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 המחבר.הקדמת
 ויצא שנדפס יראות שקויתיי היום זה עמדי. חסדו חפייא בי אהודנו תודה וקול בשיד א5קי*פה5יה
 בכתובים יי שיש מהתשובות ח5ק הוא הש"ע חיקי ד' עי ה"א הקומץ מנהת שו"ת ספדי עו5םישד
 שונים וקובטריסים ודרושים והש"ע הש"ס 1ע5 והמסורות התורה על ופ5פולים חדושים חיבוויםושאר
 דעדו וההדפתקאות הטידדות ורוב הבתבים בהעתקת העבודה ונם ההוצאה יגודי דפסתי מועטודפסתי
 משחר מעודי אשר אמת תודת נתוה"ק חיקי ושם ציהם"ד מחובשי 5היות שזיכני י' בנדוך כה. עדע5י
 הניתי בה דק זדות וזמורות אחדות חכמות אחרי לבי הלך לא דוחי. ומשוש חח מעוז הוא ילדותיטל
 הדב מא"א נתיתמתי שביפ עשר כבן ד'. מעשה נדולים נפשק נשאתי ואי" בחיים תקותי היתההיא

 יאנחה עוב וצעיד רך ייד ואותי ימיו בדפי 5מנוחה היך הוא זי"ע. ובמעשים בתודה נדו5החסיד
 איש צלב ן4אנה בעצמי קיימתי אז שמועה. יי יבין ומי דעה יי יודה מי דדך ומורה מנהל בלינשאדתי
 ד' על יהבי השלכתי בידי ותומך עוזד באין עניני יכלכל ומי עבורי שידאוג מי אין כי בראותיישיחנה.

 חי א5 תורת אמת צתודת אך מעיני ולשום בימודים ישמוע יעצני אשר יןוא יתומים. אביהדחמן
 וסברא בפיפוי חפז דברי ימצוא עזדני בדחמיו רהוא היכח שי אמות בד' יישב שקדתי דבהובהתמדה
 ט"ו בהיותי נפשי שמחת חזכור זכוד השנתי. ומועט דעתי קוצד כפי התלמוד ים מעמקי פניניםידלות

 החדיף הגאון מ"ו יכבוד אז אותם והדאיתי תנובתי פרי מעט ספד עיי ידשום שהתחלתי איךשנים
 יך לאמר עלי ידו וסמך צעיניו מאוד והוטבו ז"י נבונים דעת ספר בעהמ"ח מראדאמישלאהמפורסם
 הקיפוני ומכשבים ןקויי ויתפאדת. ינאון אמת דבד על ודכב צלח ההוה"ק דלתי על שקוד וחבכחך
 הרופאים נזידת וננד הנוף יסודי עי גבד ה*לפוי אהבת כח אכן מנוח8. הדריכוני כתדוני הייובימים

 יימוד אי אהבה בעבותות משכוני יקחו וטעם טעמו כפיב ושטקשיבים. תלמה-ם עם ו5יל יומם בועסקחי
 שמחה ואין התורה כ5מודי תענונ שאין הודוני ותענוניו. הזמן הב5י ההבי אחד 5כת 5ביהתהד'ק

 ווהי' ההיבה גחרל זכרוני על שעויה בית בי תתעורר הנפש ושמחת הרומסות יראת הספיקות.כהתרת

 תמיד שאלני 5ימים צעיד שהייתי אף זומק5ה"ה. מבעלזא הנה"ק האמציי אדומו"ר מכ"ק הליו בשניםלי
 בפיפוי חדשתי ומה עסקתי סוגיא צאיזו ימדתי פה : לימודי עי הטראים הימים ע5 א5יו נסעיבעת

 עם שהדותי בימי לי שהי' היכה של בפלפוי ומתן המשא ומתיקות נעימות עיי תעדב כבןוסברא.
 צשנת נתן ושבחה חי5 שבדוב עד זצוקיה"ה ישועה עטרת שו"ת בעהמ"ח מדויקוב הגה"קאדומו*ר
 יפני בא הן .שיל*ת. : ידו בכתב דבריו הם וא5ו עיניו למראה שהיו שלי החיבורים עי הסכמתותדס*ד
 5אדפוסי ודוצה כתבים תכריך ובידו יאב5אנאב אבד*ק ני' קימן קלונימוס מו"ה החריף הגאוןהרב
 דבות שנים זה עמו דברתי כבד נחמדים דבדים חרבה בכתביו דאיתי אשר פיבד כי חגיד והאמתאדרא

 ימצא צחיצורו ההוגה כי כי ואקוה ממט נהניתי ומאוד וחדיפות בבקיאות וקצדות ארוכות עמווטהיתי
 יעומק ירד כינחת

 נחת ברוב תורה של 8אהלה יישב שיוכל יו יתן הש'י ישרה צסברא הם5פוי
 עמק בעהמח*ס דזיקוב אצד"ק הודייץ יהו*ע דזיקוב. פה תדס*ד שנת וישב פ' סוצש*ק בעה*חוהרהבה.

 אשד הטוב עי לד' ויה5י 5הודות אשכח יא לעוים מצוה*. ותוספות מ5כים דדך וקונטריסיםהיכה
 וספרי ביתי רכושי מכל ערום שנשארתי בעת האיומה המלהמה ביסי עלי נמל אשד והחסד עמיעשה
 אשד ש5י הכתבים כ5 איך נו5ה תוך בנו5ה היכתי במקיי דק ומסש ונבוזו נשרפו מטיט5י וכיהרצים
 אך תמודה יש יכי כי ינפשי נוחם מצאתי בם עמיי מכי חיקי הי' וזה יי נשארו יסדבה אז היוכבד

 ימי בזוכדי נפשי עיי ותהמי תשתיחחי מאוד כחה תמורה. אין ועמל הרה הנה אשר האדםירעיוני
 אשת מסני ונלקחה לעירי ששבתי בעת המלהמה כלות אחר ובפרט המיחמה זמו במשך ומרודיענץ

 ע5י קפץ כמקדם ביתי וליסד 5כונן צש15ה 5ישב שקויתי וצעת ימף ידמי יע51מה ה5כה ע*ה,נעורי
 צדכה ב5י אשה בלי נשאדתי דונז. ויבוא שקטתי ולא שלותי ויא נחתי לא הכתיב בי נתקחםרונזה

 הנחמדים ולבנותי לבני ואם אב להיות הוכרחתי כל ובחוסר בערום וכמדרשו כמשמעו בית בלי חומהבל*
 וציותר ושוממה חרבה בעיר דרבנית משרת טרדת כואם ועי יעתידם וידאוג חיקם טרף יהכיןד**י

דאבה



 5כל ד, כמיסד אכן נפשי. משאה היא אשר והלכה בפ5185 לבי ושעשועי התורה ביטוי על נפשידאבה

 המנוחה א5 שבתי פרנסה ומקום בית לי הכינותי ונחת בשובה 5אט 5אט הכפופים לכ5 וווקףהנו8לים

 בתשובה והלכה בפלפו5 עסקתי רבה ובשקידה אז ויתר שאת ביתר התוח*ק זו ד' נח5ת הנח5הואל

 זצוקלה-ה מאטיניא הגה"ק אדומו*ר עוררני והנה ומקצוע. מקצוע בכ5 חידושי רבו ות*5 דברלשוא5י

 ועפ"י מחיגורי איזה עולם 5אור ו5הוציא להדפיס פטירתו קודם חדשים איזה תרצ*א א515 י"זביום
 מהשו"ת ח5ק בראשונה להדפיס תרצ"ב שבת ר*ה קודם ש5יט"א מבע5זא הגה"ק אדומו*רעצת

 במקום ודבר דבר וכ5 בפ"ע וענין ענין כ5 הכתבים. כ5 מקודם 5סדר המ5אכה חל וקרבתיפניתי

 בו היום עד הפוע5 א5 מכח מחשבתי ו5הוציא זממי להפיק יכו5תי 5א שונות מסיבות אמנםמקצועו.
 והריני עולם 5אור ויצא נדפס הראשון חי8ורי לראות וזכני רהמיו ברוב הש"י עמי עשה והסדצדקה
 החיבורים שאר 5שר להוציא המרובים בחסדיו הש"י יזכני שכן העתיד ע5 ובהפ5ה העבר ע5בהודאה
 אשר וגדו5ים רבים הן הקומו. מצחת בשם הזה החיפור להראתי דידן. ובסהרה בקרב בכתובים אתיאשר

 ועי' עמו  טעסו וכ*א ענותנותם מרוב שמם לגמרי הע5ימו אשר שלימים וכן ורבים בשמם ספרםקראו
 ורמזתי חאמצעית הדרך 5עצמי בחרתי ואני בזה הדיבור הרהיב בהקדמהו ובמחו*א ח*א השמ"אבהקדמת

 הקומז. פנחת קראתיו אשר שמו זה 5כן בקומץ עני ש5 ודרכו עני סנחת מנחתי וזה הקום*ץ בי*תשמי
 ו5הג קץ אין הרצה ספרים עשות שפה ביעני אומרת זאת שונות יכיתות יתפרדו הארץ עם הםראבים

 חדשות אין בזה בקיאות אין בזה הריפות אין זה בספר : מומין מבקרי הנם הנה וזאת בשר יגיעתהרבה
 דעת לנו הורה כבר הם5עיגים ננד יונה, להם ו5אסור עורב להם 5התיר רוצים רבבן לן אהבימה

 שיהיו ואהז"5 עו5מים באהלך אגורה אמר ישרא5 זמירות נעים החסיד והמלך בתחלתו או"חהש*ע
 החכם אמר כבר המבקריט וכנגד אותם ויפרסם ח-ת יכתוב שכ-א הס"ח הזהיר וכבר דובבותשפתותיו

 היא והכל בתוה"ק חלקו לו יש כ"א ראש יניעו א5 בשפה יפטירו אי מחבר ס5היות מבקר 5היותנוח
 בתוהאק המחבר של ועמ5ו יניעו רק עיניהם נגד יערכו וגור5ו. חלקו כן זיכהו אשר כפי הש*י מתנתרק

 כזה יעשות וישתד5ו ויגנאו חכמה תרבה סופרים קנאת בנביאים שאו5 הגם אם ואדרצה לזכותו דיוזה
 אכשל ש5א הושיעני ד' אנא הש-י 5פני אשפוך לטיחי ומעתה הדעת. ויתרבה בהוה*ק יתיגעווממילא
 ויהא כי בעיני חן יטצא וספרי תורה ש5 5אמיתה לכוין ואזכה ושגיאות מטעיות הצ*לני הלכהבדבר
 צהרחבת שאננה במנוהה התוה-ק ל5מוד ואזכה לאוריתא וחי5י כחי אפץ דתתקב5 מילתא דאימארעתא
 ום8* מ8יך ימושו לא הפסוק בי שיקוים הרהמן לד. ןץפלה זו בבקשה ואסים האש ושמחתהדעת

 ונזכה באמת ומצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות עו5ם עד זרעך זרע ום8יזרעך
 ומלאה הטקהה ו5הומן ובפרט בכ5ל ישרא5 וקרן התורה קרן5הרמת

 בגאוית יגבולם פנים ושבו מכסים לים כמים ד' חת דעההאדץ
 בבא*ס. וירושלים ציון בבבין ולראותעולם
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 ת מ ר קה
 ל4יר להוציא זיכני אופר על לבב בכל ה'אודה

 הקומץ מנהת שו*ת הספר אתמחדש
 המפורסם הגרול הבשץ הרב זקני רודי בןשחיברו
 ףל שמן שינימרס מוה*ר ההוראהעמור

 בשליצי4ב אשר יאבלאנאב האבד*קצוקערמאן,

 תרצ*ז בהצנת ז'ל הגהמ*ח הרפיסו הזה היקיהספר
 נפוץ להיות הספיק ולא המלחמה לפרוץסמוך

 המחבר הג4ען על ונורת עלה בעוה*ר כיבעולם,
 אחד אף הספר מן נשאר היא ספרו, ועל הי=דז"ל

בעיר.
 בריתם, בעלי הסובייטים על הגרמנים התקפתעם

 קלגסים ע*י אז הוצפה המזרחיתגליציא
 העיר יהודי על גם והתנפלו באו ימ"ש,הגרמנים
 זה אהר רב. הרג בהם ועשו שדרו חמסויאבלאנאב,
 בדוים עוד שנשארו קהלתו בני ועמו הרבהועבר
 החזיוו קשים ענרים ואחרי שבבלזיץ; ההשמרהלמחנה
 תכסי אל ארץ ארץ לשמימ. הטהורות נשמותיהםאת
 לצריו. ישיב ונקום יקום עבדיו דם כי עדדמם

 בנו בענדיט ברוך ר' הרב ש*ב של ממכתביובאחד
 תשי*ג מנ*א ג' מיום ז4ל הגהמ*ח שלבכורו

 לא כעת עד אשר על שברי כים גרול אלי,כותב
 הטהורה נשמתו ניטלה מתי בבירור להוודע ביריעלה
 בימי 4ה היה השמועה מפי רק ז*ל, מו"ר אבישל
 שהוח בתמח, ג' ביום היא"צ וקבעתי תמוז,חודש
 זיל. אמו מצד מו*ר, אבי של זקנו של ההח"צ יוםגם
 שנים ס"ה בן ז'ל הגהמ"ח אביו שהיה לי אמרפ"א
 בהשחוה. שנספהבעת

 האלקי המקובל להגה"ק נכד היה אמו מצדהגהמ"ח
 הספר מחבר זצוק"ל, מיטליש עחיאלמוהר"ר

 על הטהורה מנורה וס' כתובות עמ"ס טוב הדעתעץ
 שעל וכנראה ביצה. עמ"ס הצבי תפארת וס' שבתהל'
 עחיאל ר' הרב הוא הגהמ"ח של הצעיר בנו נקראשמו

 של זקינו ע*ש החו מררכי שם הוספת ז"ל,מרדכי
 ובדברינו מהגהמ"ח הס' בהקרמת המבוארהגהמ=ח
 ברוך ר' הרב בכורו בנו של מדרשו בית כןלהלן.

 הטהורינ ממרה נקרא היה בקליוולנד ז'לבענדיט
 הב*ח את בתו*ד מביא מ"ה מ"ד בסימן הספרבפנים
 זקיני. לו וקוראז"ל

 הרב לאביו תילעו בשנת נולד ז"ל הגהמ"ח יףזבן
 וביראת בתורה גדול ופרישא חסידאהמופלא

 צדיק החסיד בהרב בענדיט ברוד מוה*ר טהורהה'
 הגהמ*ח אבי ז*ל. מרדכי אברהם מוה"ר כףמפורסם

 גברה תם4שר ל*ע, חולי ירוע היה הנ"ל ז"ל רו*זהוא
 לעיר להובדלו משפחתו בבני הפציר מחלתועליו

 הגה*ק אדמו*ר הקודש במחיצת שיהיה בכדיבעלזא
 ימיו, בדמי שם ונפטר הימים, שם לו ארכו ולאזי*ע,

 עודנו, ההה הגהמ*ח בנו בבעלזא. שם כבודומנוחתו
 שבה האלסגה אמו שנים. עשר בערך לימים צעירי%
 בבית נשאר הילד והו84 רודניק, עיר אבותיהלבית
 המופלא הרה*ח אבי אבי זקני הו84 אביו, אחירודו
 למד בבהמ*ד שמה הובניב. בעיר ז*ל ליבוש ארי'ר'

 ובכשרומתיו כימים, לילות ממש עשה נפרזהבהתמדה
 וירקש. התודה במעלות מעלה מעלה עלההגדולים,

 החסיד הה*ג מו*ר אבי מפי ששמעתי מהבזכרימ
 של וחבירו דודו בן ףל אהרן מוה*רהמופלא

 אשר בעת כי *4 חדא בצוותא טעיהם ולמדוהגהמ*ח
 4ש והי' רודניק, בעיר אמו לבית ז*ל הגהמ*חשב

 מאות כמה לשונו על שגוד ה" כבר הי4ד שנתבערך

 בעסק, וטרוד מיד הה אמנם אם ז"ל מו-ר אבי*(
 שח44 אחר יום בכל תוה"ק, של מאהלה מש לאבכ"ז

 דרך בלילה. מארחרת שעה עד ללמוד יושב מעסקיוחפשי
 שמעחוו כאפ הרבה. ושנה למד רב, בעיון ה"לי8ודד
 המועטים חייו שנות כל וגו'. שעשעי תורתך לוליאומר
 השבועות וחג ועה"כ ו"ה הנוראים בימי שניגס לנ"ד)קרוב
 ה" השטע כל שבמשך דפגרא יומא וכל שבתותוכמה

 אחר זיאע. מבעלזא הבה"ק חדמו"ר הקודש בילמסהופף
 הקודש בונל בבעלזא שנים אטה בקביעות ישבחתונתו
 אומו"ר של מפ"ק לקח שמע ואז זי"ע, מהר"י הגה"קאדמו"ר
 ביחוד עמו ולמד לתלמידו בו שבחר זי"ע מהרי"דהנה"ק
 תמיה עיונישיעור

 וסס' עירובין מס' בלימוד הרבה רגיל שה"בזכרוני
 חותו למד ענין, כל אחר אשר ה" לימודו ודרךפסחים,
 בס* ללמוד רגיל ה" כן ונו"כ, וש"ע וב"י בטורענין
 הטור ועם כתובות, ובמס' קידושין במס' ביחודנשים
 כמו ההפלא"ה, הגה"ק דו"ז בס' רגיל ה" ביחוד ונו"כ.וב"י
 הש*ע על אחים שבת ובקונטרפו המקנה, וס' כתובה,ס'

 ע"פן שגור ה" כמעט עה"ת יפות פנים)הס'
 שלמחרתו בלילה אשר נפשי עלי ותשוח אזכורזכור

 כשאמרו )למחרתו ממחלתו עוד קם לא ובעוה"רנחלה
 נתתזים ואתר לבוב, לעיר עמו נסענו לנתוח, שיצרךהרוטאים
 נהע ד ש"ק ליל שם נפטר חדשים ב' ערך במשךויסורים
 פבהמף? לילה באותה בבואו מנו"נ( בלבוב ושםתרפ"ז,
 מסובך בענין הוא עומד היות בקשני י"א שעה בערךכרניל
 עמו שאשתתף המפדשים עם דהענקה בסוניא קידושיןבמס'
 נתבדר והענין שעתים ערך בעיון שח4בנו אחר הענין.לברר
 נפשו יציאת טרם בנק החייתיי ואמר ראשי על ונשקניעמד

 שאני בנפרא הדף יודע הנך בני ואמר, אותי קראהטהורה
 בךקש כן המסכת. לגמור בא למשא עליך אין אם בו,עומד



 משד הפשאחקרמת3

 באלקי הלכות וכמה הראשונים עם מהש*סדפים
השףע*

 לעיר משם נפע ברודניק היים קצר זמןחהר
 הגאץ מפי תורה ללמור ~אדימשלזגהסמו3ה

 מחה*ס כהנא ז*ל מיכל יאיאל מוה'ר המפודמסהחריף
 הכהנים ס% דר"ח הסוגיא % מיוסד נבוניםדעת

 גד~י בין מאוד מפורסם היה הזה היקר]הספר
 בו[ שנמצא ובקיאחן חריפות מרוב בגליציאהלומדים

 שיעודים לבדו עמו למד מאוד, וחיבבו החשיבורבו
  היייבת בני כל יפני שאמר מהשיעןדים חוץמיוחדים,,

 נוצר. חצא לגדולות כי לוניבא

 אזבור *ז3ור ז*ל, הגהמ4ח כחוב הספרבהקדמת
 שהתחלתי איד שנים ט*ו בהיותי נפשישמחת

 אז אךתם והראיתי תנובותי פרי מעט הס' עללי-צום
 כו', מראדימשלא המפורסם החריף הגאון מו*רלפני

 בכהך לך לאמור קיי ידו וסמך בעיניו, מאודוהוטבו
 אמת עעד ורבב צלח תוה*ק דלתי על שקודזה,

 הגדול מהבשץ להוראה נסמך אח*ז ולתפארת*.לגאון
 האבד*ק ז*ל רפא8ורט כהן דובעריש מוהורהמפודסם
 דרך הטפר בעהמ*ח בראיא-רופקא, חצובשימןוא
 ב"1ב הרמב*ם עלהמלך

 לרב נת5צה לימים צעיר עודנו היה אמנםואם
 בהצלחה תפקידו ומילא יצבלאבצב,אבד*ק

 ודדכי ההל3ה עפ*י הקהלה עניני כל סידררבה.
 עדתו, בני כל על טשצד הנתחבב ודגיל, 3זקןתוהוק
 כימים לילחן ומשים ועבודה, התורה על שםוישב
 תשובחן והשיב יקדים ספרים כמה חיבר שנים.כמה

 רבה לגברא שמו ונתפרסם הלכה, זו ה' בדברלשואליו
 3י לפניו הציעו השובות קהלות 3מה הגלילות.בכל
 במטחה לישב יותר בחר אבל 24צלם, ברבנות לכהןיבא

 שקטה, היתה אכל כ"כ, גדולה לא כי אףבקהלתו,
 אתע מפריעים ולא הזמן, ופגעי מהמאורעותודחוקה
 בתוה"ק.מלימודו

 ז"ל בענדיט ברוך ר' הרב ש*ב בכורו בנו לימסר
 בלובלין המפורס5ת הישיבה שנתחנך בעתכי

 רומ מהגאון מכתב שקיבל ז*ל הגהמ"ח אביו לוכתב
 היחע מבקשהו בו הישיבה, והמאלל הנשיא ז*ל,שפירא
 45יד טרוד הישיבה נשיא בתור בעצמו הואכי

 ולקבל בלובלין להשתקע שיבא מבקשהו ובכןבהנהל',
 ז"ל לבנו חטדיע השיעורים, בהגדת הר*מ משרתעליו
 משרה מלקבל א*ע ומנע שלילה, תשובה דהטיבשכבר

 בסידוד טרוד היה אז כי וביחוד הנ*ל. מטעםזו
 ועוד השוס סוגיחן על ראש אמרי וס' שוע,ד'ח עי שוקת ס' אהע"ז, ש*ע על ברך זרע ס'חיבוריו

 פ' צשמתי לטובת תלמוד באפשרותך הה" אפ ממנקא
 חצצבא~נ - ברכני. ואח*כ גמרזג ודףמשניות

 י*א פי% הספר בפנים ]עיץ הצגדה בהל3הספרים
 ברך[. זרע הספרהביא

 אכי היה לימים. צעיר בהיותי מקדם ימיםזכרתי
 ז"ל אהרן מוה*ר המופלצ החסיד הה*גמףר

 ז*ל. הגהמ"ח וחבירו ב*ד עם מכתבים בחליפתעומד
 בתרא מהדורא ברוך זרע ספרו את חי3ך שסידרובעת
 היותו ובקשהו ז*ל מדהר לאבי 3תב לדפוס,להכיט
 קידחצין מס' בלימוד והרבה דגיל שהיה אותויודע
 ושוע וב"י טור עם יחד הראשונים עם כתובותומם'
 קתטדס ז"ל מו*ר לאבי לשלוח רצוט לכן נמרץ,בעיון
 חף'ד.  ויודיעדן בהם שיעיין סידודם, אחרקונטרס
 ארוך, קונטרס נתקבל שבוע בכל ביניהם. הוסכםתע
 קונטרפ נתקבל חוו"ד, עם חזרה ז*ל אבי ששלחוחשתר
 רב. זמן הדבר נמהצך כהאחר.
 יתירה וחיבה מצד. ה~קירוהו הדור פדיקי גאתיכל

 הגה"ק האמצעי האדמו*ר מהם. לונודעת
 מדזיקוב יהחצע מחת'ר הגה"ק האדמו*רמבקיזא,
 חידחציו על הסבמה מובא זיל הגהמ*ה]בהקדמת
 הגצון תואר עליו וכ' מדזיקוב ז"ל הגה*קמהאדבו"ר
 כאח[. או כ"ז בשטת הגהמ"ח אז בהיות כףהחריף

 עוה*ב. לחיי כולם זכר כשטיניא, הגה"קוהאדמו"ר
 מפני אבל לאור, חבודיו שיוציא בו והאיצו זרזוהם
 הדבר נתעכב עליו שעברו ומאודעות סיבחןכמה
 זי*ע מבעלצא הגהקק אדמףר עצת ע*פ באחרונהעד

 חלק בראשתה ל4יר להוציא תרצ*ב ד"הקודם
 שו*ת זה ספר לאור יצא למקהטה, להל3המתשובותיו

 גאוני עם נו*נ הזה בספר תרצ"ו. בשנת הקומץמנחת
 אריק מהר"ם מבער%8, מהרש*ם כמו בזמנוהדור

 שור ר*י מבראדי, שטהנבדג מהראוממטארנא,
 מגדולי כמה ועוד מקישתוב, צירלזת מהרי*למקיטוב,
התורה4

 ועל הגהמאח על הכודת עלה בעוה*ר למעלהכאמור
 בכורו בנו פטירת החשחר הכבודה, משפחתוכל

 שהוא מי נשאר לא ז*ל  בענדיט ברוך ר' הגאוןהרב
 חש"ל אמרו כבר עוה*ב. לחיי כולם זכרממשפחתו

 זכרונם. הם וודבריהם לצדיקים נפשות עחציןאין
 לנשמותיהם זכרון יהיה לאור זה הספרבהוצאת
 באהליך אגורה עה*כ מאית*ל בהם ויקהיםהטהורות,
 תנצב*ה. כר דובבות שפתותיהם שתהאעולמים,

 הון משלי, חד"ת קונטרס הוספתי הספרבסוף
 אתי אשד אהרן" *בית מחיבורי א'סנסן
 יצא מאז ומוכז מסודר זה קתטרס והיותבכתובים,
 מ4ש. נסדר מאשר שיטים שום בלי ר4מצונהבעזהי*ת

 תשכ*ז. תמח בחודש נויבאפפאלא

 צוקרמאןדובעריש
 דפההרב



נ לאור הםעצהשוקרמת

 דל המתבר בן של חיומתולדות

 מנחת שףת הפפר של הזאת החדשהבמהדורא
 השריפה ממ2 מוצל אוד בבחינת שהואהקומץ

 ובשאר שבפולין ישדאל בבית ה' שרף אשרהגדולה
 להציב רצתם ימ*ש, הצורר הצר בימי אירופוארצות
 ז*ל המחבר הגאון של הבכור בנו נשמת לזכרצית
 ר' הגאון הרב ה"ה וביר*ש, בתורה גדולווהיה
 טלנשט אבד*ק הרב לשעבר ז"ל. בענדיטברוך
 אהיו קליהלנד בעיר רב ואח*כ בבסרביה,אשר

 י*ט בש*ק שם נפטר שנים, ט*ו ערךשבארה*ב
 תשכ*נבתמוז

 בימי וקורותיו מ~ערעותיו מקצת הכתב על פהונעלה
 והחסידה הצנועה הרבנית וזוגתו הואחלדו

 מויה ר' הגאון הרב בת עוה הדסה יהודייצמרת
 לא כי ויען קישינוב. אבד*ק גינשפארג ז"להכהן

 במגילת זכרם פה נחרות אמרנו זש"ק אחריהםהשאירו
ספר.

 המחבר הגאון לאביו נולד ז"ל בענדיט ברוך ר'הרב
 ברכיו על ונתחנך תרנ"ז, שנת באדר בכ'ז*ל

 הראשונה העולם מלחמת בימי טהורינ ולי*שלתורה
 יאבלאנוב מעיר ז"ל הרב אביו נמלט תרע*דבשנת
 בני כל עם אב*ד רב שמש ששם בגליציאאשר

 המלחמה מאימת שבאוסטריא, ווינא לעירמשפחתו
 בין קרבות שדה גליציא שהיתה אחרי המציק,ומחמת
 השחב*י הקיר"ה. חיילות לבין הרוסים הקוזקיםחיילות
 ולשמד. להרג ולמשיסה לבזהי'

 לאלפי מקלט מקום הימים באותן שהיתהבווינא
 החומרי מצב היה לא גליציא, ערי מכלפליטים

 הגאון זכה זה נגד אבל ביותר, משופר המשפחהשל
 הפליטים הרבנים שאר בקרב גדול לכבוד ז"להמחבר
 וכקהל שעבר, הדור מגדולי הרבה ביניהםשהיו
 בגדלותו הכירו הכל כי מאעד, שם תחשב ווינא.תח2בי
 התרומיות במידותיו האה2כולת איש להיותו גםבתורה.
 עם יחד רבתי דינא בבי כהרב ביינא שםושמש
 ד,2ם. הראב"ד ז*ל מאירזון ר*מ הג(ווןהרב

 לעירו ז"ל המחבר הגאון חזר המלחמהבגמר
 כה2פחתו. בני כל עם יאבלנאב בעירולרבנותו

 בענדיט ברוך ר' הגאון הרב בנו נשא תרפ"דבשנת
 חסידא הגאון הרב בת ע*ה רבקה מרת את לאה2הז"ל

 שברומניא. מיאסי ז*ל רבינוביטז חיים ה"רופרישא
 מאד גדול להיותו זו מפורסמת בקהלה הרבניםזקן

 המחבר בן הרב נלקח קצר זמן לאחר וביר"ש,בתורה
 שבבסרגידנ טלנשטי בעיר ברבנות לכהן כבודאחר

 גד~ים רבנים "שבו בה הרבנות כסא עלאה2ר
 משית בשמונה בה שהיו העיד יהתי רובומפורסמים.
 מלאכה בעלי 8שוטים אנשים א8נם היומשפחות,
 ומכבדי ה' יראי אבל וכרמים, פירות ומגדליוסחשרים

 כמה גם בה היו צדקה4 ונהתני חסדים וגומלית*ח
 בחסידות מצוינים מובהקים ת*ח נגידיםוכמה

 הרב בית את באים הי' והם טובותובמידות
 בד*הנ עמולהשתעשע

 הבעלי כל על ומקובל ביותר חביב הי' ז*להרב
 ומעם פקחותו בגין העם פשוטי אצלבתים.
 לפי ואדם אדם כל עם להתהלך ונה2רונוהליכותיו
 וחריפות ובחכמתו בלמדנותו העדה פני ואצלערכו.
 בית היה ביתו הזה. הע~ם בהויות ובקיאותושכלו
 שום עח2ים הי' שלא הקהלה, ולפרנסי לחכמים,ועד
 הרב. פי את תחלה לשאול בלא הכלל בצרכידבר
 ראש היה והוא פיו. על נחתכים הי' העיר עניניוכל

 ת*ת ואחסד, הצדקה מוסדות בכל ולמעשיםלעח2ים
 מאת גדול לכבוד וזכה כיו*ב. וכל חוליםוביקור
 ע*ה הרבנית זוגתו נטטרה הלב לדאבון ונער. זקןכל

 ובבדידות בצער ז*ל הרב ועמד עפים. כארבעאחרי
 הדסה יהודית מרת אען לאה2ה שנשא עד שניםאיזה
 גינשפארג ז*ל הכהן משה ר' המפורסם הגאון בתעוה

 הגדולה הישיבה של ורקמ המהוללה קישינובאבד"ק
 מגדולי אח*כ שהי' הרבה תלמידים שהעמידשם

 עלה אשר עד ורומניה בסרביה בקהלותההוראה
 בעחת'ר. הכורתעליהם

 הדסה יהודית מרת וחסידא הצנועה הרבניתכשבאה
 ווחר הרב בית תפארת נתחדשה לטלמ2טע*ה

 כבוד משנה עליו ניתוסף ואף הראשון כבודואליו
 בצניעות נוהגת היתה ע*ה הרבניתמבראה2ונה.
 בנועם בהעחה הבית תהלוכות את וכילכלהובחסידות
 פנים בסבר אדם כל וקיבלה חסדים גמלהובמישור
 בכל טוב שם לה הקנו שלה הצדקה ומעשייפות
 הוא הבית שמחת על העיב אחד דבר רקהעיר.
 לזשקק. זכו ולא הבטן, פרי מהם ה' מנעחשר

 בעיר גדול בכבוד מוזוזק היה כאמור ז"ל הגאוןהרב
 ואפילו למשמעתו, סרים הי' הקהלה בניוכל

 איש העיז לא כדבעי, דתם שמרו שלא אלהמבין
 כ8ד בעיר הסה2כילים האפילו פיו. אתלהמרות
 היו בהם, וכיוצא דין ועורכי והרוקחיםהרושאים
 ידהמתיו שום על גדול כבוד הרב אתמכבדים
 ובינתו המדינה בלשון ובקיאותו חיצוניותבחכמות
 הרב עם מהצלגה בידידות הי' העולם. בהויותהרחבה
 האבד*ק ז*ל צירלזון ליב יהודא ר' הג'הגאון

 כמ*פ עמו והתיעץ מאד הוקירו ז*ל והגאוןקישיעב,
 לרבים. הנוגעים בדבדיםאף



 "יר המהראוקרמת
 מדרשות הבתי בכל להתפלל טץזג היה דלהרב

 הקבוע, הומו 2היבתו א' בכל בעיר.שהי'
 ופשוטי המעלה דמי הקהלוה בני בל עם מעורבלהיות
 בטיפא מזמנו הרבה מקדיש היה התש כאחד.העם
 את ובוחן הלימודים על סהיגיח תורה. התלמודבעניני

 מביא היה גמרא ללמוד שהגיעו הנעריםהתלמידים.
 שיעור לפניהם ללמוד ביתו אל כהומנות לעתיםשתם
 במיוחד מקרב הי' שבהם המציונים את סוגי4באיזה
 להמשיך כדי בק"צינוב, אה9ר להישיבה לשלחםודואג
 ובה9בת הגדול בשבת לדרשותיו שם. לימודםאת

 בני כל טהרים ה" מיוחד, ענין איזה לרגל אושובה,
 תורה דברי ומלאךת לבבות מחצכים הי' כיהעיר
 ומוסר.וחכמה

 שב- ישראל ישובי ברוב נהוג אז ה" שעדייןכפי
 נמנעים טלנשטי יהודי גם ה"בסרביוג

 הי' אלא שלהם, ערכאות לפני שביניהם דרדמלהביא
 בית הי' לכן תורוע לדין הרב לפני לפנותמשתדלים

 של טעטתיהם מקול קרובות לעתים הומה ז*להרב
 ומאזין בגחת  שומע הי' ז*ל הרב והם8 דין.בעלי
 ולבסוף הרוחות, את להרגיע משתדל והיה רוח,באורך
 לשביעת רוב ע*פ השקול דיט פסק את מוציאהי'

 המדינה בשפת בקי בהיותו הצדדים. שני שלדצונם
 בעניני "צתדלן פרקליט קרובות לעתים משמשהי'

 גם ונוה9ב פקובל הי' כי השלטוטת לפניהקהלה
 גדול. לכבוד אצלם וזכהאצלם,

 ש2ת הקיץ בראשית השלוה, ימי לו ארכו לאאך
 את והפכו רוסיה, צבש4ת לבסרביה נכנסות"ש

 נאסרה הרבנים עבודת פיה. על היהדות קערתבל
 שנה לאחר תורה. תלמוד כל ונפסק השלטונות,ע"י

 בפרוץ רוסיש4 צבאות ונסוט חזרו תש*א קיץ)בראשית
 הצודר הצר קלגסי לבין המועצות ברית ביןהמלחמה
 מאימת נפשם, על ברחו ז*ל והרבנית הדבימ"ש.

 להס, אה9ר כל חהבו הצוררים, ההרומביםהגרמנים
 כל. ובחוסר בעידוםהנמלטו

 בג"סות המשובשות בדרכים נדדו הרבההדז4ים
 עליהם עבר אה9ר חנל רוסי4 ברחביובהפצצות

 וטריפים סחופים לתאר. העט ילאה אלה זוחצהבימי
 שבאסיזק רוסיא  ערבות אל לבסוף הגיעוודויים
 טשידאק- בשם ב2ןכשוה נידחת בעיירה בתחלהחצם
 קצת מצשן סאמרקאצד הגדולה בעיר השארתהטשי
 שם 2ם כי מנוחה. לא אבל מנוח רגלם. לכףמנוח
 כל תעסר הגדולה המצוקה מלבד צחשרם. עלנרדפו
 ולעתים ממש, רעב חרפת סבלי לעתים פרנסה,מקור
 ומוא4יםתז. המציק מהמת בשגד להם תלרים חיהםה"

 מלאכה עחצות וכפיה חיל אשת שהיתה ע*ההרבנית
 את לפרנם כדי האריגה בעבודת קשהעמלה

 ה" שכבר ז*ל הרב הח8 כי הרב, בעלה תשתעצמה
 הסכין לא אף כלום. לקהעות יכול לא כח, ותשחצחולה
 עליהם ה' בחמלת דק ומלאכה, עבודה לשוםמעודו
 כי אף המלחמה, תום עד מעמד להחזיק בידיהםעלה
 וחולי עוני אך שם שבתם ימי כל חלקם מ2תהיתה

ודחקות.

 פולין יליד שה" ז*ל הרב קיבל "מלהמהבגמר
 אמנם לפולין, וללכת רוסיה את לעזובו,4ות

 בפולין 2תעכבו לא אולם דל. והרבנית הרב עשוכן
 צכיה, לאוסטריה, הלחה דרכם "גה9יכו אלא דב,זמן

 כדי שבצרפת, לפארים הגיעו אשר עדחצוהיץ,
 להרבנית הי' ששם הברית, לארצחז בדרכםלהכה9יך

 נחח הרב ה"ה בשיקאגא ]אח משפחה קרוביע"ה
 אחרים[. קרובים ועוד ז*ל גינשפארג הכהןיוסף

 קנו שם וגם בפארים, ישיבתם ארכה משנהלמעלה
 שם, שישבו הפליטים הרבנים מבין נפש ידידיילהם
 הפליטים הרבנים לשכת למנהל שם נתמגה ז*להרב
 וכדומה. עטנה בעניני ונצורות גדילות שםשעשו

 אחדים הדשים ישבו לארה*ב. הגעו תש*זבשנת
 ואח*כ הנ*ל. הרבנית אחי אצלבשיקחגא

 ובסיוע בעזהי*ת הצליחו ח9ם בקליוולאנד.2תי"9בו
 ז*ל לנדא מרדכי ר' הרב ע*ה הרבנית שלדודה
 ולהגיע ידידים לקנות פרנסה מעמד איזהלרכחצ
 המועט בכספם בית וקנו הנחלוג השל המנחיהאל

 ולתפילונ לתורה מדו,9 בית בוההקימו

 ימיהם שארית לישב ז*ל חשרבנית הרבביקשו
 מלמעלונ גזירה נגזרה כד לא אבלבשלוונ

 במחלת ע*ה  הרבגית  חלתה מועטות שניםאחרי
 תקוה והיתה ניתוח. בה שנעשה בעין תחלההנוהשת,

 בה נראו ש2תים לצהר אבל חייו, את יצילו בכךכי
 גורלה, נחרץ כי ידעה חהפעם המחלה, איתהשנית
 אך נתתה דא~זה וכל בדומי', יסורי' נשאההיא

 על כח, ותשחצ חולה שההא בידעה ז*ל, הרבלבעלה
 וסעד עזר בלא לבדו שוב בהשארו עמו יהיהאה9ר
 אה4ר עד קשים יסורים סבלה אהדים חדשיםכגגדג
 תשיאה ניסן בי*א למרומים הטהורה נשמתההשיבה

 החידי גלמוד נשאר היווע ףל היב חה %ןקשים
 אטצם מחט. הרפוף בהפו חולשת במצבוביותר

 אנשים הידים בסביבת הק' בעבודת נחומים מצאכן
 ובוקר ערב מדרשו בית באי רר~א היה*קלומדי
 לימוד. הישיעורילתפלה



ה משר המהמאהקרמת

 כאהד היה שהוא הרבנים ובמרכז הכלל בעבודתגם
 על השפיע כבוד האומרת בעמדתומהם.
 הנאמנה היהדות עסקני בין החי' רוח והי'סביבתו.

 חדשים זדמים נגד נפרזה בקנאות לחםבקליתלנד.
 במרכו הצעה כשהיתה הדום בחומת פרצה כלונגד

 הדזוחיש עם שותפות עברית אקדמיא ליסדהרבנים
 יחד. ונערות נעדים שילמדו הצעה והי'עדזיקיישי.

 איתן עמד זו. זרה תרבות נגד ולחם כארי הרבקם
 ויתור וללא וסטיות, נטיות ללא תירה, יעת עלכצוק

 ולאמתה, לתורה בוערת בוצלהבת הי' דברותיוופשרה,
 נתעלף עיומה התרגשות ומתוך ומזעיק,מעורר
 העני4 כל שנתבטל ופעל החולים לבית אותווי;ובייו

 מנוח. לו נתן לא המשפחה טהרת של החמורהמצב
 עליו נטל הרופף בריאותו מצבולמרות

 מקוה בבנין מאד הרבה יהשתדל הקדושההמשימה
 שהיא המקוה הוקמה ליזמתו והודות ומהודרת.כשרה
 הפרטית. השגחתו תחת והיתה ולתפארוםלשם

 לציץ יש ז"ל, הרב של הברוכות פעולותיומבין
 תעודתה העירונית. ש"ס חברה יסדשהוא

 כדי בתים, ולבעלי תורה לבני גמרחע לחלקהיתה
 חגיגת אעז ולחוגג ההם"ס כל את השנה בתוםלסיים
 שזה העיר, רבני ובמעמד רב קהל לפני הש"ססיום
 תחיה לאהבת תורנית והפגנה נהדר, מראההיה

 בעיר היהודי להציבור ולתפארת לשם חכמיםולכיבוד
 הש"ס חברה של הנשיא היה ז"ל הרב הואקליוולנד.

 חייג ימי של האחרח יומועד

 לה:היג רבה ועבודה השתדלות עשה ז"להרא
 מרובה התאמצות ואחר ישראל חלבבסביבתו

 רב. שלל כטוצא בזה שמח והיה בידו, הדברעלה

 את מחדש לאור להוציא מאמצים עשה האחרוןבזמן
 אביו של הקרמץ מנהת שו*ת היקרהספר

 גופו חולשת גודל לדאבון אבל היוד, הקדהצהגאה
 להגשים בידו עלה שלא גרמו באחרהמה, כחוחזשת
 חפצגאת

 לארץ ימיו בסוף לעלות בלבו תקוה היתהעוד
 לבני סמוך גם ויהי' שם. לדהטתקע ע*מישראל

 וידידים מכירים ולהרבה ע"ה הרבנית זוגתומשפחת
 מאז. רבנותו מקום שבבסרביה טלנשטי עירומסביבת
 מאד עליו שהתגבר וחולשותו כח תשישות מפניאלא
 הפועל. אל מכח מחשבתו להוציא בידו עלהלא

 גיגהון נפתלי ר' ונעלה הנבבד לגיסו האחרוןבמבתבו
 כתב פטירתו, לפני חדשים כג' מתל-אביב,שיחי'

 ולבוא אתו אהבר כל את ולגמור למכור מתעתרשהוא
 דהע"ה אמר כבר אבל בא"י, ברק בבנילהשתקע
 וגו'. איש בלב מהשבותרבות

 ש"ק ובליל מחלתו, עליו נתגברה החחתרוניםבימיך
 לביה"ח ונלקח ברע דהב תשכ"ב תמוזי"ט

 נערכה א' ביום לשמים. הטהורה נשמתו אתוהשיב
 ור*מ ד,צם הרבנים הספידוהו בקליוולנד.הלהיתו
 ביום וכהטם לנ*י, הועבר אח"כ שם. דטלזהישיבה

 תמוז כ"ב ג' ביום בא"י. לקבורה ארתו הוטסב'
 המנוחות בהר הקדושה ארץ בעפר ארונוהוטמן

 הועבר מרובה השתדלות אחר ת"ו. עה"קבירושלים
 מנ*א ב' ביום ע"ה המנוחה הרבנית של ארונהגם

 למנ*ע והובא שבקליוולנד, העלמין מביתתשכ*ד
 ינוחו ז"ל. הרב בעלה קבר ליד ת*ו ירושליםבעה"ק
 לגורלם, הימין לקץ ויעמדו משכבם עלבעהים

תנצב*ה4
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 שנאמר עוה*ב בן שהוא לו מובטח יום בכי הלכות השונה כל אליהו דבי תנא ונוה הש"סבמוף

 לסים כדי לי' דמייתי שכתבו בתוס' ועיי"ש הלכות אלא הליכות תקרא אל לו עולםהליכות
 סוף עד בתרומתן לאכו5 נכנסין שהכהנים משעה בערבין שפע את קורין מאימתי הש*ס ובתחיתבטוב

 משמר כ5 ועל הלילה הוי משמרות שלש ג' דף ברכות בששס הראשונה האגדה הראשונח.האשמורה
 ת*נוק שלישית צועקים כלבים סני' נוער חמור ראשונה משמרה וכו' כארי ושואג הקב"ה יושבומשמר
 אדס יעשה סה ע"ב ע' רף דנדה בש"ס האחרונה האגדה בעלה. עם מספרת ואשה אמו משדייונק
 אדם יעשה מה באמונה ומתנו משאו ויהי' בסחורה ירבה ויתעשר אדם יעשה מה בישיבה ירבהויחכם
 על יצ"ט אדם ירגיז לעו5ם ה' דף בברכות וכו'. עצמו ויקדש 5ו ההוגנת אשה ישא זכרים בבים לוויהי'
 חמיתה יום לו יזכור לאו ואם ובו' ק*ש יקרא לאו ואם וכו' בתורה יעסוק לאו ואם מוטב נצחויצה"ר
 ולאן באת מאין עברה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן עקביא פ"נובאבות

 המלכים מ5כי מלך 5פני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ו5פני הולךאתה
 הוא. ברוךהקדוש

 בחסרון סיבתן העבירות של רובן העבירות. סוגי הם דשלשה הא' בדרהפ בח"א היעיד כתב כברהנה
 התורה לימוד הוא לזה והתרופה למעלה הפגם מגיע כמה ועד עבירה היא אם להבחיןיד*עה

 הגיאות היא שמקורן העבירות כו55 הב' סוג מ5עשות. ימנע ואשר *עשה אשר המעשה האדםשידע
 גדו5 שהוא בחשבו בתורה הלומד של לבו יגבה שלפעמים מחמת יועיל לא התורה 5מוד גם נגדהאשר
 מלך לפני שעומד בחשבו בבוראו האדם ודביקות שמים מלכות קבלת ק*ש לזה ומועילה מעםומורם
 גם ששכיחה חמדה היא הסיבה הג', סוג מחומר. קרוז יתגאה ואיך טהורים ומשרתיו טהור הואגדול
 ספני וזה בחמדה ונתקלקל ומצותיו בד' ודבק בתורה נדול שה" החכמים בנדו5 כדמצינו החכמהבבעלי

 שהולך בזוכדו המיתה יום זכירת מועילה ונגדה חמדה גם שמוליד חם מזג בבעלי נמצאתשהחכמה
 כל מזכיר שהש"ס מה חטעם הוא וזה כא*ן חמדתו וכל דמה ולהבל חמודו כעש ותפס עולמויבית

 מסוגי אחד נגד הוא אחד כל יען המיתה יום זכירת את רק ולא היצה*ר את לנצח האמצעיםהשלשה
-העב*רות.  ותפקידו האדם כל זה כי 5"ת ושס*ה מ"ע רם"ח הן התורה מצות דהנה נראה ~דעתי 
 הטוב ויעשה 5*ת שס*ה ע5 מלעבור מרע שיסור במדה בעוה*ז נפשו ולתקן נטיותיו לעבד הואבחהם
 ותפפקי ושתי, אכ*5ה מרוב בהאדם שמתהמה החם מזג מצד באה לעבירה הנט" מ"ע. רם"חלקחם
 נוהם ארי ואין הרע ועושה ד' במצות שבועט ויביט ישורן ףשמן כמשיה גופנים ותענוגיםמעדמם
 אישתכא יא יצה*1 דהא ע"ב קנ"ד תרומה ובזוה*ק בשר ש5 קופה מהוך אלא תבן של קופהפתוך
 נש דבר במעוי מתעב* יצה-ר ומישתא מיכ5א דמגו וכחשתי חשבע פן הה*ד ומישתא מיכלא מגואלח

 פועל הוא החפ מזג שבעל כך לפעול הערנות והעד1 חועצ5ות הקרירות מפאת בא עשה מצותוביטול
 יתעצ5 לא אבל עבירה לעבור יתעורר המזג חם בטבעו שהוא פי ולכן ושלי5* רשלן הוא והעצלועושה
 תהו עשה ספ:ות יבטל גם אבל עבירה לעשות ימהר 5א קר בטבעו שהוח ומי מצוה נםלקחם
 בהגוף שמצטבר והח5ב הפעילות סקור הוא הגקי של ברידיו בגיויו הנוזל שהדם שבאדם והדםהחלב
 בבחינת טוב העשה ולצורך החלב בבחינה מרע הסור לצורך להשתמש האדם ומחיב העציות סיצתהוא
 ואחר והדם הח5ב 5הקריב קרבן הקריבו זה חטא ולתקן ודסו בחלבו חוטא הוא הערכין משנה ואםהדם

 בהפסוק גם שנרמז והוא ודם בח5ב החטא נגד 131' ודסי חלבי מיעוט שיהף יה*1 מתפ55יםהתענ*ת
 כמו החלב ומרוב עבירה ועברו בעטו טובה מ1וב החם שבמזנם כשית עבית שמנת ויבעט ישורןוישמן

 במחז*5 הנרמז והוא מ"ע. לקחם ש5א עצלות לידי באו בהלב שנתכסה האב1 כשית עביתשפרשא
חולין
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 שמרמז להישט כי טריפה נתחלפו ואם 5בן והפנימי אדום החיצון לושט יש עורות שני מ"ג דףחולין
 ולא הטוב לעשות ו*תעורר הדם סמ5 אדום יחטא שלא עורות ב' שי הגנה יש והשת" האכילהע5

 והלבן כשנים חטאיכם יהיו אם לחטא ירמוז ואדום עבירה לעשות שיתעצל החנו החלב בחינתהלבן
 טוב יעשה ואח"כ מרע יסור שקודם ואמר לפנימי קודם והחיצון יל2ינו כש5ג חסד בחינת להמצוהירמוז
 הפוסקים סחיוקת ונודע טריפה זה הרי מצוה לקיים התעצל החלב וע*י עבירה עשה הדם ובכח נתחלפוואם
 ושניהם טריפה אדומים דשניהם ס'ל והמהרש"ל כשר אדומים או לבינים שניהם הרשב'א דלשיטת2זה
 ומקאם עבירות עובר 2פעולותיו האדם דאם טריפה ג*כ 5בינים דשניהם היא הרא'ש ושיטת כשריבנים

 שניהפ 2בחינת הוא טוב 5א וגם רע עושה וא*נו מתעצל ואם אדומים שניהם בבחינת הוא מ*עגם
 כנגדן עשה עבירות חבילות עשית אם חז"ל כמ*ש כשר אדומים שניהם דאפי' מקיל הרש2"אלבנים.
 טוב עושה דאינו עדיף תעשה ואל בשב דהוא לבינים שניהם וסכ*ש הרע יבטל והטוב מצותחבילות
 אמר ולרשע כמש"ה טריפה אדומים שניהם אבל כשר לבינים שניהם דרק ס*ל והמהרש"ל הרע לאוגם

 דבין החמיר והרא*ש 2ידו ושרץ כטובל הטוב 5ו יועיל לא "רע שעושה ומי חקי לספר לך מהאלקים
 טוב. ולעשות מרע לסור דוקא צריך דהאדם טריפה אדומים או לביניםשניהם

 וצלמות חושך למקום הולך דברים ד' באדר"נ אסר דברים שלשה כאן שהביא מהללאל קועקכיא
 ל'ת על מלעבור האדם את לטחר דבאמת נאמר ולכן ותולעה רמה להיות עתידומה

 בזכרו כי וחש2ון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה לאן דברים 2ן די מ*ע לקיוםויהביאו
 עח"ש 2פיה*ם הר*מ כמ"ש ל"ת על מלעבור ימנע ותולעה רימה ויהי' וצ5מות חשך למקוםשהולך
 ולכן מ*ע קחם שלא על הוא שהחשבון המפורשים כמ"ש מ*ע יעשה וחש2ון דין ליתן שעתידובידעו
 ופוגם ל"ת על עובר אם רק לצ*ן משמש זה שמבטא חטא לידי ולא עבירה 5ידי בא אתה ואיןאמר

 שעובר הם"ע 2יטול גם כוללת ועבירה חטאים שלסה ובני אני והתתי מלשון וחסרון פגם זהובקדושה
 חמפורשים וכ' 2שיש ראה ולא שתים ראה שחטא אדם ראה מה במחי"ל הנרצה והוא השי"ת. צייעל

 ראה כמו שלש ולא 2שלש ראה ולא שנאמר דמה נראה ולדעתי וכו' סרוחה מטיפה בא שלאדמשום
 בחקתי המדרש דברי גם הם אלח חטא. ולכן בהשתים שנכלל בשלש לראות הבין שלא היינושתים
 פלוני למקום מחשב אני משכים כשאני יום 2כ5 דוד אמר עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתיהה.ד
 ואשיבה הה"ר ולביהכנ"ס לביהם'ד אותי מוליכות רגלי והיו הולך אני פלוני דירה ול2ית הולךאני
 הק2'ה לפני וחש2ון דין ליתן שעתיד שנזכר החע עולם של מקומו נקרא דהקב-ה עדותיך אלרגלי
 אנתו מוליכות רגליו היו אלו דברים 2' ו2זכרו שמה יבא אדם שכל הקבר מקום היינו דירהובית

 יצה-ר בראתי כ"ש היצה*ר ומבטלת תח" צער וחח תאכל במלח פת היא שדרכה התורה מקוםלביהמ"ד
 מקום ול2יהכנ"ס הרע יעשה ו5א העה"ז מתענוגי וימנע התורה כתענוג תענוג ואין תבלין תורהבראתי
 וזהו והמצוה. הטוב ולעשות 2ד' להחדבק תפלה זועבודה

 שאחז'י
 תכלת שכולה טלית לקח קרה ויקח

 ציצית במצות הלעיג דוקא למה פטורה או בציצית חחבת תכלת שכו5ה טלית ואמר משה לפניועמד
 רמ-ח כנגד והקשרים החוטין עם תרי*ג עולה וציצית כולה התורה כ5 כנגד ציצית מצות שקץהואחז"ל
 לאדם ומזכיר תכלת שמראו לרקיע רמז ותכית ולבן תכלת יש דבציצית משום והייבו מ5"ת ושפ"המ*ע

 ובכל מיתתו אחר לארם שלובשין הלבנים על רומז ולבן השמים אדון לפני וחשבון דין ליתןשעתיד
 את וזכרתם אותם וראיתם הכתוב צוה ולכן הלבנים הבגדים תמץד שיזכור החנו לבנים 2גדיך יהיועת
 צישץת מצות ולכן הטוב ותעשו מהרע ותסורו לבבכם אחרי תתורו ולא אותם ועשיתם ד' מצותכל

 עשי היעוצה שהעצה מכאן השמים. מן תורה אין שאמר קרח בה הלעיג ולכן כולה התירה ככלשקולה
 התשוקות אהרי האדם של נטיותיו לעקור היא תכליתה לבוא שעתיד 2מה להסתכל מהללאל 2ןעקביא

 היא כן וכמו פעילותו 2כח הם*ע לקיום ו5הניעו פי"ת עי מ5עבור ולמנעו יצרו ויבטלהגופניות
 הרע ץצרו אחומריות התאהת לבטל התורה עסק ע'י היינו הנ"ל בהש"ס שנזכרו עצות הג' ש5התעודה

 כארי ויתבבר י*נ רף 22רכות כדאיתא מצות עול קבלת ק*ש וע"י ר 2עיני הרע לעשות האדםשל
 יראא מתוך מהעובד מאהבה העובד שעדיף ומאמת מ*ע לקחם יעצל ולא שבשמים אביו רצוןלעשות
 יום 15 יזכיר ע5יה היצה'ר שננר יועייו 5א ואם מאהבה דן את ויעבוד א5ה אמצעים 2ן קודםינסה
 ס5אסת ש5 והעצא טוב4 ויעשה מרע ויסור הקב*ה מם*ה לפני ליתן שעתיד והחשבון והדיןהמיתה
 52 להאדם מודיע האחרון המאמר ובסופו. הש*פ 2ראשית חז*ל במאמרי נרמזת היצה*ר ובצוחו;בטול
 זרעים כמו בזה*ז נצרביפ ואין מעתרים עבינים שהרבה לאמר התימוד 2ים עברו אחרי 2דעתויחשוב

קדשים
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 כן יא בהם צורך שאין בדברים וידרוש התלמוד בים אדירים במים לציול לו ו5מה וטהרותקדשים
 שזה מיצה*ר יחצילו הוא לתוע5ת למשיחא הי5כתא שהם בדברים אפי בתוה*ק העסק כ5 ביהדבר
 כל ואמרו ב*וה"ב הנצח ולחיי להש5ימות יבוא ולק להעוז החטא ברשת יפו5 5בל בעוה*ז האדםהכ5ית
 היצה"ר את שינצח בזה העוה*ב בן שחוא לו מובטח הלכה באטו דריוק אין עם בכל ה5מתהשונה
 סיום אחר בש*ת בראשית בקריאת שמתחילין כררך תיכף מראשיתו מתחיי הש'ס וכשמסאם מרעויסור
 הראשונה עצה בתור בתורה שעסק שאחר הסדר הוא וזה התפ5ה סיום אהר עו5ם אדון ואומריםהתורה
 הב' העצה והיא ש8ע את קורין היצה"ר מפני מפחד  שעוד סאיסתי ההנו נצתו 5א ועוד ההצה*ר אתינצח

 הש'ס של האחרונה והאות ממאימתי מ' הש"ס של הראשונה האות 5נו מרמזות נצחו 5א אז גםואם
 המיתה. יום זכירת הינו הג* העצה את מהלכותת4

 נח5קים האדם חח ימי דהנה לעיל שנזכרו והאחרונה הראשונה הש*ס אנדות יכה2ת בבארכמערעה
 עד הו5דו מעת נמשכים הם העלי' יסי הירידה וימץ העמידא ימי הע5*' ימי זמניםלנ'

 יען ונעלות תרומיות ומדות וחבמה בתורה נ*שו יהשלים האדם צריך אז שצה עשרים בערך 15סלאת
 זכרון 15 לרכוש ולהשכי5 5הבין ולסגלו ולצירו יעבדו וצריך גימי הוא בראשו והמח יולד פראהאדם

 של כתפיהם ע5 המה גופו צורכי וטרדות דאגות ימ2עוהו לא הזה צזסן רוב שעפ"י וכיוןוחריפות
 בקדושין שאחז*ל וכמו וחכמא צתודה או להשת5ם הוא יכו5 חקו 5חם 15 5הכין דואג*ם הםהוריו
 טרור ואינו הרחיים בעול צוארו הכניס ש5א בעוד שחרותו בימי ורק בתורה וי"סוק צצוארויחיים

 הוי משסרות נ' האגדה מאמר וזהו בתורה 5עסוק יכוי וצניו אשתו זו פיתו עבור הפרנסהצטרדות
 בין סכל היותר הוא שהחמור נודע כי נוער חמור הראשונה משמרה 5יילה שדומה העוה"זה5י5ה
 חמרא כמחז"5 קר מזג בעל ההסור כי כחמור שוטה ופרש"י חמרא אבא כי ע"ד בב*ב כמחז*5החיות
 בער חמור הראשונה משמרה ויכן המזג חם בע5י ב5ב קנה תשים והחכמה 5י' קרירא תמוזבתקופת

 ש5 הראשון חובו זה כי ויחכם האדם יעשה מה השקס בסוף האגדה חהו מע5יו המכלות ל2ער צריךאז
 תאמין. ומצאתי ויגעת* חהכסה בתורה רבה ובשקידה בהתמדה שיעסוק בישיבה ירבה היא והתשובההאדם
 העשא' עו5ם הרחב 5עו5ם יוצא החים מ5חמת במצו5ות 5שוט מתחי5 שהאדם בעת הם העמידהימי

 הזמן ג5י רנע אף ישקוט ו5א ינוח לא ביתו בני עבור הפרנסה בעול ועוסק אשה נושא בית 15כונן
 טמפ 5חם דמעתי לי היתה ישרא5 זמירות נעים כמאמר ידריכוהו ופנוחה יבעתוהו ו5יל יומםיטרדוהו
 שנ* משמרה האגדה אומרת הזה הזמן ועי עיניו ישא ה5חם אל ורק בתורה לעסוק יוכ5 לא אזי5ילה
 שבעה ידעו לא נפש עזי והכלבים החכם המלך כמאמר תמיד רעב הוא שהכלב כנורע צועקיםכ5בים
 ע5 בכ5ב צועק אז הוא והאדם מזונא 25א הב ככלבין צהחין איתא ובתקונין מכלבא ע2יא 5יתואחז"5
 באסובה ומתנו משאו ויהף בסחורה ירבה ויתעשר החדם יעשה מה האנדה ומיעצת והפרנסהחמזונות

 האגדה אסרה וע"ו בני 5עתידות לדאוג האדם ע5 אז שנותיו רוב עברו אחרי ה5ילה בסוף הירידהוימי
 יסוד בנין עי ההורים ש5 שדאגתם בע5ה עם מספרת וא,צה אמו משד* יונק תינוק שישיתסשמרה
 הנכונה הדרך על הרף בלי ומתייעצים ודמם ח5צם עצמותם 5שד ינקת אחריהם 5בניהםקיומי

 מה היא ל11 והעצה ונשגבות נעלות במדות הדורות שלשלת ולהמשיך אחרון דור להקים איךוהאמצעים
 מ8שיך הוא שחבן זכרים שבניו למי אשרי בקרושין חו'י כמ*ש זכרים בנט לו ויהיו אדםיעשה
 והטוב עברה ע5יו מתם5א הקב"ה 5יורשו בן מניח שאינו מי כ5 חז*5 כמאמר ערשו והואקיומו
 והתשובה עיניך על ידו ישית ויוסף וכמש"ה מטתו אחר י5כו והם צדיקים בניש אחריו שישאררלאדם
 הזוה*ק כם"ש אוצח נקראת שהנשמה ג"כ וירמוז וכו' עצמו ויקדש 15 ההוננת אשה ישא שבבחרותוהיא

 מספרת ואשה וזהו תמידית ד' בעבודת עצמו ויקדש ומעשיו מחשבתו את הארם יטהר הירירהרבימי
 יתוע5תם ויתורתו  5עמו יד' נאמנים בנים יבורך ישרים דוד וישאיר 5בניו הטוב בזה וינחיל בעלהעם

 יזבני והשי*ת בגח5ת כשלהבת זב*ז ומשולבים מחוברים האנדות ד2רי מעתה הנצדית. ומוע5תוהקיומית
 בבא"ס. שלמה ולגשלה ושמחה באהבה ונפש לב בכ5לעבדו



 יב"

 המחבר. כןרכרי

 אשר הרבנית, הספרות : עוה"ב בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כלאחז"ל

 ראשיתה על מספיקה סקירה לתת קשה קצר מאמר של המצומצמת המסנרתבגבולי
 היא ההלכה בע"פ. תורת של ההלכה חלק עם ביחוד ומתעסקת מתענינת התפתחותה, ימיודברי
 קונה בפיו מחודדין תורה דברי שיהיו ושננתם מלשון אותה השונה שכל עד בערכהחשובה

 בתורת המובהקים הלומדים עוה*ב. גם ומנחילהו לו חיים עץ היא בעוהאז עולמות, ב'לו
 עם שירת שהוא הת5מוד וים האמונה נחלי של והעמוקים האדירים במים צוללים חיאל

 אין שגם במצות דבר לחדש לא הלכה, ליבון זה בלבנים בפרך כימים לילות ועובדיםעולם
 שהנפש מפני בהן לעמוד יכולים היבור רוב שאין גזירות לגזור ולא לחדש רשאיבביא
 נקרא כזה המתרגם שכל בצורתו פסוק לתרגם לא גם אבל המקום יפני חביבה ישרא5של

 ד' לעם ולהורות הוא שאמיתי בהקב"ה שיודעין מתוך תורה של לאמיתה לכוין אלאבדאי
 ומוסר ודת לאמונה זיקה מכל שמשתחרר ור מדע לכ5 שמתנגדת הלכה זו ד' דבראת
 אספורטיבית התחרות בצורת הגופני הפלחן ולהערצת השכל בכבושי זלזול לידי שמביאעד

 ישראל עם בנשמת סוברנית עצמאות שיוצרת התורה את ומפרשת מלבנת ההלכהוכדומה.
 אשר המעשה את ומלמדת המצות דיני אה מחוורת ההלכה הגויים. ממעשה ללמודשלא
 צרוף ש5 בהמפעל ולהשתתף מעשיו לתקן חייו ימי בכל ילך אשר והדרך האדםיעשה
 התורה את ומחזקת חמה חחם אלקים דברי דברי' כל ההלכה שמים. שם ואהובהבריות
 חרות שי ישראל ברוח טובים מעשים לידי ומביאה חיזוק שצריכין דברים מהד'שהיא

 כבש עם זאב וגר של הנבואית האידיאה הגשמת היא ומטרתו שתעודתו גבה ומוסרמוחלטת
 נצחי, הוא ותלמודה תורתו שיטת עפ*י ישראל בן של הרעיון לאתים. חרבותוכתות
 רק היומי הנסיון בכחות מתפויז לא וממילא ליום מיום מתחדש לא כאחד, וחדישישמרני
 משועבד אין החינוך גמניהם. בכל החיים לסדר ומתאים עד עדי הולדו מיום הואחדש

 שתילנא אבהתא לי דשתלי היכי כי בבחינת לדור מדור ונמשך הוא תמידי כילתקונים
 במלחמותיו לדוגמא שמשמש ישראל עם נשמת כחות בבנין והתמידות ההמשך ומכאןלבראי
 ולמרות עועים רוח בעיי מרעים עדת עם בהתגוששותו בגבורותיו ומפליא החים קושיעם
 ללהבת כקש המה בו שפוגשות הפורעניות וכל נעוריו כנשר מחדש הוא הרדיפותיסורי

 ואכזריות. ששה של באוירה עליו שבאה וצוקה צרה מכל להנצי הטמירים כחותיומאמצי
 לעינינו ומגלה מרגניתא ידלות דהתירא בכחא מתאמצת הגדול בחלקה הרבניתהספרות

 ההלכה בהם. וחי האדם אותם יעשה אשר המצות של להחים התפידית ההתאמהאת
 לדורשי' אנו תודה ואסיר* שלנו החיים במלחמת האיתן והכח הזיין אוצר המה בהוהמדרש
 הוצאת של בהמפעל לתמוך שיכני הטוב על לד' אודה כן ישראל. עם בתפוצותומפיצי'
 מוניטון כבר לו יצא שת'ל שליט"א המפורסם הגאון הרב אאמ"ו של מהתשובות חלקלאור
 לאור להוציא ויזכהו חילו ויאשר כחו שיאמז ד' לפני רנתי ואשפוך הגדולים הרבניםבין

 התורה. מקצועי בכל וחדושיו הלכה של ומתן במשא חבוריויתר

 צוקערמאן. מררכיעזיאל



 הקומץ .השיבה שא-המנחת
 א.מימן

 וויען. תרע"ח אייר בחודשבעזהשיי

 כש"ת וכו' המפורסים הגאון הרב ידידי לכבודשוכט"ס

 שליט"א כמ14ירפז14דק1 כמ14יר*מו"ה

 יצ"ו. ןןיעןהראבדפ"ק

 בכהנת שנסתפק במה לעיין העירני אשרבנרבר
 מיתה הייבת אי במקדש עבודהשעבדה

 בדברי לעיין בכאן אני ספרים מחוסר הנה לאאו
 הענין לברר לנפשאי פתחא ואפתח בזההמפורשים
 כהנת אי הדין אב"ר ומ;ודם והראשוניםמהש"ס
 כדין מחללת אי:ה או ואיגך זר כמו העבודהמחללת

 העבודה. שעשהחלל
 בפ' מקרא לעבודה דפסול בחלל יכאורההנה

 ופרש"י הכהנים אהרן בני והקריבוויקרא
 דרשו הכהנים ת"ל חללים יכול אהרן בנימהספרי
 ידיו ופ.על חילו ד' ברך מקרא ע"ב ס"ובקדושין
 לנו דאין בכה:ת א"כ ת=צה שבו חולין אפי'תרצה
 בני התורה דאמרה דכיון נאמר מסתם להכשירקרא
 פסולה העבודה בדיעבד גם אהרן בנות ויאאהרן
 פסולה עבודתו מום דבעל יליף שם בש"ס דהאוא"ל
 בפרש"י דעי' קרא בעינן העבודה לפסו5 דגםהרי
 יךיעה בלא בשוגג עבד אם לפסול קרא דבעינןשם

 איירי מקדשי את יחלל ולא הפרוכת אל אךדקרא
 אהרן של זרעו דהוי כשר דבשוגג אמינא והויבמזיד
 במזיד בדיעבד ולא בשוגג לפסול אתי קראוא"כ
 דכמו בשוגג לפסול בכהנת מ:לן קשה דעדייןאפס

 כשר ידיעה בלא דכשעבד הו*א קרא לוליבבע"מ
 דהיא כן נימא בכהנת ה"ה אהרן זרע דהוימטעם
 ל"ו בקדושין התוס' עפי"ד י"ל ואמנם אהרןמזרע
 מ"ע הוי הא נשים למעוטי קרא דלמ"ל שהקשוע"א

 הוי לא דמה*ט ותי' ביום אלא נוהג שאיןשהזמ"ג
 למימר קרא איצטריך להכי פטולה שהעבודהידעיגן
 5כתחלה וא"כ עיי"ש פסולה ועבודתן עבודהדמחללי

 וע"כ שהזמ"ג מ"ע הוי דבלא"ה קרא בעינן5א
 לומר אפשר ועדיין בשוגג בדיעבד אפי' קראממעט
 שהזמ"ג מ"ע דמטעם במזיד בדיעבד על בעינןדקרא
 כיון ואולי בשוגג גם ידעינן ומ:א לכתחלה רקהוא

 חסרון דהוי ע"כ בדיעבד אפי' דפסולדמרבינן
 בשוגג גם ממילא לעבודה כלל כשרים שאיןצגופייהו
 דבעינן שכ' הנ"ל רש"י כוונת ג"כ יהי' וזהפסול
 במזיד דפסול לדיעבד אתי דקרא נימא לשוגגקרא
 אפי' פסלינן אם דממילא כשר שפיר שוגגאבל

 גם אהרן מזרע ואינו בגוכו חסרון והויבדיעבד
 לפסול קרא דבעינן דנימא הדבר ובעיקר פסולצשוגג
 לכתחלה בין חילוק אין דמה"ת נודע הנהבדיעבד
 ל' כתובות בתוס' ועי' ד' גיטין בתוס' ועי'ודיעבד

 אנוסת ישא לא דכ"ג לענין שכ' איכא ד"הע"א
 נשוי נשא אם צדיעבד מ"מ מהזת דהוי דאףעצמו
 בין חילוק אין דמה"ת המפורשים התעוררווכבר

 שנה בעינן דבקדשים י"ל ואמנם ודיעבדלכתחלה

 ע"א ס"ג פסחים בתוס' ועי' 5עכב הכהובעייו
 הירושלמי בשם כ' ד' בתמורה התוס' אטנם פסחלענין
 משום ויא להכשיר קראי דאיכא משום כשרדהפסח

 ט"ז פסהים ועי' לעכב הכתוב שנה בעי:ןדבקדשים
 ולא הקדשים עון את אהרן ונשא ז' וביומאע"ב
 אחת בתשובה ולפימ"ש בפרש*י יעי"ש הכהניםעון

 זמן מחוסף לענין קי*ד בזבחים התוס' דבריבטעם
 על הגוף קדושת חל יהי' שלא דנין דאנודכיון
 עייו שנה בעינן לא כלל קדשים יהי' ולאהקרבן
 די"ל אך כלל כהן שאינה דנין והכ"נ לעכבהכתוב
 מהתוס' ובלא"ה כשר שעבדה הקרבן אםדדנין
 הקדושה תחול שלא ג"כ דאיירי עומר גבי י"אפסחים
 וגם קדשים דהוי וכ' השלחין מבית העומרעל

 הכתוב שנה דבעינן טובא מילי דאיכא כ' שםהתוס'
 יש דברים שאר דגם משמע קדשים כגוןלעכב
 מה כ5 מטעם ג"כ להעיר ויש לעכב קראדבעינן
 וא"כ מהני לא עביד אי תעביד לא רחמיאדאמר

 פסח קרבן בה' בשעה"מ ועי' כלום אינההעבודה
 ועי' מהני לא ל,ש לעכב דבעינן דבקדשיםפ"א

 מהני לא בשוגג דגם הש"ה בשם זו בסוגיאבמלוה"ר
 זה אין אי בשוגג לבע"מ קרא צריך למהוא"כ
 דהיתה מקרא מכשרינן דהוי די*ל ואך קדשיםבכלל
 דמש"ה ג"כ י"ל ובזה הכל ומיושב אחריולזרעו
 דיעבד על ולא לשוגג בעינן דבע"מ דקראפירש"י
 בקדשים בעינן דלא הנ"5 כהירושלמי דס"לבמזיד
 והתוס' קרא צריך ידיעה בלא בשוגג ורק לעכבשנה
 דבקדשים בפסחים כשיטתם לדיעבד דבעינן שכ'הנ"ל
 בקדשים בעינן לא דאפי' די"ל אך לעכבבעינן
 לכתחלה רק אינו ע"כ שהזמ"ג מ"ע מטעם מ"מיעכב
 מהתוס' ועכיפ להעיר רק ובאתי בכ"ז להאריךויש

 העבודה מחללת דכהנת יוצא מפורש הנ"לבקדושין
 פסולה.ועבודתה

 חייבת אם נראה עבודה מחללתדכהנתרכמפר6יק
 איתא פ"ג בסנדהרין הנה לא אומיתה

 ומחוסר יומ טבול וכן ששימש זר שבמיתהואלו
 ולענין באזהרה רק ויושב ואונן ערל אבל וכו'בגדים
 ואינך כזר דינן אם הברייתא כלל אמרה לאנשים
 מטעם מיתה חייבות דנלא"ה וא"ל ואינך כערלאו

 שם ל"ו בקדושין התוס' הקשו דכבר בגדיםמחוסר
 בגדים מחוסר מטעם ת"ל עבודה דפסלי קראדלמ"ל
 נצטוו שלא דכיון או כהונה בגדי שלבשו כגוןותי'

 לענין גם א"כ בגדים מחוסרי הוי לא כהונהבבגדי
 הוי דנשים לומר אפשר הי' ולכאורה כן י"למיתה
 שם בפ5וגתא ות5וי הגוף חסרון דהוי טום בע5כמו

 אך באזהרה ולרבנן במיתה בע*מ דלרביבסנהדרין
 טבע"מ נילף עבודה דמחללי קרא למ"ל דא"כדז"א
 ואין חסרים דאין מבע"מ דעדיפי די"5 משוםוע"כ
 י"ל וגם הסר ולא שלם שהוא בזטן מקראלימוד
 לו דיש רק כהן בכ5ל עכ"פ דהוא מבע'מדגריעי
 דברים ובכמה בלל כהונה בכלל איגן ונשיםחסרון
 וחלוקה ק"ק אכילת לענין מבע'מ גריעי דנשיםמצינו
 5א מבע*מ ראי' אין וא"כ ע"ב צ"ח בזבחיםועי'

 דאמר כמו י"ל ואולי דרבנן אליבא ו5א דרביאליבא
 מזרונה היל,ל היליל די5פינן בסנהדרין שםהש"ס

לענין
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 ניליף עבורה רמחללי נשים ג"כ כן מיתהלענין

 דבנשים לדחות יש זה גם אך מיתה דחייבותמתרומה
 לפי"ד ובפרט גז*ש וליכא בפירוש חילול כתיבלא

 וכתיב מכ"ב דילפינן אונן גבי פ"ד בסנהדרץהש"ס
 יצא שלא אחר הא יחלל ולא יצא לא הפקרשומן
 מבללא דרק משום מתרומה ילפינן לא דמש"החילל
 בגז"ון דנץ איץ הכלל מן הבא ורבר אתידכ"ג
 מבללא רק דחתין בנשים כ4ש א"ג בפרש"יועי"ש
 חילול בהו כתיב ולא אהרן בנות ולא אהרןדבני
 שם ובסבהדרין אתיא ד"ה י-ה זבחים תועך ועייכלל
 יותר הכלל מן דבר הוי זה דלמה שהקעי וכלד"ה

 ררק בגדים ממחוסר חוקה חוקה דגמרען %ןמשתו%
 אתין עליהן כהונתן עלקזן שבגדיהן דבזמןמכללא
 חילל עבד אם הא דדייקינן יחללו ולא רכתיבובהנך
 מחלקימ ובסנהדרין היפה על הרעה מן מתורםוגם
 עשה דחיבי והעראה והכן טבח דטבוח בענץבזה
 ממש בגופי4 דעכ"פ י*ל חילל עבד אם גביוגם

 אובך הדתט נהך משא"כ חילל  עבד דאםדייקינן
 נאיש אחר ענין דהוי גדול דכהן מכללא רקדאתי
 בגופי' כדכתיב דהוי י"ל בגרים ובמחוסראחר

 לחלק רש עליוק כהתהן אין ע5יהן בגדיהןדכשאין
 פן בא הוא אם ילפינן לא הלמד הוא דבאונןעוד
 אק אולי המלמד דהוא בגדים מחוסר מעוא"כהכלל
 בלי הגז'ש מחוקי וזהו הכלל פן  שבא אףקפידא
 גם חילול שום בהו נרמו דלא בניים ועכ"פטעם
 דהילו5 בז*ש שייך לא מכללא נ"כ ואתי מדיוקא5א

הי5ול.
 במחוסר שם בסנהדרץ הש"ס דאמר דכמו דהל~מכחכו

 עליהן בגדיהן שאץ דבזפן משוםבגדימ
 במיתה עושיפש וזד זוימ להו והוו עליהן כהונתןאין
 דהיינו אהרן בבות ממע דממעטיבן אחר נשךם גביכן

 זרים והוי כהנךם בב5ל אינן כהנות ולאכהנים
 ובדאמר כזדהם מקתה חייבץ א"כ  עבודהבמחללי
 ומחיל דמי דבור  יו;רב גבי ע-ב כ'ג בזבחיםהש"ס
  לעמידה לקורת פלעמוד רק דילפינן אףעבודה
 נבחרו דלא דכיון בר,צ"י ועי"עו לישיבה ולאבחרתיו

 הוי בהם בחד לא דהקב"ה כהנת גבי כן זריםהוי
 התוס' לפי"ד יתכן לא דעדיין אך מיתה וחייבץזרים

 השיב דיושב הוא הש"ס רק"ו אימא ד"ה שםבזבחים
 תי4 וע"ז כזר מיתה וריב ויהי' נבחר שלא כעןכזר

 הוי ורגלים הים רחוז רצלא בגדים דמחוטרהש"ס
 מעיהו ילפיבן דלא למימרא מלמדין ואץ הבכ*אב"ב

 חיב הה" 5א זרים דמיקרו אף מילי דבשארדהיעו
 דממיעוסא נאמר ג"כ נשים גבי א*כ עי"וןמיתה
 אך זרים דהוי אף מיתה בהו דליכא ממעטינןדב"כ

 רק זר מסעמ בעווב איט הש"ס דק"ו שםלפרש*י
 אף א"כ פיתה דחיהכ משר עשב מצעו במהדנינמר
 נילף דלא רק זהו פלמדץ אץ דב*כ הש"סדתי
 היכא אבל חדש דבר דהוי מזר ידשב מצינובמה

 סךתה ח%ב זר דכמו באפר נשים כגון זרדבקרא
 דצשפאףש רק מקתה חרוב ללמוד א"צ דהא נעןםה"ה

 ועף מיהה דחייב כזר דהכן זרים דהם דכיתידעינן

 יכען מאט לא ד"ה רעוע מדברי שנוחקבמסוה"ש
 בשם התוס' 5פימ*ש ום' זרים יהו הף נבחרודלא
 דהוי מטעם ביווחנ הקו' אץ דלרשוי וה"צורש"י
 לי קעףח וטובא כ' ב"כ ד"ה שם רברעו"יזר
 הקרב והזר כתרב בגופה מיתה הא 5לכצד לודמה
 לגף וזהו לה ילפינן הכי נמי בגדים דמחוסריומת

 באמת ובמסוה"ע זר מטעם הר  דתוב הנ"5שברש"י

 מהתוס' להנ"ל וה%נו זאת ק4ו רש"י מדברי ג"כמוחק
 להבין לנו נשאר ועדין ברש"י כן גירסתם הףרלא
 ללמוד צריך דלמה רש"י ק"ו התוס4 יתרצואיך
 זר דאיקרו כתן בגופ" ככתוב דהוי כתןמב"כ

 דבקידושיד אזלו לשיסתייהו ותוס' ררש"י בזהוהנראה
 דלא רק הינו מלמדין דאץ דב"כ פירש"יל"ה

 דבעלמא למעס דאתו אמרינן לא אבל מינייהוילפינן
 דרק מיעוסא הוי דב"כ שם כ' והתוס. כן הדץאין
 לשיסתו רש"י ומעתה ע9"ש בעלמא ולא הדיןבזה
 משם ללמוד בעען לא זר הוי יושב ראי מקשהשפיר
 דחיב קאי בדוכתי. זר הוי דישב דכען מצינו במהכלל
 מיעוסא הוי לא מלמדץ דאץ וב"כ כזרמיתה

 דב"כ לשיטתם והתוס' כן הדין אין אחרדבמקום
 משא"כ מיתה חייבץ זרים דאיקרו בהנך דרקממעסי
 דאינו התורה מיעסה זר דמיקרי אף אחרבמקום
 כדברינר ידאה התוס' בלשון והמעין מיתהחיב
 בפלוגתת תלוי נשים לענין גם ומעתה נכוןוזה

 איכא זרים דנקראו כית דלרש"י הנ"ל ותוס'רש"י
 חיבות אינן זרים דהוי אף ולהתוסי מיתה חיובבהו
 לפלפל ויש וכנ"ל דב"כ מהך מיעטתה דהתורהמיתה
 דאיקרי משום בגדים במחוסר מקתה ילפינן דאיךבזה
 דמיתה שם ובסנהדרין בזבחים התוס' וכפימ-ןזר

 בגדים ובשאר אמכנסים רק היא תצוה בפ.דכתיבה
 שם בזבחים רתוס4 ורש"י זר דאיקרי משום רקילפינן

 ב"כ הוי וכר רחוז ושלא דזר לרמר יכול דהי'כ'
 דבעלמא מיעוטא הוי ולהתוס' כן באמת באמרא"כ
 מיתה איכא ולמה מיתה ליכא זרים דאיקרואף

 הוי לא דב"כ דס"ל קשה לא ולרש= בגדיםבמחוסר
 נקראים עויהיו מיעוס-ם ב'  בעינן להתוסי ואולימיעוסא

 מוךא"כ מיתה דליכא לעלמא בהם התורה ופיעסהזר
 במיתה דהוי גופי. בזר התורה דק זהו גופףזר

 אמנם זר דנקרא היכא בעלמא מיני למעסול*ש
 ותוס* מיעוס הוי לא גופ" זר דלמה דוחקזה

 ומחוסר זר כתובים ג* דהוי אח"כ הקשוגופיהו
 נקרא רחוץ דשלא מצינו לא וגם רחוץ ושלאצגדים

 בזה. לעין גורם הזפן ואץ בזה וצ"עזר
 איזהר כ' מקדהל ביאת כמ' בפ"ם הרמב"םודץנדץ

 שנא4 הזכרים אהרן מזרע שאינו כלזר

 זה מלשון אהרן בנות ולא וכו' אהרן בניוערכו
 זר הוי אהרן זרע ש5 מהזכרים שאינו דמימוכח
 כ* ולא אהרן מזרע שאינו מי רק מ החינוראמגם

 מהזכרים שיהי' גמור תנאי דאינו משמעהזכרהם
 מזרע דהם כדון זרים בכלל אינן דנשים להעתועכל
 דרד בקת' דרכים פרשת בס' מצאתי ואחקכאהרן

 לומר ומצדד הרמב"ם בדברי שמפלפלמצותיך
 וס%ם עשה מכלל ה2א לאו רק הוי אהרןדבבבות
 מ";ן עכ"פ עבררת מה' פ"א בשעה"מ ועי'2צ"ע
 וכ4 בזה ווהאריך ש-צ מצוה במנ*ח ומצאתיבזה

 וחייבות זרקם מיקרו דנשים ברזר נראהדלהרמב*ם
 וי"ל הנ"ל וכדברי מיתה דליכא י*ל ולהחינוךמיתה
 וההינוך כד,צ4י ס"ל דהרמב*ם כנ"ל מחלוקתםבסעם
 מיתה לעצין הזכרקם כ' לא ולכך הנ"5 כהתוס.ס"ל
 הראשונים מאלוקת דיוובזה לדצת הראהץי ועכ"פולאו
 5א. א בפקדוו ונטדתן ע5 פיתה הייבות נעהםאי

 כתבתיהנלענ"ד
 שןמערמאו מיכך י~לניכוםה
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מנחת

 ב.םימן
 ג5ןקקרכ~ץ ב סימןשו*ת

 יאבלאנאב. תרפ"ז א' אדר בחודשב"ה
 ירי*נ ראשון לרב אשדר שלמא ראשו7 אדרצחודש
 וכו' המפורסים העצום החריף המובהק הגאוןהרב

 מפנר5 מנחם אברהם מו"הכש"ת
 ברשרי האבי"ק )י"י( שייס"אוטכמיינבפרג

 לשלוח כברני אשר אברהם מחזה הנכצדמפרו
 אמרותיו בתרי בין עברי ומרי הגיענילי

 כהד"ג. לפני ואציעם דבריו על ענינים באיזההעירותי

 לחוש אין דבאנשים האו"ז דברי הביא ח' מנכפי'א(
 של דרכה דאין עמהם ותתיחר אשהשתבוא

 בין היחוד למקום יכנוס האי כולי להעיזאשה
 גם התקינו לא דלמה הקו' בזה ומיישבהאנשים
 משום בנשים שהתקינו כמו בביהכ"ס שידברובאנשים
 מזה נזכר לא שם ג' סי' בצו"ח מהג"ה )ומ"שיחוד
 תקנה הך המחבר הביא ג' סעי' כ"ב סי' באהע"זרק

 הנ"ל( והש"ע מהש"ס זה הביא שם צאו"חובבה"ס
 דבסנהדרין מובנים אין האו"ז דברי ולכאורהע"כ
 בביהכ"ס מספרות נשים שיהיו דהתקינו פירש"יי"ט
 יכנוס אדם קול ישמע וכשלא אדם וסם ילךוסמא
 תרע מנא ידברו לא האנשים אם וא"כ עמהןויתיחד
 לשם לילך תעיז שלא אנשים שם שישהאשה
 ומלסונו שם שתשאר חחשינן שוב נכנסהוכשכבר
 כבר וכאן להעיז דרכה אין הכניסה על דרקמשמע
 להתיחר תעיז שלא משם תלך אח"כ דגם וא"לנכנסה
 איש יבוא אם וגם כן נאמר יחוד בכ*מ א"כעמהם
 לדחות יש דזה אך להתיחר תרצה ולא תלךלשם
 מתיחדת הרי שם שתהי' רגע איזה מ"מאבל

 ועד אהד ישן שמא אנשים בב' בלילהוכרחיישינן
 הנ"ל באהע"ז ועי' היחוד על האחר יעבורשיקוצו
 דרכן דאנשים משמע דמלשונו וגם סק"סבב"ש
 התקנה תועיל מה א"כ היחוד למקום לכנוסלהעיז

 הם דמסתם וע"כ ויכנס יעיז דמ*מ תדברנהשהנשים
 אם רק הנשים למקום לכתחלה יכנסו ולאכשרים
 שם וישארו ילבישם שיצר חיישינן ידיעה בלייכנסו
 קלות רעתן נשים ואדרבה כן שייך בנשים גםוא"כ
 לישאר אותן יפתו וכשהאגשים  להתפתותונוחין
 וכשישמעו ידברו שהאנשים לתקן והו"ל שםישארו
 דהנה כוונתו ואולי לכנוס יעיזו לא אנשים שםשיש
 נחירו קול מבחוץ שומעין בודאי אדם שם ישאם

  נשים או אנשים יש  אמ לידע שא"א אךועסישותו
  כוונת ווהו לאשה איש בין מכיריך  הקול ע"ירק

 ממש קול היינו אדם קול ישמע שלא שכ'רש"י
 דקלא עינא סביעת וכמו לאשה איש ביןלהכיר
 שם שיש שירגיש אף להעיז שדרכן אנשיםולכן
 דדרכו אשה שם יש שמא הספק מפני יחוש לאאדם
 שם שיש בלבו ויאמר כ"כ מקפיד ואינולהעיז
 בודאי וכשידע הנשים שידברו התקינו ולכןאנשים
 בהדיא ולעבור לכנוס האי כולי יעשה לא נשיםשיש
 יכנסו ולא להעיז דרכן אין נשים אכן יחוד איסורעל
 לתקן א"צ ולכן אנשים יש שמא הספק עלג"כ

 אנשים ותראה כשתכנס דאשה י"ל וגם שםשידברו
 היחוד תגרום שהיא לכנוס תעיז ולא לאחורי'תחזור
 יחזור לא נשים כשיראה להעיז שדרכן אנשיםאבל

 והאשה היחוד לעשות גורם שהוא ועיקרלאחוריו

 היחוד עשתה לא שהיא כיון משם הולכתאינה
 היחוד לעשות תגרום לא האשה אבל אצלה באוהאיש

 קצת. דוחקוכ"ז
 הש*ס לפי"ר לכאורה הנ"ל הק"ו בעיקראכפממ

 אנשים ב' עם מתיחדת דאשה פ"אבקדושין
 יש שפיר א"כ נשים ב' עם יתיחד לא א' אישרק

 יתיחד א' שאיש רחישינן התקינו בנשים דרקלחלק
 או ג' דעם בקידושין שם רש"י לשיטת ואפי'עמהן

 נשים ב' רק כשיהיו חשש יש מ"מ מותר נשיםד'
 ולא שם אשה תבוא אפי' חשש אין אנשים בב'אמנם
 הש"ס שם דאמר לפי"מ ואפי' להתקנההוצרכו

 אנשים סתם מ"מ אסור עשרה אפי'דבפרוצים
 שם כ"ב בסי' והרמ"א הר"ן וכמ"ש לכשריםמחזקינן
 עריין אמנם בשנים להתיחר מותר אנשיםדבסתם
 אסור רצדרך שם דקידושין בש"ס יהודה לר'קשה
 בביהכ"ס רק הי' דהתקנה וכאן שרי בעיר ורקבשנים
 שם בסנהררין  וכפרש"י התקינו לא דבעירשבשדה
 מיימוני מהגהות כן שהביא שם כ"ב בסי'והרמ"א
 משום )ואולי במקומו מפרש"י גם כן להביאהו"ל
 אנשים גבי גם שוב פסקן( ולא הוא פרשןדרש"י
 שכא בדרך הטעם רעיקר די"ל אך זאת תקנהשייך
 בביהכ"ס הם דשרהם זה ל"ש וכאן לנקביו א'יתרחק
 מהן א' יגמור שמא חשש יש בזה דגם י"לועדיין
 בב"ש שם והובא רי"ו בשם הד"מ לפימ"ש אךקודם
 ראם מותר לשטור עמה הולכים אין דאםסק"ט
 עם לברו ישאר ולא עמו הב' גם ילך א'יתרחק
 חבירו יבקשהו קודם הא' יגמור אפי' י"ל ג"כהאשה
 במזיד יעבור ולא איירי בכשרים דהא עליולהמתין
 להראב"ר אך כלל קו' אין והד"מ להרי"ווא"כ

 אותה לשמור צריכים אין דאפי' שם הב"ששהביא
 דמהש"ע שם וכ' במוי-ד איסור שיעשה רחיישינןאסור
 דעתו הביא מדלא הרי"ו על לסמוך דאיןמשמע
 וגם באנשים ג"כ התקינו לא למה קשה שובבש"ע
 סתם בב' דגם שם וסייעתו להמחבר קשהדעכ"פ
 מותר דבכשרים דאמר והש"ס להתיחד אסורכשרים
 וחבריו כפי צן כר"ח לכשרים במופלגים רקהיינו
 ראי' מכאן ויהי' 3ן תיקע לא באנשים גם למהא"כ

 לשיטת ראי' וגם כהמחבר ודלא והרמ"אלהר"ן
 כס' צ"ל והמחבר ולהראב"ד כהראב"ד ודלאהרי"ו

 בדוחק. דבריו שפירשתיהאו"ז
 הרמב"ם שיטת היחוד בעיקר  הנה נןאמנם

 רק הוי ואשה איש גמור יחודדאפי'
 עם א' באיש אך מה"ת דהוי התוס' ושיטתמדרבנן

 האחרונים כ' אסור ג"כ אנשים דב' בגוונא או נשיםב'
 כ"ב בסי' בפ"ת ועי' מדרבנן רק הוי להתוס'רגם
 דיחוד וכיון שכ*כ וב*א חכ"א ובס' החו"י בשםשם
 להעיר יש לכאורה דרבנן תקנה רק הוי נשיםדב'

 ענדי דלא מ*א ובשבועות ה' צצ"מ השאסלפימ*ש
 התקנה עבדי למה וא"כ לתקנתא תקנתארבנן

 עם יתיחד דלא תקנה להך בביהכ*ס הנשיםשידברו
 באיסור גם איירי ממון לענין דשם ואף נשיםב'

 היד עפי"ד בזה וי*ל לגזירה גזירה גזרינן דלאמצינו
 גלאנטי מהר"ם בשם תרנ"ז אות התיו בכללמלאכי
 אחד בנושא מ"מ גזרינן לא לתקנתא דתקנתאדאף

 נושא אותו  על  לגזור מעצמן רבנן שאסרובעצמו
 אותו יבוא שלא כדי אחר ותיקון גזירהבעצמו
 תקנה ואיצה לעשותו אפשר זה קלקול לידיהאיסור
 הך שייך נושאים בב' ורק גז"לגז ולאלתקנה

 י"ל בוה גם ואיכ עיי*ש עבדינן לא לתקנתאדתקנתא
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 דכיון להעיר שיש מה ג"כ י"ל ובזה וכמובןכן

 דשמא הך א"כ דרבנן רק הוי נשים ב' עםדיחוד
 ולמה דרבנן טפק רק הוי עמהן ויתיחד אישיבוא
 שלא איטור הוי דג"כ בביהכ"ם הדיבור בזההתירו
 מי לענין כ"ה בברכות ועי' בביהכ"ם צנועותלהיות
 ולהנ"ל גזור לא בטפיקן בודאן רבנן גזרו וכירגלים
 האיטיר בכלל והוא להתיחד שלא תקנה חד דזהוי"ל
 גזרינן דבדרך הנ"ל בש"ם דאמר וכמו מדרבנןיחוד
 יחוד דכל הרמב"ם לשיטת א"כ מהן א' יתרחקשמא
 שמא ניחוש למה מדרבנן רק האיטור עושהאיש
 איטור רק יהי' לא אז גם האשה עם אחדישאר
 מה"ת דהוי להתוס' ובשלמא דרבנן טפק והוידרבנן
 קשה להרמב"ם אבל מה"ת באיטור טפק דהויניחא
 שלא דרבנן התקנה בכלל ג"כ דזה כנ"לוע"כ

 הי' ולכאורה ליחוד. לבוא שיוכל אופן ובכללהתיחד
 לודאי קרוב רק ספק בכלל אינו דזה לומראפשר
 בביהכ"ם וכן להתרחק יצטרך בודאי פעמיםדרוב

 דאמר והא אדם שם יבוא שלא רחוק הואשבשדה
 יבוא שמא רש"י מ-ש וכן לנקביו יצטרך שמאהש"ם
 ממש ודאי דאינו משום שמא לשון נקטו אדםשם

 כלל ט' אות חכמים בלשון יעקב קהלת בם'וכמ*ש
 נמנעו לא רחוק באפשר דאפי' מהריק"ו בשםשצ"ט
 רק דהוי להוכיח נראה אמנם טפק לקרותוחכמים
 דרכה דאין שכ' הנ"ל האו.ז בדברי דהנה ממשטפק
 יש שכיחא דלא מילתא דהוי והיינו להעיז אשדשל

 באהע"ז בפ"ת והובא ב' בחדר הרד"ך מדברילהעיר
 במילתא גזרו לא גזירה דדוקא שכ' י"ט ט"ק י*גטי'

 וא"כ דל"ש במילתא אפי' התקינו תקנה אבלדל"ש
 שתעיז דל"ש אף באנשים גם לתקן הו"ל נמיכאן
 מדברי להקשות המל"מ כמ"ש די"ל אך ליכנםאשה

 יכול אינו דקטן חז"ל דהתקינו בהא שכ'הרשב"א
 שאר דבנכטי כ' בן שיהי' עד אביו בנכטילמכור
 מילתא דהוי משום כ' בן שיהי' בעינן לאמורישים
 משום ותי' דל"ש במילתא תיקנו דלא הרידל*ש
 האו"ז דברי שפיר ניחא וא"כ מטפק תיקנו לאיכך זוזי לגבי דעתי' מיקרבא דדילמא טפק רק הוידשם
 לא לכך אדם יבוא שמא טפק רק ג"כ דהוידכאן
 באנשים משא"כ דל"ש במילתא בכה"ג תקנהעשו
 ואם בטפק אפי' תקנה עשו דשכיחא מילתאדהוי
 יהי' שוב אדם שם שיבוא לודאי קרוב דהוינאמר
 דהוי וע"כ דל"ש במילתא אפי' לתקן דהו"לקשה
 דהו"ל להראב"ד שהקשיתי מה מיושב ומעתה טפקרק

 טפק מטעם דא"ל דכתבתי דאף ג*כ באנשיםלתקן
 היחוד על שגזרו התקנה מכלל דהוי משוםדרבנן
 באפשר החמירו דרבנן בטפק דגם כמ"פ מצינווגם

 בודאי בדרבנן ט"ם דאיכא היכא מ"4 ולברורילתקוני
 אדם שם יבוא דשמא דהוכחתי וכיון חיישינןלא

 מטפק הוי ג*כ להראב*ד אנשים ובב' טפק רקמיקרי
 ובפרט ט"ם הוי א"כ הב' וישאר א' ילךשמא

 ממש יחוד דגם כהרמב"ם ט"ל דהראב"דכשנאמר
 ולכך בדרבנן ט"ם והוי דרבנן רק הוי ואשהדאיש
 חד רק דהוי נשים בב' אכן בזה לתקן הוצרכולא

 וכנ"ל. לתקן הוצרכו אדם שם יבוא שמאטפק
 דם"ל דאף להמחבר גם הישוב מן קצת י"לרב~זדק

 טפק מחמת ולא יחוד איכא ג"כ אנשיםדבב'
 יבוא שמא א' טפק רק וליכא מהם א' ילךדשמא
 ליכא וחביריו פפי בן בר"ח להמחבר גם מ"מאדם
 טתם בזה דל"ש אף אנשים בטתם גם וא"כ בב'יחוד

 אינן אם ודאי אינו עכ"פ רוב וליכא כרחב"פכשרים

 כרחב"פ אינו דבודאי חזקה שום נגד ואינוכרחב"פ
 בב' ורק טפק רק הוי לדידי' וא"כ בטבראוכמובן
 מצינו דלא אטור כרחב"פ דאפי' אחד ואישנשים
 ב' בין חילוק המשנה אמרה למה דאל"כ בזהחילוק
 היינו אנשים דב' הש"ם אמר וע"ז אנשים לב'נשים

 שרי דכרחב"פ כן הדין נשים בב' גם האכרחב"פ
 א' טפק רק ליכא נשים דבב' חילוק יש שפירומעתה

 לכן כס"ם מיחשיב אנשים בב' משא"כ תקנהעשו
 וטייעתו. להמחבר גם ומיושב התקינולא

 דגר ראי' השואל הרב בשם הביא נ"ד ב*מיב(
 השבת עליו לחלל מותר טבל ולאשמל

 למול דאין רם"ו טי' ביו"ד בש"ך הרשב"זמדברי
 השבת את עליו לחלל יצטרך שלא כדי ה' ביוםגר

 שדברנו תרע"ח בשנת וויען בעיר שבהיותנואזכירהו
 ואנכי מרשב"ץ זו ראי' ני' כהד"ג הביא זהמענין
 שיהי' שיצטרך הרשב"ץ בכוונת די"ל זהדחיתי
 ע"י וגם עכו"ם ע"י דהיינו שבת חילולבעבורו
 שבות לעכו"ם ואמירה בעבירו השבת נתחללעכו"ם
 וגם ענינים ובשאר שאב"ם בחולה רק הותרולא

 וטבל בריא הי' שלאחריו וביום המילה שאחראפשר
 נעשה ואח"כ בחמין טבילה דמתירין לדידןבחמין
 צחר רק מטבילין דאין ואף המילה מחמתחולה

 מרזו לא בחמין אולי מכה מרזו דמיא משוםשנתרפא
 באו"ח ועי' המילה לאחר הקטן מרחיצין דהאמכה
 שנתרפא נראה הי' ואולי שבת לענין של"אטי'
 מבואר וברשב"ץ היא דמעלה בישרא דאיכא ב'ביום

 שבת עליו לחלל מותר שאז ג' ביום חולהשנעשה
 ב-ום למויו מתיר דהא חולה שיעשה ל"ח ב'וביום

 ב' דביום הפוטקים מדברי עליו חולק שם והש"ךו'

 ב' דביום י"ל לרשב"ץ ועכ"פ עליו שמחלליןכ"ש
 הודה ני' וכהד"ג גווני בכמה אפשר ועוד בריאהי'
 הובאו של"א טי' דבמג"א ני' כהד"ג ומ"ש לדברי.אז

 דשמ קולמטו פלטה טעות גר לענין הרשב"זדברי
 דאין שנתרפא תינוק לענין הרשב"ץ דבריהובאו

 גר. לענין ולא ה' ביוםלמולו
 דאיכא מבואר בירושלמי אמנם וז"ל כ' ט' ב*מיג(

 טובר דהת"ק י"ל ולכאורה וכו'פלוגתא
 על פליג ור"י עששיות ע"י או חמין אותרווייהו
 כת"ק כוסק והר"מ הירושלמי מטעם חמיןשפיכת
 ו-לת"ק כן לומר בדעתו עלה איך עליו אתפלאעכ"ד

 מפורש איתא שהביא בירושלמי הא שריתרווייהו
 טבר ר"י כיני אלא וכי' ביוכ"פ כמכבה נמצאולא
 אש תולדות מימר טברי ורבנן כאש אש תולדותאין
 עפי"ד כ' אח"כ יגם בעששיות אטור לת"ק א"ככאש
 ט"ל לכך שאובין גזירת ט"ל לא דת"ק דכיוןהכ"מ

 לעשות דאפשר כיון עששיות ולא דוקא חמיןע"י
 אטור בלא"ה עששיות לת"ק הא שבות בליבהיתר
 וגם בתשובה בזה והארכתי תורה איטור הויואולי
 ע"י מותר לכך שאובין גזירת לי' דאית דלר"ימ"ש

 רי"ד טי' ביו"ד הח"ם מדברי העיר לא למהעששיות
 גזירת איכא בעששיות דגם ום"ל הקה"ע עלשחולק

 מדברי להיפוך לומר אפשר הי' ולפי"זמרחצאות
 עששיות ואוטר חמין רק מתיר דת"ק רק ני'כהד"ג
 לכי"ד שניהם מתייי ור"י כאש אש דתולדותמשום
 חמין ויחם דהק"ו שפי' שם בירושלמי ומה"פהפ"מ
 ורמב"ם שאובין גזירת לר"י ל"ל וא"כ לת"קהוא
 אך כת"ק לפטוק הו"ל שלכאורה ואף כר"יפוטק
 ט"ל דשמואל מ"ב ד' משבת ע"ז האחרונים ק"ומשום

 והבן. כשמואל פוטק והרמב"ם ל"שדבמתכות
בטי,



 וי7ןקקוכמץ ג ב ימןשו*תמנחת
 מהר"ח הרה*ג ידידי ב% בשם הקשה ק*ה בנמי'ד(

 גזרינן ד5א רפ*ו בסי' המג*א עמ*שני'
 איזה "ם אם 5א אבל 5ד"ה שאסול מה א5אגזירה
 תשתרי בע5מא יו"ט ע"ב ב' בהצה מש"ס מתירדעת
 מתירין ב*ש שם והא השבת אחר יו"ט אטוטירה
 דע5מא יו"ט ב"ה גזרו ואפ"ה השבת אחר ביו*טאפי'
 גזרו דב"ה מ*ש הנה עכ"5 השבת אחר יו*טאטו
 ביצה בסתם במשנה ב"ה מדאמרו ע*כ דע5מאיו"ט

 דא5'כ יו*ט בכ5 דמשמע תאכ5 יא 8?ו"ט,צנו5דה
 בביאור וכפ"ש יום בכ5 ממעשים הש*ס מקשהאו5י

 תשתרי דע5מא דשבת הקו' 5ענין שםסהרמ"ש
 רק כ' דהמג*א קו' אין גופייהו 5ב*ה הנהומעתה
 אב5 המתיר דעת דאיכא היכא גזרינן 5אדאנן
 מתיר שכנגדו מה ע5 5השגיח לו אין גופי'האוסר
 אין וכמ*פ להתיר סברא אין ד5דידי' כיוןכמובן
 גזירה בו וגוזר דבר דהאוסר בש"ס מצינוספורות
 גזרו דב"ה שכתב וכיון המתיר ע*ד משגיחואינו
 אין דעלמא ביו"ט גוזרין שאנו כ' ו5א דע5מאיו"ט
 בשבת דגם דמי5תא קושטא אך המג'א על כ55קו'

 לא ובזה יו*ט אחר שבת משום גזירה הש'סדאמר
 יו"ט רק נזכר דבמשנה ראסור ב"ה דאמרומצינו
 ג' ר' רלקמן מברייתא או יום בכ5 ממעשיםוע"כ
 ראסור ס"5 דאנן רהיינו יו"ט ואחר שבתאחד

 5העיר יש שפיר מזה הנ"ל מהרמ*ש 2ביאורוכמ"ש
 משנה. אינה ב*ה במקום דב"ש צ*ל וע"כ המגיאעל
 ברבר מסככין אין דבסוכה מ*ש קי*י בנם"ה(

 הנה מזחילין ובמקוה מקורם מק"טשהי'
 שכ' נרה סוף מהרא"ש הבאתי מקוואות ע5בחיבורי
 במטלניות ר"נ רמטהר בהא הש.ס הקשה 5אדמש"ה
 אסור סוכה רלגבי משום פשיטא גע"ג בהםשאין
 קמ"ל טומאה 5קב5 ראוי פ"א רהי' משום5סכך

 מניעת 5ענין כ"ז אך חיישינן לא דרבנןד5כתמים
 רהוי המקוה הווית 5ענין אב5 מדרבנן דהויהזחי5ה
 לומר 5"ש מ"ה סי' ח*א בד"ח ועי' וכנודעמה"ת
 גבי מהב"י לדייק שהוכרח מה דבריו מבין ואיניכן

 מק"ט מקורם דהי' ת"ל מק"ט עכשיו דגם שכ'צינור
 אין ומ*מ שכ' בהדיא מ' סעי' בש"ע כן מבוארהא

 ועי' כזה כלי ע"י לכתח5ה מקוה ו5עשות5הקל
 כשפ"ה אב5 בכ"ש מנוקב כזה כלי דדוקאבאחרונים

 הוא מנוקבת בכלי הטבילה ועיקר 5כתחלהמותר
 לענין ורק טומאה לקבל ראוי מקודם והי' כ5י,צירי
 שיקבענו דבעינן כרמב*ם הש"ע מחמיר בתוכה5טבו5
 דלא הר"ש על סומך עי'ז מים 5הביא אבלבארץ
 הי' ו5א קמ"ב סי' בנוב"ת ועי' בארץ קביעותבעינן
 בש*ע. בפירוש דמבואר כיון מהב"י כן 5דייקצריך

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקפרמאן קלמןה'קלונימום

 הנ"ל.האבדפ"ק

 ג.םימי
 וויען. תרע"ח טבת בחודשב"ה

 וכו' תורה בחדרי ובקי החריף הרב ידידי לכבודשוכט*ס

 לפעמים לרהוץ אמבטי שם שקבוע מדר שיר ני'. מבראדי הגאון חתן אריה י זכנף מו*הכהצ*ת
 צריך עצמו רוחץ ואינו לתוכו הנכנסאם

 ע"כ. ירים נטילת משםכשיצא

 יש המרחץ דצבית איתא . פ*ר סי' באו"חוקנה
 רק שם ועומדים הפנימי החדר ביןחי5וק

 ערומים שעומדין האסצעי החדר וביןערומים
 יש אמצעי בית דין דמקחה כ' שם העטו"זו5בוע?ם

 שם לברך מותר הטבילה ברכת ורק דבר 5כל5ו
 במהחץ  ערום אדם שם דבאין מ'ה סי' בצ*חועי'
 והב"ח ולברך תפלין 5הניח מתירין והא'רחב*י

 מהחץ דין יזה מיוחד דהמקום כיון אוסריןוהפרישה
 דכשאין מקוה 5ענין כאן בם*א וע4 צמקצתוע5יו
 הטבילה בבית ו5ברך תפ5ין להניח מותר ערום אדם,צם
 5בושים שם וצנכנסים כזה בחדר בנ*ד ו5כאורההחכון מהבי מרובה שזוהמתו משום החמירו במרחץדרק

 ערומים וים כעומדין הוי לרחיצה בגדיהןופושטין
 רוחצ?ן ירן האמצעי דבבית 5ח5ק יש אךולבושים

 משא"כ בזה בש"ס ועי' הח5וק שם ש5ובשין רקכלל
 וע4 זוהמא ואיכא ממש בו שרוחצין הזהבחדר

 וש=כ מ"ב בס' והובא י"ח סי' חצ"ח ח"סבשו*ת
 כבית דינו 5רחיצה אמבטאות בו שעומדיןדבית
 רבים ש5 המרחצאות בבתי דאירי די*5 אךהפנימי
 רוחצין אדם בני והרבה אם2טשת כמה שםשעוסדין

 משא"כ טפי והב5א זוהמא נפיש דאזשם
 רק שם ורוחץ 5יחיר רק הוא הרחיצה שחררבנ"ד

 בחרר ומשמשין טפי והב5א זוהמא וליכאלפעמים
 דעיקר וכיון וכדומה לכביסה דברים 5שאר גםהזה
 בנ"ד א"כ לביהכ"ס ודמי זוהמא רנפיש משוםהטעם
 מרחץ דאפף הירוש5מי בשם שהביא ועי"ש זה5'ש

 הגשמים בימות ולא החמה בימות רק ב1שרוחציל
 שמו  עדיין נעקר דלא המר"ץ כבית דינואעפ"כ
 המוכח מעשה ועשה משם התנור עקר ש5א כ"זממנו
 דהי' רשם י"ל בזה וגם ממנו מרחץ שם5בט5
 שכצ נעקר 5א זוהמא נפיש והי' קבוע מרחץמקודם
 ווהמא נפיש שם הי' 5א דמעו5ם בנ*ר משא"כממנו
 כעת ת"י ואין קבוע מרחץ שם מעולם 15 הי'ו5א
 דיומא בש"ס והנה בזה ובדבריו בטעמו 5עייןהח"ס
 זוהמא נפיש רלא דיחיר מרחץ אבל אמר ע"אי*א
 נפיש לא דיחיר רמרחץ הרי , במזוזה 5יחייבאימא
 א"א ע"כ ממזוזה רפטור הש"ס דמסיק ואףזוהמא
 דא"כ זוהמא דנפיש ס"ל רבמסקנא כהמום5פרש
 דלמסקנא רק והמסקנא הס"ד מחולקין היו סבראבאיזה
 ב'"ד משא"כ כלץ בזוהמא תלי לא דבמזוזהס"ל

 קצוו דגם קמ"ל דבמסקנא יא5 אך בזוהמא ת5יהרי
 כן. נאמר ג=כ בנ"ד וא"כ זוהמא נפיש כמו הויזוהמא
 דברים אלו כ' י"א סעי' ד' סי' באו"חרדקנדק

 מביהכ"ס והיוצא וכו' במים נטילהצריכין
 5ענין רכ*ז בסי' ובא*ר במג"א ועי' המרחץומבית
 שכ' תוכ"ד 5ברך דיכול רעם קול בביהכ"סשמע

 דיוצא הרי ידיו נט5 או צרכיו עשה בלאדאיירי
 בא"ר ועי' לברך מותר צרכיו עשה ולאמביהכ*ס

 רעה רוח משום אח"כ ידיו מטיל דמ"מ שכ'שם
 ג"כ הביא ובמ"ב בשמו כאן רעק"א בהגהותוכ"כ
 צרכיו עשה 5א אפי' מביהכ*ס דיוצא אחרוניםבשם
 היוצא וגם שם ששורה רעה רוח משום נט"יצריך

 כביהכ"ס דדינו נטילה צריך רחץ לא אפי'מהכראץ
 שאלו המח"ב בשם שכ' סק"יב כאן בשע"תועי'

 ויוצא מהמטה דקם א' משעם אינם דקחשיבהדברים
 ומדכ' רעה רוח משום הוא וכו' ורוחץמביהכ"ס
 משמע ורוחץ רק יוצא כ' לא ובמרחץ יוצאצביהכ*ס

 איזה ואולי שם במח"ב וצ"ע נט"י צריך רוחץדי'ק
 בזה. ישט"ס

ו=כן
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 מוכח הב"ל יומא דש"ס דמסתמא כיון נראהולכנן

 רואין ואנו זוהמא בפיש לא דיחידדמרחץ
 מ8רחץ יותר ועדיף והבלא זוהמא ליכא מהשבחדר
 והאחרונים ג"כ דברים לשאר בכאן שמשתמשיןדיחיד

 משום לביהכ"ס דומה מרחץ דמש*ה בלשונםכ'
 משום דהוי לבו נכנס לענין עכ*פ ווהמאדנפיש
 דינו דמרחץ שכ' ואף בכה*ג להחמיר איו רעהרוח

 מביהכ"ס קיל דברים דלכמה רואין אנו מ*מכביהכ"ס
 טפי דמאוס משום בעלמא בהזמנה אסורדביהכ*ס
 י' ד' בשבת ועי' מותר בעלמא בהזמנהובמרחץ
 שכ' ג"פ נטילה לענין וכן ופ"ד פ*ג סי'ובאו*ה
 בביהכ"ס לא אבל מהמטה בקם רק דא*צ ומח"בהא"ר
 במג"א וע" באלו כ*כ ר"ר שליטת אין כיומרחץ
 צרין מביהכ"ס דיוצא הקודש היכל בשם 1'ב0י'
 מח"ב בשם כ' סקיוב ובשע"ת עליו וחולקג"פ

 מביהכ"ס ביציאה ג"פ שרחצו קשישאי לרבנןדחזינן
 מביהכ4ס דיציאה מ"ה בס' ועי' כן כ' לאובמרחז
 גם דנוהגין סיים אך ג*פ א"? ומרחץ ג*פצריך

 וגם מביהכ'ס קיל רמרחץ נראה ומכ*ז ג*פבמרחץ
 והנשים אחרים לתשמישין ג"כ מיוחד וה דחדרכיון

 מכינין ומיד תמיד שם ונכנסין יוצאיןוהמשרתות
 דחשש וגודע המבשלות בבית והתבשיליןהמאכלים

 נטילה בלא בהן נגעו אם המאכלים על ג"כ ישר"ר
 לקטנים להאכיל בעבין הזקן בשמאי ק"ז בחוליןועי'

 ליגע אסור שהרית ידים נטילת וקודםביוכ"פ
 לילך הרגל דריסת להם שיש באלו וכ"שבמאכל
 נט'" תמיד דצריך נאמר אם להבית הזה החדרדרך
 לכן בה לעמוד יכולין הצבור רוב שאיו כגוירההוי

 אחרים לדברים גם הזה בחדר משתמשין דאמנראה
 בעלמא בנכנס להקל לבד קבוע מרחץ שם עליוואין
 נפש בעל רק נט'" וא"צ זוהמא שם דאיןכיון

 א?ל שרברוב הזה בחדר דיש היכא שאלר1114ןוש ידיו. ליטול בזהיחמיר
 ומשפשף לחוץ ויוצא בחפניו מים ולוקחהפתח

 דמסתימת כיון דיוצא בודאי בזה יוצא אםידיו
 ואשר פ"א בנטילה בכה"ג דסגי משמעהאחרונים
 1ה בתדר המים על שורה רעה רוח אםנסתפק
 שחרית ידים בנטילת וכמו בהם ידיו ליטולואסור
 העבירו שהמים שאני שם המים על רע רוחדשורה
 שהיו משום אבל עליהן ושורה הידים מןהר"ר
 דאסור מעולם שמענו ולא נטמאו לא החדרבאויר

 פ"ר סי' באו"ח בפמ"ג ועי' הללו במיםלהשתמש
 הברכה לענין לעשות איך במרהץ מים לשתותלענין
 שורה ר"ר במרחץ המים דכשיכנסו אמרינןולא

 חמין מים ליקח תמיד ונוהגין לשתותם ואסורעליהן
 שלום שר הגה"ק בשם ושמעתי בהן לשמשמהמרחץ
 אוכל איזה לו שהי' שמי שאמר זצ"למבעלזא
 ששורה משום לאוכלו דאין בביהכ"ס עמו שהי'בכיסו
 כ"כ חמיר לא דמרחץ מקודם כמ"ש ר"ל ר"רעליו

 ג"כ. צרכיו בעשה איירי ואולי ביהכ"סכמו
 הטלת שאחר העולם שנוהגין במה אוכירר14נ12

 שפשף בלא ובפרט פ"א רק נוטלין איןמ"ר
 ג"פ נטילה צריך בביהכ"ס מים הטיל אםדמ"מ
 בי?יאה המחמירין אף ואולי מביהכ"ס י?יאהמשום

 אבל צרכיו בעשה ירק הוא ג"פ דצריךמביהכ"ס
 והעולם בוה לחלק נראה אין האחרוניםמסתימת

 בזוע נזהריןאין
 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימום
 יאבלאנאבנאבד"ק

 ר.מימן
 יאבלאנאב: תרע*ב סטן בחודשבעוהש"י

 נף ןקייכ1 מו"ה כש"ת החסיד הרבני לכבודשוכט"ס

 לה14לאמיא. בק' סת"םסופר
 5א הכתיבה שבעת יד של בתפלין שנמצא טועד

 הדיו נתטשטש ועי"ז הדיו היטבנתייבש
 מעט רק ונשאר המ"ם בחלל סתומה מ"םבתוך
 אך עב קוץ כעק למעלה המ"ם על הי' וגםמהחלל
 5א הטישטוש וןהרות וגם לתינוק המ"ם ניכרשהי'

 עכ"ד. בעצמו האות כשחרות ממשהי'
 לבד הטשטוש לגרר דא"א בזה הספק מקוםוקנה

 ואם תוכות הק דהוי כתיקונו ישארשהאות
 חק יהי' שלא כדי אח"כ ויתקנו מהאות קצתיגרר
 דרק כסדרן שלא משום בתפלין פסול יה"תוכות
 אחר אות תמונת לו ואין גופי' מהאות לגררכשא"צ
 שלכ"מ הוי לא חדשה בכתיבה תיקון ?ריךשיהי
 סי' באו"ח והנה גופי' האות לתקן כשצריךמשא"כ
 לתוך דיו טיפת נפלה אם הש"ע כ' י"ז סעי'ל"ב
 שיהין הדיו לגרור תקנה אין ניכרת ואינההאות
 האות אם דרק ומשמע תוכות חק דהוי האותניכר
 הרד"ך בשם כ' שם כ"ג ס"ק והמג"א ניכראינו
 כאילר שנראה או אות של קוצה מחסרה היאדאם
 פסו5 האות שניכרת אעפ"י אות של גופההוא

 קכ"ה סי' באהע"ז שהפר"ח כ' והבה"סוהמחה*ש
 דאי זו בהוראה טעם רואה דאינו וכ4 ע5טחולק
 דק ו5עשותו לתקנו יוכל הרי הירך או הגגנתעבה
 מניחו אם שהרי תוכות חק כאן ואיןכקולמוס

 לאות חוץ טצא דהו כל קטן כשקוץ וכן כשרכך
 טיפש ולא חכם ללא וניכר האות צורת משנהואינו
 הביא דלמא הקףיה וב1חה*ש להכשיר יש בזהגם

 באהע"ו ברמ"א כן מבואר הא מהרד"ך כןהמג4א
 ניכר אפף טיפה כשנפלה מהמירין דיש קכ"הסי'

 הרם*א בכתנת וום מסתפק דהח"מ דמשום וי"להאות
 הבהא לכך ינתחלה רק או פסול בדיעבד אפ"אם

 בא"א כאן בפמ"ג ועי' בדיעבר אפי' דפסולמהרד"ך
 כן הבין הא"ר דגם וכ' הרד"ך דין 17הביא כ"גס"ק

 הגף דלא והא הנ"ל בחהע"ז הרמ"א דבריבפירוש

 דאיך משום הפסול שם ומ"מ וכו' באו"ח כןהרמ"א
 ט"מ כאן )ויש כאן משא"כ לכתחלה בגטגוררין
 דהיש סקט"ו במש"ו וכ"כ סקי"ט( בגה"ק ועי'בפמ"ג
 לכתוב דאסור בגט רק הוא באהע"ז ברמ"אמחמירין

 וי"ל הגרר על לכתוב מותר תפלין משא"כ הגררעל
 וכמו לכתחלה רק אץרי דהרמ"א רי"לדכוונתו
 ועי"ש בגט גרר מטעם רק ג"כ והיינו הח"משנסתפק
 לפסול הרמ"א דכונת שם כ' והפר"ח ובב"שבח"מ
 דיש וסיים הנ"ל כשיטתו עליו וחולק בדיעבדאפי'
 ובס"ק סק"טז בפ"ת ועי"ש לכתח5ה אפי'להקל

 הח"מ. דברי על מ"ש הנו"ב בשםי"ז

 דפוסק נראה ד' סעי' ה' בסי' בקה"סרדהנדה
 חק הוי האות צורת ניכר ראפףכהרד"ך

 סק"סט ל"ב סי באו*ח במק"מ אמנםתוכות
 דבנתעבה וכ' הרד*ך בדברי האריך סק"יטובגה"ק

 קטן החלל נעשה ועי*ז סמך על שנפל או מהאותקו



 וק9ךקקרכמץ ו ה ד סימןש.תמנחת
 דכשר מודה רד"ך גם לינוקא בניכר נתעבה סביבואו
 הרד*ך פוסל מיותר כקוץ להיות טיפה בנדבקורק
 דמותר כהחולקים ופסק עליו שחולקים הביא 1יהוגם

 דהרד"ך שכ' והפם'ג הא"ר עי מ"ש ועי*שלגרור
 על דה1יג ט"ז ס"ק ובגה"ק הסמך בנתעבהאיירי
 לזה זה ראשי' שנגעו ב*ט לגרר דאסור שכ'הדע*ק
 דהו*5 שנגעו זיינין ב3' או סמך תמו2תדהו*ל
 ריש ונעשית שגררה בדלית דרק וכ' חיתתמונת
 כאן משא"כ וכו' ריש 1ת מחד9 ככותבדהוי

 ח*ת ליהוי ד5א הנגיעה גרירת דמהנייהסוברים
 5א נגיעה שיש אף האות מכיר דתינוק כיוןטעמם
 "נגיעה ,1גורר מה וכו' ממש האות צורתנתבטל

 בה' בגה*ק וע4 עי*ש וכו' שלכ'ס הוי לאהמיותרת
 פ*ה ס" הנו*ב בדברי מ"ש י"ב ס*ק רע"ד סףס"ת
 האות כגוף שחור אינה הטיפה התפשטות אםיענין
 סי' בדע*ק ועי' הנ"ל י"ז ס*ק באהע*ז בפ"תוהובא
 דם"ם כדיו דאינה חלודה לענין מ*ש י"ג ס,קל*ב

 בשו"ת ועי' בכ"ז להאריך ויש כתב חשובלחומרא
 האות במקצת ח"ת בענין קפ"ו סף ח"במהרש"ם

 הנ"ל. הנו"בובדברי
 בודאי קטן הם*ם שחלל מה הנה בנ"דדכמננרזדק

 מודה הרד"ך דגם הנ"ל וכהג"הקכשר
 כתבתי כבר פוסל דהרד"ך שלמעלה הקוץ ומצדבזה

 אך בזה להכשיר אפשר וה" דכשר הכריעדהמק"ם
 הללו בתפלין נמצא וגם " לאות נדמה שהקוץמחמת
 בזה עצמי לתקוע רוצה איני ראש של בתפ5יןפסול

 האוסרים. פוסקים כמה דיש כיון להכשירלהלכה

 יש שאם הסופרים שנוהגין שמה בזה אזכירד14גבנ
 שיהי' א' לגרור שא"א כפולות תיבותבמ

 צאותו שמנקבין קטנות שתיות מ"ט יותר ריוחנשאר
 בשו"ת גם וכ"כ לכתיבה ראוי יהי שלא הגררמקום

 עם שהתנה דמי בזה ונראה רצ"ח ס" ח"גמהרש"ם
 שנעשה שם ונמצא מהודרין תפלין ל1 שיתןהסופר

 מהודרין. בכלל אינן בכה*גנקבים
 כתבתיהמענ*ד

 1קפרמאן קלמןהיקלונימום
 ה2*ל.האבדפ"ק

 תמימי
 יאבלאנאב. תרע"ג מנ"א בחודש1'ה

 מו"ה כש*ת המופלא הרבני לבבודשוכט*ס

 רפודק. שו"ב ני' ראללאפרים
 ניתז אותם בדק שהסופר שבעת בתפליןער"ש

 אחת אלף של היוד על בכינה שלאדיו
 ותמונת להיוד מחוץ ג"כ הי' אך היוד כל כיסהולא
 קצת. נתעבה רק אחר לאות נשתנה ולא כמקדםהיוד

 פסול שהדיו מטעם א' חש,1ות ב' בוה ישוקנה
 מטיף בכלל הוא וגם לשסה שיאשהוא

 א"כ כתב מיקרי עליון כתב ואי היוד אתכיסתה
 משום והב' כסדרן שלא דיהי' לגרר וא"אפסול
 אינה היוד א*כ להיוד וססוך סחוץ הוא פסולץצהדיו

 לה. בסמוך פסול דהדיו גוילמוקף

 לפסול י*ב ס" באו*ח הפם"ג כ' ה4ר בדיןודקנדק
 ,1הבטו הלבוש ומרברי לשמה שלאסה1ום

 אמנם לח לדיו יבש דיו בין הילוק דיש משמע,1ם
 ס" ס"ת ה4 וביר'ד ג' סעי' שם ל"ב בסי'הדע"ק
 ועי'ש להכשיר והעלה בזה האריד סק"חרע"א
 ע"ג דיו דשין ומשום דכשר י*כ שכ' זמק"םצגה"ק
 סק'ע י"ב בס4 ובמק"מ האות צורת דניכר וגםדיו
 הקולמוס יהעביר הדע"ק כם"ש יעשה דהחוששכ'

 8' ס4 או"ח בי"ש בשו"ת ומצאתי הבן הדיועי
 חומרת 5דתות ג"כ ומ כושת ,ןאלה י'כ9ה1יא

 הנ'"נהפם4ג
 מדבו* טזן יהעד שאט הדע מחמת היר1נדשץ

 דבנדבק לאב ס" 1מג"א וובאהררז
 ואם ה4צת ניכר כאינו הוי מיותר כקוץ יהאותסיפה
 קכ"ה 40 באהע"ז והפראח תוכות חק רוי הטיפהיגרר
 כ( ס4'ש ס"ק ל"ב סי בזע"8 ובמק"ם עליוחויק

 דכשר מהרה הרד"ך גם האות מן קו 2תעבה רקדאם
 דע ו1הוא כיון הטייה 5גרר דצריך י"א בשםוהביא

פס~
 מהבי לא ובזה 1יל כוקף כאינו הוי להאות סמוך
 עליץ דכתב דהעיקר כען ישמה הק~מוס5העביר
 ובנ"ד גרירה ביא גם כשר ולהפר"ח כתבאינו
 קצת הסופר יגרר החומרות כי 5צאת כדינראה
 9היתה כפי כלי הווד מן יגרר ,1לא ויראההטיפה
 ס"ק ל"ב בסי' במג"א רצי' עינו מראית כפימקודם
 וע"ש גויל מוקף שיה" למטה קצת לגרריכול נויי מוקי נשאר ולא למטה הרגי שנמשך בקוףכ"ז

 שכ( ד4 סעף 5"ב בסף ובדע"ק זבשע"תבבאה4'ט

 הגויל סוף עד שנבהצך כף או בקוף להקל ישועף'ז
 בודאי בנ"ד אאכ לתקן ,1כשר יודה אהעף'זשגם
 ה" לא 9ע"י להיוד בסבשך הפסו5 הדיו לגררדשאי
 גוף מן קצת יגרר שמא ספק רק ואין טילמוקף
 כדאים בספק א"כ מקודם שדרתה מכפיהיוד

 דאחר מטעם לומר דיש וגם להקל ה2"להאחרונים
 ליכא ושוב גויל פקף משום חשש איןהכתיבה
 שום יהי' ולא בן לעשות נכון ולכן תוכות דיקפסול

 בלל.השש
 נתבתיהנלע2'ד
 שךקטמאכט1ן ק5פמן קלדניכמוםך!

 הנ"5.האבדפ*ק

 ד.מייי
 יאבלאנאשנ תר*פ מנ=א בחדדש1'ה

 אדוד.85עסואל
 תיבח וחסר קדש צ8רשת צת8לין שנמצאפד"ש

 ע"כ. לתקן יכולין אם ימימההאהרונה
 של צתפלין כן 2מצא אם ואלתו יאר יאהנה

 כן נמצא אם והנה ראש של בתפלין שיד
 גם אך פסוי כסדרן שלא דבתפלין לתקןוא"א דפסוי בודאי אחד בקלף כולם דהם יד שלבתפלין
 חשש צזא יש קל8ים בד' דהם ראש שלבתפיין
 תשו' סדברי נודע הנה האחרונות הפרשיותמענין
 דאם שה ס"ק 5"ב ס" באו"ח בצה"ט הובאעבוה"ג

פסיו
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 שני עוד 5סופר ויש הראשונות פרשיות שנינפס5ו
 פרשיות 5שני 5צרפן דמותד א5ו כמו כשרותפרשיות

 שכ' שם בשע"ת ועי' בכשרותן שנשארוהאחרונות
 קודם שכתבם 5ו שידוע פרשיות שני 5ו שהיודר"ל

 ס"ד דהי' רק שנשתירו האחרונים אלושנכתבו
 פסולים יהיו 5אלו להצטרף נכתבו שלא דכיוןיומר
 5ו יש אם אב5 בזה איכפת ד5א קמ"5 5אלולצרפן
 כזאת תהא לא אח"כ או קודם נכתבו אםספק

 שכ' סמ"ק הגהות מדברי והביא 5צרפןבישרא5
 בקדימה קפידא אין ק5פים בד' שנכתבים ראשדבשל
 ה"ג בספורי אדם תולדות בס' ועה כן הלכהואין

 טעה א' שמורה שם שהביא זצ"ל מווילנאמהרש"ז
 דמותר ופסק עבוה"ג תשו' בשם כאן הבה"טבדברי
 דרק בפירוש שכ' עבוה"ג תשו' והביא לצרפםתמיד

 גם וא"כ עח"ש לצרפם מותר כסדרןכשכתובים
 פרשיות הג' יופסלו הפרשה יתקן אם אפףבתש"ר

 דבמה כיון כסדרן שלא נכתבים שיהיוהאחרונות
 עתה נכתבה כאי5ו חשוב הזאת הפרשה עכשיושיתקן
 הזה בסדר לכתבם וצריך שכ' ל"ב בסי' ברמ"אועי'

 וכ' פסול שינה ואם בתורה הקודמת תח5הלכתוב
 אח"כ דק כסדרן היו הכתיבה בעת דאםהאחרונים
 הפדשיות כ5 נתבטלו המוקדמת אחת פרשהנפסלה

 כיון 5תקן אפשר הזאת הפרשה אמנם ג"כשלאחרף
 יכתוב אך כסדרן ש5א וליכא האחרונה התיבהדהיא

 כסדרן. הכ5 שיהי' האחרונות פרשיות הג'אח"כ
 כתבתיהנלענ"ד

 , יי צוקפרמאן קלנןהיקלונימום
 הנ"5.האבדפ"ק

 גמימי
 יאב5אנאב. תרצ"ב כסלו בחודשב"ה

 אחד.לחמם
 רם בקול השמ"ע בחזרת שהש"ז בענקפד"ש

 ימים שני שהי' שבת בערב מנחהבתפלת
 ומטר טל ותן השנים בברכת ואמר טעה השא5הקודם
 ע"כ. דינו מה שבת 5י5 שחשכה עד נזכרו5א
 שהיחיד דכ"מ איתא ג' סעי' קכ"ו סי' באו"חהנה

 טעה אם חוזר הש"ץ גט טעה אםחוזר
 ד"ח בשחרית ויבוא מיע5ה חוץ רם בקו5בתפלתו
 בפמ"ג ועה'ש שלפניו המוספין תפ5ת ע5שסומך
 וכה"ג ומטר ט5 או הרוח משיב אז שכחדאם

 דזכרון משום מחזירין אין ביע"וי דרק אותומחזידין
 ה5ק"ט בשם בבה"ט ועי"ש ו5כאן 5כאן עו5הא'

 צריכים אם 5דרכו איש איש הציבור נתפזרו כברבאם
 רם בקו5 התפ5ה יחזור שהש"ץ אחרת פעםלהתקבץ

 מטר שא5 דאם איתא ב' סעף קי"ז ובט" לאאו
 מיד נזכר הי' אם א"כ אותו מחזירין החמהבימות
 בקו5 התפ5ה 5חזור צריך דהף לכאורה חשיכהקודם
 רם בקו5 התפלה 5חזור העף'ץ א"צ בנ"ד אפסרם

 הרדב'ע בשם ו' ס"ק קי"ז בס" הבה"ט5פימ"ש
 ושא5 שטעה חו"5 בן גם מרחשון ז' דאחרואחרונים

 וזמן 5תקופה ימים ס' תוך שהיא כיון בתפלהמטר
 אינו עכ"פ לגשמים צורך שאין אף גשם זמןההוא

 בזה חולק והפר"ח 5חזור א"צ לכן קללהסימן
 אמת זרע בשם והמח"ב הברכ"י בשם הביאובשע"ת
 שכ' קף'ז בסי' מ"ב בס' וראיתי כהרדב"זשפוסקים
 הזאת הסברא תפסו 5א והחיי'א דהדה"חדכיון
 ומבואר עיי"ש נדבה בתורת רק יתפ55 לכן5דינא
 תפלת מתפ55ין אין דציבור ג' סעי' ק"ז סףבאו"ח
 שהוא רם בקו5 5התפ55 הש"ץ א"צ א"כ כ5לנדבה

 נדבה. תפלת5הצבור
 אחר מטר דשא5 ביחיד אפ" בכה*ג בנ"דר84כמנם

 דא"צ דכיון 5חזור צריך אין מרחשוןז'
 שבת 5יל דחשכה וכיון נדבה בתורת רקיהתפל5
 אין ויו"ט דבשבת ס*א ק"ז סי באו*חומבואר
 5חזור א"צ היחיד גם א"כ נדבה תפ5תמתפ5לין
 ובקצש"ע י"ז אות כ"ז כ55 בחיי"א ועףו5התפ5ל

 ומצאתי נדבה 5התפ55 אין דבזה"ז ו' סעי' כ"אסי
 דאין שכ' ק"ז בסי' החיים כף הנקרא אחרוןבס'

 עוד 5התפלל ורוצה התפ55 בודאי רק כן5פסוק
 5התפ5ל דרוצה היכא משא"כ נדבה בתורההפעם
 מתפ5ל בזה"ז גם חובתו ידי 5צאת ספק מחמתנדבה
 5יל חשכה שהי' מטעם בנ"ד ועכ"פ עיי*שנדבה

 וכנ*5. נדבה להתפ5ל איןשבת

 אפי' שבת 5יל דבחשכה עוד 5ומר אפשררדקנה
 ו5התפ5ל 5חזור אוצ היחיד גם הקיץבאמצע

 במנחה טעה דאם י"א סעי' ק"ח סף באו"ח5פימ"ש
 ותפ5ה שתים יתפ55 דבמוצעש י*ח והתפל5 שבתש5
 הפוסקים מח5וקת דיש משום נדבה בתורת יתפ55הב'

 דהא ולהתפל5 5חזור דא"צ ס"5 ר"י בשםדהתוס'
 ג"כ במוצ"ש ויתפ55 וכשיש5ים י"ח התפ55כבר

 ירויח 5א א"כ שבת ש5 יזכיר ולא י"ח תפ5תיתפ5ל
 דמה ס"5 פרובנציא וחכמי התש5ומין בתפ5תכ5ום

 כ5א הוי חול תפ5ת שבת ש5 במנחהשהתפ55
 צריך ו5כן כדין התפל5 ד5א כיון כ55התפ55
 בתורת שיתפל5 הפוסקים והכריעו מחדש5התפ55
 שצריך סברא שיש כיון כלום בה 5חדש ואוצנדבה
 מזה גדו5 חידוש לך אין ו5התפלל 5חזור הדיןמן

 שבת ב5י5 הש5מה תפלת יתפ55 אם ג"כובנ"ד
 בלי השנים ברכת יאמר 5א הרי שבת תפ5תהיינו
 כ55 השנים ברכת מתפל5 דאין כיון מטרשאלת
 בשם שם השע"ת 5דין ודמי כלום ירויח 5אוא"כ
 מטר שאלת יום ש5פני מנחה בתפ5ת בטעההש"צ
 ונאנס ו5התפ5ל 5חזור צריך הדין שמן מטרושא5
 בערבית דיתפל5 השא5ה ח5ה וב5י5ה חזרו5א
 ירויה ד5א כיון נרבה בתורת תהף הב' ותפ5השתים
 תפ5ת דאין וכיון עיי"ש מטר ישא5 עכשיו שגםכ5ום
 שבת ב5יל להתפ55 א"צ בנ"ד א*כ בשבתנדבה
 ר"ח 5הזכיר שכח דאם שם בשע"ת ועףשתים
 שחשיכה אחר ונזכר אחד יום ר*ח והי' בע"שבמנחה

 להתפלל דאין הזה ומטעם תש5ומין תפלת יתפ555א
 עיי"ש. בשבת נדבה תפ5ת ואין נדבה בתורתרק

 לא דבתשלומין יעו"י לענין דיק ל1מי ישראמנם
 בנ"ד משא"כ כלום ירויח לא ג"כיזכיר

 התפלל ולא מטר שאלת בלי צריכה היתהדהתפלה
 ג"כ שיתפלל עכשיו א"כ מטר ששאל משוטכדין
 בלי להתפלל וירויח יתקן הרי מטד שאלת בליתפלה
 וגם ולשאול להזכיר צריך הי' אם ורק מטרשאלת
 אם משא"כ מרויח אינו ישאול ולא יזכיר לאעתה
 דרק וא"ל ישאול לא עתה וגם לשאול צריך הי'לא

 כתיקונה התפלה אז שואל ואינו השנים ברכתכשאומר
משא"כ
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 ו11ןקקרכ~ץ ח ז סיסןשו"תמנחת
 תיקון זה אין השנים ברכת אומר כשאינומשא"כ
 מטר פשאל דהטעם דכיון לדחות דיש ישאולויא השנים ברכת שיאמר בעינן דאנן שואל שאינובמה
 התפלל דלא משום רק אינו דמחזירין החמהבימות
 מטר דשאל משום רק להתפלל צריך שהי'כסדר
 ב5י שיתפלל כעת וא"כ קללה טימן שהואבזמן
 ק5לה בסימן התפ55 שלא בזה הרויח מטרשאלת
 מן להשלים צריך דבכה"ג י"ל ולכן כדיןוהתפל5
 אם ספק מקום יש ולכן נדבה מתורת ולאהדין

 ועכ"פ 5א או ויתפל5 יחזור בכה"ג הקיץבאמצע
 להתפלל א"צ היחיד דגם פשוט מרחשון ז' אחרבנ"ד
 גם קו"ר בתפלת והש"ץ נדבה תפלת שבתב5יל
 מתפללין ציבור דאין כיון ולהתפ5ל לחזור א*צבחול

 וכנ"ל.נדבה
 הקיץ באמצע כ7 אירע אפי' ש"ץ יעני7ר14כמנם

 שיתפיל לומר ל"ש ג"כ שבת בלילשחשכה
 לש"ץ תפלה אי7 שבת דבליל כיון לתשלומי7ערבית
 תפלת זמן והגיע שחשכה בכה"ג בחו5 וגםבקו"ר
 דל"ש כיו7 בקו"ר אז יאמר אם 5עיין ישערבית
 ערבית תפלת שאין ערבית בתפ5ת תשלומיןבזה

 אחר הש"ץ שיאמר המברא מד ואין בקו"רלש"ץ
 5א שהצבור מה בקו"ר השמ"ע בלילה ערביתתפלת
 וצ"ע כך י"ל יום הוא עדיין אם ורק בכךהורגלו
 ואיך בזה לעיי7 מסכים הזמן ואין באחרוניםבזה
 ולא הש"ץ לא ולהתפלל לחזור א*צ בנ"דשיה"

 וכנ"5.היחיד

 כתבתיהנ5ענ"ד

 צוקפרמאן קלמןה'קלונימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 ח.מימן
 וויען. תרע"ז אלו5 בחודשב"ה

 ד' וירא תורני הנכבד חגביר ידידי לכבודשוכט"ס

 מוה"ר כש"ת רבנן ומוקיר רבנןרחים

 ררףונן* פה יקרה אב7 ני' פישפרגכריאל
 ו?א שבת ומחלל עבירות בע5 בכה7עד4"וט

 אך בפרהסיא שבת שמחלל ממנונראה
 הכפר לבית שהולכין א5ו כגו7 שבת שמחלליודעין

 עושה אם ידוע אי7 וום בשבת וכותבין*גימנאזיום(
 וקדשתו מצות בי' שייך אי להכעיס או5תיאבון

 ע"כ. ראשון ולבדך ראשוןלפתוח

 בו הי' 5א איתא ל"ס סעי' קב"ח סי' באו"חהנה
 אעפ"י כפים נשיאת המונעים מהדבריםא'

 ועי"ש כפיו את נושא וכו' במצות מדקדק,צאינו
 וא"כ כפים נשיאת מונעים עבירות שאר שאיןברמ"א
 כהונה ודין כפיו לישא דמותר דכיון י"ליכאורה

 ראשון למתיח וקדשתו מצות בי' דשחך ה*השי'
 נ"כ לע.ין דרק בזה לחלק יש אמנם ראשוןולברך
 כל על מ"ע שתו לפי ז"ל הרמב"ם כמ"ש לומר,צייך
 לאדם אומרים ואין כפים לנשיאת שראוי וכהןכהן
 שאנחנו אבל וכו' המצות מן והמנע רשע הוסףרשע
 וקדשתו מצות בי' ליכא בודאי לקדשו מחויביןנהי'
 ר"מ סי' ביו"ד הרמ"א כ' אב כיבוד לעניןואפי'
 אלא רשע אביו לכבד מחויב דאינו די"א ח'סעי'

 מצות בכה"ג שחך דלא ומכ"ש תשובה עשהא"כ
 אינו נקרא דאינו מ"ש סק"טו בפ"ת ועי"שקדושה
 בפעם ולא באולתו שנה אם רק עמך מעשהעושה
 סי' ביו"ד בפ"ת ועי' צ"ד בב"ק הפנ"י וכ*כאחת
 לא פ"א דמשום מעשיו שקלקל המשודך 5עניןרכ"ח

 מעשיו. קלקלנקרא
 הנ"5 באו"ח הרמ"א ממ*ש 5דברינו ראי'רנראה

 או שהמירה בת לי שיש דמי מ"אסעי'
 מחללת היא אבי' כי לקדשו מחויבין דאיןזינתה
 הוא אם דאפי' כפיו את נושא דמ"מ הטו"ז שםוכ'

 זה גרע ו5א לדוכן פסול אין עבירות בעלבעצמו
 כפיו דנושא דפשיטא בסק"סא שם המג"א וכ"כממנו
 בתו לאם שוה עבירה בעל בעצמו הוא דאםהרי
 שכ' מ"ב בס' ועי*ש וקדשתו בי' ל"ש וא"כזינתה
 שאין אלא 5קדשו רשות יש דמ*מ המרדכיבשם

 5חלל דמומר שכ' סקל"ט שם בפר"ח ועהמחויבין
 נ"כ לענין גם תשובה לעשות צריך בפרהסיאשבת
 בו שיודעין דמי ונודע התורה 5כ5 כמומרדהוי
 החילול רואין שאין אף שבת שמחלל מישראלעשרה
 בנ"ד וא"כ פרהסיא מיקרי ג"כ בפרהסיאשבת

 וא"כ תשובה שיעשה בעינן נ"כ לענין אפי'להפר"ח
 מוקדשתו שייך יותר דנ"כ וכנ"ל וקדשתו לעניןמכ"ש
 עם שזינה דמי שכ' ז"ל מליסא להג' בדה"חומצאתי
 נדה היא פנוי' דסתם הקדושה מעליו מחלייןפנוי'

 ונהניתי הנ"ל מהטו"ז כן והוכיח מהודושהומחולל
 ג"כ ונראה לדעתו הנ"ל מהטו"ז בהראי'שכוונתי
 משום רק נדה פנוי' זנות נקט דוקא לאידהדה"ח

 מעליו מחללין אין שוינתה פנוי' דבתו מקודםשכ'
 בפנוי' גם זינה בעצמו הוא דאם כ' לכןהקדושה

 כן הדין עבירות בשאר גם מ"מ אבל כן הדיןנדה
 מהראי' וכדמוכח עבירות לשאר נדה בין לחלקדאין

 מטעם רק דהוי בתו לענין ו1'ק וכנ"5 מהטו"זשהביא
 של בזנות רק ל"ש וחילול מחל?ת היאאבי'

 ומש"ה עבירה שעברה משום ולא ונשואיןאירוסין
 ועברה נדה היא פנוי' דסתמ אף שזינתה פנוי'בבתו
 בעצמו אם אבל מתחלל אבי' אין כרת איסורעל
 מחללין ולכן בזנות דוקא תלי לא עבירותעיבר
 ג"כ ומש"ה עבירות בשאר חפי' הקדושהמע5י'
 ישום האב מחולף בפ'א אפי' שזיבתה בתולענין
 אמרינן לא ולכן עביו-י: שעברה מטעם הוי לאדבזה
 ועי' מעשים קלקו5 נקרא לא פ"א דמשוםבזה

 מתחלל המירה דאפי' המידכי בשיטת כאןבמג"א
 שהיא משום י5א מזנה היא שבודאי מטעם רקהאב

 באב אבל בבה"ט ועי' בזה חו5ק והשבו"ימומרת
 נקרא 5א פ"א דמשום הדין יהי' עבירותשעובר
 רע דסורו הטעם דבזה הפ"ת בשם וכנ"לעבריין
 זה ל"ש בפ"א ולכן הקדושה מעליו מח5ליןולכך
 נראה ולכן כן הדין עבירות בשאר גם ממילאוא"כ
 לקדשו רשות יש אך לקדשו מאויבין איןדבנ"ד
 דר"ת בס' מצאתי רב זמן ואחר המרדכי בשםוכנ"ל
 סי' ראש בשמים שו"ת בשם סק"מג ס"א סי'ביו"ד
 שתהי' עבירה באיזה עהייה שעבר כהן שכ'שפ"ז
 מניחין ואין אותו מזלזלין דרבנן באיסיר דקאפי'
 עשה שאא כ'ז כהונה השיבות של דבר לשוםאותו

 עיי"ש. ה הגותשובה

 כתבתיהנ5עג"ד

 צוקערמאן קלמןהיקלונימום
 יאביאנאב.אבד"ק



ממץת12

 פ.מימן
 יאבלאנאו תרפ"ה כס5ו בחודשב"ה

 וכו" המפורסים החסיד הגאון הדב ידידי לכבודשוכט"ס

 כ2-דכי ךץים מו"הנש"ת

 ראלע-

 שליט'הנ
 רומעניען במדינת ניאמייהאבד"ק

 מרדכע הים באר שו"תבעהמ"ה

 אשר בח"מ שו"ת היקר ספרו בדבר באתי 4ה03
 העירותי אשר הערות איזה ואודיעהוכבדני

 הנכבד, בספרו עיני שוטטי בעתבדנרת
 ס"ת לתיקץ ליקח מותד אם בענין נ' בנמי'א(

 עול פורקי שעשו בטלי מהכנסתמעות
 וז"ל כי ניי וכהד"ג ביחד ובתולות בחוריםברקודים
 דבר גם האם למותר אך זאת שאלה בתשו'להאריך

 אתנן תביא לא מלא מקרא הלא הגיע לשאולזה
 רבר לכל אסרו וחז"5 אלקיך ד' לבית וכו"זונה
 אסו,י כ"א סעין קנ"ג סי' באו,הז הרמ*א וכמ"שמצוה

 כגון מצוה של דבר כלב ומחיר זונה מאתנןלעשות
 עכ"ל, פ"ת אוב"ה

 כמ"עו הדץ מן אסור דבזה נראה מדבריוהנדץ
 זה וודבר בעיניו שלפלא עד בזההש"ע

 שם מבואר דהא כן הדבר אין ובאמת שאלהצריך
 קלף או וקורות אבנים להזונ" כשנתנו דרקבש"ע
 מותר באתננה מעוח לה נתם אם אבל אסורלס"ת
 דזונה ברמ"א עוד ועי"ש מצוה של דבר בהןלקנות
 רו התוס' ולשיטת ערוה מאיסור אלא מדקרילא

 אלר אבל לאוץ בחיבי גם ולרמב"ם כריתותבחייבי
 מהן לקבל מותר דבר שמקדישות הקדישרתהפנויות

 לעכר'ם גם לכל המופקדת דשנוי' שם כ'והאחרונים
 אתבנה גם ואז איסוד ביאת ע"י זונה נחשבתולעבד
 בתמורה התוס' שיטת עפ"י חהו אסורמישדאל
 מביאת יהי' שהאתנן דוקא בעינן הרמצ"םולשיטת
 של בהקדש להחמיר יקן עכו"ם שרובה ובעיראיסור
 ומעתה ישראל משל דבא ידעינן דלא כ"זהפנויוה
 דיהי אתנן דשייך בגוונא הוא אם בידור דאיןבנ"ד
 איסור בעילת שנבעלה זונה או לאוין חייבי אומח"כ
 דנדה האחרונים כ' כבר נדה היא פנוי' דסתםואף
 מובא דבנ"ד ואף מותר אתננה מ"מ ח"כ דהיאאף

 ולא הי4 לא רוב מ*מ עכו*ם ג"כ שם שהי'בהשאלה
 האחרונים כ' וכבר איסור מביאת בא אם ג"כנודע

 מדרבנן רק הוא דהאיסור וס*ת ביהכנ"סדבענין
 לקולא ספק בכל וכן דרביתא פלוגתא בכלנקטינן
 דמשורת בודאי א"כ קלף ולא מעות שהי'ובפרט
 נכון בודאו למעשה אך הזה במעות איסור איןהדין
 ליכא דמדינא אף בזה להחמיר נה כהד"גכמ"ש
 זצ"ל ד"ח בעל הגה"ק בשם הביא וכאשראיסורא
 ובפרט להחמיר יען הדין מן דמותר אף כזהדדבר
 הדין דמך מ*ש אך ומצהב*ע ברכה דהוי ס"תלענין

 כן. אינו דאסורפשיטא
 גחששא דאיתתא עיגרנא בעניןנ"ד פנכפיב(

 דרבא בפלוגתא דתלוי לחדש כ'דשאלה
 דס"ל דלרבינא במעשה דתלי רובא לעניןורבינא
 לכן מעשה איתעביד לא דשמא רובא הוידלא

 דשאלה מעשה דאיתעביד לחוש אין חיצונהמסברא

 עכ"דנ סברא יש דע~אלה לחששא גם רובא דהויולרבא

 5רבינא ס"ל רוב שיהי' דצעינן היכי דקאהנה
 הוי ולא נעשה אם ברור אינו במעשהדבתלי

 ספק עכ*פ ממש רדב שיהי' צעינן דלא היכי אבלרוב
 האם דשאלה חששא יענין וא"כ נעשה דילמאיש
 מספק חיישינן דק חוששין משאילין דרוב משוםרק

 במעשה אפי' לרבינא גם בכהקג וא"כ השאילשמא
 כגון שכ' כי ד' בבכורות מפרש"י לזה וראי'חיישינן
 לא שמא ימיחש ואיכא בהרבעה דת5י בהמהעיבור
 דאפי' בפיי הרי עיי*ש ספק הלכך זכר עלייעלה
 שאלה לענין גם ושוב ספק הוי עכ"פ רוצא הוילא
 בתוס' ועי"ש מספק עכ"פ חיצונה מסברא לחושיש

 דתלי רובא חשיב 5א דאדם דחהבמיש שכידבכורוה
 צריכין  דפעמים דבהמה ורק מצוי שהוא כיוןבמעשה
 שצריך בדבר דרק משמע ולכאורה עליגלהרביע
 צריך אם תלי דאינו ז"א באמת אבל אחריםמעשה
 ומש"ה לא אר מצוי אם רו אחרים מעשה ע"ילהעת

 תלוי ג"1 חשיב דזנות דחהצמיש המפורשים שםכ'
 אם תלי אינו בשאלה וגם שכיח דלא ומשוםבמעשה
 ישאל שהאחר דהיינו אחרים מעשה ע"י להיותצריך
 מהר"ל ולשיטת לא או להע~איל מצוי אם רקאצלו
 משום לשאלה ל*ח חיצונה דכסברא דס"5מפראג
 מצוי אינו הוי א"כ כחמאילין שאין אדם בנידדרך
 לדידי' אך במעשה דתלוי רובא דהף לומרושייך
 דהדרך אינו ספק דאפי' רק רוב הוי דלא מטעםאינו
 מסברא סיד*ר דאי הב"ש ולשיטת להשאילשלא

 י,ק רוב מטעם אינו גיכ לשאלה חץשינןחיצונה
 דאפי' מוב:ק סימן הוי דלא גורם שאלה חששדעכ"פ
 מובהק סימן אימ שוב משאילין המיעוט רקאם

 מיעולא עכ"פ ובזה מאלף א. אפ" ימצא שלאדבעינן
 1"ובא הוי דלא דהא האהרונים לפימ"ש וגםהוי

 המעשה על שהרוב היכא רק הוא במעעזהבתלוי
 3משך והמעשה ענין איזה על הרוב אם אבלגופא
 מתעברות בהמות ברוב והיינו רהבא הויממילא
 התשמיש של המעוךה אחר רק בא דהרובויולדות
 היבא לא אבל תשמיש ה" לא שמא לספוקיואיכא

 ובנ"ד בזה במלוה"ר ועי' הרוב עיקר הואדהמעשה
 שייך- ואין השאיל אם הרוב עיקר הוי המעשהג"כ
 דתלי דרובא בהך זה ענין לתלות אין וא"כ לזהזה

 התעוררו כבר דשאלה דין  בעיקר ובאמתבמעשה.
 הוא האדם יד  שתחת מה דכל חזקה דהויהאחרונים

 סמך ענין רק זה כ' לא נין כה"ג גם ואולישלו
 אבל בזה כן המעשה נעעזה דלא שם דאמרינןדכמו
 במעשה. דתלוי דרובא כהך ממש זה ענץ דיהי'לא

 דל"ח מפראג דמהר*ל דטעם ני4 נה"גרעמ4יץש
 דרובא כרבינא דק*ל מעיםלשאלה

 דאיתעביד ל"ח לכן רובא הף לא במעשהדתלוי
 ס"ל ואעפ*כ דסיד"ר ס*ל ג'כ אביי דהאהמהר"ל עי האחרונים לקו' הישוב מן יהי' דשאלהמעשה
 ג*כ ס*5 וא*כ לנפילה' דחיהוינן קע"ב ד'בב"ב

 בקדושין הפ3"י לפימ*ש י"ל ולהנ"ל לשאלהדחיישינן
 לא במעשה דתלוי דרובא כרבינא ס"ל דאביי נ'ד'
 אבל לשאלה ל"ח דלאביי שפיר נאמר ולכן רובהוי

 נעשה דממילא במעשה תלוי לא דזה חיישלנפילה
 )ולהב"ל הנ"ל לסברא לשאלה נפילה לדמותיאין

 י"ל נפילה לענין גם מצוי שהוא במה תלוידעיקר
 אין דלדעתי כתבתי כבר אמנם לדחות( יש אךכן

 וכב"ל. בזה תלוי זהאין

 ט סימלשו"ת
ךץקרכץץ.

בסי'



 ן13ףקקרכמץ ט סימןשו"תמנחת
 דאמר במה ל"ד בסנהדדין מ"ש ס"ד בנכהי'ג(

 דקשה המעוגן ליום אתי דושפטורבא
 יום 5מעוטי סברא איכא בנגעים רק הא קראלמ"ל
 יום בין לחלק סברא דאין בריבים ולאהמעונן
 בקדושין לשיטתו דרבא תי' וע"ז ברור ליוםהמעונן

 קרא צריך ומש"ה היקש דוחה סברא דאין ה'ד'
 דיאמרו דאביי סברא מהני ולא בכסף יציאהלמעט
 היקש דאיז ג"כ אמרינן והוה מוציא כסף מכניסכסף

 הר"ן ודבדי דושפסו קרא צריך ומששהלמחצה
 שאני והפרה הקמה דהוקשו דאף שכ' ס"טבנדרים
 מפיק לא דסברא והך שא5ה כלל ל"ש דבהפרההתם
 לענין ויכך אחד ענין אינם למחצה היקשמאין
 סברא דאין מהך דק הר"ן מדברי לדון יאשושפטו
 עכ"ד. ישיטתו רבא מתורץ ושפיר היקשדוחה
 איירי דהוא אחר ענין הם הר"ן דדברי הדבראמת

 15 שיש החגרא לו אין שהלמדבענין
 להמישו ףמחצה היקש אין א"רינן לא דאזבהמלמד
 לומר בימד סברא ו'יש איירי בקדושין ורבאלמלמד
 דאיירי הר"ן מדברי היפוך וזהו מההיקש לימדודאין

 איירי ורבא סברא אין ובלמד סברא ישדבמלמד
 בכאן ו"עחה סביא איי ובמלמד סברא יששבלמד
 יום לענין מנגעים ריביס נלמוד איך היאדהקו'
 המעונן כיום 5אסוד סכיא יש בנגעימ האהמעודן
 סגרא הך ליכא בריבים אהל עזה נראית דכההמשום
 דיש בהיפוך הוא דשם רבא לדברי דומה זהואין
 דו'בא לומר בזה ול"ש במלמד שאין בלמדסברא

 אין דבכאן הר"ן דברי שייך בכאן רקלשיטתו
 חילוק יהי' דלא 5ומר בריביפ סברא שישאומרים
 כדמצינו י"ל דאדרבה בהיר ליום מעונן יוםבין

 כיומא צי5ותא בעי הילכתא ע"א ס"הבעירובין
 אורה יום צפוגית רו-ז כשמנשבת ופרש"ידאסתנא

 דשותא ביומא עוקבא מו. איתא ושם לכל ונוחהוא
 דאזיי:ן האי כ"ח במגילה ועי' דיגא 5בי ופיקלא
 דשמעתא משום אלא מיטרא משום לא כנישתאלבי
 דרוח ע.ב י"ג קידושיז בתוס' ועי' צלותאבעי

 אין המעו1ן דביום י"ל וא"כ הגשמים מוגעתצפובית
 דהסברא אמרינן אגן רק בדין לישב כ"כ צלולהדעת
 ליכא עזה וראית שכהה משום בנגעים במלמדשיש
 בלמד אחרת סברא מעצמינו לחדש לנו ואיןבלמד
 כיון ציולה הדעת דאין משוה ריבים גבי שייךשיהי'

 קשה י-ר"ן ומעתה סברא הך אמרינן 5אדבמלמד
 בלמד דליכא דאף כשנאמר ורק ושפטו בעינןדלא

 ודלא למחצה היקש אין ג"כ במלמד שישדסברא
 דרבא מ"ש ובעיקר ד1שפטו. קרא בעינן אזכהר"ן
 המלוה"ר דברי הן והן היקש דוחה סברא דאיןס"ל
 קי"ד ב"מ מתוס' להעיר יש ט"ז אות היקשבערך
 מכטל דקיו דסברא לומר וצריך שכ' ואידך ד"הע"א

 אשח דאמר י' ד' בזבחימ לרבא ס"ל וכןהיקישא
 דק"ו אלמא רק"ו אמרת מצית לא לפנים דפושגכנס
 דסברא י"ל ואו-י כאשח דכח:.את היקישאמבטל
 שכ' בתוס' ועי"ש ודוחק סברא משאר עדיףדק"ו
 ודוחה ק"ו 5עשוי: שרוצה מקומות מבכהו:י:

 היקש.מחמת
 בריש ז"ל הכנ"י ודברי וז"ל ני' כה"ג שרמזרכ,ווק

 שאין אלא חמה ידועים שם ובקו"אקידושין
 היקש אין דל.א חידש שמ הפנ"י הנה 5כאןעניגם
 מרבינן מהן באהו בפי,-וש שנאמר בדבר רק5מחצה

 מצד רק מהן באחד דידעינן דבד אב5 להשני גםזה

 דהתורה היא וסבדתו יהשני מרבינן לאהסבו-א
 בפירוש שגילתה מה עי רק כיונה זץ"זשהקישא
 מה אבץ ז5"ז מדהוקשו כן באידך גם אז כןדהדין
 לא בזה מסגדא זה ידעינן רק בפירוש אמרהש5א
 יהי' שע"כ בההיקש רצתה לא דהתורה להקישכיונה
 בפירוש שכתבה במה רק לגמדי שוים דברים ב'אץו

 דזה הנ"ל הסברות משני אחר חידוש והוא מהןבאחד
 שלא סברא לו דיש ה5מד דשאני שנאמר משוםאינו

 ולכן זאת סברא לו דיש המלמד דשאני אולהקישו
 יא בפירוש נכתב ד5א דבמה משום ר'ק דיגוכך

 בפידוש שנכתב בדבר ואמנם להקישם התורהכיינה
 שאין סברא באחד דיש אף זל"ז דהוקשו נאמרשפיר
 נגעים רואין דאין דהא בכאן גם שייך וזהבשני
 לענין דדרשינן כמו בתורה מפורש אינו המעונןביום
 שאי יום דיש ולעגין לאורי ולא 5י מקרא אפלבית
 שם סנהדרין בתוס' וע"י דביום מקרא בו רואהאתה
 עזה נראית דכהה משום מסברא רק אמרינןדכאן
 כהה נראית שעזה משום בצהרים רואין דאיןוכמו

 יום יענין ג"כ וכן כן הדין אין בריביםדבודאי
 אין כ55 בזה ל"ש מסברא רק דהוא כיון י"להמעונן
 דושפטו קרא צריך למה קשה ושוב למחצההיקש
 שחרית ג'כ נקט ולא המעונן יום רק רבא דנקט)והא

 טעם קצת יש המעונן דביום משום אוליוצהרים
 לכך כנ"5 צלולה דעתו דאין משום דניןדאין

 המעונן(, גיום דמותדמשמיענו

 ד5"ש ף באות שס הנ"ל המיוה"רולפףמ"ים
 ששייך בדבר רק למחצה היקשאין

 אותו ממעסין דבאחד דק שבהיקש העביניםבשני
 בענין כלל שייך דלא בדבר אבל מסברא אומקרא
 משום דהוא שנים מג' פחות בקטנה 3יאה כגוןהזה
 וכו' וששר לכסף להקיש ל"ש בקטנה מציאותדאין
 מסברא דממעטינן במה דגם בפירוש והריעיי"ש
 ג' ד' קידושין בתוס' וע"י למחצה היקש איןג"כ

 תי' שם והפנ*י דאשה מהיקש ע*ע דניליףשהקשו
 כן התוס' מדהקשו ואאכ ה2"ל החידוש מכחקושיתם

 מיושב שפיר א"כ הנ"י הפנ"י כס' ס"ל דלאע"כ
 ע"א י'א במכות ועי' המעונן ייום ושפטו דבעינןמה

 להלכותיו בפיך ץמותר איתקש כי ואידך הש"סדאמר
 בתורן; כתוב שאי:: לדבר שם ופדש"י איתקשלא

 למשה מהלכה אלא גמרינן לא גופייהוובתפלין
 כס' קצת גראה כזה מהקישא לי: ילפינן לאמסיבי

 במה רק זל'ז להקיש כיונה לא דהתורה הנ"ץהפנ"י
 שאינו לדבי וכ' רש"י שדייק וזהו בפירוששכתבה
 דספו. כמ"ד שם פ:קיגן דאנן וכיון בתורהכתוב
 היקש אין בזה דגס משום פסול בפשתןשתפרו
 דגם רק כהפנ"י דלא מוכח לתסלין והוקשהלמחצה
 הנ"ץ במיוה"ד ראי,זי ושוב למחצה היקש איןבזה

 היקש ילפ"נן חי בעבין דתלי דכאן מהש"סשהביא
 הפנ"י בסברת תלי דזה כמ"ש נראה ולענ"דמהלכה

 ואכ-מ. אלו בעניגים הארכתי ובחדושיהנ"5
 במעט בהחפזי בדבדיו להעיר דאיתי אשרז14רצ

 גורם הזמן אין ויות,ן וניע.
 כתבתיה~ענ"ד

 צוקפרמאן קלמןהיקלונףמום
 הנ*י.האבדפ"ק



מנחת14

 יסימן
 יאבלאנאב, תרפ"ו טבת בחודשב"ה

 פף4יל כ' ומפואר משכיל המופלא יצנישוכט"ס
 שליט"א, מברעזצא הה"צחתן

 שהוא מעות ביהכנ"ס יבנין ליקח מותר אםעךש"טן
 הזמד צעירי שעשו תיאטרון ממחזהמהכנסה

 אנשים בהתאסף והף ובתויות בחורים ביחדושרו
 בדברי הי' שהמחזה מזה וחוץ ביחד ורקדוונשים
 והי' בש"ק ההכנות נעשו גם אף פה וניבולייצנות

 קנ"ב סיי באו"ח הש"ע דברי ראו ועיניך ש"קחילוי
 בשאיתך ונפשך מצוה לדבר ייקח מותרדמהמעות

 בזה. לעשות מהכדת
 שאלתך לנדון אבוא ואח"כ הענין אברר מקודםהנה

 לעשות אסור כ' כ"א סעי' שם הרמ"אהנה
 ב"ה כגון מצוה שי דבר כלב מחיר או זונהמאתנן

 דקדמה הרמב"ם בשם כ' שם סק"ו ובמג"א ס"תאו
 ואם יקרב לא ולכתחלה אתנן ספק הויוהקדישתו

 משום לקויא נקטינן דצביהכנ"ס שם וכ' נרצהקרב
 דהרמב"ם ועוד יקויא וספיקו וכו' מדרבנן רקדהוי
 אפי" בביהכנ"מ אנן וא"כ נרצה קרב אםפוסק

 רע"ב בס" יקידוש מחן וראי מחתינןיכתחיה
 דפסול אע"ג קמחים צו שיש דיין במחה"שועי"ש
 אפי' עיי מקדשין כשר הביא דאם כיוןינסכים
 בזה החבית שבשויי יין שם המחה"ש ומ"שיכתחיה

 מפי רק עומרים משום רק קמחים משום הטעםאין
 דמנחות במשנה רעי' קמחים משום הטעםהחבית
 דהא קצת צ"ע המב"א ראיית ויכאורה עוםובש"ע
 יקידועו אסור קמחים בו שיש דתן שם פסקהרמ"א
 והרמ"א יכתחיה שרינן דיא הרי יסננו א"כאיא
 או"ה בשם וב"י פירות המוכר פי יהגמ"ר בזהציין
 דאין בזה הטעם לידע הב"י כעת בידי ראיןותוס'
 ובמרדכי מצאתי יא ג"כ ובהגמ"ר סינון ע"י רקמותר
 לקידועו פסוי קמחים בו שיש יין שכ' ראיתישם

 בסינון. מותר אם הביא ויא ינסכים דפסולכיון
 אין צ"ו בב"ב הש"ס נגד דברת ינאורהרדקנה

 יבסך הראיי היין על אלא קידושאומרים
 אם ר"ח תני הא ימשויי' מפיה ימעוטי איאוכו'
 לכתחלה מותר בקידוש דא=כ והיינו כשרהביא

 כ' ואיך מגיתו יץ יענין מקודם הש"ס שםיכדאמר

 וגם הש"ס סתימת נגד עייו לקדהן דאסורהמרדכי
 אעו הת"ו דאמר פ"ז במנחות ועי' כשר הביאדאם הנ"י דר"ח כברייתא דלא וזהו בדיעבד אפי'משמע פסוי לקען לכאורה ינסכים דפסול המרדכימ"ש
 מביא אינו לשון וכו' הקמחים מפני מפיהמביא
 יר"י ורק דר"ח נכברייתא יכתחלה רק ג"כיתפרש
 תמימים שנא' פסול קמחים בו שעלו יין וואמר שםבר*י
 בדיעבד דגם ס"ל מום מיקרי וקמחים ונטכיהם לכםיהי'
 פה בדיעבד אפ"י פסוי ית"ק דגם נאמר דאםפמול
 דבר דנודע הדבר יהמתיק ויש בר"י ר"י עםחולק

 וס"ל דכאן הת"ק והוא רבי הוא בר"י דר"יפיוגתי'
 הביא דאם ר*ח תני ומש"ה בדיעבד דכשרלרבי
 ועי' לו מנין ר"ח שנה יא רבי דאי כרביכשר

 והיינו בר"י כר"י היכה דאין ש"כ וברע"בברמב"ם

 ונאמר דר*ח וכברייתא כשר הביא דאם כת"קדפסקו
 ונסכיהם דתמימים מקרא ילפי דלא ור"חדית"ק
 מאוס מטעם רק מה"ת פסולו הוי לא כבע"מדדינו

 אין בדאוריתא הא דאל"כ לפחתיך נאוהקריבהו
 כמ"ש די"י אפס וכנודע ודיעבד לכתחלה ביןחייוק
 עייו שנה בעינן דבקדשים י"א בפסחיםהתוס'
 ד' ובתמורה ס"ג פסחים בתוס' ועו' יעכבהכתוב

 מה"ת פמוי אי אפיי וא"כ בתשובה בזהוהארכתי
 בדיעבד.כשר

 כשר הביא אם בד"ה שם בב*ב ברשב"םרףש4לירזי
 ומזה עיכובא דייכא שכ, מגיתו ייןלענין

 לעכב הכתוב עייו שנה דבעינן משום כדברינונראה
 כבר בבע=מ הנה מום בעי דהוי בר"י לר"יאך
 יהי' וזה בדיעבד דפסוי ס"ל יכן יעכב הכתובשנה

 הש"ס דרצה במכחות ועי"ש בר"י לר"י הת"ק ביזהחילוק
 בן דפחוי לכבש דדמי ישן ביין הטעם דלרבילומר
 כמו בדיעבד אפי" דפסול דהיי"י ומקשה שניםשתי
 בדיעבד אפי' דפנול ידעינן כבר דבכבש והיינובכבש
 איגו וישן יתאדם כי יין תרא אי משום דהויומתרץ
 לעבין במנחות ועי"ש בדיעבד כשר ויכן כ"כאדום
 חייב אם בר"י לר"י קמחים בו ש"ן ין הקדישאם

 הקדיש יענין וברע"ב ברמב"ם ועי' בע"מכהקדיש
 דברי ויפי"ז מרדרת מכת דלוקה ושמך ייןפסויי
 שב'המרדכי

 ויא בר"י כר"י היא לנסכים דפסוי
 דפסול רק המרדכי דכוונת י"י ואמנם כת"קכהיכתא
 צ"ע.לקידוש דפסוי מ"ש אך בזה להלן בדברעו ועי'לכתחיה
 בלא רק לפסול המרדכי דכוונת כשנאמראמנם

 קשה יהי' לא דכשר מודה ובסינוןסינון
 היינו לכ,זחלה דמכשיר דהש"מ ויפרש הנ"ימהש"מ
 יבהו הק, שי-ך בודאי הקמחים דעם וכהיום סינוןע"י
 בלא גם ע"כ רעגב בסי' דיהמחבר ואף יפחתיךנא

 5א המרדכי הרמיא חויק מה דאי"כ מכף2ירסינון

 אחר רק גיכ כשר למזבח הביא דאם והא כןס"י
 ון הסי על נסמוך ולא יבי'א לא דלכתחלה רקסינון
 ימזבח הדה אינו קמחים פ"א בו הף דאם כה2וםוגם

 סינון ע"י כשר הביא אם דלמזבח דכיון אמרוהש*ס
 גופי' דהיין ומשום סינון ע*י יכתחיה בקידושמותר
 או קמחים בו כשיש פסול הי' גופף היין דאםכשר

 הקמחים סינוך בי מהני יא מום דחשיב בר"יכר"י
 על שחויק במה סק"א בטו"ז באו"ח ר"ד בסי'וע"
 יין דהוי ס"ל דהב"ח קאניאק בו שיעו בייןהב"ח

 שהקריכ יין אינו דזה ס"ל והטו"ז דפסוישהקרים
 סינון בי' ל"מ יהב*ח נא"כ סינון ע"י יקידושוכשר
 משום דיהב"ח וע"כ עייו הטו"ז חויק מהדאי"כ
 רע"ב סי' במג"א ועי סיבון י"מ פסול גופי'דהין
 הא"ר בשם שם שי והמחה"ש בסימן אפי'ומשמע פסוי קאניאק בו שיש דהן הב"ח דברי שהביאסק*ד

 משום היינו להחמיר דאין נ"י הקרוםוכשהסירו
 יומר כווצתו ואין סינון ע"י דמכשיר כהטו"זדס"ל
 הא"ר בידי ואין הקרום כ,צהסירו כעור יהב"חדגם
 פסול בעצמותו ההן דאם מוכח וא"כ בדבריויעיין
 ביין דכמו נכונה המג"א ראיית ולפי"ז סינוןל"מ

 גם  וב"מ מינון דבעינן להי"א ואפי' דכוערלקידוש
 מועיל הי' לא דאי"כ כשר גופי' דהיין ס"יהם

 סינון ע"י אפף יביא יא יכתחלה דימזבח ואףהסינון
 לכתחיה מותר לקידוש לכן בסינון כשר הביא דאםכיון
 בביהכנ"ס מהני והקדישתו בקדמה ג"כ רא"כ סינוןע"י
 בדיעבד יהרמב"ם כשר דבקרבן כיון יכתחיהאפי'

ק י סימןשז"ת ק

ובהך



 ןק15ןץקדכמץ י סימלשו"תמנחת

 דבהבאה נאמר אם למזבח כשר הביא ראםונהך
 כשר נקרב לא עדיין אפי' למקדשלבד

 אם אמר ולא הביא אם מ5שון כדמוכחיהקריבו
 בנדה מהתוס' כן מוכח וקצת כשר המזבח ע*גנתנסך

 כשר מגיתו יין דאמרינן אע"ג שכ' ועל ד"ה ע"אח'
 יש אפי' יביא נמי לכתחלה יום מ' בן יין הביאאם

 היינו כשר הביא דאם דהא ומשמע אחר ממיןהרבה
 כשר הביא אם ועכ"פ וה יביא לא אחר יין יש05
 ראיית קצת לדחות יש א"כ נקרב לא שעדייןאף

 עדיין נקרב לא דאפי' כיון שם דרק ולומרהמג"א
 להביא כשר דקיל בקידוש לכן כשר הביאורק

 דהרמב"ם בנ"ד משא"כ דרגא חד רק דנחתינןלכתחלה
 קרב לא אם אבל הורצה נקרב כבר אם דרקס"ל
 לביהכנ"ס למה להקריבו אסור והביאו שהקדישואף

 לכתחלה. להביא דרגא תריניחות
 וליכא והקדישתו בקדמה דאיירי הוקרששכבר איירי לכתחלה מייתינל שכ' דהמג"א דד'אאך
 דרגא חד רק ג"כ והוי בביהכנ"ס לשומו  ההבאהרק

 ענינים ב' איכא עדיין ההקדש דחוז לומר איןובודאי
 כמובן בביהכנ"ס הבנין ואח"כ לביהכנ"סההבאה
 כשר הביא אם דביין רהא נראה יותר בלא"האך

 וכיון שכ' שם בב"ב ברש~'ם ועי' נקרב דכבראיירי
 שכבר משמע בדיעבד לשון בדיעבד כשרדלנסכים
 להביא אפשר דהא יש ריעבד איזה דאל"כנקרב
 ויהה יחזירו אם לעזרה שהביאו דמשום וא"לאחר
 יוצאין דנפדו להקדשן מומן שקדם בע"מ כדיןחולין
 ע"א ק"ף בחולין ועי' ולהעבד להגזזלחולין

 חולין למפרע הף א"כ מעילה מ"ה פ"אוברמב"ם
 בלי חב"ע הבאת לענין הפוסקים ממ"ש ונודעבעזרה
 חב"ע קמעייל גוואי אי ע"א ה"ח מנחות ועי'הקרבה
 לפרש דדוחק אך שם בפרש"י ועי' בעזרהשיאכלו איירי שם אך חב"ע מכניסין וכי ראמר ע"ב פ'ובד'
 שקדם בע*מ כדין דמים קדושת הי' דהא וגםכן

 וכבר ע"א י"ד בכורות ברש"י ועי' להקדישומומו
 דבקדושת דמקדיש ד"ה ע"צ פ"א בב"ב התוס'כ'

 בעזרה הקדש להביא שדרך חב"ע מיחזי לאדמים
 איפשר ואי אחר יין לו באין דאיירי לומר וגםעיי"ש
 וכיון ברשב"ם כן לפרש דוחק ג"כ כדיעבדחשיב
 לכתחלה להביא מותר ובקידוש נקרב שכברדאיירי

 הפסוליל ושאר קמחים בו שיש דייל בהךדהנדק נכונה. המג"א וראיית דרגי תרי הויג"כ
 דהוא נאמר אם למזבח יביאם לאדלכתחלה

 המג"א ראיית לדחות אפשר ה" וכנ"ל מדרבנןרק
 בקידוש לכן מדרבנל רק דפסולו ביין דרקולומר
 משא"כ לכתחלה להביא כשר מדרבנן רקדעיקרו
 דעיקרו אף לביהכנ*ס גם מה"ת פסול דלמקדשבאתנן
 דחמיר דאורייתא פסול לכתחלה מתירין אין0דרבנן
 פסול למזבח ביין דגם די"ל כתבתי כבר אמנםטפי

 יין לענין שם בב"ב ברשב"ם ועי' מה"ת5כתחלה
 וא'כ בעינן דמשכר מידי שכר נסך דהסך שכ'מגיתו
 עיכובא דליכא משום כשד בדיעבד ורק מה"תהוי
 רק הוא הפסול קמחים בו שיש דיין י"5 דעדייןואף

 מגיתו מיין עכ"פ נכונה המג"א ראיית מ"ממדרבנן
 משום לכתחלה בקידוו2 כשר בזה וגם מה"תדפסול

 שכ' שם ברשב"ם  וצי והבן למזבח כשרדבדיעבד
 לכתחלה. כשר וצ"ל ט"ס שהוא ונראה לכתחלהחשוב

 בדיעבד דכשר טעם עוד כ' שם למבי"םומנר
 מ"מ דמשמע נסך הסך דכתיבמשום

 בתענית נתן דלר' שכ' איתל מצפה בהגהותוראיתי
 מגיתו דיין י"ל המים לניסוך נסך הסך דוריש ג'ר

 צ"ז במנחות התוס' קו' ליישב אפשר ועפי"זפסול
 עליו עברו שלא החנו דמתוק שכ' פירש"י עלשם
 מגיתו וביין פסול הביא ואם קתני הכא דהא יוםמ'
 אתי במנחות דהמשנה  י"ל  ולהג"ל כשר הביאאם

 דמתוק פירש"י ושפיר פסול מגיתו יין דלדידי'כר*נ
 התוס' בדברי י'ל ובוה יום מ' עליו עברו שלאהיינו
 לכן דקודם שכ' פירש"י על שהקשו הנ"ל ח'בנדה
 והיינו כשר הביא אם מגיתו יין דהא מגיתו ייןהוי

 מותר דבזה ותי' יום מ' בעינן למה דא"כדהקשו
 פסול הכי ומקמי כ' רש*י הא ולכאורהלכתחלה
 משמע פסול דלשון כתבתי וכבר מגיתו ייןדהו"ל
 בדיעבד כשר מגיתו 9ן דהא קשה ושובבדיעבד
 היינו דמתוק צמנחות לשיטתו כאן דרש"י י*לובהנ"ל
 והיינו פסול הביא דאם המשנה אמרה ובזה מגיתויין

 ועי' פסול מגיתו דיין כאן פירש"י ושפירכר"נ
 דיעבד דפסולה חדא הש"ס דאמר ע"ב ע"זבפסחים
 בדיעבד. אפי' משמע דפסול כנ"ל והיינומשמע
 תמ'א סף פ' אות חכמים בלשון בקה"י מצאתיושוב
 יושב לענין והרשב"א הרמ3"ן מחלוקת בזהשהביא
 שכ' לעדות שפסול דזבחים בפ*ב הש"סדאמר

 בדיעבד אפי' לעדות דפסול הראשונים בשסהרשב"א
 ס"ל והרמב"ן בדיעבד אפי' כה2מע פסול דלשוןמשום
 בתוס' ועי' עיי"ש לכתחלה רק הוא פסולדלשון
 בתוספתא דאמר והא שכ' השוחט  ד*ה ע'א כ"זחולין
 אלא בדיעבד פסול דוקא לאו וכו' בעוף פוסלדר"י
 בסוכה המרדכי בשם שכ' בקה"י ועי"ש אסורכלומר

 שכן המרדכי על מקודם שהקשיתי מה מיושברבנזדק קאמר. לכתחלהדפסול

 דכוונתו לנסכים פסול קמחים לו שישדיין
 קאמר לכתחלה דפסול הנ*5 וכשיטתו לכתחלהרק

 מגיתו יין דלר"נ הנאל איתן המצשה דבריובעיקר
 לדחות יש המים לניסוך נסך הסך דבעי משוםפסול
 הא' בפי' הרשב"ם וכמ"ש בדיעבד כשר לר"נדגם
 אולי טעמים ב' שכן והרשב"ם עיכובא דליכאמשום
 אמר לכל המים לניסוך נסך הסך בעינל דלר*נמשום

 שם צתענית דהש"ס י"ל וגם מ"מ נסך דהסךהטעם י"י תנאי ולשאר עיכובא דליכא הטעם יההדלדיד"
 א"כ ומשני דחמרא תרווייהו ואימא לר"נמקשה
 כתוב הה אפי' וא"כ נסך נסך או הסך הסךלכתוב
 כשר מגיתו דיין מ"מ הסך דרשינן הוי הסךהסך

 משינוי שמעינן המים לניסוך ר"נ ודרשתבדיעבד
 אליבא ג0 רשב"ם דברי אתי ושפיר נסך הסךהלשון

דר"נ.
 ביין טעמים ב' שכ' הנ"ל הרשב*םוב~ד~ב~י~י

 מקודם דהבאתי עוד י*ל דכשרמגיתו
 הכתוב עליו שנה בעינן דבקדשים פסחיםמהתוס'
 כ4 רבא ד"ה ע"ב ד' בתמורה התוסן א0נםלעכב

 קרא איכא החמץ על הפסח דבשחט הירושלמיבשם
 לא  דהירושלמי  המפורשים כן  ומוה בדיעבד5הכשיר

 דאל"כ לעכב הכתוב עליו שנה בקדשים דבעינןס*ל
 דליכא כשר דבלא"ה בדיעבד להכשיר קראא*צ

  וזה שם ס"ג פסחים בתוס' הריב"א וכמ'שעיכובא
 והיינו עיכובא דליכא כ' דמקודם הרשב"ם כוונתיהי'
 לעכב הכתוב שנה בעינן דבקדשים דס"ללהנך
 והירושלסי להכשיר נסך דהסך קרא דאיכא כ'ואח"כ
 להכשיר קרא ובעינל עיכובא בעינל לא בקדהייםדג0

צדיעבד.
ומעתה
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 דאסור הנ"ל להרמ"א הנה לנ"ד נחזודרכ,ועתה

 ברמב"ם ועי' מצוה דבר כל מאתנןלעשות
 כביהכנ"ס דינן ביהכנ"ס כלי דכל תפלה מה'פיעא
 לביהכנ"ס ושמן נר דה"ה רי"ו בשם כ'ובא"ר
 לעשות אין מצוה וטלית ציצית דה"ה משמעובפמ"ג
 ואין בנעודת ואש עריות חשש שיש בנ"ד וא"כמזה

 ביהכנ"ס לבנין מזה ליקח דאסור נראהאפוטרופוס
 כשנתן דדוקא הרמ"א מדברי העירותי כברואמנם
 במעות אבל לס"ת קלף או קורות או אבניםלהזונה
 שלה המעות אין דכאן וגם מצוה דבר לקנותמותר
 עוד להוסיף ויש מההכנסה ריוח שהי' מה רקממש

 ערוה מאיסור רק זונה מיקרי דלא כ'דהרמ"א
 כריתות בחייבי רק ולהתוס' לאוין בחייביולרמב"ם

 דבר שום שמקדישות הקדישות השנויות אלואבל
 הו'מ"א דמלשון שכ' באחרונים ועי' מהן לקבלמותר
 איסור לגבייהו דל"ש משום דהטעם משמעכאן
 נודע שלא אע"ג מחמירין היו לא"ה האאתנן

 חפציהם דכל דתלינן לה שנתן מאתנן שזהובבירור
 הוא אם בירור אין עכ"פ ובנ"ד אתנן מאיסורהוא

 מחייבי או כריתות מחייבי דהיא אתנן דשייךבכה"ג
 דאלו ואף איסור בעילת שנבעלה זונה אולאוין
 כתבו כבר כריתות חייבי והוי הן נדותהפנוית

 באחרונים ועי' מותר אתנן נדה דבאיסורהאחרונים
 מן בנ"ד וא"כ לקולא ספק מדרבנן דהוידבביהכנ"ס
 וכב"ל. בהמעות ובפרט איסור חשש איןהדין

 הד"ח בשם אחת בתשובה הבאתי נבראמנם
 שכתבה ס"ת בענין ל"ג טי' ח"בבחו"מ

 דקבתה משום מותר הדין דמן דאף אחתחמסנית
 לקרות שלא להחמיר ראוי אעפ"כ וכו' ויאושבשינוי
 כן לעשות עולה בני יוסיפו שלא כדי שלהבס"ת
 קודש מקדישים הם כי לאמור בקדשים מוםויטילו
 ממעות ליקח שלא להחמיר יש בנ"ד ג"כ כןעיי"ש
 בי אשר מקום הקדוש ביהכנ"ס בנין לצורךכזה

 תפלה שם רנה שם לחשם צקון ישראל בניישפכו
 ושיחה ראש קלות בו לנהוג ואסור הש"ילפני
 יבנה היאיך וליצנות היתול דברי ובפרטבטילה
 ג"ע עבירות וכמה מאוס ממקום כזה מעניןויתכונן

 חיבוק על שגם ז"ל הרמב"ם מדברי ונודעואביזרייהו
 הש"י וחילול שבת וחילול לוקין עריותונישוק
 לבנות להם אל ראש וקלות שחוק וליצנות פהוניבול
 הרעים ותועבותיהם מעשיהם נכשיר בזה הן ד'בית

 מצוה לדבר מתכוונים הן כי הרצועה הותרהבאמרם
 לבנו לדאבון הלא קדושה נעשה ומקדשהוקדושה

 לקול ישמעו לא כי בהט למחות בידינו אין אשרדי
 סרה יוסיפו עי"ז והן ומורים הורים ולקולהתורה
 ביהכנ"ס בנין של המצוה למען כי זר מעשיהםלעשות
 ברשתם ימשכו אשר התמימים ורבים זאתעושין
 ושרו לילך מותר הקדוש הבנין למען כיבאמרם
 לבנין הזה ממעות ליקח אין בנ"ד לכן עורבארבנן
 ביתרון הביהכנ"ס לבנות יעזור הטוב וד' הקדושבית

 מהם ועזר סיוע בלי שבשמים אבינו כרצוןהכשר
ומהמונם.

 אביך והנני כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן ק5מןה'קיונימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 יא.מימן
 יאבלאנאב. תרפ"ד אדר בחודשב"ה

 חרוץ מורג ובקי החריף הב' נ"ד לכבודשוכט"ס
 ני' צוק;רמאן בנער*יהט נ' רענלזית

 הוסיאטין. הגאבד"ק חתןכעת

 הגיעני מתנה ב"ד דלב בסוגיא בחד"תמטנרנבניי
 ספר שום לי אין כעת כיולאשר

 שהעלתה מה רק אודיעך קדשים בסדר הש"סממפורשי
 תעיין ואתה והראשונים הש"ס מדברי בזהמצודתי

 וכו'. לחכם ותןבמו
 י"ד ומעילה ע"ב ט"ו מנחות התוס' עיתמהת

 בקרבן רק שייך מתנה ב"ד דלב שכ'ע"א
 התוס' ממ"ש יחיד ונדבת בן;קדש ולא ציבורובדבת
 קיניהן שלקחו נשים שתי גבי מ"ד פ"א קיניןבמס'

 ב"ד ע"ד בשופר יעות וותנת כל וכן וז"לבעירוב
 ב"ד לב ביחיד דגם הרי התנו כאילו והוינותנת
 גפסל יהר יתנו לא דאם כיון ליישב וכתבתמתגה
 דתנאי איתא פ"ז שקלים ובמס' בעלים שינוימשום
 שהציבור וכיון צבור משל באין הפסולות שהקיניןב"ד

 במכות הש"ס וכמ"ש ציבור כקרבן הוי לשלםצדיכין
 חשיב אזיל ערבא בתר ללוה ל"ל דאי כיון ז'ד'

 אמרינן ולכך לציבור נוגע הכ"נ לעצמו הדברכנוגע
 עכ"ד. מתנה ב"דלב

 יחיד דבשל התוס' סברת מהו נחקור מסידםהנה
 יחיד דבשל הטעם אי מתנה ב"ד לבל"א

 בזה להתערב ענין להם ואין שייכות להב"דאין
 לכל גוגע שאיני בדבוי להתנות רוצים שאיןדהיינו
 להציבור נ"מ דיש דהיכא לומר 3וכל ואזהציבור
 ג"כ היחיד של שהדבר רוצים הב"ד שוב בנ"דכמו

 כן הטעם אין הסברא מצד אך דעתם עלנעשה
 על יהי' יחיד של דבר שגם הב"ד ירצו לאדלמה
 כמו יחידים מעשה על להשגיח להם אין וכידעתם
 היחיד שמעשה דברים בכמה וחזינן רבים מעשהעל

 דמקדש כל חז"ל וכמ"ש הב"ד ע"ד ג"כנעשה
 כ' שם במעילה דהתיס' וגם מקדש דרבבןאדעתא

 נדבת בהקדש מתנה ב"ד לב שייך לא אבלבפי'
 והרי עיי"ש לציבור למוסר'ה הקדישה ואפי'יחיד
 כיון דעתם על שיהי' ויוצים דהב"ד נאמר שובבזה
 נראה אמנם לזה שייכות להם ויש ציבור שלדיהי'
 משום היא מתנה ב"ד לב דאמרינן דהא בזההטעם

 בזה ירצו שהם כפי הב"ד ע"ד הקדישדהמקדיש
 ועי' שירצו כמו לעשות בזה היכולת להם ישולכן
 ב"ר לב ומשני וכי ד"ה ע"ב ק"ו כתובותבתוס'
 מתנה ב"ד דלב הרי ב"ד לדעת מקדישין והןמתנה
 אמרינן ואנן 3"ד לדעת הקדיש שהמקדיש משוםהוא
 אינו יחיד אבל ב"ד לדעת מקדישים ציבורדרק

 לב"ד כח אין ולכן דעתו על רק ב"ד ע"דמקדיש
 היכא אך בדעתם תלה דלא כיון נדבתולשנות
 כמי יה-' יחיד בשל גם הב"ד ע"ד עושהשהיחיד
 וישי'אל משה כדת דאומר בקידושין ולכן הב"דשרוצה
 שבשעת שכ' ל"ג גיטין בו'ש"י ועי' בדעתםותלה

 שהם כמו אמרינן לכן דעתם ע5 תלהקידושין
 יהי'. כןרוצים

ומצינו
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 ד' טעי' רנ=ו טי' ביו"ד צדקה 3ענין כזהרכמ~בינו

 גובים שהכל במדינה גדול חכם הי'ואם
 שיראה מה לכל לשנותה יכול הר"ז וכו' דעתועל
 העיר מבני הממונה לגבאי וה"ה ציבור מצרכילו

 הש"ך וכ' לגבאי ונתנה צדקה שהתנדב ביחידוה"ה
 על נתן הציבור של ממונה דליד דכיון בטק"טשם

 העיר בני אין גבאים בעצמו מינה ובאם התנדבדעתו
 דהתום' וחף התנדב דעתם על דלא לשנותהיכולי6

 אמרינן לא לציבור למוטרה הקדישה דאפי' כאןכ'
 הציבור של לממונה נתנה אם ובצדקה מתנה ב4דלב
 רבים הצדקה עניני דשם לחלק יש ציבור כשלהוי
 טתם הנודר לכן צדקה עניני כמה ויש מעשיהםהם

 שעושה שכמו דעתו מהציבור להממונה ונתנולצדקה
 ועי"ש בשלו יעשה כן שגובה הצדקה עניניבכל
 דעתו לצדקה זו טלע דכשאומר שכ' טק"דבטו"ז
 יעשה והגבאי הגבאי שביד העיר שבאותהאצדקה

 בדבר לשנות רוצים אא"כ וכו' חפץ שלבומה
 וכהנהו נודר הוא דבר לאיזה בפירוש אומרשהנודר
 כולל שם הוי לצדקה 3אומר משא"כ רנ"טדטי'
 בפירוש שאמר בזה ולכן עכ"ל דמתא לצדקהושייך

 שאינו לדבר הב"ד כשיתנו הבית לבדקשהקדישו
 מהני לא לכן שאמר מה מכפי נשתנה הביתלבדק
 על רק לידו דמסרו הציבור של לממונה שנותןמה
 כמו לעשות לגמרי דעתם על נדר ולא הביתבדק

 משום הטעם דעיקר ומעתה הנ"ל בצדקה וכמושירצה
 בזה היכולת להם ואין הב"ד אדעת נדר לאשהוא
 ונטתרו לשלם יצטרכו שהציבור מה מועיל אינושוב

 להתנות היכולת להם אין דכאן כיון בזהדבריך
בשלו. רבנעיקרש

 בעלים שיניי משום נפטל דיהי' מאש
 הנה אחרים להביא הציבורויצטרכו

 חשש רק ודאי פטול דאין דכיון העירותיבמק"א
 יביאו היאיך אחרת של המעות הכהן לקחשמא
 על מביאין העוף דחטאת וא"ל בעזרה חוליןמטפק
 על מביא זכר ומה דאמר ע"א כ"ט בנזיד ועי'הספק
 שם אמר דהא הטפק על מביאה נקיבה אףהטפק
 יהי' וא"כ נאכלת אינה הטפק על הבאה העוףדחטאת
 גדול ודוחק נאכלת אינה דהחטאת בזה הדיןתמיד
 שאמרה דשקלים והמשנה כזו תקנה לעשותלומר
 ציבור משל באין הפטולות הקינין שיהיו ב"דדתנאי
 די"ל אך ודאי פטול והי' שנפטלו במקרה רקאיירי
 שלא דא"א עד ד"ה ע"ב ד' בפטחים התום'כמ"ש
 טהדי ואנן נשים שתי ממעות קן בכל מעורביהי'

 נעשה דלמה אך פטול ודאי הוי א"כ עיי"ששנתערבו
 ובפרט מתנה ב"ד לב לומר ונצטרך ודאי לפטלןכן

 כ' והרע"ב הרמב"ם הא לשלם הציבור יצטרכושעי"ז

 צריכין לכך לב"ד המעות נתנו דהבעלים דכיוןשם
 א"כ בזה האחריות כקבלו דהוי אחרים להביאהם
 חשש הקינין כל על שיהי' בשופר לכתחלה ניתןלמה
 שיצטרכו המעות כל תמיד ולפטול בעליםשינוי
 שנצטרך עד אחריות הב"ד ויקבל לשלםהציבור
 בזה מתבה ב"ד לב יהי' לא מתנה ב"ד לבלומר
 הב"ד יכניטו ולא בשופר ביחד המעות יויהוולא

 ג"כ אחו'ת תקנה ויש אחרים קוים ליתן לזהעצמם
 דאין מפני ד"ה ע"א נ"ה ביומא התום' כמ"שבזה

 ממעות ומקצת רהל מעות מקצת שיקחחוששין
 וכך בשופר ונותנה מעות" צוררת אהת דכללאה
 הובה לקיני היו שופרות_ דם"ל דר"י לרבוןעושין
 שהוא מי לשם אהד קן צרור מכל מקריבוהכהן

 מעותה צוררת אחת דכל בפטחים הנ4ל התום'וכ4כ
 שיהיו דא"צ כ' קינין במם' דהתום' רק בשופרונותנה
 לחברתה מוחלת אחת וכי מתנה ב"ד דלב משוםצרורות
 מעיקר אם וא"כ בזה שהאריכו ביומא שם בתו'ועי'
 רק מתנה ב"ד לב יחיד בנדבת אמרינן לאהדין
 הב"ד יכניטו למה למה לשלם יצטרכו שלאכדי
 המעות יתנו לא האחריות ולקבל הזה לתגרעצמן
 לצרור או לר"י וכדם"ל לשלם יצטרכו ולאבשופר
 הדין דמעיקר כיון להתום' דם"ל ועכצ"להמעות
 משום רק ולא מתנה ב"ד לב יחיד בנדבתאמרינן
 דמכות מש"ם הראי' ג"כ ונדחתה לשלםשיצטרכו

 שפיר הוי דשם אזיל ערבא בתר ללוה ל"לדאי
 נעשה שכבר מזה נ"מ להערב דיש כיוןנוגע
 נ"מ אין כאן משא"כ להעיד הקרוב פטול ולכןערב
 עצמם יכניטו שלא או אחרת תקנה להם דישלב"ד

 וכנ"ל.לזה
 יראה בקינים התום' בלשון המעיין לדעתיר~לכמנממ

 שכל כ' רק מתנה ב"ד דלב כ'שלא
 כאילו והוי הב"ד ע"ד נותנת בשופר מעותנותנת
 בפטחים הש"ם דאמר כמו נראה דבריהם כוונתהתנו
 חזקה דאמר שמעי' וכדר' לב"ד דמטרינהו כגוןצ'
 המעות שיכלו עד עומדים כהנים של ב"דאין

 כדר' התם ור"נ ע"א ל"ב בעירובין ועי'שבשופר
 מעות שיכלו עד וכו' כהנים של ב"ד אין חזקהשמעף

 והיינו דינא דבי חזקה דאיכא בפרש"י ועי"ששבשופר
 ואם בקדשים לאכול עליהן וטומכת לב"דשמוטרת

 היתה לא עליהן וטומכת דעתם על נותנת היתהלא
 דביחיד דהטעם וכתבתי לערב בקדשים לאכוליכולה
 דעתם על מנדב שאינו משום מתנה ב"ד לבל"ש
 מתנה ב"ד לב שייך דעתם על דמתנדב היכאאבל
 שיהי' כדי הב"ד ע"ד ליתן האשה שרוצה בפאןלכן
 לב שפיר שייך בקדשים לאכול דינא דבי חזקהלה
 נותנת ב"ד דע"ד וכ' התים' דייקו ולזה מתנהב"ד
 דהב"ד משמע שיהי' מתנה ב"ד דלע טתם כ'ולא

 נותן דאין בדה"ב בהקדש ולכן בזה מתניןמעצמן
 שפיר הב"ד על לסמוך רוצת ואינו הב"דע"ד
 מתנה ב"ד לב בזה שייך דאין במעילה התום'כתבו

והבן.
 ב"ד לב ל"ש דביחיד התום' טברת 3עיקיאמנם

 הכוטקים מחלוקת שיש הרואה אנכימתנה
 הביא שנ"ט אות הדינים בכללי מלאכי ובידבזה
 שהרמ"א שם וכ' בזה שחולק רע"ג טי' התה"דבשם

 דשם בזה ט"ס איזה ויש הביאו ט"ז קכ"ד טי'בחו"מ
 וי"א שכ' ט"ט שם"ו באו"ה ועי' מזה כלום נזכרלא

 לב עליהן למיתוטפים בפירוש יזכה שלאשאעפ"י
 מ"ד דמעשרות פ"ה בתיו"ט ועי' עליהן מתנהב"ד
 הנ"ל מלאכי וביד מתנה ב"ד לב בלבו אין דאםשכ'

 מי אף ר"י דאמר יום טבול דטוף ממשנההקשה
 אינה נשברה התנה ולא להתנות דעת לו הי'שלא

 דתרימה כיון ותי' ב"ד תנאי שהוא מפנימדמעת
 כנדבת בזה מיחייב דכ"א אכ"ע דרמיא מצוההוי

 כן עושים דרבים כיון כוונתו וע"כ דמיאציבדר
 לומר אפשר הי' טברתו ולבי ב"ד דעת עלדעתם
 קיני דעכ"פ אחד לכל השייך דבר הוי קיניןדגם
 ואף תרומה וכמו כציבור הוי לכ'ע שייכיםלידה
 יש דאמ כיון ליחייב לא להפריש מה לו שאיןדמי
 בדה"ב להקדש ול"ד בזה הכ"ב כציבור הוי הייבלו

 קרבן לענין וכן ויוצה אם רק לנדב מחויבדאינו
 לחלק וגם בזה למקפק ויש כן ג"כ יחידנדבת

דתרומה
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 דאסור גבי' שייך להפריש לו שאין מי אפי'דתרומה
 עיקר אך תרומה הפרשת בלי תבואה שוםלאכול
 שהוא דכירן שכ' שם בתויו"ט ועי' מאד דוחקסברתו
 לב וכו' כן להתנות שראוי שיודע דעת וברחכם
 כן בלבי הי' כאילו שיהא היודע כל על מתנהב"ד
 דעת בר שאינו מי על אבל זו תרומה עלעכשיו
 דחשיב נאמר ואי לו מועיל תנאי דאין ר"ימודה
 כיון לא או דעת צר הי' אם לי מה ציבורכנדבת
 והרע"ב הר"ש דלפי' ועי"ש ציבור כשלדחשיב
 כדברינו וזהו התנה ולא להתנות בלבו שהי'בעינן
 בבר ולכן לזה מכוין הוא אם תלוי דהעיקרהנ"ל
 סהדי דאנן כהתנה הוי להתנות שראוי שיודעדעת
 עושין ואנו מתנה הי' לבו על משים הי'דאם

 חזינן ועכ"פ מדעתו שלא לאדם וזכין בזהשליחותו
 וא"כ מתנה ב"ד לב ביחיד דגם דס"ל פוסקיםדיש
 נודע )וכבר הללו כהפוסקים קינין במס' התוס'שיטת
 ולהתוס' מסכתות( בב' אתוס' מתוס' להקשותדאין

 קשה לא ביחיד מתנה ב"ד לב דל"ש ובמעילהבמנחות
 כהתוס' דס"ל בשופר המעות דנותנת מהאג"כ

 וכנ"ל. מעותי' צוררת אחת דכל וביומאבפסחים
 דבהקדש הנ"ל התוס' סברת על להעיר דיש~לםפכמ

 מש"ס מתנה ב"ד לב ל"ש יחיד שלבדה"ב
 שרת כלי מרב ר"ה מינ" דבעי ע"ב ק"ודכתובות

 צורך או הוא בנין צורך בדה"ב מקדשי שיעשומה
 כאן קשיא לא אהדדי קראי קשו א"ה וכו'קרבן
 והותירו גבו וכי הותירו ולא שגבו כאן והותירושגבו
 הוצרכו אם עליהן מתנה ב"ד לב אבהו א"ר הוימאי

 בדה"ב דהקדש הרי שרת לכלי יהיו לאו ואםהוצרכו
 שאם מתנה ביד לב ג"כ קרבן לקדושת נגבהשלא

 שאמר דשם וא"ל קרבן צורך שדת כלי יעשוניתותר
 בדה"ב לצורך לקבץ הלכו שהגבאים דמשמעשגבו
 ולכך דעתם על נתן היחיד ואז יהיד לכלותבעו
 והיחיד לגבות הלכו כשלא משא"כ מתנה ב"דלב
 ובחיבורי וכניל ב"ד דעת ביה ליכא מעצמונתן
 צדקה לענין דב"ב פ*ק מהמרדכי דננאתי ברוךזרע
 חיו"ד בי"צ ומשו"ת בזה ש-ך מתנה ב"ד דלבשכ'
 דעתם על נותן ממנו תובעים דאם ומשום פ"יס"

 דנדב היכא וגם יעשו שירצו שמה ע"זומשליטם
 דמסר כיון לומר שייך ג"כ לציבור ומפרומעצמו
 בזה בחיבורי והארכתי ע"ו השליטם בודאילהם
 ל"ש לציברר מסרו דאפי' כ' במגילה שהתוס'וכיון
 לבדה"ב בפירוש דכשאמר צ"ל ע"כ כטץנה ב"דלב
 לציבור שמטר מה דל"מ ידוע לעני כפירשהוי

 לבדה"ב בפירוש דאמר כיון ממנו בגבו גםוממילא
 הותירו אם דל"מ בפירוש ידוע עני לצורך כגבודינו

 בוה לחלק דאין וע"כ שירצו מה במותרלעשות
 בנדר גם מתנה ב*ד לב דבגבו הש"ס דאמרוכמו

 התוס' על קשה וא"כ כן הוא להציבור ומסרומעצמו
 קו' קשה שוב בזה לחלק יש דאם וגם דכאןמהש"ס
 ואח"כ דבונין שמואל אומר למה שם במעץלההתוס'

 בודאי הא הבנין על מעות לחלל שהוצרכומקדישין
 רק ולא לבדה"ב לגבות שהלכו מעות ג"כ שםהי'
 ליתן יכולין והיו מעצמן היחידים שהתנדבומה

 למה וגם מקודם חילול בלי להאומנק הזהמהמעות
 הא הותירו לא או הותירו בין להלק הש"סהוצדך
 ספות ד' בית יעשה דלא דמלכים דקרא לתרץיכול
 יהוידע ויקח שם וכמש"ה מעצמם שהבהוואיירי
 בבוא בימין המזבח אצל אותר ויתן אהד ארוןהכהן
 המובא הכסף כי את הכהנים שמה ונתנו ד' ביתאיש

 בית יעשה לא ולכך מעצמם שהביאו דאחרי ד'בית
 וכמש*ה שגבו דאיירי חימים דדברי וקרא ספותד'
 לערי צאו להם ויאמר והלוים הכהנים ויקבוץשם

 אלקיכם בית את לחוק ישראל מכל וקבצויהודה
 הציבור דע*ד שרת כלי מהם לעשות מותרולכך
 לחלק דאין וע"כ ד' לבית כלים ויעשהו ולכךנותן

 מתנין שהב"ד דק מתנה ב"ד לב אמרינן ותמידבזה
 מבואר ועכ"פ הותירו בעינן ולכך הוצדכו בלארק
 ושבתי מתנה ב"ד לב לבדה"ב יחיד בנדבתדגם

 שאמר דאחר איתא שם הימים בדברי דגםוראיתי
 מהרי ולא לדבד תמהרו ואתם וגו' וקבצו צאולהם
 ויביאו וגו' ארון ויעשו המלך ויאמר וגו'הלוים
 שהביאו ג"כ שם איירי א"כ לכלה עד לארוןוישליכו
 לגבות הלכו שלא דוקא לאו גבו דא"כ אךמעצמם

 הנ"ל. כחילוק לחלקואין

 בכוונת ש"כ בכתובות שםבמהרש"לרך~~שירץי

 הש"ס דברי דמפורשים התוס'דברי

 יש דאם הלשכה תרומת על קאי והותירו גבודאמר
 מותר הי' לא ואם מבדה"ב יעשו אל מותרשם

 דגבו כפרש"י ודלא מבדה*ב יעשו הלשכהבתרומת
 היכא פשוט וגם שכ' ועי"ש בדה"ב על קאיוהותירו
 מבדה"ב יעשו אץ מותר שאיל קרבנות הרבהשיש

ולפי"י
 יחיד בנדבת מתנה ב"ד לב תמיד לכאורה

 דברי יפרש ע"כ דלפירושו דז"א אך בדה"בבקדשי
 ליקה מותר דאן והותירו הלשכה לתרומת דגבוהש"ס
 קרבן לצורך מבדה"ב ליקח אין אז שרת לכליהמותר
 לקרבנות צריכין שהיו הלשכה מתרומת ניתותרובלא
 אד לקרבנות שצריכין מה שרת לכלי ליקחואסור
 מקשה וע"ז שרת לכלי מבדה"ב ליקחמותר

 דכיוך התוס' כמ"ש היינו הוי מאי והותירו גבווכי
 ליקת אסור לקרבנות צריכין שהיו הותירודבלא

 אסור יהי' בהותירו גם שרת לכלי הלשכהמתרומת
 כיוך שרת לכלי הלשכה תרומת של מהמותרליקח
 בלא ליקח אסור דהא שרת לכלי מקדישיןשאין
 הלשכה בתרומת מתנה ב"ד דלב משני וע"זהותירו

 נזכר לא וא"כ שרת 9כלי יהיו הוצרכו לאדאם
 ב"ד לב בדה"ב בקדשי יחיד דבנדבת כאןבש"ס
 ב"ד לב קרבן הקדש הלשכה בתרומת רקמתנה
 לפי"ד דמעילה התוס' על כלום קשה ולאמתנה

 שם המהרש"א ולפימ"ש שם לפירש"י רקהמהרש"ל
 ב"ד דלב מוכח שפיר כפרש"י ג*כ התוס'דכוונת
 התוס' שיטת ויהי' יחיד של בדה"ב בהקדשמתנה
 דהתוס" אליבא והמהרש"א רש"י כשיטת קיניםבמס'

 בזת הפוסקים מחלוקת שיש וכנ"ל כאןבכתובות

 דמעילה התוס' על ל"ק בכתובות לפרש"י גםואולי
 יעשר שהם ב"ד אדעת נתנו שניתותר מה דעלדי"ל
 אדעת נתנו לא לבנין שנצרך במה אבל שירצומה
 שבמת מקדישין ואח"כ בונין שמואל אמר ולכןב"ד

 התוס" וכמ"ש מתנה ב"ד לב ל*ש להבניןשנצרך

 דלהמהרש"ל מקודם מ"ש אך כן לומר דוחקואמנם
 בדה"ב בהקדש מתנה ב"ד לב כלל בכאן אמרינןלא

 דאל"כ מתנה ב"ד לב כאן צ*ל דע"כ צע"קדיחיד
 מותר הי' לא אם שרת לכלי ליקח מותרהיאיך

 בניך צורך שרת דכלי דנאמר וא"ל הלשכהבתרומת
 מתנה ב*ד ללב וא*צ לומר ר"ה שרצה כמונינהו
 יהי* הלשכה מתרומת הותירו לא בעינן למהא"כ

 הבית בדק מהקדש שרת כלי ליקח מותרתמיד
 יותר להאריך גורם הזמן ואין להמעיין ליישבויש

בוה.
ומצאתי
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 רשב"נ ה"ר פ"ו דשקלים בירושלמירכמפבארזי

 עשה נדבות שתי אמר יונתן ר'בשם
 ויעשו המלך ויאמר דכתיב אחת נדבה ר"י רביותני
 )והציון בדלתו חור ויקב ר' בהיכל ויתנהו אחדארון
 יהוידע ויקח רק כן נכתב לא ושם י"ב ב' מיכיםבזה
 אצל אותו ויתן בד5תו חור ויקב אחר ארוןהכהן

 אחד ארון ויעשי המלך ויאמר דכתיב והאהמזבח(
 הימים דדברי קרא וזהו חוצה ר' בית בשערויתנהו
 אך שם על ר"י בשם ר"ח הטמאים מפני אמרר"ה
 דתנא לפרש ונראה עיי"ש ספות ד' בית יעשולא
 דכתיב משום אחת נדבה רק דהי' אמר ר"ידבי

 וע"ז אחת נדבה רק שהי' דמשמע אחד ארוןויעשו
 בהיכץ ולא חוצה ו;ארון שניתן דכתיג דהאאמי.

 ר"י בשם ור"ח החוצה אח"כ ניתן הטמאיםרמשום
 כרשב"נ דהיינו ספות ר' בית יעשו לא ע"שאמר
 יעשה 5א אמר דכאן קשה דאל"כ נדבות שתידהיו
 ד' לבית כלים ויעשהו אמר ובד"ה ספות ד'בית
 שתי דהיו אמר ולכך כאן בכתובות הש"סוכקו'
 והך לברה"ב רק והי' בפנים הי' דמלכים והךנרבות
 מצאתי רב ואח"ז שרת כלי על בחוץ הי'דר"ה
 וא"כ לפירושו לכוין וזכיתי כ7 שפ"בקה"ע

 לב לבדה"ב יחיד דבנדבת כלל ראי' איןלהירושלמי
 ואח"כ כנ"5 י"ל שפיר דילן לש"ס אך מתנהב"ר

 הך שם שמוחק בירושלמי הגר"א בהגהותמצאתי
 ספות. ד' בית יעשו לא אך ע"ש ר"י בשםרר"ח
 פ"ז דשביעית המשנה בזה להבי7 כתבתד4ל?2ורש

 מדמי וזבות זבי7 קיני מביאי7 דאי7מ"ח
 יוצרכו לא הפקר הכל דבשביעית דכיו7וצביעית
 5"ש ושוב להציבור נוגע הדבר ואי7 לש5םהציבור

 א"א ראז וכוונתך יחיד קרבל רהוה מתנה ב"ר5ב

 מביאין אי7 ולכ7 הקיני7 דיושסלו לשופר המעותלית7
 וכו' מביאי7 דאי7 המשנה ולרבריך שביעיתמדמי

 בלא"ה יהודה דלר' יוסי כר' ודלא יהודה כר'דלא
 במשנה דס"ל יוסי ולר' חובה לקיני שופרות היו5א

 לעולם הפסולות מספק הקינין דהמספק הנ"לרשקלים
 שופרות רהיו המשנה וגם לציבור נוגע הרבראין

 רהב"ר כיון יופסלו רהא יוסי כר' דלא חובה5קיני
 יהורה ר' ררק אמר במשנה ושם בזה כלום מתניןאין
 יהיו הפסולות רקינין התקנה לכאורה וגם בזהחולק
 שעי"ז הי' התקנה דטעם יהורה כר' רלא ציבורמש5
 המעות לקחו הב"ר כאילו הוי לשופר המעותשבתבו

 רלא ולר"י והרע"ב הרמב"ם בשם וכנ"5מהבעלים
 וא"צ כלום הב"ר 5קחו לא חובה 5קיני שופרותוקיו

 חולק כ"ג ר5ענין שם המשנה אמרה ולמה5ש5ם

 ג"כ בזה אמרה לא ולמה יורשין משל רבאהר"י

 אך ציבור משל באין אין הפסולות הקיביןד5ר"י
 אהולק נדבה לקיני שופרות היו יהורה לר' רגםדז"א
 התערובת מפני שופרות היו רלא חובה קיני ע5רק

 נ"ה ביומא הש"ס כדאמר בעלי' שמתו חטאתומשום

 5התקנה בעינן בעו5ות וא"כ שם שק5יםובירוש5מי
 שיהיו נפס5ו ואם בע5ים שינוי ויהי' יתערבוש5א
 אין ונפס5 נאבד אם דבנרבה ואף ציבור מש5באין
 ע5י הרי באמר התקנה הי' מ*מ אחרת להביאמחויב
 שיצאו פ*א קינים במשנה ועי' עו5ות דשניהםקן

 יהורה רר' י*ט במעי5ה ועי' חובתם יריהבע5ים
 הדם, שיזרק ער באהריותו הוא ר5עו5םס*5

 ר5ר"ש שם רמעי5ה הש"ס יפי"ד "יייד14נב
 5עזרה דמשהביא וכו' זבין קיני גביס"5

 ~מה מעל ומש"ה שם בפרש"י ועי' מאחריותונפטר
 הא נפסיו אם אחרים קינין להביא הציבורהוצרכו
 כבר אך לעזרה בהבאתן חובתן ירי הבעליםיצאו

 הקשה הלכה חקר ובס' ר"ש בדברי המפורשיםהאריכו
 שנשפך דר"ש אייבא הש"ס דאמר ע"ו ד'בב"ק
 הגנב בהבאת יבעלים קרן חזרה לר"ש דהאהדם
 שכ' ע'א ח' במגילה רש"י ועי' לעזרה הקרבןאת

 וחייב נרצה יא הכהן כיפר שלא רכ"ז דר"שאליבא
 רר"ש אליבא במעילה כהש"ס רלא וכ"זבאחריותו
 שיא כ"ז 5ר.ש דגם כ' שם אבן שבטוריוכמדומה
 אחרת כוונה וכ' מאחריותו נפטר לא הדםנזרק
 שנה מכ"ה יותר שזה וזכורני עיי*ש דמעילהבש"ס
 זצ"ל מדזיקוב הגה"צ עם 3זה ארוך פלפי5 ליהי'

 נזרק שיא דכ"ז ר"ש רברי לפרש ג"כוהאריך
 באחריותז, רחייב מודההדם

 א*צ הפקר שי שהוא דמשום יבריך עיקיאפם

 הב"ד פשעו האם מובנים אין ישלםה3"ד

 המעות שקבלו משום וכי ישלם צריכין שיהיובזה
 ובשלמא הפסויות את 5שלם יצטרכו הקיניןוקנו

 ונאבדו שפרחו מה פשיעה קצת דהוי י"לבאוברות
 אף פסול מיגי נל בזה דנכלל הפסו5ות אבלהקינין
 וע"כ יש5ם יתחייבו למה פשיעה שום בהםשאין
 להם ונתנו ע5יהם סמכו שהבע5ים משום רקהסעם
 יירי הבעיים יבואו אחרים יקריבו יא ואםהמעות
 שנפסלו יורעין ואינם להם ה5כו שכברמכשוף

 התקינו יכך חובתם ירי שיצאו ויחשבו קדשיםויאכלו
 מהפקר בהביא גם וא"כ תחתיהן אחרים יתגושהציבור
 שלא כדי אחרים יתנו שהציבור לומר ג"כשייך

 דזה וגם וברור אמת וזה מכשול לירי הבעליםיבואו
 5שלם א"צ מהפקר שהביא רמשום ברור אינועריין
 ופוטר ש5ו והוא מהפקר קנאו שהוא אחרי האאחרים
 ידי יצא ש5א הפסידוהו הב"ר אם בזה מחיוביעצמו
 וגם תמיד שנותנין כמו אחרים יתנו לא למהחובתו
 מדמי זבין קיני לוקחין אין סתם המשנה אמרהלמה

 5הקריב 5כהן וליתן הקן להביא יכו5 הי' האשביעית
 רק הי' לרבנן גם ובוראי בשופר המעות להניחולא

 שלא הבעלים לטובת בשופר המעות להניחהתקנה
 וע" ג"כ הקן 5הביא רשאין היו אבל להמתיןיצטרכו
 בידו שקינו כגון ראמר הנ*ל צ"ב דפסחיםבש"ס
 המעות 5יתן דוקא ולא הקן להביא יכול דהי'הרי

 אמרה 5מה יופס5ו לשופר ית7 דאם לדבריך וגםלשופר
 כשרים דהקינין רמשמע כנגרן יאכל הביא ואםהמשנה
 ולמה שביעית בקדושת כנגדן שיאכל רקבדיעבד

 רנפס5 כיון אחר קן להביא רצריך המשנה אמרה5א
 והרי המשנה כן לפרש רעתך על עיה איךואתפיא

 צר. מכ5 זה רבר ביטו5 להמעייןמבואר
 קיני לוקחי7 ראין הטעם לפרש עוד כתבתר4לשר4

 בב"מ הריטב"א עפי"ר שביעית משיזבין
 יפה יפה ימסרנו 5א שמא חיישינן הפקר רבש5קי"ח

 מתנין הב*ר אין ושוב הציבור של יהי' רלאוכוונתך
 5פי'ר הנה וכנ"5 בע5ים רשינוי הפסו5 יהי ושובבזה

 דבנ*ר י"5 5חוש יש בשומר ררק ז' ד4 בר"ההתוס'
 5*ה ד' ביומא התוס' 5פימ"ש וגם חיישינן5א

 סהדי ואנן 5מסור רצריך יודע שהוא 5"חדבכ"ג
 כהנים שקלי 5ענין שם 5פימ"ש וכן יפה יפהדמסר
 שינוי שיהי' הקנין יופס5ו רעי"ז רכיון י"5 ג"כא"כ

 יי5 הריטב*א 5רברי אך יפה יפה ימסור בוראיבע5ים
 דס'ץ יוסי כר' ד5א רמתנה נאמר ע"כ בזה וגםכן

 יפה יפה ימסור ש5א 5"ח בהפקר דגם קי"חבב"ם
אך
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 הלחם ושתי בעומר דרק סעות הם דבריך כלאך

 להציבור שיקנה ממש ציבור של שיה"דבעינן
 ולא רש"י כמ"ש משלו נקרבין שיהיו שירצההיישינן
 בעינן לא הא הקנין בענין כהצא"כ לגמרי להםיקנה
 להב"ד יקנה דאם ממש הב"ד של שיהיו להםשיקנה
 כשהציבור ואדרבא חובתו ידי יצא היאיךלגמדי
 להביאם שנתחייב להאיש מקנין הפסולותנותנין
 קרבנו דהיאיך התויו"ס הקשה ומה שם. הרע*בכמ"ש
 משום לתרץ והוצרך עליו עומד ואינו קרב אדםשל

 והתו*ח יחיד בקרבן גם במעמדות נביאיםדתקנת
 לדבריך הא דעת צריכין אין כפרה דמחוסרי כ'שם

 יחיד של הקרבן באמת אך הציבור של הואהקדבן
 יהי' תנאם וכפי דעתם על לעשות לב"ד שמסרורק

 יפה יפה ימסרנו שלא כאן שייך ולא לשמונקדב
 כלל בכאן ול"ש דעתם על שיהי' לי' איכפתדמה

 בקנים התוס' לפימ"ש ואפ' הנ"ל הריסב"אמדברי
 כל או העולות כל הכהן יקח אם הוא שהתנאישם

 שמא א"ל ג"כ לך ומוחלת נותנת אני משליהחסאות
 מוחלת אם דהא לאחרת שלה ליתן יפה תמסורלא

 לעומר ול"ד שנתנה מה כנגד האחרת ממעותלוקחת
 שלא חיישינן אחרים לו נותנין דאין הלחםושתי
 בעבור אחרים מעות לה שנותנין משא"כ יפהימסור
 קשה ג"כ יהי' בזה הדוחקים כל נסבול ואפי'זה

 רק המשנה אמרה ולמה הקינין יופסלו דלפי*זכנ*ל
 דנפסלו כיון אחרים דיביא אמרה ולא כנגדןדיאכל

 וכנ"ל. זה דבר היפוך מהמשנה מגוארוהרי

 המשנה לפרש דוחקך מה א"י הוברובפיקר
 שביעית מדמי זבין קיני מביאיןדאין

 ניתן לא דשביעית הסעם נודע הן דחוקים~סעמים
 פ*ח דשביעית במשנה ועי' וסיכה ושתי' לאכילהרק
 מע"ש לענין מ"א פ"ב דמע"ש במשנה היא וכןמ"ב
 זבין קיני לענין מ"ז פ"א במע*ש הראמ בפיועי'
 כמו וכו' הבעלים אותם וישתו שיאכלו ר"לשכ'

 בשביעית דגם והיינו שביעית דמס' 3פ"חשנ*3אר
 ד3מע"ש ממע*ש חמיר ושביעית לאכילה רקניתן
 ועי"ש מ"ג פ"א במע"ש ועי' לשלמים 3המהקונין
 בעליהם אותם אוכלין שלמים זבחי כי שכ'ברומ
 בתוספתא וכדאיתא שלמים קונין אין שביעיתומדמי

 שלמים זבחי בה לוקחין אין שביעית *"ןדשביעית
 אחד שאמרה בתוספתא ועי"ש שני במעשרמשא*כ
 וחוב מלוה מהן פורעין אין מע"ש ואחדשביעית
 ואין שבוין בהן פודין ואין גמולין מהן משלמיןואין

 בקדושת רק לאכול ציותה והתורה צדקה מהןפורעין
 התקנה אחרים דברים על שהוציא והיכאשביעית

 במע"ש וכן שביעית בקדושת כנגדן שיאכללזה
 כננדן. יאכל זבין קיני הביא דאם המשנהאמרה

 לוקחין דאין איתא דמע"ש דצמשנה יל"דדהנה
 ובמשנה ואשמות חטאות וכו' זביןקיני
 חטאות נזכר ולא זבין קיני רק איתאדשביעית
 ליכא דבשביעית משום להעיר אפשר וה"ואשמות
 וכפי החולין מן אלא בא אינו שבחובה דדברהסעם
 הטעם רק וליכא בזה להלן ועימ"ש בדבריךשכתבת
 אמרה לא ולכן שביעית בקדושת לאכולדצריכין
 לאכלם יכול הכהן דהא ואשמות חטאותהמשנה
 דאיכא זבין קיני רק אמרה ולכן שביעיתבקדושת

 בקדושת נאכל לא וא"כ כלל נאכלת דאינה עולהבהו
 מקום בכל הנסכים ע"א פ"ב במנחות וע"שביעית

 אמר דאפי' בפרש"י ועי"ש החולין מן אלא יבואולא

 מ*מ החולין מן שלא אף מביאין דבשלמים זוהדי
 שם התוס' וכ' החולין מן רק מביאין איןבנסכים
 דבעינן המעשר מן 3א אינו למזבח דכולו דברדכל

 שביעית לענין ג"כ וכן שמחה בה שישאכילה
 דאיכא במע"ש אכן שביעית בקדושת אכילהדבעינן
 החולין מן רק בא אינו שבחובה דדבר הטעםג"כ
 באמת אך ואשמות חסאות ג"כ המשנה אמרהלכך
 בקדושת נקרא לא המזבח אכילת דאם אינוכ"ז

 ואין למזבח אימורין איכא ואשם בחטאת גםשביעית
 דרק לפרש להמשנה דהי' וגם אותם אוכליןהבעלים
 החטאת אבל שביעית מדמי מביאין איןהעולה
 באמת אמנם שביעית מדמי מביאין לכהניםדנאכלת
 הבעלים לאכילת ראוי שאינו דבר שום לקנותאסור
 התוספתא שכתבו וכמו צדקה לעשותואפי'
 ניתן שלא האמיתי הטעם וזהו הנ"לוהר"מ
 בכלל ואשמות חטאות גם וע"כ ושתי' לאכילהרק

 ואשמות חטאות במע"ש שזכר מה על סמךוהתנא
 לא במע"ש גם הרמב"ם ובאמת הם שויןדתרווייהו

 ניתן דלא הטעם דק וכו' שבחובה דדבר הטעםכ'
 וכמו בשביעית ג"כ חטעם וזהו הבעלים לאכילתרק

 כתבו והרע"ב הר"ש רק משביעית לפ"ח שםשרמז
 גם שכ' והתויי"ט וכו' שבחובה דדבר הסעםבמע"ש
 להשוות רוצה וכו' שבחובה דדבר הטעםבוביעית
 בא אינו שבחובה דדבר הטעם שבמע"ש דכמושניהם

 בשביעית. הכ"נ החולין מןאלא
 שליט"א מטארנא הגאון מחו' בשם נתבתר*לוטרי

 שביעית דלגבי התויו"ט ע5 שהקשה)ז"5(
 איני גבוה ממון דהוא מע"ש גבי רק כן לומדל*ש
 דגם די"5 מזה דחוץ התויו*ס ע5 תפיסה בזהדואה
 בקידושין הש"ס וכדאמר קודש מיקדי שבועותפירות
 קוד,ם מה לכם תהי' קודש היא יובל מחפסוק ע"אנ'ח
 הגבוה ורשות דמי תופסת שבועות אף דמיותופס
 מצורכי דבר לשום הש"י אותם נתן ולאעליהם
 שביעית בקדושת לאכלם רק הנ"ל כהתוספתאהאדם
 וממון הקדש דאינו נאמר אפי' אך גבוה ממוןוהוי
 רק ממש שלו ואינו חולין אינו עכ"פ ממשגבוה
 הך דיליף שם פ"ג במנחות לר"ע וא"כ הפקרשל

 מקרא ילפינן וחטאח מחסאת וכו' שבחובהדדבר
 מעשר משל ולא משלו לו אשר החסאת פרוהקרוב
 ולא הפקר של הוא ושביעית ממש משלו בעינןא"כ
 מצרים מפסח דיליף שם לד"א גם אך ממששלו

 גם וא"כ מעשר הוי לא אכתי דבמצריםופרש"י
 שהקשה לד"ע ר"א שהשיב וכמו הי' לאשביעית
 איפשר שאי דאעפ"י אפשר משאי אפשר דניןדאין
 פסח שום ומצינו הואיל ופרש"י היא גדולהראי'
 דלש שביעיח לענין י"ל כן החולין מן רק באשאינו
 מנחות בתוס' וע"י משביעית בא שבחובה דדברמצינו
 דבר להקיש דילפינן דלפי"מ שכ' להקיש בד""שם
 מנלן ומנחות עופות לפטח הבקר ומן הצאן מןהבא
 זה דלמ*ד כשנאמר וא"כ ניחא מחסאת דיליףולמאן
 דאין הך ע"כ בעופות וכו' שבחובה דדבר הךי"ש

 רק ע"כ שביעית מדמי עופות דהם זבין קינילוקחין
 ולא הפקר של דהוי הטעם שפיר לדיד" א"כלד"ע

 וכנ"5. ממששלו

א-
 לר*א גם האמת לפי אבל לפלפויא רקכ"ז
 מן רק בא אינו שבחובה דבר בעופותגם
 משום הטעם התויו*ט כ' ולכן כנ"ל והסעם.החולין
 ברש"* וע" בכלל שביעית דגם וכו' שבחובהדבר

 בהן דזכה דכיון ש"כ המקדש ד"ה עוא נ"בבקדושין
ממונו
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 של דהוי דאף מקודם כמ"ש וזהו דבר לנלממונו
 דהא שם כ' והתוס' שלו הוא בי' דזכה כיוןהפקר

 בדיעבד אבל לכתחלה היינו לסחורה ולאדלאכ5ה
 נמצא ד"ה ע"א ס"ב ע"ז בתוס' ועי' קייםהמקח
 א"נ רבנן אקילו פ"ו מצות דמשום קידושין גבישכ'

 אשה לקדש גם אסור לכתחלה אבל דיעבד רקדהתם
 דאיכא דכיון שהקשה שם בקדושין במקנהועי'

 בשיטת ועכ"פ עבירה 5דבר שליח איןאיסורא
 חוץ דבר לשום אסור דלכתחלה כיון י"להתויו"ט
 עוד פלפולך וביתר וכנ"ל. משלו מיקרי לאמאכילה

 5מועד.חזון
 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 יב.מיכמי
 יאבלאנאב. תרפ"ג אדר ער"חב"ה

 הנכבד הנגיד החסיד ידידי לכבודשוכט"ס
 לבנוב. בעיר מדפיס ני' ררילף ייקרשעמו"ה

 בהמאגאזין מונחים שלו הדפוס שבביתעד8":1
 וקרועים מטושטשים מקולקלים עליםהרבה

 חול וספרי מעתונים ורובן שונים וספריםמסידורים
 לגנזם שא"א וואגאן כחצי הם ורבים שםהנדפסים
 מאפס א"א ג"כ ו5קוברם לשרפם וגםבביהכנ"ס

 בשאלתו ונפשו רגל למרמס בביזיון ומונחיםמקום
 ינתנו שם אשר נייר למלאכת ליתנם מותראם

 על ועולה שם שנשרפים וסיד מים שללאמבטאות
 וטקטורה חדש נייר יעשה ומזה חומר מיןהמים
 יכרוך ומהטקטורה קדושה דברי רק הנייר עלוידפיס
 ורוצה להתיר אחד גדול לו הורה וכבר קדושהספרי

 ע"כ. בזה חוו"דלשמוע
 אם )א( פרטים. לכמה תתחלק הזאת השאלההנה

 ספרים אם )ב( קדושה יש הנדפסים בספריםגם
 קדושה בהם יש בהם ולמדו קראו לאשעדחן

 מחיקה ואיסור שם שנדפסו קודש השמות ענין)ג(
 קלה לקדושה חמורה מקדושה לשנות מותר אם)ד(
 אין שם המונחים העלים דרוב כיון נאמר אם)ה(
 מותר אם )ו( בהרוב המיעוט בטל אם קדושהבהם

 ואם קדושה בהם לנהוג שא"א קרועים עליםלשרוף
 סדד על ואגוא משריפה דגרע או כשריפה נחשבזה

הדברים.
 דבספרים כ' פוסקים דקצת נודע ףקנןן הא'()3דין

 סי' ביו"ד והטו"ז קדושהליכא
 וכ"כ קדושה בהם דיש וכ' עליהם חולק סק"חרע"א
 הדבר 3טעם שמחולקין רק מ.ב תשו' בה1םשם

 הטעם כ' והטו"ז קודש הוי חקיקה דגם ס"לדהמ"ב
 לומר יש ולשיטתו חקיקה ולא כתיבה מיקרידדפוס

 כתיבה שצריכין דבמקום וגם קדושה ליכאדבחקיקה
 לעשות אין לכתחלה ומ"מ בדפוס ג"כ להיותיוכל
 בב"ש ועי' לחקיקה דומה דקצת משום 3דפוסגט

 כשר הנדפס דנט שכ' סק"ג קכ"ה סי'3אהע"ז
 דחקיקה דהטעם ולהמיב כאן להטו"ז וצייןבדיעבד

 ובמקום רהיבה מיקרי לא דחקיקה י"5 קודשנ"כ

 יא21ףןקרכמץ יביא
 חקיקה לדידי' דהוי דפוס מהני 5א כתיבהשצ"ל
 ע"י אסור ס"ת ועכ"פ בדיעבד אפי' פסול הנדפסוגט
 והביא הטו"ז על חולק ברוך אמרי ובהגהותדפוס
 מיקרי דדפוס מאפוד ראי' שאין קכ"ה בסי'מהג"פ
 הוי דפוס שפיר קשה שהוא באבן דשםכתיבה
 חקיקה הוי דפוס רך דהוא בנייר משא"ככתיבה
 דבנייר הנייד מעל חמיר קשה דבר ע5 בנדפסולפי"ז
 קודה1 אינה דחקיקה וכשנאמר חקיקה רק דהויי"ל
 הוי האבן ע5 משא"כ קדושה בי' ליכא כהמ"בודלא

 קדושה. בי' וישכתיבה
 אפ" בדפוס ס"ת כשר דלהטו"ז נ' נאןיבנפ":

 אין 5כתח5ה להטו"ז גם ולדעתי5כתחלה
 שם וכמ'ש לגט 5ה מדמה דהא בדפוס ס"תלכתוב
 בגט דגם כתב כמו הוי מ"מ חקיקה הוי דאפ"מקודם
 וחקק ולא וכתב דכתיב אע"ג יריכות בחקיקותכשר
 שאפשר דכל כ' בנוצה ס"ת 5כתוב שאיןיבדין
 דגט דס"ל כמו וא"כ עדיף חקיקה שום בלאלעשות
 ממ"ש וגם בס"ת ה"ה בדפוס לכתח5ה לעשותאין
 ליתן עתיד המיקל כל הספרים קדושת לעניןאבל
 קדושת בו יש שנדפסו בדיעבד דרק משמע הדיןאת
 לכתחלה דאפי' רבותא יותר לכתוב הול"ל דאל"כס"ת
 יונה והבני החו"י בשם כ' שם ובפ"ת לכתובמותר
 הו5"ל ולפי*ז פסיל בדיעבד אפי' בדפוסדס"ת

 דפוסלין כיון קדושה שום ליכא הנדפסיםדבספרים
 גופי' החו"י בשם כ' שם דהפ"ת אפס בדיעבדאפי'

 חול בלשון ואפי' רש"י בכתב הנדפטים קודשדספרי
 אין עכו"ם ע"י שנדפס דס*ת כ' וגם קדושה בויש
 ואין קדושה בו יש ישראל דע"י משמע קדושהבו
 כהמ"ב דס"ל י"ל ואולי בדבריו לעיין החו"ית"י

 כתיבה מיקרי לא אבל קדושה ג"כ בו ישדחקיקה
 פסול 5ס"ת ו5כן כתיבה הוי דדפוס כהטו"זודלא
 בחקיקה דגם משום הוי קדושה אבל כתיבהדבעינן

 רפואות כגון חול ספרי דאפי' שכ' ועי"ש קדושהיש
 ולא במחשבות פועל ולא חומר קדושת בהםשאין
 למנוע ראוי לבד הצורה רק כאן ואין לנפשתכ5ית
 בשער ר.ח בס' ועי' אבדון למקום או לארץמלזרקן
 בכ5 כבוד לנהוג דצריך שכ' ע"א נ"ג פט"והיראה
 דמ"ש וצ"ל בקדושה נכתכ שלא אף מרובעכתב
 כתב ולא רשות של כתב רק כוונתו מרובע כתבכל
 החו"י בשם ה"ה בדין להלן וכמ"ש איסורשל

 אין מרובע בכתב שנכתבים פה וניבול תפלותדדברי
 קנ"ד בסי' במג"א ועי' וכבוד קדושה ענין שוםבהם
 מוחין שאין הדור גדולי על אני תמה שכ'סקי"ד

 הקודש כתבי הספרים בדפי שמדבקיןבהקושרין
 לומר דדואק קאמר הנדפסים בספרים דגםומשמע
 מבואר הנ"ל ומכל בכתב בנכתבים דקדאיירי
 קדושה יש הנדפסים בספרים דגם האחרוניםדסתימת

 דבחקיקה מטעם אי כהטו"ז כתיבה דהוי מטעםאי
 בהו שייך קדושה עכ"פ כהמ"ב קדושה ישג"כ

וכנ"ל.
 5א שעדיין בספרים קדושה איכא "~כם הב'()בדין

 מהדו"ת בנו"ב הנה בהם.למדו
 קדושה בהם דאין לומר השואל רצה קע*ב סי'חיו"ד
 עמא מה הזי ופוק קדושה בהם דיש פוסקוהנו"ב
 ואין בישן כמו חדש בספר קדוש: שנוהגיםדבר
 המנהג כאלו ובדברים בהם למדו כבר אםשואל
 ע"ב ל"ד ממנחות ראי' הביא שם והשואלמכריע
 יד של לעשות ראש של מתפלין מותר אםלענין
 ופרש"י אסור ובעתיקתא מותר דבחדתא שםדאמד

כש"ת

בעתיקתא
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 שכבר דבעינן הרי בראש נקשרו שכברבעתיקתא
 להוריד לענין דרק לדחות יש ולכאורה המצוהנעשה

 החמורה הקדושה דחלה שנאמר לקלה חמורהמקדושה
 נעשה לא דעדיין כיון אמרינן בוה להורידהואסור

 דפסקינן הוא מילתא לאו והזמנה החמורה הקדושהבו
 הקדושה לשם שנכתב ומה מ"ו בסנהדריןכרבא

 והכתיבה מהני לא והמחשבה במחשבה רק הי'החמורה
 משא"כ קדושה לסתם רק אינו קדושה דברישהוא
 חמורה קרושה לא סתמית קרושה בו שיהי'לענין
 עליו חלה שפיר קדושה דברי בו שנכתבו מידרוקא
 חומר בזה וךיהי לומר רוצין היינו אם ובנ"דקדושה
 דעדיין כיון אמרינן הוי וכרומה תפלה סירורקדושת

 תפלה סירור קדושת עדחן חל לא בו התפללולא
 אף בזה שחך קרושה רברי כתיבת קדח1תמשא"כ
 דמותר רק שם אמר והש"ס בהם קראר לאשעדיין
 דא"צ שנאמר לא אבל יד של לתפליןלעשותן
 סברא שהיא יראה והמעיין כלל קדושה בהןלנהוג
 ואינו זה מטעם דחה שם הנו"ב גם ואולינכונה

 תח"י.כעת
 דאתני הוא מילתא הזמנה ולמ"ר אמר שםרב1י2"כ1

 היה תי' הביא והרא"ש מעיקראעלייהי
 מילתא לאו דהזמנה פוסק דהרא"ש דאף הד"חוכ'

 ונשמע מהני דתנאה לאשמעינן הש"ס דבריהביא
 בעתיקתא דאפילו היא מילתא לאולמ"ר
 אבוהב מהר"י וכמ"ש מהני מעיקרא עלייהו אתנוכי

 מותד עלייהו דאתני ראש של דתפליל האו"חבשם
 בסי' הוו"ע פסק וכן ישנים הם אפי' יד שללעשותן

 בחדתא כמו הוי עלייהו אתני זה למ"ד וא"כמ"ב
 שום בהם יהי שלא ג"כ מהני רהתנאי נאמרוכי

 ומשום דלא בודאי בזיון בהם לנהוג ומותרקדושה
 לא וגם קרושה דברי הם דמ"מ כיון מהני לאדלזה
 בהם לנהוג שא*צ התנאי מועיל שיהי' בש"עמצינו
 ה' סעי' קנ"ג סי' בש"ע איתא ומה"טקדושה

 בנאוהו אפי' בו שיתפללו עד קדוש אינודבביהכ"נ
 מחמת רק קדושה אין לבר דבבנין כיון ביהכ"נלשם

 ובסי מילתא לאו והזמנה לביהכ"נ שהואהמחשבה
 לשנות מותר דבחדשים הש"ע כ' תפלין לעניןמ"ב

 בשע"ת ועי"ש ב" אית קדושה אבל לתש"ימתש"ר
 מותר לתפלין רצועות לשם עור עיבד שאםסק"ד
 שאוסר כהצ"צ חילא התנה בלא אף חול רברלעשות
 קרושה ליכא דבעיבוד משום ג"כ והיינו התנהבלא
 לחלק שרצה העבוה"ג בשם ועי"ש המחשבה ע"ירק
 דהש"ס דאף כן י"ל ג"כ ובנ"ד לחול קלה קדושהבין

 ועי' לא לחול אבל קלה לקדושה בחרתאמתיר
 הספרים גליונות לענין סקכ*ד של"ד סי'במג"א
 נתקדשו הגליונות גם בהם למדו ראם כ' שםובפמ"ג
 קרושה דברי כתיבת ליכא רבגליון כנ"ל ג"כוהיינו
 שלמדו אחר רק קדושה שום ליכא שלמדו קודםלנן
 נתפסו בהם 5למור יותר יכולין דעי"ז דהועילובהם

 קרושה דברי דנכתבו הספר גוף לענין אבלבקדהיה
 ליכא עריין התכלית דקדושת ואף למדו בעינןלא

 הנ"ל. בהו"י ועי' איכא הצורהקדושת
 וז"ל כדברי שכ' קכ"ד סף או"ח בבי"צרכמ(בארו

 קרושת הוי לא חרתי בתפליןרנהי
 קדושת אבל לתש"י מתש"ר לשנות ומותרתפלק
 ריא רק הקדושים שמות שכתב כיון בזה "1פרעוה
 ועי.ש לדעתו שכוונתי ונהניתי ראש של קדושההוי
 יש לדינא ומעתה הנ"ל דמנחות הש"ס בדברימ"ש

 וראיתי בהם שלמרו קורם אפי' בספריםקדושה

 שכתב ע*ר 5ס" בהשמשת בת"ד מהרש*אבנליון
 קדושת בהן אין נתפרו לא שעדאן ס"תדגליונות

 קודם בספרים קדושה ריש דאפי מזה א"ל מ"מס"ת
 נתחברו 5א שעדחן יבי בעלין אעפ*כ בהםשלמדו
 רלהטעם קדושה ב" 5ית ש5ם וסידור לספריחד
 בזה 5חלק אין הצורה מצד קדושה בו רישהנ"5

  הוכשר 5א דעדיין ס*ת קרושת בי' דלית רקוכוונתו
 5קרות אסור התפירות רוב ונקרעו נתפר דאפי'לס"ת
 ובב"ב י"ט מגילה ובש"ס רע"ח סי' ביו"ד ועי'בו
 ככל יש קרושה אב5 עכנידים שיעשה דבעינןי"ד

 יותר קדושה יש אם בספרים והכ"נ קדושהדברי
 בשם 5הלן מ"ש ועי' לומר שיך הויבשלימים
 נפס5 אינו חסר אם ספרים רוואר ובם בזההא"א
  איכא ושפיר בו ו5התפ55 5למוד דאוי בפ"ע עלהוכל

 וכנ"5. בעלין  גםקרושה

 השם קדושת שיך אי שנדפסו כמיר! 11*מו הג'()בדין
 הש"ך הנה מחיקהואיסור

 5שם שלא בנכתב דגם כ' סקי"ב רע"ו סי'ביו"ד

 5שם ובנכתב תיקון יצורך רק למוחקו אסורקרושה

 לחלק בפ"ת ועי*ש אסור תיקון לצורך גםקדושה

 מוחק ובין התיקון נעוךה מעשה ובשעת מוחקבין

 הוי דדפוס הנול ~הטו"ז טפי דחמיר מתקזואח"כ
 נאמ ואפי' כן הדין שנדפס בשם גם א"ככתיבה

 ואיסור קדושה יש שנחקק בשם גם חקיקה הוידדפוס
 ועף יותר חמיר ובולטים בחקוקים ואדרבאמחיקה

 בנכתב רגם שכ' האו=ח בשם רע"ו סי' ביו"רבב"י
 מצויד או גוים בכתיבת או במשקה או גסהבכתיבה

 המג"א ולפימ*,1 5מוחקן אסור תפירה ע"יבמשי
 בכל5 הוי קדושה תשמישי דגם סק"ט קנ.רבסי'

 השם ומחיקת אלקיכם לד' כן תעשון דלאחלאו
 וברש"י כ"ב במכות ועי' תעשון רלא מ5אודהוא
 דעכיפ י"ל השם את למוחק אזהרה מהספרי ראהבפף

 נתפר או במשקה נכתב דודאי קדויה תשמישימיקרי

 בספרים וגם קדושה תשמיש צורך לאיזהבכה1י
 ביו"ד בפ"ת והובא השבו"י כ' עכו"ם ע"ישנדפסו

 שם דחו5ק להחו"י ואפי קדושה בהם דיש רע"אסי'
 להחמיר ריש מורה טפי דחמיר השם מחיקת רלעניןי"ל

 מחיקת משום "1 סים רבכתיבת שמ הנ"5והאו"ח
 שי בכתב רכוונתו וא"ל כתבוהו רגוים משמעהשם
 רשם סקי"א קע"ט סי ביו"ד הש"ך כ' דהאגוים

 של"ד בסי' ובמג"א למחקו מותר חול בלשוןשנכתב

 עי חו5ק שם ביו"ר ובחא"א בזה מסתפק הש"גבשם
  החיי*א על הו5ק ו' סי' באו"ח בי"צ ובשו=תהש*ך
 בשם סקוח רע"ו בסד בפ"ת ועי' להש"ךומסכים

 הכוונה מפני להחמיר יש אשורית רבכתיבתהחו"י
 גוים ש5 בכתב ועכ"פ הקרושה התמונה כתבובעת
 היינו גוים בכתיבת האו"ח כוונת ואולי איסוראין

 כי במ*א הובא ובם"ע כן לפרה1 דוחק אךבלשונם
 למוחקן. אסור עכו"ם ע"י נדפסיםרגם

 עז ד' ויורהו בפסוק בשלח בפ' בתיב"ערהנה
 דאררפני מרור אילן ד' לי' ואחויאיתא

 מיא לגו וטלק ויקירא רבא שתא עלייהווכתב
 מחיקת חשש בזה יש הא ולכאורה מיאואיתחלין

 אמר כאן נמחק אינו העז ע5 בבחקק אם ואפי'השם
  שהיו נפשות סכנות חשש דהף וי'ל העץ עלשכתב
 המרים המים 5שתות יכולין היו ולא למיםצמאים
 יוו ולפי"ו החמורה שבת אפי' רוחה נפשופקוח
 שנסתפק י"א ובמכות ב"ג רסוכה בש"סלהעיר
 התהום ע5 ליתן אחספא שם 5כתוב מותר אםרהע"ה

שיא
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 אמר שאחיתופל עד העולם וישטפו המים יעלושיא
 שלום לעשות כדי השם למחוק דמותר מסוטהק*ו
 העולם כל לצורך דמותר מכ"ש לאשתו אישבין
 משמע ומוה מותר דלצורך ממרע*ה פשיט לאולמה
 חשש שייך עץ כמו קשא בדבר בכתיבה דגםג*כ

 שהחספא דבדהע"ה וא"ל קשה היא דחספאמחיקה
 מחיקה חשש יש במים תמיד להיות צריכההיתה

 המים שימתקו לשעה להניחו די הי' 1מרע"המשא"כ
 קשה שהוא בעץ חשש אין ולכן משם לקחוומיד
 שם שנשאר משמע מהתיב"ע וגם בזה לחלקדדוחק

 לעולם. מתוקים המים שיהיוכדי

 דע"ג כ' שם ד"ה ע"א ו' דעיייכיןרבנרום"י
 מקומו הוי דלא קדוש לא וכליםקורות

 ככתיבתו השם עם המקרא ושיכתוב הנייר עלאלא
 ולפי"ז קדוש ולא במקומו שלא הוי לבדו שםאבל
 אך השם מחיקת משום דליכא דמרע"ה בהךניחא
 אחספא שם לכתוב אם דהע"ה נסתפק מהדא"כ

 ותי' בזה שהעיר י' סי' חאו"ח בי"צ בשו"תומצאתי
 צריך הי' ודהע"ה ביזיון משום אסור מדרבנןדלרש"י
 עדיין דבמרע"ה י"ל וא"כ דרבנן האיסור משוםלהק"ו
 מ"ת דקודם י*ל ד1לא"ה אך דרבנן הגזירה הי'לא

 ואף וכו' כן תעשון דלא האיסור ה,, לאעדחן
 כתב כבר שניתנה קודם התורה כל האבותשקיימו
 הצלחה דבר תועלת שראו דבמקום ויחי בפ'האוה"ח
 כיון הזאת המצוה מקיום הנמשך מהריוח עיןהעלימו
 התורה שניתנה קודם יקחם לא אם עונששאין
 האבות כי הדיבור עפ"י שעשו נאמר אםומהגם
 כל להציל מזה גדול תועלה ואין עח"ש היונביאים
 עץ ד' ויורהו אמר דהכתוב וגם צמאון מסכנתישראל
 עפ"י והי' כן לעשות ציוהו הקב*ה להתיב"עא"כ

 ועי' השם ברכת על נצטת דב"נ כיון וא"להדיבור
 היו ב"נ מצות דז' כ' הנ"ל ובאוה"ח נ"זיסנהדרין
 בכלל הוי ביזיון דהוי השם מחיקת א"כסקיימין
 איסור הוא השם מחיקת דאיסור דז"א השם1רסת

 ענין זה ואין תעשון דלא מלאו אח"כץמנתחדש
 בזה. לדבר יש ועדיין השםלברכת
 הש=א בשם סקי"א רע"ו בסי' ד 1 בפ"תדךש"ייךש4

 ר"ל נכפה חולי לו שהי' במישנסתפק
 קמיע לכתוב צבי קלף חתיכת ליקח המומחיםואמרו
 ושמות תיבות למחוק מותר אם מס*ת רק מצאוולא

 וסיים מותר דלצורך מדהע"ה רא" והביאהקדושים
 פשיטא הא נסתפק דמה הקשה והפ"ת לחלקויש

 ולפימ"ש אסור שאב*ס ולחולה מותר שיב*סדלחולה
 מה רק הותר דבפק"נ רל"ט סף במהדו"קהסוט*וד
 ונס סגולה בדרך שהוא מה ולא הטבע מדרךשהוא
 דהע"ה מדנסתפק ראי' והביא בדוקה רפואה דהויאף
 מסוטה דנלמגד וא"ל מותר פק"נ דלצורך ידע 5אוכי

 כהפוסקים י*ל דשם מותר הטבע בדרך שלאדאפי'
 אמרה דהתורה לתקן ע*מ חשם למחוקדמותר
 השחתה בדרך החנו כן תעשון לא שמם אתואבדתם
 בכח*ג נסתפק ודהע"ה השחתה הוי לא ולצורךואיצוד
 וא4כ אחר דבר לתקן רק השם בגוף התיקוןדאין
 ליכא לתקן דבע*מ התורה גילתה השם במחיקתרק

 ורק איסור לעשות אבל השחתה הוי דלא כללאיסור
 מדרך אינו דאם נאמר שפיר פק*נ משום5התירו
 דבזה הש*א דברי נכונים וא*כ עי*ש אסורהטבע
 בחולה פק"נ משום להתיר אין הטבע מדרךדשרבו
 לתקן ע*מ השם דמחיקת מטעם רק וע*כשיב-ס

 להביא הש*א הוכרח וא*כ אחר בדבר ואפ"מותר
 יה" דאסור ונאמר בזה שמחלק ולפי"מ מדהע*הרא"

 הש*א. מרברי 5הטוט*ודראי'

 דלמה והרש"ש הטוט*וד לקו' תי' במ*ארדקנה
 מותר פק"נ לצורך הא דהע*הנסתפק

 במכות ברש"י והובא הירושלמי עפי"ד איסורלעשות
 עליו השם חקוק שהי' עציץ שם מצא דדהע"השם

 ישטוף ש5א כדי משם יקחהו שלא לו אמרוהעציץ
 ולא משם יקחהו שלא ה1רירה לו הי' וא"כהעולם
 ע*ב צ"א יתרו פ' בזוה=ק ועי' עכ*ד 8ק"ניהי'

 צרורא תהומא גו אטבע עלמא שתיל כרדקוב*ה
 לסלקא בען מיא וכד קדישא בשמא חקיקאחדא
 ובשעתא וכו' לאתרחהו ותייבין קדישא רזאחמאן
 צרורא דההוא ואתין וכו' לשקרא נשא בנידאומי
 לחד קוב"ה דזמין עד וכו' לסלקא מיא ובעןפרחן
 מחן ואהדרו כמלקדמין אתתן בי' וחקיק וכו'ממנא

 לא דאם מובנים אינן המ"א ודברי עיי"שלדוכתייהו
 אם דהא מסוטה ראי' ומה כלל נסתפק מה פק"נהי'
 דנסתפק ג"כ וא*ל הותר לא בסוטה גם צורך הי'לא
 השחתה הוי דלא מותר לצורך השם מחיקתאם

 צורך גם משם יקחהו שלא ברירה לו דהי'דלדבריו
 לצורך מותר אם רק הי' ספיקו עיקר ובאמתליכא
 בשם הנ*ל בבי"צ וכמ"ש מסוטה ראף הביאוע"ז
 5צורך דהוי משום ההיתר עיקר דבסוטה הרמ"אתשו'

 דעשה קרא גלי שם הא מסוטה יליף מה קשהדאל*כ
 ל5*ת עשה דחחת כהטום הוי דלא וע"כ ל"תדוחה
 הותר בדהע"ה גם ולכן לצורך דמותר משוםרק

 5ו דהי' ומ"ש צורך דהי' הטעם באמת וא"כלצורך
 לא דדהע*ה אמר בירושלמי הא יקחהו שלאברירה
 העו5ם לשטוף רצה ואח"כ משם ולקחו להעציץשמע
 שעי*ז האמין לא דמקודם מחמת כן עשהוא*כ
 פק,נ הי הרי נעשה שכבר ולאחר העולםישטוף
 לא הא ברירה לו דהי' לומר שחך ומהולצורך
 ברירה לו הי לא ואח"כ פק*נ בזה שיגרוםהאמין
 מחיקת יש בזה גם לשם העציץ אה שיחזירואם
 העציץ להאזיר בין חילוק ומה העציץ על שהי'השם
 ומה שם ו5הניחו החספא על אחר שם לכתובאו

 בזה מ*ש בע*י עי' העציי את באמת החזירשלא
 נסתפק מה פק*נ שיש שראה דאחר קשהושפיר
 אסור הטבע בדרך דבאיט הטוט"וד ראייתונכונה

 וכנ"ל. פק*נמשום

 5מים דהשלכה של הטוט*וד על שם שהקשהרבמדק
 אפי' אסור השם דמחיקת ומוכח גרמא רקהוי

 ברכות כותב שהי באחד קט*ו דשבת מש"סבגרמא
 מים של בספל ושקען ברכות של טומוס נטלוכו'
 מן יותר האחרון עונש גדול ישמעאל ר*ואמר

 דהשלכה הרי בידים שאבדן הר"ן שם וכ'הראשון
 דגם מזה ווץ והנה ע*כ ממש בידים מיקרילמים
 שגרם רק ממש בידים כהנתו דאין י*ל הר*ןבדברי
 בידים כמו אסור טחיקה דגרם וס*ל בידיםהאבידה
 עליו שנכתבו בנחר דשם לחלק יש בלא"ה אךממש

 והאותיות נתרכך למים 1בוש ומיד רך דהואהשמות
 בחספא משא*כ ממש כבידים מיחשיבמתטשטשים

 הימים שברוב רק והחשש מ*ד ניבוח אינולמים ובבהי עליו( שנהקק כשנאמר )ובפרט קשהדהוא
 שם במכות ברשא ועף מים שחקו אבנים כיימאק
 ודאי דאיע הרי המים ימהקוהו פן שחשששכ'

 חל5 גרמא רק תוי ברי אינה והמציקהשימחקוהו
בניר
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 5ענין מש?נו וכזה בידים ומיקרי ברי המחיקהבנחר
 בידים כמו וחחב גרמי מקרי היזקא ברי דאםנתקין
 ברמצ"ן ועי' דפטור גרמא רק הוי היוקא בריובאינו
 והנה שכ' הנ*ל ובטוט"וד שפ*ו סי' ובחוומבדד*ג
 ע*י השם נמהק שיהי' שחשש הי ודאי ש5וחשש
 עח*ש בסוטה השם ממהיקת מהראי' וכנראההמים
 דמכות צרש"י מפורש וזהו מדעתו כן שחידשכנראה
 לא ושם דסוכה מהש"ס רק שם הביא והואהנ"5

 רש*י דברי שעה 5פי ממנו ונעלמו כלוםפירש"י
 בשם ש"א סי' ביו"ד הפ*ת ו5פימ"ש הנ*ל.במכות
 פסיק בלא למיעבד דאיפשר דבדבר המשנההמרכבת
 פסיק מיקרי לא רישי' בפסיק עביד כי אפי'דישי'
 ה' סי הבית בצ5עות או"ח בי"1 בשו"ת ועי'ריש"
 על בנכתב דגם נאמר דאפי י"5 ולפי*ו בטעמומ"ש

 על בהקיקה דאפוור כיון מ*מ ימתק בודאיהחספא
 גם לכן פ*ר וליכא מחיקה ודאי הי' ולאהחספא
 פ"ר בלא ד4פשר כיון מותר פ"ר דהוי ע5יובנכתב
 5הפוסקים ואם2ם אסור פ"ר בלא דא"א בניירמשא*כ
 לא קכ"א דף בשבת וע" מותר השם מהיקתדגרם
 דבהך צ"ל ע*כ מותר גרמא אסור עשי'תעשון

 ודלא בעלמא גרמא ולא מחיקה ודאי הי'דדהע"ה
 הנ"ל.כסברתינו

 מוןום הטעם בסוטה דדילמא הב"ל הרמיארבנקר'
 דדהע"ה להך רחי' ומה ל*ת דוחה דעשה-
 בעינן דהא עדל"ת פשום הטעם אין  ע"כ שםלכאורה
 הפאיקה ובוה העשה מקי*ם לאו דמיעקרדבעידנא

 בא והעוצה תעשון דלא ה5או נדהה ואן קודםהה
 אמנם אח"כ תשתה לא ודילמא המים בשתיתאח*כ
 שציותה מה רק המים בשתיית אינה דהעשה טשתזה

 התורה שהתירה וזהו המרים מי על ומחההתורה
 שדוחח העשה והיא אח*כ תשתה ש5א ואףלעשות
 להמשרשים להעיר ה1 דערחן אך השם דמה*קתהל4ת
 השם דמחיג4ז כית לצורך דהף הטשם דבסוסההנ*ל
 המןרקה תהי' ולא אח"כ תשתה 5א שמא קודםהי

 לשתות רוצה אינה אם דהא 1הא דגץ אךלצורך
 אותה ומשקין שתה מצרערין המגילה שטשחקהאחר
 נמחקה שלא עד שותה איני באומרת דוק כרההעל

 ועי כתהבה נוטלת ואינה שותה אינה אוהמגילה
 גם אני טמאה תאמר ואם ופ*ד פ"נ וסוטהבמשנה
 ממנו ותצא והאשה הבעל בק הריב ננמר יהי'בזה
 אותה בודקין המים והיו שותה היתה שאםוכמו

 דז"א בתנמ השם את מחקו דהא וא*ל ממנוויוצאת
 אותה יבדקו לא אוהמים ירהאה שהיתה עי*ודרק
 המים הט לא השם מוחקין היו לא ואם מודההיתה

  שת~דה. מהמהם ירהשת הקשה ולא פעו5תןעושין

 שאל לא דהא להעךר קן דדהע4ה מראפם
 רק החהום את לכנוש איך  עצה לושיתט

 כה עד ושהי' המצו תוע?5 שם השם  שנתינתדידע
 השם אם רק ה"א התועלת חשא מחיקה מחששונסתפק
 הרי "שהק השם ואם כיל אינצר יה" לא ואזקים
 ההי' לא נמאק אם בזה מהוא*כ כשבמחק יצורך"הי3 דשם 88חשה רא4 81ה לצודך שלא וקהי' יעיללא

 ש"8 אף בן לוה1ות שתר אם דנסתפק וצ'ללצורך
 דהוום דאף לצורך יהי %א הבףם השחקוהו שמאספק
 מאעם (ילי נמתק לא העולם בריאת משעת ווםשה"

 אדם ע"י  נעשה שההף זה משא"כ הקצ*ה ע"ישנעשה
 באמת ואו מ8זק  שרה" דהתנו אח*כ יועיל לאאולי
 רצת ומעודפ התהום לכבישת אחרת עצה1חפש

 עד שה" כמו תועיל שבודאי הוחת העצהלעשות
 הועיל בודאי דשם אף מסוטה ר*ר' שהביא ומהכה
 פהורה והיתה שותה היתה אם רק מועלתהמחיקה הית" לא בסוטה גם דבאמת 1*ל צחנם במחקו5א

 טהורה היתה שאם לאשתו א"8 בין שלוםונעשה
 המים הועי5ו ביניהם מחלוקת והי' חושדהוהבע5
 ועי' עוד אותה יחשוד שלא טהורה שהיאלברר
 יה" היא טהורה ואם שכ' נ*ד בסוכה רש*יבלשון
 גדול קמ*א דף בחולין חז*5 לשון וכן ביניאםשלום
 שמי תורה אמרה שהרי לאשתו איש שביןהשלום
 טמאה אמרה ואם המים על ימחה בקדושהשנכתב
 5אשתו איש בין ש5ום לעשות הועיל לא אזאני
 מקודם כמ*ש ודלא השם מחיקת כוונת ה" לאוע*ז
 היתה דאמ וגם תועלת היתה ג'כ הייב שנשקטשבזה
 כלום הש5ום תועלת ה" לא אותה בדקו והמיםטמאה
 תה" שמא ספק רק שהוא אף התורה התירהואעפ"כ
 גם ולכן ש5ום לעשות השם מחיקת ותועי5טהורה
 אמנם כן 5עשות מותר ספק רק דהוי אףבדהע"ה

 אני טמאה כשאמרה גם דבסוטה כנ"ל כוונאמרבם
 הריב נשקט מ"מ השלום נעשה דלא ואף תועלתהי'

 עמה לדור לו אסור איסורא באמת דעבדהדכיון
 וקיבלה המים כשבדקוה וכן ד' אפר שלוםואין

 ונוסרו באיסור עמה ידזר שלא התוע5ת הי'עונשה
 הי" בסוטה דהא מסוטה הראי' שפיר מ*ם הנשיםכל

 ג'כ התועלת שיהי בעינן לכן ודאי השםמחיקת
 ובדהע*ה השם מהיקת מודאי מוציא תועלת פדאיודאי
 מחיקת ספק דק ב*כ הף תועלת פפק רק דהי'אף
 השם ימחק שלא 5תלות הי' יותר ואדרבא כנ"5השם
 אולי שחווש רק נמהק שלא כה עד שהייוכמו

 ותועלת הצלה ספק לכן נמחק יהי' אדם ע*יהנעשה
 מוציא תועלת שידאי כסו מחיקה איסור מספקמרציא

 מהיין.מודאי
 דהע"ה פשיט לא דלמה הנ"ל האחרונים בקףוגם

 חשש דיש דכטן א"ל פק"נ מטעםדמותד
 בספק דגם בחנם האיסור העשה יציל ו5אשימחק
 שכהש ס" באו*ח ועף להקל נפשות דספק מותרפק"נ

 אפילו ויש בבירור נפשות דסכנת וום סק*הובטו"ו
 קנ*ז סי ביו*ד ובפ"ת משובח ה"ז הוריז הצלהספק
 אם העובד נסתפק דאפיי המשנ*ח 8ה1ם כ'סק*ב
 ואף פק"נ ספק הוי מיתה משנש שיעבור בנללינצל

 קנ"ה ס" ביו*ד הרם*א כן איסור דבר להחכילדלעבין
 במנ"א ועמ ידועה הרפואה שתהי' דצעינן ג'סע"
 ומה"ם אסור דפהאה דספק דמשמע סק"א שכ"חסי'
 אסור שוטה כ5ב שנשכו דמי פ"ח ביומא לדבנןס*ל

 הרפואה דאין ופרש"י שלו הכבד מחצד5:אכילו
 כ" שם בפיה*מ והר"מ ידועה דאינה והיבונמורה
 ונסיונר הדעה מצד ואימ סמלה דרך רק שהואמשום
 מותר הציה בספק ולמה הנ*ל בטוטאוד ועףרקזוק
 בירור ל1 אק ידועה בדפואה גם והא לחלקיש

 ידועה רפואה גם דכמ*פ הזה הבפש 5הצילדתועיל
 מתירין לרפחשה היא שמוחזקת מווום אך מועלת(יצה
 ל*ש ידועה נשאיבה אך להקל נפשןת ספקמשחם
 נתלה שהבת צד דשפ1זה להק5 בששות ספקלומר
 המהאה לנו דאין כ*י השש ממל שבוהלופר

 תלינך שתהמי שמר נששמה כשרופא ודקש%זועיל
 נוכל ההרי לנו ורדעה שאיבה (שש הדהשאברבדי
 איצ שם הרצ*ב כמ*ש הככר הצר בהפואתהוזפאים שנהגי ואעי הצ?לו אומ(8 האימורים כללוטזקר
 חמש*ש הןעה רפואה מצד כן נהט שלא כיוןמועיל

היע
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 קרוב הניסיון הטבע שמצד הדבר כי הנ*להר,ם
 ולכן רחוק ונסיונו ח5וש כחו הסגולה משא"כלאמת
 היי בדהע*ה וגם לט ידועה תהף שהרפואהבעיע
 שמא שנסתפק ורק כה עד שהי' כמו בדוקהההצלה
 מטעם דמותר הצלה ספק הוי שפיר המיםימחקוהו

 איסור ספק אם עוד 5פלפל ויש להק5 נפשותספק
 סד"א ואי ו,וא וספק דספק רפואה בספק מותרמה"ת

 קנ"ה סי' ביו*ד ועי' מדרבנן או מה,תלחומרא
 שאב"ס בחולה דרבנן איסור לענין ג' סעףברמ"א
 מתירין אין מה*ת איסור ספק דגם הסבראומצד
 סק,א בא"א שכ"ח סי' באו"ח בפמ,ג מצאתיושוב

 נפשות ספק הא ידועה הרפואה בעינן דלמהשהעיר
 בשם סק"ל קנ"ב סי' ביו"ד בדר*ת ועי'להקל

 סגולה מדרך הוא שאם לחלק חביב בןהמהר*ם
 מותר הדעת מהסכמת היא ואם ידועה שתה"בעינן
 בסקל"א ועי"ש יוסף דברי בס' וכ*כ ידועה איןאפ"
 הזה האיש את שתרפא בעינן לא ידועה דרפואהשכ'
 וכמ"ש זאת רפואה יש צעולם זו שלחולי אלאדוקא
 וספק ידועה כרפואה הוי בדהע"ה ועכ*פמקודם
 דהע*ה נסתפק דמה האחרונים הקשו ושפירהצלה

 וכנ"י. מותר פק"נ בספק דגםכיון
 חמורה מקדושה לשנות מותר 4יכ( הד'()בדין

 קנ"ד סי' באו"ח הנה קלהלקדושה
 דהוי 5ס"ת כסא מתיבה עושין אין איתא ו'סעי'

 סקי,ד במג"א ועי"ש לקלה חמורה מקדושההורדה
 וביזיון איבוד איסור שיש מלבד הקודש דבכתבישכ'
 ולכך לקלה חמורה מקדושה הורדה איסור בהויש

 אפי' הקודש בכתבי הספרים דפי שמדבקיןהקקף4ין
 הוי השמות ובפרנ התיבות ימחקו שלאיעקי(צענין

 דבאינו כ' שם והטו*ז בפמ"ג ועי"ש י4שרושתןהורדה
 לקלה לשנותו מותר חמורה לקדושה עודראוי
 הקודו כתבי שמדבקין מה שם הא"ר תיועפי"ז
 חמורה לקדושה עוד ראוין שאין משום הספריםבדפי

 בי"צ ובשו"ת ובפם"ג בבכ"ש ועי' חולקיםוהאחרונים
 טקטורה מהם לעשות ומעתה בזה האריך י'סי'

 אפי' אך לקלה מחמורה הורדה דהוי אסורבודאי
 חשש לדעתי יש קדושה דברי להדפיס ניירלעשות
 מבשאר קדושה יותר בהם שיש השמות מקוםלענין
 או תיבות שאר השמות במקום נדפס ויהףהתיבות
 הספר כקדושת קדוש דאינו גליון זה במקוםשיהיי
 קפידא דליכא נאמר ואם כנ"ל בו שלמדו אחרורק
 סותר יהי' לא הרי לכאן באו חדשות דפניסמשים
 ובם"א עצמן בהעלים התיקון יהי' דלא לתקןע"מ
 חש ולא הורדה דהוי לעשות אסור דטקטורה כ'שם

 רפנים משום שם ום"ש הורדה יש בזה דגםלדקדק
 כן. נאמר טקטורה לגבי גם א*כ לכאן ביעחדשות

 לקדושה ראוי דבאינו להטו"ז דגם נראהר84כהנבם
 הבי"צ לפימ"ש מ"מ לקלה מותרחשרה

 לגוף דהזמנה דחף שכ' להלבוש דגם כ"דצסף
 לאו הזמנה דפסקינן למה גם היא מילתאהקדושה
 רק דזהו קלה לקדושה לשנותו מותר אעפ"כמילתא
 קדושה של מהזמנה דמעלה קלה קדושה מיד5והצותו
 קלה 5קדושה הזמנה 5עשות אבל עצמה5קדושה
 להזמנה חמורה קדושה של מהזמנה הצרדה דדציאסור
 ממש קלה קדושה יהי' דאח*כ ואף קלה קדושהשל
 הטו"ז וא*כ הורדה הוי הזמנה רק שתהי' בזמןמןמ

 תכריכין שעושין שב5ו ס*ת ממטפחות ראי',צהביא
 לשטתו שצריך בלי מיד נעשין דשם י"5למת

 שצריך בנ*ד אבל מתיר לכך מקודם הזמנהולעשות
 יודפסו אח*כ רק והנתר המאסע מקודםלעשות
 ונאר מאסע שיהי' בעת עכ"פ קדושה דבריעליהן
 דלטעמו ואף דאסור הטו*ז יודה קדושה בו יהי'5א
 מ*מ כן י*ל בזה גם חמורה לקדושה עוד ראויןדאין
 לגמרי נאבדה דאז כיון הבי*צ לפי"ד כן לחלקיש

 ולכן מתיר אינו בודאי כל5 קדושה ובליהקדושה
 תיבות שאר יהי הששת שבמקום חשון דישכיון
 אין קלה לקדושה הזמנה רק יהף ומקודםוגליון

 להטו*ז. גםלהתיר
 קדושה בהם שיש העלין מיעיט 4שם הה'()בדין

 בהם שאין הע5ין ברובבטילין
 חול ספרי דגם ההו*י בשם שכתבתי ואףקדושה
 מ"מ ביזיון בהם לנהוג אין לבד הצורה רק בהןשאין

 גרע וליצנות ראש וקלות 5שחוק שהםהראמאנען
 לענין קט*ז בשבת ועף ט"ז בסי' החו*י וכמ"שיותר
 החזכרות עם לשורפן דשתר אמר שר"ט המיניןספרי
 מותר בקדושה שנכתב הגדול שם דמה אמרור*י

 הללו לאשתו איש בין שלום לעשות כדילמחוק
 לאביהם ישראל בין ותחרות איבה שנאהשמטילין
 קדווה דהוי דמשום בזה א"ל והנה עאכו"כשבשמים
 בפסחים הש"ס וכדאמר בטל ולא חשוב דברמיקרי
 שכ' דלהתוס' בטי5 לא באלף אפי' דהקדש ע"בכ*ז
 בתוס' וע" ראף אין דשיל"ם דהוי משום דהטעםשם

 דמש,ה שכן הקדש ש5 פרוטה 5ענין כ"אמעילה
 ו5א חשוב דבר דמטבע משום הפרוטה בטילהאינה
 רק חשוב דבר פיקרי לא הקדש דמטעם הריבטיל
 שכ' רל"ג ס" מהדו"ק בטוט"וד ומצאתי מטבע.מטעם
 דביטול דבטילה לומר דל*ש ס"ת של יריעהלענין
 אבל ד5יתא כמאן דהוי לומר דאפשר בדבר רקשייך
 ל*ש פסול הוא זה וב5א להיות דוקא דצריךבמה
 פסול הס*ת יריעה הך ד5ולי זו ביריעה והכ"נביטול
 דלא בזה אמרינן ד5א זמשמע עיי"ש ביטול5*ש
 ל*ש הטוט*וד וסברת חשוב דבר דהוי משוםבטיל
 מבטלין אין דעולין כ"ב מנחות ועף כמובןבנ"ד
 שהקשו בתוס' ועי*ש דם מבטל דם אין ולר=יזא"ז
 אכילה לגצי ושמא זא*ז מבטלות מצות דאיןת"ל
 קדשים ובאיברים בדם קדושה דיש מסעם ול"אשאני

 לחלק. ויש בטיל ולא חשוב דברוהוי
 האיסור שניכר מטעם בטיל דלא י"5 בנ"דאמנם

 ואיך קדושים עלין כמה בהתערובתדרואין
 סמך על במים ולהניחם לשורפם משם 5יקחנתיר

 קדושה דברי בעינים שרוארן מה ברובדבטילין
 הרשב*א בדברי ק"ד סי' ביו*ד ועי' קדושיםושמות
 הש*ך שכ' השרץ מן כעדשה ולענין הקוםלענין

 למלקות שיעור שהוא כעדשה שישארדחיישינן
 יבוא שהאיסור לחוש דיש היכי בין מחלק שםוהטו*ז
 שניכר כיון לברר דא"א אף אז פיו לתוךבפ*ע

 שא*א היכא ובין היתר 5היות נהפך לאהאוסור
 בניכר אף מותר היתר בתערובת רק פיו לתוךשיביא
 עלים שיקח אפשר ג"כ ובנ"ד לבררו שא*אכיון

 בניכר א*כ אחרים תערובת ב5י לבדםקדושים
 דבדאיכא לחלק כ' שם ובחוו"ד בטיל לאהאיסור
 איכא ג"כ וכאן האןסור בניכר אםור למלקותשיעור
 הג' וכם*ש 5וקה שמוחק שם דכל 5מלקותשיעור
 ובנ"ד מחקו אם לוקה שנדפס בשם דגם בם"ערי*ע
 ועי' יתירה טירחא דהוי רק לברר דאפשר י"לג"כ

 דניכר מטעם ועכ"פ בטיל בכה*ג אי בוהבאולונים
 וכנ"ל. בטיל לאהאישר

ובם*א
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 מבוטשאטש להגה"ק הא"א בשם הביא שםףבנכ~*א

 צדפי שמדבקין הקושרין על זכות שלמדז*ל
 ברירה יש דבדרצנן משום הקוד,צ כתביספרים
 שנותרים מה שכל למפרע הדבר הובררואמרינן

 שום בהו חל לא שלם ספר אגודת מהיותםקונטריסים
 אף ויכאורה בדבריו לעיין תח"י ואינו כללקדושה
 לומר שייך ולזה עליהם אץ שלם ספרדקדוקהע
 דברי מצד קדוווה בהו שייך הרי מ*מ אבלהוברר
 שלא הדבר דהובויר דכוובתו וצ"ל והתמונהקדושה
 וגם כן לומר מאוד ודוחק כלל קדושה שום בףיהי'
 מחברין הנשארים שהקונטריסים כמ"פ רואיןאנו

 ומה*ס ממנו עלים איזה נקרעו או שחסר לספראותם
 לתקן דראוין כיון לקדושה עוד ראוץ דאין א*לג"כ
 דכל מקודם כמ"ש וגם הורדה ומיץיע החסרספר

 בבי"? ועף בו ולהתפלל ללמוד ראוי בפ"עקונטרוס
 דהיכי שכ' הנ"ל הטו*ז שיטת לענין כ"זסי'

 כ"ג כגון לקדושה  זנוד להשתמוך יכולדלפעמים
 מעיין בי/ לומר שייך הפרה לשדיפת כהונהובגדי
 מחיקת לענין וגפרט עיי*ש מורידץ ולאבקודש
 אמדינן לא ובדאוריתא תורה איסור דהויהשמות

 בזה. רבדיו מבין איני ולכןברירה

 שאץ קרועים עלים ל"דררף מותר 14בם הו'()בדין
 נודע לקדושה בהן לשמשיכולין

 בלש עובר הקודש כתבי דהמאבד הרמב"םמדברי
 בסי" המג"א  בשם הבאתי יכבר וכו' תעשוןדלא
 בשם ועי"ש זה לאו בנלל קדושה תשמישי דכלקנ"ד
 כוונתו דאפי' כ' שם והפמ*ג לשורפן דאסורהב*ש
 השחתה דרך עביד דמ"מ אסור ביזיון לידי יבואושלא

 הקודש דבכתבי והפמ"נ המג"א בשם מקודםוכתבתי
 מקדושה הורדה וענין איבוד ענין דברים שניאיכא
 כנם"י בעל הג' עם בזה שפלפל השבו"י מדבנץוערע
 שאין דבמקום בדבריו החזיק והשבו"ו לשרוףשאסר
 מעט מעט לשורפם מותד רבים שהם בגניזהברירה
 ת"ה אצל בציה"ק ולגונזו חרס בכלי האפרולהניח
 לשורפם התיר בבי"צ ז"ל מלבוב שהג' כ'וכבודו
 כבודו  שרוצה מה אך בטעמו לעיין תח"יואינו

 שריפת כמו דזהו ומיד למים ליתנם להתירלהוסיף
 והשריפה כן אינו לדעתי המיד בתוךשנשרפים
 בכ"ח אח"כ האפר לגנוז רק היינו השבו"ישהתיר
 שדברתי שנים איזה וזה לפקפק יש גופאובשריפה

 3ז"י( שליט"א ומטארנא מבראדי הגדולים עםבזה
 השונאים  ע"י המלחמה אחר קרועים ספריםבענין
 1.צר ולא להניחם מקום ה" ולא רביםשהיו
 התיר כבודו שלפי"ד כין בנ"ד אך השריפהלהתיר
 ברירה יהי' לא אם הוא דמר ואתרה ז-ל מלבובהג'

 יש שבנ*ד ומשומ והבי"צ תשבו"י על נסמוךאחרת
 מטושטשים רהם בהם למדו שלא להתיר סניפיםכמה

 טעמים ועוד ראמ*נען מספרי הם ורובםמביהד"פ
 שעה"ד, והואאחרים

 ליתנם -תר יהקל ולא השריפה להתיר דירעכ"פ
 מיד ימחק ובמים השמות למחוקלמים

 השם למחוק אסור פוסקים ולככסן וכנ"ל כבידיםוהף
ף בסף בבי*צ ועף לתקן ע"מאפ"  לסמנך רצה שלא 
 תיקון הוי ולא תיקנן לצורך למותר הפוסקיםעל
 ליכא וסבבה וצהץך אח"כ בא והתיקון השםבגוף

 שנכתב עום דאפי' בצ"ע הניח ל"ב באו"חוהפמ"ג
 כהש"ך ודלא תיקון לצורך אסור יהי' בקרושהשלא

 הנ*ל קט"ז בשבת יוסי ר' החמיר בשריפה וגםהנ"ל
 האזכרות את אך לשורפן דמותר המינין צספריאפה
 שהאותיות לומר פציך קצת יש ובשריפה ויגנוזיקרור

 למקום למעלה מעצמן פורחות הקדושותוהשמות
 עמו שנשרף תרדיון בן בר*ח י*ח בע*ז ועי'קדושהן

 וכמה באויר פורחין האותיות שרואה שאמרסות
 וזהו למים מליתנן בשדיפה יותד יש מעליותאמילי

 מצילין שאין וכשם שאמר שם דשבת בש"סהכוונה
 המים מפני אותן מצילין אין כך הדליקה מפניאותן
 משמיענו משריפה יותר גרע דבמים משוםדהיינו
 שכ" בתוס' ועי"ש אותן מצילץ אין המים מפנידגם

 אסור מידי למיגזר דליכא אף במיםדהרבותא
 ולהנ"ל כר"ט ולא כרבנן דאתי כ' ומש"הלטלטלן

 יותר. גדע דמים ומשום אתי כר*טאפי'

 ג" של ב"ר בפבי בנדר עייו שיקבל %,רדץעצה
 קדושה דברי ולהדפיס ניר מהםלעשות

 לנו יערב דפי שכתבתי מהטעמים חוץ לי ניחלא
 סיבות כמה להיות ויוכל צדיך ערבא וערביךבדבר
 יותר תועיל ומה נדרו לקיים יוכל שלאשונות
 ועומד מושבע הוא כבר הא ג' של ב"ד בפניהקבלה
 בפני הקבלה גם יעשה שלא חוששץ אנו ואםבזה
 לסתדו רשאין דאץ ובביהכ"נ תועיל לא ג' שלב"ד
 שמא א' סעי' קנ*ב סי' באו"ח ועי' אחרת שיבנועד

 ובמג"א בטו"ז ועי"ש האחרת יבנו שלא אונסיארע
 לעשותו ולענין ג' של ב"ד בפני הקבלה תועילהאם

 לפשיעותא למיחש דליכא בגוונא בעינן חמורהלקדושה
 יותר יש ובנ"ד יעשה לא דילמא דחתשינןהרי

 קדושה דברי ואיבוד השמות מחיקת בעניןלהחמיר
 לאונס. אפי'ולחוש

 השונים העלים מתוך לברר הנכון הואולד*ערעף
 לו תעל,; וההוצאה קדושה מכתביאת

 וטקטורה נייר השאר מן שיעהבה בזה הריוחבשכר
 יהי* אם כדינא יעשה קדושה מדבדי העליןובמעט
 וזה בביה"ק בתיבה או בביהכנ"ס לגונזןאפשר
 נ"ע הקדושים אבותינו שנהגו כמו מאוד נכהה"
 ובשמות הקודש בכתבי קולא לעשותולא

 כמר יעשה עכ"פ אפשר אי אם אךהקדושים
 בכלי האפר ~גנוז מעט מעט לשרפם השבו"ישכתב
 להשריפה לא גדול שטח לזה צריך אין ואזחרס
 כל על לעיל כנזכר אפשר אי ואם להגניזהולא
 ידי על לשרפם ונבון  גוצמ מעט כוים ישרוףפנים
 זה שגם ואף ממש בידים יעשה ולא יהודיאינו
 יצחק והבית יעקב השבות על נסמוך בעיניקשה

 להקל לא אבל הוא דמר דאתרי' כתבתינכאשר
 דהתירא כחא לו שיש מי ימצא ואמ למיםוליתנן
 לא מאתי אבל עליו לסמוך יוכל בזה 02להתיר

 בזה4 ההנראהתצא

 כחבתיהנלענ"ד

 צולףרמאן קלקהילףוניכעם
 הנ"ל.האבדפ"ק



מנחה

 יג.מימן
 וויען. תדע"ה סיון בחודשבוה

 וכו' המפורסים הגאון הרב ידידי לכבוד,2וכט"ס

 שליט"א מאירזאהן כ2איר מחהנש"ת

 ךריפן*הראבדפ"ק
 קמח בו שמעורב הלחם בדין שהעירניבדבר

 לענין הדין איך מינים ושארמקוקעריזע
 בשם אחד חכם לו שאמר וכפי ובהמ"ז המוציאברכת

 יצא במ"מ במקום המוציא בירך דאם ז"להגרעק*א
 עכ"ד. המוציא לברך עקז לססוך ישלכן

 דבדיעבד כ4 ר*ח סי' באו"ח הרעק"א בהגהותהנה
 שהי' בכיסנין הבאה פת על בהם"ז בירךאם

 צריך הדין דמעיקר משום יצא ג' מעין לברךצריך
 יצא לכן סעודתי קבע דלא משום רק בהס*זלברך

 בש*ע ועף בזה מ"ש בא"א ועי' בבהמ"זבדיעבד
 והאחרונים פוטר בהמ"ז דאין דחסא לענין ט"זסעי'

 בענין נזכר לא ושם פוטר בדהסא דגםהסכימו
 שלגבי דהטעם וי"ל מזה קסוח בסי' כ' ואוליהמוציא
 סי' באהעו*ז אמנם המוציא לענין גם שייךבהמ"ז
 בכיסנין הבאה פת על המוציא בירך דאם כ"כקס"ח
 ישראל ברכת בס' וגם יצא בם"ם לברך צריךי2הי'
 בקמח לנ"ד ראי' מזה אין ום"מ כן פסק ח'גלל

 וגם בזה ל"ש הנ"ל והטעם ווהכל דברכהוקוקעריזע
 כן לברך לא אבל דיצא בדיעבד רק כןדכתבו

לכתאלה.
 דבעירב ט4 מעי' שם הש,ע לפימ*ש חהדהנראה

 מינים ושאר דוחן בקמח מינים מה'קמה
 ובהם"ז המוציא מברכין בכא"פ דגן כזית ישזאם
 אחרים מינים דה"ה נ"ל סקי*ג שם בשע*ת מושועי'
 אפרים ביד ועי"ש וכי' שוה דינם מינים מה' א'עם
 ולענין פרס אבל לא דאפי' הרמב"ם בדברים"ש

 בדיני יעב"ץ ובסידור דגן להיות הכל שנהפךשנאמר
 אדמה מתפוחי לחם כ' סקי"ח ב' אות הנהניןברכת
 המוציא מים ברוב מינים מה' שמיני חלקדבעירב
 ומעין מזונות מים ובמעט זיתים ח' כשאכלובהמ"ז

 קמח במעט ודק וב"נ מזוטת סשסינית ובפהותג'

 סקי"ח ק' באות דם"ש וצ*ל שהכל סברך לדבקכדי

 מזונות שמינית חלק מינים מה' שעירב אדמהדבתפוחי
 בע לחלק נראה ואין מים במעט דאיירי ג'ומעין
 שנתמעכו אדמה תפוחי ובין אדמה מתפוחי הנעשהקמח
 ודוהן סשרז בקמה וסקי"ו סקט"ז ב. ביצתומ"ש

 שמינית חלק מינים מה' דבעירב ורעטשקעועדשים
 ח' או ביצים ד' צ*ל ביצים ח' כש2כל בהמ'זמברך

 הנ"ל וכדבריו מים ברוב דאיירי 1"ל וגםזיתים

 שאר עם שעירב מינים מה' דקמח כ' ג"כובדה"ח
 בכא"פ כזית מינים ה' של מהקמח יש דאםקמחים
 שם ום*ש ג' ומעין הפוציא לאו ואם ובהמ*זהמוציא
 מברך קמחים מיני שאינם מינים שאר עםדבעירב
 דין ע5 קאי בכא*פ כזית אין אפי' ג' ומעיןבם"ם
 אך קט"ו בס' כהמג"א ופסק מקודם שכ'הבשיל
 ב"ג מברך בכא"פ כזית ליכא אי בזה דגם ס"להל*ח

 ומחלק סקמ*ח במ*ב ועי' לדבדיו הסכישוהאחרונים

 בו שאין אפי' ג' מעין שמברכין כסנין פת מדין12ם

 ין27ףץקרנמון* יד יג סימןשי"ת
 די"א אורז לענין המג"א בשם בדה"ח ועי"שבזית
 בסי' אבל בהמ"ז מברך בכא"פ מכוית בפחותדאפי'
 ובפרט בכא"פ כזית  בעיע באורז דאפי' הכריעתנ=ג
 בח"ס ועי' הירז או רייז אם אחרז סהו מסופקיןשאע
 דודאי דידן בנידן ומעתה האורז לענין שבתבמה
 בודאי מים ברוב היא והלישה דגן מקמח  שסיניתיש

 המזון. וברבת המוציא לברך צרץ- זיתים ח'דאוכל

 כתבתיהנלענ.ד

 צקערמאן קלמןהיק5ונימדם
 יאביאנאב.האבד"ק

 יו5*מיכמן
 יאבלאנאב. תרפ"א אייר בחודשב"ה

 בחדר"ת החו"ב הנהול הרב נ*ד לכבוד,2וכט"ס

 ג" וצוכ;עואכמ*לן ברוךמ"ה
 קאלוואריע. הנאבד*קחתן

 המוקף מן ש5א בשבת דתורמיל בטעם כתבתאשר
 דמשום ע"א י"ד יבמות בש"ס הס"דעפי"ד

 ולכן דמי אחד כמקום מקומות שני דשבת"ומרא
 מותר ולכן אחד כמקום בשבת חשוב המוקף מןשלא
 הגאון שדודך וכתבת המוקף כמן דהוילתרום

 עכ"ד. זו סברא קילס ה"ל( שליט,אמאושפצין

 מהתוס' 5דבריך דאף להביא נךאה ו ד5כ%8ו
 שהקשי אלא בד"ה ע"ב צ"גיבמות

 דמה דשלב"ל לעשר להתיר דאיצטריך פירש"יעל
 שלא לענין דאיירי ופי' ימים משאר ויו"ט שבתלי
 אתי דקרא דאמרינן כמו דהא מובן ואיט הכצקףמן

 לי מה אמרינן ולא בשבת המוקף מן שלאלהתיר
 דשלב"ל לענין נאמר כן ימים משאר ויו"טשבת
 לחול שבת בין לחלק א"א דע"כ ס*ל דהתוס'וצ"ל

 דמשום א"ל וגם בגזה"כ הוי ו*א סברא שוםבלי
 ולכן בחול שאסור דבר התורה התירה שבתעונג

 משום ע"כ דשלב"ל לההיר אתי דקראכשנאמר
 דעבידי מטעם בשלם הוא כאילו הוידדשלב"5
 בתרומה שיש או דשלב"5 מקנה דאדם וכם"דדאתי
 דמוהו להכי אתי וקרא בדשלב"ל דמותר סבראאיזו

 דאם לזצ5 שבת בין חילוק אין וא"ב דשלב"ללתרום
 איע דדשלב"ל ובם*ד בדצ5 אסור הרין דמןנאמר
 ואינה 5תרומה וה"ה הענינים לכל ברשותו ואינושלו

 והוי שבת עונג משום בשבת להתיר א"א כללתרומה
 פי' ולכן כלל תדומה בלי בשבת לאכול שנתירבמו

 הסברא יש דביה המוקף מן שלא לעניןדאחרי
 דילפינן וזהו אהד כמקום חשיב מקומות שנידבשבת
 הך דליכא ובחול בשבת אחד כמקום דחשיבמקרא

 המוקף. מן שלא תורמין איןסברא

 אהת אות כתב איתא ע*ב ק*ד חבת מובנש
 היא כתיבה וריב בר1רי ואהתבטבריא

 ע*י דקריבה ברש"י ועי"ש וכו' קריבה שסיןסראלא
 אבל אמרינן לא ביניהן הםפסיק דקציצהסעשה

 התם ד"ה בתוס' ועי*ש אמרינן במעשה שלאקריבה
 מקומות בב' כגרוגרות בנצלה נ"ז ממנאותשהביא

מאן
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 קריבה חסדון שם מזיק שאינו משום דמחייבמאן
 משום בזה דפוטר למאן כ' שם ובמנחות כאןכמו
 אבל וקריבה קציצה ומחוסר בכך בישול דרךדאין

 חייב גרוגרות חצי והוציא וחזר גרוגרות חציבהוציא
 דכ' )והא דמי מעשו; כמחוסר לאו קריבהדמחוסר
 בטעמא להו סגי ולא דפוטר למאן טעמים ב'התוס'

 דלמאן כ' בשבת דכאן משום אולי קציצהדמחוסר
 כ' לכן כ"כ קציצה מחוסד אין דכאן הטעםדחייב

 בכך בישול דרך דאין טעם עוד ס"ל דפוטרדמאן
 בזה להעיר אפשר והי' דפטור( ס"ל הטעמיםומשני
 חומרא דמשום אמרינן במעשה שלא דקריבהדהטעם
 במקום כהם והוי דמי אחד כמקום מקומות ב'דשבת
 הטעם ג"כ אחד כמקום חשיבי מקומות דב' ובהךאחד

 דבשבת ובטעם מעשה כמחוסד לאו קריבהדמחוסר
 דמחוסר הנעם נאמר ג"כ המוקף מן שלאתורמין
 התוס' אמנם המוקף כין והוי הוא מחוסר לאוקדיבה
 ו-"י בעי דלמה הקשו בהעלם ד"ה ע"א פ'בשבת
 מעשה כמחוסר לאו קריבה מחוסר נימא אחדלרשות
 דמייתי דבעינן מהוצאה שאני דכתיבה ותי'רמי

 דבכתיבה בזה הסברא וצ"ל אחד לרשותתרווייהו
 אותיות ב' דכתב שהוא בכ"מ האיסור מעשהעשה
 לרשות הוציא לא אם בהוצאה אבל מרוחקין שהםרק
 בתוס' ראיהי ואח"כ כלל הוצאה איסור מיקרי לאא'
 מקומות דב' הטעם נאמר ואם כן שכ' נ"הב"ב

 דשם וע"כ כן נאמר בהוצאה גם א' כמקוםחשיבי
 וגם מעשה מחוסר אינו קריבה דמחוסר רקהטעם
 קריבה מחוסר אמרינן בשבת דרק אמר לא הש"סדהא
 כן אמרינן דבכ.מ ומשמע מעשה מחוסר הוילא

 כמקום מקומות ב' חשיבי דבשבת מטעם אינוושוב
 וע"כ המוקף מן שלא תורמין בחול דגם והול"לא'

 מחוסר דאמר ק"ה דזבחים ובש*ס לזה זה עניןדאין
 כמחוסר לאו קריבה מחוסר מעשה כמחוסריציאה
 שם דבעינן כיון יציאה דמחוסר הטעם וי"למעשה
 יציאה הוי לא אכתי חמורה טומאה לעניןיציאה

 קריבה לענין דלכאורה אך הנ"ל בב"בוכהתוס'
 סופו מיקרי דמ"מ וי"ל כן י"ל ג"כ הבליעהלבית
 מעשה מחוסר לאו דקריבה כיון חמורה טומאהלטמא
 ועי' כלל יציאה שם לו דאין יציאה לעניןמשא"כ
 דמי מעשה כמחוסר פתיחה דמחוסר ס"גביומא
 קי"ז סי' הספר בסוף ח"א או"ח בבי"צומצאתי
 הוי לא קריבה דלענין לחלק דזבחים הש"סשהסביר
 להעיר ויש אחד במקום דהוי משום מעשהמחוסר
 בטבריא א' אות דאפ" הנ"ל דשבת מש"ס דבריועל

 מעשה מחוסר הוי לא קריבה מחוסר בציפוריואחת
 יסבור לא דהר"מ מ*ש- ועי"ש מקומות ב' דהויאף

 צין בזבחים ובמסוה"ש מעשה כמחוסר יציאהמחוסר
 שם ובאמת פ"ה פרה בה' להר"מ מעשה כמחוסרעל
 חמורה טומאה לטמא סופו שיהי' לענין מוה נזכרלא
 ולענין שיצאו עד מטמאין דאין הדין לעיקררק

 בכ"ז לפ?פל ויש עצמן הפרים לענין ולאהמתעסקים
 באתי. להעיר ורקואכ"מ

 דאף יפה עולה אינו בזה דמיונך עיקר באמתאף
 דב' אמרינן בשבת רק דהא להקשות איןדוה
 לתרום בע"ש נתיר ואיך אחד כמקום חשיבימקומות
 א' כמקום הוי לא עדיין דבע"ש המוקף מןשלא
 מותר בע"ש גם הוא שבת עונג דלצורך דכיוןדי"ל
 אמר הש"ס דהא להעיר שיש מה וגם המוקף מןוהוי

 א' כמקום חשיבי מקומות ב' דשבת חומראדמשום
 לתרום להתיר ולא בשבת המלאכה לעשותואסור

 מתיריד דאדרבה חומרא בוה דל=ש המוקף מןשלא
 משום אמר דהש"ס וגם בחול שאסור מהבשבת
 ומחלל סקילה חיוב ויש חמור דשבת דשבתחומרא
 חומרא להם אין דברים בשאר אבל ע"ז כעובדשבת
 ול"ת עשה דהוי אשה אחות יבום עניני וגםזאת
 לא בודאי יו"ט והנה כשבת חמיר לא ג"כוכרת
 לאו רק והוי אשה מאחות ג"כ וקילא כשבתחמיר
 חשיבי מקומות ב' חומרא דמשום סברא הךול"ש
 ביו"ט דגם שם ביבמות התוס' כ' ולמה א'כמקום
 ולפרש לדחוק יש בזה דגם המוקף מן שלאתורמין
 ויש וקדישה דחמירא דשבת חומרא דמשוםדבריך
 וה"ט המוקף מן שלא לתרום מתירין שבת עונגחיוב

 ביו"ט. גםשייך

א-
 אמר דהש"ס בזה הסברא עיקר להביןצרינין

 ופרש"י אגודות אגודות תעשו לא תתגודדולא
 וה" מתיר וזה אוסר זה דאם תורות כב'דנוהגין
 וחישינן רוצין כאשר שעושין ויאמרו בידו כ"אתורת
 שיאסרו חיישינן לא דבודאי האיסיר להתירשיבואו
 שרואין א' במקום רק שייך דוה לאביי וס"להמותר
 מקומות בב' אבל מתיר ואחד אוסר א'שב"ד

 לו יודע שמא ל"ח המתירין רואין איןדהאוסרין
 דמקשה דהס"ד הש"ס אמר וע"ז מתירין אחרדבמקום
 בשבת מלאכה לעשות ר"א במקום מותר דאיךמשבת
 אוסרין ר"ע של דבמקומו כיון המילהלצורך

 כלום הפסד אין דבזה כהאוסרין יתנהגווהמתירין
 כשיראו יאמרו שלא דשבת חומרא דמשום סברתווהי'

 ר"ע של במקומו שאוסרין מה ר"א במקוםדמתירין
 בב' גם לכן להתיר יש דשבת איסורי שארדגם

 מה שמתירין ויראה שם יהי' שמא חיישינןמקומות
 חיישינן לא ענינים דבשאר אף לכן במקומושאוסרין

 יה4 שלא דשבת חומרא משום מ"מ מקומותבב'

 ודבר וחיישינן דמי א' כמקום שבת באיסורימכעךל
 דמשום לומר שייך מה אבל הסברא מצד מובןזה

 א/ כמקום מקומות ב' נעשה בשבת להתענגשצריכין

 וע"כ השכל אל הדבר לקרב בוה יש סבראואיזו
 לתרום והתירה התורה הקילה עונג דמשוםדנאמר
 דהותר שם ביבמות התוס' וכמ=ש המוקף מןשלא
 כגזה,כ והוא בשבת ולתרום לטרוח צריך יהי'כדי

 ביבמות הש"ס לסברת כלל ענין זה ואין סבראבלי
 המעיין כן אמר דהש"ס דס"ד דאף מ"ש וגםהנ*ל
 הא המעיין יראה מה יודע איני האמת שכןידאה
 מקומות תיובתא מאי והאי בפירוש אמרהש"ס
 דגם ואמר הש"ס דחה דבפירוש הרי שאנימקומות
 שמקשה עד א' כמקום חשיב מקומות דב' ל"אבשבת
 סברתר לתרץ ודחק המקשה של סברתו הי מההש"ס
 הזאת הסברא קיימת נשארת שתה" לא אבל המקשהשל
 דבריך לדעתי הנ*ל רבה גברא שקילסך אףולכן
 הנול דיבמות התוס' ובדברי צד מכל צודקיםאינם

 בגיטין רש*י על דחולקים לשיטתם דאזלי לוסריש
 אינה דדילמא משום מוקף דבעינן דטעם שכ' ל'דף
 כגזה"כ שהוא ונראה התורה מן שהוא ונ'בעין
 שבת עונג דמשום לומד יש לכן לתרום ד"הועי*ש
 בדשלב*ל משא*כ המוקף מן שלא התירההתורה
 גם לתרום ממה 15 דאין כלל תרומה דאינהדהטעם
 מקרא דילפינן נאמר וע=כ להתיר סברא איןבשבת

 בא שלא דבר מקנה דאדם יכמ"ד לעו5ם כצאדהוי
 קרא מהך די5פינן תהו דאתי דעבידי ימשוםלעולם
 ונם לחול שבת בין חילוק אין שוב כן אםוכנ"ל
 משום הטעם ברש"י כתוב הי' לא דלפניהםנראה

עונג
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 וכו' משמע הקונטרוס פירוש מתוך דכתבו שצתעונג

והבן.
 רתמורה התוספתא עפי"ד לישב כתבתר%טור4

 רמה ולוקה תמורה הוי בשבתדמימר
 דהש"ס בגתנא מיירי דתוספתא וכ' דשבתעדיפותא
 בע"ם מהן ואחת צהמות נ' לפניו בהיו כ"זבתשרה
 בהמה באותה חז"כ איתרע לא הף דעל שםדאמר
 כמקום רהוי נאמר בשבת אבל להמיר כיון ולאגופה
 מבין איני עכ"ד התוספתא איירי ובכה"ג א' ודברא'

 ואיתרע א' כמקום הוי דבשבת נאמר דאםדבריך
 ג*כ בהמות בג' שם הא מקום באותו דילי'חז"כ
 רבר דהוי צ"ל וע"כ טקום ביצתו דילי' חו"כאיתרע
 איתרע ואם בשבת כן לומר ראית אנה ממשאחד
 חז"כ איתיע באחרת גם אחת בבהמה דילי'חז"כ
 5ך היא אחת הבהמה בהמה חדא כולם והוידילי'
 א' מקום תמיר הם שבת עניני כל ולדברידאבי

 תמיר וכו' ובקורח ובהוצאה ובצלי' ובכתיבה א'ודבר
 אתמהא א' וברבר א' במקום הכל כעשה רהוינאמר
 נפשי שאהבה ואת לבי על מתקבל אינו כזהודבר
 רעת בחקר וקיים נאמן ביסוד ישרה בסבראפלפול

לאמיתו.
 בתמורה הש"ס ראמר לפי*ם בזה להעיר אפשרודקי'

 לא באיסורא איתחזיק לא גברא דאכתישם
 עשה רלא ופרש"י איסורא ועביד התיראשביק
 מוחזק שיהי' ג' בעינן ואנן זימני ב' רקאיסור
 שואל דבשבת פ"ו רדמאי במשנה ראיתאולפי"ם
 ועי"ש עליו שבת שאימת משום פיו על ואוכללע"ה
 לעשות בעיניהם חמיר הארץ שעמי הר"םבפי'

 רזה רואין דאנו וכיון היום כבור משום בשבתעבירה
 האי כולי ופקר התמימים שהמיר בשבת עבירהעבר

 והוי לגמרי יילי' חז"כ איתרע בשבת עבירהלעשות
 שהמיר תמימות בב' עבירות ב' באיסוראאיתחזיק

 עבירה והוי לע*ה גם דחמיר בשבת זאת שעשהוהג'
 מרברי בזה לפלפל ויש להמיר כיון בזה גם לכןג'

 ביוכ"פ או נדה בעל יענין והאחרוניםהרדב"ז
 דעשה אף זנות בעילת עושה אדם איןדאמרינן

 בקה*י ועי' ביאה בשצתה דהוי כיון אחראיסוי
 ואכ"ם בזה בם"א והארכתי א' אות חכמיםבמדות

 נכונה. הערהוהיא

 בכפנת מ"ש נף החריף אחיך לדברי צוארפרזה
 קתמא בדידה הכא ע*ב פ"ד בגיטיןהש"ס

 מחמת אמר תמף דבלשון כפיש"י דלאלאיגרושי
 עפי"ד אמר בניאותא דהש"ס רק שם החוס'קו'

 דאינש למ"ד דאף כיון ד"ה ע"א ע' בכתובותהתוס'
 שהתנה בעצש האיש אותו רק זהו בתנאי'מיזדהיר

 כיון הכוונה וכאן מיזדהיר איט התנה שלא אחראבל
 לקיים מיזדהרה לא הבעל רק התנתור לא,צהיא
 זה הנה עכ"ד תורה של לאמיתה נכון וזההתנאי
 מיזדהרא לא דאשה שם כ' דהתוס' טעיקרוטעות
 יחי' לא שהוא כדי מהבעל תהנה שלא התנאילקיים
 נדרה לא דהיא כיון התשמיש באיסור למפרעעובר
 הנאת הבעל דכשאמר בזה איסור  ששהואינה

 היא ולא נאסר לבדו הוא אזונך אם עליתשמישך
 תקיים לא היא אם כאן טשא"כ מיזדהרא לחולכן
 בטל למפיע הגט פלוני לאותו להנשאהתנאי
 שנשאת במה איש אשת באיסור למפרעותצבור
 וידעה הגט קיבלה זה תנאי על ורק לאחרטקודם
 כהתנתה והוי איש אשת תהי' תויים לאשאם

 איסיר תעשה ש5א כדי מיזדהרא ושפירבעצמה
 בזה טעה איך מבין שאיני עד פשוט וזהובעצמה

 תורה. ש5 לאמיתה שזהוולומר
 כתבתיהמענ*ר

 שקערכשן קלמןה'קלונימום
 הנ*ל.האביפ"ק

 כטו.מיכמן
 יאבלאנאב. תרפ"א מנ"א בחודשב"ה

 כש*ת החסיר בחרר"ת החו"ב הרב לכבורשוכט"ס
ץ  ר4 פ בב וסיפ בבנציוןט

 מפגנכטעסיביזין. בק' מו"צכעת
 שחת ש5 שרות להם שיש בישראליםטןש"עע

 אקה להם ועתמם לקצור עכו"םושוכחם
 מ וכ'ת בשבת גם לעבור רשאים אם שחתערמות
 עפי"ר מ"ם מתיר רם*ג בסי' שהרמ"א אףוז"ל

 הלבן שרה רק להרמ"א רגם ועור אסורהרמב"ם
 יודעים והכל וכו' וזורע חורש בה עובדשהעכו"ם

 העכו"ם ששוכרים בזה משא"כ בה חלק לוויש
 לוקחים בזול שהמעות מחמת ורק בשדהלעבוד

 דרק שי"ל מהרמ"א ראי' ואין שחת עבהרתםבשכי
 ולשמינית לשביעית אבל אריס נקרא וירביעלשליש

 עכ"ר. שכיר רק אריס נקראאין

 ישכיר לא איתא א' סעי' רמ"ג סי' באו"חוץנה
 שכן מותר שרה אבל וכו' לעכו"ם מרחץארם

 שהוא שיורעים ואעפ"י באריסות שרה לקבלדרך
 ולעצמו באריסות לקחה העכו"ם אומרים ישראלשל
 רק העכו"ם שלקחה ואעפ"י כ' והרמ*א עוברהוא

 שהעכו"ם במה הנאה לישראל ויש לרביע אולשליש
 עביר דנפוף' אדעתא דעכו"ם שרי בשבתעובר
 העכו"ם עם הפוסק לפיכך המחבר כ' רמ"דובסי'
 התחום בתוך המלאכה היתה אם שרהו לקצור אווכו'
 שאינם הרואים מפני בשבת לעשות להניחאסור
 לומר לו יצא ומזה הרמב"ם דברי חזן שפסקיודעים
 בין לחלק וגם הרמב*ם דברי נגר הם הרם"אשרברי
 טקודם וזורע שהורש בשדה ולרביע לשלישאריס
 בשרה משא"כ בזה חלק להעכו"ם שיש יודעיםוהכל
 דין ליכא לבר בקצירה ורק מקורם עובד שאיןשחת
 לכן בזה הדין לשמק ירד שלא נראה ומכ*זאריס
 לנ"ד. אבוא ואח"כ הענין לברר להאריך אנימוכרח

 שכירות )א( אלו. בענינים טפנים ד4 "ש מיעהנה
 טעות סכום בעד שדהו להעכרםשמשכיר

 לא צ העכו"ם יעבוד אם להישראל נ"מ ואיןלשנה
 וזהו שכירותו דמי לו לשלם צריך בשדהיעביד
 להעכו"ם הריוח שכל לטיבותא ב' דיש המובחרתהדרך
 להישראל אין וגם דנפשי' אדעתא רק בשבתועובד
 ותנור במראץ ורק בשבת העכו"ם מעבודתהנאה
 ולכן יום שכיר שהוא שיאמרו מ"ע משוםאסור

 בסי הש"ע כמ"ש מותר להעכו*ם שהשכירובנתפרסם
 בסי' כם"ש מותר לתחום מחוץ וכן בה סעי'רם"ג
 וודה לקבל שהדרך משום מותר ובשדהרם*ד

 כל לעבוד העכו"ם ששוכר אריסות )ב(באריסות.
השנה
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 מאופן גרע וזה ולרביע לשליש חלק ומקבלהשנה

 בשצת העכו"ם וזעושה המלאכה דע"י כיוןהראשון
 להישראל ריוח אין מ"מ אך ג"כ הישראל חלקמושבח
 עליו שהדי בחול יעבוד בשבת יעבוד לא דאםבזה

 דהעכו"ס לטיבותא ב' ג*כ והוי לגמורהמלאכה
 וחלק בזה חלק לו שיש כיון עביד דנפש"אדעתא
 ריוח לישראל דאין וגם נשבח ממילא-שראל

 במלאכת מרויח אל הישז במרחץ אבל בשדה רקוזה
 ריוח יהי' לא בשבת הנכרי יעבוד לא אם כישבת

 דנפשי' אדעתא עביד דעכו"ם הטעם רק ואיןלישראל
 מ*ע. משום אסור ולכן מזה ריוח ג"כ לו שישכיון
 בעד המלאכה כל לעשות קבל שהעכו"ם קבלנות)ג(
 דאף לטיבותא ב' ג"כ איכא ובשדה קצובדבר

 עביד מ"מ המלאכה בגוף חלק נוטל אינודהעכו"ם
 מוטל שעליו מלאכתו למהר שרוצה דנפשי'אדעתא
 יעשה לא דאם ממלאכה מרויח אינו והישראללגמור
 מ"ע משום בשדה אסור ואעפ*כ בחול יעשהבשבת
 בקצלנות דאיירי רמ"ד סי' בש"ע הרמב"ם דבריוהן

 והעכו"ם דמים וקוצץ המלאכה על אדם פוסקוכמ"ש
 קפידא דאין המג"א ופי' לעצמו מלאכהעושה

 למחר יעשה בשבת העכו"ם יעשה לא דאםלהישראל
 יום שכיר שהעכו"ם יאמר שהרואה הש"עוסיים
 משני אסור וכו' המלאכה היתה אם וכו' הפוסקלפיכך
 בשם בטו"ז ועי"ש שפסק יודעים שאינםהרואים
 יתלו וא"כ לאריסותא עביד דשדה דאע"גהה"מ

 הוא כן כשהאמת אלא חכמים התירו לאבאריסות
 שהעכו"ם הוא שכן ימצאו וכשיחקרו באריסותשיתלו
 כל נוטלים שהבעלים בזה אבל בהפירות חלקנוטל

 שהש"ע דאף כ' והלבו"ש יום כשכור מיחזיהפירות
 שאין יחקרו שאם אף בהשכרה רמ"נ בסי'מתיר
 מאריסות עדיפא דהשכרה כיון מ"מ באריסותהאמת
 שלא אף מהפירות שלוקח יראו יחקרו אם וגםשרי
 נמי דאריסות צפיק לא הפירות כל שלוקח להםיודע
 יראו יחקרו ואם מאריסות דגרע בקבלנות אבלשרי

 אריס שאינו וידעו הפירות כל לקחשהישראל
 בשדה אסור הג' אופן ולכן יום בשכיריחשדוהו
 אסור מדינא ומג"א להמהרי"א ובמרחז מ"עמשום
 ובלבו"ש אפרים וביד סק"ב רמ"ג סי' במג"אועי'

 בלבו"ש בכ"ז ועי' מ"ע משום רק אסורולהטו"ז
 אסור 'ום שכיר הוא שהעכו"ם היכא )ד( רמ"ג.בסי'
 ואפי' פירות או מעות משלם אם בין בכ.ממדינא
 וגם אסור מהפירות חלק בעד השצת ליוםשוכרו
 שלא שבת שכר דהוי אסור לבד השבת ליוםהשכרה
 הש"ע מדברי היוצא זהו סק"א במג"א ועי'בהבלעה

 שכתב )א( אוהב. טעה טעיות שג' יראהרכמערזדק להלכה.והאחרונים
 ז"א בזה מחולקין והרמ"אדהרמב"ם

 הג' מדין בהרי רמ"ד בסי' הש"ע והואדהרמב"ם
 והאיסור המלאכה בגוף חלק נוטל שאינוקבלנות
 והרמ"א וכי. שכר שפלוני שיאמרו כמ"ש מ"עמשום
 המלאכה צגוף חלק שלוקח אריסות ה3' מדיןאיירי
 להלק מ"ש )ב( דמותר. מודי וכ.ע מ"ע משוםוליכא
 ושמינית שביעית ובין ורביע שליש נוטל אםבין
 בגוף חלק נוטל הוא דאם בזה לחלק סברא שוםאין

 עובד הרי מאוד קטן חלק נוטל אפ"המלאכה
 חיקו גם יותר מתרבה העבודה שע"י דנפשי'אדעתא
 אסור לבד דלקצירה מ'ש )ג( אריסות. דין ממשוהוא
 וזורע חורש תמיד עובד שהעכו"ם הלבן לשדהדל"ד
 שדהו לקצור דאוסר רמ"ד בסי. מהש"ע והיינווכו'

 בשדה או השנה כל עובד אם בין חילוק דאיןוז"א
 הותרה ואיך לבד הקצירה רק מלאכה שם שאיןשחת

 ואדרבא להעבודה בדאשונה שהיא צשעתהחרישה
 בקצלנות מ"ע משום אסור שדהו דלקצור שכ'מהש=ע
 בליכא וגם שתר ג'ע לבד לקצור דבאריסותהרי
 הוא וכן לבד לקצור אפ" מותר לתחום צחוץמ"ע

 בגוף חלק נוטל אם לבד לקצור דאפי'באחרונים
 צהשחת חלק נוטל אם הנה לנ"ד. תבוארכמערזדק בזה. לחלק סברא שום אין וע"כ מותרהמלאכה

 מעט מעט ואם הרבה הרצה אם שיהי'כפי
 כלל ספק שום בלי מותר קטן חלק רק נוטלאפ"
 צכאן השכירות איך מדבריו להבין א"אאמנם

 שחת העכו*ם לוקח בזול שהמעות דמשום כ'שמקודם
 רק הפירות בגוף חלקו שיטול אריס דאינוומשמע
 נוטל קצוב סכום לו ליתן צריך שהי' המעותצעד
 רק אריס מיקרי שאינו וסיים קצלנות וזהוהשחת
 דהוא ומשמע ושביעית לששית ולא ולרביעלשליש
 לכן קטן חלק שנוטל רק המלאכה מגוף שנוטלאריס
 במעות עמו שפוסק ממש בקבלנות הדין איךנראה
 שקצב או פירות לו נותן המעות ובעד קצובדבר
 ויכול מעט או רב יהי' בין פירות כ"וכ בעדעמו
 הפירות ליתן שהתנה או אחרים פיו'ות לוליתן
 הפוסקים שלשון ואף קצוב דבר מיקרי דכ"ז זומשדה
 קצוב דבר דגם בודאי קצוב דבר מעות שמקבלבכ"מ
 המלאכה בגוף חלק לו אין דמ"מ הוא כןבפירות
 רמ"ג סי' צטו"ז וע" פירות יהיו כמה נ"מ לוואין
 דבר דבכל משמע סתם קצוב דבר שנוטל שכ'סק"א
 הללו מפירות ליטיל בהתנה ואפי' כן הדיןקצוב
 ריוח לו אין דהא דנפשה אדעתא בשלו דעובדא"ל
 עכ"פ יהי' ובודאי קצבתו הוא יטול שיה" דאיךמזה
 לו ליתן יוכרח מכאן יהי' לא ואם שכירותוכדי

 מעבודתו לו דנ"מ לומר סברא אין וג"כ אחרממקום
 דכ"ז אחר מצמקום 3כאן יותר טובים פירותשיהיו
 דנפשי" אדעתא דעביד כאן שייך ולא וכמובןדוחק
 האיסור ואמנם קצלנות בכל כמו מלאכתו שימהררק

 ארימ שאינו ויראו שיחקרו מ*ע משום הואבקבלנות
 בנ"ד גם אם _לעיין ויש יום שכיר שהואויאמרו
 שכתב מהה"מ ולכאורה לא או חששא הךשייך

 בשכיר יחשדו הפירות כל נוטל שהישראלשכשיראו
 אסורת דלמה הקשה רמ"ג בסי' אפרים ובידיום

 לא ואם קבלנות שהיא ידעו יחקרו אם דהאקבלנות
 שהעכו"ם רק דידעו ותי' באריסות שהוא יסברויחקרו
 אם לחקור לב יתנו לא אבל פירות נוטלאינו

 מלשון קצת נראה וכן יום בשכיר ויחשדובקבלנות
 השירות כל לוקח שהישראל שיראו שכ'הלבו"ש
 כנול דהיינו יום בשכיר ויחשדו אריס שאינוףדעו
 אר קצלנות אם ידעו לא אבל אריס שאינו רקדידעו
 בשכיר יחשדו לא פירות שנוטל צנ"ד וא"כ יוםשכיר
 מקבל שאינו דיראו וא"ל אריס שהוא ויאמרויום
 ערימות כמה ראו דהא ולרביע לשליש חלקכפי
 שהוא ויאמרו יותר הרצה נטל והישראל היושחת
 דכבר בפירות היום שכירות בעד ושילם יומשכיר
 חילוק אין באריסותו קטן חלק מטל דאפיכתבתי
 ואפי' אריס שאימ ידש לא שוב פירות שנוטלוכיון
 מה אין ושוב בקצלנות שהוא ידעו היטביחקרו
 שיראו כיון ו' סעף ג' כלל צחי"א ועילחוש

 אריס הף שלח וידעו התבואה כל נוטלשהיהודי
 התבואה כל בנוטל דרק כן גם ומשמע וכו.יחשדוהו

 לחוש.יש
וראיתי



 מז3?קקרכמץ טז ש סימןשו"תמנחת
 שר סק"צ הטו"ז ע5 רמ"ד בסי' ןבו"עוראיתי

 דוכיפ 2ך יש דבשדה התוס' דבריבציאחר
 יום שכיר לאיסור א' ודרך וקב5נות אריסות5ה1תר
 א. ודרך קבינות להיתר א. דרך רק הויובבית
 מנהג יש דאפי' דבריו שפי' יום שכיר5איסוד
 להיתר דרכים בב' לתלות שיוכל בעינןבקבלנות
 אריסות שהיא ידעו קבלנות ,2אינה ויראו יחקרוואפי'
 ד5יכא כיון בקב5עת המצהג מהני לא בביתאבל
 אסור בקבלנות גס דשרה שם וסאם להיתירארובא
 וירצ שיחקרו אחר מ*מ להיתר רוצא דישואע"ג
 א* דרך רק ליכא שוב הפירות כל נוט2,5ישראל

 זליכח יום שכיר לאיסור א' ודוך קבלנותיהיתר
 בקבלנות בשרה המנהג דאפי' ועי"ש להיתרוובא
 וצנתפרסם הלבו"ש כתב ימ'נ סי' ובסוףאסור

 הפירות כל נוטל שהעכו"ם הא. דין והואשמשכיר
 שנתפרספ כמו האמת שאין כיון באריסות דאמורי"ל

 פט5 שהישראל כיון השכיר ש5א יראווכשיחקר1
 להיפך ורק יום בשכיר יחשד1 בפירות חלקג"כ

 שאין שיודע דאף להשכיר מותר באריסותבנתפרסם
 טפי ועדיף הריוח כל העכו"ם נוטל הרי כןהאמת
 קבלנות שהיא שהאמת כיין ג"כ ובג"ד בזהמשא"כ
 יום בשכיר דגם יום בשכיר או בקבלנות אויתלו
 רובא וליכא היום שכירות בעד פירות דלוקחי"ל

 אריסות שאינה ויחקרו אריסות דנתפרסם וגם5היתר
 שוב מאריסות דגרע בפירות קצוב דבר לוקחרק

 ע"ב כ"א דע"ז בתוס' וע" להלבויש יום בשכיריחשרו
 משום סותר דאריסות הר"ם בשם שכ' אריסאבר"ה
 דבית קבלנות אבל כשותף סיחזי השדה בגוףדנוטל
 משמע לנאורה ומזה כשותף מיהזי לא מעותשנוטל
 משום וק ולא מדינא אסור כשותף הוי דלאוהיכא
 י*5 אך כשותף שיהי' ממש אריסות ובעינןמ*ע
 הוי ממש אריס הוי דלא אף פירות כשבוטלדמ"מ
 ביד  יעי' ופתד  כקיתף הוי קמח שעטלדברחיים בתוי ועי"ש המלאכה מגוף שעטי ניוןכשותף
 י*ל מב"ם וה: ד5היהושלמי שכ' רם"ד בסףאפרים

 דמיחזי משום ולא מדינא אסור במחוברובקבלנות
 בנ"ד וא"כ ומנהג נתפרסם 1"כ מהני ולא יםכשכיר
 וכו. סברא ד5אידך שם כ' הי*א אך אסורג"כ

 יש בן המקום ובמנהנ קבלן שהוא דנתפרסםפשיטא
 קאי דהלבו"ש די*ל אך כהלבו*ש דלא וזה5התיר
 דבנ"ד י"5 ומ*ם להיתר רנבא רבעינן התויישיטת

 הישראל שנוטל שירא1 כ' דהא מותר להלבו*שגם
 אריפ שאינו דירעו בכה"ג רק וא"כ הפירוהכל

 אבל להיתר 111 לאישר א' דרכים ב' רקוליכא
 5חשוב יכוליז פירות גוטל  ש1:עכו"ם שירפצנ"ד
 יש ועדתן להיתר דרכים ב' והוי באריסותג"כ

 חך בזהלהתישב
 אם.

 אאר ממקום פירות לו נותן
 והואין כיון יום בשכיר דיחשדז לוסר ישצודאי

 5ידע 5הם ומנין לביתו הפירות כ5 נוטל,2הישראל
 דצכה"ג פוסקים דיש וגם פירות 15 יתן,2אח"כ
 נ*פ אין דיין בנידן ואמנם אסוי מדינאקבלנות
 העכו"פ את ששוכרים לי שמרע סה דלפיצכ"ז
 ח5ק 5ו ויש ששית או חמישית חלק מר,זיחת5יטו5
 בלי ופתר ממש אריסות דין והוי המלאכהצנוף

 כלל. ספקשום
 כתבתיהנלענ"ד

,י צוהפרמאי יץ5כמיןשוףשלך3יי*רכמ
 הנ*5.האבדפ*ק

 מז.מימן
 יאב5אנאב. הרצ"ה סיון בחודשביה

 בחדרי ובקי החריף הרב 5בבוד טלה טנב וכלה51ום
 כש"ת בנש*ק ישרה במברא העדפרה אל קו5עושירה
 ר מי5ער הכהן אףף י2מואףמףה

 וצל"ה. מקאזמיר הגה"ק נכד באכמעבעיר

 צבדיקת ונבדקו בהמות פה שחש שבעש"קען*"2ט
 לבדוק השו"ב ושכה ריעותא עים הי' ו5אפנים

 שיתנה הקצב על שפך כי ועץ בבדיקת אחתריאה
 שאין ויש אנשים לכמה  הבשו ונמכר לבדוק15

 וכמה מהאחרת אי הזאת מהבהמה לקחו אםיודעים
 לצורך נתבשל והבשר הואת מהבהמה שלקחישיודעים

 מזה השו*ב נוכר האכילה קודם ש"ק ובלילש!נת
 לאכול נמתר אם בשאלתו  ונפשו לפנינווהריאה
 והוא 2תבשל דכבר כיון לבד פנים בבדיקתהבשר
 בליל ולנפחה הריאה 5ברוק שתר ואם שבתלצורך
 שלקהו שיודעים אלו בין חילוק איזה יש ואםין"ק

 בהמה מאיוה ספק שיש אלו יבין הואתמהבהמה
 ע"כ.לקתו

 בהריאה הבדיקה דין עיקר מקורם צררהנה
 הדבר נודע השאלה. לנדון אבואואח"נ

 בירושלמי כמבואר מדרבנן רק היא הריאהדבדיקת
 דחה יכבר הפוסקים וכ"כ כן דילן בש"סושכח
 דמיעוט הי"א דעה סק*ג בש"ר ל"ט בס"הפמ"ג
 והטעם מדרבנן יק דהוי רז"א מה"ת הףהמצוי

 דהוי משום טדיפות ח"י כל ולא ריאה וקדבדקינן
 המצוי מיעוט איע טריפות ח"י ושאר המצויסיעוט

 יכול שבקל משום עין כמעלים רשי ב'יהרשב"א
 מברריע טירחא דליבא והיכא סירכא יש אםלראות
 כמ"ש ארובא סמבינן גרול סורח דהוי טריפותוח"י
 ל*ה 5סי' טריפות לה' בפתיחה בפמ"ג ועי'המו"י
 משום דהעיקר רופוסקים ב. הבדיקה ומהות51"ט.
 5בדוק צריכין סירכות סשום שבודקין וכיוןסירכות

 דשוב כיון מצוי ד*רן אף בריאה סריפות שארגם
 כעין שזהו כ' 5"ב בסי והטוטו"ד טורח הוילא

 מופיף ואני גומר שהתחיל כיון י"ר בברכותשאחו"5
 שהתחי5 כיון אמרי במערבא ע"ב פ"ט זבחיםסש"ס
 הכשר בענין ד*רירי נכונה יותר ואר תהגוסר
 והש"ך סק*י בלקו*י ל"ט סי' במנח"י ועיזביחה
 כבר בה דשכיאי טריפות ושאר שכ' סק"ד ל,טצסי'
 ויל*פ כן שיאמר מי מציע ולא הפמ"ג וךםהקשה
 שהזכיר הסירכות ע5 קאי בה דשכיחי מ"שדכונתו
 בפתיאה שנ' והשמ*ג טריפות שאר על ולאמקודם
 גפתיחה וכ. בו חור מסירכות רק דהבריקה ל"ה5סף
 מהר,י והוכימ סריפות משאר גיכ דהבריקה ל"ט5פף
 וד5א טרפות מיני כמה בריאה דיש שכ'ה15י

 5סירכות רק רכונתו שכ' סק"ב ל"ט בס*כהלבו"ש
 5"ט בסי' בשמוח ועף עין צמד1ית סגי דלזהאך

 דלטעם אהרן המנחת בשם נ' הנ"ל וב5קו"י שרסעי
 המנהג וכנ"ל באיסור עין דמעלים ברשב"אהבי

 דגם מח1מרא ולא היא תורה סריפות משאר5בדוק
 אבל לכתחלה רק היא כ"ז אך עין במע5ים הויבזה

 הנ"ל ובשמ"ח הפסד במקום שלא אפף כשרצדיצמר



הקומי' סנ סימלשףתכנד,ז32
 איך נפוחה דכשאינה דנפה2ה הטעם גם דזהונ'

 והלבו*ש סק"ו ל*ו סי" צהבקש וכ"כ הריעותחניכרת
 כתבו מנקבים בדיקה וביין עליו. חלק 5"ט בסי'שם

 נקב בלא סירכח דאין 5רש"י ואפש4 דא*צהפוסקים
 5*1 בסה התב*ש כ' כפירכות בקבים שכיחיהרי

 סירכא ובאין סידבנת עם הם דשכיהי דנקכיםסק*כצ
 נקב שכימ דלא להחמיר דשכהת משוטא להאיתרע
 הבה*נ שיטת אך נפימה א*צ ו5פי*ז סידכאבלי

 אבימ משום צטעמו הפוסקים נכ פיחהדבעי9
 סירכגת משזם ב"כ דהנפהץת בטעמנ כ' הנקלצהתב*ש
 5נפחה דטהנין כי ל"ט צמי4 והרמ*א טריפנתושאר
 שם נהשמ-ת לנפחה ש5א ננהנין מקומות בקצתרק
 שכ' כמב"מ דלח הבדיקה כמו הנפקשת דלהבה*גכ'

 כהטו"ו ודלא רהבתא בדאוכא רק א"רידבה"נ
 סק,כב ל*נ צם" צבתב*ש 5כמצ%ה רק א9רידבה*ג
 ריאה שים לנפוח נמגנ לצ לכתהלה דאפי ותדעשכ'

 5נפהה להמנהנ אבל ממקילק להמקושתכץנתו
 דלא נרק בדק כ5ח דיט דבמציד התב"ש כ'כהבה"ג

 פ1שרין.בעינן
 נם צדק לא אם א. בזה. יש חילו?ם ג'ךכהערזה

 צמראית בהוץ בוק לא אם ב( מסירכותצפנים
 ביי רק בנעץ בדק אם נ( טריפות שאר לעגיןעק

 ואם כ"כ4 בסק"ם הלבוש שגם ראיתי נאה*כנפ*חה
 איסנר כמבטל טריפה הא' בדין הבה צמזיד בדק5א

 טריפה בדמי לאהרים למבור מותר ולהלבנ"שבמזיד
 ה43 ובדין טריפה בדמי נם ל6כור דאסור כ'והב"א

 הש"ס שבימי ממנהג רק דהצדיקה שכ' הלבו"שנם
 הגך 3בדין הבלים לענין רק והקי5 הצשר אנפרפ*פ

 והלבו"ש והפב2"ג במזיר בדק כ5א דיבולהתבו*ש
 עליהם שקבלי דבמקומנת כ' הב*א אך צהפ*מממירין
 במזיד לעבור ק5 זה יצודק ו5נפאה הרקשתלהוציא

 בדיקת על נם פמן איט עליהם שקבלו האיסנרעל
 י*ל ובזה בהפ"מ גם אמורין והכ5ים נהבשיפנים
 או הבהמה בע5 רק זחת עשה לא הצתקדאם

 ולבו"ש כהפמ*ג הדין שוב המפצח9ם בביתהעובד
 כהונן. היתה פנים דבדיקת כ-ן בהפ"פדכשר

 נדו5 בהפסו מווזר האף ביין הבה צשוגבצצנאבדה
 סעי4 שם התב*ש כמ*ש להחמיר יש נפש לבעלרק
 ישליך דכ"א 5"ט ב0ף המחמיריך שיטת  ועפ"יד"

 כשר להתב*ש הצי ובדי7 הייתי שוגג ויאמרהריאה
 הפסד בלי דנם כ' והרא"פ נדול הפסד בלאאפ"
 בפנים היטב שבדקתי לי ברי שיאמר ורק כשדכלל

 רל2ב"ש גם הב ובדין כרצי ושלימה נקףוהיתה
 והוא כלל הפסד בלא אפה דכשר כ. היבסעי'
 ועי" דנבדקה כיון 5כ"ע דכשר ב0ק*ד הש"ךמדברי

 סק"יב.צלבו*ש

 במכהבו שני ראיתי ני הענק ימיישצריכתי

דהטו"י
 הנ"ל בסק*ד האךך על מולק

 דהבה"ג כ' 5מה דאליכ כשירה נפיהה בלידנאבדה
 בלא אהדי לדננאא י"ל הא נאבדה ה(9סיים פןאינו
 בנפיחה בדק צלא רק חירי וצה4ג מ0ירכותבדק

 נפיחה דבלא הבה*נ בעץטת להטו*ז פ"לצלדעתו
 לצה"ב ס*ל דלהטנ*1 טעה2 הה צטובדהאסור

 צסק*א שזפמ*ג ומ"ש לכתחלה רק היחדהנפיחה
 בבאבד דבם 5בה"ג ס"ל דלהטו*ז כ' דהפמ"ב ז"אכ"כ
 לומר קץל הי דאל*כ מר מסירכות בדיקהבלי

 ס*ל דבה*ג לומר אבל טרהצת דבכה"נ מנדהדבה"נ
 דכ' להטו*ז כן דא"ל ע*כ טריפה נפיהה צ5ידנאבד
 חולק התבו"ש רק בדיעבד רכשר צעיטתובפירנש

 שהבה"ב ומשום בדיעבד אסור ולבהיג וס*לעליו
 קבלנר 9לדידן טריפה ספק הני נפחה לא דאיכ"

 ה4 צסעי' התבו"ש וכמ"ש לכתחלה רק בה"נ הומרתעלינ5

 ב5בו"12 ועיי כלל הפסד בלי אפף כשר בנאבדה3לכן
 מכשיר ודאי דבה"נ הטו"ן מונת דאין מ"עוסק"יג
 לח דבה"נ ר"ל רק בה"ג דמודה י"ל נבדקהובלא
 לא דבה"ג להטו"ו אמנפ וכו' כלל וה מדיןח9רי
 שהקשה מה וגם עיי=ש. כלל ראף אין מנאבדהא9רי
 כמר הא סירכא ג"כ הף נקב הה דאמ הפבראעל

 לה שבק אי דדילמא הקשו דכשירה מלוי'ובסירכא
 הי4 שבק היי חם 5שמר ג"כ למק"א מסתרךהיי

 תלוי* דסידכא ריעותא חזינן דשם תי וע"וסירכא
 מחזקינן לא סידכא כלל מצא שלא משא"כעכ"פ

 בלח סירכא דאין לרש"י יהא 41א גם  עב"דריעותא
 סירכות כמו נקבים בה שכיחי ריאה דכל חמרינןנקב
 והול"ל לא או  רישתא בה דנמצא משום הטעםואין
 דבלית כ' שהתב"ש רק נקבים משום בדיקןדצריך
 דנקבימ להחמיד דשכיח מיעוטא איתרע סירכא5ה

 שבק הי' אי דדילמא קשה ושוב שכיחי לאנרמץ
 בלא נקב שכיה דלא לוה ראי4 ומה סירכאהף

 דס"ת פטקינן שם גם דבאמת כלל דל"ק אפססירכא
 למק"א נסרכה הןל שבק הי' דאי לוה ול"הנשירה
 שהסביר לפי"ת הרבר ויומתק לזה ל"ה ב=כא=כ

 שיוצאות ה6ירכות דדרך צ"ה שת ל'ט במההלבו"ש
 ואח"כ בצלמא כריר רכות והם אהד ממקוםמתהלה

 מתחלת במק"א שנתדבקה נלאהר במק"אמתדבקות
 סירכא והך בקרומים ולה0תבך ולהתעבותלהתחזק
 לג ועדיין אחד בקדום  ונתענם2 נתחזקה שכברתלוי"

 נתדבקה מדלא ליחה הפשטת הף למק*אבתדבקה
 אי דילמא לנמר ל*ש ולכן שנהצבי קודםלמק"א
 להיות צדיך הי' דזה למק*א מסתרך הוי שבקהמ

 תמיד יש דבריאה נאמר נמי וכאן  שנתעבהקודם
 יש ואם צמאה שהבהמה מחמת הריאה ע"ברידין
 כיון הנקבים דרך יוצאים הרירין היו בודאינקךים
 דרך לצאת יותר צריכין פתוח מקום להםש"צ

 לא ולכן ג"כ סירכא יה" בודאי נקך וכשישהנקבים
 הנקב דדרך סירכא  נעעוה הף שבק הף דאםאמרינן
 יעמוד לא רירין דשכהחי כען מיד הסירכא5הוציא
 שכית דלא אמרינן ושפיר כלל סירכא בלתיהבעב
 להחמיר דשכיה  מישטא ואיתרע סירכות בלינקךים

3כמובן.
 הדין הוא בנ"ד הנה השאלה. לדין אבואמכועהה

 דגמ הפסד בלא אפף שרי דבנאבדההג'
 שכה רק ריעותא שגם שאין ראה עיןבמראית
 וא"ל לנפחה צריכין לפניט שהיא מהץום אךינפהה
 דבכאך סשה דחוץ הבשר נתבשל דכבר דיעבדוה1י
 דאישתרי כיון שנאמר צהיתר יצאה חשיבלא

 בהיתר יצאה דאפף רק לנפחה שכח דהאאישתרי
 האמרי כ4 הב2נר לאכול והותר הרהחה ששאבדהכגון
 אח"כ נמצאה דאם סע"נ ל"ס סיי בדר*ת והובאצינה
 ול=ח לאכול התהיל שכבר חף לבדוק מחויבהריאה
 איירי דשם וא"ל עץ*ש זושתרי דאישתריכיון
 דקיל נפיחה לענין לא אבל הבדיקה  עיקר5עבין
 להתב"ש הא הנפיחה חהשרת שקבלנו דליידןיותר
 דהיח בכה*ג לכתהלה רק דקבל9 נאף בדק כלאהוי

 הצשר לענין לכתחלה פיקרי לברר ויכולין5פנינו
 משום בכאן לדון דיש אפס לאכלו ורוצין עידשיש
 לנפחה בשבת דאסור נאמר ואם שבת לילשהוא
 וא"צ הנפיהה בלתי הצשר לאכול דמותרבודאי

להמתע



 ין33ךקקרכך, טז סימןשו"תמנחה
 דהבשר כוין הריאה שינפחו שצ"ש עדלהמתין
 עד ימתין אם מתקלקל בודאי לשבת ונטמןנתבשל
 הלך דאם סק"ג ל*ט בס" הכו*פ יכם"ש השבתחחר

 לאכול מותר הצשר יתקלקל עליו ימתין השםהבודק
 יתקלקל לא דאפי' י"ל וגם גזרו לא 9סידאדבמקום
 לאכול דמחויב שבת עונג מצות משום לאכולמותר
 דשעת וכטדע גזרו דלא פסידא ממקום גרע %אבשר
 בדיעבד לאסור עליהם קיבלי ולא כדיעבד הויהדחק
 לומר מתירין דיש ס*ג ברמ"א רע*ו סי' באו"חועי'

 איסור דהוי ואף שבת לסעודת נר להדליקלעכו*ם
 רק דהוי בזה מכ*ש שבות לעכו"ם אמירהדרבנן
 דאינו שם להרמ=א וגם לכתחלה רק דנהקבלהחומרא
 שם במג"א הובא ולהשל"ה גדול לצורך רקמתיר
 בפסידא דנם כיון מ"מ למעע יש גדול ל?ורך2ם
 מתירין אין ישראל וע"י דשבות שבות רק מתיריןאין
 סק"ז ש*ז בסי' במג"א וע" כדרכו שלארק

 מתירין הריאה דבבדיקת וכיון של"ד ובס"ובסעי"ט
 בזה להתיר יש לכן יותר קיל זה הרי פסידא2מקום
 סק"א בא"א ש*ז בסי' בפם"ג ועי שבתלסעודת
 סק"ב ש"ז סף במג=א ועף מצוה הוי שבתדסעודת
 לומר ומותר קיל בעלמא חומרא רק שהואדדבר
 בודאי בנ"ד א*כ דשבות בשבות לעשותולעכו"ם
 למוצ"ש להמתין וא"צ שבת לצורך לאכולמותר

לפשחה4
 לאסור בזה שייך מלאכה ענין איזה לעין דישאד
 ידי דעל משום י*ל ולכאורה 2ה?בת הנפיחה-

 חדש דבר מ%יד וכעין הריאה בשר מתגדלהנפיהה
 סאדא עירוב ע"י במים רתיאה לגרום דאסורובמו

 ועי' לורנים נראה שהרתיחה כיון חדש כחדמוליד
 הג' בשם כ'ו אות פ' סי' מנחה בשיוריבמנ"ש

 זכוכית בכלי נופח וכמו כבונה דהוי וגם ז*למבערזאן
 שייך ובונה שבת מה' פ"י ברמב"ם ועי' כבונהדהוי
 ועי' ביחד אוכלין מיני ומגבל מגבן כמו ב~צכליןגם

 כיון וגם דוחק כ"ז אבל ל"ד אות שבת2כלכלת
 הריאה ונעשה הרוח יוצא לנפח כשמפסיקדמיד
 די*ל א' חכם והעירני 12ה בונה ענין ל"שכמקדם
 הבדיקה מלאכת גמר ג"כ דהנפיחה בפטיש מכהמטעם
 א"א אם נפיחה בלי כשר אין אם תלוי יה" בזהאבל
 וכמ*ש דאול עובדין מטעם רי"ל אך וכמובןלנפח
 אגרת בשם שכ' א' אות בכ"ש ועי"ש נףכ"ת

 מה לל לאסור הפי' אין דחול דעובדיןחרמב*ם
 שעושה כדרך יסוב ולא יאכל לא דא"כ בחול2ועושין
 משום חכמים שאסרו או בזה אופנים ג' יש אךבחול
 כך שע"י משום או מלאכות מל'ט לאאדדדומה
 עיי"ש יתירתא טירחא משום או מלאכה לעשותיבוא
 יבוא דעי*ז בנ"ד ג=כ שייך האחרונים הטעמיםוב'

 משום ואיכא יתירתה טירחא והוי מלאכהלעאית
 התוס' בשם כ' סק"טז ש"ו בסי' המג"א והנה,1בות
 שרי דוול עובדין מטעם רק שהוא דמה קכ"ובשבת
 מצוה של מדידה לענין בש"ע ועי"ש מצוהבמקום
 לצאת דיכול אע"ג שם כ' והמג"א וכדומהכמקוה
 שיעור שמודד כיון כ"כ שבת לצורך הוי ולאמהבית
 רש"י כמ"ש נראח וכינתו דחול עובדא הוי לאתורה
 דמשום דהינו ה~ראה דבר על להתלמד קנ"זבשבת
 אף ולכן הוראה ענין דהף כיון מצוה דבר הויזה

 ש"ח בסי' והמנ"א שרי כ*כ שבת צורךשאימ
 משום ואי מצוה של אינה דהמיידה  שכ'סק"עח
 צ'ל באישר לימודו יתלה א"כ ידה על,51ומד
 המג*א דברי ג*כ יהפרשו ואולי שאני הוראהדממרך

 שבדין שייך רשות דבר ל1רך כשעושה דרקהנ"ל
 נפיחת וא"כ התורה רין להתלמד  כשעושה ולאדחול
 ל"ש שבת לשרך וגם הוראה לדבר ש1שההריאה

 דזוול.עובדין
 תמצא הנפיחה ע"י דשכא לומר ישולמנ%רחוק

 האיסור ויטלטל בהנם וטראטריפה
 ימצא דשמא ניו"ט בנור ראיית לענין ההימוכמ*ש
 כבר אך ראוי שאיט דבר ויטלטל מום המוםשאע
 ל"ח הוראה דלענין סק"ט תצ*ח סי' באו"ח הטי"זכ'
 היתר חזקת מעולם לו הי' שלא בכור גבי דרקלזה

 ואפי היתר חזקת לו שהי' בדבר משא"כחיישינן
 אינו מ"מ מתחלתו אסור שהוא אבר ביתותהוראה
 ודאי דו1י יבכור דומה ואיגו ספק רק ברוראיסור
 ס' הי' שלא כגון מע"ש מבורר באיסור ורקאיסור
 בזה להלן ועי' דאסור לומר צידר בשבתוניתוסף
 כשרות בהמות ורוב מבורר אינו האיסור בודאיובנ"ד
 רק שהוא הבפיחה בענין ובפרט ספק רק הויועכ"פ
 והובא כ"ג סי' ח"א השבו"י מדברי ונודעחומרא
 נמצא בלא מ*ב סי' ביו"ד ובפ"ת תצ'ח סי'בשע*ת
 יש אם  לטעום ביו"ט הכבד לצלות דמותרהמרה
 ויהי' מר טעם יטעום שלא שאפשר ואף מרטעם
 המרה בנאבדה מכשירין דרוב כיון לצורך שלאצלי'

 והתשובה דינים שהעיקרי כ' סק*לד מ"ב סיו2דר"ת
 עליהם חולק דעה שערי ובשו"ת בזה פקפקומאהבה
 נפיחה בלי מכשירין רוב גוכ ובנ"ד כהשבו"יופסק
 לא וכאן מרה נמצא שלא ריעותא איתילידושם

 צ"ט סי' ביו"ד בפמ*ג ועי' כלל ריעותאאתיליד
 הוראה לענין תצ"ז סף הרב ובה1"ע סק"יא2~1"ד
 אסור יהי' שאם מקום ליחד דצריכין ויו*טבשבת
 השואל ביד הוא דאם כ' והאחרונים לטלטלואסור
 כגרף דהוי מקום באיזה אח"כ ולהניח לטלטלומותר
 השו"ם בשם סק*ג צ"ח סי במניו*ט ועי' רעישל

 וכנ"ל. מותרת ההוראהועכ"פ

 חי בשר דהוי הריאה לטלטל מותר אםובפנין
 ל"ח סעי' ש.ח סי' מהש"ע כ"תמ"ש

 בשבת לטלטי מותר קשה בשר דאפי שםוהטו"ז
 מותר רך בשר דרק וס"ל חולק שם המג"אהלא
 לכלבים מחזיקו דאיע ומשום לכוס לאדםדראר
 ובדרך ס"ח סעי הרב בשיע ועי' האהרוניםוכ"פ
 האחרונים כ' הוא רך דריאה נאמר ואפי'ההים
 כלל נהגו שלא כיון לטלטל אסור בשר כלדעכשיו
 ראוי דאינו וכיון קשה איע אפי' חי 2ה1רלאכול
 במסגה*ש ועי' לטלטלו אסיר שהוא כמולנכרי

 ע"י דיטלטל י"ל ואמנם ג' סעי' פ"ח סיבקצש"ע
 ס" בטו"ז ועי' עכו"ם ע"י תהי הנפיחה וגםעכוים
 שם והפמ"ג עכו"ם ע"י שרי 1וקצה דטלמול סק"1ש"ח
 היתר לצורך ג"כ וכאן היתר דבר לצורך דבעינןכ'

 עכו"ם ע"י מצוה לצורך מתירין שבותואיסור
 ובשו"ת מ1ה הוי שבת דסעודת הפמ"ג בשםוהבאתי
 שם צ'ח סי' במניו"ט הובא קכ"א סי' צדקשערי
 לבע"ח ותיקון רבה מצוה הוי ש*ק דסעודתגמ

 רבים לצורך הוא וגם שבת סעודת לצורךשבשחט
 יותר עדיף דרבים מצוה וגם רבים דלצורךונודע
 תיקון לענין התו*ש בש1 ס"ב כלל בחי"אועי'
 מצוה דהוי משום  עבו,ם ע*י דב~תר בשבתעיהוב
 הריאה ולנפח לטלטל העכו"ם יכול וא*כדרבים
 ומוקצה בה ליגע נ*כ ויכול היטב ירחהוהען"ב
 סי' בטו"ז ועי' ממקוסו מזיזו אונו אם בנגיעהמותר
 בטו.ז עי' בשבת המוקצה דין ובעיקר סק"אהקי*ג

סי'
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 ועי' רר"ש אליבא בוה וומחלק מה סק"ב שי"חסף

 סקי*א. צ"ט סף ביו*דבפמ"ג
 ראסור כמר לכאורה הנה בזה לעיין עוד שישרכמדץ

 מתקן משום בשבת ומעשרות תרומותלהפריש
 בשבת כלים להטביל ואסור של"ט סי4 באו"חועי'
 הה"מ בשם שם ובמג"א ז' סעי' שכ"ג סי' באו"חועף
 שם להטביל טותר דרבנן בטומאה שנטמא דכלידאף
 כלי משא"כ טמאים בדברים להשתמוו מקודםראוי
 להטבילר אסור נלל בו להשתפעו ראוי אינרחדש
 מתקן משום ביו"ט בכור מומי רואין ואיןבשבת
 כשר שיהי' הבשר יתש הבדיקה ע"י נמיובנ"ד

 התבואה שבוף שאני דבטבל די*ל ואףלאכילה
 לכך והמעשר התרומה הפרשת קורם באכילהאסורה
 הבשר בנ"ד משא*כ כלים בטבילת וכן מתקןחשוב
 הריאה אין אם בירור שצריך רק אסור אינובעצמו
 הבשר נתקן לא טריפה שאין וכששתבררטריפה
 הבשר בגוף אינו והתיקון מקודם שהי' מכפיכלום
 קכ"ז סי' ביו"ר הטו*ז וכפ"ש מתקן הוי לאלכן
 קודם לאכלו אסור בודאי שהי טבל דהפרשתסק"ו

 איתחזיק הוי הכדי בכל היתר שום הי4 ולאהתיקון
 לא מנוקר שאינו בשר אב5 נאמן ע,א דאיןאיסור

 ואסור נחלב נידין פשזם רק לאיסור הבשראיתחזיק
 אחר שמותר ומה באיסור יפגע שמא ספקמחמת
 איתחזיק השיב לא מותר ג"כ מקודם הי'התיקון
 ת"ק סי4 במג"א  ועי' מתקן חשיב לא וממילאאיסור
 פעיויט נשחט אפי ביו"ם מותר רניקור שכ'סק"יב
 בכ"פ אוכל הוא דהבשר תיקון חשיב דלאמשום
 עיסה משא"ב לאכול שאסור מה שחותך רקווהוא
 והא הנ"ל הטו"1 כס' וזהו מתקן הוי טבלשכולה
 יותר דטוב  מטעם רק ביו"ט הותר לאדמלהתה
 ולוא ה' בסעי' ומג*א בטו"ז ועי"ש היוםכשנמלח
 צ"ל בגידין כמו הבשד מן הדם מפריש רקדהר
 משא"כ ממנו אותו ומוציאין הבשר בגוף הואדדם
 וגם לבשר מהובר ורק נפרר דבר הם וגידיןחלב

 אבל בפוסקים ועי"ש ג"כ עיבוד צד ישדבמליחה
 כמ"ש בורר השיב דלא מלאכה שום אץבניקור
 תיקוך משום רק והטעם הגמ'עי בשום שםהמג'ש1
 כתב ת' סעי' שכ"ג ס" ובאו'הת מתקן ל'התובכה"נ
 עכו"ם בו ששתה דכוס הרא"ש צשם והמג"אהטו'ץ
 וכשמדיחו איסור אין הכלי דבגוף משום מתקןל"ח
 כלים בטבילת משא"כ רעי של גרף כמפירהוי

 סי' במניו"ט הובא השו"מ וכ"ב הכלי בגוףהאיסור
 שגוף בכ"ח דרק ציו4'ט הגעלה לענין סק"צוצ4'ח
 כ"ח להגעיל מותר ולפעמים נבילה נעשההחרס
 נבילה נעשה דלא מתנות כלי אבל מתקןמיקרי
 והוי שבתוכו  רק.הבליעה דאסור ביו"ט להגעילמוהר

 ואמנם הנ"ל. הרזו'ש בס' וזה רעי של גרףכמוצץש
 בעצמו והבשר האיוןר רק מפרהצ רבניקור לדחותיש
 הב'ל והנעלה ההדתה בענין וכן מותר הף מקצדםנם

 מפריש רק הוי ולא אסור גופף הבשר בב'דמשא"כ
 מהטו4ץ כי ווצ גופי' הבשר ומתקן מההיתרהאיסור
 לא איסור ספק רק הוא דאם נראה הנ*ל קכ*זבסי'
 דניקור שם שחולק להנקו"הכ וגם איתחזיקמיקרי
 ורק אסורה שכולה התיכה בהאי איסור אה2חזיקהוי
 שבתערבו היתר של וא4 איסור וצל א' וע*יכותבבף
 הבשר ג"כ ובנעד איפור סשק רק היא התיכהנל

 דמ*מ אך בהריאה ריעותא תמפשו  עומא מספק רקאסור
 ובפרט מתקן מיקףי שוב אסור גופ" דהבשר כעןי"ל

 איתחזיק מיקרי איסור ספק הוי יביקור דאףלהנקו"הכ

 בזה י"ל בלא"ה אמנם חתיכה. בהאי בודאיאיסור
 דהיינו טרישה דראיית הנ"ל תצ"ת בט" הטו"ועפ"'ד
 וה"ה מותר ספק רק דהוי אבר ביתרת ואפההודאה
 דמהטו"ד ואף מותר כנודע הרראה דהוי הריאהבדיקת
 לא שמא הה"מ של הטעם לענין רק כן שכ'משמע
 הוראות דבשאר ראוי שאינו דבר ויסלטל מוםיהי'
 בסי4 כסברתו חהוא ברור איסור הף דלא משוםל"ח

 לעניך משא"כ איסור איתחזיק לענין הנ"לקכ"ז
 מתקד הוי ספק משום לאכלו באסור גםמתקן

 המג"א על סק*יז שם מהמח*העו אמנם לאכלושיכולין
 מהטו"ז שהביא מתקן מטעם בכור דראייתםול'

 הוי איסור חוקת לו דהף בבכוד דרק מותרדהוראה
 ספק סהם מץבעיא לא טריפות בקואר אבלמתקן
 מעולם הף דלא נהי אבר יתרת אפי' אלא וכו'טריפה
 עיי"עו וכו' הי' לא איסור חזקת גם מ"ם היתרחזקת
 איסור דבספק מהטו"ו הביא מתקן לענין דגםהרי
 כ"1 ביצה מרש"י שהביא ועיי'אם מתקן מיקרילא

 טריפה כראית לאו בכור ראיית אלמזש הש"סבמעש
 דאחשבוה סריפה כראיית קלה אינה בכור ראיתשכ'
 כמתקן הו"ל האי כולי דאחשבוה וכית וכוירבנן

 בסי4 במה"הש וזמ' ביו"ט נבדקה שהסריפהואעפי'י

 בשבת בס' לשער דמותר המג"א עמ"ש סק"ידשכ'4ג
 ביו"ט בכור רואין דאין שם דקי4'ל שכ' תצ"חעסה

 מרש'י והביא בס' לווער פתר ואפ"ה מתקןדהו"ל
 וחשיב טריפה מראיית חשובה בכור דראחתהנ"ל
 לה היתה לא דסריפה הטעם כי הטו'ץ ובשםמתקן
 כדברינו וזהו מתקן הוי ולא איסור חזקתמעולם
 על שהולק תצעח באו'הת חיים בנתיב ועי'הנ"ל
 אסור איסור בודאי מעיו"ט הי' דאם שכןהטו'ץ
 דחשו קשישאי לרבנן מעתם ראיתי דלא וכ4להורות
 הקדש מרעהת דמוציא דין כדן הוי בבכור ורקלזה

 או"ה בהלכות משא"כ הוראתו ע'ץ כהןלרשות
 בלקו"י א'  ענף ל"ט בסי' במנה"י ומצאתיעיי"ש
 על מברכין דאין הטעם הבושם ערוגת בשםסק"יב
 הלאויך תיקון על דמברכינן אף הריאהבדיקת
 אדבר נתקן המעשה ע*י אם דרק ושחיטהכתרומה
 ראיך וחלב גיד ניקור משא*כ ושחיטה כתרומהמחיסורו
 האיסור כבורר רק ווה והגיד להחלב היתר גורםהניקור
 כלים הגעלת על מברכין אין הטעם ומוהמההיתר
 אמ לראות רק תיקון שום אין בנ"ד וכןומליהה
 תקנה לה אין טריפה ואם טריפה או כשירההיא
 דגם נראה ומדבריו עיי"ש לברכה מקום איןלכן

 לעניך וצ*ל מההיתר איסור כמפריש רק הוימליחה
 בפירוון הוי ועכ*פ וכנ"ל כעיבוד דהוי בע"טמליחה
 והסביא הבשר גוף מהקן נקרא לא הריאהדבדיקת
 וממנ"א לא או טרישה היא אם מברר רק דהףבזה
 כשירה תמצא חשם כלום תיקן לא טריפה תמצאאם
 טב5 כמו רק מישיי ומתקן תיקון צריך הי'לא

 בגופו. אסור שהף מהדמתקן
 ז*5 מבערזאן להנ4 אה*בש בשו*ת ראיתיו14ד,*כ2

 דצריכה אשה לענין מנ*ש הס'בסוף
 לבדוק דסותרת מ*ת דם בראתה שפופרתבדישז
 רק דהבירור כהן גברא כמתקן הוי ולאבשבת

 דסודדיך וצשי מתקן מיקרי לא למפרעשטהורה
 ושקוה 8תקן והרי ס*ס בה יש אם בשבתהמקוה
 הפם*ב על שכ' ועי"ש חשש דאין ובע*כ בהלטבול
 40 יש אם צשצת למדוד דאסור סק*יא צ"טביו*ן

 יותר דהמיר מעשה כצושה דהוי )ופטעם פתשדהף
 בסע ועי' מה*ת חוי במעשה סתקן פוסק-םולקצת

נ"ד



 יח35וץקדק שז ימןשו*תמנחת
 והמרדכי והמאירי הרא"ש 1מים 5*ג אות שנאזהתהצ*ד

 כ' ל*ה עמא החצם' ובשם מה'ת הף צמעשהזמתקן
 ובפם*ג מתיר מברונא שהמהר*י מדרבנן( רקוהף
 ובמנ"ש להקל נ*כ משמע סק*טז בא*א ש"וצאושח
 וכפ להקל האחרונים 171ם ג*כ כ4 כ*ד 1ת צ'סי'

 עצמות שבירת לעמן אנודל צשצת למדוד7ובהגו
 תערובת מע"ש דצנודע צ"ט ביו*ד הפם*ג מ4שוגם

 המהר"י בשבת להורות אסור ס' יש גפ"האיסור
 בא*א שכיג סף או"ח בפם*ג וע* מתירמברוצא
 דכ' 1קליפה שנאסר דבר בענין הנ*לסק*יד

 מחומרא בקליפה ורק לקלוף אסור מדינאד8קליפה
 ק' 1ת פ' סי' במנ"ש הובא ו=ל מהרש*ק וה2'מותר
 דל"ה צשבת לקלוף מותר מדינא בקליפה דאם"פוסק
 סק*יד שכ"נ במנ"א ועי מזה זה מפריד רקגחץקן

 מותד ביבש דביבש 1"ט ס" 1יו*דובפם"ב
 כיון והחע חומרא רק דהוי כיון אחד5השליך
 וכסברת מתקן ל"ה השלכה 51י 2ם לאכולומותר
 שלט מים לערב דפתר ועי*ש מדומע לעניןו"י
 לענין סק"יב תק"ט ובם2"א מותר דבדיעבדניון
 מתקן ל"ח ממנהגא רק הוא דאם ביו*ט שפוד5יבון
 רק דהוי כיין מקיל הב*י בשבת כלים בטבילתיגם

 באופני לו שא"א דמי כ' מ"ד בכלל והחח*אוצדרבנן
 אמנם בשבת להטביל עליו לסמוך הב"י כדאיההיתר
 ההיתר באופן א"א דאפי' כ' שכ"2 בסי' הרביצש"ע
 כתב ב*ט 1ת פ"א לסי' מנחה ובשיוריאסור
 הטבילה ואוסר בש"ע חזר דהב"י השלחן ערך1שם

בשבת.
 מתש דל"ח טעמים נמה יש בנ"ד הנהוכמננתדו

 ואם הדבר מברר רק ואינו ספק רקדהוי
 לאכול שתו ובדיעבד תיקון א*צ טריפה נמצא5א
 לטלטל דמותד נראה לכן בעלמא חומרא רק והויכך

 עכו=ם ע"י א"א ואם עכו"ם ע"י ולנפחהחריאה
 כל אחר זה לעשות הישראל גם יכול הדין6עיקר
 היא דהריאה כיון .הטלטול לענין ונם הנ"להטעמים
 לצורך להתיר ויש מתירין הפוסקימ רוב רך1שר

 לעשות אפשר בודאי אך רבים ולצורך שבתסעודת
 זה לעשות נכון לכן וכו' טוב ומהטת עכו*םע"י
 אם להם שספק האנשים לאלו גם ומה"ט עבו*ם1"י
 כ"ת שהעיר האחרת או הזאת מהצהמה בשרלקחו
 מהש"ך העיר לא הנה לברר דצריך רק ס*סדהוי
 בס"ס הפוסקים דלרוב שכ' ס"ס בדלני ק", סי,1יך*ד
 דיש שם סהם דהש*ך כיון די*ל רק לבררא"צ

 צבי ובנחלת צדבר הפסד ואין דאפשר היכא5החמיר
 קל טורח או רבא טירחא דהוי היכא בין מחלק,1ם

 דהש*ך כ' שע"ה שת בדר"ת הובא גמאובהיבת
 לברר צריך בנקל לברר ביכול אבל בטורח רקמיירי
 ס*ס הוי דבנ*ד ואף דרבנן בס' 1ין בס*ס1ין

 ייל מ4ם חומרא קבלת רק שהוא מזה ועתרבדר1נן
 בודאי הבשר שלקאו אלו עבור לברר שצריך דכיון1זה

 על להמתין צריכין האחרים גם לכן הואתננהבהמה
 בדר"ת הצבא מה"א בפ"ז השעה*מ וכי"שהבירור

 אח"כ להתצרר שעתיד דבר הוא דאם שע"ו אותשם
 ולא לקרר צריכין לכ"ע מקודם לברר יכוליןאם
 וסיומא בוה הענינים כל ציררתי והנל ס*סיוהני

 מותר שבת בליל הריאה לנ8ח שד א"א אםדפסקח

 א8שר ואם מו8ףש עד להמתין וא"צ הצשרלאכוי
 שלא כדי כן לעשות םצן עכו*ם ע"י ולנפחלטלטל

 שבת לענין משא*כ נפיאה בדיקת בלא להיילטוי
 לא דטוה שבת במלאכת 5הק5 ויבוש לומר שיךאין

 כפשיעה  וחשיב י"5 וגם ,1כיח לא תה במק*אילמדו
 המג"א וכם"ש בנפהוה לבדוק שכא שהשו"ב מהקצת
 יו"ט מערב  לעשות כאפשר הף דשכח תק'טבכ4
 הנ"ל להתב*ש וא"כ כפשיעה חשיב ושכחהמשום
 נפיחה בלי להתיר א*א וא"כ צמזיד 1דק כלאהוי
 דבסמך צ"ח סי' גמנע"ט ועף האחרונים לפים*שאך
 השו"ב ג*ב וכאן  כפשיעה הוי לא לכ"ע אחרעל
 סמך והקצב לבדוק הריאה לו שיתן הקצב עלסמך

 ונם לבדיקה הריאה לו שיתן לו יאמרשהשו"ב
 לדידף נם בהפ"ם כצתר במזיד גם והלבו*שדלר,פם"נ

 הבה"ג אומרת לקיים לצורך דזהו מטעם די"לאך
 חומרת בלתי הבשר לאבול נוקף והלב עליהםשקבלו
 ע*י א*א ואם הללו במקומות עליהם שקבלוהנפיחה
 אחר ימצא ואם וכנ"ל ישראל ע"י גם מותרעמו"ם
 יכול כצ"ם שצריכה וסירכא  וישתא איזההבדיקה
 ומשום מדינא הבדיקה תהי' דאז ואף לבדוקהשו"ב
 טריפה צ כשירה היא אם מברר רק דהויהטעם
 הסבין לבדוק שכא אם לענין נ*כ לדון ישומזה
 לבדוק שבא או השחיטה אהר או השחיטהקודם

 כ"ה וסי' י*ח סי' ביו"ד וע" השחיטה אהרהסימנים
 בזה. יותר להאריך גורם הומן איןאך

 הריאה בודקים היו אם ונסתפקתי ני' כ*ת וצףכם
 דרבנן רק דהוא רכיון בנפיחה וגםבמקדש

 בודאי במקדש הריאה בדקו ואם במקדש שבותאין
 שבות דאין צודאי אמרינן דבזה בשבת גםבדקו

 צריבים היו דאם בזה קולמסו פלסה שגנהבמקדש
 אין מטעם בשבת דהותר לומר א*צ הריאהלבדוק
 בקרבן בשבת הותרה מלאכה אב רגם במקדששבות
 שהי' מה וכל בשבת ואפי' ממועדו כדילפינן1בור
 דמלשון כ*ת מ4ש וגם  בשבת הותר הקרבןשדרך

 הריאה שנפח מי שמעע לא מעולם שנ4הרמב"ם
 בודקין היו לא במקדש דגם משמע ובמערבבספרד
 והצסקים להרמב"ם דודאי דבריו מבין איניבנפיחה
 לא במקדש גם בודאי ריעותא ביש רק נפיחהדא"צ
 איע ובמערב בספרד הרמב'ם מ"ש )וגם נופאיןהיו
 נפיחה דבעינן לבה"נ אבל המקדש( מנהנ עלמעיד
 בשיטתו התב"ש וכמ"ש טריפה ספק הוי נפחה לאואי

 לבדוק צריכין היו אם נופחין היו במקדש גםבודאי
 אתפלא קס"ג בסי' להריב"ש שציין מה וגםהריאה.
 בענין וגם בזה המדברים האחרונים הבל ראהשלא
 שבות רק או במקדש הותר אם דרבנן איסורכל

 דלפים"ש שהקשה נ*ח סה בכו"פ וראיתידשבת.
 מטריפות בדיקה ד1ריך דהיכא ע"ב ע"ד בזבחיםרש"י

 הריאה בדקו איך לר"ם א"כ לפחתיך נאהקריבהו
 השייבהו משום שיך הא המצוי מיעוט דהויבמקדש
 דמוחא מכפא לבדוק דצריכין היכא דרק ותףלפחתיך

 אהד באבר אבל לפחתיך הקריבהצ  שיך אטמאעד
 שכתב שם ברש"י המעין ולדעתי עח"ש זהל"ש
 שתה מכניסין אין טריפות ספק דאיתחזיקוכיון
 דכהנתו יראה לפחתיך הקליבהו משום לשוחטהלעזרה
 מחמת ולא טריפה ספק שהוא דבר להכניסדאין

 גם וא"כ הגוף כל בבריקת הרנמץ לעבודשצויכין
 טריפה ספק הוא אם וכו' הקריבצצ שאך אחדבאבר
 דצריכין טריפה ספק דאיתחזיק בזה לומר ישוהנה

 כל דדרך הריאה מבדיקת שאני בדיקה 7ר'ילהבשיר
 וכו' הקריבהו בזה ול"ש הוא כן בהמה שאיטתהכשר
 י"ב צצצלין כהתוס' ס"ל דרשאי י'ל בלא"האך

 לדידי' ונאמר דרבנן רק הוא למיעוטא דחישדר"ם
 דתרווחהו מצוי לאיע המצוי מ4שט בין חילוקדצין

רק
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 ל"ח מצוי שאינו דלמיעוט ס"ל אנן ורק דרבנןרק
 טריפה ספק בה ואין מהות כשר דלר"ם וכעןכ5ל
 י"ל וגם לפחתיך הקריבהו בזה ל"ש מדרבנןרק
 כמה כשיטת לרש"י ס*ל מדרבנן רק דהויכיון

 במקדש. ל"ש דרבנן איסור דכלפוסקים
 בחולין רש"י דברי לפרש ננון יהי' בזהאשר

 מא"ל וקדשים פסח לר"ם השאס בם"ש,4ב

 גם הא שלמים נקט ולמה שלמים קדשיםפירש*י
 דיאכלו דקרא ואף אוכלים הכהנים היו ואשםחטאת
 הו"ל מ*מ בשלמים מחרי בהם כפר אשראותם

 בשאר דגם כיון דיאכלו הקרא רק להביאלרש4י
 הכהנים שרק דבק"ק י"ל ולהנ"ל הבשר אכלוקדשים
 הוא לר"ם למיעוטא דהיישינן בזה לכן במקדשאכלו
 שאכלו מכהנים קו' ואין במקדש גזרו לא מדרבנןרק
 דהבעלים שלמים פירש"י ולכן ואשם חטאתבשר

 בפסחים כדפרש"י מ"ע הוי לגבייהו דגם הבהצראוכלין
 לכהנים הנאכלים בין היא עשה קדשים דאכילתנ"ט
 השלמים אוכלים היו והבעלים לישראל הנאכליםבין
 שתך דבהו למיעוטא דניחוש קשה בזה העירבכל
 דהכפרה אלמא רש*י שכ' ואף ג"כ דרבנןאיסור
 כדאמר כהנים אכילת על רקאי ומשמע באכילהתלוי'
 שהכהנים מלמד צ' וביבמות שם בפסחיםהש"ס
 הבעלים באכילת דגם י"ל מתכפרין ובעליםאוכלין
 כפר אשר אותם דיאכלו קרא ובאמת הכפרהתלוי
 היתה ובזה הבעלים היו שהם ובניו אהרן עלקאי

 אותם יאכלו שכ' שם באוה"ח מצאתי ואח"כהכפרה
 שהם לצד ולא בעליו שהם לצד בהם כפראשר
 עיי"ש הכפרה תהי' לבעלים שלמים אכילת כיכהנים
 פ' ברש"י ועי' הקדושים לדבריו שכוונתי מאדונהנתי
 העדה עון את לשאת לכם נתן ואותה בפסוקשמיני

 שם ובמוסגר מתכפרים ובעלים אוכליםשהכהנים
 הכהנים הם דבעלים בעלים ההוא בעת היו דלאוהא

 וא"ל ז"ל להאר"י הגלגול בסוד מבואר פעםצשתו
 אכלו שכבר מה בעיר הצעלים אכילת נאסרדאיך

 דאף דרבנן האיסור ל"ש דשם במקדשהכהנים
 העוף בחטאת כדמצינו קשה לא המובחדמאכילת
 על דמו שנקרב אף נאכל דאינו הספק עלהבאה
 שאינו דמה שכ' שם ובתוס' כ"ט בנזיר ועיהמובח
 רק הוא בחולין הש"ס וקו' דרבנן חומרא הואנאכל

 מ"מ במזבח קרב ה" שהקרבן אף הבשרמאכילת
 בשר לענין י*ז בחולין ועי'  קווה כהניםמאכילת
 נשאר דשם ואף אישתרי דאישתרי כיוןנחירה
 איסור לענין דרק אחת בתשובה כתבתי כברבתיקו

 דרבנד איסור לענין ולא מספק מחמיריןדאוריתא
 אינו הותר שכבר הדבר בגוף רק ל"ש דזהר"ל
 עדיין להבעלים שהוא הבשר כאן אבל אח"כנאסר
 סי' והפם"ג הכו"פ עפי*ד בזה להעיר ויש הותרלא
 האיסור שנודע קודם החצי שנלקח בהמה לעניןק"י

 הפוסקים דפליגי חצי ולאסור חצף להתירדצריכין
 והכו"פ והפר*ח אסורין שניהם או מותרין שניהםאם

 סק*ד בפ"ת ועי"ש אשר וחצי מותר דחציפסקו
 כן י*ל בנ"ד וגם כהפר'ח נראה האחרוניםומסקנת

 הכהבים דגם הנ"ל לכל צריכין אע אין 1אמהאך
 ע"א נ=ה בזבחים ועי העיר בכל והשוק החזהאכלו

 ובג0מ בהם כיוצא מהם המורם העיר בכלדנאכליד
 זה ואיזה טמא שהוא מכלל טהור במקום תאכלושם

 האיסור שייך הי' בכה5ים גם וא"כ "צראלמחנה
 איסור ל"ש גופי' במקדש עוהי' במה דרקדרבנן

 שלמים. וכ' רש*י דחק ולכךדרבנן

 ל"ש דרצנן איסור רש"י דלשישת פ"שאמנם
 י"א במעילה רש"י דמ5שון אמת הןבמקדש

 גזירות גוזרין שאין מועלין אין במקדש אבלשכ,
 רש*י מדברי כ"ת שהביא וכמו כן נראהבמקדש
 אבל י"ב אות בפתיחה צג"ד מזה העיר וכברהללו

 חכמים שאסרו מה דרק קס"ג בס4 הריב"שלפים"ש
 שאין ק*ג בעירובין אמרו שבות כגון גוירהמשום
 מה אבל הם זריזין דכהנים משום במקדששבות
 גזירה משום ולא איסור חשש משום חז*לשאסרו
 דברי א"כ בקדשים כ"ש להחמיר צריכין לחוליןאם

 גוזרין שאין לפי מועלין שאין מללו ברוררש"י
 דהוי דרבנן מעילה לענין רק היינו במקד,צנזירה
 דהוא הריאה בדיקת לענין ולא גזהרה משוםרק

 בשם סק"נב קצ"ח סי' בס4ט ועי' איסורמחשש
 במקדש שבות גזרו דלא בכהנים חציצה לצניןהשבו"י
 השבו"י על הקשה בסק"יא שם והמחה"שבכה"ג
 ניחא ולהנ"ל במקדש הותר לא דרבנן איסורדשאר

 אטו דגזרו גזירה משום דהוי בזה רק כ"כדהשבו"י
 במקדש דהוי מודה איסור בחשש אבל המקפידרובא
 בתרא מיעוט לענין תרכ"א סי' באו"ח בפם"גועי'

 ציין הנ"ל ג"ד ובס' במקדש דל*גבשחיטה
 שהביא בש*ס המקומות ושאר מ"ב בשבתלהמהרש"א

 מ"ש ד' אות ל"ט לסי' בפתיחה בדע"ת ועי'כ"ת
 לפי"ד והנה הנ"ל בשבת והמהרש"א והשו"ממהריב"ש

 בליל נרות לענין הבחירה בית מה' בפ"חהכ"ם
 היכא מ"ם במקדש שבות דאין דאף במקדששבת

 שם והמל"מ במקדש שבות אין ל"א בהיתרדאפשר
 כיוך כאן ג"כ י"ל בתשובה בוה והארכתי עליוחולק

 יעשו לא למה בהיתר ויהי' הריאה לבדוקדאפשר
 לדבר הרבה ויש במקדש גם הריאה בדקו ולכןכן

 לקצר אני מוכרח האריכות מיראת אך אלובענינים
 עוד. ויחכם לחכםתן

 כתבתיהנלענ"ד
 הנ"ל.האבדפ.ק י י ןיי צויפרמאי -5מי -5ונףמוםה

 ףז*מףמן

 יאבלאנאב. תרע"ד סיון בחודשב"ה

 אחר.5שוא5
 שבביתו יהודית אי לטפחה לצווה מותר 08טמש"וט

 ואם בשבת פסתה ע*י המנעליםלצתצח
 הבעה"ב דעת ב5י  בעצמה  השפחה אם הדין איךאסור

 בשבת. המנעלים את לנעול מותר אם זאתעשתה
 בשמן יסוך לא איתא ד' סע* שנ=ז באו*חהנה

 החדשים הסנרל או המנעל בתוך והוארגלו
 דרגן ומשמע וכו' לעיבוד ודמי מתרכך שהעורמפני

 כתב ה' סעי' 5"ב כלל בחיי"א א0נם אסורבחדשים
 התוספתא וז*5 בומה"ז וכ*ש אסור ישימם גםומ"מ
 ומ"מ אותם סכץ אבל ישינים מנעלים מגרדיןאין
 גם ויסוכו הארצים עמי דנפישי בזמה"ז לאסורנ*ל

 איסור אין בדיעבד דם"ם ומשפע עיי*שחדשים
 משום רק דהוי בשמן במשיחה רק דזהו י"לאמנם
 צחצוח אבל מעבד איסור חין בישינים לכןמעבד
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 צבע משום דשחך אפשר ו5כאורה אסורבפסהה
 דבצבע הי"ג פ=ט בה"ו הרמב"ם לפימ"שאמנם
 הברק וגם פטור מתקיים דאינו וששר בסרקמתכות
 זמן רק מתקהם אים הטנעל על שמתהוה)גלאנץ(
 אבל דפטור י"ל ואולי צובע משום ליכא לכןמועט
 וממרח יבש דבר דהוא ממרח הטעם י"ל אךאסור
 קכ*ח או"ח שיק מהר"ם בשו,ת והנה המנעל.על

 דהוי די"ל עכו"ם ע"י בשבת סריקה לענין כ'וקנ"ח
 והוא משאצל"ג הוי השערות דתלישת מדרבנןרק

 ובמקום סכ"ז שעוג סי' באו*ח הפוסקיםמחלוקת
 היתר אומר איני ולמעשה דשבות בשבות מותרצערא
 ובנוד עייאש המקילין בזכות לצדד רק איסורולא
 בשבת לילך מצטער והוא דרבנן רק הויאולי

 בס' ומצאתי להיתר קצת לצדד יש מטונפיםבמנעלים

 כ' הנ=ל החיי"א דברי שהביא שאחר נ"ב בכללנ"י

 ע"י מותר בשמן דלמשוח שבת כלכלת הס'בשם
 ולערב בשבת לנעו5 אסור בפסתה צחצוח אבלעכו"ם
 ישינים רק דהיינו צ"ל בומן וההיתר שיעשובכדי
 דלא ואף בדיעבד נם אסור בפסתה דצחצוחוהרי
 בעה"ב הישראל אדעת ודאי אותה הישראלציוה
 ע~נתי ואח"כ בשפחתו ובפרט כשלוחו והיא כןעושה
 דלואב"ד בפי' שכ"כ כ"ח אות שם שבת כלכיתבס'
 בפסתה צחצוח אבל בשמן למשוח אסיר ישיניםגם

 דלצחצח ג"כ כתב ל' באות ושם ממרח משוםאסור
 ע"י ואפי' ממרח משום הייב פסתה ע"ימנעלים
 לצורך מעצמו העכו*ם כן עשה ואפי' אסורעכו"ם
 מלאכה ככל שיעשו בכדי למוצ"ש אסורישראל

 והרי עיי"ש ישראל לצורך העכו*ם שעשהדאוריתא
 מ"ש בכל לדעתו שכוונתי ונהניתי מה"ת איסורדהוי

 מהדווק שי תשורת בשו"ת מצאתי רב זמן אחרמקודם.
 שבת הכלכלת על שחולק קנ"ב סי' ומהדו*ת שכ"חסי'

 פסתה ע"י יהודי אי שתיקנן הפנעלים לנעולומתיר
 כן. לעשות אסור ודאי לכתחלה ועכ"פ בטעמועת=ש

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקפרמאן קלמןהיקלונימום

 הנול.האבדפ"ק

 יתמימן
 יאבלאנאב. תרצ*א תמוז בחודשב*ה

 בהדרי "חו"ב הגאת הרב לכבוד ס5ה טוב וכ5וצלום
 כש"ת התבל ע"פ המפורסים הרבנים תפארתתורה

 ש5יט*א צירמאהן ליב ירךראפ"ה
 בסרבי(3 במדינת הכ~5 ורב קישינובחאבד*ק

 בר"ן הובא הרמב"ן ע5 בטשיתו סר 5ן דבדקמה
 הכי דמשום שכ' קנ"ג ד' שהחשיך מיבפ'

 5ישאט ש5תי דהוי אף לנכרי כיפו ליתןהתירו
 עצמו מעמיד אדם דאין משום שם רש*י כם"שבשבת
 בר"ה ד"א לאתויי אתי לי שרית לא ו(ר ממוטעל

 חמור איסור יעשה דשמא לו התירו לאובד5יקה
 לזרקו עצסצ יעמיד לא בידו אוחז שהוא דמהמ,צום

 ו(וין סמילא נפסד ממוט צדליקה משא*כ~הפסידו
 י*א בפסחים והיי עצמו יעמיד שפיר בידיםטפסידו

 מום עושה שאין במשם בבכור דם להקיז רבנןערו
 ממילא בנפסד דגם הרי סום בטקום שיקיזדההשינן

 עכ"ד. ממוט על עצמו מעמידאין
 ובראשית כברזל קושיא קשה אדם הקשההנה

 והנראה ז"ל הרמב,ן על חמורה קו' היאההשקפה
 חזקה רבא אמר מהתרת גבי ע"ב בסנהדרין הנהבזה.
 בממילא דגם הרי ממונו על עצמו מעמיד אדםאין

 יעשה דעי"ז אמרינן לא דשם ל"ק אך כןאמרינן
 ממונו על עצמו יעמיר דלא רק הננב את 5הרוגאיפור
 כדאמר אותו הגנב יחרוג ועיוז סמונו ליקח יניחוולא

 אמרינן לא אבל לי' קטילנא באפאי קאי ואיהש"ס
 וגם ממוני. על עצש מעמיד דאין משום איסורשיעשה
 ממוט על עצמו מעמיד אדם אין ענין בין 5ח5קאין

 שם בפסחים ממתו על בהו5 ענין ובין דכאןשבש"ס
 סברא שום דאין בממילא ואפי' יותר חחשינןדבבהו5
 משום הוא  עצש מעמיד אדם דאין הך דגםבזה

 שכתב בפיה*ם הר"ם בלשון ועי' ממנו עלדבהול
 ע5 בהו5 שאדם משום לנכרי כיסו ליתןדהתירו
 מעמיד אדם אין בין מחלק כאן בר"ן אמנםמשנו
 בין חילוק דיש אחרת מסברא בהו5 אדם וביןעצמו
 שיעשה חחשינן אז 5הציל ונחפז פתאום הבאדבר
 יעשה אז דחוקה השעה דאין היכא ובין מה"תששמור
 פלוגתא דזהו לומר אפשר ובזה לו שיתירו מהרק

 לדבר לי. מחשיב דר*י שם בפסאים ורבנןדרוי
 בהול הוא ולכך מתתקפת והחולי דם שאחזופתאומי
 ולרבנן לו שיתירו ממה יותר ויעשה מיד ימותשלא
 בהו5 ואינו לזה שהות ויש פתאומי דבר חשובאין
 ואדרבא לו שיתירו ממה יותר יעשה ולאכ"כ
 איסור ויעשה עצמו יעמיד 5א כל5 'לו נתיר 5אאם
 בין רק דמחלק הרמב"ן לדברי ענין אין כ"זאבל
 מדליקה יותר בהול לך ואין ממי5א וביןבידו

 ולדיד" איסור יעשה דבממילא הרמב"ז כ'ואעפ"כ
 בפיה*ם הר"מ ומלשון הנ"5 סברא מכח לחלקאין
 כיסו שיזרוק ואוא ממונו ע5 בהול שאדם מפנישכ'

 כיסו בעצש 5זרוק דרק הרמב"ן כס' נ*כמשמע
 הול*ל דאל"כ עצמו להעמיד 5ו קשה יהי'שבידו
 דנודע הענין 5הסביר ונראה ממונו להציל לווא"א
 בפוע5 לעשות צריך שהאדם דבר בין הבדלדיש
 וידום גטל ישב רק בפועל לעשות שא"צ דברובין
 בעירובין ועי' עדיף תעשה ואל שב שארז"לוכעין

 בל על עברת כשנתת ר*י דאמר פ' ובזבחיםי
 בל על עברת נתת וכשלא בידך מעשה ועשיתהוסיף
 עדי גבי ס*ז ובגיטין בידך מעשה עשית ולאהגרע
 פסהים רש*י ועה אמרי דיבורא עבדו לא מעשהשקר
 בל על לעבור ומוטב שכ' מילתא ד"ה ע"אמ"ח
 על מלעבור בידים מעשה עושה ואיט מאליויראה
 ובהערותי בידים מעשה ועושה מלאכה כל תעשהלא

 ור*א הנ*ל בזבחים ר"י פברה דזהו כתבתילש*ס
 אליבא סברא הך כאן רש*י כ' ואיך סברא הךל"ל

 הרמצ"ן פ' יומהק ובזה בזה. להאריך ואכ"םדר*א
 עצש מעמיד האדם דבממילא הרמב*ן מ"ש ודאידזה
 וכל ממום להפסד כלל חצשש דאין כענתואון

 כואב אדם של 5בו חז שגם השכל מצד דמובןרכושו
 שאחז*ל כמו קייפ וכל רכושו שכ5 צר(צתועליו

 היקום כל ואת בשסוק ק"י ובסנאדרין קריטבפסוים
 על שמעמידו אים של ממוט זהו ברג5יהםאשר
 ובזמן לאיבוד הו5ךרג5יו

 ערכ~
 חכנ"ל להצילו

 ממום מלהציל עצמו ע5 מעמיד דאין ע*בבסבהווין
 וא"צ סמילא שבא דבהפסד סברתו רק בממילאאף

לעשות



הייו""י יח סימןיףתמנחת%
 אין שבידו כיסו לזרוק כמו בידיםלעשותו
 בידים איסור לעשות עצמו יכניס ולא כ"כחשש
 וימנע ממונו הפסד נגר העבירה הפסד לחשובבידעו
 א=צ ההפסד דגם כיון בידים האיסור מעשותעצמו
 מעשה שום יעשה ולא בטל ישב רק בפועללעשות
 כיון בידים לעשות צריך ההפסד גם אםמשא"כ
 דלא חיישינן בפועל דבר עשיית התעוררותשצריך
 שגם כיון איסור לעשות ג"כ ויתעורר יצרויכוף

 מיד מוציא ומעשה בפועל מעשה צריך ממונולהפסד
 חילוק אין דהא מעט בהפסד אפי' או ולכןמעשה
 דגם כיון ומעתה חיישינן ג"כ בכיסו אז יהי'כמה

 שיעשה רל"ח רק ממונו הפסד על כואב לבובממילא
 יעשה ולא בטל לישב שיכול בזמן בפועלאיסור
 להתי,י כשרוצים דרק ולומר לחלק יש שובכלום

 כמו חמור איסור יעוזה שלא כדי קל איסורלעשות
 דהוי קל איסור שהוא לנכרי כיסו דנתינתבהיתר
 בהגהות ועי' הנ*ל כפרש"י בשבת לנושאושלוחו
 לעכו"ם שליחות דאין שהעיר המשניות על שאולבית

 שליחות יש ד5חומרא להפוסקים ראי' מזהוהביא
 להעביר חמור איסור יעשה שלא כרי עיי"שלעכו"ם
 לו להתיר דא*צ הרמב"ן מחלק בזה בר"הד"א
 יאש בייים ההפסד לעשות כשצריך רק הק5איסור
 בהפסד אבל בידים החמור האיסור שיעשהחיישיבן
 האיסור שיעשה ל"ח בפועל לעשותו דא"צממילא
 בלא"ה כי הקל האיסור להתיר וא"צ בפועלהחמור

 ס"ל ומש"ה המור האיסור לעשות עצמו יכניסלא
 המעות לטלטל בליססים להתיר יאיןלהרמב"ן
 איסור לו מתירין דבזה כיון הליסטים מפנילהחביא
 שומ לו מתירין ראין היכא גמנם המעותטלטול
 ממונו להציל כרי היתר מעשה לעשות רקאיסור
 להציל כדי גמור היתר מלעשות למבעו נגזורלמה
 להצילו ורוצה כואב לבו בממילא דגם כיוןממונו
 לו מתירין אין הלא וכו' עצש מעמיד אדםואין
 מעשה לו להתיר יכולים ושפיר קל איסור אפי'עי"ז

 דממילא. בהפסד אפי' גמורהיתר
 דברים אפי' להציל אסור בדליקה רהא דז"א*לנחכם

 לכ*ע בית באותו המעורבת ולחצרהמותרים
 המעורבת ולחצר אחר בבית דאפה יותר מחמירוהרמב"ן

 רלחצר דס"ל התוס' על וחולק להציל אסורג"כ
 אין והרי מציל רבעי כמה כל אחר בביתהמעורבת
 להרמב"ן וס"ל גמור היתר מעשה אפיי לומתירין
 בא דההפסד משום ממונו להציל רשאי דאיןהטעם
 כדברינו רלא וזה לכבוי אתי לי' שרית ואיממילא
 בפרק הר*ן על שם אנשי בחידושי וראיתיהנ"ל
 שרית דאי חיישינן דבדליקה שכתב כתביכל
 לו שמתירין דכשיראה משום לכבוי אתילי'
 לחלל שמותר יחשוב ממונו הצלת משום מהדבר
 גוברת שהדליקה יראה ואם ממון הצלת משוםשבת
 לא לכן ג"כ יכבה אחר בענין להציל אפשרואי

 לעכו"ם כיסו דנתינה בהיתר אבל כלום לי'שריבן
 עיי"ש צריך אין כי יותר יחלל לא לי' שרינן כיאף

 אופן שיהי4 חשש דיש בדליקה דרק לחלק ישומעתה
 וילמוד הדליקה שתגבר כיבוי ע"י רק להציל יוכלשלא
 להציל לו שהתירו שרואה משום שבת לחללהיתר

 ע"י להציל עכל שלא חשש דאע היכאמשא*כ
 לעשות לו מניחין שפיר לו שמתירין ההיתרמעשה
 דרברי לדחות יש ג*ז ואמנם גמור היתרמעווה
 התרומה בעל ר"ב לשיטת רק הם הב"י שםהאנשי
 לחצר דמתירין כהתוס' דס*ל שם בר*ןהובא

 וה בנית דאפי' מוסיף והוא אחר בביתהמעורבת
 שכ4 שם ובר"ן מותר הסמוך ולבית מכוסהלחצר

 דבעו כמה כ5 המעורבת לחצר אבל הבעה"תבשם
 הובא של"ד בס" וצב"י אחר בית על קאימציל
 המהרי"א בשם ועיי"ש כן דמפורש בעה"תלשון

 לטלטל מותר הדליקה שבו בבית גםדלהבעה"ת
 לטלטל דהתירו ס"ל ג"כ ובלסטים המוקציםדברים
 איזה נתיר דאם שם האנשי כ' ולשיטתוהמעות
 אחר בבית מעורבת שאיגה בחצר היינו קלאיסור
 כיוך בר"ה דמיחליף מקורה שאינה לחצר ביתובאותו
 הצלת דמשום יטעה קל איסור איזה שמתיריןדיראה
 משא"כ כיבוי ע"י רק שא"א במקום גם מותרממון

 באותו או אחר בבית מעורבת להצר רקכשמתירין
 לומר יטעה לא לו סמוך ר"ה ואין מכוסה אםבית

 לחילול דומה אינה זו הצלה כי בכיבוי לחללשמותר
 להרמבאך אמנם שם. באבשי עיי"ש כיבוי שלשבת
 ואפי' סמוך הרבים רשות ואין במכוסהדגם
 הטעם אין וע"כ מתירין אין מעורבת ולחצרבבית
 לא כזאת מהצלה דהא בכיבוי שבת לחללדיטעה
 וס"ל בהול שהוא משום הטעם וע"כ וכנ"ליטעה
 במעשה אפי' כן אם בהול הוא אחר בביתרגם
 רק עצה ואין שבת חילול ג"כ שיעשה חישינןהיתר

 וזהו להצלה כלל עצמו יכניס ולא מרחוקשיעמוד
 רבר בכל וא"כ לכבוי אתי לי' שרית אישאמרו
 שום יעשה לא שממילא דבדבר כן נאמר הצלהענין
 בהול שהוא מתמת כי היתר במעשה אפי'הצלה

 באיסור.יעשה
 בשבת רש"י בלשון שנדקדק אחר בזהרהנראה

 לאתחולי שכ' ואי בר"ה ע"ב קי"זדף
 שבת לי' מינשי בהול שהוא מתוך האי כוליבהצלה
 מחזר שהוא מתוך כ' שמא בד"ה וגם לכבויואתי
 בהצלה וכ' דייק דלמה ויביא ישכח הרבה כליםעל
 הצלה אינה דאם דמשמע הרבה וכלים האיכולי
 ע"ב ק"כ רלהלן משום ואולי שישכח גזרו לאהרבה
 משום הכלים בכל מחיצה עושין דלרבנן הש"סאמר
 אתי שבהול מתוך ס"ל ור"י מותר כיבוידנרם
 שם והמעיין אררבנן דרבנן מקשה שם והש"סלכבוי
 ול"ה רבנן לי' שרו מותר כיבוי רנרם דכיוןיראה
 ראתי משום בדליקה להציל אסור ולמה לכבוידאתי
 שם רהא דכאן כרבנן דלא דזהו לומר ודוחק*כבוי
 משום להציל ראסור פסקינן וכאן כרבנןפסקינן
 להציל שצריך היכא ררק צ"ל וע"כ לכבוידאתי
 מעשה הרבה שיעשה מתוך הרבה כלים ולהביאהרבה
 הרבה דטרוד כיון ויכבה ישכח בהילותו ומתוךחול

 בפני כלי להעמיד מועט מעשה כשעושהמשא"כ
 ולא יטרוד לא הרבה במעשה טרוד יהי' ולאהאש
 כולי רש"י דייק ולכן לכבוי דאתי ל*ח לכןישכח
 לטירדא חיישינן בכה"ג דרק הרבה וכליםהאי

 היתר דבמעשה הנ"ל כדבריבו י"ל ושובושכחה
 ויעשה בהול שהוא לטירדא ל"ח מועט ומעשהגמור
 להצלת היתר מעשה מלעשות למונעו וא"צאיסור
 טעמייהו יהי4 וזה ממילח שההפסד בדבר אפי'ממונו
 שאינו במקום להקין שהתירו בפסחי* שםדרבנן
 דלהקיז קל איסור אפי' עושה דאינו דכיון מוםעושה
 לעשות א"צ וגם גמור היתר הוא מום במקוםשלא
 וכיון דמו 5הוציא במק"א להקיז דדי הרבהמעשה
 גם ממונו להפטר כואב ולבו עצמו מעמיד אדםדאין

 שצריך לדליקה דומה ואינו כן לעעית מותרבממילא
 חיפר לעשא שצריך לליסטים ולא הרבהלהצי5



 כ39המומו ש סישוי*תכנחת
 ישלתד דווי ינכרי כיסו וטתן המעות 5טלם5ק5
 ממילא בהטסד אפף יצתד דבכה"ג ששדה חרמביןוגם
 לנגדט עימד ועדיין כלום דפסחים ך מ קשהילא
 שרית לא אי ג"ש ורבנן בפסחים שם דה2'םלשון
 דהתירו הטעם דעיקר דמשמע ימיעבד אתי5י'

 וסוה אימור רעשה יצית 5א שצהו5 מתקידהיישינן
 ל"ח. ממילא דצהפטד דס"ל הרמב"ן ע5קשה
 5י שרית לא אי כ"ש הש"ם 1שת יי"יאפם

 ,צרית לא אי ורבנן דועל*ל למיעבדאתי
 אתי לי' שרית 5א אי אדרבה (י למיעבד חתילי'

 דהייט לדבריו דחתר משמע כ*ש וישוןלמיעבד
 דהנה בזה י"5 ו1צלי לחוש שיש צזה כ"ש5דבריך
 ששה שאין צמקום אפי' דנזר ר"י סברת הבנהצריכה
מום

 דצה~
 מזה קשה דלא דנהי ס~ם במקום רקיז

 בהת ואינו עצמו סעמיד דבממילא דם"ל5הרמב*ן
 עושה ואינו מרחוק כשעומד דק יוהו איסור5עשות
 וכטש ממונו איבוד אצלו ופוסכם עצמו מעכףדכלום

 מוסכם כלום יעשה שלא לו שאומרים משוםצדליקה
 בפיה"ם הר"מ וכ*כ יכבה ו5א המפן איבודאצלו
 שיטרוד חיישינן הצלה מעשה איזה כשיעשהאך

 אפי' ר"י גזר ולכן בהילותו מחמת אישרייעשה
 הניל לפי"ד קשה אמנם מום עושה שאיןבמקום

 הרבה מעשה לעשות דצריך הטעפ עיקרדבדליקה
 כשעושה ולא ויכבה ישכח טירדתו מתיךחיישינן
 בהו5 דיהף ל*ח שם כיבוי בגרמ כסצ מועטמעשה
 מעשה הוי לא כיבוי דנרם יאף בהדיא 5כבויואתי
  וצי פסידא במקום רק שרי 5א דהא גכצרהיתר
 המחבר על הרם"א שמני' כ"ב סע" ש5"דבאו"ח
 ואעפ"כ צמרדכי יהאל יבינו וכשיטת פסידאבמזם
 להקת  מועט מעשה רק הוי דג,כ צהקזה א"כצטעירין
 וא"ל ר"י גזר למה גמור היתר מעשה והיאבמק*א
 דאתי משום דאסר בשצת שם יוטי כר' ס"5דר*י
 5כבוי דאתי חחשינן מועט במעשה דגם וס'55כבוי
 דעיקר משמע צשבת הש*ם ממסקנח הטראהוכפי
 וכנראה אסור כינף דנרב דס"ל משום יוסי דר4טעש
 כו* ה5כה דאין שכ' והרע"ב והרא"ש הי"מ1צלשון

 טעמו באמת דזהו נאמר ואפי אסור כיבוי דנרםיוסי
 דר*י נאמר 5מה מ"מ לכבוי דאתי משום כיבוי גרםדאסר
 לטירדח חהשינן מועט במעשה דגם בוה עסי פ"ט"ל
 יוסי רן אסור כיבוי גרם תנח מאן הש"ם אמרימה יוסי כר' ס"ל י"י ואם 5הלכה ובדפסקיט בדצנןו5א
 מועס במעשה דגם משום בזה יוסי דו* טעפ11ם

 גצי בדמריא כן ס~ל דריי וכיון לטררדאחיישינן
 5ומר יכול וה4 אסור כיבוי גרם נ*כ לדידי'הקזה
 5יישב ויש ואף ר*י הוא אסוי כיבוי דנרםדתנא

 בחב 5המעחן הואיוחק

 בשבת התוי עפי*ד יהודה דר4 בטעמו 2ראהולנני
 ממט דנבי ואע*ג שכ' מועך בד*ה ע"במיד

 משום דויגו 5גבוי חתי ל* שרית אי איפכאאמריע
 לף שרית ואי מתו על כמו ממונו על מצטערשאין

 ואחץ שצת שהרום ישבח 5הציל טרוד שיהאמתקי
 לא ואי ביותו מצטער מתו על אבל 2שונגלכבות
 של*ד בפ" והטו"ז במזיד לכבוי אתי לףפרית
 חישיט ביותר שבהו5 דבדבר צכווטתם כ4סק"ח
 שאט צדבר אבל קל ארסור יו נתיר לא אם5טזיד
 ימאמת ישכא יו1מח וק ימזיד ל,ח 1~ותמצהול
 דלורוק ההמב*ז סברת זהו ג'כ וח5י עא"שטירדא
 אדם גןדים ממצט יועצפו שיפסידמידו

 צה~
 צעתר

 5מויד חחשיע לכן כזה מעשה 5עשות צריךאם

 ממילח צהפסד סשא"ע בר"ה ד*ח ויעביר יצחתז2לא
 איגו בידים 1ושוו,טאינו

 בה~
 ול"ח כ"כ ביותר

 כלום יעשה שלא טיב קותר ולכן לשוגג רק5מזיד
 נאמר ומעתח בשוגג יעבור ולא טרוד להף%א

 ומשום ביתר בהול מיחשיג דכאן הוא ר"ידסברת
 ביותר ומתתקפת נוברת הים אחיזת ,2לןןהחול*
 ואף הר"ן וכם' פתאוסץ ענין דהוא מקודםוכמ"ש
 חושש שאדם 1מת כמו ביותר צהול ממש הויולא
 יעבור  שמא ההשה לי' ורינן ולא מתו עלמאוד
 מוסכם יהי' כלום יעשה לא דאם אמריק רקבמזיד
 במזיד 5עבוו בהול יהי' ולא מפנו איבודאצלו
 אצלו מוסכם יהי' 5א הרי בהצלה כשיעסוקאבל
 טהוד דאיפ ושוגנ 5שכחה דל"ח אף סמונואיבוד
 בהול בזה שגם כיס מ*מ מועט מעשה דק .דהויכיון
 סברת הוא כן סצם במקים ויקיז 1מזיד יעבורביותר
 לה שרהת לח דאי כ"ש רבנן לי השיבו וע"זר"י

 כמו דזהו לדבריך היינו למיעבדאתי
 בה~

 ביותר
 יעשה 5א דאם יומר הדבקים בין 5חלק סבראאין
 יעבור בהקזה יעסוק ואם במזיד שיעבור י"חכלום
 אפ דטמ"ג 8שכל נגי דח;ו בהילותו מתיךבמזיד
 *עבור שריט לא דאי במת כמו ניחוש ביותר1הו5
 בהקזה כשיעשק גם ביותר בהול אינו ואםבמזיד
 לשכחה דל"ח מועט מעשה דהיי יניין לם1ידל"ח
 שאין במקום להקט סותר היתר מעשה והיאישוגג
 לא אי ג*ש ורבנן הש"ס בוונת וזהו סוםעושה
 לבהול זה ממשיב שאחה לדבריך 5מיעבד אתי,2רית
 לחוש שיש כ"ש בזה כשיעסוק למזיד וודישתביותר
 בהפסד ואפף במזיד יעשה כלל נתיר 5אשאם
 5מזיד ל*ח ממילא דבהפסד 5הרמב*ן ונםטמייא
 ואדרבח במת וכמו ביותר בהול דאינו סשום רק1זהט
 עכ"פ מאם קותד כלום יעשה בשלא חיישינן5מזיד
 לשוגג הרש ביותר בהול דהוא כיון צהצלהעוסק
 עומד מאם טרוד והוא בזה כשעוסק ל"וש יותרשייך
 אינו בט; באמת 5דידן אבל כלום עושה ואינומרחוק
 ורק הרמב"ן וכי למזיו ל"ח ובמפייא ביותרבהול

 (מעשה ואפף קל אי0ור 5עבור שרינן 5אדבדליקה
 5הציל דעוסק ביון ושוננ טירדא חשש משוםהיתר
 ימעשה נמוו היתר מעשה דהוח בזה משא*בהרבה
 להקיז מתירין אנן 5כן ושונג טירדא דליכאמועט
 דרבנן הטעם עיקר יהוא מום עושה שאיןבמקום
 5דבריז למיעבד אתי שרית לא אי ימ"שדמתירין
 שנכונים ירחה צדברים היטב והמעיין כן אמרןור*י

 הפערת מקר 1'ל הרמב'ן אוזנט להפ?5 הםזכדאים
 יבמחה*ש של"ד ס* במג"א ועף מפורשת משאםעליו
 והמעחן הנ*ל הרמב*ן ובדברי הע"ש בדברי מ'ש,2ם
 זסע ואחר הנ-5. לסברתיט סמוכין יראה היטבש2ם

 ף אות א' כלל חכמים במהות יעקב קהלת  שבם'ואיתי

 על הרשב*א הקשה 5ח דלמה הנ*ל 1קרוצהעיר
 ולא הקזה התירו דלרבנן דם שאחזו מצבורדמימב"1
 בווני דבכל אלסא ממונו 51 בויל שהיא מפניבודו
 וואה עזעא ב5 סמומ על עצפ סעמיד אדםאק

 אמי כר* דקי"ל מהא עהר  שהעיר חצץ"שצהפסדז
 אע"נ מפטיד 1רמ המכבה נ5 לומר התירודבד?יקה
 דהתיר1 וחהט אחוו1 5א שבה איסורידבשאר
 יא זצ צידז כשדיא בין 5ן ~"ש מנצן הפסדמשום
 1כון. על הכל מיושב מנ*ל ובדבדיט עי'שיכה

 בתבתיחנ5ענ*ד
 2ךקפרא קלקףדכהללני23רכם

 הנ*ל.ד4!*בדפ*ק



מנחה40

 ימ:מימן
 יאבלאנאב, תרס"ה פרחשון בחודש1"ה

 וכו' כש"ת החסיד הרבני לכבוד סלה טוב וכלשלום

 ר ע ג כ~אב י2כ~עוןפו
 בוקאהינא. במדינת פוטנא בק'שו*ב

 רופח וגם א' ישראל עם א' בהצר שדרננד4"ופו
 החצר בעל שהיא יהודי איט וגםיהודי

 שכר יהודי ומהאימ הב' הישראל צמ ע"חועשה
 אם ושאל רשותו לו ביטל היהודי והרופאהרשות

 ע"כ. עשהכדין
 כמבואר עו~ה יפה יהודי מהאיס ששכר בזההנה

 מועלת אינה הבית דשכירות שפ*בבסי'
 הרופא שביטל הרשות צביטול אמנם העירובלשכירת
 רשות דביטול מבואר ש"פ בסי' הלא לו רקהיהודי
 גם הרשות לבטל צריך והי' לכאו-א להיותצריך

 הרופא של הרשות ביטול דבעיקר אפס הב'לישראל
 שפ"ה סי' באו"ח מ=ש על  עצמו שסמך נראההיהודי
 שאיע כיון מועיל אינו עירוב דבצדוקי א'סעי'
 דהוא משום רשות ביטול אצלו ומועיל בעירובמודה
 שכתב מה ראה לא אך כישראל ודינו שבתשומר
 בפרהסיא שבת להלל דמומר ב בפעף שםהש*ע
 אצלו מהמ ולא כעכו*ם דינו דרבנן באיסוראפי'
 וא"כ הרשות ממנו לשכור צריכין רק רשותביטול
 באיסור ג"כ ואולי בפרהסיא שבת המחלל יהודירופא

 אנשים לרפאות צריך שאינו בזמן ואפי'דאוריתא
 ביטול אצלו מהני ולא כעכו"ם דדינו ודאיהרי
 ובס4 קנ"ח סף ביו"ד ועי' הדשות שכירת רקרשות

 להכעיס עוברים כולם מיקרי דבוה=ו תמ"ח סדח"י
 איבו אפי דפרהסיא סק"ד קנ*ז סה ביו"ד בש"ךועי'

 ס"ב ביו"ד בפמ"ג ועי' מהעבירה שיודעין רקבפניהם
 שבת מחלל איס הוה הרושא אם ואמנם סק"יזבש*ד
 י"ל אנשים לרפשת כשצריך רק דרבנן איסורבשום
 פשוט ולכן כלל שכיה לא בוה"1 אך כישראלדדינו
 לטלטל אסור לאו ואם הרשות ממנו לשכורדצריך

 הצר.באותו
 כתבתיהנלענ"ד

 צוכ4רמאן קלמןה'קלוממום
 הנ"ל.הן4בדפ"ק

 כ.מימי
 יאבלאפבע תרע"ג 8יר בפ-דשביה

 זיכמיא מן=ה כש"ת החסיל הרבני לכבוושוכט"ס
 3ניממאמש. שו"ב יראזענבערנ

 החמז ומבר מזיגה בית ש שיש בישראלטמ4"ט~
 שם שנמכרות ההדר לו והשכיר כדת5נכרי

 הפסת ימי כל המשקה שם מוכוי והנכדיהמשקאות
 הישראף ולקח 5הנכוי שכר חסר הי.ובחוהמ"פ

 והביאו שכר להביא ישראל עגיון ושיה מעותאצלו

 כיון בחשבו בשגגה זאח ועשה שם שנמכרלהחדר
 שפוזגים שראה ואומר מותר הנכרי עבורשקונה
 לנכרי נמכר ואם השכר דין מהו כן עושיםאחרים
 והענלון המוזג לקטט ואיך והכלים המעות דיןמהו

 דבריו. כאןעד
 דזהו נאמר אם אופנים לשני מתחלק העניןהנה

 דהמבירה משום ממש ישראל של חמצומיקרי
 שכר לקנות נ*מ אין ולהנכרי כנודע הערמההיא
 נוטל והוא להישראל רק מזה ריוח שום לו יה"דלא
 והוי הפסח ימי כל עבודתו בעד קצוב סכוםרק

 חמז כקונה רק דהוי שנאמר או לעצמו חמץכקונה
 הנכרי.עבור

 אפ" אסור שעה*פ ישראל של דחמצו הדבר פמד
 ובאו"ח בב"י דעבר משום דקניס כר"שבהנאה

 אסור ובאונס בשוגג דאפי' פסק ג' סעי' תמ"חס"
 והח"י מהני לא מקודם ביטל דאפי' שפ ה'ובסעי
 עליו וחלקו למעליותא בתרתי להתיר רוצהשם

 בלא"ה בנ*ד אך כאן והמקו*ח י*ט סי או"חהנב"ק
 בפסה דקנאו ביטול הי' לא דהא בזה לדוןאין

 בפסה חמץ דהקונה כ' חומ"צ מה' פ*אוהרמב"ם
 כ' סי"כ הנ"ל והנו*ב בדבריו פלפלו והמפורשיםלוקה

 לא הרי באיסה"נ זכף דאין דכיון נראה הדיןדמצד
 שהף בחמץ ורק בב"י עובר ואינו שלו ואינוקנאו

 כאילו הכתוב דעשאו לומר שייך הפסח קודם15
 הרמב"ם דברי מפני דבריו ביטל אך ברשותוהוא

 ב"י 5ענין ואעפ"כ ברשותו אינו תמיד דחמץוהטעם
 זכי4 לענין ה"ה ברשותו הוא כאילו הכתובעשאו

 ובאב*מ בזה וע*ח ס"ט או"ח בבי*ש ועי'באיסה=נ
 דישו לומר מוכרחין באמת דלהרמב*ם כ' כ*חסי'
 בשם כ' מעכשיו בדין טעם ובברוך באיסה"נזכי'
 בר לזכות דרוצה דכיון קע"ה סי' הרשב*אתשו'
 דבריר לכוין יש אך כשלו דהוי ומועמע כקןלומהצוב
 בב"י ועבר חמץ דקנה בנ"ד ומעתה הנ"לכהנו"ב
 דכותר דסבר שוגג שהי' ואף בהנאה אסורלאחה*פ
 מותר באומר ובפרט מהני לא דשוגג כנ"ללקנות
 בתוס4 ועי*ש למזיד קרוב דלרבא ט' במכותועי'

 ס"ב סי הנוב.ת לפימ*ש וא*5 צ'ט. ביו"וובטו"ז
 דאיד דאף תמ*ג סי' ובפמ"ג דפסחים פ"קובצל"ח
 אינו מכות ידים דיש היכא מ"מ באיסה"נמכירה
 מהני משיכה קנין דרק כ' שם ובנו"ב בב"י עודעובר
 הנ"ל ובבי*ש כ"ד סי' ח"א אברהם ברית בשו"תועי'
 החצר בנד עומד העכו"ם אם מהני חצר קניןדגם

 חמצו שמכר דמי עפי*1 כ' הנ"ל והבי4שוהט"ב
 החמז איסורו זמן אחר דהוי אף חיות אחרבער*פ
 איכא שש אחר בער"פ גם פוסקים לכמה והרימותר
 כ*פ ב"ק מרש*י שהביא תמ"ג סף בח"י ועי'ב"י

 והאריכר עליו השיגו האלף ומגן והמקו*ח כןדס*ל
 הנ"ל והנו*ב י"א מצוה במנ"ה ועי' בזההאחרונים

 היא וכן ב"י איכא בער"פ נם הדין דמעיקרב'
 השכר הביא שהישראל בנ"ד וא*כ הרמב"םשיטת
 לרשותו והובא לו שמטרו בזה בתוה"פ 5הנכריומברו
 הפסח שקודם המכירה וכפי מהני חצר שכירותוגם
 בדיעבד שמתירץ דכמו נאמר בדברינו להלןוע"י

 ואף בתוה"פ הה"ד וצצות אחר ער"פ לנכריבנמכר
  בדיעבד מ*מ איסה"נ למכור תורה איסורשעבר
 מתירין בער*פ דרק דז*א אך בב*י עובר אינושוב
 קנס וליכא ב"י ליכא דאז כהפוסקים דהעיקרמטעם
 ד4ינו סמכינן דרבנן קנסא דלעבין שם הנו"בוכמ"ש
 להפמ"ג וגם בתוה*פ זה ל"ש וא"כ בעריפ בב"יעובר

דןכןיק כ יט סימןשו"ת

בס"



 בא41דקקרק כ סימןשרתממקע
 ותשביתו בוחצה בעבר בם קניס דריש תמ"ג2ס"
 דמי וא"כ דתשביתו  עשה איכח בער"פ גםוא"כ

 בע"פ במכהו ל"מ להפמאג באמת דב"י בלאולתוה*פ
 השיט שהאחרונים רק קנסינן בעשה דבעבדמהוט
 בר"א  1ך1וא1? וע" קנסינן לא דתשביתו דבעשהעליו

 המכיר1ב ל"מ 2צ"י דעבר בהוה"פ וא"כהג"ל
 ובתמנא ס,כ הנוב"ק לפימוש בזה לצדד מקוםרזקי'

 שאסור טפ" בפסח ל"ש חכמים דקבססוג
 קנסו 5התירו מה"ת שאוזר הבסח בכלות רקסה"ת
 חכמים איסור כשבא ובנ"ד באיסורו שישחרחכמים
 הנגזל שבדין ואף למיקנס ל*ש נכרי של ה"כבר

 האחרונים עליו חיקו כן הנו"ב שחידשוהיורשים
 אנוס עהי' אף הנםל מאמת ואסור  מטעם דשםי"ל

 דאסור מ שם והפר*ח סקיט בתמ"ח המקי"חכמ"ש
 בסק*ד והח"י מותר בכרי וצגזלן גופי הבולןמצד
 דה1י הטעם המקו*ח מ וביורשין בצ"ע הניח"צם
 במגן וכ"כ היורשים ברשות דקאי זה לעניןממון
 י"ל כנ"י לגסרי הנכרי דקנא1 ובנ"ד שםהאלף
 ל"ש חבמים קנס שבא דבעת כיון להני"בדמודו
 בא דאפי בפירזש ש"כ ס"ג בע"ב ועי"ש5מיקנס
 להטעם ואף קנס ל"ש הפסח בתוך הנכרילרשות
 נאסר בעצטו דהחמז משום אונפ דל"מ המקו"ח,צכ'
 בפסא נתבער כאילו והוי כלל בו חטא דלאואף

 דכשבא בכה*ג מודה אולי האונס ע"י שירויחומה*ת
 זה לדחות יש ורק נכרי של הי' כבר חכמיםאיס1ר
 בוה המקו"א סברת על וולק שם האלף במנןאך
 כשנאמר אך לנכרי נמכר באמת %ם הוא דכ*זאך
  שמסרז ומה הישיאל של הוא והחמץ הערמה רקדהוי

 ה1י ובמוצ*פ הישראל עבור הוא ג"כ הכעזגלהנכרי
 להתיר אין כזאת ניכרת והערמה ישראל שלחמצו
 ומטעם ציטט שכבר הפסח קודב שנשאר בחמץורק

 להשלקי דב מכון להפסיד ישראל על להחמירדא"א
 הביטול אחר בדרבנן הערמה מתירין  מרווהדהחמץ
 כל במסח שאומרים וזה1 טסף היד מם"שוכנודע
 צורך מה ביערו אם דלכאורה דביערתי'חמירא
 דמבטל בשט"מ שנמכר מה על הכוונה רקצהביביל

 משאוכ הערסה וכותרת דרבנן רק הוי ושובאותו
 שהנכרי נתיר לא נתבטל דלא הפסח בחעךבקנה
 משום שטהגין כמו הפסח אחר בחזרה טימכרנו
 יסכימו שהאחהונים ראיתי לא וגם הערמה רקוהוי

 בפירוש שכך סק"ז תמ"ג ומהמגף"ח בזהיהט*ב
 החמץ דהיינו לדיד" מותר רחמץ במ"ש המנ"אוברי
 בפסח הישראל עובר ואינו קנאו שהנכרי כיוןגופי'
 ת"מ בסי' ועי קנסינן ולא דתשביתו בעשה רקבבא
 משמע עח*ש אסור בכה'ג דאפ" שהעליתיזתמ"ח
 ודלא א1ר החמץ בבא עבר אם לנכרי בנמכרזגם

 דרק ק"ע ס" ח"8 הלוי מהרי'א בשו"ת וע"יגהנו*ב
 1ל8 לנכרי בנמכר הח?ר בב"י עבר שלאבער*פ

 אך זה מטעם להתיר אין 1לכן עח*ש בב"י'כשעבר
 שכר ברוב המוזג הנכרי אצל הזה השכר נתערבאם
 דאמ? ס*ל תמ"ז בס5 דהמג.א להורר יש אנליחחר
 בשפ ל שם ובשע"ת ברוב בטל הפסת עליוזצעבר
 ימכאש המג"א על לסמוך יש מרוצה דבהפסדהנו"ב
 בויבנ בנתארב מותר בודאי להקל סניף שישכנ*ד
 חחרים לנכרים השכר את המוזג הנכרי מכרואם

 אצלם עדין ישנו וא8ף צע%ם איט בברצודאך
 חטאת גבי ע*ב כ"ב וף בתמורה בר*ש לד"איאפף

 כ*ו ועי"ש אסורה בעולם ישנה דאם בעליןוכיפרו

 לם  ישמצו לא הנכרים מ"מ בקדירה צשר אפי'ע"ח

 סעי*ג תם4ג צפי' הנה הדכום מעצין רק לדוןושייך
 מפני מותר וצש פחר 2חמץ דבר קם דאםאיתא
 תטר לענין 41 סע* ת*נ ובסי4 דמיו תופסשאינו
 איט דחמץ מהיס מהם ליהבות טותר המשתובקיצל
 הצ*ח צשם ג4 צתם"ג ומש-א ובש"ז ומעתופס

 רגם כתב שם 1הח*י שקנה להאיש אמתיןדחלעין
 ונראת ו1ניכר וכיים בבסות דוקא צחליפיןהמחמיר
 חויין מהתוי והחו לכחאלה גם מ1תרין דמקםאבל
 אך לתוה"פ ער'פ צין שש מ הח.ן 1צשםז4

 לא כי למחליף מותר בתוה*פ דגם כ' ,וםהפר"ת
 על לוקה שבע משעה ומה"ת 1בעה"ע כהצעה"מקי*ל
 הלבו*ש 1צהג11ת בח*ג ועי*ש צאגאה ואסוראכילה
 כיון אסורין הדמים ,צם גם דלהב*ח כ' ת9נ2ס"
 טעמא דשם מ שם ?הפם*ג אשכירו צעצסושהוא

 ראף ו(וו איכאאחריבא
 ל5ו%י

 מ תם"ג ובמקךא
 לדידף אפ* חחמז חלשפי מותי שקבה ישראלדאפ"
 יותר נאסר איט ומי תופס הף אם דאפי'ומטעם
 קנ10 דאח*כ רק בפטח רק דאסחר טפי'סהחמץ
 ועי בב*י עבר לא דבדמימ קנס ל*ש ושמרכהםחככהים
 אם וצפרט וגותרין הדמים בנ*ד ומעתה צזהלהלן
 לכמה דבכה"ג הדמים שנתן קודם וחצכר הנכוימשך

 הלוי במהרי*א וכן דמע תזפס אים צעוז גםפוסקים
 מהצורך 1אין הדמיב את בפשישת התיוהנ"ל

 צזה.להאריך

 ועבר החסץ בהם נבלע אפי הנה הכליםדלפנין
 בודאי אחרים בכלים צתערבו אםהפפח

 להקל צד פהי ופיש הנ"ל כהמג"א צרובצחייי
 איסור דכלי ק*ב סי' ביו"ד וע*  סהמנ*אפסקינן
 1עי"ש דשיל"מ הוי %א צרנב בטל באהריםזןנתערב
 בס" ע" נתערבו לא ואפי' ובאחרונים וצש"ךבטו"ז
 מותר השצה בל של זזמץ דקזיר1ת סעי~אתנ*8

 צתוך בשבלע דה"ה כתב זפם ווחת"ילהשו1ת
 בהם שנתבשל דכלים כ' תמ*ז בסף וצרמ"אאפסח
 דצריך הרוקח בשם הביח והח*י יאחה"פכ1תרים
 חתוך או הפסח קודם נבלע בין ומחלק הכלילשבור
 מותר אב*י דרק )מ שם והפמוג ובריו ודחההפסח
 במקו"ח ועי"ש  שביר" צריך אשמ'י דל"ש י"שובבלי
 יהטעם המג*א על לסמוך כ4 שם וצציאורים,טהתיו
 התערובת לאפור קניס לא בעין שאינו בכליהצלוע
 דנתערב י"ל וא*כ דנפשאי )זסברא לוהוכינתי

 ישראל ברשות השכר שה" קודם צכלי ?צהיבדטנליעה
 הושראל ברשות נאטרת חינה וטמקודם~הבלףצה
 שהחמץ משם להשהותן מותד סחמץ הצלועיםדבלים
 הף כפר א%י וגם תמ*ב בסי' ועף 11"נר נראהאיבו

 לענין תמ"ט בסי' ועי' שנאסר מהשכר מלבלון,פבע
 מתיר והח*י בהנאה מתיר דהמג"ח שעה"פ חמץספק
 לפלפל 1יש יהמביא הסבים והמקו"ח באכילהאפי'
 הקודמת שהבליעה וי*ל צ-ג סי' ביו"ד מהטו"זצזה
 בשם כאן בשע"ת וראיתי ואכ"מ מחדש ונבלעיצאה
 יש דאם צתוהא חמץ שבישט טישת צכליצ"ח
 הרצה ובלע חדש זבכלי לאח,פ מותר מכברצלוע
 נגד ווב לאחה"פ שמבעיין צהתבשיל שאיןעד

 ואפשר מותר רוב כשיש אגל להח5ךר ישהצליעה
 להי יש לכתחלהדאפף

 הבשיל לבשל כשרוצה
 בבי"ש ועי' הניל כדבריט נראה ומזה רוב צ1זדהי
 שבכלים חמץ בל1ע לתצטרף צענין פ*ז סףבזט,ח
 כבוש 5עמן ק*ם סף' ביו*ד מהפ*ז 5העירויש

 דיה4 י"ל ואשכ כ"ק ר9 או בכולו מבליע איבכלי

 האחר דהשכר וגם הכלי קליפת בנד ס' שבתוכובמה
נותגיו
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 כתב פע"לע בתוך ואפי' מעל*ע לאחר תמידנותנין
 לאחר בלע דאימת עט"לפג דהוי והש"ך הטו"זשם

 איסורף דקיל שע"הפ ובחפץ פגום נעשה ואזמעל"ע

 בסי' אברהם באשל ומצאתי כן לצדד דישבודאי
 ובפרט שכ' שכר לבשל יורה להשכיר לעניןת"נ

 סברא יש והרי נפסח חמץ בהם שנבלעבבישול
 רמותר לפסקנא ונם וכו' תשברנה בפסח דקדירותבש"ס

 אסור דלכ"ע י"ל בדנחושת גם בכה"ג מ"מלהשהות
 בריחוק להפליג ואין מפשינן לא פלוגתאדאפושי
 בנדון רק ואולי עח"ם וכו' תשברנה דקדירותמהסברא
 בנידן ועכ"פ לכתחלה להשכיר לענין החמירדידי
 דהכלים בודאי כנ"ל להקל סניפים כמה דישרידן

מותרע.
 בדמים תפיסה ל"ש דמש"ה הנ*ל המקו"חףבצכמכצר*

 אינו דפיו תאס אי דגם משוםלאחה"פ
 רק אסור החפץ והלא עצמו מהחמץ יותרנאסר
 לכאורה בב"י  עבר דלא קנס ל"ש ובדמים קנסמשום
 הרובן האיסור כל הרי דפיו תופס דאם לפקפקיש
 מחמת עליו ש"צ והאיסור הדמים על חל החפזעל
 ב"י מהאיסור עדיף זה ולמה עליו ג"כ חלקנס

 איסורו תופס  ואעם"כ החליפין על דל"שבעצמו
 איני בענ"ד בב"י צבר לא דאדמים רם"ש בזההכ"נ
 דהנאסר אף ונאסרין חמז אינם ג"כ דהחליפיןמבין
 לענין הכ"נ נאסר הי' לא חמז הי' לא אםנופי'
 תופס דבענע י"ל ואולי והחליפין החמז שלהקנס
 האחר הדבר דתו8ס לומר שייך איסור ישנופי' החפז שעל חפצא באיסור דרק פתנת הסבראדמיו

 על וחל קדושה ההקדש בגוף דיש וכהקדשבאיסורו
 רק איסור ליכא נופ" בהחפז אם משא"כ בוהנתפס

 תפיסה ענין ל"ש זה ובר לאכול האדם עלשהאיסור
 איסור אין נופ" דבחפז כיון האחר על והמחפז
 ולא הוה בהאפץ רק נאסר לא והאדם האדם עלרק

 איסוריד דכל  וסייעתו רש'ע דשיטת ונודעבהאחר
 הכולל בשער טעם ובברוך חפצא איסור הוישבתורה

 ב4כ יש חפצא מאיסור חוז הללו דלהפוסקיםכתב
 ושמד פושבע דהוא הרוב"ז וכמ"ש גבראאיסור
 התורה דבד* את יקדם לא אשר ארור מקראמה"ס
 איסור רק הצי נ"כ דרבנן ובאיסור עת"שהואת
 יבוא לא שהאדמ וסתג גדר משום שגזרונברא
 ונם האדם את לנדור רק רצו וא"ב תורהלאיסור
 תסור דלא מהפסוק הוא חז"ל גזירת לקייםדהחיוב
 תורה באיסור הנ"ל הרדב'ע וכם"ש האדם עלרשייך
 עליו  שעבר בתמז ובפרם ונו' יקים לא דאשרפקרא
 את רק קנסו בצ"י  שעבר קנס משום דהאיסורהפסח
 פותר הי' 1בן'~צ אצל הי. אם הוה דהחמזהאדם

 דא"ש באחרונים ועף נברא איטור רק הוייאחה"פ
 בתב אסוד דה"ש מה דציקר בברא איסור רקהוי

 בא  מחשצצצ ע"י רק א4'כ אחשבף  פטעםהח"צ
 דיהכא כמצו וכן חפצא חעוור הוי ולאהאיסור
 גברא איסור רק וצי  דעתו מהמת רק צאדהאישר
 חפצשפ איסור ה4 דאם גברא איסור רק נ"כותרומה

 גהרבטע רשים של הזרות דרק וכיון לכל אסורהי'
 האק1ר נ"כ בכאן השעכ גברא איסור רק הויהאיסור

 אהמור רק הני קנסוהו בב"י עבר שזה מחמתרק
 דיוו גופי' בפסח דרק הפקו"ח של סברתו וזהונברא
 כאח לימוד ז" בלימודי ועי' א חפ איסור החמץעל
 מלי באמז שהרי חשצא סור א הוי דחפזשכ'

 דפיו דתאס לומר שיך שדי אחרינא ומידירחמנא
 הפסם לאחר מש(י'כ בהאליפין בתפס ש15ואיסור

 ליכא גופי החמץ ועל דגברא קנס משום רקדהוי
 הדמים על האיפור דנתפס לומר שאך 5אאיסור
 איסור רק הוי בפסח דחפץ האחרונים לפימ"שואמנם
 אסור דהחפז לומר ל*ש בזפן התלוי דדברגברא
 ר*י בפלוגתת דתלוי וכ'  לעולם אסור יהי'דא"כ
 איסור הוי מה"ת אסור לאחה"ם דגם דלר*יור"ש
 איסור רק הוי לאחה"פ מותר דמה"ת ולר"שחפצא
 תופס אינו דחפז פסקינן מה"ט דבאמת צ"לנברא
 תפיסה ול"ש גברא איסור רק דהוי בפסח אפי'דמיו
 על תם"ז בסי' הב'הת מ"ש מובן ובןה כנ"לבזה
 *'ל הא צכשהי עוברי של מחמצן ראי' רפייתיר"ת
 ולא חליפין מתירין דרבנן דהוי לאחה"פ בחפץדהק
 איסור דהוי דמה"ת והחנו מה*ת דהוי ששלאחר
 והקדש בע*ז רק כן מצים דלא ואף תפיסה ושייךחפצא

 דרבנן י"ל עכ"פ ד' בחולין רש"י כמ*שושביעית
 דשחך בנוונא רק גזרו ולא דאוריתא וכעיןאסרו

 הב*ח שכתב וזה חפצא באיסור דהיינומדאוריתא
 באיסור אבל אסור מדרבנן עכ"פ דבדאוריתאשם

 תופס שיהא כלל ל*ש גברא איסור רק דהוידרבנן
 לא דמש*ה שכ' תמ*נ בסי האלף במגן וע"דמיו
 של מחמצן איס*הנ חליפי לענין בנדרים הש*ספשיט
 והחנו וכר*ש דרבנן איסור הוי דשם  עבירהעונרי
 דמים תופס דאי1 לומר שייך בדרבנן דרק כנ*לנ*כ

 בתוה"פ דנם ס"ל ור*ת בדאוריתא משא"כיחליפין
 הנ"ל חולין פש"ס וראחתו תופס אינו פ*התדהוי
 ואפ"ה מה"ת אסור לאחה"פ ולדהץ' כר*י סברוהדאמר
 דר*ת בוה היא הפוסקים פלוגהת ואולי תופסאינו
 רק הוי שבתורה איסורים דכל והריטב"א כהר*ןס"ל
 גברא איסור רק בודאי בפסח וחפץ גבראאיסור
 דלר"י הנ"ל פש*ס וראייתו דפיו תופס אינוולכך
 דהוי משום וע"כ פה"ת הף דלדידה אף חליפיןשרי
 קצת ב" דשחך דס"ל רש"י אמנם גברא איסוררק

 כנ"ל לשיטתו אזיל עכ"פ לדיד" חליפיןתפיסת
 שייך ולכן חפצא איסור נ"כ הוי שבתורהדאיסורין

 ולפמי"ש מדרבנן לדיוי' עכ"פ חליפין תפיסתבי'
 ב*סר גופא החמז אונס דנבי הפקו'הת בשםמקודם
 לאחה"פ דנם לנפר סברא הי' כמבוער אותוודנין
 חולק האלף שהמצן שהבאתי ואף חפצא איסורהוי
 אך כנ*ל לישב א*א נופי' המקו4'ח דברי עכ"פעליו
 גברא איסור רק הוי מקום דפכל י"ל להפקו*חנם

 פחמתו בא והאיסור פדרבנן רק אסור מקוםומכל
 לענין ורק וכנ*ל מותר ה" עכו"ם ביד הי4דאם
 של טעצ יראה והמעחן הפקו'8 פברת שרךאונס

 הוא. נכון כידבר
 באמת הנכדי עבור רק דקנה שנאמר הב.רבנאופו
 חסור בודאי לכתחלה הגה לעצמו ולא-
 והוח ף סעי ברם"א ת"נ בסה ועי4 כןלעשות

 במעותיו א8י' 5עכו"ם המן לק1ת דאסורמהרינ4'וו
 5עכר4ם שליאות ןאין הטעם שם וכ' עכו*םשל

 למיכל אתי דילפא וגם אותו קונה רויוולא5ונמצא
 חמז של בקיומו ששזצה הטעם הופיף והמג"אמינף

 ליכא בחישצי לברכל אתי דדילמא לטעםובדישבד
 בפקו*ח 9"י19 בקיומו דרוצה לטעם וגםאיסור
 בל עבירת דליכא והיכא בזה פ*ש האלףצבמק
 דאין להטעם אך לאחה*פ באמז איסור אץיראה

 דצקש בצה האחדוגים האריכו וכבר לא או בצץיבר אי בוה תלי לעצמד כקנש1 ו9עי 5עכו*םשליחות
 לעצפו 5קגות נתכוין לא הח לעבו*ם שליחותדאין
 נהשה ומדבהים וייקמ לף ניאא 5א דאאירחונפ
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 בוום ,צם בפמ"ג וע" אחריות קבלת מטעםךהאיסור
 מ"מ לעצמו לקנות רוצה הישראל אין דאפ"הריב"ש
 עלט ועובר שם הפר"ח וכ"כ ואסור עליו"חריותו
 אחריות שקי52 ובישראל עליו החמו אחריותשהרי
 כ' ת"מ בסי4 והפמ"ג המג"א עכו"ם של חמצועל

 ועיי"ש מתירין והמקו"ח והח"י לאחה"פ אסורדהחמץ
 שהחמיר האלף ובמגן עצמו לעכו"ם להחוירלענין

 בשם ת"נ בסי' ובפ"ת להתיר יש ולאחה*פבתוה"פ
 קצה אם לעכו"ם ליתנו אסור רבתוה"פ ב"אתשו'
 מחמת ואולי להתיר יש-לצדד ולאחה"פ עכו"םעבור
 עצמו לעכו"ם להחזיר ובפרט והאחרונים הח"ידברי

 בהנאה דמותר ג"כ שפסק ע"ח ס" בבי*שומצאתי
 ולא מיד שישתה לנכרי למכור דנכון שסייםועיי"ש
 אפי' לכאורה ולפי"ז ברוב לערבו או לישראלימכרנו
 לעצמו וכקנאו הערמה דהוי הא' באופן כנ*לגאמר
 ושגג דטעה דכיון בהנאה לאחה=פ מותר יה"ממש
 דאסור יודע ה" ואם בכה"ג לקנות שמותרוסבר
 בב"י ויעבור לעצמו לקנותו רוצה ה" דלאבודאי

 במזיד איירי לוקה בפסח חמץ דקונה שכ'והרמב"ם
 חמץ דבקנה שכ' י"ט בסי' הנ"ל הנו"ב בלשוןועי'
 בח"י וע" כלל טעות מקח כאן שאין באופןבמזיד
 ונודע לישראל חטין שמכר בעכו"ם סק"ההמ"ח
 לא דאיסורא טעות מקח דהוי דמותר חמץשהוא
 מטעם דאסור חולק שם ובמקו"ח דליקני ל"ניחא
 המקו"ח על חולק שם האלף ובמגן אחריותקבלת
 וע" כנ*ל. דינו הרי אחריות מטעם אפ"ועכ"פ
 בפסח חמץ שהה לענין סק"ח תמ*ח סלבשע*ת
 מיקרי אי לענין ממהרי"ק מ*ש בטעות הוראהעפ"י
 אך נ"ח סעי' ברמ"א י"ז סי' באהע"ז ועי'אנוס
 הנ"ל מטעם רק כן לו שהורה לחכם שאל לאבנ"ד
 ל"ש אחריות קבלת דלענין ואף טעות מקחדהוי
 באונס ואפי' עליו אחריותו דמ"מ בטעות דהוילומר
 דלא ממש שלו הוי דלא מהני זה לענין אךאסור
 בעין ישנו עדחן אם גם בזה ויועיל לקעת ל"ניחא

 אך הם"ב דברי מכח לצדד מקודםדכתבתי
 כקיבל רק רהוי לפי"ז אך כן משמע לאדמהאחרונים

 בהנאה. שתר דעכ"פ י"לאחריות
 לצדד יש במזיד חמץ לעצמו בקונה גםרלמ:אורה

 לפימ"ש אחריות כקיבל רק דהויולומר
 חמץ דקונה הדמב"ם בטעם נ"ו בקדושיןהמקנה
 מקח דהוי בטל המקח הדין דמן אף לוקהבפסח
 אעל"מ תעביד לא רחמנא דאמר וכ"ם באיסורהנעשה
 ר"ח בסי' בסמ"ע ועי' ר"ל סי' ביו"ד הרמ"אוכם"ש
 וכרבא דרחמנא אמימרא  רעבר משום לקימ"ם

 מבכורות בפ*ו להלח"מ קשה עדיין אך ה'בתמורה
 מעשר במכירת לוקה דאינו להרמ2*ם ס"לדטהן*ה
 ופוסק כלום עשה לא מעשר דהמוכר דס"למשום
 דע"כ בנ*ד קשה ושוב לקי לא מהני לא דאיכאבח
 דאף וצ"ל לקי ולמה באיסור הנעשה מקח מטעםל-ם

 לרשותו שלקחו כיון מ*ם קחם המקח איןד2אמת

 מצאתי ואח*כ אחריות מטעם וחייב 2אחריותווצי
 כן שכתב פ*א בס" מחדש הנדפס הבושםצערוגת
 נכרי של בששם אחריות קבלח רק דהוי כעןוממי5א
 כיון וא*ל וכנ*ל הפסח לאחר בהבאה מותרוווב

 דמהני ע"כ לקי דאי כאצי להרמב"ם ס*לדלאלה*ם
 חמץ הף ושוב דמהני ס*ל ממילא דלקי בכאןא*כ
 דמהני דא2ה דסברא האהרונים לפים"ש די,לשלו
 העבירה נעשתה כאילו השיב ע*כ דלקי דתזינןכידן
 כעובר אשיב דכבר כיון דל*ם בוא תועית יהף54ח

 בסוגיא משה באמרי ועי' דמהני ס*ל ולכןעבירה
 אחריות קבלת מטעם דלקי י"ל ובנ"ד איסה"נדחליפי
 נאמר וווב ממש שלו והה הקנין דמהני מטעםולא
 פוסק ררמב"ם הה"מ ולשיטת מהני לא לאבףדגם
 קבלת מטעם רק הוי בנ"ד בודאי מהני דלאכרבא
 קבלת מטעם רלקי לומר מוכרחין אנו ואיןאחריות
 ועכ"פ דרחמנא אמימרא דעבר משום לקי רקאחריות
 ולפימ"ש אחריות מטעם רק והוי שלו אינוהחמץ

 לוקה חמו דקנה דלהרמב*ם הב"ט בשם הנ"לבי
 כשנאמר דרק דמהני אמרינן שפיר דבזהמשום
 יתבטלו כן כשיעשה מיר ד התורה רצון נעשהדל"ם
 משא"כ מהני לא אז העבירה לעבור עכל ולאמעשיו
 שלא באופן זו עבירה לעשות ה~ובר שיכולהיכא
 והכ"נ כלל מעשיו בטלו לא הרשע מעשהיתבטל
 דל"מ בזה ל"א אחר באופן ב"י על לעבורבידו
 דיכול דבמ"ש וצ"ל ממש כשלו חשיב ולפי"זעיי"ש
 יבער שלא הכוונה אין אחר באופן ב"י עללעבור
 י"ל בזה דגם בפסח עיסה שיחמיץ או קוה"פממצו

 רק עובר ואינו שלו ואינו מרשוהו אפקי'דרחמנא
 בזח ול"ש אחרים חמץ על אחריות עליו לקבלדיכול

 אחריות מטעם לשלם חייב דם"מ רמלכאאפקעתא
 והבן. עליו אחריותו ושוב בעכו"בובפרט
 מכח מהני דלא בטל רהמקח הנ"ל הקו'ובעיקר
 הנו"ב בשם כתבתי הנה התורה אזהרת-
 אזהרת רלענין דתירצו רק באיס*הנ וכי' דאיןדהקשה
 וע" ברשות" התורה אוקמי ולזה זכי' מיקריצ*י

 לזכות דא"י דאף בזה גם נאמר כן צ' סי'בבי"ש
 מיקרי בב"י דיעבור לענין מ,מ בטל דהמעשהמשום
 יהי' אחריות קבלת מטעם דחיב לם"ש וגםזכי'

 מ"ם בו ווכה דאינו ראף באיס"הנ זכי' לעניןמיושב
 הקשו שם תשרה ובתוס' האחריות מחמתעובר
 נפל מאילו גרע דלא ותי' ליתסר בכור צזןדצורם

 דלא דאף לדברי סעד ומזה דשרי ממילא מוםבו
 האחריות שממילא עי"ז מ"ם הקנין בגוף מעשיומהני
 הבושם בערוגת וראיתי ולקי. דעובר מועיל ג"כעליו
 דלמה הרמב"ם עי המפורשים קו' בזה שת"הנ"ל
 כיון ותי דתשביתו לעשה הניתק לאו הוי האלוקה
 אהריות בקיבל הצל"ח ולפי"ד אחריות קבלת רקדהוי
 אימ ושוב דתשביתו עשה ליכא נכרי של חמצועל
 דברי בזה יתרץ איך והנה עיי"ש לעשהניתק

 הוי דג"כ דלוקה בפסח עיסה חימו גבי שםהרמב"ם
 דברי תחלת על רק דתירוצו וצ"ל לעשה המתקלאו

 צריכין וע"כ ודוחק בפסח חמץ קנה לעניןהרמב"ם
 מתורץ ממילא עיסה חימץ גבי המפורשים לתי'אנו
 מטעם רק דהוי לומר מוכרחין ואין חמז בקנהג"כ

 והנה הרמב"ם. בשיטת הנ=ל תב"ט וכמ*שאחריות
 דאינו בחמו נסתפק פסח לה' כוללת בפתיחההפמ"ג
 בכה"ג גם אמרינן אם אחר דבר מחמת ג"כברשותו
 דלוקה מהרמב"ם והעיר ברשיתו אוקמי'דהתורה
 ברשותו אוקמי' אעפ"כ קנין דאין אף חמץבקנה

 איסה*נ דהוי משום הוא קנין דאין האולכאורה
 דחודשה וזהו חמץ האיסור מחמת ברשותודאינו
 ולא ברשותו הךא כאילו הכתוב רעשאו בחמץהתורה
 זכי' יש ובזה קנאו דלא דנאמר כאיסה*נחשיב

 אחר מטעם ברשותו אינו דאם נאמר הפובןחיסה"נ
 ולפים"ש ברשותו התורה שקמי' לא חמץ מאמתשלא
 אימ דהקנין נוסף סלם זהו מהני דלא מטעםמקודם
 הף 5א ולכן התורה אזהרת נגד שהוא משוםכל5

 אינו וה מ8ם המז מטצם ג*כ דזהו וח~*ברשותו
משש
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 לזכות יכו5 הי' דאפי באיסה"נ זבי' ל1 דאידמשוט
 ברשותו והוי צעלים להם יש דאיס*הנ שנאמרדהחנו
 רשפיר כלום הקנין אין עבירה דעשה משוםאעפ"כ
 החפן כלל קבה דלא אחר מטעם צרעץתו אינוהוי
 שני לענין הישיע"ק מדברי להעיר ויש והבןהזה

 אם אחד בשבות דה"ה השמשות בין דגזרושבותים
 הרבה השתמשו והאחרונים וכעדע טעמים משנינאסר
 ב" דהוי ג*כ א"כ במק"א בזה והארכתי זובסברא

 דל*מ דהא 5הנ*ל ובפרט איסורין כב' הויטעמים
 כמ*ש בשמר אם ומעוסץ תסף סעם הויהקנץ

 הוי לא אחר ציסור רבמע?רב לצדדהאחרונים
 או אחרעת מטעם דלוקה חפץ רבקבה צ"לברשותו

 אך הב4ט בשם וכנ*5 בזה מעשיו מהנידלהרמב*ם
 אוקמף אחר אימור במעורב דגם דממייםלהפמ=ג

 זה בכל מק"ע עדיץ ויש מזה. ראי' איןברשותו
 להעיר. רקוכתבתי

 דכלי כתב ת"נ סף באו"ח ישראל העגלוןר:2ד4ין
 מותר וחמור בפסה להשכיר אסור המץ-
 לחמז בפירוש דכשמשכירו כ' שם והמב"אלהשכיר
 משתכר הוי דויאי בעצמו כשהוליך ובפרטאסור

 ואף מיני' למיכל אתי דילמא ג"כ ושאךבאיס"הנ
 רי5מא 5"ש לכאורה לשתות לו דא"א שכרדבחביות

 לענין וכ"ז בגזירתם רבנן פלוג לא אך למיכלאתי
 יש אך מותרין הרמים קיבל אם ועכ"פהשכירות

 כנ"5 צאמר ואם באחריותו הי' שהחמץ מטעםלדון
 אחריות שקיבל דישראל הדין הוי עכו"ם שלדהחמץ
 בדין תמ"ח סף ובמקו"ח הנ"ל נכרי שלבחמצו
 כמשכון והוי אזוזי לי' דתפס די"ל כ' הנ4לדחטין
 עליו חולק הנ"ל ע"ח סי ובבי*ש אסור להחאוגם

 ומסיים כלי בשבח קונה אומן ברין שהעירועי=ש
 ההמץ שאר ברוב ובטל שכרו כנגד רק קנה לארמ*מ
 של הי' דהחמץ כשנאמר ואטנם בהנאה מותרועכ"פ

 העגלון אחרתת מטעם לדון צריכין אנו איןהישראל
 הענין ביררתי וכבר ישראל של חמצו הוירבלא*ה

 מותר בודאי ברוב נתערב השכר אם ומעתהבזה
 הביטול ואחר בהנאה להתירו יש נתערב לאואם
 דרבנן חמץ רק דהוי כן גם לצדד ויש כן גםברוב
 לאחר בהנאה דמותר האחרונים שהאריכו י"שכמו
 ובבי*ש תמ"ח בסף צשע"ת וע' בכה"גהפסח
 נמכר כבר ואם נוקשה הוי דמאלץ תשובותבכמה

 וכנ"ל. הכ5ים וגם מותרין הדמים5נכרימ
 חמז דהקונה לכאורה לו8ר אפשר הי' הפלפולרענ'ן4

 צזה דליכא מיד שיאכלנו לנכרי 5מכרובפסת
 דלוקה דסול הרמב"ם על דהקשו דכתבתי דב"ילאו
 תי' והשעה*מ הנל"ע לאו הוי דהא חמץבקנה

 דמשהה כ*ט פסחים צתוס' כהר*י ס"ל 5אדהרמב"ם
 שעת על דעובר וס"ל עובר איפ לבערו כדיחמץ
 דבריו דחה שמ והטעה"מ אח"כ דיבערו אףהשהי'

 וכ"כ הרא לשיטת והגה אחר באופן תי'והאחרונימ
 השל*ה 5פי"ד א*3 כדבריו סק"ב צתמ*והמג*א
 שיתפ ע*י דתשציתו עשה דמקתם שםצמג"א
 דלא ע5יו חו5ק שם והמגיא מרשותו 5הופיאולנכרי
 שם והמחה"ש העולם מן שמבערו עד העשהמקיים

 לים שיטילנו לנכרי דיתנו השל"ה דכוונתכ'
 קאם לא עדהן דמוציאו בעידנא דמ*מ ס"לוהמג"א
 ג"כ דבאנילה מהבעה*ס ופדע דתשביתוהעשה
 דאפי4 כ' ט' מצוה ובמנ"ח דתשביתו מ*עמקיים
 העשה מקתם מ*מ מצהצ"ע דהוי אף צעצמואכ5ו

 הוח תשביתו ומצות העולם מן מהשבת הצאדהא
 דהוי רכיון דלוקה הרמצ"ם דבלי תה ובזהצשוא"ת
 על ארי' פני צס' ומצאתי בל*ע ה11 5אבשוא"ת
 זה באופן ג*כ שתי' הס' שצסוף ש*ס צהקיושיהו"מ
 בשוא"ת רק הוי דתשביתו דס"5 הדמב*םדברי

 המ"ע דמקאם להבעה"מ דגם כ' הג*5ובטעה"מ
 תוך לא אבי וכר*ש זמנו לפני רק ההנוצאכילה
 אופן מצאו שלא והשאג*א הדב"ש ע5 חוקשהזמנו

 ומדברי אכילה ע*י אפשר דהא בידים העעוה5ביטו5
 מקאם דבאכי5ה להמנ'ח רא= יהף והשאג"אהדב"ש
 הדב"ש דברי דחה שם ובשעה"מ דתשביתוהעשה
 5ומר יכו5 דהא ולפררו לשרפו דא=א בשבתדמארי
 בשם בתשובה יפימ"ש ולכאורה שישרפנולנכרי

 מיקרי לא אחרים ע"י לעשות שצריך דדברהפוסקים
 הוי לא א"כ לעשות האחרים ירצו לא דשמאבידו
 בעבדו י"ל ואולי העשה לקיים בידו דאין כיוןנל"ע

 דבידו י*ל וגם פקורתו לעשות דמוכרחיןושפחתו
 בהגהות ועי' יעשו בודאי דאז לאחריםלשכור
 התוס' דברי שפי' קכ"ז סי' ביו"ד הגרשוניעבודת
 משום השחיטה על נאמנות דנשים שכ' ב'בגיטין
 דמש"ה דמי כבירה אחרים להשכיד או ליתןשבידם

 לעשות ירצו לא האחרים דשמא משום להשכירכ'
 הקשה הטעה"מ והנה עיי"ש ירצו צודאיוכשישכירם

 דיש להסוברים ואפי' נכרי ע"י העשה מקאסדאיך
 היינו שליחות בעי דלא בנוידי לעכו*םשליחות
 כקיום חשיב שיהי' לא אבל העולם מן נאבדשיהי'
 דמ"מ מהני לא בעה"ב כיד דהוי בפועל ואפיהעשה
 ס"ל דטעה"מ ונראה עיי*ש בעצמו העשה קחם5א

 דע"י י"ל ולכן ועשה בקום הוא דתשביתודמ"ע
 מונת דגברא דאקרקפתא כיון המ"ע מקיים אינונכרי
 בכה"ג גם מהני בשוא"ת רק רהוי המנ"ח לפי*דאך

 והדב"ש הנ"ל והמח"הש מהשל"ה לדבריווראי'
 נאמר לשרפו לנכרי לומר דיכול לי' סביראד5א

 ועשה בקום הוא דתשביתו עשה דהמצות לידסבירא
 מונה דגברא ראקרקפתא דאף לומרוצריך
 לעשות שצריך לא אבל המעשה שיעשה רקהיינו
 והקצוה"ח בקדושין רי"ד מהתוס' כנודע כמשבגופו

 משום שליח ע"י ל*מ שבגופו דמצוה קפ"בס"
 מעשה רק המשלח כגוף חשוב אינו השליחדגוף
 ועה במק"א מזה וכתבתי משלח כמעשה חשובש5יח

 להאריך ואכ*מ הפמ*ג על ג"י ובס' 5*ת בדיןצב"ט
 לעכו"ם 5מכרו בפסח חמץ קנה אם ומעתהבזה.

 הנ"5 כהר"י צבא יעבור דלא י*ל מידשיאכלנו
 אכילת ע"י העשה ולקיים לבערו כדי משההדג"כ
 מקיים מ"מ לנכרי בפכירתו איסור דעושה ואףהנכרי
 ומוש הנ"ל להמנ*ח צעצמו מאכלו גרע ד5אהעשה

 י"ל בב"י עובר עכו*ם עבור חמץ דצקנההפוסקים
 צהגהות ומצאתי מיד לאכ5ו הע3ו*ם דעת באיןדאחרי
 עמ"ש שהקשה ת*מ באו*ח הפמ"ג עלמהרש"ק
 אפשר דהא צידימ עשה ביסול 5יכא דלרבנןהפם"ג
 שלא והחנו בידים העשה דביט5 5נכריבמכירה
 והשאג'א הדב*ש ע5 גם והנה מיד לאכלו 5וימכור
 דברי כפשסות דס*5 לומר ודוחק כן קשההנ"5
 מקאם ג"כ 5בד ינברי דבנהיבה דמשמצ"ש5'ה
 שיטיינו לנכרי בנהנו דוק כהמהח"ש ודלאהמ*ע
 דהא וא"ל כנ"ל י*ל מיד לאכילה במכרו ועכ*פ5ים
 צשם דהבאתי לנברי אח*כ למכרו כדי בקיוסןרוצה
 רא" והביא צקי?מו דרוצה הטעם שדחפ האלףהמגן
 שהחיק לעכי4ם להחזיר 5ין דניהא אף דפפרמש"ח

ט



 כג45ןקקרכמץ כא כ 1מדוףתמנחת
 ה2אה בין לאלק שם המקו*ח ולפימ"ש טובה15

 י*ל אך כאן גם לחלק יש היזק "צלת ש'2צחודשת
 אוכפת לא דשם ?בערו ע"מ משהה הוי 5א זהדמ"מ
 ואם יאבד שלא רוצה כאן משא"כ יאבד אםיי

 רוצח שם דגם י"ל 2נ=ל צק*וע לק הוא דהמ*ענאמר
 כמובן בידימ' העשה שיקים כדי ממילא יאבדשלא
 עליו דאחריותו משום בי' שיך דמ"מ 2זה שי*לאך
 להעפיד אין לדינא וגם לנכרי נתנו שלאכ"ז
 וכתבתי טעמים מכמה לדחות יש כי ע"ז.פוד

 וכר. חדי וקוב*ה לפלפולארק
 כי הזה האיש עבור תשובה סידוו ואלו1,14ר*

 יעש למענו מה לדעת ורוצה נוקפולבו
 קדושיפ ודעת בנסתרות חלקי אין הנה נפשו.יכפרת
 לפי רק עמדי אין הנפש ופגם החטא שורשלהבין
 ידע ומזה כזה בענין הנלענ*ד אדדיעהו שכליקוצר
 מתיקוני נודע הזה. האיש במשפט דבר לכלכלאיך

 הביא ענינים שבכמה זקל מפאנו להרמ"ע.תשובה
 כתב בנדה ובנכשל החסא וום לפי התשובההיקון

 אסורות ובמאכלות נדה כמנין תעמתים נ"ט5התענות
 %ן כמנין ע"ג נסך ובין מאכל כמנין תעניתיםז"א

 דעשה ה2אה כמנין להתענות נכון בזה לכןיאותיותיו
 ס"א היעו הנאה אותיות ויתקן מהריוח להנותזאת
 שם יתוקן ועי*ז תעניתים ס"ה ביחד אותיות ד'ום

 לר22וז הם שבפסח דמצות ס*ה בגימ' אדנ"י"קדוש
 ישראל יצאו ואז החינוך בס' ועי' מצרים נסי*על

 כי כמש"ה להקב"ה עבדים ונעשו מצריםמשעבוד
 חש מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר הםעבדי

 עם בלא מלך דאין הקב"ה של אדעת2תפרסמה
 חטא וזה עבדיו ונעשו לחלקו ישראל בחרוהקב"ה
 כמנין יתענה לכן הש"י באדעת ופגם בפסחבחמץ
 אוצעהח ב1 מצאתי רב ואדף'ז ית"ש. אדנ"ישם
 זצ"ל מבעיזא מהר"י הגה"ק אדומ"ר בשם רפ4'אאות
 שיסע בפסח צחמץ שנכשל על לאחד תשובה,1נתן
 מחד'ל דנודע הדבר נכון ולהמ'ל הטעם עת"שלא"י

 אלוה לו שיש כמי בא"י דהדר ע"ב ק'יבכתובות
 תצוה בזוה"ק ועף ביותר ניכר הש"י אדנותישם
 לכו"ם דפלח כמאן חמץ דאכיל מאן ע"אקפ"ב
 המצות חנ את לך תעשה לא מסכה אלהי סמיךולכן

 טעם יה" וזה אלוה לו שיש כסץ הף ובחף'יהשמור
 לפדות יכוי אך הב'ל דבריפ ונכונים הנ"להגה"ק

 באב"צ ועף בוה תשובות בכמה כמ"שהתעניתים
 הוא תענית דפד?ן ד'ל הז4'ח בשם קנ"ח סףיר'ד
 וכפי צ"ל ולו'ז ר"'כ י'א לחשבון ויעלה העליר5"ה
 וכשיתן ר"כ ל"ד ערך שוה הי' החמץ כי כתבשכן
 ויעט החמץ דמי שליש ערך יה" לעניים הנ"לסך

 פנ"י שר'ת בשם תמ"ח ס" בשע"ת כפימאשדבריט
 חציו או האמו שליש להשליך כזאת במעשהשקנס
 שמנים דלוקה המפורשים כ' דלוקה בפסח חסץובקנה
 סף בחו"מ וברמ"א שם בממ'ח ועף לאיין 2ףמשום

 בכלל ובד"נ זהובים פ' הוא דמלקות איתא2'
 וכפימ"ש מלקות כמנין זהובים ל"ט הביא"ירופים
 מ' ש ל' הפדיון דדמי פדה"ב בה' יעב"ץבסידור

 ש"ה ס" ביו"ד שכ' זהובים לחשבון זה וחיןזהובים
 בפדה"ב כעת המנהנ וכפי שנתמעטו מה לפירק

 לבה קרוב חנ"ל אקנס יה" ר"כ ששה עדךשטתמן
 לדבר יה* סמך מדויק החשבון הוי דלא חוףננלקיות
 בשוגג ובפרט התראה בלא ממש מלקות ליב2פדבכאן
 עבירה-שאדם כל ועל י פ'ע התשובה בשערובר"ח
 להתודות לו יש ובו' במזיד בין בשוגג ביןעושה

 לכל יעשה וכן בו"ה ימים שמ לכה"פילהתענות
 דמי כ' כ"ו סף בנ"י הובא 5בזכל"א גדולותוצבירזת
 חטאת דמי ויתן צר'ה יתענה בשוגנ בשבת נרץ1כבה
 באכילת וק דזהו חטאת דמי ל"ש וצנ"דיצדקה
 נכון ולכן חמ? בהנאת היא בכרת שהואחמץ

 הימים על התענית ללות ויוכל בר'הלהתענות
 המ'ל תעניתש הס"ה של מהפדיון זה וינוכהוקצרים
 יותר בפסח ,1נוהנין שהחומרות מהסוה'קזנודע
 והחטא ישראל קדושת עיקר שאז משום מצותמבשאר
 יותר למעלה ופנם רושם עושה בפסח ער1הוואדם
 דהנזהר ז"ל האר',י וכמ"ש השבה ימותכ2שאר
 בהיפוך כן מחטא השבה כל נשמר בפסח חמץסמשהו
 וצריך שאת ביתר עונו יוגדל בפסח בחמץדיעטא
 החמץ כי ב8סח בחסץ החטא לטהר ביותרכפרה
 וגם בזה גוברין יהקליפות להיצה"ר הרפועיקר

 כ' ק"ג חולין ובתוס' זה חטא מאד חמירדלאינשי
 לאינשי יותר דחמיר משום משבת חמירדיוכ"פ
 בפרץ זלעמוד גדר לגדור עתר צריכין בזה~נן

 רבים יתפרצו ולא ויראו  ישמש למען העוברילקנוס
 כזה עוד יעשה 5א והלאה שמהיום עליו ויקבלאעו
 חטאתו על לו יס5ח וסלח אטוב וד' לו ורפאיוצב
 הדבר יבין וכן הכל לו כתבתי הנה חטא.אשד

 והסרון בשוגג או במויד אם המעשה הי' אקילאשודו
 12ה. המשובה וסיר הרבר להקיש וידעידיעה

 כתבתיהנלענ"ד

 צדקפרכשן ק5כע ק5דבימוםדי
 הנ"ל.החנדפ"ק

 כ4גמימן
 יאבלאנאב. תר"ץ 2יסן בחודש2ףה

 ד. ח א 12 ופ5
 הפסה מקודם חולים היו וב"ב שחוא באחד 12עד

 שיש כלל ידעו ולא עט"ב ערב יוםעד
 פסח של וב"ז החמץ את ביטלו ולא בביתםחמץ
 איך בשבת הף פסח של אחרון ויום לחמים ד'מצאו

 22ה. למשחיה הלכהלהורות
 חמץ דבנמצא כ' א' סעי' תמ"ו 40 ב1"חהנה

 יבערע ואו הלילה עד כלי עליו יכפתביו"ט
 במקוש לשרפו לא וגם ביו"ט לטלסלו רשאהו*ו1
 סגי בב"י עובר דאינו כשביטל דוקא פוטקיםולכמה
 ודוחה דב"י לאו אתי ביטל בלא אבל כליבכפית
 אמנם מתוך, מטעם מותר לשרפו ונם דרבנןטלפל
 דאיכא ביו"ט שנתחמץ כ2ון ביטלו בלא גםלהטור
 האחרונים הסכימו וכן ולטלטלו לבערו אסורב"י

 וע"ש כלי בכפית ורק אסור לעכו,ם אמירהואפ4'
 עדיף תעשה ועל שב מנהג שאין דכה24 ובח"יבמנוא
 שיסמוכו מה על להם יש והתר ד2הוג היכאורק

 ולא לים להטילו רק 0תיר המנ"א יוט*בולענין
 בציטל אבל ביסל בלא רק דזהו כ' והח"ילשרפו
 והנה שם בחיי*א וע*י ל2מ א' עם בין אילוק*ין

 פפח של בז' בתבשיל חטי דבנמצאה כ4 שםהמנ"א
 מותר יהי האחרון יו"ט  שיכנס צר ישההדאם

להשהותו
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 להתירו חויר שהאיסור ונמצא משהו רהוילהשהותו
 אחרון יום הי' אם ובנ"ד עכו"ם ע"י מידיבערנו
 הלילה עד כלי עליו דיכפה הדין הי' בחולשפ'
 דלא ואף לביהכ"ס ישליכנו ובלילה יוט"א דהואכיון

 אין ביטל בלא דגם הנ"ל האחרונים כהסכמתנתבט5
 דבנ"ד לומר כ"ת שרצה ומה כלי בכפית רקלהתיר
 על עבר לא דהא ביטל דלא במה נ"מ איןבלא"ה
 פסח בערב בחליו אנוס שהי' ביטל שלא במהב"י
 בהסתלק מ"מ אנוס הי' הפסח דקודם דאף טעותזה

 נתבטל דלא כיון ב*י על עבר ורגע רגע כלהאונס
 ש5א במה החיוב דאין בפסח עיסה בנתחמצהוכמו
 א"צ זה ודבר ב"י איכא ועכשיו הפסח קודםביטלה
 דבלילה בשבת הי' ש"פ שאחרון משום אךלפנים.

 עד להמתין וצריך ולטלטלו לבערו אפשר יהי'לא
 דהוי כיין מותר יהי' דהחמץ כשנאמר הנהמוציו"ט
 הניל משהו בתערובות כמו הדין הי' הפסחלאחר
 חוור יהי' שלא כדי דפסח ב*ז עכו"ם ע"ילבערו
 דהוי הטעם שכ' בח"י ועי' הב"ל כהמג"אלהתירו
 דאסור הטעם דעיקר וגם איסור של בקיומוכרוצה
 בב"י דעובר אף ביטלו בלא אפי' ביוט*אלבערו
 שבות רק הוי לנכרי ואמירה מוקצה וטלטולמה"ת
 הז"ל רק שורפו הי' דברצונו משום היינודרבנן
 לבערו רק לקיימו ע=מ משהה ואינו לטלטלואסרוהו
 לאחה.'פ מותר יהף אם אבל בב"י עיבר אינושוב
 ביוט"א לבערו דמותר הול*ל ע"מלקיימו משההשוב

 בכה"ג פוסקים דלפמה ביטול בלא דאייריובפרט
 החמץ ג"כ בנ"ד באמת אך ביוט"א לבערומותר
 שעה"פ חמץ אסור אונס דהי' דאף לאחה"פאסור
 סק"ה שם ובשע"ת ג' סעי תמיח בסי' הש"עכמ"ש
 באונס ההמץ הניח האם התשב"ץ בשםהביא
 פסקו האחרונים אמנם אסור ואינו פטרי'רחמנא
 ותוה"ש שמואל המקום בשם שם ומ"ש הנ*לכהש*ע
 בי"ש רק התנו באונס להתיר לצדד כהונהוכתר
 בנ"ד משא"כ היתר צדדי עוד והיו גמור חמץדאינו
 שם והח"י . להתיר צד שום אין בלחם גמורבחמץ
 ובנ"ד האחרונים עליו חלקו ואונס בביטול להתירשרצה
 היינו דאונס בח"י ועי"ש ביטול הי' לא האבלא"ה
 בתוה"פ ובנ"ד החמץ שמכר הפסח ימי כל סבורשהי'
 חיובא עליו ורמי ביטלו ולא מכרו שלא לונודע
 שעבר דחמץ ואף לאחה"פ היתר שום אין וא"כדב"י
 לו יש וא"כ ברוב גם פוסקים ולכמה בס' בטלעה"פ
 במזיד לבעל אבל בשוגג רק זהו ביטול עויהיתר
 ובשע"ת תמ"ז בסי' ועי' איסור מבטל כדיןאסור
 בשוגג המשרת -ע*י נתערב לענין הנו"ב בשםשם
 בידים לבטל ועכ*פ מכרו לא שהבעה"ב ידעשלא
 5בערו אסור כן גם בנ"ד ומעתה היתר שוםאין
 לבערו יהי' ובדעתו כלי עליו יכפה רק דפסחבז'

 משהה דאינו כיון עליו יעבור לא ושוב יו*טבמוצאי
 הפסה לאחר אסור דיהף כיון לקיימו מנתעל

 לעיל.וכנזכר
 כתבתיהנ5ענ"ד

 , ןין צוהפרמאי ילמי הלרנימוםה
 הנ*ל.האבדפ"ק

- -

 וויעה תרע*ח ניסן בחודשב"ה

 וידנפ"ע ה' ידיד לכבוד עולמים  ושנות ימיםחדות
 התבל ע"פ המפורסים ציס"ע הגה"ק הרבאדומו"ר
 מאמיניא האגפר ןקייכם מרן כקש"תבנש"ק

 )זצ"ל(.שליט"א

 מצוה למצת קצידה  משעת המשומרות החטיםפ"ך4
 שהורת ומובובים מעכברים נשוכותשנמצאו

 החמיר ולדעתו מצוה למצת לאסרן אחד גדוללו
 בזה. חוו'ד ממני ושאל בזה מדאייותר
 המהר"ם בהבם הביא סק"ט תס"ו בס" המג"אהנה

 מקמח שאכלו בעכברים והב"חמלובלין
 נינהו רשיעי עכברי דהני וכ' בפסח לאכלושאסור
 מקום סביב ליקח פסק שם והטו"ז השק בכלוהולכין
 הסכים והח"י בפסח ויאכלנו ירקדנו והשארו;נשוך
 לא אם תנ"ג בסי' הש"ע כ' חטים ולעניןלהטו'יז
 ומהטו"ז כלום בכך אק עכבר מאכילת החטיםבירר
 אפי' התיר שם והמג'4א בעינן עכ"פ דס' נראהשם
 קשהי חטה מחמיז אע רוק דמעט משום ס'באין
 לטחון רק לבט5 כוונתו דאין לכתחלה לטוחנןומותר
 אך מהאחרונים נראה וכן להמג"א הסכיםוהח'י
 להגה"ק באעא ומצאתי בזה קצת החמיר הרבבש"ע

 לא מחליט אינו עכברים שלענין זצ"למבוטשאטש
 משום מיקל מזבובים ובנישובים להיתר ולאלאיסור
 אורחות ובס' מח8יץ ואינו מעט רוקו בודאידיבוב
 השק על שנמצא בחסים שיק המהר"ם בשם כ'חיים
 ובתשובה קחצירה למצות ליקהן דאין עכברשתן

 שמירת לענין והריטב'4א הרסצמ'ן עפי"ד בזהכתבתי
 יועילו לא ספיקות כמה דאפי' וקדשיםתרומה
 ס"פ מועיל איפ שמירה דבמצות השו"מ חידהןובוה

 ז"ל מבערזאן הגאון עם בוה פלפלתי תרנ"זובשנת
 רב דמן ואחר זה מטעם מצוה למצת לאסור ג"כוכ'

 גם ומתיר זה לדחות הנדפסות בתשובותיומצאתי
 ראיתי וכעת עצמו דברי שם וסותר מצוהלמצת
 אחרונים מכמה וךהביא צ"ח סי אברהם מחזהבשו"ת
 בש*ס מכמ"ק הרמב"ן על והקשו השו*8 עלשחלקו
 מחיוב למיפטר למ' דט*ס מאש המוצל לפי"דוגמ
 שכבר כרוב הוי בכה*ג מ"מ חיוב הזקת דהוימצה
 עואומרים לפי"מ בלא"ה י"ל ובנ*ד עי"שהוחזק

 שהשבייפ בעת במחיבר להיות יכולה עכבריםדנשיכת
 ובזה וגשמים סערה רוח מחמת לארץ כפופותמונחות
 מהעכברים שנישוכו שנאמר ממה לתלומ יותריש
 כמו וכדומה למע5ה ותלךן משומרין שהיואחר

 יגיע שלא לשמרן מצוה למצות החטים עםשנוהגין
 הללו החטיס על ההשש דעיקר וכיון דבר שום5הן
 היטב משומרק היו 5א הרי מהעכברים דנישוכודכיון
 שיש וכאן כדאוי צכלל נשמרו שלא לחושויש

 היו יא עדיין ואז במהובר היתה דהנשיכהלתלות
 וא"כ קצידה משעת היא השמירה דעיקרמשומרין

 הש"ע מלשון וגם השמירה עך וספק ריעותא ןו5דאין
 ולא עכבר סאכילת החטים ציררר לא אם שכ'הנ"ל
 מזה אותן ביררו ולא מעכברים נשוכות היו אםכ'
 מעכגרהפ נישוכים נמצאים רוב דעפ"י קצת להתניחיש

הרימץ
 כב.מימן

 כוא*



 כר47קק כנ יב סטישךתמנחה
 חיים והאודחות מצוה למצת חטים נמצא היאךדא"כ
 מצוה למצת 5יקח דאין דהרקב הכיס בשם שב'שם
 שם ליהתיך נא החקריבוצ דסמצס משחם כאלוחטים
 יותר שייך דביה עכצרים צואת ג"כ בנמצאהאארי
 עכברקם צואת בהן ואין נשוכות ק 1 בנמצש ולאמאוס
 יו רוב  ר11"י משמע דמהש"ע לפימ"ש הרידאל"כ
 משום הטעם חג2יד יהי4 א"כ מעכבויםנישוכים
 ח דראף אך טצוה למצת חטים נקח ומהיכןדמאוס
 להיות ויכולים מקדדם ומ"ש וכסצבן לדחות "צמהש"ע
 פסחים ועי' מחמיז במחיבר דגם אף במחוברנישוכים

 רק הוי במחובר דחמז כ' קל"ו ס" או*ח ובח"ס5"ג
  סה"ת דדיי וכ' ע5יו חולק צ"ו סי' ובמחז"אורבנן
  השמירה ע5 ריעותא נולד אם רק דנין בכאןאך

 עתה דבימינו נראה ~כן כנקל 5ומר יששפיר
 אין מ1ץה 5מצת כהצומרות חטים למצוא גדולשהדחק
 היטב בדיקה אחר ואם מדאי יתר ועמרות5גבב
 לחיש כדי מששים יותר ו*ק ואפי' ששים ב*פיהי

 מצוה למצת כשרות הנ"ל והש*ע הטו"ז5חומרת
 וישבעו. ענויםויייכלו

 חבירו אין שאסר חכם בכ5ל אינו זה דענין?11ף
 פ(י להכשירן דציתי לא אעפוכ 5התיררשאי

 הגאון הרב ידידי חוא הנ"ל "גרול עם מזהשדברתי
 וחזר בזה עמו ופ5פלתי )ז*ל( שייט"אמבוטשאטש
 מצוה למצת לאתירן 5דברי והסכיםבדגריו

 מחהונהניתי
 כתבתיהנלענ"ד

 שקפרמאן קלמןהיקלוכימוס
 יאבלאנאב.האבד"ק

 כנב.מיכמן
 יאבלאנאב. תרע"ד ניסן בחודשב"ה

 ר. ח א ל א ו של
 סלק עם סעט )חריין( חזרת פסח אייבועד"ש

 חמיצה הרבה ושפכו בקדילה)בערקעס(
 כל5 חריף היהה ולא זו העדובת 5תוך)בארשט(
 תבשילין כמה הוה בכף עירבו ואח"כ בכףועירבו
 ונתע מהקדירה מעט לקחו שלאחייווביום
 בהוך שבולת אחת בקערה ונמצאה  קערות  שתיעל

 היתה לא  שבודאי נקי' היתה והקערההתערובת
 נבדקה ולא מהקדירה גלקתה רק מקודםהשבולח
 עומדת היתה והקדירה נתרכבה כבר אםהשבולת
 שעומדת במקום חעמידוה ואח"כ אחר במקוםמקודם

 ע"כ. והכלים התבשי5ין דין מהועתה
 כ1%ב5ין המהר*ם בשם כ' תסוז בסי' המ"אהנה

 יא למקום וממשם מהזקינן לזמןדמזמן
 שעירבו התבשילין על ספק ח" לא וא"כסחזקיס
 וכאן נמצא בהקערה שכאן אמרינן והף הראשוןצכף
 בא שבודאי השואל לפי"ד אך בהקדירה ולאחי'

 לזמן מזמן מחזקינן שוב בהקערה ה" ולאג2הקדירה
 בהכף כשעירבו מיד בהקדירה השבולת שהיתהיי"ל

 שמח 5"א מבוסה הקרירה היתה לח ואפיחראשון
 5זק מזמן דמהחץנן כיון אח"ב השבולתגפלה

 במק*א והעמידוה הראשון ממקום הקרירחאנשנסלו

 דהף הש1י במקום שפלה דאמר"נן טתירחמג"א
 כתב והשמ*ג ראוסר ע5יו חולק והמקףאסמל*ם

 וצנ"ד 5רוק5. יש וצדרבנן 5החמיר ישדבד1יריתא
 עוד דציש כ' תס"ז בסי' הרמ"א חנה צתן חכ5דדי*
 ולכן צצתן יחמיר "רשב"א וק"ק ומשום סוהדספק
 בצונן 5גמרי מתיר והסו"ז ס"ס הף ספק עודביש
 דהוי  משים בנ*ד 5פקפק קרש סה אך המקו.זביכ"פ
 היתה שלא השואל *ד 5פ אך חריף היא דחזרתחריף
 מחומצת היתה 5א יעירבו החמיצה וגם כ5לחריף
 הובא החכ"א הנה מאוד חלוש הכל ונעשה"רבה
 על 5סביך יש דבהפסד כו סק"מד צ"ו סהבדר"ת
 בשם שם וי חלתית רק מיקדי חריף רדבדהפוסקים
 כמו חמהמם ירקות ושאר דסלק הש5חןערך

 להחמיר אין )קרויט( וכרוב )אוגערקיס(סלפפונים
 היד ובשם כלל חריפות בהם דאין בחושדנדאה
 מאוד חמוצים דאם הענין לפי דהכל כתביהודא

 כך כל חמוצים אינם ואם חריף דבר נחובכלימונים
 להחמיר יש הפסד במקום וש5א מותר הפסדצמקום
 ד*ח דהוי כתב תמ"ז בס" המג"א חמיצהזלענין
 דבר הף דלא כתב והפמ"א צ"ו בסי הכרו*פוכ"כ
 ועי"ש עליו חו5ק צ"ו סי' ביו"ד והפמ"גחריף
 את שממתק דבר בחמיצה נתנו דאם ובפ"תבבה"ט
 בשם כהב הנ"5 ובדראת חריף דבר הף לאאחריפות

 חריף דבר מיקרי 5א דחמיצה 5ספק 5צרף יוסףהיר
 יש חי 5שתותו דביכו5ין יהודא היד באום פעןוכתב
 ע' סי' ח"א במהרש"ם וע" קצת הפסד במקוםלהקל
 להקל יש מים מעט יתוכו דבנתן הרז*הבשם
 כ5ל חפסד בלא גם מותר מים יברוב הפסדבמקום

 והכ5ים התבשי5ין 5התיר יש דידן בנידןוכמערעדק שמיעיין
 דעת ד5פי כטן הראשון בהכףשעירבנ

 במקום מקודם היתה והקדירח חדיף הי' 5אןחיוא5
 דהוי נאמר ואפילו נתרככה 5א השבולת ואו5יאחר
 שמא טפיקא ספק הוי עדיין חריף דבר הוי אםספק
 בהקדירה השבו5ת היתה לא ושמא חריףאינו

 לזמן מזמן דמחזקינן דאף הראשון בהכףכשעירבו
 ובש"ש תס"ז בסף ועיין ספק רק ודאי אינו כןגם

 ברור דבר חוי הגוף חזקת דרק פט"ו 1ךשמעתא
 אבל 5טהר מהני היחיד ברשות טומאה בספקואפי'
 בפיה"מ ועיין ברור דבר הוי לא דע5מאחזקה
 ומצאתי ג' ס" ח"ב ובמהרש"ם פ"ט בנזיר5אר"מ
 חזקה בהך שכתב 5אףח בשו"ת שלמה כרםבס'

 אי דספק 5ומר ואין 5ספק 5צרף מלובליןדמהר*ם
 אע אין דהא ידיעה חסרון ספק הוי חריף דברהוי

 דברי דלפי חריף הוא הזה המאכל אםמסופקין
 פלוגתא ספק מטעם אך חריף הי 5א בודאידהצואל
 דיש וגם כנ"ל חריף דבר מיקרי אםדרבוותא
 והקערה הב' הכף וגם חנ"ל אחרים מסעמיםלהתיר
 דבר הוי ד5א נאמר ואם צונן רק דהוי להתידיש

 היותר ו5כל בצונן בכ5י אוסר דאינו בודאיחריף
 הפסח לאחר הל5ו הכ5ים להשהות להחמידיכול
 עכ*פ אפשר באי אבל בזה הפסד שום דליכאכיון

 בצתייבוינא
 בתבתיהמענ"ד

 צקפרכאן קלכןהקלוממתם
 הנ"3אד8"ק



מנחת4

 כהכוק
תמ" מ  הפב5אם8נ4 תרצ*ג אתר 

 וכף המפחהמהם הגאון הרנ מחו' ידידי לכבודשוכט"ם

 שליט*א ק%ננטצ4 הכנזהן ~מן5רכ2 מו"הנש"ת
 באלשוועץ.האבד*ק

 עמ"ש שהקשה כ"א במצוה המנאח על העיראשר
 בנשים נוהגת יצי*מ זכירת דמצותהחיטך

 מוב בפסחים התוס' דלפימ.ש שהזמ*ג מ*ע הוידהא
 לרישי' מסיפי קרא לדרוש 4ט דיותר סר"א ד*הע*ב
 ממצרים יצאת אשר הוה היום את זכור בהפסוקא"כ
 שמוזהר דמי לדרוש לנו יש חמץ השכל ולאצגו'

 נשים וממילא יצי*מ בזכידת מחויב חמובאכילת
 יצי4~ג בזכירת מחויבות חמו באכילתשמוזהרות

 עב"ד.מצרים
 דדרשינן פתתוס4 לדה להביא צרו ה= יארגה

 לסיפף מריש" נדרוש דאפף לרישףמ0יפי'
 דאיתרבו והשתא צפסחים שם הש"ס וכדאמר כןי*ל
 מההיקש מצה לאכילת נמי איתרבו חמו לאכילתנשים
 פצה אכול בקום ישט חמז תאכל בבל שישנודכל
 וא"כ פטורות דנשים שהזמ*ג מ*ע היא דמצהואף
 ה" והנה כן. נאמר יצי*מ דזכידת מ*ע בעניןה*ה

 דמקרא שם בפסהים שכ' התוס' לפי*ד לומראפע~ר
 דנשים צאמר לך תעשה גדילים שעטבז תלבשדלא

 להיפך וכן בכלאים בוזהרות איע משץציתדפטורות
 ג' ונערכין בצהמת חייבות צכלאים דמתהרותדכיון
 משום דכלאים מלות דפטורות לומר דא"אתי'

 שבתורה  טנשין לכל לאיש אשה הכתובדהשוה
 משום בציצית דחייבות לומר דא*א כתבו ד'וביבמות

 כל דהוקשה מטעם הוא שהזמ"ג ממ"ע דפטידידהא
 קרא מהך היינו מסמוכק עדיף והיקש לתפליןהתורה
 לענין גם וא"כ לך תעשה גדילים שעטנז תלבשדלא
 שהזמן ממ"ע דפטורות דנשים כן נאמר יצי*מזכירת
 ולא הזה היום את דזכור מהך עדיף מהיקשגרמא
 אמר איך דא"כ דז"א אך סמוכין דהוי חמץיאכל
 דהיקש ג*כ נימא מצה לאכילת נשים דאיתרבוהש"ס

 הא היינו מסמוכין עדיף שהזמ*ג ממ"עדפטורות
 וע"כ מצה באכילת ישט חמץ תאכל בבל שישנודכ5
 היכא מסמוכין עדיף דהיקש רק כי דהתוס'צ"ל
 מיקרי דזה וגדילים ו~עטנז כמו קראי תרידהוי

 קרא בחד דהוי היכא מעוא"כ היקש ולאסמוכין
 שם ביבשת התוס' וכ"כ פמוכין ולא היקשמיקרי
 דהא ואף היקש הוי קרא בהד דדצי ומצה חמדוא"כ

 וא"כ מקשינן לחומרא היקש הוי ג*כ ממ"עדפטורות
 הוי קרא בחד ג"כ דהוי מצרים י(מאת זכירתלענין
 דלחומרא ומשום כנ"ל פמר ושוב היקון כןצם

מקשינן.
 העם את דזכור דקרא לומר דציתיר5כ%4רה

 דברי לפי בלב רק בפה הוי לאהזה
 לא אומר כשהוא גלב יכול זכור י*ח במגילההש*ס
 בפה זכור אומר הוי אשרה הלב שכחת הריתשכח
 כאן אבל תשכה דלא קרא דאיכא שם רקוא"כ
 בלב הוי דזכור בשמר הלב זכירת לרבוה קראדליכא
 בפה הוי דזכור שם דמרבינן דלאחר וא"ל בפהולא

 דלפייד בפה הוי זכור שאמר דבכ*מ מוומילפינן
 בענין בסידור יוסף ענף בפירחן והובאהילקוט
 ואשר ועמיק ומרים הטצה דבזכירת שכ'הזכירות
 דמרצינך קראי איכא בכלאו במדבר אלקיך ד'הקצשה
 הרי עי"ש בפה זכור הוי צכולהו ולכן הלבזכירת
 ילפינן ולא הלב זכירת לרבות אהד בכלדבעינן
 בכאן שוב וא"כ בפה זכוד הוי דבכ*מ אחדמקרא
 מקום דמכל אינו דזה אך בפה ולא בלב דזהונאמר
 ב8ה הוא יום בכל מצרים יציאה זכירת דגםהאפת
 מארז צאהך יום תזכצר למען מקרא רק דילפינןאף

 שכתב ש*ל מצוה צחינוך ועי' חיך יטץ כלמצרים
 ושוב בפה לעעיתה הקבלה צאתנו יצי"מ זכירתועל

 זכור דאולי להסתפק ג.כ שכ' הנ*ל במנ"חראיתי
 הוי דע"כ שבתב מהשאג"א והביא בהרהור רקהוי
 וגם הנ*ל ש"ל מצוה מהחינוך הביא שלא ופלאבפה
 חמץ יאכל ולא וגו' הזה היום את דזכור דקראא"ל
 הוא כאן המצוה עיקר רק הזכירה מצות עניטאין

 הזה היום את לזכור מקודם ואמר החמז אכילתאזהרת
 צזה הכונה באה לא אבל חמז יאכל לא זהשמטעם

 יום את תזכור למען מהפסוק ורק הזכירה מצותעל
 מצות י"ב בברכות חז'ל למדו ראה שבפ' צאתךיום

 תאכל ימים שבעת מקודם שאמר משום קמ*םזכידת
 הפסה אכילת ע"י הייט ונו' תזכור למעןמצות
 דכל דרשען חייך ימי ומכל הזבירה תסובבוהמצה
 יאכל ולא וגו' זכור כאן אבל בזכירה החיובהשנה
 לא שלילי ענק דהוא החמו אכילת מהעדד הןחמו

 אכילת ורק לאכול שא"צ אפשר יען הזכירהתתהוה
 וזהו הזכירה את מולידה בפועל היובית וצהואהמצה

 והמצה הפסח אכילת ע*י שם ראה בפ'שפרש"י
 מחמת החמז אכילת מאזהרת הזכיר ולאתזכור

 היום את זכור כאן לומר א*א וא"כ כנ"לשלילותה
 יאכל ולא שיזכור רק והכוונה חמז השכל שלאעי"ז
 יצי*מ זכירת על ולא כאן המצוה כוונת והואחמו
 מ*ה פ4ז ברמב"מ מבואר כאשר כן לומר א"אדע"כ
 מצות היום את זכור הזה מהפסוק שהביא ה*אחומ"צ
 דמכאן זה בפסוק בא בפ' פירש*י וכן יצי"מזכירת
 מפסוק נילף דאי וגם יצי*מ זכירת מצותשמעינן
 לסיפי' מרישי' קרא דנדרוש י"ל ג*כ תזכורלמען
 תזכור למען מצות תאכל ימים שבעת חמץ תאבללא
 מחייב מצה אכילת תדוב המץ באכילת שמוזהרדמי

 בפסוק ג"כ וזהו חייבות הנשים וג-כ יצי"מבזכירת
 זה דפסוק נאמר אי רק סמוכק ולא היקש והויאחד
 בליל ולא השנה כל יצי"מ זכירת לענין רקאיירי
 להלך וע*י ההיקש ענין ל"ש דלזה לומר ישט"ו

בדברינו.
 חומ"צ בה' הרמב"ם לפימ"ש בזה שי"ל מהאמנם

 לאבותינו שנעשו ביצי*ם לספר מ*עהנ*ל
 שבליל ומנין היום את זכור שנאמר ט*ו בלילבמצרים

 זכור דמהפסוק מזה  ומשמע לבבך והגדת ת"לט"ו
 והמצוה השנה בכל יצי*ם זכירת מצותשמעינן
 ולא לבנך והגדת מן  שמעינן פסח ללילהנוספת
  שמעינן דזכור דמקרא הנ*ל וכפרש*י דוכורמקרא
 שבליל הזאת דמצוה ניהא הכל ומעתה השנהלכל
 מ*ע דהף המנ4ח הקשה, שפיר לצנך והגדת מןט"ו

 ולעבין חמז  לעניו היקש לנו אע זה יבפסוקשהזמ"ג
 דנשים השאג*א כ' ג*3 השנה כל יצי*מזכירת
 ל*ש דבזה דהסברא ונאמר שהזמ*ג מ"ע דהויפטורות
 המצוה דבאה ט*ו ליל לענין דרק להטץלהקיש
 אנילת דאזהרת המצוה אז ג'כ שיש הזאתללילה

 כד ו%א

חמז
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 3ובירה מוזהר 3חמז שמחהר דפי להקיש שיזאמי
 ענין אין אב5 ביחד שניחם שהם ואטץ מצהיכהיקש
 של יציימ זכירת לעננן שבפסח דהמו מצוה5הקיש

 5שת על שמ שם צמנ"ח וראיתי טמתע השבהכל
 שניהם והגדת מזכור דילפינן דהא הנ*י"רמב,ם
 שהביא המכילתא 3לשון ובאמת 5זה זאצריכים
 ל"ל לע1ן 1וא ב"כ דזכור דקרא נראה עוזהמגדול

 שהש"י המצות בס' הרמב"ם מ?שון ונם והביאט"ו
 עיי"ש הש3ת יום את זכור כאמרו בזמנו בזכירתוצוה

 שם נבמנ"ח תוכור מלמען ילפיגן השנה כלללענין
 לכל ילפינן דמזכור הנ"ל בחומש פירש"י עלהקשה
 י*5 שוב ולפייו תזכור מלמען ילפיבן זהו האהשנה
 אמנם דחמץ ההיקש מחמת טיו בליל חתביתשינשים
 והגדת ת"ל טזו שבליל ומנין שכ' הרמ3"םסלשון
 והגדת מן רק ילפינן ט"ו דליל מקודם כמ"שו2שמע

 בדברי ועכ"פ השנה לכל "וא דזכור הנ*ל1כפרש"י
 הפסוק ו'ק רזכור הפסיק כלל הביא שלא כאןמחימך
 זו הגדה דמצות חכמים פירשו ובבר וכתב1הגדת
 בפירוש מוכח מצה אכילת בשעת בניסן טףוצליל.
 על הךוה'מ בס' ומצאתי ילפינן יהגדת מןורק

 ג"כ שכ' לבנך והגדת בפסוק בא ביהמכילתא
 זכור 5מעלו; מ"ש כי יצי,ם סיפור ,2ל מ"עהיוהו
 יום בכל יצי"מ זכירת של מ"ע היא הזה הטםאת
 ההוא ביום רק נוהג שאיע הסי1ר היא והגדתאבל

 דזכירת דמ"ע גופי' החינוך לשיטת ועכ.פעת"ש
 הקשה  שפיר והגדת מן רק ילפינן ט'ו בליל*צ*מ
 ובזה שהזמ"ג מ"ע דהף בנשים נוהגת ואיךהמנ*ח

 דחמץ. היקישא מטעם 5ומר 5"ששוב
 שה" שבההינוך פלא זה ראה הדברובנעניהר*

 המצוה 3סוף כתוב הי' מנ*ח בע55פני
 עם מחדש הנדפס ובחיעך ובנקיבות בזכריםונוהגת
 התיבות אלו כלל נוכרו לא המל"מ בעלהגהות
 ס"5 החינוך גם ולפי"ז ובנקיבות בזכריםינוהגת
 טיו 3ליל זו במ"ע מה"ת מחויבות איןזנשים
 כ' ואות י' אות קי"~ו סי' פסח בה' מ*ט בס'ומצאתי

 פסח בליל פטורות דנשים פוסקים  מכמההיהביא
 דחיבות שכ' להאחרונים ואפה יצי"מ דזכירהסמ"ע
 מה"ת ולא מדרבנן רק הוא זה ב5יל יצי*מצסיפור
 ד' ובמגילה ע"ב ק"ח פסחים תוס' ועי' כוסות ד'וכמו

 חיוב שיהי' רק מהני לא הנס באותו שהיו הטעםוגם
 בזה שהאריך ועיי'ש המנ*ח וכ"כ מה"ת ולאורבנן
 חהבות דנשים שיאמר מהפוסקים אחד גם אין1מעתה
 שכ' הנ"ל ומהאחרונים ט*ו בליל זו 3מ*ענוה"ת

 החינוך מדברי כלל הביאו ולא מדר3נן רקדהוי
 החינוך 3ס' כתוב הי' לא שלפניהם ג"כננוכח

 דל*ש הנ"ל כדברינו ומוכח ובנקבות בזכריםונוהגת
 לררוש שכ' הנ"ל בפסחים התוס' בדברי אעירי114כ4 הנ"ל. ומטעמים ההיקש עניןצזה
 ט"ו סנהדרין בתוס' עי' לרישי' מסיפ"קרא

 והדר בריעח שור כתוב הכא אבל מ"ש אימאז"ה
 ועי' לבעלים שור ולא 5שור בעלים 5אקושיבעלים

 שוי לפניו נדרש מקרא סבר ריה"ג ע'3 ט"וצקדושין
 נדרש מקרא סבר ור*ע עצפו אגאולת קרוביםגאולת
 והיים עצ1 אגאולת אחרים גאולת שדילאחויז
 שלפניו על שמ5מדת לרישי' מסיפף נדרשדלרי"הג
 עיי"ש. לאחריו על שמלמדת לסי8י, יישי,ילר*ע

 כתבתיבנלענ*ד
 1קפרמאן קלמןה'קלונימום

 הנ"5."אנדפ"ק

 כתמימן
 יאב5אנאב. חרפוי אדר צחודשב"ה

 ההיג הרב עוז ידיינ לכבוד סלה טוב 1כ5מחוה*ש
 מו"ה כש"ת וכה בנ,1יק 11"פ צןצ"ק 3חדריתמחו'ב

 כ2אמיניא הה4צ אדמרר יעת האנפריץ2ור*אל
 ססאניסלאב. החר3'קשים*א

 פירש"י על שמים 5הם הס' בשם שהקשה הקו'ע"ן*
 את שמשיקין ושוין 3משנה ע"3 י"זבביצה

 ושוין הא מ5וחים מים למקוה שמשיק שפףהטים
 מהני ד5א דמקמאזת בפ"י ס'5 וב'ש לב'ש גםקאי

 דמשיק 5ב"ש פרש"י ואיך ברעים יפים 3מיםהשקה
 ע"כ. מלחזים מים למקוה יפיםמים
 וקצת בזה העיר שם ב3יצה שיף המהר"םהנה

 במקומו המהרמ"ש דברי ראה ש5אסלא
 ברעים יפים מיקרי ד5א ס"5 ררש"י תי'והמהרמ"ש

 ומצאתי רעים מיקרו לא מלוחים דלמה הטעם כןו5א
 וציין כנ"5 ג"כ שהקשה המשמות ע5 יששכרבבני

 זמחלק הנאל5המהרמ"ש
 3ין_

 דלא 5עכורים מלוחים
 וע"כ ברעים יפיםמיקרו

 כוונתי
 מיקרי 5א דמ5וחים

 שם במשנה הרע"ב אמנם רעים מיקרו ועכוריםדעים
 הרי עכורים או מ5וחים מים במקוה זנותנןנתב

 המהרמ"ש מדברי ולפימ*ש למ5וחים דמידעכורים
 רעים מיקרו 5א עכורים גם ע"כ הרע*ב דבריעל

 רק כתב דרש'י ניחא פירש"י ע5 דקאיוהמהרמ"ש
 ואולי עכורים גם שכ' להרע"ב לא אבל לבדמ5וחים
 דהיינו ח*כורים מ5וחים מים בין ומח5ק וצ"5ס"ס

 כן שם 3מקואות הרע"ב זהצה יפים. מיקרורתרווייהו

 ביפים יפים או במרים מרים רק מטבילין איןד5ב"ש
 רעים מיקרו דמרים והרי שם 3פיה"מ הר'מוכ"כ
 ממרים עדיפ* עכורים גם ולהרע"ב דמלוחיםוצ"ל
 המלוחים המוכים הן א5ו פ"ח דפרה במשנהועי'

 הרע"ב ופי' מוכים מים דמקואות ובפ"אוהפושרים
 הש*ך כתב בריאה בועות ולענין חמים אומ5וחים
 ומתוקים זכים מים דבעינן סק"טז ל"ז סי'ביו"ד
 דמלוחים והרי כעכורים דהוי ומ5וחים מרים5אפוקי
 לאסור יותר מסתבר דעכזרים משמע וגם כמריםדינם
 להוכיח יש דאסור דמרים שכ' סק"יח 3תב"שועי,ש
 ימררם שלא באצבעו יטעום שלא מהרי"למדכ'
 מהרי'ל בשם כ' והפר'ח כעכורים הוי דמריםאלמא
 בחכ'א ועף מלוחים יהיו מיד שאז בסכין יבקובשלא
 שמוכיח כמו אסור ג"כ דמלוחים מוכח ומזה י"אכלל

 ועדיפי יפים מיקרו בכאן ולמה מרים לעניןהתב"ש
 דאסור מסתבר יותר דעכורים מוכח משם וגםממרים
 לח5ק דיש ואף יפים מיקרו כאן ולהרע"בממרים
 5ענין משא"כ אדם לשתית 3ראוין תלי מקוהדלענין
 הרא"פ מדברי אך 5א או חולי הוי אם תליבועות
 אדם 5שתית ברארן תלי בועות ל*נין דגםמוכה

 הדע"ק עפימ"ש בזה י,ל ואמנם בדברינו להלןוע"
 מלוח טעם להם יש זכים מים שכל סק"ג 5"זבסי'
 ממש מלוח שאינו דכל כ' סק"כה שם ובמק"םקצת
 אם אלא מלוחים הוי דלא הרא*פ בשם וכ'מותר
 בסרוחים שם וכ"כ אדס לשתית ראוין אינם כה*גמים
 ומשמע עי*ז אדם לשתית ראוין שאין דההפומרים

דאם
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 רק כ*כ טובימ שאין אף אדם ישתית ראויןדאם
 רש"י דכוובת ייל וא"כ אסור אינו הדחק ע"ישותין
 אדם לשתית דרארן קצת  ועכורים במ5וחימוהרע*ב
 ברעים יפים מיקרי לא לב"ש גם ובכה"ג הדחקע*י
 והרע"ב הר"מ ומ"ש הנ.ל המהרמ"ש כפנת ג"כוזה

 לגמרי מרים היינו רעים מיקרו דמריםבמקואות
 שם בבהצה הש"ס וגם כלל אדם לשתית ראויןשאין
 דמי דהייבו יפים מים דל"ל איירי דע"כדאמר
 לו למה דאל"ה התויו"ט וכמ"ש יפים אינםהמקוה
 כן והביא לשתות יפים מים לו שיש כיוןלהשיקם
 שהצריכו ומה שכ' בפיה"מ בלשונו ועי"ש הר"מבשם
 מקוה ומי מתוקין הטמאים שהמים לפי המים5טהר
 רש"י על שהקשו כמו ובאמת לשתי' ראויןאינן

 לשתי. ראוין אין דאם הר"מ על ג"כ קשהוהרע"ב
 הר"מ דגם י"ל ולהנ"ל לב*ש להשיק אפשרהיאך
 ו5כן הדחק ע"י רק לשתי' כ"כ טובים שאיןכוונתו
 ג"כ וזהו יותר לשתי' שטובים הטמאים להשיקרוצה
 רק לשתי' ראוין שאינן יפים מים יל"ל הש"סטונת
 דאינם איירי ועכ"פ יפים בהנך זהיר ומיזהר הדחקע"י

 עכ"פ הדחק ע"י לשתל וראוין לגמרי ועכוריםמלוחים
 להשיקם. מותר לב"ש גםושפיר

 בקו' המפורשים שהרעישו מה לדעתי כןי4לכמעכפ
 דרש"י י"ל לב"ש כן פי' איך רש"יעל

 מהני ג"כ ברעים דישים דפסקינן דהלכתא אליבאפי'
 דהמשנה ואי לגמרי במלוחים שפיר ואייריהשקה
 הך דלב"ש נאמר ושוין דאמר לב"ש גםאיירי
 ביפים יפים היינו לדידהו דכשר באופן אייריהשקה
 אליבא פירש"י בשר במלוחים גם רלב"ה משוםאך

 איירי לא ע"כ לב"ש דהא וא"ל כב"הרהלכתא
 לי' אית אי ותסברא הש"ס כדאמר יפים מקוהבמי
 הש"ס כוונת דאין די"ל כנ"ל ל"ל השקה יפיםמים
 על המפורשים קו' דא"כ רעים הם המקוה דמילומר
 דא"כ הש"ס על יותר לחקשות הו"ל והרע"ברש"י
 המקוה דמי הש"ס כוונת אך לב"ש השקה מהניאיך

 מהמקוה ליקח יכול שאינו ואיירי יפים הםבאמת
 לו וצריכה בצמצום מ"ס היא שהמקוה כגוןלשתי'
 חסירה תהי' ממנה יקח ואם ביו"ט לטבילההמקוה
 לשת" הטמאים המים לטהר צריך וע"כותיפסל
 אין דמ"ס תיפסל לא 5מקוה השאובים שישיקובמה
 המים שישפוך אחרת עצה ריש ואף בשאוביםנפסל

 עדיף יותר דזה ויטהרו שיתערבו לחמקוההטמאים
 שם נתבטלו ובזה זריעה בתורת רק שהואמהשקה
 ששפך מה כפי דק מים מהמקוה יקח ואח"כלגמרי
 במשנה ועי' המקוה תיפסל ולא מ"ס שישארושם
 לי' עריף אך שם וברא"ש ובר"ש דמקואותפ"ז

 צריך ויה' וליטול לשפוך יתירה מטירחאלהשיקן
 המקוה. ותיפסל ממ"ס קורטוב יחסר שלא5צמצם
 מים לו שאין יפים מים דל"ל לב"ש הש"סוכוונת
 תיפסל שלא ליטול יכול אינו ומהמקוה לשתי'אחרים
 השקה לב"ש שפיר ומהני בהו זהיר מיזהרולכך
 ראוים אין בעצמם המקוה דמי לפרש ישולב"ה
 כב"ה דהלכתא אליבא פי' והרע"ב ורש"ילשתי'
 הר'.מ מדברי התויו"ט הביא דלמה בזה מיושבויהי'
 כן אמר הש"ס הא לשתי' ראוין אינן המקוהדמי
 5אחד ראיתי וכבר יפים מים דל"ל דאייריבפי'

 נכון ולהנ"ל התויו"ט על כן שהקשהמהמ~ורש.ם
 ליקח יכול דאינו כנ"ל יל"פ גופי' דבש"סהדבר
 שמי דמיידי ולא תיפסל שלא כדי מהמקוהמים

 דמי בפי' שכתב מהר"מ הביא יכן מלוחיםהמקוה

 כן 5פרש כתב והר"מ 5שתי' ראוין איבןהמקוה
 וכשיטת כצ"ה דהי5כתא א5יבא 5עיל הנוברמטעס

 הנ"ל.רש'י
 דלב*ש רש"י ע5 הקו' בישוב נראה הפ5פולדע"ן4

 להקשות יש זאת קף דבאמת בכה"ג השקהל*מ
 רש"י ודברי וכנ*ל יפים מימ דל"ל דאמר גופי.צש"ס

 הש"ס דברי שנתרץ וכמו הש"ס דברי הם5כאורה
 דעיקר כיון בראה ולכן ג"כ רוו"י דבריבתרץ

 הקו. 5תרץ הוא אחרים מים דל"ל הש"סהכר"
 דבאית אמר 5א דהש*ס הטבלה אטו השקהדנגזור
 נאמר דע"כ לגמרי ההשקה אסורה יפים מיםלי'

 למיעבד למ54 אמר הש"ס רק יפים מיט בל"לדמיירי
 לו יש אם השקה לעשות יטריח לא דמסתמאהשקה
 דגם די"ל הכרח זה אין באמת אבל אחרתברירה
 אלו גם ו5טהר לטרוח רוצה אחרים מים ליבאית
 יעבירנו שמא דגזר רבה על יקשה שלא כדירק

 מטריח אין רמסתם ס.ל דרבה אמרינן בזה גםיגזור
 מילתא והוי אחרים דל"ל וע"כ צריך אינו אםעצמו
 לא רבה על מכרחת קו' לנו הי' 5א אם אבלדל"ש
 לף באית דגם והו"א זאת לסברא מוכרחיןהיינו

 ההשקה לעשות ויכול ההשקה לעשות רוצהיפים
 בל"ל דאיירי והתי' הש"ס קו' דעיקר נאמרומעתה
 קשה לא בלא"ה לב"ש אבל לב"ה רק היאיפים
 דלכאורה והוא יפים לי' באית מיירי ושפירכלום
 וכו' השקה נגזור רגזר לרבה הש"ס מקווהמה

 בשבת ואיירי כרבנן ע"ב להלן להאוקימתאבשלמא
 דלרבה דכמו קשה שפיר אסור והטבלה מותרדהשקה
 ובבור וכו' יעבירם שמא בשבת להטבילאסור
 דגזרינך משום ולרש"י בר"ה. בור אטובחצירו
 אסור בר"ה דבור גזירה חדא הוי ולהתוס'גז"לגז

 במהרמ"ש ועי' ד"א הכלי מן רחוק הבורדמסתמא
 ובדברי בר*ה ההשקה 5ענין שם ומ*ש בזהובביאור
 השקה ג"כ נגזור א"כ להוט אינו דבהשקההתוס'
 ביו"ט ואיירי כרבי להאוקימתא אבל הטבלהאטו

 בשבת דאיירי דרבה י"ל הא אסירי תרמייהוובשבת
 חמירא דשבת משום גזר לכן לא בשבת כליכדאמר
 הטבלה אטו השקה גזרינן לא דקיל יו"ט לעניןאבל
 יו"ט גזרו כדאמר ביו"ט אסור דהטבלה כיוןוא"ל
 א"כ הוא אחת ויו"ט דשבת משום ולהתוס' שבתאטו
 אסור דיהי. לרבי גם קשה דיו"ט השקה לעניןגם

 יפים בל"ל לומר מוכרחין ושוב דשבת השקהמשום
 דהא שבת אטו יו"ט בזה גזרינן לא דע"כדא"ל
 די*ל הטבלה אטו מהשקה רק כן מקשה לאהש"ס
 וכרבנן בשבת דאיירי 5האוקימתא גם מקשהדהש"ס
 להאוקימתא אבל הטבלה אטו מהשקה מקשהולכן
 ואף שבת אטו יו"ט דנגזור ג"כ קשה שפירכרבי
 יו"ט לגזור להקשות יכול הי* ג"כ לרבנן גםדהא
 הטבלה ונגוור מותר ביו"ט דהטבלה דס"ל שבתאטו

 דע"כ כן מקשה דמדלא ראי' ושוב שבת אטודיו"ט
 דבאמת 5דחות דיש שבת אטו יו"ט בזה גזרינן5א
 יו"ט דנגזור מהטבלה גם לרבבן להקשות יכולהי'
 במשנה כאן מפורש אינו דזה משום אך שבתאטו

 5א לכן בשבת דק איירי דכאן מותר ביו"טדהטבלה
 דמבואר 5הטבלה מהשקה משבת רק מיו"טמקשה

 דקו' נאמר אפי' לפ"'ז ובאמת במשנהתרהייהו
 ד5א מפה ג"כ קשה 5א כדבי להאוקימתאהש"ס
 משום די"ל שצת אטו דיו"ט השקה דנגזורמקשה
 5כן אסור דשבת דהשקה כאן במשנה מבוארדאיע
 שניהם דמבוארין דיו"ט והטבלה מהשקה רקמקשה

במשנו



 כו51ןקקרכוץ כה סימןשו"תמנד~ע
 הש*ס הקשה רלא ממה ראי' אין ושובבמשנה.
 האמת לפי קשה וששיר שבת אפו יו,טדנגוור
 וע*כ הנ*ל וכהתוס' שבת אטו ריו"ט השקהדנגזור
 חזינז ע"כ דהא רז"א ר5"ש יפים ב5"ל מיירישוב
 שבת אש יו"ט בזה גזרינן ד5א קחם יסודדזהו
 שבת אטו דיו"ט השקה לרבי גזרינן ד5א רססהדאף
 מומ ד5"ג שכיחא רלא מילתא והוי יפים רל"לי"ל

 דבזה שבת אטו ול'ג מותר דיו"ט דהטבלהלרבנן
 יו"ט בזה גזרינן דלא וע*כ דל"ש הטעם 5יכאשוב
 השקה בזה רל"ג לרבי גם נשמע ושוב שבתאטו
 יפים לי' רלית מטעם לומר וא"צ שבת אסודיו"ט

 רל"ש. מילתאוהוי
 דצריך דמים רהשקה נראה "עניןרלהמביר

 לו ריש ואפי' נפש אוכל הוילשתי'
 לי' מיקלעו ודילמא יותר צריך יהי' שסא מיםעוד

 נפש אוכל מכשירי רק הוי כלי וטבילתאורחים
 מהרמ"ש בביאור ומצאתי עצמה מהכלי נהנהדאינו
 שבת אטו ריו"ט השקה דל"ג ניחא ומעתה כןשכ'
 בזה גם כן שבת אטו ול"ג ביו*ט א*נ רמתיריןדכמו
 רשבת רק שבת אטו יו"ט גזירה דאין להתוס'ובפרט
 ממילא בשבת ראסרינן מה דהיינו היא אחתויו*ט
 לרבנן וגם נפש באוכל זה ל"ש א"כ אסור ציו"טגם

 ררק הטעם י"ל שבת אטו ריו*ט הטבלהדל"ג
 ררצנן ונורע א,נ מכשירי רהוי בפ*ע כלילהטביל
 אסור א"נ רמכשירי ס*ל כ"ח בביצה ר"י עםפליגי
 5עשותו בא"א רק הוא דמתיר ר"י וגם ביו*טלעשות
 ויו"ט לשבת יו"ט בין חילוק אין בזה לכןבעיו*ט
 ההטבלה רבנן שהתירו במה אבל היא אחתישבת

 רמותר רכיון י"ל בזה המים השקת אגבלהטביל
 בהכלי המים ליתן צריך וע"כ א"נ משוםההשקה
 האוכל את ביחר רעושה כיון הכ5י גם להטביליכול
 בשבת לר"א רס"ל לפי"מ י"ל והטעם המכשיריןעם
 מעיו"ט לעהבות שאפשר מכשירין ראפי' קל,זדף

 דר"י א"צ בפ' הר"ן ולפימ"ש ביו*ט לעשותכשתר
 רק היא מעיו"ט 5עשווזן שא"א מכשיריןדמתיר
 במלאכה רק רמתיר לר"א נאמר כן קלהבמלאכה

 ההטבלה ביחר ועושה המים רמטהר בכה"ג והיינוק5ה
 ממלא וכמ"ש בזה יתירה טירחא שום ואיןלהכלי
 אחד קיתון אלא שא"צ אעפ"י מים חביתנחתום
 קלה מלאכה מיקרי לא בפ"ע הכלי להטבילמשא"כ

 שאפשר במכשירין מתיר לא בפ"ע טירחאדהוי
 לכאן שייכים אין הר*ן דברי ואמנם מעיו"טלעשות
 גמור כלי כעושה נראה גמורה רמלאכה שםדלטעמו
 מטביל אם בין חילוק אין בכאן א"כ הרבהלימים
 הפוסקים שיטת עפ"י רי"ל אפס בפ"ע או מיםעם

 אפי' לעשותו רמותר רא"נ תצ"ה ס" באו"חברמ*א
 באפשר מחמירין מררבנן מ"מ מה"ת מעיו"טבאפשר
 ה"ה וא"כ בשינוי רק ביו"ט לעשות ראיןמעיו"ט
 באפשר אפי' דמותר א"נ כמו רמכשירין דס"ליר"א
 רק הותר ולא בעצמו מא"נ עריפי לא עכ"פמעיו"ט

 דהוי מים השקת עם הכלי להטביל רק ולכןבשינוי
 מדרצנן ואסור שינוי דליכא בפ*ע ולא מותרבשיטי
 בסי' הש"ע 5פימ,ש י*ל מעיו"פ לעשות 8א"אוגם

 במקום רק כר"י פסקינן מכשירין בכ5 דלאתקי*ד

 ובמחה*ש 8מג*א ועי** להק5 לחכמים נראהשהי
 עם רק יהתיר לחכפופ נראה הי' ג*כ ובוהסק*א
 ונאמר כמיאכה יותר דנראה בפ'ע ולא המיפהשקת

 דהטבלה בזה מחלקי ולכן כר*א ס*ל דכחןדרבע
 5"ש ובזה דשבת הטבלה ו5א מותר צכה*גדיו"ט

 א"נ  מכשירי מטעם דדשי כיון היא אחת ושבתדיו*ט
 בודאי בשבת השקה רבנן דהתירו והא  בשבתרל*ש
 לומר צריך רק א"נ הותר לא רבשבת א"נ מטעםלא

 חשיב ולרבי כלל מלאכה חשיב רלאדטעמייהו
 אוסר דרבי והטבלה בשבת התיר לא ומש"המלאכה
 ואפי' ציו,ט כלל הותר לא א"נ רמכשירי ס"לביו"ט
 מחלק ולכך מעיו"ט באפשר מותר איפ כראיס"ל
 לבאר נשאר דעריין ורק ביו"ט להטבלה השקהבין
 שבת אטו דיו"ט השקה לגזור ראין ראמרינןדכמו
 ליו*ט שבת בין חילוק ריש נפש אוכל רזהומשום
 ביו"ט הטבלה אטו השקה דנגזור מקשה מהא"כ
 א"נ מכשירי רק הוי והטבלה א"נ הוא השקהדהא
 לא כן מכשירין אטו ביו"ט נפש באוכל רל"גוכמו
 ציאור לדברי ג"כ קשה וזה הטבלה אטו השקהנגזור

 מכשירין אטו ל*ג רא"נ לחלק יש אך הנ"להמהרמ"ש
 לשחוט א"נ לו שנתיר רמשום לומר שיךרמה

 לצורך הכלי ג'כ לעשות לעצמו יתיר ולבשלולאפות
 משח"כ התירו לא וזה התירו שזה יורע האזה

 לו נתיר ראם לגזור יותר שייך הטבלה אטוהשקה
 באמת רהא להטבייה סמא בכלי ג*כ ישיקההשקה
 הכלי גם ראם לומר יבחין ולא להמים ההשקהעושה
 בוה ולחלק לפלפל עור ויש אסור יהי' עי"זתטהר
 מקשה לא רהש"ס מרחזינן ועכ*פ גורם הזמןואין

 שוב שיהי' טעם מאיזה יהי' שבת אטו יו"טרנגזור
 אטו השקה רנגזור לרבה הקשה רמה כנ"לקשה

 ביווט אבל גזרינן רחמיר בשבת ררק י"ל האהטבלה
 גזרינן. לארקיל

 ב' בביצה לעיל הש"ס עפי"ר לתרז יישאפמ
 סתם בה לזלזולי אתי ולא רחמיר8שבת

 סתם בה לז5זולי ואתי רקיל יו"ט רמיקלכר*ש
 יותר יש רקיל רביו"ט ראררבא הרי רמחמירכר"י

 בשבת דאם לרבה הש"ס הקשה ושפירלהחמיר
 המעיין אמנם נגזור רקיל ביו"ט מכ"ש גזררחמיר
 ראינהו 5ב"ה רק זאת רסברא יראה בגמראשם
 ועי*ש יותר להחמיר יש הקל רברבר כןס*ל

 סתמ" מאן הש*ס ראמר בהא שכתבבמהרמ"ש
 ב*ה רק והסתמות רבי להזכיר רא*צ רבילמתניתין
 צריכין רחמיר רבשבת שם ס*ל ב"ש אךאב"ה.
 פליגי וב"ה וצ"ש להקל יש רקיל וביו"טלהחמיר

 ברוה צרש"י שם המהרמ"ש וכ"כ סברא בהךשם

 הרי מיו"ט חמיר רשבת קשה לא ראב"ש אר"נומי
 ומצאתי צשבת כמו להחמיר א"צ רקיל רביו"טרס"ל

 שהקעה פ"ר רביצה במשנה יששכר בניבהגהות
 ולא חמירא .רשבת הש"ס אמר רכאן המל"מבשם

 שבת הש"ס אמר ק"ד רף וביבמות בה לזלזוליאתי
 שהקשו בתוס' ועי"ש רבנן בי' גזרו סקילהראיסור
 כתב ור"י בשבת חלב יונק רגונח ס' רףמכתובות

 סברת דזהו לומר יש ולרברינו רהכא אהך רפליגשם
 ו5כך דב*ה אליבי' ושם בי גזרו רחמיר רשבתב"ש
 וממילא דחמיר משום לזלזולי רל"ח מותרבשבת
 ושוב הטבלה אטו השקה רנגזור קשה לא כאןלב"ש
 עצמו להטריח ורוצה יפים לי' באית ג*כאיירו
 פי' ורש"י יפים דל*י הש"ס אמר לב*ה ורקוכנ"ל
 מלוחים מים היא דהמקוה דצ*ה א5יצא הש*סכתי'

 ולב"ש השקה מהני כן בם ברעים ביפיםולרידהו
 ציפים. ההשקה תה" ושפיר זה 5כל צריכיןאין
 מים לי' אית אי הש"ס דמנת עוד לפרש ישוהנה
 אסור רבכה*ג רהחנו השקה למיעבד לי למהיפים

 לר*מים צריך אם בענין ו5ה5ק ההשקה5עשות
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 מהם הזמן אין כאמור אך ביו*ט נפוו אוכלומטעם

 בזה, יותרלהאריך

 כתבתיהנלענוד
 הב"ל.האברפ"ק * 1 ו1* צוהפרהשי ה5ייה'היוניכום

 כתמיק
 ה4בלאבאב. תרע*ד סיון בחודשוה

 . ד ה א 5 א ו ש5
 בבית גזוז ביו*ט לעשזת 5ו מותר אםעד4"עמ

 ע*כ. לאחרים למכור שלוהרושת

 מסתפק ורק מותר ר5עצמו ל4 דפשיטא נראהוץנה
 זה הנה לאחרים למכור לעשות מותראם

 נפש ואוכל לישראל רק רימכור יאף אסורודאי
 רק זה אהר ישדאל עבוד גם לעשות ביו*טמותר

 מטעם במחיר לא אב5 בחנם אחר לישראלכשעושה
 אסור עצמו עבור גם באמה אכן רהול כעובדקד1יי

 במפתחות ח"ב בחיו"ר הבי"צ וכמ"ש ביו"טלעשות
 לעשות לאסור יש ודאי לדעתי ומה*ט וז*ל ל"אלסי'
 )כעמ" חימית הרכבה דמוליד משום בשבת זאראמי
 פוסקים לכמה א"כ נולד רהוי וכיון  פערבינדונג(שע
 בשו"ת ועי' עכו"ם בשי אפי' אסור נולד ביו"טגם

 1יו"ט ואדא מן עשחת בענין י*א ס* ח*אמהר"ש
 הנצרכים והכלים המסובה שימכור דה=נו עכו"םע*י

 ומצדד הישראל לצורך יעשה והעכו*םלהעכו"ם
 לעשותו דהדרך ומשום וקצירה כבצירה דהוילאסור
 וכ' ביו"ט נפש אוכל הותר לא ובכה=ג רבים5ימים
 הזיעה דבורא בע"ט מוליד דהוי לאסור טעםפהר
 דברי ראה ולא אסור עכו"ם בשל גם ומלדביו"ט
 כוונתו ואולי הימית הרכבה מוליד דהוי הנ*להבי"צ
 כמה יש וגם הזיעה שהיא חימית ההרכבהג"כ

 מפי יוצא מפורש ועכ"פ זאדא. המי בעשייתאופנים
 ואפילו ביו"ט גווז יעווות דאסור הג"להגדולים

לעצמו.
 אם בדין כתב הנ"ל בי"צ שבוו*ת אזכירר84גב

 נר ולעבין תיליפון ע"י  בשבת לרברמותר
 בשבת חשמלית ברזל במסלת ליסע מותר ואםחשמלי
 קנ"ז ס" שיק במהר*מ ועי' לאיסור חץ בכלוסחם
 אם מעצט נר להרליק וערוך שמתוקן שעתלענין
 הנר שידלק כדי שבת בערב ולהעריכו לתקנורשאים
 מאורו וליהנות כן לעשות דמותר שכתב שבתבליל
 הנ"ל מהר"ש ובשו"ת ז'ל מלבוב הגאון פסקושכן
 את מעמיד לענין ה' סי' מהדו"ת מהשו"מהביא
 רהוי דמותר הכלי אצל העומד הנר שמדליקהכלי
 הג' פסק שכן הנ"ל שיק מהר"ם רברי והן גרמארק

 להיתר. מסכים ג"כ שהוא ונראה ז"למלבוב

 כתבתיה%ענ*ד

 יל~רמץ קלמןהיק5ונימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

  כגמימן
 יאבלאנאב, תרפ"ה אלול בחודקןב"ה

 הגרול הרב בני לכבוד וכוה*ט סלה פוב וכלשלום
 כש"ת בתשבהות מהולף תורה בהדרי ובקיהח1יף

 שטמא 1קפרמאן בפנרימ גברוךמו"ה
 בסרביא. במדינת טעלענעשטיאבד"ק

 העמוד על דליקה שנתהוה ר"ל רעה המקרהע"ך4
 ס*ת ותשעה לארה*ק ער  והגיעה יא"צמ2ר

 והרבה עליהם ששפכו מהמים ונפסרו מהאשנחרכו
 הגיעה לשאול העהר בבי ונפש כליל נשרפוירי1ת

 ע*כ. בזה נפשם יכפרת יעשומה
 ומיגמר תשובות בכמה הארכתי אלו בעניניםהנה

 בספרי ערוך והכל מחרתי קשהבעתיקא
 מהש"ס נודע אמרים. בקוצר אבוא לכןהאהרונים

 ב4 לקרוע חתב שנשרף ס"ת הרואה כ*ו רףרמווק

 וכמעוזה בזרוע אלא אמרו לא שם ואמרקריעות
 ובשו"ת להציל יכול וואין בזרוע בפרש*י ועי*ששהי*
 ראפילו הוא רש"י רשיטת כתב ק"א ס" רצהברכת
 לטעם בעינן ולכך בזרוע מיקרי השגחהבמיעוט
 רעיקר שם כ' להתענות המנהג ובעגין להצילריכול
  לא ושם אדם למת רדמי משופ שנשרף בס"ההטעם
 או בשאול שהי' כמו בזרוע רק להתענותמציט

 מת גבי אמר שם בש"ס )ובאמת השגחהבמיעוט
 שהי' וכמעשה צבור ברוב אלא אמרו  ר(1אדם

 רק בזרזע שם נזכר ולא ויהונתן בש1ליפרש*י
 יעין רצ*ה הברכת כעת ת*י ואין ס*תבענין

 דבקריעה שם דלפי"ד העירותי אחת ובתשחכהבדבריו(
 ההב ג"כ טבעית דבמיתה מצתענית יותרמחמירע
 ס*ת בענין וא*כ בזרוע בעינן ובתעניתבקריעה
 השגהה מיעוט או בזרוע בעיבן תרתיהודבקריעה

 להתענות המבהג ותפלין ס"ת דבנפילת חחבלהציל ביכוי אפילו בתענית למה להציל יכול איןוגם
 דבשעת לומר דדוחק להציל יכול מיקרי דודאיאף

 דקריעה שם וכתבתי מיקרי להציל יכול איןנפילה
 יכול באינו רק שחך וביזיון צער משוםדהטעם
 תענית משא"כ יותר הוא וביזיון הצער דאזלהציל
 בלתי שהי דבכ*מ י"ל ותשובה כפרה משוםרהוא

 ובשו"ת בתענית מיהחב לזה גרם דהעון וי"להשגחה
 ט"ז דתענית מש"ס סמך הביא נ"ט ס" ח"אדב*ח
 כלי לומר עיר של לרחובה התיבה מוציאיןדהיו
 גורמיך דהעונות הרי בעונינו וטזבזה לנו הי'צנוע

 הצריכיך ומי ה4כ*מ בזה שם והארכתי הס"תלביזיון
 ובשיורי מ"ר בסי' במג"א ע" יתענו וכמהלהתענות
 שם ובמק"מ הרמ"ז בשם ר8=ב סי' ביו"דברכה
 בית בבי דרק כתב הנ"ל ובדיה הד*ט עיקריבשפ
 ופעבזה צמע הכלי להם שהי יתעע הזאתהכנסת
 היואין רק דיתענו כתב קל"ז ובסי' העיר, אנשיולא
 קס"ז ס4 היו*ד ובאב*צ הבקתכנ"ס בני כלולא

 בשבוע א' יום תעניתים ו' יתענה הזה דהאישהחמיר
 בה"ב יתעע שם שהיו והרואים השובבייםבימי

 ועי' אהד יום רק יתענו דהרואים בתב שםובברצ*ה
 ז*ל מהרש"ק בשם קט*ה ס" ח*ב חיו*דבבי"צ

 פ"ב סי' ח"א ומהר*ש ל"ז סי' הכהן מהר*יושו*ת
שנולם
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 שגרם והאיש א' יום רק יתענו דהרואים כתבושכו5ם

 וב' א' יום יתענה ע5יו קשה ואם בה"ב יתענהזה
 ויאמרו צדקה יתנו העיר בני ושאר יפדהימים
 אין דהנשים שם בד"ח ועי' הנ*ל באצ"צ וע4תהלים
 חלוש בדור והנה ר"ל ס"ת בשריפת להתענותצריכות
 דואב הלב אך בתעניתים להחמיר דאין בודאיכוה

 והי' ס"ת תשעה ונתבזו שנשרפו כזה רעבמקרה
 האה"ק אצל בביהכנ"ס נר להניח השג"הממיעוט

 מעניז רעים מקרים נשמעו שכבר אחר שמירהב5י
 גורם דהעון להנ"ל וגם ועומד כמותרה והויכיה
 הזאת הכנסת בית מבני ובפרט העיר מבניוהיינו
 שם יא"צ הנר את שהעמיד שהאיש דעתילכן

 אם ימים ג' יתענו הכנסת בבית המשגיחוהשמש
 שהימים החורף לימי לדחותם ויכולין להםאפשר
 ונכון יפדו ימים וב' א' יום יתענו א"א ואםק?רים
 לחומרת לחוש כדי צדקה יתנו אחרים ימים ג' עודשבעד
 שאינם אף הס"ת שריפת שראו והרואין הנ"להאב"?
 לו שקשה ומי א' יום יתענו זה הכנסתמבית

 צריך תענית פדיון וכ5 התעמת יפדה5התענות
 ימעיט והד5 ירבה העשיר יכו5תו כפייהיות

 לגבי שמחמירין במה נכון טעם כתבתיובתשובה
 ביהכנ"ס בני ושאר העיר. בני מלשאר יותרהרואים
 א' תענית יום יפדו רק להתענות צריכין איןהזאת

 אין אבל אחד תענית בעד שנותנין המנהגכפי
 בני ושאר כנ"ל יכולתו כפי ליתן להםלהחמיר
 ועי' נפש כופר קטן סכום איזה אחד כל יתנוהעיר
 זה הרי אלו בענינים דהמחמיר הנ"ל רצוהבברכת
 את יתקנו הזה ומהמעות הפסיד 5א והמיק5משוצח
 הזאת הכנסת בבית יתאספו העיר בני וכלהס"ת
 נפשם ע5 5השי"ת ויתפ55ו התהלים כ5ויגמרו
 עשרה יהיו ואם הס"ת וכיבוד שמירת עליהםויקבלו
 או 1' יום על התענית ויקבעו ביחד יתפללומתענין

 פרשת יקראו ובבוקר סליחות ויאמרו ה' יוםעל
 ויחל יקראו ובערב השבוע פרשת דוחין דאיןהשבוע
 כיון ענינו בבוקר יאמר לא דהש"ץ בתשובהוכתבתי
 קיבל דאפי' כתבו והאחרונים התענית 5פדותדיכולין
 קשה אם לפדות אח"כ יכול יומ מבעוד התעניתעליו
 כן ואם כן ע"ד התענית דנעשה כיון 5התענות5ו

 עשרה דוקא בעינן ובזה התענית אח*כ יפדואולי
 ענינו יאמר המתענה עשרה יהיו לא ואםמתענין
 הקודם ביום התענית ויקבל כיחיד תפלהבשומע
 שאירע יום הלוח על לכתוב ונכון המנחהבתפלת

 הזאת הכנסת בבית ויקבעוהו הזאת הרעה המקרהבו
 זה ביום יאמרו שנה ובכל יא"צ כמו שיהי'לזכרון
 והעיקר צדקה ויתנו בצבור תהיים הכנסתבבית

 דרכם יהיטיב אילין דחושבנא ביומי העם5הזהיר
 מצות עצמן על ולקבל לחשי"ת בתשובהלשוב
 ידי ולהחזיק לתורה עתים ולקבוע הקדושההתורה
 ובזה הקדושה התורה כיבוד עיקר וזהו תורהלומדי
 מכשול מכל ישמרם הטוב וד' התוה*ק. אתיפייסו

 ח"ו רע ומקרה פגע מכל ויצילםועון
 רצון. יהי כןאמן

 הדוש"ת אביך נתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'ק5ונימים
 הנ"5.האבדפ*ק

 כח.מימן
 יאבלאנאב. תרס"ו מרחשון בחודשב"ה

 ד' וירא חסיד בחדר"ה החו"ב ב"ד ש"ב לכבודשוכט"ס

 ;.. וןור יכון ינימוכ[ מו,הנט,ת
 קאמארנא. הגאבד"קחתן

ע"ך4
 תמיד אחר הש*ס דהקשה י"ב ביומא פלפולך

 כ"ג של דאבנטו למ"ד מחנכין במה שחרשל
 דלובש אביי ותי' הדיוט כהן של אבנטו זהולא

 מחנכתו  דעבודתו אמר ור"פ בצינורא ומה1ךשמנה
 דביון 3ד"פ דפסק הרמב"ם על המפורשיםוהקשו
 לא ימה עבודה הוי בצינורא דהיפוך כר*הדפסק
 דכהן הרמב"ם כהם"פ דיפי ליישב וכתבת כאבייפסק
 לפימ"ש א"כ עבודה בשעת שלא בכלאיםאסור

 מותר איך חיובית אינה בצינורא דהיפוךהמל"מ
 הלאו ולדחות בצינורא להפוך שמנה לכתחלהללבוש
 דלא הרא"ש 3מ.ש י*ל הימים בשאר דרקדכלאים
 מותר לעבודה דלובש ואגב למלה"ש תורהניתנה
 בסי' דהשאג*א אך לכתחלה לא אבל בצינוראלהפוך
 ע"כ בוז של הי' כה"ד דאבנט דס"ל דהמ"ד כ'כ"ט
 למה דאל"כ כהונה בבגדי לגמרי והותרו דכ5איםס"ל
 קאי ואביי בכה"ד דאפשר כיון כלאים 5כ"גהותר
 ומהפך שמנה דלובש אמר שפיר לכן מ"ד להךכאן

 הוא כה"ג של דאבנטו דס"ל הרמב"ם אבלבצינורא
 ובכל דחוה רק הוי דכלאים וס"ל כה"ד שלאבגטו
 הוי כה"ד בגדי דגם כיון בכלאים הכ"ג עובדהשנה
 בצינורא להפוך כלאים ללבוש הותר לא אב5כלאים
 פסק לכן דחוי' רק הוי וכלאים חיובית דאינהכיון

 עכ"ד. מחנכתו דעבודתוכר"פ
 מותר דאיך שהקשית מה דבריך סדר עיר2314יא

 דאינה בצינורא להפוך כלאיםללבוש
 עבודתו ול"א חינוך דבעינן לאביי הנהחיובית
 בזה להתחנך צריך ע"כ ליכא אבנט וחינוךמחנכתו
 זהו א"כ היום עבודת ותתבטל כ"ג הוי לאדאל"כ
 להפוך כלאים ללבוש מותר ושוב היום לעבודתהכרח

 וע*י הכרחי אינה בצינורא דהיפוך אףבצינורא
 ובדברי ביוכ"פ כ"ג אכילת לענין תרי"ב בסי'במג"א
 די5מא מקריב דאינו אונן בכ"ג י"ד ביומאהש"ס
 דאי3א אונן דלענין כתב שם אפרים ובידיאכל
 ע"כ יו"כ בעבודת משא"כ גזרינן אחר בכהןלתקוני

 רק הוי דשם ואף העבודה תתבטל דאל"כ גזרינןלא
 העבודה תתצט5 דא5"ב לדברינו ראי' מ"מגזירה
 מהשאג"א מ"ש וגם היום. יעבודת הכרח הויושוב

 ג'כ ה" כה"ד ש5 דאבנט דס"ל ניחאדלרמ1-ם
 סוף ראית לא כ"ג לי מה כהיד לי מה וא"ככלאים
 רק ה" דבכה"ד כיון להרמב"ם גם שהקשהדבריו
 ועי' כלאים בגדים כמה היו ובכ"ג כלאים אחדבגד

 ואפוד מחושן מ"ש ובראב"ד כלאים ה' בסוףברמב"ם
 כל על חייב הרשות לדבר כלאים והלובש שםובכ"מ
 כמה ולדחות לעבוד לכ"ג מותר למה ובגדבגד

 בגד רק שידחה בכה"ד דאפשר כיון כלאיםבגדים
 דחוי' דס"ל להרמב-ם שנתרץ כמו וא"כ כלאיםאחד

 צודאי כן שירצה כ"ז לעבוד לכ"ג מותרואעפ*כ
 גם ו5כאורה להתחנך כדי בצינורא לעבוד לומותר

מהא
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 ביו"כ שחר של בתמיד דמחנכין הש"ס דאמרמהא
 הד"ש לשיטת ובשלמא בנה"ד אפשר דהא ראי'יש

 בכ"ג רק כשרין אין יום עול עבודות דכ5והרז"ה

 הא על שם ביומא שכ' צפיר"ת נם מצאתיואני
 עבודות דנל משום שחר של בתמיד צתודמחנכין
 הביאו שלא ופלא בו אלא כשירין איןיו"כפ

 בימיהם נדפס הי' לא עדיין ואולי דבריוהמפורשים
 בשם עיוהכ"9 מ"ה בפ"א והלח"ם יהמ'מאבל

 כל ש5 התמידין דעבודת דאימב"ם בשיטתהריטב"א
 בכ"ג חיובית אינה א"כ בכה*ד ביוכ"פ נ"כ כשירהיום
 שחר של בתמיד הינכו ואיך צצינודא מהיפוךיותד

 ביום כה*ד של אבנט דלדבי ע"ב שם דיומאובש"ס
 אבנט לכה"ד דלמה הת*י הקשו כיאים הי'כיפורים
 דדק ומשמע עצים גזירי לשני שצדיך ותי'ביוכ"פ
 ונזכרת מילתא דטריהא ומשום כה"ד הי'יזה

 תה"ד כגון מילי לשאר אבל זו סבראבמפורוים
 דלא והדז"ה כהד"ש וס"ל בכה"ד ה" לאוכדומה
 פחס דה" והדמביץ כהגאונים ודלא ביוכ"פ פחסהי'

 להגאונים רא" שיש שכתב ברש"ש ועי'ביוכ.'פ
 בשם עיוהכ"פ מה' פ"א בשעה"מ וע" דכאןמש"ס
 מ"מ בכ"ג רק היום עבודת דכל למ"ד דאפ"הפר"ח
 מיעכבא דלא משום פכה"ד ה" לכבש אבריםהולכת
 הי' תה"ד אם דאפי' ומשמע מילתא וטריחאכפרה
 מיושבת ובזה בכה"ד הי' אברים הולכת מ"מבכ"ג
 דתמיד להרמב"ם גם דהא וא"י הנ"ל הת'ע קו'ג"כ

 בכ"ג מצוה לכתחלה עכ"פ הא בכה"ד כשרביוכ"9
 שם ציומא שכתב רהרש'"ן ובלח"מ במאוע"'ש

 התמיד כשר לכתחלה גם הרמב"ם בשיטתד5הרישב"א
 דמצוה בפירוש מבואר דבריטב"א צ"ע דבריוביכ"פ
 משא"כ יקריב דכה"ד ביה לומר ל"ש ולכןבמ'ג
 רשות רק ליכא מצוה גם להמל"מ בצינוראהיפך
 י"ל דמ"מ אך כלאים איסור ידחה לא שפירושוב
 כלאים איסור לדחות דצריך כיון בכ"ג דמצוהאף
 שלא כדי בדיעבד רק דכשד אף בכה"ד יותרעדיף
 ד"צ דהיכא בכ"מ וכמבואר מה"ת כ5איםלדהות
 חשיב האיסור לדהות מ*מ לעשותו דמותר אףאיסור
 מהמל"מ נראה לוה וסמוכין כדיעבד והוי אפשרלא
 דכ"ג שם הדמב"ם שכ' בהא פ"ה המקדש כ5יבה'

 שום הביא כשירה עבודתו חינוך חביתי בלאשעבד
 כשירה המ'ל ט"ס דע"כ וכ' פסולה דעבודתומהתו"כ
 של תמיד לאחד דהקווה דכאן מהש"ס ראיוהביא
 קודם חינוך צהביתי דחנכוהו נימא מחננץ צמהשחר
 חינוך חביתי בלא כשר דבדיעבד וע"כ היוםעבודת
 אינו יחיד דקרבן חימך חביתי מקריבין איןולכך
 להקריב יכתחלה מצוה בודאי והרי עי"ש שבתדוחה
 הף ואי הוא כן חינוך מצות ועיקר חינוךהביתי
 הו"א חינוך חביתי בלתי פסולה דצבודתואמרינן
 יחיד קרבן דהוי אף שבת ודוחה החביתיןדיקריב
 אמרינן החביתין בלא צדיעבד דכשר כיוןואעפ"כ
 ג"כ וכן קודם החביתין להקריב ו4ס דוחהדאיפ
 מ"מ צכ"ג לכתחלה מצוה ביוכ"9 דהתמיד אףכאן
 איסור לי ומה דאוריתא כלאים לד~ת דצריךכיון
 שחר של תסוד הכה"ד  יעשה מיתה איסור או5שן
 אותו דמהנכין דאזינן וכיון מה"ת איסור לדהותולא

 צריך דע"כ משום כנ"ל ע"כ שחר שלבתמיד
 והוי בכ"ג רק דכשירה גופף היום לעבודת5התחנך

 בצינורא ההצך לענין גם א"כ היום מעבודת ג"כוה
 שחר של דתפיד לדחות יש הדבר דעיקר אך כןי'ל

 השנה מבכ5 גרע 5א עכ"פ ביוכ"פ הכ"גשהקריב

 כנ'"5 ורק כלאים איכא בכה"ד דגם כיוןדמותר
 כן מותר ואעפ"נ כלאים בגדים הרבה איכאדבכ"ג
 לההחנך ע"כ דצדיך כיון הצינורא בהיפוךנ"כ

 הנ"ל מהמל"מ ראי' לזה ונם מקודם וכמ"שיעבודה
 חינוך חביתי בלא פפלה העבודא היתה אםדלדבריו
 ביוכ"פ החביתין יעשה מחדש שעמד דהכ"גהו"א
 שבת דוחה אינו יחיד דקרבן אף יוכ"פ עבודתקודם
 עבודת לצורך ג"כ זה והוי בלא"ה דא"א משוםוע"כ
 להפוך שמנה דלובש לענין נאמד ג'ו וכזהיום

 ושוב היום יעבודת להתחנך צריך דע"כ כיוןבצינורא
 ולא נדחו דכלאים נאמר אפי' אבי על קו'אין

 והבן.הותרו
 דמנחות בש"ס בזה "'י הנ"ל דברינו מיםו84בם

 המתקרב כ"ג שם ר"ח דאמר בהא ע"אע"ח
 ואחת להמשחו אחת עשרונות שתי צדיךלעבודה
 דאיידי "'מ בשם שם התוס' והביאו וכו'לחינוכו
 והקשו בכ"ג יוכ"פ עבודת דעיקר ביוכ"פשעמד
 קדב דאין יחיד קדבן הן חביתין דהאעליהם
 נימא מחנכין במה דבעי דכאן מש"ס וגםביוכ"פ

 לומר ונראה הנ"ל המל"מ וכראיית בחביתיןדיחנכוהו
 הי' דאי מהמל"מ דמוכח הנ"ל עפי'ד הי"מבישוב
 מקדיב ה" העבודה פסולה חינוך חביתי דבלאהדין

 דכיון כלאים לענין הדבד הסברתי וכאשדביוב'6
 בזה כן היום מעבודת מיהשיב זה בלתי איפשרדלא
 כקרבן הוי חינוך חביתי בלי אפשר דלא כיוןי"ל

 דהוי יונ"פ עבודת לעבוד צריך דע"כ כיוןציבור
 בענין מחיוקת דמצינו דכיון ה'ל ומעתה ציבורקרבן
 ריב"ח בשם פ"א ציומא דצירושלמי חינוךחביתי
 פ"ו שקלים ובירושלמי מעכב האיפה דעשיריתאיתא
 6סולה דצ"ל הגו"'א שם הג" דכשירה שםדאיתא
 הנ"ל ובתו"כ חדתין ובתקלין אייהו במשנתועי'ש
 וכן דכשירה מגי המל"מ ורק דפסולה אמדג"כ

 בתוספתא אמנם דפסולה איתא ר"י בשם 9"חבויק"ר
 ועף דכשידה איתא 9ן'י ובמד"ר ובחגיגהצשקלים

 ס"ל דה"'מ "'ל ומעתה בירושלמי ובגה"שביפ"ע
 אף ביוכ"9 להקריב מותר ולכן דפסולהכהירושלמי

 עבודת לצודך לזה צדיך דע"כ ניון יחיד קרבןדהוי
 לר"ה שם במנחות פי' ולכך ציבור כקדבן הויהיום
 דיומח והש"ס חינוך חביתי דמקריבין בכה"גדאידי
 וא"א מעכב דאין כהתוספתא ס"ל מחנכין במהדאמר
 אליהו במשנת וע" יהיד קרבן דהוי ביוכ"פלהקריב
 משום הנ"ל דיומא מש"ס המל"מ קו' שת"הנ"ל
 קו' אין ועכ"9 מעכב דאפשר היכא משא"כדא"א

 הנ"ל כהירושלמי ס'.ל דר"ח מפרשים דהם הי"מעי
 הנה ולכאורה התו0פתא בשיטת אויל דיומאוהש"ס
 שמקריב כ"ג בחביתי להתחנך דיוכל לומראפשר
 צ'ץ דמנחות במשנה כמבואר השבת דדוחין יוםבכל

 חינוך חביתי ורק ה"'ח תמו"ס מ"ה פ"גוברמב"ם
 קריבין היו כ"ג דחביתי דז"א אך  שבת דוחיןאין
 תמיד עם ומחצה שחר של תמיד עם מחצה יוםבכ5
 פ"ד ובתמיד דיומא במשנה כדאיתא הערבים ציןשל

 ביומא ועי' הערבים צצין ג"כ וכן בחביתיןוהשמיני
 בשהר שזכו חכהנים רק בערב מפיסין דאין כ"ודף

 שחר של תמיד אחר כאן דאיירי וכיון בערבהקריבו
 האחר והמחצה צבוקר החביתין מחצה נקרבוכבר
 דהכ"ג ואף היום עבודת אחר בעדב רק יקרבולא
 מחצה נקרבו ולא בבוקר התמיד אחר רק בהמנה5א

 הראשת הכ"ג עבור רק עבורו צבוקרהחביתין
 חביתין מהצה להקריב הזה הכ"ג צריך ה" לאאע9"כ

אחוים
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 והוא הראשון לכ*ג נקרבו דכבר כיון בבוקראחרים
 מ צמנחות וכראמר בערב המחצה להקריב צריךה"
 אחר ומינו ומת שחרית מחצה שהביא כהןע*ב

 אבד ומחצה מקריב מחצה שלם עשרון יביאתחתיו
 לדבריך והנה הנ*ל תומ*ס מה' בפ=ג ברמב"םוע"
 אם השנה בכל כ*ג חינוך הי' איך העירות לאלמה

 השאג"א כקר קשה עבודה ואיזו שמנהבלבישת
 כלאים הי' בכה"ד דגם ואף בכה*ד למיעבדדאיפשר

 כ"ג וחביתי כנול כלאים צגדים כמה ה" בכ'גמ*מ
 עם מקריבן הי' דכה*ד כנ"ל צכה"ד כשריםג*כ

 צריך דכ"ג חינוך בחביתי וא*ל ובערב בבוקרהתמיד
 ברמב"ם ועי' כמובן חינוכו דזה כיון בעצמולהקריב

 בירו עובדה חינוך דחביתי המקדש כלי מה'פ"ה
 אם דאפשר שמסתפק וקפ"ה קל"ו מצוה במנ*חועי'
 הנ.ל הרמב*ם לפי"ד מ"מ בדיעבד יצא עבדואהר

 נתיר למה חינוך חביתי בלא גם כשרדבדיעבד
 רוחין דאין לענין וכנ*ל בלא"ה דאפשר כיוןכלאים
 כ"ג להיות להתחנך צריך דע"כ כדברינו יע"כשבת
 דכ"ג מהא הרמב"ם על השאג"א מקו' יותר עדיףוזה

 כלל עכשיו זו לעבורה א*צ דשם כשירצהמקריב
 כלאים ללבוש וצריך להתחנך צריך דע"כ בזהמשא*כ
 מותר עבודה שום בלי אף באמת הא וגם כ*גשיהי'
 בפ"ר ברמב"ם וע" החינוך בשעת הבגדים ללבושלו
 בבגדים שיתרצה קודם עבד דאם הי"ג כה'ממה'
 דאפי' איתא שם בכימ הובא ובספרי מהני ז'כל

 אמור ובפ' אחרי בפ' בתו"כ ועי' מהני שעהריבוי
 בריבוי דדי הרמב*ם 2הציטת האריך שםוצהתוה"מ
 דבעינן דמשמע ה' דף דיומא ובשוס א' יוםבגדים
 א' יום ומשיחה ז' ריבוי או א' יום וריבוי ז'משיחה
 ביומא שם והפנ"י הרמבום על מזה הקשוכבר

 א' יום ריבוי דהוה דוקא לאו דבש*ס כתבצהשמטות
 הראב"ד כ' הנ'ל הרמצ*ם דברי ועל מהני ג"כלבד

 וחלק עובד הי' לא הימים דבאלו משמעסדבריו
 הף יוכ"פ דלעבודת רק עובד הי' יום דכלעליו

 הכרע דאין מ"ש בכ"מ ועי"ש קודם ימים ז'צר~ך
 מהר"י צשם מ"ש ועי"ש רבינו דברי לדחותבדבריו
 הריבוי רבזטן הרמב"ם בשיטת נראק ומזהקורקוס

 כ"ג בגדי שלבש החינוך זהו רק כלום עבדלא
 אף כלאים ללבוש מותר חינוך דלמצות וע*כופשטן
 דהיפוך משום להקשות יריך החת ולא עבודהבלי

 וכל. מכל קושיתך ונסתרה רשות הויצצינורא
 ולהספרי מהני א' יום דריבוי לפי*ז כןד14כהנ1פ

 מקשה מה מהני שעה ריבוי גםהנ"ל
 לשעה בגרים בריבוי יחנכוהו מחנכין במההש"ס
 דמחנכין שם ולראב"א כן שהעיר ברש"שומצאתי
 בלבישת דדי שמנה ללבוש כלל דא*צ י*לצאבנט
 ומהפך שמנה דלובש לאבי אך כ*ג שלהאבנט
 שמנה בלבישת הא בצינורא להפך למ*לצצינורא

 הי' הריבוי דבשעת להראב"ד ורק נתרבה ג*כלבד
 כאן ורשא הר*ח לשיטת וכן עבודה לעבורצריך
 גדולה לכהונה שנקבע היכר שיהף דצריךמשמע
 קשה להרמב*ם משא*כ ניהא ועבודה שימושצאיזה
 בכל שלבש ז' צנתרבה דוקא להרמב*ם דגםוי*ל
 שלבש בפ*א משא*כ היכר הי' ו9שטן כהונה בגדייום

 כ*ג שנעשה כ*כ היכר הי' לא ופשטןלשעה
 כשירה עבודתו בדיעבד החנו צעבד רק כ'והרטצ*ם
 ריבוי בעינן לכתחלה אבל שעה או אחד יוםאריצוי

 בשעת עבודה "צעשה אבל עתר ניכר שיה" דוקאז'
 עבד וגם דכהנתו ג*כ וי*ל יותר היכר ישאויבוי

 צהיפך אביי מוקי ולכך בפ"א רי העבודהשע"י
 עבודה דהוי כיון הכרחית שאינה דאףבצימרא
 כיון היכר שיה" סגי ג"כ רחייבין וטמא זרלענין
 ציומא הת"י לפימ*ש אפס שמנה בלבישתדעבדה
 משום במשיחה הי' רהחינוך אסר לא דמש"השם

 דבמשיחה ומשמע המשחה שמן הי' לא שנידבבית
 דמי בגדים דריבוי וכיון עבודה בלתי בפ"אסגי

 דבמשיחה כמו א"כ הנ"ל ובש"ס בספרי כמבנארלמשיחה
 דמומ אך בגדים בריבוי הכ*נ עבודה בלי בפ"אסגי
 היכר אין בגדים דרבוי שם הרש"ש וכמ"ש לחלקיש
 בעינן ולכך לובשן ותומים באורים חנשאל ראףכ*כ
 אף היכר הי' משיחה משא*כ בהם שימושקצת

 כמשיאה דכ*ג משיחה היתה לא למלך גםדמשחו
 נזר כמין ובמלך כוי כעין הי' רכ"ג דמשיחהדמלך
 י*ב דף הוריות בש"ס וע" המעין על היתהוגם

 י"ל וגם פ*א במשיחה סגי ולכך ה' רףובכריתות
 ובזה כ*ג צגדי ג"כ לבש המשיחה בשעתדבוראי
 ומפשט מלחמה למשוח גם דמשחו קשה דלאי"ל

 דמשיחת משמע כה"מ מה' בפ"א והרמב"םהש"ס
 בבגדי לבוש ה" שכ"ג ניחא ולהנ"ל שוהשניהם
 פה מ"ב בסוטה ועי' כה"ד הי' מלחמה ומשוחכ"ג
 מלחמה משוח הכ"נ גביו על ממונה שיששוטר
 לובש אינו מלחמה דמשוח ג*כ משמע ע"גוביומא
 הבגדים רלבש ובש"ס בספרי נזכר דלא ואףשמנה
 ברמב*ם וע' הבגדים לבש רבאמת י"ל משיחהבשעת
 אותו והלבישו דמשחו שכתב הי"ב כה*מ מה'בפ"ד
 להלן וע" היו רתרתחהו הת'י בשיטת כן י"לועכ"5
 ר*פ חידש הרמב"ם ולשיטת בזה אחר באופןמ*ש

 ומייתי כלל שמנה ללבישת וא*צ מחנכתודעבודתו
 ולבש דדריש אחרי ב8' בהתוה*מ ' וע מהספרילה
 כלל יד במילוי נתחנך יא אם שגם הבד בגדיאת

 דרש דיומא פ*ק ובירושלמי ויכפר הבד צגדיולבש
 דבכה*ג קרא דגילה והחנו לבד הכהן מוכפרג"כ
 שניכר עבודה מיד דעובד כיון כ"ג בגדי בעינןלא
 בעינן מקודם יהתחנך דאפשר משא"כ כ"ג שהואבה

 דאין בענין מ*ש שם ביומא בפנ"י ועי' ג"כחינוך
  בלבישה אפשר דהי' אף אפשר משאי אפשרדנין
 צעינן דלא דרשינן הפסוק ממשמעות מ"משמנה

 שם. אחרי בפ' וכהתו*כ ביוכ"פ צנתמנהכלל
 ז' ריבוי אי והראב"ד ורש"י הרמב*םר111פלר1ר1ר1

 לומר נראה לא או עבודה בליהי'
 צזאת דר"י כהתף תניא איתא ד' דיומא בש"סדהנה
 אמור ומה בענין שאמור במה הקודש אל אהרןיבוא
 אחד *ום ושימש שבעה פירש אהרן דמילואיםבענין
 צע*ז ועי' עליו הוטלה שמיני עבודת בפרש"יועי"ש
 לבן צחלוק המלואים ומי ד שימש דמשה ל*דדף
 שם ולר*ל אהרן ולא משה עבד דבמילואיםהרי

 איל דא*כ ממילואים ולא מסיני יליף ר"י עםדפליג
 ה*א פ*א ביומא צירושלמי אמנם יעכבדמילואים

 ישמעאל ר' דחני כהדא ר*ל לה מייתי הן מןאיתא
 בענין אמור מה ובר הקודש אל אהרן יבואבזאת

 כל אותו ומחנכין ד כל ועובד ז' כל אותומפרישין
 ימי כל שימש דאהרן דס"ל כ' שם ובמפרשז'

 ר*ל פליג מה דא*כ שם והקשה משה ולאהמילואים
 שרוצה עלה ומקשי מילה דשמע כאינש ותי4 ר'יעם

 הירושלמי שם אמר ואח*כ כהת" סוברים אםישמוע
 בר תנאום ר' ובשם מסיבי יליף דר*ל יוסה ר'בשם
 ד כל גדולה צכדשבה שימש משה עלה ותנייודן
 דאהרן דילן 1**ס ס*ל דהרמב*ם פלוגתתם יה"וזה

שימש
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 בשימוש ז' ריבוי הי' ולא השמיני יום דקשימש
 הי' ז' דד*בוי כהידושלמי ס"י והראב"דודש"י
 על שהקשה שם ביומא ברש"ש ועין ג"כצשימוש
 לא דבפרשה ז' בריבוי שימוש שה" דמנ"לרש*י
 ובזה הנ"ל הירועולמי דברי ממנו ונעלמו כןמוכח
 שימוון הי' ז' דבריבוי נחם* דאי אחת פרשרתי*ל
 לראי' מייתי דר"ל בדייתא דבהך כהירושלמיע"כ
 והנה ממילואים יליף וד"ל ז' כל עבד דאהרןאיתא

 ימים ז' הכ"ג דמפרישץ כ' עיוהכ"פ בה'הרמב"ם
 אדומה פדה מיך ובפ*ב רבינו ממשה קבלה זהודבר

 ימים ז' הפרה את העובד כהן דמפרישין ג"כל4
 דהא הקשה והמל"מ רבינו ממשה קבלה זהודבר
 ודק היא בעלמא מעלה דפרה ג' דף ביומא ס'לד"י

 ילפינן דתרתייהו ס"ל ור"ל מקדא ילפינןיוכ*פ
 בירושלמי קדבן ובשיורי ד*ל נגד כד"י לפסוקוהו"ל
 במהדש"א ועי' ר"ל ולא דיב"ל הוא דהגירסאתי'

 יליף לא ר"ל דהא דיב"ל הגירסא דע"כ שכ'ביומא
 יוכ"פ זה לכפר דדש והיאיך מסיני רקממילואים

 הנ"ל להירושלמי וא"כ הפרה מעשה זה צוהאשד
 דמתני בהך ד"ל הגירסא שפיר ממילואים יליףדר"ל
 תיקשי ושוב ממילואים תרייהו דדרשינןתרתי
 לשיטתו הרמב"ם וא"ש ר*י נגד כד*ל פסקדלמה
 כר"י ודלא מה"ת הפרישה הוי דבפרה דפוסקדמשום
 כמ"ש והיינו ד"ל ולא דיב"ל שם ביומא דגדסוע*כ

 ולא מסיני יליף דר"ל משום הנ"להמהדש"א
 דר"ל הנ"ל וגירסתו כהירושלמי דלא וע"כממילואים

 בענין אמור דמה ישמעאל דר' מהברחתא ראי'מביא
 בהך איתא דילן הש"ס ולפי דילן כש"ס רקוכו'

 ימי דז' להרמב"ם ס"ל ולכך א' יום דעובדצרחתא
 דהנה יותר הדבר להדחיב ויש שימיש בעי לאריבוי
 משטחיות רבינו פמשה קצלה זה ודבד הרמב*םבמ"ש
 כמו והכונה ממילואים דייפינן דס"ל משמעדבריו
 לנו יש כן ימים ד אהרן את הפריש רביטשמווה
 הכונה ותה" מסיני ילפינן להרמב*ם דאילעשות
 הנכנס שכל משום ימים ו' נפרש רבינו  שמשהכמו

 פרישה צריך חכ"ג כן פרישה טעוך שכינהלמחנה
 קבלה לומר ל"ש הא שכינה למחנה שנכנסקודם
 הקב*ה רק הפרישה עשה לא דהוא רבינוממשה
 להד"מ המשנה בפף לי און ומצאתי למשה כןעשה
 צוה אשר מפסוק פרישה דילפינן שכתב שםציומא
 כר"ל ולא כר*י ס*ל דצזה וביון דמילואים קראדזהו
 דבפרה בזה כר*י ג"כ ס*ל לא למה מסינידיליף
 בטעם י"ל אמנם כר"ל רק מה"ת הפרישהאין

 ר"י אמר שם דביומא ישמעאל כר' דפסקהרמב*ם
 שם התוס' ומ*ש תרתי דדריש ישמעאל ר'משום
 להרמב"ם כן ס*ל לא ישמעאל ר' עם פליגידרבנן
 התוס' שהקשו ומה חולקים דרבנן מצינו דלאסשום
 ישמעאל כר' לפסוק לו נראה הדמב*ם אבלכיתה דתניא בריתא אשכח דר"י הדאשון התוס'כתי' יתרו תנא שהוא ישמעאל ר' על פליג ר*ידאיך
 קרבן צשירי כתב וכזה שם המל"מ קו' פיושבתובזה
 5א 5מה ישמעאל כר' פסק דהרמב'ם וכיוןעי"ש דר*י רב?' רק תנא אינו ישמעאל דר' שכ' רקשם
 ס"ל ישמעאל דר' הירושלמי לפי'ד כיתי' ג*כפטק

 ולא כיתי' לראי' ברייתא מחתי יוהנן דר'דיין הש"ס בשיטת רק דאזיל וע*כ ז' כ5 צמרדחושין
 וגירפתו כהירושלמי דלא ישמעאל ר' בשם כללנזכר

 פסק ולכן אחד יום עבד דאהרן מבואר זווצברחתא
 וראב"ד ורש*י ושימוש ז' ריצוי צעינן דלאהרמצ*ם

 ולח ממילואים יליף דד"ל הירושימי בשיטתאזלי
 ישמעאל דרי מצדיתא והיינו מסיני דיליף דילןכשיס
 ריבוי ה" וא"כ ד כל עבד דאהרן מבואדושם

 ר"ל אי דהנה יותר הענין ויומתק וכנ*לושימוש
 למחנה דנננס משום היתה הפדישה א"כ מסינייליף
 למה שכינה למחנה נבנס ד5א בפדה א"כשכעה
 וצ"ל תדתי אמר דד"ל להגידסא וקשה פרישחצדיך.

 ממילואים רק כלל מסיני ר"ל יליף לא זודלגירסא
 דכאן משום ריב"ל דהגירסא כאן ובש"סכהירושלמי

 המהרש*א בקום וכנ*ל מסיבי יליף דר"ל הש*סאמר
 שיטת וזהו הירושלמי לשיטת היא ד"ל גירסאוהך
 בשיטת תלי פלוגתתם עיקר ולפי"ז והראב"דרש"י
 מקודם למ*ש גם אך הירישלמי עם דילןהש-ס
 שנעשה החינוך ענין ניכר שיהי'  דבעינןהסברא

 ובמה שכ' במה בד"ה רש"י מלשון משמע וכןכ*ג
 לומר יש מ;דיוטות יצא והיכן כ"ג שהוא ניכרהוא

 הדמב"ם דשיטת בקודם דהבאתי לשיטתייהודאולי
 ושיטת בנלאים לילך אסור עבודה בשעתדשלא

 ועי' במקדש היום כל בכלאים דמותרהראב"ד
 המקדש ביאת מה' ובפ"ח כלאים ה' בסוףבדמב"ם
 דמותר דלהראב*ד פלוגתתם טעם וזהו שםובכ"מ
 ורושפ היכד יהי' לא כהונה בבגדי לילך היוםכל

 מ"מ לכה"ד דאסור בגדים ח' שליבש דאףחינוך
 שנעשה היכר יהי לא היום כל לילך דמותהכיון
 הי4 ג"כ שבוה ג*כ יעבוד אם רק חדש ודבדחינוך
 כשאר שלא במזבח הילוכו מחמת הן כ"ג שהיאניכר

 בשעת אותו שימשו הכהנים שאחיו במה והןהכהנים
 דיומא ובש"ס במשנה וכמבואר כבודו מפניהעבודה

 יחד בשניהם מ"מ השנה בכל ג"כ הי' דזה אףשם
 ומה"ט לבד הבגדים מלבישת החינוך ניכר יותרהי'

 מהת"י שנראה כמו שימוש צריך הי' לאבמשיחה
 חינוך והיכר רושם גיכ הי' לבד דבזה משוםהנ"ל
 שימווך הף במשיחה דגם נראה בעצמו דבראב"דואף
 לענין כהראב"ד דס"ל כן י"ל רש"י בשיטתעכ"פ
 סברא לומר ושייך בכלאים היום כל לילךדמותר
 עבודה צהיעת דשלא לשיטתו והרמב"ם אליבי'זאת
 צגדי שלבש בזה אדרבא א*כ בכלאים לילךאסור
 חינוך ורושם היכד ה" עבודה בשעת שלאכהונה
 דאמר ואבי שימוש בעי לא דבריבוי ס"לולכן
 מותר היום דכל כראב"ד דס"ל ה'ל בצינוראדהיפך
 כהש"ס ס"ל והרמב*ם ג"כ שימוש בעי ולכךבכלאים
 ועי' צכלאים אסור עבודה בשעת דשלאבערכין
 ובתוס' הרמב"ם לשיטת דיומא בש"ס מ*שבכ'מ
 תכלת ד"ה מ*א דף ובמנחות בגדי ד"ה ס"ט דףיומא

 כה"ד בין להרמב"ם שמחלק מה קפ"ה מצוהובמנ"ח
 וריבוי משיחה בלתי נעשה דאינו כ"ג שיה"ובין
 ובפנ"1 ככה"ד דינו דברים ושאר דלטומאה שםומ"ש
 יוכ"פ לעבודת ולא כ"ג נעשה דלחומרא כתבשם

 בוה. יותרואכמ"ל
 5א דלאבח ביומא ור"פ אבייפלוגתתובנפפם

 ס"ל ור"פ מחנכתו דעבודתו לומרניחא
 דהפנ"י לשיטתייהו דאזלי נראה מחנכתודעבודתו

 מהתווכ אח*כ שהביא ועי*ש מעכב ז' דריבוימבואר צברחת* הא מחנכתו דעבודתו נאמר דאיך הקשהשם
 5א שעה ריבוי אפי' לר"8 אפנם שעה בריבויוסגי
 דאין תף הפנ'ץ ואמנם שם ברש"ש הקשה וכןהף
 עבודתו בא"א ולכן איפשר משאי איפשרדנין

 הבהיפת תי' וכעין מעכב שפיר באפשר אבלמחנ~תו
 צפכות אבי והנה חינוך חביתי בענין הנ"לאליהו

דף



 כנם57דהקוכמץ כח סימןשו"תמנחה
 אינה מיתה מה רשע רשע אתיא דאמר ה'רף

 שם המפורשים כ' להצאין אינה מלקות אףלחצאין
 נימא אי וא"כ איפשר משאי איפשר דדניןדס"ל
 אינו באפשר דגם צ"ל הי' מעכב אינודבא*א
 דגם ש"ל ע*כ דמעכב הנ"ל בברהתא ומדחזינןמעכב
 שעה ושימוש ריבוי הי' בי,כ"פ שעמד כ"גבחינוך
 דעבודתו משום כלל צריך הי' דלא ול"אעכ"פ

 2צינורא ומהפך שמנה דלובש אמר ולכךמחנכתו
 רבא תלמיד דר"9 רבו רבא בשיטת אויל ר"9אמנם
 ורבא אמרה ר"פ מינייהו חד בש"ס כדמצינוהי'
 בנדה ועי' משא"א איפשר דנין דאין שם במכותס"ל
 דנין אין מ"ר דגם הסתוב הקישן ע"כ ר"פ דאסר5"ז
 שפיר ולכך דנין אין דס"ל ג"כ ומשמע בהיקשנודה
 במכות הרמב"ן ויפימ"ש וכנ"ל מחנכתו עבודתוס"ל
 בגז"ש ורק דנין דאין אבת מודה אב דבבנ-ןשם
 לפי אך אב כבנין הוי דבכאן י"ל א"כ דדניןס"ל
 משום דדנין דגז"ש דהטעם מ"ו בנדה התוס'ס"ש
 דע"כ הטעם שכ' כהרמב"ן ולא למחצה גז"שדאין
 ס"ל דאביי יעקב הבאר לפימ"ש א"כ הכתיבהקישן
 גז"ש בין לדידי' לחלק אין שוב למחצה גז"שדיש
 הקישן דע"כ שכ' ל"ז נדה תוס' ועי' אב5בנין
 אחד דבר על רק היא דהגז"ש היכא דק ל"אהכתוב
 שוב דברים לכמה דנלמד רשע דרשע גז"שא"כ
 חילוק אין להתוס' וע"כ הכתוב הקישן ג"כל"ש
 ס"ל לא הנ"ל והרמב"ן אב לבנין גו"ש בין5אביי
 שפסק מה ג"כ מיושב ומעתה בזה התוס'לסברת
 ולא שטבל בגר מ"ו דביבמות כר"פ כאןהרמב"ם

 דנין דאין משום מאמהות ילפינן דלא גר דאינומל
 מה' בפה'ג הרמב"ם פסק וכן איפשר משאיאיפשר
 ואף מחנכתו דעבודתו כר"פ כאן ס"ל ולכןאס"ב
 דדנין מעה"ק מה' בפט"ז מהרטנ"ם דנראה5פי"מ
 החולין מן אלא בא אינו דפסח דפסק משא"אאיפשר
 איפשר יא דהתם אף מצרים טפסה דיליףוהיינו
 להרמב"ם חילוק דיהי' בסוגיא המלוה"ר כתבהנה
 וכתבתי דנין אין אב דבבנין %ב לב:ין היקשבין

 כר"פ. הרמב"ם פ(ק ושפיר אב כבנין הוידכאן
 צריך דלמה הנ"ל בקו' ביומא שם הת"ירזקנה

 להפוך א"נ עוד כ' ביוכ"פ אבנטהכה"ד
 עבודה שום הי' דלא א"נ מלשון ומשמעבצינורא
 דכל וכהפוסקים לבד בצינורא היפוך רקלכה"ד
 לרבי קשה ולפי"ז בכ"ג רק כשירין יוכ"פעבודות

 דהיפוך ולהמל"מ כלאים של הי' דהאבנטשם
 אסור דכלאים להרמב"ם א*כ רשות רקבצינורא

 לעבודת כלאים ללבוש הותר למה עבודה בשעתשלא
 דלמה הנ"ל השאג"א מקו' קשה יותר יזהרשות
 כיון בכה"ד דאפשר כיון בכלאים לעבוד לכ"גמותר
 חיובית עבודה כשעבד ובשלמא רשות רקדהכל
 אבל בצנורא ג"כ היפך כהונה בבגדי דהולךמשום
 ובזה קשה לבד רשות לעבודת רק כלאים5לבוש
 שחך ולא חינוך מצות לענין הנ"ל כתירוץל"ש
 דהולכת הנ"י הפר"ח בשם כהשעה"מ לומרג"כ

 כן ס"ל לא הת"י דע"כ בכה"ד הי' לכבשאברים
 דאיכא כיון בצינורא בהי9וך לומר דחקו למהדאל"כ
 דהת"י וצ"ל ממש עבודה דהי' לכבש אבריםהולכת
 כהמל"מ ודלא חיובית היא בצינורא דהיפוךס"ל

 ולמה עבודות ככל היא הרי חיובית היא דאיוא"י
 רק כשירין יוכ"פ עבודות דכל כיון בכה"דכשירה
 לומר דיש עצים וגזרי הדשן מתרומת גרע ולאבכ"ג
 לי' וטריחא היום בעבודת סרוד הי' דהכ"גסשום

 הק*ל השעה*מ וכס' תמיד בצינורא להפוךמילתא
 מילתא דטריחא משום לכבש אברים הולכתלענין
 ולהחוסקים כהת"י ס*ל דאביי הנ"ל הקו' תתישבובזה
 כן ואם גדול בכהן רק כשירין יוכ"פ עבודותדכל

 ביוכ"פ כה"ד של דאבנט דרבי הך לאוקמיצריכין
 חיובית .היא ע"כ וא"כ בצינורא בהיפיך כלאיםשל
 וסהעתו הרמב'ם לשיטת קאי המל*פ אמנם לאבחוזהו
 לדחוק א'צ ושוב בכה*ד כשירין יוכופ עבודתדשאר
 נדחה זה אמנם רשות. דהף כ' ולכך בצינוראבהיפוך
 כה*ד דאבנט ירבי קאי דאביי יומר דא*אמעיקרא

 במה כל5 קשה לא זה למ*ד דהא כלאים שלהי'
 הניחא הש"ס וכדאמר באבנט החינוך דהףמחנכין
 ואבח כח*ד שי אבנטו זהו כ"ג של אבנטולמ*ד
 של הי' כה*ד של דאבנטו לם"ד רק לתרזהוצרך
 יש להתא דגם אפס כן י*ל הת*י בשיטת ורקבוץ

 ואעפ*כ רשות רק בצינורא דהיפוך ולומרלדחות
 דזר היא עבודה דעכ*פ כיון כלאים ללבושמותר
 מ*מ זו עבודה בלתי דאפשר אף עלי' חייביןוטמא
 בשלא ורק דכלאים האיסור ונדחה עבודה הויכשעבד
 בכ5אים דאסור להרמ2"ם ס"ל כלל עבודהבשעת
 למימרא הש"ס דאמר ובכ"מ י"א בחגיגה הולכהוכמו
 שהיא דאע"ג ברש"י יעה'ש קפלה מכלל תפקהדלא

 המזבח בצד שוחט רצה שאם לבטלה שאפשרעבודה
 כהן וצריכה היא עכודת בטלה דלא היכאוזורק
 דר"ש-וד2נן בפלוגתא י"ג בזבחים ע"י כהונהובגדי
 חיובית דאינה רק אמר המל"מ וגם הולכהלענין
 השאג'א קו' ג*כ ומיושבת עבודה הוי כשעשאהמ"מ אבי הולכה וכמו לבטלה שאפשר עבודה דהויהיינו

 כשששה מ"מ בכה*ד ימיעבד דאפשר דאףלהרמב"ם
 שלא ורק מגזה*כ כלאום הותר הזאת העבודההכ"ג
 ומעתה דאסור להרמב*ם ס*ל כלל עבודהבשעת

 להוכיח שהאריך שם השאג"א דבייר11עיקר4 לענ"ד. נכון הכלמיושב
 עבודה בשעת בשלא דגםכהראב"ד

 הבא העוף דחטאת להרמב"ם והקשה בכלאיםמותר
 קרבן לאו דילמא כלאים הותרו היאיך הספקעל
 ונראה בעידנא הוי דלא עדל"ת דל"ש וגםהוא

 בבגדי כלאים לגמרי הותר דלהראב"דדשיטתו
 כל רק הותר להראב"ד גם דהא קשה א"ככהונה
 הותרו ואי חייב ימקדש חוץ אבל במקדשהיום
 וע*כ חייב למקדש חוץ ימה בב"כ כלאיםלגמרי
 רק דעבודה מ*ע מחמת רק הותרו להראב"דדגם
 יפשטן וא*א למלה"ש תורה ניתנה דלא דכיוןדס"ל
 חיום כי חותרו ע"כ העבודה שכלתה ברגעמיד

 הרא*ש שהעתיק וכפי מ*א במנחות התוס'וכמ"ש
 מחטאת לדיד" קשה לא וממילא ציצית ב"הדבריהם
 גם הותר דמגזה*כ כיון בעידנא דבעינן ומהאהעוף
 דדוחה המ"ע מטעם הכל ומ"מ עבודה בשעתשלא
 דהותר להרמב"ם נאמר ג"כ וכן כלאיםאיסור
 דלא רק היא עבודה שלצורך מה הכל המ"עמחמת
 מטעם להתיר למלה*ש תורה ניתנה דלא הסבראס"ל
 שהוא מה אבל עבודה שאין בשעה גם היום כלזה

 מהך ול"ק מגזה"כ הותר עבודה צורך עניןאיזה
 בין שמחלק להראב*ד וכמו העוף ומחטאתדבעידנא
 עבודה צורך בין להרמב*ם כן למקדש לחוזבמקדש

 שהוא מ9ני כלאים ה' בסוף הרמב*ם ום"ש לאאו
 ממש עדל"ת כענין דוקא כינתו אין כציציתמ"ע

 דהוי רק שניהם לקחם וא"א בעידנא דוקאדבעינן
 ענין איזה שהוא וכל כלאים דהותר ונזה"כמ"ע

צורך
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 דאיך השאג"ש ומ'"1 מגזה"כ הוהר עבודהצורך
 דאפשר כיון בכלאים עבודה לעשות לכ"גהותר
 איכא ואי מייה גבי קל"ג בשבת ובם"שבכה"ד
 הר"ן חידושי עפי"ד בזה י'ל וכו' אחר ליעבדאחר
 קשיא לא דידידן ז"ל הרא"ה פי וז"5 ש6בשבת

 באפשר אפי' רהמנא שרי דהכא דאפשר מדר"'ללן
 דקרא טעמא אלא בכלאים ציצית כדאשכחןלקת"ש
 ע"י האיסור שיעשה תורה התירה למה לןקשיא
 אחר ע"י יעשה בנו בהרת לקוז שמהכוין הבןאבי
 בכלאים לציצית דמי דלא מתקתמין שניהםונמצא
 ציצית מצות לקתם דאפשר אף התירהדהתורה
 צהרת התורה התירה ציצית כל דהתם כלאיםבלא
 ע"י מיתעבדא ג1נא בחד מילה חבל דבר כלשל
 וזהו עיי"ש לגמרי טכסיסא ובחד האב כעקיאחר
 לצורך לכ"ג דהותרו בב"כ בכלאים הרפב"םשיטת
 בעבודה דהותר וכמו 5קח"ש באפשר אףעבודה
 הוא עכ*פ אם צריך שאין בעבודה ג"כ כןש?ריך
 הובא אבוהב להמהר"י ובפרט בציצית וכמועבודה
 דמותר הרמב"ם דשיטת ה"ח ציצית מ"ה בפ"גבכ"מ
 דהטלית כיון כלאים שהוא אף בלילה צהצית5לבוש
 רוצה שהוא כ"ז ללבשו מותר בכלאים הותרהזה
 שרוצה כ"ז בב"כ הותר לא דלהרמצ"ם ואףע"ש

 רק הותרו דב"כ לחלק יש לעבודה ורקל5בשו
 אבל גופתהו הבגדים על ההיתר הי ולא5עבודה
 כלאים גופי' בבגד והותר המצוה הם הציציתבציצית

 הם גופייהו הם מ"מ ציצית מצות ליכא דבלילהאף
 ד"ה ע"ב מ' דף מנחות בתוס' ועי' דביוםהמצות
 אפי' מותר דציצית ר"ת בשיטת מקודם מ"שתכ5ת
 וע" עבודה לצורך רק 881"כ מצוה במקוםש5א

 ל' סי' ובשאג"א דבריהם שהעתיק ציצית ה'ברא"ש
 אפ" עבודה גדול כהן כשעושה בב"כ ג"כומה"ט
 עובד רעכ"פ כיון פכה"ד דאיפשר הכרהיתבאינה
 דמתיר וכמו לקח"ש דאפשר אף מווערעבודה
 לצורך הוא אם בזה כן ללבשו כשרוצהצציצית
 גם אך הותר לא כלל עבודה ב5תי רקעבודה
 לא דלהרמב"ם וס"ל המהרי"א ע5 דחו5ק5הכ"מ
 מ?וה עושה אינו דבלילה לחלק יש בלילההותר
 מצוה עושה עכ"פ בעבודה משא"כ בהצטמתכלל

 לקיי"ש דאפשר אף לעשותה צריכים הזאהוהעבודה
 לקח"ש באפשר גם בזה התורה התירה מ"מבכה"ד
 הציצית יהיו שלא לקח"ש דאפשר בציציתוכמו
 ויומתק וכנ"5 כלאים בציצית מותר ואעפ"ככלאים
 מפני שכתב הרמב"ם ש5 הצח לשונו דקדוקעפי"ז
 לנו אין וכי כציצית הזכיר ולמה כציצית מ*עשהיא
 דכמו דכוונתו אך ציצית חוז עדל*ת עניןכם"ם
 בב"כ ג"כ כן לקיי'*ש באפשר אפ" בציציתדהותר
 לקיי"ש באפשר אפ" הותר עבודה עושה עכ"פאם
 למ5ה"ש תורה ניתנה דלא הסברא ס"ל דלאורק

 הקו' ג"כ מיושבת ותה" לסימנא כציצית ונקטוכנ"ל
 בצינורא להפוך כלאים ילבש דאיך לאבייהנ"5
 אף עלי' חייבין וטמא וזר עבודה הוי דעכ"פדכיון

 וכנ"ל. בזה כלאים הותרו הכרחיתדאיגה
 דפסק דהרמב"ם שהבאת המפורשים קו' בעיקראך
 פסק למה א"כ חףב בצינורא דהיפוך כר*ה-

 על לתמוה יש יותר הא אמנם כאביי ולאכר*פ
 רק ביוכ*8 כ"ג חינוך למצוא דחק דהש"סהרמ8"ם
 דזהו למ"ד אבל כה"ד של אבנטו והו דלא5מ"ד
 הרמב*ם וא*כ באבנט אותו מחנכין כה"ד שלאבנטו
 הי' כה"ד ש5 אבנש דזהו כה*מ מה' ב8'חדפסק

 מחנכהד דעבודתו לומר צריך ולמה באבנטחינוך
 הומב*ם יתב הי' דאם ייל בלא"ה המפורשיםולקו'
 דלמה ש*דילהק17ות ה" אחר חינוך מעשהאיזה
 כיון חבל בצינורא היפוך של החינוך כתבלא

 דעבודתו משום חינוך שום דא"צ כתבדהרמב*ם
 ר"9 דאמר מה דהרי כלל קו' אין א*כמחנכתו
 תירוז לי' ניחא דלא משום אינו מחנכתודעבודתו
 מקדשתך דמשיחתן מכלים ראי' דיש משום רקדאביי
 בהיפוך לההחנך שיכול אף ולכן בעבודההכ"נ

 שיטת ג*כ וזהו לחינוך כלי צריך איןבצינורא
 שפיר כנ"ל אך חינוך למעשת כלל דא"צהרמב"ם
 בזה חינוכו ניכר וכבר האבנט לבש ע"כ דהאקשה
 מצאתי ואח"כ מחנכתו דעבודתו לומר צריךומה

 דהרמב"ם ותי' בזה שהעיר עיוהכ"פ בה'בלח"מ
 דעבודתר כלל האבנט חינוך דא"צ אמר דר"פסובר

 חינוך שום צריך דאין האמת נקט והרמב"םמחנכתו
 קושתת קשה לא בודאי זה ולפי בדברינווכנ"ל

 כלל.המפורשים

רבמגי
 וכדר"ה בצינורא *היפך דאמר אביי דברי
 קעביד מה דמיעכ5י ואי משיטא מיעכלי לאהפך דל* אי ה*ר אמר י"ז בשבועות הנהוכו'

 שעי בתרי מיעכלי הוי היפך לא דאי צריכאלא
 עבודה דקרובי וקמ*ל שעתא בחד מיעכליוהשתא
 ע"* ל"ח דף רע"ז מש"ס להעיר ויש עבודההוי

 גחלים ע"ג בשר ישראל הניח שמואל אמרדאר"י
 קרובי דתימא מהו וכו' מותר בה והיפך עכו*םובא

 מילתא לאו דקרובי הרי קמ"ל הוא מילתאבישולא
 י"ל ולכאורה עבודה הוי עבודה קרובי ולמההיא

 שם דר"ז המקדש ביאת מה' בפ"ג המל"מדכמ*ש
 5י' רסבירא י"ל גמירי דשיעורא דדייקבשבועות
 חתבין וטמא הזר אין הכרחית  עבודה שאינתדכיון
 עבודה רקרובי לף סבירא רר"ז להנ"י גאמר כןעלי'
 כר*ה ל" סבירא ולא דע"ז וכש"ס עבודה הוילא

 דשיעורא. שם דייקומש"ה
 א"וו די"'י ונאמר נמירי

 הש"ס דסתם ורק מותר עכו"ם דהיפך אמרסתם
 מוקי לכך הוא מילתא לאו דקרובי כר"ז ס"לבע"ז
 ואביי לר"ה אבל בישולא בקרובי דשמואלמילתא
 בישולא קרובי בין חילוק אין הוא מילתאדקרובי
 מותר ואי כלל בשיל לא הפך לא דאי היכאובין

 מתיר דשמואל וע"כ בזה גם מותר בישולאבקרובי
 ג"כ לזה סחע רק הישראל דאם ומשונ בכה"גגם

 הרמ"א דברי מיושבים ובזה בדברינו להלן וע"מותר
 הי* לא אם דאפ" שכתב ו' סעי' קי"ג ס"ביו'יד
 ע5יו והקשו מותר ג"כ עכי"ם סיוע בלינתבשל
 אסור בישל לא דאי אמר דהש"ס והש"ךהטו"ז
 ומשה הרמ"א לדברי באמן מקור נפתח יהי'ולהנ"ל
 הוא דע"ז דהש"ס לומר דיש אסת ותורתואמת
 מילתא לאוקמי ויכול מילתא לאו דקרובי כנ"ללר"ז

 דאי בפשיטות תפף ומש"ה בישולא בקרובירשמוא5
 ואביי לר"ה משא"כ אסור עכו"ם בלי בישללא
 וכיון בכה"ג אפ" הוא דמתיר דשמואל צ"לע"כ

 שף'כ וזר טמא 5ענין ואביי כר"ה פסקינןדלהלכה
 כן בישויא קרובי דמתיר כמו דלשמואל צ"לע"כ
 ו5כן עכף'ם בלי בייל דלא היכא אפ" ג"כמתיר
 דברי כן גם יתישבו ובזה דמותר הרמ"אפסק

 בהפך שכתב הט"ז מא"ס מה' בפד'גהרמב"ם
 דלמה ק"'ג בסי ובב'ע הכ"מ והקשה מותרהעכו"ם

 וכן ביש~מא בקרובי דוקא דזה ד,רמב"ם ציארלא
 דהרמב*'ם נבון ולהנ"ל הטור ע5 הב"יחקשה

לשיסתו
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 ואין וכ2"5 כר"ה המקדש ביאת בה' רפסק5שיטתו
 וע"כ גמור בישול ובין בישו5א קרובי ביןחילוק

 הי' רלא אף הישראל סיע עכ*פ אם סגידלשמוא5
 הרמ"א וכמ*ש וצש*ך בטו*ז ועף עכו*ם בלתינתבשל
 מהני צגחלים והיתוי האש הד5קת דגם ז' סעי'שם

 דאמר דהא שכתב מצאתי שם צע"? בר*ןאמנם
 3בישול רק הוא מילתא לאו בישולא דקלוביהש"ס
 מילתא ויאי אחרינא רבמילי ב4 דמקיליןעכו*ם
 דקרובי הטומאה ידיעות בפרק וכדאמריטהוא

 בהערותי שכינתי ות"ל עח"ש עבודא הויעבודה
 בשיטת אמנם כ5ל קשה לא ולתעעצו הר"ןלדברי
 כנ"ל לומר יש הנושא לחומר הנ*י והרמ"אהרמ3'ם
 הנה בישולא בקיובי ין ה, יה" איך שבת לעניןוהנה

 בבישיל דגם רס*ל יפימ"ש והרמ"א והטור5הרמב*ם
 לא אי ובין בישולא קריבי בין חילוק איןעכו"ם
 לענע בוראי מותר רבשניהם רס"ל רק כללצשיל
 להר"ן גם אך ממש כבישול הוי בישולא קרוביובת

 בפי כתב מ"מ כרלתא לאו קרובי עכו*םדבבישול
 שבת 5ענין אב5 בזה מקילין עכו*ם בבישולידרק
 ודאי אחרינא רבפילי הר"ן וכרכתב אסורצוראי
 ע"ב י"ח דף פשבה כן מבואר ובאמת הואמילתא
 הוי ובמבושל רש*י ופירש בה מגיס שמאוניהוש
 דכל ומסתברא כתב כירה בפרק וברא"שבישול
 בישול הוי בישולו המקרב כ5 למאב"ר הגיעשלא

 על אינה אפה בקדירה והמגיס רנ"ב סיובאו"ח
 ופר*ח ומג*א בטו"ז ועי"ש מבשל משום חייבהאש
 סעי שי*ח סי' הרב ובש"ע י"ח סעי' שי"חובסי'

 שמקרב רבר שעוזפה רק מאליו יתצשל דאפי' כתבו'
 שכתבו י"ח יף בשבת והרא"ש והתוס' חייבבישולו
 ויש צרכו כל בנתבשל אף הינו צובע משוםדחייב
 יש זה ו5פי מקומו כחן ואין רברים אריכותצזה

 למה רשות רק בצינורא רהיפוך להמל*מ5העיר
 דחיוב כיע בישולא בקרובי יוכ"פ לחללנוותר

 יוכ"פ נדחה דכבר משום ואולי נעשה כברהעבורה
 יש וערהן זה וקרבן זו עבורהלגבי

 בזה.מחעיון
 נצי שם בשבועות אבה ראמר במה נןד14כמנם

 וכרר*ה בצינורא בהיפוך כאן וביומאטמא
 אי ר"ה ברברי הנ*ל הש"ס ראמר לפי"מ5כאורה
 תהי' שלא ספק שום אין יאז פשיטא מיעכלידלא

 ולכך כלל מחעכל הי' לא זה רבלא כיוןעבורה
 למה כן אם עיכולא בקרובי ר"ה יברימוקמיט
 נאמר אפילו הא דוקא כרר"ה לומר אבייווצרך
 בצינורא שהפך לומר מצינן מילתא לאודקרובי
 רנקט ואולי ההיפוך בלתי מתעכל הי' שלאבאבר
 מתעכל ה4 שלא מאבר יותר רשכיח פסיקאמילתא
 ומשום עבורה הוי עבודה דקרובי בכה"ג דאפי'כלל

 על להעיר יש ועכ"פ כר"ה לחלכה ליהדסבירא
 רכיון ליה סבירא רר"ז שכתב במה הנ"להמל"מ
 דייק ולכך עלי' חייב הטמא אין הכרחיתדאינה

 באבר רהפך בכה"ג משסחת הא גמירידשיעורא
 הוי ו3כה"ג היפוך בלתי כלל מתעכל הי'שלא

 ראין רק כתב ו' פרק תומ*ס בה' דהמל"מחיובית
 הי' לא אם אבל העבודה לקרב כדי להפךחיוב

 נ' בפרק בלשונו ועי' חיוב דהוי מודה כללמתעכל
 להפך חיוב שום ראין דמשמע המקרש ביאתמה'

 ו' בפרק שכתב כמו דבריו לכוין יש אךבאיברים

 לה5כות שם דצחן תומ*סמהלכות
 עיי"ש.תמו*ס

 כן לא דאם חיובית הוי גינא רבכהאי ראי'דגכפ
 מיעכ5י ד5א אי ר"ה על חש.ס הקשהמה
 לוסר יש הא בזה הפשיפת מהו חהג דזרפשיטא
 וטנתב וכמו חהב הזר אין חיובית דאינהדכיון
 אינו דזר ליה סבירא חיובית דצאינה לר*זהמ5*ם
 יע*כ מדר*ז 5אפוקי להשמיעע ר"ה וצריךחחב

 להשמיענו ר*ה צריד ולא חיובית הוי גפנאדבכהאי
 לאהדורי ההוא ע-ב פ"נ דף בזבחים ועייןזאת

 מן שפוקעין כשרין רשא ופירש דאתי הואפוקעין
 היקייה על שאינן כען יתעכלו רלא והינוהיקידה
 שלא איבר*ם להפוך 5ענין נ"כ וכן להחזירמחויב
 ועי"ש האש ע5 היטב מומזין שאין משוםיתעכלו
 פ"ו ובדף סשזזיר אתה עולה עיכו5י5ענין
 יכו5ן ע"ב ט' דף ובמעילה ע"א צ' יףוצחולין
 יחזיר המזבח גבי על תא המובח גבי מעלשפקעו
 החנו להחזיר דאוצ דגחלת וברש"י רנמ"הובפי'
 להחדר טחויב דאימורין גחלת הא רעביםגחלת
 ועף הדשן תרומת קודם מצותו נעשית לאדעדין

 שכתב ופה ג' הלכה תמווס מהלכות ג' פרקצרמב*ם
 דוקא לאו וכו' המזבח גבי מעל שפקעו איבריםשם
 חמזבח מע5 אפייו 5רבותא נקס רק ריעבחמע5
 מונדהץ היו שלא זה 5צר זה מצד בטזבחוכ*ש
 בכ*ם ועי"ש ט' יף במעי5ה וכנ"ל שיתעכ5וצזיפן
 ז,ציעורא ר'ז דייק דאיך כנ"ל קשה שפירומעתה
 ה4 ש5א באבר הטמא דהפך לומר דיש כיוןגמירי

 כתירוץ לומר וצריך חיובית דהוי היפוך בלימתעכל
 דדיפך זו עבורה מר"ז דנע5ם שם במל"םהראעזן
 הקושיא כיושבת ועכ"פ וכמובן רוחק דזה אךאיברים
 דאינח בציוורא להפוך כלאים ללבוש מותרדאיך
 יא חהיפוך שבלתי באבר עההפוך לומר דישחיובית
 ללבוש ומותר חיובית הוי גבנא ובכהאי מתעכלהי'

 ע*א ף דף דמעילה בתוס* מצאתי ואח"זכלאים.
 היא עבורה בציטרא הפוכי דודאי שכתב הכ5ד"ה

 אבל וכר וי'5 חיב בצינודא שהיפך זרכדאמר
 רוצה הף ויאם הכי בלאו סגי בציטרא הפוביגבי
 היפוך צלא מא5יהם ומתדג5ע מניחהף

 מהתוס' העיר לא שהמל*מ ופלא כילצצינורא
 חיו אם דדוקא כדברינו כן נם משמע ומזהדכאן

 היו 5א אם אבל בלא"ה סגי סאליהםמתאכלין
 בתוס' ועחן חיובית. הוי שפיר כללמתאכלין
 וכן הר*ח בשם צינורא ר"ה ע"ב י"ר דףסנהדרין
 בצינורא שפירש שם ביומא בפיר"חהוא

 בזה. עור להצריך ויש נוראעצי
 בתבתיהנלענ"ר
 צויפרמ*י ילייי י-ונףמיםה

 הנ*ל.אאבדפ*ק

 כם.מיס
 יאבלאנאב. תרס"ג מרחשון בחודשב"ה

 מו*ה כש"ת החסיד הרבני לכבודשוכט"ס

 פפיממין. בעיר שו*ב מ, שוצמקחיים
 לישן הלכה יוכ"פ שבמוצאי מינקת צאשהער"ש

 להניקו חרעים ד' צן י5ד אצלהוהשכיבה
 עוד יהניקו משנתה חקיצה ואח"כ בשינהונאנסה

"פ
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 ומיד חם הוא ועדין מפיו דם שיוצא ולאהההפעם
 היתה במס5*ת א"י כצמחה רופא שאמר וכפימת

 דם שיצא מחמת זלאג( )געה*רן פתאומיתמקוה
 יען כ8רה צריכה אם שואית נפשה במר והאיהמשיו
 תשובה וצריכה הי5ד מת ובסיצתה ע5יו שכבהאו5י

 דבריו. כאן עד זה.על

 ובפת"ש ובבה"ט תר.ג סי' באו"ח הפג"אהנה
 המדברים הפדסקים תשו' מכמה הביאושם
 ששלח אחד בענין מהרי"ו ומדברי הללובענינים
 ותשובה כפרה צריך דהמשלח בדרך ונהרגשליח
 מוי"ס והביא שליחותו ע"י מישראל נפששנהרג
 יהף מתי עד לדהע"ה הקב"ה דאמר צ"הסנהדרין

 הכהנים עיר נוב נהרגו ידך על בידך סמון הזההעון
 פוןע 5א דדהע"ה דאע*ג הרי בניו וג' שאול~הרגו
 כאן כ"ש נענש התקלה באה ידו שעל רקבמידי

 מהאחרונים כמה נמשכו ואחריו נהרגשבשליחותו
 ומצאתי כפרה צריך בשליחותו נהרג שחבירודמי
 עוהויק ז=ל כ*ץ מהר*נ הג' בשם שמנה לחםבס'

 על לדהע"ה הוכיח דהקב"ה הש"ס כונת ופי'עליהם
 ואמר השמש נגד והוקיעם שהרגם שאול בני ז'חטא
 שנהרגו ע"ז אבי נקי דם ושפכת בידים שעשיתע"ו ר"י דווקא צידך טמון הזה העון יהא מתי ערלו
 עשית דלא אותך לחייב אין וכו' הכהנית עירנוב

 הי' שזה וכו' ידך על וא"ל בעלמא גרם רקבידים
 ואין ממש בידך ולא בעלמא וגרם ידך עלרק

 ממש בידך טמון שהוא העון על רק אותךלחייב
 אולי ספק דיש לנ"ד ענין אין כ"ז ואמנםעיי"ש
 בעטמא גרם זה ואין אותו והמיתה הילד עלשכבה
 צנ"ד להקל מקום הי' ולכאורה ממש בידיםרק

 עבוה"ג בשו"ת וכמ"ש אונס דהוי השינהמחמת
 וכ' עליו חלקו והג"ש המ"ב אמנם אונס הוידשינה
 אב"צ בשו"ת ועי' אונפ ולא שוגג מיקרידשינה
 בנדון קפ*ד סי' חו"מ בח"ס ומצאתי ע"ה סי'או"ח
 כפרה חייבת דהאשה המהרי"ל שכ' דחא שכ'כוה
 שהשכיבה וי"ל מת ילר שמצאה אשה סתם נחמרשם
 השכיבהו ולמה בעריסה להניחו לה והי' אצלההילד
 אשה אבל לעיונא דהו"ל לעולם מוער ואדםאצלה
 ותחלת שינה באונס ונאנסה להביקו לקהתוזו

 שוגג ולא אונס הוי להניקו לטובתו היתהלקיחתו
 ולא אונס הוי דשינה בפשיטות דס"ל ונראהעיי"ש
 בפ"ת ועי' בזה שחולקים הנ"ל מהפוסקים כללהביא

 אחרונים וכמה הפ"מ בשם סק"ח ס"ח סי.באהע"ז
 מ"ש בס' ומצאתי שוגג או אונס הוי אי שינהבענין
 נפלה דאם בנימין השמלת בשם ע"ב נ"חח"1

 התינוק לקחה אם כלל ידעה שלא עד עלי'תרדימה
 שעפטיל ר' הג' צוואת בשם ועי"ש אונס הףלמטתה

 תינוק שום תשכיבנה שלא לבנותיו דהזהירז"ל
 שנים. לב' שיגיע קודם שלהןבמטה
 הנה אונס הוי שינה אי האחרוניםרבנכפלרגרזרצ

 לעיין הנ*ל השו"ת ידי תחתאון
 מהש"ס בזה להעיר ול"נ פלוגתתם ובטעםבדבריהם

 מזיד בין שוגג בין לעולם מועד אדם כ"ו דףדב"ק
 גמור אונס הוי לא דשינה הרי ישן בין ערבין

 באונס לחייב פצע תחת מפצע דמרבינן אףדבניזקין
 בעינן כפרה לענין והכ"נ פטור גמור באונסמ"מ
 ועי"ש לניזקין קטלא דמדמינן למיפטר גמוראונס
 ואפי' נפשרה אפי' רבה דאמר בהא ע"ב כ"חדף
 ו5נערה והבתזב אביי ופריך ר"מ מחייב בידואזנה

 קטלח לענין ה*מ וכ*ת באונס ופטור דבר תעשח5א

 דמסיק הרי וכו' והתניא חיב ניזקין 5עניןאבי
 חחב ישן דבניזקין וכיון 5ניזקק דמי דקטלאהש"ס
 כפרה 5ענין דהיינו בקטיא ה"ה גמור אונס הוידלא

 דהס"ד דכיון י"ל אונס הוי דשינה דס"5ולהעבוה*ג
 משום רק מנתקין קיל דקטלא הי' באמתדהש*ס
 כן גם צניזקין פטור אוגס דלר"מ צרחתאדמשכח
 מניזקין קיל דקטלא קיימת סברא הך לדידןוא*כ
 ישן צין ער בין המשנח אמרה למה לכאורהוהנה
 וע"כ שוגג בין מקודם אמר הא שוגג _הוי ישןאם
 חייב בשוגג רק דלא רבותא וקמ"ל אונס הוידישן
 ועי"עו זו אף זו לא בדרך חייב באונס גםאך

 'אנשי ובחדושי איצטריך שוגג דמשום מ"שבנמוק"י
 והרי חייב גמור אונס דאפי' דל*ת דקמ"5שם.כ'
 ומחייבינן גמור אונס הוי דלא רק אונס הוידשינה
 לומר יש כפרה דהיינו לקטלא אבל המזיקבאדם
 להאחרונים וגם שינה באונס ופטור מנתקיןדקיל
 הרי"ף שכתבו מה לפי הנה אונס הוי לאדשינה
 והטוש"ע הרמב"ם וכ"פ הירושלמי בזםוהרא"ש
 וישן חבירו ובא יעע אהד הי' דאם תכ"א סי'חו"מ
 ע"כ א"כ המועד הוא והשני פטור רהראשוןאצלו
 שעושה מה יודע דאינו אונס הוי בשינה ; המעשדגוף
 שההחיל מקודם דהו"ל החיוב ועיקר השינהבשעת
 ולכך השינה בשעת יזלק שמא אדעתי' לאסוקילישן
 והכלים האדם אצלו היו לא לישן שהלך בשעהאם
 עיקר וא"כ ופטור כיל אדעתי' לאסוקי הו"ללא

 הח"ס דברי נכונים ובזה השינה תחלת עלהחיוב
 אונס מיקרי לא דשינה דס"9 לומר וא"צהנ"ל
 הילד שלקחה בהיתר הי' הדבר שעיקר דידי'דבנדון
 תחלת היתה לא הרי לישן שהתחילה ונאנסהלהניקו
 דמה וא"ל השינה מתחלת דנאנסה באיסורהשינה
 אדעתה לאסוקי דהו"ל באיסור הי' להניקשלקחתו
 ומנין להניקו היתה מוכרחת דהא בשינהשתיאנס
 פטורה ולכך בשינה שתאנס אדעתה לאסוקיהו"ל
 תחלתו דבניזקין דקי"ל עפי"מ יותר הדברומובן

 מחמת האונס בא אם חייב באונס וסופובפשיעה
 ובכ"מ שם ובתוס' ע"א מ"ב דף בב"מ ' וע'הפשיעה

 וכך הכלים או חבירו בצד לישן התחיל אםולכן
 והתחילה במטתה הילד שהשכיבה דמהרי"לבמעשה
 אצלה הילד השכיבה רלמה פשיעה הי' ומידלישן
 האונס בא מ"מ בהשינה אונס הי' דאח"כ אףלכן

 את מקודם משכיבה היתה לא דאם הפשיעהמחמת
 משא"כ האונס לידי באה היתה לא אצלההילד

 בפשיעה הי' לא המעשה דעיקר להניקוכשלקחתו
 אח"כ שהי' האונס על פטורה לכן להניקודמוכרחת

 ולהניקו עליו גופה להרכין יכולה רהיתה ג"כוא"ל
 כן אינו רההרגל למטתה כלל אותו ליקח ולאבעריסתו

 ולהניקו עליו הגוף מלהרכין כך להניקו יותר ונקלהוא
 ענין שייך לא הילד לטובת רק כן שעשתהוגם

 באיזה זו סברא נזכרה וכבר עי"ז לחייבפשיעח
 ולכן שם הח"ס בלשון כן כן גם לכוין וישמקום
 עיקר דמהרי*ל דבמעשה בזה הח"ס מחלקשפיר
 דהתכונה דידי' בנדון אבל בפשיעה הףהדבר

 על ופטורה פשיעה מיקרי לא להניקולטובתו
 כך. אחר שבאהאונס

 ישנה ו*ץ"כ להניקו שלקחתו דידן בנידןרכממוזה
 הוי השינה ושפיר בהיתר הלקיחההיתה

 מחולשת עיפה דהיתה משום ג"כ לומר וישאונס
 ולא קשה תישן חולשתה עיפות דמכח סברההתענית

תשמע
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 עלי' תקפה החענית ומכח מיד שת,2פע כדיאצלה יהשכיבוי אח"כ 5ינק כשירצה בכיתו אה"כתשמע
 בבפרה לחייבה אין יטובתו כן דעשתה וכעןעינתה
 לא שם אונס מיקרי יא דשינה שכ' הנ*לובאב*צ
 דהמעשה דומיא והוי יהניקו כדי הילד שלקחהנזכר

 דשינה פסק ויכן פשיעה "י' הדבר יעיקרדהמהרישל
 למעשה אבל לפלפולא רק כ"ז ואמנם אונס הוי5א

 הטעם דעיקר לומר ריש כנ"ל ברור הרבר איןעדיין
 5אסוקי הי*ל רלא משום רפטור מקודם לבדובישן

 משא"כ אצלו וישכב חבירו שיבוא כל5ארעתי'
 מכח ואדרבה תישן שמא אועתה 5אסוקי הו"לצנ"ר
 תתקפה השינה שמא לחשוב לה הי' התעניתעיפות
 להניקו רק שלקחתו 'ס הח לרין רמי ולא פשיעהוהוי

 שנאנסה רק בעריסתו תשכיבהו ההנקה שאחרזחשבה
 ח' בטכות ועי' כן אדעתה לאסוקי הוול ולאצשינה
 באשפה פפא ר' דאמר לר"ה אבן דהזורקבהא
 פושע ויתיב דמקרי ואיכא ביום ליפנות עשוי',ןאינה

 הוי לא אונס ביום ליפנות עשוי' דאינה מיקרי5א
 דמיקרי דאיכא דמשום הרי ויתיב רמיקרי ראיכאכיון
 אדעתי' לאסוקי לי' דהוי אונס מיקרי לאויתיב

 שתישן אדעתה לאסוקי לה הוי נמיוהכא
 למעשה מקום מכץ לדחות שישיאם

 להחמיר. לצרדיש
 רזה במסל"ת אמר דהרופא שכתב מה כפיאמנם

 בעובדה לתלות ואין פתאומית מיתההי'
 אך כפרה חייבת אינה בודאי א"כ הילד ע5ששכבה
 נאמנות על לסמוך יכולין אם לענין בזהבאנו

 כן גם הף ובנ"ר האחרונים האריכו וכברהרופאים
 ובמ"כ שם ובש"ך ובכו"ז צ"ח סי' ביו"ר ועי'מסל"ת
 נאמן ומסל"ה אם חאריך פ"ו ח"א התערובתבשער
 ואולי דאוריתא באיסור אפילו איסור איתחזיקבלא
 רופא אם לאיגלוי רעבידא מילתא רהוי לומריש

 אין מפיו הדם יציאת שע"י יאמר ממנו גרולטומחה
 מסל"ת עכו"ם ובזה פתאומית סיתה שהי'הוכחה
 וגם נאמן רמסל"ת כררבנן הוי זהו אם וגםנאמן
 רהרופאים שכתב אס"ב ה' סוף מימוני מתשו'דנורע
 דמחללין הא רלפי"ד הפוסקים וכתבו נאמנים איןא"י
 נעשה ריבורם ידי רעל משום ריבורם עפ"ישבת
 ספק דהוי וכיון להקל בספק גם נפש ובפקוחסכק
 אחרונים רלכמה ונם הנ"ל לסברא לצרף יששוב
 ספיקא ירי ועל פלוגתא ספק והוי אונס הוישינה

 ואת"ל פתאומית מיתה הי' שמא ס"ס הויררופאים
 אונס הוי רשינה כהאחרונים שמא בסיבתהשהי'

 נוכל דלא מתהפך שאינו ס"ס רהוי ואףופטורה
 אונס הוי דלא ואת"ל אונס הוי שינה שמאיומר
 לא דשינה אמרת דאם פתאומית מיתה היאשמא
 עשתה רהיא החזקת הרי דמיחייבה והיינו אונסהוי
 רק זאת עשתה לא שהיא אח"כ תאמר ואיךזאת
 ספק דאם האחרונים כתבו כבר פתאומית מיתההיתה
 מתהפך א"צ כלל איסור כאן אין שמא היאהאחד

 איסור כאן אין שמא לדון צריכין אנודמתחלה
 איסור כאן אין שמא להתחיל צריכין ג"כ וכאןכלל
 להתחיל צריכין כן ואם 9תאומית מיתה שהיתהכלל
 דבתרווייהו לומר אי,' וגם מקודם דרופאיםבספק
 מש"א והוי בשוגג זאת עשתה היא אם הספקהוי
 שמא ובתרווייהו מחבירו יותר מתיר א' ספקדאין
 רבלה"ג האחרונים ג"כ כתבו רכבר איסור כאןאין
 מתיר א' ספק דבוה וגם מש"א יהי' שלא בעינן5א

 כתש אונס מיקרי רשינה ספק דלהך מחבירויותר
 בזה 5ה5ן ועי' בעינן כפרה קצת דעכ"8האחרונים
 כ5ל כפרה א"ב 9תאומקע מיתה היתה אימשא"כ
 ואמנם טחבירו יותר מתיר דרופאים ספיקאוא"כ
 דס"ס  הרקגב"א וכשיטת כודאי הוי דס"ס צ"ל5פי"ז
 מוציאין ובס"ס ממון מוציאין אין רברוב מרובעדיף
 נ"ב צס" חצ"1 כתב כבר כרוב רק דהוי נאמרדאי

 משה ישמח בס' ועי' רוב ל"ם תשיבהדלענין
 דמצינו משום רהיינו בזה שכתב מה תולרותבפ'

 עבייה מבוראי יותד עבירה בספק התורהדהחמירה
 האריכו וכבר עף"ש בודאי הוא רוב דהא קשהאבל

 מה ולפי ספק או ודאי הוי רוב אי בזההאחרונים
 הדבר שגוף דהיכא הצ"צ בדברי הנ"ל האצ"צשכתב
 ג"כ וכאן רוב מהני רע מעשה עשה אם בספקהוא
 בס' בזה ועי' בוה רוב מהני שפיר כנ"5 הזאספק

 ד'ל מצערזאן הב' יצהגהות תר"ג בסי' חייםאורחת
 מרברי שכתבו מה הנ"ל מ"ש ובס'שם

 בזה.האהרונים
 ש9טורה היכא דאפף האחרונים כתבו כברוזקנה

 אמר ראיוב מצינו לאשר מ"מ הדיןעפ"י
 צריכין כואת חמורה בעבירה מכ"ש בני חטאוארלי

 מ"ב בתשו' ועי' יום ארבעים שתתענה וכ'להחמיר
 באהרונים וראיתי ובאב"צ משה והשיב כהןומהר4'ח
 ובאונט כפרה צריכים אין דנדה באונס דלמהשהקשו
 ב95 קו' אין ובאמת כפרה צריכים נפשרהריגת
 להתענות צריכה כפרה דחייבת במקום נפשדבהריגת
 תשיובה סידוד אב"צ תשו' בסוף ועי' ימיםשס'.ה
 בארבעים מקילין ובאונס זצ"5 מאוהעל מהגה"קבזה
 להתענות החיוב אונס דבלתי בנדה ג"כ וכןיום

 ד9שירים והיכא נדה כמנין נ"ט או יוםארבעים
 ג"כ ק9"ה סי' בה"ר הרמ"א שכתב כמו אונסמשום
 ועי המהר"פ בשם בלחו"ש ועי"ש וה' ב'יתענו
 בזה והארכתי כן שכתב תשובות בהרבהבח"ס

 בנשיפ ובפרט כזה היוש ברור ואמנם אחתבתשובה
 היתר צדדי כמה דיש דידן בנידן ולכן להקלצריכים
 שלא יאשי' בה"ב ימים שלשה דתתענה נראהכנ*ל
 יום מ' סוה ברמןם תפרה תענית ימי ול*זכסררן
 ששה יום ארבעים בער מגיע האב"צ שכתב מהולפי

 שתתענה ימים ג' בער וינוכה צ"ל ושלשיםרייניש
 היום ח*ות אחר עד בה"ב תתענה חלושה היאואם

 ער ומחיום הנ*י חשבון כפי תעניתים הג' גםותפדה
 תטעום לא ויו*ט סשבת חוץ יום בכל השנהכ5ות
 שתזכור כרי לצדקה פרוטה שתתן ער כלוםבבוקר
 ש5 היא*צ יום ובכל ותתחרט הזאת המעשהתמיר
 לומר ותרבה א' תענית פריון בער צדקה תתןהילד
 חתחי5 וגם מהילה ותבקש הלב בחרטתההלים
 הטית על נוסף אאד נר שבת בליל5הדליק
 מה ובחחו*מ הנ54 באב*צ ועי"ש כה ערשהדליקה
 כמ8 ועוד למטתה ילד עור תקח שיא בעניןשכתבו

 לה. יסלח בודאי הטוב וד'ענינים

 כתבתיה~עב*ד

 צוקפרכשן קלמןהיקלונימום
 הנ"ל.האבדפ*ק
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 לכוק
 הענ5אבשב. תרע*א סיון שהודשב*ה

 הרב ידינפ"צ ד" היד הדר עץ "צי אשדרשלמא
 וכונ בנש*ק חו*פ בוצ*ק תורה הדרי בנל ההוובהה"ג

 שייס*א מוופרסכך ם!נחם מו"הכקש'ת
 מפרעמים5א. הה*צ אדומו"רכעת

 ענבים ממעטין אין ע'ב ל*ג בסוכה קושיתופ*ן4
 כגוד ר*א חמר תו' מהיד בר"ש ור"א8יו*ט

 שאין דדבר באבוה סזל וראבר*ש לאכי5השלקטן
 בדרבנן 5*ד ביומא רש*י 5שי0ת הא מותרפתכוין

 כ' בסוכה כאן ורה1*י נותר דדווא"ם מודה ר"יגם
 למתקן שדומה שבות רק הוי ביו"ט ענביםדמיעוט
 ס"ל דראבר*ש 5ומר ר*א צריך ול0ה ופכשירונלי

 שאמרה למי ראף' חכירה קו' והוא עכ*קכאבוה
 ואמנם בוה שהע?ר מקדושימ 5מי מצאתי לאוכעת

 מן אאר להביא וא*א רבים דשו כבר חלובענינים
 חשר נרגרים איוו 5הציג אמנע 5א אעפ*כהחדש
 טגית חציע ומקודם בזה עברי בעת רעיוניהע5ו

 שם. ביומאהש"ם
 זקן כ"ג ה" אם איתא 5*א ר ים במשנחהנה

 שתפוג כדי הצונן לתוך ומטילין חמין לומחמין
 היו ברף קול עשןויות יהודח אשר שם ובבם'צינתן
 מצרף והלא הצובן 5תוך ומטי5ין יוכ"פ מערבמחמין
 והתניא מותר דשא"ם ל*ףרוף בהגיע אפי. אמראביי
 דדשא*ם לר"י א5א נצרכה 5א אב9 ואמר וכרבשר
 הוא דרבנן צירוף אבל כולה התורה בכל ה*םאסור
 דשא"ם דלר*י לאבא דס*ל דאלמא בפרוו*יועי"ש
 דלאבף טמד רש9 הוצדך למה ולכאורה אסורמה"ת
 קשה ג*כ מדרבנן רק אי אפ" מה*ת אסורדשא'פ
 בשבת כ' גאף ורוו*י עשעףות להטיל ר9 מתיראיך
 הקשו וכבר מדרבנן רק אסור דדשא*םקכ*א

 אביי דרק ומתרצים עצמו סותר דרש"יחמפורשים
 במלוה*ר ועף לדידן ולא מה*ת דאסור כןס*ל

 אמת הן בכאן כן 5פרש הוצרך ולסה כאןובהנהותיו
 אסור דדשא"ם לר"י דבשר קרא דצריך אבתדמדברי
 בשבת הרשב"א כ' ובאמת מה"ת דאסור מוכחממילא
 מזה והקווה אסור מה"ת דדשא"מ מזה להוכיהשם
 דהוי דהיכא לחלק כתבו והאחרונים שם רש"יעל
 הוי דלא והיכא מה*ת 5ר*י אסור במילה כמופ"ר
 בזה נאמרו תירוצים והרבה מדרבנן רק אסורפ*ר
 הי' הכרח איוה רש"י דברי הבבה צריכים מ*םאבל
 לומר לכאורה אפשר והי' בסוגןן כאן כן לפרשלו

 מאבי הש"ם הקשה דלמה ירש"י הקשודחתום'
 ממשנה חקשה ולח דר*י אליבא יאש* לר'דתי'

 להקשות ועדיף אסור דד,ןא"מ ס*ל דר*ימפורשת
 במקדש שבות דאין דנודע י"ל אך עצמו ר"ימדברי
 דדשא*ם די"5 דר*י משנה מסתם הקשה לאולכן
 מאבי הקווה ולכך במקדש ומותר מדרבנן רקאסור
 ומש"ה מה"ת דאסור דם"ל הרי הכי יקראדתי'
 5קצת וראיתי אסור דמה"ת לפרש רש"יהוכרח

 שרמז במוסגר במלוה"ר ועי"ש כן שכ'מפורשים
 דאין הך ל"ש דבכאן רש"י ייטת באמת אמנםלזה

שבוי
 שבות דאין הך הסוגיא בסוף גרם דלא במקדש

 שבות אין 5'ש דכאן ס*י 5מה בעי טעמאובחמת יר*י 8ותר דשא*ם דבדרבנן 8טעם ופי'8"1ש
 ס*ה בפס1ים הי*ס דאמו יפי4ם שיה י"לצפקדש
 שרצן שלא צשבת היורה מדיא*ן הט דכהניםבהא

 ההעץ צריכה ו,צבות שתן 5רן דס*ל משוםהבם*ס
 צורך דרק והינו התהז לא צד*כה שאינהלשבות
 כהן צורך רק שההש מה ולא התטץ ממשעבחרה
 בר*ו*י ויי' בדם יח5יק שלא או בגדע ילכלךשלא

 בר לש כהן דאם שכ' רטף גבי ע*ב ק*בעירובין
 5או שבות דהאי במקדש שבות אין ל"ש הואעבודה
 שכ' ששייזנים ועין עצמו לצורך אלא גבוה5צורך
 העארה בהדאת משא*כ הותר ד5א מווים הכלדברט"
 הטליקו שלא עבודה בשעת כהבים צורך הואדעכ*פ
 דסותר ר*ב עי דפליגי 5הכמים ס"5 מש*חבדם
 דצעיבן ס"5 ור4נ ק*פ בה' שפ"א שכ*ם וע"להדיח
 לא רזצקה דשבות בפסחים ועי*ש ממש צבודה?ורך
 שבות מן כ*ש דהף מ"ש שם ושצל*ח 8מקדווהתירו
 דמש"ה כף נ' ו* בטוכה והתום' הותר דלחרחוקה
 כיון שמקדש שבא דאון אע*ג דואה איעהח5י5
 דוצי פ' שם והר*שב"א אידה שמחה משום רקדהוי
 דא0ור *יר כלי תיקון 5ידי דאתי משיי שהואשבות
 ועיש מיכב כשאינו 2ף נזרו צמקין1 8פ"מה"ת
 עיוהכ4פ מה' פ"א ובשעה"ם כהקם מה' בפ*חבמל4ם
 התירר וצלא דבמקום וכ' קם*ט 5ימוד ד'וב5מודי
 הם דזריזין ולאא אסור בכהנים נם במקד,1השבות
 בשבות דזריזין וכמו כלל במקדש שאינו כמווהוי

 י*ל ומעתה עיי*ש במקדש שאיט כמי עשאורחוקה
 הכהך צורך רק ממש עבידה צורך דאינו נמידכחן
 יש דשם וכמו שמקדש שבות בכה4ג הותר יא5ר"נ
 דיש בזה הכ*נ ר"נ ההיר ש5א בדם שמחליקחשש
 לאיסטניס רק דהוי וגם 5ו טקך שהצוננין חששר9

 ביצה בתום' ועי' 5זה ?ריכים היו לא אחריםוכוגים
 דדבר אסור בחמין גופו דכל שכ' 5א ד"ה ע"בכ*א
 8בני אלא ראף אינו ווה בעינן נפש לכלהשוה
 ממש צורך מיקרי לא נמי כאן א"כ מעונגיןאדם
 איסטניס איתא דבמשנה במה 5ופר אפשרובזה

 חו5ה ש זקן הף אם י עיוהכ"פ מה' פ"אתרמב"ם
 ג*כ כ' דהרמב*ם משום וה9נו איסטנים כ'ולא

 זקן רק כ' לכך במקדש שבות דאין ומשוםעששיות
 מהירין לא לבד דבאיסטנים איסטנים ו5אוחולה
 להדית דמותר דפסק ק"פ מה' בפ"א ברמב*םועי. איסטניס ג"כ כ' חמין 15 מחמין רק דאיתאובמשנה
 דגם ום"5 ר"נ על דפליגי כחכמים דפסקהעזרה
 הרםב*ם שדיק ווה התירו ?ריכח שאינהשבות
 הוא היתר צמקדוצ שבות חיסור שס9ם שםב5שוט
 אשי' הותר דבמקדש מ5מדיט וה לעענווביתור
 דפתיר הנ"ל עיוהכ*פ ובה' צרינה שאינהשבות

 כר*נ דלא דפסק ק"פ בה' לשי0תו א1לעששיחן
 בפסחים מובא ד0תפ דמשום הוא רש9 פהטזאך

 שבות נאן שרי9 לח ו5כך כפתף ה5כהכרשנ
 בהכמים דש0קינן כהרמב'ם ס*5 כאן והתוס'במקדש
 948דש שבות דאין הטעם כאן וגרסו ר"נ ע5דפליגי
 דמש*ה הבהירה באת מה' בפ*ח הכ'ם לפים4שוגם

 אדלוקים בברות בודקין היו שבת דבלילי הרמב"םי
 דאפשר משום שבות רק הף נר דטישל אע*גפע*ש
 שבות אין אמרינן 5א מע*ש הדלוקים בנרותבהיתר
 הדמב"ם מדברי עליו הקשה שם והמל*מבמקדש
 צריך וזין בה8ין בהיתר אפשר ג"כ כאן א"כדכאן
 שכתבו באחרונים ור*יתי דמצרף השבותלדאות

רבחק ל 0יפןשףת

פם



 לב63דןקרק 5 סימןשו*תמנחת
 איפשר לא הוי דבעששיות מ"א בשבת ה8נקשבשם
 אפשר באמת דהא בדבריו לעיין המג*ש ת*יואין
 כנ*ל קשה שפיר ולפי"ז בזה. להלן ועים*שבהמין
 הא אסור מה*ת דדשאום לומר רש"י הוכרחדלמה

 אשבומ. בזה ל*א דרבנן הוא אםגם
 קא והא הש"ס דפריך 5"ג דף בסוכה הפנ"ייזקנה

 לא ענינים בכמה דהא הקשה מגאמתקן
 ומיעוט מצוה ביטול במקום דבריהם חכמיםהעמידו
 ידע דהמקשה ותי' דרבנן רק הוי ג"כ ביו"טענבים
 ראפשר וכיון אחריתי הושענא לי' באיתדמיירי
 אי נמי בכאן וא"כ עי*ש הש"ס שריך ש8ירבהיתר
 דבריהם העמידי דלא הוליל דרבבן איסור רקהוי

 פירש*י ולכך דאשב"ם הטעם בלתי מצוהבמקום
 דהשיב להנ*5 אך הש"ס מקשה ושפיר מה"תדאסור
 אחר בהדס דאפשר שם כמו הוי שוב בחמיןא8שר
 לפי"ם בזה שי*ל ואפס מצוה מטעם 5התיר איןוגקכ
 דבשבות לחלק הי*ח ק*פ מה' בפ"א הלח"םשכתב
 במקדש מתירין אין מאתמול לעשותו אפשר אםחמור
 לעשותו דאפשר אע"ג מתירין ק5 שבותאב5

 בזה מ*ש שבת מח' פייב בשעה"ם ועי'מאתמול
 אומרין כשאנו דרק בכאן הסברא ג*כ י"יועפי*ז

 על הקפידה לא דהתורה הרי מה"ת אסורדדשא"ם
 היתה איך נקם לנו ואין המעשה ע5 רקהכינה
 אב5 אסור כזאת מעשה נעשה דאם רקהכינה
 דהתורה הדנן מה*ת מותר דדשא"ם אומריןכשאנו
 מעשה לעשות יכוין שלא דוקא הכינה ע5הקפידה

 אסור בכינה כזאת מעשה נעשה דאם דההנוכח
 אין רעה מחשבה מעשה ב5י לבד בכינחדבודאי
 אין אבל אסור  עבירה דהרהור רק 85עשהמצרפת
 הכינה ב5י כלום אינה דהמעשה אמרינן אךעונש
 ג*כ לעשות דיבוא מכוין כשאיט אפי' גזרוורבנן
 שיתיר רחוקה גזירה באמת דזהו נאמר ולכןבכינה
 דזה ההפרש יודע דהא בכינה ג*כ לעשותלעצמו
 5כוין להתיר יטעה ואיך כ5ל כינתו בלינעשה

 קל. כשבות רק והוי5עשותה
 דרבנן במצרף משא"כ

 משום אי גמור מתקן הוי דלא רק להם5אכהשמכוין
 אסור דאינו אחר מטעם או כלי במר עדיןדאינו
 בזה להבחין ידע דיא משונ גזרו ורבנןמה"ת
 גמור במתקן לעצמו ויתיר מתקן זה גםולדעתו
 חמור כשבות והוי יותר חשש יש ובזהוכדומה
 יש אחר באופן דאפשר לענין דגם נאמרומעתה
 אביי 5רברי הי' רההיתר מקודם ולכן כןלחלק
 דאשב"ם י*ל אסור מדרבנן רק אי דשא"םמטעם
 צורך רק הוי ונם מעיו"ט וגם בחטרן דאפשרואף
 וכס' במקדש הותר קל שבות דהוי כיון מ*מכהן

 יהתיר יטעו ו5א זריזין דהם בכהנים ובפרטה5א*ם
 דדשא*פ 5פרש רש*י הוכרח ולכן בבינה מלאכהגם

 שבות דהוי דרבנן דצירוף למסקנא אכן מה*ת*מור
 יבחיט ד5א י"5 בכהנים ואפ4 יגזור יותרושחך
 דאשב*ם בזה דא"5 לרש*י ס*5 כנ"ל בזהההפרש
 המא כהן צורך רק הוי וגם אחר באופן דאששרכיון
 דבם5אכה דהסעם פי' ולכן וכר"נ ממשעבידה
 דתרי הפוסקים ו5פים"ש דשא"מ ר"י אסר 5אדהבח
 כ*ח ס" באהע*ז וע4 דרבנן מחד קילדרצנן

 דמקודשת 5הרא*ש ס'5 דרבנן בתרידבקידשה
 דרבנן מחד להפריש דאין הפוסקים כ' ח5הולענין
 הפשר ע5 מהיוב כמפריש דהף דרבנן תריע5

 דהמקשה זה באופן בכאן י*5 בזה הארנתיובהיושי
 דאבא וכשראה דרבנן רק אוי דצירוף גשב ידעכאו

 מטעם לי' ניחא ולא מותר דדשא"מ מטעםמתרץ
 אשב4מ בזה די"ש עוכ ואשב"מ דרבנןדצירוף
 הנ"ל כר"נ דס"ל וגם בהיתר דאפשר משוםוכנ"5
 אסור מה"ת דדשא"מ מאביי להקשות הוכרחולכן

 דגם כיון יול מדרבנן רק אסור דשא"מ אידבשלמא
 א"כ מדרבנן רק אסור דשא"מ דאוריתאבמלאכה
 ומותר קל שבות והוי דרבנן תרי הוי ררבנןבצירוף
 בחמין ואפשר צריכה שאינה שבות דהוי אףבמקדש

 מהני ולא דרבנן חד רק והוי אסור דמה"ת כיוןאך
 דשא"ם מטעם מתיר איך וא*כ לאביי במקדשאף
 דשא*מ לגמרי הותר דבדרבנן דכוונתו תי'וע"ז
 וזמו סברא הך התר?ן וחידש כלל איסור שוםוליכא
 בדרבנן מותר דדשא*ם לסעם דמוכרח רש"ישיטת
 גרס 5א ולכן דאשב*מ מיד לתרץ אבי רצהמדלא
 שבת מה' פוב בשעה*ם מ?אתי ואח*כ דאש3"מהך

 דאפי' סברא מך כ' וג"כ אביי דברי בתירוץשכ"כ
 צשבות מ*ם אשב"ם ל*א בהיתר דבאפשר5הכ*ם

 הגדולה. לדעתו כינתי ות"ל מותרדשבות

 ר"י על שהקשה ה' הלכה כאן בירושלמיררשאיהי
 כיני אלא וכו' ביוכ"פ כמכבה נמצאולא

 מימר סברי ורבנן כאש אש תולדות אין סברר*י
 דהדין טעמא וכו' חמין לו ץחם כאש אשתולדות
 שאיבין במים טובל כ"ג רא*נו אומר יהי' שלאתניא

 אין רס"ל דאף לר"י דהקו' פי' ובקה*עביוכ"פ
 ויחם לכבותו איכא איסורא מ"מ כאש אשתולדות

 יש דלר"י תי' וע"ז איסור שום דליכא חמיןלו
 שמדייק קרבן בשירי ועיוש ששבין גזירתבחמין
 ר"י מדמתיר גדולה חששא הוי שאובין דגזירתמזה

 מטעם רק פליגי ורבנן עי*ז דכיבוי דרבנןאיסור
 שוב ולפי*ז כאש אש דתולדות מה"ת הוידכיבוי
 דהמג'ש דה"ט וי"ל בחמין אפשר דלר"י כנ"לא"ל
 דבחמין משום אפשר 5א חשיב דעששיות שכ'הנ"ל
 שפי' שם והמה*פ להפ"ם אך שאובין גזירתיש

 חמין ליתן הוכרח דלמה להת"ק הקשהדהירושימי
 דאם תף ועיז יום מבעוד המים כל וחמו צונןלתוך
 5ערב משא*כ כשאובין נראה לגמרי בחמיןיטבול
 לרוי דס4ל ראי' אין ושוב גזירה הך 5יכאלצונן
 רש"י ושיטת אבת סברת יהי' וזה שאוביןנזירת
 הנ"ל מהירושלמי שהעיר מ"ב בשבת בפנ"יומצאתי

 וכתב אפשר לא חשיב דעששיות דהמג*ש דה"טוכ'
 כ"ו בפסחים דאיתא לפיאמ כן ס*ל 5א דילןדהש"ס
 וע" מותר אפשר דלא דר*י אליבא ס"לדאבח

 הנ'5 דפסחים מש"ס זו בסיגיא שהאריךבמלוה*ר
 לומר א*א עכ"פ גופי' ד?אביי דברינו נכוניםוא*כ
 שבות רק אי האהרונים משלוגתת דטדע ולפי"םכן

 ל"ש דרבנן איסור דכ5 או במקדש מתיריןדשבת
 וא"כ בזה שחארכתי ט"ז בסי' לעיל ועי'במקדש
 לא דרבנן איסור ד,צאר ס"5 דרשי בזה דפ5יגיי*ל
 דהוי מצרף איסור לדחות עדיף ולגן במקדשהותר
 שאר דהוי שאובין גזירת מלדחות דשבתשבות
 הנ"ל קרבן השירי 5ס' לפי"ז וא"צ דרבנןאיסור
 לרבנן אמנם גדו5ה יותר חששא הוי עואוביןדגזירת
 דלכאורה במקדש הותר דרבנן איסור דכ5 צ*לע*כ
 ששבין גזירת יש צחמין טבילה דצכ5 וסייעתולר*ת
 מרבנן קשה בזה שהחריך נדה בה' במרדכיוע*
 גזירת צוה פאל דלח ועקכ לכ"ג השרן דמתיריןכחן

 כבר ובאמת ר"י לגבי כרבנן הלכה ובודאישאובין
 להירושלמי ובשלמא ר"ת ע5 מזה הספורשיםהקשו

 ס"ל דהם י*ל מה*ת ניבוי איסור בצה ישד5רבק
ג*כ
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 מחמת דרבנן איסור דדוחין רק שאובין גיירתג"כ
 דמצרף דאמר דילן לש"ס אבל דאוריתאאיסור
 ועימ*ש דרבנן רק צירוף רלכ"ע ומשמע היאדרצנן
 צ'ל וע*כ בחמין מתירין למה קשה שוב צזהלהלן
 אך ר"ת על וקשה שאובין גזירת צזה ס"לדלא

 גזירת לרבנן ס"ל דילן לש"ס דגם לומר ישלהנ*ל
 ה"ה דשבת שבות דמותר דכמו דס"ל רקשאובין
 שאובין גזירת דגם ואמרו שאובין דגזירתאיסור
 שבות וכ*ש וה*ה דרצנן איסור שאר דהוי אףמותר
 דפסק הרמב"ם שיטר ג"כ וזהו ס"ל ותרווחהודמצרף
 אסור דלת*ק כהירושלמי ולא דילן וכש"סתריההו
 ואמנם הרמב*ם בשיטת מ"ש במה*פ ועי*שצעששיות

 העיר כאש אש תולדות דלרבנן דאמר הירושלמיעל
 דל*ש מ*ב בשבת כשמואל 8טקינן דאנן שםבגה*ש
 רק מה*ת איסור דליכא י"ל אמנם במתכותכיבוי

 וכ"כ דרבנן איסור התירו יוזק שלא וכדימדרבנן
 ביומא כאן וביפ"ע הרמב"ם בשיטת שםבמה"פ
 כלל ול"ק כשמואל פסק הרמב*ם דהא עליוהקשה
 רייק והמה"פ אסור רמדרבנן מודה דשמואלדי*ל

 וע" במתכות אסור עכ"פ דמדרבנן וכתבבלשונו
 ג"כ שכ' שם ובפמ"ג ובמחה*ש של"ד ס"במג*א

 לש"ס וגם במתכות דרבנן כיבוי איסור ישדירמב"ם
 דאה"נ י"ל ושוב בזה יש מדרבנן כיבוי איסורדילן

 שאובין גזירת דאיכא אף חמין רק הותרדלרבנן
 ב' יש בעששיות אבל איסור חד רק ליכאמ*מ

 ועי' בחמין יותר עדיף ולכן ומכבה מצרףאיסוי*ן
 שכתב מ"ב  בשבת וצפנ"י שבת מה' פ"בבשעה"מ

 עיי*ש. מכבה מטעם לומר הו*מ דילןדהש"ס
 מלוה מה' בפ"ד מהמלאמ דנודע לפי*םר15בפר8כ1

 חמירי דרבנן איסורין דתרי די"לולוה
 לענין יוהכ"פ ב8' הר"ן כתב וכזה תורהכאיסור
 חמירי דנבילה לאוין דהרצה הק? הקלמאכילין
 מא"ס מה' פי"ד  בשעה*מ וע" דשצת סקילהכאיסור
 ג"כ חשיב בב*א א' צאיסור לאוין בן אםשנסתפק
 לחלק דאין כ' י"ח דרוש ובפר"ד להר*ן לאויןדיבוי
 ובחולין לאוין צ' דוחה עשה לענין במפורשיםועי'
 לא תלתא אמרינן איסורי תרי א*ד ע*א ס*טדף

 לאו חד לי מה ראמר ע*ב מ*ח בנזיר ועי'אמרינן
 חילוק יש לר"ע אבל לר*י רק זהו אך לאוין ב'או
 וכ"ג לנויר קרא צריך ומש*ה ל5ין לב' א' לאבין

 ועי' .הנ"ל הר"ן לשיטת מזה העירותי וצמק"אעי"ש
 בעינן דמ"מ מ"ש וא,צ ד"ה ע"א ח' צ*צהתוסן
 דרק משום שם המהרש*א וכתב מעיו*ט מוכןשיהא
 איסורין ב' ולא יו"ט שמחת משום הותר איסורחד
 דמתחזי פשום מיחייב ודילמא ע"ב כ"ט במירוע"
 הקשה שם הרא"ש וצפי' דרבנן איסוריןכתרין
 מאיסור מקשה והיכי היא גמורה דדרשהדמשמע
 ובמפור,יים קצת מיושב הנ*ל המל"מ ועפי"דדרבנן
 מ"מ השמשות בבין שבות על גזרו דלא דאףאיתא
 בעירובין ברע"ב ועי' צביה*ש גם גזרו שבותיםבב'
 מה' פ"א ובשעה*מ כ"ו סי' או"ח ש*א ובשו*תפ"ג

 א' באיסור דאפי' בוה הארכתי ובחדושיעירובין
 ועי' איסורין כתרין הוי טעמים מב' אסור אםדרבנן

 טעמים מב' דהוי בשבת המעשר לעניןבאחרונים
 משום דאיכא בשבת וצמטביל ומקדיש מנ8מתקן
 לענין נם ומעתה בר*ה ייבירנו ושמא מנאמתקן
 אף גזרז שבותים דבב' י*ל במקדש שבותאין

 קנ"ט סף רעק"א שו*ת בשם מצאתי ואח"כבמקדש
 הותר חמין רק דלרבנן י"ל בודאי ולפי*זשכ*כ.

 דהוי ומכבה מצרף איסווין ב' דאיכא עששיותויא
 דגם רי-ד סי' ביו*ד להח*ס ובפרט תורהכאיסור
 חהביא מרחצאות גזירת איכא עששיות ע"יבחמין
 איכא מי צחמין סבילה דאמר דצרכות מש"סראי'
 יש בזה דגם וע"כ עששיות ע"י צחמין אפשרוהרי
 הנ*ל הקה"ע על וחולק לר"ת מרהצאותגוירת
 איכא למקוה חמין בהטלת דרק מרבריודמשמע
 סק"כא ר"א בסי' בלחו"ש ועי' בעששיות ולאלמיגזר
 מוכח הנ"ל דמהירושלמי גיטין טיב הג' דברישהביא
 ופלא חמין מים מהטלת עדיף עששיות ע"ידחימום
 דה" דאף שכ' בח"ס ועי"ש מהח"ס כלל הביאשלא
 וגזירת צירוף שבותים ב' איכא דלר"י להקשותיכול

 במקדש וה"ה ביה"ש התירו לא שבותים וב'מרחצאות
 בששני דרק ל"ד דף בעירובין האהע*ו כתבכבר

 שבותים ב' אבל בב*א א' מעשה ע"י הםהשבותים
 הטובל הוא והכה"ג העששיות מצרף זה כגוןנפרדים
 כמה גם התירו בזה נפרדים מעשים ב' והםצחמין
 רק התירו לרבנן ולכן עיי"ש בפ"ע כ"אשבותים
 ב' דאיכא עששיות ולא אחד איסור רק דהויחמין

 ובב"א א' מעשה ע"י שניהם ומצרף מכבהאיסורין
 שבות בזה התירו לא לכן שאובין גזירת איכאוגם

 ומכבה צירוף מתיר ר*י איך לפי*ז ואמנםבמקדש
 ב. והוי דרבנן כיבוי איכא לר*י דגם הנ"ללהקה*ע
 מים מגזירת יותר בוה מתיר ואיך ררבנןאיסורין
 דאשב=מ הטעם רש"י כ' לא מה"ט ואולישאובין
 דשא"מ דבדרבנן דאמר והא השבות התירו לאדבזה
 רא*ל אף תורה כאיסור דהוי איסורין ב' דהוי אףמותר
 דרבנן תרי בצירוף איכא לצירוף מתכוין דאינודכיון
 איסורין ב' דליהוי דרבנן לכיבוי מצטרףואינו
 אסור דאוריתא במלאכה דדשא*מ ס*ל דהשתאדרבנן
 רק דהצירוף מחמת דרבנן חד רק הוי ואאכמה"ת
 בורבנן דמותר דשא"מ דהוי דע"י י*ל רקמדרבנן
 רק ונשאר לגמרי דצירוף טעם נדחה התרצןלפי"ד
 רישי' 8סיק דהוי דשא"מ ל"ש דבמכבה דמכבהסעם

 משא*כ שצה מה' צפי*ב בהשגות הראב"דוכמ"ש
 ועי' כאן ביומא בתוס' ועי' פ"ר הוי לאמצרף
 בזה מתיר ומש-ה בזה ובשנ"י ובשעה"מבלח*מ
 רש"י לשיטת הכרח יש ובזה שאובין מגזירתיותר

 שוב דאל"כ מותר דשא"מ דבדרבנן כאןבפירושו
 ואם מותר דלגמרי וע"כ דרבנן איסורין תריאיכא
 דברי וכפשס דרבנן כיבוי ג"כ ליכא דלר"ינאמר

 רבנן ורק שם המה"פ מדברי וכנראההירושלמי
 ופליגי מ"ב בשבת וכהש*ס דרבנן כיבוי דאיכא8"ל
 להיפ"ע וגם דוקא חמין ס*ל ומש"ה בזה ר"יעם

 כלל קשה לא בודאי כיבוי שום ליכאדבמתכות
 יותר עששיות ר,י מתיר דמש*ה לומר יש וגםלר*י
 ובחמין האיסור עושה אחר אדם דצעששיותמחמין
 לעז יותר והוי שאובין בגזירת האיסור עואה;הכ"ג
 שלא הירושלמי שמדייק וזה איסור עושה הכ,גאם

 השו כ"ג קדושת דמשום בשאובין טובל כ"גיאמרו
 שאני השוב אדם ובכ*ם ע*ב י"א במו"ק ועי'יותר

 טבאא מבי בישרא דשקילנא אנא כגון פ"ווביומא
 שכ"כ הנ"ל ובלדו"ש בח"ס ראיתי ושוב דמיבלא
 ~פימ*ש יותר חשו הכ"ג על דללעז אהרלענין
 כלומר מצרף והלא הש"ס בקו' כאן ביומאבפר"ח
 כעין והוא וכף במים האש ריתוח מכבה נפצאוהלא
 נמצא ולא אא צתלמוד מפורש ומצאנוהוכיבוי
 הך הינו דהכא דמצרף משמע ומזה ביוכ"פכמכבה
 ג"כ משמע מה"ש פי*ב וברמב"ם בירושלמידפכבה

קצת
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 ולח*מ בההקמ ועיקש מכצה חגידות ד(דרוףק(מן

 רק צפטיש מכה משום 8צירוף ליכא ו5שיטתוושעה"ם
 איסורין תרין הוי 5א דשוב 5העיר יש וח*כ דמכצהטעם
 כגון מצרף ד5יכא היכא גם 5הרמב*ם וצאמת אהדרק

 המפ' וכמ*ש מדרצנן וייך כיבוי עכ"פ מתכויןצאיע
 הרמצקם ו5כן איסור הד רק הוי דעכ*פ רקצשיטתו
 5שיטתו רש"י אב5 בעששיות 5התיר פסקלשיטתו
 שם הה"ם וכ,כ בפטיש מכה משום הסעםדצירוף
 ו5כן בהשגות הראב*ד שיטת ג*כ וזהו רשקיצשישת
 במעשר וכנ4ל דרצנן איסורין כתרין דהוי לומריש

 צשיטת כן י"ל אם מק*ע יש ועדאן בשבתומטבי5
 להעיר. רק וכתבתי ומכבה ןירוף לעניןהרמב*ם
 הכ"מ ע5 הקשה ביה"ח מה' בפ"ח הם5"מרזקנה

 אשב"מ 5"א צהיתר צאפשר דלחרמצ"םשכו
 דאפשר אף בעששיות כאן מתיר הרמצ"םדהא
 להירושלמי אמנם לעיל כשה ורמזתי בחמיןצחיתר
 דגם הקף מיושבח שאובין גזירת צחסרן דיש"נ"ל
 הרמב"ם מדברי יל"ד ולכשרה גפר היתר ליכאצזה
 או במקדש ובות שאין חשה עששיות מטי5ין,%ב'

 איסור שום 5יכא דבחמין דס"5 חמין מיםסטילין
 במקדש דהותי רק שאובין נדרת יש בהמין גםדאי
 לדחות ץש תריההו על דאש8ף'מ הך 5סיםחו"5
 אח"כ ע5 גם קאי דאשב"מ מקודם דמ"שו5ומר
 יש בעששטת דגם הנ"ל להח"ס וצפרט חמיןלענין
 כהנתו דאשפה'מ מקודם כר'ש ע"כ א"כ שאיבעגזירת
 קאי הזה הטעם ממילא א"כ שאובין גזירת 5הךג"כ
 י"ל דלפי"ז אך חמין דמטי5ין אח"כ כו'ענ ע25"כ
 תריייהו בעששיות דאי המ5"מ הקשה דשפירשוב
 אפשר כוקרי שוב ומצרף ושבות שאובין גזירת*ץכא
 איסור דיש ואף דמציף שבות בלי צהיתרלעשות
 מאיפור יצאנו 5א צעששיות גם הא שאוביןגזירת
 שבות לענין הא דמצרף שבות 5הוסקי 5ן ו5מהזה
 דעכ"פ דמשום לומר ודוחק בהיתר אפשר עכ"פזה
 כיון איסוו עוד יעשה אם נ"ם אין 5גמרי היתראין

 וכנ"5 בפרדים עניבים ב' הף דבמקדש השבותדמצד
 הדלוקים דנרות 5הך ול'ד אחד במעשהדאינם
 ועכ"פ צזה 5צדד ויש גמור בהיתר דאפשרסע"ש
 דהירושלמי הנ"ל כהמכורשים י'ל המל"מצשיטת
 יגמרי חמין במקוה התירו ד5א רק 5הת"קאמר
 והכ"מ 5צונן חמין בהט5ת ולא שאובין גזירתטסעם
 צלמודי מצאתי ואח"ז הנ"ל וכו4'ת הקה"ע כפיס"ל
 הירושלמי עפי'ד המי'מ 5קר שתי קע"ח יימודד'

 אמר דלא 5זה מודה די5ן הש"ס דגם וכתבכנ"ל
 לדייק ג"כ והביא בזה פליגי ור"י דת"קצפירוש

 ות"ל דאשבאמ הך חמין על גם י שלאומהדמ1ט

 דגם הרדב'ץ צשם מ"ש ועי"ש דבריו 5כלכתנחי
 ואיכא הצוננים שהוהפו שבות איסור יש חמיןיהט5ת
 ליתן דמותר מ"ב צשבת וע" צעיבן חוםאו5יוי
 לצנן כתנתו דשם והחע 5הפשירן 1נן לתוךחסין
 כ"א בסין ב5הו"ש ועי' הצונן 5חפם וכ(ןחחמין
 אצש צדברי דגרסי ביומא ותונף 5פיר'א והנההנ"5.

 דבחמין ו5הפוסקים דאש1'פ משום 5ר"ידמטץם
 מר"י ע5יהו תקשה ד5א וע"כ קשעבין גזירתליכא
 צדברי ומפרשי שאובין בהרת ס"י 5א זי"'ינאמר

% הנ"5 והמה"פ כהפ"םהירושלמי  דהש"ס משום 
 צשבת וכהפנ"י ששבין גזירת לר'" ס"5 לאדי5ן
 צירוף ר"י מתיר איך 5הנ"ם קשא ח"כ הנ"5ס"ב
 קשה מהרמשה'ם המ5"ם וכקר בהיתר אפשרהא

 צשם מקודם וכם"ש דר'ע אליבא אבאצצדברי

 5פימאש אחת פרפרת 5ומר יש ואמם ,בזההשעה"מ
 יהקשות נ' אות דרבנן בחצספות יעקב קהלתבפ'
 ואפי' בצבור הוהרה דטומאה ז' מץומא הכ"מעל
 דלא צטומאה ג"כ עבדי אב בית בהאר טהוריםאיכא

 דאפשר דאף צזה ב4מר העו'נ אטהרה כללמהדרינן
 דדין והתמ ע""ש במקדש שבות אין בהיתרלעשות
 למה ץפ"ע בציבור הטופאה כדין הף במקדששבות

 טהורים ובאיכא בציבור דחו" דטומאהדפסקינן
 במקדש שבות לענין גם אטהרה מהדרינן אבבבית
 ועי' אשב"מ 5"ש בהיתר דבאפשר הכאמ כ'שפיר
 הרא"ש על נתנאל ובקרבן שכ"ח סף באר'חבבאי
 ונבי שכ' כאילו בד"ה סק"ב "'ד בסי' יוהכ"פבפ'

   בש(מע א"כ ציבחר אצל דדחוי' הרסב"ם 9סקפמאה
 ע5 ברש"ש ועי' בזה האחרונים והאויכו כןכמו

 בק5פי טרף בס"ש דהרי שהעיר שם ביומאהרא"ש
 ועכ"פ הותרה ושבת בציבור דחוא דטומאהאמר
 באמר ומעתה כן י'ל הנ"5 להקוף'י אשב"םלענין
 בצבור הותרה דטימאה ד ביומא דס"5 לשיטתודר"י
 גם ו5כן אטהרה מהדרינן לא טהורים דאיכאואף
 דאשב"ם ס"5 בהיתר דאפשר אף אשב"מ5ענין
 ג"כ והת*'ק בחטרן דאפשר אף בעששעת מתירולכן

 ר"מ הוא יו4'י שלוגת" בר דסתם דנודעלשיטתו
 דטשין 5ר4'מ דס"5 שם וביומא בהדושי מזהוכתבתי

 טמאה 5ר"מ דסש5 הש"ס אמר שבעה כל הכ"געל
 גבי וא"כ אטהרה מהדריס ו5דידי4 בציבורדחוף
 אץצו ו5כן בהיתר לעשות מהדרינן במקדששבות
 חמין במים בהיתר דאפשר כיון בעששיותמתיר

 דסומאה מקדש ביאת פה' ב*"ד שפסקוהרמב"ם
 דבשבות סברא הך 5שיטתו הכ"מ חידש בציבורדחוי'

 ומש"ה בהיתר יק עושין ב1התר באפשרבמקדש
 כאן הרמ2"ם וסאש מהר'ש הר5וקים בנרזת רקהתיר
 גזירת דס"5 כנ"ל צ"5 ע"כ בעששיותלהתיר
 ננע5ו לא תירו(מם היערי אחר באופן אושאובין

 יותה 5האריךנאב"מ
 לכאורה שליט"א כהד"ג לקושית נטיעכ174יו

 אינו בסוכה כאן אשי דו4 לומראפשר
 דשא*מ מותר דצדרבנן ציומא אביי לסברתמשועבד
 אסור מה"ת דשא*מ ד5ר"י לשיטתו אצח ורקלר"י
 סברא הך לומר מוכרח ביומא הש"ס קו' קשהדאז

 האחרונים בשם מקודם וכמ4ש דשא"מ מותדדבדרצנן
 רק אסור דשא"מ לדידד אבל כן ס"ל א8חדרק

 צתוס' וע" הנ"ל קכ"א בשבת רש'י וכמ"שמדרבנן
 5רקי סברא הך לחדש הכרח אין איב מיאטי~פן
 דשא*מ אסור צדרצבן דגם 5ריי כן ס"5 אשי1ר4

 שהקשו מלשונם יראה דיומא פתוס' כאןוהמעחן
 והנה מיחם גצ* דשצת מש"ס אדאצת מדאבילק
 מחטת זה דחה רק כן 5ומר רצה שליט"א כהד*גגם
 הקשו דלא מקו בשבת הש*ס מסתם הצ' ההומקו'

 דגם בש*ס שם עתן 5א אבל אדאבי מדאבהדוקא
 א*כ יוסף 5ר' אבץ יי' דרמי אביי דברי הםשם
 כ"ד צבכורות וההוכף אדאבת מדאבה הקף צזהבם
 דסוכה מוהן"ס 5*ק 5דידהו כאן כרש*י ג*כעער
 ריב"א צוום דסוכה צפ*ג כהמרדכי דס*ידי*5

 שצת צתוי וע" מה*ת הוי ביו*ט עט1םדמיעוט
 מ"ם מדרבנן רק הף ענבים דמיעוט שכ' ק*גדף

 ד*ין ונודע כהמרדכי דס"5 ""ל צבכודותהחוכף
 דוחק אך אחרת שבממ תוי ע5 מתוילהקשות
 ס"5 דרעף'י משמע המפורשים דמסתימת כן5תשב
 5התוס' ובפרט לוקא 5אבי רק ולא דר"י א5יבאכן

שבת
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 נזכר 5א ושם כן'ג דביצה מש"ס שהקשו מ"אושםז
 הוא רש"י דסברת משמע הש"ס סתם רקאבח
 דנם שבת מה' ב1'א המל"ם ו5פיפ"ש דכ"ע.אליבא

 דוקא והו דשא"מ פתר בדרבנן ד5ר4ץלהסוברים
 מקום בשום דו2מתו הזה האיסור שאין דרבנןבאיפור
 כדמותו זה איסור אחר שבמקום באיסור אב5פה"ת
 בקדשי בגטה זה שבמקום אף גיזה כגון מה"תאסור
 אסור דשא"ם מ"ם מדרבנן רק אסור אינובדה"ב
 עה"ש תיקון דאוריתא כעין רבנן דתיקון דכ55ר"י
 בשם כנ"ל מכבה משום דהוא במצרף דרק י"5ה1ע
 מקום בשום אינה במתכות ביבוי והך והרמב"םאוי,ת
 פחם עושה ואינו כאש אינה האש דתולדותמה"ז
 משום דהוי ענבים מיעוט פשא"כ דשא"ם מותרלכך
 מוע'ת הוי בפטיש מכה דבמק"א בפטיש ומכהמתקן
 דהבאתי מעיקרא נדחה דזה אפס אסור דשא"מ5כך

 ומכה מתקן משום החנו מצרף רש"י דלשיטתמקודם
 מחזקהו למים ברזל הנותן שכ' ברש"י ועי'בפטיש
 המעחן כן אמנם ענבים כמיעוט הוי ושובומקשהו
 כ"ד בבכורות התוס' דכ"כ מם"ש וכן דום5"םבלשון
 הללו איסורין אץ יד כ5אהר דעוקר שם כ'והתוס'
 נמורה בגתה אתרי בפרה משא'ע מה"ת מקוםבשום
 אעו הזה הדבר דאם הוא דהאי5וק יראהעיי'"צ
 דעוקר ואף תורה אקער בו דיש במק"א נמוממש
 מקום בשום ליכא דכזה יד כלאחר כמ'ם מה'אהוי

 כפ ממש הוי המעשה אם משא"כ פתר אזפה"ת
 כפ אים המעשה בו שנעשה שהדבר רקבמק"א
 משום רק הוא דרבנן דהוא דמה בגיזה כמובמק4ש
 והתוס' אסור דשא"ם גם בזה בדה"ב קדשידהוא
 משום דרבנן הוי בבאן מצרף דמש'א פ' שסביומא

 כלים יהיות עומדץ ורק כ5ים  כעת אינםדעששיות
 הרי א'ו מלאכש גמר היינו לאו דהשתאופהוזף
 גמר עשה 5א דהא 5מק',א שוה אינו בעצמההמעשה
 ודמי מלאכה גמר הוי מה"ת דאטור ובפק"אמיאבה
 אכן ממש צהם5אבה שינף דיש יד כ5אהר5עוקר
 והוי מ5אכה 2פר הף דצאמת ביף'ס ענביםבפיעוט
 מצוה מווום רק הוח הזה שהדבר משום רקדרבנן
 מלאכה גמר התורה אסרה לח דבזה ממש כליואים
 בזה דגם ס"ל הנ"ל המרדכי ובאמת רש'עלשיטת
 דמי א"כ מלצכה נמר הר דמ"מ כיון מה"תהוי
 דומה בעפבשץ דהגיזה בדה"ב בקדשי 5גיזהממש

 בדה"ב קדשי דהוי משום רק דרבנן והוילדשריתא
 דשא"ם אטור בזה ו5כן התורה אסרה לאדבזה

 שם מ5*מ ובהגהות נכונה פברא שזהו 1השהוהמעטן
 ברשב"א ושנאתי מ"1 דף שהצ8ת הרשב*א שכ*ככ'
 דאיכא כיון פתילה בכ5 הש*נ כל גד*ה שכ' מ"וד'

 שלא אפי' נזר מדשריתא על" דמחחבדוכתא
 אוסור לטץ בה אתי דלא בדוכתא ואפי'במתכוץ
 בכ*מ שוה דהכיבוי כדברים והחנודשריתא
 51*ד להבהבה א*צ שאפתי5ה מצד רק הואוהחסרון
 בעצפ הכיבוי דשם עששיות בביבוי מקודםלם*ש
 ואף וכב*5 בעצכות ד1צי מצד גמור כיבףאינו

 כמו הוא מצ*ע הצידוף בעששיות דבם י*לדעד"ין
 וואינם העהושיות מצד הוא והחסרון בכ5שאצירוף
 ע5 דנץ אנו אץ דהא די*5 אך לגהה ודומהנ5ש
 רק אקןד 18 אין צעצמו דהצידוף בעצמוהצירזף
 דעדין כלום תיקן דלא בעשעהזת וא*כ מהקןמשום
 המלאכה בגוף חסרון שפיר מיקרי בגמריםאינם
 דכל מ*ב בשבת בפנ*י הובא הרשב*א 5עויטתובפרם
 דו2מת אין בן אם דרבנן רק השי 8כלים אפ"צירוף

 עין צריך עדין ואמנם מה*ת מקום בשוםהצירוף
 הזאא. בסבראקצת

 ע*ב ע*ד בשגת הש*ס עפי"ד בזה הניחהולכן
 שבע חייב חביתא  דעבד מאן האי רבאאמר

 דמשום שם כתב ורש*י חטאות שמנח תנוראחטאות
 כתבו שם והתוס' בכ5ים בנין דאין מךחחב לאבונה
 אבל בכלים בנין אין חו5יות ש5 כלי במחזירדרק

 רב דאמר וכמו בנין משום יש לגמרי הכליכשעשה
 משום דחייב דמרא בקופינא שופתא גמעיל5קמן
 הפנ"י בשם כ' כ*ה אות השבת במוסך ובמנ*חבנין

 אך בכ5ים בנין דיש מודה ג'כ דרש"י שםבסוגיא
 דלא מ5אכות כמה במהוסר אמנם הכ5י נגמר אםרק

 ס*ל ראוי אינו דעדיין ותערא חביתא כמונגמר

 בכה*ג גם חולקים והתוס' בכלים בנין מיןלת*י
 תחלת אם תלי דהעיקר שכ' שם בפנ*י ראיתיואני

 בשופתא כמו כאחד נעשין מלאכה והגמרהמלאכה
 דלהסוברים כ' כ*ז אות שם ובמנ"ח דמראבקופינא
 בכלי מלאכה דבגמר הדין יה" בכיים בניןדיש
 בשיטת כן וכ' בונה ומשום בפטיש מכה משוםחחב

 המל"מ בשם והבאתי בבלים בנין דיש דפסקהרמב"ם
 ואפף תורה כאיסור חמירי דרבנן איסוריןדתרין

 ענבים במיעוט ומעתה טעמים משני אחדבאיסור
 וכטבי5ת כלי ותיקון למצוה ראוי דנעשהביו"ט
 איסורים ג' דהוי י"ל מנא תיקון משום דישכ5ים
 דהא לדש"י וגם בונה ומשום בפטיש מכהמשום
 דלא כאחד מלאכה וגמר המלאכה ותחלת הכ5ינגמר
 דהי" וא"ל בזה לההדס מלאכה שום מקודם נצרךח"
 הצ5"ה כתב דכבר בו לצאת לענין תלישהחפר
 במחובר מינים ד' חובת ידי דיוצאין קל'ץבשבה
 י"ל ועכ"פ בזה מסתפק תרנ"ג ס" באו"חובפם"ג
 כתבו דהאחרונים וגם יוצא הגבהה ג"כ דישדבעציו
 שם וברן"ש מ'יב בסוכה ועי' מעכב לאדהגבהה
 הוא ד5קיחה ט"ז מחולין המפורשים הערווכבר
 גודאי בעציץ ועכ"פ ולקחהם כתיב וכאןבהלוש
 אך במחובר דיוצאין להצ5וח ומכ"ש במחוברדיוצא
 איסור משום ביף'ט הענבים למעט אין במחוברהא

 בתולש צ"ה דף בשבה עי' צעציז ואפי'תלישה
 באו"ה ועי' אסור אב5 דפטור נקוב שאיםמעציץ
 אפשר בלא דמצוה חיובא משום וא"ל של"וסי

 וכמו מצוה ביטו5 במקום דבריהם העמידו 5אבאחר
 איסורין ב' הוי דהא בסוכה הפנ"י בשם מקודםשכתב

 משום שרינן ו5א כדאוריתא וחמיר והמיעוטהת5ישה
 דכשהם האהעו"ז בשם למ"ש ונם מצוהביטו5
 זה שבותים כמה גם התירו א' במעשה ואינןנפרדים
 שהוא מהמחובר ההדס ש5 ת5ישה 5ענין רקשיך
 ביחד הם הענבים למעט תלישה לענין אבלמקודם
 נת5וו שמקודם אהרי דבאמת ניחא דצלא"האך

 איסור שום אה.'כ ל"ש וממילא מהמהוברההדס
 דהי' כנ"5 קשה לא ונם הענבים במיעוטתלישה
 מענין הוי לא דהתלישה מקודם אהרת מלאכהצריך

 בשופתא וכמו העגבים מיעוט של הזאתהמלאכה
 דלא תרנבלין ש5 בל51 נקב ובעושה דמראבקופינא
 והשופתא ה515 לעשות מקודם צריך ה" דהאאמרינן
 גמר זהו אם רק דתלי הנ"י להמנ"ח ובפרטוכמובן
 ב' הוי ענבים דבמיעום ומעתה ש או ממשמלאכה
 דגם י"5 בפטיש מבה ומשום בונה משוםאיסורין
 דבתרין ג"כ בשמר מותר דשא"מ דבדרבנןבזה

 דאיך ואף יו"'י דשא"מ התירו לא דרצנןאיטרין
 שם י"ג בדף רערע ובם"ש ממש תורה איסורזה

דמיעוט
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 חטאת חיוב צזה וליכא שבות רק ו~י ענביםדמיעוט
 בין דבונה לטעם בין דרבנן רק והכ5 ח~רהכארסור
 גמור כלי תיקון הוי דלא משום בפ5רש דמכה5טעם
 דמה אמרינן דאנן רק וכנ"ל 5מצוה לי' דבעיורק

 מקילין אין בזח בדרבנן דשא*מ לעניןשמקייין
 אמר שפיר ומעתה והבן כדאוריתא דחמירכהצום
 ולא מותר דדשא"מ ס"ל כאבוה בר"ש דר"א אשיר*
 דרבנן רהוי כיון מותר לר"י דגם 5ומר יכולהי'

 דגם לר"ש רק כדאוריתא חפיר דבכאןמשום
 אף דעששיות במצרף אבל מותר דשא"מבדאוריתא
 נ"כ דיש ל"ש בפטיש ופכה מתקן משום דהוילרש"י
 הנ"ל לשיטתו דרש"י איסורין ב' והוי בונהמשום
 מלאכה גמר דהוי היכא רק בונה משוםדליכא

 כנ"ל מלאכה גמר הוי לא דנתקשו חףובעששיות
 דרבנן דוקא עששיות דצירוף דיומא התוס'צשם
 כלים לעשות עומדין ורק כלום אינם דעד9ןמשום

 שהוא במיחם ורק מלאכתן גמר אינו דהשתאוהצירוף
 דאוריתא הוי מלאכתו גמר הוא שלו וצירוףכלי

 עששיות דתחת שכתב מה"ש פי,ב בלח"מוראיתי
 נשמר לשיטתו רש"י אמנם כלים ג"כ נכללדכאן

 דלא כלים שאינד דוקא  עבות חתיכות וכ'בלשונו
 דבזה 8' ולכן בונה משום וליכא מלאכה גמרהוי

 גם דש9ך מקודם למ"ש וגם לר"י דשא*ממותר
 דנין אנו דהא איסורין ב' דהוי א"ל מכבהמשום
 הצירוף לענין רק דנין וא"כ דשא"מ לענין רקיכאן
 והוא כנ"ל דשא"מ ל"ש כיבוי דלגבי הכיבוי עלולא
 לענין איסורין ב' דהוי לומר ול"ש בפ"עענין

 דנין בשניהם ומתקן בונה לענין משא"כדשא"מ
 דהיי שכתבתי ומקודם אישרין צ' והוי דשא"ממטעם

 הדבר כלל לענין הוא שם ומצרף דמכבז איסוריןצ'
 משא"כ במקדש שבות אין מטעם דנתירדמלאכה
 הכיבוי על ולא הצירוף על רק דנין דשא"מצענין

 כשנאמר ובפרט נכונה שהיא יראה זו בסבראוהמעמיק
 ענין שום 5יכא להירושלמי וגם דילן דלש"סכנ"5
 ולפי לבד מצרף רק ד5יכא ניחא בודאי לר"יכיבוי
 פליג שם דרבא המג"ש צשם ע"ד בשבה הפנ"ימ"ש
 דאיכא וממילא בונה משום דחייב דס"לאדרב

 דיומא בש"ס דאב9 ג"כ נאמר בזה דאטויאיפלוגתא
 צ"ל דע"כ כיון בזה פליגי כאן בסוכה אשי ור'שם
 דליכא לאב9 וס"ל המג"ש ד לפי רש"י בשיטתכן

 לדידי' ולכן דרבנן חר רק והוי וכרבא בונהמשום
 דיש ברב ס"ל ור"א יר"י פתר בדרבנןדשאומ
 דס"ל לומר הוכרח ולכן איסורין ב' והוי בכליםבנין

 ונכון.כאבוה
 לי' באית הש"ס דמשני לפי"מ להבין ישר84כמנכמ

 אין דבכה"נ שי' ורש"י אחריתיהושענא
 והבאאזי לאכשחרה לף צריך דלא כלי תיקוןכאן
 טעמא מה וא"כ מזה ידע המקשה דגם הפנ"יבשם
 נם הא כר"ש דס"ל לומר הוצרך ומה דאסורדת'ק
 שבת בתוס' ועי' כלי תיקון כאן דאין מותר5ר"י
 איסור ליכא לר*י גם דלפרש"י כן שהקשוק"ב

 נעשה מ'מ לה שאוצ דאף ס"ל דת*ק לומרודוחק
 דודאי ל8 שא*צ ממש כלי יעשה יאם וכמוכ5י
 הוי לא כאן אבל כלי נעזה מ"ם דשם דל*דאפור
 כלל כלי אין לה ובא*צ הטצוה סה9ום רק כליתיקון
 אליבא רק כ*כ דרש'י אפשר וזילי רון*יכמ*ש
 והפברא אחריתי ל" דאית אף ל"מ לר"י אב5דר'ש
 היא עיקר א"נ מותר דשא"מ דס*ל דלר*שבזה

 מלאכה הוי אם המלאכה על מעידה שהכ9נהמכינה

 לה דא*צ ובכה"נ מזה לעיל כתבתי וכבר לאאו
 מעשה נעשתה דמ"מ לומר ול*ש מחשבה עניןל"ש
 רק לבד המעשה בתר רק הולכין אין דלדידףזאת
 כ5י קעבד דמ"מ אמרינן לא ושוב כוונה ג"כבעינן
 נעשה אם הוא העיקר א*כ אסור דדשא"מ לר"יאבל
 מ*מ 5הכשר מכוין כשאין אפ" לכן כזאתמעשה
 כ"ו בפסחים הפנאי ג*כ כתב זו וכסברא כליקעבד
 אך למעט אפור כר"י דס*ל לת"ק ולכןע9"ש
 צרש*ש מצאתי ואח*ז הזאת בסברא צ"עדעדיין
 מה ואמנם בזה מ"ש ועיי"ש מזה שתעיר שםבסוכה
 דמיירי מזח ידע המקשה גם דע"כ הפנ"י בשםשל
 לומר יש דהא מקשה מח דאל"כ אחריתי לףבאית

 לפי הנה מצוה ביטול משום דרבנן מיעוטדמתירין
 י"ל שוב בפטיש ומכה בונה איסורין ב' דהוימ"ש

 ב' לענין וכנ*ל מצוה משום נתיר לאדבכה"ג
 הושענא צל*ל דאיירי דהמקשה ס*ד ושפירשבותים
 דר"א דבריו לפי לומר ר*א הוכרח ומש"האחריתי
 דלר"ש שכ' סוכה בתוס' ועי*ש כאבוה ס*לבר*ש
 הרא"ש וכ"כ מציה משום רק הוא למעטדמותר
 ר*ש בין בזה חילוק דיש שכתב ועי'ש ק"גבשבת
 לא ולר"י אחריתי לי' באית מהני בדשא"מדמיקל
 קו' כן גם מיושבת ובדבריו אחריתי לי' דאיתמהני
 באית גם 51"מ כר*י ליה סבירא דהת*קהנ"ל
 ואין בזה לפלפל יש והרבה אחריתילי'
 ליישב יש הנ*ל דלפי אזכיר אחת רק מקומוכאן
 מותר בדרבנן רישי' דפסיק שכתב התה"דדברי

 דסוכה מהש"ס עליו הקשה סק"ה שי"ד בסי'ואמג"א
 מותר פ"ר נהנה דאינו דמשום שכ' ומהתוס'הנ"ל

 וגם אסור פ"ר בדובנן גם נהנה דאם הריבדרבנן
 אמר בפירוש דהש"ס הקשה מה"ש בפכ"דהשעה"מ

 י"5 ולהנ"5 דרבנן דהוי אף בפ"ר ר"ש מודהוהא
 דפ"ר מודה מדרבנן איסורין בתרין להתה*דדגם
 דהוי לפימ"ש דכאן בש"ס ולכן יותר דחמיריאסור
 ר*ש מודה והא הקשה שפיר דרבנן איסוריןתרי
 יש ובזה פ"ר מותר שפיר דרבנן בחד אבלבפ"ר
 כהיכה משיב בש*ת ועי' ,ףם המג"א קו' ג"כל9שב
 ס*י באו*ח מ"פ בס' ועי' זה בענין מ"ש ב' ס"חיו"ד
 עיי"ש. המג"א שלהקושיות כי שם ותי' מותר בדרבנן דפ"ר המאירי בשםשכ'

 דענביו בהא הנח בזה. קצת לדבר ישרפריין
 בירושלמי איתא דפסול מעליו מרובות.

 משום ש לעצו דופת שאינן משום הטעם ה"בכאן
 אמרה דהתורה פ" שם ובפ"מ ובקה"ע פריושנגמר
 בסוכה דילן ושה9"ס שלו הפרי ולא עבות עץוענף
 ופירש כמנומר מיהד מקומות וג' דבב' אמר ל"גדף

 דבמקום כ' תרמ*ו צסי* והפמ*ג הדר הוי דלארש"י

 משום הטעם מקומות וג' ובב' הירושלמי טעם י*יא-
 בעלמא אסמכהא רק דהוי י*ל ולהירושימיהדר
 דנטמא י"ה בביצה רשקי לפימ*ש להעיר ישובזח
 רק דהוי משום הוא ביו*ט דמטבילין הטומאהבויד
 מקשה מה ח"כ כלי טתקן חשוב ולא דרבנןטומאה
 בזה דפליגי י"ל הא מנא מתקן והא לראבר'שהש"ס
 מתקן והוי מה"ת 1פסול דהדר הטעם ס*לדהת*ק

 רק הפסול וועי כהש4ושיפי הטעם ס"5חהאבר*ש
 ס"ל כאן דהמקשה וא"ל מתקן הוי ויאמדרבנן
 להפם'ג רהא הדר משום וק דהטעם דילןכש*ס
 אי*רי אולי דירושלמי הטעם י*5 אפשר בטהעשהנ*ל
 דס"ל די"י ראבר"ש עי קו' אין ועכ"פ אחדבמקום

 בשם דהמרדכי ג*כ לומר אפשך והי'כהירושלמי
ריב"א
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 הוח מה*ת אסור ענבים דמיעוט דס*ל הנ*לריב*א
 רק דהוא דס*ל והפוטקים מה"ת דפסו5 דס*למשים
 מדרבנן רק דהפסול כהירושלמי דס*ל משוםמדרבנן
 דכתב לרש"י אך דרבנן וובות רק הוא התיקוןולכן
 דהדר חטעם כ' דהוא כן לומר א"א שבות דהויג*כ
 רק מתקן הוי ג"כ מה"ת ה8סול אם ראפי'וע"כ
 וכנ*ל מצוה משום רק כלי הוי דלא משוםדרבנן

 מדרבנן רק הפסול דלרש*י נימא דאי וגםבדברינו
 אמנם הנ*ל בביצה 5שיטתו מתקן מיקרי 5אשוב
 בולד דרק יו*ט מה' בפ"ד הה"מ עפי"ד י54דלזה

 אבל מתקן ל"ח לטמאים ראוי דעכ*פ דרבנןהטומאה
 וכשיטת דרבנן רק הוי אי אף חדשים כליםבטבי5ת
 כהרשב*א ודיא מדרבנן הוא כ5ים דטבילתהרמב*ם
 שפיר אדם לכ5 דאסור כיון מ"מ מה"ת דהויוסייעתו

 אפי' בהרס וא"כ שכ*ג סי' במג*א וע" מתקןהוי
 לצאת 5כ*ע ראוי דאינו כיון מדרבנן רק פסו5יהי'
 שהקשיתי פה ג"כ מיושב ובזה מתקן חשוב שפירבו

 מנא מתקן והא 5ראבר*ש דהקשה הש*ס עלמקודם
 ד5א דהיכי שכ' כ'ז אות הנ"ל במנ"ח וראיתיוהבן.
 לא מצוה לצורך תיקון רק העוים בדרך תיקוןהוי

 רצוד מחמת בנ*י עם עבורנו רק שהוא כיון מתקןמיקרי
 בין נ"מ יהי' ולפי"ז העולם בדרך ויאהבורא
 תיקון המיעוט הוי שפיר רהרר ריהטעם הנ"להטעמים
 משא*כ שם המנ"ח וכ*כ הדר שיהי' העולםבדרך

 תיקון חשוב לא פרי ולא כתוב דעץלהירושלמי
 ביו"ט ממעטין אין 5מה יחירושלמי קשה שובוא"כ
 ר"א עי כאן מקשה ומח כיל מתקן הוי ד5אכיון
 לא מה"ת מתקן דרק יי5 ואמנם מתקן והאבר"ש
 וסחעתו דרש"י  טעם וזהו הוי שבות עכ*פ אבלהוי
 מצוה לצורך מתקן רק דהוי משום שבות דהוישכ'
 בונה משום בזה דיש לעיל ולפ"ש העולם בררךולא
 בונה אבל בכה"ג ל"ש דמב"פ תיקון רדוקא י"לג"כ
 ממעטין ואין שם מהמנ"ח קצת וכ"נ בכה"ג גםשייך
 כ' בעצמו שהמנ"ח ראיתי ואח"כ בונה איסורמשום

 כלים טבילת וכמו מתקן הוי מדרבנן רעכ"9שם
 נכון. והכל מצוה תיקון רק הוי דלא אף מתקןדהוי
 מג"א בס' ז"י מנ"ש הג' על שחולק במנ"חוע"'ש
 דהוי דכיון בפטיש מכה משום חייב דמילהשכ'
 משום ל"ש העולם בדרך ולא מצוה ישם רקתיקון
 במו"נ עפימ"ש לומר יש ואויי עי".ש בפטישמכה

 כפי האבר להחליש כדי המילה בטעם פמ"טבשלישי
 זו מצוה ניתנה ולא ובו' חמשגל ולמעטהיכולת
 איך 5ומר החולק שמצא כמו חבריאה חסרוןלהשלים
 להשלמה שיצטרכו עד חסרים הטבעים הדבריםיהיו

 ואני ע%"ש וכו. המדות חסרון להשלים רקמבחוז
 מצוה המצות בטעמי דור במצודת ברדב"זמצאתי
 הראוי' ובשעה לו במותר רק ישתמש שלא שכ"כפ"ו

 ועי' התאוה כח מחלישה הדם והוצאת המיןלקיום
 ע5 שחולק המילה בטעם ז"ל להיעב"ץ עוזבמגדול
 דברי שנכונים הנ"ל מהרדב"ז הביא ולאהרמב"ם
 זמנינו מרופאי שכמה ג"כ )ונודע בזההרמב"ם
 מכמה להציל להגוף תועלת היא דהמילהאומרים
 האנשים כל אצל המילה להנהיג הי ומהראוימחלות
 כתב שפיר זה ולפי הגוף( לצורך גדול תיקוןרהוא
 בדרך תיקון דהוא כיון מב"פ משום דחייבהמג"א
 וכמ"ש המדות ולהשלמת חגוף לצורך ג"כהעולם
 לצורך רהתיקון דאף ענבים במיעוס הנ*להמנ"ח
 בדרך תיקון הוי הדר נעשה כשמתקנו מ"ממצוה

 בשם נ"ז סי' במחז"א ראיתי רב זמן ואחרהעולם.

 ואחר מ5אכה כשעשה רק מב"פ שיך דלאהמאירי
 כן ואם גמרה  עצמה בהמלאכה אם ולא גמרהכך
 לא זאדא דבמי שם ועין כן לומר יש במילהגם

 כ"ו סי' לעיל ועאן בפטיש מנה משוםשייך
 זאדא. מילענין

 כתבתיהנלענ*ד

 צוקפרמאן קלמןהיקלונימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 לגמיק
 יאבלאנאב. תרע'ב שבט בחודשב*ה

 החו"ב הה"ג הרב ידידי לכבוד סלה טוב וכלשלום
 כש"ת החסיר הישיש תורה חדריבכל

 יט"א פרידמאן דוד שמואלפ*ה
 חוסט.הו~בר"ק

 ע"ב מ*ב בסוכה ברש'י עד"ק הגלעבימכנתבו
 וששה חמשה דהחליל שכ' החלילד*ה

 דהא והקשה שני יו"ט עושין אין מקדשרבזמן
 ולמה ב' יו*ט עושין אין דלעולם קחמינןבירושלים

 ע*כ. מקדש בזמן דוקא רש"יכ'

 דבירושיים מ"ש מדוקדק אין לשונו גםהנה
 רק היא דירווולים עדיפותא האקחמינן

 רגם קחמינן דבא4י וכוונתו המקדש קדושתמחמת
 ובעיקר מקדש בזמן ולמ*ל ב' יו*ט עושין איןעתה
 רש"י על מ*ז פסחים בצל"ח בכזה העיר כברהקו'
 והקשה יו"ט ב' היו לא הפנים לחם רבזמן שכ'שם
 ביו"ד בח"ס וע" יו"ט ב' שם עושק אין בזה"זדגם
 עח"ש בעצמו ז*ל להגאון הקו' שת" מה "ב רנסי'

 מקדש בזמן רש*י כתב רמש"ה נראה הי'ו5כאורה
 הף אז גם ד1אמת המקרש מחמת דעיקרמשום

 ב*ד ששליחי במקום ב' יו"ט שעשו מקומותבא"י
 שכתב מ"ג בסוכה ברשב*א ועף מגיעין היולא

 לא חו*ל וברוב הרוב אחר שנלך ה" הללדתקנת
 עבדינד ומשיה דירחא בקביעא ידעו ולא שלוחיןהיו
 היו אוי וברוב אבותינו כמנהג ב' יו"ט חו*לבכל

 עושין ולכך מר*ה חוץ א' יום ועושין מגיעיןשלוחין
 א*כ עח*ש א' יום אבותיהם כמנהג א*י בכלעכשיו
 בזמן אבל א' יום רק בא"י הוא הלי תקנת לאחררק

 במקדקו ורק ב' יו*ט שעשו מקומות היו ב'דקידוש
 נקט ו5כך א' יום הי' והסמוכין ב*ד מושבשהי'
 לאפוקי רק וכוונתו מקדש בזמן דפסיקא מילתארש*י
 אפשר וגם ב' יו"ט אז שעשו שבא"י מקומותשאר

 מחמת שיפעמים הל5 תקנת וקודם .החורבןד5אחר
 ב' יו"ט עשו ב*ד מושב הי' לא והגליותהגזירות

 לומר יש וגם כן כ5ל איתרמי לא מקדש בומןורק
 שפ ל~ב דיגבי משום מקדש בזמן רש*י כ'דמש*ה
 דבזמן במקדש רק הי' שבת דוחה ראשוןדיו"ט
 דידעי אף בא*י אפי' דוחה אינו מקדששאין

 נפי לדידהו מ"ד בד' הש"ס וכדאמר דירחאבקביעא
 בפרש"י ועי'ש אגודות כב' דהוי משום דחילא
 כ"1 אמנפ מקדוצ 1זפו ח5יל גבי גם רש"י נקטולכך

 ז"ל. רש"י דברי בישובדוחק
ויכן
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 בארץ כולהו דהוי הבית בזמן וכולהו בגב51ין1 ד"ה ע*א מ*ד ב"ד רש"י עפים"ש בזה נתהרלכן
 ויודעים שם( ברש"ש הגי' )וכן ב"ד 5מושבוסמוכים
 .דחוי כ' צורך לאיזה ו5הבין החודש הוקבעאימת
 לולב מה' בפ"ז הרמב"ם דהנה נראה בארץכולהו
 ביום ניטל לולב הי' קיים שביהם*ק בזמן כ'הט"ז

 שידעו מקומות בשאר וכן בשבת שחלהראשון
 הרחוקים אבל בא"י החג יום הוא וה שיוםבודאי
 כתב ובהי"ז מספק לולב נוטלים היו לא ידעושיא
 שהיו אלו אפי' נוטלים היו לא החורבןדאחר
 ולא שוין הכל שיהיו כדי דירחא בקביעאבקיאין
 ואין וכו' נוטלין אין ואלו בשבת נוטלין אלויהיו
 דבזה כתבו והלח"מ והכ"ם בו להתלות מקדששם

 הקרובים היו בראשונה דגם דכ'ון הקו'מיישבת
 תורות כב' מיחזי א"כ הרחוקים ולא בשבת1וטלין
 ולא קיים שהי' במקדש תולים היו דאז כתב5זה
 תורות כב' מיחזי מקדש בליכא אבל תורות כב'מיחזי
 שכתב שכ"ד במצוה החיטך טעם דזהו ונראהעת*ש
 במקדש רק בשבת נוטלין היו לא המקדש בומןדגם
 במנ*ח ועי"ש דבקיאי6 במקום אפי' בגבוליןולא

 דיש הסברא ס"ל ולא תורות כב' יהי' שלאדהיינו
 גופי' במקדש שנעשה מה לענין רק בו לתלותמקדש
 בכמה משינה הי' דבמקדש ששום תורהע כב'דל*ש
 שיטת ואמנם מקומות שאר לענין ולא מבכ"םדברים
 משום כרמב"ם דלא הקו' בישוב דס"ל י"לרש"י
 נוטלים היו המקדש דבזמן רק במקדש לתלותדיש

 דהיו פי' ולכן ישראל מושב שהי' בכ"םבשבת
 הי' ולא דירחא בקביעא ידעו וכולם בארץכולהו
 ועי' בשבת נטלו ובכ"מ כלל המקומות ביןחילוק
 השלוחים שכ' ששרוין ד"ה ע"א ב' מגייהברש"י
 ולא נפרדו שישראל בוה"ו אבל א"י לקצהמגיעין
 בבית כולהו עלו דלא ואף אצלם ב"ד שלוחייגיעו
 סמוכין היו דעכ"פ לרש"י י"ל עלו לא דלויםשנו
 צ*ל וע*כ א' יום רק ועשו בקיאין היו ובכ"םלא"י
 במגילה דדש"י לשני ראשון בית בין חילוקדאין
 בבית דאחרי א"י לקצה מגיעין השלוחין שכ'הנ"ל
 ומצאתי המגילה ענין הי' לא עדחן ראשון דבביתשני

 גזרו לא שכ' כאן בסוכה ברי"ף הריב"בבשיטת
 ביהם"ק שהי' הראשונים בדורות בגבולין אפי'רבנן
 אבל דירחא בקביעא ספק מקום בשום הי' ולאקיים
 דירחא בקביעא ספק לנו שיש ביהם"ק שחרבאחר
 דחינן לא דאנן כיון ספק ל"ל א"י דלבניאע"ג
 שום הף לא דאז מפורש הרי דחו לא נמיאינהו
 בפ"ג התיו*ט על העיר והרש"ש המקומות ביןחילוק
 וי"ל פירש"י הביא ולא אחר מטעם שחילקמי"ג

 הכ"ם שכתבו כפי"ם הרמב"ם בשיטת קאידהתיו"ט
 השוו מקדש שאין דבזמן כ' ולזה הנ"לוהלח"ם
 בומן אבל תורות כב' יהי' שלא כדיטדותיהם
 הקרובים פקומות בין חילוק דהי' אףהמקדז9

 בכוונת לומר יש כן במקדש הדבר נתלה5הרהוקים
 מקדש דבזמן שכ' דש"י דברי נכונים ומעתההתתו"ט

 משום כן לפרש לי' דניחא ב' יו"ט עושיןאין
 שעשו מקום שום ה" לא המקדש בזסןדלשיסתו

 יו"ט עושין אין דבירושלים מפרש הי' ואם ב'יו"ט
 אז עשו מקום דבשאר משמע דהף יותר קשה הי'ב'

 דבזמן האמת נקט לכך כן אינו ובאמת ב'יו"ט
 למינקט לי וניחא ב' יו"ט מקום בשום הד 5אמקדש
 למינקט ויא קתם כשביהם"ק דהי' במה מקדשזמן

 מקומות. חילוק דהי' חמקדש זמן לאחר דזהירושלים

 במקדש שבות דאין בהא נסתפקתי בזה עביירכהדי
 בחול מדרבנן שהוא במצוה הדין יהי'איך

 או אשב"ם בזה גם אי שבות איסור בו ישובשבת
 דבשבת אמרו והם אטרו הם מדרבנן רק דהמצוחכיון
 רק אי האחרונים בפלוגתת דתלי י"ל ולכאורהאסור
 דרבנן איסור כל או במקדש הותר דובתשבות
 במקדש ל"ש דרבנן איסור כל ואי מהאחרוניםכעדע
 ל"ש מצותן ה"ה במקדש חיוב אין דמדבריהםדהיינו
 דבריהם אי דמם"נ אמדו והם אמרו הם ושייךבמקדש
 איסור 5ענין ג"כ מחייבין המצוה לעניןמחייבין
 שבות ורק שייך דרבנן איסור שאר אם אךש5הם
 שבות ום"ם במקדש שייך דמצותן י"ל הותרשבת
 איסור דשאר דגם ג*כ י"י ואמנם הותרדשבת
 גוירה מטעם רק דהוא משום הוא בסקדש ל"שדרבנן
 זריזין דכהנים משום ל"ג ובמקדש וסתג גדרשעשו
 גזירה מטעם אינה דרבנן מצוה אבל אחר מטעםאו

 במקדש הי' מצותן עיקר אם ובפרט במקדש גםשיך
 נראה ו5כאורח מצותם לבטל אשבום אמרינןושוב

 ר* דפליגי ע*ב נ' גף דסוכה מש*ס הספקלפשוט

 דשמחה ס"5 ברא דר*י שואבה של בשיר ורבנןבר*י
 ונראה דוחה דאינה ס*ל ורבנן שבת דוחהיתירה
 דרבנן כםצוה חוי יתירח דשמחה פיוגתתםדטעם
 מה*ת שאינה יתירה שמחה שכ' רש"י מלשוןוכגראה
 מה"ת דאינה כתב רק כלל מצוה דאינה כתבמדלא
 הבוצוה לקחם שעשו דרבנן הוי דעכ"פמשמע

 ובם*ם לולב מה' 8*ח ברמב"ם ועי' בשמחהכהלכתה
 בשמחה המצוה לעשות היא דעיקר חרדים ובס'שם
 ורבנן אשב*ם ג"כ דרבנן דבמצוה בר"י לר"יוסיל
 איסור שאר אם דתלי ולהנ"ל אשב"ם ל"ש דבזהס"ל

 איסור דכל ס*ל דרבנן לנו יוצא במקדש ישדרבנן
 ועי' כרבנן בזה ד9סקינן וכיון במקדש הותרדרבנן

 להסוברים ראי' ם~ה יהי' לולב מה' 9"חברמב"ם
 במקדש שחך דמצותן די"ל לם*ש ואף דהותרכנ"ל
 כשנאמר מ"ם במקדש ל'ש דא"מורן כשבאמראפי'

 לומר דיש בודאי השבות מ9גי נדחית דרבנןדמצוה
 והבן במקדש הותר דרבנן איסור וכל הנ"לכסברא
 אפי' הוי לא יתירה דשמחת ו5ומר לדחות ישואמנם
 לפי ראי וקצת דוקא לאו מה*ת שכ' ודש"ימדרבנן

 שירה דעיקר לם*ד דאף נ*א בד' התוס' שכתבומה
 פשום שבת דוחה קרבן של חליל מ"ם כלי וא*צבפה

 וע"כ אשב"ם ל"א שואבה של בשיר ~פהדאשו'ם
 והרמב"ם מדרבנן אפי' כיל מצוה שום בזהדלית
 דפסק אף שבת דוחה קרבן דשיר פסק מהב"םב8"ג
 דהאף'ס דאף הלח"8 וכ' דוחה אונו שואבה שלדשיר
 ס"5 והרמב"ם בכלי שירה דעיקר משום הטעםאמר

 וכהתוס' דדוחה ס"ל מ"מ בשה שירהדעיקר
 ולצורך מצוה הוא קרבן דשיר דהסעם מדבריוונראח הנ"י

 מצוה איע שואבה שיר אבל שיר דבעיעבודה
 דיש בכפנהו דא*ל שיר בלא 5היות יכולהדשמחה
 הרמש"ם כתב דכבר לא או  עבודה צורך ביןחייוק
 וכן עבודה צורך באיט אפי' דאשב"ם מהק"8בפ"א
 בקרבן בבלי ישיר דסוכה בירושימי המה"פכתב
 בר"י דו"'י מפלונתא ראי' אין שוב ומעתה מצוההוי

 ומצד אשב"ם דרבנן במצוה גם דלכ"ע וי"לורבנן
 בש"ח הרמב"ם ממש"פ ראי' וקצת כן נראההסברא
 של באבוקות בודקין היו לא מי~פן דבליל ביה"חמה'
 הכ"ם וכ' מע"ש ו9ם הדלוקין בנרות רק בידםאור
 דשדקו ומה בחיתר אפשר כה'ם דאשב"8 אףשם

 דשמירת דאף מח"ת אינה בודאי בידםבאבווךת
המקדש
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 מבלל אינו וה הרמב"ם כמ'"1 מה"ת הואהמקדש
 דשיך הכ"ם כ' ואע9*כ חבפים תקטו ודקהשמירח

 גבי *חר דלא שממה במל"ם ועא*ש אשב*מבוה
 יוכ"9 בליל כ"נ לפני בשפבע שאק"שו כהונהפרהי
 בשבת באצבע להק"9 דמותד מוכה דאשבמימהטעם
 מחז"ל דק הוי יוכ"פ בליל י*שן שלא ג"כוזה

 דבשיר שם בסוכה וברשב"א בתומ' ועי' כןשתקנו
 ס"ל בר"י וד"י שיד כ5י יתקן 811א אששושיאבה
 ודבנן לזה 5"ח יתירה שמאה משום רק דד1ידכין
 משם דאי' אין בודאי ומעתה יתידה בשמהה אףטרו
 מהק"9 פ"א בלח"ם ועי' וכמובן דדבנן מצוהיענין
 המצוה מפני דמותר מחמר לענין שם הדמב"םעמ"ש
 בדבד הי' לא אפי' דאשב"ם ומטעמא וז"לשבתב
 בזה והאריכו מאהמול דאפשר משום רק מותדפצוה

 קצת מהישוב יש ועדיין מקומו כאן ואיןחמפורשים
 להעיד. דק וכתבתי פהבמ"ש

 כתבהיהנלענ*ד
 צוקפרמ*ן ק5כעהיקלתיכום

 הנ*ל.האבדפ"ק

 5ב.מיכון
 יאביאנאב. תדסיט כסיו בחודשציה

 האדיף הה"ג ד~יב ידיר"פ לכבוד סלה טוכ וב5שלום
 כש"ת ד,ושפודסים ד י ס ח ה תורה חדרי בכלובקי

 שליט"א דורוויץ ה5וי ם!נדץםמ,*,ה
 זוטא. פתחא ס' בעהם"ה קאסובהראבד"ק

 לו מותד איך נ"ה להדליק שצדיך ימי "למעד
 דבזה"1 בביתו נד איזה מקודםלהד5יק

 הדין מן א"צ רה"ד יבני היכר ואין בפביםשמדליקין
 בטפח להדליק הבשהג רק יד"ה הסשאד ב9תחלהדליק
 יוצא שלחט על מנשצ אפ4 ובאמת 85תחהסמוך
 שיחנו על דמניחה הסכנה בשעת כמו הנטנוהחובת
 דכ*א תרע"א בס" הדם"א כ' הבית בני 31ו1רביםודיו
 מדליקין אין ואז הגדות לעדב ולא מיוחד במקום*לי*ק
 נד איזה כשמדליק א"כ יפתח הסמוך בטפח18ים
 א"ב דמצות המצוה חובת יצא כבר הביתיהאיר
 עכ"ד. נ"ח הדלקת על אה"כ יברך ואיךכוונה

 תקפ"ס סי' באו"ח ועי. דבמר'כ קי"ל באמתהנה
 ובסי' יוצא אימ מצוה לתקיעת בהכויןדביא

 כגון כוונה ב5א מצה דאכל הש"ע ש9סקתוה'ה
 עכו"םשאנסוהו

 לאכ~
 בשם שם המג"א כ' י"ח יצא

 אכל  שהדי שאני דאכייה דבמידי דהטעםה9וסקים
 בשם ס' בסי' המג"א לפים"ש דקשה אך בכךונהנה

 דדבנן במצוה אבל דאודיתא במצוה דק דזהוהרדב"ז
 תע"ה סף באו"ח הב"ח וכ"כ כהנה בעינןלא

 שכ"כ סק"'ז בח"י ועי,ן כפנה ל'ב דרבנןדבמדור
 ידע לא אפי' דבבטייר ו9יים כ'הת ד' בר"תהתוס'
 דבמצה והיע יצא הול שהוא שסבוד או מרורשהוא

 שיודע צעינן באכילה *נהנה כיון דיצאדאמדינן
 כתב לכך מצה באכילת חיב ושהוא 8סחשהלילה
 ל"ב דרבנן בנ"ח וא"כ ירע בלא אפ" יצאדבמרוד
 חנוכה שהוא זכד לא הנד שהדליק בשעת ואפףכוונח
 כבר דהדי קשה ושפיד ה1א נ"ח להדליק חתבושהוא

 בהא דהנה י"5 ואמנם שבביתו הנד בהדלקת*צא
 דסתמא דאף הטעם בד*ה הט*א כ' דמצ*כדפסקינן
 לקיים רוצה חפץ באיזה ידע לח מ"מ קאילשמה
 דאף אשה גט נבי בובחים התוס' וכם*שהמצוה
 לגרש סתמא עומדת אין מ*ם 5גירושין עומדתדאשה
 אמרינן בכה"ג דגם היינו דמאצ*כ ולם*ד זהבגט

 ס' סי' באו"ח הישיע*ק וכ*כ קאי לשמהדסתמא
 מצוה לשם דמסתמא משום מאצ"כ דבדדבנןדהטעם
 דברי בישוב אחת בתשובה כתבתי ובזהקעביד

 יצא פצה לאכול דבכפאוה 9סק דבמיההרמב"ם
 כתבו והמפורשים יצא לא לשיר דתוקע 9וסקובשופד
 דמצא"כ אף דהנה י*ל ולהנ"ל בדבריו טעמיםכמה

 שהוא עכ"פ בידע רק דזה י"ל קאי לשמהדסתמא
 לומר ל"ש חמז שהוא דסבור היכי משא"כמצה

 חם? שהוא בדשתו הי' דהא קאי לשמהדסתמא
 זי סברא שכתב דמצ"ב בסוגיא טה4ו בס'ומצאתי
 דכתב דהא הרמב"ם בשיטת והד"ן הה"מולפימ"ש
 מצה שהיא בידע איירי יצא מצה לאכולדבכפאוהו
 ואכל אנסוהו כתב שלא הדמב"ם מלשון כןודייקו
 בפידוש דאנסוהו דמשמע מצח לאכול אנסוהו דקמצה

 בזה לומד שייך ולכן מצה שהוא וידע מצתלאכול
 שהי' לשיר בתוקצ משש"כ קאי לשמהדסתמא

 למצות קאי דסתמא לומר ל"ש ובזה לשידבמחשבתו
 והוי שופד מצות לשם שלא הי' דמהשבתושופר
 חמז שהוא סבוד ה4 אם במצה וכמו הסתםהיפוך
 להאיד כדי נד דהדייק בנ"ד ומעתה יצא לאולכן
 קאי לשמה סתמא בזה דל"ש 5שיד תוקע כמוהוי
 במצוה אפי' ולכן בביתו להאיד דק מכויןדהא
 קאי לשמה סתמא ל"ש עכ"פ מ"ם דאצ"כדדבנן
 לשיר גם מאצ"כ דס"ל דלרבא ואף יצא לאולכן
 מלשון לה ודייק כן ס"ל דבא דרק לומר ישיוצא

 מצה ואכל פרסיים כפאוהו דאמר דשמואלדאבוה
 דכפאוהו דמשמע מצה לאטל כפאוהו אמרולא

 התוסי הוכיחו ומוה מ?ה שהוא ונמצא סתםלאכול
 וכן חמץ שהוא בסבור איירי דשמואל דאבוהשיטתם
 דה"ה מזה רבא דייק ולכן תרועה יום בס'כתב
 אנסוהי בלשונו דדייק הרמב"ם אמנם יצאלשיר
 בידע ע"כ מצה ואכל אנסוהו כתב ולא מצהלאכול
 בכה"ג אמרינן לא לדידן להלכה ולכן מצהשהוא
 בזה ס*ל ולא דרבנן במצוה אפי' קאי לשמהסתמא

 ורבא. דשמואלכאבוה
 רבינו שיטת הוא וכן הנ"5 להתוס' דגםאפם

 ולשיטתם חמץ שהוא בסבוד דאחריירוחם
 הרי לאכול דצה ולא מצה שהוא בידעאדרבה
 לם*ד גם יוצא דאינו לצאת שלא בפירושמתכוין
 אפף דרבנן דבמדוד הנ"ף והח"י להב"ח וגםדאצ"כ

 לומר דל"ש דבוה הרי יצא מדוד שהוא ידעלא
 והוי אהר דבר וואוכל דסבור קאי לשמהדסתמא
 חנוכה דבנד י*ל מ4ם יוצא ואעפ"3 לשירכמתכוין
 הרי מהאוד וליהנות להאיד כדי דהדליק דכיוןשאני
 נאמר איך א"כ מאודו וליהנות להשתמש אסודבניח
 שלא הדליק אדרבה דהא חנוכה נר חובתדיצא

 שלא בפי' כבתכוין והוי ממט ליהנות רקלמצותו
 להרא"ה וגם דרבנן במצוה אפ" יוצא דאינולצאת
 שלא צוח דאפיי הנ*ל תקפ"ט בסי' ובב*י בר"ןהובא
 כמצותי; המצוה עשה עכ"פ שם יוצא ג"כלצאת
 ליהנות שהדליק כמצותה הם?וה עשה 5א הריובנ"ד
 קי"ל לא הא דבלא*ה ובפרט המצוה היפך שזהובה

 שהדליק מי דלפי"ז אך שם הב"י וכם"שכהרא"ה
איזה
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 ולהשתמש הבית 5האיר כיון ו5א סתם בביתו נראמה
 סתמא ובכה"ג ייא דבכה"ג לומר מקום ח"לאורו
 א*צ הדין דמן דאף י*ל בזה גם ואמנם קאילשמה
 יה1א שמעמןדו ובכ"ם 5פתח הסמוך בטפחלהדליק
 מיואד במקום להדליק דהמנהג כיון מ*ם נ*חמצות
 כל5 ענין אינו שהדליק הנר יה לכן שלחנו עלולא
 בו 5צאת ש5א בפירוש כעושמ והוי הנ"חמענין
 ועכ"פ הפוסקים לאותן בזה מהעיון ישועדין
 דל"ש מילתא דחע 12 ?השתמש 5חאיר כדיבמדליק
 כלל חשש אין צודאי לכן כטנה בלי סתםלהדליק
 עליו. ולברך נ"ח אח*כ 5הדליק ו1תר5כ*ע

 כתבתיהנלענ*ד
 הנ*ל.האבדפ*ק י יי שךקפרמאע קלמןה'קלדנימום

 לנ.סימן
 יאבלאנאב. תרצ'ב אדר בחודשב*ה

 . ר ח א ל א ו ש5
 5התענות צריך חופתו ביום חתןשער"ש

 פי'ד מעוברת בשנה החנו קטןבפורים
 ע*כ. ראשון אדרוט"ו

 לו שיש מי הרם*א כתב תקעוג סי' באו*חוהנה
 בניסן אב5 5התענות א"צ בחנוכהנישוששין

 מן אחד שהוא ניסן בר*ח אפי' חופתו ביוםמתענה
 מתענה דמש"ה כ' שם והפג*א בהם שמתעניןהימים
 ומר"ח בעומר 5*ג דה"ה ונ*5 מנהג רק דאיטבניסן
 אבל לסוכות יוכ"6 שבין ובימים שבועות עדסיון

 כיון מתענין אין בשבט וט"ו באב וט"ו חגבאסרו
 עם"ש סק"ח תכ"ט בסי' ובח"י בגמראשמחכר
 בו שמת יום אפי' מתענין אין דבניסן שםהרם"א
 בר"ח אפי' בו מתענין חתנים דתענית כן א1ן אואביו
 בסק"י והטו"ז תקע"ג בסי' הרב כמ"ש עצטביסן
 אומרים שחין יום שבכל המנהג נתפשט וכברכ'

 תקע"ג סי' עחן חתנים ותענית מתענין איןהאנון
 תעניתים משאר חמוד חתן דתענית נראחומכ*ז
 חתן תענית אב5 צתחטן תל* תענית דשאר אף?כן
 אומרים שאין 8ף קטן בפורים וא"נ בזה תייאין

 תרצ"ז סי' באו"ח כם"ש ותענית בהספד ואסור18צון
 בא"ח דרק המנ"א מדפרט 5חתענות צריך חתןכף'פ
 דפאינך הרי החתן מתענה אין בשבט וט"ו באבחי'ו
 8תענה חתן מ"ם מתענין אין הענית ושאר חףימים

 באב ונה'ו בא"ח דרק האארונים כ' המו*אוכדבדי
 בסידוד ועף להתעטת א"צ ההתן ור*ח בשבסוט"ו

 5כאורה %פי"ז קכ"ט כלל ובחכ'יא ז"ל קטנ4יץהי
 להתעטת. חתן צריך קסן דבפוריםנראה
 שבעה הבא5ת 5פימ"ש להתענות דא"צ נראה88כצכבש

 אומו*ם שאין ימים דבכל ט"ז שת 4'גבס"
 שכתובין הימים באלו רק להתעטת הששען אף4צ18טין
 א,ו לשיטתו וא'צ עי"ש להתעטת  תעניתבמגילת
 ומצאתי תחבון שמרים שאין יום בשוםלהתענות
 כבר 8"ם אך שתו ב1ניהין חין כהי,שדמשיהה וי דבריו שו1יא הר'י מבוטששטש מגא"קב8ו'א
 להתעטת המנ"א שהז1ניר בהימים ומתענין המטצפשט

 שהזכיר בהימים 5התעטת רק דהמנהג י'5וא"כ
 נזכר דלא קסן פורים אב5 להתענותבפירוש
 דאין שכתב הימים בין ג*כ נזכר דלא אףלהתענות
 כ' 5התענות שא"צ בא5ו דהטעם כיון מ4םמתענין
 וס*ו י.ד דגם וכיון בגם' דמוזכר משוםהמג*ח
 דאמרה בהא ו' דף במנילה מחכר ראשוןשבאדר
 קאמר וכו4 השני לאדר הראשון אדר בין איןהמשנה
 דאסור שוין שניהן ותענית הספד 5ענין האצגם'

 הא' הדיעה וואא ראשון באדר וט*ו בי"דלהתענות

 דמותרין ס*5 הצ' דהדיעה רק הנ"5 תרצ*זבס"
 דקראו היכא על רק קאי דזה דס*ל ותעניתצהספד
 שלא מעוברות בשנים אב5 השנה ונתעברההמגילה
 בתענית מותרים ראשון באדר וט*ו י*ד המגי5הקראו
 מוזכר לד*דן הרי הא' כדיעה פסקינן דאנןוכיון
 א"צ המג"א 5טעם גם כן אם להתענות שלאבגם'

 חג דאסרו הביא שלא הנ*ל בהכ'א ועףלהתענות
 באו*ח ועי' א"ח גם כתב הנ'5 ובמג'א מתעניןאין
 השבועות חג בשצאי מתענין דאין ג' סעי' תצ"דסי'

 ב5וד דאלכסא מעשה יקז מחגיגה הביא שםובבה*ג
 בזה"ז גם להתענות דאין מוכח דמכאן כ' שםובע*י
 הביא תצ"ד בסי' ובעט'ץ שבועות שלבא"ח

 ובקצש"ע דמועדא ברא חג 5חסרו דקוראמהירושלמי
 מתענה אין שבועות שי בא"ח דרק מ קמ"ו0"

 ובמסגה"ש הנ"י דחגיבה בש"ס דמוזכר משוםהחתן
 מתענה החתן אין חג אסרו דבכל הרז"ש בשםהביא
 דקורא הנוי מהירוש5מי הם הרז"ש דדבריונראה
 בפ"ק הם הל5ו הירושלמי ודברי דמועדא בראלא"ח
 מהמג4א וכ*נ דסוכות א*ח לענין אארי ושםדע"ז
 בתוס' ועי' מתענין אין א-ח דבבל סתם שכ'הנ"ל
 פ18 המקדש כ5י ה' ובמ5*ם מימות ד*ה י'טדר*ה

 מיילנא ז"ל מהרש*ו 5הג' אדם תו5דות ובס'הס"ו
 בעומר דבל*ג הנ*ל המנ-ח מ-ש ועל ע-ב ק*דדף

 שכ' חחרונים בשם שם המסנה-ש הביא מתענההחתן
 תקע-ג בסי' הפם-ג בשם ם"ש ועי*ש להתענותדא*צ
 להתעגות. החתן שו'צ קטן דבשרים נראהולכן

 יתבתיהנ5ענ"ד
 נקפרמאן קלמןהיקלוניכום

 הני.החבדפק

 לר.סימן
 יאבלאנאב. תר"ע אדר בחודשב*ה

 סו*ה כש"ת החסיד הרבני לכבוד סלה טוב וכ5שלום

 קאםוב בי סת"ם 1פר נ" ררמניר1מר
 מכל*ם תיבת בין נקב שנעווהבמומער"ש

 ~מא סלאר שם וניתן שונים תיבתיבין
 היא אם הטלאי על רק גויל ה"קף בהיריעהנשאר

 ע*כ4 בה לקרותכשירה

 כס*ת ודיבה הש*ע כתב תרצ*ח ט" בי*חוענה
 ונקראת כתיבא בא דכתיב טיל 8"קףלענין

 דבר נה8ר אם וכן 8רם*א כ4 ר"פ ס" וביו*דספר
 בשם ב' סק*ז שם ובש*ך הובוק הקלף עלכוחשמן
 י5 ומשטצ אטיעה ע5 שת דמקצת 541 הב*8זוךני
 מוק*ג ע8ין וק היריעה ע5 ס?ו ואפף פשלהטיאו
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 מוק"ג צ"ל היריעה על  שהאות פסוף הטלאי מןרק
 הטלאי מן גויל מוקף הטלאי על והאות הידיעהמן

 היריעה על קצתו דכשר וכתב חולק בסק"דוהטו"ז
 שיה" מהני הדבוק שהקיף דכיון הט5אי עיוקצתו
 על חציו נכתב להיות ג"כ מועיל חיריעה עלכנכתב

 סי' ובקה"ס צרוך אמרי ובהגהות זה על וחציוזה
 דינה דהמגילה בנ"ד וא"כ והש"ך כהב"ח פסקוה'נ

 הולאי על רק מוק"ג שאין כיון כשירה אינהכס"ת
 בסי' הרמ"א לפימ"ש שאני דבמגילה י"לואמנם
 ויתירות חסדות משום לפסול אין ד3דיעבדתרצ"א
 תר"צ 3סל ועי' דכשירה אותיות מהשמיט גרעדלא
 הקורא וקראם הצי' עד באמצעה הסופר השמיטדאפי'
 בפר"ח ועי' שלם ענין השמיט לא אם יצאצע"9
 ומיעוטה בהכשר כתובה רובה דאם שכ' תרצ"אצסי'
 וכמו כשר דפוסה מיעוטה אם וכן תוכות חקהי'

 ובשע"ת דיצא בע"9 וקראן פסוקים הסופרבהשמיט
 גרע כהוגן שיא דנכתבה דבזה עליו חלק הק"נצשם
 דהתוס' דדעתו בעדו הליץ והבר"י רש"יכמ"ש

 דנכתבה כיון ד3נ"ד אך עיי?ש רש"י עלפליגי
 יש הנקב נעשה אח"כ רק מוק"ג שה" כהוגןמקודם
 או האות השמיט מאלו גרע לא לרש"י דגםלומר
 תרצ"א בסי' המג"א לפ*מ"ש אפס לגמריהתיבה
 משום לפסו5 אין דבדיעבד הרמ"א עמ"שסק"ו
 או אחרת מגילה לו שאין דהיינו ויתירותחסרות
 דאם תימא דלא דבריו פי' ובלבו"ש בה קראסכבר
 אך דיעבד דמיקרי תיקון א"צ כך נכזבהכבר
 לתקן יכול שאין הדחק בשעת רק 5תקן חייבדודאי
 לתקן ובאפשר לכתחלה בנ"ד ולפי"ז דיעבד מיקריזה

 בה. לקרות איןלכאורה

א-
 סעי' ל"ב סי' באו"ח הנה דמוק"ג דין בעיקר
 דוקא בנפסק דמכשרינן הא הש"ע כתבט"ז
 בשעת אם אבל נפסק ואח"כ בכשרותכס?כתב
 9סול מתחלתו מוק"ג הי' שלא או נקב הי'הכתיבה
 דכשר בהא שהקשה הצ"י בשם הביא סקי"דובטו"ז
 רק דזה ותי' מוק"ג אינו דהא נקב ע"י אותבגפסק
 ובתי' גקב ע"י בגפסק ולא בחבירתה אותבנדבק
 ושם מוק"ג באינו גם כשר הכתיבה דלאחר כ'הב'

 פוסל הירושלמי תוכו דניקב הש"ע במ"ש ט"ובסעה
 ביבו"ש ועי"ש אהדדי הש"ע דברי הטו"זהקשה
 בדין ולפי"ז הנו"ב וצדבדי הטו"ז דברי בפי'מ"ש

 קפידא אין הכתיבק 5אחר הנקב נעשה אםדמוק"ג
 בתוכו ולא בחוץ דק מוק"ג בעינן לא הפוסקיםולרוב
 הש"ע שכתב ומה בתוכי גם בעינן להירושלמירק

 וכו' הה"א בתיך ניקב שנכתב לאחר אם ט"ובסעי'
 ע"ז כתב אח"כ דהא מוק"ג א"צ דבתוכודהטעם

 דמ"ש צ'.ל בתוכו גם מוק"ג בעינןדלהירושלמי
 בשעת הי' דאפי' דוקא לאו ניקב שנכתבלאחר

 ניקב שנכתב לאחר אם ומ'יש כשר כן גםהכתיבה
 3תוכו הנקב אם אפ" לכתוב אין דלכתחיהמשום
 וא"צ כשר וכתב צעבר אבל חללו כל ממלאואין
 מ"ש משום כן דכתב וגם האחרונים כתבו וכןתיקון
 שכתבו צאחרונים ועי' וכו' פנימי רגי ניקבבסוף

 ע"י בנפסק רק זה בכשרות בנכתב דמכשירדהש"ע
 אח"כ נעשה אפי' דבזה לאות אות בנגיעה ולאנקב
 בעינן בנקב דגם הוסיף הב' בתי' דהב"י משוםפסול

 צנגיעה גם הב' דלתי' כ' דה'*ח ובס' אח"כשנעשה
 5חוש שצריכין אך אחן'כ כשנעשה כשר לאותאות

 והנה לכתחלה לקרות לענין התירוצים ב'יחומרת
 אמנם הכתיבה בשעת אפי' בנקב כשר הא'לתי'

 צנקב הא' יתי' דגם כתב כ*ו דין קה*ת בה'הדה"ח
 היקף כלל ואין המקום כל שממלא לאות מאותשהוא
 לקרות לענין ולכן לאות אות כנגיעת דהוי פסולגויל
 אסור הא' לת" גם לחומרא דחוששין לכתחלהבו

 סימן הנוב"ק כתב וכן אח"כ נעשה אפי' 3ולקרות
 ל*ב בסי' ה9מ"ג אך א' דין ה' סימן ובקה"סע"ה
 בשום מוק*ג בעינן לא הא' דלתי' כתב סק"יגבמ*ז
 הנו"ב ע5 חולק שם הטו*ז על היבו*ש וגםנקב

 הלכה בציאור ל"ב 3ס" מ"ב בס'ומצאתי
 דלמעשה סיים מקום ומכל הדה"ח עי כן גםשחויק
 ועכ"פ מחמירין והדה"ח שהנו*ב אחרי עיוןצריך

 יותר גדו5 ווהאות כגון קולא איזה עודבהצטרף
 מוק"ג שיהי' שיעור ינכה אם שאפף באופןמכשיעור
 דעת לצרף יש אות לאיתו הראוי שיעורישאר
 ונדבק גדול האות דאם סק"ג צמג*א שהובאהרד"ך
 צורת ישאר שדבוק מה יגרר שאפ" באופן3סופו
 מעובי מעט לגרר יכול אם טוב ויותר וכו' כשראות

 מהני דזה גוי5 מוקף ויהי' האות שלהקו
 עח"ש. גיניצכל

 ד3מגילה להתיר צדדים כמה יש 3נ"דרכמערזה
 דיש וגם כשר תיבות כמה נחסרואפי'

 הנקב וגם כשר הטויז דלשיטת הטלאי עלמוק"ג
 באות יש וגם כשר והלבו"ש ולהפמ"ג אח"כנעשה
 שיהי' השין מעובי לנכות שונים תיבת שלהשין
 הנקב יהד לא ושוב כהלכתו ישאר והאותמוק"ג
 יכול אם ובפרט לאות אות שבין המקום כלממלא
 א"א אם אך טוב 3ודאי השין מעובי מעטלגרור
 ישאר שעכ"פ כיון כשר ג"כ הטלאי מחמתלגרר
 לכן הנ"ל וכהרד"ך יגרר אם אפי' הראוישיעור

 לכתחלה. 3ה לקרותכשר

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןהיקלונימום
 ן יןן

 הנ"ל.האבדפ"ק

 לה.מיכהן
 יאבלאנאב. הוי"ו אדי בחידש3"ה

 כש"ת המופלא ההסיד הרבני ידידי לכבודשוכט*ס

 נ"י בארער ליבנ י~מ4811ילמו"ה
 דפה"ק.שו"ב

 צפורים ש5ה אם פנות משלוח מצות בעניןעך*'ץ1
 הפודים אחר 5חמקצ5 ויגיע דואר הציע"י

 לא או החיוב צשעת דשלח כיון חובתו ידי יצאאם
 ע"כ. אח*כ רק צפורים לחבירו בא דלא משוםיצא

 החיוב צומן שלח דהוא דכיון נראה יכאורההנה
 שהבי מחמת צפורים לחבירו יגיע דלארק

 הוה שביום משום או לשם מיד מוליך אינודואר
 שיוייך אופן דיש כיון מ"מ לשם לבוא אפשראי
 יכול הי' דמצדו וכדומה מהיר במסע או לשםמיד
 כראוי המצוה קים הוא הרי הזה ביום יקבלחבירו
 שלח דאם ד' פעי' תרציה בסי' הרמ*א למ*שודמי
 דמצדו ומשום יצא 5קצלם רוצה ואינו 5אבירומנות

עשה
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 ואמנם בזה נמי הב* לעשות ביכולתו שהי מהעשה
 עומד הי ע"א צ"ד דף ב9סחים דאיתא מהלפי
 ובפדדים בפוסים ליכנפ ויםל לטדיעיםמ8וו

 הרי בדרך ה" והלה ה" לא וצדדך ת"ל היביהא יכ~
 רק וכדומה מהיד במפע לבוא יכול אם חשבינןדלא
 יגיעו לא אם והכ"נ הפשוט בדרך לבוא יכולאם

 יא מהיד במפע רק ה9שוס בדרך לחבירוהמנות
 קרוב ממקום בא לענין שע*ה ס*' וביו"דמאני
 בהגהות כתב מנחמים מצא אם האבלים עםדמונה
 הברזל מפילת כעת שנתחדש דאף שם שאוליד

 הכי אפילו אחד ביום 9רפאות הרבה ללכתויכול
 בלי הנהוג כפי דק פדסאות עשדה משעייןאין

 ומ*מ ופים הנ*ל דפפהים מש*פ והביאתחב1לות
 מקום באיזה וראיתי להקל אבילות פפק דאפשרצ"ע
 ובס' בזה להחמיר קו נסה בתשובותיו ז"לש(צו'
 והגהות אשכול הנחל בשם הביא שע*ה בפימ"פ
 עשק הבאד בשם דכ*ב סי' מה"ת איו*ד בי*ששו"ת
 כך הבדזל מפילת שאין במקום דגם שם וכתבלהקל

 והש"ע עמהם מונה ביומו בפופים לבוא ל1שאפשר
 דרך שאין מקולקלות בדרכים מירי גאותורי"ז
 כפי בפופים לשעד יש אם ומסתפק בסופיםלנפוע
 לשעד אפשר צ לשש שעומדים הנפיעהענין

 ליקח בכ"פ אפשד דהא שעות י*ב במהלכןבסופים
 משמע הש"ע פתימת כי בצ"ע בכ"ז ומסהםאהרים
 טדסאות י' האדם הילוך כפי דק משעריןדלעולם

 בהגהות ודאיתי הברזל במפילת ולא בפופיםלא
 הס' בשם הביא קפ"ג בפ.' חכ*א לפ' ישדאלבית

 כהמקייין דהלכה המור הד לשו*ת הנפפחחכ"ש
 כן גם בנ"ד ו5פי*ז אחת בתשובה מזה וכתבתיבזה
 המהיר המפע ע"י להגיע שיכול דכל לומר אפשרהי'
 לא ובדרך התודה דגילתה 9פח לקדבן 1ל"דמהני
 באבילות דדק לדחות ויש בדרך הי' והריהי'

 מ*מ מדרבנן דק דהוי אף בזה ולא להקלשומעין
 תיקון. דאוריתא כעין דבנן דתיקוןמה

 ביומו שם להגיע יכול דיאד שהבי ה3' באופןדגכו
 דמצדו דכיון א*ל למחר עד מוליך שאינורק

 מעכב דואר שהבי רק שם להגיע יכול והי'קצלח
 עומד הי' בפפחים שפ דאמר וכמו חובתו ידייצא

 גמלים מפני ליכנפ יכול ואינו חמודיעים מןלפנים
 ת"ל חיב יחץ לא יכול אותו המעכביםוקרונות
 כיכול דהוי והרי בדרך הי' לא והדי ה" יאובדרך
 מנות ה1שלוה להגיע יכול הרי נמי וכאן לשםלהגיע
 לפימ"ש דאדרבה בזה עיכב ו-ואר שהבי ורקלאבירו
 ולילך להשמס לו שיש אונס זה שאין שםרש"י
 היום שיפע שליח לשלוח יכול הי' נמי וכאןיחידי
 דמיחשיב נאמד אפי וגם דואר הבי ע"י ישלחולא
 מנות שיח דאם שכתב תרייד בס" בא"א עי'אונפ
 ועי' המקבל בשמחת תלוי דהכל יצא לאונאנפו
 בזה מודה חיא הבני דגם תרצ"ה בס4*היע"ת
 ואף שמחה דליכא משום יצא לא דבבגטםשפסק

 לומר יש כנ*ל יצא לקבלם דצה דבלא כתבשהרמ"א
 דעת קירוב איכא לו ששלח שראה לחוד בזהדשם

 בדרך בנאנסו אבל מנות לו לשלוח דאחשבי'ושמחה
 שכתג שם ובשע*ת שמהה וליכא כלל 5ידו הגיעל8
 משום יצא יא לההויר מנת על דבמתנה חיא חצניבשם
 ל1 מוהל דאם כתב הנ*ל שבדם*א אף שפחהדליכא

 הרי במעמ*ל עתן דאם כנ'ל ג"כ היט יצאג*כ
 ייכא להלוטין לו ליתן דהצה שאינו דעתוגילה

 אינו שהוא דק לחלוטין לו נותן אם משא*כשמחה
 ועי' ושמחה דעת קירוב איכא מוחל ט לקבלרוצח
 והגיע כרך לבן ששלה עיר ד% הנ*ל בא*אשם
 בט"ו רק יאכלם שלא ידע אם יצא יוד ביוםיידו
 בעינן למה ולכאודה אזלינן המקבל שמחתדבתד

 גרע ומי לו ששלח יודע עכ"פ הא בט*ושיאכלם
 שמחה שיה4 בעינן דאנן לופד ויש לו מחלמאם

 יש הפודים ביום לו הובא ואם ה9ורים ביוםלהמקבל
 משא*כ לו שמחל אף יו ליתן שרצה שמחהלו

 של השמחה לו הי' דאז ה9וזים קודם לידובהגיע
 א ל1 דיהי בצרים שיאכלם בעינן לכןההבאה
 צפודים יאכלם לא אם אבל האכילח שמחתעכ"פ
 שמחה שום לו יהי' לא בפורים הרי מקודםרק

 מהני 5א הפרים אחד שיאכלם דאפ" נראהולפי"ז
 שהשכלם בעינן לא בפוריפ מ*ם קיבל שאםדאף

 משא*כ בפודים ההבאה שמחת עכ*9 הי' שםבפורים
 תהי' האכייה ושמחת קודם הי' ההבאה ששמחתבזה
 ואמנם שמחה שום תהי' יא נופא ב9ודים א"כאח"כ
 שוב הפורים אחד לאכול לו שיהי דיודע לצדדיש
 עברה כבר מקודם אכל כבר אפ אבל שמהההוי

 שם הביא והנה בזה צע*ק ועדהן והשמחהההנאח
 הים במדינת לחבידו ששלח במי אהרן הידבשם
 שפסק בפורים לידו יגיעו ובודאי הפורים קודםמנות
 דהגיע כיון החיוב בשעת שלח דלא אףדיצא

 אזלינן המקב5 שמחת דצתר החיוב בשעתלהמקבל
 וא"ל בפורים להמקבל שמחה הי לא הריובנ*ד
 המצוה זמן הי' לא ששלח שבשעה כיוןדשם

 המצוה זמן שיה" פנים כי ע5 בעינןלהמשלח
 המצוח בזמן עשה עכ*פ דההא בנ*ד משא"כלהמקבל

 שכ' דמלשון להמקבל המצוה זמן שיהי' ק9ידאאין
 תלוי דהכל משמע אזלינן המקבל שמחתדבתד
 שלח המשלח אם בין חילוק ואין המקבלבשמחת
 בבן הנ"ל הא"א מדברי וגם לא או המצוהצזמן
 דאיידי י"ד ביום לידו והגיע כדך לבן ששלחעיד
 קודם דשלח לומד דאין כמצותו בי"ד שלח עידד%
 אפי' להשמיענו הו"ל עיר בן כתב למה דא"כי"ד
 עיד דבן וכיון ס*ו קודם כדך לבן ששלח כרךבבן
 לא כדך שהבן בעינן ואעפ'כ כמצותו בי"דשלח
 ששלח דאף הנ*ל הפפק נפשס הרי סוו עדיאכלם
 בזמן המקבל ליד הגיע לא אם כמצותובפודים
 שכתבתי מה ג*כ נדחה ובזה מהני לא שלושמהה
 דמ*מ מהיר במפע להגיע אופן דיש משוםמקודם
 המצוה בזמן ששלח מה ול"ם המקבל שמחתליכא
 בזמן שלח דלא דאף המודים קודם בשלחוכמו
 ג"כ כן שמחה בזמן להמקבל כשחגיע פהניהמצוה
 להמקבל הגיע לא אם המצוה בזמן ששלהבהיפוך

 מהני. לא המצוהבזמנ

 הםצוה בזמן שיא אם הנ*ל הס9יקות 1רב1עניז
 בזמן ונגמד קודם ששלח ש אח*כונגמר

 אתה נעשה שאם בוה דתלי לומר נראה הי'המצוה
 התחלת בתר אזלינן אי זמן לאחר ונגמד היוםמעשה
 מזה באחרונים נזכר וכבר הגמד אאר אוחמעשה
 בשם פק*יב ש"ה סף ביו"ד הש*ך מדבדיוהוא

 לעשות אין בשבת הבן הפדיון חל דאםהתה"ד
 משום לכהן המעות *ה וייתן ואפן בעדבהפדיון
 בשבת הבהן שיקנה הכתנח וע*כ והפעודההבדכה
 יהיו אפי' פדוי בט אין הזמן דקודם המעותאת

 צשבת קנין משום בזה דאין וע"כ בעיןחמעות
והקפידא
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 בתשר וע4 והסעודה הברכה משום דקוהקפידא
 כ*נ לענין י*נ דף דיומא ובש*ס קנ*ט 40רעק*א
 הקידושין שיחולו בעיוכ*פ 5קדש דל*ם בתיםבשני
 הס' בשם והשו*מ ביוכ*פ קנין דהוי משוםביוכ*פ
 אף בשבה התורה דניתנה מהא דא4 הביא חןלוית

 את ישראי יקבלו אם תנאי על נסראדהעולם
 שבה דהקב"ה אף השולם בריאת אז ובגמרההתורה
 51*ח הנמר בתר אזלינן דלא וע"כ צשבתממיאכה
 ש1ביא וי"ז כ"ז בסף נחל*י בס' ועי' בשבתכנעשה
 מדברי בזה העידותי ואני בוה מכמ'ק והעירדבריו
 באומר הירושלמי בשם מ*ב פ*ו בדמאיהרע*ב
 כשאשתה והטנו תרומה תהא ולכשאשתהמעכשיו
 בשם מ*ט בס4 הנ*ל בן מצאתי ואח'כבשבת
 שם דיש פפנין פרק מהירושלמי שהביא אהדחכם

 תרומה שיה4 שבת בערב לומר מותר אםפ5וגתא
 אזלינן דאם לומר בנ"ד אפשר הי' ואיכבשבת
 דבא אף בפהים כששלח מהני מעשה התהלתבתר
 מהני לא פורים קחרם שלח ח*ם אח"כ המקבל5יד
 הגמר בתר אז5ינן ואם בפורים 5המקבי שבאאפי'
 מקודם שכתבתי מה 5פי באמת אמנם איפכא.יהי

 כל5 לדת אין שוב המקבי בשמהת תלידעיקר
 באתי. המעחן להעיר ורק והנמד ההתחלהמענין
 אחר להמקבל והגיע בפורים שלח אם לדינחומעתה
 דלא הנ*ל לפי יומר אששר וה4 יצא. לאהפורים
 להמקבל שמחה לו שיהי' רק בפורים שיאכלםבעינן
 היבא א*כ מהני מוהל ואפה המנות לו 5יתןשרצה
 בפורים הידיעח לו והי' יו ששלח מקודם לודהודיע
 ובפרט השורים אחר המנות שיקבל בטוחוהמקבל

 שלה שהמשלח תריחהו דאיכא בפודים שלחאם
 בפור"ם מהידיצה שמחה יו ה4 והמקבל החיובאמן

 נורם הזמן ואין להלכה בזה צ*ע ועדחן יצאדבכה"נ
 בזה. באחרונים5עין

 אינו ע*י לשלוח אפשר דהיאיך העירר214מורפ
 הנה שליחות בני דאינם כיון וקטןיהודי

 ע*י לשלוח צריך דאיט הפופקים כשיטת נאמראם
 משלוה לקחם לחבירו 5יתן יכול נ*כ ובעצמואחר
 תורת בזה שיך דלח כלל קשה לא בודאימטת

 ועיקר לחבירו המטת שיניע דהעיקר כללשלטצת
 אך וכנ*ל דעת העירוב חביבות שיה4 חמצוהכטבח
 דוקא דבעינן הב*י בשיטת תרצ*ה בס4 להד*םגם

 יהגה*ק ובא*א בפמ"נ ועי*ש אהר ידי עלשיש5ה
 בעינן לא מ*מ בזה שכתבו מה זצ*5מצוטקצאטש

 מ'א בקידושין הפ2*י שכתב וכמו דוקא שליהותבר
 התורה דציותה היכא רק שחך לא שלמיתדענין
 התורה דכתבת בשסה כנון עצמו ע*י המצוהעףעשה
 דאז והחט עי*ש ישרא9 עדת קה5 כל שתוושאש
 כמותו שיווצ לאיות שיוכ5 שליהות 8רבעיט
 עף* המצוה 5הטת צרקמה *ין דאדרבה בוהפשא*כ
 צריך ואון כמותו שלתצ שיהי' בצינן 5אעצמו

 כן גם לומר יש ובזה שליחות. בתודת 5היותהשליח
 מה הש"ס דאמד שם מ"א דף בקידושין שהקשהמה

 דניליף והקשה שליח ע"י  מעשיהן דוב שכןלקדשים
 התורה כתבה 5א דשם לומר יש ובהנ*5מקדשים
 כמותו מהני דשליח דנאמר עצמו ע"י תהי'דהקדבה

 דבעינן מושחטו רק קשה ו5א יקריבו דהכהניםדק
 י*ט דף וביומא 5"1 דף בנדרים ועי' והבז עצמוע*י
 דרחמנא שלוחי או נינהו דידן שיוחי אי כהנייענין
 ואינהו עבדינן מןיט 5א דאנן מידי איכאדמי
 שכתב כ'נ דף בקדושין ברשב*א וע" עבדימצו

 כהן בעי ו5א בזר שכשר במה רק הש*סדבעחת
 מעבודות רק דחבעיא בהיפוך כ' שם אורה קרןובפ'

 נינהו דידן דשלוחי פשיטא דב2צהיטה בזרהפסויות
 ז'ל מאה*ו הנ' בשם ע*ו ס4 חאהעעז בנוב*קועי'
 הוי בשחיטה פ*מ דשמיא שלוחי דהוי למפקנאדנם

 כ*נ בקדושין ובמקנה ע*ז בס4 ועי*ש דידןשלתד
 הנ*5. הרשב*א סדברי העירו לאוכולם

 להעיר יש לכאורה המשלח הנא כןגם לקבי ררצה אינו דאם הנ"ל הרמ*ארכמדפבנרפי
 א' ס*ק בא*א תרצ*ב בסי' הפמ*נ שכתב מהעל

 ד2צמא מנות משלוח מצות ע5 מברכין איןדמש"ה
 יקבים ירצה 5א אם4 הא לקבלם חבידו ירצהלא
 שלא בודאי יודע דאם לומר יש ואולי יששו כןנם

 קירוב נ*כ בזה דליכא המצוה מקחם אינויקבל
 שידע משום לו ש5ח הכי דמשום יאמר דחבירודעת
 אחד ואם יקבלם שבודאי יחשוב הוא רק יקבלש5א
 מ5שון וכדמוכח בדייבד בוה יצא לקבל רצה יאכך

 סתב ושפיר בדיעבד דהחט יצא שכתבהרמ*א
 ירצה לא  שמא שיקבלם שידע דבעי דכיוןהפמ*נ
 שיך ולא בודאי עדחן יודע אינו כן ואםלקבל
 והבן. ברכה תיקנו לא לבד בדיעבד ועלברכה
 שהעיר ע*ב סי' סופר בחתן מצאהי רב זמןואחר
 שחידש ועי"ש כלום תי' ולא הנ*ל מהרמ*א כןגם

 ראה ו5א לקבל ירצה לא דשמא הך דנפש"מסברא
 כן. כתבשהפם*נ

 כ"ה בסי' וראיתי ח*ב מ*י שו*ת נדפסרכ:טרן
 דלא נ*כ שכתב השדה חלקת בשםשהביא

 טי על גם לשלוח ויכול שליחות ד*ן בזהשחך
 בשם ועי*ש הדעה קירוב הוא דעיקר וקטן דוארבי

 פעיר ששולח דמי שכתב ר*ז סף אסאדמהר*י
 להמקבל שיניע כדי 5הקדים יותר נכוןאחרת
 הנ*5. כדבריט וזה עח'שבפור*ם 5המקבי שיח" הדעת הקירוב הוא דעוקרבפורים

 כתבהיהנלענ*ד

 צקערכאן ק1מןה'4נינום
 ה1אהאאבדש*ק

ז



 הקומץ ט מימן שו"מנחת
 לג אמי

 יאבלאבאב. תיס*ח סון בהוושה

 הנכבדים הבגידים לב18דשוכט'ס

 קאמוב. בק' ר הקהלראשי
 הנב'ע שכפי 5עדיר מן מ' הקצנ ציניןער"ש

 וכששאלו טריפה מבחמא הלשון ליהודי8כר
 ומכרו שטעה חשיב הטריפה הלשון א"הנאמן
 טריפה שומן מכר וגם בחזרא 9קהו והלךייהודי

 ש5קא והיטדק בחזרה 5קא ע"זוכששאלוהו
 מכר וגם פטריפח שהוא ל1 אמר ולא אאר קצבאצל
 וחאשה כשר צשר שפתן השיב והוא אוצריםצשר

 שחין שידע לאנשים פכר פעמים והרבההחליפה
 ומכר )ג5אט( חלק שאי% הסירכות ממיעוך בשלאוכלים
 מרא הרב התראת ע5 עבר וגם הזה צשר5הם

 וטריפה כשר בשר ימכור שיא שליט"אדאתרא
 ע"כי אחתצמק9ין

 דנפק צטבאא ע*א כ*ה סנהדרין מהש*ס נודעק
 מח וכו' ועברי ר'נ פסי" ידו פתחתטריפתא

 בדבר אבידה ויחזיר מכירין שאין למקום ילךתקנתי'
 חלב אהריו שנמצא בטבח ע"ב צ*ג ובחוליןחשוב
 ו%דעת בכזית להיקותו 1כשעורה לעברו והלכתאובו'

 בג*פ רק או מעבירין צפ"א אם הפוסקיםמהיוקת
 כגון לא או ממין חימוד איכא צין הילוק ישוגם
 צחלב דגם כתבו אחרונים ומקצת ח"מ דליכאבחיב
 גם דבח*מ כתב קיאט סי' ביו'ד והפר*ח ח"מש4ך
 וצליכא הנ*5 רפז*ב התקנח וצריך מעביריןצפ*א
 ומיצר דואג שיהי' ד*ח שיקצי די וצפ*ב בפ*אחקמ

 דבנראה 1 ב' צסי' והתבקש עליו חולק שםוהפר*ת
 ואם מעבירין ח"ס וליכא בפ*א אפי' במזידועשה
 הי' אם מבין ובאין ת*ח ג' צפני ד*ח ויקבלחודש עי רק מעבירין לכשר ומוחזק שגגה שהי'פראה
 ח*מ ובלא כמזיד 5י ד9נין צח*ם צשוגג אובמזיד
 כתב חדש הזוהר 8דברי צ' ס" ששל ובדבריישוגנ
 ביד וכ'כ צקד*ח די ח"ם ובלא מעביריןדצח"ם
 דבח*ם עמוקים המים צשם י*ח סי' ביו"דאפרים
 חמורח תשובה וצריך ומעבידין כמזיד חשוב בפ"אגם

 עונש. שום וא"צ שוגג מיחשיב בפ'א ח*מ1ב5א
 דבח*מ שכתב י'2 סי' ביו"ד הש?*ש צשםודאיתי
 יכשר מוחזק ואפ" דפז*ב תשובה ובעי בפ"אנפסל
 ואין א' צחודו די 5כשר דבמוחזק כההב*שודלא
 לא ההב*ש גם והא בדבריו לעין חש?"ש כעתת9
 אך ח*8 ובלא בשנגה רק לכשר פוהזק דסוציכ'
 במזיד ד9מנן בה*ם מבין דצאין התב"ש דלכיון

 באודש די בח*ם חפ" שוגג שחי' דבידעינןמשמע
 דבח*ם רק כהתב*ש דלא כתב ולכן לכשרצמואזק
 אך דפז*ב תשובה ובשי מיפירין צפ*א צשוגגאשף

 וראיתי כך כ5 עיי יאמירו צשוגג למה פבןאינו
 ח*ם דבלא דהא שכתב ג' סי יו*ד אברהםצצרית
 אב9 כן מתרץ שם רק ה%9 שוגג דה"תליע

 לטעון י% אין כן עצפו ההנל5 ולא לצדיםצהכח"ש
 שתו ומעב?רין 5העדים ומאמינין שונג שהיצעבורו
 ה' אות צקו'א הרב בשוע ועף ח*ם בלאאפי'

 שו*ב בדי1 ובהיצורי חיטב הללו הדיניםשביאר
 8פ"ב ח*ם דבלא ס*5 והתבוש דהב"ח הבאתיוטבח

 אמנס נן פוסק וצמנח*י כמזיד 5" ודינינןמעבירין
 שם ואבאתי בעינן דג'פ כתב וף ס" ח*אצד-ח

 עי5אי דבי אר" ושו-ת הרב וש*ע וחפר*תמהשר'ח
 הי' וצאם ג*פ דצעינן ג"כ שכתב שמ בס"והדע*ת

 ופ*ג יפ*ב פ*א 8ין וקד*ח התרחא הף שלא רקג*פ
 קד*א הפסק בלי דבג'פ כתב וסק*טו סק*יאצדע*ת
 משמע הרב פש*ע ואמנם פ*א רק ו5חושבו 5חקליש

 ובשו'ת מזיד מיחשיב בנתים הפסק צלא אפידבג*פ
 ו8*פ 8עם לכ5 א' יום דצעינן כתב שיקמהר*ם

 פ*ח. רק נאשב אןציום
 דנלא פוסקים כמה כתבו לכשרותו חזרתווב1ענין

 חירת צעינן לא דמעברינן היכא אפי'ח*מ
 דלא י*ל ומה*ט ח*מ משום עשח דלא כיוןאבידא
 דלא דכיון פכירין שאין 5מקום שילד גיכבעינן
 והוצרך ואעבירוהו שקנסוחו וראה ממון הנאתהי'

 5תגד עצמו עוד יכנ*ס לא ד-ח ולקבל עצמולבייש
 שי5ך צעינן דבנ"פ י-י חמנם טריפה יהאכילהזה

 אבידה ח*רת ג*כ ואולי מכירין שאיןלמקום
 לכן לסורו יואור ח*מ לידו יבוא שאםדחוששין
 שיחזיר חשש עוד יה" דלא אבידה חזרתבעינן
 דמעבירין להפוסקים דגם בפ"ב ורק ח*מ משוםלסורו
 ש*עשח לחוש כ*כ יצר לרוע מוחזק אינו דעדיןי*ל
 דצזה"ז כ' וחאחרונים והמהרש*ל ח"מ משוםאח-כ
 למקום שילך צעינן לא תילה על הדת להעמידשא'א
 ו5פי צמקומו ותעניות צסיגופים ודי מכיריןשאין
 דאפי' כ*ז סף צח"ב הד*ה וכ*כ הב-ד עיניראות
 כשר באדם להקל המנהג דפז*ב תשובח דצעינןהיכא
 מקודם תהי' דההעברה כתב והשבו'י ד"חלקבל
 העבירוהו ואח*כ מקודם ד"ח קיבי ואם קד-חואח'כ
 ד*ח קבי דאם סתם הפעם עוד להעבירוצריכין

 זה ואין העבירוהו כן שמ*מ יודע הרימקודם
 אכרתית.תשוגה

 נודע כי הנשיל ולא להכשיל שרצה טצחו18ד44ן
 ואם כתב י*ח סעי' ב' בסף התב*שהדבר

 עיתה ולא לעשות שרצח נתברר רק עשח יאעדין
 י'ם סעה י'ח סף ביו*ד ועי עשה כאילו דינופידו

 8*פ וצדקו סכין 15 שיבדוק לשמעון שאפרבראובן
 לו* ומצש ישחוט והיך 5לאובן ונתנו בדיקותפהי*צ
 חביח שם והפמ*ג לראובן דמעבירין פגוםשה"
 לשמעון  סעבירין אין דלמה דהקשה המהרשד*םבשם
 בתב הל ובת"  לשמעון ג*נ דמעבירין דאה*נותי'

דשמעון
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 לא ישחוט שרוצה רא*תי איו יומר יכוידשמעון

 דראובן דכאן התב"ש מדין יח5ק וצ*י מניזעהחתי
 ינסותו שרצה 5ופר שמך ב*פ רק בדק שלאראה
 בהוצ81 משא"כ מניחו הף לא ישחוט רוצה הי'ואם

 שהוא ידע יא דחאחר לנסות רצה ימי פת*יטריפח
 כן גם והבאתי בזה הארכתי שם ובחבוליטריפה
 וקצב מירתת דיא שו"ב בין 5ח5ק סי"חמהבי*צ
 ולהאכיל ימכור שרצה דבכה*נ שם וכתבתימירתת
 כבר אם ומכ"ש עיכוב איזה מחמת עשה ולחטריפה
 לית בהזרה ~קחו הדבר ו1דע להקונה הטריפהנתן

 טריפה כהוציא ודיט דנפסל בושש צריךדין
 פשוט. והוא ידומתהת

 סקד סי' ביוקד הנה דרבנן באיסורוב1ך(כנע1יל
 קרום או חוט אחריו דבנסצאאיתא

 בח"ם אמפ אותו ומזהירין מימדין רק פעביריןחין
 כתב ב' בסי' בפמ"ג הובא קישט בס4 הפר*חהנה

 דאוריתא ב*ן יחיק ואין פעבירץ בפ"א נםדבח*ם
 ס*ה סי' ביו*ד בפת*ש שהובא  והעבוה"גידרבנן
 מ5יחה בלא *פים נ' ששחא בשר שמכר דטבחשכ'

 מדבריו ומשמע שתו מימדין רק יהעב*רושא*צ
 דבכל רק הגשנים חומרת רק דהוי ב1ה דוקאדלאו
 הנט*ש עייו חיקו כבר כן הדין דרבנןאיסור
 גס בח*ם דבדרבנן וס"5 ה' סי' בחיו*דוהבר"א
 נראה ובדע*ת דפו*ב ההשובה ובעינן מהני לאקד*ח
 ק"ז סי' חיו*ד ובבי'ש בקד*ח וסגי דמעביריןדס*5
 י"ג לצלע י"ב ציע שבין בבשר שחכשייבטבח
 או חודש על בהעברה סגי ח*ם דאיבא דאףמשמע

 יחלק וכתבתי הפעות עי גזין הוי שמוכרטריפה דבבי בזה הארכתי שם ובחבורי וקד"ח חדשיםב'
 בתשובותיו הבי*צ וכם*ש לדרבנן דאוריתא טריפהבין

 אם ואמבם המעות על גז5ן מיקרי לאדבדרבנן
 שמה וסובר דרבנן איסור רק שזה יודע איטהטבח
 טריפה כפוכר דינו שוב דשריתא טרי8ה הוישמכר

 ומצאתי דפז*ב התשובה צריך בה*ם ושובדאוריתא
 שזה ביודע רק וכ*1 שכ' ס"ד סף בדע"ק זוכסברא
 ומהו חיב מהו א"* הסנקר אם אבל כ*כ חמוראינו

 בניקור התימדותו מכפי דפושע דכיון י*יקרומים
 דעתו יפי עליו שמוטי הקרומים מאלו שעורהוהניח
 כשעורה חלב כהניח הו*5 ממילא גמור חלבכמו

 5חנשים כפו בעימא בהומרא הכשיי וב8םע4"ש
 באחרונים עי' הסירכות ממיעוך בשר אוכייםשאין
 במנהג בם*פ דבזלול כתב תוע"ר ובשו*ת בזהמ"ש
 דרינן. באיסור כהכשיל דינו ברורבמנהג דבמיקי כתב והדע*ת דוח שיקבל עד יהעבירויש

 כתבו כבר מילתא ים*גדר שחוא בדבר- דאהרא מרא הרב התראת על שעבר טבחרבנדיין
 מילתא מינדר ואין יהעבירו הרב דיכו5חאחרונים

 דכמה ביהד וטריפה כשר ימכור שיא מזה*ותר
 יש קיב דבד*ן ובודאי מזה מכשולות באיםפעמים
 יש הקצב שאצי בכה"ג שו"ב מבדין יותר5החמיר
 וקצבי טריפה לדמי כשר דם* בין גדוי חילוקתמיד
 ננד ד' יראת ואין דעת וחסירי בודים המחזמניט
 ועיקר כזה גדו5 בדבר נאמנות יהם ואיןפניהם

 ואם עלע הפשגיח שהוא דמתא הרב עיהסמיכות
 ובטלה עליו השגתתו אין שוב 5חרב צחתאינו

 יהעב*רו דמתא הרב יכוי 1דאי ולכןנאמנותו
 כ*ט סף חו8 אוי בשו*ת ועי' דעתו כפיויקנסו
 בגד פניו והעיז העיר תקנת יקים רוצה שאינובטבח
 מדאניפ בלתי בעצפו דהרב וכ' עוימית שאסרוהרב

 באארונ*ם מובא וכבר מדיבא יותר יקנ1יכוי
 מיוחדת עדות ואפף גמורה עדות בעינן לאדבכה"ג
 ואשה ע*א גם וברגי*ד מתני רא4 בליוידיצח
 נאמן מהקה5 ע"ז שהועמד והמשג*א והבאמןנאמניפ
 קדפונים דתקבת יוד סעי' 5'ח ס*' בחו*ם וע"כשנים
 גם כשרימ אנשים שם שיהט רגילין ואיןדבמקום
 לקטת באית הנשים שרק בפו8יין ויכן נאמ2ותנשים

 נאמטג אשהגם
ף פ"ח י"ימירכטפ א  בהגב"ע חיטב שעממ* 

 רק  ישלם מאומנתו יהעבירו דאיןנראה
 כי בחד וחד  מכוערים מעשים כמה שעשהמהמת
 י"ב פשך ע5 ויהעבירו 5ק2סו ראף ידעתיסביך
 יפה יב*ד ראף וכן כשר בשר ימכור שלאחדשים
 ואה"כ עמי מדרך מכשוי חרימו הנביא דברייקהם

 5ו ייתן שיכוי ש5יט*א דאהרא פרא חרבכשיראא
 וזהירות זריזות דוח עייו ויקבי 5הבא עינאמנות

 יהכשירו. יכוי יו ש*סדרנפי
 בתבתיהניענ"ד

 1קערמאן קלמןה'קלונימום
 הנ*ל.האבדפ*ק

 יץן.כמימן
 האביאנאב. תרע*ג איו5 צחודשב*ה

 אחר. כנמלדק
 שזה ומהמת פס בענין חבירו  שמסר בקצבעד4"ע1

 פקיד כי ממסירתו חזר ממת יוהבטיח
 יהאקן יע2יש לא ממסירתו יחזור שאם הסכיםהמס

 ע"כ. כשר בשר 5מכור נאמנום יו יש אםהזה
 דהשמר הרם*א כ' ח' סעף 11פ'ח ס*' בחו*מוקנה

 עביד בכה*ג 51*א 5עדות פסוי ואמסוראיך
 ובס84 בכך מוהה אא*כ ף*ח צ1שף ויא וגזיםאינש
 אפ רק 5מסור אטור ומצערו 15 פצר ראפי' כתבשם
 אשי' לישראי השוסר וכל ו1ר 5פסרו מותרמסרו
 בתבנ ס*ט ס*ב וב*ו*ד 5עוה"ב ח5ק 15 איןבמפנו
 והבה*י ם3שירין ויש פפויה מסור דשחיטתחרמוא
 בדיעבח4 כשירח שחיטתו 5כך מוחוק דבאיפכתב

 ה*תבוש. פכשירין וחפר'ח הב1ט4ש'5 בשםוהכו*פ
 רן 5אאמיר ויש דשריתא ספק דהוי כ' כ"וסע*'

 בן*עבד 5התיד יש מוחיק 'ואיט פ"8באקראי
 דברי בס' ועי כהתב"ש 8סק 5ץ סעף ח*גובטוטו*ד
 טק*פ ובדע*ת מסור שי,ב 5ענין ס"ט סשיאשאו5
 5ענין. מ*ח ס" איו*ד בבי"צ ומצאתי בוח מ8שוס*א
 פס4ר יענין י*ד ס" ההפ*א תשר שעפמני פשפיקצב
 העפ ראשי שקצת 5הקי צד שיש שמפר מחמתעד
  דשתר באומר יפשור התר ראה העד פוסריפהם
 מש1נו 851 אשירו גוף הפוטר רק מפירא נקראשאין
 בפי"' ז*י רעק*א הנ' הביא ומזפ בבך מורנ45ם3י
 ובתב זקן בפצו5*ר קיוששין עדי 5ע2*ן לא4צ*ו

 5הק5. שבל בקידויין 5האשרר רק היא 1*תד0בחיא
 5וי *ש שואזק דב85 ופשם *אז י6פך איןבשוהשה
 חדפר וומקר פשמנות 15 יאין י*5 ובמואיקבששטת
 5ף ויש שבאם 5א שראש" פרוצה בציר בזהת5וי

 פבעאצ אב*ד אם אצה5 מממ*8 כבתשרמתב51ווש
שבמ
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 ל*ש אשר בעיר אמנם ו5הכשירו 5קנסו ישבזח בכשי אשר וצתחרט ישר בדרך הויד דרכיושצכי
 שחינו * טובא ופקר במרדו שעומד או זוהתנצ5ות
 ובפ4 נאמטתו שאבד ברור הדבר 5ד*ת 5ציתרוצה
 רק פ8וי מיקות בה שאין בעבירה דלדיבא ימ*ט

 במואזק רק עו5מית 5פסיו אין ו2ההנללותמדרבנן
 כפי זמן איזא ע5 ויהעבירו לקונפו יש ומ*םבכך
 וצענין השואי דעת שדחח ישן'ש הדחן עיניראות
 5קנסו יש דם*מ 5שים שמחויב כיון סוסר 5*המס

 קנס יענין רנ*2 סי ח'ב צמארש*םוע4
 דדם*ד.דשייך

 סאני 5א טמפירתו שאזר מה הנה בנ*דוכמוצתה
 וגם ממון הנאת מחמת רק דאזרכיון

 רצח 5א שהפקיד משום ורק המסירח 2מרדהוא
 5א רוצה ה4 לא ואם שיחזור חסכים הזה 5אישיהרע
 מצדו המסירה נ2מרה כבר א*כ חזרתו מועילההיתה
 ורוצה התנציות איזו יו ויש בכך מוחזק אינו אםאך

 ואח'כ זמן איזה עי  ולהעבירו 5קנסו יש דיןלצחת
 ואיט מתחרט איט עכש*ו 2ם אם אב55הכשירו
 ו2ם 5הכשירו מקום רואה איני דין 5צייתרוצה
 5א ישים דמחויב דבמס הנ*5 צצי*צ השוא5ידעת
 שחעלים ע"י שמענ*שין 2בה'2 מ"ם מוסרמיקרי
 יותר לשים יו 2רם הרי ינמה כמה אחת ע5המס

 מוסר. דחשוב בודאי הרבהמחיובו
 פתבתיהניענ*ד

 1קערמאן קלמןה'קלונימום
 חנ*י.האבדפ*ק

 ללגמימן
 יעשנג תת*ך מנ*א 8:חודש!צ*זן

 ש5יט"א* פ' אבד*ק וכף הרב 5כ12דשוכט*ס

 לע*רו הסמוכה אחת שצקה5ה מ*קהשו"ב דפ
 והרב כשר בשר 5מכור מקויין אחדעשה

 מכמה נאמנות יו שאין מחמת הניחו לאדמהא
 15 ואין ניקור בדיני בקי אינו המנקר וגםטעמים
 ונטע עבורו לשחוט 5השוגי"ם הרשה ו5אנאמנות
 ימכור הבשר והביא עבורו ושחט הנ"ל5השו"ב
 5חשו*ב והודיע הבשר 5אסור ברבים הכריזוחרב
 אין כי מכשו5 5ידי רצים ומביא נ*סר שהצשרהנ*ל
 ח2שר שקונים יש בזו5 שמוכר וע'י באמנות5הם
 פרנסת ומקפח צעירו השחיטה הכנסת מק5ק5ו2ם
 האיש עבור ישחוט ש5א ממט וציקי והשובי*םהרב

 שמע לא ראעפ*כ פעמים כמה בו והתרחהזה

 ע*כ. עבורו ושחפ מורים5קוי
 גבו5 המשי2 דשו,ב האחרונים האריכו כברוקנה

 ובשושת ורשע 2ז5ן ונקרא תסי2 ב5אעובר
 בסי' ובדע*ק משחיטתו 5אכו5 דאסור בן הרבבש*ע
 כ' שם ובגה*ק חזקה 5*ש שו'ב ד5נצי כ' סק"בא'

 והבי*9 חוקח *ש דבשו*ב מקודם י 2עצמודהדע"ק
 18קנותו מזה אזר 2עצפו דהדע*ק כ' נ*א פ"דףושד

 82ן דהוא ג2ו5 חמשי2 צשו*ב ל פ"ווצתפא*י
 שאם ב*ב ונפש 19% ע5 יחוש ולמעה*ש וכו'18ר
 5ענין ל ובטוטו*ד 5שו5ם שהיטתו בש0רת ישמעלא

 וע4 אשחישה עי אשוד הגניבה על האוודדבזמניט ישראי ששכר )אקציז( מהמכס ע*ן שהע5יפשף3
 תשיום בלי דהשואטים ל*א סי' יו*ד צדק שעריצשו"ת
 עב*רא שברי י1* מפיעים הקהי ש5הטאקסח
 שהזהירו חחר ישמעו יא ואם כע"ע 5ע"עונטפ5
 ל ם' סף ח*2 ובשו*ם י2מרי אסורה עשויפתםאותם
 המשי2ד9ו*ב

 נב~
 ומדין ו2ף מסיג ארוד 2כי5 הוי

 שאיטתו נ*סרת יתחרם 5א ואם בהדרא המהמפךעני
 נזין דנקרא כתב בס*טז הנ*5 וצבי*ש חעו5םיכ5
 דמיקרי י"י וגם יד*א מומר הה ושי5ש ששבהוכיון
 ואפור 5שחופ כדי שעבר כיון דבר 5אותומומר
 8זה שהאליך וה"ב ח"א בי'ח וצף משהיפתויאנו5
 וטבח שו"ב בדימ ובספרי כ' סי' 2יו"דוצצי"צ
 דשו"ב ואומרים עונים האחרונים ספרי וכ5הארכתי
 מבראד* ה2' וכ"כ כט"ט אסורה שחיטתו גבולהמשי2

 א' 2סי' בדע"ת ועף צתשובותיהם ז"לומטארנא
 2בו5 יחשי2 דבא דהיכי פשוט דעכ"פ שכ'סק"נב
 יאסור יתקן והקהי הב"ד ביד צשחיטהחבירו
 ובפרס דבר יאותו חשוד חוי אח"כ עבר ואםשחיטתו
 שאר ע5 בחשוד 2ם לרבים מפונח דשף'ב5התניא
 שנודע דעתח ד4'5 נרשה וידעתי פסו5עבירות
 שחיפתו 2בו5 חפשי2 דשר'ב ה2דולים מכיונתפרסם
 שחיטתו לאסור כתקנה חוי מזה יודע וחשו"באסורה
 בפירוש נעשתח יא אפ4 דבר לאותו חשוד תמידוהוי

 כתבו וכבר ובמובן. חו*ת ובעיר השו"ב ע5התקנה
 אחר בג2וי 5שחוט בא השף'ב אין דאפי'האחרונים

 מר*ב*ן הקצבים דאם ב' סי' יו"ד ח"2 בד"חועי' גבוי משי2 הו* 2"כ בעירו 5שחוט יו מביאיםרק
 ופ~יכים השאיטא שכר בענין וחשו"ב חרבעם

 אבשר ומבי*אן אחרת 5עיר ישחוט והעג5יםהבהמות
 דעיר השובי"ם רשאין דאין 5עירם צחזרההנשחט
 בזה דבם אצלם שמוליכין אף עבורם לשחוטאחרת
 הרב פרנמת וק*פוח התק וגם 2בו5 חש2תשחך

 ע"ה'ש מהרשד"ם משי'ת ונסהאע זו דעירוהשו"ב
 בשושת וע4 נ"א ס*' חאב ביף'ד הבי"צ הסכיםוכן

 סימן ח"א חמהרשף'פ וכ"8 ר"ז סי' מהדו"תהרן'2
 בכה"ג דגם וכיון ל'2 שת רם"ה סי' ו2מ"שקנ"א
 הזה צהשף'ב התרו אם ממי5א 2בוי הש2תשחך

 אסורה חשחיטתו גבוי משיו כשאר דדינו פשוםמורים יקוי שומע ואיט הו'5 ה"2 מדברי ל1והודיעו
 וחשר'ב שהרב צמקום דאפ4 כתבתי הנ"לובספרי
 דאם חדבר צרור מ"ם מהקה5 קצוב פרסמקב5ים
 דלא יקופה שכרם גם מהשחיטה חקהי הכנסתתתמעט
 שכ9 חקטפת בע"רות ובפרט לשים ממה יהקהייה4

 יש5מו 5א תתמעט ואם מהשחיטה רק הקהיהכנסת
 משי2 הרי א"כ לאם שיש כפי רק וחשו"ב5הרב
 5וקח שהשר'ב דהפבהג וגם ורשע גז5ן ונקרא2בו5

 בשר חיק איזח ודקח 2סה בהמה מכ5מאזובחים
 חש*ג. חו* בודאי 5כן חכנסתם מפסידובזה
 והבשר 5השף'ב הרב דהחיע בי'דרמ~בשרם

 בתקנת טשסר יע*רו הזח חאיששמביא
 פעיז הטבח רק אם דאפי' ונודע יו צהת ואינו1'ד
 כנר'ט חמור וא*סורו לאסרו יכוי הרב נ2דפמו
 דנאסר בכה"2 ומכ"ש 5חעבירו יכוי בשו"בואפ"
 בביקור צק* ואיט נאמטת יו שאין משום דמהאמחרב
 פסיו דאם וטדע דאיסויא פייתא 5מי2דרואף

 ביו"ד וע4 2פר איסור חוי בפירוש הכ5שח*טת
 הוכרז וכאן שם ואחרונים ותב"9 ובש"ךסי'ו*
 ורבים חזח השו"2 שאישת עי חיסור בפירושצרבים

שפש*ם



 א א סיששי*תמנחת78

 אין כי אללו בעתים אסורות במ8כ5ותשננשי*ם
 שמוזיל משום חבשר וקונים ת8*סור עימשגיחים

 עבירא עוברי *די מסיע אזא השו*ב והר*להם
 אין הזה צג5י5 מקופ בשום כי וכו' יפ*ע עלועובר
 וגם דנהרא עברי *תר* והו* עבורו ישחוםרוצים
 וביו*ד יוח חגיגה תוס' ועי' 5פ*ע שיךבדרגנן

 המסרב בשו*צ ואפין ב'ח אות ס**א ובדע*ת ק*ססי'
 דהא אסורה דשחיטתו סק*פט בדע*ת שפ כמ5ד*ת
 אחת בתשובה לפימ'ש וגם ולשפועה יעדות8סו5
 וכפ*ש בו נכשלים שרבים חיסור דחוי משוםדת עי עוברת נקראת דאיבא 5ד*ת פסרבת אשהבענין

 י*ש כ.ז אך עוע'ד בנ5ל אינה וצכחוגחמאירי
 דש*ס ומדינא מרבים יר*ש 5היות *פייךבשו*ב
 ובזה*ז אמותיו ד' בתוך 5עמוד ואסור אותומנדין
 רק לסמוך ואין ה0ירכות צמיעוך קילות כמהדנוהגין

 ד' ירא נקרא בזה איש האם מרצים ד' יראעל
 צין דבשח*טה הצי*צ בשם 5*1 בס*' וע*מ*שמרבים
 בבי*צ ועי' בוה נכשלים דרבים הסברא עללסמוך
 בנ*ד וא*כ יד*ת מסרב שו*ב לענין נ' ס" חואוו*ד

 שבעיר הרב נגד ועושה הרבים שמכשיי ב1שחתרו
 דשחיטתו בודאי התורה כבוד וביזיון חה'שונורם
 תשובה ויעשה הרע מדרכו יחזור שלא כ*זאסורח
 לעשות שמוכרה אותו להצדיק אין וגם העברעל
 אם דכי הכנסתפ 5הרצות כדי שישחוט הקה5רצון
 להם ישמוע מחויב איסור א*זה לעשות אותויכופו
 בשו*ב י"ג בסי' דע"ת הס' בסוף ד'ש בשו*תועי'
 חפרס בלי לווחוט 5הרב המתנגדים לכת ת*כשנתן
 חלה חשבועה דאין ברור דהדבר שכ' הרבשנוט5
 מדרבנן יהי' ואפי' ח5 אינו בודאי תורח דבגזלכל5
 וכו' בקו*ע דרבנן מצוה לבטל חלח שבועהחין

 פוסקים דלכמה ע*ע ידי מסאע דהוי בכה"גומכ*ש
 דגם כתב ר5*ח מ' ובמנ"ח פג*י ובשו*ת מהותהוי

 ס*ט סי' בחו*ם בבי*ן ועי' חוגנת שאינח עצאממשיא גרי דלא משום מה"ת בלפ*ע עובר בדרבנןהמכשי5
 מדרבנן רק הוי חי גם אך בזה הארכתיובתשובה
 שחיטתו דרבנן איטור על נפש בשאט העוברהשו*ב

 בזה. חאחרונים מדברי וכנודעאסירה
 כתבתיהנ5ע**ד

 שר~רמאן רףנעהייונימום
 הנ"ל.האבדפ*ק

 הרב ידידי לכבוד אגיעה הזאת התשובהרהעה
 שליט'א קישינוב האבד*ק המפ:רסיםהגאון

 קעשינוב. תרצ*ב אלול ח"י ב"ה : תשובתווזהו
 שליט"א. יאבלאנ*ב אבד*ק הגאון הרב וחביביידידי
 השם וחילול כזו פירצה שבעי ששומעות לאזניםחוי
 שו*ב שחיטת היא פיגוי צישראל שו*ב הואכזה
 מהטעם והן כהד"ג שכותב חנכונים מהטעמים הןכזה
 בזה"ז אפף ת"ח דין לו יש דמתא דלהרבדכין
 המבזח ולפיכך צ*ה סי' חו*מ הכנ"י שהעלהכמו
 צ"ט בסנהדרין כדנקטינן אשיקורס דין לו ישאותו
 דורך ששו"ב מזה גדול ביזיון לך אין חרי בנ"דא"כ
 מטעם ברבים שהוכרז בהאיסור 5התקלס גצחברנל
 אפיקורס בסוג נכ5ל ממי5א הנהו דחתראהמרא

 חבשהתה מדרכו ישוב שלא כוז נבילהששחיטתו
 אבד*ק צירלסאהן ייב יהודא דהש"ת ידידו לו.ורפא

 דבסרביא, הכול5 ורבקעשינוב

 יאב5אנאב. תרצ'ב תמוז בהודשצ*ה

 החו*ב חבאון חרב ידידי יכבוד וכט*סהחיה*ש
 כש*ת וכף חתבי ע*פ המפורסים תורה הדריצכל
 ש"טץ ציר3זאהן 3יב יהודאפץ

 בימג פיעת המ" יב קעיעבה*דק

 בבדיקת הסכ*ן 5בדוק יכול שאינו השו*פפ"ו
 ולייגל טשארט רויך מראה עליו אין אםרא*

 מראא ישאר שלא לתקן א"י המראח לו כשהראווגם
 הרגשתו ונתקלק5ה עיניו שכהו ונראהיבנונית
 העדאה לו ונתנו לשובי*ם 5בחינה ונשלחואומנתו
 בבדיקת ולא טופרא בידיקת הרגשה לו שישחדשה
 ויכול עי*ז להעבירו שאין כתב נ" וכהד"גראף
 כן אינו ולדעתי לרבים קבוע שו*ב להבא גם5היות

 אבוא כן וחחר בזה הדין מקודםואברר
 דבריו. סדרעל

 כ5 הפגימה שיעור איתא ס*ב י"ח סי' וו*דהנה
 שם והטו*ז כ*ש בח שתאנור ובלבדשהוא

 פגימה פשצא אם להחמיר שראוי רש*ל בשםכ'
 בישרא בצדיקת ודי בראי' 5בדוק א*צ אביבראי'
 בדיקה ח*צ לכתחיה דנם סק'ד הש"ך וכ"כוטופרא

 דאם כתב סעי"ב ובשמ*ח ואטופרח אבישרארק
 ברא" משהו פגם מצאו וטופרא צישרא צדיקתאחר
 לבדוק א*צ אבל אסורח שחט ואם וכו' השמשנגד
 במה השו"ז בדבר* האריך סק'ב בם*ז' ובפמ"גאח'ז
 המהרש"י דברי 5פרששכתב

 הדפש"ח בשם והביא
 השמש יעין חפגימה וראו תרנגול ששחטבשו"ם
 ומה דבר שום אוספת אין אפי' ד9סו5דמשמע
 משמע ומכ"ז עשי מילתא למיגדר השו"בשהעבירו

 שם הכו"פ אמנם ברא" לבדוק א"צ לכתחלהדגם
 הסכין על ואומרים מקילין הרבה ובעוה"ר כתבסק"ו
 לחסרון והוא רויך ב5"א רק פגומה אינהשחיא

 קטנה שגימה היא רויך כי וידיעתםהרגשתם
 רויך שהוא בסכין ששחט ומי השגחה ברובנרגשת
 הדבר ביאר סק"א וב58תי טריפות ומאכיל רשעהוא
 רק פגומה אינה בצפורן פורגש שאינו מה באמתכי

 הרגשתו ועוצם חריצת ולשי חבודק בהרגשתתלוי
 לא ואז בהרגשת וישר השים באיש דברו וחז"לוכו'
 לעוצם וחז"ל צצפורן יורגש שלא פגם שוםיבצר

 נכונה הרגשה להם אין אולי לנפשם ירשקדושתם
 הרגשה שא"צ מה יחקור אחרים בדרכים בררולכך
 אפ" מדברינו עלה ועכ"8 וכר ושמשא במיאכ"כ
 נרגשת שאין אף ד"ת אפורה שבקטנות קטנהפגימה
 ובדע"ק עא"ש הצודק מפאה החסרון כיצצפורן
 בצדדים או בהוזוד שיעי שנראה וכל כתב ט'בסי'
 בין לחלק שאין בכרו"פ כמ"ש ולתקן להחפירנכון
 לפניו שיעי רואה שאינו מי אך רויך או ושארטשגם
 שכתב ומה כ' פק"ב י'יה ובפה כלל פ"ם ע5עאין

 כי כן מוכרע אין יורגש ודא* שנראח כלהפר"ת
 5רוב יורבש ש5א מה שרזאים יום בכ5מעשים
 השר*ב דהעב*רו ומחמעשה לכ~ם ואו5יהשובי'ם

 לימוד אין השמש יעין ראו השח"טה ש5אחרע"'ז
 שהרי ס5ומר ישתקע מורגש *מ'ל שבראי'שבל

הלמץ

 3נמימן

מעשים



 79ם ים ישש"מנחת

 אמנם מורנש שאיט טה שרואין יום בכימעשים
 דנראה כהפר*ת וט'י בו דהזר נהאה בסק*דמדבריו
 לאסור הרב שבש*ע בשו*ת וכ*כ אסור מורגשואיט
 והמעחן בזה באחרונים תף מורנש ואיטבנהשה
 טארא בדייע על יספוך שאין ידאה הליובדברים
 שיודע יומר יכול ומי הייו בעתים יכתחלהלבד

 אצלו יבצר ולא בהרנשה וישר שלם שהוחבנפשו
 הז*ל ואם בצפורט ירניש שיא קסנה פנימהשום
 להם אין שלי לנפשם ירשי דבר בכל שייכץםשהיו
 שהעין משום בשםשא לבדוק וחקרו שבההרנשה
 דאנד כזה ואיש אבתרההו נענה מה אנן יותררהשה

 שב4 והדעקק רבים יצורך י3תחלה ישיצטיו ניתן היאיך ושארט רויך רואה ואיט ברא*'הרנוצתו
 יו שיש 8י החט פ*פ עליו אין שינף רוחהעשאט שכי

 8ם* ""א ק8*דא א*ן שיט* רואה ואינו טובהראף
 ה9 אבוהבים ש3ל מה ראה ולא 3מץפשבחנתמ
 ב3לל מיקר* עה האם וכדומה עיניו שכהו משוםהישב
 צשדן חרנשת בענין וכפ יפניו שינה רואהאינו
 שנם בעינן רק מרניש אינו שוצא מה סנ*דלא

 רא*4. בדיקת יענין נ*כ כן ירנישו לאאהרים
 מדינח דהוא 8ץפ8רן דבדיקת *8י אשראמנם

 %א אדם לשום יורנש שלא בעינןבזה
 ראי' בד*קת משא*כ מרביש אעו לבדו הוא אםסני
 לא אם אבל הס*רו ויא המראה כשראה רקאסור
 כיון קפידא אין שיר*ן י*י שאהרים אףראה

 ועצה*ושס מייתא מינדר פשום רק הוא רא"דבדיקת
 ע3שיו עעתפשט מה בס4קנ הדע*ק שכתבוכמו
 שהשיעור דק**י אף עין בראית האוד עילבדוק
 3מין נראה שאם דקיקי כיון מקמ צשורן בהגירתדק
 עין במרא*ת בדיקה והרי אפור עין במראיתפנם

 משום בזה יעשות נכון שכן וכיון בש*סהוזכרה
 ולא כמ*פ בצאערן יבדוק וב5ירדא מילתאסינדר
 ו3ר טירדא 3*כ שלי חי אין במ*ע ובצדיקהירגיש
 שרמה שום אין שם בראף בצדדין לבדוק דא*חואף
 חשש אין סעם*ם הרבה ובודקין כיי בהןמצוי

 ש*ף2ה בין שירטה שאהר והבדיקה הלב כיוןלמיעוס
 מהדס קינוח ואהר צשרן בבדיקת די כעכחסורה
 בראי' היטב יבדוק היד שעי השחזה כעיןוהחיכוך

 בראי' נם לבדוק נכון היץכוך דאחר דכוונהווצ*י
 קודם משא'כ ברא" פנם שימצא יאצש איןדאז

 יא יכן ויאסר פגיסה איע4 יסצא אוייהחיכוך
 חטב שאין היינייך בע9ן שם עוד וכ*כ כלליבדוק
 מוכח ומכ*ו לראות כבר שנהששט רק בראףלבדוק
 שאוא דבכה"נ י"ל חא9ר מדינא אינה ראי'דבדיקה
 בו חור נופי' הדעקק בא8ת אך קפידא אין רואהאינו

 שנתששטו שהממנים כעת נהפשט ועפי*ז וכ'בסק*ד
 מה תעאון החוד על רח" בהם נינר הליובעתים
 ודיא ברא" גם יביוק קבוע ע"ע מרג"ציןואין
 סבור שהחתי הפר*ת מ'ש רואי קודם יעילכמ4י
 פדבריו ומבואר חסידות מטדת הוא ברא"שהמצנ
 זה ושרן מדינא הוא ראף בד"שת הליו דבעתשאלו
 ב*מיהם דברו הם 3י הנ*ל והשם*ח והש*ך הטישזבגד
 היא כשת משא*כ ראף בדיקת צריכין חע יאאז

 שאמ י*ב ישית בץ*ת יצהק א1הי בפ' חיהחיוב*ת
 י*ב ש*בדקו שאאר יבדיקה ההזיקו פויץדבמדינה
 יעיני ע*ן בראית יבדקו וואצפרא אב"שראבדיקות
 בלי יראשו מטופ הסכין חוד כל שוא שיה"השמש
 הודו על הפ0ק אעה יש ואם בעוים הפ0קעים
 וכ*כ *פה 0כין ם*קרי יא לבינה נקודה כפ1אפי

 ה"עד שיהף להקפיד ששדיך סעי*נ *' כללבמנה*ו
 בלי פופו ועד מדאשו עיניו למיאה שחורהפכין
 אוח שיטצא שכי ומטסת בדוק וההש לבינהנקודא
 מהם איפא זא שאין אעפש לבנונית דקצתנקודה
 במ8צה* ת* האוא בפקום יופגם בקל השהיטהשץי
 ההוד על לדשת צריך דיכתחלה שכתב סעי*נ0י*ח
 הב"ש סק,כא ובלקו** כלל יבנונית בלי נקיעץהי'

 "מש מןינא היא רא" דבדיקת הנ*י בסק*דסהדע"ק
 מ*ש 0ק*בו 0יץה בדרשת הני' חפידות ממדתרק

 ש"ש משום לבר רא* בד"שת עי לסמוך איןומ'ם
 והבת בצשצרן ונרבשין ברא" נראין עיאיןפגימות
 בדאאת שבקי תר שכתב סקשכז סי"ח בדע*תרשרתי
 כ%נתו אם וא*י טשט8צבע יתר בראהתו מרנישעין
 "מהסושו*ד 5ושיא לבדיקת נם ש בישרא לאייקתרק

 "אנןל סופרח בד"שת הי דלא משמע שםוצתביא
 בצפורן ונרנשין בהא" נראין שאין פנימות ישהרי
 שם וב0ק*יא טופרא בדיקת יא*צ יומר ח*אוא*3
 אשש ששים דה9 היכא דדוקא אעהיר בשםבתב
 בע*ט אם אבל ואשפרא אבישרא בד*קצו צר*כהפגם
 רק דקאי ב*כ וצ*י כלל בד"שת א*צ 53י רח*האיט

 שם שסאם וכפו טופרא אבדיקת ולא בישראאפייקת
 לכ1 עין בראאת הסנינים שבויקים בוא*ז ואש3וכ'

 דבד"ית הרי לבד בציפורן לבדוק 0מבושפיר
 בעינן. ע3'פצ*פורן

% 1שיח ט""ובפנין  ביר*ת ע" 18ץ אפ 
 בר"4ת דבצא*ז אהרונים מכמה שהביאפק"נ

 און דבוא*1 כתב סקאב וה8*ת פעכב איט8ישרא
 ארגשא לט שא*ן ביל לבדיקה נהשבת בישרחבדיקת
 שנתפשט דכיון ו סק*ה ובדע*ק אסופרא רקאב*שרא
 שא*ן אף בישרא בבדיקה די ברא" גם לבדוקכעת
 0קשנא ובדר*ת בבישרא הבדיקה באיכות בקיא*ןאט

 ב*ו9רא בריקת סני דבעת הייו הדע'ק דבדיהעתיק
 ל0פוך דאין פעות והוא צפורן בלא אף אראףעם

 מייטש עיצא מת יבטל תש*א צפורן בדיקת בליכלי
דבמ'

 ל0פוך שיכולין רק 3' והדיקק בדבריט וכנ*י

 בלי דשג* כץ ""ש הרא5 ע*י כשת בישרא בדיקתעי
 בבד"*ת ימרבשא ל1 שאין דמי כה ובס*קט בא3צפורן
 וצר*ך ששן בשום מדהו*ל לזוו אין מ*םבישרא
 בדיקת לבטל דא*ן בודא* ואקכ נ*3 אבישראיבדוק
 בבדיקת מאשב בקיאין 4צו דחין כיון ומעתאצפורן
 בייקה 4יי סנ* דאיך החארונים האייכו וכברבישרא
 בזה ששפאיך ובקנ סק*נב בלקוש ועי' היטבבישרא
 איובית הראף בר*קץע הי* וא84 כשת בישראבדיקת עי ספכיק ארא* בדיקת עשי רק הנ'לויהדע*ק
 להתיר דאין בודאי וא"כ ביעורא לבד"שת טביףעותהף
 תפיד וישהוט לרבים קבוע עיהף כוה שושביכתאלה
 דכין אאאלונים וכפ*ש ברא" הסכין בדיקתבלי
 צריכ*ן יכן אטור ברא" שנימה איוה נמצאדאם
 יבדוק אופן בשום שא*י ובכה*נ ברא" נםיבדוק
 עין 3מעיים הת ראי' בדיקת בלי נהיר אםברא"
 היא רא" דבדיקת חגד%*ם דברי %בטליכתה*
 לדשת* ל3ן 3רשצי בישרח בד*קת דליכא ונםהעבית

 קבץע שו*ב לה*ות סה ש*ב להתירא*ן
 לכת4ל5.4רבים

 ח84 וש"ס דמדינא דכיון כתב ני' 3הד"גדדשנדץ
 ש8ותר 8ח בדייבד לחסור א"ח ראי'בריקת

 איש ישעביר דא"א דיעבד הוי וכחן העף'0מדין
 ויא י*שכש בריש דבדק ששת סר' והאףמשמנתו
 דיש מצה חוו המ עכ'ז צמא ו8" ברחףביק



ד*גץוק פ לט פיששהתמנחתפ
 מבאתי תל8 8רא" יבדוק לאהר פן דד*י5דמות
 א9א טובה חרנשה למם שאין חילו שיורותירק

 הו1"פ מוין וש*י' ונצה 5בטר פיפושו בד*ועש על5סמוך
 מסידות סשות אפ" ראי' בייקת הן' לא בשאשתאג
 בדיוחז מש5מת בודף? רא4 ד2ר*9ז כתבת*וגם

 בריקת 15 חף ששת ור' בק*אין אננ דאיןבישוקש
 צריך היע 5א בקי ואי' 5ישניש בדיש יבדקב*שרא
 שכתבו כפו רחי"מדי2א בדיקת ובוד*ז רא54בדיקת
 אי הוי משמנתו דיהעבירו ומ*ש ה2*5מאארובים
 לרבים קבוע שיהי' דוו*ב האחרומם ני כברשיפשר
 ח* צל לפמוך מחיבין אין מרב*ם יכתח5השיקרי
 בבר שהוא מה ימיהם כל לאכוי העי*ב ש5חיפשר
 דחפף האחרונים כתבו ובכה*ג יכתחלח עכ*פאדין
 כמה ע*י שו*ב ומעבירין לעכב "טליןיאהים
 תמיד הוא דכן נפשות דיני כאן וא*ן דרבטמומרות
 פדס חיזה יו נותנין משפטש שו*ב מסלק*ןשאם
 עי*ז האם ישבוע זחובום אתת ל1 יחפר ואםקבוע

 ההיכה ננד שאוא מה יאט5 הרביםמוכרחון
 על שאס*ם ואל1 בתשובה הד"ח כ' וכברלכתהלה
 נפשות כמה עי מסים איבם וב*ב השו*8נפש

 2פש שמטמא שאוסח 2יעול 5התנא5מישראי
 חאוחי בשם והבאתי44ובים

 ד2מייותנו יצפק
 טופרא כבדיקת היא רא4 דבד*9ז מ1שיקובפו5ין
 וקם המטע ננד במדינהט לתקי א*ח ולכןובישרא
 5רבים קבוע שו*ב להית רשאי דחעו כנ*לדינא

 יאסרו( ששמש כמה 2לא"8 שיש הזה 2שו*ב3ובפרפ
 אשר והיטב נדולים רבנים נמה בוה עמיומסכעט
 עיניו שכהו מה שו9ב כי מלבוב השובי*ם ייאמרו
 לאוש יש חיי חסנין יל לבנונית אודא רואהואיט
 הסירכות אייקת בעמני היטב רואה וישינוגאכ

 ומראה ונקב שאוא כל רק נראה שיפעמיםוהבצבון
 השובו"ם על והתפיאו וכדומה אדומות נקהיתצבד*קז

 טופרא 82ייש2 שבקי כיאת העדאהשנתנו
 ראי'. בבדיקתויא

 כתבתימנלעש*ד
 ננץרמץ קלנץהק~ניטם

 הנ*ל.החבת*ק

 כנמימן
 יצנלאטוב. תרסץ שבט מושבק

 מחודד בתורה הנדול האברד ידטי לנבודשוכט*ס
 נ*י ליבליך מררכי ט*ה מ"ת1פ%ש

 מרדכי. דברי בעהמ'ח יישחבעיר
 שחישה אין ריב*ח קסבר כ9ט בנזיר ישאוע*ך4

 חתוס' וכ' מה"תיעוף
 מחזיר דבמליקה דס9י

 והקשה טריפח הף מה* העורף אייריחסימבום
 הטאתם לכל חשהס דאמר ע*ג ומנהות מ*דמיבהים
 בבייה דסד9א מייקה לאכוי סותרץ דכהניםירבות
 האפיי אמער שום דייכא קרא אקש תריב*חהוא

 ס*ה דף בזבחים התו1 הקשו וכזה כה*ג שריבאויין
 עכ*ק. בזא י'ש ות.רוצם אומףבד9ה
 דהתוי יומר אפשר ה" יכשרהדהנה

 דס*ל שכ4
 מהזיר א5 איט אסיפנים יפאיריריב*א

 מאזקר דס*ל ומ*ש מהזיר באיט באמת טצותוועיקר
 החדר ולא נשצותו בעפשד יכהגים לההירח8אתם דיכי קרא צריך ולכן בההזיר גם דמנתר ס*יוהוא פפוי דבהחזיר כתב בחוי*ן ינאי מר' לאפוק*ח1א

 דהחדר באופן המליקה הכהן יאכי בטיר בטונמדיר
 בנזיר שם ראש בברכת אחץנ ומצאתי איסורו5יכא
 קשה דשדין אמנם מתויר אף יצקל 2תוס'שמגי'
 ומחזיר בםצות לחנכו במיר בנו ימדיר ס*לדאיך

 סצוה דמהית כען הכהן שץאכל כדיהסימנ*ם
 ועשה בקום לכתחלח יעשה איך לההזיריכתחיה

 שוב המייקה דבשעת די*ל ואף המצוה עיקרבנד
 מדירו א*ך מ*ם דיעבד ומיקרי איפשר איהוי

 רק להחזיר איסור דאין נאמר ואפי' ע*זיכתחלח
 חמצות יעשה לא הרי מ*ם החזיר בלא מצוהדיותר

 בחולין התוס' עפימ*ש נראח ולכן לכתחלהכת*קונה
 החזיר בלא מ"ם דוקא מחויר ימ*ד דאפי' ע*בי"ם
 מחויר לריב"ח דפ*ל התוס' דכוונת ונאמר כשרנ*נ
 חטאתפ דלכל קרא צריך ומ*פ המצוה ווהודוקא
 צץ ובניטין עשח דף בדבמות וע" החזיר ד5אהיבא

 דאיסורא באי דגם ובכ*ם שם וצפנ*יוברשב*א
 ניון דאיטורח דאי הוי 5א יית ונם קראמשהעי
 ובוה לנתהלה. נמצוה שהשה ולא רק נשורדבדיעבד
 דאמר רבינא על מ*א 2ם2ושת התוס' קו'מתישב
 ואף בנבילה אטהין דכהנים יאשסעינן אהידיאקאל
 שאנ* ם5יקףז דהא והקשו לגב"יע 4ליקתדהותר
 ובהנ*י בנךדמצותו

 וא"כ כרקנ*ח ס*ל דרבינא י59
 גפ לכהנים מייקה להתיר אתי אנטטזם דלכלקרא
 בכך מצותו באק דגם חרי טריפה וחוי הוטירב5א

 ונקפ בטריפה דמותרים סד*א ושפיר התורההתידה
 דאסורים טעקאל קמ"ל ולכן טריפת משוםטמיה
 טריפת רק דוקא 5או ד2בילה נ' חולין תו6'ועו'

 לקו" שתי' כ' בחולין מהר*צ בהגהות מצאתיואח*כ
 ול8 להחפיר דאיפשר דמשום הנול צבנחותהתוס'
 לומר ל*ש החזיר ב5א אתירה חשתורה טריפהיהי*

 במחויר מל*קה מפ:ות לעשות דיכוי ניון בכךדמצותו
 בלי חיא המורה מצות דמ*פ ידהות *ש יזהאך

 לדברינר אבל בכך פצותו ושוב גזה*כ והואמחזיד
 דמותר לג1 דמגלה חטאתם דלכי הקרא מחמתב*אא

 בנך. מצותו הוי דיא אף החשיר בלאנם
קדבנזה  שם במנחות יוחנן ר אמר דמש*ה ייי 

 כרבינא פי' לא ולמה לדורשת עתירדאליהו
 מתירוצר ר*י נאיד דימח לציון הדורש הקשהוכבר

 לעוף ווחיטה דיש דס"ל *'ל דלר*י והינו רבינאשי
 לומר מוכרחין לריב*ח דרק שם בנויר ועי'מה*ת
 הוי דלא בהחזיר גם וא*כ מה"ת לעוף שחיטהדאין
 דכהנים נשמע לא ושוב נבי5ח חוי עכ*פטריפה
 הנ*ל וכהתוס' בכך מצותו דאין היכא 2נבילהמותרים

 המפורשים בשם י'ז ס" ה*א בחע"ד בבי*צומצאתי
 אין למ"ד רק קאי דרבינא דמנאות בתוס' כןשפ"
 דאפשר כיון בכך מצותו הוי דלא די*5 וכו'יחיסה
 בכך מצותו דהף ע*כ וח"טה יש ים*ד אבלבהחזיר
 ע"א ס*ס ובובחים כדבריט וזהו נבילח חוידעכ"פ
 אבית מטמא אינה יפנים דמליקזע פקראדיליף
 חוי לא שמליקה בלא*ה כען דלר*ב*ח אףהבליעה
 *"ל אמרן לא בד"ה כ' הולין תוס' ועי' כללנבילח
 וע" סדיפח מטהרת איבה דם5יקה שם עסילרן

 טטהר איט דחבא טארה דגם נ*ח 8חוייןשמהרש.א
 בלא דגם וכ*ת בהמה כשאיטת תף ד5אומשום
 קר8 בעינן יכן מקודם טריפה נעשית נשראאזיר

דלא



 81מאהקרמץ פ סישש*תמנחת

 לא דלמסקנא נימא ואי הב5יעה אבית תטמאדלא
 בתוס' ועי"ש נבילה הוי 5א מ5יקה דלריב*ח הךקאי

 דאיתא ולפי'מ ניחא ב5א'ה כ*ח בחוייןובמהרשיא
 ומנחת העומר דמנחת דריש דחזקין ע"נבמנהות
 מנחה וכל מקרא לכהנים נאכלין שיריהןקטןת
 5וי מדתני שם דריש ורבינא דוא*ו מריבויאדה9ט
 הזזקי וא*ו דריש ו5א משום כחזק" דרישיא יוי דתני דהבר9תא וצ*ל חטאתם לכל מצחתםלכ5

 הפסוק כ5 ודרש לוי דתני הך ס*ל יא וא*ודדריש
 לרבות חטאתם לכ5 ג*כ ס*ל ולא אחרת5דרופה
 דתני בר9תא הך ס"5 דלא במליקה ביתריןדכהנים
 תנא ד*ה ע"א ע*ד דף יבשת ברש*י ועי' בי55וי

 בפורים במהוסר דפ5ינ דכיון כזה 'שכ' הבב5ידיוסף
 כהך ס*י ור*ל דריב*ח נאמר וא"כ בערי נמי58יג
 קר אין ו5כן וא*ו דדרשי תנאי וכהנךדחזקי'
 פרפרת י'5 ובזה חטאתם. דלכי מבר9תאלדידהו
 מדתני רק כחזק" *ליף 5א שם במנחות ירבינאאחת
 אהי דיהזקחל מ"ח דף במנחות 5שיטתי דאזיילוי

 מייקה דהותר אף צנבי5ה אסורין דכהניםיאשמעינן
 וה9נו חטאתם ד5כי מקרא דה9נו וכתבתילגביהו
 מנחא לענין י5יף ברהתא כהך דס*5 וכיון 5וידתני
 5שיטתו תאקי' כויקף ולא יוי דתני מהך נ"כהעומר
 אליב9הו וכמ*ד י דף יהולין חיא ר' מבנידהוא
 דחפן נ*כ וס*5 טריפה חוי 5א וא*כ דוקאמחויר
 בפליקח איסור שום ליכא א*כ מה*ת לעוףשחיטה
 העומר ימנחת גם ולכן לוי דתני כהך דלאוע"כ
 טעמו ג*כ יחי' וזה דוכ5 מוא*ו רק כוות" דרישלא

 כרבינח ת*' ו5א 5דורשה עתיד דאייהו דאמרדר*י
 וא*כ וא*ו דריש דר*י בערכו המלוה*רדלפימקש
 כהך ס*ל יא ויכן כחזקי' העומר מנחת לעניןדריש

 כפת". מליקה בענין ס*5 ו5א 5וידתני
 עם4ש שהקשה חחד מהכם אעודרתי הזהובענין

 דימ*ד יוי הקדושת בשם תורה כתרבס'
 ובעי עבודה הוי מליקה אז מה*ת 5עוף שחיטחדאק
 מהך למי8שט י*ה בנדרים השיס בעי איך א*ככהן

 וכו' זבןן קיני עליו מקריב מחבידו הנאהדהמודר

 חח דידן שלוחי דאי נינהו דרחמנא שלוחידכהני
 כ"נ דף בקדושין הרשב*א 5פימ"ש הא לי'קמהני
 במה דוקא ה9נו דידן שלוחי כהני אי הש"סדבע9ת
 מדר*ה תיפשוט דאי*כ כהן בעי ו5א בזרדכשר
 סצינן יא דאנן מידי א*כא דסי מטעם דר*יצר"

 כמ*ד אתיא מתנ" די5מא וא*כ עבדי ואינהו5מיעבד
 ובוח כהן בעי וממ~מא מה*ת 5עוף שחיטהדאין
 והנח מהמשבה כ5ל ראי' ואין נינהו דרחמםשלוחי
 מצורע בפן 8התו*כ הק*5 על להעיר יש5באורה
 אדם בכ5 לקיאה מצורע צפורי גבי שםדאיתא
 רב4 והר* בכהן שהיטה שמר רבי אדם בכלושחיטה

 בעי וימה פה*ת לעוף שחיטה דיש כ"ח בחו5יןס*י
 בו 5עתן תהק ואיפ אנ'י בס' מא נזכר ושייכהן

 אדם בכי דשחיטה ס*5 דרבי איתא ב*5קוטוגאסת
 מה*ת יעוף שוהטה יש דס*5 כנ*ל מה*טואולי

 חנ*י הקוי עפי*ד כן שבתב במ5וה*רומצאתי
 רק

 כנון קדוים בעוף שחיטה 5ענין דבריודהביא
 להופ*כ ועכ*פ מל*קזז לינין ו5א מצורעבצפורי
 מהוש בפ*א שופק וו1רבצ"ם צ*ע 11ק*5 דבד*הנו5
 דשחיסה נ*ב דפוסק וכנראה מח*ת 5עוף שחיטהדיש

 4קדו ביאת מה' בפ*ח במל"ם ועין בכשומליקה
 הציפור שהישת הרמב*ם כתב ה*ה פקצ בפףובש*יא
 בין בכהנים 4ין הדברים ב5 ושאר בכחגיפ א5אוכר

 זבחים ובש"ס כהן בעי הציפור דשחיטת הריבישרא5
 5נגי קרב שזר דעתך על תע5ה וכי אמר ס*חוף

 דרופית בקדן בעינן דמליקה פוסק והרמב"םחמזבה
 בדברי כן מ*ש ס*ה דף בזבחים בטה*ק ועי'מעדבית
 פוסק הרמב*ם ה" ואם קכ"ד מצוח ובמנ*חהרמב*ם
 כן ס5השמיענו שתיק הוי 5א בזר כשידהדמליקה
 המליקות ונו' הסמיכות במשנה 5*ו ובקדושיןבפירוש

 ולמעוטי בכהנים א9רי וזילך מהנשית התוס' שםכ'
 ובודאי בכהן דמליקה להו פשיטא הרי אתיכהנת
 וכמ'ש מה*ת יעוף ווחישה דיש כרבי כדפסקינןס*5
 כהן יו שקבע עוף בן שם אמר ובש*ס הנ'להכ*מ

 יומר ודוהק נ*ו ובמנחות 8*ח בזבחים וכןלמליקתו
 5עוף שחיטה דאין למ*ד רק קחי המקומות אלודכ5
 דחגירסא רא" קצת נ*כ ומזה כה5כתא ודיאמח*ת
 ויח כהן דבעינן ס*י דרבי נכונה היאבתו*כ
 כרבי ו5א כהן דבעי פסקינן ימה דאל*ככהייקוט

 קנ*ד מצוח החינוך ובס' מחבירו כרבי הילכתאחא
 ומצות י ק*ט מצוה ובמנ*ה בכהן מל*קה דיני כלכ'

 ובסוה*ד כחן דוקא וצריך וכר העוף בעויתמליקח
 דהיא הכל5 הכחן בימין שתה" צריכה והמליקחכ'

 היב הזר אין חך עבודות דין כל לה שישעבודה
 קע*2 וימצוה אמה עבודה שא*נה 5פ* מיתהעי"
 צפורי שהימת דימ שגתב אחר מצורע שהרתבדינ*
 וה9נו ישראל ע*י ווואר בכהנים איו כ5 כ'מצורע
 בדימ תנ*א ובמצוה הנ*י ט*צ בה' הימב*םכלשון
 ועי*ש מה"ת לעוף שחיטה דיש החינוך כןשחיטח
 דהול*י הנ*י לחק*ל קשה ומכ'זבמנ*ח

 דמייקה
 וצ*ע4 בבהן אינםושחיטה

 בנדרים פשיט דמא "ק*י ע5 "נ*ל י"קףאפם
 י9שב "פ זבין קיני עליו דמקריבימהך

 חטחות נ*כ איתא במשנה שם דהא גפניבכמה
 רא" ושפיר מעופות ולא הבהמות מן וזהוואשמות
 ד5"נ י*מ בשם בר*ן ועי*ש נינהו דרחמנאדויוחי
 הרשב*א משיטת היא חנ"ל הקו' אך ואשמותחטשת

 וכ*כ הי*ם ע5 וחו5ק ואשמות חטאות גורסוהרשב*א
 יסברת משועבדים חיסם ג*כ והי*מ הראשוניםכל

 5הקשות א*א קו' בדרך דרק וגם כפובןהרשב*א
 דאין כמוד אתי דיימא שחיטה דיש כמ"ד רקדאתי
 תמיד הש*ס דרך הבעיא ימיפשט אבלשחיטה
 לס*ד פשיט וא"כ פ*י דהד חליבא אפ"ימיפשט
 דמשוה הראשונים כ' ובאמה מה"ת 5שף שחיטהדיש
 ימיפשט דבעי משום דר*י ברי' מדר*ח פשיטלא

 דהרשב*א רק האמורא מדברי %א ובר9חאממשנה
 דא'8 דכיון יי' דקשה משום חנ*5 לחילוקוהוכרח

 נ*כ נאמר כן האמורח מדברי לפשוט כיללמ*פשט
 שחיסה דיש הנא 5הך 5מיפשט יכוי עכ*פדאפ
 משנח מהך לדיד" פשיט עכ*פ שפיר מח*ת5עוף
 ממקריב פשיט מה יהרשב"א תקשה דב5א'הונם
 בזר הפסו5ות בעבוזןת רק א9רי די5מא זביןקיני

 גפני בכ5 ומסתמא משום וצ*כ אחר יעשחוחשחיטה
 דא9רי דנימא שהקשו דנדרים בתוס' ועי*שמירי
 בב5 אירי דמסתמא ות" להקריב הרוצה כ5דאמר
 דמסתמא ג*כ י"ל ובן הצהנים מכי דנדר אפי'נפו
 וגם שאוטא דיש ימ*ד ונם ככ*ע המשנהא9רי

 שהקשה שפקחי בנין בס' וו*רתי 3ן פפקינןדלהיכה
 ונעים לאקריב ארוצה בי דאמר דא9רי אנ"5קר
 5מופשט בעי שם נדרים ובש"ס אתוס' י* ש1הופמפ

 שפג"פכאנים
 יתקונפ ?ף ניפא דידן שלוהי דחו

 באשיוות דשיןל גאכ מ8א יעפת* ו5אשדרתיך
הפושת
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 בשחיטה דאפ4 הוא תש*טא הש* בזרהפסיות
 הא עבודות הינ צכל הוא דפיגול דאשבהןםפל5ץ
 שקר דבמזידין מה1וגגין רק דהקו* שם הר*ןלפימ*ש
 אירי בש*גג דפיגל כאן דהמששה נאמרשיעזותי"
 2שוהטא שיגול דמציפ והא 8זר הפסיותבעבודות
 ה' 2ב*ק אשטם*ק י' ג*כ מישצ ויהף במדדשיירי
 דאךדאי 2*חא ולאנ*ל "1ראי אמא כהנים נק*טדימה
 דהא שם כ4 גופ4 הרשב.א ושיאוה מירי גיניבבל

 יא זצ*ן קינ* עיי דפקריב מהמשנה הש*טדפשיט
 ויפי ללי קר באן ואון הנ*5 דה*לוקו אליבאאתי
 נדרים בין להלק שם בנדרש זרודן נדרי בסןפקש

 ואשמחן מחטאות פקשה לא ומש.ת יאובותתדבות
 בא*ן ר*ים דאטאת דט*ל כר*מ חתי דסתנ.צך5,ל
 כר,ם דהמעשא וידבר*ו ונדבה בנדר בא*ןדאץ ס,י ואוהו ר*י ספרח דסתם סבריתא ומקשהבנדבה
 דיש 6*ט דף 2ובחש ס*ל דר*ם חנ*ל הקו'מיושבת
 דכהנים דמתני' שם עוד מ*9 אך מה*ת לעוףשחיטה
 לא דע*כ טפצו נעים כר8פ דאתי ייל ג*כשפגיו
 פפרץ משו2נין הוא הקף דעיקר כר=ט מתנ"אתי

 אטק ו81*'  דהוה**נ ד0*ל חיב בשובנ יר*םבנ*י
 נר"י אתי שפגיו דכהנים ופתנף נשג בג*טיןוע*י

 דלרש* אמר כ*ט ב*באים דהש"ס הקשווהממורשים
 יוקה ואץ לוקה בקדשש מהיב לוקיןדישאב"פ
 בנ*ז וע**ש בכ*ז העיר יא שהנ*1 ופלאומשים
 לצשבות ונד2ות 2ררים בין הנשל תחייוק אה*כשדחה
 כהן בין יהיק דנפשי' פסברא שם הנ*ז ס*שוגם
 דברי ששהו ממנו בעלם יישראל כהן וביןלכהן

 וע4 ים בקדושיןמרשב*א
 בזה פ"ש ל*ה ב6י לעיי

 ומאצו'ב. אודהמהקרן
 נתבתימנלענ*ד

 1קפרשע כץמןהיקלומכום
 הנ*ל.החב1וק

 מנמיק
תה 8  שיאמנ 61"ט " 

 כש,ש חהסיד 2הדד'ת ההףב שו*ב לשד,צם*ס
 נ" כעשנליות כשפנדל בשנדוםמנ*ת

 חממח* ביד1םףע

 מעלה בשק חפר בפ4 שוב*ט על יששוט'ר
 אעוף שמליקת  אעפאי שכ4 יאכל לחתש"פה

 טיבד ס*י כת*ה והקשה ל2בילה שדופת להםאצתרא
 הוא תבליעה 2בית אכילה טומאת לש2ין בררש9הוא
 בדבד* ועי*וו עץא מ*ה דף 2ממשת הש*6 בגדנ*כ

 ופא* 2תוה*ק ההש מפורש ולהרשב-םרב*נא
 ע"כ4 דיחזקאלרבות"

 רק אתורה ש8פלש כתב השב בל חרשב*םוקנה
 ח1"ל דרשת יפי י"ש מקהא ול89שה1

 בתבא שכבר דשאשרי דקרא 5פשט" פ" 2שבוכאן
 חזדה יטשב ושריפה בנבילח דאצילח יאוהתודה
 סובששת לשנין דאיירי פירק1*י ו8או*ט כאןוכתבה
 ת"1ב*ם בש*ה וש" היו1 כתבה כפר ו1י*פכייהפויום
 סתאפיענו וכשע כתיב סתפש דשם דקרא 5פיטףפ"

 פליקוו יהם שש1תר אעפף* כהג*ם יע2וןההורא

 פגד דזה1 ום*ש בכהנ*ם א=יי 11 דפרשהומשום
 דברי אם לף קשה מא מבין איני רבינאדברי

 שתיד אליהו לחפר שם דר*י א5יבא הםהרשבים
 דכהנים ר2פתא הך יאזשוי אשפצ*נן 1לאלדורשה
 ל*י נאיד דמה*ט שיי לרשב*ם רא" מוהואיהצשו
 השמ"ענו כבר דלכממם ד6*ל משום רבעא שלפתירוצו
 נאיד דלמה לצען הדורש קושית ומיהיבת כאןהתורה
 פרש דקרא ס*ל ורבינא רבינא של מת*רהצורץ

 וע* ס"ט ובזבאים התו*כ כדרשת הבליעה ביתלטומאת
 הרגותא משמיענו דיהזשול אמר ולכן וד*י ר*פ2שם

 הפסוק סיום 8חמת כן לומר דא*א אךבכהגים
 משמע דקרא לפשטה פ4 דהרשבקם וכיון 2תיסמאח
 מדאמר סומאה לענין רק אכדלה לענין אירידלא

 לי* דקשה הרשב*6 בבפגת נראה ויכן בהלסמאה
 ב8' התורת כתבה כבר הבליעה בית סומאתדיענין

 וטריפת נבילה תאכי אשר בפשו וכי 2פסוקאהיי
 ששאטה 5טויפה השפוק כשל רשי דריש דבתו*כאך

 בפנים לסממ*אן חתד טפ* יעוף תד דרישור*ם
 דקהש יפשט" 8ף ורשב*ם אש*י בדף 8צבהוםועי'ש
 ונפל הבייעה בית סומאת לענין דא4רידאה*נ
 כתיב סתמא אציי ב8' וקרא פשום הה*הפסוק
 אבל אבליעה ב*ת סתטם ש4ך בישראל דרקהי*א
 נטמאקש ואין נבילה 6ליקה יאכול דמותריךכהנים

 עוף טומאת ג*כ לדידה1 דא"שתר* הו*אומצוהעכ
 זר שטאה שאך בבהנ*ם ד2ם קרא הך קסףלדהיין
 גם מחמירין טומאח 22י דרק לומר אפשרועדיין
 וכני6ת קודש באכיית הטף דטומאת משוםבכהנ*ם
 צריכין שיו דהכהנש ו2ם ברת חרוב הוילמקדש
 ועיע במקדש עבויחע שוי מטוסאה סשידליזאר
 כלקש טהות ע5ישם  שקשח לי*טשף 181 כ*גבתמא
 דקיל נבילה דאניית יש אצל דם*ם משפמנותעתר
 נמי אישתרי לנ2"זצ סייקה וא"שתר* הוש8ילממר
 דאכיית לאו לדמושע 5*ש פקמ דנטמאים השףבב5לה
 הפב*ם ב*כ וכהנים ששקשל השמהפו ויכןבבילה
 לירששפ הפפוק כפל דדרשו הג*5 ותבאי דנבילאבלש
 ביך אריוק אין שמאה לעמן דגם 1*לפו י'לאארמ
 אין יח לגבי דאם דיחזקאי מקרא לישראלנהנים
 דדרשר י*ל הצלי וטומאה כהת יגב* נ*שהולוק
 הר*ש כהנים לר2ות דאתי אאוי בפ' דבפפצקטוכל

 5שיטתר והרשב*ם דוכל בריבהא שפי' מהיאוה*ח
 צריך לכך שבטמא קטן לרבות אתי ווני שםשפ4

 לכהמם. דהכאקרא
 של 8תירוצו ר*י נאיד דמש*ה 4מר ישךבנזה

 דאמר קישש דף טט8ות מהש*פ דטזעלנינא
 שוב 1ל8ר14 כרת איסור יי מה לאו איסור לימה
 בלאר דנם הושמיצנו ד*היקאי כנשל לומראזא

 שצימאה דרק דהו"א מונום הי2ףו בהניםדאכילה
 לכרת ל*צ בין חאשק דחין כיון צדידהו שיךדכרת
 עייר שיוק*ן 8לאו דרק המי*מ מדברי מזעאמנם
 שאי? בלאו אב5 5כרת 5או בין חרלוק דאיןזפמרינן
 חיתא יל*ה ובימא 6לש אםיר כרת שפיריוק*ן
 לח1 דאו* 5וקין און דבביש דבלאו ס"לדריה*ג
 בהיפוך שפ4 בפי"א חמ*ש ד5וק*ן ס'5 ור*עהנל*ע
 דנבילה 145 הש*כ דלוקין כר*ע ס"ל די"י י*להש*כ
 ח*ש דשם9ען במצים דמולה לאו נביהשמיענו דיא1קאי ברניבש ס*ל לא ולכך כרת כפוהה

 בהמם ב*ן וילוק אין טומאה דגב* דשצחיהמהתורה
 ורביבא לדם4שא עתיי דאלהוו אפר ולבךלישראל

 ל5ש שמחה בץ 585ק יש וא-ב סריא*נס*5
יח%ה
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 רבותא הך משמךענו דיחזקא5 אפר ו5כךדשני5ה
 שכתבו וכמו 5קי אי 58יגי בטריפה דנם צ*5ו5פי"ז
 5מה דא?*כ חפפרים גירסת צשם שם ביופוהתוס'
 שם 5התוס' אך טריפה 5השפיעפ יחזקאיצריך

 אגב טריפה רנקט י*5 דיק* ס54 כ"עדבטריפה
 נקט טריפה דאגב ב' בחו5ין אתוס' שכ' וכעיןנב"לה
 חידש טה רא*כ הרשב*ם ע5 הנ*ל בקד והנהנבייה.

 דאתי מקמי י*ז בתענית דאיתא 5פי"מ א"5קאקאי
 יחזקא5 ואהי יה גמיר גמרא אמרה מאןיחזקא5
 קי*ט ס4 ח*ב יו*ר צבי*צ וע4 אקראואססכוה
 דזה יחזקאי קודם ידעינן לכהנים דאסורהדצבייה

 5יחזקא9 ימ*י 5רשצ*ם דמ*מ כ5ום יועיללא
 בבי*צ ועי*ש בתורה רמבואר כיון אקראיהסמיך
 בנגע רבינא כתנת יפרש מ*ש 5*ז סין חואוביו*ד
 הרשב*ם ג"כ מיושב ו5פי*ז בנבילה קודשבשר

 ויוחקא5 מהתורה שמעינן יכהנים דאסורהרמנילח
 ג*כ קשה דא"כ אך בנבי5ה קודש בשר בנגעחידש
 לכהנים אסורה דנבי5ה 5אשמעינן ר5מ*9 התורהע5
 יהשמיענו 5יחזקא5 ר5מ*5 שם הצי*צ שהקשהוכמו
 ס'5 ד5א דר'י וצטעם קצרתי. כי היטב ועי*שזאת

 דבטריפה הנ*5 ביומא התוי 5פי'ד עוד י*5כרבינא
 דאין ד5מ*ר כתבו הנ*5 כ' דף בחו5ין והתוס'יוקין
 שם במנחות וכ*כ טריפה רק הוי מה"ת לעוףשחיטה
 ראין ס"5 דר*י י*9 וא"כ שם צחולין ארי ב5בוע"

 בין חי5וק אין ו5כך ו5וקין טריפה והוי וכו'שחיטה
 עתיר דא5יהו אמר ו5כן ראכי5ה ללאו דטומאהברת

 5ם*ר קאי ררבינא שכ' ארף צ5ב ועי*שלדורשה
 ובבי*צ כר"י ס"5 שחיטה ראין ומ*ר שחיטהיש

 כמ*ד ררבינא רהמובחר שכ' יוד ס4 ח*בביו"ד
 הנ*5 ארי' ב5ב קרמו שכבר ממנו בע5ם שחיטהריש
 אין בטריפה דגם הנ*י דיומא בתוס' הספר יגי'וגם
 והמהר*ם שחיטה אין ס'5 רר'י ג'כ י"ליוקין

 שחיטה אין דימ*ד ת" לחד י כ"ח בחוייןמ5וציין
 שררה תבר רכי הש*ס ראמר והא הוי יא טריפהגם

 הכו*פ וכיכ ימסקנא קאי 5א טריפה הויומפרקת
 5רורשה עתיד דאליהו אמר ו5כד ס*ב סי'ביו*ד
 שכ' בחו9ין והתוס' במייקה כיל הותר 5ארידיר4
 יתרץ שכתבו ונראה טריפה רק דוקא 5אודנבייה
 לדידהו צ'5 שחיטה דאין 5מ*ר קאי מצידרבינא
 עכ'פ שחיטה אין 5מ*ד דגם במהר"ם שם הב'כתי
 ג*כ שהקשה שם ארי' ב5ב ראיתי ושוב הויטריפה
 ע5 שכתב כאן במהרש"ש ועי' מהתוס' המהר"םע1

 התוס' רברי אישתמיטתי' הראשון רבתי'המהר*ם
 דהתוס' המהר*ם פי' ואו5י כבש5 ג'כ וכפנתי כ'בדף
 ברש*י ועי' בכ"ז. לעאן ויש שחיטה ריש ימ*דקאי

 טריפות יש שחיטה אין 5מ*ר רגם ג*כ שכ'צחולין
 רנזיר צש*ס ופי' כ*ח בחו5ין הרשצ'א וכ*כצעוף
 צמחזיר דצ*י שחיטה דאין 5ריב*ח ראמר כ*טדף

 מטעם טריפה הוי דא5'כ העורף אחוריסימנים
 הך הביא בנזיר ש8 ובמיוה*ר מפרקתשבירת
 פנזיר שהתוס' ראה ויא הנ'5 הרשב*א בשםדמהזיר

 וא"י כ*כשם
 דיש 5מ*ר להקו' רק כ*כ דהתוסן

 יהתי' אבל טריפה ו5א נבייה נקט יסהשהיטה
 והוכרח הוי לא ג"כ דטריפה י*י שחיטה איןרסאל
 התוס' הקשו מה דא*כ דז*א מהרשב"א כןלהביא
 וע"כ יטריפה 1לאו דטמלה יאו ב*ן נ*פ רפאיכל5

 השיס ת4 יתכן 5א דטריפה ד1לאו לאקשותדכיבתפ
 שהעיד מהר*צ צאגהות מצאתי ואה*כ שח"שהדאין
 ראין 5מוד להקשות רכינתם ג*כ ותי' התיס' ע5כן

 5ס"ד רק קאי דהתוס' י*? אמפ וכדברינווחיטה
 י*5 5טריפה נבילה בין חי5וק דאין ואי שחיטהדיעו

 ולהתוסן בבבי5ה 5וקין דאין ס*5 רריה"ג9הנ*1
 5הש*ס דהו*5 הקשו ו5כך ר5קי מודה דבטריפהביומא

 ג*כ 5ומר נראה וזה דלוקין דעדיף מטריפה5הקשות
 רמה העו5ם מקוין בשם שהביא שם בח~יןצמהר'ם

 הוי עדחן הא שחיטה דאין דס*5 בנזיר הש*סת4
 ג*כ רפי' רהחע התוס' בשם זה חביא 9א ו5מחטריפה
 מנבי5ה  שהקווה המקשן ע5 5הקשות התוסןרכונת
 במחזיר די"5 יתרץ י דהא רנזיר התוסן דברישעה 5פי ממע שנע5מו נראה באמת אך מטריפהולא

 במהרש*ש אח'כ ומצאתי פהתוס' כן הביא ו5אסימנים
 ההוסן רברי פמנו שנע5מו המהר'ם ע5 כןשהעיר

 עח*ש.רנזיר
 סומאה 5ענין חרשצ*ם רברי 5פרש הנ*5רבנדשבנרפינר

 5פימ"ש לתעיר יש לכהנים הותרדלא
 נעווה ומפרקת שררה רתבר דכען סי'ד ח*ב ביףדהבי'צ
 דמטמא משום מוסיף דהוי וא*5 נבי5ה ח5 האידטריפה
 אינו ערופה רעג5ח ע"ב ע' בזבחים ראמררכמו
 מייקה ה*נ כקדשים צה כתיב רכ8רה משוםמטמא
 משום מטמאה אינו רמ5יקה דאמר דס*ט)ועי*ש
 ואין ערופה מעגלה להביא וא*צ האיסורדמתרת
 לתרץ שם ומ*ש ידבריו( 5עחן הבי"צ כעתצירי

 5תרץ מועי5 זה טריפח הוי ר5א סימנים במחזירראחרי
 משא"כ מני5ה דאכי5ת 55או ראחרי רבינארברי

 5יכא רבמ5יקה קשה טומאה 5ענין ראחרי5רשב*ם
 בכך רחכשרו משום מטמא דאינו דהטעם י*5 אךטומאה
 שחיטתה היא זו דערה*תה ק*א במנחות התוס'וכם"ש
 דרבינא מ*ה במנחות התוס' כמ'ש הא"כ בבי*צועי'ש
 אף מני5ה אכי5ת 5ענין ממ5יקח ני5ף ר5אדאמר
 כן טףנ4 5מי5ף ניטעי דלא דהינו בכך מצותורשם
 אשמעינן מ*מ מטמא דאינו אף טומאה יעניןנאמר
 מ*ש שם צזבחים צשטמ*ק וע4 מיני ני5ףד5א
 5א רמני5ה הנ*5 הבי*צ וצקר בכך. רהכשירוצענין
 דכיון י'9 מטמא אין דהא מוסיף ראינו משוםח5

 בזח משגחינן ד5א ע*כ נבי5ה רהויראמרינן
 א'כ נבי5ה דטףקרי 5ומר רופוין דהא בכךדהכשירו
 בכך רהכשירו במה משגחינן לא ג*כ טומאה5ענין
 דהכשרו משום מטמא דאינו וכשנאמר מטמאושוב
 בכך דהכשירו מה*ט ג*כ נבי5ה חוי לא שובצכך

 התוסן קו' צכ95 זהו וא*כ מגז*הכ התירהוהתורה

 הברוך 5פימ*ש אך בכך רמצותו דאכי5ח 5או5ענין
 ס4 צח*ב בבי*צ והובא א' דין הכו55 בשערטעם
 ייכא נבי5ה משום 5זרים דאסורה אף רמייקהמ*ג

 דאמרינן דאף הרי כשר קרבן רהיא כיון לזרים גםטומאה
 יענין מ'מ מטמא ואינו בכך דהכשירו טומאה5ענין
 דברי נכונים שוב חאב והזר בכך הלשירו 9"אאכייה
 דאיך ירשב"ם קשח ועכ'8 קצרתי כי והבןהבי*צ
 נטמאים ראין אף כהנים 5גבי רמשמיענונאמר

 דעיקר וי*5 נטמא איפ זר גם הא מייקהבאכי5ת
 וטהרה קדושה בה דיש משום לור טומאה ראיןמה

 גופא מזה א*כ שם הב*ט כמ"ש יכהןרנאכית
 בית סומאת כי 5הם דהותרח נאמר 5כהןרנאכ5ת
 יזר רגם אמרינן יכהן דבאכית אחר ורקהבליעה
 דאירי 5רשצ*ם שקשה ומה דוחק וכ"ז מטמאאיפ
 אינה טריפח דהא טריפה נקט 5מה שפאהלענין
 וכהתוס' טריפה נקט נבי5ה דאגפ וא*5משמאא
 רכתב יומר שיך צריך רלא מה דלק הנ94חולין
 דאין כיון ואינו רבר אידי כתב איך אב5אידי

סרי8ה
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 אמר ושרש*י הש"ס לדרשת דכמו י"ל פטמאטו1פה
 דאיט טמא עוף ימעט 0ריפה דכתב צזבחיםהש*ס
 עירטה דאין ולם*ד לרשב*ם נאמר כן טריפותבכלל
 כם*ש נבילה הוי לא במליקה דלדידי* מה*תלעוף
 מטמאה אינה וטריפה טריפה רק כ' בחו5יןהתוס'
 יענין כאן 5אשמעינן אתי דקרא כהרשב*ם א*לשוב

 דכפל יפרש וע*כ במליקה לכהמם טומאהדהותר
 והרשב"ם וכנ*5 שם בזבחים ור*י כר*ם אתידקרא
 רב ואח*ז מה*ת לעוף שחיטה ד*ש לם*דמפרש
 קו' שהביא קכ*ט בסי' אוה*ם בחוברתמצאתי

 לתרץ ח*א בשם כ' קמ"ג בסי' ושם הרשב*םעל הנ*י
 אני ות"ל טומאה לענין איירי דהרשב"םכב'5

 בזה. הדיבורהראבחן
 על ונתת בפסוק אמור פ' ברש"י והקוהוב2דץ

 המערכות משני אאת כלו ע5 שכ'המערכת
 צ"ו במנחות הש"ס נגד דזהו לבונה בזיכי שניחיו
 כאן רש"י כינת הנה אחד. בזך רק הי' כ"אדעל
 ויא לבונח נתן מהמערכות כ"א דעל להשמיענורק
 מערכת שם בתו"כ וכדדרש אהד על רק דנתןבימא

 כ5 על הוא כן רש"* דברי ושיעור לגז"שמערכת
 כל על שהי' הפסוק דפירוש המערכות משניאחת
 שני היו בפ"ע ענין פי' ואח"כ המערכת מןאחד
 5בונה בזך אחד כל על דהי' דלפ*"ז יבונהבזיכי
 הנ"ל. הש"ס וכדברי לבונה בזיכי שני ביחדהיו

 כתבתיהנלענ*ד
 בקערמאן קלמןהיקלונימומ

 הנ*ל.האבדפ*ק

 מב.מ'מן
 יאבלאנאב. תרפ'ד טבת בחודשב"ה

 כש"ת החסיד הרבני לבבודשוכט*ס
 81פמששופניזין* בק' שו*ב נ" ן כ2 ל ןמו*ה
 ליינא הנשלחים העגלים פענין שאלתוע'י4

 מותר אם יהודים לאינם טריפה עלונמכרים
 לנחרם מותרים אם ועכ"8 בעצמם לנחרםיהסוחרים

 ברכה יענין הדין איד בכשרות סשחיטה ואם א*יע*י
 עכ"ד.השחיטה

 שיש דבר שוחט דאם כתב י*ט בסי' הרמ*אהנה
 כשר כשימצא הברכה יעשה ריעותאבו
 מידי דמטהרה משום דמברד כרש** ולאוכהאו"ז
 שוחס דאם כ' ס*א שם והשמ*ח בש*ר ועי*שבבילה
 לידי תבוא ולא בודק כאן שאין או ודאיתטריפה
 8*ם נבילה מידי דמטהרה דאע*ג יברך לאאכי5ה
 כשירה שוחט אבל כתיב אכייח גבי זביחהמצות
 אעפ*י אכילה לידי לבוא שיכו5ה כיון בודקויש

 ובתב*ש ממנה יאכל ימלך שאם 8ברך לא*יששחטה
 לבדקה שרוצה דבעינן דס*ל כחפר"ח 5לא כ'שם
 לימיך שיכול כיון לבדקה בדעתו אין דאפףרק

 5ענין פ*ד דף מפסחים ודאי' מברך ולאבו5יבדקה
 והייט עת*ש ואכיל ל" מטוי בעי דאי כיוןיאכי5ה ראוי מיקרי ונא לאכילה רחוי דבעינן עצםשבירת

 מיקלי אינו דנא שם אמר דרקא ברי' ששת דר'אף
 לאכילה ראוי דמיקרי כרבב"י'שם ס"ל אנן 5אכילהראוי

 השר*ח דברי וביעיב ה*ו פ*י בה*פ הרמב"םוכ"8
 לאכי5ה ראוי שאיי' בעינן לא דשם דס*5נראה
 הראוי דבר צכלי שיה" רק העצם שבירתבשעת
 דזה רנב*י אמר ~בן שם ירבי וכדס"55אכילה

 5י דפטוי מטעם לאכי5ה ההאוי דבר מיקריג*כ
 בעינן ואכלת תבאת דכתיב צבאן מוה1*בואכי5
 לא כ55 לאכילה דעתו שאין וצבהוג לאכי5הזביחה
 יהאכיל רוצה אם דהא הזביהה מצות חתורהציותה
 נכון ממה"ס ורק לשחוט מה"ת מחויב איטלא"י
 זביחה מצות ב1ה דאין וכיון בוה להלן ועףלשחוט
 על תץט במצותיו קדז1נו אשר יברך איךמה*ת

 מ*ש ונם 5אכילה ימ* שיכ1 מה ול*םהוחישה
 מיקרי נא להנמי דרצונו אף ודאי ומשמעהתב*ש
 י"ל 5הפר*ח לי' מטוי בעי דאי כיון לאכי5הראוי
 בעי אי אמל לא דהש"ס י'כ פשוט הדברדאין

 רק 5" מטוי בעי אי אמד לא וגם ופטוימ*מליך
 פדעתו גמר דלא ואתר* ואכיל ל" דמטויאמר

 ששיבר רק חצל*' לגמור צאמת ורצונו נא כךלהניאו
 ל" דמטוי ואמר הצל*' נגמר לא שעדתן יזמןהעצם
 נודע דיא דאתרי י*ל ועי'8 הצ5" שיגמורדהתנו
 בעי דאי אמר סדלא 5א או .כך להניחו אםדעתו
 צבירור דדעתו בנ"ד משא"כ התב"ש ובלשוןמטוי
 שאיטה משץת צזה דאין כיון יבדך למה לאבילהשלא
 מימלך דאו5י משום מה"ת לשחוט דמחויב סבראואין
 יברך מחויב איט זביחה סצות דל*כא וממי5אואכיל
 עצם שבירת לעבין שם הש"ס דאמר ממה ראי'וקצת
 אכי5ה בר י1 דהשתא אמר יוסף דר' יוםמבעוד
  עצם שבירת משום יש כה"ג כל אמר ור"פההא

 דר"י אליבא והכפנה לאכי5ה חזי מטטידלאורתא
 אתרי 5א דבודאי ראוי איט עדין יוםדמבעוד
 דדנין דס"י רק ב5ילח הפסח לאכול רוצהואינו
 לאכי5ה ראוי דהוי ס"5 ור"8 השבירה שעתעל

 בשעת ראוי שיה" צעינן ולא בלילח יאכלדבודאי
 נגמר לא דעדטן בכה"ג התנו נא לגבי וגםהשבירח
 מבע"י לענין וכמו הצלי' שיגמור לי ומטויואמר
 לפימ"ש יותר להסביר ויש בלייה לאכלודדעתו
 על ל"ש השחיטח דברכה סק'"ע א' בסי'הטו"ז

 שבח שהוא רק ויאכול לשחוט מצוה דאיןהשהיטה
 הברכה ונתקנה שחיטה בלי 5אכוי ינו שאסרלהש'ע
 יהש"י משפח 5אכול רוצה שאם והתנו השאיטהבעת
 יאכל שהא*י רק עכשיו לאכול רוצח אינו אםאבל
 דאי כיון בזה 5ומר שתך ומה הזה ישבח מקוםמה
 בתוס' להריב*א ובפרט וכמובן ואכיי מים5יךבעי

 דוזבחת שחיטה לה' בפתיהה בפם"ג ועי' כ"גשבווטת
 נבייה או החי מן אבר יאכל ש5א ה5או תיקוןהוא
 ול"ש הי1 תיקון ל"ש 5אכול רוצה כשאינוא*כ
 וענין הלאו תיקון ויה" יאבל .שמא הספק עלברכה

 הספק. על ולא הודאי עי תמיד היאברכה
 הפר*ח. דברי להצדיקכנ5ענ'ד

 אין שאם ת'5 המרשח בשם שכ' צבה"טרר144ירזי
 אבל ברכה בלי לנב5 מותר צבדיקהבקי

 דעתו שאין אף ויבדוק ישחוט צריך בקי איכאאי
 מם"ש ופשמע 5ף חד דהא לעכוקם להאכילןאלא
 וע" 5מוור ויכוי כלי ליאוט דא*צ יבבימותר
 דעיקר משמע ירטה ב5א שסאם וממה בזה5הלן

 דבטדרה כראוי שווהט אחנו יברך דא"צהחידוש
 שהיטא החבו לבנל דם*ש וצ*5 ברכה דא"צפשיטא
 ובסיפח הוא לשון ושגירת ניבול 5י קרי בדיקהובלא
 דצעיט וכשישתו יברך וצויך יבדקה בדעתוא=רי

בדעתו
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 היט ולבדוק 5שאוט צריך שכן וזהו 5בדקהצדעתו
 ועתו אין אפי' דלהפריא חזינן ועכ*פ צברכהכמנהג
 דעיקר ננ"ל ודיא יברך צריך לעכו*ם רק5אכילה
 5אכי5ה ברחוי דסגי וע*כ לאכי5ה צרוצחהצרכה
 בדיק בעי דאי כיון ג"כ נאמר א"כ אכיל בעיואי

 יהתר יתלות יש בדקה דאם בשיטתו וצ"5יכהתבאש
 וגם בדקה ביא משא"כ ג"כ יאכל דודאיו5ומר
 דהוי בדיק בעי דאי מחמת 5'א לבדקה דעתודבאין
 הרי נשבודק אצ5 5אכי5ח ראוי לשוי4 מעשה*~חוסר
 מעשה מהוסר הוי 5א אכי1 בעי ואי 5אכילהראוי'
 שחל דצשבוע חשבר'י בשם כתב ובפאת דוחקיכ"ז
 5א בבדיקה שבקי אף ישחוט דמותר באהן8"ב
 5ה4לה כמן לאכ5ו אופן שיהי' די'5 דאף וצ"ל*ברך

 דיש 5התב"ש יאכילה ראוי נקרא ו*ף'כוכדומה
 ע5יו מעכב וארן ואבי5 בדיק בעי אי דשם5איק
 יהי' שמח ורק לאכול אסור כאן מווא"כ בידויהוי
 ראוי מיקרי ו5א בידו הוי 5א 5אכו5 שמותרסקרה

 מדדבנן האסור דבר לענין האדכתי וצמק"א5אכילג
 אי חזינן כקא דף דציצה בש*ס ועי צידו מיקריאי
 לינוקא אויא חדא כ5 קפדי ו5א 5ינוקא דיפתאיהבי
 הפ*ת ומ'ש ייטקא דרש1י כחן גם 5חעיר ישילפי*ז
 פברך ממט ליתן או 5שצת ממנו לקחם יכו5יאם
 וראיתי שם בשבוא וע4נחי מובן אינו יבדך ל1*ש
 שאינו אף ממט 5אשיי דביכו5 יהפר*ח דאף,?כ'
 לא יאכול דאסור צכה"נ מ*ם יברך צריךאוכ5
 לברך לו יש וכה*ג יחו5ה ייתן או לשצתיקאם יכוי דאמ וסתם התב*ש 5דברי הנ*ל ובדברינויברך
 ביש דאארי וצ"5 דבדיו בהעתקת הנ"ל בש*תיט*ס
 וכי'ל חו5ה ש*ה4 מקרה יהי' דשמא ולאחולה

 צעינן ד5א כהתבשש האחרונים פסקוזלהלכה
 ובחמ'א הצ?'א בשם צפמ"ג וע4 לבדקהזצצדעתו

 משמע יברך לא בודק דבאין רק ג"כ שכ' ה'כלל
 בלשון  ועי' פברך 5בדקה דעתו אין אפ4 בודקדציש
 התב"ש ולשון יברך ירצה דאם שכתבהפמ"ג

 אחר להדר דנכון באחרונים ועי' מבדךזהאחרונים
 ל?את כדי מעט ממנה 5אכוץ או בע"ח איזה,צחיטת
 יענין שכ"כ סק"א בדע"ק 1ע4 הדיעות כלידי

 כאן ובמנח"י התענית עד אב מד"ח 5שר'ישחיטה
 אף השחיטה ע5 מבדכין צודק דבאיכא המנהגוכן
 חש"ח צשם בבח"ט ועי' וכהתב"ש לבדוק דעתוצאין
 שחיטה בה' צקי ואיע לא"י לשחוט מחויב שאםשכ'
 דאם בדיקח יה' בקי דאינו דכ1נהו וצ"ל יברךזא
 דלא ופשיטא נבי5ה הוי הרי שחיטה בה' צקיאינו
 אין דאם משמע לשחוט מחהב אם ומכה'שיברך
 בדיקה צלא יכתחלח ישחוט לא לשחוט אותוכופין

 או בע"ח שחיטת אחר 5הדר דנכוןוכהאחרונים
 מ*ש צבו"פ ועי' בזה 5הין וע4 וכנ"5 ממנח5אכול
 יד ובהגחות צשחיטה להרבות דא"א ט"ט5ענין
 וב5קר'י יברך אם מסוכנת שחיטת לעניןיפאוץ

 צזה. האחדונים בשם וסק"ידבסק"יב
 סע4וח יוח בס4 תש"ע כתב הדם כיסוו8נעניו

 חאב 5דם א5א שזו'? אעפ"יהשוחט
 הביא ובשמ"ה מעקר או מאר יעשה כיצדיכסות

 ביווד ובטו*ז עכו*ם צשביי ששוהט אומהתופפתח
 דבשההנאה התישים 5נחוד דמותר כתב קי"זס4

 סי"א צשם"ח ועי' תשחית צ5 5יכא מהשהתהמרובה
 אם לבלבים 15 שצריך מי יעשה וכיצד שכ'סעי*כא
 די*א טוב מה צק* ע"י צכשרות לשואטהאפשר
 טריצת ש ממ5ות מעשא בטהורה לעשותדאין

 עוקד או ינההם יח וחם לאכשירה דאפשראיבא
 וזם איא שנבילה יבי נראה שיהא כדיהסימניפ
 פסו5י בשאר או פגום יטכין פשישחטבה יותועדיף
 5השהותו ,שאסוו עוף 5ענין סעי*ד כ"ג ו4ס4זוחיטה

 אפשר אם עכו*ם ע*י יהמיתו טפי דעויף כתבוי
 דברי דשניא שם ובתב'ש ישראל משימיתטבנק5
 טר*פות לנרום דאסויר י*ג בע*ז רש*י בשםהבה"י
 צדברש סיירה יעשות דאפור הטעם ג*כ וכ4צידים

 כנודפן דהוי הפר*ח כתב שפיר דבזה רקהאסורים
 ע*י דצאפשר וסים יכך כיון לא דמהחלהכיון

 לנרופ דאסור דימ*י חצץח 1כ' ואף עדיףעכו*ם
 ע*י עדיף מ*מ עכףם עע אסאע_2ם צידיםטריפות
 צקבה דיירות הנו*ב צשם כתב כ*ח צס4ובפ*ת ישראי ע"י כמו כ*כ בידים גורם מיקרי דלאעכו"ם
 אנזריות משום אך וצעב*ח תשחית צ5 5יכאשדיפה
 חספר בשפ כתב ק*ב סיק כ*ח צסף ובמנח'יאסוא
 מוסר וצשבט בהים טריפות לגדום דאסורחסידים
 והשה*ח בידים לנבל אסור הקבלה דע9*י יפל"ן
 5צורך וק צחסה ישחוט הותר דלא כתב ראחבפ'

 ויש צידים 5נב5 דאסור שמעינן ממילא וא*כבשרה
 הסכין שיה4 טריפה על כששחתעים השובי"םיהיהיר
 מסוכנת לענין כ4 סוסי*ז וצדע*ק בכשירה כמויפה

 טריפה חיא אפי' מסוכנת לשחוט יש חסידותדממדת
 ע*י אף צשיו אנזרטת לנרום שיא מצד אםודאי
 בנבילות סחורה שעושה פה פתחון מצד אםא'י

 ברצונו הוא הנ*בול מ*ם קיל שבהזדמנות אףוטריפות
 מסתמא מ*ס לחלכה כשירה ואיבת ומה הזדמנותויא
 דלח וזה להחמיר יהם רק בכך ספק צדדייש

 שבהג*ה ראיתי ואה*כ כנשי התב*ש שהביאכחפר*ח
 ארי' הפני וכ*כ והתבו'ש להפר*ח דמז צדעיקשם
 מהויב ישחוט דצאפשר נ*ג אות סי"ז ב5קו"יהובא
 יא4י הבשר 5מכור לנחור מותר צא*א רקלשחוט
 לא דאם איסור צדבד מיאכתו מכוין מיקריו5א

 סחורה לעשות ?ריך ויהי' מאי4 תמותינחדנה
 כנזדמנו הוי עכשיו גם לכן לו שנזדמןמנב5תה
 מסוכנה לקנות יכתחלח דאסור לדון יש ובדהעא*ו
 דביא*ה הטעם 5*ש דשוב הבשר ו5מכורלשחטה
 גם היתר נוהגין העולם אך כשתמות למכודי?טרך
 טריפא דבספק הדע*ק בשם נ"ד באות ועי*שבכה*ג

 סחורה. איסור מטעם 5נבי אסודלכ"ע

 ה5לו בענינים האחדונים דברי י"ביאהארכתי
 5כתחלה הנה לנ'ד. נבואומעתה

 מעס ו5אכו5 העג5ים ו5בדוק לשחוט הנכוןבודאי
 גם חשש שום יה4 5א דבוה הדיעות כי5צאת
 הוי דלא די"5 אף לבדוק וכשא"א הצרכה5ענין
 ומח כדאוי דהשחיטה כיון צידים טדיפותכגודם
 חוי באכייה אסוד ועי"י הדיאה אח"כ בודקשאינו
 אי*ור דק ג"כ והוי בידים עושה ואימשוא"ת
 הפוסקים וכם"ש הדיאה לבדוק א"? דמה"תדדבנן

 ס4 ביף'ד ועי כישר מעתם בני דאזקתמהירושלמי

 בדבר סחודה לענין וגם צפתיחה שם ובפשו'גי"ט
 5ענין קף'ד בסי הפו"ז כמן'ש בזה די"ש אףאיסור
 5צורך בה*תר עושה דהנחירה כ*ון התהשיםנחירת
 השחיפמ דכאן כנזדמן חוי יאו"כ המכירה והעורהדם
 מ"מ לא"י ימכור רק באגילה אסור 5היות הוחמיד
 מותר דפשו"ת כ2"י מדרבנן רק הוא דהאיסורכיון
 איסור ליכא דרצנן צאיסור הרי חריאה בדיקתביי

 יפקפק יש דעדהן אך קי'ז סף ציו*ד וע4טהורה
 שחיטת הותר ד5א הנ'5 האוהיא מדבלי וצפרטצזה

צהמה
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 ממנה אוכל שהישראל דהחנו בשרה 5צורך רקבהמה
 זה אמנם בזה למחות אין כך נהגו שכבד כיוןאבל
 לנחור לא*י ליתן וגם בידים 1נביה דאסורודאי
 טריפות לגרום אסור עכו"ם ע"י דגם כנ*1 נכוןאיפ
 בודאי וצזה אחר באופן בא*א רק הנ*5 כהב*חבידים
 חדע*ק כמ*ש ונם מה*ת איסור בדבר סחורההוי

 ויש א'י עאי אף בשלו אכזריות לגרום שלאהנ"1
 יביא ד*ה ע*א י"א בב"ק חתוס' ע9י*ד עוד5הוסיף
 טריפת ע*י ואם ברכה בלא שמתח פי' 1ב"דארורה
 ברכח בלי שמתה משום ארורה הבהמה נקראתארי
 א*י ע"י 5גרום ונם צידים 5עשות אין צודאי5כן

 כששוחט אב5 ברכה ב1י ותמות ארורהשתהי'
 מברך הרי לבדקה דעתו באין אפףכראוי

 הנ*ל.וכהתבוש
 בתבתיהנלענ*ד

 צוקפרמאן קלמןה'קלוניכךם
 הנ*1.האצדפ*ק

 מג.םימן
 יאבלאנאב. תר9'ד מיחשון צחישמה

 בק'.... שו"ב מו"ה.... החסיד הרבני לכבודשוכט*ס

 נשחט 5א שהקנח ראה עוף שחיטת שאחרעןשאש
 רובו נשחט שלא לו נראה הי' והושטכיל

 בב' ומדר 5ביתו והיך שימות עד בידו העוףותפס
 יותר השערה כחוט והי' השוביקם שנוהגין כמוקנים

 כדין אם בשא5תו ונפשו העוף את והכשירממחצה
 ע*כ.עשה

 דכשר איתא א' סעף כקא סימן ביו*דהנה
 השערה כחוט הוא שהנשחט במדידהכשנמצא

 יש הפסד שאין דבמקום כ' שם והטו"ז מחצייותר
 לעינים הנראה רוב דבעינן והמהרי"ו כרש"ייהחמיר
 דמה*ת כ' והפמ"ג בהפ,מ גם מחמירין וחפר*חוהבהא
 לעינים הנראה רוב צריכין ומדרבנן משהו ברובסגי

 רק 5הכשיר ש5א המנהג אלו דבמדינת כ'והתב*ש
 מהמנהג לזוז ואין מדידה ב5א לכל הניכר גמורברוב
 בהפ*מ 5הק5 יש מנהג שאין במקום אב5 בהפ"םאפ"
 השערה כחוט אפי' יותר הוא הנשחט מדירה ע*יאם

 התב*ש ע5 חולק ובתוה*ז ממנו יאכ5 1א צע*נום*ם
 5הקל יש מבורר המנהנ אין אם א5ו במדינותדגם

 ובמנח*י מצוי דאינו בזה מנהג שייך אין וגםבהפ*מ
 דברי הביא סק"י ובלקו'י כהתבו*ש כתבבסעי*ג
 יש צקנה דרק כ' והמנהקז ע5יו מ*ש ועי"שהתוה*ז
 נמתח שהוא מחמת בישט ו5א חמדירה על5סמוך
 שם המנח'י ואמנם מקצר וברצותו מרחיבוברצותו

 קנים בשה 5מרוד בקיאין השובי*ם דבסביבותינוכ'
 ב' דנמתחו חשש שום ואין הישט לאורךשתוחבין
 דמ*מ יוסף היד בשם כ' כ"ה ובסי' בשוהחחיתוכים

 שכ' המרדכי בדברי ונכל5 מדידה ע*י רוב רקזהו
 של דטעמו צביאורים ועי*ש המח דטועיםע*ז

 ליוהר דיש וסתם יעינים הנראח רוב דבעינןהמרדכי
 עין במראית גם רוב שיהי' שישעד בקניםכשמודד

 גם ש*מדוד נכון בראייתו יטעה דאויי מצדרק
 כנ*ל והתנו בהשקמ רק יתיר לא לאו ובאםבקנים

 חוט רק דהוי בכהקג ואויי הי1ו מקומותלמנהג
 יותו, חמודהשערה

 5בדוק צריך דיכתח1ה כ' כ*ה בס" הרם"ארדקנדק
 אבל מידו העוף שיזרוק קודםהסימנים

 נתרחב ה9רכוס שע,ע ול"ח אח*כ בודקבדיעבד
 5התקרע דרכו אין דצפשט שם כחב והש"ךהחתך
 כל בנמצא דרק וכ' חו5ק והתב"ש באורך רקברוחב
 מפיעוט פירכוס שףי שנקרע 5חוש אין שחוטהסימן
 צרוב רק להק1 אין רוב רק יש אי אב1 אכ1עד
 חי1וק אין ובכ*ז דוקא וצהפ'ם שלישום ב' כמוגדול
 הביא סעי,ד ובמנח"י חתוח*ז וכ*פ לישט קגהבין
 כהתב"ש סתם ובס*ה 5ישש קנה בין הש"ךחייוק
 5וושש קנה בין חי5וק דאין דבריו סיומ הביא לאאך

 רק עצמו על יסמוך 1א דהשו"ב ה9*ת בשםוהביא
 הביא ז' בכיל והחכ*א צזח יהבחין הכם דעתצריך
 כקא בס" הכו"פ אמנם 5ישט קנה בין החי1וקג"כ
 אם דהוא כ1 ברוב רסגי להסוברים דאף ונראהכ'
 המתין רק שחיטת אחר זמן הפסק בלי מיד בדק'לא
 טריפה ודאי השערה חוט כדי רק ומצא רגעיםרגע
 והוא פרכוס ע*י צקל לבוא יכול חאי כ* שהודכ5
 סעי"ו ו' כ1ל בחכ"א וכ94 המצוי בדבר ות1ינןשכיח
 שחיטה יאחר תומ"י צבדק דרק שם במנח"*וכ"כ
 דכ5 טריפה כחוה"ש רק ומצא מעט המתיןאבל
 ומצוי דשכיח הבע"ח פירכוס ע"י 5בוא יכולשהוא
 שע*ג בפירכוס רק תמיד הוי דפירכוס אףוהנה
 בפירכוס דרק סק"ה כ*ה ס" בדע"ק וכמ*שהארץ
 גדו5ות וזריקות ט5טו1ים 5פעמים שיש הארץשע"ג
 משאיכ סימן רוב ע5 ממיעוט הרחבה חששיש

 תפוסות הכנפים השו*ב ביד עדין שהוא העוףבנדנוד
 שאין דבר לשום רג5יו צפרני 5סמוך וא*יבידו

 חשש 5ענין חרמ"א כתב ומה,ט כ5ל בזהלחשוש
 כוונת אין ע"כ מ*מ מידו העוף זרק אם רקדנתרחב
 הו5"5 5א דא"כ הארץ שע1 בפירכוס רקהכו"פ
 ליכא 5ארץ זרקו ש5א כ*ז דהא רגצ באותורוקא
 מצדד כ*ה בסי' גופי' דהכו"פ וגם פירכוסחשש
 המחצר על דקאי וגם הפירכוס ע*י שנתרחבד5*ח
 מהמנח"י וגם ד9ירכוס חשש דליכא בבהמה גםדאחרי
 העוף פירכום ע"י ב' ויא הבע*ח פירכוס שע"ישכ'

 דכיון דס*5 דצ'5 וע*כ צצהמה גם דאיירימשמע
 וחוט כשר יותר השערח דבחוט גדו5ח קולאדזהו

 טועה ואו5י בצירור ע5יו 5עמוד קשההשערה
 מעט בפירכוס דגם וחוששין מחמירין לכןבדמיונו
 מיעוטו דלרוב כחוה*ש להתראב יכו1 השחיטהש5אחר
 הכנפים בתופס ואפי' קצת נדנוד . מאיזה לבואיכול
 בהיה דגם שכ' שם בדעקק ועה קצת מתנדנדבידו

 מנדנדה שאינה מצד רק הרבח הראש עםמנדנדה
 5כן פירכוס קצת תמיד שיש וכיון קי5 יכן הגוףעם

 נתרחב דאו5י מחמירין גדויה קו1א דהואבחוה*ש
 ייכא דצוושט 5הש*ך דגם י*ל ולבן אח*כהחוה4ש
 גם חוה"ש יותר רק דציש מודה אויי דנתראבחשש
 כיון בוושט כ5ל ד5"ח ס*ל אפי' אך חחשינןבישט

 פסקינן וכן בזח עליו חויקים והאחרוניםדהתבו"ש
 ע5 יסמוך אין חנ*ל ו1המנה*ז חאשינן בישטדגם

 שלו דבנייל כתב שהמנה*י ואף בישטחמדידה
 אם נדע לא עדאן הקנים בבדיקת השובי*םצקיאין

 סאינו דבר דהוא גיון היטב בקיחין הזה צגלילגם
 5ביחו שהיך זמן שהות אחר אי והבדיקהמצוי
 5העת ועכ5 מתכויץ שהישם והיע בקניםומהחו

 קולא חיא והמדידה הצ' מבצד יותר נהכויושצמק*א
גדו5ה
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 טלינות*נו מנהג ה*טב יודע ומי הנ54 5המלדכיצדו5ה
 ש5א הל5ו במיינות דהמנתג משמע ומהתב*שצזה

 בעוף הפשמ כ*כ ואין סדידה עא ברוביהכשיר
 יכן דאוריתא באיסור הרבה קו5ות נצדדזאיך
  השובי*ם עם ודברתי בכחוג 5הכשיר דאיןצוראי

 מטריפ*ן שהם ואמרו ענו כאחד וכו5ם דפהצהג5יי
 מיפניו הב4ה ששגגה ידע ו5כן בכהוגתמיד

 וד*5.בוה
 כתבתיאנ5ענ*ר

 שקפרמאן קלמןה'קלונימום
 הנ'5.האצדפ*ק

 מד.מ'מן
 יאבלאנאב. תר*ן שבט בהודשצ*ה

 כש"ת צחדר.ת החוקב הגדו5 הרב חתני 5כבודהשוכט*ס
 קשנער הכדך ירכפר4 יד~רך144מו*ה

 שייט34 בוישיעץבחגאבד*ק
 בפמ*ג הובח ז'5 הב*ח אא'ז על קושיתוע"ך4

 הרמצ*ם בשיטת שכתב טריפות 5ה'בפתיחה
 בהזקת אפי' השסו5 בספק בררוסה מחמיריןדמש"ה
 שאר משאוכ בתורה מפורש רדרוסה משום"יתר
 הרמב"ם הוצרך 5הח א*כ מהימ*מ רק הוישריפות
 חיה בספק דמחמירין הטעם 5ומר ביכורים מה'בפ"ח
 מיתה עון דהוי משום עיסה יו שה" שנתג"רצגר
 רח5ה בספק יחאמיר יש ב5א"ה הא שם בפמשגוהובא

 ע*כ. דרוסה כמו בתורהמפורש
 צריך דימה חרמב*ם עי הקוה שם הפמ*גהנה

 מח"ב צעימא ביאו גם הא מיתה דעוויטעם
 כו הקשה 5א וימה צתורה רמפורש כיוו יאוביא דאפ" קשה יותר וזח כפורים במחוחר בקרבןמסמק
 יומר רציתי ו5כאורה הב*ח 5שיטת ג"כהפמ"ג
 ביו"ד צפמ"ג הובא ברכות מה' בפ*ד המ5"מישיטת
 ד5סו5א בסד'ר דגם כן אות ס*ס בדיני ק"יצסי'
 5חומרא אז5ינו 5התיר המעשת נעשה אם ספק ישאם
 יותר דתו5ין השסו5 ספק מיקרי 5א דבכת*גוע"כ
 5היפך הוא בנ*ד א"כ המעשה בעשה שיא5ומר

 מעשה נעשה אם והספס עכו"ם שי היתהדהעיסה
 מעשח נעווה 5א דעד"ן נאמר בה5ה יחחבחגירות
 נעשה אם הספק דשם די"5 יאף 5חיבהגירות
 כאן משא*כ בעשת דיא אמיינן ב55המעשה
  לומר י'ש נעשה אימת הספק רק נעשהדהמעשה
 חחויה דמימטין מטעם רו  נישה שלאינחהס
 השצה אותה צל רבין ראנו כיון ישל דמשמהסוימת

 מעשה נשווה לש יריך ראו נאמר הציסהדגייגוי
 דעון הטעם 5ומר הרמב*ם חוצרך ומש*ה"נירות
 יפנינו דבאמת כיון דמ'מ ידחות יש דג"ז אךטיהה
 נישת של4  יתר  יתולין  ל*ש שוב חמעווהנעשה
 דבטפק שם הטיום וכ*כ השסוי ספק הוי  ושובכיום
 רבים וצלא*ה  ליולא אחינן הם8יר בזמן נעשהחם

 ואמנם שם קף* בפ" בפ*ת ועף המל'ם ע5או5קים
 פה8ירין בתורה דבמ4וש הא דהנא 5ומראפשו
  האיתר שית" בשינן 5*ר0ור דבמ1רש הסבראא"כ
 בפירוש אתורא שא0רא מה נתיר 5א דמפפקברראי

 הטו*ז סברת וכעין התורה נגד מספק 5אטור ג"כי% אין בתורה מפורש רההיתר רהיכא ג'כ  נאמרולפישו
 אין  יהיתר בתורה המפורש דצדבר קי"ז ס"ציו"ד
 בשם באחרונים ועף איסור יגוור  חו"ל בידבח

 בתורח בפירוש במפורש רק היא הטו"ז דסןהצא*י
 נקרא 5א בעימא דרשה אבי לנכרי מכירהכגון

 וביום 5ענין תק9"ח ס" באווח מהטו*ז אב?מפורש
 מפורש נסרא בע5מא ררשה רגם משמעהשמיני
 זה שכתב דסוו בפסחים הצי'ח צשם בהדושיוכ*כ
 שבשבת מפירש אינו דג*כ רבמועדו דרשא5ענין
 בתורה מפורש רהאיחיף בדרוסה ומעתח ג*כמותר
 בתורה בפי' התכר יא דמעיקרא חזקה מטעםוההיתר
 התורה שאסרה מה נתיר 5א דמספק י"ישפיר

 צתורה מפורש דהחיוב חיה בענין משא*כבפירוש
 דעריסותכם בתורה מפורש פפור דעכו"ם הפטורגם
 ועי"ש ס"ז ומנחות הש*ס כדאמר עכו*ם שיו5א

 וחד הסדש ימעוט* עריסותיכם חד דגרסוצתוסן
 מחד נפקי דתריההו 5גירסא וגם עכחםימעוטי

 אמרה דהתורה שסו5יז דתרי"הו ה"נועריסותיכם
 עכו*ם שי ו5א חחבת ישרא5 עיסת דרסצפירוש
 5הבאא גםובכה"ג

 וא*כ בתורה כמפורש חשיב הנ"י
 בוראי שיח" דבעינן נאמר עכו*ם שי דהי'ביה"ג
שף

 א"א ומספק קודם יהגיר שבודאי דהחנו ישראי
 ושוב צפירוש עכו*ח ש5 התורה שפטרה מה5"ייב
 והפטור החיוב שוים שניהם בתורה מפורשיזייז

והו5"י
 הוצרד ו5כך אחזקה מוקמינן השסו5 דבספק

 ישוב צריד ועד"ן מיתה רעוו חטעם 5ומרהרמב*ם
 דעון הטעם שכתב דהרמב*ם הרדב"ז ויפימ*שצזה
 5כד ררבנן רק היא בזה"ז דחיה משום היאמיתה
 האי כויי דחמיר כיון מ*מ 5קויא דסד*ראף

 ג"כ מיושבת א*כ בדברינו 5הין ועי' בספיקומחמירין
 שיש פה ג"כ  מיושב ווהי'  הב'ח לשיטת הנ*5קף
 טשז בס" והכו*פ מאש המוצ5 5פי*ד 5העירעוד

 אפי' יש שעדאו דכי ס"ס אפי' מהני יאדבמצוה
 ועי' המצוה סאס 5א עד"ו חחב שהוא קצתספס

 צהיה א*כ כן גם שכ' הספס בבית ק*י בסי'בחי"ד
 אמנם מיתה רעון 5טעם צריך ימה מצוה חיובדהוי

 יפי"מ אמנם ניחא שפיר מררבנו רק דבזה"זיהנ*י
 צמ*ע רגם מאש המהצ5 צשם באחרוניםשראית*
 ועי' קווה שוב 5קויא דסד=ר מה*ט י*אמדר8נן
 דרק י*י ואויי כ"ז בסק*שצדר"ת

 דנתחחב צישראי
 מהמזוה למנוע א'א דמספט אמרינן בהמצוהבודאי
 לא וידיך עכו*ם 8ן שהי' יהספק באןפשא'כ
 ויש ספק מהני שפיר בכה"ג בהמצוה בללנתהיב
 דאיסור מוכח הנ*י ומהרדב*ז צזה מהעיוןעוד

 וצחמ"נ ובפר'ח סוס צדיני ק*י בסי' בש*ךויין יחומרא ספיקו כרת או מיתה עון עיקרו אםדרצנו
  שיקר  לו שיש בדבר סד"ר לענין שםובאחרונים

 בזה. ואבמ*למה"ת
 הטעם בחיה שכ' ה2"5 הרמב"ם דנר*ובעיקר

 ק5*ד בחו5ין רש*י גם הנה מיתהדעון
 יחומרא איסורח ספק דצה5ה שם הש*ס דאמרצהא
 ורבים עח'ש פיתה עון דיש משום רוו*יכ'

 הזקה יקם בעימא ב5ש גם דירשא כ'מהאהרונים
  הנ"ל בם*ש ג*ב ב'  הרמב*ם ובשימת השקו5בספק
 פיתה עון ומ'ש ב0פק 8המיר בעימא ב45יגם
 דיבנן ח5ח דבוה*ז הנ*5 הרדב*ז דברי מטעםהו4

 ממאוסר הרמב*ם עי הנ'י הפם*נ קר בצאומישב
 מ*ש הש*ס דאמר י'ב דף דז51ין ובש*סכפור"ם

תיופח פמ
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 שהקשה א' לחכם ראיתי שחיטה ומ*שתרומה

 השקול בספק חזקה י"מ מיתה דבעון הנ*5דלרש"י
 הוי תרומה הא שחיטה ומ*ש תרומה מ4ש מקשחמה
 בזה לומר ואפשר לאו רק הוא ושחיטה מיתהעון

 מיתה דעון הטעם נקט דוקא לאו רש"ידע"כ
 שמחלק במה דהנה רש"י בשיטת הנ"לוכהאחרונים

 האחרונים העירו כבר לכרת לאו בין בזהה8מ"ג
 לאו איסור לי מה רבא דאמר קיאט יבמותמהש*ס

 לומר מצדדים מהאחרונים וכמה כרת איסור לימה
 שם במ"ש ועי' לכרת לאו בין חילוק ישדבאמת
 איסורא ספק בחלה דאמר קי"ד בחולין שם כןאמנם

 לשיטתו לרבא וא"כ רבא הוא חמימרא בעל5חומרא
 היאיך לכרת לאו בין חילוק דאין הנ"5ביבמות
 כנ"ל וצאל מיתה עון דחיה הטעם אליבי'פרש*י
 רש*י הוצרך ולכן דרבנן בזה"ז דחיה הרדב*זבשם
 וכנ"ל החמירו דמש"ה מיתה עון דהוייפרש

 לאו בין לדידי' חילוק אין באמת אבילהרמב*ם
 דמיתה חומרא מטעם אמרינן דרבנן לענין ורק5כרת

 אף מיתה עון שהוא מטעם דמחמרינן כיוןואדרבה
 מה"ת לאו באיסור מכ*ש מדרבנן רק הואדעכשיו
 תרומה מ"ש הש*ס מקשה ושפיר מחמרינןבודאי
 בלאו דאפי' כן הדין לרש*י דגם שחיטהומ"ש
 רש*י במ*ש אך השקול בספק חזקה י"מגרידא
 כן לומר א"א מיתה עון דחלה לחיוב ד' גב*להלן
 אשתו בקרבן גם דהא דרבנן בזה"ז דח5המשום
 רק חמור ובפטר כרת דעון הטעם כ' בה*טובכור
 שיפריש הפסד לו ואין הנאה איסור דהואמשום
 דרש*י הנ"ל להאחרונים וצול לעצמו והואטלה
 בלאו ה"ה באמת אבל יותר דעדיף וכרת מיתהנקט

 אך ממון רק איסור ליכא לפטור דבד' הטעםועיקר
 דמחלק הוא ר*נ *"ב בחולין דשם להעיר ישדעדיין
 מחלק שם קי"ט ביבמות ור"נ לשחיטה תרומהבין
 מ"ש לדידי' הקשה מה וא*כ לכרת לאו איסורבין

 חילוק יש שפיר לדידי' הא שחיטה ומ"שתרומה
 דימי דר' וצ"ל לאו רק ושחיטה מיתה עוןדתרומה
 בין חילוק דאין כרבא ס"ל הוא לר*נ כןדמקשה
 לכרת לאו בין לחלק 15 השיב דלא ור"נ לכרתלאו

 דבשחיטה החילוק יחדש שרצה משום הואכשיטתו
 אם ובתרומה הן מומחין שחיטה אצל מצויןרוב
 גם הזה הדין שיהי' כדי תרומה הוי 5א אחרתרם
 ביבמות ג"כ ואויי לכרת לאו ב*ן חילוק דאין5מ*ד
 לכרת לאו בין חילוק דאין מרבא קיבל שםקי*ט
 לומר יש וגם כן אמר אבוה בר רבה רבו משוםורק

 דבתרומה הנ"ל כהרדב*י 5ומר שתך ג"כדבתרומה
 כיון מיתה עון היא דתרומה אף וא"כ דרבנןבזה*ז
 דהוי משחיטה חמירא לא עכ*פ דרבנן היאדבזהץ
 ומ*ש שחיטה מ"ש קשה ושפ*ר וכנ"ל מה*ת5או

 אפשר והי' אחר בחילוק לחלק הוכרה ולכןתרומה
 שאמר כגון כרת עון יפמיר בשחיטה דנם עוד5ומר
 הרי הבהמה נשחטה ואם מעוברת בהמח שישחוטלו
 השחיטה ה" לא אם אבל מותר שבתוכה השלילחלב
 נ*ם ו*ש קרת איסור הוא השליי חלב הריכרשי
 שחיטה ום*ש תרומה מ"ש מקשה וששיר כרת5ענין
 השקו5 בספק חזקה בערך במלוה"ר לפימ'שאך

 שנמשך רק בלש הוא הספק דעיקר דהיכא ז'באות
 חלבו דמתירין של*ל לענין וכגון כרת ספקפמנו
 אחזקה 8וקמינן 5או רק אינו הספק דבעיקרכיון
 א"כ עי"ש כרת ספק כאן ואין כודאי נחשב4שוב
 וחזקה רוב בשער אדם בינת בס' וע4 כן לומרא"א

 קל"ד דף חולין רש*י בדברי שכתב מה י*חסימן

 הנ*ל. הפם*גובדברי

 ועבר ד"ה ע"ב ט"ו דמכות בתוס'העירותר14טור
 סמוך עדחן מתחיל אינו מ*מ וי*לשכ'

 ישאל שלא די*ל נזיר כמו וכו' לעבורלהתראה
 כאן גם נאמר לא דלמה עכשיו נשאל אינוכאשר

 לעולם יאכל לא כן אוכל אינו שעתהכמו
 ע"כ. ביניהם חי5וקומה

 דגברא כיון הש"ס אמר ע*א כ"ז בתמורההנה
 התירא שביק לא באיסורא איתחזיקלא

 דאיתחזיק כיון אמר ואח*כ וכו' איסוראואכי5
 ל"ו בעירובין ועי' וכו' מלקיות בד' לקיבאיסורא

 לא מספיקא וכו' קדושה ל4 נחתא יא מספיקאע*א
 בסברא לחלק נכון ועפי"ז עיי"ש קדושתי'פקעה
 הרי הצנים מעל האם לקח או יין שתה נזירדאם
 אין שלו כשרות חזקת ואיתרע עבירה שעשהחזינן
 כשר אדם להיות הרע טבעו יתהפך שמיד לומרלנו

 שיקיים לו שאמרו כיון העבירה לתקן מעשהויעשה
 לא נזירותו על שאל לא ועדחן ישתה שלאאו

 יהי' דכן ומחזקינן כשרותו חזקת דהוטב עדייןחזינן
 שחוזר מעשה ממנו חזיגן דלא כ"ז ג*כאח"כ

 דעדיין היום הככר לאכו5 בנשבע משא"כמהעבירה
 היום כל לאכול שהות לו דיש עבירה שום עשהלא
 כיון שבועתו על ויעבור עבירה דיעשה נאמרלמה
 בזה אמרינן לא לכן כשרותו חזקת איתרעדלא
 להבא יאכי לא כן עתה עד אכל שלאשכמו

 איתרע ולא קדושתי' 8קעה לא דמספק הנ"לוכהש"ס
 לא מספק העבירה עשה גשכבר אב5 כשרותוחזקת
 כיון העבירה יתקן עבודאי לומר קד~8ה לי'נחתא

 והבן. כשרותו חזקתדאיתרע

 חותנך והנני כתבתיהנלענ"ד

 שקפרמאן ק5מןה'יוניכלם
 הנ*ל.האבדפ*ק

 מדגםימן
 יאבלאנאב. תרפ*ה מרחשון בחודשב"ה

 המאוה*ג הרב טידי לכבוד סלה טוב וכישלום

 כש"ת תרשישים מגזע חוטר קדושיס של בנןהחסיד

 של8"א דואנער נרוטוןמו"ה
 פעטשיניוין.האבד*ק

 בעירו שיש נ" תמן 18*ה "שו*ב ע*יפד4"ש
 ורופוים האיזות שמפטמין אנשיםאיזה

 *שחוט יא שאם ומאימין אותם ישחוטשהשו*ב
 חשוז"ם והם א.י השפחה ע*י לשחוט מוכרחיםיהיו
 ההקנה נגד שזהו לעשות מה בשאיתו ונפשיע*ן

 ע*כ. המפוטמות האיזות לשחוטשלא

 ובראשם הגדומם ני גורו ש8דיאנו פתהנה
 העופות לאכו5 שלא בתרם ז*י אב*אזקמ
 דעת עפ"י לאכ4 שהתירו הנר ובמדי2עהמשטמים

 ההשט בדיקת ת5א הפשפ בדיין עא רק הואההוט
 טץ ס*ק ל*ג בס4 בתב*ש ועי' גמור אי8ורהוא

דבנתש8
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 מהם יהתרחק ראוי החדים בתבואותזבנתפטמו
 דקוקורודז מ יצאק ביה ובס' בדיקה בלאזמכליהפ
 שבעיר ושמעתי כן דיע ג*כ חידוד קצת 15וייש

 5ווחוט המלחמה אחר שנים איזה נהגופסאניפ5אב
 ,51א הב*ד גזרו העברה ובשנה הישטולבדוק
 איך יודע ואיני הבדיקה עי יפמוך ו5א כיל5שחוט
 הגדללים עפ*י במדינותע המנהג נגד מקודם"תירו
 יבואו ו5א 5עצמן יקילו דרבים ומעעם 5בדוקש5א

 בדברי וכמבואר המורה לפני הריעותא5הראות
 ש5א דהמחמיר בתביש ועד ז*5 הב*חזקיני

 האיסור וקב5ו קהמו וכבר ברכה ע5יו תבא5הלעיטם
 תורת בשו*ת וע4 תפץד המנהג וכן במדינתגוחזה

 אגה*ק אדומו*ר בשם מ*ז 5ס4 במפתחותיקותיאי
 שום עדעים אין דבמדינתנו  שאמר זצ*ימבע5זא
 אצ5*ה בדרווי ועי' ה5עטה או המראה ציןחי5וק
 ובמהר*ם נ"ג פ4 אףח ובאב"צ ט*ו 1ת ז'דרוש
 חמיר והקהי ב*ד דאיסור ונודע רע"ו סי' או'חשיק

 זו בצדיקה היטב בקיאין חין בכאן וגםכדאורתתא
 והורו הגדללים עפא ההיתר שהי' הגר במדינתכמו
 וטעה שמע השומע ואויי היטב הבדיקה דיני5הם
 הדחק ובשעת דק בבצק הלעיטו שם ג"כואולי
 ביי וא*כ בקוקורודז מלעיטין ובנ*ד בזההקילו
 לחוש ואין גמור איסור הוא בודאי הישטצדיקת
 איסור יה" הכי ביאו כי תשחוט השפחה כי5איומם
 דינים וכמה הישט 5בדוק בקי בקהלתי דאיןטריפה
 והובא ק"ם סי' ח'ב אסאד מהריי ובשו*ת בזהיש

 איסור יהתיר דאין כתב י סי' ח"ר השדהבפרי
 מוח יותר חסור באיסור יפרוצו שלא משוםדרבנן
 צריך השחיטה יאחר כי להם יאסר אםובודאי
 יהי' דהו כי ריעותא איזה יהף ואם הישט5בדוק
 להם 5היות לפפק עצמן להכניפ ירצו לאטריפה
 יבם עי וידבר אותם יקרא לדעתי לכן גדול"פפד
 הב"ד ע5 כגיגית הר יכופו ויא הדת למען,1יעשו
 גדר יפרצו כי עבורם בארץ חדשות לעשותוהשו*ב
 ובענין מאלו א5ו נשתנו מה שיאמרו אחריםעבור
 5זה ו5אפור לזה יהתיר כתות כתות לנו איןהדת

 אדם לשום מחניפין אין אמת בה דכתיבובתוה*ק
 שאין למקום יש5חו ואפי' כתיב תתגודדוז5א

 חשם יאכים אסור הישט בדיקת שבלי ידעופכירין
 אתקגה נגד יעשו וימה הצי5 אשו את כן יעשו5א

 5שובה. רושם יעשו דבריו ובודאי במדינתינויהמנהג

 כתבתיהנלענ*ד
 ןקפרם4ק קלמןה'קלונימום

 הנ54.חצדפ*ק

 כן*מיק
 הצבלאנאנ. תרס*ו יון בהוששץה

 טושה החסיד הדבמ יכבוד סלה טוב וכישלום

ש נן שו*ב ני' פלומפרישראל 4  
 הורדא מן קצת חסר שהף נריאה שאיתוע*ף

 היפוך וה4 מימיו באומה ההש5מהונמצאת
 ע5 וגם ההשימה חתיכת עי ש5כ*ס סירכא ה"יגם

 ולהכשיר. המקיי*ן דיעות יצדד יש 4דעתוהשורש

 להשיים החתיכה לצרף רוומן דאנו במההנה
 כבר ורדא היפוך השש ויש נתהפכהוהיא

 טשום 5התיר דיש פק"מב 5'ה בסי' הדע*קכתב
 ילהש5ימה ממקומה אותה ייטוי צריכין דאנודכיון
 כראוי מונחת שתה4 ג*כ אותה מהפכין אנוכאן
 5*ה צסי והמנח*י קי*א סעי' 5*ה בסי' הדע'תוב*פ

 קנ*ש. אות רענף

 הנה ההשימה עי שלכ*פ הפירכא מטעםאמש
 יתרת על סירכא צדין 5"ה בפ4ה5בו*ש

 וביתרת תר*ל מטעם דטריפה וסים האריךמקמא
 טריפה גדו5ה קו5א דהוא שלכ"פ דפירכח כ'בדרי

 צידדו אחרונים וכמה ע4*ש כפדרן בסירכאמשא*ב
 ואעפ*כ מצטרף אינו ריעותא עם דיתם'ק5ומר
 בלא*ה דיתמ"ק הלבו'ש דעת מחטת החמירו5היכה
 יוה בפי' בדע*ת כתב זה ומשום גדו5ה קולאהוי

 שץכ"פ עם בדרי ביתרת ושעה*ד בהפום5הכשיר
 הוי 5א בדרי דיתרת כיון גדו5ה ריעותא דהויאף

 ביתרת שהטריף הנ"5 כיבו*ש וד5א גדולהקולא
 בדרי ביתרת דבפפק שכ' ועי'ש ש5כקפ עםבדרי
 ספקהוי

 דחפר הרמב"ם משיטת נודע והנה תר'י
 הוי דכולהו פ4ם והתב*ש ניקב מפוג אינןויתר
 ל*ה בפי' והדע"ת ל"ה פי' בלבו"ש ועי' ניסבמטעם
 מבר4תו ויתר דחפר הרמב*ח שיטת עפ*יצידד
 אחד משם הוי ו5א דנקב לריעותא מצטרפיןאינן
 אפשר הי' לכאורה הנה ומעתה דפירכא ריעותאעם

 דסירכא דהא דכיון יהכשיר לצדד בנ*ד5ומר
 שיטת מחמת הוא תר"י דיהי' ההשלסה עיש5כ*פ
 היתירה החתיכה דבנסצא שכתכ י"ה בפ4הש*ך
 יתמשק הוי וח*כ להורדא משיים ואינו יתם*קמיקרי
 ורדא השימת דהוי פסקינז דאנו וא" שלכ*פוסירכא
 יריעותא לה חשבינן הו'ר שיטת מחמתמ*ם

 ביבו"ש ועי' ש5כופ דסירכא ריעותא בהדיומצטרף
 הדין דמעיסר 5ומר דיש 5הנ'5 א*כ 5'ה סי'בפוף
 אין מבר4תו דיתר וגם לריעותא מזסרף אינויתמ*ק
 השימת הוי דלדידן ובפרט דגקב יריעותאמצטרף
 הוי עכ*פ יתמ*ק הוי ד5הש*ד ורק יתמ*ס ולאורדא
 פפק דהף בדרי ביתרת בספק ורנ*5 תר*ל ספקרק

 לודאי לה דחשיב מוכח סחדכו*ש אמנסתר*5
 התבשש וגם השקך שיטת מחמת דיתמ*"ריעותא
 ועם גדו5ה קו5א ג*כ דזהו וגם מדוהק רסמכשיר
 ב5בו"ש היסכ וע4 יאתיר איז דש5כקח גדו5הסו5א
 פפק מטעם כאי 5ומר דאין וגפ כדברינוותראה

 בכללי וה5בו"ש ר"ג הוי ש5כ*פ דסירכא כיוןתר*י
 וספק ר*ג דודאי כ' סק"ח י*ז בסי' ואדע*קתר*ל

 ריעותא השיכ דעכופ משום טריפה הסטנהברישתא
 ובמנח*י ב' כיי ביקוק וכ"כ יר*ג 45צטרף דהוכל

 בשם שכתב מה ב5קו*י וע4"ש י' אות תר"יבל55י
 בזה חארכתי אחת ובתשובה בזה שחולקהטיטו"ד
 כאן א"כ ריעותא כסתם הוי גדויה רייותאדפפק
 הוי גדו5ה קו5א דהוי יתמ"ק ספק דהוי נאמראפף
 יר"ג ומצטרף כ*ד ריעותא ועכ*פ ריעותאסתם

 יתם'ק דגם חנ*י להדע*ת ראפף שיכ*סדפידכא
 בסעי' שם יפים*ש מ"מ גדו5ה קולא הוי ד5אי*5
 מהב"ח והוא גדו5ה קויא הוי באומא דיתם*קפ*ב
 יתם'ק ודק טריפה ב41מא דמקמ81 מהרש*בשם
 דהוי בנשד א"כ גדו5ה קו5א הוי דלא י*ישאצנא
 דל"ש כנ"ל י"י וווב גדולה קו5א הוי שובצאומא

 תר"5. ספק משוםצנ"ד
ום
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 תר"5 דהוי השוו,1 עי שיכ"ס הסירכא מטעםינבפ

 מצדדים דיש שכתבתי ואף ש5כ"ס וסירכאחסר
 מבריתו חסר הוא וגם יניקב מצטרף אינודחסר
 מצטרפין וניקב דחסר כהתב"ש דפסקינן ידידןמ"מ
 מ"מ השימה מטעם דמכשרינן אף בשורשובנ"ד
 זה אין ו5הקף'ך צאחרונים ועי' מיקרי חסרעכ"פ
 יענין וכנ"י ש5כ"ס 5סירכא מצטרף ויכןהשימה
 המה פשוטים שדברים ואף טריפה בודאי יכןיתר

 אי' שידעתו משום הדבר לבארהוכרחתי
 5הכשיר.פשוט

 כתבתיהנלענ*ד
 בקפרמאן קלמןהיקלונימום

 הנ*י.האבדפ*ק

 מז.מ'מן
 יא3יאנאב. תרפ"ד אדר בחודשב"ה

 מו"ה כש"ת החסיד הרבני יכבוד ס5ה טוב וכישיום

 דפה"ק. שו"ב ני ראללאפרים
 הריאה בדופני דיבוק בריאה שהי שאיתופ'ד1

 צשדרה הדבוק ישומן שסמוכיםצמקום
 כ5 דבוק הי ולא האונות אצ5 הערוגות ביןיורד
 היו וצסופן ובראשן דבוק חי' באמצע רק האונותאורך

 ע"כ. יא ש חיון מיקרי זה אם ונסתפקפרח"ות

 היו אם וכן הרמ"א כתב ס"ז ל'ט יסיהנה
 מראשן 5גמרי דבוקים האומות אוהאונות

 ויכאורה וכו' האומות בין היורד ישומן סופןעד
 צאונות גם שיך דוה האומות בין רק סחםימה

 ישומן הפוסקים ישון הוא וכן הערוגות 3יןוהוי"י
 ישי'ם י'5 ואויי הערוגות צין היורד צשדרההדבוק
 ח' ענף 5"ט צסי' במנח"י חובא והר"א הב"אשכתב
 צדיבוק יהכשיר ידוע מנהג שאין דבמקום ה'סע"

 יהו דקים דאפשר צאומות כ"א יהק5 איןהאונות
 סאם ו5כן בשינות ויא בכך רביתאחו צ4ומותדרק

 התהי5 דהא כך יומר א"א אבל 3אומות רקהדמ"א
 הר'5 כך הדין צאונות דגם משמע חאונות היואמ
 יש אבי כתב סע"כב ום ובש"ך נקט פינתהודחד

 יש אפ" שומן יסמפון או יגרגרת 3דבוקמכשירים
הפרש

 שנתפצי
 משני שסתום דהאמ ח5ון שארן כל

 ד5הי"מ שלשופ ומשמע דוקא צנתים והפרשהצדדים
 חיון יהי יא אם דבוק האבר כי שיה" בעינוד5א
 והפרש הצדדים משני סתום שיה" דהאנוממש
 סתום דאיפ להכשיד יש צנ"ד גם וא"כ כשרצנתים
 הצדדים וסשני דבוק הוא באמצע דרק הידדיםמשני
 בודקים מטצת הבוא חעה'ך כתב שם ובפם"גפרוד

 טו*פח באמצע חוח שפרלוש חאנו חלון שאיןכי
 איזה כאן וחסר מכשירין 3מטצת רק דבוקהו1ם
 8ליפ8 יהי' אז באמצע פייוש כשיהי וכפנתותיבופ
 צטקצת רק שדבוקה והינו חיון שאט כז אונוואס

 קייר שהו8 מגדים טעם בי וראיתימכשירין
 חז וכו' 4אמצע הוא שפייוש ישופ שהביאמהפם"נ

 בפמ"ג תיבות איזה שחסר משמע וכר מישוןטריפה
 פילוש שאין דבי ג"כ מזה ומשמעשיפנינו

 כשר.צאמצע

 כ5 שדבוק ודוקא ל כוו בסעי הומ"ח14כשבם
 שבין הפירוד עד הריאה מ8תחיתאורך

 שבין הפירוד מהתחית אורך כ5 ש והאומותהשנות
 וכו4 חיון וייכא האונות סוף עד והשמיתהאונות

 כ*כ ארוך הדיבוק דאין אע*ג מכשירין מקומותויש
 בעיני דיא משמע זה מ5שון ח5ון יהי' ש5ארק

 דבוק אם וסגי סופו ועד מראשו דבוק שיהידוקא
 העתיק וכן כשר ג*כ בטופו שפדוד אעפ*יבראשו
 בסופו פרוד אפי' איא יטופו מראשו האבראורך בכי הדיבוק שאין אעפ*י דמבשירין וכ' שםבמנח"י

 מתחיתו דבוט הי אם דרט י*י וא'כ ח5ון שאיןכי
 וגם מראשו פרוד אם אבי מכשירין פרוד חי'ובסופו
 רביתאהו הוי יא בכה*ג דבוק שבאמצע רקבסופו
 ובסופו צראשו פרוד שיהי אינו הבדיאחדטבע

 כמו ייטתר שסופו י*ף ויותר דבוק יהי'ובאמצע
 והפרש הצדדים משני סתום שכן והש*ךסירכא
 בכה*ג גם אבי חיון דהוי פשיטא דזה האנובנחחם
 מהתחיתו דבוק דאינו כיון חיון הוי באמתכנ*ד
 חפרש יש שאפי' שכ' ישונו ומתח5ת כאןעד

 או ובסוף דבוס דמהתחיתו כנ"י משמעשנתפצ5
 מדובק אם ויא סופו עד פפוצי והי נתפצ5באמצע
 5סירכא יותר דדומח הצדדים מב' ומפוצ5באמצע
 ואמרינן צד מאיזה הדיבוק מתחיי הי' הנריאהומטכע
 5גמרי מדובק שה" או יגמרי מתדבק הי'שאחיכ
 הבריאה מטבע הוא דכן להתפרד צד מאיזהוהתחיל
 אין באפצע דבוק ויה" הצדדים משני שיתפרדאבל
 בב*י ומצאתי הבריאה מטבע כך שיהי נוטההדעת
 שממקום כי איא דבוק יהי' סופו עד מראשוהאבר שכי שאוצ הפוסקים מלשון ומשמע ת*5 שכ'הייו הפכשירים דברי מקור שמהם הפוסקים 5שוןשהביא
 כשירה חלון ונעוה נפצי לא שוב יידבקשהתחי5

 באמצע יידבק התחי5 דאם בפירוש מבואר זהומ5שון פצי י4 שוב שדתחי5 שמפקום 5ומר איאוכו'
 שיהי' ובעינן כה5ון הוי סופו קודם נתפציואח*כ
 סופו עד נתפצי ואח*כ מהח5תו 5ידבק התחי5דאם א*י דזה מאמצע דהתחי5 בכה*ג סופו עדהדיבוק
 לדידהו כשר בסופו רק דפרוד דבכה*ג כח5וןדהוי
 ואח*כ מאמצע יידבק שהתחיי כהנתם וע*כוכנ*5
 הי' ג"כ דבסופו דא*י סופו עד מפוצל וה"נתפצ5
 שממקום אמר ו5מה מפש חלון זהו א"כדבוק

 כשנפצל כשר נפצ5 אפי הא נפצי יא שובשהתחי5
 הראני ושוב הנ*5. כדבדיע משמע ומיה סופועד
 הפרי בשם שכ' בסקפוג במק*ם ש5יט"א הרבבני

 מב' מ4וצל הוא אם שגם נ"5 וז*5 סעי*טתבואה
 יש צנ*ד ומעתה ו*י הפת*ב חגדול ידעתשכהנתי ות*י עח'ש כח5ון הוי באמצע ודבוקצדדים
 המקומות מנהנ אם ינו ידוע דאין ובפרט5הטריף
 מבהג ל*ש מצוי שאינו ובדבר מבשירין כהישה5יו

 מראשו לגמרי דבוק שיה" ביינןהילי
 וכנ*י. סופועד

 כתבתיהנלעב*ד
 יקערכפן קלמןהיקלוניכום

םנה8"
 "נ9.



ם

 מתמיק
 יאצלאנאב. תרצ*ב כס5ו בהודש8

 מן*ה כוו*ת המופלא החסיד הרבני 5כבוד,צוכטיס

 רפה'ק שרב נ4 בארפר ארי'ישראל
 להקיבה שבסמוד הדק שה4 בצהמה שאיתוע"ד

 ניכר הף ולא משם וחתכוהו צהכבדמחובר
 מחוצר ווהי' יותר דנראה בהכבד ולקותא ריעותא,8ום
 תמיד שם קורעים' הזה ובמקום הכבד מסמפונילאיזה
 מבחוץ בהדק הזה במקום ונמצא הכבד מן הדקאת

 ה4 יא הנקב ומקום רחב נקב מהכבד שנפדדצמקום

 נראה וה4 קצת גבוה רק הדק כ5 שטח עם'שוה
 רק זכ*ז מפ~ש ה4 5א והנקב מקום מאיזהבחתוך
 שנמצא עד צשיפו"ר הדק צעובי ה5ך דק קיסםכשתחב
 ריעותא שום הי' ו5א קטן נקב הדק שי הפנימיצצד

זקלקוי
 משך ובכ5 ומבפנים מצחוץ הנקב במקום

 הי' לא הנקב וע5 ח5ב ה4 הנקב וסביבותשיפועו
 5האעלמדע מחובר הי' הב' צצדו הזה והרק"לב

 ע*כ. גראשיצעשקורין
 הי' אם בזה הדין הי' איך נרא" מקודםזהנדק

 ועי' הנקב סותם דשומן נודע ממש.נקב
 מאותו השומן שיהי' בעינן אך סעי*א מ-ו ס4ביו'ד
 שומן בודאי הי' אם וא"כ בתו5דה שם ויהי'אבר
 סותם אינו טמא דח5ב ואף דסותם י-ל הנקבע5

 החיב אפה דבאורך ס"ד בס4 איתא שבקיבהוהח5ב
 מ*ו סי' בבה*ט הובא והפר"ח הש*א כ' כבראסור
 שאסור אף יקיבה הסמוך המעי שבתח5ת,צהחיב
 גאונים מקצת עי ס"כינן נקב 5ענין מ"פירידן
 מיסתם יפחות ו5דידן המעאם צסוף שהוא,צפירשו
 5הש-א הסכימו והאחרונים בזה חו5ק והתב*שסתים
 הנקב ע5 שומן ה4 ש5א בנ*ד אך סק"ג בדר"תוע4
 דגם ויומר 5ספק ויש שומן הי' סביביו שמכ5אף
 מן שם ונק5ף שנחתך משום רק שומן הי' הנקבע5

 צפמ*ג ועי' מספק יהקי אין שומן מצאו 5אהכבד
 בדקין נקב שה4 במעשה סק"5ז בשפ-ד ק*יבסי'
 שכ' סותם שומן הי' אם מסופקים והיו השומןונק5ף
 צרוב שנתערב עד נודע ב5א רק מספקדטריפה

 ובהגהות סק"ג מ"ו בסי' בדע*ק וע4 צהפ"ממיקי
 סק*ה מ"ו ובדע*ת מ*ט צסי' הפמ"ג ע5מהרש*ק

 5ומר אפשר והי' יהקי אין א' בספק בנ-דועכ"פ להקי יש שו משם שאיני ספק עוד ציש דה"חוכ'
 אחר מאבר שומן דרק סק"ג מ*ו בס4 הטו*זזשיטת
 בזח וחו5ק סותם אהר מאכר צשר אבי סותםאינו
 מאבר בשר דיהטו"ז אחרונים הרבת וכ*כ הש*ךעם
 ונדבק נסרך רק מתו5דה אצלו גר5 חינו אפי'חחר
 סותמו הכבד לה?כד דבוק שתי' כאן וא*כ סותםשם
 נראה שהי' 5פימ*ש ואף שומן ע5יו ה4 5אאפי'
 סעי*ו י*ו וצסי' הכבד מסמפוני לאיזה מחוברשהי'
 שהוא משום סותם אינו דסמפון איתא ריחה5ענין
 טריפה צדקין רנקב בנ*ד מ*מ להנקב נכנס ואינוקשה
 בסתם אם גם הגוף 5חיי יוצא יהרעי משאדק

 שיצא חשש דיש וא*5 הגוף 5ח55 יצא 5אצ0מפון
 דהא הסמפון פעו5ת שם ויפסיד הסמפון יתוך"רעי
 ע*כ שם 8הובר שה4 סמפון מאיזה שנחתך נאמראם
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 5הכבד המעים מן היוצא וריד איזה דהי'ה=נו
 נקובת ענין חשש שום אין יפי"ז א=כ להיןזכמובא
 צקונטרוס הרא"פ לפימ*ש אפס וכמובן בזההדקין
 הטו"ז דגם מ*ו צסי' וצמק-8 י"ט בסי'איאיות
 מתו5דה שם הנקב אצל הצשר שיהי' רבעינןמודה
 אינו מתו5דה אינו ואם אחר מאבר אפי' סותםואז
 סתימת צכאן תועי5 יא וא'כ אבר באותו אפ4סותם
 מחובר הדק תמיד הזה שבמקום נאמר אם רקהכבד
 כן אין אם אב5 מהכבד תמיד שם וקורעיןיהכבד
 אין דעדין וכיון מהני 5א כעת נסרך רקמתולדה
 להאחרונים רק ע"ז לסמוך א"א צזה בירורלנו

 מתולדה אינו דאפי הטו*זבשיטת
 וכנ*5.סותם

 דנקב 5*א בסי' הכו-פ 5פימ-ש יוסר ישד"1כמנבם
 זה והוי כמפו5ש אינו באיכסוןשהוא

 הארוד בספר אהרן המנחת כתב וכן זה כנגדשיא
 בשיפוע הרבה בא5כסון הי' וצנ"ר 5*א בסי'5הש*ד
 ובמקום סותם הפנימי צד מבחוץ הנקבדבמקום
 אמנם 5התיר מקום חי' סותם החצון צד בפניםהנקב

 הכו*פ עי חו5קים אחרובים והרבה י*ח סי'הנוב,ת
 משופע נקב דגם צהלשובה הרשב*א וכ*כוהמנ*א
 דיש הרדב*ז בשם סק*י מ*ט בדר*ת ומצאתיטריפה
 ש5א זה הוי בא5כסון דנקב ו5ומר לסניףיצרף
 בשם הביא סעי*ד מ*ח בסי' ובדע*ת זהכנגד

 חרשב*א ע5 חו5ק בבד-ה דהרא*ה שצידדהמהרי*א

 ג*כ והביא זה כנגד זה נקרא 5א משופע דנקבוס*י
 יש ג*כ בנ"ד וא*כ א' יקרום קרומים ב' ביןיחיק דאין שכתב ועי*ש יסניף זה 5צרף דישמהרדב*ז
 בסק*יא שם ובדר*ת זכ*ז הוי ד5א 5סניףלצרף
 5תטריף מודו דכ-ע י"י דבביהכ-ס מהאחרוניםהביא
 ומשקין דאוכ5ין דהוששין משום בשיפוענקב

 שם וצדע*ת שבא5כסון נקב דרך גם ויצאדחקוהו
 שהמאכ5 במקום אסור בא5כסון דנקב כשנאפר רגםכ'

 הגוף 5ה55 ונופ5 הנקב דרך דיוצא ושבעובר
 נ' דף חו5ין בתוס' ועי' טריפה צמעים נקבדמה"ט
 מגיע ואינו ימטה מונח דהמאכ5 הצ5עות תחתכרס שי מע5ה בצד הנקב אם אבי סק*יא מ"חוצדע"ת
 ואינו בבריאותח הבהמה בהיות מעיה דרךיצאת
 עח-ש זש5כ-ז כניקב הוי שפיר בכה*ג 5גוףנופ5
 5מטה הי' ושבפניס 5מע5ה הי' שבחוץ שהנקבובנ*ד
 שבאים והמשקין האוכלין שי ההי5וך ודרךהרבה

 ויורד ישר מונח שם והדק ימטה והו5כין 5הדקמהקיבה
 רק ויהי' דכנתא הדרא כמו מתעג5 ואינו 5מטהמימע5ה
 5חזור ש5מטה שבפנים הנקב דרך יעבור שהרעייחוש
 נגד וזהו יחי5 ויפוי שבחוץ הנקב עד הרבה5מעלה
 והמשקין שהאוכ5ין וגם 5מעיה יחזור שהרעיהטבע
 למע5ה לחזור מניחים ואין 5מטה דוחקין מהקיבההבאים
 שימע5ה 5הנקב שימטה מהנקב שביל אין אםוהנה
 עובי דרך 5מעלה ידאוק שהרעי חשש איןבודאי
 15 ואין ו5הפרידו 5קולפו שצריכין במקוםחדק
 שידחק יותר 5חוש שיש עורות ב' בין כמוריוח

 רמה*ט הב' העור 5נקב ויבוא העורות ב' ציןהמאכ5
 דגם שכתב שם הש"ך על מ"ט בסי התבו"שפקפק

 ורצה כשר זש5כ"ז העורות ב' בניקבובביהכ*ס
 מ*ט בסי' יצחק ובבית יביהכ"ס קורקבן בין5ח5ק

 דבקורקבן חש"ע רין רק שהביא סק"ג זהב:נעמודי
 דהתב-ש ונראה בזה גמגם דהתב*ש כ' זש5כ*זכשר
 חש"ך דין עי דרק וז'א דבקורקבן הדין עלגמגם

 ולא כנ"5 התבו"ש גמגם ע"ז כשר ג.כדציהכ*ס
 בריו 21כג
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 דגם מודה ג"כ 5דינא ומ"מ בקורקבן הש"עבדין

 ואפי' העורות בין המאכ5 שילך ול*ח כשרבביהכ'ס
 ועי כשר בישט בם רוחות דצצ' כשר אחתמרוח
 ולא זה אצל זה מדובקין דהעורות משום 5*גבס4
 והש*ס בקורקבן כמו שם דרך לילך המאכ5יוכל

 טריפה דצקורקבד 5ומר מקודם רצה מ"ג דףבחו5ין
 דהמאכ5משום

 הזה הנקב מן דרך ועושה מחלחי
 ביהכ*ס וה*ה נחח דמינח משום ודחה הב'לנקב

 יח5ח5 5א בההאי א' בעור וא*כ נחח מינחלהש*ך
 אינו שבחוז ובמקום הב' 5הנקב העור ש5 עובידרך

 ד,2ם עורות מבפף יותר ועדיף בפנים וכןמפולש
 העור סותם וכאן הצ' עור מחמת רק הנקבסתימת
 שכשתחב החשש עיקר בנ*ד וא*כ מפולש שאינוגופו

 הנקב עד מבחוז שלמעלה מהנקב שבי5 הי'הקיסם
 רק שביל הי' שלא לתלות מקום והי' בפניםשלמטה
 שח" שבפנים הנקב על )וגם התחיבה ע*ישנעשה
 ה" ולא קלקול שום ובלי שבחוץ מהנקב הרבהקטן
 תחיבת ע*י שנעשה 5ת5ות מקום הי' כראויעגול
 צחוזק ותחב ודק רפה העור כאן הי' שאוליהקיסם
 מדמין שאנו מפני אך תולין הטצח יד במשמושוהרי
 ומחמירין חוששים שאנו ורק להקל( מעשה בעשהלא

 האי כו5י לחוש ג*כ וזה מקודם השביל שהי'לומר
 שביל ביש אפ" למעלה ממטה בחזרה המאכ5שילך
 מ*מ בזה גם שנחמיר ואף והטבע הסברא נגדהוא
 דחחשינן ישט גבי ל*ג בס4 הפוסקים כמ*שהוא
 דגם ז5"ז יתרמו דהנקבים ופשטא דגמדאמשום

 ומ*מ לשיעורין ניתן ד5א משום אסור הרבהברחוקים
 יהי' עכ*פ בנ"ד ומעתה עא"ש דרבנן גזירה רקהוי
 דבנקב הפוסקים ע5 5סמוך טעמי הני מכ5 גדולסניף

 וכנ*5. זה כננד זה מיקרי 5אבאלכסון
 אפס בהדק. ודאי נקב הי' אם יצדד כתבתירכב"ז

 משו"ת נודע הנה אחר. מטעם בזהשי"ל
 הטבחים של בימינם דשקר מ*ש שפ"ג ס4הרשב"א
 מעלה כלפי בשיפוע שהולך בדקין הנמצא נקבבענין
 שנראה אע9.י אצבע כמו והשיפוע לחוזויוצא
 שהנקב נראה ומדבריו טריפה כך שנבראמענינו
 כתב סי"כא ובנוב"ת לחוז ויוצא 9נים בצדנמצא
 והאחרונים הדבר נתוודע לא עדחן הרשב*אדבימי
 לזרוק מהב"מ היוצא הוריד מקום שהוא ומצאובחנו
 המזון 5עכ5 לקיבה ומשם 5ב"מ מרה שםדרך

 כתב ובמנה"ז 5הלכה דבריו הביא מ*ז בסי'ובפ-ת
 מהקיבה היוצא בדק הנמצא מפו5ש הנקב זהדידוע
 ושופע והולך חל5ו מצד ומתחיל אמה ערך 15בסמוך
 ארכו משך ח5ול קנה כעין והוא מעלה כ5פיבעוביו
 הכ5יות תחת ודבוק וכו' חוז צצד ויוצאאצבע
 גראשיצע שקורין האלעמאדע בשר על גמורבדיבוק
 מתולדה הבהמות בכל והוא אוסר אינו זה ונקבוכו'

 לכל שבמעים המזון תמצית תתחלק הזה הנקבשדרך
 סק"א מ"ו בסי' בדר"ת והובא וכ:' הפנימיםהאברים

 על נשאל רק זה 5נקב כוונתו ה" 5א דהרשב"אוכ'
 וכר זה נקב מבלעדי בדקין שה" מפו5ש אחרנקב
 זה מנקב דהא מפולש נקב אינו הזה הגקב הלאועוד
 5ח5ל פתוח ואינו הכבר א5 קטן דק כעין ורירהו5ך
 אל הדקין מן דהולך אמת זרע בשם וכ' כל5הגוף
 ואינן כ5ל וסירכא נקב מענין בזה 5דון וי"שהמרה
 שזהו נראה ובנ"ד עיי"ש חגוף 5חיל כ55נקובים
 אמה ערך שחי' הסימנים כל כאן שיש הנ"להנקב

 בשיפוע בעוביו והיך ח5לו מצד והתחי5מהקיבה
 ונראה הגראשיצע אל דבוק הי' והדק מעלתכ5פי

 ונראה נמצא להיות וא*צ וריד מקום דהואמדבריהם
 זה רנקב הדר"ת מ"ש וגם להכבד משם שיצאוריד
 ואינו הכבד א5 דק כעין ממנו דהולך מפולשאינו
 פתוח נשאר מהכבד כשחתכוהו רק 9תוח הי'יא הכבד אל דבוק כשהי' בנ"ד גם הגוף לחללפתוח
 מעט מוגבה ה4 רק הדק לשטח שוה הי' לאוהנקב
 ממנו וקצת הוריד זהו ואולי ממקוא כנחתךונראה
 שהובא הנקב ענין שהוא נראה ומכ*ז שםנשאר

 דאין הנו*צ בשם ב9*ת ועי*ש הנ"5באחרונים
 מטעם וטריפה הבהמה בחח הזה הוריד שניתק5חוש
 תו5ין דאדרבא להגוף הרעי שיפול המעיםנקיבת
 אפ4 ועוד הכבד נטילת בשעת שחיטה אחרשניתק
 טיפת להכניס לה אית דמעחלנא י*ל מחאםניתק
 רעי להוציא טבעה ואין 5ה 5ית ומפקנאמרה
 5התיר מעשה נעשה לא מדמין שאנו מפניואמנם
 שנעשה לת5ות ביש אב5 מהים ניתק שודאיהיכא
 דלא עדיף ובנ*ד עח*ש כשר בודאי שחיטהלאחר
 נראה ומענינו מהכבד שחתכוהו אחר רק הנקבנמצא
 נעשה ובודאי מקודם נקב ה4 ו5א הזה הורידשהוא

 שהתירו הענין הוא וא*כ שחיטהלאחר
 הנ*5.האחרונים

 בעבין הכ5בד בשם שמ מ*ז בסי' בב*ירכמ(באתי
 מן היוצא במעי א' וריד דיש דקיתרת

 ראשו ומחתר זרתים ש זרת שנמשך אחרהק*בה
 הכבד כווחותכין ופעמים צדקין א' וראשו בכבדא'

 נקב שום ניכר ולא המעי מן ובה5ש הכבד עםנמשך
 ובדע"ת במעי דבוק נשאר ו5פעמים במעיורושם
 שיה" בעינן משם נת5ש אם ד5פי*ז כ' מ*זבסי'
 שהביא בסק"י במק"מ וע4 נקב ב5י שלםהמע*
 סמוך ונחתך צמעים נסרך ו5פעמ*ם הרדב"זמ5שון
 בראשו בפתוח דאחרי וכתב יתר כמעי ונראה5כבד
 הדקין מן יציאתו במקום שגם מפני רעי בוואין
 שלם שם הדק דופן א5א א5יו הדקין מן פתוחאינו
 דוקא לדקדק וישאש תב"ש שהחמירו דמה שםוסחם
 כשלא מיירי אפשר הכבד מן הנמשך וריד הואאם

 היתר במקום שלם ודאי הדקין דופן שהי'הבחינו
 מן היוצא הוריד זה הי' דאם נראה ומדבריועיי"ש
 הנ"ל ומהכלבו כשר שלם הדק דופן אין אפי'הכבד
 דאפי' מוכח במעי ורושם נקב שום ניכר ולאשכ'
 שלם הדק דופן שיה" צריך ג"כ הוריד זה הי'אם

 אחר ענין דזהו נראה ואמנם הנ"ל הדע"תוכמ"ש
 והאחרונים הנו"ב של הענין זה ואין מעי יתר5ענין
 והוא לפנינו נקב שיש איירי הנו*ב דבדיןהנ*5
 דק כעין ת5וי וריד נמצא 5א אבל ורידמקום
 דק כיתר ונראה הדק עם נמשך ד5פעמים כ'ובכלבו
 ו5א יתרת מטעם טריפה נקב יש ואם ש5םוהדק
 דין שהביאו מהאחרונים וכ*נ הדקין ניקבומטעם
 ודין בדקין נקב 5ענין מ"ו בסי' והמנה*זהנו*ב
 דזהו ומשמע דק יתר לע:ין מ"ז בסי' הביאוהכלבו
 שכ' ראיתי מ"ז סי' בקו"א בדע"ת אמנם אחרענין
 ודברי להקל אין נקב דביש הכ5בו דיןלענין
 וד*בו הכלבו דדין משמע ומזה צ"ע- כ"א סי'הנוב"ת

 בדבייו 5עאן הע*ב ,וי" ואין המה אחת הנו*בשל
 בזא הדע*ת כוונת וא*י הכ5בו מדין שם הביאאולי
 במנה"ז שכ' סי' הזח הנקב של הסימנים נזכרויא ובדד*8 בפאת שהובא הע*ב שבלשון משוםושלי
 וגפ הכלבו של כהמעשה שהוא יותר נוטהוישונו
 לצדד יש מהאם הוריד ניתק 'בודאי דאפי כןשהנו"ב
 וכשר שחיטה יאחר שנעשה תולין ובספקלהקל

וע.ז
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 נעשה רבודאי בניו משא*כ שצ*ע הדע*ת כ'וע"ז
 המע"צ צשם שכי בקי*א עוד ועי*ש שחיטהיאחר
 כוונתו ואו5י הכ5בו דברי עם הו,1ב"א דברייהשוות
 צדקיז נקב דבנמצא הנ"5 שפ*ג בט" הו,1ב*אידין
 באון יק מתיד אינו הכ5צו דנם י וע*זטריפה
 נפנתו אדע ו5א צדבריו 5עתן המע*צ ת*י ואיןנקב

 בזה. הדע*תוכפנת
 פתוח מחתם הנקב צמצא ש5א במדזכחטיזה

 ,51 הדין שהוא מענינו תראה5הלל
 כשר הצה דנקב לומר גדו5 סניף ויש הנ*להמנה*ז
 מדברי 5צדד ופ גסיר במקב זשש" וכתבהי5גמרי
 י5הרדצ*ז זכ"ז מיקרי 5א צשיפוע דנקב והמ*אחכו*פ
 דביש "שומן סתימת פפק ומטעם יסניף זהעצ88רף
 ומחמת צהפ"מ מכשירע מש*א  שאינו ספק,צוד

 ואו5י הטו*ז צשיטת האחרונים זפי"ד הכבדשתימת
 ועוד להכבד דבוק מתו5דה שם היא כןאמיד

 הדאק בשעת מחובר יוצדק מפודד יוצדק 5אזאשר הנ*י הטעמים כ5 מחמת 5הכשיר הנ*5אאהרומם עי 5ססוך יש מאד גדו5 הפסד והוא הנש5סהטעמים
 עוד שמצאו השובי*ם לי אמרו זמן אוזה ואחרייזה.
 שכפנתי ד' וברוך הנ*י המנה'ז של דינוסמש דזהי ונראה ממש מקום באותו כזה ענין פעמיםאטה

 צזה צריכים אפ אין עיב ומעתה5הלכה
 הנ*5.5הסניפים

 כתבתי"נ5ענ*ד
 צוקפרמאן קלמןהיקיונימום

 הנ*5.האבדפ*ק

 מכנםימן
 פיען. תרע*ח אדר בחודשצ"ה

 המאה*ג הרב יזינ*פ לכבוד סיה טוב וכל,1לום
 כש*ת כו' חמפורפים ומטיב טוב איש השלם"חכם

 שליטץ ר פ מ א ר מ דץ עפ כממו*ה
 וינא. בפהיב

 פתחה שהאשה אינדיק בעוף שאירע חשא5הוצ"זפ
 בהיקף שהם חדקין כ5 חפר*ם איושתו

 הקורקבן מן יוצא אחד דק חתיכת רק וה"געינוי
 שמרת והאשה נמצאו ולא צהחדר סה1ם בב5ובדקו

 או חתול בחדר אז ח" ו5א נאבדו 5א,1צבירור
 ע'כ. הדקין שיקחו יתיותעוף

 שיא צריו צתשובה האכ*צ מדברי טזע כבר(מנה
 הבע*ח אם צזה שאטר עוף שי 5בנמצא

 ומססנתם צזה האריכו והאחרונים יב צלא 5"יותיכו5
 ע*י שניטי או שנאכד לתלות יכמין ד"פםיה5כה
 בזה תו5ין רחוק בדרד אפ" וכדומח התץ שעוה
 יודעין אם אך יב ב5א 5חעה א*א דעשככעז

 וכדומה חתוי ע*י נ*ס5 ממא נאבד שיאבצירור
 דקין ביא 5ורות אקא נקכ בודאי ובנ*דשריפה
 א*א מ*מ אקורקבן מן יויא יק חתיכת דנמצאצאה

 ורק בעיגו5 הסובבים והדקין ד,מיים כי ב5ת*5היות
 להכשיר האחרוגים כו מאז אחד שחסר דיביצסניא
 מ"ו יסי' צח*ד צמ"ש ועי' האוסד כהמפרש*קי5א

 בנבראו אפ" הלא ממעים צכל אפם 1*דאום
 וע" מ"ו צפ" ובפ*ת 5בונה בעצי והובא הדו1יםי"ב אפ" מהני ולא הכרמל הר  בעע*ת אוסרכמעפכים
 דבנבראו מהתבו*ש  שהביא מ' אות הנ"5 בח*דבמ*ש

 דיש ו*כ כ' צ*י סי' ובבי*שוהיו*ד להקל ישסהגפכים
 הכיפל הר תשף גגד מחייט אינו למעשה אךלהקל
 אפף לתלות אפשר אם ולכן עיי*ש בדאוריתא5הקל
 ושמעתי תו5ין אח*כ ניטלו או שנאבדו הרמוקע"צ

 מיד 5פעמים 5וקחות העופות המוכרותשהנשים
 את גאינדיק את שפותאות קודם השחיטהאחר

 אפשר יאם יסריח שלא כדי הרעי צית דרךהמעים
 5ח בבירור אפ אמנם והכשיר יכול בזה5ת5ות
 ואח"ז להכשיר א*א השחיטה אהר ניט5ו ו5אנאבדו
 שהביא ע*ו סי' ח*א יו*ו בי*צ בעץ"ת מצאמידב

 שכתב מה ועי*ש דטריפה ופסק כזהסעשה
 גנ"5. דיבי סניא5ענין

 כתבתי"נלענ*ד
 צוקערמץ קלמןה'קלונימום
 יאבלאשאב."אבד*ק

 כמיבהן
 רידניק. תרנ*ט סיון צחודשצ*ה

 הגדול הרב ידידי לכבוד ס5ה טוב וכ5שלום
 כש*ת החסיד ת1רה בחדרי 1בקיהחריף
 בפה"ק מ' האלענריר אברהםמחה

 אברהם. תשארתבעהמח*ס

 הש*ס דאמר ע*ב ק*ג דף צחוייו קושיתוע'די
 מיחחב לא פטור מבפנים דחלקוד5רשב"ל

 מה דא*כ זעירתא צגרומיתא אלא אבמה*חמשום
 חטריפה מן אבמה'ח באכל ורשב*ל ר"י שםפליגי

 אבר איסור דאין אחת רק היב דאינו סןלדרשב'ל
 רק מיחתב 5א טריפה הא טריפח איסור עיא5

 רק דהוא צשר כזית 5יכא וצגרומיתא בשרבכזית
 טריפה איסור ו5יכא ביחד ועצמות וגמין מבשרכזית

 ע*כ. אבמה*ח וחלבגרומיתא
 ועי המפורשים בזה העירו שככר 1כריניהנה

 הנוב*ק לשיטת ביה ול*נ שם בחולידבצל"ח
 ולא ב5עו אם אכילה איסורי דצכל 5*ה סי*ע*ד
 הוי דזה שכ' ק*כ צחץ*ן כהתו*ח ו5א חאב5עסו

 ד*ח ע*ב צ*ו בחוליו מההוס' וכ'נ ופטורש5כד*א
 אבמה"ח על חתב אינו ש5ם מאבר דגכזית שלןור"י
 דחתכ לר*ל משכח פדלא וראי' האבר כף באכלרק
 באכל לומר יכול דה" והאנו זעירתא צגרומיתארס
 הוי דזה כהנו*צ ע"כ וא*כ תחוי מצפ1יםבחלקו דיר*י לעסו ויא ביחד דג5עו וע*כ אחר מאברכץית
 זעירתא צכרומיתא כמו ל*ש דכאד אכילהכדרד
 ובפר'ח בויעו אלא לועסו אדה דאין הוא כןדהדרד
 דמחחב הרמב*ם על באמת הקשה ס*ב ס"ציו*ד
 ד5מ*י שלם מאבר בשרצבזית

 לאוקמי 5הש*פ
 כנ"ל כהנו*ב דס'י נמי ומוכח זעירתאבגרומיתא

 מיחתב לא דלר"י כ' שם בהולין יוסף צראשוהנה
 וצח5קו מפחוץ חלקו דע'כ כיון גדוליםבאכרים

וצחץ
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 שיכול זתים מב' ובאבר פטור 5ר*י גםמבחוץ
 זתים מב' באבד וא"כ עף*ש חיב כאחד כו5וי5קחו
 מחזיק הפ5יעה בית דהא ור*5 דד*י פ5ובתאתצויר

 י"5 א*כ ח5קו ד*ה בחולין בתוס' ועי"ש זתיםב'
 דיש ועצמות גידין וכזית בשר כזית בו שישבאבר
 איט דאבמה"ח 5ד"י וס"5 ואבמה"ח טריפהאיסור
 אמר זעידתא בגרומיתא דאמר והש"ס טדיפה ע5ח5
 רק 15 אין זעירתא דגדומיתא יותר הפשוטאבר
 מפף באבר גם אב5 5עיסה ב5א 5ב5עו ודרךכזית
 הוכיחו והתוס' לעסו ו5א שב5עו 5ה משכחתזתים
 5אשכוחי 5מ"5 בשר בכזית גם חהב דאישיטתם
 ואמנם והבן יותר פשוט הוא כזית דהא ש5םבאבד
 אפס כהנו*ב דלא משמע אכי5ה בדדך שיתחייביה משכחת היכי מקשה ד5ר*5 שם בחו5ין התוס'מ*ש
 הנ"5 צקו בדף 5מ*ש עצמם סותרים הרידא*כ
 דמש"ה די"5 ש5ם אבר דבעינן הוכהה איןד5פי*ז
 דדך אין אחד דכזית משום זעידתא בגרומיתאאמר

 מה"ט דכוונתם יומר יש ו5כן שיכד"א והו*5ב5עו
 יצטרך ש5א כזה אבר משכחת איך ש5ם אברדבעינן
 שם בפנים שיהי' שלם 5ב5עו ויוכי פפנים5חלקו
 באבמה"ח התנו אכי5ה בדדך שיתחייב שכ' וזהאבר
 פשוט דהוא וכנ"5 זעידתא בגרומיתא אמרוע"ז
 בדוחק פה'5 ו5דיד" קשה באמת הנ"5 ולהתו"חיותד
 ונקט 5עיסה ב5א 5ב5וע הדרך ותים מב' אברדגם

 פשוט. יותר שהואגרומיתא

 כתבתיהנ5ענ"ד
 יקערכשק, קלמןהיקלונימום

 נא.מימן
 יאב5אנאב. תרפ"ה שבט בחודשב*"

 כש*ת בחדד"ת החו*ב הגאון הרב ידידי 5כבודשוכט*ס
 שליט"א ן י י ר* ף* ן ף*מו*ה
 5דוד. שושנים שו*ת בעהמח"ס קא5אמיאהדאבד"ק

 ע5 הקו' בישוב כתב ואשר הגיענימכ~רזבו
 שהקשו 5או ד"ה ע"ד דף מנחותהתוס'

 ח5ב באוכל ד' דף בכריתות הש"ס חשיב 5אד5מה
 וכו' בכלי5 שהוא דכל יאו משום ד5ילקימוקדשין

 זד גבי י"ח במכות יהדי שבכ55ות 5או דהויות"
 שהוא דכל 5או משום דלי5קי אמר וכו'שאכ5
 הרי קאמר קרא מהאי ורבא ה"נ אין ואמדבכ5י5
 הש"ס מקשת דשם תי' וע"ז שבכל5ות לאו הויד5א
 ד5וקין מ"א דף בפסתים 5יה סכירא ודבאלדבא

 שבכ55ות. 5אוע5
 בתשובה כן כתבתי כבר תח5ה בה זכיתי אניוקנה

 יענה דמה יפה העיד 5א כת"ה אב5 א'5חכם
 סריפה בשדה דבשר בלאו שהקשו במכות שם5התוס'
 לדבא והא שבכ55ות 5או דהוי פסו5 שבקודשוכל
 הסוגיא דשם 5"1 בנזיר 5הש*ס דזהו צ*5 וע*כ5וקין
 שבכ55ות 5או ע5 יוקין דאין 5רבא דס"להפוכה
 וע"כ דמכות מש*ס דמנהות התוס' ע5 קשהושוב
 ואין ב9סחים 5הסוגיא אזלי דמנחות דהתוס'נאמר
 שם ב:שובתי אך מ~כתות בב' תוס' ע5 מתוס'ק"ו

 דהתוכה סהם שכת*ה ומה ואכ"מ 5נכון הדבדישבתי
 5וקין דאין ס*ל דאולי דרבינא אליבא אזליבמנחות
 רבינא הא בזה 5רבינא ענין מה א"י שבכללותב5או
 פשיט אהדן ור' דכ5י5 לאו באימודין שייך איבעי

 כאן הש*ס ס"5 אדרבא ולפי*ז מדר"א5רבינא
 ו5התוס' דכלי5 ב5או דלוקין דרבינא  הבעיאבפשיטת
 שבכ55ות לאו על דיוקין ס'5 שבכ55ות לאודהוי
 הך בכריתות חשיב 5א דמש*ה לתרץ התוס' כ'והא
 ס*5 דאו5י צ"5 ושם רבינא כ55 נזכר 5א ושם5או

 מוכח אדרבה במנחות כאן אב5 5וקין דאין5הש"ס
 דהש*ס די*5 כתבתי שמ בתשובתי אמנםדלוקין
 כמו מלקות כאן נזכר דאין 5איסוד רק אהרידכאן
 מי שכ' רש*י וגם ולילקי דאמר ובכדיתותבמכות
 מלקות חיוב איסור כוונתו דכ5י5 5או משוםחתב
 איסור חיוב ואלא ד*ה ד' בשבת התוס'וכמ"ש
 בתוס' כ' בחטאת בע5ה 5חייב י*ב ובנדהחטאת
 ס4 יו*ד בנוב"ת ועי' חטאת באיסור 5חהבהרא*ש

 הרשב"א פי' חהב בחיוב הגדל נ"ט ופנדריםצ*ו
 דאמר במכות דהעה'ס מ"ש וגם באיסור פירחפודחחב
 מעו5ם שמעתי 5א קאמר דח" בדרך רק ה"נאין
 בדדך שיהי' דלקי אה"נ בפ4 יאמר דהש"סכזה
 בפשיטות 5ומר יכול ה" אם כן 5ומר הוכרח ומהדחי'
 וכדאמר שבכל5ות לאו דהוי משום מיקות חחבדאינו
 צורך ואיזה 5קי ד5א פסו5 שבקודש דכ5 5או5ענין

 5ומר א"א דבש"ס דנאמר דאף 5ומד רצהד4יעטר* דלקי, אה"נ דחי' ידרך 5ומרהי'
 שב8"'א מחדמ1'ם מ"מ אמר דחי'דבדרך

 דכ5יל 5או הביח אימורין ש5ענין מעה"קמ"ה
 וה5ח"מ דכ5י5 היאו הביא 5א עו5ה בשרו5ענין
 עו5ה בשר 5ענין ג"כ הביא 5א למה בצ"עהניח
 עו5ה פשר 5ענין דאמר דהש"ס פ" דהרמב"םוע"כ
 דרבא ומשום 5קי 5א ובאמה דחי' בדדך דהואאה"נ
 משא"כ זה 5או גם 5מיחשב הו"5 5מנינאדנחית
 והחייוק ד5קי במנחות הש"ס דאמר אימוריןיענין
 מיקרי ורמז דרש דרך שהוא דמת הגוו"ר כמ"שבזה
 ולא בשריפה דהוי עו5ה בשר ולכן שבכללות5או

 משא"כ דרש דרך הרמב"ם 5ה חשיבבהקטרה
 הנח עכ"ד בפירוש מבואד חשיב דנקטדיםאימודים

 דס"5 וההנו אמר דחי' בדרך דהש"ס 5פרש א"אאם
 כן הרמב"ם יפרש איך דכ5י5 ב5או 5קי עו5הדבבשר
 משוס ומ"ש מהש"ס לדיד" קשה ה5א דרבאאליבא
 דרבא זה מתרז הש"ס ה5א 5מנינא נחיתדרבא
 5ח5ק סבדתו ועיקר דוקא קרא מהחי 5מנינאנחית
 אינו בהקטרה וזה בשריפה דזה 5אימורין בשרבין
 בפסוק תאכ5 דלא הלאו הזורה א(רה דהאםכן

 שלאחריו בפסוק אמרה הלא תקטר כ5יי אצ5הקודם
 תאכ5 5א ונזמד תאכ5 5א תה4 כ5י5 כהן מנחתוכ5
 מיקרי עו?ה בשר וגם תקטר אצ5 ו5א כ5י5אצל
 מיקרי ו5מה 5אשים וכ5י5 ה(שנה וכ5שוןכ5י5

 שוים שניהם ה?א דדש דרך ובשר מפורשאימורין
 שהוא כ5 דרשינן ואנן כהן מנחת רק מפורשובפסוע
 יענין רק 5אימורין בשר בין חי5וק ואיןבכ5יל
 התורה שירפה פוט דמיקרי י*ל גופף כהןמנחת
 רש"י פנת 5פרש שם בתשובה כתבתי ובזהבפידוש
 דהף כהן ש5 זבח לענין דהבעיא שכ' שםבמנחות
 5א בפיהוש ההורה דפרטה דמה"ט דהחנוכמנחתו
 לענין 5"1 ביומא דעזוס' וכפף'ש שבכ55ות 5אוהוי

 הגץ"ר בשם ומ"ש בפירוש התורה דפרטהטריפה
 דכלי5 5ח1 לענין ו5כן וברמב"ן בתוס' נזכרכבר

תררייהו
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 וצדעת ל4יק וארן איתפיוי כ5יי בשםהדרתהו
 דבאי8והץ פ*ש ואדרצא לאימווין בשר ביןחרמב*ם
 צתבדף כבר דמנחות השיס מכח להרמב*ם ל"ששיטא
 ימלקות ולא אי%ר 5ענין רק דאירי י*ל יותףדשם
 דצסוף פשום דהקשה הנ*ל הלח*ם קף ובעיקרוכנ*ל
 יוקה השף מחטאת שאכל דזר הרמב*ם כ'הפרק
 עי*ש הרתי לקי לא דלעיל הני דכל פשמעשתים
 ש עולה מבשר אכל ואם שכתב מ*כ בשםיכ*ם

 מנהת דכל ולאו דמעייה בלש עובר חסאתסאימויי
 לאו איכא להרמב"ם עולה בבשר דנם סהצמעכהן

 ונם להעיר רק וכתבתי צזה 5האר*ך ואכ*םדבכליל
 ימה מקודם שהקוו מה לתרץ קאי שבכילותיאו דהוי ח*נ שת4 במנחות דהתוסף לפרש כת*המ"ש
 סריפה והלב נבילה דא5ב הל4י בכריתות חשיב5א
 נבי5א בקרא דנזכר ששכל5ות יש דהף כתבווע"ז

 שתאאצו דהתוי לומר דאקא מיה חוץ הנהוטריפה
 ואח*כ ותירצו אחרח קף אח*ז והקשי הקרסקודם
 א*א גם אך הקודסת הקר הפעם עוד יתרץחזרו
 הא כלום לקי דלא שבכללות לאו הה דבכה*נ5ומר
 אלב דבאוכ5 נודן הלא בפסוק שניהם דנפרטוכיון
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 5קי דלא ראה ואנה 5קי מיהא אדא עכ"8ולהרמב*ם
 דבריו ולכן וסריפה ממ5ה דחלב לאו הך עלכלל

 כל5. מקום שופ להם ארןבוה-
 דה2אי ד54וגתא של י*א בסי5 בוה*עדר844יועי

 דכי2תז ונראה שבכ5לות 5או 5עניןהוא
 לפה גרחשה בר=תא חיתא ע'ב ע*ז דףדבקדושין
 שם ובשוהצ*י חמה שחיוקת כשפ לומר בכ*גנאמרה

 אוצטריך שנחלקה מצינו דלא אלפנה לעניןוה%נו אחי 51או בו שנאמרח אעפ*י בכ"ג חלוקה כךכ'
 ס*ל בר%תא דהך וע*כ שם הש*ס וכדמס%םלמילף
 ימילף איצשויך לכך שבכללות לאו על לוקיןדאין
 דו* אל*בא הספרא דה%נו בהו*כ אכן חייבדבזה
 ע*כ ממזרים בר' דאין למעם גרושה דדר~שיהודה
 איצטריך ו5א שבכל5ות בלאו דלוקין דס*למוום
 ולפי'ו מפזרים בנף דאין דריש ולטך דלוקיןלנרלף
 ל*ח דבכדיתות במנחות התוש' תף דמה להעיריש
 קאי שם הא שבכללות 5או דהף משום דכליללאו
 5ש על לוקין ולד*די' ש5ש דמחיב יהודה לר'גם

 לדחות הש דכלי5 5או ג*כ ל*ה ולמהשבכללות
 להאריך ואכ*ם הנול ב8לוגתח אחר באופן יי*פוגם
 ורבא אב% ב58וגתת אחת פרפרת בוה י*לאך

 ולרבא שבכל5ות בלאו לוקין דלאבי מ'אבשסהים
 לאבי ס*5 ד' דבת8ורה 5שיטת%הו דאיי לוקיןאין

 ודבא פהני עביד או תעביד ל8 רחמנא דאמרדכ*ם
 5כ*ג מאלמנת לרבא הש*ס והקשה מהמ דלאס*ל
 התורה ריבתה דשם רבא ותף תחשסץ דקדושיןדמהני
 5הש"ס הקשח אנ*5 ובשה*ע דפהמ יחל5פלא

 דלוקה 5ח5ק וגוושה באימנה ד*5יף הנ*5קידושין
 ב5* ליבור שא8וור דכ5 היאצוך לשיטת א*כב'

 סכאו 2למד ע*כ 5וקין א*ן מעשח ע*י אףסעיה
 כיון 5וקה אפחי הקטץשין מהני 5א ישףדמהני
 כיון  מצשה עבדד 5א דבדיבור" מששה 91ישאפשר
 ונרווה דא5מנה דפהך ו5פי*ז ע9*ש מהניד5א
 511א ללפיד יבא צריך לסא ו1שצי שפעינן5חלק
 דמרבה ומתושכ שבכ55ות 1ל% 5וקין דאין ס*5יאיק גרושא דטרבה דצועיתח 5הנ*5 אך דמהמהתלל

 דרשי% %א ד15קין ס'5 ש1תדים צנ" דאיןפגרווה
 ה51י דפהמ פיה דאאששץבו קר ואון לח5ק1שרושא

 ה" כן לשאב*ס והץ ו5*ם מה*ט לקי 5אצאמת
 וגרושה קרא לע דאין כיון לכאחרה לוסראפשר
 דשמעינן השלל דלא קרא בעינן ו5כך דלקידמרבה
 מעווה דדיי לקי שפיר וגרושה באלמנה ושובדמהמ
 נכון  הענין ולפי*ז מעשה עביד דצדיבוריכיון

 מבריתא ושמעינן שבכללות בלאו לוקין איןדלאבי
 דרשינן לוקין דאין דכיון דמהני לחלק נרושהדמרבה
 אתי יחלל דלא ס*5 ו5כן לח5ק דגרושהכבריתא
 דיוקין יס"ל מהני ד5א ס*ל ולרבא אחרינאידרשא
 ריבתא דכאן התלל דלא קרא ובעינן שבכללותבלאו

 דמהמ.ההורה
 ום בשסחים דגורס הרמב,ם שיסת י9תקדסנוה

 בלאו 5צקין דאץ סאל דרבאלהיפוך
 הפ הנ*ל דברינו דהנה דיוקין ס*ל וא1יששמללו8

 אף מעשה בלי שאפשר דבדבר ההיעך לשיטתרק
 הוא הרמב*ם שיסת אמנם לוקין אין מעווהע*י

 וה* שיא שש" 5קי 1מעשא ששפור הכ55הש%ך
 שכירות בה' ובפ"פ תמורה בה' ברמב'ם דיף8ששה
 מבר%תא קר חין וממילא ע*ו ס" או*ח וצ2וב-תש*נ

 ושוב דמהני מ*נה שמעינן ולא לחלק אתידגרהשה
 גורס ולכן כנ'י דיוקין ס"ל דרבא יומר הברחחין

 וכהלכתא לוקין ארן ולרבא 5וקין ד5אבץ1ויפוך
 בסנהדרין וכהש*ס אב% נגד כיבא ה5כהדטסתמא

 בש*ס ו1כיס שם אמוראי ושאר לר*א דס*5ס*ג
 התוס' ולפימ*ש והבן ובכליות ל*1 על לוקיןדשרן
 ומבוש5 נא כגון דפפרשי דהיכי ע,ב קשבבהולין
 יא וגרושה אלמנה א*כ יכ*ע 5קי וברושהכא5סנה
 דלאו בטוגיא ובמלוה*ר שבכללות 5אופיחשיב
 הכריתות בי מקי%ן הר*ש בשם ל י' שתשבכללות
 לאו דמיקרי נשח דמגחות ודבש שאור 2יןיחלק

 דבכריתות ויצהר תירוש דגן פעשר וביןשבכללות
 כולל שם וליכא נינהו שמהן תרי ודבש דששערד'

 דגן מעשר אבל ו5וק*ן שבכל5ות לאו 5"ט5שניוע
 ק9* 5אם וכן מעשר בשם 2לו5ים כו'לם ווצהרתירוש
 נסתר וא"כ 1=ש1 חדש בשם כלולים בו5םוכרמל
 לאו לענין וגרושה מאלמנה דשמעינן הנ*לבל

 רק הוח דשם יכ*ע לקי ונרושה דא5םבאבם*ש הנ*י התוס' ע5 הקשה הנ'ל שה"ע בס' אךשבכללות
 לשי' ראי' פשם ואדרבא יאסר פלא דקראמיהירא
 אך ע%*ש השני במין הרםב*ן כם*ש ז*להר*ם

 והבן. 5דחות יש עדין ה2*5 הכריתות5דברי
 כתבתיו1לענ*ד

 חץמערמאו יילמיודלמלרנימום
 הנ*ל.האבדפ*ק

 נב.טיכמן
 יאבלחנאנ. תרעין ,ןבם ב"ויש.""

 נ*י. דשה*ק השפל2ים השתמ*ם לכבודו9ונט"ס

 שקועה ש% הגליל יבכל 83ה שהמבהגעד8"2מן
 אפי' כלל סנקרין אין בבהמהו1מצא

 ע*כ. כן לנהוג נכון אם הדםכ1צסי
 הבהמה את השוחט ע*ד בה51ין הדבר פקויוקנה

 דמ את ומוציא קורעו ס' בן בהומצא
 מתיר בחלבו המתיר לדברי ר"ל אמר שםובגם'

בדמו
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 בדמו אוסר בחיבו המתיר 9דברי אף אמר ור*יצדמו
 והרא"ש כרת יענין רק אמרה לא ר"י דאףומסיק
 דעכ"פ משום דהותר 9חלב דטי ד9א הטעם כ'שם
 ממא*ס פ"ו המ9ך יד ו2י חאברים מדם נפיקיא
 החיב רק התורה אסרה יא דבחיב דבריוציאר
 נחשב והשחר והכסיים הכליות ח9ב כגוןהנדבק
 הוי הנאסר במקום ד*רנו שלי9 חיב זה ומפנישומן
 מכל9 הלא לא ווהוא בב"ם דם משא*כ שומןב3ל9
 ובפנח*י שהביאו מהר"צ בהגהות וע" האבריםדם
 היתר מדאיתרבי מפראג מהר'9 בשם כ' סק*19סי*נ
 מותר היתר צד שבמינו כ9 א-כ תאכ9ו ב2המהמכ9
 ח9בים חיזה אצ5ו וצנמצא כיון וחיבים 1נמריאצ9ו

 הנ%ד 58ב דהא פתר חיבו כ9 בנפ9 ש*כמותר*ם
 יכוין ויש עי*ש בהמה ש9 המיוחד מקום ע'נאינו
 דאף הטעם כ' והר*ן לזה ניכ הנ"1 המ9ך *דדגו"
 דם פ*ם תאכלו בבהמה מ3ל אגיד הה5בדהותר
 דסציט השף משקה דהוי א3י9ה בכ95 השיבלח
 דאכילה אמטץ 9אוקמי דמצינן 3ין בדם אכייהישון
 3'ב משבועות ע9יו הקשו והאהרונים מוקכרנןדוקא

 אכי9ה צכלל דשת" בשת* חיב 5אכו1 ש5אדהנשצע
 ו9כאורה דוקא. דאכי5ה בממץ לאוקמי דמצינןאף

 אחר הו9כין דבנדרים משום הטעם דוום 5ומראפשר
 ארם בני דדרך שם הש'ס וכדאמר אדם בני5שון
 דו"א אך ושתו וא3יו מיוץ נטעום 5הבורו5ומר
 ושביעה בנדר דוקא 5או אכילה בכל9 דשת"דהא
 ונראה ממעשר שם וכדיייף כן אמרינן דוכתידבכ9
 ו9א משקה הוא דדם מקודם שכ' בדבריו די9*דבזה
 דמצינו אע"נ י ואח"כ תאכ9ו 2בהמה מאשרנפיק
 דמצינו אע-ג אמר 9א ו9מח אכי9ה בכ95דדם

 וממ*ש מקרא העיס וכדיייף אכייה בכל9דשתי'
 9ומר פברא דה" משמע אכילה בכלל דדסדמצינו
 בכל9 מצ*נו דם דנם 9ומר הוכרח ולכך גרעדדם

 הירוש9מי בשם כ*ג דף שבועות בתוס' ועי'אכילה
 תאכ9ו 9א רכתיב מדם ייפינן אכי9ה בכל9דשת"
 משום אכי9ה בכ99 דדם 9ישנא דנקט י*9א*כ

 מ*מ אך אכי9ה בכ99 דשת" הך ייפינןרמהכא
 ה9כה והוא אכייה ב593 דשת" יכתוב הו'9יותר
 הביא ה*נ יוהכ*פ פ' יומא בירוש9מי והנהפסוקה
 חיב הדם דהקפה מהא והקוה מדם י9יף יונהדו"
 בקרוש מירי דקרא י*9 וא*3 ההב דבקרושהרי
 ממעשר וי9יף יונה ר' תטר אכי5ה 9שוןוויך
 שהעיר בשבועות הגרע*א בהגהות ועי' דייןכבש'ס

 ועי'ש הירושימי מסקנת הביאו ש9א התוס'ע9
 דשבועות ובתוס' בזה שהעיר ירוש5ים בציוןבירושימי

 שצין במסוה"ש ועי בקרוש 9אוקמי דא.חכתבו
 שם 9עין ת"י השין ובשבועות דפע"שלירושימי
 א"כ אכי9ה מיקרי דקרוש דיומא יהירוש9מיומעתה
 מכ9 בש9י9 הותר קרוש דם דעכ*פ נאמרבנ-ד
 דם דסתם משום הר*ן בכפנח וצ*9 תאכיובבהמה
 היתר בכ11 דם ה" לא ושוב קרוש ואינו משקההוא

 פברא דאין מותר חרנו דם יום ומם"5חחכש5ה
 דם פשום אסור ה" צלו9 והי כשנפצאדמקודם
 וכמו בבהמה כ99 כשאיט אח"כ יותרוכשנקרש
 איט צ%9 ונעשה אח*כ בהמההו אש" דטתרדחיב
 תאכ9ו מ2בהמה הותר דלא ו9*א הר*ן יטעםפסר
 נמצא ה*פף בדם אמרינן וכן חותר דכברומשום
 ומשום רם לתתיר קרא דליכא כיון בתוכוקרוש
 אב1 בהמה בכ5 כמו באיסורו עומד י3ן ציו9 דםדסתם
 בשליי חיב שס והותר אבילה ונקרא קרוש ח9ב0תם

 ד9*ח לומר סברא הי' דבדם מהרקן נראהועכ"פ

 דם דגם 9ומר הוכרה ו9כך אכי9ח 2כ99 שת"ב"

 בעי" וטעמא וכנ*ל אכ%הבכיי
 חינו דדם משום הרקן בכהא 9ומר 15רצלי

 בו קצה אדם ש9 שנפשו יאכייהראוי
 של שפשו הדם א6 ומה שאמר כ*ג 2מכותוע"
 5א ובלא*ה בהן קי דהאדם ובפו"צ4י בו קצהאדם
 וראיתי הפריוה ע9 שכר ליתן כדי רק אוכיהי

 נפשו אין דשמא ש שכתב טק*א י*נ בטף9התב'ש
 9א הנ'1 ומש*ס איסור בדם רק קצה אדםש9

 יאסול התורה הוצרכה ד5א אמר דהא כןמשמע
 לא 9כן צ5ך5 דהוא אכי5ה ד*רט ונם ממנושפורשין עי שכר 1קב9 בדי ורק ב1 קץ דהאדםמשום
 את תאכ9ו מבבהמה התירה דהתורה בצא אמרינןהוי
 הוא דבאמת וגם איץ5ה דבר איט דבעצמוהוהדם

 בדם סציט דבאמת דאע*ג הר*ן שי וזהצ5וי
 דאכי5ה הנ*5 כהירדשימי י"9 הא %כאוושאכילה
 אמר דהירוש9מי די*י אך בקרוש אירי צדםדכתיב
 אב1 בקרוש דאארי די*9 ימי5ף ליכא דמכאןרק
 דאכי5ה נימח שוב אכילה בכ99 דשתף האמתיפי
 בדם אכייה 1,צון מש?נן הא"כ בצ5ד1 אפ" הואבדם
 מה 5אוקמי ד1יכא התם דדוקא הר*ן תי'ו9זה

 וע*כ בדם רק דחירי אהר דבר ע1 אכי5השנכתב
 אך באכייתו נפשו קצה ונם צלו5 שחוא דםוכסתם צ5וי דהוא חף הדם ע1 קאי דאכי5ה יומרמוכרחין
 נאפר 1א אהר רבר ע9 אכייה 9אוקמי דאיכאהכא
 דבר ההא דמ*פ כיון נ"כ הדם אכי1ת ע9דקאי
 דהוי ציו9 הוא וגם 5אכייה ראוי ואינו נפשושקצה
 כיון הכא מ*מ וכ' ב9שונו הר*ן שדיק תחומוקה
 הכרה דאין דהיט אכילה דבר במידי 9אוקמידאיכא
 9'ק ומעתה הדם דהותר אמרינן 9א בדם9אוקמי
 5שתי' רראף במידי אירי דשם דשבועותמהך

 כתיב דבקרא ונם אכי5ח צכ99 שת" שפירואכי5ה
 בוה קרא ניי הוי ותירושך כתיב ואה"כואכית
 מפורש אין בזה משא*כ באכי9ה נכ99 שת"דכאן
 ינריעותא רבר"ם שו דיו ברם דאירי נימאדע*כ
 התורה ווהידשה הוא וו1ידוש אכילה בכ99שיהי
 במידי ו5א אכי9ה הוי דודאי בסידי 9שקמי 9ןדי

 הר'ן ד%ק ויכן אבי9ה כ11 נקרא 9א הסבראדמצד
 מ*ד בפסהים בפנא וע" אכילה בכל9 אינו הכאוכ'

 דרק י*9 ו5הר*ן הוא בע9מא מי9תא דנילוימש*כ
 9התיר לקולא ו9א פייתא גילף דהוי אמרינןלחומרא

 גייוי דהוי מכא אבי5ה בכלל שיה" משקה ש,ואדם
 ואח*כ סק*ג 2מש*ז י*נ סף ביו'ר בפם'ג ועי'מי9תא
 שכ' ס*ר בס" דעת ויוסף שש1 בדברימצאתי
 אכי1ה בכ91 שתף 5האמיר דדה*א הר*ןדכונת
 אכילה דדוקא י*1 תאכ5ו דכתיב ממה 9התירמשא"כ
 8'ט סי' באו*א 2פפ*ג וע*י כדברינו וזהו שתי'ולא
 ראיתי וכבר שרי שת*' הששוצר מ*ש סק"דבא"א
 9ענץ שפ 8*ט באו*ה 8בה*ש פן*1 שהעיר1ח*א
 הדם ע5 תאכ5ו ד5א דמשא התפלה קודםישתוה
 ו2פרט אכי5ה 2כלל שת* הח ושחמת דוקאבאבילה
 לענץ שם ושפמ*נ קצץ ס" בטצ*א וע*ילוצמרא

 מקם כ* דץא ס' ד*א ע*א 5*ו הויין בתוס' אפגםדם
 לשלקסר הכרה און דשם אע*נ אהא אבילה בר טףדם

 %מיוסי הבשל על דקאי דפ ע1 דקראאכי5ה
 אבי1ה בכ5ל דאיט הדם 1פעט נקצא ולאהה9ב
 5ומר וחפשר הנ*ל כהר*ן סאל 9א דהתוס'וסשמע
 פברח *ש דבאלב הנ*5 כהרא'ש דס*ל היאןבכטנת

ש
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 דם הה עכ*ש דם אצ5 שנאסר במקום דאינו85ק5
 גזה*כ הוי דעיכ תיקשי שיא כדי רק"אברים
 אונו דכאן די*י כתב ו5כן תאב5ו מבבהמהזהתיר
 בכ55 איע שזה סברא דיש כיון נזה"כצכ55

 מוקמינן ו5א אגי5ה דבר במןדי מוקמינןכהרא*ש
 יזה ודונמא נזה*כ בכלי איע שדם סברא דישצים
 סברח דיש דהיכא 5מהצה היקש דאין בעניןסצינו
 וע" ימחצה היקש אין ל*א בחבירו שאינובאחד
 ובמלוה*ר קידושין בריש ובפנ-י ס"ט בנדריםצר"ן
 י5*פ הנ*5 מפראג 5מהר*5 ובפדט סי"ט לעיליעי'

 הר*ן. בכינת נ'ככן
 וע" אסור השלי5 דדם הפוסקים כתבוופפפי"ז

 אסור שיי5 דם וכן בהמה דם ס*ו סף וביו*ד הילודכדם השליי דדם שכתב מא*ס טאן פ*וברמב*ס
 ס*ה בסי' זהרם*א מותר ונידו דח5צו כ' ס"דזבסי'
 בכ5ו 5ההמיר המנהנ הצהא ניד5ענין

 חדש-

 ונמצח
 דדמו סק"ב ובשוך שחיטה יענין י"נ בפף ועי'"י

 כשאר ממש דדינו מוכח הנ*5 "פוסקים ומלשון"סור
 ברכת בשו*ת וראית* בזה חי5וק מצינו דלאכיון בש5יי הכונ הדם מחוטי ניקור דצריך וכילודיהמה
 במצא הרמב*ם מדכ' לדחק שרצה ס"א סי'רצ"ה
 כתב ו5א והחוטין הקרומות 5הסיר דצריך חי ט'צן
 ז"א ו5דעתי הדם מחוטי ניקור דא"צ משמע בדםון
 5השמיעמ ורצה מותר חדשיו כלו דבלא בחלבדרק

 חומרתו 5השמיענו הוכרח יכן אסור חדשיודבכלו
 ודיא הצהמות כשאר החושין ממנו להסירדצריך
 הדין יחי' ינמרי פתר חדעיו כ5ו דבלא דכיוןנימא
 דאוצ קיי עכ*פ מ*ם החלב דאטור אף חדשיוזבכיו
 בף מצינו דלא בדם משח*כ בהמות כשארניקור
 בהמה ככ5 דדימ נשמן כי5וד דהוי שכ' וכיוןקו5א
 בפרק עפ*ש עצפ וסמך החוטין ניקור 5עניןיגם

 כ' ניד 5ענין ובפ'ח הדם מגידי הניקוד דיןקשאח*ז
 וזח הניקור דין כ5ל פ" ו5א בשייי ונחתנ סתםג"כ
 חדשע דבכיו ס"ד בסי' שכ' ע הש צדברי נ"כי"ל

 י*5 ונם כנ'ל וכינתו הרמב*ם 5שון שהעתיקאסור שייי דדם טתם כ' ס*ו ובסי' החוטין ממנומוציאין
 משום בח5ב כמו ברם יפרש הרמב*ם חש לאדמש*ה
 מועיל בדם משא*כ חתיכח מועיל אינוזבחלב
 חתיכח תמיד בהו יש ובודאי ומליחה חתיכהבדיעבד
 5פרש חש יא יכך איסור יהשש נבוא ו5אומליהה
 רצה ח*א והנח הניקור דין אח"כ עם*ש עצמו.וסמך
 פ" ביו*ד ובפמ*נ במנ*י וע" הרמבים דכמ"ש.יומר
 יכן השחיטא בשעת בתוכו מתקבץ שהדם ב5בע*ב

 מחמת כן ב5ב דם נתקבז יא נשחט דיאבש5י5
 חויכין רק הם ומחים בהגידין הדם "1ארמשחיטה
 טעות זה דם שם נשאר לא נשחפ ובלא הניזיןזדך
 בשעת מתכנס רק מחים דם כ*כ בו אין ביבדרק

 דמחמת חחוקרים בשם הברית בס' כ' כאשר"שחיטה
 ה5ב אי הדמים באים השאיטה מצער הבהמהורת
 ירוז ר*ל ב9רה וצאיח מה כמן האברים מיךשהוא
 אצע*א חית בגה"ם אב5 להוו1יעחו המוש5א5

 פרוצת נפסק ואם הגידין ט1ך ושב רץ הדם.שיהי'
 וכאשר אנידין בתוך דם יש ותמיד 5חיות אאהדם
 אפשר אך כפבן וום וישפ הגהץן בתוך נקפאאדם נשאי נוהט לא אפי' חאם שתוך הולד חיותנפסק
 ניקור א*צ דיוף סשא בפ" הרם*א דכמ*ש5ומר
 רכין עדין בשליל כן ודקין רכין דהגידיןמשום
 שכתב הנ*5 2טין*ח ומצאתי פליחת ע"י הדםייצא
 שט הש*ך 5פימ*ש אמפ כן .לוטר סברא ויוצ*כ

 הרמ*א עי הקווה דהדר"ןה צהא סקקז ס*הבס"
 הרמ*א עם דהדין ומ והראב*ד רש*י נגד ווקי55מח

 שכ'ומטעם
 ש5 חוטין נמצא 5א בעוף כי המהרש*י

 חוטע דיש צש5יי זא*כ דם מלאים החוטין ואיןיד
 ונפ גיקור צריך זשוב 5עוף דומה איע דםומיאים
 קטן י~הוא לומר דיוש דך שהוא עזה השיעורמהו

 ובפרט הנולד מענל יותר גדלל נמצאדלפעסים
 ח' ממתינ8ן דשם ואף הלידה בשעת דקהסבהמה
 וגפ ימים איזה אותו משהין יפעמים בזה גםיטים
 צאויר מונח בש5יל דגם להתקשות מרם דהאוירא'5
 מתירים פוסקים יש חדשיו דבכ5ו וגפ הרבהאח*כ
 לא שם וגם וח5ב מגיד ניקור וא*צ אח"כ ווחיונם
 אין הכרס ומסברת הדם מחוטי ניקור דצדיךזכרו
 דהדם הר"ן דלטעם א*ל ונם דם צאיסור 5הק5לנו
 אבל בצלו5 רק זהו משקה דהוא משום הותר5א
 הרא*ש יטעם ודק כאוכל הוי בחוטין הנביעבדם
 משא*כ שבחוטין דם ה"ה דאסור האברים דםדהוי
 כנוס רק מוביע אינו שבחוסין דדם ז'ח דנםיהר*ן
 שיזוב חתיכה רק מייחה בהו מהני 5א זמש*הבתוכו
 בשאד כמו מליחה מהני ה" מוב5ע ה" דאם"דם
 דלהר*ן מקודם כם'ש ונם צלוי נ*ז זא*כישר
 נ"כ א*ל ימה*ט אסור בקרוש נם הותר יאדהדם

 דהדם משום השיי5 בגשר מייחה א"צד5הר*ן
 בשו*ת ובאמת אכי5ה בכ5י הוא בצשרשפובלע

 והוא בן לומר השואל רצה 5"א בסי שורקנטע
 בבהמה בכי5 אינו שבבשר דם ונם וכ' דבריודחה

 יהד אפי' דבח5ב שכתבתי כמן נראה ומזהתאכלו
 בדם יא אבי והזתר קרוש דעיקרו משום מותרצ515
 נראה ומכ*ו צ15ל הוא מהחתיכה הנסחט דדםוגם

 דדיפ הפופקים מישון וכנ"י בהמהישאר ש5יי בין חייוק ,צוס זאין הדם מחוטץ ניקודדצריך
 בהמה.כבשאר

 פקועה בן שכ' סק"א ס"ה בסי' מ,"קדכ2(באתי
 דא5בו אף חדשיו כלו שלא ידועאם

 שדמו כיון ניקור בלא לאוכ5ו אסור מ*ם מותרוגידו
 צריך אחורים ובחיק הדם מחוטי ניקור צריךאסור
 דם פשום אסורין גידין איזה בקי יהיותהמנקר
 היטכ בקיאין שכיח הפנים בחלק חמנם אותםינקד
 ניקור דצריך שהשיב ק"א סי' מהדו*ק בטוטו*דוע"
 בעוף כמו הוא דרך מטעם דא*ל נ*כ וכ' הדםמחוטי
 על סומכין אנודבעוף

 חוטי באגפים דאין המהרש*י
 ת5יתאו הטוטו*ד בשם וראיתי מקודם. וכם'שהדם
 במה כהיכה הורה שלא אחד ימורה שכ' קצ*אסי'

 חדם מחוטי ניקור ביי בב*פ האחורים יאכו5שחחיר
 הטוטו*ד ת*י ואין בב*פ נם אסורים דהםוגה*נ
 עפ*י הוא אסור דנה*נ מ*ש ובודאי בדבריולעין
 ח* ונמצא חדשיו דבכיו ס*ה בסי הרם"אפנחנ
 וע4 שחיטה בשעת חי ה" שמא זחחשינן אסודגהונ

 ובעי*ת וס"ד י*נ בפי זבדע"ק ע*ד צחוייןבבכ*ש
 יסף ב5קוטים ובמ2ח*י כ*א סי'  ואב*צ ותוישקתועקר
 5הק9 מקום דארן סים הנ*י הברצ"ה תםי*ג

 את ייתן  עתיד חמיק5 וכי הדפ חוש* ל9מךצשקיל
 לינץ י*9 וכן מ*ש כ*ה ס" פ*ח בשו*ת המ'חדין
 ובדר*ת אסורין דם וחוטי מותר דח5בו ב*פחיב
 מטעם ח5ב 5ענין מונקאטש מנהנ הבוא ס8דסף

 הדם חוטי ימגקר*ם ממה וחוץ וב' חף שא"ההשש
 אחורים שח5ק כתב ו' כי5 ו1מנה*ז וכר אפניםצהלק
 דצריך ומשמע אסור דמו אבי תיד פהלב נ"1ד"*צ
 שום א"צ דאחורים הול*י דאל*כ הרפ מהומיגיקור

ויקוו
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 צריך דבזה שנדע אסור דמו אבי סיים ולזהניקור
 בזה יצדד כתב ס"ו סי' חיות מהר"צ וביו*תניקור
 הדם. גידי ונחתכו לחתיכות הבשר שחותכיןמטעם
 ואך ניקור צריך ודאי הפנים ח5ק 5דינאוכעתה
 לא"י למכור הפסד ויש ינקר בקיאין דאיןבאחורים

 5התירו אגי מוכרח לגמרי 5התיר דהמנהגכיון
 הגידין כל יחתכו שבודאי ודקות קטנותבחתיכות

 11" מתירין האחרונים גדולי גיה'נ ולענין דם.של
 אראה חי5י איישר ואם בזה מ"ש שאח"זבסימן

 וכחומרת 5א"י האחורים ולמכור המנהגלבטל
 הנ"ל. והטוטו"דהדע"ק

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקפרמאן קלמןהיקלתינום
 הנ"5.האבדפ"ק

 נג.מיכאן
 יאבלאנאב. תרע=ן אדר בחודשב*ה

 הגאון הרב ידידנ*פ יכבוד ס5ה טוב וכישלום
 כש*ת ם י ס ר ו פ מ ה תורה בחדרי ובקיהחריף

 שייט"א ר4 ך קט בנ ק ע ימו"ה
 יעקב. דברי שו"ת בעהמ"ח קיטובהאבד"ק

 טרדותי ומחמת שבועות איזה זה הגיענימכ4רנבו
 אשר בדבר באתי ועתה מיד השבתילא

 בבן מנקרין שאין דפק הגליל מנהג להצדיקיצא
 דבריו. סדר על ואבוא הדם חוטיפקועה
 גה"נ מטעם בב"פ האחורים אודות הנה יז"יכרעגב

 שבאחורים שחשב נראה מזה זה בעניןוהאריך
 גם ובאמת דם משום ו5א גה"נ משום רקליכא

 5בעת"ע הניקרר בסדר וע"י דם חוטי איכאבאחורים
 ש"כ ובאחרונים שם ובדע"ק ס"ה בסי' וב"יבטור

 בקיאיו דאין הדם מחוטי לנקר א'א דאחוריםבפירוש
 גה"נבשליל לענין במ"ש בזה בנינו כי נסתרוממילא
 והרשב"א התוס' מטעם הביא רק כלום חידשיא גה"נ בומן בדבריו וגם בזה קאתינן דם דמטעםכיון

 וכפסק מח?ב יותי גיד לאזור הטעםומהכבפ"י
 ותיא חי ונמצא חדשיו בכיו להחמיר שנהגוהרמ"א

 החשש בעיקר אך רמ*א ביד יוגאין ישראלכל
 ומדברי חדשיו כלו ורובן שחיטה בשעת חי הי'דשמא
 ע"ד בחולין הבכ"ש מזה דיבר וכבר והתוי"קהתוע"ר

 חלב דגם לאסור יש בחיב גם דיפי"ז העירלא
 הדע'ק ובאמת ס*ד בס.' 1"ך ב וע"י מת"ת הויש-יל
 בגיד בין בחלב בין זה מטעם בצ"ע הניח י*גבסי'

 גם אוסרין והמנת*ז ל*א סי' עולם בניןובשו"ת
 דבח5ב משום בח5ב התיר בס" הדע*ק אךבהלב
 בנמצא אפי' ומתירין כהרמצ"ם דיא הפוסקיםיש
 בגיד אבי חי הי' שמא מספק מחמירין יא יכןחי

 והרשב'א התוס' המחמירין דעות עוד דיש משוםאסור
 בסי' וה8מ*ג והפר"ח חביב בן ומהר'י הרי"ףבשיטת
 חי הי' שמא מחמירין לכן יזה דמטכים נראהס*ד
 טעמווזהו

 ש-

 כ' והדע"ק בגה*נ שהחמיר הטוטו"ד
 יסמוך יש רק גה*נ סשום לנכרי חאחוריםימכור

 בשו"מ ועי' בגה"נ גם המתירין האחרונים גדו5יע5
 יוסף ובס' ובמנח"י חי' נפו ובשו*ת ק' סי'מהדו"ת
 ני' וכת"ה בזה האריך ס"ד בסי' שאו5 ודברידעת
 והדע"ק 5חיב גיד בין 5ח5ק שיש מה כלום העיר5א
 עם במליחה ומ"מ אסור גה"נ דמשום שכ' ס"דבסי'
 הא 5כאורה בנו"ט בגידין דאין מותר אחרבשר
 וכמ*ש גיד משום ואסור טעם בו יש הגידשומן

 אסור וא"כ ס*ה בסי' ובפ"ת בי"א הובאהרדב"ז
 דגה"נ והרשב"א התוס' 5טעם דרק וי"5במ5יחה
 אסור השומן גם אז שור בי' כתיב דלא מטעםאסור
 אסור דגה*נ וישיע"ק והכו"פ הפנ*י 5טעםאב5
 תאכלו מבבהמה הותר ולא בנ"ט בגידין דאיןמשום
 מבבהמה הותר טעם בו דיש גיד ש5 שומנוא*כ

 הנ"5 בברצ*ה וע*י הדעוק דברי נכונים ו5פי"זתאכ5ו
 קשה באמת אב5 מותר השומן זה דלטעם ג"כשכ'

 גם 5אסור ויש והר,עב"א התוס' נגד ע*ז5סמוך
 דמ5ח כ' דשם השומן שהסירו דאיירי וא"5השומן
 חשש רק דהוי משום ואולי ביחד האחורים כיעם
 דוחק וכ"ז דקיל הגיד בשומן הקיי 5כן חישמא

 באחורים גם אסור דם משוםועכ"8
 לנקר.דא"א

 הבעה"ע ראו יא והש"ך דה8רישהרכמ"גפן
 ודברי ניקור אוצ דעוף ג"כ מפורשדשם

 שהי"א נ*י 5כת'ה אמר מי יחיד דעת אינםהרמ*א
 הר*ן כיון וע5יו בעהע"ט דברי באמת אינםשבר*ן
 יחיד דעת הוי שוב וא"כ בעוף ניקור שא*צשי"א
 והירך הגף חוטי רק נזכר לא בבהע*ט הא בי"זאך
 הלחיים עצם והיינו הלשון בחוטי להתיר כ' לאאבל
 הי*א בשם הר"ן אך דלועא בכלל והוא המחברשכ'
 א"צ ודלועא דידא היינו אלו חוטין ב' דחתיכתכ'

 בחוטי גם כרמ*א ונוהגין הן דרכין משוםבעוף
 שבי'ן הי"א רק יחיד דעת הוי ושוב והלשוןהלחיים
 לא בעוף כי חטעס המהרש"5 בשם הש'ךוז"ש
 הי"א שדעת לראי' דכ' י"5 דם חוטי באגפיםתמצא
 כר"ח הדין אין בודאי האגף רבחוטי דכמונכונה

 ג*כ כן כתי"א רק דם חוטי שם דאיןוחראב*ד

 דא5"כ כן נאמר וע*כ כהי"א הלכה ה5שוןבחוטי
 חוטי גם דמתירין לזה המהרש"ל דברי יועילומה

 ומה יותי נכונה הי"א דדען 5ראי' רק וע*כה5שון
 גם הנח דם מלאים האנף דחוטי הבעה*טשכתב
 ר"י בשם כתב גה"נ ב9' והמרדכי כ"כ העיףב"רכי
 כאן הרמ"א וכ*כ דם חוטי בהם נמצא באקראידיק

 דאם כתב הרדב"ז 8שם וב9"ת בהם נמצאד?פעמים
 רק יאחרים מחמיר הי' 5א דם מיאים חוטיןנמדא
 ג*כ כוונתו האנף חוטי יענין ג'כ וא"כלעצמו

 משום מיקץ והמהרש"ל דם בהם נמצאדאפעמים
 בחוטי גם ואו5י דם חוטי בחם אין הרובדעפ"י
 דם בהם אין הרוב דעפ"י יחמהרש"5 ס"לה-שון
 להתיר חש"ך טעם עיקר ועכ"פ האגף בחוטיכמו
 בב"8 וא"כ דם חוש* בהם אין ד*פעמים מטעםבעוף
 צריכין בעוף דאפי' . ונם יחתיר אין ה"טדי'ש
 אינם ובודאי חרמ"א כמ"ש הצואר חוטילהפיר
 לבד ע"ז פמכינן ד?א וע"כ מבבף'9 יותרקשים
 ולמה דם תמיד בהו דיוצ משום ומחמירין רכיןשהם
 דדינו נאפר בעוף חאגף חוטי כדין ב"פ דדיןנאמר

 ניקור. דבעי בעוף הצוארכחוטי
 הדם נחמיא קרקע ע"ג כשהפריס ייקרכמ'טן

 מסברא חקירתו על טומך .איך א"יבהגידין
 מספרי הנודע כפי אדרבה ולדידי יהתירבע5סא

הטבע
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 כראוי נוזל אינו הדם אם כי והרפואההטבע
 חי' ואיך לאיות הבע"ח א*יבהגידים
 ולפעמים אמו חיות ב5תי בפ"ע וחיותו אמובמעי
 קרקע ע"ג יפריס ולא זמן איזה הלידה אחרמונח
 בו דאין הרחם בית לענין נ*א בחולין ועי' חיוהוא
 ריעותא דאיכא משום התוס' וכ' אברים ריסוקמשום
 קרקע ע*ג שהפריס הב"ע שם ובש*ס הולךשאינו
 ובמהר*ם במהרש*א ועי*ש הפריס בלא איריור*נ
 אמו במעי דגם וע*כ הפריס בלא חיואיך
 הוא שרך לומר וגם בילוד כמו בהגידין הרםנוזל

 יותר הוא דל9עמים א"א ג*כ להתקשות גורםוהאויר
 באויר כך ומונח שנולדה דקה מבהמה וקשהגדול
 רחוקות בסברות לטמוך וא"א הלירה אחר זמןאיזה

 רם. איטור להתירכאלו

 הבהמה מן הראש שבחתיכת ירועועודרכמע2מ~
 רב כמה שבבהמה הדם גידי כלנחתכו

 ס"ה בסי' שהב"י אמת זה דבר בעיניו שפשוטגוברי'
 הצואר חוטי חתיכת לענין לבעה"ט הניקור סדרעל
 בהפריד אבל הגוף מן הראש הפריד בשלא דכ"זכ'
 חגורת ס' בשם האחרונים וכ"כ נחתכו החוטיןכל

 חוטי לענין איירי דהב*י יראה המעיין אבלשמואל
 הר דהביא שבבהמה הגידין שאר לענין ולאהצואר
 שאר דין כתב ואח"כ הצואר חוטי אהר רקדהפריד
 החגורת בכוונת האחרונים וכ*כ שבבהמההחוטין
 הוורידין לענין והר"ן הרשב"א וכ"כ הנ"לשמואל
 להם אין מקומות ושאר והחזה הכתף חוטיאבל
 יעב*ז להג' עוז מגרול בס' וגם הראש עםחיבור
 וכ' הצואר חוטי דיני מקודם הביא ניקור בריניז"ל

 חוטי דיני הביא ואח"כ הראש הפריד בלאדאיירי
 הראש דהפריר החילוק ל*ש רבוה משמע והידהחזה
 המהרש"ל בשם כתב ס"ה בסי' דהפרישהובפרט
 בחתך מיירי הנקור סדר דבעל וכ' הב"י עלשחולק
 ועי"ש ניקור צריכין הצואר חוטי ואעפ"כהראש
 בשם בפרישה ועי"ש שם ובדרישה הרוקח בשםבב"י
 איירי הניקור סדר רבעל הב"י עמ"ש שכ'רנ"ש
 ליכא בבהמה רהא מוורידין חוץ אחריםבחוטין
 בעוף דהא צ"ע ודבריו ניקור ל"ש ובעוףוורידין
 בחוטי רק כ' לא והבעה"ט הצואר בחוטי ניקורשייך
 גם יעשה וכ"ז מ.ש במ"ע ועי"ש וכנ"ל וירךגף

 על להעיר ויש בבהמה כמו בו הכל שימצאבעוף
 דחוטי המחבר לשון שכ' סק"כו י*ד בסי' שםהמ"ע
 כלל הביא ולא העצם לחתוך צריכין והלחייםהגף

 כהמחבר ו9וסק בעוף ניקור דא"צ הרמ"אמסקנת
 בב"פ להקל מקום רואה איני ומעתה הרמ"אננד
 ושו"ת מחמירין האחרונים וכל הדם מחוטי ניקורבלי

 שהקיל הטבח ברין להקל רק כתב שהביאמהר"צ
 כתב הוא וגם זה מחמת להעבירו ראין ב"פבניקור

 ומה כאחר כולו באכלו תורה לאיסור יבואדלפעמים
 חוטים לנקר בראשונים מצינו שלא המהר"צשכתב
 סתם כתבו הרי להזכיר צריכין היו למה א=יבב*פ
 ניקור דצריך בהמה כשאר דינו א*כ אסורדרמו
 הילור כדם השליל דם ממא"ס בפ"ו הרמב*םוכלשון
 ומסתימת השליל דם וכן אסור צהמה רם כ'והע*ע
 נזכר ולא ילוד כשאר ניקור דצריך פה1מעלשונם
 הדע"ק כתבו וכן בזה להקל באחרונים מקוםבאיזה

 בפי' כ' והרע"ק והדר*ת והס*א וברצ"הוהשוטו*ר
 וממנהג הדם חוטי בניקור בקיאין איןדבאחורים
 נוהגין איך קצבים 5כמה דשאלתי רא" איןהקצבים
 ניקור שום בלי האחורים שאוכלין ג"כ ואמרובח"

 אני ולכן אסור ודאי דזהו אף הדם וחוטימגה"נ
 צריכין לנקר דאפשר הפנים דחלק עומרבמקומי
 הפסד ויהי' בניקור בקיאין דאין באחורים אךלנקר
 קטנות בחתיכות להתיר אני מוכרח לא"ילמכור
 איישר ואי לגמרי להתיר כאן שהמנהג כיוןודקות
 אעשת לא*י למכור רק הזה המנהג לבטל ואוכלחילי

 עתיד המיקל דכל הברצ"ה כתב וכאשרכן
 הדין. אתליתן

 ב1 יש דבגה"נ תמ"ז סי' באו"ח מהפמ"גרכמ"12
 גה*נ ניקור דא"צ הפוסקים ממ"ש וא"כדם

 להעיר יכול הי' הנה הדם מחוטי לנקר דא"צמוכח
 ובד"ח בחלב רם יש אם השוסקים דנסתפקו ממהג*כ
 ביו"ד בב"י וע" בחלב דם דיש כ' רוג אותפכ"ה
 בי"צ בשו"ת ומצאתי שם מהרל"ח ובהגהות ע'סי'
 גם הנ"ל הפמ"ג דלפי"ד שכתב צ"ה סי' ח"איו"ר
 וחלב דדם צ"ט סי' מיו"ד והעיר דם ישבחלב
 מהא קשה וא"כ דם יש בחלב גם והא זא"זמבטלין
 הדם מצד איסור יש והא החלב לנקר א"צדבחי'
 דאין החלב גידי עם נעשה רמה החלב דמולחיןוא*ל

 גידי שם דאין לומר ודוחק מליחה ל"ם ובהומנקרין
 דהפוסקים צ"ל וע"כ דם יש גופי' בחלב רקדם

 הא הדם ומענין וגיד חלב איסור מענין רקמיירו
 לנקר איפשר ובאי ומליחה בחתיכה סגיבדיעבד
 דלצלי וגם כדיעבד חשיב בקיאין דאיןבאחורים
 וכן. צלי לענין נ"מ וא"כ התיכה בלא אפי'מותר
 מטעם היינו מנקרין דאין הפוסקים דכ' הגידלענין
 מועיל הי' לא גיד איסור הי' ראם ונ"מ גידאיסור
 דרק כיון הדם לענין אבל אסור שומנו וגםחתיכה
 דממ"נ וגם אחתיכה סמכינן איפשר ואי יש דםמעט
 הוא ואם בדיעבד מהני לחתיכות הירך נחתךאם
 מיקרי ולא הגיד שבתוך דם מעט נגד ס' יששלם
 וא"א הדם לבטל כוונתו דאין לכתחלה איסורמבטל
 בכ"ז האחרונים האריכו וכבר הדבורים וכרגלילתקן

 שומנו בלתי מהירך הגיד שנחתך אייריוהפמ"ג
 בכוונת די"ל ני' כת"ה ומ"ש אחר בשר עםומיחו
 והחוטין כ' דהפמ"ג ז"א בתוכו מובלע דהדםהפמ"ג
 שום אין ועכ"פ בעין דם דהוי משמע לםמלאין

 איסור לענין רק איירי דהכל די"ל מזהראי'
 כנ"ל. ונ"מהגיד

 לא דעובר שכ' והרשב"א התוס' על שהקשהרכמדק
 דולד דאמר מ"ז דף רע"ז מש"ס שורמיקרי

 בהמה והשתא בהמה רמעיקרא שינוי הוי לאנעבד
 שינוי הוי לשיטתם הלא באפה דאחידא היאודשא

 מדבריו שור נקרא וכשנולד שור נקרא לאדמעיקרא
 אבל מיקרי לא דשור הרשב"א בכוונת שהביןנראה
 הי' להרשב"א מיקרי יא בהמה גם דאי מיקריבהמה
 בהמה איקרי דמעיקרא דאסר מפורש מהש"סמקשה
 דר"מ וז"ל כ' דהרשב"א בזה טעה במחכ"תאבל
 שחיטה דטעין ס"ל דר"מ דמשום אזלו לשיטתםור"י
 וזבחת בי' וקרינן מעליא בהמה לי' חשיבאלמא
 מעייא בהמה לה רחשבינן נמי הה"ד ומצאנךמבקרך
 לי' חשבינן דלא ולר"י וכשב שור חלב בי'וקרינן
 לכך מבקרך וזבחת קרינן ולא שחיטה לעניןבחמה
 התוס' בשם שכ"כ ועי"ש שור מ*קרי לא חלבלענין
 בהמה ג"כ מיקרי לא שור מיקרי דלא דלר"יהרי

 דלא ח' בן לענין שכתבו ע"ב 9*ט בחוליןובהתוס!
 ח' בן דרק י"ל חלב איסור ליכא ולכן שורמיקרי
 בן אבל בהמה ולא שור מיקרי לא עדיין נגמרשלא
 ומצאתי ושור בהמת נקרא אמו במעי גם שנגמרט'
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 שור מיקרי דלא התוס' ומ"ש שכ' מהריעב"ץבהגהות
 עיבורו בנגמר זהו שור קרוי יומו בן דשוראע"ג
 להרשב*א קשה ואמנם כדברינו והיינו הוא נפלהאי

 ועי*ש בהמה מעיקרא דאמר הנ"ל דע"זמהש"ס
 דהש"ס שי"ל אף בהמה קרוי דמעיקרא שכ'בפרש"י
 אפרים רבינו לשיטת ראי' מזה ויהי' כר"מ ס"לדע*ז

 כן ס"ל הש*ס דסתם משום כר"מ שפסקווסייעתו
 אסור שליל דחלב הרמב"ם לשיטת ראי' י"לוגם

 כוונת דמפרש י"ל להרשב"א אמנם שור רנקראמשום
 הכא בהמה והשתא בהמה מעיקרא התם דאמרהש"ס

 שינוי יש דבחטין דהיינו סולת והשתא חטיןמעיקרא
 הדבר בגוף שי~וי ליכא בבהמה אבל הדברבגוף
 שיהי' רק מזבה לגבי ל"מ השם שינוי דהויואף
 הרשב"א ממש"כ לזה ראי' וקצת הדבר בגוףשינוי
 ולדות לאסור יש רביעה רגבי וז.ל ס"זבב*ק

 שנעשו מחטין יותר נשתנו שלא אמן עםשנרבעו
 ונשתנו סולת שנעשו שכ' מזה עיי"ש ונשתנ3סולת
 יפרש לא והרשב"א בעינן בגוף ממש דשינוימשמע
 קרוי והשתא בקמה קרוי דמעיקרא שכ' הנ"לכרש"י
 דבעינן ס"ל רק השם בשינוי דתלי דמשמעבהמה
 שינוי מטעם כוונתו אין רש"י גם ואולי בגוףשינוי
 נשתנה ולא שהיתה כמו בהמה שהיא כוונתו רקהשם
 הרשב"א עכ"פ רש"י כוונת שיהי' ואיך כללגופה
 בע"ז בפר"ח ומצאתי בגוף גמור שינוי מטעםיפרש
 נשתנית לא בהמה התם השתא הכי ודחינן שכ'שם
 הכא כשנרבעה אמה במעי שהיתה בעצמה היאהיא

 הרי עיי"ש קמח ונעשה ונשתנו לחטיםהשתחוה
 ובבהמה הדבר בגוף שינוי יש דשם דפי'בהריא
 כשיטת הרשב"א שיטת ויהי' הדבר בגוף שינויליכא
 המפורשים כ' כבר דבלא"ה עוד להוסיף וישהר"ח
 וכמ"ש שינוי דנקרא הלידה מחמת בגוף שינוידהוי
 וילדה באפר רועה דפרה נחלות מה' בפ"גהה"מ
 הרמב"ם ומ"ש שבלים דנעשו כמו אישתנינקרא
 לא וילדה באפר רועה דפרה הל"ז גזילה מה'בפ"ה
 הולד לענין אבל הפרה לענין היינו שינוימיקרי
 לחטין וף"ד דממילא שינוי הוי רק שינוימיקרי
 מהר"צ בהגהות ועי' גמור שינוי דהוי סלתונעשו
 דבהגוזל שהקשה שם בע"ז הבאח ובהגהות ס"ובב"ק
 דברי לפרש נראה ובזה שינוי דהוי משמעקמא
 והשתא עובר מעיקרא אמר דמקודם שם בע"זהש"ס
 בהמה והשתא בהמה מעיקרא אמר ואח"כבהמה
 לענין רק הש"ס כוונת דאי באפה דאחיד הואודשא
 בהמה והשתא עובר מעיקרא מקודם ואמר השםשינוי
 השם שינוי הוי דלא אמר ואח"כ השם שינוידהוי
 דלא דהיינו בהמה והשתא בהמה מעיקרא רקהול"ל
 דאחידא ודשא אמר צורך ו5איזה השם שינויהוי

 עובר מעיקרא אמר דמקודם ניחא ובהנ*לבאפה
 מעיקרא והחנו הלידה מחמת שינוי והוי בהמהוהשתא
 אמר ואח'כ שינוי והוי נולד ועכשיו נו5ד שלאעובר

 דממילא שינף דהוי משום שינוי מיקרי לאדה5ידה
 דאחיד הוא ודשא בהמה והשתא בהמה מעיקראוהחנו
 שינוי ו5"ה דממי5א שינוי רק הוי זה דמטעםבא8ה
 בגופן שינוי יש בחטין משא"כ צגופהבמעשה
 ל'מ דממילא הגוף שינוי דגם ומעתח ממשבמעשה
 והשתא בהפה מעיקרא אמר ושפיר השם שינוימכ*ש
 הרמב"ם צלשון וע" נף כת*ה קו' ומיושבצהפה
 חט" לקמה המשתחוה שכתב מזבח איסורי מה'בפ*ג
 של יוולדות ודמי נשתנו שהרי 5מנחותמותרין
 משא"כ שנאסר הגוף שתו שאינו והחנו מזבחאיסורי

 וראיתי נאסרה ממש בהמה אותה שנרבעובהלדות
 בסי' ראשון 5חלק בהשמטה באהע"ז חכ"שבהגהות

 הוי 5א עוברה דהוכר הריב"ם לשיטת ראי' שכ'מ'
 בהמה מעיקרא שאמר הנ*ל דע"ז מש"סדשלב"ל
 דולד משמע באפה דאחידא ודשא בהמהוהשתא
 לדחות יש וידעתי בעולם הי' כאילו הוי אמובמעי
 אינו זה משום באפה דאחיד דדשא רק אמרדהש"ס
 בעולם הוא כאילו דהוי לומר לא אבל אחר שםנקרא

 אינה שפיר הרי אחיד דדשא זהדמחמת
 כמובן.בעולם

 עובר אי הש"ס נסתפק ס"ט דבחולין שהקשהרכמה
 קאמר הנ"ל דע"ז בש"ס והלא בהמהקרוי

 הנ"ל בע"ז לפרש"י אף הנה בהמהמעיקרא
 שימי לר' ס"ל רבאמת קו' אין בהמה קרוידמעיקרא

 הש"ס וא"כ בהמה מיקרי דעובר בחולין שם אשיבר
 עובר מיקרי לא דלר"י ולהרשב*א ס"ל כוותי'בע"ז
 רק שם שימי כר' נתרז לא רלר"י נאמרבהמה
 תאכלו בבהמה כל משום שם בש"ס הראשוןכתי'
 בבהמה פרסה מטעם הוא פרה אמו במעיוקלוט
 גה"נ בפ' בחולין הרשב"א לשון ומדויק עיי"שתאכלו
 בגידו אבל בחלבו לשיטתן הלכו ור"י דר"משכ'
 משום בגידו דר"י טעמא אלא לשיטתן הלכולא

 כתב לא למה ולכאורה תאכלו בבהמה כלדקרינא
 הש"ס כראמר תאכלו בבהמה בהמה משוםהטעם
 רק הוא בבהמה בהמה דהך ניחא ולהנ"ל שםבחולין
 דאינו לר"י משא"כ בהמה מיקרי דשלילכשנאמר
 בבהמה כל הטעם שם הש"ס קאמר בהמהנקרא
 אכול בצהמה תמצא אשר כל שם וכפרש"יתאכלו
 בבהמה דכי הדרש דר"י אליבא כאן הרשב"אונקט
 אלא בד"ה ס"ט בחולין שם רגמ"ה בפ*י ועי'תאכלו
 החסר עובר דרק נראה ומדבריו בו ימירומעתה
 האבר ולא הוא לא בהמה עוד נקרא 5א ממנואבר
 יותר להאריך ואין בהמה מיקרי שלם כשהואאבל
 ס"ד סי' ובפר"ח להרשב"א הבית במשמרת ועי'צזה

 הרשב"א לשון שהביא סק"ב במ"ז שםובפמ"ג
 שיהי' כתיב יולד דכי הטעם משמע שםומ5שונו

 משמע הראשונים דברי מסתימת אך ו5ידהשור
 בלידה. ולא שור נקרא אם תלוידהעיקר

 מ59אצק להג' מהרא*ל בחדושי שראיתי אעירד14גבנ
 צבהמה דכל דמנ"ל שהקשה ס"דבסי'

 שאין בהוה איירי דילמא ט' בן להתיר קאיתאכלו
 ח' בן או ט' בן ספק והוי בצהמה חדשים לספורדרך

 כשיטת לקולא מה"ת סד"א משום התירהוהתורה
 נפל מכלל ויצא קרקע ע"ג בהפריס ואה"נהרמב"ם

 קרא איצטריך דמי י"ל ולכאורה התורה התירהלא
 ע'ג וביומא ד' בחגיגה הש*ס כדאמר ספיקאלמעוטי
 ובכמ"ק שם ביומא התוס' ולפימ"ש כ"בובחולין
 גם התורה מיעטה שפיר תמיד שוה שאינודבדבר
 דלפעמים תמיו שוה אינו ג*כ דבכאן ניחאהספק
 דלענין עוד שם ומ*ש ח'. בן ולפעמים ט' בןהוא

 לדעתי איסור דאיתחזיק לחומרא דספק י*ישחיטה
 הספק דהא איסור איתחזיק מיקרי לא דזהנראה
 וכס' החזקה צגוף ספק והוי שחיטה טעון אםהוא

 מעיד ע"א דאם בשאש ועי' קכ*ז סי' ביו"דהטו"ז
 מיקרי יא איסור חזקת מעולם הי' לא דבריוש5פי
 1קידושין שליח 5עמן הגח"ם בשם ועי*ש חזקהנגד

 עכ*ש דהא שאני דכאן י*ל ואמנם כאן י*5והכ*נ
 אמו דשחיטת דאמרינן רק בודאי טעוןשחהפה
 רחמנא ב" אכשר סימנין ד' הש*ס וכדאמרפתירתו

והוי
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 שחיטה בעינן או סגי אמו שחיטת אם הספק~אוי
 טעין דעכ"8 כיון איתחזיק הוי ש9יר וא*כדידי'
 תלוי דאשם ס"ל יהודה דר' עוד שכ' ועי"ששחיטה
 וסד"א איתחזק בעינן ולא אחת בהתיכהחיב

 על הבא ועבד דנכרי דמ"ד במלוה"ר עי'לחומרא
 לקו5א מה"ת דסד"א ס"ל ממזר הולד ישרא5בת
 ממזר דהולד ג"כ ס"ל הא ור"י ור"ן לרשב"אאף
 בספק דסד"א שם המלוה"ר ולפימ"ש לדחותויש
 עיי"ש. המהרא"ל קו' מיושב לחומרא לר"מ אףקבוע

 כתבתיהנלענ"ד

 יקערמ(ק קלמןהיכיוניכום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 נד.מימן
 יאבלאנאב, תרצ"ג מרחשון בחודשב"ה

 כו' השנון ובקי החריף הב' ש"ב לכבודשוכט"ס

 ני' יאף"ד העש5ףהוטךע
 9ערעהינסק.בהגאבד"ק

ע"דס
 שכ' אבל ד"ה ע"ב ס"ח שבת בתוס' 9ל9ולך
 א' בהעלם ודם דם באכל חייב אחרדבאדם

 דא"כ א' גדול בשם והקשית תמחויין בב' שאכלכגון
 דאיירי לתרץ וכתבת עובר דאינו שבישלו דםהוי

 חי דם נמי אכל מבושל דם שאכל 9עםשבכל
 עובר אינו שבישלו דדם דהטעם הרי*מולפימ"ש
 כד"א דבשלא הלח"מ מ"ש ונודע שלכד"א דהוימשום
 מחזקינן דלא משום רק באכילתו דאחשבי~הול*ל
 דם דאכל וכיון אחשבי' לא ובודאי ברשיעיאינשי
 דבבעל הריב"ש וכמ"ש רשע דהוא חזינן הריחי
 דהא זנות בעילת בעילתו עושה אדם דאין ל*אנדה
 הדם על כאן חחב שפיר ולכך נדה שבעל רשעהוא

 עכ*ד. ג"כהמבושל
 ע"כ שבישלו דם דהוי הני5 הגדו5 קו'הנה

 בישול מיני ב' החנו תמחוין דבב' משוםכתנתו
 תבשיל מיני ב' שפי' שני ד"ה ע*ו בד' ברש*יוע"
 מ"א 9"ג בכריתות בפיה*מ ובר*מ ש5וק וא' צליא'
 שתמחוחן 5פי וכו' בישו5ו מ5אכת נשתנית אפי'שכ'
 הלב אכל המשבה ע5 י"ב ובכריתות ע*ו דןהש*ס עי ו5א התוס' ע5 הקשה למה וא"כ מחלקיןאינן
 ואחת אהת כל על חחב או בהע5ם ו9יגוי ונותרודם
 ב' 5ה קרי ואמחי א' ממין 5עו5ם הש*ס שםאמר
 דחשבה המשנח ע5 וקאי תמחוין בב' שאכיומינין
 כזית והי' תבשיל צמין חי דם שעירב י*ידהא טץבשי ב*כ שהדם 5פרש הכרח דא*ן כיי י*ק8אמת אבי שבישלו דם דהוי להקשות יכול והי' דםג*כ

 5שיטת ונם תבשילין מיני בב' כן מעורב יהי'%כא*9
 דדם מליחה יה' צפתיחה צפ9*ג הובא יעקבהיית

 הרשב*א בים ועא*ש מה*ת הוא בישויו%תח5ת
 אחרי ושפיר ד*ת הוי בישו5 קודס חומודבתח5ת
 בישו5ו תח5ת רק עדין ~וצש5 יא הדם רקיתבשי5

 איסור ויענין תצשיי מיקרי נ*3 שמ כלי דע*יו1ם
 טע5"ע בכבוש ונם ב9ם*ג ועי*ש מה*ת הוי ש3*שים

 ד"ה ע"א ט"ז בכריתות ברש"י ועי' כמבושלדכבוש
 שלוק כבוש ומבושל צלי שכ' טעמים מיני ה'ד"ה
 וכבוש כן ג"כ שכ' בה' ד-ה בתוס' ועי"ש קדרהוצלי
 בסי' החוו"ד אך שם הפמ"ג וכמ"ש מה"ת הויבדם
 בפתיחה במ"ש ועי' דרבנן רק הוי כבוש דדם כ'ע"ו
 אם או בעינו בדם נכבש בין לחלק מ"ש מליחהלה'
 המזבה ע"ג להקריב ראוי דאינו במים מעורבהוא
 בתבשיל מעורב דהי' מקודם מ"ש לדחות ישובזה
 אך המזבח ע"ג להקריבו ראוי אינו דבכה"גדי"ל
 בפ"ע ניכר ואינו שמתערב במים במעורב דרקי*ל
 עב בתבשיל במעורב אבל למזבח ראוי אינוכלל

 דבלאו אך למזבח ראוי הוי שפיר בפ"ע ניכרשהדם
 בחמה בנתבשל וגם הנ"ל האופנים כשאר י"להכי
 פ"ז סי' ביו*ד ועי' עליו עובר ובדם תבשילדהוי

 הוי פוסקים לכמה חם לתוך וחם טיגון בדרךדבב"ח
 ג*כ דם ולענין בישול דרך הוי דלא מדרבנןרק
 ניחא בלא"ה ושלוק מבושל שכ' הנ"ל ורש"י כןי"ל

 בדש"י ועי' כרת חייב שבישלו דדם לשיטתודאזיל
 מ"ש ועי"ש הנ"ל בפמ"ג והובא וק"כ ק"טחולין

 כנ"ל. י"ל שפיר לדידן אמנם הרמב"םבשיטת
 מחזקינן דלא משום דבשלכד"א מהלח"מרכמ"לט

 כדי אחשבי' לא בודאי ברשיעיאינשי
 אך בדבדיו לעיין הלח"מ כעת לי אין יתחייבשלא
 מלקות לענין במזיד באכל רק כן לומר ל"שדע"כ
 ושוב רשע שיעשה ידע לא הרי בשוגג באכלאבל
 ובפרט בשוגג קרבן וחייב באכילתו אחשבי'נאמר
 הקו' בזה ג"כ ומיושב דם לאכול שאסור ידעציא

 שלכד*א מטעם רק דהוי דכיון שבישלו דםדהוי
 קרבן חייב בשוגג דאיירי כאן א"כ הנ"ללהרי"מ
 מן השוגג חמור בשלכד"א דא"כ אך אחשבי'מטעם

 חייב ובשוגג וממלקות מכרת פטור דבמזידהמזיי
 כרת שזדונו בדבר רק חייב אינו בשוגג והלאקרבן
 זדונו זה באיסור דבאמת די"ל אפס ס"ט בשבתועי'
 וכאן 9טור בשלכד"א ורק אכילה כדרך באכלוכרת

 אחשבי' מטעם אכילתו דרך הוי שלכד"א הךבשוגג
 שגגה לענין בשבת ועי"ש כרת איכא אכילהובדרך
 מ"ש וגם בזה. ובמפורשים בלח"מ וצ"ע ובלאובכרת
 הנה שלכד*א מטעם הוי שבישלו דדם הרי"םבשם

 להקרבה ראוי דאינו משום הש"ס אמד כ"אבמנחות
 דם על אלא תורה חייבה דלא שכ' ברש"יועי"ש
 למילתי' חזי לא משגישלו קדשים ודם לכפרההראוי
 רק הוי שבישלו דם דהא וגם דם מתורתונפק

 בשיטת הה"מ בשם להלן הבאתי ובשלכד"אמדרבנן
 שם הפמ*ג לפימ"ש אך תורה איסור דהויהרמב"ם

 ולהב*י מה"ת אסור שבישלו דדם י*לד5הרמב"ם
 בידי ואין ניחא מלקות ג'כ איכא הרמב"םבשיטת

 מזה. העיר וצ5י בדבריו לעייןהרי*מ
 רשע דהוא נדה דבבע5 הריב"ש עפי"דרכ2"לט

 יא 1רשיעי אינשי אחזוקי לומר5"ש
 אע*ג א*ד הש*ס אמר כ*ז בתמורה הנהמחזקינן
 ואכיל התירא שביק 5א באיסורא גבראדאיתחזיק
 דל*א הרי תמורה מה' פ*ה ברמצ*ם וע"איסורא
 דברי בישוב צ*5 וע*כ שום ויאכ5 יוזזורשום שאכי ומי איסור עוד יעו1ה רשע שהוא דחזינןכיון

 איסור איזה מקודם עשה אם צין הילוק דישהריב*ש
 איסור עוד יעשה עתה גם דבודאי אמרינן לאאז

 בשתה הדי נדח שבעי ממש מעשה באותהפשא"כ
 להריב*ש ס"5 בזה רשע הוחזק רגע ובאותומעשה
 מצאתי ואה"כ בב'ז עדוצה אדם אין ב1הד5*ש

בקה*
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 הנ"ל מהריב"ש שהביא א' אות חכמים מדותבקה"י
 דאינו דל"א ביוכ"פ שבע5 במי הריט"ץומתשו'
 והעיר ביוכ"9 דבעל רשע הוא דהרי בב"זעושה
 בין לחלק כדברי וכ' הנ"ל בתמורה מהרמב"םג"כ
 דלא אמרינן עצמה ביאה באותה איסור עשהאם

 איסור בעשה משא"כ בזה אחר מאיסור ג"כנשמר
 חי דם ג"כ באוכל דאיירי דבריך נסתרו ומעתהאחר
 דידבריך ומבושל חי דם ביחד באכל איירי לאדע"כ
 לא חי דהדם ע"כ מבוש5 הוי בתמחוי דאכלדמשום
 עדיין נתבשל שלא חי דם שם הי' ואי בהתמחויהי'

 מחמת לומר וא"צ הח" הדם משום דחייב לי'תיפוק
 מעט בהפסק עכ"פ רק ביחד אכ5 דלא וכיוןהמבושל

 דאף נאמר ושוב ממש מעשה באותה הוי לאשוב
 החשיב לא המבושל אבל באיסור אכל החידהדם
 התמורה לדין ממש ודמי הפעם עוד יעבור שלאכדי

 ואפי' אחשבי' ול"ש הנ"ל דתמורה בש"סוהחילול
 החי אכ5 ביחר שממש בזה דחוקה בפירצהתכנס

 אם דממ.נ אחר מטעם הדבר נסתר מ"מוהמבושל
 רשע דהוא דחזינן לומר 5"ש בשוגג חי הדםאכל
 אינו אז במזיד אכלו ואם רשע ואינו בשוגגדאכל
 שב אינו דהא בשוגג שאכל המבושל עלחייב

 ה' בחו5ין ועי' כ55 קרבן היוב גבי' וליכאמידיעתו

 ד5מ"ד הרם על קרבן והביא הלב 5אכול במומרע"ב
 לגבי מידיעתו שב רהוא אמרינן בעינן מידיעתושב
 בודאי אוכ5 אם גופי' בדם אבל חלב שאוכל אףדם
 בהפסק אלא א"א וע"כ מיקרי מידיעתו שבאינו
 מומר שאינו ג"פ אכ5 לא ועדיין האכילותבין

 ברשע אותו מהזקינן אי ממ"נ וא"כ הדםלאכילת
 אין א"כ מידיעתו שב ואם מידיעתו שב אינוהרי

 רשע עכשיו דיהי' הקודמת מאכילהראי'
 בשם יסוה"ת מה' בפ"ה דהמל"מ אעירר"יגב והבן.וכנ"ל

 מה"ת אסור בשלכד"א דלהרמב"םהה"מ
 הוי גופא בזה א"כ דרבנן דהוי וכ' חולקוהשעה"מ

 למלקות רשע דאינו ואף דאחשבי' נאמר ושוברשע
 מטעם הוי ברשיעי אינשי מחזקינן דלא האמאמ
 חז"כ גבי' ל"ש תורה באיסור ובעבר כשרותחזקת
 ליישב ויש חז"כ עוד דל"ש האחרונים כ' בדרבנןוגם

 בזה. להאריךואכ"מ
 כתבתיהנלענ"ד

 צוקטרמאן קלמןה'קלונימום
 הנ*ל.האבדפ"ק

 נה.מימי
 יאבלאנאב. תרס"ב תמוז בחודשב"ה

 כש*ת החסיד בחדר"ת החו"ב הרב לכבודשוכט"ס

 ני' צימראן דוב צבימי""

 יאזלאוויץ. בק' 5חכמים ועד העתוןעורך

 בחתיכה ד5מה הפוסקים קו' בישוב שהעירבמה
 הדם דמוציא מליחה מועיל מאדעבה

 מהדם המלח הרבה שרחוק אף החתיכהמאם?ע
 אפי' מהני 5א א' מצד ומ5יחה החתיכהשבאמ?ע
 מהצד הדם מוציא דהמלח 51"א מאוד דקהבחתיכה

 התוס' עפי*ד ותי' להמלח יותר שקרוב אףהב'
 חתיכות כמה למלוח מותר דמש=ה קי"בבחו5ין
 דטרודה משום מאחרת הדם תב5ע שאחת ולעחביחד
 הוא לפלוט דטרוד הטעם ועיקר בלעה לאלפלוט
 הדם אליו ומושך החתיכה על המונח המלחע"י

 שתגע לחוש יש אחד בצד נמלח לא ואםופו5טו
 שימשוך מלח אין ושם שם שפו5טת בחתיכהשם
 מושך הב' שבצד המלח ואדרבא כאן ויפליטוהדם
 ותבלע טרודה אינה הזה בצד וא"כ הב' לצדהדם

 עכ"ד. אסור ולכך האחרת מחתיכההדם
 הסברא ומצד הדין מצד בטלים יבריוהנה

 דבנמלחה הדין יהי' דלפי"ד הדיןמצד
 מותר יהי' אחרות חתיכות עם ולא לבדההחתיכה

 וע"כ ה9וסקים בכ5 כמבואר וז"א מצ"א בנמלחגם
 מהאחרת דם שתבלע משום דהטעם כסברתודלא
 מליח דדרך כיון חיישינן אחת בחתיכה דגםוא"ל

 למטה הנמלח הצד יניח אפי' לתחתון עליוןלהתהפך
 ושם הכלי על למטה נמ5ח שלא הצד ויהי.יתהפך
 שם טרור דאינו וכיון מהחתיכה שזב דידי' דםיש

 דהכלי לחוץ ונופל שריק הדם דהא הדםובלע
 לא בבירור אפי' וגם הכלי ע"ג נשאר ואינומנוקב
 דאיד משום דהטעם הפוסקים וכמ"ש ל"מנתהפך
 בש"ד ס"ט בסי' בפמ"ג ועי' הב. שבעבר הדםמוציא
 באותו והונח מצ"א במ5ח הבל"י בשם מ"שסק"כג
 מצד וגם ו9ולט החתיכה כ5 מרתיח ואט למטהצד

 מלח שיש במקום רק לפלוט טרוד דאיהסברא
 כשמולחין הלא א"כ פולט ושם הדם אליושמושך

 אין כי מליחה בלי החתיכה בשטח מקומות כמהיש
 הש"ך כמ"ש מהחתיכה בכ"מ המלח שיהי'מקפידין
 וא"כ בכך מדקדקין אין העולם כי סק"כ ס*טבסי'
 האחרת מהחתיכה יבלע פנוי מקום שבאותוניחוש
 שאין דבמקום דא"ל טרוד ואין מלח אין רשםכיון
 לא נמלח שלא בצד גם א"כ ג"כ בולע אינומלח
 דאינו רק לבלוע שיכול שם גם דכרתיח וע"כיבלע
 כן נאמר 9נוי במקום גם א"כ טרוד ואינו שםפולט
 המ5ח ממקום ג"כ נרתח פנוי דהמקום צ"לוע"כ
 במקום פולטת אינה דאפי' או שם גם לפלוטשיכול
 באותה פליטה פעולת דיש כיון מ"מ ממשהזה

 וא"כ מעלמא כלל בולעת ואינה טרודה הואהחתיכה
 אפי' או שם גם שיפלוט כן נימא מצ"א בנמלחגם

 הזה הבשר מ"מ הנמלח הצד דרך רק תהי'הפליטה
 אז 5בלוע ולא הדם מתוכו ולגרש 5הפליט אזטרוד
 באחרונים ועי' לפלוט דטריד הענין וזהו מעלמאדם
 בהצד דגם היינו מהני מצ"א דמליחה נאמרדאי
 ומרתיח החתיכה מרכך דהמלח ג"כ 9ולט נמלחש5א
 בפמ*ג ואי' 5צאת שיכול ומקום צד מכל שיצאהדם
 שם בפמ"ג 5הגי' רש*כ בשם מ"ש מ*ש ובס'הנ"ל
 ע*כ מצ*א מ5יחה ל"מ אי וא*כ צזה הואומ*ש
 כ5ום המלח פע5 5א צד דבייתו דאמרינןמשום
 ביותר עבה בחתיכה ד5מה הפוסקים הקשוושפיר
 מאותו דמוומא נאמר ואי ל*מ דקה ובחתיכהמהני
 משום שם דרך 518ט שאיט רק הדם את ג*כ?ד
 טריד שחך מ*מ הדם את שימשוך מ5ח שםדאין
 ואף ב5עה ו5א 5פלוט טרודה המשת דהחתיכהכנ*5
 מ"מ המ5ח אחר נגרר דדם ה5שון האחרוניםשכ'
 המלח שיש המקום אהר נגרר מ5ח שאין במקוםגם

 כתב זאת וכסברא 5פ5וט הוה במקום ג"כוטרוד
 5ענין הש"ה צשם סק"כ קכ"א סי' ביו"דהש"ך
 5פ5וט טדיד דהכ5י הגעלה  דצשעת כ5יםהגע5ת

אינו
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 רק אחריו שיגרר דבר שם דאין ואף בולעאינו

 טבעי ענין יהי' וזה הצליעה מונעת ה9ליטהדטרדת
 המושך וכח הדוחה כח לו שיש חיוני בדברשכמו
 כן המושך כח יפעול לא הדוחה כח שפועלובעת
 ענין לו שיש דבר בכ5 הגרולה בחכמתם חז"לראו
 יכולים לא כאחד ששניהם ולבלוע לפלוטחייני
 בנ"ד מ"מ חאו"ה על שחולק בש"ך ועי"שלפעול
 במ"ז צ"ב בסי' בפמ"ג ועי' מודה המליחהבטבע
 דכשטרוד רותחת ביורה ורשצ"ם ר"ת בפלוגתתסק"ב
 רק או דידי' בבליעה גם ואי בולע אינולפלוט
 לסברא ראי' קצת מהאו"ה ועכ"פ דעלמאבבליעה
 נקבי סותמת אינה דהדחה להפוסקיס וגםהנ"ל

 הרי ע' ובסי' ס"ט בסי' ובטו"ז צצ"ח ועי'הפליטה
 לפלוט טרוד ג"כ אחריו שיגרר מלח עוד דליכאאף
 מלח מקודם זה במקום דהי' משום ואולי בלעולא
 הפליטה ויגרר הזה במקום אח"כ שיפלוט מהטבעהוא

 כמובן דוחק דזה אך מלח מקודם שהי' הזהבמקום
 בתוס' ועי' סק"א בביאורים ס"ט סי' בחוו"דועי'

 הבשר שעל שהמלח י"ל א"נ מש"כ הנ"לדחולין
 ראי' קצת הי' ומזה להבשר מליכנס הזה הדםמעכב
 מעכב שם יהי' לא מלח שאין דבצד כ"תלסברת
 לפי אבל שם שנבלע חשש ויש להבשר הדםמליכנס
 גם כך לומר א"א והסברא הדין מצד דע"כמ"ש
 גם הדם ליכנס מעכב האחר שבצד דהמלח צ"לבזה
 באותה בכ"מ למנוע וטבעו מלח שאין הב'בצד

 וכנ"ל. דם איזה שם יכנס שלאחתיכה

 כתבתיהנלענ"ד

 שקערמאן קלמןהיקלנינום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 . ממיכהן
 יאבלאנאב. תרס"ב מרחשון בחודשב"ה

 תורה בחדרי החו"ב הה"ג הרב ידידי לכבודשוכט"ס

 שליט"א אייזנפר יהושפ ירכפף מו"הכש"ת
 פעטשעניזין.הראבד"ק

 העופות אודות כתב אשר בדבר הגיענימכיתבו
 סימני איזה להם שיש הזה בגלילשנתהוו

 שצויתי ני' קאסוב 5הראבד"ק הודעתי כברטומאה
 שנולדו להם הדומים ג"כ לשחוט לבל דפהלהשובי"ם
 כתב וכאשר היטיב הדבר יתברר עדמהסהירים

 בזה. ני'כת"ה
 שחור קצת יש חרטומן שבראשי אווזות הבררע"דש

 אם שחור קו כמו יש החרטום צאורךוגם
 מטמאים. שבאו חשש בהם ואין לאונלםמותר

 כתב סק"ז צש"ד 9"1 סי' ביו"ד הממ"גהנה
 אווזות וצר אווזות אוסרין מקומותדבקצת
 או גענז ווילדע אותן וקורין שחוריםשחרטומיהן

 חושעין ואין ציצים לוקחין ואע9"כ קאטשקעספילדע
 מותרים עצמם דהן דעות כמה דיש מהם הןשמא
 וסתם בצצים מספק להחמיר אין מחמידים שאנוואף
 יש ספק עוד וביש הוי ספיקא צהם המחמידדגם

 אברהם בית שו"ת בשם כ' פ"ב בסי' ובפ"תלהתיר
 מחכמי שקצת שחור חרטומם שראשי האווזותשהכשיר
 הטמא מן שעבורן באמרם אותם אסרוהרור

 דהנולד וידוע טמא המים לעוף מזדווגותשאמותיהם
 לחלק נראה ולכאורה עיי"ש שחור בחרטום נולדמזה

 והבית שחור החרטום שכל איירי שאסרןרהפמ"ג
 שחור החרטום ראש רק שהי' איירי שהתיראברהם
 שחורים חרטומיהן שראשי כמ"ש החרטום כלולא
 שחור בחרטום נולד מזה שהנולד סיים האאך

 בזה חילוק דאין ומשמע שחור החרטום דכלדמשמע
 כוונתו שחור בחרטום דמ"ש ולומר לרחות ישואולי
 שחור החרטום שכל ולא בחרטום שחרות שישג"כ
 שדחה הד"ט עיקרי בשם הביא פ"ב בסי' מ"שובס'
 בחרטומן שחור קצת להם שיש אווזות האוסריםסברת
 ודי דליתא ביתי אווז על הבר אווז שבאבאמרם

 שתור קצת להם שיש וממ"ש הבר באווז להחמירלנו
 לגמרי שחורין בין חילוק קצת ג"כ משמעבחרטומן

 אברהם הבית מדברי שם והביא שחרות קצת רקאו
 שחור בקצת ג"כ ראיירי והיינו שהתירםהנ"ל

 הבית וכמ"ש אוסרין קצת היו בזה וגםבחרטום
 ועי"ש אותן אסרו הרור מחכמי דקצת הנ"לאברהם
 הבי*ש אך שהכשירו והחס"ל אפרים בית שו"תבשם

 דברי ודחה להאוסרין הסכים קמ"ו סי'בחיו"ד
 הנ"ל הפמ"ג דברי על פ"ו ובסי' שהכשירןהחס"ל
 ועיקרי אברהם מהבית הביא שחור בחרטוםלאסור
 החדש הצ"צ ובשם שמכשירין והחס"ל והב"אהר"ט
 לסתור אין לאכלן שנהגו דבמקום כתב ס'בסי'

 הנ"ל ומהבי"ש הנ"ל אברהם הבית עפי"דמנהגם
 שחורות שחרטומן דאווזות שכ' ס"ח ובסי' קמ"ובסי'

 שכ' הד"ט ועיקרי אברהם מהבית ומדהביאאסורין
 שחור בחרטום דאיירי הפמ"ג דברי על שחורמקצת
 כל או שחור מקצת בין חילוק דאין משמעלגמרי
 הנ"ל האחרונים דיש אף וא"כ שחורהחרטום
 להפמ"ג לחוש לנו יש שחור בחרטוםלהכשיר
 דאין כיון שחור בקצת ג"כ וממילא האיסריןוהבי"ש
 שכ' ט"ו בסי' רצון הזבחי בשם וראיתי בזהחילוק

 נראה חוט כמו לובן מעט רק אם להקלדמנהגינו
 שחור החרטום בכל דמיירי ומשמע החרטוםבאמצע
 ראש שרק דבאלו כשר לבן חוט באמצע ישדאם

 שחור ואינו לבן החרטום כל הלא שחורהחרטום
 דכוונתו ולומר החרטום בויאש רקדהשחרות
 וגם 5ובן חוט שם יש החרטום שבראששבהשחרות

 חוא הכשרות וסימן געהל הוא החרטום דמראהלומר
 בלקו"י ט"ו בסי' ובמנת=י דוחק כ"ז ממש לבןחוט
 חרטומיהן שראשי אווזות וצר ובאווזות כתבסק"ג

 להן שנודע משום אותן אסרו חכמים קצתשחורות
 בית ובתשו' משרצים נתפטמו וגם מטמאשעבורן
 יש ספק עוד יש דאם כתב ובפמ"ג מתיראברהם
 כמו לבן מעט רק יש דאם כ' רצון וצזבחילהתיר
 עיי=ש להקל מנהגינו החרטום באמצע נראהחוט

 מהזבחי ע"ז והביא שחורות חרטומן בראשיהתחיל
 דברי דכלל וגם החרטום צאמצע לבן דחוט וכ'רצון

 חילוק דאין משמע מכ"ז ציחד אברהם והביתהפמ*ג
 זמן ואחר החרטום כל או שחור החרטום ראשבין
 היד צשם שכ' סק"ו פ"ב צסי' בדר"ת מצאתירב

 והביא לגמרי שחור בחרטום לאסור דנוהגיןיהודה
 שחור החרטום כ5 אם צין לחלק משה הצרכתבשם
 שכוונתי ונהניתי עת*ש שחור החרטום ראש רקאו

 דנפשאי. מסברא זהבחילוק
ולכן 26כו
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 השובי"ם לי שאמדו כפי"מ בזה נראה יהלנהרלכן

 להם שיש אלו לשחוט תמיד שנוהגיםדפה"ק
 מפקפק מעולם הי' ולא החרטום בראש שחרותקצת
 נאמר אפי' א"כ בהם איסור חשש חיזה שיהי'בזה
 שחור החרטום שכל כאלו ודינם בזה חילוקדאין
 להתירן שנהגו דבמקום הנ"ל הצ"צ כתב הרימ"מ
 שנוהגין דבמקום רק כ' הנ"ל הבי"ש וגם לאסרןאין

 דבמקום לדידי' דגם י"ל א"כ גדר לפרוץ ח"ולאסרן
 שבחרכום אף ולכן לאסרן אין להתירןשהמנהג
 לנו אין דבזה כאן ג"כ להתיד אין לגמרישחור
 שחור חרטומן בראשי מ"מ להתיר ברורמנהג

 דעהגין לבן החרטום וכל שחור קו כמו רקובאמצע
 רצון הזבחי מדברי סניף ויש להתיר השובי"םלפי"ד
 החרטום כל אם בין לחלק הנ"ל משה מהברכתוגם

 דיש בודאי לכן שחור החרטום ראש רק אושחור
 ח"ב מ"י שו"ת נדפס וכעת כלל פקפוק בלילהתיר
 שחרטומן האווזות בדין שהאריך קכ"ו בסי'וראיתי
 הפה אין שאם פ"ב בסי' הדע"ק בשם וכתבשחור
 שבסוף השחרות באמצע לובן יש רק לגמרישחור
 ועי.ש וכו' בקי ע"י להכשיר יש העליונהשפתם
 שאינם ניכר השהרות מיעוט שע"י שבאלומ"ש

 עיי"ס. וכו' להקל ישמהמדבריות

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"ל.האבדפ"ק

 נז.מימי
 רידניק. תרנ"ז טבת בחודשב"ה

 החריך הגדול הרב ידידי לכבוד סלה טוב וכלשלומ
 כש"ת שהיו"ה החסיד הגביר תורה בחדריובקי

 שליש"א פרענקעל אליהומי"ה
 פשעווארסק. הגאבד"קכעת

 דגם יסוה"ת מה' בפיה המל"ם במ"שפך4"ק
 באכל מ"מ לוקה מבב"ח דהנהנהלהרמב"ן

 וראי' והנאה אכילה על שתים לוקה אינובב"ח
 ואם חמש דלוקה ואכלו ביו-ט בחלב גידמהמבשל
 כתב שם ובשעה"מ ג"כ הנאה משום שש ילקהאיתא
 דבב"ח דס"ל הוא ר"ש דההיא די"ל דחה א'שחכם
 הוא ר"ש דאי ני' כת"ה הקשה וע"ז בהנאהמיתר
 בפסחים ס*ל דר"ש הנ"ל הראי' נצבה גם קמהשוב
 אכילת על ב' חייב ושוב בהנאה אסור דג"הכ"ב

 והנאה באכילה לוקה דאינו כהמי*ם וע"כ גידוהנאת
 עכ"ד. להרמב"ן בב"חוה"ה

 שם דכ' כלל קו' דאין יראה במ5"מ המעייןהכה
 משום הנאה על לוקין דאין הרמב.םבטעם

 לא ג-פ דכתיב מבב"ח והקשה מדרשא רקדאתי
 דהוי הנאה על לקי לא ואמאי להנאה וחדתבשל
 שכ' לרמב9ן וראיתי תהנה לא בפירוש כתיבכאילו
 באוכל להרמב'ן גם ום"ם לוקה מבב"חדהנהנה
 דבכל ואע-ג כ' שם ולהלן שתים לחייבו איןמבב*ח
 אכילה מ"מ ב' לוקה לאוין ב' נצטרפו אםאיסורין

 5הפר*ח רמז שם ובמגי' עיי"ש הוא חדאוהנאה
 שהאוכל ברור דבר שם הפר"ח וז"ל תם"גגאואח

 והיינו והנאה אכילה משום ב' לוקה איןמאיסה"נ
 משום שש חשיב לא בחלב גיד בהמבשלדבפסחים
 בשורש הרמב"ם לנו כלל מזו וגדולה וכו' ג"כהנאה
 לאוין ב' מונין ואין מלקיות ב' לוקין שאיןהט'
 א' מענין הלאוין כששני אבל סמות ב' כשהןאלא

 תעולל לא כזו מתחלפים שמות להם שישאעפ"י
 באכילה ומכ*ש שניהם על אינו,וקה מ"ם תפארולא

 דעת ומעתה עח"ש אכילה בכלל שנכללוהנאה
 לאוין ב' דיש היכא דרק בלשונם להרואה נקללנבון
 בב"ח כמו לבד הנאה ועל לבד אכילה עלנפרדים
 דם"ם ראי' להביא הוכרחו ב' דלקי לומר סבראדהי'
 לאו רק דליכא היכא טבל הוא חדא והנאהאכילה

 לומר הו"א שום אין בזה והנאה אכילה עלא'
 וא"כ א' לאו על ב' ללקות מצינו והיכן ב'דילקה
 מזה ראי' ואין א' רק דלקי וברור 5שוטבכה"ג

 קשה דלפי"ז אפס הנ"ל החכם דחח ושפירלהמל"ם
 דאמר ק"א דף מחולין להמל-מ שם השעה"םראיית
 הנסקל שור ושל נבילה של גיה"נ באוכלומודים
 והרי ג"כ הנאה משום ג' לילקי איתא ואי ב'דחייב
 לאוין ב' דאיכא לגב"ח ול"ד א' לאו רק ליכאשם
 בישוב קט"ו בחולין יוסף הראש עפי"ד בזהוי"ל
 חלב על חל דקדשים הנפלאה בנקודה הרמב"םדברי
 חלב על חל אינו ובב"ח מוסיף דהוי איסהאנמשום
 אכילה איסור הוי לא דאי משום בהנאה אסורדג-כ
 דבריו ופי' הם חדא דתרווייהו איסה"נ ג-כליכא

 לחייבו ויש בפ"ע הנאה על לאו דאיכאדבקדשים
 איסה"נ מטעם מוסיף הוי שפיר לבד הנאהעל

 דלא קרא מחד ילפינן והנאה דאכילה בב-חמשא"כ
 מוסיף הוי לא הנאה על לוקין ואין תועבה כלתאכל
 הנאה על לוקין אין דבב"ח להרמב"ם דגםוהרי
 מ"מ קרא מחד ילפינן תרווייהו דלדידי'ומשום
 ולפי"ז מיוחד לאו דהוי הנאה על לוקיןבקדשים
 דהוי מעולה הנ"ל מהש-ס ראי' השעה"מ הביאשפיר
 להמל"מ לבב"ח ודמי ב' לקי לא ואע5"כקדשים
 ב' דהוי תבשל לא מג*פ דילפינן הרמב"ןבשיטת
 מעולה הראי' ועיקר ב' לוקה דאינו נפדדים5אוין
 משור ג"כ דהראי' י"ל ואמנם הנסקל משורולא

 דכ"מ דלר"א אמר מ"א בב"ק דהש"ס אףהנסקל
 השור דבעל קרא איסה"נ גם משמע תאכל לאשנא'
 תרווייהו וא=כ אתי עורו להנאת רק להנאה א"צנקי

 משפטים בפ' הרא"מ לפים"ש אך קרא מחדילפינן
 דרש"י להנאה אתי נקי השור דבעל שם רש"יבמ"ש
 מבעל ילפינן ולדידי' כחזקי' רק כר"א דלאס"ל
 ג'כ שפסק כ"ש ב9' בהרא*ש ועי' יהנאה נקיהשור
 התוס' ולפים"ש כר"א דפסק כהרמב"ם דלאכחזקי'
 חכמים דסתם ונודע כר"י אתי דחזקי' כ"בבפסחים
 ובמהרם"ש י"א בפסחים ועה ר"י הוא ר"ם עםדפליגי
 י*ל וא"כ בחדושי בכ"ם מזה וכתבתי ד'בגיטין
 כחזקי' וס"ל ר*י היינו ר-ם עם כאן דפליגידחכמים
 נקי השור מבעל הנסקל שור הנאת ילפינןולדידי'
 לוקה דאינו ס"ל ואעפוכ בפ*ע לאו הנאה עלואיכא
 שו"ם בתשו' ועי' לב3-ח ראי' יש ושפיר הנאהעל

 והגוו"ר השעה*ם הקשו כבר ובאמת כ"ב סי'מהדו.ת
 להנאה נקי השור בעי לחזקי' בעי דלמה הרא*םעל
 לאיסה*נ דאתי ס*ל חזק" גם בצירי יאכל בלאהא

 לפימ"ש ואמנם בצירי יאכל לא כתיב הנסקלובשור
 יא דהאי שם הש*ס דאמר בהא מ"א בב*קהפנ"י
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 בצירי דכתיב היכא דהא וכריא מיסק5 דסקלייחלל
 דקרא צ*ל ע"ב דלחזקי' שכ' ועי*ש מודה חזק4גם
 קרא לדיר" בעינן ושפיר 5הנאה אתי 5א השכלד5א
 יצא וכר*א ראמר זו וטש*ס להבאה נקי השורדבע5
 דבעל קרא 5חזק" אבל כן לר"א דדק 5הרא=מלו

 וכניל. 5הנאה אתי נקיהשור
 בהנאה אסור דגיד ד5ר*ש הנ*ל קו'ו12עיקרי

 כוונת דאין עוד י"ל בן לקי דלאמוכח
 דבב*ח כר"ש דס'ל רק ר*ש ברחתא דהךהחכם
 רמותר ס"5 שפיר גיד לענין אבל בהנאהמותר
 דבב"ח ר"ש ברייתא דהך לומר א*א וע*כבהנאה
 השעה"מ הקשה וכבר איסה"נ מטעם רק גיד עלחל
 ולהנ"ל גיר על חל היאיך בהנאה מותר בב*חדאם
 דלדידי' מבב"ח חמור גיד אדרבא דלר*ש קשהיותר
 דר"ש וגם בהנאה אסור וגיר בהנאה מותרבב"ח
 ג"כ ס"ל לא מפורשים ולכמה מוסיף איסור כללל*ל
 וע"כ לר"ש גיד על בב"ח חל ואיך חמוראיסור
 לענין ס"ל רברייתא דהתנא רק הנ"ל החכםדכוונת
 דר"ש ע"ב נ"ז בקדושין הגירסא ולפי כר"שבב"ח
 שם נזכר ולא בהנאה מותר דבב"ח ס"ל יהודהבן
 בזה מ"ש ובנוב*ת הש"ס בהגהות ועייש ר"שסתם
 יהודה בן לר"ש הניל החכם דכוונת לומראפשר
 ולא בהנאה אסור דגיהינ מהך כלל ל"קוממילא
 שהביא י"ח כלל ש"ה בס' וראיתי אחע"א. דאיןמהך
 דס"ל די"ל ודחה גיד מהמבשל ב' לוקה דאיןהרא"
 בגידין אין ס"ל דר"ש משום וה דוחה ושובכר*ש
 שכ*ז כלום הביא ולא השעה"מ שדחה כמובנו*ט
 בשו.ת ועי' ובשעה"מ. ובפר"ח במל"מ כתובכ2ר
 באכילה אם נסתפק דהמל"מ שכ' ס"ד סי' יו*דבי*צ
 ובאמת ב' דלקי לומר בזה ומפלפל ב' לקיוהנאה
 ולהבי*צ הנ"ל מהש"ס וראי' כן לי פשיטאהמל*מ

 הנ"ל כהחכם הש"ס בדברי צ"ל ע"כ ב' דלקיר"'י
 רברייתא ולא כר"ש בזה סוברת דהברייתאוכרברינו

 הצל"ח הנה ענינא. בהר שמעתא לירכמעטכ1דק הוא. ר"שגופי'
 חזקי' אמר דלמה הקשה כ"גבפסחים

 מנין אמר ולא בהנאה שאסור בפסח לחמץמנין
 מערלה ללמוד יש הנסקל דשור ותי' הנסקללשור

 הי' שלא לערלה מה למיפרך איכא חמץמ2וא"כ
 שם הצל"ח לפימ"ש להעיר ויש הכושר שעת5ה

 דשרצים ותי' לכם מדאיצטריך משרציםדניליף
 נבילה וא"ל מער5ה ניליף דלא לגופי'איצטריך
 הכושר שעת לה שהיתה נבילה שאני ד".לתוכיח
 התוס' שכ' ואף לשוחטה יכוי שהי' שנתנב5הקודם
 מצי לא הנסקל דמשור לחמץ ומה בד"ה כ"הבד'

 לא שכן חנסקל ולשור לערלה דמה יוכיחלמימר
 שפיר בב"ח דנגד י'ל הכושר שעת להםהיתה
 שהי' אף הכושר שעת לו ה" לא הנסקל שורמיקרי

 לו הי. בב"ח מ"מ לשוחטו דיכול הכושר  שעת15
 הנסק5 שור משא"כ תיקון שום בלי הכושרשעת
 ענין שום להם שאין שרצים נגד אב5 שייסהשאסר
 לשוחטה יכול וה" ור4ה מיקרי נבי5ה שפירש"ה
 דיש הנ"ל הצל'.ה כתב איך קשה ולפי"זעי4'ש
 ערלה דנגד "'5 ג"כ הא מערלה הםטק5 שור5ימוד
 הי' הנסקל שור מיקרי ענין בשום ש"ה 5א ה"וו5א
 הצל"ח וכם"ש *ייטה תיקון שוי הבו*ור שעת15
 בזה והנראה הנטקל שור גבי *"5 כן חמו גבישם

 לערלה מה שד"ה שם התוס* ע5 שהקשיח*עפ""ם
 הכושר שעת לה שה" כ% משר5ה דטייףקטוקשו

 נגמרו שלא היתר של מאילן ענף שנטלכגון
 מה רק נאסר דאינו ות" נטעו או והרכיבופירותיו
 מ9ני רק נאסר אינו קודם שגדל ומה אח"כשגדל

 ש"ה מעולם לו הי' לא שנאסר וזה האיסורתערובת
 ביו"ד ובטוש"ע בירושלסי דאיתא דלפי"מוהקשיתי

 לאכילה דעתו הי' ולא מאכל עז דהנוטע רצ"דסי
 ואם כ' שם והטור ערלה איסור בו אין לשריפהרק

 חייב ושני' ראשונה בשנה לאכילה אח"כ עלי'חישב
 נאסר מקורם היתר שהי' האילן ובכה"גבערלה
 מערלה ללמור יש ושוב הכושר שעת לו והי'אח"כ
 רלפימ.'ש מיושב הנ"ל הצל"ח דעפי"ד אפסכזו

 לאכילה ולא לשריפה שהוא שניכר והוא שםהש"ע
 וכו' לאילן אילן בין מרחיק ואינו רצופין שנטעכגון
 לעשות צריך רק נאסר הי' סתם אילן בנוטעוא"כ
 בלי אילנות עור ולנטוע לשריפה שהוא הניכרמעשה
 גמור הכושר שעת הוי דלא לומר יש א"כהרחק
 שום בלי הכושר שעת לו שהי' לבב"ח דמיולא
 היתה שלא לערלה מה הש"ס כקו' קשה ושובתיקון
 זה אילן התוס' שכ' באופן משא"כ הכושר שעתלה
 הקשו וש9יר תיקון שום בלי הכושר שעת לוהי'

 הכושר שעת לה שהיתה ערלה ריש חזינןוממילא
 ע"י ש"ה לו שהי' הנסקל דשור ודומיא תיקוןע"י
 ומעתה הם. שוים תרווייהו והנך שחיטהתיקון

 הנסקל שור ללמור דנוכל הצל"ח דברימיושבים
 חישב ואה"כ לשריפה מקורם שנטעה כזומערלה
 המעשה היקון ע"י הכושר שעת לה רהי'לאכילה
 הנסקל ושור בהנאה ואסור לשריפה שהואשניכר

 וכנ"ל. סערלה ללמוד ויכול לזהדומה

 בחולין הש"ס עפי"ד עוד י"ל הצל"חר12דט12רי
 פרכינן והומרא קולא מחרא רחדאקט*ז

 רמקשינן כגון מתרתי חרא 9רכינן לא דהו כלפירכא
 ועי"ש אחר ממקום יוכיח ומהדרינן וכו' לחמץמה

 ומעתה פרכינן דהו ול פירכא אפילו אזב9רש"י
 ללמוד הש"ס דרצה כ"ה פסחים בתוס' דשםי"ל
 ש"ה לה שהי' לערלה מה והקשה מערלהבב"ח
 רניכא התוס' הקשו וע"ז יוכיח בפסח חמץומשני
 ערלה היינו מתרתי חרא רהוי הנסקל משוו.יוכיח
 הי' לא הנסקל רשור תירצו שפיר לזה הנסקלושור
 נגר מ"מ ש"ה לו הי' תיקון דע"י דאף לאכילהש"ה
 שור מיקרי תיקון שום בלי ש"ה לו שהי'בב"ח
 רהו כל פירכא רק דהוי ואף ש"ה לו הי' לאהנסקל
 מתרתי בהדא מ"מ ש"ה ג"כ הנסקל ישור הי'רמ"מ
 הצל"ח ברברי משא"כ רהוא כל 9ירכא גםפרכינן
 אין מחרא חרא רהוי מערלה הנסקל שוררנלמור
 ע"י ש"ה מיקרי ערלה לגבי הנס4 רשורלהקשות
 רבלי וכיון גמורה פירכא בעינן מחרא דחדאתיקון
 ובמ"ש גמורה פירכא ליכא ש*ה לו הי' לאתיקון
 לה הי' דנבילה משום תוכיח נבילה דא"להצל"ח
 בכל כמו מתרתי וחדא יוכיח הוי אא דבזה אףש"ה
 הק"ו למיפרך אתי מנבילה היוכיח דאדרבאמקום
 פרכינן ואיך מערלה שרצים מחרא חדא רקוליכא
 הא תיקון ע"י ש"ה לה הי' דנבילה דהו כלפירכא
 הק"ו לקיים יוכיח על רק אמר שם בחוליןהשקס
 למיפרך יוכיח רעל להצל"ח ומנ"ל מתרתי חדאדהוי
 גם דבאמת לומר דיש אך דהו כל 9רכינן ג*כהק"ו
 ולכן גמורה פירכא בעינן מחדא דחדא מה*טזה

 תוכיח נבילה וא"ל מערלה שרצים רנלמד אמרשפיר
 להקשות יש תוכיה דנבילה הפירכא דעלדכיון
 עכ"פ דהו כל פירכא דהוי אף ש"ה לה הי.דנבייה
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 דנבילה הפירכא קצת מגרע דהו כל פירכאהך

 דחו כל 9ירכא רק תוכיח דנבילה הך ותהי'תוכיח
 מחדא בחדא דהו כל פירכא הך להקשות איןושוב
 בהנאה דאסירין מערלה דשרצים הק"ו נשארושוב
 הי' הנסקל דשור הצל"ח על הנ"ל הקו' ובגוףוהבן
 המית דאם בבכור לומר אפשר הי' לכאורה ש"הלו

 לו הי' לא וזה הנסקל שור דין לו יש דג"כאדם
 כשהוא לשחטו דאסור לשחיטה היתר שעתמעולם
 המזבח ע"ג להקריב דא"א באופן גיכ ואייריתם

 ועף להקריבו דאין דר"ע ואליבא מחו"ל בבכורוכגון

 מערלה ילמוד יש וש9יר ע"ב י"ב ובב"ק כ"אבתמורה
 וע"כ מנין ש"ה לו שהי' הנסקל שור שאר דא"כאך
 משום הנסקל לשור מנין חזקי' אמר לא דמש"הצ"ל
 מערלה דילפינן הנסקל שור דיש כיון לי' פסיקאדלא
 ש"ה לו הי' שלא חמץ איכא בפסח בחמץ גםוא"כ
 אמר ולמה מערלה ללמוד ויש בפסח בנתחמץכגון
 וע"כ פסיקא לא זה גם הא בפסח לחמץ מניןחזקי'
 בשור גם א"כ ש"ה לו הי' מיקרי בפסח חמץדשם
 שכ' התוס' על הצל"ח במ"ש ג"כ וכן כן י"להנסקל

 לו הי' דהא לאכי5ה ש"ה לו חי' לא הנסקלדשור
 שור בבכור איירי דהתוס' א"ל שחיטה ע*יהיתר
 קשה עדיין דא"כ לשחיטה ש"ה לו הי' דלאהנסקל
 וכמו הנסקל שור משאר יוכיח דנימא הקשו לאלמה

 בן הנסקל משור יוכיח דנימא המפורשיםשהקשו
 קצרתי. כי והבןפקועה

 מלכים בה' המל"מ על ני' כת"ה הקשהר14ןפךר4
 בגז"ש לאשה הוקשה דעבד דל"אשכ'

 אבל 9שורות דנשים שהזמ"ג במ"ע רק להדלה
 שפטורין רק חייבות נשים דמהדין הזמיג שלאבמ"ע
 עבד הוקשה לא בזה ורני' פרף כמו גזה"כמחמת
 אבל ממשכנין הכל דשקלים פ"א במשנה והרילאשה
 כופר איש ונתנו דכתיב הרע"ב פי' ועבדים נשיםלא

 הוי ושם לנשים דהוקשו עבדים ולא אשה ולאנפשו
 רק ו9טורין המנ"ח וכמ"ש הזמ"ג שלא מ"עג"כ

 קו' וזהו לנשים עבדים הוקשו ואע9"כמגזה"כ

 עכ"ד.גדולה

 והיא יצאה גדול וממקום גדולה קו' שהיאהאמת
 שהקשה מילה ה' בסוף המלך בשערעומדת

 הקשיתי כבר כן אמנם בצ"ע וסיים המל"מ עלכן
 לה דלה דגז"ש הרשב"ץ בשם האחרוניםעמ"ש
 רק להקל בהקישא ילפינן לא הזמ"ג שלאבמ"ע

 להקל בין בהקישא ילפינן שהזמ"ג במ"ע ורקלהחמיר
 במ"ע דילפינן הנ"ל ממשנה קשה א"כ להחמירבין
 בב*ק בתוס' וע"י להקל גם הקישא מהך הזמ"גשלא
 דברי בישוב והנראה מזה חאחרונים דברו וככרפ"ח

 מצוה תשא בפ' המהרמ*ש עפי"ד והמל"מהרשב"ץ
 משקלים פטורין ועבדים דנשים דהטעם שכ'ק"י

 מ*ע הוי ציבור קרבנות לצורך הם דהשקליםמשום
 שהזמ,ג מ"ע דהוי מוסף קרבן מיבעיא לאשהזמ"ג

 אלא נוהגין דאין שהזמ"ג מ"ע הוי התמידין גםאך
 והמנ"ח והשעה"מ עיי'ש צוותו ביום דכתיבביום
 זמן תמיד דיש ומשום הזמ"ג שלא מ"ע דהוידס"ל
 המצוה בתר דאזלינן ס"ל בזמנו שקל לא אםלשקול
 ס"ל והמהרמ"ש מהמצוה היוצא הצורך בתר ולאגופה

 י"ל וא"כ מהמצוה היוצא הצורך בתרדאזלינן
 משקלים ופטורין כהמהרמ"ש ס"ל והמל*מדהרשב"ץ

 מקשינן ושפיר גזה*כ מטעם ולא שהזמ"ג מ"עמטעם
 ולפימ"ש לההמיר ובין להק5 ובין לנשיםעבדים

 בקרבך חחבות דנשים נ"ה ס" מה"ת שו"מבשו"ת
 ונשים היום קדושת בשבי5 דבא משום ובתפלהמוסף
 ס*ל השעה*מ דגם י"ל היום בקדושתחייבות
 היו ואע8*כ מהמצוה היוצא הצורך בתרדאזלינן
 מוסף קרבן מהם דבא משום בשקלים חיבותהנשים
 גזה.כ בעינן ולכן היום קדושת מחמת חייבותדהם

 הרשב"ץ בשיטת אבל המל*מ על הקשה וששירלפוטרן
 י"א ס" בחו"מ מה*ת בנו'ב ועי' כנ"ל י*לוהמל*מ

 בזה.מ"ש
 כתבתיהנלענ"ד

 צוקפרמאן. קלמןה'קלונימומ

 נתמימן
 יאבלאנאב. תרס"ב סיון בחודשב"ה

 החריף הה"ג הרב ידידי לכבוד סלה טוב וכלשלום
 כש*ת המפורסים החסיד תורה חלרי בכלובקי

 שליט"א ץ י ך ך ר4 ך ה כמ דק נ כ8מו"ה
 פ*ז. ס' בעהמ"ח קאסובהראבד'ק

 לא דדשיל"מ בטעמא כתב אשר הגיענימכתכו
 דברים בשער המ"כ עפי"דבטיל

 משום הוא בטיל דלא וכדומה חשוב דדברהחשובים
 בביטולו רוצה ואינו עלי' דעתו חשיבותודמחמת
 בטל דאיסור הטעם דעיקר כ' ועפי"ז בטל אינוולכך
 ומש"ה אסור רהוא משום עלי' דעתו דאין משוםהוא
 דעתו שוב מותר יה" דלמחר כיון דשיל"מ ולכןבטל
 בדשי5*פ וטעם בלוע ג*כ ומש"ה בטל ואינועלי'
 לכן בעיניו חשובים אין וטעם דבלוע משוםבטיל
 עלי' דעתו אין ג"כ מותרים יהיו דלמחראף

 עכ*ד. בטיליםולכך
 הפוסקים הקשו בטילה אינה דחהר"ל בהאהנה

 ואפי' ישראל דלאורח להתכבד ראוי' אינה עתהדהא
 שאסור דבר מ*מ ר"ל מיקרי נכרי לאורח דגםנאמר
 ראוי' ואינה נכרי לאורח גם ליתן ראוי' אינהבהנאה
 בתר דאזלינן ותירצו בטילה אינה ולמהלהתכבד
 לכך להתכבד ראו" תהף הביטול דלאחרבתרא
 צריך והדבר ק*א סי' ביו"ד בפמ*ג ועי' חה"לחשיב
 ולכך ר*5 תהי' שאז בתרא בתר ניזיל דלמההבנה
 ואסור בטיל לא אם אדרצא ר"ל דחשיב בטיללא
 נאמר כן לומר חזית ומה דבטל נימא ושוב ר=לאינו

 ר*5 חינו ושוב אסור הרי בטיל 5א דאיבהיפוך
 גבי ע"ב כ"ו בפסחים התוס' כ' לזה דוגמאואמנם
 הא שהקשו מפולה זכר עלי' דעלה אדומהפרה
 יקרים  שדם" פרה להפסיד לי' ניחא לאבודאי
 אהכ דכשירה נאמר דאם ותירצו מועט דברבשביל
 יש שם גם ~כאורה להכשירה אין ולכך לי'ניחא
 ו5מא 5" ניחא 5א א"כ דנפסלה דעכשיו5הבין
 בתר א51ינן ולמה 5" ניחא לא דעכשיו כיוןנפסלת
 בניחותא ת5י עיקר דבפרה נכון הדבר אסנםבתרא
 דניאא דעבד דומיא עובד שם הש*ס וכמ*שדבעלים

 דעתו כש*רה תהי' ואם דעתו מכח הפסו5 ועיקרלי'
 5ומר 5"ש ~כן 5י' וניחא ה1כר על" שיע5הלזה
 כשירת ולכן נפס5ת אם 5י' ניחא לא דעכשיודכיון

א
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 לזה דעתו וה" ל" ניחא ממי5א כשירה היא אםהא
 א*א ע5" וכשיעתו ומחיבתו בדעהו תלויאיסור דביטוי המ*כ יפי*ד בנ*ד וגם פסו5ה ע"כו5כן

 בתרא בתר דאזלינן הסברא נכון ולכןשיתבטל
 5התכבד ראוי יה" כשיבט5 דכיון דעתודאומדין
 בכך הוא ורוצה ר*ל ויהי' מותר שיהי' דעתוממי5א
 חינו מותר ויהי' שיתבטל לזה דרצונו כיוןוממילא
 לומר ל"ש ו5כן מזה דעתו מסלק אין דהאמתבטל
 ע5 דנין אנו דאין ויתבט5 ר*ל אין דעתהכנ*ל
 דנין אנו רק לא או ענשיו ראוי' אם החתיכהגוף
 ויה" שיתבט5 שרוצה דעתו אומדין ואנו דעתועל

 דעתו סילק ולא לזה דדעתו וכיון בסוף כמומותר
 לפברת ומעתה והבן בטילה אינה ממילאמהחתיכה

 דאיסור משום הוא צהיתר דבטל דאיסור ני'כת*ה
 והיתר שיבטל ורוצה עליו דעתו ואין גבי' השיב5א
 מותר דהוא כיון כלום עצמותו מצד חשוב אינואפי'
 ענין לי כך א*כ עליו ודעתו לבט5ו רוצהאינו

 מצד החשיבות ענין כמו היתר שהוא מצדחשיבות
 עצם מצד חשיבות דלענין כמו וא'כ הדברעצם
 ראוי דאינו דהיוב אינו דעכשיו דאף אמרינןהדבר
 מותר דכשיהי' בתרא בתר אזלינן מ"מ כעת בולכבד
 יסתלק הביטול דע*י וכיון עייו ודעתו חשוביהי'
 נסתלק כבר כאילו ל" דנין החשיבות המונעהדבר
 מטעם חשיבות בענין נימא הכ"נ בטל ואינוהמונע
 דלאחר כיון בהיתר יבטל לא איסור דכי היתרשהוא
 וכיון היתר כשאר אצלו חשוב מותר יהי'הביטול
 הינו החשיבות המונע הדבר יסתלק הביטולדע"י

 ודעתו נסתלק כבר וכאילו בתרא בתר נטילהאיסור
 צ"ל וע"כ בטל אינו ולכן מותר ויהי' שיבטלעליו
 מותר הוא אם תלוי אינו והחשיבות הציטולדענין
 ולכך לא או חשוב הוא הדבר גוף אם רק אפוראו
 מותר יהי' דכשיבטל דאף בהיתר בטל איסורכל
 אך בטל חשוב יהי' לא ההיתר אחר דגם כיוןמ*מ

 ני' כת*ה כמוש ודלא על" דעתו החשוביםבדבדים
 חשוג הוא אם רק והיתר באיסור תלי דעתודענין

 ד5מחר אף בדשיל"ם גם וממילא לא אובעצמותו
 אינו בעצמו דהדבר כיון עליו דעתו אין מותריהי'
 דעד מטעם בטל דאינו אמרינן ואעפ*כ בעיניוחשוב

 בבלוע גם א*כ בהיתר תאכלנו באיסורשתאכ5נו
 כן. לומר ישוטעם

 סק*כב ציט סי' ביו"ד הש*ך ממ-ש ידברירו4אי
 ומש*ה בטיל בהיתר דהיתר הת*חבשם

 לקדירה מהמים ונפל בס' ונתבטל למים שנפלחיב

 רצ4ט לס" ול"ד החלב נגד ס' בעינן לא בשרשי

 במפורשים ועי*ש בטיל לא בהיתר דהיתר כלאיםגבי
 היתר שהוא דכל נ" כת"ה כדברי ואי בזההחילוק

 א*כ בפ5 ואינו ע5יו דעתי' חשוב אינו שבעצמואף
 שהוא משום לגב" חשוב הא בטיל צהיתר היתרלמה
 אינו בעצמו הדבר דאם וע"כ עייו ודעתוהיתר
 ו5כך עייו ודעתו דחשיב י"א היתר שהוא אףחשוב
 אף דבטל דמבב"ח ואף הנ*ל וכדברינו צטילהחלב
 רצ'ט בסי' הש*ך כם*ש קי אין בהיתר היתרשהוא
 בהיתר היתר דהוא משום בטיל יא דכיאיםדאף
 אסרה בישול דדרך מילתא תלי בטעם בב*חמ*מ
 ס" ביו"ד ועי"ש רא" שפיר מהנ*י אמנםתורה
 שם שאול יד ובהגהות בהיתר היתר יעניןרצ*ט

 5הביא יש וגם צזה. פ"ש פ*ו ס" היו*דובנוב*ת
 וקאמר שיבטל צריך דהבודק ו' ד' מפסחיםראי'
 חשיבי יא הח פירורין משום נימא אי פ"סהש"ס

 על" ודעתי' יפה גלוסקא ימצא שמא רבאשר
 דילמא ומשני לבטלה 5ה משכח וכיופריך
 הרי מבטל מצי ולא איסורא לבתר להמשכח
 היתר שעדחן איסור זמן קודם מקודםדבס*ד
 חחשינן יפה בגיוסקא דרק הש*ס אמראעפ*כ
 ואין חשיבי לא פירורין אבל על"דדעתי'
 אם תיי דלא ראי' ומזה לבטלם ורוצה עליהםדעתו
 צעצמותו חשוב הוא אם רק 5א או היתר הואהדבר
 ש5המעחן ואף וכנ"ל מבטל ואינו עלי' דעתו אןרק
 מזה. לדברינו יש ראה כדמות עכ*פ קצת לדחותיש

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"ל.האבדפ"ק

 נמבסימי
 יאבלאנאב. תרע"ב כסלו בחודשב"ה

 האו*צ הגדול הרב ידידי לכבוד סיה טוב וכלשלום
 כש'ת בנש"ק תרשישים מגזע חוטר חו*פבחדר*ת

 שליט-א חאדארוב מפנדל כ1נחםמו*ה
 טשערנאוויץ. בק'דומו"ץ

 והשתמשובהו קערות עשר א' בבית שהי'פד4*11
 בתרנגולת שהי' אח*כ ונמצאבסעודה

 נשתמשו שלא ברור וזה טריפה ספק בהקערותשאכ5ו
 הקערות ברוב נשתמשו אם ספק שיש רק הקערוםבכל
 הכלים שאר ברוב ונתבטלו הקערות במיעוט רקאו

 ברוב בט5 ונתערב שנאסר דכלי ק"ב בסי'כמבואר
 כשירה היתה התרנגולת שמא ס"ס מטעם 5התיר י*לאם

 הכלים במיעוט רק נשתמשו שמא טריפהואת*ל
 דהוי משום הכלים בל אסר אהד וחכם ברובונתבטלו
 איסור דספק ק'י בס" הש"ך שכ' בחד חדכדין

 הפ*מ יש וכאן בה"מ אפי' דאסור בחד חדשנתערב
 בזה.חוו"ד ושואי בהגעיה וא*א יקרים פארצילאן כ5ישהם

 אסור טריפה ספק בביצה ג' בביצה הדברמ)~רר4
 ושיטת אסורות כולד באלף נתערבהואם

 בס*ט אבל טריפה בודאי קאי דנתערבה שםר"ת
 ושיטת האיסור זהו לא ושמא כשירה שמא ס*סהוי
 ח' ספק דהוי משום ס"ס הוי דלא אס*ט דקאיר*י
 דמתירין תערובות 5ב' ול*ד בתערובת אחד וס'בנוף
 בעה*ת ושיטת הר'י בשיטת האריכו והראשוניםמס*ס

 בב' כמו מה*ת מותר יהי' הא' שהספק דבעינןוהרא*ה
 ובכל ברוב דנתבטל מה"ת מותר הא' דספקתערובת
 לא"ה הא מה"ת מותר הא' ספק בש"ס שנזברוהס"ס
 תחתיו בספק פתוח בפתח ד"ט ובכתובות ס"פ הוייא
 מה"ת מותר הא' ספק דשם הרא*ה כ' צאונסוס'
 והרשבקא תחתיו נבעיה דלא ואפרינן היתר חזקתדיש
 דנשתנה והוי'ל בתולה חזקת יש זה דנגד עליוהקשה
 סק*ב בש*ד ס*ס בדיני והפמ*ג תהתיו ונבעלהחח*כ
 )וחף מה"ה ומותר קודם בשינס הספק די'יתי'

 כבר אך מה"ת לענין מההפך ס"ס הוי לאדא"כ
 וא"כ מדרבנן רק מתהפך בעינן דלא האהרוניםכ'

 השיטה פקודם( החת*ו בס' ג"כ יהתהיל א"צמה"ת
8ב' בוכז
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 וגוף א' מעני7 ס"ס דבעיג7 הרא"ה שיטת ג"כהב'
 אפ" דרבנן באיסור אבל תורה באיסור רק וזהוא'

 הוי תערובות בב' וא"כ ס"ס הוי א' מעניןאינן
 וגם זהו לא שמא הם הספיקות דשני א'מענין

 בפ"9 כמו ס*ס ובשאר דרבנן נעשה הא'דבתערובת
 מה"ת הא' בספק אפי' מהני א' וענין בגוףהם

 בתערובת וס' בגוף דספק הרשב"א שיטת הג'השיטה
 ובב' בדרבנן אפי' ל"מ א' מענין הספיקותדאין

 מענין הם הספיקות דב' משום הוא דמותרתעדובת
 כ' ס"ט ק"י בסי' והמחבר הנ"ל בפמ"ג בכ"ז ועי'א'

 והש"ך הטו"ז וכ' וכו' בגופו הראשון דספקהטעם
 ל"מ בדרבנ7 דגם כהרשב"א ס"ל דהמחברדנראה
 די.ל הש"ך כתב ואח"כ א' מענין הספיקות אי7אם
 דעיקר וכתב חולק הרמ"א אמנם במחבר אחרפי
 הב' בשיטה וכהרא"ה תורה איסור הוא אםתלי
 להפריד יש אם א' מענין דאפי' שם הטו"זומ"ש
 דהא דהקשה בפמ"ג עיי"ש ס"ס הוי לא הספיקותבין
 דרק ותי' הסשיקות גין להפריד יש תערובות בב'גם

 באיפשר אפי' בדרבנן אבל כן אמרינן תורהבאיסור
 דמוכח בש"ס מכ"מ והקשה א' בענין מהנילהפריד
 להפריד דיש אף מהני א' בענין הוא אם מה"תדאפי'
 בסי' והב"י עיי"ש כן י"ל ג"כ וברמ"א הספיקותבין
 וס' בגוף דס' הר"י דטעם המ"כ בשם הביאנ"ז

 הא' הספק אסרנו דכבר משום הוא ל"מבתערובת

 נודע בלא ולכן הב' הספק כשבא אח"כ נתירוואיך
 האחרונים וכ5 מותר אסרנוהו לא דעדייןמקודם
 מענין אינן מ"מ נודע בלא דאפי' וס"ל עליוחלקו
 כ' נ"ז בסי' ובד"מ ס"ס הוי ולא תורה איסור והואא'

 כהארוך דס"ל משמע ק"י בסי' הרשב"א בשםדמהב"י
 רק כהמ"כ משמע שם מהב"י ובאמת כהמ"כולא

 דס"ל משמע גופי' דברשב"א כתב ק"י בסי'הטו"ז
 מותר וס'מ דבהפ"מ כתב ק"י בסי' והש"ךכחארוך
 הוא בהפ"מ דמקי5ין דבכ"מ ונודע כהמ"כ נודעב*א
 באו"ח בפמ"ג ועי' הוא כן ההלכה דעיקרמשום
 בעינן לא הדין דמעיקר משמע ולפי"ז הוראהבכללי
  כבר  אם תלי  ועיקר א'  ובענין  בנוף  חספיקותשיהיו
 דהא שכ' ס"ג בס"ק בפמ"ג ועי לא או מה"תנאסר
 דמה"ת מדרבנן רק הוי ל"מ ובתערובת בגוףדס"ס
 ועי' להיתר רוב יש תמיד דעכ"9 מותר ס"סכל

 בזה. להלן ובדברינו ואחרוניםבמ-י
 דזה הנ"ל החכם מ"ש הנה לנ"ד. בבוארכמערעה

 דבחד ז"א בחד חד שנתערב לס"טדומה
 זהו לא ושמא כשר שמא ס"ס ג"כ דיש אףבהד
 איסור של כגופו ונעשה איתחזיק מיקרי בחד חדמ*ם
 האחרונים לפימ"ש וגם וכנודע כס"ט נדו7 מהב'וכ*א
 רק אסור בחד בחד דס"ט ס"ל הפוסקיםדרוב

 בנ*ד אבל איסור שם יש עדיין עכ*9 מ*ממדרבנן
 והנה להלן ועי' היתר כולו ונעשה שנתבטל ספק5ש

 זהו לא ושמא כשירה שמא הס"ס לדון ישבנ"ד
 ברוב שנתערב בס*ט הש"ע לדין דומה יה"ולפי"ז
 בתערובת ואחד בגוף אחד ס' דהוי ס"ס הוידלא
 ודאי מה*ת דעכ"פ יותר עדיף שם דלכאורהואף
 אם ספק נשאר בכאן משא"כ ברוב דנתבט5כשר

 משום ההיתר אין ג*כ שם מ"מ מה"ת כל5נהבטל
 גיגול ע"י דבנעשה דרבנן ונעשה מה*תדמעבטל
 רק הנ*ל הם"כ ע5 המפורשים וכמ"ש 5"םדרבנן
 הוא כן ג*כ ונ"ד דמותר מה*ת ס*ס דיה"הטעם
 הא' דהספק בנ*ד ג"כ הם הנ"5 בס*ס הטעמיםוכ5
 להפריד ואפשר א' וענין בגוף ואינו מה*תאסור

 נודע דבלא הדין יהי' הנ*ל ולהש*ך הספיקותבין
 ובתוה.ש בהפ"מ אפי' אסור ובנודע בהפ*ממותר

 בהפ"מ שלא אפי' נודע ב5א המתירין על דהסומךכ'
 האחדונים וכ"כ עליו חו5ק הפם"ג אמנם הפסידלא

 ובדרית נודע בלא מותר בהפ"מ דרק כהש"ךדעיקר
 גדולי על עצמו דהסומך יוסף דברי בשםחביא

 הספיקות ב' בנודעו בתערובת וס' בגוף בס'המחברים
 י"ז סי' הקבוע בשער אדם ובבינת הפסיד לאביחד
 רק זהו הפ"מ בלא החמיר שהש"ך דאף די"לכתב

 הפוסק דעת לצרף יש בחהר"ל אבל ב"חבתערובת
 ב' בנודעו ע"כ ר*ל מוקרי לא גדולהדחתיכה
 נודעו ובלא קצת בהפסד להתיר יש יחדהספיקות
 להיתר סניף דביש י"ל ומזה בהפ"מ להתיר ישביחד
 הב"א עפי"ד לצדד יש וכדומה כלים בתערובתכגון
 דמתירין בהפ"מ דגם שם הש"ך לפימ"ש ואמנםהל5ו.
 בכלים לכאורה ב' ב' ורק כאהד כולן לאכולאסור
 מהאיסור ויהנה לבדה א' בכלי שישתמש לחושיש
 והפמ"ג א' א' גם לאכול דמותר כ' דהמנ"י אך5בד

 אבל להחמיר יש ב' ב' לאכול דבאיפשרמכריע
 בדר"ת הובא יצחק בית ובס' א' א' אפי' מיתרבאיא
 הש"ך נגד להכריע אין אך כהמנ"י דהעיקרכתב

 ולכן א' א' לאכול מותר הדחק בשעת אךהמחמיר
 כולם ולאסור א' בכלי רק יאכל שמא לחושלענין
 סעה"ד הוי ועכ"פ המקילים דעת לצרף יסבודאי
 התבשילין ויערב הכלים בכל ישתמש דשמאוא"ל
 ק"ב סי' בטו"ז ועי' כאחד כולו כאכלו דהוייחד
 לערב דשכיח כיון בדרבנן מע5"ע לאחר ואףסק"ח
 לערב הדרך בהם שמבשלין בכלים דרקיחד

 לערב הדדך אין בקערות משא"כ יחדהתבשילין
 כאחד בכולם יקרים בכלים להשתמש ל"ש וגםאח"כ
 להגעיל דא"א בכ"ח  אבל  להגעיל  חומרא רק  והווגם
 בחוו"ד ועי"ש בכ"ח דמודה שם הפמ"ג וכמ"של"ח
 ואפי' שוות כשהבליעות לאסור אין דבכ"ח כןשפסק
 א' להסיר וא"צ מעל"ע לאחר דהוי כיון שוותאין

 שיש ביצה ובענין בזה ובאחרונים בש"ך ועי"שמהן
 מצאתי רוב יש אם וספק נתערבה אם דםבה

 הי' לא שמא בגופו אחד ס' דהוי שכתבובאחרונים
 להתיר דיש תערובת ע"י והב' האוסר במקוםהדם

 אמנם דרבנן הוא ביצים דדם י"ל אךבהפ"מ
 ובענין בגוף הס"ס בעינן בדרבנן גם הנ"ללהדשב*א

 דבר ובין מה"ת שעיקרו דבר בין בזה לחלק וישא'
 ואין ס"ב בס"ק שם בפמ"ג ועי' מדרבנןשעיקדו

 בזה. יותרלהאריך
 ושמא כשרה שמא אחר באופן הס"ס י"יאממם

 ובזה ברוב ונבטלו קערות במיעוטנשתמש
 על הספיקות דב' בתערובת וס' בגוף ספק הוילא

 דהתרנגולת דהינו היתר בהם עירו שמאהקערות
 נתבטלו שמא איסור בהם דעירו ואת"ל כשירההיתה

 נשתמש דלא דהיינו היתר של כלים ברובהנאסרין
 דנין דאנו א' וענין בגוף הוא והס"ס במיעוטןרק
 הב' כשהספק ורק ונתבטלו נאסרו אם הקערותעל
 זה לגוף זה מגוף אומרין אנו זהו 5א שמאהוא

 ביטול ע"י דניתר הזה הגוף על אומרין אנומשא"כ
 דאמרינן דכ"מ שכתב הש5חן ערך ס' בשםומצאתי

 עצמו האיסור להתיר רק האנו ל"מ וכו' בגופודס'
 בכה*ג אפי' התבשיל ושאר הקערה להתירפשא*כ
 מובן ובהנ"ל בטעמו לעיין ת"י ואין ס"סחשיב
 ודנין א' ובענין בגוף ס"ס דהוי די"ל בכה"גהדבר
 בסק"סג ב9מ"ג ועי' ביחד הספיקות בב' הקערהעל

שם
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 אם וא"י וסי5קוהו 5א*מ שנפ5 בס*ט הג' בדין09
 עם שנמלח בס*ט השבו*י עפי*ד שכן ששים צו5"
 מ5התה שמא טריפה חשפי' כשר שמא ס*ס דהדיבשר
 וכו' בגוף אחד ס' דהוי ואף כ*ק רק אוסרתאינה
 והוי העגל ע5 ולא דנין הנמלח צשר 5גבימ'מ
 וס=ם קודם הא' הספק בנודע ואפי' א'מענין
 רק אסור בהפ*ם דאפ" כ' בסק"ד אך מותרדצה"מ
 הי' לא דשמא לזה דומה ונ"ד להתיר יש נודעבלא
 צריכין אנו דאין יותר ועדיף נתבטל ושמאאיסור
 הקערות על דנין ורק נאכ5 דכבר הס*ט עלידון
 וע" נודע בלא בהפ"מ מותר ג"כ בנקדוא*כ

 ובפמוג לדינא הנ*ל הפס*ג בדברי מ*שבאחרונים
 אף בכף איסור דבספק כתב סקקא במ"ז צ*דבס"
 הי לא ושמא הפליטה נגד ס' יש שמא ס"סשיש
 לאו דאי משמע מיקרי חכמה חסרון ספק מ*מאיסור
 הובא חיי בני ובס' ממש כנ"ד וזה ס"ס הויה"ט

 כלי באיזה ספק שיש בס"ט כתב שי"א בס"קבדר"ת
 הי' לא שמא מס"ס הכלים כל להתיר ישנתבשל
 הוי הא ולכאורה איסור שום בכלי נבלע ולאטריפה
 הא נודע לא משום ואי בתערובת וספק בגוףספק
 דלא כהמ"י ס"ל ואולי מהפ"מ כלל הזכירלא

 בח"ד בלבו"ש ועי' שם בדבריו וצ"ע הפ"מבעינן
 הנ"ל להטו"ז אפס איסור בהן שנתבשל כליםלענין
 מחמרינן א' בענין אפי' הספיקות בין להפרידדביש

 איסור והוי להפריד יש ג"כ בנ"ד א"כבדאוריתא
 גם ובאמת בתערובת וס' בגוף ספק הוי שובתורה
 רק בנ"ד צ'ל ולפי"ז כן י"ל הנ"ל הפמ"גבדין
 כתב דהש*ך ואף כהש*ך ובהפ"מ נודע לאמטעם
 רק כ' דבריו שהביאו באחרונים וס"מ הפ"מדבעינן
 סיים המנ"י דברי שרביא אחר הנ"ל ובפמ"גהפ"מ
 ס"מ הזכיר ולא הפ"מ בלא להתיר ראי' איןע*כ
 כבאופן ג"כ י"ל דהא עדיף דבנ*ד י"ל בל"זאך
 ס"ס והוי ברוב ביטול ומטעם הקערה על דדניןהב'

 כתבתי וכבר הנ"5 הטו*ז דעת משום ורק א'מענין
 האחרונים ומסת.מת מהש"ס עליו הקשהשהפם"נ
 הפ"מ בלא אפי' מתיר והמנ"י כהטו"ז ס"5 דלאנראה
 וג"כ קצת בהפסד גם מותר סניף דביש כתבוהב"א
 הוי להפריד באפשר דאפי' הפוסקים סברת סניףיש
 עכ"פ דהפ"מ אך לבד בהפ"מ להתיר יש ולכןס"ס
 וכמ"ש הפ"מ בעינן הב' לאופן דגם משוםבעינן
 להפריד א"א בנ"ד הוי להטו"ז גם ואולי הנ"להפמ"ג
 לב' ול"ד הספיקות בין להפריד אין הכליםדלגבי
 דנין דשם להפריד אפשר דהוי הפמ"ג שכ'תערובת
 אפשר ולגבי' שבהתערובת הס"ט על גםממילא

 יש ועדיין הכלים לגבי בנ"ד משא"כלהפריד
 בזה.מהישוב

 י"ט סי' בחיו"ד משה זכרון בשו"תדכמ~ב14רעל
 וקטנה גדולה תרנגולת ב' שהיובמעשה

 וכ' בקטנה או בגדולה אם וא"י מהן בא' ס*טוהי'
 כיון בגדולה ליבטל רוב דל"ש די"ל בסק"יאשם

 מהני היאיך ס"ט מהמת איסור בחזקתדהגדולה
 מס"ס להתיר יש בגדולה דגם אך האיסורלבטל
 ונתבטלה בקטנה האיסור ושמא כשירהדשמא
 אמרינן ביטול ע*י בא הגדולה דהיתר ואףבגדולה
 באין וחצירו גיטו כמו כאחד באין וחביטולדההיתר
 דהמיעוט לומר דצריכין בנ"ד גם ולכאורהכאחד
 ספק מחמת איסור בו יש דהרוב קשה ברובבתבטל
 ס"ס מטעם ג"כ וצ*ל המיעוט יבטל ואיךתורה
 והביטול וההיתר ברוב ונתבטל במיעוט האיסורדשמא

 ד5פי*ז א' חכם בשם שם לפימ*ש וא.נ נאהדבחין
 הוא דהאיסור דאמרינן כיון הקטנה להסירצריך
 אך המיעוט להסיר דיש כאן גם נימא א"כבקטנה
 שחך בפ*ע והקטנה בפ"ע ניכרת הגדולה דשםדז'א
 בה שהאיסור דאמרינן כיון הקטנה להסיר5ומר

 ואיזה הרוב איזה יודעין אנו אין בכליםפשא"כ
 ורק המיעוט של כלי שום לנו ניכר ואיןהמיעוט

 להסיר דצא*א מסיק ושם ומיעוט רוב שיש דניןאנו
 והמחבר להסיר כלי איזה ידעינן לא וכאןמותר
 ס"ס ג"כ יש דבקטנה דכיון עליו חולק שםיעצמו
 האיסור שמא הנדולה על שדנין בשעה שאמרנוובזה

 א*כ ודאי הוא שכן עי"ז הכרחי נעשה לאבקטנה
 וקטנה צגדולה דרק י*ל וב5א.ה הוא כן בנ"דגם

 מסוימים דהם כיון מותרת הגדולה שתהי'בעינן
 דנאסרו דאמרינן הדבר עיקר בכלים משא"כוניכרים

 מהכלים איזה ליחד צריכין ואין ונתבטלו מיעוטןרק
 שהעיר בהגהות ועי*ש והבן בזה בטל שזהלומר
 ביטול ל"ש בתערובת לעולם דבבא המרדכימדין
 בכלים ובנ"ד מקודם בפ"ע ההיתר ניכר דלאמשום
 ונתבטל המיעוט רק ונאסר בהיתר מקודם דהיוי"ל
 בה דיש לתרנגולת ול"ד מקודם ניכר שהי'ברוב
 5דחות ויש והבן מקודם ההיתר ניכר ולאס"ט

 שכתב בסק"יט ועת"ש יותר להאריך ואכ"מלהמעיין
 מעל"ע לאחר הכלים ולהתיר תורה ס' בעניןועכאז
 מכל עיי"ש בהפ"מ להתיר בתשו' העליתי נודעבלא

 מותרים. הכלים בהפ"מ דבנ"ד נראההנ*ל

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן ק5מן.ימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 ם.מימי
 יאבלאנאב. תרפ"ו הרחמים בחודשב"ה

 הרב בני לכבוד סלה טוב וכל טובה ושנהגמ"ט
 כש"ת תורה חדרי ובקי החריףהה"ג

 שליט"א צוקערמאן בענדימ בנרוךמי*ה
 בסרביא. במדינת טעלענעשטיהאבד"ק

 דרכיו בכל ונאמן לכשר שמוחזק באיש "שעד
 רבים בגליל ושם יינם סתם שסותהרק

 שותין ליראים המוחזקים אנשים ואפי' בזהמקילין
 ונאמן משגיח שיהי' להאמינו יש אם יינםסתם

 ע"כ. כשר ייןבעשיית

 שהוא מי המחבר כתב ס"ז קי"ט סי' ביי"דהנה
 חוז שבתורה עבירות משאר באחדמפורסם

 בשאר נאפן וכו' בפרהסיא שצת ומחללמעכו"ם
 והש"ך דבר באותו אפי' נאמן אחרים ובשלאיסורים

 קכ"ז ובסי' נאמן אינו מועד הו8 אם דמ"מ כ'שם
 בפ*א היינו מפורסם כאן הש"ע דמ"ש כתבסק"כ
 בשל נאמנים דהאנוסים קכ"ד בסי' הש"עומ"ש
 מתוך שעוברין דכיון משום כמ"פ שעברו אףאחרים
 המחבר כתב ח' ובסעי' כחשודים דינם ודחקאונס
 בשל והיינו בשבועה אפי' טשמן אינו דחשודכאן

היק

עצמו
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 בלא חפי' דנאמן משמע אחרים בש5 אבלעצמו
 דאין כתב באנוסים שם קכ*ד בסף ולכךשבועה
 בש5 פמנים אבל צשבועה אפי' שלהם עלנאמנים
 אפי' אחרים דש5 משום בשבועה כתב ולאאחרים
 לתרו שהוכרח מהש*ך ג"כ וראי' א"צשבועה

 ואי כחשודים רק הוי אונס דמתוך כיוןדבאנוסים
 הי' בשבועה הכוונה אחרים בשל דאנוסיםנאמר
 בשבועה מ*מ נאמן אינו דמועד דאף לתרץיכול
 כחשוד דינו אחרים בשל דמועד די*ל אךנאמן
 אינה דשבועה ומטעם שבועה 5"מ ושם עצמובשל

 וכן סיני מהר ועומד מושבע דצלא"ה כלוםסועלת
 אינה השבועה ולפי"ז אחרים בשל במועדג"כ

 ובשל שבועה ל*מ עצמו בשל דבחשוד כלוםמועלת
 אחרים בשל נאמן אינו ובמועד שבועה א"צאחרים
 בדבר דחשוד כתב ז' צסעי' והרם"א בשבועהגם
 חשוד מיקרי לא עבירה שהוא לאינשי משמעדלא
 בשם כ' רש"א ובגליון נאסן אינו דבר לאותואבל
 ועה בו מקילין שרבים בדבר דה"ה קכ"ז ס'הש"ך
 כה"ג מוסר לענין הבי"צ צשם מ"ש ל"ז בסי'לעיל
 דברי פי' והש"ך ע"ז סמכינן לא בשחיטהדלהקל
 אפי' נאמן יהי' דלא חשוד מיקרי דלאהרמ"א
 שבועה בלא נאמן אינו דבר לאותו אבלבשביעה
 עצמו בשל השבועה מועלת שפיר בכה"גוהרי

 על ג"כ דחשוד לומר ל"ש דבכה"ג בזהוהסברא
 עבירה זה אין דלדעתו ועומד דמושבעהשבועה
 מושבע הי' לא לדעתו א"כ מקילין שרביםוראה
 ע5 יעבור דלא אמרינן עכשיו כשישבע לכןע"ז

 א"צ שבועה אפי' בכה"ג אחרים ובשלהשבועה
 שבועה בלא אחרים בשל נאמן גמור חשודדאפי'
 לעיין שיש אפס חשוד מיקרי דלא בכה*ג מכ"שכנ"ל
 בשל דנאמן נאמר אם מקילין שרבים צדברבמועד
 בג"פ ג"כ מיקרי לא חשוד מיקרי דלא כיוןאחרים
 יש חילוק מה עבירה זה שאין דבדעתו כיוןמועד
 דברי לפרש אפשר הי' ובזה ג"פ או פ*א עשחאם

 לפרש ודחק והש*ך הטי"ז שהקשו הנ*להרמ"א
 סק"כ קכ"ז בסי' הש"ך דכמ"ש י"ל ובהנ"לדבריו
 דבר לאותו שחשוד לא אם הרמ"א דמ"שהנ"5
 הרמ"א דמ"ש נאטר כן דבר לאותו מומרכוונתו
 משמע דלא בדבר דבמומר ואמר מומר כוונתו חשודכאן

 נאמן ויהי' מומר מיקרי לח עבירה שהואלאינשי
 נאמן אינו עצמו בשל דבר לאותו מיהו אחריםבשל

 עכ.פ בכה"ג מומר דאינו אף ג"פ דעשהדמשום
 אינו עצמו ובשל נאמן אחרים וצשל כחשודדינו
 כיון כנ"ל שייך שבועה לענין דרק דז"א אךנאמן

 נאמנות לענין משא"כ ע"ז מושבע ה" 5אדלדעתו
 עבירה דאינה דמשום לוטר שייך מה אחריםבשל
 איסור זה אין דבדעתו כיון אדרבה נאמן יהי'בעיניו
 קל דהוא וכיון אחרים בשל יותר לדקדק ישגיחלא

 דבמומר הטעם דעיקר י"ל ועדיין נאמן אינובעיניו
 לב לרוע שהוחזק משום אחרים בשל נאמןאינו
 עצמית נגיעה לו דאין אף אחרים בשל ג*כיכשיל
 לרוע הוחזק לא עבירה בעיניו נחשב דלאובכה"ג

 רק ודינו כמ*פ עשה אפי' לגבי' חילוק ואיןלב
 ולצדד לדחות יש ואמנם אחרים בשל דנאמןכחשוד
 אחרים בשל נאמן דבכה"ג נראה ועכ"פ ולכאןלכאן

 עצמו בשל בפ"א בחשוד וכמו במומר אפי'בשבועה
 אחרים בשל במומר כן מהני בכה"ג שבועהדל"מ
 השבועה על חשוד דאינו כיון בשבועה בכה"גנאמן

 וכנ"ל. ע"ז מושבע הי' לאדלדעתו

 דמי מהרש*ל בשם כ' בסקכ*ב כאן הש*ךרהנה
 הל5ו בדורות כמו חנם סתם על חשודשהוא

 15 יפרטו רק כשנשבע ח"נ על לו להאמיןמותר
 בסתם שמיקל 5פי ועומד מושבע דאינו היטבהשבועה

 מושבצ הוי צדרבנן דגם כ' שם והש*ך דרבנןחנם
 בש5ו דגם והחנו יותר קולא יינם סתם רקועומד
 חש*ך לפי' הנ"ל הרם*א וכדין השבועה ע"ינאמן
 די*ל כן הדין במועד גם אם בדבריו מבוארואינו
 דכוונתו נראה דיותר ואף ב9*א בחשוד רקדאיירי
 ששותין הללו בדורות כמו כם"ש פעמים הרבהששתה
 כתבתי כבר אך לדחות יש מ*ם יינם סתםתמיד
 ועי' בשבועה אחרים בשל נאמן במועד דגםדנראה
 בין חילוק אין איסור דלענין מ"ש בסק*כאבש"ך
 נכון בנ"ד נראה ום"ם דלהנא או דלעברשבועה
 יתן או ישבע והשמירה הפעולה נבמרת שתהי'שחחר
 יותר יהי' לא בודאי ובזה כראוי נשמר שהכלת"כ
 אחרים בשל  שהוא דאף י"ל שבנ"ד אף והנהלחוש
 ואם והשמירה ההשגאה בעד שכר שמקבל כיוןמ*ם
 כראוי שמר שלא בעבור היין שנתנסך מקרהיקרה
 לחוש דיש עצמו בשל הוי ושוב שכרו לו ישלמולא

 להפסיד שלא כדי יגיד ולא ניסוך ענין יארעשמא
 שכ"כ סק-מא קי*ט בסי' בדר"ת מצאתי ואח"כשכרו
 לפי*ד מ*ם עם"ש השלחן וערוך פנ*י שו*תבשם

 בכה*ג נאמן עצמו בשי גם הנ*ל והמהרש*להרמ*א
 שם בשלהם שבועה ל"מ דבאנוסים ואףבשבועה
 מיקרי לא מקילים דרבים כאן משא"כ חשודמיקרי
 דלענין וכנ"ל בכה"ג מותר במועד אפי' ולכןחשוד

 שם קי*ט בסי' ברמ"א ועי' בזה חילוק איןהשבועה
 ועי"ש חשוד מיקרי לא לתיאבון עבירה דעוברס9ב

 והח הרמ"א בדעת שהחזיק סק*ו יבש"ךבטו*ז
 בדיקת בלא משחישתו לאכול אסור לתיאבוןדבמומר
 והשחזת בבדיקת לטרוח ירצה שלא משום הואסכין
 של יין הף דאם לתיאבון מיקרי ודאי ובנ"דהסכין
 ג"כ מ"מ ש"ג יין שותה הי' לא הזה במחירישראל
 המשמר על לעמוד להטריח ירצה דלא לומריש

 יארע דאם כנ"ל וגם העובדים א"י הפועליםישמור
 בכה"ג ולכן שכרו להפסיד שלא יגיד לאניסוך
 בחשוד דאיירי מש"כ קף'ט בסי' בחוו"ד ועי'א"נ

 חשש קצת דיש אף נאמן אחרים ובשללתיאבון
 קצת בחשש 5אחרים נאמן אינו ובמומרתיאבון
 גם תיאבון חשש שום דליכא במקום אבלתיאבון
 לתיאבון דמומר אחרים בשל נאמן לתיאבוןמומר
 הוי בנ"ד מ"מ עח"ש תיאבון ד5יכא במקוםנאמן
 אדם בחכמת ועי' שכרו משום וכנ"ל תיאבוןחשש
 לא יינם סתם לשתות דהחשודים סעף'ח ע"אכיל

 כלל איסור שאינו שסוברים מחמת הוא אםמיבעיא
 אותן ומכ"ש דבר לאותו עכ"פ נאמניםדאינם

 אחרים בפני לשתות שבושים אסור שהואשיודעים
 קצת תיקון צריך ולשונו היין ע5 נאמנים אינםוא"כ
 וכנ"ל בשבועה רק להאמין אין דבנ"ד נראהולכן

 גמר אחר וגם המהרש"ל כמ"ש השבועה לוויפרטו
 אפרים ביד מצאהי רב ואח"ז כנ"5. ישבעהשבועה
 יהודים בענין פנ"י שו"ת בשם שכתב קי"טבסי'
 חן יום בכ5 ושתו ש"ג יין לטהר אחד במקוםשהיו
 שהמים מ8מת החן לשתות מוכרחים כי ואמרוש"ג
 רחינו שלא כיון לתיאבון רק דמיקרי שכתברעים
 ובשם 5פניחם כשר חן שיהי' בעת החן זהשישתו
 אין חנם סתם על דהחשודים רבים מיםשף'ת
 שו"ת בשם אמנם בטהרה אחרים של לעשותנאמנים

דבר
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 גמר אחר שבועה ע*י להקל 5צדד כתב שמוא5דבר

 איזה קרה אם האמת שיאמרו וגיזום באיוםמלאכה
 מן ידם זזה ואם היין במ5אכת העסק בשעתמקרה

 שבועה עפ"י שיגידו מה ע5ייהו וסמכינןהשמירה
 במ*ש הגדולה לדעתו וכונתי כדברינו וזהועיי"ש
 כראוי נשמר אם בשבועה יגידו השמירהשלאחר
 רב זמן ואחר בו. לת5ות גדול אילן לנו ישוהרי

 המים בשם שהביא סק"נו קי*ט בסי' בדר*תמצאתי
 מהני מלאכה גמר לאחר דשבועה ג"כ שכתברבים
 והפר"ח ברכה השיורי בשם מ"ז בס"קועי*ש
 ועי' שבועה ע*י להאמין מקומות בכמהשנוהגין
 שמתיר עשק הבאר בשם סק"ב בבה"ט רע"בבאו"ח
 ע5יו חולק וה5ק"ט יינם סתם על ולהבדיללקדש

 שם.עיין
 דוש"ת אביך והנני כתבתיהנלע"ד

 צףקפרמאן קלמןה'קלונףכים
 הנ"5.האבדפ"ק

 כמיי*מיכמן
 יאבלאנאב. תרצ"ד סיון בחודשב"ה

 החסיד בחדר"ת החו"ב הרב חתני לכבודשוכט"ס
 קאלאמיא בק' בי' בכלפכףר ?512ףכפ מו"הכש"ת

 נאסר אם במים שנתבשלו מצמוקים בייןפזפ"?ט
 ע"כ. נסך יין כדין עכו"םבמגע

 נבוא ואח"כ שנתבשל ממש יין דין אבררמכידם
 כתב קידוש לענין הנה השאלה.לדין

 יין על דמקדשין סעי"ח רע"ב סי' באו"חהמחבר
 על קשה ולכאורה מקדשין שאין וי"אמבושל
 אומרים דאין צ"ז דב"ב מהש"ס דמקדשיןהפוסקים
 המזבח ע"ג לנסך הראוי היין על אלא היוםקידוש
 מותר בקידוש כשר הביא אם מזבח שלגביובאלו

 פסולין פסול בדיעבד גם מובח לגבי ואםלכתחלה
 אפי' מבושל דיין אמר ע"ב פ"ו ובמנחותלקידוש
 מבושל יין על מקדשין היאיך למזבח פסולבדיעבד
 להוכיח דאין כתבו אילימא בד"ה שם בב"בובתוס'

 מבושל למעוטי הש"ס אמר מדלא במבושלדמקדשין
 להש"ס לו הי' ולא בפה"ג עליו מברכין דאיןדי"ל
 בפה"ג עליו מברכין אין דהול"ל מקדשין דאיןלומר
 יין והוא עליו דמקדשין מירושלמי ראי' ישאב"
 אפס כנ"ל דילן הש"ס נגד שזהו וקשה עיי"שגמור
 אתי לא רהש"ס בב"ב שם הרשב"ם כמ"שדי"ל

 שמאוסין שמתוך הנהו אלא כללא בהאילמעוטי
 דפסולין לפחתיך נא הקריבהו משום לניסוךפסולין
 אף מזוג יין ולכך גופי' טעמא האי משוםלקידוש
 דעלי' משום לקידוש כשר בדיעבד פסולדלמזבח
 מושבח ג.כ מבושל דחן ס"ל וסייעתם והתוס'עלויא
 דתלי כללא בהך דאינו לקידוש וכשר הבישולע*י

 שכ"כ שם בב"ב ברא"ש מצאתי ואח"כבמזבח
 נאמר לא 9סול דלמזבח ואע"ג 5קידוש כשרדמבושל

 או מגולה או ריחו מפני דמאוס ביין א5א זהכ55

 אישתני מבוש5 אב5 לגריעותא טעמי'דאישתני
 שנשתבה מטעם הוא 5מזבח שפסו5 ופהלמעליותא
 ע*ג שנד5ה דגפן אמר י*ז דף ובבכורותמברייתו

 דומיא דבעינן שמשתנה לפי 5נסכים 8סולתאינה
 בב"ב הנמוק*י וכ"כ מברייתו נשתבה שלאדכבש
 אומרים אין זוטרא ר' קאמר והכי שכ' ועי'ששם

 שבו גריעותא משום לנסך ראוי שאין יין עלקידוש
 יין כושי יין ממעטינן דלא והיינו רע שריחוכגון
 להו לית הני דכל וכו' צמוקים ושל וכו'בורק

 אלא בקרבתן ביזיון שום בהם שיהי' בגופןגריעותא
 מידי שכר נסך קרא מטעם לנסכיםדממעטינן
 כושי יין ממעטינן דלא במ"ש צ"ע ולכאורהדמשכר
 כשר הביא דאם הש"ס אמר דבאלו צמוקים ושלוכו'
 מהך אותם למעט וא"א לכתחלה כשר לקידושא"כ
 שמרים וש5 ומזוג קוסס רק להזכיר והו"לכללא
 והנמוק"י הרא"ש מדברי ונראה שם כתבכאשר

 משתנה ואדרבא ובטעם בריח שינוי בו איןדמבושל
 התיר דרבי הנמוק"י כ' כאשר גווני בכל5מעליותא

 פסו5 למזבח ורק שמשביחו מפני תרומה  וייין
 חריפתא בפלפלא אמנם מברייתו שנשתנהמשום
 נשתנה שלא זבח אמר דבבכורות הקשה שםבב"ב

 הנדלה מגפן וביין לקרבן פסול דנדמהופרש"י
 משום הרא"ש אמר ואיך בריהו דנשתנההטעם

 משתנה דמבושל צ"ל ולפי"ז מברייתושנשתנה
 פסול למה דאל"כ בטעמו אובריחו

 למזבח.בדיעבד
 כתב ה"ט מזבח איסורי מה' בפ"ו םרהרמב

 או בשמש או באשוהמבושל
 או ממ"ש לדייק יש לכאורה בבישול טעמושנשתנה
 באש והמבושל שכתב דמקודם בבישול טעמונשתנה

 דנשתנה הטעם וע"כ טעמו שנשתנה בעינןלא
 גפן בהדלה בה"י וממ"ש הנ"ל כהרא"שמברייתו

 משמע בריחו שנשתנה משום פסול תאינהע"ג
 נשתנה דמבושל וצ"ל מהני לא מברייתודנשתנה
 שמחממין יין אבל אח"כ שכתב מלשונו אךבריחו
 מדברי וגם בישול טעם בו נתנה ולא בשמשאותו
 בשמש אותו שמחממין הוא שאליוסטן שכ' שםהכ"מ
 עד בשמש נתבשל אם אבל בישול טעם בו נתןולא

 מזה באש כמבושל דינו כבישול טעמושנשתנה
 כוונתו ויהי' טעמו דמשתנה במבושל דהטעםמשמע

 או וסיים טעמו משתנה בודאי ובשמש באשדמבושל
 בישול הי' לא אפי' היינו בבישול טעמונשתנה
 הרא"ש בשם קכ"ג בסי' הב"י כמ"ש שהרתיחממש

 עד נתחמם רק הבישול שיעור דזהווהפוסקים
 דאם אח"כ כ' וע"ז כבישול דינו ג"כ טעמושנשתנה
 כשר בישול טעם בו נתנה ולא בשמשנתחמם
 לא להרמב"ם דא"כ כן לפרש דוחק אךבדיעבד
 נראה הפוסקים ומכל טעמו נשתנה רק הרתיחבעינן

 בשם הב"י ולפימ"ש בהרתיח רק מיקרידמבושל
 הש"ך וכ"כ מדתו שתתמעט בעינן דבבישולהרמב"ן
 דמבושל הרמב"ם אמר דמקודם יל"פ אוליבסק'ז
 שנשתגה או כתב ואח*כ מדתו בנתמעטה היינופסול
 רק מדתו נתמעטה לא אפי' היינו בבישולטעמו
 מבוש5 שיהי' בעינן ועכ"פ 9סול ג"ב טעמונשתנה
 באש דמבוש5 בכוונתו די"ל וראיתי ושבתישהרתיח
 טעם בו שמרגישין בישו5 טעם בו שישהינו
 אחר טעם שנתבשל בדבר שמרגישין כמובישול
 היינו בבישו5 טעמו שנשתנה או שכ' ואח"כמבחי
 שיהי' ואיך דוחק וכ"ז נשתנה גופי' הייןדטעם
 ועה טעפו משתנה דמבושל מהרמב"ם נראהעכ"פ

 דמבוש5 ג"כ שכ' 5הרשב"א מתה"ה שהבאתי5הלן
 שכ' להרשב*א מתה.ה שהבאתי 5הלן וע" טעמומשתנה

ג"כ 28כח
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 התם דאמר צ*ז בב*ק וע" טעמו משתנה רמבוש5ג"כ

 בהגהות צכנה*ג ועי' נשתנה לא הכא וריחו טעמונשתנה
 שאין כל מבושל רשיעור ג*כ שכ' י"ד אותהב"י
 היין מטעם טעמו שנשתנה רהחם כחן אותושותין
 הרמב"ם עי הקשה שם שבלה*מ אעיר ואגבעא*ש.
 הרמב*ם הזכיר 5א בב*ב שנזכרו אלו מכ5ר5מה
 צמוקים חן נ*כ הזכיר והרי בלבד האליוסטןא5א
 על כתב שם המלך עמק ובהגהות בדיעבדדכשר
 אבל כרבי ברחתא דהך ס"5 דהדמב"םה5ה*מ
 זאת בברחתא גם דהא כפנתו וא"י כשרלרבנן
 לכתחלה גם רלרבנן כפנתו ואם כשר הביא דאםאמר
 דכשר שנים שתי בן ביין דס"ל משום והיינוכשר
 ה*ז מזבח איסורי מה' פ"ז בכומ ועי' 5כתחלהגם
 הרברים לאלו שנים שתי בן דיין הך שחךמה

 צמוקים ויין אאליוסטן דלפי*ז וגם זאתשצברייתא
 וצ"ע 5כתחלה יביא דלא כ' והרמב*ם 5כתחלהכשר

 ומבושל מעושן על כתב ע*ב פ*ו במנחותוברש"י
 או למתקן כדי אותן מעשנין מריםכשהענבים
 שמבשלין היינו דמבושל ומשמע אותןמבשיין
 ובכה*ג אח"כ ונתבשל גמור יין שהי' ולאהענבים

 תחלת דזהו כיון טעמו או מברחתו נשתנה שחךמה
 הראשון הטעם והוא חן הבישול ע*י שנעשהעשחתו
 הענבים שמבשלים כפנתו אין ואולי נשתנהואימת
 מקודם הענבים שמבשלין רק חן מהם לעשותבמים
 וכמו ענבים כשאר אותן דורכין ואח"כ למתקןכדי

 דאחר דהחנו למתקן הענבים שמעשנין שפ"מעושן
 שמקודם בזה מברייתו ומשתנה חן מהן עושיןהעישון
 נשתנו והבישוי העישון וע"י מרים הענביםהיו

 מברייתן נשתנו ג"כ דצסוקים ואף מףוקיםונעשו
 מתחבשין הם יבישים ואח"כ לחים היושמקודם
 הטעם נשתנה ולא מעשה ע"י ולא מטבעןמעצמן
 מרים שהיו בזה משא*כ מתוקים ואח=כ מתוקיםשהיו
 הדין איך נדע לא ולפי"ז מתוקין השינוי מעשהוע*י
 ג"כ שייך מברייתו דנשתנה אך שנתבשי גמורבחן
 שהיין החנו דמבושל נראה הפוסקים מכי ואךבזה

 בכ"מ וע" נתעשן שהיין מעושן וכן מ~בש5בעצמו
 שלא הרמב*ם שכ' מיושן 5ענין ה*ז פ"זבהאס"מ
 הרי דפסול ממעושן עדיף דלא משום טעמויפסד

 לא אם במפורשים וצ"ע טעמו שנפסד היינודמעושן
 רש*י כפנת נפרש ואם הנ"ל רש*י בדבריהעירו

 ראי' יהי' יין מהם לעשות במים נתבשלודהענבים
 יין לעשות במים שנתבשיו צמוקים לעניןמזה

 בדברינו. 5הלןועי'
 אין כתב הי"ד שבת מה' בפ*כט הרם2"םרדקנה

 ע"ג לנסך הראוי החן על אלאמקדשין
 מקדשין אין וכו' דבש בו נתערב אם 5פיכךהמזבח
 הראוי החן נאמר לא ואומר שמתיר מי וישע5יו
 שאין מבושל או ומנולה רע ריחו להוציא א5אלנטך

 ויהרשצ*ם זה בכלי מבושל נם כל5 הנהמקדשין
 ומבושל מאוס לענין רק זה כיל נאמר 5א הריהנ"5
 על שהוסיף הנ'5 כהרא*ש דס"5 וצ*י מאוס הוילא

 זה בכל5 הוא לגריעותא טעמו נשתפה שגםהרשבים
 ימעליותא טעמו משתנה דמבושל ס'י דהרא.שרק

 ומברכין לגריעותא דמשתנה כהפוסקים ס*5והרמצ*ם
 דאם הכלל שחך בזה דגם ט"ל ו5כך שהכלעייו
 5פי דז"א אפס ע5יו מקדשין אין 5מזבח ראויאינו
 כהפוסקים ס"5 5א דהרמב*ם שם הה*ממ"ש

 ברכות בה' כן הזכיר ש5א שהכ5 מברכיןדבמבושי
 בפה"ג מברך החן על שכ' מה*ב פ*ח ברמב*סועי

 חי בין חייוק דאין עליו כ' שם מיימוניתובהגהות
 לנריעותא דאישתני 5הרמב*ם ס*5 5א וא*כלמבושל
 שחך איך קשה הפוב בפה"נ מברכין איןדא*כ
 וז"5 שם הה*מ כמ"ש נראה ולכן הזה לכללמבישל

 גצי בגמרא מיעוטו נזכר ש5א אעפ"י מבוש5חן
 ע5יו מקדשין שאין ז"5 הגאונים כל רעתקידוש
 והיינו וניזול ניחשוב רוכלא כי ו5א רבינווכמ*ש

 דאינו משום במבוש5 הטעם רשפיר נאמרדלהרמב*ם
 הש"ס אמר שלא ואף זה בכלל והוא למזבחראוי
 ד5א הרמב"ם ומ*ש וכו' רוכלא כי דאטו משוםכן

 יינות דשאר רמשמע מבושל או וכו' זה כללנאמר
 דהוא דבש בבתערב לתמתיר כ' זה זה בכ5לאינן
 מבושל וכו' להוציא א5א זה כלל נאטר רלאס"ל
 שהכל מברכין דמבושל באמת ס"ל זאתודיעה

 שאינו ומה הנ"ל בכלל והוא לגריעותאואישתני
 דאינו אף דבש בו נתערב כמו לגריעותאמשתנה
 והרמב"ם לקידוש ומותר זה בכלל אינו למזבחראוי

 ראינו ומשום לקירוש פסול דבש בו דנתערב5שיטתו
 אף מבושל ולכן זה בכלל הכל ולדידי' למזבחראוי

 מקדשין אין בפה*ג ומברכין למעליותאדאישתני
 בשיטת הה"מ וכמאש למזבח ראוי ראינו משוםע5יו
 רע לריחו דומה דבש בו דנתערב המערבחכמי

 בכך רי בדומה שהזכירו כיון פרטוהו שלאואעפ"י
 כשר דמזוג שם כ' דלמה לרמב*ם קשה דעדייןאפס

 בב*ב הש"ס כראמר עליי' דעליף ומשוםלקידוש
 כמו זה בכלל אינו ולמה למזבח ראוי דאינו אףשם

 משתנה ראינו אף דמבושל ולומר לחלק ואיןמבושל
 ג"כ משתנה אינו בפה"ג מברכין ולכך5גריעותא
 דמשתנה מזוג אבל זה בכלל הוי ולכךלמעליותא
 דזה למזבח דראוי בכלל אינו לגמרילמעליותא

 כבר כן אמנם למזבח ראוי אינו דמ"מ וגםדוחק
 ה"ט מא"ס מה' ב9"יא שכתב הרמב"ם עלהקשו
 דבש בו ונתערב במזבח ג"כ תלי יף'נדלענין

 נאסר דמזוג ופסק מתנסך אינו למזבח רחוישאין ומבושי
 בשער יי"נ בדיני 5הרשב"א בתה"ה ועי' יף'נמשום
 מה כל שלא ואמר הרמב"ם על כן שהקשההג'

 שהרי יי"נ משום בו אין המזבח ע"נ מתנסךשאינו
 משום בו יש ואפ"ה המזבח ע"ג מנסכין איןמזוג
 יש דלהרמב"ם וע"כ הרמב"ן בשם הב"י וכ"כיי"נ
 לדידי' נאמר וכן יי"נ לענין לשאר מזוג ביןחי5וק
 המזיגה דמקודם דמזוג בזה והסברא קידושלענין
 מברכין דאין שם הש*ס כדאמר לשתי' ראויאינו
 רלא שכ' ברשב*ם ועי"ש מים לתוכו שיתן עדעליו
 ראוי נעשה המזיגה וע"י חי כשהוא לשתי'חשיב
 אינו רמזוג נאמר ואיך לשבח 5גמרי ומשתנהלשת"
 ואין לברכה ראוי אינו חי כשהוא הא לקידושראוי

 יהי' אימת מקדשין אין ג*כ אח*כ ואם עליומקדשין
 אז ורק שתחתו דרך זהו שמזוג וכיון לקידושראוי
 מ*מ 5מזבח דפסול ואף זה בכלל אינו לכן ייןהוא
 דפסול והטעם חן דין לו יש וח"נ קידוש5ענין
 בו נתערב אב5 מברחתו רנשתנה משים יה"לפזבח
 הוי 5שתי' וטוב נמור חן הי' דמקודם ומבוש5דבש
 בסי' הרשב"א יבתשו' 5מזבח דראוי זה בכללשפיר
 אין תשובה כ' קכ*נ סי' בי*ד ב*ד בס' הובאתס*ג

 מבוש5 חן שהרי ו5בפה*ג גוי ימגע שויםהשיעורים
 מעט רק שטתבי5 ואעפ*י ח"נ משום בואין

  שנתערב חן בפה*ג עליו מברכין ממדתווכשנתמעט
 קורין שהכל ע5יו ושפ היא חן דבש מעטבתוכו
 חן קורין והכל שמו נשתנה המבוש5 אבל סתםחן

טשל
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 ההנו מבושל וחן דחומץ בתה"ה וכ*כ עיי*שמבוש5

סע~
 עיי"ש מתם חן שמן ואין חן טעמן שאין

 האן של האמתי הטום שזהו שאמ דמזוג י"לוא*כ
 וכווהוא לגוף ופזיק אותו שותץ אין חידכשהוא
 סתם מיקרי דמזוג השוסקים וכ*כ חן שם לו ישמיוג
 מזוגא דהמרא אמר ע*ב ג' דמכות דבש*ס ואףיין

 ושוב מבושל חן דמיקרי כמבושל הוי וא"כסיקרי
 פוסל דאיט לענין רק שם אמר הש*ס ע5יו שמוחין

 צבע למי ול*ד כמקודם חן דין לו דישהמקוה
 שס5 ~כך מים שם לו ויש דצבעא מיאדמיקרי
 רק מזוגא חמרא רק דנקרא הכונה ואיןהפקוה
 לו דיש נראה מזה ואדרבא חן שם 5ו שישהכונה
 המים ע"י שמו נשתנה ולא כמקודם החן ומעלתשם
 הכא ד"ה ע*ב כ*ט בע*רובין התוס' וכ*כ אןושמו
 וברשב"א המקוה שטיל לא ופרי ע5יו חמראדשם
 הוא חמרא לאו מכאן יותר משנמזג אבל כ'אנ"ל
 בשבת ועי' דוא חמרא כהלכתו דמזוג הרי מיאאלא
 תלת חד על דרי דלא חמרא כל רבא דאמר ע'זדף
 על קאי דחמרא דיל*פ ואף הוא חמרא לאומיא
 מים חלקים ג' בתוכו לקבל שצריך חי היותושעת
 והנה חמרא נקרא שנמזג דאחר ג,כ יל"פמ*מ

 לע"א מנפכין אין דמבושל עוד כתב שםהישב*א
 ד"ה ע"ב כ*ט בע"א וברש,י חומז גביידאמרינן

 וא"כ מבושל חן נכרים מנסכי דלא וקמ"ל כ'הא
 שם ובב"י מנסכין העכו"ם שהיו ידעו דבמזוגי'ל
 משום אותו שמנסכין תמד גבי כתב הראב"דבשם

 ג*כ לשתי' יותר דחשוב ובמזוג לשתישמשובח
 מזוג בין הרמב"ם מחלק טעמי הני ומכלמבסכין
 הטעמים כל דל"ש דבש בו ובנתערב מבושליבין
 גמור יין מקודם הי' דשם מקודם כמ"ש צ*להללו
 עכשיו דרק במזוג משא"כ נשתנה ועכשיווטוב
 כנ"ל י"ל קידוש לענין עכ*פ שיהי' ואיך ייןנעשה

 מא"ס מה' בפ"ט הלח*מ בש4 האחרוניםולפימ*ש
 ואינו למזבח ראוי ג"כ דמזוג באמת הרמב"םדשיטת
 לשיטת ניחא הכל בודאי בדבריו לעין תח"יכעת

 מבושל ביין שיטות ג' לנו יש ומעתההרמבשם
 מקדשין ואין בפה"ג מברכין אין וסאעתוירש*י
 לקידוש וכשר בפה"ג מברכין וסחעתם ולהתוס'עליו

 משום לקידוש ופסול בפה"ג מברכיןולהרמב,ם
 למזבח. ראוידאינו

 ל' דף דע*ז בש,ס נסך לענין מבושל ייזוברין
 כ' שם וברא"ש יי*נ משום בו דאיןאיתא

 וכי בנותיהן משום החן על שגזרו כיון תמוהוהדבר
 בר דלאו משום ואי גזירה הך ל"ש שהרתיחומשום
 )והיינו הוא ניסוך בר 5או ג"כ מזוג הא הואניסוך
 יי"נ משום במזוג יש עכו'ם מגע דלעניןלפזפח
 שם( חריפתא בפלפלא וכ*כ שם הש*סבדאפר
 ומילתא כ*כ מצוי אינו שהמבושל משוםחשפשר
 תלי לא יי*נ 5ענין ולפי"ז בי' גזרו לאדל"ש
 חויק ומה"ט בנותיהן משום דגזרו רק 5מזבהברשי
 אין דבש בו דנתערב שכ' הרמב*ם על שםהרא*ש

 שייך דמ*מ למזבח ראוי דאיס משום א*נ משוםבו
 את*ל דאפי' כ' הרמ8"ן ובשם בנותיהן פשוםחגזירה
 סמכו גוירתם שכל לנסך הרשי צחן א5א גזוודיא
 המעורב אן מנסכי דיא לן 5ימא מאן ניפךאהשש

 מקריבים דהרי למזבח שאסור ואף דבש מיפבו
 עא*ש ימזבח תורה שאפרה דקל ומירות שוהבנות

 להרא*ש דרק א*נ 5יכא במבושל למה 89יאויכשמרה
 5א דל*ש דבמבושל י54 בפתיהן משופ רקיהגזירה

 במבושל לע"ז מנסכים דאולי להרמב*ן משא"כגזרו
 מעט דבנתערב וצ*ל 5ע"ז מנסכים דאולי נאמרג"כ
 בטעמו ולא בשמו לא שינוי שום 8לי הוא דהחןדבש
 דמשתנה הפוסקים כתבו דבש הרבה בנתערבדרק
 אנו למזבח דאסור משום ורק שם בתה*ה ועי'טעמו
 הרמב"ן כ' ע"ז לע"ז ניסוך בי' דל"ש לומררוצין
 מנסכין זה גם ואולי התורה באיסור משגיחיןדאין
 אינו וטעמו בשמו לגמרי דנשתנה מבושלאבל
 הרמב"ן בכוונת י'ל וגם בודאי מנסכין ואין ייןבכלל
 ומ"ש בנותיהן משום רק באמת הגזירהדעיקר
 בנותיהן דגזירת היינו לניסוך הראוי ביין אלאדל"ג
 לאסור צד דיש דכיון ניסוך חשש בו שיש בייןרק

 הש"ס דאמר וכעין בנותיהן לגזירת מקום ישמה"ת
 רבנן מתקני פטור הילך אמרת אי אלא ד'בב*מ
 שבת בתוס' ועי' באוריתא דכותה דליתאשבועה
 ולגזור לאסור לנו דאין ופליגא ד"ה ע"א י"ג.דף
 משום הגזירה עיקר ומ"מ הכתוב שאסר כעיןאלא

 שכתבו על ד"ה ע"ב י"ז שבת בתוס' ועהבנותיהן
 שלא ואפי' לנסך רגילין שהיו משום בהנאהדאסרו
 משום הנאה דגזרו כתב חנ"ל וברא"ש ע"זבפני

 בנותיהן משום להרמב"ן גם ועכ"פ לע"זשנתנסך
 כנ"ל לומר יש ושוב ניסוך חשש בו דיש בייןורק

 ושוב בנותיהן משום כלל בה ל"ג דל"שדבמבושל
 הגזירה דעיקר כיון לא או מנסכין אם נ*מ לנואין
 בשיטת כתב סק"ג קכ"ג בסי' והטו"ז בזה הי'לא

 גם לגזור שאפשר במקום אלא גזרו דלאהטור
 ראוי דאין משום במבושל הטעם כתב ולכןבהנאה
 מזוג דהא במזבח תלי דלא כיון קשה ג"כולדידי'
 שם כמ"ש לנסך ראוי ואעפ"כ למזבח ראוי אינוג"כ

 לשתי' משובח שהוא לפי דהראב"ד אליבאדאזיל
 ס"ל לא והטור לע"א מבושל מנסכין ג"כ אוליוא"כ
 דמבושל להטור וא"ל כהרא"ש מצוי דשאינוהטעם
 היין על רק ול"ג יין בכלל ואינו לגריעותאאישתני
 קכ"ג סף ביו"ד רעק"א בחדושי כתב וכןוכנ"ל
 יין הוי דלא דהיכי תמד לענין יונה רבינובשיטת
 דל"ג חז"ל גזירת תוך כלל נכנס לא בפה"גלענין
 בפה"ג עליו דמברכין ס"ל הטוד דהא היין עלאלא
 בין יש חילוק ואיזה רע"ב בסי' ועי' לקידושוכשר
 דאישתני לשתי' משובח דג"כ מבושל וביןמזוג

 הרשב"א בשם כנ"ל בשיטתו וצ"ללמעליותא
 יין רק יין סתם נקרא ולא בשמו משתנהדמבושל
 דאין דידעו בע"ז רש"י בשם כנ"ל י"ל וגםמבושל
 לבד דל"ש דמשום שכתב בב"ח ועי' מבושלמנסכין

 לאיחלופי אתי דילמא במבושף להקל הו"ללא
 מבושל מנסכי דלא תרתי דאיכא רק מבוש5באינו
 שם הרעק"א בחדושי ועי' גזרו לא ע"כ ל"שוגם
 כשהורגלו רק בנותיהן ליש דבמגע שכ' הטו"זעל

 במבושל מגע לענין וא"כ מגען גם אסרולנסך
 הרא"ש על שהקשה ועי"ש לנסך הורגלו דלאנאמר
 הרא"ש שהקשה וכעין מזוג לנסך עכו"ם דרךדילמא

 לפי והיינו ושאור דבש מעט בו בנתן הרמב"םעי
 ניסוך בר דלאו משום ואי הרא"ש שמ"ש הטו"זפי'

 לאסור דא"א וכיון לנסך העכו"ם דרך דאיןדהינו
 דרך אין מזוג דגם הרא"ש כ' וע"ז כלל ל*גבהנאה
 להרא'ש דמנ'ל הרעק"א הקשה ולכן לנסךהעכו"ם

 לפימ"ש אמנם מזוג לנסך העכו"ם דרך דילמאכן
 דלאו הרא"ש דכוונת הריפתא הפלפלא בשםמקודם
 למזבח בראוי תלי דיי*נ ומשום למזבח ניסוךבר

 דמזוג הרא*ש אמר וע"ז הרמב"ם בשיטתוכנ*ל
ג"כ
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 יי"נ משום בו יש ואעפיכ 5מזבח ניסוך בר לאוג"כ
 דיהי' קשה ושוב 5מזבח בראוי יי"נ תלי לאוא"כ

 וגם חרא*ש דברי ונכונים יי*נ דין ג"כבמבושל
 מבושל יין בדין הפוסקים שיטות שביררתיר*יךץר* והבן. לזה לכוין יש הטו"זדברי
 חנה השאלה. לנרון נבוא כעת עניניולכל

 דלמזבח מהש"ס הבאתי כבישה ע"י מצמוקיםבחן
 עליו דמקדשין כ' רע"ב ס" ובאו"ח  בריצכרכשר

 והרלב"ח האו"ה בשם כתב סעי"א קכ*ג בסי'והרמ"א
 גבי הנ"ל הטעמים לכל א"צ ובזה ומתנסך כייןדהוא
 דיש בוראי גמור יין והוא למזבח רכשר רכיוןניסוך
 דיין קמ"א בסי' החכ"צ מ"ש ונורע יי"נ ריןבו

 הצמוקים דחק אם רק הוא למזבח רראויצמוקים
 דאין במים הצמוקים שרה אם ולא יין מהםוהוציא
 כלל בחיי"א ועי' ליין המים לשנות בצמוקיםכח

 פרכולי כתב צמוקים ע5 צ"ז בב"ב וברשב"םקכ"ו
 מהם ועשה מלשון יין מהם ועשה יבישיןענבים
 וכהחכ"צ היין עשה מים בלי לבדן דמהםמשמע
 יין לרין למזבח דראוי מהא ראי' איןולפי"ז

 רמההכ"צ אך יי"נ בי' דשייך במים ששרימצמוקים
 במים ששרה בצמוקים פסול קידוש לענין דגממשמע
 בב"ב ברא"ש ועי' לקירוש דכשר כ' הראשוניםוכל
 רבוותא אמרי מיהו למזבח צמוקים דיין דין עלשכ'
 הוא הני לחלוחית מינייהו נפקא להי וכדעצרנאוכו'

 הן והן עלייהו ומקדשין ומעצרינן במיםדשרינן
 דין ג"כ במים דבשרו והרי ע*9 בפ' הרי"ףרברי
 בדין התחילו והרא"ש דהרי"ף לומר ואפשר להןיין

 אנן כשר הביא ראם כיון צמוקים של וין וכ'מזבח
 לאו רבוותא אמרי מיהו עליו מברכין לכתחלהאפי'
 הני וכו' אלא עלייהו לקרושי שרי צמוקיםכל

 רק והיינו עלייהו ומקדשין ומעצרינן במיארשרינן
 דאיירי נאמר שפיר למזבח אבל במים שוריןלקידוש
 הוו"ל קידוש לענין רק הזכירו למה דאל"כ מיםבלא
 שורין ואז לחלוחית עם הצמוקים שיהיו דבעינןסתם
 אך מזבח לענין הקורם על גם קאי והוה במיםאותן
 איירי דשם כיון לקירוש מזבח מדין ראי' מהדא"כ
 ג"כ דלמזבח וע"כ במים איירי ולקידוש מיםבלא
 יתפרש יין מהם ועשה שכ' והרשב"ם במיםאיירי
 ראיתי ואח"כ לבדן מהם דוקא ו5או מים ע"יג*כ

 המפורשים ומסתימת כן ג"כ שכ' תוי"קבשו"ת
 במים בשרי' איירי צמוקים דייןנראה

 כהחכ"צ.ורלא
 אח"כ נתבש5 כבושים מצמוקים שנעשה הייןר*לכם

 שכשר גמור ביין דאם יי"נ נעשה דאינובוראי
 יי"נ משום בו אין דבנתבשל הדין לכתחלהלמזבח
 רק למזבח וכשר גמור יין דאינו זה בייןמכ"ש
 בזה גם שייכי במבושל הנ"ל הטעמים וכלבדיעבד
 דעי*ז אח"כ שנתבשל מה עדיף יהי' דבזהוא*5

 שיצא ממה מהצמוקים הטעם יותר מוציאהבישול
 סק"ו שי"ח סי באו"ח בפמ"ג וע"י הכבישה ע"ימהם
 ל"ה אות פ' סי' ובמ"ש בשבת דחייב בישוללענין
 אחר כבוש ובין כבוש אחר בישול בין לחלקמ"ש
 והיין מהצמוקים היין שמשך איירינן אנן דהאכבוש
 וגם הטעם יותר שמוציא לומר ול"ש נתבשל5ברו
 דבעינן הב"י במ"ש ר"ב בסי' והמג"א הטו*זלמ*ש
 הצמוקים לאכו5 כשכוונתו דהחנו מהצמוקים הייןשמשך
 כשכוונתר אבל פירות של כמרק דהוי הייןולשתות

 כיין דינו מהצמוקים משכו לא אפי' היין לשתותרק
 בענבים דרק כן יי*נ 5ענין רגם הר5ב*ח בשםוכ'

 א*כ בצמוקים ולא מהענבים היין להמשיךהדרך
 דגפ טעם יותר מוציא הבישו5 דע"י נאמרבכה"ג
 שיכבשו בעינן האחרונים דלרוב כיון לומר ישבזה

 ע'ה בכלל כהחכ"א ודלא מעל*ע ג' במיםהצמוקים
 ואף ומתנסך כיין דינו במעל"ע דאפי' שכ'והשו"מ
 להוציא לענין רק הייע מעל*ע הוא כבושדבכ"מ
 וע"י ימים ג' בעינן ליין יתהפכו שהמים אבלהטעם

 זצ*ל משינאווי הגה"צ בשם ר"ב בסי' חייםבאורחת
 האחרונים כ' וגם כן שכ' ע*ז ס" למנ"שובהשמטה
 חרב ובש"ע הצמוקים לחתוך בעינן קידושדלענין
 אחר בכה"ג כן אם כתישה דבעינןמחמיר
 כל יצא כבר 5עת מעת שלשה כן גםשנכבש
 יותר יוציא לא והבישול מהצמוקיםהטעם
 שברכתר דכל שכ' סקכ*ג קב"ג בסי' בש"ךועי'

 הקשה שלמה כרם ובס' עכו"ם במגע נאסרבפה"ג
 נאסר ואינו ר"ב בסי' ועי' בפה"ג דמברכיןממבושל
 כ' והאחרונים סק"ה ר*ב בסי' במג"א ועף עכו"םבמגע
 מהדברים לאפוקי רק כללא בהך הש"ך דכוונתליישב
 בכלל אינו מבושל אבל בוסר מי לענין שםדאיירי

 ררך אין וגם הרא"ש כמ"ש דל"ש מילתא דהויזה
 ג"כ שכ' ר"ב בסף במחח"ש ועי' וכנ"ל מבושללנסך
 מערכת בשר"ח ועי' בכך ניסוך דרך דאיןהטעם
 ג*כ שיך וזה החכ"א על בי' ובהגהוח סי"איי"נ

 בודאי ולכן כבישה ע"י צמוקים יין שלבמבושל
 יי"נ. משום בו איןבכה"ג

 במים בישלם רק הצמוקים שרו לא אםרבנד*ין
 הובא החיים בס' הנה יין מהםלעשות

 וברכתו יין ראינו פסק שבת ה' ובנ"י נ*ג סי'בקש"ע
 נראה רכן כ' שם ובמסגה"ש לקידוש ופסולשהכל
 באו"ח הד"ט בעיקרי אמנם ר"ב בסי' הרב מש"עג"כ
 הצמוקים לבשל דמותר הכנה"ג בשם כ' נ"גסי'

 הדה"ח וכ"פ לקידוש וכשר בפה"ג וברכתו הייןולסנן
 ובהיי"א זצ"ל מבוטשאטש להגה"ק ובא"אוהמנוה"ט

 במנח"ש והובא אור עמודי בשם הזכרון ובס' ו'כל5
 שריית מי שכ' סעי"א ר"ב בסי' מהש"ע וכ"נשם

 מהצמוקים המים משך ואם וכו' בישולם אוצמוקים
 הקודם על דקאי ומשמע בפה"ג ומברך ייןהוי

 כתב בהשמטות ח"ב מ"א ובתשו" ובביטולבשרי'
 והמעיין בישול על ולא כבוש על רק קאידהש"ע
 ולפימ"ש הנ"ל בתוי"ק וכ"כ קאי דאתרווייהויראה
 שימשוך בעינן לא רבצמוקים והמג"א הטו"זבשם
 דרק מהצמוקים לסנן הנ"ל הפנה"ג דמ"ש צ"להיין

 בהחבית להניח דהדרך הרלב*ח כ' צמוקיםבשריית
 אבל' המשכה בעי ולא גמור יין ונעשה הצמוקיםאת

 הצמוקים להניח הדרך אין במים צמוקיםבבישול
 דנתבשלו ס"ל האחרונים דרוב חזינן ועכ*פבתוכו

 להסוברים ומעתה גמור יין הוי ג*כ במיםהצמוקים
 נאסר אינו בודאי לקידוש ופסול שהכלדברכתו
 נכנס לא לבפה"ג חן אינו דאם וכנ"ל עכו"םבמגע
 גמור יין דהוי להסוברים אך חז"ל בגזירתכלל

 הסברא ומצד יי*נ לענין לעיין יש ולבפה"ג5קירזש
 האחרונים דכתבו וגם יי"נ דין בו יש רלדידהונראה
 צמוקים יין מ5יקח לקירוש צמוקים 5בשי נכוןדיותר
 5החכ"א ס"ל מעל"ע כבוש וביין מעל"ע רקשנשרה
 מ"מ פסקינן לא דאנן אף רמתנסך הנ"לוהשו"מ
 ואף מתנסך לדידן גם מעל"ע מכבוש דעדיףבבישול
 למה כמבושל דכבוש דכיון הטעם האחרוניםדמ"ש
 בעינן דבזה דכיון לדהות יש מכבוש מבושליגרע
 משום מע5"ע כבוש כשאר ויא ימים ג'כבוש

דבעינן
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 ל%ן המים שיתהפכו כדי חזק יותר טעםדבעינן
 אינו דכבוש וצב"ח מע5"ע ככבוש הויומבושל
 מגה*כ הוי שרי יומא כו1י ל" תרי דאיכמבושל

 אבל הוא וחידוש תורה אסלה בישו5 דרךדרק
 כמבושי מה*ת אפור כבוש חיסורעבשאר

 ועי'
 דאמרינן דמהא הפוסקים בשם סק"א ק*ה בס"בפם*ג
 מה*ת כבוש איסורין רבשאר מוכח הוא חידושבב*ח
 מלבד אסור כבוש דספק סעי*א צרמ"אוע%*ש
 כדם הוי ולא מה"ת אסור כבוש דדם ואףבב*ח

 מליאה לה' בפתיחה בפמ"ג ועי' דרבנןשבישלו
 מפליט רק הוא וכבוש שכ' סק"א במ"ז ק"הובסי'

 כבישה ע"י היוצא דם ונ"מ ממש מבשל ולאופבליע
 כבוש אחר בישיל ויש בישול אחר בישול דאיןוגם
 ממש עושה הטעם והוצאת הפליטה של הפעולהמ"מ

 האו"ה בשם ק*ה ובסי' ע' בסי' ולהחוו*דכמבושל
 הבישול פעולת ג"כ לו דיש הרי דרבנן כבושדדם
 גם אולי ליין המים שיתהפכו דבעינן כאןוא"כ
 היין דבכבישה וחזינן ג"י כבישה ורק ל*מבישול
 בישול מע"י ובטעמו בריחו ומשובח טוביותר

 כמו טוב יין נעשה מרובה זמן צמוקיםובכבישת
 יותר ישובח לא הרבה אפי יתבשל ואםמענבים
 שתתארך מה הכבישה דטבע והרי ובטעמובריחו
 גמור %ן דהוי הנ"ל להאחרונים מ"מ יותר טוביותר

 הטעם א"ל ובזה ג"כ דמתנסך נראה ולקידושלבפה"ג
 בכך ניסוך דרך דאין יי"נ משום בו איןשבמבוש5
 שהה מקודם דנשתנה דהיינו וטעמו שמוונשתנה

 ע"י יין ונעשה עשייתו תחלת זהו דהא ייןכבר
 אם בין יש חילוק ומה מהקודם נשתנה ולאהבישול
 נאמר ואפי' בישול ע"י או כבוש ע"י ייןנעשה

 פרש"י וכפי בדיעבד אפי' כשר אינודלמזבח
 ובזה הענבים שמבשלין ה%נו שמבושל הנ"לבמנחות

 אך כן שנתבשלו בצמוקים גם א"כ פסול הביאאם
 בראוי יי"נ תלי לא פוסקים דלכמה הבאתיכבר

 עכו"ם במגע ואסור למזבח דפסול מזוג וכמולמזבח
 הענבים שבישל רש"י דברי דיל"פ לפימ"שובפרט
 משום למזבח ופסול יין מהם עשה ואח"כלמתקז
 להך ראי' ואין מקודם מברייתן הענביםשנשתנו
 נראה הפוסקים דמכ5 וגם במים הצמוקיםדבישל
 ושוב נתבש9 ואח"כ מקודמ יין שהי' היינודמבושל

 זהו היין לעשות בישולו תחלת שזהו דבכה"גי"ל
 מנכבשו גרע ולא בדיעבד למזבח דכשר הש*סבכלל

 גמור יין דהוא הללו להפוסקים ולכן בייןהצמוקים
 כבישה ע"י דמתנסך כמו מילילכל

 במבושל.ה"ה
 בו אין דמבושל הנ"ל הרא"ש לפי"ד שי"לאתמ

 בזה א"כ מצוי שאינו דבר דהוא יי"נמשום
 מהן ועושין שכיח כבישה ע"י דרק מצוי אינוג"כ

 במים הצמוקים לבש5 אך מרובה לזמן בחביותהרבה
 מ"פ בס' ומצאתי ניסוך גזירת בי' ול"ס כ"כל"ש
 רס"ז בסי' לרש"י הפרדס ס' בשם קכ"ג סי'ביו"ד
 מיין מק"ו יי"נ משום בו אין מבושל צמוקים ייןשכ'

 אין שנתבשל וכיון מתחלתו מעולה יין שהי'מבושל
 עכ"ל שמותר כ"ש לא צמוקים של יי"נ משוםבו

 נתבשלו שהצמוקימ משפע מבושל צמוקים ייןוממ=ש
 הי' דאז שבישלו צמוקים יין הול"5 דאל*כבמימ
 דבכה"ג והרי בישלו ואח"כ מקודם יין שהי'הכוונה
 דשם ממבושל הק"ו 5"ש דבזה אך י"נ משום בואין

 וע"כ כ5ום נשתנה 5א כאן משא"כ מהקודםנשתנה
 ובזה נתבשל יאה"כ כבישה ע"י צמוקים בייןדכוונתו

 בשם למנ"ש בהשמטה וראיתי ק*ו הוישפיר
 דמדברי ז"ל מצערזאן הג' בשם שכ' ח%םהאורחת
 הוי צמוקים בישו5 דמי ג*כ משמע לרש"יהפרדס

 למ*ש כוונתו ואם בדבריו לע%ן תח*י ואים%ן
 משום מתנסך דאינו מם"ש והיינו בשמו הנ*5במיפ

 דאי %ן מיקרי דעכ"9 משמע מתנסך אינודמבושל
 וא*צ ניסוך בי' דל*ש להשמיענו א"צ %ן בכללאינו
 בצמוקים הפרדס דברי דמפרש ומשמע ק*ומטעם
 וצ*ל מתנסך אינו מ"מ יין דהוי דאף במיםשבישל
 דמבושל מנחות ברש"י ולהנ*ל הק"ו שייך בזהדגם

 דרש*י י"ל נתבשלו שהענבים היינו למזבחשפסול
 ל"ש דבכה.ג במגחות לשיטתו אזיל ה9דדסבעל
 מבערזאן הג' בשם שם באור"ח ראיתי ואח-כניסוך
 יי"נ משום שבישלו בצמוקים דאין הפרדס בשםשכ'
 העכו"ם דרך דאין מבושל בכלל ג*כ הויואולי
 מצוי שאינו דבר מטעם להרא"ש ובפרטלנסך
 והעיר בזה שהאריך נזר אבני בשו"ת מצאתיואח"כ
 בזה 5הקל ג"כ וסיים הנ"ל דמנחות מרש"יג"כ
 פסק א' שגדול הביא הנ"ל .תוי"ק בשו"תאמנם
 והשו"מ אסרו גדולים וכמה יי*נ משום בזהדליכא
 דהטעם דלהפרדס כתב א' וחכם המחמירים מןהי'

 עליו חולק והוא שכיח אינו וג"ז שכיח דלאבמבושל
 לעשות צמוקים מבשלין דכמה שכיח מיקרידבזה"ז
 משום נשתנה בזה דל-ש מקודם כמ"ש ג"כ וכ'ין
 מקודפ יין הי' ולא יין להיות עשייתו תחלתדזהו

 ועי' ונשתנה יין מקודם דהי' מבושל ייןמשא=כ
 ביין שמפקפק הפמ*א דגם שכ' הנ"ל אברהםבאשל
 התהוותו ע?מיות שהרי בזה מודה לקידושמבושל
 דעלמא יין בשלסא הבישול ע"י רק הוא ייןבגדר
 וכו' לגריעותא אישתני בו ששייך לומר צד בויש

 לקידוש יותר טוב זה דלדעתו וסיים בזהמשא"כ
 הגדולים דברי לכל כוונתי ות"ל כבישהמע"י
 ולדעתי מח5וקת בזה דיש לדעת הראיתי ומעתההנ*5
 הגדולים ע5 לסמוך יכול להקל הרוצה אך להחמירנכון

 במגע דנאסר נימר אפי' ודאי זה אמנםהמתירין
 שביש5 ע"י יין שנעשה אחר אם מ"מעכו"ם

 יי"נ בי' דל"ש בודאי ובישלו חזר במיםהצמוקים
 וכאן לו יהי' בישול ושם להרתיח צריך דהאוא"ל
 ובישלו שחזר בזה יהי' ולא בישול אחר בישולל"ש
 אחר בישול שייך לח דבדבר מזה דחוץ מבושלדין

 הטעמים כל בלא"ה שי"ח סי' באו"ח ועי'בישול
 גמור מיין ק"ו והוא בזה גם שייכי במבושלשהם

 בודאי ובכה"ג הנ"ל ה9רדס בס' וכמ"ששנתבשל
 בו אין ו5כן ולבשלו 5חזור דל"ש מילתאהוי

 בשם סק"יג קכ"ג סי' בדר"ת ועי' נסך ייןמשום
 אם דוקא היינו דמותר דמבושל דיין השיחןערך

 עיי"ש. מבושל שהוא העכו"םידע
 ל"ג בסי' ש"ל שו"ת מחדש נדפס בס'ררש"יירץ

 הש"ס אמר דמדלא וכתב בזהשהאדיר
 מקדשין דאין מצמוקים מבושל יין למעוטיבב"ב
 לענין התוס' כמ"ש א"ל דבזה עליו דמקדשיןמוכח
 דאין הול"ל וא"כ בפה"ג מברכין דאיןמבושל
 שנתבשל גמור ביין רק ד?הו וכנ"ל בפה"גמברכין
 אפי' נשתנה דלא בזה משא"כ לגריעותאדאישתני

 בדקדוק שלא וזהו בפה"ג מברכין עליו מקדשיןאין
 ג"כ ס"ל לקידוש 9סול מצמוקים דמבושלד5הסוברים

 והקצש"ע החיים בס' כמ"ש בפה"ג מברכיןדאין
 עליו מקדשין ב9ה"ג דמברכין ולהסובריםהנ"ל

 היינות ובכל לא או יין הוא אם רק הואוהחילוק
דכברכין 29כט
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 זולת חפוסקים לרוב ג*כ מקדשין בפה.גדמבהכין
 שנהבשל דבחן דס"5 5עי5 שהבאתיהרמב*ם
 דתלי אחר מטעם אבל מקדשין ואין ב9ה*גמברכין
 מיעט ד5א דאף הנ-ל הה*מ וכמ"ש למזבחבראוי
 וא*כ וליזיל ליחשיפ רוכלא כי אטו 9בושלהש"ס
 וכו' רוכלא כי אטו י-ל ג"כ שבישלו צמוקיםלענין
 לשאר וגם עליו דמקדשין מהש*ס הוכחה שוםואין

 רק נאמר הזה דהכלל ס"ל דהם הוכחה איןהפוסקים
 דאישתני במידי גם והנמוק"י ולהרא'ש מאוסלענין

 כיל נשתנה ולא מאוס דאינו בוה אבללגריעותא
 הו"ל ולא הזה לכלל ל-ש יין בכלל הוא אםוהספק
 טעם מוציא דהבישול ומ-ש וכמובן זה למעט5הש"ס
 יותר ג'י כבישה דע.י די"ל כתבתי מכבושיותר
 להעיר לו הי' ועכ"פ בישול מע"י ליין המיםנהפכו
 הטעם רק נפלט מעל"ע דכבוש שחידש ומהמזה
 האחרונים כ' כבר ליין המים להפך ג"י בעינןוכאן
 מבואר שבמהריב"ח ומ"ש מהאור"ח הבאתי כאשרכן

 ברלב-ח דהמעיין שכ' שם באור"ח ע" ג,ידבעינן
 ד' ביום הי' הצמוקים ששריית ג"י בעי דלאיראה
 ומ*ש ג*י היו לא ועדיין העכו.ם נגע שבתובליל
 דכשר הש"ס עפי"ד י"י אולי דמתנסך צמוקיםדיין

 למזבח דכשר בש"ס דמפורש בזה מהספק א"ילמזבח
 אין למזבח דמתנסך דאף ויומר לספק ישהאם

 ומבושל כמבושל דכבוש דאף ומ"ש לעכו"םמנסכין
 דאישתני גמור ביין רק זה יי"נ משום בואין

 משתנה הי' דאם ומשמע הבישול ע"ילגריעותא
 לכל לבו שת לא יי*נ משום בו יהי'למעליותא
 למעליותא משתנה דמבישל דס"ל הנ"להפוסקים
 מברייתו דמשתנה משום למזבח ראוי איןאעפ"כ
 שמו דנשתנה משום יי-נ משום בו אין וגםלהרא"ש
 וכנ"ל דל*ש מילתא והוי לנסכו דרך ואיןוריחו
 הצמוקים מכבישת היין דאם ומ"ש הפוסקיםבשם

 כבר טעם יותר הבישול ע"י מוציא אח"כנתבשל
 י"ל מהצמוקים היין משך לא באם רק דזהוכתבתי

 לומר ול"ש מהצמוקים היין ממשיכין בסתם אבלכן
 בלא דאיירי להזכיר והו"ל טעם יותר אח"כדנפלט
 ל"ש דבכה"ג הפרדס ס' בשם דהבאתי וגםמשך
 הדין במקור בזה הדיבור הרחבתי ות"ל ח"נמשום

 להלכה. והפוסקיםמהש"ס

 הדו"ש חותנך כתבתיהנלענ"ד

 1קערמאן קלמןה'קלונימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 מב.םימי
 יאבלאבאב. תרע"ד ניסן בחודשב"ה

 ד* ח א ל א ד של
 ליהודי בביתו שנטרף עוף למכור מותר אם '12עד

 לו שכשיה" לו שאמר טריפותהאוכף
 ע"כ. לו ימכור בביתוטריפה

 דמותר כתב סעי"א קנ"א סי' ביו"ד הרם*אוןנה
 יכולים אם ע"א ש5 דברים לעכו"םלמכור

 ובעל 5הקי והמנהג מחמירין ויש אחר במקום5קנות
 יהק5 דהסנהג כתב שם והש"ך  לעצמו יחפירנפש

 וכ' השיתוף על הוזהרו לא כי עוע"א דאינןמשום
 בישראל אחרי דהמחמירין כלל פלוגתא דאיןשם

 אין מומר וישראל עכו"ם אבל 5הפרישושמצין
 אסור בישרא5 דאחרי בנ*ד ולפי*ז 5הפרישומצוין
 וכהיש במק*א ליקח לו דאפשר ואף לו5מכור
 הא להרמ"א וגם 5הפרישו דסצוין ומשוםמחמירין

 בנ"ד משא*כ בע*א רק להקל דהמנהג הש"ךכתב
 שהביא רל"ב מצוה במנ*ח ומצאתי טריפות5ענין
 ל"ט סע" נ"ה בסי' ובדע*ת הנ"ל הש*ך דבריגוכ
 סק-ג בפ"ת ועי' לישראל עכו"ם בין לחלק ג"ככן

 שנשא לעכו"ם טריפה למכור לענין החו-יבשם
 בדברים רק להקל דנהגו ג"כ שכתבמומרת
 דהוא ישפחתו נותן אפי' היתר אין וגם ע*אשל

 דבמוכר שמצדד מה ועי"ש דמי לידו וכנותןש5חה
 רצה דלא מדבריו ונראה מבהקפה עדיףבמזומן
 המחמירין גם מומר דבישראל הש"ך עליסמוך
 כאן הדג"מ אמנם עיי"ש לסניף רק זה וצירףמודים

 רק זהו להחמיר יש דבישראל שכ' הש*ך דכוונתכ'
 אפי' במזיד לעבור ברוצה אבל שוגג שהואבישראל
 מומר וגם להפרישו מצוין אין גמור מומראינו

 הדג"מ לפי"ד ולכן הוא ישראל שחטא אעפ"יישראל
 בסקי"ח כאן דר"ת בס' לפימ"ש אך לו למכורמותר
 בשם שם וכתב הדג"מ על שחולק יוסף הדבריבה1ם
 עוף למכור דאסור שכ' 5"א סי' רי"ג טוטו"דשו"ת

 אסור במק"א לקנות יכול אם ואפ" למומרשנתנבל
 ובמש"כ בדבריו לעיין הטוטו"ד ת"י ואין לולמכור
 בגיליון וע" כהש"ך ודלא אסור למומרדאפי'

 ועי' הש"ך על שהקשה מה קנ*א בסףמהרש"א
 להושיט לענין מ"ש מנין ד"ה ע"ב ו' בע*זבתוס'

 עברי בתרי דקאי דמירי איסור דברלמומרים
 דמצוין משום ולא לפ"ע מטעם דרק ומשמעדנהרא

 סק"ר שמ"ז בסי' במג"א ועי' הנ"ל וכהש"ךלהפרישו
 בסף י"ש ובהגהות ק"ס סי' ובנ"צ שםובמחה"ש

 קשה לאסור דיעות יש במומר דגם וכיוןקנ"א
 במזיד שעובר בישראל גם להתיר הדג"מ עללסמוך
 הפסד קצת לו יה" ואפי' לא"י למכור יכולוהרי
 קצבים לענין ג'כ לעחן יש ולפי"ז להתיר נכוןאינו

 ול"מ טריפות האוכלין ליהודים טריפותשמוכרין
 עברי כתרי הוי הרי  בעיר א"י קצבים שאיןבמקום
 אך אחרת בעיר לקנות שימצא לומר ודוחקדנהרא
 א"י איזה לשלוח הזה היהודי דיכול לומרדיש

 להפרישו שמצוין מטעם שחך דמ"מ אפס בעדושיקנה
 מזה שפרנסתו בקצב להתיר לצדד נראה ומ"מכנ"ל
 למכור רישיון לו שיש מי המדינה חוק דעפ"יוגם
 בשר איזה לקנות שבא למי למכור צריךבשר

 מצוין דאין הדג"מ על בזה לסמוך יש לכןשרוצה
 טריפה איזו לישראל בנזדמן אבל בכה*ג5הפרישו
 ואמנם הנ*ל וכהטוטו"ד וכנ"ל להחמיר נכוןבביתו
 אומר והוא ב3יתו א*י שפחה הזה להיהודי ישאם
 ישמע לא דודאי אף לבד השפחה לצורך שמוכרלו
 בפירוש לו אומר דהוא כיון מ"מ בעצמו ויאכלל1

 בכה"ג ולהתיר לצדד יש אולי הא*י לצורךשמוכר
 לצורך מוכרה שהוא סניף דיש כיון הדג*מ עלולסמוך
 בזה. מהעיון יש ועדין החו"י בשם וכנ"להא"י

 כתבתיהנלענ*ד

 צוקערמאן קלמןהיקלונימום
 הנקל.האבדפ*ק



מנחת

 מנ.סימן
 יאבלאנאב. תרס"ט כסלו בחודשב"ה

 הגדו5 הגאון הרב 5כבוד שמחות ושובע ברכותרב
פעוז

 ומגד~
 ם י נ ב ר ה ש א ר ההוראה עמוד

 תפארתו שם כבוד וכו' התבל ע"8המפורסים
 )ד'ל( שייט"א הכהן מרדכי טןלדבםיף'ה

 בערזאן.האצד"ק

 ביבי ועלה וז"י כהד"ג כ' ואשר הגיענימכ~תבו
 דבשלא שכ' והמרדכי מהר"ם ע"דלתמוה

 לשיטת והרי היא דאונס כפרה א"צ ווסתהבשעת
 בדם תולין סק"כ ק8"ז סי' ששהם"ך ומרדכימהר"ם
 סהורה וממילא מצדדין שבא ווסתה בשעתשלא
 אם דרוקא העלה קפ"ז סי' בישיע"ק והןלגמרי
 אח"כ ראתה אם משא"כ ממש תשמיש בשעתראתה
 א"כ עי"ש להתעכב הו"ל דלא בצדדין תוליןאין
 אבל דם אח"כ שמצאה הכא מיירי המרדכיהרי
 שיצא שהרגישה הכא מיירי ואולי נהירין 5אדבריו
 עכ"ל. אונס משום רק הפטור כל 5כן המקורמן

 כיונים עיניו אשר יפה שדעתו כהן עיאתפלא
 והאחרונים הראשונים הפוסקים אפיקיעל

 הקשו כבר שהקושיא שעה באותה ממנושנעלם
 והד"ש והחוו"ד והס"ט והכו"פ והח"צחתוה"ש
 הח"צ כן תי' כבר בהרגישה דמיירי והת"והפר"ד
 בהרגישה דמוקי ע"ב נ"ז בנדה ועי' באחרוניםוהובא
 שם בש"ס אחרת כוונה 8י' סק"סז ק"צ בס"ובס*ט
 ובפר"ד בד"ש וע" לסברתנ משועבד אינו המרדכיאך
 דבריו נפלאים יותר אך בזה הח"צ תף עלמ"ש
 קפ"ה בסי' ברמ*א דהא הישיע*ק עפי"ד לתרומ"ש
 שלו עד על בנמצא ראיירי מבואר המרדכיבשם
 במצא דמיירי נימא ואיך תשמיש בשעת הי'הרי
 שלמחרת דאיירי מבואר גופף במרדכי ובאמתאח"כ

 אך כן י*ל א*כ הסדין על דם מצאהשימושה
 במצאה ובאמת קשה שוב במרדכי הרמ*אדלשיטת

 וכמ"ש התשמיש אחר הדם בא שמא בבוקר רקהדם
 לאחר אמרינן רבכה"ג בב"י הובא הרא"שבתשו'

 פי' ומה*ט דאונס לטעמא וא*צ ראתההשמישה
 שלו עד על בנמצא דאחרי המרדכי בדבריהרמ*א
 שלמחרת המרדכי ומ*ו ראונס לטעם א*צדא5וכ
 בו שקינחה הסדין על כוונתו הסדין על דםמצאה
 הם המרדכי דברי רהא הבע5 בו שקינח אומיד
 מבואר ברא"ש שם מהר"ם ובדברי המהר*םדברי
 יהיו ואיך תשמיש 5אחר שראתה לתלות ישדבזה
 ב' דיש בכוובתו וא"ל זא*ז סותרין מהר*םדברי
 בידעינן איירי וע*כ וכמובן רוחק דזה להקלסניפים
 והארכתי בלחו*ש וכ*כ תשמיש בשעת שהי'צבירור
 שהה דאתרי גופ" מהר"ם רדברי וגם בתשובהבוח
 ועף שנס מטעם ופטורה תשמיש  בשעת 28ירורהדם

 כן 5תרץ א"א שם הרא"ש בתשו' מהר*םבדברי
 ובסי' הפרדכי דברי שהביח כפי*ם להרמ"אועכ*8
 יסתה בשעת דשלא המרדכי בשיטת ס"לקש*ו
 ס"ל דהרם"א כ' והמפורשים בש"ך וע"'שסהורה
 א"א שם והטו"ז כהב"ח ויא כהט"ך המרדכיבשיטח

 שייעוי*ג בהד"ג כדבוייששב
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 לפי לכאורה צהרגישה דאיירי הנ"ל להתי'רדקנדק
 ה'ב ובכריתות ס"ו בקדושין התוס'מ"ש

 בהו"ל רק בא"י קרבן לחייב נאמן אינו בע"אראפי'
 לידע א"י והבע5 וכו' הודע או דכתיב משוםלמידע
 קרבל לחייבו נאמנת האשה איר א"כ הרגישהאמ

 לחייב כדי י"ב בנדה ועי' הוא קרבן במקוםוכפרה
 דילפינל ב' בגיטין התוס' שכ' ואף בחטאתבעלה
 אבל באיסורין נאמן דע"א לעצמה לה וספרהמנרה
 בגיטין ועי' אליו הודע או דבעינן קרבן לחייבלא
 וכבר וכו' לעצמו להפסיד שנאמן דמתוך נ"דרף

 מפסיד דשם ביוכ"פ מכ"ג יליף דאיך הראב"ןהקשה
 נמי וכאן בזה בחדושי הרבה והארכתי הפרלעצמו
 מחויב דהבעל דז"א בקרבן ג"כ עצמהמחייבת
 מחויב לבדו שהבעל גווני ואיכא קרבנותי'להביא
 ובאחרונים קפ"ה סי' ברמ"א ועי' האשה ולאבכפרה
 מחזקינן שהרגישה שאומרת דיבורה דע"י כיוןואולי
 הרמב"ם וכמ"ש בקרבן לחייבו ג"כ מהנילטמאה
 דלוקין חלב שהוא שאמר ע"א לענין מה"סבפ"טז
 לקרבן ג"כ מהני לזה מקודם הוחזק דלא ואףאח"כ
 דהוחזקה בהך שהאריך קפ"ה בסי' בחיו"ד ועי'בב"א
 לעיין גורם הזמן ואין נדה משום לוקה בעלהנדה

 להעיר. רק ובאתי בזה ולפלפלבאחרונים
 מה' בפ"א הרמב"ם דברי בישוב שכתבתירבנמה

 שמא מביתו כ"ג דמפרישין שכ'עיוהכ"פ
 דילן כש"ס ודלא וכהירושלמי נדה אשתותמצא
 דלכאורה דהיינו נדה ספק תמצא שמא דאמרביומא
 בשיעור אותיום אחר מיד שתקנח מיירי דע"כקשה
 כדאמר שבעה טומאת ליכא דאל"כ תלוי אשםדחיוב
 דאסורה אמר י"ב רף בנדה והרי שם ביומאהש"ס
 לבו יהי' שלא כדי תלוי אשם דחיוב בשיעורלבדוק
 התשמיש אחר לקנח שתרצה דיול אך ופורשנוקפו

 זמן דאחר בשיעור ותקנח ותטעה הזרעמפליטת
 שכ' ור*מ ד"ה ט"ו נדה בתוס' ועי' נדה ספקותהי'

 והקשו שכיהא דלא נדה ודאי אמר לאדמש*ה
 דלענין ניחא ובהנ"ל שכיח לא דלמההמפורשים

 בצד שעומדים ועד דשמש כגוונא שתקנח נדהודאי
 בכוונה ותעבור בידה עד שתאחז צריכההמשקוף

 שפיר זמן אחר על משא"כ שכיח לא תקחו"לעל
 דאפי' אס"ב בה' פסק הרמב"ם אך כנילחיישינן
 לקיים ותרצה מיד לבדוק צריכה וסת לה שישאשה

 כתב ולכן דאותיום בשיעור בידה עד ותאחזתקחז"ל
 בשם קפ"ו בסי הב"י לפימ"ש וגם נדה ודאידתמצא
 דהא הרמב"ם על הראב*ד קו' ליישב והר*ןהרמב"ן
 דגם מלבדוק ר"ז את מנע כמותו צדיק שאיןר"י

 ולא אחר דאחר בשיעור שתבדוק כוונתוהרמב"ם
 שתאחז א"ל ושוב תלוי ואשם חטאת חיובבכשיעור

 שאין לדידן ררק י*ל נדה ודאי כ' ולמה בידהער
 ל"ח התשפיש אחר לבדוק חז"ל תקנת חיובשום

 לעשות דאסורה כיון הבדיקה למהר בידה עדשתאחז
 התשמיש אחר לברוק דשכרחת להרמב"ם אב5כן

 ותאחז תטעה תקחז*ל לקיים שתרצה שמתוךחיישינן
 ע*ב בפסחים הש'ס וכדאמר הבדיקה למהר בידהעד
 בשבת השבת אחר של ומל תינוקות ב' 5עניןוע*ג

 ל"ב בב"ק ועי' ק"8 לענין מצוה בדברובטעה
 מחמת והיינו וכו' השמשות בין בע"ש איסיומודח
 לפימ"ש ובפרט כשנס מיחשיב המצוה לקיוםס*רדת
 זמן לאהר דלהרמב*ם שגגות מה' בפ"ההלח*מ
 חתיכה  דבעינן כם*ד דפוסק ומשום תלוי אשםליכא
 זמן לאחר כשיעור לבדוק צריכה א*כ חתיכותמב'

יש
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 והש"ס נדה ודאי והוי אותיום שתעשה לחושויש

 משני חתיכה דל"ב כמ"ר נרה ספק דאמרביומא
 צזה הנראה ולכן בזה לפקפק יש ועדייןחתיכות
 נדה לודאי דניחוש ביומא הת"י הקשודבאמת
 ונעלמו להכי דל"ח ותירצו שלו עד עלבנמצא

 בנדה והתוס' כאן הת"י דברי ביומא שםמהמהרש"א
 מצריכין דאין לדידן רק דזהו י"ל וא"כ הנ"לט"ו

 שאינו בעד ובמקנח לכך מוכן בעד יבדוקשהבעל
 מוכן בעד שיבדוק ול"ח ודאי הוי לא שובמוכן
 עצמו לבדוק הבעל דצריך שם דפוסק הרמב"םאבל

 נדה ודאי דתמצא י"ל שפיר א"כ לו נכונהבמטלית
 הנ"ל. וכהת"י שלו עד עלבנמצא

 והנני פלפוליו ראיתי וז"ל שליט"א כהד"ג כ'רע"ז
 תורה יגדיל לאוריתא וחילו כחו יאשראומר

 לא הרמב"ם בדברי שתירוצו אכחד לא אךויאדיר
 הש"ס על לחלוק הרמב"ם ביד דאין בעיניהוטבו
 עכ"ל כוותי' דלא מוכח זו מסוגיא הרי דבריוולפי
 בראשונים כזה מצאנו למו ספורות אין כמ"פהנה

 מוכח זו דמש"ס ואם פוסק איזה דברי בתי'ואחרונים
 קווה יותר דנדה מפורשת מש"ס הלא כהרמב"םדלא
 נאמר הכ*נ דנדה מהש"ס דבריו שנתרז ואיךעליו
 מהש"ס הרמב"ם נאיד למה ליישג דברינו ועיקרבזה

 באמת אך אזיל דלשיטתו משום כירושלמי וכ'דבבלי
 הר"ח בשם התוס' לפי"ד הדבר נכון בלא"הבכאן
 לא דאל"כ הרגישה שבודאי שיסבור נוקפודלבו
 א"כ קרבן חיוב מחפת כהמפורשים ולא בודקתהיתה
 היכא אבל לבדוק מחויבת אינה אם רק ל"שזה

 הדין שמחמת דיודע מקפו לבו אין מדינאשמחויבת
 דאם האהרונים וכמ"ש שהרגישה משום ולאבודקת
 היכא הכ"נ נוקפו לבו ל"ש לבדוק הבעל להצווה

 ועי"ש ז"ל מלבוב להג' בד"ש וכ"כ מדינאדמחויבת
 בדיקה א"צ לבעלה דכל לשיטתי' שמואל אמרדר"ז
 ולזה להחמיר שתרצה אך בדיקה שום מדינאוליכא
 משא"כ נוקפו לבו יהי' שלא כדי תחמיר דלאאמרינן
 בדיקה צריכה דלבעלה שמואל אמר דר"י לישנאלהך
 כתבו קפ"ג סי' ובלחו"ש ובכו"פ וסת לה באיןעכיפ
 דלבעלה א"ש דר"י כאידך פסק דהרמב"םג"כ

 לה דביש ס"5 ומה"ט וסת לה באין בדיקהצריכה
 כיון תשמיש לאחר בדיקה מדינא צריכה ג"כוסת

 דהוי וכיון לבעלה בריקה חיוב לרידי' איכאדעכ"פ
 דהבעל הרמב'ם במ"ש ג"כ וכן נוקפו לבו ל"שמדינא
 שהרגישה נוקפו דלבו ל"ש בזה הנה עצמויבדוק
 לבדוק לה ציוה מאם גרע ולא בעצמו דעושהכיון

 דס"ל משום לבדוק א"צ דהבעל דס"ל כאןוהש"ס
 הבעל גם לכן בדיקה שום ליכא דלבעלה לישנאכהך
 לבעלה בדיקה דאיכא לישנא להך משא"כ לברוקא"צ
 אליבא נינהו ואמוראי עצמו יבדוק רהבעל ס"למה"ט

 והבעל תבדוק דהיא הך תלי ובפלוגתייהודשמואל
 ס"ל נדה ספק דאמר ביומן בתירא בן ור"ייבדוק
 תבדוק לא היא וממילא בדיקה ליכא דלבעלהכל"ק
 כיון לבדוק א"צ והבעל נוקפו לבו יהי' שלאכדי

 ואיכא כל"ב ס"ל והרמב"ם כלל בדיקה חיובדליכא
 בדיקתה או הבעל בדיקת ע"י נדה ודאילאשכוחי
 לל"ק דאזיל רק הרמב"ם נגד אינו הש"ט וא"כוכנ"ל

 והבן. כל"ב פסקוהדמ2"ם
 כתבתיהנלע"ד

 צולערמאן קלמןה'קלונימים
 הנ"ל.האבדפ"ק

 מד.מימן
 יאבלאנאב. תרעוד מנ"א בחודשב"ה

 שמה בעילום החפץ אחרלרכ
 שנה שבעים בן זקן נכבד איש לפניו שבאפד"ש

 הי' שנה כשלשים  עתה איך 5פניווהתודה
 הלילה ובאמצע אלמנה אשה בבית ולן אחדבכפר
 עליו וגבר לעבירה אותו ופיתתה אצלו ושכבהבאה
 ורוצה מתחרט וכעת אותה ובעל ר"5 הרעיצדו

 לו לסדר איך בשאלתו ונפשו תשובהלקבל
 בזה.התשובה

 דאלמנה היתה מטוהרה לא בודאי הזאת האשההנה
 טהרות ליכא דבזה*ז לנדתה טבלה לאבודאי

 בודאי ממנה פירש לא וגם 5טהדות דטבלהשנאמר
 שנאמר החטא על מיד נתחרט לא דאז מתבאבר
 דפירש יותר הדבר ונוטה מת באבר ממנהדפירש
 עבירות ב' ויש קנ"ה סף בח"ס ועי' חיבאבר

 צזה יש וגם הפרישה ועל הכניסה על נדהבבעילת
 זנות ישם אשה הבועל כל ולהרמב"ם דפנוי'זנות
 הטור וכ"כ קדשה תהי' לא משום לוקה קידושיןבלא

 בח"מ ועי"ש א' סעי' ברמ"א ועי"ש כ"ו סי'באהע"ז
 דמה"ת דרבנן איסור רק דהוי הראב"ד בשםובב"ש
 דגם כ' והמהרי"ט והכ*מ פנוי' עם לזנות איסוראין

 ומופקרת לזנות במזומנת רק מלקות ליכאיהרמב"ם
 דמהרמב"ם דאף שכ' הגר"א בהגהית ועי"שלכל

 כל על דלוקה משמע מה"א ובפ"א שנ"ה מצוהבסה"מ
 לונות מופקרת דוקא דעתו מ"מ במקרה אפי'פנוי'
 הכ"מ כ' לא מה"א בפ"א ובאמת שם הכ"מכמ"ש
 שהרמב"ם וכ' בתולה נערה מה' בפ"ב כ"כ רקמזה

 לומר שאפשר כ' והה"מ כאן על סמך מה"אבפ"א
 דהוי י"ל לרש"י דגם כ' והגר"א בעשה היאדפנוי'
 כוב ברכות דמרש"י הרעק"א בהגהות ועי' עשהאיסור
 הצל"ח וכ"כ פנוי' עט לזנות מה"ת איסור דאיןמשמע
 ליכא דבפנוי' כהראב"ד רש"י דשיטת בברכותשם

 ממילא פנוי' יחוד על דכשגזרו וכ' תורהאיסור
 ובענין זנות דרך אותה לבעול הגזירה איסורבכלל
 בב"ש ע" כנדה לבעלה דאסורה ברכה בלאכלה
 לישא כשרוצה רק שייך דלא הרמב"ן תשו'בשם
 אדם לכל אסורה ותהי' לבד לו קנוי' שתהי'אשה
 ג"כ דפילגש ואף וקידושין ברכה א"צ פילגשאבל
 לאו איכא דאל"כ לו רק ומיוחדת לכל מופקרתאינה
 דקנוי' משום זה אין מ"מ כנ"ל קדשה תהףדלא
 רק א"א מטעם אחר עם לזנות ואסורה לודק

 לו רק ומיוחדת יאחר עצמה מפקרת אינהמרצונה
 בנ"ד ומעתה וקידושין ברכה א"צ ולכך וכמובןלבד
 רק והוא תורה איסור ליכא במקרה פ"א רקשהי'
 איסור שהיא שכ' הה"מ וגם הפוטקים לרובדרבנן
 שהסכמת וכיון אפשר בדרך רק כ' קהרמב"םעשה

 ועי' להלכה קי"ל הכי דרבנן רק דהואהאחרונים
 בזה. מ"ש קל"ב סי' חאה"עבנוב"ת
 במקום יום מ' להתענות איתא הפוסקיםרבנכפבפר*י

 בסף ברמ"א ועי' הנדה על בבאמלקות

 יום י"ז להתענות דרבנן ובכתמים שם ובפ"תק8"ה
 נדה במי ועי' בהורה שנזכרו נדה פעמים י"ןכנגד

בקו"א
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 הביא ע' סי' ח*ב רב"ח ובשו"ת נ=ד סי'בקו"א
 רצופין שס*ה להתענות והרמב*ן המהרי"ובשם
 נדח כמנין יום נ*ט הארי*וי ובשם יסוריםושאר
 המקוב5ים בשפ כתב הנ"ל ובח"ס שלג גלגולוז"פ

 במזיד אפ" יום מ' כתב והרוקח יום ע"בלהתענות
 5הרמ"ע קשיטה מאה בס' וראיתי קם"ה בס"וכ"כ
 ס"ט או יום נ"ט שו תשובה בתיקוני ב9ט"וז"ל
 ב"פ וילקה יום פ"ב להתענות שם נראה ובמזידיום

 כתפיו שתי שהן מקומות וג' הכאות ע"ח שהןמלקות
 עיי"ש פ"ב למנין מצפרפים הגוף חלל עםוהחזה
 סי' באו"ח ועי' יום מ' צריך ררבנן צאיסורוגם

 ועי"ש כן ררבנן בתחומין רגם שם ובאחרוניםשל"ר
 ובס' קשה'ה סי' וחו"מ רי"ב סי' או"ח ובח"סבדג"מ
 ובענין כן הרין בדרבנן בשוגג רגם שבתכלכלת
 כ' וברר"ת לצדקה חטאת רמי ליתן רצריך כ'שבת
 בשם ועי"ש חטאת רמי שייך רג"כ הפ"רבשם
 הזאת המעשה אחר יוכ"5 שעבר ראף טהרההשירי
 לפ"'ר ומעתה המשקל תשובת לענין מהנילא

 הפרישה ועל הכניסה ע5 א"כ יום ע"בהמקובלים
 פנו" איסור ומשום הנ"ל הח"ס וכ"כ יום קמ"רהוי

 להחמיר א"א אמנם יום קפ"ר ס"ה יום מ'ררבנן
 שכתבו הסיגופים ובפרט וחלוש זקן בארםכ"כ

 החלוש ברור רא"א שם ברב"ח וכמ"שהמקובלים
 רבזה"ז כ' והאחרונים הללו תשובה ריני לסררהזה

 ולא מימנעי דאל"כ תשובה לבעלי להקלצריכין
 מיתת בשעת שמא להקל לצרר יש ובנ"רעברי
 ראתה לא אז ומן מקורם שטבלה טהורה היתהבעלה
 מסולקות שהם פמ"פ מצינו זקינה היתה רלאואפי'
 וסיים מזה שהעיר קל"ב בסי' בנוב"ת ומצאתירמים
 אין פנוי' אלמנה על שבא שזה אומר שאניבאופן
 היא רמה"ת הנרה על לבא ולהחזיקו מה"תלפוסלו
 מיתת בין רב זמן ענר כשלא ובפרט טהרהבחזקת
 המיתה אחר ראתה שלא ואמרינן בזנות להריונהבעלה
 היתה שאח"כ שנודע מיירי ושם הביאה עדמבעלה
 נתברר שלא בנ"ר ומכ"ש השני בעלה תחתרואה
 דרך ראין ראף להעיר יש וגם אח"כ ראתהאם

 חציצה בלי בנהר פ"א רחצה אולי לטבולאלמנות
 רק בנרה ז"נ וספירת לטבילה כוונה א"צונרה
 היתה לא ואולי ממש בזבה רק בעינן רמה"תררבנן
 מאיסור כלל ירוע אין העם רלהמון וגם מה"תזבה
 וא"כ מזה ארעתייהו סלקא ולא 9נוי' באלמנהנרה
 אין ואמנם מזה אז ידע רלא לצרר יש מזידלענין

 להעיר רק וכתבתי הללו הטעמים על יסודלהעמיר
 בדור ובפרט וחלוש זקן בארם לצדר סניפיםריש
 חי באבר שפירש לומר רניטה מקורם רמ"ש וגםהזה
 באבר ביאה גמר לאחר פירש ואולי ברור אינוג"כ

 לבר. הכניסה על רק חיוב ואיןמת
 לדחות ויכול יום מ' יתענה כך בנ"ר נראהו5כן

 כחו חולשת מחמת א"א ואם החורףער
 גרולה מנחה זמן עד יתענה יום ול"ז בה"ביתענה
 שכתבו כמו לתענית 15 ויעלה קודם מנחהויתפלל

 ח"י יום כל בער יפרה יום קמ"ד והשארהאחרונים
 הזה הסך ליתן ויכול צ"ל ט"ז האב"צ ולפי"רצ"ל
 הצדקה בעצמו יתן ולא שליש חלק פכ"פ זמניםבג'

 שאינו הוא הצדקה מעלת כי אחר ע"י רקלעניים
 יוהרא לו יה" ולא נותנה ומי מטלה מייורע

 צריך והוא צדקה לו שנותן העני בעיניוחשיבות
 יום וכל חטאו על בקרבו לבו ונשבר נכנעלהיות
 להתחרט תשובה יום אצלו יהי הנ"ל התעניתמימי

 לו שימחול מהש"י ולבקש ולהתודות רלבאמעומקא
 זוכר ואם הלב ובמרירות בהכנעה התהלים כלויאמר
 גדולה מנחה זמן עד בו להתענות ושנהשנה בכי יא'צ יום כמו יעשהו העבירה שעווההיום

 נגדי וחטאתי לקתם צדקה וליתן תהליםובאמירת
 הביא קם"ה בסי' ובלחו"ש שם בח"ס וכ"כתמיד
 מני ר' ה"ג ארוסה פ' בסוטה מהירושלמי לזהסמך
 יומא ההוא כל וצם חורש עשר שמנה למינקתהורה
 נראה יום שס"ה המקובלים ידי ג"כ 5צאתוכדי
 ויו"ט שבת חוץ יום בכל בבוקר בקומו השנהשבכל
 שיזכור לצרקה א' צ"י שיתן ער מאומה יטעםלא

 הנה ברבים החטא להתמרות צריך אם ובעניןהחטא
 אסור מפורסם שאינו רבחטא איתא ע"ב פ"וביומא
 שם ובמג"א תר"ז ס" באו"ח ועי' החטאלפרסם
 כתב שם ובשע"ת בוה הארכתי ובתשובה כןשכ'
 שררך ואומרים באו מקרוב וחרשים הבכ'.שבשם
 ומרברי הרבר ישתקע חטאו לפרסם רוקאאדם

 רבחטא כתב קס"ז סי' חסירים ובס' זה הואחיצונים
 עמה שחטא שהאשה רק יראה אדם בפני שלאבסתר
 שכתב הנ"ל וברב"ח אחרים ולא מהתשובהתרע

 שהי' דמיירי נראה ברבים והאשה הבעלשיתודו
 ברבים יפרט אם נכבר באדם ובפרט מפורסםהחטא
 אך ההמון בעיני הפקרות וגורם חה"ש יהי' כזהענין
 ולא שחטא סתם ברבים להתורות בעצמו רוצהאם

 ושב לו יסלח והש"י טוב מה החטא מהותיפרט
 תכופר. וחטאתו עונו וסר לוורפא

 כתבתיהנלענ"ד

 שקפרמאן ק5מןה'ק5ונימום
 הנ"ל.האברפ"ק

 מדעסימן
 יאבלאנאב. תר"ץ שבט בחודשב"ה

 ד. ח א 5 א ו5ש
 לפעמים רק קבוע וסת לה שאין באשהעד"ש

 עד וכן הכ"ג ביום או הכ"ב ביוםרואה
 התשמיש לפני בדיקה לענין הרין איך הכ"טיום

 ע"כ. 5וסת סמוך בעונה פרישהו5ענין
 לה רבאין הש"ע כתב ס.'ג ק9"ו ס" ביו"דוץנה

 תשמיש לפני לעולם בדיקה צריכה קבועוסת
 וכן וכתב בדיקה דא"צ 9סק והש"ך תשמישולאחר
 שאין במקום להחמיר כ' והכו"פ והתוה"ש דברעמא
 ולהשהות קינוח צריכה רעכ"פ כ' והחוו"ר להקלמנהג
 בדר"ת הובא במ"ח ובס' וסת כשיעור גופה עלבער
 אין התשמיש אחר לבדוק נוהגין אין ראם כ'סק"ב
 יש ירוע מנהג שאין במקום אבל בידםלמחות
 עוד כתב והכו"פ התשמיש אחר גם לברוקלהחמיר
 ליום קבוע וסת להם שאין אע9"י נשים ררוברכיון
 כ"ט ער משל ררך מוגבל בזמן רק רואות אינןמ"מ
 5הם אין ואילך אלו ומימים לראות רגילות אינןיום

 וכבר מתאחר ופעמים מקדים 8עמים גמורקביעות
 וסת לה יש בכלל היא ההוא היום רער הפוסקיםכ'

 היא נבוכ" היא אשר אלו בימים ורק בריקהוא"צ
בנדר
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 וכל לבדוק נוהגין כ"ע ובזי וסת לה איןבגדר
 הדין והייע עי4'ש משיבחת זי הרי לבדוקהמרבה
 רואה שאינה אשה ס"ג ק8"ו בסי' הש"עש3'

 יום י"ד לאחר אבל טבילתה אחר יום מי"דבפחות
 וסת 5ה יש כדין דינה יום י"ד עד קבע להאין

 דבריו דחה והלחו"ש זה בדין שם מגמגםיבחוו"ד
 דאשה וקפ"ט ק9"ד בסי' הש"ע מ"ש בזה לחשבוכ'

 ראתה ו5א עונתה ועברה קביע וסת להשאין
 לה שאין אשה להש"ע והרי בדיקה ב5ימיתרת
 בסי' בטו"ז זעי' בדיקה ב5י לעולם אסורהוסת

 וסת לה אין בין מח5ק יבנקוה"כ בזה מ"שקכ"ד
 וסת לה יש יבין ברואה מיחזקת היא פעם וכלכ55
 י"ד שעד שרגילה הכוונה ילהנ"5 קבוע שאינואלא
 קביע וסת 5ה אין ואילך מי"ד ורק רואה אינהיום
 העשירי ביום למשל יום 4'ד קודם פ"א ראההואם
 היום עברה ואם העשירי ביום לבדוק צריכהדאז

 הף'ד. יום עד בדיקה בלי מיתרת ראתהולא

 ס"ב ק8"ד בסף הנה הוסת בעונת שרשהולענין
 צריכה פ"א רק שהי' בוסת דאפי'איתא

 כ"ב עד הנ"5 לפי ובמ'ד 5וסת הסמיך עונהלפרוש
 מיום אך לפרוש וא"צ קביע וסת 5ה כיש דינהיום
 שהי' כפי רק שרישה א"צ לכאורה כ"ט עדכ"ב
 צריכה הכ"ד ביום ימשל הי' דאם האחרוןהוסת
 לה כאין דינה הימים ושאר כ"ד יום רקלפרוש
 כנ=ל התשמיש קודם בדיקה 5הצריך 5ענין רקוסת
 הוסת כפי הכ"ד ביום רק בהם 5פרוש א"צאבל

 שמשתנית ואשה כ' ק8"ד בסי' הרם"א אמנםהאחרון
 צריכה לאחר או ימים ג' או ב' להקדיםוסתה
 סק"לט ק9"ט בסי' בש"ך וע" ימים ג' או ב'לפרוש
 בדברי האחרונים נתחבטי יכבר הרמ"א בדברימ"ש

 באל ות לרא דרכה דאם פי' והנו"ב ה5ליהרמ"א
 כל 5פרוש צריכה כ"ט עד מכ*ב בנ"ד כמוהימים
 הגהם"יי בדברי שהבין מהש"ג כ' סק*ג ובס"טהימים
 י"ד עד למשל דאם שכוונתו כאן הרם"א ךברישהן
 אסורה קבוע וסת לה אין אח"כ רק רואה אינהיום
 נחשב ויום יום וכל שסיים ועיי"ש הימים אותןכ5

 בדבריו ישוב וצריך בפ"א נעקר ולא בפ"עלוסת
 דלפי"ד וכתב הנו"ב על חולק החוו*ד אמנםבזה

 שהיו הרם"א כוונת ופף יום עשרים יהי' אםאפי' הללי הימים משך בכל עיני' בין ידי' להיותצריכה
 ואח"כ ירחא ריש ה" שמקודם קבוע וסתשניהם
 א*צ בנ"ד החוו"ד ולפי'ד עיי"ש בירחא ה'נעשה
 דינה יהי' בדיקה לענין ורק הללי הימים כללפלוש
 בדר"ת הובא השלחן ערך ובס' וכנ"1 וסת 5הכאין

 סי יו*ד צדק אבני ובשו"ת להחוו*ד הסכיםסק*כא
 בתוך רק לוסתה קבוע יום לה שאין באשה כ'ע"ג
 היא אז בזה ופעם בזה פעם לראות רגילה ימיםג'

 אב5 כהנו"ב ימים הג' כ5 לפרוש 5החמירמצוה
 יום עד ט"ז מיום לראות שרגילה כגון רבבזמן
 להמוני קשה כזה רב ובזמן היום קביעות בליכ*ח
 כי 5הודיע 5השוא5 5השיב ראוי 5כן 5פרושעם
 להק5 שרוצה ומי עצמו על 5החמיר ראוי נ8שבע5

 אך לסמוך יכול החוו"ד האחרונים גדו5 עלולסמוך

 הימים באותן ראחתם ויום זמן לכתוב עצמןירגי5י
 יום באיזה תדע עכ*פ או קביעות בהם תמצאאולי
 עיי*ש זמן באותו תפרוש ואז לרשת מצוי יותר*ום

 לפסוק נראה ימים חן משך שהוא בנ*דופעתה
 להחוו*ד ג"כ הסכים השלחן שבערוך וגםכהאב*צ
 כן דעתו ג"כ נראה הנ*ל הכו*פ מדבריול3צרה

 ו5א לבדוק צריכה כנ"5 נבוכה שהיא שבימיםשכ'
 הימים ברוב אם ואמנם לגמרי לפרוש דצדיכהכ'

 מהימים יום שבאיזה או כ*ט עד כ*ה מיוםתראה
 ראתה 5א וכו' הכ*ב וביום ג"פ או ב"פ ראתהה5לו
 הכ*ה יום עד לפרוש דא"צ בוודאי נראה פ'ארק

 ג"פ נעקר וכבר הכ*ב ביום שראתה פ*אדמשום
 פהאב*צ וכנראה הימים אלו נאסור 5א אחריםלימים
 אלו תפרוש ימים ד' או ג' רק שנשארו וכיוןהנ"ל
 והכ"נ שכתב ו' סעי' ק*ח כלל בחכ*א ועי'הימים
 רואה אינה 5עולם כ"ב שעד כיון כ"ג ב5י5תאסור
 כ*ו ביום תראה רוב דעפא דאיירי י"ל שםאך

 גיכ להחמיר שמצדד רק הכ"ו ליום לחושוצריכה
 יום באיזה קבוע וסת לה אין בנ*ד אבל כ"גבליל
 דברינו ותבין ועי"ש כ"ט עד כ=ב מן הימיםבמשך
 לדרך. יוצא או טבילה ליל לענין שמצדד ועי"שכאן

 כתבתיהנלע"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האבדפ*ק

 מו.כמימן
 יאבלאנאב. תר9-א סיון בחודשב"ה

 בחדר"ת החו"ב הגדול הרב נ"ד ש"ב לכבודשוכט"ס

 רי צוקערמאן מנרשרך מו*הכש"ת
 קאלוואריע. הגאבד"קחתן

 הר"ן בשם כתבת אשר הגיעני בחד"תמכנתבד
 אינו טומאה מקבל שאינו דדבר בטעם-

 הבגד על ה" התקנה דעיקר משום כתמיםמקבל
 האשה על גם גזרו הבגד על טומאה שגזרווכיון

 למה וגם הבגד על רק התקנה עיקר למהוהקשית
 הא נימא האשה על גם גזרו הבגד על דגזרוכיון

 דבכתמים הקשה דהכ"ם אך בדוכתא והאבדוכתא
 בסוטה דהתוס' וי"ל ק"צ בס" בטו"ז וע4 ס"סאיכא
 ברה*י ס"ט והוי הוא סתור מקום דאותו כתבוכ"ח
 מסוטה ילפינן דלא כתבו ב' בנדה והתוס' ס"סד5"ם
 לא ומש"ה ראי' לטומאת ולא מגע לטומאתרק

 טמא ברה"י דס"ט בחולין מע"ל לטומאתילפינן
 מסוטה ילפינן מגע טומאת דהוי הבגד 5עניןולכן
 בנדה השאס ולפים"ש האשה לענין ולא ס"סול"ם
 דטמאה קרא א"צ זב של ראשונה דטפה ל"הדף
 ידה על טמא שהזב טומאה גורם לאחריםדאם

 כן נאמר האשה לגבי גם ולכן כ"ש לאלעצמה
 מקבל שאינו בגד ולכן טמאה ג"כ האשהולכך
 טומאה גרם דלא כיון כתמים מקב5 אינוטומאה
 ועפי"ז הר"ן כוונת וזהו טמאה האשה איןלאחרים

 על ואבוא שתים בענינים בפלפולהארכת
 דבריך.סדר

 הבגד על הי' התקנה דעיקר הר"ן בשם מ*שהנה
 שום הי' 5א הבגד דעל ב5שונך דקדקתלא

 כ"א הפסקים כ' בזה והטעם טמא מה"ת וחואתקנה
 דחשו משום טמאה האשה שגם גזרו ורבנן5,ןיטתו
 שיאמרו הבגד גם יטהרו טהורה תהי' האשהשאם
 הדם עליו שנמצא משום טמא שהבגד אפשראיך

 הוהאש
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 התקיע דלמה קושיתך גסתרה וממילא טהורהוהאשה
 הבגר על דגזרו רמשום ענין ומה הבגר עליק
 בדוכתא והא ברוכתא הא נימא האשה על גםגזרו
 האשה על ג"ב גזרו זה ומאמת טמא מה*ת הבגדהא
 שייך ומה לתורה סחג לעשות חכמים גזירתככל
 גזירה רק הבבר על הי' ואם וכו' ברוכתא האלומר
 הא קיימא לא הא לא דאי כן כמ"5 רמצינואף

 לענין בזה ונבוא כן לומר פקום קצת הי'אעפ"כ
 כן. לומר מקום שום אין להנ"ל אךגזל*גז
 מע"ל לטומאת ילפינן רלא נרה התוס' 1:שםוכמ"12ן

 ראי דהוי משום מסוטה ברה*יבחויין
 לקרשים דניליף קושיתם על כן תף התוס'הנה

 וסהמו למגע רק ילפינן דלא מסוטה בר"הדטהור
 הקו' לענין זה כ' ולא בר*ה אף מטמא לכךבלשונם

 דהתי' רי*ל רק ברה*י בס*ט חולין לעניןהקודמת
 ברה"י חולין לענין הראשונה קו' על גם קאיהזה
 להם הי' רלא אך בדבריהם כן מבואר שאיןואף
 ררק דמשמע בר"ה אף מטמא לכך לסייםעכ*פ
 ונאמר מזה לשתוק והו*ל כן אמרינן ר"הלענין

 בזה אנן נחזי ולכן רה"י לענין גם קאידתירוצם
 לראי' ולא למגע מסוטה רילפינן רבריהם בטעםהנה
 רומיא שיהי' רבעינן משום הא' אופנים ב'י"ל

 תלי ולא ראי' ולא מגע טומאת הוי ובסוטהרסוטה
 רומיא רבעינן שם התוס' וכם"ש כלל וחומראבקולא
 דבר רק רילפינן ובסוטה בנזיר בש"ס ועףרסוטה
 לענין הא' לקושיא גם ולפי"ז כסוטה להיותשאפשר
 כיון ראי' לענין ילפינן רלא כן י"ל בחוליןרה"י
 רמצד משום הטעם ל י והב' רסוטה רופיא הוירלא

 מגופו יוצאת טומאה רהיא מראי' קיל מגעהסברא
 רמגופו רטומאה מצינו ובכ"ר מחוז טומאה היאומגע
 לטהר מסוטה ראי' ללמוד אין ולכן יותרחמיר
 לחומרא אבל ילפינן לא לקולא רק ולפי"זבר*ה
 רקיל במגע דאם ילפינן שפיר ברה"י לטמאלענין
 תירוצם ול"ש דחמירא ראי' כ"ש טמא ברה"יס"ט

 נבחר הטעמים מב' מי ואת הראשונה.לקושיתם
 הא' הקו' על דתי' שם מתוס' להכריע לכאורהנראה

 לטומאה רק מסוטה ילפינן רלא לחולין רה"ילענין
 ב' י"ל בזה וגם דלמפרע לטומאה ולאדלהבא

 דומיא הוי לא דלמפרע משום או הנ"להטעמים
 שהקשו וממה מלהבא קיל רלמפרע משום אודסוטה
 יש לטהר בר"ה לקדשים רניליף אח"כהתוס'
 דסוטה רומיא הוי רלא משום כוונתם ראיןלהוכיח
 רהאי לענין שתי' כמו הא מר"ה מקשו מהדא"כ

 ר"ה לענין נאמר כן מסוטה ילפינן לאדלמפרע
 ולא טומאתו קיל דלמפרע משום רכוונתםוע*כ
 נוכל שפיר בר*ה לטהר אבל ברה.י להחמירילפינן
 כ"ש מסוטה בר"ה להבא מטהרין ראם מסוטהללמוד
 מלובלין המהר"ם של ררכו וזהו דקיללמפרע

 ילפינן לא רלמפרע התוס' רלתי' שכ' כאןבחידושיו
 ילפינן לא טהרה חזקת בליכא ברה*י גםמסוטה
 לטעם ררבנן אליבא אנו צריכין שנמדרובמקוה
 סברי דבעלמא ראע"ג ברה*י גם לריעותארתרתי
 לא למפרע לענין מ"ם וראי טמא רברה*ירבנן
 בלהבא דרק לומר טעם בלתי דבר דהוי ולאיל5ינן
 מסברא רק שנא רמאי למפרע ו?א הכתובטימא
 מר*ה הקשו ש5יר ומש"ה מלהבא קיל דלמפרעדי"ל

 ממילא ולהמהר-ם למפרע להקי י"ל דודאייקדשים
 הוי רלא כגוירה אינו ילפינן יח דלראי' מ*שג"כ

 הטעם רק שנא דמאי י"ל בזה דגם דסוטהדומיא

 לענין תירוצם ל"ש וא"כ ממגע חמיר דראי'משום
 רגם אך וכנ"ל בחולין ברהזי להחמירהקו'

 ילפינן ברה"י גם ח"ט דבליכא שםלהמהרש*א
 במקוה דתר*ל טעמא לרבנן בעינן דלא וכ'למפרע

 ח=ט בליכא למפרע גם ילפינן ברה*י אבל בר"הרק
 לא הזקה רליכא בר*ה מקד,?ים התוס' חקשוושפיר
 בש"ש וכ"כ מסוטה רילפינן לטהר ולאלטפא
 לכאורה וא"כ חמהרש"א בשיטת 5*י א'שמעתא
 רבעינן רק וחומרא קולא מטעם הוי לאלדידי
 י"ל ושוב כן ראי' לענין גם וא"כ רסוטהדומיא
 נראה אמנם ברה"י בחולין מע"ל לענין גם הזההתי'
 רא"כ רומיא מטעם הוי דיא צ"ל ע"כ לרירףדגם
 הוי רלא כיון למפרע חזקה בליכא נילףהיאיך
 לליכא חזקה איכא בין בלמפרע חילוק ומהרומיא
 לחוד רומיא מטעם הוי לא לדירי' גם וע"כחזקה

 רלמפרע משום הוא ילפינן רלא חזקה באיכאולמפרע
 אם רק מהני לא לבדו דקיל רהטעם רס"ל רקקיל
 מבקוה היא בזה והוכחתו ח*ט דאיכא טעם עוריש

 ולא בר*ה רק דתר*ל טעמא בעינן דלאדמשמע
 רהטעם וממילא ילפינן ר"ה לענין גם ולכןברה"י
 רא" לענין שוב לחורא מהני לא דומיא הוירלא
 רראי' כיון מסוטה ניליף רה"י רלענין נאמרשפיר
 יראה המהרש"א ברברי להמעתן וגם ממגעחמירא
 כהש"ש ורלא קיל דלמפרע הטעם לרידי' רגםרי"ל
 רהאי לענין התוס' תי' רל"ש י"ל להנ"ל גםועכ"פ
 בר"ה מטמא לכך שסיימו מלשונם וכרמוכחבחולין
 רה"י רניליף שהקשה בחירושיו להרמב"ןזולת

 רלמפרע תי' ואתרווייהו מסוטה בקרשים ור"הבהולין
 דסוטה דומיא רבעינן הסברא י"ל לויירי' ילפינןלא

 משום לרה"י ילפינן רלא י*ל רא" לענין גםוא"כ
 כן נראה אין התוס' בשיטת אבל רומיא הוידלא
 דספק התוס' סברות ב' הנך ג"כ ולכאירהכנ"ל
 והך הוא סתור מקום ראותו משום רה"י הויראף

 רהתוס' יחד יתכנו לא מסוטה ילפינן לארלראי'
 סתור דמקום רה"י רהוי תי' ממטה שהקשובסוטה
 ותי' בר"ה רס"ט ממטה שהקשו בנדה וכאןהוא

 משום רה"י דהוי ס"ל רלא ע"כ ילפינן לאדלראי'
 ילפינן לראי' רגם ס"ל ע"כ בסוטה ושם סתורמקום
 הסברות שני נחזיק אנו דם"ם רי"ל אךמסוטה
 הוא לראי' ילפינן רלא בנרה רם"ש א"ל וגםוכמובן
 סתור מקום שהוא רה"י רהוי בסוטה שכ'מטעם
 ר"ה הוי רלא היינו בר"ה מטמא ולכך שסיימווזה
 רי"ל יראה ובנדה בסוטה בלשונם והמעיין רה"ירק

 דעת בו שאין ררבר בנדה מם"ש אך הםדאחדים
 לענין טומאה דשייך קורש מבשר ילמור ישלישאל
 קצרתי. כי והבן כן כוונתם ראין נראהראי'
 טומאת הנה מגע טומאת הוי הבגד ייענין גםד1:במ

 אומרים וכשאנו בא הרם ראיית ע"יהבגד
 ע"י שנטמא הבגר גם ראי' טומאת הוי האשהדלגבי
 מהמקור האשה אותו ראתה אם עליו הוא רהספקהרם
 טמא אם רק הוי מגע וטומאת ראי' טומאתהוי

 והספק בוראי דנגע כאן משא"כ נגע אם וספקבודאי
 שם בסוטה והתוס' בראי' הספק והוי טמא הואאם
 הקו' על בנרה וכאן וכו' הוא ודאי המגע רבמטהכ'

 דלענין הרי ילפינן רלא ראי' טומאת דהוי כ'ממטה
 בקושיתם שכתבו ובלשונם ראי' מיקרי המטהטומאת
 במעל"ע מט5א בר"ה דמגע בירושלמי מבוארדבהדיא
 הנדה מגע רלענין הרי ראי' טומאת רהוי תי'וע"ז
 והספק הראף מחמת דכ"ז וכנ"ל ראי' טומאתהוי

על
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 הוי הבגד לענין גם א"כ המגע על ולא הראי'על

 שנראה מה וגם עצמה האשה לענין כמו ראי'טומאת
 דלא ראי' טומאת הוי לא אם האשה דלעניןמדבריך
 ס"ס דל"מ ברה"י בס"ט כמו הדין הי' מסוטהילפינן

 לענין רק הוא כתמים דגזירת ז"א הכ"מ קו'ומיושבת
 להאשה ערב טומאת דלענין לבעלה האשהלאסור
 ובמפורשים כ"ב בנדה ברש"י ועי' הבגד כדיןדינה
 חילוק ואין ס"ס תמיד מהני איסור לענין והרישם
 איסור רק טומאה ענין אינו וזה לר"ה רה"יבין

 האשה אין תורה דבר כ' סע"א ק"צ סי'ובש"ע
 גזרו וחכמים שתרגיש עד לבעלה אסורה ולאמטמאה

 עיי*ש לבעלה ואסורה טמאה שהיא וכו' כתםעל
 כ' פה דלענין הש"ע בכוונת מ"ש ובאחרוניםבב"ח

 בתוס' ועי' לטהרות נ"מ אין דבזה"ז כיוןדמטמאה
 טמא ס"ס אפי' דברה"י שהקשו שליא לענין י"אב"ק
 דבזה והיינו בעלה על לאוסרה לענין דאייריותי'
 הוי סוטה דגם שהקשה במהרמ"ש ועי*ש ס"סמהני
 משום איסורה דסוטה ותי' לבעלה לאוסרהלענין
 טמא ודאי ברה"י ס"ט ולכך ונטמאה כדכתיבטומאה
 כשאר אלא טומאה משום אינה לבעלה נדהאבל

 שכ' פיאב בש"ש מצאתי ואח"כ עי"ש עריותאיסורי

 א' גרול בשם יוסף זכרון שו"ת בשם והביאכדברי
 ברה"י ס"ט ככל ס"ס ל"מ לבעלה נדה דבאיסורשכ'
 הנ"ל דב"ק התוס' מדברי ידים בשתי דבריוודחה

 שלך. היסוד כל נסתרומעתה
 לעצמו מטמא לאחדים דאם דנדה מהש"סדכמעקפן

 האשה ע"י טמא הבגד אם וג"כ כ"שלא
 דאם יפה עולה הדימיון אין כ"ש לא עצמההאשה
 כן לומר מקום הי' טמא הוא אם הדם על דניןהיינו
 קרא דא"צ שכתב ותוס' בפרש"י ועי"ש בשםכמו

 הטיפה ע*י שנטמא דהזב כיון במשא מטמאהדהטיפה
 טמאה האשה אם דנין עכ"פ היינו ואם במשאמטמא
 אז וגם כן לומר יכולין היים אולי ערבטומאת
 ותרווייהו האשה ומטמא הבגד מטמא דהדם כ"שליכא
 האשה לאסור לענין דנין הא בכאן אבל המהשוין

 הוא האשה ע"י טמא דהבגד לומר ול"ש5בעלה
 ביניהם חילוק יש דבריך דלפי וניון הדם ע"יטמא

 בטומאת האשה ולענין מסוטה ילפינן הבגדדלענין
 אם ובפרט לזה זה ענין מה א"כ ילפינן לאראי'
 5א טומאה ולענין הרגשה בעינן איסור דלעניןנאמר
 חיליק יש הרי בדברינו להלן ועי' הרגשהבעינן
 שמחזיקין דכיון וה בדרך י"ל היותר ולכלביניהם
 ממילא הבגד מטמאין דהא האשה ממקור באשהדם
 איסור לענין דגם כשנאמר והיינו טמאה ג"כהאשה
 יצא שהדם בירור בעינן ורק הרגשה בעינןלא

 5הלן ובדברינו במפורשים ועי' כשמואל ודלאמגופה
 בתשובה הנו"ב כתב כאשר אחרת סברא דזהואך

 לדברי ענין זה אין אבל כאן החוו"דוהביאו
 הנ"ל.הש"ס

 דם דלימא הקשו ע"א נ"ה בנדה התוס'רהנה
 ומושב משכב טומאת שגווים יוכיחהנדה

 וה דאין ותי' מינייהו לעי5 אימעוט ודמהונדה
 וה"נ נדה כמו משא טומאת לדם שיש כיוןיוכיח
 אין המשתלח שעיר אבל הנדה דם כמו וובליהוי
 מהני דמה מובן ואינו עיי"ס כלל טומאה שוםלו

 משכב לענין דמ"מ כנדה משא טומאת לדםשיש
 דאין הרי לעצמו ולא 5אחרים טומאה גורםומושב
 לעצמו טומאה גורם לאחרים דאש 5ומר הכרחזה
 דאם דהא בכוונתם לומר אפשר והי' כ"שלא

 בעינך לא כ'ש יא לעצמו טומאה גורםלאחרים
 בעצמו תהי' לאחרים שגורם ממש טומאהשאותה
 אחרת אפ" טומאה איז4 עכ*פ 5עצמו ישדאם
 בעצמו יש שפיר והרי טומאה איז4 לעצמו גרםהרי

 בעצמו לו אין המשתלח שעיר משא"כ משאטומאת
 יש הרי ובנ"ד יוכיח אמרינן שפיר לכך טומאהשום

 ללמוד הכרח אין ושוב בלא*ה ערב טומאתלהאשה
 5למוד שרוצין מה דהא דז"א אך לבעלה נדה איסורמזה
 אף במשא מטמאה זב של ראשונה דטפה סבראמהך

 ע"ב 5*ד בד' רש*י וכמ"ש במגע מטמאהדהטיפה
 גרע דלא למגע קרא איצטריך דלא לימדבד*ה
 כיון במשא דמטמא ללמוד הכרח אין ושובמש"ז
 כ' לאחרים ד"ה ובתוס' מגע טומאת בעצמה להדיש

 גורם נמי דלמצורע 5פרש אין ומושב משכבדלענין
 לה יש דכבר כיון כן 5ומר ל"ש בלא"ה והאוכו'

 בכוונתם א"ל וגם הנ"5 נ"ה בד' וכהתוס' משאטומאת
 במשנה ועי' משא מטוסאת חמורה טומאה הוידמו*מ
 רק ללמוד נוכל סברא הך דמכח ונאמר 9"אדכ5ים
 ללמוד לא אב5 משא כמו כ"כ חמורה שאינהטומאה
 לענין דמ"מ התוס' שכ' וזהו מו"מ חמורהטומאה
 אנו ג=כ וכאן כמותה מטמא הנדה דדם חזינןמשא
 דאין המשת5ח שעיר אבל משא טומאת ללמודרוצין

 קלה 5טומאה גם סברא הך ו5"מ כלל טומאה שום15
 בנ"ד ולפי"ז המשתלח משעיר יוכיח אמרינןולכך
 די"ל לבע5ה נדה לאיסור סברא מהך 5למוד איןג"כ
 נאמר לא ועכ"פ צכרת דהיא חמור יותר חשובדזה

 וכמו לקלה חמורה בין לח5ק דוחק דזה קילדחשוב
 לפרש א"א וגם לחמורה נלמוד לקלה 55מודשיכולין

 לדחוק יש ואולי בדבריהם 5המעיין התוס' ב5שוןכן
 אפי' מתויתי חדא קט"ז בחולין דאיתא כעיןבכוונתם

 פרכינן יוכיח דעל בפרש"י ועי"ש פרכינן דהוכל
 לשם דומה אינו שבכאן שהענין ואף דהו כלאפי'

 הק"ו מכח ללמוד דרוצין בכאן גם י"ל מימלהמעיין
 מדם יוכיח ונאמר זב ש5 לטיפה משא טומאתהזה
 מדם דהראי' דכיון נאמר שוב ע"ז ק"ו הך דל"אנדה
 5א משא דלטומאת הרי במשא מטמא נדה ודםנדה
 זב של טפה לענין נאמר וכן מלאחרים לעצמוקיל

 וזהו משא טומאת לענין מלאחרים קיל לאדלעצמו
 הנדה דם כמו זב ליהוי וה"נ בדבריהם התוס'שסיימו
 5ו דאין יוכיח י"ל המשתלח משעיר רקו5כן
 להתוס' די הי' דלפי"ז ואף כלל טומאהשום
 ולמה משא טומאת לו אין המשתלח דשעירלומר

 לומר דיש כלל טומאה לו דאין לומרהוכרהו
 לו אין יממילא טומאה שום לו דאין האמתדכ'
 בזה התוס' בכוונת במפורשים וצ"ע משא טומאתג"כ

 דאנו טומאה דאותה משום דהטעם לפי"ז גםועכ"פ
 לומר 5"ש בכאן והרי ג"כ בזה שייך ללמודרוצין
 ואינו לבעיה נדה איסור נלמד הבגד טומאתע"י
 טומאה גורם לאחרים דאם הזה לימוד סוג תחתכ5ל
 בנדה השאס הלא הדבר ובעיקר קצרתי כי והבןכו'
 טומאה גורם לאחרים דאם רבא לסברת דוחהשם
 והוא אחרים דמטמא יוכיח המשתלח שעירואמר
 סיפא רבא ידע לא איך שהקשו בתוס' ועי"שטהור

 לומר הכרח דאין חזינן והרי הנ"5 נ"ה בד'דברייתא
 חז"5 דברי בטעם 5ומר לנו אין וא"כ כזהק"ו

 סברא דאינה כיון הואת סברא מכח כתמיםבגוירת
 וכמובן המשת5ח משעיר אותה דוחה והש"סקיימת
 אם דאמר ע"ב צ"ט דשבת מש"ס בוה להעירויש

 בזה והחילוק כ"ש לא 5עצמו מחיצה עושה5אחרים
דשם
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 הז4 הכותו מכה רהא נעשה החל5 דכל כיוןדשם
 אצל דהוי ומשום מחיצה הוא הסתל ראשממ95א
 ברשא עח*ש סמ?כתא כארעא הא5ל כ5ראשו
 והיא הסברא מצד הדבר אין שמאה 5עניןמשאקכ

 דרבנן מגזירה ש טעם בלתי התורה מהוקיחק
 וכמ*פ טהולים ומטמאת טמאים מסהרת אדומהופרה
 5א מטמאיך שסר הוא הרי פ'ח דפרה במשנהסציט
 ופרים פרה יענין ועי*ש טמשאני ח*תהטמאוני

 וכמובן. בנדים טומאת 9ענין הפשת9חושעיר
 דבוה'ז י-א בשם הראב*ד מ*ש דזהו כתבתרדץנה

 כתמים לטומאת ליתא מתים סמחידכויט
 דלא דכיון כתמים מקב5 או% שאמק-ט דדברדכס1
 טהורה האשה 5כן י'ו וליכא 5אחרים טומאהגרם

 צריך ומצורע דוב דראי' שם בבדה הש-פו5פי*ד
 דהאדם כיון וכו' לאהרים אם בזה דל*שקרא
 טמא בלא"ה הבנד והונ מצורע משום טמאביא*ה
 הבגד ולכן 5אחרים דאם הק"ו 5*ש מת טמאמשום
 דבגד ג*כ נאמר ידבריך הנה סהורה והיאטמא
 כתמים יקבי לא טומאה באיזו מקודם טמאשהי'
 ולמה וכו' יאהי~ם אם דל'ש לבעלה האשהיאפר
 שהבגד היכא דרק הוי'י שאמק*ט בצגד רקאחז*5
 בגד למה וגם הזה הדם עוי טו~אה עכשיוקיב5
 בוה כתמים מקב5 נגעים סומאת רק מקב5שאינו
 דטומאת דהא ואף לאחרים טומאה גורם הדם איןג"כ

 פ* והר*ן דמשתיתא מהך כן והרא"ש התוס, כ'נגע*ם
 קצת לדעת מ'ם בחידושיו עא'ש אחר ב11פןשם

 בוה הטעם וע"כ בוה מודה ג*כ הר-ןהמפורשים
 טברא מטעם ואינו המפורשים וכם*ש פלוג לאמשום

 שכ'כ ק"ס ס" יו*ד בנוב"ת מצאתי ואחוכהנ*י
 אם וה כלי בשביל יפלפל לנו אין דהריכתמים יקבי לא טמא הוא שכבר כיי דבריך ו5פי11"ל
 בוה*ז וא-כ טמא הוא שביא-ה טמא או טהורהכתם
 המת באהל טפאים הסדינין וכל מתים טמאישכוינו
 נגעים שמק*ט דבר ואף ידבריהם חילק4 לאחכמים אבי בנשים כתמים טומאת כל בטלו ל% איןוטהרה
 דבזה*ז בם'ש וגם עח*ש הכי ע5 גזרו לחלקז1לא
 אינו וכו' יאחרים אם 51*ש מת טומאת טמאדהבגד
 עו5ה הדימיון א*ן פצורע בזב וכמו כהמיםסקבל
 של יהטיפה משא שמאה 5ימוד דרוצין דשםיפה
 ו5א מצורע משום במשא סטמא דבל*1 אמרינןזב

 נאמר א*ך כאן אלל משא טומאת הטיפה לוגרמה
 שום נדה הדם לו גרם לא מת טומאת דטמאדמשום
 בפשא מטסא ה" 5א מת טפא כשהף האסומאה
 דכלים במשנה ועי* בפשא מטמא הנדה דםומשום
 מטמאין ואיש 131' מת וטמא הטמאות אבותפ*א
 במגע שמסםחין הנדה ודם וכר מהן 9מע5הבמשא
 הנדה לדם מת טמא בין חאשקים כמה ועודובמשא
 אבנד ואם ספק רק הוי יפעמים ב1היז המתוטומאת
 כן יא בר*ה ס*ט דתוי י*י שנארג מעת בר*הצ1נה
 לדייק תרצה ואפ" בוד*ף דטמא נדה דםסשום
 המת דטופאת חמורה טומאה 15 שיש כיוןדס*ם
 ע*י יאחרים טומאה גורם פיקוי ולא שומחה 9הו1בע
 אם דרק בפירוש פכח דכאן מהש*ס הרי הנדהדם
 או ל5פד רוצין שאנו ממש השמאה חותה לוחף

 מצורע בוב לופר הש*ס דהק 5מה דח5וב כןאמרינן
 ש9 ראשוצה רא" 9ענין רא בעאת מוה פשיטורבא
 מקודם טמח ג'כ דהי' קרי בע5 בזב 5וקמיפצורע
 גרמה דצדין בכה"ג קרא 5שקסי דל*ם תאמד1אפ

 בוב %קמי פקודם חי' ש5א חמורא שומאהפסיפה

 דטמא וע*כ מקודם חמורה טומאה יו שהי' מתטמא
 טומאת הטיפה גרמה הרי במשא מטמא דאי%מת
 יומר הוכרא יכך טומאה גורם לאחרים ושובמשא
 והרי פשא טומאת בלא*ה יו דיש מצורעבוב

 ושוב הטיפה ע5 שדנין השמאה שתה דוקאדבעינן
 נדה הדם אין מת טומאת טמא דהצנד דמשוםא*5
 משום נאמר ואם משא סומאת נורם דהא שמאה%רם

 משום וטהרה סומאה  בענין עסק לט איןדבזה*ז
 טומאה קבלת ענין כל5 וי*ש מתים טמאישאט
 מקב5 דאי% משום כתמים משב5 דאינובפשיטות הוי"י טומאה לאחרים גורם אינו ולכןלצגו
 וע" בזה עסק לנו אין דבזה*1 משום כ5לטומאח
 טפא הבגד דבלא*ה בדבריך דיקת וימה הנ*לבנו*ב
 נאמר מתים טמאי דכול% בזה'1 גם פ5ע דיאמטעם צ*י ע*כ לדבריך דגם לפים*ש וגם מתטומאת
 שום אין דבוה*ז בזה לח5ק ולומר רבנן פלוגדיא
 מתקנת פ5וג לא לומר י"ש טמא יהי' שלאבגד
 או גורו יכן מת טומאת ה" דלא בזמן שהי'חז*ל
 טומאה קיב15 בנדים דכמה כיון הבנדים כל ע5שפיר

 כפבן. רחוקה 0ברא 1ה1 נדה הדםע"י
 בח*ש יאיצטרופי חזי פברת יהי' דזה שכתבתרבחה

 בכא*פ לכזית 5הצטרף חזי הזה דח"שמשום
 אם ואמרינן הב' ח*ש על יתחאב הא' ח*שוע*י

 ח"ש נם ע*כ כ"ש לא לעצמו איסור גורם5א1לים
 בפסחים האו*ח קף יישב הע5ית ובזה אסורהא'
 הוי דיא הש"ס דאמר בפסה חמו תרומת בי1כי5*ב
 תרומה ולענין חמז בח"ש דמירי דנימא דסרםבר
 להשהות יכול וח-ש שאוי וכאבא פרוסה שוההף
 תרומה משום בלא"ח דאסור דכאן דמים ברוהף
 מעצמו אסור דהוא הב' יח"ש איסור גורםואינו
 דל"ש מצורע כזב והוי פרוטה דשוה תרומהסטעם
 ליכא הא' בח"ש ושוב איסור גורם לאחריםאם

 אי% וה גם עכ"ד יאיצטרופי חזי דל"ש חמזחיסור
 הב' הח"ש היינו לאחרים רק דגורם ל*ש דכאןנכון
 כמו הא' על מחויב דבכא-פ לעצמו גם גורםדהא
 היינו דאם הב' על מתחיב אינו הא' וצלתי הצ'ע5

 ולדבריר ביחד שניהם על רק דהחיוב כןאי% אבי כן לומר שחך הי' הנן על רק דהחיובשמרים
 אותה במשא מטמאה הטיפת הוה ק*ו דמכחזב שי בטיפה כמו א"כ וכו' יאחרים דאם מסעםדזהו

 הא' דח"ש כיון נאמר ג'כ לאחרים שגורמתהסומאה
 הא' ח"ש על מלקות חיוב יה" הב' לח"ש חיובגורם
 אסור רק הוא ח"ש ותרי הב' לחוש שגורםכמו

 דמש"ה כתב פ"א ס*' ובשאג"א מ5קות ויאמה*ת
 אינו אח-כ כשישיים דאפ" *ראה בבל ה*של*ש
 חיוב לידי לע~ים יבוא ולא להבא רק ימפרעעובר

 אם באכילה משא"כ מכשיעור פחות שהאתועי
 ח*ש של האכילה על למפרע יובר אח"כמשיים
 גם א*כ הב' לח"ש חיוב שגרם משום רק השרח*ש עי למפרע להתחיב צריכיז א% אין ויהנ*5סקודם
 דאינך עליך תפיסה אין מוה אבל כן שחרבב*י

 מהרש"ק הנ' ל וכבר פדעתו אמיתיות 0ברות5חדש יכוי ותיק תיפיד וכי בוה השאג*א לס'משועבד
 אינו אם והפלפוי הסברא דבענין בתשובותיוז*ל
 מסברת אפ" ע5יו 5הקשות חון ההלכה9ענין

 וגם הנ*י מטעם דבריך נסתרו בחמת אב5הקדמונים
 דאסוד יאיצטרופי איצ ה1 דח*ש חמץ בתרומת8"ש
 לאחרים אם ד5*ש מצורע כזב והוי תרומחמשום
 רק דאסור דכיון הנ*ל כדבריס נסתר איסור%רם

סשום
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 בין גדול חילוק ויש חמץ משום ולא תרומהמשום
 דבכרת חמו ובין שמים בידי מיתה דהיאתרומה
 יותר בחמץ דאיכא חומרי וכמה איסה"נולענין

 חיובא הצן לח*ש גורם הא' ה*ש ושובמבתרומה
 לאחרים דגורם משום אסור הא' ח"ש גם שובדחמץ
 וכל חומרא שום לו גרם דלא מצורע לזבול"ד
 ג*כ שתך הנדה ודם פת טומאת בענין הנולדברינו
 3דברינו היטב עיונך ואחר וכמובן וחמץ בתרומהכאן

 אמנם אם סופן עד מתחלתן דבריך שכל איךתראה
 ב5תי המ והסברא הפלפול בשטר משוחיםשהם

 מקוימים ואינן ואמתחם נכוניםיסודות
 היטב. העיוןאחר

 נ'ח דנדה צהא ברעיוני עיה זה בענין עברירכמד~י
 מדרבנן טמאה שהיא שמואל מודהדאמר

 טמאה דמדרבנן פי' והתוס' הרגישה דילמא81רשא
 עפי"ד אזלי לשיטתייהו ותוס' דרש"י הרגשהבלא
 כתמים מקבל אינו שאמק-ט דדבר דהטעם הנ"להר'ן
 שטמא הבגד ע-י הי' האשה שתטמא דהגזירהמשום
 טהור הבגד שגם יאמרו האשה נטהר דאםמה"ת
 עפי*ר י*ל מהאשה יותר מה"ת טמא דהבנדוהטעם
 ושמא מעלמא שמא ס"ס איכא דבכתמים הנ*5הכ*ם
 ספק אינו דמהעל" כתב ק*צ בסי' והטו'זמהעל"
 ס-ס דהוי כ' והאחרונים מהמקור באים דמיםדרוב
 דבלי כשמואל כשנאמר ואמנם מתהפך ואינומש*א
 הוי הרגישה דילמא טמא וכתם טמאה אינההרגשה
 כהטו*ז מהמקור מגופה ואפ4 מעלמא דשמא טובס*ס
 דרק מש-א ל"ה ובזה הרגישה לא שמאהנ*ל

 מש-א הוי מהעל" ושמא מעלמא שמא הכ'םכפים"ש
 יותר מתיר א' ספק בזה משא"כ מהמקור באדלא
 מהמקור ואם טהור הדם גם מעיסא דאםמהב'
 טמא מקומו דמקור טמא הדם עכ"פ בהרגשהשלא
 להאשה ערב וטומאת טהרות לענין הרגשה בלאאפי'
 לא שמא הב' בספק נתחיל דאם מתהפך דאינוואף

 כבר הרי בהרגשה דהי' כשתאמר א*כהרגישה
 מעלמא שמא לומר א"א ושוב מהמקור שבאמחזיקין

 איסור כאן אין שמא להתחיל אנו צריכין בכה"גהא
 בדיני מהש*ך וכנודע מגופה כלל איע דהדםכלל
 דטמא כיון ס'ס ייכא והדם הצנד לענין וא-כס"ס
 לחומרא א' ובספק מעלמא ספק רק והוי הרגשהביי
 גזרו ס"ס דהוי האשה על דגם אך מה'ת טמאו5כך
 כיון האשה על ל"ג אמק*ט כשהבגד ולכן הבגדאטו
 כהר*ן ס*ל ורש"י ס*ס דהוי טהורה הדיןדמן
 הטעם דכתם 9י' ולכך הבגד אטו האשה עלדגזרו
 אמנם הר"ן ש? טעמו ושייך ס"ס והוי הרגישהשמא
 משום האשה לטמא דל"ט הר"ן על חולקיםהתוס'
 דל*נ רק בגד גזירת בלתי טמאה דהאשה רקהבגד
 קשה ואיכ לבגד טומאה כשמביא רק באשהטומאה
 טמאה דמדרבנן לשיטתם כתבו ולכך באשה ס"סדהוי
 אין ג*כ מה.ט וןמילא ס"ס וליכא הרגשה בלאגם

 להקשות שיש ומה כמובן להבגד האשה ביןחילוק
 א' בספק גם להתיר הו"ל דרבנן רק דהויוכיון
 לרש*י ואמנם בזה המפורשים כ' כבר יקולאוסד"ר
 הא דרבנן כתמים דלמה קשה הרגישה שמאדהספק
 רק אסרה יא דהתורה וצ*ל ולחומרא סד"אהוי

 עד מבבשרה שמיאל דדרש וזהו הרגישהבודאי
 לענין וכמו הזה חספק התהרח והתורה ודאישתרגיש
 אמרינן סד*א ג"כ דהוי דמתירין מגופה שמאהספק

 וכש מגופה שהיא בבירור שתדע עד התירהדהתורה
 ובלוצ*ש בס"ט וע4 הרנ-רה דהתירה ספקבעשירי

 ובאצ*ה קי"ד ס4 ביו"ד מהטו"ז שתדע לפי*םוא"כ
 ביד כח אין בפ*רוש התורה שהתירה דמהתקפ"ח
 שמא משום לאסור חן"ל יכולין ואיך 5אסורחז"ל

 קשה וכן הוה הספק התירה דהתורה כיוןהרגישה
 איך מנופש שמא בכתמים דחטעם להשוסקיםג*כ

 הזה הספק התירה דהתורה כיון לאסור חז"ליכולין
 מבבשרה דמרבינן הרגשה לענין דרק לומרואפשר
 בתורה פפורון און מגופה יענין אבל מפורשמיקרי
 בירור דבעינן דהטעם האהרונים לפים"שאך

 שאמר וזהו מגופה שבא בירור יהי' שבזהדהרגישה

 לברר כדי שתרגיש עד מצבשרה דדרשינןשמואי
 ויהתוס* 3תורח מפורש ג*ז א'כ פגופהשהיא

 דלרש*י קשה יותר הרגשה בלי גם טמאדמדרבנן
 לח בודאי ולא אסרו הספק רק מגופה בעניןוגם

 לא בודאי אפ4 ולהתוס' מצלמא ודאי אוהרגישה
 צזה וצ*5 בתורה המפורש נגד חז*ל אסרוהרגישה
 מותר הרגשה דספק בתורה בפירוש נזכר דלאדכיון
 דאמר ע*ב נ"ז בש*ס ועי*ש דבבשרה מריבוירק

 מפורו1 מיקרי לא זה בבשרה מאי בבשר קראלימא
 הש"ס דאמר ולפי"ם בזה בדברינו לש5ן ועי'בתורה
 ככתוב הוי היקישים ב' דאיכא דהיכא מ"אבזבהים
 דבר העלם פר זה דלפר ר"י דבי לתנא עיי"שבהדיא
 כמפורוו חשיב לימודים ב' בכל דה'ה כתבתיובתדושי
 טהור דכתם שם נ"ח דנדה במשנה דאיתאולפי"ם
 כתם ולא דם בצשרה זובה יהי' דם מקראמה"ת
 דשניהם הנ"ל דבבשרה הלימוד וגם א' יימודהרי

 טהור כתם דמש"ה ומגופה הרגשה דבעינןמלמדים
 לאסור חז-ל ביר כח אין שוב כמפורש דחשיבוכיון
 דבעינן הנ-ל כהאחרונים כשנאמר רק דזהואך

 לימודים ב' הוי חז מנופן שהוא נדע דעי"זהרגשה
 דבעינן בפ"ע הוא הרגשה דטעם כשנאמר אבלע"ז
 דדם והלימוד מצבשרה ייפינן וזהו הרגשהמה"ת
 לענין א' לימוד רק הוא מגופה לענין הוא כתםולא

 שם בתיו"ט ומצאתי מגופה לענין א' ולימודהרגשה
 הדרש מכח החנו כתם ו5א דדם דדרשה שכ'במשנה
 כתב נחזור בד*ה סק*צג ק*צ סי' ובס*טדבבשרה

 דריש זובה יהי' דמ דמתיבות רק כהתויו*טדלא
 הרמב"ן דבשם אך מבשרה זוב כשהוא דמשמעהכי

 לימוד רק 5יכא ולפי*ז כהתויו"ט דס"ל כ'והרשב"א
 להרמב'ם וס*ל מ"ש ועפי-ז בו*ה הנ*ל בס*ט ועי'א'

 שלא למשטי דרשינן בשרה דמן איכא מיעוטידתרי
 עח*ש. כתם ולא ממעטינן דם ומןבהרנשה
 השיב דר"ע בנדה שם הש*ס דברי עיזרמ~זה

 להחמיר אלא ד*ת על להקל לאלת5מידיו
 5א מ*ש מובן דצריך דרבנן עצמן וכתמים ד'תעל

 שגזירת סוברין התימידים היו וכי ד'ת עי5הקל
 איתא שם ובמשנה ד'ת ע5 להקל בכתמיםחז*ל

 הן והשיבה מכה בפ יש אם ר*ע שאלדמקודם
 ואסרת יהתב5ע יכולה שמא ר*ע אמר ואחשכוחיתה
 אמר בזה זה מ0תכ5ים תלמודיו ראה ר*ע וטהרההן
 וכף חכמים אמרו שיא בעיניכם קשח הדבר מהלהם

 דמקודם י*ל והבה כתם ולח דם זובה יה4 דםשנאסר
 להת5מידים הרדוש ה4 5א מכה בה יש אםכששח5ה

 בזה וה ה0תב5ו אז להתגלע יכולה אם כששא5הרק
 והתלמידים ר*ע מח5וקת ה4 ופה לאק"וש למםוה"
 כיון %פע**א הש*ע פ1*1 דהבה בוה חזנראהבזה

 דהא ה5ו1*ש הקשח דבר בכל תולין דרבנןשכתמים
 במשמווו דתויין רה*ה בניקבה כמו תולין מה"תגם
 שאפ9ר בדבר רק ת~ין דמפ',* נת4 הטבאיד

לת5ות
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 אב5 מ"ו והטית לתשמיש סמוך במצאה כמולת9ות
 תויין אין 5התגלע שיבויה מכה כגון ראוקבדבו
 רהוק בדבר אפי' תו5ין דרבנן דכתמים כיוןאב5
 עח*ש ח5וקים נ' ויבשה יהתנ5ע שיכו5הבמכה
 אינו כתמים דטומאת סברו דהתימידים י*5ומעתה
 התורה דאם מדעתם בזה גזרו דרבנן דהתטמדרבנן
 יכו5ין אז*5 היו 9א מגופה או הרגשה ספקהתירה
 מטעם אסור הכתם דבאמת ס*י ויכן וכהטו'1יאסור
 ודאי יהי ומגופה הרגשה דבודאי יחומראסד'א
 הוי דלא הפוסקים וכשיטת מספק אסור ובזהאיסור
 מה*ת דגם משום במכה דתויין והא א' ספקרק

 דג*כ משום דתלינן ומאכו5ת בריאה כמותו5ין
 ג"כ במשוך תו5ין דבכתם והא ית5ות הדברקרוב
 לא אם מהמקור שאפי' דכיון בתשובה הבאתיכבר
 הרגי5ות נגר והוא במשוך דרכו אין קינוח ע*יה"
 במאכו5ת ג"כ כן משוך שנעשה המקרה שקרהרק

 ק*צ בסי' בס*ט ועי' משוך שהי' המקרה שקרהגאמר
 אין הרגישה ובודאי המחבר מבן בתשובהסקאסז
 דיש לריאה 51*ד טהרה מחזקת דיצאה משוםתויין
 וא*כ עומדת היתר בהזקת דנשחטה היתר חזקת5ה
 סד*א ככ5 דטומאתן בכתמים חומרא חז*ל הוסיפו5א

 הרגי5 בדבר 5ת5ות ד*ת בספק הקי5ו רקיחוירא
 ת5ינן 5א 5התג5ע שיכו5 כמכה רחוק בדברוממילא
 סמך ע5 יטאר ר*ע גשרצה ולכן מה"ת דהויכיון
 תו5ין קרוב בדבר כי בעיניהם חידוש ה" לאהמכה
 5התג5ע שיכו5 מטעם שטיהר כשראו רק מה*תנם
 השיב וע*ז בעיניהם חירוש ה" רחוק דבר דהואאף
 הצ5"ח ד5פי8"ש בעיניכם קשה הדבר מהר*ע

 חילוף או 5ר"א ר"ע דאמר בהא ס*ו רףבפסחים
 9אסור חז*ל יכויין באשרה במפורש דאפ" ס"ידר*ע
 כתמים 5אסור חז"5 יכו5ין ושפיר כהטו*זוד5א
 אמר ו5כן מה"ת דמותר אף הרגשה ב5א אובספק

 הרגשה דבספק באו ד*ת ע5 5הקל 5אבברייתא
 הרגשה ספק דכ5 כ55 לתלות א"צ דמה"ת תו5יןיהיו

 דאפי' באו ד*ת ע5 5החמיר ורק התירההתורה
 5גמרי כתמים ושם הנ"י כהתוס' אסו,יה הרגישהיא ודאי דגם או הרגישה שמא אסורה הרגשהביא
 יהתגלע שיכו5ה במבה גם ויכן מדרבנן רקהוא

 דהכל כיון כן גם תו5ין רחוק דברשהוא
 מדרבנן.הוא

 אחת פרפרת זה בענין  שמעתא יירכ72מוכנה
 ש5 במקומו דאמר ע"א קט*זבדילין

 ברז5 5עשות פחמים 5עשות עצים כורתין היוו*א
 דיש בח5ב עוף בשר אוכ5ין היו ריה"ג ש5במקומו
 אין הנראה שכפי הענינים ב' איו סמכו 5מהלהבין
 דר"ע בפסחים מהצ5"ח דהבאתי והנראה ז5*זשחכות
 פחמת האה חז*5 שאסרו שכמו הי5וף אודחמר
 התורה דכתבה אף השאיטה 5אסור יכוי*ן כןגזירתם
 ור*א כהטו*ז ודלא בשבת אפ" במוערובפירוש
 חז"ל יכויין אין בפירוש ההיתר שנכתב דכיוןהשיב
 הוכרח פשחיטה יי' קשה דר*ע ומשום כהטו*זלאסור
 ולזה יא או מע*ש יעשותו שאפשר דבר ביןלחלק
 דלא ור*א 5שאיטה כמועד 5א5ו מועד 5י הבאאמר
 דבר דאפי' וס*י מח5ק אינו יכן משחיטה ליקשה

 בפוגיא ועי*ש דוחה נ*כ מע*ש יעשותוזצאפשר
 איתא הנ"י דאויין ובש*ס שם ובצל-חדפסחים
 ריה"נ התורה סן אינן ושף איה שפר ר"עבפשבה
 חיב יו שחין עוף יצא אמו בח5ב ת*י וכו*שמר
 חיה סבר ר*ע בינאון איבא עוף איתא שם ובנסףאם

 מותר מדרבנן אפ" עוף ס.י וריה*ג דרבנן1יוף
 הא משמע מה"ת אינן דפריש דרפע ברש*יועי*ש
 ס'9 יישנא הא פריש ד5א וריה'נ אפורסדרבבן
 כתבתי בזה פ5וגתאם טעם ולהבין ינמו*דשלי

 מפורש דיוף דאף ס*י ו5כן כהסו*ז ס*יד9א הנ*י ישיטתו דר*ע והאהד שפנים כמאבאדושי
 עוף יצא אמו בתיב ריה*ג וכדדרש להיתרבתורה
 לגזור חז*י ביד כח יש מ*ם אם חיב 15ש"אן
 גם מותר דעוף ס*9 ויכן כהטו*ז ס*יודיה*נ
 שסמכו וזהו להחמיר חז*5 ביד כח יפרןפדרבנן
 כורתין היו ר"א ש5 דבמקומו זי*ז הש*6בעיי
 מע*ש לעשות שאפשר דמנשירין דס*ל וכךפחמים
 קו' וא*ן כהטו*ז דס*ל הנ*ל ומטעם השבתדוחין

 בהלב עוף שכיין היו ריה*נ שי ובמקומומשחיטה
 בתורה המפורש דדבר כהטו*ז דס*5 וא מטעםג*כ
 יעקב באר ס' צשם וראיתי לאסור חז*5 ביד כחאין
 כמו בפירוש בספורש רק כן כתב יא דאטו*1שכ'
 מפורש נקרא לא בע85א דרשא אבי 5נברימכור
 יענין שכ*כ הנ"9 תקפ"ח באו*ח מחטו*זאמנם
 משמע במועדו 5ענין הנ*5 ומהצי*ח הששיניוביום
 בפירוש נזכר 5א בזה דהא משרש מיקרי בכה*גדגם
 ובכנסת חול עי רק דקאי די*5 מותר בשבתשגם
 דבריבוי שכ' ז*5 מבערזאן הג' בשם ראיתיחכמים
 ואכ*ם הארכתי ובתשובה 5התמי1 לאז*ל כח ישלחוד

 כתבתיהנלע"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ*5.האבדפ*ק

 מז*מימן
 יאב5אנאב. תרש"נ פיון בהודשב*ה

 החריף הה*ג הרב ידיד"נ 5כבוד סיה פב וכיש5ום
 כש"ת בנש"ק חו"פ בוצ"ק תורה בחדריובקי

 שייט*א ר פ ג א ןק כם י י דקמו*ח
 קאסוב. אבד"ק הה*צ אדומו*רנעת

 היובש ובעת מעחן שהיא שבעירו ח8קוהפ*דש
 שאובין מים תמיד 5הוסיף וצריכיןמתחסרת

 ששבים בברם המחמירין שיטת טחמת מ8קפקו5בו
 ע*כ. רובו עד רק כשר סאה ונטי סאהדנתן

 סאה דנתן איתא סעי*כד ר*א סי' ביו*דוקנה

 שעמים י*ט עד כשר וכו' במשקין סאהובטי
 ובש"ך כשר עו5ם עד כן עשה אפי' שאוביםובמים
 אינו במ"ש דגם והראב*ד הרמב*ם בשם כ'סקפ*ג
 שהסכימו דאף כ' ושהרשב*ץ רובו עד רקכשר

 בין הראש יהכניס ראוי אין יהכשירחאחרומם
 בטעם הב"י ש דיפים שכ' בדג"ם חף"שאמח5וקת
 שכו5ו שיאמרו עין מראית מפמ הטאמירהרפב*ם

 במקוה 5פי"ז הרמב*ם בטעם הרמב"ן וכ*כ ששבהוא
 אין שמעאן שידוע חווש ל*כא הנובע מומיןשהוא
 עד כשר דבמעאן האחרונים כי וכ*כ 885וקדרכו
 ועי' להחמיר יש גשמים ממי במקוה ורקעוים
 דהוא שבעירו בהסקוה ויפי"ז ס*ב 6ף בי*שבשו*ת

מעחן
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 מהמהרי*ט שנודע למה ואף בלל להוש איןמעיין

 בזוחלין מטהרין ואינן בצין מי הם שלנודמעיינות
 בזה דיש ונם מה*ת דהוי בזחילה רק והוכמעיין
 וגם צזוהלין מסהר אינו עומד דמעיין הר*שהומרת
 בודאי דנסונ"ס צהשש אבל מקילין פוסקים הרבהשם
 הדנ"מ של טעמו  דעיקר כיון וגם לההמירדאין
 מי דהם צף א*כ לגמרי לפסוק דרכו שאיןמשום
 שידוע גשמים למי ול"ד לפסוק דרכו אין מ"מבצין

 השקה לענין ע*ב סי' בי*ש וצשו*ת לפסוקשדרכן
 להוש אין סתום הוא הטבילה שבשעת דאףכתב

 המפורשים שנסתפקו ירוהם רבינו בשם הש"ךלחומרת
 דבהומרא לפסולו הוזר הבקב שנסתם אהראם

 עיי*ש לפטולו שחוזר לומר לההמיר איןדנונ"ס
 דאם כ' רי*ד סי' וצה"ס הנ"ל הומרא לעניןוהכ"נ
 בנטילה וגם בצתינה היינו ב*פ שולטות האדם ידיאין
 ממי נוטלין אין בנ*ד וגם להרמב"ם גם להקליש

 מתהסרים דק להשלים מ*ש אח4כ ונותניןהמקוה
 דבמקואות הג"ט בשם כתב סק"נד ובלהו"שמעצמן
 תמיד להוסיף וצריכים ומתהסרים נבלעיםשהמים
 הרוב ערך לפי הכשרים מהמים נהסר ולפעמיםמ'ש
 גשמים ממי במקוה ואפ" להרמ2'ם נם כשרדמ*פ
 יש באם ועי"'ש יותר דעדיף בודאי במעחןובמ'ד
 את פותהין לנקותו וכשרוצין המקוה בשוליברזא
 כשיעור רק שנשאר עד המים מן ויוצאהברזא
 דג"כ כמ"פ עושין וכן מ"ש וממיאים והוזריםהמקוה
 את משם נוטל האדם דאין כיון להרמב"םכשר
 שם למ"ש וגם הברוא את פותה רק בידיםהמים
 ולא יתן ואח"כ יטול שמא דהשש הרמב"ם2טעם
 כלום נוטל אינו  ווהאדם בכה"נ מ"מ מ"עמשום
 אהר יתן ולשמא וה השש ליכא נתהסר ממילארק

 דתמיד להוש אין בודאי מקוה הכשר משיעורשיהסר
 הפוסקים כל וגם מקוה שיעור שיש יראותנוהרין

 מ"ע. משום רק הטעםכתבו
 ש"צ במקוה נם ישראל תפוצות בכלוהכמנהנ

 נשמים ממי נתמלאה או תיבהשם
 ונוטלין תמיד אותה מהממין ואה"כ לגמריונסתמת
 ושופכין מקוה הכשר שיעור עד הצוננין המיםמקודם
 הנ"ל ההיתרים ליכא וצוה כמ"9 כן ועושיןההמין
 נארין אין ואעפ"כ מהמעתן נפסק הא במעייןואפי'
 איוה ההש שכבר שבעת להבלן צויתי ובעיריבזה

 על מהמקוה הברזא שיקה מנונ"ס השש דהי'פעמים
 ויהיו האחרת להמקוה להשיקו כדי רנעיםאיזה

 ההשקה ע*י להתיר הבי"ש וכ*כ בהשקהנטהרין
 נסתם הטבילם שבשעת ואף האהרת למקוהרגע
 הנ*ל ירוחם הר' להומרת להוש אין דבזהוכנ"ל
 להלכות ובהבורי כן עושה הבלן אם א"יואעפ"כ
 לישב שהאריך נ*ט סי' הבי*ש צשם הבאתימקתאות
 דמתהלה וכתב בזה נזהרין שאין ישראל שלמנהנן
 מעיינות שתם במקיואות כן לעשות המנהננתפשט
 הטעם דהא המקתאות בכל כן לעשות סמכוושוב
 אין ומדינא שאוב צכולו להכשיר שיבואו מ*עמשום
 ע"י זרועין שנעשו נכשרו השאובין דהאחשש

 דצנתפרסם רם"נ סי' צאו*ה לפימ*ש וא"כההשקה
 הכ*נ מ*ע השש אין בקבלמת ליתן העיר בנישדרך

 א"כ מקוה השיעור עד רק לששב דנזהריןנתפרסם
 כמה עוד ועי*ש בשאובין לטבול שאסוריודעץ
 כתב י*ז סף ה"ב מהר*ש בשו*ת ונם להתירטעמים
 שהיא שבעירו במקוה ומעתה דנונ*ס צדיןלהקל
 שולטות אדם ידי ואין 9המעין תמיד ופתוהמעין

 השקה דהוי כשפה*נ מהובר ג"כ ואוליצנטילה
 שו*ת בשם וראיתי כלל פקפוק השש אין2ודאי
 זצוקלה*ה נוע*א בעל ההשק צשם שכתב משההשיב

 בכה*נ לההמירשאין
 ייכא דצרצים מטעם לומר נ*י כה*ג שרצהרבמה

 שיאמרו בזה מ*ע ההווש ה" אם הנהחשדא
 חושדין דאין לומר שחך הי ששב במקוהשטובלין

 כולו שנם שיאמרו בזה מ*ע ההשש אבל הרביםאת
 יהך ענין זה מה הצי"ש בשם וכנ*ל כשרשאוב
 דהרמב*ם ונם וכמובן הרבים את הושדיןדאין

 דוקא אחרו האם שיטתו מחמת המחפיריןוהאחרונים
 רבים שי ה*א מקוה סתם הא יהיד שלבמקוה

 מ*ע. משום יההמיר כתבוואעפ*כ

 כתבתיה~צנ"ד

 שנרקפרכאן קלכעה'קלרניכלם
 הנ"להאבדפ"ק

 מתמימי
 יאבלאנאב4 תרפ"א אחר בחודשצ"ה

 כש*ת ההסיד בחדר*ת ההו*ב הרב לכבודשוכט"ס

 מ'י עמיעבער בנציוןמו"ה
 פעטשעניזין. בק' מו*צכעת

 וקשה כשירה מזה ,מקומו א, שכעתפר"ש
 מהמת כשירה מקוה יש צה להעירלנסוע

 מצוה טבילת לטבול להנשים להתיד יכול אםהמרחק
 עכ*ד.בנהר

 צסי. רמ*א בדד ויוצאים ישראל נהגו כברהנה
 בנהרות לטבול שהממע דבמקום סעי"בר*א

 דוקא אך שיסמוכו מה על להם יש כי למחותאין
 דלא הת"ה בשם כתב שם ובב*י מקוה שאיןבמקום
 לכמה דהשו משום בנהרות לטבוי הקדמיניםמיהו

 נ. או ב' רק והמה היהודים הם שמעטיםעחרות
 ואי מקיאות יהם להפור בידם סיפוק ואיןאוכלוסים

 בטבילה לזלחלי אתו בנהרות לטבול להו אסרוהוי
 המתהוה צנהר לטבול שלא ליזהר "צ אךלנמרי
 לנמרי פסק הבשמים וכעוחודלים גשמים ע*ילנמרי
 הגשמהם בשעת לתוכו שופכים נהרות ששאראעפ*י
 בזמן לגמרי שפוסק הואיל מ*מ ע*י גםומתהוה
 שיקת עד זזוילתו דרך צו לטבול אסור גשםשאין
 פוסק שחיע דבנהר כתב שם והרמ*א שצתוכוהמים
 כל על ומתפשט מהרהב הגשמים שצזמןאעפ*י
 שלא במקום וחפף בכ*ם ב1 לשבול מותרנדותיו
 אמנם סקויד בש4ך ועי"ש בתהיא הנהרהלך

 ויא הר*ת על המרלקים שרצו דמאחר כ'האחרונים
 שהוא מי לכן הדחק  צששת רק בנהר לטבולהותר
 הגשמים מהמת הנהר מתגדל שאם יהמיר נפשבעל
 שישוב ער ימים ארוה תמתץ שלנים הפשרתזצ

 ב8קום שתפבןל אפשר אם טוב ומה נדותטלתוך
 ב:ששינים ועי' ב81 צלהו4ש ועף תטרד הולךווהנהר
 לטביית שבשר צמקום דבעינן כלים טבילתלענין
 רוב ש ש5נים הפוצרת צעת 5יזהר יש דנ*כנדה
 תמיד שהולך במקום רק במהר להטביל לבלנשם

ומית8
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 כשירה מקוה ימקום ליסע א"א אם בנקדופעתה
 ויכשיו בטבילה שיזלזלו יחוש ויש שיה"דחעא

 ועם*י בנהר הטבילה יהתיר יכוי ח*ו כרתבאיסור
 החפיפה יראיקו יבל להם ויזהיר הנ"להאופנים
 סמוך יהיות צריכה יכתחלה כי מהטבי5חהרבה
 ומנהנ סעי*ג קצ*ט בסי' הש*ע כמ*ש ונםלטבילה
 ביום תהי' לא והטבי5ה וכו' שחפפה שאעפ"יכשר
 תבוא דאפף פוש סק*ו קצקז בם" בש*ך ועיהד

 והט*ט פהעבוה*נ ונודע אסור משתחשךלביתה
 דרק כתב קצ"ו סי' ובח*ס אונס במקוםשמתירין
 כבר אמנם חברתה בבית שתשהא ויא ידרךשתשהא
 ובלחו*ש הז' ביום בכח*ג נם יהתיר שלאנהנו
 רק כ*כ לא העבוה*ג דנם וכתב הס*ט עיחויק
 ואם כן שהורה החכם מעי המערערים תלונתיהסיר
 כן מרה ה" יא יכתחלה 5פניו השאיח באההיתה
 8מש לחשיכה ססוך יטב~ יה א*א דע*כוגם

 יחשיכה סמוך יטבוי א*א דגנהר העבוה*נכמ*ש
 אצלה אשה ותעמוד הח' ביום רק להתיר איןויכן

 יראו אפשר אם וגם ה.טב הטבילה עיותשגיח
 שיא לטיבולה מפעי אמה כהצי עמוקים המיםשיהיו
 והטבילה ביתר ראשה תשוח כאשר קמטיםיהיו
 ובעת הכשרות ישראי נשי כדרך צצנישתתהף
 לויש דיש תשבוי יא הריה קר האירשיהי'
 תטבוי ויאשתפהר

 קדוש חוב כ*ו ואחר כראף
 הפקוה ולתקן להתאמץ הקהיה אנשי עיסוטל
 הרשב*ח מדברי וכטדע כדין כשירה מקוהשתה"
 ישרא5 קדושת שכי מקוה בענין יהחמירדיש

 בזה4תלו"

 כתבתיהניענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנקל.האבדפ*ק

 מם.מיכמן
 מיע4 תרע9ז מנ*א בהידשב*ה

 הרב ידמי כבוד שמה ד' בעיר יראה הנחסהבימי
 נוךע התורה ים4שית המי1ה"נ ק ה ב 1 מ ההגאון

 מוקה כש*ת וכר המפורסים בהלכה המצףניםבשערים

 שכדינבערנ מענריל מנחםאברהם
 בראדי. האבר'ק )ז"י(שליס"א

 במו שנששי בענין דעתי 5המתתרציניענררזו
 יתומה  להשיא ר*ל חייו ביתשנדר

 5עצפו עני' יתומה לישא אה*כ רוצה אם8צ"
 העיר שליט*א וכהד*נ נדרו *די בזה וצאש

 יניח עלי הרי שאפר דפי דנזיר פ"הסהירושיסי
 נזיר קרבמת דמביא נזיר שרה" נדר ואח"כנדר

 במה הנדר דמקים הדי נדרו ידי בזהויוצא
 ע*כ. לעצמושעשה

 י54 דשם רא" דאין יומר אפשר 5םירהוקנה
 ממו היתה הבויזת אה*כ עליו שקיבידמה

 נורו ידי בדה והנא מקודם שנדר הקרבנותעי
 תגיחת רק דהוסיף דשאצריס שכתב בקה*עועי*ש
 נזיר לקרב2ות היתח דכמנתו י*אצרינן והייטוטום4שת

 פחדש קרבנות יהביא נדר יא וא*כ מקודםשנדר
 דין הרמב*ם השמיט דימה העיר שם קרבןובשירי

 נזיר קרבנות קובע שאדם ב" אית רבה וחידושאזה
 שאטר בירושלמי ועי"ש אה*כ ליזור שעתידבמה
 יו דאין שם דרק י*ל וא*כ לעצמו קרבן קובעאדם
 וי*ל נדרות שש*כ שנדר במה ותועלת ריוחשים
 וטומאה תניחת רק קרגנות אח*כ עליו קיבידיא
 הוא אותה שישא שמח בנ*ד משא*כ בוה יוצשולכן

 אפשר אווה לישא ב5א*ה צריך וה" עצמו5תועית
 יכאורה הספק בעיקר ואמבם בוה נדרו מק"םדאהצ
 יתומה 5השיא ה" הנדר כמבת דעיקר לומריש

 א*8 יפרנסה והבעי וגלמודה ברודה תשב שלא5בעי
 הכמבה עצם יתגשם עמה נישואז שעושה ביהנם

 טנת דעיקר ואוי הנדר ונתק"ם בעי יה "צדהרי
 פי שתמצ84 וסיבושים נדן 5ה שיתן הי'הנדר

 שבעצשצ ובזה מכיסו יהפסיד צריך והישישחנה
 דאין דז*א שיו דהכל מכיסו יפסיד לא אותהישא
 מ* ימצא ואם ע*י פכיסו יתן כמה ידברשיעור
 בהו1*ה רק ומיושים נדן בלי שתה לישאשירצה
 דהפלבוש*ם ונם נדרו ידי יוצא נ*כ בודאיקסנה
 ק*ב דף בב*ק ועי' שיה באמת הם עצירהשיעשה

 שע5*' מה שמין דאימנה ואף נ*ד דףובכתובות
 ימיפק ימישקי יה אקני דלא הינו בכתובותועי"ש
 דבנרושה וגם צ*ט סי' באהע*ז ועי' קמי' ימיקםרק
 שבת בגדי גם והטור ולהרא*ש הול בנדי שטרןאון
 וה" וכדומה סעודה צורכי הוצאות יו יש וגםויו"ט
 מפפיד. וכעת נדן ארוה ג*כ מאהרת ליקה*כול
 סי' ביו*ד מהרמ'א מפורשת ראף לד1מי כןאמנם
 שילך בנדר עליו שקיב5 דפ* שכתב פשח סעףריץ

 *ויא 5עסקיו שם הלך ואח*כ 5מקום שלביה*ק
 שעושה בזה דיוצא פפורש והרי עש*ש נדרו הץב1ה

 בזא טצא דידן בנידון נמי חהכא עצמלתועית
 לעצמנ שתה שישאמה

 בהבתימצלצנ*ד

 יקערכאן קלכןהקטממום
 יאבלאנאג.האגד*ק

 שמיק
 יאבלאם8ב: תרצ"ד שבט בחודש1'ה

 הגווי הרב *דידי יכבוד סלה טוב וכישיום
 כש*ת וכר קדושים שי בנן חו*פ בהדרקתההו*ב

 שיש*ח ן א מ נ י י ר ר ז פ ל אמ""
 נשנצדק

 ועפ" מהמ בט ונששו ש5*ח שהרב בעייעד8*ש
 משום הרבטת בחוקת חתנו וכהפס*ד

 ה" שלא משום ירב הבן יקבי רצו יא הקהישרוב
 בעיר ירב התנו נתקב5 ואה*כ זכותו אבד והבןראף
 ננד הנ*5 יהבן ה1*ת בעיר הזקוע ומכראארת
 יהם שבתן מרה9ק קצת רק העיר בו רוברצון
 החוק עפא רב ונישה הסמשלה אצל פעלופעות

 ובמשך אנש*ם שהה רק או האטו הרבטת בתבויי

 ואעפ*כ מעות לאם שנתן אנשים שוד חתמוהש*

הי
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 ולא הוראה הורה ולא העיר מבני מיעוט רקהיו
 בעיר אחד מו"צ אז הי' כי רבנות ענין בשוםעסק
 לא והשובי"ם הרבנות עניני התנהגו פיושעל
 ופסק אותם ואסר השחיטה סכיני לו להראותרצו
 לו אין כי איסור איסורו שאין ז*ל מבערזאןהגאון
 כל לו ונמסרה נ*י כת"ה נתמנה ואחיכ בעיר רבדין

 הנ*ל הרב ורצה לעיר שו*ב וקיבל הרבנותהנהגת
 ויצא ד"ת והי רשותו בלי שנהקבל משוםלאסרו
 הי' נ"י וכת"ה הנ*ל וכפסק בידו רשות שאיןהפס"ד
 בתור רק הי' הממשלה כלפי ורק בעיר האמיתיהרב

 העיר רב החוק עפ"י הי' הנ"ל שהרב משוםראב"ד
 הוא אם לדין עמהם ייך הנ"ל שהרב רצוורה*ק
 נגרו להם שהי' טעמים כמה מחמת ד*ת עפ"י בעיררב

 כלל יתערב שלא לראי' כתב להם ונתן הפרסועיקלו
 לו יתנו רק רב בתור בעיר דיעה לו ואין הרבנותבענין
 של"ח הזה והרב טובים בן בתור מהקהלהפרס
 ולא לרבנות ראוי ה" שלא גדול בן אחריוונשאר
 והי' אביו חזקת ותבע ולהורות לרון הורמנא לוהי'

 מבני והוסכם העיר נחרבה המלחמה ומחמתברבנות לבדי שימש נ"י וכת*ה העיר אנשי בעיניכמצחק
 בירם היכולת שתהף עד וימתין במק"א שידורהעיר
 ובכ"פ אצלם יירתו לקבוע ויקראוהו פרנסה לוליתן
 ובשנת העיר בעניני להשגיח זמן איזה עלבא

 כתב העיר מבני ובנין מנין ורוב רה"ק חתמותרצ*א
 נתמנה הזמן ובמשך אב"ר בתור נ-י יכת"הרבנות
 כלום תבע ולא אחרת בעיר למו*ץ הנ"ל הרבבן

 בערמה ולקח אחד לאברך בתו השיא ואחיכחזקתו
 אותם והטעה לרב חתנו לקבל העיר מבניחתימות
 בראותם ורה"ק לשם עוד יבוא לא נ"י שכת*הבאמרו
 רצון בשביעת ובא מיד שיבוא נ"י לכת"ה כתבוואת
 הרבנות כתב על מהחותמים ורוב העיר אנשימכל

 מחמת חתימתם מבטלים כי כתב חתמו הנ"ללהאברך
 רק הזה האברך על והסכימו כנ"ל אותםשהטעה

 כת"ה נגר ולא לקבל רה"ק שרצו מו"ץ איזהנגד
 מקודון ואומרים עונים ככולו העיר רוב וכעתנ"י
 ו(.ין בעיר אב"ד רב יהי' הוא שרק נ"י כת"העל

 עכ"ר. עמו חלקלאחר*ם
 הרב אם )א( דינים. לכמה יתפרד הה עניןהנה

 במה אם )ב( שם. הרבנות חזקת לו הי'הנ"ל
 לו רכש העיר בני רוב רצון נגד החזקה אח"כשקנה
 שנתן במה אם חזקה לו שרכש נאמר אפי' )ג(חזקה.
 ליקח רק הרבנות בענין להתערב לו שאין אח"ככתב
 חזקתו נתבטלה לא אפי' )ר( חזקתו, נתבטלההפרס
 העיר מבני שרוב מחמת חזקה טענת לבנו הי'אם
 רוב היו לא גם אפי' )ה( בו. רצו ולא מעכביםהיו

 ראוי הי' שלא מחמז חוקה לו הי' אםמעכבים
 חם חזקה לו הי' אם אפי' )ו( אביו. מיתתבשעת

 למו"ז נתקבל ראוי כשנעשה שאח"כ משוםנתבטלה
 למסור יכול אם חוקק לו יש אפ*' )ו( אחרת.בעיר
 הרבנות כתב על שחתמו מה )ח( לחתנו. החזקהבח"ו
 מקודם שחתמי ממה לחזור יכו5ין היו אםלחתנו
 אח"כ שחורו במה )ט( נ*י. לכת"ה רבנותכתב

 אם בטעות שהי' מחמת לחתנו הרבנות כתבמהתימת
 אחר נ"י כת"ה את לדחות יכולים אם )י( חזרה.הוי

 בני ורוב לבדו רב זמן והי' ברבנות פקודםשהחזיק
 הנ"ל. מהאברך ראוי יותר והוא בו רק רוציםהעיר
 כעת ביכולתם ואין העיר אנשי נתמעטו אם)יא(
 אם בעיר אחר רב להם ודי רבנים לשני פרסליתן

 טענת מחמת אחד רב עוד כעת לקבלמוכוחים

 מפני נדחה ומי בשם ישנו כבר שהאחד במקוםחזקה
 כעת שבא זה או ברבנות שם שמשמש זה אםמי

 ואומר. ואען חזקה.בטענת
 אבותיו מצד חזקה לו הי' חנ"ל הרב 14כפ הא'()דין

 כיון חזקה שום יו ה" דלאפשוט
 הרב דגיסו חזקתו אבד והוא בד*ת זכה הרבדגיסו
 שנסתלק דלאחר שנאמר חותנו חזקת מחמת זכהלא

 חותנו חזקת דמצד להבן החזקה חזרהמהרבנות
 חזקה לחתנו אין בן ובמקום יהבן מגיעה החזקההיתה
 קוומת בת המינוים דבכל בתשובה להרמ*אדגם

 אין ובן התורה ראמרה ירושה כדין קרוביםלשאר
 מכח לחתנו החזקה ומניעה לבתו נחלתו והעברתםלו

 יסור יא דאמר ה' דף מסנהררין ראי' והביאאשתו
 מבין ומחוקק שבבבל גולה ראש זה מיהודהשבט
 איתא דכלאים פ"ט ובירושלמי שבא*י נשיא זהרגליו
 ונשיא מהזכרים יהודה משבט בא גולהדראש
 לא בהי קרי מהנקיבות רגם הרי מהנקיבותשבא"י
 אלו רגליו מבין ומחוקק איתא שם ובסנהדריןיסור
 נשיאים והיו ברבים תורה שמלמיין הלל של בניובני
 להעיר יש ולכאורה מהנקיבות בא דהלל והריבא*י

 דהי' אביטל בן משפטי אתי רבי ע"ב ס*במכתובות
 והוא מהזכרים דהי' הרי בפרש"י ועי"ש דודבן

 ע*ב י"א בהוריות ועי' בא"י ונשיא הלל שלנכרו
 הכא שבט התם בבבל צרתך הרי לרבי ר"חראמר
 על הי' שבבבל גולה דראש שם ובפרש"ימחוקק
 דלענין שכ' דהכא ד*ה שם סנהדרין בתוס' ועי'גבו

 שרודין שבט דאיקרו עדיפי בבל בני ממוןהפקעת
 הזכרים מן ה" גולה דראש משום וה"ט העםאת

 מהזכרים ג"כ רבי הי' ויהנ"ל מהנקיבות שבא"יונשיא
 להש"ס וגם ממנו עדיף שבבבל גולה ראשולמה

 באמת הי' רהלל א*ל מבבל עלה דהלל ס"ובפסחים
 מהנקיבות הט בא"י הקודמים הנשיאים ורקמהזכרים
 הלל של בניו בני היינו דמחוקק אמרדהש*ס

 רבי ואולי מהנקיבות היינו רמחוקק אמרוהירושלמי
 גופי' הלל ואולי אביטל בן משפטי' אמו מצדהי'
 נ"ט ר יוחסין בס' מצאתי ואמנם משפטי' בא האםמצד
 ומצד יהורה משבט אמו מצר הי דרבי המדרשבשם
 הנקיבות מן הוי זה גם וא"כ בנימין משבטאביו
 הנקיבות רגם הרמ"א ראיית ועכ=פ צדבר דוחקוקצת
 דאין וראי בן במקומ אמנם נכונה יסור לא בכללהוי
 מהתוס' וגם הבן נגר חזקה לחתנו ואין כלוםלבת

 מנקיבות עדיפי דזכרים מבואר הנ"לבסנהדרין
 שבבבל גולה ראש עדיף ב"ד הפקר לעניןדמש"ה
 שרורין שבט דאיקרי מטעם רק דזהו די"לואף
 ובפרט להפקיר הכח להם הי' ומש"ה במקלהעם

 מ"מ פרס ממלכי לזה הרשות להם דניתןלפרש*י
 מוכח מזכרים גולה דראש משומ וה"ט שכ'מהתוס'
 הבת דבחזקת וגם ב"ד להפקר הכח לו הי'דמה"ט

 נשואה היתה האב כשמת אם רק דזהו האחרוניםכ'
 אות ק"ב ס" סופר בחתן ועי' חזקה 5ה איןואל"כ
 הירושה דבסדר דאף לאחיו השררה דאז שכ'י"ב
 דכתיב ראוי' הבת אין זו בירושה לאח קודמתבת
 ורק מלכה ולא מלך ב0פרי ודריש עליך תשימשום

 יורש ראוי והוא מהאת אשתו יורש דהבעלבנשואה
 קל"ז אות ד"ש לתשו' בקו"א בדע"ת וכ"כמכחה
 הספרי מטעם שדרה יורשת הבת דאין מהרי"עבשם
 הבת דבן מ*ש י"ג אות הנ"ל סופר בחתן ועי'הנ"1
 מלשון וראי' כלל אמו מצד לירש ראויאינו

 ולח בנו ולבן לבם ירושה דהשררות שכ'הרמב"ם
נתב



 129מההימץ י ישש"מנחת

 הרי צמ5כות דוד עתכה כיון כתב וגם 5זרעוכתב
 יש 5מה ולפי*1 עי*ש חזכרים %ב1ו 5והם5כות
 רק הירושה הא אשתו מכה דבח אף 5התנוחזקה
 הבת מבן עדיף דבע5 הלם*א בשיטת וצ*5לזכרים
 ראו" נעשית ואהא ממש היורש והוא כגו1דאשתו
 שהביא א' אות רם*ה סי' לע*ד במ"ש מצאהךואח*כ
 וחתנו אדם 5כל קודם היא והצת שי הרם4אתשו'
 בכ*ם הסעם תחו הנ*5 כדברי והוא כגאההוא

 ועי' אשתו כגוף שהוא כיון כבנו חתנודאמרינן
 דנהי השיג ורו'ם שכ' סי*ו ד"ש בתשו' שםצדע"ת
 וכתב בו זוכה הבת דצע5 מנ'5 מ*מ מבת באדדבי
 בן בדאיכא יורש איט הבת בן ודאי זו דבמינוישם
 בן צדאיכח טענה שום לחהנו דאין ופש"טאוכר
 הבת דאין שכתב הענ~ה"ג בשם ועי"ש כם*שחהו

 ובבי*צ ברבנות זכות שום 5חתנו ואין כלליורשת
 פסק ום*ם הנול מהעבוא*ג ג*כ הבדא ע' סי'ציו*ד

 שאו5 יד באצהות וכ*8 חזקה 5חתט דישכהרמ*א
 דייה ושערי רצ*ה וצרכת ש5ום שאי5תובשו"ת
 ו5א לחתנו קודם צתו דבן שכתם הנ*י צבי*?וע"
 יורש אוט הבת דבן סופר החתן בשם לעילכנזכר
 מיבמות העירותי ובמק*א ידיף בעי דם*מוכתבתי
 חשכמ*5 1נהו צני ברתי בני ששת ר' דאמר ע*בס"ב

 גם ומעתה זכות שום להתנו אין בן שיש במקוסועכ"8
 היו לא מפט ראה טהר ה" הרב דגיסוכשנאמר
 דכש הרב גיסו נגד חצקתו דאבד אז פוסקיםהב*ד
 האהר כש הגון איט הבן אם דאפ" הדין אהרשנגד
 ה"ה בוה בדבריט לה5ן ועי' להק ההזקח מגיעמ*מ
 שפסקו ימזה דמי כאחר חתנו בן דלגבי גיסונגד
 סטעם הף 5א ע"כ ברבנות וכה הרב דגיסוהב"ד
 אנשי ורוב ר1י* הי' ד5א משום ורק מהותנוחוקה
 אבד ולכן הרב ניסו את רק בו וצו לאהקהלה
 הרב נק1 שנסת5ק אהר גם ממייא וא*כמזקתו

 שכתבו ומה חזקה טענת שום עוד לו הי' 5אמהרבנות
 שיסת5ק אחר אם בוה דט לא או כי הב"דאח*כ
 אין מזה 5הבן החזקה תחזור מהרב1ת הרבגיסו
 ש הי' אם דאררבא החזקה 5ו מגיעה דאח"נראי'

 5כחוב להם הי' להבן האזקה החוור דאח"ככוונתם
 מקוש ממלא מניח הרב גיסו ה" אם דהא בפירושכן
 5הבן בלום נשאר ה" 5א לאחר ההוקה מוכר הי'או
 ומד5א החזקה לו תחזור שאח"כ לכתוב להםוחי'
 כוונתם ה" דלא מוכח בוה דמ שלא רק כןכתבו

 בסברא ישר 5כל וכמובן 5הבן החזקה אח"כשתחזור
 בענין נ"ד סי' או*ח ח"ב מצ8"א בשו"ת וע"יהולך
 הבכור ובן הצכור אהי ונשאר מתו הבכור וגםשהאב

 ע%"ש. להחזקה קודםמי
 הרב מניסו האקה שקנה מה מהני 41במ הב'()דין

 המרדכי הנה העיר צני יצוןנגד
 אונו הקהל ע5 שררה לו שיש דמי כ' ההובלבסוף
 5שתו אלא הקה5 השליטו דיא לאהר למכרהיבול
 דתו"כ יהווא ודסר 5אהיים 5פכור ולא ולזרעוהאיש
 אבותיו פקום מפלא ארנו הבן דשש כ*ג גבי צוצו

 למכור רשות לו עשרן כ*ש תחתיו וישמש אהריבוא
 15 ארן מההי טיטי כ5 וכן הקהל רשות בלאלאחר
 רן*ו סי' צ11*ם ובד*ם צב"י ועי' לסכוריווות
 שתה 5פנור יכו5ים הב1ם אין שהרה 15 שישדמי
 דברי הובאו ס**ב קנ.ג ס" ואאן"ח אדק 5שוםחזקה

 דזאו כ' סק8*ו א' בסף והדע"ת 5אחר למכוריכול מהקהי האצת דבקפו י שם פקי*א והטו*זהמרדכי
 אראשון במו הפש5ות בכל שלם הב' הקונה אםדוקא

 ש5 ביתו בני דאם שוכר 5ענין שט*ז בחו*םוכדקי'5
 5השני "1כיר שלא לעכב המשכיר יכו5 מרוביןהשני
 בחזקת דקרקע ומשום בזה מה5וקת דיש כ' שםובד*ם
 כשנאמר וא*כ פסשק 5יכב הסשכיר יכויבעל*
 ז*א אב5 יעכב בידם ארן מואזקים מיקרו לאדהקה5
 וע" 5עכב בידם 5כ'ע איסור לחשש הנוגעדבדבר
 במקופו 5העמיד דברוצה ברמ*א ס*ז שי*בבחו*מ
 ולהמרדכי לקב5ו המשכיר א"צ הגון שחיטאדם
 דהוי הדע*ת ום*ש 5מכור אא כמותו 5הגון גםאנ"5
 באותו שו*ב יש דאם ה%ט איסור לחשש הנוגעדבר
 מי במו עוף 5שחוס 5ש5וה טירחא כ*כ איןמקום
 חשש ויש שבעיר השו'ב אצ5 5שחוט 5שלוחשצריך
 מכשול 5שעמים יארע וגם כ"כ 5טרוח ירצהו5א
 אם רב ובק52ת סק*פח ועי*ש א*י ששויהיןע*י
 ואין הוראה יו שואלין אין הקה5 2עיני הגוןחינו

 מכשו5ות כמה 5הוות ויכוי דשכרא צמי5י 5ושומעין
 י*ח בם*ש הובא ע'ג ס* ה*ג בפהשר"ם וכ*כסיה
 5אפרושי תיקון הוא רב דקב5ת י*ב אותע*ב

 קנה הרב ג"1 הי אם אפף 2נ*ד ומעההמאיסורא
 רק ימנור לשות יו הי' 5א הרבנות חזקתפקודם
 מהד*ת הוצהתי כבר והלי 5הטו*1 גם כמותו5הנון
 וא"5 2ו רצו 5א הקה5 ורוב ראוי הי' ד5א אזוהף
 בשעת מ"מ ר11י הי' 5א הקודם הד*ת שבשעתדאף
 אח*כ דגם כמותו הגון הי' הדב מגיסו החזקהשקנה
 הוראח שום שחלוזצ ו5א צו רצו %א הגון הייח
 חך האזקה 15 5מכור יכו5 הדב גיסו ה" 5אוא*כ
 ו5כ'ע מהקה5 החזקה קנה יא ההב גיפו האב5*ז
 הזאת והמכירה הקה5 רשות ב5י 5מכור יב% ה54א

 שמגיע מאזקה עדיפא 5א ד*ת עפא שלאשהיא
 מכ'ש הזקתו דאבד אז נפסק ואשפ'כ מד*ת5בן
 יא הקהי ורוב הואם הפכירה ע*י זכות 15דאין

 5קחו מרה*ק שאה~ים ומה הישת המכידה ע5הסכימו
 דרוב כיון אזקה לו און 1דאי זה מהמת מעותאצט
 שלא מעות שלק1ן הקתידים ואדדצא בגדו היוהקהל
 תקח ד5א ב5או דעובר באחרו1ם ושףתא עשוכדין
 כדינים דינן דזט*ה איתא 5*ז סף ובהו*םשוחד
 אין מעות ש5קחו היחידים דא5ו האהרוניםוכתבו
 כ' ק"ס ס" בחו*ם והח*ס הרוב 5מנין אותןמצרפין
 ורק 5רוב אותן מצרפין אין המעות החזירודאפף
 5ימוד יש העיד לצורכי מעות טקההם הקהלחם
 בדן*ת ועי' לעצמם מקב5ים כשהיח*דים ולאזכות
 בדע*ת וראיתי כ"ה אות י*ז ד' ובס*ש סק*סבשם

 דיש של 5קה5 מעות שבתן רב לענין סי"חבד*ש
 5ההפרנס כיי 5זה שפכרה הרב על זכותלימוד
 שנים בפה דזה וכיון בתורה לעסוק יכולויהי

 הוראאי עליהם ק52ו והקה5 ברצנות והחזיקשנתמנה
 היתה המינף דתח5ת ואף בעצסו כההדק הויעכ*פ
 הוראהו קבלו ש5א צנ*ד 95ש וכ*ז עי"ש כדתשלח
 הניחוזט 54א תמץד יו התנגדו העיר ורובעליהם
 ייתן רצו 4מא 5הרב השיך דבר שום בעיר5עשות

 הג' מפכתב וכבראה בקהלתם רב וום אפ"לו

 ונם בשךר רב דין 15 ה" ש5א הנ*5 ז*5מבערזאן
 אמת שאין ז*5 מ2ערזאן יהג' הנ*5 הרב שכ'אחר
 השיב העיי בני פרעת רב אינו עוהוא יו שכתברמה

 נתקבל לא כי 15 שאמר אחד גדו5 5רב מאמיןשהוא
 אב5 הא מהעמן עצש שפסלק רק העיר ב1פרוב
 כתב ו5א רב וה1*ת כבודו לו שחדר כהביא

 ופוה שהיפא של הטכין יו יהראות מהתבש"שו"ב
 %א תמוד לו אתננדו העיר בני שרוב האמתבר!שת

*
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 וממי5א בעצמו שהחזיק בזה ל*ש וא"כ הוראתוקב5ו
 שכ' כ"ה סי' ח*ב מ*י בשו"ת ועי כלום החזקהאין

 היתה 5א אם כ5ום אינה כזאת חזקה דמכירתג*כ
 כאן. מ*ש בכל העיר 5א אך הקה5בהסכמת

 משרת עם עסק לו שאין כתב .פונתי הג'(גרין
 הנה הפרס לקב5 רק הרבעת.

 דבחזקות המהרש"ל בשם כתב מה"א בפ"כגהמ5*מ
 הר"ב בשו"ת וע" מסתלק בע5מא בדיבורדידן
 כשכתב ומכ*ש כהשת חזקה בענין ריו ס"מה*ת
 י*ט דף בקירושין והתוס' חזקתו בטלה בודאיוחתם
 השעבוד סי5וק רק הוא דמחילה כתבו אומרד*ה
 על שעבוד רק לו יש וכאן לקטן גם מחילהומהני
 עליהם ושררותו הוראתו לקב5 שמשועבדיןהקהל
 ע5יהם 5ו שיש מהשעבוד עצמו סי5ק המחילהוע*י
 ארם שאין רכמו ס"ד ר*ט בחו"מ הרמ*א81'ש
 דש5ב5'ע 5מחול יכול אינו כך דשלבל*עמקנה
 הוי הקה5 על לו שיש והכבוד השררח שעבודוא"כ
 דיכול הרם"א כתב שם בס,ח הנה דשלבל*ענ"כ
 כ' סק"כא שם ובסמ*ע מדשלבל*ע וכחו עצמויסלק

 דכיון חבירו נכסי ע5 שעבוד 15 שיש באדםדקאי
 גם השעבוד 5ס5ק יכו5 הנתחאב 15 נשתעבדדכבר
 הקהל ג"כ וכאן הנתחייב קנה לא שעדייןמנכסים
 ועי' עצמו לס5ק יכו5 כבר 5ו ונשתעבדונתחייבו
 מחי5ה מהני בעין שאינו דבדבר רמ*א סהבחו"ם
 תיוב רק ע5יו דיש דבעבר שם ובנתה*מ קניןוא*צ
 הובא והמהרי"ט מחי5ה מהני עבודתו 5עבודהגוף
 דאפי' מוח5 אני שיאמר דא*1 כתב נ.ז כ5לבד"ג
 רברים שאר או תביעה שום ע5יך יי איןאמר

 ליתן אנוס הי רבנ"ד וא"5 מהני שמח5שמוכיחים
 ממון ואונס הפרס 15 נתנו 5א שהקה5 משיםהכתב
 שרצו משום הפרס עיק5ו הקה5 דהא אונס הויג*כ
 עמהם ה5ך 5א 5מה אררבא וא"כ לר"ת עמהםשילך
 הזמין 5א ולמה ע5יו להם שהי' הטענות ע55ר"ת
 ב"ד הי' לא וכי הפרס לו נותנין שאין לר"תאותם

 וגם לו הנעשה העול על 5פניהם יצעוקבישראל
 שהוא שנתן הכתב על מקודם מודעא מסר לאלמה
 לי5ך מתארא שהי' מוכיחים הרברים וא*כאנוס
 נגדו צורקות שענות להם שיש שירע 5ר"תעמהם
 תנו ש במיעוטו הרע ובחר יגמרי מהרבנותוידחוהו

 אונסי' דאגב אמרינן אדרבא ובכה*ג הפרס עכ*פל1
 בחו"ם ברמ"א ועי' זביני הוי וזבין ותלוהו ומקניגמר
 אמר אם מעמדי לך לפועל שאמר דבעה"ב של*גסי'

 כתב כ"ד אות הנ"5 ובד"ג כ5ום אינו כעסבדרך
 היתה שלא מוכיחים הדברים ואם נועם דרכיבשם
 בנ"ד מ*מ מירו שקע אעפ"י ל*מ למחולכוונתו
 כדי הרבנות ש5 השורה על למחול טנתומוכח
 כ5ום לו יהף לא שבד"ת שידע משום הפרסשיקבל
 דזה הפרס לו שנהנו ממון חזקת לו יש דעכ*8וא"ל
 מעבודתו נסתלק דהא שכירות בתורת הי'לא

 הדר טובים בן בתור לו נתט רק הרבנותמסשמרת
 בזה להלן בדבריע וע" בזה חזקה  ענין ול"שיעירם
 מהני בודאי כנ*ל החזקה בעיקר לפקפק דישובכה*ג

 וכנ*ל, בכתבהמחילה
 יכו5 בנו אם חזקה לו הי' אם 4פם!י' הד'()דין

 היו שרוב מאהר חזקתולתבוע
 כה*ם מהלכות א' בפרק הרמב"ם חנהמעכבים.
 סשיחה בעי לא סיך בן סלך כתב י*אהיכה

 אותו מושחין מחלוקת הי' ואם ירושהשהמיכות
 במח5וקת דנם מוכח ומזה המלך שעחו לכ5יהודיע

 שזחו להודיע רק הוא והמשיחה פוסקת אינההירושה
 בזמן הוא ירושה כ' י"א בהוריות רש*י אמנםהמ5ך
 ובעי ירושה 5יכא רבמח5וקת ומשמע בישרא5שש5ום
 סף סופר בחתן הובא יב חקרי ובס' חרשהמשיחה

 מתנה בתורת תורה 15 זכתה 5רש"י רגם כ'ק*א
 לו בא רלא פשום היא והמשיחה 5אחר קודםוהוא

 ובשו*ת אביו משיחת לי' מהני 5א ירושהבתורת
 צריך הבנים בין בבן דרק הרמב*ם בשיטת כ'שו*ם
 דעאת בס' ובד"ש זר איש בגר ולא במח5וקתמשיחה
 אינו דבמחלוקה הנ*ל מרש"י ג*כ והביא דבריודחה
 לרש"י דגם הנ*ל לב כהחקרי רלא וזה כללזוכה
 הרשב"א בשם הביא ואמנם במתנה התורה לוזכתה

 למחות יכו5ים הציבור דאין סכ"ה נ"ג באו*חוהרמ"א
 והמבי"ט הריב*ש בשם ט"ו אות הנ*5 בם"שומצאתי

 לקב5ו חייבים אותו ממנים אין שהקהל דאףשכ'
 ובאוריון הסכמתם בלא אביו שררת יורששהוא
 במיעי דגם רפ"ה ביו'ד מהרמ'א כ' צ"ב סי'תליתאי
 ימ5א שהבן שרוצים צד יש ואם קודם בנורבנות
 לבטל מחויבים הרוב הם הפמאנים אפ" אביומקום
 צ"ט פ"ר ב8יאה המשנה וכמ*ש המיעוט מפנידעתם
 שאומר שומעין לזה לבוז אומר ואחר לחלקאומרים
 רכ*ח ס" ביו"ד שיק מהר*מ בשו"ת וכ"ככה5כה
 שלא עושין אותו ממנים הציבור אין ואם קודםדהבן
 אמנם עבירה עוברי ירי מסתע 5זה והמסייעכדת

 5"ש דברבנות פסק נ"ג סי' במג*א הובאהמהרשד"ם
 ובזכל"א כה5כה וצמשיב הרב בש'ע וכ"פחזקה
 והח*ס כמהרשד"ם ג"כ פסקו המים בריכותבשם
 רוב אין דאם וסתם כהמהרשר"ם כ' י"ב סיבאו"ח
 אבותיו נח5ת מכח 5השתרר לו אין מסכימיםהציבור

 דבזה"ו ומשום להרם"א והסכים חזר שם י"נ בסףאך
 גרע ו5א בשכר צרכיהם 5עשות 5קהל כמשועבדהוא

 נתיבים המאיר בשם כ' סי"ו הנ"5 ובד"שמש*ץ
 אם אבל מעכבים במיעוט רק מיירי דהרם"אשצידד
 הדין וכרום: שנאת ש5 טענה מאיוה מעכביםהרוב
 מעכבים ברוב דבש"ץ בסקכ*א להמחה*ש וגםעמהם
 דלרש*י כיון בנו לגבי מ"מ שכרו לש5םצריכים
 בעשרה ראיירי י*5 והרשב"א במחלוקת ירושהליכא

 מחלוקת מיקרי לא דזה אנשים ק"נ נגדמעכבים
 שכרו 15 ליתן הקה5 לחאב א"א להטות רביםואחרי
 לומר יכולים מעכבים דביש די"ל ז' בסי'ועי"ש
 נ"ב ס" ביו*ר הד"ח כם*ש וסאעתו כהמהרשד"םקי"5

 כיון י'5 אך רב קבלת בענין מוחזקים נקראודהקה5
 הפרס ליתן אם רק נ*ם ואין רב לקבל צריכיםרמ"מ
 הש"ך וכמ"ש מוחזקים נקראו לא שוב לזה אולוה

 הפוסקים כרוב לפסוק יש ושוב סקייב צ"א סי'בחו"מ
 יחס 5הבן אין דאם וסאם המהרשד*ם ע5החולקים

 הנוו"ר וכ"8 כהמהרשד'ם י"ל אז האחר נגדכלל
 קודם הבן מעט הוא להאחר הבן בין כשההפרשדרק
 הוכחה ליכא בכה*ג ממנו הרבה גדול האחר אםאבל
 דדינא ספיקא והוי הפהרשד"ם נבד הפו0קיםמרוב
 דבכה"ג די"ל מעכבים ברוב ובפרט גבר דאליםוכל
 כתב מלכיאל דברי ובשו*ת כלל ירושה דין5יכא

 5הורות ויודע !וסקים הבן בשלמד סגידבזה"ז
 דיעות דבחלוקי סאם ומשם אחר למנות אסורכהלכה
 בסי' הדע"ת בשם מקודם ולפימ*ש רוב בתראזלינן

 יכ~ים ואין פואזקים הקהל נקראו ,דלא דאףא'
 יכולים לאיסוד היגע צדבר מ*מ יחהר 5מכוריעכב
 הגון איע אם הפן הזקת לענין בנ*ד גםלעכב

 ולא מעשיו סחמת ננדו טענות לאם ישבעיניהם
ישחו
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 הטגע דבר הוי ממנו הוראה יקב5ו ולא 5וישמעו
 כהמהרשד"ם קי*ל וי"ל כמוחזקים והוי איסור5חשש
 בט' ראיתי ושוב ירושה 5יכא דבמח5וקתוכרש"י
 מיקרו דהקהל ופסק הדע"ת על שחולק שיערך

 מעכבים דר2ים כיון שכר ליתן לא וגם לרבלקבלו הקהי 5חייב אין דבנ"ד לנו יצא ומכ"זמוחזקים
 בזה 5הלן וע" האחר לגבי כיל יחס לוואין

 חזקח שום לאביו הי' לא דבאמת שביררתיובפרט
 שנתנו הפרס על חזקה לו דיש א"ל וגםוכנאל
 דהם וכרש"י פהמהרשד"ם קי"5 ל*ש ובזה5אביו
 בזח ולא ורבנות שררה של ירושה 5ענין רקאיירו
 ואף ירושה דין יה" שפיר ממון עניןדהוא

 שררה לענין רק הוא דהירושה משמעדמהפוסקים
 המלכות ולא שכתב שופטים בפ' החינוך בס'ועי'
 כבוד בשם או במעשה שהן השררות כל אלאבלבד
 עיי"ש לו הם בירושה וכו' הנכבדים השמותמן

 ירושה דין דאדרבה כ' ל"ד סי' ביו*ד הבי"צאמנם
 ממון ענין ידושה בהך פתיך אם בממון רקל"ש
 ולא ירושה דין התורה גילתה ממון בעניןדרק

 יהי' 5בד ובשררה לבד רוחני בענין ירושהנתרבה
 כן ג*כ משמע הנ"ל בסי"ג ומהח"ס ממנהגארק

 כן ל"ש בנ*ד דמ"מ השכר מכח החזקהדעיקר
 הי' ש5א משום טובים בן בתור רק הפרס 5ודנתנו
 כלל שכירות בתור ולא בעירם ודר ברירהלהם

 פעולה שום להם עשה ולא מהרבנות עצמודסילק
 חזקה ל"ש מפש 2פוע5 ואפף חזקה בזה ול"שכ5ל
 והבי"צ מתנה ענין רק דהי' בזה וכ"ש אחריולבנו
 פתיך ג*כ יהי' השררה שבירושת דבעינן רקכתב
 אביו של שהי' בממון וכן ב5בד רוחני ולאממון
 ליתן לאחד הבטיח שאם מצינו לא אבל ירושהשייך
 לתבוע יכולין אחריו שבניו חייו ימי כ? הספקהלו

 בכה*ג בודאי בזה ספק יהי' ואפי' ג"כ להםשיתן
 הנ*ל הדע"ת מ"ש 51"ש מוחזקים נקראוהקהל

 רב יהי' דלא דכיון הפרס ליתן צריכיןדב5א"ה
 רב לקבל וצריכים ממנו הוראה יקבלו ולאאצלם
 יפסידו לו שיתנו השכר א"כ שכר 5ו וליתןאחר
 לעשות יצטרכו שלא מוחזקים הוי הקהל ושובמכיסם
 אין בודאי בנ"ד שיהי' ואיך בחנם יתירההוצאה
 מעכבים שהרוב אחר לרב לקבלו הקהל לכוףיכולין

 אין אם דעכ"ז שם הבי"צ וכ"כ הנ"לוכהאחדונים
 דיש אך לכופם יוכל מי בו חפצים הצבוררוב

 כדברי וזהו לקבלו צריכים ד"ת שעפ"ילהבינם
 וסיפר טעמים מכמה זה ל"ש ובנ"ד הנ"להמהרמ"ש

 גארליטץ בעיר הידוע הד"ת שבעת אחד גדוללי
 ז"5 לבוב האבד"ק איטינגא מהרי"א הגאון ג"כפסק

 בד*ת כן נפסק וכמ"פ חזקה ליכא מעכביםדברוב
 הללו. בעניניםשהיו

 לו יש אם מעכבים רוב באין 4פכפי הה'()דין
 ראוי. הי' ש5א מחמתחזקה

 הניח כתב מלך גבי מלכים מה' בפ"א הרמב"םהנה
 כתב וכן שיגדיל עד המלוכה לו משמרין קטןבן

 נ"ג סי' 2או*ח אברהם ובאשל שופטים בפ'החינוך
 לתבוע א"י קטן בן הניח דאם כתב שו"בלענין
 יש ולכאורה אידחי דאידחי דכיון כשיגדי5חזקתו
 נתאכמו רבא בעי ע"ב ט"ו דף מסוטה בזהלהעיר
 דאידחי כיון אמרינן מי ונתלבנו לכבסןוהחזירן
 סה' בפ"ג והדמב"ם הדור דהדור כיון א"דאידחי
 דמשמרין הנ"ל וכשיטתו הדור דהדור כיון פסקסוטה
 דמה הקשו נתאכמו ד"ה שם ובתוס' המלוכה?ו

 לן מיבעי' י"ג בסוכה הא ונראה בנדחה לי'מיבעי
 שהיו כהונה בבגדי ע"ו דף ובזבחים איפשיטולא

 להיתרן חזרז שלהן טשטוש כיבס אםמטושטשין
 העיר פ"ב סה תליתאי שבאורין 5י אמרו רבואח*ז
 אצ5 דדיחוי מהך העירו והאחרונים דסוטה מהךג"כ
 דהמצוה שהעיר ובקו"א פ"ב אות בדע"ת ועי'מצות
 ומיומא נדחים ומבע"ח נדחה האדם אבל נדחיתאינה
 חוזר ראשון אחר ונתמנה בכ"ג פפול דבאירעי*ג

 לא בנ"ד אבל מקודם ראוי ה" דשם וא"ללעבודתו
 עדיף מעיקרא דדיחיי דנודע דז"א מעולם ראויה"

 בדע*ת והובא ע"א נ"א בברכות ועי' ונדחהמנראה
 אך חזי וגברא כהן הוא הרי דשם די*ל אךשם
 ראוי הי' לא אם בנ"ד אבל אחר דבר מחמתנדחק

 כהן אינו כאילו והוי כלל רב בגדר אינולהוראה
 נתרוקן אביו מיתת שבשעת הוא ירושה ועניןכלל
 ד5א ראוי הי' לא אז ואם להבן ונמסר ורשותוכחו
 ענין מצינו לא בטלה אביו ומינוי ירושה עניןהי'

 להיורש מהמוריש מיד באה 5א אם 5מפרעירושה
 מוחזק בין חילוק דיש בכור ירושת לזהודוגמא
 לבוא הוא ראוי עכ"פ בראוי יורש דפשוט ואףלראוי
 בזה משא"כ ייקח ראוי והיורש אביו לרשותבודאי
 ול*ש ילמוד יא שמא ראוי יהי' שהבן ודאידאינו
 כלל ודאי שאינו מה במיתתו מורישו דהאבלומר
 והכח הרשות במיתתו דנתרוקן לומר ול"ש יהי'אם

 המלוכה 15 משמרין דבקטן הרמב*ם ומ"ש 5בןמהאב
 כבר אח"כ ראוי יהי' לא דילמא נאמר ג*כ בזהוהלא
 שברית דוד בית במלכות דרק ס"כא כהלכה במשיבכ'

 דמשמרין הרמב"ם כתב עולם עד ולזרעו לוכרותה
 לבניו כרותה דברית משום ואולי מינוין בשארולא
 הבי*ש וכ"כ ראוי יהי' בודאי בישראי מלכיםשיהיו
 בשאר ולא כן הרמב"ם כ' במלך דרק י*ג סי'באו"ח
 מלוכה דלענין עוד לחלק ויש הנ"ל וכהא*אמינויין
 מקום וימלא חטא ירא דיהי' דאוי יהי' דבודאיי"ל
 כתר לענין משא"כ המלוכה להנהיג יכול ויהי'אביו
 נכנסין ואלף להורות האדם זוכה תמיד לאתורה

 לנו אין שמת חכם איתא י*ג ובהודיות וכו'להוראה
 וכן למלכות ראוין ישראל כל שמת מלך בוכיוצא
 הגה"מ על וקצ"ע דהוריות ובירושלמי בתוספתאהוא
 מש"ס ולא מהירושלמי זה שהביא מלכים מה'בפ"א
 שכתב הנ"ל ל"ד בסי' בבי"צ דאיתי ואח"כדילן
 בנקלה המנויין כי בני כי הזאת כסברא הש"גבשם
 לעשות ידע לא כ"ג כי אביהם שררת לשרתידעו
 הגזברים ובני הדיוט כהן ידענה שיאעבודה

 משא"כ כאביהם לימוד בלי לשרת ידעווהאמרכלים
 אלא המלחסות פרטי ידע לא מלחמה משוחבן

 דה"ט כתב והבי"צ זמן באריכות רבבלימוד
 שצריך לפי תורה לכתר חזקה דאיןדהמהרשד*ם

 ולהוכיחם בה שילכו הדרך לעם להורות רבלימוד
 חזקה יש הפוסקים דלרוב אף וא"כ עיי"שבמישור
 מיתת בשעת ראוי הי' דלא היכא מ"מברבנות
 סי"א ובדעאק למפרע ירושה דאין י"ל שפיראביו
 ובגה*ק לעבודתו חוזר ראוי אח"כ דבנעשה כ'סק"ב
 ולא ל*מ אחר אפסקי' דגם להדע*ק דס"ל כ'שם

 עליהם תמה הנ"ל ובבי"ש מפורש הדין כעתמצאתי
 כתב רט"ז סי' מהדו"ק ובטוטו"ד הנ"ל הא*אמדברי
 ה"ז המלך שמושחין ומאחר שכתב מחרמב"םידייק
 השררות דבכל כ' ואח"כ עולם עד ולבניו לוזוכה
 לא אם מינויין דבשאר והיינו משיחה בלתי אפי'כן
 אבד קטן הי' אם ומכ"ש אביו מיתת בשעת ראויהי'

זכותו
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 לו נעשה אותו שמושחין כיון במלך אבלזכותו
 הסברא וצ"5 לו ממתינין קטן הבן אם דאפי'ירושה
 לדורותיו הזכות בידו ניתן המשיחה דע"יכנ"ל
 הקטן גם ולכן לבניו בידו מוחזקת והמלוכהאחריו
 אביו ביד מוחזק שהוא דבר שאר שיורש כמויורע

 ממש בידו כמוחזק הוי לא משיחה בלתימשא"כ
 שנתרוקן אחר לבניו גדולתו להוריש שראוירק

 מיתה בשעת ראוי הבן הף אם רק ל"ש וזהרשותו
 הר"ב ובשו"ת ס"ח סי' ענזיל מהר"י בשו"תוכ"פ
 תשו' כמה הביא רמ*ה סף ובמ*ש ט"ו סי'תנינא
 ובמנח"י כן שפסקו מדווינסק ומהג' האחרוניםמגדולי
 ג"כ יוסף אוהל בשם כ' רי"ב ס"ק ס"א ודר"תס"א
 למ"ד דאפי' שכ' במ"ש ועי"ש אידחי דאידחידכיון
 הי' שיא בשנים דגדול מודה זכותו אבד לאדקטן
 מהטוטו"ד אך אח"כ שילמוד מ ול זכותו אבדראוי
 הך במ"ש וכ"כ זכותו דאבד כ"ש דקטן נראההנ*ל
 עד להמתין איצ דבקטן הנ"ל ובדר"ת במנח"יהובא
 שהתחיל בגדול משא"כ ראוי יהי' לא ואולישיגדל
 דברי דחה שם ובדע"ת עיי"ש גמר לא ועדייןילמוד
 דגם נ"ג סי' ביו"ד מהד"ח הביא ובקו"א הנ"להא"א

 בשו"ב ורק עומדת במקומה חזקתו אחרבאפסקי'
 אידחי דאידחי כיון אמרינן ממנהגא רקדהחזקה
 יורש דבאפסקי' שם בקו"א שהביא אב"צומשואת
 כיון אמרינן אחר דבאפסקי' משמע דאידחיל"א

 בזה בטעמו לעיין תח"י ואינו אידחידאידחי
 הירושה זכות פסקה כבר אחר דבאפסקי' הדברמובן ולהנ*י

 יורש באפסקי' משא"כ אמרינן לא למפרעוירושה
 המוקדם להיורש ותחזור עומדת האב ירושת כחהרי
 הספרדי משה דבר בשם כ' שם בדע"ת אמנםלזה
 למנות והוצרכו תחתיו שישמר מי נמצא לאדאם
 הביא ס"ז ובד"ש אידחי ואידחי הואיל אמרינןאחר

 א5שיך המהר*ם את למנות חקהל ורצו קטן בןהניח ז"י מוהרא"ש הגאון שכשנפטר אלקבץממהר"ש
 הדוש וכתב הקטן על להמתין וציוה בהםומיחה
 וההוראה גדולים ת"ח כמה בעיר היו דאזדפשוט
 בזה"ז משא"כ למלוכה דדמי סאל לכן מצוי'היתה
 וכ"כ שיגדיל עד להמתין הקה5 לחייב דאיןודאי
 ומוכרחים מנהיג בלי יעמוד דבא"א הנאל סופרבחתן
 הקטן כשיגדל להעבירו אם צ"ע אחרימנות
 נ"ג בסי' המג"א והנה מורידין ולא בקודשדמעלין

 *רושה הוי תורה בכתר דגם המנהג ואילך דמהי5כ'
 וא"כ מנהג רק חוי ברבנות דגם משמעוא"כ

 דאידחי כיון ממנהגא רק דהוי דהיכא הנ"ליהדע'ת
 הפוסקים מלשון אבל כן ג"כ ברבנות שובאידחי
 בקונ' שלום במשפט ועי' מדינא הוי דברבנותמוכח
 ושררה דבמינוי ג"כ שכתב ט"ז אות רי"ז סי'ת"ע
 שו*ב משא*כ ושוטר מ5ך כמו התורה מצותשייך
 דאידחי כיון ממנהג רק והוא פוע5 רק הויוחזן
 הוא בזה*ז דרב ר*ל סי' ביו"ד לפימ"ש וגםאידחי
 הנ*ל בסי"ג ו5הח"ס פעולתו בשכר לו ומגיעפוע5
 גרע ולא שמקבל השכר משום ברבנות הטעםשכ'

 גרע בתורה שר שחוא משום אטו טיים מ*ממש*ץ
 וגם מדינא הוי שוב ב*כ התורה שררת ע"יוא*כ
 הפוסקים לרוב אב5 המהרשד*ם לשיטת קא*דהוא
 מיתת בשעת ראוי הי' ש5א בב"ד ומעתה חזקההוי
 ירוב חורמנא קיבל שנים איזה אחר רקאביו

 בזח ספק חוי ואפ" אידחי דאידחי כיוןחאחרונים
 כיון יהדע*ת וגם מוחזקים דהוי מהקה5 יחוציאאין
 ומורה רב 5הם דיש וגם מאיטורא יאפרושידהוי

 ול*ש חדשה הוצאה לעשות וצריכים אחר יקבלוולא
 מוחזקים ומיקרי הנ"5 הש"ך עפי"ד הדע"תסברת
 ואפי' הנ"ל הא*א בדברי שכ' י"א בסי' בד"שועי'
 כ5ל זכות לו שאין אחר נגד מ*מ ספיקא דהוינאמר
 שכבר נ"י כת*ה נגד בכאן אמנם מוחזק זהמיקרי
 דל"ש בודאי בזה להלן ועי' רבות שניםהחזיק
 היו לא אז הרי נ"י כת"ה לדחות ולענין כןלומר
 ובזה ומורה ירב צריכים והיו להמתין הקהליכולים

 וכנ"ל. אידחי דאידחי כיוןלכ"ע
 שנתקבל מחמת חזקתו נתבטיה 14נם הו'()דין

 המהר"ם הנה אחרת. בעירלמו*ץ
 למקום דירתו עקר דכשהרב כתב סי"ג באו"חשיק
 השדי הביאו ס*כג ביו"ד והבי"ש חזקתו אבדאחר
 אבד שהראשון ג"כ כתב ה' אות חזקה מערכתחמד
 אחר קיב5ו לא עדיין דאפי' הוסיף והש*חחזקתו
 כן ס"ל הבי"ש וגם חזקתו אבד מהעיר שיצאכ5
 סי' ח"ג המהרש"ם וכ"כ אחר בנתמנח דאיירירק
 שם במ"ש וכ"כ לגמרי נדחה במק"א דבנתמנהרס=ו
 דאם באחרונים ועף ז' אות ק"א סי' ובמ*י ח'אות
 בט5ה דודאי החזקה ומחל שנתייאש הדברניכר
 אחרת בעיר למו"ץ שנתמנה במה ג"כ ובנ*דחזקתו
 דהי' וא"ל כאן חזקתו ומחל דנתייאש סהדיאנן
 לא דלמה לרב אותו לקבל רצו שלא משוםאנוס

 ולא לד"ת והזמינם אנוס הי ואפי' לד*תהזמינם
 ס"ו רל"ו סף ביו*ד למ"ש דומה הר"ז לילךרצו
 הקבוע לזמן לישא רצה ולא שנשתדכו וכלהבחתן
 בלא לישא מותר המעכב דגם ונשא השניוהלך
 אבל לשלם צריך שבממון דברים ולעניןהתרה
 דשם וא"ל כן י*ל ג"כ ובנ"ד לישא מותרעכ"פ
 אחרת העיר יעזוב בנ"ד אב5 כאן לישא עוד לוא"א
 לאביו גם הי' לא דבלא"ה להנ"ל דמ"מ לכאןויבוא
 ורוב דאידחו משום כלום אינה חזקתו וגםחזקה
 חזקתו ומח5 שנתייאש סהדי אנן מעכבים היוהקהל
 מושל עם ללחום ויצטרך בד"ת יזכה שלאשיודע
 יניח 5א כעת וגם למק"א והלך העיר ורוברה"ק
 להושיב בקעה מצא עכשיו רק שם שנתקבלהמקום
 מחזיקים לו ומצא הישינים לעורר ובא שםחתנו
 העם ולחלק לראשה אלוף להרכיב עני' קהלהלכוף
 חה"ש ולגרום בישרא5 מחלוקת לעשות מחנותלשתי

 הקהל רצו לא דאם שכ' הנ"ל רט=ז בסי'ובטוטו"ד
 ונתמנה לו שמעו ולא בדבר וערער הבן אתלקבל
 לתבוע יכול שנתקב5 הרב מיתת דאחרבמק"א
 לדין דמי לא בנ"ד הנ*ל דמהטעמים וגם תבעויא שנתקבל הרב דבחיי משמע מ"מ החזקה אתבחזרה

 ונתנו הרבנות מח5 דאביו 5הנ"ל וגם הנאלהטוטו"ד
 גם דהמנהג וא"ל בזה חזקה דל"ש פרס רקלו

 מצוי שאינו דבדבר אחריו לבניו הפרס ליתןבכה"ג
 בקונ' ועי' ק"צ סי' ביו*ד הש"ך כמ"ש מנהגל"ש
 נקראו הקהל ממנהג רק דהוי דהיכא וגם הנ"לת"ע

 הקה5 א*צ אחר במקום דנתמנה כיון נאמריזה דאידחי הטעם ל*ש פרס קבלת דלענין ואףמוחזקים
 שהתחאב פי 5ענין ק*א דף ובכתובות פרט 5וייתן
 אמה למקום מזונותי' לה דמוליך אשתו בתאון

 סי' באהע*ז ועי' שהיא ימקום הגירטאובירושימי
 ידוע דידן בנידן פקום פכי ס' ס*' ובחו"מקי*ד
 אאר 5מקום פרנטח 5יתן עצמן פתהשבין הקהידאין
 הני כל אחר ובפרט בזה מנחג שיך ד5אובודאי

 5בנו דאין בוד*ר בזה מע5*ותאטעמי
 טענה.שום

דין
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 למסרה יכול אם חזקה לו הי' אם 14מ1י הז'()דין
 סופר החתן הנה לחתנו.מהיים

 בכ"מ ומבואר פשוט ממון דבירושת כ' ק"א סי'שם
 ומהרי"ט התה*ד וכ"כ מחחם ממון ירושתדאין

 לו אין ובן ימות כי כתיב ממון דבירושתוהטעם
 בירושת ורק מחיים ממון ירושת אין ע=כוהעברמם
 חזי לא שהאב כל י*ל מיתה בה כתיב דלאשררה
 קודם ובנו כמת לי' הוי 1שררה להיות רצה לאאו
 מוריש דאינו משסע דנזיר דמש"ס סיים בוהוגם
 יכו5 הקהל דמרשות הנ"ל מהמרדכי והביאבחייו
 יכול איך מחיים ירושה שייך ואי חזקתו5מכור
 דמיירי לומר אפשר ולכאורה אחרים זכותלמכור
 ולהם קודם קרוב הקרוב דהא ז"א אך בנים לובאין
 בתוספתא היא וכן הזאת להחזקה טענה ישג"כ

 קרובים ושאר ואח קודם קרוב הקרוב המינויםדבכל
 ולהח"ס זכותם למכור יכו5 איך וא"כ בהזוכים
 ממון בה דפתיכא משום החזקה עיקר הנ*לוהבי"צ
 ירושה ליכא ממון ומטעם ירושה ליכא לבדדבשררה
 השררה על מחל שאביו משום כתבתי וגםמחיים
 ול"ש הפרס לקבל ממון חזקת נשארה היותרולכל
 דצון ונגד מנהג מצד רק ודאי ובכה"ג מחייםירושה
 ג"כ שררה חזקת יש ואפי' מנהג ליכא הקהלרוב
 רוצה שאינו או חזי דלא לומר ל"ש האבנ-ד

 אין ולמה אחרת בעיר מו*ץ הוא דהאבשררה
 וישמש יבוא חזקח לו יש אם לטעון הקהליכולים
 גברא בחלופי כרצונו עמנו יעשה ולמהברבנות
 לא סעדיין לימים צעיר לראשינו אלוףלהרכיב
 המורה יהי' שהוא הוראה ממנו ולקבל בזההוחזק
 דגם דנראה סיים סופד דהחתן וגם העדהומנהל
 לחתנו חזקה ובעיקר מחיים ירושה ל"שבשררה
 יש לחתנו שגם דהמנהג אך וכנ"ל האחרוניםפקפקו
 נשואה הבת היתה דכשלא והבאתי בן בליכאחזקה
 רב קבלת שבשעת מצד בזה לדון ויש טענה להאין
 המנהג מצד אם ואפי' נשואה היתה לא עדייןאחר
 כתב ס"ו הנ"ל בד"ש הנה לחתנו החזקה בכה"גגם

 קבלתו בכתב ונכתב לקהל מעות נתן ששו"בבענין
 חזקתו למסור ורוצה לאחר חזקתו למכורשיכול
 מומחה בשו"ב שרוצים טוענים העיר ובנילחתנו
 הוחזק שלא לימים צעיר ולא שנים כמהשעסק
 החזקה למכור יכול אם שם ודן באומנתועדיין
 וסיים נדן בתור החזקה לוקח שחתנו משוםלחתנו
 ורק כמותו הגון שיהי' בעינן הנ"ל להטו*זדאפי'
 וכו' הגון לאינו אפי' למכוד יכול מפורשבתנאי
 מנהג ליכא הקהל רוב רצון נגד מטנהג דהויוהיכא
 ומה למכור שיכול התנה ולא מעות נתן לאובנ*ד
 לקהל מעות נתן לא הרי לגיסו מעות נתןשאביו
 כדין שלא הי' והמכירה למכור שיכול התנהולא
 ג"כ לבד חזקה ומצד הרבנות שררת עי מחלוגם

 עקולי דכמה לחתנו למסור ובכה"ג וכנ"לנתבטלה
 נגד א"כ מנהג מצד רק היותר ולכל ישופשורי
 למסור דא"י פשוט וא"כ מנהג ל*כא הקהל רוברצון

 לו דאין הנ"ל הטעמים מכל חוץלחתנו
 חזקה.שום

 אם לחתנו הרבנות כתב שחתמו 1414ך הח'()דין
 שחתמו ממה לחזור יכו5יןהיו

 הרמ*א בתשו' הנה נ"י. יכת"ה היבנות כתבמקודם
 חזרו הזמן הקריב וכאשר לרב שקביוהו צחחד נ'סי'
 ליתא העיר טובי ג' ע"י שנעשה דדברצעבודה שהתחיי קודם אפי' יחזור 1כויין דאין כתב1הן

 שחתמו דאחר כתב פ"ב סי' מיכיאל ובדבריבחזרה
 או הכתב לידו קיבל והרב הכתב על דיעותרוב

 שיק המהר"ם וכ"כ לחזור בידם אין בעבודההתחיל
 אות הנ"ל במ"ש ועי' קי"ד סי' ובברצ"ה רכידסי'
 על מקודם חתסו אנשים שאיזה הד"ת בעניןי"א
 להרב חתמו ואח*כ הראשון להרב הדבנותכתב
 של למנין רק נחשבות החתימות דאותן שכ.השני
 ונראה בהן לחזור יכולין דאין משום הראשוןהרב
 הכתב על מקודם חתמו שלא המועטים דאפי'בנ"ד
 הנ"ל הבן של חתנו עבור חתמו ועתה נ"ילכת*ה
 הסכימו הקהל רוב דאם דידוע ממש בחתימתןאין

 ו5קבל עמהם להסכים המיעוט חייבים עניןבאיזה
 אחר דהולכין כתב קס"ג סי' בהוימ והרמ"אגזירתם
 הובא הראוש ובתשו' וכו' ראשים לברור הןהדוב
 שיסכימו מה לקיים צריכים דהיחידים כ' שםבמ"ש
 בשום הקהל הסכמת תהי' לא לעולם דאל"כהרבים
 התורה אמרה לכן סעכב אחד יהי' דתמידדבר
 שום בכח דאין המבי"ט וכ"כ להטות רביםאחדי
 להעבירו עליו חתמו שלא אותן אפי' מהקהלאחד
 הפוסקים תשו' בכמה הוא וכן עמו אחד לשתףאו

 במקום דאפי' אחרונים מכמה הביא כ"גובאות
 העיר רוב יכולין להאי ופסידא להאי רויהאדאיכא
 יש ואמנם אחריהם נגררין ע"כ והמיעוטלתקן

 לכוף הרוב יכול אין דבכה"ג שכתבומהאחרונים
 ומנהיגי טובי עם העיר דרוב י"ל ולכאורהלהמיעוט
 מיעוט אם אבל בכה"ג אפי' לתקן יכולין ביהדהקהל
 הרוב ביד אין הקהל ומנהיגי טובי עם ביחדהעיד

 דעת ונגד למיעוט הפסד לגרום דברלעשות
 לעיין נבררו שהם כיון הוא דהסבראהמנהיגים
 נגד לעשות אין ממון ובעניני העיר בניבתקנת
 אין דעתם כפי אם ליחידים גם הפסד איזהדעתם
 ונודע בזה לעיין יש ועדיין כן לעשותנכון

 מתוך רוב החתימות היו לא אם דאפי'מהאחרונים
 שנתאספו רק העיר אנשי כל במעמד הי' שלאכל

 אחר או השמש הלך ואח"כ והתמו ויח"סרה"ק
 דאין כן דהמנהג משום ג"כ סגי חתימותלאסוף

 לידי יביא שלא אחד למעמד העיר בני כלמתאספין
 בחו"מ ובפ"ת הלכה מבטל ומנהג ומחלוקתקטטית
 הקהל דבתקנת מלך משא בשם כ' סק"א קס"גסי'
 רב דקבלת לעיל והבאתי כל מתוך רוב בעינןלא
 כל מתוך רוב א"צ וא"כ מאיסורא לאפרושיהוי

 שג' אחרי בנ"ד ומעתה בזה שהאריך במ"שועי"ש

 הרבנות כתב על העיר רוב חתמו מקודםשנים
 היו המיעוטים גם אב"ד לרב וקבלוהו נ"ילכת"ה
 כתב על לחתום יכולים היו ולא לרב לקבלוצריכים

 בטילה וחתימתן הנ"ל הבן לחתןהרבנות
 כנ"ל.ומבוטלת

 כתב וחתמו בהן חזרו שהחותמים כהשיד הט'()דין
 היתה הבן לחתןשחתיטתם

 לחזור כלל יכולין היו דלא ממ"ש חוץ הנהבטעות.
 המיעוט וגם נ"י לכת"ה הרבנות כתב שחתמוממה
 הם הנה לחתום יכולין היו לא אז חתמושלא

 סי' ביו*ד ועי' בטעות שהי' משום חתימתןמבט5ין
 שבועה אינה בטעות שבועה דאפי' י' סעי'ר5"ב

 5א דבודאי האי כי דאומדנא בטעות שהי'ונאמנים
 וגם מקודם שחתמו ממה לחזור איסור לעשותרצו

 לא ורבים נאמנין בודאי לחתום איסור ה.'להמיעוט
 תנאי שאמרו עדים לענין י"ט בכתובות ועי'חשידי
 בלוה ס"ו סי' ובחו"מ ואמנה מודעא או דברינוהיו

שטוען
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 מקוים אינו השטר דאם השטר המבטל דברשטוען
 ובעיקר לאחר. מקורם חתמו שכבר ומכ"שנאמן

 באפת ואם רוב הם אם לברר יש חתנו עלהחתימות
 שקבלו אנשים שם אין ואם טעות הי' ולאחתמו
 שחתמו אלו וגם כנ'ל מצטרפת אינה רחתימתןמעות
 אין ג"כ וקרובים ל"מ ואונס יראה או נגיעהמחמת

 כתב מלכיאל וברברי שם הדע"ת כמ"שמצטרפין
 מצד בזה פסולין לעדות פסולין שאין קרוביםדאפי'
 מצטרפין אין מחותנים וגם ברביעי רביעי ועדנגיעה
 המנהג אין הקה5ה בעול נושאין שאין ונעריםלמנין

 בעול נושאין אין אם הכפרים בני וכןלהצטרף
 שם ובמ"ש מצטרפין אין העיר אנשי עםהקהלה
 ואם בנין ורוב מנין רוב נקרא ומה בכ"והאריך
 רוב עם מחולקים בנין רוב ואם תורה בעליבעינן
 ב9רי ועי' המה רשקולים הסמ"ע בשם הביאמנין
 מנין רוב בתר אזלינן אי לענין כ"ב כי' ח"דהשדה
 מהני בודאי בנ"ר ומעתה המס בפורעי בנין רובאו
 וחתימתם בטעות שהיתה משום מחתימתם שחזרומה

 הרבנות כתב של הרוב למניןמצטרפת
 נ"י.לכת"ה

 אחרי נ"י כת"ה את לדחות יכולום 14כם הי'()יין
 לבדו שנים כמה ברבנותשהחזיק

 רק חפצים העיר ורוב לאב"ד שנים ג' זהונתקבל
 הי' אם דאפ" כתבתי כבר מהם ראוי יותר והואבו

 ה*' לא אביו מיתת שבשעת כיון מ*מ להבןחזקה
 לא שעלה כיון אחר רב לקבל הוצרכו וע"כראוי
 מקודם שהחזקה אף מורירין ולא בקודש דמעליןירד

 אב"ד רב שיה" מועלת ואין ראב"ד רק הףהמלחמה
 הף לא הנ*ל הרב שנפטר שאחר כיון י"9 בזהגם

 שעלה כיון לבדו ברבנות החזיק נ"י וכת"ה ראויהבן
 דאם ח"א מהר"ש בתשו' 9סק מזה וגדולה ירדלא
 תורה דבכתר כיון אביו של בחייו מסחע האחרהי'

 סניף עוד כשיש לכן יורש אינו הבן פוסקיםלכמה
 עיי"ש ירושה ול"ש ס"ס הוי אביו בחיי משמששהף
 מרוב לאב"ד המלחמה אחר שנתקבל מטעםוגם
 לא חתנו וגם אחרת בעיר מו"ץ אז הי' והבןהעיר
 שם רר שלא ואף כדין היתה הקבלה א"כ אזהי'
 הסכימו העיר ובני העיר בעניני לתקן כמ"פבא

 פרנסתו כל לו ליתן יכולין שיהיו עד במק"אשישב
 נתבטלה ואם ז"ל הישן הרב של נכדו הואוגם

 הקרוב מטעם חזקה לו יש ובנו הרב שלהחזקה
 כתב והמבי"ט סופר החתן בשם כנ"ל קורםקרוב
 מכח בא לא ואפי' המינוי לו כתבו לא אםדאפי'
 חזקה שני לו ויש בקהל לחכם שקבלוהו אלאאביו
 ואין מה"ת חזקה שגדולה להעבירו יכול איםאין

 דאידחי כיון לענין כ' והר"ש עמו אחר לשתףיכולין
 אחר נגד מועי5 דרינא ספיקא רהוי דאףאידחי
 ובנ"ד מוחוק הבן רמיקרי כלל זכות לושאין

 בקי לרב ונודע נגדם המוחזק הוא נ"י כת"האדרבה
 חזקת עיקר שזהו הרבה תלמידים עם ולמדבהוראה
 זצ"ל מבעלזא הגה"ק מארומו"ר כנודע בזה"והרבנות
 בו נפשם דבקה העיר ובני בעיר הרבהותיקן
 אין והרוב נגדו כל5 יחס להם אין והתובעיםבאהבה
 והוראה מרות לקבל הקהל לכוף וא"א בהםרוצים
 לאפרושי ודאי והוי טעמים מכמה לו שמתנגריםממי

 נ"י וכת"ה הקהל נקרא בודאי ובכה"גמאיסורא
 הוי דירושה האחרונים קצת למ"ש וגםמוחזקים
 המעכבים דברים יש דאפי. ונ"מ כברכנתמנה
 סופר בחתן ועי' אותו מעבירין אין לכתחלהלמנותו

 הוא בדיעבד אפ" כלל ראוי הי' דלא בנ"דהנ"ל
 וראוי פוסקימ הבן למר ואפי' להעבירו מעכבהדבר

 בתר אזלינן בעיר דעות חילוקי יש דאם כ'5הוראה
 ראוי הי' רלא בוה מכ*ש מלכיאל מהדברי כנ"לרוב
 לא כאן ואין והחזקה הירושה בעיקר פקפוק ישוגם

 עם הצדק הנ"ל הטעמים מכל לכן יורש ולאמוריש
 נגדם. טענה להמערערים ואין נ"י וכת"ההקהל
 ביכולתם ואין העיר אנשי נתמעטו 4יכפ הי"א()דין

 טלנת יש אם שניהםלהחזיק
 שופטים בפ' הספרי לשון הנה נדחה. ומיחוקה
 שאמ ישראל בקרב ובניו הוא ב9סוק מלךבענין
 בפסוק צו בפ' ובספרא תחתיו עומד בנו מתהוא

 בן שיהי' מלמד איתא מבניו תחתיו המשיחוהכהן
 חוא אביו מקום שממיא בזמן וכף אדם לכלקודם
 בפסוק אחרי בפ' בספרא הוא וכן אדם לכלקודם
 דבמלך יל"ד ולכאורה אביו תחת לכהן הכהןוכפר
 ע"כ שיהי' אופן בכל דמשמע תחתיו עומד בנואמר
 לכל קודם שבנו רק אמר ובכ"ג מלך נעשהבנו

 אם אבל קודם בנו אחר למנות כשרוצים דרקמשמע
 וכרמוכא הבן לקבל מוכרחים אין כלל ממניםאין

 דא"ל ביניהם לחלק יש טעם ואיזה קודםמלשון
 עומד ממילא בנו ולכן למנות צריכים ע"כדמלך
 רק אמר ולכן למנות הכרח אין כ*ג משא"כתחתיו
 מוכרח דכ"ג דז"א למנות רוצים אם החנו קודםבנו
 כמו הכרח הי' לא מלך משא"כ תמיד להיותהי'
 מלך במקום הי' דהשופט רי"ל אך השופטיםבימי
 ד' אלא עליו שאין כמיך רנשיא י"א בהוריותועף
 ישראל כשאמרי שמואל בעיני שהרע ומהאלהיו
 מלך להם להעמיד דנצטוי אף מלך לנושימה

 שבהן רזקנים כ' דף בסנהררין ועי' לארזבכניסתן
 ועי' הגוים ככל אמרו הארץ ועמי כהוגןשאלו
 צריכים היו שניהם ועכ"פ וברלב"ג וברד"קברש"י
 ובודאי למלכות ראוים ישראל דכל א"ל וגםלהיות
 אמר ג"כ ומה"ט בכ"ג משא*כ ראוי יהי' הבןגם

 אביו מקום ממלא שיהי' דבעינן בכ"ג רקהספרי
 בודאי בכ*ג דגם הש"ג בשם דהבאתי במלךולא
 גם כתב מלכים מה' 9"א ברמבים ובאמת ראוייהי'
 בחכמה אבותיו מקום שימלא דבעינן מלךגבי

 הקב"ה זכה דוד בית רמלכות שכתב ועי"שוביראה
 מ"מ לכשרים א5א זכה שלא ואף הדורות כללסוף
 מב"ד בין החילוק וזהו רוד שי מזרעו תפסוקלא
 והאחרונים ובכ"מ בראב"ר ועי"ש ישראל מלכיובין

 באמת אמנם שאני דמלך י"ל ימה"ט בזההאריכו
 קודם בנו ג"כ הביא מלך גבי שופטים ב9'ברש"י
 ושם י"א דהוריות לש"ס שם שציין ואף ארםלכל
 ירושה הוא שהמלכות רק קורם דבנו נזכרלא

 כן מלך גבי דגם חוינן ועכ"פ מלך בפ'וכהספרי
 מושאל לשון כאן נקט דרש"י לומר אפשר והי'הוא

 ב9' ברש"י ועי' החומש על ברש"י כן כ"פומצינו

 קל שהוא הקלוקל בלחם קצה ונפשני בפסוקחקת

 אחר הי' זה והא במעיים ליתפח זה מן עתידאמרי
 ביומא ובאמת במעיים נתפח שלא ראו וכבר שנחמ'
 יבישה ונפשמ בפסוק רק כן חז"ל ררשו ע"הדף
 הראשונה בשנה הי' וזה בהעלותך בפ' כלאין

 הקלוקל ב5חם קצה ונפשנו הפסוק על ה'ובע"ז
 ברש"י ועי"ש קל שהוא טובה כפויי שהיו חז"5אמרו
 ג"כ והביא קל שהוא הך הביא כאן בחומשורס"י
 כבר שאמרו מה היינו במעיים ליתפח עתידשאמרו
 ע"ז דברו אז שגם ק5 שהוא ולרא" הראשונהבשנה

וכן
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 מלך גפי גם שכ' דרש"י י*י וגם ג"כ בכאן י*5וכן
 מלך גשי זה הביא לא והרמ2"ם אדם לכל קודםבנו

 במחלוקת דלרש*י דהבאתי אזלי דלעיטתיהימשום
 ודאי דאינו קודם ד2ע רק כתב ולכן ירושהליכא
 שבנו אמר 5א ולכן מחלוקת יהי' דאולי לבןירושה
 רק ואמר שיהי' אופן בכל דמשמע תחתיועומד
 דדין 5הקדימו צריכים דהצ2ור דהיט קודםשבנו
 בשם וכנ*ל 15 יתבגדי ולא לפן דמגיע הואההורה

 ברורה ירושה דהוא ס*5 הרמב"ם אמנםהאחרונים
 פיי ירושה שהם5כות סתם אמר 5כן במחלוקתוגם
 כמו היא מינויין בשאר עכ*פ שיהי' ואיך מעכבשום
 היא אם כ' נ*ג 2או"ח 2רמ*א היבא וברש2=אבכ"ג
 הפי*ד בשם שם יבא"א אדם לכל קודם הואכראוי

 ימשמע קודם בנו אחר למנות הצפור רוצים אםכ'
 סי*ג יו*ד בבי*צ ועי' אחר למנות כשרוציםדרק

 הרב יכולים השחיטה והכנסת העיר בנידפנתרבי
 במה זכה הישן דהשו"ב ואף שו*ב עוד לקבלוהקהל

 כהונה פפכירי גם כהונה מכירי מדיןשניתוסף
 כרב הוי יחיד לגבי ורבים ת"ח פשבי5 לחזוריכולין
 כפר לענין 9"1 אות סי"א פדע"ת ועי' תלמידאצל

 מ*ש פועי"ש ושו"ב דב לקבל יכולין קהלשנתרבה
 הי' ולכאורה בנתמעט ה"ה וא"כ והשו*מ הד"חבשם
 דאם מחדש קבלה צריך הבן אם דתיוי לומראפשר
 יכולין היו שלא כמו א"כ והדע*ת סופרלהחתן כנ"י אביו 2מקום מיד ועומד מחדש קבלהא"צ

 לגבי כן צריכים דאין טענה הף ולא האבלדחות
 דתמיד משמע קודם בנו הפוסקים דמלשון אךהבן
 בודאי דל"ש ראוי הי' דלא היכא ומכ*ש הואכן

 וכנ"ל מחדש קבלה וצריך אביו בסקום דהואלומר
 הבאתי כבר חזקה יש בכה"ג גם ממנהגא אםואפי'
 בסי"ו שם כ' והד"ש מנהג ל*ש הקהל רצוןדנגד
 לא אם פוסקים ולכמה אדינא מוקמינן בתנאידבספק
 ירושה ליכא מעכבים וברוב לגמרי נדחה ראויהי'
 רוצים שאין במה איסור שעושים להבינם דישרק

 ואין לו צריכים דאין ניכרת טענה להם דישובכה"ג
 עליהם אין שוב טעעת ושאר שניהם לפרנסלהם
 מצינו לזה ודוגמא לקבלו רוצים שאין במהאיסור
 ואם שפרע מי ליכא תרעי דבתרי שפרע מילענין
 אחד לשום לדחות דא"א בודאי בחחם שניהםהיו
 ומשמש חזקה לו יש בודאי נ"י שכת"ה בנ"דאבל
 אביו חזקת מטעם רק בא והשני לדחותו וא"אשם
 בטענה אחד עוד שיקביו העני' 5הקהלה לכוףא"א
 ו5א לו צריכים דאין כיון מאביו חזקה לושיש
 חזקה לו דאין הנ"ל מהטעמים חוץ ולכן אחריקפלו
 שו*ת נדפס וכעת בכה"ג כלל טענה לו איןכלל
 שם וראיתי זצ"ל מדויקוב להגה"צ ישועהעטרת
 להפן דיש נאמר דאפי' היא דפשוט שכ' כ"ופסי'
 רק זהו מסכימים הקהל אין אם אפי' ברבנותירושה

 רב לקבל רוצים אין אם אב5 רב 5קבלכשרו?ים
 ואף רב לקבל ירושה מחמת לכופם איןכלל

 מ"ם שופטים מינוי פצות מטעם רב לקבידמחויבים
 ולא ופלך פ5ך פכל רק הוא המצוה ורמב*ןלרמב*ם

 ואח*ז עיי"ש בעיר ב*ד יש אם ובפרט עירבכל
 מסטאניסלאב הראב"ד הגאון הרב מידידי פכתבהגיעני
 הפוסקים מלשון דפשוט וכ' לדברי שהסכיםשליט"א

 לבן אין אהר למנות רוצים אין דאם קודנג דבפשכ'
 5מנות ישרחי דמחויבים וכאג פפיך ורק חזקהשום
 למעת צריכים אין אם אפל קודם דהבן אמרינןאחר
 ירושת זכות אונו דזה טענה שום ל8נו איןאחר

 והביא יורש שבנו ושדה בית כמו הקה5 עלממון
 צדק משפט פשם נ"ג סי' או*ח בהגב*ימהכנה"ג
 מחמת להחזיקו רוצים הקהל אין שאם חזןיענין
 דלולי אחר למנות רוצים ואין פרס ליתן להםשאין
 בחדם עליהם קבלי והקהל רוצים שהסמוניםזאת

 חחיים כף פס' וכ"כ הקהל עם הדין להממוניםלשמוע
 עני משום הוי דעיקר שיק מהמהר*ם מ"ש אך נ"גבסי'

 רשע הוי רב להיות שרוצה דהאחר בחררההמהפך
 דמ*מ לדחות יש זה ל*ש אחר ממנים כשאיןו5כן

 איסורא דעבדו י*ל לדחותו דרוצים הקהליגבי
 מקודם לפימ"ש אך והדין החזקה ונגד רשעומעשה
 וגפ הנ"ל דברינו בכל כלל העיר ויא נכוןהכל
 דמטעם כ' והדע*ת מוחזקים הם הקהל דיהד"חמ*ש
 דפאמת הבאתי כבר קי*ל לומד הקהל יכוליןזה

 רק קי"ל לומר דא"י וסיים הד*ח על חולקהדעות
 ועכ"פ הפוסקים רוב נגד הוי לא דאז מעכביםפרבים
 כמה לדבדי הסכימו וכן כנ"ל הסכים הדברבעיקר

 אחר למנות רוצים אין דאם מובהקיםרבנים
 חזקה. להבןאין

 לאביו חזקה הי' דלא שביררתי אחררכ~עתה
 חזקה דאין בודאי ולבנו מחל וגםהרב

 דירתו ועקר מעכבים הקהל ורוב דאידחימטעם
 הרבנות וכתב לחתנו מחיים למסור יכול ואיןמשם
 הרבנות כתב על מקודם שחתמו משום בטלשלו

 החזיק נ"י וכת"ה חתימתם בטלו וגם נ"ילכת"ה
 בודאי ובזה אחר לסנות רוצים אין והקהלברבנות
 הפרס יתנו דלא כיון להדע"ת גם מוחזקיםנקראו
 דאין בודאי למעליותא טעמים הרבה ואיכא5אחר
 ג"כ הפן חתן את לקבל אותם ולכוף מהקהללהוציא
 מה לדחות יש בדברינו מהטעמים אחד אםואפי'
 הקחל עם והדין מחובר יוצדק מפורד יוצדקשלא

 לשתף דאין מהמבי"ט הבאתי וכבר בזה. נ"יוכת"ה
 בשו"ת וכ"כ שנים ולא לדור א' שדבר עמואחר
 איזה למנות הקהל כל ביד כח דאין ריבותדברי
 החכם ביד רק נתונה והרשות שבעיר להחכםמסייע

 כ' כ"א סי' חו"מ ובח"ס הוח שירצה מי לולהעמיד

 בגחלת יכוה שלא יחוש ולא אחר איש יבואדהיאיך
 ומ"ש מיקרי רשע יו ויתרצו לצבור יחניף ואפי'וכו'
 הנ"ל במ"ש כתב כבר פשר לעשות כ"ב בסי'שם

 פרנסת עי"ז יהרס מו*ץ עוד יה" שאם קטנהדבעיר
 אופן בשוס מוחלים אין העיר ורוב הרב ולכןהרב
 פפושרין לכנוס יהכריחם אין להח"ס דגםפשוט
 א' רב רק שיהי' דמה כ' פ"ב בסי' מלכיאלובדברי

 בעיר דיעות פירוד יהי' שלא גדוי תיקון הואבעיר
 ולח בעיר א' דבר שיהי' המפיגות לאחד רבהומצוה
 לתקן שא"א ידוע רבנים ב' שיש בעיר כישנים
 זה מבזין רוב ועפ"י סותר וזה בונה דזה דברשום
 סי' ביו*ד הרמ"א ומ"ש ח"ו מתחל5 וש*ש זהאת

 פרנסת קצת מקפח אפי' לבוא פחר חכם דיכולרם"ה
 דיש אפשר המנהג דמצד בש"ך עי"שהראשון
 בזה למחות יש דודאי כ. האחרונים וכל בזהלמחות
 כתבו ובן רשע מיקרי הרח"ש בהכגסת גבולוהמשיג
 והמהר'ם תליתאי והאוריון והשו"מ והבי"שהד"ח
 כ' אות פמ"ש ועי"ש סק=פו ובדע.ת והבי"צשיק

 מלמד השני הרב אין שבזה"ז דבר משיב שו"ת8הצם
 לעשות הרפים את יחטיא שלא והלואי לרביםתורה

 ומבדילין העיר השחתת וגורם לאש ונמשלמחלוקת
 ואינו גבוי יהשיג המעיז הוא לזה והגורם זמ"זא"ע
 על ועובר מחלוקת עושה רק במחלוקת מהויקרק

5או
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 בשבי5 עושה והכ5 ועדתו כקרח יהי' דלאלאו

 י*ד סי' בחו*ם ואיתא דחמס רשע ומיקרי9דנסה
 וכבר הוראתו ע5 5סמוך אפשר ואיך לעדותדפסו5

 גז5ן בגדר רק גבו5 משיג בנדר רק דאינו הח"סכ'
 נבייה 5פשום 15 ונוח הרבים את ומחטיאמפש
 מאש רותחת ייורה יקפוץ ויא ב"ב 5פדנסבשוק
 הדב פרנסת יקפח לא ואפ" הצדדים 1 שלהנ*צוח
 צעיר קידושין ו5סדד ו5הורות ידון דאסורנודע
 אחריו מר%ין העולם גבו5 והמשיג הרב רשותב5תי
 זקן צשם כתב רמ"ג ס4 ביו'ד ובבדכ*י ד'ומחיל
 הוראתו 5שמוע אסור ד' חייוי בו שיש דכ5אהרן
 גמור איסור הוא זה 5עשות שרוצים היחידיםומצד
 או כולה קט5א לי מה כ' ד סי' בחו*מ אדי'והשם
 הי' דתחלה מזו גדו5ה הורדה לך ואין פיגאקט5א
 שימה והכדם לביתו צדה נכנסה ועתה העיד בכ5רב
 עתידים פצדו צרה יהביא שרוצים דהיחידיםכתב
 י*ד סי' מה*ת הר*ב בשו"ת ועי' הדין את5יתן

 בזה. אחדונים מכמה שהאריך הנ"5ובם"ש

 כתבתיהנ5ענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"ל.האצדפ*ק

 עא.מימי
 יאצ5אנאב. תדצ"ה כסלו בחודשב'ה

 הגאון הדב עוז ידינ"פ 5כבוד סלה טוב וכ5ש5ום
 כש"ת המפודסים צתשבחות מהויל בכחדד*תהחו"ב

 ש5יט"א ע%פיינבפרג ~מומפימו"ה
 פדימיש5אן.האבד*ק

 אביו של הדבנות חזקת בענין הגיענימכ:רצבו
 שהחזקה בבראדי ז"5 חמפודסיםהגאון

 כחו ותש בימים שבא ומחמת נ*י 5כהד"גמגיעה
 דוצים הממש5ה ומצד הדבנות משדת שםלהנהיג
 נסכם המדינה בשפת ו5נאום 5דבד יכו5 שיה"בדב
 הג' הרב 5גנו הדבנות חזקת ליתן ומרה*קממנו
 מסכימים ז*5 הגאון בני אחיו וכ5 נ"י משהמו"ה

 ועתה הנ"5 הדב פנו עבוד אביהם חזקתומוח5ים
 ידב 5התמנות משתדל דשם נ"י הדאב"ד הג'הדב
 והרבה ז"5 הגאון אביו ש5 הדבנות חזקת נגדאביד
 בנו 5זכות בתשובותיהם חאריכו כבד זמנינומגדולי
 להית ממני ודרש חזקתו ייקח יהשתד5 ושאסודהרב

 בזה. תורה דעתדעתי
 ה"כ המקדש כ5י מה' בפ*ד מהדמב"ם נודעהנה

 תחתיו מעמידין כ"ג או אמ5ך כשימותשכ'
 קודם לנח5ה הקודם וכ5 5יורשו הראוי אוב%

 ישרא5 שבקרב שררה 5ב5 וה*ה המתישררת
 דשקיים ובתוספתא ויזדעו 5עצמו זוכה יחשהזובה
 בן ואח בן יו שיש מי איתא כחונה אמרכ5י5ענין
 זכה בנחלה הקודם כ5 קודם אח אח ובן אחקודם
 להקרוב והו5כת מפשמשת זו דירושה מבוארהרי
 ולא כתב ה*ז מ5כים מה' פ*8 וצרמב*ם קודםקרוב

 שבישרא5 ואמינוין השררות כל אלא צ5בדהמיכות

 ויבניו לו הם5כות והרי ונו' בנו ולבן יצנוייושה
 לדקדק כתב ק"ב סי' סופר ובחתן עולם עדהזכרים

 כתב ו5א הזכרים ו5בניו בנו ובן צגו שכ'מהדמב*ם
 ובעל זו ירושה ליבא הבת דמצד דמשמעו5זדעו
 כה*ם צה' הרי ובאמת זו בידושה זוכים אין הבתובן

 הקודם וכ5 ליודשו הראוי צפירוש הרמצ*ם כ'הנ*5
 שיך הבת צן גם וא*כ ולזרעו יעצמו וזוכהינחלח
 8על דגם האחרונים וכ*פ צן שאין במקום זובידושה

 המ ס*ש ס4 צי"צ ובשוקת זו צחזקה זוכין הבתוצן
 ועי 5הצעי קודם הצת דבן כתבו הר*בובשו*ת
 נינהו בני ברהי בני ששת ד' דאמר ס*בביבמות
 מחד תרי 5ענין החנו קמדחי דחו4 שם דאמרואף

 הא מנא הש"ס שם אמר אח*כ אבל פ*ו5מצות
 וכו' כבנים הן הרי בנים בני דבנן דאמודמילתא
 צפרש*י ועי*ש מהוקקים ירדו מכיד מניוכתיב
 ובן ד5בעל 5הסוברים גם ועכ*פ בתו בנידהחנו
 מודי עלמא כו5י הבן בבן מ"ם חזקה איןהבת

 חזקה. 15דיש
 המרדכי מדברי והוא לאחר וליתןלמכור יכוי אינו זו דחזקה באחרונים מובאר4פכמנבם

 ודי*ו הדם'ה בשם דע*ו סי' צחו"מ והד"םבצ"ק
 אביהם של שדדה חזקת 5מכור הבנים בידדאין
 המצוה בעד מעות דבנתן נ"ג סי' באו"ח צטו"זועי'
 דאא בנ*ד י*5 ומעתה כמותו 5הגון 5מכודיכו5

 שכת*ה 5ומר יכויים העיר ובני 5צנו חזקתו5מסוד
 בזה כתבתי אחת ובתשובה ברבנות וישמש יבואנ*י
 הזאת  הירושה מסידת שייך אם האחרוניפבשם
 דצן האחדונים מ*ש ג*כ מהני דלא י*5 ופזהמחחם
 רק דזהו קאתינא דאפא אבוה מכח יומר יכו5הבן
 הבן אם משא*כ אביו חזקת לירש יכו5 איננו הבןאמ
 ובדע"ת לבנו 5מסרו א"י לו מגיעה והחזקהקיים

 אבוה מכח אנא קנ"ם מצ*ב הביא סי*א ד"שבשו*ת
 ושם בניך יהיו אבותיך תחת דכתיב קאתינאדאבא
 מכח יודש ובנו בחחם איננו שהבן הש"סאחדי
 שם הרשב"ם שממ*ש ואף בדשב*ם ועי"שזקינו

 אמד ו5א בניך יהיו אבותיך תחת קאמר5דאובן
 דהחנו 5ומד יש אך קחם הבן דאפי' משמעתחתיך
 עתיד 5שון יהיו אמד ולכן בחחם יהי 5אכשהוא
 למסרה א"י במיתה הכתוב דת5ה ממון בידושתדדק די*י הב*5 סופר בחתן ו5פים*ש הוה לשוןו5א

 בלתי דירושה שכ' 5"ד סי' בי'צ ובשו"תמחחם
 מ*מ ממון בה דפתיך משום ודק שחכה 5אממון
 וגם במיתה התורה קפדה יא בזה הידושהעיקר
 בחחו 5יתן 5האב דשות דיש האחרוניםממוש
 ממת דבידושת חף הגדוי נגד הקטן לבנוהחזקה

 בישא מבדא ואפי' אחסנתא בעבורי תיהוי 5אאחז*י
 כל 5אחד רק 5יתן 15 דא"א בזה מ*ם טבא5ברא
 שירצה 5מי ליתן יכוי מבזה יותר בזה ל"שניחא
 בש5ו 5עשות יכוי ואדם התורה 15 זכתהד5גמרי

 חוניו שאמר הצדיק בשמעון וכדמצ?נו שירצהמה
 ב' ממנו גדוי אאיו ששמעי אף תאתיו ישמשב%
 ינמרי דומה אינה זו  דידושה מזה מוכחשנים

 דאין דאף האחרונים כתבו ביא*ה אך ממוןלירושת
 אהמ הוא אם מ*ם בהחו 5אחר ו5יתן ימנוריכוי
 תאתיו נבנס ב% רוצה שאינו ש לשמש עודראוי
 קודח ב% ובן בנו שכן הרמב*ם מישת קצתוכ"נ
 בן י1מר צר5ך ה4 לא דאל'כ בבה'ג איריועכ"פ
 וע4 אניו מכח בא הרי שימש אביו דאםב%

 ה4 יא אגיו דאם  שכהב שם בב*ב הרש"שבאגהות
%
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 ובס' קאהינא דאבא אב1ה מכא לומר יכוילאוי
 ש"ז פהד"ח בתשר הוא שכן כ' ש*8 אותאוצה*ח

 דאם כ' קכ'א סי' ח"א יושר אמרי ובשו*ת ק*םטי'
 ואוי לגמרי ההזקה פקעה רוצה ואינו ראויחבן
 ראוי אינו אם אבי וקינו מקום ימיא שבםלומר
 ע*א ס' בהשמטות במ*ש ועי' זקיגו חזקת יודשבנו
 נ*ד ס4 ש"ח ח*ב מצ9'א בשו'ת ועי' י*זאות
 שכבר או ר*1י אינו שאביו וצ*ל בם בן לעניןמ"ש
 גדויה בעיר רב והוא בן שהניח במי ועי*שמת
 ימיא שגיסו ורוצה משמדתו שיעזוב באפשדותואין

 בזה. מ*ש חותנומקום
 ותש חלוש גבר הוא נ*י שכת*ה בנ*דובמפ-צה

 להנהיג ע"ע יקבל לו אפשר ואינחו
 הממשלה מטעם יו אוא וגם גדולה בעיריבצה
 דגם הנ*ל 5האחרונים ובפרט ראוי ואינו כנפסלהוי

 יושר כהאמרי ודלא תחתיו נכנס במ רוצהצאינו
 דמוריש מטעם הן הרב לבבו החזקה מגיעה הדיהנ*ל
 דאבא אבוה מכח אומר דבנו מטעם הן לבםחזקתו
 לא אם לפקפק קצת יש הב' דבטעם ואךקאתינא

 דכיון מהא*א וכנודע זקינו מיתת בשעת ראויה4
 בזה והארכתי בזה צאחרונים וע4 אידחידאידחי
 י*ל הב' לטעם וגם די ג*כ הא' טעם אךצתשובה
 גדולים בנים עוד דהיו החזקה זכות פקעה לאדהכא
 והקרוב הרב לבנו כעת וסוהלים לזה ראויםבתורה
 משרת לקב5 ראוי אז הף נ'י כת*ה ונם קודםקרוב

 חולשתו מחמת ראוי אינו נעשה כעת רקהדבנות
 דלא ברבנות חזקה דשייך ס*ל הפוסקים דרובונודע

 הצבור דאם כ' בתשובה שיק והמהר*מכהמהרשד'ם
 מסחע הוי לזה והמסחע כדת שלא עושיםממאנים
 בכלל הוא אותו למנות והמשתדל  עבידה עובריידי
 כ' מלכיאל ובדברי וכו' תשיג ולא וכו' המהפךעני

 להורות ויודע צסקים הבן כשימד סגידציה*ז
 סי' מהדו"ק ובטוטו"ד אחר ימנות אסור ואזכהלכה
 הבנים אם אחר נתקבל כבר אם דאפ4 כתברט"ז
 סופר וצהתן חזקתם להם להחזיר צריכין אזערערו
 ונ*מ כנתמנה חשיב ירושה מכח דהבא כתבהנ*ל
 לכתחלה 5מנותו המעבבים דברים בהיורש ישדאפ4
 ובשריון שתו מעבירין אין כבר כנתמנה דחשיבכיון

 להם אין מעכבים רוב דאפי' :' צ'ב ס4תליתאי
 ואהד לחלק אומרים צ*ט דפיאה וכהמשנהטענה
 רוב חך כהיכה שאומר שומעין לזה לבוזשסר

 שם ובד*ש א' סי' בדעות ועי' כן כ' לאמאהרונים
 עם יחס לו אין אם ובפרם מעכבים דצרובשסאם
 כת*ה יפי*ד הרי דידן ובנידן חזקח יו איןהאחר
 כמו ראוי הרב ובם מסכימים הרוב אדרצהנא

 מהר*ש בתשו' וע4 החזקה ממנו ליקח אסורהאחו
 בה=ו לאביו מסחע 8י' האהר דצאם שכתב מהח*א
 החנו ירושה וליכא חוקה להצן דאין לומר ס*סהוי
 דידן בנידן אבל במשרתו להאב מסאע הי'צאם
 הי' 4הא עצמו צפני בעיר דומו*ץ משרת לוה"

 צענין שחכות לו הף ולח ז*י הבשון לאביומסייע
 דעת לדעתי ~כן וכפבן כן 5וש שלואלבפת
 ואם נ"י הרב לצצ האצקה מנישא הקדושהחורתפ
 ורבים בעולם מ8ורסים גאון שז"ף ו*ל הרבאביו
 מבניו גם אים אלקךם תורת תוותו משמשרשאנו
 ~דיתי 8ףי תודה תפוג א5א רבמתו חזקמיק18
 כסאו עי אאר 5הושיב ז*5 אבצן כב1ד ציזיןהוא

 תורה גדו5י מפורטומט רבמם במט 15 שישצמקום
 אנדמףם הלצנים ישסק ורצנן צצהעשא פצסלףואננ*

 והחזקה וממשפחתו ממנו הרבנות חוקת ליקחוח*ו
 ינעם ולהשומעים נ"י הדב לבממגיעה

 טוב. ברכת עליהםותבוא

 כתבתיהנלענ*ד

 צוקפרמאן מלמןה'קלינימום
 הנ*ל.האצדפ*ק

 עב.םיכן
 יאצלאנאב. תרצ*ה אייר בחודשוה

 הגאון הרב ידידי לכבוד סלה טוב וכלשלום
 כש'ת בהלכה המצוינים בשעדים נודעהמפורסים

 שים"א נפכפנצאהל יחיאל אלמרמחה
 יחיאל. מנחת ס' צעהמ*ח סטאניסלאבהראבד*ק

 אחד כפר שבני הענין וע"דהגיענימכנתבו
 לשם ששחכים שצעיר שהקהלרוצים

 להכפר. מו*ו ביחוד עבורםיקבלו
 לפנים צריך זה אין הענין מצב נפים"שהנה

 יכולים המועטים דאין וברור 9שוטוהוא
 שכבר כזו קטנה בעיר מו*ץ עוד לקבל להרובלכוף
 בעיר לבד רב רק אין אם ואפי' ומו*ץ רב שםיש
 ודבר בצדו צרה יהכניס יכולין אין הרובדאפ4 מלכיאי ודברי דבר משיב ושו*ת המבי*ט כתבובבר
 לעשות להרצים לכוף ובפרס שנים ויא לדוראחד

 דהקהל בתשובה הד*ח מדבדי ונודע יתירההוצאה

 וכ' הד*ח על שחולק להדע*ת ח*פי' מוחוקיםנקראי
 או לזה ההוצאה יתנו למי נ"מ להקה5 דחיןדכיון
 קבלת לענין לכן ליתן צריכים יהיו לאחד וע*כלזה
 צ*א סי' בוו*ם ה9*ך וכמ*ש מוחזקים נקראו יארב
 בודאי יתירה הוצאה להם יהי' דעי*ז בכה*גמ"ם

 בזה והאדכתי קי*ל יומר ויכולים מוחזקיםנקראו
 על חולק שי תשורת ובס'בתשובה

 כהד-ח. ופסקהדע*ת
 מהקהל להתפרד רוצים הכפר שבני היכאר"1כמנם

 ד*ח בשו*ת הנח מכיסם מו*ץולאחזיק
 הכפר בני שיכולין דהמנהג כתב נ"א ס4היו*ד

 ס4 ח"ב ובשו*מ לעצמם רב ולקבי סהעירלההפרד

 כתבו וכן אחר לקבל יכולים דאין ופסק חולקלוג
 יוד ס4 וציווד שי"ב 40 באו*ח שיקהמהר*ם
 והמהר*י להתפרד יכולין דאין ק*י ס4 ביו*דוהאב"צ
 אם ורק להתפרד דיכויין כ' דכ*ח סי' בהו*מחסאד
 שחתמו כפי לשלם חתבים להרב רבןת כתבחתמו

 להשו*ם דגם וכתב בזה האריך סק"פו ס*אובדע*ת
 מושיב דהרב היכא דוקא החנו בהכפרים הרבשזכה
 היכא אב5 הצריכה ליעה להורות דין מידושם

 רבה והמכ59ה להעיר לבוא ומוכרחים ראוקדהכפר
 מכפי 8תרבה חקהי אם ומכ*ש נשים צשח5תובשרס
 בידם ימאות דפתא הרב ביד דאין נראהשהף
 וסתם כן ופסק הדקח דברי חשביא תצרה רביקבל

 מהעיר דבר בכל עצפם ח~וךם אם דוקאדהי
 אם רק להזור אא דפוע5 רמה האיגרא בשםתחמא
 בני אם וא*כ לאהר אי מ8קצוצ אבל בבו5ואתר

הכפר
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 ובית במקוה אעיר בני עם משותפים הם עדייןהכפר
 השייכים רכ5 י"ר סי' פחו"מ בסמ*ע )ועי'החיים
 5חלוק יכולין אין הזאת( לעיר שייכים החיים5בית
 דאם ג*כ כתב ט' פסי' שם ובר"ש פמקצתעצמם
 פידם למחות להרב אין מכשו5 להיות ויוכלרחוקים
 לעיר שו*ב עוד לקב5 5ענין כ' ג' ס" ביו*דובבי"צ
 פהכנסת הקודמים השובי"ם זכו רכבר די*לראף

 רבים מ"מ כהונה מכירי מטעם שנתרבההשחיטה
 פמכירי לחזוד ריכו5ין לת=ח כמו הוי יאידלגפי
 עוד 5היות צורך ויש השחיטה נתרפה ואםכהונה
 5*ב אות רמ*ה בס" פמ"ש ועי' 5הוסיף יכו5יםשו*ב
 העיר בני כל יסכימו ראפ" ז"ל מבראדי הג'בשם
 ושמץ איסור חשש להם אין אם חרש שו"בליקח
 דוקא דזהו י"ל לקפל להם אסור הישינים ע5פסול
 מ5כיאל ופרברי השחיטה נתרפה שלא צריכיםכשאין
 פענין כ' רי*א ס"ק א' פסי' 5רר"ת פהוספותהובא
 ראין שלהם השו"ב עם מהכפר שנתגרשו כפרבני

 דפני ואף שכירות 15 יתנו העיר שבני טענהיהשו"ב
 בעיר ושוחטים מס ומשלמים בעיר נתהשבוהכפר
 מתפרדים אין אם להדע"ת גם ועכ*פ השעםעיי*ש
 מו"ץ קבלת לענין להתפרד יכויים אין מהעיר5גמרי
 יש עריין לגמרי 5התפרד כשיהצו גם ואמנםלבד
 אסאד המהר*י וכמ*ש פרנסתו שממעטין 5הרבטענה
 דסמך וידוע שחתמו כפי 5הרב לשלם דמחויביםהנ"5
 הפירוד וע*י הצדדיות הכנסות ע5 ג"כ הרבפרנסת
 15 שיה" עמו 5פשר דיכולין אך חכנסתותתמעט

 להם ליתן רוצה ואם הזה מחכפר הבנסה איזהג"כ
 מכשול יידי יבואו שלא בענין שם לדור מןדוריין
 הלחם בשם כ' ס"ט סי' פחו.מ ובבי"צ טענה להםאין
 לבוא אדם 5שום אסור הקהלה עי רב רפקב5ורב

 ואסור וכו' בעיר הדרים מן הוא אפ" פמקומו5הורות
 שהרב ואפי' פמהריוק וכוכ פעיר כשהרבלהורות
 הוא אב*ד התמנות רכ5 וידוע בהוראח פקיהשני

 רמוה סי' פיו"ד הרמ"א כמ"ש ולדרושלהורות
 שררה 5נהוג 5דרוש או או"ה 5הורות איןאב5

 דחברי'באתרי'
 ועי*"

 אינו אפי' קידושין 5סדר דאסור
 ואסור היזק גורם אם ומכ"ש חרב פרנסתמקפח

 עיי"ש. ומו*ץ חופ"ק עצמו5חתום
 כתבתיהמענ"ר

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"ל.האבדפ"ק

 עג.מימן
 יאפ5אנאב. תרס"ה שבט בחודשב"ה

 פחדר"ת הח1"ב הה*ג הרב ירמי 5בבודשוכט"ס
 כש"ת המפורסים תרשישים מגזע חוטר ד' ויראחסיד

 ש5יט"א ליכמענשסרין אנשיל אשרמו"ה
 קאלאמיא.החופ*ק

 כעת שנוסעים הענין אודות"גיענימכהבו
 ז*פ 2מדינת למקום ממקוםשלוחים

 שנותנים שהנדבות ז*פ מאנשי חתימותומקבצים
 ולא ז"פ מכו5ל העניימ עבור רק יהיו אה*קלעניי
 ישבתי שעברה שפשנה אחרי קאסוב כו5ל ענייעבור

 מהוסט הגאון הדב עם למשפט כסאות זהפענין
 וכז*ב כ'ק בין בזה שהי' צד'ת )ז*ל(שליט*א
 כעת ווצים ציניהם בהפשר ואה*כ בד*ת זכהוכ"ק

 הנ*5 החתימות ע*י הפשר לסתור מכז*בהאמרכלים
 הטענות ענין 5הודיעהו מבקש וגם בזא חוו*דחצואל

 עכ*ד. בד"ת כ*ק זכח ופמה אושהיו
 5הם הי' שמעו5ם הי' כז*ב נגד כ*ק טענתוקנה

 עניי עבור ז*ב צמדינת הנגבה בהמעותחלק
 דעש האבד*ק מוהר"מ הגה"צ הדב וכשהי'אה*ק
 להאמרכלים המעות כל שלח ז*ב ממדינת הגובהזצשל

 הגאון והרב זצ*5 מקאפוב מוהר*ח הה*קמגחליציע
 אחר נסע וכאשר מלבוב ז'5 אישינגאמוהרם*ז
 להאמרכלים הנ*ל הרב כתב לאה*ק ז"בממדינת
 כן הי' ואח*כ לו ליתן כמה העריכו והםמגאליציע

 לעצמו כ*ק ובשהתפרד זצ"ל מקאסוב הה*ק פניעם
 לכ"ק ז*פ ממדינת הזכות נשארה גא5יציעמכולל
 קצוב סכום ובתן פפ=ע כולל נתקחם ז*בובמדינת

 מכז*פ האמרכלים טענו ואח*כ לכוק. ושנה שנהבכ5
 מהמנרבים חתימות והראו כלל 5יתן רוציםשאין
 לעניי נדבותיהם ליתן רוצים שאין מקומותמכמה
 קונטרוס ערכתי זה ופענין 5בד כז*פ לעני רקכ*ק
 ועתה ופרט פרט פכל הארכתי שם ידים ורחבגרו5
 האמרכ5ים שטראים המכתבים מענין רקאכתוב
 5עניי נרבותיהם 5יתן רוצין חין שהמנדביםמכז*ב
 פעיר פ"א שה" מד"ת רין פסק ראיתי הנהכ"ק.

 ומבראדשין מ2ראדי הגדולים הרפנים חצ5טשארטקוב
 פהמבדבים חתימות שהיו כזאה טענה ג"כ שה"ז*5
 זה אין כי באמרם זאת ודחו ליתן רוציםשאין
 חותמין פנים ונשיאות הפצרה מחמת רק פיבאמת
 מכז*ב שהאמרכ5ים משום דרק פרור פנ"רוגם

 הפצרה מחמת חותמין שיחתמו שלוחיםשולחים
 שאין עם מהמוני דכמה מוסיף ואני פניםונשיאות
 5חתום להם שמצוים רק חותמין מה על אפי'יודעין
 שנתיסדה זו צדקה תקנת נגר דזאו ובפרטחותמין
 שמדינת נ*ע והצדיקים מהגדו5ים הקורמיםבדורות
 זאת תקנה עליהם וקיפלו פיחר יהיו וגא5יציעז"פ
 ועל ע5יהם חלה הרפים דקב5ת רי*ד ס" פיו*דועי'
 אם ואפ" נודר המנהג ע*ד הנורר רכל ונודעזרעם
 נורבין השאר ה5א רוצים אין שחתמו המנדביםא5ו

 בכה*ג מהני לא הכרוה וגם המנהג ע*רכמקודם
 ו5א בהא דשמע דאיכא השר"ח שכתבכמו
 דהוי אינש דאיכא ל*ו דף פיבמות וע" פהאשמע

 במקום אחדונים לכמה וגם בהכרזה הוי ולאבחליצה
 הולך שהשמש מה תקנה ל*מ 5האי פסידאדאיכא
 פמעמד שיה" רק לבדו אחד מכל חתימותו5וקח
 וע" ויאיד יחיד מכל רק כל מתוך רוב ו5*מכולם
 ובבי*ש נ*ה ס" ובח*ב כ*ג ס" חו*ם ח*אפד*ח
 בשם כתב ל*א סי' ובד*ג ק*ד סף פיו*דבה*ב

 פסידא לך ואין למהות יכו5 יאיד דאפ"המהרי*ק
 בצדקה מצוה ויותר הקדמונים תקנת לבטל מזהיתד
 יש דאם כתב רל*א בסי' והח*ס צניים לכמאלחלק
 ליתן נכון יותר שוב לחץ ומים צר לחם5אחד
 מצאנז והגהוק ג*כ זה 15 שאין לאחר זומצדקה
 צדקה תקנת זח שאין כן לעשות דאסור בתבהףל
 ובודאי פרעב יתעט18 ואיו במשי יתעטפו שאלוזו
 בנתינת שיש הגדול הענין יחיד לכל אומרין היואם

 תקנת ה" ושכן ג*כ מגא5יציע ענים 5הרבההצדקה
 רוצה הי' פודאי והידיקים הגדו5ימ ורצוןהקדמונים

 כז*ב 5ענ= רק נדבתו יתנו שלא מלאתום בוהיותר
אשר
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 מההזיש ברתית 5ישב פתבה חמהה מם "שחשי
 להם ה" אשר נא5יציע ועני טובה ברובולהתענג

 משום ורק שריב יתעשפו מזה הספקתקצת
 ענא חקבת זה חאן כך רוצים שלהםשאאמרכלים

 בהו*מ וע*' מהבי יודאו כזו דטוכח ואומדבחאה*ק
 מו31 וכ*ז ע' ס" וי*מ ובח*ס ובכ*8 סעיץ ס*הסף
 העמן כל יו יבארו והם ב*ד בפני יה" יאיחיד

 ב*ק לעמי ייתן רוצה  שאעו דעתו יג85ואעפ*ב

 מהדין צאמת ואמנם ההתיפת מוצילין דאיןבודאי
 ב"?נשרוס הארכתי מהיום ישנות רוצה ההידאפ"
 לשנות דאסור והפוסקים מהשיס והוכחתיחנ'5
 זרעם וע5 ע5יהם חלה הרבים דקבית הנויזמטעם
 בפיז ארמב*8 ףו" כהונה כמכיוי דהף מטעםזגם

 שם והמ5*מ בעני גם דמכיר אוקימתא הביאטמעשר
 ואמנם בעני שתך לא דמביר מהירוש5מיהביא

 והח"צ מכיר שייך בעני דגם להיכה כתבוהאחרונים
 והבי*צ ת"ח לצורך לחיור יכויין כהונה רפכיריכ'

 ית'ח כ8ו הוי יהיד יגבי דרבים כתב ן סףציר*ד
 ות*ח רצים הם שבכ*ק הענתם אדרבה בנ*דאבל
 אונגארן כולל שנפרד בעת וגם יגביהו לחזורזא*א
 ס*ח ס" בחו*מ ח*ב הדזח פסק נאייציעמכויל

 כ?נת וה דאין כן 5עשות רשאין איןדהטנרבים
 שחוח קודר ילכו ואיו בסשי ילכו ואיו אה*קישוב
 צ'ט סי' יו*ד חקב הב?'ש וכ'פ להתפרד ואסורברעב
 עבירה עוברי ידי ומסתע רעך דם עי תעמודלא עי עובר שלהם לענתם רק ייתן לזה דהמסיתםוכ'
 זיל מדיש הו והרב הנ*ל רל*א סי' בה*סזעי'
 למדינת שאסור זצ*ל מצאנז להגה"ק אז כתבהנ"י

 שהוא ז*ב ומדי2ת מגאליציע יהתפרדאוננארן

 פירושלים והב*ד להתפרד יניח יא שלהםהאמרכי
 אבן בשו*ת ועי שנגארן מדינח על סירוב אזנתנו
 מסאדיגורא הג' תשו' ר בפי' ושם מ*ט בס"יסרה

 בשרהת ועי* יהתפרד אסור דלכתחלה שםומפורש
 מ"ש " סי' בחוקמ ז"ל מדעש להג' צדקסשחט
 5צרפח  שאםלוי עיר ממנו ליקח שרצה ז"ליה:"ס
 חוקה יהם יש מז*ב אה*ק שע8י אוננא4ן5מדינת
 הענתם של 5גימא וצעקת חזקה וגרולה הזאתבעיר
 היפוך יעשות הרבנים נבדיו רוצים ועתהסיה"ק
 הפס"ד יצא בחוסט הד'ת וצעת ז"י הג' זקינםטדברי
 דאסור הטעם ועיקר בד*ת זכה שכ"ק כולנובהסכמת
 יסניף וגם הנ*י והבי*ש וכהד*ח ולהתפרדלשנות
 ובפירוו הנ'ל ומטעם כיום אינן דהחתימותצפסק
 אין כי המקבלים בדעת לדון שאין מהב"דנסכם
 ותיף להם נותנים שהם2דבים מה רק לקבללהם
 ומראדאמישלא מבראדי הג' וגם המנדבים בדעתרה
 זכה שכ*ק וםהמת להתפרד דחסור לזת הסבימוניי

 עם קאסוב מכויל האמרכל בין אה*כ נתפשרבד"ת
 שיתע במונקשחש הבד*צ אצ5 מכזזבהאמרכלים

 וראשי מחוסט הג' והרב יכ*ק שנה בכי קצובסכום
 הוה הפשר על בחת*י הסכמתם נתנו בז"בהרבנים
 לבטל רוצים סכו*ב והאמרכלים חדשות נתהוהוכעת
 כמו פהנודבים שמקבצים החתימות ע*י הזההפשר
 מרבים שעכשיו רק הד*ת בשעת המכתביםשהראו
 שעשו הפשר לבטל רוצים זה יסוד ועיצהתיטות
 או כי באה*ק והמקבלים המנדבים ומדעתבעצמם

 והפשר. מדוד*ת הכלידזו
 הפנדבים ומצד האמרכלים מצד בזה לדון ישרד4גה

 וציכתח הרשות שהי' בודאי האמרכליםמצד
 ח? דאם רנ*ו ט4 בל*ד וכמ*ש בוה להתפשרצ?דם

 לישות יכת דעהו עי שגובע 8%ד*מ גדתחכם
 אהרת לצדקה לשן יכת צדקה טממ וכ5 שיתהנ4

 דלב רש* בשם כתב רצ*ב ט" דב*ב 8*קושפרדכי
 ע*ד עתנין צדקה חעיר בני בששוסקין מהנהב-ד
 הובא פנא ובשו*ת שירצה מה 3י שיעשההגבאי
 ממעות יאחד שהיוה דגבאי כ' גב84ים שלליבד*ג

 וביו*ד טעמים מכמא ופטור הייב ונפסדהצדקה
 מה לכי מוונה שהגבאה שנוהגים ובמקום רנ*טבס"
 מחבא ב*ד יב ישבא שאסרר ידבר אפ4 אזיירצא
 לשנות ומותר מנרב המנהנ אדעת המנדב דכ5ע*ו
 וא*כ צדקה נבאי עם מהשבין תמן גדוי הגצ4ויוכה

 מעשיו יבט5 יכויים האין עחיוי שעשה מהבוד*ר
 דצתו גייה המדר דאם י רנ*ו בס" הרמ*אואמנם
 וע" לשנות אסור העיד אותה לעני רקבפירווש
 עשש בכה*ג דרק ומשום וום ובש*ך רב*שצס"
 בצאי אינו שוב דאז מדעתו ישנה אם ולא5גבאי
 יהאמרכיים טענה יש להבא עי עב'פ וא*כשלו

 גופיהו המנדבים דבא8ת אפט בידפ מתזיןשהמנדבים
 אין הם וממילא יזה מסיתים הם ורק נ*ם יהםאין

 דצכהוג וגם להד*ת ומסרבים והפשר הפס*דמקתמים
 ברור היזק לאבירו גורם דאם בתשובההעליתי
 ובד*ג לבד בדיבור א8" התק גרם מטעםמי"תב
 נאמר ואפף אחרונים מכמה כן הביא ט*ובכיל
 להמנדבי6 מסיתים הם אם ברור זה איןדעדין
 בהודאתא שאין דכפירה ואף ע*ז יהשביעםיכויים
 כ*ה סע" פ*ז ס" בחו"ם וע" שבועה ל*שממון

 מטעם חתבים הרי מסיתים שהם האמת אם בנ*דהרי
 הם וגם הפשר לק4ם שכרחים דיהיו וגם היזקגרם
 הד*ת עי יעבור הדרנא נפשתהו ימשוי ירצויא

 ועי' ממון כפירת שפיר הף בעצמם שעשווהפשר
 משביעין ממון הנאת צד דביש כ*ב ס" בחו*מבפ*ת
 לם*ש וגם כנ*י ממון הנאת צד יש בודאר ג"כוכאן
 אין ספק טענח דע5 ט*ז סע" ע"ה סףבחו*מ

 שכתבו כמו יקב*ח חיבים דעכ*8 מזה חוזמשביעין
 לדבר דברגיים סעי*ח שם הרמ"א כ' הריהאחרונים
 נשמע יא דמעוים לדבר רגיים ג*כ וכאןמשביעין
 המשויהים וגם לשמ8 רופהם שהמנדבךם ז*בטמדינת
 שם כתב הרמ*א וגם ונרמז רומז וחרשהאמרכיים שי ?רצונם לדעתם ב*ו עושים שבאה*קמהענים
 כמה יש וכאן יהשביע יכוי נאמן מפי 15דבהוגד
 בפקודת זאת שעושים שאומרים נחמניםאנשים

 טוען התובע דאם כ' בסק"פב שם והש"ךהאמרכיים
 לא להתובע ידזעה שאינה טענה משיב והנתבעברי

 בברי תובע כ"ק הרי ג*כ וכאן ספק טינתמיקרי
 שאין משיבים מכו*ב והאמדביים שלהם הפשרבכח

 עצמם  מדעת והו אם *ודע אינו וכ"ק רוציםהמנדבים
 אין ומהחתישת כן רושרם שהאמרכלים משוםחו
 ואף ספק טענת מיקרי לא בכה*ג וכנ*ירא"

 הש"ך לדברי דל*ד לדהות יש ראשונהשבהשקשה
 דיש י*ב סי' בחו*מ ועי' כן י*י העיון אחרמ*מ
 ובפר5 הדין מן שא"צ במקום אפ" להשביעלב'ד

 כזו. וערמהבאומדנא
 ישעת להם דאסור טזה חוץ הנה המנדביםדכמ(בד4

 מכתבים היו כבר הד"ת בשעת הריוכנ"י
 קאסוב כולל לעניי מנדבתם ליתן רופנים שאיןמהם

 הם וגם המנדכים מכל המורשים הםוהאמרכל"ם
 והרבנים הקה5ות ודאשי הזה שבכוללמהמנדבים

 וגם ע*ז יהטוענים הרשחה וה" מהד"ת ידעומז'ב
 שאין פסקו והבקד הרשאה ה" באה"קסהמקב5ים

רוואש
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 ו5טעון יחזור עכשיו יבו5יפ איך לשנותרשאיפ
 נתחייב אמ דבשותפין איתא קע*ו בס" ובחו*םמחדש
 שה" לומר וא"י עוד יטעון יכוי האהר איןהאחד
 ידע ולא בעיר הי' בלא רק אחרות טינותטען
 העיר דצני כ' שם והרם*א ולרון לחוור דיכולי"5

 הריו ומסהמא כשותפין חם הע*ר צרכיבעניני
 לא באמת אם 5החרים דיש שם כ"ו ובסעי'מהד*ת
 יכולים צטענות לשנות דא8י' בט*ז ועת*ש5דעו

 כן 5טעון שלוחו ונעשה מזה ידע יא אם5החרים
 י"ל ובנ*ד שם הנתח"מ וכ*פ משקר שעכשיורק
 טענו ובבר מהד"ת ידעו והכל כשותפין דהויג"כ
 ידעו לא והנשים עם המוני אם ואפי' הזאתטענה
 עם רק יחיד % עם בזה ידון א"א הרימהד*ת

 בכ5 ומעשים הקהלות וראשי והרבניםהאמרכליס
 רק מזמינים 5ד"ת הקהל את תובעין שאם*ום

 כ5 לתבוע אפשר יה" יא דאל*כ וזט*ההראשים
 ועושים כזט"ה הם בכאן והאמרכיים לד"תהקה5
 והכח הרשות 15 ניתנים והמנדבים עצמם לדעתהכל
 מהמדינה רבנים כמה גם והאמרכלים ויטעוןלדון
 והסכימו הפשר ע5 התמו שבמדינה כזט*ה הםדג"כ
 הרשב"א צשם רנ"ט סי' ביו*ד בבאי ועי'ע"ז

 הענים כיד וידם הענים שף אפוטרופסיןדגבאים
 כן נפסק הד'ת צוועת וגם לתבוע יכולין הםורק

 האמרכלים עם רק מהנדבים כאו*א עם ידוןשא"א
 ויבטף הדין לסתוך יהמנרבים טענה שום איןהא*כ
 רק דזהו שם קע*ו בטי' להרמ'א ואפףהפשר

 ומשום הנתבעע בשותפין 5א אב5 התובעקבשותפין
 רק דזח י*ף אך צשבילו ולדון 5טעון צחהודלא

 עם דרק *ודעין בזה משא*כ צע5מאבשותפין
 וה5א וכנ*5 יחיד 5כל יתבוע וא"א הדיןהאמרכלים
 שלא זה דגר שום עושין אינן בעלמאשותפין
 יצמם דעת על עושים האמרכ5ים ובכאן זהמדעת

 עניך צכל ולדון לטעון הרשות יו נותניםוהמנרבהם
 הרשאה בהץעם דכאז כתב קכ"ב ס" צחו'םובדו*פ
 הרם"ה 5טעם וגם מהם מורשים הם הריובכאן
 גובחנא מחוסר דהוי משום הרם'א דע נובעשממנו
 להרם"ה בין וא"כ וכמובן יותר נדבתם יתנויא 5כ*ק ח5ק איזה שינתן זה דגשביץ זה 5"שבנ"ד
 סותם  ש1דבריו להמרדכי וצין גובחנא מחוסרמטעם
 צחהו ד5א משום דהטעם שם הטו*ו כם'שהרם"א
 דהנה בזה י"ל וגם בנ*ד י"ש כ'ז %דוןיטעון
 שידט לרפר האחר יכוי רצנתבעין חרם4אבם*ש
 אחד אם הדין יהי' איך לעיץ יש מחד*ועמו

 הוכרח זה ומחמת תובע בתור 5רון ה5ךמהשותפין
 דהב' באמר אט הכ? על ונתחיהכ ג"כ נתבע5היות
 או נתבע צתור שנתחיב מה על הדין לסתוריכול
 5רון הרשאה לו הי'  שתבע מה דע5 כיוןנאמר
 יסתור הב' איי בזה גם מטדלא אותו שתבעומה עי גם הר*ת שיהי' רק 5יתבע יכו5 הי' דלאוכיון
 ניחא 5א דבנתבע הטעם הסם*ע 5פים"ש והנההדין
 רק הוי הרי הדין 5השמיט יכוף שה" משוםלי'

 5ד"ת יי5ך מוכרח י11י' טף דסוף 5זמןהשחטה
 ניאא בדדאי תובע בתור להוציא ג"כ דדוצתוכיון
 במה ירויח דיותר הכל ע5 5רון השותף עילך5י'

 יה* רטוף בהשמטה שירויח ממה מהאחרשיוציא
 ציוהו דלא 5ומר 51"ש לד"ת אח"כ 5ילךמוכרח
 שכתב קע"ו בס" בפרישה ופצאתי בשבי5ולדון
 מילתא דאגלגל דהחצו לנכסיו ויורדין הפוסקיםבם*ש
 משעה לטץבעין 51"ד שכתב ועיוש ט?בעיןונעשו

 הי4 שהשותף דאף מ"ש סק*סא ובפמ"עראשונה
 וכר מעמד באותו ותבעו חזר שהנתבע מחריהתובע
 5מיסתר יכול דבנתבעין דאף שם הנתה*םוכ"כ
 ברצון ה" תובע 5היות שהתח*5 כיון ס*םדינא
 ועי*ש 5יתן ג*כ חחב נתבע כהינעשה 5כןשותפו
 ובס" הרא"ש ע5 פ5יג המרדכי כי ע*ז מ*שבש*ך
 אמנם פליגי יא ומרדכי דרא"ש שכ' סק"15קכ"ב
 יכו5 דלזה י"5 מבחנא דמחוסר חרמ*ה5טעם
 אי5וק אין ד5הרם"ה שכתב צצ*ח ועי' הדין5סתור
 מ4וו שם קכ"צ בס" בוו*ך ועף לתוגעין נתבעיןבין
 מחוסר שחך 5א דבנ"ד כתבהי כבר אך הב"חעל

 תובעין ז"צ בני שהיו דבד*ת כיון ומעתהגובאנא
 5כ*ק אז עד שנתנו ממה עצמם יפטור שרצוג*כ

 זה וע5 תובעין שהם הר*ת בשעת צפירושואמרו
 ג*כ וממי5א הד"ת שיה" רצו הרי החתימותהביאו
 ממה יותר להם שמגיע תבע שכ"ק שנתחחבובמה
 הוא וכ*ז קיים הדין ג"כ או עד להםשנתנו

 דבני הנ"ל וכהרם*א שותפין מטעם דהםכשנחזיק
 בנ"ר באמת אבי כשותפין הם העיר בצרכיהעיר
 5הם דאין ובודאי מהם מורשים הם דהאמרכליםי"ל

 פשוט נראה הנ"ל הסעמים ומכל הדין 5סתורטענה
 כלום אינן והחתימות והמכתבים קים חהפשרדהדין

 5הסיתם ואסיר 5שנות להם אסור גזפיהווהמנדבים
 הבי*ש כם*ש רעך דם על תעמור 5א סהמוםיזה
 ואסור הפשר כפי 5קחם מחויגין והאמדכליםהנ*ל
 אחד וכל מ5חמות בעל חדשות עושה להיותלהם

 בש5ום. יבוא מקומוע5

 כתבתיהנ5ענ"ד

 םקפרכאן קלמןה'קלוניפם
 הנ"ל.האבדפ"ק

 עד.מימן
 יאבלאנאב. תר-ץ שבש בחודשמה

 . ר ח א ם כ דזל
 יהטבילה וא*א ישרא5 בקבורתויקברוה ישראי לדת לחזור בהלי' שרוצה במומרתעד"ש

 ע"כ. בזה לעשות מה חו5"מחמת
 תשובה שעושה במומר מ*מ מ5 5אכאילו טבי ו5א שמ5 דגר בגר מעכבת דטבי5ה אףהנה

 רק טבילה רא"צ סעי*ב רס"ט סי' ביו"ד הרמשאכ'
 סק*ה רס"ז בס" והטו"ז ג' בפני וקבד"חמדרבנן

 ולג5ח המומרים 5הטבי5 דהמנהג מהרוו"5 בשםכ'
 והרם"א 5מעשה היכה מורין וכן מקורם שערןכל

 בתשובה וחזר שהמיר מי כ' סעי"ו תקל*א ס"באו*ח
 במקום הטו*ו ופי' במועד 5גלח סותר יג5חודרכו
 למת דמי דע*א מג5חין תשחכה שצע5ישפהגין
 טעוך דמת מיש מובן ואינו גי5וח שסעוןו5מצורע
 פצאתי ו5א המת 5גלת סקום באתה המנהג ואוליגילוח
 סדר כ' פי*א רנעת בשפתי חקג יבוק ובמעברמזה

 הסוד ע"ד הטעם ועי*ש הראש צשערותהרחיצה
 דנקרא לפת דמי דע"א כונתו ואו5י לגלח דא*צהרי
 כמו %ק כטדע כמת אשיב ומצורע פתיםזבהי
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 ששן 8דש וכץ מה ק נ* טשץש18רע
 ומצורע מת ע5 קאי דה" שטשתים י ו5אמ5מ
 בוח העיר 5א אם 5רשית השמץנ כעת בידיחוין
 ע5 פק*1 רס4ח בט" בש*ך ראותי ה*ת*ז הטו*זעל

 אציצה *או דאפף שערותיו שינ5ה ה*ח שלהר8'א
 3תב והב*ח יאדות 5כ55 שאצס משום ג*5ואצריך

 וכן באן5ותך י ברשעי דרשן ר*ם עפי*ידאטעם
 3תב ורשש ישרא5 5דה בשאחיים במומריםאמנהנ
 שניתנו 5פי ב5הם שהגי5וא דרין ר*ם ישםשם

 מתים זבאי וקרו" ע*ז שעבדו הבכורים עיכפלה
 ושיתי כמצורע*ם תגלהת הוקיקם נמתזהמצורע
 ום בש*א ועי' דנפשאר מסברא 5זה ת'לז1כינתי
 שף כדיעה והאנו ני5וא א*צ עוע*ז דבשחר,ול
 9והרי 1ה שם תק5*א בסף והמנ*א שם רס*חבסף
 ופ" שינ5ח עד שבקדה1א ידבר אותו מצרפ*ןאין

 בהן מקפ פנהנ רק דהף דאף דר'יהמאה*ש
 פמנו פונע*ם הר* הגי5וא קודם 5צרפו ש5אדהממע
 דהף מבואר ומכא הנייוח מתירין יכן מצותכמה
 המנהג שיהי' שמעתי לא ה5ל1 ובמקומות מנהגרק

 אשה אבי באיש רק זה ואולי בנש*ם ובפרט5נ5ח
 אששר היאיך יהעיר שיש ובאמת להתג5ח דרכהאין
 מראשו הש*ס יייף במצורע דהא שערו כל5ג5ח
 בנזיר וכן ל*ת דוחה ועשה הנייוה יהתירזזקנו
 8שא'כ ונ'ח מן דף בנזיר ועי' מה*ת דתגלחתן%וים
 אינו עדין הטבילה דקודם יאל ממש דבגר ורקצגר

 שרוצה דכ*ון יקי דמסברא ואף יגלח ומותרישראל

 מותר הד*ן מצד מ'ם הראש ובהקפת וקןצגילוא ישראי יכל5 יכנס ארך ישראי דת עייויקבי
 מצי דיא גר טבילת נבי ע*ב ד פסחים בתוס4וע"

 מומר בישראי אבי עכו*ם הוא דעדחן ושמנו5מימר
 איסור עי יעבור איך הוא ישראי שחשאדאע*פ
 בתער שיח אפ" וגם הראש והקפת הזקןגייוא
 תער כעין במספרים אפ" קפ'א ס" ביץד5ה"א
 שם נ*ח דף בנזיר ועי' א0ור לבשר קרוב עד"תמ
 לוקה הערוה ובית השחי בית שער להעבירדגם
 דבדיעבד כ' הנוי סק*ז ובש*ך מדרבנן מרדותטכת
 טבי5ה הוי הציצא שאין רק שערו גייח יאאם

 שמצאת* ות*י שערו כל יניח מותר היאיךוא"כ
 ננ*ל שהעיר ס*ו ס" אהע'ז הבי*צ בשםשח*כ
 כתב והשבו*י והזקן הראש פאת יגלח אפשרדאיך
 רס'ח סי' ביו'ד במקש וע" שערו כי לגלחדא,צ
 בגר דנם צ*א סף היו*ד דיעה השערי בשםיהביא
 ומשום הראש אאת הזקן מלג5ח למטע נכוןסמש
 גר הף טבי ו5א דמ5 דס'י ביבמות תנאידאיכא
 עיי' נאמיר דאם פטי נכרית לענין ועי*שכשר
 מדקדקין ח*ין מרבין אין בכיי והוא 85נו"ובושת נייי הוא כי ותפרוש שתמאן אפשר שערות"5גלח
 מומרת ישני בא ופ"א עי*ש שערותי' לג5חזא*צ
 לג5א רצתה 5ח רק ישראי 5דת 5חוור שרצתהסטי'
 השער כל 5ג5ח מתבתש שה" אהד מומרוכן

 כן. ש"1שד והתרתי מעט להשאיר רקשבראש
 סק*ה שכ*ו ס" במנ*א עי' הטבי5ה אניןדדגה

 משום בשבת מותרת זאת דטבילהשבתב
 דהיא הנם*י דמקש כתב שם והמחה*וו מה*תזאינה
 צזא חיוב מצינו יא מדרבנן יצם דוקא 115סדרבנן
 ג4 בפני קבד,ה דגם שם וכן הוסרא מצד רקוהיא

 סותר ומש,ח בגר כפו 5דמןון רק מוינאאינה
 הנםףי בשם הביא הני5 והבי*צ בשבת הכייעשות
 השביה *י 8-כח א"צ %ק טממצא לקדאשטיה

 דמופר מרשב*א הימב*ן בשום של חנץ 8ףשוע"
 רק הף דעכ*פ ופצתה עי*ש שב*לה א*צ לאזורשהשא
 די חוי" מהמת להטבילא דא*א דבבא*נ נהאהצימ41א
 ופם*נ שערה קצת ינ5או נ' בפני ד*א עיהשתקיי

 "1ראי ענ*ני ישאר נ*ם שיה" אא*כ תא4אם
 נקם אין מא%ף תמות ואם כמצהנ בפיה חשתטבוי
 כיון חהאי הח "1ראי בקבר יקוברה יעטץדק

 מהומרא ורק כישראיית היא מדרבנן וגםדמה*ת
 ואם ישרא5 בקבר לקברה מותר טבייהצריכה
 יענין דמציט כן יעשי קבין טף עיי לשפוךאפשר
 ואעפ*כ מדינח הוא תנאי דלכמה קיי בעיטבולת
 פ'נ דמקתש1ת במשבת ועי' קבין בטן סגיבאילה
 שכתב בטו*ז ועי*ש פ*ח ס" ובשי*א כ*בובברכות

 ברם'א ועף ויעכ*8 בער*ה לטאר יענין המנהגדכן
 וי**ש מהני *ץן וה דהקא סעי*ד תר*ו ס"צאו*א
 בחויה דבנ*ד ידבריט סמך קצת ומוה המהג"רכנר י שם ובמהה*ש תשובה משום שהסעם די*אבמג'ח
 בע5מא מחומרא רק דהטב14א כיון קבין בט' סנ*נ*כ
 ושתר כ42י. סני קשץן שה שפיכת גם אץא אםחך
 הד*ם עי*ק בשם ע*ב י' ח'ב במ*ש סצאת* רבזמן
 מאדובה וביקווה  וואיתה באה1תה 5*ח טהיו,ד

 דת הךבלה תימיויו וב' פהרי4ד והיכו5גארה
 וקברוח הספידה הכנסת וחזן ותכריכין ארוןיה עשו ועכ*ז שמתה עד יטבוי הספיקה ויאיהוזץת
 שפהא בשבי5ת דאפ" הרי עא"ש ישראיצקבדי
 אאר ישראי בק1ורת יקברה התירו מדינאדהיא
 בנ*ד מכ*ש טבייה בלי גם יהודית דתוקביה
 לקברח יכויין וממע חומרא רק היאדהטבייה

 ווצ'י. טבילה בלתי ישראלבקבורת
 כתבח?חביענ*ד

 1קערמאן קלכעה'קלוממום
 הנ*5.האבדפ*ק

 עתמיק
חרה 8  ויין. תרע-ת 1ר 

 נק טובמננון מו*ה החסיד הרבצי יכב~דו1כט"ס

 בעהמען. במדינת 8יהלהץזען בי סת"םסופר

 לכתיבת הנעשח כשר דיו נמצח ט שבעייופד*ש
 בס*ת תיבות אוזה יתקן מותר אםס*ת

 ע*כ. מהחנא המקחבדיו
 ותו*ם ם*ת לכתיבת  בעינן דיכתחלה נוד9הנה

 היט מינים משלשה הנעשה דיו יכתיבתגטונם
 )גומי( קופא יאסער( )קופפער קנקנתום )גאליש(עפצים
 רע*א פ4 וביו"ד ותרצ*א י*ב 40 באו*חוע"

 שסים ס-ת הן בדע*ק ועי' קכ*ה ס"יבאהעץ
 ובהשר ישנות ואין מינים הג' כי בעינןרלכתחיה
 בלי וקנקנתום בעפצים בם החמיר יעקבטשכנות
 יכתוב יאמיר דלכתהלה כ' י"ב בסינ זהרם*אקומא
 ביו*ד דהא הקשח והמג"א עצים מעשן העשויבדיו
 והע"ת העץ מן אבא דבר דיעינן רק י רע*אס"
 יערב דלא 5כתחיה יההמיר הרם*א דבריפי'

1קנקנתופ  הבא בדבר יעשת רק שאק דאיט קומא 
א
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 ידינא אבי א8ובאר פן ימצוה רק תהו העומן

 ופן הנ.י מינים מג' לששות דפתר הלמעאמודה
 ובדיעפד 8א מ*ש יזב בם" 4~ב במ' ת4המנתג
 עם ש קנקשעם עם שפצים הענו מיגום בב'גם

 8פי' וה8מ"ג 6*1 רע,א ס*' בוו'ר במץש כשרקומא
 פתב תאצ-א 4ף באו.ח בהגה*וע ז'ל הגראאאמנם פריעשי כש4ר 8' צמון דגם ?ופר 4אאשאק שמ5*ב
 מב' *ק 8פקר* 5א דזזו פפוי בדישבד גם ש1דבמין
 אאשץ4ם 8סקו וסן ו'5 בנ*פ מפר*8 4ג' וכיכמינוב
 בפ-ת תיבות איזח 5תקן גס 4ודאי ואנא5ה5בה
 ס" ב1ויד פפ-ת 1עי' פ*8 יכ4יצת 4בשר דעבעונן
 בפין 4רבות 5תקן ד*בון 88רש4 באם סק-מזרע*ח
 מעפב ואא* פשר ריו אמנם הפ1מ בנ שגבתבהדיו
 5שטה 5ששות -חאצ דאריו אף ו4צת4 צדשבדאפ"
 פוושי 5כתאיא הא ושפ גמ.ב מובא הבלץכפ*ש
 אה מי4ש מג' בשינן דהא מאאנות ויו 5וקהדאין
 בפקום גפ אם8ם מ*נים ג' יש הזחת ב1ש 4םיודע
 ל"ל סיא 5פתיפת ה4ששה אאר דיו ימצוחדאין
 דא*יאר זש*י א"ף כטדע כדעיבד חשובדאעא
 לי[ו י*א שפסהיפ האוס' י כבר אאר ממקוםלהביא
 פמוו וע**ו אפשר לא 5יקיי גדול דטורח לחד"ה
 אטרההע דלא חמץ ספק לששין הכא ד*ה ע"אח'

 יש דאם כ' בשעח ,בדקה ע*8 ו' ברה ובתוס'רבנן
 השאלח ולהאז"ר השואי אהר לרדוף להמורהפרמ
 הדהק ששת מיקריג*כ

 כדיעבד אשיב ווועהקי
 ח' מין רק אין ש5נו בדץ דאולי להקי איןאעפ"ב

 חימית ארכבח איזא ע*י ונעשית הנ"ל מימםמג'
 בדיעבד אפי' פסוי ובזה ועשירה טהכהווה*א

 ולח ממש דיו דצע*נו הוא 8ימשפ וסלשאצולהראשש
 רק אתי בדיו נכתב  שיהי' דהים'ם דס*5כהרמב*ם
 כ5 אבל הוזק חדום כמו צבעונין מיני ששלימעט
 'דבעינן וביון בשר כדיו והור פמנו שיעשהדבר
 ו5א סינים סב' רק פיקרי יא דיו הרי ממשדיו
 ספק הוי דיא ונם ה5ש-מ פפק והף וכנ*5 א'ממין
 איך יהתברר דיש העוים יכ5 ספק חוי דלאממש

 להקל. אין 5לן יד*עח חסויה פפק והףנעשה

 כתבתיהגלענ"ד
 צוקערמחן קלמןה'קלונימוס
 יאביאנאבחבד*ק

 עו.מימן
 יאפיחנאב4 תרפ*ו תשרי בהורשב*ה

 הרב בבי יבב4ר ס5ה טוב וכ5 שבה ושנהגמח*ט
 כש'ת תורא בחררי ובקי חויף חמ"ג
 ייים*א צוקערמאן בפנרים ברוךמרה

 בסרגיחנ במיינת טעלענעשטיהאבד'ק

 נשלף יא*צ שפנף ר*ל רעה פ"יה מנץער"ש
 האש גאח1 ופשם לאה*ק ספוךהעמוד

 )ועף ר*5 פ"ת כמה ונשרפד האה'ק אצלבהס*מל
 ש5א הרוצים מערערש קמו ועתת ב*ז( בפ"יעיל
 לישב אפוי בי 1גסענה חאתזק אצל ספם5 עודיעמוד
 שענים מהספסל המקואות ו4ע5י 5אה*ק וזאיריושם

ששקנו  שנה מאפשים יותר שם וחשיקו פקומות 
 5מעלה הא והאה*ק צצה משהצר מעוש הףולא

 און עאה גם 5כן טשהשפצ:שרה
 עיכ. חאהםייקה

 חאורע לשמוד דאטור ש"תא רפ*ב ס4 שיףדדגה
 ואטרץ מי*ט 5טע5ח א" אפ רק הס"תא5

 אארת רשות חף באה*ק מוגח תט*ת דאם כ'שם
 אצל הירשא בששה שעומדים הרבנים שופכיןוע*צ

 שקחחם כתב שא51 זביד 5אה*ק השהוראתםהאה*ק
 לרב תההיצגנה הב*מה עי רורש ח* 5רבושנחמנה

 האה*ק אצ5 לררוש 4ישנ*ם םפפאג לשמת מצהלא
 כדי רק ע*ז לספך רצה ל"א בשיגיו קשה אףהטחצ שי שההיתר וכנראה הנק5 אטךע ע5 עצפווסמך
 דגבוה הא1*י בשם כ4 שם 84פ'ת הסבאג ישנהשלא
 בנ*א ובהי"א החדם ש5 מהאשו ימעלה פש,נןף*ט

 שהביא וראיתי שם וע4בתי ע"ז פקפק ג'כיי
 והנח מהארו רק י*ט גבוה צע*ח ד5אמהסם*ג
 ולא הארץ מן י*ט שגבוה ע*ו וסופכיןהאה4ק 4צי יישינה מקומות ייש הא*תי קפלותבכפה
 שסומכין או ח*ושב של סר*שו למע5ה י*טבעען

 בנ*ד ולכן אחרת רשות פיהש*ב ואה*ק השו'זעי
 שנים כמה וחחז4קו שק1 שה פהאנשים 5יקאא"ח
 כש4ושבין מראשץהם מי'ט 5מעלה הס*ת אםובפרט
 שיושבין במח החשש דשיקר עומדי4 כשהן בעינןו5א

 ועי*ז בהספסי ,שאש שב*הז ומה 5אה*קלאחוריאם
 סמוך העמור וונשרף כזא באש הנה האה*קנשרף
 סגיע והי' בהפיוכת ג*כ לאחוז יכ% הי'יאה4ק
 מה כן יהה אפי' אך הסשסי בלא גם להאהאקהאש

 ביי העמוד על נר ממח השפש אם הםאשמים
 וזיגהר חטא וטובי' חזקתם מהם ניקח ששי*זשמירה
 בטלה נשרף שהספסי שכיון שטוענים ומהמינגד
 אחר ספס5 יהעמיד שיא לפחות גבידפחזקתם
 דנודע הבל או מהדש י*שיבה [פקופוה שםלעשומ
 מקום באותו יבת  ובביהם*ד שבי8נ'ס מקוםשה*נה

 אימת ספסל ויהפמיד שם ו5עפוד לישב הקמקעאת
 כיל בד*ג ועי' ל"ה סף *שיקח החיס 4כם"ששירצה

 דישיבה קצ*ב סף במויפ בטו-ז וע"נ*ו
 חוקה: הויהמקופ

 8ין יישב שמשור בתב ף ס*ק ק*נ 40רבנכמנ*א
 נגד *תץוריו שיהא הפעל 14ן-חצימה

 על דהעומד איכא נמי ואיסורא החש יענארההיכ5
 דיושב פעים צנאף דליכא דיש5 אף בנ-ר ואיכיו כפשתחוה בראה 5ברך ופמעשה של ישששתהמתהבימא
 נגד ממש שאחה-ץ צףירי יהמב*ח האמףקיתחת

 15 כפשחושה דבראה א8' שים שיך ט*םהאה*ק
 ס" ע" -שכ' זעצנשא צכחמן ישם הפאהאשולפיפ-,ש
 להשתחות דחרל שם ד"שה יאך דאף דה"זוקל-פ

 יפימ*ש א*כ דגנאד טעם א"כא מ-ס 5מח-הכשעו5א
 המג"א הא אך להוש *רן שוב בכאי 5"כאדבנ*ד
 פהגין וכן יהשתאות דיוו הכריע שם ק1-5בסף
 בהשתחוי* ראשם פרכעין כשעוליןישהת אנעהםכמה
 גם דבנ*ד בראה אפנם וה מטעם אפור וא"כמעט
 אאה*ק מאא*ק 5פפה דיחשבין כיון השש איןבוה

 %א האעף'ק 22ד פשאתזשה ה1י פרא*שםלמעלה
 למעלה ואתבימה פמקום ובפיט 15  כמשתה1הנראה

 5סשת  -שהעו5ה שא-בהי באוה שם ועוליןמהרצפה
 לסטא אוושבים א4צערם בנד ולא האה"ק נגרהוא

 ובין חצימה בין יופשוק א"די והמגז'אמהאמי'ק
 5חחש אין ונם 15 במשתהוא נרחה דיותראהיכי

שיפעמים
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ש יעפד9אשים  וש עדו המשתחה פני אתינה 
 קביעות אוט דזה המשחש1ה ובין החה"ק ייןטפיק
 פפני הפ5ף'ג צשם 8ף"ש סו'ח קאב 2ט" בפ"בוע"

 אבל אטור יישב דוקא ויפי*ז לו כםשתחוהוינראה
 י"ש  שעומד מי דנגד פשמע ומא מותרלעפוד
 אנשים כמה עומדין ומה"ט 15 כמשחחוהדהתאה
 ע"ז פקפ"ין ואין יהבימה האה"ק בין קה"תצשעת
 באקר*א רק דהוי כיון באה"ק י'ת עוד ישהאפ"
 לעמוד אמנם אהרת רשות דהאה"ק ע'ץ 5סמוךיש

 בשעת הצימה אי ואהוריהם האה"ק איפניהם
 מונח שהס"ת צשעת גם החהאק א5 ופניהםה2י6ה אצי הטשבים איו ודק נכון אין עיף מונחןוהס"ת
עלף

 עצמה בפני רשות הוא הבימה דגם משום "'י
 ע? וכות יימד "ש כן מרחשיהם 5מעיה היאוגם

 וע" בזהחמנהנ
 ויא נחתנין וכן שרי 5מזדא פניהם הישיבה סדרש4ם אבי שכף סע*'ם "4ז כל5 2ה""'א.

 דאין לו משתהוה בס"ת *המברך 5טעםחאשינן
 עח"* התודה 5כבוד רק זו בהשתחואהכונתיט
 זכות אה הייו מהאנשים ייקח אין 5דעה*ופעתה

 2פחין הזה הספפל לחפות כן ויעשו שםהמקומות
 שמחופה הזה והשיט* שם לאחוז אש יוכלעלא
 וזר'ז ר"י רעה מקרה שה4 למזכרת להם יה*בפהין
 יהשאיר שלא וישגיחו תמיד נגדי וחטאתיקואה"כ
 וזה הס"ת צשמירת טהרין ויהיו העמוד על נרשום

 בזה. גדו5 תיקוןיה"
 דוש"ת אביך והנני כתבתיהנ5ענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"י.האבדפ*ק

 עז.סימן
 ק*בלאנאב4 תרצ*ה מר98ון בחודשב*ה

 כש"ת הטפיא החסיד הרבני יכבוד טוב וכי59ום
 נא בארער ארי' ישראלמו"ה

 חפר'*ש"ב
טעד"ש  8דירה מן ויצא ישתי 12ת ודי 

 5ישראי נשכרה לאועדטן
 משם. ה8זוז8 ליקא מותר אם דיורץ מבלי עתהיעת תשחרה אהף

 דר ארם אין ואם הדר חובת דמווזה טדעוץנה
 השוכר רק טותה יעשות ה2עה*ב א*צשם

 ע*ב קקא ובב*מ ד בפפהים וע" במזתה חפבהדירה
 דרך ביתך וכתיב פשמרתו שהיא 5פי שםובפרש*י
 הף תפיץ 2ה הרר וה בה וץצא שנבנס ימיביאתך
 ל1 *ק8 כשיוצא המזתה שעשה שהשוכרסהראו*
 ומעשת הוצא בידו טטיה ומנברי וה1א פידויטינה 5ח יחנא וכ9הוא איתא שם ק"ב 2ב*ם אמנםהמזוזה
 וקאר 2ניו השני חשתו וקגר הצא בה4ו שנטלה2אחד
  משפע ומזה בפרש** ועי"ש מישרא5 2שוכרארישא
 אך 5יטלה אסור שם הץר לא המשכיר וגםאחר ישראי ידור ש5א חעפ*י ישראל ש5 ה2יתדאם

 יבנד פבנד מתירין בצישףת דסוו"ה שכ4טהתוס'
 בו שאין בבית באין שהמיקין 5*י אטורובמזוזה
 בבית שידורו לאותן מזיק כאלו וכשטט5המזוזה
 5ישו5 מותר ריקן הד*רה תשאר דאם משמעומזה

 דנב* כ4 רב דן4ה ע',א כ"8 בשבת וההוסףהמווזה

 בבית יהנקתה בדעתו ה4 לא שפא שנענשמ1תא
 וכן אחר בבית ולתנהשת ליסלה פותר וא"כאחר
 רצ"א סי4 ביר4ר בפאת הובא הגאונים שיטתבאמת
 פשום שפ שבת בתוסן השו ת" ויפי הברכקבשם

שעשהף
 ולפי'1 הר'5 בב"8 וכהתוכר 6המ1יקין להציי

 בסי' השעע וכה'פ אהר 2בית יהניחה אפףאסור
 ליתנה רוצה דאשי' ומושמע "ש5נה דלא בכאעםרשף'א
 יט5נה 5א שם בצ"ם הנמוק,ץ וכשכ אהר2בית
 ומעתה אחר יבית אותה בשצדיך אפי4 קתניטתמא
 ישראל 2ה ידור יח עתה 5עת ו1בדירהצבוה'ג
 רי"ש פותר 2ודאי אחר בבית המזוזה י*תןורוצה

 ד"ה כ"א ע"ז צתוס4 ועי ההוס' שי הטימים8מ
 פפורה מה"ת אהר ישרא5 שכד אפ" דבית שכ'הוא

 ורק אהרים שי ויא ביתך דכתיב ממזתה5עולם
 וע" כשלו שנראה מפני יום ל4 יאהר היבפדדבבן

 תפלין בחהלכות בפ'הה מימוניתבהנהות
 בזה. שכתבמה

 הרישב"א בשם כתב שם 22*ם "נמק*יר14כמנם
 ליתנה אף המזוזה 5יקח דאסורהטעם

 2בית שכינה קד4*ת דהפ5א דכיון משום אחרבבית
 שם ידור לא אם אשי' ו5פי*ז משי לסלקו איןזה

 ש5 בבית ורק השכי2ה קרושת 5סיק אסור"ןרא5
 5טטיונא דח"שינן משום לעכו"ם משביר אועכו*ם
 וע" האחלומם כמ"ש ליט5ה וזויוב ליטלהמותר
 מטא הר4 מלשון וכן יעב*? שאו5ת בשםבפ,ת
 של ויתה אם דה*ה שכ' רצ.א 2ס* 2ב*ישהובא
 לנו* השכירה אם דרק סשמע יטי והשכירה"שרא5
 ישראל ידור 5א אפי' ינף משכיר כשאין אבלטטלה
 קדושת דאילא כהריטב"א והטנו ליסיהאסור

 2ודאף לנוי ישכיר לא דצם יומר דדואקהשכינה
 ברתבא ד2יתח ריקן יניח ולא המשכיר שםידור
 שכר ואם יטלנה לח הו1*ע מ5שון ונם וכמובןיתיב

 משמע סתם דמם*ש מקודם כמ*ש נוט5ח וכרמעכו*ם
 נשאר דא*ף משמע כן אהד בבית ליתנה רוצהדאפ"
 נוט5ה וכו' מעכו*ם שכר ודוקא נוטלה איטריקן
 דאם בדמ*ח והובח שם ב1ע מטא הרי פם*שונם

 דטוב שבתב ישלם צריך השני מעותיו עלהקפיד
 ואש4טר נ*כ נרחה ממט מוציאין אין אבי לולשלם
 קדושת דחפלא פטעם המזוזה להניח מו1יבה*ף

 ודיבת כיון לשני יזיק ש5ח ממשם דאיהשב*מ
 וכמו בדין 5שלם האב איט יפה ושמירתו הואהדד
 ניקף  עפד דאם ד' 2צי2 וע" רתיתיו מר'בגדר
 משום ועי*ש חכ5 עליו מג5נ5ין הרביעיתונדר
 דעדטן בהנה דלא משום והפנו יתירתא היקיפחנורם
 עני1פ ו2כטה קנ*ה סף בהו*ם וע" 5ביט 2יט8תוח
 רק הפותה להניח הראשון ש5 דחיובו וכיוןכה*ג
 הראשון הי' שם לדור 2א ה* לא וחם הש1מהפת
 הס*ת לו יש וגם יהפ0ידו נורם והוא המותחטטל

 נהנה תה חסר ןה וכדין לש5ם מיח"ב הרישנררח
 שיח הסזתח 5הניא מחויב בלאוה דהראשוןוי*כ
 הפסד לו גרם לא הרי א*כ השכינה קדדשתיס5ק
 אמרינן נהנה דם*ם כיון אך שם 5דור שבאצמה
 זה דבשאר ואף מוציאין חין חבל לו שישלםדנכון
 דצכאן י*י 5ש5ם דנכון נזכר 5א חסד לא וזהנהנה
 והוי שם הף לח אם מוווה קוגה דהי סהדיאנן

 נשכד ה" שם לדור 2א 5א דאם ונם דעתוכגילה
 מעפ חסרו כאילו תיי המוחה 1ט5 וה"?עכו*ם
 הובא קכ*ד סי סה*ת ובנו*2 שס*ג סיי 2חו*םושין

 הנ"5. קנ*ח סי'בפ*ת
והפ*ת
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 אם דאף הבדכ*י בשם כתב לצ*א בסףךדץנ8'וז

 שם לדור רעהו יבוא זה מ2ית שיצאמיו
 שלו להכניס וזה מזתתו להוציא זה נכוניםושניהם
 לא אפ*ה דאיתאמרו טעמים הני דל*ש אע*נתיכף
 להשמ דטזיק דלזש ודאי ובכה'ג עא"ש דבנןפלינ
 הצמ ידביק דמיד ריקן הדירה טניה מאםועדיף
 9ייג לא ואעפ*כ דגעים איזה הפסק ורקמזוזתו
 קדושת יסיק אסור דנעים הפפק דגם וע*כרבנן

 כשירה היא אם לבדקה ליטלה דשתד והאהשכינה
 קדושת נסת5קה כבר 108יה הק* דאם משוםהאפ

 משאי אפשר דנין ואין אהר בענין וא*אהשכינה
 משום ליטלה שתר ידור עכו'ם בבא וגםאפשר
 יעב*ץ שאי5ת בשם שם ב9*ת וע" כנ'לבזיונא
 הילוק אין חמזוזה ליטול דמותר שכוקם שלדבבית
 יישראל שישכיר ש בה בעצמו טער העכו*ם אםבין
 בבית שידודו לשתן דמזיק 5הטשם ולכא1רהאהר
 משום כהריטב'א דס*י וצ*ל כן שאך בכה*נגם

 חחלא לא צכו*ם של ובשהת השכינה קדושתדהילח
 ישראל בבית דנם משום י*י וגם השכינהקדושת
 כשלו דנראה היב פדדבנן ורק מה*ת פטורהשוכר
 דנראה 5*ש עכו*ם של ובבית דע*ז מהתוס'כנ*ל
 ש5 דבית ר*י בשם הג"ל בהגה-ם וכמקשכשלו
 מלשון ורק למיטע* אתי %א ל" אית קלאעכויט

 כ*ז חיב עכו*ם ש5 בבית דגם משמעהרמב*ם
 וקבע שם דר ישראל אם גם ויכן בתוכהשדר
 לחד מדרבנן וגם 9טור בודאי דסה*ת כיוןמווזה
 אוז ועכ*8 השכדנה קדושת דהיילא ל*וו שטודויעה
 מץר שאח-כ משום המזוזה להניח השוכר5ה"ב

 לעין יעב*ו השאילת ת*י ואין ליטלה ומגער"שראי
 כשיצא ואפי' נ' שת ט*ו בכיי החכ*א ומ*שבטעסו

 ייטלה אסור "שראל בדד הבית נשאר אם הביתמן
 דא*כ בד ידור אהר שישרא5 דוקא דכהנתוא*ל

 שיכנס דהאפ ישראי ביד הבית ישאר אםה,ל*י
 ביד שנשאר מו1מע נאתשר אם ומהלשון בוידור

 בקצוו*ע אך בו ידור ו1יא אף ישראל שהואהבעה"ב
 אחר וישדאל הבית מן העצא ב* כ*ב טצף יהשבסף
 דרק משמע הסשוזה הראשון י1ל לא בו ידוריכנוס

 יקל ואמנם רץפ כשישאד ולא בו ידורכש*שראל
 מכל ועכ"פ ודוחק אהר ידור דמסתמא משזםשכ"כ
 תבית אם ריקן תשאר דאפ" נראה הנ*יהראיוה

 ריקן דכשתהף י*ל ונם המותה ליסול חסוד ישראלשל
 ויצא ויכנוס חפצים איזה יניח שם "שתמשהמשכיר
 ובית העצים בית וכמו ביאתך דרך והף שםלפעמים
 בשם ובפ*ת כהרמב*ם ודלא במווזא דהיבהתבן
 והחשינים הש*ע הביאו דמדלא כתב רעק"אתשו'
 כאן ואין פה5לה ם דחו דדבדע ס*ל הרמציםדעת
 דששור בחג החנ וכ"נת לברך שלא לחוש כליסשק
 אבל בקנץץות בו ידור נעשה לא הזה דביתמשום
 כבר דכאן וגם  בקביצות לדור הבית  נעאוהבצהנן
 נהשה לדעתי לכן אשכינה קדוות וה=לא מזוזההי'

 אז לדור עכו*ם שם יכפס אם ולק ייטלהדאסור
 בם בודאי ו2*ל וכהש*ס סכנה דהוא וכיוןיטינה

 יהחפיר. "פמספק
 ש שישש שוב דתשני הב*5 מפה 8יובבמאטו

 היאיך לספק יש פמצ מוציאע איןאנל
 אם השני מש5 בידו לו יש הראשון אם הדיןיהף
 טוב מ"ש ולכאורה המזוזה בעד הדמים לתפוסיכול
 רא" וקצת לשץ*ש דח=ב כמו דחוא נראה לוישלם
 אם בית מוכר לענין בפ*ת הובא ציון מהשיבתלזה

 השפי* בדמים מוהזק הה דהלוקה שכ' בכללהמתות
 צר*ך שהשב* דמה משמע דטיה 5שלם א"צלצי*ש
 מחלוקת ופדע לצי*ש כפ הה הכטוזה דמילשלם

 5צי*11 דהאב הובא תשיסה מהני אר בזההפוסקים
 1הת? כובש לענין ס"ח כ*ח ס" בחו*ם בש*ךוע"
 קי*ל לומר יכול אם רק תפיפה דל*ם מהרש"לבשם
 וע" ובאהרובים ע*ה ובפ" ובסתה*ם בקצוח*חועי*ש
 י*ב אות קץ*ב ובכלי אייקי בשם ט*ו כ5יבד*נ
 כמו לו שה"ב בעצפו שיודע יופר 5*שובנ'ד
 דא*י מהאה לכן וכדומה נתחיבת* אם א*ייענין
 5רבב"ה רב דצוה ע'א 8*ג מצ*ם להעיר וישית1ס
 טובים בדרך תלך יפען משום הנלימאלהחזיר
 לא משוה*ד דלפנים כתגו כ*ד ובב*8 קן ב"קובתוס'
 אמר לכך נדו5 הפסד לו ווגרפ כיון בוהשאך
 כתב שם בבים רש*י אמם טובים בדרך תלךלמען
 הרא*ש בפסקי וע" משוה"ד לפנים טוביםבדרך
 ועף משוה*ד לפנים יעשה עני הוא דאם שכ'בב*ם

 הוי לשים סוב דאמר נמי וכאן ש*ד בס"בסם*נ
 בוה ישוב צריך ועדין להלק ויש טובים בדרךכמו

 להעיר. רק וכתבתי להאריךואכ*ם

 כתבתיהנלענ*ד
 צוהערמשי הלמי הלרניכוםה

 אלול בהחרשב"ה

 של

ק *  הנ*83

 עדגמימן
 יחבלאנאנתין'ג

 ר ח א ל או
 לעיבורה שבועות ד ש ף בערך שהשו5ה אשהפ*דפ

 ע'כ. לא ש בפדיון ה"ב אם זכד ילדהואה'כ
 שהוציא י בן איתא כ*ג סי, ש*ה י יו*דדגה

 מים ש דם מלא 811יר והמפלת מתראשו
 וכ'1 הרפ*א שם וכ' לפדית בכוד אח*כ הפלדוכו'
 סומכין בזה*ו ואפ4 8וטד אין מרוקמים אבריושאין
 המהרי*ק בשם כתב שם 1ב8"ת ממהרי*ק וועאע*ז
 בכור הוי 8רוקמין אבריו אם בדקו לאדאם

 עד"ן רהמה נפטר שלא בהזקת האשהדמוקמינן
 הפ"ב וכ*פ אבריו ט2רק14 שלא בחזקתוהנפל
 וביד חולקים והשבו'י הח*צ אך והש"צוהש**
 אלל כלל בדקו ביא רק הויק דהח*צ כ'אברהם
 ובג" 1בנ*צ שומר דאינו הה"צ מודה מוםכשמצש
 ועי*ש המהריאק על ג*כ חולקים הה*ס בשםמהרש*א
 הפדיון לעשות יההטףר יאפור דאפק1ר השבושיבשם
 עשןל יד ובהגוצת 5ברך את* דילמא ברבה ביאגם

 81צאתי למעשה מלכת כן והורה להא*צ ג'כהסכים
 שיח דהזין המהרישק על שכ' סק-כט בדיתבש1ת
 ח"1 עם התקשיות יה שאין בפפף רק שאךילדא
 מתעברות נשים ורוב בכעלה דודאי בנשהשהאבל
 התוס* בשם ועי*ש מ18קתה נשחל' עץ*צשה

 במעווה דת5* רובא השוב דאין שבף קי*טביבמות
 דבצהמה ואאפ יאשתו נדשק שאדם בא ה1אדממייא
 שיבהש במששה תלי הוי זכר עם התקשיות יתדאין
 שבעיה ע*ו יאיש שנשאת אשה אבל ופרעל"

שן
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 במעשח תלי לא חה וכו' על" בא בודאי על"*בוא
 כמהרי*ק היין נישוחין קודם שה1ייה דצפנו"וסחם

 יברך, לאפודה במ*י חאב אם ובכה*ג המע*ה ינשואהאבל
 בודא* מרוקטרם אבריו ה4 אם בנ*דובמערזה

 היב דם ש פים מלח הי' ואםפטור
 דמאאחרונקם אף בדקו בלא חמנם אברהםוכהיד
 ולע*ית להחמיר נראה מדינא דפטור נראההנ*5
 לנו אין דאוריתא דהוי כיון ברכה בלאהפדיון
 וגם וסיעתם והנו*ב המהרי*ק שיטת יגמרי5דחות
 לח שבועות ז' או ו' ערך רק דהי' כוון י*לדבב"ד
 יכויין ופירש בבעל ורק יום כה יוצ אם היטבצקיאי
 צכהיג משא*כ יום ס' אחר שהוא בבירורלידע
 חסידים מהס' ונידע מודו החולקים גם בכה*גואולי

 ונודע תפדוני צעק מיתתו שבשעת באחדמהמעשה
 ממיתה להצילו והועיל ושדאוהו נפדה ממא בכור,?הי'
 לפדותו ג*כ האב רצון כזה בענין בתיזן אקכי*ל
 בענין שהאריך כאן בכנה*ג ועי' ספק ירייצאת
 בפדיוו דחיב ופסק אדם מצורת בו שה"ספק

 כל ירי לצאת הפדיון לעשות נכון לכןוצברכה
 ומה מעכבת אינה דהברכה כיון צרכה וביאחדיעות
 הפדיון יעשות יהאמיר דארן הנ*י השבויישכתב
 יאמרו שאם רחוקה חששא הוא לדעתי יברךדילמא

 שם כ' והשבו"י ויברך שיטעה יברך שלא הבידלו
 ונראה וברכו שננו שרבים שראה משוםשמחמיר
 ניחוש לא בנ*ד אבל וברכו כאלו ענינים כמה1יהף

 שלא לו שאמרו מה ישמע ויא יטעה חזאתשבמקרה
 ספיקו ואין אפשר בדרך רק כתב נופ" והשבואיברך
 בלא יפדות שפסקו הגדו5*ם שי וד4ר מידימוציא
 נועם דרכי מתשף 2*כ הביא שם ובשבו*יצרכה
 דלכמה עוד להוסיף ויש ברכה בלא לפודת ג"כשפסק
 וגם דרבנן איסור רק הוי לבטלה ברכהמוסקים

 בכלי החא*א כתב מה*ת דההלהרמב*ם
 רק דוהו אן

 גם הודאה בדרך אבל והיתול שויק בדדךכשאומר
 י*ו פי' ש*ח באב"צ ועי4 דרבנן רק הוילהרמצ*ם

 דמותר פוסקים יש דאם כתבתי אחת ובתשובהבזה
 אין המברך מ*ם יברך דאין דפסקינן ואףלברך
 צריך דיכתחלה פוסקים דיש כיון יבסלה ברכהחשש
 דספק שכתב דברכות בפ*ק מהפנ*י וטדעלברך
 אם אבל פהדין יברך דא*צ האפ יהקיברכות
 ג*כ הביא ובאב*צ 5ברך יכול מהספק להסתלקרוצה

 ה"ט להקל ברכות דספק לפרש רצה,יהשואל
 אמנם דרבנן רק דהוי ומשום לברך יכולשכשרוצה
 טעסף הני מכל ועכ*פ הפנא על חולקיםהאחרונים

 רק דהוי ובפרט ויברך שיטעה לחוש דאיןנראה
 אבל הוא כן דמדינא אף הנה לקולא מצנונא ספקכן להקי ברכות דספק דכמו השבו*י שהקשה ומהדרבנן

 כנ*י. נכוןלהחמיר
 שהוציא הי בן הנ"ל הש*ע שמ*ש אזכירו14גב

 פ" שכתב בדג*ם ע" פוטר אינו מתראשו
 אבל תשמים יולדת כגון אחיו הצא ואח*כוהחוירו

 מת זד צן גרע דלא דפוטר פשיטא כולו טידאם
 עת*ש. אהייו אצא שצטר מרוקםמשפיר

 כתבתיהנלענ"ד
 צה8ף"*1 ה5יש הימטםה

111 1 1 

 היאנהאבדפ"ק

 ענכדק
 יאילאנאבי תרצ*ג ת8ה מידשב*ח

 תורה בחדרי הוי*ב הגדול הרב ידידי לכבודוצוכס*ס
 כש*ת בנש*ק תרשישים מגזע חוטר ד' ויראחסיד

 שייט"ח ראכנטר יומף פנחם8"
 בוקאפימב במדינת בערהאמעטהאבד*ק

 קודם סהעיסה בצק שנוטיין המנהג בענטפן244?
 אהרת עיסה בה לחמץ כדי חלההפרשת

 ולהפקיע לעכו"ם הזה הבצק ייתן או למכור פתראם
 8מ ביחד כשהי נתחייב שכבר אהר חלא מצותממט

 ע"כ.העיסה
 שביח ס" ביו*ד בזה הסבהג ענין אבררמיד4כם

 הורמה שלא מעיפה שאור נתן איתאסעי"א
 וא*כ חלה שיעור ה" הזאת שבעיסה )החנוחלתה
 דחלה( בפ*ג בתפא*י וע"י בחלה נתחחב הזההשאור
 עיסה או קמח לו יש אם חלתה שהורמה עיסהלתוך
 וכו' השאור ע"ז ממנו מפריש חלה ממנה ניטלשלא
 שנעשית לפי העיסה בכל אחדממ"ח פפריש יאוואם
 הקשה והרא*ש דאלה פ*ג מהמשנה והוא טביכויה
 שיהיו להשאור ומצרף קמח דמביא התו0פתא עישם
 ותי' ספסקת חלתה שהורמה העיסה הא רבעיםה'

 בתוספתא והמעין מפסקת אינה הלתו שהורמהדדבר
 בפ*ב התוספתא דז*ל כן פתרצה שבעצמהיראה
 הר*ז וכו' חלתה הורמה שלא 8עיסה שאורהנוטל
 שניטלה וקב וכו' מכאן קב וכו' ומצרפו קמחמביא
 התוספתא שטמכה הרי מצטרפין אלו הרי באמצעחלתו
 שאפרה מה לתרץ מצטרף חלתו שניטיה דקבהך

 פרנסה לו יש ובאם עיסה יאותה חקמח דמצרףמקודם
 ממנה יהפריש שיכול חיבת עיסה לו דישממק*א
 הפטור עי סצרוב זה דאין הרא*ש כ4 השצרע*ז

 בהעיסה 2תבטל שנתערב דהשאור שנאמרדה"נו
 בהעיסה בטל שאינו משום מה*ת ופטור חיתה*יירמה
 שמערב התוספתא דין זה ואין דשדיתא כעיקרדטעם
 שנוטל רק השצר בה שבתן הזאת העיסה עםקמה
 עיסה לו ובאין חיבת אחרת מעיסה השאור צ*וחלה
 הפטורה זאת נעשית הר*ש כ' וב" מיני' מפרישרק

 יא בזה מכ*ד א' הכל על ומוציא חייבת היאכאילו
 ר1טורה נעשית דבח*א רק מה"ת דשכ"ע משוםכן

 יהצטרף יו אין ואם בפיה*מ הר"מ היבתוכ"ככאילו
 לחלה טבולה כולה היהה כחילו טבי העיסה כיתה"
 אוסר דטבל משום גזה הר*ש בלשון הביא כחןוהבש
 הם וכך לחלה טבולה נולה ונעשית במינו ווהובכל
 השאור שאין כ' ממק"א דבלהפריש והב*י השרדברי
 הפטורה דנעשית כ' ובי' מינף ובלהפריש בעיסהבטל
 בטל אינו שאור דרק כ' בסק*ו והטו"ז חאבתכאייו
 והביא טובלת אינה חלה שיעור בה שאין עיסהאבל
 רברי שזה ונראה בב"י מצאתי ויח הבא בשםבן

 מךצ יהביו ויש בסק*יח השיך שהביאהפריוה
 דשאור להטעם דבשלמא לעיסה שאור ביןההילוק
 מה"ת דטכ*ע הר*ש וכמ"ש בטל ולא יטעמאעביד

 בכ"ש שסר דשבי לה*ט אבל זה ל*ש דבאץסמי*י
 בה שאין דעיסה מטעם ואם מ*מער עיסהס*ש
 שניטי בשאור גם א*כ טבל חיבה אלה*רעיר
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 שכ' בנקה"כ ומצאתי 3ן י*ל שישר הי' שלאמעיסה

 שיעור בה הי' דיא דבריו די5"פ חפרישה עלכן
 ב*ן יח5ק הו"ל 5א ולפי*ז קטנה מעיסהשנ5קחה
 טובל אינו קטנה מעיפה שאור דגם לעיסהשאור
 דניטלה והיכי הטו"ז כוונת דזהו נראה ועכ"םעח"ש
 הש"ך וכ"כ טובלת 2אמת שיעור 2ה שה"מעיסה
 הורטה שלא עיסה נתערב וה"ה שאור נהןבסק**ח

 בהכי 2כ*ש אוסר דטב5 דהטעםח5תה
 עח.ש. שחךנמי

 5הפריש שרי יותר דבעיסה כתב שם הש"ךודץנדץ
 בי5ה דאין ובשאור צילה דיש ובי'פיני'

 אין פטור של ובשאור טבולה כולה דנעשיתהטעם
 טבולה כולה דנעעוית לומר דל"ש 21" מיני'יהפריש
 חיוב שי בששער דאם מובן ואיט טב5 איעדהרי
 אמרינן פטור ש5 העיסה נגד מועט דברשהוא

 השאור מעט ע"י טבולה נעשית רוב שהיאדהעיסח
 היא רוב שהיא והעיסה פטור של בשאורמכ"ש
 העיסה ע"י טבי נעשה דהשאור נאמר בודאיחחבת
 ונהניתי כן שהקשה רעק*א בהגהות מצאתיואח"כ
 כ' ממק"א ב5הפריש למה הש"ך הקשהובסק"כ
 דנעשה מטעם ת"ל בטל אינו דשאור הטעםהפוסקים
 ואדרבא בטל השאור שאין קאמר דה*נ ות" טבלכויו
 דטבל משום טבל דכולו דהטעם קשה וג"ז טבלכולו
 וה5א הנ*י הש*ך וכם"ש בעיסה נמ שחךבכ*ש

 ומשום מה-ת דטכ'* בישר הטעם כתבוה9וסקים
 וא'ל מה"ת דטנ'ע הזכירו 5מה ו5הש'ך לטעמאדעביד
 מיושב ויה" טבל כולו נעשה מה*ת דטכ*עדעי*ז
 הפרישה ע5 חולק 5מה דא"כ הנ"י הטו*ז דבריג"כ
 כויו נעשה בכ*ש דטבל דמשום אהן*ך כפנתוע"כ
 כ' 5מה קשה ושוב בט5 השאוד אין ו5כךטבל

 הר*מ ב5שון המעאן הש*ך קו' ובעיקר מה'תדטע*כ
 באין רק טבל כו5ו דנעשה אמרינן ד5א יראהוהר*ש
  עצה ביש אבל ממק"א להפריש שא-א אחרתברירה
 דהששר חשש ויש טב5 כולה דנעשית ל*אממק"א
 בטל דאיע כ' לכך הפטור על מחויב ויהי'נתבט5
 תשו' בשם רעק"א בהגבות וע" מה*ת דטכ*עמשום
 חיוב ש5 1עיסה פטור ש5 בשאור דה"ההרא*ש
 בששר בטילה אינה והעיסה ממק*א 5הפרישדמותר
 שאור לגבי עיקר שהוא משום לטעמא דעבידאע*ג
 הנ"ל והטו*ז הפרישה דמ'ש י"ל ומעתה עח*שוכף
 אתרו הם שיעור בה שאין לעיסה שאור ביןלחלק

 חייבת קטנה עיסה כשיתן דבזה ממקקאלהפריש
 דהע*סה ממק*א להפריש א"א פטורה גדולהבעיסה
 דעביד 2עיסה ול*ש הגדולה ברוב בטלחהקטנה
 טובלת אינה ומ"ש הפטור על החיוב מן ויה"לטעמא
 דצמפריש טבל נעשית יא הפטורה שהעיסה כתנתםאין

 רק כנ-ל טבל דנעשה אמרינן ל"א ב5א"הממק*א
 חחבת שתהי' טבל נעשית לא הקטנה שהעיסהכתנתם
 בסקי"ח שכ' והש-ך הפטורה בגדולה דבטי5המשום
 מינ" להפריש לענין קאי וכו' עיסה נתערב אםוה*ה
 להפריש טשי שרי בהכי ואדרבה ממ"ש מוכח וכןוב"
 מהעיסה שיקח אחר חשש יש דבוה וב"מיני'
 והעיסה פסור שי דהשאור היכא או החיב השאודע5

 החייבת העיסן: על הפטור מהשאור יפרישחחבת
 שנהערבה 2עיסה וה"ה טב5 כולו דבעשה אמרינןולזה

 וה"ה שכ' הש*ך על הרעק"א קו' מטשבת ותהי'וכנ"י
 דומה אינו דמש'ה כ' הפוסקים דהא עיסה נתערבאם

 אבל מה"ת הטב5 2טל דשם ל'א במנחותלהש*ס
 עיסה וא*כ בטיל יא יטעמא יביד דשאורבחלה

 עי'ש ממק'א להפריש א*י מה"ת דבטלבעיסה
 ולא ובי' מינ" 5עבין אי*ר* דהש*ך ניאולהנ"5
 הוי ד5א שכ' והרא*ש הר*ש ובדברי ממק'א5ענץ

 דעביד משום דאוריתא הפטור על מהחיובכמפריש
 חיתא סתם במשנה דהא להעיד יש בטיל 5אלסעמא
 אפ" אחרי ו2ודאי חלתה שהורמה עיסה יתוךשניתן
 בטיל ד5א 5טעמא דיביד דבר ובכה"ג מס'2יותר
 האו"ה גשם צ*ח בסף הש*ך וכמ'ש מדרבנן רקהוי
 צ*ח 2ס" כהפר*א דס*5 וצ*ל מה"ת פטורושוב
 אינו מה"ת לטעמא דעביד וס*5 האו'ה ע5שחולק
 שזהו כתבו והאהרונים ובפם*ג 2כו*פ ועי'שבט5

 ו5הר*ן מדרבנן הוא ד5ר*ת והר*ן ר"תמחלוקת
 דס"ל דמוכח דכאן מהר*ש כלום העירו ולאמה*ת
 5חלק כ' ק*ד ס*ק בדר'ת הובא ובכנפ"י מה"תדהוי

 ובדבר מה"ת דהוי הדבד קרוב ומלח ותב5יןדשאור
 2שאור כאן וא*כ מדרבט רק הוי טעם שנותןחחר
 מה"ת דהוי מוכח והרא"ש מהר*ש ועכ"9 מה*תהוי
 רק דאיירי י*5 מה*ת דטכ"ע שכ' יהר"שואף

 הר"ש בשם שכ' בתשובה מהרא*ש אבל מס'בפחות
 מס' ביותר אפי' משמע 2טיל יא 5טעמאדעביד
 במינו מין דהוי 5העיר יש מס' בפחותוגם

 להחריך. מקופו כאןואין
 כדי ח5ה הפרשת קודם הוואור דמפרישיןובנזדץ

 לפימ*ש לכאורה חיוב של שאורשיהף
 כשיעור עיסה שעשו שנים סעי"ד שכ"ו בסי'הש'ע
 והש5ימו ח5קו ע5 אחד כל הוסיף ואח"כוחלקוה
 והיו חובה שעת 5הם היתה שכבר פטורהלכשיעור
 ונפטרה הואי5 כ' סק"ח ובו~*ך שעה באותהפטורים
 ממנה כהפריש הוי  שיעור בה הי' בעוד זועיסה
 הזה השאור נמי וכאן 5ההחיב תחזור ו5אחלה

 היאיך עיעור % שאין משם ונפרש מקודםבתחיב
 כשיעור הוסיף דאם בש'ך ועי*ש יהתחיביחזור
 דנתנו היכא עכ*9 א*כ חיב הזאת מהציסחחוז

 השאור עם רק שיעור בה שאין בעיסההשאור
 ו5בוש הדרישה 2שם שם הפות ו5פימ"שתיפטר
 5אחרים מח5ק אם רק מהני לא לעצמו דמחלקוהב*ח
 5אפות רוצה אם בין שמח5ק שם 5ממע*ם אב5ניחא
 השאור אופין אין נמי וכחן אח"כ 5אפות אומיד
 בין שמח5ק שם להב"א וגם 9טור שוב אח"כ רקמיד
 חלוקה היא דאז לעוים צירוף 5ידי יבוא 5חאם

 הרבה 5אנשים אהד איש בין חי5וק ואיןהמתקיימת
 דב5א*ה בזה י'5 ו5כאורה פטור הזה השאורג"כ
 מפריש ממנה השאור שניטי העיפה מן דהאקשה
 בטו*ז וע" מקודם שניט5 השאור גם ויפטורח5ה

 הדה*ה יפימ*ש די"5 אפס שם המ*ב ובדבריובש"ך
 שלח בפירוש דמתכוין משום דהוא שם בפ*תהובא
 וכשמחשב במחשבה דניטית תרומה כמו וח5העטה שני5וי אותה אפי' האחרת ויא העיסה את רקיפטור
 דעתו דהף גיכ ט*מר וכן פוטדת אינה לפטורש5א
 יחלקה דדעתו כיון העיסה עם השאור לצרףשלא
 5א וממילא מצטרפין דאין עיסתו על כמק9ידוהוי
 דהא דז"א אך חיוב שעת הזה השאור על מעולםהי'
 עטיו זה דמשום בה5ה יתחאב שהשאור רוצההוא

 שלא דעתו יה" ואם החלה הפרשת קודםמהעיסה
 נתחהב ולא שייור בו ה" 5א יהעיסה מקודםלצרפו
 דעתו ורק שיתחהב 5צרפ דעתו דצאמת די'לאך
 פהיובו וישאר מהעיסה שיתח5ק עי*ז יפטר שלאג"כ
 מהעיטה החלה גנטיית יפפר ש5א דעתו שהי'וכמו
 דרוצה כען כן 5ומר יש בדעתו תלוי דהכלוכיון

ש"שר
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 הוצ*יר נחענ*ן ד2וד*ה ופפרט בחלה *תא%בש8ששר
 הטהון*ך ח%ב אכ? ובזא שיעור 2ה שיויעיסה
 בשפ שכתב מה שכ*ו סף 2מ4פ מצאתי ח*תיכהנ*?
 בפירוו שיכוין בעיע דלא מוכה ומשם ש*זמהר*ח
 נפטרא יא בסתמא נם אף האהרת פוטרשאףנו
 על וצאית ואשר מ'כ בשם ש*9 בס" בב*יוראיתי
 שלש ובע"שת מהלה שפטורה הגף פן הניקחתעיסה
 שא*א בעינ* נהשה וצעי חלה שיעור הי'בביתו

 אפשר ע9 אחיוב % דהוי ע5ע סמק"אלהפריש
 וכר רוב הנף ש9 העיסה אם פה*ת בטלדהמעורב
 ו*צלי ע%*ש דדבנן הלי הוי 2רוב שנתבשלהדעיסה
 להב"* 3תנתו הבשי בשם 2פק*י חנ*ל השו*זם*ש
 וכאן  שייור 9ה שאץ עיסה הבדא שהטוץ ואףכאן
 צין מקם שיעיר חי שבביתו שבעיסה הב*יא%רי
 אפ*  שב2יתו העיסה רוב הי' הגף שעיפתדא%רי
 להפריש א%רי והטו*ז מה*ת נתבטיה שיעור בההי

 בט9 איט וואור דדק אמר ולכן וכנ*למפק"א
 בין תחילוק נזכר לא שבב*י ואף עיסהמשא*כ
 ופסק עיסה נצי זה דין ממש*כ מ*ם לעיסהשחור
 מכץלא כהטור ממק*א יהפריש יכוי דבששרבש*ע
 הביא ובדה*8 יע*סה שאור בין שמהיק אטרואין
 בדין מהטור צליו הקשה ושהד*ם הליו הב*ידברי

 דיכו1 וכף שאור יענין וכן וכף פתשנתערב
 שאמ דשאור הד*ם עי והקוה ממק*אלהפריש
 רק הוי מחמץ דבם'בם ותי מה*ת דטכ*עםשום

 הפ*כ בשם מם'ש חזר בש*ע שהבשי וימדרבנן
 דח*ח 9*א דמנחות הך %9שב ונדחק כהטורופסק

 ו2פת מה*ת בשל א*נו יטעמא דצביד דשאודפחיק דהב*י נכון הכ9 ולדעתי ע%-ש ממק*אלהפריש
 עיסה יעשות קמה רק מפק*א להפריי כ' 9אבאמת
 מששר שהקשה והד*ם בסעי"ב ועי*ש בכייולצרף
 הף יטימא דעביד במהמו דנם דס"9 1שיטתואזיל
 ומה הת*ח בשם צ'ח בסי' בש*ך וע" דרבנןרק

 נזכר 9א דשם מבין א*ני פת ג2י מהטורשהקווה
 בדבריו לע%ן הד*ם תח*י ואין פמק*אלהפריש
 בש9 הטבל שפיר דשם ל*א ממנחות קשה לאולפי'ז
 והנה הרעק*א בהגהות שהביח הרא*ש בתשוןוכנ"ל
 ועיפה פטור י9 בששר דה*ה הר'פ בשם כ'מטור
 רק שיקה וי*ח וב" מינף להפריש יכולחיוב

 פשום או שבל כולה דנעיח העיסה ות*טדהשאור
 בשם עקז כתב ובד"פ הנ*9 וכהש*ך 2ייהדיש

 קודם  מהייסה הושר ליקא נהנו דם*םהמרדכי
 וחף פטוד ששר הף הפרשח דיאמרהפרוצה
 ובי מיני 9הפריש *כוי הא%בת בעיסהדכשיתנו
 ברבא ויהי' מכשיעור פהות בעיפה שיתטמ%שינן
 ש*הף טאנין א%בת בעיסה טתט אפף יכןלבטיח
 בעיסה אפ*' חעב ד2ששר וה%ט ח%בהשאור
 נתחיב כבר דהשאור לבטלה ברכה ליכאפטורה

 דמ*ם הת*ה בשם ועישש ממט אלה יהפוישויכוי
 הת*ה בוום פף בסק*יג והטו*ז מטק*ח יהפרישבהנו

 עכו*ם ש1 שה" פמה יותר נדולת הלהלהפריש
 מהעיסה שאור 1*טו9 ל*ה דם'ם שי בת*הועי*ש
 של ששצר בידו איתרמי שמא הפרשא קודםהגדולה
 ש5 השאור יקח ג'כ האחרת פהעיסה חשה*בפטור
 שום יעוצה לח אאהרת בעיסה דהא והיטמטור
 שםען פפה יותר יקא ולא וב" פינ" ףפרישמקטע
 וכך עא*ש בףפ בידו  שיתרמי ד**א ומשוםבהוכו
 פהפרדכ* אבדח שמקודם כאן הרם*ח דברי08

 ישמח א%בפ בשיפה פטור שאור י% לאדיבתחלה

 ועו5ה עבר ואם כנ*ל פכשיעור פהות בעימיתן
 דל,ה אהרת בעיסה ליתן עיסה מאותה ליקחסוהר

 דטהנין והא כאן ו2שקך בשו*ז הף' ב*פשיתרסי
 בעיסה עכו*ם ש1 ששר יכתאלה ליהן פס28מוצאי
  שהוא דטשום האו*א בשם בבד'ה בב*י עףהיבת

 דששה*ד וה1% כן לישות מותר הדחקשעה
 כתבתי כבר הנה השאלש 1יון ננוארער,דץ כדיעבד.הוי

 מהעיסא שלוקה שהששיל כונתודבודאו
 והרי חרוב ש9 עשיר עיהי העיסה ע0 מקודםיצטרף
 מטעם ונם אלה חווב ממט יהפקיע ואסור טב9ההא

 דא* כמכר הוי מתנה לעכו*ם ית1 ואפףדכשיסכור
 הוי טובה הנכרי לו שפהיק דמה ע*ב כ*בפסחים תוי ועי לו נותן הף לח ממט הבאה דקיבללאו

 1מכרו אסור וא"כ בהבשה אסור טב9 והריכמשתכר
 ד*ה צש1 מ"ז בגיטין 2רש** ועי לעכו*ם ליתנואו

 ומשמע לף משתרשי דקא מוכרן או אוכין אםאיא על" דרמיא פצוח יאו מעשר דנבי שכ'מדאוריתא
 והטו*ז להפריש א'צ ו9מכור 9אכו1 רוצהדכשאיט
 יתרומה שחרטה בין מחלק סק*יז סי*אבירד

 על יא .הפרשה מצות על הברכה עיקרדבתיומה
 איט חפי עייו ההפרשה שמצות טב9 אצייתאיסור
 מוכא הנ*1 ומרש*י מהתבואה לאכוי עדיןרוצה
 דתרומה וכ' ע1יו חויק ש0 והפר*ח כהטו*זדלא

 דמהיב להטו*ו ומעתה נינהו הדדי כיושחיטה
 פצות להפקיע ינכרי לפכור אסור בודא*להפריש
 מישתרשי דקא מטים חסור ירשא נם אךהפרשה

 לעשות אסור הש*ע כתכ דן סע" שכ"ד ובסףלי'
 חלה א*וב מסט יהפקיע כדי פכשיעור פחותעיסה
 דכבר 2זא ומכ*ש פותר קטנה עיסה רק 19 באיןורק
 לסכור יענין בצארונים וע" חלה הרוב עליוהף

 כד* ינכרי פסח ע9 חמז ש9 מכירה בשטרשאור
 דהישיע*ק העיסה ייוש פסח במוצאי שאור ל1שיה"
 והשד*ח כ"כ ונחיצות הכרא שאין משום ימכורזצסר
 קי*ד בסי' במעד*ש ועי דמותר אחרונים כמחהבהא
 מפט ויפקיע לנבר* ימכור חיך ביא*ה אוי ג'שת
 הפסח אחר באירה ממנו כשקונה דבודאי חיהחיוב
 מהנוקב וכנודע עכו*ם ש9 ואור כדין מחיהפטור
 שנמכרו דכיי0 ק"כ סי' ביו*ד בפ*ת ועי'והח"ס
 אך פסח אחר טבייה צריכים לעכרם מכירהבשסר
 כתבתי וכנר פטור שי בששר דא%רי לומר"צ

 דהוי פטור ש1 שחור ייתן מותר פסחדבמוצא*
 דנם שי השד*ח בשם וום במעד"ש ועי חדחקשעת

 דב9וקא כיון הכרה יש מכירה בשסר למכורבשאוד
 בהפרשת ספיקות *ש עכוקם ש9 שאור הפסחיאחר
 עכו*ם כש1 דינו *ה*' 9א דזה ומשמע ע%*שהה9ה
 כסו דהף פסעם ויקי חיוב שי שאור דיהי'וגם

 בס*' חמג*א כם"ש דמותר הפסא אהר ממךואקחנו
 תמ*ח בס" זצ*ל מ2וטשאטש להבה*ק ובא*אתם*ח
 לקנות ומצפה שעומד ומשו0 הערמה הף דיאכתב
 טבילת יענ*ן ובם אדם 9כ1 קודם והוא הפסחאחר
 וע** טבייה דא*צ כתבו מהאהרונים רבים3יים

 הפקעת חשש בוה אין 31ן י*ד חות שםבמעוזש
 הפקיר דאם ס'ז ש'1 ס* ביו'ד וש" הלהמצות
 ומשמע ה=בת בה %כה וחזר שבתגינלה אהרהעיסה
 וצ'1 ויזכה יזהור 9א אפ חיה איוב להפקיעדמותר
 חיוב להפק*ע מכשייור פהות יעשות דאטורדהא
 ערמח יעשות איר יאכ% דרוצה משוםהלה

 יהפקיר אלל 1ף מ*שתרש* דקא חיא היוביהפקיע
טפי
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 מצות להפקיע דאסור ד"5 ו5השו*ז מותר5גמרי
 להפקיר אסור באמת דלכתחלה לומר יש ג*כחפרשא
 בעבר הדין דמשמיעט רק הפרשה מצותמשום
 עכ*פ שיהי' ואיך חףבת וזכה חור דאםוהפקיר
 לעכו*ם וליתן למכור אסור לף משתרשימטעם
 מהשאור משהו ליקח כן לעשות יכול ורקכנ*5
 ימכדנו ואח"כ שיעור לה אין דחלה ח5ה םןות5שם

 הדיעות. לכל יוצאובזה
 כתבהיהניענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"ל.האבדפ*ק

 פ.מימן
 יאבלאנאב. תר"פ אאר בשודשב'8

 ר. ח א ל א ו של
 שכירי והם ביתו לבנות א*י פועלים ששכרפר*ש

 מת יו ומת הפלאכה לעשות ובאויום
 המ5אכה לעשות יניחם לא ואם נקבר לאועדאן
 אם מרובח הפסד ויש היום בער להם לשלםצר*ך

 ע"כ. המלאנה לעשות להניחםרשאי
 אסור דאונן די*א כתב שמ*א ביו*ד הרמ"אוקנה

 ושס"א שמ"ג לס" ציין שם והש*ךבמלא:ה
 במלאכה אסורין העיר בני דכל איתא דשםוהחנו
 רק הוא דהטעם משמע ולפי"1 המת קבורתקודם
 מותר לכאורה וא*כ המח בצורכי יהתעסקכדי

 איתא ובאבילות מלאכת לעשות א*י פועלים5הניח
 ומשום עכו*ם ע*י מלאבה לעשות דאסור ש*פבס"

 כמועד אינה אנינות אבל כמועד דינהדאבילות
 במו*ם מקוום שתתחי5 ראונן כתב סעי*ט קנ*גכיל ובחכ*א אהרים ע"י מלאכה לעשות אסור יהי'ולמה
 ואפי' משרתו ע"י לגמרו מותר הפסר ויש גמרוולא

 קבורת ידחה שלא ובלבד גדול הפסר במקוםבעצמו
 הפיסקים על ססכינן מרובה דבהפסד ומשוםהמה
 מתק*ין מו"מ ד5ענין וכיון ו' גדרת עליו חידלא

 בין חילוק אין דבאבל במלאכה הדין הואבהפסד
 להם לשלם שצריך הפסד דיש ובנ"ד לסלאכהצשם
 עד המלאכה לעשות להניחם להתיר יש היוםבעד

 מצאתי אמנם האנילות עליו שתחיל המתקבורת
 אסור דאונן שכתב אונן ב;לכות ז*ל מהראו*ם5הג'

 אחרים מלאכת אם ואצ"י אחרים ע*י אפי'במיאכה
 צריך יאכל מה יו ואין האבד דבר הוא ואפ"בידו

 דדינו יהודא בית בשם וכתב הצדקה מןלהתפרנס
 הדברים בכל ואסור הראשונים ימים ב2' אב5כדין

 אבילות דיני עייו חל דלא הנ*ל כהפוסקים קי*ליא דלהלכה ומשום מביתו מלצאת חוו אסורשהאבל
 מטעם אינו במלאכה שאסור מה גם כאבי דד*נווכיון

 נם וממילא אבילות מטעם רק הסת בצורכישיתעטק
 באחרונים וע" באבילות כמו אסור אחריםע*י
 ומהח"ס לאחר חטתו למכור מותר האונן אםלענין
 ביר למחות דאין דק דאסור משמע שכ*דבס"

 ע"א ב' דף ובמ*ש ש"פ סי' במ*פ ועי'המתירים
 דאין שכתב מהרא"ש רא4 אמת השפת בשםכתב
 דמדינא משמע לקבורה מיתה בין מו*מ לעשותדדך
 אסור דאונן הביא 5*ד אות ע"א י*ח ובדףמותר

 כתב וב1כ5*א א8ור במ5אכה תב'פ חטתולמכור
 זהו במיאכה אטור י*צע די*א הרמ*א שכתבדמה

 אסור בעצמו אב5 אהרים ביד עצצבמ5אכת
 ומ*מ אסור אחרים ע4י דגם והרי לכ*עבמלאכה
 באבל אפ4 דמותר האבד דבר דהוי להתיר ישבנ"ד
 מותר בעצמו דאפ* סעי*ה ש"פ בס" ברם*חועי'
 וחש*ך ג' תוך אשי: ובהפ*ם הראשונים ג*יאחר
 והתפ"צ הח*ס בתבו כבר בצנעא יעשה ומיהושכתב
 וא*כ בפרהסיא גם פותר בצנעא דבא*א משהוהשיב
 הנ'ל הגראו"מ דמ*ש וצ*י מותר בודאי אחריםע"י
 ע"י ואפ" מקודם עם'ש קאי 5א אאבד דברואש"
 שבעצמו בידו ששרים מלאכת ע5 קאי רקאחרים
 דדבר ומשום האבד בדבר אפי' מ5אכה לעשותא0ור
 ש*פ בס" בפ*ת 1ע*' מותר ג*כ 5אהוים אפי'האבד
 דכאן אמר 5כן מצוה מצבת בקונ' ובחכ*חסקיא
 מתירין דאין תראשונים ימים כג' דד*נו ופשוםאסור
 שכתב מה ג*כ ו1ה האבד בדבר נם בעצפושיעשה
 מתירין אין הראשונים דבג"י הידקה מןדיתפרנס

 לא אונן עכ*פ בנ*ד ומעתא ה*כל מה לו איןאפי'
 בדבר אחרים ע"י דמותר הראשונים ימים מג'חמיר
 כיון המלאכה לעשות הפועלים לחניח ומותרהאבד
 דא1 הפ*מ הוא אם ומכ*ש שכרם לש5ם צריךדיהי'
 מותר הקבורה אחר גם ולפי*ו מותר בעצמוגם

 השכר יפסיר שלא כדי היום מלאכת 5נמורלהניחם
 מוטל שמתו דבביתו נראה ומ*ם 5הם לש5םשצריך
 נכון אין מילתא ואוושא הדבר שמכוערלפניו

 הדין ומעיקר אחר בבית אבל שם לבנותלהניחם
 סק*א תקי*ז סי באצ*ח בוצע*ת ראיתי וכעתמותר
 דבר מיקרי לא פועלים דשכר הברב*י בשםשכ'
 אמנמ האבד דבר 5יכא גופ" דבעסק כיוןהאבד

 שכירות לחשוב יש שבחנות מלכיאל בדבר*לפים*ש
 בסוף ישראל בית בקונ' ועי' האבד לדברהמשרתים

 דניאץ חמודי בשם ש*פ בס4 ובפ*ת קס*ד כללחכ*א
 דבר הוי גיכ דבנ*ד י"י הסוסים להשב*רלענין
 דבר בשו"ת עף האבד דבר ספק הף ואש"האבר
 שאוי וביד ע*א סי'מש,;

 כמו דתותר ש"פ בסף
 י"א ד' במ"ש ועף קס*ד כ5ל בהכ*א וע"בחוה"מ
 מק"ת הוי פוסקים דיכמה ראשון יום דבאבי5ותס*ש
 הפוסקים דעת להצטרף יש בנ"ד מ"ם להחמירנכין

 על ובתפא"י בהפ*מ ובפרט אגילות דין איןדבאונן
 ריוח דבמפסיד כתב א' אות שמחות בכלליהמש:יות

 ש. עח האבד דבר הוי נ*כגדול
 כתבתיהנלענ*ד

 צקפרמאן קלמןהיקלוממום
 הנ*5.האבדש*ק

 פ4גסימי
 יאב5אנאנ. תוס*ט אאר בהודשב"ה

 בהדר"ת החרב הגאון הרב ידי*נ יכבודשוכט*ס
 שליט*א דורוויץ פנחם מו*ה כשית"חסיד

 פ'1. ספר בעהם*ח קאסובאהשבד*ק

 ין ה*ד בם*ש שעובמה
 מען בעין שמ"

 שהולך 8קודם שיאמר דבעינן 5דעתשצצ
 כשיודעין לדעת עצמו מאבד ל*א ד85ה עצמולאבד

בייוי
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 כבר אדם שום עמו ה" שלא עצמו שה8יתבבירור
 מאבד סיקרי דבכה"נ שכ*ו סף יו*ד בח'ס הדבר8"
 ואם ל" נקט תונבא דדילפא ידעת מיקרי לאאבל
 ג"כ נקרא כיום שמענו שלא אף בחיו שקץיודעין
 ובפדט ומיצר בכעס שהוא בנראה וה"עלדעת

 הוי דאהיתופל וכהך ציאה והניח עניניונשסידר
 ועי4 עי*ש הנמלים בין השחר בגמל כמואופדנא
 מהני דלא דנראה השוחם אבן בשם סק*ביפ"ת
 ב*א ובשו*ת עי*ש ל" נקט חולשה דדילמאציאה
 אומדנא ביש אפ" מאעל*ד הוי דלא כתב קע*וסי'

 עי*ש. תשובה דרך ישהדשמא
 יצרו שתקפו אחד שה" מינוט אשהובענין
 והגאב*ד עצמו יאבד ורצה ר*ל להמיר-

 לברר העיה בעצמו והרא יו להתיר רצה לאלשם
 קע*ו בסה הס*ח הנה כן ועשה שמותר דיןעפ*י
 מותר אם וואל איש יאשת תקפו שיצרו באאדהביא
 ע"ז אח"כ שיתענה רק לו והתירו ורעו להשהיתל1

 שקפצו ויידות בילדים נץ דף מניטין בזהוהעירותי
 אשיב אשיב מבשן הפסוק עי עצמן וסמכו היםלתוך

 שהעיר דחסידותא מיל* בס' ומצאתי יםמפצויות
 התעוררו שבכונה כ*ז ישמעאל ר' של ובת ומבןמוה
 והחנו מעריות להנצי כדי הנפש כלות עדבבכי'
 להמל עצמו יהרונ לו שמותר כיון שממייאמצד וז*י וכ' כרת איסור ח*הותו אח לזנות צתןשיכופו
 צדוק בוא מ' בקדושין ועי' וכו' א*אסאיסור
 עצמו לשרוף בתנור וישב לעבירה המטרונהשתבעתו
 לשרוף שתו תניח ולא חוהבתו שהיא ידעחולי
 ממנו תניח כ*כ הדבר אצלו שחמור וכשתראהעצמו
 ע?מו לאבד רצה לא אבל באמת כן הי'כאשר
 לא ובודאי מהננ עצמו שהפיל שם כהנא מר'אך
 צמכין דאין וקמיהי הנביא אליהו דיבוא עצמו"מך
 ראי' *ש שפיר הנסעל

 ודאי הף דשם ויקי
 ויה" בחירה בעלת שהיא ממנו תניח לאשהמטרונא

 עוד יוכל אולי תקשו ביצרו אבל לחטואכוכרח
 יום ובכל מרובים הש*י ורחמי יצרו עללהתגנר
 העיד לא דחסידותא שבמייי 8לא וקצת עוזרוהקב*ה
 דבע"1 כיון ח*ל מסינוט ובמעשה 11 מש*ס3יום

 וא*כ הטא כבר הרי ימעשה מצשרפת רעהמחשבה
 עון לכפרת נ*כ ושצלי פותר  עגירח שעושהבכה"נ
 המחשבה בכונה חושב האדם אם דרק דנודעדז*א
 לחשוב רוצה כשאינו ויש המחשבה עי דניןהרעה
 וכאן ע"*ש פקה"ך דדך בט' וכ*כ מ8ילאובאה
 במילי ועי*ש הרעה ה8השבח יבטל תחבויותביקש

 יהרונ שיא שאומר 4נרדף כמו די*ל שכ'דחסידותא
 שאיע מי כן ע*נ בסנהדרץ ועף יהורנו איןהרודף
 ומ* חיוב עייו איו הער*ות מן יהנצל עצבםממית
 שא8ר אאז*י ע*1 השדיות פן להנצל עצפשממית
 יהלכה 8סקבהו שם ופרע ובר אשיב מבשןהכתוב
 פ*א בקדושין הרד*י בהנאות ומצאתי בוהגימישה
 שפרש"י בתערא דיתיב אש* בר דר*חבמעשה
 הף לא לכפרה כן שעשה שמשום שכ' צצמויהמית
 בשם ק*נ בכתובות 4שטפ*ק וכם*ש ידעת עצטוסאבד
 ממרגרא דבפל מבס בההוא ובמהרי*ם קיונימוסרבינו
 צדוק די* ובעובדי 3ן עשח שבת עון דלכפרומת
 חשפץיר כן עווו 8עבירא דלהלצי י*י כהבאור

 וע" יעבור ויא נפש"יפ יפימ0ר סיינאזדיבין
 כאן אבי יפטהרם בש*ב וברקן סורר בן 48בר8ב*ן
 פיזש %פים*ש ש5*ל עקז להתעורר יש עבדווכבר
 תוקפו שטהי יסי בהבש ור' צדק מר' הא"אין

 למימסר דהיבין ום*ש וכנ*ל מהחטא שינצלדי"ל
 הדמב*ן 8הצם קנאז סי' ביו*ד בש"ך ע"נפשייהו
 ולהאיח עריות גייוי הוי העכו"ם על הבאדישראל

 המעשה א*כ בצנעא ולא נ"ע הוי בפרהסיא רקשם
 עצמן להנאת הי ונט ב?נעא הי' כהנא ור' צדוקדר'
 בשם מסיק שם הש*ך אך נפשם ימסור חייביןאין

 באהע"ז ברמ"א ועי ג"ע הוי בצנעא דנםהנמוק*י
 ס" ביו*ד בברכ"י ועי' שם וב*ש ובח"מ ט"1סי'

 השסרים שיטת הב?א קנ*ז בסי בבד*ה דהב*ישמקה
 התיר ור*ת יצדו שיתקפהו מת"רא אם עצמולאבד
 ועי' מותר תשובה פשום אי הפוסקים מחלוקתוגם

 בוה. האחרונים בשם מ"ש כ*ח ד' חקבצם*ש
 כתבתיהנלענ"ד

 1קפרמא כלמןה'קלרנימום
 הנ"ל.האבדפ"ק

 פר.םימן
 יאבלאנאב. תדע"נ אדר בחודשב*ח

 דפו2 הדוק ומנדלי ראשילככוד
 ושכחו שנח בת ילדה קברו שהקברניםפד"ש

 לחפור מותר אם כמנהנ הסיבבלהלבישה
 ע*כ. מהקבורה ימים ב' אחר הסובב ולהלבישההקבר

 אפ" המת מפנין אין איתא שס*ג סי4 ביו"דוץנה
 שיו בתוך יקוברו ורק למכובד בווימקבר

 וד*ם הב"י בשם כ' שם ובש*ך מותר בא"יש
 הטעם כ' והש*ך והטו*1 מפמץ אין אחר כבודדמשום
 משום הטעם נ*כ איתא ובצסקים הדין ;;רדתמשום

 צתחין אם רק י*ש רמיי הטעמים בין ונ*סניוי
 ימק*א הארון מטיטלין אם ולא הארון כיסו*את
 יכמה הדין וחרדת נייי ל"ש לקבורה בסמוךונם

 בפתיחת ויא לקבר מקבר במפנה רק ל"שאחרונים
 ועי' יפתוח מותר יקבורה בסמוך וא"כ לבדהגולל
 האחרונים רוב אך קי*ז אות אבייות מערכתבשד*ח

 ועי' הדין חרדת שיך יבד הארון בפתיחת דנםכ'
 הדין חרדת שחך אי ובקטן ע*ב מ*א ד ח*בבם'ש
 כ' מ*ז בסנהדרין הבכ"ש האהרונים מחיוקתהוא

 הקבר על למולו ושכחו יטום חן קודם שמתבתיעק
 ולמולו קברו יפתוח דמותר רס"ב ס" ביו*דכמ*ש
 יהסיר להמת לי' דניחא אבותיו יקברות דמידזה

 חטא לא דעד"ן הדין חרדת ל*ש דבקסן וגםהרשתו
 הלבו*ש וכ*כ הכני"ח בשם כ*3 רס*ג בסף ופ*תובבה*ט
 מה"ת והנו*ב שאוי ביד הסכים וכן קכ*ה סיבח*ד
 דוקא רק הרין חרדת שאך בקטן דנם כ' קס*דשי'

 שנחים או שנה בן בקטן ולא דעת לכיי שבאבקטן
 בכל ש"ך נשמות נינול שיש המקובלים לדעתאך
 סוף שרואין להים גם נוגע הויי כי קטן בבלש"ך ומיי ראשון בגינוי פעשט עי הדין חרדתקטן
 יא ודאי דיד"ן יקבורה ובסמוך כזה יניייהאדם
 אין מנויגי הי' לא אם ממ*נ יפתוה ישבתנווי
 ה4 ואם הדיןחרדת

 צתח"ם יקום ה" ועתיד סגויני
 חרשה חעריה הרי ח*ו עולם לדראון אם יעוה*באם
 לפתוח אין מותו אחר ימץם איזה רק יסולו ו2צב15

 בקצש"ע שסק וכן ע"*ש בניילו יר*ית שיאהקבר
סי'
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 ושנ*נ רס*ג בסי' הרעק"א בהגהות ועי' קס*גס*'

 רס*ג בסף ברית שת בס' ומצאתי לקברו מצוהדאין ני9י ליכא דבנ8ל העיר אמת ובשפת רש*אובגליון
 הקבר יפתוא א*צ מיד קבורה אחר חפ" דלדעתושכ4
 בפ*ת ע*' מלבוש איזה שכחו אם ובענין למולוכדי
 כ' סבן דבפחות והכנס"י עבוה*ג בשם שס'גבסי'
 הדין חרדת דליכא ולהלבישו הקבר יפהוחמותר
 בקסן דגם כתבו ותח"צ מהרד*א חהג' השבואיוכ*פ
 נענשים הקסנים גם דיפעמימ חך*ן חרדתש9ך

 דגם בחס*י כתב וכן ינוקא בהאי בזוהרכדאשכחן
 נ"ד בם*ש ועי' כן ג*כ כ' והבל*י דין ישיקטנים
 ס"ק להלבישו ששכחו בקסן ישראל עזרת בשםע"ב

 להלבישו. הקבר לפתוח דאין כן שנהנובמקום
 הסידים בי לפים"ש נראה יכאורה בנ*דרדהנה

 בעיר דבר ח"ו יש דאם ותש*י תנ"אסי
 בקובריו או במת הזאת הרעה מי בשי ויראויחפרו
4 בלוים בבנדים נקברדשמח  אצבעותיו פשסו שלא 
 בסי' בבה"ס ועי' כהלכה נקבר שלאש

 דיש שנ"י
 כי המנהג מן המתים ביבישת לשנות ש5אייחשר
 בזה סכנה שיש כתב והבלש* ע"1 מקפ*דיןהמתים

 הנפש התכריכין ירקבו דאפ" כתב יבוקובמעבור
 כמו חופש בבנדי הנשמה וםלבישין ברוחניותםתתלבש

 אהרים לגבי להם ובושה צער ויש יהגוףשמ5בישין
 רוחות משתי וראי' מהסנאג לאם חסרחם

 והובא טן פרק סוף רבתי באבל וע*' ברכותדבש*ס
 נתו ר' שנ*ב בסף ובטור ע*ס סף פ"ג במו*קברח'ש
 עמו באה היא ישאוי הפת עם היורדת כסותשמר

 יבוש כמו ויתיצבו חותם כמומר תתאשך שני5עת*י
 צדיקים דעתידין וסנהדרין קי*ב כתובותו2ש*ס
 בשם כ' סקוא שנ*ב בס" והש*ך בלבושיאןשיעמדו
 שהוא בו שכירין ימת נאים תכריכין שששא דפיאנש*
 דר*נ ממימרא זה 15 יצא ושן5י ותע*ב בהאשםמודא

 דלאו כ' קנ*ח כיי ובאב*א יעתשל שמו שאאחאנ*י
 טיו פשש שלא *דעו אם א5א דבר כש*שדוקח

 שהנו*ב וכיון הקבר 5פהוח פותר כהונןהאצעותיו
 דעת יכל5 בבא רק הדין חרדת שיך דבקסןהכריע
 שנת בת קסנה בנ"ד וא*כ הנלגוי טעם פשוםודק
 אין בגלגול היתה לא דאם חט*ב שי הפמ*נ נ"כש9ך
 בת'ה בהם דתקום כיון מהבגדים ח' 5ה שאסר חרפהיח ותהי' בס*ה תקום בנ5נוי ה*תה חשם הדין וצידתבה
 ח*ו סבנה קצת חשש זחיכא ובפרש פי5א נב*ויפו

 ומטעם וחצבעותיו ידט יפשוש שפ*' מתירואהכ"א

 מהקבורה ימים ב' רק דהוי דכיון נ*ב **5ני9י
 שלוה ויקחי פ' בזוה"ק ואיתא ני59 5ייאשדין
 יקברא נש דבר עפ*ן ת5ת אי5*ן 5י15ת ישלשא*מים

 טנופא ההוא *ופין תיתא יבתר פעו*הצשקש
 עדין יפים ב* קודם וש*8 וכו' שטשץ ע5שתאפ*ך
 און הקבורא אאר ימים דשיזה י והט"ב 8*551יכא

 ימים. נ'  עכ*פ והי9 הקבריפתוא
 בס" הבה*ש 5פיפ4ש בזח נרשא יפששא44כצנם

 5א5ביש שכצצ דאם חחשצ בשם שםשנשב
 דגם משמע ומ1ה אארון ע5 8ושו *מאו בנושיזא
 יהמת קצת 8יוס חף אארון ע5 א8גדים שם2*איןבפא
 דתת5בש נשכ שיך אחיון עי שפופשט 8יה בשושולי

 דהב2דים חשינ י9דת 5ענין מצים וכןברואניותם
 בש*הי ושצאתי מארון ע5 י1או בדםהפ5וכ5כים

 הגאע בשם וילנא בד9ס וט*ד ס* בע"דשרבה
 5הניה ופתח שנפ* באשא שצט 1*5 פטתסמו*ה

 אנ' שטידור והחותי חארון של אמיוכ5כיםאבנדים

 הקבר יפתוח אסור שכ' קבורה בדיני ובדה*חיעב"ו
 פנהנ איזה בו לעשות שכח אפי' הגולל שנפתםאחר

 וגם להמת שחסר מה דבכי פשמע דבריאםומסחימת
 ליקה דאפי' מוכח ומדבדיהם הקבר יפתוח איןבקטן
 סכמה אך אסור נ"כ האלון יפתט ולא בלבדהעפר

 ג*כ ל*ש האלון שותאין אין ד4ם פשמעחחרוניס
 במפנה דרק הנ'י להאחרונים ובפרט הדיןחרדת
 שלא כן המנהנ מ*ם הדין חרדת ש9ך יקברמקבר
 יהקל ססתפינא ויכן הנ"ל מטעם העפר אפ"י*קח
 המחמירין הנ*ל האארומש ננד ויהיבישה הארוןלפתוח
 במילה נם ושוב ניווי קצת יש ימים 8*ב 2ם אוליוגם
 ויהניח העפר ליקח אך יותר דהמיר אף להנו"באסור
 דיש הנ*ל הגדויים על לסמוך יש ששיר הארוןעי
 להמת פיוס קצת נ*כ יה" ובזה להיתר סעם*םכמה

 בעיר טעשה שהי' שנ"א לסף בקו*א ביחה*פומצאתי
 מעל*ע אחר וה" הקיטל יהלביש ששכחוקאליש

 ולא מבחט הארון עי להניח המורה והורהלקבורתו
 עד הקבר יחפרו בעצמם הקברנים יכן ארונויפתוח
 ויפשיסו והנסרים האוון להזיז שלא ויוהרוהארון
 משום אחד יום יתעם והקברנים הארון עיהסובב

 מהנשמה מחייה ויבקשו ידם תחת הזאתשהמכשלה
 אנשים עשרה ע"י מחייה דיבקשו שכ' ביחה"פועי*ש
 צריכין דהקברנים ג*כ שכ' ק*ס ס" בבי'צועי'

 הסות ויבולע פרצותים יגדור והש*י ע9*שלהתענות
 ס" ח*א שי תשורת בשו*ת מצאהי רב זמןר84דקף8 א0ן. פנים מכל דמעה ומההיבצה
 יהיבישה ושכחו אשה שקברו בענץצזח

 בהסרת איסור דליכא נ"כ שכ* צוארה סביבמספחת
 ליכא הדין דחרדת הארון שעל הנסר*ם עדהעפר
 המת מגיין אם רק ייכא וני1ל המת בטלסוירע
 הסכסין הנסרים ייזו שלא בסוהין אם ינןעצמו

 ע9*ש דבר יעשו לא לאו ואם כן יעשותיכולין
 כדברינו.הה

 כתבתיהניענ"ד

 הנ"י.האבדפ"ק ' 11י 1קפרמאן מלמן הלןמכוםה

 פנ.כמףכשן
 ישביאבאב. תרפ*א שבט בחודשב*ה

 וכגדלי ראטדלככוד
 ד1י

 ד8רג
 בני וטע ר'5 1'ם שי שן שמ1פד"ש

 בבית אהר במקום לקבדו ורוציםמשפהתו
 הקבר ולסתום שהמפהם אוזה פאמת דכאןחקברות
 מהסאע כן לעשות ל,ן8ין אם שה4איתם ונפשםהזה

 מ4פר ו9כבר *טר ינעזום ש5א שהמבתגשאוכמיים
 סקום חוופרין אנשים באין שיפעם*8 שוא5יםוגם
 תש5ומין 8לי הקא5 רצון ננד מת אקה עב4רקבר
 שכען ע"ז ו1יפכ*ן 15 השץ שחי9 כצא בפ*8ובם

 מוכראין רא*ק ו*חיו שד קצ89 לא אשיושכבר
 הקבר האהום 5פשת רשאין אם שם 5קנדו5הסכים

 ע*נ אאר בפקום9קברו
 קבר לסתום דשלר מזה טכי י8 בשאוןנה

 יא ובם במק*א ו5קברו ב*מ שירשאשץ
ם88י
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 דמותר יש רשף וכד8ות א מנהב באחרוניםמצאתי
 במק*א וקברו לאביו קבר דהחוצב סוז שע*המסי'
 אחר אבל אביו כבוד משוס עו5מית בו יקבר5א

 בבית דאארי חש"צ בשם י שם ובפ*ת לקברומותר
 לומר דדוחק הקבר דיסתם וע*כ הציבור שלעלמין
 מדהו?רך וגם שם לקברו אחר מת מיד כשישדאיירי

 אותו דיסתום ע"כ בו יקבר לא דהוא5השמיענו
 קבר יהניח דאין שיצטרך עד פתוח דיניחנודא-ל
 בש"ך ש5*ט בטי וע" זיל רי'ח בצפאת כם"שפתוח
 יא אם לחפור יתחילו לא דבע"ש הב"ח בשםסק"ו
 ועי' פתוח קבר ישאר שלא כדי שבת קודם 5גמוריוכלו
 ימלאו בע*ש לגמרו וא"א קבר לחפור התחילו דאםבבל**
 לומר יש אך לסתום דמותר מבואר ג"כ ומזהעפר
 דיש ואף ה;ה בקבר השבת אחר יקברוהודשם
 וגם 5סתום דמותר מזה יש ראי' קצת מ"םלדחות
 דסותמין ע"כ וכדומה בא"י לקברו המת דמפניןמהא

 וגם לקברו מוכן אחר מת כשיש דאיירי לומרדדוחק
 ועי' יותר קי5 מת בו הי' שכבר משום לומרדוחק

 שאין הרי*ח בשם פי"א אמת שפת בחלקבמעב"י
 וכתב לאלתר לקברו רוצים אם רק למת קברלחצוב
 והיינו ריקם בקבד גבר הנקרא תרנגול לקבור,פטוב
 אבל פתוח קבר להניח דאין הנ*ל רי*ח בצוואתמ"ש
 ה" ואולי מקום בשום מצאתי לא הקבר לסתוםשלא
 שס"ג צסי' הש"ך עפימ*ש בזה לומד טעםקצת
 למק"א קברות בו שיש מעיר מת מוליכין דאיןבטעם
 שאין יאמרו שלא כאן הקבירים המתים משוםשוהו
 לחפור התחיףו אם גם ולבן עמהם נקבר להיותכבודו
 שיקבדוהו אף הזה במקום הקבורים המתיםאצל
 5יקבר כבודו שאין אלו יאמרו במק"א ביה"קבאותו
 קבר רק קבר שום אין הזה בשטח אם ולפי"זאצלם

 אך זה טעם 5"ש קבדים לשאר סמוך ואיגוהדאשון
 דהדין כיון זה לטעם גם ועכ"פ דהוק זה טעםגם
 ועי"ש מותר אבותיו לקברות או להוליכו צוהדאם
 בו שנכנסו או זה במ;ום משתמר אינו דאםבס"א
 ימצאו חולי יראו לכן לפנותו ומצוה מותרמים

 אם וגם המת של קרוביו אצל שיהי' מקוםבביה*ק
 מחמת 5המת ביזיון שיהי' חשש יש שחפרובמקום
 וכדומה הקבר על שידרסו הגבול אצל לרביםמעבור
 בידם מוחה ואיני כן לעשות המשפח; בנייכילין
 נגד להתיר רוצה איני הנ*ל טעם ש:ם איו אםאבל

 גדול עיקר הוא המנהג אלו דבענינים שבכאןהמנהג
 בש*ך ועי' ממנהגא לישתני דלא מ"ו בסני:דריןוע"

 בידו. מוחין המנהג נגד לעשות דהבא ש"נבס"
 הקהל מדעת שלא לחפור שמתחי5ין באופןאמנם

 במקום או הקבר מחיר לשלם שלאוכדי
 הובטח או נמבר שכבר במקום ובפרט לו ראוישאינו
 ו5סתום למחות הקהל יכולין איש איזה עבורמהקהל
 להמת י" ניחא לא ובודאי כגזלן דהוי כיוןהקבר
 נמצא קי"ב ב"ב בש"ס ועי' הגזו5 במקוםליקבר
 כ' חי בפ' וברשב*ם שיו שאינו בקבר קבור?דיק

 ולבך העיר בני ברצון 5היות צריך קברדאחוזת
 הובא החיים ובס' העיר יושבי שיתדצו אאע"הרצה
 אדם להוציא למשחית רשות דאין כ' מ*ח ד'צמ*ש

 שי5ם ולכך 15 קנוי אא*כ רשותו נקרא ו5אמרשותו
 ברכ** בשם שס*ג בסי' בפ*ת ועי' מלא בכסףאאע"ה
 שם קבר ואחוכ העיר מטובי קבר שקטתהבאשה
 רק אם ומכ*ש 5פנותו דמותר דעת צבלי נפ5אחד
 דגם לטותמו מותר עדין קברוהו ו5א הקברנהפר
 יבוא צכה"ג 5סתום א~ור יהי' ואם מהקהל גוזלזה

 צדיק איש אצל קבר ויחפר מעל5ים רע אישאיזה
 5קברו מוכרח ויהי' הגון בלתי איש איזה עבוראחד
 מגידי מפי לי והוגד הקבר חפר שכבר משוםשם
 אחד קבר שחסרו במיזניצא כזאת מעשה שהי'אמת
 זצ*5 מוהר8"ם הגה*ק קבר אצל פשוס אישעבור
 וגם במק'א וקברוהו הקבר ונסתם המשפחה רצוןבגד
 סכום איוה לשלם הקהל תקנת נגד תמידשיה"
 ולסתום למחות רשאין בודאי לכן הקבר בעדהמגיע

 ודעתם, רצונם נגד שחפרוהקבר

 כתבתיהנלענ"ד
 שקפרמאן קלמןה'קלוניכךם

 הנ"ל.האצדפ"ק

 פד.סימן
 יאבלאגאב. תרע"ג אדר בחודשוה

 מו*ה כש"ת המופלא החסיד הרבני לכבודשוכ"ט

 פיססין. בק' שו*ב נ*י מפנצפרזכפרי'
 בעיר הנשואה אחותו שמתה במי השאיהע*דפ

 שעפדו קודם הז' ביום שם ובאאחרת
 בע5 מחמת בזה הבית גדול דין יש אםהמנחמים
 להודיעו שלא לשם לבתחלה לשלחו סותר ואםהאשה

 ע*3. עמהם ביחד האבילות שיגמור כדימקודם

 מנחמים מצא דאם שע"ה בסי' הש"ע בריןהנה
 בחדושי כתב עמהם מונה הבית גדולאצ5

 נגרר הבא אם דוקא צדקה השמש בשם שםהרעק"א
 שזקני אמת מגיזץ מפי לי והוגד הגדולאחר
 הבית גדול דין דנו לא הוראה בעלי הזאתהעיר
 גדולים לגבי קטנים אחים או אב לגבי בבניםאלא

 אבל אבתרייהו גרירי דאז הבית מתפיסתכשאוכלים
 לא אחיו מעל איש ומופרדים לבדם הדריםבאחים
 הבית גדול ל,ש בנ*ד ולפי"ז עח*ש זה דיןדנו
 המהר"י וכ"פ הבעל אחר נגרר אינו האשהדאח
 וסק"יב סק*ד שם הש"ך אמנם שס.ד סי' יו"דאטאד

 מפני הבית גדוי נקרא דהבעל הרשב'א בשםכ'
 עמו מונין האהים באו ואם בקבורתה לטפלשעליו

 בירושה תלי דלא הדשב*א בשם הביא כאןובב"י
 ובקצש"ע בדה"ח וכ"כ בו תלוי הבית שעיקר מיאלא
 כ' חכ*ש ובהגהות גה'ב נקראת דהאלמנה ר'דסי'

 מהמת צעזבון אחריו נגרר ואינו שם דר אינודאם

 כגון לכבדו וחייב בשנים גדול הוא אם רקתלוי
 שבתב פהרשב"א אך הגדולים אחיו או ואמואביו
 האבל המת שבמקום דכל מוכח גה'ב נקראדבע5
 ועי' ממק*א הוא אם בהבא 5ן איכפת לאגה*ב

 בתו בבית שדר באחד קם'ג סי' ח"בבמהרש"ם
 בע5 לה דיש משום גה*ב הבת דלוח ומתואתנו
 מזה חזר שם ובמפתחות גה"ב והוא מתחבלשאינו
 עליו שמוטלת דמי הרשב*א עפי"ד יהקיופסק

 אם אבי' בקבורת מחויבת והבת גה"ב נקראהקבורה
 במי דת5וי הרשבקא 5פימ*ש וגם מקפיד הבע5אין

 שיטת ובצירוף ביותר מצטערת והצת יותרשמצסער
 א?לו שנמצאו מי א5א גה*ב דוקא דלאו מיגאשהר*י

 הלקט שבולי בשם כתבו ובאחרונים עח*שמנחמים
 ומעתה האבלים גדול אלא האחין גדול ל*דדגה*ב
 הנ*5 ומהמהרש*ם נהוב נקרא דהבעל בודאיבנ*ד
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 שימבה כדי לשם לכתחלח לשלוח אפי' דמותרמשמע
 שליט"א ממיזניצא הגה"צ עם מזה ודברתי גה"בעם

 דיה" בכה*ג מורין דאין ואמרו רבנים וכמה)ז8*ל(
 בכה*ג גה"ב דין דיש להורות בראה ולדעתי גה*בדין
 צדקה השמש נגד מעשה לעשות יכתחלח לשיחואך
 שי תשורת בשו'ת מצאתי רב זמן ואחר נכוןאין
 דבכה'ג הרשב"א עפי"ד ג"כ שפסק קמ"ד ס*'ה*א
 ג"כ וסים צדקה השמש על וחולק גה"ב הבעלהוי

 הש"צ נגד המתח אחי לשם לשלוח איןדלכתחלה
 ע" בשבת בא ואם הנ"י. דברי ככלונהניתיישפסק

 החמה הנץ קודם שבא דבעינן הרעק"אבהגהות
 בצ"ע דסיים הלכח החקר בשם כ' ע'ב ח'ובמ"ש
 יס"ת  שלה אינו בשחרית דבשבת להמנהג י'יואויי
 קצת הוי עד"ן א"כ סק*ה ת*ב בסי' בטו*ןועי'

 מונה חנץ אחר אפי' התפלה קודם בבא יכןאבילות
 עשרה השיעור בענין אזכיר ואגב ידינא. וצ"עעמו

 הברזל מסלת שנתחדשה בזמנינו הדין איךפרסאות
 בהגהות עי' א' ביום פרסאות כמה לעבורשיכולין

 בלי הנהוג כפי רק משערין דא*ן מ"ש שאוייד
 להקל אבילות בספק דאפשר בצ*ע וסיםתחבויות
 ובהגהות לחחמיר נטח שו*מ בשוקת מקוםובאיזה
 בשו"ת חכ*ש בשם הביא קס*ב כלל לחכמ"אב'י
 סיים שע"ה בטי' ובמיפ כהמקילין דהלכח המורהר

 בי*ש חגהות בשם שכ' ח' במ*ש מצאת, ואח*כבצ*ש
 דרבנים דיעה ושערי ששק הבאר בשם רכ"ב ס*'ח*ב

 הנו"ב בשם שיק המהר"מ ובשם להקל מוריםגדויים
 ג"כ לצרף יש לקולא צד צוד דביש וס"םוהח*ס

 עיי"ש. הבי"צ וכ"פ דמסה"בהך
 כתבתיהניענ*ד
 ,י צוהפרמאי הלמי הלונימוםה

 הנ"ל.האבדפ"ק

 פדעמיכמן
 יאבלאנאב. תר9*ו אהר בחודשב'ה

 כש'ת בחדראת החו*ב הה.ג הרב בני לכבודשוכט"ס

 שליט"א בפנרימעוקערמאן בנרוךמו*ה
 בסרביא. במדינת טעלענעשטיהאבד*ק

 והשאיר מהם אחר שמת בחנות בשותפים למפי
 מחכת החנות לסגור השותף צריך אםבנים

 והם מאביהם שירשו להחנות שותפים שנעשוהבנים
 דבמת קע*ו סי' בחו"מ דמבואר דאף ונסתפקתאבלים
 דמדינא כיון מ"מ השותפות בטלה חשותפים מןאחד

 חשובים שוב השותפות נתבטלה לאדמלכותא
 עכ"ד. בחנותשותפים

 דאין בודא* שותפים נשארו דבדד"מ זה טטעםהנה
 ד.ת דעפ'י כיון החנות יסגור השותףלחייב

 שלא משום שות8ים שישארו ורק השותפותנתבטלה
 לא בודאי לסלקם יוכל ולא לד.ת לצייתירצו

 אחר הולכין ואנו דד"מ מחמת התורח דינייתבטלו
 ותועלת מס בענין להמלך הנוגעים בדבו'ים רקדד"מ

 ועי' התורה דין ננד מפורש שאינו ובדברהמדינח
 סקי'ז ס"ח בס" ובסמ*ע בזה שהאר*ך נ' בסי'בש"ך
 במקום אשה בנשא שס"ט ובס' סק*י בש"ך שנ"וובסי'
 צ4 סימן משח חשיב ובשו"ת עכו"ם בדינישדנין

 דדןפ ד5*ש להיכח דהעיקר וסים הש"ך עלחולק
 ס*' בח*ס וו" המלך ומנת למלך שמגע במהרק

 נגד פירושתה חבעל את שסילקה אשה בעניןקמ*ב
 כיון דד*ם בזה דל*ש אשתו יורש דבעלהתורה
 אאר דהויכץ קנינים ובדיני המלך למס מגעשאינו
 באחרונים שיטות במה יש בזה ונם דעתי סמכהיא ונם מכר מווטר מס ליטול למיך דנוגע משוםדד*מ
 שמסיק יומר השותף יכול אבילות לעניןועכ"פ
 ספק ואפי' ההנות יסגור וא*צ מהשותפותהבנים

 לדת יש הדבר בעיקר אמנם להקי. כה'גבאבייות
 הבנים סייק ויא בסתם השותף מיתת לאחו עסקדאם

 דהריוח שם קע"ו בס" הנתה*מ כ' דבזהמהשותפות
 בכהוג אקכ קע*ז סי' ביו*ד בעצ*ל וכ*כלשותפות
 צ'ח כלל בד"ג ומצאתי להעסק שותפים הבניםנשארו
 גלאנטי דהמהר"ם האחרונים בשם בזהשהאריך
 לב*ד החיים השותפים הלכו שלא דכ'ז ס*לוסחעתו

 קימת השותפות היתומים ש5 חלקם הפרישוולא
 סגי גדולים דביתומים כתב שמואי נאמןובשו"ת
 בפני יהיות צריך ובקטנים בפניהם השותפותשיחלוק
 ב"ד דא'צ הרשב*ש בשם כ' יעקב זרע ובשםב'ד

 שהב"י ובפרט הרשבוש נגד להוציא קשהולמעשה
 דעתו גילה ויא השותפות דבטלה סתם כ'בש"ע
 כיון ומעתה בריוח חלק ליתומים יש בסתם עסקדאם

 האחרונים צל לסמוך יש להקל שופעיןדבאבילות
 אבילות דין עלייהו ליכא בלא"ה ובקטנים ב"דדא"צ

 שיתפים עוד יהיו יא שמהיום להם יאמרובגרולים
 ובלא"ה בקד שליח או ב"ד בפני כן יאמרו אםונפרט
 השיב בשם נאן שאול וביד רש"א בגי' כמ*שי"ל
 הקהלה נאמני ע"י ששולחין בפפד*מ המנהגיעקב

 להיות חוזר השבעה ואחר השותפות מן זא"זשמ:לקין
 דבמקום מ"ע וליכא שותפים דאינן ומתפרסםשוחף
 וכן סחם שאוי והיד לעצמו חולק שותףפסידא
 ובט' באבילות דאיירי משמע ומדבריו כמ"פהוו'יתי
 דעושין פראג מנהנ בשם זה הביא ש"פ בסי' דודבית
 למק:טו השיתוף חוזר ז' ולאחר אנינות בשעתכן

 וכן אבילות ימי ז' שי מהריוח לשותפו ליתןוא'צ
 ובאמת אנינות שעת על דקאי י"ח ד' מהמ"שנראה
 הבאתי כאשר החנות ולמסור במו"מ אסור באנינותגם

 ואעפ"כ שמ"א בסף הנ"ל בי"ד בס' ועי' פ' בסי'לעיי
 עדיף מהשותפות עצמו דיסלק משום מהניבשותפין
 מהדברי ונודע שם במ*ש וכ"כ לאחר חנותומלמכור
 דבר מיקרי דבהנות החכ"א בסוף בב"י הובאמ'כיאל
 הממשלה ומט והמשרתים החנות שכירת הפסדהאבד
 תפארת ובס' למק-א לילך הקונים ירגילו עי"זואם

 ריוח דבמפסיד כתב א' אות שמחות בכלליישראל
 האבד דבר בספק וגם האבד דבר מיקרי ג"כגדול
 בסי' שאול וביד ע-א סי' משה דבר בשו"תמתיר
 רעק"א ובהגהות במו"מ מותר דאבל מהש"סדמוכח מהרש"י משיטת ונודע קס"ד כלל בחכ"א וע"ש"פ
 להסגיר השותף א"צ ימים ג' דאחר בשמוהביא
 הטעמים מכל בנ"ד לכן שם בחכ"א וכ"פהחנות
 אם ובפרט החנות להסניר השותף דא"צ נראההנ"ל
 ואפי' מהשותפות אותן שמסלק שלשח בפנייאמרו

 להעסק. שותפים יהיו אח"כאם
 כתבתיהנלענ"ד

 שמפרמאו ה-מוה,הףוניכום
 הנ"י.האבדפ"ק
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 יאבלאנאב. תרע"ד טבת בחודוב"ה

 הה"ג הרב מחו' ידידי לכבוד ס5ה טוב וכלשלום
 וכף חמפורסים החסיד תורה חדרי בכל ובקיהאריף

 )ז*י( שייט"א שררש יכמררזיאל מו"הכש*ת
 לוביטשוב.האבד*ק

 שאשתו זאב מרדכי מ' הבעי ע"ד הניענימכ~יזבנר
 שנים איזה זח מדעתה יצאהפערי5

 לביתה שלחוה והרופאים בלבוב החולים בביתוהיתה
 קיים לא עדיין והבעל ר"ל למחלתה תרופה איןכי

 חבי עם ונתפשר יידות ב' רק לו אין כי פ*ומצות
 והכתובה הנדן עבור מסוים סכום בידו והשלישהאשה

 ע*כ. ומזונותותוספות
 דבנשתטית ההוראה שער לבאי הדבר נודעהנה

 בהסכמת אחרת 5ישא להבע5 להתירנהגו
 ובב*ש ובב"ח ס*א באהע"ז ועי' ארצות מג'ק"ר

 שוטה מיקרי לא שמחה דלרבינו ואף שםובאחרונים
 ג' דף דחגיגה בש*ס הנזכרים הסימנים לה איןאם

 מה"ת איסור הוי דחרם המוסקים ולשיטתוכנודע
 סד'א הוי וא*כ רי"ח סי' ביו"ד ובש"ך בטו"זועי'

 ורק שוטה מיקרי לא בכה"ג דילמאלחומרא
 דרבנן איסור רק הוי דחרם סק"יח ס"ו בסייהב"ש
 דהוי האחרונים כ' בחרגמ*ה מ"ם לקולא דסד"רי"ל
 בל ולכן מה"ת הוי דחרם להפוסקים אפי' דרבנןרק
 בי"ש בשו*ת ועי' לקולא אחרת לישא לענין בזהספק
 להד*ם וגם 2זה האחרונים והאריכו ומהר*שובי*צ
 בעלמא תקנה רק איסור משום גזר לא דרגם"השם

 5ישא לענין רגם"ה לתקנת סמך קצת הבאתיובמק"א
 תינסוב 5א אסי לר' רב דאמר קי"ג מפסחים נשיםב'

 דאמר ואף רעה עליך תתיעצנה שמא ופרש"יתרתי
 5ישא תמיד דא"א משום תלת נסוב תרתי נסבתאי
 כתבו וגם אחת רק לישא שלא ותיקן הגאון חשג'

 מצוה במקום גזר לא דשמא ס"ס דהויהאחרונים
 וא*כ החמישי אלף סוף עד רק החרם הי' לאושמא
 האחרונים כ' כבר שוטה בכלל הוי אי בספקאפי'
 וזהו עמה לדור דא"א משום גזר לא דבכה"גדי*ל
 פ"ו במניעת החנו מצוה במקום דל*ג מהטעםחוץ
 מ*ש באחרונים ועי' סק"י קי"ט סי' בפ"תועי'

 המהרש"יבדברי
 ע*י 5בדקה יכולין אם יענין

 עופקת לענין קם*ו סי' מה*ת בנו*ב וע4פקחות
 לתשמיש שראו" שלימה דית 2ת שאינה אלאבמו"ם
 אחרת 5ישא יהתיר רצה דלא חברותי' בדיקתע"י
 אפ4 דמהני ספיקות כג' הוי עמה לדור בא*אוא*כ

 הם דהספיקות י"5 אך אוסור ובאיתחויק2דאוריתא

 דדבר תלשט 8"1"ח 8הטו*ז טדע וגם א'מענין
 ה4 וג"כ ספיקות כמה יועייו לא ספק משוםשנתקן

 בנשותיהן חמעוללים מאיו הוא הבעל שמאההקנה
 דשמא הספק ובין הענין בגוף ספק בין 5ח5קויש
 המהרשדקם וכ*כ עיילה מבקש אינו שהבעייודעין הכי שוטא שהיא בכה"ג ועכ*פ כל5 גזריא

 ובבי*ש כ*ה סי' אדב"ע בשו*ת ועי מורדתלענין
 נשתטית ד5*ב שכ' מ*א סי' ח*ב ובד*ח קצ*הסי'
 עם ידור ראו4 אינה אם רק הנ*ל שוטה סימניכפי

 הדוד יחכמי הדבר ונמסר הארז כל כדרך2עלה
 הנראה כפי ובפרט כ"א סי' ח*ג 2מהרש*םועי*

 אדם ואין שימור וצריכה גמורה שוטה שהיאממכת8ו
 5פקפק דאין בודאי מזקת בהשש ובפרט וכו'דר
 ד5א באחרונים ופבואר אהרת לישא ומותר2זה
 חין דאם רק 2ודאי תתרפא שלא דוקא לידעבעינן
 דהא חוינית שהיא בעת מתירין ג*כ דתתרפאבירור
 ובשד"ח הגט יה יתגו תתרשא שאם הגטמש5יש
 דמחהר החדש הצ*צ 2שם כ' ס"ב אישותמערכת
 משמע יהמת*ן א*צ חולנית שהיא והצי שנהדיש
 הסמר בסוף ח*ב במ*ש ועי' להמתין יי קצרדזמן

 ונשתטיח חזרה אם ונתרפאה דנשתטית כם*פדבאירע
 א*י 5גמרי שיתרפאת 2שעת ורק יהמתיןאשצ

 סק*טז. ס"א 2פ*ת וע4יהתיר
 להש5יש דצריך הכ5בו בשם הב"ח מדברי פרכרד

 ו5יחד ומזונות ותוספות וכתובה הנדלעבוד
 משכון מהני אי מזומנים לו אין ואם ולשומרהחדר
 דמהני וסחם בזה שנסתפק ה' סי' שיק במהר*םעי'

 שם רגמ*ה בתקנת ובאמת ככסף כסף דשוהמטעם
 ואם הנ"ל בם"ש כמ'ש סשכון דמהני מבוארבכלבו
 יתן השאר וע5 ידו תשיג כאשר ישליש עניהוא
 הבטוחות דיעשה כ' הנ"ל ובמהרמ"ש חובשטרי

 מהנ* ג"כ דטבולר כתב מ"ג סי' ובחס*לבדיניהם
 בטוח איש ערב דיהי' כתב ס*כח היויובמהרי*א
 כתב שכ"א סי' ח"ג ובמהרש*ם יצחק עיןובשו"ת
 וה2*ד מוחים האשה קרובי אם אפ4 להשגיחדאין

 יודעין דהם בוה להתפשר יכולין הבעלשבמקום
 2י'צ ובשו"ת ישלם ביכולתו יהי' שכאשרלהבא עי להשביעו וגם יא או אמיד הוא אם הבעלמצב

 ישלם הכתובה בעד דעכ*פ כתב הנ"5ומהרש*ם
 בטחון להשליש צריך וגם חוב שטדי ול*םבמסמנים

 מהדש גט לה יתן תשתפה שאם בכתב ישבעאו
 שוטה שהיא בעת שמשליש הגט שעלטשום
 אהת ובתשובה מהני אי ספק מקוםיש

 והשמירה והדירח המזונות דענין דאףכתבתי
 2ש"ך וע4 החיוב מהני ג"כ קצוב שאינו דברהיא

 ויא הרמ2'ם ע5 חיקו הפפקים דכל ס' סי'פחו"ם
 קי*י טעיןמצי

 רכ"ה פ4 בחו*ם הנ'י 2מהרי"א ועי'
 הפך יכתבו והב"ד 5ב*ד ח5קה התימהד2נותן

שיתחחב



דקיבחץ פז פו ס*פןשוקתמנחת154
 ם כל הזכיר לא נ"י וכת"ה מהני לכ"עשיתחחב
 חדש גט ליתן הבטוחות וגם והשמירה הדירהמענין

 עם נתפשר האשה שאבי משום בנ'ד אךכשתשתפה
 לפקפק דיש אף החיובים כל עצמו על וקיבלהבעל
 הרב,; וראיתי בכה"ג להתיר נוהגין מ"מ בזהקצת

 אבי עליו קיבל באם להתיר גדולים מכטההיתרים
 הבעל נפטר והשמירה מהדירה נם א"כ הכלהאשה
 כשתשתפה חדש גט ליתן התחחב;ת ג-כ ישלישואם

 כלל. חשש איןשוב
 ילדות ב' רק לו דאין דמשום נ"י נת*ה וםרבנמ

 להנמוק"י הנה דפ"ו המצוה קייםלא
 בנות ב' לו ביש חדרגמ"ה מתירין אין שםביבמות
 הירושלמי קו' והביא בזה האריך י*ד בטי'והבי*צ
 ב"ה וחומרי ב"ש מקולי נבי בעדיות תני לאדלמה
 ב"ש הוי ביבמות שם דלר*נ משום בזה א4לוו:נה

 דז"א תני לא בפלוגתא ולכך לקולא וב"הלהומרא
 אליבא כת"ק דהלכה שם למיפתם הו"לדאדרבה
 שתי' מה ונם שם דיבמות משנה כסתם דהלכהדב"ח
 ב"ש מחומרי יהי' אחרת לישא דלענין משוםהבי'צ

 לדחות יש ג"כ זכרים ב' רק לו הף אם ב"הומקולי
 דגבי ב' בקדושין חתוס' כמ"ש איתש5 להכידלאו
 וכן' ב"ש מקולי גבי בעדיות י8 תני אשהקידושי

 לאו לחומרא ב"ש חוי מאחר קידושין דבקיבלחאף
 התוס' בדברי מ"ש במפורשים ועי"ש איתשללהכי
 אדם דנושא רבא דאמר דממה שם הבי"צ מ*שוגם
 דבל"ל משמע למיזנינהו לי' דאית והוא נשיםב'

 לישא מתירין דבנשתטית וכיון אסורלמיזנינהו
 בהספקת לו בא"א דש,ט מדינא דאסור מהאחרת
 מותר פ'ו קיים דלא בנים לו דבחין 8וכחשניהן
 יזון דלא וע"פ למיזנינהו דל"ל אף אחרתלישא

 לא דהכי דאדעתא דאומדנא שכ' דהטעםהראשונה
 מה בס"יג ועי"ש בשני' ולא בראשונה שייךנסיב

 שדתחייב יחיוב מעליו לסלק אפשר דאיך בזחשנדחק
 אותה לגרש דיכוי דכיון לדחות יש ולדעתינגדה

 תינשא אולי בי' אגידא תהי' ולא דיגרשהאמרינן
 אינו עצה לו דיש וכיון מזונות יה ליתןלאחר
 בלא ובפרט הראשונה יזון ולח שנ" לישארשא*
 לסחול רוצה דאינק וכיון למזונותי' יד" מעשהספקה

 ובסי' א' בסי' והב"ש חח*ם כ' דבנתרציתהמזונות
 ולכן אסיפוקייהו בא"א אפי' אחרת לישח דיכולע"ו
 אשתו שהיא כ"ז רצונה נגד מעליו חיובא לסלקא"י
 דמדינא וגם הפזונית תמחול לאתברש תרצח לאואם
 אין צצה לו דיש וכיון בע*כ לגרשח יכולדש"ס
 לגרשה דא,א נשתכית משא"כ שני' לישא לומתירין
 בל"ל אפי' ?:חרת לישא מתירין עצח שום לואין

 דביבמות ג בסי שהקשה מה ג"כ ומיושבלמיזנינהו
 לא מצוה במקום דאפי. משמע יבום גבי מ"דדף

 שתי' ומה בסישוקאהו אפשר באי אחרת יישאשרינן
 יבום דסצות דכיון לדחות יש מצוה ג*כדחליצה
 ולמה יבום המצוה עיקר ביבום באפשר א"כקודמת
 דיש דכיון ניחא ובהנ'ל לחלוז עצה לופשיאין
 ותנשא ב" אגידא תהף ולא בחליצח שתפטורעצה
 משא'כ עצה לו פשיאין לכן מזונות לח ויהי'יאחר
 נסיב יא דהכי דאדעתא אומדנא שפיר שחךבא*א

 לדינא גם בנשתטית ויכן חחרת י"5אומתירין
 בסיפוקיהו בא*א בם אחרת לישא פותרדש'ס
 רק יו דביש יב*ה קו5א דיח* פ"ש דבר*וובדחו
 בסיפוקייהו אפשר באי אפ" אארת לישא סותרבנות
 בכח*ב אסור 5ב*ח דגם ד**י פ*1 ק*ים ד5אפשום

 מטעם איע דש"ס מדינא גם רמתיריןובנשתטית
 בזה נ"מ ואין עמה לדור דא"א משום רק דוק;ופ"ו

 שרצה היסוד נסתר וממילא 31"ה ב-ש בין פ"ולענין
 רק לו ביש דמותר חדר"ג לענין מוה ראי'להביא

 דברינו. ותבין ועי"שבנות
 קמ*א בב*ב נ"י מקיטוב מהרה"ג הוקשיתירזמנה

 והאר"י מברא עדיף דברתא למימראדאמו'
 דהמשנה דנימא והקשה וכו' בן מניח שאינו מיכל

 ונקיבה וכר לו אין אם דלב"ה רק בן 19 בישאיירי
 המצוה דיקיים לי' עדיפא בת ולכן פ"ו קייםלא
 א' בבן דגם לב*ה ס"ל דלר"נ לומר יש והנהע"כ
 המשנה לאוקמי רצה לא לכך וכנ"ל המצוהקיים

 עם דפליג כר"י דאתי הש"ס דאמר ואףבפיונתא
 פלוגתא חשיב יא ר*י לגבי דר"ם לומר ישר"מ

 אליבא לר"נ משא"כ ר"מ לגבי תמיד כר"ידהלכה
 שכתב מה מהריעב"ץ בהגהות ועי"ש גופייהודב*ה
 בב' דסגי כמ"ד דאתי כר"מ דאוקטי הא עלשם

 ע"כ דהמשנה ניחא דבלא"ה אך דוחק דכ"ז אךזכרים
 ולכך יותר 5*. דעדיף גופי' הנולד תועלת לעניןאיירי
 חי' המצוה מתועלת רק איירי דאי יותר לונותן
 לו דהי' בכה"ג מאתים יתן דלבן ג.כ לומריכו5
 אמר למה המצוה תועלת לענין איירי אי וגםבת

 להמצוה תועלת שום ממנו לו אין הא מנה יתןשלבן
 איילונית הבת תהי' דדילמא וגם בן לו ישדכבר
 אך ס"א באהע'ז ועי' המצוה יקיים לא עדייןז'בזה
 זכרים דב' הנ"ל ולהנמוק"י למיעוטא דל"חדי"ל
 ולבן המצוה שצועלת אחרי דשפיר י"ל מא'עדיפי
 להמצוה תועלת קצת בזה דיש משום מנהנותן
 מטעם אך מאתים נותן המצוה לגמרי שיקייםולבת
 גופי' הנולד מתועלת רק אחרי דהמשנה מוכחהא'
 מכל נראה להלכה ומ"מ וכנ"ל המצוה מתועלתולא

 וגם דפ-ו המצוה קיים לא בן לו דבאיןהאחרונים
 מטעם שתך המצוה בשקיים דאפי' האחרוניםכתבו

 גדולה הנפש והצלת מעבירה קשין עבירהדהרהורי
 לכן ידך תנח אל דלערב מצוה וגם הגוףמהצלת
 בצירופא מצמריפנא הנ"ל כפי הכל שיקייםאחר

 וכנ"ל. אחרת לישא להבעל ההתירדרבנן
 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"ל.האבדפ"ק

 פז.מףכמן
 יאבלאנאב. תרצ'ב אלול בחודשב*ה

 הגדול הרכ טחר ידידי לכבוד סלה טוב וכישלום
 בנש"ק תרשישים מגזע חוטר חו"פ בחדר"תהחו"ב

 שליט"א אףףכפנעמפףףי צףרי בבן מו*הכש"ת
 צאנז. החוב*קהה'צ

 בצירופא להצטרף ממני ביקש אשר דברפקך
 יישא ב"י עבר מו-ה להאברך להתירדרבנן

 נשתטית שהיא זיסל אסתר אשתו עלאשה
 נתונה והיא ר*ל לרפואתה נואש אומריםוהרופאים
 הטטל כפי הכי לקיים רוצה והבע5 החוליםבבית

 ע*כ. דתוה*ק ע8*יעליו
הנה
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 מבואר והכל הדבר את פרושים התירו כברדענה

 בכמה בוה והארכתי האארוניםבס8רי
 צורך ואין מחדתי קשה בעהיקא ומיגפרתשובות
 שהבעל דכיון במ*ש אזכ*ר אחת רק הדברים5כפ%
 הרי שתתרפא עד החולים בבית לשלם עצמוהתחייב

 הדבר ביאר %א ושמירה ודירה מזונות לה יששס
 ואם הנ*פ לקב5 מחויבה שתתרפא דאהר מטעםדהוא
 האהרונים וכ*כ הסזועת יעכב יכ% תרצה5א

 שולהים דלפעמים דכיון י*ל ואמנםבתשובותיהם
 אטר לא ואז תדופה לו שאין מי ההוליםמבית

 פיד הפה5ה ותתשרר משם ששולחים אוממזונות"
 ואף לביה"ח לעולם או מיד תובא ולא שלוח"אחר
 שאם בכתב עצמו שיתחהב נכון רחוקה חששאדהוי
 אח*כ גם ושמירה ודירה מזונות לה שיתן כןיארע
 אשה שישא נכון וגם בזה פקפוק שום יהי' לאימען
 ועי' ידך תנח א5 5ערב גם בה דאית בניםבת

 שבמקום הב*ד הסכמת ג"כ יה" ואם ס*טזבבי"צ
 הבעל שבמקום דהב"ד האחרונים כתבו כאשרהבעל
 אמיד הוא אם הבעל מצב יודעין שהם ההיתריעשו
 ממני ביקש ולאשר בזה להתיר מסכים אני נםוכו'

 שהעלו מה אודיעהו בזה ארוכה בדרךלבוא
 הזה. בעניןרעיוני

 גט שמשלישין במה קונססאנטינא חכמי מקי'נררע
 עביד דלקמ מה כל דהא בנשתטית שליחע*י

 דשו שכבר במה להאריך ואין שליח משויל"ם
 שהקשה במה להעיר באתי אמנם בזההאחרונים
 כ"ם 5"ש מהני בדיעבד דאם שכ' המח"א עלהבי*צ
 דהקשה ק*י מב-ק שליח משוי ל*מ עבידדל"מ
 טמאים איכא א* בצבור דחו" טומאה למ"דהש-ס

 שליח למשוי י"ם וא"כ עבדי ל"מ טמאיםושהורים
 דבדיעבד ז' ביומא התוס' ולפים*ש בפרש"יועי"ש
 דל*מ דכ*מ מהך 5*ק שוב מהני טמאים הקוייבואם
 הש*ס קו' 5הבין דיש והנראה עח"ש וכו'עביד
 כ*ג בקידושין הש*ס דאסר לפי'ם עביד דל"ממכ*מ
 איכא מי דידן שלוחי דאי דרחמנא שלוחידכהני
 ומשני מעבד ומקשה וכו' למיעבד 5"מ דאנןמידי
 גיטין בתורת איתא עבד קרבנות בתוית ליתאישראל
 כשיטהר עבודה בתורת איתא ג"כ טמא כהןוא"כ
 לחבירו גט לקבל ראוי עכטיו גם דעבד די"לאך
 דעדחן אפט עבודה בתורת אינו עכשיו ט:או:ב5

 אם עבודה בתורת שיהי אופן יש עכשיו דגם-"י
 וכם,ש עביד מצי והוי משמר באותו טהורים יו;יייא

 אהרות נשים לגן:ש הבעל יכו5 דבנשווטית:.אחרונים
 בנשואה דגם בנזיר מישור האורח בקו' להלןועי'
 ואף פנוי' לקדש די:ול כיון עביד י כ. ימיק,

 מיקרי עבודה בתורת עכ"פ טה:רום כא אדעכסיו
 בנשתטית דגם ואף הטהורים יטמאו אם אופןדיש
 טומאת משא-כ בידן סמי' אין שם שת::רפא אופןיש

 ואף ע"ב ע' דף בגיטין הש.ס אמר וכה"גהסהורים
 בידו 5ענין להלן וע" הגוף טומאת עלדנזהרים
 כמחוסר לאו בידו לענין י"ב נזיר ובתוס'באיסור
 זו בסוגיא ובכס"נ ל"מ שליחות לענין ום'ממעשה
 ולא בידו מקרי דשלבי"ע לענין דלמה*הקשה
 או5י אחרים בדעת דתלוי' שאני ויבמה שליחלענין
 שכיחא דטומאה י"ל מ*מ עי'ש להתתבם תרצהלא

 דמיתה ברע"ב ועי"ש ב' דף ביומא הש"ןכם"ש
 לא יותר פתאומית ורפואה שכיהא לאפתאומית
 מצדה רק דהפניעה מנשתטית לחלק דיש ואףשכיחא
 באחרונים המעהן אך מצדו המניעה בזהסשא"כ

 שכ הח*ס בלשון וע" מנשתטית נרע 5א דזהיראה
 ום"ם להתגרש אופן בשום יכולת לח איןדנשתטית

 יא בזה דבאמת נראה 5דעתי אך זה לדחותיש
 דל*מ לשון שגירת נקט ורש*י עביד דל*מ מפעםהוי
 של בעלים איע דבאמת הכתנה ועיקר שליחמשוי
 להקריב אב בית לאותו זכתה דהתורה רקהקרבן
 הוא אם ורק כבעלים ההקרבה 5ענין והףקרבנות
 הזכות ממט ניטל טמא אבל זה זכות לו ישטהור
 עבדו י*ם טמאים טהורים איכא דאי שאמר וזהוהזה
 ואיך לזה שחכות שום לו אין עביד דל"מדכיון
 זכות שום 5ו ואין ש5ו שאינו בדבר שייחיעשה
 היכולת ממט דניטיה עביד דל*מ מטעםואינו

 ראו* דאינו משום שליח למשוי ול*ממהשליחות
 כהן וכשאר בזה שאכות יו דאין משום רקבעצמו
 משמע מקודם שם דבסוגיא והא משמר מאותושאינו
 זהו שם במפורשים יהמעתן עביד ד5*מ מטעםדדיי
 אמר וע*ז עת בכ5 קרבנותיו דמקריב וחולהבזקן
 דשם שליח סשוי לא עבודה בר אינו דאםהש*ס
 שלוחי הוי דיא בישראל וכמו הקרבן של בעליםהוא
 עביד טשץ בעצמו כהן רק עביד דל*מ מטעםדידן
 ול"מ כישראל דינו עבודה בר דאיט וחולה זקןלכן
 כהן אבל הנו*ב בשם בזה 5הלן ועימ*ש שליחמשוי
 שום לו דאין כיון בלא*ה משמר שבאותוטמא

 דברי מיושבים ובזה ע5יח יעשה איך בזהשייכות
 שבדיעבו מה ל*מ בעלים ויהין דלעניןהמח"א
 נתנא לא דהתורה כיון בעלים הוי לא דעכ"פמועיל
 מהני עביד ל*מ דלענין ואף בזה הרשות כלללו
 כיון דשם בזה לחלק הסברא בדיעבד שמועילמה

 שיהי' אבל עביד מצי מיקרי עביד מצידבדיעבד
 רשות לו אין דלכתחלה כיון ל"מ דיעבד מכחבעלים
 לעשות יכולים בשלהם דבעלים בעלים דין ל"שלזה
 שלו שאינו דבדבר נאמר שלא וכמו לכתחלהגם
 מעשה בשינוי ולקטתו לנזלו דיכול משום בעליםהוי
 אם בידו מיקרי אי לענין הפוסקים מ"ש נודעוכבר
 שבידו 5ענין נ*ד בגיטין ועי' באיסור לעשותיוכל
 בעלים מטעם הוי דבידו שם ולהפוסקים ולפגללטמא

 שלו אינו עכ"פ דעכשיו משום בזה במק"אוהארכתי
 יכול בעלים שיהי' אופן דיש כיון ל"א בזהכן

 ע"א נ"ו קידושין תוס' ועי' וכטובן שליחלעשות
 כלום לתכן יכולים אין :יגזלנים מ"ש מתקיףד.ה
 מצי דלא וכיון נתייאשו ולא גול והוי שלי:םשאינו
 מה ג"כ מיושב ובזה עבדי ל"ם שלוחייהועבדי
 עביד דל"ם דכ"ם רהא שתידש ז:נו"ב עלשקשה
 השתא עביר מצי דהשליח דבעינן רק היינווכו'
 הח ולכאורה השתא עביד דמצי ל-ב המסלחאבל
 יעשות יכול עבד אי דבעי הנ"ל דקידושיןבש"ס
 ומסיק עביד דל"ם משום רבו מיד גיטו לקבלשליח
 החסרון אין בזה והרי מאשה לה לה דגמרמשום
 דגם י"ל אך מאשה לגז*ש צריך ולמה השליהמצד

 דבר אותו בתורת המשלח שיהי' בענין עכ.פלהנו"ב
 מצי כשהשליח סגי עביד ל"ם דהוא אף אזדרק
 דבר אותו בתורת דאית" מטעם ג*כ ובעבדעביד
 הש*ס שם שחידש וז:ו זה מטעם שליחמשוי

 מה ל"ם קרבנות בתורת ליתא דהמשלחדבקרבנות
 זה הוציא והנו"ב בעבד משא-כ עביד מצידהשליח
 מהני דבר אותו בתורת הפ~לח דאם זומהש"ס

 הגז*ש משום הש"ס דאמר והא עביד מציכשהשליח
 עביד מצי שהמשלח דבעינן הו"א הגז"ש דבלאי'ל
 הגז"ש ומחמת דבר אותו בתורת שהוא מהול"מ

ע"כ 49לט
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 דאם בכ-מ מכאן וייפינן כן 5חלק צריכיןע*כ

 עביד מצי הש5יח אם סגי דבר אותו בתורתהמש5ח
 דבר אותו בתורת הוא דנ*כ טמא פכהן קשהולפי"ז
 ו5הנ*5 שליח 5משוי 5*ם ולמה עביד מציוהש5יח
 כאיש והוי כ55 5זה שייך דאינו הטעם דבזהניחא
 בזה לדון 51"ש ש5יח עשיית בגדר כ55 ואינואחר
 מה*ת בנו*צ ראיתי ואח*ז כל5. ש5יחותמענין
 שיהי' דבעינן כדברי בפירוש שכ' ס*ט סי'אהע*ז
 הנ*ל דב"ק מש"ס והעיר דבר אותו בתורתהמש5ח

 כדברי נראח שם ומתירוצו וחו5ה זקןלענין
 עיי"ש. טמא כהן5ענין

 בנזיר מישור האורח קו' 5יישב בזה 5ןר14ר*ררד[
 5"ם דבנשואה הש"ס דאמר י*בדף

 משופ שליח לעשות דיבול בעבד כמו הא ש5יחמשוי
 קידושין בתורת איתי' בזה גם ניטין בתורתדאית"
 הא קידושין בתורת אינו זו אשה דלגבי ואיגפנוי'
 עיי"ש בלל בתורת אינו דידי' גט 5ענין בעבדגם

 ג' יש וכו' עביד דל"מ דכ"ם בהך דהנהוהנראה
 והמעשה הענין בזה בעלים דאינו היכא הא'אופנים
 בזה. שליחות ענין 5גבי' דל"ש אחר וכאישכלום
 לו גורם מחוץ דבר רק שלו ענין דהוא היכאהב'

 תתבטל ואם כעת הזאת המעשה 5עשות יכוישאינו
 ההוא והשליחות הענין קיום יהי' המונעתוהסיבח
 ענין גבי' דשייך וכעבד וחפצו ענינו דהואביון

 גורם מחוץ דבר רק הזה הדבר גע5 דהואשליחות
 היכא הג' האדון. מרשות הגט יצא שלא משוםלו

 כלל 5העשות כעת ראוי' אינה בעצמהדהמעשה
 דהמעשה משום לעשותה יכול אינווהשליח
 נשואה אשה בקידושי עשיי' בגרר אינהעצמה
 ש5 דשלוחו מטעם דהוא שליחות עניןוהנה
 לאו ואי עביד מצי דיהי' חז*ל חתנו כמותואדם
 הא' שבאופן הדבר ומובן ש5יח לעשות גידואין
 כיון שבעולם אופן בשים ש5יחות ענין כללי"ש
 עצמה דהמעשה הג' ובאופן הזה הדבר בעלדאינו
 שייך דאיך ל*ש השליחות גם להעשות רשףאינה
 ש ול יכול אינו שבעצמו מה כמותו שלוחויומר
 דגם כיון מ.ני' עדיף לא ושלוחו 5הש5יח בחושמוסר
 שליח י*ם ולכן המעשה עשיית כעת א"אלהשליח
 עשיית דבשעת כיון בשנתגרשה אף נשואה5קדש
 בעינן ואנן בתוס' ועי"ש לקדשה יכול הי' לאהש5יח
 אינה לחו5 א*א כצת ואם חשליחות תחו5שכעת
 אותו בתורת שהוא אף 5"ם ובזה אח"כ על נ"בח5ה
 באופן אמנם בעת 5עשות א"א דהמעשה כיוןדבר
 ראוי עצמו מצד והוא לעשות אפשר שהמעשההב'

 יותר קיל בזה מונע מחוץ דבר שעבשיו רק5עשותה
 כ*ה בב"ק ועי' וכנודע בעצמו רהחסרוןמהיכא
 בפסח-ם ועי' והנוחר ד"ה ברש*י ע"ב 8'אובחולין
 אחר דבר או גורם שגופו איסור בין חי5וק דאיןמ"ח
 אין דבזה איסור מצד מניעה בין לח5ק וישנורמ
 גורם אחו- דבר או גורם שבגופו איסור ביןחי5וק
 ראוי שאינו מצד במניעה אבל מה"ת דשניהםכיון
 מחוז שדבר או ראוי אינו בעצמו אם לחלק יששפיר
 תרכ"ח סי' סוכה בה' פ"ז בס' ומצאתי לונורם
 דיש י"ל דרבנן דבאיסור שכ' אברהם ברכתבשם
 ובתורת המעשה בעל דהוא בעבד ולכן בזהחילוק
 מבחוו שרבר רק בזה מעשה לעשות שראוי דבראותו
 בעצמה והמעשה האדון מרשות הגט יצא שלאמונעו
 אם דמהני הנו*ב חידש בזה עכשיו להעשותראוי'
 המעשה בגוף חסרון דאין כיון עביד מצ*חשייה

 בזה מעשה לעשות דבר אותו בתורת איתףוהמש5ח
 ורק כמותו הוי הענין דבגוף כמותו שלוחוושייך

 ידו אין חשליח אבל לי' כאיב ידו כעתד5המשלח
 ממש בידה הגט תקבל שהאשה שהדין וכמו 5י'באיב

 כידו שידה שליח לעשות דיכולה מקראומרבינן
 האם שם ובדברי בזה הפנ*י בשם מ*ש 5ה5ןוע"י
 שליח 5עשות יכו5ה אין 5ה כואבת היד דאםנאמר
 לקבל יכו5 והשליה כמותו שלוחו דמ"מ ז*אודאי
 בקרבנות וישראל לו כואב היד דאין כיון בידוהגט
 כיון יחעשות ראוי' והמעשה הקרבן בעל דהואאף

 כיון כמותו ש5וחו 5"ש דבר אותו בתורתדאינו
 הנ*ל הא*מ קו' ומיושב בי5 5זה ראוי אינושבעצמו
 אינו 5העשות ראוי' אינה בעצמה דהמעשהדבנזיר
 5חול מה ע5 ואין דבר אותו בתורת שהוא מהמועי5
 לעבד 51"ד כמותו ש5וחו ול"ש כעת הש5יחותענין
 דאם דהטעם לפימ"ש הנ'ל המח"א סברת וזהווכנ"5
 חלות ענין ל"ש כעת 5העשות ראוי' אינההמעשה
 ראוי' אינה המעשה אם דוקא זה לבןהסליחות
 בדיעבר אם משא*כ בדיעבד אפי' שבעו5ם אופןגשום
 ושייך בדיעבד על עכ"פ הש5יחות חל המעשהראוי'
 משא*כ ובו' עביד ד5"מ ב"מ ול'א כמותוש5וחו
 דאינו כיון בדיד" ש5יחות כל5 שייך לא טמאבכהן

 וכנ*ל. הדברבע5
 הש"ס צריר ד5מה הנו"בעל הנ"לרבקר'
 או5י מאשה גז*ש מטעם בעבד לומר בקידושין'
 גז*ש דבהד זה באופן הש"ס דברי בפירושי"ל

 לעי5 לאביי דס"ל לפי"מ 5העיר יש לכאורהמאשה
 מ*ש ט' בסי' 5עיל ועי' היקש דוחה דסברא ה'בד'
 די"ל היכא בגז"ש רה"ה בזה בתבתי ובחדושיבזה

 5מחצה גז"ש אין בבה*ג ל"א אחרים לדבריםו:גז"ש
 וקשה גז*ש דוחה סברא דלאביי שכ"כ בולוה"רוע"י
 דעבד כאשה מגז"ש רבו רבה כאן פשיט דאיךלאביי
 5משוי דל"ם סברא יש בעבד הא שליח לעשותיכו5
 הפנ"י לפימ*ש י"ל ואמנם עביד דל"מ משוםש5יח

 לעשות יכו5ה דאשה קרא בעינן דמש"ה מ"אהקדושין
 והשוה איש נתרבה דכבר אף הגט לקבלתשליח
 ולא בידה ונתן כתיב דבאשה משום 5איש אשה1:בתיב
 סמיכה ולענין ממש כידה הוא השליח יד אטנדע

 קרא איצטריך מש"ה שלוחו יד ולא ידודרשינן
 נראה דבריו ו5הבין עיי"ש ידה ומיקרי ש5יחדעושה
 במותו דש5וחו דכיון רי-ד התוס' מקו' דנודעעפי"מ
 הנח 5חברו אדם ויאמר ג"כ מצוה לדבריועיל
 5"ש דש5יחות תי' קפ"ב סי' והק?וה"ח עב,ריתפלין
 וגירושין בקידושין כמו עשח' דבעינן במהרק

 וגידש קידש וכאי5ו כמותו השליח זצ,עשהאמרינן
 ל"ש עשיי' וליבא דממילא במידי אבלבעצמו
 כאילו הוי השליח הנחת בתפלין ולכןסליחות
 ראשו ע5 התפלין הניח לא עדיין אבל חניחהמשלח

 המשלח כגוף הש5ית גוף דאין הש5יח ראש עלרק
 עיי"ש שליחות מינוי ל"ש דממילא דבמידיכיון
 התורה דאמרה באיש דרק דהו"א הפנ"י בוונתוזהו
 אבל הוא כנתן הוי השליח דנתינת אמרינן ונתןרק

 בידח דבעינן הו"א בידה התורה דהקפידהבאשה
 ביד הגט כקיבלה יהי' הש5יח וקבלת ממשוגופה
 דגם התורה גי5תה לכן בידח קיב5ה ולאשלוחה
 אף דבוה שבגוף מצוה לשאר ול"ד מהנישליח
 ריבויא משום חשליח יד מהני ממש בידהדבעינן
 דבעינן במקום דרק נראה הנו"ב בס' והנהדקרא
 דבל אותו בהורת שיהי' סגי בזה המשלח מעשהרק

ש



 157עפהימץ פו י**י*תמנחת
 חמש5ח כעשהת תה4 דעש4תו עביד טצי הש5יאאם

 המיד דזה ביון המשלח בנוף שיהף דבעינן היכאמשא*כ
 בוה שליה לעשות כלל יכול לא דבר דבשאליותר
 הוא המשלח אם מאני לא שליח דמהני דמרבינןאף
 ומעתה עבןד מצי שיה4 רק דבר שתו בהורתרק

 הנט קבלת דבעינן כאשה דיפ לאשה דדמ*בעבר
 גיטו לקבל יכו5 דעבד דס*ל ויחכמים ממשבידה
 די5יף 5רש8*א וא"כ כאשה ממש בידו 5קבלצריך
 דבעינן משום ניטו יקבל העבד דא*י מאשהמנ*ש
 ש5יח לעשות דאא הו'לל האוון של שאינורשות
 א"י עבדה ל"ם אם גופה דאשה עביד דל*םכיון

 ואף מבאשה יוהר בעבד ניקל ולא שייחיעשות
 ובזה עביד ד5"ם עי*ז נרע עבד שליח עושהדאשה
 דו*א אך ממש בגופו דבעינן כיון הנו*ב סברת5*ם

 הנז*ש נדרוש 5נמרי כאשה דרינו נאמר אםדמם"נ
 ולרשבקא עביד מצי והוי גיטו 5קב5 דיכולכחכמים
 האדון של שאימ רשות דבעינן לזה רק כאשהדדינו
 ממש בידו ניטו לקבל א"צ דעבד נאמר לנמריולא
 בתורת דמהנ* כהע*ב נאמר ושוב קצלה מעשהוסני
 באשה לנמרי דדימ 5דידי' נם נאמר ואי דבראותו

 שליח לעשות לאשה רמי בזה נפ פמש בידודבעינן
 מהך קו' אין עכ"פ להמעחן בוה לחיוק שישואף

 ונם הנז*ש לקתם דיש כיון הנו"ש רוחהדסברא
 נאמר ולמה קבלה מעשה רק רבעינן די"5הסברא
 בהיפוך נאמר ש5יח לענין ולא לאשה דמידלזה
 הוי לאשה לגמרי דמי דע"כ שנאמר עי"ז דרקיכיון
 יהי' וזח כאשה שליח 5ענין נם זינו ע"כ עביד5"ם
 מקבל אינו עבר רלרשב'א כיון דבעי הש"סכוונת
 לענין הנז*ש מרבו דקיבל לאשה דדמי מהמתגיטו
 א"כ ממש בידו דבעינן לאשה דמי וגם האדוןרשות
 סברת בזה 51*ש שליח 5משוי ול"מ עבידי"ם

 דמי בזה נם רע'כ וכנ*ל מאשה דנמר ופשיטהנווב
 הדבר דעיקר כיון הניש לדחות סברא ואיןלגמרי
 קוב"ה בזה קצת לפקפק שיש ואף מנז"ש רקגלמד
 הפנ*י בכוונת שכתבתי מה בעיקר אפס בפלפולאחרי

 מהני ממש ידה דבעינן אף דבכאן נילתהדהתורה
 אחר באיפן י"ל שבנופו מצוה 5שאר ול"רשליח

 הוי דלא שליח רמהני בוה נ-לתה רהתורהדכוונתו
 קבלה מעשה רק ממש בידה בעינן ולא שבנופומצוה

 וכמובן הש"ס דברי בפירוש דברינו נדחיםוממילא
 דמי דעבד הש*ס דטעם דלהנ"ל להעיר ישועדיין
 לענין ל"ד דהא קשה דלא אף הנה לאשה5נמרי
 נאמר דלרשב"א משום כאשה גיטו לקב?,ציכול
 ל"ד ערין אך שלו שאינו רשות לענין רקהנז"ש
 משתחרר שוטה דעבד ס*א צאהע"ז הבי"צ5פים*ש

 דשוטה שכ' הח"ס על וחולק וחוזר משולח שהואאף
 מתגרשת אינה נשתטית אשה והרי משתחרראין

 דרק י*ל הנ*ל ולדברינו וחוזרת דמשולחתמשום
 הוא עביד דל*ם דמה כיון כן אמרינן שליחותצענין
 מנז*ש ע"כ בזה נם לכן מנז"ש לאשה דדמי ע"ילק
 אמנם קשה שוב הש"ס דברי לפשט אך לאשהדמי
 ס"ל דרש*י בזה מחולקין ותוס' דדש"י דמדע*"5

 הוח שטר דהינו לה ניתן לא דחופשה דהאבגיטין
 ל"ט ד' שם והתוט' מאשה לה לה דנמרינן משוםרק
 ניתן לא דחופשה מפשטי' ילפינן עבד דשיחרורכ'
 דומיא בעינן 5רש"י וא"כ דאשה מגז*ש ולא5ה

 שוטה דעבד הבייצ וטברת בעינן לא ולהתוס'דאשה
 דאשה דומיא בעינן דיא להתוכף רק הואמשתחרר
 דהח*ט וי*ל משתחרד דארנו נאמר באמת~לרשקי

 דגמר כאן 5רשב*א וא"כ רש*י לשיטת קאיהנ*ל
 דומיח בע*נן 5דיד4 ולכן כרש*י החנו להפלה
 משתחרר אינו שוטה בבר נם לדקי' וממילאיאשח
 הכי גמרי ורבנן וי שם בקדושין רש*י שדיקתה
 עצמו דדחק נט מקב5 עבד אף נט מקבית אשהמה

 הנול כשיטתו לרבנן גם לה דלה הנז*ששיה4
 ולהתוס' הנז*ש משום רק הוא צשטר עבדדשחרור

 וילפינן מאשה הנז*ש ס*ל לא דרבנן באמת1*ל
 והנה כ5ל. דאשה דומיא בעינן ו5א דחופשהטפשטי'
 להקיש שח*א דהיקש כתבו פ*ו דף ביבמותהתוס'
 מתרומה מעשר ילפינן לא ולכך כלל מקשינן לאלנמרי
 לוים לענין נם להקיש דא*א כיון לזריםדאסורה
 יכו5 אין דעבד לומר הש*ס רצה איך וא"כעח*ש
 ולא לנמרי הנז*ש יהי' לא א*כ שליחלעשות
 לנמרי שוה לא בלא*ה דהא י*ל ואולי כללילפינן
 נאמר דלרשב*א משום וע*כ ניטו לקבל דיכו5לענין
 האדון מרשות שהבא לענין רק לאשה להקישהנצ*ש
 עביד דל*מ םשום ש5יח לעשות דא"י דהאוכיון
 ע*ו גם ח*כ בעצמו ניטו לקבל דא*י מהךיוצא
  דמ5שון דז*א אך שליח לושח דאינו הנז-שנאמר
 לעשות *כול הנז*ש משום דאדרצא מוכחהש*ט
 5עשות דא*י ילפינן הנז-ש דבכל5 נימא ואיךשליח
 וע"ז בש*ס הספק בחמת דזהו י"ל ואפסשליח
 מאשה דנמר כיון שליה דעושה צ-ל דע"כמסיק
 כלל מקש*נן לא דאל*כ לנמרי שוה שיה4בעינן
 תים*ד ח4 דרשב*א דנודע י"ל ונם קצרתי כיוהבן
 ופ*ש רשב"א ד*ה ע*ב ל"א מנחות בתוס' ועי'ר*ם
 וגם ר*ם איתש . לפניע הי' דאבירו משמעהקיף עי כותבה ה4 מאיר ו"ש אמר ע"ט שגת מש*סשם
 ו5א רשב"י הוא ר-ש סתם הא ר"ש התוס'5נ4

 הוא וכן רשב*א בתוס' וצ*ל כל5 קר ואיןרשב*א
 אסור דמעשר ס*ל שם ציבמות ור"ם בש"ס09

 שאיע היקש דנם ס"ל וא*כ מתרומה דילפינן5זרים
 הדין דבעיקר אף כאן וא"כ מקשינן לנמרישוה

 טברא בהך מ*ם ר*ם עם חולק עצמו ע"ידבשטר
 כתבו וכבר תלמידו שה4 כיון כהת4 ס"לדהקישא
 חולק שהת5מיד מצינו דלא דכ"ז הכלליםבעלי

 וע*י כלל. ל*ק וא'כ כרבו ס"ל בודאיבפירוש
 שיש אחר רק להתוס' דגם שכ' ד-ט צגיטיןבפנ-י
 ראחרי משמע דחופשה רפשטי' אמרינןהגז"ש
 י*ל וא*כ שם 4מ בד' בדבריו ועי' שטרבשהרור
 דקרא דפשט"' אחר מ"ם נו"ש דררשינן דאףלהתוס'
 והנ*ש השחרור דין בעבר בפירוש מבואר הריבהכי
 וכיון צשהרור איירי רחופשה מילתא נילוי רקהוא

 י"ל ולפי*ז דאשה דומיא בעינן לא מנופי'דנלמד
 כהתוס' ס*ל מאשה לה יה יליף אמר א שרשבדאף

 דומיא בעינן לא ושוב דחופשה כפשטי' ילפינןדעיקר
 התוס' דברי פשט ובאמת לדידי' נם לנמרידאשה
 כלל ילפינן דלא רק כהפניי משמע לא שםבגיטין
 וכשיטת שיחרור משמע דאופשה ופשטימאשה

 בזח והארכתי רס*ז ס4 ביו'ד בטו"ז ועי'הרמב*ם
 בבי*צ פצאתי רב זמן ואחר ואכ*ם.בתשובה
 שוטה רעבד בהך שהעיר שם באהע*זבהגהותיו
 והביא מ8שה לה לה דילפינן מהאמשתחרר
 ילפינן נם של 5נופו דרק בחידושיומהרשביא

 יד לו אין שוטה דעבד כתב המנ*ה ובשםמאשה
 להעיר יש זה ובענין ע**ש. כאשה בזהתינו
 משום ש5יח עיי להקדיש דא-א המהרי*שלשיטת
ייה עליו הקווה והמח*א ש5יח סימסרן דיא מי5*דהוי
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 והביא לשליח מימסרן לא דמיל* בכלל אינודזה
 לאקדושי שליח דשי כגון דאמר " תמורה מש"סרא"
 כ"ט בגיטין דס"ל דאיהו ירבא ע*כ להמהרי*טוא'כ
 דלא אמרינן בכה*ג גם מימסרן 5א דמיליהך

 דאי דס*ל שם בנזיר יאש" לר' וממילאפימסרן
 יונתן ר' ובפרט מיפר דאפוטרופוס חו*א קראלאו
 הך ס*5 דלא ע*כ מיפר דאפוטרופוס שםדס'ל
 כהקרש חיא דהפרח לשליח מימסרן 5אדמילי

 חמץ ביטול לענין דפסחים פ"ק בר"ן ועי'5המהרי*ט
 יענין שם ובפמ"ג תל"ד באו"ח וגב*י שליחע*י

 מחולקים הם וא"כ בזה באחרונים ועי' בלבביטול
 י'5 המח*ח שהקשה דתמורה והש*ס בזה רבאעם

 כ*כ והמהרי*ט יובתן ור' יאש" ר' בשיטתדאזיל
 לא דמילי 8" שם בניטין רש"י והנה רבא5שיטת
 ונמסרין חוזרין להיות בדברים כח דאיןמימסרן
 נראה וכינתו ממשא ב" דאית במידי פשא"כיש5יח
 לשליח כחו שמוסר הוא שליחות דענין ס*לדרבא
 השליח הוי כחו לו שמוסר וע"י המפורשיםוכם'ש

 5היות כח בהם דאין במילי ולכן ממשכהמשלח
 בגדי בס' עפימ*ש הדבר ויומתק שליח 5"מנמסר*ן
 או שליחות בענין אופנים ב' דיש ל*ח בביצהי1"ט

 או המשלח של ונעשה להמשלח גופו מוסרדהשייח
 בכח זוכה והשליח להשליח כחו מוסרדהמשלח
 גופו דמקנה דלהטעם לומר וישהמשלח
 המשלח דנעשה כיון בדברים גם מהנילהמשלח
 ום"מ כן אמר בעצמו המשלח כאילו הריבעצמו
 עושה המשלח גוף כאילו הוי לא ממש שבגיפובמצוח
 שהמשלח זה להסעם אך בזה המפורשים וכמ*שזאת
 כח בהם אין דדברים אמרינן יהשליח כחומקנה
 עם יונתן ור' יאש" ר' ו9ליגי 5שליח נפסריןלהיות
 דס"ל דרבא ולומר לחדש יש ובזה טעמי בהנךרבא
 ו;וא שליח למשוי ל"מ עביד דל"ם דכ"ם בנזירשם

 דט"ל ומשום מימסרן לא דמילי לשיטתו דאזילמשום
 עביד דל"מ במה לכן להשליח כחו מוסר דהמש5חהטעם
 לר' משא"כ השליחות ול"מ כחו ימסור מה לואין

 דאין ואף בכה*ג מימסרן דמילי דס*ל יונתן ור'יאשי'
 ומשום כמותו ש?וחו אפרינן נמסר יהיות בזהכח

 אם תלי לא א*ב להמשלח נקנה השליח דנוףהטעם
 הוי זאת עושה כשהשליח דמ"מ עביד מציהמשלח
 דסגי הנו"ב סברת ג"כ וזתו זאת עשה חמשלחכאילו
 בנזיר הש"ס הקשה מה ולפי"ז עביר מצי השייהאם

 דחולק אזיל לשיטתו הא יונתן ור' יאש" מר'לרבא
 יהי' כן הש"ס ומדמקשה כנ"ל ור"י יאשי' עםבזה
 לחלק א"א ולכך בהמהרי*ט ודלא יהמח"ארא~

 סי"א בח*ס וע" ואכ"מ בזה לפלפל ויש הנ*5נסברא
 ע"א ז' יומא דמתוס' הנ"ל הבי"צ מ*שרגנפיקרא הנ*ל. דנזיר הש"ס בדברימ"ש

 הכמאים הקרבת מהני  דבדיעבדמשמע
 מהדרינן אי רק דל"פ דם בד-ה במ"ש כוונתוהנה

 הקיבן קרב אם אבל הקרבן חקרבת קודםאטהורין
 אטנם כשירה הקרבה הוי בדיעבד הרי 9ליגילא

 בנטמא פריך דר"ש שכ' מכלל ד"ה ע"ב שםמרבריהם
 להביא א"צ ואעפ"ב אחרת להביא דיש בידוהקרבן
 ובמקריב ציו ריצוי משום היינו וע*כ אחרקרבן
 על באינו אייו.י אחרת הבא לו דאמר פריםמנחת
 דבריחם ומפשט עח.ש הציץ בבשבר או ונר"ימצחו
 משום הוא אחר להביא דא"צ נקרב דבכברמשמע
 דבכבר דם בד'ה מ"ש דגם י"ל יא*כ ציץ רייוי ג-כדיש
 וכדקאמר ציץ מטעם כן נם החט 59יגי 5אקרב

 קונסין ציז דיש דאע*ג ופרו1*י הורצה לאבמזיד
 בין ש הקרבה קודם בידו בנטמא דרק די*לואף

 ציז 5יכא דא* 5התוס' ס*ל בא לוריקהשחיטה
 ציז בלא אפ" נקרב בכבר אב5 אחר להביאצריך
 שם והבאתי בחדושי בוה והארכתי בדיעבדמהני

 דק מהני בדיעבד דגם ובזבהים בפסחיםמהתוס'
 דמשעם דכיון הבי"צ קו' מיושבת וא*כ הציזמהמת
 משום ורק בדיעבד מחני יא לבד הטומאהשנדאה
 אם רק אחרי דהוא המח*א על קו' אין א"כהציז

 מצד מועיי לכתחלה יעשות שא*י בעצמההמעשה
 רק 5*ם  עצמה דמצד בזה משא*כ בריעבדעצמה
 מקשה ש9יר ולכן הציז מחמת מבחוץ היתר גוםע"י

 שליח 5משף 5"ם עביד דל*ם דכ"ם מהךהש"ס
 דימ*ד דהרסנא הכסא בשם האחרוניםולפימ"ש
 ציץ בלא קרבן בטומאת כ5ל מרצה אינו דחוי'טופאה
 ניחא הכ5 ובודאי כן ג*כ ס"ל דהמח*א י*לוא*כ
 המהרי"ט על הנדפס בקונטרס מ"ש אעיר ואגבוהבן.
 דל"ם במה אפי' מהני שליח שעושה דבפירשדס"ל
 ר5א בפילתא דאמר שם מהש"ס מוכח דכןעביד
 להדיא 9ירש דאם משמע ש5לה משוי לא קמי,קחמא
 ד5"מ דאמר הש*ס ממסקנת אך טהני ה*ליחשעושה
 כהמהרי*ט ודלא ל*מ במפרש דאפ" משמע שליחעביד
 בכס"נ הובא עזריאל הר' בשם שם באספ"זהנה

 דבמפרש משמע הש"ס דברי דמתחלת כן כ' זובסוגיא
 מהני. לא דמפרש משמע השוס וממסקנתמהני

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האבדפ*ק

 פתמימן
 וויען. תוע"ו מנ*א בחודשב*ה

 לכבוד ושוכט*ס שמה ד' בעיר יראה ה:חמהבימי
 וחסד צדקה רודף הש5ם החכם המאוה"ג הרבידינ"פ

 שליט"א י~ראמפר במ2מזה מו"הכש"ת
 יינא. בפהרב

 בת בהיותח דתח שהמירה ישראלית בפנוי'פדפ"2ט
 מדעתה רק ואונס נפ" בלי שנהעשרים

 אם ונסתפק יפ,יאל לדת חזרה שנים ג'ואחר
 ע-כ. גיורת בכיל אינה דהיא לכהן לישאמותרת
 וכן ס*8 ר בס" באחע*1 לפימ"ש יעאורההיה

 שנים ג' מבת פחוהה נאגיירה אפ"הגיורת
 לכהן ואסורה זונה 11 הרי ישראל בת ואינההואי5
 ולרמב*ם כשנבעלה דוקא רלר,1*י סק"כ בב"שועי*ש
 העכו*ם מן שבאה יפי נבעלה לא אפי'ותוס'

 בשם סק*ב ט*ז בסי' בב*ש וע" בזימההשסופים
 וחתנות קיחה בה דשיך גיורת בין לחיקהתוס'
 בכותית פשח*כ נבעלה בלא חפי' זונה פשוםאסורה
 אוסור ד5ינין וכ' והאריך כאן חכ"ש בהגהותועי
 ש5א בודאי רק היתר ואין שנבעלה ידע בלאגם

 שנאמר נאבשא אן כשבו" אינה דזו וכיוןנבעלה
1 נבעלהדודאי  שהש*ע וכיון נבעלה פפק עכ*8 

 בת דהיא בנ"ד א*כ ישרא5 בת ואינה הואילכ'
ישרח5
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 יחשפ" מח "שףי במ5 שאפייה ת4ישיי
 5ומר פקום 8" וח*ב כניע הוח ישתישחח
 מפורש הדבר באפת אך הנ*י תבירת לדיןד5*ד
 הוא והטור ישלא5 שכן טש"'א ברמ"א דצסף

 דאה שמא 4%א 15 מותרת בהן ותזרוואשחו
 עכר'ם דגם משום והטעם כהן בעלה הפ*'תחתיו
 דנתיחדה ח*ף כן סקכ"ט שם ובב"ש נעוי"הו מפקרילא
 ואשה זינתה אם הוא ספק מ"ם עכו'ט שםכ"פ
 אותו ואם עדים עפי' א5א בע5ה עי נאסרתאיבה
 לבע5ה אפ" דאפורה שם הרכר,א ל יבדהמירה

 כשבו" זינתה שלא ש4 עד 5ה שיש 9א אםישראי
 מקיל*ן הי-ש ודברי ינתה שמא די"ח מק"מזויש
 ופשום ובאהוונים ובב"ש בה"ם ועי"ש מה5כהנדאו
 הפקירה ובודאי התורה לכל מומר הוי 5ע4ץדמומר
 ומעתה שזינתה עדים איכא כאילו דהוי ועי"שעצמה
 בכה"ג מספק אוסרין דאין בא"א דאם פשוטהדבר
 5ינשא מכ"ש וכעדים כודאי דהשיב משוםאסורה
 סע"א בס*ו וע"'ש לכהן אסורה זונה ספק דגםלכהן
 וע"'ש זונה ספק מטעפ לכהן אסורה שנשביתרשבוי'
 בענין וצסי"א 5ישראל שבף' לענין ובטו*זבב"ש
 הנר'ב בשם כ' סקט"ו ובפ"ת עכו"ם בידינחבשה
 שעזבה ב8"א רק מקילין היש הביא לא הרמ"אשנם
 בפני' %על אתה בעלה על אוסרה אתה שאםדת
 לכהן דת שעזבה אחר בנשאת אבל התשובהדלת
 ע*א *ש אם ורק שתצא מודה רם"א גםאפשר
 אך הנ*5 הרם"א וכם'ש מותרת זינהה 5אשבודאי
 שהיתה נ*ש משך ע5 ע"א ש*הי' א"אבודאי
 לכהן 5ינשא דאסורה פשוט ו5כד זינתה שלאמומרת
 וכי,ב כי4א חאהע*יז ובח"ס כ*ד 40 מה"ת בנו"בועי'

 אלו.מענינים
 כתבתי"נלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 יאב5אנאב.האבד*ק

 פמנסיכסן
 יאבלאנאב. תרע*א שבט בהודשצ*4

 וידי*נ ד4 ידיד 5כבור שמהות 'ח%ובע ברכותיב
 בנש*ק התבל ע"פ המפורטים ציס'ע הה*קאדומו*ר

 )%*5( שא"א האנער ם12ה סדןכקש"ת
 קאסוב.החבד*ק

 עפף* חוו'ד להודיעאו המוכ"ז אלי שלח אשרע'ןי
 אנשים 5שני שנעואת אשה בנדוןדתו*הק

 הבישחמן מקחהם חולח ה" הראשון והבע5ומתו
 ילדה הששי ומבע5ה מחליו ומת בנים נ* ממנווילדה
 במו*ם 1עוסקת עשירה היא ורמ*שה ומת בתג*כ

 וירא ישר איש אותה לישא שרוצה והמוכ*זומצלהת
 מנוא יפצא ובביתה פנוחה מקום 15 ושין ע1 הואד'

 ע*כ אותה 5ישא לו מותראם
 לא ומתו לשנים איתא ע*ב ס*ד ביבשמוץנה

 שפר רשב*נ רבי דב1י 5שלישיתינשא
 הף דהזקה כרשב*נ הלכה ובכ"מ תעשחלשלישי
 משום כרבי דה5כ8 ומלקות ום*יה נישואין חוץבגשפ

מ  ס"ט באהע*ז ופ*פ רששים י%ר וםש1ם פשת%
 י-ש ובזה יש5ישי תי1שא ו5א הזקה הוידבב*8
 דאין 85וציא נופ*ן שאין ס*5 דחרמב*םמחיוקאז
 כופין ו5הרא'ש יכעס נהקדשה ואם בדברא*טור
 אותו ופנדין אוא דמ-פ שופך דבכלי הריסב*חבשם י שם ובנפ-ש מאיסח-א סבנתא דאםררחיהוציא
 דפסק הפאבר עי הקשו ווחףש והה*ם שי4ושעד
 5א אין בה הכיי רבלא ופסק בהרמב'ם תצאדלא

 דלרמב*ם טעות מקח דדוי כהרא*ש וה4טכתובה
 שכי פהרמב*ם הוא דרא%תם מק*ט דהוי כתובאיה אין 5הרפב"ם דגם י*י ולכאורה כ5ל טעות באןאין
 הניחוש ע"צ הוא אב5 קשלנית 5*שא איסורשאין
 הגופים בהם שינזקו השעות ברוב שישוהפד
 שיקדש מי תמצאי אם 5ה אומרים וכו'החלש*ם
 וכוה4יז וכו' מערימין והיו לנרש נהאבנו 5אשתך
 חיסור דאין רק הוא 5הרמב*ם דנם וי*ל כתובהלה

 ומי הפהד ע*צ רק והוא אזתו מונע*ן שנהי'ברבר
 15 כשטדע אם אב5 עמה לרור רשאי פחד לושאין
 מומין משאר נרע ר5א להרמב*ם גם מק*ט הוימפחד
 מכ*ש מק*ט משום כתובה לה אין ואעפ"כ עמהלדור דיכוי בעולה ונמצאת בתולה בהזקת וכנסה מק*טדהף
 דרוצה וכיון שמפאד פשום עמח לדור דא*יבוה

 אשתו להשהות אסור ע*כ להאזיקה דברוצהלנרשה
 משום כתובה לה אין שם הח*מ כם*ש כתובהבלא

 כבר ע*ז מקפידין אין אנשים דכמה ואףשהטעתו
 בהדף קפדי דקפיד כל זונות גבי קא בפסחיםאחז*ל
 קפיד דלא דהיכא מ*ש סב*נ האהע*ז בה*סועי'
 דקפיד הזינן הרי לשאול שבא מ* אבל סכנתאליכא
 הפחד ע*י וגם עי"ש סכנתא חמירא דקפידוכיון

 קשה ונוף מהטבע הוא וכן חולי לידי יבויאוהדמיון
 למה והטעתו עמה לדור שא*י וכיון שוברופהד
 שאין הינו תצא לא שכ' וחרמב"ס כתובה 5ה*תן

 רהבת ואם הרא"ש משיטת ולאפוק* 5הושניאהפאויב
 לא ככל דיה" מזה ראף אין אב5 עמה 5דוריכו5
 דנם שכ' בב*ש וע*' כתובה 5ה די-% שבת5טודתצא
 דבספק בע"כ 5נרשה יכול חרנם*ה דאיכאבזה"ז
 ההרם דמתירין והרי רנם*ה תיקן 5א נפשותסכנת
 א*כ סכנה ספק דהוי משום דדבנן איסור עכ"פדהוי
 כ*ב דהב*ש רא" דאין אך מק*ט דהויבודאי

 כרא"ש או כרמב-ם הלכה אם דטסופק5המחבר
 לחרנ*טה דנם 4פר וע*ז תצא ד5א ס*ל קי"יומטעם
 סכנה ספק מטעם רוצה אם בע*כ דינר-1המהני

 אין ולכן בזה סכנה ספק ל"ש גופ" 5רמב*םאבי
 דא*י כ' ובח*ם כנ"5 י"5 מ*ם אבל פזהראי'

 דלא הרטב"ם דעת עפי' לחרנם"ה בע*כינר-%ה
 שאר דמשום קי'ז בסף כם.ש נשר 5מום יהחשיב
 להרמב"ם דנם י"ל ובהנ"ל בע"כ לנרווה ח"ימומין
 סכנת אצלו דהוי נדול מום הף מפחד הואאם

 בכה*נ להרמב"ם דנם שכ' הנ"ל בה"ס 1ע"נפשות
 מקודש עזר בהנהות ומצאתי תיא נשאת אםדקפיד
 נגד ש*דוך שכ' דחסידותא מייי ובס' נ' סףבאהע*ז
 נשותיהן או המחותניס שמות בשיי 5חשושהנהונ
 סבור בכך שיך שלי ההשש עא % חזרואח4ט
 ידן לא ואם וכו' חושש שאינ* לקבל שאוכיהיתי

 במק*ט כי טעות %* דע5מא סוניא בפימהחשש
 דאין בזה ואם עי'ש המוחוק נם ומוציאים כןי*ש
 ורק סכנה "שש שיה" ושוסקים בש*ס מקורלו

 ואעפ*כ בזה נמנעים אין והרבה ז'ל רי*המציאת
 בזה מכ*ש מהקנס ולפטור הארם 5התירמועי5

דנובע 45ם



 9ט אןשי"תמנחת %1

 שניזוקו 2ש"ס ופובא סכנה חוש שיש מהש"סדנובע
 יכתחלה אסור נופי' להרס2"ם וגם זאת שעשואיו
 מפחד וכעת ידע שלא בכה"נ א*כ אותה5ישא
 כתו2ה לה ואין ומק"ט נמור חשש דהוי2ודאי

 כהרא"ש. ויח כהרם2"ם ינמרי פסקוהש"ע
 דע"כ וה2"ש הה"ם דברי נכונים באמתד84כמנכפ

 חשש שום כאן דאין מק"ט ל"שיהרמב*ם
 מניחין האנו יא דאל"כ המיעוט ע*צ אפי'סכנה
 נפש דצפיקוח סכנה ספק לאשש אפין יכנוסאותו
 בפ" כ' שהרמ2"ם וכיון הרוב אחר הויכיןאין

 אסורה דלכתחלה והא איסור אין קטלניתדי*שא
 ומפחד החלשים מנופות הוא דשמא מנוירה האלהנשה
 ולא הששא ספק רק תנשא דיא דהא כ'והאו*ז
 2כל דמעשרם 2שמו כ' ובדאם איסור ולא חששודאי
 2נים ומו5ידים ימים ומאויכין לשליש* שנשאתיום

 האיך דאל"כ כלל טשת כאן דאין וע"כו2נות
 בתשובה הרמ2*ם כם*ש כשפערמת לה מסאעיןה2*ד
 להפסידני ול9חדך לי מה לומר האשה ויכולהכנ"ל

 משדך המניעה החלשים מגופות שאתה כעןכתו2תי
 יש דמשני הרא*ש 2שם כ* סק*ד ו2ב"ש מצדיולא
 פסקינן דלמפון ב2*9 הוי דחזקה אף כתו2הלה

 לנ' דרק הטעם כ* והר*ן ג"9 דבעינןכרש2*ג
 בארסור היו דהנשואין כיון מק"ט הוי יהנשאדאפורה
 ובירושימי כתו2ה לה אין לכן עסה לדור לוואסור
 תנשא דלא בבים לה שחין אשה לענין ה*וכאן

 וכתב משלישי כהובה לה דיש מ"ד ישלשלישי
 נשאת דבהיתר כיון הוחוקה 5כ'ע דבי אףבמה"9
 למה דאל"כ כרשב"נ דס"ל וצ*ל כתובה להיש

 שלא נישאת דבג' מ*ש בנמוק*י וע" 2היתרמיקרי
 דמגיע דר2י טעמי וזהו כרבי והייע חכמיםברשות

 ניון הזקה הוי דצב"9 דס"ל אף משני כתובהלה
 הרמב"ן שיטת שוהו שכ' ביש"ע ועי 2היתרדנשאת

 ממון לענין מודה דרב* שכ' כהתוס' ולאחשרשב*א
 אין להנשא דאסורה דס*5 להרא"ש רק זהוא*כ

 משא"כ כתובה יה אין 5כן 2היתרהנישואין
 מיקרי לה ומס9עין 2דבר איסור דאין5הרמב"ם
 המרדכי הפיטת הכתובה לה ומניעה בהיתרנישאת
 דלאיסור אף מהשני כתובה לה יש דמש*ה2כתובות

 2"ד מעשה אל*ם ד2כתובה משום ב2"9 חזקההוי
 2תר אזלינן דלמה 2יבמות התוי וש' כשחזקתוהו*
 אחר הויכין אין 2ממון הא יולדות נשים דרוברובא
 רוב בתר חזלינן דבכתובה המפורוים ת*'הרוב
 ביבמות איהן במצפה ועי 2*ד פעשה דא5יפמשום
 רק ינזקו יא האנשים רוב עכ*פ ולהרמב"םשם

 וא*כ לה מפ9ע הרוב חש"כ מפחדין החישיםהגופות
 ו2פרט לחפסידה א*י ב*ד מע,1ה דהוי2כתובה
 דשטר 2ידה כמוחזקת הוי דכתובה שכ'להב*ח
 דלח רובא 2תר ואזלינן דמי כנבוי יגבותהעומד
 כ2"ש הלכתא דיית על? הקשה וב2*ש קטלניתהף
 מלואים ו2אבני דמי כנבוי לגבות השמד דשטרד6"ל
 דכמו ה2*ח שיטת ת" פכ"ד א'  שמעתאו2ש*ש
 הכ*נ להוציא מיגו דל*א אף מעי* מהני פיבודלענין
 דברים ולכמה מואזק להיות שטר 8הנ* חבא5עין
 מידה להוציא א'א 2ודאי 5הרמ2*ם 38ן כנבויהף
 מ9הד שהוא ההשש ע"י דמי וכנבוי שמוחזקתמה

 מ*ש 9"ז פ" פאישה שיק במהר"ם מצאתיוחח*כ
 דאא כנ*ל בפטם נ"כ ונראה הרמב*ם2שיטה
 מפחד אתה דרק ביון 5ומר דיכו5ה כתובתהלהשיד
 פקודש העזר ודברי ע9*ש סכנה שום א*ןוצאמת

 ו5א 2"ד מעשה דאין ששני ד2שה*וכין י"להנ"5
 ואקנס ההרם משקיעין דברים כמה וע"י נמורשטר

 סשום ועכ"9 כ5ל לחיוב נכנסו לא דהכיואדעתא
  עהדין ובמקפ מבשש הח*9 דברי נדהו לאזה

 סק*יד נן ס" 2אהע*ז בפ*ת ועי כן מחאביןוהסברא
 עישז הערדוך ינתק שרוצה דמי *עקב השב2שם
 ז*ל רי*ה מציאת עבשיו 15 1נ1דע המיו כשםשטםי
 כאן הנרשא צאגהות וע" ע49ש  טענה לו דא*ןשכ'

 צין כתובה לה אין בה הכיר ד52א הש"עעם*ש
 כתו2ה 2לא תצא וכר ניסת ס*ה דף דיבמותלהש*ס
 קטינית 5ענין ולא 2נים לה אין לענין אאריושם
 וכמו בתו2ה ב5א תצא דבמק"ט ראף דמביאתףי
 ידוע דהא לזה ראי' צריך למה ולכא1רה שםשסים

 אין דלהרמב*ם ונם וכנ"ל כתובה בלי תצאד2מק"ם
 5הרא"ש דכובתו וצ"ל והב"ש הה*ם 2שם וכנ"למקשט
 ועדיף הטעתו והיא סכנה חשש והוי להוציאדכופין
 2שם כנ"ל צנישואין איסור דליכא בנים להמאין

 הביש שם ובשה*נ מ"ג 2כתובות ובר"ןהמה*פ
 יענין ולא משני כתובה לה דיש לראי' רק זומש*ס
 כיון רא" א"צ דזה משלישי כתובת להדאין

 חאבי לענין קט"ז סף באהע*ז ויין וכנאלדהטעתו
 חיזוק ח"צ ד*עריתח דאיסור שכ' סק*ו ובב*שעשה
 דלהרם2"ם מ"ש 2הה*ם ועי' ק5 איסור הואוגם

 כתב מ*ו סי 2אהע*ז והבי"צ דאוריתא לאוקטלנית
 דאוריתא הף אי וגם דאוריתא הוי לא להרא"שדגם
 והוי קל איסור הו* לא סכנתא דחמירא כיוןי*ל

 וכ"ז כתובה לה אין 2ה הכיר דבלא לאויןכחאבי
 וכנ*ל. להרסב*ם ולח יואיא"שרק
 או גורם מול אם מהלוקח יש שם 2ש*סודקנה

 מז5 כם*ד 9וסק כאן והמח2ר נורםמעיין
 מותר וכר דבנהרנ מקילין יש הביא והרם"אנורם
 ד2מת הת"ה 2שם הביא וב2*י גורם מעאןכם*ד
 מכת ידוי הציבור עם בנזירה שנהרג או2דבר
 2חכירות וכמו נורם פול לם"ד גם מותרמדיבה
 ובבה*ט 2כה"נ או 2דבר מת וכ' הביש כאןוה2*ש
 בכה"נ ש וצ"ל חסר מד*נמ מבת שהיא ששכ'
 הצי2ור עם גזירה על וכיטזם מדינה מכתשהיא
 לא ולפייז מדינה מכת אשיד הוי 2ודאי דבראבל
 ועי' דבר ממא ונפל בהרנ רק לכתוב לרם"אהו-ל

 משום י*א 2שם דכתב מה שכ' כאן חכ"ש2הגהות
 כ. מ*ד ס" ובבי"צ דבר מהני דלא נורם פ5מ*ד
 2דבר ומת באירסה כפן נורם סול דקי"ל וכיוןג"כ
 ושלי מדינה סבת דהוי הסברא דל*א נראהומזה
 כם"ש מתו העיר אנשי שרוב בעינן דלזהמשום

 רק ע"ז תמיד סמכינן לא ולכן צבא הובאהריב"ש
 לו שה" חולי מהמת צמת והנה מרם. מעאןלם"ד
 חשש אין בו!שף מרם דמעין למ*ד הנישואיןקודם
 דה* כ*ון שב8לה וגרם נשחת שמע9נה ?ומרדל"ש
 אך ונפ5 טהרג כבן מבוצץ סיבה והף מקודםחולה
 גרם . דמללה די*ל להטת9ק יש נורם מזללם*ד

 מת ה" 5א מו5ה רוע 8ו5י ויפות ההויישיתגבר
 ויש ימים פאויב*ן חמ-ם שאנשים נמא9דרוחין
 למבתםתרופה

 ולהנ*י
 5פיתה רוב בעען דברבר

 דאין שכ' 5הרא*ש ובפרט להים חמים רובובוה
 צם8ח דפזומ רק אארים להפית טרם המזלדאין
 יכו5ה הינה בבית ב5ואא להיות דדכה מאשהתליא

 ע5 ובגזר מפרנסה שהבש5 לא אם בעצמה5התפרנס
 מי לא יא* ש5א כיי בעל* שיפתו זואשה

 אף אף 5פוב 88ת אף אם וג'כ עי**ששיפרנפטת
ן
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 מי 5ענין י*ג ס" ד*ה בשו*ת והלתי שעלנסהכדי
 שכתב סת וע"ץ פמט וב4בדה 5הץי קכףע %וה"

 הקמיע ממט שנאבדה גרם דמ1לה י8לדלהרא*ש
 5ה דצריך כיון היטב שסרה דודאי שאמדצקמיע י*י אך ההו?* שיתג2ר גרם דמללה נ*כ י"5וא"כ

 צצ*ם צשטמ*ק וע" ממני נאבדא ואעפ*ב5רצאה
 מאמת זהו ?*ח דלאבידה פימנין 5ענין כקזדף

 ולא מה5ע 5מות מיכרא ה" כבר בהולי אב5מז5ה
 וגם יחהם חולים דרוב וכנ"5 דז*א אך נרםפזלה
 דמדע כיון ימות שמוכרח כזה חולה דהף נאמראם

 הו5ה ה" אם א*כ מי2*ח יותר הי ארנודטריפה
 הנישואין אחר שנ*ם איזה חי איך הנישואיןמקודם
 ושוב 5מות שמוכרח כזה הולי מקודם ה" דלאע*כ
 ר*ת ע5 שחיקו ולהתוס' 2הו9* ית5ותאין

 אדם דגם 5צהמה חדם בין הי5וק ד*רן להווסבירא
 בפר*ח וע" חודש מי*2 יתר חי אינוטריפה
 יו*ד בחלק ובה"ס 5"א סיטן 2יו*דובכד-פ
 בתופ' 5ר*ת ו2ם טריפה בגדר הי' 5א ע"כ נ*2ס"

 יותר חי סריפה דאדם קט*ז ובזבח"ם מ*גחולין
 ודלא 5ר*ת כן שפי' צובח-ם תוס' 2פסקי ועי'מיבשח

 שפי' י*ו בסי' 5שבת בפתיבות הובאכהמהרח*ש
 טריפה נעשה אים פז5א 5" דאית דאדם ר*תדברי
 הנישואין קודם גם טריפה דח" י*ל א*כ בהמהגמו
 לחיות יכו5 הי' היום עד שהי דכמו י*5 עדהןמ*ם
 שה" דכיון שי*5 אפס שמה. גרם מויה ורקעוד
 5חיות יוכל ש5א בגדר אז הי' ש5א אף מקודםחולה
 בסיבת רק במולה תויין אין איתרע דכבר כיוןמ*ם

 בריאות מ8וית גבי דתענית מהש"ס וכמ*שמחלתו
 אף רעועות היו דאם סתמא דמשמע רעועותילא

 רעון דה"י כאן הכ"נ שיפלו בגדר היו לאשעדיין
 למ*ד דגם אחרונים כמה 1כ*כ בסיבתה תוליןאין
 הקודמת מי51י דמת דכיון בכה"ג מותר גורםמזל
 צסף ובבי*צ י*ח בס" 2צ*ש ועי' 2םףה 5ת5ותאין

 דשכיא ט*ז הו5ין מהתוס' יהעיר שם ובמפתאותם*ד
 להפוסקים ג*כ שהעיר צבי*צ ועא"ש לחליוו1יחאר
 הנישואין אחר דהו5יד דהיכא א*כ מו5יד איטדשריפה
 פכרהת יוהר וראחתו טדיפה הי' ד5א ראי'חרי

 ואפי' הוא אביו 5או דיימא י"5 יידהד5ענין
 5עריות אפוטרו8וס אין האסורים ב2יתבחבושרם

 אחד בעילות דרוב רוב דיש אך י*א צחו5יןוע"
 רק הוי ג4כ ור אינו דשריפה מטעם ו5דברינוהבע5
 משיטת ונטדע חיות אוע טריפות דרוב רובמטעם
 כדברינו ג"כ וי נ*ז סף ו2שפ*ג 2כו*פ וע"היש*ש
 רעון עכ*פ ווף' מקודם המח5ח הותחלה דעכ*פכיון
 5שיפת וח*ס 5הכו*פ והגה בד-רה לת5ות איןי1וב
 מיום מ2ושמה עתר לאעת יוכי דאדם דל"אר"ת
 מו5 פטעם דרפהאה וכיון מצלחת שה4פחשהאטזל פויי ד2אדם רק להישך מהשצך משבה אוטדומוי
 הוא דוה הועי5ו ו5א ברפושת שעסק דהיכיהול*ל
 כנ*ל יק5 מה דנס אך האשה ש9 הכשי רועמשום
 הק5קלה תממץ להתגבר האו5י ודרך רעוע דהי'וכיון

 שוסקים דיכמה וכיון מו5ה ףמש בהם ובח9וגסקו5ק5
 בהיא תו5ין און מבהוו סיבה אעה שיווה"מ*
 כוסת דהוי פתר להרא*ש דבם די*5 סאם שםוהד*ח
 ג*כ להחדר יש אהב הב*5 וכהרמ*א 2ורם דמשיץוט*ד עי דסופכין ו2ם 2"8 דאותחלק ד8עיס פעשהע*י

 ד5הרא*ש בתשובה הט"ב ם*ש דמדע וגם כב"5בחץה
 היכי א*כ פרנספ 5ה יאף ש5א היט נורםדמז5

 דשש85 רוחין הי* גפ1*פ ומצ5הת מפו"ופרנסתא

 רק מז?ה ברוע יתיות און א*כ פרנסה 5השקהף
 דמת בנ*ד וא"כ גורם מעאן ימקד חשש ארכאדעדשן
 א*כ כנ*ל נורם דמעאן הווש דליכא הקוחשתמהו5י
 גורם מז5 5מ*ד חולי 5'ם דלהרא*ש כשנאמרנם
 דבר לענין שם בחכ*ש וכ*כ מותר מם*נ צכה*גפץמ

 הקודמת חו5י מחמת מת הראשון שה2ע5 2ר4לומעתה
 פזתר צמו*ם ומצלחת עשירהוהאשה

 כנ*י. הטעשרםיכ5
 מטעם ג*כ בנ*ד להתיר סניף 5שולכנ%רד:

 בבשיא דמזוני דאחז*י דצמואהר
 כ*ח במו*ק וע*י ת5יא במז5א דבני א1ז כןתליא
 מקב צנים דהו5ידה ינ*ד וא*כ קנ"ו שבתובתוס4

 חשש יש דעדין ואך רע מזיה דאין הריבעל"
 מותר שוב מקודם חו5ה דהי' בנ"ד ושוב גודםדמעחן
 חנו"ב הידש פרנפה לענין דרק די"5 אמנםמם*נ
 צריכה דע"כ שב שמז5ה מוכח שרנסה 5ה ישדאם

 ה5ח צנים 5ענין משא*כ צעוני תחי' ויא5פרנסה
 5בנה וי*ש 5הלכה כדקי"ל ב8*י מצוה איבההאשה
 ימפמה דא*צ טוב דמז5ה חזינן הבנים דע*ייוסר
 ס*ד ביבמות צנם*י וע*י כן י*ל איש יגבי ורקזו

 דאפשר וכיון זניא יא איהי דאיפשר אע*פשכ'
 הא מרף 2הזקת ממונא דפקמינן הו*55 הףדפינה
 טץענשא לא אפי' מיפקדא דלא דכיון צגם'פסקינן
 דאינה י שם אנשי ובחדושי ת5יט צדידי'ומסתמא
 מצוה דאינה דסאחר אחר בעונש אלא בזהנענשת
 צזה נענשת ואינה עונש לשום 5ה מושב 5אבפ*ו
 זכות 5ענין רק כקכ דהנם4י לדדית יש ואךעא*ש
 ועונש זכות ידידה 5"ש מצוה דאינה דכיוןועונש
 מצ1ה דאינה אף שיך שפיר כת5 יענין אב5ביה
 ותפארת בנים 5ה יש אם יותר לה טוב מ*ם2פץ
 מחמת בב(*ה ע"ב סיה ביבמות ואחזן5 אבותם2נים
 גם ודכם*פ לק1ורה ומרא 5ידא חוטרא בעיפטענה
 תיי באשה נם א"כ יצרה ללשבת 8צוה שאךבאשה
 אפס טוב דמיה צנים 5ה מדיש רא" והריבמ"
 הם דברים שני בנים ומזי פרנסה דמוי י*5דעדין
 8רנסה ד5נבי י*ל מ*ם בנים יענין מב דמזלהואף
 בעונ* שתחי' כדי בעלי שימותו 2רם ומז5ה רעמזלה
 גם לפר*1 ואמנם גורם מי5 5ם"ד חשש ישושוב
 המ51 רוע עוד י"ש צמו"ם דבמצלחת הנו*בבם4ש

 טוב דמז5ה דאף ג*כ נאפר בנים 5ה דאין היכאא*כ
 טזלה רוע גרם במזלא תלין דבני כיוןיפרשמה
 דמארא*ש אך בנים לה יהיו שלא בעלףשימוהו

 חייוו שפיר ו5פי*1 בפרנסה דתלף' הטשםשכתב
 עי הקשה כ*ד סימן 2אהע"ז הח*ס וצאפתהט*ב
 תהת צנחת תח" שלא מו5 רון יש דעד%ןאט*נ
 כתיב וקרא דו טן לכותב וטבבעלה
 נאכי להמינו 5אמר אהד 2איש נשים שבשואאוהך

 שלא 2רם דילה 2יש ומז5 עליט שמך קואכי
 מ"ש הנ*5 צד*א וע" בע5 שם על" יקריאתזכה

 שכתב הראשש 2תשר 5המעאן 2וה י*5 ולדעתיב1ה

 בשעה עלד אם 2מזל ת5ף חשרנסתן האנשרם חיכי
 ופוומ דחץ הנ*ל מהש*ס והב*א עמ ש עשירשיהף
 צם" תלוי נ*כ דהי ושק* ת5יא2מלמא

 לענין ם"ם
 5ענין רק וא*כ במז5 ת5וי אין אמהס5שות
 מ51 ענין שיך פרנסה כפו 2םף הם5ויןחדברים

 פן ימיתב שב בע5 שם עלף לשיא לשמןמשא*כ
 צוה 5ךמר 51*ש במזי ההלואן מרבו*ם וה איןדו
 במז5 דת5ף דהא י"5 2*כ במם ו5ענין ם1לינין

 אשא 5נצץ ולא בפ"ו דפנוה אוש 5נצ* רקהוא
ועון
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 מטעם ל*ה שוב זה מהבנים והטובה המעלהוענין
 1ל"ש ע?*' בעל שם שיקרא תועלת כענין רקמזל
 אין ואם אמרה שרחל ואף מזי מענון בזהלדון
 כמת חשובין ו' אמר ע*ב ס"ד ובנדרים אנכימתה
 המעלה ענין רק הוא נ*כ בנים יו שאין ומיוכו'

 9א כאילו צדיק בן המניח כל שאחז*ל וע*דוהטובה
 ט"ש וגם כמת  חשיב בנים ל1 שאין במי ולכךמת

 ע4 אחד באיש נשים שבע דהחזיקו מתךהח"ס

 ציוה דנבוכדנצר שמשום המדרש בשם שםברש*י
 במהר"ם וע4 עיי*ש א*א יבעלו שלא ח4לותיועל
 שמזלה שכתב בכתובות השטם"ק בשם הנ*לשיק

 בפזל התלויין מהדברים דג-ז ומשמע ארמלאלמיתב
 לה יהי' שלא ארמלא לפיתב דכונתו לדחוקויש

 ועי' לסניף הנו*ב ס1רת מצרפין והאחרוניםפרנסה
 בבי*צ וכ*כ יעקב וקהלת מאהבה תשובה בשםבפ*ת
 הרי משניהם בנים לה ויש עשירה דהיא ובנ"דהנ*ל
 חולה הי' וגם לבנים בין לפרנסה בין טובמזלח

 הנ*ל. הטעמים לכל מותר ששירטקודם

 חסד הנוצר בשם שהביא שם בב"צרר144ירזי
 מבעלה בנים לה יש דאם דאבותבפ*ג

 בעלה וז"ל משפטים בפ' הזוה*ק עפי"ד קילהשני
 וע"ד מקטרגא וקדמאה וכו' רוחא ואעיל אתיתנינא
 איתתא להאי נש בר יסב לא והלאה דמתריןתנינן
 אחרא רוחא לההוא נצח דקא כיון רוחא דהאוכו'

 בהדה אהרא ב*נ יתעכב לא והלאה מכאןתנינא
 קדמאה מכשכשא יא דשוב שם משמע בנים להוביש
 הקשה פ*ו ס,' מה*ת ובשו"ם יהנשא מותרתע"כ
 גורם מזל לם"ד אבל גורם מעיין לם"ד רקדזה
 דטוב ראי' בנים לה דביש הנ"ל ולדברינואסור
 להזוה*ק א"כ גורם מעיין משום רק חשש ואיןמזלה
 בנים גם מהני דלדברינו ובאמת חשש איןשוב

 שילדה בעינן גורם מעחן משום אך הראשוןמבעלה
 בנים לה ביש גם ויכאורה ה:וה"ק לטעםמהשני

 הראשון דרוח הזוה*ק טעם עוד 5"שסהראשון
 מכשכש איט שוב ממט בנים לה דיש כיוןמקטרג
 בנים לה וביש שם הזוה*ק כמ*ש היבום טעםדזהו
 ועי' הראשון רוח בה מכשכש לא דאז יבוםא*צ

 הללו הזוה*ק מדברי נ"כ שהביא הנ-5 שיקבמהר*ם
 הנוצר בשם כ' הבי*צ הא אך קדמאה רוחאלענין
 חסד בטצר וראיתי מהשני בנים לה ביש רקחסד
 שאשה שא*א ידוע מהשני בנים לה דביש שכ'שפ

 הראשון רוח נסתלק שלא עוד כי בהיתרתוליד
 דרוח מוכח מאשני הבנים דעקי הטעם מדבריוונראה
 בנים לה ביש זה ל"ש וא"כ 19 הלך חלףהראשון
 דמזל לם*ד דנם מדבריו שם משפע ונםמראשון
 הס' בשם שהביא בבי"צ ועי"ש כן ל1מר שייךנורם

 בעל4 מתו אם תנש* לא לד' או לג' אשהחסידים
 ראי' להביא שם רצה ומזה בנים בלא ומתוזא*ז
 בנים דוקא בעינן חסד להטצר הא אך חסדיהמצר
 לה  כשאין דוקא משמע הס"ח ולשון ד,ב'מבעלה
 הראשון מבע5ה אפי' בנים לה יש הא כללבנים
 מותר משניהם בנים לה שיש בנ*ד ועכ*8סגי
 החו*י בשם שם הבי*צ לפים*ש אך הטעמיםלשני
 כהבחי וגם להקל הזוהקק טעם על לסמוךדאין

 כ"ז נוחה כן י'9 בפדנסה דרק משמעדמחרא"ש
 ומשום פרנסה יה דיש הנ*ל מטעם בנ"ד צ"לוע"כ
 דמש*ס שם הבי*צ עם*ש אעיר ואגב הקודמת.החולי

 קטלית דאב4 לדביתחו רבא אשת דאמרהדכתובות
 קט5נית אוי בנים 9ה יש דאפי' משמע תלתאלך

 אשמי בר ביבי ר' כדמצינו בנים הניא אב4דהרי
 דילמא מהומה בנים לו דה4 ידע מנ4 מביןואיני
 דביתהו הוי דחומא ט"ש וכן אחרת מאשה לוהי'

 דרחבא ומצינודרחבא

 ה-

 דילמא קשה נ"כ בנים יו
 ה*' דרחבא אמר ס"ד דביבמות ונם אהרתמאשה
 דהוא חסד הנוצר ע9 קו' אין יא"כ הראשוןבעלה

 דבריו. וצ"ע מהשני בנים ל1 בה4 רקאמר
 התיר *"ח בסי הב4'ש הנה לנ"ד. נשוברכמגנרעה

 הפוסקים ועפי"ד לבד דחו5המטעם
 ג"כ כ' ובפ"ת כזקן דינו וחו5ה קטלנית ל"שדבזקן
 צחולה להקל יעקב וקהלת מאהבה תשובהבשם
 הי' הרחשון שבע5ה להיתר טעמים נ' שישובנ"ד
 ומצלהת  עשירה והאשה משניהם בנים ל,ו וישחו9ה
 ועני ד' ירא הוא אותה לישא שרוצה והאישבמף.ם
 המ'ל בב4'צ וכן יהתיר יש מעח מקום ימצאובה
 הר"ן מ"ש נודע ולאשר הללו טעמים בג'מתיר

 טה אנן אנכי חוראה מיראי קטינית בעניןבתשובה
 בידו שקבלה כתב כ"ו ס4 ח"ב ובד"ח אבתרי'נעני

 ובדעתם הדור לצדיקי נמסר זה שדבר זצ"למרבותיו
 כ"ק אם לכן לטובה יקום כן יגזרו ואשרתלוי

 להתירה. יוכל לזה יסכיםשליט"א

 כתבתיה3%נ"ד
 הנ*ל.האבדפ*ק י ן יין צוקפרמא קלמןה'קלרנימום

 שנכשימן
 יאביאנאב. תר9*ח שבט בחודשב*ה

 וידנפ"ע ישראל ידיד כבוד יקיץ ברחמים יליןבטוב
 וכו' בנש*ק חו'8 בוצ*ק בכחדר"ת החו"ב הה"גהרב

 שטט"א ר פ נ א ה 5? א ר 1מו י מו"הכש"ת
 סטאניסלאב. החו8ף'ק מאטיניא הה"צ אדומו"רכעת

 במשנה שם דאיתא בהא ע"ב ס"ד ביבמותעדפ"ק
 ילדה ו5א שנים עשר עמה ושהה אשח נשא'
 לא שלישי אין שני לאחר לינשא מותרתנירשח
 כ"ו דף ביבמות רש"י לשיטת והקשה הוא רבימני

 ב"פ שנתגרשה דאשה ס"ט באהע"ז ברמ"אוהובא
 מטעם לינשח אסורה בלא"ה א"כ אותה לישאאין

 על'ד. כקטלניתדדינה
 או דבנהרג שם הרפ"א לפים"ש יכאורהוקנה

 בסיבה דתולין קטלנית דין לה אין ומתנפ5
 הוא להתנרש דהוחזקה דהא לרש"י נאמר כןאחרת
 בנתגרשה אבל להו מ*תדר דלא משוס בנתנרשתרק

 דלולי אחרת סיבה מתמת הו* בנים לה דאיןמשום
 בכלל אינה ולכן יהו מיתדר הו* הזאתהסיבח
 דיש אך 5ינשא מותדת והיתה לחתגרשהוחזקה
 מע=ן 5ם"ד רק 8ם הנ"ל הרם"א דדברי9דחות
 ביניהו איכא שם ביבמות הוף'ס וכדאמרגורם

 נורם מזל לכה'ד אב9 ופית מא*גרא נפל אודאירסה
 לה יהי' ולח גדם דמז9ה קטינית הוי בכה"נגם
 רש'*י וש*טת 1אי*ר'ש כנה'ש לפרנסתה שידאגבעל

 ליידין ו*ף'כ כמובן גורם מזל לפ"ד רק הואחנ"י
 יא*י ש9א ברם דמזלה אארת סיבה שהיא אף1"ם

לה
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 והבה פרנפא 5ה יה" %א יגרשה שהבע5 מרי בניט5ה

 הך הש*ס אמר 5א 5מה דלרש*י הקשח שםב2ה*ט
 ולם*ד ב*פ בנתגרשה פותר גורם מעחן דלמ*דנ*מ

 הצרכ*י בשם סק"א הפ'ת ו5פים*ש אסורה גורםמזי
 אחיות 5עמן הנ"מ הש*ס אמר דלא מהלחשב

 גורם פזל ו5מ*ד אסורה גורם מעהן דימ*דסאזיקות
 חדא איא לומר חש ד5א בב*ב התוס' כמ"שפפתרת

 דהנ*מ עדיף יותר וכאן בזה י*ל כן פילי תריש
 דאחיות והנ"מ מותר גורם מעתן דלמ"ד הואדגמ'

 מרם מעהן 5מ"ד דאסור בהיפוך הי'מחזיקות
 נהגרשה 5ענין מכ*ש 5הביאה הש*ס חש לאואעפ*כ
 הנ"ם כמו גורם דפעחן 5מ*ד מותר דג*כב*פ

 הבה*ט עוד ומ*ש 5הביאה חש לא לכךדבש*פ
 לא זיפני תרי נתארמלה הא דאמר פ"גפכתובות
 לא זימני תרי נתגרשה הא אפר יא למחוירש*י
 דאחרי מסיפח דדחק דהש"ס שם כ' דהתוס' ל*קג"כ

 דאזי5 משום באירוסין דאיירי מרישא ולאבנישואין
 דרש*י דינא כ5ל ל"ש לדידי' א"כ גורם מעיןלמ"ד
 גורם מעחן ולמ"ד כנ*ל נורם מזל ים"ד רקדזהו
 גירושין באירוסין גם המשנה נקטה דלמהל*ק
 סיפא דאגב שם התוס' כמ*ש ב*פ מיתה ו5אומיתה
 מקילין היש מקודם שכ' והרמ,א כן רישאנקיט
 דהעיקר אח*כ כתב מש"ה גורם מעחן כמ*דדהחנו
 דשקייין ומשום כרש"י ולא דוקא דמיתהכהי*א
 ע"ב כ"ו ניסין ברש"י אעיר )ואגב גורם מעחןכס"ד
 הג' בשם וראיתי מגורשת כשהיא שכ' ומעגןז"ה
 פ"א נתגרשה בשכבר דאיירי שפ" ז"ל תאומיםר"א

 הוא שם והנה להנשא אסורה דבב"פ לשיטתוורש"י
 אבימי אמר וביבמות אביפי בשם דר"חהפימרא
 ב"9 דנתגרשה אליצי' פירש"י והיאיך גורםדמעיין
 אבימי אחר אבימי דזהו די"ל אך לינשאאסורה

 כיל ל"ק בלא"ה אך יוחסין( 2ס' ועי'מהגרוניא
 ולא עקרה הקתזקה ד2ב"פ הדין משמיענודהש"ס
 מעחן לפ"ר וב'פ בנים יו שיש לפי רקהינשא
 וקם"ל לינשא מותרת !"9 בנתגרשא דידידי'גורם

 גורם מזל וכפ"ד לרש"י וגם עקרה מטעםדאסורה
 משא"כ תצא נשאת אם עקרה דמשום נ"מ ישג"כ

 ואם תצא לא והמחבר לימב"ם קט5ניתמטעם
 רק דוהו י"ל רתצא להרא'!ש וישפ" יכנוסנתקדשה
 הנמ"י וכמ"ש נפשות סכנת ומטעם ממשבקטלנית

 בנתגרשה אבל הוא דפים שופך דבכלי הריסב4אבשם
 נפשות סכנת בזה דל"ש תצא לא לרשייי גם44פ
 פ"ו כצות שיקיים כדי פי'ת הוי עקרה דמשוםוגס

 להרא"ש ונם דרבנן רק הוי להרמב"ם קטלבותומטעם
 והרא" דרבנן הק דהוי ססף'ו פוהע"ז .הבי"צכ'

 אסמכתא רק הוי בני שלה יגדל עד שאמרמיוערה
 ל'.ש וה סכנה משום מה'שז הוי דלוידי' נאמהואפי'
 ידרבנן ד4ריתא בין נ"מ ואיכא בגירושין5רש"י
 ל"ק בודאי וזה זאת להשמיעמ הש"ס דוצרךושפיר
 דילמא עקרה הוחוקה דבב"פ כרצי הש"ס דאקדאיך
 לטעם גם דחא ב"פ שנתגרוה משום 5ינשאאסורה
 בשר'פ מחיקינן דרבנן ד5ענין וכיון כרבי מוכחזה

 מה"ת. דהוי עקרה 5ענין מכ"ש ממי5חכר2י
 דאחרי 5פרש דוחקו מי הקף בעיקראפם

 גירשה דאמרה המשנה הא 2"פבנתגרשה
 יא ש5ישי חין שני דאפר והש"ס בראעוןחחרי
 ילדה ויא שנים עשר עפה שהה השני אםהחפ
 5ינשא דאסורה ומת נירו1ה ולא יגרו4הורצה

 הש"ס וכדאמר 2"פ נתברוה 5א וא"גישששי

 אסיתה וגירושין אגירושין מיתה 5א כ"וביבמות
 רק כיל רש"י שיטת הביא ר5א בס*ט לשיטתואזי5 אשני דקאי נירשה סעי"ז קי'ד בסי שכ'והמה2ד
 רק דאסורה אמר ולכן קטלנית שחך לבדדבמיתה
 בגירושין הש*ס אחרי לרש*י אב5 עקרהמשום
 לה היו ולא לראשון נישאת שפ 22רחתא וכןומיתה
 תנשא 5א לשלישי בנים יה היו ולא לשניבבים
 ומיתח בגירושין ג*כ אחרי בנים לו שיש למ?אלא
 דאיר* נפרש דלא כמו אמרה סתמא דהבריתאוכיון
 למי תנשא והיאיך קטלנית תה" דא*כ ב"פבמיתה
 ב"פ בגירושין לרש*י נפרש לא כן בנים לושיש
 שם הש*ס דאמר ואף מיתה וחדא גירושין בהדארק

 דליתבעוה מהו בנים יה היו ולא לשלישינישאה
 קחמים חראשונים הבעיים דשמ דפשמע קמאיהנך
 דליתבעוח יי"פ הא לרש"י קשה ושוב דגירשוהוע*כ
 שאביהם הכתובה תובעין דהבנים הכונה קנשיהנך
 ע"כ דלפייז וא*5 מאחרת בנים 5ו והי' להנתן

 בין לחלק דדוחק תובעין שניהם של דהבניםהכונה
 האחר על קאי קמאי הנך דליתבעוה ולפרשהדבקים
 וכיון שמת האחר של הבמם ועל בעצמושתובע
 הוי שוב מתו שניהם דאי גירשה שאחד אחרידע*כ

 נירשה ימה וא"כ מת שנירשה דאחר וצילקטלנית
 לא רזה מאחרת בנים לו היו חא יידה שלאכחמת
 בנפוק*י ועי' 5גרש 4תו כופין דאין לענ-ן רקמהני

 לגרשה רוצה אם אבל קנ"ד סי' ובד*מ שםביבמות
 יהושע דר' משום דרבנן מצוה אינא דעדייןטשום
 יל"פ באמת רגם לגרשה יכול ירך תנח אלדלערב

 שגירשה האחד על הכונה קמאי הנך דליתבעוהכן
 שום שין מאחרת בנים לו שהיו שמת זה שלהבנים ועי מאחרת בנים יו הו' לא והוא בעצמווהובע
 לתבוע הבנים יכולין איך דא.כ וא"י כן לפרשדוווק

 לשלישי גם הא בנים לו היו דאם בחזרההכתובה
 סעי' קנ*ד בסי' ועי*ש לינשא יכויה בניפ לושיט
 הכיר לא אפי' כתובה לה דיש סק.לג ובב,שי"ז
 עדיין שנשאה דבשעת וי"ל סעות מקח הוי ול4בה
 בלא"ה ונם והבן אח"כ רק מאחרת בנים לו היולא
 הראוין והקרובים האחים רק 4מם לו היו דלאי"ל

 לנכון. רש*י שיטת ומיושבת הכתובה תובעיןליורשו

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 יאבלאנאב.האבד*ק

 צא.מיכהו
 יאבלאנאב. תו'ע"א שבט בחודשב"ה

 בחדר*ת ובקי החריף הרב לכבוד סלה טוב ונלשלום
 כש"ת וכו' תרשישים מגזע חוטר ד' ויראחסיד

 נ4י ריינמאן הירש צביט*ה
 נאראל. בק' רבכעת

 ושלשלו לים שנפל באחד קכ*א ביבמותפד4'ק
 מהארכובה 5מעלה חכמים ואמרו רג15-
 דלמה והקשה תנשא לא מהארכובה למטההנשא
 שאין ימקום צוה"ג מקום בין הסשנה מחלקאין

 לבהמה. אדם בין לחלק דיש לתרץ רצה וע*?צוה*ג
הנה 41מא
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 נחתך דאם והרמבים הרי*ף דשיטת נודעהנה

 ושיטת כשירה ~וה"נ במקום שלאהשוק
 למע5ה חפי' בשוק שיחתך דכ"מ והרא"שהרשב"א
 רק חקו' וא"כ נ"ה סי' ביו"ד ועי' טריפהמצוה"ג
 דלמע5ה סתם המשנה אמרה דאיך והרמב"ם5הרי"ף
 התח5ת מקום הוא דארכובה והיינו תנשאמארכובה

 למע5ה במקום לדידהו הא שם 2יו"ד ועי'חשוק
 בכ"ם דבשוק ד5הפוסקים תנשא דלא חול"למצוה"נ
 בין חילוק דיש תי' מה ואקכ כל? קו' איןטריפה
 טריפה ונעשה מבהמה נרע דאדם וע"כ לבהמהאדם
 דאדם שמענו לא זה דבר מצוה*נ למעלה נם2שוק
 וכמה מזלא לי' אית אדם ג' בב"ק ועי' מבהמהנרע

 בדבריע להלן ועה מבהמה עדיף דאדם כ'מ8פוסקים
 מיב*ח יותר חי טריפה דאדם דס"5 ר"תבשיטת
 ועכ*פ חולקים וכמ"פ ע' דף בניטין הרוב*אובשם
 כתב נ"ב סי' חיו*ד ובח"ס מבהפה נרע לאאדם
 דכחה מ2המה יותר חלוש בהמה כמו דמיטרףדאדם
 ו5א שיתרפא מזלו מועיל רפואה 5י' בעבדו ורקחזק
 בסי' הכו"פ קימו וכבר ר"ת ש*טת וזהו בבהסהכן

 אב5 יותר חיוש בהמה כמו נטרף אם רק א"כ?'א
 5ק"מ ובאמת מבהמה יותר דמיטרף נאמר5א

 ע"ו בחולין מ;ומ; מקור הנ*5 הפוסקיםדמחלוקת
 מהארכובה למטה רנלי' שנחתכו בהמה שס2משנה
 תרי בנם' קאמר טריפה מהארכובה למעלהכשירה
 והיינו הראש עם הנמכרת דארכובת פי' לל"קלישני
 שיחתך בכ*מ השוק בעצם ולפי*ז השוק התח5תמקום
 מיד הארכובה מן למע?ה שכ' בפרש*י ועי"שטריפה
 וכ"ש לה סמוך שהוא בצוה"ג דהחנו דטדיפהקאמר
 ניכר בגמי כנגדו הייט ארכובה שם ולל"ב2נובהו
 ומצוה4נ מארכובה ו5מטה הע15ונה ארכובההיינו
 צוה"נ פע;ק!ם ושיא טריפה בצוה"נ נופי'ובשוק
 וס"עתו והרשב"8 כל*ב פסקו וסחעתו והרי"ףכשירה
 כ5שון הוא ביבמות המשבה לשון ה,-י וא*ככל*ק
 דתנזא מארכיבה למעיה ג.כ ולל"ב בחו5יןהמשנה
 ן תנש לא בשוק היינו מארכובה ולמטה בק~יתהינו
 יא באדם הכ"נ כשיר,; האמצעי דבעצם בבהמהוכמו
 דבעצם ; המשנ סתמה איך קשה דעדיין אךתנשא
 ובזה תנסא צוה"ג ד8מקום והול*ל תנשא יאהשוק
 לא דאדם ל2המה אדם בין לחלק לומר אפשרהי'

 אך מיטרף בקויית ורק בהמה נמו שצוה"נמיטרף
 הנ*ל להאחרונים ובפרס מקום גשום זא נמצאלא

 רפוא, לענין רק חן5וק ואין בהמה כמו מיטרףדאדם
 דין לענין רק איירי כאן דהמשנה לומר אפשרוהי'
 למעלה ובין מארכובת למטה בין חילוק דישהרגל

 ב-מב*ם ועי' שבאברים טריפות משאר ולאסארכ.בה
 מן שינט5 ש""א אבר ממנו והעלו שכ' מח"גפי*ג
 כאן במונה אבל סי"ז באהע-ז בפרישת ועי' לבואו  ראעי האברים כל דהאנו עייו מעיד ה"ז וי"י'החי
 בפ"ח הרמב"ם ולפימ"ש הרגל מדין רק דאתריייל

 במקום רנלי' שנחתכו בהמח אוסרים כשאנומה"ש
 מפני אלא רגי חתוכת שהיא מפני נאסרה לאצוה"נ
 וע" הטרישות מכלף שחתיכתן הגידיןשנחתכו
 דנחתך שכתב ס"ז המקש; בפ' ובמעיו"טבמרדכי
 וא*כ ל5*ב כשר קיימים וצוה"נ צוה"נ במקיםהעצם
 הול"ל לא הרג5 מדין רק דאיירי במשנהולכן הרני מדיני ו5א שבבהמה טריפות כשאר הויצוהינ

 דאמרה דכיון דוחק דזה אך הנידין דיןלהשסיענו
 תנשא דבצוה"נ הו5"ל תנשא 5א מארכובהדלמסה
 י*5 אמנם 88שא לא בשיק דבכ'מ נטעה שלאכדי

 5סעיא דנאתך ד55*ב שהקשה הרמב"ן עפי*ד2זה
 לפע5ה חרגל יחתוך הניד*ן כשנחתכו א*כבשר

 דז1זרת דאה*נ ות" 5הכשירה ותחזורמצוה"נ
 טריפא צוה*ג שנאתכו אחר שחטה אם ורקלכשרותה
 שאם ואעפ*י בה חי' שאינה מכה 2ה יששהרי
 ששיתו מ*הא השתא תחי' 5מעלה הרנ5 אח"כיחתוך
 שהביאו 2רא"ש ועי ח" אינה 2ה שהטריפותענין
 לופר המשנה יכולה היתה דלא ניחא שפירוא"כ

 דנשאר כיון תנונא צוה"נ במקום הרנלד2שלשיו
 אחן'כ יחתוך יבו5 הף להאדם סהובר השוקשאר
 ד5מטה סתם המשנה אמרה ו5כן ויח" האסצעיהעצם

 5הרא"ש קשה דעדחן אך תנשא לאמהארכובה
 נחתך אם לל"ב דגם וכ' הרמב"ן על החולקיםוהר"ן
 טריפה דאין מיתכשרא 5א מצוה"נ למע5תאח"כ
 לומר יש ואטנם כן לתרץ אין שוב להכשירהחוזרת
 כתבו תנשא ו5מעלה דמארכובה בהאדהנה

 בש*ע פסק וכן הירושלמי בשם והרשב"אהרמ2"ן
 חי איט דטריפה חודש י*ב 5אחר דהחע ז'סיסן
 יותר חי דאדם הקשה שם 8ה"נ וחכ"ם מיב"חיותר
 ע5יו הקשו וכבר דחו5ין 8ש*ס כדאמרמיב"ח

 על בהג*ה ועי,ש איפפא פשמע נ"ז בחוליןדאדרבא
 8ן ס'5 דר"ת אך סי"ז בב*י תויו"ט ובהנהותהב*פ
 5ר*ת כן פ" שם ה1ס' ובפסקי קט*ז זבחיםבתוס'
 ע5יו חולקים והתוי מיב"ח יותי חי טריפהדארם
 בס* וראיתי נ*ו ובנישין נ*א ב"ק בתוס' ועי'שם

 דפלוגתת מהרח*ש בשם שכ' בסי"ז לשבתנתיבות
 אבל בהמה כמו מיטרף אדפ אם רק הוא והתוס'ר"ת
 אמנם מבהמה יותר חי אינו ת לר נם דמיטרףהיכא
 התוס'בפסקף

 ושי' כנ"5 כ' האחרונים ובכ5 הנ*י
 דומה דאדם טריצת דיש שכ' ע' בגיטיןברשב"א
 5"א סי' ביו"ד ובפר'4ח דומין שאינן וישלבהמה
 י'ב סי' ביו"ד ובח"ס קם"ו ס"ק סל"הוברא"פ
 טריפות ל"ה בפתיחה ובדע"ת בתשובותיו ובכ"מהנ"5

 הכ"ם קו' תי' סקצ"ז כאן 881"ש בזהוהאריכו
 חי דאינו לחז"ל קים מארכובה דלמעלהדבטריפות

 דחדם כשנאשר דנם 4'5 ומעתה עיי"ש מיב"חיותר
 יותר חי דמ"ם והב"ש לר"ת י"ל בצוה"נ נטרףנ"כ

 לחז"ל קים מארכובה דלמעלה 2טריפות ורקמיב"ח
 דבסקום המשנה אמרה לא ולכן מיב"ח יותר חידאינו
 ולרשב"8 מיב"ח יותר 5חיות ל דיכ. כיון תנשאצוה"נ
 מארכובה דלמעלה כאן במשנה הפי' יה"וסיעתו
 מצוה"ב למעלח נם דלדידהו השוק מהתחלתתנשא
 מארכובה ד?מעלה דבטריפות המ'5 וכה3"שטייפה
 חז"5 בקבית נכלל השוק ובל מיב"ח יותר חיאינו
 הרמ"ת בשם כ' "'ז בס" כאן ובטור נכון והכי8זה
 ע?יו טעידין בכוה ולא שוקיו גידי נחתכו אםעבל

 קדמק שסק בדברי נזכר ח~רי צוה"ג דהיינוונראה
 משסצ שוקיו גידי וכ* שדייק ומזה דצוה"נמהך
 כשר צוה"נ במקום דבשלא הפוסקים כשיטתדס"ל
 מעידין אין עצמו בשוק אבל שוקיו נידי דוקא כ'ולכך
 נחתכו דאם הנ"? והר*ן כהרא"ש דס*ל ג"כוצ*5

 5ל"ב גם סצוה"נ למע5ה אח"כ שיחתך ל"םהצוה"נ
 נידי 2נחתכו מעידין היאיך יאל"כ כהרמב"ןוד5א

 כנ"ל. השוק בל אח"כ חתך שמאשוקיו
 שכ4 הנ"ל הרם"ה בדברי שמעתא הרכהעטכנדן

 שראוהד דוקא סעידין דאיןדמנויד
 רששמ'8 כדאמר אח"כ שנכוה 8ד מיובנת פסכיןמנויד
 שוקע גקץ פשתכו אבי ו5היות לכהת שיכו5טפני
 רשב*8 ע9 דש5יגי כרבנן ע5יו מעידיז נבואו5א

והדר
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 ד5הרפ*ה פי' והפר"8ה והפף1 עליו חולקוהסור
 מלובן הי והסכין ידעינן דלא כ*ז מנוידסתם

 ה" שטא חיש*נן ב0תם אפי' ולהשור עליומע*דין
 הטור על הקו1ה והפרישה מעידין ואין מלובןבסכין
 מעידין או לעגין הרם"ה עם מהלוקת לעשותמנ"5
 דהנה 8לונתתם לפרש נראה ולדעתי מגוידבפתם
 ע5 מעידין דאין המשנה על ע"ב ק*כ שםביבמות
 אב*י אמר ורמינהו חת דמגויד למימרא אמרהמנויד

 המגויד על מעידין דתניא רבנן הא רשב"אחא
 ויאיות יכהת שינול משני מעידין אין 1מדישב*א
 מן חצמים ואפרו וכף  מעשה סיפא אימאוכו'

 שי' ורש*י מכה דמרזו מיא שאני וימעלההארכובה
 דאף וציל חה לא דמגויד דפשפע מסיפאדהקשה
 לא במים והרי לכית דיכול משום רק אמרדרשב*א
 הרפואה יעשה מהמים שיצא דלאחר ההשינןנכווה
 הרפוחח תחףל לא ושוב סכה מרזו דמיא ומשניויכוה

 שנחתנו בבהמה רש8*א דמכש*ד ע.ב מ.בובחולין
 לכית שיכולה מפני ולמעלה החרכובה מןרגלי
 שפ*' מה במהר"ם וע*ש שם מהתו0שתא וריאולח*ות
 ע*כ דמכשיר כרשב"א ס*ל אלא דאפר הש"סבדברי
 ולא מבה מרזו מיא דאל*כ במים הבהמה תבוא,צלא
 מיא באדם דרק ~לומר סברא דאין הרפואההועיל
 סבהמה גרע לא דאדם כנ*ל בבהמה ילא מכהמרזו
 סיפא אימא הש*ס דקו' פ" בחידושיו הרשב4אאמנם

 כסהם טריפה אין ולמעלה מהארכובה גםדלרשב"א
 דיכול טעם בלי מכשיר דרשב"א שם בחוליןהש,ס
 ולפי"ז כף' מטעם רק דמתיר כהתוספתא ולא5כוות
 שאיט במקום דאפי' מכה מרזי דמיא להתי'צ"ל

 כיון וא"כ שימות להמכה המים גורמיןטריפה
 למסה מארכובה למעיה בין חילוק איןדלרשב.א
 בלמטה למה א"כ סריפה אינו דבשניהםטארכובה
 בלמעלה כמו מכה מרזו דמיא ל"אמארכובה
 בלמעלה רק דלרשב"א לחז"ל דקים וצ"לטארכובה

 המים ע"י גדול כאב הוי מ"מ טר*פה דאי%1ף
 יעשו לא כ*כ כאב אין למסה אבל וימות מכהמרזו
 לחז*ל דקים הנ*ל הב"ש דגרי וכעין כלוםהמים

 מיב"ח יותר חי איט מארכובה דלמעלהדבסריפות
 כ' כאן וב5י"ז כן לומר דוחק אבל כן י"ל בזהכן

 משמע מכה מרזי דמיא קכ"א דף הש"ס דאמרדממה
 לאב" גם הא ולהנ.ל כאביי ס"ל דש*סיסתמא
 וי*ל משם ראי' אין ושוב מכה מרזו דבכ"מל"א
 מצינו לא לרבא משא*כ כן י"ל עכ"פ דלאבץסשום
 ליבון ל*מ פוסקים דלכמה ונודע והבן סברא הךכלל
 במקום ולא טריפה עושה שאינו במקום רקוכוי'

 טריפה שעושה במקום גם ולכם'פ טריפה,2עושה
 סקנ"ס בח"מ ועף נפשו שתצא במקום לא רקסהני

 כהפוסקים ס*ל דהרשב'ח י"ל ומעתה סקצשד1ב2*ש
 דהא ?"ל וע"כ כוד לקמ טריפה שעושהדבמקום
 כחיום הוא מארכובה בלמעלה כשר אלעזר בןדלראש
 הוא אם ל*ם כוי מטעם דאי טרישה דאינודס"ל
 כהתוסשתא ודלא דכף' לטעפ א*צ וא"כטריפה
 דמקשה והא מריפה שאינו במקום האנו דמתגי'וטגויד
 משום תנוא ולמעלה דמארכובה המשנה מןהש"ס

 לחשב מ"ש ברמב"ן ש5י' טריפה איטדלרשב*א
 איך בלא*ה דכו" לטעם צריך מה טריפתדבאינו
 סמא בלי חרב ומכת שכ' שם בח*ס ועי' עליויעידו
 ובת חילול לעמן כדחמרינן בכ"מ נששות סכנתהוי
 החצים היו דשפא והסעם עליו מעידין איןמ"מ

 מדצי דכוי' דס*ל י"ל רש"י בשיטת אמנםמלובנים

 ה*א הש*ס דקו' 8י' ולכן טר*פה שעושה בפקוםגם
 ס*5 דהרפ*ה ייי ומעתה ח" 85 דפטידדאזיגן

 הרמ*א בכונת שם הח*ס וכ*כ כוף ל*מדבשר*פה
 סריפה דאינו דגדבר כרשב*א ה5כה זהדלעמן
 5ו,1ב*א דס*ל מארכובה למעלה לענין 8ך כוי'מהני
 נמותו הלנה אין בזא כף' מהני ולכך טריפהדאיט
 שם והח"ס כוי' ל*מ ולכן שריפה דהף כרבנןרק
 שנכוה אעפא צ*5 נכוה ולא במ"ש ברמ*אטגי'

 שם ום"ס טריפה הוי ?וה"ג החנו שוקיו דנידיומשום
 אין טרישה שנעשה במקום דנם מקודם ל הטורואמבם כניי שמג* רק 8נ9 בסקום אעפ"י דצן5 מ*שבה*ס
 ואין הרמ"א על סים ועא כוה ומהמ המ1יד עלמעידין
 דס"ל דהאט זא5 ארא"ש א*א סדברי כןנראה
 קו' אאושבה טריפא שנעשה במקום אפ" כוידמהני
 דכה' כהפוסקים כ' שם ובב"ש ובה"מ הנ*להפרישה
 דסעפ בסקצ"ו ו ולנן סריפה שעושה במקום נםפהני
 ש*טת אך מכה מרזו דמ*א משום ל*ב בסעיהש"ע
 מיד לח רק דימות מודה רשב"א דגם והטו"זהב"ח
 דבפקום בש"ז שם המג"י וכ*כ יב"ח אחראלא

 בלמע5ה ולפי*ז יב*ה לאהר מעידין טריפהשששה
 רשב"א דנם השי5ית לאותן טריפה דהוימארכובה

 מרזו דפיש יופר אבה דאוצרך הא טריפה דהףס"ל
 שפ פשושז המג" וכ"כ מיד שתנשא לענין החנוטכה
 הי לא תששח יב*ח דלחהר שכ' כאן להש"עוא*כ
 כאבא דהלכה כיון וגם במים דרק לכתובצריך
 כ' לסה א*כ הנ*י הטושז כמ"ש מכה מרזודמיא
 מה וגם יב*ח אחר רק תנשא דבמים כאןהש*ע
 י*ל מי4*ח יותר חי סריפת דאדם הכ"משהקשה
 וכמו שריפה נעשה מאם גרע מכה דמרזודבמים
 אינו מארכובה לפעלה דלדשב*א חרשב*אלשיטת
 י*ל כן לאיות א*י מכה דמרזו נמיס אעפ*כטריפה
 סארכובה דבלמ*1ה להז*5 דקים חביש 5תי' ואיצבא
 ולח כרבא פסק דד,ץ1*ע וצ*ל מיבאא עתר לורותא*י

 הנשח מארכובה למעלה דבמים הדין רק וכ'כאבה
 אנה ר*1 לא המים דעא רק גרע דמים משוםולא
 ובפרט דוחק וכוז יב*א לאחר רק התיר ץנןהוא

 בלמעלה נטרף איט דאדם כ' שם ובח"ס הנ"ללהטו"ז
 דבכאן עליו והקשו ירכו על בשען דאיטטארכובה

 בדע"ת וע*' מארכובה בלמעלה נטרף אדם דנםמוכח
 והדע"ת מזה הע*ר נופ" הח"ס ובאמת כ.ב אותהנ"ל
 בהנ*ה בסוה"ד רק פ18 סי' באו"ח סדבריו רקד4ביא
 וימוה טכה מרזו דמיא רק טריפה איטדבאסת י*י ובהנ*ל הנ*י נ"ב פף ביו"ד 5הה"ס רמזשם

 אנשים רוחין אנו ובאמת הנ*ל הרשב"אוכשיטת
 שנים הרבה ואים מארכובה למעלה רנליהםשנחתכו
 הנ*ל יחפוסקים אך כף' ופמו רפואה איזח ע*ית1לי

 כן. לומר אוא כו" ל.מדב8ריפה
 דגם להפוסק*ם דנם שו שםבחאסןףש14ירעי

 פחמת בטריפה רק זה כוי' מהניבטריפה
 האבר דם*פ כו*4 ל"ס ונקב חסרון מחמתבטריפות אבי נטרף וארנו כואב אינו דבכף' החיתודכאב
 חסרון סחמת אינו וימעלה מאלכובה ובסריפותחסר
 סי' ביו*ד הא ולכאורה ממית האיתוך כאב רקהאבר
 רנל דביהר ח0ר משום הף דהטריפות מוכחנ"ה

 כנטול דיתר ומשום טריפה התחתון מעצםלמעלה
 טרישה רנל חסר דנבראת שם וברמ"א חסר והףדמי
 כשר רגל דהסר שב4 הבקי ברברי מ"ש בפמ"גוע4

 דס"ל אף הרמב-ם וגם דבכורות מש"ס עליווהקשו
 פסק מקפ כשר הסר נסרא טריפה דניטלדבמקום

דהשר
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 דבחסר כאב מטעס ל"ש ובזה טדיפה רג5דחסר

 אות כ"ט ס" בתב"ש ועי' כאב ליכא ודאימברייתו
 וברמב"ן הוא לק.תא לאו בך רבנברא שכתבב'

 אף רגל חסר דסטריף לרמב=ם כתב נ"ו דףבחולין
 משום כשר חסר נברא טריפה שניטל דכ5דס"ל

 ועי' נטולה צכלל ולא חסירה בכלל רג5י'דנחתכו
 כאב מטעם לאו ודאי וא"כ סק"ב נ"ה סי'בג*ה
 אך כאב ל"ש דמי ביד כניטל דיתר לרמב"ןואפי'
 בדע"ת ועי' כנטול שהוא היתר לה דכואבי"ל
 ניקב ומ"מ כשר דניט5 ובטחול סק"ח נ"הסי'

 ברש"י ועי' טריפה והב דינר 2ייר נ% ולאבסומכי'
 דחסד ובכליות הגוף כל דמקלקל דכ' נ"הבחולין
 מוכח ומכ"ז טריפה חדיז במקום ובלקותא כשרויתר
 י*ל ובוה כאב מטעם ולא חסרון מטעם הוידברגל
 למעלה ע"כ דלרשב"א שפי' הנ"ל הרשב"אבשיטת

 ד5טרימה כהפוסקים דס"ל נאסר אפי' כשרמארכובה
 חסרון מטעם דתוי כיון מ"מ כנ"ל ודלא כוי'מהני
 דאינו דס"5 צ"ף ע.כ לכן הנ"ל וכהח"ס כוי'י"מ

 יומר אפוך וי;י' כלל חסדון ענין בי' ול"שטריפה
 אם אב5 וסי-ם מגוייד בסתם שהתחיל הרמ"הבכונת
 שוקיו גידי פרט ולפה נכוו ולא שוקיו גידונחתכו
 י"ל ולהנ"ל הרגל נחתך הש"ס כ5שון אמרולא

 בצוה"ג רק כוי' ל"ש חסרון מטעם דהוידברג5
 נ"ה בסי' ובפמ"ג בכו"פ ועי' כשר דחסרדי*ל

 ועכ"פ ג"כ מכשירין ובדעות ובדע*קובלבו"ש
 וח"כ הפ"מ בלא אפי' בשר בצוה"ג ו*תרבהפ"מ

 כל-'ב ולהפוסקים החיתוך כאב משום רקהטריפות
 חסדים דצוה"ג אף כשר מצוה"ג למעלהנחתך

 כשר השוק את אחיכ חותך אם אפי' הנ"לולרמב"ן
 נימא דאי שכתב סק"א נ"ו בסי' במק"מומצאתי
 ע"י תחי' דלא משים טריפה צוה*ג חסרדנברא
 איך כאב שים לה דאין ואף צוה"ג פעולתחסרון

 גוה*ג חסר ממש ה:: מצוה"ג למעלה בנחהךמכשירין
 במ"ה הרשב"א בשם וכ' חסר מנברא עדיףךמי

 ר"ל קאמר התיכה דדך דוקא צוה"ג ניטלדלעולא
 וכו' בהם כאב דרך דהוי עצמם צוה"ג ניטלודוקא
 גנ'ו::* הללו דלהפוס;ים כנ"ל מוכח ומכ"זעיי*ש
 כהנך ס"ל דהרמ"ה לעיל ועי' כאב מטעםהוי

 יוה כוי' בי' מהני חסדון מטעם דאינו וא"כפוסקים
 בשאר ולא כוי' שייך בצוה"ג דרק הרמ"ההשמיענו
 ורשב"א ת"ק בין הפלוגתא יהי' וה ואוליהדג5
 כיי' בי' ול"מ חסרון מטעם דטריפה ס"לדת"ק
 כת"ק אתי טריפה הגי דמסר דבכורותוהש.ס
 והכוסקים כיי' ומהני כאב מטעם דהוי ס"לורשב"א
 הוא דכן הל"ח בשם בממ"ג ועו' כשר דגלדחסר
 כרשב"א בהא דס"ל משום הוא רש"י שיטתגיכ
 ע"א כ' ובעירוכין הנ-ל וכהה-ס כאב מטעםדהוי

 דבר הכלן וה כבדי וערך יאשי ערךצמשנה
 לאת-י הכלל דזה אמר שם ובגמ' בו תיוי'שהנשמה

 אמד לא דלמה התוס' והקשו ולמעלה הארכובהמן
 יכולה דאמד מרשב*א לאפוקי ותי' טריפות ח"ישאד
 זו לא היינו דראשו פי' שם והח*ס ויחיותלכוות
 שהנשמה דדבר וכי5 טריפח דהוי כבידו אף בודמת
 עיד דיש הוקשה ולתוס' כאב מחמת לרבות בות5וי'
 דס"ל מרשב*א לאפוקי ותי' כאב מחמתטריפות
 כאב מחעת הוי ד(,רכובה ראי' ומזה עכ*דדכשר
 אך כוי' מטעם דמכשיר צהא כוותי' ס"ל לאאבל

 בלשון להמעיין כהח'ס לפרש הכרח איןדבאמת
 פריפות ח*י שאר נקט לח אמאי וא"ת שכ'התוס'

 כנ*5 כאב שמחמת מהטריפות רק 5הקשותלהתוס' הו*י באב המחסת לטריפות רק המשנה כונחואם
 אתי והמשנה כאב מחמת הם טריפות הח*י כלדלא

 טריפות ולא מרשב*א לאפוקי ארכובה טריפותלרבות
 שאני דאדם דארכובה שם דלהח"ס וגם כאבמחמת
 הוי אי יריכו על נשען אינו שאדם משוםמצהמה
 וע"כ יריכו על נשען שאינו מהני מה כאבמשום
 נשען שאינו דעי"ז לומר יש אך חסרון מטעםדהוי
 דיש שם הח"ס ומ"ש כיכ גדול הכאב אין יריכועל
 כשר הסר נברא טריפת שניטל דכל להרמב"םראי'
 חסר נברא וימות החי מן שינטל כל בארכובהוא*כ
 5ומר ויש טריפה רגל דחסר ס"ל הרמב"ם והלאכשר
 מ"ש וגם עיי"ש הנ"5 נ"ה בסי' הפמ"ג עפי"דבזה
 בארכובה דלדידי' מרשב"א לאפוקי התוס' בשםהח"ס
 אמנם הנ"5 הרשב"א כשיטת והיינו כלל ט,-יפהאין

 מזה ולחיות לכוות יכולה דאמר התוס'מדמיימו
 שום בוה דאין ולא כוי' מטעם רק דכשרמשמע
 דמהתוספתא הנ"ל הרשב"א וכמ"ש כללטריפות
 כוי' מטעם דרק משמע לקוות שיכולה מפנידמסיימת
 משמע כן מסיים ד5א בחולין יהש"ס רקמכשיר

 הה"ס מ*ש גם ואו5י כלל טריפה אינודלרשב*א
 לכית דיכול מחמת דק כונתו כלל סריפהדאין
 ועיי"ש מ5ובן צסכין הי' דלא אף לאפוקיואתי

 דוחק. דזה אךגח"ס

 התוס' קו' שתי' בעירוכין שם ברש"שךר*4מירעי
 הב"ש כמ*ש ארכובה רק נקיטדמש"ה

 חי אינו אדם דגם לחז"ל קים בארכובה דרקהנ"ל
 תלוי' שהנשמה דבר הוי זהו רק ולכן מיב"חיותר
 ובכבדו כבדו המשנה דאמרה כיון ולכאודח עיי"שבו
 מיב"ח יותר חי דאינו לחז"ל קים שיהי' מצינולא

 וע"כ ג"כ טריפות שאר 5ומר הש"ס יכול הי'ושוב
 דמ"מ או לבהמה אדם בין הילוק דיש כר"ת לאדזה

 ה2"ל והח"ס וכהכו"פ בו תלוי' שהנשמה דברמיקרי
 נעשה לא דאם וכיון הרפואה רק מהנידבאךם
 וכ"כ בו תלוי' שהנשמה דבר מיקרי חי אינוהרפואה
 הב"ש כמ"ש י"ל ואולי עיי*ש מלובן לעניןהח"ס

 לחז"ל דקים מוכח דתנשא המשנה מדאמרהדבארכובה
 כבדו המשנה דאמרה בזה כן מיב"ה יותר חידאינו
 וריבויא מיב"ח יותר הי עינו בכבדו דגםנשמע
 ארכובה רק מרבינן מפורש דאין הכלל בזהדמשנה
 ברש"ש ועי' כן להז"ל קים בזה דגם במק"אדמצינו
 דס'.ל נ"ה סי' בטו"ז הובא הרא"ש עלשהקשה
 יא דמהע"ס טייפה והשוק הארכובה של הפרקדבין
 התחלת עד רגל נקרא אדם בני דבלשון כןמשמע
 משמע כלום אמר לא עלי רגלי תנז ואפ"ההשוק

 טשי"ך לענין ובפמ"ג בטו"ז ועי"ש כשר שםדבנחתך
 דטריפה ג5יד רק הוי טשי"ך דאין באדם ואמנםדכשר
 אך וכריפה גליד נקרא טשי"ך דאין צעוףוכמו

 אם דבעוף סק"א צשפ"ד שם שהובא שמוא5לחאמונת
 וגם צאדם דה"ה י"ל כשר לשוק תחתון ביןנחהך
 למעלה ורק לבהמה אדם בין בזה חילוק יש דמ"מי"ל

 ולא מיב"ח יותר חי דאינו לחז"5 קיםמארכובה
 צבית ועי' בו ת5וי' שהנשמה דבר הוי ולאבגליד
 לשוק הערקום דבין בדין מ"ש סי"ז באהע"זמאיר

 להב"מ שציין למורה שי ובהגהות הרא"שובשיטת
 בזה. להאריך ואכ"מבזה

 כתבתיהנלענ"ד
 שהפרמאי הלהי הלוניכוםה

 הנ"".האבדפ"ק



מרח

 צב.מימן
 פיען. תרע"ט כס5ו בחודשב*ה

 כש"ת המפורסים הגאון הרב ידידי לכבודשוכט4'ס

 שליט"א ן ה א ז ר י א מ ר י א ממו""
 וויען.הראבדפ"ק

 שבעלה ענונה בדין לעחן ממני ביקש אשרע'יפ
 מעירו א' שנכרי שנים ארבע וזה במלחמההי'

 נכרי פפי לו נודע במ5חמה ג*כ שהי' ומכירוידידו
 במקום במלחמה נהרנ הזה שהאיש במסל*תחחר
 הזה במקום מת ומצאו שמה הלך ולמחרקרוב

 וכתב הרוגים שאר בין היטב והכירו לושנאמר
 לא אך נהרג הזה שהאיש דברים שאר בתוךיביתו
 הנכרי צא ואח"כ לצערם שלא וב"ב לאשתויספרו
 העיד ואח"כ כנ"5 הכל מעצמו וסיפר לביהוהזה
 העיד מזה לו שסיפר הנכרי וגם ה6מ'ד לפניכן

 ושאלוהו במלחמה נהרג הזה שהאיש שראהבערכאות
 בבירור לידע יכול אינו שזה והשיב מת בודאיאם

 ושאלוהו מת שבודאי בערכאות העיד הבןובמעם
 איע הוא כי והשיב בבירור שא"י מקודם אמרלמה
 בודאי מת לדעתו אך בבירור המיתה שיבחיןרופא

 וזה מת הזה שהאיש מיתה תעודת נתנווהערכאות
 ממנו נשמע ולא זכרו שנאבד מהמעשה שניםד"

 הגב"ע תוכן ע"ככלום
 פאמן מסיפ"ת ונכרי מהני במיתה דע"א נודע הה

 בב*ד שהעיד דמה ואף פיו על אשהומשיאין
 דברים בקישור סי9ר אפי" מסלפ"ת הוי לאאח,כ
 ובפ"ת הרא*ש לתשו' שצין סקם"א בה"טועי'
 אך מסלפ"ת דמיקרי משמע הרא"ש דמתשו' כ'סק"ס
 שסיפר מה מ"ם מסל"ת הוי דלא כתבו אחרוניםכמה

 בשם בפ"ת ועי"ש מסלפ"ת הוי יב"ד שבאטקידם
 לב"ד כבא הוי לא ברבים סיפר דאפי'המהרשד"ם

 מחליקת י"ד בסעי' ברם"א ועי' מסלפ"תוסיקרי
 דברים קישור במסלפ"ת בעינן אי והריב"שהר"ן
 דברים קישור דא"צ כהריב"ש ס*ל הפוסקיםורוב
 סק"סג בפ"ת ועי' עיגון במקום כן הכריעוהב"ח
 י*א בסע" הנה לביתו המ:תב מקודם מ"ש ב:"דואמנם
 בשם כ' שם והח"ם ישראל כתב דבעינן הש"עכתב
 ולא בע"פ אלא מסלם"ת לנכרי האמינו דלאהה"ם
 מסלפ"ת קולי תרי דהוי השעם כתב והלבושבכתב
 דאולי הטעם שכ' בבד"ה כהב"י ודלא כתבוע"י
 בסק"ננ הפ"ת וחמנם מסלפ"ת הוי ולא להעידכיון
 מהני דברים דבקישור לצדד והב"ם המה"צ בשםכ'
 י"ל לישראל בכותב דרק כ' הע"נ ובפם בכתבגם

 מהני במסלפ"ת אחר לנכרי בכותב אבל להעידדכיון
 מפי בכתב דע"א המה"צ בשם עוד וכ' הקה"יוכ"כ
 לו פי9ר שהנכרי ג"כ כתב וכאן סהני מסלפ"תנכרי

 דאחר הנכרי עדות בענין מ"ש להלן ועי'שנהרג
 כתב ואדרבא לישראל ולא לביתו שכ' בנ"דוא*כ
 מזה שידעו : רצ ול8 הנהרג של 5ב"ב לספרשלא
 לומר י9 טעמי הני מכל וא*כ להעיד כיון לאהרי

 חה"פ טעם 5פי לכאורה ואמנם הבתב. מהניזבנ"ד
 אך בדבריו לעחן הע*נ בידי ואין בזה חילוקאין

 שבא מקודם כן סיפר לביתו דכשבא כיוןבלא"ה
 ס*ק בבה*פ ועי' בע*פ מסלפ"ת ג*כ הי הרי5ב*ד

 167פדהקומץ צ מ%שה

 בתשובת מקודם סיפר דאם המהריב58 בשםמ*א
 בנ*ר ל*א מ"ם מהני 5א במס5פ*ת ואח*כשאלה
 מסיפ*ת ג*כ ל4ם מועיל אינו שמקודם הכתבדאם
 הוי לא דבכתב חנ*5 הב*י לטעם דפם*נאח"כ

 כיון לא בנ*ו הרי להעיד כיון דשמאמס5פ"ת
 זמהני לב*ב ידיעו שיא כתב דהא כנ*ללהעיד
 הרי קולי תרי דהף הה*ם 5טעם ואם הראשוןחכתב
 האמינו דלא רק מס5פ*ת הי' לא שמקודםדל"א

 אח*כ שהי' מה מהני וא*כ בע"פ וקמסלפ*ת
 וכמובן.מסל9*ת

 שראוהו רק אמר דלא משומ 5עחן שיש מהאפם
 חש*ש דם*ש ואף וקברתיו אמר %אמת

 מכאן שהבא איש ואמר עכו*ם בא דאם י*זבסעי'
 הרם*א כתב קברהץ שיאמר שצריך די*א מתעםי
 אבל מכירו ואינו שמו הזכיר בלא רק דזהושם

 דצר*ך במקום ואפי' במלפ*ת וקברתיו א*צבמכשיו
 עידא* דמשמעותו דבר שיאמר כל מהניוקברתיו

 בשם שם ובפ*ת בבה*ט ועי' בדדמי אמר ויאמת
 וקנרתיו 5הצריך שלא המנהג דפשט אחרוניםכמה
 5הרמב*ם לחוש שיש שכ4 והח"ס סכירו באינואפי'

 א"כ שמו הזכיר ש5א היכא החנו וקברתיודבעינן
 השני ביום הלך וגם שמו והזכיר הכירו הריבנ"ד
 שמת בודאי ומשמעותו שמת החרונים בין והכירושם
 שיאמר בעינן במלחמה הא אך וקברתיו א*צוא.כ

 אמר יא אם דבמ5חמה לוג בסעי' וע"קברתיו
 נ' ובסע" תצא 5א נשאת ואם תנשא יאקברתיו
 והרם'א קברתיו בעינן במלחמה דע*ח המחבר כ'שם
 והכרתיו אח"כ ראיתיו אסד אם בע"א דאפי' שםכ'

 כתב שם והח"ם וקברתיו כאמר הוי שמתהיטב
 הרוג שמצא רק ההריגה ראה רלא אירידהמרדכי

 בדדמי שפר אינו דאז פיוני שהוא והכירואחד
 אמר הדא*ין דהנכרי כיון י'5 ובנ*ד וקברתיווא*צ
 ומצאו 5מחרתו שם ה5ך ועיוז הזה האיש שנהרגלו
 כראה זהוי נהרג הזה שהאיש בדעתו החזיק הרימת

 למה שנחרג ודאי יו הף דאם ג*כ י"ל אךהההריגה
 קצת הי' דעדחן וע*כ ולראות שם 5ילך ?ריךהי'

 ראה דחפ" שם כ' הב*ש אך לדחות ויש בזהמסופק
 שמת החנר שמת אח"כ ראיתי ום*ש איריההריגה
 כיון בלא*ה ובכאן י*ז בסעי' למ"ש ודומהבודאי
 ואז ההרוגים בין והכירו מת ומצאו למחרתושהיך
 שם הולך הי' לא דאל*כ הזה במקום מ5חמה ה"לא
 מצאתי וכן וקברתיו וא*צ במלחמה הי' לא שובהרי

 מלחמה שבשעת שנוהגין דכפי שכ' מהרש*םבתשו'
 העיד דאם ההרוגים לקבר כדי המלחמהמפסיקין

 וקברתיו וא*צ מלחמה חשיב יא מת אז שם?אוע"א
 כדי ממקומו הזיזו ההרוגים בין כשמצאו אםובפרט
 ועי' כקברתיו הוי דהזזה כם"פ כה כברלהכירו
 אות בקו*ע ועי' טלט5תיו דה*ה מ"ש סק*בחבבה"ט
 י*5 וגם י"מ דטלטלת*ו כ' אחרונים קצת אךרע"ט
 מה הי לא אם שם מצאו להריגתו הב' שבטםכיון
 הנפצעים בין מוום שתו לוקחין היו כבר הקודםמיום
 דזה הב*ש שכתב וכיון משם בעצמו הולך הי'או

 שמו והזכיר דמכירו בכה*ג הרי י"ז לסעי'דומה
 עכיר שהעד דבעינן י*ח בסע" ועי*ש וקברתיוא*צ
 בשם כתבו והפ*ת והבה*ט עירו ושם אביו ושםשמו

מהריב*י
 כהזכיר הוי פלומת בע5 פ5וני הזכיר דאם

 פלונית אשה ובע5 עירו שם הזכיר ובכאן אביושם
 מסלפ*ת דעכו*ם מקילין דיש נ' בסעי' ברמ"אועי'
 שם כהבו והב*ש חח"ם אך וקבדתיו לומרא"צ

 דדבף 42מנ
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 עוד יש הרי בנ"ד והנה מהלכה. נדחו הי*םדדברי
 שהאיש הזה להנכרי לפות שהסיח האחר הנכריע*א
 ולפמ-ש אח*כ שמצאו הזה במקום ומונח בהרגהזה

 אומרים דאין וקברתיו א"צ דבשנים נ' בסע"הרפ4א
 מפי מסלפ"ת דעכו"ם הש*ע כ' ט*ז וכסעי'בדדמי
 הראשון על דסמכינן וע"כ מהני מסלפ*תעכו*ם

 בעצמו הזה שהנכרי ממה חוץ וא*כ מסיפ*תשה"
 וע" מסלפ*ת הזה עד ג"כ יש שמת הב' ביוםראח

 אחד העיד דאם אחרונים כמה בשם שםבבה"ט
 ול*ח עדים השני בפנינו היו כאילו הוי שניהםבשם

 למהריב.ל רק דזהו אך כן י"ל ג"כ א*כ5בדדמי
 להרח"ש אך כן אמרינן פסולים עדים בב' דגםדס"ל

 5ומר א"א קברתיו בלא ל"מ דבפסולים דס"לוסייעתו
 בפעם הזה הער בהגדת ריעותא יש דבנ"ד וגםכן
 שי*ל אפס שמת בבירור לומר דא"י בערכאותהא'
 נתנו והערכאות מת שבוראי אמר הב' דבפעם1יון
 בבירור שמת מדבריו הבינו בודאי מיתה תעודתע*ז
 ברור דבר בערכאות לומר מתחרא ה" דבפ"ארק

 שידע רופא אינו שהוא ניכדת אמתלא אמרוכאשר
 הזה במקום 5מחר מצאו שהשני מזה וגםבבירור

 אתמול הי' דאם וכנ*ל בדדמי אמר דלא חזינןמת
 למהריב"5 עכ"פ וא"כ משם אותו 5וקחין חיוחי
 כתבתי בלאיח אך להתיר סניף ויש וקברתיוא'צ
 הב' ביום סת אותו שראה הזה חנכרי בעדותדסגי
 אין ג"י דאחר כ"ו בסעי' ועי"ש מלחטה הי' 5אדאז

 ביום הי' ובכאן משתנה פניו שפרצוף מפנימעידין
 דבשעה"ד האחרונים כתבו וכבר כלל חשש וליכאהאף

 עצרמ סמכו דכאן ואף הצבא של ערכאות עלסומכין
 די"ל כתבתי כבר בעדותו ריעותא שיש הזה חעדע5

 הבינו בודאי מיתה תעודת ונתנו ע"ז עצמןדמדספכו
 ברורה יריעה עוד 5הם הי' ואולי שמת הוא דאמתמדבריו
 לא אם מיתה תעודת 5יתן נפשייהו מרעי דלאשמת
 תעורת שנותנין מח אמת הוא רוב וע-פ בבירורידעו
 להרבות רוצין ואין בזה דמדקדקין סשוםמיתה
 ערכאות בשאר כ"ח בגיטין דאיתא וכמוהמתים
 מלחמה בעל שכל ידוע וגם שקרייהו לאחזוקידעבדי
 נרשם ושם בבגדיו הקשורה מתכות של פתקא לויש
 הזאת הפתקא לוקחין והמק1רים עירו ושםשמו

 שיכול דמיעוטא מיעוטא ורק המת מי אצלםונרשמת
 ועי' מהרוב יצאה זו אשה וא"כ טעות איזהלהיות
 עליו החולקים ובאחרונים בזה מ"ג סי' אהע"זבח"ס
 ד' שעברו מה וגם להתיר מזה סניף קצתעכ"פ

 מקום קצת דיש בפוסקים שמובא זכרו ונאבדשנים
 סי' ח"א והמבי"ט מורדין מהר"א וכנודע ע"ו5סמוך
 ועי' ותלגרף דואר בי שיש בזמנינו ובפרטקי*ה
 המלחמה דבשעת שכ' ורק וצ"ג ס"ה סה ח"אבח"ס
 שנתים או שנה המלחמה אחר כשעבר רק מהני5א

 לסניף לצרף יש המלחמה אחר שנח תמתין אםוא"כ
 ורדופה ילדה דבאשה שכ' ק-ג סי' ח"ג בשבו"יועי'

 קברתיו ב?א אפי' והרי דמי כדיעבד שעה"דלחנשא
 נראה חניל הטעמים מכ5 לכן תצא לא נשאתאם

 ויתירוה. שלשה ש5 ב"ד שישבו אחרלהתירה
 ככ5ים דהוי הנול הפתקא בעניןה1ירר1714ור

 לאיש נתנה שמא לחוש ואין מושליד5א
 לנו אין ולאשר בזה האחרונים דבדו כבר הנהאחר
 להאריך מה אין טב*ע ע"י הי' דהכרה מזה בנ"דנ"מ
 מה בזה אציע חידוש בלא ביהמ"ד אין אךבזה

 הב*י משיטת נודע הנה זה. בענין רעיונישהעלו
 ד5א בכלים אפי' לשאלה חיישינן דרבנן סימניןדאי

 הב*ש וכמ*ש מובהק סימן הוי 5א דעכ*פמושלי
 למיפשט דרצה דכ"ז מב"מ הקשה והנו"בבשיסתו
 הא אוכף בעדי לא ודחי אוכף בסמני מחמורדסיד"א
 שאילי לא דאוכפא ותי' לשאלה דניחוש הקשההש"ס
 בכ5ים אפ" לשאלה ניחוש שוב סיד"ר ואיאינשי
 והנראה רסיד"א וע"כ אוכף בעדי משני ומהדל"מ

 סיד*א דאמרינן דבזה ס' סי' מה"ת הנו*בלפים"ש
 ועי"ז הסימנין על דסומך הבעלים נתחאשו לאהרי

 יאוש הוי סיד*ר דאי המוצא של מחז"ממוציאין
 שהעיר מה ועי*ש המוצא ביד חז"מ ואיכאבעלים
 מצאתי ואח"כ לחדש אמרתי והנה ט"ו כתובותמתוס'

 סיד"א נאמר דאי כן ג"כ שכ' י"ז בסי'בישיע"ק
 לם"ל דאל"כ בחמור סימנים בליכא דקרא חמורע"כ
 לשא5ה חיישינן ואי אוכף בסימני 5החזירקרא

 ישאלה חיישינן דבאוכף הבעיים נתחאשוטמילא
 המוצא ביד חז"מ איכא וממילא לו אין בחמורוסימן
 רלא רק בחמור סימנים דאיכא י*5 סיד*רואי

 דניחוש ואף אוכף עדי ע"י רק הסימנים ע"ימהררינן
 החמור סימני דע*י הבעלים מחאשו לאלשא5ה
 ביד חז"מ 5יכא ושוב התוס' כמ"ש חמור עריימצא
 לשאלה ניחוש דלמה האחרונים הקשו וכברהמוצא
 די*ל אך בעלים מרשות יצא לא דמעולם חזקהנגד

 ד["ל דכיון לשאלה וניחוש הש*ס הקשהדשפיר
 חז"מ איכא וא"כ הסוגיא וכפשט דסיד"אהשתא
 דאוקי משום לשאלה דל*ח נאמר ואי הטוצאביד
 מחז"מ ומפיק בעלים יאוש יהי' לא בחזקתוהדבר
 עדיפא דהשתא חזקה דהיא חז"ם וא"כ המוצאביד

 מקודם משא"כ לשאלה וחיישינן רמעיקראמחזקה
 ישאלה ניחוש אפי' סיד"ר וס"ל אוכף בעדידמשני
 ביד חז"מ ליכא וביא"ה חבעלים מיאשי לאג"כ

 חזקה ע"י לשאלה 5"ח שפיר ולכן כנ"להמוצא
 קו' ומיושבת ננדה רהשתא חז"מ דליכאדמעיקרא
 הא"א דאיכא בא"א 1:כן לשאלה ל*ח דבזההנו"ב
 ולהב"י לשאיה חתשינן שפיר דמעיקרא החזקהנגד

 הוי דעכ"פ וכסברתו דל"מ בכליםגם
 מובהק.סימן

 התה"ד עפי*ד הנו"ב קו' ליישב יש אחררבנאופן
 דמצרפין לומר שרצה השואל דעת שדהה.

 משום בגיף סימן כמו אומדנות לשאר כליםסימני
 עליו והקשה כ"כ גדולה חשוא אינה שאלהדחשש
 והא 5שאלה ניחוש וכו' קשור מצאו דהקשהמהש"ס
 אמצעי כסימן עכ"פ והוי שכיחי 5א יב"ששני

 ישא?ה וחיישינן כלים לסימני מצרפין איןואעפ"כ
 היא גדולה חששא ש::?ה דחשש די"ל כ'והישיע"ק

 מושלי דלא בכלים אבל שמדנות לשאר מצרפיןואין
 והוי יב"ש דשני לאומדנא ומצרפ.ן אמצעי סימןהוי
 שפיר דלקמן הב'י דברי מיושבים ובזה מובהקסימן
 לשאלה ניחוש אוכף בוימני בחמור הש"סהקשה
 סימן ליכא סיד"א דאי וכתבתי סיד"א ס-לדשם
 לסימן החמור סימן לצרף לומר אין וא*כ.בחמור
 לא שם דהמקשה וגם לשאלה ניחוש דיאהאוכף
 חששא שאלה והוי אינשי שאילי לא דאוכפאידע

 אמצעי סימן עם מצטרף דאיגו גרוע וכסימןגדו5ה
 לשאלה דניחוש מקשח ולכן בחמור הי' אםאפה

 ואיירי סיד"ר דס"5 אוכף בעדי דמשני בהאמשא"כ
 ידע ג"כ כאן דהתרצן ג"כ וי"ל בחמור סימןדאיכא
 בנותן דאיירי י"ל וא"כ אינסי שאילי לאדאוכפא

 דדילמא הרמב"ן בשם הר"ן ש וכמ בחמור סי*אג"כ
 אבידות בכי וכדחחשינן בארובה כסומא או חזימיחזא

דעלמא



 169פה צג צנ יקש"מנחת
 אההף בעוי רק הסימן ע*י מאזירין דאין רקדעלמא
 לא דאוכפא האומדנא עם דחפור הסי*אומצר8ין
 5שבת נתיבות בס' ראיתי ואח*כ 5שא5ח ת"חמחצלי
 דבריו לא אב5 בחמור סי*א לענין מ*ש י*זבס"

 שכתב ק*ז ס" רעק*א בשו*ת וע" עי"שדברינו
 אחר. באופן רק זהכעין

 שם צצ*8 התוס' רברי 5פרש נראה זהרבפנין
 קושית מקורם שהבטע קשור מצאובר"ה

 מהכא ר5וכח הקשו ואח*כ לשאלה וניחושהש"ס
 כן להקשות יכו5ין רהיו המהרשיל והקשהדסיד*א
 מחק זה ומשום 5שאלה דניחוש הש"ס קו'ב5י

 שיטת ע5 דהנה לשא5ה וניחוש הך התוס'מדבוי
 בכיס קשור רמצאו המפורשים הקשו הנ*5הב"י
 ביבמות התוס' כמ*ש וא"ל סיד*ר אם מהררינןאמאי
 וא*5 5שאלה ניחוש דער"ן בכיס מובהק סיפןדיש

 לא עכ'8 להב-י רהא מושלי לא דכיס הש*סכת"
 בתשובה הח*צ עפי*ר די*ל אך מובהק סימן"וי

 דיחיר שאלה הוי וכאן חתשינן לא דיחירדלשא5ה

 רעל אך החחרונים וכ-כ זה ליב*ש רוקאוהשחיי
 קשור מצאו על הקשה השקס רהא הקשוהח"צ
 חחשינן דיחיד לשאלה רגם הרי 5שאלהדניחוש

 ועי' הנ*5 כהב*י רס"י בכאן התוס' ררך יה"וזה
 ורלא מפראג כהמהר*י ס*י רהתוס' שכ'צאחרונים
 כהב"י דס*5 י*5 כאן התוס' צשיטת אךכהב"י
 ולכן מסכתות 3צ' אתוס' מתוס' יהקשות ראיןזנורע
 וחח"כ לשאלה וניחוש הש"ס קף להקריםהוכרחו
 הש'ס קו' 5או דאי רסיר"א מכאן רמוכחלהקשות

 קשור ובמצאו חישינן די"ם בכ5ים וגם רסיד*רי.י
 תש דיחיד שא5ה רהוי משום לשאלה 5'חדמהררינן

 מקושית אך ציבמות וכהתופ' בכיס מובהק סימןלו
 ריחיר 5שאלה רגם מוכח 5שא5ה וניחושהש"ס

 החשינן דל*מ בכלים גם הרי סיד*ד 1חיקחשינן
 מדמהדרינן מוכח וא"כ מובהק סימן הוי ו5א5שאיה
 חהשינן דל*מ בכיים ולכן דסיד*א קשורבמצאו
 ומטעם בעצש בפצחו דאחרי תירצו וע*זלשאלה

 והבן. אבדתי דלאמיגו
 מהכא מוכח יא דאמאי התוס' קושיתדבנפיקר

 מכאן ביבמות דמוכיח כמודסיר*א
 ס*ר*ר אי דאפ" המ"ב שי9ח רנודן י*לדסיר"א
 מובהק סימן והוי מצטרפין אמצעים סימנים 3'מ*מ

 אין סימנים מאה ראפי' י*ז בס" שכתבוהרמ*א
 5שבת נתיבות ובי גרועים סימנים הינומ%טר8*ן
 ביגמות הש"ס הוכיח איך דאוכ הם"ב ע"הקשה
 הוא דהסימן פ" רש"י הא רסיד*א קשורמטצאו
 א*כ בכיס קשור שהגט הף רהסימן פי' והתוס'בכיס
 אך ומצטדפין הפימנים שני דהיו אך רסיר*רי"5

 15 שקשה ער כן 5מקשה לף מנא באמתדמ"ם
 ומה כן לחיק יש דילמא אהדדי סתרידמתניתין
 חב"ח דהנה י*5 אמנם דסיר*א להקשות ל"סשיטא
 ביבמות המשנה אמרה רלמה הקשה פ*ו סי'צתשובה
 הגוף רסימן דכיון ובכייו צגופו סימנים שישאעפ"י
 .תירץ צחרושיו והרי*מ כ5ים סימן מכ*ש מהני5א

 וצכליו בגופו סימנים שיש דאעפ"י פשמיענודהמשנה
 דעדחן אך כהמ*ב ודלא ל'ם אמצעים פימניםשמ
 פף רק ד5הם*ב כתב הצ*ש דהנה בזה 5העיריש

 אין וגרוע אמצעי אב5 טצטרפין אפצעיםסימנים
 סי*א דלהם"ב כהונה בגדי צשם כ' והפ*תמצטרפין
 והנה פצטרפי לא סי"ג שני רק מצטרפיוסי*ג

 חיו ובכלע צגפו דממנים יכ 6יד'חכשנ9י
 יהב"ש מיבעיש יא ומעתה כמובן גרוייםצפימנים

 פימן דהא מפנטרשי 5א סי-א דצף מיה שמעינן5א
 נאפר אפי' א"כ סי*ג דהף וגוץ ב"*רוך ע*כאגוף
 שלא רק עושה שאלה דחשו סף*א הף כליםרסימני
 אנו-ב וכס' פי*א חוי עכ"פ אבל מובהק סימןיה"
 להצגדי גם רק 5המ*ב גם ל*ם וסו*ג סי*א הריבזה

 לפים*ש כהם*ב רלא מהמשנח מוכח אין הנ*לכהונה
 הששא הוי דשאלה והישיע*ק חחה*ד צשםמקודם
 כייו קשה ושוב 5"ם סי"נ וצ, סי"ג רק והויגרולה

 דכ5יו די"5 כחגו החחרומם אמגם לם"לרמתניתין
 מוגהק וסימן גמפו א סף דאם" 5אשמעינןאתי

 דיאיד שא5ה דהוי אף 5שאלה הישינן ג"מבכ5ים
 וד5א כמותו גגופו סי.א לו שיש לזהדהשאיי
 ביבמות הש"ס ומעתה בישיע"ק ועי"ש הנ"יכחא"צ
 משום כנ"5 דא"ל דסהף'א קשור ממצ9 מוכחשפיר
 ריש"ס 9יד"ר אי אפ" ופהני ס"'א בןדאיכא
 מעידין דאין מהמשנה מקודם דמוכיח אהרדיבמות
 ואז בפ"'א אחרי דהמשנה סימנים ח"כדס*ז"'ר
 5אוכיה יש ו5פ"ץ ל"ם ס"'א דב' מכליושמעינן
 דבן הכרה 15 ה4 דכבר אארי רפיד4'א קשורממצאו

 הקשח ולכן כן פשוטה הסברא 15 וה" ל"םסי"א
 לא דהש"ס כאן בב"ם אכן אהדדי סתיידמחניתין

 לה בעי בעיא בדרך ורק קשור דמצשן המשנהע5 ורמיג* ולהקשות מעידין דאין מטשנה כלוםדיק
 כיון רסיד"ח קשור רמצאו ממשנה מוכח לאיכן
 והבן וכר קמדחי הכא דזיל מעידין מאין ולאקשור ממצשי דחק ויא נהמן'ב ס"'א ובב' רסיר"רד""5

 לקצר. אני מוכרח וכחן בזה הארכתיובחדושי

 כתבתיה~ענ*ד
,י שהפרמאי יל"יהיהלונימום

 יאבלאמוב."אבד*ק

 צנ.מימן
 תיען. תרע'ז תמוז מודשוה

 השלם החכם המצוין הרב ידינ"פ לכבודשוכט"ס
 כש"ת המפורסים תהלתו מספרים רבים חמודותאיש

 י"י', קראמפר משהמרו
 תיטג צ8הת

 וקידושין בחופה לאחר שנשאת בא"חעך4לט
 אם ידעו לא והעדים הקידושיןשהמסדר

 באיסור ונשאה מזה ידע השמ הבעל אך אקאהיא
 תחת היתה אם וגם 5א או מהשני גט צריכהאם

 הדין איך הראשון שגירשה אהר השניבעלה
 עכ*ר.בזה

 ע*א עפי* וניואה 5מר*ה צע5ה שהלד באשהוקנה

 ואח*כ בעיך מת לה שאמרו עדים ב'או
 תופסין קידושין דאין ואף משני גט צריכה צע5הבא

 תוצאת זה ונשא זה גירש יאמרו שלא משוםבא*א
 רבנן קנסו איסורא רעבדה צנישאת דרק גט ב5אא"א
 ואזצ קנסוה לא איסורא עבדה דלא גנהקדשהאבל

 סע" י*ז סי' ובאהע*ז 9*ט ציבמות וע" משניגט



ק צד צב סשןשו*תמנחת %1 ק
 אף הראשון שגירשה ו5אחר ק*ע ס*ק ובב*שנ*ו

 לבעל דנאסרת דכשם משום 5עולם 5השנידאסורה
 ועי' מה"ת בה תופסין קידושין מ"ם 5בוע5נאסרה
 אם בגט מהשני שתה דמו?יאין ס"א סי"אבאהע"ז
 הראשון גירושי יאחר שנשאה והיינו ונשאהעבר

 תפפו יא שהק*דושין אף דאויי בנ"ד יל5ולפי*ז
 שגירשה אחר תחתיו דהיתה כיון מ"ם א*אכשהיתה
 וצריכה קידושין ישם אח"כ אותה בעל וחוייהראשון

 יודע אדם ע"ג בכתובווו וכדאיתא מדינא ממנוגט
 לשם אח*כ אותה ובע5 כלום קטנה קידושישאין

 תופסין קידושין שאין יודע אדם בכאן ה"הקידושין
 ובעל זנות בעילת בעילתו עושה אדם ואיןבא'א
 הגר*א הגההן בשם וראיתי קידושין לשם אח"כאותה
 כותית שנשא כותי לענין שכ' כ"ו סי'באה"ע
 קידושין לשם אח"כ דבעל די*א אח*כונתגחרו
 הרמב"ם ובשם בעי הראשונים הקידושין ע*דדודאי

 ל*ש התורה למצות חוששין שאין דבעברחנים.כ'
 לעחן תחי' ואינו בב"ז עושה אדם דאיןיומר
 שהקידושין יודע דאדם ל"א וכות*ת בכותיד5מה

 וכמו קידווין ישם אח*כ ובעלה כלום אינןשמקודם
 הובא בקי"א בקידושין והמקנה הנ"י קטנהבקידושי
 גירות אחר עמה דר דאם ומומרת ב8ומר כ'בפ"ת
 דבעובר ועי"ש וקידשה בב"ז עושה איןמפתמא
 מהריב"ש והוא עבב"ז דאין י"א תורהבאיסור

 וכותית דבכותי כהגר"א לכאורה משמע וכותיתכותי עי ולא ומומרת מומר עי כן שכ' ומהמקנהורדב"י
 ומומרת ימומר ול*ד בעי הראשונים הקידושיןע*ד
 אמנם כנ"י די"ל יכאורה בנ*ד ועכ'8 ידחותויש

 בחופה מקודם אותה דנשא דכיון שאני דבנ"די"י
 דאל"כ תופסין דקדושין סבור דה" ע"כוקדושין
 לומר דדוחק וקידושין חושה לעשות צריך הילמח
 ע"י עמה שדר שיראו הרואים לעיני רק כןדעשה
 לשם אח"כ אותה בע5 5א וא"ב וקידושיןחופה

 ל8 וא"כ ב"ד פיתת איסור עשה דהא ונםקידושין
 א"ל וגם קידושין לשם אח"כ לבעול 5קמחי'חש

 תפסו יא הראשונים שהקדושין לו נודע אח"כדאו5י
 דהא קידושין 5שם ובועל תשובה לעשות עתהורוצא
 מת"ת לו דאסורה תורה באיסור עובר עכשיוגם

 עבב"ז אין ל"א ובכה"ג וכנ*י ונטמאהמונטמאה
 לענין הרשב"א תשו' בשם י"ז בסי' בבייוראיתי
 שבעלה נודע ואח"ז לאחר ונתייחדה שנתקדשהא"א

 גט דצריכה שכ' שני קידושי יאחר גירשההראשון
 אחר ובעי בא"א תופסין קידושין שאין דיודעמהשני
 דבשעת שאני שם קידושין לשם הראשוןגירושי
 נודע אח"כ רק א"א שהוא ידע לא מקודםשקידשה

 לא הראשונים שקידושין יו דנודע י*ל שפירלו
 לא וגם בא"אתפסו

 ה-
 א"א צאיסור לעבור דעתו

 בחופה נשחה ומים א"א שהיא מקודם ידע בנ"דאבל
 עבר וגם בה תופסין דקדושין סבר הריוקידושין
 עכשיו דעדין משום מקודם מ"ש אך א"אבאיסור
 מרשב*א הנה עבב"ז אין י*ש תורה באיסורעובר
 נאסרה שם דגם עבב*ז אין בכה"ג דגם מוכחכאן
 סק*ב קמ*ט בסי' בפ"ת ופצאתי ברשב"א ועי"שעייו
 מוכח כאן דמרשב*א ל"ג סי' האב"ם בשםשכ*כ
 כיט מ"8 תורה איסור דעושה אע"ג רק כרדב'זד5א

 וכבר  קידושין 5שם ובעי עבב*ז אין תופסיןדקדושין
 בניד ומעתה האחרונים מדברי במק*א בזההארכתי

 קידושין לשם אה*כ בע5 אי הפוסקים פלוגתתיש
 דכשן די*ל דכתבתי ואף לא או מהשני גטוצריכה

 אא*ב 15 שנודע לומר הוא יהוק השש וגם ה4ש
 אין מ*ם תשובה לעשות ורוצה תפסו לאדקדושין

 מספש גט וצריכח הרש3*א נגד5הק5
 אף הנה גירשח לא שהראשון הא' מושןאף

 דיאמרו הגזירה שיך בוה דגם נראהדלכאורה
 קנסוה בטעות דבנשאת וכיון שני  ונשא ראשוןגירש
 משני גט וצריכה קנס שייך במזיד דבנשאתמכ"ש
 צא*א הרלב*ח בשם שם ובב*ש בח*ם ראיתיאמגם

 שכ' הראשון נירושי אחר הולד 5ענין במזידשזינתה
 ברצון במזנה אב5 קנס שחך בטעות בנשאתדרק
 וכז קנס ל"ש במזיד בנשאת ה"ה וא*כ קנס5*ש
 קנס שיך בטעות בנשאת דרק שכ' מלשועמוכח
 ראיתי ו5א בטעות רק קנס ל*ש בנשואין דגםהרי
 משני גט דצריכה בכה"ג ופוסקים בש"ס מקוםבשום
 הרשב'א בתשו' וראיתי גט א*צ דבכה"ג נראהלכן

 הנ"ישבבי'
 שעמדה מי כדין משני גט צריכה שכ'

 הוא אך כן הדין נשואין דבכי דמשמע וכו'ונשאת
 שאה"כ אחרי דהא בטעות שנשאת בכה*ג ג"כקאי
 דיבמות מהמשנה ע*ז והביא מקודם שנתקדשהפדע
 בטעות צנשאת דאירי ונשאת בעיה שהיךהאשה
 בהגהות מצאתי ואח"ז וכנ"5 עדים ב' או ע"אעפ"י
 הרמ"א דיז על שכ' נ"ח סע" י"ז בסי'חכ"ש

 גט דצריכה ונשאת נתקדשה שלא וסברהדבטעתה

 אוושא ולא ב"ד עפ"י נעשה דלא דכיון דצ"עמהשני
 זה גירש יומר דישעו מה"ת בהיתר דנשאתמילתא
 הש"ס ומדנקטו דרבנן במילתא להחמיר ומנ"ל זהונשא

 בעלה בהי' קם*5 ולא 5מד"ה בהלך רקוהפוסקים
 וכו' משני גט א"צ דבכה"ג מוכח לאחר ונשאתכאן

 בעי לא דודאי נראה לאחר נשאת במזיד חםאבי
 חופה שהי' אף ובודאי ובנ"ד עיי"ש משניגט

 שלא בחוואי וה" מייתא אישא לא בודאיוקדושין
 כלל ידעו לא והעדים מזה ידע הראשון שהבעלרצו

 אמרו רב ואח*ז מהשני גט א"צ א*כ א"אשהיתה

 דבריו רחיתי ולא כ"כ לא ח*ב מהרש"ם שבתשו'לי
 טעמו.וא"י

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 יאבלאנאב.האבד"ק

 צד.מיכמי
 יאבלאנאב. תרצ"ו מרחשון בחודשב"ה

 אדמו*ר וידינ"פ ישראל ידיד לכבוד וכט-סהחיה*ש
 בנש"ק חו*פ בוצץק פחדו"'ת החו"ב הגה"צהרב

 קאסוב.האבד"ק שלקד" ןן84נער ןקייכפ מו"הכקש"ת

 שלא הרופאים עיי' שגזרו צאו1ה השא5הפ*ןש
 אם ו5הולד יה מיתת סכ2ת משוםתתעבר

 ע*נ. בפוך לשמשמותרת
 בחהעוז ובפ*ת בזה חאחרונים האריכו ננףהנה

 שלמה החמדת מדברי בזה הביא כ*גסי'
 הללו התשובות פפרי בידי ואין והח"סוהרעק"א
 על להתחקה פעודי דרכף ולאשר צדפריהםלעין

שורש
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 דיבמות בש"ס בזה. והשוסקים הש"ס מדברי12הור מקומי ממקור הענין 5ברד אני מוכרת הדין9הה1
 קטנה במוך משמשות נשים שלש שיתא ש'ב*"ב
 תתעבר וומא מסיק והש"ס תשת וומא תתעבר,9מא
 השמים ומן כדרכה משמשת וחי'א ו"'מ דבריותמות
 השמים ומן שאמרו חכמים דברי 5הבין וישירחמו
 בן ר"י שאמר וכעין נפשות סכנת במקוםירהמו
 לך אומר אני "'ח בע"ז תרד*ון בן 5ריהתקיסמא
 ויכו5 צחירה געל דהאיש שאני מלכותדבסכנה וא"י ירחמו השמים מן אומר ואתה טעם ש5דברים
 הטבע סצד בסכנה אב5 שסום רצון נגדלעשות
 ע"י הטבע 5שטת שמים רחמי ע5 לסמוךיכולין
 וישב בפ' האוהי'ח וכמ"ש עבידה ומניעת פצוהזכות

 בחירה בע5 מיד תסף אה 5הצי5 רצהדראובן
 אב5 מיתה מחהב יאינו למי אפ" להדוגז9יכו5
 מיתה חהב אינו אם באדם תפגענה 5א רעותחיות
 להכניס הנס ע5 סומכין איך קשא דמ"מישמים
 מצינו דא5"כ תטות דבודאי וכד'5 בסכנחעצמו
 סכנה בספק ואפי' שם הו9"ס כקר ממאנתחמותו
 ואפף פק*2 משום השבת ודוחין עצמו 5הכניסחסור
 דנדה ובש"ס של'ט סף באר'ח ועי* ספיקותבכמה
 ע'ץ ועובד דמים וכשופך מיתה דחחב דאמרי"ג
 חמור זה דעון מזוה.'ק הקייע שכ' הנ"5 כ"גובסי'
 האיסור חומר הפ5גת ע"צ זהו שבתורה עבידותסכ5

 בשם כ' שם 11'ש ובח"ט בדחז"5 כן כם"8כמובא
 בנדה ז1 בור'א יכשל שיא שמתירא דמיהס"ח
 דעון בר'ש ד5פי*ז הב"ש וכ' ד'ל להוציא לוסותר
 והינו דוקא לאו שבתורה עבירות מכ5 חמורזה

 דרכו כך שם אמר והעך'ס הפ5גה קר'צ דהואכנ"5
 דעל ואף ע'ץ עבוד יו אוסר ו5מחר וכו' יצהי'רש5

 מז"ל ע5 דגם נראה כן אמרו 5דעת עצמוהמקשה
 במשבר ק"ה ובשבת ע"ז יעבוד דאח4כ רק והריקאי
 דרכו כך ג"כ ואמר ע"ז כעובד דהוי בחמתוכלים
 ביתו אנשי ע5 אימתא 5מירמא ובצריך יצה"רץ59
 מעבירה 5הנצי או סכנה בחשש ומכאש,9רי

 ובאחרונים כן שכ' חאהע"ז ח"ב במצש"אומצאתי
 שיופמא הרושאים שאמרו מו5יד שאינו מי 5עניזאיתא
 במצפ"א ועי"ש מתירין דיש רפואתו יידע כדיזרע

 באהע4ז וע" זה בשבי5 וע"ז עף'ד הותר דלאובודאי
 ובבי"ש כדרכה בשלא באקראי ד'5 לענין כ"הסי'
 להבעל מותר אם העד עי דם נמצא לעניןוים

 ולהטעם ממנו הדם אם 5ברר כדי זרע5הוציא
 והולד היא ותמות תתעצר אם הלא דמיםזשופך
 אסור הבעל מצד דמ"מ י'ל אך ש"ד יותריהי'

 5חכמים 5ופר זר'א הסברא מצד ועכ4פוכמובן
 משמשת אמרו ולמה סכנה בסשק עצמהלהכניס
 שבודאי ירחסו דה9מים דמן ס"5 דחכטףם וצ"5יכו'
 גירושין דקשים שיגרשה דא'"ל ומשום תתעבר5א

 דאעאנ שם במצש"א וככר'ש ומניקה במעוצרתיצפרט
 ועי' גירושין דקשים אפשר 5קח זה באחרתדאפשר
 אום 1בשקע האואה 5תקנה דאששו בדבדינו5ה5ן
 חב5 פ*ו משום יכתח5ה רק ה=ע קטנה ישאז54א
 שם הרמ*א כמ'ש עמה ישמש מותר נשאהאם

 ודלא פ5יגי 5א והרמ"א דהמהבר וול צג"שועי*ש
 5האב רשוה התורח דנתנה וממה דטליגי שגףכהב*ח
 ועף 5איש נתתי בתי דאת פקרא הקט2ה בתולקדש

 דאי'כ עמה 5שסש דמותר וע*כ ע"ב 1צקדושין
 כמפורש והוי יביאה מפורין שאין קידזשיןהוי

 דצמפורש קיקז סף בירד פהטוע ועדעשתורה

 דיקדשה י*5 אך 5אסור חז*5 ביד 3ח ארן5היתר
 5א דכחן ס"א דף וביבטות וכהב"ש פ*ו שקים5סי
 שם ובנמ' ובנים אש8 15 ביש רק אי5ונית"ןא
 ר"י ורק מותר בלא"ה אבל פ*ו ומשום ישרא5דהוה
 כהב"ש משמע ומכ*ז זונה משום אסורה דלכהןס"5
 מצוה לדבר אשתו ולשמח עונה מצות דאיכאוכיון

 דם ונמצא בשימש 3פרה 5עמן כתבתיוצתשובה
 ס"5 ו5כן עונה דמצות מה*ט אתס קצתדמיקרי
 ידע 5א מצוה שומר וכעין ד' פתאים דשומר5חכמים

 ואח"כ תתעבר לא שבודא* ירחמו השמים מן כןרע
 שלא ירחמו השמים דמן שכ*כ הנ*5 במצפ*אראיתי
 לשמש דשרי בודאי דתתעבר אמרינן הוי דאיתתעבר
 פ5וגתתם ומעתה הנ*5 וכדברינו פק*נ משוםבמוך
 ירחמו השמים שמן ע*ז 5סמוך דאין ס*ידר1מ
 ומותרת סכנה בספק 5הכניס ואין תתעברש5א
 משמים ירחמו דבודאי ס*י וחכמים במוךלשמו
 דמותר פודים הם גם סכנה בספק אב5 תתעברש5א
 כתב שיק שבמהר*ם שמעתי זמן ואחר במוך5שמש
 5מיעוטא דההשינן 5שיטתו דר*מ מח5וקתםבטעם
 א5ו הרוב דעפא ומשום 5מיעוטא דל"ח ס"לוחכמים

 דדוקא נראה וגם וכדברינו מתעברות אין נשיםר
 שכ' 5ר*מ רובא בערך במ5וא*ר ועי נשים ג'בא5ו

 ראשונה בביאה סתעברת דאשח יפיעוטאייח דר*י כלה 5ענין 5"ד ביבמות וחכמים רקיבפ5וגתת
 א' לחכם וראיתי 5מיעוטא חאשי ר*מ החנווחכמים

 התוס' אך מעוברת היתה ד5א אזקה מטעםשכ'
 איתרע דבכה"ג כתבו האשה ד'ה ע*א קי*שביגמות
 עי' מליאח שיצתה כיון כתבו שהתום' ואףההזקה

 דבנבעיה התוס' בשם שכתב שםבמ5וה*ר
 עץ*ש. החזקהאיתרע

 ושאר במוך 5שמש מותדות כאן פף ישארד4גה
 הרי זרן השחתת משום אסורותנשים

 כתבו כאן והתוס' במוך 5שמש מותר סכנהדבהשש
 וכ"כ דחאבות והחנו בסוך 5שמש דצריכות ר*תבשם
 ל"ט דף בכתובות ומ*ש דחחבות 5*ה בנדריםהר"ן
 שתעשה חיוב הוא באמת קמ*5 טובה ועצה ר*תצשם
 במוך לשמש הוי תקנתן פירש*י מ*ה ובנדהכן

 נשים שאר דגם י*ל ו5פי"ז טובה עצה דהואמומע
 5"ט בכתובות אך תקנה 5הך דא*צ רקמותרות

 נשים דשאר מוכח זרע כמשהיתות ואינןפירש*י
 דרק מומע ק' וצד' כאן מותרות מ5שון וכןחסורות

 בשעת דמוך ביבמות כאן ר*ת ושיטת מותדותהן
 בכך תשמיש דרך דאין הבע5 סצד אסורתשמיש
 5אחר ורק והאבנים העצים עי זרע כמטי5והוי

 פשמש אורחא דכי הבע5 סצד איסור ד5יכאתשמיש
 דהזרע משום הבע5 זרע דמשחיתה האשה מצדורק
 ביו*ד בדר*ת ומצאתי יהשחית אסורה ינופההצא
 שנסתפק נטע יבנון הי בשם סק*קב קצ*וס"

 5השחית מותרת אם באמבטי זרע שק5טהבאווה
 תקנח סעי*ג קן"ו סף ביו*ד ועף בצ*ע והניאהזרע
 בכץם תרחץ שו הזרע 5הפליט צמוך מקום אותויפה
 לטבילתה נקי בתוך דאשה תר*ו ס" ובמגשא"מין
 ההריון זרע שתשחית בחכףן ביתה 5כבסאסורה

 השינ והכו"פ הדרישה בשם כ*כ קצ'ו בס4ובתוה"ש
 להשחיתה רחיצה *ועיי 5א ש2קיט דהזרעע5יהם
 דחו רעק*א יבהגהות ובס*ם עוד תקלוט 5אואה*כ
 בתוס' ועי' זרעה השחתת ג"כ יש הלא ואמנםדבריו
 מזריעית דנעים שי בנשים הרגשה 5ענין י*גנדה

 אנשים מ9א,כ להזריע דרך הוא רשס בפנים5עולם
מזדיעים 3*מג
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 דל"ש ומשמע 5הזריע דרך אין ושם בהוץמזריעים
 תשמיש בשעת במוך ואמש זרעה השחתתבאשה
 רק להזריע דרכה דאין האשה מצד גם 5ומריש

 גיסין טיב הס' בשם וראיתי המוך על ולאבפנים
 5התיר יש האשה דלגבי שכ' סכ"ה באהע'זבהגהותיו

 מלאחר מעשה עושה דאינה תשמיש בשעתיותר
 הבעל ומצד בידים הבעל זרע דמשאתתתשמיש
 ואמנם עיי"ש תשמיש בשעת טפי איסור איכאבודאי
 ורע אהשחתת כל5 הוזהרה לא דהאשה ר,תשיטת
 לאחר במוך דמשמשות ר"מ השמיענו מהוא*כ

 רזת וממ"ש דחייבות לפרש הוכרח ו5כןתשמ*ש
 משמע אבעי מצד איסור איכא תשמישדבשעת
 דס"ל דמשום וי*5 סכנה בחשש איסור מתיריןדאין
 נצטרך לא ואז מסכנה תנצ5 תשמיש אחר במוךדנם

 השחתה איסור ליכא ד5שיטתו איסור שום5התיר
 תשמיש בשעת 5הבעל האיסור מתירין אין לכןבאשה
 בחשש איסור מתירין אם מדבריו מבואר אינווא*כ
 דהאשה דס"5 משום רש,י ולשיטת לא אוסכנה

 סכנה בחשש דמתיר*ן פי' זרע בהשחתת ג"כהווהרה
 בשעת גם מותר אם מדבריו מבואר אינוועדיין
 האשה ש5 האיסור דמתירין כמו ולכאורהתשמיש
 בשעת חבעי של האיסור ג*כ מותר תשמישבאחר
 שלו איסורים ב' להתיר צריכין דאז וא"5תשמיש
 האיסור רק מתירין אין תשמיש 5אחר אבלושלה
 רק איסור אין תשמיש בשעת הנ*ל דלהט*גשלה
 שלח האיסור יותר 5התיר חזית מה וא*3 הבע5ע5

 להאשה רק הפכנה דהשש כיון י"5 אך שלומהאיסור
 נדה וברש"י כמובן נפשה להציי לה יותרמתירין

 אותו האשה ממלאה כ' משמשת בדיה ע"א נ'דף
 אין תתעבר שלא הזרע 5שאוב כדי מוכיןמקום

 דלאחר תשמיש בשעת דאיירי לשאוב מלשוןלהוכיח
 5אחר דגם הזרע שמקנחת קינוח לשון שתךתשמיש
 ברש"י ועף שם שישנה הזרע 5שאוב שחךתשמיש
 ושואבת בעי5ה לאחר מוך ונותנת שכ' ל"טבכתובות
 במקום מוך לתת פירש"י ביבמות כאן אמנםהורע
 שברי*ף ברש"י היא וכן משמשות כשהןתשמיש
 י.ל ואו5י תשמיש בשעת דאתרי ודאי משמעומוה
 זדע כטשחיתות ואינן כ' דבכתובות בפרש"יכונה
 להן מותר שכ' דשם משוס וה ישון כ' לאוכאן
 שכן כמו תשמיש אחר יל"פ זה 5שון במוךלשמש
 לכן לבד האשה לענין אחרי וא,כ ר"ת לשוןהוא
 כשהן שכתב כאן אבל זרע כפווחיתות ואינןכ'

 דלרש'י נראה ועכ*9 ירע כמשחיתות ואינן כ'יא הבעל מצד וחאיסור תשמיש בשעת דהינומשמשות
 די"ל לאין לפימ"ש ומכ*ש תשמיש בשעת גםמותר
 סכנה בחשש א*כ שיועיל ודאי אינו תשמישדלאחר
 ל*ט דף כתובות בתוס' ועי' 5שיטתו מותרודאי

 משמע דבנדה פ,רש*1 לקתם נראח ולר"ישכתבו
 ועוד העצים על פמשמש והוי שעה כ5 הואשהמוך
 משום והיינו וכו' תשמיש אחר מוך גותנתאפ*'

 מותרת דאשה ולשיטתו תשמיש אחר אחרידלר*ת
 מותרות נשים דג' לומר ל"ש וא*כ זרעלהשחית

 משום כרש"י ס'5 והר"י בכה"ג מותרות הנשיםדכל
 בשעת גם היינו שעה כל במעי' דחמוך משמעדבנדה
 פירש"י שפיר לכן בודאי איסור יש ואותשמיש
 כ' ואח*כ סכנה מחשש מותרות נשים דבג'דקם"ל
 האשה אסורה ג*כ תשמיש אחר דאחרי לר*תדגם

 ומשמע דמותרות כפרש"י ע"כ ולכן זרעלהשחית
 בין ומעתה וכנ*ל תשמיש  בשעת אארידלרש"י

 בשעת אסור נשים גשאר לר"מ ובין ור*י5רשיי
 ואח5ונית בקטנה כסו תשמיש דרך דהוי ול*אתשמיש
 ולר*ת נשים בשאר אסור ור"י 5רש*י תשמישולאחר
 בשעת גם מותר ור"י לרש*י נשים ובג'מותר
 מתירין סכנה דבחשש תשמיש לאחר ומכ"שתשמיש
 סכנה גחשש הדין יהף איך יודעין אנו איןולר"ת
 נשים ב2' ר*ת דאוסר דהא תשמיש בשעת מותראם

 לאחר מוך גם ד5דידי' הטעם י"5 תשמ*שבשעת
 שום 5התיר נצטרך ולא תתעבר שלא יועילתשמיש
 וירש"י איסור שום ליכא תשמיש דלאחר די"לאיסור
 דלאחר ס*5 או5י תשמיש בשעת דסתיריןור"י

 דלדידהו וגם תתעבר שלא שיועיל ודאי אינותשמיש
 בשעת גם מתירין 5כן איסור יש תשמיש בלאחרגם

 ליתן דא"א היכא ג*כ אפשר 5ד"ת וא"כתשמיש
 שיא שראינו או סיבה מאטו חשמיש לאחרמוך

 כיון ופק*נ סכנה בחשו ג*כ מתיר אצלההועיל
 בזה שחולק בפירוש מצינוד5א

 בזה. צ*עועדהן
 יפרש*י שהקשה כאן ביבמות ברשב"א איתירר

 הזמן קודם דא"כ במוך לשפשדמותרות
 אינה והא דאסורה היינו כדרכח משמשתדאמר

 וכ"כ זרע השחתת משום כאן ואין עיקר כלמתעברת
 משמשות כשהן ה2"ל רש"* 5שון והביא כאןבנמוק*י
 וס*5 תשמיש לאחר בענין איירו דהם וא"לעיי"ש
 הטעם כ* דחא זרע להשחית מותרת דהאשהכר*ת
 אסורה דבמתעברת משמע מתעברת דאינה משוםרק
 בשם וכ' ר"ת על חו5ק י"ג בנדה דהרשב"אוגם

 אסורות ב9"1 מצוות אין דנשים דאע"גהרמב*ן
 בהם שאין ואעפ"י במבו5 לקו והכל זרעבהשחתת

 אין אב5 הזרע כ5י יהשהית ומותדות סירוסדין
 לאחר דמותר כאן וא"כ חזרע להשחיתמותרות
 תשמיש בשעת ה"ה מתעברת שאינה מטעםתשמיש
 אפי' יוהר חמיר הצעל דלגבי לחלק סבדאואין

 דאין כיון וכנ.ל האשה מלגבי מתעברתכשאינה
 בשעת אחדי דלרש"י וגם סכנה משום בזההטעם
 רש*י לשון שהביא להנמוק"י ובפדט וכנ*לתשמיש
 כנ'ל תשכיש בשעת משמע דזה משמשותכשהן
 בשעת גם תמיד מותר מתעברת דבאינה דס*5ומוכח
 היא תמות תתעבר שאם במקום מכ'ש וא"כתשמיש
 דגם כיון כלי מתעברת מאינה דעדיף ודאיוהו5ד
 סכנה חשש יש וגם קיימא בן שת5ד יבוא לאבזה
 תשמיש לאחר המוך יועיל 5א אם בודאי 5דידהולכן
 אב5 5ר*מ כ*ז ואמנם תשמיש בשעת גםמותר

 הדין יהי' איך מבואר אינו כדרנה דמשמשתלחכמים
 במקים לדידהו גם דודאי כתבתי כבר אךבכה"ג
 דמן לסמוך ס"ל הל5ו נשים בג' דרק מותרסכנה
 ע"צ רק דמתצברות כיון תתעבר שלא ירחמוהשמים
 גם מותר תתעבר דודאי בחשה אבי וכנ"להמיעוס
 יגרש דאפשר אמרינן ולא סכנה במקוםלדידהו
 אמרינן ד5א נשים בג' וכמו גירוש*ן דקשיןמשום
 תשמיש בשעת חמתירין להפוסקים שיגרש5ר*מ
 ומשום יגרשה ולא שמים רחמי ע5 סומכיןו5רבנן

 5א ובטוש"ע וברמב"ם האשה 5תקנת ג"כדחוששין
 אף כחכמים דה5כה זו בפיוגתא נזכר שיה"מצאתי
 במוך לשמש בסכנה מותר אם לענין נ"םדיש

 בסי' דנזכר רק מקום בשום בוה צין לאובמסוה*וצ
 וכן קטנה עם לשמש דמותר בסתם הנ"לכ"ה

 כדרכה דמשמשת כרבנן והחפ ומניקהבמעוברת
 ואין וכנ*ל מותר 5רבנן גם פבבה דבמקוםומשופ

חילוק
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 בפשט הנלענ*ד "ש רבנן ובין ל*מ בין בזהאילוק
 וההאשונים. הש*סדבוי

 ה' סף באהע*ז הנה השאלה. ינדון ננואוכ12נתה
 עיקרין של כוס להשקות דחסוראיתא

 בלא דאפ" וב*ש בא*ם ועי*ש מותרת ואשה5אדם
 בין מחלק ובב*ש כב"ח' וד5א מותרת לידהןער
 דאף הרמב"ן בשם וכנ*ל 5א חו  במעשהסירוס
 הזרע כלי 5השחית מותרת זרע להשחיתדאסירה
 יגבי הוי לא ואעפ"כ  5התעבר ראוי' תהי' יאוהרי
 הח"ס בשם בפ"ת ועי"ש בחבם זרע השהתתהבעי

 ולא אחרת לישא שלא חרגמ*8 דא*כאדהאידנא
 ראי' אין טיה מבע5ה רשות צריכה בע*כלגרזצ
 במוך משא*כ ו*ילונית כקטנה הוי דזהו9ההיר
 ע5 כמשמש דהף אתוס' סברת יש הויסישבשעת
 בראמה אוטם שיש דאווה כ"ג בס* ומפ*שהעיים
 דשם יאסור רא*' אין ג'כ אסור מבחוץ זורהועי*ז

 וכמעשה האוו כ5 כדרך הוי 5א מצהוץדהזריעה
 ברחם רק בחוץ הזריעה אין בזה משא'כ ואונןער

 על יבוא לא הבעי שזרע מעכב שהמוך רקהאשה
 לא דביא"ה וכען תתעבר ולא שבואם האשהביצי
 ביבמות היש*ש בשם שכ' באהרונים וראיתידשתר י*י תשמיש כדרך והוי חי5ד היא שתמותתוליד
 ג"כ דמיקרי תשמיש בשעת מוך ליתן דמותרפ'ב
 וצ'ל הגוף מן נהנה שהגוף משום תשמיקצדרך
 נהנא הגוף ג*כ מןהוץ ובזורה כדרכה דבשלאדאף
 שופך ושם הרחם בתוך כשהאבר דרק כונתו הגוףסן

 משא'כ מצה נהבה האבר טוך שם שיש אףחזרע
 שם הפ"ת וכ*כ כדרכה בשלא ובפרט מבחוץבזורה
 ולא תשמיש בשעת במוך דמותר שלמה החמרתבשם
 וא*צ תשמיש דרך דהוא כיון זרע השחתתהף

 ח*ד השדה פרי בשו"ת ומצאהי זה בשביייגרשה
 דאסתר שכ' י*ג במנייח מהט"א ראי' שהבשסיקנ

 יריאה שהיתה כתג ובח*ס במוך פרדכי עםוצימשה
 שיחיו הגוים בין נטמע יה* הצדיק מרדכי,1זרע
 סמכה יא ומסתמא מאחשורוש שנתעברהסבורים
 דאסתר הח"ס ומיש תיכף יקיוט שהזרעואפור שיועיי ודאי דאינו כיון תשמיש אחר שתקנחעצמה
 דוחק זה תשמיש שאחר בקנוח טפי בקיאההיתה
 המוך דה" וע"כ נס עפ"י לא אם בזה בקיאותדל*ש
 עדיף ופק*נ סכנה חשש דיש ובנ"ד תשמישבשעת
 ואיכא הגוים בין מרדכי זרע יטמע  שלאסהחשש

 יסטך דא*א וכיון ת~יד לא דבלא=ה הטעםגיכ
 שם בהשא5ה וכם"ש תשמיש 5אהר המוך,ציועיל
 והיתה הועיי ו5א תשמיש אחר 5קנה שנסתהבאשה
 כף והנה תשמיש בשעת גם פותר לכן גדו5הבסכנת
 ישמש יכולה היתה לא אחשורוש דעם הט"אשם
 בטעמו שם וכתב ממגו יריאה שהיתה מוווםימוך
 בשעת ירגיש מקום שתו כ5 ממלא שהמוךדכיון
 הארץ ב5 כדרך בתשמיש כמו כ'כ נהנה ואינוחשמיש
 הנאת רק האנו הנוף מן נהנה דגוף חנ"5יכדברי
 בע-ז )וע" התשמיש עיקר שזהו הרחם בתוךהאבר
 רבעה השוק מן איז ש5קה אהד בערבי ע*בכ*ב
 ורבעה רביעה כדי בה וחקק ירך 5קח א' וערביוכו'

 לעו5ם ירדו זנות קבין עשרא ע*ב מ"טובקדושין
 במדרש חז*ל כדברי והחנו ערביא נט5ההשעה

 תנאף( 5א משום התורה 5קבל רצה 5אשישמעאי
 וצרש*י כ"כ נהנה איט מוך שם "צ אםז5פי*ז
 ועי*ש הרחם כי ממלא שהמוך משמע הנ"5 גןנדה
 כ8יש*ש דלא וה וח*כ מא*ל דחוק ומוך דכויזבמצ*ט

 הוי המוך שמרגיש אף טהגוף נהנה כוהגוףדלד*ד"
 דנם דס*ל בשיטתו וצ"ל הארץ כ9 כדרךתשמיש

 האבר שמכניס כיון נהנה ג"כ רך מוך שם ישאם
 מם5א שהמוך ואף  מצחון זורה הוא דא9*כבלחם
 ומצטבר נדחק רכותו מחמת צזי המקוםכ5
 אף החנו מאחשורוש מתיראה היתה דאטתריהא

 שעשתה כשיראה מ"מ כראוי ההנאה 5ושתהי'
 שאינה בעיני' מבוזה והוא מטנו תתעבר שלאפעויה
 היתה לא ומש"ה עיי' יכעוס ממנו 5הו5ידרוצה
 תשמיש דרך הוי שפיר אבל עמו במוך לשפהציכויה
 המוך פרניש דאין דס*5 ג*כ י*ל ואולי בכה,גגם

 לשיטת כ"ז והנה כהט*א ודלא רכותו מחמתגלי
 בשם כתב שם הפ"ת אמנם המתירין והח"שהיש*ש
 9אאר ורק התשמיש בשעת דאסור והח"סהרעק"א
 וע" הבע5 רשות דצריכה הח*ס כ' בזה וגםתשטיש
 נשים ג' ד5רוצקי שכ' ק*ה  שעד אישות בה'בב*א

 נשים שאר אבל תשמיש בשעת בפוךטשטוות
 תשמיש ו5אחר העצים ע9 ורעו כמטיל דהויאסורות
 נשים שאר עי קאי דזה וע*כ זרע בהשחתתאסורה

 וזהו תשמיש בשעת גם מותר דלרש'י הנולובדברימ
 שמקחם ר.י בשם הג*5 בכתובות התוס'עפי"ד
 בנ' גם תשמיש "פני אטור ד5ר*ת כ' ואח'כפירו*י
 תשמיש ולאחר העצים ע5 זרעו כמשיל דהוינשים
 הנ"5 יבמות התוס' עפי"ד וזהו הנשים בכלמותר
 ר.ת בדברי פפורש אינו דלדעתי כתבתיוכבר
 משום די"ל סכנה במקום גם תשמיש בשעתדאסור
 5התיר אין יכן מועיי ג*כ תשמיש דלאחרדט"ל
 5אחר מועי5 שאינו במקום אבל בהנםהאוסור
 תשמיש בשעת דמותר נ*כ מודה אפשדתשמיש
 וכתב תשסיש  בשעת דאסור שם סחנכ חב*אאמנם
 רק דהוי ומשמע תשסיש 5אחר גם יועי5דאולי
 דינרשה וע"כ סכנה בספק תכנוט היאיך וא*כספק

 בוה. דבריו לבאר צריךוהי'
 מהראשונים נראה דלדעתי נתבתי הצהול~כנדק

 להתיר והנמוק"י והרוב*א ור"ירו"י
 מצינו לא לר"ת וגם תשמיש בועה נםבטכנה
 ומהט"א מתירין והח*ש והיש*ש בזה שחולקבפירוש
 דמעיקר גוכ כ' פ"ה ובשו"ת להתיר ג"כסשפע
 נגד מעשה לעשוה שירא אך להתיר נראההדין
 מ"ם שלמה כהממדת לה5כה פנים שהראה דחףג"כ י סקמ"ח שם מים נחלי בקונ' וגם והרעק*אהח'ס
 שרוצה מי דק להתיר למעשה יהורות 135 מיאולא

 תצא לא מאתי אך לסמוך יכו5 הח"ש עללסמוך
 שו"ת גידי דאין כתבתי וכבר עא"ש בזההוראה
 להכריע יכול ואיני בדבריהם לעיין וח*סרעק*ח
 דאין חרופאים יאמרו דאם נראה מ"ם אךנגדם
 שיועיל תשמיש לאחר המוך על בודשף5סמוך
 ביצי במקום הראם תחתית במוך לכסות רקהרחם כי ימלא שיא תשמיש בשעת המוך ליתןואפשר
 ברחם ישנו והאבר עייהם הזרע יבוא שלאהאשה
 במקום תמיד נוגע דאין תשמיש כל כדרךוהנאתו
 ומתעבה עליהם כחץ יורה שהזרע רק האשהביומ
 גאמבסי לענין ס"ו בחגיגה ועי' ומתעברת אחתביצה
 בבני ועי' הוי כחץ יורה מעיקרא שאמדעיבלה
 כחז יורה הי' מקודם דאם שכ' מא"צות פט*ואהובח

 לגופה בהכנסה כחץ יורה יה" כשלא גםמתעברת
 לדין ודמי הזרע יקבלו לא בהמוך שמתכסיןועי*ז
 אינ4 אם הנ*ל בתשו' שהתיר בראם אבקנתינם
 בשו בשטח פפורה רק אבק באותו הרחם8מלאא

הרהם
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 האבק על נשפך והוא הבעל זרע שמק5קיהרחם
 וגם המוך בנתינת בכה*ג וה"ה הרחם בשר עלו5א
 דגם אפשר בכה*ג הנה המוך את ג5ל ירגיש5א

 כל במם5א רק אסרו ו5א מתירין הנ'להגרולים
 הראשונים על לסמוך ויש דעתם נגד יהי' ולאהרחם
 והבעל בפירוש המתירין והח"ש היש"ש ועלהנ"5
 מצות קים כבר והבע5 האשה 5תקנת גםדחוששין כנ=י לגרשה כופין ואין לגרשה ירצה 5אבודאי
 דעיקר שכ' האחרונים מדברי סניף יש דבכה"גפ*ו

 ובשכבר העולם בנין יהרס ש5א זרע השחתתאיסור
 תקוה יש אם ובפרט עו5ם השחתת דליכא כיוןממש המבוי כרור אינו אמ איסור כ*כ א,ן פ*1קחם

 יגרשה מחויב אין דבודאי 5איתנה ותשובשתתרפא
 לכן מצוה לרבר אשתו ולשמח עונה מצותואיכא
 שהאשה תקנה ואין פ"ו עדהן קהם ו5אהרחם כי שימלא רק א*א אם אך להתיר ההאהבכה"ג
 עליהם 5סמוך שרוצה ומי מותר דלכמקפ אףתתרפא
 פרוץ בדור ובפרט הנ*ל בתשו' כם"ש יסמוךיכול
 כדור גמור באיסור יעשה בכה"ג ניקי 5א שאםכזה

 אסאד מהר*י דבשו*ת ואף ואינן ער וכמעשההמבול
 יעשה ש5א דרבנן איסור להתיר דאין כ' סק"מח*ב
 בנ*ד מ*מ ס-ה בסף 5עיל ועי' חמור יותראיסור
 5זה סמך וקצת גן ל"ש המתירין פוסקים כמהדיש

 מכ"ש ונדה ח"א מחשש הן"ל דהתירו הנ"למהס*ח
 אנכי הוראה מיראי מ'מ לסמוך מי עי רישבזה

 ש5א וצפרט הנ"ף הגדולים ננדלעשות
י14דזוש בדבריהם.עחנת,

 וראיתי יעקב צור שו"ת נדפסו כ"ז נותבי
 ח"א יושר אמרי משו*ת שהביא קמ"אבסי'

 מ5יבאהיטש להג' צשצ שו"ת בשם שכתב קל"אסי'

 דקשים מהך ג"כ והביא סכנה במקום 5התירזצ"י
 עגולים ישום שם והתיר עונה מצות ומטעםגירושין
 כדרך דמשמש כיון הורע להשחית התשמישקודם
 לדברינו ראה קצת ומזה הנ*ל וכהיש*ש הארזכ5
 ברחם משמש וחאבר הרחם בתחתית רק המוךדאם
 הנשל העגולים כמו דהוא ונראה להקל צדיש

 הבאתי כבר קרובה הסכנה דאם סהם שםובעהמ*ח
 דאסור כתב שם קמ"ב ובסי' לסמוך יכולשרוצה ומי תשמיש צשעת אפי' פק*נ במקום התירודכמ*פ
 ועי"ש הנ*ל וכדברינו סכנה במקום הנמ עללסמוך
 להשחית אסורה דהאשה וכ' בזה שחאריך קס"חבסי'
 דאין ס"ל דרש"י והח"ס הרעק"א ובשם האישזרע
 ת"5 תתעבר שיא בדוקק רפואה תשמיש 5אחרהמוך

 משמע תשמיש 5אחר מוך דנותנת שכ' ?"ובכתובות דמרש*י ומ"ש דנפשאי מסברא זה לכלשכונתי
 סכנה לענין אב5 איסור לענין דמועיל כרוברק דהוי ירש"י יקל תשמיש יאחר גם דמועילדס"ל

 הרוב אחר הויכין אין רבפק*נ למיעוט גםחיישינן
 מ5אחר איירי דל"ט בכתובות דרש"י מקודםולמ"ש
 לענין ג'כ ל"ו בכתובות פי דמש"ה י"לתשמיש
 בשעת רמיירי שיטתו שם ביבמות אצל תשמישאחר

 חתשמיש לאחר בודאי מועיל דאין וס"לתשמיש
 תשמיש בשעת טוב יותר האשה דלגבי שםומ"ש
 ראם יא תשמיש מלאחר בידים מעשה עושהשאינה
 הט*ג דברי הןשהן

 מא שו*ת לידי והגיע הנ*י
 כמה שכתב כ"ב 3סף וראיתי כעת שנדפסוח"ב

 מכמה שהביא מהשד'ח והביא כאן ממ*שדברים
 המוך יועיל שלא אומרים הרופאים דאםאחרונים
 ובשם תשמיש בשעת גם מותר  ין8ינוי1?אחר

 שירחמו זכות 5י אין אומרת האשה דאםהרדב*ז
 ובשם לר"ם מווים חכמים גם השמים מןעלי

 דגרי דחו שהאחרונים נ*ח ס" ח*אהפהרש"ט
 מועילה שאין הרופאים אומרים וכעת והח"סהרעק"א
 הנ"ל יושר ומהאמרי תשמיש לאחר מוךנתינת
 כעת לאסור כתב ח"ר שבספרו דאף וכתבשהתיר
 5סמוך מי על 5ו יש להתיר שהרוצה וראיתיעיינתי

 שכונתי מאד ונהניתי להתיר 5ה5כהוסיים
 להלכה. דבייבכל

 כתבתיהנלענ"ר
 צוקערמאן קלמןה'קיונימוס

 הנ"ל.האבדפ*ק

 ש:רעמיכנן
 יאבלאנאב. תרפ"ז א5ול בחורשב"ה

 . ד ח א כ רל
 בלי קידושין שמסדר אחד יש שבעירועד"ש

 מכשול איזה ה" וכבר ורשותוידיעתו
 אינו זאת יעשה ש5א כמ"פ בו שהתרה ואףעי"ז
 לו משלמים שאין פרנסתו ג-כ מקפח ועי"ז לושומע
 לעשות ומח כשרים הקידושין אם הנהוג כפירח"ש

 ע"כ. הזהבאיו
 יודע שאינו כל ו' דף קידושין בש"ס איתאהנה

 עמהם עסק לו יהא לא וקדושין גיטיןבטיב
 יהא 5א כ' סמ"ט וצאהע"ז בדבר דין להיותופרששי

 הטו"ז בשם שם כ' והב*ש 5הורות עמהם עסקלו
 סותר קידישין לסדר אבי אסור להורות דרקשמדחק
 השבו"י בשם כ' שם ה8*ת אמנם הוראה שוםראין
 ואפי' התעסקות שום החנו עמהם עסק יו יהאד5א
 סידור גם דחן שכ' ורש"י אסור קידושיןיסדר

 שכ' קכ"א סי' ח"ג בשבויי ועי"ש זה בכללקידושין
 ערוה לקדש מכשויים להרבה לחוש שיש הטעםעוד
 וכהן חבירו ומינקת 5מעוברת קידושין ויתנוושני'

 מכשו5ות כמה יש בזמנינו והנה וח5יצהלגרושה
 בא ופ"א חרר.ג בענין וצפרט כמ"פ ראיתיכאשר
 ער רציתי ולא קידושין יסדר 5ו להרשות אחדא5י

 ום"א אחרת אשה להבעל שהף ונודע בזהשאחקור
 הטבעת בענין דינים הרבה ויש גרושה נשאכהן

 יהיו שלא קידושין ועדי הכתובה וכתיבתקידושין
 צקי שאינו ומי בזה מכשולות הרבה וישקרובים
 זה ממילא והנה בזה שאיה יש אם אפ" יודעאינו
 דאסור הש"ע בדברי ונכ5ל הוראה בכליג"כ

 הוראת עפ*י דהוא היכא ורק מיקרי ודחןיהורות
 הקדושין לסרר האחר יכו5 יעשות איך הרבורשות
 דהרמ-א שם כ' והשבו"י ופקפוק חשש עוד דאיןכיון
 אלא וחליצות גיטין 5יתן דאין רם*ב סי' ביו"רשכ'
 דדבריו משום רק קידושין דה*ה לרבים שמומחהמי

 גיטין על רק נשאל ושם פ"ה ס" מחמהרי"ונובעים
 דכמ'ש י"י ויפי"ז כן ג'כ הרמ*א כ' יכךוח5יצות
 ימורינו מוסמך שאינו דמי המהרייו בשם שםהרמ"א
 5חוש ויש כיום במעשיו אין וחליפפת גיטיןונותן
 ומסיים מקילין דיש אך ו1נתן וח5יצותיגיטין
 וחליצות גיטין נתן כבר אם להקל יש עיגוןדבסקום
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 היא תווה "1רא5 של מנאנן כי חהר צררך לאאבל
 אינן הקידושין גם 5קידושין רה"ה להשבו*יא"כ
 ש5א נעשה ואולי להק5 עיגון מקום ל",1 ובזהכלום
 תייתאה השוים בשם מקום צאיזה וראיתי דיןעפ"י
 שהגה"צ ושמעתי פסולים  שהקירושין שפסק רל'טסי'

 ג*כ פסק ישועה עטרת שו"ת בעהם"ח זצ*למרזיקוב
 כשרים הקידושין שבריעבר פסק המהרש*ם אךכן

 הש"ס רכתת ג*כ שכ' הכנס"י תוו' בשבו*יועי*ש
 ובכונה קידושין לסרר דאסזר ולא דיין להיותרק
 הרבה בהם ריש וח5יצות גיטין רק המהרי*וכתב
 כ*ז אמנם עה"ש לכל ירועים שאין ורקרוקיםדינים
 אב5 בריעבד כשרים הקיויושין אם לענין רקהיא
 סיים הרב רעית בלי קירושין לסרר לכתחלהעכ*פ
 ארפ שום לב על שיעלה אך וז'ל שם הכנס*יגם
 המקובל הרב סן רשות בלתי קירושין לסרר רהומאן
 על רבנן קמו וכבר להזכיר שלא חס העירמטובי
 חרב ו5הריק להוסיף נקם בגדי ולבעצ סילתאהא

 פולין בארצות הגאונים וכל יחרמו החרםסנרנה
 מרבני קבלו שהם בירינו וקבלה ואשכנזותוגרמה
 שום יסרר שלא ואמרו שגזרו ר"ת בימי שהיוצרפת
 בקהלתו ומו4צ לרב שנבחר סי רק קירושיןארם
 ויעבור יצריח אף רע בריחי נחש עקלתון משלחיומי
 גלל וכו' כתבם ום9י מפיהם הוא מוחרם אלהעל
 בויבת אינו המקרש גברא האי אני גם רעי אחוהכן

 ורררר קוץ לו ותצמיח גדר פרץ והמסדרוקורש
 בחילה יבוא לא תרעלה יין להשקות ראוי הכלהיאבי

 עוכלי מאה להו ו5מחי העמור על למתוחוראוים
 גחלי להאכילם יהודאין גוברי רב רביבעוכלא
 וכרמים בחוצות רמים בקו5 וחרמים ובנירוירתמים
 כי ירעו למען ישראל תפוצות בכל גרי עיןכרם
 חיו"ר בי"צ ובשו"ת עח"ש בארץ שופטים אלקיםיש
 שתוכיח וסיים והכנס"י השבו"י רברי הביא כ*וסי'

 רהו מאן קירושין לסדר רחלילה והפוסקיםסהש"ס
 ידעו אם עולה יעשו לא ישראל ששאריתימובטחני

 שהמסרר כ' הנ*ל המהרש*ם וגם ברבר איסורשיש
 הרב פרנסת שמקפח בזה וגם מעללים רע אישהוא
 לעיר שבא רחכם הרם"א שכ' רם*ה ס" ביו"רעי:
 וקירושין חוצת לעשות הרב שכר לקפח לואין

 מותר אבל הרב פרס והוא הואיל השכרוליטוי
 בכה"ג אפ" והחנו להרב השכר וליתן החופה5עשות
 הפ"ת אמנם וקירושין גיטין בטיב ובקי חכםוהוא

 צעצמם סלסול הרבנים רנהגו הנו"ב בשם שםכ'
 אפ" קירושין לסרר רשאי אחר אין המנהנומצר
 ענין רבכל האחרונים כתבו וכבר להרב השכר,פיתן
 לרשע מותר וחיך רשע נקרא גבול והשגתקיפוח
 האחרונים כ' ספשן ענין בליכא ואפי' קידושיןלסרר
 וחזקתו כבורו ליטול ואסור הרב כבור סשום בזהדשיך
 משום ג*כ רהוי י*ל וצנ*ר סס*ט בחו*ם בבי"צוע"
 15 צריכים ואין להרב להקניט בכונה שעווויםביזיון
 על חשש יש גדולים שלכמה מכ'1 היוצאומעתה

 הקידושין כשרים אפ ואפ" בריעבר אפ"הקירושין
 והמקדש הכלה ואבי קידושין המסדר מ"םבדיעבד
 והאהרונים הקדמונים ארם עליהם רובץ זאתז1עושים

 ואינו סמט מכשו5 חי' כבר לאשר שאלד114מורש קירוווין. המסרר עושה גמור ה*יסורהנ*ל
 הסמשלה חוק ועפא הורים לקולשומע

 פזה הסמש5ה לחוגי %5דיע מותר אם יענשענוש
 אותו יענישו ש5א בבירוד יודע אם הנה 5מנעו.כדי
 5ומר מקום הי' להבא על יזהירוהו ורק העברע5

 מבהיו5 וברם וארם 9מרסור ימנעהו שבוה כיוןדמותר
 ע*א ז' דף בגיסרן הנה עי"ז אותו יענישו אםאבל
 העוסרים אדם בני 5ר*א עוקבא מר 5* ש5חאותא
 לפי אשמרה לי' שלח למלכות למסרם ובידיע5י

 פצינא ולא טובא לי קמצערו לי' שלח וגו'מהסום
 עליהן והערב השכם וכו' 5י' ש5ח בהוד*רקום
 לחרף עלי העומרים ש9" בפרש*י הר*ש25יה"פ
 ואיך בביזיון רק בגופו ציצרוהו ש5א ומשמעולגדף
 בגיטין אחז*5 הא בהו ראיקום מצינא ויא אח*כאמר
 ושמחין משיבין ואינן חרפתן שומעין 5*ו רףש6

 השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליהםביסורין
 בינו ורק גרבים רה" וגם לסבול באפשר עודהי. שלא ער והגירוף החירוף כ"כ דהי' וצ*לבגבורתו
 ברמב"ם ועי' משיבין ואין חהפתן שוסעין עצמוובין

 בבעה"ט והובא בירוש5מי ועי' רמו"ק פ"גובשה*ג
 סא5וקת צעלי על לה"ר 5ומר רמותר קרושיפבפ'
 רם על תעמור לא אבל בעמיך רכי5 תלך ולאוזהו
 ולא כראמר בגופו לחבירו ברורף ראחרי צ*לרעך

 בלתי לה"ר רהיינו לומר ורוחק רעך דם עלתעמור
 עמך מעשה בעווח בעמיך כתב שם ובבעה"סססירה
 דהא 5מסדו מותר רשע שהוא דמי הכונה איןג"כ

 לישרא5 למסור אסור איתא ס-ט שפיח ס"באו"ם
 רע רגורם בכה*ג רק עבירות ובעל רשע הי'ואפי'
 ובחו"ם עמך מעשה עושה אינו דזה ומשוםבגופו
 פהך והינו ומצערו 5ו מיצד הי' ואפי' סיםשם

 בעלמא צדברים ורוקא הרם*א שם וכ' הנ"לרר"א
 ושבקי' להוריע דאסור נראה ומכיז וכנ4לוכד

 ברבים הרברים יפרסם רק נפל רמנפשי'5רויא
 ואיא התוה"ק כח על ויסמוך כל לעין קלונוויג5ה
 עליהן והערב השכם ר"א שאמר וזהו מעוזותה"

 בדרכים ולא התורה בדרך רק לייך עלינולביה"ם
 אם שם התירוצים בפף רתלי בתוס' ועי*שאחרים
 בארעא דינא ל" אית ואם לשמים רינו למסורמותר
 )ואולי שם צ*ג צ"ק בתוסן ועי' ישראל דיןוהיינו
 שפים 5מ5כות ירמוז למלכות למסרם ובירימ"ש
 מעבירין תורה עול עליו המקבל במדרש שפיע*ר
 וע"ז מבט5 וצריק גוזר רהקב"ה מלכות עולממנו
 לביה"מ והערב והשכם מחסום לפי אשמרה ל1השיב
 להתפלל ולא בתורה לעסוקרק

 עליה~
 ולמסור

 יש9ות הטוב ודן הב'( בתי' וכהתוס'5שמים
 אמן. ישראל ולב5 לושלום

 כתבתיהנלענ"ר
 צוקערמאן קלמןה'קלונימום

 הנ"ל.האבדפ*ק

 צר.מימי
 יחבלאנאב. תרפ*א טבת בחורשב"ה

 כש"ת האסיד הרצמ 5בבוד סלה טוב וכ5שלום

 פיממרן. בק' ש1*נ ר ע1רצמאן רךיםפ*ה
 צשעת החופה ותחת אשה שנשא באישעד*ש

 שינא אשיע ששם לו טרע הכתובהקריאת
 ירע 5א ומקודם הינדא שינא אמו שם וגםראחי5
 מאוד מפחר חהצעל צאבציא כל בפי שנקראתפחמת
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 תמיד מתקוטט ועי"ז חמותה כשם הכלה ששםמתמת
 אם בשאלתו ונפשו ביניהם שלום וחין האשהעם

 עכ*ד. בזה סכנה חששאין
 ישא לא שכתב כוו אות ז"ל רי"ח מצוואת ענרד

 חמיו כשם שמו או אמו כשם ששמהאשה
 ובאות תקוה יש אולי האחד שם ישנה נשאקואם
 ובחכ"א ובח"ס במונולשין רק דהקפידח כתבתע"ז
 אשה לקח אם דהייפ במשולשין דדוקא כ' קכקגכלל

 אזי רבקה ששמה אשה ג"כ לקח ובנו רבקהששמה
 וחמיו בחהן וכן רבקה ששמח אוה יקח לא בנהבן

 בספר ז"י א1לאי הג' אך צזה האחרונים דשווכבר
 להקפיד יש משולשים באין דאפי' כתב אומץיוסף
 הצליחו ולא וחמיו בחתן כזו מעשה שראהוכתב
 וחמיו בחתן לנמרי מקילין והשו"מ החדשובצ"צ
 באין אפי' והמותה ב~ה להקפיד העולםומנהג

 ששמותיהן מחותנים ובב' ותמיו בחתן ודקמשולשין
 ב' לאחד דכשיש איתא ובאחרונים קצת מקיליןשוין
 לענין רק דזהו די"ל ואף נוהגין וכן קילשמות
 בכלה לא אבל דקיל מחותנים ב' או וחמיוחתן

 גם להקל המנהג ידוע ואין יותר דהמירוחמותה
 להגה"ק דהסידותא במילי ראיתי אמנםבזה

 שהעולם הנ"ל כ"ו באות שכתב זצ"למבוטשאטש
 על קאי וא"כ ו1מות ב' לאחד כשיש להקלנוהגין
 שהביא מהראי' וגם וחמותה בכלה וגם שם הנזכרכל
 שם ישנה נו1אה ואם רי"ח מם"ש מהני שמותדבה

 אינו האחד שם דכשמשנין פשוט המנהג והריהאחד
 השמות בב' לח1רה ועולה הראשון שם 8מנובטל
 וכן מועיל ום*מ הראשון בשם קורין העולםורוב
 על ג"כ קאי נשאה דאם והך עיי"ש שמות בב'הוא
 בשם סק"נו קט"ז סי' בדד"ת ומצאתי וחמותהכלה
 חלא לה אין ולה שכ' דחסידותא ומילי אשאמרי
 ובשם להכיה שם שיוסיפו שפסק הצ*צ ובשם א'שם

 להלן ועי' 5הקפיד אין בחניכא דבשינוי משההשיב
 על גיכ קאי דמשולשין הך וכן ההחם פפרבשם
 רב ואח"ז האחרונים בשם וכם*ש וחמותהכלה

 כלה בענין שהביא קט*ז סף ח"ב בם"שמצאתי
 יש דאם אחרונים כמה בשם וחמיו וחתןוהמותה
 והמותה כלה על גם וקאי קפידא אין ששת ב'לאחד

 מבעלזא מוהר*ש הגה"ק בשם וכ"1 שםלהמעחן
 במילי והנה רס*ג ס" ח"ג הטוטו"ד ובשםזצ"ל

 והאחרונים להראנ"ח ראי' דמזה כ' שםדחסידותא
 שפ וכמו גיטין לענין אחד כשם אינן שמותדב'

 ה**ר כשם שמו שוב אחד שם הי' דאםמשמעוך
 השמות דב' כשנאמר דאדרבה נראה ולדעתיעיי"ש
 והאחד יצחק אברהם נקרא האחד ואם אחד כשםהוו
 מח*ה רק חוא יצהק דהשם דומין אין אזיצהק
 להאחר כלל דומה ואינו הזה בחיש כלל שםואינו
 שם שהוא יצחק אברהם שמו והב' יצחק נקראשהוא
 אחד דכל כשנאמר אכן יצחק אברהם ביחדארוך
 להשני דומה עכ"9 יצחק בשם א"כ בפ"ע שםהוא
 דבודאי עמינדב והשני עמי נקרא האחד שחםוכמו
 פשא"כ לעמינדב כלל דומה איט דעמי שוין זהאין
 להאחר דומה בוה הרי נדב עמי השם נחיקאם
 הם דאם סבדתו ואולי השני כמו עמי שם לושיש
 משא"כ האחר שם ג*כ שמו בתוך מעורב עכי8אהו

 עואינו אחד שם לו יש עכ"פ בפ"ע שםכשהוא
 העיקרי שמו דזהו לומר ונוכל יהאהר כל5דומה

 רש יהאחר כלל דומה שאינו הזה בשםונקראוהו
 א' ביקו*ש בט*נ ועי ולכאן לכאן בסבראלצדד

 לכתוב יש רבקא שרה או יצאק אבדהם דשמותשכ'
 וכבר השם חצי היא אחד נל כי אהתבשורה

 בדבריו. האחרוניםהאריכו
 הטעם שהביא סי"ז ל"א מוהרי"י 8שו*תרי144ירעי

 לקתם יוכל לא שהבן משום וחטותהבכלח
 אמו סיתת אחר בת תלד אשתו אם אם כיבודמצות
 מההרת אינה האשה וחמיו ובהתן צשמחלהקרא
 ,מהרש"ל בשם ועי*י יבעלה שמשועבדת1כיבוד
 ששפו שאביו דלפעמים א' אות בש*א בב"שהובא
 יקרוא ורוצה ופת אברהפ אשתו ואבי חץאברהם
 יקים שמות בב' ולפי*ז אברם קראו אחריובנו

 יטעם אך מאם אהד בש8 הבת לקרות אםכיבוד
 חם ולא שמות ב' להמותה אם רק יועיל לאהזה

 דאיך  משמע האחרונים מסתיפת אך בשמהלקרותה יוכי לא דשוב אחד שם ו5חשתה שמות ב'להכלה
 י*ל אולי אך באתי יא קדושים בסוד )והנהלחלק
 צפרשת יוסף גנזי בס' עפיפ.ש בזה וסמך טעםקצת

 של החיות הם ישראי של השמות דעניןבמדבר
 וכ*כ כן ו1פו יהי' הזה שהאדם מלמעלה וננזרהאדם
 השסים פן טתנין להילד שקורין שהשםבמ"ח

 שודש שהוא זה 8שם לקרותו ולאמו לאביובמחשבה
 שם שמשנין הטצם ג*כ וזה שלו והחיותהנשמה
 בומותיהן שוין וחמותה כ5ה אם ולכן עח"שהחולה
 האשה וכשנושא הנה וכאחדים אחד והיות שורשהם

 כאביו הוי דידף לגבי וחמיו בחתן ונן אמוכנושא
 ענף ענין והוי ואחותו כאח הם שתן במחותניםוגם
 שהשורש ישי שמות ב' לאחד כש*ש ומה"טערוה
 איך ושוב האאר משם הוא העיקרי שלווהחיות
 הע?ם צשם רק ג"כ מקפידין אין ומה"טקפידא
 החיות של השם עיקר שאו משום פעדיסהשניתן
 ששניהך ובנ"ד כנ"ל( משמים במחשבה לו שניתןשלו
 לחלק סברא ואין להקי יש ג'כ שמות ב' להןיש
 אן שפות ב' ולהשני אחד שם רק יהאחד חםדדק
 איך דם*מ שמות ב' לשמהן אם ולא דומיןאין

 ואיך העיקר השם עעהו שבאמר להנ"ל וביןדומין
 דק נקראת דהיא י"י האחד שמו בתוך כללמעורב
 דומין ואין אחד שם ג*כ חינדא שינא והאםראחיל
 שבשניהם אף שוין אין ה9מואי ששמעון וכמוכלל
 דע"י שכתב דחסידותא במילי ועי*ש בזה להקליש הנ"י דעפ"י בודאי ולכן ביה כן ש"ס אותיותיש

 והלכה בכך עוד השש ואין מקילין דהו כלאפתלא
 הידקא קבוע סשנון ואינו בכך המיקלכדברי

 ודכפת* ב1ך כפותו היכה דהו כל סברא שוםע"י וה8*קי
 או שוה הוום עיקר צין חילוק אין דבכ"ז שםוכ'

 להקפיד דאין כ' ס"ט סי' מה*ת והנו"ב שוההכינוי
 וגם וכנ*ל הלידה צשעת הניתן_ העצם שם עלרק

 באאצ*א רק ונקראת נשתקע שיבא הבלה שםדבנ"ד
 שנקראת *דע 5א החתן ואפי' הזה משם יודעיןואין
 השיוי שבו השם שאם דחסידותא במילי שם וכ'כן

 והרי עת*ש יכ*ע היו צד שום שאין י"ינשתקע
 הפוסקים משיב הנשחקע שם לכתוב אין גיטיןלענט
 בהכתובה נכתב הזה השם אם ה*פ" פסו5 נכתבאם

 ואף נשתקע דאשיב חאהרומם בשם בתשובההבאתי
 צדיכין בגט ובכה*ג נענחרם שם הוא באבציאדשם
 זה לענין מ*ם אאיונים יסמא ג"ב העצם שםיכתוב
 עם קודין מהם דכשאאד שם יפים"ש וגם להקי*ש
 כ5 שבפי שמו בכך הייקר שם עוד דלעז שוהשם
 שכש ועי'ש באבציא אוא כ5 ש2פי השם בנ*דוא*כ

 זהו הבה 5הק5 נוטא 5עז בש1ם וק השיףדבשאין
פבר
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 אי5וק ואין מקודם נמ*ש ולא ה3"5 הנו*בכדגרי
 488 אדפ חנהגות הההם בס' וע" שוה כשהכיפיבין

 הצורך לעת וסן שי ד' אות סי*א ח*ב יהושעהיו
 בשפה אף ליוהד יכו5 שאין ופניעית סיבית שאראו
 שיא לסמוך מה עי לו יש חמותת כשם הכלהשל
 שמה ישבב סוב ומהיומ משולשים כשאינם בזהיחוש
 וכבד "שיבה וסיבה הצודך עת בנ*ד וחדיעי*ש
 שאפף הש5ום וגדוי והשלום המצוה למעןנשאה

 ע5 שימחח תורה אמדה בקדושה קפנבתב הגדול,1ם
 והאשה יהבעי יאמד בזה חשש שום איןבודאי הנ"י הטעמים כ5 אאר ובפדט השירם ימעןהמים
 מלבם הפחד ויסידו בזא יותד יקפידו ש5אבשמי

 בהדף ק8דינן יא קפ*ד דיא מאן כאיוובדברים

 כרבה מדפא עושר שדבריהם חז'5 דבדי עיריסמכו
 ימים. ויחריבו ורע יראוואז

 כתבתיהנלענ*ד
 הנ'קנהאבדפ"ק י ייי 1קפרם4ן קלמןהיקלונימומ

 צז.מימן
 יאבלאנאב. תיפ'ד סיון בחודש3"ה

 מו'ה כש"ת המופלא החסיד הרבני לכבוד,1וכט*ס
 מפימכ8ין* בק' שו"ב י מענצערזכרי'
 מק' עדעלשטחן יצהק מ' חמוכ"ז עעעד*ש

 בא שכבר אךך נפשו במר לפנישסיפד
 כה ועד קטנים ואחופ ואח אמו לפרנס וצדיךבשנים
 וכעת אותם לפרנס שיוכל כזה שידוך לו נזדמן5א
 כי לו אמדו הת"כ ואחר כרצונו הגון שידוךעשח
 בפ"כ ונקראת עטיל הכלה ששם משום חששיש

 קשד ינתק וחמ דחל עטיא נקראת אמו וגםעטקא
 השידוך ע"י כי להכלח גדולה דעה ינרוםהשידוך

 וה" ליסע עוד לה א*א וכעת לאמריקה נסעה5א
 עוד לעשות א*י הוא וגם בזה גדיה הוצאה5ה

 אחדפ לישא יוכ5 ויא בעימו ישרה היא כי,פידוך
 עכ*ד. הנ"י ב*ב לפרנס אופן שום לוואין

 בקצירת אבוא לדרכו ממהר שהמוכ"ז מהסתיקנה
 כ' כ*ז צת ז*ל רי"ח בצראת הנההאומר.

 ישנה נשאה ואם אמו כשם ששמה אשה ישא5א
 דהקפידא כ' תע"ז ובאות תקוה יש אולי האחדשם
 בס' אך כ"ג כלל והחכ*א הח*פ וכ"כ במשולשיןיק
 משולשים באין דאפי' י ז"י יהאזויאי אומץיוסף
 הצייחו שיא כזאת מעשה שדאה וכ' קפידאיש

 שה יאאד דכשיש וחמיו חתן 5ענין כ'יהאחרונים
 להקל יש דבכה*ג אחת בתשובה וכתבתי קיי,ימות
 מס' ראי' והבאתי יותר דחמיר חף וחמותה בכלהגם
 כשיש להקי נוהגין דהעוים הך שכ' דחסידותאטילי
 באהע'ז מקודש עזד בהגהות וראיתי וחמותהכלה עי גם דקאי משמע שם ומדבריו שמות ב'5אחד
 שנעשה אחד דאם שכ' שם דחסידותא ובמייי נ'סף

 דשיוי קפידא מחמת מהם אחד מתירחחשףדוך
 ה*ף קנס בלי הקשד יהתיד *כו5 וכדומהחשמות
 לקבל שחוכ5 היתי סבוד לחפר דיכול מקודםשידע

 מקפידין אין דאם ומשפע עי"ש שחד הנניוכעת
 סק*יד שם בפ"ת ודזרתי עי"ו הקשר 5התידא*צ
 ודלא עי*ז השידק4 יהתיר דא*י וכתב הש*יבשם

 בכה"ג כתב ו1ם דחסידותא ובפייי אנ*5כהיס"ק
 בכה"ג עוד חשש ואין מקי5ין דהו כ5דבאמתלא

 הדקא קנוע סג1ןואף1
 כ5 סברא עים ע*י והנרקי

 הרי ובנ"ד עפ"ש ודכרתי' בכך גמותו ה5כאיאו
 לפיפ"ש עוד בנ*ד 5השיף ו"פ שמות בר להאםיש

 סק"ו יוסף בש8 1 שת צש*נ צאה*ו ואובשבצס"נ
 יכתוב יש עטיא אותה וקורין עט"ל העריטה שםדאם
 כך אותה קורין מקצת ואם ב8*כ שזקדאת"שם
 בעיקד קור*ן שהרוב השם 5כתוב יש כךוסקצת
 שם שהם אדבר שקרוב ואעפ*כ בדטתקדיחוהבר
 כיון פ*מ םץה ארוך זה או מיה קט1ד זהאחד
 ובאה*ש בש*ג ועי'ש שנההם 5כתוב יש הכרעשאין
 סשק דיש וא*כ עטקא 5כתוב ו1צדיכין עסקאצוום
 אין שוב שמות ב' דהם ז*"י וכיון אחר שםדהוא י*י עטקא וגם אחד שם הפ ועשיל ע1רא שםאם
 סישח בח*ב החים ובס' וחמותה כיה 5עניןאיש
 ומניעות פיבות וחר או הצירך ד5עת כ' ד'אוה
 ש5א יסמוך ע*מ לו יפ וחמותה בכלה ייוהר,1א*י
 שמה ישבה טוב וטהיות משו5שים כשאינן5חוש
 מחמת גדוי צזרך הוא הטוכ*ז יפי"ד ובנ*דעפ*ש
 כמה ויש הקשד 5התיד דוצין ואין טעמיםכמא

 דעטיא י*5 וגם שמוה שף יש ש5האם להק5סניפים

 ולכל שתא לישא מותד לכן שפת ב' הםועטיי
 עסקא א1 עטץ5 בשם אותה יקדא 5א מהיוםהעתד
 תשובת בשם ודאיתי צאבציא, או א5שא בשםדק

 בעניני יהקי שצריכין דבכ"ז בידו ,פקב5האב*צ
 יצדף יכן מסכימים שלשה דעת צריכין רי"חצ1את
 מיבם השחד ויסידו לו. ויתירו עמו אחדעוד

 בכט*ס. 5הם יעזורוהש*י

 כהבתיצש5ענ"ד
 1קפרמאן קלמןיכום

 הנ"נהשפ"ק

 צתמימן
 יאביאנאב. תרצ*א מנ*א בחודשב*ה

 פחדרי החו*ב הה*ג הרב מחו' ידידי יכבודשוכט*ס
 כש*ת תרשישים מגזע חוטר הכמה שקנה זקןתורה

 שליט*א איירענשסוין ישראל מארר8י"
 בסרביא. במדינת קישינוב בק'דומו"ץ

 מחותנים בענץ בשא5תו ונפשו הגיענימכנתבו
 שם נשאר החיתון פידוד אחד גםאם
  עכ*ד. ודוד ידור לעויםזה

 ההתפרדות היתח אם שאיתו חשן ביחד "וקנה
 מהם נשאר ואם אח*כ או המשואיןקודם

 איתח ע*ב ב"ז בסנהדדין ואו8ד. ואען לא אוזש*ק
 ובחףם בדמב*ם ועי' פסו5 ממנה בנים יודביש ס*י ור*י כשד ה*ז ונתרחק חתנו שה" קדובה"
 דאפי' שם בסנחדרין הנמוק*י וכמ-ש נגיעהפטעם שסוי אינו דקדוב ונודע כתשק דהיכה י"גס"

משה
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 נגעים גבי ק"ב ובזבחים מהימני לא ואהרןמשה
 כדאיתא לחוב גם מעיד אינו וקרוב ה" קרובאהרן

 הש*ס דאמר ומח ל"ג סי ובחו"ם שםבסנהדרין
 חריפתא בפלפלא עי"ש דעתא איקרובי מווםבארוסה
 רחמנא להו דחשיד משום 5או דעתא דאיקרובימ*ש

 ל"ש יעיו5י דל"ש בגמ' אמרינן דהא שקרשיעידו
 בין פסולים קורבח מחמת עדות פטולי וכליאפוקי
 איקרובי צכל הוא גזה"כ אלא וכו' 5חובה בין5זכות
 שייך שקידשה אחר רק דבארוסה כ' רבהג*אדעתא

 בקנין בשידוך אבל לחוב נם דפסול דעתאאיקרובי
 דעתא אקרובי הוי דיא להעיד יכול לאפוקי5בד

 מגזהוכ דאינו והתנו מהימן לא שמא לעעליאבי
 לדידן כשר דבנתרחק וכיון ונגיעה נאמנות מטעםרק

 נגיעה קצת יש עדין שבודאי דאף בנים נשארוואפי'
 ולא קורבה ענין יש ומחיים מגזה"כ רק דהויומשום
 בשורשי נשאר ולא קורבא אין דשוב מיתהיאחר
 ובנים אבות של יקורבה דומה ואינו כי5הדורות
 ושם בשורשם קורבה נשאר המיתה לאחר דגםואחים

 ראובן צן כלה ואבי חתן אב* ע"ב כיחבסנהדרין
 כי אלא דמי ולא זל"ז מעידין שמעון צתשנשא
 לחבית דומה שאינה כמגופה 9י' ורש"י לדנאאוכלא
 בלבד הנחה אלא דיבוק בהם שאין פ"והערוך
 עוקבא מר שאפר ע"א כ"ט שם הש*ס מלשוןוהוח
 דקירא בקבא אטו מיתתה לאחר אשתויאחי

 השעוה כדיבוק זה דאין שאמר וממה בכואידבקנא
 אידבקנא אטד סתם אמר ולא לגמרי להפרידושא*א
 דיבוק שהי' רק דיבוק ענין מקודם דהי' מעמעבכו
 מחיים רק דהי' והיינו יגמרי להתפרד שיוכלכזה
 ואחים ובן אב כקורבת ולא אשתו מיתת אחרולא

 ועא והענין כלל להת9רד שא"י כזה הואשהדיבוק
 קרובים נעשו הלידה בשעת מיד גמורהדצקורבה
 מיתה לאחר גם להתפרד א"א וזה אחדבשורש
 וחותנו חתן כמו אישות מצד הבאה בקורבהמשא"כ
 שהקורבה אשתו אחות ובעל אשתו ואחי אחותוובעל
 כגוף אחשבים ואשתו שהבעל האישות מצדצאה
 וכן כאחותו אחותו ובעל כבתו הוי חתנו ולכןאחד
 אדם של בתו דבעל בפיה"מ הרמבופ וכ"ככולם
 בחיים שהם כ*ז רק זהו כאשתו שהבעל לפיכבתו

 דאז מיתה לאחר ולא אחד גוף הם ואשתושהבעל
 מר אמר ולכן זה עם זה שייכות להם איןשוב

 ורק להתפרד שא"א כשעוה ד*בוק זה דאיןעוקבא
 שכיון קרוב ה"ז ממנה צנים דצנשארו ס"לר"י

 ע"י דיבוק והוי לעולם קיים השורש גם פרישנשאר
 דבב' הערוך שפי' ווה כרצנן קי"ל ואנןהבנים

 צלבד הנחה אלא דיבוק צהם אין מחאם גםמחותנים
 הם מ*מ ג"כ בתו היא צנו אשת שמעון דצתואף

 בחת גם כיל ודיבוק התחברות בלי הםבעצמם
 זצ"ל אחד קדוש בשם מספרים )ושמעתיהבנים
 מחותן אותו וקרא אחד גביר בן עם בתושהשיא
 אתה בתי את נשא שבנך בשביל וכי לו1חמר
 ואין לדנא כעוכלא דהוי כנ*ל והיינו עמי(9איתן
 שם ברא"ש ועי' בלבד הנחה רק דיבוק שוםפחם
 איקרובא משום עדות לענין אבל שכ' איוסהגבי

 להעיד ופסול יגבה דעתא מקרב והוא היאדעתא
 דרק כנ*ל והתנו שתנשא עד כשר לקרובי' אבללה
 לאחי' גם פפול א' כגוף שנחשבים הנישואיןאחר
 כשר אחד גוף דאינם מיתה לאחר ולכן כאחיודהוי
 דעתא איקרובי הוי דעכ*9 הארוסה לגבי אךלאחי'
 אך קורבה מיקרי לכ*ע וחסרה 5עצמו שקידשהכיון

 ולא לארוסתו מארוס רק דצתא איקרובי ל*שדאו
 אחד כגוף איבם עדין דמ*8 הקרובים שאר5גבי
 5דין פסול מחותנים דצ' שכ' שם בס"ו ברמ"אוע"
 ועכ"8 סק*טו ד בסי' בפ"ת ועי' חצונא כאוהבדהוי

 בוה. קורבה עניןל*ש
 לאחר גם אישות שענין מצינו הסוד ע"דאמנם

 דוקא ולאו התחצרות ענין ישמיתה
 מיתה לאחר גם גמורה קורבה דהוא אבבקורבת
 צקבורת לקברו המת פינוי גם דהתירווכדמצינו
 עם ושכבתי ע"ה אבינו יעקב שאמר וכמואבותיו
 שאוך ביד ועאן בקבורתם וקברתניאבותי
 לאדם דנוח שוח*ט מדרש בשם שמ"ו סי'ביויד
 יותר דאמו אף אמו מאצל יותר אביו אצלליקבר
 שנ"ה סי' צח"ס ועי' בע5ה אצל אשה גם אךודאי
 בעלה אצל אשה דקוברין שמ"ו ס" שאולוביד
 קורבת מפקיעין השנתם דנישואין משוםהשני

 האחרוך חבעל התחי' דבומן כ' הנצחון ובס'הראשון
 שתקבר כ' 9"1 ב* מאמר המעב"י אך אצלהישאר
 רל"ד אות צקו"א בדע"ת ועי' הראשון בעלהאצל
 בתרין דאתנסיבת נוקבא בראשית פ' הזוה"קבשם
 עיקר דהראשון והרי לקדמאה אהדרת עלמאבההוא
 תצא פ' בזוה"ק ועי' והחליצה היבום ממודוכנודע
 פרוקא דאשכח עד ונד נע אזיל רוחאוההיא

 סכנה ומעט בקרבה מכשכש הראשון רוחובאלמנה
 בעל הק' השם בשם וראיתי קטלני,ע ענין וזהולהב'
 יש זיהגים מיני הרבה יש כי שאמר זצ"לנוע*א

 שידוך בקשר באים ויש מהתחתנות רקשמדברים
 ויש פ"ו מצות קיום בלי בנישואין דישומתפרדים

 שמאריכין ויש חייהם 5כל ולא בנים להםשיש
 פירשתי ובזה האמיתי הזיווג וזהו ביחדימיהם

 מהש"י לבקש צריכין שבאירוסין לעולם ליוארשתיך
 בזה יש דבכ"ע והרי לומן דק ולא לעולםשיהיו
 שנשאר שנישאו אחר ובפרט והתחברות ויווגענין
 עדות שיענין ואף ההתפרדות אחרי גם הזיווגענין
 דודאי ממש בקורבה דכמו י"ל כשר בנתרחקהנ*ל
 מהקורבה מעט שורש יש עדיין דורות וג' ב' אחרגם

 לענין דברים ובכמה קרוב מיקדי אדם בניובלשון
 עדות פסולי קרובים דוקא שיהיו התנו לאקורבה
 בענין כן כשר בראשון שלישי עדות לעניןוהרי
 קורבה מעט נשאר ההתפרדות אחר דגם אףחיתון
 דנתמעטה בראשון שלישי כמו לעדות כשרמ"מ

 הסברא ומצד עוד נשאר קורבה מעט ועכ"פהקורבה
 ע"ש הדורות ונקראים אחרון דור להעמיד שוכואלו

 המשותף השורש נשאר בודאי בשותפבתזקניהם
 ומ"9 כן י"ל מחותנים לענ*ן וגם ר"י סברתוזהו

 רק דהיינו י"י הנחה רק דיבוק בהם דאיןהערוך
 הנחה אפ" וגם כנ"ל צראשון וכשלישי עדותלענין
 לענין מציט לבד בסמוך דק ואפי' התחברות קצתיש

 אוי לרשע ואוי צדיק אצל רשע קוברין חיןקבורה
 ובן ישכון למינו עוף כל אמר סירא ובןלשכינו
 בהנחה ומכ"ש מ-ה עירובע תוס' ועי' לו לדומהאדם

 עדיין הת9רדות אחרי דגם י"ל ועכ"9 ממשונגיעה
 והתחברות. קורבה קצתיש

 ששמה האם מתה אם וחמותה כלה לעניןרכמ'וצ
 אין הנה קפידא. יש אפ הכלה כשםהי'

 ושמעתי בוה מ"ש באחרונים יחפש גורםהזמן
 אחת בתשובה ולפימ"ש בכה*ג מקפידין איןשהעו5ם
 כיבוד מצות משום שהטעם מהרי'ל שו"תבשם

שהבן
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 אמו צשם 15 שנו5דה להצת 5קרות יוכ5 5אשהבן
 שכ' מהאחרונים אך מיתה אחר גם שייך זהטעם

 יש אם דגם ומשמע קי5 שמות ב' 5אחדדכשיש
 ולהטעם מקילין ג*כ אהד שם ו5האם שמות צי5הכלה
 שמות 4מ 5האם יש אם רק ד5*מ הול*5דכיצוד
 ומוכח חאחר בשם כי1ד מצות 5קאם יכוידיהי'
 טעם קצת שם ויפימ*ש כיבוד משום הטעם דאיןמזה
 דל*ש י*5 אחד חיות שורש יהם יש דהשמותצזה

 חזי פוק כאלו ובדברים מיתה 5אחרזה
 דבר. עמאמה

 הו5ד יצירת קודם יום מ' ההכרזה בעניןדכמ":פן
 בית לפלוני פלונית שדה לפלוני פ5וניבת

 הנדן ענין הוא דשדה שכ' בר"ן עי' לפלוניפלוני
 עפי"ד בזה י*5 ואולי י*ח במו"ק במהרש"אועף
 קראתי 5א מעולם ר"י אמר ע*א נ"ב בגיטיןהש"ס
 כתובות תיס' ועי' ביתי לאשתי אלא אשתייאשתי

 ושפיר הבעל ש5 שדה הוא דהאשה *כ' ע"ב ב'דף
 לפלוני פ5וני בת לענין ושדה דבית הךשייך

 התוס' ע5 שם במו"ק המהרש"א קו' קצתדמיושבת
 אעפ"כ ועשיר עני מענין דהוא לפירושםדגם

 וכו' חכם כגון דברים משאר יותר ע"זמכריזין
 ג"כ. האשה שם דזהומשום

 כתבתיחנלענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האבדפ.ק

 סבמ.כמיכהן
 יאבלאנאב. תרצ"ו כסלו בחודשצ"ה

 ובקיאיס החריפים הגדולים הרבנים לכבוד,מוכט"ט

 שליט"א מצך4פכמיכמל14 בק' ביד"צ התורהמאורי
 העליון. מפי יבורך ומעלתו בשמוכ"א

 מחמת השידוך קשר לנתק שרוצה בחתן הדיתע"י4
 מאיזה ששמע כפי הכלה על ש'רשיצא

 שהסיתה טען וגם ?ו שהי' מכתבים וכמחאנשים
 ועי"ז דברים כמה ועוד עמה עבירה לעשותאותו
 שכבר למעשה נ"מ אין כי ואף צעיניו מאוסההיא

 באיזה להעיר באתי אעפ"כ הצדדים ב'נתפשרו
 בזה. לה9כה ודעתיענינים

 דבטענת קי"ז סי' בח"ג השבו"י מדברי כמ"ום)א(
 כתב כבר לישבע צריכה עלימאיס

 דוקא לאו דשבועח וצ' ע' ס" מה"ת הר"בבתשו'
 צריך דהב"ד עבוה"ג בתשו' וכמ"ש בקב"חדדי
 במורדת גם והדי קב"ח או שבועה ע"ילברר
 אהע"ז ובטור הרא"ש בשו"ת כ' עלי מאיסבטענת

 והרמ"א בקב"ח דדי הרי חרם להטיי דיש עיז0י'
 מהרש"ל בשו"ת כ' להשביעה הביד דיכו~ין שםשכ'
 אמתלא בלי ע?י מאיס בטוענת דק דזה ס"טסי'
 לברר די מבוו'רת א-נה אפי' באמתלא אבלכלל

 עמ"ש כתב וקם"א ק"ו סי' חאהע"ז ובבי"צבקב"ח
 דהמנהג סבועה דצריכה ע-'ד סי' פנחס גבעתבשו*ת

 תמיד. נוהגין וכן שיי"ש חדם להטילדק

 שהולד פשום מאיס בטענת רק דזהו ןכמ"ש)צ(
 בזה בשבו*י כמ*ש טובים לאבדרך

 הסיתה שהכלה החתן שטען בנ*ד אבי בקב'חדי
 מצדה דהוי מכחשת והיא עמה עבירה לעשותאוחו
 טענת הוי דלא לישבע החתן צריך נגדו צרישענת
 בקב,ח דהמנהג ידאה בפוסקים המעיין הנהספק.
 צריכין למה דא*כ ספק טענת משום לקאינו

 מפורש הא שבועה דצריכה הג"8 כ* ואיךלממנהג
 רק משציעין אין ספק טענת דע5 סעי*ז ע*הבחו"מ
 שנזכר דבכ"מ כתב פ*ב ס" ובאו"ת סתם5החרים
 סקוז ב9"ת ועי"ש צחרם לקב5 המנהג סתםחרם
 א"צ מבוררת דבאמתלא דכיון כנ"ל בזה הטעםרק
 השבו"י וכמ*ש פבוררת צאינה הרק שבועהשום
 מתשו' וכ"נ קב*ח ע*י יבררו שהב"ד די ולכןקום

 מחמת עלי מאיס שטען בנ"ד וא"כ הנ*למהרש"ל
 שעי"ז שהוסיף רק ענינים ושאר והמכתביםהש"ר

 בעיניו ומאוסה להש*ר מאמין לעבירהשהסיתתו
 מעשיו היז מקודם גם אם דאפף צשבו*י ועי*שיותר

 בזה יותר החזיק שאח"כ אלא מזח וידעהמקו5קלים
 שצריך כחו יוגרע זה מחמת האם וא"כ פטורהג*כ

 יתבטל לבד זה דמחמת דנין אנו אין והלאשבועה
 עי"ז בעיניו מאוסה אינה באמת אם דהאהשידוך

 והעיקר מעשה שום נעשה דלא השידוך לבטלא*י
 צאחרת עיניו נשא ולא בעיניו מאוסה באמת אםבזה
 ספק טענת הוי ג"כ וא"כ כן לטעון למדוהוולא
 שמאוסה בקב"ח ודי בעיניו מאוסה צאמת אםעדין
 הכלה טענת כי )ובפרט שיהי' טעם מאיזה יה"עליו

 מאוסה שתה* לב"ד מבוררת כטענה הויצעצמה
 בקב=ח(. די ועכ"פצעיניו

 לשלם דצריר  השבו*י כ' שבקב*ח דאף ךכן"ש)ג(
 דכונת הר"ב בשם כנ"ל והיינוהוצאות

 שבעצמה בכה"ג מ*מ שבועה ול*ד קב"ח רקחשבו"י
 עמה לעבירה אותו שהסיתה מחמת בה למאוסגרמה
 א'צ אותה לישא שא"י השידוך בגוף כקלקולהוי

 סגי לא מהוצאות לפטור שרוצה וכיון הוצאותלשלם
 בנתברר דרק י"ל הנה ע"כ. שבועה צריך רקבקב"ח

 גוף דקלקלה לומר שייך אחר עם שזינתהלו
 וכמו עליו מגוסה אחר בו ששימש דכליהנישואין
 עשה האלה כדברים לבעלה שאמרה פוטיפרבאשת
 במה אבל ובמפורשים בפרש"י ועי"ש עבדךלי

 הנישואין גוף נתקלקל לא אותה יבעול שהואשרצתה
 הי' ולא הנישואין קודם אותם מיחדין היווביהודה
 ג"כ יטעם והרי בתולים טענת אח"כ לטעוןיכול
 טובים לא בדרך פהולך רק והוי בתולהטעם

 באמת עי"ז אם יודעין אנו אין ועדחן נדהשתשמשו
 בכל כמו הוצאות לשלם צריך ושוב בעיניומאוסה
 בשם סק"ה נ' סי' באהע"ז בפ"ת ועי' מאלסטענת
 קלקל פ"א משום נקרא לא דבמשודך דאףהע"ב
 משום לבטל יכוי במשודכת מ"מ בזנות ואפי'מעשיו
 מקח משום דליכא וגרושה באלמנו; יאפי' פ"אזנות
 רק בתולה מצאה דבלא החו"י בשם ועי"שטעות
 דיכול וכו' עמי קלקלת אתה שגם מאחרשטענה
 קלקל הוא גם דאם כתב קל"ג בסי' והח"סלבטל
 להחו"י וגם נלום עליה לו אין נדה שבעלהכעשיו
 ישבע כופר הוא ואם בבעולה ולא בבתולה רקהוו:
 קלקל בדין קל,ד סי' בח"ס ומ"ש עיי"טהיסת

 קלקול על צרורים עדים דצ"ל כעשיוהנ:שודך
 כתב וכן כן נראה אין הנ"ל ו;שב;"י מדברימעשיו

 במ"ש ועי' בירור דח"צ קצ"ג סי' ח"גבמהרש"ם
ח"ב 45מה
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 לעשות שרצתה בנ*ד ועכ"8 בזה ע"ב כ*דח"ב

 בדרך כהויך רק והוי הנ*י כ5 י*ש עמוהעבירה
 וגם הנ"ל 5השבו*י הוצאות 5ש5ם דצריך טוביםלא

 מהוצאות עצמו לפסור רוצה אם אפי' הדברבעיקר
 עצמו 5פסור רוצה שהנתבע ממון תביעת ככלהוי
 שיפי דינים בתי בבל שהמנהג היסת שביעתוככל
 וקב"ח ות"כ בה*צ 5הקל האיש ומהות התביעהערך

 ועי' דוקא שבועה וא*צ הב*ד דעת שיקולולפי
 ת"ח לענין הכנס"י בשם סק"יט פ"ז בס"בפ*ת
 הב"ד ואם דוקא להשביע מוכרח אין בזה גםוא"ב
 יותר זה ולמה קב*ח ע*י גם בכה"ג פוטריןרוצים
 בקב"ח דרי מהקנס עצמו יפשר שרוצה ממהעדיף

 בכה*ג עצמו לפטור יכוי אינו ביא*האך
 וכנ"5.מההוצאות

 צריכה דהכיה השבו*י שכתב דבזה ןכן"1פן)ד(
 הוציא כמה החתן שישבע אחריש5ם

 בזה יהקל שנוהגין כמו בת"כ או בקב*ח בזהדסגי
 אבל ונפסר היסת בנשבע רק הוא המנהג הנהע"כ
 א"י בנק'ח חמורה שבועה דהיא ונוטל בנשבעלא

 בש"ר וע.' נק*ח ב5י דהוא בת*נ או בקב"חלהק5
 הוצאית במוציא הרמ*א בדברי סע*ג צ"ג סי'בחו"מ
 הוציא דודאי דכיון הסמ"ע שכ' ונוטף התובערנשבע
 בנק"ח ש"ח דהיינו וכ' חולק והש"ך בהיסתסגי
 ידע לא והאי ידע דהאי מילי ובכל בזה מודיםוכ"ע

 שבועת והיא בנק*ח ש*ח היינו ושקי5דמיטתבע
 בקב"ח להקל א"א ובכה"ג שם הנתה"מ וכ"פהמשנה

או
 בת"י

 ד5ת"ח שכתב הנ*י הכנס*י בדברי ועי'
 וכ' רייק הרי קב*ח רק משביע הי' לא הכלבכופר
 ועי"ש להקל יכו5ין בהיסת ררק משום הכלכופר

 שבועה ג"כ מהני יא מבוררת דבטענה מ*שבשבו"י
 משא"כ לו שיחזרו ע*מ דהוציא ברשות למוציאול"ר
 כמה ידוע או שיתברר מה רק לש5ם א"צ ע"ככאן
 מבוררת ובאינח הנהוג כפי השידוך ע5 להוציאדרכו
 ע5 הוציא כמה ישבע רק ההוצאות עץ בירורא"צ

 להוציא שדרכו הדברים אם בכלל התנאיםקישור
 ממוציא גרע מבוררת דבטענה והרי עיי"ש וכו'כן

 וסגי ברשות כמוציא דינו מבוררת ובאינהברשות
 בנק"ח דהוי ברשות מוציא כדיז הוי וא"כבשבועה

 וכו' לו ששמין מי כ? סע"ח שע"ה סי' בחו"מועי'
 דמשלם ובמסרב בנק*ח שישבע עד כלום נוטלאינו

 או הוציא כמה לברר דצריך סי"ר בחו"מ כ'הוצאות
 בעינן דתרווייהו כתב שם והש'ך 19 ישומוהב"ד
 שומא צריך הוציא כמה מברר דאפי' בפ"תועי"ש
 מברר ובאינו וכו' הראוי מל יותר הוציא לאאם

 הנ"ל צ"א בסי' והסמ"ע שבהוצאות בפחות לוישומו
 נאמן אינו לכך הוציא שבע"כ בסרבן רק דזהכ'

 וא"כ עיי"ש לטובתי דהוציא היכא מזא"כבזבועה
 על להוציא דרכו כמת ירוע או הנ"ל השבו"ימ"ש

 אח"כ ומ"ש שבהוצאה פחות דשמין היינוהשירוך
 היינו כך להוציא שררכן הדברים אם וכו' ישבעאו
 כמיני' כל דלאו נוטל א-נו מ,ראוי יותר הוציאדאם

 5ומר דאין ודאי ווה חבירו חשבון ע5 יותרלהוציא
 כמוציא וה דאין מקודם סם דלפימ"ט השבו"יבכונת
 בכ-ל לגמרי זה אין רשוב דהיינו ברשותהוצאות
 היסת ישבע דע3"פ רק וליטוי בנק"ח לישבעדצ*יך
 דגרע כיון דאדרבא סברא אין דזה לקנסודמי

 דא"צ  משם עדיף לא עכ"פ ברזות הוצאותממוציא
 לא אב5 כן י"9 הנ"י 9הסמ"ע ור; בנק"ח?ישבע
 בקביח בזה להקל א"א ועכ"פ והנתה"מלהש"ך

 הולך. בסבראישר 5כי וכמובן בנק"ה שבועה שצריך במקופופ*נ
 בשם סק*יז נ' ס" בבה*ט במ*ש אע*יי14נב

 מקודש ה" שהמשודך בנודעהמהרי"ט
 וא"כ בטעות קנין דחוי ידעה 5א והכלה5אחרת

 חדר"ג איכא 51א"ה דא5"כ האחרת דגירשצ*י
 שהי' צ*5 ואולי בדבריו לעיין המהריקט ת"יואין

 משודכת היתה הכ5ה באם מזה ונשמע לאחרתמשודך
 מחי5ה לה שיש הב' 5החתן ואמרה לאחרמקודם

 משקרח שהיא נמצא ואח*כ ב*ד היתר אומהראשון
 רשאית היתה 5א ובאמת בכה"ג אינשי דקפדיכיון

 יכול ב"ד והיתר רשות ב5י אחר שידוךלעשות
 בשם סק"יג נ' בט" בפ*ת וע" השידוך לבטלהחתן
 ז"ל רי"ח צמאת ע"י שידוך 5בטל דא"יהש*י

 דיכולין כ' דחסידותא ובמילי מקודש עזרובהגהות
 לומר יכול מקידם ידע ואפי' עי"ז השידוךלבטל
 וכעת מפחד אני וכעת 5קבל שאוכ5 הייתיסבור
 שכ"כ ט"ו אות ע"ב כ"ה ד' ח"ב במ"שמצאתי
 צוואת משום ושבועה מקנס רפטור הר"ט עיקריבשם

 כתב ס"ח באהע"ז ח"א הד"ח ובשם ז"לרי"ח
 עיי"ש. טעות מקח בזהדל"ש

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקפרמאן קלמןה'קלונימומ

 הנ"ל.האבדפ"ק

 ק.מימן
 יאבלאנאב. תרס"ו כסלו בחודשב"ה

11

 ד. ח א ל א ו של
 היום חצות קורם תהי' שהחופה בחתןעד"עמ

 התענית בדבר יתנהג איך סיבה5איזו
 ע"כ. אח*כ שיתפ55 במנחה והוידוי ענינוובתפית
 ישתכר שלא משום הוא חתן דתענית נודעהנה

 הקידושין בשעת צלולה דעתו תהי'ו5א
 ועי' יוכ"פ כמו אצלו דחשיב עונות מחילתומשום
 ס"א סי' ובאהע"ז שם ובמג"א תקע"ג סףבאו"ח
 התענית להשלים א"צ שכרות דלטעם שםובב"ש
 צריך עונות מחילת משום להטעם רק החופהאהר

 אחר מתענין שאין הוא המנחג ואמבםלהשלים
 תקס"ב בסי' ברמ"א ועי' ביום היתה אפי'החופה
 כתב קכ"ט כלל ובחכ"א שם ובמחה.ש ובעט"זס"ב
 החופה אחר מ*מ עונות דמחילת להטעם דגםמשום
 מ"ש סקי"א תקנ"ט סי' במג*א ועי' שלו יו"טהוא
 אחר לאכול דמותר מבואר והרי בזה הכנה*גבשם
 שכ' הרמ"א הנה במנחה ענינו תפלת ו9עניןהחופה
 משלים שאינו אף ענינו דיאמר ס"א תקס"בבסי'

 קודם ענינו יתפלל רהחתן בס"ב שם כתבהתענית
 ברכה של מכוס ישתות יוכל ואו לחופהשיכנס
 כדי קודם יתפל5 לכן שם המג"א כמ"שענינו מתפףי אין שהתפלל קודם א3ל דאפ משוםוהינו

 דא"א היכא וא"כ במחה"ש ועי"ש ענינושיתפלל
 היום חצות קודם שהחופה בנ"ר כמו קורםלהתפיל

 יתפלל רק מיר החופה אחר יאכל שלא אףהנה
מנחה
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 מחמת ענינו יהתשיף יוכ5 לא מ*פ קודםסנחה
 דבכה*ג 1צ*5 החופה בשע" בדכח של מכוסששתה
 ממח זה 5דהות דעדיף ברכח ש5 מכוס *שתה5א
 וכ*נ חעמת אצ5ו שהוא ציום ענינו יתפ55ש5א
 יהב*ש וגם צתפלתו ענינו אא*כ שיאמר כדיישתות יוכי 5א מקודם יתפל1 יא דאם ומשמע5שתות שיוכי כדי סקודם שיתפלי שכתב הרפואמ5שון
 התענית 5אש5ים צריך עונות מחי5ת דלטעםהנ*5
 צענין ואמנם ברבה. ש5 מכוס ישתה ד5א ע*כח*כ

 שכרות דלטעם עונות דסהילת לסעם רק דזהוהוידף
 עונות דמחיית 5ומר אין הנה כמובן הוידויל*ש
 עונות*ו נמח5ו שכבר החופה יאחר ויכן בהופההיא
 עונות דפחיית לטעם דהא דז'א חוידוי עודל*ש
 כנקי החושה 5אהד גם התענית יהש5יםצדיך

 ודק
 וזה שיו יו'ש דהוא מטעם משיים שאיןדהמנהג
 ואסור יו*ט ג*כ הוא ועיוכ"פ וידף לעניןי"ש

 משום יא הוידוי דוום וי"ל הוידוי ואומדיהתענות
 צתאעבה הקדוש ייום ייכנס כדי רק עיוכ"9יום

 הוא היום דכי הנ*5 מטעם ועכ"9 האחרוניםכמ"ש
 מ*מ ענינו מתפיץ חין דשוב המנחה תפ5תקודם אכי אם ג*כ ואפי' העונות ומחי5ת התעניתצכיל
 ציום וגם התענ*ת ינצי לאש דהוידוי הוידוייאמר
 הוידוי אופד וכדוסה בר*ח כמו מתענה איןשהחתן
 ד,ים ואף ש5מה הכרם בשם בסקקט הפ"תוכמ"ש
 וכנ*י בזה יחלק אין מ"ם החופה קודםאיירי

 ועף
 מתענין שאין דבימים הכנה"ג בשם בסק"הצבה"ט
 החופה אחד עד יאכל ולא בשחרית החופהיעשה
 דהוידוי החופה אחד במנחה הוידוי דיתפ55וע*כ
 להנה*ק ובא"א ס'א ס' בקו'א בקידושין במקנהועי' הנ*י הכ*ש כמ*ש בשחדית ולא במנחה רקהוא

 בזה. ז!ו*לסבוטיאטש
 כתבתיהנלענ"ד

 שקערמאן קלמןהיקלוניכום
 הצ"ל.האצדפ"ק

 קא.סימן
 יאבלאנאב. תדס*ט ניסן בחודשב"ה

 כבוד סיה טוב וכל בשיום יתברך 5נאולה גאולהצין
 כש"ת המפודסים בכחדד"ת החו*ב הגאון הרבידידנ"פ

 )ז*ל( ש5יט*א ר ו עס ננ ק ע ימו*ה
 יצק4. דברי שו"ת בעהמ*ח קיטובהאבד*ק

 אני רואה מאתו שיצא ובהפס*ד הגיענימכ:ר2בנו
 דעת* אידיעהו לכן ופשורי עקוליכמה

 האמת יראה נ"י כת*ה כי ותקותי בזהלהלכה
 ואבוא השלמיש החכמים של תפאדתן וזהו5אסתו

 דבדיו. סדדעל
 חשתו (מן 5כוף יכו5 אינו דהבעל כמ"עם)א(

 דידתו מקום לעירו מכפרלהוציאה
 מחויב חינו הבע5 וגם ע"ה סי' אהע*ז הש"עע9י*ד
 כהמחבד קי*ל לומד דיכול בכשר עמה לדור5ילך

 מקום הקסנה העיר לבין האשה מקום הכפרבין נדוי חייוק ואין לעידו 5הוציאה הבעל יכולדבשוין
 בורששין 5ענין סס"נ מה*ת השו"מ וכמ"שהבעל

 מבורשטין יותד גדו5ה דסטאניסיאב דאףואאניסיאב
 ויכוץ כשוין וחוי 5קטנה צינונית עיד בין חי5וקאין

 איתא שם דבש"צ וגם בבורשטין ידור יכופההבעי
 ישראל שרוצו ימקום עכו*ם שרובו ממקוםדמו!ץאין

 דובו הבעי שי ועיר עכו*ם שרוצו מקום הויוכשר
 למקומה וכסות וצאר יה 5יתן מהויב אין יכןישראל
 לכופה יכו5 דאין בם*ש הכא קהזינח תיוהא*כ"ל
 5המחבר כונתו אם צש*ע מבואר שכן במקומולדור
 אינו יעיר דמכפרשכ'

 יכ~
 בב*ש ועי*ש יהו!האה

 שוין מיקרי דזה בעצמו ממשש נסתר זהובאחרונים
 הנ"ל וכהשו"מ יצינונית קטנה בין ח*יוקדאין
 ואם הקטנה יעירו בינונית מעיד 5הוציאהדיכול
 דצזה דק להבעל יכוף יכו5ח היא ואדדבאיכופה הצעי א*י דצשוין ר*ת שיטת עפ*י להדמואכונתו

 דהרמ*א דהיכא ואף כהמחבר ק**י יומר הבע5יכוי
 בדבד כטועה הוי נגדו הפוסק כהמהבר דלאאכריע
 ועי' תפיסה צכללי כ"ה צס" צנתהשמ וע*משנה

 רק הרמ*א הכריע לא צזה אך בזה מושבאחדונים
 דיעות הביא ליו*ד בפתיהה וצפמ*ג הן*אשהביא
 הי*א הביא והדמ*א עיקד המחבר דעתדצכה*ג
 יאיפלוגי דאיפשר צצ*ע סחם והפמ*ג כבוד יויחיוק
 כהמחצד דם"ל ידאה וב"ש בח"מ המעין ובכאןאתי
 שסיים בב"ש ועי' ד*ת לדעת לחוש יש דאעפ*כדק

 הפוסקים רוב באמת וא*כ אותו כופין דאיןופכ"ש
 יכויה דהאשה יכתוב הוי"ל וא*כ כהמחברס*ל
 מ*ש קיקי בעדך יזכל"א ועף כהרמ*א קיקליטעון
 טוען אינו דהבע"ד אף קי"ל טוענים דהב*דמה8*מ
 דחה במה אפס ואכ*מ בזה שחולקים אחדוניםויש

 דמוציאין בפירוש דפסקו והש"ע והפוסקיםיחתוספתא
 ע"ז חולק באין ישראל לרובו עכו"ם שרוצוממקום
 דאין רק מהני לא כ*ז וכי בע?מו העירוכאשד
 דמוציאין בש"ע הוא הדד כתוב הלא 5הבע5לכוף
 וכמ"ש בזה ג"כ מודה והרמ"א עכו*ם שרובוממקום
 שהמושל דממקום הדמ*א סחם דע"ז והב*שהח"מ
 למקום אפי' רע שהמוש5 5מקום להו!מאה א*.טוב

 הג"ה מ5שון ע"ז חולק דהח"מ דק ישראלשדובו
 דמוציאין דינא והך בזה פודה הרמ*א ועכ"פמחמון
 לנוה היפה מנוה אפ" הוא וכר צכו"ם שרובוממקום
 דהוי לכדך מעיר אפ" וכן וב*ש בח*מ וע"הרעה
 מהר*מ בשו"ת ועי' הדעה 5נוה היפה כמנוהדינו
 שכ' כ*ו סימינץ

 שרובו דממקום לכל כנודע וז*י
 ישרא5 שרובו 5מקום לצאת יהאשה כופיןעכו-ם
 וגם עיי"ש לכדך מעיר הרעה לנוה היפה מנוהאפ"

 רופא שיש דממקום הסהרי"ט בשם הבה"ט85ימ*ש
 הוי שם שאין למקום להעיר הצריכין דבדיםושאר

 וגם עכי"ם שרובו 5מקום ישראל שרובוכממקום
 הטבייה בית שיש דבמקום כתב צדק שעריבה1ו*ת
 הטבילה ובית רופא אין בכפר ובנ"ד יותדעדיף
 וא"כ שם יש הכל הבעי שי ובעירו דבריםושאד
 שם הרמ'א יפי"ד עוד להוסיף ויש להו!האהיכול
 הגר*א טום וכ' וכו' בעירו עמה דר הי' שאםצס*א
 כתב ובס*ב מו5דתה יעזוב נתרצתה שכבדמשום
 דירה בית בעירו בנה הבעל צנ"ד והרייהוציאה יכוי וטעמים אמתלאות יהבעי יש דאםהרמ"א

 ואח*כ אדוך זפן שם דרה וכבר החשהוצהסכמת
 אפ,צר ואיך בעירו פרנסתו ועיקר אבי' לביתנסעה
 ימיו כי עגון וישאר בעידו יבדו יהי' שהואלומר
 היא דאם הכנה"ג בשם סק"יב ע'ז בסי' בבה*טועף
 מורדת. הוי בעלה 5צית לבוא רוצה ואינה אבי'בבית

ומ"ש
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 ומה שכ' 9"ח סי' ציון השיבת עפי*ד רכמ"ום)ב(

 האשה שכופין ופוסקים בש"סשמצינו
 רק הוא היפה 5נוה הרעה מנוה בעלה במקום5דור
 5מה מבוררת וטענה אמתלא 5האשה שאיןהיכא
 כי טענה לה כשיש אבל בע5ה במקום לדורממאנת
 ביניהם אלוף מפריד נרגן ויש עמה מתקוטטשם

 קרובים לה שאין 5מקום נדוד תרחיק שאםומתיראה
 ער לצערה או 5גרשה 5רג5ה פח יטמיןשהבע5
 5ה ואין טענה שטענתה אפשר גט לקבישתתרצה

 אפ" כ"כ והש"צ כן שיך בנ"ד וגם וכו' מורדתדין
 הדין שע8"י בנ"ד מכ*ש היפה  לגוה הרעהבמנוה
 רואה הוא הנה עכ"5. 5עיר מכפר יהוציאהא"י
 על החולקים עולם חמורי שלשה רואה ואניאחת
 ק"נ בס" והחוס כ"ו בסי' מינץ המהר"מ ה5אהש"צ
 בדבריהם והמעיין ז*5 הגרעק"א תשו' קנ"בובסי'
 ע5יו אז ח5קו הש"צ של מעשה שבאותהיראה
 הרבים על נסמוך וא*כ מורדת דין 5ה דישופסקו
 א"י א' דדיין קי"ל בערך בזכל"א ועי' היחידנגד
 שנים הפוסק עם הוא שיהי' א' כפוסק קי*ללומר
 להח"ס שמסכים נראה נ"ב סי' באהע*זובפ"ת

 שרצה מינץ המהר"מ עי אז ח5קו והםוהרעק*א
 הרגל את לו דפשט מטעם מעשה  באותה5התיר
 דין לה שיש האשה על חמימי שפכו בזהואעפ"כ
 כנ"ל האשה טענת הי' לפניהם גם ובודאימורדת
 ראי' בלי לבד טענתה ע5 5סמוך לזה לבם שתוו5א

 באופן או שבשוין הדין בבירא נפ5 דא*כברורה
 לילך שמתיראת תטעון דתמיד להוציאה יכולאחר
 דטענתה אפשר שכתב והש"צ בעלה במקוםלדיר
 הגדולים של ודאי מידי מוציא ספיקו איןטענה
 בשם סק"ד ומ"ח סק"סב ל"ג בסי' בדע*ת ועףהנ"ל
 אחד אם הפוסקים דבפלוגתת והפב"א עמוקיםהמים
 אפף ודאי מידי מוציא ספק אין ודאי ולהוונימסופק

 מתיראת שאינה הבע5 יודע דבנ"ד ובפרטלקו5א
 האוךה שאין שריאה אמר ני' וכת"ה אצלו5יסע
 ממנו רב הון להוציא רק וכונתה פמו לדוררוצה
 5ה 5יתן שא"י משום ימיו כ? הבעל יתעגןוהאם

 לגרשיה פירדת דין עלי' ו-אין נאמר ואפי'כרצונה
 ברירה לו דאין כען אחרת לישא סותו עכ"פבע"כ

 הג' ע? ולסמוך אופן ב[ום לדור א"יובמקומה
 ה דבחדרגמ' באהרונים ועי' אהרת לישא הנ"5גדו5ים
 בש"צ והמעיין 5קולא אזלינן בספק אהרת5ישא
 שי;י' עי"ז חר"ג להתיר לע:ין רק שכ"כ יריאהשם
 אשר בדבר גדר לפרוץ בעיניו שקסה מורדת דין5ה
 נשמע כבוי ש5נו בגליל אבל בגליל סם נשמעלא

 בזה עולנו הבדולים על לסמוך לנו ויש 5התיויכמ"פ
 חר"ג להתיר 5ענין כעת כלל דנין אנו איןובאמת

 ובודאי אה=ט לילך צריכה אם הדין בעיקררק
 הרעה בנוה רק הזכיר שם הס"צ וגם בזהתציית
 ישראל לרובו עכו"ם שרובו ממקום ו5א היפהלבוה
 הריעותות כל כנגד דשקול והב"ש הח"מ כ'דבזח
 מכפר הדין שעפ"י בנ'-ד כ"ש שכ' ני' כת"הודברי
 מקודם ממ"ש המה טתורים ל';וציאה א"ילעיר
 ענ.ן זה ומה לעיר מכפר ולא שוין מיקרידנ"ד
 אחרת במדינח למרחוק שתסע ראיירי הש"צלדברי
 שעות באיזח פרסאות ר' רק ונוי(שה סמוך בכאןהא
 א5י' לבוא יכולין ואמה ואב" לביתה נוסעתהיא
 5ה שערכו הטענה וגם כה עד הי' וכז:שרב':.'כ

 שהבעל שקר הוא בע"כ יגרשה שהבעלשחו[שת
 כתריפ אלפים עשרים סך לבטחון להשלישרוצה

 תדור שאם עצמו ומתחחב רע כל 5ה יאונהש5א
 לביתה תמיד 5יסע רודפת תהי' ויא שנה משךעמו
 לכן ביתו אצי לה ויתן החוק עפ"י נישואיןיעשח

 כב"י. במקומו לדור לילך דמחויבתבודאי
 )דימין( חו5י לה שיש הבע*ל טענת עי רכ2"עם)ג(

 ולפעמים ושוממה בדודה שיושבתלפעמים
 ומתחלה שתמות ומפחדת ושודדים גנבים שישאומרת
 מתמדת היפאה שהיא ראה ואח"כ מקרה שהוא סברה"
 ומאז הנישואין קודם גם חו5ה שהיתה עדים לוויש

 ואשתו איש כדרך עוד עמה דר לא וחת לושנודע
 ב' שבמשך משום טענה אין דנ"ז לגרשה מידורצה
 לב מחלת רק  היצת שעמומית אצלה ראה לאימים
  הנישואין  קוים  החולי הי' דאפי' משום לגב"עוא'צ
 הלוי מהרי'א בשו"ת הנה ע"כ אח"כ נתפחסהרי
 שגעון ומעין מום הוא דימון שחו5י כ' ק5"ה סי'ח"א
 ראה לא ימים ב' שבמשך רא" זה ומה שחורהומרה

 שרק כן אמר הבעל גם ה5א הדעתשעמומית
 הב' ובמשך לבדה יושבת וכאשר כך היא5פעמים
 היתה לא אצ5ה ישבה ואמה אנשים בין ישבהימים

 בפירוש טען הל8 שנתפייס מ"ש וגם הדעתבשעמומית
 לפעמים מקרה שהוא שסבר החתונה אחר מידשרק
 טבעית מחיה שהיא כשראה מיד אב5 עמהדר

 הנישואין קודם חולנית היתה וגם בכ"8ומתעוררת
 נתייס ואימת עמה דר שאינו שנים איזה עברוכבר

 מומין שאר אבל הרמ"א כ' סי"א קי"ז סי'ובאהע"ז
 5דור מחויב אין ומ"מ גט לקב5 לכופה יכולאינו
 קודם ידע דבלא כ' שם והב*ש בעיניו המאוסהעם

 ובהפלאה גט  לקבך  צריכה דהטעתו כיוןהנישואין
 נ' סי' ח"א ובד"ת בצ*ע ספם כתובות בה'בקו"א
 הביא ס"ב מה"ת משה דבר ובשו"ת עליוחולק
 כל לעין ניכרת אינה שווטותה באשה כזאתמעשה
 כשאר הכל ועושה הדעת בישוב תדבר דברי'וכל
 וכו' כוזביות דמיונות יה שיש רק הבריאותנשים
 ועי. אחרת לישא או בע*כ לגרשה דיכו5ופסק
 ששהה כיון דמחל 5ומר דאין שכ' נ"א סי' שםבד"ח
 ידע לא נכפה שהוא החולי שנתברר עד דהאעמה
 יעקב הבני וכ*כ עמה דר 5א לו שנתבררוכעת
 ובתוך להשתנות שעשוי' בנ"ד אב5 וז"5בס"ח
 צלא על" בא ולא חזק ח5" ה" יא שניםהחמש
 למימר איכא חלי' ע5י' הכביד ועתה רהוקותלעתים
 רואות שעיניו מה רק מחל 5א דדילמא מח5ד5"ש
 הופעה זה אם רק מח5 5א ג"כ בנ"ד וא"כעח'4ש
 ועתידה בפעם כ9עם שמעעוררת מח5ה ולאמקרית
 מקודם שהיתה ידע ולא וכנודע יותר5התגבר
 התומת ולשיטת כנ"ל י"5 שוב והטעתוהנישואין
 כלך מחילה ל"מ והב"ש והראנ"ח והמ"מישרים
 בכה"ג אינש מחיל דלא גדולה ואומדנא גדולבמום
 לענין ס' סיי ח"ב בר"ח ועי' יעקב הבניוכ"כ

 5ומר יכול עמה ודר ידע דאפי' במטהמשתנת
 קכ"ר ס" בבף'צ ועי' התרפא אולי 5קבלסברתי
 בפנים ממ"ש שחור שם ובמפתחות וקכ"חוקכ"ו
 ובענין הנ"5 הב"ש בדברי האריך ע"ח ס"ובבי"ש

 טענה דמחילה ג"כ וכ' ונתפייס דידע אמרי:ןאי
 אי האחרונים פלוגתת בזה דיש וכיון היאגרועה
 בטו"ז ועי' לקולא חר"ג דס' "'ל דנתפייסאמרינן
 הנ"ל ובבי"ש מום ספק לענין ל"ט סי'באהע"ז
 ח"א מהר"ש בויו"ת ועי' קיי אחרת לישאועכ"פ
 אבל איסור חזקת במקום הוי חרם דס' דאףסמ"ו
 ובסיא חז"א הוי לא שוב הנישואין קודם כןבהי'
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 וכ*כ קיי אהרת י"טא דעכופ כן נהפ%ס צדיןכ*ג
 יותר עמה דר לא יו כשנודע שמיד שאומרבעצמו דהבעי וצפרט הנ*ל וכדברינו גופ" הב*שבשם
 וממון גוף מ8הד הף שמתירא רק בנט 5פטרהורצה
 יו ויש אתו שהאסת ברורים צדברימ הראהכאשר
 ואין ומח5 נהפיס ש5א בעצמו יודע הרי ע"זעדים
 לומר יש ואמנם אחרת 5ישא מותר א*כ חר*געליו
 האמת אם יודעת דאינה 15 שתנוא האשהסטעם
 5דאות כת*ה יכ9 הי' 5א בודאי 5כן וכמובןכן
 ע"ז בסי' בב*ש ועי בזה הבעי שרצה הגב"עאת

 ימנוע דיכוי אותה ששונא מתשמיש מורד5עמן
 שחולק הח*צ בשם כתב ובפ*ת וכסות שארסמנה
 מום מאמת ע5יו שפאוסה בטוען מקום ומבלעליו

 וכסות שאר יפנוע דיכולפטק
 עי*ש.ממבה

 לתבוע אסורה  שהאשה הב*ד ששסקו דבנזדק)ד(
 אחרי הי5ד יהחזיק מהצעלצערכאות

 5ד*ת מסרבת והאשה אציו יהחזיקו רוצהשהבצ5
 במסרבת חר'נ יהתיר שלענין אף בערבאותוהויכת

 דבר בעינן ובזה עוע'ד  מטעם דהוי דכיוןיק5
 לא שוסקים יכמה אד מכשי5תו נקרא ויא בהדאגיד
 להפסיד ורק בה אגיד 5היות 5בע5 שנוגע דברבעינן

 שם נ*א בד"ח ועי' דוקא מכשילתו בעינןכתובתה
 5עיקר רק החדר*ג בענין כעת דנין אנו איןאד
 באיסור הוא הערכאות ע*י אצלו שלוקחת דמההדין

 דאם כ5ום אינה היא ו5א זאת עושה שאבי'וטענתה
 הוצאות" עי ותחזיקו תובעת שאינה בערכשותהאמר
 אצלו מחזיקו הי' שאם ומובן 5יתן מחויב יהי'לא
 ע*י ייתן שצדיך מה כמו נ*כ ההוצאה היתה5א

 דישרא5 אמיצרא 5עכו-ם ארעא דזבן וכדיןהערכאות
 דאתי אונסא כ5 ע5י' דקבי5 עד י*דסשמתינן
 בד*ג והובא כ"ו בסי' משפט בשערי ועי'סחמת"
 בדיניהם להוציא זכות 15 דיש שסר 5ענין סיוכ55
 כיון חיתרון יהחזיר מחויב ישראל מבדינייותר

 דע"י ט-ו כ55 בד"ג ועי'ש כן והכ"נ 5י'דמשתרשי
 והרמ*א 5שלם ומחויב היזק מיקרי ג*כ יבדדיבירו
 ו5החרימו ינדותו ב"ד ביד ויש כי כ"ו ס"בחו*מ
 הדבר בעיקר אמנם חבירו מע5 עכו*ם יד שיס5קעד
 האב מחויב דאינו דכיון הטעם מ' כת'הפ*ש

 שיבוא יומר יכול צדקה מדין רק הילד5החזיק
 שנים שש דעד הדין ראה לא אותו ויזוןאצלו
 ובאהע"ז ס*ה בכתובות ועי' מדינא 5החזיקוסחויב
 מחויב שש בן עד ה%מ קטנים דקטני ע-אס"

 א"י האב וגם צדקה משום הוא שש אחר ורקסדינא
 בכתובות שם רש"י כמוש ויזונו אצ5ו שיבואלומר
 וע" אציה 5העת וצריך מאמו סיוע צריך ששדעד

 שאו עד והבן אסה אצי תמיד דצת הנח8א פ'ברע*ב
 ביותר דרק מטראני מהר*מ בשם קי*ד בס*ובבה"ט
 דגם הבעל שטוען ומה אצ5י יבוא לומר יכו5סשש
 אינה סיונות 5הם ויתן הייד עם אצלו תבואאמו
 הבן יקנוס א*א רוצה איגה היא אם דמ*מטענה
 קנ"ד בסף ועף אמו במקום פזונות יו ליתןוצריך
 אמה במקום מזוטת לתבת נותן דבבהנרשהסעי.ו
 ד' אות קל*ג ס" באהע"ז ח"א בח*ס ראיתיוכעת
 9א צדקה בתורת יבנו המזונות איוב שכ9 כיוןווכ'

 המזוטת על תשביעו דעדין וצ*ע יהשב*עוהוכי
 5ה דישומו י*5 ואמנם מדינא שהוא שנים ששעד

 ושוב ערכאות ע*י ויא הבעי יש5ם כמההב'ד
 מסרבת. בכייתהף

 הנה וז*5 שכתב השני מכתבו הגיעני רכנטת)ה(
 ביד דהרשות איתא וטוש"עברמב*ם

 אמרתי מקודם ורק שש עד אציה הבן יהחזיקהאשה
 וכיון עצמו שיתפשר הבעוד את הטעות 5מעןכן

 שתובעת מה מסרבת נחשבת 5א ד*ת עפ*י יהדמגיע
 אצ5ה שיהי' האשה עם דהדין מזה שם נזכריא וטוש"ע ברמב"ם זה ראה אנה עכ*5 בערכאותזה
 ורע"ב מרש"י כן הבאתי אנכי רק הבע5 אציו5א

 רק זאת לתבוע דיכולה כנ*ל וגם מטראניומהרים
 וכדין ליקח אסורה וה*תרון הב*ד שומתע*י

 דינה אין דשוב במ"ש וגם הנ"ל 5*פשתרשי
 צריבה %ן ושתתה בעיה 5ה שהיפר ידעהשיא באשה איתא פ*א ובקדושין כוג בנזיר הנהכמסרבת
 שאמר אשי בר בר*ח שם בקידושין ועף וכפרהסליהה
 בזה כתב וברמב*ם מיכתנא 5איסורא מיהתאנא

 היא ואפ*' פ*ש כוח סוטה ובתוס' יאיפורדמהכוין
 עיי' בא אם מע5ה של בב"ד ע5י' נענשטהורה
 אסור זה שדבר שסבר דמי במו*ק חוס'ובפסקי
 ובפצ5 מותר שבאמת אף עבר%ן מיקריועשאו
 אשה 5ענין קע*ט 5ימוד ד בלמודי והובאמאש

 נודע וא8*כ אוא בחזקת בהיותה א' עםשזינתה
 דמידי שכתב פת בעלה ה" כבר הזנותשבשעת
 האיסור מהני אם שמסתפק רק נפיק 5א ודאיאיסורא
 מנקר 5ענין ס*ד ס" בדע"ק ועי' ע5יולאוסרה
 אפ" קרום ובין ח5ב בין חילוק שיו יודעשאינו
 באו*ח ב8מ"ג ועי כחלב דדינו י*ל קלום רקהניח

 בזה דיש ובאחרונים כ"ו אות ח"א כול5תבפתיחה
 וא*כ בוח הארכתי ובמק"א ותומ רש*ימח5וקת
 בערנאות 5ילך יה שאסור סוברת שהאשהבנ*ו
 במרדה ועומית סירוב כתב ע5י ויש הב"דכפסק
 בוה 5עיל ועימ"ש מיקרי  ועוע"ד מסרבת בכל5שוב

 א גם הבע"ד את שהטעה שבתב מה)וגם
 נכון(.אינו

 יתבוע בערכאות הלך האשה שאבי רבנד"ין)ו(
 הבעל שרצה אף התכשיטיןמהבעל

 5ד"ת תובעו וכעת הבעל זכה ושם לד*ת עפושילך
 כ"ו סי' בחו"מ הרמ"א שכ' דאף ני' כת"ה שכ'ע"ז
 שנתחייב דאחר עיקר הראשונה דהסבראס"א

 נתח=ב באם דוקא דזה 15 נזקקין ב*ד איןבעדכאות
 עצמו 5פטור רוצה ועכשיו לבע"ד ליתןבערכשת
 וקבלת משכת שבעצמך דאחרי לי' אמרינןבד*ת
 החיוב מע5יך ליטול רוצין אנו אין ההיובעליך

 משא*כ אצלם שה5כת אהר עליך נתנושהערכאות
 חבירו נפטר ובערכאות 15 המגיע תובע הואאם

 רוצה דהא בד"ת 5תבעו יכול שפיר 15מליתן
 ע5ה איך בעיני פ5א הגה 1י'ה ש% ל1שיועורו

 עדין 15 דיש 5יתן נתחייב שאם כן 5ומר דעתוע5
 שעי"ז אף יו נזקקין אין ממנו 5הוציא וצריכיןחו*מ
 מ5יתן נפטר האחר ואם ערכאות עפ"י לש5םיוכרח

 אנו שלו מ מחצ ממב להוציא רוצה והואבערכאות
 שסיא בשמי וניורא בארעא יציבא לו ונזקקיןמסיעין
 הדין בטעם ולא הדין מקור ב5שון דיק לאואיך
 בדיניהם ונתחיב בערכאות שהלך כתב הרמ"אדהא
 מיד שלו ליקח שרצה טכח זה  לשון ותובעווחוזר
 חוזר וכעת ליתן א*צ שהאחר שם ונתח%בהאחר
 5יתן שנתחייב דא%רי כדבריו דאם כנ*דותובעו
 האחר ואם לי5ך הזקיקו מי 5הערכשת ה5ך5מה
 הוא ו5א בערכאות ה5ך האחר הרי להערכשתתבש
 5ביד תובעו וכעת הול"י ותובעו חוזר שייךומה

שיפטרנו 4618
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 יודע השני אם אבי שכ' שם בנתה"מ וע"שיפטרנו
 הול*ץ ו5דבריו יו 5ש5ם צריך ד*ת עפוי לושחתב
 לו שישלם ולא יפטרנו לו מגיע שאין יודעדאם
 ולזה כנ"ד וע'כ לו לשלם צריך האחר אדרבאדהא
 יו יחזיר לו חויב שבאמת יודע השני דאםאמר
 דבין הדין ב9עם וגם ל1 נזקקין אין דבזהוהרי
 הרי קנס לטעם ובין קא"פ עליו כקיבל דהוילטעם
 ונפפר תובע שהוא מה על קא"פ עליו קיבלאם

 יותר בודאי קנס ולטעם אח"כ יתבוע א"יהאחר
 אחר ביד שלו להפסיד אותו שקנסו לומרשתך

 שלו מחו"ם ויהוציא מכיסו 5יתן אותומשנקנוס
 וטעם. שורש לדבריו אין 5כןוכמובן

 סאהו שגיאה הי' שהוציח הפסיד ןבנעיקר4)ז(
 ייתן השמ הדתן עם יכו5 ה"איר

 כתב נ" וכת*ה אא אמר א' שדין במקוםפס*ד
 הבע*ד ירצה ואם א*י א' דיין אמר שבאמתבעצמו
 נגד עווה והוי רשאי בדינו ייהן דתנים5הוסיף
 אסור א*י א8ר א' דאם י*ח סי' בחו*םהמבואר
 ועי"ש דיינים יוסיפו רק הדין 5פסוק האחריםלשנים
 לומר האחר לדיין מותר אם האחרונים בשםבפ*ת
 ועכ"פ הדין מעקלין שחבריו רואה אם א*יבערמה
 לפסוק להשנים אסור יודע אינו באמתאם

 בזה. פס"ד ני' כת*ה נתןואיך

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האבדפ"ק

 ייבםםימי
 יאב5אנאב. תרעיין אדר בחודשב*ה

 יבצר 5א ממנו וכטיס אשדר שלמא דאדרבירחא
 המשרסים ב:חדר".; החו"ב הגאון הרב ידידילכבוד
 )דל( ש5יט"א אשכנזי אלימלך מו*הכש"ת

 האראדענקא.חאבד"ק

 דרבנן בצירופא להצסדף ממנו נררשתי אשרע"ך4
 דעמבלינגער צבי ה"ר גברא דהאיבשריותא

 בעינא ואומרת עליו מררה בראדשינער רבקהשאשתו
 לקבל ולא עמו לדור רוצ; אינה לי' ומצערנאלי'
 ומסשערניליצע מפאטיק הב"ר בה התרו וכבר ג"9ממנו

 עלי' סירוב כתב ונתנו הורים לקולומסרבת
 מכבלי להתירו הזה האומלל על לרו;םומבקשים
 לא יתומה אמן קחזינא רבו: גברא ואמנםהעיגוז

 בזה. ההיתוי שעמי ואכתובקאמינא
 דבמוררת המחבר כ' סע"ב ע*ז סי' באהע"זהנה

 וברם"א גט לה ונותנין יב"ח ומשהיןמכריזין
 א"כ נשים ב' נושאין שאין דבזה"ז כ' הראב"ןבשם
 רוצה אינה ואם ובם"ש יב"ח משהינן לא מ9"ויבטל
 רוצה אינו ואם דצ"ל שמגי' יעקב בנהלתעי'

 לישא או בע"כ לגרשה או הבעל בידוחברירה
 דאין כ' המהרי"ק בשם ואמנם יב"ח בתוךאחרת
 לגרשה דיכול כ' וב*ש והח*ם אחרת לישאלהתיר
 במהרי"ק והמעיין יב"ח תוך אפי' כתובתה וליתןבע"כ

 שחשוו רק אחרת לישא במורדת מותר דמדינאיראה
 שהי4 יאמר תבשילו תקדיח שאם הדור 9ירצתמ9ני
 הב*ר יפני הדבר כש,י' מוואיכ אחרת וישאמורדת
 מהרי*ע גם עלילה חשש דאין למורדה אותהודמ
 כל אלא ארוסה דל"ד בסק"כ הב*ש וכ"כמודה

 שעותה יסכימו והם חעזר טובי או ב"ד בפנישנעשה
 וליכא ראש בקלות המון יפני הדבר יבוא לחעליו

 לישא מותר יב'ח דיאחר כ' שם והרמ"אחששא
 דמותר ס*י גופי' מהרי*ק אחרונים ולקצתאחרת
 דכינת כ' ה' סי' ובנחוי אחרת לישא יב*חאחר

 לישא מתירין אין גט לקב5 רוצה היא דאםהמהרי*ק
 מורה בגירושין רוצח אינה האשה אם אבלאחרת
 שעו שזהו בנ*ד ומעתה ע"*ש אחרת 5יוהאדיכול
 הרבר יצא וכבר להתגרש רוצה ואינה שמרדהשנים
 לילך המסרבת או~ה הקטנות ובערים דינים בתימב'
 יודעין והכל הדבר מתפרסם כמ*פ בה ומתריןיד*ת

 שכתב שי ערך בשו"ת ועי' כהכרזה רהויולרעתי
 לישא להתיר יכולין א"כ הכרזה בלא מתיריןרבזה"ז
 מיום יב"ח דאהר קנ"א סי' היא צח-ס וכ"כאדרת
 נעמר ומה אחרת לישא מתירין לב"ד המררשנורע
 שעבר כזאת מורדת וךכ' ק"כ בס" המהרווד"םרברי
 הזה האיש שיהי' ארם בן ע*ר עלה לא כוהזמן
 ממבר שוחקת  ואוךתו ורגליו יריו בנחשתיםאסיר
 כזה ורבר נועם ררכי וררכ" איסורים כמה בזהשיש
 אומר הנני ע"כ עליו לתקן הרב בדעת עלהלא

 ספק בהם ואין וישרים כנים שהם הרבריםשבהנחת
 ענין בו ואין מ?וח לו יהה אשר אשה ימצאוךהאיש
 ועי"ש חוטא נקרא בירו המעככ אררבא חטאאשר
 מהמתיר יגרל שכרו עגון איש המתיר כי ק"מבסי'
 ולסייע חכמים לדברי לשמוע מצוה וא"כ עגונהאשה
 שמינוהו זה וכו' 8עית ואיזה הזה האישלהתיר
 שהיא כתבו הב*ד וגם וכו' מצוה לדברחבריו
 ראשה איתא ס"ד קי"ט ובסי' כמוה שאיןמרשעת
 שהיא במפורשים ועי*ש יגרשה מצוה בדעותףרעה
 בברוך כ' סנ"ב הלוי מהרי"א ובתשו' מריבהבעלת
 רשפיר מדעתה שלא ג"9 הבעל לה ששלחכזה
 כתב סק"לט קמאא סי' דבפ"ת לגרשת וומצוהעשה

 קיובים ואפי' מי?תא כגילוי הוי לכל הידועדברבר
 ט"ו אות ס"ב אישות מערכת בשר"ח ועי'נאמנים
 להוזיר לענין מ"ש עליו מאוסה ובטועןבר"ה

 בכה"ג מעשה עושין אנו שאין ואף ק"ריהטכמת
 להנ"ל. יש סניף קצתמ"מ

 גדולים כמה כתבו וכבר לר"ת וךמסרבת במחרנכפ
 מהס' כנודע כעיע"ר דינה דעייזבתשובותיהם

 ב:ע:ה מ' סי' אב"צ ובויי"ת אחרונים וכמהיהושיע
 וגם גדולים וכמה ליואי והבר החוו"ד שהתירוכזה
 ובטו"ת נ*א סי' ר"ח בשו"; ועי' בוה מהירהוא

 ס"א השוהם אבן ו:שו"ת הח"ס בשם אסארמהר"י
 הגיעני שנים איזה וזה במסדבת להתיר ג"כשכ'
 רב ני' ריטער נפת?י מו"ה הרה"ג מירירימכתב

 בבצל[ מררה שאשה במעשה שהי' והעידבנויארק
 המעות לה שימחול באופן רק ג"9 לקבל רצתהויא
 לו ההחזיוי הב"ד פסק ?קיים וסירבה בידה לושהי'

 הגה"צ ובראשם ממונקאטש הב"ר והתירומעותיו
 שורק נטע בעל הג' לזה והסכימו ווייס יצחקכו"ה
 שנים איזה וזה ז"? רוקח השמן חתן מהרא"פוהג'

 ההיתר בענין שליט"א אחר וצדיק גאון עםדברתי
 לי ואמר זמנינו מצדיקי א' אן4 שהי'דומפודסם
 ברירה לו הי' ולא בחנם לעגן אין כי ; עששיפה

וכם"פ
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 דחוו 5ומר יש וגם בזה זמנינו גדו5י התירווכמ*פ
 ח%בת דמדינא כיון 5ד*ה יבוא דמסרבתמטעם

 כנ*י בע*כ יגרשה יכו5 להסהרי"ק דגם ג"פ5קבי
 וכבר כסובן 5דהות ויש 5ד*ת מסרבת 5בד בוהא*כ
 הוי ד5א קט*ו צס" וב*ש מהח*מ האחרוניםהערו
 איסור בשעושא ויא 5בע5ה כשהכשילה רקעוע*ד
 אבל כו כ' כתובתה 5הפסידה דרק י*י אך5עצמה
 יעצמה צעוע*ד גם 2עוכ 5גלשה או אהרת5יווא
 המהר*ם בשם כן של 2אהרומם מצאתי ואה4כסגי

 דעי*1 מכשי5תו חשיב דבנ"ד ג*כ וי'5פאדיאה
 עבירה הרהורי 15 ויש פ*ו לקחם וא*י 2האגיד
 שביון בהו5נית ועי*ש ק5'א סי' ה*א הד*חוכ*כ

 אינה אם עוע"ד הף ג*8 יקבל צריכהדמהדין
 מקודם ימ*ש רא" וממ התורה יקו5שומעת

 הוי רהצה ואינה ג*8 5קבל מהדין דצריכהדבמורדת
 בכ*ז העיר 5א ני' שכת*ה ופלא ומכשי5תועוע*ד

 ד5א בשבת ראשה גסרקת לענין "בי*צז5פימ*ש

 % נכשיים שר2ים איסור דהוי כיון עהצ*דמיקוי
 עדים 5ענין הגרע"א וכ*כ הסאירי משיטתוכעדע
 5ד*ת שמסרבה דמה ג*כ בנ*ד י*5 א"כ זקןמגולהי

 רק מהני נכשיים דרבים וי*5 בזה התירוהגדו5ים דכי קפן הא אך בו נכש5ים שרבים דברהוי
 מזידה היא הרי %ה מתרין אם אב5 בה שהתרוקודם
 ו5א כן אסרינן כתובתה יהפסיד דרק י*יוגם

 העוברת חשה עם וידור בה אגיד יהיותו1מיכרח

 וביו*ד רגמ*ה תיקן יא דבזה בכה"ג אפי דתעי
 יכו5 מעשיו קיקי הסשודך דאם איתא רי*בסי'

 5א דהכי דאדעתא נשבע אפי' השידוך 5בט5האחר
 הרם איכא השבועה דב5א ואף שידוך ועשהנשבע

 מוכרח שיה" הקדמונים הארימו 5א ע"זמעשיו ק5קי דאם ומשום השידוך 5בט5 ש5אחקדמונים
 רגס'ה גזר יא ועוע"ד במסרבת ב2'ד וכןיישא
 כן הדין שעושה איסור בכ5 חרגמ*ה ד5עניןוכנ*5
 וכר אבותי ש5 אומר זה ל"ה מב"ב רא"וכדמות
 בתוס' ועי*ש מידו מוציאין אין והטפה ש5ישיובא

 אין רשעים שהם הואיי ז5*ז הרשאה כתבודאפ"
 קמ*ט ס" ובנתה"מ בקצוה*ח ועף 5הםנזקקים
 ש5 גז5ן הוי הרשאה כתבו דאם דבריהםז1ביארו
 להקנות א*י דגזילה מוע5ת הרשאה אין ומוינאיחיד
 חז"5 מתקנת רק ומהני ברשותו שאינו דברוהוי
 נזקקין אין ורמאים וברשעים ע' בב*ק התוס'כמ*ש
 רגמ'ה תיקן 5א במרשעת והכ"נ תקנה 5הםיעשות
 5פעושת מו*מ דתקנו בהא ר5'ה ס" בחו*םוע"

 תקנת יענין שנ'ו ובסי' תקע יא כהונן ש5אובעשו
 וקנאו איסור ועשה גנוב שהוח ה5וקח דבידעהשוק
 דשם 5דהות ויש הדמים 5החזיר וא"צ תק*ה5*ש
 יומר 51'ש 5קנותו נכנס דהכי אדעתא דבידעחטעם
 מחשש דבר שום 5קנות אדם שום ירצה שיאהק"ה
 5עמן י"א בכתובות בשטמ"ק ועף הוא גנוב,%מא
 בגנב ד*א רבנן תקנו ד5א שכ4 בשבת כיסאגונב
 יידי האדם יהביא רבנן תיקנו יא איסודובמקום
 יתוקן התקנה תהי' 5א חם דשם י*5 אביאיסור
 יתוקן לא כאן אבי הגניבה קנה שיאהאיסור
 דמ*מ לצדד יש ואויי ועוע*ד שמסרבתחאיסיר
 פ'ו מניעת להבעי גורמת דעי*ז האיטורעיקר
 רב ואמ*ז וכמובן יתוקן שפיר וצזה עבירהיהרהור
 המהרשיק בשם ה4 0" ד"ש בשו*ת בדע*תסצ"1י

 שמחי5ים דבא5ו )פאסעסיע( שדות הוקת יעניןז"י
 והעיר עבדינן לא לרשיעי דתקסתא הזקת ל*שא%צת

 שכתב ועי*ש בץב ומהתוי דשעוטות מהך נ"כשם

 שאח"כ רק בהיתר השכיועת דגוף דשא*הדי*י
 הדבר בגוף הוי ששיר בנ*ד וא*כ השבתמח55ים
 תקנת 5ענין שכתב בתשובה א' 5גדו5 ראית*ו%א

 5א דבכה*ג הנתבע אחר הולך דהתובעהקדמונים
 ס*א ובאהע"ז רגמ*ה בתקנת גם ש%ך וזהתקנו
 גזר מצוה במקום גם אם הפוסקים מח5וקהדיש

 זחו מצוה במקום דגזר יהסוברים וגםרגם*ה
 אב5 פשעה דיא י5דה %א שנים עשרבו%התה
 דתקנתא וכנ*5 תיקן יא יגרשח דמצוה גרמהכשהיא
 מצוה בביטוי דגם נימא האפ" עבדינן 5א5רשיעי
 פ5וגתת ווחי וס%ג גדר משופ בשו*תיעקור חז*י ביד כח דיש מ"ע בביטוי רק ה%נותיקן

 חז*9 כתקנת כחה יפה רגמ'ה תקנת אםהשוסקים

 זמן שיושב 5הבע5 עבירה השש דיש בכה*גאבי
 ושיי יצא לא בודאי הרהור ומידי אשה בלירב
 עדיף יא העון בהומר חז"י הפייגו אשר הז'יג*כ
 הש"ס אמר צ*ו ובב*מ חז*י מתקנת רגמ*התקנת

 ס*ו הנוב*ת וכ*כ תקנתא רבנן עבדי יאלאיסורא
 ה%נו מצוה במקום רגמ*ה דגזר יהפוסקיםדגם
 ס*א בח*ס וע" אותו מתירין עבירהבהרהורי שנכשי אשה ביא צשרוי משא"כ בנים 2תבחינה

 5א שמא ס*ס דיש צזה האחרונים האריכורכ1ב1רש צקו*ע. ד"ת ביטו5 מיקרי עבירהדהרהור
 ה" 5א ושמא מצוה במקום רגמ"הגזר

 בעוע*ד י'נ ושמא האמישי א5ף סוף עד רקהחרם
 שנתקן דבדבר ת5*ט באו"ח מהטו'ז העירותיובבר
 הי' רגמ"ה והקנת ספיקות כמה יועי5ו 5א ספקמצד
 בנשותיהן מהמעוייים הוא הבע5 דשמא ספקמ8מת
 הוא שמא יהספק י"ש כי5 5"1 שמאהספק אבי יחמ5ו 5א הענין צגוף ספיקות דרק דז*אאך

 חרם ספק מטעם העירו והאחרוניםסהמעו55ים
 הוי חרגמ'ה מ'מ מה"ת הוי דחרם יהפוסקיםושגם
 ועי' הספק יותר קי5 אחרת 5ישא ו5ענין דרבנןרק

 ששאי ובמשפטי בזה ובמהר"ש ו2באצ2בי*ש
 סף

 מ*מ 5החמיר חרם דספק יהסוברים דגם כ'ס*ה
 שמא הספק ג*כ וכאן קיי החרם כ55 חי אםבספק
 ובאחרונים החמישי האלף אחר החרם כ55 ה"לא
 כ' וכזה דחרם 55*ת דוחה דפ*ו דעשה 5העירכ'

 דמהדין ומעתה דחרם 55"ת דוחה בציבורדתפלה די"י 5ביהכנ"ס 5ייך בחרם ע*ע שאסר במיהח*ס
 דבמודדת כ' אחרונים כמה הנה בכה*ג מותרחר*נ

 פ"ב סין מה*ת רע"א תשר וע" ק"ר א*צובעוע*ד

 וגם ק*ר בלי יהתיר ש5א המנהג אך ס*הונח*י
 דהכנה"ג ואף בע"כ מינרש אחרת יישא יותרנכון
 דאינו בע"כ לגרש יותר דנכון כ' ס,א בבה"טהובא
 ימיו כי אחרת לישא אבי 9"א רק חר"ג ע5עובר
 רק 5התיר המנהג נשתרבב מ"מ חר"ג חששיש

 דעת 5צרף יש דבזה משום והטעם אחרתלישא
 עד רק הי' נשים ב' יישא שלא דחר"גהפוסקים

 יכ"ע בע"כ דגט החר"ג אבי החמישי איףסוף
 בשם כתב קי"ט בסי' דהפ"ת וגם עכשיו גםנוהג
 החדר"ג ע5 יום כ5 עובר בע"כ בגט דגםהב"מ
 אינו דמסתמא וגם 5אחר תנשא או שיחדרהעד
 חשש ויש שייח  ,ו'י רק בעצמו הגט 5הנותן

 ותפ"צ מהנו"ב וכנודע בטל דהמעשהדאשלד"ע
 בע"כ דבגט כתב ק"נ סי' ח"א והא"ס 8נחסוגבעת
 נכנסה יא דהאשה משום מה"ת גט דאיע חשש*ש

 טעמים ועוד בע"ד מדעת שלח כנכתב והוי זהיוהדב
וס%ם
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 וע*ע עח*ש אחרת לישא רק מסכים דאינווסחם
 זה בענין שבתב 8ה לחו"מ בהשמטות ר*ג סי'בח"ס

 אחרת. יישא או עדיף בע"כ לגרשהאי
 וגם הכתובה להש5יש דא"1 כ' נ" כת"הרדקנה

 איזה כ"כ ובאמת בעני מתיריןבבשתטית
 דבעוע"ד ס*ה סף מה*ת רעק-א בתשו' ועי'אחוזנים

 יחזקאל ובמראה שם ובח*ס וכ"ובה גט להשלישא-צ
 התראה דצריכה כיון י*ל יפענ*ד מ*מ פ"הסי'

 בה יאימיוכי ובעינן במורדת כתובתהלהפסיד
 מה סגי דלא הר"ן בשם צח"מ ועי*ש הנ"לוכהעו*ע
 בעצמם הב*ד רק שלוחם ע*י בת מתריןשהב*ד
 בעוע*ד וגם כתובתה שיפסידו קודם בהבמיכים
 יהפסיד ההראח דצריכה האהרונים כ' מסרבתוטעם

 התה*ד בשם הנ*י ר*ג סי' צה*ס ועי'כתובתה
 ויענין בתוצתה 5הפסיד התראה בעינן איבענין
 בפריצות עוע"ר ב*ן ומחיק לגרשה מצוה עכ*8שיה"
 והב"ון 5הח*מ ובפרט ויבועה בחרם עועשדאו

 המנהב וכן מכשייתו בעינן חכתובה דיהפסידהנ"5
 במק*א בזה והארכתי בטוחות או הכתובה5השליו

 יענין שפנע במת רק בזה באתי ויא מבחוו אניאך
 מבפנים ני' כת'ה שבממון דברים ולענין חר*גאיסור
 צצירופא מצטריפנא והנני יעשה כתורהובודאי

 יישא הנ-ל להבעי 5התירדרבנן
 וכנ*ל.אחרת

 כתבתיה~עג*ד
 צרכהרמאן קלמןהיקלוניכום

 הנ"י.האצדפ"ק

 ייג.כרמי
 יאצלאנאב4 תרס"ג מב"א צחודשצ-ה

 היש"1 הדב ידידי לכבוד סלה טוב וכלש5ום
 כש*ת וכו' תודה חדרי בכי ובקי החריףהמאוה"ג

 ש5יט"א יאליש נשררכימו*ה
 פיסטץ.האבד"ק

 אהדן מעריסה שמו הי' המגורשת שאבי הגטע'ן4
 ארציא נקרא ובפ*כ לס"ת נקרא וכןשמוא5

 ומערכאות לחתום רגיל הי' ולא ארציא ה"וחתימתו
 ארציא בגט ונכתב שמואי אהרן ע"ש יו כותביןהיו

 ע*כ. שמוא5 אהרןדמתקרי
 המקצת רק אם וקיצה*ש געגועים דשם נודעהנה

 כן קוראין הרוב ואם לכתבו א*צ כןקורין
 מ*ב סה והשד"ח לכתבו דא*צ י האחרוניםרוב
 ואם 5כותבו דק1 הג*מ צשם הביא " ואות א'אות
 וכ"ד לכתבו דצריך פוסק הלבוש כן קוריןהכל
 הקיצה*ש רק יכתוב צריך דאין והוסיף רבה5חם

 חותם אינו ואפ" שניהם לכתוב כ' והג"פוהמהרי*ט
 כתב מנואל 5ענין כמ אות בש"א ובט"גבקיצה*ש
 וגם כן אותו קורין דכ"ע כיון קיצה*ש שהואאעפ"י
 דמ"ש כתב הנ*ל והשד*ח 5כתבו צריך בוחותם
 ויא כן קורין שהרוב דאחרי משום בו וחותםהט"ג
 ועי' 5כתבו צריכין חותם באינו דגם ומסחםהכל

 אחרך יכתוב מ"ש קס"ח 40 פה*ת הר*בבשו*ת
 דגם פסקו והרמ*א המהרא*י אמנם ארציאהמכונה
 5עני3 5"א סעי' ברמיא ועי*ש 5כתבו א*צבכת*ג
 היכא רק כן נראה האחרונים ומסתימת רעכלתןרחל
 תיבה שהוא או מאלחנן חנן כמו בפ'ע שםשהוא
 בנ"ד אפס לכותבו צריכין מח5ימלך מלך כמוקודש

 שיור השמות משני לאהד רק קיצהקש הואדארציא
 דא*1 דהטעם 5כתבו צריכין 5כ"ע אהרן ישם15

 כן שנקרא שמי יודעין דהכי משום קיצה"שלבתוב
 יעקיל או איציק יצחק כבון שלו הקודש שם הואכן

 יעקב: אברהם כבן שמות בב' אבי יעקב ' משםבפתח
 יעקב דמתקרי יכתוב צריכין יעקב רק נקראשאם
 סעין שם באה*ש ועי' יעקי5 הכינוי לכתובצריכין

 כן גם לכן במק*א מזה וכתבתי כ*ב אות ובש*יז'
 ארציא. הכינוי 5כתובצריכין

 הב*י שיטת שכינוי או הקודש שפ יהקדיםר84בפ
 קוריך יהרוב השם אחר דאזלינןוסחעתו

 8וסק קכ*ט בס" והרמ*א החול שם הואואפי'
 גר קורין המיעוט אפי הקודש שם תמידדמקדימין
 אם רק כן ס*5 דהרפ'א כ' והג*8 כהרמ*אומנהגינו

 קוריך שהרוב בבירור נודע אם אבי בדבר ספקיש
 ח"ב והד*ח הקודש לשם אותו מקדימין החולבשם
 דאפי' דס*ל מהד*מ והביא עליו חולק קי*דסי'

 הקודוך שם מקדימין החול בשם קורין הרובבודאי
 ששסק ממה הרמ"א ע5 הקשה קכ*ט בסי'וצב"ש
 הרוב דאם אפתר פעסלחן בשם בתשובותיובעצמו
 אסתר הקודש לשם אותו מקדימין פעסלחןקורין
 החול השם דאם לתרו והג"מ התו"ג בשם כ'והפות
 יוצח דאינו פעסליץ כמו הקודש משם יוצאאינו
 להרמ*א ס*ל בזה בפ"ע שס והוא אסתרמשם

 משם יוצא החול שם אם אב5 הרוב שםדמקדימין
 פרידא ונקראת שמאה ששמה אשה כנוןהקודש
 5הרמ*א ס*ל בזה שמאה הקודש משםדיוצא

 תשובה בשם מ*ש ועי"ש הקודש שם תמידדמקדימין
 בפתיחה הד*ח אמנם עליו וח5ק הנו*ב בשםמאהבה
 הב"ח בשם והביא התו*ג על חולק ט' אות5ש'א
 החול שם אם אפי' מירי בש"ע דהרמ*אוהג*פ
 וקו' הקודש שם מקדימין ג*כ הקודש משם יוצאאינו
 השמות ב' שכתבו דמחרי תף אסתר מפעסלחןהב*ש
 שם מקדימין את המכונה ולא דמתקרי ולאביחד
 אדאיף שנקרא באברהם קנ*ב סי' שם ובד*חהרוב
 כיון אדאלף דמיתקרי אברהם יכתוב דא"אוכ'

 הג"8 כתב הא 5הרמ"א ואף אדאיף קוריןשהרוב
 עצמר סותר א"כ הקריאה רוב נודע בלאדדוקא
 ו5פימ"ש הג"פ על שחולק הנ"5 קל"ד בסי'למ"ש
 מטעם לומר יש אברהם משם יוצא אינו דאדאלףשם

 בפתיחה למ"ש ג"כ עצמו יסתור אך הנ"5התף'ג
 גופין דהתו"ג שם שכ' וגם התוהג על לחיוקהנ"ל

 גיטרן בף 5כתוב דיש שסיים משום ואולי בצ"עסחם
 למעשת לה5כה הכרעה ס?ה אין ואדאיףבאברהם
 ולח 5ט"ת  יעלות רגי5 ה" לא דשם ג"כחשפשר
 שנכתב בענין הנ"5 קל'4ר וב0י' הקודש בשסנקרא
 דהלבוו משום שכתב הקודש שם קודם אלטרשם

 משום י"י הנ"5 ולהתו"ג כהב"י פסקווהאחרונים
 אך בפ"ע שם והוא הקודש משם יוצא אינודאלטר

 מטעם ע5ה דאתי וגם התו*ג ע5 ח~ק הואהא
 בגט כן נכתב שבבר משופ דשם תמ'ל הלבושדברי
 דלכתחלה טצדה אב5 5כתחלה ליתנו להכשירמצדד

 הקודש. שם להקדיםצריך
ויאיתי
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 לכתוב שי שמות בייטי בש*א 8"שרר8חירזי
 דהף וטעמו זאב א5יעזר דמתקרי5יבר

 בד*ח וע" א' משם רק הוא והכינוי קודש שמותב'
 י"ל הראשון משם יהבא דהכימי בנ,ד וא*כבש"א
 יאמרו ארציא דמתקרי שמהאי אהרן יכתובדאם
 אהרן על דהוא או שמואל ע5 הוא ארציאדכינוי
 ארציא רק נקרא ובאמת שמואי ארציא ונקראהקודם
 דאם ארציא רק נקרא דבודאי דיודעים לדחותויש
 ארציא בפירוש כותבים היו שמואי ארציאנקרא
 דארציא יכל ידוע אין וגם בזה יטעו ולאשמואל
 בהמכונה ורק האדם על קאי ודמיתקרי אהרן עלקאי
 הנו*ב חולק בזה וגם השם ע5 דקאי להב*שס"ל

 יהלכה פסקינן וכן כהנו*ב דהמנהג כ' סק*כהובט*ג
 שהקדים הנ*י הב"ש בדברי מ*ש באהרוניםועי'
 מנחם בענין שכתב והטוטו*ד הקודש ישם החולשם

 דמתקרי מענד5 לכתוב מענדל שנקראמענדל
 שמות מהב' אחד דזהו משום החנו מענד5מנחם
 נראה ל"ב בס" אא ובשו*ת יס"ת שנקראהעיקר

 מענדי מנחם לכתוב והורו ע"ז אז ערערושהגדולים
 שכ' קי*ט סי' חאהע"ז צדק ובשערי מענדלדמתקרי
 מטעם עיי*ש צבי חתם דמתקרי הירשייכתוב
 יס*ת לעיות רגי5 הי' שיא קצת נשתקע צבידחהם
 אינו דהירשי וגם עי"ש 5עיקר לעשותו רצהויא

 ומשהנו הקודש משם יוצא יעז שם רק מצביקיצה"ש
 החתימה ושם העלי' ששם כגון ספק דבישצאחרונים

 קודם היעז שם לכתוב זא"ז סותרין הקריאהושם
 ח"ב הלוי במהרי"א ומצאתי הקודש ע"שודמיתקרי

 יאנציא ונקרא צבי יעקב הקודש ששם במי קס"בסי'
 יאנציא המכונה צבי יעקב לכתוב צריכין דהיושכ'
 ארציא וכפו יעקב הראשון משם הוא יאנציאושם
 הנ"5 א*י בתשו' ועה אהרן הראשון שם עלבנ"ד
 צבי אליעזר לכתוב ליזר ונקרא צבי אליעזרבשם

 אברהם לענין שם קל"ט ס~' בד"ח ועי' ליזרהמכונה
 אברהם העיקר ע"ש דמיתקרי לכתוב דאיןאביש

 שכתבו ממה לחלק ויש ממנו יוצא אביששקיצה*ש
 משום הקודש ע"ש דמתקרי 5כתוב הנ"להאחרונים

 5כתוב לענין אחרי שהד"ח ואף קיצה"ש הוידכאן
 בזה חילוק אין אברהם דמיתקרי אבישאברהם
 יצא בפ"כ שנקרא חניכא דהוי דכאן וא*יכמובן
 קיצה"ש דכל "כתבו מוכרחין דחא קיצה"שמגדר
 העיקר ע"ש דמתקרי לכתוב אין ואעפ"כ בפ"כנקרא
 יהקדימו עי*ז חשוב אין וגם ממנו יוצא זהששם

 דבנ*ד נראה לכן הנ*ל האחרונים מכלוכדמוכח
 הקודש שם להקדים נכוןיותר

 החוי. שםואח"כ
 בס"ק הג"פ הנה המכונה או דמיתקרי יכתובד14בם

 משם שיוצא קיצה,ש דלהמחבר כתבע-ב
 יש כרמ*א דפסקינן ולדידן דמתקרי כותביןהעברי
 הקודש משם יוצא ואפי' קיצה*ש דבבל הב*שוכ"פ יעקי המכינה יעקב המהרי*א וכמ"ש המכונהלכתוב
 חויק סק"כ בש"י ו' כיל ובאה"ש המכונהכותבין

 רק דמתקרי דיכתבו שכ' תשובות בפמה החא"שעל
 תיבה היא הקייה*ש אם ורק המכונה לכתובצריכין
 יכתוב המהרש*ל כ' ונחמן ממנחם סן כגוןשב5ה*ק
 יכתבו ביה*ק שם שאינו דכיון חויק והמהרי*בדמתקרי
 המהרש"ל שכ' שעי' לענין בסק"כא ועי"שהמכוגה
 עאן הפכונה כותבין דקיצה*ש אף דמתקרייכתוב
 בדפריו יעהן לפני ואינו סק*ב ס' שה בט*גהטעם

 דמתקרי לכתוב המהר"ם בשם שם דכמ"ש י'לואמי
 היוד מבליעים שפה שלעגי כיון שעי' ולאישע"
 גם כן ישעי' ע*ש דהכונה יודעים כ*עבמבטא
 ישעי' ישט ממש דדומה כיון וע" דכותביןלדידן
 לגמרי קודש כשם הוי ישע" ע*ש חכונהויודעים
 ל*א אות בש*י ז' כלל ובאה"ש דמתקרי לכתובויש
 לכתוב דיש איזיק שנקרא אחזיק יצחק לעניןכתב

 ועולה מעריסה ג"כ ניתן החוי דשם כיוןדמתקרי
 אייזיא געגועים 5שם נשתנה אם מ"מ 5ס*תבו

 אהרן משם ארציא כשם וזהו המכונה לכתובצריכין
 ובאבני המכונה לכתוב דיש ייב מחאר 5עניןועי*ש
 והביא דמתקרי 5כתוב כתב ובכללים מן אותזכרון
 ויש בער הירש דמתקרי לכתוב אברהם הבריתבשם
 ובד"ח והבן געגועים שם לענין בזה5חלק

 יעקל שנקרא יעקב נפת5י יענין כתבובתשובותיו
 משם שיוצא משום ו1לי יעקל דמחקרילכתוב
 אך יעקב לשם ממש דומה בפתח ונקראחקודש
 לכתוב ש5ומקא שלום לענין כתבו והאב*זהאה*ש
 יכתוב והמנהג בו נב5ע הקודש השם דכל אףהמכונה
 כהנו"ב לן סבירא דאנן כתבתי וכבר יעקלהמכונה
 דאהרן יטעות לחוש ואין האדם על קאידהמכונה
 מהמהרי"א וכ"פ שמואל ארציא ונקרא 5ארציאנתכנה
 יאבציא ויאמרו דיטעו ול"ח יאנציא לענין הנ"להיוי
 יענין באחרונים וע" הנ"ל ייזר יענין והא*יצפי
 לכתוב כתב חיים והמים המכונה לכתוב דישארון

 ארא -ובשם לעצמו שם קובע דארון ומשוםדמתקרי
 כן גם הביא מ' סי' ח"ג ובמהרש*ם המכונהיכתבו
 הוא לעולם רק בפ"ע שם שאינו ב' שם דכלמהג*פ
 ז' כ5ל ובאה"ש המכונה כותבים אחר לשםנטפל

 המכונה כתבו דאם דהא כתב סק"סא בש"י כ"וסעי
 צריכ.ן שמדינא במקום הינו פסול דמתקריבמקום
 האחרונים כ' פקומות בהרבה אבל דמתקרילכתוב
 המכונה דגם להיות וקרוב מספק דמתקרילכתוב
 בזה הפוסקים רוב בתר לילך דיש ונראה דמישפיר

 לכתוב אחרונים מרוב נראה דידןובנידן
 וכנ"ל.המכונה

 אהרן דמתקרי ארציא שנכתב הה 8טאמנם
 נ" כת"ה שכתב הטעמים דכל אףשמואל

 ארציא דמתקרי יכתבו דאם דמ*ש יתכנו לאבזה
 שמואל ארציא שנקרא קאי הראשון דע"שיאמרי
 השם על ולא האדם על קאי דבדמתקרי בזהטעה
 מכמה לדעת הראיתי וגם וכנ"5 כן י"ל בחמכונהוגם

 ז"ל מהרש*ק מהג' ומ"ש כן יומר דל"שאחרונים
 מהשני א' דזהו וכנ"ל ראי' זה אין מענדלבמנחם
 להיות ויכול לס"ת בו ועולה מלידה לו שניתןשמות
 עם מהמוני שהרבה משום מ"ש וגם השםבעיקר
 הולכים אנחנו הנה לס"ת נקרא היאיך יודעיןשאין
 מדקדקים ואין נשתקע י"ח דעי*ז לס"ת הקריאהאחר
 לס*ת לעלות רגי5 שאינו עני ובין עשירבין

 שם מקדימין ולהרמ*א קכ"ז בסי' הד*חוכמ"ש
 שהמוני מה מפסיד ואינו בו קוראין שאין אףהקודש
 דכבר אחר מטעם י"ל אמנם מזה יודעין איןעם

 שם בכה"ג מקדימין פוסקים כמה דלדעתהבאתי
 וז"ל הנ"ל קכ"ז בס" הד*ח שכתב מה לפי וגםהחול
 ולא יס"ת לקרותו רגיל כאינו הוי דזה נאמרואפי'
 לכתוב ה" ו5פי"ז וכו' יוסף משה השם עיקרהוי

 כפי ובנ*ד יוסף משה דמתקרי יוסללכתחלה
 מיד ומת פשוט איש הי' המהגרשת שאביששמעתי

אחר מזז4



 קד * סימןשיתכמנהת188

 1~ורם יסשת לע5ות רגיל הף ולא הנישואיןאחר
 שאתם וגם לעלות רניל ה" 5א בודאיהנישואין

 נודע וועי 5חתום רגיל אי דלא ואף אוציאעצמו
 ש 9ס*ת הע5י' בתר אזל*נן אי האחרוניםפלוגתת
 שתדיר זה אחר דאמינן ב%: והדין החתימהבתר
 לכתוב אין החתימה דע*ש נודע וגם מאבירויותר

 בצ*ע הניח טק*טז ישא ב' כ95 ובאה"שהמבונה
 יבהחלה יכתוב אין דפתקרי וגם בדיעבר כשראם
 כתבו ובכה"ג התוס' כשיטת כשר בדיעבדרק

 ע*ש ודפתקרי החתימה שם מקודם לכתובהאחרונ*ם
 דמיתקרי לכתוב דיכויין יומר יש רבנ*ד אךהעלף
 כן דנקרא כיון החתימה וים שהוא אף חמכובהוגפ
 ההא החתימה שם אם דאפ* הכנס*י ושיטתבפ*כ
 לפימ*ש וט*ם דפתקיי ג*כ כוהב*ן העריפה שםרק

 עושים *ע א~חי סתרי והאתימה חעלי' דאםהנ*פ
 פל בפי נקרא ובכאן הרוב שקווין %שם אתעיקר
 יא*1 קיצה*2ו פוסקים ד5כמה האף החתימהבו%ם

 בכה"ג משם כנ*9 בו עצמו חותם אפ" 9*ם5כוהבו
 ההתימה שם ג"כ רהוא וכיון כנ*י יכתבושצרוכין

 ארציא לכתוב יכתחלה גם וצריך ?יקך דהףאל
 כן נכתב שכבר אחר ועכ"פ שמואל אהרןרפתקרי
 שום בלי החשה ליד יכתחלה ליתנו מותרבודאי

 יהקל האהרונהם שכתבו מה ונודעפקפוק
 האעעג אביבשם

 כתבתיהנלענ*ד
 נקפרמאן קלמןה'קלוניכום

 הנ*י.האבדפ*ק

 קדע!םיבמן
 יאב5אממב תרצ*ז מרחזיון בהודוובקה

 המאוה*ג הרב ידידי לכבוד ס5ח טוב וכישיום
 כש*ת בנש*ק תרשישים מגוע חוטר הו"פההו*ב

 שיהרא עהרלייי נמצעלימו"%
 דעלאטץ.האבד"ק

 אמר הגט נתינת שאהר הגט בענין שאיתוע"ך*
 יס*ת וכשעיה  2ומשון מעריסה ששמואביו

 קודם לס"ת יעלות רגיי ה" לא אך  שמשוןארא
 בעירו נקרא כי וצפי בשנה פשא וח%יהגישואין
 וניא שמשון מו1ם כיל ידעו ויא שמאימיידותו
 ויא 2ומאי כל בפי ג"כ ונקרא אחרת בעידאשה
 פעפים הרבה יס"ת שם ועלה  2ומאין משם כל9ידעו
 פתה כ"זם ידיו לא ואחרים שמשון בבתובהשיכתבו אבי אמר הבתובה כתיבת בשעת רק שמאיבשם
 אהר במקום אשתו וגיר*ו יחתום יורע אינווהוא
 שאמר כפי שמאי משם רק הב"ד ידעו יאששם
 אותו הפכירץ האנשים ואלו שמאי ש2ומובעצמו
 5בתוב צריכים שהע מגם על מערערים קיצועתה שמאי בגט ונכתב שמאי רק ג*כ אותו קוריןשם

 שהמגרש מ1ץ שהענין ומהמת ע*כ שמווןבגט
 לצרכי הכל הכינו וכבר אהרת 5ישא נתקשרכבר

 אכתוב רק להאריך אפשר איהנישואין
 בזה. הנלענ*רצקיצור

 כגון אחר בשם עמ1 ש""זיק דן %עהנה
 הסב סיבה ומאיזו אברהם 8לידה שפושה"

 הרי יום שישים ייאק בשם שהוזחק כיון ייצחקשמו
 אחר שם יהחזיק א"י אביו יוצם ורק יצחק שמוזה
 סק*ו ובב'ש וסעי*ב ס*ד קכ*ט סף באהע"זוע"

 ס?י"ב א' כלל ובאה*ש ובאהרונים וכ*בוסק'כ
 שזהו שסבר פטעות חחזיק חם 5ענ,ן סק"ידובש",
 הואזק דמיקרי כתבו והר*ח דהרא"ש באמתשמו

 שמו לשנות כיון אם רק בטעות דל*ם כ'והשו*פ
 חניכה מטעם כשר דלכאורה כ' אמת והןובד"ה
 כשנתחזק כשר אינו חניכה גם א%י דנסתפקוו(רל
 דהטעם מובן אינו זה ודבר בצ*ע וס%םבטעות
 מה זה בשם רק לכ5 שניכר פשום כשירהדחניכה

 כ9 צפי כך נקרא הרי מ*מ ט?ות ע*י הי' אם5י
 משום רק רנין אנו אין בנ"ד אך זה בהצם רקוניכר

 הנישואיך אחר שה" במקום אהר בשם עצמושהוחזק
 ואיך שמאי רק בפ"כ נקרא מילדותו בעירורגם

 אחת ובתשובה ונ2ותקע שמ2וון משם כלליודעים
 או ב' מאם האחרונים מחלוקת הוד"ח בשםהבאתי

 ובנ'ר נשתקע חשיב אם זה בשם קורין אנשיםג'
 שמאי משם רק יודעין אין והנתינה הכתיבהרבמקום

 במקום דאם מבואר ובאחרונים שם בש"עהנה
 לו יש במק*א אך א' בשם רק מכירץ איןהכסו"נ

 בעיקר הגירושין מקום של יכתוב יכתחלה אחר2ום
 גם חוששין דלכתחלה בראיתקרי מק"א שלווהצם
 השם רק כתב 9א אם ובדיעבד אחר שבמקוםל5עז
 שם 15 שיש שם נודע לא אם הגירושין מקוםשל

 מגורשת ה"ז הגירושין לאחר ער אחרבמקום
 אם דאפ*' סק"יר בש"י סע"ג ג' כל5 באה*שועי

 לף קרו רובא ובמקקא ראובן שמו הגירושיןבמקום

 דמיתקרי ראובן דיכתבו  דעתו יוי ופודתאשמעון
 הפסדנו לא כתבנוהו דאם ונראה וסים הפיעוטים לכתוב דא"צ פתב בחא"ש אך יוי ורסיתקרישמעון
 שבמק"ח שהשם להסתפק יש דאם כתב ט"ווצס"ק
 שאם הגירושין שבמקום השם רק יכתוב איזנשתקע
 בש*י ועי' פס% צדי?בד אפי' שנשתקע השםהזכירו
 לעניך הרדב"ז בשם שכתב מה ב' בכיי כ"גס*ק
 ל"א שבמק"א 2ום לענין ואולי רפאי ונקראיוסף
 שמשוך בשם בעירו נקרא הי' .אפי בנ"ר ומעתהכן.
 בדיעבד כוצר ג*כ הכסו*נ מקום כפי נכתבובגט
 הגירושיך אחר עד נודע שיא כיון הגירושיןלאחר
 השאילת כתב קורין שהמיעוט שם רק בנכתבואפ"
 לבד טפל דשם כתב והר.ח כשר פוסקים דירובדור
 בני ידעו יא הכתיבה במקום ואם מדרבנן רקטסול
 חלה יא שבמקומו העיקר שט את הב"ר וגםהעיר
 להתיר וסים 2והחיק בשם וסגי התקנהעייהם
 בנ"ד ומכ"ש ס*א ח*ב במ"י והובא עיגוןבמקום
 נקרח ואפי לגמרי 2וסהצון 2ום נשתקע בעידרשגם
 כן ימעמים קדאו אויי אביו וגם לתורה בשנהבפ*א
 שנכתב מה ונם לכתבו א*1 דלהאא*ש מרעופ רקהוי
 הנ*ל כ"ג ס"ק ב' צכלל והאה"ש והד*ח הט*גהיא נשתקע מיקרי לח דעי*ז כתב שבחא*ש בכתובהכן

 שאפ" הפכמ*א בשם ועישש נשתקע דאויבפטקו
 חותו קודאין שאין רק זה בשם שתו ףודייןפכקין

%
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 5כותבו יכוי הנ*ל דיהרדב"ז רק נשתקע השיב18

 ינמרי נשתקע בבאן השיב חאו5יבדמיתקרי
 מה וע9ן פסו5 השש יש כתבו אם הג*ידלהאה*ש
 הקודש ישם שדומה הניכה יענין לה5ןשכתבתי

 יא אם ועכ*פ נשתקע חשיב דיא איציא *צהקכמו
 הגירושין ו5אחר 5כי 11*דוע השם רק כ5יכתבו

 דכשר.צודאי
 האה"ש שכתב כמו חניכה מטעםר3נ%2נאמר

 ישמשון כינוי הוי דשמאי וגםהנ"5
 בדיעבד בוה נם הרי איציא או איציק יצחקכמו
 ויכמה כשר לבד % קורין יהכי החניבא כתבאם

 חותם ואפ" החניכה רק יכתבו יכתחיה נםפוסקים
 עיקר על 5עמוד אפשר ובאי המובהק בשםעצמו
 מעריסה שמו אם ידוע ואין ייב שנקרא כנוןהשם
 וצנשתקע יבד החנ*3ה רק כותבין יהודה אואוי'
 הכינוי דאם ואף 5בד החניכה כותבין חעבריו%פ
 מיקרי יא איציא יצחק כמו הקודש ישםדומח
 ישמשון דומה שאאי שם כן גם וכאן כנוינשתקע
 כותבין הקודש ש8 צבירור ידוע באין מקוםמכי
 בפ*ת וע" יכ"ע כשר ודאי דזה כיון 5בדאחמא
 שלו הגיו1ין שמות ובקונטרוס חים מים בשםסק"י
 דאם יעני ונקראת יביאה לענין מהח*סהבאתי
 המכונה יביאה יכתבו רק 8סו5 5חוד יביאהכתבו
 הוי ד5עני משום וצ"5 5בד 5עני רק דנשתקעכיון כלי 5ביאה יכתכו ד5א ע5יו חויק והד*ח5עני
 מיצחק דהוא איציא 5שם דומה ואינו נ"כ עצםשם
 בס"ה הנ*י בם'י ראיתי וכעת נשתקע חשיבולא

 דין בין שמחלק מה שם ועין כן שכתבוס"טו
 צנ"ד ומעתה החאס דין ובין באיי באליהוהמהרי"ק

 אפ" רק 8סול א" יבד שמשון רק כותבין היואם
 כיון פסוי דיהד'ח 5ומר יש שמשון שם נ*כלכתוב
 ולהד'ח מעריסה וניתן עצם שם נ"כ הוי שמאידשם
 צשם שברך מי 5ה שעושים לפעמים אירעאפ"

 ששמה באשה כתבהי *חת ובתשובה ל"ם5ביאה
 כן ונקראת בבתובה נכתב וכן מרים רבקהסעריסה
 רק דיכתבו מרים רק נקראה כל ובפי שברךצמי
 ובכתיבת נשתקע השש יש רבקה דע'ש משוםסרים
 כשר בדיעבד ועכ'פ מה 5כתוב יותר נכוןחנט
 הנדו5ים יזה והסכימו ח"ו 6טו5 חששיהיות ו*וכי יכתחיה ידי לצ*ת משנרצה השש שוםביי

 אות בש*נ צאה.ש ומצאתי ז'י ומטארנאטצראדי
 מעריסה ששמה באשה שכתב הט"נ על שחו5קש'
 שבע בת שיכתבו שבע כי בפי ונקדאה שבעבת

 דכיון כתב והוא חנן איהנן כמו שבעדמיתקריח
 יומר יש  לעצפו שם 5היות רני5 שבעדשם
 מקצת אם ורק הד*ח כתב וכן גשתקע שבע בתדשם
 כו5ם אם אבי שניהם יכתבו שבע בת אותהקורין
 נפי והכי ע9'ש יבד שבע יכתבו שבע רקקודין
 שבע דשם משום יחלק פברא ואין כן דידןבנידן
 שבע שם יחיק אפשר חי דהא מעריסה נ*כניתן
 דימאר  נאפר אי וגם  והבן. בלל  שם אינו  דוהמבת
 ירוב יכתבו א"צ דאז משמשון השם  קיןורהוי

 רק דיכתבו שכתב רב כה5חם ודיאהאהרונים
 בפני שם שהוא היכא מקום מכי 5בדוהקיצה*ש
 ובכתב שניהם יכתוב צריכין חנן אלאק במועצמו
 נשתקע ביא וחפד חניכה מטעם כשר יבד חבןרק
 צו שנקראת השם רק יכתוב יש ובנשים איח9וום
 וסק"כו סק*3ה בש*י ס*ח ון בכ55 באה*ש וומ'לבד

 אם ספק דיש היכא ונם 5נשים אנשים ביןה1ף5וק
 כתבו וכן 5כתבו צריכין השם קיצור היאאם

 שם הוא שמאי דשם דידן בנידן ומעחהחאהרונים
 אם דכשר צודאי נשתקע שמשון ושם עצפובפני
 בשם הבאתי הנ"5 ובקונסריסי יבד שמא*נכתב
 אם דלרעתו נ' אות השמות שימי צשערהד"ח
 שכתב 8ה ט' ס*ק בש** ד בכ5ל צאה*שוע9ן הטפי שם רק הוי 5ס*ת בו שנקרא פה רקנבתב
 יש 5כתחלה נם זה ד5פי המתחדשים יששתונ*ם
 השם. בעיקר ספק יש אם 5חודאהו גםיכתבן
 אם ספק מקום הי' לכתחיה גם דידן בנידןומעתה
 רק נכתב לא אם פנים כי 1ע5 שמעון שםיכתבו

 דחין בודא* הנירושין ואחר יבדשפאי
 כ55. ופקפוקחשו

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ"י.האבדפ*ק

 יי יידהעכמייוי
 1יען. תרעשח שבט בחודשב*ה

 ימאיר יברחמים צחסד יאיר ו5דרים לארץהמאיר
 המובהק הגאון הרב ידידי כבוד בהיכה חכמיםעיני

 כש"ת וכו' המפורסים התורה 5ממשלתהמאוה*נ

 )ז.ל( שיט"א אריק מאיר%""
 צוטשאטש.האבד"ק

 הואלה דבר עי דעתי 5חפתתרציניעניורזך
 החולים בבית שמת באחר 5פניושצאה

  שהביאה שבעת אמו מפי רק שם עדע ושמור*ל
 זה ובשם כך ששמו אמרה רב זפן זה לביה"חאותו
 5ח5וץ אשתו באה וכעת החולים בבית צפנקסנכתב
 כך ששמו בעיה שוהו חמותה ש5 העדות מהניאם

 דמיתנא אחוה הכרת ר5ענין דאף נ"י כהר"נונפתפק
 קס"ט ובסי' ב' סעי' קנ"ז בס" איתא עניניםושאר
 חמותה אולי מ*מ נאמנין וקרוב אשה דא8ף ח'פש"
 יבמה שמת לומר נאמעת שאין ניים מחפשהשה*א
 צב"ש שם וע9ן ד' סעף קנ"ח בס" שכתבוכמו

 בזה כן נם נאמנת אין יבמה אם הינודחמותה
 שתחלוץ עי*ז ויהתירה כך ששמו סקודםשאמרה
 יענין שכתב הרמב"ם ישון שהביא מהפ"תוהעיר
 שציארנו כמו אשה אפי' דמהני דמיתנא אחוהעדות

 נאפנת אין חמותה דשם וכיון יבמה5עמן
 כן.נ*כ

 איש שיהו שיכירו נ"כ דצעינן גט יעניןוקנה
 באהע*ז פבח*ר פלונית אשה והיאפיוני

 יענין מצעו ו5א וקרוב אשה ע*ז דמאני ק*כס"
 בזה שחך ד5א אף בזה נאמנות דאינן נשיםה'

 יחוש דאין ומשום גפ בהבאת פמו מוכיאשהכתב
יקיקוי
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 שזהו יודעת מהבעי הגט המקבלת רהאשח
 שזה שקר תעיד דחמותה יחוש שייך ולאבע5ה
 שייך 5א שליח ע*י בנט ואשי 5קיק5ה כדיבעלה
 הב"ד בפני אחר איש על שם תעיד שהמותהלחוש
 15 אין האחר דהאיי לק5ק5ה כרי הבעישזהו
 צעיה ע5 לחסרה זאת ערמה לעשות עיישנאה
 ותנשא אחר זהו דשטא למיחו אריך 5א 5הלח5וז שיכוי האח שזהו רמיתנא ר"איוה הכרה לעניןו:ם
 המת מאחי נהלצה שלא תקלקלה ואהיכישוק

 אותו הכירה 5א ואפף צעיה אחי מכירהדהאוה
 לקלקלה לה לחלוז האחר ירצה לא ג"כמעולם
 שהבע5 דיד*ינן היבא וא"כ ע5" שנאה 5ו איןדהוא
 גם דחיישינן 5השוסקים ואפי' 5חוש מה איןמת

 אינה שוב הבעי שמת שעתה ואף קדומהלשנאה
 ובמל*מ קי"ש דף ביבמדת במהרו"א וזר'חמותה
 מקום מכ5 שש תשובות ובכמה מ' סף בר*אובתשו'
 שמת שמעירה היכא חרק לחוש מה איךבכה*ג
 ומכונת קים שצאמת יחוש שיך היבם אוהבעך

 ב8וסקים ראינו יא ולכן 5""וק  שתנעחשלקלקלה
 יענין רק הכרה יענין בזה באמנות אינך נשיםדה'
 רק בפ*ת זה ראיתי לא מהפ*ת וצכתב ומהמיתה
 מאהבה ותווובה רעק"א מתשר הביא סק"ב קנ"זבס"

 שכתב יבום מהלכות בפ'ד הרמבאם לשוןעוהביצ
 גירושיך בהלנות שביארנו כמו קטן או אשהאפף
 יבמה בענין  שביארנו כמו חלשון הרמב"ם כ'ואנה

 עד מפי עד רמהני לרא" זה הביאו הםואררבה
 דה" הך נזכר לא ונה"ג גירושין יענין רמהניכמו
 קמ"ב בסף ועיין מוכיח שהכתב נאמנות דשםנשים
 והך כנ"ל כלל חשש שייך לא הבעל הכרתולענין
 יענץ רק היינו נאמנות חינן נשים ה'דביבמה
 שאמרה בזה רהא וא"ל הכרה לענין ולאמיתה
 בעלה שהוא כך עהימו אתהו ההולים בביתמקודם

 מת שבציה כהע?רה הוי שמת ועתה האשהשי
 האשה בעל כשם שוצמו ההולים לבית שהביאהאחר איי ע5 כן אפרה רבכוגה לחוש ויש נאמנתדאין
 לא בעצמו דהחויה )והיינו תקלקלה ימות שאםכרי
 הישיבך יא ד5אחר כן אמרה האם דרק כנ"ל כלוםאמר
 לחוש אין הסברא דמצד וכנ"ל( לקלקלהשיכוין
 שמא כזאת  שרמה לעשות אז רעתה על שתעלהע"ז
 כרי בנה *יהו אחר איש על ותאמר אח"כימית

 העירה לא והא1 וכין חיישינן 5א האי כולילקלקלה
 חשו וחז"ל מיחוי בית כאן אין להתירה כדישמת
 בבה"ט וצי' לעלפא להתירה כדי וצמת כשמעידהרק
 ערות לענין מהריב"י בשם י*א ס"ק קס"טבסי'
 אינה מעשה רבשעת דמיתנא דאחוה בהכרהאשה
 מכמה הביא שם ובפ"ת אריב"ש מדברי והואנאמנת

 צל שחלקופוסקים
 חוהזק דכבר ובנ"ר מהריב*י

 דומה שמו שזהו אז שהעירה ע*י הבעי שזהולנו
 מקודם הוחא דאם מה"ס בשטאז הרם8*ם שכתב5מה
 אף זו חזקה ע*י ושורפין דסוקלין אחד עדע"י
 בא 5א יאז כיון מ"מ בוה נאמן איע אחדרער
 תוס' ועי' ומהני כן הוחזק כבר ע*ו 5העירהעד

 הוחזק שכבר ברוב ממון יענין ט"ו דףכתובות
 פ'. דף ובקדושין שםובהפלאה

 הח"ס בשם י*ר ס"ק קס'ט בס" בפ"תרכחצאהי
 האב ע"י שנים חזקת יענץ ט148ח"ב

 בשעת שלא כן ווהחזיק רכיון שכתב באמןדאינו
 שכונהי ות*5 הנ"ל מהדמב*ם ב"כ והביאכתיפה עי מורכב בנה שהי' באשה שוונינו כאותה ידועל יסקוי אפי' נאטן הרי כן והוחזק יבמה עדותמעשה
 והוחזק להתיר כיתה לא ראז וכיון הגהלהלדעתו
 הוחזק דעי'ז וההנו מעשה בשעת שיא ה"דהכרח הנ"י המהריב"ל וכדץ מהני שמיר שמושזהו
 שכתב ומה רידן. בנידן מהמ 5מהריב"ל וגםכן

 ב8"ת והובא ס"ד ס" פה"ת מהנו*ב נ"יכהר"2
 דליכא היכא אפף נשים רבה' כ"ו ס"ק י*זצסי'
 9לוב רלא משום נאמנות אינן ג"כ וצנחהחשש
 הסכים וכן תמיר נאמנות ואינן אלו בנשיםרבנן

 פלוג לא בזה גם ולכן הנ"ל בתשובותיוהבר"א
 רהנו"ב לכאן רא" אין עדותה ע"י להתקרוא"א
 האפינו לא רבוה 5התיר באה שבאמת היכאאיירי
 בזה שנאה מחמת שקר שתעיר רחאע חז"5לה

 פלוב לא שנאה שחך רלא במקום דאפי'אמרינן
 פיוך להאמינה שלן בזה ה" חז"ל דתקנת כיוןחז"ל
 הטעם רבטף דאף שבמנין בדבר וכמו להתידדבאה
 חז"ל גזירת וכל יהתירו אחר מנין צריךמ"מ

 הטעם שחך רלא במקום אפין עומריןבמקומן
 כך שהביא הנ"ל בר"א בשו*ת מצאתי ושובשגורו
 זה בענין  עצום בפלפול שם והאריך עבוה*גבשם

 ומבורר ידוע דבטעם רביצה בפ"ק הרא"שהצדברי
 יהתיר אז באה ר5א בכה"ג מוצא"כ אחר מניןא*צ
 בזה שיך ו5א כלל חז"5 גזירת בכלל הף יאזה

 אין כן הוחזק שכבר אחר ולכן פיוג לאלומר
 שזהו הקודמת עדיתה מכלל 5נו שיצא מה5חוש

 בעלה זה שבוראי לחלוז לאתירה ויכוליןהבעל
 וכבאל. הח~לים בביתשמת

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקפרמאן קלמןה'קלוניכצם
הפד"

 יציאנאב

ווו,ףי
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 קטסיק

 יאבלאאנ תרע*נ מנ*א בחודש1ש

 יכבוד וירושלים ציון צבנין יראה בכפליםנחמה
 המפורסים ציס*ע ההיק אדומו*ר וידי*ב ד4ידיד
 כקש*ת וסש קדושים ש9 בנן השלע*פ

 0צ"ס ש"ש*א זקאגומ נמעמדתפון
 קאובהאברץ

 דהתטש 8צחא למא ספמ נדרשתי אשרק-ך
 מתנעא קשצב וןתי בע ואנסץ.בעמן

 לב זפן שזה לאשר מדראהביטש הכולל עםחסיניא
 משמיט שליט4א דראהביטש מכוללשהנשיא

 של מעא*י קופות לקבו* רשא"ם לכן לדיתעמהם מ5ילי
 5כויל השייכים בהמקומות הנ*ל הכולליםעלשת

 הנשד מהרב שיצא הפסק לי ושלחדראהביטש
 נם כי אמש ואם שהתיר שליט*אפסטאניסלאב

 עליהם שליט"א טדראהביטש הנשיא העבירידעתי
 תעיבות בי ממני נדפסו כבר כאשר בזה הדרךאת

 9ר להיות יי אזא אעפ*כ צדק משפט בס' זהצענין
 וטעמיו הנ*ל הנ' דברי דעתי ולשי בזההמסכים
 עפ4י כלי יסוד להם ואון מעיקרא דיאוי הםצזה

 בס4ד. לפנינו יבדא כאשרהד*ן
 עביד מדרבנן דצורבא י*ז דף דש*ק מהששסכמ'עם

 ס*ד וחו*פ כ'ח דף וםצ*ק לאש"דינא
 ר*י אמר שם במו*ק הנה 5פשי4. דינא אינשדעביד
 דפסיקח במי5תא 25פשף דינא עביד מרבנןצורבא
 בנידף יהא עבד לחבירו הקורא כגון 8" והר*חלי'

 5ענץ רק ממון 5ענין אירי דלא ומשמע בווכיוצא
 שהאיש יו ברור אם לנדות בעצמו שיכולנידוי
 מיחחבת את י" דאפר פ" רש'י אמנם ניויו,חחב
 ולא לו הוא שידאי דפס*קא במילתא והני הכי5י
 צריך ולכשרה שבממון בדבר דא"רי ומשמעספק
 ל1 שצרור ואם א1יים ממון ליקח 15 מותר חיךפובן
 טעבה אהו 5חבירו קש דיימא יו חיב שחבירוהדבר
 ר בב*ם הר' עלע לו "ש ישינה מלוה ושסאנגדו
 בעימו שנראה ח*ף לעצמו חוב רואה אדם איןוגם
 ם-8 סהבי נידף דלענין ואף כן אינו שמא2רור
 ג'כ צ4 ושיך 6הזקול להתויא יותר חפירממון
 מהימן דרב2ן דשיואא קי*ב בב*ק וע* יותרגגיעה
 דפפונא כיון יפתיאא אבי ישמתא וה*פ חריכבי

 ס"ח ב11'ם ועי' יא יפפרא זחי למיתב דבעיקמהפר
 דינא ארנש עביד ד5א כ"ח צב"ק ס*ל יהודהור'

 שמתי' ע"א ובקדושין פטידא גמקום שלאלנפשי'

 משום צפרעא ועי*ש שבמהו עי גנרח*שש
 וימהרש"א גמהרש'5 ועי*ש הרב כבוד עלדמנדין
 מ'ש ש5*ד סף ציו*ד וצכנה*ג טסףוצעצמות
 לב*ד ו"לך עד 5הטתין יכוי והי רוו*יבדברי
 לנפשיי דינא ו,נביד בזה פמדא שים ח* ויא5נדותו
 מרצנן דצורבא אמר סה וגם מממון קיי דנידףהרי
 שלא גם לנפעףן דינא ע2?ד אדם כ5 האסותר
 כוות" וקי*5 שם בב*ק ר*נ וכדאמר פכיראנמקום
 כן שהקשה צמו-ק הרי*ף ע5 בר*ן ראיתיואה*כ
 הרי*ף דפירהש שכ' הר*ז בכ55י מ5אכי ביד)ועין
 דחפ" דקמ*5 ות" הר*ן( ו5א הנמוק'י הואבמו*ק
 מותר ומתמ במשאו נוח שיהא שצריך מרבנןא1רבא
 ובו' עבד לחבירו יקורא ההוא כגון דסיםוממה
 5דונמח זא דנקט ה*ל נידף 5ענין דאירימשמע
 מהר*צ בהגהות וע" ודוהק דפסיקא מילתאדהוי
 ראה ו5א יהריטב*א ח1ין הש*ס בדברי כןופ"
 י*א בשם עוד הביא שם ובר*ן הל5ו ד,וי*ןדברי
 עד 5נדותד רשאי יו חהב שחבירו 5" קיםדשף

 צורבח עדיף לא משון הוצאה 5ענין ~פיץשיפרעמ
 בירד עף שיפרענו עד 5נדותו ו5ענין פאחרמרצנן
 הף אדם בשאר דגם פוסק שהמחבר סם*ו של*דפה

 ברי*ף הריב*ב בחדושי וראיתי בזה 5הין וע"נידוי
 הדין לדץ יכ" מרבנן דצורבש8 דקמ*ל שתישם

 לפני לדון הא*צ מפן שתו מבע-ת וטוציאצעצמו
 לברור לף דפסיקא שמ ביי*ף ובפרשא אחרצי*ד
 כן דכונתו נראה בע*כ מצע*ח ופוומא מיןהדין
 מה*ת הא קשה וג*ז בעצמו ידון יו שמותרלענין
 לעצסו 5דון מותר ואיך יקרובו אפ" ידוןחטור
 דעכ"פ ידון 5*ש מ*ם לו שח"ב בב*רור ידעואשי'
 5עשות ואפ* ל*א בשבועות יע* דין מיקרילא

 15 שההב בבירור שיודע אעפ*י אפורערמה
 סק*ד ישב ובפף סקאא בש"ך ע*ה 0" בחו*מועין
 המארוו*יבשם

 5אחד תביעה יהם שהף בשלשה
 כדאמר עדים והשנים בע*ד אחד 5היותדאסור

 אף 5האזיר צריכין אאשכ הודו דאם שםבשבועות
 באו"ת המ*ש 5הם שאיב בעצט שדעיןשעכ*פ

 מנדרי אוץ פ*ב דננעים ובמשנה יזה מ*שובקצוה*ח
 ובעירובין עצמו טבכודי חוץ ל*א ובשכוועתעצפו
 בייתא כ' ובנדה ינפו" חזי 6רבנן דצורבאס*ג

 משום בן5ה לר*2 ו5א דרבב"ח 5קמ" דמאיאתיש
 מא?ק שם בנגעים וצר*ש ע5יו תתגנהשלא

 5נפשף אזי 5א מרב2ן צורבא א?סורדבאיתחזיק

 ראב*ד גורס ואק"נ ר*ת בשם ופי' הנ*ידברימ ככי פירש*י עי שהקשה ברא*ש מצאתישאח*כ ות'י אוסור כהזקת חשיב עכ*פ פמע חזקתוהרי
 5א וכים פפון 5ינין ולח כן אמרינן לנידוידרק
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 הדי"ף ע5 בשה"ג וכן הנ54 הר"ח מדבריהביאו
 דהוה דרי5 במששה שם ובר"ן הראב"ד בהצםכ"כ
 יל"ד סי* וצטיויד הרמ*ה בשם כ"כ פרדיסאמנטר
 הראב*ד בשם כ' ואה"כ לממון דמהני פירש"יהביא

 ירש"י דגם כתב מהרי"ק בשם וה8"י אסורדלממון
 מהרייו בשם והד*מ לנדותו אין הפרעון דוחה רקאם
 5נדותו אסור לרש*י גם דין לצתת מזומןדאם

 שמסרצ על נידה אם אדם דכל כ' סמ*וובש*ע
 לנדות דאסור פסק שם והרמיא נידוי הוילפרוע
 ל"מ ההן"ע יפסק ומעתה כהראב*ד ממוןלצורך
 נידוי אפף ולרמ"א ממון יהוציא מרבנןצורבא

 הראשונים. רוב וכשיסת ל"מ ממוןל?ורך
 הראהצונים ופסקר ור'נ ר"י דפליגי שםרבנבנ"ק

 שם הרי*ף על אפדים רבי% בהשגות וראיתיפסידא ב5"י גם לנפשי' דינא דעבידכר"נ
 אאצ כבודר מווום מדבנן בצורצא רע כר*ישפסק
 פירש"י ע5 הראווונים קו' מיושבה ובזה לבי*דלילך
 אסור אדם דכל כר*י ס"ל שם תסף דד. די'לבמו*ע
 כבודו משום מרבנן ?ורבא ורק לנפשה דינאלמיעבד

 שיטת 5יישב שסדהו והמפורשים לבי"ד לילךא"צ
 ס"ל דר4י לפרש דרצו י"ל אחרים באופניםרש"י

 אפריט ירבינו אמנם בדיני כר*נ דפסקינןכהלכתא
 הנ*ל וול"ד בסי' בב"ח ועף רעו"י בשיטת כןי*ל

 יצטרך דלא מה"ט כן רש"י שיטת דמיישבדנראה
 הראיש קושית שתי' ועי4ש ודהנא בדינאלמיקם
 בפשב בהגה"מ ואמנם קרובו לדת ולעניןמחה"ש
 עתקש כר=נ ופוסק בי' הדד אפרים דרבינו כ'מה"ס
 לגזול שרוצה או בגזיו דאפי' פסק ד' סי'ובחו*מ
 בדבר רק לנפש" דינא למיעבד רשאי אינושלו

 הראאש וכעויטת בדין נוטל הוא ששלו לבררשיכול
 כתבז והוו"ך והסמ"ע בפרישה ועי"ש שםוהמרדכי
 משום עדים ביא יתפוס יכול לברר כשא"יד:;פי'
 יכול דימשכון ישא בשם ב' והרמ*א מיגו לוריהי'
 ודע לברד יכול באע דאפי* שם הסמ"ע וכ'להפוס
 לי אין שיטעון וידח אחד מענין לו שחייבכשטוען
 בא אם אבל החוב יכפור שהנתבע ודאי דאץנומשום
 בודאי ממנו שגזיו שאומר בעצמו הדבר אותולתפוס
 ופסק עליו חו5ק והנתה"מ 5תפסו ואא כופרהוא

 דברי ופי לברר כעתרי בעדים לתפוס א"ידלעולם
 דגם  הוובו*י בשום כתב והפ"ת אחר באופןהי"א

 לף באית אפי' 5תפוס אסור דלכתחלה5מהרש"ל

 שיטת בזה ות" במיצו לתפוס יכול דת"ח מודהמיגו
 ליבא עדים דבלא חה*וו דהוי הרא-ש מקו*רש*י
 בדבר ש5ו 5תפוס יכול מיגו יו ביש ולכןחה'ש
 קו* ג"כ מיושבת ובוה בתשובה עיי*ש לוהברוד

 גם מרבנן דצורבא די"ל מותר אדם דכלהנ"ל
 בשבו* ועי"ש אדם בשאר משא*כ מותרלכתחלה

 ועי*ש וה לענין ת'ח יש בוה"ז דגם דאפשרשכ'
 חייי' דעיקר כיון ובאמת ורס*ב ט"ו ובסףב9"ת

 הפוסקים כתבו ושם הנ"ל דמו"ק מש"סדהשבו"י
 בב*י של*ד בסי' ועי' זה לענין ת"ח איןדבזה"ז
 מרבנן דצורבא השבו*י ומ.ש ובטו*ז ובב"חובפרישה
 דצורבא פוז שם בדרישה עי' חריף בתורנקרא
 ובעינן רושם לשון דצרבה גדול משמעמרבנן

 רק כונתו ואולי בכימ הלכה דבר אותוששואלין
 מהרש"ל דגם מיגו לו ביש יכתחלה לתעוסלע:ין
 בכה"ג בת"ח בת"ח מודה אסור אדם דבשארדס"ל
 נראה וכן אדם בכל גם מותר האחרונים דלרובכיון

 בני לשת ח"נ בקה"י ומצאתי בתשובת שםמדברע
 עביד דתיא הרד"ך בשם שכ"כ קכ*ד אותאדם
 ובמק"א כלום מהרד"ך העיר לא התפ"ת לנפשי'דינא
 דהרב רמיב 40 ביו.ד בפ"ת הובא ד5הכנסאיכתבתי
 למיעבד יכול א-כ בזה"ז גם ת"ח דין 15 ישבעירו

 בעירו לעצמו שנוגש בענין ינפש"דינא
 הנ"ל.לפי

 מוסכמים הנ"י מ' הה*נ דברי אם נראהוכמ3ניעה
 לדעת הראיתי דמו"ע פש"ס הגהלהלכה.

 כ* לפרש"י תם אסור ממת 5עצין הפוסקיםד5יזב

 ממון 5הוציא ריא מותר 5בדותו דרק פפורשיםק?ת
 נגד דזהו ובפרט אסור דאף רק יש אם בזהוגם
 והחו"מ דבשק וטש"מ ופנ*ל ש45ד בפף הש*עפסק
 שהוא 5צרר שיכול דבעינן שם מבואר הרי ד'בסי'
 כתב דבזה כחוב הוי לא דניד נאמר אפי' וא"כשלו

 שיכול בעינן הא כגזילה הוי רק ימווכננו ולאהש"ע
 בד"ת יוכו הכ~5ים אם עדין יודעץ אמ ואיןלברד
 אסור אכאה בלי בעלמא תפיטה אפי' בבה*בוהר*
 עוים בלא הי* עכ"פ ואם הדבר טעם בפמ4עועי"ש
 התפיסת כל הדי בנ"ד אבל מותר הה מיגודהוי
 רק המעות דיתפסו נאמר ואפ" כמובן בעדיםתהי'

 כזן אסור בודאי דזה  לענתם לחלקו ולא5משכון
 ביאר לא 2ה שהה"ב ואף להם שמגיע נתבררדלא
 להסמ"ע הלא הנ4ל ברמ"א וכהי"א בן נאמר מימכן

 להדעת מתנגד וזה אסור יכפור בודאי אםגופי'
 מדראהביטש הכולל בבי יודו הדית דבשעתלומר

 דגם וס"ל חולק הנתה"מ בל"ז וגם ליתןשחייבים
 באחרונים ראיתי ולא בעיים לתפוס אסודבכה*ג
 והף כחת" דלא נפסוק ואיך הנתה"ם עישחלקו
 התומים בשם שם בביאורים מם-ש לומראפשר
 כל דאז דפשמע מותר לדין תיכף ויורדדבתופס
 תפיסה אבל שם שסים ממה אבי מותרתתפיסה
 בעדים 5תפופ אבל וכף לב*ד ויורד שתופסבעלמא
 מ5שונר וכן אסור ב"ד 5פני נחמן יהי'שלא

 אסור לדע תיכף ביורד דאפי' כוכח שםבחידוש*ם
 שלא ברוב דאפ" רק חידשו בתרא וי4אבעדים
 ללוה פסידא דאין הטעם דעיקר וגם הלואהמחמת
 ח5קם להם יתבו ש5א לענתם פסהרא יהףובכאן
 אך רעיבים יהיו כך ובע לוה ?ופתת ועיניהםבזמנס
 כלל הזכיר דלא אך 5י*ן מיד לירד דיכוליןי"ל
 דיחזיקר ומשמע 5דין שירדו עד שיתפסו בההיהרמזה

 ברור הדין אין להתופסים גם ובאמת לעצמםהמעות
 שמגיע 5עצמו ברור צאם רק מ".וי הנ"ל וכלעדתן

 דמו*ש מש*ס ראין אע ג"כ ומה*ט ד*ת עפ"יל1
 וגם לו וודאי וכפרשא דשסיקא במ5תא אתרידשם

 בכאן הרי בעצמו לדון דאתרי הנא5להמשורשים
 לדון אפשר ואיך שכמים טענת נשמע לאעדתן
 דאחרי י"ל יהשבו'י וגם בזה ת-ח ליכאובוה"ז

 רש*י שיטת לענין ולא כנ"ל מהרש"ל לשיטתרק
 הנ*ל הב"ח וגם לממון גם עדיף מדבנןדצורבא
 לזה ת"ח ליכא דצזה*ז כתב מ"מ לפרש*שמסכים

 חכמים מתקנה רק דהוא כיון והטעם לפרש*יוגם
 רק שחך זה שם הב*ח כמ*ש מלימודו יתבטלשלא
 ביה*1 ולא כלל מתבטל ואהע שמנתו שתורתובמי
 רק גופ" מרבט להצורבא %גע אי% זה עניןוגם

 5כ*1 צריכין א% אין אך כמובן מהכולליםלהענתם
 בכה*ג יתפוס דאסור הב54 סיד בחו,מ שנפסקאחר
 עבוו משום הנ*ל נ*י הה*נ ש5 דההירא כחאו5כן
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 כ5ל. יסוד עים לו אין 5דעתי 5נ8ש" דינא*רנש
 בודשף דהא אחר מטעם לומר בחפור הףואמנם

 וא*ב איא דיתם דבלתי בוה רוצים דשםהמנדבים
 ממה לשטת להם אין דהמנדבים משום רק חששאין

 והמטיתם דראהבדטש כול5 5ענ9 5יתן כה עדןצנהגו
 סי' בחיו*ד הבי*ש כמיש ע*ע ידי מס9ע הוילזה
 מטעם הזכות דייקד וכיון ע*ג בס4 5עי5 ועףצ*ט
 יכו5ין בהונה דמכירי מהח*צ ובודע כהונהמכירי
 תרעי דבתרי דברים 5ינין וכמו ת"ח 5צורךלחזור
 בבייצ ועי' כזה באופן עיע קיב5 ד5א 5חזודיכול
 יש אם כהתה דמכירי דבוכות צ*ו ס4 ח*בביו"ד
 מפרבין הכו55 דראשי וכיון משנץ לשנותטעם
 דהבי אדעתא מ*נ סעי' של"ד סף ביו*ל ועף5ד*ת
 ועכ*פ לאחרים וליתן 5חזור רכולין ע5יהם קיבלולא

 דינא דעביד מטעם ו5א 5ד"ת שילכו עדלעקל
 האומרים דרבים ואף המנדביפ מצד רקלנפשי'
 בנלל הף לא 5דידהו כן ואם בחו"ל לדוןשא"צ
 הכוללים שלשת 5נשיאי ברור דין זהו עכ"פססרבים
 מס9ע בכלל הי 5א שוב וא"כ בחו"ל לדוןשחייבים

 הכו5לים שיתאחדו רוצים דהם כיון וגם ע"עידי
 המנדבים דאם א*י משו-ת הנאתי וכבר יחדכולם
 מותר הכוללים בין פירוד יהי' וש5א לשנותרוצים
 היתה כך זו צדקה תקנת דעיקר משום לשנותלהם
 מקום מכל אך ע*ע ידי מסיע שייך ד5א בודאיא*כ

 משום לדין וגם לדד1ת יש עדיין למעשהלה5כה
 הנ' הרב כי ובפרט בזה פס"ד לויות צויךמסרבים

 א*י לכן זה מטעם עלה אתי לא הנ"לנ"י
 וכנ'ל. בזה להתירלהצטרף

 שצלה משוד שהקשה שם דב"ק בש"ס  אעירר14גב2
 דייכא במועד 5או מאי להרגו חבירוע"ג

 דאיכא י"י במועד גם הא הפנ"י והקשהפסידא
 דהש.ס קושיתו מבין ואיני עדים בד5יכא כגוזפסידא
 פסידא ובליכא במועד גם מיירי 5א דמימקשה
 הש*ס שאמר 5או מאי כל וכירך עדים בישוהיינו
 כגון בעדים גם להקשות יכול הה דהא וגםבכ,מ
 שוה אינו והמזיק השור מבע5 5אישת5ומידליכא
 מ9רי 5א דמי הש"ס בקו' נכ55 דג*ז אך הנהקכמו
 ואח"כ פסידא ו5יכא לאישתלומי דאיכא בכה"גגם

 במועד אפי' ומיהו שכתב כאן ברשב*אמצאתי
 הוא פסידא 5שלם השור 5בע5 שאין או עדיםוליכא
 ויש ממועד מקשה דהש*ס מדבריו בפירושהרי
 הפנ*י על ד58א פסידא הוי באמת עדים ובאיןעדים

 ממש במקופו ה55ו הרשבקא מדברי עיןשהעלים
 דהש*ס הפנ*י 5קו' שתי' התימוד ים בס'וראיתי
 ע9"ש שפיר מקוה ואפ"ה עדים ב5יכא אהרי.,1פיר

 הנ*ל הרשב*א דברי נעימו ומכולןובמפה*י
 עדים. באיכא מהרידהו*ס

 וזה דזה ותי מפיאה שם הש"ס ימקשהדב2הא
 בפ"ב והרמב"ם המעשר מן לפוטרןפיאה

 מן לפוטרן פי' ו5א פיאה וזה דזה כתב מת*עמה'
 כהש"ס ושלא לגמרי פיאה דשניהם ומשמע1מעשר
 על 5תפוס דיש כתב כ*ו שורש ובמהרי"קדכאן

 שבש"ס והח5וקים האוקימתות יזכיר כשלאהרמב"ם
 במה ובפרט 5*ב אות 5הכנה"ג הפוסקים בדרכיועי'
 5משניות הרקח ין שבס' לי ואמרו הדין נגדשהוא
 הזה הדין דהנה בזה ונראה ראיתיו ולא בזההעיר
 ביכורים במנחת וראיתי פ*ב דפיאה בתוספתאהוא

 שנתן מה ע5 פיאה שם שקדא דמה משום שכתבשם
 עסש 5החליף ימיין אינן והענ9פ 5חזהר יכו5איט
 הוא הראשון דגם מרבריו ומשמע  ערין זכוד5א
 ננד דזהו הרמב"ם מעי קשה יותר ויייופיאה
 ציין שם התוספתא ע5 דוד חסדי ובס. בכאןהש4ס

 ולכן שם 5עיין ידי תחת ואיע רפ"ד5הירושימי
 הוא התוספתא נירסת דהנה בזה לומר ישאולי

 זה מןד 5נו תן ענ9ם 5ו ואמרן פיאה שנתןבעה"ב
 ונטלו עניים ובאי הנירסא דכאן ובש"ס להםונתן
 לא שהבעה*ב לק נט5ו שמעצמן דההע חהרמצד
 שהניח דהפיחה כתבו באן חהיס' והנה בהםמיחה
 אחר מצד יט5ו שאם  בדעתו המ דמילתאסתמא
 5א דהראשון לומר יט יש ומש*ה בה יזכהשיחזור
 דאו מעצמם כשבט5ו רק שיך זאת וסברא פיאההוי
 מקשה ולכן ש5ו הוא וא"כ. בהרחשונה ץזכהיחחר אחי פצד יטלו שאם כן ע"ד הראשו1ה הפיאהנתן

 לפוטרן רק פיאה דהוי ומשני וליתיב פיזראדלנקוט
 ולא 5הם שנתן דאמרה בתוספתא אבל המעשרמן

 זה ע"ד נתן דמקודם לומר ל"ש בזה מעצמםנטלו
 בהראשונה ויזכה יחזור דוקר סצד להם יתןשאמ
 נטיו לא דהא האחרת להם שיהן שתו כופהדמי

 יהי' זה שגם כונתו באמת אולי י"ל וא"כמעצמם
 ולזכות 5חזור הי' דדעתו 5ומר לנו ואץןפיאה

 הח5יש דהעניים לומר אפשר דה" רקבראשונה
 החילוף מחמת מ"מ פיאה הוי דהראשונה אף~כן
 יכו5ין אין דהעניים אמר וע"1 הראשונה הואיקח

 ג*כ כתב והרמב"ם פיאה שתיהן באמת ולכןלהחליף
 וע" פיאה וזה דזה סתם כתב לכן התוספתאכלשון
 פיאה שהפריש השדה בע5 וכן שס9ם שםברמב"ם
 וההנו פיאה שתיהן וכו' זו וגם פיאה זו הריואמר
 5פיאה יד ומטעם בכ*ם ועי"ש 5שתיהן ה4דכונתו
 זה מטעם ג*כ הראשון דהדין משמע וכןוסדכתב
 בכ*מ ועי"ש וכנ"5 פיאה שתיהן שיהיו ה4דדעתו
 ואיתא פ*ב דפיאה תוספתא הרמב"ם דין עלשכ'
 אחר ענין הוא דכאן הש*ס ולהנ*5 המניחבפ4

 דברי 5הצי5 מ"מ דוחק קצה דכ*ז ואףמהתוספתא
 כן. י*5 מפורשת מש"ס מקו'הרמב"ם

 כתבתיהנ5ענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האבדפ*ק

 9*מיכמן
 רודניק. תרנ"ט מנ*א בחודשב"ה

 בכחדרשת החו"ב הגדו5 הרב ידידי 5כבודשוכט"ס

 מ* פרירמאן 2מומונין מו*ה כש"ת הנכבדהגביר

 שמעון. אמרי ספר בעהמ*ח דדקובבק'

 באוה"מ דברי על העיד ואשר הגיעניממןזב2ך
 אבוא ואח*כ הענין 5חזור אנימוכרח

 דבריו. סדרעי
 דמקיש דר'מ אמר ל"ד דף דסנהדרין בש"סהנה

 הנגעים רואה קרוב דאין ס"5 5נגעיםריבים
משום
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 בסי' האו*ת הקשה ומזה 5מחצה היקש דאיןמשום

 דריבים היקשא כתב מה*ס שבפי*2 הרמב*ם ע5ה'
 דקרוב דנ2עים ב8*ז פסק ואיך ביח"ם ועי*שלנגעים
 חם18רשים לפימ*ש דהנה והנראה הנ2עיםרואה

 וגמ*ד דריבים הק-ןא 2*ב ירבנן דס*5 שםבסנהדרין
 בירושימי בטה*פ ועי' ושפטו מטעם ההא ב5ילהדכשר
 וס"ל ר*ם עם 8לי2* ימה קשה ג*כ דסנהדר*ןבפשג
 אפס הנגעים רוחהדקרוב

 ד1*י
 נסתפקתי דהבא

 כמו קרוב ק52ת מהני אי בנגעים פסוי דקרובימ*ד
 גמ'ד דלאחר כ*ד בסנהדרין ועי' בריביםדמהני
 ס" בחו"8 ברי'ם ועי' יך באתן ואפי' יחיורא*י
 יהצ*ק ובפרט מהני א' יצד דקב5ה שצידדכ*ב

 יש בודאי נא8נות מפעם הוי בצ2עים דפסוידקרוב
 שהך במבון דרק 5ריבים די"ד או בזה ל0פקמקום
 5ח5ק מ"ש שם בסנהדרין בנם*י ועף ומקניד2מר
 ומקני ד2מר 5"ש ובנ2עים קנין דצריכה ששרהבין
 ק*ב בזבחים מהש*ס 5זה וראי' בנגעים ה*הייתר דא*י קבלה 5"מ דבד*נ דכמו כן נראה הסבראומצד
 תהא מה אחותנו קרוב אני אהרן דאמר מריםבנגע
 ידאה שאהרן ע5י' מקב5ת מרים היתה ומסתמאעיי'
 ר"ם פייגי שם ובסנהדרין קב5ח ד5"ם וע*כנגעה
 5אחר אפ" קרוב בקב5ת 5חזור יכו5 דיר*םורבנן
 וא"כ 5י' דיהיב הוא מתנה חוזר אינו ואםגמ*ד
 ו5רבנן קרוב קבית ד5"מ 5בגעים ריבים דמי5ר'ם
 וביבסות 5נגעים ריבים ול*ד ק52ה ומהני 5חזורא*י
 5זרים מותר מעשר ד5רבנן התוס' כתבו 8*1דף
 25מרי 5הקיש דא*א כיון 5תרומה מקשינןויא

 דריבים כאן יר*מ ו5כן 55וים גם אסורהדתרומה
 מקשינן 5כן קבלה 5ענין גם לנגעים 5גפרישוים

 יהיו דיא 5גמרי 5הקיש א*א דע"כ לרבנןמשא"כ
 קרובים 5ענין כ55 מקשינן יא 5כן קב5ה 5עניןשוים
 א*י גפ"ד אחר לר*ם דגם שם בסנהדרין לר*לוגם

 ניהח ג*כ ל2מרי יהקיש א*א ידיד" א*כ5חזור
 אסור דמעשר ס"5 שם ביבמות 5שיטת"דר*ם
 ולכן ל2מרי 1הקיש דא*א אף לתרומה ומקיש5זרים

 ו5כן קרובים 5ענין ונגעים דריבים היקשא כאןס*י
 מותר דמעשר מעשר מה' בפ*ב דשוסקהרמב"ם
 מקשינן לא 5גפרי יהק*ש שא"א דכיון ומה*טלזרים
 דאין מהך 51*ק בקרובים דנגעים כאן פוסק5כך
 מעשר בה' הכ"מ קו' ג*כ ומיושבת ימחצההיקש
 אסור דמעשר מתני' כסתם הרמב*ם פסק יאדימה
 נגעים 5ענין כאן 5שיטתו דאזי5 ניהא ובזהיזרים

 ומעתה והבן. אהדדי פסקיו יסתרו דא5*כבקרובים
 איע בקנין 5ר*ם גם הא מ4ש )א( 5דבריואבוא
 מרים היתה דודאי קנין גם י"מ ובנגעיםחוזר

 מבין שני בס' עי' יגמרי ל*ד ושוב קנין ג"כפקב5ת
 חוזר בקנין גם ד5ר*ם בפי' שכ' כ*דבסנהדרין
 קנין 5י מה 2מ*ד יי מה 5ר*ם דס"5 שכ'ועי*ש
 וכן ז*5 הגאון סברת וזהו כקנין כוחו אייםדג8"ד
 דל*ד מ*ש )ב( עת*ש הדתנים חוקות להרבס"5

 מותר דמעשר בתורה מפורש דשם ביבמותלהתוס'
 משא*כ 5טחצה היקש אין 5ומר נוכ5 ו5א5לוים
 קב5ה צריכים קרובים אם דנין אנו ע"ז הלאבנגעים
 דנגעים כש~מד דהא ז*א קב5ת דמהני כ*שא"כ
 ל"ם קבלה וגם קרובים דל"מ וממייא בקרוביםש5א
 והבן. דינא חסוף היא הנ*5 הסברא 5ריביםו-ך
 בנגעים וגם כסתם במעשר יפסוק דאדרבא מ*ש)ג(

 כ' כסתם דה5כה דהטעם 1*א בקרובים דפסו5יפסוק

 אם בנ2עים וגם רבים נגד כיהיד דהוי הכ5ליםבעיי
 מיה זה עדיף ומה רבים ננד טיד הף כר*מיפסוק
 דה5כה והכל5 בי' מודים הכי כרבים דהיכהוהנ55
 פשוטה דססברא די"5 ו2ם פלי2י אמוראי כמהכסתם

 עדיף ו5כך מקשינן 5א לגמרי יהקיש דבא*אסוי
 הך מחמת במעשר ד0תם הך לדאותלף

 כרבים. דה5כהדנגעים
 הבה*ז דברי בישוב אחת פרפרת אמיתירבזזה

 קדוב אהרן ה" זר משה דאמר ק"בבובהים
 דהי' המפורשים והקשוה"

 יכ~
 קרוב מיה יומר

 הבה*ז וכתב אהדן א*ת 5ומר יכו5 י*ה ושובה"
 הנגעים רואה קרוב אם מחו5קים היו ואהרןדמשה
 והנראה נביאות דברי אלא א5ו דאין בטה*קותמה
 ע5 משה שקצף ר"ח בשעיר ק*א דף בזבחיםדהנה
 קדשי די5פינן סבר דמשה שם אמר ששרפואהרן
 ק*ו סבר ואהרן לצנן דמותרין שעה מקדשידורות
 5א דמשה דכיון אורה בקרן והקיה הק5ממעשר
 שעה בקדשי באונן היתרא 5ימוד לפ*5 הק*וידע
 דהוי שם הקשו דהתוס' י*5 ואמנם אסור דיה"מה*ת
 כתבו ע' וביבמות במכות 5רבא כדס*י פייכאק*1

 דזאת היקישא משום רק דוקא יאו דהק"והתוס'
 אקישא דבהך ואף יאונן דאסור יפסח דהוקשהתורה
 קדשי כ5 5א דמותרין שעה קדשי 5מ5ואיםאיכא
 שפיר אתי ובזה דאסורין מהן דיש מותריןשעה
 התורה דזאת הקישא ידע דמשה אורה הקרןקו'
 יש דבםלואים 5גמרי להקיש דא"א כיון סבררק

 הקישא הך 5"ה ע-כ 5כן דמותרין שעהקדשי
 ד' דף בזבחים ועי' דברים לשאר רק אנינות5ענין

 בקדשי היתירא בעי ע"כ וא"כ 8"ב דףובמנחות
 דאל"כ הקישא דריש לא זה דמכח דמותריןשעה
 ואהרן והבן גמור היקש יהי' דים5ואים הקישאגם
 ולמד לגמרי להקיש דא"א אף דמקשינן סברה"

 זהו וממי5א אנינות לענין התורה דזאתמהקישא
 כרבנן סבר דמשה בקרובים נגעים 5ענין58ו2תתם
 ו5כך כר"ם ס"5 ואהרן הנגעים רואח קרובומה"ט
 משה ר"ח בשעיר דשם ואף הנגעים רואה קרובאין
 דזהו אח"כ שהי' דמרים במעשה נאמר ואיך בוחזר

 בו חזר 5א שם הא ר"ח בשעיר סברתומטעם
 בוש ו5א הודה אמר דלא אהרן שי סברתושקיב5
 רק אהרן 5סברת דהסכים והתנו שמעתי יא5ומר
 הזכיר אהרן דברי דמכח "'5 וא"כ ושכחתישטעתי
 אסורין דורות דקדשי מהקב"ה שמע שכבר5עצפו
 אמוראי וכשאר הק"ו מטעם רק היקישא מטעםו5א

 5דידן צ"5 וכן פריכא ק"ו הוי ד5א שםבמכות
 דורות דקדשי וע"כ הנגעים רואה דקרובדס"5
 בזה י"5 ו2ם הק5 ממעשר הק"ו משום לאונואסורין
 5הנ"ל ד5"ד קצת ידחות דיש ואף אחרבאופן
 דברי בישוב ועכ"8 5גמרי שוה ההיקש דאין5ענין
 הדי וקוב"ה כן י"י כ"כ מוקשים יהיו ש5אהבה"ז

 דהא ני כת"ה שהעיר מה מיהצב ומעתהבפ5פולא
 מה ו5פי ר"ח דשעיר במעשה בו חזרמויה

 נכון. הב5שביארתי

 כתבתיהנ5ענ"ד
 שהפר"שו הל"י הלוניכומה

- -



 195שטקדייכחץ קש י ימןש"מנחת

 קתפמן
 יאצלאנאב. תרפ*ו שבש צהודשביה

 כאר'ת צחדר"ת החו"צ הה"ג הרב בני 5כבודויוכטף'ס

"1
,י יהם'ו 1יפרמ9י כפנרימ בריף
 צסרביש צמדינת טצלענעשטיהאבד"ק

% שעד  החוב טחצה ולקח ב1'ה עם שהתפשר 
 לא שהלוה שבידו ההוב שטריועיכב

 על קנין הי' ולא הפותר תובע וכעת לתובעוזכר
 ע"כ. לאזור יכול אםהששר

 בשם כתב סק"יב *'ב סף או"ם הש"ךהנה
 קנין צריכה ד9שרה דהא מלוצליןהמהרעם

 ציע לפשר איש איוה על עצמו סומך אם רקהוא
 קנין א"צ עצמם צע*ד שצין פשרה אבל חבירווצין

 הף עצמם בע"ד שצין ד9שרה כתב שםוצנהה"ם
 לחלק 4ש ולפי"ו קנין א4,נ ומחילה מחולהמטעם
 אבל קנין דא"צ לך מחול דהוי התובע 5גצידרק
 קנין דצריך 5ך אתן הוי 5יתן שצריך הנתבע5גצי
 הנתבע דאם כ' שם מש9ט וצשערי להזור יכולולכן
 אם רק הפכים לא דהוא לחזור התובע גם יכולחוור

 ולהלכה ולץ שנובעו צשנים וכמו יסכיםהנתבע
 האחדינים רוב אטגם לחזחר א'ע הנתבע דנם9וסק
 אות 9"א צכלל הד*'ג ככר'ש טלוצלין כד4מהר"ם*סקו
 לפיכמ'ש לכאורה מחילה מטעם רק דהוי ומעתהי"ב

 דל"ם 9וסקים יש שטר דבתופס רכר'א ס"צחו"ם
 1'ם החוב שטרי דתופס בנ"ד א"כ קנין צלאמחילה
 שטר בתפיס דגם ס"ל ה9וסקים רוב אך קנין52א
 דדינא ספיקא הף ועכ"9 קנין צלא סחילא*נהני
 נחרע וכבר הנתבע המוחוק מיד להופיא אפשרואי

 יתבעט שלא רק דבאמר בתשובה הרסב"םמדברי
 מוחל הנני באומר אבל מחילה לשון זה איןיותר
 וגפ טאילה לשון הף לך סניא אני או נתוןאו

 הואר ותמחול וכך כך לך נותן אני הנתבעצאמר
 וככר'ש כהודאח הף וקיבל  ששתק כיון מהניג"כ
 ופה אליהו קול הס' בשם י"ט אות נ"ו צכל5חד"ג
 ולא הערמה ועשה באמת מחל שלא התובעווטוען
 ואף דברים אינן שצ5ב דברים החוב שטריהחזיר
 החוב שטרי החזיד שלא מוה אומדנא קצתדהוי

 על לגלות אומדנא מהני אי הארכתי אחת1בתשובה
 צח4'ם וע" צזה האחרונים והאריכו שבלבהדברים
 שבלב הדברים על פיגו לו דביש מ"ב סי'צאהע'ץ

 הפוסקים וטעם עליו ושלקים והש"ם והח*צ דבריםהף
 משום הוא מחילה מהני לח שטר דבתפיסהנ"ל

 דלדידן וכיון מח5 לא השטר החזיר דמד5אאומדנא
 וגם ואת שמדנא מהני דלח הרי מיר5ה דהףס"ל
 האזידן לא ו5כך החוב וטרי בידו הץ לא אואולי
 שיובע וגם ש9 בד"ג הובא רזקח השמן שכתבוכמו
 מחילה צלשון ה" אם 5כן ממון להופמא ל"םהתובע

 הנתבע מיד להוציא חין לעיי כנזכרוכדופה
 קיטת.והפשרה

 דוש"ת אביך חשנני כהבתייצלינ*ד

 1קפרמאן קלמןהיקטנימום
חאצי9"

 הנ"ל

 קם*מיק
 יאבלאנאב. תרס*ט ניסן בודשצ*ה

 לכבוד ד9רקנא צעמא דברכמא כסא דאספתאסיכלא

 פיפיות בעל העצום החריף המובהק הגאה הרבידידי
 8ר'ה כש*'ת וכו' המפורסים לשרו ילכולבים

 שמיינבערנ מפנרל מנחםאברהם
 בראדי. האצר'ק מ"ל(שליט"א

 בעל בדין ענף'ש העיר ואשר הגיענימכתבו
 לדעת והומינה במק"א שדרוואשה

 לי5ך וסירבה עליו שמורדת אודות שבעירו5הב"ד
 הבעל בעיר לדון שמחויבת למק"א ונסעה5ד"ת
 ע"ג בס" וברכף'א "'ד בס" בב"י מהרשב"אההבאתי

 דהתומים וכתב י"ד סי בכנה"נ הובחומהמהרשד"ם
 קרקע לו ףש נדוד כ12הדחיק דוקא דהחנו שם1

 הנה דהמהרשד"ם ג"כ וה"ט הסלוהבמקום
 במקום העסק דנעוה דכיון השעם כתבהמהרשד"ם

 סכסוך יהי שאם כן זר'ד דנעשה אומדנאהתובע
 טף4ח ח"ג שף*מ בשואת וכ"כ בכאן ידונוביניהם
 הנתבע מחויב התובע במקום יהי שהפרעוןדבהתמ
 לכופה דיכול ואשה בבעל מכ"ש וזר4כ שםלדון
 ס" באהור'ז המבואר באופן 5א אם במקומולדור
 שמחויבת כהתנה הוי שם דוו וכבר לכופה שא*יע"ה
 במקומו עלי' שקיצלה תשמיש השעבוד לו5יתן
 סי' באהע*ו צפ*ת ועי4 שט עמו לדון צריכהוא*כ
 שהיא הבעל דכשטוען צ"ב סין הבר"א בשםע'הה

 כתב ואשר טעמו עיי"ש אחויו לילך צריכהמורדת
 שי ערך בי ועף האהרתים חולקים השו"םדעל
 להשו"ם מסכימים והד'4ג אהבים האילת גםהנה
 יש טעמים כמה עוד שיש ואשה בבעל עכ"פוא"כ
 בהו"ם בחל"ש ז"ל מהרש"ק והי ע5יהםלסמוך
 מהויבת אשתו עם קטטה 15 שיש בעל דכל 1שם
 למק"א ונסע במקומה מקודם דר אפ" אחריולילך
 5פי מכ"ש לדור לילך לכופה דיכול דכיוןומשום
 )והינו 9ה דירתי אקבע לומר דיכול וגםיעה
 כתב נף וכהד"ג וכנ"ל( לכופה דיכולבמקום

 כן בשידוך גם דשוסק לשיטתו אוילדהמהרש"ק
 סבדתו על רק הנה עליו חולקים האחרוניםאבל

 וגם עליו ח~קים 2תבע נקרא הממאן דצדבשידוך
 מוה ויאיל בשו"ת ועי כן ס4'5 אחרונים הרבהבוה
 דלעניו שכ' אום שף'ב סף בר"א בתשף ועףסי'א
 לענין ועכ"9 הנף,ד דק בע"ד האשה איןחדר4*צ
 שחולקים 5"ם כנ"י לשבח שעם דיץ1 ואשהבע5

 אהרי שם קהוג ס* באאן"ז הבי*צ בשם ום'"שע5י
 נתבע דנקרא יהעעחל ס'"ל שם וגם שידוך לעניןג"כ
 מהר*ץ הנ' בשם סק"ד י"ד בסף צחר'ם בפ"תוע"

 לי5ך צדינה וחשה איש דבכל ו'י אשכמיהעשל
 בנ"ד ועל'9 עליו וה5ק צכבודו דחיבת משוםאהריו
 פורדת טענת יו ויש לד"ת שם והומינה שוצ5וז1דרה
 דהוכרצא דאף כר,ש וגם במקוטו לדון דצריכהטיאה
 עלי סעיב אבאד נתם 5א צד*ן בפקומהצ1יותה
 רק תיף הסטיב בגתינת ד5א ד4א ידעתיהבה

 וזעי במקומו כשהיתא לי'ת שסירבה במההעיקר
 ימק"פ ילך 2פימו לד"ת שיתבעווי נתבעכ5

נחשי 8ש*
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 התובע ויוכרח למק"א ילך ג"כ שם ישיגהווכאשר
 שגבלו הגבול רק לע ואין תמיד אחריולרדוף

 לד*ת לילך צריך שה" שבמקום בזה ז"להראשונים
 ממה ואמנם מפרב נקרא לבוא רצה ולאוהזמינוו1
 סירוב ליתן להסבים עליו שקשה ני' כהד"בשפים
 אחדת ישא שהבעל מזה לצמוח שיכול האשהעל

 במקום לדון א*צ הדין שעפ"* משום דלאנראה
 לכך חרגמוה היתר עי*ז שיהי' מחשש יקבע5ה
 לדון דצריכה נראה הדין לעיקר ועכ'9 בזהמחט*ר

 לזה וד*0כימו וכנ*ל הבעל במקוםבנ*ד
 נ"י. גדוליםדבנים

 כתבהיהנלענ"ד
 ,י  שךמערכשט מלמוהיהלרניטם

 הנ"ל.האבדפ'ק

 יי הימימי
 יאבלאנאב. תרצ*ד כסלו בחודשב"ה

 הנכבדים הנגידים לכבוד פלה טוב וכ5שיום

 ני'. בקיא המהלראשי
 והקת שדא לד*ת אאם תובע אהדער'ש

 להביא בזבל*א עמו לדון ורוציםהרבעת
 מחפת בעירם הסש9ט כפ על 5ישב ממק"אדבנים
 העיר מבמ ובירור עדים שצריכין ענינים כמהשיש

 אתר לב*ד לד*ת עט שילכו דוקא רוצהוהתובע
 שהוא הסטך זה לב*ד ילכו לא שאם ומאיםהסמוך

 ע*כ. טירוב כתב עליהם יתערוצה

 הולך התובע כי המשפט שער לבאי הדברנורונ
 דאם י*ד בס" שכתב והמחבר הנהבעאחר

 לילך הטעבע כופין הגדול לב*ד לילך התובעדוצה
 חשיב דור .בכל חשוב דב*ד כתב שם והדמ*אעפו
 מפיק ס*ם טענה לו שיש שידוע והחט הגדולכב*ד

 יכול א' אין בעיר ב*ד שיש דכוז דהמנהגהרם"א
 הש"ע כתב ג' ובפי' אהר לב*ד לילך חבירולכוף
 שבירר בג' חפז שאיט אלא בעירו לדון רוצהדאם

 א*י קבוע דבב4ד כ' והרמ*א וכו' זבל*א אזהתובע
 דעשיר י*ד בפ" הרמ*א ובם*ש בובל*א שרוצאלומר
 עי*ש אחרת בעיר לדון אותו סוציאין לאלםמוחזק
 וסרים גדוי שהוא דכ5 האחרומם בשםבפ*ת

 שיסתהמו וגם פנים הסברת חשש יש5משמעתו
 פרנס ש דבגדול כתב והנו*ב בע"ד שלטענותיו
 מהההא שהדיין הבע4ד חושב מסתם אפ"העיר

 דצויך טדע קבוע ב*ד ובליכא טענותיוומי0תתם*
 רוצה איט הםתבע אם ואמנם הסמוך לב*דלילך
 הנה בובל*א בעירו לדוד רק הסמוך לב*דלטרוה
 בעירו בזבל*ח רוצה דאם שכ' הנ"ל בפ"גמהש'ע
 קבוע ב*ד באין דהתט הרמ*א כתב וע*ז עסוהדין
 בעה הש*ע כתב %א בזבל"א יהי דבכה*גמשמע
 קמ*נ סף ה*ב בשבו*י ומצאתי הסמוך יב*דדילכו
 והמנהיגים בזבל*8 לדון בעיר סבהג שהףבענין
 רוב שע9"י דביה"ז שכ' קבוע ב*ד יעשותרושמם

 אעפ*י ואוהביהם קרוביהם דתנים ממניםהמנהיגים
 אהד שקש" א4 18בל*א עדיף וכו' הטניםשאינם

 דין עפ*י שלא אף הבע*ד בוכות להפך הטןאינו
 כקבלו הוי שירצה 5טי נ*כ בורר  שהשף כיוןמ"מ

 קבוע צב*ד שאף ק"ק בהרבה ראיתי ומה"טעליהם
 שיצא כדי בזבי'א לדון מתפשרים גדול בדברמ*מ

 שהוא הוה המנהג יקתם שיש וכ*ש וכו'לאסיתו
 התחתונה על ידו הבהינה וכל והה5כה הדיןעפ"*
 בדבר קבוע מב*ד גם עדיף דזבל"א והריעת*ש
 בזב5*א לדון נאמר 5א קבוע דבב*ד אף רא*כגדול

 יבו5 בודא* הפמוך בה'ד 5ענין מ"ם הנ*לוכהרמ*א
 הפ"ת אמנם בצירו בזב5"א דרוצה 5ומרהנתבע
 %ך הספוך לב*ד דטענת העבוה"ג בשם כ'בס"קה
 בדברי טועין שיש הללו בדורות בפרס מזב5"אעדיף
 דברי שהביא צ*ח ד' ת*כ בס' וראיתי וכו'רש*י

 שחוששין התובעים טענת ומלבד וז*להעבוהוג
 שטענת נראה הדהנים ליראת טענתאהולפתימת
 תשו' בכמה משמע והכי מזבל*א עדיף הפמוךלב"ד

 לב*ד ילכו קבוע ב'ד שאין שבמקוםהאחרונים
 שיש ום"ש עת'ש מזב5*א כלל הזכירו ויאהפמוך
 פזוב ריו רשא למ'ש כונתו רש*י בדבריסועין
 יהפוך דמותר וטוברץ דיט בצי בזכות יהפוךדכ*א
 עדיף הפמוך ב"ד %כך דין ע49י שלא אפ"בזכותו
 שאך לכך מעירם אנשים בבוררין דאחרי י*לואמנם

 כשמביאין אבל הדהנים הראת טענתיהודמיפתתמ*
 טענתיהו דמיפתתמי ל*ש וזבל*א ממק"אדינים
 מהם מתפרא אינו שממק*א שהב"ד הדיניםויראת
 ולא משניהם נברר והשליש שלו דין לו ישוכ*א

 מודה העבוה"ג דגם לומר יש בכה*ג טענתםיטתממו
 והאשש הפמוך לב"ד מעירם הטזבעים להוציאדא"א
 אנשים בסתם רק שהך לא ג"כ רעף'* בדברישטועין
 להופיף יכול הטפוך בב"ד וגם כמובן בכה"נולא

 ככה'ש ונם זה חשש שאך ושוב 5חלן ועףדהנים
 העבוה*ג ומ"ש עליהם פקביו דהוי הנ"להשבו"י

 ה5א הסמוך מבי'ד רק מזבל*א מובא לאדבאחרומם
 אך הפמוך מב'ד ויא מזבי*א רק כ' הנ*לבש*ע
 ביון תמיד עדיף הסשטן ב*ד דיהעבוה*ג כשנאמרגם

 ובכה"ג עדיף דזבלשא משמע והשבו*ידמהש*ע
 דבב' הש*ע נתב טעי4ב בסי*ד הנה 9לונתאבספק
 בפני רק אדון לומר הנתבע יכו5 אחת בעירת'ח
 דאם מ*ש בנתהים ועי*ש מהשני שקסן אעפ"יזה
 כזבל*א והף יחד שניהם ישבו להת9שר יכוליםאין
 כיון גדול כחו הנתבע יחד לישב רוצים איןואם

 ולכן רוצה אני זה לב"ד כשאומר לכפותושא"א
 בזבי"א לעירם ב"ד להביא רוצין כווהנתבעיןונ"ד
 בעירם ידון שרוומם במה גדול יותר כחןבודאי

 הנ"י. והשבווע כהש"ע קישל 5ומרויכולין
 ודובצין

 8"ד ב' יש אם הדיו היאיך "ספי
 יכופו יכול אם מחבירו נדול וא'סמוכים

 להש"ע הנה 5א ש גד% היותר טמוך יב-דיילך

 אעפ*י זה בפני שרוצה יוטר יכ% אחת דבעירהנ"י
 הנתה"ם וכם'ש הסמוך ב*ד לענין הה*ד הקשןשהוא

 דיפרא"ש שאף וע4ש גדוי טתר הנתבע דכההנ*י
 יכול הא' דלדיעה כיון לדהותו א*י לקטןמנדוי
 יקטן מגד% 5דוותו יכוי פוחזק והנתבעלדחותו
 כב' דהף סמוכ*ם ב*ד בב' בנ"ד וא*ה אהתבעור
 דלשר*י בתב אשרק* ובאג'ה כמובן .אחת בעירב*ד
 יזיק ששין א5א ישןר חוו רוצח הלוה אםאפ"
 שו*ת בום ראיתי ו1ע מעכב מצי פרס1ת פנ'עתר

 תוך יפה יותר ב*ד דבוש שטי להרשב*חאפיוהפות

 וא*כ שם 5ילך 5המיוה 5כוף ה5ח2 יכול 9רס14תי
ש1ת



 197צמךקמד4 קי ימןשד*תמנדצע
 הס10ך בב*ד 5טרוח ב5א*ה :שצריכין ו"ש5כז,ורה
 הש"ס דמרין יפה היותר לב"ד 5כוף התובעיכו5
 ררברי כ' דהאחרוניפ אך מהנתבע גדו5 התובעכח

 הרשב"א ותשו' ביאור צריכים או1רא'י והג"ההרשב"א
 בש"ע ואדרבא בש*ע דעתם הובא ו5א ההבנהקשח
 ואפי' 5קטן מגרול 5דחות יכול דהטץבע הדיעההביא
 לוה רק בלשונם נקטו דהם י*5 וגם אחתבעיר
 א*י דהמלוה מודו אבל גדול הנתבע דכחוכנ"ל
 כח הש*ס דמדין ואף יפה יותר לב*ד לה5וה5כוף
 דהתובע חזקנה אחר מ'ם מהנתבע עדיףהתובע
 דאפ4 וגם יותר גדו5 הנתבע כא הנתבע אחרהולך
 ומ5וה צלוה דרק מהראשונים קצת כ' דש"ס5רינא
 פ"ו וברם2"ם מיוה לאיש לוה דעבד בהצוםכן

 אם וכן וס4ם וכו' לוה דעבד הטעם הביאמה*ס
 הרמ*ך בשם כתב שם ובכ*ם גזלו או שהזיקוטען

 עבד משום הטעם רכ' דכיון הרמב"ם עלדהקשה
 הראשונים בשם וכתב ונגזל בניזק סחם למה5וה

 שהתובע דכיון תי' והכ*ם כן ל"ש ונגז5ד2ניזק
 הזיקו שיס5ק ער לו עבד הנתבע הוי שהזיקומתרעם

 ובב*ח ובטרה"ם ברא*ש ועי' מזיקו שאינו יברראו
 ש5א דר*א טעמא שייך תביעה בשאר דאף,צכ'
 דבשאר כן סק"יד ובסמ"ע מנה על מנהיוציא

 משיב תה שכידות 5י נתח4בת תבעו שזההביעות
 התובע כסענת הנתבע טענת חשובה לך חחבאיני
 5צ*ד עמו 5ילך להשני להכריח יכול אחרואין

 דש"ס מדינא אפי' שוין דהם בכהשג וממילאהגדו5
 דהרמב"ם וגט יותר גדו5 הנתבע כח שוב כעתא*כ
 בשביל אב5 ברורה ראי' או עדים 15 כשיש דרקכ'

 בש*ע וכ"כ לצאת הנטען מהיבין אין ריקניתסענה
 והנתבע תביעה 15 שיש כשידוע ררק כ'והרא*ש
 דרק כ' והנמוק"י פרעתי טוען או במקצתמורה
 ווארי כופין אין הכ5 בכופר אבל וראי 5וחכשהוא
 סק*ר צאו"ת ועי' מעולם עבר 15 נעשה ש5אאומר
 ושיודה עדים שיהיו התנאים ב' בעינן ד5רמב"ם,םכ'

 שום באין וממי5א לוה עבד פ"א והי' שלוההנתבע
 התובע עריף 5א דש*ס לרינא גם מהנתבעהודאה
 שמאחר כתב ב' סי' בחו"מ והמהרשד*םמהנתבע
 למיכפי' איפשר 5א דין צ4ת 5היות רוצה,צהנתבע

 שכל כתב שם ד ובסה שרוצה הרחן לפני יהיןאלא
 הנתבע כרצון עושין 5התובע מטריח הנתבעשאין
 יה" אנה מח5וקת ירבו שלא כדי המנהגוטעם
 מוכיחים שדבריו כתב כאן והכנה"ג המשפטמקום

 אומר כשהנתבע ובפרט כן עשו הנתבעש5תועלת
 להתובע נטי' קצת לו יש הזה שהב"דומתירא
 דמי כ' ס"ו ז' בסי' דהרס*א ואף לכופו איןבוראי
 צריך לבע*ד אוהב או שונאו שהוא הדיין עישאומר
 קבוע לב*ד 5ילך רוצה שאינו רק זהו לדבריוראי'

 משא*כ עמו מ5רון עצמו למנוע ורוצה,צבעירו
 שאינו אף הסמוך אחר 2ב'ד ידון שרוצהכשאומר
 הובא משכ"י ובתשו' 5כופו אין בוראי כמותוגדול
 לדון שלא למנוע צריך  ~ן9ינוו רהדיין כ' שםבפ"ת
 ב5ק בפ' מהזוה"ק כן והביא בשנאה שחושרו5מי
 על כגיגית הר לכוף שרוצה דהב"ד הדברומובן
 לא שוב אצ5ו לדון מוכרח שיהי' שחושדוהבע*ר
 רק דזהו ונם יפה ויותר חשוב יותר ב"ד בכללהוי
 הנול בזוה*ק וע4 אחר ב"ר יש וכאן אחר ב"דבאין
 נין אחר יקרב שכ' דהנים להוסיף יכול חושדודאם
 התומים כ' חושדו באינו גם ואמנם דטנא ההוא5נצי

 5הוסיף יכול קבוע בב"ד דאפי' י*ג בס4והנתה*ם

 סק"ג נ' בס4 בפ"ת הובא יעקב כהשב ולאדינים
 בב*ד וא"כ ד4נים להוסיף א"י קבועדבב"ד

 כן, הדק בודאיהסמוך

 יכול אם רבים עם דין לו שיש "תידובענין
 בעירן הרינים ע5 שאימתן לומר היחיר-

 חשדא ל'ש דברבים כ' שם בפ"ת הובא הח"צהנה
 הפ"ת אך משפט בשעוי וכ*כ מעירם 5רוצקאםוא*א
 על שחולקים והם*ח והש"י עבוה"ג בשם הביאשם

 שיך בהו דגם מעירן מוציאין רבים דגםהח"צ
 הסמוך ב2*ד צ אב5"א וידתו הדימם ע5שאימתן
 ד5'ש ממק"א דינים דמביאין בכה*ג וא*כעיי*ש
 אין הנ*ל 5האחרונים גם עליהם הקה5 דאימתלומר

 טעם שד כתב הנ54 ובח"צ מעירן הר2יםלהוציא
 משכון להם ליתן דצריך כיון מוחזקים מיקרודרבים
 הקה5 אם ואתמ 5*א כ5ל בד"נ ועי' הש*םוכ"כ

 בש*ך ועי' מוחזקים מיקרו דם"ם הטעם לתובעים
 כן הדין עירן מבני שאינו א' ננד דאפי'ובנתה*ם

 נתבעים דהם היכא ומכ*ש מסים בענין דוקאו5או
 נקראו דהקהל ג*כ שכ' נ"ב סי' ד"ח בשו*תועי'

 עליהם טענה לו שיש רב קבלת לעניןסוחזקים
 דבין ביון ע5יו חלק וס*ט ס.ז ד*ש בשו"תובדע*ת
 הפרס ליתן הם צריכין אחר רב יהי' או זה רביה"

 וכם"ש מוחזקים נקראו לא 5כן רב 5ק52דשכראין
 צריך כך ובין כך בין דאם צ*א ס" בחו"מהש"ך
 חולק שי ערך ופשו*ת מוחזק מיקרי לא הממוןליתן
 מודח הדע*ת נם אהר רב להם שיש מפני כי5רב 5קבי וא*צ היכא ואמצם כהד"ח ו9סק הדע"תע5

 מסעם הי' 5א הנתבע אחר הו5ך דתובעוהתקנה
 רק התובע כה עדיף דש*ס 5דינא 5מה דא*כמחתזק
 מטעם 14 הנ"ל כמהרשד"ם מח5וקת יהי' ש5אכדי

 שיה" יותר יצית דבעירו בכנה"ג הובאהמהריב*5
 2עירו גדוי הוא דאם ורק שבעירו הב*ד 5פנינכנע
 קלקלתו שתקנתו זו בהקנה א.א לומר התובעיכול
 ב"ד דמבהאק בכה"ג מ"ם כן שייך ברבים דגםואף

 יצ4תו דאדרבא לומר ושחך כנאל זה ל"שממק*א
 מובא וגם וכהמהריב"ל לעצמם שבררולהב"ד

 רבים שיסעו דגופא טירחא משום הטעםבאחרונים
 בסי*א בתב*ש ועי' כממון חשיב הגוף וטורחלמק*א
 לא בממתי דאמר ו' ב9סהים הש"ס ברכרימ.ש

 וממון הנוף טורח תרתי דאיכא משום רבנןאטרחוהו
 שיתן הלוה אמר דאפי' הרמב*ן בשם סק"אובסמ*ע

 טורח דאיכא משום לו שומעין אין הוצאותיו5ו
 יש אחת שקהלה בענין אחרי שם ובעבוה*גהגוף
 5כן רבים הם שגם הזאת הקהלה בני עם דיןלה
 ובפרס יחיד נגד ולא מעירם אותם שמוציאיןפסק
 מבמה עמנים איוה הנתבעים בעיר 5ברר צריכיןאם

 להביא וא*א שם הד"ת להיות צריך 2ודאיאנשים
 לומר הדית על מתקב5 ואין למק"א אנשיםהרבה
 הזאת להעיר יסעו והב*ד הסמוך בב*ד יהי'שהד*ת
 ובכה*נ ימ*ל מטרתא והפוכי הכל ולברר עדותלגבות
 בזב5*א הנתבעים בעיר הד"ת 5היות דצריךבודאי
 נווא דאם דצ*ח שם בת*כ וכאכ ממק*א ב"דלהביא
 2זב9"א להיות צריך זב5*א עא בירור מבקשהענין
 אימת יהי' שבעירם חשש אין בודאו העדים~גבי
 5חשש חישינן 2דחנים דרק עליהם הקהלדאש*
נט4

 בשיק~
 דין ננד שיפסקו ל"ח דבודאי הדעת

 ו2עדיפ פעותם לברר ויש ופוסקים בש*עמפורש
 כשמעידים שקר יעידו 5א ובודאי הדעת שיקולל"ש

 יא תרתי ס"ז ובגיטין כ*ז בנהובות ועי'באלע*ע
1
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 ועי' שקר יעידו ועוד האמת מ5ומר שימנעועבדי
 תשכור אפי' שקר שיעידו דל"ה בגיסיןבפרש"י
 כן להוש יש אהר 3מקום כשיעידו וגםאותם
 מתאראים אין פדטים אנשים הזה דבזמןובפדט

 וכטדע. הקהלמראשי

 ומשתה לזה הש9כים הענינים יבררהארכתי
 הנ"ל הטעמים כל ש9כי 3נ"דהא

 טירה9או ונפיש רבים והם הנתבע אהר הולךדהתובע
 ראשי שאימת להוש דל"ש ממק"א 3"דומביאין
 ואין טענת9הו דמיסתתמי השש ואין עליהםהקהל
 בב*ד שרוצים לומר ףכולין ברורה התובעטענת
 התובע ירצה לא ואם לקטן מגדול ואפף הסמוךאהר
 מג' יותר למקום ליסע ויצטרכו הסמוך אהרבב"ד

 הש"י בשם י"ד בסי' בפ"ת ועי' לכופס א"אפרסאות
 וגם בעירם בזבל*א להיות צריך א"כוהאחרונים

 וע" וס9עו כהה"צ וגם כהשבו"י קי"ל לומריכולין
 יעקב השב ש3ין דבמה5וקת שכ' ס"ד בחו"םבבי"צ
 דיכול לאים מוהזק שאינו עשיר לצנין השבו.יובין

 דברים הרבה דיש וגם יעקב כהשב קי"ל לומרהנתבע
 מנין רוב ובענין העיר מאנשי וגב"ע בידורהצריכין
 הזאת בעיר ו~הוא כזה בד"ת תמיד והמנהגובנין
 דתוה"ק עפ*י לדעתי לכן הקהל עם עלי'שדנין
 והשליש בזבל*א בעירם הד"ת שיהי' עמהםהרין
 י"ג סי' בהו"ם ועי' הצדדים לב' המרוצהיה"

 סירוב כתב עליהם ליתן שא"א ופשיטאו3אהרינים
 13 רוצה שהתובע הסמוך בב"ד לדון רוצין אינןאם

 המהר11ד"ם. 3שם וכנ"ל בעירם בזבל"א רקדוקא

 כתבתיהנלענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האבדפ"ק

 קי14*מיכמן
 יאבלאנאב. תרפ"ו סיון בהודש2"ה

 אחר. רבע
 להשליש להבע"ד לכוף הב"ד יכולין אם "ל1עד

 רוצה אינו ואם הפס"ד לקיום הובשטרי
 עכ"ד. להשליש דא"צ כמעות הוי או כמסרבדינו
 כלל בד"ג והובא ס"נא דשא נאות בשו"תהנה

 על לחתום רוצה אינו ה3ע"ד ראם כ'נ"ב
 מסרב כדין דינו דין שיציית שאומר אףקומפרומיס

 איירי ובודאי ברבריו לע9ן הואת התשובה ת"יואין
 לא שאם שרואין משום שיהתום לו ציוושהב"ד
 הסברא מצד בזה גם וא"כ הפס"ד יקיים לא כןיעשה
 לא ההופ שטרי ישליש לא שאם רואים הב"דאם

 ואין מסרב הוי רוצה אינו אם בודאי הפס"דיק9ם
 כמו הוב לשטרי קומפרומיס בין 5הלק סבראשום
 מהתימת כלום יפסיד לא בד"ת יתה9ב לא אםשבזה

 יפסיד לא 3ד"ת יתהייב לא אם כןהקומפרומיס
 מ*ש וגם לו ויהזירו ההוב שטרי מהשלשתכלום

 ברור דבר אינו להשליש א"צ דמעותבפשיטות
 לא אם הפס"ד יקיים שלא רואין הב"ד אםולדעתי
 וכן כמסרב הוי ואל"כ להשליש צדיך המעותישליש

 מעות ג"כ כה51ישין וכם"פ בתשובה הטוטו*דכתב
 מזומן לו שאין לומר יכול דבמעות רק הפסקלקיום

 רוצח שאינו רק לו שיש צמודה אבללהשליש
 כפי לקים צריך בודאי הוב שטרי להשלישובפרט
 הצ*ד ביד הרשות ממונו לעקל אפי' והיא הב*דציוי
 אם יודעין אין שעד9ן ואפי' 5ד*ת 5ילך לכופוכדי
 דצמקום פ' כל5 בד"ג הובא מ*ע בתשו' וע" לוה9ב
 נותנים ה2*ד פתמוטטים הלוה שנכסי כגוןפסידא
 בפני טעמתיהם יסדרו ואה"כ ערכאות ע"י 5עקלרשות
 דבשבועה סק"יב בש"ך פ"ב ס" בהו"מ וע"הב'ד
 והנתה*ם והש"ת דוקא מעות להשליש צדיךדרבנן
 בהו,ם בבי*צ ועי. משכון ג*כ להשליש דיכולפסקו
 להשליש א"צ שבועה הוי דלא דבקב"ה מ"ש ס"הס"
 לבטיה תהי' שלא כדי השלשה צריך בשבועהדרק
 לההדים דיכול ק*מ בסי' ההו*ם בדין א9ריושם
 בחרם מקבל שהבע"ד בזה דמנהגינו ונודעסתם
 בהנם הק3לה דתהי' לומר דא"י כמו וא"כלנוכה
 לומר א"י פס"ד לענין כן אה.כ יקיים לאדשמא
 אה"כ יקיים לא דשמא 3הנם לטרוה רוצהשאינו
 דא9רי ואף משבועה קבלה מ"ש מובן אינוובאמת
 במקום גם הרי קבלה רק שבועה ה9ב שאינובמקום
 סק*יט פ"ז בסי' בפ"ת ועי' קצלה נותניןשבועה
 בהרם מקבל שבועה במקום דת"ה הכנס*י2שם
 צוואה לו שיש דמי אהרן בני בשם ק"ג כללובד*ג
 הרם עליו יטילו שבועה ונתהייב ישבע שלאמאביו
 דהי' משום טעמו דעיקר נראה שם מה2י"צאך

 שלו הקרקע תהי' בהרם וכשיקבל בקרקעמוהזק
 מעות לו יה" שלא וידעו מעות להבע"ד ה"ולא
 לענין רק שייך כ"ז בלא"ה אמנם עא"ש קרובבזמן

 להציל שכדי רואין אם הב"ד אבל בעצמוהבע"ד
 מכיל זהו בודאי להשליש צריך עושקו מידעשוק
 ולא להשליש לכופו ויכולין יפה ב*ד וכהרשות
 שהוא ממנו להוציא הב"ד ביד כה אין מאםגרע
 עדכאות בפני ולהעיד לילך על9הו דמצוה אלםגבר
 הב"ד עיני בראות תלוי והכל כ"ו ס" בהו"מועי'
 וכנ"ל. כמסרב דינו יהב"ד לצית רוצה אינוואם

 כתבתיהנלענ"ד
 , י,ן 1קפרמאן מלמן הלרניכלמה

 הנ"להא2רפ"ק

 קיננ.-ימן
 יא2לאנאב. תרס"ז ניסן בחודשב"ה

 הרעיון זך בתורה הגדו5 האברך ידידי לכבודעףכט"ס
 נ"י ליבףיד כמררכי מו"הכש"ת

 מרדכי. דברי בעהמ"ה רישאבעיר

 5"ד בסנהדרין התוס' בקו' בם-ש הגיענימכ1תביו
 הזיק מה הטמא את דטיהר דןבד"ה

 לבסוף עד פירותיו עם דעירבן הא ידע לא דאכתילו
 טמא סדין כ"ד 2מנאות הש"ס עפי*ד ל9שבוכתב
 מגע טמא אבל המדרס מן טהור וילון ועשאומדרס
 שנעשח אחר אבל מדרס מקמי הזב בו בנגע ורקהזב
 לגמרי טהור וילון  ונשעש1 טומאה ל*' שבעמדרס

וא*כ
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 הזב בו נגע שא8*כ מדרפ פמא בסדין י*ליא*נ
 שא5 ואח*כ בתרומה ונגע יגמרי וטהור וילוןועשאו
 סהור שה" ואמר הסדין של המדרס ע5יחכם

 וילון וכשעשאו הזב בנגיעת בסמא וממי5אסהמדרס
 ושרפה התרומה נטמאת נא"3 מדרס מגע טמאחי

 פאור ה" והוי5ון מדרס טמא הטדין ה"יבאמת
 עכוד. התרומה את שרףובחנם

 לעומק ירד 5א אבל העיר יפח אמנם אםהנה
 עם זה צענין שדצרת* זמן זה הנההענין

 ג"כ אמר והוא )זצ*5( שליט*א מחיזניצא"גה"ק
 דמטבי5ין כ"ב בחגיגה הש*ס עפי*ד התוסן קו'5יישב
 דס5קא דמיגו טמא חיצץ כשהכ5י כ5י צתוךכלי

 שטבל באופן י*ל וא*כ טבייה ל*מ טהורכשהחיצון אבי הפנימי 5כ5י ס5קא החיצון 5כ5יסבי5ה
 ושימש טמא שהחיצון שסבר משום כ5י בתוךכלי

 ההיצון ע5 5חכם שא5 ואח*כ בפנימי אח*כסהרות
 והטהרות הפבימי נטהר 5א וא"כ טהור שה"זאמר
 טמח ה" החיצון שהכ5י טעה ובאמת ושרפןסמאין
 והשבתי עכ*ד צחנם הסהרות ושרף הפנימיזנטהר
 דלס"ד שעירבן ד*ה התוי 5פימ"ש 5דחותדיש

 אף חחב דהדהן הסעם בעצמו בעה"ב,פעירבן
 5דקדק יהחכם יו דה" משוס בשוגג פטורדהשא*נ
 עיי*ש פירותיו עם יערבן שהבעהוב ו5ידעבהוראתו
 אדעת" לאסוקי דהו*5 במה רק דמחחבינן"רי

 היאיך בנ"ד וא*כ הוראתו מחמת יעשהו2הבעה"ב
 עדיין החיצון ע5 להאכם ששאל בשעה אםסירי
 הבעה"צ ושעה אח*כ רק יתוכו הפנימי טב55א
 טהור כלי בתוך כ5י לטבול שמותר סבר שה"בדין
 לא הפנימי דבכה*ג 15 נודע ואח*כ טהרות בויעשה
 והף טמא החיצון הי' ובאמת הטהרות ושרףנסהר

 די*ל מזה חוץ בכה*ג הנה החכט מהוראת היזק15
 אדעת" 5אסוקי הו*5 ד5א בכה*ג החב אינודהדיין
 בפירות פירות לערב דרק כ5י בתוך כ5י,ציטבי5
 מה לא אבל אדעתף לאסוקי הו*ל לערבן,צהדרך
 איזה מהוראתו ויסתבב מעשה איזה הבעה*ב,2יעשה
 בה וישמש אחר כיי בתוכו אח*כ שיטבילענין

 אדעת* 5אסוקי דהו*י נאמר אפף ב5*ז אךשהרות
 האיצון 15 דטיהר כיון הא בתוכו כ5י שיטבילג*כ
 לו דטיהר כיון הא בתוכו כיי 5הטביי לו הי'5א

 הו*5 וכי בתוכו כלי להטבי5 לו הי' לא"היצון

 דהוי בזה פטור שוב וא"כ בדץ שיטעה אדעת"יאסוקי
 טבל כבר ההיצזן על דכשוצאיו נאמר ואםכשוגג
 על שא5ו אם א*כ טהרות בה ועשה הפנימיצתוכו
 בה ועשה צתוכו כלי הטביל שכבר ל1 וסיפר"כל

 והפנימי טהור שהחוצון הדין לו הורה אז הריטהרות
 ו5א הטהור את טימא זה הרי ואקכ טמאיןיהטהרות
 אותו מחחבין שאנו הטהרות דע5 הטמא אתשיהר
 על רק שא5ו ד5א נאמר ואם הטהור את טימא1וי

 שהטביי מה 15 סיפר ולא"חיצון
 ומעצמו בתוכו

 כנ54 לומר ל"ש ובז"ה הטהרות ושדף אח"כהלך
 אז דהא בדין שיסיה אדעת" 5אסוקי הו*יזיא

 ג*ז מ"מ טמא דהחיופן סבר הף בתוכוכשהטבי5
 בתוכו כלי טבל שכבר אדעת* לאסוקי הו"5יא

 ואם פירותיו עמ למערב ול"ד טהרות בהזעשה
 מהטבי5ה המעשח נעווה אז דכבר דכיוןנאמר

 ש5ח אף צוה גם הוראתו נתפשטה טפילאוהטהרות
 את טימא השהרות על הוי שוב 4'מ ע"זשאלו
 בדין דסעה ג*כ 5ומר א*א תה וכמובןהטהור

 5פנימי טבית סלקא ד5א בלי בתוך כלייפטגילין

 בפנימי שהרות האיש הניח ווצי*ז טהורכשהאיצון
 פירות עיוב לי דמה פידוחיו עם כעירבן ממשדזהו

 התוס' דברי בכלי הוא ונ*ז בכ5י פירות אופפררות
 הנ*5 האופנים ובכי הזה החיזיון ככ5 ומעתהוהבן
 הנ*5 הכלים מדין עוד עדיף וצזה ג*כ דבריונסתדו
 ויצא אחד דטיהר 5ומר ושחך כלים שני וצהיוד,פם
 השא5ה בשעת אם בכחן אב5 להשני טומאהמוה
 או טהור הוילון אם השאלה הי הרי וי~ן 8"כבר
 בחו"מ דאיתא לפי'מ בזה עיד י*י והנה והבןטמא
 והדין 5שלם א=? מה"ת איסור דבאכ5 ר5"דסי'

 התש5ומין להוציא א"א וכעת כשר שה"הורה
 דטיהר נראה מהתוס' ובאמת גחני בכמה ועודמאבירו

 ההיזק 15 צא עצמה הולאה שבאותה בעינן הטמאאת
 15 בא עצמן שמהפץטת פירותיו עם בעירבןוכפו
 כגון סיצה איזה מזה שנסבב מה ע5 ולאההיזק
 וכה"נ כיי בתץי ב5י וטבילת זב ונגיעתוילון

 כתבתיהבלעל'ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 הנ"ל.האצדפ*ק

 קינכךמן
 יאצלאנאב. תרצ"ד שבט פדידשצ'ה

 וכר הותון בהדר'ת וצ1*ב הבהור לכבודשונט*ס

 רי פרענהעל אבינרורכמר
 שייט*4נ פששוארסקבהגאבד*ק

 ובועלה גהן צת דזומפר צן בסנהדרין קושיתךע*דפ
 דנידונין לאחותו ולא יאחיו מלעשזתילפינן

 דלפי"מ הב"כ כמו בשריפה ולא הבועל כמובהנק
 מענין אין וגם א' ביום מיתות !ר דצין דאעדקי*ל
 את דנו 5א וא"כ נהרגין אין דהרצו יכ'ון הדיןאת

 את מענין דאין יום באותו העדים שהוזמווע"כ הבועי את מקוום דנו ואם א' בעם והב"כהצוע5
 לא עדיין ואו נהרגין אין הצועל נהרג ואםהדין
 דאין אנק דק לדריבם א"א וסמי5א הב*כ דיןנגמר
 הב"כ דנו ואם הדין שיגמר עד נהרגין זומכץןעדים

 שדיפה והייבים הבועל דנו לא עדהןסקודם
 ע"כ. כהן הבתכמו
 דנין חין ענימם ב2' דרק נראה הףרלכנ4פדרה

 דנתחחבו והב'כ הבועל אבל א4ביום
 בחנק זה א' ביום דנין שפיר אחת עבירה עלביהד
 אס איתא מיו דף דבסנהדדין ז'א אבל בשריפהתו
 ר"ח תרגמה ונהאפת בנואף ואפי' ש1 ביום פףיוין
 ביום דנין אחת ומיתה א' בעמבירה ורק ובועיהב3"כ
 ולפימ"ש אבל ד*ה שס ובתוכף ל*ה דף וע4א'

 הבועל כש4הן דאפ" 1 ובמכות נ*א בסנהדרץהתתן
 נידונין אפ4ה בו התרו שלא כגון עדותן עפ"יבידון

 בו התרו אם שלו סיתה שזהו כיון בחנקמזומכרן

 אין דפכה"ג הקשו בסנהדרין ומהרש*איבמהרש*י
 מתקיים דלא כיון דהיא מקרא זומסין למעטינו
 הרמב"ם שי0ת הוא נן ובאמת זמם כאשרכלל
 ועה שיחנק לראובן דין ונגמר שכן מה*עבפ*כ

 שכתב מפרו2"י ג'כ והביא פי*א בטנהדדיןבתיו*ט
 שפיר להחוס' חך והאשה האיש מתאי"ביןדבעדותן
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 עדין אך והוזמו הב*כ רק דנידונה בבה*ג לומריש
 רק ידעינן הוי לא דמלאחיו כ' דהתוס' מיחצבאיע
 באינו אפי' שמעינן ומהיא מתחחב ג*כ דהבוע5היכא

 בכה"ג דלאחיו קרא צריך 5מה קשה ושובמתחיב

 קרא דאלולי התוס' לפימ.ש וא*5 מתחייבדהבועי
 זוממי למעוטי מהיא כלי דרשינן הוי 5אדלאהיו
 מתחחב אינו דהבועל היכא דהיא לדרשא גםוא"כ
 רק דהכל ונאמר מיוהר אינו ושוב לאחיו בעינןג'כ
 דמ"מ דז*א מתחייב הבועל שאין באופן דרשההך
 קשה ושוב מתחייב דהבוע5 היכא איירי דלאחיוצ*ל

 דאין ח?כא רק וע*כ הנ"ל הקו' מחמת א*אדבכהוג
 זופמף למעוטי דהיא קרא א-צ ושוב מתחחבהבועל

 וא-ל קשה בודאי הנ"ל והרמב*ם לרש*י ובפרטוהבן
 קורם יום ובאותו הבועל דין גמרו הא' דביוםבכה*ג
 יום באותו העדים דנו ולא העדים הוזמושנהרג
 עבירות ב' הוי וכאן א' ביום מיתות ב' דניןדאין

 5א ושוב שהוזמו משום והעדים זנות משוםדהבועל
 הזמת דנתבררה יום באותו הבועל להרוג יכוליןהיו

 העדות עפ"י כהן הבת דנו שלאחריו וביוםהעדות
 הוזמו ע"ז וגם לשריפה דינה ונגמרהראשונה
 הגמ*ד הי' כבר ואז העדים דנו הג' וביוםמהמזימין

 הבועל במיתת לחייבם מלאחיו וילפינן שניהםעל
 אף העדים שהוזמו נווע הא' שביום דכיוןדז"א

 דין לגמור אפשר הי' לא שוב אותם דנו לאוצעדיין
 ובפרס נשסל למפרע זומם ועך שלאחריו ביוםהב"כ
 עד נהרגין זומסין עדים ואין ממש עדותבאותה
 דנו לא דעדיין דכיון לומר דוחק דזה הדיןשיגמר
 כהמזימין האמת אם עדיין נתברר ה" 5אהעדים
 הבועל הרגו לא ומ"מ הב"כ דין לגמור יכוליןוהיו
 י"ל ואך וכמובן הדבר שיתברר עד אותו חבשורק
 ועי' א' ביום שנים דנין אין א' בב"ד דרקבזה

 דכל דנין ב.ד 2ב' אבל ע"3 ט"ה בסנהדריןברש*י
 דאיתא ולפי"מ אצלו להנדון זכות 5חפש יכויב"ד

 היו דבירושלים מה*ס בפ"א וברמב"ם פ"ובסנהדרין
 כ"ג של וב-ד במקדש הגדול ב*ד ב*ד ג'יושבין

 דנו וא"כ הבית הר פתח על ו% העזרה פתח ע5א'
 סהי' ומשום הב' וב*ד והב"כ ח' בב"ד הבועלאת
 לחלק שלא וכדי ביחד שניהם 5דון וא"א א'ענין
 בב*ד והב"כ הבוע5 את א' בב*ד דנו אחרליום
 המזימין באו ומיד ש:יהם דין ונגמר א' ביוםהאחר

 לנכון, הכלומיושב

 בש"ס לפים-ש בזה עוד 5ומר אפשרר84כמנם
 ליהרג דינה שנגמר דאשה ז'ערכין

 ולרש*י שתלד עד לה ממתינין ה8שבר ע5וישבה
 אפ" סם ולתוס' גמ"ד קודם המשבר ע5 בישבהשם
 ימיד א' ביום דינה שגמרו משכחת וא"כ גמ"דאחר
 ואח"כ הביע? דט ולמחר והמתינו המשבר ע5ישבה
 נ-א דף צסבהדרין לדבנן רק דזה אפס המזימיןבאו

 דרק שם ישמעא5 לר' אב5 בשריפה בקכדנשואה
 ג"כ וס*5 בחנק נשואה אבי בשריפה ב*כארוסה
 ד5אחיו מדרשא הבועל במיתת נידונין דזוממ"שם
 כאשר שחך אז ו-רק נידון ג'כ כשהבוע5 מאריוע*נ
 שוב ולדידי' הנ"5 התוס' כם"ש לאחיו לעשותזמם
 על כשישבה וא"5 א' ביום ב' דנין דאיןקשה

 דהיא נאמר ואפי' בחנק דינה נשאת דאםהמשבר
 הש"ס דא?ר ולפי-מ בעולה היא כבר עכ*8ארוסה

 בת המאורס; דנערה ט' ובקדושין ס"ובסנהדרין

 לר' בעולה ולא בבתולה רק בסקי5ה דהיאישראי
 קירא5 בת הכתוב בשהוציא מה דריש הא*וצמעאל

 כארוסה דינה וא-כ ישריפה ב*כ הוציא כךלסקי5ה
 א"א ושוב בחנק דינה בעולה היא דאם ישראלבת

 כשהיתה שוינתה וא"ל המהיבר על כשישבהלומר
 ודנו עכשיו עד נודע ולא ונישאת בתולהארוסה
 דלפי"מ המשבר על וישבה הקודם הזנות עלאותם
 בגרה ולבסוף סרחה שילא תני מ"ה בכתובותדאיתא
 דבמה ואף קטלא אישתני גושא דאישתני בחנקתידון

 דינא אישתני רק גופא אישתני מיקרי 5אשנשאת
 גופא אישתני בין דרבא א5יבא שם מחלקוהש*ס

 דבעו5ה דאף שכתבו בתוס' ועי*ש דינאלאישתני
 היתה דכבר גופא אישתני ל*ח הכא גופאאישתני
 דאם בבערות ינתה ע"כ הא מ"מ הנואף מןבעו5ה
 אינו הבועל בם ס*1 בפנהדרין לר"מ בקסנותהזינתה
 קטנה אפי דנערה שם לרבנן וגם סקילהחחב

 פכורה היא עכ"פ בוגרות רק ממעט והכתובבמשמע
 לבוגרות גערות בין דאין וכיון עונשין בתדאינה
 חדשים שבעה עכ"פ העיבור וימי חדשים ששהרק
 דמיעבדא וכ"ת הש"ס דאמר ע"א ל"ט בכתובותועי'

 יויחי בשיתא נערה כשהיא והולידה נעדהכשהיא
 שנעשית ביום זינתה אפי' וא"כ וכו' י5דה קאמי

 הדי בתולה היתה אז ועד יום באותו ונתעברהנעדה
 חדשים משש; יותר יה" המשבר עלכשישבה
 ושוב קט5א ואישתני גופא ואישתני בוגרתונעשית
 לד"י קשה דבלא"ה אפס לאחיו. צריך למהקשה

 דהעדים לאחיו צריך למה בשריפ; ב"כדארוסח
 הבוע? חייב בארוסה הא הבועל במיתתנידונין
 בחמורה נידון מיתות ב' שנתחחב דמי ונודעסקילה
 לרבנן משריפה חמורה וסקילה פ"א בסנהדריןועי'
 דרק בסקילה נידונין ושריפה סקילה דיש כיוןוא"כ

 5חהב שלא לאחיו צריך חנק חשב דהבוע5בנשואה
 בארוס: אבל הקל בחנק רק חהמורה בשריפההעדים
 דהוא בכה*ג מלאחיו דרשינן לדיר" וע"כ קראל"צ
 כיון ומ"מ להעדים מיתות ב' דליכא מתהייבלא
 במיתתו העדים דנין סקילה הי' מיתה חייב הי'שאם
 מהך קשה לא וממילא כתרמב"ם ולא כהתוס'וזהו
 הרמב"ם דברי מיושבים ובז; אחד ביום ב' דניןדאין

 כהן בת כגון א' ביום ב' דנין דאין בהך כ'שבה"ס
 ר"ח דאמר הא ג"כ הביא ש5א ע5יו והקשוובוע5ה

 בדברינו להלן ועי' זומטי' וזוממי ב*כ מ"ובסנהדרין
 לא זוממין דוומסי המפורשים הקשו דכברוהתנו
 ג"כ כשדנו רק הבועל במיתת שנידוניןמשכחת
 ובועלה ב*כ מטעם מיתות ב' הוי בל"ז וא"כהבוע5
 בכה"ג מיאחיו דדר,צינן כר"י ס"ל דר"ח י"5ואך

 שהי' במיתה נידונים ואפ"ה נידון הי' לאדהבועל
 זוממ" וזוממי ב"כ אמר ולכך נידון הף אםמתחייב
 במיתת מתחייבין אין דבכה"ג לשיטתו הרמב"םאכן

 מיתות ב' איכא וא"כ הבועל את כשדט ורקהבועל
 זוממ* דזוממי הך הביא לא ולכן ובועלה ב"כמטעם
 כר*ש ס"5 ע"כ דר*י מעיקרא נדחה כ*ז באמתאך

 מ דף הש"ס דאמר דכמו מסקי5ה חמורהדשריפה
 צרוסה מכלל ב"כ לארוסה רקסנא מדאפק" לר"ששם
 חמורה שריפה ש*ם לשריפה מסקילה ישראיבת
 דשריפת דס"5 לרבנן ורק הוא כן 5ר*י ה"הא"כ
 דסקילה י"5 לשריפה מחנק דאפקי בנשואהב"כ

 דאל"כ סקילה לחחבם לאחיו קרא בעינן ושובחמודה
 לומר הכרח אין ושוב החמורה בשריפה נידוניןהיו

 כנ"ל קשה ושוב נידון לא דהבוע5 בכה"גדאיירי
 דאסר הא כד*י ואי ד*ה ע"א נ"א שם ברש*יועף

 רק נוכר לא בבמ' ובאמת כרא חמורהשריפה
ו5ר*ש
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 גם דע"כ אך 5ר*י נזכר ו5א חמורה שריפהי?ר*ש
 דלם*9 התוס' קו' י"ל 5כאודה ובהנ"5 הוא כןלר"י
 צב' בעינן דלאחיו י"5 דהא מהיא ת"י ד?אחיוקרא
 כגון ובועלה בב*כ ו5א אחר באופן ח5וקותמיתות
 אח*כ ובגרה המאורסה נערה בע5 שאחד,2העידו
 מאחיו וי5פינן בסקי5ה והבועי צחנק היאד5הנ,ל
 רק ידעינן לא דהיא דמקרא הבוע5 מיתת5חטבם
 כדין צסקילה נידונין ב5א*ה דבכה*נ ואףבב*כ

 שלא בכה*ג י*5 הא בחמורה דנידון מיתות בןנתחתב
 זממו כאשר ד5*ש סקי5ה 5החבו הבוע5 עלהעידו
 מלאחיו וי5פינן מיתות ב' מפעם וי*ש הבוע59חחב
 וכמ*ש סקי5ה חאב ה" נידון הבוע5 הי' שאםכיון
 אך לאחיו ד5מ*5 5ר"י גם מיושב ויהי' בב'כחתוס'
 כן התוס4 ג' מהיא די5פינן בב"כ דרק 5דחותויש
 דיבד מ5א דמקרא במיתתה לחיבם דאאאדכיון
 במיתתו דחתבין ע"כ במיתתה לאתבם דאיןהכתוב
 דאמרה דלאחיו בקרא משא*כ כ55 נידון שאינואף

 יחאבו באמת וממו אם רק בעינן זמם כאשר"תורה
 בסנהדרין והבראתא ר*י מדברי וביא*ה בכה*גולא
 אחרי ד5אחיו דקרא בהדיא מבואר הנ*5 צ'דף

 הנ"י. אחר באופן ולא ובועלהבב"כ

א-
 דאתר* יהרמצ'ם עכ*פ אבל התוס' 5שיטת כ'ז

 הי' ויכאורה כנ"5 קשה נידונין כששניהן-
 הע פב' ה*י מה*ס בפי"ד מ5שון לדקדקצראה
 וסאפת נואף כגון אחת ומיתה אחת בעבירה,2ניהם
 וכון צ"כ בועי הי' אם לפיכך א' ביום שניהםדנין

 ולא הורגין אין כ' למה א' ציום שניהם הירגיןאין
 דסברת יומר מקום והף מקודם כמ"ש דניןאין

 ראובן כגון ממש דינין דבב' בזה לחלק"רמב"ם
 אחת ומיתה עבירה דהוי א*א בעל ושמעון א*אבע?
 דשתיהן בסנהדרין שם רש*י וכם"ש א' ביוםזנין

 היו לא נשים דשמנים והך דמן וכו' שבתצחילו5
 בנערה וא' שבת בחילו5 דא' והיכא אחתבעבירה
 עבירות ב' דהוי כיון בסקייה דשניהן אףחמאורסה

 אף ובועלה ב*כ אב5 דנין אין בפ*ע עניןזכ*א
 אין יומר 5*ש א' ענין דהוא כיון מיתות פףדהוי
 3ע5 שהוא שמהן ע5 ביחר הדין דע*כ שניהםדנין
 שהוא הדין שגומרין ובשעה ביניהם 5ח5ק ואיןאותה
 אין בזה וי*ש בשריפה דינה גומרין ממייאפחנק
 שניהם הורגין דאין ויך אז רק ביחד שניהםדנין
 היו החרינה קודם הגם"ד אאר דגם כיון א4ציום
 עם והמתינו מ"ב גסנהדרין וע* זכות למצואיכולין
 ושןרך כ5 יחפשו לא שמא 5מחר עד השניוריגת
 ד5א שי ע.ב ומ'ה י*ה ד' ברש*י ועי'יזכותו
 ראיות יבקש דצריך חד דכ9 בזכותא 5אפוכיכטה
 נגמר שפיר שניחם דין חצל וכר ולזו זוימיתה
 ביחד שניהם דין שנגמר ונואפת צואף וכוארביחד
 בשריפה והיא צחנק שהוא ביהד ב1ה נגמר כןפחנק
 אי  ל*ב  בטגהדרין  הש*ס אפר בזכות היפוךועיקר
 לא אם ה'ו פה*ס פוו וברמב,ט תדחל  לא קטלתלא

 טפא בההריצה  לפהר  המתיט ורק 1מה טוינהבדה היועי  שדמ צינתה בוראי איי וכאך זה דברעשית
 לוכות  מחוירז  שם המשצה ובדחצטהת ובותימצט
  לטצור הט1ם  יהם נראה שאם שם  ברמג*ם'ועי*
 לשניהם זכות יהפש וא"א ודטן ואוזרין סותריןהדין
 דממתינין הדין עינוי וה ואין ימחר פמתינין5כן
 דאין וכתב אה הרמב*ם דפק ולכן בהצטה5עשן
 שפיר וא*כ דנין אין כ' ולא ח4 ביום שניהםוצרנין
 הסברא פצר לכשרה 2ראה בן צואד שניהם ייןבנמר

 מ*ו בסנהדרין הש"ס מלשון אבל הרמ2"םומלשון
 צב"כ ר*ח ותרגמה א* ביום שנים דנין איןדאמר
 יומר ויש שניהם דין גומרין אין דגם משמעוצון5ה
 בה ולא צו התרו או5י א' דין דהוי דאףסשום
 נתחחב דהוא ואף גווני וצכמה מיתה ח"בתואינה
 ונואפת נואף בכ5 דא"כ אך ע5* גם ברור הדיןאין
 גם ואפס בזה ישוב צריך הדבר ועדתן כן1*5

 והמתינו המשבר על דישבה כנ*ל י"55הרמב"ם
 פי"ב ברמב*ם וע" הבועי דנו ו5מחרבהריגתה
 יא דהרמפ*ם שם מ"ש צ5ח*ם ועי"ש שכ*כמה"ס
 כתוס' או גמ*ד קידם דרק כרש'י אם דעתוביאר
 משצגמר הרמב"ם ממיט ויכשדה גמ*ד לאחרדגם
 ממתינין המשבר ע5 ישבה אב5 וכף משהין איןדינו
 וראיתי ושבתי גמ*ד 5אחר דאחרי משמע שתידעד
 מהא ומ*ש המשבר עי בישבה נן י*5 לר*ידגם

 מסקנת באמת בחנק תידון בגרה ולבסוףדסרחה
 יוחנן ר' דאמר ע*א ובסנהדרין שם בכתובותהשאס
 שהיתה הנערה קרא דאמר בסקי5ה תיזטן תנילתנא
 לא גופא דאישתני דשמעינן בתוס' ועי*שכבר

 מיושב וא*כ אז5ינן מעיקרא דבתר קטלאאישתני
 אחרון שמוא5 הבית ולפימ*ש ישמעא5 לר' גםשפיר
 דוקח נהרגין אין דהרגו דהא סוב חו"מ צבי"צהובא
 קודם מעצמו במת ו5א הנידון הרגו הב*דאם

 ראשון שביום הנ*י הקו' י*5 ג"כ הב"דשהרגוהו
 דנו הב' וביום מעצמו מת ומיד בחנק הבוע5דנו

 כהן הבת 5דון יכו5ין בכה*ג )ואולי בוריפההב*כ
 בזכותח לאטוכי דצריכין 5ומר י*ש דשוב יוםבאותו

 היזמו ואח*כ בדברינה יה5ן בזה ועי' חדדכי
 שכבר הבועל מיתת אותם ומחתביןהעדים

 והבן.נתחתב
 שניהם כשנידונו רק דאתרי הרמצשםובנעטימת

 5קושית יענה דמה המפורשיםהקשו
 ונראה זוממי' ימעוטי דהיא קרא דימ*יהתוס'
 היא דרשינן דלא הספרי ע5 התוה*מ בס'יפים"ש
 בועיה 5מעוטי היא דדרשינן כיון רק זוממףלמעוטי
 דהעדים לאחותו ו5א מלאחיו דרשינןממי5א

 ולא היא אסרינן וממילא הבועי מיתת רקמתחתבין
 וזהו עת*ש יזה דהיא קרא דרשינן 5א אבלזוממף
  פרפרת י"ל  ובוה עליו בלל קף  ואין הרמב*םשיטת
 כ"ן גת דפי' שם מ"ו בסבהדרין פירש"י  בישובאחת
 שיא רפף המהרש"5 והקשת נשואה אוארוסה
 חטורה שריפח דס*5 5ר*ש רק הוי דארוסהכהיכהא
 עת"ש בסקילה וזוממי  בסקילה ב'כ ארוסהדירבנן
  הביא ר?א  הרמ:*ם על דהקשו כתבתי דכברוהנראה
 דנו כטלא אתרי דר"ח וגם כרקח זוממי' וזוממיצ'כ
 ב"כ מטעם מיתות בן הוי ב5"ז דאי'כ הבוע5את

 לא 45ן ישיטתו והרמכ*ם התוס' וכשיטתובוע5ה
 הרמצ"ם יפרנס היאיך קשה וא*כ זומם" וזממיהביא
 רריש  1"ב  ה' דמכות דבמשנה י*י אפס ר*חדברי
 הצדוקין מדעת 5הוטרא קתם שהוא כ*ו דלאחיומקרא
 הנידון שיהרג עד נהרגין זוממין עדים איןשאמרו
 מבאשר 8% מלאחיו רריש  דמש"ה המפורשיםומ
 אף  נהרגין איך  דהרגו אמר שם  רבגמ4  משוםזפם
  הרגו  כבר  אם מב"ש נהרגין  הרגו לא  אם  ק*ודהוי
 הרמב*ן הקשה וכבר הדין מן עונשין דאיןמשום
 עמה"ד ע*ד בסנהדר*ן דסול לר*ש דא*כ הזכותבס'
 מקום בשום זה מצינו ויא נהרגין דהרגו הדיןיה*
 דעדים י'5 עמהקד למ*ד דגם הריטב*א שתי'ומה
 דס"ל ד5אבי  הפפוריקם  סטטו א*דוש הויימפין
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 י5פינן לר'ש ולכן הידוש אין נפסל 5מפרע וומםעד
 דדשינן לא לדיד" וא"כ נהרגין אין דהרגומ5אחיו
 5מעט היא דרשינן לדידי' וע*כ לאחותו ולאלאחיו
 הבועל את דנו בלא אפ" איירי הנ*5 ולהתוס'1וממי'
 במיתתה לחייבם שלא זוממי' 5מעט הוא הבתובדפשט
 וכיון לאחיו דרשא דיש משום מיותר דהיא רקולא

 מתהייבין ע*כ במיתתה מתחחבין דאין הכתובדפשט
 אותן פוטרין אין דבודאי אותו דנו שלא אףמיתתו
 את דנו בלא אפי' כן הדין 5ר"ש וע"כלגפרי
 בצ'כ אמר ולכן דר*ש אליבא אזיל ור"חהבועל
 הך דאעמה"ד כהלכתא דס*ל והרמב*ם זוממי'וזוממי
 ולא וכו' זמם מ:אשר שמעינן נהרגין איןדהרגו
 ולא לאחיו ודרשינן להכי דלאחיו קראבעינן
 בשפ כנ*ל זוממ" למעוסי היא דרשינן ולאלאחותו
 כפשט הבועל את שדנו איירי ע"כ ומיאחיוהתוה"מ
 ו5כן הנ*5 התוס' כם"ש לחיבו שזממו זמםכאשר

 מיתות ב' איכא דבלא*ה זוממי' זוממי ל*ש5הרמב"ם
 וע" זוממי' 1וממי השמיט ו5כך ובועלה ב*כמשום
 איל דר"ח וכיון בזה שהאריך מכות עי שאג"אבס'
 אליצא דז~צ בארוסה פירש"י לכן דר*ש אליבארק

 ע*1 בסנהדרין דאיתא לפי*ם לדחות יש אמנםדר"ש
 דר"ח י"ל א"כ עמה*ד ס,ל בר"ש ר"א דגםשם
 וא"כ דר"ש אליבי' דאזיל הכרח ואין אליבי'אמר
 נשואה דרק כרבנן ס"ל כהן בת דלענין י'לשוב

 בר"ש ר"א דגם נאמר ואפי' וכהייכתאבשריפה
 בשריפה ב"כ דארוסה בזה גם כאבוה ס"למסתמא
 ע"ו בסנהדרין ורבא אב% דפליגי לפי"ם "'לעדיין
 בעלמא מילתא גי5וי רק דהוי ס"ל דאביי בתו5ענין
 ובכה"ג דבתו קורבא מחמת רק הוי בתו דבתמשום
 ט' ובתמורה עאמה"ד בכה"ג דגם ס"ל ורבאעמה"ד
 טוב גרע דמי עמה"ד לאו דהאי לאבת ג"כס4ל
 דרחמנא שם ופרש*י בטוב כ"ש אסור ברע ואםמרע
 הרגו ד5א ובהך דקודש מידי יהליף שלא רקקפיד
 ג*כ דהוי נראה הסברא מצד כ"וו 5א הרגונהרגין
 לעשות צזממו חחבין דאם בעלמא פייתאגילוי
 וטוב דצתו דומיא והוי עשו וגם דזממו בהרגומכ*ש

 הרט לענין הש"ס הביא צמכות דשם ואףמרי
 ילפיגן דלא אמו וצת אביו צת מאחותו5כ*ש
 ומשום אמו בת שלא או אביו בת שלאמאחותו

 בגילוי דגם דרבא אליבא אזיל דשם י54דאעמה*ד
 לפי וגם עמה*ד בכה*ג לאביי אבל אעמה*דמילתא
 הך ובין צתו בין 5חלק שם בסנהדרין רש"ימ"ש

 חייב באהד אט באחותו והרי מודה אבח דגםדאחותו
 התורה שחיבה אחותו בה דיש בשניהםמכ"ש

 ג*כ יש דבעשה דאמרינן וכאן אעמה"דואעפ"כ
 דאהותו לזה דומה העשף עוד צוהוסיף זמםכאשר
 בת על אביו בת או אביו בת על אמו בתשהוסיף
 אחותו נשא שקין דמצינו שאני דבאחותו י"יאמו
 הוא חסד חז*ל מדברי ופרש*י האם ומן האבמן
 הקב*ה שעשה הוא חסד אחותו נשא קין הריא*ת
 דמותר הו"א בזה התורה אסרה 5א ואי עולמו5בנות
 אין אסור לבד דמאחד ואף אחותו נשא שקיןכמו
 כך גורה העליונה והחכמה העריות 5חוקי טעםינו

 התורה הוכרהה ולכך בזה לחלק טעם דישובודאי
 כן לומר ל-ש מקום בשאר אבל בפירושלאסור
 ברוך *רע בחבורי לפימ"ש אך זה לדחות ישי::מנמ
 דשמא משום דאעמה"ד אהרן הקרבן טעם ס"לדאביי
 היכא זה דלטעם כ' גי"ר וצסן הק"ו על פירכא%ש
 ודלא עמה"ד באחותו כמו מנה מאתים בכללדיש

 בץדאי בכאן וא*כ אצי מודה דבאחותו הנאיכפרש*י
 דבעינן במכות המשנה שיטת ג*כ ווהו עבק"ד5אביי
 שהצועל אתרי ולבך כן ג*כ ס*ל ור"ח לזת5אהיו
 ואין זוממף וזוממי ב'כ אמר ולכך נידון הי'5א

 פירש"י למה קשה ושוב לר*ש דאזיל לומרמוכרחין
 להסתפק במלוה.ר ולפימ*ש כהי5כתא דיאכר*ש
 ס*י אי הרמב*םבשיטת

 מ*ש נפתר א"כ כאבת
 5מה קשה ושוב דאעמה"ד 5שיטתו דהרמב-םמקודם
 דס"ל מכאן רא" וע4כ זוממף זוממי הביאלא

 5הלה*ס בזה שצחן צמלוה"ר ועייש כרבא5הרמב*ם
 ידי תחת ואינם הרמצ"ם צשיטת צזה מ-שוהגפ*ר
 דמי דכאן כשגאמר גם .ואמשם בדבריחםלעחן
 אי גם להרמב*ם וניחא בזה מודה אבי וגםיאחותו
 כר*ש דס*5 יומר הכרח אין לר*ח מ"ם כאביס*ל

 ברש"י ועין עסה*ד דס-5 יצחק כר' דס*לונאמר
 צאחותו גם וס*ל ר*י הוא עמה*ד דם"ד י*זבמכות
 שם ובתוס' י*ד וצמכות ד' צכריתות ועי'עמה"ד
 ס"5 רבי דגם מקינון הר*ש בשם במלוה"רועי'

 ושוב וכרבי יצחק כר' ס"ל דר"ח י"ל וא*כעמה"ד
 עפי*ד בזה לפלפ5 ויש בארוסה פירש"י 5מהקשה

 דחמיר כיון כפרה דל*ל הטעם דאעמה"דהמהרש"א
 דצלאו הה"ם ובדברי דחמיר י*ל ג"כ דעשהובנ"ד
 בעונש דגם בשיטתו ס"ל והרא"ם עמה*ד עשהאו

 דרק לשיטתו כתב מאש ובמוצל בכה*געמה"ד
 5העיר רק וכתבתי בזה להאריך ואכ*םמזהירין
 בם*ש והנה אלו בענינים הארכתי ברוך זרעובחבורי
 דב5א*ה לאחיו א"צ סקילה חייב הבועל דאםמקודם
 דנידון מיתות ב' שנתהייב מי כדין סקילהח%ב

 פ"א דף בסנהדרין הש"ס לפי"ד 5ומר ישבחמורה
 לאר קב5ה דדברי וכיון דיחזקאי מקרא זהדילפינן
 בטו"ד ועי' כד*ת דחמיר להפוסקים ואפי' דמיכד*ת
 מסש אינו עכ"פ בזה במק"א והארכתי מגילהבה'

 וגם לאחיו בעינן לכן בתורה מפורש ואינוכד"ת
 מה5במ'מ היא בחמורה דנידון הא אי להעיריש

 כדאורחתא הף הלמ"ם ואי קבלה אדבריואסרכוה
 טריפות להלכות בפתיחה בפם"נועין

 נידון מיתות דב1 צא הנה שמעתא ייוכמעפכנדק בזה. 5האריך העתואין
 שנגמר כגון אש"ס שם אמרבחמורה

 פשיטא דאל"כ החמורה עבר ואה"כ 5קלהדינו
 הגם"ד ואחר הדין מענין דאין וכיון מיתגראיתגורי
 עבר איך ביומו להורגו בב"ד חבוש שהיןלקלה

 עדות דהוי שם התוס' הקשו כבר אךההמורה
 קטילא גברא 5ומר יכולין החמורה דעדישאי"לה1

 דמ%רי ות" 5קיה דינו נגמר שכבר למיקטלבאנו
 בודאי וא"כ עשא"'להז דא'יצ ב"ד 5פניבעבירה
 להמתין יכולין היו דיא החמורה על מידדנוהו
 דבכהוב לומר דדוחק דהק5ה הדין ע'נוי משוםלמחר

 ו1ר'כ הדין עינוי ל"ש ההמורה על לדרנוווצריכין
 דהוי 1אף עבירות וצן מיתות ב' א' ביום דנואיך
 דצדיך בזכותא לאפוכי מצי דלא שייך ג*פ א'באיש
 רש*י וכ5שון ח ולמיתה 11 למיתה ראיות5הביא
 חאו*ח בי*צ בשו*ת עפים*ש צוה וי-ל שם מ*הבדף
 אחד שראו דסנהדדין דס*ל דלרקע האחרוןבדף
 בב*ד שיעמוד עד אותו ממיתין אין הנפש אתשהרג
 הפוב ב*ד 5פמ שעבר התוס* כתי' א*ל שובאחר
 ח% ד5א דר*ע טעטן דעיקר רתי' עשאי*5ה1הוי
 ובכה*ב העבירה שעשה רח שבעצמפ אהר זכותאלי'

 וגם עבות 5רחות ח*צ קלה מיתה מהויבדבלא"ה
ר*ע
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 ג'כ א' ביום דנין דשין  ישין גם 151*1 םדהר"ע
 ג"כ באד בצ' ולהנ'9 צזכותו לושצך א*צ דציה1"ל

 ואח"כ הק5ה על שו אאמ'ד מקודם דימ דנגמרי"י
 על דנוהו והם בהמורא האחר הב*ד יפניעבר

 צב"כ הנ*5 קושיה מיושבת 9כאורה ועפי*זהחמורה
 מיתה מקודם מחויבת היתה שהב"כ די*5ויועיה
 הבועל מקודם דנו והיום אהרת עבירה ע5ק5ה
 צריכין דהיו ואף לשדיפה הצ"כ דנו ואה"כבחנק
 קודם הגם*ד אחר וגם הבוע5 ש5 בזכותולהפוך
 דא*צ כיון מ*ם כנ*ל צוכותו להפוך צריכיןמהריגה
 ק5ה מיחה מחויבת שכבר הב"כ של בזכותהלהפוך
 העדים וחייבין הב"כ ולדון בזכותה 5הפוךיכויין
 את אתמו5 דנו דאם טעות דזה אך ביחד שניהםע5

 ואם הדין מענין דאין אתמוי אותה הרמ הריהצ*כ
 צ' דנין דאין היום הצועל דנו 5א שוב היוםדמה
 הצקד לפני שעברה בכה*ג לומר קשה וגם א'ציום
 צתוס' הב' כתי' י*ל דצוה אך בפניהם עמה,צזינה
 שי5השז עדות הוי מיכחשי או מיתזמי דאילוכיון
 ע5 בישבה ולהנ"5 הנ"5 משעם כן יומר דא*אאך

 המשבר על וישבה מקודם אותה דדע י*5המשצר
 א*צ דלפי*ז אך הבועל דנו שילדה וביוםוהמתינו
 י*ל דבלא*ה מקודם קלה מיתה חיבת דהיתהלומר
 דנו והיום שתלד עד והמתינו מקודם שריפהדדנוה
 ושוב המשבר עי בישבה אחרי דלא וע"כהבוע5
 עדים שבאו בכה*ג לומד אפיר והי כנ*לקשה

 א*א שהיא הזאת האשה עם זינה האיש שזהוהעידו
 שניהם דנין ובכה*ג ב"כ שהיא אז ידעו לאוהב*ד
 בחנק ונידונו אחת ומיתה עבירה דהוי אחדציום
 לדונה כדי דינה וסתרו ב"כ שהיא מדע גם"דואחר

 דע5 עעינתה הפעם עוד העידו והעדיםבשריפה
 שריפה לחחבה אפשר הי' 5א הראשונההגדתם
 דק האבוה דמקודם עשאי"5הז הף שדיפהדלגבי
 דנתחיבה כיון א' ביום 1 דנין דאין 5*א וצזהחנק

 כיון וא"ל בזכותה יהפוך א*צ קלה מיתהמקודם
 קשה שוב שריפה 5חאבה הפעם עוד להעידדצריכין

 דכבר אוא קטי5א דגברא עואי*להז דהוי התוס'קו'
 ב*ד יפני  וועבדה הת" 5*ש ובזה חנקנתחאבה

 9'ש דכאן די"ל הקודם הזנות על שתה דניןדהא
 חדש וענין חדשה עדות אינה דזה התוס' קי'כלל
 מה באכ שהיא עתידע אחר הפעם עוד שמגידיןרק

 שהיא 5העיד צריכין עכ*8 היו ואם מקודםווהגידו
 מה רק מעידין ארן אב5 כן לומר שאך ה"ב*כ

 להב"ד נודע כהן צת שהיא ומה צראשונה,ןהעידו
 יו להמעין אמנם חדשה  עדזת מיקדי ולאסעצמם

 בתוס4 הב' לתירוו ועכ*פ כמובןלדהות
 כה"'ל

 ס*ב בחרם הבי*צ הקשה בהמורה דוהןלבהד
 דיהאבו יה משכהת דאיך שםוצ4ן*ח

 המיתה אאב שכבר חאר החמורה המיתההסבתדרין
 סצהדדין היי מאאבץ הסבאדרין 53 אם דם8ינהקלה
 הפנהדרין דרוב ון'כ אותו פ1טיין יחובה כולןעראו
 בסבהדרין התוי ולפים*ש רוב צתר ושמיינן88=בין

 צתר אזלינן לא 5פי8ה דממיתה י*8 וצהולין פידף
 קלא סרתה רק איב הפנהירין מיעוס לפי איילוב

 אילינן ל8 ובכהיג אאמורה איב 1ל8רוב8ידמת
 דפשרתה המוס' מ'ש. דהטה בוה והטראה ר1בשהר
 דנסקלין קושיתם משים אוא רוב בתר ל*אימיתה
 נהוי5 אשורה שהשריפה בפקילה הץט יר*שבנשרשין
 י*8 ימיתפ דפפיתא תף וע*ז לתהפרר רובאצתר

 הוי לא דרוב הדבר הפביר שם והביקצ רובבתר
 בתר ניזי5 דצכה"ג אארה דהתורם רק ספק רקודאי
 גמיתה יומת דבלאשה ובכה*ג הרע 5בער בדירוב
 אם רק נ"מ ואין מקרצך הרע ובערת יקיםהקלה
 5העיר יש ולפי*ז רוב בתר י"א בחמורהלדוט

 משיטת וכנודע ודאי הוי דרוב דס*ללהפוסקים
 אידי דשם ואף ס*ב ס" בבו*פ ועף אט*ב ה'הה*ם
 כן רוב דבכ5 האחרונים כן כבד דפריש כ55ענין
 רק התוס' שרטת ג*כ הוא דבן בכו"פ ועי*שהוא
 5הנך ועכ*פ נעדע אתוס' מחיפ' 5הקאעתדאין

 הב' כת" דס*5 וצ*י צחמורה זידונו קשהפוסקים
 רוב ~יכא כפע*ם דקבוע סה1ום שם סנהדריןצתוס'
 התוס' כ' מש*ה ואו9י יהק5 נפשות וספק טפקואוי
 ומעתה וד4ר הוי דרוב נאמר אט לתרו כדי הב'תי'

 ודאי הוי דרוב 5השסקים מיתות טשמ הקימיושבת
 לפים*ש וא"כ קבון משום הטעם בנשרפיןוצנסק5ין
 דהדיבור פשום קבוע ל*ש דבסנהדדין בב"קהמרדכי
 דטועין שאינו כמי סנהדרין דהמיעוט וגםנייד

 ו5כן שם ובפישצ דחו5ין פ"ק צמרדכי ועי'צדעתן
 5מיתה מיתה בין גם מח*בין הדובבסנהדרין
 שם הבי'צ כם*ש לתרז צריך ספק דהףולהפוסקיב

 הוי צנשרפין דנסקלין ויפי*ז בדברינו להיןועף
 לחולין בחידושיו הר"ן 5פימ*ש הנה קבועמשום
 כמע"ם קבוע ד5ר*ש דקבוע בסוגיא בם5וה"רוע"
 דנידונין הך יהין א"כ סה*ת ולא מדרבנן רקהוי

 בהפוסקים ס"5 דרקש וצ*ל מדרבנן רק 5ר*שבק5ה
 בה*ע אדמב"ם ע5 הררב*ז ובחדושי ספק הףדרוב
 כיון צמיתהו העדים להיב לאחיו דים'להקשה
 לה או 15 הוקשו אם א*י הש*ס כדאמד ספקדהדבר
 נפשית דספק משום והאנו בחנק צקלה נידוניןממילה
 לכאודה להק5 נפשות ספק בכ5 דהא בזה ה*ללהק5
 התורה דאסדה משום אך לחומרא סד'אהו5"5
 בב*ק ברש*י ועי' להקל בספק אזלינן העדהוהצילו
 אב5 הנפש ממ9 אם רק שיך תה ע"ב מ"דדף

 שוב העדה והצילו וליכא בק5ה יומתו דעכ*פצכאן
 התוס' במ*ש ונם בהמורה לתיב לחומראסד*א

 דיה" והאנו דוב בתר או5ינן לא 5פיתהדממיתה
 שוב העדה זהצי5ו דליכא דכיון ין5 ולהקל ספקרק

 רוב ל*ם דאפי' הבי"צ קר ומיושבת לחומראסד*א
 לחומרא סד"א ובכה*ג ספק הף עכ*6סנהדרין
 טדדבנן רק יחומרא דסד*א וסיעתו הרמב*ם~שיטת
 גזידתם דעיקד 5חוטרא אמדו לא דבכה*ג י"5אויי
 הזה דהאיש ובכה*נ ההורה מצות נגד מי'דשמא
 החש דהדין התורה דין מתקים בקלה יומתבלאקה
 הכתובה בטיתה יהמיתן איא שאם מיתות איביבכ9
 ג*כ בזה מתקים ואשכ מיתה בכ9 אותן ממיתיןבהן
 ד*ה ע'ב 8'ה בסטתדרין התוי ולפים*ש ההורהיין

 הנך אפף פיתות חאבי כ9 מדקתצי דדשקמוום
 5*א טיתות דצשאר המהר*ם ופ" הכי דדוףדלא

 בהו מתקאם יא שוב אארת שמיתה 5המיתןדיכולין
 נ"ג בסשדרין הש*פ אסר בנסק5ין אטנם התורהדין

 בנסק5ין ייל ובזה כן י'ל עיב טיתה 8כ9דמשהתין
 המודה שהשר*פה משום צפקילה דלר*שבנשרפין

 הו9*ל 8דרבע א*כ מיתא ששר י*ם עייפהדלנבי
 דמדונין לרבנן חבן 5י1פרא סד*א פששםדבשרישם
 דבסקילה טחא מטורה שמשליפה משוטבטקילה
 ב4 לענין אבי*צ בקר ובם אחרת מיתה ג"כסהני

 בשני שעבר בתוס* השר ד5תף שם 5פים*שפיתא
 119בה ט1ן שרש סבהדלין דבזא קו' איןאב*ד

איב פבא
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 הב' 5ת" רק וחקר 15כות מקצתן שיראו וא*צח%ב
 כ' והמלוה*ר 5ר*ע והקי הב' כתי' ס*ל ע*כור"ע
 ובחדושי לקו5ח פה*ת דסד*א כהרמב*ם ס"5דר*ע
 ע*כ לקויא מה*ת דסד*א ד5מ*ד י*ה מנדההוכחת*
 התוס' סברת 5*ש לד4די' וא*כ ודא* הוי דרובס*ל

 דגם במיוה*ר ועי"ש רוב בתר 95א ימיתהדממיתה
 דלר*ש כנ*5 5ומר א*א ושוב כחרמב*ם ס*5ר*ש
 בשם ע*ח מצוה חמנ*ח ו5פימ*ש ספק הוירוב

 לומר יש רוב דבשאר עדיף דרינים דרובהתומים
 אף נכרים ברוב בפק*נ ולכך אמת ג*כדהמיעוט
 והביא פ*ה דף ביומא ועף רוב בתר 5'אדפריש
 ספק רק הוי דפייש דכל דרוב בב"םמהש"ם
 א4ן דס"י דשמוא5 דה"ט הנ"ל ס*ב בסי'ומהכו"פ
 5היות א"א בד%נים חך הרוב אחר בפק"נהולכים

 האמת אל יותר נוטים הרוב וצודאי אמת הדיעותצף
 ל"א למיתה דממיתה דאף חב"'צ קו' נ"כמיושבת
 בסנהדרין פף'ם כו'5 ספק רק דהוי משום רובבתר
 מזה העיר הבי"צ שנם ראיתי ואה"כ ודאי רובהוי

 מדרבנן רק דאי מקודם דבמ"ש וראימיושבת*
 אחרת במיתה התורה דין דיתק4ם בכה"גלחומרא
 מהמירין 5כתחלה דמ"מ לרהות יש 5החמירא"צ
 דמטעם במ*ש וגם דוקא בחמורה התורה מצותלקיים
 ק5ה או חמורה ח%ב אם בספק י*ל 5חומראסד*א
 יש לחקל נפשות ספק דל9ש כיון בהמורהלדונו
 שסתב התורה ד*ה ע*א טקז בסוטה מרש*ילהעיר
 שהרי ד"פ עקירת מקרי בחנם מ5קות מח4ביןראם
 בהנם ישראל להכות ואטור יוסיף 5א תורחאמרה
 בחנם אותו ופצערין ק5ת מיתה רק ח%ב אםוא*כ

 אין חיוב יוסיף דיא 5או על עובריןבחטורה
 5י מה קי*פ ביבמות וע" ד*ת על לעבורלההמיר
 5ר9ב אך מב*ד וה*ה כרת איסור לי מה לאואיסור
 ברש*י להירושלמי וגם לכרת לש בין דמהלק9ם

 ולפי פספת רק עקירה מיקרי 5א דתער שםבסוטה
 עקירח מיקרי 5א יוסיף ביא שיעבור דעקי י*5זה

 חייב ההלכה ע"י דאם התורה מרין דג9זונאמר
 גם א*כ יוסיף לא התורה אמרה 5א בכה*גמלקות
 לחומרא בסשק דניויל מה'ת שוהו כיון י*5בזה

 רק אם אך יוסיף לא 5*ש בזה בחמירהולרוט
 יהחפיר 5חז'5 חין דבכה*ג י'5 5חומראמדרבנן

 דיי קרבן 5ענין וכמו יוסיף דלא ההורה דיןעל
 חב9ע דיה" פשום אחר קרבן מח4בין איןדרבנן

 דבפ*ע האחרונים ו5מים*ש בזח בהדושיוהארכתי
 בס" בחפ9ר ועף מה"ת לחומרא ספיקו לרמב*םגם
 יצא לא בודאי המ*ע ק%ם ד5א דב*ז ומשוםק*י
 בסקילה 5דון פ'ע דהוא מב*ד ד' ואץב המצוהחובת
 וע4 המ*ע נתקים 5א בספק א,כ דוקא בשריפהאו

 הובח ץרא פ4 גמא ובתיבת שד*ם סף באו'חבפס'נ
 שמ ר9ב שת ק*י סףבדר*ת

 בהיפי
 כ*ע דבמ9ע

 בכ*ו 5פ5פ5 ויש 5קו5א מא*ת דספקמודו
 פצצת ע5 הצהק שיא שבי לי הרש רב ז%ו4צדקר4 פרשב היפןואין

 דאע מהא ובדש5ה בב*כ הנ*5 קרהקשה
 הש*ס עפי"ד וגם ב*ד בשר ג*כ ות" חף ציום ידנין

 ואטפ ביה אדיבור הוץעבתי אני ותאל הנ*לדעירוכין
 א*כ חפורה דטקי5ת דקיש5 דלפי*ם שם שכ4לאיתי
 אהצ בסק"לה ובועלה בשריפץ דהיא ארוטהבב*כ
 דנידונין ידעינן דצ5אאה הבוע5 במיתת לחיבםקרא

 ד5רבנן גמור טעות וזה עת*ש ההפרחבסקי5ה
 צשחשפ ורק בסקילה אהוסת בץכ אצורפדסקי5ה

 ר*ש חיק 5הקל ו5א 5החטיר צריכין דבב*בבשריפה
 בשריפה ארוסה דב"כ ס*ל חמורה שריפהדס*5
 דהמירא לב"כ דמתן מאא חמורה דשריפה האויליף
 היכא דהיא קיא דצריך התוס' קף 5ישב מ"שוגם

 שיך ומ*ם עשה כאשר דהוי נהרג כבר9הבועל
 דם*מ 5למד דהיא קרא חשתי דידה נב* הזמהעד4ן
 חין הבועל נהרג כבר דאם ז*א וגם בחנקבידונין
 5א ובכה*נ הפ*כ עם רק עמו ענין שים עודלט

 ורק במיתהו 5חיבם פ5מדיט דתיא דקראנאמר
 חם במיהאו דנידובין התופ' כ*כ הבוע5 נידוןכשלא
 עוום עוד 5בו דאין בהרג כבר אם ו5א חיבחי'
 דאם מה"ט י*ל ואמנם עשה כאשר דהוי עמוענין
 5ה%בו זפמו ד5א זמם כאשר דל*ש כל5 ניויןבלא

 במיתתה נידונין דבכה*ג 5הרמצ*ם ס*5ופה*ט

וכהמהרש*י
 5התוסן ס*5 ואיפ*כ הנ'ל ומהרש*א

 דנהרג היכא מכ*ש במיתתו 5ח%בם מהיאדילפינן
 לכ*ש דהרגו קךי ג*כ ויש להורגו דזממו עדותםע4י
 ואפ" זמם כאשר בזה שיך ועכ*פ דאעפה*דאך
 מקודם וכמ*ש זמם דכאשר הפסוק צכח הואנהרג
 במץתתו דמתחיבין מודה הרמב"ם גם אוליובכה"ג
 צריך דלמה התוס' קר 5הרמב*ם גם מיושבתותח"

 קצרתי. בי והבן בכה*ג דה%ט דהיאקרא

 כתבתיהנ5ענ"ד
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 טבה בהודשב'ה

 הנ*ל.האבדפ*ק

 קיר.מיכע
 יאביאנאב4תרפ'ו

 אען כימי ימיך יזשיך הצץ שמים בראמיוקונה
 מצ*א כי*ת בהדר*ת אהו*צ הה*ג הרב בביבביד

 שי*וח צמערמאן בפנריפברור
 בפרבי*נ במדינת טעיעבעשט*האב8ש

 15 אהא והם5וה סתם ערב שנעשה בפיעדש*עמ
 אם ערכאות עשי רק מה5וה ההוב5"וציא

 צריך שהערב חו בערכאות מקודם לי5ך המ5להצליך
 עבעדי בערכאות ו5ילך לטרוא הפ5וה וא*צ 5ו5ש5ם
 חרי אץכ ערב פתם משתעבד אט5יוה נכפי 5* דצחית קכקם בט4 הור*ם 5פים*שוהנה
 פמנו 5גבות דא*י דכיון וש*י נכסי 45 איתצכאו
 ועי*ש ערכאות עץי לנבית יכו5 אא נכסי כי'5הץ

 את מקודם 5הכיא אמ5וה צריך נכסי ב5*5דאפף
 הבאחןם יתקשת 5י חין עבוית 5ישבע יב*דה5וה
 האצם פא54%ין 5ל יש אם חהרע 5אפר צריךוגם

 יגבה דינא צ%ת ללא ובנברא בס** שםלפימ*ש
 יד הטזש א5וה ש5 השרב וטטור 8אושהבהמיוח
 5א א5וה באן ובם 5חמ5וא וושרש פה 15אמעש-צ
 אפיוח וח*צ 5ש85 אעהב צר*ך *שראי ייןצאת
 האיההא סק*יב שם הפףע כמ*ש ה5וא שם5שפ5
 צששרי חיף שרב נעאיא וע*1 סטשן נ"באשהמה
 יאפ עץת כיי בר9נ והובא טק*ב ק5*א ט4מששש
 שח1ח פען והשרב ק4ץ ערב עצעשא שועןאם9וה
 י5א י*ח שהמם 45שגצש פשרב וצויך שוב88ם

מ



שכצהת 4 8יד9מץ יי4א  

א ש"תחף ש   8 9 ח  8 ש ת"  %  
ש פי משן1  א*צ בקב9ן י" ?אא "ש 

 *לע קי% 9א ערב ב0תם אב9 עמו 8שתההם5וה
 דהא השןו יגבות *ו% וש *שרא אם רקהשעמצ
 אם היוה חאר מהויד 9טרוה צריך נכפי בל'9אפ"
 דא*צ הנ*9 9הסמ*ע ונם כנ*9 פס?ס9ין 19 ישאם
 טופול דהוא בב*י הנידוי ?ע2ין זהו עמויספ9
 פשא*3 שיוומ9 ודאי חאט ראוק ו9זםןס1יבה

 צריך דהא ואה9 מרובם טורה אין בעדכאצתיתובשי
 יש יא0 בסעי"א שם ים*ש ודמי אוצשת?הוצ"ש
 ?המ?וה אופרים שאו אהרת בט1י2ה טכסים?א5וה
 האו1אא דישטיד מאא דשם מנח ע9 פאתיםע*ווהא
 האוצאות 93 מש9ם דהפתא%ב בעדכאותפשא*כ
 ע? משתים יוציא שלח פשום דרק רא4 ג*3וסש0
 ?"לך דא*צ הדין שם יגם סע"*ב קי*א ובסףסער*ב סףי בס" וע" ?טרוא עאשצ משום 9א אפלפצה

 ראות 9פי הכ9 מיהו חדמקא שם של אהרתימדינה
 עשובה במה ים9וה חעק אץ שאם הד4ניםעיני

 אם דהאמ שם הסמקע וגף שם יגבה אהדתבטיינה
 בהה1אה ת?י העיקר אה3 זה פהמת אופ1ת ריבףאין
 3נ*9 ב-ד ינידף פהך מהף9וק וע*כ בטירהחו?א

 צריך היוה הוכן העע דאם סק*בד בש*ךועי*ש
 9הזמין סקוים צריך דהמיא ודק יטרואמם9וה
 רעות ב*ד 19 התט ידון יסרב ואם 9ב*דמ?וה
 ב*ד דשות יב?י בעדכאות יתבעחו בעדכאות5ייך
 סהב*ד ההיתד ואחד בער3זית ?ייך חסורפודאי
 בעדכאות יי?ך דוצה שחומ 9המיוה טענה יושרן

 צרינים בעצמם הבשד וגם גפור היתר הףדבבה"ג
 וי4 9זה איב שזה %הייד עדכאות 9פמ9ייך
 הביא שם קכ*ש בס4 וברפ*א ס*ב כ*ו ס4בחושם
 עד סןהמ-ב נשרעין אין דיבא צ%ת צ5א דאפףדיקח

 אין דבודאי השף זץן לציית ה5"ה "כוסושהב*ד
 מ*ם ח~רמ*א ה8הבד נגד קי*5 יומד יכו9העדב
 סודו דכ*ע י"י בעדכאית יגבות דיכ%פכה"ג

 ע*ג קן*ג בב*ב בדשב*ם ורשרתי הנ*לוכהחייוק
 מהעדנ נפרע דא ידין יבוא ימא ש של ?אד"ה

 פהעדב יגבה 5ב*ד לייך רוצה שאינו וסידופשסע
 צדש*י ועי*ש דין צ4ת ביא דק כתבו שם התוכףאך

 דשב"ם דברי וגם הנ'י בש*ע וכהפוסקיםווברי*ף
 זין ומ*ת דיא ~ל*פ ידין יבוא שממאןעכתב
 פרובה שהפרוו דבוהאו אהד מטעם יוסר "שפ*ם הנ*י הסבדא 9רהות נאמד אפ4 וא8נם ה2*לוסטעם
 לענין כתבתי ח"ת ובתשובה יעדכזיתיהויכים
 ברקוי רלש יי*? בעדכש1ת והויכת 5ד*תמטרבת
 וכפ*ש צו נכשי"ם ושרפףם איסור יהף פ,1וםעועקי
 זקן פנויאי עדים יימן דעק*א ובתשף הסשרר*מרב
 י*ים יצפ1 משתעבר שהו בוושר סתם עדב כיא'3
 אם ופ8וש בערכשות גם 5ש1ציא ה8אלה אשי אםרק
 וצכה*ג יינש צאת ליא נברא אהיאש" ק"הם גםמף
 זשש18יען א%ם ובש*ך בפם-ע 1ובא הר*8ופסק

 חעאףש אעלב אי ספך שלא הלוזצ דהנידאדעתח
 בא5פחלה קאף ואאים בפף הב*ד ע111 שם הרקידעש
 2רא8 ילן ע%*ש פהשרב דנ8רשין יהב,8ס*9

 יו ויתט "כשיסרב ?ד*ת יש81חמ צריךיהפ5לא
 זע%ה*ז כיון בעועמ1ת 0קוום ימבצאו רשותאבהר
 יא אערב בודאר ח'כ בערכאות יי5ך כהיתד2עשה
 פם% ?נבות יוכי יח אפ רק  יהשהעבדבננס

 צשעת 02 8זאי פם חי11 כן 1ע*ישא1צשית
 יובי ל8 ח0 ודק יינש צים ו5ש 2ברש 48פיושם

8*8 1 8 8 שש   *גבה א 5ו4 
 סן י%8ק ששמנ שש0שתי " ומותאפא1ב

 אמה41 8" ימץ %ים חשמץ

 הלע ש1ך שנמ אבתי%8ש2*י
 1קפרמק קלכןהיקלוניכלם

 צוחחשר8ק

 קמו.כוק
 אאיאטשב תרצץ' ת8ת פתישביח
 קתש*ם ש9 בע חדה מיו ולתיודה 5תורהחיר*ת בבי וצק* אאר*ף 8רב ?יפוד %ה שוג וב9ששש
 2" כילטר ין 4*1 ו %4לי* ע%כמך4פ5מו*ה

 חףג פיזפיר שוץ נכי בחנניחבך

 ומהםת 8ת8ייים הדבה שהיו בוהמשדעץ*,ן
 קצהם תת8יד1 שבימהם 1ם1יבותמה19קת

 איקם תובע*ם וכעת ?עצפם מדש ביהמ*יובנו
 פמעותיהם נשב נקנו כי ה*שן הביאמקד שיבהספיים
 שם יש ספרים קנין 9האשצרה אודש פעותאוש*לסו

 ביהם*ד יבני בצדכיפ שאון כש9*ם סשרים כפהבאכ
 בידם ורכוית ושאן ייפוד פש4ים אין ו5אםוושן
 להם ה" 9א כי שוענים הישן ביאם*ד ובנייקנות

 ע*ב* פהספר*ם א9ק ?הם ייתן רתנים ו1ן9התפרי
ף *ש מאםהנה ש   מב %3 חתמ 

 יאידים דאם 146 קס*ב סף בחףפחרסשא
 ב*דס 9פהות אין 9עצפם ביהפ*י ?הם יבטתבאים

 בסף והפנ*ח פהריב-ש והוא ינהשה ראויוהמאא

 יהתפרד יהם חשוד כוים 88 טכץ9ה מב*הכשנלשם ששאי 8שפש* חרא*פ בשם וכף הביש סק*כנקנ*ד
 נבג*ם עוים צדיקי בשם י 0כ*ח או*" ח*בופר*א
 והפ*ת יווק הפקום אם אפ4 יהתפרר נטן חיןדש%ה*1
 הרדב*1 בשם וכף הג*9 פהמג*ח הביא שםבהףס
 בפ"ע כת ב? ו1ית8ל?ו יתד עדיף מויוקתדבמקום

 שלוםיפ וכן ודבים וכעז ס4'ב בהו*פ הא*ס31*3
 בבי*ש מ1ף להת8רד יום בכי ופעש*ם כןנוהמן
 8ץ י1ן סמ%וקת בפקום ובפרט ס-כפצ8ף8

 ש82פרדה בפה טש2ח שושע9יא0

 עהמתשרד*ם 8טע0 י*9 סהס*רים "טענהוצנפניי
 דהפ מטשם ונם ה6פלים יקנין ח9ק נתט-
 אלקפ 9הם יםניע הקודש וכע* בה0שריםושותפין
 דבי" משפט ויבאורה ב"תד יכהלם ,שיש אוה2הרכווו
 שהדין 6שפע ה2*ל המנ"א בשם כ*ת '%הביאהמבי*ט
 הצה*ס וכ"8 חיקם ?תבוע ייכוק*ן המאשידקםים

 ושסק המהרשד,ם בשם אביא אמנם שפהשףב
 ,שיהע מתאיתם צקנו הספרים כי סשם ע*קאשיאס4ר

 ויכחירם סשם י"שים ו,81ים החין הישןב1ץח14%
 ס*ג דנ4ט ס" ציו*י אלצצ*א יפים*וו יחמרישיחר
 גסף כע* ז% ס4ת פשים וואום אאשמנהגובמ"ום

 הפנהנ עעד סשם ויחיצ "תר יכעהרצהששףאכב*ס
 מהרששי בוום כושנ ו1ם והש*ך סקוישמיא

 ובמקום
 יישלל ח*י בדבים "ח2ה יא אם ידוע טנהנושאאן
 בתב כאי אפהר*י (4בי אקהרש פש%קת יש%88קףפצש85

א



 קש ו%ש*מנהת206

 לקרות בביהל'נ להניחו העולם שמנהג דבס*תלחלק
 שוהדישו רא" אין בביהנ"נ שהניאו אף 5כןבו

 להניחם המנהג אין כסף כלי אבל ש5ו וזעאלרבים
 והטו"ז רבים של הם לכן הקדישם לא אםבביהכ"נ
 ומ הנ"ל מהמהרש"5 הבוא סק"א קנ"ג סי'באו"ח
 קמ"ג ובס*' בסק"כב שם ובמג"א עליו ח~קדהש"ח
 ברשות שנוארים המנהג דעכשיו כ' כסף כלינבי

 בשם הביא ע"ד כ5ל ובד"ג כחתט והויבעליהם
 בידו הרשות פידש ביא דגם והמבי"טהרש"ך
 שאול וביר כהמהרש"ל ודלא שירצה כ"זליטלו
 5הציבור הי'ת יתן דלא התו"ח בשם כ' שםביו"ד
 לכם דבעינן ס"ת כתיבת מצות מקחם אינודשוב
 המהר*ל בשם שכ*כ הנ*ל בד*ג ומצאתי שלושיהי'
 ומקדיערם ס*ת להם שכותבים אותם ת*למפראג
 כאי5ו עצמן מראין כי חובתם ידי יצאו לאאותם
 וישאר לביהכ*נ יתנו רק מרשותם המצוהדוחים
 באו*ח אפרים ביד וע" המצוה ידי יצאו אזברשותו

 ונודע מדבריהם כלל העיר 5א והי*ש קנ*גס"
 מצות ספרים בקניית יוצשרן דבזה"ז הרא*שמדברי
 בשם ובש"ך ובטו"ז עיר סי' ביו"ר ועי' ס*תכתיבת
 לקנין חלק שנתנו משום הנ"ל לה1עם י"לומעתה
 ס"5 דהמהרשד"ם בזה הפוסקים דפליגיהספרים

 כתב לכן משם ליקח א"י התנה דבלאכהמהרש*5
 ע*ד דנתנו ומשום חלקם לתבוע א*ידהפתפרדים
 ראפי' לשיטתו אזיל והמבי*ט הזה בביהמ"דשישארו

 דיכולים פסק לכן שירצה כ"ז ליקח ינול התנהבלא
 ג*כ רס"ל לדידן וא"כ ח5קם לתבועהמתפרדים
 ועהן הנ*ל והמג*א וכהש*ך כהתנו והוי כןדהמנהג

 ה5וי המהרי*א בשם קנ"ג בס" חיים אורחתבס'
 נראח א*כ ס*ט בח"מ בשושת וכ*כ כן שפסקווהר"ב
 להספרים  שצתנו חלקן לתבוע המתפרדיםדיכויין
 בדין מקאב קנ"ד בסי' הטו*ז לפים"ש ואמנםהל5ו
 5ו יתנו אחד יצא שאם והתנו ס*ת שקנו כרךדבני
 ואין להנשארים הס"ת נשאר ה" התנה דבלאחלקו
 שישאר אדעתא אותו קבו דהא כ5ום שהולך5זה
 דאם מזה ומוכח הנשארים 82זקת ההא וממ*נפה

 יומר אפשר והי' שם שיהי' ע*ד דהי' כהים5קחו
 קנ"ג בסף הבה"ט וממ"ש כהמהרש*5 סי5דהטו*ז
 כשטתנין מתנין אדם שבני ושמעתי הטו"זבשם
 כן כתב ויכך כהמהרש*5 ס"ל דהש*ז משמעהס"ת
 תנאי וא*צ נותנין המנהג דע*ד לשיטתווהמג"א
 וכתב בלשונו דייק בסקיכג לכך משם 5יקחוומותר
 שישאר אדעת שה" כ' ולא לנשארים הס"תדממ*נ

 רק ואין הסית לחלק דא*א מטעם ורק כהטו*זפה
 להנווארים הוא הספר אבל הדמים בתשלומיספק

 לא אותם יס5ק שהוא התנאי הי' דחם כ'ומש'ה
 שהטו"ז באחרונים ראיתי 5א אך מוחוקיםנקראו
 כמו המהרש*ל דברי הם  ושמעתי ומ*ש בזהחולק
 וצ"ל הטו"ז בשם זה שכ' כהבה*ט ולא וכו'שסיים
 שהוא לבההכ*נ ס"ת נתן כשיחיד דרק מח5קדהטו*ז
 אב5 כשירצה ליט5ו דיכול הדין אז 5גמרישלו

 אז חלק איוה רק בו לו יש והוא רבים ש5כשהוא
 א*א דהא פח שישאר כובתו הי' בודאי התנהבלא
 19 5יתן עצמם התחחבו לא והרבים הס"תל"לק
 שאין לומר דיכו5ים לתובעם כעת וא"י מעותיוח?ק
 ג"ב בנ"ד וא"כ שם ישאר וע*כ אצ5ו לקנותר:צים
 חלק להם ויש הספרים 5צורך מעות חלק רקשנתנו
 שם שישארו אדעת דנתנו הטו"ז לדין דמי ספרצכל
 5תבוע יטלין דם"ם י*ל ועדיין חלקם לתבועוא"י

 בב' ואפי הקודש כתבי ט5קין דאין דאףח5קם
 קע*ג פי' בהו'מ ועף גאא*נ ל*ש ענינים בב'כרכים
 זה בביהמ"ד זש איזה שיויו 5חלק יכוליןמ"מ
 מה זמן ג'ו ואצ5ו ימן איא הנשאלים אצלשיה" י"י בס"ת דנם אך האהר בביהצו'ד זמןואיזה
 ישתמש 585קם א"א ואם המבי"ש וכמ"ש חלקו5פי
 ליתן דא"צ השו"ז כי ו5מה ערך לפי בזמןכ"א
 דכיון מטעם וש5י פה שישאר ה" וכונתוכלום
 בודחי דמים על התנה לא אם פה נשאריםדהרוב
 5טלטלו ולא הרוב אצ5 הס"ת שיהי' דעתוהי'

 א"5 וגם ודוחק בו לקרות פעט זמן עללמק"א
 באמת אבל דמים לו 5יתן דא"צ רק הטו"זדכובת
 כ' דהא בו לקרות זמן איזה ע5 לו ליתנוצריכים
 הטרץ כונת שתהי' ואיך 5הנשארים הס"תוממ"נ
 חלקס לתבוע דא"י אאר מטעם נראה בנ"דמ"מ
 כמה יודעים אין דהא הספרים לצורך מעותשנתנו
 גם נגבו דהנדגות וגם בזה 5חשבון יבוש ואיךנתנו
 הזה בביהם"ד ולומדים מתפ55ים שאין אנשיםמכמה
 נתן כ"א כמה ידוע עכ"פ ששם הטו"ז מדיןוגוע
 הטפרים על גם 5דון אין ומה"ט הס"תלצורך

 כמו גאא"ג שייך כרכים בב' א' דבענין אףהכפולים
 מטעם ני' כ"ת ומ"ש כמובן הנ"ל בחו"משכתב
 היו אם הספרים לצורך שגבו דהגבאיםאומדבא
 שיהיו אפי' הספרים קוצין היו  שיתפרדויודעים

 רנ"א סי' בוו'יד שהש"ך דאף ד'א גם אחרצביהמ"ד
 אזלינן והקדשות נדרים דבכל הרא"מ בשם כןסק"ט
 עור די"ל וגם דנין אט ועפי"ז אומדנאבתר

 בהם 5למוד הספרים 5צורכי דהמנדב*םאומדנא
 שנתפרדו וכעת בהם ילמדו שרבים כונתם היתהבודאי
 הנשארים אלו רק ולא בהם י5מדו שכולםרוצים

 הארכתי פרוך זרע בחבורי אמנם הישןבביהבר'ד
 ל5שון סותרת אינה כיתאוטדנא לרק והעליתיבזה
 הנדר שלשון סותרת אם אבל בתרה אזלינןהנדר
 לשון בתר אז5יס 5בדהם"ד והאומדנא 5ביהכ"נהי'

 אומדנא וב5א"ה הישן 5ביהמ*ד ה" וכאןהנדר
 שייך ומה הכונה היתה איך הנדר בשעת רקשחך
 גובה ה" אחר ביהמ"ד שיה" יודע ה" דאםלומר
 ובנדרים בעולם עדיין הביהמ"ד הי' דלא כטןע"ז
 ויא וה לביהמ"ד נתנו המנרבים וגם נולד5"מ

 הגבאי דע"ד ד"'י ואך בעוים ה" שלאלביהמ"ד
 מ"ש וגם כן 5וסר א"א הגובים מצד גם אךטתנין
 גם טענה להם דיש בודאי הכפולים הספריםדע5
 אחת מס' אנשים כסה שלומדים דבביהמ"דז"א
 יומר 5"ש שם ללמוד ממק"א באים וגם א'וענין

 אין לדעתי ו5כן לביהם"ד נצרכים ואיןדכפולים
 5קנין מעות ח5ק דנתנו משום טענהלהם

 5כל שותפים דהם הנ"ל הב' לטעם נבה*רעכנו1יו וכנ"ליהפפרים
 ומטעם חלקם והופמם בביהטן'ד שחטמה

 עלה דאתי יראה בדבריו והפעטן הנ"5 המב**טשיטת
 נדבותיהם 5הס להחזיר מאעם ויא זה מטעםרק

 עדחן ואיו ולמעלה שנים מר'ג יכ'ש 5יתן כ'שהרי
 תע"ב סי' ה"ג הררב"1 בשם ומ"ש כלום נתט5א

 בדבריו יעפן הרדב"ז ת"י אין המתפרדים עםדהדין
 הנ"5 בסי' הרדב"ז מדברי הביא הנ"5 בפ"ת האאך
 היוצאים ח5ק ויענין להתפרו דרשאים יעניןרק
 דהרדביז ומשמע סהלדב"ז ו5א מהסבי"ט רקהביא
 ידועים רחפצים המב"'ט מ"ש והנה מזה אירי5א
 שאין בפירוש בהתנה דאארי צ*5 משם 5יקחיכו5

מקו"1ו
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 שנשאלים עכשיו דהמנהנ כהמג'א חו 5דציםמקדישו
 וסה ףמעלה מי*נ האנשים 5פי דיתאלקולהב1י*ש ס*י ידוע שאין ובדבר כהתנו והף בעליהםצרשות
 ושמג'א ערך 5פי בזמן כ*א ישתפשו להתח5קשא*א
 באש5 וע* ח5ק להם יש והטף הנשים דגםכ'

 רתמם הקהי דכשמיעוט המונ צשם קנ"נ בס"אברהם
 5מספר דיתחיקו קודו% בחפצי חלק ותובעיםלפרוש
 באזאן מהר*י בשם ועי*ש ולמעלה י*נ מבןהנברים
 ורוצים לשומרם האנשים ביד שהם החפציםדאפ"

 הקודם להקהל להחייר צריכין אחר בקהללהתפלל
 כל5 ליתן שלא 5נמרי ליקחם שרתףם אאריואולי
 בס" ובמ*ב חלקם שתובעים אארי ויא הקודםלקהל
 שצראו דקהל שמואל המשפטי בשם כ' סק'נטקנ"ד
 ואחיכ עמו קודש הכלי לקא מהם ואחד סיבהסאיזו
 אינו והוא המנדב הי' שהוא אעפ*י הקהל רוב"זרו
 להחזיר צריך הקהל באותו ולהתחשב לחזוררוצה
 בהקדישם אארי וע*כ הקהל רוב שנתישבו כיון5הם

 ד5א הקהל רוב דהוי היכא פין 5חלק וא*ללציצור
 שוה שנתחלקו אארי והמצי*ט בהמיעוטמשנחיט
 והמחה"ש ערך לפי דיתחלקו המבי*ט דמם*שבשוה
 עשרים כאן ונתפרדו שלשים היו אם למשלפי'
 לתבוע יכו5ין המיעוט דנם הרי וכי עשרהוכאן
 הביא שם הפ"ת כן אמנם הנ"5 מהמג"א וכ"נ"לקם
 יצאו האנשים שמקצת בדין יצחק הבארבשם

 מהספרים חלקם ותיבעי0 צפ*ע להתפללסביהכ"נ
 ההקדשות כל דיעות חילוקי מאמת 5שנים בחלקודאם
 הקטנה יד שתחת אותן ואפ" הנדו5ה לכתינתנו

 הנ*ל כסברתו משמע )ומזה הרוב ליד מידםפתיאין
 נחלקו ואם בשוה( שוה או ומיעוט רוב ביןלח5ק
 מספר לפי יחלקו כולם מחזיק המקום שאיןספני

 שלא מחמת שבתפרדו אארי דהמבי*ט ומהגברים
 דהרדב"ז ובהא וכה*ג כולם מחזיק המקום"י'
 וכסו חלקם יתבוע יכולים אין מחלוקת מאמתן%הי'

 יכולים דאין זל*ז שונאים אח"כ שנעשון%ותפים
 להקדש הורדה קצת דיש ונם השותפותלבטל
 עפי8"ש בראה הדבר ולהסביר עא*ש למיעאסרבים
 שיה" מקדיש איע מקדיש שאדם דמה אחתבתשובה

 לצורך רק לעצמם להם המתפל5ים האנשים,%ל
 אם ול1ן המתפללים עבור שנצרך מה הזה1ביהכ*נ
 רושהם אין הנשארים והשותפים מרצונםצתפרדו
 שלהם איט הח לתבוע להם יש זכות אטויחלוק
 אבל השותפות לבטל יכולים דאין הבא"יוכם*ש
 המקדיש הרי מאונס ומתפרדיפ כולם מחזיקכו1אין
 מחזיק אין ואם המתפל5ים לצורך הזה לציהם'דנתן

 הי' שאם וכמו עבורם ביהם*ד כאן איןלכולם
 היוצאום לאיו כן למק*א ליקח יכולין לנמרינחרב
 הקה5 רוב בתר אףינן שפיר ולכן ביהם*ד כאןאין
 הם כולם כאי5ו פה הרוב נשאר ואם ככלדרוב
 אין כאילו הף שפרר יצאו הרוב אם משא*כבפה
 אפ" 4וה מקוע יש דעדין חך לנמרי הביהם"דכאן
 דנראה אף למק*א ליקח יכולין אם יצאו הרובאס
 5אלו הזה 5ביהם"ד רק דהקד"ש כיון מהבא*יכן

 כן יוף' המיעוט רק נשאר אפ" שם טתפ55יםעויהיו
 לאם דדמי והסברא 5עצמם לתם הקדיש ד5אכיון
 מת54לים עדין דם*ם ייון 5דהית יש 5גמרינחרב
 5צדד ויש אארים פת54לים אמ*ב יבוש% וא8י,%ם

 הדין הרי שיה" איך ועכ-פ ו5כאן 5כאןצמברא
 וכ*ת ח5קם יתבוע טענה 5המתפרדים שאיןמפורש

 תר% כן פטק חץא פ8לש*ם בתשו' שנם כתב1ה

 ועין מהמוחזקימ לההמא אק בזה שק יהי'ואמי' הנ*י ב8*ת כן פב1חר והלי בדבן11 ליאןתה*י
 דאבלתי פוסקים כמה בשם י*ס אות ק' כללבד*נ
 ומכ*ש להלוק הרויה נגד מוחזק נקרא 5חלוקרוצה

 מודה. המבי*ט 2ם הב(**י דלפי*דכאן
 בבית מקומות להם שיש האנשהם אם ששא5ובמה

 מוייבים אם בפק*א ומתפ5לים הישןהמדרש
 הסברא מצד הנה הישן בביהם*ד חודש מעות5שלם
 יתקלק5 שלא הביהם"ד בנין לצורך דהוצאהנראה
 להם יהי' לא יפו5 דאם חלקם ליתן צריכ*םוכדומה
 האחרונים גתגו שנשרף וצבהתכ*נ מהמקומותכטם

 יצורך ההוצאה עיקר ליתן המקומות בע5ידמחויבים
 ספרים כנון המתפללים לצורך שהה4 מה אךהצנין
 שם מתפללים דאין כיון ליתן א'צ וכדוסהומאור
 מתפלל בלי פמים שלהם שמקומות דעי*ז די"לואף
 היו שם מתפל5ים היו שאם ההכנסה מתמעסתשם

 כ*סו וכמבטל נורם רק הוי הביהם"ד לצורךנותנין
 בס" הרם*א כ' כבר ואמנם הריוח ומונע חבירושל

 לו שיש מי שכל 5תקן הכנסת בני דיכוליןקס*ד
 א*כ להם הנראה בקצבה ישכירנו לו שא"צמקום
 איש לאיזה המקומות ישכירו כן יתקנו אםנ"כ

 אין אם אבל שירצו למי להשכיר בידםוהברירה
 5יתן א"צ שישכור מי נמצא שלא או כזאתתקנה
 הספרים בענין נם ואמנם וכנ*ל הצנין לצורך רקחלק
 חרבה לא טענה להם חין הדין שעפ'י אף להנ

 ע*כ ד*ת על דבריהם שהעמידו מפני אלאירושלים
 החדש צץהמד*ר 5בני שית% ביניהם לבצענכון

 5הם נצרכים שאין הספרים אלו זמן לאתהבשאלה
 ליקחם האיסור חשש יהף לא וביה הכפוליםיבפרט
 שביניהם והמריבות מהמחלוקת ימנעו לנמרימשם

 דמיא לבידקא דמי תיגרא והאי מיה היוצאומהחה*ש
 ישראל. ' על וש5ום התוה*ק כבוד יתרבהובזה

 כתבתיהנלעוהר
 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס

 כסלו צחודשב"ה

 הנ*ל.האבד8*ק

 קמז*,טיק
 השבלאנאנ.תרצ"ב

 החו*ב הנאון הרב יוידי 5כבוד סלה טוב וכלשלום
 כש*ת וכף המשורסים הזמן פאר תורה חדריבכ5

 שליט*א טףרלזק ליב יףןףאמחה
 בסרבישב במדינת הכול5 ורב קעשי%בה18ד*ק

 אחד ששכר מי בדין לעאן העידני אשרע"ו4
 עשח והשליח שכר 15 והבטוא עבירהלעשות

 השכר יו לשש המש5ח מחרב אםש5יזעתו
 עקכ. 15שהבטיה

 בףט0ק בק1 וח חותח עע נע בף"הנה
 מאתים 15 אכלו ונר האכפים את5השעות

 לעכבן רשאי ותהף שרש*י ב8ת2ה 5ך ט%מן%ז
 ומשמע ו%' לשוכרך ש5ך תמא הש5מת שלאואעפ4י
 שהי' העבירה וששא התנאי פשלים ה" דאםפוה
 וא*צ מאדין השכר לו מביע 8" שקר העדותמשץד

 מ"י" 52צב
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 לשלם צריך לו נתן לא עריין אם וממי5אלהחזיר

 רריין שם הש*ע עמ*ש ט' בסף בנתה"ם ומצאתי5ו
 הנותן כשיתבענו רק להחזיר צריך שוחדשקיבל
 5החזיר א"צ נתן רמרעתו דכיון האו*ת שכ'ומטעם
 ברבית דרק שכ' לו שמתל דהזקה תביעהבלא

 רחמנא דאמר וכ*מ תקח 5א אמר ררחמנאושוחר
 דמרה וברשותא לקח כלא והוי אעל"מ תעבידלא
 בשוכר אב5 להחזיר צריך כשיתבענו לכך קאיקמא
 ש5א רק ה5ק.חת על לאו רחמנא כ' דלא שקרעדי

 הביאה בעד שכר שנותן לאתנן דמי שקרלהעיר
 ראף והביא כשיתבענו אפי' להחזיר וא*צהאסורה

 ות'ל להחזיר א"צ התנאי השלים דאם הנ*ימרש"י
 לענ"ר בראייתו אך זו בראי' הגרולה לרעתוכונתי
 להחזיר הבייתוסים תבעו לא עדיין דשם לפקפקיש
 צריך דמעצמו התנאי השלים שלא משום רקלהם

 שאם פעולה שכר בכ5 כמו לתובעו וא*צלהחזיר
 מעצמו דצריך הפעולה עשה רלא השכרהקדים
 כשעשה רק מח5ו תובעים אין דאם ג"כ ול"שלההזיר
 יחזיר ר5א אמרו ב"ד והפקר קנס ומשוםהמעשה
 הי' לא התנאי משלים הף דאם מזה לדייקונוכל
 עדיין אבל מחילה ומטעם תבעו כשלא להחזירצריך
 להחזיר דא"צ ותבעו התנאי השלים אפי' אם נדעלא

 דבודאי לומר ורוחק בשוחר כמו בזה הריןואולי
 להחזיר א"צ השלים דאם ונידוק יתבעוהבייתוסים

 אעפ"י יחזיר רלא להורות הוכרחו דהא בתביעהאפ"
 תביעה בלא אפף מרינא להחזיר וצריך השליםש5א
 להחזיר א*צ אם לרייק נרע לא עדיין בתביעהאבל

 במ"ש לדברינו ונחזור והבן תביעה ה" לאדעריין
 15 ליתן צריך נתן לא אם גם 5החזיר דא,צרכיון
 דאמרינן שתובעו מה ל"מ נתן כשכבר ררק י"5הא

 מחילה מטעם האו"ת וכס' ממתנתו לחזורדרוצה
 בער ליתן אותו כופין אין עדהן נתן בלאאבל

 נראה לאתנן דדמי הנתה"מ ולפים"ש איסורסעשה
 אתנן לה ליתן הבט-ח אם באזנן הרין יהי'איך

 עבירה בעד רהוי כיון או לה 5יתן צריךאם
 לתבעו. יכויחאינה

 עלי' בא איתא כ*ט ובתמורה ס"ב דף בע"זוקנה
 הש"ס ומקשה מותר אתננה לה נתןואח"כ

 זה טיה בין ומחלק אטור חורש י"ב ערמברייתא
 ביאה בועת דלא דכיון ברש"י ועי"ש סתם טלהאו

 היא בעלמא מתנה לה יהיב הדר כי ניהלהיהבי'
 ואין ליתן מחויב אינו הדין דעפ"י משמע זהומלשון

 מתנה כעת לה שנותן רק הביאה מחמת השכרזה
 לה ליתן הרין עפ"י מחויב ראי אתנן ל"חודכך
 שם בע"ז ברש"י ועי' אתנן ל"ח למה הביאהבער
 הרין עפ"4 מחויב ואי 5י' דקני' היא דהשתאשכ'

 לה נקנה הפעולה שעשתה הביאה בשעת הרי5שלם
 בתמורה רש"י ממ"ש ואמנם הזה הטלה היינוהשכר
 דהיינו נראה ביאה בשעת המיוחר אלא אתנןואין
 מ"מ התנאי מחמת טלה לה ליתן מחויב דאפי'מטעם
 מהות הביאה בשעת מיוחד שיהף בעינן אתנןלענין
 בע"ז בתוס' ועי' אתנן שם עליו חל אז ורקהאתנן
 מן לטלה לרחותה שא"י אעפ"י שכ' כגון ר"הס"ג
 ולפי'ז ביאה בשעת המבורר אלא חל אתנן איןהשוק
 דמ*מ רק התנאי מחמת ט?ה לה ליתן דמחויבי*ל
 שם הש-ס מקשה מה דא*כ אך מיוחד הט5האין

 קנאתו דלא דהיינו משיכה מיחסרא והא זהבטלה
 פעולה כשכר הוי התנאי מחמת ?שלם דמחויבדכיון
 זה בטלה דאיירי כיון מיוחד הוי וגם קניןדא"צ

 רק התנאי מחמת לשלם צריך פעולה דשכרוא"ל
 טלה לה ליתן צריך רק דוקא הזה הטלה קנההד5א
 הטלה שתקנה משיכה בעינן ולכן מיוחד איטושוב
 דמחויב דאמרינן דכמו סברא דז*א מיוחד ויהי'הזה
 כן קנין א"צ פעולה דשכר התנאי משום ט5הליתן
 כפי לקיים מתויב הזה טלה ליתן שהתנה במהג"כ

 וא"צ רוקא הס5ה זה הוא ש5ה פעולה ושכרהתנאי
 מיחסרא והא הש"ס רמקשה ממה וא"כמשיכה
 עבירה מעשה בעד לשלם דא"צ ראי' 5כאורהמשיכה
 ברא*ש ומצאתי פעולה בשכר הטלה נקנה לאולכן
 קנין א*צ פעולה דשכר זו קו' שהקשה שםבע*ז
 הטיה לה ונקנה שכר עלי' שנותנין דבר היאוביאה
 לך אתן לפוע5 דהאומר מוכח דמכאן וכ'בביאה
 החפץ בעד דמים לו 5יתן יכו5 בשכרך זהחפץ
 רק מועיל אינו פעולה ושכר קנין צריך החפץדגוף

 כתב וכן עיי"ש סתם כט5ה הוי הטלה דמי 5הליתן שיכוי וכיון בערו דטים או חפץ ליתןשמתחייב
 והנה של"ב סי' בחו"מ הרמוא וכ"פ בע"זהר*ן
 דבכל אע*ג כתב אין ד*ה ע"א קי"ח בב*מרש"י
 תלין בל פועל גבי הכא ככסף כסף שוהדוכתי
 לומר א"י ולכך משמע בהד" דאתני מה כתיבשכרו
 ע"א ט' ב"ק בתוס' ועי' בשכרך שעשית מהטול
 הוא עמו דהתנה דמה ברש"י מפירש והרי ר"הר"ה
 א"צ למה וא"כ תלין בל בזה ושייך רוקאשכרו
 ר"ג בסי' בנתץ"מ ומצאתי ממש החפץ לוליתן
 9עויה דשכר משום הטעם המח*א בשם שכ'סק"ז
 ולהסביר קונה אינו ומעות החפץ על מעות כנותןהוי

 שיה" כדי במעות עיניו נותן דפועל נראההענין
 נפשו את נושא הוא ואליו כמש"ה נפשו להחיותלו

 בחו"ם בפ"ת ועי' שכרו ת5ין בל התורה אמרהולכן
 אלא נשכר לא דהפועל הרשב"א בשם של"וס"

 לירר צריך יהי' ולא לערב למזונות שצריךמשום
 תלין בל דליכא היכא גם ויכן ולמכור ולחזורלשוק
 דעיקר וכיון בשכרך שעשית מה טול 5ומרא*י
 כמו הוי החפץ בעד שכרו אם במעות פעולהשכר

 רמעות וכיון החפץ את המעות בעד קונהשהשעל
 הקשה שם ובנתה"מ החפץ ליתן א"צ קונהאינו

 ועי"ש שפרע מי לקבל חייב השוכר יהי'דלפי*ז
 ומצאתי של"ב בסי' ובקצוה"ח בזה שמחלקמה

 הברייתא במ"ש בע"ז הרא"ש על חריפתאבפלפלא
 משום ג"ש רנקט אסיר אתננה שנים ג' עדאפ"
 לבסוף איא משתלמת שכירות ואין השכיר זמןדהוא
 שנין שלש מש5ם עד שכרה לעכב הרין לבעלויש
 זמנה דשכירותה ואע"ג דעלמא שכיר שנישהם
 כ"כ יעכב ושמא גמירי כ"ע לאו הבעילהלאחר
 מתירת באתנן לשלם רמחויב מוכח ומכ"זעיי"ש
 הי*ג מזבח איסורי מה' פ*ד במל"מ וראיתישכירות
 זכתה ולא זה טלה לה דאמר דהיכא המהרי"טבשם
 והמל"מ לה ליתן עליו אין חיוב אפי' שמאבטלה
 קנין א"צ פעולה דשכר הנ"ל מהרא"ש עליוהקשה
 5עיין המהרי"ט ת"י ואין הטלה כנגד דמיווקנה

 מיר קנתה רלא רמשום לזה נחית ואוליבטעמו
 גם בודאי ולשיטתו עבירה פעולת בער לשלםא"צ
 זה בטלה בהתנה דאם ליתן מחויב אינו סתםבטלה
 כמובן סתם בטלה מכ"ש ל*מ יפנינו עומדדהטלה
 דיהיב בעלמא מתנה הנ*5 בש"ס דאמר האולפי"ז
 ליתן מהדין חייב דאינו דכיון מקודם כמ"ש הואלה
 איסור ב1 ואין מתנה רק הוי מדעתו אח"כ שנותןמה
 5שלם א"צ עבירה פעולת בכל 1דאי ולפי*דאתנן
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 יבטת א*א צשעסו המהרי*ט דברי ראיתי דיא כיוןחך
 צריך דבאתע הנ*5 פהרא*ש פפורש והרי ע*זיסוד
 ש*ס הק* ובאמת עבירה פעולת דהף אף5ש5ם

 תורה אסרה אתנן צ*א וצב*מ ע' דף בב*קמפורשת
 מי בדינא קמן 5" תבעה ואי אמו ע5 באואפ"
 י*ף ברש*י ועי*ש אהט יה הב קום 5ףאמרינן
 דהא תנאה קחם ל4 אמרינן לא בדינא 5ףתבעה
 הוא אתנן ניה5ה יהבף כי הוא בפשוטתחחב
 דרק לצי*ש 5שלם מיחהב בקי5ב*מ דגםוהטעם
 יוצא אינו הוא אבל צשתים להענישו אייהצ"ד
 דאינו דחיכא מבואר וא"כ שישלם עד שמיםחובת

 ל" תבעה אם אתנן בסתם דהחנו בנפשוסתחחב
 ואם לש5ם וצריך תנאה קים לי אמרינןצדינא
 5*תן מהויב דאין הנ*י מהרי*ט דברי בטעםנאמר
 צ'ל דכאן מש"ס עליו יקשה ש5א כדי הנ"5האתנן
 ותוסי ברש=י ועי*ש הסלה 5ה שנתן אחרידשם
 ול*ח נאסר ה" 5א בדשןרה אתנן דקאידאעיג
 דבקילב*מ אמרינן ובזה בעלמא מתנה איאאתנן
 ל* אמרינן לא הזה הטלה לה ליתן רוצה אינואם
 ייתן מוכרא בנפשו מתחיב באינו אבל תנאהקיים
 עדין לה נתן 85 אם אבל קנאתו שכבר כיון5ה
 דוחק זה ובאמת ליתן מחויב אינו ליתן הבטיחדק

 דליכא היכא לש5ם דמחויב נראה שם ותוס'ומרש*י
 א*י דמהרי"ט צטעמו וגם הנ"ל וכהרא"שקילב"מ

 וואי דבאתנן בראה ולכן לזה כונתואם
 לשלם4מחויב

 אח*כ לה לשים מחויב דבאתנן אף כןאמנם
 לקים מחויב בנ"ד אם מהעיון עדיןמ"מ

 א*צ פעולה דשכר הרא"ש כ' למה דלכאורהחנאו
 ד5מה שכר ע5י' שנותנין דבר היא וביאהקנין
 דהא נראה ולכן שכר עלי* נותנין דביאה הךהוסיף
 ידבר בשכרו רק הוא קנין א*צ פעולהדשכר
 ל*ש דאי*כ זה בעו שכר שמשלמין הוא,צהמנהג
 הנפש את להרוג עבירה מעשה ובעד פעולהשכר

 לא דבאנם שמשלמין ואף בזה מנהג ל"שוכדומה
 ואין בזה מנהג ל*ש אבל לעשות השליחירצה
 עבירה לעשות שנשכרין הרשעים מן רא4סביאין
 עדות 5העיד ששוכרין דמצינו ואף כסף בצעבעד
 עדי השוכר שאחז"ל וכמו דהביתוסים וכמעשה,ןקר
 שנותנין דבר הוא שמסתם לומר ל"ש אבל,ןקר
 שכר הנוסל אמת בעדות ואפי' פעולה שכר,צליו
 שנותנין הוא שהדרך לציאה ול*ד בטלה עדותויהעיד
 של משוק ולמד צ8 ע"ב סיד בכתובות וע4זצכר
 בשוק הנעשה מנהג והוא מי את שוכר מיזועת
 שניהם רק עבורו עבירה שתעשה שוכרהזאינו
 והוא הנאה להם יש ושניהם והעבירה המעשהעושים
 שמקבלת וכיון ממנה לו שיוצ ההנאה בעדסשלם
 כן והמנהנ פעולתה שכר וזהו לזה מסכמת ג"כ,ןכר
 רצון בעד רשע מעשה שיעשה כזה שיה" אבלהוא

 כלום יעשה לא והאחר עצמו תוע5ת ב5תיאחרים
 שאינו דבר באמת הוא שמקבל השכר משוםורק
 שנותנין הוא שהדרך לומר מנהג בזה וי*שסצוי
 בצנעא רק בפרהסיא אינו זה ודבר זה בצד,ןכר

 ענין בזה ל*ש לכן הדבר יתודע שלאזצמתיראין
 אפ" אך הסברא מצד לכאורה נראה כן פעולהשכר
 מטעם י"ל פעו5ה שכר ג*כ בזה שחך דמ"מנאמר
 הרב דדברי עבירה ידבר שליא דאין דנודעאחר
 ועף פטור והמשלח שומעין מי דברי התלמידודברי

 והרי ש5וחו דל"ח יכ' ע"ב פ*ב בקדושיןבפרש*י

 הסברת זו בסוניא במיוה*ר וע" מאליו. כעושההרא
 לא ובכה*ג המעשה כעושה המשלח הוי ולאהענין
 עצמו עבור רק המש5ח עבור ,צעשה המע,צהנקרא

 החוב 5גבי ואם וה בעד ישלם חיב אינווממילא
 העבירה יעשות 5ב5 הש*י נגד הזה המשלהואאב
 עצפ עבור זאת עשה שהשליא משום דפטודאמרינן
 רבח דינא מ*ג בקדושין ועי*ש המש5ח לרצוןולא
 מוענש לא לת*ק ופרשא ביביהו איכא זוטאודינא
 שהתחיב מה נגד ג*כ כן כנורם אלא עצמוכהודג
 עבור עשה דהשליח משום פטור לו לשלםעצסו
 לענין הנו*ב פובלי ומדע המשלח בעבור ו5אעצמו
 מהריי והג' צטל דהמעשה סליח ע*י בע*כגט

 וכ"ז בטל אינה דהמעשה ע5יו חלק ז"למהאמבורג
 והנפש נעשה דהמעשה אף דאמרינן לכאן שייךאין
 ו5א מאליו כעושה הוי מ*מ המשלח כרצוןנהדג
 כזאת פעולה ואינה המש5ה ע"ש הפעולהבקראת

 ולכן עבורו עשה והוא לעשותה צריד הי'שהפשלח
 דהוא היכא דרק וא*ל פעויה שכר ענין בכאןל"ש

 ועשה שליחות ל*ש דלד"ע אכרינן שליחותבתורת
 דאינו היכא אבל כמותו ש?וחו בזה דל*שמאליו
 שחבירו להעיד שקר עידי בשוכר כגון שליחותענין
 דכ.מ מטעם שליחות ענין ב?ה דל"ש מנה ממנולוה
 עשה דלא לומר דנין אין אן וכו' עבידד5"ם

 שעשה מוום דנין רק מאייו עשה רקש5קהותו
 דבעיקר דז"א לו לשלם וחיב ממנו שרצההסעשה
 בעצמו לעשותו צד*ך שהד ענין אינו 5ד"עשליו?ת
 רשאי הי' ש5א עבירה מעשח דהוי שליח ע"יועשאו
 לישראל שאמר בכהן ע.ב י' בב,מ ועףלעשותו
 חחב פיקח פיקח ביד הבעירה ושולח גרושה ליקדש
 ג'כ והף שליחות תורת אין ובכ"ז אשלד"עמטעם

 מיקרי באיסור אי לענין בזה ו:בוא עביר דל"מ סכ
 יכול דהי' יא5 לחבירו שקר ערי בשוכר וגםבידו
 היו דביתוסים ובמעשה עביד מצי והזי בעצמו5העיד
 משלהם אחד' הי' ובאמת בע?מם להעיד ג"כיכולין
 הענינים שפיר וא"כ הנפש הריגת בענין וכןג"כ
 והוי המשלח עבור עשה דלא בזה והעיקרשוין

 ובטל שליחות דבעינן משום ולא מע?מוכעושה
 משום זאת שעשה אף בזה גם וא"כהשליחות
 רצון משום נעשה דלא אמרינן שכרושהמשלח
 שכר ענין בזה ול"ש מאייו כעושה רקהמשלח
 הזאת הפעולה עשתה דלא לאתנן ול"דפעו?ה
 העבירה מעשה עמה עשק הוא רק עבורובעצמה
 לזונה אתנן לענין ע"ב ל' תעורה בתוס' ועי'הזאת
 וכנול לחלק יש ב:ה"ג וגם אצלה כלבו שיליןכדי

 והוי פעולה שכר צזה דל"ש ניאה בנ"דועכ"פ
 והמעמיק שהבטיחו מת לשלם וא"צ מעצמוכעושה

 נכונה. שהיא יראה הזאתבסברא
 אינו הדין מן אם דצפי' נ"י כהד"ג שהעיררנהדמ

 בדבר אפי' עצמו לחיב יכול אדם מ=מחףב
 סי' ובחו*מ ק"ב בכתובות ועה הדין מן חחבשאינו

 חייב בנ"ד וא"כ כן שפסק הרמב*ם ש-טת ועפ"ימ'
 החיוב שיה" בעינן להרמב*ם גם הנה לולשלם
 רק בע"פ ל*מ הפוסקים ו?רוב בשטר או עדיבאתם

 עתה להתחתב בבא אב5 לו חיב שכברבהודאה
 חייב אמר או בשטר עתה כתב אמ רק בדיבורו5*מ
 הי' אם ואפי' בנ"ד הי' לא וכ*ז בשטר מנה 5ךאני

 ואעפ*כ חייב שאינו בידע רק דזה י*ל בשטרהחיוב
 סבור דהי' י"ל בכאן אבל ולהתחיב 5יתןרוצה
 ידע הי' ואם עצמו התחיב ו5כך לש5םשמייב

דעפ"י
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 עצמו מתחתב הי' לא לשלם א"צ דיןדעפ"י
 מ' בסי' בש"ך ועי"ש בשטר אפי' ל*מובכה*ג
 לשלם מחויב יהי' שלא דידע עוד וי*ל קכ"וובסי'
 המעשה לעשות ירצה לא דאל"כ לו הבטיחורק
 כבר דאם 5ומר יש ומה"ט בזה להטעותוורצה
 דכיון משום כשיתבעט אפ" לו להחזיר א*צ לונתן

 שתובש ומה וכנ*ל במתנה לו ליתן רצה 15דשילם
 לו נתן מקודם ובאמת ממתנתו לחזור רוצהעתה

 אח"כ צריך יהי' שלא שידע ואף גמורהבמתנה
 לו נהן לכך לעשות ירצה שלא שחשש משוםלש5ם
 לא כשעדין אבל הרין עפ"י לו מגיע שאיטאף
 דהטעהו אמרינן כדין עצמו שהתחייב אף לונתן
 אח*כ לו לשים בדעתו הי' ולא לעשות שירצהכדי
 א*צ דבכה*ג דכתיבנא טעמי הני מכל נראהלכן

 וכנ*ל. שהבטיחו מה 15לשלם

 כתבתיהמענ*ד
 צוקערמאן קלמןהיקטנימום

 הנ"ל.האבדפ*ק

 קינסימן
 יאבלאנאב. תר8"ז אייר בחודשב"ה

 . ר ח א ב רל
 ןאיזה בית 5קנות לאחר שסרסר במיעדש'12

 שנים איזה ואחר המקח ונתבטלסכום
 וכעת אחר סכום בעד הבית את הזה הלוקחקנה
 5ו ליתן צריכין אם סרסרנותו שכר הסרסורתובע

 ע"כ. יאאו
 סרסרנות שכר לו מגיע דחין פשוט הדין בזההנה

 אחר סכום בעד המקח אח*כ שבגמרכיון
 כדין חמקח שנגמר ש5אחר אם כונתו א"יהמקח ונתבטי מ*ש אך סרסר שהוא הראשון המקח זהאין

 הראשון המקח גמר מטעם שכרו לו מגיע הרינהבטל
 אח*כ שמחלו דאף קפ"ה סי' בחו*מ הרמ"אובמ"ש
 ועי' במהילתם לו ומה שכרו יהסרסור מגיעז5*ז
 מחלו אפ" הראוי בקנין המקח נגטר דאם קפ*טבסי'
 5א עדחן ואם מחדש להקנות וצריכין מ;ני לאזל"ז
 וכן סרסרנות שכר לו מגיע אין אז כרין המקחעמר
 סרסרנות ד5שכר ע"ב כלל בד"ג הובאו האחרוניםכ'

 להסרסור מגיע אין לאו ואם הקנין שנגמרבעינן
 שנגמר ומה פעולתו הש5ים דהוא אמרינן ולאכלום
 נגמר הי' ואפי' אחר בסכום ה*' ה5א המקחאח*כ
 רמאות אין אם מקורם סרסר שהוא הזהבסכום
 שאח"כ כדי המקח אז לגמור רצו 5א שבכונהבדבר
 כבר שכרו ליתן יצטרכו ו5א הסרסור ב5תייגמרו
 להסרסור טענה לו דאין שם קפ'ה בסי' הרמ*אכתב
 רק דנגמר כיון בזה רמאות ה" לא בודאיוכאן
 בוופ הנ*ל בד*2 ראיתי ואמנם שנים אטהאחר
 ש חסרסור יברר דאם שכתב מרדכי מאמרשו*ת
 דבריו ועתרת חשתד5ותו שבלעדי הלוקח לושיודה
 מניש כזה סכום ובותן לוקח הף לא הסרסורשל
 חינו ואם אחד מצד המתחיל כדין ששית חלקלו

 גס ובודאי עח*ש סתם חרם עליו 5הטי5 יכולפודה

 גרם שהסרסור מודה אם כן לומר ש=ך המוכרמצד
 בסכום נגמר הרי בנ*ד אמנם זה סכום בערשימכור
 גרמה הקודמת שהסרסרנות נראה אם ומ*מאחר

 15 5יתן לפשר נכון אח"כ המקח לגמרקצת
 בזה. חלקאיזה

 ואם מקח גמר בזה מיקרי אימת ששאלרכוה
 סי' בחו"ם הנה דיניהם אחר בזההויכין

 קונין אין שטר לכתוב שדרך רבמקום איתאק"צ
 דבקרקע תמיד לפסוק מנהגינו וכן 5בד בכסףקרקע
 מי שחך אם לענין באחרונים וע" בבסף קוניןאין

 מהלוקת כסף עם סודר ובקנין בקרקעשפרע
 כתב 8*ט כלל והד*ג בקרקע מהני אםהאחרונים

 סטומתא קנין ובענין דמהני שהכריע התוע*רבשם
 דמהני סק*ו ר*א בס" בסמ"ע עי')האנדשלאג(

 האבן טור בשם ובד'ג דל*מ כתב שם סק"אוהש"ך
 אם והחט כהסמ"ע קי*ל לומר יכוי דהמוחזקכ'

 רוצה המוכר אמ וממילא במעות מוחזקהמוכר
 עומדת בע5ה בחזקת וקרקע דדינא ספיקא הוילחזור
 בדיבור החוק כפי אם הנה דיניהם עפ*י האוקובענין
 מעות כשנתן ובפרט המחיר ביניהם שנגמרלבד
 והטאבולאר שטר לו שיתן לכופו ויכול קיםהמקח
 מהני אז דיננו עפ*י ג"כ קנין הי' אם תלוייה"
 שעפ*י מה ל*מ קנין הי' 5א דיננו עפ"י אםאבל
 דד*מ בתר אזיינן דאנן קנין הוי דמלכותארינא
 סה בחו"מ ועי' המ5ך ומבת יהמלך שנוגע במהרק

 בדיני שידונו יא אב5 שכתב מה ברמ*אשס*ט
 בס*' לעיל ועי' ישראל דיני כל בטלת דא*כעכו'ם
 שעשה הי' לא אם מנהג מצד ל*ש וגם בזה מ*שפ*ה
 רבדיבור ס*ג י"ב כלל הרא*ש בתשו' וכ*כקנין

 הולכין ואין גרוע מנהג הוי כן שהמנהג אףבעלמא
 ב6*ת ועה ומוכר דלוקח דעתי' סמכא לא וגםאחריו
 כיוצא דכל הח"ס בשם מ*ש סק*ב רוא ס"בחו"מ
 לומר ש=ך וכן ובדא"ה בד** עליו מדחניםבזה
 הקנין אין הממשיה חוק שפ"י אם ואמנם בזהג*כ
 סופר אצ5 והטאבולאר השטר נעשה שלא כ*זכ5ום

 בזה מהממש5ה החוק עתה הוא כאשרהממשלה
 הח"ס כמ*ש ל"ם סודר וקנין מעות הי' דאפ"נראח

 דינא בתר אזלינן דבכה*ג אהרוגים וכמהוהתוע*ר
 הוי מזח מס לשלם הוא דהחוק כיוןדמ5כותא
 הוי אם ב*י כת"ה ידע ולפי"ז המדינאלתועלת

 סרסרנות שכר לשלם שצר*ך קניןגמר
 לא.או

רבחדק
 משכר האמצעי להסרסור מגיע כמה ששאי

 שדכנות לענין כתב העט*צ הנהסרסרנות
 נ' סי' באהע*ז ובפות ש5יש להאמצעי ליתןדנוהגין
 וע" כלום להאמצעי דאין התפא*י בשם כתבסק"טז
 גליל דכ5 שם סים דהפשת כיוד אך ק*ו כללבד*ג
 ל*תן נוהגין דבשדכטת חרנן והרי פנחגו לפיוג5יל
 כמו מ0ש ש5יש ולא 5האמצעי גם חלקאיזה

 ליתן נוהגין סרסרנות בענין וכן והגומר5המתחיל
 מ2הג אחר בזה הולכין 5כן להאמצעי חיקחעה

 4יניהם. יפשר זח וכפיהסוהרים

 כתבתיחמענ4ד
 1הפרמ*י ה5מיה,הלתיכום

 הנ*5.חש8*ק



מנחת

 קיתמימן
 יאבלאנאב4 תרפ*א איר בהודשצ*ה

 ההריף הבהור ידידי לכבוד סית טוב וכ5ש5ום
 קדושים של בנן אבות עץ ענף תורה בחדריובקי

 נא האנפר י2בחממו"ה

 )זצ*ל( שליט*א מאטיניא הגה*ק פרןנכד
 טאלמיטש. הנא1ד*קכעת

 דאע*ג שכתבו ע*ב ס*ב קידושין יתויער"ק
 ונקי קב ראב"י דמשנה כראב"ידהיכה

 הלכה אין דשלבל*ע מקנה אדם דס"ל בהחם*מ
 כר*נ והיכה פקנה אדם חין ס"ל דר"נ משוםכמותו
 מבטלין בדיני כר*נ דהלכה הכלל דע*י והריבדיני
 ע"א י*נ בכתובות הש*ס אמר מה א*כ אחרכלל
 בדיני כר"נ דקיאל אהילכתא הילכתא קשיאדא*כ
 ולחתוס' כר*נ הילכתא שפואל אמר ר*י אמרובהא

 מבטלינן בדיני כר"נ דהלכתא הכלל רע"יהול*י
 הילכתא וי"ק כר*ג דהילכתא כללאהך

 עכ*ד.אהילכתא
 כתבו כראב*י דהלכא כללא לענין דרק י"יהנה

 כר*נ דה5כה הכלל מחמת דנסתרהתוס'
 דהרסב*ם דעירובין בפ*ה התויו"ט וכם"שבדיני

 של למשצתו השניחו ולא כחכמים פסקו שםוהרצ*ב
 מקום בכ5 הוא כילא דלאו משום ונקי קבראב*י
 בעירובין הרא*ש בשם הביא פ*ט בסוטה1בתו*ח
 ותו כראב*י הלכה דברים בק*ב דרק מר*הדקבלה

 כאן התוס' כ4 ולכן יששכר בני בהנהות ועי*שלא
 בפ*ט בהויו*ט ועי' כראב"י דהלכה הכללד2סתר
 נאמר דלא הכ"ם בשם בעירובין ובבנ*י שםדסוטה
 מחבירו כר"ע דהלכה הכלל לדחות דראב*י זהכיל

 בפ"ב הכ*ם בשם המם בכלל מלאכי בידומצאתי
 כראב*י ולא כרשב"י שם פוסק דהרמב*ם ביה"חסה'

 יהי' וזה מראב"י טפי דנמרא מארי4 דרשב"ימשום
 לא דראב*י דהכלל בשמו מקודם לם"ש ג"כהטעם
 פשום מחבירו כר*ע דהלכה הכלל לדחותנאמר
 ומדברי מראב*י טפי דנמרא מארי' ניכ הי'דר"ע
 דפשנת הכלל על סמכינן דלא ג"כ נראה שםהי"ם
 ורש"י מהאמוראים פסק ננד ונקי קבראב"י

 ס"ל ולא כראב*י דהלכה שכ' שם ס"בבקידושין
 בדיני כרדנ דהלכה הכלל מכח דנסתרכהתוס'
 דהלכה דהכל? ס*ל דרש*י יומר אפשר הי'יכאורה
 שם בי*ם שהובא וכהכנה"ג הש*ס מן חינוכר*נ
 דגורס רש*י שיטת שם דהביא דושא אך הה*אבכלל
 וצ*ל בדיני כר*נ קי"ל והא הבית את המוכרבפ'

 כהפופקים ודלא עדיף דראביי דכללא לרש*ידס*ל
 י"ל התוס' בשיטת ועכ"פ בזה צע"ק ועדחןהנ'.ל
 כר"ג דהלכה לענין ולא כן כ' ראב"י לענין דרקכן

 בכתובות אמר לא רהש*ס כלל קו' אין בלא4האמנם
 באמת אולי דאז כר"ג דהלכה מונח כללסשום
 אבל בדיני כר"נ דהלכה הכיל מכח דנסתרהו*א
 פפק דבזה מ9ום דמקשה רק את כיל איןבאמת
 אמר אר"י ובהא ואמר הש.ס כדדהק כר"נשמוא5
 כשמואל דהלכה ג"כ ידע"נן ואנן כר*ג היכהשמואל
 נעשה מה כר*נ הזה בדין כן דנפסק וכיוןבדיני
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 לומר בזה ~*ש ברימ כר*נ יהלכתא הכ55שם
 מקשינן דלא כיון אמר 5בלי  עדיף דר"נדכללא
 קשה ושפיר כר*נ צוה שנפפק רק אחד כל5ממעם
 דה5כה הנ*ל דלפי בוה דין5 וגם אהילכתאהי5כתא
 דכללא שכ' המפקיד בפ' ברא*ו וע4 בדיניכשפואל
 דקי"5 גם ומה רבותיו נגד 5ית* בדיני כר*נדהלבה
 י*ם בס' וכ*3 כ"ע לנבי בדיני כשמואל הלכהנמי
 מה ועי*ש סעד4 רבינו בשם הלכות גופי בשםהנ"5
 דקשה בכהובות הש"ס אמר מה ולפי*ו בזהשהעיר
 הא שמואל נגד ר*נ דברי משום אוףלכתאהילכתא
 אך רבו שמואל ננד ל*נ דברי דמבטלינןהול*ל
 דר*נ כדשנינן מסתבוא הכ"נ אפר דהש"סדי"ל
 שלא לתוץ אופן דיש כיון דהיע כר*נדאמר
 כן לתרץ טוב יותר הבירו את אהד כלליסתור
 שם קידושין בתוי וגם כן י"ל ל1ה גם מ8ייאוא*כ
 אך כן הו*א 1ח*ז יסתרו שלא לתרו אופן .הי'אם

 דר*נ הכלל כ22ד דדאביי הכ5ל מבסלין ע*כבא*א
 הרבה הארכתי הילו ובענינים הנ"לופטעם

 מ9מנ כאן ואיןבהדושי

 כתבתיהצלענ*ד
 יקפרמאן קלמןהיקלונימום

 הנ"ל.האבדפ*ק

 עמנמיק
 האצלאט*ב4 תרס*ח סיון בהודש1"ה

 אחד.ל12ואל
 יא*י 1מוכי מהממשיה הפיופינציא שמ"זיקעד'ש

 התשלומין ומן שמאחרין ומחמתבהקפה
 מותר אם המעות מהמתנת רבית הפסד לוויש

 בכדי יותר יו שמניע ולאמר בחשבוןלהטעותם
 ע"נ מדעתם שלא הרבית אתלהבליע

 מכר דלא כיון 5ומר מקום הי' יכאורההנה
 כפי לשים כו*כ בסכום רק הסחורהלהא"י

 בזמן שישלם מקודם יודע הי' ואם עמו שהתנההזמן
 הי' יא המעות המתנת של הרבית ויפסידמאוחר
 לשלם רוצה שאינו הא*י וא*כ הסכום בזה לומוכר
 הישראל את עושק הרי עמו שהתנה הזסןכפי

 דיבא אינש ועביד מת*י נזילו להוציא מותרובכה*נ
 רכ*ה סי' בחו*ם וע" בכה*נ פסידא במקום5נפול'
 להונות ומותר הרם"א עם*ש י*ם בשם סק"דבש"ך

 אותך שמאנה דמי דהחנו עצמו את שמאנהלמי
 וע4 ע*1 מ*ש שם ובש"ך נ*כ להוניהו אתהמותר

 5*שבע דיכול הרמ*א שכ' סעי"ז ע*ב סי'בחו*ם
 דאם ההו*י בשם שם ובפ*ת יו חחב שאינוסתם
 ל1 היב שאינו לישבע יכול ממק*א אציו לומגיע
 וע"ט סק"עה בש*ך ועי*ש עתה שתובעו זוהלואה

 שלא ע*א ל*א דף משבועות להעיר ישולכאורה
 לא בשישה וכן יודה ואח"כ במאהים אטעננויאמר
 שקר מדבר משום עדים ושנים תובע אהדיהי'
 בשקר מפיו יוצאת הטענח דשם משום ואוליתרהק
 אמת הוא מום לו חיב שאינו שאומר מהמווא"כ
 הלואה חחב שאינו שאומר ואף לו החב חיפדהא
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 חחב אינו לכך ממק*א התובע לו שחיב משום הכונהיו

 ה5וה לא שמעו5ם לטעון אסור ו5פי*ז י1 הל1אההוא
 אמנם בשקר מפיו יוצאת הטענה דבזה זאת הלואהל1

 יודע אינו הא*י דם*מ כיון בזה 5פקפק ישעדחן
 הדרך וגם ליתן שרוצה ממה יותר ממנו לוקחאם
 שהתנה בזמן משלם אינו שה5וקח הרוב עפ"י הואכן
 לוקח הי' יא יותר שישלם כוה באופן ואוליעמו
 ס" בחו*ם ברמ*א ועף ממנו כגונב הוי א*כפמנו
 יודע הא'י שאין במקום דאפ" שם ובש*ךשם'ח
 ועי"ש הלואתו הפקעת רק שרי לא חה*שדליכא
 אסור בעין הוא עכו*ם של רכשחחפז הרבבש*ע
 מעכו"ם חפז קנה ואפ" ממש גזי5ה שזהו בולכפור
 רוצה אינו ובפחות כו"כ סכום בער רק החפזיו להקנות רוצה הא*י אין שהרי בחשבון 5הטעותואסור
 הפקעת זה ואין החפז ממנו יגונב ודומה לויהקנות
 מדעתו שלא מעות ממנו שלוקח ג'כ וכאןהלואתו
 חסרון בו שאין דעת גניבת ואפף ממבו כגונבהוי

 ועי*ש מכירה מה' פי"ח ברמב"ם ועי' אסורמעות
 בשר לו ימכור ו5א לעכו"ם ישרא5 בין חילוקדאין
 כשחוטה אצלו שהנבי5ה אע9*י רשח.טה במרנבילה
 שאין ואעפ'י במקחו מום יש אם לי להודיעוצריך
 דאסור הנ"ל רכ'ח סי בחו*פ ועי' ממון חסרוןבו

 בפיה*מ ועה דעתפ לגניב או במו4פ אדם בנילרמות
 את בה יטעה או וז"ל שכ' מכלים פי*בלהרמב"ם
 שזאת וכו' האנשים המון ידמו אשר וזההעכו"ם
 ב5תי ודעת טעות הוא הנכרים עם מותרתההטעאה
 וחשב 5עכו'ם עצמו מוכר בדין יע' ד' אמראמיתי
 וכו' ירך תחת שאינו בעכו"ם ק*ו וכו' קוניהועם
 הרמאות ומיני והתחבו5ה הבדוי מותר אינווכן

 הבריות דעת לגנוב אסור אמרו העכו"ם עלוהעקיפין
 יידי לבוא שיכול בדבר וכ'ש עכו"ם רעתואפ"
 רעות תכונות 5אדם והגעה גדו5 חטא שזהוחה"ש
 יתעב שהוא הש*י ביאר אשר כולן הרעותוא5ו
 בעכו*ם כ"ו ואם עיי*ש וכו' עושן ויתעבאותם
 בס. כתב כאשר שבזמנינו בא*י 'ש מכ הקודםשבזמן
 דבריו והביא פ*א ריעים אהבת בטאמרהברית
 אין האמת 5פי דעכשיו ט' אות וו"ג בחו*םהוכל"א
 ית"ש בבורא מאטינים בומנינו  העטים כיחילוק

 ולא שלומם לדרףפ אנחע ומחויבים העולםובחידוש
 בלא אף אבידתו 15 ולהחזיר מהם אחד שום5הונות
 הוראת שום ב5י הטעות 5ו 5החזיר ומכ*שחהיש
 לרעך ואהבת ש5 במ"ע נכ55 כ"ז כי ח*והיתר
 ונותנים כנפיהם צ5 תהת חוסים אנחנו כיכמוך
 מעטח תרס"א בס" בס"ח וע" עכ"5 לנפשותינומחי'
 מתו הנישואין ולאחר ובנות בנים לו שהי'באחד
 ה" אחד מעריפא כותי ואפר א' 5חכם מספרוהי'
 נשאר והממון ובנותי בני מתו ואח*כ הכותי ומת5י

 למה תולרות יהעמיד זכו שלא כ-ון ולחתני5כיתי
 לירם מידי ממוני יבוא שלא שנשאו קודם מתולא
 א"5 הצלחה לי ה" חי כותי א-תו שהי' כ*וועוד
 לא מימי א"ל בעולה בידך הי' הסמי- שמאההכם
 מטעה התתי כותי לאותו אלא לאדט רעהעטיתי
 עושת והקב"ה ע"ז וצעק לו הגיד המלאך כשמתא"ל
 ועי"ש לכותים בין ליהודים בין לעשוקיםיטפט
 ובמילי לנכרי אפי' עו5 ארם יעשה אל תרע"דבס"

 אם במשק5 גוי שהטעהו דמי מסתפע שםדחסידותא
 וכו' ההוא במט5טל במשק? ו5ה:.עותו לחזוריכו?
 ואחפירו עיי"ש בגוי גם חמיר החר במטלטלועב"פ

 קפ*ב סף בקצש"ע ועי' נכרי בגז5 הסה*ק8איר
 דינא אינש עביד מטעם בזה ל*ש וגם התרב*אבשם

 לא"י למכור כופהו רמי פסידא צמקום5נפשין
 כן כי התנאי בזק 5ו יש5ם שלא מקודםשיורע
 בחשבון להטעותו צריך יהין ואח*כ תמידדרכם
 כפי אם אפי' מפסידו שהוא משום ממנוולגנוב
 נאמר ואפי' ביותר ל1 ימבור לו למכור מוכרחהחוק
 במעות רק בהקפה לו ימכור לא בדמיו להוסיףדא"י

 ולא בפזומן אצלו יקנו דלא משום וע"כבתומנים
 לתועלת זה עושה אקכ בהקפה למכור רוצהירויה
 כשהא*י ורק האא את לעשוק ל1 מותר ואיךעצמו
 בזה משא*כ כן לומר שחך ממונו לו להפסידרוצה
 ואף הא*י אצל ירויח ולא מזה למנועשיכול
 ל'ד זה במטלט5 מצרד הנ*י דחסידותאשבמי5י
 שלא מקודם שידע הא*י הטעהו לא דכאןלשם
 ימכור שיא ברירה לו דיש וגם התנאי בזמןישלם
 שם סחם זה במטלטל דאפי' וגם כנ"ל צהק9הלו

 ל1 שחשב הנכרי עצמו יזכיר לפעמים וגםבצ*ע
 ואסור מאסר לסכנת ויבא ע"ז ערים ויביאיותר
 הם ישראל כל  שעי*ז חה"ש איכא וגם עצמולסכן

 שלא יזהר ארם כ' ובס"ח וגונבים עושקיםבעיניהם
 המה ורמאים גנבים היהודים שיאמרו ידו עליגרום
 צ*ו, אות י' כלל ארם בהנהגית ח.א בת*יועף

 היתר שמורים המעשה ומר רע כי יען בוההארכתי
 ויהודים 8ה*ש ומטבבים הא*י בהטעאתלעצפם
 היתר להורות אין לכן בעבורם נלכדיםאחרים

 נ5בב איש וכ5 ל1 יגיד ומקלובוה
 מזה. עצמויתרחק

 קונה שהא*י שיעת בזה היעוצה העצהר4פבמנבם
 שמוכר מיד לו יאמר הסחורהאצלו

 ב' או חודש עד ישלם אם בתנאי רק זהבסכום
 מהמתנת רבית לו יחשוב אז ישלם לא ואםחרשים
 כשרוצה ואז החוק עפ"י ליקח שפותר כפיהמעות
 אז שבדעתו ואף ע"ז גם יסכים בודאי 5הקיףהא"י
 זה באופן שרק לו שאמר כיון פ"ם רבית יתןשלא
 5א החשפון ובשעת ממנו ייקח מיתר לומוכר
 שחהב סתם יאמר רק כו"כ קרן לו שטגיע לויאסר
 דהא"י ואף 15 שמניע הרבית חשבון וכפי כו*כ5ו

 בסי' ועף נפשף דקמשעי איהו קרן שכ"זחושב
 לאסוקי לי' דאיבעף דבר הוא דאם ס"ד שםרכ*ח
 הול"ל ג"כ וכאן רעת גניבת הוי לא וכו'אדעתי'
 כפי רפית עם הוא שהחובון אדעתי' לאסוקילהא"י
 ועין חחב כמה לידע צריך בע"ח וכיהתנאי

 דהיהודי וכיון דחק דפרע ע*ב פ"ו דףבכתובות
 5יקח הכריחו מי הזה באופן רק לו למכור רצהלא

 כה*ג בישראל דגם להתיר יש בכה*ג לכןהסחורה
 שיקח פעם בבל כן לו לומר וא"צ וכנ"למותר

 שתמיד שידע אחד פעם לו שיאמר רקהסחורה
 נפשו ובזה הזה תגאי ע5 יה" אצלו יקנהכאשר
 5ו שמגיע מכפי יותר לו יחשוב א5 ורקהציל

 הזה. הזמן בעדהרבית

 כתבתיחנלענ*ד

 צולפרם4ע קלמןה'קלרניכים
 הנ"ל.האבד9"ק



מנחת

 קנסימן
 יאב9אנאבי תרע*א מנ*א 2ידש2"ה

 ר. ח א ם כ חל
 השעך שה" חטין כןד מחבידך שקנה במיעדש*ש

 שלקח ובעת כסף שמנה אצ5ו שיקח כטף 8הל1 כשיוזיי רק יקנות רצה ולא בסףעשרה
 ?ריך אם כסף שמנה והי הששר הוזי כברהסחורה
 מהשער 15 שיניח יומר יכוף או כסף שמנה לוייתן
 שבס' וכתב מקודפ שהיזיל כמו כסף 1הנוכחי
 והעיר בוה נסתפק ניב סי' ח*ב דשמעתאחדותא
 דכיון שם וסיים פועלים 5ענין ע*ו דב*ממש"ס
 עכ"ד. נך לשלם ?ריך הז8 בסכום ונתרצה לףדקים
 ק*ד ב2*ב הרשב*ם פמ"ש כן נראה יכ1רהוהנה

 הוי דמעיקרא היכא אב5 וו"ל סאי ד*הע"ב
 מעיקרא בתר ודאי מחילה הוי לא ולבסוףמחילה
 בפסקים יהושע בס' אמנם מחל דמחל דכיוןאזלי8ן
 דגים 5חבירו שמכר במי פסק ר*כ פי'וכתבים
 מכפי גבי' יוזיל אם רק לקנות רצה לאוהקונה
 5אחרים שמוכר המוכר ל1 ואמר זווב לאחריםשמוכר
 נודע ואח*כ י*ד יקת וא?לו זהובים ט*ו בעדמאה
 להאזיר דצריך ופסק י*ד בער 5אחרים גם מכרכי
 זהוב שירויח גאושן רק 5קנות הי' דעתו 3י הזהובלו

 מדין והעיר קונה ה" לא לאו ~1*ם הקונים משאריותר
 5עשות וקב5ו וסברו 5שם דל*ד וכ' הנ"לטועלים
 שירויח יקנות ה" דעתו הכא אבי הזה בטךהפיאכה
 והביא י*ט אות ה' כ5ל בד"ג והובא מאחריםיותר
 סחורה שקנה באחד משה השיב שו"ת בשםג*נ

 מכפי יותר 15 שחישב נורע ואח"כ ריוחבנאמנות
 קודם ואפף 15 להחזיר דצריך הסחורה בעדששיים
 כו*3 שעולה והריוח הקרן סכום 15 אמר הסקחגמר

 הלוקח אצ5 בעין הסהורה אם ואפי' הלוקתונתרצת
 תשו' מכמה ועייש הסקח לבט5 המוכר טענתל"ם

 דכיון דל"א מוכח ומכ*ז כן שפסקוהאהרונים
 רא" אין ומה*ט לשלם צריך הזה צסכוםונתר?ה

 רצה דיא כ5ל מח5 5א דבכאן הנ*5 מתרשב"םג"כ
 אפנם השער מכפי בוול שיקנה זה ע*ד רקלקעת
 שאינו אמר אם חתנאי ה" איך בזה דתלינראה
 אז השער מכפי כסף ב4 בפחות רק 5קנותרו?ה
 כסף ב' פחות א?15 ליקח ?ריך עתה רנם כנ"להדין
 שאימ סתם אמר רק מהשער הזכיר 5ח אםאבל
 לומר יש שוב בזה כסף ושסנה געד רק לקנותווצה
 כן הי' ביפו אם ואפ" כסף שמנה 5ש5םד?ריך
 אינן שבלב רברים מהשער צפחות יקנותוצרויה
 כן רצה או5י בפירוש 3ו אכיר דלא כיוןוברים
 ו5הרויח הסחורה 5פכור יוכי שלח דידי משוםרק
 וכשקנאה כסף פשמנה יותר ישלםאם

 ה" 5א או זה בסכום רק לקנות רוצה הי'5עצמו
 יותר יהריא דר?ה רא" און אבל לש5ם יותר15

 ק*ג בב"מ וע" שטנה לו לש5ם ?ריך ולכןסאחרים
 בת~ת דבעמד השלחין בית 5עמן שכ*א ס"ובהו*ם
 עמד וביא מהכירו 19 מנכה זה השלחין ביתואמר
 אין 5ך מוכיר אמ השיחין בית ואמר אףבתוכה
 5א1כר מאכיר בין לה95 ברמ*8 ועי'ש מחכיוצב2נכה

 9213קדק קכא ק3 0יש8"1

 חו3חח דארן 3יון הש5חין בית דאמר חףוהיי
 ח08 בח4 וה3*נ מהני לא בזה דוקא שהתנהבפירח1
 הנ*י משה חשיב בתשר בם*ש צוה עול יהיקבראת
 דזהו הפקה 5בטי הפוכר ח*י בעין הסחורהדאפ"
 יותר יו וארשב ר*וח צנאמנות שקנא הזה 8דיןרק

 יו שאשב מח א*3 שהתנה כפי הר*וא 5יקאיו מ3ר זח 1ע*ד צעדה שיים כ8ה מקודם המוברדידע
 יהושע הי בדין וגם שם כמ*ש בנניבה הוייותר
 ש5וקח ממה פחית אציו ייקח בתנאי 15שמכר
 3ן וע*ד אהרים א?9 שיוקא כמה ידע הר*מ*אתרים
 מ3שי 3פף שה פחות ח" דהתנאי בנ*ד אב5יבטיו וא*י קים המקח וח*כ פהות א?15 5יקה 15מגר
 ה" 5א *וה השער הו1 ה*ה*ג אז שה"השער
 שבשוק השער כן שנעיה רק ומריונו ה3יכרמחמת

 חסחורה בעד הוא ששילם ש3פי יומר הפוכריכוי
 8ף עוד יהוזיי שיוכי ראה עשרה שהי' השערוכפי
 השער מכפי עוד 5הוזיי פשא*כ מעם תרהחכסף
 האופן ע*ז פסקרן 5הפסיד ויצטרך עכשיושהוא
 3סף ב' ער השער ירר אם ו3י 5מכור רוצהאינו
 מתנגד זה דבר בחנם הסחורה 5ו 5יתןיצטרך
 בכה"ג 5קנות מחויב אינו הקונה דגם ואףלהדעת
 שיווי5 באופן רק המקח עשה ש5א משוםכנ*ל
 ב*ין אינה דאם י*5 ומה*ט מהשער פחותא?15
 היכא עכ*פ פ*ם יתר 15 לשלם א*צ הלוקאביד
 די5ד כיון המקח 5בטי המוכר יכוי בעיןשהיא
 3ן 53ל התנה לא וע*ז השיר שנשתנה חדשדבר
 תומר יצדד יש ובם הסברא מצד 5כאורהםהאה
 כפ* לחשוב י*5 חתמר כפי יקים בצריךדאפי'
 עש.רה השיר 1ה" בנ*ד 5משל מקודם לושהוד5
 עבשיו השער יהי4 אם כן חומש ה"נו 1 יווהוזי5
 יהי6 דאם נאמר 5א אב5 וומש כפי 15 יוף5שמנה
 המוכר 5נ2י אפנם בחנם לו יתן כסף בן רקהשער
 מהישוב יש ועדאן כנ*5 נראה בעין דהיאהיבא

 בוה4 לעין בידי עתוהי ואיןצב*ז

 כהבתימנלעני,ר
 צוקערמאן קלמןה'קלונימום

 הף9ימשןפץ

 קכגסיק
 יאבלאמ2בי תרצ*ה שבם בחודשב-ה

 בהדרי ובקי האריף ארב 5כבוד ס5ה טוב וכלששם
 בנש*ק תוהיישים מגזע חוטר ד' וירא מסידחילה

 נ* רוקח נפתליפ1
 אף9 מבעיוא הנה*ק אדומו*רצד
 נאתחי*ש בק6 ה?עיר הרבכעת

 הרבטת ימשרת רשי בן לו שה" שחד בתעד8*ש
 העיר בני בה0כפת ה1יקה 15 הבטיחוכבר

 החתן רצה ~מא בתו צם שידוך לעשות רצהואה"ב
 המווא*ן אאר סרד הרבנות חוקת 15 שיבטיהרק
 הבריא הרבמת 15 למטור א** כי יו שאפר1*ף
 פרירה 15 שאין וכשראה ע*ז כת*י יו ליתןאותו
 קב5 לא בבונה ובם מקודם עדים בפבי 8ודעהי0ר
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 הח*ם אני בזה"5 בכת*י 15 וכתב התנאים ע5בקנין
 בהרב%ת לי שיש וזכות כח כי לחתניתתן

 תיכף ועוז תאף צכ5 אותו 5מסור א*עוהתחאבתי
 ובביטו5 ובנ*ה ב5"ש ע5י קבלתי זאת החתונהאחר

 עכ*5 בעה*ח ולר*ר' המודעות כ5 סוף עדמודעות
 טעמףם מכמה הכתב 5בטל צידד נ*י וכ*ההכהב

 דבריו. סדר ע5ואבוא
 מקור מקוים אבאר המודעה מסירת מטעםמ"ל1

 דבמוכר איתא ר*ה ס" בחו*מ הנה בזההדין
 דע,י זביני הף וזבין ות5וה קאם המכר אונסמחמת
 מקודם מסר ואמ והקנה גמר שקיבל והמעותהאונס
 המודעה בתוך וכתבו מאונסו חעדים וירעומודעה
 המודעה נכתבה ואפי בטל המכר צאונסווידענו
 דהי' רא" הביא ואח*כ מהאונס העדים ידעוולא
 ג*כ המודעה 5כתוב להם ה" 5א דלכתה5ה אףאנוס

 האונס יודעין אין אפ" ובמתנה בטי5החמכירה
 חפץ שאינו דעתו שגילה שכיון המודעהכותבין
 היא אם מודעה בלא אפין וגם צטי5ה היא הריליתן
 רל"ב שם ובסמ*ע רמ*ב בסי' ועי' בטילחבאונס
 לנותן לי ניחא דלח כ5 א5א ויסורין דהכאהאונס
 צ5ב נותן וא*נו 5יתן אנוס הי' טעם מאיזהודאי
 קאם המכר המודעה ביט5 המכר בשטר ואםשים

 צשטר המודעה ביטו5 ל-מ האונס ידעינן איובמתנח
 ועא"ש מודעה ביטו5 מהני ידעינן ביא ורקהמתנה
 חייב שאים ידבר דהודה סעי*א ברמ*א ר*חבסי'
 אם נ*י כ*ת כתב לא ובנ*ד דבר לכל כמתנההוי
 מהני צע*9 גם ובאמת בע*פ או בכתב  המודיההיתה
 רוצים העדים שאם לכתוב ניתן מודעה מ' צב"בועי'

 שצריכין רק מהני בע*פ דגם משמע לכתוביכו5ים
 עצמו שהתחייב הכתב קודם היתה שהמודעהלהעיד
 דעדים כ' וכתובות מ,ט ובב"צ צזה בפוסקיםועי'

 שתהי' דא*צ הרי נאמנין דברים הף מודעהשאמרו
 ובפ-ת ובש,ך 5*ד סן" סמ*ו בחו*מ ועי'צכתב
 שבפנינו חומר מהעדים א" אם לענין הש*מבשם
 ביטו5 בהכתב נכתב בנ-ד ואמנם מודעה מסר5בד

 בודא* מכירה היא ואם וכנ"5 האונס ונורעמודעה
 לבד האונס הרי מתבה היא אם אך המודעהנתבט5ה
 וכישון מתנה דהוי נראה ולכאורה המתנחמבטל
 חייב שאינו בדבר דמתחייב מטעם וגם נותן אניהכתב
 ובבה*ג בסם*ע ועיי"ש הנ*י כהרם*א מתנהדהוי
 מתנה הוי חייב שאינו ידוע אם שחייב מולהדאפ"

 מתנה כדין ג*כ ידוע אינו דאפי' כ' שםוהנתה"מ
 המתנה. נתבטלה ובאונסהוא

 בתו שישא זה בעד לו שאן דכאן ש4לאפם
 לאו אי מתנה דבכל דאף כמכירההוי

 כש%תן זהו 15 נותן הי' 5א נפש" ניח ל"דעביד
 בחמת ליתן רוצה אים הרי באונס ח51 פרצוםל1

 כמתנה הוי אם אפי' אך בזה להלן ועימ*שוכמובן
 בהאי איתא רפ*ב סף ובחו*מ שם דב*ב בש"סהנה
 עד 15 5הנשא רצתה ולא אשה לישא שרצהגברא

 מקורם שנתן משום דרק נכסיו כל להשיכתוב

 אנוס שהוא דאזינן מתנתה נתבטלח לבנובחשאי
 גמור אונס הוי דלא קפמת שני' מתנה זאתולולי
 דאתי אונסא דהוי הלו* מהר*י בשם בסמ*עועי*ש
 הזאת האשה ישא ולא 5יצרו 5מיכף דמציסנפשי'
 בסי' בנתה*מ וע" מע5מא בצא רק אונס מיקריולא
 דבאונס גתנא במהצה דאיכא שכ' סק"ד בביאוריםד"ה
 לנו ואין מתנה הוי המודעה וכשמבסל מודעהבעינן

 דנפשי' ואונסא דנפשי' סאונסא הוכחה יותרמהמודעה

 וצתידח9ים צמתנה אפי הוא כלם לחו מויעה%א
 כמתנת הוי חיב ה" לא דאפ רבית 5ענין שםסק*ח
 מחמת גשר בריצר לא אם מודעה בלא באונסדסגי

 מודעה בעינן דבכה*ג והאנו סובה 15 עשהיהעכו*ם
 והי' בתו ווישא שרצה בנ*ד וא*כ האונס יידאזי5
 ד5'מ דנפ*ף' אונסא הף ההתחאבות לו ליתןחנוס
 אונס מיהשב יא המודעה דב"טי וכיון במודעהרק

 החמדת בשם סק*ה ר*ה בסי' הפ"ת ו5פימ*שוכנ*5
 הובר הוציא אם רק וביני הוי לא וובין דתלוהשלמה
 תיכף נגמר דהמעשה וכו' מכר כגון מרומתותיכף
 הדבר ההרא ש5א כיון עצמו לחאב בכפאוהואב5

 הגה*מ בשם וכ*כ באונס ל*ם הלה לרשותמרשותו

 שט,ח ונתן דצאנסוהו פןש סק"ח צנתה"םוע"
 וע4 נתן 5א שעדין כיון והקנה גמר ל*וצמתנה

 ונתן שם ום*ש דבריהם ווהביא סס*ד בחו*םצבי*צ
 ט"ס איה נהאה כהח*ש ד5א לשלם חאבשט*ח
 ג*כ ובנ*ר מלשלם דפטור כ' הנתה"מ דהאצדבריו

 אח*כ על עצש דהתחחב מרשותו מיד הוציא5א
 5המודעה צזה כ55 דא*צ 5"מ ממש במכר גםוא"כ
 אף דבפשרה סי*ב החו*מ מ*ש בזה לתרוכמ*ש
 5חויר יכול מודעה וביטול צקנין והי' כמכרדדינה
 דיש אך נתן 5א שעדאן כיון בש1נס דה"כיון

 הטעם אין הנ*5 גברא דהאי ימעשה דהאלדחות
 שהסכימה טובה 15 שעשתה עי*ז במכירהדהוי

 הקו1טת מתנתה הא% מנדעה בעינן ולכן 15להנשא
 לה שכתב שם דרק 5ומר אפשר ה" דאזלהגן
 ונגמרה לרשותה מרשותו מיד והוציאןחנכסים
 אבל המודעה בעינן 5כך זביני הוי דבוההמעשה
 כל5 וא*צ זביני דהוי 5=א מעשה גמר דאינובנ"ד

 הקודמת מתנתה דלו5י אומרין אנו דשם רקלהמודעה
 כל5 אמרינן הוי 5א מודעה סטעם דמהני5הבן
 רוצה שאס דנפשי' אונסא דהוי משום אונסדהוי
 מרצונו נתן א5א הנכסים 5ה יתן ו5א ישאנהלא

 בזה מכירה דין ל*ש דאפ" 5*מ 5הח*ש גםוממילא
 כל5 אתס אינו הרי מרשותו מיד הוציא שלאמשום
 גמור באונס דהי' בסי*ב הפשרה בדין וכןושם

 התויא דיא כיון כמכהרה דינו דאין פטעםאמרינן
 ע'י ורק כ55 אונס דאין כאן משא"כמרשותו
 המודעה בביטל איכ אונס שהוא יתבדרהמודעה

 אמנם וכמובן מהגי במתנה וגפ אונס ליכאשוב
 בסי' הר8*א לפימ'9 בנ"ד 5ומר נראה אחרמטעם
 שדעה הביטו5 עי גם מודעה מסר דאם שםר"ה

 שמבטל המודעה בביטול לכתוב צרינין אח*כשיעשה
 בסמ*ע ועי*ש  ש5ם עד מודעי מגו דנפקי מודעיכל

 דאין עולם ער מודעות כ5 שמבטל כשכותבדל"מ
 על מקודם שפסר מודעה מסירת ביטול זהצכל5
 שכתב שקודם 1צנ"ד אח*כ המודעותביטול

 מסר מודעות ביטו5 שם שיכתוב וידעההתחתבות
 בטו5 בו שיכתוב זו ההתחאבות על מודעהמקודם
 מודעי שמבט5 בההתחחבות צריך ה" וא"כמודעה
 הוי המודעות כל סוף עד ומ"ש מודעי מגודנפקי
 ועי*ש דל*מ עו5ם עד מודעה ובביטו5 שכתבכמו

 שאני קנין שכ5 יודעים הף 5עדים אמר דחםבש*ע
 אלא בך אומר ואיני צטל שהכ5 המודעה לבטילוקח
 5בטל מידו שקנו אעפא בפל המכר האונסמפני

 כ5 וביטל חזר דאם ע*ז כתב שהרמ*א רקהמודעה
 נבתב אם רק וזהו מהני בתחלה שעשההביטוליו
 כן 4טתב שלא בנ*ד וא"כ מודעי ס14 דנפקימודעי
  המודעה ביטול ע5 הקודסת המודעה מהנ*שפיר
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 מוכרח שהוא כ-צראה כן דעשה כיון אח*כועשה
 והבן. מודעה ביטול עם ההתחיבותלגתוב
 כתב שנחן טמירתא מתנה דהוימטעםדב2"עמ

 אדם 5שום יודע שלא בסודההתחיבות
 הוי לא דבכה=ג מבואר שם רם"ב סי' בחו"מהנה
 י*ח דהאידנא שם שאומר מי 5היש וגםמתנה
 שלא בפירוש דאמר סתם הוי לא כאן וכו'לסתמא
 הטעם כ' ע"ב מ' בב*ב והרשב"ם אדם לשוםיודע
 כדי הטעם כתב והסם"ע כבר לאחר נתנהדשמא
 הבטיח כאן והרי יפה בעין שנתנה ניכרשיהי'
 דהוי ואף יפה בעין נתן ולא לבנו החזקהסקורם
 לזה יכופהי שלא ממנו ביקש הרי דנפשי'אונסא
 יפה בעין נתן 5א עכ"פ הרי זאת לעשות לושא"א
 במתנה רק זהו אמנם טמירתא מטעם בטלושפיר
 דה" דכיון י"ל ובכאן מהני טמירתא מכירהאבל
 והוי לי' משתרשי ועיוז לנדן סכום איזה ליתןצריך
 מכירה ומיקרי החזקה התחהבות בעד מעותכקיבל
 שכתב שאני ד*ה ע"א קל"א חולין ברש*יועף

 מעות לפרוע צריך שהי' בה משתכר לי'דמשתרשי
 משתרשי דלא אפשר דבאכלו שכ' שם 5התוס'ומיהו
 איש ימצא אולי ג"כ בכאן י"ל מתענה עהי'לי'

 וםלשון מזה לעיל רמזתי וכבר נדן בלי אותהשי;ח
 לקרושי דאזיל האי כי דמתנה שכ' והנתה4םהפוסקים

 מקודם וכם"ש מתנה דהוי מוכח מזדעה בעינןאשה
 ה" לא נפשי' נייח לי' דעביי לאו אידבכל-מתנה

 טובה שקיבל דבזה שם הח"ש מם-ש אך לונותן
 משמע לכאורה זבינא הוי וזבין תלוה אי לרוןיש

 מקבל אינו ג*כ כמכר דדינה ופשרה מכירהדמיקרי
 ורק חחב שאינו מה נותן לפי"ר ואררבה דברשום

 טובה כקב5ת והוי הזאת התביעה מוחלזהתובע
 ואמנם הב"ח בשם בפ*ת ועי' עוד יתבעהושלא
 שכתב בפ*ת והובא בבה*ט מהג"ע ההג*הסלשון
 שהוא לידע שצריכין 5ענין רק כמכר דינהדפשרה
 טודעה ב5א אפי' באונסי' ידעינן אי אבלאנוס

 משמע מזה ליתן כאנסוהו דועי הפשרהנתבטלה
 דאי כמכר דמתנה ע"א ט"ז בב"ם ועי' כמתנהדהוי
 אין מזה לי' יהיב הוי לא קמי' וארצי רטרחלאו
 אינה הדימיון וכף כמכר מתנה מילי דלכלראי'
 פמק*א מזה וכתבתי רם*ב סי' ביו*ר בטו=ז ועי'ממש

 רס*א אות באוצהיח הובא ובשה"ש בראשיתיבמדרש
 או חסר לפעמים הדימיון רכף כ' המרדכיובשם
 בפ' בזוה"ק  ועי' לגמרי שוה דאינו והיינויתיר

 דכף מקומות מכמה שהביא ע"א קכ*ב ד'סשפטים
 הכסא דמות ועל מיניהו וחד ממש אינההדימיון
 בזה ישוב צריך ועדיין אדם מראה ולא אדםגמראה

 מכירה. או מתנה הוי בכה"גאי
 דפטור חייב שחינו בדנר עצמו מתחיב דהויומ*ש

 וגם כמתנה דאוי מהרם*א הבאתי כברהנה
 כמכירה דהוי י"ל בתו שישא כדי ההתחחבותזחיתה
 שנתן להטעם דהוצרכו גברא דההוא ובמעשהוכנ"ל
 ח4ב שאינו דבר דהוי מטעם אמרו ולא לבנומקודם
 מתנה מטעם דגם מכירה דהוי משם ראי' דאיןאף
 לברר המודעה ובעינן טסךרתא ה" דלא מועי5"4

 דמתנה מוכח עכ"9 דנפשי' אונסח דהוי משוםהאונס
 בדבר עצמו דמחחב מ' סי' בחו"ם מבואר והלאקוי

 צשם כן ום"ש מהני בשטר דהחנו בכת"י ח4ב,צאינו
 ובש*ע בפוסקים רש המפ נגד זהו הלא דפטור"בם"ח
 שהשיג בש*ך ועי*ש שם הבם-ח בכונת וצ'עדחייב
 חתמו %א בכת*י בתב לא דאם דפ"ל הב*חעל

 בנ*ד ומכ"ש דמהני כ' והוא 5*ם מסירה עדיאפי'
 בפ"ת ועי' קנין בלא אפי' ומהני עצמו וחתםשכתב
 בשביל בחיוב דרק נראה ומשם השבו*י בשםסק*ג
 בחו"ם ועי' קנין בלא ל*ם מעות מתן ואחרערבות
 אם דיעות ב' יש שטרות חתימת דיאחר קכ*טסי'
 קנין א*צ להרמב"ם גם הלואה ובשעת קניןצריך
 החתן עצמו התחייב שעי"ז מ"ם כשעת הויוכאן
 הנשאי אמר ראם ק.ב סי' באהע*ז ועי' בתויישא
 לאשה אפי' קנין בלא משתעבד לך בותן ואנילזה

 הוי הנדונהא בעד לחתן דערב שם וצדמ"אדעלמא
 בקנין אפי' מתחחב דאינו הכתובה בעד לאשהכערב

 משום לי' דחסר ערב כשאר ח9ב שםולהחולקים
 4נ"ר וא'כ דברים בכמה 5אשתו מתחייבשהבעל
 עצמו שחייב מטעם רק ערב מטעם הוי לאאפי'
 נ*י כ*ת מ*ש וגם קנין וא"צ שטר הוי בכת*יהרי
 נכתב בודאי הנה התנאים על קנין קיב5דלא

 שם ב9"ת הובא והנו"ב בקגא*ס שנעשהבהתנאים
 מטעם מהני קנין הי' דלא ידעינן אפי' דבזהכתב

 אחר ע"י דזיכה ואמו'ינן עדים כמאה בע*דהודאת
 ובנתה=ם סק"ד מ'. בסי' הש"ך לפים"ש וגםבק"ס

 רק התהייב לא ג"כ ובנ*ד לקם תנאי עלדמתחיוב
 במה דרק שם הנו"ב בשם ובפ"ת בתו שישאבתנאי
 שמא ספק רק הוי וכאן ברור והחיוב ספק בושאין
 קנין דבעינן לערב דדמי משום דכ"ז אך ישאנהלא
 וגם שטר איכא ובניד שם הש"ך כם*ש שטראו

 החזקה לו נהן רהא קנין דא*צ קבין כערב רהויי*י
 שם באהע*ז ברמ"א ועי' וכמובן בתו שישאכדי

 בהו,ם והסם*ע לחזור יכול נשאה שלא כ*זדבערב
 משום הוי דידן דערבות כ' בבה*ט והובא קכ,טס"

 חזר לא הא בלא*ה בנ*ד ואך 5חזור וא"יבושת
 ליתן לו דא"א להלן לפימ"ש והנה הנישואיןקודם
 א"כ העיר אנשי בדעת ותלוי לאחר הרבבותחזקת
 העיר אנשי אצל השתדלות רק הוא החיובענין
 הי' לא דאם הנו*ב בשם כ' שם וה9*ת לרבלקבלו
 זה אין עבורו להשתדל הגוף עבודת רק ממוןחיוב
 שיכול פועל לדין רק הנ'ל כה ס4 להחו*םענין
 משום לומר ויש קנין ה" לא אם קב5ן ואפי'לחזור
 כנשתעבדו הוי לאשתו בע5 בחיובי ונתחחבדנשאה
 סק*יד של*ג בסי' הש'ך כם*ש עבדים דל*שזל*ז

 הש"ך שכתב כמו וגם לחזור א"י פועל גםובכה"ג
 בידו ואין התשלוטין הפועל קיבל דאםבסק*טו
 קיב5 כבר בתו שנשא במה ובנ"ד לחזור א"י5שלם

 5א דלהמחבר הב' בת4 שם מ"ש וגםהתשיומין
 בנ"ד לשלם עוד 15 יהי' רשמא האבוד דברמיקרי
 מהני דכת"י אחר מטעם י"ל ואמנם כמובן זהל"ש
 בשם שב*כ סק"ב של"ג סי' בחו.ם ב9*ת ועיכקנין
 השתדלות חיוב נזכר איע בכתב הא אךהנוב*י

 כהב ס'נא ובאהע=ז בהרבנות וזכותו כחו שנותןרק
 נכתבו אפי' ברשותו שאיע דבר על דבפסקהש*ע
 לענין דרק ומשמע ממשועבדים שיטרוף כששראינם

 בסי' ומהב*ש החיוב חל אב5 כשטר אינומשועבדים
 קידושין בשעת אפ" להחחיב דא"א משמעקוד
 חיוב בלשון אבל ל"ם מתנה בלשון רקאטנם

 רגם ס' ס4 בחו"ם כם"ש כמני וגופו עצמושמחיב
 ומתנה במכר דל"ם ברשותו שארנו ובדברבדשלב"ל

 באמירה סגי ובקדושין בקנין מהני חיוב בלשוןאבל
 סדברים הוי לא דאז וקדשו עמדו לא דכאןואף

 הכתב מטעם כמני בש"ע ועייש צאמירההנקנין
 למסור עצפי והתחאבתי כתב הרי וכאן כקניןדהוי

ומובן



זקעבמץ קכא סי"שד*תכחנדדו216
 ובפ"ת בהרבנות זכותו על הקודם על דכינתוומובן
 ל"מ דחיוב ה5וי הר"ש בשם כ' סק"ג ס' סי'בחו"מ
 בכה"ג גם דמהני ס*ל הסמ"ע אך הודאה בלשוןרק

 והתחייבתי הלוי להר"ש גם ואולי האחרוניםוכ"פ
 וקבלתי דלשון ועי*ש הודאה 5שון הוי עברלשון
 ובד*ג נפשי את חייבתי כאומר הוי גמור בחיובעלי
 כתב דאם האחרונים בשם כ' י*ג אות מ"אכלל

 לדשלב"ל אפי' ומהני חיוב הוי 5יתן עליוקבלתי
 ע5 ולא ובנ"ח בי"ש עלי וקבלתי כתב דכאן י"לאך

 מהני שפיר והתחייבתי שכ' מטעם אך החיובעיקר
 ברשותו. באינוגם

 שאין דבדכר שם באהע"ז הרמ"א יפימ"שאמנם
 באמירה נקנה אין אחרים ביד רקבידו

 בשם וכ' בידו באין ל*מ בקנין דה"ה שם כ'והב"ש
 שאינו בדבר 5"מ וגופו עצמו מתחייב דאפ"הש-י
 המרדכי בשם כ' שם ובח"מ לידו יבוא ולאבידו

 דהא ס' בסף בנתה"מ ועי' בקנין אפי' ל"מדבאחר
 אינו ד,בם משום חיוב בלשון מהני שא"בדלדבר
 הגוף ונתחייב אותי למצוא יכול אבל עכשיוברשותו
 החיוב חל 5ידו כשתבוא ואח*כ זאת לעשותעכ"9
 זה אין פלוני בית 5קנות עצמו התחייב אםאב5
 הון כל בעד ימכור חבירו ירצה לא דאו5יבידו
 וכתב כל5 נתחייב לא במקצת החיום חל שלאוכיון
 תדקבא ממנו 5הוציא לנכסיו יורדין הב"ד דאיןשם

 שדייק וזה עי"ש ביתו בעד לחבירו ליתןדרינרי
 יבוא ו5א בידו שאינו בדבר וכ' הש"י בשםהב"ש
 דבתלוי מהמהרשד*ם שהביא שם בד"ג ועי'לידו
 לפהס שהתחייב כל5 החיוב ח5 לא בידו ואינובאחר
 עצמו דברי שסותר פמהרשד"ם אחרת ומתשובההאחר

 חל השר אצ5 להשתד5 עצמו דבהתחייבומהחו"י
 החיוב חל 5א דבכה*נ ע*ז חולק והנתה*מהחיוב
 ונותן שמוסר רק השתדלות חיוב נזכר אינוובנ"ד
 ואו5י אחרים של דבר 5יתן התחייב והרי וזכותוכחו
 ברוך והמקור האחרת בתשובה והמהרשד"ם החו"יגם

 שהחו"י ואף להשתדל בהתחייב רק איירי שםשהביא
 במקום יין לקנות לענין כ' התשובה באמצעשם

 לקנות כשיבוא לו ימכרו בודאי דיין 5חלק ישפלוני
 אינו פלוני בית לקנית אבל למוכרי לזחדעומד
 ההכרח ע"צ רק ביתו מוכר אדם דאין למכורעומד
 הרי בכה"ג גם החיוב חל דלההו"י כשגאמרואפי'
 5ומר ויכול כן פסק לא הנתה"מ האחרוניםגדול
 בודאי לרב לקבלו יסכימו העיר סבגי וב:"דקי"ל
 רק וא"כ וזכותו כחו שנותן רק ונכתב בידואין
 באהע"ז בפ"ת הובא ב?ו"ב ועי' ההתחייבות הי'ע"ז
 שקבל בשטר שכתב חיוב דלשון שכ' סק"ג ק"חסי'
 שיתן נתחייב 5א קי טועי5 אינו ולקים לאשרעליו
 5אשר כ' רק גופו על חל שהחיוב שנאמר עצמוהוא

 יחיב יכול ואיך בניו 15 שיתנו והיינו כנ"לולקיים
 נוטה דדעתו הישיע*ק בשם ועי"ש בניו ע5עצמי
 לענין גמור בחיוב עליו שקיבל שנכתב אףדל"מ

 נתדצה דאם כ' ס.'נא באהע"ז ובבה"ט וכו'דשלב"5
 בנ"ד אב5 בקבין קיבל 5א האב אפי' מהניהבן
 בסוד הכ5 דנעשה העיר בני רצון הי' לאעדיין
 הבן על הסכימו דמקודם וגם אדם לשום יודעשלא
 שהיא הרבנות דהזקת כתבתי אחת ובתשובהוכנ*5

 אז רב לקבל רוצים העיר כשבני רק הואבירושה
 אפ" רב כל5 לקבל רוצים אין אם אבל קודםבבו

 מ"מ ועיר עיר בכל דיינים למנות דהחיובלהפוסקים
 הכל א*כ רב ליקח לכופם אין דומו"ז 5הם ישאם

 למסור לו הי: וזכות כח ואיזה העיר בני ברצוןתלוי
 ההתחהבות דבשעת משום יהעיר יש וגם5חתנו
 5אחר רק והחיוב לדבנות ראוי חתנו הי' לאעדיין
 5דבר שהתחהב כמו והוי ולהורות לדון ראוישיהי'
 5הוראה נכנסין וא5ף דאתו עבידי הוי ו5אשלב*ל
 משום בדשלב5"ע 5התחשב יכו5 אדם אם ואפי'וכו'

 5התחהב א'י אב5 בעו5ם ישנו והגוף נתחהבדהגוף
 ובד"ג שם ובנתהימ ס*א סי' בחיקמ ועי'5דשלב5"ע

 אין הדי וא*כ אחרונים כמה בשם י*ט אותהנ*ל
 בהכתב נזכר 5א השתד5ות וחיוב כ55 חףהחיוב
 אש" 5*ם והנתה*מ אחת בתשובה ד5המהרשד"םוגם

 נודע החזקה 5חתנו ליתן ההתחיבות בעיקיינם וכנ*5. בזהנתחתב
 דא"י רע"ו ס" בחו"מ והד"מ בב*קמהמרדכי

 בנתן ואפי' הקה5 רשות ב5י שרדה חזקת5מכור
 באו"ח יהטו*ז 5אחר למכור דיכול החזקה בעדמעות
 בדע"ת ועי, כמוהו הגון שיהי' בעינן קנ"גסי'

 למסור 5חתנו הבשיח ששו"ב בענין ס"ו ד*שבתשו'
 שיכו5 פהקהל כתב לו והי' נדן בתור חזקתו5ו

 מזה והעיר 5הקהל מעות שנתן סחמת חזקחו5מכוד
 5זמן רק הי' 5א דהתנאי די*5 וגם למכורדא"י
 5אחר ובפרט זקנתו לעת ולא בעצמו 5עבודשיכו5
 רוב רצון נגד ו5כן ממנהגא רק דהחזקהמיתה
 הרב נתן יא הרי ובנ*ד עיי*ש מנהג 5יכאהקהל
 5האחרונים וגם לחתנו 5מכור וא"י החזקה בעדמצות
 הקטן 5בנו חזקתו ליתן רזית 15 יש דהאבשכ'
 בני חוניו שאמר הצדיק משמעון וראי' הגדולנגד

 בתשו' ועי' ממנו גדוי הי' ששמעי אף תחתיישמש
 מיתה 5אחר ע5 כן שמצוה הינו ק"א סי' סופרחתן

 מחהם ירושה ד5"ש וכממון בזה ל*ש מחהםוירושה
 יכו5 5עבוד א"י או דכשנפסל נאמר אםואפף

 וא*א ברבנות להשתמש האב יכו5 בנ*ד הרי5הוריש
 חתנו 5יקח ויוכרחו א"ע יסלק שהוא העיר בפי5כוף

 לאחר עי דהתחהב וע"כ לראשם אלוףו5הרכיבו
 והרי דוקא לאו החתונה לאחר בכתב ומ"שמיתתו

 וא"כ כנתמנה חשיב ירושה מכח דהבא האחרוניםכ'
 דא*צ כיון לבם רשותו נתרוקן מיתתו לאחרמיד
 ואפי' מה*פ חזקתו היורש הוא ובנו כללמינוי

 זהו הרבנות חזקת מניעה 5חתנו דגם וסהעתו5הרמ"א
 כ55 ירושה דין 15 אין בן ובמקום צן שאיןבמקום
 הגדו5 ננד קטן בבן רק נסתפק תפ"ז מצוהובמנ"ח
 בן במקום 5בת אב5 נכסים בשאר הוא יורשדעכ"פ
 אין הבת מכח רק הבא והבעל כ5ל ירושח דיןאין
 בתשובה בכ-ז והארכתי בן במקום כל5 ירושה דיןלו
 והוא חתנו נגד בנו 5העביר יכול ה" 5א האבוגם
 בממון ואיי' מירושתו הבן להעביר התורה דיןנגד

 בישא מברא ואפי' אחסנתא בעבורי תיהוי לאאחז"5
 החזקה את 5בתו נדן 5יתן רוצה הוא ואם טבאלברא
 בני בהסכמת הי' וכגר חזקתו מחל 5א הבןהרי
 ואמר התורה נגד 5עשות האב רצה יא ובאמתהעיר
 ומסר חנוס שה* ורק בנו נגד זה 5עשות 15שא*א
 דאין נראה הני5 הטעמים מכל 5כן מקודםמודעה

 ממש. בו ואין בט5 והכתב כ5ום חתנו נגדההתחייבות

 כתבתיהנלענ*ד
 בקפרמאן קלמןהיקלונימום

 הנ"5.האבדפ"ק



מנחת

 קככ.מיק
 יאצ5אנאב. תרצ*ה א' אדר בחודשב"ה

 המל. להרב וכפ'ם הנינאשרום
 סופריס מדברי צשניחע בא אשר הגיענימכנתבנו

 דבריו סדד ע5 אשיבהו הג'5צעגין
 אמרים.בקוצר

 והרמב4ם כהרי4ף קי*ל לומר יכו5 דהמתחק שמ
 מ*מ המודעה ביטל אם דאפי'וסחעהם

 כן פסקו 5א והרם"א המחבר הנה קימתהמודעה
 בכה*ג ס'5 והרמב"ם הרי"ף דגם בפירוש כ'והב-י

 והרמ"א חמחבר דעת דנגד ונודע קיימתדהמכירה
 בזה ח5קו לא והש"ך הסמ4ע וגם קיקל 5ומראין

 לוקח שאני קנין שכל יודעים הוו מקודם באמרואפי'
 מ'מ 5המחבר דמהני בט5 שהכל המודעהלבטל
 שעשה הבטולין כ5 ובטל חזר דאם 9טקהרמ4א
 אות תפיסה בדיני ובנתה"מ קימת המ:ירהבתחלה

 טועה הוי הרמ*א הכרעת דנגד החו"י בשם הביאכ'
 דיני בכ5לי כ*ה בסי' במסגה*ש ועף משנהבדבר
 הזה במקום המנהנ דאם י"א אות סהכנה"גקי"ל
 והש4ך כאידך קי*5 לומר אאי פוסק כאיזהלפסוק
 דאין כ' בכת"י פרעתי 5ענין סק"יד ס"ט סי'בחו"מ
 בכת4י פרעתי לטעון דח*י כהפוסקים קי"5יומר
 לומר דנאמן דדנין המנהג דנתפשט האידנאוכ"ש
 דלא משוס בתשובתי כפוש צ'ל ע4כ ולכן9רעתי

 מודעי. מגו דנפקי מודעי שביט5נכתב
 קי'5 מטעם בזה הפוסקיס כן לא דמש"ה עםוכמ

 שהבאתי שלמה לה"מדת דאףדיהי'
  התחייב רק מרשותו עדין הוציא דבלאבתשובתי

 מקום בשום 5"ש ולפי4ז זבינא זביני הוי לאליתז
 מכירה השטר ואתם כתב אם קדקע בענין הנהקי"ל
 מה מרשותו הוציא הרי 5מכור התחיב רקולא
 קי"5 ו5ענין הח4ש סברת דל"ש ליתן צריךשהי'
 לומד ויכול טמדת בע5י' בחוקת קרקע דעד"ןי"5
 בין ספק נפ5 דאם מ*ש הנ"5 צנתה"מ ועףקי"5
 פ5וגתא שיש בקנין הקרקע קנה אם ללוקהמוכר

 או חדמים כ5 נתן אם בין ומחלק קנה אםדרבוותא
 ספק 5ענין ועי"ש וכו' ברשות היוקח ירד ואםמקצת
 דהמוכר כיון הלוקח ירד שיא וצכה"ג התנחיבקיום
 5ירד יכול הי' וה5וקח בידו שה* מה הכ5נמר

 בזה 5דון יש קי*ל ומטעם הח4ש סברת ל*שבתוכה
 דהסורעה כהפוסקים קי*ל אח*כ שוען המוכראם

 באופן עוד 5מצוא יש וגם בטי5ה והמכירהקאמת
 5מה וא4כ שיך קי4ל וטעם הח"ש סברת ד5*שאחר

 קי4ל. לומר דיכול הפוסקים הזכירולא
 איתתא 5קדושי דאויל גברא דהאי במעשהדכמ"2פן

 רהוי  גמור חובס  הוי דלא ה9וסקיםשכ'
 צחו"מ בב"י  הובא  הראח  רלשיטת כיון רבפשי'אוגסא
 כהר"ח קי*ל 5ומד יכו5 גמור אונס דהוי רמ"בסי'
 המחבר הכדעת נגד דזהו הנ*5 מטעם נסתדנ"ז

 היתה הראשונה המתנה דא5ולי בפירוש שכ'והדמ"א
 בפ*ת ועי' גמוד צנס הוי דלא קחפתהשני'

 מגדו5י דרבים שכתב סק*י קל4ד סי'צאהע"ז
 הוי דנפשי צגסא גם דגמהנה סובריסהראשונים

 217קכפךקקוכמץ קכב סיטןשו*ת

 ואיסור ובגש בטי5ה המהנה מודעה צלא האפיאונס
 בממון מ4מ עיי"ש כדבריהם 5החמיר יוצירוה
 והסם4ע הש"ע הכרעת נגד 5"ש 9ודאי קי*5לענין

 וכנ*5. ע5יו חויקים איןוהש"ך

 או מתנה הוי בכה"ג אי הפוסקים מדברירכמ"ן2
 דמ5שון כן כתבתי בתשובתי הןמכירה

 מתנה דהח משמע גברא דההוא גהמעשההפוסקים
 קל"ד סי- באהע"ז בפ"ת הרשב*א מדבריום4ש
 הוי והיכן ויהיב ת5וה רק הוי מ9ון מהפסדדניצ5
 על בקיבל אירי שם הנה מזה יותר טובהקבלת
 שלא זה מפון הרויח הגט וע*י קנס ליתןעצמו
 יצטרך שלא מהפסד ניצ5 רק הרי הקנס 5יתןהטטרך
 מקודם ליתן צריך הי לא הזה דהממון מכיסו5יתן

 ניצ5 ועי"ז יגרש לא אם 5יתן בקנס עצמושנתחייב
 בנישואי משא"כ בפ"ת ועי*ש מכיסו יפסידשלא
 נותן ה" לא ואם 5בתו נדן ליתן שצריך ידועבתו
 ועי' מכיסו נדן ייתן צריך הי' הרצנותחזקת

 ניתן 5אנשים תנו בנותיכם ואת ע"ב ל' דףבקדושין
 אינשי עלי' דקפצי היכי כי וניכס" ונלבש* מידילה

 ממש מעות כקיבי והגי ל" משתרשי עי*זוא*כ
 וממה החזקה בעד 15 והחזירו מעות נתןוכאייו
 כתב ולא הפסד מהצלת וכ' בלשונו הרשב"אשדי*ק
 הצלמ דרק בפ*רוש מוכח כלום מקבל אינודהא
 זה ליתן צריך הי' שיא כיון זביני מיקרי 5חהט9
 לא ועי*ז נדן ליתן מחויב דה" כאן משא"כמקודם
 לבתו נדן ליתן שצריך ע5יו חוב דזהו וכיוןנתן
 ע"א ק*ח בכתובות דאמר חובו כפורע הויכנ*5

 לפרוע שלא ע*מ בשלוה ורק 5"דמישתרשי
 לאהד קרקע דבמוכר לצדד כתבתי אחתובתשובת

 מעות כנתינת דהוי מחובו ופטרו מעות 15 חיבשהף
 ל"מ קרקע קנין ד5ענין ואף וזבין תלוהלענין
 בתוס' ועי' מהני מלוה מחי5ת פהנאת מ4מבחוב
 וזבין תלוה לענין ועכ"פ האי ד*ה ע.א ט"זב"מ
 ר"ה בסי' בחו*מ בבה"ט וע" משת כנתינת דהויי*5
 שכירות חייב שהי' באחד חתא בני תשףבשם

 ומסר חזקתו לי ומכר הסוהר בבית ונתנו5עכו"ם
 בבית שהי' אנוס הי' ושם מכידה הוי אימודעה
 נתבתי ואעפ"כ בתו לו שיתן אנסו 5א ובכאןהסוהר
 מהתוס' והבאתי כמכירה דהוי ברוד זה דאיןשם

 בצ"ע. וסימתי בזהחו5ין

 עצמו דחהב שכתב הבמ"ח דברי יישב עסרבה
 דאהרי ד9טור חייב שאינו בדברבכת"י

 מ' סי' ובחו"מ פטור דאז עצמי מחייב הרינישכ'

 דהו. מכבר דמשמע לך חייב הריני שכתבאירי
 מ' בסי' הנה ע"כ הזכל"א בשם כן והביאכהודאה

 רק ד5"מ חולקים רבים בע*9 דרק מבזארשם
 אפי' מהני בכת*י או בק"ס אבל חייב שכבדבהודאה
 ובנתה"מ ובש"ך בסמ"ע ועי*ש עכשיו עצמובמחי*ב
 במחייב אפ" מהני שפיר בכת"י דאיירי הבמ4חוא"כ

 מכבד. שחייב הודאה בעינן ולא עכשיועצמו
 דלא אתן לשון הוי נותן אני שכ' דבנ"דדכמ"2ן

 עבר 5שון נתתי 5כתוב צריך דבמתנהקנה
 אני דלשון בשלש טעה ר9"ה סי' צחו"מכמבואר
 הוה לשון הוא רק אתן להבא לשון הוי 5אנותן
 דנתתי וגם עבר לשון בעינן לא דבמתנהוגם

 דאס רמ"ה בסי' ועי"ש עבר וגם הוה 5שוןמשמעותו
 מהני שלו הוא הרי או נתתי' או נתתי בשטרכ'

 סהני לך נתונה דגם כתב הרא"ש בשם שםוהסם*ע
ומ"ש
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 אמר אפי' היינו מהני דנתינה בס"ג הש"עומ"ש
 אתננו ורק עכשיו נותן אפי' מהני בשטרכשכתב אבי עבר בלשון נתתי בעינן בע"פ ורק נתונהתהא
 שטרי וכו' לך נתונה שדי הש*ע כ' קצ"א ובסי'ל*מ
 והודאה עבר לשון דאינו הרי הם קנין שטרידידן
 לשון דנתתי דאף כ' שם ובסמ*ע כעת לו מקנהרק
 נתתי במקח מצינו בקרא וגם עכשיו מקנה מ*מעבר
 דנתתי רמ*ה בסי' בפ"ת ועי' ממנו קח השדהכסף

 נותן אני אבל קנין לשון וגם הודאה לשיןמשמע
 לך נתונה דמהני וכמו אתן לשון ואינו מהניבודאי
 שם מ*מ עבר לשון הוי דהתחייבתי דאף מ"שוגם
 צריך הי' משא"כ באמת דחייכ להיות יכול מ'בסי'

 שלא ג"ז עכ"ד עצמו התחייב קנין באיזהלכתוב
 באמת חחב אינו דאפי' מבואר מ' דבסףבדקדוק
 הוא בכאן דהכת*י וגם עכשיו שמתחייב רקכלום

 נותן דישון שסיים מה וגם קנין ובמקוםההתחייבות
 דהוא מקודם שכתב מה עצמו סותר הוההוא

 להבא. אתן5שון
 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלונימוס
 הנ*5.האבדפ"ק

 קכג.מ'מן
 יאבלאנאב. תרפ"ד כסלו בחודשב"ה
 הה*ג הרב ידידי 5כבוד סלה טוב וכלשיום
 כש,ת בתשבחות מחולל תורה חדרי בכ5 ובקיההריף
 )ז"י( שליפ"א זילבער העשל יך,רעמפמו"ה

 קאלאמיא.הראבד*ק
 תבואה שק שמעון אצ9 שהפקיד בראובן הד*תע"ך4

 של השקים שאר בין והעמידו שיובהמחסון
 מהמח9ון גגנבו ואח"כ שם שהיו הנפקד שלתבואה
 השק נגנב שמא הנפקד וטוען תבואה שקיםשני

 ע"כ. יו להחזיר וא"צ המפקיד שלתבואה
 נגנבו שבאמת להנפקד מאמין המפקיד אםהנה

 נראה לכאורה נגנב ששלו להיות ויוכלממנו
 השמירה בעד שכר קיבל דלא לשלם הנפקדדא"צ
 נתחייב הנפקד דהא וא"ל ואבידה בגניבה פטורוש"ח
 זה אם בבירור וא"י תבואה של השק 5ולהחזיר
 אם כא*י והוי הנפקד של היו שניהם רק נגנבהשק
 והפרעון ודאי החיוב דג"כ לשלם דחייב פרעתיךאם

 גם בכאן דהא ספק הוא שנגנב הטענהדהיינו
 הי' ואם שלו השק נגנב לא אם בבירור א"יהמפקיד
 דיודע תובעו הי' לא שלו השס שנגנב בבירוריודע
 והש*ך בספק רק תובעו וא*כ ד8טור ש"חשהוא
 דאם המהרשד*ם בשם כתב סק"סה ע*ה סי'בחו"מ
 מדינא לשלם הלוז דפזור א"י ג*כ טועןהתובע
 הו"ל לא התובע דאם כ' והמ5"מ ישלם לצי*שרק

 משפט והשערי לשלם הלוה חייב פרע אםלמידע
 בד"ג וראיתי 5שים היות דא"צ וס"5 ע5יוחולק

 דאם עליו וכ' כהמ5*ם שפסק השו"מ בשם ט'כלי
 מסכים דהי' אששר וראיותיו הש"מ דברי רואההי'

 לומר יש להמל*מ גם דבנ"ד 9ומר נראה אךלדעתו
 והמלוה למידע הו"ל הלוה אם דרק הנפקדדפטור
 יותר טוב המלוה של ספיקו אז למידע הו*ללא
 דהם התובעים יורשים וכגון למידע הו"ל דלאכיון

 למידע הו54 ספק שטוען והלוה למידע הו*ילא
 שלו דהחיוב כיון אמרינן אז טוב שלו הספקאין
 שגם בנ*ד משא"כ שפרע בודאי יידע צריךברור
 או שלו אם נגנב שק איזה למידע הואל 5אהנפקד
 המפקיד של כמו טוב הוא שלו דהספק המפקידשל
 סי' בחו"מ מפור,צ הזה הדין אמנם לשלם א"צלכן

 להוליכו מעות לו נתן דאם ברמ*א י' סעי'רצ"ב
 ונאבדו מעותיו עם ונתנן המפקיד של אחריותועל

 וכיוצא מעות ודוקא ערך לפי ההפסד המעותמקצת
 וערבן זהב של טבעיות אבל מסוים דבר שאינובו
 ישאינו לומר המוחזק יכוי מהן אחד ונאבד שיועם

 דבמפקיד בסמ*ע ועי"ש נאבד שלך דילמאמואזק
 לומר יכול אחד ומת שלו טלאים בין והניחוטלה
 וצריך שומר שהוא דאעפ*י כ' שם והש"ך מתשלך

 דהוי ל*א בבירור וא*י נאבד הבירו ששללישבע
 ווגם נאבד שלך דילמא למימר ומצי וכו'משואי"למ
 ומזה כטבעיות דינם חלוקין דבכיסין הש*ך כ'במעות
 א"י כמו אינו דזה הנ"ל והש"ך כהמהרשד"םמשמע
 ולפימ"ש בספק טוען התובע דגם משום פרעתיךאם

 גם למידע הו"ל לא הנתבע רגם דבכה"גמקודמ
 ניחא. בודאי מודההמשל"מ

 שם הסמ"ע הנה דומה למה נראה בנ"דיכמפתה
 לא או מסוים דבר בין החילוק טעםכ'

 מתחיה והי' בשלו רוצה שכ"א קפידא דישמשום
 'כול מוחוק דהנפקד כיון 5כן הוא למי וידועברור
 עליהן חד שם ומטבע בשירות אבל נאבד שלךלומר
 קפידא שום בלי לבעלים מחזיר הי' נגנבו לאואלו
 אחת חתיבה הוא כאילו הו"י במנין אובמדה

 דבטבעיות הא וצ"ל עיי"ש ערך לפי הואוהחסרון
 ביניהם חילוק אין דבודאי אף נאבד שלך לומריכול

 קפידא איזה יש דע"כ חסר איזה מכירין היודאל"כ
 מסוים והוא בשלו ורוצה אחר לו יחזיר אםלהמפקיד
 מחזיר הי' דמטבע הסמ"ע וכמ"ש כמעות דינודאל"כ
 כונתו הסמ"ע שכ' ומטבע קפידא בלי בפניןיבעלים
 ג"כ י4ל לכאורה בנ"ד וא"כ טבעיות ולאמעות
 שום ואין לו שיחזור תבואה שק איזה חילוקדאין
 חשבון לפי דהכל כפירות דינו יהי' לכן בזהקפידא
 התבואה אין דמ"מ כיון נראה הסברא מצדאך

 דלקח שנאמר חשבון לפי בזה ל"ש ביחדמעורבת
 עצמו בפני הי' שק כל דהא חשבון לפימכאו"א

 בזה יותר והסברא חזבון לפי בזת לומר שייךומה
 שג"כ הנ"ל הטלאים וכדין נגנב שלך לומרדיכול
 הש"ך כתב במעות גם והלא מת מי של ניכראינו

 בודאי 1פירות ומעות כטבעיות דינו חלוקיןדבכיסין
 שלו בתבואה דרוצה קפידא שיש י"ל וגם בזהשוין
 טובה גם ואולי לשח בב'מ ועי' שלו בקכ רוצהואדס

 בכיסין במעות הנ"ל הש"ך לדין דמי ועכ"פמאח"ת
 ואפי' נגנב שלך לומר הנפקד דיכול נראה לכןח5וקין
 איזה לו ליתן יכו5 דהי' דכיון לומר המתעקשירצה
 הסמ*ע סברת ומטעם ביחד הכל כעירב הוי שהואשק

 דעת מבין איני ולכן חשבון כפי רק לשלם א-צעכ"פ
 הנפקד דצריך פסק הבע*ד לי שאפר שכפי נ*יכת"ה
 המל*ם מטעם פסק 9אולי אינו בודאי וזה הכללשלם
 הראיתי וכבר פרעתיך אם א"י דהוי ומשוםהנ*ל

 כן. לומר ל"ש דבנ*דלדעת
 כתבתיה~ענ"ד
 שהפרמ4י ה5מי הלוניפםה

 הג"ל.האבד8*ק
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 קבד.מימן
 יאבלאנאב. תרצ*א כסלו צהורשב"ה

 אדמו*ר וידינ*פ ישראל ידיד לכבוד וכט*סהחתה"ש
 בנש"ק חו*פ בוצ"ק תורה בחדרי החו*ב הגה*צהרב

 שייט"א ד*חגער ןץייבמ מו*הכקש*ת
 קאסוב.האבד"ק

 בעירו להורות מו*צ קיבל דמתא שהרבבנכדוי
 מהקהל נתקבי ולא מהכנסתו פרס לוונתן

 שהי' סיבה לאיזו אה"כ רק פרס שום 15 נתנו1לא
 לו לעשות מרה"ק וביקש רשמי מו"צ להיותצריך
 הקהל בפנקס הקבלה ונכתבה מדה"ק נתקבלטובה
 ששימש בן להרב הי' ואז מהקהל פרס קבלתבלי
 שיהי' המו"ז עם הרב והתנה הרב מ"מ בתורצע-ר
 בביתו הרב בנו עם ביחר בד"ת וישב תחתיוכפוף
 תמיד לסלקו יכול בעיניו יוטב לא שאם התנהזגם
 -נתקבל ובנו של"ח הרב ואח"כ חזקה טענת לוואין
 את שנים איזה החויק הוא וגם בעיר אב"דלרב

 חותר המו"צ וכעת מהכבסתו פרס לו ונתןהמו*ו
 לס"ת אותו ויקראו בעיר רב בתור שיהי'חתירה
 ומדבר בביתו לבדו בד"ת ויושב מורינו מורהצשם
 בשאלהו ונפשו כבודו ומשפיל הרב על בוזדברי

 ע"כ. לסלקו יכולאם
 המנהג כפי שנים ג' על שנתקבל רב בעמוהנה

 פועל להיוח עצמו להשכיר דאסורמשום
 וגם וכו' עבדים ישראל בני דלי מטעם מג*שיותר

 לכם נותן אני עבדות י' דף בהוריות אחז"לברצנות
 דמסתמא האחרונים כ4 בסתם הקבלה נכתבהואפ"
 באו"ח הב"י וכמ"ש כמנהג ג"ש על רק הקבלהאין
 סתסא זמן על לקבל המנהג דאם הרשב"א בשםס"נג

 אם דיעות ב' דיש ס"ג סי' בחו"פ ועי'נפירושו
 לקבל דאסור צזה אך לא או 5עילם משמעסתם
 בשו"ת וע" ג*ש על הוי סתם ודאי מג"שציותר
 הוא ג"ש על שהקבלה שכ' סכ"ב ח"ד השדהסרי
 שאח"כ לא אבל הזמן קודם לחזור א"י שהרבדק

 יכולים אם האהרונים האריכו מגדולתויירידוהו
 אש ובאמרי ס"ה בחו"מ ובח"ס הזמן אחרלהורידו
 להורידו דאא פסקו אחרונים וכמה ציה סי'ציו"ד
 ולא להורידו יכולים הקהל ררוב כ' ה:הרש"קאך

 ביזית דמשום הטעם לפימ"ש ובאמת הקהלמיעוט
 סה"ט להורידם יכול דיחיד להו ניחא לאהתורה
 כ*ה סף בנחל*י וכ"כ יכולים אין הרוב דגםי"5

  דלהמהרש*ק אף  מהקהל נתקבל המו*צ ה* אםימעתה
 דרה*ק לומר מקום והי' לרחותו הקהל רוביכולים
 ויש לדחותו יכו?ים זט"ה והם הקהל מרובץ5נבחרו
 אך מסש הקהל רוב בעינן דלזה ולומרידחות
 בוראי 5דחותו א"י האארונים דלרוב כיוןבלא*ה
 רק היא דהקבלה דכיון די*ל אפס כחתיהואלכה
 כדי הן חדשה קב5ה ג"ש בכל צדיך וא*כ נ"שע5
 שלא הן עבדים ישראל בני דלי איסור יה"שלא
 תנאי לחדש הקהל וצריך ג"ש קודם לחזור יכוליה"
 להניהם שיכול צ*פן לקב5ו להו ניחא לא דאל"כזה
 בכל  חרשה קבלה עושים אין ואפ" שירצה יופצכל
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 התנאי ומתחדש המנהג מצד הוא כן ממילאג*ש
 נודע וגם האחרונים וכ"כ ג*ש בכל מעצמוהזה

 אם לפחות הקהל יכולים חד,צה דבקבלהמהאחרונים
 שו"ב לענין כ' י"ג סי' קמא ובטוטו*ד טעם להםיש

 בש"ץ כמו ימחות יכול יחיד אפי' קבלהדבתחלת
 דבר לאדם מאכילין שאין בשו*ב ומכ*ש ס"נגבאו"ח
 וגם בעיניו נאמן השו*ב שאין כיון לדעתוהאסור
  למחות אח"כ יכול מתחלה  שהסכים  אף  הקבלהאחר
 מדינא אם ואפי' הב*ד לפני המספקת צטענה באאם
 לו שנראה מה בע*כ להארם להאכול א"אכשר

 וכד איסור אכילת דליכא לש*ז דומה ואיבוכאיסור
 הקבלה כתחלת הף מעשיו את השו*ב קלקלואם
 את לכוף היחיד ויכוי ועומדים כמותרים דהםכיון
 משה השיב בתשו' ועי' עיי*ש אהר לקבלהרוב
 לומר יכולים השו"ב לפסוי דאין דאף שכ'ס"כב

 בין מחלק הנ"ל ובנחל"י קפלנוהו לא דהכיאדעתא
 רק לקבל רוצים דמתחלה לסופה הקבלהתחלת

 כשנפסל רק אז נתקבל שכבר אחר אבלעצהיו"ט
 נפשם אין רבדיעבד וכו' לרחותו יכוליםמהדין
 מן מצוה או חררה זהירות אי באיזה צםבהלה

 הוי ג"ש דאחר כיון לומר אפשר הי' יא"כהמובחר
 חוזרין אין שנולדה ריעותא באית לכן חדשהקבלה

 בעיר מחלוקת שמרבה בזה ולכן אותוימקבלין
 ויקר רצונם נגד ראחרא מרא הרב כבודומבזה

 אחרים טעמים להם יש אם ובפרט רבם כבודבעי:יהם
 דהוי לומר שחך במו"צ גם א-כ הוראהבעניני
 וא"כ ממנו הוראה לקבל רוצ*ם ואין איסוראכילת
 ויש וכנ"ל וזט"ה הקהל רוב ובפרט לדחותויכולים
 כיון מ"מ חדשה כקביה דהוי דאף ולומרלרחות

 רק היא והקבלה להורירו וא*י לקבלוומוכרחים
 שלא או עבדים ישראל בני דלי איסוראלאפקועי

 לטובתו רק היא א*כ כנ"ל הזמן קודם לחזוריוכל
 כיז לדחותו דא"י הקבלה כלאחר הוי זה לעניןולכן
 הי' אם גב*ע הי' לא ועדתן דין עפ"י נפסלש5א
 צריכים היינו דכ,ז אפס ממנו בהוראה מכשולאיזה
 כתבתי כבר בנ"ד אך סהקהל נתקבל הה אםלדון
 ולא מהם פרס קיבל ולא מהקה5 כלל נתקבלדלא
 כשאר שכירות בחשבון הקהל בפנקס מעולםנזכר
 אין וגם נגדם טענה שום לו אין א"כ הקתלממומ
 ההוספה על מערערים הקהל סקצת ואח"כהפרס עי להרב הוסיש דאם הנ"ל החוס דלפימ"שלומר
 הסכימו כאילו הוי עתה עד ערערו שלאדכיון

  הגעשה דבר שכל ס"ח בטוטו"ר וכ"כלההוספה
 כולם כהסכימו הוי התקנה בשעת מיחו ולאצפירסום
 א"כ צ*ד כלל בד"ג ועי' למחות בידם איןושוב
 ולא ששתקו כיון הקהל כקבלוהו דהוי כאן גםנאמר
 מחילה הף דשתיקתם לומר ל"ש דבנ"ד דז"אמיחו
  קבלו  רהרב כיון מוה הפסר  שום  להם איןדהא
 וככו להרב הפרס עי"ז הוסיפו ולא שלו פועלבתור

 הרב ורק אח"כ כן להרב הפרס מקודם נתנושהקהל
 שום להקהל ואין עמו שהשוה כפי מכיסו לונתן
 ההכנסה חי' שלהרב בעת ה" וכמ"פ בזהנ"מ

 מדמי מועטת הכנסה רק לו ה" ולאמהשחיטה
 אף משלם שכרו להמו*צ שילם אז וגםהש"יטה
 הקהל של עסק זה אין וא"כ מעט רק נשארשעבורו
 הרב עבור הי' וכדומה מחתונה לו שנתנו ומהכלל
 איזי לפעמים לו נתנו ואם מזה חלק לו שנתןוכפי
 שכרחים היו לא וכדומה מנוה משלוח כמומתנה

 לזה 55נה
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 מטעם לדון אין וא"כ לו נתן לא רצה שלא ומילזה
 מטעם ג"כ לדון אין ומה"ט כלום חקהלקבלת

 יא רכאן חזקה פוסקים לקצת דהוי מעצמושהחזיק
 וכפועי הרב מכח הי' רק- כלום לעצמוהחזיק

 שלו
 בעירנו למו"ץ מקבלו אני בהכתב הרב שכתב מהוגם
 רק שלוחם ה" והרב קבלוהו העיר שבני הכונהאין
 שהוא מה במקומו העיר לאנשי וירין שיורהקבלו
 דאל"כ בעירנו לכתוב צריך והף וידון להורותצריך

 קבלו עיר לאיזה יודעים היינולא
 וכמוכן.למו"ץ

 לו שיסייע קבלו שהרב במה לדין עמרפרוה
 הכתב ונכתב שלו פוע5 והוא העירבעניבי

 דהא האחרונים כתבו הנה עמו שהתנח התנאיםכפי
 המתמנה ברב רק זהו ג"ש אחר להורידו יכוליםדאין
 וגם ירד 5א ראשו על מורה דעלה כיון העירמפני
 רבו כשם שמו רב שאין במקום המתמנהבמו*ץ
 רב שיש במקום גם ואו5י 5העבירו ביזיוןושייך
 שייך מהם פרס ולוקח מהקהל נתקבל שהמו"ץכיון
 במו*ץ אבל להעבירו התורה ביזיון קצת בזהגם

 שייכות לו וא.ן לעזר 15 יהיות מהרב רקשנתקבל
 עמו אחרת רוח אם בזה שלו כפועל יהוא הקהלעם
 ובט? שלו פועל אינו שיב כנגדו רק לעזר לוואין
 כיון ובלא"ה לסיקו ויכול בגדו שנתחחבהחיוב

 5עולם שמקביו בפירוש ולא סתם נכתבדבהקבלה
 משמע סתם אם בזה דיעות ב' דיש הבאתיכבר

 בהפו"קים קי"5 לומר הרב ויכול לא אולעולם
 ואין שירצה כ*ז הי' ודעתו 5עוים הוי 5אדסתם

 ס"ו שבועות ה' במח"א ועי' חמוחזק מידמוציאין
 דיכיל בסתם שותף עמו להיות יחבירו שנשבערמי
 עמו שנשתתף וכיין שירצה כ*ז הי' דדעתולומר
 סתם דבנודר דהא שם ומחלק שבועעו קיים מהזמן
 וכאו בקו"ע ולא בשוא*ת בגדר היינו לעולםהוי
 שירצה כ"ז הי' דדעתו לומר ויכו5 בקו"עהוי

 הירדה 5"ש מהרב רק שנתקבל דבמו*זוכתבתי
 למו-ץ שקבלו דהרב י"5 וגם כנ"ל התורהוביזיון

 כיון דהא לעולם יהיות יכולה הקפלה היתהלא
 הרב חי' שאם הדבר מובן ש5ו יפ-ע5 רקדקבלו
 5מק"א דירתו יעקור או הרבנות משרת לעזוברוצה
 וגם לו שא"צ כיון עליו טענה יהמו*ץ ה* לאאז

 חדשה קבלה ג"ש בכי צריך בעירו רב דכליהנ"5
 בו בנמצא מ-מ ידפותו א*י העיר שבניואפ"

 תאמין אל ואחז'ל בנ*ל להורידו יכוליםריעותא
 מחדש יקבלוהו שיא להיות יכול הי' א*כבעצמך
 ואיך לעולם רב שיה" בטוח הי' לא בעצמווהוא
 וגיורא בארעא יציבא לעולם המו*ץ יקבי יכו5הי'

 ואח"כ ברשותו ואינו כדשלב*ל והוי שמיאבשמי
 דנונת נאמר ואפי' שם בנחל*י העיר שכןראיתי
 יקב5 הד-צה קבלה 15 יה" שהרב שבכ-פ הי'החיוב
 להרב חדשה קב5ה תהי' יא ואם מחדש המו"ץאת
 כן יהי' המו*ץ עם גם חמנהג ע"ד ממילא יהי'רק
 האוסור ג"כ שייך המו'ז ד5גבי דאף מזה חוזהנה

 מוכרח אין מ-מ מג"ש יותר על עצמו5השכיר
 דבר והוי ביזיון 5*ש דבכה"ג משום להבאלקבלו
 וכפחות מועט 5זמן רק דהוי קי'5 5ומר ויכולשא"ב

 כן נאמר 5א אפי' אך שארצה כ"ז אושב5שונות
 טענה 15 דיש וכיון חדשה קב5ה המו*ו צריךעכ*פ
 5קבלו רוצה אינו כנגדו רק 5עזר דאינוכנגדו
 שהשכיו משרת בענין סיכב שם במחשא ועימחדש

 עמו והתקוטט הבעה*ב נגד והתריס קצוב לזמןעצמו
 תנאי דהי' ובפרט זמנו קודם אפ" להוציאודיכול
 ואין לסלקו יכול בעיניו יוטב 5א שאם ומפורשגמור
 יוסב לא מה שם נכתב ולא חזקה טענת ע5יולו

 טעם שוס לומר ואוצ לסלקו דיכול ומשמעבעיניו
 התנאי ע5 דעבר ומכ"ש בעיניו סוב אינולמה
 ויהי' עמו וביחד הרב בנו בבית בד*ת יושבשיהי'
 והתחחב הפתב עי ג"כ עצמו התם והמו"? 15כפוף
 יתירה בשררה יהתנהג מחתרת חותר וכעת כןעצמו
 בודאי הרב בני נגד בוז ובדברי בעיר רבלהיות

 נגדו. התחחב שהרב החעבנתבטל

 דאם הזה שהתנאי כיון די"ל אחד חכםרהפירני
 חזקה טענת לו יהי' לא בעיניו יוטבלא

 לומד נוכי הבן ולא המו"ץ עם הרב אביוהתנה
 בנו לטובת ולא צצמו לטובת רק כונתו הי'דהאב
 ליורשי ולא דלי ע*ד בגיסין דרשב"ג ית*קוכדס*5
 ובסמ"ע ובב"י ורמ"ז ר"ט סי. בחו"מ ועי'משמע

 5ך נתונח שדי דהאומר הרשב"א בשם רמ"אסף
 נותן דאינו זהובים ה' שנה כ5 לי שתתןע"מ

 כן נאמר והכ"נ משמע ליורשי ולא דיי5יורשיו
 כיון ו5א חייו ימי כל בעיניו שיוטב רקדהתנה
 והנה רצונו נגד עושה אפ" לסלקו וא"י הבןלטובת
 מ"ש וגם ה5לו הרשב"א דברי הביא שםבנתה"מ
 להחזיר צריך לאביו חחב שנשאר דמה שםהרשב*א
 ותי' משמע 5יורשי ולא דיי מהא והקשהליורשיו
 בהחיוב כונתו היתה שלא אמרינן ובזה הנותןנגד המקבי צצמו שהתחחב רק תנאי בתורת הי'שלא
 בכונת ולומר לטעות אין עיי"ש חחו ימי כלרק

 הנותן שמתנה תנאי בדרך דרק לחלקהנתה"מ
 אב5 משמע ליורשי ולא לי יי האומר דכלאמרינן

 ליתן צריך הנותן נגד עצמו המקבל שהתחחבמץ
 היתה ש%5 אמרינן ובזה הנתה"מ ומ*ש 5יורשיוגם

 אמרינן דלא כונתו חיו ימי כל רק בהחיובכונתו
 גם ה"יוב דה* רק חחו ימי ע5 רק החיוב הידלא

 שלא עצמו התחחב שהמו*ז בנ"ד וא"כ אח*כעי
 ג"כ נתחיב ובביתו הרב בנו עם רק בד"תלישב
 שכתב מה עי קאי לא דהנתה*מ דז"א אח"כעל

 מהא הקשה שע*ז ייורשיו 5החזיר דצריךהרשב*א
 5א דע*ז לחיוב תנא* בין ומח5ק ליורשי ולאדלי
 וגם בחחו לאביהם נתחחב כבר דזה כיון כ5לקשה
 5אביו חחב שנשאר דמה רק הרשב"א כ' למהדא*כ
 להם 5יתן צריך צחיוב הא 5יורשיו 5החזירדריך
 נותן אינו דמת כ' זאת ובתשובה חחו ימי אחרגס

 צריך הנתה*מ הי ומה הפאים בשניםליורשיו
 הרשב"ח בתשף כן מבואד הא בהג"ה מהדב5הקשות
 אסרינן אז דבחיוב שם צחידושים פלשונו וגםגופה
 דגפ מוכח אביו חפ ימי כ5 רק עצמו התחייבד5א
 איך להקשות הנתה*מ דכונת רק כן אפו*נןבחיוב
 לו שנתחחב פה 5יורשיו אח"כ שנותן מהמהמ
 סהרב הביא ו5יה 19 רק שיתן ה" התנאי ה%בחיו
 לך נתונה ז1 שדה 5חבירו דהאומר שכ'בהג*ה
 דבניו מתנה המקבי ומת זה ר' 5י שתתןע"מ
 שתתן ע*פ דהצמר אע"ג קחמת והמתנה 19נותנין
 רק ביון ד5א הכ% שאני קאמר 5יורשיו %91 5ילי

 הוי ד5י הב*י בשם בפ*ת ו-ף' נתפ והרי 15שיתנו
 54א 5הו צריך ד%יהו אתני דבסתמא משופקפידא
 כל קפי1א אין שתתן %ב9 בעדו יקב5ושיורויו
 הריטב*א בשם מ*ש ועייש אחד ע*י %פי 5ישניתן
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 חשתה 5יורשי ו5א דיי יתן בעצמו שהמוכרדבעינן
 ק=מת המתנה למה בזה ואשכ עא*ש ערשיךולא
 ה" ד5א תי' וע"ז ייורשיו רק ל1 נתן דיאכיון

 5יורשיו גם ליתן יכול ולכן הנותן נגד עצמו"תחייב שהמקצי רק בוה תיוי המקא שקיום תנאיבתורת
 דיא אמר*נן וצזה הנתה"מ שס"ם דמה צ*9ו5פי"ז
 שאכות 19 אין ח"ו ימי כ? רק להתח"ב כונתו"יתה
 ביטול יענין 5היוב תנאי בין 5ח5ק מקודםימ*ש
 מקודם עמ"ש חטעם משמיענו אגב דבדרך רק"מתנה
 גם ייתן ח"ב אינו ימה ייורשיו ליתן א"צדמת
 הנותן מצד תנאי הי אם דבש5מא יהיורשיםאח"כ
 אם אב9 התנה 9א וע5יהם ליורשי ויא דליניהא

 ייתן אצ5ו שוה היי בודאי עצמו התחיגהמקבי
 אמר ויז" ליורשיו גם יתן א*כ השדה בעדכו*כ

 ולא נגדו רק להתח"ב רוצה הי 5אדהמחבי
 ייורשיו ליתן דא*צ הרשב"א מ*ש ייפי*ז5יורטיו
 יכאורה נראה כאשר ליורשי ולא דלי מטעםאינו
 דהמקבי משום רק דבריומפשט

 נגדם נתח"ב לא
 לשלם צריך בח"ו 5אביהם שנתח"ב מה רקכיום
 את המוכר בפ' ששם שהביא בנמא הוא וכן5הם
 דינר לאדם 5יתן שהתנה כמו והוי וז"9 כ'הבית
 דינר* איא מותו אחר לבניו יתן לא דודאי שנהצכל
 ד5א וה"נו לו נתנם לא חם אביו שחי"שנים
 5באר והאיכתי לאמיהם רק 5היורשים 5יתזנתחחב
 הם הראשונה בהשקפה שדבריו משום הנתה"מדבר*

 ומעעה פזה  שטעא למי ראיתי ובאמת הבנהמחוסרי
 תנאי בין חילוק אין 9יורשי ולא לי לעניןצאמת
 התנאי ה* ד5א כנ"5 נאמר שוב וא"כ חיובזבין

 ל"עיר ואפשר הבן נגד ולא האב נגד רקוהחיוב
 דבר לעצמו שחר הנותן דאם שם הנמ"י ממ"שצזה

 ס*ז ר"ט בסי' הרמ*א וכ*כ כמוהו היורשססוים
 שחר אב9 ו5יורשי 9י לפרש צריך הי' בתנאידרק

 ובענין אחריו זכותו בניו יורשין מסוים דבר5עצמו
 אדם בין לדון וגם או"ה עניני לתורות ישדבנות
 בנו עם רק ד"ת ידון שלא האב וכשתתנהיחבירו
 עניני ה"ע מסוים דבר לעצפו כש"ר הויובביתו
 הבן ויורש הנ"5 בתנאי רק ל1 נתן לא שזהד*ת
 9ק=ם צריך והמו*ץ האב ח" אחר גם הזההזכות
 אפס וכמובן לרחות יש אמנם הזה התנאי אח'כבם

 דרואין ליורשי ולא ד5י הך כ5ל 9"ש בנ"דבאמת
 ידון דלא בנו תחת כפוף שיהי בפירוש שהתנהאנו
 דעתו וה* ובביתו הרב בנו עם רק יבדו ד"ת,פום
 דאין וליורשי לי כההנה והוי ממע רצון יפיק,צבנו
 בנו תחת כפוף שיה" רצה בחיו דרק לומרסברא
 אח*כ שיגרום יודע הי' שאם סהדי ואנן אח*כזלא
 ואומדנא וג"ד פיד מסיקו הין "רב יבנו ובושהצער
 האחרונים וכ' יהיורשים גם מהני כזאתגדולה

 התנה ויא די*ש במי"תא אפי' גדויהדבאוסדבא
 יוטב לא שאם בפירוש כהתנק הוי וא*כ כהתנההוי

 ס*ו מ*ב סי' בחו"מ וע"י לס5קו יובל בנובעיני
 כך דנין "שומעים  דעת יפי כך פשסע מסתמאדאם
 התהתונה על צעהש"ט דיד אף בעהש*ט לפובתאפ"

 יודעין הכל ובנ"ד הסוהזק לטובת כך דאמרינןומכ*ש
 תחתיו ספוף ויה" בנו עי ישתרר ש5א הישכהצתו

 ויא 9י דידן 8נידן 5ומר ש"ך 9אוא*כ
 והבן.ליורשי

 ייורשי ולא 9י 8כאן שאך לא ב5ח*הר4פכמנם
 התבאי קאם שלא זה בלא גםדחא

 שכתב כמו יס5קו ץכול כל5 חזקה כאן איןוהחיוב
 במפתחות והובא י"ז סימן חו"מ ביששבשו"ת
 ק5*ב סימן ב' חיק מהרוו*ם שו*תוהגהות
 דבר יעשה שלא אופן ע5 סו"ץ שקיבץ רבבענין

 כלום עבר ו5א צסתם דנם שפסק ע"ז ועברנגדרצונו
 המהר,צ*ם שם וכ*פ לסיקו ויכו5 יעולם קבלתואין

 כתב וכן חזקה שום 19 ואין עת בכללס?קו ויכוי כפוע5 דהוי מסחע יעצמו שקיב5 שו*בלענין
 וע" חזקה 5הם אין ואר*ס דפוע5 שיק מהר*םבתשר
 דברי משו*ת ג' ובחות בי אות רמ*ה ס* ח*בבמ*ש
 סתמא לרב אאד קבלו הקה5 שאם קט*ז סיריבות
 שאם הי מעיקרא החכם ודעת הקהל דעתדמלתא
 את הרב יעמיד למס"ע למו*ץ צריך יהי5פעמים

 שירצו מי את 9העמיד הקהל ביד כח ואין שירצהמי
 י*ד פי' מה*ת הר"ב ובשו*ת שאו5 ציד והובאהם

 היורשים גם וממי5א טענה 15 אין דביא*הימעתה
 נכתב מהרב דצכתב כיון א*5 וגם לדחותויכו9ים
 משמע חזקה טענת לו יהי' לא בעיניו יושב 5אשאם
 דנאמר וכיון חזקה טענת לו יה* בעיניו יוטבדאם
 א*כ בנו נגד ויא נגדו רק הוא יוטב שלאדוך
 דהמכתב כתבתי דכבר חזקה לו ויש בעיניו הדטבכבר
 וא*כ ממנו רצון שיפיק בנו לטובת כוונתו שהימוכח
 15 שיהי' דעתו גילוי משום השטר 5שון נדרושאם

 לטובת היתה דדעתו השטר לשון ג*כ נדרושחזקה
 השטר 5שון יותר דורשין המוחזק 5טובת והריבנו
 לטובת כוונתו דהיתה זאת אומדנאוגט
 שהיתה השטר מלשון דנדרוש מהא עדיפאבנו

 רק בלשונו דקדק דיא די"9 חזקה 15 דיהיכוונתו
 שום ב5י מפרנסתו איש 5סלק הדרך שאיומשום
 לו יהי' לא בעיניו יוטב לא שאם התנה לכךטענה
 רק יוטב שלא הדבר מהות סיים 5א ובאמתחזקה
 שתהי' סיבה מאיזו יהי' בעיניו חן ימצא יאאם

 בפני 5אמת5א ושתה* הסיבה מהות לומרוא*צ
 בחנם מס5קו למה ההמון ת5ונת מע-יו 5הסיראחרים
 5א והרי יסלקו בעיניו יוטב לא שאם התנהשכך
 וסבר טעה ואולי חזקה 19 שיהי' כונתו ה*%א מושאי לשון חוא חזקה טענת ומ*ש בעיניוהוטב
 דינא כ"ע דיאו כן התנה 5כך אח"כ חזקה לושיהי'
 5א חזקה 19 יהי' 5א שבלא"ה יודע הי ואםגמירי
 ס*ו סף בחו"ם הש*ך ימ*ש ואף כ-ל כותבהי'

 במקום רק גמירי דינא לאו כ*ע דל"אסק*כה
 ברורה אומדנא הוי ד5א לזה עכ"פ בגמראשאמרו
 ועי כן לומר יש חזקה תורת לו 5יתן כונתושה*

 כונתו הי' אם אפי' וגם בזה שחילקו מהבאחרונים
 ימי לכל רק הף ע"כ חזקה טענת להמו*ץשיהי'
 מחויבים אין הבנים דודאי אח*כ על ו5אח"ו

 5רב בנו יתקב5 לא ואויי אביהם של הפועל5החזיק
 ויהי רב להיות ירצה שלא או סיבה מאיזוצעיר
 וא"כ מו"ו בתור להחזיקו מוכרח יה* האם אחררב
 וגם חזקה לו יהי' אח"כ שגס כונתו הי' לאע'כ
 אם בפירוש מבואר בכתב הרי הכתב מכח דמןדאם
 הרי חזקה טעגת עלי 15 יה" לא בעיני יוטבלא
 יהי' בעיניו יוטב דאם יומר ועכל עלי וכתבדאק
 בנו את לח"ב כיון לא אב? חזקה טענת עייולו

 סתם כתב מדיא עייו הזקה טענת להמו"ושיהי'
 לומר יכולין ה"נו דאז חזקה טענת לו יה"לא

 ד-א וע*כ בנו ע5 וגם 5עולם חזקה טענת יודיהי'
 וממילא החזקה בחיוב ג*כ בנו את להכניסרצה

שוב
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 ד5י הך ו5וש התנאי מטעם לדון בנ"ד א*צשוב
 ס"פב בחו"מ בי"צ בשו*ת ועי' וכנ"ל ליורשיולא
 סי' ביו*ד הרמ"א מדברי מ'ש 5יורשי ו5א לילענין
 בסחורה לעסוק שלא לחבירו דבנזבע ס"ברכ"ח
 5ח5ק שרצה ומה במקומו הם דיורשיו רשותובלתי
 לו הוא אז פ"א רק לקיים שא"צ תנאי ביןשם
 ליורשיו וגם 15 להיות שיכול דבר ובין 5יורשיוולא
 בנ"ד ועכ"6 בזה מ"ש ועי"ש כחו לבאי גם הואאז
 אין הרב אביו דמצד טעמים מכמה הראיתיכבר

 דאף הרב בגו מסעם רק בזה לדון ינורנ~מ141רש חזקה. סענת שוםלהמו"ץ
 חזקה סענת 5המו"ז אין הרב אביושמצד

 ומשום אביו רצון לקיים מחויב דהבן א"ל וגםוכנ"ל
 ע*ז כיום הרב אביו לו ציוה לא דהאמלקד"ה
 ומת דנודר מסעם בזה אין וגם סעמי מכמהועוד

 נדר שום הי' דלא נדרו לקיים היורשיםמחויבין
 שיהי' למו"ץ שנדר לעני נדר מטעם א"ל וגםבזה
 צדקה מדין ל"ש דבפועל פרנסה לו ויתן מו"ץאצלו
 עד שתק שהבן משום נאמר מ"מ האחרוניםוכמ"ש
 מיחה ולא מכיסו פרס לו ונתן מו"צ אצלו והי'כה
 למו"ץ קבלו שהוא כקבלה ג"כ מצדו נחשבא"כ
 להקב5ה ונתרצה ששתק דמה י"ל בודאי דלזהאפס
 עם הרב אביו שעשה הראשון חנאי דעת עלהי'

 הרב אביו שעשה הכתב וראה ידע הוא דנםהמו"ץ
 ושישב 5סלקו יכול בעיניו יוטב 5א שאם המו"ץעם
 והככים שתק הזה תנאי וע"ד בביתו בד*תעמו
 שמתריס וכיון מכיסו הפרס לו ונתן מו"ץשיהף
 קבלו לא דהכי דאדעתא גדולה אומדנא ואיכאכנגדו
 ולא דל"ש במלתא אפי' גדולה דבאומדנאוהבאתי
 מקודם יודע הי' שאם סהדי ואנן כהתנה הויהתנה
 כשנעשה מיד מסלקו והי' מקבלו הי' לא כןשיעשה

 נגד שהתריפ דפוע5 מהמח"א הבאתי וכבר בעיררב
 אפי' וא"כ זמנו קודם אפי' לסלקו יכולהבעה"ב
 שעושה כי תנאי שום ובלי לעולם בפירושקיבלו
 לדון מקום דיש ובפרס לסלקו יכול רצונונגד

 בסתם דגם ומהרש"ם מהבי"ש והבאתי הקבלהבעיקר
 הנ"5 הסעמים מכל לכן לס5קו יכול כלום עברולא
 ויכול הרב נגד להמו"ץ סענה שום דאין ברורנראה
 ביסשעשסי בעיר כזו מעשה הי' וכברלסלקו
 יעקב קול קונסרוס אז ונדפס רומעניעןבמדינת
 הרב דיכול שפסקו וגאליציע רומעניען וגדולימרבני
 אס ואמנם הנ"ל נחל"י בס' ועי' להמו"ץלסלק
 וכפי הרב מרות עצמו על ויקבל ראשו המו"ץירכין

 לפנים עמו שילך נכון בודאי עמו שיתנההתנאים
 ירושלים חרבה ולא בי' תלוי ספלי כ*משוה"ד
 5מנוע וכדי ד"ת על דבריהם שהעמידו משוםאיא

 ומחוץ מבית שונאינו רבים אשר והחה"שהמחלוקת
 הסוב וד' הרב של ותפארתו תהלתו יהי וזהע"ז

 ויהי' וברחמים בחסד אותנוישפוס
 ישראל. ע5שלום

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן ק5מןה'ק5ונימוס
 הנ"ל.האבדפ"ק

 קכדנסימן
 יאב5אנאב. תרצ"ג מרחשון בחודשב"ה

 וכו' השנון ובקי החריף הבחור 5כבודשוכט"ס

 נ*י רזאומים וץ טא כ2כמר
 קריסניפאלי. בק' הצעיר הרבכעת

 ע*ב פ' דף בסנהדרין דס"5 יהודה 5ר'עד"ק
 מיתה באותה התראה בעינן מיתותדבחחבי

 דקי"5 וכיון נהרג הוא מיתה באיזהשיידיעיהו
 א*כ קל לדבר מותרה הוי לא חמור 5דברמותרה
 ואם בסקילה נידונו מועסין היו דאם הנדחתבעיר
 ההתראה בשעת א=כ בסהף נידונו העיר רובהיו
 או רוב יהיו אם יודעין היו 5א עדיין אחדלכ5

 התרו ואפי' להתרות מיתה פאיזו ידעו ולאמיעוט
 דמותרה כיון בסייף אה"כ נהרגין היו איךבסקילה

 ע"כ. יקל מותרה הוי לאיחמור
 כהם"ד ס'ל דר*י 5הוכיח אפשר הי' יכאורההנה

 מותרה הוי לחמור דמותרה 5"ג דףבכתובות
 דחייבי המשנה על הנ*ל דסנהדרין דבש"סלקל

 מותרה ש"ם הש"ס אמר בקלה ידונו שנתערבומיתות
 דאחרי ומשני קל לדבר מותרה הוי חמורלדבר
 דבעינן דס"ל לר*י וא"כ וכרבנן מיתה בסתםשהתרו
 וא"כ כדינו אחד 5כל התרי ע"כ מיתה באותהשיתרו
 סברא ואין שנתערבו מיתות בחחבי נעשה מהידידי'
 פסורין דלר*י מקום בשום מצינו ולא לגמרילפוסרן
 מותרה הוי לחמור דמותרה ס*5 דר*י נאמרוע"כ
 ל" דסבירא דאף ולומר בזה לחלק סברא וישלקל

 אמר ומש"ה ידידי' מהני לא מיתה דסתםדהתראה
 באיזו ידעו דלא משום שעה הוראת הי'דבמקושש

 בסקי5ה דחייביהו שם רק החנו 5התרותמיתה
 דהיא מיתה בסתם יהתרות סגי לא בזההחמורה
 עצמו התיר ו5א קלה מיתה רק שיתחייב לחשוביכו5

 בודאי הרי להחמורה עצמו התיר אם אבללהחמורה
 לומר יש הנדחת בעיר וא"כ 5הקלה ג"כ עצמוהתיר

 דדינם רוב הי' אח"כ ואם בסקילה אחד לכלדהתרי
 דמותרה משום בסייף יהורגן יכו5ין היובסחף
 דרצה הנ"ל מהש"ס אפס 5ק5 מותרה הוילחמור
 דאיירי ודחי לקל מותרה הוי יחמור דמותרח5הוכיח
 דמותרה כשנאמר דאפי' משמע מיתה בסתםשהתרי
 מיתה דסתם התראה מ"ם לקל מותרה הוי 5אלחמור
 וצ'ל בקלה לדון ואחקכ פחמורה התרו מאםעדיפא
 גם עכ"פ מיתה בסתם התרו דאם 5היפךדהסברא
 רק התרו אם פשא*כ ההתראה בכ5ל היתההקלה

 ולכן כלום ההתראה בכלל הקלה היתה 5אבחמורה
 מהני מיתה דסתס דהתראה לם*ד אפי' מהני5א

 דבהתראה שכ"כ שם בכתובות בגהש"ס מצאתיואח"כ
 קלה בין חמורה בין ע5יו כקב5 הוי מיתהדסתם
 בחמורה כשהתרו אבל דמהני הרמב*ס פסקיבזה
 5ד*י וא*כ עח*ש מהני אי ברמב*ם נתבאר לאיבד
 ובעינן מהני 5א מיתה בסתם התראה דגםדס*ל
 אם ד5"ם מכ"ש ממש מיתה לאותה עצמושיתיר
 5זה ורא" בק5ה כ5ל התרו דלא כיון לחמורההתדו

 דמותרה ד5מ"ד שכתבו שם ל*ג בכתובותמהתוס'
5חמור
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 קב5 דע*ז הטעם אין 5ק5 מותרה הוי לא5חמור
 על כ*ש קבל החמור ע5 דאם קב5 לא וע"זהתראה
 לאותה עצמו שיתיר דבעינן הוא דגזה*כ רקהק5
 דבעינן כר*י סתמו ו5כאורה חמורה הן קלה הןסיתה
 דמהמ ד5רבנן ממש מיתה באותה עצמוזויתיר
 5אותה עצמו שיתיר לומר ל"ש מיתה בסתםהתראה
 דמותרה דהא בכוונתם לומר א"א ובודאיסיתה
 לרבנן ולא 5רא רק הוא 5ק5 מותרה הוי לא5חמור
 דמהש*ס וגם הרמב*ם פסק וכן נרבנן הלכהדהא

 כרבנן מיתה בסתם שהתרו דמשני הנ*לדסנהדרין
 לק5 מותרה הוי 5א יחמור מותרה לרבנן דגםסוכח
 דעכ*פ עדיפא התראה דסתם הנ"י כסבראוע"כ
 משא*כ ג"כ 5זו  עצמו והתיר הק5ה ג=כ בהבכלל
 בה עצמו התיר ולא הק5ה נכללה לא 5חמורסותרה
 מיתה לאותה עצמו שיתיר התוס' של וזהכלל

 התיר הוי הק5ה ג"כ דנכ5לה רבכה*גמשום
 מיתה. יאותהעצמו

 הברייתא בלשון כשנדחק עוד 5ומר אשר אמנם;
 שיודיעהו ועד אמרה הת*ק רבדברישם

 עד אמרה ר*י וברברי ב"ד מיתת אייב,2הוא
 אמרה לא ולמה נהרג היא מיתה באטו,2יודיעוהו

 דרק משום דחייט חהב מיתה באיזו ר"י ברברי%ם
 רבעינן המת מיומת מ*א בסנהדרין דדרשי5רבנן
 רק שתהי' מיתה איוו היינו למיתה עצמוי2יתיר
 סקילה שנחייבהו ואף המת ונקרא פ עכ שימותי2ידע
 הפקיר ולא חנק רק שיתחייב יה:וב יכול הי'והיא
 בבירור  יודע הי אם ואולי ה,זמורה להסקילהעצמו

 מהעבירה עצמו פורש הי' כזה חטור בעונש,2יתהייב
 אותו לבחון בעינן דלא משום ההתראה מהנישעפ'כ
 עונש גם עצפו על מקבל שהי' כ"כ רשע הואאם
 ידע שעכ*פ רק העבירה לעשו,? עצמו והפקירגזה
 רשעתו לבחון הסברא מצד זה ואין מיתה בר,2הוא
 ולכן המת בכלל שיהי' גזת"כ היא רק לבויזדון

 רג"ז לקל מותרה הוי לא לחמור מיתרהלדידהו
 מיתה 5אותה עצמו שיתיר המת יומת גזה"כב:לל
 המיתה שידע הינו המת ויומת חננירה הן קלההן

 דבה התראה סתם מהני ומש"ה בה שימותהזאת
 דבעינן 5ר"י משא"כ בה שימות המיתה ג-כנכללה
 התורת דסעם נאמר ע"כ טמש מיתה באותההתראה
 יפקיר שיתחיב במה אם 5בבו רוע 5הבחין כזץ"י'

 יכול שהי' התראה סתם מהני לא ז5כן ג"כזצמו
 עצמו והפקיר ההכורה ולא הקלה רק שיתחייב"השוב
 לא שמא החמורה אח"כ נהיבהו ואיך להקלהיק
 וכיון העבירה עושה הי' ויא לזה עצמו מפקירהי'
 הוי לחמור דמותרה - נאמ שוב התורה טעםדזהו

 להחמורה עצמו דהפקיר דכיון 5רידי לקלטותרה
 הנ*5 התוסן כמ"ש בזה לומר ו5*ש 5הקלהסכ"ש
 עד לרבה הבריתא אמרה ומש"ה גזה"כוהוי

 5דידהו דהעיקר ב"ד מיהת חיב שהואקטיודיעוהו
 שיומת מיתה באיזו המת ונקרא מיתה שחחבה2ידע
 נתרג מיתה באיזו העיקר לר"י אבל ומגזה"כבה
 הפקיר ואם קל הן חמור הן לו יהי' עונשאיזה
 צ"ל דלפי"ז אך חמורה במיתה גם ליהרגעצמו
 לחתבו רק היינו מיתה בסתם התראה דל"מדלר"י
 מהני יוידן חנק כגון מכו5ן בקלה אבךבחטרה
 להקלה עצמו הפקיר דעכ"9 מיתה סתס התרואפי'
 התראה בעינן דתמיד משמע ר*י דמלשון וז'חבכולן
 דכמו בזה וי"ל מכולן בהק?ה אפ4 מיתהבאותה
 לחמור דמותרה דס"ל ל"ג בכתובות אמוראידלהנך

 ד5"מ כן ס*י לר*י גם דרראי לקל מותרההוי
 דאמר דמה 5דידהו באמר ע*כ ואאכ בזהפליגתא

 לא הקלה דבמיתה נהרג מיתה באיזו שיודיעוהיר*י
 אם ג*כ ומהני ממש קלה מיתה אותה דוקאבעינן
 דסתם דהתראה בזה נאמר ג*כ כן בחמורההתרו
 שבכולן הקלה על ולא מיתות הג' על וק דקאימיתה
 מיתה דסתם ההתראה גם מהני דאז חנקוהאנו
 הוי לחמור דמותרה ס'5 דלר"י נאמר אסומעתח
 וגט הנדחת מעיר הקו* מיושבת שפיר לק5מותרה
 למ*ש וגם שנתערבו מיתות מחחבי שהקשיתימה

 הקלה 5ענין מיתה בסתם התראה מהני דלר"ימקודם
 5תרץ א"א שנתערבו מיתות דחףבי רהך אףשבכו5ן
 הקלה שהיא איזה הכונה בקלה דידונו דעםבזה

 לר*י ל*מ דבכהקג בנשרפין הנסקלין כמושבהם
 שבכולן הקלה ע5 לחשוב יכול דה4 התראהסתם
 דס'ל י*5 לכאורה הנדחת עיר לענין אב5וכנ"ל
 שבכולן הק5 הוא דסייף מ"ט בנהדרין כו"וןיר*י

 5חחבם נוכ5 מיתה בסתם הנדהת בעירוכשהתרו
 דאס ז"א גם אבל שבכולן הקלה דהוא סיףמיתת
 מועטין רק היו לא אם א"כ מיתה בסתטהתרו
 5ר"י סקילה לחחבם אפשר הי לא בסקילהדדינם
 ואמנם החמורה בסקילה שהתרו כנ*ל רק צ"לוע"כ
 כ"ז באמת אב5 בפלפולא חדי וקוב*ה לפלפו5אכ*ז
 דבעינן דלרא מקורם כמ*ש נראה ויותרדוהק

 5א 5חבצר דמותרה ס"5 ספש מיתה באותההתראה
 דבעינן מגזה*כ הוי ג'כ וליידי' לקל מותרההוי

 ק5ה ובין חבצרה בין ממש מיתה יאותה עצמוו2יתיר
 דת"ק דאמר שם בסנהדרין מהש"ס לזה ברורהוראה
 חייב מיתה אטו יודעין היו ש5א מכקוששיליף
 שעה הוראת דמקושש ס"ל הר"י מיתה בסתםההתרו
 דהא ע"ב ע"ח דף בפנרהררין התוס* י5פימ"יןהף

 דסתם אף וריב מיתה איזו במששש ידע לאדמרע"ה
 סקילה חייב שמא מסופק ה4 מ"פ חנק היאכרתה
 בעיקר כבופר ווי בפרהסיא שבת דמחלל ע-אגעובר
 ואם חנק או סקילה חאב אם מסופק רק הףוא*כ
 היו הרי 5קל סצתרה הוי 5חמור מותרה דלריינאמר
 יתברר ואם החמווה בסקילה בו 5ההרווזיכולין
 בהתראה צחנק יהורגו יכו5ין חנק רק ע?דיבאה*כ

 הי' שעה הוראת ךמקושש לומוי צריך ון' ולא%
 בסתם התראה דבאמת לרבנן להש-ב וכול הףרק

 וע"כ בחמורה התראה הי' :(ם ייק טהני 5אמיתה
 ולא 5ק5 מותרה הוי לא 5המ~ר דמוי;ויה 5ר"ידס"ל
 יב~ה"

 ולא לדירי' התראה ,2ום במקושס להיות

 הוראת דהף לומר והוכרח טיתה בסתם התראהסגי
 מיתות דחייבי מהך לריד4 קשה ~שובשעה

 הנו"ת. וטעירש:תערבו
 מותרה ס"5 דאם לי*י שהקשיתי כט טאטנם

 לומר צריך למה לקל טוהו-ה הוי5המור
 לרבנן 5הקשות יש כן שעה הוראת ה4דמקושש
 5ק5 מותרה הוי לחמור דמותרה דס"י אכזראי5הנך

 הוכיחו איך א"כ ובנ"ל 15-בנן גם נן ס*לזבודאי
 דשם י"ף הא מיתה ב:עם התראה דסגיימטושש
 אבל לקלה גם ההתראה הי' ולכן בחמורההתרו
 הסברא מקודמ ולפימ*ש סהני יא ואזיאהבמהם
 וקלה חמורה בה נכלל ועכ*פ עדיפא התראהדסתם
 וכנ.ל כלל הקלה נכלאה לא בחמורה התראהמשאיכ
 מהני 5חמורה התראה דאם ניחא הגהשי0בשם
 דבמקושש וכשנאפר התראה סתם דמהני כ*שיקלה
 בסתם דהתראה ש*מ ממיל(: בחמו1יה התראהה"

מיתה זינו
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 5ר*י ואך ממ"נ ממקושש הוכיחו ושפיר מהנימיתה
 כיון 5ק5ה ל*מ בחמורה דהתראה רס"ל הוכחתיכבר
 הנ"5 דאמוראי נאמר וע*כ 5*מ התראה דסתםדס"ל
 בש*ח וראיתי כנ"5 5ר*י וקשה כן ס*5 לרבנןרק
 במקושש התראה הי' דאיך הקר שהביא שלחבפ'
 בוד מיתות בד' בו דהתרי מהר*ן בשם ותי'5ר"י
 דסתם אף 5ר"י דגם מזה ונשמע לכו5ן עצמווהתיר
 הד' כ5 ג*כ ונכליו ב"ד מיתת שיתחייבהתראה
 אחת שיתחחב בפירוש פרטו אם מ*מ ליםמיתות
 מהני חנק או סחף או שריפה או סקי5ה ב"דממיתת
 יהיו שאם בפירוש התרו הנדחת דבעיר י"5וא"כ
 וגם בסחף יהיי רוב יהיו ואם סקי5ה יתחייבמועטין
 כ5 אחד בכ5 שהתרו אירי שנתערבו מיתותבחייבי
 עדין דם*מ קשה בזה דגם אך בפירוש מיתותהד'

 רק שיתחחב לחשוב יכול והי' אצלו ספקהדבר
 5חחבו נוכל ואיך להחמורה עצמו התיר ולאבקלה
 צי5 ר*י ה4 5א ד5המהר"ן וגם סקי5האח"כ

 בפירוש דהתרוהו והו5"ל שעה הוראת ה4דמקושש
 דאיך יהקשות אין דלרבנן ואף מיתות הד'בכל

 די5מא מהני מיתה בסתם דהתראה ממקוששהוכיחו
 חי5וק אין דלדידהי די"5 בכו5ן בפירוש התרושם
 כילן נכ55י בסתם דגם כיון בסתם או בפירושבין

 במקישש הי' דכן נאמר בזה חי5וק דיש 5ר*ימשא*כ
 בזה לומר יש ואו5י שעה הוראת דהי' צ*5 הי'ו5א

 ח' אות ספק דהתראת בסוגיא המ5וה"רעפימ*ש
 חבר דגם וס*י בר*י יוסי ר' עם דפלינידירבנן
 לכן להמיתה עצמו ולהתיר ההתראה 5קב5צריך

 אינו ספק הוא דאם התראה שמה 5א ספקהתראת
 יעבור אם בידו הוא שספק 5מיתה עצמומתיר

 וכהתוס' 5המותרה ספק שיש החפ ספקוהתראת
 שיקב5 דבעינן דס"ל לר*י מכ"ש ו5פי"ז ס"גפסחים
 נאמר 5דידי' בודאי ממש מית: באותההתראה
 ש5א דבעינן דס"5 דכיון התראה 5*ש ספקדהתראת

 אם מכ"ש בקלה או בחמורה אם ספק אפי' לויהי'
 בודאי כ5ל מיתה יחויב אם חתראה בעיקר ספקיש
 בחו5ין הש"ס אמר איך קשה וא,כ התראח הוידלא
 התראת ס*5 דר*י תנא כאידך לה סבר ע"ב פ"בדף
 וצ,ל 5ר"י כן 5ומר אפשר היאיך התראה סמהספק
 רבנן דגם די"ל י' באות אח"כ שם המלוה"רכמ"ש
 בספק דאף התראה דשמה ג"כ ס"ל בר"י יוסידר'

 הזה למ"ד וא"כ עיי"ש למיתה עצמו מתירחשוב
 ס"ל כלל מית" חחב אם בספק דאפי' דר"יאליבא
 כיון למיתה עצמו מתיר וחשיב התראה דשמהלר"י

 ידיד4 די"ל בודאי א"כ הזה לספק נכנסדעכ"פ
 הגזה*כ דמטעם ובקלה בחמורה בפירוש בורבהתרו
 משום מהני מיתה 5אותה עצמו שיתירדבעינן
 אם בקלה אם הספק ו5ענין לשניהם עצמושהתיר
 שניהם 5ו פירשו דעכ"9 כיון מהני ג"כבחמורה
 בסתם התרו מאם עדיף ולכן שניהם ע5 יספקונכנס
 5"ש ספק דהתראת דר"י אליבא להמ"ר אךמיתה
 5דידי' 5מיתה עצמו מתיר חשיב 5א דבספקהתראה
 לא יתחייב מיתה איזו דמסופק בכה*ג דגםנאמר
 י*5 ומעתה התראה ואינה עצזו את מתירחשיב

 שעה הוראת הי' דמקושש 5ר"י דאמרהדהברייתא
 ספק דהתראת דר"י אליבא דהמ"ד אליבאאזלה
 בקלה בו בהתרו 5מימר 5יכא דלדידי' התראהל*ש

 לומר א*צ באמת רר"י אליבא מ"ד ולאירךוחמורה
 מיתות בב' דהתרו ונאמר שע: הוראת הי'דבמקושש
 מעיר הקו' ג*כ מיושבת ולרידי' הנ"לוכהמהר"ן

 מה ואמנם וכנ'5 שנתערבו מיתות ומחייביהנדהת
 יתורו איך יר*י התראה 5'ש דה*ס מ"ד להךנעשה
 מיתות דמחחבי ואף הנדחת בעיר 5ר"י5דידי'

 באמת ד5ר"י ו5ומר בדוחק 5יישב יששנתערבו
 5כיפה אותו כונסין רק אותו ממיתין איןבכה*ג

 אמר שם ובגם' ע*ב פ*א דסנהדרין במשנהוכדאיתא
 מיקרי ג"כ וכאן בהתראה שלא שה4 כגוןשמוא5
 כיפה מ"ד 5חד בש"ס ועי"ש בהתראה שלא5ר*י
 בו דהתרו דאמרינן 5רבנן גם והא התראהא*צ
 5א אם נעשה מה 5הקשות יש ג*כ פיתהבסתם
 שחחב במיתה אחד בכ5 התרו רק מיתה בסתםהתרו
 שתרה אי במיתה 5דוע דא*א אח*כ ובהערבובה

 לדונם א*א בכה*ג וע"כ 5ק5 מותרה הוי 5א5חמור
 אב5 5ר*י ג"כ נאמר וכן 5כיפה 5הכניסן רקבמיתה
 מקודם שכתבתי במה וגם קשה שפיר הנדחתמעיר
 יתחחבו מועטין יהיו שאם ההתראה דהי' מ*דלאידך
 קצת 5העיר ויש בסייף יהיו רוב יהיו ואםסקי5ה
 מ"ב סי' באו"ח בשע*ת שהובפ עבוהוג תשו'מדברי
 לומר דאין ותפ5ין בס"ת לשמה עיבוד יעניןסק*ה

 חשש דיש ותפלין ס"ת לשם שמעבד העיבידבתח5ת
 שו,ת בשם ועי*ש ברירה אין דבדאוריתא מטעםבזה
 בדברים ברירה שחכות יש אי מ*ש אפריםבית
 באו*ח ובמ*ב ס*ב רעק"א בתשו' ועי' תנאישע"י
 ס"ת 5שם עיבוד בשעת 5ומר דאין סק*כו 5"בסי'
 מטעם מהני אי ספק דיש מזוזה או תפליןאו

 י*5 ואמנם בבה"5 ועי*ט ברירה איןדבדאוריתא
 5הך ועכ"פ כמובן הנ"5 ומטעם שאני התראהד5ענין
 הנדחת בעיר 5ר"י יתרץ מה התראה ל*ש דה=סמ"ד
 ע*א סנהדרין ובש"ס פי*ד דסנהדרין בתוספתאוהנה
 א*כ 5היות עתידה ו5א היתה לא הנדחת עיראיתא
 אבל דר"י אליבא מ"ד להך ג"כ כן נאמראו5י

 ומורה סורר בן גבי דמקודם שם דסנהדריןמהש,ס
 יהודא כר' כמאן אמר 5היות עתיד ו5א ה4ד5א
 משמע כר"א כמאן אמר הי' ד5א הנדחתובעיר

 וב5א"ה כן אמרינן לא יהודהדלר'
 כן. 5ופרדוחק

 מה' בפ*ד הרמב*ם הנה בזה  ליישב  טבראהרבמה
 ב'ד הנדחת עיר דין והיאיך כ' ה"ועכו"ם

  טהודחה שידעו עד וחוקרין ודורשין שו5חיןהגדו5
 5הם  טולחים אח"ב  לעבו"ם וחורו  רובה או העירבל
 מי בל ובו'  מוטב  תשובה ועטו חורו אם ת*חב'

 כ5 נמצשצ אותו מפריטין  ערים בף  עליוטבאו
 בסחף הורגין רובה נמצאו סוק5ין מועטיןהעובדים
 מועית תשובה פצאתי לא כ' שם הראב"דובהשגת
 גירסא 15 שה4 כ' שם ובמ"ע ומעשה הת-אהאחר
 להם ששו5חים ת'ח דב' כ' והכ"ם ב*מב"םאחרת
 בפרט אחד 5כ5 שאינה מאחר גמורה ההראהאינה
 צריכה הנדחת דעיר בודקין היו בפ' דאמרוהא

 שם מ"ם גמורה התראה שאינה אעפ*יהתראה
 יחידים כשהנדחין דרק ג*כ כ' ובלח"ם איכאהתראה
 רובה כשהודחה אב5 אחד לכ5 התראהצריך

 התד לכולפ  להתרות אלא א*צ ת"ח  הב'כששו5חין
 ואאד אחד יכל ומתרין שם רבינו כ' 5אומש*ה
 הינו אאד 5כי התראה שצריכין 5ומר בגמ'ום*ש

 בפחצ*י ועין עי*ש רשא מדברי וכדמשמע5מדיהים
 קישב בד' ועי"ש כן שמבואר ע*ב קי*אבסנהדרין

 ה4 דהראב"ד כ' כ"ם ובהגהות שם ובפרעף'יע"א

 ההתראה *רי חוז הן ת"ח דהב' ברמב"ם הגירסא15
 אין ספרינו נף שכפי שכ' וב5ח*ם כבר בהןשהתרו

8קש
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 תחלה ההתראה הוזכרה שכאן הראבף'ד להשגתסקום
 צהגהות ועי' תחלה ההתראה החכרה לא וצ"ל?ר'ס

 צזה הלח*מ על שכתב סה המשנהסרכבת
 כדיבה התרחה הי' 5א סחף ד5ענין מבוארימכ*ז
 ואח*כ בסקילה אחד לכ5 התרו דסקודם י*לושפיר
 מועטים נמצש ואם ביאד לכולם התרו הת"חכשבאו
 ואף בסיף כולם הרגו רוב וכשנמצאו בסקי5הדנין

 צריכין היו לא הא כדינה התראה הי' לא סחףשעי
 מחא ושפיר הכ"מ בשם כנ'ל התראה שם רקצזה
 הספרי על והמצוה התורה בס' מצאתי ואח"כ לראגם
 קאי אחד לכל דהתראה כנ*ל שכן ע*ו אות ראה91'
 שצריך התראח עפ ענין זה ואין המדיחיםעל

 הנדדים שאם הרמב"ם מדברי משמ? שבזהיהנרחים
 התראה צריך הנדפת עיר תנאי שפ שאיןנסקלים
 לב"ד כשנודע אבל סקילה מיתת על אחדלכ5

 שצריך התנאים שם ויש רובה או העיר כלשהודחה
 על לכאו"א שהתרי מהתראה חוז אז הנדחת5עיר
 בהכלל יהתרות ת*ח ב' לשם ישלחו ס;ילהסיתת
 כולם שיהיו הנדחת עיר דין ויוריעם כלליתהתראה
 מי כיחידים דינם בהם חזרו ואם וכי' סייףבמיתת
 אם חורו יא ואם יסקל עדים בהתראת במוידשעבר
 אותם יעלו סקילה של צתתראה שעברו רובנמצא
 ש5א הגם הנדחת עיר כרין וידונו הגדוללב"ר
 לדבר שמותרה יי"א סייף מיתת על לכאו"אהתרו
 סייף סיתת על הלא קל לדבר טותרה הוי לאחמור
 כדברינו ת"ל וזה עיי"ש הכללית ההתראהבאה

 הראב"ד קו' ג"כ ומיושבת נכון על הכלומיושב
 דהתראה ההתראה אחר התשוב: מהגי לאובאמז
 לאחר דגם חזרה מהני לא בז: סקילה עלשהיתה
 הקודמת בהתראה דנסקלין כיחידים דינםהחזרה
 נסקלין הנדחת עיר תנאי היו לא אם רוב היויאפי'

 לא ובזה הנרחת עיר חומרי לענין רק מהני~החורה
 הכללית ההתראה אותה רק מקורם התראההי'

 עיר דין להם והיריעו בהם שידשרו כדי עתההפהיתה
 התראה אחר מועלת תשובה היתה לא ואיכהנרחת

 של ההתראה מחמת כיחידים ונסקליןומעשה
 כנ"ל. הקודסתטקילה

וכה?עכנה

- 

 שם ע"ח דף בסנהררין הנה שסעתא
 יוד? רבינו משה הי' דבמקוששאמר

 ובמגדף מיתה באיזו יודע הי' לא רק מיתה,םחייב
 יודע משה הי' שלא ה' עפ"י להם יפרוש בוצאמר
 היו דלמה המפורשים והקשו כלל מיתת חתבאם

 אביו ממקלל ד ללמ יש הא מיתה חייב אםטסופקים
 ותירצו סקילה דחחב לשכינה וק"ו סקילה דחיבואמו
 להעיר יש ולכאורה הדין מן עונשין דאיןמשום
 אשר איש הברחתא רהביא ע"ב 9"ת בסנהדרין?פי"ז
 שלא אביו ואמו אביו אלא לי אין ואמו אביויקלל
 דברי קל5 ואמו אביו ת"ל מנחן אביו שלא אמואמו
 מקרא ללמוד יאשי' רן צריך דלמה וקשה יאשףר'

 הכתוב כינת ע.כ בלא"ה הא חהב ג"כ לבדדבאחד
 מגדף לטירין אין רמש*ה דלהנ*ל חהב ג"כדבאחד
 שכתב מה ולפי הדין מן עונשין דאין משוםסמקלל

 הוא דאעמ.הד דהטעם ס"ד בסנהדריןהמהרש"א
 סגי לא דילמא המלמד מן חמור דה5מד דכיוןמשום
 מסור ודיע כלי כפרה לי' תהף %א וה בעונשלי'

 משא"כ ק*ו דיש היכא רק לוש זה וטעםלשמיס
 שפיר  מפנו  המור ואינו  להמלפד  שוה  יחלמרהיכא
 יהי' תה הדין מן 5ענוש מצינו במה  ללמוךינוליך
 מציט דבמה שכ' טה בד*ה כ"ה בפסחים התוס'טעם

 הצאר בשם ג"כ שכ' במלוה*ר מצאתי ואח"כעמה*ד
 והתוס' עמה"ד אב בבנין המהרש"א דלטעםיעקב
 הש*ס שם דאמר בהא כתבו קי*א וצב'ב כ*הבב*ק
 י"ד לשכינה ק*ו וכר בפנ" ירק ירק ואב"בפסוק
 שלשה 5קא רף בנדה הש"ס דאמר משום דחינויום

 ואמו ואביו והקביה ואמו אביו באדם ישזפותפון
 בו נותן והקב*ה דברים חמשה אאד כל בונותנין
 וא"כ יום י"ד לשכינה ק*ו הוי לכך דבריםעשרה
 ק"ו הוי ואמו אביו ממקלל ילמוד שרוציןבמגדף
 וכיון מאמו או מאביו כפל בו נותן שהקב*הלשכיצה
 וא*כ עמה*ד ואין כפרה 5י' תיהוי יא יותרדחמור
 או לבד אביו דעל במקלל דהדין כשנאמר רקזהו
 יותר דנותן לשכינה ק*ו הוי אז היב ג"כ לבדאמו
 שניהם ע5 דרק הדין דבמקלל נאמר אם אבלמהם
 עשרה ג*כ נותנין ביחד שניהם והרי חחבכאחר
 רק לשכינה ק"ו יהף לא ועיב הקב*ה כמודברים
 היו וא*כ עפה*ר ושוב מצינו מה והוי שויםשניהם
 התורה אמרה ולפה ממקלל מגדף 55מודיכולין
 חהב הוא אם מסופקים שהיו ד4 ע9*י להםלפרוש
 מוכא סמקלל מגדף למדו שלא מזה וא"כסיתה

 ק*ו הוי ושוב חיב ג*כ לבד דבאחד הדיןדבמקלל
 וא"כ דאעמה"ד ממקלל מגדף למדו לא ולכךלשכינה
 קיל ואמו מאביו ללמוד יאשי' ר' צריך למהקשה
 דמגדף מהך ידעינן כבר זה הא מהם אחד עלדחייב
 גותן שאביו ל*א בנדה שיפנינו הש*ס גירסתולפי
 שצראש ומוא וצפרנים וגידין עצמות דבריםחמשה
 ובשר עור דברים ארבעה נותנת ואמו שבעיוולובז

 הוי ביחד ואסו צאביו וא"כ שבעין ושחורושערות
 בב"ק התוס' ע5 מזה העירו וכבר דברים ט'רק
 גבי חשיב שם ובש*ס דברים עשרה שנותניןשכ'

 דברים י' חשיב יעקב בעין ואמנם רברים ט'הקב"ה
 רק חיב דאינו כשנאמר אפ" ומעתה דעהומוסיף
 שניהם דהם לשכינה ק"ו יהף ג'כ יחרבשניהם
 רברים " בו נותז והקב*ה רברים 0ה רקנותנין
 הם במקל5 אם אפ4 וא*כ יותר חמור הקב"הושוב
 מקרא ל5מוד יאש" ר' שהוצרך מה ניחאוא'כ ממקלי מגדף ללמוד יכולין היו לא ביחדשניהם
 לגירסת קשה דעדין אך לברו באחדדקחב

 באם גם דחשיב בנדה שם בגהש*ס והובאהשאלתות
 דם בו נותנה ווהאם ומוסיף דברים המשהשניתנת
 הקב*ה אצל כמו דברים י' הוי ביחר בשניהםוא"כ
 דברים ט' הוי ואם דבאב שלפנינו הש'ס לגירסתוגם

 ואם אב שוין שוב א.כ דברים טי רק ג=כובהקב"ה
 היו ושוב מצינו מה רק ק*ו הוי ולא הקב"הכמו

 כנ"ל קשה שוב וא"כ ממקלל מגדף ללמוריכולין
 בפסוק קדושים בפ' הספרי עפי"ד בזה ליישבףש
 ואמו מאביו ר*ע דדריש ואמו אביו יקלל אשראיש
 דמי אם קללת על חהב דאינו הגר את להתראקלל

 על חהב שאינו ואת אמו על חחב אביו על,ןקחב
 מה* בפ"ה ברסב"ם ועי' אמו על חהב אינואביו

 בן יצא בפסוק אג2ור בש' בספרא והנה ה"יסמרים
 ישראל בני בתוך מצרי איש בן והוא ישראליתאשה
 שגדף קודם דנתגחר ומשמע שנתגיר מלמדאיתא
 אחר דנתגהר דיל*פ שכ' שם התוה"מ בס4וראיתי
 והף השם ברכת על חהב דב"נ מטעם וכ'זצגדף

 השם את שברך ובאנ לגיר צדיך הף אםהספק
 וכדאמר דינו דנשתנה משום פטור נתגירואח"כ
 עח"ש דינו נשתנה מיתתו ד:שתנה בסנהדריןהשיס
 וא"כ שגדף קודם דנתגייר מוכה דקרא פשסיאב5

לפי"ז
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 קללת על לא חחב אינו הוא גר הי' דהמגדף5פי"ז
 למילף ליכא בדידי' וא"כ אם קללת על ולאאב

 דישראל ואף גצף שייך דלא כיון ואמו אביוממקלל
 ישראל מגדף ללמוד ויש ואם אב קללת עלרחייב
 חייב הי' ואם אב מקלל הי' הוא דאם רכיוןולומר ממקלי ללמוד בדיד" ל*ש מגדף גר מ"מממק?ל

 מסופקים דהיו י*ל ועכ"פ השכינה על דחייבק"ו
 לא ולכן ישראל ממגדף גר מגרף נלמוד אםבזה
 הקו' ומיושבת חייב אם גר שהי' הזה במגדףידעו
 דאפ" קלל ואמו דאכיו מקרא ללמוד דצריךהנ"ל

 ממגדף. כלל רא" דאין משום מהםבאחד
 אליבא הוא הנ*ל הקי' רהא לדהות ישרעד~יין

 ואמו דאביו קרא צדיך רלמה יאשי'דר'
 דריש דהוא וכיון חחב מהם באחד דאפי' ללמודקלל
 ס*ל לא א*כ מהם באחד לחייב קלל ואמומאביו
 כיון הגר את להוציא קלל ואמו מאביו דררישכר"ע
 דס*ל משום הוא כן רדריש ור"ע דרווא להךדצריך
 באחר לחייב קלל ואמו דאביו הקרא דא*צ יונתןכר'
 שניהם ומשמע עצמו בפני כ"א דמשמע דס"למהם
 שם כריה"ג ס"ל יאשי' ור' שם בהתוה"מ וכ"כביחד
 קלל דאפי' למידרש אתי ק5? ואמו דאביובספרא
 על חיב ואינו אטו על חחב הגר והלא מהםאחד
 יכויין היו מגרף בגר גם לרידי' וא"כ עיי"שאביו

 דנאמר דהא ז"א באמת אך חייב דגר ממקללללמוד
 אמו קללת על חייב דגר כריה"ג ס"ל יאשי'דר'
 אחד על דחייב ואמו מאביו דילפינן לבתר רקהחנו
 שאינו אף אט קילת על חייב רגר הדין אזמהם
 חייב אינו רהק5ל נאמר אם אב5 אב קילת עלחייב
 קללת על חייב אינו הגר גם אז ביחר שניהם עלרק
 אינו ואם אב 19 שיש ישראל ררק וא*5 יבדאם
 מציאות ראין גר אבל שניהם כשמקיל רקחייב
 לבד אם קילת על חייב אב לו דאין לגבי'שניהם
 בארעא יציבא מבישראל יותר בגר להחמיר איןדהא

 הגר והלא ריה"ג שאמר וזהו שמיא בשמיוגיורא
 דאק דהיינו אביו ע5 תייב ואינו אמו ע5חייצ
 משום לבד אמו על דחייב שאני דגר 5ומרסברא
 אינו ישראל אבל אצ?ו כאחד שניהם מציאותראין
 דימה ל*ק שוב וא"כ ביחר שניהם על רקחחב
 אם רהא לבדו אחד על דחחב ללפור ק*אצריך
 אם מסופקים היו למה ביחד שניהם על רקחייב
 על רק דחייב תאמר דאם די*ל מיתה חייבמגרף
 על חייב אינו דגר הדין שוב א*כ כאחדשניהם
 יכולים היו לא גר דהי' זה מגדף ושוב אמוק-לת
 מיתה חייב אם מסופקים היו ולכן ממקללללמור
 דגר כשנאמר גם אפס הנ"ל. הקו' מיושבתושוב
 ול"ש אב לו דאין כטן לבר אם קללת עלח5ב
 מאפשר אפשר אי דנין ואין כאחד שניהםלגבי'
 ורק רמקלל דין כלל לגבי' רי*ש לומר סבראדאין
 כן לומר נוכף הגר להוציא מקרא כן ריליףלד"ע
 קרא דל"ל יאשף לר' אב? מיעטתו דהתורהכיון

 ג"כ יש הסברא ומצד כן נאמר לא הגריהוציא
 אב לו דיש דישראל לישראי גר דל*ד קצת?חלק
 חחב דאינו התורה אסרה גופא פלג הוא וכ*אואם
 המוליד חיקי כל שקייל ביחד שניהם מקיל אםרק
 המו5יד חצי והשאיר החצי רק כשקילל ולאשלו
 משא"כ בשיימותו הרע עשה לא עדיין קל?1שלא
 לזרעי' אפקרי' דרחמנא אב שותפות ל1 שאיןהגד
 המוליר חיק כל היא ואמו כלל אב לו איןוכאייו
 שלא מה כלום השאיר לא וכשקיללהשלו

 לבד אם על מחויב לכן בשלימותו הרע ועשהקילל
 ממקלל מגדף בגר ללמוד יכולים היו שוב וא*כג"כ

 צריך הי' יאש4 דר' מיושב שפיר העיון אחראעפ"כ
 דגל"כ לבדו אחר ע5 לחחב קיל ואמו מאביוללמוד

הו*ו~
 ראי' וא*ל ביחד שניהם על רק חייב דאינו

 מגדף למדו לא למה רא5וכ חחב באחד רגסממגדף
 5למוד דאין גר ה" דהמגרף כנ*ל רי"לממקלל
 על חייב הי' גר הי' דהמגדף ראף ואולממקלל
 להוציא כר"ע דריש לא יאשף דר' משום אםקילת
 ללמוד ק?ל ואמו ראביו הקרא צריך דהאהגר

 ה" יאש" דר' נאמר דהא דז*א חחב ג"כדבאהד
 דאל"כ לבדו אחר עי לחחב זה מקרא ללמודצריך
 וממילא ביחד שניהם על רק חייב דאינו הדיןיהי'
 לבדו אחד על לחייב קלל ואמו אביו ידרוש לאאם

 יהי' ושוב הגר 5הוציא כרקע לררוש ה9סוקנשאר
 מגרף ללמוד אין וממילא אם קללת על פטורהגר

 מיתה חייב המגרף אס מטופקים היו ולכןממקלל
 קלל ואמו דאביו מקרא ללמוד יאשי' ר' צריךושוב
 נכון הדבר בלא"ה אמנם והבן. לבדו אחר עללחחב
 קללת על חייב דגר ס*ל יאשי' דר' נאמרדאפי'
 הייב אינו האב קללת דעל כיון כלל קשה לאאם
 כהשאלתות דברים ה' יהי' אפף לבד באםוא"כ
 י4 בו נותן רהסב"ה לשכינה ק*ו יהי' ערייןהנ"ל

 שניהם רהכונה בגר לומר דא"א וכיון דברים ט'או
 גר ללמוד יכולין אין שוב אב לו דאין כיוןביחד
 הוצרך ושפיר ואעמה"ד ק"ו רהוי מקלל מגרמגדף
 אחר אפי' 5רבות קלל ואמו דאביו קרא יאש"ר'

 ממק?5 טגרף למרו דלא ממה זה ?הוכיח ואיןמהם
 ממקלל ביידי' ללמור ואין גר ה" דהמגדףמשום

 וכנ"ל. דאעמה"רמשום
 דרשית ג' הביא שם קרושים בפ' בספרארהנה

 סתם והוא הא' קלל ואמו ראביומקרא
 ודאי אביו הספק את להוציא קלל ואמו דאביוספרא
 כתב שם והתוה'מ הספק ולא ודאי אמו הספקולא
 ררש רהיא יהודה רר' אליבא דספרא סתמאדזהו
 ררריון ריה"ג דברי הביא הב' הספק, את יהוציאכן

 ר"ע דרשת הג' יאשף. כר' מהם אחר עליחייב
 דהא צ"ל תנאי הנך ולכולהו הגר את להוציאהנ"ל

 ומקלל מקרא ילפינן מיתה לאחר גם חייבדמק?ל
 דבת והא משפטים שבפ' יומת מות ואמואביו

 ואם אב קללת על דחייבין ואדרוגינוסוטומטום
 ולר4 פ"ה בסנהדרין וכהש"ס איש איש מןי5פינן

 ואמו דאביו קרא דא"צ דכיון שם הש"ס אמריונתן
 הך ורריש וכנ*ל מהם אחד על רחייב לר-ושקלל
 ומקלל קרא י" ואייתר מיתה לאחר ידתבקרא
 בת לרבות לדרוש משפטים שב9' וז!מואביו

 בני כלשון תורה דברה רס"ל לדירי' צ"ל לכןאיש דאיי מקרא ידרוש מה א4כ ואדרוגינוסוסומטום
 5ר"ע אכן איש דאיש מקרא כלל ללמוד ואיןאדם
 לדרץ2א ק?ל ואמו ראביו קרא דדרשו יהודהולר'
 ללמוד קרא דאאצ יונתן כר' רס"ל אף כנ"5אחרת
 בפני כ"א ג"כ דמשמע משום סהם אחד עלדחייב
 ואמו אביו ומקיל קרא רק ?דידהו ליכא מ"םעצמו
 איש ראיש וקרא כרתה לאחר על משפטיםשבפ'
 דיא ס*ל וע*כ ואררוגינוס ושומטום בתירבות
 שהניח הכיל נסתד ובזה כיבאא ד*תאמרינן
 צריך 5א לחלק דמ*ד כיב"ח ד"ת בכללהס5וה"ר

 איש איש אחתר דאל"כ כלב"א ד*ת ס"ל ע"כקרא
ין שם הקשה ועפי"ו הנ*ל בסנהדרין הש"סכדאמר



 227קידהקומץ קנה מקשףתמנחת
 אב לזרע חוששין אם י4 מספקא דספוקי יהודה415
 אין ויהנ*1 מקומות בכמה וה בכ1ל ונשתמשוכו'
 יכו5 קרא א"צ דלחלק מ*ד דאפי' קאם יסודזה

 דידרוש וכנ"ל כלב*א ד*ת אמרינן דיא דס*ל5היות
 או הספק את להוורא יהודה כר' קלל ואמואביו
 לרבות איש איש בעינן ושוב הבר את יהוציאכר*ע
 ד*ת אמרינן דלא ס*ל וא"כ ואדרוגינוס וטומטוםבת

 ה4פ קרא צריך דלח5ק דמ=ד אמת זה אמנםכלב*א
 דכיון כלב"א ד*ת אמרינן דלא ס*ל עקכ יאשי'ד'

 אחד על דח4ב לחלק קלל ואמו דאביו קראדצריך
 ושמטום בת לרבות איש מאיש יליף ע'כמהם

 וכן כלב"א ד"ת אמרינן דלא ס"ל וע*כואדרוגינוס
 כלב"א דית אמרינן דיא ס"ל יהודה ו5רן5ר"ע
 לר' דס*ל ע"א ומ*ד ע*ב ל'ב דף בנדה וע"כנ"ל
 יומו בן דתינוק איש מאיש דדרשינן שםיהורה
 סוטה ובתוס' כלב*א ד*ת אמרינן ולא בזיבהמטמא
 יענין כ*ז דע*ז מש"ס אדר*י דר"י הקשו כ*דדף

 ובש"ס כלב"א ד"ת יהודה לר' דס"ל ימולהמול
 דס*ל נראה תראה ראה אם בפסוק ל*אדברכות
 איש דדריש כנ*ל ודלא כלב"א ד4ת דאפרינן1ר*ע
 במל"מ ועי' כלב"א ד*ת אמרינן דלא וס"לאיש
 ובה' ר*ע בשיטת בזה שהאריך דיעות מה'בפ*ו
 איש דריש לא כאן יונתן דר' הקשה פ"הסמרים
 התוט' הקשו וכבר איש איש דריש כ"ד ובסוטהאיש
 המל*מ ראה שלא 1פלא ור"י ד*ה שם בסוטהכן

 מ"ש דגם וראיתי ושבתי ממש במקומן התוס'דברי
 דלא ס"ל ע'כ קרא צריך לחלק דלמ"דמקודם
 איש מאיש ללמוד דצריך משופ כלב"א ד*תאמרינן
 לדחות יש זה דגם ואדרוגינוס וטומטום בת?רבות
 המגדף אם מסו9קין דהיו דמזה מקודם1פימ*ש
 דחייב להוכיח יש ממקלל למדו ולא מיתהחייב

 הנ"ל כהספרי ס"ל לא אם וא"כ לבדו באחדצמקלל
 נותנין ואמו דאביו כהשאלתות ונאמר גר הי'דהמגדף

 אחד על הייב דבמקלל משם מוכח הרי דבריםי'
 מיתה לאחר דחייב קלל ואמו מאביו ונדרוש1בדו
 בת נלמוד משפטים שבפ' ואמו אביו ומקללומקרא
 איש דאיש קרא א"צ ושוב ואדרוגינוסוטומטום
 יאש" לר' ורק כלב"א ד"ת דאמרינן ס*לושפיר
 על לחייב קלל ואמו דאביו קרא בפירושודריש
 דרשא דדרשי יהודה ולר' לר"ע וכן לבדואחד
 צריך ע"כ לדידהו קלל ואמו דאביו מקדאאחרת
 ואדרוגיניס וטומטום בת לרבות איש מאישללמוד
 שככר ומחמת וכנ"ל כלב"ח ד"ת אמרינן דיאוס"5

 בזה. אקצר אלו בענינים הא"רוניםהאריכו
 ואמו אביו ר*י דדריש בהא לבאר נשארופז4יין

 ולא ודאי דאביו הספק את להוציאקלל
 בספק מיתה דף5ב דאינו לזה קרא צריך למהספק
 נפשות דספק ממיעם פטור צלא"ה הא אביו הואאם

 דס*ל הרמב"ם על המפורשים שהקשו וכמו5הקל
 דלמה להומרא מדרבנן ורק לקולא מה"תדסד"א
 מותר ממזר דספק קרא ע"ג בקדושין הש'סצר?
 בלא"ה הא ספק ולא ודאי דממזר משום צקהל1בוא
 באמת דהרמב"ם ומתרש?ם לקולא דספק מה"תסותר
 וכאן לקולא מה"ת דסד"א ממזר דספק מהך5מד
 י1פינן דוה כן לתרץ ל*ש להקל נפשות ספקלעגין
 מ*ד דף בב"ק ברש*י ועי' העדה והצילוסקרא

 ה*ט ממרים מה' פ*ח וברמב*ם ע*ט דףובסבהדרין
 שמרת שאמו אעפ*י אביו על חיב אינו שתוקיכתב
 וא*כ פיה עי נהנק ואינו נסק5 אינו הוח פלוניצן

 הספק על דפטור הנ*ל מהפסוק דילפינן דזהוי*ל
 ידעינן דבלא-ה ז"א אבל נאמנת אינה ג*כדאמו
 לזה קרא ואיצ סקילה לח4בי נאמנת אינהדהאם
 דהחנו דפטור ספק אמו לענין הספרא מ*ש נ*כוכן

 ידוע ואין הילדים ונתחלפו במחבא נשים ב'בילדו
 ע"א צ*ט פיבמות וע" זו של ומי זו של צנהמי

 ובזה להקל נפשות ספק משום פטור בכה"גוהלא
 שם שפסק הרמב*ם דברי בטעם לומר אפשרהי'
 חיב שאינו דמי אמו קללת על ח4ב אינודגר
 וא*כ כר"ע והיינו אמו משום חתב אינו אביומשום
 דשתוקי נ"כ ופסק לזה קלל ואמו דאביו קראדריש
 כר4י והייני ספק שהוא משום אביו קללת עלפטור
 קראי אינך וגם קרא מחד הדרשות בן דרישואיך
 דהא י"ל ולהנ"ל וכר ובת מיתה אחר לעניןצריך

 וא*צ להקל נפשות ספק מטעם הוי פטורדשתוקי
 גם לחשב אפשר ואמנם לזה קלל ואמו דאביוקרא
 דלהרמב*ם שם בקדושין והפנ*י הפר"ח כמ"שלר=י
 מה"ת דסד"א אף ממזר ספק להתיר קרא דצריךהא

 סד"א דמטעם רוב או חזקה דיש היכא דהייםלקולא
 רוב או בחזקה מקילין הייט לא לקולאמה"ת
 נאמר וכן בכה"ג אפי' ממזר ספק להתיר קראובעינן
 הספק את להיציא במקלל לר"י קרא דצריךכאן
 החזקות על ושורפין דסוקלין חזקה באיכאאפי'
 נפשות דבדיני רובא דאיכא או 9' דף בקדושיןועי'

 ישראלים ט' והיו לגו אבן ובזרק הרוב אחרהולכין
 ספק והוי דמי כמע"מ דקבוע לאו ז:י כותיוחד

 הולכין דאין ע"ב פ"ד וביומא חחב הי' להק"נפשות
 ופירש ישראל וחד עכוים בט' הרוב אחרבפק"נ
 במקומה הראשונה הקביעוה דנשארה משום מינייהוחד
 סי' באו"ח ועי מפקחין אין כולם בפירשואבל
 אפשר ביחד וחזקה דברובא שכ' שם ובמהה"ששכ"ט
 להוציא קרא בעינן ולזה אחריו הולכין בפק"נדגם
 אינו וחזקה ברובא דגם ודאי אביו שיהי' הספקאת
 דאמר לפי"מ להעיר יש בזה דגם אך במקללחייב
 בתר דאזלינן אביו סמכה דילפינן י"א צחוליןהש*ס
 אפוטרופוס אין האסורים בבית בחבושים דאפי'רוב

 רוב מטעם רק הוי ודאי באביו גם א"כלעריות
 באיכא אפי' ספק דממעטין לפי"ז במקלל חחבואיך
 דחד ע*א ק"א יבמות בש"ס דאיתא ו5פי"מרובא
 ז' ובן לראשון ט' בן בספק דר"י אליבא ס"לתנא

 אף פטור אחת בבת שניהם קלל דאפי'5אחרון
 ספק ההראת בזה ול"ש אביו את ודאי קללדבכה"ג
 ודאי אביו ר*י דדרש דזהו י"ל א"כ פטורואעפ*כ
 אחד דודאי אף ודאי אביו הוא מי שירעדבעינן
 נדע שאנן דבעינן מקרא ממעטינן אביו הואמהם
 בקילל דגם כן לר"י דס"ל הזה והתנא אביו הואמי

 דיבמות דבש*ס ואף הנ"ל כהספרא ה4נו פטורבב"א
 ונאמרה למטה צרכה דנאמרה מטעם ר*ח אמרשם

 שותפות בה שאין למטה אף וכו' למעלהברכה
 וא.כ עמו אחר מקלל אביו שמקלל סבשעהוהינו
 דהספרא ייל קילל ואמו דאביו מקרא ילמודא*צ
 שם דבש*ס והא קרא מהך דר"י אליבא כןלמד
 אמר ו1א וכו* למטה ברכה דנאמרה מהך ר"חיליף
 לא דהספרא משום אולי קילל ואמו דאביומקרא
 בתוספתא ועי וכנודע האמוראים בפי כ"כ שגורה"

 ק"א 4יבמות הש"ס דברי מקור שמשם פי.בדיבמות
 מחלק ור"י חיב בזאח"ז בין בב*א ביןדלת*ק
 במסוה*ש צחן וכאשר פטור ובזא*ז הייבדבבזא
 פטור דבזאת"ו הת"ק בדברי איתא בתוספתאולפנינו

ומ*" 57נז
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 ואחר אביו את המכה אומר יהודה ר' חייבובב"א
 ובהגהות חייב כאחת ואחר אביו ומקל9 פטורכאחת
 מה ולפי"ו חייב כאחת בהכה דגם מגי' הגנוזאור
 אינו לפנינו שהיא כמו וגם הת*ק עם ר"יחולק
 אמר שם ובש"ס לקללה הכאה בין חילוק דמהמובן

 מצאתי ואח"כ בכ"ז וצ"ע לקללה הכאהמקשינן
 ס"ל דספרא דתנא שכ' צ"ח אות שם התוה"מבס'
 פטור בב"א גם דלר*י ק"א דף דביבמות תנאכהך
 ונהניתי בב"א שקילל איירי דהספרא כדבריוהיינו

 הביא מגחה קומץ בהגהות מנ"ח ובס' לדעתושכוונתי
 בתר דאזלינן בחולין הש*ס יליף דלמה מפורסמתקו'
 והתירוץ ממקלל יליף ולא כנ"ל אביו ממכהרוב

 עליו חייב שהוא מקום בכל אביו דמקללמשום
 תנא דלהך כן לומר א"א דר"י אליבאולהנ"5
 הוא מי שידע דבעינן פטור בכה"ג דר"יאליבא
 רוב מטעם בעינן דע"כ שהעיר ועי*ש ודאיאביו

 כן העירותי ובמק*א עכו"ם הוא אביו דילמאדאל"כ
 אמו את מכירין אין אם ונכרית שפחה בןלענין
 שפהה בן לענין שכ' רמ*א סי' ביו"ד בב"יוראיתי
 שאינו דמי משום אם קללת על חחב דאינוונכרית
 והחט אם קללת על חייב אינו אב קללת עלחחב
 ס"ל דלא דלריה*ג הדין יהי' הזה תי' ו5פיכר"ע
 כיון וז"א אם קללת משום חייב יהי' דרשההך

 קל5ת ע5 חחב דאינו כמי בקדושה ש5אדלידתו
 שנולד כקטן נשתהרר או דכשנתגחר משוםאביו
 וטעמו הא' בת" שם הב"י וכם*ש אמו לגבי כןדמי
 משום חאב אינו אב משום חחב שאינו דאתדר"ע
 שנו5ד כקטן ד5*ש בקדושה בלידתו רק הואאם
 שהבאתי שנתגחר הפגדף ולענין בנה דחשיבדמי

 ובאמת ישראלית אמו היתה שם ר"ע מדברימקודם
 להתגחר צריך הי' דלמה שם הרמב"ן הקשהכבד
 הולד ישראל צת על הבא ועבד דעכו"ם קי*להא
 מ"ת קודם דנו5ד משום צרפת חכמי בשם וכ'כשר
 אותו מלו ולא הזכר אחר לילך משפטם היואו
 ונימול לדעתו נתגחר נתגדל וכאשר מצריוה"

 דין להם הי' מ"ת דקודם עליהם הקשהוהרמב"ן
 הימ דאז שכתב א' דרוש פר"ד בס' ועי'ישראל
 ישראל דין או בינ דין להם יש אם בעצמםמסיפקים
 דיש טעמא הך בזה הב"י מ*ש צע*ק ועכ*פעח*ש

 ע5 בכה*ג חחב דלריה*ג לטעותמקום
 וכנ"ל, אםקללת

 כתבתיהנלענ"ד

 צוקערמאן קלמןה'קלוניפלס
 הנ"ל.האבדפ*ק

 עולם. לכורא שמח ונשלםתם

 הפורים בימי הספר הדפסת שנגמרהיען
 דיומא. בענינא מדרושי אחד סנסן פהאציג

 אסתר ראתה מה ע"ב ט"ו מגילה בנ27"ם)א(
 פחים אומר ר"א המן אתשזימנה

 ר"י וכו' לפח לפניהם שלחנם והי' שנאמר לוטמנה
 שונאך רעב אם שנאמר כן למדה אבי' מביתאומר

 ישובו ע*א ק"ה סנהדרין )ב( וכו'. לחםהאכילהו
 אמר ר"א אלקים שכחי גוים כל לשאולהרשעים
 גוים כל ישראל פושעי אלו לשאולה רשעיםישובו
 רשעים ישובו אמר ר"י אוה"ע אלו אלקיםשכחי

 אוה"ע. החנו אלקים שכחי גוים נינהו מאןלשאולה
 תשובה עושין אם אומר ר"א צ"ו דף סנהדרין)ג(

 אומר ר"י נגאלין אין תשובה עושין אין אםנגאלין
 להם מעמיד הקב"ה אלא נגאלין אין עושין איןאם
 ונגאלין. תשובה ועושין למוטב ומחזירן כהמןמלך
 ממימי העולם כל אומר ר*א ע"ב ט' דף תענית)ד(

 ר"י וגו' הארץ מן יעלה ואד שנאמר שותהאוקינוס
 שנאמר שותה העליונים ממים כולו העולם כלאומר
 ר"א ע"ב " דף ר"ה )ה( מים. תשתה השמיםלמטר
 נברא בניסן אומר ר*י העולם נברא בתשריאומר
 אל ראובן וישב בפסוק וישב פ' ב(ד"ר )י(העוים.
 ה" ובתעניתו בשקו עסוק אומר ר"א ו:י' היכןהביר

 טרחת כל אומר ר"י הבור לאותו והציץ הלךכשנפנה

 והציז הלך שנפנה וכיון מוטלת עליו היתההבית
 דבר כל על ע*ב מ"ב דף קדושין )ז( הבור.לאותו
 ב"ה כמעשה המחשבה על לחייב אומדים ב*שפשע

 ונודע וכו' יד בו שישלח עד חייב אינואומדים
 שמותי ר*א בש"ס כם"ש ב"ש מתלמידי הי'דר"א

 ב"ש מתלמידי דה" התוס' ופירשוהוא
 ב'ה. מתלמידי הי'ור*י

 שיהיו הנ"ל הענינים איו כל יבארנראה
 ור*י ור*א זבאז יחד וקשוריםשלובים

 תשובה דמהני הסעם נודע הנה אולי.לשי"תתהו
 מחי5 וטצי דילי' כ*ע דהקב"ה באוה"ע ו5אבישראל

 רק וזה מחיל כבודו אין כבודו ע5 שמחל דמלךאף
 מודים דאין אוה-ע משא*כ באלקותו דמודיםבישראל
 והנה מחיל כבודו דאין מלך דין שחך שובבאלקותו
 5העיר יש יכאורה מחי5 ומצי דילי' דכ"עלהסעם
 השכינה סי5וק שגודמין עבירות בכמהדמצינו
 דע"י ק5"ס בשבת וע" למע5ה שכינה רנליודוחקין
 למעלה שכיטעו מסלק הקב*ה הרעיםהשופטים
 אין הקב*ה שאומר ולה*ר הרוח בגסות ה'ובסוטה
 לדידדו ובכה*ג וכדומה בעו5ם לדור יכולין והואאני
 דמ*ם וצ*5 מהי5 ומצי דילי' דכ"ע לומר5*ש

הקב*ה
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 השגחתו ד8אמת וכיון מעשיהם כפי דן חינו"קב*ה
 מחיל וסצי דילי' דכ*ע 5י8ר שיך 8תחתוניםית'

 דטדע בשצת יורד ,ןהגשם ממה זו 5סבראירא"
 הר הא בשבת גשסום טוריד הקצץה חואך המיןקו'

 כד4 הקב*ה יגבי העו5ם דבל והת* לרשותעצרשות

 בעבירות בשאתאאן וא*כ אהת רשות והויאמות
 דלא ב*מר 5דידהו שוב 5מע5ה הוטכינה,?מסלקין

 זצ*5  בעובת הגשם א ערד ו(אך אאת רשותהוי

 השגחתו דמ*מ וכיון מעשיהם לפי דן דאתוכנ"י
 תשובה יגבי גם ו5בן אחת רשות הף שובצתחתונים

 יודד הגשם אם רק היא זו ראי' אמנם כן**ל
 דהשמים ירשות מרשית דהוי קשה דאזסשסים
 5ומר מוכרחין ע*כ אדס יבני נתן והארץ 5ד',צמים
 דהים קר ארן מהאוקינוס בא הגשם אם משא"צצנ"ל

 הכרח אין ושוב טה"ת הם אאת רשותזהיבשה
 בש5מא תשובה מהני דאיך קשה ושוב זו5סברא
 כשאין גם דישרא5 י*ו דף בקדושין דס*5יר*מ

 אך מחיל כבודו דאב ניחא בנים נקראו,צר?ש*מ
 כמ"ש וצ"ל קשה עבדים נקראו דחז דס"5יר*י

 בן למדריגת הדר לשוב מתעורר דכשהאדם"חיד*א
 רק דזהו אך מחי5 דכבודו אב הקב*הישוב

 עא שב אם משא"כ ישוב מע?סוכשמתעורר

 יאביו שב אינו דמרצונו נאן כן י"שיסורין
 הסכיסה 5א דמדה*ד וטדע ברירה 15 דאין משיםדק

 מהצי והתשובה תכות החוטאת נפש שאמרהיתשובה
 מהני מאהבה דתשובה המפורשים כ' אך ממדה"רדק
 מחהבה ותשובה ממדה*ד גם ;ני ומ מ?ותמהעבירות נעעי הרי כזכיות נעשו דזדונות כיו? ממדה"דצם
 כמובן תשובה 5עשות בע?מו כשמתעורר רק"יא

 במדה*ד העים לברוא הקב"ה דרצה איתאובדחז"5
 ח' ובכתובות במדה"ר בראו מתקיים שאיןלכשראה

 מחשבה בתר דאז5ינן ס*ל מ*ד "ד פ5וגתאאיכא
 בתר וכשניזי5 מעשה בתר דאז5ינן ס"5 מ"דוחד

 גם שתועי5 סאהבה רק תשובה תועיל 5אהטחשבה
 כזו תשובה מהני מעשה פתר אףינן ואדסמדה*ד
 הף דבמחשבה כתבו בר"ה והתוי ממדה"רשהיא

 ועף ניסן עד נברא ויא בתשרי העולם5ברוא

 שיא תשר*ק אותיות דתשרי ה?5"חבדרושי
 הרחמים מ?ד כסדר ס' נ' וניסן דין דהואכסדר
 תשרי והוא במדה"ד הין דבמחוטבה כנ"5והיינו
 דב.ד איתא וצנזה"ק ניסן והזא במדה*ר ה*יבמעשה
 חינו והקב"ה המחשבה עי גם טענישיןש5מעיה
 אזי5 דמדה"ד כנ*י וההצו המעשה על רקסעמש
 והקב.ה במדה*ד העו5ם 5בדוא דהותח המחשבהצתר
 במדה.ר הד העו5ם דבריאת  המעשה בתראזי5

 אפשר אחת מטרונא דשאיה איתא וישב פ4ובמד"ר
 5ה והראו פוסיפר דאשת במעשה יוסף חטא*א

 אינה דאם המפורשים והקעי ויהודא רשיבןסעשה
 היע*ד ותי תאמין יא צא5ה פ 5ד*תמאמינה
 יא ו5כך במחשבה יוסף חטא שאפשר רקדשא5ה
 רק חטא ג*כ דראובן 5ה והרשן הכתובפירסמו
 פרסמו ואע9*כ נ"ה בשבת הש"ס כדאמדבמחשבה
 ו5ריי דיר-א שם בשצה יפרש*י ונם ע""שהכתוב
 5עשות ביקש המודעי ו5ר'א 5ר*ג ורק  במעשהחטא
 ויש5ח בפ' נהי הערבי עפיאד שוה י*י עשהו5א
 5הם יש בעל דבע~ת וד'נ דין יהאבות הירגם
 קידושין ב5א דהף אף אביו בפי5גש ראובן חטאאז

 שהך קידושין דרק ישדאי דין יהם ה" אפאבי
 רק הוי קידושין ב5א דהיא שילנש אייגביהו

 מ*ש דנודע בזה וי"5 דמותרת אביו ומפותתכאנוסה
 סוברים דהע נחירה 4שר שאכ5ו דהשבשיםהמפודשים

 אמה-ח שאכלו עליהם אפר ויוסף לחם צ*נלדין
 דין דבאמת רכיון כישראל דינם דבחמתמעים
 ס*ל דה* לדיד" אך ראובן אטא 5א 5הםישרא5
 בשר לאכו5 שצתכין כמי הף הדי להם ב*נדזין
 במחשבה כחטא הוי וזה טלה בשר בידו ון5החזיר

 עם לפרששי פליגי ור"י ור*א חשא לאדצמעשה
 בפועל עשה לא דלדידהו בזה המרדעי חר*או*ג
 רק בפועי מעשה עשה ולר*י ~ר*א  סעשהזוום

  במחעצה. חטא רק "ףדם"מ
 דאזלי הנ"ל הענינים בכ5 ור*י ר*א פ5וגתתךזףץ

 דס"ל ב"ש מת5מיוץ דהף דד*אלשיטתיהו
 ובמחשבה מחשבה בתר דאזלינו וכיון כסעקוהצאתוטבה

 המחשבה על סענישין במדה"ד העולפ לברואח*
 הי' במחשבה שחטא ראזצן גם וא"כ שלסעלהכבשד
 עסוק דהף ס"ל ולכך כרשי תשוכה 5עשות?ריד
 כמו העולם נברא בתשרי דס"ל וזהו ותעניתובשקו
 דכן2ת רק צמציאות פליגי דלא המפורשיםשכחשן

 דאנו העולם נברא בתשרי ס"ל דר.אפ5וגתהם
 במדה"ד העולם יברוא הפחשבה בתר לילךצריכין
 מאהבה תשובח דבעינן ס*ל ולכן הנ"'כשיטתו
 בעצמו כשמתעורר רק וזהו מסדה"ד גםשתועי5
 ולכן בן למדרגת הדר שוב ו(ח הכרח ע"י ולאלששב
 דתועיל דא54 מחי5 דכבודו אב כדין סחייבבודו
 דהא דילי' דכ-ע משום מ5ך כשהוא גםתשובה
 וא"5 זה ל*ש למע5ה השכינה שמסלקיןבעבירות
 כמו מעשיהם כפי אותם דן אין 2כה"ג גםדע"כ

 מדשות מסוציא קו' ואין שוהה שקינוס פיםדהעולם ס"י דהוא בשבה היורד הגשם בענין אנווארואין
 ג"כ זה ומטעם הזאת 5סברא הכרח אין ושובלרשות
 במדריגת דיהי' מאהבה בתשובה רק מדה"ד דוצהארנו
 תשובה עושין אין דאם בסנהדרין ס"ל יכןבן

 וכמ"ש נגאלין אין כהמן מלך ע"י בהברח רקסרצן
 רשעים ישזבו שאמר וזהו שם בה"אהמהרש*א
 שפי' שס במ?*ד ועי' ישראל פושעי אלולשאולה
 ושב שנכנס כמי ביתם שם כי היט ישובורענין
 ההנו ישובו דענ*ן המררש בשם כ4 שם ורש"ילציתו
 וירדו ויתחיבו בדין יעמדו בגיהנם שנידונוחחר

 בגיהנם הדין בשעת דבודאי אף והיינו תחתית5שאול
 שאז בזוה"ק וכדאיתא בתשובה )שביםמתחרסים
 כיון מ*מ בעוה-ז שעשו מה על ובוכים?ועקים

 גוים ובפרט מועלת אימה הכרחית היאוהתשובה
 משום תשובה גביהו ד5"מ הצה*ע אלקיםשכחי
 מחיל כבודו אין מלך ~כן בא5קוח? סודיםדאין
 מעשה בתר רק דאזלינן ב*ה מת5מידי הי' ראאמנם
 צריך הי' לא במחשבה רק חטא שלא ראובן~כן

 עליו מוטלת דיתה הבית דטרדת ואמר כראויתשובה
 המעשה בתר דדנין העולם נברא דבמסן דס*5והיט
 תשובה ג"כ ומהני במדה"ר בניסן העו5םשנברח
 מצי מלך הוא ואפי בנים במדרינת ראיעכיו
 השכינה שסילקו בעבירות ואפי' די5ף דכ"עמחי5
 כן לימר הכרח דיש מעשיהם כפי דן אינולמעלה
 דממים ס"5 ישיטתו דהוא בשבת שיורדמהגשם
 מדך ע"י תשובה גם וממי5א העולם שותההע5יונים

 ישאולה דשעים ישובו דריש ולכן וננאלין מהניכהמן
 תשובה לקמ באוה"ע דרק אלקים שכחי נינהומאן

 בפושעי אב5 די5י' כ*ע ו5או בא5קותו מודיםדאינם
 מתוך גם התשובה מהני בא5קותו דמודיםישראל

הכרח
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 דב*ש במקובלים ראיתא מה ג*כ ווהו ושנסהכרח

 דרחמים. מסשרא וב"ה דדינא מסטראהיו
 דברינו בפתח שהצבנו במגילה פלוגתתם טעםוזזקר

 איוו שעשתה לו טמנה פחים שאמרדר*א
 מ*ש בח"א במהרש*א ועי' לההצלה ותועיתתחבולה

 האכי5הו שנאד רעב אם מטעם דאמר 5ר*י אבלבוה
 תועלתית פעולה איוו מצר הי' לא זהלחם

 בשונאו ינקום לא שהאדם מטעם רק דזהולההצ5ה
 בדלב"ג ועי'ש לו שהרע למי גם טובויעשה
 חותה אתה גחלים כ* שפי' עורא האבן לפי'וגם
 שהאכילהו שיזכור לו מלהרע ימנע שעי"ז ראשועל
 כי יהורית שהיא ידע 5א המן רהא כאן י"שיחם
 רההצלה וע"ב מולדתה ואת עמה את אז הגידהלא

 קשה לכאורה דהא פליגי ובזה אחר ממקוםהיתה
 יההצלה תחבולה לבקש צריכה היתה 5מהיר*א
 הש*י להם יעזור דבוראי עצמה סמבה לאולמה
 לך אסתר שציותה וכמו תשובה דעשו כיוןויצילם
 ואל תאכלו ואל עלי וצומו היהודים כ5 אתכנוס
 רצונה יעשה ובודאי מהמלך שתבקש יה" ודיתשתו
 אך להם ר' יושיע ד' ביר ושרים מלכים רלבכיון

 הכרח 1*י שהיא כזאת דתשובה הנ"ל לשיטתור*א
 ותועית תחבולא לעשות והוכרהה לבדהתשובה עי סומכת היתה יא ולכן מועלת איבה כהמןומלך

 תשובה דגם לשיטתו ורא פחים לו וטפנה5ההצלה
 5בקש צריכה היתה ולא מוע5ת כהמן מלךע"י

 אם פטעם דרק אמר ולכן 5ההצלה ותועלתתחבולה
 ר"י שרמז והוא כן עשתה לחם האכילהו שנאךרעב

 האנושי שהמוסר כן למדה אבי' מבית ואמרבחכמתו
 רע לעושה גם טוב לגמול הזאת הטובה והמדההזה
 ותרומיות נעלות במדות ב*ב שהינך אבף מביתלמדה
 משים בן אומרים התיעקות שמעה שפי' ורש"יכאלו
 ותפלות בקב אשה רוצה ע*ב כ*א בסוסה אמרדר*י
 טוב אין לפיכך שם ופרש"י ופרישות קביןמט'

 ימד לא בודאי לשיטתו לר*י וא*כ תורהשתלמוד
 חינך שאביהן רק כצורתו הזה הפסוק עמהאב"
 אמר הוכרים ולהילרים הזאת הטובה במדהאותם
 בשם בתוס' ועי*ש מהם כן ושמעה הזההפסוק

 חולק לשמוע באות נשים ראמר דראב"עהירוש5מי
 תורה בתו את ללמד אדם רחחב שאמר עזאי בןעל

 והבן. למדה במקום שמעה רש"י שרמזוהוא

ז
 והערות.הוספות

 בפמ"ג ועי' בסוה"ר והנה בד"ה י ן מ יס
 עבירה מחמת לעדות הפסול ראפי' קמ"א סי'באו"ח
 נ"ר סי' סופר חתן בשו"ת ועי' לתירה לקרותואין

 מניח שאינו מי וכן בפרהסיא שבת מח5ללענין
 ורק הקרואים בין נמנה להיות ראוי דאינותפלין
 לקרותו. יכולים ולאחרוןלמפטיר
 במה והנה ובר"ה ובעיקר בד"ה א " י ן מ יס
 מדמי זבין קיני מביאין ראין הטעם שםשכתבתי
 י"ב בבכו..ות ועי' לאכילה רק ניתן רלאשביעית
 אמר לאכלה הבכירה מן פטורה שביעית רבהמתע"ב

 לגבוה אימורים סלקי ובבכור לשריפה ולארחמנא
 בשביעית ספיחין שומרי בענין פ"ר רף במנחותועי'

 דהוי שביעית מפירות עומר מייתי היכידפריך
 בתוס' ועי"ס לרורותיכם רכתיב משום ומשנילשריפה
 עולה הוא ראחר ובין קיני וא"כ ובמנחותדבכורות

 לא שביעית לענין רלמה שהעירותי ומה לשריפההוי
 במשנה בתפא"י אח"כ מצאתי ואשמות חטאותנזכר

 בזה. מ"ש ועי"ש בזה שהעיר שםדשביעית
 רש" וע" !מדה"ר אשר ד*ה ט"זסימן

 היו ררגילין שם הב' לחן' וגם וילמים ר"ה צ'הולין
 שבות אין בזה ל"ש מ"מ בתוס' ועי"ש במקרשלאכול
 וכמובן. שם לאכול מוכרחין היו דלא כיוןבמקדש

 חתן בשו"ת ועי' התשובה בסוף ב " כ ן מ יס
 מה כ*ב סימן ח"ב אר" מצפה ובשו"ת ב' סימןסופר
 זה. בעניןשכתבו

 בשו*ת ועי' בסוה"ד הנה ר"ה כ"וסימן
 איסורים כמה שיש מ-ש ק"ר ס" מהדו"תהר"ב

 ובאורחת בזה שט"מ לעשות אם ובענין גזוזבעשיית
 נ"ז. סי' אברהם מחזה ובשו"ת שי"ח סי'חחם

 ועף בסוה"ר עברי ומרי בד"ה א . 5 ן מ יס

 הפנים בלחם הקנים סירור בענין 1*ז דףמנחות
 שם. ותוס'וברש*י
 בשם המ"ש בשם הנה בד*ה ד " נ ן מ יס
 ע"ג להקריב ראוי דאינו במים שמעורב בדםהאו-ה
 ניכר שהרם עב 9טובשי5 דבמעורב וכתבתיהמזבח
 יש האו*ה על וגם למזבח ראוי דהוי יילבפ"ע
 במים שבתערב דדם שם דמבואר פ"ז מחוליןיהעיר
 שהעיר ק"ה בסיי במ*ש מצאתי ואח"כ למזבחראוי
 האחרונים. בשםכן

 דבר בעינן דדיו שם בם"ש ה ' ע ן מ יס
 דיו קנ"ט ד' תרומה פ' בזוה"ק וע" העץ מןהבא
 מלין וכ5 אינט בעץ דאתעבידו מתפוחים דדיוועץ
 אינון. עזדדיו
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 דבר לענין מאש וארפח בד*ה ז * פ ן מ ים
 נודרת לענין דיבמות רפ*ק ברשב*א וע" גודםאחר
 עולה מ*ם מה*ת ייבום עו5ה דאינה מיבמה"נאה

 ועף לאסור 5ה נרם אחר שדבר משוםלח5יצה

 אברהם ברית ובשו*ת קס*ה סי באהעוזבטו*ז
 בזה. שאולק הרשב*ץ בשם מ*ז 0ףצחאהע*ז

 בשףת וטיפ' וחת הנה בדק ?*בסימז
 קע*ב פ" השדהצמח

 שכ-

 מהף דבכתב בפשיטות
 מכל עין והע5"ם "ב*י עהטת ומשוםמס5פ*ת
  ותף כיט ג*כ עצ' 1 ועי* כהה*ם ואמהוחאחרתיפ
 בשם כתבתי כן 5העיד כיון יא בודאי הא*ייאביו
 בפנים ועף כל5 מדבריו הביא לא והמחברהע*נ
 בוה. חילוק דארן נהאה ד5הה*ם בזהם*ש

 ובתשובה בסוה*ד הנה בד*ה צ*ג מןסי
 שיק מהמהר"ם והבחתי )צייילעהע( לעניןחארכתי
 גס. שצריכיןוה8ייצ

 הזוהקק בשם בם4ש אמנם בד"ה צוחסימן
 ע5מא בההוא בתרין דאתנסיבת נוקבא בראשיתס'

 ע*ב ק-ב משפסים פ' בזוה*ק ועף לקדמאהאהדרת
 "אה וכף תנינא זימנא אתנסיבת דלא דאאיתתא
 ואתלביש נפיק רוא ההיא מעלמא אסתלקת כד4יתתא
 בעלה לגבי ב" חכאת יילה רוח בההואבעלמא
 מכאן ומשמע חדא בהבורא יאות כדקא תריההוונהדן
 הראשט לבעלה חיזרת לאחר אית:סיבת בלאורק
 ליישב.ויש

 5ד"ת שמסרבת במה וגם בדאה ק"בסימן
 ראיתי וכעת במסרבת 5התיר גדו5ים מכמהה-אתי
 ס" אה*ע החיס על שכ' קי"ט ס" חשה*ע סץפב0'

 כעוע*ד לדונה ב*ד פסק על במסרבת שפסק?4ח
 מורדת זה אין דמסרבת שמ ועי*ש צ"עבדבריו
 שגתב ומה ממש מורדת ה-א חרי בנ*וום,ם
 הגדולים שכתבו וכמו לסמף ו1א מסרכתמטעם

 שם4ווהבאתי

 דפהוחזק הרמצ*ם מדברי מ"ש ה * ק ן מ ים
 לסקי5ה אפ" מהני מעשה בשעת שלאמקודם
 בזה שחו5קים צ*ו ח1ין מההוי הבאתיוצהדח1י

 שכתב מה פי*ב ו' שמעתא בש*ש ועף הרמב"םע5
 או יום ש5שים הוחזק בין ומחלק הרמב"םבדברי
 הנ*י. כהרמב*ם משמע האחרתים מדברי ום"ם5א

 דהחוק בסוה*ד ומה בד*ה קיאזסימן
 המדינה יתועלת שהוא במה דגם המדינהיתועית
 שס*ם 40 בהו*פ ברם"א ועי' דד*מ בתראיינן
 ואינו צדיניהם החוק מחמת רק שהוא צדברורק

 וגם דד"מ 5"א בזה ויהמדינה להמלך תועיתמסעם
 בב"ם הש"ם ג"כ כ4כ קנין בלי 5"ם דמנהגמ*ש
 ד*ת לעקור מנהג מוייל דאין הריסב*א בשםע*ד

 משמע סטומתא קנין לענין הנ*ל הסמ"עומדברי
 הוי דעכ*פ לחלק רש שבממון בדברים סצהגדמהני
 הענין לחזק שלאג( )האנד הק*ס שעושיןמעשה
 בדיבור אב5 דעתיהו וסמכא מהני כן דהמנהגוכיון
 כ"כ דעתאהו סמכא ולא ל"מ כל5 מעוה שוםבלי
 שהאריך וקס*ח קכ*ג ס" ח"ב במ*י מצאתווווב
 עא*ש. האהרונים מדנרי זהבענין

 דף צבכורות וע" הנה בד*ה ג כ* ק ן מ יס
 אצל שהפקיד לאהו 5מהקד דר.ע משל ע"בי"ח

 בפרש*י ועי,ש שהפע*הבע"ה

פי
 המפתחות.לוח

1  ח. ' ו א ק לח
 אה צמקדן1 עבודה שעבדה כהנת בדין 48 ד מ יס

 סחל5ת ואם לא או מיתהחיבת
 ארנא או ו1ינך זד כטוהעבודה
 העצידוע שעשה חלל ככוסחללת

 ידברו דנערם התקנה בעמן 1ף 1ת בך ן מ יס
 לשם איש יבוא שלח כייצציהכיס
 ג*כ התקינו 5א וימה עמהםהת-חד

 עמוצג והעעיחד אאוה תבהש ש5א כדיבאנשים
 מותר אם טבל ולא שמי גר צענין ב' אותע"ש

 יח. חו השצת את עליויחלל
 ע*י ביוכ*8 יפ*ג אפקוה חימום בענק ג' 1תע*ש

 ע9ושרתב 9ה* אואפרן

 דיא רפ*ו בפ" המג*א דברי בענין ד4 אותע*ש
 אם ולא לד,אה שאסור במה אלא גזירהגזרען
 סמרר. איזה דעתיש
 בדבר ססככץ אין פסוכה למה בענין ה' אותע*ש

 מזחי5יה ובמקוה סקוזם סק"ט-וה"
 לשעמים לוןזץ אמבשי שם שקבעו בחדר נ' ן מ יס

 אם 9צמו רואו ואינו לתצו הנכנסאם
 נט*ק צריך משםכשיוצא

 בהפניו מים מיקא שרברוב שם יש ח0 בעניןעאש
 ידי בזה יוצא אם ידיו  ומשפשף להוזיוצ81
נטילה.

 נוטלק ארן ס*ר הטלת דלאהר הע-ם במנהגע*ש
 צריך צציהכ*ס פים אפיי דאס אחד פעםרק

 1288יפ. ג4נט"לה
 יףוק
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 מעש רק ונשאר הדיו שנטשטש בתפלין ד' ן מ יס

 המ"ם על ג"כ והי' סהומה מ"םמחלל
 היתה לא הטשטוש ושחרות עב קוץכעין

 לא. או כשרים אם האותכשחרות
 הגרר במקום שמנקבין כפו5ות תיבות צ' לעניןע"ש

 לכתיבה. ראוי יהי'ש5א
 האלף של היוד על דיו שניתז בתפלין ה' ן מ יס

 מחוץ ג"כ וה" היוד כ5 כיסהולח
 נהעבה רק כמקודם היוד ותמונת5היוד
 5א, או 5תקן יכו5ין אםקצת

 ימיסה תיבה חסרה קדש שבפ' בתפלין י ן מ יס
 לתקן. יבוליןאם

 במנהה בקו*ר התפלה בהזרת בש*ץ ז' ן מ יס
 השאלה קודם ימים שני שה"בע*ש
 עד נזכר ולא ומטר טל ותן ואמרפעה

 דינו. מה שבת לי5שחשכה
 ולא שבת ומהלל עבירות בעל בכהן ח' ן מ יס

 יודעין אך בפרהסיא שבת שמחל5נראה
 וקדשתו בי' שיך אי שבתשמחלל
 ראשון. ויברך ראשוןלפתוח

 ס"ת לתקן מותר אם בענין א' אות סףסימן
 עול 9ורקי שעשו מבאל הכנסהממעות
 יחד. ובתולות בחוריםברקודים

 דאיתתא  בעיגונא שאל,; חשש בענין ב' אותע"ש
 רוב הוי במעשה דתלי דרובא סברא בהך תליאי
 5א.או
 סברא אי למחצה היקש אין בענין ג' אותע*ש

 לא. או היקשדוחה
 ביהכנ*ס לבנין ליקח מותר אם בענין י' ן מ יס

 שעשו תיאטרון ממחזה הכנסהממעות
 הי' וגם ונשים אנשים ביחד ורקדו ושרו הזמןצעירי
 אין צ*ז דף בב"ב הש,ס דברי ובענין ש"קחילו5
 גצי על 5נסך הראף הין על אלא קידושאומרים

המזבח.
 ט*ו דף במנחות התוס' על הקף בישוב י*ח ן מ יס

 ונדבת צהקדש מתנה לבב"ד דל"ששכ'
 דהבותנת קינין גבי 48א קינין במס' מם"שיאיד
 דגם הרי כהתנו והוי נותנת הצ"ד ע*ד בשופרמעות

 מתנה, ב"ד 5בציחיד
 מדמי וזבות זבין קיני לוקחין דאין בעניןע*ש

שביעית.
 עלץ הרצה שמונהים הדפוס בית צענין י"ב ן מ יס

 מסידורים וקרועים מקולקליםבהמגזין
 ורבים שם הנדפסים חו5 מספרי ורובן שוניםוספרים

 בביזיון ומונחים א'א 5שורפם וגם לגונזן שא*אהם
 שנשרפים וסיד מים של לאמבטאות ליהנם מותראם
 קדושה דברי בו ולהדפים ניר מהם לעשותשם

 יש הנדפסים בספרים אם )א( דינים. 5כמהומסתעף
 יש בהם למדו 5א שעדין בספריט אם )ב(קדושה.
 שם* שנדפסו הקודש בשפת מאיקה בענין )ג(קדושה.

 קלה. 5קרושה חמורה מקדושה 5שנות מותר אם)ד(
 בהרוב בטלים קדושה מדברי העלים מיעוט אם)ה(

 קרועים עלים לשרוף מותר אם )ו( חול.מדברי
 או כשריפה נאשב זה ואם קדושה צהם ינהוגשא*א

 משריפה.דגרע
 איך קוקורורז בו שמעורב 5חם צרין י*ג ן ם יס

 ובהפ*ז. המופהא ברבת לעניןהדין

 המוקף. מן שלא צשבת דתורמיןבעמן י*ד ן מ יס
 לם*ד דאף ע' דף בכתובות התוס' פברת צעניןע"ש

 שההבה האיש אותו רק זהו בתנאי' מזדהירדאינש
 מזרהיר. איפ התבה שלא אחראב5

 שחת שי ידות 5הם שיש בישראלים ט*ו ן מ יס
 ובותנים לקצור יהודים אינםושוכרים

 בשצת. גם לעבוד מותרים אם שחת ערמות איזאלהם
 ובבדקו בהמות בף צעש*ק ששחטג צדין ט"ז ן מ יס

 חוץ בבדיקת נבדקה 5א ואחתבפנים
 ובליל לשבת ונתצש5 אנשים לכמה הצשרונמכר
 אם לפנינו והריאה השו"ב נזכר האכילה קודםשבת
 לסמוך או ש*ק צליל ולנפחה הריאה לבדוקמותר
 יש ואם נתבשל דכבר כיון לבד פנים צדיקתעל

 ובין הזאת מהבהמה ש5קחו שיודעים א5ו ביןחילוק
 ובביאור הזאת מהצהמה לקחו אס ספק להט שישאלו

 ובהם"מ. ובדיעבד לכתחלה הריאה בדיקתדיני
 במקדש. הריאה בודקים ה,1 %ם צענ,ןע*ש
 א"י לשפחה 5צית מותר אם בדין י*ז ן מ יס

 פסתה ע"י המנע5ים 5צחצחצביתו
 עשתה אם הדין איך אסיר ואםבשבת
 בשבת. המנעלים לנעוי מותר אםמעצמה

 דבנפטד שכ' הרמב"ן ע5 הקו' בישוב י*ח ן מ יס
 ל*א בהים ההפסד עושה ואיןמפילא

 איסור שיעשה ול"ח ממונו על עצמו מעמיד אדםאין
 דם להקיז רבנן דשרו יוא דף מפסחים יותרחמור
 יקיז דשמא משום מום עויה שאין במקוםבבכור
 אדם אין בממילא דגם הרי מום שעושהבמקום

 ממונו. על עצמומעמיד
 מהני אי בפרהסיא שבת מח5ל בדין י"טסימן

 לשכור צריך או רשות ביטו5אצלו
 דוקא. הרשותאצלו

 החמז ומכר מזיגה בית לו שיש בישראל ר ן מ יס
 ובחוהם*9 קוה"פ לנכרי החדרוהשכיר

 שכר להביא ישראל עגלון ושלח מעות אצלולקח
 והכלים המעות דין מהו נמכר ואם השכר דיןמהו

 הזה. 5האיש תשובהוסידור
 עו הולים היו וב"ב והוא מי צדין כ*א ן מ יס

 ביטלו ולא חמז שיש ידעו ולאהפסח
 ויום 5חמים ארבע מןאו פסח שלובד
 בזה. 5עשות איך בשבת ה" פסח שלאחרון

 שנטצאו מצוה 5מצת משומרות צהסים כ"ב ן מ יס
 אם ומזבובים מעכברים נשוכותציניהן
 מצוה. לסצתפותרות

 ס5ק עם הזרת בפסח שעירבו בדין כ'ג ן מ יס
 עירבו ואח"כ בכף ועירבווהמיצה

 ממנו לקחו שלאחריו וביום תבשי5ין כמה הזהצכף
 בתוך שבולת אחת בקערה ונמצא קערות בשהיוגתנו

 והכיים. התבשילין דין פהוהקערה
 יציים בזכירת חיבות אם נשים בענין כ*ד ן מ יס

 פסהיבלי5
 י"ז דף בביצה פרש"י על הקו' ביעיב כ*ה ן מ יס

 שפ" הטים את שסשיקין ושויןבנמ%נה
 וב*ש לב*ש גם זה הא מ815*ם מים ימקוהשמשיק
 ברעים יפים במים השקה ד5"ם פ*י במקיאותי'5

 בל"ט. והסבלה השקהוצענין
 ביו"ס. נזת לעשות מותר אם בדין ב*ו ן מ יס
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 5דבי בענץע"
 בשבת. אשמלי 8מסעהטע פתי תש בשא תייפה יץ

 על לייקה שנתהוה ישקרהבעמן כע ן ם יס
 האהקק עד והניעה יאקצ מנרהעטוד
 העיר במ תפש פ*ת 80התשרפו
 בווע נמשם יכפרת יעשו מאישאל5

 ייוה*כ ביר ההמצףם עי הקר בישוב כשא ן מ יס
 מהנכהו עבודתו ביוכ*פ דכ4גששסק

 דלובש שם כחבא פסק 5א וימה יוב ציומאכלאפ
 דההצך כר"ה דשטק יש*סתו בצימרא ומאפךשמנה

 עבודה. הויבצינורא
 מת התינוק שמצאה מינקת באשה כ*טסימן

 ותשובה4 כפרה צריכה אםבמטתה
 בענין 5"נ דף פוכה בש"ס הקר בישוב י' ן מ ים

 דר*א דאמר ביו*ש ענבים ממעטיןאין
 רוצא 5פימ*ש מותר דדשא*מ כאבוה ס"לבר'ש
 מותר דדשא*ם ס*י ריי גם דבדרבנן לשד דףביופא
 ביוכ*פי כ*נ טבי5ת ובעניןכאבוה דס*י צ"ל ה" ויא שבות רק הוי ענביםומועוט
 מרובות דענביו דהטעס שכן הירושימי בדבריעשש

 משום או יעצו דומות שאינן משוס דפסולמעלע
 דמיחזי משום דילן כש*ס ולא 5עט דומותעאין

נמנומר.
 דצזמן שכ' פ'ב בסוכה פירש*י בישוב י*א ן מ יס

 בירושיים הא צ' יו*ט עושין איןמקדש
 צף. יו"ט עושין אין5עולם

 גם אם שבות בו יש שבשבת דרצנן במצוהע"ש
 צסקדןיג שבות א-ןבכה"נ
 מקודם 5הדליק מותר איך נ*ח בדין י*בסימן

 יצא כבר דמאצ,כ כיון בביתי נרארזה
 חנוכה. נדהד5קת עי אא*כ יבדך ואיך המצוהחובת

 צריך אם חופתו ביום חתן בדין ל"ג ן מ יס
 קטן. בפורים5התענות

 פלאי שם וניתן נקנ שנעשה במגי5ה ל"דסימן
 בה. 5קרות כשירה חםהטלאי עי רק גויל היקף בהיריעה נשארולא

 לחבירו והגיע בפורים שש5ח מ9מ בדין לשה מן יס
 הפורים קודם שש5ח או הפוריםאחר
 יד*ח. יזא אם בשרים לאצררווהגיע

 וקש אה* עףי גם מ"ם ישלוח יכולין אםע"ש
 שליאוה. בציישרנם

 יויד.חלק
 והצטדק טריפה ושומן בשר שסכרבקצב 5"1 ן מ יס

 אוכלים שאין 5אנשים וגם שטעהעצכי
 וגם ח5ק ששינו בשר פכר )%חט( חיק בשריק
 בשר יםמר שלא דאתרא מרא הרב התראת ע5עבר

 דינו. פה חחת בפקו5ין וטריפהכשר
 פט בענין חבירו את שמסר בקצב 5*ז ן מ יס

 ממסירתו אזר ממון כשהבטידןחשח*כ
 כשר. בשר 5סצ?ר נאמנות לו ישחם

 אחרת מעיר קצב עבור ששחס בשו*ב י*חסימן
 עבורו ישאוש הניה 5ח שבעירושהרב

 והכריז בניקור בקי ואהנו נחמצחת לו שאיןמ8מת

 וגם מגשוי 5*די רבים ומב-א נא6ר ש1הבשרויה להשו*ב דהורין אפור הוא ש8וכר זשהבשרברבים
 כם*פ בו חשתרה בעירו השאיטה הכנ6תשמקלק5
 היה. דהיו*ב דין מצי וצרים 45חר חוצתר854

 אין אם הסכין יבדוק שאיי יו*ב בויז י*ט ד מ יס
 וגם ו5חנ5 ששארט רויך מראהע5יו

 יבנונית מראה יהי' וצלא יתש אף* לוכשהרשי
 ונשלח הרגשתו ונתק5ק5ה עיפץ שכאצוכנראה
 על רק חדשה העדאה השוב?*ם לו ונתבו5בדיבה
 לרבים שרב להבא 5איות יכו5 אם טופראבד*קת

 5א.או
 שכן כ*ט צנזיד התוסף ע5 הקר ביווב מ' ן מ יס

 הפימנים מוהיר דבמ5יקא פ*ידריב*ח
 מ*ד דף בזבאים הש*פ אמר מה א*כ העורףאחורי
 5אכו5 מותרין דכהנים מרבה אטאתם יכ5דקרא
 אפילו בכהקג משיב*א הוי נבייה דסד'אפליקה

 מותר.צהו5ין
 שחיטה דאין דים*ד שכ' הק,י דברי בישובע-ש

 מה איכ כהן וצעי עבודה הוי מליקה מה*תלעוף
 דראמנא שיואי דכהני ל*ה בנדרים הש*ןפשיט
 עליו מקריב מחבירו הנאה דאמודר מהךנינהו
 רק הש-ס דצעית הדשב*א יפימ"ש זב?ןקיני
 ד*ין כם*ד המשנה שמא א*כ בזר דכערבמה

 מה*ת. לעוףשאיטה
 אמוד צפ' הרשב*ם על הקר בישוב מ'א ן מ יס

 שכתב יאכי 5א וטריפה נבי5הצפסוק
 יטנייה שדומה 5כהנים הותדה העוף שמייקתאעפ*י
 חשרי ואת אשמיענו דיחזקאי מ*ה דף מנחותמהש*ס

 בתורה. כן מפורשלהרשב*ם
 היו המערבות משני אהת כי עי שכןהמערכת עי ונתת בפסוק אמור בפ' רש*י דברי ביעיבע4ש

 צ*ו במנתות הש*ס נגד דזהו לבוצה בזיכיזצצי

 אהד. בזך- רק הי' כ*אדעי
 ונמכרים יתינא הנש5הים העגיים בענין מ*ב ן מ יס

 5היהודיפ מותר אם לאא סריפהעי
 צכשרות השחיטה ואם ח*י ע*י או שעצמםלנחרם

 השהיטה. ברכת יענין הדיןאיך
 הקנה נשחט ויא עוף ששחש בשו*ב ס*גסימן

 נשחט יא התשש שגם יו נרחהוה4
 קנים ב12 מדד שעה ואחר בידו העוף ותפסדוצו
 וכעת העוף והכשיר ממחצה יותר השערה כחוטוהף

 עשה. כדין אם בשחלהובפשו
 הרמב"ם בשיטת הב"ח דברי בישוב מקדסימן

 משום השקוי בפפק בדרוסהדמחמירין
 להטעם הרמב"ם צריך 5מה בחירה מפורשתדדרוסה
 חיה הא מיתה עון דהף משום חיה בספקדמאפירין

 דרוסה. כמו צתורחמפורשת
 דבנזיר שר ט*ו במכות התוס' דברי בציאורע*ש
 ולמה עכשיו נשאי אינו כאשר ישאי ש5אי"5
 אינו שעתה כפו ג*כ נאמר יא שאוכ5 שבדעהגבי
 לע%ג יאכל 5א כןזוכל

 ורוורם האוהות ,צמפשמין אגשים בדין מ*ה ן מ יפ
 מה א"י שפחה ע*י לטתוט מיכהחים יודו יוחוטיא שאם ומאימין חותם ישהוטשהשו*ב

 העופות לשחוט ש5א התקנה נגד עתדולעשות
המפוטמים.
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 מהורדא קצת חסר שהי' ליאה בדין מ*ו ן מסי
 היפוך והי' מימין באומה ההשלמהונמצאת

 ההשלמה על שלכ*ס סירכא הי'וגם
 לצ. ש כשר אי השורש עלוגם

 לשומן הסמוך צמקום דיבוק שהי' ברהשה מ*ז ן מ יס
 ובסופו ובראשו האונות אצל הערזגותבין
 אם דבוק הי' באמצע ודק פרודהי'

 לא. או חלוןמיקרי
 להקיבה שססוך הדק שהה בבהמה מ*ח ן מ יס

 ונמצא משם וחתכוהו בהכבדמחובר
 וה כנגד זה מפולש הף ולא רחב נקבבהדק
 קטן נקב הפנימי בצד ונמצא בשיפוע הלךרק

 אם חלב ה" לא הנקב ועל חלב הי' הנקבוסביב
 לא. אוכשר

 שהיו )אינדיק( ההודי תרנפל בדין מ"ט ן מ יס
 בעיגול בהיקף שהם הדקין כלחסוים

 ובבירור מהקודקבן יוצא אחד דק חתיכת רק הי'ולא
 הדקין שלקחו לתלות עוף או חתול הי' ולא נאבדושלא

 לא. או כשראם
 משום מיחיב דלא לרשב"ל הקרבישוב נ' ן מ יס

 א"כ זעירתא בגרומיתא אלאאבמה"ח
 טריפה הא טריפה ע5 חל אינו דאמה*ח ס"לימה
 כוית ליכא ובגרומיתא בשר בכזית רק מיחיבאינו

בשר.
 ע"ד דף במנחות התוס' על הקו' בישוב נ"א ן מ יס

 דכל דהלאו שכתבו מוקדשין ח5בגבי
 במכות והרי שבכללות לאו הוי וכו' בכלילשהוא
 שהוא דכל הלאו משום דלוקה דאה"נ אמרי*ח

 שבכללות. לאו הוי דלא הריבכליל
 צריך אפ בבהמה הנמצא פקועהבבן

 הדם. מחוטיניקור
 מיקרי עובר אם ובענין הנ*לבענין
 ובהמה.שיר
 ס"ח דף בובת התוס' ע5 הקףבישוב
 ודם דם באכל חיב אחד דבאדםשכ'

 דהא תמחו%ן בב' שאכ5 כגוןבהעלם
 עליו. עובר דאינו שבישלו דםהוי

 עבה בחתיכה דלמת הפוסקים קו'בענין
 מאמצע הדם יהוציא מליחה מועילמאד

 פהמלח הרבה שרחוק אףהחתיכה
 אפי' מהני לא אחד מצדומליחה
 מאד. דקהבחתיכה

 יש חרטומן שבראשי אווזות ברבדין
 שחור קו החרטום באורך וגם שחורקצת
 בחכילה. מותריםאם
 דהנהנה להרמב'ן דגם המל*ם דבויבענין

 אינו בב"ח באכל מ*ם לוקהמבב'ח
 והנאה. אכילה על ב'לוקה
 אמר דמש"ה כ'ג בפסחים הצל"חדברי

 אמר ולא בהנאה שאסור בפסח יחמץ מניןחזקי'
 ללמוד יש הנסקל דשור משום הנסקל לשורמנין

 ה" דלא מערלה ללמוד א"א חמץ משא*כמערלה
 הכושר. שעתלה
 הוקשה לח דעבד שכתב המל*מ דברי בישובע*ש

 הזם*ג שאין בם*ע ולא שהזמ"ג בם*ע רקלאשה
 מקשינן שקלים לענין והלא מגזה"כ רקדפטורין
 ופטורין הזם*ג שלא ס*ע דהוי אף לאשהעבד
 מגזה*כ.רק

הקומץ
 וטעם ובלוע בפיל דלא דשיל*מבעמן
 בטיל. אי בדאתר היתר ובעניןבסיל
 ונשתמשו קערות עשר שהיובדין

 וברור טריפה ספק שה" ונסצאבסעודה
 אם ספק שיש רק הקערות בכל נשתפשושלח

 והוא הקערות במיעוט רק או הקערות ברובנשתמש
 מהו בהנעלה וא"א יקרים פורצילן כלי שהםהפ*ם

 בזה. הכליםדין
 סתם ששותה רק לכשר שמוחזק באיש ס' ן מ יס

 אם בזה מקילין רבים בגליל ושם%נם
 בעש%ת ונאמן פשגיח להיות להאמינייש
 לא. או כשר%ן

 אם במים שבתבשלו מצמוקים יין בדין ס"א ן מ יס
 ובדין נסך %ן נדין עכו*ם במגענאסר
 לקידוש.%ן

 שנטרף עוף למכור מותר אם בדין ס"בסימן
 טריפות. האוכל ליהודיבביתו

 דשימשה ומרדכי המהר*ם דברי בישוב ס"ג ן מ יס
 דא"צ דם ומצאה וסתה בשעתשלא

 וסתה בשעת בשלא לשיטתם והא אונס דהויכפרה
 לגמרי. טהורה והרי מהצדדין שבאתולין

 דמפרישין עיוהכ"פ בה' הרמב"ם דברי בישובע"ש
 וכהירושלמי נדה אשתו תמצא שמא מביתוכ*ג
 נדה. ספק תמצא שמא דאמר דילן כש"סולא

 כשלשים שזה שהתודה א' זקן בדין ס"ד ן מ יס
 אלמנה אשה עם עבירה עשהשנה
 לו לסדר איך תשובה לקבלורוצה

 בזה.התשובה
 לפעמים רק קבוע וסת לה שאין באשה ס"ה ן מ יס

 יום עד וכן כ*ג או הכ*ב ביוםרואה
 לפני בדיקה לענין הדין איךכ"ט

 לוסת. סמוך בעינה פרישה ולעניןתשמיש
 שאינו דדבר בסעם הר"ן דברי בענין סקו ן מ יס

 משים כתמים מקבל אימ טומאהמקבל
 על גם גורו ולכך הבנד על ה" הגזירהדעיקר
 מתים טמאי דכולנו דבזה*ז הראב*ד ובדבריהאשה

 כתמים. טימאתליכא
 ש. בח' לאיצטרופי חזי סברת בעניןע-ש
 הייב דר"ע ע"ב נ"ח דף בנדה הש*ס בדבריע*ש

 חכמים אמרו לאלתלמידיו
 להי

 איא ד"ת ע5
 דרבנן. עצמן וכתמים ד"ת עללהחמיר

 היו ר"א של במקומו קט"ז בחולין הש=ס בדבריע"ש
 במקומו ברזל לעשות פחמים לעשות עציםכורתין
 בחלב. בשר אוכלין היו ריה*גשל

 מתחסרת היובש שבעת מקוה בדין ס*ז ן מ יפ
 אם שאובין מים להוסיף תמידוצריכין
 סאה ונטל סאה דנתן חשש בזהאין
 רובו. עד רקכשר

 נשי.יה מקוה 'להם שאין מקום בדע ס*ח ן מ יס
 כשירה מקוה שם שיש מהעירורחוק
 טבילת לטבול להנשים 5התיר יכוליןאם

 בנהר.מצוה
 יתומה יהשיא צרה בעת שבדר במי ס*ט ן מ יס

 עני' יתומה לישא אח*כ ורוצהפצי'
 נדרו. ידי בזה יוצא אםלעצמו

 דימם לכמה ומסתעף רבנות חזקת בענין ע' ן פ יס
 נגד ברבפת הוקה 5התפ יש אם)ח(

 נ*ח ן ם יס

 נ"ט ן מ יס

 נ"ב ן מ יס

 נ"ג ן מ יס

 נ*ד ן מ יס

 נ*ה ן מ יס

 נ"ו ן מ יס

 נ*ז ן יםס

 בעניןע"ש

הס



ח"מנחת פ פ  

%ה%. ש   העיר בנ* ווב תת מד פוי יח 
 לתתערב ל1 שאין כתב מן אם )נ( העקש הףא8
 אם )ד( תהזקה. טעבפלה אם הרבפת שמשרתכלום
 אם )ה4 מעכבים. השיר בני רוב אם חזקא יאצןיש
 יו יש אם אטיו מיתת ישעת לרבמת רשה אימהבן
 דירחו ועקר אחרת בעיר ירב נוק51 אם )ו(חזשג
 חזקה לו שיש סי )ו( חזקה. עוד יו יש אםישם
 על החותסים אלו )ה( בת%ו. החעקוע 5מסור יבולאם
 ולהתום להזור יכולין אם אחד לרנ הרבמתכתב
 רבנות כתב חתמו אם )ט4 אחר. לרב הרשנותכחב
 יכולים אם )י( סהתימתם. לחוור יכולין אםיטשת
 אם )יא( יבדו. שמם כםח בעיר והחרק רבידאות
 שני להחזיק ביכויתם ואין השיר אנשינשמעסו
 השני לקבל מוכראים חם אחד ברב להם תירבנים

 סאביו. הזקה ל1ש*ש
 יכול אינו הבן אם רבנות ושקת בדין ע"א ן מ יס

 ש%ך אי אביו של הרבמת הישתלקבל
 הבן. לבןהמזקה

 עוהקהל רוחץם אהד כפר שבני בדין ע*ב ן מ יס
 עגורם יקבלו יעם הש%כיםשבעיר
 יש אם בכפר אצלם לדור מו*ץביחוד
 לא. או טענהי,;ם

 שולחים ז"ב ספד*נת הכולל שבני בדין ע"נ ן פ יס
 רתרס שאין פהמנרבים חתימותיקבץ

 סכויל שהם שגאהקק להענ%ם רק נדבותיהםליתן
 שכבר אויי קששב םכ%ל שבאהשק  להענ%ם ולאז"ב
 שמגיע בד*ת זכו קאסוב נולל ובנ* ד4'ת לחםה"
 אם בוה ונתפשרו ו"ב מדינת בני בנדבת חלקלהם
 שותפיפ ובדין והפשר הד'ת לסתור כשת*כוי*ן

 לסויר השני יכוי אם בדית מאם חהדשנתהיב
הדין.

 לדת לחוור בחלי' שרוצה מומרת בדין ע"ד פן יס
 ואיא ישראל בקבורת ויקבוזהיוראל

 בזה. לעשות מה חולף מאמתלהטבילה
 לכתיבת הכוור דיו נמצא לא אם בדין ע*ה ן ם יס

 בס*ת תיבות איזה לתקן יכ1לין אםפ"ת
 מהחמת4 הניקאבדיו

 שם יש האה"ק אצל ספסל עתימד בד*ן עיו ן מ יס
 בטענה טערערים וקטו לישיבהמקומות

 והאה"ק לאה"ק ואחוריו לישב אסירכי
 בזה. אן*ן אוך טפחים מף למעלההוח

 מן הצא ישראל בבית שדר מ* בדין ע"ו ן ס יס
 אם לאהר נשכרה לא וידיןהדירה
 פשמי המטזה ליקח 5ימותר

 ו' ש ו' בערך שהשייה אשה בדין ע*חסיפן
 אפ זכר ילדה ואא*כ לשיפורהשבועות
 5ש אי בפויוןא%ב

 *דם טהשיפה בצק שטםל*ן אפמפ בעגין עשט ן פ יס
 אהרת ויסה בה לאמץ כ1* אלהאפרשת

 הצא הבצק ליתן ש לפכור מותראם
 בתח%ג. שכבר חלה סצות פמטלה9וע

 אם פתלש כאתש ששט' שק בין 9סיפן
 פ5ם צפטשה את"ן לפטפטל

א5 א  ת  ן  ש  
 פיעש וש8 קישע ופפ ספצ ותמן 9ש *סןס

 חי כפרמ פשפ ש שטלמ יעשאשלא
 ידית. שצפ 8אבר8ף
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 ושכחו שנקברה שנה בת ילדהנעניו
 הקבר יחפור פתר אם הסובבלהלביש
 מהקבורה. ימים ב' אהרולהלבישה

 אם רעי ב*מ  עבור שנחפר קברבדין
 במק"א. ולקברו ל0תמויכולין
 בעיר הנשואה אוותו שמתה מיבדין
 שעמוו קודם הז' ביום לשם ובאאחרת

 אבית גדול דין בזה שיך ואהממשאם
 בדי לכתאיה לשם לשלחו פתרואם

 עמהם. האב"יתשינמור
 סהם אאד שסת גהנות שיתפיםבדין

 הב' השותף צריך אם בניםוהשחיר
 דםלכותא דמדינא כיון החנותלהסגיר
 אבלים. והם הבניםנשארו

 אהע'ז.חלק
 בנשתסית4 חדר*ג היתר בעמן פ"ו 1 מ יס

 למימרא הש"ס דאמר קס"א בב"ב הקו' ביוובעשש
 דהמשנה דניפא וכו' מברא לי' עדיףדברתא
 לקיום בת יו שיהי' ורוצה % ל1 דישאירי
 כב*ה. 8*1סצות

 חכמי בקו' נט שטשיישין  נשתטית בדין פ"ז ן מ יס
 י"ם יביד דישמ דכ*םקופשאנטונא

 שייח.משוי
 דתה שהמידא ישראיית פנו" גד*ן ש"ה ן ם יס

 לכהן. להנשא מותרתאם ישראי לדת הזרה שנים חיוהואהר
 ויידה חנשים ב' לה שמתו אשה בדין פשט ן ס יס

 מקים ח%ה ה*' הראשון והבעלמשניהם
 81צלחת עשידא איא והאשמהנישחאן
 הג'. יבשל לינשא מותרת אפפ8וקפ

 ע*ב ס*ד דיבפות בש*ס ה*' בישוב צ' ן מ יס
 שני לחחר יעשא מותרת נירשאדאמר

 דאשח רש*י ישיטת הא ויא רבי מ2י יא שליש*אין
 כקטלמת* דינה בלאשמ ליגשא אסורה ב*פשנתגרוה

 באהד קכ"א דף ביבפות הקף בישוב צשא ן מ יס
 דלמה וכו' רגיו וולשלו ייםשנפל

 צוה"ג. שאין ימ*ם צוה"נ מקום גין המשנה מחלקאין
 הוא בטנויד מעמין דאין דהא הרם'8 בדטיע"ש

 מלובנת. בסכיןדוקא
 שתו שדאה מסל8"ת ונכרי עגונה בדין צ*ב ן ם ים

 וכרו שנאבד שנים ד' עברו וכברנהרג
 להגשא. מוהרתאם

 ישאיה ה%שינן סיד*ר דאי הב"י שיסת בשניןע"ש
 אינש*. מושיי דיח בכליםאפי

 בצןפה לאהר שנשאת א"א בדין צשג ן מ יס
 צריכה אם א"א שהיא ידע והואוקידושין

 השני תחת היתה אם ונם מפמנט
 בזה. הדין איך הרחשון שגירשהאהר

 שיא ארפאים עי" שבזוץ אשה בדין 8*ד ן פ יס
 ויהויד יה 0כנה דיש פשפתתעפר
 ישנ ש בפך ישמש פותרתחפ

 הרב רשות בלי קידושין שמחרד ב8י צשא ן 8 *ס
 אם שף*ז פ18ש% נהפ וכפרשבשץר

 מותר ואם העה אאיש דין 1פא כשר*םאקץדויין
 לפנעו. כד* מזא הפמשש להוניל9צדיש

 8*ב 1 פ *ס

 פשנ 1 ם יט

 פ*ד ן ם יס

 פ*הסימן

 59פ
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 שמות ב' להן שיש וחמותה כלה בדין צ*וס*מן

 שוין. הן אחדובשפ
 ב' לה יש שחמותה וחמותה כלה בדין צ*ז ן מ יס

 הכלה. כשם אחד ושםשמות
 8ירוד אחר גם אם מחותניםבענין צ*ח ן מ יס

 ודור. ידור זה שם נשארהחיתון
 הי. ששמה האם מתה אם וחמותה כלה בעניןע"ש

 בזה. ק8ידא יש אם הכלהכשם
 בת מכריזין קודם יום דמ' הש"ס דברי בעניןע"ש

 שתכות דמה לפלוני פלונ* שדה לפלוניפלוני
 זה. לעניןשדה

 השידוך קשר לנתק שרוצה חתןבדין ציט ן מ יס
 טענת וטוען הכלה על ש*ר שיצאמחמת
 ההוצאות. ותשלומי קב"ח ובעניןמאיס

 שיש ואמרה לאחר משודכת היתה שהכלה בדיןעקש
 לה הי' שלא נודע ואח"כ מהחתן מחי5הלה

 השידוך. לבטל החתן יכול אםמחילה
 חצות קודם היתה שהחופה חתן בדין ק' ן מ *ס

 ובתפלת התענית בענין יתנהג איךהיום
 אח*כ. שיתפלל במנחה וגוידויענינו

 יכול שפן באיזה בדין וב' א' אות ק"אסיפן

 ובאם במקומו לדור יאשתו לכוףהבעי
 במקומו. לדור ממאנת למה טענה להיש

 הוי אי )דימין( חולי לה שיש באשה נ' אותע*ש
 ומחיל. דנתפחס ובדין גדו5מום
 והולכת תורה לדין מסרבת בדין וה' ד' שתע*ש

 להיות היףד צריך שמ0 שש דעד ובדיןבערכאות
 אטו.אצל
 סהלך דמי כ"ו סי' בחו"מ הדמ"א בדין ו' אותע"ש

 חילוק דאין לו נזקקין ב"ד דאין ונתחחבבערכאות
 שחבירו או לחבירו ליתן גערכאות נתחייב אםבין

 לו.מלשלם
 ומסרבת במורדת הדר*ג היתרבדין
 תורה.לדין
 מעריסה שמו הי' המהגרשת שאביבדין
 ובמ"כ לס*ת נקרא וכן שמוא5אהרן
 בגט. לכתוב צריכין איך ארציאנקרא
 שמאי המגרש שם בגט שנכתבבדין
 משם ידעו %א בפ"כ נן שגקיאמחמת
 מעריסה ששמו אביו אסר הגטנתינת
 שלא משום הגט לפסול מערעריםוקמו
 לא. או כשר הגט אם שמשון שםנכתב
 החולים לבית בנה שהביא; אזהבדין
 מת ואחיכ בביה"ח שמו נכתב פיהועל
 העדות מהני אם לחלוו אשתוובאה
 כך. ששמו בעלה שזהו מקודם חמותהשל

 חו'מ. קחל
 הכוי5ים שלשת שבין הסכסוךבענין ק"ו ן מ יס

 הכויל עם אטיניא ליזניצאקאסוב
 הכוילים שישת יבבי אחד גדול שהתירמדראהביפש
 יכו55 השיכים בהמקומות א*י מעות קהצתיקבוי

 משמיט דרחהביטש מכולל שהנשיח מחפתדראהביטש
 במקום לנפש" דינא אינש ועביד 5ד'תמ5ילך

 לח4 * כן יעשות פותר אםפסידא

 סשף דאמר כ*ח בב*ק בש*ס הפנ*י קו' בישובע*ש
 י*ל במועד גם הא 8סידא דייכא במועדלאו

 עדים. בליכא כגון פסידאדאיכא
 ולא פה*ה וזה דזה שכ' הרמב"ם דברי בישובע*ש
 שם. בב"ק כהשוס המעשר מן ל8וטרןכ'
 בפיוגתת 5"ד בסנהדרין הש"ס בדברי ק*ז מן יס

 ונגעים. דריבים צהקישא ורבנןר*מ
 שכתב ק"ב ס" בזבחים הבה*ז דברי בישובעקש

 את רואה קרוב אם מחולקים היו ואהרןדמשה
 לא. אוהנגעים

 החזיר ולא הלוה עם שהתפשר מי בדין קוח ן מ יס
 על קנין הי' ולא שבידו השט"חלו

 לא. או מהפשר לחזור יכול אםהפשר
 אחר לילך צריכה האשה אם בדין ק"ט ן מ יס

 בד*ת. בעירו לדוןהבעל
 אודות לד"ת הקהל את שתובע באחד ק*י ן מ יס

 הד"ת שיהי' רוצים והקהל הרבנותחזקת
 והתובע לעירם דיינים להביאבזבל"א
 מי. עם הדין הסמוך לב*ד שילכורוצה

 הבע"ד את לכוף יכולין הב"ד אם בדין קי*אפימן
 ואם הפסק לק-ם חוב שטרילהשליש

 כמסרב. דינו יהי'לאו
 דטיהר ל"ד בסנהדרין התוס' קו' בישוב קי"בסימן

 ידע דלא להס"ד ל1 הזיק מה הטמאאת
 ביר~תיו. עם דעירבוהא

 בסנהדרין הש"ס צריך דלמה הקו'בישוב קי*גסימן
 כהן בת דזוממי מלאחיו ללמוד צ'דף

 ב' דנין אין הא במיתתו נידוניןובועלה
 אין והרגו הדין מענין אין וגם א' ביוםמיתות
 מתחייבין העדים שיהיו אפשר היאך א"כנהרגין

 סניהם.במיתת
 ב' שנתחייב דמי פ"א בסנהדרין הש"ס בעניןע"ש

 בהמודה. נידוןמיתות

 להוציא א"י והמלוה סהם ערב בדין קי*דסימן
 הערב צריך אם ערכאות ע"י רקמהלוה
 לטרוח צריך שהמלוה או לולשלם
 בערכאות.ולילך

 שם מת5ללים הרבה שהיו ביהמ"ד בדין קט"וסימן
 ובנו מקצתן יצאו מחלוקתומחמת
 חלקם ותובעים לעצמם חדשביהמ"ד
 לא. או עמהם הדין אםמהספרים

 בביהמ"ד מקומות להם שיש האנשים אם בעניןע*ש
 מעות לשלם צריכים אם במק"א ומתפלליםהישן
 הישן. הביהם"ד לצורךחודש
 עבירה לעשות אחד ששכר מי בדין קט"זסימן

 שליחותו עשה והשליח שכר 5ונהבטיח
 85. או השכר לו ישלם המשלח 8חויבאם

 בית לקנות לאהד שסרסר מיבדין קך*זסימן
 נגמר שנים אהוה ח*הר סכוםבאיזה
 להסרסור מגיע אם אהר בסכוםהפקא
 5א. או סרפונותושכר

 להסרסור שמגיע מקח גמר מיקרי מה בדיןע*ש
 דיניהם. אחר בזה הולכין ואםשכרו

 משכר האמציי 5הסרסור מגיע כמה בדיןע*ש
סרסרבת.

 שםנפטר
 ק*ב ן מ יס

 ק*ג ן מ יס

 ק*ד ן 8 יס

 ואחראחר
 שמשוןהי'

 ק"ה ן מ יס
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 ס"ב דף בקדושין התוס' על הקו' בישוב קי"חסימן
 דשלבל*ע טקנה אדם אין דלעניןשכן

 דהלכת הכלל מחמת כראב*י דהלכה הכ5לנצבטלין
 י"ג דף בכתובות הש*ס אמר ולמה בדיניכר"נ
 ובהא בדימ כר"נ דאלכה אהילכתא הילכתאדקשה

 כר*נהי5כתא

 לא*י שמוכר הפראפינאציע מהזיק בדין קה*טסימ?
 התשלומין זמן שמאהרין ומהמתבהקפה

 בחשבוז להטעותם מותר אם רבית הפסד לויש
 הרבית את להבליע כדי יותר לו שמניעולאמר

 מדעתם.ופלא
 שהי' חטין כור מחב"רו שקנה מיבדץ ק"כסימן

 דק לקנות רצה ולא כסף עשדההשער
 עמד ואה*כ שמנה ויקח כסף ב. אצלו יוזילאם

 החטין המוכר לו ליתן צריך אם כ?ף שמנה עלהשער
 צריך או ש,2ה ויקח ס1שער פחות כסף ב'צעד

 כסף. ,2מנה 5יתןועא
 למשרת ראוי בן לו שהי אהד רב בדין קכ.אסימן

 בהטכמע החזקה לו הובטח יכברהרבנות
 רצה ו5א בתו עם שידוך לעשות רצה ואח"כהקהל
 אחר מיד הרבנות זחקת יו שיבטיח יאופן רקהחתן

 ברירה 15 שאין וכשראה ע"ז כתב ל1 ויתןהנישואין
 שלא בסוד הכתב לו נתן ואח"כ מקודם מודעהמסר

 ההתחייבות לבטל יכול אם אדם שוםידע
 לא.או

 אי נותן אני 5שון ובענין הנ*ל בענין קכ"בסימן
 צריך במתנה ואם הוה או להבאהוי

 5א. או עבר לשוןלכתוב
 תנואה שק אחד אצ5 שהפקיד מיבדין קכ"גסימן

 השקים שאר בין והעמידו שלובהמחסן
 יכול אם תבואה שקים שני נגנבו ואח*כ הנפקדשל

 וא*צ המפקיד של השק נננב שמא לומרהנפקד
 לא. או לולהחזיר

 להורות מו"ץ לעצמו שקיבל רבבנדוו קכ*דסימן
 מהכנסתו פרס לו ונתן בעירוולדון

 עמו והתנה פרס יו נתנו ולא מהקהל נתקבלולא
 ואח"כ עליו חוקה טצנת לו אין בעיניו יוטב לאשאם
 את החזיק הוא וגם בעיר רב נעשח ובנו של"חהרב

 לעצמו אדון 5היות רוצה המו"ץ וכעת כנ*להמויץ

 בזוים דברים ומדבר בעיר רב להיות חתידהוחותי
 לא. או יס5קו הרב יכו5 אם הרבננד

 התראה דבעינן דס*5 לר"י הקו'בישוב קכ"הסיכן
 הוי לא לחמור ומותרה מיתהבאווזה

 מועטין היו דאם הנדחת בעיר אפכ לקלמותרה
 היתה איך בסייף גידונו רוב היו ואם בסקילהנידונו

 וידונו שנתערבו מיתות בחיבי ונם מקודםההתראת
 נדון איך שנתוךיב בסיתה לכ=א להתרו כיוןבקלה

 בקלה.אח"כ
 אם מסופקים היו דלמה המפורשים קו' בעניןע,ש

 סקילה דחייב ממקלל למדו ו5א מיתה חייבהמגדף
 לשכינה.וק"ו

א

 שש

 סעות ~1=ד'ש,רהן ז1, ת'ק,ן ןסי,ת ~ומוו~שיוהןוף

ל"דמב'
י*גג'ן ל*ט* ..
י'.ג'
4

כ"וד' .
נ"ו"

נ"טג'ז'
מ"בא'ט'
כ-ו.י' ל"טד.
נמא'י,א
י.בד'*
ל*ט**

מףח
נ"ב*

י"א41ג
ל"בא'י*ד
*

5-חד4
כ"טג'ט"ו

ל'*
4קי

ט'ז4
זדג'ט"ז
שרא4יץ

מ*וז*
ג'ב4י*ח

כ"אג'
י,4ף,4ט

בסנדהרין
אתין
דק"ו
עושה
היא
 1דהק"
ש*כ
ד'
פ"ז

והקרוב
 ליכא . ..

 ועי'לומר
 שלבכתב
 אד...

שתא
 קדזשהמכתבי

5חם
 יהףכדי

כשכור
 שאיןיאקרו

 דאריסות . ..
תבוא
 ניחוץ
כוין
וממנ"א
בכי'
הומן
שע"ג

בסנהדרין
אתיין
דקו'
ואווה
הייא
דהקו'
שכ.
צ'
פ"ח

והקריב
 ליכאדנדפסים
 ועי' כןלומר
 של ולשוןבכתב
 אך כהס4'ךודלא

שמא
 הקודשכתבי

בלחם
 יה" שףאכדי

כשכיר
 שאין יראויחקרו
 דאריסותתורבא

נבוא
 כי בנפיחהחוץ

כיון
וממ"ג
בס"
הזמן
שג'

תיקון

כ'
*
כ*א
*
*
*
כ*ב
כ"ג
*
כ"ד
כ*ז
כ*ט
ל'

ל"ב
ל*ג
ל*ד
ל*ה
ל"ח

י"ט

מ'

א'
ב'
ב'
ך

=
א'
ג'
ד'
ב'

*

א'
י*

ד,

*
א'
ד
א'
ד
א'

"
*

ד,

ג'

י*א
מ*ז
י*
*

נ"וי"י
נ*ה
נ'
5*ר

כ*ה
כ"ט
כ"ה
ל"ח
י*
ל"ך
ו,

ו,י"ט
ה'
"א
י*
י.ז
י"ט
מ*
כ"ט
נ"ט
נ'
ח'

5דבריו
שהעיר
הפר"ת
תשברנה
ובספר
חפא

 הלה"מדל
שפ'
5מ'

לשתותז
ואביא
עח'
טמא
חצ"צ
ה5וש
לשבות

 אע,גדוחה
 דפריךל*ג

שמנח
 דישל,ש

דבכפאוה
ונודעת
ממין
צהודש
תרצ*ד
גאסרת

 לעיןראו
ובזד"ז

 ר"*לדברי
העיר
הפר*ח
ישברו
ובסברת
חפצא

דלהלזו"מ
ש"פ
ל"מ
לשתותה
ואבוא
ועיי'

 וטמאזר
הצ"צ
חלוש
ושבות

 אע"ג יו"טדוחה
 דפריך בהאל*ג

שמנה
 דיש לומרל"ש

דבכפאוהו
ונודע
מ8ון
 א'בחודש

תרצ*ב
נאסר

 לעין פגימהראו
ובזה19
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מון
ליאדהיאוכינ8י
ביסו
 דםגו

אסיא
דבפדינת
דעריסותכם

 כזזבסק"ש
סי'
ק"ו
דמ
ושביעה

 דא'ס'
 עהש

בזמן
 התירבסי'
 הפוסקיםיש

דטעין
ב*פ
טעין

 5חיקמ"ש
 ב8"חדהמל"מ
היב
 אוכר

 ורחף בן5"
חנסק5
דלאורח
חדרי
עמ"ש
מזוגא
דוא
ששרי
 ב*יובהגהוח
נימרובביטוי
מהספק
שתירוצו
צהה

בשטרבאי
במהשר*ם
הזרז
נדחק
 הךבמ*ש

והעבר0ם
 הרבויכן

בביהנ"ס
וע"ז
ידביק
ייטלח
הש"ך

 שיימונה
ב*ז
 פ*דסימו

ב"ב
 ג'בטי'

השיב
חטעיי5-ם
כתב
יחיוקעכדו
עפי'

 האיהנווהצשיי
ומגיעה

כאן
וכפנתו
דהוא
דלא
כיסוי
נורם
אסור
דגסדינות
דעריסותיכם

 שכ"1צס,ק
כמו
קו'
דמו

ושבועה
סד"א
הש*ע
בענין

 התיר ס*דבסי'
 הפאקינ שיטתש

דטעון
בפי'
טעון

 לאלג האו*הה1ם
 בם"ו כ'רהמל*מ
חיב
וכר"א

 וראי לקי דלאע'
הנסק5
לאורח
בחדרי
ע9*ש
מזיגא
הוא
ששרו
 ב*יובהגהות
נאמרובבישוי

 ספקמה
שתירוציו
צוה
בא5ו
גשטר

גמהרש"ם
אזרו
נדחה
במשה"ק
והעברתם

 הרב אםויכן
בביהכנ*ס
וע*ד
יניא
5יט5ה
הש*ך
והשלימו
כ"ג
 פ*בסימן
בב'
 ע'גבס"

חשב
המעול5ים
כתבו
יח5קעבדי
עפשי
 הואיהנשאצשיתי
וטגיע

א'פשא
**
ב'*

נ'
ד'8"ב
א4פ*ג

*
ב'

**
4*
ג'*
ב'פ.ד
ג'4
ב'פ"ה
ג'"4
ב'פ"ו
ג'פ'1
ב'פ*ח
ד'ן
ג'*

ד'*
א'*
ד4צ*א

1.
א'צ"ד

ג'

ב'צ4ה
ג'צ*ו
ד'4
א'צ"ז
צ"ח

4*
ג,1*ס

א'ק'
א'4
ג'*
א'ק*א
א'ק"ב
*8

ב'
ב'ק*ג

ג'
א'ק"ד
ד'ק*ה
ג'ק4ז
ד'*
א'ק"ח
ג'*

ג'ק4ט
א'ק*י

ב'
ג'ש
81

ד*
ג'קיא
ב4ק*ב

ד'.
ב'קיג

ג'
ד'קיד
א4קטו

ןק

א'קי4ז

מפניו'
ורא9תולשז
מ"בי*ב
ודכפ"פ5*ב
מענוןג'
5רתכ"ח
מריפהנ*א
גרמ"חח'
הרמ"אי*ב
אנה5"א
ח5"חמ*ד
החרוגיםכ"ג
וחרימ"ט
איירא'
ורמינהכ*ד
תחי'י*ח
תד"ונ"א
שחאריךמ'
במדרש1-5

תיקון

ממבו
ורא9תי
מב'

ו5כם"פ
מענין
לר"ת
טריפה
ברמ"ה
הרמ"ה
חנה
הל"ח
ההרוגים
והרי
א9רי
ורמיצהו
תח"י
תר"ו
שהאריך
במר'ש

 כאב" הוידידה
שביעת
הד'א
הוידוי
הופיההבעי
ובד"ח
אבה1

 המנרו ב%ןשם

א א א

שורהע10דדף

נ4דד'מ'
מ*דא'מ*ב
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 ש אהרן ביתקעמרם
 ה11עיו "ש 8ה "8יץ8ש1%
 צוקערמאן י"1 אילן בבוה"רתבער"ש

 י. נ בבאפפאלא,הרב

 לאן הסמתעפים וענינים מוב ביום ננעים ראהתענין

 ואק 6וער י*מ 3שני יח ו שקבשיש
 כו63 הצמ' %היי. וא %ק5 % 6הציסומכ0ןס %מעי א 6נ5 %ק5 "נתמ5מ* מעעיס6ת
 כ"ע 3סמור רנ6 6ער יוסי. רנ מיינו ומכלהס3ריית6

 ימשו ל"ש וכ"ע ר6סה כממנר 5י, מ1 ז65 פ5יגו65
 6י ע*ם6 ת5א 3כמן ס3ר ער סני 3ר%סנר ג"פ5י,
 16 5טסה ו0ץס טחיק טע6 ו6י טטור 6"לממור
 מנ1רם זו סיסם מסוגי6. 3ג5 יגיס"ם גתי3"מ6ו
 5פשנ"סס. 3מ מ6הט כטפורסש ונז%י ש טניורמ0ם
 פכ5י קס כפי דנרש 6המ 3ני6י מ5קי נסאענכ
 וו6סיוע כדעת. 3מרמ3ת תהמ"ק 55מוז יעזריכוה:סי"ה
 כו' 6%יר ל6 ד"ס נעחני גפרסא מ"ט נני6ג5
 וסממת 106 ורממכ6 3שעו %ערו נמ65 מטמ6ו%ס
 הצאם.3מגיך

 מסוני6 3פי רסא סיטת %יע סימ ג5 סצרמ6(
 3שף מייט 5י זמד 5"פ ג"ע ו6סק3מסגר

 3נית כו6 טבסיו זנס יוחר 4ן %עו א מסנירוו6ס 5י מסממ 4' מטמר ז6י מסוס מז', 3טס ר6סתכסנר
 ז6י סני, מסגר 3כיף מיינו סני 3כסנר ג"פמג65,
 לי, ו%עו משרם 3שמ6ם 5י ממליט 5יזמטמ6
 6חהו מסממ 4' עטמר ל6י טלח6 ת5י6 3כמן ס3רמר
 ס3ר ו0ו להף, 4' 6מר 6% טחיק טמ8 ימ65מוו6ס
 85 גה61 סמו6 4ן מד ז6י גתי3 5טפ6ו 516טמרו
 %שס 3ק5רם. עכ*ו נשעו %שץ ונ6% טתק%י
 א 4: מזו 651 5"פ ג"ע 3טמור ה63 0ןמר6ע5
 מטא ממיי"ט פא ו3מל*מ 3הסש'6 ו1ה' ג4ס.פף

א 3שוי שי ישן א זעשכטכה3ו  ט', 5ק 
 יתמ% יטי 3תמלם, ה6ק 6י כט4נת6 3פתניזס6
 טם %א ש 3עמת: נס וט4ה הצ*כ טמור,כהנו
 טעצ6 מ6י שי תלם כי"י סש מוס"ימ3"
 אי משס א" 4, טי 1ח *גי א ג"ע3ממור
 כי' פסור ט1שמ ס1 לנס 6הסו מטפמ 85 45'מפמר
 יו6כו ס65 פש ויוחר 5י, שיק כ6 כא טמ6אי
 וסקן כהם. ונריטכ"8 "%סאככ5ג

"% 
 פאמן

 6:קג ירו6ין כהל ה""2 3תמ5מ לפ5ינילכשו6ר
 יגטסאכ. מעתכי' "3תמ%" תעת ממקו שסומכמ

 שף עי טימי עמדר שיד 98ששש
 היצ*נ אשעלפע"* 4" 0"אי מל % י בהם ע*ה הפשי

 יג%"ס 4' ז5"נ כשץצ"כ ש האשם 3תם5םתעת נרסי ועאג מיוסש כונח %ן שי*ע6מנס
 ז65 רכ6 6מר 6יך 5פי"ז סכקסמ סס 3מל"2ועי
 ה:נימ %ועם, קו' חסו6 לין, מזו ד65 3טמורפ4ני
53"ע.

 מס"ס ז3רי ו6קלש 3זכ, 5המר 6פסרךלענ"ך
 ג3י עעתם 656 ר63 6"ל טהכ( )מ'מגי5ם

 כסת6 סמור 656 ט' וטכול 3גזיו וג3ס זגתי3ע
 מטמ6 ל6 מזי ומזר 6ע*נ נמשכע מרס ג4מ5טמ6
 למפרגב 33י6מ מ5טמ6 כסת8 טמור מא*צפרטג
 0לממ6 כסח6 טכור ז%ורע וממור מ"נ י"םו3רסהי
 ופסחכ ממספמת שרמ %פי נו' 5שוע33אמ
 ישס"מ. ט' 33"ם עמו כ63ין מכ5יס 6ת 5טסרט3י% 5י 6מגי וט' פסם ו6ס  כזכתע ממורונטה6ת
 סטשרו מוסגר זמ5ורע 6רנ6 לף זס3יחומ3ו6ר
 מטם8 טנגע פפמ ו6מ"כ וטגל 3עעיו גטעעזמכמן
 3ג5 ס6ין מם %03ורע ]זמםמ6 הצהשמאפרגג
 סוגמ נק 5הע5מ ז' עסככ פ"6 גליס ועימטמ6יס,
 מטה6 י6יכו קר6 זנלי מא 33י6כ[ טמטמ8מ4רע
 5טמ6 5מפרע טמ6 מו6 מ3י6כ מון 55%מפרע
 זמטש6 מז3 ומ זעיף מ3ו6ר 6מכס וגזוהמ.3נגיטם
 זגס פ'( )דף 3פסמיס זס"ל יוסי לר3 6"כ5מפרע

 כצה% 5מפרק 65 לש5 זמסע6 מו6 ו5מנ6 מכ6ןו3
 נטו"6 ר6"ןי שנ 5עפהג מטמ6 65 מ4וענס
 ז' הסנמ פ"ז 3נמ1ס %יט ומנמ עטס"מ.עזמ

 מוסגר %ווע ע5 "3חמ%* תעת מסמסיס1מ%5
 יעוס"מ. נתמים תהמם פפמ ו6חץכ סכמןסט"מרו
 רו6ין 6ומר ר"ע ממססמ, טתת וזם "לועעתם
 סטמר 3מוסגר מיינו 5סקג *3תמ%" מנגעיס6ח
 ספמרמ טצח קיה5 פסם א1נ 3נהניו כספמזמגמן

מחי
 זטה6 5טולס, 6ותמ ממנ1ק 6ין סו3 מסנר

 אף 5מק5 ורו6ין 4קמ ס"ל טפיר נזמ6צפרגג
 מרי*ף סע5 רסץ וגע*ם מ1ריל ול6 הע5מ ל6לגכן טר6י פס 5י, מש לא %ני 65 כושע 4נ6ונממור
 טמור עכשו עז זגס 5י כנסעמ ל8 5ין מטמרז6י
 5% 4', סחיק 5ו"ע מ6 טמ6 י%0י6כו ו6ימי
 ומ53 כו6 סמור כ6 מסק ר6ית וקווס 6ףג6ן
 6מי 5טק .שי6כ 0ע6 להס )ק שש 4 ש5%

_ ח
 אע "ס*ו מיר*פ פ*1 "המב*ם 5שע הש"ז05



טצפרםב

 ניושע 26פרע טמ6 פמי' צ6% 6"ץו העמ6כיועט
 לככן יהש % 06 16נכ 6שכ סממכ, לי'1לית
 דרו6ין לר"מ ס"ל 6כ יו"ג מפהמת ומנט4מ5עה
 סתיו סע6 ימ65 ו6י לי ממממ 4' מטמל י6י6מקג
 631 סמ6 ולכ83 מכ6ן דס"ל לפימתו יוסי ונ%ל

 לכולי וכסכור מעיקר6 כעמור כא כן 06למפרע
 65 לי' מטמר 06 ו6ף 5מקל 6ף רו6ין 6יןעלמ6
 רכ6 61-כ סי'. טמור עכפיו עד דנס לי',מסממ
 עמור מ' מגילם ]ועי' דכטמור 6מר מפ"ךלמיטתו
 ומפיר לי, מזו דל6 פ4ני ל6 כף'ע מפמע[מעיקר6
 נכש ג"כ רומ לומר ויפ כתמ%, כמדצינרסי'
 שם, דרך ע5 פני, נמסנר פליני כי סם"םנכוונת
 פכוהת כרי, נסס נכענ 3מסנר ד"ם תוס'וישיק
 כסגר וסוף סני כסנר תמלת פני נכסנרמם"ס
 ססנר סוף ספונם רס"י 3פימת לדכרינו וכןמגי,
 פ5עי נים נעמר פננר 6מר פמם 06 ונסמגי,
 נס"ד. נכק ":וכל

 הההת כף דם3ער כפ"ס מדנרי דמפמע דלמ6יאה
 3גמ' אליני ותפנופ ממגות ג' נעדממחלמ

 ולדכרינו ד6פחו, 5וחם6 16 לי' עדיף דע626 5והע66י
 6מר כסמן יטמ6נו דם% כיו"ט 3ער ל1 דים6ף
 כ6 %ל ניו"ננ למפרע טמ6 סמ' נמאיו"ס
 ו6ינו ממנות לנ' מפ4מ 5מר לו 6ק מקוסמכל

 ככסן. ר6מו למ עהכ לעת דמ6 חפמהגנ6יסור
 ל5ער נמפכ ע5מכ דכסו4%0ס נכוניס דכרינו06צס
 כ6 רקמ ע"כ( )כ' כרכות כתוס' כמנו6רכננעיס

 ל6 נע5מכ דכטו)ה4ם מפרטיס יס כפס מכתכולן
 6מנ0 פל ס6ינס יסוריס כוי נ"כ מסיפממממת
 ז'ל רסשי ממעם לדכרכו מוכרמת ור8י'יעוש*ם,
 כסנר 3סוף סיינו לי', מזי ר6סון דכמסנרדמ6
 מ5ערינן ל6 .6ותו מטמ6ק 06 ד6ף ממוסי6פון
 כתוס' ע4ו וכקפו נל6, 3כית כי' ט1א: עד דנסלי'

 כו' מומלט טמ6 וה:י' כגנע פהם דילמ6דמ"מ
 סרפ"י המץ התוו מט"ו מיו"ט פ"מ וכמל"מיש"ם,
 0תוס' מונרי פמנרק ענ"פ 6נל סיטכ. יעו"םכטוכ
 דמי דכיכ6 כמ4צק פל 5עירו5ו כן סו3ר רפ"יונס

 ננת )1מלט טמ6 ממו6 כסמן סיר6מ וס-ימוסנר
 זכ ע"י 6 ימ3ער )נפוס כיל"מ לר6ות 8יןנפמכ
 )1סנר כי טצש: דנס אף מומ5נג טה6 מעתסמימי
 וכם"ס כתםמים, 6סור ה:י' ממנות לנ' מוןומי'
 מומלט למ5ורע מוסנר מ5ורע נין 6ין ע"נ( )ממני%

 חצו צמצא טטא יטששש שמא במוצד הנגעים אתרתוין
 וואין א?ן דלכך דמו*ק פקא ברע"ב ועי' לאבי.טהפוך
 התיו*ט ובתב לטחפע חוץ לצאת ויצטרך יטמאמשמא
 בלא דשטוטששז גוף מהשום הגא דהצשר דוקא דל14שם

 יעהש-ה ודטב*ם רשא בשם כן ומב?א ממחטששליחות
 ה/ בוצות תוס' הף' טטצים4חעציו

 חץרובית

 נ1מ6שת דססאשמס הףג הש"סנ "שרימם פרימם6ל6
 פ8ד4 פשע ונה ש כאנע5ס

 1% סחפ4 הה 4י " צ ונעה9
 ופסת כנהס נכוח תנינ6 תמן נתיו"טמצ6

 % וםלסם %ן סשר 16 ממי לפסיון וג%דכנריס
 נתמלכ מרמם 6ומהס ומכנרס עעמ6 ר"צס6וס,

 כפטצר לממר כפפסתכ פי ורע"נ ול"סו]ונרמכ"ס
 כתמלם תר6כ ס6מרו למננ1ס גס ופריךהמגמרת[

 סער 16 ממי' עוה6ס סימני נו יפ דס6 עמ6כו6
 כרג5 ערנ 6ומר יומק ר' מניה:ו, מם 6"כ6ק
 ו6ע קהציית6 כי 6ומר עקינ6 ר' נעיימו6י%
 3ק 4 נזקק6ת

 למקי
 6מה ווגק 5מממיר, כין

 פ6ין כו6 וכייו6 כרמפונכ נע שטרו ומתמורי
 הש"פ כו' %משר מן %קל נק לפה' 4 נזקק6ת

 סרמהונכ ננע דכו6 ס"ל עקי63 דר' מפרפונק"ע
 ומכמיס ניו"ט, ח5עה ט% ימא 4 נזקקקאע
 ס6' מנגע 6ותו אוטוק ורו6ין מדפ ננע ומאסע
 יס )כנ"ל( מנילם כפ-ם ולדכרי לפני, מקקיןו6ין
 ר6שנכ, ננע יכא לר-ע נפ"מ 5מר פ65למעיר
 ל6מר דמיירי כנ"ל ורע"נ ור*פ כרמ3"ס%פירופ
 ונולדו גגריס גספפ0 6משכ 61"כ נמ:ככרתפטור
 כו6 דר.6 26פרע מטמ6 5ר"ע טומ6מ סימניל1
 ככל ומעמ6 וסגל ספטרומו 3זנע נס מר6פוטםננע

 מדסם פה' נגע דכו6 למכמיס 6כל צק,נ6ותו
 סכמציות כפירופ ועי טמ6. כו6 ו5מנ6מכ6ן

 י' מפנמ פקד ננעיס פס ורסףצ ור"פ6:רמ3'ט
 )נ(. 6מרות ג"מ עודפכחכו

 ר"צ פס, מ"ךוסלנר דנרי 3זם לפרס ים האולינ(
 ורכגן 4הרם, נכגס ו6ינו קדמייח6כו6

 ני כו6 ]כן יעהק לערכ ונכנס כו6 מורי6מרו
 ניותר כככונמ נר6כ וכו6 כו', כרנל ע1 ע"נ0ק"ע
 עק כל סמ סקסכ סס קרכן וכפירי וכפ"צ[.יעו"ס
 נכנס % ימכ סו6 טכור ככמן 6ותו טימ6מ%

 6סור זכ נננע נעמ6 פכנר כיק ותירן4הור.,
 סימני כו כסנולד ספשר 5סמר 6פי' %הרכלכנס
 ח:ו6 עכ"ד. ודומק לככן סר6ותו קווס 6פיטומ6מ
 ר6מ פל6 זנק גל דכ6 כן, לומר גדול דומקכ6הח
 דכדצתי' נמור טמור כא 6חסו וטמ8 ככמן6ותו
 6מירח מחן רק וטממ דנגסןס מ%6 ת5י'דככן
 טמ6 6י כנ"ג מףק נס"ס כמגו6ר עמ6מככן

 אטר יהצן ר' דהא בפשיטות י*ל הייי)ג(
 דסאל חשם בפסחים לשיטתו יוחנן ור' שם, בירחשלמיהנקמ
 חי דירהח%ף מיטרא שנל ודו*ק. מצודע,בטושות י*י הדה מטנשג יחכא טטן רק בוב דגםכרא
 נ' באות ודבריע יחשע, ר' יבדי אימ "הרהטצס

נכוגהן



ג שלן ביתשנפים

 ננסץס מטטת יכ5 פטוע הע המה8ו, 651םחיק
 ניו ה:פכי0 פמטום6ם חה6 נפשנ ויגייעצמי0,
ים4
 פף6( )ס*ז פסמיס מם"ס נהחר קסם נסולי

 מהמנ0 6ף מיצות ינ' מת ממת5מומ5ורע
 ממת5מ וג ו5פ1ס, עים5ים מפממ ו0ו6יסר56
 נירוס5יס, ו0ימר סנ"ת מ0ר כיינו ט~צוממנ'
 כיינו 4י' נהמנם שמר ט5מו מת ו6פי הםוטה6
 סמו6 כנקנור סער עד נסיס ונגתרם 0נימנטר
 סגטס נשורע ורום ר"י סס ופ5יני יסי6גשרמ
 65 %1"ם 5וק0 %"י 4קט, 6י מממי51%פניס
 נפ"נ זא5 8:רמג"ם 5עפם, 0נעשק אי ל0וי5קי

 מסש ונכסף יעוס"0 ד4קכ מ' שכם 0הקוסלצאמ
 נעס 6ינו ו5לאע ניוחש 6מר מחע אעמס,

 טנ"ת ו5טר 4קם, נכנס 6ס 5יווסיס נס 460הו0
 מ5קיומ פ' 5וקם ט' ט5' פס %רמנ"ס נסיסו3סתרמ
 טונמ 6ק ד60 0יטנ, ןכ"מ יעףם 65וק נ'ממוס

 ד5כך סנ6הר עונסק מהצרי 5ממסנ כ6ןטירוס5מי
 ל5ר"ע מם רק כרת מיונ הסוס 13 פיס שרטנקט
 נסר וכ"ם נירוס5יס נס 6"כ מומר, ו5רנגן6סור
 )ו(. רכם מימ0 נ6מה הצ6 סמ5ורע 5כגס 6סורכנ"ן

 ספטרו0ו 6מל 4מים סנטס ומייה יעולם"ש
 תו5דו פפ0 סכנר כצק ונכנס וטנ5 כנריסמ0נ0רמ

 עמור טודנו 5נל 0פסען ]לע5 טומ6כ כסי0צי4
 וגמום מקווס ממי' כמו כגהס וק טי' ד0פסיוןכית
 0ו6, קלמיית6 לסונר 5ל"צ 61"כ ה:רט"כ[0ר*פ
 5מפרע טה6 0ו6 6מ"כ ויטמ06ו ככ0ן יר6ט06
 5ר"ע 60 ונ0 0כ0ן, ר6ימ קודס 5סההם סנכנס נזמןנס

 ונו5וו ספמם נאק נשרס 3גממי5ם 5עס6סור
 ויטמ6נו ככ0ן כסיר06 וסה6 טהצ006סעצי
 6נ5 5של0, כניסמו נזמן טע6 מ0י' 4צפרע0ונרר
 6מירמ מזמן טה6 י0י' 0ככן יט0לעו 6ף 6סלרננן
 כקעע קו' ומיוסנ 4מר0, 5כנוס טגמיו ומומר0כמן
 נכ6ן דס*5 לרכנן דנס 5ומר ונרמ0 קו3ן.נסיוף
 מודיס מ"מ מדס ננע ד0ו6 5כנפרע כה62ד6ינו
 דסס כית 5מפרע דט% )מ'( מגי% דס"סננות6
 טל 651 נשניו 0ננע סעמד טממח מנפטרמיירי
 פס0 כך ו6מר פפם, ס65 המתם רק ונפטר0ננע
 טר6סונ0 כננע כא סרי 6"כ %מ0 ננפ6ומו
 סכי מיירי 60 נ%ן 5% 4צפרטג טמ56כך

 60וס
 ו6ף נמור, טסור 0א 6"כ פטרה:ו ו5כן0ר6סוס:
 ננע מ"מ טומ06 סימגי נו ונו5דו פטטם6מ"כ
 נירוס5מי סס נזכרת זו סנרכ וכעק מלךי.מדס0
 נילוס5יס דנס קום"י, ש התות וממי%יטום"ם.

 חקר בירחשלים מקודם וך' חרי לע"-ה חמשעצס)זק
 א2 כשין הש"ס שעשה פ-ב "מהים ועי1ביחע

 נקט עפם ו4קט, 4צס 6סול משרע כנימוטר
 סס טרמג"ם לטנ0 נכת, ו5מףפ נשלטןס6יסור

 מס5מק ד5כך כתנ נ' כ5' י פרק כמקדס ני6מ:'
 הפני 4הם5יס מת ססו6 מממם % מתסמ%וע
 תעח מסמ6 0צ ס6ק מם נני06, מטמ6סמא
 סעמנט נע הע5מו נ% פ' הספלי 0ני6 מסעכ"ע
 מסי4מ סי4מו מחןר כצה6מו סמ0צו0 סכ5 6ףונו'
 ממור מטמ6 מ5ורע מטה6 פמזנ כ5 ט'מנירו
 5מר0ג"ס ונפי0"מ עצ"ם. כו' נני06 סמטמ6מ5ורע
 ס% נעיני ]ויפ65 נאור ניומר מ' מסנ0 דכ4ספ"6
 פסמיס מם-ם כדמנ"ם נ4 עס6י וכ5 ככ*מ0גהר
 מ5ורע מומרמ מפג ומ"מ כן מנו6ר וחס ע"3()סא
 כמסמיס ו6סור ופריהם פהפם טשת מ0א זנננד

 6ה6י 5רי מיפ0 כמט סס עמהם' עצ"ס.0מעם
 ס8מל, 56 ט63 3ני6ר מטה6 סק נמי ק6הו65

 ו0רמנ"ס 0רל נספה ונ6מת הי"ם. נ5"עוו:נימו
 כרמנ"ס ני' גע 0י 6ולי וכנר06 דני06 כמרמה8 רקכ'
 ומוסנר טנ"5 )מ'( מני05 5ס"ם ומעת0 ננמ'[.נס

 מטמ6 כ0ן וטיה6ו פפ0 ו6מ"כ וטנ5ספטרו0ו
 נני6ט 5% 0זנ, עוה6מ כ0ן טדכריס נכ5 רק5מפרע
 נטהמ6ט 5פי"ז 6"כ וכנ58, 4צוע מעה6 ד65נש:"כ
 רק ומסמ5מ נמנ יחתר שער6 נמ4דע 6ק5הפוע
 05יומ נצמר נירוס5יס 6נ5 כנימ ה0ר 4י'מממגם
 6ינו ד5ר"ע כירוס5מי ק6פר ספיר והעח0 זנ,כ0ן
 )ט( נסיס ועזרח סכהת 4:ר ו0כווג0 5סתרכ,גכנס
 נכ*ז. ודו*כן 5כגס, מומר נירוס5יס 5% ז3כ0ן
 הג. נ6ומ מ"סועי'

 דמהירח סנ"5 וספרי 0ר0באס כסיטמ 4:וכימויןש
 מעמ6 ומ5ויע שוס כא זנ 5ננימ5ורע

 ס4, ננמ' נס י6מ נירכאש 15 כי' וכוד6ינכי6כ,
 למומרמ 0נ"5( )סא פסמיס ננמ' ליקל5נירס6
 נמס0הס ו6סור ופריה0 פייפם טעת סגעמ5ורע
 זכר, נמ5ררע רק שיך זם ד60 מ6ד, קסכסמע0,
 60מ0 אק ופורס פיע ס6יס קי"5 נ%ורעמ5%

 6ינט סי6 כר6ס עטיפח לענק וכן ופורהםפורעת
 ויסנ נמסמיס מומרמ וגס ספח0, ע5 5עשף5הכ0
 נרמנ-ס וכמטלל %כ% ממון 651 גמינ 65כ5וממון
 ונפ""נפ"י

 נמוסנר וק יעו"ס. שיע מטומ6ח
 מוס' ויטוי' ופורס, פורע ד6ינו )מ'( נמני5ט6מרי'
 ומ"מ מסמיס, 5ענק רני 6מר ד"0 גמ'6( )ז'מו"ק
 וטאכ נ', 5ממכם מון מסמ5מיס ושסנר מ5ורעמנס
 )ו(. כספריכגי'

 דיהשב מכלל עומד ע-ב ט-ש סחצה וע"הק
 יעחשא2 נשים בעאיה והשצ כה בעזדה ישיבה איןהשו

 נשים. עזרת לפרש אששד עזדה דסתםומבואר
 ם"ח פיש בלים בפהת*ם הרסב*ם לשון חה')ה
 העו8שן הזק יותר אמש אשר מצודע מצאעומושר



 אהין ביתשנםרס
 נטם 6ש 4"ע טיוום4מ נטתח נ"5 עוך0

 ויוום5יס סניח 5סר ינס שםך וא5שים
 למטמ6 ד5ר*ע סכתנע ע*י מ5קחת, ומיינ נכנם6ינו

 מטנסרת וטנ5 ספ0דוטו כזנע סנכנס ומיירי5מפרע
 ע5 סוגג סי טו6 6*כ ממם, טכור סמי'כגרים
 שמ6ס, נסימני כצגע סיפסס ילע ד65עיסתו
 טחן,  דסמיים6 ו4שע 6ף שמ6ם נםשמ פפםאה
 כניסחו כזמן 5% טססן, כסיר6ס 4הצע טמ6וסו6
 סניח וסר 5ילום4ס טיסחו ע5 א"כ סוגגטי
 ויקר6 פ' פמאח טרמגץ וכגנ"0 פטור כ165דסו6
 מ( כפרט 3ריך 65 165 סגגח דע5 וגו' 15 ונרשמעמ"כ
 סגגחו ע5 ככגש כנתיד דס65 4מרם כניסחו ע65נ5
 5שרמ נטם 6ינו טירוס4ה וטונח מע6ח,מיינ
 סוגג. מסי' 6ף ומייכ כדיעכד כנם סככר ספי'סיינו

 סרג5 כערכ דנס טירוס4ר ונף נעיקר אמנםט(
 נספרי ממס 5עיין ים נגנמס 5ר6ות6סור

 ר.מטמ6ץ ש ס6ר 5רנוח טמ6 וכ5 ח"5 נ% פ'זוט6
 נגע 4 נו5ד ו6ס ספי מי ור6ילא 5רנל. קודסשר6ו
 נגעו לר6וח 4שמן נלך ס65 6מינ6 כצי 5רג5קודס
 יו"ע סממח 4 יטי 651 יטמ6נו סמ6 טרג5קודס
 4ין רג5 דקודס טמ6 וכ5 קר6 מדכטוע"ז

 יגמס"ס. ע"'ז יחטמ6 דסמ6 6ף נגעו 5סמן4ר6וח
 קודס דנס 4מיפך נפירוס מכו6ר סירוס5נרומדכרי
 יו"ם מסממח עי"ז יחנט5 ס65 4מר6וח 6יןטרנ5
 5נע5 רענן סזית כפי' וע"כ כשמ, פי' )מ(ונסחר
 פירוס6 דטכי נ"ל ח"5 טספ"ז דכרי ספי'מג"6
 סכיממ 5ממממ לכנס 6סור מת סטמ6 די5פי'כיק
 ר6וי סיטי' כדי 5רנ5 קודס ע5מו 5טכר 5ריך6"כ
 דמס דמיוע ג"כ ספי' 6ף יעו0"ם, 5עזרסלכנם
 6מנס טממש, מן דויס5מו 6קר6 זו דרמםסייטח
 מדנרי ססוחר טנ"5 מפי' טדמוק פירוסו יותרנסנו5

טירוס5מי.

 ד' מסמם דננטץס גפ"6 5עורר ר6יחי עוךו(
 6ח רו6ין 6ין 6ומר טכטניס סנן מנינ6ר'
 4יוח מ5 ס5ו ססנוע ייסנח אמר נחת4טננעיס
 5טיוח מ5 ראין 5עו5ס רכמאח ט' נסני 651נסנח
 ורנ~ע טרמנ"ס ופי' ססנח. ל6מר מעניוץ טסנחנחוך
 5ר6וח 6סור דנסנת טסכח 65מר מעכיריןד5כך

 יותר חשרחיקו כו' בבהשה מטמא שהוש לפיטדשב,
 בטומאתו חזק שהם8 מי שצל ידעינן הטמאום,משאר
 יעחצה2 כד רחוק יותר מקומוה;י'

 פ*ט יבבית ותוס' פ*ד ספהדרין הר*ן וכ"כ)ק
 שם ובתוס' ע*ב ל'ז ובבתובות יעהיה2 ליאד"ה
 בשש שם וט*ת ה*מד"ה
 הפי יפי*ז יעוש*ג יףד בשות מ*ש ח31'י(

 הספקנ דבדי בפי' ז' בשית מ*ש ע*ע משד. נמן"ן

 סנוח משס ט הס נ0נת סוץ 6ח כקונרמט
 5ו6וח 6ין 5מו נפפת דרק ומנהשר וכחוי-שיעו"ם
 וסני נ6מד נס טכסמס סגן מנינ6 ו4' 5ר-עכגטץס
 ו6ין כ0נח יוץו5 ס4 ססטע טאני ל~ות 6יןנסכח
 מניכ6 5ר' דגס כר6ס 0נת נעונ 6נ5 נסנח,דנין
 נחמ% גס דמסגירו 6ף 5ר6וח מוחר ססמניססגן

 5ער 15 יס נר.סנר וגס שנג 4' ו5יח נסנחומ5ערו
 יוחר 5צר יס טסגר 5י' עדיף דשימם 5וחת6ו5מ"ד

 ומוש5מי %ן. נןעק נס"ם הו' 5טושש,ממממ5עם
 יו"ט. כערכ 5ר6ות 6ין 5סיטחו 5ר-ע ד6ףמנו6ר
 עד מלר6הע 5מעצח יכול טרנ5 יכטרכ ז"66לעס
 ימד יטי' סל6 ינ~ע 65 סכח גכי 6כ5 טרג5ל~הר

 יסג?ו א 6ס 6ף ט0כח כיוס טצמ6חו 16ססגירו
 מיוס טכטניס סנן שינ6 5ר' ססכח 6מר רקנעום
 65 נחתס 6נ3 טסנונג ימי כ5 ו5ר-ע אי5ןג'

 כערנ מוחר ו4ט נ6מ5גג טסנח יוס קמי' סאימ5ט
 מווע כט"ו מיו"ט פ"ז סמל"מ כקו' י"5 ונשםסכח.
 נגעיס, כרו6ין 5יו"ט סכת כין טקדוס רנינומולק
 פ5וגח6 זו מסטמ טייכו זמ"ז רמוקיס מסניהע5סחי
 מ*ד כפ"6 סגח 4צין ור-צ טכסניס סגן מנ"ממדר'
 ימוח כ5 15 נוחנץ נרג5 וכן מ"כ נפ"ג רג5ודין
 סוכימ שסיוח ועוד זו קו' ומפני יעום"מ.סרג5
 מי5וק ו4ד'ס יעו"ס. ז"5 טרמכ"ס כדעח מדסטסיטט
 6כ3 5ר6ות 6סור טרג5 כטדכ גס דנרג5 כיניססגדו5
 טי אס מוחר כע"ס 6נ5 %מו גסכח רקכסנח
 כערכ רנ5 5ענץ דגס 6ומר סייתי כימדכוחנס
 ונס דין דן מסוס 16 6סור נרנ5 דרק )ווחרטרגל
 גרמ6 רק סוי וגס דין דן 3*ס נערכ 6נ5מ5ערו,

 4מו מ3ק 5כן ומוחר, ניו"ט 6מ"כ עי"זדש"
 דטו5רך השם )ט(. 61"ס כיניטס כטפרםלססמיטגו
 ורע"כ סר"מ פי' 651 לץ כדן דנר6ט 5עעסנ0נח
 6י"ט. 6מ"כ נכ6ל עתג כיטו5מפגי

 גנעיס טר6"ס כפי' מ65תי ט?ום5מי ד' נעיקר אךז(
 הזו וכי כחמ4מ חרלאמ כאמ"5 סג' מ"יפ"ד

 כתמ5ט, מטמ6ין וממי' 5כן דסער 5י' ממ4ט5י'
 סיעמ6נו עד טמ6 ו6ינו כו6 מדס גגע ד5רכגן656

 תזריע פ' התו*כ עפ*י המל"מ קף י"ל ~וד)ט(
 בו', ימים שמ לו שנותנין מלמד הראות וביוםעהוכ

 דהתו"כ פי' שם עה*ת חהפלש*ה הגה"ק לדו*זובפ"י
 החג שאחר יום דוקש השבףל השבועות, חג עלקאי

 הנשחטין שמחה שלמי גם ואף טבוה, יום וךאזםבועות
 דשסוך קי*ל והש8 יטים* שני אנילתן מצותביףט
 יטים, שני לו מתנין לבך קדשים, בששמלתלמעט
 תנ*ם. סוסה ימג'א כמ*ש המבחש יום שהואועוד
 ששחריו ביום גם אסור ביו*ט אבל איסורשבת שאחי יום שאן" בשבת משהמת ל8 יה חףכיעו*ש
 ודו4* שע ביטי משום רק דין ק 8שום ששםי"ש



שנמים-
 6מר עז ככן י חי % סו6 מועז 61ייעסכסן
 כלועז 16 גיו"ט ווכנן זר-צ פ3ונח6 ]ומוקיכונ5
 כנירכאה גן 6 סי' וכנר8ס :רנ3 כערכ ו)6ע3מו

 ננע )ר"ע 6כ) נעסר, טנר סר6טק עקסירוט3מי[
 ו5ריך ססנרו נימי טומ6ס סימן פ ונו)זכא

 ומ"ט ופ63יס, כאשומיס ה:זנריס עכ"5. מיל%מ3יט
 נוכ) נטר.ר, כנר סר6סון וכע 3י' מזי 63ז5רנק
 פוטרו טכסן סנ"5 ירוט5מי כז' ככוונתו5למוק

 מ"ם 6ג) וכנ"ג )טני' 15 נזקק ו6יןמר6שמ:
 ז6"'ע זס"3 מ)טונו ונר6כ מיז, 3:מ5יט 3ריךנרייע
 טמ6 טומ6ס סימני וכטנו)ן סו6 ר6טומ:זננע
 כאור 3ריך א: כסן יטמ6נו % 06 6ףממי65
 טריטוה6ס לנגעיס 6' מטנכ נ' כפ' קיי"5ו:6

 ז)ט*ע זמטמע קסס וניותר גכן, כיזה:כה:רס
 רו6ין זס") )רעמ 6ף ה:6 ניויע ומטמ6יןראין
 כנל נסיט כ6ן %) יט:רנו, טמ6 ופי' )סק3סיינו
 6ין )ר"מ נם טז6י יטמ6נו ונוז6י טומ6:סימני
 י3ערו. ט65 ניו"טרו6ין

 זר*ע פ)ונח6 למוקי 5ומר 6פסר כנוס16לרזובמך
 סמועז 3ער3 סיינו כמועז כס6ירעורכנן

 סרנ5 6חר על רו6ין 6ין מלט ננע לכו56רכק
 מזי % 5ככן נזקק )6 ועזיין לזט ננע זכו6כיון
 זכו6 )ו"ע 6כ3 גיו"ט, וי3ערו 6ותו יטמ6 ט%)י'
 6' מסגם זננעיס כפ"נ כר"ט ו)מ"ס כר6סונכננע
 16 ז)טסרו 5י' סןי )6 טני כססנר יוסי )רנל)כך
 ככסן יר6ס 06 טני זכ:סנר כיינו כתיכ,)טמ6ו
 )י(. ישט"ר. סס:ן, יסתוק 06 6ף טמ6 :ו6טמ6
 נעיו"ט 6ג) רו6ין 6ין כירש רק רי: 5ר"עוס"5

 )גכן ססכרמ זו נננע )ככן נזקק סכנרוכככ"נ
 זכנר מטוס 6' עעמיס, מטני וכא 6ותו)טמ6
 ט65 זעכטיו ונס סססנר, כתמ4ה זו )ננעכוזקק
 6מ*כ עיא 5כטפ נרמ6 כעין ורק כפיו )טמ6ו3ריך
 וכנ*). טמ6 טמ6 ס% 6ך טתיק 06 ז6ף יו"טמעוננ
 מקק טכנר גכס"נ 6ף )י' מזי )6 ע3מו ניו"טורק
 זנרמ6 נרמ6 כעין וסוי 5ר6ות 0מתר נעיר"ע 6כ153,

 יסי' טנה"ז נורס רק סוי טונ יוס ערכדר6יית
 דסכסן כיון טני וגורס 3על ניועם ממי)66מ"כ
 ויערי' וגנ*ג 5ר6וחו יק גפף 5טמ6תו 5ריך65

 ג"ג י3מק ס"ר כטס ר6סון נססנר ו"כ %ןתוס'
 ז)6 זכיכ6 סס, סמל*מ ססכרת וכפי כס*נממ)ק
 כמי חסוי 3טסרו, 16 5טה6ו 5"ט עזיין 6נזקק
 ישט"כ. עזיין כככן ר6:ט65

 הף נש לפוס %6ר סי הוינו נגוגיסשם
 כ5 ט6ר %שות עם8 וכ5 כנ"ג:ספא

 גהראה ה14ה נקיס ה משח טשים פ-ה חה')י(
 אשאיוע בלא אף י1אה שסשן רק ש קצה משמשלמק*,

ה אד1ןבית

 וסיכ6 ר4ע נסיטת זסא )ונ5 קולס סיו6וסטמ6ין
 סטר טומ6כ סימני )1 כנו)לו כנון טמ6 נול6יוסו6
 קוזס 6ף 5ככן %ל6ות כמיוכ ככם"נ וממי')כן
 ומטעמ6 יו*ט, מטממת כיוויט 6מ*כ ליכט) 6ף:רנ)

 ט3 סזמוק )פי' נ5טרך 651 ולויע4 4ה"עסכהכנו
 ז5ר"ע מורין סר6"ס וגרי פטטות 15צס רעגן.:זית
 פטטות ונס כסן, סור6ת 3)6 6ף מיז 5:מ)יט3ריך
 נעלג 65 ע%ש שעז 16 כיו*ט זמוקי שרין5סונו
 כנ"3 סירוט)מי זכרי כזס 5פרט 6פטר ה:י'סונ).
 )עתרס, נכנס ו5רכנן )גמרס נכנס 6ינו ז)ר"עט6מר
 6"כ סכמן, סיטמ6נו על טמ6 6ינו ז)רכנןוו:יי:ו
 6ג5 )נמרס, ונכנס טכור עוזנו כג:ן ר6ייתקוזס
 טגולז מיז טמ6 וסומ כסן )ר6יית 3ריך 63)ר"ע
 כא: ההוטנ )שר:, נכנס 6ין )כך טומ6ס סימני15
 5עס מותר שי' ')ר"ע נס ר.6 סנ") קרכן כסיוריקו'

 )ר"ע ו%ר6"ט כג:ן, 6ותו טימ6 )6 זעזיין)ע(רכ
 תמה: :לכר 06צס מיז, טמ6 וסו6 ככן %ור6ת3"5
 כטי' וס"5 כמ"ס ככוונחו גזמוק וע"כ וכמ"ט,מ6ז
 ע! טכ' כנ") מיו"ט פ"ז מ4/מ ייעוי' כנ"גסר*ס
 מן מלט רו6: וכנך מלטיס לנריס סר.ס :ר"םז'

 סר6"ס נזכרי יו"ז 6ות )קנע מ"ס וישייןכמזס.
 רממיו כרוכ וכש-ה נכון. כזרך 6זי) ל3סיטתו6)1,
 )כרלעמווז. ויסהרנו כתוס"ק עיניי6יר

 נפירוס כתוספות סיטת ק5ח גכ6ר ערצדהמ(
 ככסנר ס)חהמי) כזינור קנק כמועזכסוני6

 ל6טון כססנר י3חק ר' זכרי נר6כ )כך כו',ר6סון
 )*ט לכ6 )טתוק טיכו) %טון ססנר תמי5תכיינו
 כתמי)ח וכו6 טגי נכסנר )י6(, 5טמ6ו 516ט:רו
 ססנר נסוף וכ"ס 5טתוק יט5 6ימ טמ6 סגי:סנר
 לכהסס. ככי6ור טנזמק וננל:רט*6 ישט":,סני

 ז)טכרו זו זנזרכ לגריסס טכי6ל סס מ4/מויעויין
 656 )טתוק יכו5 סככן ז6ין חהסמע )טמ6ו16

 זוק6 :ו6 טרו6ס, מס כפי כזין ויפסוקי6מר
 כטטע כין ו)פיכך ככר לכסנירו )טומ6:מסנזקק
 ו)כך )טתוק, יכו) 6ינו טני סכוע כסוף כיןר6סון
 6ין וככן טמ6, ימ65 טמ6 רו6ק ל6ין )ר"יס")
 )סתוק יט5 סיסנירנו קוזס נתמ% 6כ5 )סתוק,יכו)
 יטתוק עמ6 ימ65סו ו6י מסממו )י' מט:ר ל6י5י' מזי 3כ"ע ומטו"כ סננק רמס % כ6)1 5י':וי

 סכוונס סכו6 וכ' עג*ז. )טתוק רט6י טנזקקלקולס
 סר6"ט ממעם 3ע"ק ו)ענ*ז )יכ(. נלכרה:סכ6מתיות
 סעע ע סנל6ס סתן נמתני' נ' מסנס פ"נעעיס

 ההש המש ששש צער ש "1 םשד וגםרא
 טבמש שרעא יראוע חשם לי' משמח מטהרו ואםטמא

 בכוהתו. שם המל"ם כ*כישתוק,
 הסלעם שדברי י"ב באות לקמן ם"ש ת1ין)יב(
 הה*ש* חהורדג של הרמב*ן 0תשצ*י לכאורהתמחהים



 שץרו ביחשנםרםו
 כי8"ם ינפי סרגג עית כ5 4 נחמ1ן נרנ5 וכןמ'
 נגע נו טנר6כ 6זס כ3 ט% פי וזאג כ' טס("5
 סו6 עטס זמ5וח סכרק 56 5נו6 6וחו כופיןג"ז
 ימוח כ5 4 נוח1ן ורג3 כו' מחן 6נ5 ה:ו63,וגחי'
 יוס ים כר6חם, וכיוס מפרט זמ"ק וכפ"ק )ינ(.מרנ3
 ישט-ס. כו' רו6מ 6חס ט6י יוס ויט רו6סט6חס
 מקק טכנר %ק כחח% נין ים ר51וק נמ: 5זכריו6"כ
 ו%ח: לכמן, 5סו6וח 6וחו נתק נהמ% גס כ156,
 סייך ומס סכסן, ש מזס ויווץר ר(כ"ז, ע5 מומ5זו

 ל6 כ6י4 4' ה:וי 5טחוק יכו5 זכסן 3ומרלפה(
 נצ(ק טככר ו6מר 6ומר 6חכ 06 6זרככרלא:,
 וכ"ט ס"ס לסמ6ו, 16 5עסרו 1ק 5טחוק, יכו5 6ין15

 כ48 5י וסוי %מ1 6יך וסונ6, מ"ע טיטכחמ%
  5כסן, 1:6ק1 כופע סנ"ו  06  עויין סכסן %מ%

 כפסק 65מור כמית כככן 556 כנו מא 06מכט"כ
 ס65 ניואמ %ן לשתוק יכו3 ו6י טרו6ס מםכש
 15. מקק טכנר 6ף טני נמסגר מ"מל5ערו

 כן ויעסו נם6, פ' מספרי כליורעגמ5וח כפי זטייך סר6"ס 3ונרי סעע ק5ח %נלדי,ש
 ט6מר טכמס יטר% ט5 סנמן 5סוזיע יטר56נני
 56 ס' חנל כ6סר ח"5 מס עטו כן מטמ5סס
 65 ססמ6יס ט6ף מ5מז יטר56 נני עטו כןמטס
 נני גע ויעמו נם6 פ' (ום6 ונספרי יעה'ט,גוכנו
 כמטמע 6ין 6ומר כר*ט ר"6 6וחס ויסלמויטר56
 65 כמטח5מיס 6ף ומצין מירכו 16 כמט5מיס6ל6

 כני עטו כן ממס 56 ס' זיכר ס6סר חא5סו5רכו
 מפמ טיעטי6וס כו5רכו 65 עסו מע5מן כןיטר56,
 "חסיס" 6טר ע"6( מ' סנסורין ויעו' ישט"מ.ו6סרן
 יעו"ט. כו' ור5וטמ מ~א כו' סזיי1ס כ5י 5156פממס
 6וחס מפין סי' מע5מס מו5כק סי' 65 ז6סומכו6ר
 )יז( שעטלוס יסמוג זוישמו עטמ מ5וח5קייס
 ריכסן 56 וסע6 ממ5ולע גמ3וח ה:'ץ: כפי,סיינו
 6', הע ח(הע עס"ת נרמנ"ן תומחי 6וחו.כופין

 כי יטר56 כני 56 ונר נמא 6מר ע6נחה:"ז,
 ו%ממר 5ססנל "יכרימוס" סממ6יס כר6וחסמכמניס

 כ*: וטייך כר6"ס כמוס נפי ומנו% יעוט"ס.כו'
 וזו"ק.כפי,

 ס" חוה4מ בח*ס תע ג' סי' בםףמ תי')יג(
 ב*ד צדיך לא במצוה דכפ" בפשיטות שכתבוקעוז
 ובמשובב יעו*ש, ישראל שיש לכל המסור דברווךא

 חם*ל המתיבות דברי שדחה שם להקצה,חנתיבות
 תקנץ מ*ע חינוך במנחת בתב וכן דין. ביתיבעינן
 דצריך בפירחש מבה*ר הרצ*ש בדברי והנהיעהש*ה.

 ע*ב. י*ח סבהדרין במאירי ונשמבוד
 לב*ד שיהרה ע*ש )ף ר*ה עוד ויצי,),ד(
 ד*ה ותהד עקב(, )פ*ח ובגיסין יעחם"ונ בהשיקץשוך
 בהש ליבצי ד*ה ב' סנהדרין תוס' עוד  ועי'לפניהם,

 ס6 5פרם סר6"ט נמ*ם 14רר מנני 6גנ דרר(ימ(
  ר6ע סייע כרג5, ימדת כ5 4 עח1ןורג5

כופי
 ומ', סר6וח וגיוס פקר6 סכסן 56 5נ6  6וחו

 5נ6 6וחו מפק סי סר6וח וניוס קל6 י5ו4מטמע
 מתני' ור.6 1ושע כנגע מ נו5ז 06 ככסן56
 גאו"גג יכה נמ' 6' ניוס ניףט סנגע 15 טמ5זמייף
 יגז5 שז ונד"מ זכפיענ וזע ד"כ טס מל"מויעוי
 ד"כ %ן נחוס' וכ"ס ק, ססוכימ גי,ר~תימס
 6ו"מ ספרמ"ג ע3 מט ו5קע )מו(. פטוע וכו6וניוס,
 כופין 6ין ויו"ע ונטכח טיגאספק טכח 5:6'כפחיממ
 ויו"מ דנטכח מסוס גו' 6חסו חפכין זקי"ל ע"ג5קייס
 סי 6ו"מ טי")( מסר"ם וכחטו' יעו*ס זגין,6ין
 ישט"ס. ניו"מ כפי ז6ין 65פת כן מוכימטכ"כ
 גיו"ג כפי זין זטייך נשרוט לצו6ר מר6"טומונוי
 כמומ"מ ונס 5ממן 3ריך כו' זוניוס זקר6 ו"5ו6ו4
 נ%הס ונסנח גיו"ח 5% עונסין, ז6ין כהנסד5אט
 נפטו, טח65 עז סא נמ"ע כפי וס6 כופין6ק
 נפטו טח% זעז י6? מוח נחטו' למוםא9
 קימ6 ס% מא יגו"ט, נפ5 עז ו% עזמיעו

 מ"ו טנמ סו פג"ו ונרלצ"ס )6":(נכגכולק
 סא מ"ע ססשנט 6עפ"י נטנח שנטין  6יןנימ"ל
 מ5קוח ככ"ו טנחמייכ כצץ כי5ו טנח ווממ6ימ:
 יעו"ט עונסין 5ט6ר ומ"מ מ' מ5קין 6ין מיחס16

 סמ:זרין חוס' יעו' ניוקם כזין וכן כימנ. טסונמל"2
 יוס טבירמ טענר זמי ג6ק טהר6 ונ כטסרכד'נ סי  6ו"מ ג'"  ונ1' גש:. וממ דהס טץ6()5"1
 ויו"מ כטכח ככאי.ר לכיח 6וחו מכניסין 6יןמטכח
 ויו"ט נטנח זנין אין 6עון זזי% מי5י וכ1מטוס
יעוט":.

 ה:רע"כ כפימ"מ מרמג"ס מקס נ(מ 6תרןמ,ם
 %יוח מ5 514, סמנ6חי )רוז פ"6כננג1ס

 מטוס ופי' כטכח, 65מר 6וחו מעניוק מסנח)חון
 טס 6חרונמ מטנמ כם' ור6יחי כסכח. דניןד6ין
 ממעם )5א( ני5מ נט"ס 6מרי וס6 מ6זחממ
 5"ט וזמ יכחוג, טמ6 נזיומ ויו"ם נטנח זניןו6ין
 כחפ6רח נש: כעיר וכן 3טכח, מ5ורע כר6יוסכ6ן

 ו6מהנן זכ6 כר6"ט כ' זכ6 גמן ו%נ"5יסר56,
 מפיייט כרנג ימוח כ5 לו נוחנין גרג5 וכןנמחגי
 נס י"5 ומעתמ 5ככן. 5נ6 16חו כופין ט6יןמו6

 מטכח 65מר 6וחו מענירין ססנח נחוך מ3נמחגי
 5גמן, 6% נסנח 6וחו גופין ז6ין כו6מפירוט
 כוונח ו(מו נטנח, עטמ מ5וח ע5 מפין ז6קומטעס

 )ל*ד בכורחן ברש*י נן מפודש ומצשאי)טח
 לו מלד האחרון דנגע כר שנ%ד לחתן ד'הע*ב(
 דקתני דמתני' בסיפש וה*ה יעוש,ה, חתנותבימי
 דהוא בר%, העע שטלל 1לי מ' נותנין ברגלוע

 שם4 במתנ" שהתמיסיא



 דמן %יו כחפ כפכמ, דנץ ד6ין ולרע*כלרמכ"ס
 מ4ק %ק דע*5 ש4ה יע ד% נ0נמוטפק
 ספ8 הצגן נ1ים מ0וס יק % ש"ת, אסוונ0נמ
 סשסדלין וגם"ם 06 חכערו ד65 כ165 0סו6 רקיכמצ
 נפ' עם"ת רמע 5מ*0 4היו ים 6מצס כנאלורנצ,ש
 6מד ככוח יסנההצ 0כ' וגו' ה:סניר סמ"כמזריע
 כעיק ממ0 נכים יכסנר דס"5 0ס וכר6"סוגו',
 ד-ם נמ"ק כ6ן יחיסן מר0א כר6מ וכן )טז(.יעו"0
 מ0נם נמון %יומ ח3 דננעיס נממכי' 6"ככ:סנר,
 סמסנר ממם כנר כא 6"כ כסנירו נסוףדמיירי
 5נ6 דכפי מ8 כונ 51"0 כמן, וניד כ65ננימ
 כמ4מ 5מש 05יממו כ' 0כור כרכצ"ס 6ךלגכן,
 ועי' %רמנ"ם דס"5 4:וכיח כ"ם 5רעמ מטומ6מפי"ד
 ו6יו מצסנר, פמו6 טכמן 4 0י6מר מיינוכסנר
 קסיע מלוכ סמכ"ח וכ"כ ככימ, ממ0 5כסנירולריך

 כפי עמן כי' 0ייך 0מ כמסנר נס 6"כיעו"ם.
 ד6ק כטעם כמכ 0פיל 05יטמו ומרמכ"ס 3כ"ד.)כ6
 נם"ד. 61"ם %רע"ק נ"כ כהל דכן וי"5 נ0נמ,וכין
 כף'ט ע"כ )יאד יחו"ק ענני) 4צר,י כ0"ס נ4וגיועיין
 6מר 6פ0ר נננעיס נס דכריו י5פי לוי6ג נגיוכ0ס

 דנס לרנצ"ס ו0כמ כיו"ט גמו כופין ו6יןר4מועד
 נכ5נ עונפןט6ר

 עפס %חע די0 0כ' כר6"0 דנרי ובעיקרי(
 כר46ם ממץ נשמ י"5 5כמן, 5נ56מנורע

 כסרח לףי פ*ד נכנגוס מ"ט 5עי5 0כג6מיו05יטמו
 וכ05מ טומ6כ סיממ ונו5דו כנליס ופכאעכנריס
 וכן כמח%, מר6כ וחכ"6 מטמ6 זר4ע כ6וסצ

 מועד ו6ירע כו6 חוט גנע ד~צגן דנפק"מ?ר6"0
 לעע ועי ט', כרנ5 6מל עד כרן 5י' מזי 65כו6
 יוחק ר' שקי דנירו50מי 5עי3 ה:ק0מי ז',6ומ

 טמ6 5י' מיו ד65 כרנ5 כערכ ממי כנוןכגפק"מ
 יו"ג מעתנ ומנט4 ניו"ע טמ6 ויכי'יטמ6כו
 ו5עמ )יו(. מרנ5 נערג נ"כ סר6"ס % מוקי 65ומווע

 וה*ה שכן הרמב*ם בדברי נבלל זה ואיי)טו(
 לסהר מכניפין אין וא*כ בפנים, ע" עתשיןלשאר
 ובשרש עונשין, כל כמו טה*ת ואסור ויו*טבשבת
 הו*ט, בשבת דנין השין שכ' גשרן ר"ש דבריג"כ

 שמר אם תךכ ויו*ט בשבת עונשין דאקכוונתו
 הסגר דוימ דהסגר בפנים שמ  עה"ת רשקיכשי'
 בתחלה נגעים לדאצת בלאהה אסוד יהי' ממש,בבית
 14 בפנים ורע*ב הרמב"ם ד' אבל ויךט,בשבת
 השגיעי ביום מועץ דמתנ" בזה כווטזם לפרשאפשר
 וגם כמש בבית בהסגירו הוא וכבר בשבת,שחל

 ויע" וכם*ש* מסהש הסגר שתון הרמב*ם שי'למל"מ
 לקךרד* וכתבתי כעת" נפנתי ויא שםבב"י

 הצי' הירה דן בלל הובא שלא מאד תמוה וגם)יו(
 הקהק הורושלמי* ז* בלל הובא שלא שאדתמוה

1 אולןבית

 סנס סס"ם וצרי  ו6סהס מהע  גדנר כש%שר
 מנ' פמומ נשיכ ח4מן 6ק מ"ו של()י"ם
 מ4כ 5דנר 5% רסומ 5ונר נד-8 5מנמ קודסימןס
 ד6ין נעעס 0יטומ כמס נ": וי0 יגצט"מ. דכרספיר
 כרכמ 0ס כר46ם 6מכס 5פכמ. קודס נאמפלינין
 030כ דכ3 כהאף כטעס ומסיק ע5יכס5כק0ומ
 כספיצ מצעכוע וסם 0יכוי כספיככ 4' מויירס

 גשגנ 5נרענד יכ5ו ו65 כטיפר ויסקפ יחונוכדכמע
 דפטור מ0וס 0רי מלה: ד5ונר טעמ6 ומייכו0כמ,
 ממלה: פטור נמ4ם כעוסק מד ד6מר עתננגמ5ומ
 גוקר כ6 נ6ן, ס"כ תחחכ נ6חפמ. יש0"מפ'

  ממ5ומ  רמכפלו טו6 כרנ) כנגמס רו6ין ד6קטטעס
  וככר ניו"ט נממ%  )ר6ומ רס טייך אם יו"טעונג
 כ0כמ כטפיככ  מש5יניו ד6ז וכמ1 יהע נשננעסוס
  מ0וס  ר6כצר רסחס להבר  ססכס קודס יגהסונן

 כר6"0 05י' סרנל כטדנ 6כ5 0כת, עוכנדמכט5
 נ%וכ שסק כו6 א"כ 5ססן, 5נ6 עמסדמ5ומ
 כו6, וחייג 5ר6ומ מלהמ 0פיר מכמן 56וכונ6
 סמנוכ וכ0ס נזמ*5 כנעיס פ"ח מוספמ6ויש'
 ינש זם ידי דש 6ף 5טמ6ן, מלומ כן3עסרן
 מהלומ, פפור כפ4מ טוסס ס6 מ"פ נגצנגניו"ט
 נספיגכ  ימיס ג' דמפ4נין 5כ6 ממ0 דומםה:61
 מימר מ"ע 0כח מעוננ הנט5 6ף ט0נמקודס
 כנ"נ כר6"ם וכד' ממ15מ פטור כמ5ח:דשסנן
 פ4נמייכו מוקי ד)6 05יטמו מר6"0 ונריומיו0ניס
 כרנ5 כטרכ ד05יעתו כרנ5, כערכ ורכנןדר*ע
  יזיל נ"ג י"5 וו:ירו50מי 5כווג ננגמס 5ר6ומכץמל
 סנמ מס'  דמירום4ןי נםנפ  מס מר6"ם 25"םלסיפפו
 נ" טח4ניו  ו6ין רס6 דכהל  מרסנ"ס כטיפממסמפ
  וסי"ל 4ףכ 6ג5 %"0 וק י61 )0גמ קווסנספעט
 כצי"ף  טפס ס"5 651  רסוס לוצר  נס מהערכופיהמו
 5כממי5 ד6סור דס"5 0ס 0מ6י ונימ טעמ6יק

 ו6ק נמנמ מגה% 0כנמלח 6ף 0נמ קודסמ65כמ
 5נ"0 כו6 5מ5ומ רטומ ניו ה:מיפק כנ-מ,קף5

 ו6סור דידן, כ0"ס קי") ד6ק 0כ' נר6"0יעו0"מ
 65 )0יטמו 4רו30נר 6"כ עתג. ומנהצס )כ"כגס
 כיטא 5נרוס מומר מרנ) דקודס זכ כחי5וקגדע
 5רכנן ר-ע נין ס6"נ מוקי 0פיר ויו"ט, סנמעונג
 ינרי מ6ד גכומס וכדכריגו כס"ד. 61"0 מרנ5נערכ
 ודו"ק. יפום"מ מ' 6הז 4ציל סלםכיסי?ס""ז

 דס"5 כהע נ0ס כמוס' נטיטמ 5עהגו ונחירל(
 נמח5ם כיינו 5י', חזי %"ע ר6טוןנלסנר

 הרנגג'ם על ,שהקהשו מלבוב מוצ' הירחשלמיבגליון
 הבישן היש אחרות נ*מ הרבה שכן והרקשורע4ב
  קשמ שבתית קשה ביותר ולהרשצ*ש מירהצלמקהנ"מ
 על הירושלמי כמו כתב המא ברגל ההפ זולנ*ם
 הרבל*ערב



 אהין ביתשצמים
 סע5 רמא מסי' סיפך טסור דסו6 ר6מוןססנר
 ז"5 רם"י מיטמ כ6ממ סו6 כמגגו וכ6סרסרי"ף
 ו3פי' וכג"5 5י' מזי ד65 פ5יני 65 כוקע דככצ:ורדסףל
 3"נ ננמ' ונס כממ5ס כממגי' ד5"ג ע"גסמום'
 נטסור ד5מיכהץס 5י', מד ד65 5"פ כ"ע דכגמ:ור60
 חא. כ6ריטמ מס סמ5"מ וכ"כ 5י', דמזו ס"3כ"ע
 6ז4. 5סיטמס ומום' ורם"י 6מרמי 0פ5פו5וע"ו
 סר6"ם 6ניו כמס כמכ סמור0 כפי' סטורדסנם

 ס5רעת 0קפמ 0ייגו כמ5ורע ס6מור ססנרי:פירום
 יעו"ם סננע יפמס 06 ש: ע"י 5ידע כדיכסיקר6
 315ר סמך ק5מ ומ65מי קם"ט, מ5ח: סמג"מ?כי6ו
 פירומיו מממיר 6י5ן ה~תגי6 ע"6( )ם"ז מכממם"ם
 מס כסיקר6 סוקרו 656 וכו' כסיקר6סוקרו
 ע5י' ו5יכנע 6יגסן ד5המזי' 0יכ6 כי קעכידרפו6ס
 מממע יש"ם, ט' ירך6 טמ6 וטמ6 כדמני6רמנר

 סמ6יה זס וכ"כ כסיקר6. סוקרו נ"כ כי'דמ5ורע
 ישם'ל. נ6וגיס שת כמס שוכ( )מ'כמני05

 כססנר 6כ5 ר6טת כך.סנר רק נואי זסידץמץ
 נפמך וממם נסקח 4יין 5ליך 63 מוכמני

 עמו ו6ס מטמ6ו 0סניעי ניוס כננע פמס06
 ממקווס טרומס נסקר6 וי נממ5ם כמוכגנע
 מכו6ר וסגם ח"כ. ינרס ז' שו ענור עו64ומ
 ו6ין ע"6( )ג"מ %טרוח ע"6( )מ' מנינסכם"ם
 יעו"ם, %5ע דסוי סקרח6 ממוס כיו"טמעמרין
 ד6ורייח6. 5וכע ממוס כו דים מס מנינסוכמום'
 דם'5 עש( )מ"י כמגיג0 רס"י 5סיטתומעמס
 6סור כ65": 6"כ מד6וריימ6 6סור מו0"מדמ65כמ
 65 06 6ף 6ופן דככ5 נמועד כמה4 ננע5ר6ומ
 נסקר6 0גגע 5סקיף 0ייגו 5ססנירו 5ריך מ"מיגצש6כו
 06 ]ו6פי' כמח:"מ ד6וריימ6 5וכע ממוס כודים

 65 כמה:"מ סגנע יחמכ ד6ס 4מב ע5מיגוגדמוק
 6סור מ"מ מעגכ 65 דזם וג6מר כסקר6נקיף
 כסקר6 ויקיף עיוגו ממוך ימכמ סת6 כננע5ר6ומ
 סגנע 5סקיף סמו5 כימומ סכסן ם3 סרנ5וממוך
 רם"י ר~כרמ 04 מס'"ץ[ 5וכע ע5 הסגורכסקר6
 ססגר כסוף 0ייגו ר6מון, ססנר כ6ן 5פרם5מיטמו
 65 3כ"ע נטהיר סיינו כסנר כממ5מ 6כ5ר6םון,
 5כ"ע 5י' מד ר6טון טסנר כסוף 6כ5 5י',הזי
 ככממ5ס עומד ח:כנע טמ6 ימ65גו 65 06 6ףד6ז

 מו5 כיוס גס י)רס מנעס סגימ פעסומסניח
 5סיטמס כמוס' 536 וכג"נ נסקר6 נקיף 5ויךא

 סו6 מוסשמ ומ65כמ 5ר"מ ום*5 מס( )מ"ינמגינ0
 טייגו ר6מה 0סנר 5פרם 6פמר מפיר מוונק,וק

 5ף, מסממ 5י' מעסר לממ6 ר6מון 0סנרממ5מ
 נגם"ג. חרו וא יתגן ש רק יעגור ננסגירוו6ס

 כע"ז סת"ע חא סומנש תף יל ךבחץינ(
 סמ6 נסועך סנגטץס 6ת ח6ץ 6ץהל,

 ונסר."מ יש"כ לע5 כפוך מנו 1גמ65 טמ6ימא
 ר6מון ססנר מן ש5ק 651 סחס מדוע סקטססס

 סמג"מ סקמס שד כנמ/ רכ6 ס6מר ממ5:סנר
 רו6ין ד6ין ס"ז מש"5 פ"ט ו:רמנוש כסה'םמס
 סדין מ' כם5כס ו6מ"כ ויו"ט, כמנמ סננעיס6ה
 כמכ 65 מדוע סרנג ימומ כ5 4 דגומנין מוס"מם5
 5מה:"מ ויו"ט מכמ כין ים ספרם ומס נסד,4:ו
 כמ"ם :קמס טוד ו'[. 6ומ 5גמ3 כש: מ"ם]ועי'

 ויו"ע סכמ גכי מ"מ פ"6 גנעיס כפיס"מסרמנ"ס
 מטעמ6 מ"3 כמויו"ט וגין ו6ין ממוס רו6יןו6ין
 6פ"5 ו5ענ"ד )"ה(. מעוכג גכט5ו ם65 סמועדומו5

 נ:סנר מפי' סר"י כמס כמום' כמי' ס"5דמרמכ"ם
 דסו6 ר6מון ססנר כממ5ח סיינו 5י' מזו כ"ער6מון
 טמ6 סו6 סה6 סמוסם 5ער 15 ים כצ:ור דגסכה:ור
 ממיק טמ6 כמ65 ו6י 5י', ממממ 4' מעסרו6י
 ו:וי 4 גזקק 65 דעדיין 5טמ6ו 16 5טסרו 6(ד3"ם
 נסוף 5% )יט(. עדיין סככן 6ומו ר6ס ם65גמו
 16 5כהרו דמייך מכי ססנר וסוף ר6סוןססנר
 5י' מ5ער טמ6 ימ65 וממ6 ממיק מ5י 5651טמ6ו
 מדויק ו;0 וכג"5. דכריסס סת5"מ סכסנירוכמו
 רו6ין 6ין מכ' טג"5 0יו"ט כפ"ז סרמג'שכ5מון
 ג?פוך מגו וגמ65 טמ6 ימ65 ממ6 כמועד סגנשס6מ
 דכיא) ומגי ר6מון ססנר כסוף רק סייך יזי:65כג
 5": ר6מון כסנר כממ5מ 6כ5 5ממוק. יכו655
 יכו5 טמ6 סו6 06 ו6ף טמ6, ימ65 ממ6ממם
 ויש' וככ"5, 5טמ6ו 16 3ט0רו 6ז ד4קם5ממוק
 נרם 65 כפיס"מ דסרמכ"ס דגר06 טכ' מסנמ4ש

 כמום' דם"5 ק5מ ר6י ומז0 יש"ם. נממגי'"כממ5ס"
וכג"נ

 טו"5 נס5' סרנצ'ש ונף נס מיוציס4בחעתה
 מ0קמו מס 5עי5 סכ6גו כנר וסמ:כג"5.

 סרמנ"ס מ"ם ע5 6מרוגם ונממגס ימר56נמפ6רמ
 דגין ד6ין ממוס נסכמ רו6ין 6ין ד5כךורע"כ

 דנין ד6ין 0טעס )5"ז( ככי5ס לאץרי' דכאםכמויו"ט,
 וזס ויכחוכ עיוגו ממוך ימכמ סמ6 נ(ירסכיו"ט
 כ6ן. סייך כמיכר. מם גנסץס, כמר6וח כ6ן כ555"ם
 סר6"ם כסס כטור 0פי' נמס 5עי3 3מ"ם ג"65מגס

 הרמבים לשיטת רק ההש זו קף כמובןךח(
 רואין אין ראשה בהסגר וגם דרבא חילוקא ס*לדלא
 ראחחה בהסגר דצין דאין טעם צריך לדידןאבל
 בחוה*ם. האמור שעםדל*ש

 א' י"ג תזריע בפ' יה4ת ברמב8ן ועי')יט(
 ישראל בני אל דבר בבאן אמר היא בזה*לשכתב
 ולהטהר להפגר יכריהום הטמאים בראותם הכהניםכי

 ראשה הסגר בהתהלת אף אמר" דלא ומבוארעכ*ל.
 %, יזקק היא הכהן שתו ראה שלא סמושויהי'

 דל. חרמבין לד' תמוה ההוס' בפי' המל*םודבדי



 פמי כייגו נמ4לע ח:סגיר )ט'( ממחונמ6יף
 )מ"י( מגינט ולסש )כ(, נטקו6 מגגע טנעטונך

 וטה) ל6וליית6 5וכע מטוס כזם ים )כ-מ(ונכורחע
 נגה' 65 הו"ע דנסכת וג6מר גימוק 06 6ף61"ג
 יגין י6ין כ6 ספיר סייך עכ"פ 5מננע כטקר6סי5יין
 כננעיס וכ6ן יכתוג טמ6 נזירט ו6טוונסויואע
 טון י6וויי' לונע מסום ומיינ נסקר6 סליין נ"כסייך
 כסקר6, כגנע סניכות 55יין ממו5 כימות רני5סכמן
 י4ט כחנתי הצר מ~. 01"6 מחפ6א קוסיתלנטן הרוסי ככתיכם, כמו הצכמ סמ6 מסם ים גסכתונס
 פיין 5ריך כי' י6ז ר6סק טטנר נתמ5ת רקז6ת
 5"פ הט יפסמ, 06 6מ"ג 5מכיר נכה טגנעגוי5

 0צנע6 61"כ וז"כ. הצ'5 שי מטנר וטוףנתמ5ח
 י6ק יין מרמנ"ס כחכ 65 מיוע טמ5"מ קו'נהוסכ
 נמומאמ ח6ק ו6ק דק עם כימי ויו"ט נסנתרו6ין
 טונר עמ"ם משגנ, עט5ו טא 6מי מטעסימו6
 כאשוט' כסי' סכי6לנו כפי סוכר כרמכ"ס ימ6גכק

 כמה2"מ טייגו כ0ועד רו6ין ר6סק מטנריכתמ~ע
 טתיק טמ6 יר6מו ו6ס 5טמ6ו 16 5טכרוי5"ס
 כפהם"מ סכ' כסגי 5טכבם ונס כמועי, מ5ערו651
 6י5 י5סיטתו כמום"מ 5"ס ויו"ע כסכת ימןי6ין
 וגסי' מירנק מחם"מ יש%ת ממיף'ע נפ"זיט"5
 וי5כע יכתוכ סמ6 ל8ם י6"כ מג"ג נמנימםר.חוס'
 ימעעם 6ף ויו"ט כסנת 6כ5 מתוט' כסיטתוכנמ,ס
 ר6סק כמסנר נתמ5ח 5ר6ות מותל שגנגיטו3
 כת0לח 6טור יו*ם כסכת דגין י6ין מטעס6כ5

 עהנ ניטו3 ימעעס זם 4צמת זט וממסכטנר,
 כטנר נטוף ורק כסמור מייגו ר6סק נמטנרמותר
 סיין ינק י6ין וטעס שם. טעם סייך וסניר6סון
 י6ין כטעס יל-ס צמומ"מ ר6סת מטנר כתמ5חרק
 טסנר כתמלת מייגו כטה2ור לר6ות מהער ספיריגין
 ויו*ט טנת יין כרמכעס למו כתוכ 65 וספירר6סון

 5עשם 5מיל ססיין קו' נס ומהסכ מומאמ, עסנימי
 י5ריך 6"ס, ו5מ"ט ימה2"נג מטסה6 ת*3 יכיןי6ין
 )%(* ר6סת מטנר תמ5ח על ימן י6ין5עעס

 שהעטשעי כמו גצנים קצת בשם כ*כ המאעימ0
 בלשונהבפנים

 דנין דאון הששם למשל המי"ם קה בעיקר)כא(
 "צ שמצעדו, מפני דהתז*ם מטעם חץל ויו*טבשבת
 סיל טמצו דבקצן ש-ב ל*ד בבווחן לש*סלשץדד
 ר88 ובעי היסנו, יטהד אאר נגע לו יכשיולדלר-א
 שטרש נפקשסג לנשר תע יטהר 14 תנן יסהרש1ם
 דשר נגעים דואין דשרן ידגל להתן חקשםהשיס
 לבתוייתא מטמיא לא כי סוף סוף חנן הטהרשצ4רת
 ווש8 יעדחג תיקו משף, טקיהיתשג 1411י מיטמאהא
 פותר בכה*ג א*כ 1ש12, הטושר לי1מרה תיקובל

 טכסש בהשה" יהצר לי' מם8א דלא באחה"םלראות

 אהרומת

 וומג"ס טספוי חחי כתגגו מ נ6א לעילי0
 8וועי5גן

 5וי
 ממנות 5נ' מון ש5ומ

 ננות6 61"ג נני6ם, מטמ6 יטח מהכ ימשרמסוס
 נמכ טומ6תו מ0ור א6 נני6מ מטמ6 סמ5ורעס6ק

 ר6יתי געת צ. גמו ממנות 5נ' מת רקמסת5מ
 6יס ככ5 גס6 פ' )ככ( מספרי ונרי כזמ5ייסנ
 נמסמע קטרס ו6מי גי~יס 6מי מיכרככחוכ

 סיט5 6א 4 6ין סס 6מרי' ו6מ"ג תט3מו,ננ4מ ועי נמגר ת"3 ט' סענס כעכק 56מ 6יגו16
 ס6ין5מסחלמ

 יכ~
 מפורסי ]ופי מנין 5מסת5מ

 ס6ין קכע כיינו 5מפת5מ "צ5 ס6ין מטוגמטספרי
 תס5מוס, 5מנצמ ממון 56 ת'ל יעו"ט[ 5י5ןיט3
 5ממנט ממון 56 ת*5 מגין כ5יס 6יס 6ל6 5י6ין

 תס5מוס 26מגט ממון 6ל מקר6 טץכ"פקטגיס ~מוי 5הן 5מם 5כגין יס ~נ6ורס יעו"ס.תס5מוס
 תס5מוס לממנמ ממוז 56 מקר6 ימרנט כיוןקסמ ועוי ננ8צ2, ועי מזכר 3סי4מ קטרס מרכר. ככרמ6
 5קטמס, נס נרגי' יריס 6יך סילומ ס5ריכין5כ5יס
 סי4מ. יכעינן ככ4ס מגא5 אטהס טריכוי גוקיו6ס

51:צ*י
 מף6 פיוע נגגהס מתני ו6קיים 6פ"5

 6ומר ר"י טמ6ין מיי כ5יס כו' 5נית סגגגט8ורע
 יכגכגט כ' סס וכרע"כ כצר, טי3קת כוי סריכ6ט

 נגטט 6נל מיי טמ6ין יכ5יס ה" מויככרסות
 נני6כ ומטמ6 ומ5ורע מוסנו כוי 65 נרסותסל6
 מוסנו כ"מ לממנמ ממת כופם ני' מיכתעי5פיגן
 6פקי' 651 סגר כי5קח כיי כפממ 6כ5מטמ6,
 6מרוגט מסגט ונט' יפו"נ נכי6תו 5י' גימ6מסחמ6
 ס65 ננאמ פעמ6 א י8יע ס"5 יר"יטוכימ
 כיי ססכ 06 נרסות סא ונני6ט *ית,נטוש
 5טי5יק גי6תו טונת סמי' נר6ט 6"כ טנר,טי5קת
 3כעל"כ ג5רך סמי' סייגו כרסות גגכגט וכס"כ?כר,

 כנמק סס ר.רע"כ ונרי כזט 5פרס וכ' 3זכוט6ריך
 וכטטור ס6י* תמח עח2ד כטמ6 טס יתגןכם6
 עמור, עוכר המטמ6 גו' טימי עמור טמ6,עוכר
 כמשרע דכתיכ סס הרע"נ ט', כמגונעת כ6כןוכן
 מ5כן טמ6 סמוסט מכ6ן מוסנו 5ממנמממון

 ח:עמור 0וסנו ס6י5ן מקוס נעפם ט' טץמדכסכטמ6
 ומני6ר "עדשס. מוסכו קרוי ש: 6ין סס"5פוס* עומי ו6יגו טץנר גסטמ6 5% טפ6 ססטעצל
 ל6 6כ5 מוסכו מוי 6ז 5פוס טץמי ונע*'מלסוגו
 כנמם, 5"כ ד5כתף כסכת וכ0ץ 5כתף טץמיכהמני

 רואיו איו בכוה גם יףט בשבת ם*ם מצעדוולא
 יו*ט. בשבת דנין איןמשום

 ייישציג מהדש יצדשס דב[ ]דבי ספרי)כב(
 שמה אשר הודוהץ, ששיל חהם ר' הרב עאתרש*ק
 סתטיא קטנים לרבות הדרשות אלו שמנפדדו
 מדויק. סידור העא אךמד שםביא



 אוח נחששםי

 ונשמד מממנת מ65גת נגמגן ונסנת נץנןו6הו
 וכמ"ם ממסנת מאמ 5"ט %ומ דעתו אינוגכתף
 מלמ%אס ונמ5ך מפ5יס וכמ6% מש( נכתונותספ"י
 ולכתף, 5פום נין מט נמ%רע 6כ5 מנמט, טוירל6
 6ינו לרש* כמ5ורע רנס סס כמ"6 מוכימ א:ומכמ
 כס' מוכ6 הפם"ט. כגוונמ סג6 ככיל4סמעמ6
 (5וק"ל (עחג6 לטנרשמ טספף%6ר

 ט"6( )מ"ו ננום וקי"5 6ף נקעניסומעתה
 א נמ5ולע דמעמ6ין ע"6( )נ'וטץרוכין

 דמ6 מעמ6 גד% סממ5ולע %ית נני6מיעמ6ו
 מ%רע דקטן מס, וטהמ מממנמ נני 165קעניס
 סמט, 5כנם ומתסנמ טהמ 15 ים א 5ניתסע6
 כמו ממנות 5כ' רק יסת5חו 65 סונ %י"זוממיא

 וכנ"ל. ננאס ' מעמ6ו 65 ח:6 מזכ, מטצר ד65צ
 סמנונעת נ6נן הע קתני טס כמתני' דמ6 ז"66מנס
 טנום6מ 6דס ס6ס מרע"נ ופי ננ"ט,סמעמ6
 עונו טנום6ט ו6ס עמ6 עוכר וטגער ססעומד
 כמסנמ ויטצק 6דס, כמ5ורע כטפ ער.ור שמדועמ6
 ומממכמ גוהמ כי' ל,ם ד6כן ד6ף סכי6ר סס6מרונט
 וכ56י' יעום"מ ככי6ט, מע62 לכך כווט: 15 יםסף מ6י* תמת 16 5נית ומנהשט טנום6ט ט6דסמ*מ
 ע*כ( )5"נ קידרםין ויעו' טיעכ. טס 5טנר'ץ(רכ6
 דמי כמ"ל דרכוכ טנום6ט כתר ד6זלינן מכ6ןי5יף

 נ%מו ד6ס 6ף שורע נקטן מ,קט 6"כיעום'ט,
 טטוט % מסר דטרי מעמ6 ל6 נוד6י 5ניוץנ6
 65 ס15 ככוונמ לכית מגי6ו עמור נדו5 606נ5
 )כג(. נכי6ט דמעמ6 ר.מגונפת מ6נןגרע

 מספרי, חמץ טיענ ומחקוקיס נגומסובועתה
 נוו5יס 6מו נקנס ועו מזכר מונמומקווס

 טי' זמ מ4מוו 6כ5 ש5ומ, סעעוניס קעניס"מו
 דל6 ממנות 5כ' מת רק סי5ומ דטהצניס 5עעות6פסר
 כע5מס ככי6תס ננעמ6ין ל6 מס נס דס6 מזכממור
 וממסנכ כטוט סא נ"מ ומוי עצס[ נה5]נא
 תם5הוס 5ממח מון 56 מקהמ טספה 5מ1 ססיר%ך
 יט5יס מ6ינס קעמס מיינו 5סםלמ יכו5 ס6ין5רמת
 ככי6תס וים נ1ול ע"י סו5כיס וכס נע5מס54ך
 טמנונעה 6כן כטפ ככהש: מעמ6ין גוד6י טסכוונט
 ננה*מ 1מעמ6 מומר: סקטן נמ5ורע נס ממכמתא"כ
 ומט טיצות. 5ג' מון מסחלמין וספיר כצ.מם6"כ
 5ממכט מון 561 (ט מרך6 ה5פי עפי" מחורןמ6ו

 ממנות, 5נ' מון מסת4היס כליס דנסתם5הוס
 6"ם 5מ"ם 6נל "עניס, נך6 5מך ט6ה:קסיתי
 ועו נהכר י5פי' דככר קר6 5ריך 65 ד5קעכיסכם"ד,

 שצמרים באש ע*א י,ב ביצה עי' וה כעין)כג(
 את המש הלולב את היא הקטן את לא מצציאיזאין
 יצוש*ונ מתירין וב*ה לרה*רס"ת

 שע כטן ממת5מין דמו"6 6ך ממנות, %' דרקגקנס,
 יט5יס ס6יגס 4חצמ ממון 56 טקר6 מרכ:5כך

 עטור גדו5 עי וק נע5מם 54ך יכו4ס ס6ינסלטמת5מ
 נכ5לס 6סר 5כ4ס נ"ג ומרכמ לכיוע, כוונמוממכמת

 משס ננאמ דמעמ6ין מכ5יס וכ5 כמ2פגעת 6נןנס
 מעמ6ק וטי? קעניס, המט ט6דס, - מכניסןטונת
 6מד 1ין 5סס וים ממנות %' %ן ומפת5מיןככאס
 טונת וזטו סא. 6מת 1רם6 וכיס וקטן כליס,עס

 גכת וזט 6מד, מקר6 נימד 5מס סמרכטכספף
כס*ד.

 6ומר הט*נ הי פ' מ5ווע פ' נחו16ב2צאתי
 מכנ1הש ש 5יכפ1 סכנד מפ5כו 5ממנממבצן

 וכם"ס יעו"ם ממנחס 5ג' מון סי5ומ עעהץסמס
 ספר6 דגאעס ריו"מ טס 6מר טו6( )פ"וסנטדרין
 סמעמ6 דמ5ורע 4"ץ דנס ומכו6ר יגפ"ם. דר"י6ליכ6
 ממנונגמס וג5יס ס"5 מ"מ נכוונמ רק טו6כני6ט
 סכחננו ומעעמ6 ממגות 5ם5ם מון סי4מעשעיס
 כמו"ת וינש' קטן, ח:-מ טמכניסס טואמסוס
 דס6 למדם מכתנ ותנ"נ הצ"כ סי יו"ד נזר6גני
 דטרי סכיכמ 5ממט: רק א: כ5יס 5טכניסד6סור
 וח שגו, ונם6 ונו' יככם 65 ו6ס מקר6נ5מד
 6הםור מ5יכן 65 לף' 5ממנס 5% כמקדם רקמיירי
 מ6ד תמומ וטי6 יטצם"מ. עמ6יס כ4ס4:כמם

 מי4מ דעעוניס 5כ5יס דל1כט כ6ן, כטפרימממפורם
 מ:0פר6 תמוס ויותר תם5מוס. 5ממט: ממון 56מקר6
 ממנות לם5ם מון סי4מ דטחונין לטדי6 רגצו6ר:נ"5
 )כד(.וכג"ל

 מתום' סכתכו נמם 5שרר כגני 6ננ ררךיו(
 מ5ורע ד5מ"1 מר6ות ר-: ע"6( )ד'סכועות

 כנ5"ע 165 וטוי 5וקמ 6ינו מממ%תו 5פמססנכגם
 1ר4חום' פטגמר %נרהי טמ*ם כנ5יון ור6יתייגפם'":.
 סכתיג ד-: ע"6( )סא נפסמיס %מססותריס
 לממימ גכנם 06 רמ א: 4עח: ד6ינו לגנ"ד דנסכתנו
 מזנ, נרע ד65 5וקט 5וי' לממנט כנכנם 6כליסר56
 סרמכ"ס עפימ"ם דכרימס 6%ר ים %ענ"דיעום"מ.
 מצאר וגן גתנ סס ונכ"מ יעו"ם סמוניס4קמ 4י 5ממנמ מגכנם החורע ט"ע רצץטמ"קכפ"ג

 המפגעת "שיית 8*ה נגעים פי,ג רע*ב וור')טה
 הבגד ולצרצת דכתיב מקרא לן שקא בביאהדמשמאה
 כולן את להבות מנין כר לבית בנד מקיש%בית
 כולן אף בביאח טטמא בגד מה וגר חשתת"ל

 רמב*ם ועי' 88צ ובר*ש יעו*ש בבהשהמטמאין
 נכנפ כששר שהמצורע שם בתוה*ד 8"ד ש*א3לים
 יתברך לא8רו ה8 כו' שבההבו 8ה כל פמאיבית
 8פגע ובגד מפגע ש8בן הע בר מחצבו למאצהמתון
 קף*ש. 3ר חשבו 8ה 3ל סטמא לגית נכנסכאשר



ש שדן ביתעמ1ס

 5פניס וכסגטס מעוס כונר וסטעםחוספת6,
 עמגיסס 6ת יסע16 651 ממוס 4קם ירום4סממומות
 שרום4ס נגנס וכ6סר יטר56 ממגם טימ6ו:6
 4י, ממש: 0טימ6 מפגי מ' עוד 4קם סנית5:ו
 וכתנ ממנשס, 6ח יטמ6ו מא סמת מעגוא6%

 6מר 165 ים ימם ממצגיס ללף י5נך טעסשי
 יעום"כ. 5וי' ממנם זסו כממגס תוך 56 יכ6516

 50 ס6' 5טעס כתוס' 6ז4 וצ0טשת "לועעתם
 י16 6ותו ש רק גצכר 4י כממנס ינססכ"מ
 נמ5ורע 6"כ יסר6) נממגמ כג6מר ו%' יטמ6ו651
 וסוי כאו 6ותו ססשזקת ונו' יפכ נדו עמםסים
 כחווע ננכנם נס 6"ג נמ5ווע כא6ו כתונ 65ז56ו
 ומם כאו מנתקת יכעמס 4קס 6ש 5ף'5ממנם
 נפסמים סתוס' 6נ5 5וי, 5ממנס יטר56 ממנס4

 165 4י' נממנס יים סכ"מ ס5 סנ' נפי'6ז4
 ג6 ו% או ונו' יטמ16 651 מ:או שןנוומד
 מני ים סס 6"כ 5וי', ממנס גו סממט: תון56
 סתום' וכמ"ם 4שק 0ני מנחק עפס ו6קאוק
 סס. ונמסרם"6 וסופנ ח,מ נ'מו5ק

 ז"3 נומנאן מ4הי קטנ:, כעלם 56יק עוךטו(
 6' י"נ תזריע פ'עס"ת

 ג,ו.*5 כתנ נתו"י
 56יו:ס ו6מרת יסל56 כני 56 דנר 6מר סצוכפרסת
 חסירס כו מכיל ו6ק כאמוס יכל 0כו6כעכול
 )נם(. יגים"ם עכ"5 5ססן מ5יו 6מי כ5טיוייע
 יע"נ גכן. עפ"י כו6 כזנ טומ6ת יגסומסמע
 ס6ר יט5 פי'ג נננוס פ' תזויע כספי6מסנצ"ר
 ס6ר 516ל סא ת"5 נכסן טומ6תן חס6טמ6ין
 מנופס סשמ6תס וו:צכ סזנ 516י6 וא ט'נצ61יס
 טומ6תו זס כככן יעמ6נו טמ6 כו6 טמ6ת"5
 פ65 וסו6 יסצ0"כ. כככן כטמ6ץ ס6ר ו6יןנסק
 כעכור מ"ם כעגיותי 6כין 65 נס 5כ6ור:.ניו3
 מ5יו יוויע 5זס גו מכיר ו6ין כאץוס דנר0סו6
 יכיר ועי"ז סתוס ינר יויע יגכן ימסמע5ססן,
 סמו4 4:כיר סחוס ונר יויע 6ופן חיזססמו5י,
 נ"וטי סמנו% ספ"י 6פ54 סי' ימסחפיג6ו5ו5י
 עס"ג ויקףל נפ' ז"5 סקזום ס6רא 5ונינומורס
 סקיום, וז"5 כ5וכ6וח כמר6ות נמסח ככיור 6תויעם
 כפניו מכיר סכסן כי' סקרכן כקרכת כטעתכנס
 ממט6ו 6ותו מכקמ וו:י' וכממ0כתו ספגסמקוס
 5פני 6חעכ סני6 גפני' 5ססתכ5 ס6סורונ6סס
 5ורתכ סס ורו6כ כ5וכ6ות כמר6ות 0עשככיור
 ומ3ינו עכ5ג. מאתכ מגקמ וכי' נמהסנחכומגיר

 נגעים דברים ד על 1"% פ*ז עירכיו תי')כה(
 מבית יכרת השל דכתיב דמים שפיבת על ט'באיו
 בבלל וב דגם ומשמע יעוש*ה, מ' ומצודע וביהשב
 כשרת דבר אבל ע*ב עקד יבמא וע" ורו*ק.נגעים,
 יעו*ש. 8ואלט ומצודע בף הג בגץ"שרשץ

 0ךיית6 נסס ע"נ( )כ*כ פנת נתום' כ:ן נניכזם
 ורו6ס נעפימ מסתכ5 כי' חע סמסקימ65כת

 ופי' נתו0:, מס ויודע נמנות בתוכו מם ויויענו
 סני' וק 0ס ונורסיס סס"ס ינרי יעמ נסס 0סכתום'
 א סנס מ' 6ותן כ5 וס65 4ר 5ליטן וכינתו"כ
 אגסניס ונו' סמסק ע5 כ' עק כי סנ6מר 4רסתלט
 ז"5 כוטגק טאת ":1 או5י חץ(. יסצס"כק6י
 הכירס בו מכיר ו6ין סיצס דגר ססו6נענור
 כרמנק טונת ו6ין ויו*ק. 5כ:ן מ4ו 6מי כ05יוייע
 יס6 כמ5ולע כמן עץ כא כצ וטסר: טומ6סיחני
 נוף יכיר ככסן רק 4יפך 0גו6ל סנ"5נטפר6
 )0(. גנע כו6 מקוס ומ6יגסמו5י

 ספא מ-ס ע5 5י ק0ס ססי מכ מיוסנובהץ

 גנעיס גטומ6ת דטפק 5מדס עענ(רואד מ"
 מי4ק סיס יע5מ6 שמ6ס ספק כס6ר כוי65

 יטוחת טון וסטעס רמ*ר, נין רם"י כיןלסויות
 טמ6 י6מר 6ס מ5ת6 ת5י6 יכסן ניעתי'עגהס
 כננעיס וספק טכור, סו6 טסור "6מר ו6ס טמ6כו6
 ": מחגי חינו 651 סתורס נייני ספק כס6רכוי
 נין טומ6כ נספק סמי5וק נננג1ס מקוסבסוס
 יש0"ס סס כתום' נסי גן יסעלמם וה"רלכאי

 צ טומ6ת ינס י"5 סהמנ"ן ו5ד' נממי.נ6מכות
 נ"כ יסי 65 61"כ מ3ורע כמו ת5י6 דככןניעתי'
 נין רסא ר0ויוח מי4ק סוס דצ טומ6סכספק
 גציס וכ'(, נ' )יף נניס ומצינו ז"6 ונ6מחרכ"ר,
 ו": סס ונתום' ע"6( )5"נ וסנמ מ"י(,)פ"נ
 )כ"מ( יסוטס מע5"ג ד": ע"6( י' ונניכוגיק,
 נספק נזנ כמי4ק טוח יהשעי וכמם 0סנתום'
 דנ6מח 6"ס 5מ"ס 6ג5 5לכ"ר. לס"י נקעומ6כ
 כספל6 וכמפורס יכסן ניעתי' ת5י' 65 צטומ6ת
 יינרי סו4ר וט"נ ק סונר סלמלץ ונסכנ"5
 6רכעם מ"כ פ"ו מסרות כרע"כ ממפהןם 5"עכפא

 ט' כטמ6 חע: ונרע'ג ט', מטמ6 ר"ספיקות
 פאנ כו6נ"י ת"כ וט' ס6ס5 תמת שמימ5ורע
 ויו"ק. 5:יפך ומנו6ר יעייות,מ"ז

 אר*ה ידעו מנא ע*ב ס' יבמות ש*ס וע")כו(
 בל הציץ לפני העב"רום חסידא אר"ש ביזנאגר

 ז%ם ובמ*ש יעח2'ה כה בידוע מוריקותשפני'
 לעהרר. רק וכתבתי חץ*ק, בה4אהמהרש*8
 הרמב*י בדברי)כ0

 קח2ית להבין יש ז*ל
 מיטמא אכל כו' 8ין בפותם ע84 ם*ח נהרהש*ס
 ולאמו ד4ה ז%ם ובתוס' יעו*ש, חבים לנגעיםהוש8
 י*ל ובזה יעוש*ה. נגעים אגב נקט הייבתםכתבו
 להם ומיטמא חב מצורע *רחחע4 דכהןהכוונה
 ם*נ שת לקמן מיש הני' שפו ט"ש ועיןודו*ק.
 באירך.בצה



 שקרן ביתקתפיס1

 לגגעיס נפי' סר6"ם נד' כקשנו ז' 6וח לעילעז(
 5י' מ(י וכי כחמ% חר6כ 1ז"ל, נמץפ"ד

 656 כחמ4: מעמ6ץ וממי' לנן וטער 4'ממ4ט
 סיטמ6נו עד טת6 ו6ינו כו6 מדט נגעדלרכנן
 6מר עד נכן 5י' מזי 65 כו6 מחצד אירעכככן
 מומ6כ סימן 15 ונו5ד כו6 גגע 5ר"ע 6כל כו'כרג5
 דנר6כ וכקטינו מיד. 4:מ4מ ו3הך כסגירוהמי
 מהמ וכו6 כע"מ 6ף 4' ממ3ימק ד5כ'"צמלטונו
 קי"ע ום6 ו6מיוחו ככן ו6יוח נא 6ףממי%
 מס"ג יעו"ס גכן ניד ה:טכרכ טכטומ6כ מ"6נפ"ג
 כפ,א: כמכו6ר עפ"י לייטכ דיס ר6יחי כעחנזכ.
 ומכשס מנש6 תםלל% כן עקכי6 הפקודכ מערמ"ג

 ונכ נמרח נו סמי' מי כפקווכ טער 6י(כומטכרין
 כמקען לכן לטער וכגימכ כנכרח כלככ לנןסער
 06ם טכור, טכו6 נש: 6ני מודכ 6ר*ם כו'ומ~רכ
 טחי ונכ כגרים נכרח נו טכי' מי ספקוום סערכו6

 5נן 5טער ה:נימו גרים כמ3י כימנכ ה:3ךטערוח
 עהוח כר6כ*ד ונפי' יש"ט ט' ומזר כנכרחכמקוס
 דסער כיון עקני6 קסנר נמי 6י כחנ מ"ופ,ץ:
 מעיקר6 כנגע נרסאת 65 עדיין כמקונוו עומדכלכן
 טר6טון כמולי ו)ק דמי6 ככמרח כלגכ ט65וכמי
 הש.ג6ון עכ"ל. סץקר וש: לדכר רגליס טכףכו6
 לעקני6 דלדנריו כחכ דוד ל3יון דורם גם'נוכ"י
 כיון כס:ן ר6יוח נ% אף לננפרע ממי65טמ6
 סעפ"י 6ל6 ר6טוגכ, ננכרח ככן ממ6ה:ודככר
 כככרח סח(ר ועכטיו כנכרח כ0:לסה עמרנוכוטעוח

 כלככ ס65 וכמו כר6טומ? כנגע כו6ד5עקכי6
 יעוט": נו טומ6חו סעוד וגחג4: דמי6כנכרח
 דל6 כיון טמ6 כיו"מ 6ף דכככ"גסכ'

 6ץי
 לר6יוח

 :יג6 לעקנהש מודכ טס ר"ע כ6 א"נכככן,
 טמ6 טכו6 גרים כמלי וו:נימכ כככרחטה:לכה
 סל6 מכנכרח סיס% כעינן ד5ר"ע וו:טעס5מפרע
 )כמ(. החויו"מ וכההש נכרת 3ל6 %ן טער כמויכי'
 ככר כר6טון ר.גכרח כ6וס 0מ3ככ כעח גנן כ6ן6"כ
 כי' 1ל6 5נן ססער עס כטני ככסרח ספסיוןכי'

 5עקני6 מודכ 6"כ נכרח נ% זמן טוס %ןססער
 טנ1סר מם וכוי כר.ן, ר6יוח 3ל6 6ף למפרעטטמ6
 טעוח כמו כר6סק כ6וס טכלכ: כעחכככן
   כגונ"י ולפ"ט פעיסהמ  סבנע  ססץרנו עכסיוסנחנלם
 דלר"ע טכחנ וכרוריס גכוכיס ז"ל כר6"ם וונריכנ"ל
 ור6י' כנו"ק וכוכרי כיו"מ 6ף מיד וממ4טיןגגימ
 כס ממט דכריו 6סר כנ"ל מכר6"ס לכנו"נגדו%
 )כט(. ונכון וז"3 ודו"ק, וכמ,ש כר6"טונרי

 דברי בבחיד ם*ו תעים פ*ה תיהט תי')טת(
 כו.הרשב*ד
 מ*ו בפ*ד שם להרמב*ם בפהה*ם חה')כם(
 שמידת בלש למפרע ממילש מטמש דלר*ע ג*כדמשמע
 יי* שם תע*ש ת"כהן,

 כצ"ל וסר5ף,ם סהי3"ו עפ"'ו לסורר  ויסיהע
 עוה6ת  6הרו ש  )פש(  פסשסנט"ס

 למתימ6 ד6חי ומשרט נלנו, לתת %ל%סתסוס
 דם"3 יוסי 4צ ומק0ם חינס, סחכוסטות6ח
 מ6י, 5כהעומ6 נלנד 5מח דמעמ6 כו6 ולכש6דמשן
 סוממין 6ין ונ4סנר ונפסמ ננע5יס 5עעסומסני
 65 5מם וקטס יעוט"ס, גו' טרן ממ6 ע5וזורקין
 נכה"ג דמלורע כחכוס מות6ח 5שעומ6 ד6חומטני
 ממת6 לעקה6 ר.נכרח דכסמ(לכ כפקווםדסער
 מ"ז פ"מ דעדיוח נמחני' ד6מרי' ו6ףנמפרע
 נגד ט6מר דכריס מד' סימ(ור 5כנו %ה:דעקכי6
 מכצצ6 ספקודכ דטגנר כ5ככ ד6ין וקי"לכרכיס,
 כ6 גרים כמ%י וסנימס סנכרח ססלגס נס:"גמ"מ
 כנ"ג סר%"ד לפי' למפרע דמממ6 מווכ ר*ענס

 גספר ור6יחי נזכ. כרן'ע סונר יוכו דרנוגימ6
 נגסץס מם' נסוף ("5 ממ%נ6 5מנ6ון עכרכטיי
 סחכוס שה6ח 14עומ6 תית6 4: כעיןסכק'
 לט"ם פטכ ו6מ"ג כגרניו כסעמד כטנמכרדמ3ורע
 וחירן התנ, די5פי' 16פרע דממה6 ע'ו מ'מגי4:
 מגם"כ מטמ6 ו%צ6 מג6ן % דגס לסיטחוד4ר"י
 16' 14ל מע%מי וכ"כ ע"ט, למפרע מטמ* ד65נמ5יע

 כספמרוו:ו דטס לר"י גס ק0ם טכקטינו מה 6נ5 כן.6'
 פסכ ט6מ"ג 6ף ססגר כימי כעיגיו סעמדמטוס
 )נממ6 ו4:כ6 ומס6ן מדם נגע דכו6 4ר"י6מרי'
 קודס טמ6 סי דכנר כפקודס כסער 6נל כצכמו

 מ"מ ג0םלכם 6מ"כ טפמרנח:ו ו6ף כנכרחטכלככ
 ה:ו6 למפרע 6יגל6י כר6טק למקותככסמזרכ
 כנ"ל וכאשויו"מ כר6כ"ד וכמ"ם כר6טונסנ:רח
 5ר"ע רק כו6 כקו' דכל ניון י"ל כקו' נעיקר6מנס
 טוממין ד6ין )5"נ( נפסמיס דס"ל לסימחוור"ע
 למיעומ6 ל"ק נל6'": להדי' 6"ג סרן ממ6 ע3וזורקין
 סס"ס גדמטני וככע4ס טרן טה6 דלמיעוע6מ6י
 דרכ סכר נמ'כ וו:מנזסן כן, ס"ל דר"י כןנ6מח
 על וזורקין טומטין ד6ין כא: כר"ע ס"5 ל6יוסי
 ל6 נמי ספקווכ וכטטר דכ4: סכר 6"כ טרןטמ6
 כר"ע.ס"5

 כפטוט כחכנו 6' 6ות לעל 5ג6ר, 6מד דכרעלוש
 6מר דכפ0ם כנ"ל )מ'( מגילס דס"םד3גוומש

 סיממ6נו %ריך דמ"ת יכחנמ 6טפרגג ממת6כפמור
 רו6ין 6י נמחני' נ4: ורוץ רן'מ ופליגי עחהכככן
 ככוכ"י ססנרח וכפי הר%"ד ומד' כנ"ג ניו"מככי?
 ):גסן ר6יוום כל6 6ף למפרע דמטמ6 ספקודכנטער
 ופמרוכו מוסגר כי' דכ6ן ד"מ 6ך דנרינו. נגד61:1
 סיטת6נו כסן 3הך ע"כ פסכ ו6ה"כ כג1ניוכטעתד
 קודס ממ6 כי'  כ3ר כפקוה: נסער 536עכטיו
 ממע6 מממ6 וגסמזוכ ס:ן ע*י כ3סרחטכלגכ
 משו.ח"פ



טת8ום

 5רמתו סיס:נ מסו  מ5ווע ע"נ( )הו מדוקטא(
 ג"ג 5רגומ וס5רוע ת"ם רכ6 6מר כו'כרנ5

 מקריכ נ"ג זמק זנה %"ע כרנ5 ססגס וג5 כ"נהם6
 ס6  ו"ס 2רט"י ס"מ. כרנ5 5רעמו נוסג ס"מ6תן
 למסם %צן 4  מו6מר  6וק מקר"כ כ"ג  דסנןכענ,

 וסנ(רכתי 5מטס 15 6כמה ימ סיוס מפ6מו6נ5חי
 תמס קע*ג סי' 6רהמ ממ"ם וכמסו' יעוס"ס.כו'

 זי5פי' מקומומ 3כמס ספי' 5מם ע5מו סומרורסא
 יא ל0  סמקדם תק מקר6 6וק מקריכ זכ"נכ6
 יעושם. כ4: ונומק ימ%ו%

 זמרכינן ס0"ס ז6מר מס נכ6ר ומקוזס 5חרןרנר4חץ
 סזכר מקור סט: ומרוגג מקר6 מ5ורעכ"נ

 5פי כ,ע 5לטמ החרוע וש*5 מזריע פ' נמו"גכא
 6עפא יכ% יפרוס 65 וכנזיו יפרע 65 ר6סוסנ6מר
 ור6סו פרומיס יסי' גנזיו מקייס 6מ ומסמנוגע
 6עפ"י סגנע ט 6סר מ"5 6זס כ5 כס6ר פרועשי'
 )כ"ג סועם ס"ם עפ"י י"5 כדכר וכלור עגא5.כ"נ
 נססא ממן 06ס 6יס 656 5י 6ק 6יס מ'?שע(
 מס 6"כ סניס כ6ן כח ט 6סר וכצרוע6ומר
 06ס ו6ין ופורס פורע 6יס מטס ס5 5גצין 6יסמ"5

 מס5רוש זלדכיק כ"ג כ"ם 6מינ6 ה:וי ופורממ,פולעמ
 6ימ: ומ*מ מ~ררע זין כס נה:נ ס":י'ננס5רוע
 מס5רוע דמלגיק נ"נ ס"ם וסו"6 ופוהמח,פורעמ
 5רכומ ז"ם נ6ן כרס"י מגאר וכן 5רעמ, כוסנוו:ג
 פורע 6ינו מ"מ 6גל יגע"ט. 5רגמץ כו סטסגכ"ג
 כו 6סר קר6 5ריך 5כך מ~רפת 6סכ כמוופורס
 כפ"י סרמכ"ס ח:נס ופורס. פורע מ5ורע זכ"נסגגע
 ופורס פורע ס%טרע כ"ג 6פי ח"5 כמכ כ"ומטו"5
 מס ז6"כ ממהם וסוכר יעו"ס. ל"ת זומססעסכ
 מ"5 ופורס פורע זכ"ג סננע גו 6סר קר56ריך

 3ם' מיוון6 רכ סנ6ון כזס כעיר וככרזעז5"מ.
 סנ"ל רם"י עפיאז ומירן מקסיס, יס כטס 65זןככר
 ככ"נ ז6ין ס"ז יסוי 5רעמ גו סנוכג כזו5רכומ
 5ריך 5סכ6 עז3'"ה 5ומר 5"ט א: וע5 מ5ורנעזק
 גס 5הך נתר"כ חס6 ממוסיס ווכהו יש"ס.קר6
 קמס וע"ז ופורס פורע 0כ*ג סננע כו 6סרקר6
 מ5ורע כזין סייך סכ"ג כזין גוף זע5 זעז4"הת"5
 ו6ין כר"מ דסי רק ומרוק מקר6 5מז ככרזס

 ומ*מ מהם5רוע ג5מד סג"כ 6סס כמו ופורספורע
 וסוכ סננע כו מ6סר 5מז 4ם ופורמת פורעמ6ינס
 5סרנ2"ס סי לונהו קמם ונס זעז4מ. מ*5ק0ם
 כו לנה:ג כ"נ לרכות ח:5רוע כזרס6 5סזכירע"ג
 מטעס י6מר ופורס דפורע וס6 מ5ורע ויןגוף

 פורע מ5ורע  וג"נ רק כחג 85 ה:רמכ"סעז5"ת,
 יגצ*ט. עד5"ת מטעסופורס

 חם5רוע קך6 ז5ריך סזכר ננוף זסנס 6ע"3ולענ"ר
 ק0ס 5לעת כו סנח:ג וכפרטץ כ"ג5רשחם

 %ין נ"נ למגנם תיתי עכי% 4הבויי * 5מםמ0ד

ע שזןנית

 ל6 דמ6 גני'  וכרנל מסוס אע כ% 1עת נונהנ

מססיי
 כן מסמע 85 כזנר פסטומ ונס יט"ס, כן

 נע5פו5יס מס הם6ריך מייס ע3 כס' נח כעירוככר
 ס6ממ ממטרמ סס ורמוקיס כסס מדטע מ65תיס%

 כעיס""ה מזס עגין גזם 4צרר ו%צ"ז סס.5רמסעיין
 5רכ"ג זס"5 כמחה' טהג( )מ' סוריומ ם"םעפא
 וטומ6מ ספמיס וכיטוי קו5 כסנהעת מיינ 6ינוזכ"ג
 כ"נ ו6ין ויורז עו5ס נקמק וכס וקזטיומקזס
 מ"ט ש65 6מר סס וגנמ' קכוע כמט6מ רקמייכ

 נ5 מ%6 65ממ י6סס כי וסי קר6 6מיזריכ*ג
 מתמייכ ו6ימ6 ט' נט, מתמייכ כ6מת0מתמיע
 טטמ6 656 נטח מחמיינ %ין 6עפא מסןכ6ממ
 נ6מד 6ומד ירנה' ר' גא' זתני6 מסכ6זריס"ג

 עניומ 5יזי סכ6 מי יזו חטיג 65 ונ6מר יזו מגיע65
 ט' עגיומ 5יזי כ6ין ס6ק ומסומ גסי6 י65ועשרומ
 15 6ין %ס ט' מ6מיו סגזו5 וסככן וכמימסוס
 וכפי וקזסיו, מקזס כטומ6ת מייכ כ"ג ס6יןמ"ז פהי פוס מם' ויעו' )5(. יעוס"ם 6מיו מס5גז5וסו
 וסנס יש"ס. עגיומ 5יוי נ6 ם6ק מטעס סססר6*ט
 טעס ג"כ מפרס כץ פ"ג ככוריומ ססנירוס5מי
 וגס וגו' ו6סס וכי מקר6 זיזן כס'ים כמוזריס"נ
 מסנמ יזו ו6ין סו6 ול ו6ס קי8 ו6מימטעס
 ט' נז4מ 5כ6 סר6וי 6מ  מ5ורט[ נניורכסיכ

 ר6וי 60ין נ5רעת יטמ6 65 מעחס סא5 י5מקר'
 ומסימ זנסי6 כפ"מ ופי' ז4מ, כז5י וכן כז5ומ5כ6
 וכמ5ורע כז5ומ לכ6 ר6וי ס6ינו כ5רעת יטמ6ו65
 נכייסו 5"ט חך64 מסנמ יזו ו6ין סו6 זל ו6סכמיכ
 רטא 5מ"ט 3יומר כזנר 3נ% יס ו5גננ"זיעו"ש
 טומ6ומ שס וז"5 נו' וני' ז"ס ש"( )ט"ונסוטכ
 ומ5ורע ויו5זות ווכס זכ 5טסרחן כפרס סכמוכסס5הכן
 מגל 60ינו מ5ורע כ"נ 6"כ יעו"ט. סנטמ6וגזיר
 )65( משמ6מו 5טסר יט5 6ינו ויורז נשלר. סכאקרכן

 על חויבין אין במתני' שם ברש*י ת")יה
 הצמשמה מן ההשלחו עשה שפי' שבטקדש, ול"תעשא
 כר מחנהשם את יטמש ולא ל"ת כף צרועכל
 ור*ש דר*ש 8לוגתא דהוי משום במשוח קמיירולא

 זו. ול*ת מעשה פטור ור*ע דלריח"ג וטבואריעו=ש.
רדו*ש

 ה*א פ"א תרומות בידושלמי ומצאתי8%(
 טאחר צרעת או זיבה קרבן טביא קסן אידבעי
 בה טטמא שההא מאחר ש מביא איט חובהשהוא
 חובה דאי שם ובפ*ם מבי(4 שכן לך פשיטאמביא
 מטמא קטן הא טומאה 4ה אבל חיובש4 בר אינוקטן
 דקרבנות ומבחשר יעוש*ה דמביא ופשוט וצרעתבזיבה
 שאיט קסן גם הא*כ הטומאה להסיר הםמצורע
 מושה שפיר ישיטתו והירושלמי טביש4 חיובבר

 דאינו עקכ טצהרע קרבו 8ביאין שאין תשיאמכהן
 ודז*ק. בש*מ, וכפ*שטמא



 אהין ביתקהטרסי
 סעסר0 1ם6 נ%עח מעמ6 6תו וכ"נ לומרע"כ

 כסועס כמכו6ר סקרכגוח ט-י 0ו6 5רעחמעומ6ח
 גגעו ע"י סר6 :מע6 ע3 וכפרס סג"ל וכרם"יסס

 ח"ג ינט*ט, מטומ6חס לעסר רק 0סוסקרנגוח
 )ל3(. סירוםלמינכוונח

 קר6 5ריך למרי סנ"ל קו' לנכון מיוסנלכ8עתה
 וכ4: למענג חיחי ממיכי מ5ורע כ"נלרכוח

 ומסקינן 0נ"ל סוריוח לם"ם קסמ וכ6מח כם"ו,6"ם
 כ6ין 6ינס ומסימ הסי6 מסוס סו6 ורי0"נועעס
 לסחס כן ופי' סנ"ל כפר: סר6"ם וכו' עמוחליוי
 לקו' כ% מם 1ל6 סנ"ל ומעעס כריס"ג וססמתני'

 כירום5מי יגס כנ"ג נ5רעח יעמ6ו ל6 ו6"כ0ירום5מי
 ו3הן כחו"כ טונח י:ו 6מנס כלוס. חיר7 65סס
 כו סנוו:ג סנ"ל וכפרסא כ"ג 4צווץ ו30רועקר6
 עו*: קרכני מכל פעור וכ"ג ליי0"ג ה:יינולרעח
 קר6 5ריך לכך נ5רעח יעה6ו 16 6"כ וקססויורו,
 ונקיע נסא לרכוח נמי 6מרי' דל6 וו:6לרכוח,
 ופולס פורע וכ"ג ורם6 6יוך מסוס סו6 כ"ג,רק
 כ"ג נקיע לכך יפלע ל6 ר6סו ל'"ש ים ולנכי'6ף

 וממע6 סו6. עטמ6 ומו לנמא נמי סמעי'וממיל6
 פורע ט1ורע דכ"ג סכ' סרמכ"ס דכרי ג"כנכורס
 מ6סר ע"ז קר6 5ריך ו3חו"כ ועול"ח, מעעסופורס
 ו5ריך ריס"נ כסי' ו0חושכ 6"ם ילונלתו סנגנגכו
 כחו*כ וסס כ3רעח, סמעמ6 כ"נ לר3וח ה:5רועקרמ
 ל5לעח 6פס 5רכוח וו:5רוע נ"כ וריס ענין63וחו
 מרכינן ומוס5רוע וסמעי' סג"5, )כ"נ( סועסוכם"ם
 ופורמח פורעח ו6ינס קי"ל וכ6סס ל5רצצת ו6מסכ"ג
 מעעס וס5רונג ד-ם ע"6( )ג' כעלכין סחום'וכ'

 וטם"ו זס 60 61"כ תמם"0. ל6מם סו6מגנ6י
 ופ-הם נפריערי ס6סוהס עח נכל וכ"נ ענוו0נסעח
 נפרוע לען סקווס למסרחי גאי מעעס סו6ג"כ
 נמ"1( )י"ט זגמיס כם"ם וכמכו6ר כגדיס וקרועיר6ם
 כחע ימנרו 16 וימזק6ל מקר6 וורסי' 6כנענכי

 וכמנו6ל יעו"ט, קווס וגוי כ0ניס ממלכחוחקר6
 יעום-:. ק"נ קמ*ע מ' ומתוך סנרני פ' טם"חנימנ"ן
 ממקר6 ל5רעח כ"נ וט1כינן כיון ס"ו סי'5כך

 6ינס מ3ורעח וכ6סס זס מקר6 6מ0 וגסוכ3רחצ
 גס סיין כעעס הס גנ6י מסוס ופהמםכפריע:
 ופהמם מפריטם פעור ג"כ ה:י' 61"כ כג"5נכ"ג
 לפליכה: כ"ג לרכוח כצגע 3ו 6טר קר6 5ריך5כך

 ס"ז מסגגוח כפא 5מיעחו סרמכ"ס 536ופריכמ:,
 ספחיס תיעוי קול 3סמיעח מייכין ונסי6 וכ"גום"5

 הש"ש אלא חן טכות בפר"ח כזה ועי')לב(
 דלש סגיש דלא טצוה מת תברתה וגר יתחטאאשד
 חשבייה חיטף צריך יהי' דלא ופרוח כו',טטמא

 קושית כטו תדימ יעו*ש, טצוה בטוטשתכשנטט8
 ודוא4 בפבים, וכדברינוהירושלטי

 וחיו"ע ולמ"מ כ"מ ויעו' וקופו, מקוס עומ6חועל
 עול0 קל3ני ככל מייכ וכ"נ 6'1 מ1, וטוהוחפ"נ
 כ"ג לרכוח קה8 5ריך ל6 ספיר כויוע כמוויורו
 וס3רוע מסורם6 כלל 0זכיר ל6 ולכך כ5רעחסמנצמ
 ל"ח יס וגכי' 6ך 6יס, לנל כ"ג וסה: כ"נלל3וח
 עדל"ח מעעס כחכ לא: וגו' יפרע ל6 ר6סו6ח
 נם"ו. נטן וסכל 4%עחו, כזסווי

 ד6יך ר:נו"3, סריענ"6 קו' לחרו יס רבנחהמ"י(
 ו6שכ גכי', כרנל סמנס כל וכ"ג 0ס"ם6מר

 לעיל 6מרי' 60 מ5ורע כ"נ טי0י' מסכמח6יך
 ססי' תע כיף'ם, נגעיס רו6ין ו6ין )ףא1( )ז'מו"ק
 6מ"כ גחמנך וכט0 6יך כ"ג סנעס0 קווסמ5ורע
 כ"6יכ*( נ6וח ני: ש'ס ויעו' נצ5 כססו%6"נ

 6וס ככ5 ח"ל גס6 פ' 0סיפרי עפי"וכ6ריכוח.
 6ינו 16 כו' קעניס ו6מו גדוליס 6מו מוכר0כחוכ
 ם65 מקוס נעומ6ה מ65נו מם סענס כעמן6ל6
 וא יעמ6 6מו "יס סאמי גווליס 6ל6סגס

 גוו*ס 6ל6 נ6מר ל6 כ6ן 6ף וגו', ונכוח0יחמע6
 קעכיס ו6מו גווליס 6מו חסלמו נקגס עו מזכרח"ל

 ננגעיס מעמ6 וקק "ף ומגאי יעו"ם.נמסמע
 5הן ו6ין ס"ו סי' מ*ת ש"( )ג' ערכקכס*ם
 עומ6ח כעונם מיע ו6ינו מסוס לממט: מוןסעומ
 ממויכ קנע וגס לרכוח קר6 ו5ריך וקומיו,מקוס
 סירוסלמי קו' סכ6נו כבר וסנם לממט:. מוןסילומ
 יעמ6ו ל6 מסומ וכ"ג )סי6 ו5רש"ג ר~ר'לר.וייוח
 פין 6ין ח:ס וירו עול0 3קר3ן כו6 ו5רעחג5רעח
 נחו"כ ו5הך מס ונ6מח 6הר7 וכחננו עניוחליוי
 לר1:"ג 0ו6 ה-.5רוע מקר6 מ3יע כוצ לרגוחונגמ'
 נ5רעח מעמ6 וכ"ג לרנוח רק ": 6מנסוכנ"ל.
 מון סי4מ ו5ריך יועי' ל6 מ"מ %ל ופורס,ופורע
 כמו וסוי 0מקוס מעומ6ח פטור דכ"נ גיוןלממכס
 6טדי' 0י' חסלמו גקכ0 עו מזכר קר6 ולוליקנע
 סמקוס עומ6ח על ופעור מסוס מטילומ פעורוקגק
 קר6 לנו 6ין לתמנס מון טילומ ועל 0נ"5כמיפרי
 סי5ומ %יך ל6 מ5ורמ כ"ג 631מח ועשכ כ"ג,3רכוח
 ונקומן קע"6 מ' ממ'מ ויעו' :כן. )3ג( לממנסמון

 י0י' ל6 מ5ורע דג"ג לומר גשכ ס3יוד סס0מנמ0
 יע"ס. סס לינס ועעת טטוס 4רוםליס מון טילומעעון
 6ין ולכך מ"ס דמו"ק פ"6 נרע"כ מנארו0גס
 ל65ח וי5תנו יעת6נו םל6 אמלהר ננטסראין
 0ר"ן סט1 מני6 סס ונחיו"ט פמנ0, מוןניו"ט

 ח' שם הוריות ברש*י טשודש דבן שףר%ג(
 ה,ןלחו עשה כר חיקביל ב-ד איו ד*א במתמ'ש*ב
 כ*ג טרביק בטצורע ש*כ לדבריט כף. הטהנהמן

 דכהשוח וטהצי' רש*י דכן והשו והצרו4 טקראלש-יח
 וטום8ת זב טוטאת בששר הישו זו בצשה טההרשון

 בה*טצודן



שר ששרן ביתקוננשץם

 5ער6 עיקו זע)מ6 חוות6 מ0וס זכריו:ס ומכ6רסס,
 םתמו והרמכ"ס זמוטא נ(ט סס התיף'ע 11'םהא,
 )ממנס מון מטמי5ומ מון הטומ6ס זגוף ומ0מע:דכר
 לו6ין. 6ין ו)כך כיו"מ 5ער הויג"כ

 ה:רע*כ ככר"ן ס") רם"י זגס )סוטמ יםדלענ"ך
 פיא ש" זוחערו סי"ט יי6ת 6תיש

 נ(ה ויתיימנ הטומ6ה, מעף ו)6 זוק6 מממנטמון
 כהםגר מס לנ6 ד6מל ('( )נזף מס התום'קו'

 כםוף הייכו ופרם"י )י', זמ(י פ5יגי )6 כ*ער6מון
 מן'מ )י' מטסר 65 6ס ז6ף מסוס ר6מוןהםגר
 זגס )י' מ5ער 1)6 ממגרקר6 יותר מ' מטמ656
 זי)מ6 זמ*מ טתום' והקמו כ)6, ככית הי' עתהעז

 עמ6 סי' א עתה יעד הנגגג פטס ממ6 )י'מטמ6
 זח6ורה ונר6ה מומ)ט. טממ יהי' ועכמיומומ)ט
 ככית עתה עז זגס מכ' רם"י כוונת 4:כין5ריך
 ה"ס מטו"5 פ"'ז סמ5"מ מטוכימ )מ: הי',"כ65"
 מי6מר רק ככית ממם טםגר טפירום 6קז:סן

 מי4מ ז5ריך מוםגר זיני היינו םגור, םהו6 הכ:ן15
 הו6 כ)6 כית נ6י(ה 6"כ יעום'":. )ממנהמון
 רק כ65, כית תיכת נ(כר )6 כרם"י ]וכ6מתעומז
 רם"י כוונת וע"כ יש"ם[ נכוונתו כן כןהתום'
 יותר 4' מטמ6 ז65 מ(ו ר06ון הםגר זכםוףכפמוט

 מוםגר וין היעו מנית, פעס )י' מםגר 656ממעיקר6
 ר.ססגר גתמ5ח הי' עכר (ט 5ממנס מון מי)ומזטעון
 פעס עת: 4' מםגר ו6ס )ממנס מון טו6וכגר
 ו6"ג כמממ: 6םור מעזיין )ו מקחמר היינומנית
 ס5ער זעיקר ממעיקר6, יותר עתה 4' מ5ערא

 הו6 וטרנמ'כ, )הר"ן ע"ן(, נגעיס 5ר6ותז6םור
 הא נא'ש וחן 5כיתו מון כיו"ט 655ת0י5כרך
 5וח?6 טס זפי' )0יטתו ורנא 5מממ:, מוןכנר

 סרעכ"ם פםק ]וכן מס )וני זס") 4' עזיףדע)מ6
 :יינו הע"([ סס וסמ)"מ כס,ש וכנמש מיו"טפ"(
 קו' )"ק וממי)6 יש"ם. כממנט 5נ6 מותרמי:י'
 עתכ )י ויטמ6 ה:גע יפ0ס זממ6 ע4וסתום'
 ם)י6ות טו6 כ5ער עיקר )מי ד5רם"י ("6נמומ5ט,

 מומ)ט 6ו מוםגר 4 ומס הטומ6ה גוף 63 )ממנהמון
 מוסגו מ5ווע כין ו6ין ע,ו( )מ' כמגיח קי"5ה6

 5מממ? מון מי5ומ 6כ) ופרימה, פריעה 6)6)מומ3ט
 )מיעתס הייכו רם"י ש טהק' ה:תום' מוםגר, גס5ריך
 6"כ ופרימם פריעס סייע זע)מ6 5וות6 פימר.ס
 עמ6 שי ומעתכ הנש יפמרי ממ6 הק0ו0פיר
 עתס עז כי וכ6טר ופרעו: פריעם ו5ריךמומש
 הקמו וספיר ופל*מס, מפריעם פעור הימוםגר
 5ששג שיעתו וטא 6נצ כ(ס, עתכ )י'דמ5עו
 ח6ווכ. נכון כיודו"ק

 וסא גס ו)ום?כו וסת1נ וסוץ מט6ועכ'ש
 משס ניו"ע נגעיס יו6ק ו6ק וה6 ט"3.

 מון 4מות ניו"ט ם5וין מ: וק היינו )י',זשעו
 והכוכ"י הריטכ"6 קו' נרומנ ומעתה וכנ"5.)ממי:
 כרג) המנ: כ) ט6 מ5ורע כ"נ ממגמת י6יךהכ"5
 היטנ 6"0 ו5מ"ם נרג5, גגעיס רו6ין ו6ין)נכי'
 מי5טרך )י' זמ5ש ממוס רו6ין ו6ין הטעס כ5זה6
 6ף סטוכמגו 3מה גדו) כהן 6כ) 5ננמנה, מון653ת

 )ממנה מון ממי)ומ פטור נמ'מ כנגעיסזמטמ6
 4' מ5ער ו65 זע5מ6 5וות6 מפיר 4 ויםוכנ")
 מ6וז נגון וי: 3גכי', זכרג5 6ף נגעו רו6ין0פיר
 הו6 כמ5ורע 5ער עיקר ז)ר0"י ז)פי"ז וזעכם"ד.
 :עי)ומ נ)6 והתוי"ט ו5התום' 3ממגה מוןפ4מ
 5וכו ים כנ") ה5ער הוי גוח טטומ6ה רקמממגה
 ען'נ( )ס' נרכות נם"ם ה:א 05יטתס ותום'זרם"י
 ומקמם 6הנה, ס) יסורין 6ינן ונניס נגעיס6ריו"מ
 נגעיס מו6ות מז' 6מז )ו סים מי כ) מזתמ0:6"ם
 5הו וה6 י ה6 ו6כ"6 גו' כפרה מ(נמ 6636ינן

 יםורין 6ינן מממנה מי)ומ יטעון כ6אופרם"י
 מוכה וו?ן סי)ומ טעתין מ6ין גכג) 6כ5 6הנהם)

 הק' ה:תום' יעו"0. 6י.כס ם) יםוריס הויכפרה
 כוי כטומ6ה מנ(הרין כ6"י י"מ כמס וכ' ער:,עע5

  וום"י ומנאי יעו"ם. נננ) 631 6סנכ ם) איסוהס
 6הנה ס) יסוריס הוי 6זרגה גופ6 זהטומ6הם"5
 ם( והס כפ1י מ(נ6 ר.ס 6זרככ כ"כ 5ער וי' הוי1(6

 יםוריס הוי (ה מממכה טי4מ זעעון מ: רק6הנה
 כוי הטומ6ה גוף טס ו)טתום' 6:גה, ם)6יגן
 ותהם' ורמא )5ער, ונמ0נ 6הנ: 0) איםורין

 ))ז(. גכון וו:5מיטתס,

 סתו"ג זכוונת סכתננו הזנר נעיקי אמנםיט(
 גוף כו נוהג 0יהי' כ"ג מוה5רוע)רנות

 כהוריות זרה:"ג 56יכ6 רק נכוגיס מ5ורעטומ6ת
 5% כמ'). הרמכ"ס דכרי כש: מיומכיס וגסמס,
 סנוטג כ"נ לנות מכתנ רם"י מז' כן מדייקנומס
 סלמיזוח וכמ"ם מ5ורע טומ6ת גוף היינו 5ועתנו

 מ5ורע כזן": כ6ן רמא )נמ'ם כ(ס עוז 3עיין יםכג*),
 וכהתג)מת כממגה )כ6 מ6םור 3רג5 5רטתו מנה:גמה
 נסחפק א ז)ש5ס זטונתו מיו"ט נפ"ז המ5"מוכתנ
 פעיע6 ו(ט ניו"מ נוהגת 6ס 5רעת נטומ6תהם"ם
 נין נמנת נין שמזיס נטומ6תס טטמ6יסזכ)
 זמזין וכו' )ממגה מון כמי5ומ הו6 טםפק רקניו"ט
 6זס מגני ומוכז) מופרם טיטי כה נהגו6ני4ת
 זוכי 56יכ6 )מ"ד ('( ))עי) גם"ם ויש'יש"ם.
 זמו"ק כפ"ק כרע'ש ויש' )י', עזיף זע5מ6ז5וות6

 ביכורים פ*א הריש מד' התוס' ל1 0מד)לד(
 טומאא דאחר מהשום קורא ה" לא בעורה דנטמאמי

 ברש*י ע*א מ.ט סוטה רש"  עוד ועי' ששחוגליכא
 ש*ב לזה השירמ יעו*ש, בטהרתך שמהתנוד*ה
 ז*ל האברמאן חדי* מודכי ר'הרב



 שין בה2שנטרסטז
 ימה6נו טמ6 5כממיר עטיס רו6ין דמיו וס6סכ'

 ג"כ ומנו6ר יש"ג 5ממנס %ן 5ססח5מולמוך
 ס5ימת ס% נמ5ולע יו"מ וטממח שנג נימ5יעיקל
 5רנות מיס5רוע כם"ס פסימ 6יך ו5פייש 5מדעס,מון
 טנוסג טונחו ו5מ"ם 5רעח, ט סגוסג יפרסשכ"ג
 נימ6 ינה, כרג5 י5גכי 6ף מ5ורע מומ6ח גוףנו

 6ג5 נ%יע סמממ6 רק סץס%וע סמעי' 85דכ6מח
 ותי רכרג5 תמוס )ממנס מון נסי5ומ מייכ6ינו
 מ5ולמ מומ6ת וגוף וכ5לוע תקר6 סמעי' 65ז4:
 כוונחו 5רעמ2 3ו סנוסג כ"נ 5ר3וח רם"י ינרש5ומר וגמי נרנג גס סנוסג יויע סי' ס6יגטן' נע5גס
 סי' ה%ולע מומ6ח יגוף סייגו 5רעח דיני פרכהכל

 יוחר 5י' 5ננעמ חיחי ימטיכי ככ"ג, ינה:גפמומ
 מקר6 י5פי' ופרימס פריעס ימשן וגס 6יס,מכ5
 גס סייגו כ"ג 5רכוח ה:5רוע וקר6 סנגע כו6טר
 מי4מ ד5ריך מ5ורע ]ינכי 5תמנס חון ש4מימעון
 24מט: ממון וגו' ה:5רוע מקר6 י5ש' מרעוח 5ג'מון

 סיעו 5ג'ע סרכוי' וכ5 )ם"ז([ פסמיס וסן'מוכאצ,
 יפשמ מם נזס %"ם 5ממנכ, מון סעומד5ריך
 כממגס 5נ6 י6מור וכפרם"י נרג5 %עח ינוכגסט*ם

 655ח 5ריך יכ"נ מ:5רוע ימוניגן מכ"ג5סחג5מח
 סחג5מח כן וכמו המי כרג5 ינ3י' ו6ף 5ממנסמון
 )%(. נרג5גוסג

 סג"5, וגדלך 6מר 63ופן כעא:"י כונר פ6ררד2נני
 כ"ג 5רנוח הערוע סחו"כ יירמחוג6מר

 ח""צ 56ינ6 וסו6 5ממנס, מון טי5ומ ימעוןרכמ*ם
 ככוריוח סט'4ם עפי"ד 61:11 יריו:"ג. 46נ6 רק65
 מיינ ומשמ דנמי6 מא5 דרשם נמהמו ע"()מו
ה ק ספחוס, 31ימוי ק31 נסמיעתנע  6ינו 5מוי 
 %מנע נפוסאמ וושו וקדשו, מקק 3משחמיינ
 טס מחני' ימחס סנ"5 יפרכ פי"3 ורע"ננר"ם
 ומ*ם כר"ם, 6חי' מומו"ק, ע5 מייכ כ"גס6ין

 5מימחו סרמ3"ס כן, ס5כם ט6ין סס ורוםסרמג"ס
 גמומו"ק, מייכין ונמי6 יכ"ג דם"5 סנ"5 ממגגוחכפא
 דכריו ויגע' כר"ם, כ5כס יכן סכ' סס כחויו"מושו'
 סס מסגגוח פש כר36"ד ויעו' כזכ, דסוריוחכפ"3
 תטומו"ק פמור הכ"נ כרום ופמק סרמג"ס ע5דמו5ק
 ומ65חי נ6ריטח. סכ סס ו5מ"מ נכ*מויש'

 למס' היתום ט שלמה רביט בפי' הה')לום
 ת*ל ברגל צרעת טשג שי בשיבעש י*ד דןמשקין
 אין נמי הני ברגל אבילות דשהן נמי היכשוכי

 ?רעתו נוהג כו' שון ומקריב דקתני בכ*גשבילות
 %א בישרשל וטהרה וסיטאה קהם שביהט*קבזטן
 דעיקר ג*כ ומשמע  עכ*ל. כו' המחנה תוך שליבא

 הערה לעיי יעחצץ2 והתגלחות טחבה לעניןהשיסור
 ל*גחות

 ס6יו 656 נשע סא פ"נ נסורית ססנירוספה
 סכ5, יכרי וקדסיו מקדם מומ6ת ע5 מייככ"נ
 ישס כ' סס פ"מ וכפי' נסי6, ע5 רק כס י"םוי'
 נפ' כספרי י' ולקייס העם"כ. סר%"י 5מי'ר6י'
 גזו5יס 6מי מונר סכחונ 6יס נכ5 וז"5 כנ"5כם6

 סעגם כסגין 656 6ינו 16 ט' נתממע קמניס%מי
 גיו4ס %6 ענס ם65 תקים נמומ6ח מ65נומס

 כגעם וגכרחס "מממ6 651 ימת6 6מר ו6יםסג6מר
 גקכס עד מזכר ח"5 גיו4ס 656 נ6מר 65 כ6ן6ף

 ישם"כ נמסמע קמגיס ו6מי גדו5יס 6מיחם5מו
 ר"ם[. סו6 מפף ימחס שץ1 פ"ו סנסיוק]ועי'
 3ע"ןכין ני6מרי' כנגעיס מממ6 יקמן י6ףונש:ו6ר

 כמרו נעור יכי' כי 6יס תקר6 וי5יף ע"6()ג'
 5ממגכ מון 5ס5מו 5הך י6ין מ"י סי מ"מיעו"ם,
 ו5כך וקדסיו, מקיס מומ6ח ע5 מייג י6יגומסוס
 מעחס חם5מו, נקנ: עי מזכר מקרמ "מןמרני'
 ייין ו5ם"ם יכ"ע 56ע6 %יום5נה גדו5 כסןס"כ
 ע5 מייכ י6ינו כנ"5 סר6כ"י פמק וכן יר*ס56ינ6
 כ"ג דגס פסומ יזכ 6ף 6"כ וקיסיו, מקיםמות6ח
 נימ6 536 5י 5מעמ חיחי יתסיכי כמ5ורעמממ6
 סיכ6 656 מסח5מ י6ינו 5ממנס מון 4:יות מיי3ח6ץ

 נמומ6ח מיינ ליגו וס% תקהם מממ שימושר
 נמפף יעחך ס"6 וסיס קמן וכמו וקדסיומקים
 נמוה6ח יפמול ממטס מממנם סיימ %יךד6ין
 5כ5 5מ5ולע כ"נ לנוח נחו"נ 5הן %ךמו"ק
 מוסכו, 5ממגס ממון וגו' וו:5רוע מקר6סדיניס
 סי5ומ י5פי' כקרמ ימזס סי5ומ ד5ריך גמיוסמגה'
 סס רמיד"6 5:נ6ק ויעו' )15(. %נ*5 מ5ורע 5כ5גס
 6פ"5 ועוי וז"5 סרמ3"ס ע5 קו' ע5 כ' חי'סכ'
 ד6ינן מי5י 5ס6ר 5% פרונהס ה:י %גייו טמםי6חי

 %6מריך 41:כי 5'"2[ ]ודומס עמס 6תו 5"סמפורסין
 5ר3וח י5ריך פי' כו6 דגס ומ3ו6ר עכא5.קר6
 מעס 653 סס ינריו 5% ימ5ורעג ת%י 5ם%כ"ג

 פרם"י וספיר 3ם"י. 6"ס סכ5 ו5דנרינווסנרס,
 5נ6 ם65 סיינו כרג3 5רעח גה:ג 6ס וס6עעי'ז"5

 ימדנינן מכ"ג 5י' פסומ וע"ז וסחגלמח,5ממגכ
 ימי כרג5 יפני' 6ף 5ממנס מון סי5ומ 5עניןמ:5רוע
 3סחג5מה. ד6מורוכ"ס

 ד3רינו, כר6ם כנזכר כמ"ס קו' 4כת מעמנךבצעהטה
 6ונן דמקרי3 נני' כרג5 וכ"ג ד6מרי3)ה:

 ממ6ח ו6כ5חי 5מטס 6כרן 4 מד6מר די5פי'דפרסש
 מקריכ יכ"ג דס6 גכ"ד מפי' 5הס ע5מו ומוחרכו'
 ימ55, 6% י% 65 סמקדם ומן מקר6 י5פי'6וכן
 פי' כמקדם ומן ווץ: ע"6( )מ"ז 3זכמיס רם"ידסט:
 י65 65 סמקים ומן יכחיכ 6וגן מקריכ יכ"גדי5פי'

 בשם ח*י אדת לעיל הגליה על מ*ש הה')ל0
 ודהק. יעוש*ה מן לומר ?ריך וג*כרש"י



 שדן ניתשנום

 6% ומקרע עומו %6 0מקזם ק 655ת 5הך6ין
 לקדסיס %קימ35

 עחמ5"
 ומנ%ל יעו"ע נכך

 כקוסיס ט6ק ימ% 6% מוכתע כי5פות6דיקר
 טמקרע 0הוט כק ס6 טס %פי' ומז0מחמ35ין
 .טכתנ כ"ו, מכיכמ"ק פ"כ כרמנ"ס יכ"ס ממ5ג6ונן
 נכ0"ד נס כו6 י65 65 סמקדם נע ו6זכרםדקר6
 3% פת 4 טפת סמפ 06 סמקדם נק יו65ס6ינו
 מקליכ דכונ כ"נ גכי ם6י:ר0 עתנ ו5כן שנד,6ינו
 קצולם ויפנוד יטכ כ4מר ימל5 651 לכתיכ6ונן
 ומנ0 )4(. יש"ם מתמ55ח ה6ימ: כ0 פוסקסכי'

 כ"ג ס6ין דסשם ריו"מ 6מר סס גכוהותמרום5מי
8 א סמקדם כק מרך6 כו6 טומו"ק פ5מייכ  
 טס נפ"מ יפי ממו5ג 6ינו 6% 06 60 ימ5גוא
  ייופי' 6% 85 ר4מקדם מן לק 5יכתונ 4'ומוי
 לכי ימ55 651 הצדכתי ימ% % י65 65 %סמנרא
  6ינו ימג 65 פ5מו,. וטימ6 י65 ו6ס קר6ק6מר
 3טומ6ת מתמייכ ס6עו 5מקדם 6מ"כ נככס 06מחמ55
 דמד3ינן כ6ן פרם"י טפיר ומפתכ יש"ם.מקדם
 דכ6ן 6וק, מקריכ דכ"נ כו' מט6ת אכ5חימקר6
 ד5ריך 80 גמוכ הס5רופ מק'  5מ5ורע  כ"ג  רמהכיןכם"ס
 כטומ6ת פטור דכ"נ מסוס 0ו6 כ*נ 5ר3ותקר6
 5הו"מ כטומו"ק פטור דכ"נ וזכ וכנ"5, וקדטיומקדס
 יל 6"כ י4% שוא וע' כמקדס מן מקר6י3פי'
 טמ6 %0 06 מתמ55 6ינו דכ"נ 04 ימ5ל ואקר6
 מקרינ דכ"נ מכאל סונ 6וכ נטומו"ק, מייכס6ינו
 נסס כהל ימ%" "651 מקו6 י5פי' נ"כ ח60ונן
 כמן לפרם לטיטתו רס"י סו5רן 5כך ורמכן'ם,רם"י
 דכ"ג י3פי )נ"כ 5מ5ורע כענ לרכוח ד5ריךדלמ"ד
 מקר6 א ט' מט6ת ו6כ5תי מנך6 6וכןמקרע
 5יליף 5ריך ": דקר6 ימ55 ו83 י65 ל6 ממקדסמן

 וממווד. נכה וזם כטמו"ק, פטורדכ*נ

 דלסח ":י ד14ץ נדנרינו 14רר דיס שאמנם
 %נ6 רק כ-ג 5רגות ה:5רוע ח:ס"ס,כתו"כ

 פטור דמפימ נ"כ דס"5 5ף סס ד4ה"צ ור"ט,דריו:"נ
 6מרי' ס6 5מכס וטמואק, ונטוי ק% מסמיעתמכו5ן
 ופרס"י מפר, 5י פטור 65 דר-צ כ'( )פמודטס
 כעחמ1"ק מייכ 6נל ויורד עו4: מקרכן פטורדרק
 ו60 כענ לרכות כמ5ורפ קר6 4יך 85 5ר"פ 6"ככפר,
 ונויע י*ל 5מכס נפר. נטמ1"ק כ"נ מייכ5דיף'
 נריהות סס טר8"ם נתוספי 5פימץם דר"פ 46נ6נס

 מחומ 5ר-פ נס דמסקג6 6%6 דכ6מח5טוכימ
פשר

 מכוי
 ו0רנם מטם"ם, זו ני וממק מחר, 6ף

 משנה ב' פרשה אמור ש' בתו*כ ומצשאי)לח
 ת*ל בשירה  שבודתו עכר שהשם ומבץ בזההלף
 ילש" התיל דמהחש ומבחשר יעו*ש. ובף יחייומש
 השקדש ש דקרש 8ר"שש 8 שבן. טקדינדכ*ג
 קחשלש

 )4ק עיס"ם פר מגא כ"ג ד5ר"ע דס'3 לחרטא5מק'
 6% כן נ"כ ט0וכימ סס נ0וריות 5ור0 נרךץויגי'
 ו5ד' כ"ז, מטנתת פא 5מ"מ והצ' טר6"ם, ד'ר06

 5ריכין ספיר ומפתס ו6כ"כנ יפו*ם 5"פ דכריו0ר46ם
 טס כ"ננ ויעו' דר"סע 56יכ6 נס ו50רופ05דרמם
 6"כ כר,וג פסק טס העלשאד טכ' טמצחכם'
 סר6כ"ד, 5סי' ד50כת6 56יכ6 נס ונרינו י0י'5פי"ז
 סס. כ0היות 0דפוח דכ5 56יכ6 ומטאסהמתו"כ
 כזס 5חרן יר"פיס 46נ6 ד6ז3י' נ6מר 06ה?ט0
  וכ"ג 5עי' כשס כ5 ד6י 114 הדורס 0ייע"ש'
 ימרי' דסם  מלורפ כ"ג סיכץ' )וסכמס *קי רכרכרגל
 מ5ורפ ס0י' ו6י  ניו"פ  נגפיס רחיז היז  )י'(4ציל
 ק"ל 60 5כוע 6מ*כ נתמנך נמם כ"נ טנעטםקודס

 סתמנות 3פת כם"ד נץ נ"נ דכק )טףמ(נמכמות
 כי' ו6י מינוך, מנמת 05ני6 5הטץ 0יו5כסהר.
 עסנ0ות 55ית בדוום יכצ"ט נ"כ טמ6 כ%שורע
 טס. טנר"ם 0ממנר3ן

 דר-צ טפמ6 רכ6 6מר סס נ0ייוח די~םןנר*חה
 נ*ס  וו וכניו, 6כרן קרכן ": קר6ד6מר

 תרס*י ט', 15 מונ0 ב5? 1מרס אי 4מונם
 כ6כ מסומ סמן ס5 מניושין מנמת 0יינו פיסס
 סס כר6"ס 3תוטפי 6מנס יגצ"ט. כו' מוככ4

 פ,יב, ל1"ם  נמצמוס  זם ננקר6 די5פי' כיוןלפיר
 כ?"ד 6ף 5טגודס ר(צתמנך כמן דנס פ"6(וגמומ
 כדיוט כסן דנס נימ6 6"כ מינוך, 5מכמת5ריך
 מוומ: כ6ס חו הולד עו5ם קך13 מכ5 פטורי0י'
 פ"? סמ5"מ 5מ"ט ]וכ6עת מוככ כ6כ 6מרתו6ין
 ענוו0 מפכנ 6יכו מיגון חצנמת %הימ ממקוטטג5י
 פ"ד טס 0תר-כ העץ ע5 6מרן ר(קרכן דכריודמכ
 וכ' פסול0,  פכודתו כצמש סקרינ 65 ד6סד6מל
 כתו"כ דמ"ס כ' ו0)נ5"מ "ז0" מדכתיכ די3יף0ק"6
 וכמ"ם סס וסרמכ"ם 3ירוסל' וכמ"ס כסיר510"5
 כ"ג דרק כר6"ס קו' ל-ק 6"כ יעו"ס. ססככ"מ
 נ6כ 6מרת ו6ין "מוס?" נ6ם  יו מא: י5יףטפיר
 ע'ע( )כ' כמנמוח טכת ודוחס מפנכ מכיחיןדמכמת
 6ינס כ65*ם כמן כ5 סל מינוך נמנמת 6נ5מונס,
  קרנן כה"ז 5מעט %41 ענווס מפכנת ו6ינ0מוכם
 וני' ג0קר"6 ס"ל דמר8"ם נר06 ומשם6מה

 ומעכנת מהמ: כמ"מ וגס כו6, נכומ:פסו4:, סחו"י
 כמ"ם רמי' דמזס כר6"ס וחירן לל6"ס[, סק'וספיר
 סל מינוך דמנמת נפ"6 פ*נ( ה"6 נמנמותרסא
 יפוס"ס 5דורות 651 כאצ5ו6יס נילה רק כי' 65 כ0ןכ3

 סוי[ מ5ום 6נ5 5דורות מעכנת ד6יגס דכווכתו]וי"5
 כנ"ל, וכדו5"5 כהטנ"6 קו' 5ככון מיוסנומפחם
 כ"ג 5רכות ח:5רוע מדלס6 ר63 דפסיט דכ6ןכיון

 ששין ד*ה ע"ב י*ד שבועחץ ברש*י וב*ה)לח(
 בזח* גבר הורה בס' חני' הישו*ש, כדברי כההריגין



 אהין ביתקצחרםיח
 סס 5סיטחו ורנ6 כנ"5, ירוע 6(ינ6 (ינרינוע"כ

 וגו' קרכן א: מקר6 ירקע טעמ6 י6מרכמוהוח
 רם"י גמי יס"5 ע"ג 4:ר6"ם כו' מוכמ כ6מזו

 מסכמח ספיר ולסי 5יורוח, 6יגמ מינוך ימנמחכפ"6
 פיל מ5"מ הש' ויו"ק. 5רעחו נעת ג"גצעסכ
 5יורוח 6ימ: ומג"מ רס*י ע"י מכ' ססמכממ"ק

 4' מסטן' ממר6"ם רו6כ ומגך 6יגו", "וזס ע"זכ'
 מסוגי' פי' ע"כ 5מי' 0מ4"צ 6ך גן. מגמ' ינרי5פרם

 וכנ"5. מק"6 ע5 כ5וס 0ק' 65 ד56"כ כפרם"ייכוריוח

 5ר"ם יס"ל 0נ"5 מוריוח 5ם"ס 5עורר יים ךדעכ(
 ע"נ( )ע"ו מו"ק כם"ס כטמו"ק, פטוריכ"ג

 ימיס ז' ר(2ח מן פריסחו 6מרי טמרחו, 65מףח"ם
 כקוים 56 נ6ו וניוס ספירו ימי ז' 156 15יספרו
 כו' מם6חו יקריכ כקורם 5סרח כפנימיח המ5ר56
 ר6וי 4?06 סר6וי כזמן יקריכ ככ6ו 6ומרר"ם

 5סקרנמ ר6וי 6יכו 5כי6ס ר6ף ס6יגו כזמן5הקרכמ
 נכהן מקר6 ימיירי פי' כ6ו וניוס י"0 ססוכרס"י
 ס4?מ רגינו כש' גס כן ומ65חי כריטנ"6, וכ"פגיו5
 פ5פ5ו ט0רתו 6הדי 3י"מ כחוס' וכן 0יחוס,נן
 שע( )י' מגיגכ וכחוס' יעו"ם, כג"ג מיירי 6ינזמ
 מיינ 6עו יג"ג יס"5 5סיטחו ר"ם 6"כ יכחינ,י"ם

 י5ר"ס נ0וריוח טס 6ורכ נקק ויעו'נטמו"ק,
 טר6וי נזמן %ו ניוס ק6מר 6יך מכרח גספטור
 וכ"ג נג"ג מיירי כ6 כו' 5סקרנמ ר6וי5ני6מ

 6ינו 5גחמי24 רמ"מ י"5 6מגס נטמו"ק,פטי
 רם"י ויעף )5ם(, 5מקרם 5נו6 נטומ6מ ג"ג 6ףר6וי
 0יטנ, יש"ס כו' מיעין 6ין נמחגי' ע'ע( )מ'מוריוח
 5עורר. רק א:וכחנחי

 ש"ס עפ*ד קשה דעדיק נתיישבתי שוב)לט(
 ואיש מקרא מטומאה כותי דממעט ע*ב ס"אנזיר
 שיש במי הקהל מתוך וגד צכרתה וגף יטמאאשר
 דילמא סצסר ופריך קהל לו שאין זה יצא קהללו
 וכו', מטמא מיטמיא אבי מחייב דלא הואכרת

 אדם לטמא כ?י מטמא מטמיא אבל ד"הוברש*י
 זה מקרא ממעטיע דכי ומבואר יעהש*ה.ובלים
 ל8קדש בנבנס איסחר שום אין נטמאו אםכותים
 שם טי הוויות בו?*ס וא*כ וכלים, אדם דסטמארק
 חויב אין דכ*ג דר*ש סעמא ורבא חזקיאמר

 מתוך וגד אשר תרש זה מקרא ג*כ דיליףבטמו*ק
 יען*ש. קהל ויינו ליחידים שוה שחטאו מיהקהל
 בטומאה למקדש נכנס אם דכ*ג לר"ש ג*כנימא
 בחההץ, וכלים אדם דמטמא אף כלל באיסוראין
 מדרבק דודאי לבהשה ראף אין נחשב מ"מאויי
 ראוי איע הוי דרבע איסור אי ותלי' אסחרעכ"פ
 ג"כ מבהשר שם ובפר*ח ח' במכות עוד וע"מה,ת,
 ע*ב. ח' הוריות ברש*י כן מצאתי איבכזוה

 ו' שכם נמוליוח סס 3עזם5נמ 56יק 6נגוףרך
 6מם מעחמ כגמ סוסעי6 ו3 מ5סת,3זמ

 מני6מ" 60סמ "ם6ק מקים נלח ע5 מיינח חס6א
 ה2סומ יכסי6 יס"5 רימ"ג כי' סס י6ייריגןיעו"ם,
 י5מק ר' ום56 ויולי, עו4: נךצגי מג5פטוריס
 וק כי%ח 5נ6 ר6וי ס6ין נ5רעח יעמ6 65מעח0
 ונפ"מ ט', חכ6 65 6פמ מעחמ נעי ר"ם י5וחכי5י
 מק' יר'": פי'סס

 כי נצזר6 ירהמ"ג יטעס 4צאי
 6"כ כו' נמק5חן מחמיע כג5* סמחמייכ כ5י6סס
 גכמ עיוח ילהם קו5 כסמ?עח מיעח י6יס:6ס0
 סמיינ י6ת נטמ,ק, ע5 ג"כ מיינח חכ6א

 סירוס5מי רסייס המ: א: 5פי' וכימוק גו', כמק5חןמיי3 נכו*
 6ס0 וגי 3חמי' נ5סון י0ו6 מכי06" כא,ס0"ם6ין
 חנ6 05 ממקדם 56 כחע 60 ומייכח מנהשמ65

 "ם6ין ו5סת לעכ"י ורמוק .דמוק ופירעעיעו"ם.
 %מר סו"5 ד6"כ שרוסו סונ5 6עו )צי6ס"כ06ם
 סמא מסמע 65 כ5סון פטם וגס מיינח, 6ס60ין
 מסיגרח גר06 וגס טס. ימו 4:מעיין נחתי',נירך
 ללואר  מסורס רמקעצ? ר'" קי' י0ר  6יל רו"1?כ5סון
 הצמומ יממ6 ממוס סו6 0נ4% יוסי ר'רמע0
 עו% ננךנן טייגיס ל6 לכך עכיוח %ף כ6ין6ינס
 מ5ורע ק יגס ניעת יעמ6 א ק 6סיווי
 5סעם ר"מ גס סקממ א: ש ועלד, נעולממיינ
 סמיי3 6ח כו' לסס מגי "מ יטעס ונפרםזמ,
 כוגח ו5עכ"י יעו"ס. נ65"מ ייין כם"ם. ניוצ:כגולן

 חיינח חמ6 65 6סם מעתמ 0ק' דר"ככירום5ה?
 ונס כי' כ6ן ד6יירי ג"נ 6סח סייכונניסמ"ק,

 ם24ס נע5 טצו ננינמןז מיעח תכ6 א נמי66סח
 6יגס ססס פעור תמי6 יכ*ג וקומיו מקיםיטות6ח
 פשרין יו:יו ס26ס נסימס גס 6"כ עכיוח, %דכ6יס
 ט?כ( )5עמ כיריס ס"ס עפ"י ויורי עו5סמקרנן
 ס"5 רכגן וגס 6סחו ע5 עמיר קרכן מגי6י6רס
 נחיו"מ נגעיס צסוף יעום"מ, סמכסירן נקר3נוחגן
 מייכין ומס עסיריס דמס וכסן נמי6 נ6סח 6"גסס,
 5ירי ליס ס6ינס ויורל מו% 5"ם כסומסכנךכן
 ויו"ק, 6סחו ע5 עמיר קרנן מקרינ דנע5 גיוןעניוח,
 ועמירוח, עכיוח 5ייי סכ6 6ח גהצס ע5 ג"כ ר"מוקו'

 כונח וש: סס, כירוס%ה ככוכ0 כונ0 ז0ו5ענ"ד
 מ6סמ ם6ין פירום נצי6כ" ר.6ממ "ם6יןמירום5מי
 וכע5מ נסכי5: מקרע 3ע5ם רק מם6: קרנןמני6מ
 כס. עמיריס וגר.ןנסי6

 סכ*ל ומכוכ"י 0הם3"6 נקומיח שמר נר6כ עךךכ6(
 ע*כ( )5"ד נכורחת ם"ם עפא י-ת()6וח

 כמה? 4 סמיסמ מי  ונבעיס כנהזני' כ:ם"נזרלוכי6
 6מר נגע % %פיו5ד 6הצר הל מחגהן ק55כגו'
 ככו% מחפרמ עד 6ובייס ומכנמס מינצו,יעמר
 יסמר ר"ח כסן כו', מגגהס כ0רחו סחמעם עי16
 סצשם 5מחן מתכ אק6 5מ6י חק ויעסר 16חק



יפ אהין ביתשנפוס

 6י גו' 3רנ5 וק ט' ילהס ס3עם 15 נוחנק ננע13
 %חרייח6 5י' עמר מקדמיהת6 חק יעמר6מרח
 סוף סוף חק ויעמר 6מוח 6י 836 יו' 4'נטרינן
 מקמייח6 וק6י יטמ8 כ6 פחוייח6 מטנר6 65גי
 61"ח ט' 5י' טסר מכךה"ת6 ד-: וכחום' חיקו,מ6י
 מ3ורע 656 כי' ס65 גגק וי"3 ט' חנ5מח כעיה:6

 מדרכנן מטמ6 ק3ן דגי ננר כמומ5ט 6פי' 6יץמוסנר
 ו)הכו מם"ח, ו5יטמר ט' חנלמח 5עסוח סרימ"מ
 דנס מד' ו)צאר המם-:, ט' %נש 6"6גפרחו
 סמו6 4' קנסינן כסנירו כחוך כמרחו סק3ןמוסגר
 פ"ז כננעיס מפורסח ממסגם מ6וד וחמוסטמ6
 גו' כ5"ח שכר גו' טה62כ סיממ חו5ם נכימ"ד
 עומד 6מד גו' ל"י ו6ח ר"נ 6ח ס56תי6ר"ע
 סיטממנו עד טמור ססנירו כחוך ו6מד ג:ןכפמ
 ומג"6 גו' 5גסיו5ד ל6"6 ט:רחו סו6 _,8מחיכגסן
 דר'ש כפ5ונח6 ר.כא סס מ' ו3מסנכ גו' סחפרמעד

 עג"פ ככגורוח, ג6ן כמוכ6 כקו3ן נסומגמיס
 ס6מר קודס גכן )פש מעומד ד6מד מפורסמכו6ר
 טה62ס סי' ח5ם 06 כסנירו כחוך ו6מד טמ6כגכן
 ו6מר :חום'. ד' סיפך לרד, וטכור 5י' קנסינן65

 )יגין ח' נמסגכ סס יסר36 כחפרח מ65חי?מיפוס
 16 ד"ס ככטרוח סס רס"י ממ"ם סכוגימ נ"ו(6וח
 ר%ר6טוט: ככרחו כיינו מגנרים ככרחו סחחמעטעד
 ה2כו6ר ישס"כ, גו' מבגהם פמוח כי' סק33כשדס
 651 גנרים :יחכ 65 כה6סוס: סכננע ד6ףמדכריו
 סטו6 5י' קנכדנן גסק33ס 5טמ6כ :סישר זסכץ'
 טהי כלצרלו ג%ו ככ:רח וקו3ן %מר וע"גטמ6

  גוי גיו מדכח6גד טומ6כ סימני רקמגחולם
5כסמיט

  מדי
  נס  לכך  ע4ו  סוה:  סגזה?  מפומלמ

 6פי' וס"כ כו6, טמ6 שמ6ס סימגי כ5י3ק33כ
 ננר סגמן ספטרו 6מר ו6פי' ג:ן 5יוי סכ6קודס
 ססק' מם מיוסכ ]ו3ז: יעום"כ עכ"ד 4'קנסינן
 מדוע ג6ן כגורוח ס"ם ע3 סס 6מרוס: מסס:כם'
  פליגי רג'ש טומ6כ סה2ני דחו5ס מתמ' כס"םס)יק
 דר-6 פ5ונח6 ססמח מסנכ וגקיט ומכנרסר"6

 כיניכס נדו5 דמי5וק 6"ם כא: קו3ן, נכיומגמיס
 כפרט מומ4ג מקודס כי ס65 6ף טמ6דקו3ן
 כמוסנר ם6 6"כ כמוסנר דנרירי כחום'לחירון
 5י'[. קנסינן 651 טמורכחו5ם

 כנ"5 :חום' ד' ר6ם ס65 ע5יו 6קר6לרובשדן
 דנס סגחנו סס ורסא כנמ' רעסיקכעידנ6

 ככן 5פני גקו3ן וגס"ג 4' נ4סינן ק3ן 06כמוסנר
 סיוג5 ממוסנר ממור סש: טמ6 כט:ן ~מרקודס
 סי' ו6ס כסנר, כ% 6ף מומ5ט טמ6 ס:י'%יוח
 סמד' נדו5כ, סמהכ סממ כי' סחוס' ד'רהש:
 גוונח נעג רזם ו6ח"5 5דכריו. וכרורם נדו5כר6י'
 1:6 נימ6 וא גו', כמומלט 8פי 6"נ סג':חוס'

 )ליכ סכ' דלסיעתס נמוסנר דמיירי טרמסקכסי

 6מר כיינו ט' סססמפפ עו ספי'  רה  נססעו,
 סק33ס דקודס גפרס"י 6% מגגריס נחמעטכסק33ס
 גמ"ס כגרע 6ין זמ ו5פירוס מגגרים, פמוחכי'

 קגסינן ד65 4תו5ס, סוכ דקתן י"5 וסו)כחפ"י,
 6"נ גחגו 5זם כסנר, 651 מומ5ט גסכי' רק5י'
 )מ(. גו' נמומ5ט6פי'

 כנ") ה:ריטג"6 ככתא קו' %גק שוסנךמעתה

 כ:רח % סנ%ו %ורע ג"נ מעגמחדפפי
 ק3ן כגנע כגכן סר6: וקודס נ"נ ככיוחוגנרים
 סכור ו6ינו לנדרכנן וטינ6 5י' דקנכדנן דקי"5ככרחו
 ננע % גסיו5ד 4=6 16 3ט% כננע סחפרמעד
 כיו"ט 6ף רו6ין כסנהת ככנע כימנו ויט:ר6מר
 וגס"ס 5גכי', גיו"ט יומ6 דג5 6ף כג"נ וגס"גממס

 5גחרייח6 נרטמ6 ל6 ט סוף יסוף סנ"))גורוח
 דויטר%ר מרשע סג' סס כננעיס ויעי מנזמייח6,נצ61
 ר.חוי"ט וג' :סניח, מננע סיחרפ 6מר כיינוחנן
 6אי' כחיקו )נמ' דם5קינן ניון 5כרע"נדם"3

 גמ"ס כז: וי"5 כסאד. נגה וזם חנן, ויטכר5מומר6
 ח"ל קירש מ3ח: טהע כ' ז"5 5ר%מכי"ט ספרכקריח
 גדגחיכ ויו"ט כסכחוח 6פי כדכליס 156 ג5ונוכנ
 מקר6 ותדמדכינן ונו' יטת6 כו כננע 6סר ינרג5

 ג5 נוכנ דמ3ורע  מסמע ג"נ 5רנוח ה:3רועדגחיג
 צג6 ד65 חמה:יס ד' ו5ג6ורם יעוס"כ, דמיגרנ5 3הדי טסנ: ג5 ג"נ דס6 כימיס כג5 מ4רעהני
 נס 5רנוח ונו' 6סר יכר מג3 כדרם6 מקוססוס
 6י כס"ס נגה למכ ק י5פי' ו6ס ויו"ט)סנח
 כני6 651 מג"נ, מכרייה6 ופסוט כרנ5 נוכנמ3ורע

 כמגו6ר 5פי 6"ס ו5מ"ם ונו', יבן דג3מ:דרס6
 דס6 נרומ פ"ז ננעיס ור6"ם כר"ם מוג6כחו"כ
 מקר6 י5פי' טה6 דכא גנע וקו3ן כחו5סדקנמינן
 גוונח נטן א"ג ישס-: ונו' ככנע 6סר ינרדג5
 מג"נ כרנל 3רעחו דנוסנ כס-ם ה5פי' גיוןכק"ם
 מסגמח 6יך נכי יו"ט יוס ג5 06 כג"נ ד:6וק0כ
 ככרח 15 ססי סגחכנו 3גם"נ וע'ו מ3ורעסיסי'
 6סר ינר דג5 מקר6 ט)נ6 כא:ו6 5י' דקנסינןוק3ן
 וגו' ימי דג5 קר6 5ככי6 כו~ן %כ ונו'כננע
ודו"נן.

* - - -

 פשצח צפנת בס' מצשתי רב זמן אחר שוב)ם(
 בזה*ל שכן הדף( )סוף ע*א ט*ו דף הלכותבירור
 דפ*ל צ*ל במוסגר דמה*רי הרששזן בתי התוס'ום*ש
 פימני בתולש דרק פ*ה פ*ז בתו*כ הרצב*דכשי'
 עצמה בבהרת לצ אבל במשגר קנסו לששסצה
 במאור העש בפנים, זה לת" ב"ה וכוונתייעדש*ה.
 מפודשים התפש4י ,שדברי לרשחז הטיב הבדההזיםעעיו

 ס" משרים דובב במפר גם ומצשתי שתגברצב*ד
 ד-ג הראב*ד דבריהבוש



 אהין ביתשנפרס
 טנ"5 נכורות נם"ם עוו 4 וק05 מ0 אךכנ(

 65 כי סוף סוף הכן ויגש:ר ד6יד6מלי'
 60 ננקשית6, וק6י ממגר6 60 %תריית6מממה%
 ד6ין מסוס רו6ין דכככ"נ י"5 ספיר נמחן ממ6צ

 מננע ממ6 כי6 דכ65'א: יעמ6ו 06 6וחומ5ערין
 5ונרי רו6ין 6ין נככ"נ נס נרנ5 5%ר6סונ0,
 וכסכח מ' 6ות 5עיל ס0ג6חי ור4רשע0רמנ"ס
 מ0מטס מון כסויו"מ דנין ד6ין ממוס רו6ק 5יןויו"מ
 ד6י דרנ5 60 נס דמכי6 :נמ' ומ5סון 5י',דמ5ער
 0מעס טייך 60 י6מ6י כרנג נס רו6ין חנןוימכר
 ס0נ6תי ריג%"מ ע5 תימ0 ונס )מ6(. דין כדןדנר6כ
 4: מעס ד5טץל ורע"נ כומנ"ס ע5 מ0קמסמס

 מסוס דמו0"מ סמעם סייך כסויו"מ נס כ6כמויו"מ
 ככ0"נ דנין ד6ין 5מעס ד5ריך י"5 כ6 5י'דמ5ער
 6ין ומ"מ 4', דמ5ער סטעס ד3"ם ככורותדם'ים
 6נמס דמו. ד6ין מסוס ויו"מ כסכת ככ0"נרו6ין
 ספי' 0ר6"ס דכרי עפ"י 6%ר מ' 6וח 4צי55נף'ם
 ד6ין סיינו ז' י5 05ס דנותנין ורנ5 דמתןט6
 נף'ע ע5 וטפין 0ס0ן 56 ו0וכ6 )נ"פ דים 6ףכופין
 ונ6מת וכתגגו טפין, 6ין כ(0 גפמו סת65עד
 דרן ד6ין דכ6 ממוס המןע"כ טרמכ"ס טונח4:

 כ16 ל"ם יכתע סמ6 5נוח לטוס זכו6גסויו"מ
 כפרכףע 5ד' כותתס רק כ6ן, ים כחיככ דכמ:כמלורע
 מטוס גסויו"מ כ4ו0 כופין ד6ין :נ"5, סיקומכר"ס
 כרמכוש סכ' וזכו ויו"מ, כסכת שנסין 6יןדקי"5
 טיינו דמו ד6ין מסוס ויו"מ כסכת רו6ין ד6יןולעוע
 כ' רק י0ס ולנג נמחן טפין ד6ין כר6"םנפי'
 ושנסין דנין ד6ין ממוס נשיו"מ טפין ד6ין0מעס
 כמתני' שש( )כ"6 ערכין 0ם"ם עפי"ד ]וי"לוכנ"5

 דהא בכורות הש"ס דברי בעיקר צ*ע גם)משם
 פסחים בש"ס ס*ל הא לשיטתו וד*א קיימינןלר"א
 יעוש*ה. מצוה ולא דשות יףט דשמחת ע*בפ*ח
 דלכו ז' במףק דפירש*י הסעם ל*ש לשיטתווא*כ
 ח2מחת אמר ודחמנא דמצערו משום רושויןאיו

 טטעם שם מבהשר עקב י*ד שם וכזה יעףש,בחגיו
 דם"ל ולר4א יעוש*וע דרבים עשה הוי יו*טדשמחת
 להראות דייב בחהאי עשה מצות היא רשותדהוא
 הכהן אל דוהובש1 עשא "2 דהא ברגל גםנגעו

 כעת. הצ*ע בפנים, כאן שהב1חזי הרא*שוכמ*ש
 שם תוס' לט*ש שהק' ע*ב ד' מו*ק דהר ידועי'
 רואין אין מדוע מדרבנו רק הוי שמחותדששר
 הא הראוונ דביום מקרא וממעטינן ביףטהנגעים

 בזונ שצדחוק יעוש*ה בשמוחץ מחיב מדרבערק
 רא" מבאן ואולי קשה, יותר ווהקשיתי מהאבל
 אם לר*ח דנם ק* סי' ח*ח תשב*ץ בתשרלמ*ש
 חלה השבועה אין ביףט כלום לסעום שלאנשבע
 ביח2ב דאפשר שע*ג הטצוה את לבטל נשבעוחשיב
 יעוש4הושתה

 ח4ף*

 65 ניען ו5כפר0 כיון ממסכנין 6ק ממ6ותומיעי
 ככפר0 דרו5ט מטוס ני' מתע% ד65 5כופו5ריכין
 דמסמע יקריכ ד-: ע"6( )ו' ר"כ וכתוס'יעום"ט,
 6ותו גופין 6ין נכ:"נ עמ0 כמלוח דנסמדכריכס
 עד כ"ס ממוס ממ6 סטו6 דגג6ן י"ל 61"כשו"ג
 % מע5ד וקודס כימנו וימסר 6מר ננע 15מיו5ד
 גלמו טו6 6"כ 4ע3ם 6ף ממ6 0ו6 0סניננע
 וימטרו ככ0ן 6ותו ופיממ6 ננע 4 טיתדמ5פ0
 (ס שץ ג"כ ר6סוגס מננע 5מכור סיוכ5 ככדיממש:
 ממט ודכר 0ס0ן 56 5כ6 6ותו כופין 6יןגכזכ
 כופין ט6ין 5ד0 פכרמ סמתן ומאע ממ6וח5מייני
 51"ם 6ותו 5כפות ר"ת5ו0 5"ם נזס המק0ע5יכס,
 דכותתס כיו"מ דנין ד6ין כנ"5 וכרע"נ טרמכ'שמעס
 כסכת קענסין ד6ין כהכ מון וכ6ן גופין ד6ין5ע"ם
 0י' 5כפותו 5ע 06 5% ככ"4[. כפי' 5"םויו"מ
 א"ננ . 6"כ 6סור 5ער ממעס חהק 5ר6ותומוחר

 ורנ5 דמתן כ6 ספי' ז"ל ר4ל5"ם ד5ד' י"5ר2נאכפרן
 3:ס סנוחניס 0ר6ות דוגיוס מקר6די5פי'

 05ר6ות לכטן 3נ6 6ותס כופין ס6ין כיינו ('כ5
 מוטסין ו6ין 5כ0ן כ6ו כע5מס כס 06 6כלננעק:ס

 ~המוחס, לכטן מותר ט4:ס יו"מ עונג נימו5ע5
 5ק"מ ו5פי"( יעום"ט, סס 0ר6"ם גפי' גנממעכן
 דמסנמח 5עי5 וכרינו גר6ם ו0נוכ"י כריטגק6קו'
 רכט"כ 4' מזי ננעו 5:ר6ות 5כסן וכ6 מנ5טרעכ"נ
 ס6ין ג4: 6ים 5כיוח דיוכ5 - ודו"ק. ממםמרנ5
 -. 6דס מכני ומופרם מונד5 כו6 06 6ף 5פניו5ער
 ד6י 0נ"5 נכורות סם"ס וכדכרי 6שרר 6נכודרך
 דסו"ס ורנג כמתן 6ף ססני ננע 5י' מזי חנןוימ0ר
 סס 0תוס' 5מוס 6ף מע%רית6, וק6י ניממ6ס6
 וכ"כ מדרננן רק כו6 מכממ ו0ו6 5י' דקנסינןו60
 מונמ4: מוסיפין 60 61"כ מו6יי"ס6 ממ6יכי' כסני כעע 6וחו מממ6ין ו6ס סס נננעיסכר"ם
 מדרנק ממ6 וכו6 כיון סט"ס סנרה מ"מחמור0,
 כמ5ן"ם ספיקת מזכ 5פסומ וים ממם, ממ6מקרי
 כית נרח0 מיינ 06 מדרכנן ממ6כ חרוכמ:כ6וכ3
  ילנרוצנן כיק לילמ6 16 ועומד ממו55 6ינוומ0"ח
 וכמעכ"מ יעו"ם גי' קרינן ועומד ממו55 ממ6סכו6
 מדרכנן דממ6 מסמע ומפן נש, 5ו3נ מט5'פ"מ
 )מנ(. כו6 ושמדמחו5ל

-  בש*ס מ2משנר הא לפי*ז קצת לעורר ו-2)מצס4
 היכא טומ14ה לה שבע דאמר" עקב כ*דמנחות
 שוין דהם היכא וגם מצצש1שוצא קלה שני'דטומאה
יעוש*ונ

 וכאי
 דקנסינן זו לטומאה השבינן לא הא

 141*כ הש*ס מקווה מה דאל"כ השני' טזו קלהל"
 לה אין דטומאתה חשורה דדאשעה אדרבהי*ל
 השנית, וצ2ע שיולד עד רק יטהר שתו%זא

 במצורע י*ד או זן רק זמן קבץעת לה ישוהשנ"



נ8 שיו ביתחהמרס

 ממסגירו אפר סכטו 6מר ומהוי ס'יסה4 רלי  ויז התני' 5פרם כהנכו 6' 6" לעילכג(
 )מ'( מגי3ט ולטשס פטט, ו6מזכ כעציוכפעמד
 ו6ף 5סק5, דרו6יו ס"5 ור-מ 6צפרע ממ6ד0ו6

 65 5י' ממטר 06 ו6ף לו6ין 6ין 5כ"עוכפמור
 מם63תי טכריוף רטןי כד' מ0צמקר6 יותר 4'מטממ
 כמן יממ5גו סנהח סמוטם כיו"ע 5ער % ים ככמן6כל
 יוסי וונ לעפרע ניו"מ ממ6 סמי' נמ65 יו*מ6מר
 ממ6 ו5סכ6 עכ6ן רק 5מש"6 כמ5ורע וכן דכ(כ5ש'
 ע"ג מעיקר6 כסמור ומוי רו6ין ו6ין ס"55כך

 ט'6( )פ"6 כפסמיס טס ס"5 ו" 6460ווט
 נס כן נ6מיר ו6ס 5לנפרנג מממ6 כזכדמדרכנן
 יממ6נו טמ6 כיועט 5ער % ים 60 6"ככמ5ורע
 כיו"מ מדרנק 5מפרע ממ6 ונמ65 יו"מ 6מרכמן

 עוע6ם מטם דע5 ("6 6ך רו6ין, 6ק ס"לו6מ6י
 דרכנן מומ6ט ספק ע3 ונפרמ 5ער % ים 65דרכנן
 )ישמ( כעט טתוס' מ"ם ויעי' 6מ"ג, מסור יטי'דטמ6
 5סמכעו כ"כ 4:ומ 6ינו טמומ6ס וט5ד ננ(ורוו,ם
 מכו6ר ו0ט יטו"ט, דרכק מומ6ט רק טמו56פי

 וכ-צ זטירו כ"פ א ו6דוכנן מ6יטות פ"06ם"מ
 ה:למנ-ס 656, ל"ם )6ח( יימוח ורסכ"6גרטאי
 נמס לקמו צ6מרהיס טס וכמחרס סמ"ו נצשם"מפ"ד
 נס לר"י דכשורע נרור נר6ס כ6)מח 6מנסרכות.
 כ5ירוף דת4' ס6כי דצ מה6 ו4:נ6 ממןמדרכגן
  המשרר  הצורכנן גכו5ו סיוס נמשת ס"5 רקימיס
 נמור  עמור סחם  נסךניו כעמו נמטר  06 נליורט%נל
 דסם"ס רק מדרכנן,גס

 כמני~
 וטטור פקר6 דייק 65 5ושי 6כל כ(כ, למפרעדממ6 ומטי עקר6 י4ף

 כמ5ורע 5מפרע מה"4ם טוס 6ין ו5טימחו כמו"6,וג"כ
 ("ג. ט ותר6ט טס ומו"6 מגילםויעי'

 כטחת מט"ם כקו' טטךלותי מחצ 6וום לעילגו(
 טטגי 5גנע מד תנן ויסטר ד6י ו6מרי'טנ"3

 עקמיית6 וק6י מיממ6 ט6 וסו"ס ורנל כמתןנס
 מם"ח טמ6 6ינו סקנס דמממח סס טתוס'5מ"ם
 ספורו, ימי ול0צוח ו5יפוריס תג5מת 5עטותוטה
 יהו ~ככיס ט6סור 5סש6 יט5 6ין כפרהורק

 06 61"כ יעום"ם, ט' מדרכק דממ6 כ"(5כ0ונות
 ושסיפין מט"ח ממ6 יסי' סטה כננע 6ותויממ6ו
 ורנג כמתן לר6ות שתר אמ6י ממורםשמ6ט
 נמהששט 6י טמ5"ע ספינךת 5פמומ ר6י' למי:וכחכנו
 לעליין כעת ר6יהו כנ"ג ועומל ממו55 סוידרכנן
 צעיסס רו6ין ד6ין ומתן כרנל כ6ן דם6 מיוטכ6יכו
 ר6מוגם כסומ06 ככ6ן 6"כ 1:6 מ5טריק ד65מטוס

 חה לעורר רק וכתבתי השל מוטגר. חוטוחלט
 שיטהר עד טמא חוש תע ויטהר אמר" אםרק
 תע יטהר אר אבל ביחד שציהם ובאו מהשני'גם

 הששחיש מטומאא נשטר שנ" בשהידהוכף

 תנ5מת 5עמות דשחר טתוס' ו5ל' מדרכנן, וקסמו6
 מסת5מ ד6ינו וכוו6י 6מכי6, יגצ3 6ק טקרנן רקט'
 וכמכו6ר ו5יפוהס, תפמת עסיות 6מו ממכות לג'מון
 6ין כפרתו דרק סכחצו טתוס'מלמון

 יכ~
 לסכי6

 טנקנר נסער טי' ו(ט 5ככוכות ידיו 5מכניסם6סור
 שתר ונס 5עס מוחר ו%י' יפר56 ד5ממסםומסמע
 יריועות סכע ככ6ר וגמ"ט ספורו סינה 6מרכתפמיס
 סנעת ל6ט% ממון והפכ דקך6 וכפסמי' שי6()כ"ו
 כחמנרס מותר ינרס טן' ס6מר וכ5י5ם ומממעמיס,
 מ' כיוס 5ממר עד נןצכו 4קהנ רס6י פ6ינוו6ף
 דרו6ין נלשצר 06 ולנ"כ מ6ד, פשמ פטא סכ'יעו"ס
 ממנוח 5ג' מסת5מ ימי' כמן ימע6נו ו6ס סטה5ננע
 יעו*ם ט*כ( ה' כמו"ק כר"י 5רשי נתסמיס 6סורונס
 דפ4ני סס )('( מ"ק ויעי' כיו"כ3 5טר עיא( %ויסי'
 יכי' וכ6ן ד6סתו, 5ווצש8 16 עויף דע5ע6 5וחע66י

 זצכה ע"נ( )ישד נישק טיד וינמ' נמנשס,מסור
 6סור שטי' יפרס"י כרנג 5רעתו כוטנ מ5ורע6י
 סזקר וט ומספע הי"ם. וכר.תג5מת לממנט5כ6
 כככורוח כא,ום' דינ"ט י"ל ו6ו5י )מג(. 5ורע 50רעער
 ידז ~כהס דמסור משס 5טקרינ יגע5 6ינודקוכן

 לצתר ו%י' יסר56 ל5ממצ טהתס 6ין04וכות,
 4נךצ 6"6 ר~קרכן נוף ע5 כווסהס רק3כנס,
 לג' 5יכנס 6סור ט6 כל6"ם 6נ3 0מונותמממח
 כרורט ר6י יס ו5ג6ורם קרגש. טקךנת קודס.מנות
 4' י6כפר מננש' ד6מר ע"6( )מ' מסכושתלא:
 "כקס5" נרסו סס נתוס' וכן שנקטל", 65יפחרוייוקךכן
 קודס. 651 נעחנט 5נ6 מכסיר טקוכן ורקומכאר

 דנס עכ"ג עא ~קטות סרכט 0ג"5 סכ"סאמנם
 מוחר ו5יפוליס סתנ5מות 6מר סקרכןקולס

 טתוס' כ5סת וכן כס"ס דע"ס ה:וכימ כממט:5כ8
 סס ככריתות טני' וכ"ם כקדסיס, 65יסתרויי51"ל

 כנטרוח 0חוס' ד' פסמות וכן ע"6(, )מ"ווכסומס
 טכי6 ש6 מנ"ט ע5 כעיני ויפל6 כן, מסמעטנ"5
 כדכריו כפי' סנצו6ר 156 טתוס' מד' 5דכריור6י'
 )5"6 מכמות כרם"י מטמכוש טכקם ע5 5ע"נ]עוד
 ד6סס נמ5ורע סכ6 6כ5 ו("5 ט' 0"מ ר*:ע"ג(

 כ"שר וכיותר יש"ס. ט' 6תי כממכם 5כ6~כסירו
 דקודס כפי' ונצוש ווי64, סנס"ס כתאכרסא
 קפ0 ושכ כזצהו[ ד65 5מממ: 5כ6 6סורקרכן
 )מץ( כי5ם טתוס' 5ד' קטט כיותר ועוד מג"נקו'

 טמוה6ט דו5ד סכ' י"ז 6ווע סוף לעי5סמכ6תי
 מדרננן, וק פמו6 5פי ~מטלו כ"כ 4:ומ5ינו
 ככ"5 (טירו כ"ע 165 דרכנן דש 0נ"3 סרם"מו5ד'

 אינן צגעים ע*ב ה' ברכחצ עוד ועי')מג(
 שילוח דטעת ושרש*י לן הא כר אהבה שליסורים
 יסוריח חה שילוח טעוו אין בבבל אבל טחצותלג'
 יוה*ש. אחר פ" הש בשם שם תוו ה1" אחבונשל



 אהין ביתשנחרםבנ
 כ"כ 5עו 4 6ין מורכנן רק פטמ6 מקווס6"כ
 מ5ערו. נמ65 מט'"ץ ספמ כננע עתס יטמ6נוו6ס
 קנס6 רק וטוי וכיק פכ' כתום' ו' נעיקר6ך

 מ65תי ט', 5טת~מ ויט5 טטי כו6 מט'"ץורכנן
 זו נפ5ונת6 וש'ס מ*ו פא ננעיס טר6"םנפי'
 ננע 15 פיו5ו עו ס"5 ור"6 ננע קו5ן 16ותו5ם
 כ6ן רפא ופי' כט5ו, ממתפרמ ס"5 וחכמיס6מר

 כט4, 0חפרמ עו כננעיס פס טר*ם וכןכנטרות
 מר"6 טפי מחמרי ורננן תפרח ט6מרון ננעכייגו
 0ק65: סר6פונס ננע פתפרמ פי סר6"ם6נהס
 ננע ע5 5טמתין י5"נ 5רננן ום"5 ישם":,נט4
 רק מטר6פומ: 5טטר מטני 65 טפני ננע וכןספני,

 ומקי5י מיו טטור פק55ט סר6פונס נגעכפתפרמ
 51"נ מתוספת6 וו:ו6 ממרע"כ וכ"מ מר"6,טפי

 רק מממיריס ממס ומפמע 0תפרמ, עוכורכנן
 יעום"ס פס רע"6 כמפנת וכ"כ ומקי5ו"מפתפרמ"
 6מרוגט ו3מממ: ז'[, ו' 6ות ]נוש פסונתפ6"י

 כתו"ו ככג'": 6מנס כ6ריכות. כן מכי6רו מ'":פט
 ט:ור כא וכפק5ן כיון 5פי"ז טק' פסטר6"ם

 6מרי' ט6 6מ"כ כמתפרמ מגצי מט 6"כמו6וריית6
 טמ6 טטרס מתוך דפרמ מ.מ פ"מ כננעיספס
 0יטי' רכק וקנסה:ו כיק ותי' מט'"ץ, נח:ורוכ6ן
 טו6 מעטרו 06 אף לנצצו יכו5 סגטן 6יןטמ6
 61"כ כתקנתס, מכמיס כוסז5ו מ: י56"כעמ6
 ם6מר וקווס מע5מס טומ6ט טסי' נענרו 6פי'טף
 טולחט מתוך כפרמ וינו נט5ו פרמ 06 טטורככסן
 6סור פככן כ6ן כ"ט 6"כ סטיר, מטו6וסוין
 כטומ6ס צ ע'ץ נם6ר ממי65 מכמיס מקנם5נו:רו
 ישם"ס, וטטור טרמ6ט מתוך פרמ פפיר וסוימט"ח
 כתי' כ"כ וישו[ 6ות ]כוגם מס סתפ6"י ע5ופ65
 ד5ד' מז: כיו65 ישס'"ג ונפסי' מסכר6 סר6"סו'

 צ שץ מ"מ קנסה:ו רננן ורק לף כנ"5סר6"פ
 ה:ו6 5טסה 6א וטגכן כיון מט"ת נטומ6טנמ6ר
 וספיר סנ"ג קו' מיוס) 61"כ 4מניס. קי5וריןסנר6
 וסו"ם טסני 5ננע מד תנן ויעטר ו6י :ס"םק6מר
 ווו"ק. מקמיית6 וק6י מיטמ6כ6

ט"
 ספ4נת6 5פרס סכ' סר6"ם הרי ובעיקך
 סימנו וימטר 6מר ננע ~סיו5ו ס"3דר"6

 וויטטר ה:תיו"ט טרע"כ מ"ס י"ן 6ות 4ד5]ככ6תי
 ננע פרמט ו6ס ס"5 ומכמיס 5מומר6[ ותיקותנן
 ומכמיס כנ"5, סני' 4נע כעי' 651 נעטר נ"ג ע5מטזו

 ו6קויס פ5ונתתס כססכרח 4:עיר ים מר,,1.מקי5י
 6הט מ5ורע אימ6 ע"6( )מ' סכועות טם"םו'
 ו6מר 3"נ ו5ר"ס טצמ6חס, 5כ5 ול6 מט6תס5כ5
 סתס למינצ 6יכ6 מ6י כ6ין גנעיס ונריס ז'ע5

 )מו(, נקט5 85יסתרויי וקרכן 5י' ד6כפרמגגגמ'

 ע*ד מ*א נגעים פ*ג יו*ם תוס' ועי')מד(

 ננש נ5ער 5י' 6יכפר מננעי' טתס דטנרס"י
 ע"6 כ"ו ככריתות וכוץ: ישס'":, טעון 15גתכפר
 4' 6יכפר מננעי' ד-: וכרסא ע"6 ט"ווכסועט
 )נש:( חט6 6ותו ע5 4 כפרו נגע 50 וכוספיסוריס
 סטק' קע"ו סי' 6ו"מ מת"ם כתסו' ור6יתייעו"ס.
 מנמות 0"ם ננו וטא ("5 עמויך מטר"( כנ6וןכ0ס
 ומע6ת ~נסיר אסס 5סוי6 ו6מר ע"נ5"6
 וטמ"ם כ6ק, ננסזס ונריס ז' וע5 ופרסא )מו(,5כפר
 5ומות 6ין יוע י65 כנחג קסכ 6וס כק' ע"זכ'
 ]וש' נ": סס ע5ש חומוק כ46:, ע5ומותקו'

 טנמ' רק סטני6 נעיני רפ65 עה, סהי' ממנמ"ם
 נ"כ מגו6ר וכן סני6 651 טנ"5 וכריתותוסנועות
 כו' קרכן מייתי וכי ו": נר0"י י0ס כנ"גכסועכ
 רוקנ[ יעו"ס כמ"ם תירון כיטכ 5טמעייןנצו6ר
 מט6תו טרי ט"6 פ"כ סוט: מרוס,עי שוועי'
 6מר ט6 מוח 60ינו תימו 6ין מ5ורע 50א0מו
 וכתינ 0נתייסר מגיק 4' 6מר ונו' ז6ת י5חקרכ

 וכפ*מ יש"ס מום6 ס6ינו כמי 4מניך 6מיךוגק6:
 וכסעת נגעו 6מר כ6מיך טלי סנק5ט טון ססוק"ע
 כרכות עוו וסז' מוט6, ס6יגו כמי קרכנותיוטכ6ת
 )מז(.ותום' כרס"י יש"ס כפרט מזנמ טוי וננסזס ע"כס'

 ומכמיס ור"6 נפ5ונת6 ת5י' חט 6פ"5'אמנם
 ו6ניי כפ5ונת6 עול ז' ככליתות יטמ:זג6ו,

 6ימ: 6מר 6כיי מע6תי 5י יכפר 65 כ6ומרורכ6
 תקרכ ל8 ו6כו טיכמ מכפרח, 6מר רנ6מכפרת
 כו' רנ6 ני' וסור ט' מכפרח ו6ינט ל"פוכ"ע
 סנתעמ: על 856 מגפר יוט"כ יטי 65 יכו5ורשט:ו

 ועסט נו נתענט א ט' מ65כט נו עסכ ו85כו

 בנגע מטמא אימ תושב גר דלכך ברודהמהר*ם
 להם אין המף ונגעי קרבן בר דאימ כיוןגופו
 רק הגא דקרבן תמה והמל*מ בקרבה אלאטהרה

 ויטבלו ע*ב פ*ח ובחים הר' בקדשים.לאהשתרו"
 עוד ועי' כפרדג הךעו טבילה וברש*י בדם,הכתבת
 לעיל מ*ש ועי' ודף* תקש*א או*ח ש*זהיטב
 ה*זב 48א תרומות ירושלמי בשם טו*באות

 מכשר ד"ה ע*א נ*ז קידחשין דש*י ע")מה(
 דגם יעו"ש, הקרבנות בל בפנים מכפר מצורעאשם
 מבהות כש*ס הקרבנוה כל כמו מכמר מצורעחטאת
 ודהק. ע*בצ*א

 ע*ב ע*ד יבמות בש*ס עוד אצחתי)מו(
 בעל זב כגון שם וברש*י כה, כפרה דבראנל
 יעוש*ה. מחתלט ומצודע ראעתג'

 הף דבגעים ע*א נ4ה שבת תוס' ועי')מז(
 אפי' ימל ע*א ה' ברבות הר' ממעריםיסורים
 יסורין אף שדעת ששם מה כה מאהבה קבלםלא

 דמכשרין. נגעים חשיב ע*ב חשםלדעת,



שנמוס

 ח, טננוח מס5' פ"נ וגומגש ישטש, כו'מ%גס
 6ל6 מכפרין ס6סס ו% סמם6מ וא יג"כ6ין
 כסן ר.מגעע 5% גכפרחן סמ6מיגיס כטניסע3
 מט6חו ה:ני6 מנעט כי' כי5ז נו מגפרץ6ינן
 156 ם6ין כ5נו מממכ 16 6תו ו':61 6סמו16

 וכשמ(ור 4 גחכפר 65 כמ5וחו סקרכן 6עפאמכפריס,
 ישם"ס, ט' מט6חו %ני6 3ריך מכעיטחוכחסוכר.
 סג"3 מגמוח זם"ס כפסם6 ם") זמכמיס י"3ומעחכ
 סננסץס וכריס סז' ע5 כמ5ורע מכפר מס6חזקרכן
 6מרו וספיר מגפר נעמש: טסננע 631 ע%סכ6ין
 ככו5ו זממחפרמ כמחכין כסק75 5י זקנםינןז6ף
 וגס ורע"כ וכר6"ט וסר"ם וכפרמא טכי,כו6
 ככו5ו כמפרמכ טסור סי' 5פגינו סגנע עו4: כי'6ס

 יוחר. 5קנםו 5רך 651 ונו' ס5רעח וכםחככזכחיכ
 סנגע  יסוף  סיינו  נעלתס  ונגעיס ם"5 רול6כל
 וגפי' 4אנע כמהכוין כסק5ן 6"כ )ממ( סמכפהס:ס
 סטמ6ס סננע ממגו 5עקור כיג זכח6טר טססר"ם
 יוחר ככפרס מכעט 5ך 6ין 6"כ סחורכ ע3ס5וחס
 ז65 סיכ6 זכע3מ6 ככו5ו כמחפרמ 6ף 6"כמ":
 ה:י' סגנע 5": סק5ן כג6ן 6כ5 כו6 טמורק5ן
 6מ"כ ספרימס נס 15 מכפר 6ינו טוכ ככפרחונצעט
 65 כמ5ומו סקרכן ו6עפ"י טכ' סג"5 סרמכ"סוכז'

 (ו כנע ככפרח מגעט כי כ6 ככ6ן ונס 15נחכפר
 ננע 6ומו סיינו מחפרמ ]ז%ר6"ם ספרחסקוזס

 זכמימ(ור סנ") סרמכ*ם וכמ"ם כנ"5[סר6מונס
 4 3כסיו5ז כ6ן ס"ם מט6חו 6:כי6 5ריךכחסוטמ
 וקנסוסו 5( ככפים ומגבמ: סימנו יעסר 6מרננע
 ממע6ו וימכפר 6תר ננפ  לכסיולד  עו טמ6סיו:י
 6:צע קו5ן סי' )6  ם6ס  כתו סה:י'  סי6 סו4םדספ
 גק5ן וקנםו מסטהשת ס"ץרפ6 עז 5כמחין 5ריךטסי'
 מחרפ6 סי' ק5ן סי' 65 ס6ס כזמן עז טמ6ססו6
 4"ץ ע5 זענר גק5ן סקנם נוף זס6 מננעוונטסר
 כמיעור כננע ונם6ר ק5ן ו6ס 5העמ כננעסממר
 5רעח כננע סטמר ע5 ענר 651 מייכ 6יןעומ6כ
 ק5"כ ונמכח יעו"ם מס וכר"ם סס פ"( כננגמסכמ"ם
 מטומ6מ סיטסר עז 4' קנסיק 3כ6ן נס לכךע"כ,
 מזסס. סעדס סו6 כי וזו"ק ור4נןסננע

 מ5ורע ש עס"ח מרנצ"ן טגיג6 סס מ"ם נחש'דע"
 ו6מר ומ(ר וכפר פסס סכ' 6סד ח:מ:ו("ל
 נעולס שד ו6מר מטהשמהו סמטמר ע3 וכפרנמט6מ
 טמן מס ידעגו ו% וערןל סכסן ע5ת וכפרוהצמס

 מ*ו אן פרשתא טשים פ' בתו*כ ומצשתי)מח(
 מממ מצטשר שהוש מלמד נגש בשרו בשורווף'
 ובם4 כה מצמער שההש כה שחרים ששףומנין
 שףצטשר פי' ז*ל צרפתי וידשל להרב הקדשדרך
 יעו*ש, ומבשם 18שש ששיע כשדם ולש נזיפההטהיג
 4ברישנ גדולוסיוש

בג אודןבית

 פע5 6מו מם4 ע5 יכפר ס6טס 6ו5י ט5ן ס%וכפלומ
 )5ערו 6ו5י גנעו כתר מט6ו ע3 ומע6ח כנשידס
 וסמנ0ס ה:שלם מטומ6חו טעס ו": 26' חפ%נחן
 6ס15 56 ו5סונ %טסו סי,כס גפם טפר 13יסי'
 6"כ עכ"ל וטכור ככסן ע5יו וכפר 6מוולכך

 ע3 מכפר ו6טס מכנור וסמגמס ר.עו%)סרמכ"ן
 ננש כימי מט6ו ע5 ומט6ח גנעו סקוזס זכריס('

 סנ*ג ססוניוח כ5 גנז חס חפ% וגחןטסחלעס
 5סכמיר ז6סס נמנמוח ו6מוי' זמ6י סחמ"םופי'
 נסמייר מננש יםוהס ע"י כמט6 ט6חק5ס 6מרסיינו
 עולם סיכ6  כוי כפרמו נומר וס6סס מט6ק5ח

 ומט6מ תכסיר  %סס קף %כי לככסירונגהס
 ס"ם ננו סא ומ"מ חפ5ם סגמן מס6ו ע3]כפר
 כמ"ס מ"ס ]ויעג"ז נ5ע"נ וכממ כנ"5מנועוח
 זומק סו6 כע5מו מכפר זננעו ם"5 נ"כזרמכץ
 סרמכ"ן מום ונס מ,: רמז 65 6ף זרמג"ןנדו)

 פפסעא קסס ננש נינמ מפ6: סנמן ע5 מכפרומט6ח
  ונריס ז' פל סיינו %פר הפית  סס  ותנחות:ס"ם
 מז' מט6ר עכ"פ 6כ5 טס[. וכפרט"י  יגעודקווס
 מממח מפ5ס נמן ו6ס סכחכנו סנר6 ז"5:רמכ"ן
 כמכעט זמסיכ 5י מגפר 65 ננעו לער 6(לערו
 נקוה וכם4כ )מט(, מם6ח 5כפרמ סו5רך 5זכוכמ"ס
 וכמ"ס.  הס6ו פל תכפר 6ע ותמו תכפפ  וסו56ננע

 מו*ק כט*ם נא: ק5ח עוז 5עיר זיס דרעכו(
 מ5ווע ט' קלגנוחיו מט3מ 5ינו 5% עווט"ו

 ססרחו ו6מרי זחמ6 מ"ס כו' נףגנוחיו סיטלממסו
 וגיוס ספירו ימי (' 156 ל1 יספרו ינהס ('ט'
 כקודס 5סרמ ספגיטזח סמ5ר 36 כקוזס 6)כו6ו
 6ומר ר"ס ר"י זכרי ס6הש: עמירימ (ו מנאחויקריכ
 ט', 5סקרכס ר6וי לכי6כ טר6וי כצק יקריכגכ6ו

 זכזמש וס"5 ר"ס כז' סק' 6מרי ז"ס ססוכחום'
 ז6נול ממ6י )סקרפ: ר6וי 6ינו 6ני6ס ר6ויס6ינו

 קרננומיסס מס5מין וטמ6 ער) סצמיס כ5 ם"נכפםמיס
 ניוס קר6 ומוקי מ5ורע רק ממעם ל6 זר*סוחי'
 ספרו ימי 6חר סיינו לשרס הכנים כטיטסר ונו'נ6ו
 5קר6 מוקי 651 קרגנחסיו ום6ל מע6ו ילךיכ16
 כי6ור וכיומי יעויאם, כנ6יטא: כעסיר"ס זמייריכר"י
 כמ5ורע זמיירי זכחיכ ז": ע"כ ז' כמנימ:כמכו
 ונ5טדע מ(ר קרננומיו ל6מויי כסף גי 3רפו6חוכמתיני
 5% ט' מייוץ6 מ5י 65 זממוינ קרכן כל4סעכך
 טמ6יס ס% כמו מ5ווע 6ף ספי מגי6 ונתוחנוויס
 סקפרו וק נמר"ק נס  טהמס  דכיש וגר6סישס"ס.
 ונקומן קעף6 1% מנא %נ6ון וגמ'נ5שנס.
 זכסן סג"5 נש"ק סחום' מז' סוכימ סססמגמס

 דהמצת מבושר צ*ב ס' כריתות המ')מט(
 וצ1 מכש1ר, רק הישם גום 9וד וצי' מכפר,מצורע
 צ*ב4 וד דף צודשם



 *ילן בהןקונפיסכד

 הר6ס תיט"כ. מניחין 20מת מ3ש 6ינו %ולענוי
 ג"ס ו5מ"ט נמהנס, טחוס' ד' טעט 5פי ו6סד65
 5קר6 ד0שקי לושי לק דש מן*ק סחוס' טהחנס
 קר6 5ה*ם %) ס6יפם 5טסיריוש ונו' נ6וכיוס
 נקרנעח רק מכיחין סיינו ס6יפט כעמיריח מיעץ65

 6מהס קרכנוח 6כ5 מסלה 6עו 156 מ5ורטמונח
 סמ4חין מם5מ מ5ורע כ*נ וגן מס5מ %יעגס
 נויענא6 ועי' )נ(. כזם קסהמ מ' מנ"מ שד וגני'גנ"ג
 קרננוחיו מם5מ 6יגו ד6כ5 ס6 ע5 סל נמו"קסס
 ממוסרין ם6ען קר3גוח דטיינו מרכוחי סמעחיוז"5
 דנלוס וקוננוח מע6וח %ל ס5מיס כגק כטןגפרס
 ומ6י ט' כמע6ו עוד שי' ס65 הם5מ מע6ע5

 נמי וטו6 ונו' %ו ו3יוס מדגחיכ רלו'ד6ייחי
 דס"ל ומנו6ר יש"ם, מייי ג"נ 50 מניחיןנה2הח
 ם6יכס נקונכוח רק זם מס5מין ד6ין מ5ורע וקד5%
 טחוס' ו5ד' הם5מיס, סמגפריס קרנכוח 6כ55גפהס
 דמוקי 6ף" רק יסוככו כעיעכ"6 ד' טנ"5מגינם
 5מ"ם 5ר"ם 6כ5 מכהשין טיינו ס6יפסכעסיריח
 5ם"ס 6"כ גיטטר %ורע דקרכנוח ותוקיטחוס"
 י%ורע דקרכ3וח ג"ט כ6וח טנ"5 וכרטצ"ן 5"6מנמוח
 סס 6"ג נ5נצע טסףע דכריס ז' ע5 כמגפריסטס

 מס5מ, 6ינו מ5ורע 5ר"ם ומ"מ סמכפריסקרכגוח
 5ו"י רק טס סריע3"6 ט5 וצוחיו דדכריוטהעי'
 המ5מיס 6יכס ומ5ורע 6כ5 קרנגוח סוסו5ר"ם
 ודו")ן. לסס 6מד וין טויעכ"6ד5דכרי

 ט5 ר3וחיו ד' ע5 מחטטו מם 5ייסנ נצר*רהח
 הפורם ס"ס נגד טס דדכריסססריעכ"6

 ס5ס כמסהה ס5מיס 6ומר רשם ד6מרי' 5"עזכמיס
 יש"ם ט' ו6טס מע6ח נצוח מנין גו'מכי6
 6ינו 6כ5 ר~תכפריס כקוצגוח דנס %די6ומנו6ר
 3:6י6 רםלף 6ונן 6ין פ"6 נחוספח6 וג"כמט5מ
 ]ונו' יעו"ס גו' 6ומר ר"ם גו' ז' ג5צמיס
 וכזכשס סריעכ"6 ד' טחי' מס מו"ק חורסכע5
 6ף מ3י6 6ינו כר6סון יוס טיינו כ6ונן דוק6מיירי
 ר6טון יוס 6מר סיעו כ536 טס טריעכ"6 וד'מע6ח
 ד' 51"ר הה"ם, 5גפלם מטו6 מע6ח מכי6ספיר

 6ף 5ר"ם מצי6 6ינו ז' דג5 ומכו6רסחוספח6
 טריטכ"6 נס 5טיעחו ד5ר*ם נכה ו5מ"םמע6ח[
 ל6 ח-.ליעכ"6 גפרכ קלכני 6ף מם5מ ד6ינוסוכר
 %מעיין כעיעכש6 5מת מדויק וגן 5ה"י, רקג"כ
 ועמ6 וס6 מגחנו ע"כ (נמיס חוס' ועי'יפר.
 גגון חכ4כ ם6ק נעמ6 יק טא קרננוחיומם5מ
 ס6ר 5% כע5מן ח4י' רפו6חן ד6ין ומ5וועזנ

 עד 5סמתין 5ריגיס 5יע**ר 5סס ו6פסרטמ6יס

 מהמטין פש3 ורמבשם נ"ש מנחות וצי'ה(
 כשרה צבודתו גדול כהן של חביתין דמנחתומוספין
 בצהג קלע משצה ובטצשח ישו*ש הכתניםבכל

 מעניס. ישר שו תהנו %הצשס ש*נשפסה
 סרמף,ם כמיעח סג' 5מכי*ע ספר קהה נס'ומ65חי
 קוכנו מס5מ 6יע מת דעמ6 טמק' מכיל*ש 3פ"כדסושל

 דא: גתכ ה:מצי"ע 5דכריו, מכךר סג' נכ"מועי
 מם5מ הת עמ6 נס מד6וריית6 6כ5 מדרכקרק

 6"ג מדסי דכר וסו6 ):רמכ"ם לדגמש נסקרגנוחיו
 נו6יייח6 וג6ן טרנצ4ש 5סי נס נכוניסדכריגו
 ודו"ק.קיימיק
 מלורע ד5רשם סנשל מנינם טתוום' ד' 1ע83"יכז(

 מם5ה מ5ורע גשג ח:"ט קוכנותיומם5מ
 י"ד מו"כ( ר~ס"ס ד'. 5כ6ר 6מרחי כנ"גסמטחין
 יפרסש כרנג 3רטחו סיכונ הטו מ5ורע דכעיע"כ
 ח"ם רכ6 6מר ינ5מ 651 ר.ממט: חוך 56 ינ6ס65

 גרנ5 טסנס דג5 ג"נ ה:6 נדו5 גסן 5רכוחהס5רוע
 סוש 6וג5 ו6ינו 6וק מקריכ ג"נ דחנן דמי5ג"ע
 קו' י"ז 6וח 5עע ורינ6חי ס"מ. נרנ5 5העחוגוסנ

 מסגמח 6וך ד6"כ 5טנו"ג 55יון ודורםס)יענ"6

 ו6מרי' 5נכי', גרנ5 ססנט דג5 גיון מ5ורע גאנסי:י
 נעסט ו6ימח כרנ5 ננעיס רו6ין ד6ין גמ~1 ז'5עי5
 טוריוח ממשס ט6מרונים סק' עוד גנ"נ מ5ורעג"נ
 מסו סנ5ערע ממימ מר"נ רכ6 דכגו ש'כי"נ

 סונ6 6"5 גו' פעיר מיפער 16 דמי מידמ6כ56מס:

 מממח סענר 656 5י 6ין חהנ6 לר"פ דר"נכרי
 ונרם"י וטא, ח"5 מנין מומין מממח ענרכךיו
 פעיר מיפער ג"נ 6הרי' ו6י טו6 זט6ינגה6סס
 ומוחר פעור 65 ג"נ ד5יג6 נ5ערע וגי גו'5י'

 וג5 ג"נ ליג6 53עוע וגי ומנו6ר יסום"ס.%לממ:
 דנס נופ6 ינ6 נ6ן 6מר ו6יך נני' רנ5 ס6יןסגן
 גרג5. 5נכי' סמגס גל טוי מ3ורעג"נ

 ג"ג ט6 ד"ם רם"י ד' 6קדים ומקודס 5חרןונר*טק
 ג"נ דחנן והי %ג"ע גרנ5 5הדי טסכסג5
 מע6ח ו6ג5חי 5מטט 6טרן 15 מדממר 6וקמקריכ
 נם6ר נוש 5% ט' וסקרנחי 5מםם 6מר 651סיוס
 41ק גו6מרי' כ4צנוחיו מס5ה 6ינו 6וק ססמ:ימוח
 6וכן וג"נ מם5מ ונרנ5 גו' ס5ס גסטו6סלמיס
 כו' גרנ5 5דידי' ):סנס ג5 . 6לה6 טטנס ג5מקריכ
 וג"נ כרנ5 מם5מ חהד6ונן מד' ומצו6ריעוס"ס,
 יו"ע, נכי רימגט דג5 סף'כ ססנס ג5 6ונןמקריכ
 גכי' עוכ יוס סס 6הט כי6ור 5ריך טדכר6כ5
 נס גש:. ליוו,ע רהז נמ65 ו6יפחש כסנס ג5דג"ג
 לסי' דג"ע מהס 5לנ5 דג"נ רנל עכק הםיפ65
 דגססו6 יו"ע סהמח מסוס 3רעח כו נה:נ ד6ינוסו"6
 נג"נ (ס סייך ומכ ע"ע ועונג טממח 4 6קכ4פת
 ה6( ססכם % כממהס טא ממף3 כגי ר"אטנג5

 תו*כ בשם ו' שות לציל משש ת")ם0
 יו*ט ששחר ביהש דגם תזדיש יפות הפניםשפירוש
 ש"ב ףט4 ישו*ש עשים רושיו שיו טבוחיום



שנ8רם

  6ינו 6יי4ת ולקי טט'  טם 6טרי' ה:6  מיועוו
 עפם ודמי יר"ע סממה ודכיס עסם ד6תי נרנ5נוכג
 נה:ג ד6ינו י*5 כמ5יע ס"ט 6עכ ד6כי5ותדימיד
 סוי דייי' דרנ5 דכ"נ מרנ5 ר6י' השע כה:"מ3רנ5
 5ת3ורגג דומם ו6ינו דימיד מסגשם יומר 65עכ"פ

 טס*ס טאשי מים ענין 3זכ 5שלר 6פסרךלענ"ר
 5יוק 3רמ ד%"6 ת"ס ע"6 י"נמענימ

 מל 6מת ופעם נממין נן סכ6ט 50 נניו מנגי6ני
 המתענינו טסכמ 65מר ודוונוסו נסנמ %יומ נ6נט'
 ונרס"י סי', ס5נו סיושע תפני טס5מנוכו 651כו
 מנ( וסעם טכמניס ע4 כד5קמן ט' עיו"מד"ט
 פ"ו כרמנ"ס המ' כזס, ע*6 מ-6 נע?הןןועי'

 %נא זו מספמט %ה סיגיע ויוס 1ז54מטממ"ק
 יףע כמו %ס וכי ט' ש%מ מקריכין כי'ע3יס

 ט' מ65כם וכעסיימ וכמעממ טמספד נוו6סוהן
 ו3כ"מ יעו"ם כו' ימיד 6פי' 1ז"5 סס יו"דונס5כט
 ם6ומר דמנינכ פאכ כירוס5מי טו6 דכן כ'סס
 ץמענימ 3סספד 6סור כו' 5מהכמ ע3יס ע5יכף

 חסו סכ' סס מ5"מ וגה' כיוס, כו מ65כםוכעסיימ
 נסס ר.רנ"6 סכ' ע"6 נ' פסמיס מום'כווגמ
 סו6 מלומ 6מר פסמ כטדכ מ65כס ד6יסורירום5מי
 ימיד וכן מלחס 6מר סר614 טפסמ סמימממפני
 כמל6סם 6סור נךכן סמכי6 כסנכ שומנס6ר
 סס ו5כמום' מוכ, יוס סוי כקרנכ דיוס טיוסכ5

 מ%5כ 5עכין תם"מ כיו"מ נמסכ מד6וריימ6דסו6
 ותום' "ק מנינס סנמ' ד' 3זם ופי' ומעגהץ,וטספד
 יש"ס כן סמכו6ר מיךמ~ח מכהם נככד נ6ריכומסס

 6ליטת ע*נ כ"6 מנעס עו"6 ועי' סימגגמ5"מ
 מ"ג סרדנ*ז 3מסו' עוי ועי' כימכ. יעו"ס כאםגדו5

 רנינו ילינו עוד וז"ל סכ' כסו56 כד' י-ה 56ףסי
 כערכ 6טם 5כנום 650 ספל כסוס 6מו נע3ימ6ס
 וסממת מסוס סקרכן ספת דכוי ו6י5ך ממלומפסמ
 ו6יכ6 6ומריס וניס פסמעתי לפי כו' )גג(נמגיך

 האובעיא ש'כ בה"ט צרשת חיש או דבעי האי*ל
 במיאכה אסחר דגקב יוקט אאר הטבוח יום עלגם

 בשנים פובשש הא4ם חציגה כש*ס ותצניתוחספד
 טכ*ג ל" פשיט חששיר ~זקרבנחן משוםוכיו*ט
 דביו*ט בפנים כם*ש חביתין קיבן טשים הףדיו*ט
 ה*ה מצודע נחהג ומקם אוהי לצעד השסורלגב"
 זזון הא דהא בשנים לדברים והאי' סבוח,יום
 ומ*ם יו*ט השששש2 שהצ משום הוא ביו*טרואין

 רואין* אין טבוה ביום גםלהתו*ב
 ויהי צה*כ נשא 8' יפחת חנים וציין)נב(
 8רנס ששתמנה כיה חבו*ל מאמר על בף בלח2ביום
 מלאשן4 בשקףית א8ור חציבורעל

 מאי ד-ת ברשף* אהא צשש סשאים חצין)נק
 יצצ"4טעש4

בה אידיבהן

 עכ*ל נספריס נמ65 סק טוסיפו וגעד כ31רקפיו6
 סר.טא5 מסס וכנר6ס ע*ז, סרונק מש' נמ65165
 יוס כ5 סמכךינ כ"נ ומעתס יעו"ס. נה3 6דססי'

 ומו6 כערנ ותמ5יחס כטקר ט~גיחט מ3ימיןמנמת
 ע"כ נ' מצמומ ועי' מכיוסו, סמכי6ו ס%)ךנן
 סממס ומיוכ ומעגימ וסספד נמ65כם 6סורמתי65
 דמי, 5כאע כרנ5 ססכם כ5 דכ*נ סס"ם כוונמוזכו
 כרנ5 דנס סכמכ סע"ן טיו*מ פ,י נרמנ"סהמ'
 ס5מיס קרכנומ עי גהנך 3מניך וסהמת כמלחםממס
 מיוכ עיקר 6נ5 דכר נכ5 סממם נס כש% דיסרק

 דסוכם כרפ"ד נראן וכ"ם נץנן, מממה מו6סממט
 עיקרם ססממט ממס כרנ5 דנס ומכו6רהמס"ט.
 כסממט ממוי יוס כ3 סמקרע וכ"נ טקרננומממממ
 ככ"ז. כ6ריכומ יו"ע כ' כס6נ"6 נאם שדועי'

 ס?וס5מי 3סס כקסו סס נפסמיס כמום'ההנדץ
 יוס כ5 נמ65כס 6כערק יסר56 כ5וימי'

 וכמורם ומסני וערנ, יוס נכ5 כממידין סקרנממפני
 יסר56 כ5 ו6ס דנניך ו6ספמ דכמיכ ככ55 נקסו3י6
 ועי' יעו"ג ונן %ס י6סוף מי ממל6כםכמ4ס
 6מר ר"נ סמממכס וכיוס עם"כ נמע5ומך פ'נספרי
 )נד(, יסיס"ם כו' ויו"מ סנמומ 156 כו' כמנרדין156

 %יומ לריך כי' כממידין דתממת כנ"ל נ"כה:כוהס
 ממס כיו"מ ומעממ חנספד נמ65כם 6סווקכו5ס
 י6סוף וטץ דנניך ו6ספת תקר6 כמים וכמווםרק
 6דרנט נדו5 ככמן 5"ס הם 3מ5יס, סס 506סס
 סה:ף )נ6מיו כגדו5 וכאנכן )קל4ד( כמוא6לוי'
 6ומריס 6מריס וכנעסר, כמכ)מם 3נוי מ6מענדו5
 ט' 6ותו מנד5יס ככמניס ס6מיו 4 לין ס6סממן

 וכעין כס*ד. וז"נ ישס"ם. גו' 6מיו מס5גד5המו
 תכסמ"ק פ"כ ר.רמ3"ס נמ"ס ק5"ו מ' כמכ"מ כ'ו:
 דככ"מ מסס, זז ו6יגו 3ירום5יס 3יחו כי' דכונכ"ז
 ת5מידו כסס סמנ"מ וכ' עכור, מקורו סממם65

 מכ"מין מצמת יוס כ5 תקריכ סי' דכ"ג תסוסדסמעס
 ניחסיס איש לייכין סמקיינק לך3ן % דע5וקי*5
 וופמ*מ. ע"ז סכ' יעו*ס 4ע5ס מסס זז 6הו כ"נ5כך
 ר.רמנ"ס נמ"ס סק' כהמ:מ"ק כפ"ו סס סמ5"מוומטם
 כמ65כם 6סור סו6 על"פ ד4גך ס"ה מיו"םנפ"מ
 ופסמ, מנינם ניוס 3ו סמרץינק תפמ מלומ6מר
 סעס כ5 3מ65גכ 6סור ה:י' מגיגס דמממחומקן
 סיוס כ5 כא מנינט ר.קרכת דאץן מלומ קודס6פי'
 כדי ער"פ נ6 ימנינט כיק טר8"ס נססומיון
 5כך 5פסמ כעפ5 המץ ססוכע ע3 טפכשמסי6כ5
 דסו6 טפסמ מממח רק מממחו מ65כם כ6יסור6ין
 נמנממ כ%ן דכ"כ ו54 י6"ג יעוס"ם, מלות6מר
 מנימי טמא מחומ"ס ""ג סרמכ"ס למשסמנימין
 עס 3נוקר ממלכ יוס נכ5 למקהנן עסם %חץכ"נ

 עא2 זה שמחה חףב ט*ז טגייה וצ")נד(



קצפיםפ
 3ק ט5 תמיו עס 0פוכיס 3ק וממ5ס עמר ט5תמיו
 ו4ע וז"5 ק5"ו מ' וכמינוך יעו"ם. ט'סטדשיס
 כמצ חמיר מיומר קרנן 4 4יוח כזם 65יםר6וי
 נתמיינ 4וס טניס טסת0ורין וכטס מיכורתמידי
 לס(, יש"ם כיוס פעמיס מנמתו 5סקהכ נ"כ0ו6

 4יי ד6פר עףכ נ' מנמות ט"ס עפ"י ססורכריסס
 פנמם סו5פ דכחי ועומ6ם טכח דו0ין כמכיתיןד5כך
 דמנמח טס נ"6 צוף חגהוק, כמנהת סא 0ליח)רו
 כש6ין נסכיס )צמח כמו סצע 4נין נ' 5הג6מכיתין
 6מו 4נ רק דלריך כימיד כמנמת 6% 0תמיועס

 תמידין כמגמת כו6 כעץ ת0ול, 0צמ0 ס5תוכתי'
 ו3מווכ כצע כ6ין דמכיתין מכא ומכו6ל )נו(,יעו"ם
 מפ5יס ונמט3יס כתמידין כנ55 טסו6 חננירכמנמת
 גסכיס סמנמת וכמו מכמ"נ4 ופטומ ח"ג5תמירין
 כמו תמיד 5קרכן טח5 כוי סתמיר עסטמקריכין

 תמיר, 5קושן כמפל נםכיס 5מנמת טטו0 סמגיתיןכן
 מ65כ0 עפיית 6סור כ6ן ס"ם 0נ"5 4:ר6"ס6"כ
 סח0ולין מתמת סו6 מכיתין סמנ0ת מפגי ככ"נכיו"מ
 נ0טכ ט% סרנ5 6"כ ככ"ל, עממחכס וכיוס כי'וכתיכ
 כ6ין רסמכיתין 6ף דכ6 לא: ור6י' דרכיסכעט0
 כגון לעור מם5 כ6ין נס לפעמיס 60 כ"נמם5
 מר6וריית6 5ר"ם תמתיו 6מר 0ףנו 651 כ"גכמת
 טס ו3רטש גמן3(, )נ'ש כמנמחם כנצו6ר מליכור63ק
 0למכס מחרומח ליכור מם5 עו5ס מם5 מו5ס מקרכ'

 ערכ -5תמידי ועפ5יס טייכיס טסס ה:יינויעום"ם,
 מלורע י5יף דטפיר 0ג"5 קו' יניוטכ כנ"גוכוקר
 כטמ0ס כוי דכ"נ רג5 טממח דנס דכאנ מרנ5כרנ5
 פסמיס כתוס' 6:ס 6"מ יטר56 כ5 רק ושיסט5
 כוצ 536 דנגיך ו6ספת מקר6 כנ"5 ירום05צכסס
 נכ45ס 0ס ו0מכיתק נכי' כרנ5 ט5ו סמניתיןע"י

 ודו"נן. ככ"5כתמידין

 ו6י ונו3"י, 0רימכ"6 קו' 5תון נכא וערזוץכמ(
 טיסי' ממכמת 6יך כרנ5 כ"ג נכי' 0סנככ5

 קו' ונס כיו"נג גנעיס רו6ין 6ין 60 מלורעכ"נ
 מלורע כ"ג דנס כ6ן 6מרי' 6יך כג"5ס6מרוניס

 מכו6ר י"3 כוהות כם"ס המ6 נכי', כרנ5 יוסכ5
 456, רג5 0וי ט65 וכם"ג כ"נ 5יכ6רכסנלמרע
 כמחני' ע"נ )נ"0 ככורות ט"סעפיאר

 ננעיס וכעי
 שס, וסוי 5ע3ווס ככסכיס פסו5יס 0סמסוריס
 וכרמנ"ס יעוט"0, ממ6יס ננעיס טכן וכ5 טסוכרם"י
 סנ6ון ט0וכימ למם והעתס 0טףץ. מנהח.מ"קפ"מ
 גתמנ0 651 מוס )נמנהז טעגר רכ"ג קל"ו מלה:מנ"מ

)ם"
 פישב חביתין אצ מק*פ רפקא מלעמ ועי'

 הימב מיו*ש יחיד ש ציבור קרבוכבן
 שהש פיא ער "*ז 8*ז שיש פ")א

 בש שההא התקיע כף דםזזי מת ציבור משלנא
 אלשםלפתרומת

 אידןבקז
 מם4 ל6 כ% כמכהחין קריכין 6ין 6מר כאנעויק
 6"ע כ"ג סמה וווק6 נש"כ דק 4כי מם5וא

 3בע"מ ול6 3יכור מטל ו5ר"ט יורמי מם5מקהכין
 זס חףי נשכ דגפפ0 טג3טוע ככ"נ 61"כיגצם"ם,
 כ:וי 65 טפיר כ55 סהכ"זין סצץי3ין 6ין )צסכע5
 3סוריות טס 6פה' וטפיר כרנ5 גגט1 י0ף כמטך%56

 רק כנגע טיפ6ח מממח 65 כ"ג ליכ6דכטגלמרע
 3ע"נכ דנעסםמטוס

 איכש8 ורע כף' סונ6 אשמ ע0 מסוא"ש
 463צנכ, מוזסו 6י טנלמוע ככוצדוכ6

 מנק 0צמו מממת עי ומכאי מצריית6 4'1פטימ
 ומס כמלורע 0י' ס6י3עי6 60 ו6%ורכ וסו6,ת"5
 6יכעי6 גווגח 63מת 5מ"ט 6כל מכע"מ. 5יפסימ
 כ"נ ויכ6 כע"מ נעטכ (0 דע"י טנלמרע כ"נווש6
 מקר6 כ56מ0: מוזר~ר כגמומ דגס לי' פטימוע"ז
 5ך 6ין דכטנלטיע טכ' טס רס"י כוהת וא:ו0ו6,
 0רימ3"6 קו' 0וומכ ומצר65 )מ(, מזס נוו5שס

 כסנלמרע ד60 מלורע כ"נ מטכהח דטפיר סנ"5ה:כוכ"י
 מימ6ו 651 ככסן ר6יות קודס 6ף מוס 3ע5נעטס
 6ז טוכ כמכיחין מקרי3 ו6עו כע"מ א"כעויין
 6מנס )כמ(. גנעו רו6ק וטפיר 5נכי' כרנ5 כויא
 נחלפ6 טככר וטפירו ני0ף 6כ5 כו גנעו כעת כימ6כ"ז

 מלווע מומ6ת מטוס רק ע5יו אין מומו ועכרמננעו
 וכתסננים 5וי' טתמנס ו6כצר כסרן מממ6דעדיין
 536 מ"כ, פי"ד כננעיס וכמגו6ר סיפורו י0ו ז'כ5

 כתוום' ו5ד' ממ(, נתלפ6 טככר כו 6ין מוסמטוס
 פרל כש קושנותיו מם5מ מלורע 0נ"ל 1מו"קמנינ0
 מלורע כ"נ ונס קושנותשס מם5מין טסס ממ6וכ5
 ימי קורס רק כ"ו 6ות וכמל ט15 סמכיתקמם5מ
 וכ"נ 3ע"מ נס סי' סגנע גו טכי' כעודסיפורו
 עריין שמ6תו מפני ורק מומו ככר טעכרסיפ"ןו כשי 536 כנ"ג ט4 כמ3יתק מנצעין 6יןכע"מ
 מם05ין וממ6 ער5 רקי"5 -מומ6ות מכ5 נוע ל6ע"ז

 3כ5 דכטר ט4 מכיתין כפמקריכין וטוכקוננותה:ס
 6ף גכי' ווג5 כיו"מ 0וי טוכ כנ"5 סקרכתככסן
 כי"ע מיו"ע כפ"ז סמ5"מ 05"ם ומעת0 סיפורו,כימי

 מה שם י*ב שריות הוזףש בתש' ועי')נז(
 פי' חרמוה בשם האיבעי' וש" פרש*י עלעהקשה
 י*כג סי' לעיל למ*ש רא" חהחהר,

 דמק פ4ד ס*ק קכ-ה סה (צ*ח מג*א וע")טק
 ס8תרדין חש*ס יעחש-ה וקדשהו מ*ע בי' ל*שבע*ם
 חשרם*ג ר*ב סימן ח*ם ח"ס ותשף ע*בנ*א
 קל*ז4 ס"אצ*ח

 פשש בשש חסרון זזצי מים לבשל דמי לש)נט(
 כרש*י כ*ג פליכש דיי בץ4מ הוש דשם כ*גייכא

 ופששש ה*ב מע אצש דבע*8 בפנים שיעטשזיבהצריות
 שוג הץשמפות קעיא ומשצה קלץ מ' בצ*חושי'



עים
 ופומא נוג5 5ועחו ייג שה 6י טסש תשו%
 ד5ענין מסוס יחנלמ 6% סשהנמ חון % ינ6ס65
 06 ור.כי דמממל פסי% כרג5 ר~מ5ורע מממ066
 ים ועדייו יטום"ט. מנצו מומ8חו סר טרג5נככס
 וסל6 חרחי סה דוק6 ז"5 רס*י דנקם מם%יה
 6ני5וח תסוס נטן ד6סור כמ5ורע ים ו3ויסטרנמ
 )ס(. סר6ם ועעיפח ופריהט פהעמכמו

 ס5הם 5רכינו מסקין מסכח פי נס' מאחישמגם
 כר5ין נרדמיס, מק%י סףי )סנדמומ טיחוסנן
 כסיפר6 לי' דרים טכי ום5רוע ח"ס רו"5 5כ'חר"ע(
 מקסיס סר6יחי המ מיוסכ ]כז: כ"ג שצוח ט"יוי"ו
 ע"נ כ"נ נסופמ וס6 כ"ג 5היח וס5רוע רהשי'6יך
 6ומר כסמו6 מיין 6פמ 6ים 6ל6 % 6יןורסי'
 סנמ5ם 5י 6י! ונרס"י ט', סניס כ6ן טהוו:5רוע
 6ומר כפמו6 מין 6פמ 6יס 656 מהקיסנמות6ח

 נגדיו 6ל6 %הכחנ 5י' 6ינעי 651 כו' וט5רועכו'
 6"כ יעו-ם ט' קמיירי דכמ5ורע גו' פרומיסיטי'
 ד5הכוח 6"ס ס5)מ: רכינו %ד' ל6פמ, ח:5רוע קר56הך
 5רוע[ וק 5יכחונ דטו"ל ההייע? כדי מו"ץ דרמי'כ"נ
 דנומג חיפסום טנגע נו 6מר 5רוע למיכחונמדמ5י
 סכמן", עירו ו% טק)ינ אס65 זמן כ53רעחו

 טסכם כ5 כ"ג דם6 5גהרי", מסור פמו6"ו6עפ"י
 יעו"ם. ט' 6ונן טסנט כ5 דמקויכ דמי דכ"עכרג5

 סייגו כרגל 5רשו נוסג 6י ד:6עעי' 5סדלומצו%
 סל6 רק מכגנע ונחיפ6 נסמר סככר סיפורונימי
 טפיר 61"כ עוד סכמן מימרו 651 עדייוטקריכ
 5וי' נממנס 6סול סעדייו חרחי טני רמץנקם
 המשיפח ווציממ כפריעם %ל סני חגלמוחו5הן
 פמוכמנו 61"כ סיפורו, כיתי דמיחר קי"5סר6ס
 סיפורו כימי טיעו כרג5 5רעת נוסג 6י דס"סזנש6
 נם:רלסוניס ]סי טיחוס נן ס5פם רנינוכמאם
 מר6סה דיסר%ו עאהמו רכינו סכי6ו רגמ"ם,6מר

 כ"ג סיפורו דכימי מכ"ג פסים ספיר 5קם[ור4סנ5י
 סוי מומן וענר מ5רשת נחרפ6 מכגר כזםמ5ורע
 )ס6( טמ3דהיו וכ"נ קךצנחסיו דמס5מ מה6כס%
 6סור ומ"ת לכ"ע כרג5 5דיף' ספצ כ5 טויוספיר
 נכ5 ידו"ק נרגג מ5ווע ההם ו%ח"א כממנס6ם?

 כס*ד. נכנד פ)ין סו6 כידנרינו

 שהצ פשי הרמב*ם של ישת אומב ועי')ס(
 ויהעב בשבחצת שפ" הש% הדברים *מי4 תיצ מציה*ו

 מו*ק היהום ע שלפה הביצ בש" יתצשתי)מ8
 תשש חהל קרבצ משלא שי מצודש 5מ דבצי שםטץ

 דשרן ההיט כו' בכ*ג שתיבר שבשקשל זהמשסוק
 %ומש תתצש שמל. בו העש ששר ימי %משלה
 בשנים למ*ש חק1' קרבן, משלא בפשדן ס"שתזדביסר
ידי*ש

בית
 שקרי

נז

 כיופ6 דכושל כר"י %קסחת סים מט מיומנ ןבחץכם(
 5סקריכ 6סור מדרנק 6וק וכ"ג ע"3י"ג

 כ"ג גכי' כרג5 סוי 65 סוכ להדי' 6"כ י6כ5סמ6
 ניסמ"ק % פ"כ טמ85מ 5מ"ם 6"ס ולמ"סמדרכנן
 כסן 5% 5מקהנ קרננו סולמ כ"ג 4ר"י דגסס"ו
 5כטן ליחנו ד5ריך נ6מר 06 ו6ף יעום"ט,סלש

 דכרנל וטהכ קרכט %קריכ יהע עכ"פ 6נ5סכמסמד
 קיימינן מד6ורייח6 דחן 6"ט כ5"ז 6מנס5נכי',
 וש' יעוס"ט, תו6והיח6 6תן מכןיצ ג"ג לריוגס

 6ונן מקרינ רק וכ"נ כית טסקפם כחנהמנ"6
 מד6ינו כוגל י6יט סמעי 6עכ 6וכ5 6ינו6נ5
 פסוכימ %י%ח ס5' פ"ג כמ5*מ יעו' 6מנס6וכג
 6וכל 6ינו 6וק ממם נר% דגס ע"6 י*דמיומ6
 קוסיח מיוסכ 6אכ "עדעס, כסכח וגסנקדסיס
 לנם ר-: ע"כ ק' זכהיס רפ"י עוד וסן'ר4ריטג"6.

 נזמ. טכררו וכנר עהס"מ כממל*מ דמצו6ר טת6,כר

 6ונן מנךינ דכ"ג ספעס עיקר ד63פח די"5וףע
 ונוקר טונ יוס י5 ומקהנ מסוסטו6
 ד6סמכומו רק 6ני%ח מנם5 ורג5 נני' וכרג5רעציחין
 עיכך דם6 ימ55 651 י65 65 סמקדס דמן 6קר6ג"כ
 טדעטיס כמניס ע5 גס י65 % טמקדם מןקר6
 וכמצאר ענוומ נמעם סמקום ק 6%ו ש6נ6מר

 סע6 כמן ה"ג וט"ו ט"ט מציסח"ק פ"כנרמכ"ס
 טן כ"ג טן מ"שט מייכ סטגודס נסעח סמקוסק

 וכא וגו' הל16 65 מועד 6ס5 והפחמ טאמרכמ"ד
 נסעת 656 6ינו ע6 % סתקזס ומן נכ"גסנ6מל
 מ? 6"כ וי65, ענודחו ינימ סל6 כלכדענוד:
 כעכודחו נמקדס ססי' מכם"ד נכ"נ זו 5זסרמניסנחם
 %כן פמו6 כהשה עונד 6ינו כו' פח % ספחוושוע
 כמקדס ומן סנ6מר 6וגן כסמו6 עונד נ"ג 5%ט'
 פסו6 עטוט הענוד יפנ כ%פר יח55 ו% י6565

 מספף, לסו6 כ' תכ-ת תצ*ע וט' נטעוסק
 כמיס ד%י' ס' טףנך נסס*ת סרמנץ פכ"כוסנא
 סמו6 הפני כ"ג פרם ה:כחונ ש, נ6זמרי טדורוחנכ5

 ינימ ס% זו שה שיו נ6נו 6מ 6וקמקוע
 6ונן כס*ד מס6"כ 6וק כפמא גס וע6שדם
 נקר6 וסס 6ז, כוזסר 8ינו נ6הנחם עונדשעו
 כ"ג סל נקם 6ס 6ונן, פכא מיירי סמקדסמן-

 ו-ז( )יו*ד סמיי פ' פם"ת נרלצאן וכ"תהעס"ט,
 טו6 ע6 % טמקוט דמן טששר ד6י וכ'כ6ליכוח,
 אינו ס%" סא 6"כ 6וק תקיי3 דכשג5,%ף

 תכ6וסו סמ5כוח ונע% 6":ומ, סא ונ6פח6צצט,
 כחו"כ דכ"ת סס ומני6 גדו%ם נס5טחנ65וק

 דסו6 המ) י"ק כ"% 6לער כפ' וכ"כוחוספם5
 לסממו נו% וממי4 ווק פטדם %(ףמ טל16%(המ
 ע5יו ט46:רט מינ6מרמ 6הע מקריכ דכ"ג ג"כש:
 נק ת%ש %עו טט עיכך 5% 6וק, כממו6גס
 הצק עטוכ, %ומה %י%ם ט 6ק י%אש



 איון בהןקונמיםכה
 וטסע מס וורש' קף6 נ(נמיס ו6מף' ה:נזט
 סס וכי מע6חס, 6ח סנףעו סיוס סן 5מסס6טרן
 ומנףינ כ"נ ס6מ טקרנחי 6ני סדיוכרס ססססקריכו
 מקרינ וכ"נ ש: מתעי דממן ומסמע ישעם,חונן
 נימ6, 5מץס 6נ5 י65, 65 סמקדם נע מקר6 1)66ונן
 וטשי0ן ממנל6 ידעי' (ט 6ונן מקריכ דכ'ע1ט6
 תקר6 6סתטסו וק 6ט5וח ט ו6ין לנ5 ם456הפה
 ססק' ז' יו"ד סמץמ פ' רנצ"ן ועי' 5ר6י',נ"כ
 ח165 65 6מ"מ ותפחמ מקי6 דזדסי' סחו"כע5
 מחחמ יאו ם6ס ונניו נ4צן 46:רט די61וט'
 סחינמ מיינק, יו:יו עכווס כמעח שעד6וט5
 6ונן ססש 6ף סזט ניוס נקרינ 5מיו:נ6רגץ
 ניוס נניו 6נ5 י4ע ענווס ינימ ם65וטש:ירו
 ככ55 ה:י' י4ך עונדיס ו6יגס סי' 6ונגיסט,:
 י165 סא מעם סי6ח 5נגיו סיטי' ויחגן כו',טזט
 5"ע ]וק5ח סמממט 5כנוד כ4יו:ס מזט ניוסמסס
 מוחלין כי' 6ז דנס דמט6ר סג"5 זנמיסמם"ס
 ם65 מוז:ריס כדורוח מגכ5 סכר.לס 6כ65:קרע[
 יעום"ס, גו' י65 65 טהקדם ונע סג' )ק טגודטיכימו
 מממחו 5ערננ ם65 סכ5 וכעם כזט"5 וי"ו כפ'וכ*כ
 ישם":. ט' ססממט עבגנו 06 ט' מקוסם5

 5ערננ ס65 6וק מנ4ייכ דכ"נ כו3ריכוומנאר
 מממת נצא:ריס סיו סמלו6יס נעס 3נע וכןכמההמ
 יהטס 6ת ויסמע ש פסק6 כחו"כ וכ"תטטתהט,

 יו'ש ועסו נממהמ ע14 ידה:ס סתט ס6יג ר6םע5
 סיוס ענווח סטם5ימו כיון עהו 6סק 6ףגו'
 סמס)יס סמ5איס 6י3 6מרי' סס מקודס וכןט',
 יעו"ס. וכהו )6סק ס)מיס סטמ5ו6יס מ5מל סכ65ח
 15 קתט הנו"ד ק"י סוכריס ומ65 ד4תרי' 5ע*דוכפ'
 מטעמיד סקנ"ט טמ4יס מ5כי מ5ך יו"ע ועומט6ח:נ
 טיו"ע דעסייח כ' סקדם דרך וכפי' ע6כ"ו, כמן15

 5כ"נ סנכמר ניוס ה:יעו ישם":, 6טרן ע5חוסנ
 אי5 5מע6ח ע% תס5ו נס ססקרע יו"ע 4טי'

 6ח ממנכין 6ין טה6 נ' מנמוח ועי' ומכהעין,5ם5נרס
 טקף3 סג"נ סמניחין וס": כו', כח0וד 656סמזנמ
 טרמר'ס נסס 5עי5 וכמ"ם סחמידין עם ימד יוסכ5

 יוס ככ5 5ג"ג מיגוך כמו נ"כ נמסנ ום"סהי4ר6"מ
 סמ"ס סמק' תט מיוסנ וכי: 3חמידין. 0הכמכמו
 6ונן מקרינ דכ"נ כ6ן רמא כמ"ם 'רע"ד סי6ו"מ
 ח:קרנחי 6הר 651 מע6ח ו6כ5חי 5ממט 4צןמד6"5
 מקר6 6וק נצ(ריכ דכ"נ פיוש"י עמ"ח ונפי'כנ"5,
 נצ"ק נם'ש וכ6ן 6*ם ו5חקס יש, א טמקוםנק

 מדמקריכ נני' כרנ5 מסנס כ5 וכ*נ 5טוכימדח:
 נס 6ז דמי דכ61%יס מקר6 סחיר יוחר מני66ונן
 כמן ג5 וכ"ם כנעג 4"נ 6טק טננמר עיאיו"ט
 נס*ד. נכרן וזט טמכהעין, ע"י רימנס ככ5:דו5

 טוכימ ד4ש: טויס3"6 קון ה5 ןברבריע5(
 6וק מקרע עו6עו גגי כרנל דכשנטם"ם

 וע"כ אולס פיע 65 דכ*נ ממ6 יותו ימיע6%
 תעורם וזם נדו5ט תימס ה:ו6 יגצ"ם, נכי'דכרנ5
 דט6 כס*ד 6"ם ו5מ"ם 6ונן. דמקריכ מזםיוחר
 סמנהעין מסוס טו6 טוכמנו דג"נ נכי' סרנ5כ3
 וכריס דחיי6 )י"כ( סוהוח 5ם"ס א"כ יוק כ5ס15
 ס6יפס ועמיריח כו' פר סס 156 5כס*ד כ"גסנין
כו'

 ונריס תט' מון מ5מת: כמסומ נוסנין 6ין וכו*
 ומסומ וסמעי' יש"ג ט' פורס 6% פורע 65ט'

 %ד' סמניחין, מנףיכ ו6ק 6ונן מנףינ 6קמ)מממ
 5כך מכיחין מקריכ ד6ין כיק 6מד מעעםסא
 דמזס וע"כ ופורס, פולע 65 ומ"מ 6ונן, מקריכ6ין
 מד": נכי' דכרנ) סמעי' 65 ופורס פולעם6ינו
 סמכיחין, מקריכ ס6ינו מ5מהט כמסומ נסגוסנ
 כטניס ככ5 נא:"כ טו6 ופורס פורע ס6ינווש:

 מדמקרינ רק סוגימ 5כך מ5ההמ, כמסומ נסנדו5יס
 נס*ד. נכה כי ודו"ק מ)מהט נמסומ 6ין וזס6וגן

 טרמג"ס נמ"ם דנרינו עפ"י 5עורר דים וףע65(
 נום6 ו6יגו ח"5 סכחכ ר4"'נ 6"נ תט5'פי"ז

 651 6הח 6סם סאמר כ6מח 4ע5ס נמיססחי
 4וכימ נדמוק סס מסנס ו3מניד יש"ס.טחיס
 וסו6 מקר6 דדרסי' נ"ע המצוח מם"ם 5דכריומקור
 ו5פרמא סחיס, 651 6מח 6סרי יקמ ננחו5י'6ממ
 ו3יוט"כ רק גש ד6מיי' מכו6ר י"כ וכיומ6פיו סקפט סס ה:ר6כ"ד יעום"מ. כ55 מנו6ר 6ינוסס

 כעדו וכיפר דכחכ תסוס נשס כסחי טכ"ג6סור
 מ65 מקר6 טק' נס נחיס, סה נעו 651 כיחוו3עד
 יש"ם, סחיס נסיס ק:ידע 4 ויס8 )נ'-כ"ק3דטא
 .]וש' כזס מר"צילו הג יות6 יסיניס חוס'וגה'

 טווי5נ6 הטרשז טנ6ק נסס סכי6 רע*כ 0~וםנמנ"מ
 נם6 דה:וידע ונו' יסוידע 15 וים6 נקר8סספירום
 מיו6ם כאפי 5ש סקודס וטפסוק נשס סתי5יו6ם
 דמלסא כ'וו:מנ"מ

 סנש יטוידע ע5 דק6י מנו6י
 5ם"ס נש י"5 ו5ענאו ישם"ט. נשס סחי5ע03צ
 טנדו4 כאמר הנוט 06 יודע 6ינו נמש יו"דיות6
 סס מנו4 דניגוס יעויעש, טנדו5מ טעיר רכע06

 סמכו4 רסן ע5 ןף2י טנדו5ם ר~עיי 16 טקודסנפסוק
 סי' 0ץג חסנ"ן נחסו' גש: וחץ' ע05צ, ש:נפסוק
 נוו5 כמן יומנן ם5 נגו תהחי' ס6' נה6מז"לק5"ס
 ח:"מ יומק, ע5 16 מחחי ע5 מוצ כ"נ חינח06
 כזט[. י54 הץידע 4 וים6נקר6

 נתתה' ע"כ מ' ננו"ק ס"ם ננפ"י 6פאלולענ"ר
 ממתמס פפכי ט' נ0צעד נמיס גושק6ק

 נששושן ד6ין מעעס מ68 מפרם וננמ' ט', 15סא
 6% נמגך וסממת קר6 ו6הר ומ*6 נסממטטממס
 תששתס יעום"ם. כמנך ד"ט וכחוס' כו',נ6סחך
 נ:טנט כ5 נדו5 דכטן סנ*5 י*ד תו"ק ס"סעפי"ד
 6מם לו ים כני 06 6"נ דמי )כשוצ גרנ55נגי'



 שץרי ביתקתמיס
נפ

 )ים6 6סור שנ ו3םנח פהי מ%ח 5קייסונמס
 סממט תטבגק ו6ק 4 סא טסמחמ מפני טני6ממ

 כבל, ג6מהך 6% נמנך וסתהח מעעם 16כסהמט
 נחסו' ממ"ם נ") 5ש וסמוכין מדפט. סערמוזס

 כער"פ נסו6ק 5עמוח ד6ק כ"נ כ6וח ר.נ"05רדכ"ז
 מסוס כו וים 0פסמ סקרכח זנק ד0ו6 מ3וח6מר

 כג"5, נסממט טממט טערנק ו6ק נמנךוסממח
 מסכמ כ5 כ"ג דנה' ור.6 4ד5 סנלננו 5ממא"כ
 מ3יחין מנמח יוס כ5 מקריכ דכ"נ משס דמיכרנ3
 כנ"3 קרננו טקרסה מסוס נכי' כיו"ט יוס כ55כך

 כנר 06 6ממ 5י% 6סור 5כך הכמ"קכ6ריכוח
 טומכ"ס 5מק ק3ח 5טון ויט )סנ(. 6סט 15ים
 וכחג דייק "כ6מח" נסיס טרו נום6 ו6ינוסכ'

 דכ6סחו ננוונ6 מסכמח (ס 6לר חממ מסוסכ6מח,
 4ם6 מוחר 6ז פהר %וח שיס 65:ר6סהם
 פו"ר מסוס 6מח 6סמ 5יט6 סמוחל וכמומני',
 ד6מרי' וכעין 4ם6, 6סור טחיס נכ"6 6כלולסכח
 6י5וניח י% )6 טדיוס ס0ן נתהני' ט"כ ס"6כיכמוח
 ומעתט יעום-:. ונמס 6סמ 15 ים כנר 6"כ656
 נסיס, טחי נס6 ד":וידע מקר6 מר6כ"ד קו'נווסנ

 ד%סור רטר"פ טי"ן מוו"ט כפ"מ 5טיסחודמרמכ*ם
 תדרבע, רס מהש מפסה מסושח תהתסבתל%כמ
 חןסור  וספס  מסמביס פלי חכסנובןביוס  נפ"ווגאכ

 ופי'  מו6,  תהרבבן כיו"פ וספביח הסספרנתל%כמ
 יפאו,  בססמוס 0ריץ רגתז גס דכ"מ  ססתל'ית
 בסמי  5סהך  וכ"ב  סחןנ"ס מכ' מ% 0"מ6"כ
 כסממט סממ0 העונין 6ין מסוס דטו6 וני6הונטיס
 סחי נס6 די0וידע מקר6 5"ק ומנה65 מדרכנן,ג"כ
 6מח 6ממ ידרסי' ונו' 6ממ וטו6 וקר6 ה:נן,נסיס
 סס ולפרס"י נע5ת6, 6סמכח6 רק מו6 סחיסו65

 טרמנ"ס מ"ם כ": ומןוסנ כן. 5ומר ט"ככיכמוח
 גוס6 ם6תו קדוסט נם' כי%נו וכנר מכ0מ"קכפ"ט
 ניוס 4שוד יפ5 6ינו מהיס נס6 ו6ס נסיסנ'

 5גחמי% דרק דמפהע יעוס"מ, 65הח שנרס עדט3וס
 מוחר נדיענד נם6 ו6ס טחיס ים6 % 0סשכ5

 מסוס 0ר6שנמ 16 6וח0 ינרט מוכ"כ רק5קייהמ,
 דטדך6 מה6 ו6י 3חיס, סדף 651 כ"תו ונו'וכשר
  וורס6 נעחיס ד6סור י4ף ננחו5י 6ממו0א
  ו%סוהמ בפול0 מ% *ייפמ נממר %קי טו6גתהרמ
 נש5ח 6ף ונכעו% %מ מקה% רק ""ף ג"כלכ"ג
 נס6 י6ס מטהי ה6"נ נפ"ק סרמנ"ס פסקע3מו

 כ6טמ כ6ן %תמ סס, נמל-ת ועי' ננט,מו064
 6נ5 5קייתמ, מוחר זס תקר6 נ"כ כט ד6סורפני
 מדרנק רק מחיס נו% %4ין ז0 ו6יסור 6"ס5מקם
 ד5פי"ז ת6ופן וגמ"ס, נשמ6 6סמכח6 וקר6סו6

 צריכש לש קהמביד מצהץ השש י*ז ביצה תי')טב(
 כשו בצצוס' הב*מ שם ההום' הבבים שששת לףדשרת
 יששקש פהר ביט% פשבי ד*ה ונ*ב חהמו*ק

 נהשוח מסוס נפי' שט"י טרבנ"ס 3ין ממ5וקח6ין
סס.

 עץ ש"ק נם"ם נעיוגי סנחעוררחי מס שציין5נ(
 פ"ם מהיס נעפפת שו יוופ  תעיעא

 ימדנל טו6ג נעסיפח סמיינ מכ55 יעסמ ספסוע3
 הש: 0ו6, רכ כי קרי (י5 5י' 6יכעי' מלופנ6
 ח"ס כו6מו מפורט, קר6 סא 60 טם%6מי'
 שו מ3יע ו"ט סס נחום' ועי' "שעמ, ספסש5

 יעו"ס. ה0רם"6[ ני סו6 ]כן טר6טנעסיפח
 ט"תוס נן ס3מ0 5וכינו מסקק מם' פי' כם'ור6יחי
 סכהכ חראע[ נר5ק נרדנוס מקי3י ע"י]סגומ"מ

 ס6ין 5פי סו6 לג ני' קה (י5 חימ6 651ו("ג,
 מפס וע5 יעסמ, ספס וע3 גחרגוס, כקי6יןסכ3

 חכ)ין 3ריך מדנר ועדיין יעוס":. יחעטףג6ני,6
 ידגב ח:פסטע כאתרנוס וגלי ידע 65 ס6ינעי6ובע5
 ח"ם, יוסף ר3 6מר מחום' ני' 5פי י"5ו5ענ"ד
 לנינווין המרא 6מחי טנקי %ה:"נ ר6"תיוכן

 ש וסס כחכ-יד מס"ס סר.ני6 סופחסנדקדוקי
 כמ3ורשק כ6ן כס"ם 60יכטו' ג5 ע5 יוסף רכסימן
 דר6ס עסיפס נעי מ%ורע 6י זו 6ינעי נסומסינ
 5ת-ם י"5 והעחמ יעוס":. ר"י טו6 מח"סדנע3
 נקס ד5כך רי גדהתרגס ד'ש ע"6 נ' ננ"קמחום'
 ודכריס נטור, סני טי' דר"י רע, כדתחרגסכלמון
 5מד 5כך פמ, ע5 65מרס לס6י 6חט 6יסנכחכ
 רפ-: סי' 6ו"מ ת"י ע"6 ג' ממ4: ]ועינחרנוס
 כ6ן 61"כ יעוס":. מסיני[ ניחן 6תק5םדחרנוס
 ידע ספיר נחרנוס נקי ומא רץ סו6 טפסטעוכע5
 טו"ר יעטמ, ספס וע5 קר6 ע5 טחרנוס ה6מרוזכר
 רזא כדתחרנס ג"ו כמו"ק סס 0נ"5 ס4ש:5ונינו
 עכ"3 3נ-ןס6 עוד6) כן יוטתן רן כחרנוס כקיפמי'
 ספס וע5 קר6 ע5 חרנוס נ"ג עוזי56 נןויונחן
 ע"כ נ' נלכוח ועי יעו"ם. יוןעמף כ36י5טיעעמ
 כחלנוס ק ומשורם הפ"ס, קר6ם מם יוסף כר'6מר
 סטי' זט מטעס נ"כ ומיינו יעו"ס, ססנומ"י
 כחרנוס, רק 5מד ס0י' 5סתו ע5 ורני5 נחלנוסננץ
 ממידוד. ע"ד נכוןח0

 מ' כרכוח סחום' כמ"ם עפישן 5עורר דשורע
 %ס5יס ד3הך דמ6 י"מ כסס סניס ד-:ע"6

 %6 חרנוס דוק6 %ו חלגוס אמד תקר6סניס
 מפרס ס0חרנוס כהו כי ט5טן, נ5ע"ז 55עזוחט"מ
 דכרימס דמו ח:חום' ט5ע"ז, תחוך מגיניס מסכן

 56מ65 יוסף ר3 ד6מר ע"6 ג' כמגי05מד6מלי'
 ומכו6ר ק6מר, ממ יעג6 65 קר6 דס6יחרנומ6
 ט0. רפ"ט סי' 6ריה וגא יעו'ץג יחתר מפרסדחרנוס
 עס 6ומר 06 יו65ין 63בה דנס ק5ח ר6י'ומכ6ן
 0הונוס ידע % 60שטו' נע5 וס6 מקר6סגיס
 ד6ין ר%ר"ס כסס וגנ"5 ימעס טפס ועל קך6ש



 חיו ביתשבחרסל
 תקך8 סהס 6ומריס ע"כ וכס כמרנוס, כקי6יןסכ5

 ערכית 16 6ימהן תוכהס פ0י' ט5סס 5ע*זומרנוס
 כ6כל6 שמם ספס וע5 פי' 65 ט%סוכ4צ"ז
 6מ"ז כ6ן כם"ס ו%צי נמו פירטו 4161ימעמף,
 זכ"ז מווכקין טפמומיו טיכי' יעעם טפסוע5
 ט6מר תרי %י סמהם' טכ' ומס )סנ(,יעו"ם
 5ומו כי' ט"כ וושי כמ"ם הל ט' מונומ566מא
 יומר וכמר סנאג כ"ק כמום' 6ונק5ם כמרנוססכ5
 כנ"נ כסיני טניו2ן קדוטמו מממת כ5מודוכא:

 לעורר. רק כ"זוכמכמי

 כ6עעי6 דכע5 טכן כמום' וגר' ל:סצין, ךנהזוך5ג(
 יסי' ר6טו ומוקי ו"ם תף 4 י6סא

 נפטוט ד5פי"ז ו5ע"ק. יעו"ם, וסוור6 6טמת6פרוע
 וכגמ' כתפיא, 6סור י':י' ומ5ורע ולקמןכ6יכעי'
 דמ5ורע ל"מ סי' 6ו"מ כם"ע ועי כמיק"ו,מסיק
 יער'ם ממעיעור סו6 כונר ומקור כמפי5ין,6סור
 6יפמיט6, ד65 6יכעי כו6 כנמ' כ6 ו5כ6ורר.כנס"נ,
 מייכ מ5ורע 6י כ6יכעי' דכע3 י'ל לסמום'6מנס
 דמ5ורע ס"5 כן ר"י סיינו וספטטן סר6טכעטיפמ
 6טמת6 65 דר"פ סמי' ס"5 ד65 כמפי5ין6סור
 ו1ל סלמם וכינו רץ' כגהקר 6מנס )סד(, גנ"5וסודר6
 עפי*ד 3שסוט נ"ל סי דמכא2פיח 5ו5י ר6%, רכ 3י'קרי
 ור6טו כקר6 ור"ע דר"6 פ4נת6 דמכי6 5קמןסם"ם
 ס"5 ור"ע טעו מגוא טי:י' ס"5 חר"י פרועיו:י'
 סייגו פרומיס ימי' כנדיו דכמו מגו4: ר6טוטה:י'
 טמון וכר סרוע שי ר6טו כן 5נופו טמוןדכר
 ר6טו .טשי וס"5 לר"ט 5כ6ורס 6"כ יעו"ם,5גופו
 "צטם טפס ועל קר6 גס לפרט 6פטר 6ימנו5ם
 ר6טו טיו:י' כעי' לכ"ע 6דוכ6 כ6 ימעעף:6כי65
 וסו6 ימעמף גמני65 י"5 טפיר %"6 6ןמגו%
 מכונא: 5סיומ יכו5 5% טער מנוד5 טיכץ' רקכגה
 6ונק4ם דמרנוס 6מף' ע"6 נ' מני% כם"םוכט:
 נימ6 ככל ומפתס י0יט"ס, 6מרו ור"י ר"6מפי
 קר6 ע5 סמרנוס דכרי יודע סין כ(שיכנצ' כע5דנס
 סוכר כי' 6מגס יתעמף, ג6טא יעעם טפסוע3
 ר6ם מנו% טיו:י' כנ%ורע כעי ו5ח 5מיטמודר'ש

  שפתותיו שיהין ד*ה שם בחצס' ועי)סג(
 שאצ" מה הש*ש ל"ה קרא דצריך כן באמתשהק'

 פשמע.דתהוההו
 וש מה ומצורעים טצודין ד*ה חצפ' ועה)סד(
 ולר*א שרוע קהה ראשמ כתיב הא שהק'בתספורת
 פ' שה*ת לרץצ*י קצת תשפ"ל יעו*ש. שערגהתל
 שעדה קליעת פותר פרוע יה" ודאשה שה*כבשא
 השם"ל בשב סק"ג בא*א ע"ה סי' (י*ח ופרמ*גיעו*ש
 לסוצר הוין ושער גדול לרשא ס"ד הי ושויבע"דבשל
 חם2בתי וגו', ופרע כתיב דג'כ בסוטה כמו ווערקליעת
 להעיר.רק

 5י"ע 5% החעף טציא פי שי טו נו1ק
 הצם א ע"כ %ח מט5כ %י" 5וין ומ5ויעוסע

 ס6עסז'. כע5 סכרת כי' וזס ג6כג טהתעעף0הלנוס
 6מו ]ע6 יעטם מפס וע5 מ"ם ספטנש 6מר4כ

 ליטנ6 0ם6י כד6מרי' ימעעף כ%יאכדמתרנמינן
 וסודר6 מטמת6 מנו5ס כיתו מנו5כ ר6טוסיסי' וכעי 5י"ע דגס 5נהון גר"פ דם"5 ומיינוככ"ד[
 וומל6מי 5ריך, לר"ע נס כממפממ ר6סו סיעטוף זס336
 וסודר6 ככונמש6 דרק מו"כ כפי' סר5ג"ד כןסגצשכ
 י0ן"ס ר6סו 5כסום 5ריך 6דרכס כמטפממ 6כ65סור

 כמפ6רמ מ65מי וכן גגוד, לגוצ 0ס וסודר6דכוכה62
 נקט ד%ן טכ"כ ט"ו 6ומ כוגם פ"מ ננעיסיטר56
 כם"ם סמסוכיס 5וכסיס סזס וסוור6 כוממ6סס"ס
 יעו"ס מרכנן 5ורכ6 כי דמר סודר6 קי"6פסמיס
 5כסומ מעפממ 5% סס, כרסא טץכ נ"טוקידוסין
 ועל מקר6 סוק מ5ד מ5ולע ממויכ 4: 6דרכסר6סו
 יזס ז"ג ר4ר6כ*ד ד' סנש 651 יעו"ם יעעמטפס
 ופטונננטן

 כסס זיע ס6כרמ6ן 6רי' מדדכי ר' כנ' ס"נגן 6ומי טס56 מס 5מר7 6מרמי כ4: ובילווצי5ד(
 מ"ס כמפי5ין מסו מ5ורע כט"ם וכעי כר61מ"6

 טף:י' פרומיס ה:י' כנדיו ג"נ 5רכומוס5רוע
 נוד5 656 פרועס 6ק פרוע יסי' ור6טומקורנמס
 וג6מדם כי6ם סוח' 60טרם 6ומר ר"צ רוש, דכריטער
 מנופו סמון וכר ככנד ס6מוררי כויי מם ככנדסויי
 165 מ6י מנופו טמון וכר נר6ט ס6מורס כויי'6ף

 ווסק' יעו"ס, וסודר6 6כונמ62 לח 6ו"פ6מפי5ין
 וס5רוע דרם6 ס6י ג55 6:כי6 סס"ם כו5רךד5כי:
 חה"ע דר"6 ס%נמ6 6:כי6 סי' ויי כ"נ5רכומ
 כדרס6 עס דידן איכש סייטמ ומס %עגין,521ריך
 כוייתווץ כסמ 6: טוי 3תהו צ6מת גשנ5רנות

 מנ"מ סנ16ן עפישש כפסוע 6פ"5 51טג"דמיומדיס.
 מעו"5 כפ"י סרמכ"ס כמ"ם %עיר 6ו"נ קע"6מ5וו:
 6ף ופר"הם 3פריעכ נ"כ דמייכ מ5ורע דכ"נהם6
 6מי ונו' יפרוס 65 כנדיו כ5'"2 מצזסר נדו5דכסן
 סמנ"מ ה:ק' 4"2, ודמי דמ5ורע ופליגצ: דפריכה:עמם
 דוק6 סמ5וכ ו6ין טס נרמכ"ם מגו6ר כמ5ורעס6

 סמו5ך וכ5 5קרוע דוק6 ד5ריך כ6כ3 גמולקרוע
 דכ6ן סמייס נוע ז0 ל%רי כממיס לפמ קרועכנגד

 6"כ קרועיס נכנדיס טי5ך סמ5וכ עיקרכמ5ורע
 כ6 דעד5"מ, 5טעס כ"נ נכי סומכ"ס סו%ן5מס

 מוזסר דג"נ ":6 סתק' מכאת פ"6 3רנצ"םמנו6ר
 5% 6סור 5קרוע רק זם יפרוס 65 נגדיוע5

 נס מקייס כמ5ווע ס6 א"כ מומר כןוע כגו%כוס
 וסוכימ כ"ג נכי וטד5"מ %ץך ע6 קרוע כנדיסנ%ס
 כפריעם דמייכ מ5ורע כ"נ דנכי מנ"מ סנ'מזם

 ה65 ו6ינו ס5כיסם נכי' ס6יסור סזקרארימי*
 יעוס"כ, דוק6 5קרוע דמיינ וק קרוע 3נדכ5כס



שצם

 כצגהם סהןהע  ממיש 6ן  מלוופ %ו  ונכלומנו6ו
 כגהס  5נו0 ס"מי' מהן  ממלוט ועעןר רקמעליו

 45צ0 ד6סור ממכ 4שכש 6ק 0ונ ומעחר.קרועיס,
 6ומריס וכייכו ז"6 ננדיס 53נו0 ס6סור כמותפיא
 5)גוט 6סור טמא כתוכ"ק כוונת 6ין ככנדיסדנס
 נךוסץס ננדיס ע5יו שכי כו6 כ%יי רקננדיס
 תפי5ין, 65צ0 אסור 0מעי' % וממי65וגנ"5
  נו% כמן 5רנות ה:%וע כדר60 כ0"ס כני46כ

 נ5נ0 ממלום יו65 6ינו כלהך ע5 מלורעונכ"ג
 דעיקר מנופו ככנויס 0יקרע רק קרועיסננדיס
 6מינ6 ומוי ממכ"מ וכמ"ם כלגיטה: כו6 נכי'כ6יסור
 ר"ס ודמו תפי5ין מיימ לגופו 0ממון וכר.נו6סו
 יכי' ר6סו כק' נ"ג י*5 וגמן"כ וסודמ6, 6טמח%5

 עמ"כ נ% פ' עכ"ת ר0"י כמ*0 מ3והע נכ5פווע
 ק5יעת ססוחר ספי' מספרי עפש כ06כ ר6םושע
 טץמ סי 6ושח פמ"נ מכי6ו 0ס וכר6"ס צ'ם,0ערר.
 ספירו0 ע*כ ג"נ 5% כ6הטת, נז: סק"נ6"6
 דעד5"ה 5טעם מרמנ"ס מוכולרך מנו5ם ר06ו0יכי'
 65 מלורע כ%0 61"כ כנהס נגי כמג"מוכנמ'0
 ט6סור מפר0יס וכייכו תפי5ין %כימ ו6סור0מעי'
 מכ"נ ומכי6 0ערו ק5הצת שסתור רק 0ערו3סדר
 3כל כה3אן ודו"ק, טפר נלמ ספי' ע"כד5נגי'
 פ"ת גנסךס תפ6"י ועי' ונכק. פטוט כו6 גו4:
 ור6טו דכתיכ ור.6 %וכימ 0כתכ ט"ו 6ותכוסם
 מלחוע ו6דרככ ממ0 מנו% כפי' 6ין פרועה:י'
 כד6מרי' יעעם טפס וע5 מקל6 כר6ם כענרפתממויכ
 רק 3זמ מטו"5 פ"י נרמכ"ס ועי גן וקי"5כנמ'
 כ113 4צבו ומס וסודל6 מ2ומה6 פרוע 0":י'כש'
 ערך צערוך כ-ע וקידו0ין קי"6 פסמיסג0"ם
 נמעפהת טר6ס נעעיפת סממוע נוו6י 6כ3גומת6,
 כתו"ג כש' כר6ג"ד 0כ"כ 5עי5 כתכנו וככרפ0ונ3
 מד' 6ך ודו")4 כ"ם כרוריס וכרינו ועפי"ןיעו"0,
 ק, מפמע 65 )מלורע( נצווכ דף: 0ססתוס'
 סכ. 5"ם 6ות 5ק)ק מץסועי'

 פכקטכ טס י0ר56 נתפ6רת ר6יתי 6ננ הרך%(
 ה:י' ור06ו ספי' תזרש פ' עמ"ח פר0"יע5

 דר.5כרי ככ55 ננד כו6 וכ6 0ער מנוו5 מיכי'פרוע
 ננד וכ0"כ ט-ג מ*ו עירוכין כ0"ס מוצירוכר*ע
 ו6ו5י נזכ. מם6ריך המ0": ע"3 ז' נדף ונמ'ר"6
 סרמג"ס כפי' כריכ*ן 5מ"ם ר6י מזמ 6:כי6י0
 נוכנות גנגהס עומ6ת ד6ין כ"ם דתרומותפ"ז
 יעו,0, כוומס גכן עבטיו 5נו ד6ין מסוסנזכ"ז
 מצצ0"6 ונר' קל"ו, סי' מ"6 יע3"ן כ60י5תוכ"כ
 פאנ כתוע"ט ח:כם )סכ(, כיטנ שע כ'3רטת

 בםל דשצ שבתב קס"ט מצחה חהצו ועי)טק
 שס, מצצ9ח אותם רואףו בקהוו פצים שיהי'זמן
 ב"" דש 8ק הש 8שש88 שיב %ששף

לש אצדובית

 קס"ם 0ור0 נת0ו' ממר-ק נ0ס כתנ מ*נדטיס
 זכ מר 5גני כמר וכ5במ כעיס כגי דכ5 ד'ענף
 ומטחט יעו0"כ, כ,מ נזכק נומניס כ53תי נדיניס5"0
 נס 04 ממי% כנ"ג כשמ"ז 5"ט מלורע הנים6
 פר0"י ו0שר ר"6 וכנד ממניוו גר"ע וכ5כמככ5ל
 כזם כר"ע ":5כם כרורס ר6י' י6ק ושד כר"6,עכ"ת
 מנו5ם 5דמוק נלרך מגו4: ר6מו סימי' רטי' 5ר"עוכ6

 טץג כזף' דכמטפמת ככוד, 5כוש וסודר6מכומת6
 יעעם 0פס וע5 מקר6 ר06ו 5עטוף ומיוכלריך
 65 דר"ע די"5 ור6סו ד"מ כחוס' 5מ"טונפרט
 דתרוי":ו רק 0ער מנוד3 כיינו דפרוע ר"6 ע5פ5ינ
 ודו")ן. יעו"0 מנו% גסדרי0

 סנוח מי מכ %נין לייך כט"ס ד' כעיקי אך15(
 6המ תפעק כיינו מנאו טמון דדכרכפ0נע

 פרוע ":י' ור06ו דקר6 ממ6 סנרכ וכ6קככוכמכ
 3גו)מש6 מיילי דקר6 ר"פ סכרת ונס מתפי5ין,כיינו
 כוכר 5כ6ר ו6פ0ר פ4נו ונממ %טן לריךוסודר6
 6שר דליורע 5י' דפ0וע כמכ 5עורר ים 5ג6ורמדר.גכ
 45שפי5ק ל6ו מ6י פרוע ימי' דלמ0ו מקר6נתפי5ין
 כתיי14 רק ד6סור 0מצמ' ל6 6כתי מ6 טוכ6וקממ
 ומי"צ פרומיס ק:י' כנדיו קר6 מפורםדננופו ו6סי כוכממ 5יכ6 יד 50 כתפי5ין 6כ5 ר5006

 5*מ כמנמות 6מרי' וכ6 )סו( נופו כ5 50נגויס
 יו, ש מעככות 6ין ר6ט ס5 טץ6 מ"ד וסססן6,
 ה81ג טץס כיכמו ט%ות דתרי %ם 50 מעכנ 6יכו ידו50

 %ורע 5ם19 נס ספ0טן 5סכרח נס יד 50נתפילין
 וכ6מת י"5 61-ג יד 50 5חפעק מיעוט 4ו ד6יןממיינ
 מנווכ ד-ם כתוס' ומנמ פרונג יכי' ור06ומקר6 5י פטום ר6ם ש 5מעט ורק ק סוכר כי' כפ0נעדנס

 פרוע ק:י' ור6סו 5קהש דמוקי דר'ש כתכו)מלורע(
 כעטופת מייכ דמלורע כר"י ס"5 65 וסודר66כומח6
 ק6י ונו' דר06ו סצר דכי' ור.פ0נק יעו"ם,ר(ר06
 מי' ט"כ וסודר6 6כונמז6 דק6י ס"5 6651תפי5ין
 "ל ומעתכ כר06, נעטיפת מייכ דמלוועסשר
 דחטו 4' סכיר6 וכפטגק מה4קחס סנרתחכו
 מיינ דמ4רע לי' סנד6 כן 6ס 6תשא, ק6יוגו'

 דככניס י"ע זכמיס כ0"ס עפי"ד 61"כ כר06כעכרפת
 5כנה מו53ין דתפי5ין מ0וס יד 50 מתפי5קפעוריס
 דכר יכי' ס65 כ0רו ע5 ו5כ0 ככו דכהיככרשוט:
 ים6 כבצק כ0רו ע5 ע"ג תפי5ק ונס 5כ0רו כינומולן
 )ג"ד נמני5כ וכ"מ מלי5ם מ0וס כנד ע5 5תנס6סור
 ע*כנ מי4גיס דרך כשז 50ו גאשונק5י כיוז ש נחנןכ'(

 5טועפות דכתיכ ר06 50 ורי"כ 0ס כ' כר6"םוכת0ו'

 בהבל תלהא דלא וומה צרי מבתי אף משתיחמצודע
 כמ*שג לרדב"ז רשף, רשק, ומדבר,עהןץ4
 ס" אדם ת%וזת בס' הרשב"א תשה הנ")ס0

 בגד. חשיב תם"יין איקפ9ב



 שילץ בהזקת8לסלב
 עילך 5נק נתו מ%ן ונו "(ן 0א סוגזנק

 מ%רע כ"ט 61"כ 0ס, סטו"6 וכשכ )סז(,יעףם
 ר6ם מל חפלק למהמ יט5 6ין סהמם נעכופהומי3
 מ3י3ס סוי ועסרפחומשס

 לתפי"
 ועטיפט 61"5

 5מיוח 3ריך ר6ם ם5 וחפיא ז"6 כחחי5ין ע5תף'
 ט6רן טצר כ5 ור6ו ע"נ 5"כ מנמוח כס"סכג%י
 פנר6ם ח59ין %6 6ומר סגוו5 ל"6 והני6וט'
 ספסטן, סנרה סי' ש: סס וכחוס' יסום"םכו'
 %ולע וממי% וסוור6 6כומח6 65 יסעוף'פ
 0"ר נחפי4ן נס מיצ וספיר רלר6ם נעשפח6יגו
 נעטיפח מיינ 6נ5 6י ונעי סס מו"ק וגה'ודו"ק,
 חעטס 651 4מזק56 רממג6 מו6מר ופסיטסר6ם
 סס שו אמיי' ממייני, וכיוע מכ55 ספסע5

 פ6רך 4מזק56 רמנצ6 מו6מר נחחי5ק 6סוו%נ5
 6סוו ו5כך 6מו 1ל6 6סור, וכ"ע מכ% 56יךמסם

 כ6מה וא:ו "ל נענופם ומיינ מסוסנחפי5ק
 טפס, ע5 חעסס 651 ני' וכחצ נימזק56סטונס
 כ"ו נימזק36 6מו כפסוק דסו6 ע4ך מכוםפ6רך
 וגחנחי כרל, ח5י' סס חס 6חו טטסבהצ6
 4צרר.זס

 ו%ווע סי' טפסטן וסנרח מם"ס מט6י 16פןבכל
 מקך6 ר6ם 50 נחפי5ין לק כיש נחפי5ק6סוו

 %יני נס ממהנ יד ש נחפלק 5% פרוע יכי'ור6מו
 נמי סגסחפק 5ייז סי' ש6נ"8 גחסו' וגה'וכנ"5.
 ו6ין ד6ף ר6ם ס5 חפי5ין יגימ 06 זרוע %ם6ין
 0גה:ס 5סגימ 5י' ו6פמר טיכ6 רק ש: אקתעכנין
 6נ5 מעככח כי5ט 6ין 5כי5ם כר6וי דכ5מסוס

 6יגו ה:וי יד 50 4:כימ ל6"6 זרוע 4 60יןנני
 דקי"5 כיון 0% 50 תעגכח דסא 6פ0ר 5נילסר6וי
 ר6וי סיטי' עכ"פ 3ריך 0חיס ה:י' עתיך סניןכייז
 ו6ין ומיכ6 כן נ6הח המ6 06 וסגס ישם"מ.5ש:
 61"6 כמ3ורע נס י"5 6"כ 4צי, מעגנח 65'ר6וי
 ימי כ5 פרוע ימי' דר6סו נצזר6 ר6ם סל4סףמ
 ו6סור יד 5ם5 ותעכגח ר6וי 6יגו ח:וי3רעחו,
 כ6ן כ0"ס דנרי פסטיח מסמע כו כמפרנסחשס
 6כ5 ונ)ה ותמתע נחסיא מסו מלורע 3סמסונעי
 כר)צ"ס ועי' יד, כס5 כין המם נס5 נק ח59ין%א
 מד6ורייום6 ר~ר6ם כעטיפח מייכ דמ3ורע מטו"5כפ"י

 י%' כר6ם עטרפח 3ריך ומ3ורע ה:6יעום"ם,
 כ%י% טחרגוס 0פי' יעטס ספס וע5מקר6
 עטיפח 3ריך ד5% ז' תו"ק 0ייס ועייחעטיף

 מ' כדן 6ר-מ כרנ 3סו"ע וש' יסץ"ם,י0מע56יס
 כפניס עס %סו 5כסוח סיתו יסמע56יסדעסהפח

 נ6פ0ר הף' יעום"מ, מפיו 5מטס סנ4ו סנותוחעד
 נ6תח 6ך טגאג טם6ג"6 ספיקוח מזס5פסוט

 בךצ-נ ס*ל דלש שם מגהא בר*ן וצי)סק

 דעכ"פ זרוע % 60ין ננו ס6ג"6 כנ6ה סססוכימ
 5י' ומהעט כמ3ורע ס"ס ע"כ 6"כ ממהכ ר06כסל

 וע"כ ממויכ ם"י 6נ5 ס"ר מחפי5ין ונו'מר6סו
 פמוכימ סס ם6נ68 המ' סס, נ:ם6נ"6 5סי' כן5ומר
 כטגיס ט' כסוס נחפעין מיינק טל נ' תע?כיןכן

 וכחצ דיל נמ5ה: %1חגייסו כו6י5 כו' 5י'6י3טהך
 דל6ט נמ3וס ט' מו3ן וכל ימי' 650 כסרו ע5י5כם

 כרי הש"ם, 6טווי מעכנ6 ו% קמץל 5ימגיה:וגלי
 5ם"ר מטכנ 6ין גכ"ז 5סא ר6וין 6ין וכטכיסו6ף
 4161 כם6נ"6. ישם-: כו' יו 15 ם6ק נמיס"ט
 הצרוע 5ול60 גס מככי6 מפסנע כווגח ד":ייי5

 ו6ין 5חמוו: מיי6 נסס 5עי5 וס63חי כיינ5רכוח
 %נש וכותחו י"5 3ש: טלג 5עגיגגו 5ריכ6 זוווש6
 כם"ר ד6סור כ"ג נמ3יע 4מר גפעט ס%נ6ן

 5רנוח ה:3רוע טורם6 סכי6 לכך גנ"5, ס"ר גס0יעככ
 ס'ור מעגנ 6ין יו ם5 ססגט נכ5 צכסניס ה:6כ"ג
 רק כחכחי סכן, 0ייי מעגנ 6ין 0"ר כשורעט-מ
5סעיר.

 כו' %ן 5סער קות: 3כרח 06 נספקע"נ סיי נגזי קטב ספרס 56יין ונותו בסיךמ4(
 ו6מל ועמול כהייס ממ"מ ותפר0 כה(: 6ותר ה:וסער'

 כסה~רכ סכחוכ ט ופ6מ יו6י5 לנהצ6ו 16 5טמרוקר6
 טם"ם ד' %צין 4צחי נ": יש"ם)סמ(,חמ%
 ם5 י5מד ס:ין רכיטץח וגסכו חייר ע"כ 5קדיוממ
 גסכיס עעון ש: מס סס ]וגרמייי ערכהם מם5סמריח
 סמריח מם5 ערניום 6ומר רכי גסכיס[ טעון ש:6ף

 3צור כיגייסו ו6יכ6 כו' רכי ו"מ 0סוכחוס'
 וגמיר 5ת6ן ממס 65חו 6א גסשס 5סס טי'650
 כו' סמריח ויקרצס סץקר סמריח מסמהחערניום
 6"כ מסמליח עלכיח י5מו ד4ת"ו טדכר וכלוריעוק0,
 ממץ65 מסמריח י5יף וערכיח כממליח ג6מרסכחוכ
 די5יף כית סמריח 6מל שכחנ כמו ערניחגמסנ
 06 5כך נקר6 קדוס סמריח 6"כ מסמליח רק6:
 סמריח ומקרינין כרקר סמריח 65מד רק כסכיס6ין

 יקרינו חשו קתן %יצ ספק סים כיוןוסייגו
 טכחונ ופחמ כו6י5 סמהח יקריכוס 6מוי'כנסכיס

 חיו"ט וסץ' מפורם כמו סוי דורם6 6ף מת13:4
 ע"6 5' זנמיס נסייס נ"5 ונש: ת"3. פאזכמיס
 קודמח, מט6ח וש% מט6ח סיס ונכ'שו6מף'
 5תקר6כ רנ6 6מר קווס ש4: וכחי' מייוחומקסט
 הפי' ככן מייס לכינו ו' דמו ונחוס' כגמונ,טקוימם
 5מט6ח קווס סשלט עכ"פ 0יקוים סקדתצםלתקר6ם

 לתקר6כ טכווגט "ט וחוס' 5רם"י טמטו' ומס"רוטקם,
 עו% כחצ כקר6 06 כ": גיש המ ככחוככקדיתם
 ומט קווס טמט6ח וסקיכחס י:סקדסס ס6קודס

 זה בעין עשש ל*ב ר*ה מה עיד תי)סה(
 היטב. תףש ננזירדשקי מש שע טיהתה



שנחום

 י"5 4נריכו קווס, נקר6 טגכתנ 5עו4 יםיחית
 מקה3ק * 6' לןנן לק 5:שג 4אי1ת ט6יןנגוח
 ומעמס גסכיס גמ יומ6 טתוס' טכ' גמוכעו4:,
 קומ: כסלה כספק וכמו חמי6:, כקוימםוככתו3
 תמ5ם נמסרמ כגהצ ויחמ כעלי5 5נןלפער
 נמכלם. סיי)צו ו3"מ )סט(,וה"ק

 נומש4ז הערותאיחז
 מ6ם כו' רכ 6מר ט"נ קכ8ע טנת בש"ם5מ(

 :וינ6 גו יוסף לכ 6מר כ5וס 651טפמו
 יולמש ס6יוג6 6מרו לנגן כי ומפנרו יומ6 ר"סכי

 י6%1 ו"כ וכרטא ק6מרו, מס יועכ6 651 סו6וספמו
 ננית מ5נא מחינ55יס סת4יייס ססי כו'ומפגרי
 6כו סיוס כ4מר וטפמו יומ6 5י' קרוסמדרם
 תמוס כו6 וסמ6מל ל0, שו8ם תוע5ח כוו6ין
 מס וגס וכ6ן, רנ 5עלי ויאי ס6 סייטת מסמ6ו
 יוע 65 מווע ק6מרו, מס יועג6 וא י'עו6מו
 סו6, וטפמו יומ6 ט6מרו נז: ים עמקות6י4:
 מצ4: כד": רט"י דרעס גטן ו3ר נזכ 5עג"ווגר6ס
 יעטס" טפס 8ע5 כמו טפתיס ג' כ5וס 651טפמו
 מו"ק כם"ס וכי: יגום"מ. נסמס ט5 טפתיסוסייגו
 ל3 6מר סר6ם נענופת מסו מ3ולע נגה ע"6ט"ו
 וכ"כ ממרם"6, וגה' :תהם' גילסת מו6 ]כןיוסף

 טפס וע5 ת"ם יו[ כתכ מם"ם סופהס3וקדוקי
 פ63 סו6 וכד3ר ר4י6ם, 3עטופת טמייכ מכ55יעעס
 סרגיטו וככר מפורם פסוק ס65 מ6 5י 6יכטימכ
 5עי: ה:כ6חי יעהש מ3ורע כו"ס מתוס'כ(ס

 מס' על מקובצת בשיטה בעז"ה ומצאתי)סט(
 כ*מר מקרה לשוו למקראה הקדימש למקראהדפי' הישי הר*ר בשם שבתב כ' אות עשא צ'זבחים
 רוצה והיא אהת פרידה אם כי לה נזדמן יאאם

 חטאת תביא אחרת יה רמשיזדמו עולה ממטהלעשות
 הצא יעוש*ה מ' הבחצב הקדימה ולכך בידאהרשות
 יקגים פ*ב 'דתע מאא הבשחזי ובחי' בפניםכם*ש
 יונה בן וע~תה תור חטאתה שהביאה הצשהמ*ה

 והסחתה תוד עולתה תוד, עולתה ותביאתכפול
 יונהבן

 תכפ~
 עשף בן י%ה, % עיתה וחביא

 ד*ה שם הראב"ד ופי' ראשון. אהר היכיואומר
 בכ"ם עיקר הוא ארצשון קסבר ה*ל עושובן

 הוא בפסוק הקדום כל ע"ש0 )ם8א בברכותכדאמרי'
 עולה ביולדת חכתוב שהקדים ונמון לברכה,קודם
 ההש קודמת ההש אם שלה אפי' לך לומרלחטאת
 תור תהלה עןלתה הביאה אם והילכך יהקבע
 תוד חטאתה ותביא תכפול יונה % חש%זהושנהיכ
 תשכ*%נ בזה ישוכתייעהש,
 ר"י ג*כ דאםר ע-ב עיז יבמות ש*פ הר')ע(

 זתמין ש*ס וגליתי יעושש קאמר מה ידענא ולאשם
 482שיד

לג אולןבית

 5מם' נפי סיוזוס 3ן ס5מס וניגו נמס 4נ6"
 5פי 6% רכ ני' כךי 4ל "ף6% י" וז"גמטקק,
 טפס וע5 יעע: ספס וש נתרמס כקאק סכ3ס6ק

 דעכ"פ 5:כק 5ריך ועליק ישס"כ, יתעסףכ6מ65
 יעמס טפס וע5 קר6 עכ"פ %ל גול6י ס6יגעי'כע5
 פי 6חכ מ"מ 536 כתרגוס ש' ירע או6ס
 מו"ק 5סאס גגק סוכר 6ך סקר6 פירוס6מר
 מ5ורע ם"סי' יעעם טפס מע5 גשכ וורסיגןסס

 4: מרו3קין ספחותיו טען' ט5וס כס6י5ת6סור
 וכייגו וגתנגו ישט"כ, ספתיס מ5סק וספסכזכ,
 ומיינ מכ% יעע: מפס וע5 יוסף ל3 15וכטיכ
 ג' נ"ק סתוס' 5ד' 5טיטחו ורי סר6םנענופת
 מ5סון גקימ ו5כך טגח3ו ר"י, כדמתרגס ד":ע"6

 ווכריס גמור, סמ ססי 5פי יוסף רככומחרגס
 טכ5 ו5מו פט ע5 65מרו רם6י 6חכ 6יטככת3
 ת"ס 6מר ספיר 5מיעחו ר"י 4מ יעו"ס,3תרגוס
 )ו5ח סר6ס נעמיפת ומיינ מכ55 יעממ ספסוע5
 טפחיס(. 5טון וסו6פירס

 מ6מר טתקטרות ים וספיר סג5 כווסנלכחערןון
 וא ספמו מ6מ ו6מרי' כקווס 5מ6מרר"י

 ספס ע5 כמו שכסמס" ט5 ספתיס רפרם"יכ5וס
 ספי' יעמכ טפס וע5 וכפי וסיינו יעו"ס,יעמם
 כוינ6 כי ר'ץ אמר זכ"ז, מווכקין ספתותיוטה:י'
 מתע45ס נא:יו וכפרס"י רננן 3י' ומפגרו יומ6 ר"ממ

 כ4מר וספמו יומ6 5י' קרו סמורם 4מתמ5כ6
 ש6 מפגי סייגו כג"5 תוע5ת נו אין 6כוסיוס
 מלוכקין ספתכס ה:י 5נכמ8ל נ6ו כס565מוו
 6מגס ר.י"5, מצ"ק כס"ס זכ"ז מלוכקיןספתותיו סימי יענו: טפס וע5 קך6 פירסו ע"כ ה:סזכ"ז
 מ5סון 65 )וספס יתעמף כ6כי65 יעממ ספסוע5 פי תלגוס טיווע לכו6 סכ"5 כמו"ק 5סימתורץ

 סייגו ק6מרו, מס' יוטצ6 ו65 6מר ספירספהוס(
 5ניכצר'ו, נ6ו ט65 מפגי כא וספמו יומ6 ס6מרוממ
 %5ן טייטת לספמו" "עמ6 תינת כשן יועוא
 גכק.חס

 יטל56 סחפ6רת דנה סנ6הי 5"ו %ת לוניל5מ(
 :חו"כ .כפי )3קעור( כר6כ"ו מ3ו6רוכן

 כס'ש ו6מרי פרוע יסי ול6טו וכתע מ5ורעוג3י
 עוסש וסווו6 מכומת6 מגו4 ר6סו סיסי'5רוע
 סיג5כ זפיוסו ס6מס ל6ט ופלע כמו וסו6 מגןטס

 מכומח6 מנו4 רק דסיעו סתפ6"י וכ'ר6מס
 מיי3 ומ5ולע וו6י 6נ5 כנוד 4עש וכסוסווו6
 כג"5, ומוי פסומ נמעפמת וסייגו י.ר6םנעכופת
 6ות מ' פרסס נס6 ממו"ל 6ס ר6י מאתיכעת
 ר6ט 6ח ופלע ת"5 מס 6"כ :6פס ת"5 נצן,עמ18
 5נגיס מכוטס סעזכ סערמ 6ה סוחר סמכמןמ5מו
 תזמיס וקעאות ש:נ כ5י טא" כי סמהיסמכסם
 מסמ סא גמס 4וו5ם, גוי ששט מעניוקומ3עת



 %ולן ביתפשפיםלד

 דגחיכ כמלורע ה:"ט יעום":, כו' טמקוס ככודע5
 מדין וטו6 סס מו"ק לם"ס טרוען ה:י' ר6סוכי'

 סננעיס דכריס מז' 5טחכפר מזט וסיוהכזט6כי5וח
 )ע6(, כנוד לנומי וסודר6 נכומח6 רק 6סור%ק
 סק"נ כ6"6 ופרמ"נ ע"ט סי כמנ"6 כ": 5עוררוים
 כפח. נטניחי 651כזט

 ד' מנינט טחוס' ד5ד' כחנכו כ"ו 6וח לעילמ(
 ם6ר כמו קרכנוחיו מסגת מלורע דנסע"כ
 ממ6 דטו6 5ף סטירו ניטו %ורע כ"נ 6"כממ6יס,
 כע"מ דטוי נו סננעו כזמן רק ם4 טמכיחיןמם5מ
 651 הם4 טמכיחין מקהכין 6ין כע"מ וככ"ננ"כ
 כ6ריכוח. כנ"ל ק5"ו מלה: טתנ"מ וכמ"ם ליכורמם5
 סו"פ זוע6 טסטרי וכרי כי: די"5 כפתר6יחי

 טנ(כן": 6מר מריס 56 6טרן ויטן ד,"1 כז?"5כ?ע5וחך
 5טקריכ יט5 מוס נע5 כסן 6ין 6טרן ילמרע06
 ט5סון טנ"ד דר"6 וכטרק יעו"ם, כו' מזכמ נכיע5
 ע"ג %קריכ יכו5 כגמ'מ נדו5 כטן 6ין טקכ"ט6מר
 טק, סס 5סרו"6 טרד"5 ונני6ורי יעום"ט,טמזנמ
 6מר 651 כו' כנףא2 כט"נ ד6ין מסוס 5מרד26מ
 דמכמה טמהנמ, כףו 5טקרינ ר6וי ממ6 ד6יןמסוס
 מייכ ונס מון'ס, מיחט ומייכ טגוח: מה55ססימם
 6הו כע"מ מסוס מם6"כ נריד6 טכניסט ע5כרה
 5דקדק ים דטמ: נכון טדכר ו5ת"ם יעו"ס. כ5"חרק
 גט"נ 6ין 6טרן ילטרע 06 טקכ'": 6מר כמאםעוד
 סנממ6 ככך דטה: מהכמ נף'נ 4:קריכ יט5נע"מ
 נס טזמן, כ6ותו 5טקריכ יטא טי' כניו ט66טק
 6ין קרננוח טקרנח ?כי ט' כ"ג 6ין סדקדקהט
 כ6מח ה:ו6 3זט י:עירו וככר טדיומיס נכטכיסכסר
 ופרד"6 טסטא דכוונח 5ענ"ד וע"כ ה6ד.חמוס
 וט% יוס, ככ5 כט"נ סמנצע מכיחין כמגמחדמיירי
 6"ג טדיומיס ככר~מס 65 ככ"ג רק ססייךדכר
 נחרפ6 סכנר סטירו כינה ד?יינו 5מוד מוה6טמסוס
 5%ומ 6טרן יכו5 מ'ט מת6 טו6 דעדיין 6ףמננעו
 דענודח % מכיחין ?נצמח יקהנו סטס נניוע"י
 מם5מ מלורע ממ6 דגס סדיומ כטן נכ5 כמרמ"מ

 כע,ט סוי ד6ז כו ננעו כימי 6כ5 כנ"5קרכנוחיו
 65 קרכ לינו מכיחין טמנמח ונס 5טכודטדטסו5
 ועד ממומו סיחרט6 עו לינור מם5 651מס5ו

 כווגך וזטו טנ"5 טמנ"מ וכמ"ם 6תר כ"נסיחמגט
 6טק ילמרע 05 טנ4-: 6מר סנ"5 חוד"6טספ"ז

 עהקנ תזריע פ' הש%ברבבל בס' פלש הרשיתי)עי
 רששצ שיכסה הועו הילב*ג בשם פרוע ו"חהושו
 שיגלא דפי' בצ*ק הש"ס מדכרי היפוד תישיעו*ש
 בגמי, כר*ש והה8 שער שיגדל פ" ישברבנשלוגם
 ההיץג ושין הש*ס, מדברי הבישו לש ששנהשםופלש
 פרהשת פרהשה ד'ה ע*ב ס"ז פסחים רש*י ועהבידי.
 ישחש"ונ שער גיד%ההשש

 מ%צס נני ע5 %קהנ יטל כע"מ נדול טטן6ין
 כס"ד. נטן טו6 כיודו")ן,

 "%מר 5' זכמיס טם"ס כד' 5"מ 6וח לעילה6(
 סופט וכה' טכתה, טקדיהם 5הקר6טרנ6

 ט' מפמר סוד6ת כימ5 כמ*ג יומנן ע"6מ"מ
 ר6סון סהבסר ע5 כמשודט ס6ינו כ"ם כ65רסכ"ל
 %יי 6מך תשע פעסוות %ר ע5 מחווט 6ין'סוכ
 ומנו6ר יעום.ט, חמי% טכחה נו אחססו6ע
 התווט 6ינו ס% ר6סון ממהר מפריס 6יןד6ס
 % טחמ ר6סון והעמר טו6י5 תעסרוח ס6רע5

 וכירום5מי סימכ יגט"'ם הדוי נכי חמלטטכחוכ
 סנחורט טמלוח כ5 תני ח% 6יום ט"ז ט"6הע"ם
 התודט 6ינו לם"י ס"ר חטיא טקדיס 6טי'מעכנוח
 יעו"ם העככוח סנטהסט טהלוח כ5 חניו6יום

 ?ו5י5 קודס עו5ט סיעכנ כ6ן הימ6 ססונמנ"ק
 עץ6 נ"מ פנשמיס חוס' ועי חמילט טכתוכ כווטחמ
 ודו"ק ז*5 טרמכ"ס נסס סס קנ6וח מנמתועי
 06 ד6ף כית6 סס נסועט קטט ויוחרטימנ,
 ה(% ):ם%, על הסודט ר6סון לנעמר סכי6ל6

 לתקרלש דרק נהש8 תה5ט יתודט נקמ6דנחינ
 ר6מת תשמר י6ינר טוידוי השהר 06 טיעויה(ה)מ:
 4צרר. רקו: וכתכתי ר6מת, העמר נס דטפוים טיכ6קודס

 כיו*ע ננטץס דר6"ם כיצין נעיקר 6' ל*ירןנצ(
 כמועד ומלפרו סממה6ו ממהת כאמיסורדעיקר

 עמש דלף רו6ין ומ"ד סגי כטסנר דט5יניד6ננרי'
 מדוע דעחק לקולר מכין ו6עי נכוך 6ני כטן,סחיק
 ג"כ כטן ימה6 מת6 ננע ט% ס6ס נימום65
 הה' 3(:, יועד מו5ין וגצ' 5טמליע נניעתועע
 מלוט הת ע5 יממ6 יט5 פ"ז נם6 זוע6סטרי
 נטק6 דמ65כיו סד"ל יטיי נרנג יממ6 651נמו5
 ם65 ס"ד כרנ5 6כ5 מלה: 5מת 5מה6 סמוחר5י'

 מממ6 5כ5 ימה6 ל6 %5ניו ח"5 מלה: 24תיממ6
 מסוס 5מ"מ יממ6 ם65 דס"ד יטצ"ם נרנל5מומ
 טרי סס, ?א"ר וכמ"ס כרנ5 עלמו לכע:רדמייכ
 165 %י 5מ"מ עלמו 6ח 5מת6 5טח"ך קר6דלריך
 דמייכ מסוס 5מהג עלש 5מה6 6סור ?י'קר6
 מ*ד דנננץס כט"6 וג1' כרגג עלמו 5מטר6דס

 נסכח כחמ% טגנעיס רו6ין 6ין 6וכמךדרמכ(י:"כ
 כש:, וי*ו 6וח 4ה5 וכשום נסכח מ5 ם4סז'
 שחר % דעוח סני טע"ג סי' יו"ד ס"עועי

 למ5מ5י כדי כם3ח בתת 5קרוכיס 5ממ6לככעיס
 ד%ע ט% %5מו ע"6 מ*מ כנדר יעי %גממתט
 ונחוס' העהס, 5ננעיס טו6 מממ6 5%מממ6
 דמלורע משס קר6 ד6ילסייך כתכו וימממו ד-:סס
 פרי 85 דילה6 להתוקים דממת6 מנ"ל מתםכהת טוי ד6י חמם סס 6ורמ וגקרן יעו"ס, כהתמסיכ



שנשרם

 4ח ו%מועס ואש 65ניו נייצק %6הש6

 6יך טקסס סס מורמ מ5 ה1' 4מתיר, קו6י
 סננע 5ר6ומ דיט5 נ6מר ו6ף טצמ6ט, 6יסורע5 ויעני %מו ממת6 מ6 ננטןס 5ר6ומ 5כמןמומר
 6כמי נו ננע ו% 6ט5 פט נתקוס 651מגמת
 וכסינ5מו דוק6 גכמן דמו6 דקי") מ3ולעתח%ממ

 טסוכריס לש' כטלמ נופו ע5 י306 ס)6 6פסר6י
 %נין ים ו6כמי טכמן, מוממת 5גצין כמ% טרימרכ

 כ65 ככית ממם דטסנר טסוטהס 5מי סגינטסנר
 מ1כ לרחומ 5נימ מצס ר(סמן ע"כ 514כגצ61ר
 הזם סס. ודו"ק כזם יווד מ' מו5ין ועי'סנגנג
 5טמ3ורע קרונ סדיומ נכמן רק ד"מי' דטו"6פחירו
 מתרמיס, דנריו יערים 4מחיר קר6 6י5מרךו5כך
 כקרוכיס דוק6 ניה6 5טמיר קר6 4ו סים עמטדנס
 טכ"5, 6ורט טקרו כקו' 5סמיר מנ"5 נרמוקש%)
 קרוכ ד6ין כ"ט פ"כ כננעיס דס") 5רית קמסונס
 כן נקנהנן ע"6 ק"נ (כמיס וכם"ס גנעיס,רו6ט
כבא!ס.

 דכ6כהץ כנזיר סם"ס דסכרת נפסומ נ")ןלענ"ך
 כמו נני6ט ומטת6 גתח ממע דמ5ורעכית

 כך6 )ן נ4 6מנס 15, 5ממ6 5כמן 6סור מיתח
 ו%וט ככטן רק מ5י6 סמ3ורע דר6ימ גיוןדכימר
 וסונ . יממ6 א ו6ט יטמרו 16 5טה6ו ע3יורק

 כטקא טוי מר% כ5י ש)נצימ כן נם6ר שי'ימסרו
 דלכך 6"5 ד"ם ע"נ י"ד נ"מ סמוס' פגןוכעין
 כרור טטי' כמן ממי 6ף שמו 5מת6 565יטותר
 ה*נ סי' מ"כ ם56 מייס במסו' ועי' סימיהמו,4
 כשסק טיכר סים 6פי' כרור )ן ד)כהם טטק' נ'6ות
 טמן מו%מ תכ"ם סכמ דותט פקא ספק ט156

 נס דמומר מ5ומ טהת נ"כ חמוי נ,ם,ישם"ם
 טץ6, מ' מגות וגה' 4, לטת6חם ומיר נדו35כטן
 סח מימה6 ד65 סני ד65 מ5"ם ממ תעתט6)6
 תכרמ פמור שי' 5מקום נעס ו6ס ופרסשדפשר
 עכ"ל0 6ף *מרך טל6 דס"ד פי סס ר*מויפי
 5עס כן מווםר ושי' %וום לתח מממ6 6סהה6ט
 כמ3ורע מכ"ם עצם"ט ד6סור קר6 דנ5י רק5מקדם
 %כצ 5עמ6 5כמ"נ 6ף מומר 6מ נסטן רקד%הם
 מממ6 5% מעה6 6הו %מו קר6 * %יחמ

 רק סחלוי טמ5ורע )ר6ומ ו0יינו ו4ניס,4נטצס
 מ"ז נזיר נמוס' מגו% 01ט נטן, הםנגסן,

 46 נייאנ %ה תח ט16% וגאר וטמןטכתגו ען"

לה שדובית

  כוי ומפמ )טמ6ות כצמוין נייאג 5ירוא"
  חסוס 6יסור גס רים %ף "כצ"ב3 ללל תממהםלמלכהצ
  טס, ולאש כ18  6מנס נרגל, טילצ לפטר  6דסדחייב
 נרגל שחו  לממר וסיינ  6יסור פוו  וים ניו"מ6נ5
 ת"ע טרגל 6סר יר6צ לרגל %הצ 06 יפח6חדוע
 ע"ו. ל6הם כטערט מ"ם חצי'תום"ק, נע6י שניגו י6י ומ' נעזטי"ם, 5טעיר וכמנמינכא

 *קיש נמ6י 6א טהכ ז' מו5ק כם"ס י*5ןבזדן
 כתת טקו% פמא נטצק 3רעה סריפ6כרא

 לש"ם מק' קס"ג כץ'  דוד 6"וי נס' ור6יחי נו',סנ6'
 מ5') כו', וטניס להשם בשם מםשים ד' ס"דגדריס
 ושד נני', ו6ח 6ומט וממי' עיה' אסמסטעסיר

 סכרגס 6לימע ויצ"י כתח מטיג כניס לו ס6ין נרכ6
 5קעמ טכי6רט ו5כטמ 3ן. וכעלמ 4ממוגמ"ם ט'מננס

 כמניס טיה6ח %צין נס ממס גנמ! מסינדמ5ורע
 ונילשצו )ע"נ( מ5וט נהקוס %ס 5כאהקה רי6ד5ריך
 5כמן העמר פקא כמו ט%ורע %ני דסויתמוס
 סכ") נעמ טמוס' כמץם תח נני נס שמו5ממ6
 סשוס כמן פמי' 6ף מנן %מיות ל56י' מומרד5כך
 לכמן טטצהר %ורע טתו וסוט כנוג כפקאדמוי
 6יקייס נה0 6א סס כמו5ין מדויק הט %מו,5מה6
 אם דטגק כרומך, סגיס פי ה0י 5%יפע 46'ערי
 %יו!ר מט%רך 56י' נכי טממי' כמו ממסטוי

 טי 46' נני סהעמם טי' 6ס מ5ורע ט"טדפק"ג,
 מכש פי הט 4, לכהדקק זט לטעס סו5רךנאכ

 זט כ5 כחנתי סנן. היי, נני פטי ממטנרומך
 14ול.וק

 מ%מק שסט טמס יק טץ6 מ' הל בשךשמ0
 %6 ט' ו5ויס ו%ורע מי %וכומנ5מחן

 למ"ס ק5ת 5עיין ויס ההם"ט. ט' מנ"3 נמעריווע
 דש טדרסן ר"ת נסס ז', מ' נם6 פ' עמ"חרמי
 סכטריס ש כפרם טטתנו )פי 5מנ5ממ ט5ויסטו5רגו
 כךוי הממשורע ממיס זימי קרוי' הש6 עץ8סגצדו
 מנ)מומ כ5 6"כ הצש, כ%ויעיס מנ5הת טזקיקסתח
 6ל6 נמער ד4יס 6הה' וג6ן ירע העעסס4יס
 5מעיר. רק וגמנמי מג"גמטרע

 טחשח לענין כפת ששה דפצודע סלבד)ש0
 עח4 טהי טצ*ק סשו פסאים ועין בבהשהשמטטש


