש ל וממילא לכופותקיפה
 ץ הרשב דברי בביאור סקל*גספ"ו
 -תבוא העליונה על ידה תהי'וימה

 וע' שלוהה, מה -פרע ואהיכבתחלה
 כו' לה יצוה ל וז תק"ו סי'ס"ח
 לכשהוא אטבול לא לבעלה תאמרשלא
 כ.מעות.או כו לי שתתן מועט(דבר
 אינה זה דבשביל משמע הפץאותו
 וע' דק"מ, שבת ועי' מורדתנעשית
 שספייס כו' ארץ דרך ק דעירובין

 ישכאץ ד"י ב"ב ועי' כו' זביננאכו'
 דכשנעשה סק"כ ב"ש וע' כו'אשתו
 עליו שעוותה יסכימו והם ב"דלפני
 וטו"ה ב"ד לפני יצא הדבר זאםכו'
 עיני ראות לפי אם וא"כ לזה,ל"ח
 שרשות אפשר בעלמא עילה הואב"ד
 לברר או מורדת דין לדונהבידם
 מעכת"ה דו'ש והנני קב"ח, ע"יהדבר
 קלאצקון אלי' ערכו כרום ומכבדומיקירו

 יע"
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 ספיקות בענין שאלתו ע*ד קנ(-

 כדי הוולךות כל בין שנסתרסובכורים
 הנה למומר, וש*יכים הגיזה,להשביח

 על אלא ג כה קנס דין מצינולא
 שימכר לכופו בידינו כשישהמוכר

 בידינו. זה כשאין כ משאלאחרים,
 יוזיל הקונים שימעטו שעי"זהגם

 הלב גבי ד"ט בבכורות ככנ"שהמוכר
 בזול, מזבני מועטין דכשאוכליןבכפרים
 ימצאו שלא הקונים בזה יפסידויותר
 ע ד ב"מ התוס' ועמ"ש להשתכר.במה

 עם ממו"מ מחייתינו שכל.ומטעם
 ילמדו לשמא חששו ולא הקילו םזכו

 סי' ד יו בהדג*מ עמ"ש וגםממעשיו,
 מסייע טעם ל"ש מומר דגביקנ*א

 ישראלים יקנו לא אם וגםידעו"ע,
 כדי שעושה ממעשיו חמומר ישובלא

 'סחורה חשש ש ול הגיזה,להשביח
 לאכילה, שלא שמוכרין איסורבדבר
 שחטו אם שבדיעגד ג סשי ע''וגם
 הש"ס ובלשון להתיר מכוון אין וגםכו'
 בהו אתעבד הערמה צ ד מבב

 דהוי פ יל הלקךן מובן אינודלכאו'
 אץ כאלו .שנראה מה הערמהענין

 על רק השור גוף על מקפיד?םהבעלים
 הדמים לתבוע ו1יכול ושמצדדמע

 בהמתם לשמור להו אכפת לאמהשומר
 בגוף דוקא רצונם וגאמתמגניבה,
 "ץוכרחו מה לזאת דל"ח ב"מ ע'השור
 די"ז ביצה וע' להם, קנס הואלמכור
 בהערמה. יותרוקנסו

 דכהן סמ"ט אר" השם מ"שוע"ד
 נו א בבכור מום הטלת עלהחשוד
 מלשון לענ"ד סירוס, לאיסור גםגאמן
 דעלמא, מום הטלת דוקא מוסמעהי1ו"ע
 אף נוהג דסירוס דכיע הש"אומ",1
 דבשעת מום הטלת תו בהמהבמעי
 בכולל, אף הל אינו חמור על קללידה
 שאכל בור ד הראב לפמ"שלכאר
 משום האיסור דעיקר דכיוןמליקה
 כבר ה"נ כו' גברא איסור ו.ו"לזרות
 גברא איסור והי' בעולם בכוריםהי'

 התוס' לפמ"ש ולכאו' מום, בהםלהטיל
 לצמצם וא=א מוליד א' ביצהדבעל
 כבר אדרבה בב*א הביציםלסרס
 ש עמ אך בע"מ, שנסתרס מקורםנעשה
 דאין ל דר אליבא ש*צ סי' יראיםבס'

 מתחיזב דמ"מ לבסוף אלאלשהיטה
 חצי ששחט דכיון הגם חוץ שחיטתעל

 לבוא ראוי ואין קבוע מום הו"לסימן
 הכשר דדרך כיון מ"מ אוה"מ,לפתח
 התוס' ועמ"ש כו' מום נקרא איןקעבד
 מיתה מחמת הכא דמום דע"זבב"ק
 והטלת דהסירוס ל י אולי וה*נכו',
 מום שעושה מי וכעין בב"א הוימום
 נעשה כבר הקורם שברגע הגםקבוע
 מטיל משום מיחייב מ"מ עוברמום
 )ועמ"ש מעשה, חד דהוי משוםמום

 לחלק-ממ.ש ויש סל"ט דבזאבספרי
 אברהם ר' ג ה להרב תרע"ב שנת לךד'
 תקון בעמח"פ ז"ל פיינגאלדאיי'

 בפיאסק.( הרבעירובין
 סתק*א המג"א מ"ש בעניןקנא(

 הותרה לא להתחמם מדורה דהאסק"ג
 היא נ או דלאו ש"מ מהוך משוםאלא

 ולכאו' ח, תקי ר"ס המ"אועמ"ש
 הבעיר ה"ה דשבת פ"ב בירוש'לפמ*ש
 מבעיר משום אומר יודא ר' כו'ובישל

 על וקשיא מבשל משום אומר יוסיר'
 מלאכות על לימדה הבערה יוסידר'

 אלא מבעיר משום חייב אינושבתורה
 שתמה בק"ע וע"ש מבשל,משום
 דסבר יוסי דר' אליבא קושיאדמה
 בלשון עפמ*ש ל י ולענ"ד יצתה,ללאו
 יוסי ר' דאמר אימר 1 ד יבמות סהש

 גרידתא הבערה יצתה ללאוהבערה
 כו' הוא פתילה נישול ד ד.'הבערה
 חיוב דאיכא קצרה נ מתרץומדלא
 התורה דממ"ש עכצ"ל בישולמלא~ת
 משום דהיינו מוכרח תבערו לאבלשון
 גרידתא הבערה ודדוקא הנערהמלאכת
 משא"כ .וסי דר' אליבא מלאכהאינו

 ושלימדה פתילה, ישול שלצורךהבערה
 ולדידי' שבתורה, מלאכות כלעל

יש



117הלכהמלואיםדבר

 לפי ב?שול במלאכת חשיבות יותרזש
 ומשו"ה גרידתא בבישול גם חיובשיש

 להתבשל שראוי מה ובישלכשהבעיר
 בישול, במלאכת חשיבות יותר?ש

דשיעור דכיון פב*כ הבערתמשא"כ
 לדבר ראוים שיהיו כדי סימניםבישול

 בישול חיוב ממילא לו אותושמבשלין
 הפתילה שמבשלין מצד הויהפתילה
 גבי וממילא להבערתה, ראוישתה:1
 עד"ז א"כ עיקר, הבערה ב"כשריפת
 נפש אוכל לאו להתחמם דמדורהי"ל
 בישול לצורך כשמבעיר משא"כהוא,
 להבישול, וטפל שייך ההבערהגם
 הלוי אייויק יצחק ר' להרב שלממ

 באירלאנד דובלין הגאבד"קו:ערצאג
 דברי קונטרסו על בתשובהשלים-א
 סקי"ד(. ועמש*ליצהק

 מיום כבודו ע*מ בתשובהקנב(
 יוסף אשת העגונה ע*ד איירר"ח

 בבוכוריע שדרו מבריסקדאניגחע
 לצבא בעלה ,נלקח ואח"כבידירות
 והלכה זכרו, נאבד ואח*כ קאזאןלעיר
 בגראנאט שנפצע וא"ל לדרושלקזאן
 שהי' ומצד ללאזרעט, ונלקחבראשו
 שמה, להתעכב יכלה יא חירוםשעת
 פאסטאוו, בעיר דירתה קבעהיאח*כ
 השניים רפואות במלאכתה עסקהוכאשר
 דאניאחע, באשא בשם שלט,תלתה
 שמצד ואמר אחד נכרי באואח*ן
 בא דאניאחע השם השלט עליםראה
 יוסף עם ביחד שעבד להלהגיד

 במלחמה שנפצע אפיצער שהי'דאניאחא
 כ אח בא וכן בלאזארעט, אה"כ.ומת
 ג"כ ואמר ליהודי עצכו שהחזיק.אחד
 אח"כ ומת ושנפצע ביחד -עמו,צעבד

 ויען לאופא, סמוך ושנקברבלאזארעט
 הלכה רב הי' לא פאסטאוושבעיר
 עדותן ושחתמו דמתא להשופט.עמהם

 מערכאות שבהנייר ראו ואח'כבשבועח,
 עפמ*ש כבודו והעיר שנפצע, רקנזכר
 דלא דכ"ט בב"מ ממ"ש ט סכבח"מ
 שהסופר צ"ל וע*כ לנפשי', חובהגוייתי

 שאני הנה הדברים, סתם ולאטעה
 רמאי שהוא ידעו שהעדים דאס*דהתם
 לא הוא וגם להעיד, אתו הלכולא
 ד הב שאלת וגם אותם, מזמיןהי'

 כו' -ירעית

 דרמי
 שלא הי' , הוא

 רמאי שאינו ידעו אם לשאולכתק"ח
 בנ"ר משא"כ בטעות לתלות ישלזאת

 לה יהי' זה שגם שחשבהדאפשר
 שחתמו שמצד דאפשר רקלתועלת,
 שראו מה על רק חתמובשבועה
 וכיון ששמעו, מה על ולאבעיניהם
 בראשו שנפצע מקודם לה נתבררשכבר
 ש דמ בספרי ביארתי כבר גראנאטע"י
 היינוי וחיי, סמתרי לי' דעבדיזמנין
 שלא הגנה תרופת הוי דהסמתראמשום
 משא"כ האויר, י ע המכהתבאש
 מעשה של תרופה בלא שימי'כדא"א
 להנמ"י גם והנה וכדומה,חתיכה
 אשה, לעדות פסול דחמס רשעדרוקא
 ושאין בעיקר לכופרים לחוש יש זבזה

 לדבר אף האישות עניןמחזיקים
 לרבר זה וחושבין נימוסות שלמוסרי
 יותר שזה כיון ומ"מ בכך, מהשל

 ביחד ושדרו זכרו שנאבד שניםמששה
 אומדנא איכא דממילא באהבהמקודם
 א*א, מחזקת יצתה וכבר שמת,דמוכח
 להקל יש שבכה"ג בספרי הבאתןוכבר
 יסכימו אם ולזאת ת, מסל בספקגם
 אצטרף להתיר מובהקים רבניםשני

 למב*י ז"ך ק ועש )ממ"שלדבריהם,
 מענדל מנחם ר' ג להרהתרפ*ד

 מחוז דאלהינאוו אבד"קשננאוויטש
 ווי?נא.( פ'ווילייקא

 מעכ'ת שנשאל השאלה בדברקנג(
 ושהסכים שליט*א מופה"ד הרה"צמכבוד
 להשיבו ממני ודרש להיתרמעכ"ת
 בזה נשאלתי 'כבר הנה בזה,הנלע"ד
 וארא א' יום ד מופה הרה"צמכבור
 שלא מקרה ע"ד בזה הנני הטהורוז"ל
 רעפראציע בעשותו א' אברךנזהר
 שה.' א' לרב ושאלתי גוי דאקטרע"י

 נתחנן נפשו במר כשהאברך פהאותיום
ל~מציא
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 תשובת פה ורצוף הכשר לולהמציא

 הננ3 רב עוד שיס~ים ' באופןהרב

 אוכל . ואולי לזה, להזדקקבבקשתי
 נסעי קודם הרמה תשובתו עודלהשיג
 לארה"ק בשלח פ' תחלת: אי"המכאן
 שלוט"א הרה"צ רצון ומלאתיעכ"ל,

 למעלה נדפס )כבר הניענ(דוהשבתי
 מ"ש ע"ד להוסיף הנני וכעתסק"י(
 ישיאל בין לחלק נ-מא דאימעכ"ת
 משא"כ סתימה מהני שעה"כ לו,2הי'

 מעכ"ת הק' וע"ז להתגייר הבאבגוי
 בר שאינו ט' מבן פחות בקטןדא"כ
 מהא אי הנה סתימה, תיהני לאביאה
 שמחוסר גירות קודם דשאני1"ל

 משא"כ וד"ע, דס*ב קדושין וע'מעשה
 רק דהוי גדלות לכלל הגיעכשלא
 רב"א ובספרי קאתי דממילאמחו"ז
 לטעמי' יאבד די"ל בארתיסמ-ח
 כל עלי' יבא יבמה דא*ק דקי'אדקאמר
 משו"ה הכתוב בכלל שהי' ודכיוןדהי
 ודעכצ"ל שעה"כ לו שהי' מי בכללהוי

 וכמו . המצוה, בכלל דהוידס"ל
 הגאון להרב )ממ"ש שם,טהכרחתי

 הכהן קויפמאן משולם חיים ר'~ו"ב
 שליט"א(. "לטוסקאבדק"ק
 בהכשר בעי . הא בענין קנד(-
 סליד באמ"ש ועמ"ש דבעליםניחותא
 ממ"ש המנ.ח קו' הביאן כבר סע"חוברב"א
 דניחא דכיון י"ל ולענ"ד דל"ה,בבוכה
 וכש"כ בממוני' מצוה למצבדלבעלים
 הקדש ד"כ ב"ק וע' לגבוה זהדניחא
 דמי, מדעת כהדיוט מדעתשלא

 זה הוי למים אתרוג 3תינתיבשעת
 טרוזבל גבי הר"ן ועמ"ש מצוה,צורך
 אח"כ ע"י כשתצמח גם וכותדהוי
 ד"כ בפסחים מ"ש ושאניחובה,

 רק הוא בנהר הבהמהדכשעברה
 שהבעלים ופעמים העור, בעללתועלת

 טומאה, גרם בההכשר להו ניחאלא
 דכשמתקן סזה סם"ט הכו"פועמ*ש
 רצון, זה הוי לאבילה הבשרבזה

 דהבעלים כ ג )וי"ל להו, ניחאהי' בודאי מזה הבעליס ידעו ואלומשום
 ועמש"ל כגזבר( עכ"פ קוי מע"ש )של

 מוכח דשמואל אליבא דגם ס"מבדב"ה
 עדיפות לתלושין יש הכשרדלענין
עמש"ש.

 מ4 המנ"ח מ"ש בעניןקנה(

 בק.ושת: נתפס שאינו דהגםשכ"ט
 מ"ננ לאכילה ששוה מה רקשביעית
 רע"1 חידושי עמ"ש בטל, לאמטבע
 מע*ש ל חילו גבי דנ*ג ב"מ ג'ספר

 דהנבלליך ממ"ש סרצ"ב הנה*מועמ"ש
 י*ל ולענ*ד חשבון, לפיוהנחפנין
 קדושת חל דלא דנהי דל"ט דסוכהההוא

 ששוין הדמים כשיעור רקשביעית
 שיעור היתר שכל כיון אכתילאכילה,

 וכן חייו, כדי משום היינו סעודות,'
 מה ע*י הכא ממילא תקוח,הוי

 אותו על יותר הרבה לו נותןשהלוקח
 מצד ההוטפה ושגם בעצמהמכירה
 אכילה. היתר בו שיש מצד הויהמצוה

 המעט. מכירת להתיר כה"ג תקוח ליכאתו
קאמר. מש"ה ואולי שביעית, קדושתשחל

 דכשמבליע דל"א בבכורות
 הגם טילתא, מוכחא לא בלולבאתרוג
 מצד רק נ"כ הוי הלולב יוקרדהא
 רק עומד השנה בכל דהאמצותו
 דגוף כיון אכתי הבית, אתלכבד
 מנדי פחות הוי לאכילה אתרוגשיווי
 .זה דבשביל מילתא דמוכחא רקג"ם,
 הרבה נותן הוא לאכילה ששוהמה

 מוכחא לא כלולב הבלעה ע"ימש*ה
 ס"ג. אה"ר בספרי ועמ"שמילתא,

 ובמבישט סי"ט סשל*א ליו"דקנו(
 סס"א וביו"ד דקל"ד חולין ע'סקצ"ח
 לו תתן ממ"ש וכן ס"ו דב"אובספרי

 שעה*כ נשהי' דגם מוכח לאורוולא

 ושהכהן נתינה צריך שיעור דא"צנהי
 סכיט ועמ"ש מאורווכה"נ ליהנותיוכל

 עד תד"ה דם"ו בב"ק מ"ש ל יועפי"ו
 ליתן: דעתו כשאין הפרשה דל'השצבעו

 ש~ש-י
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 ;נונות נענינימהשממוה
.. . . . 

 סיהר נורך כחקירוה, סכה:סא(
 דניטין. ס"ק סר"ן3"ך,

 ככט'ס, הכ6ה י:ורי ע"י גוסםב(
 סכע"ח, 3טכע ה13י היוה טריפוחמועוט
 מם6ל"ס 0רופס, מעמס מהוסך יי"6,חו)ין
 5יר.ף. 6יזסכסי;

 יכר, ח5' עדותנ(
 כו. ם31ט 16יר וס6.ן כסנקכרד(
 סה"נו. סזמניס נו6סה(

 מקומ. וכריחוק סלכגס ל16ר עיותר(
 מעחיר כססערכי עדותן, על נ,רוז(
 סיפך.תחתיו

 ע"י לדד3וי וחטס קטכס עלהמסח(
 ר51חיספתך

 חימר דל*ס פרו5ס כססזהסמ(
 סר6סון. מכעלס סס65כנוס

1
 ססרונ.כרג5. ו3וקיס כי1) סככ)י כסכסהרו (

 הלכה דבר השמ~העוך

 3פל טתח 5סס  טרות ד'(לס"
 וסגיח 6חר0 6סס 1(גם6 6"60סס
 קדוסזן הפקעה סייך 6' ממגס, כן6חליו
 נזירס מה, טסכעל נל'6 סמי6כדקמי
 ם)6 , סורס לכסוגס, כרוז מ5לינכמ6הס
 כחוכ6. גימהזי )כסן,חנס6

 וסוי סקו0י6 ד'י. שסהיס ו'(לסיי
 )53ל. סכקליסין4מ

 ינ"ו יכמומ ככעס"מ ממ"ט 4נ(לסף
 מן מיס למ)6 כס'לדס די'דוככ0וכ.0
 כסמכוין דנו"6 חו5'ו ו"ס, נוליססעין,

 יכ*ד. סכח ןנ"ת ט"1)5טורי,
 סי' ס6ס ועה6 16נוין יח(לסי'

 סי' ססעל סימתנס 6ועתו ממיקסתלוס
 גדוני6. 50י קגמ 5ענין08גס,

 כנומס0, קיוסזן מפיסת כא(למי'
 וי"ח.קכועוה

 כו' 6"6 ונעסי0 חמיחו כה(לסי'
 רוכ6, כ0ל )64 למיתס וממיססינס

 ק"ר. סי0ר ם6"5 ,ימניןטורו0
 סומן כסעכל סילוז חו'ח כמ(לסי'

 כם)6 וקי"6 כ'ת סנקהי, טען ימ5י6י
 ט'נ, סי' 16'חחנעו,

 מסאג~ס תכמי) כמי65 ל( לם4.
 יו'ד סופטיט, פ' וינוך ד)*ו גיטיןסקווש"

 רי*ך.סי'
 עכת ליל כיא()ח כקנייס לד(.למי'
 קו)י. מחפח סכעלכמקתק

)
 ד' 15 ס6ץ 6וס ל 6ין לה( למי'

 ספס לפי )כוחיס מכירס 63"י,6מית
 סקלקע. כצלילתועלת
 6לו יפק3 לכית ה6מר כס מד(לסי'
 ולסם3יען 3הו)ין דס טל מעיוו0סכסיס
 כול6 0סק5ו כ) סעדומ, סמע0ע'ז
 עילונין וקי"נ, זכחיס גמור, סזקוןר4וי

רפ'6.
 מסוס ס0ורס קרי06 גרכ0 מ1(לפי'

 כק5 כך6פסר ונימ'1 כד' 3עסו0ט0
 וס*ו. קךוסין ספס1ל,)כלר

 ככ"ס. סלכס יסי' )עחיד נב(לסי'
 6פסר סגוניס ונל"6 ט*י נד(לסי'
 סים מספט )רךוס61 יספך ק;הססכע*ד

 . , ס3ו'.3י
 מכעליס רכיס ס)יכת נה(למי'

 סמחעו0, רו6ס כס6ינו סכיך"סמחי5ס
 דכ*ב, כ*כ דם'ז, ויומ6 דנ*ד,ככורוח
 כךהוי ד*ח, עילוכין כמוכין* ססריסכס6ין

 י)"כ, עילוכין יקמ*ח, ס03 .כמ0עסק,
 סזמן מממסכס עיו*ג 6כי)ת ד"ס,מו'ק
 יישכ. סכח ס6יטוי,סו6

 המלואשטפתחות

 ד)'ס, מטין כרכ"ח, יו'ד ,א(
 ססו"3.  לטוכת ניל כחזרס, )יתי'טכועס

 ם5 ו' ;"הן ,קנכהכ,.לכחסלקל נקב(
כדח.
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 המסור. ועה )פ. כסר כסהיכוכדהן

 ס6והיוה נוכט6 סהינו ינסג(
 הסיכ 3ס"ת 6והיוה כסכהרכקוכהקו:ס,
 ריחוי, ל'ס נו15ס ע:ין כרהוי לכילס,ר6וי
 ן3ריס ערכוכ סיכנוס, עג חלילסנו5וה
 דמ"ח. 3"כ מקכה ר"6יכוגות,

 נוצג.כי פריסס סוטס, סימ:יר(
 6חריס נו2.ננ:'ם, עריפ1 עריססזונור,
 .5רס קטגס ור5ין, דעה דכעי סיכ'עוע"נ
 נועסיו, נוהוך גיכרת נוהסכתוהלכסס,
 66עככע"4 כגתייסן סכרי6םנ61

 סי' 0נעלה עסירס קטל:יהה(
 דנ*ז. כ"מ ס'כן

 ס6ס, רפו6ה ל5ורך עוכר כהוחו(
 קעכיד. דגפסי' 6דען6הרופ6
 לסה)נויר הרכ סיעכיד ססנו"ו חו"נוי(
 ספעולס סכ6ה מסוג 6.נו סכרסקכלה

 מ6רמלל, ה:1לד סל פרה"כח(
 ):סינדיל. ספדיוןחפה

 עוגג נו6כי, נויגי נוחיר קליכהט(
 כריכיה כמלוס סעריס מפקיעי0וי"ט,
 וסכיעס. עווהלעגין

 קיכי3 כיה כסיס מקוס סל ס.לוןי(
 י לכעל.ס, מח6 כך)6ג"ס,

 כסעפ רק הל 6.ג1 סנט כיטוליא(
 סעולהז,ז:ון

 הקגה עג.ן כוסוי ה:"ל, כעכ.ןיב(
 סליהוהו, לעסות לה:4ח גיח6סנו:וה

 מסתרו נוסעה הדס י"כ הנוה:חינ(
 כע"כ כסנוחנרס המורדה, ס6טס 6הכ"ד
 דעכיד. כנו6ן 3"ס5ו:ס6

 )6סהו גט ל1:וה . נוחויכ 06יד(
 כמינור. ערכות ויןסז':הס,

 וסמליח ק6מיטעט מל 6קרוניסמו(
 6(ן כס"ה, ססוק הקגה כסליחוהו,נועל
 כדמש )סרכוה ס)6 הקס"ע כקול,נזל
 גורל"נו ערכוה, חיוכ רכיס, סלנזלן
 נוסכעליס, 6"ע לפטור י:1לססי'

 יותר ככ"6ן כמגותן פדס"כטן(
 כרכה סוויין וסכפל כמהחונוםקס"ס,
כס:.ס.

 כיוהר. כססחחס טכי)סי;(

 5הכך נכורן כספק נווס סט)היח(
 נונוון. סססך גע:.ן 5עכ"ח דכגך,וונוי6

 ססיורסים ער קכורה עיכוכיס(
 פנס ירוסס, חלק ספסר ונוסוסיסלנוו,
 דקנ"ר. וכ"כ וי"ז קרומיןממפחה,

 6והו סקורין כקס כנט כ(כסככתכי
ומספחהו.
 טעכת ככעל, מל הפה ריח מוסכא(
 )קרוהך נווהך כם6ומריס :ו' סייתיכסכ1רס
 כ5ער6 מחילס מעיסס, גט )"סעכלי,ן
 רופ6ים. נקיאהוגופ6,

 ס6נוורי ררכי סקע"ה, יו"רכב(
 סורסיי)קון

 )ה"ק. קרוסה
 דנו"ח. סנסדרין כסל, קכורהכנ(
 וקי"3ן הוין 6ו:לין כזויכר(

 רסכס, ספ"ט ירוסלנוי ווכ"ט, וכ"ג3ימ
 וכ"כ.טסחיס

 כוונה ס)6 )ומל נ6מנת 6יכה(
 עכין דמ"ד, גיטין ר"ן קווסינ,)סס

 דכ"6, נדרים ר"ן ז-ג. )ספורנ6נוגוה
 סעריס. סל6ונווכ6.
 הס5"ג י"כ כ"ט )6חר פדס'ככי(

 רנו"ט, גרריס ו"סומגילס
 נורוקס. מ6ין ולך פרה"ככז(
 מגילס עכו"ס, )מסהס סזנוגסכח(

 סוי 6י ה6ולת לפני ס:וח; מסוי"כ,
סל1.

 כעיססן ס:הערכס מלה.כמ(
 לספריס, מסקויס מס עלגסמההרט
 ולכטל ולערכ )חזור כדו רקכמנופייס
סהרונוה.

 כח)יו, סנוו ססילו סכ"נו נט ל(.
 ע"יחולס

 וס"כ פסחיס ופסיעה, נוקרס .
 ל6ח"מ. . כע)יססיגוי

 חסור, טסגסקר נוקורס כסידעולא(
 3יי נוהינון )טעון 6"י גנוור חסוד.כסס61.
 הורס. 0ל כעין נסכע רכ6גסונונו

 )ענין גפסו נורת סמרגיםלב(
 . רע"ח סגסדרין רכ"6 ר"ה ניו'כ6כי)ה
 כו'. גלחס 66"כ גוסך סגחס6.ן

 קורס ענוס 6סס.סדר עס לדור לנ('
 רי*ז קדוסין ו"נ עתוכות ינו"ד נוגחוהנירוה

כקכיקי
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 מ:תערכו, חמן 0ל י"ט 3ק13קילר(
 חרכו קודס"פ, טעימה ממס, 13 60יןליה
 ספסח.קודס

 עקר כ0סנ~ריס ר3גוה ירוסתלה(
 גן.ר חחהיו, 6חר ומיכו סנלס כס'נוורתע
 ר"ס. גיטין רי*נ מכותומ"ז,

 63וכס, גס סקר 0כועפ .6.סורלו(
 חס"ס.5יסור

 ל13על סכהנר0ס 6"6 6יסורלז(
 סמג6פיס. גררך רק ר6ו כמסעריסס:י,
 3יט1ל רכ"3, גיטין 3*מ, .סוף לח(,.
 י6ום ט"י ס0ותף זכ.'ת- כעליס,לונוון
 דנו'ט.3*ק

 כרי סנטכטיס חיפ01 חין3לפ(
 ס0ע"ס, יו"ד כעפר, סרס כיסוילק3רן,
 רס"ר. מגחוה דם"רןיומ6

 רטו3 יכמוה מילסנ קורם פרס-3ב(
 חילס. רין נסג ל6במרכר

 רם"6, נזיר 0מ66ח"מן חיגוקמא(
 ד6יסור6, סו6יל ד"ק, יכמוח דס"6,פ:חיס
 מחס0 יוהר לסתיחק יס מ,וס סל3טיכע
 נן סעול יותר, ס:גס יס נרזל ט'יסכ:ס,

 רע'כ, גיטין רט"ו, הוליןסכיס,
 סמקוס וקגין . י0יכס ,כותטב(
 3'צו ר"לן עירוכין רמ"רן כ"כגכ.סכ"נ,

 טל סיליך ח,קה 0ל -י6ו0 ו"ס, מו"קי"6,
גמ5ר.

 כ0כח רליכ6 כמר* כיו"ט קוק5סמנ(
 דכ'ז. כי5ס מל6כס,"הסוס

 יוס. ל' גטס ס,:רת ספקמד(
 פנונס, ערי סל כסרוה חוקםמה(
 כררמי.  וססט רל"ו)סו3וה

 ל6יסור 6"6 מ6י:ור חח,יקין 06טו(
 כ0כיל לקטן 0מ6 רכ*ך 3ילה ל:ונעיכמס
יסר6ל.

 דנו"6 גרס דס, כל6 לפס"ק 6,6מז(
 רק'ד.,סנסדלין

 רפ"ט, יגמוה סעינוס; 6יסולמח(
 ופולט. כקקו,ר 16כליןנכי;וי

 לו טי0 מי 3פגי ח.ך3"קבמ(
 ס0ס, . קר0ו )כ0נסתחרר .3דכר,.קייכות
 סקד0ו, על ג60ל ו6ח'כ סנגכג0סורס

 רע"ך. נ.טין כע"כ, פירעון דק'ח,כ"ק
 ד, כי5ס י"6, עוכל סט"ז יו"רנ(
 דכ"ו. סוסס דל"6ל כהוכוח ר"6,המורס

 רמ"נן ניס כטכי5ס חליגסנא(
 מטעם קפיר כרל6 חולי, נוחמהכבמוכלחת

 מעץ. כהוך כ0סטומ,ס ט3ילס סכגס,ח00
 0גיס: נוסנוע כיכ'ח, יו'ירנב(

 גת.כת ותמור, 0ור לכור כסנפלכ6חר,
 ס6יגס עכודס מל6כה 0ניס, כסמחטנות'יכ
חרי0סי

 למיפלגס 6פ0ר דכ'6, כילסנג(
 6ו-ח חי:יס, כ0גי )יפס רעסכליססל
 . 0והפות ר"ך, כ"כ פרח; עור63סה5"ח,

 ר5.ח. כ"קעכו"ס
 הימס, מחיר סק5כתנר(

 עס"כ. סטוות סתקיכ, 16-הנה(
 תקיפס. עכרסכ0יד

. 

 כין חר0 פדי על זמן כרגתנו(
 דק'ך, כ"ק דנוייהו; עכידו .עריססמ5ריס;
 וק. סוטס 03ס ס'0 טניןנו(
 כלילס ט"נ; נלי5 מל5:סנח(
 כקרכן. 0מחס ח.וכ 6יןסר6מונס
 ר160ת נדנרוה 6.. ססק-6 *ן"רנט(

 סר6מוגיס. גי' חומרכו',
 הט:יה ככס"ק, 0ורות סוספהס(
 כ"גו ומעז; יכגלת דס"6; ניטיןדכ"6
רפ,ס.

 )."3 חון וכס"ק כ,וט"ר מהסא(
 טירוכין מ0עיס יו"ר לסלותן, 61"6נוילין
 ס"ה. יו"רר5"1

 0מהס 6סס 0ל תוהכת סןסב(
 סנסררין דג.6 מיר דס"1 נדריספת16ס,
 הטחיח כל 5דקגיוה ג0.ס כסיעלק."כ
 עליס.ניום

 כפו דס"כ כהוכות ס'ח; יו'רסנ(
מטתו.

 סכגס, נוחמת לנוול כרה"6סר(
 ס.' 0ל6 לנופרע ויתכרר יכיי6 0מ6חסס
גיןות.

 דמ-ה, 3'כ סל"ס, חו'מסה(
 לסנס6 חו:רחת 0הס6 כנוסנו5קערת

ש"מ
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 כ,ס"ן ר)"נ, 3"ק מרג'6 חו"ממו(
 )הכוע, כעס'כ ככית )יכגוס פועלי0גסנו

 ככית. סנוירס6חרייה
 רייני ח"י מכירין ס6.ן נטמ:(

 -"3.6י
 קק

 סי6 ה6ס: ס6כי כהגט נכהכמח(
 ספק. כהני 3;ס"זלוי,

 מרקרק ס:ך 6ין ל3,"ר חוימם(
 סרורס כס6כ) דל"ס, )מי)ח6 )"ח3דכריו,
 דגייןי כנוורח רוגזי, גח ככר 6ימסטיך
 כנכ'ס.)שס

 )סרנ) )"ח 3סכ'מ סקנ"רן 6ה"עע(
עכירה.

 כרכס, )עמן ורוחן 6ור;עא(
 ירידת 3סעת 3סוכה יסיכסעב(
גסמיס.

 רט'ז, מני)ס 5כור, 53רגי עוסקענ(
 ו)"ך.3רכוה

 כ5ער על 5ער תס)ומי ח.31עי(
 סכנרה. עד הכעה ס)6 6כוססס)5חשכ,

 כנט. 6וריס ססעה(
 סיכי 66מעשר ס)"ד סל-עעו(.
 הודשס רל"; סכועות ידופן סמעסססגוף
 עכ"פ כססכח גס ספקרון סנועתסזיר,
קגנ.

 פ"ס, נוטל 6יגו ככור ספקעז(
 מ15ס דכר, ח5י עןוה חזקס, 5ירוףגסיס
 קסה. כע*ר)153ע

 כניר6 גיר6 וך'6, 6ומנת )ימודעח(
 חרנ* כמדקרת כוטס יסמיקע),

 כס6ינס 6חרת נסו6י סיתרע2(
 )סתגרס.מחוי3ס

 )6סתו מ,וגוה )יתן ס3על חיוכפ(
כסגסתטית.
 חטס 3נריסל, גט כתיכתפא(

)ע,.
 3יתו, סג סרנ) רריסת כס6סר פב(-
 דירס. דמי סיוסף רק כסכונהו פ)וג,ל6 ח5י רק גססחוק דו*מ יוועיןן 6י!ורימס

 סכה דמ*ו; סוטס ססן"ד, יו"ר פנ( ...
 מס כגו ס6ס, מחקו כיוס כו7י'1,1

המלואים
 יכגס. הגכנס )כס"נ,סמסוסו

 יסעכרס סו65ס כין חי)וק יס. 06פד(
 חו)י נכי נוסלכס, ק"ו רגין 6יןכיו"ס,
 כר)יכ6 נס 6וכ"ג 5ורך חסיכסגי"ס
סככס

/ 
 ריסהניגס. הום' י51י6 ס)6 כמס
 קל6. סגקתטיח ,כות הפקצתפה(
כפגי:.

 לסחוט. ככפריס סממככ סו"כפו(
 ננקוס. וריחק קירוכ להרע6,כרמרווה
 חכיריי )6ומגת לירר 6סור רנ.ט,קדוסין

 למעע יס כיו"כ סיכ"ס חולספן(
 6כי)ס. )"ס נוריס עס3יסכסג6ס,

 ח1קפ כטעטת סכ6 סו'י3פח(
 ססחיטס, כסכנסת ח)ק חולס, .וס661כסה6
 גיטין רק"ק 3"ק סרחרן ע"י )סהוטיכול
 - סמגסנ. מגד ס1עכור?,
 ונהכרר סחיטתו ס6כ-ן סי"3 פם(.

.כסרותו.

 רש~. סנסדרין 33הכג'ס, נו6ח'נצ(
 מלוס. ס) מי13ל נכי פע"פר6"ס

 )6ח.ע חכ כיכור סלע"ז חו"מצא(
 מ~וגופ ד5'6, כתוכוח רקג"1, רקט'ו,כ"3

 )מכור. .סעס )פי כס6"56)מנ:
 קו), ע'פ העירו סמ6 חססצב(
 יכמות כסרי', 6חרית6 ממססכר6מר
 נר )י1גס, ג' דיכור סי' )6ן5"ח

 . כו'.סגהנייר

)
 סנט. ס) )סו)כס ס.יח כסמתצג(

 סלכס זס מה ס:מנךס מוכחוה16מדגוח.
 טפס. מפסיד כס6יגו ו;כיס ג"דקניסג

 סו6 סחרס כסההולן ג' ל0י'צד(
 ענין: לסתכרר, כסעומר כרירס סוטס,ג'כ

 רו. מן )מיתיכ טכ קריסין,ססקעת
 המעכ"ד חירוס כסעת כסג36רצה(
 קט'ע. ינמוח כ'נ, כהונותעסנרקס,

 טפי. עגונ6 ד6יכ6חו
 מה)ס כסח)ס ס~ס חססצו(
 רעו6רגר6ס. רסימהמהדכקס,
 כסערר6סע)י. גס גת31תצ;(
 טיכען מקיימת סמרינס חקצח(

 כססופקע כ"ר ספקר המע3שח,0)
)נחרי.

פיגוי
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 מגוחת )מקוס סקכי פיג1יצמ(
 קג"ס. כ"נ5כוהיו,
 ג"ח. הר)קה 0) ח"ס סיעורק(
 הפקעת חנרע, כל )יכ6 תק"חנסי0
 מגהות רמ5וס, ח"ס )מחר, סמ15סקיוס
 גוס ע"י סמ5וס קיוס ר)"ט, יונו6ין)"ז,
 וקרוכ, רו3 דם"ט, מגחוה כג:,סגע:ס
 סמכטן(, חסיבת סכט) כ:נה כט), קמ6קמ6

 דהרותוה פ"ס ירו50מ' מ6)י1,כ1:0קר0
 יגו"ט.גכ"ק

 ם1כ תן *ח מ1לרת עג,.קא(
 יו)דה,5יגס

 יכ:וס, כערוק .1געה ח00קכ(
 סערוח. פגין מסוג חיכו ס0כרקכ)ה

 מי 0) קדו:יןקנ(
' 

 6י0ות, כל 60יגי
 סכע) גוזהת .ט3 16מדנ6קד(
 )כי6ס, ס6"ר חופס ו0סי' זכרויפגחכד
 קרו0ין. ספקעהונגין

 כסטוסק סירסול ח0ט 6יןקה(
 )0'ס.גמ15ס

 וחיפס סעור מזר 61חשכ כסגימו)קו(

 רמ0כח") דע"6 יכמוה סעקרס,5"
 סרס כיסוי כו' 6כי)ס כמעתז16תגייסו
 רהל'ן, :3ח  ולגלוח, )חזורג0עומך
 סמה:ת נו"6, 5מי' די"ה ח1)ין רנ"6לנחומ
 כ0מ6נוח*גו.נש0
 מ5ד ק1)6 חין )כסן, ח)51ס קי(.
 פק"נ וח00 כסוגסספק

קח(.
 מכת 16כ)ין, כי,1* כ*ך )ם"

 יננוות כהוכוה, סוף סהמ'הן 16.חדמ'סן
 רג*ג. פ:חיסופ'ט,
 יו"ד ספמרס, ט", ק_01ין ק3)ה קמ(-
 סרס קנין כין חי)וק , וקרים ת)1סומרנ"ך,
 יקע'ע:. כ"כ"דו0יו,
 סרופ6, גחוח ע"י ספכס כרוהקי(

 דט"כ, יכמוה רק)"ס, :כח רמ"ח,"1)ין
 )ר:פח ר0יה , כו סטומד כ). ע.ט,ויף

 סיהר. 1חזקה דפ)יגה5 כפיק6לרפ6וה,
 (כיא

 סי' )הע1כל כםיס סע"ט 11"י
 כ0סיס ךם'ז, 3.ק יע"ח, הו)יןססרסן
 ~זגוס. מססקחד

 סי' כ0סולד 3כורס קד1סהקיב(

 'כנוות לס'ט, ח1)ין ומ'1, ע"זהפקר,
 כו'. ולס"ת דס"רדט"טן

 כ"נו סנט, )כט) 0)6 כ0ג0כעקינ(
,, כסרוה. חוקת דהרוננוהפ"ך

 מכת,' היספות מומן קרכ"יק'ר(

 ךג"ח. פסתיס ר"ט, ל"ס סי,נ,6סשל
 6הרח ס"ה )כתח)ס ,סיז.6 6סקמי(
 )ס מנ דכ*ג, המירס רם"רן נוגחוחמסוררת,
 רקמי ח0ס )יכ6, ע)נו6 כס6י :כ"מדכ"ח,
 פסו)ס. 0סי6 נ64סגוי6

 )יכ6 3הקפ5 םי*ד )6ס"לקט;(
. ס::ס. ;י0 ר3ר כיט1)מ15ס,

 ויררס מחומ5ה יורס סנעי)1קיז(
 )יס-ג. ;נפ)ס יין חכיה )כ6ר,סמיס

 יכס; לעגין כננם36"ס גטכעקיה(
 ןנויכן יכנאת יפ"נן ניטין דקי*טןיכגווה
 תרכ6, דמ:תרי רע61 יס6 רי"נלקרונין
 כו'. ד"ת ע) עוגור 6יס6ין

 גר 0) פק"נ )5ורך 0יה ת1)1)קיט(
 סכת, כגו)6:ה ה3.61 )"ס טכ3, 1)06מ)

 רס'כ. קר1סי: טכי)ס, קורס 0כה0מירה
 יטות דכסר כ6ומינ6 טכ'ע סכיהקכ(
 . רס"1 קדו0ין רפ"ח, יכמוח6ז)ינן,

 מ;,רת ק,מיעעט 30 ממ-קכא(
כ"ד

 יסתגות ,יגונין 5*גן )ם"קככ(
 עומית.)נרו0ין

 כ')וי ע"י ח13קס סקע"ס, ח1"מקכנ(
 כג:רלין רלס"ג, הי:ור נור), וע"ירמיס
 ע"ס. זכחיסמ'ך,

 ע"י וגנרע גפסר יס6 כססניהקכר(
 .ויורמיס. סוהפיססח)1קס,-

 גדי חכירו )ס)ק סרי5ס ,ןר0קכה(
 והמהין 6נוד כ:6ומר )6תריס,)ה0כיר

 כספ,קח הפיסס קנוי" נופו כ"ע סמטוה,)י
 סח)וק?. כהופןרפ)ונה6
 ההכולה 1)1)י _דרך -נ6.סס 6-סקכו(
 כנהעכלסש מהכרר ;סי' הפ0רסרופ6
 מגןי )6 י5ס'ך תו"ג, )ס 6'ן פ'פמ65

כקרוכהי'.
 מגין )ר6וה . כרי סמה ג11)קכז(

רירי. כס6ין פקו"ג )כיפס, סככסססחו)י
ו4עאקשען4
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 . 6כר 6כרס5"ה כדי; מקג'ס, יו"ד לפניכי. עדייןססכגס
 ימ"ס, 0כיעות , סס"ט חלכ!קכח(

 סוי גסכר 16 כסמת , 3מ15ס מ6נ!ין5וס
 . 5פטור מפטורנ!סגס

 , ד5"ח 3"3 _"ך הפקרקכם(
 . ומ"1 3':ק נ!ר0"6 , וד"ע דכ'סגסדרין
 כע)יס כיך ידו 6כדס נו51חקי'

 . דכ"דכ'נ!
 סניט1ה ס"ם ס11 5דקס יכ6יקלא(

 0ונ!ר מפ:יד 6ינו סנו5י5 ג5 )דנ!"נ
 , כ0כרו סנ!ירס כו', 5קרס 15ססי'
 ועתנ, י:מחס לתע0ר סכוי"ט ק3*עהקיב(

 דנ!'כ, כוכ: ד'ס נ!ני5ס לע"נןעיוכין
 סטפ'לס הנ5ס * גהנס סכן מתעסקחיוכ
 . .)מ5וה

 )6ק6פע, ונפ5 כנ!לחמס כסנפ5פקלג(
 כופר היוכ סריפס. וך6י כוי 6יגפילס
 דקע"ס. כ"כ כיד'6. נוסםכספקי

 ק) כנמוניוה ס)עכ 6ניוח (קלה - וכפנוורס סקדם גכי תוכד"דקיד(
 נ!נ!6ס פחוה ן ירחו פירוהקיו( .,סכ
 , ככריה כסככסס סק"5 יו'דקיו עיר*5"ס
 )ע'ן עכו*ס סית:ס 15רס קלח.י , 6מכקיוה6קפדו
 קודס סגכסס כנ!ע0ס, דהלוי נ!יעוט3דכור,
 מ5חנ!ס כיכו0 ע"י זכ" עכו"כסכיטלס
 דכ"ט. פסחיס הוס' , תורס0חדכס

 , הכשפ כחסק ונדריס סייגיסנ~ט(
 מווכ"ק נ!פטר נ01"1 6י"ם( . נויסר56 דוק6 קודס ספליקנייה
 גטססחרור , ק 6ומר ססר3 דע"נכ"ק
 * )עכדחוכ

 לסכ6 ע) 33"ד סתח.י13חקסא(
 סר6סוכס ע"ך כהו"מ, סיס36רס35"ע
 חיוכ די"6, כ'מ סטמ"ק רכ"מ, ר"סעוסס,
 כךנ!עסיו , תכועס 3)6 סלכיתסחזרת
 כס6פסר 5קי, ל6 ס6יסור לול6 נס3טליס
 כהסכס הקנס 6:ן מס0טר סעסק6)חתוך

 ס6זכור4 יתוקן ס63 5פ? קנין- סויכק)כד"מ
 * עכו"ס0ותפותל

 מ3כורס ספיר 3סי!ח פט1יקמנ(
 סוי נומ"כ נ!וכר כו' יהינ!יס 50נ!ע"כ
 תוס' ,. 5קי ול6 ס15 ם6יכו דכרכנווכר
 קכוע מוס 6ח"כ כ0גי)ד דפ"ס,.סכת
 חנ!ורסעוסס

 3' 3ן 6י5, וכטסס ט)ה 1כ3קמכ(
 זמ-ן קורן 6י1 סיהפין;קמד( י סנס ככןןנ!יחוי
 ג סקרקע. וכנוף תסכ!יס. קגין ,-3ח5רס
 דכר ח5י עד1ח הק"שקמה( י די"חככורוה
 מ*ס , נ!סונס מכו-ס עכע , כסח:גססס
 .. דנ!"ו 3כורוה , מוורד6ןסר"6

 מ)המנן 6תר כ)יס ט_.)הקמו(
 * רכ"ך מירסו"ע,

 סגסרלין , 6". כיר ס"ת מס,רתקמז(
 *. ר"ט יונ!6 ד5"3, מולץדק"כ,

 '1וס (ו ען,1 כסע_רקמח(.
 * דג"ט כ"ק , כסמ-ק ר6סס)6
 תכועות סן _6כ!תל6 חירךת'קמש( יוך5"6
 .6קקע

 ה5ל 0כסהרס- -כ1ר ספקקנ(
 6-! כי5ס כע5 . 66חע"6 שגין ,מונ!ר
 מומ סקוןס נרגע כסנע0ס *מו)יך

 *עשי
 כיו'ע סוקרס )סקקכ!ם מדויסקנא(

 כסמכעיר , מתוך נ!סוסלק
 *כיסי)

 ח31ס כ!ייהי 65קנב(
 מחו"1 פ"ך עכי.קננ( ? כר06י סכע5לסנפ5ע
 .מעסס

 טיכס , כע5יס 3ר5ון סכסףקנד(
 כו', נ!רעק סל6 סקדסד5'ס,

 רק כחפס ס_יטיה _ק.וסחקנה(
 . )6כי5ס ססוס נוססרנ!יס

 ססכסן 5ריך תרו)וס ספרסת (ק4'
 וכס"ג. מ16רו )יסנוח עכשפיכו)

155וך

לנפסי'.

ומחוסר



 %5) להמלואים השייכים ומבתביםמאמיים

 כוויגה החירס קרן 0צ סמרכז ר6:י כק:ת ע"פ סכחכתי מ6מרנ*ס,
 כסכי) מ6מר )הס לסל1ח ממני דר0ו תרפ"ד טכח יט' מיוס 6ליסנמכתנס
 . סהור: קרןסעמו)ת

 30 ד'6 6ל6 כעולמו ל?קכ"ס לו ו0"ין ההורה לימוד נוע)ת נדולת ):לידוע
 5י5יס וכעסייח הלכס 0) כעימקס סעסק נחי5ות ע) )העיר 5וןך ס.0 רקס)כס,
 וממו)ח זרוז כ:ו ס6ס דכיט וכקדו0ין דקמ"ס כסכת כמ"ס להורהופרחיס
 יהו0ע וילן עה': כל0יכס ר,"ל דייקי דס"ג וכעירוכין קודמו, כגו כידו מתקייסותלמודו
 לך סדר וכמד"ר ה6ויכ, על )התנכר ל1 עלתה ;ה ונכח ה)כה 50 כעומקה 0לןנעמק
 הכמיס 6ין ה)מידיס 6ין 6ס ת)מידיס, 6ין קט:יס 6ין 06 היי0יס 6ין גוייס 6ין ס6ספ:ו"כ
  -וננני5י עה"כ וקי"ט סכת וע' כתירה מ5)ית נו6)ף סתתך נ,ה ה61 המטרס-סעיקר

 0סה0כ"ר מגד כמ0יחי תנעו 6ל כל0ון ק6נוס מ0ו"ס )ו6ולי ת"ח חלו תרעו.6ל
 רחמי )יכעי' ד5"ג וכחו)ין כע)מ6, כנגיעס הו6 ו6י)ס להרני0 עדיין יודעיס .6יכס

 דקי"6 סכהדרין וע' , 6סכול )מע)ת עדיין סגיעו סל6 6,תן על נס היינו כו'56ככי6
 מזה פסול דוננןת ס)נווד כעגין ג"כ הי-גו כו' קמ0ייר ודמ"0 כו' לנוד ל6ד6לי'
 גכירס  ימלל  לוי טיק5ין מס'  נמר כד)6 הוריות סוף וע' יק"ס סכת וע' 6וה3חסרון

 נדריס וע' כ"כ, ונו5יי 0כיח 5יכו עוק5ין מס' ד)מוך הנס תסלתו כ) 0.סחיע מיס'
 ונוסוס , החי)ס כהורה גרכו סל6 תוןהי 6ח עיכס ע) פירסר 1ל6 לחככויס ס6ל1דפ"6
 ננ?ר סגימוד וס6ין קיומה 0) מ15ס מכ:ירי רק ס,6 סתורס לימוד 0מ5ותקחסכו
 הו6 סקורה לימוד מע)ת סכ6מת כעוד דמ"נ מגהות ע' ע)י' כרכו ל6 ו0לז6ההמ5יס
 )ו דמתרנס מ6ן דמ'6 כ"מ וכן . נו5ר,ת כפיפס 0כלע פיל נוגי' כפ6 6וילגפיק כקגקנ" )י' הסי פוק דכ'כ כ"כ וכן ו)ך )י  כין סס 5":  רס~ס סנה וע' ע5מה,ח5ך

 סכריס ו)הרז הויוה )פרק כה ו)העמיק סורס ס) מלחמחס ול)חוס מ6ני',מוכילנ6
 הל61 עה*כ פכ*; וכסרכ"6 , ע5מס מ5ד נסנכה מטרס וסי6 ורוחו יסר6ל חייכו6
 דקל"ת סכה מ' כ6יס ימ.ס וס:ס ס:6' )תורס רעכ 6ל6 רעכ 6ין לה"-ך לרעכטרוס
 ונל רסע כ5נרוף ו)סכות ה5ומו ומ5ה. )ריכ הן מקודס עמ"ס ק6י ה,הוהכהוכ
 יס והענית טס גכיוס )ח0וכ טעו )6 יכוך6י ונו" 6כחרהו לוס יוסהכוה

 ה6נרוף ככח וספרי5וה סוסע )כער 6פסרוה 60ין דק6מר רק ולקטטותלמס)ומוח )קרו"
 וע"י גחמך )רעכ פרוס סלו6 ככצל סהו6 התורה והפ5ח ל.מוד ככחורק
 לדחות החורס 6ור סככח , הר0ע יסכטל כסגש ממיל6 הסורס 6ור.הפ5ת
 . הרסע ח0כחויכער

 קסה ו),ס יפר* )~ס )חכירו סס נוהן 6דס כ"ו חירת נ"ך כעירוכין רן")ו6מרו
 ש מרפ-6 כ0רו )כ) סכ6' נופו לכ) הייס כס ליסר6) תורס נהן גן 6יגו .הקכ*ס6כ)

 )וס וסיפס דמ"ס( ,ככרכות מ"0 )כעין 6הר )5כר סיפס טמס !כד ד)6 הדכריסוכי6ור
 6חד הסחוקות ;6ת עוד סויס, ס6דס ומזני ההכוגית כל סל6 מ5ד );ס יפס6ינו

 6חר 6כך כסתנד)וה כ06ר . ה6נריס כיסר וחולי חו)סס לפעמיס ינרוסס6כריס
 . כיןוע ומת)ס ח1לסה ..סוככ ה6כריס יתך נוך) כערך )היות ע5ריך מה מכפיכיוהר
 ס) ד"6 )תיך מסס 6חד קיש וכו' כהגיס כ0גי כמפ0ס רכ'ג כיומ6 מ5ינוועד"ו
 )הכי6 מי על כו' 6חכ"י ו6מר כו' 5דוק ר' פמך. כ)כו )ו וסקע סכין נטלחנירו
 דמיס מ0פיכת יותר כ)יס טהרת עליהס 0קסס כו' סעזרות 16 העיר ע) ערופסבג)ס
 דחמירס סו6 כליס טסרה 6כל קיימ5 כרקיימ6 0פ"ך די)מ6 16 כי' לסו וכעי6כו'
 ע) קמ! )6 המקד0 כטכוןה כיותר ו,היריס ,רידס ה:הגיס ;היו. וןמ5ך יעו"סכו'
 0מתחכלין כו' כסכיס חכר מ6י י' מכוה )פ' ספ'ד .)ידי 0נזכז6 כמס לה;סר)כ

לחלק
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 נועמיהס כסו מל1ס עגין כנועמיסס סיס לחסוכ סטעס כסי5ר ומ5ד כו' תרומסלחלק-

 למקול ס:נחהס טין לסוס המםנור על הע12נוריס הערס עיני ועל-כפרססי6(
 כמק15עות ההרסלות 6תק כנוק15ע סהחזקות ע"י יסחוככ מל6 סנו6;גיסכפלס
 סנרמו הע,רוה על 16 סעיר על ע"ע לסכי6 נוי על ו;'0 נוכק1ל לירי ס:וכ'66חרוח
 וסקועיס :טרודיס כ0עה 6פילו קפ"ר לירי סנוכי6 כדכר כר6וי הוסירו ט65כ?וס

 כמיס כיוהך ג,סןיס סיו נוס5ריקיס סכנוס כס'ס ןנולגו וסנס סקורס,כעכורת
 כתסו' מ"מ ,וע' כ5'5יה 6.ל טפי ,סיר כנוחי 6כוך רקי"ח כסכת סנו5ינו וכנווהחת

 51"ע( יעו"ס לפוסט1 כעי הוי 1ל6 ס1י כלהיס מסוס וסהס רי"ל סס*6 16"1מסר"ח
 6יש6 ;כל כ', סעי' פ:ס 6כן וכספרי , סרהמס 6כן סכסו'ס ג' כררוס מכי6רהיכנוו
 כסמל1ס ולה,רסר סי5ר נ!נטייח 3סמרו סנ!סיגלה המ5וס לכחור הו5רן גפ0ו סכוגהעש
 ,.סיינו ה'י רקדוסין פ"ק ירוסן וע' , התורס נ!15ת ככל נו:סירהס עוד יותר"61ח
 1לכלכל להזרסר סנחון ככלל ססתעוררת כעג'ן נוס6*כ , כפ?ט 16"6. 3כל יוק6זס
 רוק6 ה61 זס וכל ההורס עכייג' כיחך 1סתרסל1ת חולסס פי"ו ינרוס מל6 כ16פןוכר
 גיפו לגל ונורפ6 חייס נוהגת סהי6 ההורס לינדד כענ'ן כוס6'כ , סתורס מ15תכגל

 מכתך טל ,1 קרכ" ונןן כל ד"ל כקדי0ין וכנו"ס , ל"ה !סס*ה מ"ע להרנו'ח.הנוכווג'ס
 כו'. נוהייר6 6תס 61'ן וכו' ססג6תך )וס וסהס מסג6תך נוס5גל

 לנרור סענוו וסכ,ר רנ!ה6 ס6כ"ר כיר סי' מ6ל: סטיכיס הקוונויס כס'נויסוהגס)
 6נורו ככר הק.פס יסי56 סל כ'יד יר ס6ין כ;נו:ינז כן 1ל6 עכירה, עוכרי כ.יי ולנוחותפרז
 ההורס לימור כח רק סיור לגו 6'ן ס1פט, 6'ן ס1טר 6.ן ס06 וס1טריס סופטיס עס"כ,"ל

 קרן ככח 61ך ההורס 6ל ופרחיס 5י5יס ולעסוה העיון כעימק סלכס סן כעומקס1סל'גס
 הועפות כסף כחון וו לנוטרס וכ6סר סרסע, חםכת 1לכער )ספיז הקוס יס סהורס16ר
 זכ1לן 0ל סכטו קרוסיס( )נור'ר רז"ל 6נורו וככר ה"ח כסחזקה סרכס לסה6מןימ
.יו65י. ונו;כ1לן סס'ר וגו!חיס סיכר( )נולחנות לנולחנוס יו65'1 נוהכוין מ6יגו וכין מתכויןגין

 חייס פן נ6נור 6יל1 רז'ל 6נ!רו וכן 1לכ לכ כלח ולערור נולחנוס עורכי ככ"
 וכי6רתי כס. ל:חז'קיס ס61 חייס ען 6ל6 הקומה סיתס ל6 נס לעמליסה61

 יגקה ל6 ליך יר עס"ג ר,"ל למ"ס סותר ס6יגו מ' כעי' פגס 6כןכספרי
 החורס היי לחיוס לסס תענוול תורס ל1מוי חזקת 0,כות לענין נויירידסכ6
 . ענוס'סוסנו5וס
 סמיוכרת 'סורית )כמפה הרע"ו סכת רה;1ן 6רר כחרס מסרפסה. קו'ק 1;ס.
 פ1לגיה(*וכמסת

 מפכי כהכי מפי - כעת 6ליגס פוגה הגגי לוכלין, עיר תוסכי ל6חכ"י קו64ק'ל
 סנוחלות מסכות כי סגגסת כית כ?וח מעל כעת הליכס לרכר כיכלתימ6ין

 לכרי6ה לסזיק ח"1 'וכל כי כיחד עס הנוון לקכן 6פסר 6י געה 6גלנוהמוררוה
 ער6כונגו נ5טנולס סרכגיס ו6וטוריטעט סספעק כי 6רע כי . 6נונס ס6ףהג6ספיס,

 6וכל ל6 ז5ת ככל וסרתי הנווסרי רגס 6ה הקהל כלכות לסעיר סרכניס כיכוות6ין
 יוכל 16לי כחו חה החלס גס יגסה כזו לרה כס:ה גי רוסס ןכרי יעכו 4161לחקוה

 . ע;ר:. ולסוס.ט ל?5יל נוס לפע1ל ס61'גס

 מתרכקות נוחלות סורר סעיר וככל רעל נ!ל6 ס6ויר לגו טה: סו6 5רס פהסנה
 לסמירת סחוקיס נהפר:נוי וככר ירחס, ס' סוג'ס חול6'ם יעור טיפוס(. )פלעק.קדהה

 החוקיס 6ת יסמרו ל6 6סר הרכס יסנס לר6כוגנו 6נונס )סיניעג"(סכרי6וה
 וקרירות עללות מסיכה 16 ערכס גודל לדעה לכ יסימו סל6 מסכה 6סססגטרייס

 לקנוור .כ"6 ממו'כ תוס"ק חוקי עפ"י גס .כי 6הכס 5סעיר לחוכס החסוכ. ולכןלוח
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 סגנס לידי וסכיניו ע5מו להכי6 יוכל וכזה עליסס סעוכר ומי הללו החוקים5ה
 הכור6 מ6ה הנוס ההניעגיע ו6מלעי הרפי6וה כל כי 6מרו. ה;"ל מגס61, נדולגנוגו
 ההרופס 6ה לה וימ5י6 )יי6גגו,( המחלה סורם "ת יסינ טהרופ6 לכקסו ועליגוית"ס
 גזכל 5ינו הם :ס:: כבס ימיו כ"ליר 6גוס עה"כ פ"ר( סמו6ל )מררס וכמ"סהרהוי'
 וכו' הרופ6 הוח ההימה היק הסס הו6 הזכ) הען סו6 הניף כו' עו)ס 6יגוגו'

 מהמתוק:ים גס סמעו 6סר הכרי6וה וסמירות ההזהרות גס חז"ל הכי6ו כןיטו"ס,
 סהנסחל המסוככיס החול6יס מיני כל 6ה והסכו וכן,הכ'6ו דכ"ח( )ע"1 העולסקכ6ומוס
 הדכר ממקוס 6': יכ6 6ס ר"ל הדכר קכסעת 6מרו כן סכיח( )הו"ה מגוגהעליהס
 ע"ו כתוכות כ"6 העניה )עיין סמה כ6 56ר למקוס המחלה 6והו לסכי6 ח*ו יוכלר"ל
 ונוקוס גקי נוף 5ריכה הנוחס3ה נס כי וטסרס הגקיות על הזהירו י_.1הר קטיו(1ו9ר
 ולחרסהיגו ולר6כוגגו סס( ומהרס"6 כ' ט"ז נ' סכה )ע' ית"ט הכור6 לעכורתכסור
 6מגס ו6ף 6לס חז"ל דכרי כל 6ה לקייס מהגח:ליס ויה.ו יהרסלו מ6תנולכיס
 כעכיגיס וע5לוהס כסהמרות מ6י גס יסגס 6כזכס ודלו:ס עגיס ממכת המה רוכסגי

 וכמרס ע5מס לחיי הגונצ כ6ל1 דכריס על להוהיר -56טרך 6סר על יפל6 וכעיג':ללו.
 כרך יתגו ל6 חרס כגי 6טר והיח:ן כל!מון הגונע דכר על להזהירס 56טרךוהכי

 6ת נס 5נוןו חז"ל מנופס, יוהר עליסס חכיכ יהי' יממוגס מנ!וגס כערך וחיותסלכרי6והס
 כוגה 6רס הי' ל6 המיתס יוס :!כג"6 הקכ"ה סהעליס 6לולי כלכס נתןהעולס
 המיתס יוס נומנו העליס לפיכך כי נ!ה הז6 למחר 16נ!ר סה" גרס נוטע 1ל6ניה

 יסיח כר'6 5יס כג 6סר הככס לסונה סכזה ו6פסר . תתקכח( רמז קהלת)ילקוט
 נו6ת ה61 ט!כה נותגה כן 6נוגס יניע ל6 6ליו 6סר יחסוכ כ"6 ר"ל הרכר כעת ו6ףןעתו
 6כ3 עולס כל ניסוכו יעסקו לנוען ה6דס כגי כלכות נתנו 6סר ית"מ:כוך6
 כע5לתיס ולסהגסנ רוה כסךון ל:ס:כל לרכס זו טוכה כנ!הכה להסתנוס לנוחלילה
 ומע"ט מלוק רק כמותו 6תו יקח ה6וס כי ולככוח כסס, לחיי הגונט.ן הרכריםעל

 יסהנזסו 6סך חי' מסכעלי נס כמדרנתו ספל יוהר הנהו כזס וכנו5כ נח'יס,:)חל
 )עתן כרי16הס ולקייס ממחלות להטנ!ר יה"ס הכור6 מ6ה כסס חוגנו "סר3הרגסות

 וחונור נידל 6ה לכ לסוס עליכו ג; מקונווה(. ככמה ועוך ל'ה כ"ק כ'כ 6חרירכס
 6גחנו יכ6ס מכפריס 6ינס ויסיריס ויו"כ תמוכס נס 6סי .הסס מחל1להעון
 עון כזה יס עוד 3זה סים הסרטי העין מלכך 6זי כסורה סג6 נתנהנ יסר6ל3גי

 רכות פצנויס הזהיהי וככר כהיכס נזהנורריס הנחכו 6סר הענויס כעיני הססחי13נ
 06 ו3פרט ורינויהס, מעריס והפקעה !רכיה ומנקלות מרוה כעון סיט חה*ס עניןעל

 6סר הרכר 3קרכס,ונפל6 מהנורריס 6:חגו 6סר ה6רן ותונכי ח'רחי נס נוזה.יס3ל1
 יסי' המה בס וחת וככל ה6כיון, מ5היהס ידכ 6ה יקפ5ו ל6 6טר יסריס 6גסיסגס

 התנהננו ילו מזה/ יסוככ 6מר כגדול הג,ק לכס יסינ!ו.על ול6 סעריס ממפקיעילפעמיס
 וככר הוס"ק, וככור סנויס סס מקדסיס והייג1 נייס ל16ר היינו חז הח1רס,גררך
 כ6לס ה?!נוגיט ה?!עמיס, סוי נדול היתך הח:"ס 6)וגס והן 6)ו"ס. כספרי מזה)רכרתי
 להודהן ועלנו ולת1ה"ק לנו לחרפס הו6 והזוהמה הגקוות הסרון סנס מ6ליו מוכן35)
 יפת 0ל יפיפיחו ולהס:ין ומררםוה כנסיוה כ3הי 'וכיחוד וטהרה ככקיותגיוהר
 6ותו מחלל'ס ו6קס כגויס םנוי גדול כי עה"כ ס."ח 6"פ 3ספרי וט?!"ם סכ/63הלי

 על לרחס עליגו הס"י לחמדי הלויוח עיג'נו 6מן כזו 5רה 3עהגנמם"ס(-והגס
 דקג"6. סכת הבמיס נ:ן עליו מרחנוין הכריות על הנורחס כל וכמ"סי:עגייס

 סהתפסטיהו הייגו עגי, נועסי כעון מהרכה סדכר פ"ס( )6כות 6נור! חו"לוהנה
 .לרפ6ות 6מ5עיס לגו 6ין ו"ן6כוגיגו ענייס, .כ:וקכח זהירים ק6יגס על עונקקו6

.
 מח)ק ,
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 53מי? ירניס1 1)6 הרנסו6יהס וגקטמטס 6יגס ערל: 6סר 61ל0 ה)כ, ססמגהמח3ה

 יכ6 כזו וכסעה ס6גוסית, הרגסח המה נס סי6כדו חכר.הס 6ת נס ירעילוחנריהס,
 העגייס נס כי נםסר נוסוחיס סן כ3:6י הסוכגיס העסידיס "ת 3:זכיר ר"3כרכר

 ה6ייר ירע3 וס6ס כמוהס 6דס כגי החס ;ם ו:וסמ: 5חג: מ3" חונוך כתיהסוכגיס
 ה2סיריס: ככתי נס הרע3 יתרור ההס וק,ונו35יס הן2כיס ה2גייס דירותמעיפוס
 6רחות 3ס:ץול הנוה נס סיו;4 ככסף ידס ו3החיך העגי,ס )פוכת לד"ונ ע)יהסוס)ז6ה
 ר32 יחדוך לכ3 סעסיריס לטוכה גס גונע סזס הדכך ו"סר ההיניעגה הוקי ע"פ"ייסס
 3כ 6ה )העיר 6מ5עי הו6 כעו)ס הדכר התפסטית ולזה; כהיהס 3חיך נסהמחלוח
 פס )ך6כוגינו 6כ3 גחנוס ס) טפס כ:6סון ויס לסעכייס עזרה יםיטו כיכעסיריס
 סנן 6יס ו6ין כקמ5גות נו5טייכיס עהה כן וכח6ן לזה 3ההצורר גט.' סום 6יןכעירגו
 ולקנוור. 3הזדהר הכחי5וה ע3 6הכס )העיר 6לה כדכרי והגגי הצנייס 3טוכה )ד"ונ לכעל

 הגקיון חקי 6חרי למ63ות סיוכ3ו כדי להג5רכים עורה יך ולהוסיט הרופ6יספקורת
 כנו ויקויס ונוח)ס פנע נוג) 6תכס יסנוור כדחחיו והסי"ח מ,יקיס מנו6ב)יס1סהרחקס

 ופס 6כ"ך קל,5קין "ליסו סנזיט 5רח:וי המ5פ: דכרי 6חן, מקרכך מח)ס ו0סרותימ"ס
 יע"6,לוכ3ין

 זכר לדכר רחי' ק6ין )ו"י6ע"פ דק3"ך ככה וים)ח,-צ' פ' אנדה דבריאיזה
 לג6ו' כו' דגרול מסוס כו'ליכר

 יפל"
 סח5ך די"ל )דכר ר6י' נ!ז: "ין נ3"'ס יה6

 3ח,ור יגו)יס הי' ור3עולס. גפסס ע) )ענ,יד ככוקס הי' 3" סעה 3פי ויסוריסמג16כ
 כיד'6, נויהה מחויכיס ל"ה סגס י"גס. יכיון י"3 (ה 3יסכ וכיי מע5מס. "ח"כלהכרי6
 וענו-ס ע"ו מוזסר כ"ג ס6ין 6פסך וכם כעלמ", מכייצ הו6 הגימו3 כע5חו חוכ)ןמ5ד
 מחסכקס גיכר סיז סממעסיסס קלך ורק די"6 יכתוכוק כהסו6 סט"ו "ה"רגספרי
 וכ'נ וקגינס כהנוהס 3סלי3 6ח"כ סי,כ)1 כרי "לל0 יעקכ ככי סיס6רוומטרהס
 ורק כיד"6 להצגיסס ר6וי ה.' 63 וככ"י ד"מ קד,סין כ' המחסכה ע3 6ףנעכס

 כרעב וננת כפהו ד2"ח כ:גהדרין וענו"ס קטי63, נכר6 רי; להס הי' כ6כיססכסיותס
 ססרחי5ה לרז') יקי"3 יכיין כצלח6 נרמ6 הוי וכרומה חרופוה )עסוה מגיחין כס6יןטפי"ז
 3זה תרופסיי(י

 נזנוי3"
 31(6ת הנוי3ה ע"י קטי63 ננר6 הי' ככר כס61"ה כסי:6 גס

 כון. גיו) דס6גי לונור הס-ס ה51רך וממו"ה 3דכך ר6י' מזס הוי ו6"כ 3המיתס רסיההי'
 היינו ד5רכיו כפירס"י וע-ם גכגס 5רכיו 3צמוה הוור דחד יל"ו סוטה ויסככפ'
 יוסף ס6נור סננה סר6"נו ד3פנו"ס הנופרסיס עפ:ו": י"5 ו6ולי נווקסה, ולכ6ו'תסמיס
 6יך יוקסס י3פ"1 )הקל כ"ג נ1גלל י65ו 63 :ליעהו י)פךגסה הייגו 6ככו'ה 6כלוס6חיו
 )ממ"ס ו)כ6י' מה"ה 6םור רח"ס וקיי"ל ח"ננ ססכת כ"ג דה6 כסכה )סכוה יכו)סי'

 להקוסי6 מקוס 6ין כו' ומטרוגית6 למלך דמם3 הרכר סטעס יוחגן ר' כסס ו6קחגןכמך"ר
 יסכוהו )" ו)י)ה ריוס מק,"6 . דיליף דר"3 6ליכ6 רק הקומי6יכל
 נווהר ח-ס ולדייי' המזל1ת( ססכתו ננכ33 יככוהו י63 כננר"ר לטענל' יוחנן%'

 והמתרפס חמס ה6רן סמ63ה ע"י כ" סהמכ'3 נוסוס ה5יווי סטעס כיון וב3""הממלכיס פ"י הרנוכ"ס כנו"ס 3ימר6ל 6)6 ניהגו )6 סיעורין דה" יוקס: ר6כתי רקמס"ה
 וכל ק)ס כמ)6כה תיע3ת ו"ין חמס )ידי ומכי6 נוסחיה )6יס הו6 6חכמל6כתו

 זט חסיכ יסר6ל 56ל דוק6 יה6 ככניס 5י5יה קסו5י16 כהמתר5יס 66"ל וכמו'כ ,ד:ו
 נול6כות_ ל"ט ככ33 ס6ינס כ"3ה ננל6כות עסו ה:כת סכיוס יי"ל רק מנזה.כמל6בר~
 יוס הי' ד16 דכיון מפרס נומם נו3"כהו )עסוק נו"ך ו6ו3יסכנוסכן

 נכוסי"
 וסכהו.

 כסכת ככ' י6פי' וכדקי"ל יסכיה ס3, כדי 6יוגו מ)"כת לעסוק הו6 כ6ממ)6כה
 רכ'6 כסוטה כמ"ם ה2כירה נון המנגה כמ5וה עוסק 6, כח63כחו יוסף 0י" מ"ר31הך

וממיל6
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 לע0!ה .למ"ר ודוק6 3עכירס ככס) הי' 6כיו 0ל דיוקגו )ו סגר6הה דל1יי 66*לזממי)6
 ל6 דמחי)6 כע5חו )0סהמס ל0ס 5ריך :הי' דכריס הייכו תסמי0 דפיר0"י גכנס5רכיו
 1ה51רך- כעכירס להכס) 6פסר 0י' וחמיל, הכית הסנז.ם כעכיכי רק כנלו0 עוסקהי'

 . 6כיו ;) דיוקגולר6יית
 מל6כהו היתה ומה מל6כהו מכל סכה כו כי 0כ6מה סי דסכת ר"6 כסםוכ'לקוט

 מ? כהחילס כ0כת 'קר6 סל6 דל"ן :דריס וע' 6כיו סלמדו מ0 ו:וג0 קור06סי'
 מ"נו 1.גיצס עמל סוס רכו סלמדו נ!ה כ:4מוך ס6י; דהגס דם"ל וי*ל רכו למדוס)6
 ע" כו' מוסלך תיגוק דכ;נז5, י") ועפז1 י:כותו ל6 נ!"ס- מקייס כט) הולך ם6יגו.כיון

 סכיתה. מס: יס6 :ל6 כ6!פן ההי:וק יהגהנ דט*וכהוכות
 סג:יגיט מה סע"י המסל ענין )63ר יתין וגו' למיירוגה נזס5 ת,ריצ פןכמד"ר

 כ5רעה- לוקין סהרסעיס מה ע"י ועד"ז דכר יטריד0 1)6 ולסמוח 1לסתות ל6כולסתוכל המטרוגיתי ר5ון לעטות יזורזו 0סוררות הספחוה כעד לסלק06 ור5ועס ספטיס))5יס
 כספרי 0כ6רתי כעין וססילת מסיג ויטהרו יסר6ל י5רפו עי'ז מוסכס )מחגסומחון
 הקו5יס כליון 1סע"י כו' 0נןתו י:ר6ל פוסעי 6)1 פגיה חגט0 הת6ג0 עה"כ כ)"ט6*פ

 6מר- תכלין .וכמ"ם !5וה ס) סמתה לסמות ן' ע) יתעגנו ועי"1 5רוף ככסף יהיוהגס6ריס
 ננע. סחילוף כזוה"ק ;"ס - ו6ולי כו' )ו מוע') סס3ת 6ת המסמר כל כו' לכויס

 6"ע- יחעס טל6 כדי גס %ך מנזגו ל0תןחק ס'דעו כדי לכך ל6 הו6 הגגעיס ועגיןככנ,
 כמ: סגרס חס"ס עון על כ5רעת 0כ)קה כגחזי סמ5יגו וכעין י0רס ורכו כילחסוכ
 6ת. 6דוגי חמך סכה וכהמרו עסה טוכ כי )חסוכ ' גתעה 1ה61 מגעמן כסף0לקח

 1ג1'געמן
 ס6מרו רכיון יפ)6 )כ6ו' סה16.51, ה6רן וכת ע) כי רכה 6מר 6)6 דט"וערכין

 סיתכן מע)ס כ)פי ונידוף חירוף רכרי 0הו6 מסס כ)יו )ה51י6 6"י כע:"3ככיכול
 עפמ"ם. יל"פ 161לי 1"כג'ס הע5יס ע) דכ0 סה51'16 מה ע) ורק גטגסו )6 כע"1לומר

 5ריך סהקכ*ס יהייגו סומך 61.ן ו6סתומס עזר ו6ין 61כיט עמ"ס סט"ו 6"פכספרי
 סנ6) ל3ד )6 המרגליס והגה לסג6) ר16ייס 0יה6 י0ר6ל 0ל מע0יהס נז5ד וסומךלעור
 3יו,:ר .וע,0 מגוסמה כה6רן ו6מרו חסכו 6דרכה כי 6ך ה6רן וקוו0ת טהרתהרגיסו
 יהקדסו. ס)6 לכד ל6 וסלו6ת הקפס :ו5ד 'וסכי' 6וכלת וכי 03 סיוסכ העס וסןכפירותי'

 מ5ד )הוסיעס כ0י*ת יוכ) )6 ודממיל6 ה6רן כטומ6ת 0ס יסתקעו 6דר3ס כי 6ךסתס
 כל.ו ):ו5י6 6*י ככיכי) וס),6ה דיג6 3ל6 דיג6 קכ'ס עכיד 1ל6 לכך ר6ויס. יהיוקל6
 מ60"כ ה6רן קדוסה סרגיסן ל6 מ5ר,ס מטונו6ת נט0רו )6 עוד ססמרגליס ומ5דמסס
 סן- הגסס .קדוסת כצכיגי הן היינו מ6וד נו6וד ה6רן טוכה ס6נזרו וכ)כיהוסע
 סה!5י6ו. מה מ5ד רק ג"כ הי' כן' כע0"כ ככיכול ס6מרו מס )ז6ת סחומרכעניר

 . רעה ס6רןוכת
 הנ)יות. 61ין כפרס.י, וע*ס 6קכ5ס עחס נגויס יתגו כי גס עה"כ ד,ח ככ"כנז*ס

 לן 60 ד"0 דל"ו כסוכה הח"ס עפמ"ס יל"פ 15( )מ"ר המסגיוח כזכוה 6ל6מתקכ5ין
 קרו'ו יקר6) ורונ נ"9י 6% רגכך ו6ספת מקר6 6מר ל6 גמי יסמע6) ר'11")

 סתורה 15הה וע"( הקדוסיס פירוהי' 1)סו5י6 6"י יסו3 מ:וס מ15ס גופ0 נקרקע0הענוד0
 6נית )6 ה6נזר וכ6ל1 מ15ה מ0יס ס)ילה ססעוריס ג,רן זור0 וכועז דגגךו6ספה
 סתורה עסק מפגי דגגי 66סוף )6 '6נזר )6 סוג 3הורס עוסק ס6גי מפגיחפילין
 ה6 ולכ6ו' וכו', נו5ו0 3כלל הכ) הע1לס יסו3 3הס סיס 6ומכיומ ס6ר 6פי'ו,פפר
 מוע"ת סרנו"ת 6ו"ח כס"ע כמ"ס מ15ה עכין ג"כ פרנסה ל5ורך כהי.ל גסהצוסק
 מס"נד . ו16לי מ5וה, גוף ןהף 63"י מס16כ מלוס, הכסר רק הוי ןכחו*ל '"ל 6ך7יי5,

ק6נזר
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 חורה ויסדה :!ככ) עור6 עלס מיסר6ל הורה .כס:סתכחה סכהחלה ד"כ נסונהק6מר

 וכמ"ס 6"י כהורה הירה ס6'ן דהכס מסוס כו' ויסרה ה3כלי הלל עלהוגסהכחה
 )וע' תירו()יס ס' וד3ר חירס ה65 נ!5יון כי סכ6' נ!סוס למה כך וכ) דם"נ3כרכוח
 ד:!ה דק6מר י"ל 5'לי ולעג"ד הדרסו, דלסכגו מקר6 יליף דה6 סהקכו 'די"6גסגסדרין
 החמירו מס מפגי יסרחל כ6)קי חלק להס 6ין וי6:ורו כו' מיכח י3גה 6חיכ6נ!ר
 התורס( קיוס כל הלוי וסכ!ה קורס . ק65 מ5יון כי סג6ן נוס,ס עו"ק כך; כל3דכר
 ה:;סכחת וטררוה ד:;ך ו6ססת מ5וה עליהס מוט) ס6ין מה כככל מעלס יק.ככ"1

 ככתיכוה ס"מרו 1: ו316י מך"ת )כטל ר5ו )6 161לי כו' )כו סגיכ, ו-ט יונ!6 וע',ב)ינ!יד
 מיגייהו כתרי עדיף 3ההס רס)יק מיכן ודחד מינן כהרי עריף נוגייהו חדלע"ס

 לזס יס:וסף התירס סקירה ל1 סיס ומסוס וחריפין פקחין עריף ד"הינפירק"י
 כום'ן סכככל סה"ח דקמ"ה וכסכה 6ר5ס 16יר גסמ:ת חיי ל6"י-גק63
 הןנזכ"ן ועמ"ס 6קכלס, כהה וכחו"ל כככל הלימוד זכוה ע"י ו)י6ה להורס, ופרחין.5י5ין

 געס: נליוה סגהקכ15 וכ.וו די"ו נ!גי)ה וע' )גקכ5יו ע)יו 6קכן עוך עס"כיכר1"ק
 הגס נל.וה רכקיכון ברי סינייך כ13ר 561רוף טל.ך ידי ו6סיכה סג6' כרסעיסדין

 הרסעיס עס רין סגעסה וע"ט ופסולח, סיניס נס כיגיסס ימ165 מ"מ 5ריקיססרוכ;
 כחולין נו"ס הכוגה ו6ולי ירוסליס כגין יהי' ו6ח"כ ה5דיקיס קרן יהרותס הפוסעיס.)כל
 העופוה כין ם:ס לרמז סכ6 כ!סיח6, 6תי וסריק 6רע6 על יהיכ ד6. נמיריוס"ב

 וסהרוח:;ס חכרוהי', עס חסידוה עוכה מהחסידה וכעל!"ס סוגיס סוניס יסכט:!6יס
 כדיהיכ מס6"כ 'הטמהיס, ליהל כסמהמכריס ט:ז6יס הס ומכג-1 לעולס, רחתיס-מכי6ס
 מס6"כ כ6ורחיתם, וילכו הטסוריס עס סיהחכרו רהייגו ו6קכ5ס להס 6ברקה 6רע"טל

 סל"ח 5"פ כםפרי כי6רתי וככר ה', ככרוכי לסחרכק מוכסריס 6ין והטורפין'גדורסין
 כמררנה . יהיו המעלה 6דס כהור יסיו כס)" נס דהייכו 6רס כ65ן 5והס 6רכהטה"כ
 16.ר נסמה חיי 6סר ה6רן קדוסת ככח והורהו כה' לגכיה')הדכק הקרכ קדסיס65ן.
 ר"ע טעה נוס"ה ו6ולי וכי' נליתי ללכ6 ר5"ו גסגסדרין 6ר1"ל ככר והגה ע"ם5ך5ה
 6ינו ועריין כלהייך עסכיס יעלו 6"ל מסיח6 מלכ6 הייגו כו!יכ6 כן על ולומר.לחסוכ
 עסק לכו ס6.ן הכ6יס להדורוה להר6וה כדי חמל( 1ל6 ה' 3לע עה'כ 6יכה )מד'ר"כ6

 ומ'ס . כידה על עמדו ל6 ר'ע כמו עליון קךוסי ס6פי' מכל 1סמכוסס3נסתרות
 . הקן יקרכ 6ז יפה כעין פרי' 6"י כסחהן מנו)ס ד"ס סס סגהדרין.3פרס"י
 נליוה. קיכון סיקרכ סימן רק סהו6 6פסר ונט , סיעור6 גדע ל6"גחגו
 רנליס )עעי כו ומר6ין 6והו סמגכיהין מלמד 6ל6 חנינס כסוף מ"ס יתכ6ר ולפמ"ס.
 ל:!ס יפל6 דלכ6ו' ו כסירורו סילוקו המקוס לפגי ח3הכס ר6ו להס ו6ונ!ר הפגיסלחם
 ס:י' רנליס סעולי הי6 העגין 6ך . הסגה נכל ול6 רנליס )עו)י 6והו מר"יןרוק6.
 כקרכס גתחדס ה' פגי ליר6וח ככו6ס ועהה ג הקרקע כעכודה הסגה ככ)טרוד,ס
 לחה*פ 6ה לסימן להס הר6ו יהע5כו סל6 כדי לעכ!דהס לכיהס כקה)כו 6ך קדוסה.כוה
 , .כסילוקו 6ף נהקרר ל6 הו 6הה פעס .כקדוסס סנההמס .קכיון
 6דס דמ"ט כסוגס לת"ס לכ להטיס 5יס 6מרהי היסיכה )כגין פגס ה6כן כהגחה .,
 כר15ן סהלוי כזה סלכל"ע כדכר ומכס"כ כסיךפון ילקה סמ6 ספק קו5ר עפקזורע
 ס"ת לכהיכה דמי ו)ח , מ5וה ה:טר רק ה61 סדכר 6ופן סככ) וכפרט ,"הר'ס

 והגס וקכ'ז כסכה כי6רהי !ככר כע5תה הנו5וס התח)ה הוי הגהיכהטכקתח)ת
 רק רס!י כהמ"ד כיטול. מפגי סמפגין מס ס6גי ככ", כולס, כגנד,דה"ה
 .הלימודסגסר

 לטוכת זליעה כסעה ולכו רבתו רכסגוקן חסד לפי. ק5ינ נ5דקה צמ"ס.וסנס
העגי
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 . ונוחן כגהינהו ע5מו מספיק ס6ין מי עד*1 כן פר', ויע:ה: סיק5ור כטוח הו6העני

 ס)ימס מסכורהז 6ופ; וסככ) , עמלו פרי 0יק5ור )כטוח יכול יפס כעין ו)כודעתו
 . מפעגיוכעד

 ולח0וג כו סגח' היינו נקר6 חכמהו ע"ם כגל6ל דכ'ה כרכ.ת המרז'לוהנס
 ע0ס (ה )עומת הגזהן כווגח מע)ח ולפ' , הכוהן מהסכח )כוזן כמכמהו סייטמחסכזה
 דכהגי ערמ"ס , הנ'כור כהסכס ס" וכהמנוהו כ'והר כקדוכה המטולה דכרכגדגחו
 כעסיכ כיד סועל דיד וכמ'ס להחסלחיס גס זכ!ת סיהי' כדי הוי נמי דידןסל1חי
 נ"כ- הליכ!ר סליח דהוי מסוס כו' כית כוגה 6רס עולס סל נוגהנו ב5ל6ל 6מרוט),ה
 ג"כ. ס5יכור סליח דהוי מסוס כו' ניח כוכה 6דס עילס ס) כמנהג! לסחנהנו5ריך
 סרס נס הכליס הכגח 6פסר הי' 7רחמג6 סלזח6 דמ5ד עו)ס, ס) נמכהנו )ההנהג51ריך
 מ5ר- רק כהכליסן וסומ6ס גגיכס הכס כ6ין העתיוות ג)', קמי6 וכלפי סכיתי:כנת
 יס ה'ת כיה כהקמח גט וכל,6ת' עולס ס) כמנהגו )ההגהג 5ריך ד'דן סלומ6 גסדסוי

 . מול כעניני כך כין יטנועו סל6 ההלמידיס היינו סכל'ס סכנפ כגחי5ה נס)הפכונן

 )ימוד כהככת המ5וס כעיקר )ההחיל הפחוה לכ) ,נחון הכנין, :מן גמ:ך לטמיוןוילכו
 גמור- )ו 6ומריס כמ5וס המהחי) ועדמ"ס הברכהן )חו) מה ט) מקזס סיהי' קיבון6יזס
 רק יסי' ל6 06 מ60'כ הנ!5וה, גוף ככהחלת וכ'1 , )גמור םיוכ)ו הס"י סיע(ורדסייכו
 הוו 16מעי6 ור' חגיכ6 נר ר"ח פ"ס סקליס וכירוסלמי כע)מ6* המ5וס סככתהתח)ת
 כמס ר*6 96ל כ6ן 6כ1חי סקעו ממזן כמה )ר'6 ר'ח 6') ד)וד ככיסה6 -כ6ו)יןחטיי)ין
 כונת הי' סכוך6י כגס כ6ורייה6, די)עון 6גסי- ככי הוי ל6 מי 6כוחיך 6יגדונפסות

 , נגויס נ,ר6 סמי-וטמי בוזי הכהטס ו6הס טה*כ 6"פ נספרי וכמ"ס )ס*ס,6נוחיסס
 , הטפ) מפני העיקר )דחות 6.ן ככ"ז , סס כ6ה)י יפת 0) יפיפיהו 5ריך ,סוסמ5ן
 על- ל65ת רסוה ל1 סכיהן כמ6סר סהיוסכ וכח"5 ונרדכ"1 רגטן 6ף לסממיןוחלילס
 ומכ"מ סתכ"ו "ח ונ6 וךל"ט די'ח יגמוה וע' הקדוטיס ינויס ע) )יחוה 6ין 6חדיוס

 . ססורס  ולסמוך הטלוס  גיף ההחלח  ללורך  סיהן ומי מלוס סנ:ר רס  סו5כ:סהדור

 ךפס סי0יכה )נית פנס 6כן הגחת חכוכת כיוס ממ"ס גדול-,ס יותר ,כוהול6)הר
 הרס"5' חפז למל6ית גיכלתי סי' ל6 16 כחי חו)סת ומפגי כעומר )'נ ס' כיוס)וכלין

 סרה"5 כמצמד עס כמקה)ות הנדהי ג' כיוס 6ח"כ ורק כמעמדס 6ז )הגידס)יט"6
 מקויס וככר ה6לה, סדכריס דפיעטרקוכ הרס"ג הר6סי המסקן וכתוכס רנניםזהרכס
 מכע)ז6 מופס'ן )הרה"5 ס6כתוכ ממני ררסו כ6סר והנס ןעתי, 6ת )ססג)יחי
 תוע)ת. כזה יס 16סן ככל כ6סר כקסתס מ)6תי החגיגס ע) סי63 33קססס)יסי6
 סליטי6 סרס'5 תסוכה ק3)חי וט"1 )עו)ס, והנ6ס )הן סג6ס )5דיקיס כיטסכ6סר
 כע)ו חרפ"ד למכ'י דך ועס"ק יוס נע,סאס . כ6ןסר5וף

 כחריפתו. רכיס כה 3טער הנזפורסיס סנ6ון סרכ ס'ס לנ13ד וכט'ס 3רכותר3
 הנככויס הג3יריס )ככור יהג)יגו. )וב)ין 6כך'ק ס)יט"6 6)י' ש'ס כק:ת_וכקי6חו
 מיכרי הוס"ק קרן כהרמת סעוסקיס המופלניס סחסידיס יגדיכיס פועיססיר6יס
 6מר וםמחס . עו:נ כרוכ הגיעני מכתגס כה'ס 6חד"ם סע'י )ו3)ץ כק'סיסיגס
 חלמירי0- )סטנויד לנועלס למעלס לעלוה י5ליח כ'דכס י' סחפן סטי*ח ~עערקיסיס 465 כעדרי ני"ס חורס )סרכין הוס"ק קרן להחזיק להפתד) קר6) 6)מ1 אשע

 סיהי' וסח,כו הק' 36והיט 3ןרכי 0ההי' היסיכה גסהגהגיח וי5גיחו וי9ם ת'תגץ3יס
 הנו15ה. וזכוה תלפיוח )ת) ויסי' כמסרס טוכ ככי ולנמור כס5לחס פיגס ג6בןסהתלס

 )כככא מס6ל1ה ככ) סיהכרכו הלו רכס כנ5וס לרכר המסייעיס כ) 1ע) ע~כסינן
 סחכרכנו דכרי 61ו"ק 6סייס וגזס יחכרך ויר6הו לתורהו כגיס וכני כגיס וינדיולטוכס

כ;"ע-
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 .וכפרמ 3כ)3 5חכ" קרן וסרמה, הוס'ת כסרנוה.,קלן) ל )ר6ות יחר -כ)גו ,זכס ןגג','ט
 : נוכעל1ח. דוכהק'::יי0כר

-.. - 
'. 

 הרפ"ג 6לו3 ר' וע0"ק נוויג5 סגרו)ס סגנסי' ע3 50מרהי נוס לזכרון רוזס' סנני-
 י סס0קפות 0יכוי 6פכי 6ן נח)טו -630 ,גויכוחיס 6הךיס ימיס עכרו טח)פו6חרי
 סמחמר ככי6ור' סט-1 6"פ כספרי סכיחרהי מס 6ה ולסזכיר )סעיר )נכון 6זומ65הי
 0ימומ 1)5 0יחי' )ח רחנויס עליו מכק0 6ין חולס מכקר ס6יכו .ם:ל דנו'הכגרריס
 וכנו"0 טוכס מ,ס יו5נוח סלפפנויס 0ינווה סנוכק0 נוסםוג6 יותר עור גרוע ססוהוס'יגו
 מע)יו וס0יכ כעיניו ורע ס' יר6ס פן הסמח 6ל 6ויכך כנפ,) יכהיכ )י )הרי )ירסגי
 ססכ;ס כר6ותיגו כי הוע)ה 6י,ס )פעמיס )גו יכי6ו ונו5וס הורס סונ6י. ו0עד"ז.5פע

 )0כהפק )גו )6 ו)ז6ח ע5ות ו)כק0 - )סה5סף גפ0יגו ע) ונעמוך גתעוררינורחפת
 וססרכ5ס הכיכור דרו0 רכר ר6סיח 6נונס סן והרף נווור לכקם רק ס:י:הכקל)וה
 ס:ני:ות נורע) ס:וגיט מסמיקןחכיס ה5ויר התנמטסך

, 

 5י סמטרס ולכסיג וכדו:נ?,
 ל0יט-כמלולוה סיודעיס ה"ח וסחזקה ונכמך"ר ככהכנ"ם יעקכ כל קולו צ"י רק6פ0ר
 כסההכולוה לססהמס גוכל )6 6נחגו וכ06ר תועפוה, כסף נהוז זו ולמטךס סהלמוד,יס
 30 החל31ס 0ס61 וכדומס ח0ק נ0פי ע"י הו:ס :ז) פורק'0)

 גפי'.
 י5רה וכעמ"ק

 כענו"0 ימר6) 0כנפ0יה ספנינוי סר5ון לעורר כהחכולוה לס:הנוס ע)יכו רחנסי'גו6
 גינה 6) עס"כ ר,") וכמ"ס ס' יר5ה הכין 5ז החפסנס וכנוטנוו:יס ככמף הכק:ג:5ס
 כ6"פ 0כי6רהי נוס נס סזכרהי וכרכרי 5נוזי'5רך-כו', כו סזסי0 ס5נוז מס ירדחי5נוז
 וכי5ור )יוסגס עטרס ססחזירו דס'ט כיומ6 מ"0 כי6רהי וכן ר5"ט כמכתות המ6מןם"כ
 יהן מי מקודס 60מר )פי ודסייכו )6ס)יכס )כס 0וכו )סס המור לך ס'( )61הה:ןסכ?
 )6ס)יכס ס0יכס סנס 6מר לזס סמעורריס, וסקו)וה" סח0 כ:יפ:וק ונו' צככם ,סוס4
 זס , וגו' לעסו דרכיך ככל נו"ס וערא מ5וס גוררה מלוס וממיל6 ס' מ5ות מ5ךיסי'
 קול )5ו5י5 כ5עהי סהורס גוולי כמועלוה ו6ח"כ סכ)ליה ס6כפה לפכי ססגןהיממס
 כדי כרחכס סרכר )כ6ר ררו0 וסי' נרכרי ססכימו סמועלס ורה0י סיס כסג:יןקור6
 י' העמקן הנ6ין הרכ לעזר ל 0סי' סנס סגהיכה נו)6גה עלי קקס והי' כק:),לפרסס
 )פועל סיכר )הו5י6 )י קסס סי' זה 3כ) סמע)ס, נדו3י ועוך 0ליט'6 ועמכ,מנהס
 . כירי6, כלח: וסל6 הוככ"6 )5רס"ק מסס לע)וה כתפ5י 15 טרוך סייהיוגס

 סנופורסס הנ5ו; סרכ ס"ס יד"ג ככוד ק6ווכ6ן הרכ"ו טכה י"ט 6' יוסכ"ס
 נו6רינפ6לי ד"ק 6כ"ך ג"י 6לי' מו"ס כס"ת וכו' כהר"ה יכקי הריף סומכ"רלתס)ס
 )סמנקריס וסר6הי מעכ"ה כהוהס סכ0ר עס המעגי מכהכו 5הר0ס"ט0ילט"ס,
 סכמ65 קרוס חהיכס כי סכ0ר יפס גיקר 53 סטכח סנוגקר גי )י 61מרו דפ"קסנווכ?קיס

 וסטגח סכסליס חלכ חסס נוסוס סכ0ר נון כ0)ינוות )ססירס 5ריכיס. סמתניס סנסרע)
 סרפכוה 0על 0סקרוס סכקר ונס כרין, 0)5 סו6 וזס סזס, גקרוס מן ק5ת סניחסזס
 מעיריס רפ"ק וסמגקר*ס כן, .ע0ס ל6 סזס וסטכח סחלכ, 6ת )גרר ג"כ 5ריך ע)יומוגח
 רסוכ6 קמייה6 ריעס וכפי 6והס )גקר גוסגיס י0ר6) תפו5וה וככל וס:כיכס כפסגי

 הון כ0ר נון יקכו סל6 ולהקן )ס0ניח סר6וי נון וע"כ כרנו"6 ז' סעי' כ"ן סי'כיו'ך
 חו)0חי ונוחנות ח"1 מג0ו) יסי' 1)6 ;רין חגוקר הכ0ל 6ס מומחה סעגקי 0יר5סער

 סחופ"ק. 5)חכן י5חק וס5לחס חו"0 כרוכ מגרכו וו0"ה ' ירירו מנונוק5רתי
 סמפורסס . סג5ון סרכ סיקר יד'כ ככוך ק6וונ6, הרנ"ו . 6רר ר' ג' תםכ"ס
 6כ"ר ג"י ק)56קין 6)י' נוו"ס כ0"ח וכו' הורס כחררי וכקי חריף סוע"ק)הס)ס
 הניעגי -היקר נו;הכו וים קפר הוורי סיקר ספרו 6חרפס"ט 0ו:ט"ס נו6רימפ6)יד"ק

'.01
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 לע-*נצ צי 6ין' ירחס לד כעה חו)סהי רוב הגהמר-ומחנוה 'טפר1 גקנלה 3י.)לכמ5שס4
 סו6 כלי וכררך מכורך, ס6ינו וחן כל 13 )עיין )י קס0 ונמ כר6וי גו י)טייןכח
 יקרימפל

 נו)"
 חו5ס מעיגיהיו ויפי5ו ר' וימן ופוסקיס כס"ס 1כקי16ת חריפות 3רו3

 ירעי ונפע כנפמו מע)ס מע)0 501לחס חו"ס כרוכ ויחכרך תורהו נו6ורויסנו.רכים
סנ5מןוסיוס'"

 ר.הופ'ק. 5)מ,ן ',מ% נ,וו.מ

 כו)ו 6ונ;ר ;כור ו0יר06 ההור0 6ו5רות ע) קוקר 5ת"ם סועק"ס 0גרול הג6וןכר3
 "חר"ס וכר5ס, סלו' )סס 6סר ו)כ) יע"6 ברעזי 6כר"ק מ)יט'6 6)י' נווס"רנקס-ת
 0מוכ"1 60סס כ6סר 0רנוס. כ"ג 6ת 6כקמ' כנוספט כ06כ0 וסגמ6ס ס2*נו0 ג16טגכור
 ככחי מין סכרי06 נקו עתס ס6יגגי נופגי 6סר ס6לס )ס6ו) כ6הה )מחגס 0גוסעהמפה

 סיפרס וכ6סר מי' כגי עס )סהר6וה נו0 (מן ע) ס6סע נ"כ )0יוה ויכו))0סי03
 6ת )0סיכ ג6 ייטיכו 6סר כ"נ 6ת מ6ור לכקס 0נגי )נוחגיכס גוסעת מסי6 המוכ"ו)י

 6(י עכ"פ לס לסיריה נ6  יטיכו ל0 יפ?וק נה ס6)תה כדכר 416 ו6ס )0ס6)ה0
 כעניגי ההנסג היך נסורוה גס נ6 וייטיכו עה 63י1: )1וסהס סמוך פרימ0 נעגיןסהנ0נ
 כפולס כקסהי כזס הנויר ההנסג 6יך ל0 )יורוה מ).טמ6 כ"ג .שונ ולכן עורהוסהו5
 61ה כקסהי ינו)6 כי 6ק1' לרקהו רוכ 6ה ינודעקי 0נ") כ) 6ה )ס )0ורוה סרנו0חכ"ג
 ככטרס ותכרכס כ6ס"ר וגס6ס כרתס כ"נ סדומ"ה ונפס כ)כ 61ו0כס ידידסדכרי

 ספיר6, כסג6 (5ג)"ס ר'י 3הרכ סנרר ז)מן ס)נוס 0ג'ל על נ;16ךונוכקסס
 0גכיריס יסר36 כני 56י)י נוע)ת לככוו יריקו, כוכוה 1גכעוה יס16הריס
 )וכליג כק' 6סר יסורון ערת נונ0)י ר6סי וסלנויס יר6יס סמופלג-ס הגגיןיססנופורסנויס

 53ס3ס,  סלוטס רריסח 5חר ו3רנס,  כסלום יתכרכו כערכו 6סר 6יס 0עס מ6לוענוסם
 סגרו) הג6ון סרכ נוע)ס ככור 6ה ככוד 6חר לקחה ס6י)ו ככורס כי 6)יגו כ6סממועס
 6)י0ו מו'0 כס"ת סט0ור0 31יר6הו סהרומיות 3נויר1הי1 סנורע וכקי חריף,סנופורסס
 ק*סכר נוקוס , רנוחנם סרכנוה ככ6 ע3 לסכה 0רינו0ו ונועלהס כרע(י, 36רק"קסיחי'
 6ת , נועורו 0ז0 0גר1ל 0ג6ון 0רכ 6ת 6ככי נוכיר כי ויען סתורס, עננוןי יסר6) ג15ניחעו)ס
 נו3טער ו0,יהי נוגעוריו ירעתי ו' כיר5ת !ה)וכו 0ה)כ0 כפלפו) וררכו הקורה ע)בקירהו

 לכע ותסמח בימיח) ו6ס כעיר לסכה נכחר כי ממעתי עהס קטג0, כעיר סכהו.ע)
 יגח)ו וכרכ0 סזס 0נ6ון סרכ ערך )0כ*ר 0טיכו 6סר ס6נסיס ל0' 0ס כרוכיםז6ונור
 כימר6) לג6ון 6)ף 6חה וע) כרכס, )ה"ח היכף (י) כנו6נורם כו כרכ0 כילנלת
 ה6ג0 נו5ר חונור 5ני סג16ן סרכ ועל ככודו, 6ת. )נורונויס כרכס )0כי6 0ו6גר6י
 יג30 ות'סור כס)וס הורהי, )6ור י)כו רכיס 1כנעונויס נק1נ ינויס וי6ריך י6כ)פריד
 סרומנוס ערכס נווקיר סרי"מ וכנפס יסר6ל כיה כגססוה .ל16ריס כסן ענוור פרטרהו,
 המת י"6 ר' יוס 63ר1 חוכ"ק נויי,י) חייס 6)" ולכ תקרכומכרכס
 . )פ"ק.קרנשב

 , -סנ6ון סרכ. )גכור טוב מ() עה*ר סגת 6ייל לחויס 3' יום ת"1 ירוק)סב'ה
 טון ונ"ל ס)יט*6 קל56קין 6)י" ר, ה)גזור6 דכ1ל6 נור6 סהורס קר ס"דיר"גדול
 מנוחגו כלוכ)ין, י5"ו קודס ק0) יסר6ל 6מוגי ס)ויני יר6יס חכנויס רכתי עיר)ככוו
 רכ 6ת צת: כחר0 יער6), נ6וגי כרכגים קרנווגיות נוסניס סגורע: ל1כ)ין עיר כיל0הכסר
 נו"וסרס רכנוה20 ככ6 ע) ו)סכה כתוכס פ6י )כסן סליט"6 ה)56קי 6לי' רכן נ6וןס6י
 0עיר כי6 נו6ומרס וערלס, הכונתס )פי גפס0 רלה0 כחירס )כחור סיורעה העירני6

 סהורס קרן ע) סרכ0 ימפיע והורהו סנוו 6סר 0רור ופ6רי 0זמן נוג16ני כ6חד רוק6ה13חרה
יסיסרוה,

 0נ16גית 6ת לככר יורעיס 6קרי6נסי' עיר לו מנו65 כז0 5סך רכ ג4 610 ונו5וקי
י6מר
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 רעו" יס" ל1 רהזי' והו6 גסר6וי לוי 5ם ויעלזו יסנ!הו סעיר גס ?רכ נס הורהו/ חכ:ות )ססס2ה כמגוחס .מ65 נס61סי

 וכסס כרכס* יסה. ו:!סי כרכה, 6כו)6 ריסי' דתירום
 סי5  סתייס סכהין הייס ען וסכ)ג' הגכורי נ!וסדגו וכמס וכ5יון, כתורה הכוחךה'

 0ס:נ וכסס )טיכתו, פ2)יס סןכה כסגיס ורבוה לנ!2גו  כהו"ל  סר5יון סגכ"יוי:י  ונרלי ספחו ,5")ן ליכסון מרדכי כרוך ר' רסככס'נ סנ"1ן חוה:ו ירי 6:ךסמיסך
 6ר"י 0יר0 חכנ!י מ:!6ת'ס יו0ר ור~רכס ס" ומ)נ!ריסס ס0"ה חגיכ. סהסכזרנ!6וח

 סרכג'ת כס6 ע) 1עלייהו הורתו כס6 כי כ(ס לכס מכרכיס 6גו סק'ככהיסיכס
 נב4 על ינ!יס וי6ריך )!כוחוח נ!י יע) הערה 6ה )גה) !יזכס מו5לחח כסעהקה.'

 מסוס 6הגו ויטיסו ער0ו עס 'חד כרכס ל5'ון ויעלס סילס יכ6 כי עד זסתפ6ר0ו
 כ:ינ!ין 6פייס כ6ום חייס עז סגדולס וסיסיכס סכללי0 ר0סכ"ר ה0"0 ומנסלי גכ6יככ"6.

 יתי36 . ר6ג6,גי5קי נחוס סייגפיגקי3 סמחס ס(ס הרג"פן 36יע(ר י5הקסוכסטיין
 מזכיר. טיק56ינסקימיכנ

 על ססוקס )ננר מע), סנדס ככרגח סנ!כר;יס גגנד )כי 06 מכחיןסנגי
 הכוקס ערוגח סנ!פורסס הגרול סנ6ון הרכ , מכוער נפסי ויריך עליוון יריךככור
 סג0ק"נוס 0' כרכת ע) 6גכי וסס סי"1, ק563קין 6לי' מ' כס"0 יסר6), וגר סר!ר/מופה
 ומרוממחר מנך)פו )סיו0 , סליט"6 טנ6ון כ0ר"ה כמע)0 )סמה כתורס העוסקעל
 )6לקיס, סגך!)ה כעיר ככוך 1לסכון קרח, מרומי גפי על לסכת ונזכוח סמעסיס כלמל

 עד / כמיכריס ה' ערת ז)גה) הסור6ס, ענ!ורי טו)ס ג6וגי רכותיגו כססיסכו
 מוסכו 6י0ן )היית סככרכוח כמטילס 6כרכהו ונפסי )כי וככל , )6וריס סכסןסמוך
 כסיכס יגוכ וע,ר / טוכיס ומעסיס חורש יפריח כ0נ!ר 5ריק ועוד ן וכנ!יסורכסליס
 , ככנינס ירוס)ס חח,ינס ועיניו ן סגס ועסריס מ6ס עך , ורענגס רס:סטוכס
 עו)ם ס:!חת ר6סס ועג לגכולס. כניס וככו ככר6סונס מקפטו ע)ו6רמ~ן
 סל1מו ססוחר ומרומס סנסנב ערכו כרוס ומככדו , סוכ כנ!ול סנוכרכוככרכ0
 לתורע כ' ת"1 ירוקליס , כר)י; חייס )יסועס סמ5פס עמוק ולכ מקרכ הורתויס)וס
 . ע0"ר סגת5ייר

 כ6מפ י*6 המו"כ סגך!) סג6ון הרכ ככוד 6) )פ'ק חרה'ס כהע013ך י'כעז'ס
 , היר0ו כ35 סמסחופפיס ו)כ) ל1 ס)וס ני' 6)יסו מו'ה כקס"0 וכו' ספר6 חל56ג6

 סיפר וככר מקרוכ זס ססרסיש היקר ספרו 6ה )י סיס)ח לכהס'ג 6כקס6חרס0ס"ג,
 ע3 חסתי 6ך מעות )מ)1ת ור3יתי הל כת"ר 556 )סת6כסן סוכיתי כעת 6ירותוכ0"ר
 יוסף ר' סגניר מ6ת ע3יו י1סה 6מר סמקח גפי ליקח כח"ר וימחו) ספ56טומי
 על )י יס)ח והו6 ענורי סספר )ו ויהן כפרי פריון כירו )י סיהי' נ,'כ16ל
 סק* גה"ר 6ח יכרך סטוכ וך' סגדו) ככורו 6ה )סטריח ר51ס 6יגגי כיפ56ט
 מר6דין. סכסן נ!6יר יקרה) נ5ח ירירו וכחפן כחפ15 כהורס וי5)יחי עניניוככל

 מפורסט סתורה סר הנרו) הג6!ן הרכ והרר )כבור .  סהו:שג  15נ'
 מכהכ -סליעז6 .כרעז6 6כך"ק רנ*ס כסרכ 6לי' מוסר'ר כקס"ה והסל0לסבח

 נננסורתו ס)ומו מט'כ כו וסנ!חתי קכל0י ויקר6 ך, מיוס ג16גו מ:כוך)חזקי6ו
 ר' יה" 6כרכסו )כי ומקירה2 ספר" ע6מרי הגוהן הכהיר ס' ירפיס "סרסגעימס
 ססתיו י' וי6ריך הייס 6ירחוח סמלמיכו נלךן וכ6ורו הכמת! מעיינות ויפעינע(רו
 חנ ו,ה 0עבויה וע) ההורס על וסיכה ,קגס ער נס וסלוס בסמקט וכגעימיסנקוכ
 חיים ס5עיר )טובס חררקגו וכנפס גגס"ר קנ!חיס וסוכע ורי5ו0 כגי) יחוגס:!5ות
 ה"י. חח"מ סמכונס מריגיק,קי16


