
 בו יבואו צ,ד-קים לה' השערזה

 ר פם
 ותשוברתשאלות

 ק ף ד צ ת ל ו קפ
 שניחלק

 בשערים נודן שמו חסידים מגזע הטר הרועים אביר פעלים רב המחברסאת
 וצוק"ל צאלח ירסף בהרה"ג יוזיא כמהר"ר'המאה"ג
 תימן ערי וכל צגעא בעוב"י ומו"ץ ור"מ ראב"דשהיה
 הדקדוק וחלק שערי-טהרה ועץ-חיים זבח-תודה : המחברבעל

 וציוגים הערות אליוונלוו
 שליט"א הלוי יצחק יהיא הרה"ג בהמ' שלומה הר"רמאת

 לישראל הראשית הרבנוח מועצתחבר

 זצ"ל אלנדאף היים ננ"ר אברהם הר"רומאת
 אהש. וזכרוני פתחון-סהב וכ"י שרידי-תימן, חוברת מבשר-טוב, עגף-חיים, :מחבר

 ע"י ותוגןהוגה
 הנ"ל המנוח הר'בגי ההי אלנדאף וסעדי'ה היים-ישראל והאחים הנ"ל',הרשי"ה

 ראשונה פעם לאוריצא
 הי"ו בדיחי שמראל בער יחיא הר"ריבהשתתפות היאי אלנדאף וסעדהה שלמה היים-ישראל, : האחיםעל-ידי

 נ"י בדיתי יחיא ב"ר שמואליבנו

 קוק הרכ מוסדובסיוע
 שנתב

 עבדי פשה תורתזנרר
 עולם לבריאתהתשכ"ה

 - ראשת בחלק הספר אקדמת-
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 נתאשורה לאוד הספרהוצאת

 המנוחה שעזבון לסיועהודות
 נע"ג אלנדאף "יים אברהם "ר"ר בת -אסתר

 בישראלנדפס

 ת"ו תל-אביב, פציה*ק בע"מ מל"ןדפוס



 ר ב ד ת תפ
 המ(וה'"ג ע"י שחובל - צדיק" "פערלת וו"ת לספר ההקדסה שלעיקרה
 רמי רגנים למשפחת גצר שהיה זצ"ל, צאלח יוסף בהרה"ג יחיאבמהר*ר
 שיצא הספר, של הראשון גחלקו הח"מ על-ידי כבר נכתגה - והמעלההיחמ
 שנה. י"ח לפני לראשונהיאור

 ללמוד רק לא זכה אשר - הנ"ל, צאלח יחיא מו"ר של וגותו לוזמדה
 - ובנסתה בנגלה שלמים סשרים ולכתוב ולחקר לאזן גם אלא הרבה, וללמדהרבה

 תךדה* "זבמ ספר : כגון לאור, כבר יצאו חיבוריושמרבית
 יו"ד ש"ע על -

 מנהגי עפ"י בקיצור שו"ב ייני קדישה" "שעך' , טרפיות ושבעים שחיטההלכות
 בלשון הנקרא התפלה סדור על עיניים מאיר חיבור - חיים" "עז סידורתימן.

 פשוטה ערב בלשון מקוצרים דינים - טהרה" "שערי ספה , "תכל4מל"קומוננו
 "חלק ספר , המשפחה טהרת תורת את בתימן ישראל נשי את רעת למעןוברורה,

 "פעולת ספר חגיב אחרוו ואחרון י וכתובים נביאים תורה, על -הדקדוק"
 וחה"מ(, ואה"ע יו"ד; )א"ח, טורים ארבעה על -שו"ת לפניגו אשרצדיק"

 חלקיו. שלושתעל
 גנוסף - הספר של הגוספים חלקיו שני את לבקר בגשתי כי ספק,וללא
 חלנדאף ח"ם גכ"ר 14ברהם הרה"ג טו"ר של בכת"י שמצאתים והערותלציונים
 על נטלתי כי חש, הנגי - נראף( חיים אברהם )ר"ת אח"ן בשמו המופיעיםזצ"ל,
 גאונים דברי לבקר ומכ"ש אני מה לעצמי וכשאני אחריות. רג תפקידעצמי

 ורזיהם. תגיהם כל על להס נהירים החכמה מעייגות אשרבישראל,
 שגראה מה ואת החרכים4 מן כמציץ השקפתי הכבור יראת מתוךאמנם,

 תגונתי לפי המחבר דברי לישב השתדלתי כוחותי ובסאמצי עליו, העירותיבעיני
 ספרו על חיבור לעשות באתי לא כי יען שאפשר. כמה כל בהם וצמצמתיהדלה,
 אחרי שיבוא לטי נשאר בוודאי הבינותיו, ולא ידעתי לא אשר ואת המחבהשל

 חלקו, הוא כי שכרו עליו ולקבל המחבר, בדבוילהתגדר
 חלק - לאור עתה היוצאים החלקיס שני בהוצאת נתונה מיוחרתתודה

 המלאכה בטורח הן - הוצאתו על ושקדו ועמלו טרחו אשר לאלה ג', וחלקב'
 שלמה ישראל, חיים האחים המה הלא בהגהתו, והן הספר בהוצאתהמרובה
 יוסף למר וכו זצ"ל, אלנדאף אברהם הר"ר המנוח בני הי"ו,וסעדיה
 אברהם הר*ר המנוח גת נע"ג אסתר המנוחה אשתו מעזבון שתרם נ"ימבורת
 נשבהתה. ק,צילךי זלה"ה. אלנדאף חיים,~בכ*ר

 ובנו "י"ו בריחי שמיאל ב"ר יחיא להרור ימיוחרת תודה גתונהכן
 ש*ם בן יוסף להשה"ס וכן זה. חשוב מפעל בהוצאת השתתפו אשר -שמואל
 'לאוונ זה ספר לההנאת רבים החתים שבהשתדלותו הי"החרבארה
 השקיעו אשר הנ"ל האחימ בגבורים, ה' לעזרת לבוא מבקש, אנכי אחיואת

 להמשך מוקדשת שתההה קרן לייסד שאיפתמ באשר הספר, בקנית ואונם, הוגס.בו
 אור. ראו לא שעדיין תימן, יהדוה גהלת רבגי כתבי של ל(ווראוצאה

 עיניגו וי(ויר הסלולה בררך יגחנו העליליה, ורג הכרובים יושבומא-להים
 תימן, גולת כתבי של לאור בהוצאה ולהמשיך לשקור התמימה, תירתובמאור
 אכי"ר. בוקאר גואל, לציון בבוא יהיל חשכנו ואת ערכש חן ורג צפונותיהםשרגים

 הלוי יצחק יהיא הרה"ג "מגוח בושלום



 הוקרהלאות
 ב"ר סף 1 י מר לחברנו במיוחד בזה מודיםהננו
 בהחתינזו הרבה עזרתו על 1"י ה ר א ב 1 ח'שלום
 ונפש בלב אותו ומברכים הלז לס~רמנויים
 טובים וחיימ בריאות וכבוד חן הש"י לו'שיוסיף

אכי"ר,



 לאור המוציאיםדבר

 רגון עת הגיעה הן לאמר: גקר'בנו נתן נכון ורוח יעצנו, אשר הד' אתנברך
 במקום תעלומא, לאור להוציא הפועל, אל הכח מן טהורה מחשבהלהוציא

 שנים ח"י לפני בה החילונו בם"ד, אשר המלאכה אק להשלים פנימה,הקדש
 - שליט"א הלוי יצחק שלום הר"ר מו"ר של בהשתדלותו לאור,בהוציאנו

 ראשרן הלק לישראל, הראשית הרבנות מועצת וחבר תימו יהודי לעדתהרב
 פעלים, דב חי איש מחיבורי אחד ק, י ד צ - ת ל ו ע פ ת " ו ש היקר,,מהספר
 ף כ, ך י בכהר"ר א י ת י הר"ר וכו' כקש"ת ומו"ץ ור"מ ראב"ו' עוזינוגאון
 אלנדאף תיים בכ"ר אברהם הר"ר אבינו אדמו"ר כבוד אשר זת"ל, ח ל אצ

 מזבח על להעלות יזכה אימתי ומייחל משתוקק היה דעתו על עמדו מיוםזלה"ה,
 מי : לאמר תאוה המתאוים הדביס את המזכה בכלל ויהיה זה, יקר ספרהדפוס
 טוב. כי האור את ראותם אחרי רואי לחי מבאר סיםישקנו

 והביא בגפשו עוז שהרהיב הראשוו, החלוץ והיה חלציו כגבר אזרואמנם
 טהרה, שערי והם: הנ"ל, הק' הרב של היקרים מחיבוריו חלק הדפוםלבית
 ס' השני החיבור את גם ; האיכות ורב הכמות קטן ערבי, בלשון נדה דיניוהוא
 תורה חומשי חמשה על נדפס ותחילה סובב, ספרים כ"ד עי ה:דקדוו4ה'לק
 אורה, שערי נהתחו כי וכראותו תורה(. )כתר תאג ערבי בלשון נקראאשר
 הנקהא התפילה, סידור לאורה ולהוציא מכיס זהג להזיל אחרים ושידלנזדרז
 על והולד הסובב עץ-היים, והיקר הגחמד הפי' עם תכלאל, קדמונינובלשון
 הסידור שהגיה ובעת ולברכות. לתפילה השייכים ההכרחיים הדינים עם הסידורכל
 זחול, כ"ץ עראקי יךכ,ף בכה"ר שלךם הר"ר כבוד והנעלה היקי' אהובו עמהלז
 אי"ש, בשם ,המסומנים וחבריו ידידיו עם חרפו בימי כתג אשר אתהעלה

 בם' סתומות הערות ואלו ואתרונים ראשונים של מספר'ן וליקוטיםותידושים
 מעץ-החיים. עגף הוא כל כשמו ענף-חיים, בשם זה לקינטרס יקיאועץ-חיים,
 זהב שהזילו בעם נדיבים ומצא יגע ליצירה, תרצ"ה בשנת זקנתולעת

 לאור שיצא תפלת-כל-פה הסדור של שנית מהדורה לאיר והוציאמכיס
 הר"ר האדמו"ר עמיתו לחיים ויבדל הוא פי' לי והתקין תרם"ג, גשנתבעריכתו
 הוא כי עץ-היים, פרי ס' בשם וקראו שליט"א הלוי י. יחלא נכ"רשלומ
 חיבוריו ו"תר ה3"ל, הרי"ץ למורנו עץ-תיים מס' נמרץ בקצור מלוקטימדינים
 נזכרים. הספר בשערהיקרים

 מצויינות והן המנוח אבינו מאת נכבדות הערות הובאו זה שו"תבספר
 שלרם הר"ר אהמו"ר כבוד וארוכים טובים לחיים ויבדל 1, " ח ב' א -בשמו
 כהנה מדיליה והוסיף גגבוריס, הר' לעזרת שבא "ליט"א, הלוי י. יחיאנכער
 מישרים. הקורא עיני תחזינה כאשר ןצירנים. נכבדךת העררר2וכהנה

 ולהעלותו לאורה, הלז הספר את להוציא אבינו המנוח זכה שלאומאחר
 הקדושה, צוואתו אתן לקיים דיתמי יתמי בניו אנו חיל אזרנו הנשיה,'מתהומ

 הרוחני בסיועו המלאכה, את והש'למנו המזהירות פעולותיו שרשרת אתולהמשיך



 הנ"ל, שליט"א הלוי יהיא בכ"ר שלרם הר"ר של בעריכ,תו והן הספר בהגהתהן
 אחותנו מעזגון שקיבלנו כספית לתרומה ההרות המוגמר על לברך בעזה"יוזכינו
 נש23תה לעילךי נפש ,ה יקר ספר לה היות למען נע"ג, אסתך"מנוחה
 ומבגות. מבניםטוב

 גכ"ר יהיא הר,ר בשרנו ושאר ידידנו כמ' מעלת את לטובה א-להלזכרה
 לעזרתנו שנחלצו נ"י, שמראל השה"ט היקר ובנו שללט"א בדיחישמואל
 הגוף רפואת שלימה רשואה להם ישלח הוא ברוך הד' זה. ספה בהוצאתוהשתתפו
 אכי"ר.'והנפש,

 בכל שהשתדל נא, הובארהי שלום ב"ר יוסף מר לעמיתנושלמי-תודה
 היקר גנו נשמת ולעילוי ש,מים, לשם זה יקר לספר מנויים והחתים"אמצי-כותו

 מעשה ועל עלינו הד' נועם' ויחי המולדת. למען משמרתו על חלל' שנפל ז"ל,'מ,"ם
 סלה. אמן בימינו במהרא גואל לצית ובאידינו,

 האחיםכ"ד
 יצ"ו אלנדאף וסעדי'ה שלמהמ"ם-'שראל,

 דמלכותא. בדינא ובין ישראל בדיני בין ידוע גבול השגתאיסור



 ש פ]
 אלנדאף ידידה הרבנית אתנולגשמת

 לעולמה שהלכה נע"ג הכהן דוד ר'בת
 תשכ"ה. תשרי בי"ד-

 אמתך מרת היקרה אחותנוולזכר
 נע"ג ף א ד נ ל א חיים אברהם ה,-"רבת

 תש"ך כמלו בד' - לעולמהשהלכה

 :האחים
חיים-ישדאל,

 הי"ו אלנןאף וסעדיא שלפ"



 נצחמזכרת

 המנוח נשמתלעלוי

 23שה בער שלרכ!הרהעג

 זצ"ל הלוייצחק

 מעלה של לישיבהשתבקש

 הסוכות חג של רא,שוןביו"ט
 התשכ"ד תשריט"ו

 נצחמזכרת

 הגברת נשמתלעלוי

 ן א ז ל ק ה כ למ

 ה' ב' צ' נ'ת'

 נצחמזכרת

 המנוח בעלה נשמת ולעלוי ת"מ ררמיהלגברת

 נ"ץ פנחט דוד בןמנחם

 ה' ב' צ' ב'ת'

 התש"י הסוכות חג אחר רביעי ביוםשנלב"ע



 א'סי'

 קבלה : וז"ל א( אע"פ פרק לכתוגות בשיטתו אשכנזי בצלאל רבי'כתב
 שנא ומאי שנא מאי הגמ' שאומר מקום שכל ז"ל הרדב"ז ורבנא ממרנאבידינו
 רישא שנא מאי כגון נקצור נקיט כד דהייגו ואפשר מסתברא. אפכא אררבהפי

 פחיתיה ליה דיהבינף איהו מ"ש כגון ואומר כשמאריך משא"כ סיפאומ"ש
 : ע"ש ב( וכו'דשבת

 ב'סי'
 כן חילקו שלא פוסק באיזה חדש דין דכשנמצא דרבנן בפומייהומורגלא

 סי' א"ה חלק שלמה כרם ב0' וכ' הכי. להו סבירא דלא מסתמא הפוסקיםשאר
 ומשונה חדש ברין אלא כן לחלק פוסק שום לישתמיט דלא זה כלל גאמר דלאל"ג
 אבל כן ס"ל לא ון,י חילקו ומדלא זה לבאר הראשונים על וחוגה ראוישהיה
 : ע"ש הקדמונים. לו הניחו ומקום הכי אמרי' לא מהסברא, או מהיקש היוצאבדין

 ג'סי'
 אחרים מפרשי' שאר וכן הב"י מר"ן שהגיא מחודשים רברים כמהאשכחן

 המורם ס"ל. דהכי רבר עליו כתבו ולא בסתם רמדהביאוהו אמרי' ולאבסתס
 דבר היה שאם שכ' מי ויש : וז"ל שכ' מה"מ בפט"ו המגיד להרב מצינומהם

 ג"כ והביאו עכ"ל. חוזר אינו סתם לו מכר והמוכר לאלהר להגחיגו יכולשהלוקח
 סי' ח"מ רשד"ם כ' ואעפ"כ חולק שום בלתי רל"ב סף בח"מ והסמ"ע הב"ימרן
 הרב מ"ש שהביא להריק"ש ראיתי הצעיר ואני ע"ש. היא יחידאה דסבראשפ"ה
 שם ע~"ש פליג דלא מרבותי קבלתי ואני עליו וכתב שכ' מי יש בשםהמגיד
 מאן לאדכורי לה"ה הו"ל דלא כדגרההם נותנת והרעת גאון האיי רב ב'קודם
 עכ"ל. פליגי לא ודאי אלא וכו', שכתב מי יש בלשון העולם אבות עלדפליג

 ד'סי'
 שמעגו שכבר אע"פ צריך שאינו מה כפולים דברים דוכתי בכמהאשכחן

 בכמה כדאשרי' וגרסינהו שמעינהו חדא חדא דתנא משוס ראשונה מבבא הריןאותו
 סעיף תקס"ו סי' רעה הלכו' )פר"ח ע"ש ז' דף דקדושי/ בש"ק ומהםרוכתי,

 י"ו(_

 ה'סי'
 המצות לס' בהשגותיו הרשג"ן גשם א' ס"ק ריש כ"ט סי' הפר"ח מ"שעל
 בכתיגת זה על כתוב מצאתי עוכ. וכו' ליה קרינן מד"ס הל"מ שהוא דברשאפי'
 בנזיר ערוכה בגמ' מפורש הדבר ומצאתי עיני ה' והאיר : וז"ל מעלי הכהןהר"ח

 )גמ' ומורד מורדת בענין תשכ"ב( הש"ס מפרשי )הוצאת ע"ב ל"ה דף שם א()א,(
 קצת. לשון בשינוי המחבר והעתיקו ס"ד(שם

 מסתברא. א8בא א"נ, השני מפי' דלפי וע"ע )שם( קושטא הוא דהכי לאורוייב(
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 הסמוך ומופלא וכו', בנזיר היא הלכה דכ"ע ע"ב כ"ט דף נזיר הריני שאמר מיפ'

 : א( עכ"ל בהדיא ברש"י וע"ש וכו' דרבנן ודחי דאוריתא ואתיא דרבנןלאיש

 ו'סי'
 משנמציא בקושיא דבריו שישארו נכון יותר מחבר איזה על קושיאכשיש

 : פ"ה( ס" ח"מ )ש"ך לתרץ כדי זרותסברות

 ז'סי'
 תצ"ה: סיל פר"ח עיין לה חשבי ולא א( אתקפתאאשכחן

 ח'סי'
 אלא בפסקייהו שוים פוסקים וכ"ש אמוראי או תנאי דתרי היכאכל
 ממתניתין ללמוד יש כן א(. ומצטרפים רביס הוו אעפ"כ הדבר בטעםדחלוקים

 וכו' כדבריו הטעם אין אבל ננס בן כדברי הלכה אר"ש ג' הלכה דמנחותפ"ד
 ב(. שחולק מי כיש דלא בכנה"ג ראיתי וכןע"ש.

 ט'מי'
 וכ' נתינה. מצות קיים ישראל לבעלה והנותנם ס"ח ס"א סי' יו"דבש"ע

 לשלוהו ולא פי' עצמו לכהן לכהן ובתן גרסינן בספרי י*ג[ ]אות ע"זהפר"ח
 המתנות שימסרו לכהו ליה ניחא לא דדלמא משום בסתס והיינו בפסיקתאוכדאין
 ל' פי' פר"ת והרב ע"ש. ש"ד שלוחו )שולח( שלה עצמו כשהוא אצל שלוהוליד

 הכהן ליד ימסור עצמה הבהמה בעל פי/ לכהן דהאי הא' דרכיס בשניהספרי
 שלוחו ליד ולא עצמו כהן ליד ר"ל והשני, לכהן. לתתם שלוחו ליד ימסרמולא
 שפיר דייקינן כד שירושים השני סובל הלשון שלכאורה ואע"פ ע"כ. כהןשל

 עצמר הוא ונתן הסשרי אמר אלו בשלמא כהן. של אשלוחו אלא קאי דלאהשכח
 דקאמר השתא שליח ע"י ישלחם שלא הבית אבעל קרא דקפיד שמעינןהוה
 אבעל גם קאי אי ועוד כלל. הבית מבעל מיירי דלא שמעינן עצמו לכהןלכהן,
 הבית בעל שמעינן והוה שלוחו ולא עצמך לכהן ונתן למימר ליה הוה הכיהבית
 שמעינן בלמ"ד ישלוחו דקאמר כיון אלמא כהן ליד שלוחו ולא לכהו יתנםעצמו
 : א( הספרי לשון בפי' המחוור הוא כי זה פי' הפר"ח תפס ולכך כהו. אשליחדקאי

 י'סי'
 כותב שכשהראב"ד ללמוד יש ס"ו ר"ט סי' משפט בחושן הב"חמדברי

 רבי ד"ה רש"י עיי' תורה. דבר מקריא דהלכה, יראה שם בגמ' המעיין לעג"דא()ה,(
 ע"ז. מ"ש דעידובין מיב פ"א יו"ט תוס' ועי" שם. בהראיש וכ"ה אתיא ד"הותוס,

 ולא סברא או פלפול בדרך חברו על אמורא כשמקשה קושיא מענין פי'א()ז'(
 הנגיד(. לר"ש התלמוד במבוא התלמוד כללי )קצור ברייתא. או משנהמכח
 - - ט'. סי' ח"ב יו"ד מהרי"ט מ"א. שרש מהרי"ק עיי'א()ח/(

 ועוד. הרמב"ם בדעת כך שסובר הט"ו תמידין מהל' ט"ח משנה לחם עיי'ב(
 שנתך וכגוו כפר'ח להא- דמפרש סעל"ו( ס"א סי' )יו"ד השלחן ערוך ועפן א()ם,(
 סק"י. שם במשב"ז פמ"ג ועי"ע נתינה. מצות קייס ולא בעלה דעת בלא כהןלאשת
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 9ף הראג"ד השגת על הב"ח כ' וזה הרי"ף. על דקאי וכו' כותב הרב זהלשון
 : ע"ש וכו' לך סוכר אני ודקלים קרקע האומר על מכירה מה'גנ=ד

 י"אסי'
 לראות יכול היה שלא באופן חשוך מאורו שהיה ביבם ליוינו באמעשה

 _אה לו והיה ועני ובנים אשה בעל )הוא( היה כי ליבם ביכלתו תיה ולאהרוק
 -לחלוץ מאור החשוך( )זה החסוך שיכול ההסכמה ועלתה שנים, שש כ3ןקטן

 מי ויש לכתחלה, יחלוץ לא שהסומא סמ"ח[ קס"ט סי'- ]אהע"ז מרן דכ'דצע"ג
 הר הוא דקטן כיוו הכא נמי ה"ה לכתחלה חולץ הוא אלא אח איו שאםשאומר
 תשאר שלא כדי שאומר מי היש שהוא דהראב"ד טעמא דהא אח לו אין)אילו
 לראות דצריך הא סקמ"ח[ ]שם ב"ש בס' וכ' כאן. נמי שייך טעמא והאיעגונה
 בפניו וירקה כתי דהא בעלסא אסמכתא אלא אינו בפניו וירקה מדכתיבחרוק
 פרח וגס' ע"ש, וכו' רואה אינו שהוא אף פניו נגד היינו ובפניו א( לפניוולא
 מהל' ]פ"ד דרמב"ם דפלוגתא וכ' האריך ג,[ ב, ]סי' ב' כלל חא"היצושן
 חליצה מצות א4 קודמת יבום מצות אי בפלוגתא תליא וראב"ד ה"ח["ליצה
 ולהראב"ד לכתחלה תחלוץ דלא פוסק קודם יבום דפוסק דלרמב"םקודמת,
 דאיש ובנ"ד הב"י, ב' ע"ש עיגונא משום כדיעבד הוי קודמת חליצה מצותדס"ל
 באורך וע"ש כדיעבד ההוי מח"ק הכל לדברי בספוקה למיקם אפשר ולא הואעני

 דכל לכתחלה חולץ דעא או מחלוקת סיגת מחמת או הוא אלא שם דבאיןומסיק
 וכ"ש רבים בהסכמת מעשה עשינו וכן ע"ש, דמי כדיענד אפשר דלאמריי

 ומאי לכתחלה חולץ הסומא דאף שסובר חליצה[ מצות ]ס"פ הנ"י דעתבצירוף
 ע"ש. חולץ דלכתחלה ואה"נ נקטה סיפא משום כשרה חליצתה במתניתיןדקתני
 הסומא מר"ן כת' ]סט"ו[ קע"ב ובס" וז"ל: ]שם[ בפר"ש מצאתי זאתהאת
 אח כאך אין שאם ונ"ל כשרוע חליצתו חלץ ואם חולץ - ואיבו רמ"א וכ''סיבם,
 סברת היא והלא דקאמר נ"ל מאי וקשה 1"כ. לכתחלה חולץ הוא אלאאחר
 מהרו דכ"ע ג"ל אח דבאת לומר הוא רמ"א כוונת אלא קס"ט. דסי' שאומר מי"יש
 הצעיר נ"ל עליו הקשה שהוא ואף אלגאזי. מהר"ח ~שם ע"ש לכתחלהדחולז
 : ]ס"ב[ צס" גארוכה זה פרט ביאר שם מאש מוצל בס' ויעויין הוא. נכוןותירוץ

 י"בסי'
 וכתוב שיוצאים חובות שטרי כל בלשון לרון שלפנינו דינין בבתיהנהוג

 וכך שכך שגוזר המלך גזרת כפי בפרוטות קרוש לפרוע א( חגר קרהם סךגהו
 קרש לאפוקי הוא חגר שכותבים שמה ב'( טעמם ופי' הקרש, צירוף יהיהפרוסות
 חסר חגר קרש כמו שהוא אלדהב 3אלקרש בכאן ומתגם משאס רוב שהיהדהב
 ימי סוף עד דהב קרהס וכך כך בשטרות הקדום בזמן כותבין והיו בקירובחומש
 בהן כתוב רכך מכתיבתו יוצאין שטרות למה עתה ועד ג( ז"ל אלקטיעי מוסא"=ו
 פרוטוע לצירתי אלחגר באלקרש ומתנם משאם ורוב שנשתנה ועכשיו דהבקרוש

 בב"י וכ"ה לעיניו בג"ש הגרסאא()י"א(
 חג"ר בין הבדל היה לא רבימיגו בתימן בו משתמשים שהיו מסבע שם א(.)הב(

 הסחבר לזמן שנה לפאה קרוב וזה לב"ע התע"ה שנת ג( לכך, הסבה ר"ל ב('לפראנצ"י.
 קע"ג(, עמ' קרח להרע"מ .תימן סערת)עי"
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 דהב קרש לאפוקי חגר קרש בשטרות לכתוב נהגו ז"ל מוסא מ=ו מותמאחר

 הקרש צירוף יהיה שכך המלך גזירת כפי הפרוטות על בו הכוונה חגרוכותבים
 פראנצי הסרעון לו נותן אם ואדרבה ד( פראנצי קרש על הכוונה אין לעולםאבל
 מנה חבירו שהמלה; בתשו' רשב"א בשם קס"ב סי' יעד בב=י כמפורש רביתהוו

 שבח דלא אפשר דלא רבית הוי ריאליט מטבע לפרעו מנת על ברצלונימטבע
 בהגוזל כדאיתא אסור שהוא כל אפי' דשבח וכל זביני ולגבי ה( צירילגבי
 דינרי חייא דרבי מברתיה דינרי ו( )יזיף( דזייף דרב וההיא ע"ב[ צ"ד]ב"ק
 יוצאין שטרות כמה שהרי הוא שכן ותדע יע"ש. שקלא נמי דינרי ומהנהוהתבא
 אמאי א"כ פראנצי הוא החגר ואם פראנצי חגר קרוש וכך כך סך בהלוכתוב
 וכל הפראנצי על גו הכוונה, אין בשטרות הכת,וב דחגך אלמא פראנצי וכ'טרח
 כמעקן הכוונה אחר אלא בשטר הכתוב הלשח אחר הולכין אין גוונא האיכי

 ס"א, סס"י ]ח"מ[הש"ע
 כך סך בהן כתוב כולו היוצאין השטרות כל שהרי ראיהועור

 בפרוטות יש ארם בני של ומתנם משאם הרואות עינינו והנה חגרוכך
 בפרוטות חצי לחצאין ויש פראנצי בקרוש ויש הקרש לצירוף המגיע הערךכפי
 של האמיתי לחשבון הפרוטות מצרפים מלוים כל וכי וא"כ בפראנצי.וחצי

 ליה איכפה ומאי פראנצי על בו הכוונה שיהיה חגר בשטר לכתוב כדיפראנצי
 פראנצי של' ז;אשיתי חשבון על לצרטו כשירצה, שהרי בדבר ריוח אין סוףסהן
 ערעור נשמע לא והנה המלך, גזירת כפי הפרוטות מצירוף החשבון יחסרהנה
 שמינית כמו קרוב הפראנצי צירוף שעלה הזה בזמן 'אלא )מהלוים( מלויםזה

 היתכון' שהיה לפי ערעור נשמע לא הקודם בזמן אך המלך. מצירוף יותרקרש

 זולתי בפרוטות, נפרעים והיו לבד פרוטוה ושלש שתים כמו מקח-םבפראנצי
 הפרוטות על הוא בשטר החגר ב'זכרון שהכוונה אלמא פראנצי בשטר כתובאם
 ליקת חביריהם בממון עיגיהם שנותנים לב רוע אם כי זה ואין המלך גזירתכפי
 היתרון לתבוע )יכולת( יכולין ואין גדול שההפסד שרואין כיון פראנצימהם
 פראנצי שהוא לתלות עתה ורוצימ הקרש צירוף יהיה שכך המלך גזרתמטעס
 לפרשו דאפשר כיון הנה פראנצי דר"ל חגר לשוד ולפרש להדחק נתעצם אםואפף
 על' "שטר בעל דיד לו שומעין אין דהב ולאפוקי הקרש צירת' פרוטוא אופןעל

 ]ס"ג[. מ"ב סי' ]ח"מ[ בש"ע כמ"שהתחתונה
 מהני לישנא דההוא סבור הלוה או שהנותן היכא דכל צ'ד בסי' קולו"ן מהר"יוכ'
 דהרבה ס"י מ"ב 0י' ]שם[ הש"ע דכ' למאי ואשילו התחתו'נה על השטר בעל ידאמרי'
 לכתוב שנהגו )שעכשיו( כתבומפרשי'

 בשטרו"
 יד מסופק, לשון בכל וכו', כאם' ולא

 כתבו דנן פלוני לנא אמר כך בו דרווינושכתוב היינודוקא העליונה על השטרבעל
 מדעת נכתב אם ספק לנו כשיש אבל משתעבד שאז וכף, כאס' דלא וכו'וחתמו
 שמואל בני ב' האחרוני' כמ"ש התחתונה על השטר בעל יר וכף, כאט' דלאהלוה
 ילא בו שכתוב אע"פ כך לנו צוה הלוה אי הוכחה דליכא השתא וא"כ ז(. ו'סי

 וכ"ה פירי קצ"ח סי' ח"מ )טור בב"י הגרסא ה( מרי. המלכה של כסף מטבעד(
 דמלשון אע"פ ז( וכו'. אוזיף דרב ע"ב מ"ד ב"מ בגמ' אי' הכי ו( ע"ב. צ"ד ב"קבגמ'

 הרבה ס"מ הלוה. דעת בעינן דלא והריב"ש רס"ג בשם הרמב"ן בשם שם שהביאהרבוי
 מ"ב סי' בב"י אלו מדינים ועי"ע סק"י. שם ופ"ת קנןב ס" יעקב שבות עה' ע"זחולקין
 הרשב"א. תשו' ז"לד"ה



הצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 גזל איסור חשש ויש .מספק ממח להוציא ואין התחתו' על השטר בעל ידכאס'
 ב' הק"ל בכללי כ"ה סי' הכנה"ג כמ"ש תיקום ממוגא דקאי דהיכאדאוריתא

 שאיו במה גזל איסרר חשש זיש אפכא דאימא להקשות האין ז"ל. באסאןהר*י
 דאט כיון גזל איסור שום בזה עושין אנו דאין דליתה המוחזק מה- ממוןסוציאין
 ליקומ ממוגא דקאים היכא לומר רק לזה מזה ממון להוציא בידיס מעשהעושין
 ממון להוציא דא'ין דפוסקי' פלוגתא ביה דאית במדי הדבר בטעם הרבכדכתב
 ביד הממון שמעמיד במה גזל לאיסור למיחש אית הא ואמאי גזל איסורמטעם
 : לזה מזה להוציא בידים מעשה בעושה רק למיחש דליכא ודאי אלאהמוחזק

 י"גסה
 ההושענות בה שנותנין המפה על מים לזלף בי"ש קצת שנוהגיםבמה

 יכמשו. ולא לחים שישארולדי
 לכרכה כשיבא המפה לסחיטת דחיישינן כן לעשות דאסור נראה :תשובה

 לאסור נרן ההה גמפה ולכרכם ההושענות על מים לזלף ואף ההושענותעל
 כוס לנגב אסור : וז"ל י"ב ס' ש"ב סי' ]בא"ח[ למ"ש דומיא לסחיטהדחי"2ינן
 מה לפי כאן וכ"ש ע"ש. סחיטה לידי דאתי משום במפה יין או מים בו,להיה
 על "זלף אם ולכן דשבת. כ"ב פ' רמבים עיין הכריכה ע"י המפהשדוחק

 ש"ב דסי' כההיא בהם המים ויבלע שיתנגבו בכדי מעט יניחס מיםההושענות
 שיקנחם קודם יכלתו כפי המים מהם ולהסיר בזו זו לנגבם טוב ידיו הרוחזסע"י
 דמותר סי"א שכ"א סי' ועיין סי4א של=ו סי' ]ברמ"א[ ועיין א( ע"כ.במפה

 מים ולזלף תחלה במפה ההושענות ולכרוך יכמוש. שלא' כדי התלוש אאלהשקות
 ש"א ובס" 0"י שי"ט בסה כדאי' כיבוסו זהו דשרייתו אסור מבחוץ המפה,על
 זהו שרייתו אמרינן דלא סבר דהרא"ש את"ל ואף ש"ך. וסי' סי"ב ש"בוסי'

 שמגיא וכמו יסחוט שמא למגזר איכא הא ס"ש טינוף בו כשיש דוקא אלאכיבוסו
 פ' דסוכה ובמשנה ב(. יה על הרבים להוכיח וצריך התי/ ב' ש"ך בסי'הב"י
 ומחזירתו בעלה ומיד בנה מיד אשה מקבלה אמרו מ"ב[ ]סוכה הגזוללולב
 ומיניו הלולב החזרת דמצית אומרים וש~עתי תרנ"זנ סי' ]א"ח[ מר"ן ומביאולמים
 הו"ל כן דאלו כלל ראיה דאינה ונ"ל מתנ". מהך ראיה ומביאים אאשה רמיאלמים
 דלא אשמעינן דמתנף אמרו ובגמ' למים. ומחזירתו אשאו ליד ונותנולמתגי
 אשה אבל למים ולהחזירו לטלטלו שרי נטילה חיוב עליה דרמי איש דוקאתימא
 למים. ולהחזירו לקגלו דשריא קמ"ל אסירא' היא לולב גטילת חיוב בתדלא

 משג"ב ועיי' עיי"ש וכו', לזה לחוש דאין שכתב מי דיש שם הרם"א וכתבא()י"ג(
 כת' ד"ה ש"ך סי' )א"ח הב"ח עיין ב( להקל. המנהג וכן קע"ג ס"ק ש"א וסי' קנ"א סי'שם

 אלא סחיטה משום אסור דאין היא המרדכי בדברי הגכונה הגרסא דלפי שכת'המרדכי(
 שישאר ר?ונו הכא אבל מהמים(. הבגד ביגוש שרוצה )ר"ל מימיו על ש0קפידבדבר
 שמותר מכת"ר המחי"ר אחרי נלע"ד ולכן הגגד, בסחיטת מרוצה ואינו רטוב"בגד
 שריית משום וליכא רסוב בעודו גמפה אותו ולכדוד ההושענא על או הבגד על מיםלזלף
 א"ח בש*ע לעיי ומציין המלך שושנת זה על שהעיר מצאתי וכן הרא"ש, וכדע'"גגד
 שבת מגמ' וכ"5 סעט"ו, ש"ך סי' וש"ע סקכ"א שם מג"א ועיי' ו" ט' סעי' ש"בסי'

 שרוי אם שם ופרש"י עילויה, קפיד לא התם א"ל מסרונקא מ"ש דא"ל בההיא ע"א()מ"ח
 סחיטה. לידי אתי ולא עשוי לכך שהדיבמים



צדיק ב. חלקשךתפעולתו
 ונר, מיניהו, חדא ליתני בעלה ומיד בנה מיד תני אמאי לדקדקתר'

 תנא דאי
 דיכול בעלה אבל בשבילו שישתדל מי דאיו בנה דוקא אמינא הוה לחהר בנהמיד
 אמינא הוה בנה תגא ולא לחהר בעלה תנא ואי קמ"ל. לא בעצמו זה לעשותהוא
 ומזה תרוייהה ואיצטריכי קמול לא בנה אבל לו משועבדת שהיא בעלהדוקא
 שרייה מפה בתוך בערבי קא"ת שקורין אילן ענפי שנותנין לאותן ללסהר"פ

 שאמרנו: מה בכל ליזהר שצרידבמים

 י"דסי'
 סתולעים כולם וכמעס רובם ונמצאו לפנינו שבאים וחטים קטניות מיני :שאלה

 מהה מתה התולעת פירשה ואם מהו הפרי בתוך מתה והתולעת לחוץ נקוב,וחורו
 פירא שלא ,מן דכל להתיר ד' סעי' פ"ד סי' יו*ד הש"ע מרן כתג :תשובה

 ופירו4 הפרי בתה4 מת אפי' אוסרים ויש חי אפילו א( הואי דבתלוש כיוןמותר
 שמא חיישינן לא' לחוץ נקוב חורו ואפילו הפרי בתוך שימצא זמן וכלאח"כ
 ב( דעתו וכ"נ לאן. עד ל'חוץ נקוב חורו אם אוסרין רש רמ*א וכתב וחזר.פירש
 במים ררחשו שכ' ח' בסעיף מוכח וכו מת שפירש ת,וא שכ' ט*ז בסעיףגם

 והאחרונים הראשתים רוב דעת : ת"ל שם כ' והפר*ח הש"ך. שדקדק)וכסו(
 דעת שהיא האוסרים לסברת לחוש שיש אלא עיקר וכ'לנ מותר מתהדבפירשה
 הרמב"ם דעת ושכן אסור מתה דב"ירשה פסק ההפר"וו ע"ש. הפוסקים'גדולי
 הפרי בהיך שימצא זשן כל הש"ע דקאמר אחרונה פיסקא ובהא מוא[ הל']פ*ב
 ופסק עליו חלק הפר"ח ג(' ופירש. חזר שמא חיישינן לא לחוץ נקוב חורוואפילו
 מחורו שיצא דכל הרשב*א וכדעת להתיר השוע כדעת פסק ההפר"ת רמ"א.כדעת
 בעינן לאויר דבפירש ד(' מקצתו פירש ואפילו לחורו חזר שמא חוששיןאין

 פ*ב הרמב*ם דברי שמוכיחים וכמו מיתסר לא במקצתו אבל בולושיפרוש
 והתולעת מתולעים שנמצאים קליות ומיני ואפונע קסניוה הני ומעתהממ"א.
 מותר לחוץ נקוב שחורו אעפ*י בפנים בפרי וסריכה ודבוקה הפרי בתוךמתה

 נקוב בחורו חולק שרמ"א ואעמ"י ומר"ת שר"ן וכד' פירשו שלא כית כךלאכלם
 האומריפ לדברי לחוש ה( בנפה לרקדם צריך ובחטים להקל. העולם מנהגלחוץ
 מנהג וכן ו( ספיקא ספק דהאי לחוש א,ין שוב יפה הריקהר ואחר אסור מתהפירשה
 : סי"ר שם מתולעים חטים מדין עהר ועית דחוקות בשנים בפרטהעולם

 ט"וסיי
 המקום דרך דאין כיון קטן או רפואה לצורך וי"ט בשבא רמונימ לסחוסמהו

 למימיהן.לסחטן
 לסחטן אסור ורמונים דתותים מסיק חבית בפרק א( הרי"ףתשובה:

 הש"ע. מרן דעת ר"ל ב( הפירות. שנתלשו לאהר התולעת שגדיה ר.לא()י"ד(
 פירש אפי' נראה הש*ע מדברי צ"ע ד( פירש. ואח"כ הפוי בתזד שמת בתויעת להתירג(

 )ולחומרא אפשיטא ולא מהו מקצתה ע"ב( ס"ז )חולין הגמ' בעית והיא אסור,סקצתו
 מקיתן כשפידשו או : שכתב הרמב"ם מדברי יפה דייק המהבר אמנם דאורייתא(.גספיקא
 סקצתה ואם מהו. העולם לאויר מהו, מקצתה סדבעי מהגס' מוכח וכן לארץ. דוקאלארץ,

 סןתר השתולעים החטים : שם הש"ע מרן ז*ל ה( ן מבעיא כולה העולם(. )לאוירסהפרי
 סק"כ. שם ס"ז עיי' ון ע"כ. היום לאור הקמה שירקד וההאלסחנן
 קצת. לשון בשיגוי י"ב הל' שם הדמב"ם וכ"כ חבית. פ' בראשא()מ!"ק



זצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 ורמונים תותים לסחוס אסור : וזעל ב"א פ' הרמב-ם כתב וכו הכל לדבריבשבת
 לסחסן מותר פירות ושאר וענבים. כזתים אותם סוחטין אדם בני ומקצתהואיל
 משמע ג( לאסור דסתם וכיוו ב(. ש"ר סי' הש"ע פסק וכן סחיטה בני שאינןלפי

 כשדרך ה"מ מיהו כ' שהב"י ואע"ג למימיהל. לסחטן דרך שאיל במקוםאפילו
 סחיטת לענין רק זה הרב"י כתב לא וכף. מימיו להוציא לסחוט ההוא המקוםבני
 לסחטו העולם בגל דאסור במעא מבואר וכן ודמונים מתותים חוץ פירותשאר
 פירות שאר סחיטת לענין ההא הב"י על המ"א שהקשה רואה שאתה ומהע"ש.
 בו שהדין לרטואה לו צריך אם זולתי לסחטו אסור מקום בכל הילכך ע*ש.דוקא
 : עליו שבתלחלל

 ט"זסי'
 לסוכה. ירדו שלא הגשמים מפני ביו"ט הסוכה עאג סדין לפרושמהו

 גגות תחת הסוכה לישות מותר תרכ"ו סס*י בא*ח .הרמעא כ'תשובה:
 ביףס ואפר ולפתחן ולחזור הגשמים מפני לסגרן ומותר ולסגור לשתוחהעשויות

 אהל וגנין סתירה משום לא בזה ואין צירים להם יש אם ולפתחן לסגרןשר4
 אין והנה עעכ. כפתח דהוה הטעם צירים להם יש אם רמ"א וכ' ע"כ. וכו'ביו"ט
 כ' דלא דליתא אסור בסדין אבל שרי כפתח דהוה בכהעג דדוקא מכאןלדייק
 חלל הסדין תחת שאין כיון שרי בסדין דאף ולעולם ובנין סתירה לטעם אלאכן
 כדאיתא ומחיצות חלל בלא אהל דאין הוא אהל לאו הסכך ע"ג מונח שהסדיןרק

 בגליל ששבת דר"א עובדא מההוא בפירוש מוכח : וכן שט"ו סי' א"חבשיע
 א(. הישן בפ'העליון

 מפורש הדבר מצאתי ושוב תרכ"ט. סי' ובט"ז בתו' וו"ש
 : תלי"ת שכתבגו ומראיות כדברינו סק"ח תר"מ סי' מ"אלהרב

 אדם מסתפג הלכה יוחנן א"ר א" ע"ב[ קמ"ז :שבת חבית סאפבגמ' י"יסיי
 חייש לא אמאי להסתפג שרי היכי הר"ן וכ' וכו'. ביתו לתוך בידו ומביאבאלונתית
 אם מסתפגין הרוחצין שכל שכיון וי"ל וכו'. כדחיישי' סחיטה לידי אתידילמא
 עומד הדבר שאין אפשר ואי ברחיצה אוסרו אתה אף להסתפג עליו אוסראתה
 ללמהר זה, כתבתי ע"ש. שעא סם"י ב"י מביאי עכ"ל, מ'[ ]שם כירה בפ'וכדאי'
 שלא דנר אייה על א( מינן בר בגזירת הצבור על דבר לגזור ראוי שאיןממנו

 לא חז'ל כי תראה הלא עומד. הדבר שאין שרואה היכא סבה איזה משוםלעשותו
 סי' הנצחון ס' וו"ל מרפא. חכמים ולשון לעמוד שא"א מטעם גזירתםהעמידו
 ויעברו יגירו ואם וכו', גוזרים שאע לפי ימים שני כפורים עושימ שאין מהקל"ה.

- -
 בני שאיגן לפי בשבת וקליות ואגוזים לוזים לדוך סמך ללמוד יש מכאןב(

 ועוד ודוק, הרבה לימים וכיוצא חטיס שטוהגין כדרד פהן לטחון בנ"א דרך שאיןטהינה
 כמות לאכלן יכול שאיגו קטן או לזקן כגון לצורך כ"א קלוים קטניות לטחון דרךשאין
 ח"ן. אב' הצ' בזכרונותי ע"ז ארוכה יש וכברשהן

 ורמוגים. תותים סחיטת לאסור ר"לג(
 בתוס' וע"ש מציין ולכך ז משם רא4ה מביא מה וצ"ע ע"ב. כ"ז סוכה גמ'א()ם"ז(
 סקכ"א. שם ס"ז ועיי' פירס, ד"ה ע"א י' כד'והוא
 ה"ה. ממרים הל' פ"ב ורמב"ם שם ורשב"ם ע"ב סי' ב"ב עיי' לארור בינויא()י"ז(



צדיק ב. חלקשךתפעולתח
 חשבוניגו על שנסמוך ומוטב וכגד קשה דבר לגזור רשאים אין לכך נכשלים,ח"ו
 :ע"כ

 י"תסי'
 ליטול הבע גוי בעד אחר לישראל ערב להיות לישראל מותר שיהאמהו
 בשבת.משכונו

 השמשות בין ובפרט זה בענין התיר סק"י קל"א סי' בת"מ הסמ=ע :תשובה
 ומעש תפצך. ממצוא משוס דאסור ול"נ : וז"ל סק"ח שכ"ה בסי' עליו חלקוהמ"א
 לעשות רציתי לא שהרי ערב להיות שלא שדעתי להבין לך שהיה ה"קבח"מ
 : א( עכ"ל ערב אח"כ אהיה היאך וא"כ בשבתערבות

 י"טסי'
 הסוכה ואין המילה לכבוד סעח-ה לעשות ורגילין בסוכות מילהכשיש

 לסוכה. הוץ לסעח- מותרים שיהו מהו לקרואיםמכילה
 שהתירו מצינו דלא לפטרם היתר צד שום ואין דאסורים פשוטהדבר

 לא דין מן בר כל אבל החופה ולבני ולשושבינים לחתן דוקא אם כיהז'ל
 כלל ז"ל גו"ר ל"רב אשכחן גופיה בחתן ואפילו תר"מ. סי' רמ"א וכמ"שהתירו

 חייבים לכל כאשר הכל החופה ובני השושבינים גם דבזמננו דהעלה י"ד סי'ד'
 שהחתן אלא החופה בתוך והכלה החתן עם ולסעוד להסב דרך שאין לפיבסוכה
 ליכלו וא"כ לגדם החופה ובני והשושבינימ לבדם חופתם בתוך אוכליםוהכלה
 החתן דגם דס"ל הראעש עם שנחלוק ודיינו בש"ס. כמ"ש בהופה וליחדובסוכה
 האדמה פרי והרב עש"ב. בקלואים ח4ו ולהקל מחלוקת להרבות לנו ואיןחייב
 פ"א: סי' לקמן ועיין ע"שהביאו

 כ'סי'
 היה ילא חולי, ע"י מעל"ע מבחוץ בעביו שניקב בכרס לידינו שבאמעשה

 רק לאסור אין כי והכשרנו מבפנים שלם נשאר באורך הנקב ותחת מחס,נם
 היתה דילמא לחוש ואין הפרש כלפי סנים ולצד חוץ לצד לעבר מעבר'בניקב
 שבא כמו רק בטריפות לנו ואין מחזקינן לא אסורא דאחזוקי ונלקחה מחטשם

 מחט ביש אם כי חיישינן דלא והבריא הנקג עבר לשמא לחוש אין וגםלפנינו,
 שמ ובנמצא ומפרשיו. ש"ע מ"ח סי' יו"ד עיין לאחוריה הזרה דאמרינןדוקא
 בחלל שגמצא מחט מטעם טריפה אחד מצד אפר מבחוץ הכרם דופן עלמחט

 מעל"ע שעבר אף כרס של בארכו מבפנים תחוב המחט נמצא ואם א(.הבהמה
 נגד כ"ג ס"ק מ"ח סי' הפר"ח מדברי מתבאר וכן כשרה. לחוץ ניקב שלאכיון
 דודאי טריפה המחט נגד מבחוץ דם קורט נמצא אם ומיהו שמחמירים. וט"זרש=ל
 יש וכן הכרס. לאורך ונתחב לאתוריו המחט שחזר אלא המחט ע"י הכרסניקב
 ובה"כ בהמסס הנמצאים קוץ או מחט שכתב ח' סעי' מ"ח סי' רמ"א מדברילדקדק

 וכמבואר באחרונה מגיא דעת דהביא כיון לאסור המחבר דדעת משמע א()י"ה(
 אמנם ע"ג סי' ח"ב עי"ל כך נקט המחבר גם אולי מ"ב סי' בח"א שהביא הפוס'נכללי
 צ"ע. ח"מ לדבריבאורו
 בשם מש"כ סקל"ו( מ"ח סי' )יו"ד תודה זבח בספרו המחבר בדברי עפ' א()כ/(

 בזה. שיש הדינים וחלוקיחפר"ת



טצדיק ב, חלקשךתפעולת

 לארכו אפ" שנתחב דכל משמע עכ"ל. ענין בנל כשר כלל בהם נתחב ולאגחללי
 : חיו"ק זה לנו רמז דנקט כלל דבתיבת טריפה כנגדווק"ד

 כ"אסי'
 ונתפרקו לדופן מגבן שתיהן שנסרכו כסדרן אונות בשתי לפני באמעשה

 מטעם והטרפנו החתוכים שהי בין האונות בשתי תחוגה מחט ונמצאתיגהוופן
 היתה שהמחט אע"פ החתוכים בשני תחובה מחט בנמצאת' ט"ל סי' פר"תהמלך

 לנקבים להו סתים דליכא כית בחתוכין שהיתה ואע"פ בסרכא )מסובבת(ווסוב'כת
 ל"ה ס"ק שם תודק יבח ובספרי יערש"ב. סתימה הויא לא למחט הסרכאיסבוב
 לאו שהדופן כית סתים לא אפ"ה הדופן אי דבוקות היו שעוד אע"פ כאןוה"נ
 רק הדופן נגד וליכא עומד בצדדין שבחתוכין נקב שהרי הוא הנקב ע"פשוכב
 : א( ופשוט הדופן נגד בגבן הנקב שיהיה בעינן ואנן לבד האונותגב

 כ"בסי'
 ואעידה המתחיל בדף האזינו שגפרשת הקדמונים בס"ת יורנושאלה:

 ומניחים קצרות בשיטות האזינו פר' שקהרם שיטות השש בהם שכתובבם
 דהייגו פרשה כשיעור בו יש ריוח ואותו זה ומצד זה מצד שיסות השש באלוריוח
 משפטו. יהיה מה אותיותט'

 פסול כזה דס"ת פסק תורה אור בס' לונזאנו מהר"ם הגדול הרב :תשובה
 למצוא וחפשתי ע"ש. פרשה שם שאין במקום פרשה כשיעור ריוח שם שעשה'כיון

 ז"ל זין למהר"י אחת תשובה מצאתי החפוש ואחר שלנה לס"ת וצרי.ארוכה
 פליגי ורגים זאת נסברא יחיד לונזאנו דהר"מ שכתב ס"ת הל' טה"א בס''הובאה
 עשויים ז"ל מוגסון מהר"א הגדול התייר מכ"י ס"ת בהרבה ראה ושכן.עליה

 שוות שיטות דהשש דכיון דבריו בסוף ומסיק ראיות ב'כמה והאריך קצרותג,שיטות
 טפי עייף המובחר מן למצוה ומ"מ וכשר. פרשה צורת כאן אין ומכאן5כאן

 כנדון עשה אם אבל הרמ"ל כדעת הכתב ולהרחיב העליונות שיטות הו'להשוות
 דסברא דמלתא ויבין יראה משכיל וכל יע"ש. ט'וסל שאינו ודאי לי פשיטא-הנז'
 כזה גנדת שפסל קצ"ד סי' החדשות בתשו' להרדב"ז דראיתי אלא היאנכונה
 : להחמיר)וטוב

 כ"גסי'
 בשאר אף אוסרים מהאחרונים יש תעניות, ובשאר בט"ב הטוטו"ןלענין

 רק צומות בשאר להתיר בפשיטות כ' נועם דרכי ובס' בט"ב, וכעש צומות~ד'

 שאנו סוברים שהם לפי הגויים בין עיר ברחובות ישתנו לא חלול-הש"י'ספני

.)כ"א~
 שגשא סק"ג מ"ט וסי' סקל"ו ל"ט וסה סקכ"ז ל"ו סי תודה זבח בספרו עי" א(

 לחלוק כח בי אין ולמעשה להלכה, נלע"ר זה כל מסיים אמנם להתיר. והעלה בזהיונתן

 ראיתי כאשר להכשיר היה והפנהג ע"כ. לסברתם סניף אהיה מורים יסכימו אם.זולתי
 טבחי וראש דאתרא מריה שהיה זצ"ל הלוה יצהק יחיא )הרה"ג מורי אגא בימי בעיגיזאת

 המקילין על סמכו אשר דור מדור הוראוה מורי הסכמ,ת עפ"י צנעא הבירה בעיר.'דמאתא
 בן מהרי"ץ נכרו העלה וכן בזה. גדול הפסד ויש היהודים משחיטת אוכלין הגוים איןנאשר
 ל"א. סי' חיים מקור גספרו*עקב



צדיק ב. חלקשו"הפעולתי

 האריך היי בני ובס' בם"ב. טוטו"ן ששתה למי דנדה כ' שכעג ובס'מחמירע2
 ובסי ממנו. נמנעים בירושלים הדעת שנקיי אלא איסור אין בט"ב דגםוכ'
 הת"ח רוב נוהגים תוב"ב בירושלים רהאהרנא בה מסיים י"ט ה' האדמהפדי

 שפיר' מעיינת וכד עכ"ל. אותו שותין 'היום חצות לאחר בט"ב רק לשתותוככולם
 דרך העשן בשתיית רמחמירים הנתידים דרך העשן אבק ששותים דאותםתמצא

 ויעריך עבידי לריח דכולהו בינלהם לחלק טעם שאין הוא השם מן דלאשפופרת
 בכללן: אינו והריח שמענו עינויים ה' דאיסור שכ' ידות שתיבס'

 כ"דסי'
 דהנאת הוא גמור דמותר יו"ט ה' פה"א בס' כ' ביךט. העשן שתית"נק

 סי'- הבה"ט וכ' נועם, דרכי בשו"ת גם פסק וכן דוד, בית ס' ב' עוש הואהגוף
 תצ"זו סי' דריש מהא כן שלמד ונר' עכ"ל. הוא איסוריגמור א( ולחתכותקי"ד

 והכא ביו"ט לעשותן אסור מאתמול לעשותן אפשר שהיה נפש. אוכלרמכשירי
 ולפ"1 תצ"ה. סי' גש"ע וכדאי' ביו"ט לחתכו אסור מאתמול לחתכו דאפשרכית
 אמרינן אי ביו"ט מהחנוני ליקח והוצרך מאתמול ב(' עשן לו היה דלא היכאצ"ע
 לדמותר ונר' עדיין. אצלו מוכן היה שלא כיון מאתמול לעשותו אפשר היה לאביה

 לעשותר אפשר היה שלא נפש אוכל מכשידי וכן תצ"ה סי' בריש הש"עלמ*ש
 מיתה יו"ס צורך ויש מעי"ט עשאו לא אם מיהו ]שם[ בהג"ה דמ*א וכ'מאתמול.
 לדעת נראה זה כל שם, ב"י מביאם וסמעג ר"ן ב' עוש שינוי ע"ילעשותו

 הבה"ט_

 גדולינו עצים : וז"ל ב' סעי' תק"א דסי' מהא ראיה להביא יש לענ"דאך
 יקו ביד לשברם ואפ" כלל יבקעם לא ביקוע בלא להסקה וראהיםקצת
 להסיקד שיכול כיון הוא לצורך שלא דמלאכה טעמא הלבוש )ופי'( וכ' שאוסר.מי
 להסיקך דאפשר מטעס הוא ביד לשברם אפ" דאסרינן דמאי הרי שבירה.בלא
 וכמו ממנה לבקע שרי גדולה קורה כגת כך להסיקן אפשר דלא כל אלמאכך
 אלח יבקע לא גדולה מקורה מבקע כשהוא וגם ה'ל: ז"ל, הוא מסלקשכן

 דכוותה נמי הכי כן ואם ע"כ. טוהן משום לא קטנות חתיכות אבל גדרלותחתיכות
 גסות. חתיכות לחתכה שרי כך, לשתותה וא*א גדולה חתיכה העשן חתיכותאם
 אפשר דהקה מטעם למיסר הו"ל הא גדולה מקורה לבקע שרי אמאי דא"כקצת

 תלונ ולא כך להסיקן שיכול משום דאיסורא טעמא יהיב ומדקא מאתמוללעשותה
 נפקו לאוכל שצריך מה דמי דלא שמעינן מאתמול לשברן אפשר דהיה משוםהטעם
 אוכל אבל הן בלא דאפקר משום במכשירי' דאסרינן מאי דהתם למכהמיריןעצמו
 שיכול כיון דאיסורא טעמא הלבוש תלה ולזה זה בכלל אינו לו שצרקי עצמונפש

  אתאמר כי  דההיא מאתמול לעשותן היה דאפשר בטעם תלה ולא כךלהסיקן
 דאסרו. מאי שהרי דיא שכן ותדע עצמו. נפש באוכל לא אתאמר אוכיבמכשירי

 מטעם. דק מאתמול לעשותן אפשר דהיה מטעם לאו ביךט וקצירה טחינהחז"ל

 נמנע היה אותם מתירין היו ואם הרבה לימים א' ביום ולטחון לקצורהסדרך
 דטעם' הרי תצ"ה[. ]סי' ולבוש ה"ה[ פ"א יר"ט ]הל' דמב"ם עיין יו"ט.משמחת
 ביךמ  לאבול רשפור משום דיקא  במכשירין אלא שייך לא מאתמול לעשותןאפשר
 מוכן עשן לו היה אפי' ולפ"י עצמו. נפש באוכל טעמא האיי שייך ולא הןבלא
 יסכים ואם להלכה נ"ל זה % עצמו. ביו"ט ביד לחתכו שרי מבערב לחתכוושכח

 טבק. עלי ר"ל ב( הטבק, עיי לחתוד א()כ"ד(



יאצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 למעשה. לסברתו סניף אהיה המעיתבזה
 דאסיר דינא האי דחדית ז"ל דאיהו וראיתי נועם דרכי ס' לידי הגיעושוב

 אין מע"יט לעשותן יכול היה שאם מכשירין ממש נפש באוכל דאפף והטעסלחתכה
 בין שכתבנו חילוק הצ1יר לדעתי כי כהבתי והנלע"ד עכ"ל. בירט אווע .עהטין
 שהאריך צדין איו פ' בר"ן ועיין הרו"ק. גכון חילוק הוא לטכשירין עצמו נפשאוכל
 ס"ב תצ"ח ס" הלבוש ל' רעיין ע"ש למכשירין עצמו נפש אוכל ביןלחלק
 אפשר בין מפלגינו דלא שרי מעי"ט לעשותן אפשר אפי' עצמו נפש אוכלדתיקת
 שמביא 1"ת בס' ועיין ז"ל. הר"ן מדברי והוא ודו"ק במכשירין אלא אפשרללא
 למכשירין דבר של מגומו נהנה שהוא נפש אוכל בין כן גם דמחלק הר"ןבשם
 על שהוכשר ממה אלא עצמו מהס נהנה אדם שאין ותנור וסכין שפודכגון
 אסר לא ביד אבל בכלי היינו לחתכו )אסר( אוסר כי ובה"ט ואפשרידיהם,
 דאפשר כיון מסעם היינו סוב תק"א סי' מר"ן שכ' שאוסר מי היש לסברתואפילו
 בכלי גרולה חתיכה לחתכן דא"א בסוטו"ן[ ]מ"ל בעשן הכא וא"כ כך.להסיקן
 )רמותר( דמחיר רש"ל ב' הביא מ"א הרב דין מן ובר לא. בורי[ ]הנקראהמבעיר
 גם ביד דמותר יראה דיפרש"י שס מביא הטור וגם בכלי. אלא אסרו דלאביד
 הדחק גשעת מ*מ ומ"א רש*ל על חלק שהפר"ח ואף כן. התר ב' מביאהב"ח
 ירט: שמחת משום עליהם לסמת4יש

 כ"הסי'
 זקן לצורך ולוזים קלרים פולים עץ של במדוך לשבת לדה4 מהושאלה:

 סוחן. משום 'אסיר אי בשיניה ללעוס יכולשאינו
 משום חייב דק דק הירק המחתך סי*ב שכ*א סי" ]אוח[ הש*ע כ' :תשובה

 גרוגרות לחתוך )דאסור( דה*ה התוספות ב' הב"י בשם שם רמ*א 1'ז וכ'טוחן,
 מיירי לא זה דכל שם רמ"א גה וסיים יע"ש, זקנים לשני ]וחרובים[וצמוקים
 דשרי מיד לאכול אבורר דהוי מתי שרי הכל מיד לאכלו אבל ומניח בחותךאלא

 כה הרב"י וגם יה בהיתר מפקפק דבש"ג המ"א ע"ז וכ' עכ"ל. שי"ט סי'כדלעיל
 דק דק הצנון לחתוך נהגו במדינתיגו אבל קצת גדולות לחתיכות לחתוךליוהר
 סמוך דבעינן בה"כ יציאת עד לעשות אסור ועכ"פ שיסמוכו מה על להם וישמאד

 אותה לצורך שהחע מה דכל לך הרי עכ"ל. שי*ט רסי' כמ"ש ממשלסעודה
 לדוך מותר וז"ל: ס"ז זה סי' מרין ממ"ש ראיה להביא יש ועחי שרי.סעודה
 עכ"ל. ובקערה סלין של בקתא שידוכם והוא יחר הרבה אפי'פלפלין

 )דההנו(. הקערה בשולי שידוכם בקערה או פי' ע"ז המ"אוכ'
 שינוי דהוי

 ]שבת בגמ' דהא קשה שנויי תרי דבעינן א( לומר דאין הרמב"ם פי' כנ"לגמור
 ובשם 1ב"י בתוספתא וכ"ה בסכין דהייגו שיגויא חד אלא הזכיר לאקמ"א[
 אין והנה ע5"ל. דחול דומיא דהויא במכתשת לא אבל כ' ט"ז ובס' עכ"ל,האגור
 הט=ז דדברי דליתה המ"א על ופליג שנהי תרי דבעינן ליה סבירא דהט"זלהבין
 תרי צעי דלא המ"א בה טירש הכי ואפילו דשבע כ"א פ' הרמב"ם לשון המאלו
 כיון אסור בחול ב( אורחיה כי דבמכתשת לומר הוא הט"ז כוונת אלאשנויי

.. 

 דסעם צ"ע ב( לימא. דאי דצ"ל נראה שם הענין ולפי דא"ל. כתוב במנ"א א()כ"ה(
 אסור הו"ל וכררכו במכתשת דאם בשינוי. אף מכתשת על דקאי דחול עובדין משוםהט"ז
 טוחן.משום



צדיק ב. חלקשףתפעולתיב
 כית שריהמכתשת תוך אף סכין של בקתא דך הוא אם אמנם שינוי.דליכא
 אף המכתשתבשולי דך הוא אם נמי וה"ה סכין. של בקתא לדוך שינויא חדדעביד
  המכתשת בשולי לדוך שינוי חד דעביד כיון שרי המכתשת יד דהיינובעלי
 לסברת תשלום הט"י דברי הביא ז"ל הבה"ט שהרי הוא שכן ותדע הקערה.דהיינו
 הש"ע מר"ן ממ"ש המ"א לדברי ראיה להביא ונלע"ד היא. סברא דחד מוכחהמ"א
 ביד הוא מרסק אבל עץ של במדוך מלח לותתין אין שכ' ס"ח זה שאחרבסעי'
 מלת כותתין איך הוא כך הלשוו שיעור עכ"ל. חושש ואינו הפרור ובעץ סכיןשל

 ביך הוא מ,רסק אבל ובמדוך מדוך של ביד דהיינו בחול 'אורחיה כי עץ שלבמדוך
 דיכת לדין זה דין סמך ולזה בהכי סגי שינוי חד דעביד כיון המרוך תוך סכיושל

 בחד דסגי הפלפלין כדין לבאר חשש ולא בדינם הם דשקולים מיניה דלעילהפלפלין
 סגי. שינוי דבחד מפורש הדבר ששם המלח בדין ביאורו )אח"כ( עמ"ש וסמךשינוי

 מדין פשוט והוא התוספתא משם משנה המגיד זכרו המלח דיכת דיווהנה
 לפסוק שמנהגו אע"פ לזכרו רמב"ם חשש לא ולזה בגמ', שנז' הפלפליודיכת

 וכמ"ש  התומפוצא להביא חשש לא בגמ' רמוי זה שדין כיווכתוספתא
 לן נפיק הוה הא זה דיו מר"ו  טבה אמאי וא"ת ל'. אות הפוסקים בכלליכגה"ג
 דתרוייהו לדעתו וי"ל הפלפלין. בדיו כבר שהשמיענו ממה בשינוי לדוכולהתירא
 פלפלין ,דוקא אמינא הוה המלח דין ולא לבד הפלפליו דיו אשמעינו דאיצריכי
 מים וייעשו שימחו עד ביד לרסקו דאפשר במלח אבל הכי, בלאו לדוכןדא"א
 דוקא אמינא הוה בפלפלין ולא במלח אשמעינן ואי קמ"ל. בכלי לרסקןאסור
 ממש דיכה דצריכה פלפלין אבל בעלמא ריסוק רק ממש דיכה צריך דלאמלח
 שנוי המלח ודיו קמ"ה דף בגמרא שגוי הפלפליו דיו והנה צריכא. לאאימא

 אותה לצורך זקנים לפני לדוך דהרוצה בידינו העולה שם. המ"מ מביאובתוספתא
 המכתשת ביד ידוך או המכתשת תוך סכין של בקתא ידוך או לשנויי בעיסעודק
 כעובדין דהוי אסור המכתשת תוך המכתשת של ביד לדוך אבל המכתשתבשולי
 פלפלין מדיכת לך תקשי ולא ד( אכ"יר נפלאות מתורתו יראנו והש"י ג(.דחול
 מעי"ט טעמו מפיג אינו אם דוקא דבעינןביו"ט

 ה(,
 דשרינו שאני ביו"ט דהתם

 ודו"ק. שינוי בלא )כדרכה( כסדרהדיכה

 ללמור שיש מה מ"ח סי' לתשובה לקמן גם בהגהה, ט"ך סי' לעיל מ"ש עייןג(
 ח*ן(. )אב' טוחן. משום ולא דחול עוברין משום רק איסורו דאין לכאן ג"כמהם

 ובעייני לרוך. האוסרין ובין הדכין בין מחלוקת ראיתי חרפי בימי הןר(
 שכ"ה סי' )א"מ ההיים כף ברברי שמצאתי מה כאן להעלות ראיתי הפוסקיםבאמתחות
 יע"א בגראר רבעי*ת ה' אות שם א"ח בן כתב וכו' ריכה ולענין : בקצור וז"לסעק"א(
 בחול, בה שרכין מתכת( )של במכתשת קלויים ואפונים ולוזים ואגוזים תמרים לרוךנוהגים
 )וכמרומני הרחב בראש ולא הרק בראש לרוך המכתשת יר להפוך קצת שינוי עושיםורק
 תרי בעינן פירות בשאך גם חאמור ולפי יע"א( תימן בירת צנעא בעירנו נוהגים היושכך

 נוהגין ירושת"ו בעיה"ק שגם עוד וכת' וכו'. אחר שינוי אלא עושים אין וכאןשינויים
 המקילין, ביד למחות דאין הגם ומיהו בשבת. בו ולרוך המכתשת יר להפוך בגראר כמוכן
 דכ"ע אליבא לצאת כרי שנויים בשני לעשות לעצמו יחמיר נפש בעל כל מקוםמכל
 כוונתו אולי ה( הרשב"א. בשם הי"ח( פכ"א שבת הל' )רמב"ם הרכ"מ מש"כ ועיי'עכ"ל.
 להם היה א"כ בשיגוי רק התירו ולא טעמו מפיג שאינו בדבר אסרך יביו"ט הואיללומר
 טעמך. מפיג שאינו בדבר בשינוי אפי' בשבתלאסור
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 כ"רטי'

 על הראשון את מעלה ל'ביר שנפלו גגו ואת אותו תצ"ח סי' ]א"ח[,בש"ע
 זה רצה שוחט זה רצה השני את ומעלה ומערים וחוזר שוחטו ואינו לשחטו.מגת,
 דאפי' נראה ובירושלמי : וז"ל ,ד' דין פ"ב יו"ט[ ]הל' הכ"מ וכ' עכ"ל.שוחט
 שראוי הרשב"א וכ"כ כפשטה הברייתא הביא ורבי' מותר מהם אחד שוחטאינו

 וסיים הירושלמי כדברי מוכח דבתו' כ' והפר"ח עכ"ל. מהם א' ולשחוטלהחמיר
 פסק אמאי וקשה ע"ש. הפ,סיד לא וה.רושלמי כתוספתא שהמיקל ,נ"לולפי'
 מקום. בשום הכי אשכחן דלא מה דילך ברייתא נגד והידושלמי כתו'הפר"ח
 ירצה אם ר"ל שוחט קתני דכי דילן אברייתא פליגא דלא דאפשר כ' ז"לוהמ"ר
 שראוי באמרו המ"מ כית דלזה ואפשר שהקשינו הקושיא, נסתלק'ה ובזה 1"ש.וכר

 ותוס' כהירושלמי לפרשה דאפשר וטעמא לב'ד. החומרא מדרך משמעלהחמיר
 המ"מ דגרי כהב והמ"א להחמיר. יש רפליגא לפרשה כן גם שאפשר דמפגיאלא
 מותר או"ב שאינן בהמות נפלו דאם ומשמע : וז"ל עליו וכ,' אלו המ"מ()דעת

 בהג"ה ס"ט וכ"מ לשחיטה כולן שראויות כיון מהם א' שוחט שאינו אע"פלהעלותן
 : עכ"לוצ"ע

 כוצד לבור שנפלו או"ב' דין לפרש בש"ס ומדהוצרכו לומר לענ"דוהנה
 אבל להו מיבעיא קא לשחוט אסיר מינייהו דחדא דמשום פשוט משמע וכו'.עושה
 הרמב"ם משם ס"ט מור"ם ל/ משמע והכי דשרי פשיטא או"ב' שאיגן בהמותבשאר
 דכל משמע ע"כ,. לשחיטה ראוי שאינו מפני מהבוד הבכור להעלות איסורלסעם
 ענין נזכר לא ולזה ליה שחיט ולא דממליך אף להעלותו שפיר-דמי לשחטושראוי
 דאית משום לבור שנפל בכור דין להזכיר שהוצרך ומה היא, צדיכא דלא בש"סזה
 העדמה להתיר הוצרכו ואמנם המום. לראות מומחה ירד שלא דין חדושגיה

 בהמות. שאר לבין בינייהו מאי דאל"כ מיגייהו חד לשחוט דבעי ולעולםבאו"ג
 שהות בשיש המסוכנת לשחוט בהיתר שאמרו למה דומה דזה מ"ר שהשיבומה
 הזה הדמיון ע"ש. וכו' ממנה אוכל אינו דבאמת אף וכו/ כזית ממנה לאכולביום
 דראויות כיון ש"ד מינייהו חד שחיט רלא דאף או"ב ,שאינן בהמות לשאר ונאהיפה
 מעדים כי כן אם א( לשחוט אסיד מינייהו דחד או"ב משא"כ לשחיטה5ולן
 פסיק מ"א שהרב תמצא ולזה מינייהה חד לשחוט בהכרח לשחטו ע"מ אותוומעלה
 לשאד בינייהו מאי שאל"כ ע"ש. מינייהו חד לשחוט צריך ועכ"פ : וז"ל בזהותני

 כולן להעלותן שרי או"ב שאינן בהמות ד,סאר למידחי דאיכא ואע"גבהמות
 ומעלה וחוזר לשחטו ע"מ הראשון את ומעלה דמעדים באו"ב משא"כ אחתבבת
 לשחוט רצה קאמר ולא וכו' שוחט זה רצה דמדקאמר לדיוקי מצינן מ"מ השניאת
 שוחט זה רצה מדקאמר מינייהו חד למשחט בעי דעכ"פ משמע וכו', שוחטזה

 : ב( דיזץ אגמרא פליג דהידושלמי הרשג"אוכדעת

 כ"זסי'
 אחר כתובה בלא שיוצאה דקי"ל בעלה בפני בעלה אבי המקללת :שאלה

 בש"ע הכתוב וכעגין בשם שהקללנו בעינן אי התראתו על ותעבור בהשיתדה
 וגדוף, חירוף ה"ה אם או קללה דוקא ג"כ בעינן ואי שם בלא אפי' או כ"ז סי'ח"מ

 אחד לשחוט להחמיר המחבר דדעת משמע ב( ההערמה. כ"כ וניכרת ר"ל א()כ"ו(
 א'. הערה י"ח סי' עייןמהן.
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 לקלל תחזור שאם תחזור שלא בה להתרות צריך אם או סתם בהתראה סגי איועוד

 צריך אם בעלה בעני בעלה אבי המקללת דקאמר האי אי ועוד כתובתה,שתפסיד
 מת אפ" ה"ה אם או געלה בפני בשנים פנים אליו קללתה ותהיה חישיהיה
 בעלה. בשבי בעלה לאביוהקללה

 מלקות לענין כ"ז סי' דח"מ וההיא בשם שתקללנו בעינן לא "כא :תשובה
 בפגיו. יולדיו המקללת ע"ב[ ]דף דכתובות פעז קתני סתמא דהרי ותדעאיתניא

 קללה דוקא דלאו המשנה בפי' שם הרמב=ם פירשו כבר השניתולשאלה
  שם.  וכר5רע"ו יע"ש החירוף או מהקללה אופו באיזה וגדוף חידוף ה"האלא
 למבא אריא גיכליה ליה דאמרה רבא אמר התם דאי' ]שם[ מהגמ' כן שלמדוונר'
 א(. קללה דוקא דלאו בהדיא משמע עכ"ל. בריהבאפי

 להתרות דצריך מוכה ס"י קט"ו סי' ]אהע=ז[ מר"ן מדבוי הג'ולשאלה
 תשף בשם הטור מדברי והוא כתובתה תפסיד עוד תעבור שאם בפירושגה

 בח להתרות דצריך ומסתברא בזה  מחלוקת  הביא בה"ט ובס' אביו,הרא"ש
 אלו דאמרינן התראה הוי לא לא"ה הא ב( מיהה בעונש שמתרים כדרךבפירוש
 בפירוש. הש"ע ד' שכ"נ בפרט ההטסד מאימת בה הדרא דלמא בפי' בההתרה
 1"א. כ"א דנ ע"ש כ"ד בפ' ורמב"ס הטור ב' י"א סי' רמ"א בתשו'וכ"כ

 גונו אפי' אלא עדים גפני או ב"ד בפני שתהיה. בעי לא זו דהתראהודע
 : וז"ל שה"א טכ"ד הרמב"ם דברי )מוכח( משמע והכי לדבריו. מודה היא אםלבינה

 לבינה בינו עברה כתובתה. תפסיד ואח"כ ועדים האראה צריכה דת עלה1וברת
 ואומר טוען הוא ועברה, וחזרה עדים בלא בה והתרה דת על עוברת שהיאוידע
 רצה אם בי, התרה לא או כלל עברתי לא אומרת והיא עברה התראהאחר

 אחר שעברה תודה שאם עברה שלא שתישגע אחר כתובה נותן העזלהוציא
 בעלה אם ה"ה אלא בעלה אבי דוקא דלאר ודע עכ"ל. כלום לה איןההתראה
 וצ"ע לאם, אב גין שנא דלא הרי בפניו יולדיו המקללת קתני סתם במשנהשהרי
 יולדיו. המשנה כלשון נקטו ולא בעלה אבי דנקטו הפו'על

 אמלתיה שכ"כ בתיים דדוקא מוכח ע"ב ע"ב דף רשעי מדברי הד'ולשאלה
 לא דמתני' בטניו כלומר )מולודיי( ג( מולדיו בפני יולדיו מקללת דקאמרלשמואל
 וכן עכ"ל. בעל של בנו בפני בעל של אביו מקללת אפי אלא ממש לפניותימא
 בפניו עצשו הבעל מקללת אם דכ"ש הרצ ע"ש. הב"י שהביא רמב"ן מל'מוכה
 דבעל כבודו ומשוס הבעל בפני היינו באב דמחמרינן דהא ד( כתובה בלאדיוצאה
 ולא הבעל בפני ולשמש ל1מהר חייבת דהא ותד1 האג. כבחי משום לא בהנגעו
 ק=ב. ס" הרמב=ן תשו/ בש' הב-י וכוכ דאישות פ"א רמג"ם כדכ' האבבפני
 )ליה( ביה לית דהרמב"ן דק"ו ת"יהה אינה הרמב"ו על הבאי שתמהומה

 ובפני האב _לכבהי חייש ולא לוקה אינה האב בפני האב דמקללת לפיפירכא
 לקחתי וזה בפניו, "בעל מקללע כ"ש וא"כ הבעל, כבוד מפני ה( לוקההבעל
 : בפשיטוא כן שפסק עש"ב קס"ב וס4' רלעא 0י' בתשו' הריט"ץמדברי

 סי' פ"ת עיין אחר. באופן מפרשים יש אמנם בשם, מקללת דוקא דלאו ר"ל א()כ"ז(
 הטים שיין כן. לפני אפי' יכאן מעשה, בשעת התראה בעינן דשם דוקא לאו ב( סק"י.קס"ו
 )אהע"ז הגר"א ועיין ברש"י הגירסא כ"ה ג( מהר"ם. כתב ד"ה דכתובות פ"ז אשריבהגהת
 האב גני ר"ל מולדיו וצ"ל ס"ס הלמ"ד אחרי ביו"ד דמולידיו שכת' סקהג( קט"וסי'

 ד"ל ה( סע"ג. קנ"ד וסי' סע"ד קט"ו סי' אהע"ז רמ"א עיי' ד( עתש"ב. וכו'. הבעלוהיינו
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 כ"הסי'
 שמקדשים שאהר אנשים לקצת עתה שנתהדש מה על דעתי להוותנשאלתי

 וטעטם, שהכל שרוף היין על ומברכין א( הוזריו היין על בשחדית או שבתליל
 ודעתו היין על שמברך גמי )אלא סשקין מיני כל פוטר יין הז"ל אמרווםלא

 דעתם ואין שמקי,ןין באלו אבל המזון בתוך או הקדוש אהר ממנו עודלשתות
 כל פוטר יין 'אמרו לא עוד מלשתות עצמם ומסלקין לבד הקדוש טעימת עלוק
 צמוקים יין על ומקדשין ממש ענבים יין להם שאין אותס וכ"ש משקין(..מיני
 לאה או סברא האי דמי שפיר אי הקדוש טעימת רק עוד ממנו לשתות דרךשאין

 כל פוטר דיין מ*ב. דף ברכות[ ]גמ' הייא כרבי הפוסקים מסקנת :תשובה
 שישתה קודם היין על בירך שאם כ"ז אות כ"מ *' הל"ח כ' זה ועל משקיןביני
 ובפוסקים בגמ' והנה ע"כ. משקין מיני כל פוטר שהיין לברך א"צ שרוףיין
 או יין לשתות עצמו כשקוגע בין משמע משקין מיני כל פוטר יין איתניא.סתם
 לפף להו הוה ילן לשתות עצמו בקובע דוקא מיירי הוה ואלו עראי בדרךאפי'
 כי חרושא מלאחיועי רגוותא שתקי הוו לא מלתא להך איתא דאמ בהכי-להלק
 קשישי ורבנן גאון יהודאי רב סברת ועל רבה האשה פ' הרי"ף כמ"ש ב(האי

 וכמ"ש )לראשונים מפורש הדבר בא שלא כל הפרסק בפני דלת לנעול"ורגלו
 מ"א ס" ה"א ומהריב"ל א' סי' משה משאת ס' עיין הכללים בספריהאהרונים
 ב'תוך רק פוטר יין דאין סבורים ז"ל התו' והנה יע"ש. מ"א סס"ייהרה"ש
 ור"ת ר"י עליהם הלוקים הפוסקים וכל הייא, כרגי הלכתא דלית ג(.הסעודה
 יין דאמר, הייא כרבי דהלכתא קע=ד סי' בב"י מר"ן וכ"פ ורשב"א ורי"ווהראעש
 משקין. מיני כלפוטר

 תוך דוקא וכו' *וטר יין בש=ע מר"ן עמ"ש שהגיה ז*ל למהריק"שוראיתי
 התו', דברי אהר נטה איך עליו תמה א' ב'סי' ז"ל גו"ד הרב והנה ע"כהסעודה
 הלף יוסף מהער והנה הרבים. אהר לילך לנו ויש עלייהו פליגי הפוסקיםוכל
 דמלשון לומר שכוונתו אלא הפוסקים רוג מאהרי גטה לא הריק"ש דגם השיבשם
 הגיה לכן משקין מיני כל פוטר קבע בלא אפי' שהוא כל דיין משמע בש"עמר"ו
 היין על שיקבע בעינן הסעודה לאחר אבל הסעודה בתוך כששותה דדוקאעליו

 אלא טסר לא הסעודזז ולאהר עראי אפי' הסעודה דבתוך הילק לכןלשתותו.
 ולאהר פעטים זה בלשוגו הלוי מהר"י נקט אמאי לדקדק ויש עכ"ל. קבעא"כ

 שאמר מה דכלפי לדהוק ואין וכו'. -סעת-ה וגלא למימר ליה הוה הכיהסעודדע
 בתוך קודם שאמר מה כלפי דאדרבה הסעודה לאהר נמי נקט הסעווה בתוךקודם

 השמיענו אמנם סעהרה, ולאהר סעודה קודמ לישני, תרי )למגקט(- הועל,הסעודה
 ג"ס נכלל סעודה דקודם משקין שאר פטר יין מעט שותה אפ'י סעודה דקודם)בזה

 תאית לגרור כדי סעודה קודם מעס לשתות הרוב דרך כן כי סעודה תוךלאמרו
 לא אפה הלכך ליה דיגינן הסעודה בתוך וכאילו הוי סעודה מצורך ואוכ"מאכל

 כתובתה.פפסדת
 סי' הכי אי ד"ה שס ברכות מרדכי עח, ב( הקדוש. מכוס שטעמו אותם 8()כ"ח(
 בעצמו המהגר גם קבי. ללא קבע בק דמחלקין ועור ולבוש הכי אי ר"ה ורשב"א'קל*ו
 משקאות לשתות רגילין שהיו המנהג לפי המהבר כיגת ואולי שמחלקיו. פוס' בסטורהביא
 שם. והממרשים ו' 41 ס' קע"ד סר אלו גדינים ועיי' המחכל. תאות לגדור הסעודהלפני
 ושסייפי פת... ליה דקפר ליה תיפוק פת בהדי דאי סעודה, בלא ...מיירי פוטר ויין ד"הש(



צליק ב. חלקשו"תפעולתטז

 )כששותה( בשותה אבל משקין שאר פוטר ד( דהו כל רק שתה ולאובע
 שכתבו הבדלה יין גבי ע"ב מ"ב דף בתו' ועיין לשתות שיקבע בעינן הסעודהאחר
 וכו' דהבדלה אפי' פוטר שם ולשתות לאכול הרעתו ידיו דנסל כיון נר/ מיהו :וז"ל
 לשתותן נר"ל לסעוד שצריך גלוי דאיכא דהיכא מבואר הרי לענינינו.עכ"ל
 רק בא הוא סעווק מחמת דלא דאע"ג אשמעינן ורבותא דהבדלה אפי'פוטר

 שדקדקנו למה ראיה וזה סעהרה מחמת בא ג"כ השיב קיו דנטל כית אפיהלהבדיל
 קררם לשתות יין דהביאו דהיכא לך יתב'אר זה ומכל זיל. הלוי' הר"יבדברי
 לך והא משקין. שאר פוטר מועט ודבר עראי בדרך אפי' הסעודה מפניסעודה
 יוסף' ד' פ" השולחן יל שמבדילין אדם בני ואותם ה( כ"מ פ' המרדכילשון
 כמר דחשיב יצא קלדוש דביין וכ"ש הסעהרה, בתוך בפה"ג ולברך לחזורדא"צ
 אפיי ל9"ז הנה ע"ש. וכו' סעודה במקום אלא קדוש דאין משום הסעודהבתוך
 שאר דמוציא דידן בגדון יודו הסעודה תוך רק שוטר )יק( דאין דפליגיהתר
 ו(. בא, הוא סעודה דלצורך כיוןמשקין

 התו'- דברי בפ" שהאריך יו"ד אות ב"י ב'הגהת קע"ד בס" להשכ"גוראיתי
 עצמר בקובע דדוקא למד אתה 'דבריהם ומכלל : דז"ל דבריו בסוף ומסיקזעל

 משקיך שאר פוטר דהיין הוא לפניו משקין ושאר ההיין עראי דרך אפי' אולשת,ות
 לך הרי עכ"ל. משקין שאר טוטר היין אין לפ'ניו משקין שאר ואין עראי דרךאבל
 שהם נל משקין שאר פוטר יין לשתות עצמו קבע ולא עראי דרך דאפי'בהדיא
 להו דפטיר פשיטא עליהם ודעתו לפניו שהס כיוו ובנ"ד עליהמ, ודעתולפניו

 יין_
 עראי דרך אבל קאמר דלישניה בסיפא אמאי השכ"ג בלשון לדקדקוראיתי
 הדבר דתנאי משמע דלישניה ומרישא יין איבת והשמיט וכר משקין שארואין
 שקובש דהיינו לפניו שהיין דכל בזה דהשמיענו ונר' לפניו. ג"כ שהייןדוקא
 )שקביאום( שהביאם אלא משקין שאר לפניו היו שלא אע"פ לשתותעצמו
 פת קביעות כמו ליין קביעות דיש רי"ג בס' פת גבי כמו לברך אעצ לפניואח"כ
 שאר שיהיו דבעי הדבר תנאי עראי דרך כששותה אמנם זה. בפרט נאריךולקמן
 לר והביאו הראשוו המין בכלה שאמרו למה דמי ברכה בשעת לפניומשקין
 בקובצ איירו לצדדין תחלה שזכר והיין ותיבת ברוכי דבעי המין מאותואח"כ
 הראשת. המין כלה דלא לשתותעצמו

 ואם ברכה בשעת לפניו משקין שאר שהיו דדוקא סתם שכ' להט"זוראיתי
 נקט לא דבסיפא תידע לה ולאל יתירא יין דתיבת לפרש לי נר' הט"ז כדעתדעתו
 עראי דרך יין שותה אשי' לפניו משקין ששאר דכל מדבריו למדנו שיהיה איךלה.
 משקין. לשאר להו פטיר הכימקמי

 מיני כל פוטר יין קע"ד סי' אלבוש עמ"ש זוטא אליה בס' ראיתישוב
 ויוצאים לו טפליס  משקיך  שאר  לעצמו,  ברכה קובע חשיבותו ומתוך הואילמשקין
 אם אבל יין לשתות בקובע דוקא ומשמע שס אל"ז הרב ע"ז וכ' עכ"לבברכתו
 שאר פוטר היין ברכת אין צורך לאיזה יין מעט ושותה משקין שאד לשתותקובע

 שער סק"ג, קע"ד סי' במש"ב מביאו קדוש בהל' הדה"ח וכ"פ ד( כתתיה. הלכתאולית
 ישתה משקין שאר לפטור שירצה שמי לכתחלה ונכון כתב יין, ד*ה שם ובבה"ל )ה(הציון
 נראה עוד ו( קם. התום' וכ"כ קמ"ד סי הטרדכי לשון ה( עיי"ש. לוגמיו מלואעכ"פ
 שעיקוי לפי משקין מיגי כל פוטר יין והשתא הכי... אי ד"ה שם עיי' בהם חזרודהתוס'
 מעקין. מיני לכל ראש והוא הואסשקה
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 פוטר ל8ניו ששקין בששאר עראי דרך דאף כ' בשכ"ג )אבל ע"ת וכ"כמשקין
 שכתבנו כמו השכ"ג דברי בכוונת האלז"ו דעת מבואר( לך הריעכ"ל.

 זה דכלל השכ"ג לדברי דטסכים משמע וכו' כ' בשכ"ג אבל אלז"ו הרב ומדכתבשני בתירוי
 כותב, שהפוסק מקום דכל א( ס" בתשובה הרדב"ז משם הכללים בעלי לנומסרו
 פשיטותיה שבקינן דלא ועוד עיעש. בה חפץ שהוא הסברא שזו נר' כתב פלתיאבל

 אפי' דבנ"ד ולומר לחלק יש ועהר הלבוש, דברי משמע מפני ואלז"וושכעג
 על ולא עליו שמקדשין עיקר ליה דחשבינן דבשבת הוא דפשיטא יודההלבוש
 נמי פטיר עראי דרך דאף לדין זכינו וא"כ לגביה. טפיל שכר הוה א"כהשכר
 לגביה טפיל שכר הו"ל עליו שמקדשין מהיין עיקר עושים שעתה כיון משקין,טאר
 עוד. ממנו שותה שאינואף

 במצרים שנוהגין מה על שנשאל א' סי' גו"ר להרבומצאתי
 לפי לאו או הקאהוי על לברך צרקי אס המזון ברכת כוס אחר הקאהף מילשתות

 המזון ברכת כוס כגון באקראי אבי לשתות עצמו בקבע דדוקא קצתשנסתפקו
 דעות לגאר הרב והאריך שנא. לא דלמא או לא יין לשתות עצמן קובעיןדאינם
 דברכת כוס אחר להביאו דדרך כיון דבקאהף העלה ולבסוף הטוב, כמנהגוהפו'
 על כשמברכין ומסתמא סמכינן הבית דבעל דאתכא ועוד פוטרו, היין ברכתהמזון
 בפה"ג בברכת בפירוש כוונו כאלו והף הבית בעל אחר נוטה דעתם ברה"מזכוס

 הוכחנו כבר סעררה סילוק הוי המזון דברכת תימא ואפף אלה משקיןלפטור
 אחר שמברכין ואואס מועלא הדעתדכוונת

 ברהעמי
 לאפוקי כדי ג' מעיג ברכה

 בברכות שמרבין עהטין יפה לא הקאהוי על ומברכין מפלוגתאנפשייהו
 הביא עהר וכר. הפקתים שבחומש ובעשור גבי ע"א[ ע' ]ד' ביומאכדאמרינן
 הנה עליה, קבע דלא דידוע אע"ג הסעודה שבתוך יץ דפוטר הבדלה מייןראיה
 לסברת ואפי' וכף. ששת ורב ד=ה ע"ב מ"ב דף תף ב' ע*ש קדוש ליין שוההוא

 כשמכוין אבל כוונה בלא היינו הבדלה יין לא פוטר קדוש דוקא לומרהחולקים
 דפסר.פשיטא

 אירוסין ברכת להסדיר כגת קבע בדרך שלא %ן שתה דאם שמ כ'עוד
 על ידו סמך ב' בסי' שם הכהן מהר,ם וגם ע"ש. מועלת המחשבה לעולםונשואין
 משום משקין מיני כל דפוטר פליגי לא כ"ע דבקדוש ומסיק והאריך זוסברא
 לסעודה שייך דלא בהבדלה משא"כ סעההת במקום אלא קדוש דאין לסעודהדשיך
 ובכוס לקדוש הוא שוה בהבדלה דגם סברי הפו' ורוב ההתו' הסחמירין.לדעת

 גכוס דאפף לך הרי יע"ש. הקאהוי על לברך דא"צ צפשיטות נ"לברהט"ז
 )משקה( פוסר אפ"ה אחריו יין עוד לשתות דרך דאין סילוק דחשיגדברה"מז
 סחסת דלאו בהבדלה ואפי' לו. סמקי לשתותו דדרך כיון אחעכ, הבאיםהקאהוי
 דפשיטא הסעודה מחמת שבא דקדוש ביין וק"ו כ*ש המשקין פרטר אפ"הסעודה
 נפסרר הברכה דמשעא יין מלשתות עצמו שסילק ואעופ כלל לברךדא"צ
 שכר מלשתות עצשו סילק לא הרי הף מאי היין סילק כי וא"כ משקין.שאר
 רצה אם יין מלשתות עצמו שסילק במי מינה ונפקא היין בברכת נפסר כבראשר
 רמבעם בל' וכמבואר נמלך מדין שנית פעם עליו לברך דצריך ית לשתותאח"כ
 שבירך למי דומה זה למה והא קע"ס, טף )וש"ע(, וע"ש בלבו גמר דשהפ"ד

 הסרציא פרוסת שאכל אחר ומיי תיכף אם ללפת שבא מה כל שטטרהמוציא
 סחסת הבאים אחרימ מאכלים או בשר לאכול ורצה פת מלאכול עצמוסילק
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 מברכה גפטרו המוציא ברכת דמשעת עליהם עהר לברך דא=צ דפשיטאהסעודה
 כאן. נמיהכי

 פ' המדרכי בום דכז לעיל שכתבנו ז"ל הטא* דעת על להאריךוראיתי
 ר"ל אי לעיין דצריך ברכה בשעת לפניו כשהיו דוקא היינו פוטר דיין דהאכ"מ
 הבאה. רק חסר _ואינו בביה המשקה אותו לו שיש דהיינו שר"ל או ממשלפניו
 לפניו. ביה קרינן שברשותו כל אלא ממש לפניו דוקא דלאו יראה לענ"דוהנה
 גלותא, ריש לבי איקלעו זירא ורן רבא ע"א מ"ב דף כ"מ פ' ממ"ש לזהוראיה
 אכל. לא זירא ר' אכל רבא ר"ג. מבי דסתנא להו שדרו מקמיהו תכא דסליקולבתר
 ע"כ, סמכינן דר"ג אתכא )אנן( אנא א"ל מלאכול, אסור סילק מר לה סבר לאא"ל
 בסי' הש"ע וכ"כ ע"ש. האוכל דעת בהסח תלוי הכל שכן וכיון קעעט בסי' הב"יוכ'

 בזה להם ומביאים ח( הבית בעל בבית הקרואים : ת"ל ההתו' הרי"ף ב'קע"ט
 גלותא ריש דבי מההיא כן התוס' ולמדו הראשון. על רק לברך א"צ זהאחד
 כן שאין לפי הש"ע מר"ן על בזה חלק שהט"ז ואע"פ ע"א. מ"ב דף בתרגדא"
 שגב"י אלא התו' כדברי מכווניכ מר"ן דברי רגליו נשיקת אהר התו'. לשתפשט
 ובתף גלותא, ריש דבי והיינו תיבות קודם יותר תיבת אחר לשון חסרת שםנפל

 בעה"ב שולחן על שסומכין לפי לברך שא"צ ונר' וז"ל: כן הגי'שלפנינו
 בב=י רק התו' דברי עיין והט"ז רבעי. גי' היתה וכן התו'. עכ"ל ר"ג דביוהיינו
 ליה מקשה הוה לא עצמם בתו' לה חזא ואילו שהקשה מה עליו הקשהולכך
 זה ממעשה והנה פה. אל מפה זצוק=ל עראקי הכהן ממהר"י זה קבלתי וכןודו"ק.
 בעה"ב על סומכת שדעתו כיון לפניו אח"כ שהביאהקו דאע"פ פשוט נר'ומהש"ע
 בדעת דתלוי דבר ומה הדבריס וק"ו ט( דמי כלפניו תחלה לפניו היו שלאאע"פ
 דעתו וסומכת עצמו האדם בדעת שתלוי דבר לפניו היה כאלו ביה אמריבעה"ב
 שכן. כל לא)עליו(

 ואה"כ שלפניו פירות על שבירך דמי ר"ו סי' הטור ממ=ש ראיהועוד
 ע"ש. כשבירך לפניו היו שלא אע=פ לברך א"צ י(' המין מאותו יותר )לו("גיאו
 אחר מין לפניו שיביאו קודם זה מין כלה דאפי' הרי"ף ב' הכל-בו ב, בב"ייכ"כ
 אחוי. בעל-בית בבית בין עצמו האדם בבית בין שהה זה דדין שם ומבואראצ=ל
 הבאימ דברים גבי הרשב"א ממ=ש )נלמד( למד זה שדין ר"ו בס" הב"יוכ'

 אשמועינך פפא רב ע=ב[ מ"א דף ]שם רש"י דלפי' הר"ז ב'בסעודה
 הם הפת דללפת כית הפת על שבירך בשעה לפניו הפירות היו שלאשאע"פ
 עכ"ל. מועד אהל בס' וכ=כ מנוח הרב- וכ"כ כלל ברכה טעונים אינםבאים
 רק חסר ואינו בביתו המשקה היה אמ בדעתו תלוי דהכל מזה למדיםגמצינו
 היה לא ואם ופטור עליו סומכת ברכה בשעת דעתו מסתמא לשתותו הררךנתינה
 מבית לבית מחוץ לו יבא( )אם שיבא ומייהל מצפה עודו רק בביתו אז לומוכן
 אם בדעתו דמסושק כית מהני לא וכוונה לברך דצריך נראה לאו אואחרים
 עד משקה על ולא אוכל על לא )מברכין( אין ר=ו בסי' למ"ש ודמי לא אויביאו

 ושותה דמברך המים אמת כן שאין מה לפניו יביאו לא דשמא לפניו,~יביאוהו
 שם. בלבוש ועיין כשבירך לפניו היו לא ששותה שהמיםאע"פ

 כן. מסקו אחרונים פוס' דיש סק"ג שם במש"ב עיי' פירות. מיני לאכולח(
 הראשון, ברכת ממין שיהיה לומר היינו אלא ממש המין מאותו כעינן דלא שם בב"י כתגי(

 ס"ה. ר"ו בסי' למ"שודמי
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 לפניו דוקא לומר הס"ז זץ4עת לומר ונפשך במ*ש דעתך נחה לאואס
 קבע ליכא, דהאקזא למ*ד היינו זה דחידהס לומר אתה צריך בהכרח הנהממש,

 הבאים משקין פטר ולא לשתות הסיבה למימר ביה שייך ולא היקלשתיית
 דן כ"מ פ' המרדכי עכ"ל לאחריהם לברך דצריך ה"ה לפנהעם, מלברךלאחריהס

 שיהיו ש8צריך דמה בהדיא לך הרי זה. דין הסוז העתיק משם אשר ע*ב סוףג"ב
 -ליין קבע דיש דס"ל לסאן אבל ליק קבע דליכא הסוברים לדעת היינולפניו
 ל~יג שיהיוא*צ

 ! וז*ל המ"א בה וסיים אלו המרדכי דברי שהעתיק ראח סו להמ*אוראיתי

 וכר כסעודה הף א"כ רי"ג ס" כמ"ש ליין קבע ד*ש דקי"ל כ' ושל*ה האגודה.וכוכ
 הין ברכת בשעת משקת שאר היו לא אפי' ליק קבע דיש לדידז וא"כע"ש.

 אחר רק לפרפרות הביאום שלא דאע"פ דסעודה דומיא לברך א"צ אח"כותביאום
 שנא, לא ה"נ פוטרתן הפת דברכת עליהם לברך א"צ אפ"ה המוציאגרכת

 שהביא ב' סע" רי"ב ס" ע"ת בס' וראיתי הש"י זיכני ימים כמהאחר
 וגם דמי כלפניו לו שיביאו וסבוד עילויה דדפתיה דבר שכל הברכה עמק2'
 דדרכם כית דמי כלפניו להביא בכך שדרכם רק עליו בבירור דעתו הימ לאאם
 המוציא ברכת מאכלים מיני אכל דהוה מידי ופוטר בריך דהכי אדעתאבכך

 ברשותו שהוא דגר שכל בפירוש )הרי( לעניגינו הנרצה עכ"ל. וכו'פוטרתן
 אלא דוקא לאו הט*ז מ*ש ון"כ דמי, כלפניו ממש לפניו כעת שאינואע"פ
 בבירור דעתו היה לא אם וגם הע"ת ומ*ש ברשותו. מצוי דבר אותו שיהאהכותה
 עודה רק בביתו אז לר מוכן היה לא שאם לעיל שכתבנו למה סותר אינו וכו',עליו
 אה לו יביאו אם דמסופק הכא דשאני וכר אחרים מבית לו שיביאו ומצפהיף5חל
 שרגילים מטעם בריך דהכי אדעתא הסתם דמן ז"ל דע"ת בגדת מש"אכ יביאו,לא

 ודו"ק. בדעתו מסופק ואינולהביא
 משקין מיני כל פוטר יין דאמרינן האי על להעירך נפשי בקשה עודאשר

 סעהרה בלא אבל הסעהרה בתוך ששתה : ת"ל זה על שהגיה למהריק"שואיתי
 הריקוש הבין הנה עכגל. ט"ז דין ר"ח ס" ועיין ע"ב. ש"א דף פכ"מ תו' פטרלא

 זה ולמד התו' ג'כ וכמ"ש שוטר הסעודה בתוך דדוקא זה בם" כאן מר"ןיז-צת
 המציין קע"ד סי' דבריש וכרחא בסעודה הנוהגים דברים גבי מר"ן זהמדזכר
 כלומר סי"ו ר"ח סי ועיע ריק*ש כ' ובסוף בסעודה היין ברכת דין בחילקרי
 דרך כפי כאן יכרו דמרן פליגי דלא נרן לפענ"ד אכן אהא. פליגא ר*ח דגד'דנר'
 פטר סעודה בלא דאף ואה"ב בסעודה דוקא היק לשתות העולם רובומנהג

 לענין ואף וכו'. פוטר יק וז"ל: הש"ע בגליון הטר"8 בכ"י ראיתי ואח"ז)פוטר(.
 כתו' הרלא ע*ש. ט"ז סעי' ר"ח בסי' לקמן ממ"ש וכדמוכח סעויה בלאשתיה
 מדידיה פליג דלא מר"ן בדעת דסגר הרי עכ"ל. וכו' תין ד"ה מ"א( )דףפכ"מ

 כל מדברי כן נר' אין : נוסחו וזה התו' דברי על שכתבתי ימים )לי( תהאדידיז4
 סי"ו. ר"ח מסי' בבירור נר' וכו חילקה ולא דבריהם שסתמוהפוסקים

 שביאו מ"ג דף כעמ פ' בחדושיו נהדיא ז"ל לרשבוא ג"כ מצאתיושוב
 במשקין לאו משקים מיני כל פוטר יין דאמרינן והא : ח"ל ריעג ס" ]א"ח[ב"י

 אלא כלל ברכה טעונים אינן בסעהרה הבאים דמשקימ קאמר בסעודההבאים
 מדברי וכענ פוטרן, שהיין אלא ברכה טעונין שהן קאמר לשתות עצמובקובע
 דהתה וא"ל שכתבתי. מה ע"כ בסופו ע"א ל"ג בדף יונה רבי' מביאו בהדיאר"ח
 מברכין דאין ס"ל דאינהו הסעודה שבתוך המים על לברך דצריך סבריאולי



צדיק ב. חלקשףתפעולתכ
 באין נטנה הרשב"א קושית וא"כ הצרפתים, רבותינו ב' הש' וכמושעליהם
 ברכה. צריכי דלא הסעודה תוך הבאים במשקין ג"כ ס"ל התוס' דגם כיוןסתירה

 כ"טסי'
 קמח שנעשה עד לוזים ששוחקין על בקי אחד מגויל ימיס זהנשאלתי

 יש שלדעתו לפי עליהם. לברך יש מה אותס שטוחגין מקטנעת קליות מיניוכן
 והשיגו חכמים לקצת שאל שכבר ואמר עצמו, הפרי ברכת מין כל עללברך
 שנ"ל לפי בהכי להה ניחא לא שהוא ואמר חטיס, של קמה כדין שהכללברך
 בה. לעיוני אמינא והשתא בהיפך,מהגמ'

 אפף. קמח : ח"ל ר*ח בסף ]א"ח[ הש"ע דברי להעתיק ראיתי החלהוהנה

 לא דק דק נטחן שגא לא נפשות בורא ואחריו שהכל עלייהו מברך חטיםשל
 והנה עכ"ל. קליות של קמח ל"ש חטים של טעם בו יש ועדיין קצת נסחןשגא
 סבה נחמן ורב פה*א סבר יהודה דרב פלוגתא, ע"א ל"ו דף ברכות בגמ' זהדבר

 דרב עליה תפלוג לא נחמן לרב רבא אול שם ובגמרא כר*נ. הפף ופסקושהנעב
 אלסא העז ב=פ עליו מברכין זית שמן וכו/, שמואל אמר קהודה דא=ר וכו'יהההה
 אחרינא, עילךא להו לית התם דמי, מי בלמ' והקשו קאי. במלתיה דאשתניאעעג
 מגרכינן לא אחרינא עילויא ליה אית וכי גפת, אחרינא עילהא ליה אית"כא
 וקמחא חייא אקרא ששואל אמר מתנא אעך זירא והא"ר שהכל אלא בפה"אעלהה
 דחיטי ולישסעינן שהנ"ב. נמי דחיטי לא בפה"א דחיסי לאו מאי שהנ"בדשערי
 עליה ניברך לא דשערי אבל דחיטי ה"מ ה*א דחיטי אשמעינן אי דשערי,וכ*ש
 עילויא ליה אית הכא לתרץ הגמ' דמדהוצרך לך נת' הגה עכ"ל. קמ"ל.נלל

 להו דלית מיני דשאר קמחא אבל ושערי דחיטי קמחא דוקא ש"מ בפתאחרינא
 דקאמר דמאי לך ית' והשתא לו. הראויה ברכתו עליהו מברכק אחרינאעילויא
 וקליות פירות מיני שאר של קמח לכלול לא חטים, של אפי' קמח הש"עמר"ן
 חטים של אפי' אמר ולכך דוקא, וחטים שעורים קמח על כהנתו אלא כןאמר

 ה"א דחיטי דאי אשמעינן. חטים של אפי' אלא שעורים של הימא לאהכוונה
 הגמ/ כטעם שטעמו ולעולם בגס' דקאמר וכו' דחיטיה"מ

 קמח אכל וכ' סתם ורבי' הכ"מ וכ' וכו'. קמח אכל סתם כ' פ"גוהרמב"ם
 ~ינין דחמשת קמח דוקא משמע ע"כ, המינין מחמשא שיהיה קמח מאיזהדסשמע

 וקליות דפירות קמחים שאר דעל לדין זכינו הא"כ דפירוא. קמח בשארלא
 ע"א. ל"ח דף ]ברכות[ בגמ' שם למ"ש דומה ולה לו הראהה ברכה א' כלעל מלרכי

 מהן והוציא עיסה מהם ועשה ביד שמיעכן תמרים : וז"ל ס"ו ר*ב ס" מר=ןופסקו
 עוש. הטסידן שלא לפי רש"י וכ' ברכתן. נשתנית לא אפ"הגרעינקהן

 שהכל מברך טחנן בפה"א מברך שומשמק : ת"ל ר=ה ססי' מאא בס'וראיתי
 לי וקשה מ"א. עכ"ל ס"ה ר"ח עסי' כלל עליהם צורתן שאין מפני ונ"ל)רד"א(.
 זה שרמז וכמו חטים לקמח אותו מדשה הרד*א ואם שמיעכן, מתמרים שנאסאי
 ואחר הכאי משא*כ בפת )אחרינא( עלויא ליה דאית סעמא דהתם קשה,מ"א

 שלתבנו ראית מכח באבהררהם נשל דט"ס שכ' ר"ח סי' א"ע בס' ראיתיהחפוש
 חטים קמח לולתי לו הראויה ברכה קמח כל על לברך שצריך והעלהלעיל

 הם אשי' דכ' י"א סעף ר"ד שס" ברורה ראיה עהר יש גב שלי"ת. ע"שהטעוריס
 עאש. ביותרכההטים

 הטעורין חסין קמח דדוקא הרי"ף בדעת שכ' י"ל הרא"ש בפסקיוראיתי



נאצדיק ב. הלקשףתפעולת

 קליות של ' בקמח אגל לאכלו דרך דאין ש'הנ"ב )עליהן( עליו שמברכין שהןכמות
 שהנ"ג לברך ראף הוי דפלוגתא וכית וסיים בפה"א דמברך יהודה כרגהלכתא
 בן אם נמצא כהרי"ף. ורשבוא הראבוד שד' שכ' חיים אורחות בס' וראיתיעכ"ל
 ואם פירות. שאר של בקמח לא ושעורים חטימ נקמח מחלוקתן להפליג לנודדי
 הצור. בעזר באורך הביאור עהר ארחיב פנאי לעת בחיים הש"י'יגזור

 אפילו סי*א רוד בס" ממ"ש שביארנו מה לכל מסכים שמר"ן ראיתישוב
 מהותו שהוכר דוקא כ"ב ס"ק שם כ' שמוא ואף שם. דוק וכו' ביותר כתושיםהם

 סוז ר"ב בסי' ההג"ה וכמוש שהכל מברך העצמי צורתו גפסדה אס אבלותארו
 כתב ר"ב סי' והמ"א מר"ן. ד' כן ואין אזיל רמ"א דלשיטת הרי של"ה. ב'בהג"ה
 תליקת. כמ"ש מבואר לך הרי לגמרי כשנמוחו דוקא יו לדיעהדאפי'

 אזלינן מינים שאר או לוזים או אפונים קליות עם שעורים קליות שחקואם
 מברד מינים משאר רוב ואם שהנ"ב מברך שעורים קמח רובן אס רובאגתר
 בהג'ה ס"א ר"ב סי' ש"ע עיין אדמה. אדמה אם עז עז אם להם הראויהברכה
 ואם בפה"ג מברך יין הרוב אם הרוב אחר אזלי בשכר יין גתערב ואםוז"ל:
 דכל הטעם שם וכ' ג"י, שהביא הרשב"ץ מדברי דהוא שהכל מברך שכרהרוב
 הטעם ביאר ע.ת ובס' ב*י עכ"ל העיקר על מברך טפילה ועמו עיקרשהוא
 עיקר שהוא דכל דקי"ל משום והסעם בפהוג מברך יין הרוב אם ומ"ש : וז"ליותר
 כיון השכר על גם היין בגרכת יוצא ולפיכך העיקר. על מברך טפילהועמו
 הכוסס : וז"ל ס"י ר*ח בסי' מר*ן ממ"ש ראיה עהר עכ"ל. העיקר הוא הרובשהיין
 דבר עם מלורב יהא שלא והוא בנ"ר ואחריו בפה"א עליו מברך האורזאת
 הוא האחר והתבשיל אחר בתבשיל ממנו עירב האם לבדו, אורז אלאאחר
 רכן הרא"ש כ"כ : וז*ל המ"א ע"ז וכ' עכ"ל. תבשיל אותו כברכת עליו מברךהרוב
 חוץ מינים דבשאר כ"ה סוק ר"ד סי' מ*א ועיין וכו'. בכ"מ וכ*מ הרמב"םדעת
 : עש"ב וכו' בגמ' וכ"מ הרא"ש וכ"כ רובא בתר אזל" המיניםמה'

 ל'סי'
 השני לחדר יצא הסעודה ובאמצע יחידי בבית יושב שהיה במישאלה:

 כהןיוצא למפרע לברך וצריך אלילתו כהפסיק הוי אי לסעודה, לפתן מיןלהגיא
 והלך והפסיק יחידי סעוד"ו בתוך שהיה במי יורונו וגם לאכול, כשחוזד יברךוגם

 בביהכ"נס.להתפלל
 לאכול יהסבין שהיו חברים ב', סעי' קע"ח סי' לההיא דמי לא הא :תשובה

 סעחיתם וגומרין למקומן חחרין מקצתן שם הניחו אם וכלג חתן לקראתויצאו
 לגרך צריכים יוצאין כשהן אדם שם הניחו לא ואם שנייה לברך צריכיםהאינם
 שהפסיק טשום סעמא דהתם ע"כ. לכתחלה לברך צריכים הוזרין וכשהןלמפרע
 א( הוא שכן ותדע הסעהרה, מצרכי שאיגם אחרים לדבוים דעתו והסיחאנילתו
 או אחד לבית והלך סעהרתו שפסק מי ולכן : וז"ל זה גסעי' הגיה רמ"אשהרי
 דדוקא פשום דנדאא וכו'. ביתו לפתח אפי' עמו לדבר הגרו וקראו אוכלשהיה
 היסח הוי דלא פשיסא הא ~גה סעודה לצורך אבל סעודה לצורך שלאכשיצא
הדעת.

 לבירנ כמבית דהף י*א להדר מחדד : וז"ל שכ' למהריק"ש ראיתישול

 כלל, לבוך צריך עאיו שכתב רם"א מדברי לנדון ראיה להביא המחבר דעתא()ל'(



צדיק ב. חלקשךתפעולתנב

 איך ז"ל רמב"ם ולשון לעליוע מבית אפ" לברך מצריד - ולג פליג דלווש*י
 כ' עוד עכ"ל. א' דין רע*ג ס" ועיין 'הבית בתוך שהוא בל להרר מחדרהכרח

 שהוא נ"ל יחידי והוא הסעודה בתוך לנקביו הצריך : וז'ל הסי' בסוףהריק"ש
 יצריכך לא בזה לחדר מחדר מקומו במשנה למצריכים אפי' וא"כ בלא"ונ סגידלא כיי הדעת והיסח שינוי חשיב לא ואולי לחדר מחדר שינוי כדין במחלוקתתלוי
 פוסקים מחלוקת הוי לחדר דמחדר למדים נמצינו עכ"ל. לנהוג ראוי וכןלברך

 כיוו מחלוקת כאן דאין 4שוט יראה ובנ"ד להקל בדכות דספק להקלומסתברא
 ברוכי צריך דלא אחר לחדר ויוצא' יחידי לנקביו הנצרך כדץ הכי בלאו סגידלא
 כיון דעתהה, אסח לא היא סעודה דצורך כיון מינה עזיפא דג"ד ולדירי כן.ה"נ

 י"ב דין ט.ו סוכה כה' המגיד ממ"ש ללמוד יש וכן סעודה, צורך הואדהיציאה
ע"ש.

 הוי דלא ס"ו שם מר"ן כתב להתפלל ועמד הסעודה בתוך שהיהובמי
 לביהכנ"ס הלך אם אבל חדר באותו שהתפלל דדוקא המ"א וכ' עכ*ל.הפסק

 בה"מ בס' וכ' עכ"ל. אברהם ברכת בס' כ"כ הדעת היסח דהוי פשיטאלהתפלל
 וקשיא עכ"ל. הפסק הוי לא לבהכ"נ הלך אפי' בלבוש דמשמע כ' ובאז"וע"ז
 לביהכ*נ( )לילך לבית חוץ שיצא כיח הא הפסק הוי לא אמאי האז"ו עללי

 בסעהרה. יושבין שהיו חברים דאמרי' להא דמי הטסק דהוי פשיטאלהתפלל
 שם וראיתי לה יליף ~היכן לדעת אז"ו בם' עיינאי ה2וב וכו/ לקראתויצאו
 שהגיע כגח עוברת שצוה דלצורך הלבוש שהביא ס"ג בהג"ה רמ*א מל'שלמד
 לץ דלכתחלה מדבר דהתם מהתם מייתי ראיה מה ותמהני ע*ש. מותר תפלהזמן
 מצוה לצורך מיהו ולאכול מלחזור ישכח שמא דחיישינן ברכה בלא סמקומויעקר
 מיהו דקאמר דמאי הרי שם. ההג"ה עכ"ל מותר תפלה זמן שהגיע כגתעוברת
 ישכת שמא מטעם לברך אחלה שא"צ לענין היינו מותר עוברת מצוהלצורך
 כפי להבא לברך )או( למפרע לברך ושא"צ להתפלל לילך שמותר לעניןלא

 כלל נראין האזןו דברי אין דבר סוף לעיל. רמ"א שמביא פוסקיםהמחלוקת
 ריש' בלבוש שם מבואר וכן ורר"ק, דבריו היפך ראיה משם אדרבה שמביאוהראיה

 על והתימה וכו'. בהניח דדוקא לביהכנ"ס או כלה או חתן לקראת ויצאו שכ'סוב
 בזה. השגיח שלאהבה,ט

 שהיר דחברים הברייתא לשון על להעירך ראיתי להכי ואתינאוהואיל
 הניחר אם נקס לא דאמאי חולה או זקן הניחו אם שם דנקט ק"א( )פסחיםיושבין
 חולה או זקן לשת נקט דמלתא וארחא היא דהיא לומר דיש השוע, כלשחמקצתן
 כ' מהריק"ש שהרב אלא לצאת יכולים ואינס בבית הם עצורים חלשותםדמחמת
 דלש והיינו עמהס אוכלים שאינם דאע"פ חדושא לאשמעינן חולה או זקן ל'דנקס
 4"ד ברכות ה' בכ"מ ראיתי ושוב יע"ש. הש"ע כמ"ש מקצתן הרמב*םנקס

 : אמת הדיניס השני כדברישכתב

 ל"אסי'
 א(. ע'צפר הנקרא תבלים במין לפסח ואפונים קל-ת לתבל מהושאלה:
 ומתבלין- לפסח ועדשים מאפונים שעושין הקליות שאלו נלע"דתשובה:

 מפי שסעתי )כך דכלאים בפ"ב הנז' חריע מפרחי ומעעהו ערבי זה שם א()ל*א(
 עצפר. חריע' ק י פ ס ט הנקרא י פ א כ ל א פי' וכך זצ"ל( הכהן כהר*חחותני



כגצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 זה עושים אם מבעיא לא באכילה. לאסרם שיש ומלח ופלפליו בעצפראותם
 להמצא הוא שכיחא מילתא ווהעצפד לפי והטעם פסח קודם אפה אלאבפסח
 במדוכות אותו ודכת במים אותו לבלול העצפר ודרך ושעורים חסיםבתוכו
 זה חלקיו שידבקו כדי במים אותו וגוללין קליפתן להסיר השעורים בהןשדכיו
 ואפי' הוא חמץ דהעצפד זה לפי ונמצא קטנים ככרות ככרות אותו ועושיןבזה

 מיהא הא ושעורה חטה כל מתוכו ולסלק בדיקח ע*י לנקותו יכולין דעכשיוקנאמר
 עמו שמערבים ועכשיו בתוכו הנבללים ושעורים מחטים ה,עצפר בלעכבר

 שהתבלין ודאי הקליות על ומזלפין במימ אותו )וסורפין( ומלחפלפלין
 מ"ד לדעת אפי' אסור ובמשהו לשבח נ"ט ההו"ל בעצפר הבלוע הטעםמשביחים
 בודאי ידוע את דאפי' שם כתוב וגם ס*ו. תמ"ז סי' פר*ח עיין ונעוד. חחרדאינו
 דכתב שם ועיין אסיר, דשכיח במידי אפי' אלא חימוץ חשש )חמץן שםשיש

 וכו בעיניה. לאיסורא דאיתיה וכמאן הבלוע הטעם גוף מפליט דתבליןדחורפייהו
 ד,םכית דבר דכל ובט"ז שס ובב"י ע"ב ש"ד דף תמ"ז ס" הטור מדברימתבאר
 : כתבתי והנלע"ד יע"ש, בחמץ ליה מחזקינן ושעורים חטים גרעיני בולהיות

 ל"בסי'
 למתגה חיישינן לא 'דהידאנא שאומר מי יש : וז"ל רמ"ב סי' ח"מבש"1

 שהיא זו סברא על לחלוק האריך ס*ו בסי' ז,ל הגלאנטי והרב וכף.סתמא
 הטור בדברי ודקדק הגבורים, בשלטי ריא"ז ושכ"ד אביו, משם הטורסברת
 חולק שהוא אלא שם ז"ל הגו"א שהביא ז"ל אלשיך מהר"מ מדברי וכ"ניעש"ב,

 הרמב"ן וכ"ד מפורסמת, שהיתה ולהעיד לחזור ה1דים שיכולים הגלאנטיעל
 ובספר ונו'. שאומר מי יש ב' בש"ע הרא"ש סברת מר"ן שגה ולזה ב*י.הביאו
 ג"ד. סי' ח"מ ומהרימ"ט מ"ב סי' ש"ך בשם הביא ע"ו סי' ח"ב משהדבד

 שנהגו אעפ"י מזח ידע לא אם אבל המתנה בעל מזה שידע שידוע דוקאמיירי דהרא"7~
 שם הביא עוד ראיות, כמה והביאו נכתב כאילו אותו דנין אין כוההדיוטוא

 דאעפ"י שם וכתב כלום, השטד אין נכתב שלא דכל סברל מהראשונים כמה-ד"מ
 אעפ"י אומר מי יש לכתוב מר"ן דדרך מקומות בכמה והשכ"ג הסמ"עשכתב
 ועיין יעו"ש. פ=ו סי' נ"ש בס' יצחק מהר"ש כמ"ש מוסכם אינו ע"ז הולקשאין
 - . בפירהם, כן דמוכח נ"ט בסי'לקמן

 יעו כאן הש"ע כ' הכי -ומשום : ז"ל תדס"ד סס"ל א"ח להט"ז כן האיתישוב
 שאומר מי יש כ' ל*ח ס" ובי"ד עכ*ל, ופסוקה ברורה הלכה דרך לא וכף שאומרסי

 בשם זה הביא "ב"י ובס' וכר. בעור כשהשינוי אלא פוסלין הללו מראותשאין
 מי יש ס"ו מ' ובס" יע"ש בפוסקים זה חילוק מצינו דלא עליו וחלקהרא"ה
 רנאה בסי' 1יק 1"ש עליו חלקו האחרונים וכל וכו/ הלב שומו שאםשאומר
 דסובר ב' סעי' על תרע"ה. סי' חנוכה ה' בפר"ח ראיתי ושוב' מהש"ך, לוהסייעתא

 : עוש משה דברבד'
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סי'

 אלימני ווסף ו' טאלם אראדלמן
 אן אלימני סאלם ן' סאלםואליתום
 אלמכלף ואלבית אלמטלטליןיקסמו
 אלימני סעיד ן' יחיא גדהם חי מןלהם

 לאליתום וכיל ונצבנא הבוד אנוחצ'רנא
 אלדמתי מוסא ן' סעיד הנז'טאלם
 ביכותו ולהפך היתום בעדלטעח

 מטל- בעץ' סאלם מ' אלמנתואצ'הרת
 תקול וכת'ב ונחאס פראש מתלטלין
 אלוצט. פי באקיאת אנהן בעצ'הןפי

 הדין, נפסק לדין שעמדנוואחר
 הרא=ש בתשובת יפה ומפורש א( נ"ו סס"י בש"ע כמבואר ידו תחת ועומדמוחזק
 פסק איצ'א ואצ'הרת ק"ח. סי' הש"ע בהגהת וגם ס"ב פ"ה וכלל ב' סי' ס"זכלל

 ~סק, כן כמו ]והוציאה בנ"ז משנת ואלדתה עלא סאלם זוגהא לחי וכסותמזונות
 אם אח"כ נתברר ולא בנ"ז[. משנת אמו עבור סאלם בעלה לחיי וכסותמזונות
 זנה אם הוא דספק ברור החוב שאין כיון לגבות. שלא הדין ונפסק לאו אוונה
 בסי' ]בח"מן כדאי" ברורה בראיה לא אם ממונא מפקינן לא ומספיקא לאואו
 מיתומימ דאפילו ~וכח קתני וסתמא וכו". מיתומים מוציאין דאין רצ"ז ובסי'ט"ו

 וכו', ליורש טענינן כדקי"ל להו למטען מצינן האי כי וכל הוא ופשוטגדולים
 לומר נאשן מבורר החוב שאין דין דבפסק שכ' המבי"ט מתשר ראיהועוד
 המבי"ט בשם ע=א י"ט בדף הביא וגם עעא טעו דף י"ד ס" ד"מ ובס' יע"ש,פרעתי
 ראיה להביא המוציאו צריך תנאי על הוא אם מקןים שטר יהיה שאפי' מ"בסי'

 מספיקא דניחוש כלום גובה אינו עדים הביא שלא וכל התנאי שקייםבעדים
 שבועה להלה נתחייבו ולא ממונא מפקינן לא ומספיקא קיימו לאשמא
 ע"ש. בתשו' מהרי"קא מר"ן ושכ"כ עש"ב. וכו' הר"ןה2כ"כ

 נתן לא דשמא וכו' חנוני גבי ס"ג צ"א סי' מור"ם מדברי ראיהועוד
 וסיים ל"ד סי' ח"מ ודשד"ם הב"ח וכ"ג מסתברא והכי הלבה2וסיים
 ממנו מוציאין אין ברור יעקב ר' של חיובו דאין זה בגדון א"כ ע=א. ך' דףבד"מ
 זנה שכן ראיה יהביא יתום של מורשה על בנ"ד א"כ ע"ש. המע"ה גדול כללוזה
 הנז"ל. יחיא זקנו בנכסי מוחזק האחר הגדול היתום שזה כיח היתוםאבי
 בשטר אפילו מיורשים נפרעים שאין ק"ח סי' בח"מ קי"ל דהרי אחר מטעםועוד
 שאין ומת יוסף יורש לסאלם שבועה סאלם, נתחייב הרי וא"כ בשבועה אלאמקרים
 ואעפ"י שאמש"ל דא"ש תשובא ב' פ"ד בסס"י כדאיתא לישבע יכוליןיורשיו
 הא אח"כ מלוה ומע שלוה בחיי לוה כשמת דדוקא זה על הש"ע חולק ק"חשבסי'
 מחלק שהלבוש ואע"פ ודו"ק הוא דדינא דהלכתא וכ"ש קי"ל לומר יכולמיהא
 דאדדבה לומד ואין היה. כך שהיה שמעשה אלא הדאעש מתשובת כן נראהאין

 היתום א"כ שנים כי' לו זה ואמו הוא בבית דד שהוא כיון מוחזק הקטןהיתום
 לא במטלטלין רק תפיסה דאין ליתה דזה המוציא, הוא יוטף ן' סאלםהגדול

 ס"ס. בססי' והוא נ"ו, בססי' עיינתיא()ל"נ(

 .ן, .י"

 לעגדית סעדגיתתדגום
 אלימני יוסף בן סאלם דצהכאשר
 לחלוק אלימני סאלם בן סאלםוהיתום

 וקנם להם שהודיש והביתהמסלסלין
 אנו גאנו אלימני סעיד גן יחיאנע"ג

 ליתום אפסודופום והעמרנוהבית-רין
 אלדמתי מוסא גן סעיר הנוכדסאלם
 בוכותו. ולהפך היתום בעדלסעון
 מהמסל- מקצת סאלם אלמנתהוציאה
 וספדים נחשת וכלי מצעות כגוןטלין

 לכלל. שייכים מהם שחלקוטוענת
 והכל מהיתום להוציא נאמנת אינהאן
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 ט' סי' חעמ מהרי"ט כמ"ש שניננ ג' הלוקח והחזיק מכרזהו אם זולתיבקרקעות
 לומר תפיסה לו אין נ"ד א"כ שצעו סי' ורשד"ם קל"ה סי' בש"ע ונ"מ ע"א "דף

 זה דבית ידוע דהרי הנז' סאלם מיתומי להוציא כדי ראיה יביא יוסף ו'דסאלם
 היתום אבי סאלם המנוח בו החזיק דאלו ועוד מעולם חלקוהו ולא הוא זקנםשל
 חלקו לסאלם שפרע או מהאלמנה לקחו שסאלם שאפשר המורשה שטועןבמו

 הבית בירושת חלקו סאלם שנפרע פרע"ה בית נשמע הקול היה במעותמאביו
 דאם ועוד היתומים, קרקע מוכרין דאין דקי"ל ועוד קול לו יש ב"דומעשה
 צ"ט בכלל הרא"ש נשאל וכבר אחד, גס אין ובנ"ד להכריז צריכים למכוראוצרכו
 הזה הדבר כי חזקתן שמעח יורשי הפסידו דלא והשיב לזה, קרוב נדון על א'סי'
 לתבוע ולא למחות משגיח ואינו אחד בבית חלק האחין מן לאחד שיש יוםבכל
 יע"ש, מקצת ולהפסיד מקצת להחזיק רואה אינו שמא בטענת הילכך מאחיוועכר
 בנ"ד וכ"ש דאחיד( לחזקות דעלמא חזקות בין דמחלק בבירור )משמעוזת"ד.
 לדירתו )והשאילו( והשאירו בידו והמפתח סגור חדר שהניה טועו הגדול,יהיורש
 חזקתו. לאבד שלא כדי חפצו כל בו לעשות)לדודתו(
 אכו עואץ' רצה איך שטרות האלמנה הוציאהעוד

 )אהי(,
 לילך הנז' סאלם

 באב מן קרש עשרין לה )ושלם( וסלם הנז' סאלם עמו ונתפשרגערכאות
 דסותר וראיתי השסר בדבדי דקדקתי כי מלבד הנה האהוה(. )מדרךאלמכווה
 לעואץ' סאלם יסלמהא אלקרש ואלעשרין כתוב השטר שבסוף עצמווברי

 בלשון וסלם כתב דבתחלה הרי וכו'. לעואץ'( שאלם ישלמנה קרוש)והעשרים
 גלשון )ויסלמהא( )רשלם( ויסלם כתוב הלשון ובסוף לידו דבא דמשמעעבר
 שאינ אלא לא דילמא ששילם לן לימא דמאן כלום השטר אין זה דכפי וכו/עתיד
 חיוג יוסף ן' סאלם על אין מ"מ לעואץ' סאלם ששילם יהיה רלו לזה צדיכיםאנו

 של חובו דפורצ שכ' קכעח בסי' מהדיק"א מר"ן המלך מטעם הנז' מהסךלפרוע
 בדוחקם ואפי' דגוי בחול ואפי' משכון על היה ואפי' לשלם פטור חברוחגת,
 מפייסנא הוה שימר דמצי בידושלמי דאמרי' הזיקא גריא דלא משום והטעםלשרוע
 עש"ב. יבא שמא שירא אלא דאינו מנכסיו ארי כמבדיח דהוי לי ומחילליה

 יכול היה אס יודע דמי הזיקא בריא לא יהרי בנ"ד )ה"ה( שפ"ה, סי'וברשד"ם
 יעלה שלא מה הרבה בכתובתה חוב סאלם לאם לה היה דהא בערכאותלהוציא
 וכתובתה. חובה סך להשלים והמטלטלקהבית

 מהירושה לעהאץ' סאלם ויתר דאם הוא כן ה"נ ובריק"ש. בב"י יע"ש מחול"ברו חלי אין מהחוב לאחד שמחל דשותף קע"ו סי' בח"מ דקיעל מט"אועוד
 מחלק לותר כמיניה 5ל דלאו יוסף ן' סאלם מחלק לא 'אך ויתר מחלקו להםשנפלה
 דמאומדגא כלום אינו 5מש"ל לו שיתן או לו שנתו ל'ומר שטר בידו שיש ואףחברו
 מפורש. הדבר בא שלא כיון לתת רשות לו נאנו )גנ"ד( כצ"ל[ ]בי"ד אמר"לא
 שיוציא ויערער אח"כ גס *בא גשאם דוקא עואץ' על לרא"ה הוא לו שכתבוומה
 שעליו. הכתב, הנז'שאלם

 ערגע נעשו מא' שלי דיניט ע"י בסי' ]גח"מ[ קי"ל דהרי מטעאועוד
 יכהל הדין ששן כיון והטעם חלקו לו לפרוע חבירו מחריב הא' פרע ואם לזהזה

 דדוקא משמע א"5 הרא"ש. תשך ב' שם ובב"י ע"ש, חובו כל ממנו לגבות'המלוה
 פשיטא בנ"ד אבל וכף. )דערבאין(' דעדבין דאמרי' הוא חייב הדת שמן"יכא
 הוו אלח ליה זה ערבאע נעשו ולא נשתתפו לא דהכי דאדעתא לושר לנו.שיש

 אףיב היה של* פשיס* נמי בנ"ד יע"עו. קעעו סי' רשד"ם כ"כ וכו', אריבמבריח
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 וחובה בכתובתה לאמם משועבו היה הנשאר הבית שהרי כלוס לתת הדיומן
 היא. רבהכי

 שותפות בטלה שמת מהשותשי' אחד סט"ו קע"ו בסי' דקי"ל מט"אועהר
 שותפות בטלה כבר א"כ זמן באותו מת היה יבר שלום של אחיו שיוסף כיון~אן
 קנ"ג(, סי' רשד"ם )ועיין ריוח או הפסד מחבריה למתבע מצי האחד ואיןהאחים
 וכמבואר אתאשר מילי לכל דודאי נכון זה דאין חלוקה לענין היינו לומרואין

 מחוב מלפרוע הגדול סאלם את לפסור מספיק מהני טעמא וחד ע"1באחרוני'
 כלום.זה

 קרע4 עשרין יחיא ן' סאלם ענד אן סאלם יורשי שביד בשטר באגב נז'עהי
 1* לסאלם ישלס קרה2 עשרים יהיא ן' סאלם אצל )כי יוסף בן לסאלםיסלם
 שאין. כיון כלום יוסף ו' לסאלם לפ'ררע היורשים על שאת הדין ונפסקיוסף(,

 שהשטר כיון ההם וכף, בידי שטרך טענה ליה לית דהא ידם מתחת יוצאהשטר
 חשי לא בידו שהשטר כיון הפרעון לכתוב חש ולא דפרע אמרי' מימרבידיהם
 בלשון לא שהרי ועוד בידו. שאינו כיון ויתבענו השטר שכנגדו הלה יוציאלשמא
 נדוך על הרשד"ם כתב וכבר בעלמא סיפור בלשון באגב רק בשטר נאמרחיוב
 : ]כ"ט[ בסי' ע"ש נאמר סיפור דבלשח כיון כלום דאינוכזה

 ל"דסי'
 ואפי'" ביום בו מת אפי' עממין בו יתעסקו א' בי"ט אם לקברו המוטללת

 כדו שני י"ט עד להלינו ואסור יסריח שלא למחר עד להשהותו יכוליםאם
 ולחמט להלבישו אבל ותכריכין וארון ק5ר בעשיית יה וכל ישראל בושיתעסקו

 בש"ן שר*ן פסק כן ישראל ע"י מותר בקבר ולשומו ולהוציאו לטהרו מיםלו
 וכ'. בזה. הפוסקי' מחלוקת כל צזכרון כמנהגו האריך ובב"י תקכ"ו סי']א*ח[

 א* בי"ט המת שכ' להתיר נר' היה ייט[ ]הי' פ"א הרמב*ם דמדבוץ שםהב"י

 וכף. צרכיו כל לו ועושין ישראל בו יאעסקו ב' ובי"ט הגוים בקבורתויתעסקו
 דיתעסקו' הוא ממש דבקבורתו משמע הגוים בקבורתו יתעסקו א' יול גביומדנקט

 הרשב"ם' שלדעת כ' שהה"מ אלא ישראל בו יתעסקו והוצאתו בטלטולו אכלהגוים
 עכ"לך בשבת שמותר מה אלא לטלטלו אפי' כלל בו מתעסקין ישראל את א'בי"ס
 ע"ש. אסר שהרמב"ם האאח בשם שכ' פ"ב, סי' אה*ד לס' ראיתיוכן

 כי לאסור הרמבום בדברי וא"ח אהקש לה דייק מהיכא לדעתוצריך
 רבי" דקאמ' דבקלורתו הה*מ לדעת וצ"ל נכת דב"י דהתירא דיוקא נר'לכאורה
 גבי נקט דלא ומאי ורחיצה טלטול ג"כ ביה ונ~ל קבוראו עניני 6ל לומרהיינו
 ב,י*ט

 בתר דמפרש משום ישראל לו יתעסקו ונקט ישראל בקבורתו יתעסקי
 אדדייקת ועהר וכו/ התכריכין ותפירת המטה עשיית כגת צרכיו כל לו וערטקהכי

 שני בי"ט לפו,2 הוצרך בראשון למת לעשות שאסר שמה מסיפא דוקמרישא
 הבשמים( )וקציצת האכריכין ותפידת השטה עשיית כגח צרכיו 5ל לו ועה2יןשכ'
 והוצאה )ורחיצה( טלטהל ג*כ כלל ב,ה כיוצא וכל ומדקאמר בזה. כיוצא וכלוכר
 היתר. לפרץ2 והוצרך חשוב אוא כחול המת לגבי שני די*ט מטעם שני בי"טדשרי

 מדהוצרך. ו"ינה הקלות מלאכות כלל לזה כיוצא וכל באמרו החמורות8לאכוא

 ב' יי"ש אסירי 5ולאו א' דבייס למדים אנו ב' צישט ההיתר לפרקו)דמדהוצרך(
 השמיענו שכבר ו5מו חשוב הוא כשבת א' י"ל אך מא לגבי חשוב הואכחול
 כך כשו אסור המא שטלטול וכמו בי*ט אסור בשבת שאסור דכל י*ז דיןלעיל



כזצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 המ"מ. על מלהשיב הג"י מר"ן ידו השיב ולזה והא"ח ז"ל המ"מ כוונת זוהיבי"ט,
 הה"מ על לסמוך יש דיותר שכ"ג מביאו )במודפסות( בתשו' הרדב"ז כ'וכבר
 היטיב. הרמג"ם בדברי לדקדק יורד הוא כי אחרים מעל יותר הרמב"ם ד'בפירו'
 רגף, דבדי בפי' המ"מ כדברי שהעלה תק"ז בסי' החדשר רדב"ז בתשו'ועיין

 ע"ש. ש"ב סי' תה"ד ב' הכריע וכן כהמקילים פסק הב"י דינא לעניןומיהו
 דמי אי שערו לגזוז מותר אם ישראל אותו שמטהרין א' בי"ט מת אסוצ"ע

 מוחה ואין שירו גזיזת להתיר המנהג מילדותי וראיתי דאסיר. וכיוצא הדסלגזיזת
 אם ב' בי"ט דא8ילו שכ' פעב סי' תה"ד בס' ומצאתי המנהג. טעם לדעתוחפשתי

 בעלמא טלטרל רק מלאכה שום בו לעשות שרי לא ביום בו לקברו רוציסאין
 הוצאה הא טלטול רק מסיק מדלא אסור גוי ע"י ואפילו טורח בו שאיןודבר
 דלבסמו דמשמע ואע"ג נקראת דרבנן מלאכה נמי לכרמלית אפי'אסירא

 דגזיזת טפי מלאכה היא הוצאה מ"מ שרי נמי שערו ולגזוז למת א()דלכבסו
 ע"ש. כלל מלאכה אינו מת שלשערו

 של השיער גזיזת לקרות חולק פוסק ימצא אם לראות בפוסקי' עיינתיוהנה
 אדרבה בפירחם שיחלוק מי מצאתי ולא א' בי"ט מת גבי לאסור כדי מלאכהמת

 משמע עליהם חלק ולא שם אלו תה"ד דברי הביא תקכ"ו בסי' הב"י שדב"ראיתי
 הרמב"ם יברי מוכיחים וכן מלאכה, המת שער גזיזת מקריא דלא ההא מוסכםדדבר
 מן בין הבהמה מן בין שער או צמר הגיא : וז"ל שכתב ז' בדין דשבת8"ט
 עכ"ל. חייב שלהן השלח מן אפי' המת מן בין החי מן ביןהחיה

 או שערו או צפרניי הנוטל : וז"ל ח' בדין כ' דאדם שיער גזטתובדין
 זה ח' בדין רבי/ מ6ליג מדלא ההנה יכ"ל. וחייב גחי תולדות ה"ז זקנו אושפמו
 דדוקא פשוט משמע ז' בדין בהמה גבי כדמפליג המת מן בין החי מן ביןלומר
 שכ' ש"מ סי' במ"א וראיתי מיחייב. לא במת אבל גזיזה איסור שייך חיבאדם
 )אפי' בין רחיה בהמה מן בין המת מן בין החי מן בין הגוזז : וז"ל הרמב"םבשם
 גזיזה דשייך למדנו אלו ומדבריהם הבה"ט העתיק וכן עכ"ל. חייב השלח מןב(
 שהקדיס הוא דס"ס לומר ובהכרח היא מלתא לאו ומיהו המת. האדם מןאפי'
 וחיה בהמה מן בין תיבות אחר אלו תיבות להיות וצריך המת מן בין החי מןבין

 דין שביא היה ואלו כאן. מ"ש כל לקח וממנו להרמב"ם זה לדין ציין המ"אשהרי
 כיון אך הוא שסברתו או פוסק באיזה זה דין שמצא לומר אפשר היה גסתםזה

 המוקדם. ולאחר המאוהר להקדים הוא דט"ס לומר גהכרח להרמב"ם להדציין
 שער גזיזת גם כשבת א' צי"ט המת לסלטל אף דאסר דלמאן למדנו שיהיהאיך
 6ר"ן וכדפסק א' בי"ט ולהוציאו ולרחצו המת לטלטל דשרי ולמאן אסור,המת
 והוצאה. מטלטול דגריעא א' בי"ט שערו גזיזת שמתירין שכן דכי ממיל(והב"י
 ורוצים א' דבי"ט דליתה ב' בי"ס בזה איירי תא"ד דהרב ולומר לדחואואין

 להם אחד דע ביום בו לקברו רוצים ואין ב' בי"ס מת או ביום בולקברו
 כתבתי. והנלע"ד בפי' שם תה"ד הרב כמ"ש מלאכותגאיסוד

 : וז"ל עליו וכ' תה"ד דברי הביא תקכ"ו סי' גמ"א ראיתי וה כלואחר
 וכ"ה חייב, המת מן בין החי מן בין הגחז 6"ט הרמב"ם כ' דהא הקשהוביש"ש
 אסור כבידה דילאכה לפרש"י הרא"ש דעת ע"כ אלא גדול. כלל 6'בירושלמי

 ע"ש. וכף נמי אי להגיה וצריך פרש"י הוא ש6"ס נ"ל ומ"מ שרי הוצאהאבל
- -

 וגמג"אי ברמב"ם הגרסא כ"ה ב( עיי"ש. לרחצו ור"ל בב"י הגרסא כ"ה א()ל"ד(



צדיק ב. חלקשו"תפעולתכח
 דגזיזת בת"ה דמ"ש ול"נ עס"ח. עכעל שחר לצורך דבר שום לעשות אסורוא4כ
 מיירי והרמב"ם כלל לשיער צריך שאינו משום היינו כלל מלאכה אינהשיער
 מ"ת לגופה שא"צ מלאכה נמי דהוצאה ואעעג ש4מ, סי' עמ"ש לשיערבצריך
 תינוק מל אם בשבת אשרי' דהא כלל מלאכה הוי לא הכא אבל עליה הוצאהשם
 טום ומ"מ שיער. כ"ש בעלמא בשר מחתך )דהוי( כלום עבד לא בשבת ח'בל

 כבר הרמב"ם מל' שהקשה מה הנה מ"א. עכ"ל ובש"ע בת"ה וכ"מלההמיר
 ראיה משם אדרבה התה"ד עי ממנו להקשות איו וא"כ לשונו, איך לעילכתבנו

 דלעיל לשיטתיה לשיער בצריך הרמבעם דמיירי המ"א שת" מה גםלהתה"ד.
 המאוחר. להקדים הוא דט"ס כתבנו וכבראזיל

 בס"ד מר"ן מ"ש על תקכ"ו בסי' שכ' ע"ת להרב גם ראיתי ימימואחר
 בו אין מת של שיער דגזיזת כ' בתה"ד : וז'ל ע"ת כ' וכו' שערו לוולגזוז
 אין גם עכ"ל. לכך צריך המת אם א' ביום אפר להתיר אפשר ולפ"ז כללמלאכה
 אסור א' בי"ט הא דמשמע ב' י"ס גבי שיער לגזיזת דתני מר"ן מדברילתקשות
 דלא מלתא מים לו ולהחם ב' בי"ט נ6י תנא דהא תדע נסבה, דבכדידליתה
 בי"ט שיער גזיזת דנקט מאי נמי הכא וא"כ שרי א' בי"ט גם להחם דהאצריכא

 בי"ט האסורות מלאכות דנקט באגב להו דנקטו אלא צריכא דלא מלתא הויאב'
 : הרוקא'

 ל"הכז"
 הביעור שעת עד להצביעו ; עדיף אייה חמץ. ומצא בניסן י"ד בלילהבודק

 מיד לשרפו או תמ"ה, סי' מור"ם כ6"ש דנותר דומיא ביום. לשרפו כדי יעד,ביום
 י"ד. דיום שחרית סעודת. אחר שנשאר החמץ עם ביום לבערו ישכח שלאכדי

 דנותר. דומיא ביום לשרפו וטוב : כ' תמ"ה[ ס" ]א"ח מור"ם :תשובה
 בירו הרשות חולדה, יגררנו שלא כדי הבדיקה, אהר מיד לשדפו רוצה אםאך
 בחמץ נזהר יהא הבדיקה אחר ; הוא כך תל"ד סה ריש הש"ע ל' והנהע"כ.

 נוהר יהא ' מדקאמר עכ"ל. אחרת. בדיקה יצטרד שלא כדי להצניעושמשייר
 חמו הא יצניענו. לאכילה שמשייר חמץ דוקא משמע להצניעו שמשיירבהמץ
 צריך דמדינא אלמא הצנע בכלל הא'ינו מיד ישרפגו עולד לאכילה דלאושמצא,
 וטוב שכ' ז"ל רמ"א גם כיון ולזה המנהג כפי לשרפו דהיינו מידלבערו
 הבדיקה. אחד מיד לבערו צריך דמדינא ללמד, גא זה בל' הרי גיום.לשרפו
 מלשרפו הטכחו ביום. יבערו שמצאו מה שהצניעו מעשהו לבעלי אירעוכבר
 מיד. לבערו טוב ע"כ י"ל, יום חצות אתרעד

 ן וז"ל חףמ מה' פ"ג ריש הרמב"ם שכ' ראיתי זה, שכתבתיאחר

 עד אחד, במקום ומניחו הכל מקבץ וכו', י"ד בליל ומחפש אדםכשבודק
 מדבריו עכ"ל. . מבערר י"ד, בליל לבערו רצה ואם ומבערו. ביום, ו' שעהתחלת
 ל' שמביא שם בהגמ"י ראיתי ואח"כ הדין. בפי נכונים הדרכים דשני למדנו,אלה

 יהודה רבי' מדקדק היה מכאן בצנעא", יניחנו שמשהר "מה פקק,התלמוד
 ו,ה עכעל. הבדיקה. אחר מיד י"ד בליל החמץ את לשרוף נוהג והיהמשפיר"א

 מה מינה דלישאמע היכי כי הגמ', כל' לכתוב מר=ן דקדק ולזה כדברינו.ממש
 : הרו"ק רמב"ם. ל' להעתיק ברוב שדרכו אף דבריו. בכוונתשדקדקדנו



נטצדיק ב. חלקשרתפעולת

 ל"ךטי'
 באכילה. מותרים אם מחיים שמתליעים תולעים צהם שנמצאוחגבים
 במעיס' דהנמצאים סט"1 פ"ד בסי' דגיס בענין כתבו רז"ל הנהתשובה:

 משום שרו לבשר עור ביו והנמצאים האוכלים עם אותס שבלעו משוםאסורים
 הנמצאים תולעים איסור בטעם לומר רז"ל שהוצרכו וממה ע"ש. גבלי קארמיניה
 הדגים אותם ובלעו תולעים להשריץ המים דרך שכן אותם דבלעו משום הדגיםבמעי
 הם שהרי תולעים בלעי דמנא הכי, 3הו אמרי דלא חגבים לדין למלים אנומשם
 חגבים דין ואלו דוקא השדה וצמח העץ ירק הוא ואכילתם וביערים בהריםגדלים
 דחלוקים הראי אלא דוכתי כבשאר דגים בהדי להו למתבי הו"ל דגיםכדין
 עליהם גשמים ירידת אחר רק מתליעים החגבים אין שהרי הוא שכן ותדעבדינן,

 ואשיסתן מיתתן סבת היא זו ותולעת מבפנים ומתליעין מהגשמים ניזק גופןשאי
 דלא כיוו חגבים והני מתליע שאז שנסרח הבשר כדרך צבלי קא דמיגיהוופשיסא
 נוהגים תימן[ ערי ]בכל העולם וכן להו ולאפויי לבשולי *רי תולעתםפירשה
 יחיא מה"ר בכ"י ספר בגליון ג"כ ראיתי ובי~ותי פה. פוצה ואין בדברהיתר
 כל וחזרו פירשו לשמא חישינן ולא )המתולעים( המתליעים חגבים להתירבשירי
 וחלק יעד סי' לעיל ועתן כתבתי תעלע"ד החגבים. מעי תוך התולעתשנמצא

 ל"זסי'
 עה לבדוק *לא טוב אצ"ז טר ]א"ח[ לש"ע דאי' בהאי השואלשאל
 בענין גם מפרי אס או דוקח ב1-אה אי מיירי בשאי לבדוק האי וכו'.שיפשיטנה

 שחיטו;. שלסכין
 לומר *ייך לא טרפות ושם סרפה, תמצא שמא מענינו הלמד דבר ןתשובה

 אארע אם וה"ה אריאה. דקאי טשוט הדבר לכך גבילה אם כי סכין בדיקתגבי
 הדבר ויניח יבדוק שלא לבדיק צריך שעליו הבהמה גאיבר* שנמצאמלתא
 לאחר סכין גדו אי לחקור דיש אלא הנו'. מטעמ הפשט לאחר עדמלבדוק
 לא אמאי להפשיטה עהר ואסור נבלה אצהמה דהויא פגומה ונמצאתשחיסה
 דלא י"ל פגומה. תמצא דדלמא הסכין יבזיק שלא יאת טובה עצה הפוסקיםהתבו
 לממנע חשו לא בפגימאדסכין אבל דעלולהבסרכות הריאה לבדיקת רק רבנןהשו

 יכן חישינן לא דמיעוט ולמיעוס לאפגומי עבידי לא סכינים דרובבדיקתה
 אסור תו שצומה הסכין נמצאת דאם פשיסא ומיהו שחיטה. אחר לבדוקהמנהג
 :להפשיט

 ל"חסי'
 קנה א"צ לסכך מגיעיס והדופן הטפח האס בהג"ה תר"ל סי' ]א"ח[בש"ע

 מגיער והדופן הקנה ואם הצ" מצאתי ישגה ובנוסחא פ"ד(.. )הגמ"י צביהןעל
 וכר, מגיעות הקנים שני ואם כ' זא דין שקור ששם דבהגמ"י אן. והנאנילסכך
 מהדטנות לאחד מג' בפחות ספח על יותר בו *יש קבה שהעמיר דבריהםוגיאור
 והשתא טפח אותו כנגד הכותל לנגי קנה אעמהר ועוד *שף. דופן רובדהשתא

 שהמחבר מה וזהו כצ"ל. 131', והקנה הטפח ואם סק"ד( )שם הגר"א ז"ל א()ל"ח(
 הה והייגו ספח ג*קומ דופןגריס
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 שנל דאם קאמר וע"ז קאי, דופן דבמקוס 'כיח דופן מטפח היותר הקנה לאותוקרי
 לצורת שהעמהר האחר והקנה הכותל שבמקום האחד הקנה דהיינו מגיעותהקנים
 לצורת שהעמיד הקנה דהיינו איכוונא להכי זו ישנה נוסחא והשתאפתה.
 נסתלק' ובזה דופן רמ"א לית וקרי טפח על היותר אותו דד,יינו רהדופןהפתח
 הקגה היינו דופז האיי דרכינו דלפי שמיה דכר מאן דוש דהקשה המ"אתמיהת
 שלישי: לדופן שהועמד סספח יותר בושיש

 ל"טסי'
 ראיתי -מחול. כבודו כבודו על שמחל )האב( שהאב. י"ט ס' ר"מ סי'בי"ד

 האג כבהר דדוקא נועם )אמרי( ספר ב' ע"ב קע"א דף קרח ט' יעקב משכנותבס'
 ולפי עכ"ל. מחול אינו מוראו על מחל ואם לא אב, מורא אבל מחל אםמחול
 כן הפוסקים שאר שטחיות שאין עליו וכ' ע"ש. וכו' הוא וכ"ש לרב ה"הדבריו
 כל שהביא אחר ת"ת מה' פ"ה ורמב"ם ל'כבוד, מורא בין חילקו ולאשסתמו
 הרשות וכו' האלו הדברים גכל למחול שרצה הר'ב כתב ומורא כבודדברי
 להכביד לאדס אסור ממרים מה' בפ"ו וכ"כ הדברים בכל כייל דכללא הריבידו.
 הטהר ל' מוכח וכן בכבודו ולדקדק עולו להכביד קאמר הוי וכו'. בניו עלעולו
 : ע"ש שויו וכבוד דמורא וכו' ופוסקים מש"ס מקומות מכמה שהאריךע"ש

 מ'סי'
 מקומות בג' או בשנים עליו חזזית עלתה ס"ט תרמ"ח סי' ]אוח[בש"ע

 בפוסקים בין בגמ' בין לי הוקשה מעולם : וז"ל ב'פ"ה הכ"מ וכתב וכו'.פסול
 עכ"ל. וצ"ע דבר בזה מחבר לשום מצאתי ולא מיבעיא! ג' פסול שניםהשתא
 אם בעלמא דאמרינן מה דוגמא שהוא ונלע"ד ת"ל: זו לקושיא ת"והטעז

 וכו', לשנים ג' מקיש אלא בשלשה! הכתוב פרט למה בשניס העדותמתקיימת

 מראה קצת שיש אלא לזה זה סמוכים חזזית שני ביש דודאי הוא כן נמיהכי
 נראה איגו זה דבשביל פסול דיהיה אמרינן לא השערה כחוט ביניהםאתרוג
 שיעו השיעור כפי חזזית ג' יש באם והיינו ביניהם שיעור קצת ביש אלאכמנומר
 שנים יש באם הוא כן האמצעי, החזזית ששם יזה מזה החיצונים השניםבין
 דמיישב נר' עכ"ל. כמנומר מחזי אז הזה כשיעור פנף מקום ביניהם וישלחור
 אחת. חזזית כמלא שניהם בין שיש והיינו כג' שהםשנים

 מפוזרת שהיא דכל דכ' הר"ן דלתי' דסוכה פ"ג חיים עץ לה/וראיתי
 דאמר לישנא שפיר אתי כשר מקומות ובג' בשנים שהיא אע"פ בלבדבמיעוטו

 דאפי' לומר מקומות ]בשני[ בשנים )אמר( קאמר ולא מקומות וג' בשניםרב
 בין יחד הכל א' במקוס בין דמיעוטו נמצא ברובו, מפוזרות בעינן מקומותבג'

 מקומות וג' בשנים בין וברובו א( כשר מיעוטו בתוך מקומות וג' בשניםמפוזר
 סוכה למ' בשיטתו כפ"ת הדב גם ילשב וכן שם. וע"ע עכ"ל פסול א' במקוםבין
 דסברי מפרשים שאר לסברת וא"ת כ/ רעוד קאי. הר"ן בשיטת הראב"דושגם

- -
 על אתאמר אסיפא אתאמר אי ...אלא ע"ב( ל"ה )סוכה בגמ' איתא הכיא()מ'(

 הו"ל מקומות שלשה בשנים אבל אחד במקום אלא שנו לא וכו' חסדא א"ר כשרמיעוטו
 סה )או"ח הסור וכ"כ ופסול. קאי אמיעוטא מקומות וג' דב' משמע ע"כ ופסולכמנוסר

 עלתה. ד"ה ב"י ועייןתרמ"ח(
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 ד' מפין ה' השתא מפנע בפ' וכן סר"ן קשית קשיא במיעוטו אפי'זפסול
 גבי ס' דף אשה במה דבפ' י"ל ולזה דוכתי. בכמה בכה"ג פריך וכן 1סבעיא
 עלח ד8ריך מותר, ה' או ד' בו ונשתיירו מסמרותיו רוב דנשרו המסומרסנדל
 ובקצת הכי דפריך דוכתי בקצת דחזינן התר הקשו ז מבעיא ד' שרי ה'[,שתא
 כיון אתרוג גבי נמי הכא ולפ"ז התירוץ. יע"ש וכו' הכי פריך לאדוכתי
 וכ"ע וג' שנים קאמר דהכי לאקשףי שייך לא דוקאי הוי לא מקומות וג'ובשנים
 בההיא להתישב וצריך רל*ט. סי' לקמן ועיין עכ"ל. ודו"ק אינשי כדאמריטובא

 וכו', אלף או מאה או א' אמה ברחוק ס"ג תי"ו בסי'גתחומין

 מ"אסי'
 יאסר שלא כדי בשבת להיות שלו ג' יום עחל בשר להדיח מהושאלה

 יום. באותו לאכלו רוצה כשאינו בי"טיוה"ה
 כמ"ש התיר א' שגאה דמ"כ שכ*א ס" ]א"ח[ המ"א כ' בשבת להדיחו :תשובה

 לטלטלן שמותר כדרך להשקווע מותר ביומן לאכילה דראףין דכיה ירקות גביסי"א
 אינו ירקות גבי אבל שיתרכך הבשר דמתקן לאסור ונ"ל וכ' עליו חלק שםיהמ*א
 והנ"ל ע"כ. פסידא דליכא כיון אסור גף ע"י דאפי' שם המ"א ומסיק כלום(מתקן
 המ"א כד' להחמיר יש צלי לאכלו דאפשר בדבר פסההש דאין מועט דבבשר'לחלק
 למכרו הרבה בשר נשאר שפעמים המטבחיים ב'בית כגון הרבה בשר כשיששבל
 לעשות וטוב מים עליו ליוע מותר בדבר פסידא ויש לצלי למכרו שיוכלוהסא"א
 הגאון ראיית הנרן דלפי גם מה שם המ"א שהביא מהרי"ל כמ"ש אפשר אם גוי.ע"י

 דסי' הירקות לדין ודמי סל"א ש"ח בסי' כדאי' באומצא לאכלו חזי דהאדאייה
 מתקנם דהא קשה כלום מתקן אינו דבירקות המ"א שטען ומה סי"א..שכ"א

 אף לאכלם דראוים דכית למימר לך אית מאי אלא יכמושו שלא המיםבהשקאת
 הדחק בשעת להתיר בה"ט מביאו ש"ח ס" באז"ו ועיין שרי. מנייהו אכילילא
 להדיחו ההתר בצדרי שהאריך א' סי' ביעקב עדות בס' ועיין ישראל, ע"י.אפ"
 התה"ד ממ"ש להקשות ואין עש"ב. טבילה הצריך לכלי דמי ולא הוא מתקן.דלא
 ומביאו מזה גדול חיקה לך דאין בי"ט או בשבת איסור לבטל דאסור נ"רס"
 לעתיד יאסר שלא רק כלל איסור צד בו אין שאגי דהתם י"ד ס"ק שכ"ג סי',מ"א

 ישהה. אם_בבישול
 שהדם אלא הוא היתר הבשר גוף הא מתקן משום אסר אמאי צ"ערפוד

 גוי בו ששתה כוס : וז"ל ס"ח שכ"ג סף ]א"ח[ הש"ע למ"ש ודמי אוסרושעליו
 הטעם הרא"ש ב' רי"ו ב' שכ"ג בסי' הב=י וכ' עכ"ל. הכל לדברי להדיחו.מותר
 אלא מתקנו אינו ב"י[ ]וכשמדיחו וכשמס*רו אוסרו והיין הוא התר הכלי גוף.והא

 האוסרו הדבר שמסיר אלא התר דהבשר כן ה"נ יע"ש, רעי של גרף ממנוכמסיר
 הבשר הדחת וקיל יוסף פורת הרב על להשיב עצמו המ"א וכ"כ הדם.דהיינו
 הכוס הדחת משא"כ בכך וסגי מים עליו שופך אלא הדחה צריך דאינו הכוסמהדחת
 ת"ק סס"י י"ט בה' מ"א שהרב ותמהני בהה ממש שמדיחו עובדא ביהדעביד
 בי"ט אסור בשבת שאסור דמה בתרוףהו שייך טעמא חד מי"ט שבת,םנא מאי מתקן משום בשבת ואסר ימים ג' ששהה הבשר על בי"ט מים לשפוךהתיר

 ביניהם חילוק שאין בי"ט אוסרה מתקן מטעם בשבת כלים להטבילוהאוסרים
 דאפשר לירקות דמי דלא חול לצורך כמכין דנר' ולטענת ע"ה. דבריו ליישביצ*ע
 אפשר בירקות דאמרי' היכי וכי לירקות דדמי דאפשר צ"ע ביומיה. מנייהולמיכל
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 דמט"ו סל"א ש"ח ב~י' כדאי' באומצא מניה דאכיל אפשר בבשר הונ ~נייהודאכיל
 הוע עתה אוכל שאינו מטעם )למימר( למיסר הףל ואמאי בשבת לטלטלוהתירו
 מהר"ש זקנו הורה ושכן להתיר שהעלה ש"ח סי' אלז,ו להרב מצאתי ושובממנו.
 המעא לד' אף לכ"ע מים עליו לשפוך גמור מותר דבי"ט מזה לך נת' ודבהז"ל.
 :ז"ל

 מ"בסי'
 ? שני בי"ט העין את לכחולמהו

 לעניך אלא לשני ראשון בין חייוק אין אצ"ו סי' ]א"ח[ הש"ע כ'תשובה:
 אל1 בראשון שאסור אע"פ סכנה בו שאין חולי שאר או העין את לכחול וכןמת
 ר"ה של שני מי"ט חוץ ישראל ע"י אפי' מותר בשני סכנה בו אין אם גוי,ע"י
 דהתירר דהאי משמע סכנה בו שאין חולי שאר או ההגעה מדכתב עכ=ל.וכו'
 את לכחול לבריא שרי לא לא"ה הא קצת חולי בו ביש מ"רי העק אתלכחול
 בר אין אם גף ע"י אלא באן שאסור אע"ש בה מדסייס כן מוכח מר"ן ל' וגםהעין,
 מקראי בס' וגם להתיר, כד* איכא מיהא קצת דחולי מוכח וכד, מותר בשניסכנה
 ע"ש. קצת חולי ביש אלא להתיר דאק )והעלה( וסיים בזה האריךקדש

 אע"פ העין את לכחול מותר וכן י"ש שביאת בה' : וז'ל כ' רמב"םההנה
 הנה עכ"ל. הוא הגוף שהנאת דהתירא טעמא שם המ"מ וכ' עכיל. חולי שםשאק
 שרי כלל חולי שום שם אין דאפי' מוכח הוא הגוף דהנאת בטעם  ההיתרמדתלה
 בפיג הרמב"ם וכ' חולי. לשאין הולי בין מפליג קא ולא הרמב"ם שסתםוכמו

 כולם הגוף הנאת כלל נפש לכל יאכל אשר אך השי"ת  ומאמר  רביצה פ"בהמשנה
 מהקדמוני' פשוט המנהג וכן הוא נפש אוכל בכלל הגתן הנאת דכל הריע"כ.

 הרמב"ם.כסברת
 נר' עכ"ל, אסור' להתנאות אבל זה על שכ' ז"ל רוקח מעש' להרבוראיתי

 במוקצה שני לי"ט המותרים דברי' עם זה לדין הרמב"ם שהסמיך ממה כןשלמד
 נר' לענ"ד צורך. הוי לא להתנאות כל אבל לגוף הצריך דבר דוקא משמעונולד
 ליפות שעושה צמה הוא מתענג דהא הוי מיהא קצת צורך להתנאות מכויןדאפי'
 לשחק דמותר ירוחם ורבי' תו' ב' תקי"ח בס" מור"ם ממ"ש לזה וראיהגופו,
 דכיון הרי עכ=ל. בעלמא טיול אלא שאינו אע"פ הרבים ברשות אפי'בכדור
 בסל ועין ודוק. דכוו'תה נמי ההכי הגוף צורך ביה קרינן ושמח בזהדמתענג

 עד*ין. לאורו זכינו ולא דוד ביא לס' יה בענין שצחן מהפה"א
 ושאר ]י"ד[ גמ' מגלחין אלו פ' בהי' לריטב"א וראיתי זכיתי ימיםולאחר

 שהוא כיון מ"מ היא גמורה מלאכה דגלוה דאע*ג פי' מגלחין אין מ"ס אדםכל
 תכשיטיה כל אשה ערשה וכדתנן דמי נפש אוכל כצורך שלו ויפוי הגוףתיקון
 שלא דרבבן גזרה משום דטעמ' ומהדרינן מזה גדדל המועד צורך לך ואיןבמועד
 כצורך דהוי ש"ד ונוי ליפוי דאפי' לך הרי ע"ש. וכף מנוול כשהוא למועדיכנס
 וכף. במועד הנולד קטן שמואל אמר  שסקת על שם  עוד ועיין נפש,אוכל

 פ"י שבת במשנה והנה מאי משום בשבת כוחל איסור בסעם שתדעוראוי
 עאכ. שבות משום אוסרים וחכמים מחייב אליעזר ר' הפוקסת וכן הכוחלת וכןאי'

 חנינג בר ר"י אמר אבין אער מחייבא מאי משום כוחלת אמרו עעב[ ]צ'דובגמ'
 א"ר ? בכך כתיבה דרך וכי אבהו דר' קמיה רבנן אמרו וכו'. כותבת משוםכוחלת
 דהחיוב שעג בסי' כ' והטור ע"כ. צובעת משום כמתלת וכף, מפרשא לדידיאבהו
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 אבל א( כ"ב בפ' רמב"ם וכ"פ דפטרי כחכמים והלכה שם הבוי וכ' צובע. משוםהוא
 חפץ כשאדם אלא חיוב מציגו לא אלה בכל שכ' חטאת שחייב נר' סמ"גמדברי
 בר"ן ועיין כחכמים, דהלכה כ' המשנה בפי' רמב"ם גם הב"י. עכ"ל צביעהבאותה
 כחכמימ פוסק דרב" הה"מ וכ"כ כר"א שפוסק ר"ח זולת הפו' כל פסקו דכןשם
 כותב משום דאסיר טעם י"ב דיו בפכ"ג הרמב"ם רבי' כ' אמאי דקשה אלאע"ש.
 וצ=ע, בכך כתיכה ררך וכי בגמ' הטעם זה על אותיבווהא

 המשנה מפי' עליו הקשה וגם רבי' על הרבה שתמה בש"ג ראיתיאח"ז
 בגמ' לו היתה אחרת דגי' שנאמר לא אס לישבו ידע ולא ומסיקלחיבור
 ר"ת ב' )ב"י( נ"י שכ' הגאונים כד' רבינו דדעת ואולי עש"ב. בתראכשינויא
 וכעכ בתיובתא, אלא אתקפתא או בקושיא מימרא דחינן דלא הגאתיםבשם

 הגמ' בכללי כנה"ג ומביאו הריטב"א ושכ"כ וכ"ה כ"ג סי' ח"מ בחלקמהרי"ט
 מצאתי ושוב ב'. שיטה ע"ב ט' רף ל"ו סי' דעים תמים בס' הראב"ד וכ"כע"ש.
 ת" , וז"ל לזה דומה בענין שכ' ע"א סתי ק"ץ דף קמ"ג סי' א"ה הב"ילרבי'
 וכ"פ בתיובתא אסיקנא דלא כיון בקושיא ראסיקגא אע"ג אשי כרב לפסוקהרי"ף
 הסוברים לטעם הן בשבת כוחל ראיסור למדנו שיהיה איך עכ"ל. בפ"חרמב"ם
 דהלכה סברי כולהו הוא צובע דמשום האומרי' לטעמ הן הוא כותבדמשום
 הרב כמ"ש הצובע או הכותב מלאכת תולדות שהם אף הוא שבות דמשוםכחכמי'
 משום היא דגופה משום לכחול שהתירו הטעם ביצה במ' הר"ן וכ"כ ז"לקר"ס
 רעת שזה מהי"ט גפ"א הה"מ וכ' לנו. אין מלאכות אבות להתיר אבלשבות

 עכ"ל. מתירין שבות כל אבל ישראל ע"י מלאכות אבות מתיריו שאיןהרמב"ן
 הב"י.ומביאו

 עינא למכחל התירו איך רא"כ כר"א שפוסק סמ=ג על להקשות ישומכאן
 נתיר לא סמ"ג ולרברי שבות, שהו' מפני אלא בי"ט עינא למכחל התירו לאוהלא
 זה כל וכתבתי לדהריה. דאורייתא איסור שהוא כיון ישראל ע"י בי"ט עינאלמכחל
 אלא לכחול רבי' התיר דלא שכ' לרמב"ם בנימוקיו הרופא זכריה לה"ר ראיתייען

 בכחול לא אבל שבות משום אלא האיסור שאין שחור או אדום שאינובכחול
 מכבודר ובמחילה מדאוריתא. דאסור נותב משום דאסור שחור שהוא ב(האת'מד
 שבות משום אלא איגו אעפ"כ רבי' לרי כותב משום שאסור דאע"פ כלוםאינו
 אלא יפה עולה זה חילוק היה ואז הסמ"ג לרברי פי' דבריו היו אלו ניחאהא

 שפיע וכמו הרמב"ם ד' כן שאין לעיל נת' וכבר הרמב"ם רבי' לד' כתבושהוא
 ז"ל. המ"מגם

 זה טעם לפי דא"כ הוא הגוף שהנאת שכ' המ"מ טעם על מקשיםושמעתי
 בפ"א לנו נלל כבר שהרמכ"ם קושיא זו ואין א', בי"ט אף לכחול מותריהיה
 צורך בו הקה אא"כ בי"ט אסור הוא הרי שבות משום אף בשבת שאסורשכל

 התירוהו לא לכך הגוף. לכל דהיינו האי כרלי הנאה הוי דלא בכהול משא"כאכילה.
-. ע"ש: רמב"ם לד' הב"ח ב' בפר"ח היטיב זה מבואר וכו ב' בי"טרק - -  מ"גסי' 

 הביצים כל שהטיל אחר יום כ"א ששהא ואחר טרטות ספק בו שנולדעוף
 מספק יצאה אי שנייה מטעינה בצים טעונה אותה ומצא ושחטה ראשונהמשעינה

-  מהים ורודים אבגים ב( דכותב. תולדה שהוא הי"ב בפכ"ג הובא כוחלת דיו א()כמ,ב(ע
 הזמוכית. כעיןומראיהן
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 לבד' בטעיגה סגי ולא דוקא קותלד עד דוקא בעינן או הטעינה מכחטרפה
 פר=ח מביאו פא"ט שמהרש"ל דרגוותא בפלוגתא תליא, מילתא האי :תשובה

 הפר"ה עליו וכ' לחוד. בעיבור לא אבל בלידה תיוי דדוקא סובר מוז ס=ק נ"זסי'
 דגם כ' והפר"ת הר"ן. ושכ"כ הלידה בכלל שהעיבור שם ומסיק נראין דבריוואין

 הביא וגם לידה, להדיא דקאמר דגמ' אלישנא דסמך אלא הכרח אין הר"ןמדברי
 טעינה של הביצים כל שתלד עד ודוקא : וז"ל דכ' מה"ש פי"א הרמב"מדברי

 שכ' אחרי ותלד לומר שדקדק הרי עכ"ל. ותלד שניה טעינה ותטעווראשונה
 גם ומה לידה בלא להתיר הפר"ח לדברי לשמוע ואין וסיים וכו', ותטעוןותחזור
 עש"ב. דאוריתא ספקדהוי

 : וז"ל מ"א מה' פ"ג ברמב"ם להדיא מפורש הדבר עוד מצאתי עבדוואני
 אותם משהין ראשונה )מסעינה( מערימה שתלד הביצים כל טרפה ספק העוףההה
 לא טרפה היתה שאם הראשונות הותרו לילד והתחילה שנייה ערימה טענהאם

 נר' אלו דברים של ומפשטן עכ"ל. אסורו' הן הרי ילדה לא ואם עהר יולדתהיתה
 משם דקאמר דמאי י"ג ס"ק הפד"ת כ' פ"ו ובסי' שתלד, עד טרפה מספק יצאהדלא
 זהו כי מחדש דטענה דבעינל טענה שכבר מה לאפוקי היינו טענה לומרהש"ס
 אתאמר בפירוש דהא למטעי הש"ס חש ולא ילדה דוקא ולעולם דהתיראעיקרא
 בעי' דלא משמע הש"ע ומר"ן דמהר"ן כ' מזה ולעיל ע"כ. וכו' יולדת אינהטרפה
 עעש. וכו' הר"ן לדברי הכרח דאין מסיק ולבסות וכו'. וטענה חזרה אם שכ'הטלה

 בעי לא דלידה מר"ן מז-ברי לדייק מצא היכן לי קשה רגליו נשיקתואחר
 ממש דלידה ומשמע יולדת אינה טרפה לומר ס"ס פ"ו בסי' הקדים מר"ןדהא
 לדיוקי ליכא מיהא אי כשרה. אחרת פעם יטעון אם אח"כ דכ' ממאי דייק ואיבעי,
 דבען בפירוש הרי וכו'. יום כ"א אחר ילדה שאם הסעיף בסוף סיים שהרימינה

 בנקבה או ו וז"ל סי"ח נ"ז בסי' גפי/ מר"ן וכ"כ אתא רישא לגלויי וסיפאלידה
 הטילה. לא אם וכן ביצים, להטיל חזרה ואח"כ וכר בעוף וכן ותלד שתתעברעד

 כשרה להטיל והתחילה יום כ"א הספק בה שנולד אחר שהתה אפ מעולםביצים
 מר"ן דדעת זה הוא כי יאמר אשר והטילה מר"ן נקט בבי דבבולהו לך הריעכ"ל.
 הרבה האריך אלפנדארי למהר"ח ב/ סי' מראשית מגיד ובס' געינן, דלידהג"כ
 בה ונמצא שנשחטה טרפה דבספק לענ"ד ונר/ לידה. דבעינן להחמיר ומסיקבזה
 אסרי' דלא כשדות אחרות בביצים נתערבה אם וספק שנייה מטעינה גמורהביצה
 דסבר כפרעח הלכה דלמא נתערגה ואת"ל לאו אם נתערבה ספק ס"ס מטעםלהו

 : ז"ל האחרונים כדכתבו סטק ליה השבינן הפו' דמחלוקת הויאדכשר'

 מ"דסי'
 זוז אלף פלוגי בו לי נתן זה חפץ לו ואמר לחברו חסץ למכור שרצהבמי

 כן לו ואמר פלוני לאותו ושאל לך אתגהו זה על תוסיף אם לו למכרו רציתיולא
 אונאה. בו שיש ואמר בו חזר ושדב וקנאו מדיליה לו הוסיף דבריו זה וכשמועהדבר

 דהנושא לההיא דמי ולא אונאה לא דיש פ' רל"ז סי' בתשו' מהריט"ץהרב
 על רק השווי על ראשתה משעה סמך שלא משדם טעמ' דהתם באמונהונותן
 על וסמך רכ"ז סי' ]ח"מ[ וטור מכירה מה' פי"ג רמב"ם עיק זה. שלקחהדמיס
 שקנה דמי שם הטור מביאה בתשו' הרא*ש למ"ש ררמי הכא, משא"כקנייתו
 כן ה"נ דחוזר אתאה בשומא אח"כ ונתגלה אותו ושם לף שישום מה ע"פהפץ
 :ע"ש
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 מ"הסי'
 בדעתו היה ולא פרס אכילת בתוך זית חצי ואכל וחזר זית חצי שאכלבמי
 באחרונה יברך במעיו אכילה שיעור שיש כיון אפשר הראשון עלגשבירך
 גס," דרבנן זוגא שנחלקו ר*י סי כנה"ג ועיין הקמח לקט וכ' קמ"ז(. סי')הלק"ס
 יברך סה בנ"ר אחרונה שגרכתו מדבר זית וחצי המינין מז' זית חצישאכל
 : עכ"ל ע"ש דעתו וכן בנור לברך וי"א כלל יברך דלא י"אאחריו,

 מ"וסי'
 שנדר שעבד שאומר מי יש : וז"ל ע"ב סעי' רם"ז ס" י*ד הש"ע מר"ןכתב

 לו שיוך גמקום אותו כפה שלא שכיון לחירות יצא לך מופר רבו וא=ל וכו'נדר
 עבדיס מה' פ"ז רמג"ס ד' חוהי עכ"ל. שעבהרו שהפקיע דעתו גילהלכפותו
 הב"י שביאר כמו הגירסאו' בהילוף תלוי ומחלוקתם בהשגות שם חולקוראב"ד
 דעתו גילה איך מפר שההי מאחר כי גהשגות מבואר ראב"ד וטעם ע"ש.יבכ"מ
 והב"י נדרו. להפר עליו רשות לו שיש דעתו גילה אדרבה שעבודושהפקיע
 רשות לו שיש גר' נדרו מפר שהוא שבמה דאע"פ רמב"ם לדברי טעם נתןוהכ*מ
 שעבה"ו שהפקיע דעתו גילה כפאו ולא לכוטו עליו רשות לו שהיה כית מ"מעליו

 של לפסקו גופך להוסיף נר' הדיוס ולי עכ"3 הוא שעבוד כפייה לגבידהפרה
 האשה והנה דוקא, לאשתו בעל גבי אם כי הפרה לשון מצינו דלא"רמב"ם

 לא לא"ה הא מזונותיה תחת לבעלה משועבד ידיה מעשה ורק קנוי ~פהאין
 ליה דאמר השתא כלום ידיה במעשה לו אין מזונות אין דאם משתעבדאהות
 לאשה בענינו דשוה דעתו גילה )לאשתו( לאשה שאומר כדרך מופר בל'לעבד

 עבדי' ה' רמב"ם ומדברי הרו"ק. חורין בן הוא אף חורין בת אשתו וטה)לאשתו(
 שם יעיין זה. על ז"ל עוררו שלא עיון וצריך דוקא בנזיר בנדר דמיירי נר'פ"ח

 ודו"ק. עבדים בה' רב" אליו שרמז עבדיס בנדרי מ"ב נזירות ה'ברמב"ם
 ומצאתי הש*י ייכני אח"כ צל"ע. בשר לאכול שלא שנדר כגון שכתבו והש"עוהטור

 צריך היה לא לכפותו שאפי' מנזירות הוא כ"ש ואולי וטיים ע"ז שעוררלהריק"ש
 : לך מופר וא*ל אלולנדרים

 מ"זסיי
 ולא בפושרין לא החלתית את שורין אין : ז"ל סי"ח ו~כ"א סי' ]א*חןבש"ע

 שרוי היה פתו בו ומטבל "חומץ לתחי נותנו אבל לרפואה לשרותו שדרךבצוננין
 לשתות וצריך ו' ויום ה' יום ממבו שתה ואם בשבת א( לשרותו מותר'מאתמול

 10תר הלכך זה, אחר זה ימים ז' לשתותו רפואתו דרך שכך מותר בשבתגם
 וצ"ע עכ*ל. ממנו ישתה לא אס סכנה שהוא מפני בחמה וליתנו בצונןלשרותו
 לימא ר ויום ה' יום ממנו שתה ואם קאמר אמאי א"כ ימים ז' לשתותו שצריךא"כ
 ז' לשתותו דרך שכן אמרו עליו יפול שאז וכו', השבוע כל ממנו שתהואם
 )פרש"י דליבא ביוקרא חש יוסף בר אחא רב א" ע"א ק"מ דף ]שבת[ ובגמ'ימים,
 יומי בתלתא תקלי תלתא שתי זיל א"ל עוקבא דמר לקמיה אתא עליו( כבדשלבו
 לשתותו הוא דרפואתו מוכח מזה ע"כ. וכו', שבת ומעלי בשבת חמשא שתיאזל
 דכר טכאן ימים ז' וא"כ יומי בתלתא שאי ייל ליה וכדקאמר זה אחר זה דוקא ימיםג'

 יהרי"ף. בגם' הוח שכן ומצייו סק"ע שם משנ"ב הגיה וכן לשתותו צ"ל א()מ"ז(
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 כתוב ובטור ז' במקום ג' לגרוס וצריך בש"ע נפל דט"ס פשוט והדברשמייהו.
 כתבתי. והנלע"ד בזה העירו שלא והאחרונים הב"י מר"ן על וצ"ע ב( ז'.ג"כ

 שותה הוא והרי השבת מקודם חלתית שתה סתם כ' כאא פ', שבת[ ]הל'והרמב"ם
 מותר ו' ויום ה' יום ממנו ששתה הרי כ"ב ובפ' בשבת לשתותו מותרוהולך
 : וכר בצונןלשרותו

 מ"חסי'
 בקערה. בשבת פולין למלוחמהו

 סי' והש"ע לאלתר. לאכלם כדי בקערה למלחם היתר בו נוהגין העולם :תשובה
 בקליפתן שנתבשלו ועדץ2ים פולימ הרבה ביחד למלוח אין : ח"ל כ' ס"ושכ"א
 וכ' לעיבוד. ררמי מרככן שהמלח משום וטעמא נ"ה. סי' ת"ה מהרב והואעכ"ל.
 ביחד למלחם דאסור צנון וחמש לד' דדמי אסור לאלתר לאכול דאפילו הט"זשם
 גמיעה כדי קטן בכף פולין שלוקחים נזהרים פרושים קצת וראיתיע"ש.

  הרבה פולים נותנים דאינם דכיון המנהג ליישב ונר' דוקא. בכף אותוומולחים
 מלג לדקדק וכ"נ יחד למלחם לחוש אין סעודה לאותה המטפיק מעט רקבקערה

 צורך כד* מרעט דבפולים משמע וכו'. ביחד שולים הרבה למלתז אין שכ'מר"ן
 קפידא. אתסעודה

 ישרים תומת בהגהות שכאבו ז"ל האר"י ורבי' בצלאל להרב ראיתיושוב
 ומלח שמן עליה לתת לאסור דאין וכו', בשבת השלאטי"ן חתיכת היתרלענין
 הצנון חריפות ממתק המלח דהתם דפוגלא דומיא מעבד משום יפה אותהולערב
 מטעמ לאסור אין גם מעבה זה ואין לבד להטעים המלח כאן אבל מעבדוהו"ל
 והו"ל הר"ן כמ"ש שיתתקן כדי האוכל את בו לתקן מלח מי עשוי דהתמהילמי
 ולית המאכל להטעים שעה לפי רק אינו והשמן המלח שימת הכא אבלעבהר
 דאינו מטעם יחד השלאט"ין למלוח דמותר בהדיא הרי עכ"ל. עיבח4 משוםביה
 מלת ע"י הרבה שמתרככין ירקות דאם הוא וכ"ש המאכל ולהמתיק שעה לפירק

 הירקות. כמו מתרככין דאין פולים כ"ש ז"ל הרבניםהתירו
 חריף שהוא צנרן דוקא דס"ל ז"ל תה"ד בעל על חלוקי' דהרבניםונלענ"ד

 ראוי שהוא לאעה הא לאכילה ונכשר מתמתק המלח וע"י מר שהרא בווכיוצא
 דאין ונ"מ שוגלא. בכלל הוי דלא בכך מה יותר להטעים שמולחו אלא כךלאכלו
 להתירא ותה"ד השעע יהרו דבנ"ד )דאפשר( ול"ש התר הנוהגים בידלמחות

 זה דאין תימא דאפי' ועחי ודתק. ותה"ד הש"ע שכ' הרבה תיבתכדדייקינן
 לאלתר. לאכול כוונתו באין מיירי דהכא ותה"ד הש"עכוונת

 סי"ב הש"ע שכ' מטעם וכף אסיר לאלתר לאכול דאף שכ' הט"ז עלוצ"ע
 בחותך אלא מיירי לא זה וכל רמ"א ע"ז וכ' טוחן, משום חייב דק דק הירקהמחתך
 )תשו' ד,2רי מיד לאכול כבורר דהוי מידי שרי הכל מיד לאכלו אם אבלומניח
 לאכול אבל להניח דוקא ירקות, בחיתוך )דאסיר( דאסר דמאי הרי עכעל. ור"ן(רשב"א
 בזה לפקפק ואין ד,2רי, הוא לאלתר זלאכול דכית לנ"ד מינה דוק שרילאלתר
 לאלתר הירקות באוכל ואפ"ה דאוריתא מלאכה כולהו ממעבד טוחן שנאדמאי
 מעבד משום ביה לית לאלתר לאכול פולים במולח ה"נ סוחן משומ ביהלית

 בקליפתך בנתבשלו היינו תה"ד דאסר דמאי לומר יש מ"ש ומלבד א(ודו"ק.

 ר. בסור לפגיגו הגרסא אסנם עיי"ש. זה על הוא גס העיר סקכ"ג שם בש"ע והגר"אב(
 ח"ן(. )אב' ר"ל. סי' ח*ג תיין א()מ"ח(



לזצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 למנקט ליה למה דאל"כ הפולים גרגירי לא פולים של השרביט קליפתדהיינו
 המלח בהם שידבק כדי חמין בעתץ ב~לים המלת לתת דרגילין חרעגקליפיהן.

 תק"י סף י"ט גה' ועיין ]סק"ה[ שכ"א סי' בט"ז מפורש וכן ב(. לחוש ואיןיפה
 : כתבתי והנלע"ד סק"י הט"ז שם ובמעשס"ז

 מ"טסי'
 לפסוק האריך שכ"א סי' הרבעי דק. דק בשבת השלאטין חתיכתבענין

 דק לחתוך אסור להניח דדוקא י"ב בסע" שם שכ' רמ"א דעת וכ"נ יע"ש.להתיר
 ודייק ישרים. תומת בהגהות והאר"י בצלאל הרב וכ"פ שרי. לאלתר לאכול אבלדק

 לגשלו כדי דק דק הירק את המחתך : וז"ל שכ' שבת מה, כ"א בפ' הרמב"םלשון
 דהיינו לבשלו כדי כשחרתכו רק טוחן מקרי דלא הרי ע"כ, טוחן תולדתה"ז

 כדי דק דק לחתכם מותר ירקות שאר אבל חיים נאכלים דאינם ודומיהםבסלקא
 ושאר אוכלין, בשאר ולא גסלקא רק טחינה שייך דלא התו/ רכ"כ חיים.לאכלם
 רבי' לדברי טעם לתת בתיגו עלה ובזה יע"ש. אוכלין בשאר נכללים הכלירקות
 לא ובגמ' לבשלו כזץ חותך דדוקא ליה מנא דקשה וכו', לבשלו כדי החותךשכ'
 רפרמ אמר דקאמר ע"ב[ ע"ד ]שבת הגמ' לשון דייק דרבי' אלא כלומ. מזהנז'
 ירקא לימא סלקא תלמודא נקט אמאי לרבי' וקשה וכו', סלקא דפרים מאן"אי
 סלקא תלמודא נקט דלהכי אלא בכלל וסלקא ירק מין כל כולל זה לשוןשאז

 ומכאן לאסור, אין אחר ירק אבל לבשלו כדי להתכו שדרך סלקא דוקא לומרבדוקא
 בסלקא רמב"ם דמיירי ולעולם דו"ק. לבשלו כדי חותך דדוקא לומר לרבי' לויצא
 ג"כ לכלול כוונתו סתם שכ' ורבי' בלישניה, תלמודא וכדנקיט בכך שדרכודיקא
 שרי בהכי אורחיה דלאו ירק מין כל ולעולם לבשלו כדי לחתכו שדרך אחרמין

 : מ"ח סי' דלעיל בתשו' ועיין ודי"ק. דק דקלהתכו

 ן'סי'
 וזה בקוגין שוכו בהיותו יעיש ו' מדרכי כמה"ר החכם ממני שאל זהאת
נוסחה.

 השאלהחסרה
 קא מי וממאנת ע"ב ק' דף יבמות בגמ' כשהקשו כי דע תשובתיוהיתה

 דק"ל מאי לפי אבל תמות הקטנה תתעבר שאם דמ"ד אליבא היינוילרהז
 וכמ"ש ותמאן, שתתעבר לקטנה אפשר א"כ תמות שמא טעמ' דסבריכחכמי'
 מה"ג ופ"ג א"ב מה' פ"כ הה"מ גדברי וכנרמו זה תירוז שפיר ואתיהרמב"ם
 ולאוקמה אדידיה מדה*ה דשמואל הא לתרץ לתלמודא ליה וניחא שם.ופי"ט
 פ' התם דס"ל דשמואל ואליביה דשמואל מיתרצא דתהוי היכי כי טעותבקדושי
 ארב ופליג גט בעיא לא וכנס בבעל אפי' סעות דבקידושי ע"ב ע"ג דףהמדיר
 קושיתו לתרז הוא דוקא דשמואל אליביה זה דתירוץ ליתה מעיקרא קושיאוא"כ

 דקאי פשוט ובראה לחוש דאיז דקאמר האיי ומאי בשבת זה ענין שייך דסה צ"עב(
 ח"0י )אבן לחוש. אין חמין בעודן מולחן אם דאף וכיוצא פולים של תגשילעל



צדיק ב. חלקשויתפעולתלח
 הה"מ כוונת וזוהי ל*ח. סי' ]אהע"ז[ מר*ן וכ"4 הכי קי*ל דלא ולעולםליבמות

 קנ*ה בס" רמ=א מ"ש לד תיקשי ולא דמלתא לרווחא אלא דאינו לרב" רס"לשכ/
 ב"ש. ובס' במ"מ יעויין ורו"ק היא דהרמב*ם אליבא לאו דההיא א"ז ב'סי"ב

 או דבעל רמההיא לתרץ הדיוט רעת דעתי על עלה כי מארתי אכחד%א
 היא ררב דההיא דס*ל בהשגות ראג"ד לד' מידי קשיא לא ל"ח, דם" וכו'כנס

 עדים, בליכא רמיירי דהראב"ד אליביה לתרץ יכולים וא"כ בעדים, הועאיבמבטל
 ומביאו הרשב"א כמ*ש א"נ קיימין. טעות בקדושי לה משכחת בעל אפ"וא"כ
 ע-מ כגון שבממון בדבר אלא מועילין וביטולו התנאי מחילת שאין המדיר פ'הר"ן
 ודו"ק. לתנאיה בטליה אמרי' לא בעל אפי' תנאים לשאר אבל וכף, זוז ק*ק לישתתני
 על המקדש לפ" סל"ה ל*ח סי' בש"ע הקרוש מרון בל' לדקדק שיש במהא"נ
 המקדש לפי' : וז*ל בהיפך כ' הטורי' בעל ורבף וכו', סתם כנס או סתם ובעלתנאי
 או סתם ובעל דכנם משרש דמרקן והנלע"ד סתם. בעל אי סתם אח"כ וכנסע*ת
 בעל. לא אפי' כנס רבותא אשמעינן ובזה סתם כנםחפי'

 הף אז כנס ולא בעל אבל ובעל בננס איירי בעל : וז"ל להב"שוראיתי
 דפלוגתייהו ונ"ל עכ"ל. בקו*א כב"ח ולא שמהל לומר תיתי ומהיכי זנותכבעילת

 גס בלא דיוצאת כנס ולא בביל דאיירי לתרץ )מצינן לפ"ז וא*כ הגי' בשינההוא
 ל,. כבסעי/ מעוברת שממנו ימודה הפנויה על הבא כדין הדבר" לכל כשרח:ולד.

 פעם לכתבם נתעצלתי לכן כנודע, דכ"ע אליבא סלקי לא אלו תירוצ" כיולהיות
 ומלין תבחר ואתה עיקר, קמא תי' נלע*ד שיהמ, מה ההיה עתה הןדאשונה
 : קושיא שום נשאר לא לדעתי כיהשיבני

 נ"אסי'
 משנים שלוה אחד : וז*ל ל*ד סעי' קע"ו סי' ח"מ מר*ן דכ' בההיאשאלה

 שתבע אפי' או פה בעל תביעה החוב חצי ממנו שתבע מיירי אם וכו' א'בשטר
 בידו. שטרוהביא

 סעי' קע"ו סף מר*ן ז"ל קצח. אאריך בבירור הלשח לסדר כדי :תשובה
 לשלם חייב כולו החוב ותבע מהם אחד בא אם אהד בשטר משנים שלוה אחדל"ד
 על שנכתב זה ובא מהם א' שם על השטר נכתב ואם ע=ז בס"ס שנת/ ע"רלו
 מקצת אפי' תובע שמו על נכתב שלא אותו אם אבל לפרעו חייב הכל ותבעשמו
 הרשב"א בה ומסיים הרשב"א מתשו' בב"י הם אלו הרברי' עכ"ל. לו שומעיןאין

 עכ"ל, מקצתו על בין כולו על בין הרשאהוצרקי

 חקר ע"א י"ו דף ד' סי' מראשית מגיר בם' אלפנראר*י מהריה הרבוהנה
 לא לו יאמר דלכך ידו מתחת, יוצא השטר שאין דדוקא ה;עלה זאתחקירה

 חפרע שלם השטר האחר יוציא ולמחר חלקך לך אפרע ואיך כלום לךנתחיבתי
 הוא החוב שמקצת יהרע שהוא כית ידו מתחת יוצא השטר אם אבל הכלממני
 מבורר שאינו ואפי' יעו"ש, ח' סעיף ס' מסי' וראיה לדחותו, יכהל אינו זהשל
 זה של הההאתו תהא דלא לא או לזה אן אומר שמו על השטר שנכתב אותואם

 ההרי זה של היא שהחצי יההע שהוא לוה של מידיעתו גדולה שמו עלשנכתב
 נמצא. 1"5 : בידוהשטר



לטצדיק ב. חלקשו"תמערלו2

 נ"בסי'
 הצסוקי' ששורים דהיינו גמוקים מיין שעושין גוים של חומץשאלה:

 צמוק" המי ממשיכין ואין שיחמיץ עד הצמוקים עם שרוי כד אותו ומניחיםבמים
 שאיגו כיין שדינו אמרי' אי שיחמיז עד מעורב כך אותו מניחים רקמהצמוקי'

 ליה עבדי דלא כיון ומותר, גוים של חומץ יהיה הוא וא"כ לצד היין שימשך עדנאסר
 ואסיר. משך לא ואפ" חלוק שדינו נאמר אם או יין, שהוא בעוד מעולםמשיכה

 הוא הרי צמוקי' יין : וז=ל כ' י"א דין מ"א מה' פי"ז הרמב"ם :תשובה
 דיין היכי וכי ליק, דינו דשוה משמע כיין הוא הרי מדקאמר עכ"ל, ומתנסךכייו
 ממנו הצמוקי' שימשוך עד נאסר אינו צמוקי' יין ה"נ שימשך עד מתנסךלא
 לעיל ההמשכה דין ביאר שכבר מה על שסמך להיות זה רבי' ביאר שלאומה

 בפי"ז שם שכ' הכאם דייק שכן תר' כיין, הוא הרי בם"ש רמזו ובכאןבפי"א
 היין להמשך שיתחיל או הצמוקי' ממנו שישלה עד יין חשוב שאינו ונר' :וז"ל
 עכאל. בפי"א רבי' שכ' ענבים בית שאמרוכדרך

 לדין וצית ומתנמך כוין ה"ז צמוקים יק כ' סיאא קכאג סי' בי"ד רמ"אוהנה
 על זה( )דיך זה מדהגיה משך לא אפי' ז"ל דעתו נר' זאל. רלב"ח ותשף ארוךזה
 ומיהו וכו/ מדתן כדי מצא לא אפי' אסורי' לעולם שתמדן גוים של שמריםדין
 מראן שחילק חילוק קודם צמוקף יין דין מדכ' משך דדוקא אפכא לדיוקיאיכא
 מר*ן שעתיד מה על וסמך משיכה. משעת אלא מיתסר דלא לקמן ענבים ייןבדין
 הרלב"ח ל' שמצאתי אלא רמאא בדעת ולכאן לכאן פנים איכא וא"כ לקמן,לבאר
 בט"ז הרלב"ח ל' והובא משך, לא דאפי' דס"ל כאן הכתוב רמ"א לקחשממנו
 עליהם ונותנין אותן שכותשין מצמוקי' יין עושין אם : וזאל סק"י ד"ב סףא"ח
 במים ימים ג' שנשתהו אחר המים תוך שהצמוקים אע"פ יין מיקרי ותוססטים
 להניה דרך שאין מפני הייגו נסך יין לעגין המשכה בעי יין דגבי ואע"גוכו',

 נעשה ושם בחבית הצמוקי' להניח הוא שדרך צמוקין ביין משא"כ היין עםהענבים
 במגע הצמוקי' היין דנאסר הט"ז ומסיק עב"ל.  המשכה בעי לא גמוריין
 ברכת לענין הרב"י ב' הביא _כ"ז ס"ק שם ובם"צ ע"ש. המים משך שלא אףגוי
 מעודבים כשהצמוקיס היינו שלאחריהס בברכה הרא"ש שנסתפק דמה צמוקיםיין
 מהצמוקים המים נמשכו אם אבל כמרק הרל המים עם הצמוקים ואוכל המיםעם
 משך. ללא משך בין חילקו ולא צמוקים ייך  כתבו הפר וכל  המררכה וכ"כ ייןהךל
 לענין וכ"ש המשכה בעי דלא נסך יין לענין רלב"ח בש' כ' קכ"ג סף דבי"דועוד
 בם"א. ע"ש וכו'ברכה

 שהביא מה בשוך עיק ו וז"ל ההג"ה עמ"ש חי"ד הפר"ח בליקוטי מצאתישוב
 הנז' הרכ כ' עוד י"א. דיו מ"א מה' בפי"ז רמב"ם וכ"כ יע"ש. לזהראיה

 עכ"ל אהא פליג הנז' בפ' הכ"ם וכו' דלקמן ואע"ג המשכה בעיגן ולאדמתנסך
 ז"ל.פרשח

  ענבים  ייו דיל מדהשלים המשכה בעי דלא הרמב"ס מדברי לדייק נ"לשוב
 צמוק" יין דין הזכיר בפיאז הכי בתר ושוב' שימשוך, עד נאסר דאין וסייםלעיל
 הכי תימא לא דאי )המשכה( משיכה בדין אינו צמוקים יק דין מורה זההרי
 ויאג ורו"ק. צמוקיס איין גם קאי דלהוי היכי כי לבסוף המשכה דין למתניהו"י
 הכ*מ דעת שזוהי ונר' בפי"א לעיל ביאר שכבר מה על שסמך דאפשרלדחות
 כמ"וו אוסר ולוק פליג הכ"מ מדקאמר הש"ך לד' נוטה הפר"ח שד' ונ"לוכדלעיל.

 ודואק, ז"ל הלק"ט בס' זהכלל



צדיק ב. חלקשו"תמעולתמ

 ב,עי צמוקי' דיין מישור אורח ום' הש"ג שד' בה"ס בס' ראיתי זמלואחר
 חולק י"א סע' ר"ב סי' הש"ע דמר"ן קכעג סי' חיי בני בס' ראיתי זמן ואחרהמשכה.

 קפצד סי' ]ה"ד[ ח"א הרדב"ז גם המשכה בעי צמוקים ביין דגם וסובר מהרלב"חעל
 ע"א ב' דף א/ סי' א"ח דחיי סמא בם' ראיתי שוב יע"ש. המשכה דבעי כןסבור
 מר"ן דדעת כתב קכ"ג סי' בי"ד הכנה"ג שגם עהר וכ' חיי בני הרב דבריהביא
 מר"ן דעת להשוות שרצה המ"א על דהגיה שם ועייז הרלב"ח היפך רדב"זנדעת
 א( : הרלב"חלד'

 כ"גסי'
 המתוקים, בקנים לסכךמהו

 ברכותדברכת מה' פ"ח הרמב"ס ממ"ש להתיר לזה ראיה להביא ישתשובה:
 ר"ג בסי' הטור ולד' ע"ש. הוא פרי דלאו ש'הכל המתוקים קנים וכןהסוכר
 חשיבי, דפרי כיון בהו לסכוכי מצי לא א"כ העץ פ,רי עליהמ דמברך'דסובר
 עצמם דהם כיון לסיכוך לפסלם ראיה מכאן דאין יראה שפיר מעיינת כילמיהו
 בגוף בלוע דהוא פריו מינכר לא והשתא מהם היוצא הסוכר אלא נינהו פרילאו

 וכשר האוכל על מרובה פסולת כרחך על פרי ליה מחשבת דאפי' ועח-הקנים
 :ודו"ק

 נ"דסי'
 בדיעבד. כשרה אמ קנים כ"ה בה שיש בחבילההמסכך
 גחבילה סיכך אם : וז"ל י"ז סעי' תרכ"ט סי' ]א"ח[ הש"ע מר"ן כ' :תשובה

 ונמלך ליבש שהעלה חבילה אבל גורה משום אלא איסורה שאין כיון כשרהוהתירה
 רהב"י עכ"ל. נענוע צריכה אלא בהתרה ניתרת אינה התורה מן שפסולה לסיכוךעליה
 )והיגי( כשר דבדיעבד והיגי לשוצרי דמי ולא פסולה בדיעבד דאף דמשמע זהביאר
 משום שפסולה חבילה אבל ונפיק להו שביק דלמא משום אלא פסילי לאדהתם
 עכ"ל. לה פסלינן נמי בדיעבד העשוי מן סוכה עביד דלמאדחישינן

 יש לכתחלה ואף כשרה והתירה בתבילה סיכך אם שכ' בד"מוראלתי
 דאין כיון בטור משמע וכן יצא, בדיעבד בה ישב אם התירה בלא ואףלהכשירה
 נר' להכשירה יש לכתחלה ואף מ"ש והנה ע"ש. כב"י ודלא מדרבנן אלאאיסורה
 דינים בכמה אשכחן טובא וכוותה כך עשויה שכבר כיון מורינן הכידלכ"ע
 בה ישב אם התרה בלא ואף מ"ש ומיהו ]ח[ סי' ]ד[ כלל א"ח ח' בגררעיין
 מוכח מקרקשינא כהר"י שפסק הטור מל' דאדרבה לי קשה בטור משמע ושכןיצא

 ניתרת אינה וכו' ליבש שהעלה חבילה אבל דקאמר נמי דייקא הב"יכדברי
 פסולה התירה לא הא בהתרה אם כי ניתרת אינה דבקמייתא משמע וכו',בז;תרה

 א' ס" הספר בסוף הובאה בתשובה ז"ל המחבר בן ז"ל הר"א מ"ש עיין א()נ"ב(
 גם ע"ש המשכה בעי דלא הסובדים לד' לו דנסה לקידוש מע"ש צמוקים שדייתדדין
 חילק מדלא קידוש לענין המשכה בעי דלא דס"ל משמע קנ"ד בסי' לקמן המחברהר'
 בעי דלא כמ"ד ום"ל מקילינן קידוש דלגבי ואפ' אדידיה מדידיה קשיא וא"כ ע"ש,17ם

 המשכה הוי שם נשאדים והשמדים הכוס לתוך הכל מן היין ששופך דבמה א"נחמשכה
 ח"ן(. )אב' לכ"ע. ייןזהוי



מאצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 בהתרה נתרת א,יגה לכתוב גש"ע הב"י דקדק כן וכמו הב"י. לה דייק מכאןלאולי
 ז"ל הלגוש וגם ניתרת אינה התרה דבלא הסעי' ריש מינה דלידוק היכיגי
 הש"ע לדברי מסכימים הם כאלו בסתם הד"מ דברי שכ' עז"ק על ותימה ע"ש.ב"כ
 א( נ"ה, סי' ח"א )בתשובתי( בתשובותי ועייןידו"ק.

 בנסרים מסככין הדחק דבשעת כ"ב בס"ק המ"א דכ' דמאי לך ית'ומעתה
 סיכך אם ב"י דלרבי' לי דפשיטא וש"ג ד"מ בש' ע"ש ארבעה בהן ישאפי'

 רב"י מכשר דלא גזירה משום רק אתסרו דלא אע"ג פסולה ד בהן שישגנסרים
 אזיל והד"מ הרו"ק. לא מזה חוץ אבל ויצא יניחנה שמא משום עליו שגזרו בדברוק

 : להכשיר דלעיל בחבילה רב"י על שחלק )לשטתיה(לטעמיה

 ב"הסי'
 אלא אותה קושרין שאין חבילה סט"ז[ תרכ"ט 0י' ]א"ח הש"עכתב

 ור"ל מ"א וכ' עכ"ל. חבילה אינה יתירנה הקונה כשיקננה ומיד במניןלמכרה
 הבהמות על משא הגוים מביאין שלפעמים במה לעיין וצריך ע"כ, א("ושענות
 למכור סוכות בערב קשירה בלא תבואה של קשין או קטניות של קניםפסולת
 דמי אי במנין למכרם כדי אותן קושרין המכירה במקום בשוק )ושם( וגםליהחיים
 ב"י שמביא רש"י מל' פשוט ונ=ל חבילה. נק' שאינן בהו ודינינן ההושעגותלדין
 לא במנין למכרם כדי שאוגדם אע"פ נמי השתא לאוצר לאגדם שדרך כיון דמידלא

 שדרכם אזלינן המקום מנהג דבתר חבילה ושמה גהו גזרינן אפ"ה באוצרלאצרם
 והכי ב( לאוצר דאגודא בחבילה גפ להתיר שיבואו לרואים וחישינן לאוצרלקשרם
 מיד להתירה דרך שתמיד האי כי דוקא משמע הושענות ור"ל שכ' המ"א דבריוייקי
 שעדיין ואע"פ אגודה, כך להניחה קפיד שלא אחר במין משא"כ יכמשר שלאגדי
 להחמיר הא' הפן השתא. בתר אלא שדרכם במה אזל" לא דדילמא מהסםלבי
 : מחוור יותרג"ל

 נ"וסי'
 ישראל בשל בין בח"ל גין גארץ בין נוהג החדש רצ"ג סי' י"דבש"ע

 ראיה ומביא גוי בשל להתיר הב"ח ג' מביא ט"ז ובס' א( עכ"ל. גוי בשלנין

 ח"ן(. )אב' ע"ש. בי"ט להתירה דיכול פסק רשם א()נ"ד(
 במנין. למכרן )באשכנז( אלה במדינות שררכם כת' שרר בלבושי א(.)ג"1[(
 כי ראו והמתירין הרור. חו"ר בין המחבר בחיי במחלוקת שנויה זו הלכהא()ג"י(

 מאיסור להזהר יכולים אינם ככולם שרובם כך בתימן חלקם מגת היה והדוחקוץבצורת
 סמכו ולכן היתה. רוחק שעת מקום מכל כבחמורה, קלה במצוה מרקרקין שהיו אףארש
 סי' ח"ג בתשו' ראה נזהר; היה השנה לכל חסים לקנות משגת שירו ומי המקילין, .-על
 וכו'. חדש באסור הנזהוין מהם כאחד ואני שרירים לכמה ראיתי המחבר, שכתבו"ד

 מתאספים שהיו שבזמן איסור, הנוהגים עור ראה שבילרותו ז"ל מו"ר מא"אושמעתי
 וקורין בחדש איסור לגוהגים מיוחד שולחן מיחרין היו וכרוסה חתונה של במסבותלאכול

 מרוב האחרון ובזסן חדש. באיסור יכשלו שלא כרי המישנים שלחן אלמישגין( )מירת'לו
 כמובא המקילין על זעמם שפכו האוסרין כי ואף המקילין. על סומכין כולם כמעם[שדחק
 השוק סן לקנות ובא סשתלשל אמגהג הדוחק מחמת זאת כל עם ל'. סי' הזהב רביר'בס'
 י"ז חלק חמד שדי ובס' רצ,ג סי' יו"ר וס"ז 3"ח עיי' המקילין מקור הוא. חרש כיאף



צדיק ב. חלקשיתפעולתמב
 ראיה  י"ב דף דר"ה  מהגמ' דאדרבה וגתבו עליו השיגו והש"ד שם וט"זמהגמ',
 הג"ח, דיוק היפדלאסור

 יחזקאל סה"ר בכ"י שמצא מביא הספר בביש הקמח לקט בס'ומצאתי
 מצוה כל ע"ב ל"ו דף קדושין מתני' וז'ל וכו', המעייגים אצל ומתקבל נאהדבר

 החדש אף אומר ר"א וכלאים ערלה מן חוץ בארו איא נההג אינו בארץשתלו"ו
 וכלאיפ ערלה מן חוץ ת"ק וה"ק פליג לחומרא או פליג לקולא דוא להו אבעיאוקאמד
 ר"א ואתא וישיבה ירושה לאחר מושב מ"ט לא בח"ל אין בארץ חדש אבלוכו',
 דלמח או יהמבים שאתם מקום בכל מושב מ"ט בה*ל  גוהג החדש  אףלמימר
 חדש למימר ר*א ואתא מקום בכל דמושב חדש וכ"ש וכף, חוו ת"ק וה"ק פליגלקולא
 דאמר ת"ש אקמייתא, אף ומאי משמע ירושה ל'אהר דמושב בארץ אלא נוהגאינו
 והרמב"ם, הרי"ף ופסקו לחומדא. ש"מ וכו' ישמעאל ר' אר"א דפליג תנא מאןאביי

 סוף מתני' מטעם בח"ל התורה מן דנוהג כרעא השף כל וכמעס והתו'והרא"ש
 פכק וכן היא ר"א מתני' בירושלמי קאמר וע*ז התורה, מן החדץ? דקאמרערלה
 וכ' בקדושין, דר=א כת"ק מדרגנן בח*ל דחדץ2 פסק ברוך רן זולת ורמ"אהמחבר
 בשל אף נוהג דחדש משמע גמי ובירושלמי וז"ל: בסופ מצוה כל בד"ההתף
 בשל שאינה לפי ומשני חלה תני לא אמאי החדש אף דמתני' עלה דפריךנכרים
 נמשכים הנ"ל רץ דברי ואחר נכרים. בשל נוהג מתנ" דקתני דחדש משמעגוים
 ע"ש, פו'הרבה

 כל נצח זה שבדבר עצמו את, משבח רצ"ח סי' בירד הב"חוהנה
 שיסתור מי ואין גאונים ושאר בצל(ול בר ליב מה"ר להגאח ושאלהראשונים
 ר"א אדברי לאו דהלרושלמי ראייה התו' ראיית דאין וז"ל: דבריו)שסתר(
 פריך וכלאים הערלה מן חוץ דקאמר אתאק  אלא  החרש אף דקאמרפריך
 איגר חדש לר"א דאף וי.ל הגוים. בעיסת שאינה ומשני חלה תני לאאמאי
 דת"ק את"ק  פליג  לא  דבחלה משום חלה תני דלא והא גוים בשל ב( אלאנוהג
 בשל אפ'י' בח"ל נוהג דאינו לת*ק דס"ל גחדש אלא ישראל בשל דנוהג מייהנמי

 הב"ח. עכ"ל ישראל בשל נוהג החדש אף ר"א קאמרישראל
 והשפי הקטןואני

 מעיניהם דנעלם תמהני וכו', ראשי להרים אגי מה
 קאמ' וע"ו  מד"מ. כלאים הלכה, ?רלה  התורה מן חדש דקאמר ערלה סוףירושלמי
 החדש. אף אומר ר"א וכר, מציה כל  תגיגן  דתמן ר"א מתני'  אפור התורה מןהחדש

 אף תגינן לא ולמה יוסי דר' קומוי בעי יונה רבי וכו', מושבותי' דר"אמ"ט
 הג"ל ובמתני' עכ"ל. ובישראל בגוים שנחהגי' דברים אלא תני לא א*ל עמהןהחלה
 הירושלמי ואם דהב"ח, תירוצא שייך ולא לבד ר"א אם כי ת"ק, דברי נז'לא

 ודאי יוסי דר' קומוי יונה דר' בעיא אמנם ב"ח )כתירוץ( כפירוש י"לבקדושין
 ד(. הקמח לקט עכ"ל והאדרחנ הזהב לשת עכ"ל ודו"ק ג( מחתאבחדא

 קאי אתרויהו יונה ר' בעית  התו' דעת דחףאי לבאר עוד מוסיףואני
 אף ואמר דחולק דרוא ואמלתיה בח"ל נוהג אינו דחד,? דס"ל דת"קאמלתיה
 דת"ע אמלתיה קאי יונה ר' דבעית הב"ת כד' אמרת אי ואפי בח"ל, נוהגהחדש

 (ו ל א תי' ב( נזהדים. השבלים ממלילות חך ועוד. מ*א דחלה פ*א ותפא"י חדשמערכת
 ר"ל ג( ישראל. בשל אלא נוהג אינו הגרסא רצ*ג( סי יו"ד )טור ובב"ח הוא דט"סנראה
 בעיא ואם עללה, במס' בירושלמי נם איתא בקדושין דאיתא דר"י קומי יונה דר'דבעיא
 דברי. זו. עכ"ל ד( ודו"ק. דר"א חמילתיה בקדווין נם דר*א, אמילתיה בערלהדר"י



מגצדיק ב. חלקשךתפעולת

 לא אמאי ר"א דברי על הבעיא תיפול החדש אף ואמר ר"א דחלק השתאלבה
 רק תני דלא יוסי ר' דמשני )דמאי( מאי לומר מוכרח וא"כ חדש, בהדי חלהתגי
 גוים' בשל אף נוהג חדש ר"א לד' )ואוכ( ואף ובגויים בישיאל דנהיגדבר
 תיקשי גוים, בשל נוהג אינו ר"ל החדש אף ר"א דקאמר דמאי דמפרש הב"חולד'
 ר"ל החדש אף דאמר ר"א דברי אז עליו שיפול ת"ק בדברי שמיה דכר מאןדחלה
 קאי, הת"ק שהזכיר וכלאיט אערלה ר*א דברי ודאי אלא ישראל בשל אףדנהיג
 דבמ' יחזקאל מהר"ר דברי ולפי קאי ור"א דת"ק אמלתיה יונה דר' דהבעיאומוכרח
 וזו אבעיא, דר"א אמלתיה מבעיא קא כי א"כ דר"א מלתיה רק נז' דלאערלה
 לבעיה לה תנא אמאי דאל"כ בעי דר"א אמלתיה קדושין דמ' דבעיא גדולההוכחה
 בשני הבעיה לכתוב מזה נשמר דתלמודא דמארי דודאי אלא זמני תרי יונהדר'

 קאי. ה( לבד דת"ק אמלתיה יונה ר' דבעית אימא דלא ובקדושין בערלההמקומות
 : בסתם לבד ערלה במ' דבריו באו ששם דר"א אמלתיה לבעיא שנאה זהעל

 נ"זסי'
 זה על השבנו כבר גי*ט השכר מציקת לענין הסאלת חזרתאשר

 אפשר דהיה מטעם שני בי"ט אפי' בי"ט לעשותו דאסור קי"ז סי' א'גחלק
 עז של בגחלת אותו ממתקין שאין חרדל גבי תק"י סי' ועב"י מעי"סלעשותו
 מטעם האיסור ואין שם. כמפורש הרבה לימים ממנו לעשות דדרך ועחייע"ש.
 הרהר פי לסתום אפר לגבל היה אפשר הא כן היה דאלו שכתבה כמוגיבול
 דשרי תק"ז בססי' התנור פי סתימת גבי כדאשכחן גיבול משום בקה ליתרבאפך
 בי"ט שכר ל'בשל אסור ולכן זה. משום האיסור טעם אין אכן ולסתמה אפרלגבל
 לזה מפורשת ראיה וערד בח"א. הפו' משם שכתבנו הנז' מהסעמי' גוונאבכל
 המועד לצורך קמח לטחון מותר : וז"ל תקאלג סי' וש"ע מהי"ט פ"ז הרמב"םממ"ש
 שעורים של בין חמרים של בע שכר ולהטיל וכו', במועד מלאכתו כיתאפי'
 המועד בחול השכר הטלת להתיר שהוצרכו ממה והנה עכ"ל. וכר המועדלצורך
 הפסד דמשום לוסר שנסית ומה שינוי. ע"י אפי' כלל היתר ואין אסור דבי"סש"מ
 מהמלאכה בחלק הפסד יש דאפי' הה"מ כ' דבפ" ריח ולא טעם בזה אין להקליש
 הדבר שתלית מה גם זג טענה בביטול בח"א הארכנו וכבר יע"ש. להתיראין

 מלאכות לעשו' אסרו דחז"ל לאסור הגותנת היא אדרבה י"ט שמחתבמניעת
 המלאמה בעשיית י"ט וילך לי"ט המלאכות יניח שלא כיי מעי"ט לעשותןשאפשר
 בתחלה קמח הרקדת כגון מאלו יותר קלות מלאכות ומצינו י"ט משמחתוימנע
 אחת בבת הרבה לעשות שרגילין ההטעם שינוי עא ואפי' תז"ל שאסרוהובי"ט
 ועיע בי"ס. אסור הרבה לימימ ממנו לעשו' שדרך שהשכר באתרין ואוקי מינהדון

 : חלילה להתיר שיורה מי אצלינו נשמע לא ומעולם פ"ד סהבתה"ד

 נ"ח_סי'
 כמותה אחרים ביצים עם בקלשתה שגתבשלה א( אסורה ביצהבענין

 שבתוכה האוכל כנגד ס"א מההתר לשער שצריך היינו כנגדה ביצ" ס"אשצריך

 תי' יחזקאל מוהר"ר דגרי על חוזרים המחבר דברי אם ה( הלקט. דברי והראשונההמחבר
 ודו"ק. כאן משמעות לה אין ד בל

 אבל סע"ז, 1"ח סי' ביו"ד כמובא דם טפת או אפרוח בה שיש ביצה ר"ל א()נ"ה(



צדיק ב. חלקשו=תפעולתמד
 אוכל פליטת לבטל ההתר עם מצטרפת האסורה הביצה קליפת ואדרבהדוקא
 ו' מחזיקים והקלישות התר של ביצים נ"ה שיש' הרי משל 1"ד האסורההביצה
 ר' לפני בא מעשה ]ספ"י[ דתרומות בירוש' וכדאי' מותרים ס"א הווביצים
 קליפת וגם ההתר וקליפות והמים שהירק לפי והטעם וכו', חמשין תמן איתואמר
 קדמני וכבר וסיים י"ד ס"ק ש'ו סף פר"ח עיין הראוי, לשיעור משלימיןהאיסור
 ש"ע ועיין שם הפר"ת וכ"ד כיךן, רפה כן כתבו שלא האחרונים על והשיגהש=ך
 : האיסור לבטל ההתר עם מצטדפי' האיסור דעצמות א' סעי' צ=טסי'

 נ"טסי'
 ואח"כ במשקה שטיבולו לדבר ידיך נטל : וז"ל קנוח ס" ]א"ח[ הש"ע מר"ןכתב
 אם ואצ"ל לו עולה נטילה אותה שאין מדבריו שנר' מי יש לחם לאכולרוצה
 דף פסחים מתו' לזה הביא ובב"י ע"כ. ואכל נמלך ואח"כ לאכול שלא ידיונטל
 חז"ל שהצריכו דמה דס"ל משום ז"ל התו' לדעת דוקא זה דכל ונלע"דק"ט.
 לבד נקיות משום רק אינו במשקה שטיבולו לדבר אבל לפת אלא אינונטילה
 קדושה. משום נטילה דבעי ללחם דנקיות זו נטילה על לסמוך מצי היכיא"כ
 י' דף חעב יוסף מטה הרב שזכר הפו' ורוב ה:ראוש והרי"ף הרמב"ם לד'אמנם
 קג"ח סי' הב"י כמ"ש בה נגעו תרומה סרך משום למשקים נטילה דגםדס"ל
 נטילה דדין לכתחלה ואף ללחם גם לו דעולה פשיטא א"כ מה"ב, פ"ווכ"מ
 ל'ל'חם. לנטילה שוה במשקה שטיבולולדבר

 כ' : וז"ל עע"ג סי' פסח בה' דכתב מהא כן לפסוק דעוזו מר"ן שגםונ"ל
 שגית ליטול א"צ סעודתו כל בה לגמור דטיבול בנטילה נתכוון שאםהמרדכי
 ליטול שתקנו חז"ל תקנת לבטל שלא בכך לכוון דאין ונ"ל הב"י )עליו( וכ'וכו'.
 ליטול חז"ל דתקנת טעמ' לאו דאי פשוט משמע, הב"י. עכ"ל פעמים ב' פסחבליל
 מטעמ' ליה תיפוק דאל"כ ללהם גם בזה לסמוך מהני הוה פסח בליל פעמיםב'

 ליה משמע ודאי אלא לפת נטילה במקום למשקי' נטילה מהני דלאאחרינא
 יברך דלא למר"ן ס"ל לב'ד בר'כה דלענין אלא לפת נטילה במקום גםדמהני
 הרמב"ם על סמכינן ברכה לענין גם ואנן ההש פו' דמחלוקת דמשקהלנטילה
 ס" ]חוד[ ח"א הרדב"ז כדכתב במשקי' שטבולו לדבר נטילה על לברךח'עימיה
 ז"ל. לדעתו שכוונתי שליות שכ"ג שכ"כ דאיתי ואח"כ שם, יוסף ומטהרצ"ג

 עולה נטילה אותה אין לאכול' נמלך ואחוכ לאכול שלא ידיו בנטלומיהו
 ואף לנטילה, כוונה דבעינן ג"כ רשב"א וכ"ד קדישה. לשמ נטילה דבעינןלו

 הוא דמסתברא דמלתא הרשב"א כד' להחמיר יש בוה עליו חולק בבד"ה,בהרא""
 בחולין דאי' מהא לזה וראיה ז"ל. רש"ל וש"פ כ"ה ס"ק קנ"ט ס" המ"אכמ"ש
 וקשח 1לקהן ומתנה שהדית ידיו אדם נוטל קס"ד סי' לקמן מר"ן מביאו ק"ידף

 בת"ה וזואחתמראיותהרשב"א לנטילה כוונה דבעינן ש"מ אלא להתנות ל"לדא*כ
 דהא קסוד סי' ]רמ"א[ מרון מוש על כ' מ"א ובס' שם. מ"א ומביאוובחדושיו
 שיצא כגח זה 1ל מ"א כ' אכילה, צורך שאינה בנטילה דוקא בנטילה תנאידמהני
 כוונה תוי אכילה לצורך לו יעלה זו שנטילה והתנה במשקה לטיבולו אומב"ה
 עיין מר"ן שכ"ד הוא וברור ע"ש. התנה שלא מיירי ס=ז קנ"ח בסי' ומ"שמעליא.

 פ"ו סי, יו"ד עי" וכו', אוסרת אינה בקליפתה כשהיא סמא יוף של וטרפה נבלהביצת
 סקי"ס, שםוש"ן
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 )ודעימיה( הרמב"ם סברת מ"ש ולפי קנ"ח. דס" ההיא, משא"כ ס"א קס"ה סי'ש"ע
 כתבתי. והנלע"ד כלל למשקים בנטילה וכוונה לתנאיא"צ

 ואייתי מר"ן על' שחלק קכ"ו סי' ח"ב להלק"ט מצאתי מזאתתדולה
 שהיו מי פשט המים אמת לתוך שנפלו פירות ]פ"ד[ מכשירין דמס'מתניתא
 שמור לענין ו'כו', שחרית ת*ו אדם דנוטל וההיא טהורות ידיו ונטלן טמאותידיו

 לומר היינו נוטל או נותן כוונת דבעינן הרשב"א ב' הב"י שהביא ומהאתאמר
 זכור שהוא או רואה יש אם אבל יפה נטלן לא שמא לחוש יש לאכול נטלןדכשלא
 שא"צ בפירוש כתבו לא שהפוסקים כיון כהרשב"א דנקיטיגן הב"י ומ"ש סגי.מיד
 מה' פ"ג )רמב"ם כוונה. צריך דלמעשר סיכתבו כפירושו סתמו אדרבה כללכוונה
 נתכוון לא בין נתכוון דבין לעיל ש"ל בשמ כ' עצמו שהוא ועוד הטומאה(.אבוונ
 הרשב"א ושד' כוונה בעי דלא ג"כ בפשיטות דכ' י"א סי' ג"ה ועיין יעש"ב.יצא
 יערש. לשמרן דצריך דכוונתו אלאבן

 יצר אשר תחלה דיברך לסעוד ובא צרכיו שעשה במי קס"ה סי' מר"ןדעת
 לסעוד ובא צרכיו עשה ב' ע"ב רפ"ח דף שמים עמודי בס' אבל עג"יואח"כ
 המחוור וזהו יצר אשר ואח"כ ענ"י תחלה ויגרך ולכאן לכאן עולה א'נטילה

 חז"ל מצות לסעודה נט"י דהתם טעמו ונ"ל עכ"ל. מיחוש בית כאן ואיןשבדעות
 היה ויכול נקיות משום דק דאינה צרכיו לעשיית נט"י משא"כ קדושהמשום
 קודם מצהה שהוא בדבר נט"י דברכת בידנו עלה דמנקי. מירי בכל ידיולנקות
 : שם דוק מעב בסי' ברוך מהר"ם ב'תשו' מוכת וכןודו"ק.

 ס'סי'
 מוסר על להעליל בשליחותם ללכת לבוא ללוי שלחו ושמעון ראובן :שאלה

 לו יתבו והם שצריך מה כל הוצאות שיוציא לו ואמרו ביצתו ולקעקעאחד
 הוצאות כל לידיהם לתת עם עשירי שהבטיחום וגם ידם תהת שיש הקהלממעות
 דברי על בטח כי הוצאות והוציא )שליחותייהו( ועשה לוי והלךשיוציאו
 סוברים שהיו בטענה ליתן דוצים אינם ועכשיו הוצאותיו כל לו שיתגורו"ין
 וגם שבוים פדיון לצורך הכל הקהל לקחו ועכשיו בידם ישאר הקהלשממון

 להם. הבטחתם קיימו לאשהעשירים
 כל לו לשלם צריכים היו שלוחם שלוי מודים ושמעון שראובו כיון :תשובה

 חייב ואגי הלוהו פררע ואני הלוהו ערב ואני הלוהו דקי"ל ערב מדיןהוצאותיו
 שאין ואע"פ פשוט גט פ' בבתרא נ"י וכתב הו. ערכות לשון כולן נותן ואגיהלהו
 היית לא אם המלוה ליה אמר דמצי ליה משתעבד בעלמא גאמירה אלא קניןשם
 שאני קניא לא ואסמכתא לאסמכתא דדמיא ואע"ג כלל. אותו מלוה הייתי לאאתה
 ולא לגמרי נפשיה ומשעבר גמר ליה מהימן דקא הנאה בההיא אשי רב כדאמרהכא
 וכ"כ קב"ט, סי' תזטור מלוה מה' כ"ה פ' רמב"מ וכ"פ אסמכתא. )הרא(היא

 וקנה והלך פלונית סחורה לי קנה לחבירו האומר : ת"ל תכ"ב אלף סי'רשב"א
 חייבים הא"כ עדב. מדין לו לשלם חייב אלא בו לחזור יכול הלה איןבמעותיו
 אלא להפסד שעותיו שיהציא ויעשו בלוי ישטו דלמה ללוי לפרוע ושמעוןראובו
 מהקהל. שיוציאו סמך אדידהו א"כ אהמנותייהו וסמך שליחותייהו ועשהכית
 נותן הדין כ"כ הוציא שלא יטענו ואמ חייבימ מהקהל יוציאו שלא אפי'וא"כ
 פשוט: והדבר שליחותייהו שעשה שמוזים כית ויטול הוציא כמהשישבע
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 ס"אסי'

 לה. היישינן אי שחיטה בשעת הושט וניקב בעוף הקנה רוב שהט אם :שאלה
 מקומות. וג' ב'שניים בשוחט  מ"ג  כ"א  רמי'  מהג  להבשיר פשוט  הדבר :תשובה

 דיע ב'ושט )נוגע( נגע ראשונה בשהיסה הא להקשות ואין : וז"ל הט"ז שםוכ'
 רש"ל בש' כיכ כ"ג בסי' גם עכ"ל. השש ולית הויא הדא שהיטה דכולהלומר
 שהיטה חדא בכך מה הושט ניקב ואפי' )עליהן שהייה שם אין למטה ידובנדחף
 ריב כזבהי ודלא בע"י הסכים וכן הוא וברור , וז"ל הפר"ח עליו וכ' ע*כ,היא
 את וגמר שהט ואח"כ הגרגרת ושהט והניחו הושט שחט הרוקח וז"ל ע"ש.ובקה
 עכ"ל: בשחי' ש1וסק מאחד לשרןהושט

 ס"בסי'
 ועירו בשר של גדולה בקדרה קטנית קמה שבשלו שאירע במעשה :שאלה

 יותר שיש באופן קטנית של מגובלת, עיסה עליו עוד ונתנו אחר בכליאותה
 בקמהמס'

 הקטניי
 לאכול מהו במהבת הזאת הקטנית אפו ושוב הקדרה כל מכנגד

 המאה. עם קטנית של הלחמיםאותם
 למימ שנפל הלב כזית : וז"ל ס"ו צ"ט סי' יוד בש"ע דמ*א כ'תשובה:

 ס' בבשר שאין אע*פ מותר בשר של לקדרה המים מן נפל ואח"כ בס'ונתבטל
 דאע"ג שם הפר"ח וביאר עכ"ל. בזה כיוגא וכל במים נתבסל' שהרי החלבנגד
 ש"ד לכתהלה ואף וסיים וכו', בהו ביטול שייד מ"מ התירא לגו התיראדהוה
 שאף דכתיבנא מטעמא לגמרי הוא. התר ,שהרי בשר של לקדרה אלו ממיםליתן
 אלא לכתחלה איסור מבטל זה ואין ציטול ביה שייך התר לתוךהתר
 להתיר גתבדר ומכאן עכ"ל. ברור זה וגם הוא ועומד מבוטל שהרי התרמבטל
 בקדירת שנתבשלה בהיפך הדבר היה אם וה"ה בהמאה, זו קטנית לחמילאכול
 : הוא ופשוש בשר עם לאכלה דמותר דלעיל באופןחלב

 ס"גסי'
 כ' וכר. ~עות לו ליתן שהתנה זה וכל שם ההג"ה עמעש ה"מ 1"דבסי~ן

 תו' במעות. לו שישלם ע"מ סהורה לו שכר אם וה"ה : וז"ל י"ט ס"ק הבה"סשם
 קוא ס" הש"ע קוהביא הריטבקא סברת על דטליג נרן מזה )ש"ך(.ומהרש"ל

 מל' וכ"נ וצד. לשומא שודידו אינו סחורה. להברו שהמוכר שאומר מי ישסעו
 את המלוה : ח"ל עקד )דקכ'ג( א' סי/ ,ד' כלל ח"מ גו"ף הרב שהביאהמדדכי
 לו שישלם ע"מ שעות שהלוהו כגון ימיו[ ]לסוף בתשף פדש"י המטבע עלחברו
 וכד מטבע לו שישלם ע*מ המטבע על לזשן להבירו למוכר וה"ה סחורה ולאמעות
 בסחורה לפרעו יכול לאשה הא התנה דוקא סחורה דבמוכר מזה משמעעכ"ל.
 וז'ל: ע"א קכ"ד דף שם כ' גו"ר והרב בעין. מעות לו לתת כדי למכרםוא*צ
 אותה ומשוה בשירהם ג"כ שישרש רש"י הצריך פרקמסיא כומוכד לגם לפרשיש
 ע"ש. וכף ההלהאהלדין

 בט"יוראיתי
 שלא סהדי )דאנז הריטב*א שכ' הטעם לפי : ח"ל )שם( שכן

 בהדיא דהא דמהני ע*ז( וכופין קרקעות לקבל ע*מ וסהורתו מטלטליו זה לומכר
 וא"כ אוזפיה, דיחא דאדעהא' גב"ה ]צ"צ[ דף פירית המוכד בריש התו'לתבו
 דבעי ח' סי' 4"א כלל הרא"ש בעשו' הציק עכ"ל. להלואה שכר בין להלקמנ"ל

 לרן בפני דלה נעלת שאל*כ א4סד שום צלי מיד ימכרה שיוכל בכדישישומו
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 ב"ג. סי' אלשיך בר"מ ויעיין ז"ל מיגאש 1' הר"י ג' סי"א רע"ח סי' בסורועיין
 דאפי' להו דאית הפו' % שיש ע"ג מ"ס דף ל"ב סי' ח"ג פנימשה בס'ויעריו
 דכל כיוו לסלוה ב"ד בשומת מטלטלי יהיב דמצי בעין זוזי ללוה יש אם(גאפ"
 שלא ובלגד זבין זיל לומר ללוה מטרחינן ולא וסיים וכו', נינהו מיטבג1ילי
 ע"כ. מיד שנמכרת מה לערך אותה שישומו אלא בשומא המלוהיפסיד

 בהן שכתוב שלנו בשטרות וז"ל: שכ' ט"ו סי' משה דבר בס'וראיתי
 לסוחר עוגר ממוני"דה או מזולאט"ה מה סך לפ' ולפרוע לתת בחג"ו פלוניגתחייב,
 ויפרע נכסיו שימכור זמן ב"ד לו נותנין אלא בעין מעות לו לפרוע חייב'לכ"ע
 פעב סי' אלשיך והר"פ קי*ו ס" ]ח"ד[ ורדב"ז צ"ה שו' מהריק"ו כמ"ש בעיןגמעות
 יראה ואם שימכור. יום ל' זמן לו לתת בעירנו דנים ראיתי וכן נ"ג, סי'והרמ"ע
 ק"א. סם"י היי בני ובס' ק' סי' המפה בס' כמ"ש לר ירסיף יוכל שלאלזיין

 מורהרו אינו סחורה שבמוכר גש"ע ופסקו הריסב"א ב' גב"י ראיתיושוב
 סברא כ' בש"ע שמר"ן ואף הריטב"א, ד' על חולק נמצא לא וכעת וכו'.לשומ(1

 ולא המפורסמים אחרים בפו' מצאה דלא משום דה"ט לומר אפשר יעא גל'זו
 -זה פסק ריש וממעש ע"ש, וכו' בכלליו וכנה"ג הסמ"ע וכמוש חולקק שישמשום
 דברי על חולקף שיש זכר לא אמאי ד"מ הרב על תמה ואני דפליגי.מפורש
 וגם חולק, שאיו אע"פ שאומר מי י1 ב' לכתוב מר"ן דדרך דס"ל וכנה"ג"סמ"ע
 ךעויין יע"ש. יצחק מהר"ש כמ"ש מוסכם זה כלל דאין ע"ו בסי' ]כת'[ עגמוהוא
 פני דבר )הד"מ( הרב דקרק זה דמפני ואפשר ודר'ק. ג' סי' לעיל שכתבתימה
 סי' בתשף אנגיל ברוד שה"ר וכ' מלתא, ליה פסיקא דלא אפשר לומר כאןמשה
 פשוט. מנהג שיהא ובלבר מנהגא בתר דאזלי'י*ו

 מעות שכתב אשה בכתובת וכן גדול חידוש להרדב"ז רראיתי כתבעוד
 מעות שתגבה כדי כן וכ' טרח דלהכי בעין מיות ונותן למכרר אותו כופיו_געין
 לו שהכניסה שכתב כיון בעין מעות תגבה לגבות תבא אם כתב לא אפי'בעין
 גכתובח כתב' שאם רו אתה ומינה )לשונו( דבריו בסוף וכתב בזונ די בעיןמעות

 יש ואם ב"ח כדק זו כתובה דין שחזר בעין כתב ולא וכך כך מעות לושהכניסה
 מעות ולהביא למכור אותו כופין אין מעות לו אין ואם מעות לה נותן מעותלו
 : עש"ב וכו' שכופין מסק רבה גברא מאן הזי געין מעות כתוביאם

 ס"דסי'
 חייב המ; וגם שמת סך חנוך לבנו חייב שהיה בראובן שבאבמעשה

 הבך כך לשמעת תן ואמר בנר לחגוך קרקע ראובן ומכר ממון לשמעוןיאובן
 מדמים שלו החוב לשמעון שתפרע אחר )לפרעת(' פרעת לך יהיה והנשארהחלה
 סד לשמעון אתן )כן( כך לו ואמר גפירוש זה דבר חנוך עליו קיבל האזא,לו
 זקוף חוב אצלך יהיה מחובי אח"כ ש"סאר ומה חובי מפרעוו יהיה והשאריתזה

 לחנוך ראובן שאל האי חובה מראובן שמעון תבע ימים לאחר הענין, והתמווגמרו
 לתח ע~ך שהסכמתי ומה מחובי קבלתים אני א"ל לשמעת פרעת לא ולמהוא"ל

 )בחובי('. הקרקע ממך שאוציא כדי היינולשמעון
 ליכבס יכול אק שוב וכך. כך לפלוני תן לו דאמר דכין בזה לדוןוהנראה

 לתתם בפ" עליו שקיבל כית מכאן קכ"א כבסי' דמי כזכי הולך או דתןלעצמה
 בלוה ש*ג, ס" מר*ן שי ממה צ"כ לזה וראיא לעצמה לעכבן יכול איןלשמעון
 אותם לחשוב רוצא והמלהה פירש ולא סתם שנה לו ונתן הלואות ב' עליו11"ן



צדיק ב. חלקשויתפעולתמח
 אלא 'לך אפרע לא הלוות אמר ואפי/ לו שומעין הלוה' על כח לו שאין חובבפרעון
 רמ"ג וכ' המלוה. עם הדין פלוני מחוב אלא אקבלמ לא אומר ההטלוה פלתימחוב
 שתתן כדי ששתקתי מה לומר אח"כ יכול בשתיקה המלוה קבלם דאפף ר"ןב'
 קיבל הא בשתיקה דקבלם טעמ' עכ"ל, אהר מחוב רק אקבלם ולא המעותלי
 הכושל מחוב לומר אח*כ לו שומעין אין פלוני מחוב הפרעת להיות בפירושעליו

 אה"כ לומר יכול אין שוב פלוני מחוב בפה גהזקבלם לעצמו דאפי' הריקיבלם.
 נ וז"ל 1"ב תקי"ג דף הכותב בפ' בכתובות יותר מפרש ובר"ן קבלתים.מהכושל
 ואהר לתפוס כדי לשתוק היה פקה אלא ללה אהרי דאהרויי משום לאו דשתיקחתאי
 עליו קיבל אם אבל שתק דדוקא בפירוש הרי עכ"ל. בשתיקתו דעתו ביררשתפס
 קבלם דאס ק1"ח סי' י"ד להרי2ד"ם אשגחן מזאת וגדולח לה שומעין איןשוב

 הביאו קיבל דהכי ואדעתא סמיך קא דלוה דאמימרא לומר לגו ישבשתיקה
 הב"י שהביא הר"ן על חולק בעה"ט דרבי' ז"ל דרעתו עליו וכ' זה. סי'כנה"ג
 שלמד- קי"ב וסי' ל"ו סי' ח"מ רשד"ם בתשו' ראיתי השוב עעש. %ר נ=הסי'

 : ודףק פ"ג סי ובה"ט בסמ"ע רעיין ע"ש. כמ"ש הר"ןמדברי

 ס"הסי'
 וכו'. שפודים כגון טומאה שמקבל דבר וכו ס"ב. תרכ"ט סי' א"הבש"ע

 מך גידולו שאין משום ליה תיפוק מתכת בשל דאלו עץ בשל דמיירי הב"יוכ'
 אפיי טומאה מקבל אינו עץ בשל אבל ברזל בשל דמיירי כ' והמ"א עכ"ל.הארץ
 כ' והב"י שא"צ. משנה הוא וא"כ נינהו עץ כלי דפשוטי זכרים חצימ כמומדרבנן
 מורת השפהין מחבורו השמיט הרמב"ם גם עכ"ל. א(. וצ"ע 1ץ בשלדמיירי
 היא. דא"צדמשנה

 שהיה עץ בשל מיירי הב"י דרבי' דאטשר אלא אמת המ"א שדיןונל1"ד
 דאז בשפודים מקומות בקצת כן שעושין כדרך העץ בו שתחוב ברזלבראשו
 א" פעם שהיו כית פסול אפ"ה עץ כלי הוי והשתא מראשו הברזל שהוסראע"פ
 וש"ג_. הב"ח בש' ב' ס"ק זה סי' עצמו המ"א כמ"ש אח"כ שניטלו אףבברזל
 : ב( ודרק תפיסה שום עליו ואין ז"ל הב=י מ~ירלובהכי

 ס"וסי'
 הבה"ט' וכ' וכו', חיים מב1לי מחיצה עהטין סי"א "ר"ל סי' א"ה[]ב,2"1

 הדפנות 5ל לעשות לא ]אבל[ אחד בדופן הסוכה להכשיר דדוקא הט"ז ב'חדש
 דוד,נות לכל דאפילו נר' ופו' הגמ' וסתמיות כן לחלק תיתי מהיכי וקשה וכף,מהם
 הסוכה דפני י"ו דין ש"ד הרמב"ם ולשון שס"ב. סי' שבא בה' ~וכח וכן דמישפיר
 לעשותן ש"ד דפבוא הג' כל דאפילו מוכח וכו', מבעח אפי' דבר מכלכשרים
 פסקא לענין כן כתב לא ז"ל דאיהו בזה יודה הטעז דאפי' ונלע"ד עעש.מב"ח
 טשתך של מיריעות המחיצות כל לעשות נכון שאין הקושיא לתרץ אלאדדינא

 בשפודין- עוד וי"ל ב( לעיל. נזכר המדויק ולשונו בב"י אינה וצ*ע תיבת א()ס"ה(
 טומאה המקבלין עץ כלי סשוטי והו"ל ילמשמשיו לאדם משמשות והן בהן שצולין עץשל

 תרכ"ט סי' א"ח השלחן וערוך מ"ח דסוכה פ"א ותפא"י פמ"ג עיי' לסכוך. ופסוליןמדרבנן
 מדרבגך טוסאה שמקבלין עץ פשוטי דיש ר"נ סשם שהביא מה שם ב"י ועי"סע"ד,

 דכלים. פעדלרמב"ם



מסצדיק ב. חלקשרתפעולת

 דדרכה ב'ב"ק דאמר" למחיצה שקשרה מבהמה ע"ז וקשה מנתקי. דזמניןמשום
 להכשירה. רק מיירי דלא ותי' שנא. ומאילנתק

 הש"ע שדקדק כמו בעלמא לזהירות רק אינו פשתן של ביריעות דאפי'ועוד
 ליכא דלדינא מב"ח מחיצות הג' אפי' לעשות ש"ד הלכך וכו'. נכון אין 1"כיומר
 הריב"ל ב' ו' סי' ר כלל ח"מ גו"ר הרב וכמ"ש תירוץ. דרך שבא ממהלמילף
 שבא במה לא עליו באה השאלה שעוצם בנדון, רק הפ,וסק מדברי ללמהרשאין
 כדבהי לדקדק ואין חיו"ק. ט"ל סי' ח"א בתשובותי לעיל דגריו הבאתי תירוץדרד

 דופן דוקא דמשמע ונר' בי"ט. דופן חבירו את אדם ועושה רמב"ם מדבריהבה"ט
 שאין וכמו בי"ט בכלים אותה יעשה לא שלישי' דופן אגל כ' בסוף דגם דליתהא'

 מרישא: לדיוקי ליכא ה"נ אחד דופן דוקא מסיפאלזייק

 ס"זסי'
 היה לא וברוחב' טפחים לי' קרוב בארכה שהיה סוכה שעשה בא'מעשה

 בתש'בורת שיש כיון בה לישב זו סוכה כשרה אם ושאל טפ,חים כחמשה אם כיבה
 ד' לרבע כזץ גה יש שאם למזוזה דמי אי טפח ויותר חז"ל שקבעו השיעורשלה
 רפ"ו. סי' י"ד בש"ע כדאי' רחבו על יותר שארכו אע"פ במזוזה חייב ד"א עלאמות

 אמות הד' הוא דבה שיעורא במזוזה דהתם למזוזה סוכה דמי לא :תשובה
 ראוי מיהא הא רחבו על יותר שארכו אע"פ ב'מזוזה וחייב בית 'שנק' ד"אעל

 אם כי מכיל שאינו הוא קטן דשיעור בסוכה כצ"ל[ ]הכא הת,ם אבל הואלישיבה
 ראשו תביל ל'א איכ רוחב בה ואין ארוכה היא אם א"כ ושולחנו. ורובוראשו
 דאינה כיון והכא חיולחנו ורובו ראשו שתכיל בעינן ואנן ב,רוחב ושלחנוורובו
 : וז"ל וכ' ביה האריך ערל"ד סי' מ"א להרב ראיתי ואח"כ דירה. הויא לאמכילה
 ז' על ז' צריך לפי' כמונו ויושבין זקופין אוכלין ואין בהסיבה סעודתן שדרךלפי
 רובו ולא ושולחנו בה נכנס שראשו קטנה לאפוקי ושולחנו ורובו ראשו בהשיהא
 אע"פ רחבה אינה היא דאם מגוא'ר והרי רש"י. עכ"ל שולחנו ולא ורובו ראשואו

 וכן ושולחגו, ורובו ראשו בה לישב יכול אינו דהא פסולה הרבהשארוכה
 עגולה. סוכה גבי בס"ב וכ"מ הפו' כלמשמעות

 ולא התו' וכ"כ כשרה, וקצרה ארוכה היא דאם הטור דדעת וכ' נדחקוהב"ח
 ולהכי ושולחנו ורובו ראשו בעינן דהכא ממזוזה ול"ק וכו/ בתר הוא דס"סדק

 מ"ס ו' על בו' סגי והוה זקופים שיושבי' לדידן דאפי' המ"א וסיים מרובעבעינן
 האריך הט"ז גם ע"ש, הר"ן כמ"ש כלל דירה הוה לא מזה דבציר ז' על ז'בעי

 על וחלק פסולה 6יה פחות וכל מרובע ז' על ז' שצריך ג"כ התו' מדבריוהוכיח
 ז"ל: הבה"ט הסכמת וכןהב"ח

 ס"הסי'
 לולבים. של מחריות העשויה במחצלת הסוכה לסכד מהו :שאלה
 של במחצלת : וז"ל תרכ'ט סי' התש"ע ב' דין ש"ה הרמב"ם כ' :תשובה

 חלקה שאינה ב,ין לשכיבה ראויה שה,יא חלקה שהיא בין וגמי ושיפה וקשקנים
 טומאה ומקבלת לשכיבה עומדת סתמה קטנה היא אם לשכיבה ראויהשאינה
 לסיכחר עומדת סתמה גדולה היא ואם לסיכוך. עשאה אאעכ בה מסככיןואין

 שפח לה יש אם אבל שפה לה שאין וה"מ לשכיבה עשאה אא"כ בהומסככין
 רמ"א וכ' עכ"3 גה מסככין אין וופתה ניטל אם אפילו לקבל שרארהבענין



צדיק ב. חלקשרתפעולתנ

 אוחו רוב ~נהג שאס העיר אותה אנ,םי רוב מנהג בתר דאזלף הרא"ש ב'גהג"ה
 שקום אותו רוב מנהג ואם בה מסככין לסיכוך ועשאה לסיכוך לעשותההמקום
 צוה אמ יודע אינו שהרואה לסיכוך שעשאה אע"פ בה מסככין אע עליהלשכב

 ע"ש. לסיכוךלעשותה

 שמחלק אלו הרא*ש דברי הביאו חהב"י הטודוהנה
 מנהג בתר ואזיי

 כהראוש דלא דס,ל מוכח הדא"ש כדמחליק חילק ולא סתם לה ע' ובש"עהמקום,
 מחצלאות דאפ" הר"אש דברי בהיפך שב הטור שמביא מטראני ישעיה כה"ררק
 סוכה לשם אותם קנה אם ממש כלי והמ סחה~ה להוליך אותן שעושין תגרים,פל

 הר"אש כדמפליג לפלוגי ס"ל לא שמר"ן מה"ריקש פי" וכן א(, ע"ש בהמסככין
 בה. מפליג מדלא הש"ע כד' דעתו שכן לומר מוכרח, הדמב"ם וגםעוש,

 לעשות ש"ד דלכ"ע נר' לשכיבה למחצלת עבדי דלא זה במקומנוומיהו
 כדפי' אדם )שכיבת( ישיבת כדי שהיא קטנה בין בה ולסכך סיכוך לשםמחצלת
 קריפ שהס זה דבמקומינו בזה יודה הרא"ש האפי' שכיבה מכדי גדולה ביןהר"ן
 וכ"ג לסיכוך. לעשותה ש"ד החמים במקומות כמו לשכיבה אותה עושין )ואין(אין

 עשה ואפ" דש"ד מודו כ"ע ידוע מנהג שאין דבמקום צ"ז סי ]ח"ד[ בתשו'הרדבעז
 לשכיבה, שהיא מוכיח -,שלה הקיר אין לסיכוך בפי' שעשאה כיון ש"ד שפהלה

 אבל סתם בעיאה אלא מיירי לא שפן לה שאין וה"מ הדמב"ם שכ'ואע*ש
 כלימ מה' פ"ח הדמב"ם מדברי מתבאר וכן לחוש, אין לסיכוך בפירושבעשאה
 לי עשה לבהמה הש' לדלת אחת זוגין ב' לי עשה לאומן אמר שם הרמב"םמ"ל
 לאההלים וא' לצודות א' סזינין ב' לי עשה לאוהלים וא' לשכיבה א' מחצלאותשתי
 כ' עוד עכיל. לכך וזה לכך זה ויאמר )שיפרש( שיפריש עד טומאה מקבליןשניהן
 )העשוי( עשוי רוב אס ולדלתות לבהמה זוגין ומניח שעושה אומן מניהלעיל
 שאינו לדבר מקצתס שיפריש עד טומאה מקבל הכל הרי סומאה שמקבללדבו
 שהוא שיפריש יועיל הרוב מן להוציא דאפי' בפירוש לך הרי ע"כ טומאהסקבל
 הר"י מ" דס"ל פשוט הרבר אלו הרמב=ם מל' והנה ע"ש. והאריך וכרלמיעוט
 זה ראמר שיפדיש עד טומאה שמקבל כדבר לה משךא האומן עשיית דאיןמטראני
 ב(. לכך וזהלכך

 שהיר עץ כלי פשוטי קי=ל דהא צ"ע לדואים דחי"ם הרא"שולד'
 כמ"ש בפ- מסככין אין מהברזל אח"כ שהוסרו אף בברזל ותחובימקבועים
 נקבעו שלא עץ כלי ופשוטי וש"ג. הבקח בש' ב' ס"ק תרכ"ט סי'המ"א
 לסכך ג"כ שיבואו לרואים ניחוש ואמאי לכ"ע, בהם מסככק מעולםבברזל
 אי אסיר אי להבחין ידעי דמנא בברזל קבועים שהיו עץ כליבפשוטי

 שיהקרו שאפשר תאמר ואם בזה. הותר כך בזה שהותר כשם יאמרולאו

 הוו סחורה צם ונתנו בהן נשתמשו ראם בהן. שנשתמשו קודס דודאי ינראה א()ס"ח(
 כלים. שברילהו

 משמע רבי' ל' אדרבא )הרמב"ם( רבי' מל' לה דייק קא דמהיכא קשא צעיר וליב(
 הרי טומאה מקבלין שניהן ועכ"ז טומאה מקבל שאי' לאהל א' לי עשה מדאמרבאיפכא
 יוצא ואז וכו'. לכך זה שיפריש עד טומאה המקבל בדבר לה משויא האומןדעשיית
 )אח"ן(. וצ"ע. סומאה קבלתמתורת
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 איזה ביניהם לחלק הרין על יחקרו במחצלאות גם א"כ ביניהם. לחלק הדץעל
 : הטהור מקולחנו הר"אש דעת מר"ן השמיט זה מטעס ואולי מותר. האיזהאסור

 ס"טסי'
 אי הסיכוך קחהם הסוכה גהי לתלות העולם שנוהגים מה על מסנישאלת

 כגת הסוכה נהי לתלות ואח'כ תחלה לסכך קפירא יש אם או הכי למעבדמצו
 פירות. משאר וכיוצא ורמוניםענבים

 עאב[ ר ]דף בסוכה דאמרינן מהא ליזהר דיש נרן לנאורהתשובה:
 בה ותלה וכו' וסדעין בקרמין ועיטרה כהלכתה סיככה ע"ב ל' דף ביצהלבמ'
 הנויין. בה יתלה ואח"כ כהלכתה לסככה תחלה רבעי משמע וכר. שקדיםאגתים
 דבעי לומר אלא זה סדר נקט דלא הוא דיוקא דלאו תשכח שפיר בה מע~נתוכר

 להיות לסכך מסייעין הנהע להוו דלא היכי כי כשר מסכך כהלכתהלסככה
 קפההא ליכא סיכך ואח"כ הגףין תלה אם נמי הכי אין אבל מחמתה מרובהצלתה
 מסככק דאין הנויין על סכך שם ליכא הא סככין שני משום אי לה איחושרלמאי

 טומאונ מקבלין רהאבאוכלים
 אלא סכך שם גיה דשייך משמע באוכלין מסככין את אמריג' האוא"ת

 דלא היא מילתא לאו הא הסכך קודם הנויין לתלות אין וא"כ הוא, פסול_לסכך
 דהכי טפחים ד4 מהעליה התחהון הסכך מופלג א"כ אלא סככין שני ביהקרינן
 חסזשא רב כשרה אמר נחמן רב ד4 ממנה המאלגין הסוכה נהי ע"א[ ]י' התסאמרי'
 כרבים, הלכה ורבים דיחהר לן וקיימא הר"אש וכ' פסרלה, אמרי הונא רב ברורבה
 דשמואל להא דמיא ולא כשמהאל דקאי נחמן כרב רמסתברא כ' ג'יאתורי"ץ

 דלנהי כית ד' גה~גת דמכשיר הוא סוכה ]בנהי[ דדוקא וי"ל לעיל.כדפר"2ית
 פסול. הכשר לסכך סמוך אפי' לנוי עניר דלא פסול סכך אבל בסלי סרכה גביעבידי
 דרב אליביה ארבעה מופלג שאין מיירי כשרה לנאותה סרין גבי דאמרי'דהא
 והרמב"ם הרי"ף וכ*פ עכ"ל, טסולה הנשר מפני ואפ"ה הונא, רב בר ורבהחסדא
 חשיבי לא לא"ה הא טפ'חים דן במיפלגין אם כי להקפיד ראין מזה למרנובפ"ה.
 לגבי דבטיל כלל עליו טכך שם ליכא )לסכך( ר' בתוך תלף קיצוי כיון וכאןובטילי,
 נדון יהא שלא למען הסכך לגג סמקי הנף לתלרת סגל מהר"י למד ומכאןסוכה
 לך הרי ע"ב, ס"ט דף בספרך מהרי"ל שזכר כמו ויפסל סכך תחת סכךמשום
 כלל. עליו סכך שם ליכא דן מופלג שאין גוונארבכהאי

 בה )ותלה וכר גקרמץ )ועיטרה( עיטרה דלעיל ערוכה מגמ' ראיהרעור
 ופרש"י וכו'. תנאו לפי הכל עליהם התנה ואם מהן להסתפק אטור וכו'(אגחים
 הקצה לא שהרי מותר עליהם התנה ואם אותם הקצה שהרי מהן להטתפקאסור
 פ" אההל לנויי חשבינן ואלו ע"ש. וכו' הסוכה קרושת עליהם חלה ולאאותם
 מסתפק ה"ז עלקהס התנה ואם קאמר היאך א"כ שיסכך עד לתלותן שלאלחוש
 לן והות מוקצה מאיסור דעדיף אהלא רסתיר משוס למיחש איכא הכי בלאומהם
 מוקצח איסור תו ביה דלית כשהתנה דלכך כלל אוהל חשיב רלא רראי אלאלמיסר
 בתר מפורש וכן כלל. עליו אוהל שם ראין אוהל לסתירת חיישינן ולאשרי
 שייך לא אהל- סתירת משום אי : וז"ל האחרון י"ט מוצאי עד ר"ה ע"ב ל' רףביצה
 : ע"כ וכו'בפירות
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 ע'סי'

 בצד ופרוץ מחיצות ]ג'[ לו שיש מבוי : וז'ל סוג, שס"ג סי' ]א"ח[בש"ע
 ומה הוי כמה שהו כל האי וצל"ע וכר. שהו 5ל ,ירהבו שעביו בלחי התירורביעי

 לגב" זוטרא לשיעורא חז"ל דקרו מקומות בכמה שמצינו לפי בזה לספקשהזקיקנו
 בגמ' וראיתי תס"א'. ס" ושר"ח דחולין פי"א רע"ו כמ"ש שהו כל רבהשיעורא
 תני שהו כל וכמה שהו נל ועביין במשנה מ"ש על דשואל ע"ב י"ד דףעירובין

 הסרבל מחוט טובא דקליש משמע מזה, הגמ'. עכ"ל הסדבל כחוט אפי' חייאר'
 מהני.לא

 המקומות בכי שנוהגין מה על שנשאל ע"ד סי' תה"ד בס' מצאתיהיוב
 דבעי משמע מהר"ם משום ובמרדכי כלום ולא בעובי מחוי מסיד הלחייםלעשות.
 ע"פ אצבע כעובי לעשות רצה מרבוותא חד אחת דפעם והשיב 'אצבע.כעובי
 הראשונים על לעז להרציא שלא לעשות להניחו העיר מנהיגי רצו ולאהמדדכי
 וכמה כ' שם עוד ע"ש. וטלטול והכנסה בהוצאה שבת שחללו הכלשיאמרו
 אלו פ' אמרינן דהכי מהני לא הסדבל מחוט פחות הא הסרבל כחוט אפי'עביין
 התם דקאמר" ע"א[ קכ"ג ]חולין והרוטב העור ופ' ע"א[ מ"ו ]פסחיםעוברין
 ממיל פחות, הא ומינה עלה וקאמרי' חוזר אינו מיל אפי' לאחוריואבל
 דפחות במרדכי וב' טרפה. כט"ד אפי' מגבא אבל ע"ב[ מוז ]חולין פא"ט וכןהוזה.
 לחי מתורת אלא אצבע כעובי קאמר דלא יראה המרדכי בדברי והמדייק כשר,מס"ד
 הטחוי הסיד דמיחוי תיקון בהך חזינן קא ותמיהא ומסיים ע"ש וכו' פתחוצורת
 להתחכך רגילים אחרים ודברים הכלבים כי תקלה לידי אתי טובא דזמניןבכותל

 לא ותו מהקרקע שג"ט יותר לארץ סמוך למטה הסיד מיחוי כל ומוחקיםבכותלים

 אינשי מסקי ולא בה בוקעים שהגדיים מחיצה דחוי פתח לצורת ולא ללחי לאחזי
 מחוטי דפחות למדנו )אלה( ומדבריו תה"ד. עכ"ל באיסור ומטלטליאדעתיהו
 ראיתי פ"ד סי' הראשונות מהרי"ט בתשו' גם כלום. חשיב לאהסרבל
 ע"ט. הסדבל כחוס דבעישכ'

 נמצא ולא שס"ג סי' והש"ע והטור פי"ז רמב"ם זה פ" לא אמאי ליותמיהא
 למטה ואין הוא כ"כ דק הסרבל דחוט דס"ל י"ל ושמא הייא ר' על בגמ'חולק
 כ"כ דדק כית הסרבל כחוט לפרש מינה נפקא דמאי שהו כל נקטו לכךממנו
 מכשדינן אמאי שיעור צריך היה דאלו לומר אפשר ועהר שיעור. ביה וליתהוא

 דליכא הראי אלא שיעוריה מכתת כתותי הא ס"ח כדלקמן אשרה מעצי לחיבעשה
 אשרה )עצי( דעצי דהא הסרבל כחוט שיעור זכרו דלא להפו' וס"ל שיעורביה
 דמקשים פ' שם התו' מדברי וכ"נ י"ד, דבדף חייא אר' פליגא פ' דף ערוביןבגמ'
 זוטא שיעור אלא בעי דלא דכיון ותירצו משהו ורחב גובה שיעור בעי לחידהא
 דבעובי אלמא ורחב גובה שיעור דבעי כלפי זה תירוצם ע"כ. חכמים החמירולא
 מיניה. מקשו הוו שיעור בעי הוה דאלו כלל שיעור בעילא

 וראיתי הסרבל. כחוט עב שיהא בעי דעכ"פ דמסיק בט"ז ראיתיושוב
 עכ"ל בזה מאד וטעה לבן עפר כמין לחי במקום בכרתל לרשום שצוה א'מורה
 ,שהעלה בשכ"ג ועיין : וז"ל בה"ט בס' וכ' כתבתי. הנלע"ד ואני במסקנתו,הטוז

 על וקנה מכאן וקנה מכאן קנה דבעי פתח לצורת אפי' מהני מחוי מסידדלחי
 לצורת מכות גביהן על וקנה מחוי מסיד מכאן ולחי מכאן לחי עושה אםגביהן
 : עכול הט"ז וכ"כ ע"שפתח
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 ע"אסי'
 וכ' כשר. אשרה מעצי שעשאו דלחי ס"ח שס"ג סי' ]בא"ח[ דאמר"בהא

 וייעשה שישרף שאפי' וכיוו לשרפה שעומדת משום שיעורה דמכתת דאע"גבוי
 שגעלם ותמהני הט"ז וכ' עכ"ל. לחי משום מהני עמוך ממנו רעשה גבלו אםאפר
 גי"ד וכמ"ש אשרה מעצי חוץ מותר אפרן הנשרפין כל תמורה דסוף משנהממנו
 שנעלס רב"י על לומר וקשה עכ"ל. עצמן כעצים האפר הוה וא"כ קמ"ב,ס"
 דקולא למימר לך אית ומאי בי"ד כתגו עצמו שהוא פשוט רז-ין ערוכה משנהממנו
 דלא כיון פ' דף עירובין בתר וכדאי' לחי ממנו לעשו' חכמים בו שהקילוהיא
 האשרה עצי לי מה וא"כ י"ד, דף בש"ס שם כדאי' סגי שהו ובכל שיעוראבעי
 אסורה האשרה כל לחלק ראית דמה שוה הכל מאפרה לחי גיבול לי מהעצמה
 וא"כ הט"ז שסיים במה קשה ועחי לחי, ממנה לעשות הקילו הכי ואפי'בהנאה
 בחנם לפענ"ד הלכך ללחי. פסלן מי עצמן דעצים וקשה עצמן כעצים האפרהוה
 דף הקדש עבודת בס' להרשב"א מצאתי ושוב ודו"ק. ז"ל הב"י רב" עלהשיג
 גין עושין באשרה ואפי' איסור של בין התר של בין דבר ובכל 1 ח"ל ע'אה'
 בקורה א( לאיסור לחין. עושין גאשרה שהורו המורים מן ויש קורה, ביולחי
 :עכ"ל

 ע"בסי'
 כללי 3קצת מר להרען ח"ל נ"ע אלקטיעי סעיד מה"ר ממני שאל זושאלה

 חילוקיהן. ידועות להאריך א"צ מחמירין ויש וי"א ומחלוקת סתםהש"ע
 מהריק"א מר"ן מכללי גקצת מר לן בדיק האל. בעזר תשובתי היתהוזאת

 ד' ג' בכאן אזכור הכבהר מפני כמשיג אמנם ערכי מיעוט ידעתי גם וידעתיז"ל.
כללים.

 כל של רגן ההוא המחבר כי דע : וז"ל צ"ו סי' ריש גתשון רמ"ע מ"שידוע
 מוסכמת היותר דעת תחלה להביא להוראה הקבוע בש"ע דרכו זה הגולהבני

 אות כנה"ג וכ"כ ע"כ. י"א בשם לה מייתי אחרת לסברא למיחש דאיכאוהיכא
 ועפ"ז ע"ש. מוסקים גשאר ג"כ אמור זה דכלל רמ"ב סי' בי"ד בש"ך וכ'ס"ב.
 החולק" סברת מר"ן שמביא שמה הסמ"ע משם תס"ו בסי' זוטא אליה בס'מ'"ם
 דלפי זה הוא השם מן לא כי אומר המחילה ואחר וכו/ כבוד להם לחלוק כדיהיינו
 כ3הר להם לחלוק החולקי' דעת להזכיר מר"ן צריך היה מקום בכל א"כדבריו
 שאפשר לומר מר"ן שדעת דבריו וביאור הרמ"ע כדברי הוא שהעיקר ודאיאלא
 בתשו' ג*כ וכ"כ כ"כ, דהויה שאינה הדוחק בשעת סברא אותה עללסמוך
 העיקר דלעולם מודיגא ודאי אך שושן פרח בס' גם וכ"מ א', סי' חא"חמהרי"ט
 ואח"כ סתם בש"ע דכשנמצא אני ,ואומר הסתם. הוא מר"ן עליו מסכיםהיותר
 פ"א סס"י בא"ח ממ"ש וראיה יכגס. זה בכלל שמו ומזכיר פלוני ולהר'אומר
 הסתם שהיא כהרשב"א דהלכה כ' וגצ"י וכו', ולו~י"י כתג ואחוכ סתםשהביא
 יאא דם" כההיא ואחד אחד כל שמות ומזכיר הסברות שתי מר"ן ~שכותבשבש"ע
 מלת~ו ליה פסיקא ולא כשניהם לפסוק רוצה שהוא לומר היינו ס"ט ל"3 וסי'ס"ב
 שתי הביא אלא מהם כאהד לפסוק נטה לא שבב"י והעד מהם, כאחדלפסוק
 אינח דזו לחבירו האחר הקדים למה א"כ לך תקשי ולא הכריע ולא"סברות

 שם(. ב"י )עיי' שיעור דבעיא מאשרה לעשותה אוסרין ובקורה ר"ל א()ע"א(
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 כי מדעתי מחוד,ב הכלל זה כתבתי ולא סוף לה שאין קושיא דהויא די"לקושיא
 )בידי(. אצלי מצף אעו וכעת השכ"ג שעשה הפ'וסקים בכלל9 בפי' כן ראיתיכבר

 וכתב וויי רש"י שזכר עניבה כדי בענין ס"ג י"ב מסי' לזה ראיהעוד
 כחד פסיק הוה לא כרש"י שנהגו לאו ראי מורה וכר, כרש"י העולם ומנהגאח"כ
 כשזתר ולעולם כמר. או כמר או לעשות המעיץ ביר הבחירה מניח והיהמנייהו
 בה חפץ שהוא הסברא שזו נר' פיוני ר' אבל הלשון בזה השניתהסברא
 כלל חיזק ש"ך סי' בשכ"ג כי )וזוכרני( קצ"ח. סי' ]ח"ד[ בתשו' רדב"זכמ"ש
 בלשון טובא הכי דאשכח זה על חלק יצ"ו מרבנן חר ראיתי וכבר בכלליו, גםזה
 כי כלל השגה זו האין עליו. חולק או המחבר אותו בו חחר ומיר ותכףאבל

 כשחולק אגל נוסה להיכן הפוסק אותו דעתו גילה כשלא אלא כן אמר לאהרדב=ז
 אמור. זה כלל דאין פשיסא )עליו(אח"כ

 ככתוב בתרא כי"א )יותר( נוטה דעתו אומרימ ויש אומרים ישוכשכותב
 לפעמים כשיש חה"ה קמא, י"א על לסמוך יש הדחק דבשעת אלא שי"ח סי'בכנה=ג
 ו"4 כותב האח*כ בתחלה י"א כשכותב וה"ה ב'תרא. כי*א דהלכה  י"אילשה
 חולקין מש כותב האח"כ ה"א כותב אם אמנם אחד. הכל מתירין ויש אואוסרין

 ויש או חולקץ ויש דכתב דכיון קמא י"א כסברת דהעיקר נר' מחמירין וישאו
 לדעת נוטה ודעתו הוא בעלמא דחומרא משמע אוסרין ויש כתב ולאמחמירין
 שיש כל ולעולם א'. חלק סוף הלק"ט בס' חאגיז והר"ם הריק"ש וכמ"שהמתירין,
 אלר כללים אין הסברות משתי אחת אהר ינטוא הפוסק שדעת והוכחהגילוי

 שלא אחד לפוסק מחחןש דין שמוצא מקום ש% הקדוש מר"ן דדרך ררעאמורים.
 עליו שיחלוק מי נמצא שלא אעיפ שאומר מי יש בשם לכתבו פוסקים בשארנז'
 והכנה"ג השכוג והסכים כ=ה )ל"ה(, וסי' כעו וסי' י"ו סי' ]בח"מ[ סמ"עכ=כ

 עמו_
 : ולע,ר להועיל הקצת מן קצת שרציצו 4ה הנה עד שושן. פרח בס'וכ"כ

 ע"גסי'
 דם ונעשו שנתמסמסו הכליות וחלב וביציו זכרותו שנמצא בעגל :שאלה

 הנטילה. מחמת לו ונעשה נפי אם או הלידה חבלי מחמת האם מה מחמת ידעוולא
 זא לה אירע ואמרף כלל חישינן לא שנפל בודאי ידעינן דלא כל :תשובה

 מאותם והן הפנימים באיברים כן שאירע שכל האחרונים כתבו וכבר חולי,מחמא
 לא הרחם מבית נפילה או ריסוק לחשש גם לחוש, שאז כשרה נטיושאם

 ושכן ז"ל שה"ם בס' וכ"פ יע=ש. נ"ח סף בזה והפר"ת הפר=ה וכ"נחישינן,
 : ע"ש המשניות ובפי' בחיבור הרמב"ם מל'מתדייק

 ע"דסי'
 א' ופתח אחד בבית )יחד( ררים ובנו כשאב בחנוכה נוהגץ שראיתלפי

 הבן שמשת"ף לכולם א' נר רק מדליקין אין בעיסתו הלוק שהבן אףלכולם
 אלא בשע"צ להדליק צריך הבן שאין בזה סמכו מה על לדעת הרצית האבעם

 אשיתתי.לסמקי
 ז*5. פר"ח המושלא ב"רב שראית שה זו לשאיה הביאך כי ידעתי :תשובה

 ואם חנהכה נר של צשמן עמו להשתתף הבית לבעל פרוטה לתתצריך בביתי עליו נמדליקין(- שאיז אכסנאי תרע"ז סף ]א*ח[ הש"ע כ' ואומרואחל
 אלא מיוחד אינו ביא שאותו אע"ש בפתחו להדליק צריך לעצמו פחוח פאח לויש



נהצדיק ב. חלקשהתפעולת

 רמ"א וכ' אביו, אצל האוכל לבן וה"ה הבית בעל שלחן על אוכל והואלשיגה
 הרי הש"ע. עכ"ל נהגו וכן שאוכל במקום ידליק נפנים שמדליקע הזה דבזמןי"א

 הא אחד פתח רק שם כשאין הייגו בפריטי להשתתף לאכסנאי ליה דסגי דהאמבואר
 מקום אין הגית בעל אצל שאוכל אע*פ לעצמו פתוח פתח לו שישלא"ה

 לעצמו טתח לו שיש דכית בשיהחן סגי רלא בפעעצ להדליק וצרקי עיקרהאכילה
 לו שיש לחצר ורמי בה נגעו חשד דמשום הדליק שלא יחשדוהו שמאחישינן

 עליו מדליקין שאיו אורח : ח"ל חנוכה מה' פ"ד ברמבעם מבואר וכן פתחימ.ב'
 היה ואם בשמן עמהם ומשתתף בו שנתארח במקום להדליק צריך ביתובתוך
 בו שההא בבית להדליק צריך ביתו בתוך עליו שמדליקע אע"פ בפע"צ ביתלו

 מפני הוא בטע"צ בבית כשהוא להדליק שצריך דמה הרי עכ"ל. העובריןמסני
 *ה להשמיענו מר"ן הוצרך שלא ומה ביתה בתוך עליו שמדליקיןאע"פ חידהי הרמב"ם אשמעינן והשתא בשיתוף סגי בפע"צ בית לו כשאין אבלהחשד
 שרגא בחד יעח דנפיק דאע"ג טתחיס ב' לו שיש חצר כבר עמ"ש שסמךאולי
 כן. באכסנאי ה"נ חשדא משום השני בפתח גס להדליק צריך עכ"ז פתחאדחד

 כתג בעיסתו. החלוק לבן בשאלה עיקר שבא מה על לבאר נבהאוהשתא
 שלחן על סממ4 שאינו כל ומיהו אביו אצל האוכל לבן הה"ה ומ"ש : ח"להפר"ח
 שיאוף מהני לא אחד בפתח שנכנסימ אע"פ בעיסתם חיוקים והםאביו
 וכאן עכ"ל. ס"ה תרע"א בסי' המ"מ בשם וכמ"ש להדליק צריך ואחד אחדוכל
 שכיון ואולי בפע"צ, להדליק צריך בעיסתו חלוק כשהוא טעם מה שואלהבן
 סי' כח"מ כדא" אדם כל כשאר הרלקה בדין הוא הרי בעיסתו חלוקשהוא
 אכל אם ביתו גני בכלל רגהשב אביו שלחן על סומך שהוא הבן : וז"ל ס"גקמ"ט
 זה על זה ~חזיקי' שלחגו מעל נסתלק חזקה לו עלתה לא חזקה שני אגיונכסי
 אדמ. כל כשאר דינו הץ בעיסתו חלוק דכשהוא מבואר הריעכ"ל.

 מר"ן והנה להשתתף. ליה סגי דלא מאכסנאי זה לן שנא מאי לעייןוצריך
 הבן דדין מורה אביו אצל האוכל לבן וה"ה בה וסיים האכסנאי דין כתבע"ה
 אע"פ שאכסנאי וכשם בעיסתה חלוק שההא אע"פ האכסנאי לדין חלקיו בכלשיה

 להדליק צריך חשד משום לעצמו פתח לו שיש כיון הבית בעל שלחן עלשאוכל
 לומר בעה"ב שלחן על שאוכל אעעפ נקט ולרבותא בשתוף סגי ולאבפע"צ
 דסגי א' פתח רק שט כשאין ומשא"כ בהאי מוריד ולא מעלה לא אכילהדמקום
 לעצמו ומציאתו ידיו דמעשה עליו אחרימ רשות אין שהאבסנאי אע"פבשיתוף
 הבית. מבעל הואדחלוק

 מצי עליו אביו השות ואין בעיסתו שחלוק אע"פ אביו אצל בבןואעכ
 דמורה אביו אצל האוכל לבן והעה וכ' מר"ן סתמ ולזה אכסנאי, כמולהשתתף
 יחשרוהו שלא מטעם בפע"צ טתח לו כשיעו זולתי באכסנאי כמו בשיתוףדסגי
 קרליק בפנים שמדליקו הזה דגזמן העא שהגיה רמ"א נתכוון דלזה הדליק,שלא
 הרבים רשות לבני היפר דליכא בפנים מדליקין שאנו דמטעמ הרי שאוכלבמקום
 במקומ רק האחר צפתח בפע"צ להדליק צריך לא ז"ל דעאו לפי הליה בוגנגעו

 י"ל רמבום ל' שמדוקרק וכמו הוא דחד להשתתף או להדליק או פירושהאכילה
 הוא דחדא הרי עכ"ל. בשמן עמו ומשתתף שנתארח למקוס להדליק וצריך :וז"ל
 או ל' ולא הדיבור תשלום הוא כאלו ומשתתף כ' ורבי' להשאתף או להדליקאו

 נש~1 היה וכו' משתתף או ט' ואלו להשתתף מצי לכתחלה דגם לנו לרסוזמשתתף
 ~שיתוף. בהדלסה עדי~ת דיש הדבריםמסדר



צדיק ב. חלקשועתפעולתנו

 זירא ר' ואתא להרליק חייב אכסנאי דקאמ' כן מוכח הברייתא מל'גם
 סמח4 שיהיה בע אביו אצל האוכל' דבו זה מכל שמעינו סגי דבשית,וף לןוחרית

 דלא הפר"ח מרנא דברי ולפי ל'ו, יש אחד רין בעיסת,ו שחלוק גיל אביו שולחועל
 באמרו הש"ע מר"ן אשמעינן חדוש מה אביו שולחן על הסמוך בבן אלאמיירי
 לא תו רבהא רוקא אביו שלחן על בסמוך מיירי אי אביו אצל האוכל לבןוה"ה
 בני רבים אמ ואפי' : וז"ל ב' סעי' תרע"א בטי, לעיל כ' דכבר לאשמעינןצריך
 רבא וחירושא להדליק צריכי לא ביתו דבני ביאר הרי ע"כ. יותר ,קיליקו לאהגית

 בעיסתו חלוק שהוא רבן לומר אביו אצל האוכל לבן וה"ה במ"ש הכאאשמעינן
 אביו שמדליק גמה יוצא ואינו פרטיו בכל כאסנאי רינו לעצמו רשותוהולק
 אביו בהדלקת י"ח נפיק הוה סמוך היה שאלו להשתתף או לעצמו להדליקוצריך
 יותר. ידליקו לא הבית בני רבים אם ואפי' לעיל מר"7 דכ'מהא

 ידליק ומ"ש : וז"ל ממש לזה סמוך הפר.ח מרנא מ"ש על תמהתישוב
 שא"צ פתחימ ב' לו שיש חצר גבי תרע"א בסי' וכרלעיל עיקר כן שאוכלבמקום
 ה"ה זה וכל אביו עם בפרלטי לאשתתופי בעי וראי ומיהו א' בפתח אלאלהדליק
 לזה קודם ומ"ש זה. קורם למ"ש סותר נר' זה הרי עכ"ל. חמיו אצל האוכלבחתן
 בני רשני המ"מ דכ' דנהי מוכרח אינו תרע"א בסף שהביא משנה מהמגידראיה
 למימרא לאו להרליק א' כל דצריך אחד בפתה ויוצאי' בעיסתם החלוקי'אדם
 האחד מרליק דכי ארעתין וזסלוק דלא היכי כי כן כ' אלא להשתתף להו סגידלא
 דמצי ואה"נ לעצמו אחד כל להדליק צריכין רשניהם כ' לזה נפטר,השני

 וכדדייקי בשמן משתתף או להדליק ,שצריך באכסנאי הדין שהוא וכמולאשתתופי
 : לעיל כמ"ש הרמב"םלשון

 ע"הסי'
 שדהו בתוד עוברת הרבים דרד שהיתה מי שע"ז ס" ח=מ הש"עכתב

 רמ"א וכ/ בו. זכה לא שנטל וזה בו וזכו נתן שנתן מה הצד 6ן להם ונתןנטלה
 : וז"ל הסמ"ע וכ' דב"מ(, )מררכי לקלקלו אסור ברשות רבים בו ,שהחזיקומצר

 טוענין לפנינו עתה בו מדחזקים שרבים כל מיהו ברשות שלא כשהחזיקומשא=כ
 דמתני' עלה ז' דין פ"ו בבתרא ורע"ו עכ"ל. בו ההייקו ברשו' דהראי ואומרףלהם
 הדרכים שני לרבים ויש הגיעו לא ושלו כתב וכו'. הרבימ דרך שהיתהמי

 שהיה ואע"פ התי"ט בה וסיים ע"כ. לקלקלו אסור רבים בו שהחזיקו מצרדקי"ל
 הגיעו לא אט"ה היה שבטעות ואע"פ נתן. שנתן ומה הגיעו לא הכי ומשוםבטעות
 ]ב"ג אשי רב כדתירץ אלא הרבים עם לדון לו אפשר שאי משום ולאמדינא
 בעברם לקצתם הדרך להם לעקם שלא רא"א הגיעו לא דשלו הוא דמיינאקעעא[
 מה ואמרו דרבים אהזיק דקפדי רבנן ליה קנסו ומש"ה להם מזיק ההיה הצדמן

 נמי אפשר שאי אע"פ מתחלה בו שהחזיקו הדרך דאלי הגיעו לא ושלו נתןשנתן
 מה מ"מ הרחוקים שכנגדו הצד מן שבאים לאלו )רחוקה( הררך תהיהשלא

 דקנסינו הוא דין מזיקן רשותם בלא שמדעאו זה אבל החזיקו מעצמם הםשהחזיקו
 ידער והבעלים להלוך ותקנוהו שהשווהו רמב"ם כ' ,החזיקו ופירוש נ"י. כעכליה

 א( ע"כ. מחל לרבים דההאי לקלקלו אסורושתקו
 כ' והתם ד' משנה דאהלון בתרא פ' הרב ובפירהם ע"א ק' דף בתו'ועיין

 המשנה. בפ" גרסא לפניו היה וא~י המשנה, בפי' ולא, בחבור לא אינו זה לשון א()ע"ה(



נז ,צדיק, ב חלקשו"תפעולת,

 בוכין שרה דאהלות בתרא פ' הר"ע וז"ל עכ"ל. וכו' הבעלים כשנתיאשוזוקא
 מת של השטה שם שמושיבין הקברות מבית רחוק מקום נזרעת. ולא 'נטעת'לא

 ע"ב[ ה' ]דף בגמ' קטן דמועד בפ"ק נזרעת ולא נטעת לא שם. וכוכיוומתוועדין
 ממנה הבעלים מתיאשים הוא שכן דכיח בה גגעו בעלים יאוש דמשוסספרש
 הגעלים כשנתיאשו ודוקא' לקלקלו ואסור רבים ב,ו שהחזיקו כמצרוהו"ל

 עכ"ל. לקלקלו מותר בו החזיקו כדין שלא דהשתא נתיאשו לא אבל כדיןשהחזיקו
 שבוכיו השדה זה דרך הוא שכך כיוו פ" וכו' הוא 'שכן דכיון התי"ט שםדכ'
 עכ"ל. הר"ש דברי הם ההב ודברי מתיא'שין שודאי לא אבל שמתיאשיו סוףבו

 נזקל ה' להרמב"ם ראיתי עוד : ת"ל רל"ח סי' ח"מ להרשד"ם ראיתי זהואת

 ונתן נטלה שדהו ב,תוך עוברת הרבים דרך שהיה מי : וז"ל "'ג פ' שלהיממת
 הרבים דרך רוחב וכמה בו זכה לא שנטל וזה בו וזכו נתן שנתן מה הצד מןלהם
 דרך באיזה בו החזיקו דאס דאמרי' הרבים דרך ואם עכעל. אמה מי"ו פחותאין

 שיהיה מה יהיה רכו'. בנמה למימר ז"ל רמב"ם הוצרך למה זה דין שייךשיהיה
 בו שהחזיקו מצר דאמריגן דהאי דבריו מתוך שנר' אלא החזיקו שהחייקובמה
 כ' עוד חזקה. הויא לא לא"ה הא אמה י"ו רחב בשהוא אלא מיירי לא וכו',יבים
 נרן א"כ ע"כ. להספד שם שמקבצי' מעמד היינו דמתגי' הרבי' שדרך המשנהגפי'

 דרך שעוברי' במה אבל לרבי' חזקה יש כזה לענין ודוקא שני תנאישצריך
 חסרון דאיכא היכא אלא חזקה הף דלא משו' חזקה הוי דלא ליה איכפת לאשם
 יור רוחב מרין השמיט למה תמה ובאה"ג עכ"ל. וכו' מיחה ולא הקרקעיבעל
 : יע"ש קנ"ב אלף ס" רשב"א תשובת ועיין : ע"שאמה

 ע"וסי'
 דינים גענין שאלת וב"ה ימיך יאריך אחיטו"ב נפשי רצתה בחולי :שאלה
 וכי רעעק עימידי שמתו מטעס הוא אם להסתפר שלא שגזרו העומר בימי"נוהגים
 שאנו עליגו ושמעת ררושלימ המקד,ם מאגילות יותר אגילותם שתהיהאפשר
 העומר. בימי להסתפרגהגנו

 הטעם עיקר אמנם היא קושהע כי ידידי דע תשובתו. את הנכבדיקבל
 בארתח נהגו לכך אלו בישים נכנע אדם להיות וראוי דיו ימי שהם מפני"וא

 הדע מדת שהרי לזה וראיה דין, ימי להיותם הכנעה דרך להסתפר שלא"מקומות
 אמנם השאלה. דרך בטיתתם הדבר תלו ולזה אלו בימים רע"ק בתלמידי:פגעה
 כו נההגין היו לא התימן' ארז יה במקומינו אך מקומות. באיזה נתפשט הזה"מנהג
 הצבוד הכריח לעירנו עברו ומדי הים מאיי א' חכם יצא .שנה מ' כמוימקרוב
 ברצונם. שלא ומנעם איסור מטעם כןלנהוג

 מסתפרים קהלות דכמה כתבו לוניאנו והר"מ הרדב"ז הגדול הרבוהנה
 וכבה עונג. לשבת וקראת דכתיב עדיף נביא דדברי דעשה שבת לכבוד ע"שבכל
 השערות לגלח דמצוה ר"ס סי' רמ"א מביאו מגלחין האלו בפ' זרוע אור הרבכ'

 השערות י~ים דצל"ג זאל כתבו עוד העונל, מכלל שזהו שבת לכבוד גדולותכשהן
 סוכה אם וק*ו הסוכה מן פטור מצטער אמרו וכבר בשבילן מצטער ואדםגדולות
 וגיר סייג ולא הדין מן שאינו המנהג לזה כ"ש בה למצטער פסרודאוריתא
 עהר לדחותה יוכל שהו כל דבטשנה מדרבנן או התורה מן שעיקרו ,דברלשום
 לכבוד ו' ביום שמסחפרין ע"ה רמ"א שכתב א' ביום בעומר ל"ג דכשחלתראה
 ומאי השב~מ משאר יותר בה להסתפר זו שבת זכתה דבמה תמוה והואי~בת.



צדיק ב. חלקשךתפעולתנה
 איך שהו. כל בטעם אותו ומסמיכין מחפשע ע"ה מנהגם להעמיד למימר לדאית

 לו ויש דרבנל שעיקרו באבל המיקל כדברי שהלכה בישראל רווחת הלכהשההיה
 מיהת הא אבילות ואת"ל ממש. אבילות משום שאינו זה במנהג וכ"ש במקרא,סמד

 המיקל. כדברי והלכה היא ישנהאבלות
 זת נדר להתיר הדבר קרוב- בנדר אותו שקבלו דאפשר לומר נפשךואם
 יין לשתות שלא )שנדר מזה החמורי' נדרים שאר שמתירים כדרךבחרטה
 שנהג אע"ג בחרטה לו שמתירין בו לחזור רוצה שאם המצרים( בין בשרולאכול

 כשכתב הקדוש ומר"ן רי"ד. סי' יו"ד בבעי כמפורש ואבותיו הוא שנים כמהכן
 מינה ונפקא כנדר הוי כן שנהגו כית לומר היינו להסתפר שלא נוהגיםבשוע
 המיקל כדברי והלכה בה וסיים מוה קצת דיבר פר"ח והרב בחרטה. להתירשצריך
 הוראת ע"ס יחתים קצת להסתפר שנה י"ב כמו היום כן נהגנו וכבר יעו"ש.מכולם
 הוא נהג וכן עיר של מובהק רב היה שהוא נעוג משרקי דהר כמהור ורבנאמרנא
 )שבדור( דור של רנ אחרי להטות כן והדין עמי. ורבים אחריו נהגתי וכןבעצמו
 רשות לו נתנה התורה הראשון המנהג היפך שהוא אפילו השופט ואלדכתיב
 יסער פיו ועל יחנו שיו ועל דינו על הענין להעמיד בעינע שיראה כפילפסוק
 פגאי לעת הביאור לך וארחיב אאריך ובעה"י מ', סי' יו"ד מהרשד"םכמ"ש
אההעב.

 בס' רבי' למ=ש ואסמכתא דרש )דרך( רק לאו אינ" תתגודדו לאוטענת
 בדברים לא אתאמר התורה מן איסורו שעיקר בדבר דוקא אתאמר וכיהמצות
 ממה לה דזייק ונר' ישרים, אומת בס' טאצטיאק מהר"י כמ"ש עיקר להםשאין
 המסור דת בז שיש בדבר דוקא משמע וכר דינין בתי שני יהיו שלאשאמרו
 דעלמא וסוגחן בזה פלוגתא הויא עכ"ז שחולק נר' ע"ה שרמ=א ואע"פלב"ד,
 בישיבה עליו קורא הרא"ם שהיה עי רבנותו גודל נודע וכבר ז"ל. כהרי"טאזלא
 דעלמח דסוגיין ודאי אלא לנהוג כך הניחום ולמה מ"ט ביום ויש מ"ח ביוםויש
 בישיבונ עלי קורא הר"אם שהיה עד רבנותו גודל נהרע וכבר ז"ל. כהרי"סאזלא
 ועחר במטה. שינה טעם טעם לא שנה שמ' עליו והעידו יירא לו* מי שאגאריה
 ומהר"ם וי"ד י"ג )בית( בתשר מהרד"ך בה פסק בדינין "תלויין במנהגיםדאפי'

 אינם הרבה קהלות בה שיש אחת דעיר קמ"ג סי' י"ד ומהרש"דם מ"ח סי'אלאשקר
 חשוב הוא וקהל קהל דכל בתקגתם שיכנם א' לקהל לכוף הקהלות רוביכולים
 ולית כב"ה )מורין( ופלג כב"ופ מורין דפלג אחת בעיר ב"ד כשני חקם אחתכעיר
 והרא"עו הרי"ף פסקו וכן דיבמויג. ט"ק רבא כדמסיק תחגודדו לא משוםכאן

 ודוק. רמב"ם על הסר"ח ובלשונות ועש"ב ע"א קכ"ה דף פשוט גט בס'"ובאו
 אדוננר שנשיאנו דכית אומרים שמעתי כי בהיות עהר לדבר אמרתיועתה

 לקיים ראוי הים מאיי יסבא האיש דברי וקיים המכים זצוק"ל הכהן שלוםכה"ר
 היופ מקהרם כי ההמח בכל לאת מחרנת הנה כי ואומר ואען להסתפר. שלאהמנהג
 זולת* העומר ימי כל להסתפר נהתלים הקהל כל היו שנה מ"ט או מ""כמו
 החכפ עכור ומדי עשרה. למנין ישלמו לא הרבה לא מעט יחידים הקצת מןקצת

 הקפיד להסאפר. שלא להחמיר בעירו רגיל שהיה מה כפי מחנינו פההראשון
 למנחן הצבור על גזר לו שיש בכח הנשיא ואז הנז"ל הנשיא באיני חיבר זהעל

 שלע מהקהל אנשים היו ועדייז לאסורע. "ן נכסין לענוש הן ואל, ב~חהתספורת
 הנשיא אדונינו על ונתרעם סרסי גח נסים שמו סוחר אהד תגר שבא עדנמנעו
 החמורה. וכערוה ו*רשה כנבילה אסור דבר שזה בהשבונו שעלה מה כפימהמנהג



נטצדיק ב, חלקשו"תפעולת

 מהמסתפרים ומי מי לחפש העברים מחנה בכל חיל העבר רצונו הפיקואדונינו
 חכמי ואפי' כולם שנמנעו עד עליהם הדבר "זק וכ*כ המלך במאסר אותםלאסור
 מזה דבר שום לדבר כח בהם ההת לא והלכותיה התורה בפשטי המחזיקיםהדור

 שלא השלום עליו כגודז לצד או מחלוקת ודאי או חשש מפני היוומוכרחיס
 פיההלהמרות

 ידוע דהנה האומר העיקרי למנהגם לחזור עתה יכולים אי שואליםוהנה
 לקיימה בלבר גמר שלא וכל א( כדאי' לקיימו שוים ולבו פיו בעינן דבנדריםדקי"ל
 נדר. הוי לא המכריח הכרח לצד פעמים כמה כן נהג אםאף

 אפי' וא"כ אוסור מטעם עלייהו אתא המוגע דהנה אחרינא מטעמאעוד
 הדגר שבא כמו הויא בטעות קבלה מיהא הא ברצת עליהם שקבלואת"ל
 גהגו ואחרים המותרים דברים דתניא הא על רי"ד סי' י"ד בכ"י באורךמפורש
 במגלת הר"ן כ' רמיא"ש עלה כ' בפניהם להתירמ רשאי אתה אי איסורבהם
 שרוצים לפי איסור בהם ונוהגי' מותרים שהם להם שידוע דברים דוקאסתרים
 וההש אסור שהוא שסבורים טעות מחמת נוהגים אם אבל עצמם עללהחמיר
 ע"ב[ ו' ]חולין שאן רבית עובדא הך ניחא ולפ"ז בפניהם. להתירן יכולמותר
 ר' בירהטלמי בהדיא אי' והכי "טראל, ארץ )שהיא( סבורע שהיו היהדטעות

 איסור בו ונוהג טועה ההוא מותר שהוא בו יודע שאין דבר כל אומר בון ב"ריוסי
 לזלזל )יוכל( יכול אם לישאל לחכם בא אם כלומר ב( לו מתירין ואיןגשאל
 בדבר איסו' שנהג אדם נמי וכן החכם לו יתיר לא. אבותיו בו שנהגובמנהג
 נדר כמו דהף ממילא ההוא המנהג ההכם לו יתיר לא ולפרישות לסייגהמותר
 ויפתה דברים שאר כמו בהרטה לו להתיר יכול החכם אבל דנדרים פ"בכדאי'
 ז"ל. הרא"ש עכ"ל נדד לשם כן שנוהג מתחרט שההשבחרסה

 כגון בשר לאכול שלא שנהג מי הלכך שם : ח"ל כ' רי*ד[ סי' ]יו"ד הטהרגם
 רצה ושוב ר"ה לפני או ]בעשי"ת[ בימ"ת להתענות או בתמח מי"ז או אבמר"ח
 שמתחרט בחרטה ויפתח התרה צריך הזמן באותו להתענות שלא או בשרלאכול
 טעות מחמת איסור בהם נוהגין ואהרים המותרין דברים אבל נדר לשם בושנהג

 האריך והב"י הטור, עכ"ל בנדר קבלום כאלו הוי לא אסורים שהםיטסוברין
 ואחרים המותרים דדברים נמצא : וז"ל מסיק ולבסוף דברים של מקורולהביא
 רשאי אתה אי ושרישות סייג משום איסור בהם נהגו ואעפ*כ מותרים שהםיודעיס
 שאר התרת כדין להם תתירו נדרמ על וישאלו שיבאו )לא( אםלהתירמ
 אסוף ההא הדין שמן סבורים שהם טעות מהמת איסור בהם נוהגי' הם ואםנדריס,
 בדין אתם טועיס להם לומר אלא נדר התרת שומ נלא להם להתירם דשאיאתה

 דירושלמי הפי' זה, ולפי ר', שהתיר שאן דבית ההיא הוה וגכה"ג אתםומותרים
 לו ומתירין נשאל איסור בו ונוהג טרעה חהוא שותר שהוא בו עדע שאין דברכל

 כ,לל נדר התרת צריך ואינו אתה ומותר צדין אתא טועה לו שאומרי'כלרמר

 ופ"ב דשבועות פ"ב .רמכ"ם כ"ו, שבו1ות גפ' 1ע4י' מ"ח דתלומות פ"ג א()ע"ק
 )בהרא"ש ר"א ח"א( שנהגו מקום פ' )פסחים הייושלמי וז"ל כאן, משובש הלשון ב(דנדרים.

 נשאל בחסור בו וטעה מותר שהוא יודע שאינו דבר כל אבון ר' בשם בוס ב"ר יוסיר'
 שהוא בו יולע שהוא דצר ומל קרה"ע(. מבהג, שמיה לאו בט1ות )דסנהג לו מתיריןוהן
 רי"ד סי' יו"ד ובב"י שם צהרא*ש וכ"ה לו, מתירין איז גשאל באסור בו נוהג והואמותר
 לקמן. המחבר מדבריוכ"נ



צליק ב. הלקשו"תפעולתס

 ואין נשאל איסור בו ונהג מותר שהוא בו שיודע דבר וכל נדר ולא זה היהדטעות
 בחרטה לו לפתוח צריך אלא ממילא אתה מותר אומר החכם אין כלומר לומתירין
 נדרים. שאר שמתירים כמו )לו(ולהתיהו

 המותרי' דברים ע"ב[ נ/ ]פסחים שנהגו מקום בפ' דאמרי) דהא צ"לולפ"ז
 בכותאי דוקא דהיינו לפניהם להתירס רשאי אתה אי איסור בהם נהגוואחרי'
 עצמם ואסרו מותרי' שהם יודעים כשהיו דוקא היינו תורה בני שאינםובמקום
 החזיקו ובגיהם בהם עצמם ואסרו מותרים שהיו יודעים היו שאבותיהם א"נבהם

 א'י התס דאי' ]שם[ בישל דבני כההיא אסירי דמדינא וסוברים אבותיהםבמנהג
 ופתה חכם שאלוז ע"י ומיהו נ'דר התרת בלא ממילא להם להתירם רשאיאתה

 כירן למלתא מלתא ומדמו דמסרכי חילשינן ולא נדדים כשאר להם מתירילדחרטה
 הית זה מנהג תחלת אם אגל נדר והת,רת דחרטה פתח ע"י אלא להם מתיריןשאין
 תורה בני שאינם ומקום לכותאי דאפי' משמע אסירי דמדינא סבורי' שהיובטעות
 ומותרים בדיו אתם טועים להם שאומרי' אלא נדר התרת בלא ממילא להםמתירין
 היה בטעות דקבלה זה דבנדון לך הרי זה. כל העתלק הלבוש וגם יע"ש. וכו'אתם

 ואפו' ואבותקהם הם )שנים( 'פעמים כמה לן שנהגו אפי' ממילא הםמותרים
 דחרטה בפתח כו אפי' בנדר והוי עליהם קבלו דמרצון חיישינן דלחומראאת"ל
 נדרים. לה,תירסגי

 ס"י רל"ב סי' ]יו"ד[ בש"ע ופסקה רל"ב במ" פוסק" ב' הרב"י כ' מזאתגדולה
 שאיגו לו נודע והשתא גדול איסוה שהיה סבור שהיה מפני דבר עליו שקיבלדמי
 לזה תלמוד והנה יע"ש. הוה דבטעות ושבועה בנדר אפי' כלל חייל לא חמור'כ"כ
 או האיסור עיקר על לעבור יבא שלא כדי ולסייג לגדר שהם נדרים דמהבק"ו

 בחרטה אפ"ה בקבלתס שוין ולבו פיו היו דאפ" לומר מצינן תענית כגוןלפדישית
 מתירים לבד דלרווחא אלו מכל אחת בו שאין מנהג כ"ש לו, ומתירים ליהסגי

 א"צ בטעות דמנהג דט"ל מוכיחים דבריו דפשט מ' סי" בריב"ש ועייןבחרטה.
 בו ונח:ג הכל לדברי מות,ר שהוא דבר שכ/ לזה שטותר נר' מ"ד ובסי'התדה.
 לו ימתידין לישאל צריך הדין מן אסור שהוא שסרבר שטועה אלא לגדר לאאיסור
 באורך וכ' ע"א ס"א דף ח"ב הארץ פרי ובם' רכ"ו בם" שם עוד ועיין נדד.כדין

 גם אחריהם ונמשך האבות שנהגו מיירי מ"ד דסי' דההיא סתרי דלאשתירץ
 שאלה ע"י לו מתידין בטעות היה דהמנהג ידע ספר יודע הבן' ולהיותלבגיהם
 עצמו האב אם אך ולטייג לגדד לן נהג שאביו ואפשר הואיל נדר כדיןוחרטה
 הראשון. הנוהג שה,וא כיון וחרטה התרה א=צ טעות שהואידע

 משום שנהגו מנהג בעגין שהאייך איס'ור מנהגי בדיש י"ל להפר"חוראיתי
 כ' שהרמבצן דדבוותא פלוגתא הוי זה דבר התרה לו יש אי ופרישותסייג

 לעשות אלא איסור בו שאין ראשונים היו ויחהעין מנהג בתורת שנהגודמקום
 לו מתירין אק ונשאל המצוה את לקיים הנשבע שכן להם מתירין אין למצוהסייג

 בשני וסייג גדר משום שנהגו בדבר דאפי' וס"ל פליג הרא"ש אבל ומסיקוהאריך
 דחולין בפ"ק רן שהתיד דבית-שאן ההיא והיינו  התרה לו ישהאיסור
 ס"ם אלאשקר ומהר"ם איסוד, בדבר נוהגין היו שנים כמה שזהאע"פ
 שטעו דבר שכל )כתב( אסמאעיל והר"א בתשר, רמב"ם שכ"כ כ' )מ"ב(ע"ב

 מוסיפין שנמצא לפי בטעותם להניחם לו שאסור מעיקרו מותר והואבאיסור
 מעיקרו אסור הדבר זה שאין מלבן ולהוציא לכופן ומצוה ופירהשה התורהעל

 בטעות שבת עליו שקיבל למי ודומה ביאה מאסורי י"א פ' רמב"ם וכ"כעכ"ל.
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כסבור
 שחשכ"

 דבר הוא אם אבל וכו', כלום הוי דלא העבים נתפזרו ואה"כ
 ממילא לו מתירין אין וסייג גדר מחמת איסור בי ובהג מותר שהוא בושיהרע
 סי' בי"ד ומר"ן מ"ש בפ' הרא"ש כ"כ יתיר חרטה ע"י אבל גדר כמו דהוימשום
 שאימ' מי יש בשם ההולקי' סברת אח"כ שהזכיר אלא זו כסברא סתםרי"ד
 תרכ"ד ס"ס בא"ח סתם וכו ראשונה כסברא דהמגהג סיים ג"כ. באג"הורמ"א
 סייג או לרבים גדר בהסכמה היתה אם כתב סכ"ח רכ"ח סי' בי"דואלו
 מי היש כדעת בכאן שסתם תימה רזה להוויר יכולים אינן מצוה ולדברלתורה
 ואחרים המותרים דדבדים ההיא שהרי הרא"ש כסגרת העיקר שיהיה ואיךשאומר,
 להתירן רשאי התרה דע"ל בתרא פ' בנדרים מוכח איסור בהם )נהגו(ניהגים
 ומחוורתא בחרטה להתירן יכול החכם סייג משום שנהגו דברים אף הלכךוכו',

 היינו בחרטה סגי דלא דסעל הרמב"ן לד' ואף הפוסקי', ורוב הרא"ש כד'דפסקא
 או יין ולשתות בשר לאכול שלא שנוהג מי אבל סייג מהמת דהף במידידוקא

 שאסרתן כאיסורין עצמו על שקבל לומר שייך לא וכיוצא ידוע בזמןלהתענות
 אדם בני ואלו וסיים וכו', מגדר וגרע נדר כעין דהוי סגי בהיתר ולכ"עתורה

 אלא ואינו סייג מקרי לא הפסח ימי כל קצירה משעת שמורה מצה לאכולשנוהגין
 אש" קצירה משעת שמורה שאינה ממצה לאכול רוצה ואם דעבדי יתירתאמלתא
 מצוה הפסד קצת בו שיש מנהג דכל הפר"ח כ' ט"ו ובסע" ע"כ, כלל בעי לאהיתר
 עש"ב. מנהגא הףלא

 כן שהנהיג למי כבוד מיעוט דהוי דאפשר מטעם זה למנהג לחהשואין
 להם שהורה בדבר איסור נההגים היו אם ממש באיסורי' אפי' שהרי כן הדברשאין
 מנהגם לבטל ריכולים להיתר לו ונראה אחר חכם אח"כ ובא כו וגהגוחכם

 גדול לנו מי הראשון. לזלזול לחוש ואין להקל להם שהורה אחרון כאותוולנהוג
 כמ"ש אביו הוראת היפך להקל הורה אביי מיתת שלאחר יוסי בר' ישמעאלמר'
 דאם רנ"ג סי' בתשו' הרשב"א כ' : ח"ל ע"ד כ"ז דף כ"ה סי' משפט חשןהב"ח
 חכם לשם בא מותו אחר אם כך להם הורה אחד שחכם מפני להקל בעיר מנהגהיה
 הראשון אם דה"ה ונ"ל ע"ש. איסור )בו( ]נוהג[ בה נהוג מתירין שהם מה לאסוראחר
 גבי :[ פ"ו ]עירו' משתתפין כיצד בש' כדאי' מותו אחר להתיר השני יכול אוסרהיה

 לגבי יוסי ור' הואיל וא"ת אוסר, יוסי דר' תלמודא דקאמר גשבת תלויהמחיצה
 .על תלוהה מחיצה לוהתיר בצפורי שנעשה מעשה אותי תלויה מחיצה ליה ליתשבת
 כדאמר כולן עושין היו פיו ועל ההה צפורי של ראש ירסי ר' הלא נעשה מיפי

 ברן ישמעאל ר' ע"פ אלא נעשה יוסי ר' ע"פ לא לצפורי, יוסי ר' אחרבסנהדרין

 יוסי כר' להחמיר נוהגין שהיו דאע"פ אלמא ירסי. רגי נפטר שכבר נעשהיוסי
 חיישען דלא מבואר לך הרי הב"ח. עכ"ל כבנו להקל נהגו מיתתו לאחרמ"מ

 בהיפך להקל הורה ואפ"ה אב לכבה4 ישמעאל מר' חוי יחוש ומילזילותא,
 אביהמהוראת

 דחשו טעמא הייגו זה על עגו ולא שתקו המנהג בתחלא עם שראשיואם
 אשר השרידים מנהג כי החהאה הויא לא כזאת ושתיקה כבוד משום אולמחלוקת

 צוו כי גם מה במחלוקת להכגס ולא ]למפורסם[ לפרסום כבוד לתת קוראה'
 שאינם כמקום דבריו לומר לת"ח אסור ואמרו יבמתו על הבא בפ' ז*לחכמי'

 על הר"ם שגשאל והרד"א ס"ז בסף הטור מביאו הר"מ מ"ש הררע וכגרנשמעים,
 ואשר עד וכו' טעמים מכמה להפסיק שאסור והשיב בקרוב"ץ שמפסיקיםמה
 שהדבר מפני ולח לכם הוגד אמת ושותק ושומע ביניהם יושב שאני לכטהוגד



צדיק ב. חלקשו"תפעולתסנ
 על האמת לכם הוגד לא למחות בידי שיש לכם שהוגר מה אך וכר, בעיניישר
 סבת היא ריאת מזידע יהיו ואל שוגגין שיהיו לישראל להם הנח אמרתיכן

 נחןה חכמים שדעת במנהגות מהשתיקה ראיה להביא אין אעכ ע"כ. וכו'שתיקתי
 מאד. מפורסם תה שזכרנו מה שתיקתם סבת ידק אל מהמונם, אומהם

 מה על ל"א סי הראוס של בדררו שהיה הלף אליה מה*ר הרב נשאלוהנה
 שפיר אי דש"ח בשבתות וידושלים המקדש על קינות לומר ספרד קהלשנההגי'
 בעתג אדם שחייב בשבת אבלות סימני שום לנהוג שאין שאסור ורישיבעבדי
 השביעי יום את אלהים ויברך שנ' שבת זו תעשיר היא ה' ברכת בירושלמיכמ4ש
 אל המלד געצב כי כמד"א בשבת אבילות שאיו מכאן עמה עצב יוסיף%א
 בריה דמך כי בשבתא בכי דהוה תלמידוי חמו עקיבא ר' התם דאמר ואע"גבנו,
 שעת עד בתורה עוסק שהיה שמחות במ' שבא כמו שמת בנו שמעון ר'דהיינו
 רבי' למדתנו תלמ*רוי א"ל שם ואומר נמי במכלתין לה ומייתי נשמהפסירת
 להתאפק יכול היה לא התם הוא. דידי עונג האיי א"ל עונג לשבתוקראת
 מצסער היה וע"כ וגדול ה"ח בן לו שמת ונוראה חדשה אבילות שהיתהמפני
 היה ולכן צערו גודל על איוב שאמר לי ו~דווח אדברה  הי9ך בהתאפקותהרבה
 והקילו תעניות בסוף שבא כמו ישנה אבלות שהוא ט"ב אבל  מהצער להקלבוכה

 שלחנו על ומעלה ושותה שאוכל ואמרו בשבת אותה ודחו עליה חכמים)הקילו(
 ולהראות שבת חלול אל לגשא לבו אל יערב זה מי בשעתה. שלמה כסעודתאפי'
 אבלות.סימני

 את  מהכיחים  ווהלוקם בזה גרנרים שהיו הראשתים במנהיגים מצינווכבר
 לכל העם את המבינים, והלרם הכהן ועזרא נחמיה דאמ' בעזרא 3כתובישראל
 ד"ה של בי"ט זה וכל וכו', תבכו ואל תתאבלו אל לאדוננו הוא קדוש היוםהעם
  בשלומו לשאול אפי' חז"ל אסרו נפש פקוח שההש חולה לגבי ואם בשבתכעש
 היא שבת אומר החולה את לבקר  הנכנס  תור  וי"ב.1  דשבת 9"9כדאי'

 ופרשעי בשבת חולים ולברך בשבת אבלים  לנחם  התירו  שב9ושי  חניגא  ר8"רוכו',  מלועוי
 שלום שאלת התירו בקהסי חגי א"ר קשר" אלו פ' ובירושלמי סצטער שהואמפני
 כמה ראה גם ראה אבי א=כ וכו/ נפשי צער בה ויש בקשה כמו שהיאבשבת
 שערותיו געצמו שרואה כאן ק"ו בשבת צער שום לעורר שלא כך על הז"להקפידו
 מפני וירמו לילו ואנחה ויגון הצדיקים מיתת עי"ז יזכור זכור הלא כאבלגדולות
  מזה. יותר שבת עונג ביטול לך שאין השיער וחימרם בגידול המתרבההזיעה

 אותה שיגמור בשבת חול תפלת והתפלל שטעה במי ובפו' בגמ' מצינוהתנה
 וטעמ' רבנן אטרחוה לא בשבת י"ח לצלויי הוא דבדין ואע"ג לא. ותו)ברכה(
 בכל וכן מצטער רפאבו ברכת כשיזכור ביתו בתוך חולה לו שיש שמימשום

 בר וגוברא להזכיר שמותר במקום ואם אדם של צרכיו בקשת  שהםהברכרת
 לגרום לו אין דאסירא במלתא כ"ש יצטער שלא כדי להזכיר שלא אמרוהיובא
 להצטער ושלא שבת מעונג להבטל  שלא  חז"ל גזרו דברים וכמה בידים צערבשבת
 השבת, קודם ימים מג' פחות בסטינה מפליגק איו ת"ר ]י"ז[ דשבת דפ"קכההיא
 ימים מג' פחות גהם עיירות עי צרין דאין ההיא וכן ברייתא דהא הרי"ףופי'

 מג' יותר להלוך דאסור נמי סעמא והיעו שבת עונג למעבד יכלי  ולאהמפינה נענוי  וסת  שינוי החל ימים ג' דכל שבת עונג משום טעמא היינו השבת)קודם(
 לדבר בד"א עלה דאמר ואע"ג עונג, למצות ליה דמבטל משום בע"שפרסאות
 דעוסק סעמא היתו מבסלין מצוה דלגבי משמע מותר מצוה לדבר אבלהרשות
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 הר' כ' )עוד להסתפר שלא מצוה ליכא והכא הרי"ף, כדפי' המצוה מן פסורבמצוה
 וכ"עו בשבת ירוטלים על להתאבל חז"ל שהתירו מצינו ולא ז"ל( הלץאליה
 גוררת ועבירה ההש בעבירה מתעסק באבילות המתעסק ואררבה להתאבל.שיצוו
 ראין ידוע וכבר שבת, עונג לבסל כהלכתא דלא ירושלים על שאבילותעבירת
 ברבריס והפוסקים הרמב"ם כמ"ש חרשה אבילות אפילו בשבתובילות

וסבפרהסיא.
 חרבן על בשבא אבילות סימני לראות ומה ראו אתם הדורא"כ

 ק"ר דבריו לפניך כמוצג ז"ל אליהו הרב )שאמר( שאסר קינות רברי בזכרהוירושלים המקדןי
 עליו חיוב אין אשר רבר על אבלות סימני לראות לאסור שיורה ק"ו של בנובן

 אשר ביתר ומחרבן המקרש מחרבן גרול ומי הוה, דדוה מה כי להתאבלבחול
 לשפלותינר גרם אשר וקרהטים מחסהע' מספר אין לרבואות נהרגו עתבאותה
 מתינו. בארצות הזהוכהיום

 סמקרה כי ידעתי בינ"י הרעתי כי ענזה עלעו המעיק יתמה אלוהנה
 חה הלשה בזה הנז"ל תשובתו בסתי שסיים יקרני אני גם ז"ל מהרד"א"חכם
 בנו לצחק )עברי( איש הזמן לנו הביא ראו המעיין אתה בלבבך תאמר וכיגוסחו
 אין כי הלץ ובא מנהגינו. לבסל מאליהר מכתב ועתה קרמתינו בו שנהגוובדבר
 של טיבו ומה ותיקין מנהג יה הלא דשכבי יקרא רהץ בהספההא ונחלה חלקלו

 אשיבך אני בספרר אשר ירהטלים גלות תבתים חכמים יסוד מאס כי זהעובר
 ממ"ש כהודאה דהץא החכמים משתיקת ראיה להביא שאין עמך רעיך ואתומלין
 ע"ש. הנז"ל ס"ז סי'הסור

 בחרסה ויפתח שם מר"ן דכ' הא על ד' בס"ק כ' רע"ד סי' בש"ךוראיתי
 מה אלא בחרסה להתיר לומר שייך דאין ו' סי בתשו' מהרש"ל כ' : וז"ל כתבוכו'

 מה אבל איסור בו נהגו( ואחרים הלשה כרמשמע כולו ולא החמה )מקצת.שנהגו
 עכ"ל. הוא ופשוט ענין בכל להתיר אפשר אי עליהם וקבלו ישראל כל בושנהגו
 אנהרינהו והשתא איסור מנהגי בה' שהביא בחידושים י"ס בה' זה הביאיהפר"ח
 להתיר מצר ישראל כל ]נהגו[ לא אם וגרר סייג משום שהוא בדבר ראפילוילעיינע
'קבלתם.
 וקבלו ישראל כל בו שנהגו מה אבל שכ' ממה לעיינין אנהרינהו שניתעיד
 בלא מעצמם שנהגו לא"ה הא וקבלו נהגו רוקא בעינן תרתי משמע וכו',זליהם
 מניעת שנחשוב אפילו והנה משתעי. רביה וגרר בסייג אפילו נדר הץ לאקבלה

 היתו זה לרבו יש הנה וגרר. סייג משום האסורים כרברים העומר בימיהתספורת
 מורינו בו נרגש כבר זה_ ודבר ישראל כל בו נהגו שלא כיון וחרטה פתח-ע"י

 ולפי ידות שתי בס' ז"ל לונזאנו מהר"ם הגדול הרב שהביא בתשו'הררב"ז
 כצורתה לפניך הנה להעתיקה ראיתי זה רין פרטי כל כוללת לענ"ד.שהתשובה
 : וז"ל ארם כל ביר .)מצץה( שאינהלהיות

 לא. או נכון מנהג הוא אם אייר בר"ח להסתשר שנהגו מה על ממנישאלת
 ור"ח ניסן חרש כל מסתפר ואני בנפשאי עוברא עבירנא אנאתשובה:

 זה אבל אין ותענית בהספד אסורים שהם כיון והטעם העולם. רוב נהגו וכןאייר
 אינו בטעות זה שמנהג ב"י ומ"ש התו/ ב' וכ"כ בהם נוהג במנהג תלוישהוא
 בעומרע ל"ג ער אלא התספורת איסור נוהגין אנו שאין לרירן ראפילו כללנכון
 איסור עיקר שהרי ותענית בהספר -אסור שהוא כיה האיסור בכלל אינו ר"חיוומ

 ותו דהו. כל בסעמא מנהג- ומבסל מנהג ואתי ממנהג אלא הדין מן אינומתספורת
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 מנהגא האי עדיף ולא להסתפר שרגיל למי השער בגידול צעד שיש טעמאאיכא
 והאדם טפי דבי יום ובל"ג הסוכה מן פטוד מצטער דקי"ל סוכה של עשהממצות
מצטער.

 בכל ומסתפרים כלל זה מנהג נהגו שלא קהלות כמה ראיתי אני דין מןובר
 שבת לכבוד כמנהגסשבוע

 וכיי
 מנהנ שאותו אע"ט ישראל בכל קב,וע זה שאין

 מנהג דהף כוותיה נקיטינן כלל מנהג יהיה לא אייר בד"ח להסתפרשנהגו
 בזמן לעומר. ל"ג עד נשים לישא שלא שנהגו מה וכן תזת. לא ומינהממוצע
 וטעם ורביה פדיה מצות קיים שלא כגון למנהגא חישינן לא וטעם סיבהשיש
 המנהג שטעם בשמחה ירבה שלא ובתנאי בזה וכיוצא שישמשנו מי לו שאיןמי
 עכ"ל. הוא וברוד יום שלשים 'של מאבלות זה מנהג עדיף דלא השמחה מפניהוא

 פשום,. היה זה שמנהג משמע וכו', בנפשאי עובדא' עבדית מדקאמרהנה
 כדמוכח והיתר חרטה בלא להסתפר ממנהגם לו נטה ע"ה והוא מצרים עירבעירו
 דהוי התרה צריך וגדר סייג משום שהוא בדבר דדוקא פשוט והוא לשתו,8שט
 המצרים בין יק ולשתות בשר לאכל שלא כגון לפרישוה שהם בדברים אוכנדד
 מאלו א' שום ביה שייך דלא זה בדבר אבל לשתות ולא לאכל שלא נדרדהוי
 דהוי יונח אפי' בשלמא איבול. משום רק שאינו כיון והיתר חרטה שום צריךאין
 דלא טסיטא כי"ט שהן אלו בימיס אך בהן. נההג שאיבול בימים דוקא היינונדר
 להספיד שאסרו חז"ל דין ויבטל שורש לו דאין מנהג אתי דלא אבלות בהןינהוג

 בזה דהו. כל בטעמא מנהג ומבטל מנהג ואתי הרדב"ז שכ' וממה בהן.ולהתענות
 בידו הרשות האחד כמנהג לנהוג ירצה אם ואפ"ה הם מנהגים דשני לנוהורה
 אחר מנהג שיש כיון להסתפר שלא שנהג מנהגו לשנות רשאי דאינו אמרי'ולא

 ,דהו. כל בטעמא מנהג ומבטיל מנהג אתי ובר"ח בניסן להסתפרבעולם
 הביא וכו'. שיער בגידול צער שיש טעמא איכא ואו נאמרו לנו הורהעוד
 זה מגהג המשך עדיף דמי לזה כלל היתר שא"צ לך להורות זו דאיההרדב"ז
 לו שאין עולם עד בניהם ועל עליהם אבותינו עליהם קבלו אשר התורהמקבלת
 שום בלא ממילא ממנה פטור מצטער היה אם ואפ"ה הסוכה מצות ובכללםהפסק
התרה.

 איך להקשות למעניתם האריכו של"ה והרב עראמה מהר"י הרב'והנה
 )את( אש להשקיט בידם העלו ולא אחריהם הבנים על תחול האבות שקבלתיתכן

 היומ עמנו מה איננו אשר ואת פה ישנו אשר את כי הכתוב ע"פ זולתיהקושיא
 האבות עם בשירוש עצמם נללו הרי שם שעמדו כיון א"כ שם. היו הנשמותשכל
 לדקדק נר' היה הענין לפי כי בזה להאריך לי ואין ע"ש. הדיבור היה הכלשעם
 כן. לתרץ בידם עלתה ולא זה להם שהוקשה פוסקי' קצת דברי עלמזה

 קהלו" כמה ראיתי אני דין מן ובר הררב"ז כ'עוד
 כלל זה מנהג נהגו שלא

 תספיק אמת עדות עדותו הנה וכו', ישראל גכל קבוע זה מנהג שאין וכיוןוכו',
 ענין על כשכתב תצ"ג סי' הטור גם ע"ש, בכל מסתפרים קהלות שכמהלנו

 מקומות ויש אח"כ וכי וכו', אשה לישא שלא המקומות בכל נהגו כתבהנשואין
 מקומות ויש וכתב מדקמייתא שינה תספורת דגבי הרי וכו' להסתפר שלאשנהגו
 כנדד' לה,חשיבו אדעתין תסלוק דאפי' בזה וכיון ביה, נהיגי כ"ע דלאו לנוהורה

 ליה למיחש ליכא ישראל בכל קבוע זה מנהג שאין כיון אפ"ה וגדר סייגמשום
 ישראל כל אותו קבלו דאם לעיל שהעתקנו דשעל מ"ש כלפי הם אלהודבריו
 להה. למיחש ליכא שלן וכיון ישראל בנל ששט לא זה שמנהג לומרוכו',
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 מנהג יהיה לא אייר בר"ח להסתפר שנהגו מנהג שאותו אע"פ כ'עוזי
 דהוי מטעם מינה לזוז דלא בהכרעה בכאן לנו הורה וכו', כוותיה נקיטינןכלל
 הרדב"ז דכשעלה הקבלה בעלי מ"ש ידעת ונבר תכריע. והכרעתו ממוצעמנהג
 וכשתעיין וכו', עגת בכל מישיבתו למעלה קארו מהר"י הניחו תבוג"בלצפת
 וזת מחבר, שום עליה יחלוק לא לעד רעומדת קיימת זאת דהכרעתו תראההיטיב
 בזה האריך כאשר בפוסקי' אפ" באבל המיקל כדברי הלכה קי"ל מקוםדבגל
 ]תקמ"ח[, סי' בא"חהשכ"ג

 כ"ד[ מגלחין ]ואלו פ' דמ"ק במתני' דחגן האי פנה לראש היה מוסדויסוד
 וי"ה ר"ה אומר ר"ג כשבת עצרת בהמ"ק משחרב אומר אליעזר ר' התםדתנן

 כשבת וי"ה ר"ה כרגלים עצרת אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא וחכ"אכרגלים
 פסקו אמאי וקשה כר"ג. וי"ה ובר"ה כחכמים, בעצרת פסקו הפומקים וכלע"כ,
 מהר"ם העתיקם אלו הרדב"ז דברי והנה תוכיח, מתני' והא רביס נגד ביחידאפי' באבי המיקל כדברי הלכה דק"ל משום הוא טעמא אכן וי"ה בר"ה חכמיםהיפך

 פסקי להעתיק זה בספרו זו )מדה( לידי בא שלא אף ידות, שתי בס' ז"ללונזאנו
 הרב גם חשיבותו. לרוב העתיקו ומתקבל נאה דבר שראה להיות אמנםדינים
 ומדהביאוהו הקמח, לקט בספרו ,הביאו חאגיז מהר"ם הרב גם הביאוכנה"ג
 כדברי והלכה בה וסיים הביאו פר"ח הרב גם כוותיה. דס"ל מוכח עליו חלקוולא

 הפר"ח הכרעת לך הרי שומעין, ולמיקל סיים הסי' ובסוף ע"ש. מכולםהמיקל
 דק"יל מטעם חדשה באבלות אפי' )הוא( ועומר מוכרע האמת, לפי כילרווחא
 ל"ג' סי' ח"א בהלק"ט חאגי"ז הר"י מ"ש לך והא באבל המיקל כדבריהלכה
 מותר אם מבעיא מילה בו והיה א' ביום להיות לעומר ל"ג חל אם שאלה :וז"ל
 מע"ש. לגלח הברית,בעל

 אם ק"ו ולאו בעומר בל"ג אלא מגלחין אנו ראין לרידן בעיא האי :תשובה
 ושיבחמ כ"ש. לא מילה כשחל )מע"ש( בע"ש מגלחין א' ביום ל"ג כשחללאשכנזים

 ט"ב שחל בשבת ואם בעלמא בטל מנהג בכך ומה התינוק, ימות שמאלחוש
 עכ"ל. שחיש לה שאין כזו ישנה אבלות כ"ש ובחמישי )בע"ש( מע"שמותרים
 כמ"ש הוא והענין בעלמא בטל מנהג חאגיי מהר"י הגדול התנא ליה רקרי לךהרי

 מ"ש דפ' ובירושלממ : וז"ל ט"ו סעיף תצ"ו[ סי' ]א"ח איסור מנהגי בדין ז"להפר"ח
 שלא עכו רשושי צפורין וגרוסי טבריה חכמי עליהם )קבלו( קבלוהו גרסי'נמי

 אינן טגריא חכמי עכו, דשושי צפורין גרוסי ניחא בחש"מ מלאכהלעשות
 לצורך הסיפוק כדי דגים ימצאו שלא כלומד הרגל בשמחת ממעטין אינון[]ר"ל
 דלא דגימ איכא דהשתא כלומר במכמורת הוא צד בחכה הוא צר ומשניהי"ט
 הרגל משמחת ממעטין ]אינון[ אינן כן אטי' ופרכינן האי כולי טרחאנפישא
 רשתות ע"י לא אם בחכה י"ט לשטחת כ"כ מרווחים דגים ימצאו שלאכלומר
 פי' הרגל בשמחת ממעטין שהן לון ג( מיקל אטי ר' ומשני בחול, כמנהגםגרולות
 שמחת מיעוט בה שיש כיון קבלה הויא דלא משום התרה בלא להם מיקלשהיה
 ע"ש. מנהגא הוי לא מצוה הפסד קצת בו שיש מנהג דכל שמעינן מהכאהרגל.
 באוז. כדאי' בע"ש בתגלחת מצוה גיה דאיכא פשיטא מנהגאוהאי
 שבת לכבוד גדולות כשהן השערות לגלח דמצוה ר"א סי' מור"םמביאו
 בע"וו דלגלח מצוה הטסד הרי בע"ש מגלח כשאינו וא"כ עכ"ל. העונג מכללשזהו

- -
 וכו'. הרגל בשמחת ממעטין שהן לעשות, שנמנעו אותם מקלל שם. פי' משה ופני העדה, קדבןג(
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 מנהג אינו בע"ש לגלח מצהה הפסד בקיומו דיש כיח מנהגא דהאי לד ית'ומכאן
 כלל. התרה א"צ לפ"ז וא"ככלל

 כדי חרטה דצריך זה במנהג אומרים אנו להחמיר דאם אומריםהשמעתי
 להתיר. יכולים יחידים דאפי' וליתה הקהל כל שיתחרטו עד דוקא היינולהתירו
 על שהסכימו צבור : וז"ל ל' ס' רכ"ח סי' י"ד מר"7 של מתורתו למדנו זהודבר
 עד תקנה להם אין להתיר רצו ואח"כ עליו מהם איש כל ושנשבע א'ענין

 ג/ להם ויתירו דעלמא שברפות כשאר לשבועתם פתח וימצאו כולםשיתחרטו

 המתירים יכולים לכולם אחת שוה וחרטתם פתחם ואם העיר מבני שאיבםאנשים
 'דאיו לומר נפשך ואם עכ=ל. וחרטתו פתחו כמי א' לכל מתירים וא"ל יחד לכולםלהתיר
 מאי דטעמא היא מלתא לאו הא מר74 כדכתב וכו' כולם שיתחרטו עד היתרלהם
 צויך כל' על עד"ר כנשבע הף דאז בפרטות עליו מהם א' כל שנשבעמשום

 כא' כולמ בסתס אלא בפרטות מהם א' כל נשבע שלא לא"ה הא כולםשיתחרטו
 שלא אע"פ בפע=צ א' לכלמתירין

 נתחרטי
 כ' דינא בעיקר דיל מן ובר כולם.

 על ולשאול להתחרט יכול מהם א' דכל' וס"ל חולקין דיש בהג'ה שםרמ"א
 בנדרימ דאפילו ופשיטא שם בש"ך ועיין עכ"ל, מתחרטין חביריו שאין אע"פנדרו

 דבטל זה מנהג כ"ש הוא דרבנן דמידי כיון המקילים כד' לפסוק ישגמורים
 שורש. לו ואיןמעיקרא

 שלומים אגרת לקרות : רז"ל ש"ז ט" -א"ח ב4י מביאו בתשף הרשב"אוכ'
 בידגו אין הרמב"ן לד' נוטה שדעתו מי ומ"מ אסור שהוא דעתי ראית כברבשבת
 דעביו מאן יהודה כר' ליה דאית מאן ע"ש[ ט"ו ]חולין וכמ"ש אותולדחות
 מכרחת ראיה בידנו ואין הגדולי' מן כא' דנהוג מאן ולפי' ליה, לייט מילטכר"מ
 כשיש באיסורי דאשי' לך הרי עכ"ל. דרכו יורה והאמת למנוע כח בידנואין

 לעשות שירצה מי למנוע אין מכרחת ראיה אחד ביד ואין הסוסקים ביןמחלוקת
 הא משום שבת עונג לבטל דאין מכריחות ראיות דאדרבה כאן כ"ש מנייהוכחד

 שבאחרוני' אחרון ע"א נ"ח דף שמים  שערי בס' ועיין מצוה. הפסד איכאלאדרבה
 ולאו הוא דמנהגא הרי עכ"ל. מנהגא הוי בו ולהסתפר לישא דנהיגי היכא :וז"ל
 ועיין הוא. כלום לאו גדר או איסדר צדדי ביה ולית דינא דלאו וכל הואדינא
 קנ=ג. סי' י"ד ובהרשד"ס ע"ב ל"ח דף וערבה לולב 4' ובתר קכ"ח סי'דב"ש

 : וז"ל שמואל מה"ר בשם כ' המצרים בדיני מחדש הנדפם ימים חמדתובם'
 וכן תורה, דבר מבטל המנהג מאת שבת לכבוד המצרים בין מותר התספורתזגם
 אלא לנו ואין שרל הכל מצוה ולדבר שבת דלכבוד הכי דינא לעצרת פסחבין
 מפני מותרין ובהמישי אשרו ובמשנה חיים. אנו פיהם שעל חכמי' שאמרומה
 עיקר, וכן שבת בכבוד לפגום החכמף בדעת עלה לא שמעולם מכלל השבתנבחר
 : ז"ל עכ"ד ד"ת על לעבור מנהג דאין מנהג אינו בהיפךוהנוהג

 ע"זסי'
 ואסור לו כחג שהרא חרפתו ימי בתוך חתן מענין נשאל אהרן זקןבספר
 אבל א(, כדתגיא מלאכתו לו עושים אינם אחרים שאפי' כאבל דינו אםנמלאכה
 החתן ואם מלאכא לעשות שותפו גאסר זה ומפני מלאכה בעשיית ימים ז' כלאסור
 נאסרה מלאכתו שהאבל העולה הכלל לבסוף ומסיק בארוכה הרב והשיבכמוהו.

 1"ב. וי"א ע"כ פ"א מ"ק עיי, א()ע"ז(
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 במלאכה נאסר ההש החתן אבל נאסרו ושכירו שותט אפי' ולכו דחג.זומיא
 מונע אתה אם ואהרבה משמחה בסל וגמצא למאלכתו ישכים שלא שמחהמשום
 גס" עכ"ל געינן ומשתה שמחה, ואנן בשמחתו ממעט נמצאת ושכירושותפו
 :רט"ו

 ע"חסי'
 מצוה ובסעחרת בחופות מנגו ההוא אמו או אביו שסת מי על נשאלעהר

 שאסוה אע"פ השנה תוך דפסח וחה"מ פורים כגת מצוה בסעודת לנגן לו מותראס
 אחרת מלאכה לו שאיו אע*פ אחרים לשמח ג"כ אסור אם מריעות בסעודתלסעוד
 נוהג אם אבילות בענין נחלקו שהחכמי' אע"פ : וז"ל רי"ג בסי' והשיב זו.אלא

 מקום ב,שום אשכחן לא דהא אבילותו שנוהג האוסריס כד' נהגו כבר מ"מבפורים
 רכפורים.~ ור"ה עצרת לגבי כדמסתפקי פורים ל'גבי דנסת,פקוב'תלמהא

 בהספד שאסור מלמד שמחה, ע"ב[ ה' ]מג,לה בגמ' מדא,תאמר דהאועהר
 בתשר רשוי השיב וכן לא. מילי לשאר הא משמע בתענית שאסור מלמדמשהה
 אבל ז', אגילות דוקא מ"מ וכו', אבילות לדחות אסתר מגלת לימי כח נתןמי

 חייב' אבל שהרי בטל הף פורים שלגבי נר' ולאמו לאביו חדשים וי"ב ל'אבלות
 לילך אסור המתים כל על שמחות במ' מדתניא וכ"נ בתורה. האמורות מצותבכל
 לשם היתה א"כ אלא חדש י"ב כל אמו ועל אביו על יום ל' עד השמחהלבית
 וכ"פ שרי מצהה טורים שסעהית והכא שרי מצרה לשם שכל משמע ע"כ.מצוה

 ווכ דעת וכ"נ מתים בשאר עכ"ל שרי מצוה ולשמחת ואמו אביו גביהראב"ד
 שא"א ויתומה יתום ששיא דוקא ליכנס שמותר שלנשואין שכ/ ואע"פ"גאונים.
 שהשמחה דהיכא ונר' לא ובתו בנו משיא אבל נשהאין שלמות שם יהיהשלא
 שמחת אגל עליה מצווה ואינו לו חובה שאינה שמחה היינו דאסור בלעדונגמרת
 האיש וזה יום ל' צריך למצוה שאפי' מרבריו תר' עליו, מצורה ויוטפורים
 פרנסתו היא שזאת ועהר בה וסיים ובו/ דשרי פשיטא ל' כמה עליושעברו
 אבל דטורח במלאכה דוקא היינו מלאכה בעשיית אסור דפורים ואע"גומלאכתו
 : עש"ב וכו' שרי פורים לצורך ולבשל ולאפות לנגן שמחהעבודת

 ע"טסי'
 ובתוך פלוגתא כשיש לפסוק כיצד כללים איזה והביא האריך קפ*גבסי'

 ואתה באיסורא אפי' בדין גדול עיקר שהמנהג לך הרי : ח"ל שם באדבריו
)פשט(, 8שוט והמנהג הפר רוב לדעת )שאסורים( שאוסרים טרפות דיני כמהתמצא

 ועהר תורה. אגות שמנהג פיהם על מעשה ועושים מתירים יחירים ע"ד
 הסכימה דעתם טלם שעכ"פ )שהנהיגום( שהנהיגו החכמים על לעז להוציאשלא
 גאה האיי רגי' כמ"ש המחלוקת משני רצוד דרובא. רובא והוו ההוא הפוסקעם

 לנההגים כתבו כן נהגו ולא שינוי בהם שיש אע"פ המנהגות בעניו גאוניםוכמה
 ו עש"ב וכו' המחלוקת מפגי ממנהגכם תשנו אלואתם

 פיסי'
 ברכה בשעת הלולב עם האתרוג לחבר שצריך להוכיח האריך כ"בבסי'

 ויהר וטור הרא"ש שמדברי לדעת וראף ח"ל: כתב התשר ובסוףונענלע,
 פניו להיות ראץ שהאיש- לדייק יש רוחות בד' הנענוע המחייביםהפוסקים



צדיק ב. חלקשו"תפעולתסח
 שכל ראיה וזו אח"כ פניו מחזיר אמרו ולכן ונענוע וברכה נטילה בשעתלמזרח

 )אליו( פוגים שהכל פיות תל לתלפיות להיות ראוי אדם של ומצותיובקשותיו
 ע"ש. מצוה שהיא בתפלהוכ"ש

 שצריך אמור פ' ריקנאטי מהר"ם ב' הביא תרנ"א סי' הרב"י דגםודע
 ו וזיל ע"ב ע"ד דף מהרי"ל וכ"כ שם שמזכיר החלוס פי על ללולב האתרוגלחבר
 ומסתברא כ' תגיא ובם' עכ"ל. שיוצא בשעה יחד להברן הלולב אל האתרוגיקרב
 בפע"צ הלולב ליטול לו אין שהרי האת,רוג עם ידיו בשתי יאחה הלולבשגם

 לולכ דקאמר ג"כ מהגמ' כן להוכיח ויש ע'/ב. קכ"ד דף ע"ש בפע"צוהאתרוג
 יכול דאי מוכח מצוה הד ההאי מצוה תלתא האי מ"ט ב,שמאל ואתר'וגבימין
 דצריך' מיהא, נקיטינן א"כ הכי למעבד ועדיף דשפיר בימין ואתרוג לולבליטול
 ידיו. בשתי ואתרוג לולבלמנקט

 ובם' הדין. את ליתן עתיד הלולב עם האתרוג מחבר שאין דמי של"הוכ'
 דף' בגמרא התם דקאמר ריקנאטי דהר4ם כהלמא מהגמרא הוכיח תמריםכפות

 שלא אלא ממעטינן דלא משמע וכ,ו', אחת באגודה עמהם יהא יכול ע"בל"ד
 טהווזן תרומה של אתרוג שם ממ"ש ראיה גם אהת. באגודה הלולב עםיהקה
 מפני ותו' ופרש"י פ"ח. הרמב"ם וכ"פ שמכשירה מפני יטול לא שני מעשרושל

 וכשנוטלו יכמוש שלא כדי במים אותו נותנים אגוד שהוא כמו שהלולבשמכשירה
 הלולב, עם האתרוג להבר דצריך בהדיא משמע ומהכא האתרוג על מימיונוטפיס
 דאין ודע עש"ב. שמכשירו מפני לחוש לנו ההה לא לחברו דא"צ איתהדאם

 חמ'1 ובס' לעיל. שכתבתי מהרי"ט ל' וכדמוכה והנענוע הברכה בשעת רקהקפידה

 די כן ואין הוא בעלמא והומרא לחברו להקפיד יש נענוע בשעת שלא דגםנר'
 : תענוע ברכה בשעת, רק בזה לדקדק שלא העולם מגהג וכןהפוסקים,

 פ"אסי'
 מקריא' לא שלאחריו בלילה שעשאו מילה סעודת קפ"אבסי'

 כשנעשית. ולכן הלילה, עד )ומשכה( מבע"י התהילו אא"כ מצוהסעורת
 לסוכה חוץ לאכלה דאסור הסוכות בחג וכעש מיקרי זמנה עבר שאחריובלילה
 הרא"ש דלדעת פלוגתא איכא ושושביניו בחתן ואפי' סוכה צריך ביומהדאפי'
 בסוכה וחרי  בסוכה דאכל זירא כר' דפוסק חייבים שושביניו וכ"ש חתןוהטור
 סעודה מצלנו ולא י"ט(. סי' לעיל )ועיין תרתי דעבידנא טפי דחדי כ"שואמר
 בלילה שהם וכלה חתן מסעהית הוץ מצוה , של היא אמי' תשלומין בהשיש

 ואפ"ה מצוה. ראשונה דסעודה יומו עבר אפי' ברכות ז' ומברכין עיקרראשונה
 נמשכה אם הדשות פנים דשבת ברכות ז' בה לברך מצוה שהיא שבתסעחית
 הטלה. כמ"ש ברא אשר רק מברכין ואק שבת סעודת בטלה הלילה עדסעודתם

 ז"ל.וש"פ
 רצה דהזכרת והוא ברצה שבת מהזכרת ברכות ז' דשאני טעם לתת)ונר'

 הסעודה נמשכה, אשילו א"כ כזית שאכל משעה להזכיר עצמו הוא נתהייבכבר
 שצת יציאת עד לברך ואיחר בשבת לסעוד שהשלים למי דמי מיהת הא הלילהעד

 שבע אבל חיובא( בר )וגוברא א( בה נתחייב שכבר כיון המזון בברכתשמזכיר
 חדשותן ]פנים פ"ח מטעם בשבת להזכיר שנתחייב ר"ל הוי שעתה חיובברכות

 )אח"ן(. ל"ח. סי' בח"ג ג"כ ס"ש עייןא()פ"א(



ססצדיק ב. חלקשחתפעולת

 שסעד למי הרמי פ"ח. שעתה האי הויא לא הא יברך איך שגת שיצאה השתאוא"כ
 והלכו שקמו אירע אם מיקרו דפ"ח בשבילם להרבות שראת אנשים אצלווהיו
 ב( עור(. פ"ח וליכא להו דאזלו כיון יברך לא דודאימשם

 דהיכן וש"פ. הטור שכ*כ שכ', ז"ל ברבריו לדקדק שיש במה לפרש נ"לעוד
 בשעת שלא אותה מברכין רמהדין כתבו והר"ן רהטור די"ל אלא זהמצא

 כמ"ש השמחה עיקר זהו לחופה ונכנסין מחררה כלה שמוציאין כיוןמסעודה
 חובת אלא כלל בסעודה תלויין ברכות הז' אין א"כ ס"א. סי' א"ה הבעי מביאוהר"ן
 הסעודה מחמת דלאו כיון ברכות ז' לגרך טעם אין שבת כשיצא וא"כשעתיה
 מזכיר, אינו אכל לא דאי באה היא הסעודה דמחמת שבת הזכרת משא"כ באההיא
 הפנים ראין חזקה ראיה וזו שבת להזכיר צריך מוצאי-שבת עד נמשכה אםלכך

 נמשכה דאם לפרש לפוסקים להו החה בסעודה תלוי דאי בסעודה תלוימדשות
 מיהו הרוק. שוו רלא ההאי אלא שבת הזכרת גבי כמו מזכירין מ"ש עדהסעח-ה

 לברך צריכין וראי הא ברכות הז' כלל שמעו שלא במ"ש חדשות פנים שס היואם
 : ורוק נמשכה שהסעודה מטעם ולא ברכות ז'בשבילם

 פ"בסי'
 אחיו מת לחופה כניסתו רבעת אשה נשא ראובן ק' סי' ז"א בס' שמעוד
 בז' שהתחיל שכיון ופסק ימים, ג' עבור ער לראובן הגידו ולא נקברילמחרתו

 שלא או ברשות שעשה לי ומה כרגל דלדידיה רגלו שמחת עליו חלה החופהימי
 שלא זמו כל דהא האבילות שתחול קורם רגלו שמחת עליו שחלה כיוןברשות
 יקברנהו שלא לחדר המת להכניס להם והתירו רש"י כמ"ש אבילות ליכאנקבר
 דאנינית ואע"ג לכנוס יוכל לא ושוב הגולל בסתימת אבילות עליו חלהדא"כ
 התו'. כרכתבו חכמימ בה הקילו מ"מ דאוריתא והויאאיכא

 של אביו דוקא אמרו ד.[ ג. כתובות דמס' ]פ"ק שבגמ'וחע"פ
 אבילות נוהג תנאי הני לאו דאי משמע וכו', מים ונתן וכו'מתן

 בעילת בועל כנס אם לימא דאל"כ בחופה דהתחיל אע"ג עליהוחיילא
 שדוחין דקאמר הוא לכתחלה שהתם התשובה, אבילות. ימי י' ונוהג ופורשמצוה
 התירו פסירא משום המת. זלזול דהוי ואע"ג לחדר אותו ומכניסין המתקבורת
 מן פטור במצוה והעוסק ברגלו זכה כבר ג"כ מתים בשאר עשה אם אבלחכמים
 קגורה. אחר אלא עליו חלה שלא האבילות קודם תחלה, בידו שעלתה כיוןהמצוה
 דאינו פסירא וליכא לזבוני דאפשר דהיכא מהא ושמעינן שכ' הרי"ף מדבריוכ=נ
 פי' ברישא אבילות ינהוג אלא יכבום שלא פירוש ברישא, המשתה ימי י'נוהג

 שתופס ]פי"א[ הרמב"מ מדברי וכ"נ אבילות, עליו וחלה תכף המתשיקברו
 וכו'. לחופה תכנס ואח"כ וכף כלה של אביה מת אם אבל שכ' הרי"ף שיטתתמיד
 )שיכנוס( שיכנס לא אבל המשתה ימי ז' עם נמשכת חופה שהכנסת מהכאמשמע
 אבלות. ימי ז' וינהגלחופה

 באביו אלא לאונן וביאה חופה התירו שלא כ' ]שם[ שהרא"שואע"פ
 ימי ולהקדים לאונן וביאה חופה התירו אז פסידא ואיכא וכו' חתן'של

 דכתובות )פ"ק בצלאל מהר"ר בשם מש"כ סקי"ד( ס"ב סי' )אהע"ז פ"ת עיי' ב()פ"א(
 יצאו אם הא התחילו, דוקא משמע ע"כ. גומרין והלכו חדשות בפנים התחילו דאםו'(
 פשוט. וזה אותם אומרים אין שיתחילולפני



צליק ב. הלקשרתפעולתע

 ל' שיכלו עד ההופה יאהר גם למשתה האבלות במקדים אבל לאבלותהמשתה
 המשתה ימי ז' שישלים הוא דין בהולה כשיתחיל דעתו גלה הנה מיהו לא, ותויום
 לאביו אלא הופה התירו שלא שסובר' אלא לכה?תה אלא' הופה התירושלא
 מודה הכניסה אהר אבלות לו ואירע בחופה כבר התהיל אם אבל וכו'. התןשל

 וכן : וז"ל בהג"ה כם"ש אבילות עליו הלה דלא המשתה ימי זל שנוהג גוכהרא"ש
 עושח ההופה שכניסת בעל שלא אע"פ שכנסה כיון הילכך וכו', המת שיקברקודם
 מת כבר, שברכו הנשואין אהר שאם א( ורד"ך הרי"ץ משם רי"ו וכ"כמצוה,
 לו שמת כמי אבילות ימי ז' ואה"כ המשתה ימי נוהג אביו, לא ההתן מקרוביאהד
 בעילה דבועל אמר אביו שכשמת ואע"פ המשתה, ימי עליו הלו שכבר ברגלמת
 אבילות דהל התם שאני שיבעול, עד השמהה עליו הל דלא דנר' ופורשמצוה
 ולפה בעילה בלא שמהה עליו והלה זכה נשא שכבר כאן אבל הנשואיןקודם
 שהרא"ק רי=ו שכ' אלא אבילות. ימי ה' שמהה ימי ז' עליו שיעברו עד בועלאינו
 קרובים שאר אלא המת אביו שאינו מאהד שיבעול עד שמהה עליו הלה דלאכ'

 ג"כ ומשמע להופה מיתה שקדמה דדוקא מוכהי הרא"ש דדברי הוא תימהודבר
 הי"ד נועם דרכי בשךת ויעויין ע"ש, וכו' לשמהה סבה שנ?הם וביאהשהופה
 הנה התורה מל א' יום שאגילות דאע"פ וכתב הכי ומסיק ב,ה שהאדיך ה'סי'

 דהופה ראשון דיום דאע"ג נ"ט והרןן דאוריתא. נמי הוי דהופה א' דיום כ'הרמ"ה
 יעעש. תעשה, ואל בשב התורה מן דבר לעקור מתנין יבוד משום הוידרבנן
 בעילת בועל דכוע אליבא ברכות הז' שב?רכו אהר התן של אבךו דכשמתדמסיק
 ברכות הז' מכה פסידא דאיכא, כאתרא ליה השבינן פסידא דליכא ואעעגמצוה

 דרבוותא פלוגתא הוי תהלה בעילה ביא המת ונקבר ענרו האם)שבירכו(
 : עש"ב עבד כמר עבד ואי עבד נמר עבך ואם רי"ושכ'

 פ"גסי/
 צריך זביני דהדרי זוזי ליה אצטריכו ולא דובין ר4ז ס" דה"מבההיא

 זה דבר והנה דשוקא. יומא או המכר יום אותו או לעולם אם הדרי בכמהלדעת
 כל אלא יומים ולא א' יום לא והשיב קפ=ו סי' החדשות בתשו' להרשב"אנשאל
 לשנה אפילו לכך לו הוצרכו שלא או לעשותו לו נזדמף ולא הענין ארתושעבר
 דסליק מההוא וראיה גמור. כתנאי כאן דעתו גלוי שהרי בו הוזך לשנתיםואפי'
 אפ?' אלמא וכו'. הוא למתדד אדעתא דסליק כל רבא ואמר "יה אתדר ולאלא=
 , הוא מרובהלזמן

 בקיצוד עכ"ל הענין שהוא מהלפי

 פ"דסי'
 ע"נשאלתי

 שלא וכדי בי"ס שעוה נר להדליק כשרוצים הנהוגים מעשים
 אר אהד לימון ולוקהים תהבולה עושים הם בדליקה כ~ה השעוהיפסיד
 אותו ומכניסין בדוהק השעוה עובי למדת אותו ונוקבין אהד צנוןראש

 כשמגיע ואז הסיבתם זמן כל ללילה הצורך כד4 )לידלק( אותו ומניהיןבשעחה
 וכובה הדליקה נפסק מיד הצנון ראש או הלימת תקרע ששם מקום, עוהדליקה
 הצודך להדליק למטה הלימת מורידים ההסיבה זמן עהר כשנמשלולפעמים
 שדולקת למקומ קרוב למעלה הלימון ומעלה ההסיבה זמן יקצר שצריךולפעמיס

 ח"ן. אב' בקצורן. כאו והלשון ח"ב ~ג"ב רי"ו בל' עיון צריך א()פ"ב(



עאצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 אם או 5ן לעשות )עבדי( דמי שפיר אי )הדודלקה( הדליקה שתיפסק כדייפה
 מותר אם הדלקה קהרם להכניסה ענח אם שואלים ועוד מכבה. משוםאסור

 מותר אם י"ט מערב הלימת לנקוב שכח אם ועהר הדליקה. אחר בשעוהלתחבה
 אסור אי השעוה עובי למדת ולתקנו הצנון ראש או הלימת לקדור בי"טלנקבה
 ואין השעוה כל להפסיד רוצה ואעו לימון שם אין אם שאלו ערד מנא. תיקוןמשום
 להפסיקה באמצע להדליקה מותר אם דליקתה כל למנוע אחדת תחבולהמוצא
לשתים.

 אען בה נכללת שנייה )שאלה( לשאלה וגם הראשתה לשאלהתשובה
 וחס בי"ט להדליקה שרוצה שעוה של נר : וז"ל תקי"ד סי' י"ט ה' הסור כ'ואומר,
 כשיגיע שיכבה בענין מלישרף המונע דבר סביבו ליתן יכול כולו ישרף שלאעליו
 שעוה של נר הסור דמדקאמר )שם( הב"י רגי ודקדק עכ"ל. מותר כיבוי דגרםום

 אם אבל מיירי הדליקה לא ועדיק להדליקו דכשרוצה משמע בי"ט להדליקושרוצה
 שכתבתי הרא"ש מדברי משמע וכן תיקון שום לעשות יכול אינו כבר דלוקההיתה
 המונע דבר שידליקנה קודם סביבה ליתן יכול שם בש"ע מר"ן כ' ועפ"זעכ"ל.

 הוא הדלקה קודם דדוקא מזה למדנו ע"כ. שם כשיגיע שיכבה בעניןסלישרף
 להוריד )כשבא( וא"כ אסור שההרלק אחר אבל המונע דבר סביגו ליתןדיכול
  שבראעו הפחם ולמסיר בנר שמן למוסיף דדמי דשרי פשיטא למסההלימת
 שדולקת למקום קרוב עד למעלה הלימון מעלה אם אמנם חשכה. להגיה"פתילה
 מר"ן. לדן ביוים כמכבה רהויאסור

 טלית של"ד בסי' דאמרי' מהא זה על לי קשה מר"ן רגלי נשיקת אחראמנם
 עליו ליתן יכול שאין י"א : ת"ל כ"ד סעי' שם מר"ן עלה דכתב האור בהשאחז
 חוז משקיו בשאר כן לעשות שמותר וי"א לשם כשיגיע שיכבה כדימשקים

 הרמ עכ"ל. גראין שנית סברא ודברי במים אפי' מתירין ויש כיבוס משוס המיםמן
 חהנה האור בה שאחז שלית על משקין שאר ליתן דמותר כאן הכריעדמר"ן
 פסידא משרם ההתר ואם מטלית שעוה שנא ומאי לשם כשיגיע שיכבת כדילדליקה
 לשונו שכתבתי עצמו אטור וכמ"ש דשעוה פסההא ~שום ההתר בכאו גםדטלית
 שנא. מאי וא"כלעיל

 דהא כתבו עהר : וז"ל כירה פ' החיים עז בס' האגיז מהר"י להרבומצאתי
 אחד מצד לים עליו ליתן א' מצד האור בו שאחז בסלית ק"ב דף כתגי כל בפ'דשרי
 דסותד נר' זה ומטעם ע"כ. האור תתפשט שלא אלא אינו התם כבתה, כבתהואם
 של"ד סי' בסא"ח ועיין ויכבו שם כשמגיע שמעכב דבר שעהה של בפתילותלתת
 )אף( מ"כ מטלית ילפלנן דשעוה דהתירא מוכח 3הדיא לך חרי חיים עץעכאל
 בשעוה סתם ע"ח שהרב ואע"פ בשבת. אפי'- המונע דגר ליתו ,ןרי הדלקהאחר
 לפרש עוד הוצרך ולא מטלית הוא דהתירא הילפותא דהרי דפשיסא משוםהוא
 ברור.חה

 רטלית מהא הג"י יל דהקשה סק"ז תקי"ד סי' מ"א להרב ראיתישוב

 דאפ" ס"ל הרא"ש דהא פסידא משום דהתם דא"ל שם כ' עהר האור. בהשאחי
 אסר דלא נ"ל לכן ע"ש. כבף מגרם כלום קשה הוי לא דאל"כ שרי פסידאבלא

 שם וכ"מ שרי, לו חוצה דבר כשנותן אבל הדולק דבר גוף ליקח אלאהרא"ש
 שרי שהדליקה אחר אט" משמע שידליקנה קודם כתב שלא הטור ומלשוןמלשתו
 מתירין רש שכ' -בהג"א הרב ושכ"ד התיר הב"ח דגם כ' עז"ק הרב גםעכעל.



צדיק ב. הלק'שו=תפעוותעב
 כ"כ המונע רבר סביבו ליתן ומכ"ש כבר שדולק אהר באור שעוה של נרלחתוך
 : ע"שבד"מ

 בי"ט לגקבה מותר אם ~עי"ט הלימח לנקוב שכח אם השניתולשאלה
 לזה וראיה ותיקון, עשייה שצריך כיון הוא מנא דמתקן יאסור פשוט הדברוכו/
 כלי תיקח משום באור לשנים הפתילה לחתוך דאסור ס"ח הקי"ד סי' הלבושממ=ש

 ג"כ אותה מהבהבין אין ולכך ותיקון עשייה שצריך כית ללי נקראשהפתילה
 ותיקון עשייה שצריך דבדבר גהדיא הרי עכעל. לידלק נוחה שת"א כדילהחריכה
 מבין עץ ליקח אסור : וז"ל מר"ן כ' ס"ג תק"ז ובס" מנא. תיק, משוסאסור
 עצים דסתם משום הלבוש ונ"ט מנא מתקן דהו"ל בתנור האש בו לחתותהעצים
 משום ואסור הוא מנא כמתקן האש בו לחתות נוטלו כשהוא ועכשו קיימילהסקה
 כמתקן הוי בך חותה שעכשיו כיון קיימי דלהסקה דאע"ג הרי עכ"לנ בפטישמכה
 שעכשו כיון קיימי דלאכילה אע"ג הלימון ה"ג להכ? עביד לא דמעיקהא אע"גמנא
 מנא. כמתקן הוי אחרת למלאכה אותהעושה

 הדקל מן ענף לחתוך מותר : וז"ל כ"ג סעי' ש"ח דטי' מהא ראיהעוד
 יתכוין שלא ופרש"י כלי, לה לעשות יתכוין שלא ובלבד גרוגרת ממנהלאכול
 שי"ד מטי' ראיה עוד שי"ד. ס" הב"י מביאו נאה בפה לנקבה כלי להלעשות
 כעין שמקפלו דכיון מדזב כמין לעשותו שבחבית בנקב הדס של עלה ליתןדאסור
 התוספתא ב' הב"י ומ"ש וה סה ובב"י בלבוש ועיין מרזב. כעושה נראהמרזב
 וכר. העור את אדם קורע פ"בדביצה

 כשם : וז"ל שי=ד סי' הלבוש ומביאו דשבת כ"ג בפ' הרמב"ם כ'עוד
 נקב כל לסתום אסור כך לבנין דומה שהוא פתח משומ נקב כל לפתוחשאסור
 בו לחצות קיסם לקוטם לרמותו נראה ועוד שייד. סי' ריש ש"ע לשוןועיין
 ס"ד שכ"ג סי' וש=ע ז' דין פי"א רמב"ם כמ"ש דאסור הדלת את בו ולפתוחשיניו
 רי"ג. דף זה סי' ג"כ ב"י ועייןע"ש.

 החבית את אדם שובר ע=בן נקמ"ו חבית. בפ' דתנן' מהא ראיהעוד
 חתכו דלצודד כיוו הובובים להבריח בשבת השלחז על בו להניף ומותרמבע"י
 כלי אותו עושה בזה לצרכו מתקן שהאדם מה דכל שמעינן עכ"ל. גמור כליעשאו
 כבר כלי תיקון משוס בו איז בהמה אוכלי שהוא מה דכל דקי"ל דאע"גזדו"ק.
 דאיכלי הכא מסקינן היכי וא"ת : וז=ל ע"ב יצ"ו דף המביא בפ' הר"ןתירצה
 והא לכך מכוין שהוא אע"פ כלי תיקון משומ בהם אין רכין שהם כיוןבהמה
 לפי טעמא היינו דהתם למימר איכא בחביתא. דאסא טרפא למיתן אסרינןבפירוש
 ממנו שיעשו לא אבל כבר העשוי כלי מתקנין בהמה באוכלי שאפי' הואשדרך
 עכ"ל. לכתחלהכלי

 לשנים, לחתכה באמצע להדליקה ורוצה לימון שם אין אם הג'ולשאלה
 משום לשגים הפתילה חותגין אין דביצה ממתני' שם ילבוש תקי"ד ס" מר"ןנ'

 בפי ראשיה שני שנותן ע"י אא"כ לשנים א' מפתילה ועושה שמתקן כליתיקון
 וא"כ בירושלמי כדאי' לשתיהם צריך שיהא והוא באמצע ומדליקה נרותשני
 באור התירו לא מר"ן דלד' נר' ולכאורה אסור. לשתיהן צריך אניו דאם הכאה"ה
 תנאי הטיל מר"ן דהרי דוקא נרות שתי וב'פי )הפתילה( בפתילה להפסיק אםכי

 משמע וכו', באמצע ומדליקה גרות שתי בפי ראשיה שבי שנותן ע"י אא"כבאמרו
 אסיר. נ"ד וכגון' נרות שתי גפי הפתילה שאיז לא"ה הא שרינן האי כידדוקא

 מדבריו ונראה : וז"ל כ' הרא"ש דברי שהביא אחר תקי"ד סי'ובב"י



עגצדיק ב. חלקשתתפעולת

 דכיון באור חתכו אם אף לשנים לחתכו אסור דולק בעת4ו שעת; שלוקנדי"לא
 דשרי לפתילה דמי ולא ואסור מכבה חשיב ובפתילה גשעוה מעשהשעושה
 דלית דולקת היתה לא עזיין באור לחתכה דכשבא התם דשאני באורלחתכה
 שמר"ן דאע"פ ראיה מכאן אין שפיר דייקת כד ומיהו ע"כ. מכבה משום[ניה
 דאם למימרא לאו וכו', נרות שתי בפי ראשיה שני שנותן ע"י אא"כ תנאי"טיל
 אז הוכחה דאיכא טעמא היינו אלא אסיר נרות שתי בפי גותנהאינו
 בפי כשנותנה דלכך מכוין קא בעלמא להדלקה אלא מכוין קא מנא לתקוני.דלאו
 שידלקו עד באמצע להדליקה דמותר הכא ה"ה א"כ שרי. דולקות דשתיהן נרות.שני

 דין דשוה דלעיל מהב"י וכ"נ מכוין. שתיהן דלהדליק אז הוכחה דאיכאבאמצע
 דלא בהכי מחיו דכ"ע למ"ז וגמצא גרות שני בפי לפתילה באמצע השעוה"דלקת
 וכ"כ שרי, דולקת השנייה כשגם אבל תישרף שלא עליה כשחם אלא הב"י~סר

 אסור כולה תישרף שלא כדי הוא אמ האמנם בפתילות כמו'סיף דהויהלבוש
 מעשה שעושה כית מכבה משום דולקת היא כבר אם באמצע באורלהפסיקה

 כדלעיל. והפתילה השעוהבגוף
 האור לאחת יניחנו הדלקה ע"י כשמחתכו דגם ז"ל הלבוש מדבריולמדתי

 דקאמר האי ומיהו יע"ש. בכח יקרענו ולא מאליו שיקרע בפתילה היטיב)באור(
 שיעור הוי מאליו דכשנקרע לומר הייגו אלא דוקא לאו מאליו שיקרעהלבוש
 תיקון משום בסכין לחתכה דאסרי' דמאי תדע היטב האור בו נאחז.שכבר
 והאור אז דולקות כששתיהן א"כ שתיהן להדליק כחותכחה מיחזי דלא משום הואכלי
 )בה( דסיים וזהו לנתקה שרי ממש מאליו נקרע לא אי אף היטיב בהןנאחז
 אלא שרי מעט ומותהה קורעה אמ אף דלעולם משמע בכח יקרענו ולאהרב

 משמע רמ"א לדעת האמנם דוקא, ולאו מאליו שיקרע ע"י ברישא קתגידלשיעור
 שכ' לישניה דייק במהרה שתכבה כדי באמצע להדליקה שרי לשתיהן א"צדאפי'
 לקצרה. כדי למטה גם שמדליקים דהיינו באור שעוה של נר לחתוך מתיריןויש
 המ"א וכ"כ שרי. להרליקה ולא מהרה שתכבה לקצרה רק מכוין שאין שאףו"ל
 דשרי פשיטא זו ולדעה דשרי כיבוי גרם אלא הוא מנא מתקן דלאו ז"ל רש"לנגד

 אסברא דפליג וכו', מתירין ויש רמ"א כ' ולכן דולק הוא אפי' בחול נרלתחוב
 דאף וכו'( האור בה שאחז מטלית דמקשה )פי' לעיל ועמ"ש הב"ח וכ"פקמייתא
 לחתוך וי"מ שכ' בהג"ה הרב אבל עז"ק וז"ל 6"א. עכ"ל שרי קמייתאלסברא

 המונע דבר סביבה ליתן מכ"ש באור לחתוך מותר כבר שדולק אחר אפי' שעוה-נר
 כמשמעות לא וזה הב"י על הוא חולק א"כ מקום מהמראה מוכח וכן בד"מכ"כ

 : ע"ש וכו' שניהם להדליק בצריך לה דמפרשהלבוש

 פ"הס"
 הרוקא פסול בראשו כטוף אם תרמ"ה בסס"י ]א"ח[ הש"ע מר"1כתב
 כשר לולבין הרבה להיות שדרך כמו בראשו כפופין עליו אבל כפופהגששדרתו

 אל מהנגשים הרבה שראיתי ולפי ז"ל. הרא"ש מל' הטור הוציאו זה ררין.עכ"ל.
 כ' שמר"ו יען בראשו כפופים שעליו לולב לכתחלה ליקח ראוי )אם( שואלים.ה'

 ומשמע ז"ל הרא"ש ל' הוא שכן ואע"פ בדיעבד, דמשמע כשר דינא דהאיבפסקא
 נחלקין העלו שאין גו לצאת הוא וטוב בתשובותיו בה מדסיים לכתחלהזכשר
 הרא"ש. ל' סוף דהשמיט מר"ן בל' לספוקי איכא מ=מ קיימתיתיומתו

 זה מפר שאין ולטי ע"ז שנשאל רג"ט ס" הראשונות הרדב"ז בתשו'וראיתי



צדיק ב. חלקשו"תפעולתעד
 ממני שאלת : וז"ל השואלים צמאון לרוות תשובתו כל להעתיק ראיתי הרבהמצף
 לא. או כשר הוא אם לפניו כפוף ובראשו ישר ששדרתו לולבעל

]ח"ד

 א-

 )רנ"ט([. ש"ל
 למגל, דומה עקום, סדוק, כפוף, כווץ, לולב ע"ב[ ל"א סוכה ]גמ' תניא' :תשובה

 ראש ולא העלין ראשי הוא הלולב וראש כאגמון כפוף שראשו כפוף ופי'פסול.
 אלא נכפפין העלין שאין גדילתו דרך זה אין לפניו כפוף שההא וכיוןהשדרה

 כ"ט[ ]שם דתנן העלין ראש הוא דראשו תדע לפניהס לאלאחוריהן
 סדוק עליו ויגיד ז"ל המפרשים וכ"כ העליון, העלה ראש והיינו פסול ראשונקטם
 נעקמו שאם בעקום אומר אני וכן הלמנק, כי דעביד עד עליונו שנסדק נמיהיינו
 עקום בין יש הפרש ומה פסול ישרה שהשדרה אע"פ השדדה עם הנמשכיןהעלין
 חטוטרת כמין שנראה עד ונתישר וחזר פניו כלפי שנתעקם היינו עקוםלכפוף.
 שאמרו מה וכן ז"ל הר"ן וז=ל ונתישר. חזר ולא כפוף שנשאר הוא כפוףאבל

 דהר בכל דפסיל ומשמע אמרו זה אמצעי בעלה סדוק כפוף לולבל בגמ'בבדיתא
 פוסל דהו כל אפי' בגמ' דאמרי' אתרוג של כחוטמו לולב. של ראשו שעשולפי
 בעליד פוסלק הפסולים דכל לסמוך יש זו סברא על חולקים שיש ואע"פבו

 )הרבה( שדרך כמו גראשו כפופין בעליו מכשיר והטור השדרה. עםהנמשכות
 הכי דברייתא דפשטא ותו הראשונה כסברא להחמיר ונכון ע=כ. א( )כשר(לולבין
 שכפוף. לולב והמפרשי' הר"ן לד' כי שגוי במחלוקת זה דדין מזה נת' עכ"ל.משמע
 כד' לפסוק מר"ן ראה זה ואת הרא"ש. ד' היפך דפסול )העלין( העלהבראש
 מציעתא. מלהא ונקט בדיעבו מיהאהראעש

 והתניא : וז"ל תמרים כפות בפי' לגמ' גשטתו חביב בן למהר"ם מצאתישוב
 והזקן גבן לאיש דומה כאגשון כחוף דראשו רש"י כ' כעוף ובפי' וכו'. קווץכפוף

 אע"פ קאמר העלין דאראש רש"י מפי' ומשמי למטה כפופיןשדאשיהם
 ס"ס הטור אבל כפיפה. מקריא העלין ראש כפיפת ישרהשהשדרה
 בתשו' ההרא"ש וכו'. כפופה כששדרתו ודוקא פסול בראשו כפוף -ואם כ'תרמ"ה
 דבריר מתוך יע"ש. וכו' כטיפה מיקרי לא הראש כפיפת : וז"ל כ' י' סי' כעדכלל

 קווצין העלין בראש הלולב שראש היינו אותו דמכשיר ראש דכפיפתמשמע
 מקצת דואין שאגו כמו קיימת ותיומתו נחלקין העלין אין זה שע"יונצמתים
 ומעורביד כאג~ה ראשם כפופין ונצמתים קווצין עליו ראשי הלולב שבראשלולבין

 אלא ונצמתים קווצין עליו ראשי שאין לולבין מקצת יש אבל בזה זהומדובקין
 להרא"ש, ס"ל מה להסתפק יש בזה לצדדין או לאחוריו או לפניו עקומיןשהמ

 )לדינא(. וצעע כפופה כששדרתו אלא הרא"ש פסל דלא משמע הטורומדברי
 היינו א"כ כפופה כששדרתו אלא פסל דלא הטור לסברת לשאול ישעוד

 ובכ~ף לחהר וכפוף לחוד עקום ענינים שני דהם נר' הברייתא ומדבריעקום,
 לפניו אלא אמרן לא אמרו ובעקום לאחריו בין לפגיו בין חילוק דאין משמעדפסול
 ישרה השדרה דכל השדרה בראש הוא דכפוף הראה הרא ברייתו לאחריואבל

 הוא ועקום לאחוריו. בין לפגיו בין גוונא בכל פסול כפופה היא לבדוראשה
 חילוק יש ובזה לבנה חצי כמו כלומ' למגל דומה שנעשה השדרהגאמצעית
 הוא. ברייתו לאחוריו אבל שסולדלפניו

 השדדה ראש ולא העלין ראש הוא כפוף דפי' דכ' הרדב"ז בתשו'וראיתי
 לאחוריהך אלא נכפפין העלין שאין גדילתו דרך זה אין לפניו כפהי שהואוכיה
 עיי"ש. הסתאים. במקומה כתובה ובטור כאל' מיותרת זו תיבה א()פ"ה(
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 אמרן לא בגמ' שאמרו דהחילוק דבריו מתוך בהדיא משמע יע"ש. לפניהםולא
 ומדברי זה חילוק יש בכפוף גם אלא אתאמר לחוד אעקום לא וכו', לפניואלא
 לדינא, וצ"ע הבי משמע לאהטור

 שנתעקם היינו עקום לכפוף, עקום בת יש תפרש ומה שם ררב"ז כ'עוד
 כפוף שנשאר הוא כפוף אבל חטוטרת כעין שנראה עד ונתיישר וחזר פניוכלפי
 חהר אינו והמגל למגל דומה עקום בבר'יתא דאמרו וק"ל עכ"ל. ונתיישר חזרולא

 הלולב בראש הוא דכפוף ולעד"נ 'עקום. נשאר המגל רא'ש אלא בראשוומתיישר
 שנעקם הוא עקום אבל הטור' לפי' השדרה גראש או המפרשי' לפירוש עליובראש
 נעקם דדוקא חילקו ובזה עגולה גורן וכחצי וכקשת כמגל ונעשה שדרתומאמצע
 דפי' שמעינן ברייתו דהוא לאחוריו ומנעקם הוא, בהייתו לאחריו אבל פסוללפניו
 נמי וגתיישר חזר ואס ונתיישר חזר דלא אע"ג כמגל דנעשה רהיינו לפניונעקם
 עכ"ל. ודוק כנעלפסול

 ופי'-רד"ק כאגמת, שכפוף ג'יאת להרי"ץ כפתי פי' )הביא( ירוחם הב"גם
 לחיו. תקוב ובחוח והעד דגים בו לצוד כפוף שראשו ברזל של מחט שהוא זותיכה
 דהמחמיר הרשג"א בה ומסיים להכשיר רשב"א בשם הביא או"ח ובס' מ"[.ןאיוב
 והרי דו"ק. גפשיטות היתר להורות לבר מלאו לא דרשג"א הרי ,,)ע"כ(,תע"ב
 והמפרשימ רש"י בש' חביב ן' ומהר"ם והר"ן ורדב"ז גיאת רי"ץ הסכמתלך

 כדפי' דהו בכל ואפ'י' העלין ראש בכפיפת דמכשיר הרא"ש על חולקיםדכולם
 שכפרפרם הלולבי' אלו ליקח הראוי מן אין ומעתה אתרוג, של לחוטמו דדמיהר"ן

 )רע( תקרא אל טוב מהיות הטור סברת על החולקי' דרבו כית עלקהןבראשי
 חשיב פוסקי' דמחלוקת להקל ברכות דספק ~דכה בלא שיטלם הדחק בשעתזולתי
 בס' ומביאו יע"ש. קנ"ח סי' נט"י ובה' ר"ד סי' ברכות בה' הב"י כדכתבספק
 שמים שערי גס' ראיתי שוב קי"א, סי' ח"א הרדב"ז וכ"כ ר"ד, סי' ז"לגו"א
 להרא*ש היה שאהוב אע"פ בראשו כפופי' שעליו ולולב : וז"ל ע"א קל"דדף
 : ב( עכ"ל ז"ל פו' שאר בעיני חגיבאינו

 פ"וסי'
 האילד, שני מיום ליטלר כשר אם חזזית בעלאתרוג
 ז' כל ופסול פסולין לשאר דמי לא חזזית דפיסול כ' תרמ"ח סי' הרמ"א :תשובה

 התשרבה תוך כת,ג קי"א בסי' ח"א להרדב"ז ראיתי אמנם ההר"ן, רי*ו ב'ע"ש
 הסכימו הפו' ורוב ז' כל' חזזית געל באתררג שפסלו ז"ל האחרוני' מן ויש :וז"ל

 ע"ב ל"ה דף הגזול לולב פ' בתו' נמי אי' והכי עכ"ל. נוטה הדעת וכןלהכשיר
 ע"ש. בירושלמי קצת משמישכן'

 מהו. זו חזזית אופן לשאול ישעוד
 קליפה כמין האתרוג על שעולה הוא )זו( חזזית שענין אני רואה :תשובה

 מעט מעט מקלפה להסירה אדם ירצה- שאם עד כ"כ בחחק דבוקה ואיבהאדומה
 יארש חה שלם האתרוג גוף ונשאר האת,רוג גוף מעל בנחת בסכין אוב'צפרנו
 מקום על עולה ובגדלו קטו האתרוג בעוד שם הנסרך קוי או השמש מכתמחמת

 שמחפיריך יש בזמננו, שראינו והמנהג ברכות, ספק לענין י' סי' בחאג עי"עב(
 ואינם יותר חזקים שהם -מפני לכתחלה אף הכפופים מן שלוקחין ויש המחברבדברי

 -חסור. וכסברתמתקלקלים,
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 שהיא לפי לקלפה יכול האדם שאין מהן ויש החזזית זו ד"א או הקוץהכאת
 ואמנם הפוסלת. חזזית היא תו מעט בעומק ויורדת האתרוג בגוף וחזקהאדוקה
 כך האתרוג שטח עם בהשואה רק האתרוג מגוף גבוהים אינם אלו גווניםשני

 פ' סוכה מס' ברש"י ראיתי ועכשו שנים. כמה פירהשה ענין מרבותינוקבלנו
 ע"כ. )דקות( אבעבועות )כעין( כמין חזזית עלתה דמפרש ע"ב[ ]ל"ד הגזוללולב
 דאבעב'וערה דומיא האתרוג גוף משטח גבוהה כשהיא דדוקא מפירושומשמע
 הני לפ"ז וא"כ סי"ג. תרמ"ח סי' הה,ש"ע הטור וכ"כ האדם משטח למעלההפורח
 חזזית. מקרו לא לעיל שכתבתיגווני

 שדקדק כ' ע"ג כ"א דף תמרים כפות בס' הביב ו' למהר"ם רא?תיושוב
 דנקט ותירץ ברובו חזזית היה היל"ל ררבו דעל ולישנא דעלתה לישנא' נקטאמאי
 בה שיש )אבעבוע( אבעבועות הוא דהזזית והטור הרא"ש מ"ש לרמוזעלונה
 בהדיא משמע הרי עכ"ל. האתרוג משאר גבוה שהוא ב'משמוש ניכר שמקומוממש
 היד במשמוש האתרוג לגוף שוה שה,וא אלא הא,תווג מגוף ג,בה לא החזזיתדאם
 עש"ב. וכו' עלתה תגי להכי וא"ככשר

 שיסול דחזזית כ' והרא"ש : וז'ל שכ' קי"א סי' במודפסות א( להרדב"7וראיתי
 כשר האתרוג כמראה הקליפה מקום ונשאר נקלף אם דהא הוא להכשירוהחוזר
 מקום מראה ישתנה לא החזזית נקלף שאם מצרים של באתרוגים הוא וכןהוא

 לד' כשר הוא רהרי החזזית שקרלפין ג"כ סמכו זה שעל אפשר ולכןהקליפה
 הסר יהיה שאל"כ מעלה של הדקה הקליפה אלא יטול שלא ליזהר וצריךהרא"ש.

 אלא שקבלנו ]כמו[ כגוו ה,וא הזזלת שפי' מזה קצת מוכה עכ"ל. ופסול שהוכל
 וא"כ האתרוג מגו'ף הם 'דגבוהות בפירוש כ' בפסקיו הרא"ש דהרי לזהדקשה
 גבוהות שאין שכל א"כ ונמצא ודו"ק. ממש בגבוהות מיירו הרדב"ז דברי דגםצ"ל
 מלשונות חביב ן' מהר"ם שהעלה וכמך חזזית מקרו לא ב'מישוש האתרוגמגוף
 מהרי"ל. ב' והרמ"א ז"להפו'

 אתרוג מראה דנחשבים מטעם להכשירם שכתב מי דיש שם רמ"א כ'עוד
 נוהגין העולם אמנם שם ת"ה ו'ז"ל צ"ט( סי' )ת"ה הר'בה להיות דר'גיליןמאחר

 היד במשמוש נרגשים )שהן( הם ואפי' מא"ל פלא"ט אותו להכשירבפשיטות
 שמורגשים חברבורות היינו דפסול חזזית א'שירי דכתב אה'א דסמכינןואפשר
 והני כשר האתרוג ממראה איכא דחזזית הראב"ד ב' אח"כ וכ' היד.במשמוש
 כך משום הדור אינו מיקרי ולא האתרוג מראה חשיבי ורגילי שכיחי מא"לפלא"ט
 זה אין' א"כ דקות 'אבעבועות חזזית דפי' הר"י למי' בו הכל וז"ל עכ"ל.וצ"ע
 שאינה אצליגו הר'גילה דחזזית יגיד זה ע"כ. שלנו באתרוגים שיש גרבמענין
 חזזית. נקראת אינה האתרוג משארגבוהה

 ההש וכן אבעבועות ב' לפחות צריך דלפסול מ"ט סי' ח"א המבי"סוכ'
 שנים רבים ומיעוט אבעבועות ריבוי שנראה תזזן התרגום ול' חזזית)לשח(
 ומביאו עכ"ל. כשר בדדו אפי' אחד אבעבוע א"כ אבעבוע כמיו רש"י כ' לאכי

 אפי' ומשמע יחיד בל/ ילפת או גרב או הכתוב דל' השיגו חביב 7' ומהר"םם"א.
 שיש מי : ו7"ל מומין לענין מקדש ביאת מה' פ"י הרמב"ם מל' וכ"נ א',אבעבוע

 משום רבים ל' דנקט ורש"י וכו', בתורה האמור גרב ההו כלשהו יבש גרבלו
 אבל ברובו, שיאחוז הרוב על אחד אבעבוע משכחת ולא רובו על במתני'דאהרי

 )קי"א(. קפ"ב אלף ""דא()פ"1(
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 אבעבוע בגופ,ו ימצא אם וכן פסול גמשהו אפי' חוטמו על דאמרי' דגמ'בדינא
 כנה"ג גם עש"ב. בהווה דיבר ורש"י פסול ברובו )שאוחז( שיאחוז ור'חב גדולא'
 ב( ז"ל. המבי"ט דקדוק נ"ל דאיןכ'

 פ"זסי'
 ואם ואחרונה ראשתה ברכה ע"א של פת על מברכין אם שאלתאשר

 בזונ ג"כ נכללהחדש
 עליו מגרכין אין דרבנן אפ" איסור של דדבר אי' קצ"ו סי' בש"ע :תשובה

 רסי' מההיא רקשיא אלא עליו מברכע אין ע"א של דפת מזה לכאורה משמעוכו/
 געל ואפי' ע"א' של על מברך נקי ע"א ופת קיבר ישראל של דפת ס"הקם"ח
 משמע וא"כ א(, יע"ש וכר ע"א של נקי פת על מברך ע"א, מפת הנזהרהבית

 של גופו דאין משום )שהטעם(' הטעם וצ"ל ע"א. של פת על דמברכיןבפשיטות
 בם להתחתן נבוא שלא פרישות מטעם לאכלו לנו אסרו שחז"ל רק אסורפת

 איסורים שאר דגט ואע"ג בגופן, הוא שהאיסור האסורין רברים שארמשא"כ
 אסורים עצמם מצד הם שגם היינו דרבנן או תורה דבר או לאכלם שלאנצטוינו
 ח"ג יוסף במטה ועיין שרישות. משום רק חיסור בהו שאין ע"א של בפתמשא"כ

 כשפת אף אותו ואוכלין בו מקילין מקומות דהרבה גוים של פת מעגין ע"ג י"טדף
 ב( ע"ש. מצוי ישראלשל

 מותר בוצע הבית וכשבעל : ת"ל שכ' בזה הרגיש מהרמ"י שגםוראיתי
 משום לא מ"מ ע"א של מפת נזהר שהוא ואע"פ ע"א של היפה על לבצועלו

 במלות לנו דרמז הרי עכ"ל. וכו' פרישות משום אלא בו נזהר לו חביבשאינו
 לכך ממנו לפרדש מצוין שאנו מטעם רק אסור עצמו הפת שאין דכיון אלוקצרות

מברכי"
 אין איסור עצמו דהוא החדש ~שא"כ איסור עצמו מיקרי דלא עליו

 דס"ל הביאם הגולה ובאר רצ"ג סי' בי"ד והב"ח ג( הט"ז לד' ומיהו עליו.מברכין
 ברכות ספק קי"ל הא דקשה אלא עליו לברך ש"ד בח"ל ]חדש[ נוהגדאינו
 וצ"ע יברך. לא א"כ ראסור ס"ל מהפוסקים מנין ורוב' בנין דרוב בחדש, וכאןלהקל
 חדש אי לן מספקא דמעיקרא כיון זכות ללמד ואפשר לברך העולם סמכו מהעל
 ס"ס הוי וא"כ רצ"ג סי' שם רמ"א כמ"ש נעולות המדינה דלתות אין דהא ישןאי
 שהותר וכיון ליה דשרו כבתראי הלכתא דלמא חוש ואת"ל ישן ספק חדשספק
 שהוא לו ברור דאם תלמד רבר וממוצא ד(, עליו לברך חייב לאכלו ס"סמשום
 אסור ביה לאסתפוקי דליכא עצמו מהגורן עצמו הוא שלקחו כגח ודאיחדש
 : ודו"ק עליולברך

 ח"ן(. )אג' זה. בדין קג"ד סי, גח"ג הרב מ"ש עייו א"הב(
 כשישראל היינו שם הש"ע כת' וכו', הגזהר הבית בעל ואפי' כאן מ"שא(פ"ז(
 היפה מן יבצע בעה"ג על מוטלת שמצוה כיון בשלהן בעה"ב עם מיסב בכך נזהרשאינו
 עד . השלחן מעל מסלקו הגוים של מפת נזהר והוא לבדו הבית בעל אם אבל הגוישל

 סקי"ב. שמ מג"א ועיי' המוציא. ברכתלאחר
 ~אכלות מהלכות פי"ז ומ"ש דפסחים פ"ב ז"ל לרמב"ם המשנה פי' עיהב(

 ויראה גלי, בשל הגרסא ושם סק"ב. עיי"ש חולק וט"ז הב"ה. סברת זו ג( הי"ב.אסורות
 מהגי לא מתירין לו שיש דבר חדש והלא שהקשה מה סק"ד שם ש"ך עיי' ד( באר"י,אפי'
 ס*נ"ו. ק"י סה שם לזה ותירוצו ספיקא ספקביה



צדיק ב. חלקשו"תפעולת1ח
 פ"חסי'

 ב'גמ' שאומר מקום דבכל הראנ"ח ב' ע"א ק"ד דף יעקב משכנותבספר
 אמר למה לא, דאו פליגא דלא ס"ד דהוה משו'ם לאמרו הדבר לברר הוצרךופליגא
 אתנא אמורא דפליג ויראה ימצא ולפעמים בו גוהג קטן ונער הנראה בדברופליגא
 דר' פירושו יהיה ואז כן מקו' באוזה ג" ראשכח משום אלא יתבן לא  ווהדברייתא
 האמורא לגי' יו ג" ופליגא ר"ל ופליגא אומרים וע"7 הכו תני האמוראפלוני
 וכ7': הכי בבריתא תנידאיהו

 פ"טסי'
 דשאני דאפשר פ"ג סי' אלי הליכות בס' השיג_עמ"ש ע"א פ"ז בדף שםעוד

 ר"י על מקום בשום אמרו דלא שמועה ביב,ין שכ' עצמו דב'רי וסתר תנא דהואר"י
 : עש"ב וכו' מ"ש ד"ה ע"ב ל"ב דף זבחים התו' וכ'כ וכו'. רב 1ל כמ"ש ופליג הואתנא

 צ'סי'
 גדול היום ב1וד שבת ליל תפלת מתפללי' שלפעמים לעם להזהירצריך

 ביום לפעמים או לתפלה לילך וממהרים פנוים שהעם החג שבתה4 בשבתכגון
 שבת שתוספת אע"פ כי יום בעהר הלילה סערדת לסעוד ימהרו שלא וזההמעונן
 צריכה הסעו7", עיקר כי הסעודה לענין לא מלאכה איסוד לענין היינוכשבת
 ממש. הלילה עד אותה למשוך צריך יום בעוד כשסועד ולכן בלילה דוקאלהיוא
 סעודות ג' שיקיים כדי ממש הלילה עד לאכול יצריך : רו"ל דס"ז בסי' אל"זוכ"כ
 עכ"ל. מתוספת ולא בעינן שבת יום משמע היום מתלתא נלמהר סעהרות דג'בשבת
 שבתות משאר דחמורים, ומרור ומצה פסח ליל קדוש לענין תע"ב סי' בע"שוכ"כ

 מהר"ל וכ"כ בשבת, הנאמרים היום מג' כדילפי' הסעודה סת' רק ביינןדבלילה
 ולאכול לקד,ם יכול אין טסח דבליל דכ' ת1"ב' סי' פר"ח ועיין 1"ש. וכףמפראג
 אינו לכ"ע אמנם מבע"י לקדש יכול אם פלוגתא ועי"ס ובעעש משתחשך,אלא
 בסי' והב"י וסיימ מוכח. הכי הירושלמי ולשון בלילה אלא לאכול להתחיליכול
 )1"ש(. ע"כ בזה מחלוקת הביארם"ז

 ואין : ח"ל פסח דליל קדוש גבי שכ' שמועה יבין בס' להרשבעץוראיתי
 למדנו ל"ח, דף ע"ש הקד,ח על מחול שמוסיפק לפי קדוש של בכוס לדקדקמנהג
 לעשות. ראוי וכן הסעודה לא קדוש דוקא ומשמע מבע"י לקדש דיכול בשבתדכ"ש
 דיכול משמע יהרא"ש שבתו' שכ' ]א'[ ב' ס"ק רסוז סי' במ"א דאיתי זהאחר
 פלג דאחר וטעמא ח"א ברי"ו ול"מ א' ס" ת"ה וכ"כ מב1"י, הסעודהלגמור
 : עכ"ל להחמיר טוב ומ"מ לילה חשבינןהמנחה

 צ"אטי'
 באמה יאחוז שלא י,הר : ז"ל סי"ד ג' ס" א"ח בש"ע מ*ש עלנשאלתי

 ומדת. נשף הוא אא"כ לבטלה ש"ז שמוציא מפני ולמטה מעטרה לא אםוישתין
 ואוקשה ז"ל. רש"י וכפי' נ"ג דף נדה ~גמ' והוא 1כ"ל. הנשוי אף ליזהרהסידות
 אוחז אם דק מתחמם אדם דאין יוכחש לא המוחש דהרי פר,ב"י על יצ"ולשואל
 שהערוך ונסאייע האדץ כלפי ולמטה מעטרה לפרש מתדח א"כ ונמצאכעסרה
 מעטרה מותר ולמטה ~ט1רה לה יש גבול שכ' עטר ב1רך וז"ל זה בהי0ך פ"ע*ה

 לומר ונ"ל עכ"ל. לאחוז מותד הגוף )לצד( הברית מן למטה פ" אסהרולמעלה



עטצדיק ב. חלקשףתפעולת

 שהוא מה לפי פי' מהמפרשי' א' כל כי פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמרדמר
 הוה רב מבי אתי %ה כי עולא י"ז דף ע"ז בגמ' ממ"ש לזה ראיה, מרגיש.עצמו
 דאמר אדידיה דידיה ופליגא חדייהו אגי לה ואמרי ידייהו אבי לאחתליהו להומנשק
 ומה וכו' ופליגא התו' יכ' וכו/ נזירא אמרין לך משום אסור בעלמא קריבהעולא
 ]ד' דכתובות פ"ב בריש כדאמר כשררא כי עליה דדמיין היינו לעצמו מיקלשהיה
 : ז"ל התר בדברי שדקדק מה ע"ג ס"ה דף יעקב מש' בס' ועיע ע"כ.י"ו[

 צ"בסי'
 גבית מונח שהיה מאבותיו ס"ת חזקת לו שהיה ביורש לידינו באמעשה

 כנטת לבית להוליכו הס"ת לקחת היורש ורצה מעליו נשתקע לא ושמו אחתכנסת
 שהמת ראיה בידמ שאין ולפי להקדש בידם מוחזק שכבר הקהל וטענואחר

 ומביאו ע' שור,צ מהרי*ק כמ"ש היורש בהי להחזיקו מעשה עשינו לכןהקדישו
 בר להחזיק יכולים הקהל אין פלוני של שהוא שהוחזק ס"ת : וז"ל שנ"ג סי/רשד"ם
 רבים בו שיקראו כן ע"מ לכתחלה העשוי בס"ת חזקה שייך דלא ידוע הדברשהרי
 בש*ע וכ"כ עכ"ל. הבעלימ אותו פקוד יום עד בבהכ"ג מונח תמידושיהיה
 : ע"ש ס"ב קנ"ג סי'א"ח

 צ"גסי'
 ונכגס לחוז המחט ועבר ~חט בו תחוב שנמצא הכוסות בביתמעשה

 חזק דיגוק בסרכא לכבד כוטות הבית ונדבק הכבו של הדק בצד הכבדלתוך
 אח"כ לי והראו דסותם. אפשר )לכבר( הבה"כ דסמוך כיח לומר קצתוגסתפקו
 גדולה' הוכחה שזהו יאמר אשר לכבד בסרכא דבוק הבה"כ שהיה אחרתבבהמה
 להטריף פשוט שהדבר כלום איננו זה וכל ביגיהם צר והמקום לו סמוכהשהכבד
 בחלוחלת ויריכים לדופן בארני דמעיקרא בסתימה דוקא אלא חז"ל התירודלא
 שכן ותדע נקובים. בשאר משא"כ יע"ש מ"ג דף שא"ט רשעי כמ"ש בכבדומרה
 במקום פי' )סותמה( סותמתה וכבד שניקבה דמרה ההיא גבי כ' רש"י שהריהוא

 הפרור במקום המרה כיס בשאר מכשר דלא הרי עכ"ל. )אליו( אליהדיבוקה
 לה' דשייכי בהלכות הגמ"י שמדברי ואע"פ דבוקה במקום דוקא זולתיממנה

 הא חוץ לצר המרה כשניקגה אלא התלמהר מיעם דלא דחולק יראה אסורו'מאכלות
 שאינו הצד על יוכיח הדבוק והצד אליה תמיד דדבוקה זו בכגת דוקאמיהת
 עליו ויגיד הכרס על שונב שתמיד טחול של הדק צד וכמו צר המקום ששםדבוק
 שם הכרס כשניקג אוסר הט"ז הדק בצד שגם ואע"פ לכרס הדבוק העב הצדועו
 על כתבגו אחר ובמקום הטחול. קרום מטעמ רק אסר בחוזק דגוק שאינו מטעםלא
 א(. לעניותינו הנראהזה

 בסרכא הבה"כ ודיבוק שכתבנו מהטעמים להטריף ,פשוט הדבר בזהאמנם
 כשנגדו לדופן ונסרך בריאה הרחב מקום הרואות עינינו שהרי הוכחה אינהלכבד
 ואינו רחב להמקום ה' סהר הגידו בינתם ברוח שחז"ל מטעם הוא מגין לאוואעפ"כ

 הרחב המקום יותר דחוק איזה ויגידו נא ויעמדו האונות שכנגד כדרפןצר
 שכגגד שמה וברור ידוע הראי הא לבה"כ הכבד שבין המקום או האומותבשנגד
 למימר לך אית מאי סותם דאעו אחז"ל הכי ואפ" ויותר יותר דחוק הוא.האומות

 סקל"ז. מ"ח וסי' סק"ה פ"ו סי' יףד תודה זבח בספרו המחבר מש"כ עיי' א()צ"ג(



צדיק ב. חלקשו"תפעולתפ
 'דחוק אינו וזה דחוק זה לומר הדעת באומד ולשער לחד,ב לנו ואין לירא?ו ה/סוד
 ז"ל. הם לנו שגילו מהרק

 אותו שיסתום דבר לו ואין טרפה שניקב כרס מהל=ש[ נבפ"ו כ'והרמב"ם
 אותר שיסתום דבר לו *אין בפי' מגיד זה הרי עכ"ל. אסור שעליו החלבשהרי
 שעליו החלב ואין שניקב כרס למתני הועל הכי דאי החלב מטעם דוקא קאיולא

 בזה אותו שיסתום דבר לו ואין ולומר להאריך דייק אמנם ההא טמא שחלב'סותמו
 סמוך שהוא שעליו החלב יסתמנו וא"ת לו הסמוכים אחרים איברים סתימתכלל
 עוד להאריך לטרוח ואין אסור שעליו החלב שהרי לא. כמשיב ויהיאליך,
 : ב( מאד פשוט הוא כיבראיות

 צ"דסי'
 השדרה אמנם תאומים. עליו שכל הנמצאים לולבים מקצת עלנשאלתי

 א(. כלל מתאים שאין אחד בעלה כולה,2לו
 בחזי גסליק לולב האי רבא ואמר ע"א ל"ב דף הגזול לולב פ' בגמ' :תשובה

 דסליק ולולבא א"ח וז"ל עכ"ל, אחד מצד עליו שכל פרהם"י ופסול, מום בעלהוצא
 בחד דמשלמי דמפרשי ואית אחד בצד כולן שהעלין כגון פרש"י פסול הוצאבחד
 משלימ וזה עלין שתי פי' השדרה על הוצין שני בראשיהן יש הלולבץ שכלהוצא
 אל בעלה שעלה רק עלין' שני לו אין ואם כ' בו הכל גם עכ"ל. פסול הוצאבחד

 רש"י היינו בו הכל שכ' שהר"ש פשוט נר' עכ"ל. הר"ש לד' פסול ברייתומתהלת
 לפי תיומת רש"י שם ופי' פסול, התוומת ניטלה אמרו ע"א ל"ב דף שבגמראוזה

 הכל בשם ג' ס"ס תרמ"ה סי' ע"ה רמ"א פסק וכן עכ"ל. כתאומיםשמדובקין
 בו_

 עליר שכל פרש"י פסול. הוצא נחד דסליק לולבא האי שם הרא"שוז"ל
 פסול.. כפולות היו לא שאם קאמר כפולות שהן העלים דכל מפרשים ויש אחד.מצד
 להמ היה ולא ברייתו מתהלת אחת אהת עליו היו לולב מה/ פ"ח רמב"םוכ"כ
 אהד )שהוא( שהוצא הוצא בחד דסליק לולבא כ' שלומ שר ורב פסול.תיומת
 לההעמ. וראיתי עכ"ל. שדרה ראש ועד מעיקרו הוצא חד אותו ועולהבעיקרו
 וה,טיגר עכ"ל. רבי' דעת לפי התיומת ניטלה זהו וכו', עליו היו רבי' מ"ש עלשכ'
 וכן וכו', הוצא בחד דסליק לולבא האי רבא מ"ש הוא אבל כן ואינו וז"ל:הכ"מ
 כיוך התיומת ניטלה דין לכתוב רבי' הוצרך ולא רבי' דברי הרא"ש שפירשנר'
 כמי נעשה התיומת נחלקה אמרו כך בגמרא וגם פסולה, נחלקה שאפילושכ/

 עכ"ל. דחסר כיון דפסול לן ששיט דניטלה הר"ן ופי' ופסולשגיטלה
 דניטלה ס"ד דהוה משום הד,"מ בעד להשיב יש רגליו עפר לחיכתואחר

 ולן אחת אחת עליו היו דאם לבאר הוצרך לכן מנחלקה טפי הדר דחשיבשאני
 ראשר נקטם ד"ה הגזול לולב פ' בריש התו' תירצו וכה"ג פסול. תיומת להםהיה
 כ"עג פסול ראשו בנקטם אפי' והא פסול ה"יומת ניטלה ריב"ל קאמר ואמאיפסול
 כמו ע"ש. וכו' מנקסם טפי הדר דחשיב דס"ד לאשמעינן דאתא ותי' לגמרי,ניטלו
 מפני בזה הה"מ הרגיש )דכבר( וכבר עד"י כן רבי' דברי לתוץ לנו ישכן

 אותו,. אוכלים ריינוס שבני הכרס שעל שחלב המחבר הכריע סק"ב שםב(
 עייש"ב.סתם,
 על השני וצד השדרה, של אחד מצד עולים התאומים העלין כל ר"ל א()צ"ד(
 עיי"ש. ס"ג תרמ"ה סי' א"ח כהש"ע חשוףהשדרה



פאצליק ב, חלקשו"תפעולת

 כלפי עכ"ל', הוצא בחד דסליק זהו א"א זה על שכ' בהשגות הראב"ד שלפירושו
 באמרו ורמזה דרבא למימרא לא התיומת ניטלה למ"ש נתכוון דרבי' הה"מ כ'זה
 דרבא מימרא להזכיר רבי' חש ולא ז"ל מהראב"ד לאפוקי בזה כיוו רבי' דעתלפי
 לבד מפרש קא פרושי דרבא דאפשר התיומת ניטלה בכלל נכללת דהיאמשום
 דלא היכי כי ברייתו מתחלת שר"ל זה ממאמר שהנר' הוצא בחד דסליק]לולב[
 ואל ברייתו אחר שהוא דגחלקה רומיא ברייתו אחר התיומת ניטלה לפרשתטעה
 גאון שלום שר רב לה כרמפרש רבא לדברי מפרש שרבי' ואולי המ"מ, כוון,ה

 הברזל הר מציני גק"ו ראתיא משום לכתבה רבי הוצרך ולא הר"אששהביא
 ומ"לן דפסול, בסמרך רב" שכ' שלזה עיקרו לצד מגיע שלזה ראשו שאיןדהיינו
 על רמב"ם דברי הרא"ש כתב דכי למימר איכא הרא"ש, לה דספרש שכ"נהכ"מ
 רמב"מ לה מפרש דכן למימרא לאו הוצא בחד רסליק לולבא האי רבא דאמרהאי
 שהם וכו', כפולות שהן העלים דכל שמסר,םים הי"מ דברי לחזק דבריו הביארק
 פי' וכן כ' ולא הרמב"ם וכ"כ שכ' באמרו דו"ק אחד מצד לה דמפרש רש"ינגד

 :רמב"מ

 צ,יהסי'
 הנה פסרלה. עליה רוב שנשרו דערבה תרמ"ז ס" ]א=ח[ הש"ענתב

 גבד א' עלה אלא נשתייר לא אפי' מסתברא העיטור בעל וכ' י וז"ל כ' ז"להטור
 עכ"ל. רוב. שישאר דגעינן יראה הר"אש א"א ומל' כהדס. בעינו ולחומרא כשר.א'
 בקונטריס כמבואר וכ' ריא"ז בשם העיטור כדעת כ' ע"ב שמ"י וף בש"גגם

 נשרו תנן דהא בעיני הם תמוהי' הרברים תמרים כפות בם' ע"ז וכ' עכ"ל,הראיות
 רובה ואצ"ל עליה מחצית אבל עליה מיעוט דוקא ומשמע כשרה עליהמקצא
 ממ"ש היא דראיית,ו נאמר ואם להו ידענא לא להכשיר שהביא והראיותפסולה
 דהתם ראיה אלנה דזו דפשיטא מלתא סגי א' בבד א' עלה אפי' ע"ב מ"ד דףלקמן
 : עכ"ל צ"ע ורי"אז העיטור רדברי ערבה דחיתום בהושענאא14רי

 צ"וסי'
 פחות אלא אוכל אינו שאם שאומר מי יש ס"ב קנ"ח סי' ]א"ח[בש"ע

 מי יש מכיית פחות אוכל אם : וז"ל כ' ובם"ג ע"כ יברך ולא ידיו יטולמכביצה
 להנין וכדי בזה נתחבטו האחרונים כל והנה עכ"ל', נטילה צריך שאינושאומ'
 ולא מספק יטול מכביצה פחות אוכל הרוקח כ' ת"ל: הב"י ל' לך אעתיקהדברים
 אוכלין טומאת מקבל אינו מכביצה דפחות דכיון משום שטעמו ונר'יברך,
 נטילה הצריפו דסתם למימר ואיכא נטילה חכמים לו הצריכו דלא למימראיכא
 ולא מספק יטול הילכך מכביצה ליותר מכביצה פחות בין חילקו ולא פתלאוכל
 שני טיבול לטבל שצריך שפבי ענ"י ומברכין ידיהם ונוטלין ל' רפ-ג ובסי'יברך,
 סכזית פחות א( דעל נטילה א"צ בכזיא ירצא שהיה מצה אכילת על אנלבמרור
 ב"י. על"ל ובברכות בסוכה כדאי' נטילהא"צ

 גרוקח להרב"י צזדמנה מוטעית נוסחא : וז"ל סע"ג על כ' סק"לוהמ"א

 דעל כתוב ושם הרוקה. כתג דאה קג"ח סי' א"ח הב"י הביאו זה לשון א()צ"ו(
 בתשובה וכמבואר טומאה בענין תלוי זה דדבר כיון משגי לא דינא לעיקר אמגם וכו',כזית
להלן.



צדיק ב. חלקשו"תפעולתפב
 חביב ן' ומהר"ם עכ"ל. בל*ח וכ"כ הוא ט"ס זה סעיף כל וא"כ כזית בעי נמימצה דהי מתוכו וכומ יבברכות בסוכה כדאמרי נטילה א"צ מכביצה פהות דעלוצ"ל
 מקבל אינו מכביצה דפהות ופשיסות דכ' מר"ן על תמה ע4א " דף י"הבתר

 הוא במחלוקת דהדבר משום רוקח של דהספק הוא הנכון ולכן אוכלתסומאת
 שהוא, דכל סובר דרש"י לא או התורה מן טומאה מקבל מכביצה פחות אםשנוי
 התור" מן סומאהמקבל

 דף המצניע פ' התו' כמ"ש בו חזר דרש"י תימא ואפי'
 ר"ת לד' ואפי' כרשוי. ס"ל איכלין טומאת דה' רפ"ד הרמב"ם הרי ע*א1"א
 מקבל מדרבנן אבל התודה מן היינו טומאה מקבל אינו מכביצה דפחותדס*ל
 סומאה דמקבל מודים דכ*ע ואע=ג יברך ולא ידיו דיטול הרוקח פסקלפיכך
 התורונ מן טומאה דמקבל לכביצה אלא נטילה חכמים הצריכו לא שמאדרבגן

 סי' ממ=ש ואלו ליה מספקא דהכא למהרק איכא הרוקח בדבריומיהו
 ליה דפשיסא משמע וכו', בסוכה כדאמרי' נטילה א"צ מכביצה דפחותדפ"ג
 טחות דאכל צדוק דר' הך דהיינו מסוכה ראיה ומייתי נטילה א"צ מכביצהזטהות
 נטעי א"צ מכביצה דפהות מכרעא לא צדוק דר' ראיה דהך אברא נ"י. בלאמכביצה
 בספק הוא הדבר הלכה דלענין באופן ואכלו במפה נטלו ולכך נ"י צריך לעולםדדלמא
 מטעמיה ולא כהוגן עלה מר"ן דפסק מזה מבואר עכ"ל. יברך ולא הריו יטולהלכך
 בכביצה דוקא או שהוא בכל טומאה אוכל מקבל אם הפו' מחלוקת מטעםרק
 הביב 1' דמהר"ם משמע ומכאן רפ"ג. דטי אדידיה מדידיה הרוקח על דקשיאאלא
 דההיא המ"א וכוונת המ"א כד' מכביצה פחות )דעל רפ"ג דסי' בההיאגריס
 נקיטינן. וכוותה דלעיל לספיקא פשטא רפ"ג(דס'

 פליגא ולא מכזית פחות אוכל רפ"ג בס" הב"י רב" דג" אפשרונלע"ד
 מכביצה שחות אוכל צדוק לר/ וכשנתנו דקאמר נמי דייקא דלעיל ההיאעל
 אלא נ"י צריך לא מכזית פהות הא מכביצה דפהות טעמא האכלו במפהנטלו
 הרוקה לה הש לא אמאי טומאה מקבל שהו כל דאוכל האומר" לסברתדקשה
 דכביצה ר"ת כדן עיקר דתופס ואפשר מספק נטילה להצריך מכזיתבפהות
 כתב ולא שאומר מי יש בשם כ' בס"ג דרב"י ולדידי דאוריתא. סומאהמקבל
 מהלוקת טומאה דשיעור כיון ולכן בה לאסתפוקי דאיכא משומ הוא בסתםלה

 יברך ולא מכזית בפחות אף ידיו ליטול טוב בכביצה אי שהו בכל איבפוסקי'
 נ"ב וז"ל הב"י שזכר הרוקח דברי על כתוב יעקב בני ס' שבסוף ובהגהותזו"ק,
 אחרים לטמא דדוקא סובר ל"ג דף שעה כל פ' רש"י: אמנם הכי פשטא'מר=ן
 אמגם אוכלין מטומאת ש'ד רמב"ם וכ"ד לא, טומאה לקבל אבל כביצהבעינן
 לאכול צדוק לר' וכשהביאו גבי דסוכה פ"ב עצמו ורש"י עליהם, חלקו כ"ש פ'התו'
 ואפשר עליו חולק הר"ן אמנם נטילה א"צ מכביצה דפחות כתב וכו/ במפהכרך

 התף גם ודו"ק. דרבוותא פלוגתא דאיכא כיון יברך ולא שיטול הרוקח כ'דמט"ז
 וקרובים עכ"ל. יע"ש הר"ן כמ"ש רש=י על וחלקו דסוכה בפ"ב דבריהםסתרו
 : שניהם לדברי מכוון המ=א הרברי חביב 7' מהר"ם לדברי אלודברים

 צ"זסי'
 הפוסקים כל ופסקוה דמגלה בפ"ד דתנן הא )מר( מרן לן בדיקשאלה: י שאלתו לשת חה יציו עם ממשכילי מיוחד חדשאלגי

 הקטן דאין דרבנן מצות ואפי' המצוות מכל שגא מאי וקשיא בתורה קוראקכן



פגצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 לפי אלא לי קשיא ולא סעמא בה אתאמר כבר וכו', מגרך דבן ההא הגדולסוציא
 ושכמ"ה. ראוריתא שבת בכל שהקריאה למ"ד וכ"ש קורא שהעולהמנהגינו

 כשרים הכל התם דאי' הא על עוא סעו דף בברכות התף תשובה:-
 וכו', לאביו מברך בן דקי"ל דאע"ג שם כתבו מחש"ו חוץ המגילה אתלקרות
 והבן מדרבנן בברהמ=ז חיובו הוי דאז שביעה כדי האב אכל בדלא להמוקמינן
 אבל דרבנן ומפיק דרבנן ואתי בכל דרבנן אלא דללכש דאוריתא שיעוראאכל
 חד אלא דליכא גדול מפיק -לא דרבנן תרי דהוי דרבנן והקסן דרבנן דמגלההכא
 יע"ש. )הביאום( הביאם ההמרדכי שס"ד דף ההר"ן ע*ש.דרבנן

 הגיע שלא בקסן למתני' מוקי ע"א שס"ד דף במגילה להריא"זוראיתי
 יע"ש. י"ח הרבים מוציא לחינוך שהגיע קסן מד"ס שהוא שכל ומסיקלחינוך
 התו' דברי דלפי נר' לכאורה שיהיה איך ריא"ז על חלוקים הפו' שכל ליוכמדומה

 בין הקריאה דהא רבנן תרי דהוי כיון לתודה קסן להעלות המנהג על יקשהאלו
 ומביאו בפרקין בירושלמי אי' דמכי הוא, מדרבגן בחול בין בי"ס . ביןבשבת
 ור"ח ובי"ס בשבתות בתורה קורין שלהו לישראל להם תיקן משה שםהרי"ף

 לישראל להם תיקן עזרא ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר שנ'ובחש"מ
 למדנו מזה שם. ז"ל בהר"ן ועיין במנחה, ובשבת ובה' בשני בתורה קוריןשיהו

 שיסבור מהקרמונים ספר בשום ראינו ולא דרבנן היא הימים בכלדהקריאה
 מצינו ולא הוא בעלמא אסמכתא משה רוירבר וקרא דאוריתא בשבתשהקריאה
 כל אחרונים קצת ולדן זכור ש' זולתי התורה מן )חיובה( שיהיה קריאהבשום
 דאורית'. הם פושיותהד'

 הכל דת"ר אהא שכ' מזה נרגש כבר דהר"ן תשכח שפיר דייקת כד ואמנם)
 קסנים כולם שיהו ולא קאמר להשלים עולין פי' כתב וכד. קסן אפי' ז' למניןעולת
 נמי דינא עיקר ולפום לגמרי. מפקי לא נינהו חיובא בני דלאו דכית נשיםולא

 משום אחרון ולא ראשון קורין אין וקסן אשה ההחותם הפותח אלא מברךשאינו
 רבנן דתקת השתא ומיהו בברכתם שיצאו האחרים לקורין שא"א לפיברכה
 מידי מברכין ודאי דקורין וכיון ואחרון ראשת אפי' קורין וקסן אשה כולםשיברכו
 רפ"ב. סי' ב"י מביאו עכ"ל ההפסרה ברכת ומברך בנביא דמפטיר אקסן,4היה
 נפקינן גדולים קצת שעלו כיון בתורה לקרות חכמים דתקנת דכ~ון מכאןלמדצו
 דהעולה למנהגינו תקשי ולא למנין. ומשלים עולה הקסן וגם חובתן ידיבהו
 הוא ובדז ההברכה ההפטרה מקריאת ולליף ומברכין קורין נקס הר"ן דהאקורא
 כך חז"ל שתקנת שקורא בקריאה מפיק ה"נ שמברך בברכתו לן דמפיקדכיון
 דלאו דכית הר"ן דייק דלהכי קורים הכל קאמר ולא עולין הכל דקאמרימיא
 קסנים כולם שיהיו לא להצטרף- דוקא משפע לגמרי מפקי לא נינהו חיובאבני
 חיובא להשל*ם דמצטרף אמרו והם י"ח הרבים מוציא הקטן דאין אמרויהם

 בשם. לזמן לי מצסרפין דקטנים זימון בברכת אשכחן הרכוותה בקריאה.דצבור
 אמרו, חקם אמרו הם למימר לך אית מאי אלא גדולים י' בעי וקרושהובקדיש
 מפיק דלא מצות בשאר דהתם הר"ן שרפז' כמו ביניהם לחלק מבוארלוהסעם
 הכא משא"כ סוף ועד מתחלה ידו על נגמרת המצהה דכל מטעם לגדולקסן
 הוא שכן ותדע גדילים. ע"י רק קסן ע"י כולה נגמרת הקריאה מצות.דאין

 עולה דאימתי רפ"ב סי' א"ח ב"י מביאם הירוש' ב' כתבו מה"ת פי"ב-דבהגמ"י
 וכ"פ מברכין -למי משידע אמר וחד ברכה בטיב שידע כדי אמר חד ז'למנין
 הצירוף לדין בדיניהם שוים- ז' מנין דלהשלים בפי' לך הרי עכ"ל.סהר"ם



צדיק ב. חלקשו"תפעולתפד

 דאין טעמא והיינו עליו מזמנים מברכין למי היודע קטן כדאמרי'בבהמ"ז
 דוקא. בצירוף רק ידו על נגמרת כולההמצוה

 קטן רז"ל דאמרו האי אם נשאל קמ"ה סי' בראשונות למהרי"ט ראיתישוב
 לעיל שכתבנו הר"ן מדברי שנ"ל והשיב ואילך מג' דוקא הוא אם ז' למניןעילה
 בפי' שרמב"ם ואף לז', הן לג' הן למנין "צטרף ראשון הקטן יקראדאפי'
 הגאת דברי על סמך לא ב'חבורו הנה ואילך מג' דדוקא גאון בש' כ'המשנה
 תמה ושם לשאר ראשוני' ג' בין חילק ולא הקרואים למנין עולה קטן וכ'וסתם
 דברי דלפי כ' רפשב בסי' צם ע"ש. קל"א בס" הרב"י שהביא הרוקח סברתעל

 צ"ל אינו זה יגם ע"כ. ג' שקראו אחר אלא עולה אונו נמי דלז' נר'הרוקח
 מהגן הקטן יהיה אם הקפדה ליכא גרולים ג' דאיכא היכא דכלמדבריו

 עולה דאין בחול כגון ג' אלא קורלן' דאין היכא למעט אלא בא ולאהראשונים
 שבת כבור משום דתוספת הנך אבל אשכחן לא מג' דפחות משים ג'למנין
 ליה דמשמע ר"ן דברי לעיל כתבתי וכבר קטנימ יהיו אם קפידא ליכאוי"ט
 פעמים קורא שכהן כהנים שכולה דעיר שכ' רי"ו מדברי וכ"מ לראשון,אפי'
 מפני ראשון קורא קטן כהן שיהיה ואף ע"ש. וכו' וקטנים נשים יקראוושוב

 הוא אביו בית שבח דמשומ אהרן לזרע הוא דכבוד הכבוד מפני אוהמחלוקת
 אם  ממופק אני  קטן  לוי  היה ואם גדול לחכם קודם הדיוט כהן אפי' שהריעולה
 וכו/ כבוד או  ראנצויי  טעמא  ליבא  יבהא: במקומו  כהןיקרא

 כתבו שנ"ץ ובתו' וז"ל: שכ' תרפ"ה סל' א"ח בט"ז לי הראו עתהוהנה
 דפן פ" פ"ב מברכות קצרות ובתו' זכור פ' רק מדאוריתא קריאה שוםדאין

 הקטן דאין מזה דיראה רש"ל וכ' עכ"ל. התורה מן בקריאתם חייבים פרה ופ'זכור
 חיובא בר בעינן בכך מה בתורה קורא שהש"ץ ואע"8 זכור בפ' למשטירעולה
 בפן ואף לבייש שלא רם בקול קורא שהש"ץ אלא בתורה קורא ג"כ והואלעלות

 שכן לי וכמדומה מדאוריתא דהיא  יראה  תומפות  שבאותן  מאחר ליוהר ישפרה
 מברכין למי היודע דבקטן נכון ואינו ז"ל מו"ח וכ' עכ"ל. מרדכי בחי'מצאתי
 ס"ת וקריאת ז' למנין עולה קטן דהא רם בקול קורא שהקטן אע"פ שריודאי
 ומביאח בירושלמי כדאי' ה' מועדי את משה מוידבר דאוריתא היא שבתבכל
 זכור פ' מלבד קריאה לכל מיוחד סדר היה שלא אלא עומד הקורא פןהרי"ף
 ידצתי לא מברכין למי יודע שאינו בקטן ואפי' הקריאות לכל הסדר תיקןועזרא
 לס"ת בעולה נ"מ דמאי ס"ת בקריאת זכור מ' הש"צ בקריאת יצאו לאלמה
 יודע שאינו דבקטן ולעד"ן  עכ"ל,. ס"ת לקריאת שישמעו החיוב עיקר קטן הואאם
 ברכח בלא. קריאה ידי יוצאין ואין ידו על הברכה ידי יוצאין אין מברכיןלמי
 למי ביודע אבל מברכין למי יודע שאין לקטן למפטיר להקרות אין כןעל

 המוספין בפ' לקרות יכול דקטן רמ"א פסק רי"ב ובסי' יוצאין. דשפיר נר'מברכין
 הט"ז. עכ"ל קאמר מברכין למי דביררע ונר' באדר, שמוסיפין פרשיות בד'או

 ראש'ונה רבותיו לפני הדן כתלמיד בדבריו וליתן לישא עבדו אניוראיתי
 משה מוידבר דאוריתא שבת בכל ס"ת דקריאת הב"ח ב' הט"ז דקאמרבמאי
 על כ' במגלה הר"ן והנה כן שכ' פוסק לשום מצינו דלא דקשה בירוש'כדאי'
 בשבת דעריאה בפירוש מגיד השז דקרא מיתורא מדרשא להו דנפקא דירוש'ההיא
 דלשון לישראל להם איקן משה דקאמר הירושלמי ל' דייק דהכי ועוד היא.דרבנן
 לישראל להם תיקן עזרא דאמרינן היכי וכי היא בעלמא דתקנה מורהתיקן

 דאי ליה חשבינן דרבצן תיקן משה דקאמר במאי הונ כרבנן להוחשבינן
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 דתקגת היכי דכי ודאי אלא בשבת קודאין שיהו תורה דבר הול"ל' ה,תורהמן
 בקרא( לתקנתיה )חז"ל דאסמכוה אלא ררבנן משה תקנת הענ דרבנןעזדא
 תפיה מה' ל"ג ופ' וחכ"מ הה"מ שם ומ"ש דאישות פ"ק ריש הר'מב,"ם ועייןאקרא.
 וכו'. לישראל להם תיקן ומשה ה'דין

 קריאת שהרי וקשה : וז"ל דפריך תצוה "' ריש חיים שנות בס' ראיתישוב
 מצאתי שוב ע"ש. וכו' זכור מפ' חוץ לבד מדרבנן אלא התורה מו אינההתורה
 לאחר בשחד מבדכין איו למה שנשאל הדשב"א תשו' מביא מ"ז סי' בב"י)בפי'(
 להגות היא המצוה דעל דשחר הת,ורה ברכת דשאני והשיב בס"ת כמוהקריאה
 לפניהן גרכה אשכחן התקנות על אבל המצות סיום אחר ברכה מצינו ולא ולילהיום

 בהלל וכד'אשכחן ועירא משה מתקגת שהם בס"ת התורה קריאת כגוןולאחדיהן
 הולק, באין רשב"ץ ב' מהב"י והוא ס"ז רל"ט סי' בי"ד רמ"א וכ"כ ע"ש.ומגלה
 זאב בנימין הדב גם יע"ש רבוותא בשם שם והבוי דע"ט סי' בי"ד הלבושוכ"פ
 דמלתא מסקנא ע"ש מדדבנן משמע תקנה דל' בפשיטות וכ' בזה האריך דמ"הסי'
 האריך דמגלה פ"ג הכ"מ גם וכו', ס"ת דקריאת וכיון ד"ה ע"א שמ"אדף

 דרבבן. דהויומסיק
 יודע שאין דבקטן ולעד"ן זעל. הב"ח על להקשות הט"ז במ"ש ק"לועוד

 חדא ברכה בלא קדיאה ידי יוצאין ואין ע"י הברכה ידי יוצאין אין מברכיןלמי
 למה תמה שהוא אלא מבדכין למי יודע שאין בקטן י"ח דיוצאין פסק לאדהב"ח
 שלכאורה ובאמת ידה על קודא שגדול כיון מברכין למי יודע שאין בקטן יוצאיןאין
 אגל קורא עצמו הקטן היה אלו ניחא הא לחלק טעם דמה תמיהא שהואנ'

 במאי בירוש' רמייא זו דקושיא ונד' מפלגינן. אמאי קשיא ע"י קורא שגדולהשתא
 אמר וחד גרכה בטיב שידע כדי אמר דחד עולה מאימתי בקטן אמוראי תרידפליגי
 דאין סבר ומר עולה שפיר הגרכה נוסח משידע סבר דמר מבדכין למימשידע
 ומצטרף חחיוב ענין ידע ששיר דהיינו מגרכין למי ביודע רק ברכה בעניןתלוי
 חלק לא ולזה שהר"ם ב' והגמ"י בתדא כלישנא רמב"ם וכ"פ הקרואי',למנין
 תניא תלי איך הט"ז רבי' על לי ותמיהא הידוש', על לחלוק דא"א בהדיאהב"ח
 יוצאין אין גם הברכה ידי יוצאין דאין דכיון שכ' בגרכה הקריאה ענין תניאבדלא
 הזמן כמו אלא יהיה ולא מעכבות אין דברכות מקו' בכל קי"ל והלא הקריאהידי

 בברכה. הקריאה ענין תלה איך וא"כ מברכין היו לבד והמסיים שהפותחהראשון
 וכו' פרטיות בד' לקרות יכול דקטן רמ"א פ' רפ"ב ובסי' הט"זומ"ש

 הב*ה כד' להט"ז וסעל מדאורית' יכור דס' דכ' בזה רש"ל על לחלוק בזהכווגתו
 פ' בקריאת גם עולה דבשגת היכי כי וא"כ דאוריתא שבת בכל דהקריאהדטבר
 בפ" הט"י וכ"כ בשבת קריאה דשניא כתבנו וכבד לחלק, ראית דמה עולה,כור
 רפ"ב.בסי'

 ליכא דאורית' בשבת דקריאה הב"ח לדברי שאפ" למדנו שיהיהואיך
 ומשנה דעולה מודה ז"ל עצמו הוא דהא לששי קטן שקורין המגהג עללאקשויי
 ב"ח מהרב חוץ הפר כל דלמסקנת יודע והף ז/ למנין עולה קטן היא,2לימה
 הכל פרשיות בד' ואף המוספין פרשיות חזן השבתות פרשיות הן הקריאות כלז"ל
 דכלם ולקדות לס"ת לעלוא יכול דקטן ס"ד[ ]רפ"ב סי' רמ"א כמ"ש מדרבנןהם
 זכר ההדש ופ' ברגל עצמם לטהר צריכים הטמאי' שהיו למה זכד פרה פ' זכרהם

 הקרבנות. לצורך גובים שהיו לשקלי' יכר שקלים ופ' המקדש בזמן שצדיכיולפסח
 נס דקודם הוא דינו וגית מרדכי דתקנת המן גימי שנעשה לנס זכר זכוד פ'גם
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 כל שבסמ"ק אמת והן תפלה, בית הנק' בס' וכ"כ זכור, באדר קורים היו לאהמן

 רמבעמ, מל' אבל זכירה, חובת ידי בזה יוצאין אנו זכור פ' שקורין פוריםדבשבת
 דאף ואפשר ע"ב ריש כ"ב, דף חרדים בס' עיין יום בכל זכדרה שמצות משמעוסמ"ג
 בשבת ולכן תצא, 4' גשבת שקורין' במה זכירה חובת ידי יוצא" אנו סמ"קלד'
 להעמיד אין וסמ"ק הרמב"ם לד' התורה מן מצוה יוס בכל שהזכירה כיתזכור
 ובזה במלה מלה בלחש הקטן עם לומר לצבור  יזהיר עמד ואם לכתחלהקטן

 יום בכל לומר ולנוהגי/ דוקא. בס"ת בקריאה תלויה המצוה שאין לכ"עיוצאימ
 הכל. לד' בזה יצאו וכבר לזה א"צ התיקונים כד/ יה כס על יד כי ויאמרבקדיש
 כמ על יד כי ויאמר הקדיש בפתיחת לומר נוהג "יה שכך שם חרדים בס'וכ'
 מנהג אצלינו היה וכן עוה. דילאת ומהר"י אבוהב מהר"י הגדול הרבוכו'

 : ב( כןהקדמונים

 צ"חסי'
 ללקופ ואור הולך העברים במחנה המנהג הגה עד מילדותי שראיתילפל
 רמ"א למ"ש חרששין ואין י"ח בו לצאת א( שלהם מגן בעצממ הלולביםהישראל
 זה ומשום : וז"ל כ' הגזול בלול'ב יוצא דאינו מר"ן דכ' אהא ס"א תרמ"טבסי'
 לולבו לצורך שבלולב מינים מדן א' בעצמו הישראל יקצוץ שלא לתהריש

 יקצצנך אלא לידו בגזילה ויבא הם קרקע גוזלי עכו"ם וסתם נגזלת אינהדקרקע
 ג"כ וכ"כ הגזול, לולב פ/ והגא"ש תתצעב סי' רשב"א ב' עןש מהם ויקנהעכו"ם
 לן חדית תרמ"ט סי' מ"א והרב מהרי"ל,  גור' הסכך קציצת לענין ס"ג תרל"זסי'

 גס" וט"ז עוש. יאוש לאחר דהוי כיח שרי לחבירו ונוהן ישראל כשקוצץדה"ה
 בדינא היער מן עצים ליקח המקום לאנשי רשות שיש דבמקום כ' ג' ס"קתרל"ז

 בפן דא" למאי חיומה לסכך משם הישראל לוקח אם איסור איןדמלכות'

 עלייהר ועברינן גשורי מהן ועבדי דיקלא דקטלינן ע"ב[ קי"ג ]ב"ק בתראהגוזל
 עצמר והוא לבד לאחרים וליתן לקצוץ דא כגוונא עבדין הוה אלו וניחאעכ"ל.
 זה באופן לעשות חוששין אק אמנם שלהם מגן הקוצצים מאחרים לולביקח
כלל.

 מצטער הייתי ימי וכל כן לעשות להם סמכו מקום מאיזה להם לבקשוצריך
 בתשובותיו הרדב"ז הגדול להרב ו~צאתי עיני את הש"י  שה*יר עד זהעל

 לישראל רמכור הגף שילקס דבעינן תקי"ד בטי' ע"ז שנשאל מחדש עתההנדפסו'
 ולא בית  ל*  הוה במחוז אין כי דע : וז"ל והשיב רשות ושינוי יאוש שיהיהכדי
 והתומ כתוב והוא מלתוב אצלם הנקרא קניןי שטר לו יההה שלא שדה ולאגנה

 הנק' לדון ירו מתחת מהממונים אחד או עליו הגדול השופט וכתבבערכאותיהם
 לא הגדול השופט ואפי' עשוי ופוסק דן שהוא מה וכל אלקאצ'י נאיבאצלם
  שגזל תאמר ואפ" מחייק כדין בקרקע  המחזיק כל ונמצא דינו לבטליוכל
 דמלכות' דדינא שלו ההא הרי מכתוב. בידו שיש כיון מ"מ אבותיו או הואאותו
 כאן אק הלכך שלו הקרקע יהיה מכתוב בידו שיש מי שכל אמר ומלכאדינא
 המקומות שבאותם ואפשר בהם, לצאת בידו האתרוגי/ ללקט לישראל ומותדגזל
 היה במקום אבל שכתב, מה התלמוד דין לפי וכ' כן הענין היה לא הגינה בעליול

 אלו. מדיגים קצ"ד ס?' ח"ג עיי'נ(
 גוים. משל ר"ל א()ציח(
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 ולא מפורסם ודבר ע"ז שהקפיד מי שמענו ולא ראינו ולא מיחוש בית כאןאק
 בעצמו )ללקוט( ללוקט אלא טעמא להאי צריכקן דלא יודע והוי בדבר אדםערער
 בהדיא בגם' אי' והכי רשות השנף יאוש דהף דיצא פשיטא מהם לקונהאבל
 רמלכותא דינא אמר" דלא פסקו שס"ט סי' בח"ם והסם"ע שהש"ך ואע"פעכ"ל.
 מיקרי דלא בערכאות הדין שכן אלא )למלך( הנאה בו שיש ברבראלא
 ל"א סי' ח"ם בחלק שלמה כרם בעל הרב עליהם השיג כבר דמלכותארינא
 אומר אני לכך ז"ל. הש"ד כסם"ע ודלא ומסיק ואחרונים ראשונים רבוותא כמהבש'
 : אכי"ר תורתו באור עינינו יאיר הש"י תזוז לא ומינה היא תורה ישראל שלמנהגן

 צ"ט סי'א(
 לבניו חנויות סך נ"ע הכהן כהרשב"א אדוננו שנתן היה כך שהיהבמעשה

 מתנה שטר ונכתב לקצתם ומיעט לקצתם וריבה נ"ע יחיא כה"ר בניוולבני
 אלנד'ר וד'אלך ב( הלשון: זה כתוב היה השטר ובסוף המתנו' אלו עלבידם

 דאלך מן לביע יצ"ו אלשיד םידנא אחתאג אר'א מעכשיו בתנאיואלתמליד
 ואלכרא אלגמיע עלי' אלנקץ ויכון אלוצט מן יביע לה מאנע ולא להפאלראי
 כדאלך ביציר אלרי ואלכרא נ"ע יחיא כה"ר אלמנת רומייה אלא ביציראלד'י

 בעד אלא בשי מנה אלעיאל יתצרפו לא חאלה )עלא( עלי' יבקא בדרהלבנתהא
 אפטורפוס גם יחיא כה"ר בני למשפט נגשו ז"ל שנפטר ואחר ע"כ.חיאתהן
 החנויות במתנות להם שריבה האחים טענת יחיא. כה"ר ן' משה ו' שלמההיתום
 אלמנת אמם ממזונות חלקו יתן אחד וכל המתנה החנויות שכר מהן א' כלשיקח
 לומר מערערים מועט דבר אם כי מתנה להם נתן שלא ואותם נ"ע יחיאכה"ר
 יחיא כה"ר אלמנת למזונות החנויות שכר כל יתקבץ אם כי מזוגות יתנושלא
 המתנה. בשטר כתבכאשר

 במכר בין לפירותיו הגוף ארם מקגה פכ"ג ריש מכירה בה' הרמב"םכתב
 הגוף שהרי לעולם בא שלא דבר מקנה זה ואין ש"ם במתנת בין במתנהבין
 הקנה שלא לחבירו שרה או בית לשוכר דומה זה למה הא לפירות ומקנהמצוי
 לאחה ופירותיו לזה אילן מכר : ח"ל כ' דף ובדין ע"כ. הגוף הנאת אלא הגוףלו
 לעצמו פירותיו ושייר אילן מכר אם אבל כלום לאחר ואין הפירות מקום שיירלא
 וכ' עכ"ל. משייר יפה בעין עצמו לגבי פירש, שלא אע"פ הפירות מקום שיירהרי
 למובר הפירות יהיו אם הרב ביאר ולא קם"ח דף שמת מי פ' בתרא : וז"להם"מ
 בהמקבל פירשה והוא לראשון דהכל שם כ' ז"ל והרשב"א הכל. הראשון קנהאו

 עכ"ל. אחרת בדרך פירשה ז"ל ורשב"ם במכירה. וה"ה למקבל שהכל ואמרמתנה
 להן שריבה האחים דןכו מזה מבואר ע"ש, לראשון דהכל רעט סי' )ח"ם[ הטורוכ"כ
 יחיא כה"ר אלמנת דהייצו לאחר והפירות להם הגוף דנתן כית בפירות וגםבגוף
 יחיא כה"ר בעלה שהניח מנכסים אמם מזונות להעלות האחים כל חייביםובתה

- -
 והמהבד ערבית. בלשת ~שומרת מצה בענין שו*ת כאן נמצאת ל"נ בכת"יא(

 עיי"ש. לעברית. מתורגמת קל"ה בסי' אותההעלה
 יצ"ו הנשיא אדונגו יצטרך אם מעכשיו בתנאי והחלוקה המתן וזאת : תרגום ב()צ"ט(
 שפהת ומה האמצע מן וימכור למנעו יכול אדם ואין לכד הוא רשאי מזה חלקלמכור
 שסקבלת והשכירות נ*ע, יהיא כה"ר אלמנת רומיה שמקבלת והשכירות הכל. עליחול
 פסירתן, לאחר כלל בו להשתמש רשאים הבנים ואיו שהוא כמו ישאר בדרה בהה כן_כמו
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 ואפ" למכור יצטרך אם הגוף אם כי הפירות מקום כהרשב"א שייר לאדהרי
 שלא כיון מ"מ יצטרך אם לעצמו החנויות גוף ששייר כיון משייר נק' זה דגםאת"ל
 אמינא ומנא להן, גם שייר לעצמו דשייר מגו מקרי לא מחתא בחדא עמוכללן
 שייר וגם זכות לעצמו שייר ואם : וז"ל בהג"ה ס"ג רי"ב בסי' ]בח"מ[ דאי' מהאלה

 לחבירו שייר כן המועיל ובאופן יפה בעין לעצמו ששייר כמו אמרי' אחרלאיש
 עכ"ל. י"ח( סי' רמב"ן )תשו' נתכוון אחד ענין עלדודאי

 דבר לענין נחזור וז"ל: קי"ח סה בח"ב המבי"ט הביאה זה תשו'והנה
 דגבי לאחרים או לו כשמשילר לעולם[ בא שלא ]דבר דשב"ל או ממש בושאין
 אחרים וגבי הבית או הדקל גוף הזכיר שלא אע"פ משייר יפה בעין אמרי'נפשיה
 בחדא ולבנותיו לו שייר בנ"ד והכא לעולם[ בא שלא ]דבר דשב"ל משייראינו
 אינו דאטי' הרמב"ן( תשו' היא )והיא י"ח סי' הרשב"א כ' ג"כ רבתשו' וכו'.מחתא
 וכללן בנותיו דהיינו בנ"ד וכ"ש שייר לכולם בשיור עמו אחר שכלל כלקרוב
 אחר צד יש שבזה אלא כ' התשוב' דבסוף ואע"ג ולבנותיו. לו והפירות דקאמרעמו

 משייר ואני אמר שאיי' והוא הדירה בזכות אחר אותו יצטרף שלא נוטהשדעתו
 יש שיור שהרי האחר אותו זכה במה כי כלום אמר לא לפלוני לדירה הבתיםגוף
 ששאלו מה כי זה וביאור עכ"ל. הרמיזות עם כמוך לאיש ודי כאן אין מתנהכאן

 עמו אחר שכלל שאחר השיב דירה ולפלוני לי אני ושיירתי כתוב שהיהלהרשב"א
 עמו שכללו כיון שיור שיש שאע"פ האחר זכה לא אחד שמצד אלא שיירלכולם
 דירה ולפלוני לי ושיירתי אלא לאחר מתנה לשון שום הזכיר לא כי כאן איןמהנה
 גוף ששייר בפירוש אומר היה אפי' האחר זכה במה מתגה לשוז דליכאוכיין
 המבי"ט. עכ"ל וכו' לרירההבתים

 שיאמר מח"א בחדא עמו האחר שיכלול דבעי הא' דברים, שני מכאןלמדנו
 מתנה כאך יש דשיור דאע"ג האחר לגבי ג"כ מתנה שיזכיר שנית ולפלוני,לי
 אלשיך ור"מ שס"'ד סי' ורשד"ם קצ"ו סי אדרבי מהר"י ועית זכה. ובמה כאןאין
 מחתא בחדא עמו כללן דלא כיון האלמנה זכתה דלא לנ"ד למרנו ומזהפ"ז,
 להזכיר צריך היה עמו כוללן היה ואשי' הפירות להן ששיר בפע"צ דבר הוארק

 חאלה עלי' יבקא דמ"ש לפרש נפשין לדחוקי דאפשר ואע"ג מתנה לשוןבשיור
 כללן שלא כיה מההא הא להן כבר שנותן המתנה עם שקשור לבדו[]ישאר
 זכו לא הנה אחר בענת התהיל ואז עצמו צורך רק השלים מחתא בחדאעמו
 בפירות. המתנה גוף מקבלי וזכוהן

 המוכר ב' בדין רמב"ם לכ' הא על מכירה מה' כ"ב פ' להגמ"יוראיתי
 שמט ואם לעולם הפירות שבאו לאחר אף בו לחזור יכול לחבירו דקלפירות
 דאי ר"ן ומודה : וז"ל ע"ז ההגהות כתבו עכ"ל. ממנו מוציאין איו ואכלהלוקח
 אין אמר ]דכי[ דאי ומתנה וכייה בה' שכ' אלפס לרב ליה מסייע כו', ואכילשמיט
 )אנל( ליה. תבע וקא ליה דאקני מידי לההוא תפיס דלא היכא ד,2לב"ל מקגהאדם
 כמאן שטרא ליה ומסר שטר ליה וכתב דזבין נמי והאיי תפיס תפיסאי

 שטר ליה כתב' דכי לומר טעם מה אדע ולא בער ואני עכ"ל. עיטור דמידתפיס
 שאין ואכיל שמיט אי אלא ר"נ קאמר לא דע"כ דמי דתפיס כמאן ליהומסר

 השטר ומעשה לגזול ליה מרשינן ולא ליה יהבינן לא לא"ה הא מידומוציאין
 בו שאין דבר קונה מטעם הוא לעולם בא שלא דדבר טעמא דהא הוא כלוםלאו
 כלום לאו השטר ותפיסת רי"ב סי' ]ח"מ[ בב"י ועיין קגה, ומה רמב"ם לד'ממש
 לדעת בפר וחפשתי כאן, אין שטר כאן אע קנין עצמן הפירות תפיס דלא כיוןההא
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 מהפ להסתייע הגמ"י דברי הביא ח"ב שמהרש"ך ומצאתי ע"ז חולקין ישאם
 ע=ז. עורר שלאיתמהתי

 בהן שאין הדברים : וז"ל שכ' מכירה מה' פ"ה סוף בהרמב"ס ד'איתיאח=כ
 בסחורה שילך מפלוני וקגינא בשטר שכ' הרי כיצד בהם מועיל הקנין איןימש
 עיקר לא וידוע, מסוים דבר לחבירו נקגה לא שהרי כלום מועיל אינו וכו', פ'עם
 כלום. והשטר הקנין אין הדמב"ם שלד' הרי ע"כ. הידוע עיקר פירותולא
 פירות ואכילת ודירה אומר כגון ממש בו שאין דבר המרדכי ב' רי"ב סה בב"יגם

 כ' : וז"ל זה על כתבו כאן בהג"מ גם עכ"ל'. אגבל ואפי' קנין מהני לאבכולהו

 בכולהו גוף בלא פירות ואכילת ודידה אויר כגון ממש בו שאין דדבר האיייב
 שמת מי פ' דגרסי' מהא לה דייקינן ואנן ארעא אגב ואפי' קנין מהנילא
 עכ"ל. ספ"ב לקמן ועיין ע=ש ספזי מתנה ]ובהלכות[.וכו'

 יאכל פלוני בבית שלוני ידור שאמר ש=מ זכייה מה' ספ"י רמב"םוז"ל
 שהדירה ממש בו שיש דבר להם הקנה של'א כלום אמר לא זה דקל פידותפלוני

 שהב,"י ומצאתי וכו'. נקניו שאין וכשינה כדב'ור הן הרי בהן וכיוצאוהאכילה
 לה דייקינן ואגן בעה"ע בה ומסיים האיי דדבי' הא בעה"ע בש' קצ"ה בסי'"בי'
 ,ה בבית פלוני ידור שאמר ש"1 נחמן רב אמר קמ"ז[ ]ב=ב שמת מי דפ'סהא
 בפ"ה והגהות ס"ו בנתיב ירוחם ר' וכתבו כלום אמר לא זה דקל פידותויאכל
 וכר להרמב"ן ובתשו' רנעג בסי' שכתבתי בתשו' הרשב"א ד' כן ואין מכירה,סה'
 סי' אלשיך ור"מ כ"ג סי' הלוי והד"ש רעיא סי' דשד"ם ועייד הב"י.עכ"ל
4"ז.

 ידועות הן וכבר וי"ל: ע"א ק"ה דף מצאתי פ-ג סי' ששון הר"אובתשו'
 בו שאין דבר על אפף הקנין כח דאלים שכתבו זה בדין והדשב"א הדמג"ןתשוב'
 וא-כ וסיים וכו' העיטור בעי הביאו ע=ז חלוק האיי שרבי' ידענו כבר אבלסמש
 איך קשה וא"כ עכ"ל. וכו' המוחזק הוא שהיורש ספק אין מהלוקת שהואכיון
 דפ' דההיא לתשב וג"ל "כירה, מה' פ"ה ממ=ש העיטור ב' דבריהם הגמ=יסתרי
 באל'ו דמי דתפיס כמאן שטר דיש וכיון לעולם הפירות. באו שעכשו מייריכ"ג

 דכ' ומאי בו לחיוד דיכול אה=נ להוציא שעתיד במה אבל באו שכבר'הפידות
 קאכיל דוקא דלאו הרי"ף וסובר ואכיל שמיט אי קאמר דר"נ הייגו הרי"ףלד'
 כהג אי דה"נ לפ"ז העיטור וחידש דוקא תליא באכילה דלאו דתפים היכאה"ה

 להוציא שעתיד במה בו לחזור דיכול ואה"נ לפנינו יצא שכבר במה דמועיל'שטרא
 בקנין. אף קגי דלא האיי רבי' ב' גופיה העיטור וכדכתב ולהבאמכאן

 קגין שום מהני דלא והעלה בז'ה האדיך טעז בס" אלשיך הר"מדהנה
 קס"ד דף דבריו בסוף וז"ל באגב אפי' לעולם[ בא שלא ]בדבר בדשבעלזשטר
 ואכילת העלייה דירת לו שהקנית ל'ומר הדברים ב' סמך שלא )וכ"ש(עעא

 שיאכל נתרציתי וכן לתוב לגמרי הבית דירת ענין כל ב,שטר שגמר אם כי'הפירות
 אמר שלא חדא לדחות יש י"ח סי' הרשב"א וראית כ' עוד וכו/ העלייהפירות
 בזה אבל דירה ולשלוני לי ששייר אני אלא לפלוני אחרא ודירה לי )א'('דירה.
 הר"ש דברי לחזק מרדב"ז הסכמא באה ושם אמר לא נפרדים ענינים ב'שהם

 אצלו הוא פשוט שדגר אל'ו אלשיך ר"מ מדברי עוד למדנו והנה ז"ל.'אלשיך
 שיאכל נתרציאי וכן מדכתג מקרי לעולם[ בא שלא ]דבר דשב"ל הבית'דשכירות
 גא שלא ]דבר דשג"ל מקרי הבית דשכירות מבואר ה"ז וכו', העלייהפירות
 שכירות לש~עון שנתן מי על שכ' ק"ף סי' ח"א להמבי"6 שמצאתי אלאלעולם[
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 מתנתר לו 3תן כד שבשביל פי' ולא עני שהיה מפני בהם להתפרנס כדיהבית
 בשטר פורש שלא כיון המתנה לבטל היורש יוכל ולא העשיר שאח"כ אע=פמתנה
 שהדי ראשונה ותמהתי לזה ראוות הביא לא ושם יע"ש. לו ניתן העניותשמפני
 שמפני אומדנא שיש כיון ועוד היא. לעולם[ בא שלא ]רבר דשב"ל,בכירות
 לית. יהיב לא דהכי דאדעתא המהנה בטלה כשהעשיר השכירות לו ניתןהעניות

 דהמבי=פ הך הביא ד' אות הטור בהגהת דמ"ו סי' חיי בני להרבומצאתי
 ורצתי קכוד, סי' ששון והר"א ר"ה סי' וליר מ"ה ס" ח"ב הריב"ל ועיין בהוסיים
 לר הנה אומדנא בתר דאזלי' ז"ל דפהסקי' ראיתי ושם אלו וזשובותאחרי

 אמאו לי דקשה אלא דפליגי דנר' אלו לתשו' ורמז ע"ז חיל בגי להרבדהוקשה
 דגפ לתרץ והנ"ל וצ"ע. לעולם[ בא שלא ]דבר דשב"ל דשכירות הרגישלא
 פסק. אהר מטעם אמנם לעולם[ בא שיא ]דבר דשב"ל מקרי דשכירות ס"להוא

 העניים דדין ס"ז רי"ב סי וש"ע ט"ו דין מה"מ כ"ב מ' כהרמב"ם דס"ללזכות
 לצדקה. כנודר דהוי ההדיוט כדיןאינו

 צדקונ מטעם הישיבה לבני שזיכה קס"ט סי' ח"ג יהמבי"ט ראיתיושוב
 : ח"ל ך' אות הטור בהגהת רעט סי' חיי בני בס' ומצאתי ז"ל. רמב"םכדברי
 הרשב"44 לעולם[. בא שלא ]דבר דשב"ל הוי למחר הולבות שפחתי או שעזימה
 שלא ]דבר דשב"ל הוי אי הוא פלוגתא לפלוני זס בית שכירות כל ע"ב סי'""ב
 בין' לחלק שקומ מה ידעתי לא ולעד"ן עכ"ל. מ"ג סי' ח"ג מהריב"ל לעולם[בא

 ב' למ"ש ג"כ הרמי אחד הכל זה בית שכירות ובין קנה דלא דקי"ל זה דקלפירות
 אלשיד ר"ם דעת לעיל כתבנו וכבר וכו', חולבות שפחתי או שעזי מההרשב"א
 לעולס[. בא שלא ]דבר דשב"ל הוי דשכירותדסובר

 הריב"ל יכ' וז"ל: ז' אות ב"י בהגהת רי"ב בס" חיי בני בס'ושוב
 של(4 ]דבר דשב"ל הוי לפלוני יהיה זה בית שכר אמר אם אבל : וז"ל כ*ד סי'ח"א
 סברתר לעולם[ בא שלא ]דבר דשב"ל הוי זה בית דשכר דס"ל ואת"ל לעולם[בא
 יקיימר אם היורשים ביד תלוי הכל וא"כ ע"כ. פוסק בשום אותה מצינו לא-זאת
 כ"בג ועיין ימרשים הם אביהם דכח בידמ הרשות בהמ יחזרו ואם )יקיימו(יקימך
 לחזור בידם הרשות היה ליניימ נדר מטעם לא דאי דמוכח ממכירהספכ=ב
 עצמר המחייב ר ס"ק )רי"ט( ר"ט בסי' גו"א וז"ל אביהם מכח באים )דהם(דהתם

 דאקני לו שעבד דאי קי"ח בסי' למ"ד אפי' ומת לעולם[ בא שלא ]דברבדשב"ל
 בהגהות ס' סי' )בד,"ג פטורי' דהיורשי' מהרים כ"ע הכא שקנה קודם בו לחזוריכול
 כדאשכחן מוחזקים ג'כ הם מועט חלק להם שהגיע דהיורש" לומר ואיןב"י(
 רג=א בסי' התם דשאני המוחזקים הם דהיורשי' הוכחא דליכא )ס=ב( רנ"אבסי'
 דטופנית ס"ו ס' דסי' כההיא בריא במתנת ואפי' זה מחולי דמת הוכחהדליכא
 ונכסיפ ראיה להביא התובע דעל נתינה בשעת מצהים הנכסים היו שלאהיורשי'
 בחזקת נכסי ולעולם היו וכאן גמצאו דכאן הוכחה דליכא דהיינו יורשי'בחזקת
 אב4 קיימי יורשי' בחזקת נכסי אמרי' בספק דדוקא מזה הטמעינן קיימייורש"

 מתנות בכל דא"כ כלום הירשי' דברי אין כדבריו שהוא התובע טענתבשנתברר
 אמריג בספק דוקא ודאי אלא המאגה לבטל כדי עילה טעגת למצוא יכוליםהיורשי'
 וכך התובע, עם שהדין ברור שהוא בדבר לא קיימי יורשי בחזקת ונכסיהמע*ה
 : ס"ו קי"ב וסי' ס' וסי' ר*ן טסי' הש"ע דפסקי פלוגת' והב"ח הסמ"עת"
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 ק'_סי'
 יהודית עם מדבר שהיה ראוב'ן על השאלה הגיעה שצ"ו. יעוא תנעםמעיר

 זו בפרוסה א( מקוד,ית את הרי ואמר לחיקה פרוטה ונתן קדושין עסקיעל
 המשתמר למקום וזדקתה הפרוטה לקחה מועס זמן ולאחר ג'יר. מא הין היןואמרה
 ל' או דברים קבלת ל' הוא הימ הין שאמרה מה אם ספק יש הנה העדים,בפני
 איגך ר"ל אם אלו מלות שתי כוונת נודע לא ג'יד מא שאמרה זה( )מהמזה

 הם אלו תבות ב' דגם לפ"ז ונמצא הדבד טוג הקדושין דהיינו לבד זה אלאמבקש
 הין הת באמרה בו לשחק היתה תשובתה דכוונת נאמר אם או הוא דבריםקבלת
 והנה באחר לשחק כשרוצים נשים כדרך זה אם כי חסרה איני כלומר ג'ירמא
 בו מועט זמן לאחד הפרוסה שזרקה מה הנה כי המחשבה תחלת המעשהסוף
 שאמרנו האחרון לפירוש שכוונתה ךגיד קדושין לשם קבלתה שלא יגיד זהביום
 האשה אין דקיול קדושין הוו דלא נר' הלכך וכר, זה אם כי חסרה שאיניכלומר

 הראשונה בפעם דלמא לחוש יש ומיהו לכאורה נר' זה כל לרצונה אלאמתקדשת
 בלשון שאמרה אע"פ עמה לדבר התחיל שהוא כיון קאמרה דקושסא הןכשאמרה
 קדושין ספק הוו לפ"ז וא"כ בה חזרה דאח"כ אפשר אח"כ דזרקתו ומאישחוק

 להצריכה יש ולכן להחמיר הר"ן דברי שמביא כ"ט סס"י בהג"ה ועייןולחומדא
 : אכיער משגיאות יצילנו והש"י מספקגס

 תשובהה דלשת ולדעמי קדושין, רדאי הוו דלדעתם יצ"ו מחביריושמעתי
 או ראשת כלשת אי ספיקא )הוי( הוו הלכד אהדדי דסתרי ל"צני תרימשמע
 חדשים לו השכיר : וז"ל ב' דין שכירות מה' בפ"ז לרבי אשכחן לזה דוגמאאחרון
 לשנה דינר י"ב לו שאמר בין בשנה דינר י"ב לחדש דינר לו שאמר ביןושנה
 וכ' וכו', בעלים בחזקת שהקרקע משכיר של העיבור חדש הרי חדש בכלדינר
 לשת או אחרון לשת תפוס אי לן דמספקא פסק דרבי' נר' למלך משנ'הרב

 לשונות שני דכשיש לך הדי ע"ש, וכו' בעליו בחזקת קרקע אוקמה ולהכיראשון
 ודו"ק. נספיקא מחמרר וממילא ספיקא דהוי אהדד"דסתרי

 ק"אסי'
 לנהוג בשכירות, מגוי חנות חזקת לו היה, דאובן היה, בך שהיהבמעשה

 מזרח בצד במקומו בנו הרשיב ולימים שנים כמה בה וישב חזקות בעניניאצלינו
 ישב שלא ולפי החנות מערב בצד בשאלה שמעה את ראובן הושיב עוד"חנות,
 החנות שכירות מילים האחר חה בנו היה אחר עסק לו היה כי בחנות ראובןעוד
 חצי ממנו למכור מראובן וביקש לת בא כן אחרי ויהי בחדשו. חדש מדילגר
 ממנר ומכר ראובן לו ונתרצה שמעת יושב בה אשר מערב שבצד החנותחזקת
 שסר לו וכתב המעות ראובן וקיבל רילאת ר"ל קרוש בעשרה החנות חזקתחצי

 .לפנות מראובן לת ביעש מעש יותר או שבוע ימים ולאחר ושבועה בקניןמכירה
 בשאלה וק בחנות זכות לשמעת היה לא כי ישיבתו לקבוע כדי החנותחצי
 )חזקת( זכות חצי מכר שאביו ראוב'ן בן חנוך שמע כאשר ץהי לתוכה.נכנס
 איש' לר כי פרנסתו שתתקפח אמר כי ליכנס להניחו דצה ולא אפו 'חרההחנות
 ולך' לי מה חנוך על צווח ולוי עמו עוד כח ל'ו אין והוא וליתן לישא תודעחיל

 תיבמ )כתוב( אמר שלא הקדועין ללשון לב שפו לא איד גדולה פליאה א()ק'(
 מחמעתיקים. נשמטה ורק אמר שכן ומנראה בפוסקים. ממבוארלי



צדיק ' ב. חלקשו"תפעולתצב

 בטענה המכר לבטל מבקש ראובן גם ואז את דידי דברים בעל לאו נזעקתכי
 אדעתא וא"כ בנו חנוך עם מפהיס הוא שכבר )באמרו( המכר בשעת הטעהושלוי
 ולוי כדבריו שאינו מחנוך מלתא אגלאי והשתא לו מכר בנו נתפייטדכבר
 יודע היה המכר ב,שעת ואדרבה, כלל הפיוס מצד לו זכר שלא ואומר זהמכחיש
 שטר כתיבת א'חר ממנו ראוב,ן ביקש שלכך בזה יתרצה לא חנוך שבנוראובן
 חנוך יכעוס שלא כדי לפנים לבד שאלה בתורת שהוא, אחר שטר שיעשהמכירה
 והודה אהדדי דסתרי שטרות ב,' לעשות א"א אמר כי זה לעשות הסופר רצהולא

 היו וכך משפ,טם יהיה מה לדעת המשפט אל נגשו ואז זאת. לוי לתשו'דאובן
 נתן כב'ר שאביו חנוך טען עוד זאת. בשאלה ככתוב ותשובותיהםטענותיהם

 מצרנית. מטעם הנשאר בחצי זוכה הוא וא-כ במתנה החנות חזקת חצי ימים זהלו
 וארמה המורי"ם. שיורונו מה כפי ראשון ראשון על משיב הצעירוהנני

 נזק לו ימשך ומזה חיל איש שלוי מטעם המכר על חנוך שמערער מה הנהכי
 נראה העיון ואחר זו. היא חזקה שטענה שלכאורה אמת הן סרנסת,ושתתקפח

 בו לדור בשותפות בית ששכרו בשותפים דוקא אם כי מועלת זו )טענה(דאין
 הרא"ש בתשו' כדאי' במקומו אחר להושיב, יכול מהשותפים אחד שאיןיחד

 בית ששכרו שנים י"ל אביו בשם שם הטור וז"ל שי"ו, בס"ס מר"ןשמביא
 יש אם אפי' במקומו אחר להושיב, יכול' מהשותפי' א' אין יחד בו לדורבשותפות

 איני אחר אבל לקבל אני יכול 'אותך לו לומר יכול כי ממנו פחותים דיוריןלו
 ממנו בוש שאדם חזיבותו מפני יש בשוה אדם כל לקבל 'שאין ידוע כי לקבליכול
 נאמן. שאינו ויש קטטה בעל שהוא ויש עמו לדור בוש שאדם גריעותו מפניויש

 יכול ולא לדור חפץ הוא מי עם תחלה מדקדק בשותפות לדור' הרוצה אדםהילכך
 לחלוק לכופו יכול אינו וגם במקומו אחר להושיב עמו לדור שקיבלאותו

 להושיב יכול דאינו טעמא עכ"ל. לימן להם שכור הוא אלא שלהם אינושהבית
 ריש כדדייק יחד בו לדור בשותפ,ות שניהם שכרוהו שמתחלה משום עמ,ואחר

 סוף גם שניהם, דוקא לישב מעיקרא נח"ו דהכי דאדעתא הרא"ש דרבי'לישניה
 כמו במקומו אחר להושיב עמו לדור שקיבל אותו יכול ולא שכ' דייקלשונו

 בתוכם זר ואין יחד שניהם לדור מעיקרא עליהם קיבלו שכך מטעםשביארנו
 טענה. חנוך טענת דאין מזהנתבאר

 הוא שכלד לו שאמר במה הטעהו שלוי ראובן )שטוען( שטען מהועל
 בטל המכר הנה כן היה שלא מחנוך לו שנתגלה כיון וא"כ בנו חנוך עםמסוייס
 הנותן דעת אומדין לעולם וו"ל: רמ"ו סי' הש"ע שכת' ממה להשיב ישוכו',
 פירש. שלא אע"פ האומד ע"פ עושין הנותן דעת סוף מראין הדברים היואם
 גלויה מתנה לאחר נכסיו כל וכתב שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך מיכיצד
 שבנו ידע שאלו שוכיחי' שהדברים קיימת מתנתו אין בנו בא ואח"כגמורה
 אבל בש"מ דוקא זה שדין שאומ' מי יש כ' ב' ובסעי' נכסיו כל נותן היה לאקיים
 דה"ה שאומ' מי יש כ' ג' ובסעי' הוא. בבריא דאפי' שאומ' מי ויש בבדיאלא

 מפני או חוביו בעלי מפני לברוח צריך שההש מחמת לאחר נכסיו כל שכ'בבריא
 כתב 'שלא נתברר אם שמתו או ואויביו חוביו בעלי עם פשרה עשה יאח"כאויביו
 והרי וכו', אויביו( )מפני מטניו השעה ונדחית הואיל כן מחמת אלא זומתנה
 נתן )אם( דעת בגלוי דאפי' למדנו מזה עכ"ל. המתנה בטלה למתנה צריךהוא
 דמתנה במכר, ג"כ ה"ה המתנה דבטלה כן שאינו נתגלה ואח"כ וכך כך דעתעל

 דעתיה, דאמדינן לבד באמדן סגי מרע בשכיב מיהו אלא נינהו הדדי כיומכר



צגצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 היינו בבריא דאפי' ב' גסעיף ראמר ולמאן לבד. באמרן סגי לא בבריא'מיהו
 האי דליכא נכסיו מקצת שנתן בבריא אבל שביק לא ובריה נכסיו כל דנתן'טעמ'
 כל שכ' ובבריא. הכל. כשנ,תו רק האומדנא דאין מתגה במקצת מתגתוטעמ'
 גדולה אומרנא בעינן אלא לבר באומדנא סגי לא וכו', לברוח שצריך מפנינכסיו
 מטעם אלא נתן שלא בפירוש שיתברר והיינו מרע דשכיב כההיא המתנהלבטל
 קיימת. מתנתו זו בסיבה היתה לא שהמתנה לתלות ואפשר ספק בו יש אם אךזה

 שיתברר צריך לברוח שצריך מפני נכסיו כל בנתן ראפי' גק"ו תדיןומכאו
 דלא ב' בסעיף ההולקי' לד' וכ"ש ויתברר, שיתברר דגעינן מקצת גנתן ק"ובעי'
 רלאו בפירוש בירור בעינן בנ"ד דלכ"ע מהכא שמעינן לש"מ. שברח בריאדמי
 בנו שמת דשמע כההיא לבד דעתיה דאמרי' דסגי מהן יש שוות האמדנותכל
 אך וכו', דעתיה דאמדינן חוזר דעמר במקצת אמי' מתנה שגתן דש"מ כההיאאו

 ר"ז בם" ג"כ לזה ורמי בפי', שיתברר גדולה אומרנא צריף שברחבבריא
 תנאי על כמוכר ה"ז מוכר הוא וכך נך שמפני ופי' קרקעותיו המוכר התםראי'
 ה"מ מיהו המקח נתבטל התנאי נתקיים לא ואם המקח נתקיים התנאי נתקייםאם
 כיון וכך כך לעשות עעד מוכר שהוא אמר המכר קודם אם אגל המכר בשעתשפי'

 וגלבוש ע"ש. המעשה בשעת דעת גלוי דבעינן חוזר אינו אמר לא מכירהדבשעת
 מוכר הוא וכך כך שמפגי בפי' בעינן נ"ד דבכגון לך הרי רפ"ט. סי'ורשר"ם
 מכה בשעת שיפרשוהיינו

 בנו שחנוף המכר בשעת נתפרשו שהדברי' ראובן דברי לפיוהשתא
 השתא אך מודה לוי היה אילו בטל המקח לו4ז היה מכר כן וע"ד מוהמפויים
 יודע היה המכר שבשעת לוי אומר ואדרבה ע"ז בירור לראובן ואיו מכחיששלוי
 שטר כתיבת אחר ממנו ראובן ביקש שלכך בזה יתרצה לא חנקי שבנוראובן
 גדולה הוכחה ודאי הא וכו', שאלה בתורת שהיא לפנים אחר שטר שיעשהמכירה
 ראובו כוונת דלמא להסתפק שיש אלא בזה לו מודה שראובן כיוו לוי עםשהאמת
 החנות בחצי ליכנם היינו בזה מפוייס כבר בנו שחנוך לוי לו שאמר שמההיתה
 7~4יציאו נזק מלוי יראה שאם בחשגו קנאה לחנוך יהיה לא שגזה שאלהבדרך

 לא שראובן הגם לאלם פיך פתח ע"ד וזה נפק. לא ספיקא מידי וא"כמהחנות
 כך. גוונתו אולי זההמליץ

 שקנו בשעה אם ; וז"ל ד/ אות ב"י גהגת ר"ז סי' חיי בני בס'ומצאתי
 זילא כיון זה זמן קורם ביניהם מפשירין( )שהיו מפשרין שיהיו אפי' תנאוהזכיר
 בסי' מר"ן וכ' עכ"ל. קג"ט סי' ח"א הרדב"ז תנאו מחל אימול הקנין בשעתהזכיר
 שאמר או וכו', מכרתי לא אומר והוא לי מכרת ואמר חבירו על שטרען הרירכ"ב
 הטענות אלו בכל כלל תנאי היה לא אומר יהאחר ביניגו היה תנאי מהםא'

 ממנו להוציא שמבקשים הכופר נשבע ראיה שם היתה לא המע"ה בהםוכיוצא
 הוא מי אנן נחיי והשתא גש"ע. מקומות גכמה יה דבר ונשנה הסתשבועת
 מכירה ששטר כיון המוחזק הוא דלוי בזה לגו והנר' לוי או ראובו אםהמוחזק
 אבל טפק איכא כד אלא קיימא ראשונים בעלים בחזקת קרקע אמרי' לא דתוגירו
 לא ובשסר ביגינו היה תנאי ואומר טוען שזה אלא ספיקא וליכא מבורר דהשטרכאו
 ה' רמב"ם דכ' מהא לה אמינא ומנא המוציא. הוא המוכר א"כ כלום מהתנאינזכר

 לי' בשטר לחבירו בית המשכיר : וז"ל ס"ב שי"ז סי' מר"ן מביאו פ"זשכירוג
 שגה אלא השטר מזמן עבר לא עדיין אומר השוכר זמן בו ואיןשנים

 ראיה להביא השוכר על שנים י' ושכנת השכירות זמן עבר כבר אומרההמשכיר



צדיק ב. הלקשי"תפערלרנצך
 דר"ג מימרא ז"ל המ"מ וכ' עכ"ל, הסת המשגיר ישבע ראיה הביא לאואם
 לפנינו הבא ספק דבר כל שעל הבית בעל מהימן ע"א ק"ג דף שם ומר,ש"יאכ"ל.
 קי"ל והא דאמר" הא על כ' ע"א קי"א בדף גם עומדת, בעליה בחזקת קרקעאמרי'
 לעולם עומד שאין בספק וה=מ שם כ' עומדת בעליה בהזקת קרקע נהמןכרב

 ע=ש; ב' דין על שכירות מה' בפ"ז המ"מ וכ.."כ יע"ש.להתברר
 בדרכיס : וז"ל ס"ט קצ"ה בס" מרען שכ"כ שוה המכר ודין השכירו/ודין
 סי' לעיל מור"ם וכ"כ עכ"ל. נקנים קרקע ושאלת שכירות בהם נקנהשהקרקע

 ונו', השכירות ימי כל קרקע( )שכירות השכירות דין כן המקח וכדין : ה"ל סואק"ץ
 שאינו ספק דאיכא היכא דדוקא מבואר לך הרי ע"ש. פ"ז ריש ברמב"ם מבוארוכן

 חוץ הוא שהספק בכאן אך קמא מריה בחזקת קרקע אמר" השטר מתוךמתברר
 שבידו בשטר שמותזק כיון קיימא לוקה בחזקת )דקרקע אמרי' המכירהמשטר
 ובקנין בחזקה בשטר בכסף דברים מד' בא' נקנה קרקע וז"ל:( ק"ץ בס"במסורע
 על עדיס יש אם בו להזור יכול מהם א' שום אין הקגייה מרדכי א/ ובכלסודר
 מה כסף ונתן וקנין שטר בידו שיש לפ"ז א=כ יעו"ש, לזה זה שמודים ארהקגיה
 ביניהם, היה שתנאי ראיה להביא ועליו בזה זכות לראובןנשאר

 ראוגן על 'שכ' רנ"א סי' רשד"ם מביאו תתקע"ב סי/ הרשג"אוז"ל
 ושמעון וכך כך במכר תנאי שהיה ראובן טען ואה*כ לשמעוו בתיםשמכר
 המכר לבטל עתה רוצה רארבן א"כ שם וסיימ וכה שמעון שהלוקת והשיבמכהישו
 ר"ז. ובסי' רשב"א ב' ע/ סס"י בב"י ועיק יע"ש. ראיה להביא עליו התנאימחמת
 הראיה. עליו המוציא שהוא וראובן מוהזק דלוי לנ"ד מבוארהרי

 קצוב לזמן להבירו קרקע שהשכיר מי על נשאל תק*י בסי' הריב"שגם
 להזור רצה ה;משניר בקדקע יהזיק טרם השכירות לו ופרע ושטר בקנין ידועלזמן
 א=ל אז אותו דוהה המשכיר שהיה בראותו השוכר ואז השכירות מן אה"נבו
 המשכיר ועתה להשכיר רוצה אתה שאין אהרי השכירות מעות לי ההזר עדיםבפני
 רוצה אם כי לקבלם רצה לא והשוכר עדים בפגי שהודה כמו המעות להחזיררוצה
 הקרקע שקנה כית השוכר עם שהדין ווהשיב שהודה ממה בך והזר השכורהקרקע
 ממנו מסתלק ואינו הוא ממכר ליומיה דשכירות שלו הוא הרי ושטרבקגין
 שקנה שכיון ומסיק מהגמ' בראיות והאריך גמור בקנין אם כי בלבדבדיבור
 בו ההזיק שלא ואעעפ לו קנוי הוא הקרקע מעתה גמור, בקנין לשכירותוהקרקע
 על וקנין שטר לו שיש דבכה=ג הראית עכ"ל. בקנין אלא הסילוק מועילואין

 עומדת בעליה בהזקת קרקע אמרי' ולא כלום המשכיר בדברי איןהשכירות
 לתוך נכנס ולא לידו המפתה נמסר שלא אע"פ השוכר היינו בעליהדאדרבה
 ועיע בו לחזור יכול המוכר ואין קיימא לוקה בהזקת קרקע בנ"ד ה"נהקרקע
 קרקע אמרינן דלא ג"כ מביאר שם י"א דק ונטען טועז מה' ט"ו פ/ מש"לבהרב
 לעיל. שהארכגו וכמו ע"ש ספיקא דאיכא היכא רק עומדת בעליםבהזקת

 שתנאי וטוען קרקע שמכר במי שנשאל תתקע=ב ס" רשב"א בתשו'ועיין
 המכר שיהא שנים ג' ועד מכאן המעות לו יחויר שאם וקנין מכירה בשעתהיה
 שהמכירה עדים מביא והלה התנאי מהמת להסתלק לו שיש עדים ומביאבטל

 ממונא אוקי בזה אומרף ואין בידו שהיא זה לוקה בהזקת קרקע הרילהלוטין
 ספיקא ותרי תרי ביבמות כמ"ד שפסק ר"ה לד' וכ"ש קמא מריהבהזקת
 ואע,פ בעדים ואפי' שתפס למי ונ"מ אהזקתה מלתא אוקי אמרי' ולאיאוריתא
 ההזיק והמוכר הבעלים ברשות לתוכה שירר לזה ג"מ מ=מ נתפס הקרקעועאין



צהצדיק ב, חלקשו"תפעולת

 משה בני הרב שפסקה התשוב'ה שזוהי לי וכמדומה עש"ב, וכר ובשטרבכסף
 הביא וכן ע"ש, מ"ו וס" ג"ס בס" מביאה שהב"י שם וכתוב ל"ז סי'וזלטת
 ע"ש. רבנים כמה ב' מ"ג אות הטור בהגהת ק"מ בסי'מכנה"ג

 לו" בחלק חוכה גמתנה החצי לו נתן כבר שאביו חנוך שטוען מהועל
 אביו והודאת כלום אינו סהמתנה חנוך ביד דאיה יש שלא כיון הנה מצרןימטעם
 כלום איגו לאחרים חובה שהוא בדבר לחבירו שהמודה כדקי"ל כלום אינושתה
 דהרי כלום המתנה אין במתנה החצי אביו לו שנתן האמת יהיה אפי' עוד_ולא
 רי"ג סי' בש"ע כ' שהרי לו, הקגה ומה ממש בו שאין דבר הוא החנות דירתזכות
 שאין דגר אבל ממש בו שיש דבר אלא במתנה ולא במכר לא מקנה אדם ואין :יז"ל
 זה בית דירת או זה דקל פירות אכילת לחבירו המקנה לפיכך נקנה אינו ממשבו
 לך הרי עכ"ל, פירותיו לאכול אילן וגוף בו לדור זה בית גוף שיקנה עד קנהלא
 לאידך לך תיקשי ולא כלום, המתנה אין הקרקע ב~ף חלק לו מקנה דאיןוכיון
 שבועח הקנין עם שם שיש כיון דליתה כלום אינו לוי שקנה, קנין דגםגיסא

 ותקיעת ושבועה נדר : וז"ל י"ס ס' ר"ו סי' זה אחר הש"ע דכתב המקחגתקיים
 וראיה השבועה מכח הוא גמור קנין לר קנין וא"כ עכ"ל, באסמכתא אפי' מהניבף

 בידו הקנין ונחלט ממש בו שאין דבר הבכורה מעשו שקנה אע*היויעקב
 רצעט ס" ורשד"ם גתשובותיו הריב"ש וכמ"ש לו וישבע לי השבעהימטעם
 ל*ז אות הסור בהגהת ס' סי'וכנה"ג

 הגה המתנה על ושבועה וקנין בשסר ראיה חנה4 ביד היה אפי' דין מןובר
 בגוף חלק מהם לאחד שיש בדבר רק מצרנות דאין מצרנות דין בו איןבנ"ד

 מהגף בשכירות לבד הדירה אם כי הקרקע כגוף זכות )לו( דאין בזה אבלמקרקע_
 )טאצטייאק( מהר"י הגדול הרב ב' התשובו' בעלי כל כמ"ש מצדנות דיו בואין
 אלא אינו החזקות דקניית והשיב אלו חזקות בענין ששאלוהו על שהשיבז"ל

 בהגה' ק"מ בסי' הכנה"ג הגיא וכן הגוי מן לשכור למחזיק לו שיש הזכותקגיית
 ה"ח[ שכנים הל' ]פי"ב רמב"ם כ' ושכירות ע=ש. רבנים כמה ב' מ"ג אות"טור
 דינא בו יש דשכירות הרא"ש בדברי_ נמצא כי וגם וכו', מצרא דבר דינא בו.דאין
 בכמה ז"ל ששון ר"א תשו' ועיין יע"ש, כהרא"ש דהלכתא המע"ה מצראיבר

 דרובא מסיק ולבסוף והאריך ע*ז נשאל מ"א סי' ח"ב והריב"ל מספרו.מקומות
 כלל בתשו' כ' בעצמו הרא"ש ואפי' דב"מ דינא בשכירות דאין ס"ל.ורבוותא

 זמן כל או שקצג זמן עד אלא בקרקע חלק לו שאין כיון הלכך : וז"ל!"ז
 דהתשובות הרי -וכו', דד"מ בו ואין שכירות כמו דהוי כלום בקרקע לו איןשיעמדו
 לבסוף. הויא דד"מ בו אין דשכירף ח-למא לזו זו סותרות~מהרא"ש

 דרבוותא פלוגת' דאיכא היכא דכל לשואל אסביר וה כל שכתבתיואחר
 שאם מקומות בקצת הנוהגות -בחזקות האפי' המוחזק- הוא לוקח מצרנותגדיגי
 לו ויש לעולם חזקתו החזקה בעל איבד שלא החזקה לבעל הקרקע בעל.יגרש
 מרצונר יצא שלא ומן כל ולזרעו לו )לעולם( פוסק שאינו בחזקה-זכות
 וגמרו גונמנו( כזה ענין קרה וכבר. וכו/ זכותו הפסיד מיד מרצונו יצאואם
 בלשונות חיים עץ פדי בספר גם עכ"ל. ע"ש בחזקות דד"מ דלית ז"ל שלוניקירבני

 דאין - בתרא הויא צ"ז דסי' וההיא צ"ב לכלל צ"ז מכלל פליג דהדא"ש כ'הרא"ש
 - . -בצ"ע. ההגרחו בשכירות מצרבות,דין

 רמב"ם מחלוקת ובענץ ומסיק- -בזה הוא גם האריה רע"ז סי/והרשד"ם
 הוא ולוקח מדרבנן רק אינו מצרנות שדין המוחזק הוא דהלוקח בשכירותורא"ש



צליק ב. חלקשו"תפעולתצו

 החוב "לכך וכו', דאוריתא דינא ומפיק דבנן תקנת ספק אתי ולאמדאוריתא
 בינייהו גדר דפסיק מצרנות בין לחלק ואין עש"ב. וכו' הלוקח בזכות להפךוהישד
 או אחת בחצר לי מה מצרנות דין איכא כי לעולם כד ובין כך דבין מפסיקלאין
 הו'א שכן תדע בונים. שני או חנויות בשתי לי מה מפסיק גדר שאין אחתבחנות

 עליר וכ' בשדות, רק ביניהם מפסיק שגדר בבתים מצרנות דיו שאין כ' ר"תשהרי
 סף רשד"ם בתשו' וגם יע"ש. וכו' כן נוהגין שאין אלא גכוגים שדבריוארא"ש

 דמזו.רע"י
 נוהג שמצרנות שכן לל מצרא דבר דינא דאיכא היכא הכל דלדעתהנה

 מטסיק שגדר כמקום וה"ה ביניהם ממסיק גדד שאין אח" בחצר או אחתבחנות
 שוכר בא' לה משכחת יה רדין ר"ת על ההולקי' דרבוות' רובא לדעתביניהם
 אי והרמב-ם הרא"ש מחלוקת שייך יש בזה למכור רוצה הקרקע בעל לווהסמוד
 נעשה שוכר אין לכ"ע שוכרים דכולם בנ"ד אך לא אי דדב"מ בשכירו'אמרי'
 דיש. יונח ואפי' גוונא האי בכי מצרנות פוסק בשום אשכחן דלא אחד בשוכרמצרן

 דאוריתא ומפיק דרבנן אתי דלא המוחזק הוא דהלוקח כת.בנו כבד בכה"גמצרנות
 הצדדים. כי עלודוק

 כל לאו ]דאמר[ עקא )קכ"ב( דף ד"ס סי' ח"מ רשד"ם בתשו' מצאתישוב
 היינך דאם מאד פשוט דבר וזה דעת גילוי או היה תנאי לומר דראובןכמיניה
 וכו', הלה תנאי לומר ללוקח ראיה שטר כשיש )אפילו( קדקע מוכר לכלמאמינים
 שטר' ויש בזה נאמן שלוי דפשיטא מלתא ודאי הא אלא שבעולם קניות כלבטלת

 )שמכירת( שמכר ראובן עדים מביא ,)היה( שאפילו לומד היה ואפשר בידוראיה
 מתשו' ראיה שיש כמו עדותם מועיל היה שלא תנאי על היה ללוי[ ]צ"ללוי

 ע"ש. וכו'ר,~ב"א
 סי' כנה"ג שכ' א' בדיבוה שכתבנו בנין כל לדחות שרצה יש והנהא(

 דקי"ל קי"ל לומר מוחזק גק' השטר בצל אין : וז'ל מ"ו אות ב"י בהגה'3קה
 הר"ד ד/ וזה ת-ד סי' בתשו' הריב,ש דמי כגבוי לאו ליגבות העומד דשטרכב"ה
 לנ"ד. ענין זה דאין תמוה והוא עכ"ל.וכו'

 זה. דין עיקר מקור אעתיק לך לבארוכדי
 ולא כתובה נוטלות בש"א ש"ו שלא עד בעליהן מתו פ"ד בטוטה"תנן

 כ"ה דף בגמ' שם עלה ואמרי/ כתובתן נוטלות לא או שותות ובה"אשותות

 שטר' טברי וב"ה דמי כגבוי ליגבות העומד שטר סברי ב"ש קמפלגיבמאי

 העומד. שטר סברי ב"ש שם ופרש"י בגמ'. ע"כ דמי כגבךי לאו ליגבותהעומד

 נכסיר כל בו לו ושעבד חבירו על חוב שטר לו שיש מי דמי נגבויליגבות
 הוו קיימי ברשותיה דנכסי כיון הלכך הלוה מן יותר בנכסי' השטר בעלמוהזק
 ודאי זו בסתירה שזנתה ראיה להבה ועליהן והמע"ה תובעין הבעל יורשילהו

 דדילמא מספק תובעת היא לה והויא דמי כגבוי לאו סברי וב"ה כתהבתה,ואבדה
 ראיה להביא ועליה ודאי מידי מוציא ספק ואין ספק והיא ודאי אינהו הלכךזנאי
 כתובה למגבי לה דדהינן הוא ספק דמטעם לך הרי ז"ל. רש"י עכ"ל זינתהשלא
 רש"י וכדכתב מהיורשי' יותר מוחזקת בנכסי/ היא הרי ספק כאן ההה ]לא[ אלוהא

 יכול השטר בעל דאין פו' במתלוקת הכנה"ג למד ומזה סמק והיא ודאידאינהו
 כמאך הלכת' דדלמא דדינא ספיקא הו"ל פלוגת' דהוי דכיון מטעם קי"ללומר

 אלנדאף. אברהם הר"ר המנוח יורשי של בכת"י רק נמצא התשובה ע"ס מכאן א()ק"א(



צוצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 העומד ושטר ספק לאן שיש כית לההציא יכול דאיו מזה ולמד לאחרדמזכה
 הכנה"ג טגע ולא, נגע דלא הרי ספיקא דיש מיירי ובהכי דמי כגבוי לאליגבות
לג"ד.

 ליגבות העומד שטר סברי ב,=ה שם התו' כתבו שהרי הוא שכן עודותדע
 ש=ע ומביאו ק"י דף ]ב"מ[ המקגל בפ' דאמרי' מהא' קשיא אי דמי. כגבוילאו
 להביא מי על השביח אביכם אומר וב"ח השבחנו אנו אמרו ית,ומי' קט"וסי'

 כמאן קיימא דלגוביינא כטן ב( יתמי בחזקת ארעא למימר הונא רב סברראיה,
 יש ז כב"ש ועביד ב=ה שבק יוחנן ר' וכי ונשקול ראיה נייתו ויתמי דמידגבי
 לגוביינא ארעא קיימא לא בספק עומד כתוב'ה של עצמו דהשעבוד הכאלתרץ
 שהוא עצמו בקרקע לב"ח מררו היתומים אבל דמי כגבוי דלאו ב"האמרי

 כגבוי דבכה"ג מודו ב"ה אפי' הלכך הקרקע לפניו מעכבין ואינם לומשועבד
 היתומי' על יתמי בחזקת קיימא דלא וכיון יתמי בחזקת ארעא קיימא ולאדמי

 יע"ש. וכו' השבח מן ראיהלהגיא
 לאר ]לגבות[ העומר דשטר אמרי' סוטה כתובת גבי דדווקא מבוררמכאן

 ויתמי ב"ח גבי הכא משא"כ שנסתרה במה לפנינו ספק שנפל מטעםכגבף
 שהיתמי אלא יתמי ליה דמודו או בידו חוב שטר רכתי' או קמן ספיקאדליכא
 זה של דחובו כיון ואפ"ה השבח ענין והוא מהעיקר חוץ אחרת טענה להםמצא
 מכירה שטר שיל בנ"ד נמי הכי ראיה להביא ועליהם מוחזקי' מקרו לאברור
 וצריך מהשטר חוץ אחרת טענה ה"ז ביניה' היה שתנאי שטוען אלא לושמכר
 איזה ממכר שימכור ארם כל א"כ זה היפך אומר א'תה ואם ראיה. להביאהמוכר
 אם כי זה אין הנאמינהון היה וכך כך או היה תנאי יטעת ולמוזר בשטרשיהיה
 דקדקו דלכך אתאמר ראתאמר היכא, דוקא בוה דברי למימר לך אית מאיגורכא,
 ותירצר ב"ה היפך עביד יוחגן ר' וכי וכתבו ב"ה[ ד"ה ע"ב סוטה ]בגמ'התו'
 מיתת אחר לשתות יכולת אין שהרי מתבריר דלא ספיקא מטעם דב"הדההיא
בעליהן.

 ספיקא דאיכא מיתיי בהכי מלוה ה' סוף להרמב"ם כנה"ג שרמז הרמזוגם
 מ"ט דף בב"ק דאי' מהאי ג"כ הכנה"ג שהביא ראיה וההיא והמע"ה השסרבל'

 הוא הטעם רע"ה סי' בש"ע והיא בשדה החזיק לא גר של בשטרותיודהמחזיק
 שנת' וכמו כן אמרינן בעלמא דאפי' הקנייה מררכי בא' רק להחזיק יכולראיו
 לל הפקר ונכסי יורשי' לו שאין גר דבנכסי י"ב סע' רע=ה סי' בסמוךשם

 וגדה נעל והייגו קבה מכירה בה' שנתבארו החזקה מררכי בררך בהםהמחזיק
 לא .רכאן אלא שם כמפו' קנין או בשטר וה"ה סמ"ע. כמ"ש קצ"ב סי' המפו'ופרץ

 ובשטר בעלים. ליכא אא להחזיק כדי שטר לו יכתוב דמי ליה לאדכוריאצטריך
 הגר שמת וכיוו שבהו לראיה עומדות רק ממון גופן אין דהא קנה לא עצמוהגר
 מיויה, לארעא ליה מטקע מאן בחיים הוה ואלו כהפקר והוי חזקתיה בטלהעצמו

 וראיתי זכייה מה' פ"א הגמ"י אל הכנה"ג שכ' הרמז אחר חפשתישוב
 המחזיק רבי' עמ"ש שם ההגהומ וז"ל ז"ל לדעתמ כוונתי כאן שכתבתישבמה

 רבי סבר וכו' אמרו יתומים שם בגמ' הוא והכי משובש קצת כאו הלשוןב(
 ההוא להו אמר ראיה. להביא חוב בעל ועל קיימא יתמי בחזקת ארעא למימרחנינא
 קיימא דלגוביינא כיון ארעא טעמא מאי ראיה להביא היתומים על יוחנז רבי אמר הריסבא
 ראיה. להביא היתומים ועל דמיא דגגיאכמאן



צדיק ב. הלקשרתפעולתצח

 דלא בו ותופס בשטר המחזיק לכל מכאן שם כתבו וכו', הגר מנכסיבשטר
 בהדיא לד הרי עכ"ל. וכו' התו' וכ"כ בשטר הכתוב ממון לינין כלום חזקתומהניא
 היכא היינו דמי כגבוי לאו ליגבות העומד שטר שאמרו דמה שכתבנו ממהמבואר
 לזכות כדי השטר עךתופס הגמ"י שכ' כזה בענין או דשטרא במלתא ספיקאדאיכא
 הוא הרי לקנייה או לראיה או בעליו ביד עומד שהשטר לא"ה הא שבובממון
 נגד מוחזק השטר בעל דיעולם לעיל כמ"ש יורשי' לגבי ואפי' דמי וכגבוימוחזק
 לישני דאיכא היכא דוקא אלא דוכתא בכל כדאמרי' בעי מאי גיריה דשטריההלוה

 : והמע"ה ספיקא הוי דאז מינייהו כחד לברורי וליכא אהדדי דסתריבשטרא

 ק"בסי'
 ז"ל עטר בן שמואל מהר"ר יד מכתיבת א' בקובץ מצאתי זושאלה

 הקמח לקט הרב ורמזו ס"ט סי' השני הוט נק' שו"ת בס' ראיתיה כיוזוכרני
 נוסחו. וזה יעו"ש צ"ץ מס' שהביא'בתשובו'

 טרפ,נ נסרך אם בהג"ה ס"ח ט"א סי' רמ"א כ' הכבד בטרפום בסרכאשאלה
 שבודאי מהלשון וכו/. שנקבו מחט או קוץ שם יש שב'ודאי בכרס לב'דוק ישהכבד
 בוו סרכא יש אמ ואמר' שנקבה )מחט( מכח אלא בא אינו כזו שסרכא לומראם

 אם ל'ומר נוכל בבדיקה  וראי כלל  מחט טם  שאין פעמי' במה הא ועודטרפה.
 גוונא בכל דטרפ'ה משמע הבדיקות מל' מיהו ק"ד. שם דש אם או צדדיו משניניקב
 לבה"כ הכבד טרפש נסרך אם פעמים דברוב מר יוריני ואגב כן. נוהגיןואין

 נחשב אם ממש בדם מלוכלך ולפעמימ אדום הוא קרום ואותו קרומ כמומבחךן
 עכ"ל. כן צ"ל מבחוץ בושט  גם דלפעז לאו אם )לק"ד(כק"ד

 דלא מ"ו סס"י בש"ע 'הב"י דמביא א"ח בשיטת  אזלא'  זו הג'/וה,תשובה
 משקין מיני כל שואבת דריאה משום וה"ס בריאה אלא וסרכא בועאאשכחן
 סרכא ונעשו הנקב דרך מבצבצין והמשקין לינקב בקל אפשר ודק רךזקרומה
 מקום אין ודק רך בשרן ואין ממשקין בלהצים שאינן איברים בשארמשא"כ
 כל הוא בעלמא ליחות )הפי5טו'ת( הפשטת אמרי' אלא בנקב הסרכאלתלות
 ממ"ש לאפוקי נקב שמ שיש יורו אשר אחריני ריעווזא בהו אתחזיא דלאזמן

 המעיים ובדקו אחר למקום ונסרכה הדקין מן היוצאת דסרכא קסיג סי'בת"ה
 עכ"ל. וכנ"ל לאסור ניטה דהדבר יראה ריעותא שום מצאו ולאבפנים

 דאם שבדיקות כ' ולכן מודה ריעות' נמצא כי מיהו בזה ט'ליג הא"חאבל
 ע"ל ריעותא, שכיחי דהתם משום ~רס ל'בדוק יש לבה"כ הכבד טרפשנסרך

 שבהראי ח"ל ונוקבין, בכרט אח"כ ונתחבים בפרש' הנמצאים ומחטיםקוצים
 מחט או קוץ נקב מחמת זו סרכא באה אם כלומר שנקבה מחט או קוץ שםיש
 כמו הליחה בהפשטות הסרכא ותלינן מכשרי/ ימצא לא ואם שם ימצאודאי
 והרי א"ח. לסברת בהן פוסל הסרכא ראין במשהו דנקיבתן איברים שארסרכות
 לבדוק א"צ חכמיס שמנו טריפות כל : וז"ל ל"ט ר"ס הטור למ"ש דומהזה

 כשהיא הריאה לבדוק שהצריכו אלא המ וכשרין בריאין חיים בעלי שרובאחריהן
 עכ"ל. לחוש יש לפנינו אינה דאפ" כתב ובה"ת בהן מצוין שהסרכות לפילפנינו
 שם שמצוין מפני מחט אחר בתוכה לבדוק שצריך דבה"כ סרכא לענין קאמרהנה
 אע"ג נקב מחמת )בא( כזו שסרכא לומר ריעותא קוי ימצא ואם מחטים אוקוצים
 באמת אבל טש במחסים דמוחיק כרס שאני בסרכא משגיהין אק איבריםדבשאר
 בהיפך לפרש יש וכן לחוד הסרכא מחמת מטרפשו לא מחט שם נמצא לאאי



צסצדיק ב. חלקשךתפעולת

 ניקג,ה אפי' כנגדה מחס ימצא אם להטריף ק"ד כמו ריעותא אר בכרסדסרכא
 שבהראי ומ"ש טרפילן, מבפנים קוז או מחט אם בדיקה בעי ולכן אחד מצדדק
 ניקבה. מחט או קוז יש אפ בודאי ר"ל שנקבה מחט או קוז שםיש

 מבחיז הכרס על ויש לכרס הטרפש נסרך אם שאלה צריך זו אץומעתה
 אדמימות בלא הסרכא מחמת טרפה מבפנים שם תחוב מחט נמצא דאם אדום,קרום
 הקרום אדמימות מכ"ש מזיק אינו מגחוץ ק"ד אפי' שם מחט אין ואםהקרום
 אשר הבהמות רוצ להטריף נצטרך דא"כ בעלמא לאדמימות דחקו ליתדבחהאי
 הבשר בעובי או מבחוץ להאחרים איתינהו הכי דרובא שלהם בכרס מחטנמצא
 ואם הרמב"ם ל' וכן צרור, דם טיפת כעין והוא ק"ד חכמים מ"ש אלא לנוואין
 עכ"ל. טרפה הגקב במקום דם טיפת ונמצאת בה"כ חלל לתוך מפולש נקבביקבה
 חיטי וכדפרש"י לבונה של קורט שאמרו כעין דהוא כל חתיכה הוא קורטומלת

 עגולין וקרטין חיטץם כעין קרטין קרטין עשוי חלוחלת )שעל( של חלבדכרכשתא
 כובע, כעיןהם

 מבקע פרש"י דדיות4 קורטא %י אמי ר' ע"א[ כ' ]נדה ההר כלופ'
 עליו נמצא אם מ"ח סי' ובב"י במרדכי ממ"ש מוכח וכן יבש, דיוחתיכות

 מלת דאל"כ מששא צהה ואית הוא דמשהו משמע המחט פי נגד ממש עליוק"ד
 ה*ה בשר צעובי הדם נצרר או"ח ב' שם( )כ' מ' ס"ס בש"ע וכן לי. למהקורט
 אמר שלא ומה כק"ל. וה"ה בעביו הבשר האדים אמר ולא וטרפה כק"ד הוא[]הרי
 המציאה אלא בהר~י התחיבה שאין הסעם מחט או קוז שם תחונ שהראיבכאו
 להטרית יש ה*רש על מונח אלא מבפנים כלל בו תחוב המחט או אפי'ובאמת
 מ*6 בדיקה ~ים וא"צ ענין בכל להכשי' בכה"ג כ' בהג"ה ס"ח מ"ח דבסי'אע"ג
 לא אפי' היא דטריפה וט"ז בש"ך דכ' כק"ד הוי לטרפש ממנה היוצאת יוסרכא
 הפרש שעירו אירע אם ומ"מ בהג"ה ס"ט ל"ג בס" ושט גבי כמו כללנתחב
 התם שאני צריאה דמחמיר בה"ת ואפי' להכשיר נר' המחט אחר גדקו ולאמתוכה
 ימצא באם חששא רק הוי הכרס סרכת משא"כ אתיא קא נקב מחמת הראי,יהסרכא

 כלום אשכחו ולא בדקו אי וכ"ש הליחות בהפשטת הסרכא תולין לא ואי שםמחט
 שם יש שבודאי טרפה לבה"כ הכבד סרפש כשנסרך סתם קאמר דלא וה"טדכשר
נקב,

 שפ יש אם או צדדין משני ניקב אם לומר נוכל בבדיקה הראי מרומעש
 מטריפין מחט שם ימצא אם ומחפשין בהרקין אלא דק לא מכבהרו במחילהק"ד
 מחט. שם שנמצא אחר המכה על דמוכיח ק"ד כעין הוי זו דסרכא כדכתיבנאמיד
 ר"ץ ס" ר~ש בש"ך כ' גם המנהג, לו מנין ידעתי לא כן נתעין ואין מ"כומ"ש
 נהגר שלא ואולי מנהג לשון לו"ר בו שייך לא שכיח שאינו דבדבר רס"ד סי'וריש
 הכרס לבקע די כי צה לן לית לקצה מקצה הפרש בכל ולפשפשלחפש
 הסרכא שם אשר הלרס לדופן סמץ* הפרש על )רק(' ולבדוק הסרכאבמקום
 הק"ד שם אשר ההטט לדוש סמץ* הוי בפנים קוץ שם נמצא כי דושטדומיא
 לא כן. צ*ל מצחוז בושט גם לפ*ז לק"ד אדמימות צחשל אם מר מ"ש גםמבחוץ.
 ניכר אדמי"ות ואין אדום שכולו לפי מבחוז בדיקה לושט אץ דהא כלל"בנתי
 מששא ביה אית דקורט כמ"ש והיינו ל"ג סי' כדאי' היטב ניכר ק*ד ואפ"הבו
 והמעתיק אכותב בכרך. דרשן שמעון יותר. להאריך האין קרוש דם טיפתכמו

 ס"ט, עטר בןשמואל
 וכ*קו בכרס מחט או קוז שימצא מ"ום דבכל למדנו דגרים. ר מוהלמדנו



צדיק ב. חלקשו"תפעולתק
 אבל ואסור כק"ד דהר המחע או הקוץ כנגד אחר למקום משם יוצאת וסרכאבדקין
 בלא לכרס הטרפש נסרך אם שנית לחוד. בסרכא מטרפינן לא מחט נמצא לאאי
 מתט. שם שאין כיון מזיק אינו ק"ד אפילך או אדום קרום הכרס על וישמחט

 אדמימות. אבל הבשר בעובי וגצרר ממשו'ת, בו שיש היינו שאמרו דק"דשלישית
 הפרש על שנמצא אלא בכ,רס המחט נת,חב לא דאפילו רביעית מטרפינן. לאלבד
 תחוג דדוקא פסק צ"צ ובס' מטרפינן. לו סמוך סרכא שם שנמצא כיח לוסמוך
 פ' פר"ח ובס' וש"ך. הט"ז על השיג ז"ל ושהוא, פ"ט כלל ומנ"י פר"ח מביאוע"ש
 לחפש צריך דאין חמישית א(. ע"ש השני וחוט והש"ך כהט"ז פ' מנאי ובם'כצ"ץ,
 בדקו ולא מתוכה השרש עירו שאס ששית לבד. לכרס סמוך אם כי מחטאחר
 : דכשרה מחטאחר

 ק"ג.סי'
 וז"ל: ס"ת קריאת בה' הקמח לקט ורמזה השני לחוט זו תשו/ מצאתיעוד

 נחלק א/ אות בם"ת נמצא לקרות שהתחיל וקהרם ובירך בתורה לקרות שעמדאיש
 שפסק כעין ויברך שיחזור ופסקתי אחרת, להוציא והוצרכו פסולה שהיאלשנים
 אע"פ ולברך לחזור צריך מידו ונפל לאכלו פרי בידו נטל דאם ר"ו סי'בטא"ח
 לאכלל דעתו עליו היה שלא רק הראשון על כשבירך יותר לפניו המין מאותושהיה
 אע"פ לפניו, היתה לא וגם כשבירך שנייה ס"ת על דעתו היה שלא כאןוכ"ש

 פיסול נמצא דאם פסק רע"ט י"ד ובטור קמ"ו סי'שבא"ח
 הקריאה באמצע בס""

 שכבר התם שאני לפניה מברך ואינו לאחריה ומברך הכשר בספר קריאתוגומר
 הקרואי' שאר כמו לו עלה דבדיעבד הטעות שנמצא קודם בזו לקרותהתחיל
 תלתא מיקן משה דהא ברכת,ו כדי יצא אחד פסוק רק קרא ואפילו בהשכרכו
 ל'א ותו לפניה הראשון רק בירך ההם דבימים ואע"ג א( פסוקי לתלתאגוברי
 על כלל קרא שלא זה אבל אחד בפסוק הקריאה מצות יוצא דאדם שמעינןמ=מ
 אחרת בם"ת לקרות דעתו היה לא דהא הד'יו על או הקלף על אם ברכתו תחולמה
 השניה. על מחדש לברך צריךע=כ

 מקום לו והראו בתורה לקרות העולה : ו1"ל כ' ק"מ סה דבטאוחואע"ג
 א,חרת דפרשה והזכירוהו התחיל לא או לקרות והתחיל התורה על ובירךלקרות
 ויוצ ולברך לחזור שא"צ י"א בו לקרות שצריך למקום ס"ת וגלל לקרותצריך
 א"צ קמיתא דלדעה ה"חיל לא או לקרות ה,תחיל בין דהשוה הרי עכ"ל.שצריך
 דמי לא תחול מה דעל לבטלה בר'כה הוי התחיל דלא כיון אמר" ולא ולברךלחזור
 דנסיב בזמן ס"ל דלא הראב"ד ב,שטת א1יל' קמייתא דדיעה בב"י התמדאי'

 חיילא קמיה דמנח דכל מטעם תנינות זמן )עליה( לברוכי מידיה ונפלתורמוסא
 בה. הכתובוא פרשיות לכל עליה ודעתיה קמיה ס"ת הא נמי הכי עליההברכה

 פנים יש אחרת ס"ת פתח אלא עליה שבירך עצמו ס"ת אותו גלל לא אםגמ
 שהט פרשיות שהי אותם לקרות יחד ס"ת שני אותם שהוציאו אחר כילהתיר
 דלא בנ"ד שייך לא וזה עכ"ל. עלייהו ודעתיה הוי קמיה דמנהי לומר יש היוםענין
 פסול שימצא לבו על עלה ולא הראשונה עי כשבירך האחרת ס"ת קמיה מנחיהוי

 אמ אף תחוב המחט דכשאין כתב סקל"ז מ"ח סי' יו"ד ז"ת בספרו המחבר א()ק"ב(
 ופר"ת. פר"ח ומציין כשרה מבחוץ ק"דנמצא
 צ"ז. סי' ועי"ל שם, וכ"מ תפלה ה' סי"ב רמב"ם ועיי' ע"א ב"ק גמ' א()ק"נ(
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 וז"ל: שכ' בג"י ההיא הוראה נדחית כבר גם אחרת ס"ת להוציא ויצטרכו.בס"ת
 דבריהם ולפי וכו', ]ר"ו[ בסי' וכמ"ש לחומרא תורמוסא דנסיב בההיא פסקויבפוס'
 בש"ע. התם שנזכר י"א דעת והוא עכ=ל, ולברך לחזור צריך דס"ת עובדאבההוא
 גמצא אם דיליה וטריא בשקלא רע"ט סי' גטי"ד שג' ט"ז להרב ומצאתי,
 אחרת ס"ת מוציא שאינו דמגלה פ"ב המרדכי כהוראת לגהוג יש אמ בם"תפסול
 שמוכת ואחר וז"ל: הדבור באמצע כ' ז"ל רב בי רבו ב' ב"י כהוראתאו
 שני אין דכאן שנית לברך שיצטרך בספר פסול בנמצא קושיא שים כאן איןכן

 הגרכה דבשעת אמרינן ובוה הראשונה שנפסלה אחר בא שהשניה אלאחיובים
 משא"כ השנייז; על נמשכת הברכה תהיה פסולה זו ס"ת )תהיה( אם-נתכון

 מן אחרת אכילה שיאכל תחלה זה על חשב שלא בשוגג מידו שנפלבתורמוס
 שיוציאו ס"ת על שנית לברך א"צ ודאי ע"כ ר"ו סי' בא"ח רמ"א כמ"שהנשאר
 בסאת כלל קרא לא שאפי' מדבריו משמע עכ"ל. פסוקים ג' קרא שלא כלשנית
 דמי דלא ואומר ]מדמחלק[ מחלק מדלא שנית הכשרה על לברך א"צ הפסולהזו

 ולא מידו שנפל כיון אליו שנתכווו הפרי על הברכה חלה לא דהתםלתורמוס
 כלל קרא לא אפי' דלדעתו ש"מ קצת בה שקרא הראשונה ס"ת משא"כ ממנוגהנה

 לס"ת. תורמום בין שחילק מטעמים הכשרה על ולברך לחזור א"צבפטולה
 יהיה אם הברכה בשעת נתכיון דבס"ת דמ"ש כלל נראי' דבריו איןאמנם

 ונסתר שחר לו שאין דבר הוא השנייה על נמשכת הברכה תהיה פסולה זוס"ת
 אתם שהוציאו אחר כי וז"ל: שכ' ק"מ סי' הב"י דברי לעיל שהעתקתיממה

 ודעתיה קמיה כמנחי הוי פרשיות שתי אותן לקרות יחד ס"ת ב')אותם(
 להוציא עתיד דחיאי אע"ג יחד ס"ת ב' )אותם( אתם הוציאו לא אם משמעעלייהו
 פיסול מציאת מכ"ש עלויה דדעתי' אמרי' לא היום חובת משום בה ולקרותשנייה
 תהא בזו פיסול ימצא שאם עלויה דעתיה דהוה לומר דאין שכיהא דלאבם"ת
 כלל. ברכה בשעת קמן דליתה השנייה יל נמשכת.הברכה

 על חשג שלא בשוגג מידו שנפל בתורמוס שא"כ מה : וז"ל בט"ז מ"שוגם
 חשב שלא דה"ט להבין אוכל לא עכ"ל. הנשאר מן אחרת אכילה שיאכל תחלהזה

 הוה האלו תרמוס באכילת ליה טגי דהוה משום הנשאר מן אחרת אכילהלאכול
 רוצה דאינו במקומה אחרת לאכול בתחלה לבו אל משים היה מידו שיפולידע

 לקרות לבו נותן אינו ממש בט"ת גזה יכיוצא ההרא פרי אכילת בלאלהיות
 שיסול ימצא אם באחרת שיקרא אדעתיה אסיק ואי כשר' זה ימצא אסבאחרת
 שכיחא דטפי ואפשר אחרת לאכול מידו יפול אם בתורמוס אדעתיה מסיק ה"נבזה
 טפי. שכיחא דפיסול מפיס ומי בס"ת פיסול ממציאות מידו הפרי.נפילת

 הוראת על שהשיב הנז"ל סי' בטי"ד ב"ח בעל הגדול להרב מצאתיוהנה
 קריאתו גומר התורה קריאת באמצע הטעות דכשנמצא רב גי מהר"י רבו ב'ב"י

 פ"ב המרדכי כד' ס"ל לא לפניה מברך ואינו לאהריה ומברך הכשרבספר
 היה דא"כ אחרת מוציא ואינו סה בעל הפסולות התיבות אותו שקוראדמגלה
 הנז"ל מתורמום ראי" ומייתי בראשונה קצת שקרא אע"פ שנית לברך.צריך
 בהך דפסק להראב"ד דאף ונר' ק"מ סי' בא"ח ב"י מביא בזה רכיוצא : וז"לוכ'

 תחלה כיון לכך אמרי' קמיה מנחי דהוי כיוו דהתם מודה הכא לקולא-דחורמוס
 ותו לפניה ולברך לחזור שצריך הראב"ד מודה כלל קמיה מנחי הוי לא הכאאגל
 דהכא ולומר לחלק ואין ר"ו. סי' בא"ח רב"י כדפסק לחומרא קי"ל דתורמוסזבהך
 וזו נאבדה עליה דעתו שהיה דאותו לתורמוסא דמי ולא זו פרשה על "וי.דעתו



צדיק ב. חלקשו"תפעולונקב
 ודעתו בס"ת שקורא מה על היא דהברכה פשיסא דהא היא אחרת עליהשמברך
 טעות בה שנסצא וכיון הראשונה שבס"ת הקריאה על אלא היה לאמתחלה
 כמו ולברך לחזור וצריך היא אחרת ס"ת השגייה וזו גאבדה כאלוהףל

 עכ"ל.בתורמוס
 נ"ל וטימא ב,ש"ע כדאי/ רב בי כ'הרב אלא כבוח פסקינן דלאואיברא

 ס"ת  ובין כלל  ממנו נהנה שלא  תורמוס בז ולחלק הג"ח יל  להקשות דישמשום
 פסוקים לאוחע לו עולה בראשונה שבירך ומה פסוקים מקצת בה  קראשכבר
 שקוא מה  לה מצהקינן אלא נאבדה כאלו הף לא פיסהל אח"כ נמצאואס
 מצאתי מ"מ בפסולה בידך שכבר הראשונה ברכתו על ל'סמוך בכשרהאח"כ
 כלל קרא לא דאם לעיל שכתבתי סברות באותן הב"ח בדברי לי וסיועאון

 קודם שנית לברך וראוי ממנה נהנה שלא לתורמוס )מעט( ממש דומהבפסולה
 בשם ר"ו ס"ס בטא"ח הב"י שמ"ש מבוררת יותר סיול ועהר הכשרה. בס"תקריאתו
 ובא הכום אותו ממבו ונלקח הכיס על המברך וז"ל: גאון ר"ו ב' שכן הלקטשבלי
 דנסיג הדין מירושלמי וראיה דבר, לכל וה*ה שניה פעם ומברך חוזר אחר כוםלשתות
 י"ל הגאון סברת ושסא בעיין איפשט )דלא( ומסתברא וכף/ עלוהי ומברךתורמסא
 ולא לא'כלו דבר . על או המצוה על והמברך ולחומרא דאיסורא בתיקולשוויה
 לחזור צריך מכאן לאחד בידו ועלתה - ממנו ונתעכב' שעה לפי בידועלתה
 עכ"ל.ולברך

 הרבה ותמהתי וחזקים. נכונים ה,שני חוט הרב ראיות שכל ישכיל משכילובל
 הטעות ונמצא לקרות התחיל בין חילוק דאין שכ' ק*מ סי' א"ח ז*ל הגחאעל
 בטא"ח גם שם וחפשתי רע"ט. סי' לטי"ד זה לחידוש ומציין כלל' התחיל לאאו
 בזה האריך תפלה מה' פי*ב ח"ב פהוא ובס' יע"ש. בטור  לוה רמז אפ" מצאתי%א

 דבירך הב"י עמ"ש ז"ל גרמיזאן הר"ש בשם הבי' עהר השני. חוט לדבריוהסכים
 ולברד לחזור דצריך וכו', פרשה אותה ש(וינה נמצא ואת*כ לו שהראו מהעל
 בשלא משא"כ ,ו פ' לקרות כיון כבר דהתם בם"ת טעות לנמצא דמי  דלא  ז"לכ'
 לר הראו ובטעות הפרשה יודע היה דאם ז"ל וכ' זו, פרשה על מעיקראכירן
 כ"ע בהתיא למקו~ו וחזר שטעה והזכירההו לקרווג והתחיל לו דומה אחרמקום
 : ועו"ב מוסכם  דבר דהוא שם  ו"ל פה"א הרב וכ' ולברך, לחזור דא"צמודו

 ק"דסי'
 בבריא. חילוק יש ואם ש"מ במתנת נקנים אם חוב שטריבעגין

 אגב מטלטלי נכסיו כל לחבירו הנותן רמ"ח סי' ]ח4מ[ הש"ע כ' :תשובה
 מתגת אם חובות. שטרי בביתו לו והיו זהובים ה' אלא ליורשיו שייר ולאמקרקעי
 כיון קנה לא בריא מתנת היתה אם אבל הם נכסים בכלל דשטרות קנה היתהש"מ
 יהיא עכ"ל. היורשי' יזכו ולכן בהו דאית שעבודא וכל אינהו קנה ליה כתבדלא
 ש"מ דדברי משום והטעם ב'. סי" ט"ו כלל והראעש תתקי"ח[ ]ס" הרשב"אד'

 ליורשיו דשייר דכיון תמוהים מר"ן דדברי הקשה והש"ך דמו. וכמסוריםככתובים
 כתיבה דבעי קנה לא וא"כ ס*ד ר"ן סי' כדלקמן ש"מ מתנת הוי לא זהוביםה'

 הסמ"ע פי' כיי ליישב אפ,שר )והיה רשב"א תשף ס"ו ס"ס ב"י הביא וכןומסירה
 לפירושו פי' וצ"ע( לאחריני לא לעצסו שייר דדוקא בהג"ה סקל"ה סי*ב ר"ןבסי'
 ש"מ דבמתנת לך נמ' הנה לאחריני(', או לעצמו משייר בין חילוק אשכחןדלא



קגצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 ומסירה כתיגה דבעי בריא כמתנת הוי ובשייר ומסירה כתיבה א"צ בכמיבכל
כדינה

 הרמב"ן ב' ע"ז דחולק הראעה ב' הריטב"א ב' ס"ו בס"ם כב"יוראיתי
 ושכ"כ ומסירה כתיבה בעי ולא בכלל רשטרות נכסי כל אמר כי בבריאדאפילו-
 עכ"ל. לדב'ריהב ראיה לי ויש תמהר תופס אני וכו הראשונים דעת וכ"נ יצחקהר"ר
 ממונא אוקי דרבלוהא פלוגהא דאיכא וכיון וסיים כ"ב סי' אהרן בני בס'ומביאו
 מהני דלא פשוט נ"ל החוב שטרות המתנה מקבל תפס ואי ע"ש. יורשי'בחזקת
 א(. סי' בח"מ כדאי' תפיסה מקרי לא שטרותדתפיסת

 ההקדש קנה דלא בריא במתנת חוג שסרי להקרש שנתן במי ראפי'ודע
 כמסירתו לגבוה אמירתו דקי"ל דאע"ג ההדיוס כדין ג"כ הוי ההקדשדדין

 הף ובשטרות דיליה כהקגאה וחד חד כל כהקנאתו אמירתו הוא פירושולהדיוט
 יהא שעבודו %ל זה שטר האומר הלכך בחיקה ובקרקעות ובמסירהבכתיבה
 אמירה כעי לא דהדיוט דהקנאה דנהי שעבודו וכל דקאמר. והוא ל'גמרי זכולעניים
 וכר, לגגחה דאמירתו דההיא עלה לקדושין בחדושיו הריט"בא כדכתב בעידהדיוט
 וכ"פ בתשף, בצלאל ומהר' רנ"ט סס"י י"ד ב"י הביאו בהדיא רשב"אוכ"כ
 שכן דכל חרע קע"א סי' יקד רשד"ם בשועת וכ"8 כ"כ סי' בתשו' אהרן בניבס'
 וכ"פ מהם אחד שום קנה דלא במתנה גתנו או הקרישו שאם פה שבעלחוב
 : רי"ב סי' ובח"מ רנ"ח סי' ובט"יר שם אהרן בניבס'

 ק"הסי'
 'שוה דיגו אם או קיימא מתנתו אם לעולם בא שלא דבר שהקדישבמי
 לא, או קנין וצריך כבריא רינו אם מיתה ולאחר מהיום שאמר וש"מלהדיוט

 רי"ב ס" ]ח"מ[ הש*ע מביאו מכירה מה' כעב פ' הרמב"ם כ' :תשובה
 שאלו בקנייתו ההדיוט כדין איבו הנדרים ורין העניים ודין ההקדש דין : וז*לס"ז
 או עלי אסור קה"ה או הבית לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל אדמאמר
 דברו לקיים חייב העז בעולם שאינו לפי_ מתקדש שאיגו אע"פ לצדקהאתננו
 כל ואמר ש"מ כשהוא אדם צוה אם כן והדבר והואיל יעשה מפיו היוצא ככלשנ'
 עכ"ל. העניים בהם זכו לעניים זה גית שכר כל או לעניים זה אילן שיוציאמה
 דאין כלום .הצדקה ולא ההקדש קנה דלא וי"א : וז"ל ע"ז )שם בהג"ה רמ"אוכ'
 או בהמתי כשת,לד אמר אם אבל בטלים דבריו וממילא דשלב"ל מקדישאדם
 דבריו לקיים חייב לעניים או להקדט אתגנה גזה וכיוצא פירות זה אילןיוציא
 כאן אינו שהרי כלום אינו מא כבר אם א'בל קיים הנחיר אם ודוקא נדרמטעם
 ד' וזהו רמ"א, עכ"ל שמת( מי פ' )מרדכי עיקר אחרונה ו'סברא נדרושיקיים
 'רמב"ם. על שחלקו וראב"ד ורשב"א ורא"שהתו'

 להקדש יההה פלרני על לי שיש חוב שאמר מי הטור שהביא_ הרא"שוז"ל
 בטור הראב"ד ול' וכו', דשלב"ל מקדיש אדם דאין הוא כלום לאו לענייםאו
 ט' בסע" מר"ן בו חזר וכבר -ע"ש, וכו', יניים קנו לא תנו לבניו שאמראו

 ט' דסעף תי' וריק"ש מר"ן, על ותמה ביה רמ"א הרגיוך וכבר הרא"ש כד'ופסק
 שם להסמיכו למר"ן שהי"ל אלא ח' שבסעי' שאומר מי היש- דברי תשלוםהוא
 לעניימ לתתו מחתיב מי רמב"ם לסברת חקר והב"י עצמג בפגי סעיף לכתבוולא

 סם"ע ועיי' סעי"ז רמ"חא()ק"ד(
. סקמ"ד.-
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 השגת וזוהי מורישמ נדר עליהם חל ולא נדרו לא והיורשי' בעולם ליתיההש"מ
 זה אילן שיוציא מה כל מורישם שאמר דכיון סובר שרמב"ם ונ"להראביד,
 לקיים וחייבימ עצמם הם נדרו כאלו והו"ל וקביל סבור דשתקו שמעו והםלעניים
 בני אין נררו על שהסכימו אותס וה"ה הנודר מת דאם מזה ולמדנו עכ"ל.נדרם
 לי דמה המצווה בני עם הבנים לבגי חד דטעמ' זקנס נדר לשלם מהוייביםהבנים
  ועיין מאד, פשוט והוא צוואתו על שהסכימו יורשיו לי מה עצמוהמצווה
 שדין ההקדש בדין הרמב"ם על כהחולקי' לפסוק שהאריך קע"ג סי'ברשד"ם
 שבין ספק וכל לעניים הוא הזה בזמן הקדש שכל כיון ההדלוט כדיןההקדזב
 דרבנן דהאי העליונה על היורשי' ויד לחבירו אדם שבין כספק דינו לענייםאדם
 לשס, לשליש עכשיו שנתנו דוקא הרמב"ם יסברת ואפי' יעועש. דאוריתאואינהו

 שצוה נרלא אפי' המת רברי לקיים מצוה : וז"ל ס=ב רנ"ב סי' מר"ן וכמ"ש'כך
 כ"ג סעיף ר"ן בסי' עוד וכ"כ ע"כ. כך לשם לשליש עכשיו שנתנו והואומת

 סי' בהג"ה רמ"א ג"כ כמ"ש המת דברי לקיים מצוה משומ בזה אין הכיובלאו
 אבל איירי בבריא כך לשמ לשליש שנתנו והוא דקאמ' דהאי פשו'ט ונר'ומ"ב,
 דמה וכמסורין ככת,ובין דבריוש"מ

 אמרו שלכך באמירה נקנה ש"מ הוא אם בקרקעות מתנהובקניל'ת
 וכמסורי' בקרקע ככתובי' פי' דמו וכמסור'ים ככתובי' ש"מרבו'י

 בבריא אמנם ר"ן, סי' ריש ו'סמ"ע צ"ד שו'ו'ש מהריק"ו כמ"שבמטלטלין
 סי' עיין סודר בקנין שיקנה או מהיים לידו הישטר ויגיע שסר כתיבתבעי
 הר"א דברי לדחות שהאריך ע"ו סי' אהרן בני בס' ויעויין ס"ז בהג"הרנ"ז
 מיתה ולאחר מהיום מתנה דגמ שפסק מהריב=ל דברי ולחזק קנ"ב סי'ששון
 ת"ד סי' ריבות דברי בס' וכ"כ פאדובה, מהר"מ ב' חזקות ראיות ע"ש קניןבעי

 משופ הוא קנין בלא דמהניא ש=מ מתנת טעם שהרי באורך ס"ז סי' ה"מובהרי"ט
 מתנה שטר רנ"ח דסי' וההיא ס"ט ר"ן ובסי' בבריא. משא"כ דעתו תטרףשלא

 בין קנין בשטר שהיה בין מיתה לאהף פלונית שדה )שיקנה( שיקה בהשכתוב
 וכדלעי' לידו השטר בהגיע מיירי וכו', קנה זמן בו שכתוב כיון קנין בו היהשלא
 מיתה. לאחר שטר דאין משרם ז"ל והסמ"ע הטור פי' וכן ס"ט, ר"גסי'

 אם מיתה ולאחר מהיום שאמר ש=מ )ששאלת( השנית השאלה נפשטהמזה
 דדינו מעכשו או מהיום האומר שכל פשוט שהדבר קנין וצריך כבריאדינו

 שייר ולא נכסיו כל שהקדיש ש"מ : וז"ל ס"ג ר"ן בסי' בש"ע מבואר וכןכבריא
 אמורים אלו הדברים כל אין בם"ד לזה סמוך וכ' וכו', חוזר עמד אמ וכו'כלום
 בריא כמתנת דינו בתו שלא כלום שייר אבל שייר ולא נכסיו כל בנותןאלא

 דוקא במקצת קנין דבעי הא כ' ט' ובסעי' ע"ש. וכו' בקנין אלא נקניתשאינה
 כל כ' אם וכן וכו', קנין א"צ ש"מ במתנת בפירוש מקצת נתן אם אבלבסתמ
 בריא מתנת כשאר היא הרי מהיימ לו והקנה מעכשו הכל שנותן ומפרשנכסיו
 עליו דמ"ש שם בהג"ה ועיין וכו', קנה מירו שקנו או המקבל ליד השטר הגיעשאם
 : ס"ז סי' ח"מ מהרי"ט רפיין זולסמ"ע

 ק"וסי'
 עכ"ל. כר"ח דינה בשבת ג' סעודה : וז"ל קפ"ח סי' ]א"ה[ הש"ע מר"ןכ'

 שהביא בטור וראיתי פת. בעיא ג' דסעודה כמ"ד קי"ל רהאוצעע
 סעודו" לשתי שוה דינה א"כ פת ב'עיא דלמ"ד בזהפלוגת'

 במיני דיוצא ולמ"ד



קהצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 בסי' גופיה הוא דהא לקולא מר"ו פסק למה וצ"ע ע"ש. כר"ח דינההרגימה
 פסק דמר"ן שתידצו וט"ז במ"א וראיתי פת. דבעיא, האומרי' כד' פסקוצ=א

 שהרי לי גיחא לא ואכתי ע"ש. פוסקים מחלוקת שהיא כיון לחזור שלאלחומרא
 וא' ערבית א' ב,שבת סעהרות ג' לאכול אדם חייג : וז"ל כ' ל' בפ'"רמב"ם
 הרג וכוכ בינייהו, קמפליג ולא שוה שלשתן דחיוב הרי עכ"ל. מנחה וא',ןחרית
 שהרא"ש רצ"א בסי' ב"י דבי' וכ' ע"ש. רבי' מדברי נר' ושכן ר"ת ד' שכן.המגיד
 בסי' וסמ"ג תרגימה, במיני דיוצא האומרי' ראיות דחה דיומא בתרא ופ' הישןיפ'
 הדמב"פ סברת הזכיף לא למה אני ותמיה ע"ש. פת צריך סעודות ג' דבכל כ'ג"ז
 טשון ואי וסמ"ג הרא"ש רק ציין, לא הגולה באר בס' גם הרא"ש, בשטת ג"כדקאי

 להזכיר הרמב"ם הוצרך לא ולזה הוא דפשיטא כלום זה אין פת הזכירובסמ"ג
 סעודתי. בכולהוגת

 הב"י לרבי' והי"ל קיימי א' בשיטה והרא"ש שהרמב"מ לדין זכינווא"כ
 היא כך כי לחזוד. ג' בסעודה רצה הזכיר ולא דטעה היכא ג' בסעודה דין'לפסוק
 בספק אמ" כמותם לפסוק א' לדעת מסכימי' הוראה עמודי מג' דשני0 היכא)המדה
 ט' ס" עצמו הרב"י פסק שכן יעקב שבות משם ט' סי' הבה"ט כמ"שונרכות
 כסברת לחזור השיבה ברכת לענין כן פסק קי"ח בסי' גם פשתן. של טליתלענין
 על בשמים עצי לברך ורמב"ם הרא"ש כד' פסק רי"ו בסי' גם והרמב"ם."רי"ף
 יונה רבי' שם וכ' בשמים. מיני לברך דסוברי' ור"י הראב"ד דעת היפך הורדמי

 והרא"ש דהרמב"ם כיון הב"י עליו וכ' בשמים, מיני מברך הוי דספקלדכיוו
 כששנים ברכות בספק דאפי' לך הרי ע"ש. נקיטינן הכי אחת לד'.מסכימי'
 דממה כהראב"ד לפסוק הי"ל הנראה דכפי לפסוק יש כן אחת לד'מסכימים
 )רמג"ם לסברת משא"כ הרמב-ם לד' )גם( יוצא היה סברתו כפי.נפשך
 לא ואפ"ה הויא לבטלה ברכה הדאב=ד א( לדעת( ואדרבה הרא"ש לד' יוצאאע
 הוא דפשוט הדיוט ולדעתי לחזור, לפסוק הי"ל ג' סעודה בענין ה"נ א"כ לה,חש
 ראשו ירים מי ז"ל דהב"י מפומיה דנפק כיון אלא הרב"י שלימדנו כללא.בפי

 : ז"ל ועתו היפךלפסוק

 ק"זסי'
 אלא צריכה שאינה אע"פ בשר קדרה אשה דממלאה בההיאנשאלתי

 מעתה להוסיף אבל אהת בפעם דהיינו טירחא בחד דוקא אם אחתלחתיכה
 שצריכה. מה על להוסיף ה"ה אם או לא שצריכה מה על יותר הקדרהלתוך

 אמרי באמת לחבירו מיעט אופין אין ת"ר ע"א י"ז דף בביצה :תשובה
 נחתום ממלא אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה א'ע"פ בשר קדר'ה אשה,'ממלאה
 אלא יאפה לא לאפות אבל אחד. לקיתון אלא צר'יך שאינו אע"פ מים שלחבית
 שהפ'ת מפגי פת התנור את האשה ממלאה אף אומר אלעזר בן ר=ש לו שצריך'מה

 ופרש"י הגמ'. עכ"ל כרשג"א הלכה רבא אמר מלא שהתנוד בשעה יפה.נאפה
 ז"ל. הר"ן וכ"כ ע"כ' מלוי גבי בנחת,ום וכן סגי טדחא דבחד וכו' אשהממלאה

 צריכה שאינה אע"פ מבשר' קדרה אשה ממלא' : וז=ל תק"ג בסי' הטורוכ'
 דאפי' וי"א בקדרה. הדבה כשיש יותר מתקן שהתבשיל מפני א' לחתיכהאלא
 שהוא תר' אוסרין, ויש מותר שהוא מחר לצורך אותה רוצה שהיא בפי'אמרה

 בטעות. בכתבו ואולי מובו, להס אין שבסוגריים אלו תיבות א()ק"ח



צדיק ב. חלקשו"תפעולתקי

 פירשה אפי' א"כ בתבשיל טעם גורם שהתוספת מפני ההתד דסעם כיוזמותר
 ז"ל הרשב"א ב' 'המגיר הרב ג"כ כ' הטור שכדעת ב"י וכ' מותה נמיבפירהם
 דוקא משמע סגי טרחא דבחד שפ" רש*י ז" אסנם משמנים, לאכול כדימסעם
  האש על מונחת כבר אם אבל הוא טרחא דחד א' בפעם בשד הקדדה כללמלאת
 דרבנן דסידי דכיון הב"י וסיים הוא, טרחא חד דלאו כית בקדרה בשר להוסיףאסור
 בחילוק להוכיח האריך ע=ש ובספר ע"ש. ז"ל ורשב"א הטור כד' נקיטינןהוא
 תוספת אט סכנה בו שיש לחולה בשבת בישול לענין הד"ן לד' רשב"א דעתבין

 כן ועל ומסיק בי*ט, בישול תוספת לענין ונ"מ דרבנן או דאודיתא הואמלאכה
 צריך ואינו האש אצל עומד הקדרה שכבר אחר להוסיף ולאסור להחמירנר'

 ז"ל. מסקנתו עכ"ל כתבתי והנלע"ד להקל פסק והב"ח עכשו, חתיכהלאותה
 ת"ק של הטעם ג"כ ס"ל אלעזר בן שמעון ר' דגם שכ' ז*ל להט"יוראיתי

 ששם במים בנחתום מותר הכי משום דהא טרחא חד אלא שם שאין כלדמותר
 שר' אלא הת"ק כמו טרחא חד משוק אלא )ברלוי( בדבר מעלה דיש הטעםאין

 הרבוי של מעלה מצד פת אפיית כגון טרחות בשתי אפי' להתיר מוסיףשמעת
 ג"כ דינו הוי בשר עס בתבשיל )היתר( התיר שנא מאי וא"כ נן, ס"ל הטורוכן
 לעשות יכולה האש אצל עומדת הקדירה כשכבר דהיינו טרחות בשתיאפי'
 וע"כ שמעת, לר' בפת כמו הרבוי מעלת מפני חתיכה שם להשים חדשמעשה
 ובין טרחא חד משום טעם שנתן רשקי בין מחלוקת שעשה  הב"י עלתמהתי
 הליתצ תרוויהו אלא הדרך יו לא מכבודו ובמחילה הרבוי. מעלת משום שפיהטור
 אבל השני, הטעם ס"ל דלא לת"ק אלא שלו טעם רש"י זכד ולא לרש"י גםנינהו
 מדהתיד ראיה והא תרהיהו דם"ל כוותיה דק"ל שמעת דד' אליבא טעמו כ'הטור

 חורפיה אג,ב והב"י טרחא, בחד אלא מותר אין באמת דשם מים לחמםבגחתום
 ז'ל. הט"ז עכ"ל כראוי בזה עייןלא

 בחנפ והטור דש"י בין מחלוקת שעשה רב"י על לומר קשה עבדד אניולי
 מים של חנית נחתום ממלא וכו', בשר קדדה אשה ממלאה קאמר ת"קשהנה
 אשה ממלאה אומר רשב"א לו שצריך מה אלא אופה אינו לאפות אבלוכו',
 רר' מבואר לך הגה ע"כ.  מלח  שהתגור  בזמן יפה שהפת מפני פת התנורבל

 של חבית נחתוס וממלא קדרה אשה ממלאה דהיינו בתדתי לת"ק מודהשמעי
 שהתנור בזמן ישה שהפת טעמא וקהיב אפייה גבי דהיינו בחדא ופליגמים
 בשר קדרה אשה ממלאה בדין ולא האפייה ברין רק טעמא יהיב ומדלאמלא
 לוסיף דלא והבו אתאמד אתאמר וכי טעמא האי שייך פת גבי דדוקאמשמע
 קדרה אשה דממלאה ההיא בלישגיה ל~והדורי שמעון לר' הו"ל שאל"כ )עלה(.עליה
 ,והי אפייה גבי דוקא אם כי לה אמר דלא משמע אלא האפייה דין עםבשר
 הדדי בהדי איתנו מים חבית ודין קדרה דדין היא טרחא דחד שכ' רש"יד'

 ההש. טרחא דחד בטעמם הם דשויםמשמע
 אופה ה"ז תבשילין עירובי שהניח מי בגמ' אי' ע*ב י"ז בדף שםוהנה

 הוא ~בשל אבל וכו', יבשל ולא יאפה לא ה"ז אפה שלא עד אכלה וכו',ומבשל
 התו' הביאוהו שס רש"י וכ' יערים. שלא ובלבד לשבת הותיר הותיר ואםלי"ט

 צריך אני שיאמר קדרות בשתי יערים שלא ובלבד : וז"ל קצת לשתבתוספת
  ולהרבות  להירים מותר אחת בקדרה אבל אורחים לי יבאו או אודחיםלהזמין
 דאמרו הא מזה משמע עכ"ל. בכך שרי לחבירו מייס דאפי' לעיל חזינןדהא

 לעיל שכתבגו וכמו )גכך( הערסה לה להתיד צזה כוונו בשר קדרה אשהדממלאה



קזצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 דטעמא לומר מוכח ודאי אלא כאו להערים התירו ואמאי רש"י ג' להדיא התרב'
 לא הן טרחות דשתי קדירות בשתי משא"כ הוא טרחא דחד משום בכךדהתירו
 וזוהי ו~צ"י לד' אסיר טדחות בשתי משמגים דלאכול מזא מוכרח א"כהתירו
 רש"י. בדעת הב"יכוונת

 הט"ז כד' ס"ל טרחות בשתי אף שרי משמנים דלאכול דס"ל הטוראמבס
 ץבוא,ו הם שקולים בתנור פת ממילוי טרחות בשתי בשר קדרה מילף שנאדמאי
 וצריך בקדרה כאן מותר ה"נ עילף משום בפא כאן שמותר מה כאחדשניהם
 מבשר פת דשאני סובר דרהם"י ויאל להדדי. אותם משוה לא רש"י אמאילעיין
 עיקר דלאו בבשר משא"כ טרחות בשתי שרינן לכך הפת הוא הסעודהדעיקר
 ממ"ש לזה ראיה ובעינן )ובעין( טרחות בשתי התירו לא ללפת אלא הואהסעהרה
 דבר באיזה שנוהג מי בעגין שם רמ"א מ"ש על נ' ס"ק גי"ד קי"ט סיהש"ך
 מפת שנזהר דמי קי"ב סה דלעיל מהא להקשות ואין הש"ך עליו כ' וכו/איסור
 התם דשאני עסהם לאכול דמוהר נזהרים שאינם אחרים עם ואוכל גויםשל
 עכ"ל. הסעודה עיקר הואדפת

 הא משמנים לאכול כדי דוקא הטור דלדעת חדש דין ג"כ רווחנאוהשתא
 אף רש"י ולד' אסור מחר לצורך להותיר להערים בדי רק לזה צריך דאינולא"ה
 שהעתקנו רש"י בדברי להדיא כמפורש שרי מחר לצורך להותיר להערים מכויןאס
 הב=י. רבי' ד' ליישב כגלע"ד התרב'

 הגירסאות חילוף מ~י והטור רש"י בין נפל דהמחלוקת לי אושר לביאכו
 ממלאה אף אומר רשב"א ברייתא בהאי גורס שהרי"ף שראיתי וזהשבגמרא,

 אף ומדקאמד מלא שהתנור בשעה יפה שהפת מפני טעמ' ויהיב פת תנוראשה
 היינו אשה וממלאה דהא דקסבר ומטעמיה מהדר דת"ק אמילתא דר"ששמעינן
 נ"ל וזהו להו טעמא דחד יפה שנאפה הפת באפיית ה"נ משמנים לאכולכדי

 ס"ל ולזה אף לתיבת גריס לא רש"י אמנם הרי"ף כגי' דגריס משום הטורלרבי'
 על וכון, לו שצריך מה אלא יאפה לא לאשות אבל דקאמר קאי דת"ק למלתיהדוקא
 דעת ליישבל ומתן משא דרך כתבתי זה כל ודוק. וכו' תנור אשה ממלאה קאמרזה

 יחמיד והמחמיר ו"ל מר"ן הכרעת רק לנו אין דדינא פסקא ובענין והטוררש"י
לעצמו.

 שדברי משמע וז"ל: תק"ג סי' הב"י בס' הב"י למר"ן ראיתי זה אתאך
 הוי היום צורך מכדי יותר קדרות שמבשל כל נמי אכילה קהרם ראפילוהתף
 מבשלם הוא אכילה דקודם כית אחת מכל מעט אוכל אם מיהו ואסורמערים
 לבשל שיכול תבשילין עירובי הניח שלא מי גבי רי"ו וכ"כ דשרי,אפשר
 מאד לי דקשה עכ"ל. יותיר יותיר ואם ומין מין מכל ואוכל י"ט לצורךולאפות

 לשמואל הו"ל וגם לשעצב "מיא לההוא הו"ל לא תקנתא להך א" דאם זהעל
 שרי לכ"ע אתה פושע לו ואמר בפניו הדלת סגר אדרבה תקנהא הך לולהמציא
 מה ליה דקשיא משום אפשר בררך רב"י אמרה זה שמפני ואפשר אסיר,ולדידך
 -וצ"ע. יוג דין גירהטין מה' פ"י משנה ובמגיד הפה בכללי עיין לן.וקשיא

 מין של עיסה לעשות נומגין קצת ששמעתי מה על לחקור ראיתי יהואת
 לחו"ח לו שקורין למחרתו וגם יי"ט שיספיק מה מעישט ביחל הרבהקסנית
 ואופן רוחשין ו"עשיה הרבה רכה זו שעיסה לפי במחבת בשחרית אותוואופין
 אחרת ואופין וחוזרין אותה רהין הראשונה אפיית גמר לאחר לאחת אחתעשייתה
 שהם ששמעתי מה וכפי העיסה כל לאפות שמשלים עד הסדד זה עלתהתיה



צליק נ חלקשךתפעולוצקח

 גאפית היא שלפניה לראשונה מאוחרת הנאפית עוגה ועכל כען ההיתר טעםתולע
 למה זה דומה א"כ בה ומוסיף הולך שהחום המחבת חום מחמת יותרומוטעמת
 ושמ אחת, לחתיכה אלא צריכה שאעה אע"פ בשר קדרה אשה ממלאהשאמרו
 דטרחא כאן משא-כ טרחא בחד דוקא אלא "ל ח התירו דלא דמי דלאברואה
 כל על הנה משמנימ לאכול כדי טעמא דם"ל הטור לד' ואפ" הה, טרחאבתר
 שיבשל לא היא רבתי טרחא דלאו קדירה באותה דוקא להוסיף אלא התירו לאפנים

 וחדא חדא כל לאפות דצריך לחו"ח שקורין בזה וה"נ עצמה בפני אחרתבקדרה
 אסיר ודאי הא ליומו שצריך מ" אפה שכבר אחר היום לצורך שלא נפשהבאפי
 מוטעמת לראשונה שהמאוחרת וטענתם מזה גדול לחבירו מי"ט מכין לךואין
 רק במחבת עיסה של הריבוי מצד השבח אין כי אינו זה שלפניה מאותהיותר
 לא כי עצמך והגע ספקו, די אפה שכבר אחר בהיסק וטורח שהולך החוםמצד
 חלל מלא דכשהתנור הטעם חז"ל ותיו אחת בפעם התנור למלאת בפת רקהתירו
 פעם בתנור פת ולאפות לחזור 'א,בל יפה ונאפה מתקבץ והחום מתמעטהתנור
 ליומו להספיק גדולה העיסה שגלגל יקרה אם ועוד לכ"ע, אסור זהאחרת

 העיסה שארית לאפות לו להתיר היתכן ליומו. לר שיספיק מה ואפהולמחרתו
 גדול' מכין לך אין הנשאר שאופה דמאחר כן לסבור חלילה למחרתו מוכןשיהיה
 )פת( לאפות מותר נקייה פת לו יש דאמ ס"ז תק"ו בסי' דהתירו והאמזה

 ולצורך מרובים בלת בני לו דיש משום טעמא היינו לטורח חשו ולאהדראה
 פת להאכילם שרגיל בית בני לו יש אא"כ שכ' מר"ן בלשון דוק אופה הואמיום

 רגילות שאין במקום שיערים לא להאכילם שרגיל בדוקא הוא' דחנאי הריהדראה,
 :להאכילם

 ק'"חסי'
 מתני' עיין ובאשה. באיש גדלות סימן הם שערות שתי דקי"לבההיא

 דאמר ישמעאל דר' בפלוגת,א שם דמסקי וברע"ו שם רמב"ם ובמ"ש פ"ודנדה
 כדי ולרע"ק בצפורן לקרוץ כדי אליעזר ולר' לעיקרן ראשו לכ,וף כדידשיעורייהו

 שיעורא דהוי בצפורן ומשנקרצת להחמיר ככולהו דנקיטינן בזוג ניטלותשיהו
 עד חולצת אינה חליצה ולענין היא, גדולה שמא ממאנת, לאו מכולהוזוטא
 ודעתו והסברא מהרמב"ם ע"ז דהשיג תי"ט ועיין .דכולהו, רבא שיעוראדאיכא
 יוכל שיותד בצפורן נקרצות משיעור זוטא שיעורא הזוג בפי דניטלז"ל
 לכוף כדי הוא רבה ושיעורא כלי גלא בידיו לאמן ,שיוכל ממה כלי ע"י ידיולאמן
 )פ"ב( ורמב"ם קנ"ה סי' א"ה בטור רציין המפרשים סברת יע"ש לעיקרןראשן
 אישות.מה'

 אמגם א(. שערות בשתי די כי ממש כולו שיקיף לא הגיד הקפת דהךודע
 התי"ט פי' שנדפסעם חדשים בתו' ועיין הקפה, להו קרי סביבו לצמוח דדרךלהיות
 ]ס"ח דף )סנהדין הביצי' מקיף ,2אין אע"פ הגיד הקפ" היינו הקפה דהךשכ'

 פ"ג במש"ל ויעויין בכ"מ(, ע"ש ה' הלכה ממרים מה' ש"ז רמב"ם וכ"פע"ב[,

 וכו'; קטן הכתוב ענש לא ה"ה ממרים הל' פ"ז הרמג"ם- וז"ל ק"ל. זה לשון א()ק"ח(
 שערות שתי שהגיא אחד ויום שנה י"ג גבן אלא זה דין שאין למדו. השמועח מפי כיצדהא
 ע"כ. נסקל. ואינו עצמו גרשות הוא הרי הגיד כל השיער שיקיף ואחר הגיד כל שיקיףעד
 וצ"ע. המחגר. כפ"ש שערות בשתי ולא ממש הגיד דהקיףי2"מ
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 דברי על התו/ וכתגו שחורות השערות שיהיו דבעינן לר"ת התו' צ' שכ'מה"א
 שהן גשערות מקום בשום אשכתן דלא נר' ואין : וז"ל קנ"ד לף שמת מי כפ'ר"ת
 אחד לשום ראיתי ולא ואחרונים בראשוני' וחפשתי לשחורות. לבנוה כין חלוקסי'

 קצת שיושחרו דבעינן ע"ז שפלפל מה יע"ש הלזו ר"ת סברת שהביאמהמורים
 דר"ת בפשיטות למלך משנה לה' השיב הלוי מהר"ש )והרב( והנה "בור,סמור
 דמלתא קושטא המסקנא לפי אבל מחוש. החע הכי אדעתיה דסליק כאילפום
 לר"ת ואף שחרות בהמ שיהיה שערות שתי דוכתא בשומ בעינז לא)דלא(
 בעי דלא הדבר שהחליט ע"ש המדרש בבית 11 סברא הוזכרה דלא טעמאיהיינו
 : כללשחרות

 ק"טסי'
 כנגו בה אצטבה בנה ו וז"ל י"ד דין סוכה מה' פ"ד ז"ל הרמב"םכתב

 בגה כשרה. הסוכה רוחב שיעור באצטבה יש אם כולה פני על האמצעיתדופן
 כשרה. מד"א פחות פ,סולה ד"א ולכותל אצטבה משפת יש אמ הצד מןאצטבה
 פחות פסולה רוח לכל ד"א ולכותל אצטבה משפת יש אם באמציה אצטבהבנה
 פחות הסיכוך ועד האטצבה מו והרי באצטבה נוגעות המחיצות וכאלו כשרהמד"א
 הניכרות מהיצות אלו שאין פסולה סוכה הכשר בו ויש עמוד בה בגה אמה.מכ'

 כל' שסוקה הלכה שם הה"מ וכ' עכ"ל. דפנות בלא כשר סכך העמוד ע"גונמצא
 הסוכה כל הוכשרה אם המפרשי' כל ונחלקו דפנות ג' לה יש האצטבה, וזו ז"לרבי'
 נר' והגאוני' רש"1 ומדברי בלבד, האצטבה אלא הוכשרה לא או זו אצטבהע"י
 וכו' הצד מן אצטבה בנה בזה. חלקו האחרונימ מן יש אבל כשרה הסוכהשכל
 ודבוקה דררמי או צפוני הכותל אל דבוקה שהאצטבה ופי' ז"ל רבי' כל' שםג"ז
 אלא לה שאין לפי פסולה ד"א השלישי הכותל מן רהוקה ואמ אמצעי לכותלג"כ
 המפרשי' נחלקו בזה ואף באצטבה נוגית הג' המחיצה כאלו כש41ה וא"ל דפנותב'
 שרואין רבי' ופי' שם ג"ז וכו/ באמצע אצטבה בגה למעלה, שנחלקו כמוז"ל
 מכשירים שהם למדנו ומדבריהמ הגאוני' פי' וכן באצטבה נוגעות המחיצו'כאלו
 מן חוץ הסוכה יתר ופוסלים אחר פי' בזה מפרשים והאחרוני' כך. ע"יהסוכה

 הכשר בה ויש י' גבוה עמוד בה בנה ד" דף שם וכו' עמוד )בה( בגההאצטבה.
 מחיצות בעען רבא א"ל וכשרה מחיצתא אסיק גוד למימר אביי סברסוכה
 שכיוו לפי פסולה לדפנות ד"א בתוך שהוא שאע"פ שפי' מי ויש וליכא,ניכרות
 בבנח ג'יאת רי"ץ וכ"כ לו, מועילים הסוכה רפני ואיו רשות לעצמו חלק י'שגבוה
 תוך שהן אע"פ לה מועילים הסוכה דפנות אין י"ט גבוה שאם באמצעהאצטבה
 ד"א רחוק בשהוא דוקא רימוד דהא וש" בזה שהלקו האחרוני' מן וישד"א.
 גבוה בגמרא ומ"ש באצטבה. הדין וכן כמה גבוה אפי' כשר לא"ה הא הדפנותמן
 ליה מכשר הוה לא אביי אפי' ד"א הדפנות מו רחוק והוא מי' שפווות לפימ"

 לא ולזה רבה דעת וזהו וכו', אסיק גוד נימא )היכי( היכא י' גבוה שאיגושכיון
 עכ"ל ועיקר העטור וכ"ד נמוך בין גבוה בין דמשמע סתם אלא י' גגוהה1כיר
 ז"ל.הה"מ

 בכ~הר הסוכה כל להכשיר רבי' שד' שכ' הה"מ על חלק הכ"מ מר"ןהנה
 האחרונו' גבות בשתי רבי' בדברי הכרח דאין ובאמת דאצטבה בביתלתא
 פחות מטעם אלא הכשיר לא שהרי באמצע או הצד מן אצטבה בה בבנהדהיינו
 באצסבה נוגעות המחיצות וכאלו דקאמר והיינו עקומה דופו בה דאמרי'מד"א



צדיק ב. חלקשףת'פעולתקי

 בין לסכך סמוך למעלה בין עקומה דופן אמרינן דלעולם עקומה דופןור"ל
 וחקק מי' פחותה היתה גבי העשו ד' דף בגמ' שהרי תדע לקרקע. סמקילמטה
 כשרה. מג"ט פחות פסולה ג"ט ולכותל החקק משפת יש אם לי' להשלימהבה

 פהות דאמרת ]הכא[ התם שנא ומאי מז"'א פחות דאמרת התם שנא מאיוהקשו
 דליכא ]הכא[ התם סגיא מד"א פחות שלם דופן דאיכא התם ותירצו כשרה.מגיט
 למטה גם עקומה דופן אמרינן דהוה אלמא א( לא עליו דופן שם ולאו שלםדופן
 מטעם בהכשירה נגעו הבבות דשתי כיון וא"כ שלם דופן התם דליכא לאואי
 תחתיו. לישב הוכשר דלא פשיטא עקומהדופן

 פני על' האמצעי דופן כנגד אצטבה בה שבנה 'הראשונה בחלוקהאמנם
 דמכשיר רש"י כד' ממש רבי' דעת והרי כשרה הסוכה דכל רבי' לד' יראהכולה

 דלעיל כסוכה שנידון הסוכה מן היוצא מפס'ל ראייה ומייתי הסוכה כל זובחלוקה
 הסכך עם נמשך א/ דופן רק לה שאין ג' דין דלעיל מדין דינה שנא דמאי ג'דין
 נגע עקומה דופן דמדין דכית לפרש הוצרך לא באמצע או הצד -מן אצטבהב'נה דהייני האחרונות בבות בשתי אבל לפלוגי. הו"ל דאל"כ 'כשרה ואמר סתםולזה

 בתרי סתם ורש"י תחתיו. יושבים דאילי כדינו הדבר נשארבהכשירה.

 בב-

 אלין
 פירש.ולא

 האצטבה ע"ג רק הסוכה כל להבשיר שלא בזה דש"י דדעת הרא"שוכ'
 לפסל דמי דלא רש"י על ישעיה ר' שהשיג ומה ז"ל, רב" לד' נימא ה;"נדוקא.
 )מוכחא( מוכח דלא אלא דפנות הכשר )לה( להו אית דהתם הסוכה מןהיוצא
 מהיכא אמה מכ' יותר גבוה ולהלאה האצטבה דמן הכא אבל האי כולימלתא
 היכא הכא אבל הארוך ננגד נמשך הקצר הדופן דהתמ ועוד הכשר. להתיתי
 דמדקרי הרא"ש השיבו וכבר דמי ,דמליא כמאן הפירה ונימא נמשך שיהאאשכחן
 ואפ"ה יוצא להאי שילכא לא הדפנית שתי שאר ע"כ הסוכה מן היוצא פסלליה
 ומיעוטה, מחמתה שרובה צלתה רובה, אם פי' לחד אמרי' הא ועוד כסוכה,נידת
 שחציה מסוכה שהקשה ומה המיעוט. תחת אף לאכול מותר מצלתה מרובהחמתה
 דסכך דמי לא י"ה יצא לא סוכה שיעור בכשר שיש ב( כשר וחציה פסולסכד

 גבהה. מחמת אלא נפסל ואינו פסול סכך מקרי לא מכ'למעלה
 מחמת רק פסולו ואין לא או י' גבוה כין דעמוד רבי' שד' הה"מומ"ש

 וראיה קאי הרי"ץ בשיטת דדב" נר' לפענ"ד וכף) מהדפנות ד"א רחוקשהוא
 ובעמוד וכו'. הסוכה רוחב שיעור באצטבה יש אמ באצטבה מדקאמרמוכרהת
 בתן ולזה וברוחב בגובה משמע סוכה הכשר שיעור בו ויש וכת' טעמו אתשינה
 אבי על דפליג בגמ' רבא כטעם הניכרות מחיצות אלו שאין מפני פיסולוטעם
 עהר אסיק. גוד מטעם מכשר אביי היה לא מי' פהות היה יאלו אסיק גודדסבר
 הו"ל דא"כ ליה שסיל מהעמוד רחוקות שהדפנות מטעם דלאו מכרחתראקת

 ליאת כהרי"ץ לה סבר דרבי' לומר כרחין ועל האצטבא, בדין שפי' כמולפרושי
 : זעל לח"מ ועיין הנלע"ד זהו " גבהה והעמוד י' גבוה אעדהאצטבה

 מקום, בכל בקדש דרכו כן כי פרש"י עם הגמ' דברי שלב המחבר א()ק"ם(
 בלשון שנוי יאית ד/ דף דסוכה פ"ק בהרא"ש ועתגתי מגומגם הלשון א"הב(

 יצא לא הפסול סכד תחת היושב סוכה שעור בכשר שיש אעפ"י כן צ"ל ועכ"םהרא"ש
 )אח"ן( ע"ש. ן י א ש ובמ"ש בקצור פה נסל וט"סי"ח
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 ק-יסי'
 וז"ל בי"ד קס"ז דס" ההיא על במ"ש והררישה הט"ז ל' לבארגשאלתי

 עד המלוה לריוח בו שיתעסק חנאי על מגה לחבירו אדם מלוה שםהש"ע
 יחזדו מנים שגי ולכשיהו זמן אותו עד המלוה באחריות ויהיה מגים שנישיהא
 עמלר שכר שיתן ובלבד ללוה הריוח כל יהיה ואילך ומשם למלוה המנים'שני
 לו לתת שהתנה שהו בכל אפי' מתחלה עמר התנה ואם מנים שני שיהיועד

 לו וגותן בתחלה עמו התגה ראם ונר' : וז"ל הדרישה וכ' עכ"ל. סגי עמלובשכר
 עמלו בשכר עליו דמתגה דומיא ש"ד האחריות המת,עסק עליו לקבל כדישכר
 עכ"ל. רצ"א סי' בח"מ כשואל. להיות ש"ח עם למתנה ודומה מועטבדבר

 שגשעה מחמת הוא ההיתר דעיקר הדרישה על וומה ז"ל ט"זוהרג
 בעת גם האחריות עליו יקבל ואם הלוחה ולא גידו פקדון עויין הוא מנהי?מרויח
 היה ח"ל': אחר כענין קס"ט סי' ב"י כמ"ש בידו בהלואה' המעות יהיהההיא

 גמורה ורבית ע"כ. מעותיו לישראל הלוה כאלו לגמרי הוה עליו המעותאחריות
 דזה האחריות עליו שקיבל על שכר ללוה מלוה שנותן מה יועיל ומה כאןיש

 צ"כי כן ממש ה"ג ברבית מעות ממבו שילוה מתנות איזה ללוה שנותן למיוומה
 שמרויח שבשעה שכ' מה מחילות אלף שאלת ואחר רגליו עפר נשיקתואחר

 בטוה מבואר ואדרבה רחייה זו אין וכו', הלואה ולא בידו פקרון עדיין הואסנה
 לו לתת וצריך הטור שכ"כ פיקדון ופלגא מלוה פלגא לה חשגינן שעהזמאותה
 חשיבא לא שעה באותה ואי עכ"ל. מוקדמת רבית תהא שלא כדי וכו', עמלושכר
 להתעסק יכול אדם כל הלא שהריוח במה למימר שייך רבית שה פקדון אםבי

 פלגא לה חשבינן מתחלה ודאי אלא המעות בעל לריוח אתו הפקד אשרבפקדון
 פקדון. ופיגאמלוה

 בידו בהלואה המעות יהית ההיא בעת גם האחריות עליו יקבל ואם מ"שגם
 מלוה פלגא עסקא דכל דקי"ל ראף דחייה זו אין ע"כ. קס"ט סי' ב"י,וכמ"ש
 הכי משום הוי מלוה פלגא בשביל בפקדון כשטורח א"כ נמצא פקדוןופלגא
 בעבור רק סורח מלוה פלגא דבשביל תו אמרי' דלא ש"ד עמלו שכר לוגשנותן
 ה"נ וא"כ פקדון בפלגא טורח הוא שכראותו

 כשנו~
 האחריות לקבל כדי שכר לו

 בעבוה רק, מקגל הוא מלוה פלגא בשביל לא האחריות שמקבל מה דהשתאש"ד
 לא דתו הפקדון חצי בשביל טרחו שכר למקבל בדומה דומה שקיבל"בכר
 מהא ז"ל הדרישה דמייתי הראיה וא"כ טורח הוא מלוה חצי דבשבילאמרי'
 לו שגותן דהשכר דכשם חזקה ראיה היא מועט בדבר עמלו בשכר עליודמתנה
 וז*ל: הראב*ד בש' שנ' ]קס"ז[ קס"ח סי' מהב"י וכ"נ ויפה. נכוו דמיון והוא'רבית לאיסוי מבטל האחריו' שכר לו שנותן במה ה"נ רבות לאיסור מבטל עמלו.בשכר
 להתיר לי גתברר ולא שמעאי לא זה שנה אחר פקדה עסקו לעשות ירצה אםאבל
 שנה לו טורח שנה לר שהלוה ההלואה חצי גשביל כי מאוחרת כרבית שהיאספני

 ג"י. עכ*ל כרבית מיחיי לא רתו דמותר דפשישא נר'י דהויל אפ" שנייה בשגה שמירתו בעגור שכר לו בנותן מיהו ב"י וכ' עכ"ל.בפקדונו
 טרחו בעבור קאמר ולא שמירתו בעגור לומר ב"י דנקט ממאיהנה
 כי הענ שרי דאז עמלו שכר ליה דיהיב היכי וכי )היא( מילחא דחדא,2מעינן
 ראיה ז*ל הט"ז דמייתי ומאי הם דשקולים ש"ד האחריות דהיעו שמירה שכריהיב
 הג"י דמיירי לדחות ויש הדרישה דברי לסתור ראיה ממנו אין הב"ימל'

 פלגא בשליל פקדון -בפלגא סורח סוף דסוף מועיל דמה בחנם אחריותבקיבל



צדיק ב. חלקשו"תפעולתקיב

 אחדיווב מקבל מלוה בשביל לא' דהא ש"ד בשכרו אחריות לשמקבל אמנםמלוה.
 מעות  חייב היה  הישרשל אם לענין זה כ' דהב"י רפהר לו. שנותן השכד בעבורדק
 דבשעונ כיון הרבית לגוי אעלה ואני לי תנם שני ישראל האעל  דבית  בלאלגוי
 לכאן. ענין אינו  זה דדין הרא"ש ב' הבעי עכ"ל מעותיו לו הלוהכאיו לגמרי הוי ראשון( ישראל על )ר"ל עליו המעות, אחריות הקה לחבירו המעותשנתן

 ממנו' שילוה מתנות  איזה ללוה  שגותן  למי  רומה רזה ז"ל:  הרט"וומ"ש

 אם דהתם דמי לא דגליו עפ,ר לחיכת אחר עכ"ל. הוא כן ממש ה"נ ברביתמעות
 הלואה לאו התם אבל כאן יש חידוש ומה  דאסיר  פשיסא  שילוה כדי מתנות לונותן
 המלוה! צריך מההפסד ורחוק לשכר קרוב יהא שלא וכדי עסקא אלא היאגמורה
 שכר דבההוא סגי האחריות לקבל כדי שכר לו שנותן ובמה האחריות עליולקבל
 ד וז"ל לקמן כן כ' )עצמו( דהט"ז לקמן ועי' עליה. רמי דהוה ההפסד ממנוקנה
 עכ"ל. היא שלוה שבאחריות כיון לוה אינו ההא שבתחלהרק

  לא'  כשואל להיות  שמתנה מש"ח ראיה  שהביא  ומה : וז"ל הרט"זומ"ש

 רבית הו"ל אוזשיה ווזי  הכא אבל  אחפיה זוזי  לאו דהתם  זה אל זהקדב
 נפשיה לחיובי איניש מצי דש"ר  ממנו  ללמהר יפה  עולה הדרישה דמיוך1"ב.
 היה דלא ה"ג כשואל להיות 'עליו דמקבל הנם שומר כמו נתחייב דלאבדבר
 אוזפיונ זוזי דלאו וטענת אחריות,. לקבל' נפשיה יחיובי מצי אחריות חיובעליו
 בתורת רק לידיה אתת גמורה מלוה בתו'רת לאו דהתם כתבנו וכבד בונתחייב של(י בדבר נפשיה לחיובי איניש דמצי לומר הוא דאייתו עיקר דכל דחייהאינה
 עליר מקבל כי א"כ וא"ת ש"ד. באחריות להתהייב שכר דקיבל וכיוועסקא
 שכר' מקבל כשאינו דהתמ היא מילתא, דלאו דמותר ה"נ שכר שום בלאאחריות

 לא' משו"ה שקיבל מלוה פלגא בשביל האחריוה עליו דמקבל כרבית מיחזיודאי

 הרט"י ומ"ש האחריו". בשביל שכר שום לו שיתן בליסגי
 המותר בדבר דאפי'

 רק האיסור ד'אין בעבדו מלאכה יעשה לא קס"ז בסי' זה חילוק מצינוגמור
 ה,מלוה  רבהנה התם דשאני דחייה זו אין ע"כ. ערוך תלמוד והוא' הלואהמחמת
 עליו לאסור סברא איזה עב'דו שכר לו דנותן אה"נ אבל ההלהעה  ב.שבילבחנם
זה.

 זה עם זה התנו ואם י"ח סעי' קס"ט סי' רמ"א למ"ש ול"ד הרט"ז כ'עהר
 לשני הדאשון לו מכר כבר דשם וכו', באחדיותו יתחייב וכו' ראשוןשהמלוה

 שיהיה להתנות, ויכול עליו שומר שהוא רק, גוי של  המשכון על לו שהמה  זכותכל
 כיון' לוה אינו הוא  שבתחלה רק  ממש לוה הוה  שאח"כ  כאן  משא"בכשואל

 להיות.  מתנה לומר שייך במשכון  דרוקא רתו  ההיתר עיקר וזה מלוהשבאחריות
 בי קס"ט בסי' הטור להדיא וכ"כ במעות.  לא  אבל  להוצאה ביתך  רלאכשואל
 בעיניה דהדר משכון משא"כ בעינייהו הדרי  דלא למיות ול"ר  וז"ל:קרמ"ה
 י"מ דסעה במכר זה בנדון אשי דהא דחייה אינה  זו גם ע"כ. כשואל להיותמתנה
 עסו לי ואין  שאמר לשונו דייק  הקונה על האחריות יהיה שלא דצדיך מר"ןדעת
 מכאך המשכון שהיה ובלבד זה סעי' בהגה"ת לקמ' רמ"א וכ"כ עמי לך ולאעמך
 ואח"ב האחריות. קבלת בלא שדי דלא הרי ע"כ. השני המלוה באחריותואילך
 מישראל- עכשיו הלווה שהוא לגוי הראשון שהמלהה זה עם זה התנו ואם רמ"אכ'

 והרי ע"כ. כשואל להיות ש"ח מתנה דהא בידם הרשרת באחריותו יתחייבהשני
 למדנר ומ"מ שכר, שום ביתי בחנם אחריות לקבל דעתי לפי גדולה קולאזו



קיגצדיק ב. חלקשו"תפעוית

 שתן דיגו וא"כ האחריות כל השני המלוק עליו לקבל צריך במכר דאפי'לענינינו
 האחריות. עליו יקבל המעות שבעללמתעסק

 כשואל להיות ש"ח מתנה לומר שייך במשכון דדוקא עוד הרט"זומ"ש
 עליו כ/ הרמ"ה דברי שכ' שאחר וראיתי בטור עיינתי וכו', להוצאה גיתןדלא
 שוה משכור ודין מעות דין הרא"ש דלדעת הרי ע"ש. הילק לא הרא"שוא"א
 אחדיות עליו שמקבל במי הילנו הרמ"ה לד' דאפילו תראה שפיר מעייגת וכדהוא
 כש"ש להיות מדינו יותר עליו יקבל לא ש"ח אם דהיינו דאסיר "וא מדינויותר
 אם האמנם כשואל )להיות מדינו יותר עליו יקבל לא ש"ש ג"כ היה אםוגם

 הכי דמעיקדא כית ש"ד(, כשואל באונסין גם להתחייב בשכרו עליומקבל
 דשליח. עליהאתני

 עליר לקבל אסור שכר למחצית דהמקבל הרא"ש תשו' מש' הרט"ז מ"שגם
 הדרישה לדברי סתירה מזה אין כשואל. להיות דמתנה לש"ח ול"ד האחריותכל

 שכד כשמקבל אבל מלוה פלגא בעבור בחנם אחריות עליו בקיבל מיירידהתמ
 בזה שכרו ל4 נותן דמלוה דכיון כרבלת תו מיחזי לא דבזה ש"ד העסקאמבעל
 דליפקע היכי כי אגדיה ליה יהיב דלכך העסקא בעל על הוה האחריות דחיוביורה
 ודוק. בקל להשיב יש לשונו גסוף הט"ז שהשיג מה גם ע"כ. דעסקא אחריותמניה

 שנשאל רצ"ז ס" ח"א הרדב"ז בתשו' מצאתי הפו' באמתחות חפשתישוב
 לקחת משיב ושמעון ליד מיד קצוצה רבית ממנו לקחת לשמעון שתבעבראובן
 חייב אם פו' סחלוקת שם הרב והביא בריוח חלקי ולקחתי עסקא בתורתהמעות
 דאין כ' ושם לקחתי, בהיתר כמו דהוי לפטור ז"ל נוטה ודעתו פטור אושבועה
 אחריות ומפסיד פקדת ופלגא מלוה פלגא הויא עסקא לה דעביד דכיתלהקשות
 אחריות עליו שיקבל כדי פרוטה לו לתת מצי דהוה לומר דיש דפקדוןדפלגא
 קרוג לעשות יכול היה א"נ התו', וכ"כ כשואל להיות ש"ח דמתנה דפקדוןדפלגא
 כוותיה הסמ"ע כד' הרדב"ז דעת בפי' לך הרי ע"ש. וכו' להפסד ורחוקלשכר

 יאת בסברתו הדרישה יחיד לא וא"כ ז"ל, העיד כאשר כן התו' ד' וגםומטעמיה
 : ז"ל הדרישה וכריע הג' והכהונ יתו' הרדב"ז כן סבורי' הפו' גדולי שני גםכי

 קיעאסי'
 פריה קיים )ב,2לא,( כשלא העומר בימי אשה לישא מהו השואלשאל

ורביה.
 או בחור עדיין אם אמנם נשוי שהוא למי היינר החמיר הש"ע אם :תשובה

 אפי' דהא הוא גמור שמותר פשוט הדבר פ"ו קיים שלא או שישמשנו מי לושאין
 וכשיש מנהג אלא מדיגא דלאו העומר בלמי כ"ש אלו בכל מותר ל' תוךבאבל
 פסק וכן נאן מעשה עשינו וכו שרי דא כגוןסיבה

 הרדב"י
 ידות שתי וס'

 : ז"לוהפר"ח

 קיעבסי'
 שאחר רגילין וחתונה הבו ופדיוו מילה גרית כגון גדולותבסעורות

 יכול אם בו להדיח ורד מי מביאים המזח ברכת של' כוס על בפה"גשמברך
 השסק. הוי אם או מהכוס שישתה קודם בפה"ג אחר הורד מי עללברך

 לברך ובאים ממשמשים גדולים ראיתי בילדותי פעמים כמהתשובה:
 להביא הוא דרגילרת דכיון טעמם ונר' להפסק חוששים ואין שתייה קהרם הורדעל



צדיק ב. חלקשךתפעולתקיד

 שמברך חתנים מברכת לזה ראיה הפסק הוי ולא צורך הוי הסעודה אחרבשמים
 החיוג שאין אע"פ להפסק חיישי ולא ברכות ו' ואח"כ בשמים ואח"כבפה"ג
 ומסדדין עליו גם מברכין בשמיס להביא שמנהג כיון אפ"ה לבו ברכות ז'רק

 על שמברכין המילה אחר שמברכין בכוט תמצא וכן בפה"ג אהר הכוס עלאותה
 בהיוב באים הבשמים שאין אע"פ קידש אשר ברכת קודם בפה"ג אהרהבשמים
 חיוב' בתלמח4 מצינו דהיכן התם דשאני לומד ואיו בשמים, להביא שמנהגכית

 ושמעתי כן. ה"נ מגהג מדין רק דמילה בכוס או ברכות ז' בכוס בשמיםלהביא
 א' כל' המזון בתח4 יין להם להם בא ע"ב דמ"ב כ"מ דפ' ממתגי' ע"ז חולקי'שיש
 שאין אע"פ המוגמר על אומר והוא לכולם מברך א' המזון לאהר לעצמו מברךוא'

 מבואין שאין אע"פ שם התו' וכתב'ו ע"כ. סעהרה לאחר אלא המוגמר אתמביאין
 עכ"ל, למוגמר יין בין הפסק ויש ברהמ"ז בידכו וכבר סעודה לאחר אלאהמוגמר
 על שבירך שאותו התו' קאמרי דהכי שכת,בנו מה לסתור ראיה שום מכאן איןוהנה
 שיש אע"פ המוגמר על שאומר הוא א( הסעודה גמר קודם פי' המזון לאחרהיין
 שנתפרדה אע"פ המוגמר על לברך גומר הוא היין על לברך שזכה כיון ממנוגדיל
 הסעררה בסוף עליו שבירך יין ב,ין גדול הפסק ויש ברהמ"ז בירכו שכבר"בילה
 בתר"י ועיין כלום, מענינינו התו' מיירו דלא הרי ברהמ"ז לאחר שבא מוגמרובין
 שמביאים המוגמר על אומר והוא דמפרשים דברכות בפ"ו המאורובס'
 את מביאין שאין אע"פ דתגי מתג" דמפרשי' ז"ל לדעתם וצ"ל הסעודהבתוך

 שייך ולא הוא הסעודת מצורך לאו דמוגמר אע"פ ר"ל הסעודה לאחר אלאהמוגמר
 שכבר המוגמר על אומר הוא אפ"ה היין על ז4בירך אותו המוגמר בברכתלמזכי
 שבכולם דגדול קי"ל הא ברהמ"ז לאחר מיירי דאי שבטעודה הברכות בכלזכה

 שצירך דאותו ופשיטא ברהמ*זסברך
 ברוף'מי

 באופן ע"ש. לברך קודם הוא
 שכ"כ המוגמר על שמברך הוא ברהמ"ז שהמבדך ללמוד יש המאורשמדברי
 המוגמר על שמברך וה"ה וכו', ברהמ"ז מברך הוא גדול יש ואם : וז"ל שםהרז"ה
 בפניו לעצמו רשות ליטול לאחר אין שבכולן גדול שהוא שמאחד לאחריהשבא
 היין בברכת שזכה מתוך אלא גדול שהוא מפני לא המוגמר בברכת שזכהוזה

 עכ"ל. וכו' הסעודה בתוך שבא המוגמר בברכת אף זכה סעודה גמרשקחים
 לברך א"צ וכן דשבת כ"ט מ' בסוף רמב"ם דכ' מהא ראיה להביא נר'עוד

 שברכת לפי וא"צ רבי' וכ' : וז"ל הה"מ וכת' עכ=ל. כפורים במוצאי הבשמיםעל
 ברכות בה' כמבואר זמן ובכל עת בכל אותה ומברך היא ההנאה ברכתהריח
 הפסק הוי ולא שיכול הבשמים ברכת עכשיו לברך ירצה דאם מזה משמעעכ"ל.
 א=ח להטור וראיאי לה. מברך חיובא בתורת דלאו אע"ג לשתייה הייו ברכתבין
 : "על הב=י עליו וכ' הבשמים. על מברכין ואין : וז"ל שכ' תרכ"ד סי' כפורימה'
 יוה"כ במוצאי הבשמים על לברך צריך שאינו שבת מה' כ"ט בפ' הרמב"םכ"כ
 צדוקא לאו ז"ל הטור דדברי לומר הרמב"ם ל' להעתיק שהאריך הב"י כוונתעכ=ל.
 לומר הרמב"ם כ"כ כ/ ואפ"ה הטור מדברי היפך שהוא רמב"מ ל' העתיקדלכך
 לה. נקט בדוקא לאו הטור א"כ הםדשוים

 יומ כשמברכין אצלינו פשוט מנהג שג"כ ידידי אודיעך להכי ואתאןוהואיל
 מתחיל ברכות ז' החזן שמטיים אחר שבת במנחת גם ברכות ז' לחתן בבקרששי

 המזו7' ברכת קודם ויסעודה אחרי בא שהמוגמר דמפרשיז פידושא לחד א()קי"ב(
 ועוד. ותיו"ס שלמה ומלאכת רע"ועי"
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 הא מצלחא הא האומה ח:כלה החתן להצלחת רחמים ובקשת ברכותואומר
 והחתן הוא מהכוס שותה וכשמסיים ברכה המורים אחרים ופסוקים וכו'מכשטא

 ידיד קידש אשר ברכת המוהל כשמסיים המילה בבית גם לכלה. ממנו משקיםגם
 לאם ורפואה רחמים מבקש ואח"כ הנימול התינוק 'על רחמים בקשת ואומרמתחיל
 מהכוס המברך שותה ואח"כ וברכה רחמים בקשת המורים ופסוקיםהנימול
 י"ד הלבוש וכ"כ להפסקה, חהבשין אין אלו ובכל הנימול לאם ומשקה]ומשלח[

 לי וכמדומה לברכה, שייך הרחמים דבקשת משום הפסקה הוי דלא ס"א ר'ס"הסי'
 מהכוס לטעום באו מקרוב בעניהם מתחכמים קצת כמו ולא ז"ל הדד"אשכ"כ
 אל שוני"ם ועם נהירא ולא הבקשה קודם ברכות ז' גמר אחר תכף החתןגגית
 סי' א"ח מ"א ועיין הוא. וקדמונים( )ותיקין קדמונים ותיקון מנהג כיתתערב
 : יע"ש גדול צורך שהוא התם דשאני לחלק דישהקפ"ג

 קי"גסי'
 דבמקום מבהמה חלב לינק מותר גונח ל"ג ס' שכ"ח סי' ]א"ח[בש"ע

 מבהמה לינק אסור רעב של צער אלא לו אין שאם וי"א רבנן. גזרו לאצערא
 בגמ' והנה מרסמכת, היא אם או י"א האי על חולק יש אם לעיין צריך עכ"ל.בשבת
 בשב:ת חלב יונק גונח אומר מרינוס ר' תגיא א" ע"א ס' דף אע"פ פ'כתובות
 הלכה יוסף רב אמר רבנן. גזרו לא צערא ובמקום יד כלאחר מפרק יונקמ"ט
 ורפואתו רפהאה משום חלב יוגק לבו, מכאב 'המיילל גונח ופרש"י ע"כ. מרינוםנר'
 התלוש מן אלא המחובר מן ולא בו שגדל ממקום דבר הנותק .מפרק עזחלב

 אדם בני דרך שא'ין' יד כלאחר מקשיה. תבואה שמפרק הוא דדשותולדה,
 עכ"ל. מכאבו שמצטער צערא ובמקום ביד לחלוב אלאלינק

 איירי סכנה גו בשיש לאו וכו', בשגת חלב יונק גונח ז"ל בתרוכתבו
 שרי דאוריתא מלאכה הוי אפי' יד כלאחר מפרק דהוי משום איריא מאידא"כ
 שאול אבא קי"ד( דף )יבמות חרש בפ,' דאמר מהא לרעת וקשה סכנהבמקום
 בשבת אפילו סכנה דאיכא אי ופ,ריד גל"ט טהורה מבהמה היינו יונקיםאומר
 שגת הוא. יד כלאחר ומפרק צערא דאיכא צריכא לא ומשני וכר, סכנה דליכא ואינמי

 מיירי דהתם ותימה רבנן, גזרו לא לאו דאיסור י"ט רבנן, ביה גזרו סקילהדאיסור
 סכנה דאיכא אי התם רפריך הא לר"י וקשה חולי, של בצער והכא רעב שלבצער
 כשבת אפילו הוא דחולה אי סכנה ליכא אי אפי' לאקשויי ה"ל נמי בשבתאפי'
 הלכה הכא מדקאמר משמע וכן דהכא אהך פליגא דהתם דברייתא נר' כן עלנמי
 עכ"ל. דפליגי מכלל מריגוסגר'

 מנכריה והולך תינוק יוגק שמע תא : וז"ל ע,"א קי"ד דף ביבמות גרסינןתו
 נבלות רש"י( )בידים יאכילנו ולא שקץ ביוגק חוששין ואין טמאהומבהמה
 אבא אסור ובגדול בשבת ואפ,ילו מהם יונק ומכולן ורמשימ שקציםוטרפות
 חוששין אין מיהא קתגי גי"ט טהורה מבהמה שיונקים הייגו נוהגין אומרשאול
 גדול הכי אי שם( בצמא ימות יינק לא )שאם סכנה משום התם שקץביונק
 קטן רש"י(. בהיתר ויעשה מ"ש עד להמתין יכול )אם אומדנא געי גדולנמי
 אבא חלב. אצל מסוכן תינוק סתם יהושע דרב בריה הונא א"ר אומדנא לבעינמי
 דאיכא אי דמי היכי בי"ט, טהורה מבהמה שיונקימ הייגו נוהגין אומרשאול
 צערא דאיכא צריכא לא אסור בי"ט אפי' מכנה דליכא ואי נמי בשבת אפי'סכנה
 דאיסור י"ט רבנן ביה גזרו סקילה ראיסור שבת הוא יד כלאחר מפרקוקסבר
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 שבי ופרש"י הגמ'. עכ"ל רבנן ביה גירו לאלאו
 במפרק יש סקילה דאיסור'

 י"ט אבל הת,ורה, מן מלאכה, ואינה היא דמשנה ואע"ג ביונק רבנן גזרובידיו
 עכ"ל, ביונק רבנן גזרו לא לאו איסור אלא ליכא בידיה עבידדכי

 שאול אבא חרש דפ' ההיא לך קשיא ואי חבית פ( דשבת ג"ב פ' הרי"ףוכ'
 דאבא אליבא דההיא בשבת,. מבהמה ללנק אסיר דגונח מינה דשמעת וכף,אומר
 בשבת דאפי' מרינום כר' הלכה יוסף רב פסק דהא כוות-ה הלכתא וליתשאול
 חרש דפ' דהה-א די"מ כ' והרא"ש ב"י. מביאו ע"ש רבנן גזרו לא צעראבמקום
 אע"פ דפ( וההיא בשבת ולא בי"ט אלא שרי לא ומשו"ה, כלומר היא רעב שלבצער
 ב' חרש בפ' התו' וכ"כ בשבת, אפילו שרי ומ"ה היא סכנה בו שאין חולי שלבצער
 עכ"ל הרי"ף לדברל הסכים בתשו' והרא"ש רבי' דברי הם וכך סמ"ג וכ"כר"ת
 דאבא אליבא חרש דפ' מימרא דההיא דהרי"ף תירוצא דלפי שמעינן מהכאכ=י.
 מרינוס לרב אבל בשבת ולא בי"ט רק צערא משום שרי לא ומ=ה היאשאול
 צער שיש דכל למדנו בשבת. אפילו צערא משומ שרינן כוותיה דקי"ל אע"פדפ'
 של בצער שאול דאבא דההיא בשבת לינק שרי רעב של אפילו שיהיה מהיהיה
 דפליג מרינוס כר' אלא כוותמה הלכתא וללת חדש פ( בתו' כדפ" איירירעב
 לר' "ילף שאול דמדאבא שרי מרינוס לר' רעג של דצער מינה ושמעתעליה

 פליגא ולא איירי רעב של בצער חרש דפ' דההיא דמתרצי לתו' אמנםמרינוס,
 רעב. צער 'משומ לינק אסיר א"כ אע"פ דפ' מרינוםאר'

 אלא מהבהמה הלב לינק מותר גונח דוקא לאו הרי=ף תי' דלפי הדברכלל
 סברת הש=ע כ' ,ה ומפני רעב. ו'לא גונח דוקא הת,וס' ולתי' רעב.ה"ה
 משו'ם י"א בש'התו'

 וז"ל לינק. מותר רעב גם בתשובה והרא"ש הרי"ף דלדע"
 מפני בפיו לינק לו מותר גונח היה, ואם פטור' בפיו היונק י"ד דין כ"א ש'רמב"ם
 יראה עכ"ל. סכנה שם שאין ואע"פ גזרו לא צערו ומשום יד כלאחר מפרקשהוא
 מדקאמר לדיוקי וליכא לבד בצער הדבר תלה שהרי רביה הרי=ף בשיטתדאזיל
 בשאר וה"ה גונח נקטו דלדוגמא רעב של צער דה"ה ואה"נ הגמ" ל' דנקטגונח
צעך.

 דאי שמעינן חלב אצל מסוכן תינוק סתמ דקאמר דיבמות דמהברייתאודע
 כל כדין לפיו ולשפוך כלי לתוך מהאם או מהעז לחלוב מוהר בפיו לינק יכוללא

 ז"ל רי"ו ועייז דאוריתא, בשלאכה שבת עליו להלל דמותר סכנה בו שישחולה
 ס"א תק"ה סי' י"ט ה' להפד"ח וראיתי ר"ט. סי' זאב בבנימין ועיין ספרהבריש
 מן לינק מותד רעבון מחמת שמצטער כ' שכ"ח סי' שבת בה' הטור : וז"לשכ'

 בש' הדי"ף "דברי אבל אע"פ. ובפ( הרש בפ' ור"ת הסמ"ג וכ"ד בי"טהבהמה
 גונח רק לינק שרי דלא משמע הנז' במקומות התו' בעל ר"י מדבדי וכןחבית
 וכ"נ אסיר רעב מחמת ומצטער שרי דגונח זה לענין שוין וי"ט ושבת לבמכאב
 : עכ"ל י"ס מה' זה שהשמיטו הפוםקים שאר וכ"ד להחמירעיקר

 קי"דסי'
 כת' שם וכו'. פרקמטיא להבירו מכר מר=ן ג' ס"ג תקל"ט בסי']א"ח[

 לתבוע המו"רי' חובותיו בשביל במשפט לקבול מותר וכן : וז"ל בהג"הרמ"א
 להבטיחן כדי במועד חובותיו עם זקיפה לעשות מותר וכן שהפך( מי ע')מרדכי
 יכ' רמ"א. עכ"ל דל"ק( ט"ק ונוי פ"ז )המגיד ושרי האבד דבר בכלל זהדכל
 עייך ולא ע"ש. ו'כו' ותשרי בניסן ומן קובעין איז הא ה' סי' בסמ"ע הקשההמ"א
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 במשפט לקבול וכ' רמ"א דקדק ולכן לקבול מותר הגוים במשפט דאייריבמרדכי
 בהדיא המ"מ כמ"ש בגוי מיירי וכו/ זקיפה לעשות מותר וכן' דכ' הא וגםוכר,

 הסמ"ע דהא הסמ"ע על זו היא השגה דמה ותמן;תי המ"א. עכ"ל ועיקרשמעתי
 )בח"מ( שם כ' מר"ן שהרב וזה מהריק"א, מר"ן על רק מיירי דמ"א דברי עללאו
 אם אבל לדין לבא בעיר שאינו למי ותשרי בניסן זמן קובעין אין : וז"ל ה'סי'

 רמ"א וכ' אח"כ בא לא אם אותו קונסין אח"כ לבא ותשרי בניסןהזמינו
 אפ" נוראים בימים ולא בניסן הכנסת בבית לקבול דאין וי"א זה עלבהג"ה
 דחייה יש ואם הרגל אחר זמנא להו קבעינן אלא למנין שבאו כפרים בניעל

 לקבול דאין וי"א שם רמ"א מ"ש על סמ"ע וכ' ע"כ. וכו' לאלתר דניןורמאות
 חובותיו בשבול לקבול דמותר וכ' המחבר שסתם תקמ"ה ס"ס בא"ח עייןוכר,
 בניסן לקבול דמותר מיירי דהתם וצ"ל כלום, עליו הגהה לא ומור"םבח"ה
 : הסמ"ע עכ"ל ורמאות דחייה הב"ד שראו או העיר מבני הבע"ד שהיהבגון

 קט"וסי'
 גומרין ימים שגי י"ט שעושין מקומות : וז"ל פ"ג חנוכה ה' הרמב"םכתב

 של ימים ושני פסח של ימים ושגי חנוכה ימי וח' החג ימי ט' יום כ"א ההללאת
 קודין לפ" בצבור זה ומנהג מצוה ואינו מנהג ההלל קריאת בר"ח אבלעצרת.
 התחיל ואם כלל יקרא, לא החיד המנהג על מברכין שאין עליו מברכין ואיןבדילוג
 בדילוג קוךין הפסח ימי בשאר וכן הצבור שקורין כדרך בדילוג ויקראישלים
 שאפי' דיגיו בכל לר"ח הפסח ימי שאר להשוות רבי' דעת אם צל"ע עכ"ל.כר"ח
 או בצבור היינו נהוג וכי מנהג שהוא מטעם בח"ה בפסח ההלל יקדא לא*חיד
 משא"ט בקרבנותיו חלוק דחג מטעם לבד דילוג לענין היינו לה קאמר דכידלמא
 ולכאן. לכאן פנים ויש ע"א י' דף דערכין בפ"ב כדאי'פסח

 רבי' מצי דהוה ממאי לבד דילוג לעניו דהיינו לכאורה שנר' הא'הפן
 השלים ואמאי וכו', מנהג ההלל' קריאת הפסח ימי ושאר בר"ח אבל בקיצורלכתוב
 לר"ח בשיעודו שרה לא דפסח ודאי אלא הפסח ימות בשאר וכן כ' ולבסוף ר"חדין
 לא ותו הפסח ימי בשאר וכן לסיים הו"ל דהכי רעוד לבד, דילוג לעניןאלא
 לענין דדוקא משמי אלא מרישא לה שמעינן דהוה כר"ח בדילוג קודיןלימא
 לה. דקאמר הוא לבדדילוג

 ב,~אד וכן דבי' ממ"ש לר"ח דיניו בכל דשוה לומד אפשר השניוהפן
 כנה"ג וכמ"ש לר"ח, )דו"ה( בדומה שהוא רומזת וכן דתיבת וכו', הפסחימי

 בכ4 שלפגיו לדין אחריו הבא הדין להשוות וכן לשון מנהג שכן הפום'בכללי
 ע"ש. ברכות ה' בסוף עצמו ז"ל רבי' ביאר וכן"לקיו

 הפסח ימי שאר עמו כלל ולא ר"ח דין תחלה רב" לפ" דמאיואפשר
 כ"ת ]תענית י"ד דף ברכות בגמרא להדיא נתבאר דר"ח ההלל דדיןסשום
 חה"ס משא"כ וכו' הלילא קדו דקא חזינהו לבנל דאיקלע דרב בעובדאע"ב[
 התם דקאמר ע"א ה דף ערכין בגש' ליה שמעינן מדיוקא רק להדיא נת' דלאדפסח
 חלוקין דחג יומי, כל אמרי' דלא בפסח שנא ומאי דאמרי' בחג שנאמאי

 דאפשר יפה נת' שלא לך הרי יע"ש. בקרבנותיהן חלוקין אין דלסחבקדבנותיהם
 לומד היינו יומי כל אמדינן דלא בפסח שנא ומאי דקאמר דמאי ולומרלדחוק
 ואפשר ממנהג ולא "הדין בדילוג דקורים אה"נ אבל ראשון כביוס גומרושאינו
 דבי' דעת : וז"ל חנוכה ה' שם משנה במגיד שהביא י"ל הרמב"ן לו סמך,במכאן
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 שחילק מהרמצ"ו חוץ המפרשי' כל כד' נר' וזה לר"ח פסח של חולולהשוות
 האקנה שעיקר בדילוג לקרותו מחוייב, יחיד אפי' פסח של דבחולו ואמרביניהם

 דכיון סובר דרבי' אלא עכ"ל. עליו ולברך בדילוג הפסח בחול לאומרו היתהכך
 ביו ההלל את בהם גומר שהיחיד ימים רבה אמר אי' י"ד דף ברכותדבגמרא

 את בהם גומר היחיד שאין וימים פוסק אינו הפרק בא'מצע פוסק לפרקפרק
 בהמ גומר היחיד שאין וימים הגם' מדקאמר והנה פוסק. הפרק באמצע פי'ההלל
 גומרין שאין הי~ים דכל שמעינן קמפליג ולא דפסח וח"ה ר"ח כלל שבזהבסתם
 דפסח. דח"ה הן דרעח הן שוה דינן ההלל אתבהם

 ובפסת דאמר בחג מ"ש דמדקאמר דסוברים ע"א י' דף דערכין בתו'וראיתי
 מהיכן לדעת ובקשתי ע"ש. ובפסח בר"ח כלל לאמרה חובה דאין משמע א'מר,לא

 רבין ום"ש : ""ל שכ' לה"ה וראיתי אלו בימים יקרא לא שהיחיד רב"הוציא

 ואפשה עכ"ל. וכו' יתחיל לא יחיד תנא שאמרו למה 4י' הוא יקרא לאויחיד
 את בהם גומר שהיחיד ימים ברכוע בגם' מדאמרו לה דייק דרבי' לומרלפענ"ד
 שהיחיד ימים קאמר אמאי לדייק דיש וכו', גומר היחיד שאין וימים וכו',ההלל
 את בהם )גומרין( שאין וימים ההלל את בהם ,טגומרין ימים הכי לימאוכר,
 ההלל את בהם שגומרין דבימים הגמרא לנו דרמזה הראי אלא וכו',קהלל
 פעם לה ושנה וחזר וכו', גומר שהיחיד ימים נקט דלהכי גומר נמי יחידאפי'
 בימימ ההלל יקרא לא דיחיד הני מכל משמע וכו', גומר היחיד שאין וימיםשנית
 גומרין.שאין

 שהוא ההלל את בהן גומר שהיחיד ימים : וז"ל שכ' רש"י דקדק שזהונ"ל
 דוקץ לומר אדם לכל חובה שהוא אלו תיבות דהוסיף הרי ע"כ. אדמ לכלחובה
 שאינו גומרין שאין בימים הא ,אדם לכל חובה שהוא כיון גומר יחיר אלוימים
 מתיבת לה דייק ז"ל דרש"י ההי יקרא לא יחיד לציבור מנהג רק אדם לכלחובה
 ז"ל. הרמב"ם כד' רש"י שדעת רווחנא והשהא כדדיקינן וכו' גומר שהיחירימים

 לעבור שלא כדי מעומד בצבור יקרא לא דיחיד שכ' ז"ל להריק"שוראיתי
 הצבור עם לקרותו מקדים או מיושב אותו וקורא י"ל הרמב"ם דברי עלבפומבי

 עשיה שיש כל הרמב"ם לד' דאף נר' ולי : ז"ל פר"ח הרב ע"ז וכ' תפלה. קודםאף
 וליכצ בביתו אותו כשקורא אלא יחיד מקרי ולא לקרותו יחיר שפיר מציבב"ה
 הוש יכול בצבור לבדו ק"ש הקורא יחיד דלפ"ז צ"ע עבדו ולי ע"ש. וכו'י'

 בשום מצאנו לא וזה דמי כצבור הצלור בתוך דכל כיון אמת אלהיכם ה' תיבות ג'לחזור
 מצ", דאם נ-ל 6יהו ליא. קרינן יחיד יחד הצבור עם קורא שאינו כל ולעולםמקום
 ראיה הצבור. עם שקרי קורין שעדין כית להשלימו שהגיעו אע"פ הלל קוריןצבור
 עם שפיר דמקרי מתחיל והיחיד ק"ש להשלים שקרוב בצבור סדה"י מם"שלזה

 יי שיש %ל הרמב"ם לד' דאף שנ"ל ומ"ש וסרב, הכנה"ג דבריו והביאוהצבור
 ואדרבה הרמב"מ צדברי רמיז היכא לי קשה וכו', לקרותו יחיר שמיר מציבביה
 ומדקאמר בדילוג אותו קורין לפי' בצבור זה ומנהג שכ' בהיפך מורה לשתופשט
 רבים. שהם ברישא דנקט צבור דוקא מש~ע בדילוג אותוקורין

 ההלל ,ןורין אין האבל דבבית כ' קל"א סי' 6"א מביאו ע"ה הרוקחוהנה
 בב"י גם הצעיר אני מצאתי וכן ע"ש. דמו כיחידים הצבור מן שפירשודעשרה
 אותו קורין צלור ל"ש יחיד שנא דלא ר"ת כ' דבריו כפל שהטור שכ' תכ"בס"

 נקראר נמי דצבור שפרש מה"צ לאפוקי זה וכפל ויחיר יחיד כל אשי' עליוומברכיו
 דעשרה סבורים ובה"ג דהרוקח הר* עכ"ל. יחד ישראל כל שאין זמן כליחיד



קיטצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 לן מדקרוק הרוקח על חלק שם רהם"א וגם דמו, כיחידים הצבור מןשפירשו

 בבה"כ יחיד דגם ולומר להפליג לנו מנין מ"ם צבור מקרו י' דכל תרצ"א מי'הטור
 צבור מקרו י' דכל מציעתא מלתא למנקט לנו ודי שמענו לא זה צבורמקרי
 וכ' וז"לן תכ"ב סי' הב"י בס' הריק"ש לרברי מער ומצאתי יחד, כולםלקרוא
 מיושב מעצמו וקרא הצבור עם רר"ח הלל קרא שלא רבי את ראיתיהרוקח
 להיות עכ"ז מעומד ההלל קריאת שמצות דאע"פ הרי עכ"ל, התורה קריאתבשעת

 אומר עומר לבדו אותו שהרואה בפומבי דבריו על לעבור יתכן לא חולק,שהרמב"ם
 בעת ההלל את קורא יחיר אם הלכך ההלל את קורא שהוא אלא עומד לזהמה

 : לישב ג"כ צריך בישיבהשהצבור

 קטי,זסי'
 מותרת אם שומשמין של הטאחינה על נשאל ו' מי' נועם דרכיבם'

 הנמצאי' לחטים חוששים אנו ואין ממנה הווצא השמן מתירין אנו שהריבפסח
 יפה, יפה ומתערבים הפסח קודם שנבללים כיוןבשומשמין.

 6"מ הפסח קודם שנעשה שומשמין' שמן מתירין שאנו אע"ג : וז"לוהשיב
 הטאחינה אבל כלל חמץ של ממשו שם אין שהשמן לפי להתירה איןהטאחינה
 כי נרגש הוא כי איסור של ממשו להרגיש תוכל מ"ם יפה ונתערב שנבללאע"פ
 יש כן וכמו יפה נטחנו שלא שלימים שומשמין עצמו בטחינה תמצא פעמיםהרבה
 של ממשו והויא הטחינה במעבה מקצתה נשאר ונטחנה חטה שם 'היה אםלחוש
 לא במשהו שאיסורו חמץ לאיסור בטלי איסור בשאר כזה דעירוב ואע"גאיסור
 עכ"ל, וכו' מהדין לאסרה ויש בעין האיסור גוף וכמעטבטלה

 אלא אמרה לא ז"ל ד=ן הרב אמרה דכי משכיל כל לעין פשוט הרברוהנה
 יפה ונתערב שנבלל טעמו נרגש שאין לשונו כדמוכח וניעור חוזר דאינו מ"דלסברת
 : וז"ל ג' עמור ח' סי' בתשו' בשי' עצ6ו הוא וכ"כ וניעור, חוזר אינו לם"ד שייךוזה
 חוזר דאינו כם"ד פוסק דהרב הרי ע"כ. וכו' וניעור חוזר דאינו דקי"ל לדידןאבל

 פשוט הדבר והגאונים הרמב"ם ר' והיא וניעור דחוזר דס"ל למאן אמנםוניעור.
 דאין ואע"ג לתוכו 6החטים נסחט דהרי אסור )השומשמין( השומשמנין שמןדגם
 וסי' נ"ג ס" רשב"א וכ"כ וניעור, דחחר אסור אפ"ה ממשו ולא טעמו רקשם

 חוזר ביה דאמרי אסיר בכלי הבלוע מחמץ רק )נפלט( לא ראפילותצ"ה
 והגאונים. הרמב"ט דעת לפי אסיר לחוד בטעם דאפילו הרי ע"ש.וניעור

 בע"פ שנמצאת חטה וז"ל: כ' ס"ג תם"ז בסי' ]בא"ח[ דמר"ןואע"ג
 בעוד בפסח התורנגולת חממו אם אבל בס' לבטלה מותר מבושלתבתורנגולת
 דאם דמשמע עכ"ל. במשהו והף בפסח בתוכה טעט ליתן חוזרת בתוכהשהחטה
 כאן אין שהרי שריא בפסח וחממוה שחזרו אע"פ )ממנה( החטההסירו
 חתר דאינו )שפסק( שפוסק מר"ן דעת לפי זהו נתבטל והרי הראשון הטעםאלא
 דאסור פשיטא וניעור רחוזר דקי"ל לדידן אב4 שם הפר"ח לה וכדפי'וניעור
 טעמו. רק שם אין דאפי'בכה"ג

 וכבשים ושלקות שהשמן לעם להזהיר נכת : וז"ל ה' סעי' זה ס" הפר"חוכ'
 מהרי"ט וכם"ש כשר בכלי ויניחט פסח קודם שיקחם השוק מן לוקח שאדםודבש
 הרבר אם אבל חמץ שם שנתערב ידוע הדבר )בשאין( כהמאין וה וכל א' סי'ח"ב
 בפסח וארסר וניעור חוזר פסח קודם בס' ונתבטל משהו אלא דליכא אפי'ידוע
 שדבר שומשמין שמן כגון דשכיח במידי אפי' אלא בירוע מיבעיא ולאבמש"ל
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 קודם במים השומשמין ושורין 3,שומשמין מעורב,ים הטים גרעיני שיש הואמצוי
 ומשהו מחמץ משהו דאיכא משום בפסח לאכלו דאסור דפשיטא מלתאכתישתן

 להורות ראוי וכן זית בשמן אלא בפסח לבשל נוהגיפ אנו איו וכן שיערר לואין
 ממשו שם דאין אע"ג עצמן שומשמשין הקמן לאסור מבואד לד הריעכ"ל.
 ז"ל שהוא לפי וזה בס' דנתבטל אמר" ולא אסיר אפ"ה טעמו אם כי חמץשל
 וגעור. חוזר כמ"דפוסק

 והגה שומשמין. בשמן לבשל להתיד סומכין' אנו מה על אנו גהזיוהשתא
 שזורעין מקום אלו שבארצותינו אמת מגידי לי ואמרו ע"ז וחקדתיחתרתי

 ומיני שומשמין אם כי לזר'וע רגילות אין ושם התהאי"מ בארץ הואהשומשמין
 מאכלם כי דגן מיני מחמשת דבר ולא שעורין ולא הטין זורעין ואן לבדקטניות
 בשומשמין שעורים או חטים ימצא לפעמים באולי ואם לבד. קטניות מיניהוא
 לאלו השומשמין העתק עם נתערבו בודאיהנה

 הארצו"
 הוא והעירוב דגן שזורעין

 בארצות אמנמ שומשמין בהם נותנין ואח"כ חסים 3הם שנותנין האמתחותמצד
 בנמצא והשעורים החטים אין )שמנן( שמן להוציא השומשמין טוחנין ששםההם
 שומשמין לטחון כשמבקשים דגן מיני שנמצא כאן שאפילו לפני העידו גםכלל.

 מעכבימ שהם מפני ושעורה וחטה אבן מכל היטב השומשמע מגקין הםולעצרם
 הקוטג על העצירה בכלי מסבב כשהגמל העצידה בעת השומשמיןומפסידים
 ב,2מן לבשל היתר שנוהגין בעם לערער שלא דעתי נחה זאת ובעדותהאמצעי.
 ושמעתי דור אחד דור מעולם כנגדו שמערער "י שמעגו לא זה ומנהגשומשמין

 וקדושת להדלקה זולתי כלל שומשמין בשמן מ3שלות אין חשובות נשים מקצתכי
 מספק לחוש דיש את"ל ואפילו חשש כאן אין שהעידו מה לפי 'כי זך היאחומרא
 הלכה דלמא דנתעדב ואת"ל נתערב' לא ספק נתערב ספק ס"ס בזה ישהנה
 זה: הוא טוב וס=ס וניעור חוזד דאינךכמ"ד

 נשים למנות ואין : וז"ל )סק"א( זלהיה בר"ב א( מורי כ' א' בס"]ביועד[
 ליזהר יכולות מקרה דרך לאחדים אפילו או לעצמן אבי וכו', לצבודלשהוט
 צריכות ג"כ דהא לנשים לשחוט דהיינו למימרא לאו לעצמן שכ' וזה)פר"ח(
 דלא ודוק כנ"ל לעצמה לה דהיינו אלא לצבור כממונה והויא הרבהשחיסה
 אין דלעולם הפר"ת על תפיסה שום אין המחילה ואחר , עכ"ל. פר"תכהבנת
 דהויא דטשיטא נשים לכת לשחוט דר"ל הפר"ח דברי בהבנת הפר"תכוונת

 כיון לעצמן אבל קאמד אמאי הפר"ח על להקשות אלא כוונתו ואין לצבורכממונה
 מסיימא לא לעצמן דלשון בי הכל בדברי כן ליה נפקא ומהיכא מועט דברוהוי
 הפר~ח דברי דלסי ועוד וערב, בקר הרבה בשר דצריכה דאפשר מועטדבר

 קולא דאדרבה כן )דאינו( ואינו לעצמן לשחוט הכלבו דהחמיר היאחומרא
 לא בו דהכל לומר דמוכרחים ובודאי לעצמן איא ישחטו לא היל"ל כך דאל"כהיא

 דנשים קאמר ע"ז כלל ישחטו לא דבשים דסובר א"י הלכות כלפי אלאאמרה
 ברור הפד"ת ודגרי עע"ג. אוורים אין אפילו ר"ל לעצמן והאי לעצמןשוחטות
 : ע"כסללו

 של רבו ז"ל מזרחי דוד הר"ר דברי על השגות הוא זה סי' כל כי דע א"ה א()קי"ז(
 ח"ן(. )אב, שחיטה. הלכות על שחיבר בשמים ראשי בס' זשל המחברהרב
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 גר"ב עץ מ א/ יום שגה "ג בן דה"נו וכף קטן ומיקרי בהג"ה ס=השם
 דברי הוסמיט בעמוד ושם ע"כ. ופר"ח וט"ז ש"ך עיט נער יבהוא מה לפייהכל
 שנה י"ח מבף פ'חות שהוא למי קבלה ליתן שלא מחמירין ויש שכ'ההג"ה
 שהוא מה לפי והכל להגי"ה יצדק לא דלעולם בזה שגג גדולה שגיאה והנהוכו',
 ע"ז שנה י"ח בן וחלוקת שנה י"ג בר חלוקת לפגיו חלוקות שתי כשיש רק.נער

 בתומרא להשגיח אין וזהיר דבזריז ר"ל נער שהוא מה לפי והכל' להגלה,ראוי
 א"ס ההג"ה דברי שאר שהשמיט עכשו אבל שנה י"ג בן אפילו אלא שגה.די"ח
 )שנה( י"ג בן חלוקת ועל בעמוד. הנז' י"ג מבן פחו' קטן חלוקת על הגהתובאה
 וזה שניו על להשגיח ואין ש"ד וזהיר זריז י"ג מבן הפחו' ד'אם משמעותושאז
 : בהלכה המכווןהיפך

 בפנאי ואפי וכו'. יומים או יום פנאי לו כ,שהיה אבל סק"ב שם ב'סי'
 שאז וכו' שעה פנאי לו כשהיה אבל היל"ל וכך מדוקדק אינו ה,לשון משעה.בציר
 כ' שם מפר"ח הועתק שהלשון ואע"ש נכון, על משעה בציר ואף תיבתי0ול
 : ודוק משעה בציר א9י' מוסיף וע"ז וכו', שעה אפי'או

 )ב"י חתיכה לשם ב' ס"ק בר"ב. הגיה וכו', בכוונה שלא ברגלו או ג'בסי'
 עירבובי ההגהות אלו והגה בסכין. רגלו נכשל ואפילו כ' ג' ובם"קורא"ש(,
 עצמו שהרא"ש נכון אינו הש"ע על הרא"ש מדברי שהגיה מה שהרי.דבריס
 דברים והם ג' בפ"ק למ"ש סותר וזה גוברא. כח מקרי לא כוונה בלאוהפילו ברגלי נכשל אמ אלה דבריו ולפי א"א דבר שום מעשה כוונת דבלא לומרמחמיר
 גפר"ח(. לשם מבהאר וכן ודוק הא. ס"ל לא הא דאמר דמאן זה את זהסותרים

 כן. אינו והרא"ש הב"י משם בה ומטי חתיכה לשם דמ"ש אומר אניוערד
 ולפי חתיכה לשם קאמר ולא מעשה דבר לשם שיתכוין אלא כ' לאיהרא"ש
 שלא בהליכתה ושחטה בכותל לנעצה סכין דזרק מהא ליה תיקשי אלה.דבריו
 לכתוב הרא"ש שדקדק והיינו מכשרינן ואפ"ה לנעיצה אלא חתיכה לשםנתכוון
 : פשוט והוא מעשה דברלשומ

 הוא דפשיטא צריך היה ולא )פר"ח(. לאכילה ואפי' הגיה כשרה ס"ג ד'סי'
 : ודוק באכילה דאסור שסובר הב"ח דברי להביא שהוצרך לפי הוא דשנאהיהפר"ח

 התלוש בדבר אפילו או וכו' התלושה ןבקורה[ נעצו אפילו י' ס"ק ס"ד ו'סי'
 בריש ס"ש, סותרים הלבוש דדברי יפה דק ולא עאכ. )לבוש( בידו ואוחזולגמרי
 רמ"י של בדינו שהרי הוא שכן ותדע נעץ. דוקא מוכיחים רמ"א דדבריהסעיף
 דאוחזה כיון לכתחלה דאפילו וכ' עליו חלק והפר"ח בדיעבד, להתיר סיברהש"ך
 לשוס אשכחן ולא צ"ע לבוש של ודינו בז"ת. כתבנוהו נכון טעם בזה וישגידו
 : דו"ק כמותו שסוברשוסק

 הוא וטעות רמב"ם(: ב' )שר"ח בעלמא בקינוח סגי ולא י"ו ס"ק י'סי'
 כרמב"ם: דלא דצ"ל ואולי סגי דבקינוח ס"ל ממ"א ספ"וזהרמב"ם
 בקער בקינוח סגי דלא נר' ט"ז ששירש שה לפי אבל כ' י"ט ס"קשם
 לזה שסכים שהט"י גר' ואדרבה לזה הוכחה שום ראיתי ולא ע"כ וכו'-הבהמה
 דדוקא שוכח וכו' זו אחר זה גהמות ג' ושחס י"ח ס"ק ר"ב ומביאו שסשכ'
 והג"ח והפר"ת והס"י הפר"ח חא הבהמה בשער לקגח ביניהם שהות ישזןלא
 :,נוים

 דהיינו אימכא והעה בר"ב הגיה בהם פוסל הטרפות ואיו סס"ד י"גבסי'
 כל תיבת אחר לעיל זה להגיה לו והיה מדיקדק אינו הלשון וכו', דעלמאבהמה
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 שכי החידוש ועל מר"ן ל' על קאי הטעם הוה ואז מקומו דהים כמההוהדורות
 : והש"ך הפר"חמשם

 בת וצ"ל שם. נפל ט"ס וכך' פקועה, בת אמו אם וכן י"א ס"ק בר"בשם
 זדון: ושגגתה בטו"ח, תוא וכן וכר.פקועות

 אטור עוף דהוי כית בר"ב הגלה קלוטות. פרסותיו דאפי' וי"א בהג"השם
 פרסות דוקא דלאו ולומר להקל רמ"א שכוונת ליתה אמת דין שהדין אףיכו'.
 נחת ולא פרסה שבמינה כיון וגמל כחמור קלוסות דהיינו פרסה ה"האלא

 : זה לעניןבהג'ה
 שיה~ו ובלבד וכו' ריעותא ביה דאתיליד דבר שוחט ואם ס"א י"טסי'

 מקרי לא וניתוח הפשט דהיינו שחיטה צרכי וכל בויב ועי"ה לשחיטה.סמוך
 צ"ע. עכ"ל. פר"ח ב' הסי' בסיף מ"ש ועיין וכו', דמיא אריכתא דכשחיטההפסק

 וכמ"עו דיבור כדי תוך מיירי לשחיטה סמוך מור"ם דקאמר דמאי הואדפשיטא
 הפוד כ' דהרי הוא שכן ותדע דוקא, מסוכנת כגון ומיירי הרמב"ם לד' אףפר"ח

 דרוג טדפה תמצא או )תתקלקל( תתנבל דלמא חישינן ולא שחיטה ברכתדמברך
 לאחר דיכול התם דשאני דמי לא מכסוי ראיה דמייתי ומאי הן כשרותבהמות
 ראוי היה הדין ומן ולברך כיסוי מצות יקיים ואז כשר שימצא עד הכסויברכת
 המצוה לקיים דאפשר כיון מבררינן לברורי דאפשר דכל אלא ולברך מידלכסות
 דבעינך זמן לאחר עד הבדכה לאחר א"א שחיטה מצות דקיים הכא משא"כאח"כ
 : י"ט סעיף על כ"ט סי' בט"ז ועיין המצהה, לעשייא עובר ברכהשתהא

 ול(ב חלל רוב בעינן דאנן צ"ע הקר'ום. מתחלת וכו' קגה ד' ס"ק כ"אסי'
 ליכא' ובזה ~תחת ומהרי"ו בפר"ח והגי' בהיפך, הדבר' זה ובמציאות עובירוב

 : ועיקרקושיא
 בעוף ואפילו וצ"ל מדוקדק אינו הלשון וכו/, דעוף דאע"ג כ' ס"ק כ"דבסי'

 השני את שחט ואח"כ ושחטו מהם אחד נשמט פירושו דהכי בפו' הואוכו
 ונשמט- מהם אחד נשחט פי' או לשחיטה ראוים שניהם שיהיו דבעינןפסולה
 שיעור נגמרה לא השני רוב נשחט דלא דכיון והטעם וכו', השני את שחטואח"כ
 בהמ'ה דין שמעינן לא אעוף לה מפרשינן אי וא"כ ב( הויא ופסולהשחיטה
 ראשון סימן כבר דשחט ש"מ השני את שחט ואח"כ דקאמר דייק הכיולישנא
 : ופשוט השני ושחט מהם א' נשמט הילעלשאל"כ

 דטעמ דעתו נר' וכו". לפרש ו'אין )פר"ת( וכו' מהה לא שהרי ג' כ"גבטי'
 סותר לבוש של האחרון דטעם אינו המחילה ואחר דאשון. לטעם מסכיםאחרון
 : פשוט והוא הפר"תדברי

 וכרד להוליך א"צ סקעא שס הגיה כשר'. שהו כל באזמיל סס*א כ"דסי/
 דלעיל: כשרה תיבת על וצ"ל מקומו )כאן(אין

 כשרה בדיבור זו הג"ה מקום וכו/ להוליך א"צ הגיה כשרה. סס*ב כ"דס"
 :דלעיל

 יודעיך או מומחין כשהו רדוקא ש"ך בשם כ' ל"ב ס"ק י"י ס' נעחסי'
 למ"ש סותר דזה צ"ע המחילה ואחר )ש"ך(. ברכה בלא מכסה דאל"כ ידיהןלאמן

 קצת והלשון כשר, שנשחם אחר בעוף אחד סי' דשמוסת בבה0ה. מייריב(
0גומגם,
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 או יודע ביו מחלק ולא רואים באחרים לברך דצריך ~זה לעיל שהבי'הפר"ח
 : ודוק בס"א כדלעי'מומחה

 : ומהריק"ש ט"ז ב' פר"ח צ"ל ומהריק"ש. וט"ז פר"ח ח' ס"ק ל"אטי'
 ס"ה. ט"ל סי' ועיין וכו' הריאה בשאיפת כח ואין א' ס"ק בריב ל"וסי'

 מנפיחתנו ויותר יותר בנחת רוח ששואפת בחיי'ה הבהמה רואין שאנו הראותוחוש
 ממה יותר דנפיחתינו ט"ל מסי' לדבריו ראיה להביא הרב סבר ע"כ. וכו'לריאה

 הף הרבה אותה דכשנופחין משמע ט"ל מסי' דאדרבה וליתה נפוחהשהבהמה
 : הבהמה בחייגנפוחה

 דמשמע הרוב על ביניהם יבא לא ורוח כ' שרבי' )והגם(. וגם כ'עוו
 רי"ו שהביא )הי"מ( הימ"מ )כנגד( נגד אלא זה כ' לא )הוא( הא יבאדליתים
 למי"רא זה כ' ולא ביניהם רוח יבא לא דלעולם הב"י דדעת ז"ל הביןע"כ.

 וליתה בזה. ויוצא בזה נכנס שהרוח דכ' מרי"ו לאפוקי זה כ' רק יבאדלעתים
 כנגד זה -מכוונים שאינם כיון בזה ויצא בזה דנכגס את"ל ואפי' סייםדהג"י
 הרוב על ביניהם יבא לא ורוח נקט דבדיוק הרי הב"י. עכ"ל בה לן ליתזה

 דס"דנ דאושא ריאה מההיא וכדמוכח ביניהם רוח יעבול דלפעמים ודאידמשמע
 ברוב ר"ל ביניהם יבא לא דרוח שכ' דהרשב"א מלתיה לפרושי כך דנקטורב"י
 ביניהם עובר דרוח דבהיכא ר'שב-א מדבוי תידזק דלא היכי כי כן ואמרפימים
 :טרפה

 שעלה כקרום הוי כי וכו' :קלף אם מיהו רמ"א עמ"ש ה' בס"ק כ'עוד
 רק ביקב לא חקא כשרה זב"ז ניקבו כתבנו שהרי ע"ז וק"ל כ' מכה.מחמת
 תחת _הבועא כאן א"כ הריאה קרומי תחת צומחי' שהבועות ידעת וכברהעליון
 הריאה. קרומי תחת שהב'ועא רמ"א מיירי דבהכי הבין הרב הנה וכו/ ת"להתחתון
 וכו', העלית העור שנקלף מקום על בועא נמצא אס לכתוב דקדק דרמ"אוליתא
 תחת לא הקרומים יל למעלה שהנועא שר"ל אלא שהבין כמו דלא בפי'מוכח

 רשב"א וכדכ' גדילים הם לבשר עור בין בועות דסתם אמת הןהקרומים
 בסתם אלא כן אמרי' דלא פשוט הדבר מ"מ י"א ס"ק ט"ל סי' והפר"תבחידושיו
 מקום 9ל בועא ועלה רמ"א קאמר בפירהס דהא כן לומר א"א הכא אבלבועות.
 ! שחר להם שאין דברים בערבובי נמשך ולכך וכו',שנקלף

 וכו', הטבח יד משמושי גענין חילק לא הרשב"ם הר"ב כ' י"ב ס"ק ל"וסי'
 דממשמשא היכא ריאה אינקיבה מ"ט דף חולין התלמוד כלשון כ' דרמב"םוליתה
 מדקאמר דייק דרש"י ינ"ל וכו/ דחוק המקום ששם החזה מצד ופרש"י דטבחאידא
 שמעינן והוה סתם לימא דשמשטשא היכא למימר ליה למה ולר, רממשמשאהיכא
 דממשמשא היכא דדוקא הדבר תנאי וראי אלא אלינן בריאה נקב דאיכא היכאדכל
 ל' על ג"כ יצדק ש"ס לשת על רש"י שיפרש טי' כל הא"כ תלינן לא לאעההא

 הסתם מן מיירי דהש4ס אלא אמת דין הדין ומ"מ הש"ס כלשון כשהואהרמב"ם
 מדקאמר הנקב נעשה משם הוצאתה דבשעת תלינן דחוק שהמקום מתתידאמרי'
 ליה ידיי אי וליולם בה דממשמש היכא אינקינה קאשר ולא דממשמשאהיכא

 דבכל לי וכמדומה גפ" שם רש"י וכ"ל כשר. הרחב במקום שהר הגםדממשמש
 בחזקה מלמילה הלשה או בסכין העשוי נקב כגון לתלו' יכול שהוא שיודעמקום
 הוצאת בשית שם משמשה ודאי דידו מטעם דתלינן דכיון הש"ס מל' דייקעכ"ל.
 הצר למקום בחוץ גם שם שמשמש בודאי ליה דידיע דבהיכא מינה דוקריאה
 :הלינן
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 קי"חסי'
 לשנה. משנה המת,חדש הטוב, הריח על שהחיינו לברך מהושאלה
 ועל הורד על ימן מברכין רבותי בילדותי ראיתי הצעיר אגכי הנה :תשובה

 זמן ובאותו השנה כל עומדין שאינן פ'ל שקורין אילן שמוציא טוב ריהאותו
 העם לרוב גתחדש מקרוב אמנמ דורינו. מחכמי בזה שמפקפק מי שמעתילא
 שאין טעם שם שכ' של"ה קצו'ר ס' העולם לאויר שיצא המלך מטעם לברךשלא
 שהרי וקיימנו שהחיינו יאמר ואיך הנשמה הנאת דהוא משום הריח על' זמןלברך
 במנהגם מחזיקים שעדיין זקנים קצת ראיתי שעתה ולפי ע"ש, וקיימת נצחיתהיא
 להם סמכו מהיכן ולחפש דעתי לחוות אמרתי טוב ריח חידוש על זמןלברך

 ז"ל.הראשונימ
 שבת סוף סוף וקיימת נצחית היא אם בכך דמה להשיב דישואומר

 קשורים וגוף ונשמה בגוף וסגורה כלראה להיות השי"ת שהניחה הואהברכה
 שאפי' בגוף קיימת שהיא על הוא השבח וא"כ השני יבטל האחד בהסתלק כייחד

 בגוף. קשורה שהניחה לשי"ת השבח לנשמה ריח ההנאתשתהיה
 במה דהא מהריה נהנה הגוף גם אלא הוא  לבד  הגשמה הנאת דלאוועח-
 מהגה שהמאכל היכי וכי ומתחזק. נהנה הגוף ג"כ הריח בהנאת מתחזקתשהנשמה
 המאכל ע"י בכח בו ומאירה בגוף שמתחזקת נהנית ג"כ  והנטמה  ומחזקולגוף
 הנאה מטי מ"מ לנשמה הוא הנאתו שעיקר שאף בו שותפים שניהם בריח נמיהכא
 אכילה  מאפמ חלש  כטהגוף כי  סגי  לא  וה בלא וז'ה ומבריא שמתחזק לגוףממנו
 המאכל שעיקר אף לנשמה מהנה שהמאכל א"כ נמצא מסתלקת ונשמה מתמיד
 לבד הגוף הנאת על החלטית שהחיינו ברכת שאין )וכמו( ודע הגוף. הנאתהוא
 הנאת על' החלטית אינה הריח ברכת כן כמו מהמאכל, הנאה לה מטי הנשמהשהרי
 דעיקר אע"ג בהנאה שותפים וגוף דנשמה הנאה מטי לגוף גם כי לבד,הגשמה
 סצאנו ובזה שהחיינו מברך כאגב מעט נהנה שהשגי כיון מינייהו לחדההנאה
 שותפים וגוף נשמה כי אקב"ו רבים בלשון הברכות נוסח שתקנו במה טעםטוב
 המצות. 4ן חפשי  ובמתיס  חבילה  גתפרדה  ובהפרדם במצותהם

 הוי  הגתי  ולא ממגו גהגית שוצשמה דבר  איזהו בברכות ממ"ש לך תיקשיולא
 שאינו אע"פ שהחיינו מברכת פטור דאינו לומר ז"ל דכוונתם ע"כ. הריח זהאומר
 ולעולס  לגשמה.  הגאה ממנו שיש כיון מברך אפ"ה לגד לריח אלא מאכלדבר
 סי/ צמ"א ועיין לנשמה. ההא בזה  ההגאה שעיקר אלא הנאה לגוף ג"כדיש

 דנהנה לברך יכול מריח שאינו שאפי' די"א ועב"י וז"ל: שכ' ה' סס"קרצ"ז
 שלעולם ג"כ  ראיה  וזה עכ"ל. ביותר חזק בריח אמת  וזה וגופו ראשושמתחזק
 או יברך אם מריח שאינו במי הפו' פליגי לא ועעכ מהריח נהנההגוף
 דהנ~ות משום יברך לא מריח אינו דאם הפו' אותם דסברי משום אלאלאו

 וגוף. נשמה תרוויהו שייהנו ובעינן בברכה עיקרהגשמה
 לשיאת שבה אלא  היא  האבילה הנאת על לא הברכה כי להשיב ישועהר

 לא או מגיה אכיל לא דאכתי אע"ג המתחדש הפרי בראיית ששמח השמחהעל
 עיקר ידא* והא בו ששמח השמחה על ניתקנה סוף סוף אכילה לכלל ממשיבא

  שמתחזקת הנשמה( בשמחת נהנה הוא גם שהגוף אלא  לגשסה להיאהשמחה
 ניסן ביומי דנ~ק מאן האי 4"ג דף בברכות שאז"ל וכדרך בגוף  הארהוסוספת
 וימב"ם שם רש"י וכ' וכו', חדש פרי הרואה מ' דף עירובין וגמ' וכו', אילניוחזי
 דאעעפ הרי ע"ש. שהחיינו מברך האילל על או חבירו ביד ראהו דאפי' מה"בש"י
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 לא הראייה שמהת משום הוא הברכה דעיקר שהחיינו מברך ממנו אוכלשאינו
 על מבוך מ"מ הגו'ף בהנאת עיקר הריח שאין אע"פ ה"נ וא"כ האכילהמשום
 דבאכילה שמעינן הוה חדש, פרי האוכל בתלמוד אמדו ואלו ראייתושמחת
 פרי הרואה סתם שאמרו והשתא ריח לאפוקי מלתא תליא הגוף להנאתשעיקרה
 העולם רואה שאתה ואע"פ מלתא תליא דבראייה שמעינן באכילה תלר ולאחדש
 סי' וש"ע נב"י כמבואר נהגו שכך אלא הוא מהדין לא האכילה בשעת לברךנהגו
 ותדע ראייה, משעת מברך בראייתו שנהנה כל העולם למנהג שאפי' ועודדכ"ה.
 דמי האכילה שעת ער לברך שנהגו גטעם כ' מ"א מביאו הסמ"ק שהרי הואשכן
 המנהג לפי דאפר הרי ע"ש. באכילתו מבדך באכילתו רק בראייתו נהנהשאינו
 ראייה. בשעת יגרך בראייה נהנהאם

 שהחייגו שברכת והצצתי מה"ב פ"י דיש רמב"ם כדגדי עיינתישוב
 שכן והודאה שבח ררך רק הנאה שום מפני ניתקנו לא השבח מבדכות בהוכיוצא

 ולא פתיחה בהם שאין הדבה אחרים ודברים אחרות ברכות וז"ל: רמב"םכ'
 הן ואלו התפלה ברכות כמו להקב"ה והודאה שבח דדך חכמיס תיקנוחתימה
 לאחר חבירו הרואה וכן שהחיינו אומר חרשים כלים והקונה חדש ביתהבונה

 הוא כך רבי' ל' ביאור : וז"ל הכ"מ וכ' ע"ש. וכו' חדש פרי הרואה וכו/ יוםל'
 אחרים דברים תקנו וכן חכטים תקנו שכתבגו ההנאה ברכת מלבד אחרותבהכות
 נהנה שאיגו אע"פ האלו והדברים האלו והגרכות וכו/, להקיז או לעיר הנכנסכמו

 להקב"ה והודאה שבח דרך חכמים אותם תקנו לברך שיצטרך כדי שמברךבשעה
 כאלו וזה להתפלל צריך שעה באותה נהנה שאינו שאע"פ התפלה ברכותכמו
 ההנאה סוג תחת לא התפלה סוג תחת נכנסות הן האלו רהדברים שהברכותאמר
 לשבח אלא ניתקנה הנאה משום לא שהחיינו דגרכת בהדיא מפורש לך הריעכ"ל.
 ב' בשער ההד"א שמ"ש תל"ב סי' א"ח הפר"ח וכ"כ הזה. לזמן שהגיעולבורא
 רשב"א השיגו כבר הגוף והנאת שמחה בו שיש בדבר רק שהחיינו מברכיןשאין
 הל"ח לדברי סתירה ומכאן ע"ש. וכו' דכפורים בשהחיינו יאמר מה שא"כבתשו'
 אמרו ואם כמבואר כן ואינו היא ההנאה דברכת דסובר המ"א ב' לקמןשהנאתי

  ענין על היינו הריח זה אומר הוי הגוף ולא בו נהנית שהנשמת דבר (ויזהוז"ל
 ברכת לענין אבל יברך לא לא ואי מברך ליהנות בעי דאי רריח ראשונהברכה

 שמעינן והודאה. שבח רק ההנאה על ניתקנה לא דאיהי כלום אמרו לאשהחיינו
 הריח. על שהחיינו לברך ופר"ח הכ"מ ומר"ן ורשב"א רמב"ם דדעתמזה

 אבל, שיריח קודם שיברך עד טוב מריח ליהנות אסור רי"ו סי' הש"עוז"ל
 כ"ב( נדה )רש"י היא מועטת דהנאה משום הטעם המ"א וכ' ע"כ. לברך א"צלאחריו
 )והנה( ע"כ. השנה כל שהם משום ול"נ )ל"ח( שהחיינו עליו מברכין איןומה"ט
 שגתעכל לאוכל ודמי מיר שנפסק פי' כ' והט"ז מועטת. הנאה האי פירושצל"ד
 לתמוה יש והנה זה אחר המ"א שהביא בו הכל שיטת שהיא וכ"נ עכ"ל.במעיו
 בענין לחלק תיתי דמהיכא שהתיינו מברכין אין טעמא ומהאי הל"ח מ"שעל

 ברכה לענין רק זא חילוק אין למרובה מועטת הנאה בין שהחיינוברכת
 שאינו שנתעכל לאוכל ודמי הריח שנפסק ר"ל היא מועשת והנאה מטעםאחרונה
 תוכיח שהחיינו מברך חדץ? פרי הרואה שאמרו רז"ל ודברי אחרונה ברכהמברך
 ראיה יש גם עיכול. ולא אכילה לא וליכא מברך אפ"ה ממנו אוכל שאיגודאע"פ
 שאין היא מועטת דהנאה אע"ג שהחיינו מברך יום ל' לאחר חבירו הרואהממ"ש
 ז"ל, הל"ח נגד ודאי וזה עיכול ולא אכילה לאשם
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 מיני בריח שייך ז=ל טעמו ה,שנה כל שהם .משום ול"נ שכ' המ"אולטעם

 מזמן האילנות שמוציאי' ריח במיני אבל בקרקע השנה כל )שעומדים(העשבים
 לי דקשיא אלא חדושם על שההיינו דמברכים פשוט נרן לפ"ז ודאי 'האלזמן
 כגון לשנה משנה המתחדש ריח על : ח"ל רכ"ה בסי' עצמו המ"א ממ"ש זהעל

 ועמ"ש ע"ד( סי' ח"ב ))רדב"ז זמן מברך אגי בהם וכיהצא והורד הגד"ירימ"ד
 בריתות אף מימרי רי"ו בסי' שכ' דההיא, מזה דנר' עכ"ל. חדלקין דיש רי"וסי'

 השנה כל שהם משום רי"ו בסי' טעמא תלי אמאי וא"כ האילנותשמוציאי'
 ולא דסתם לבד הל"ח דברי אל דרמז ואולי וצ"ע. גינה בעשבי דמיירידמשמע
 השנה. כל בערמדים טעמא מדתלי כהרדב"ז וס"ל חולק עצמו המאא אמגםהילק.
 דהמ"א מזה בידינו העולהוהנה

 כרדב"י
 העתיקם אלו הרדב"ז דברי רהנה ס"ל

 ס"ל. כהרדב"ז ז"ל הוא דגם משמע כלום בהם הוסיף ולא רכ"ה בסי'הכנה"ג
 ומצאתים כו פסק טעם מאיזה לראות בתשובותיו הרדבוז דברי אחרותפ,שתי
 זמן מברכין אין למה דעתי אודיעך ממני שאלת : וז"ל רצ"ז סי' ]בח"א[בה"ב
 והורד ואלנרגס ואליסמין חינא התמר כגון לשנה משגה המתחדש הטוב הריחעל

 למרקחת. ולא לריח נטיעתו דעיקר דס"ללמאן
 ראייה משעת למר זמן עליהם לברך ראוי אלא עושים הם יפה לאתשובה

 אע"ג פירות דשאר דומיא הנאתו זמן שהוא בו מריח שהוא משעהולמר
 להריה העשוי פרי ה"ה אלא לאכילה הראוי פרי דוקא לאו אמרו פרידהרואה
 טעמא דמהאי הטוב בריח נהנה, ה"נ ה,פירות באכילת וגאה דאיכא היכידכי
 דבר לכל ולא שנא, דמאי זמן בברכת 'הטעם והוא וה"ה הריח על ברכהתקנו

 ותקנו בו נהנה שהאדם דבר כל בידך כללא האי נקוט אלא זמן מברךהמתחדש
 בו ליהנות שעתיד דבר שנתחדש כיון וטעמא זמן עליו מברך הנאתו עלברכה
 כלים הקונה דקי"ל בשמחה תלוי שהדבר תוע בראייתו. שמח אדם שללבו

 טלית ואפה חלוק אשי' בו שמח שהוא כל כלל בו ונתנו זמז לברך צריךחדשים
 בשמחת תלוי שהדבר למדת הזנ עליו מברך אין חשוב כלי אפי' בו שמח איןואם
הלב.

 הנאה בהם דאין משמע מעילה בהם אין ומראה ריה דקול דקי"ל כיוןוא"ת
 יברך לא ההנייה ברכת גם טעמיך דולי ל=ק יברך. למה הנאה בו שאין'וכיון
 הנייה אבל מששא בהו דלית משום מעילה בהו לית דהא למימר לך אית מאיאלא
 בו נהנית שהנשמה דבר איזהו יה תהלל הנשמה כל שסדק על דאמרינן בהואית
 וכתיג האור מראיית נהנה שאדם משמע האור ומתוק וכת" הריח זה אומרהוי
 הנייתן ועל בהו איא הנאה מ"מ מששא בהו דלית אע"ג הני כל ערב קילךכי

 מעל הקדש של ורד או תפוח הריה שאם אחרת בתשובה הוכחתי וכברמברכין,
 שיר כלי קול כששומע היינו בהם מרעלין אין ומקש הקדש. של מגופו שנהנהכיון
 והלך דלוק הקד,2 של נר שהיה או תימרתו שעלה אחר הקטרת מריח שמריהאו

 הדליק או בו והריוו הקטרת או בו ונגן הקדש של שיר כלי לקה אם אבללאורו
 מעילה. דין בו יש ההקד,2 מגוף שנהנה אלו בדברים וכיוצא הקדש שלמנר

 תיקנו לא דלמא רשות אלא בתיוב  באה אינה זמן דברכת כיוןוא=ת
 דמהאי להריח העומדים הדברים על לא לאכילה הראויים הפירות על אלאאותה
 לגמרי. הפרי שיגמר עד אלא הבוסר על זמן מברנין דאין ז"ל הרשב"א כ'טעמא
 לחלק באנו ואם להריח נטיעתן עיקר הני אבל לענבים נטיעתו עיקר דבוסרל"ק
 לגוף הנאה רוה לנ,2מה הנאה שזה מסתברש איפכא הריח להנאת אכילה הנאתבין
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 הזכירו קלא ומה הרא,יה. עליו לחלוק והדוצה שניהם הבאו הם שקוליםאלא
 זמו לגרך רגיל ואני וכדכתיבנא, הוא טעמא דחד משומ הריח על זמןבה,דיא
 ראייה בשעת לברך שראף בתשו' ז"ל רשב"א דכ' ואע"ג מהפרי נהנה שאניבשעה
 על ב'זה סומך אני מ"מ וכו' חדש פרי הרואה דאמדו דרבנן לישנא משמעיהכי
 מוכן ואיני בחוו המתחדש הפדי רואה אני הרבה שפעמים לפי החולקי'יעת

 ברכת אחר אותה כולל אני ולפי' יתירה שמחה בו יש הנהתו דבשעת ותולבדכה
 גם פסק שכן חדש בה"ט בס' מצאתי שוב עכ"ל. סוכה גבי כדאשכחן,מהנייה
 : ע"ש לאח סי' יעקב שבותוכס'

 קי"טסי'
 רוצה החצר מבני א' אם י וז"ל ס"ט שס"ו סי' עירובין ה/ א"ח דש"עבההיא

 צריר בו וכשזוכה אחד עא להם שיזכנו ובלבד ש"ד כולם בשביל פתליתו
 התלויה ידו על הניחו ואם : וז"ל הט"ז זה על וכ' ע"כ. טפח הקרקע מןלהגביהו
 הזוכה יד היתה שאפי' הדב דברי לפדש איו עכ"ל. טפח ידו שיגגיה צדיך.גאויר
 דהא אינו דזה טפח ידו להגביה הזוכה צריך אפ"ה מהקדקע כמה וגבוהה.תלהיה
 היינו טפחף ג' דוקא בהגבהה דקני המחמיר לדעת קצ"ח בסי' קנין בדיגיאפין
 כשהיתה אבל דש"י ג' הגמ"י ב( בב"י שם כמפודש לבוד מתורת שיצאטעמ'
 דבדי לפרש נר' לכך משיכה. מטעם דקנה פשיטא לידו המזכה ונתנו גבוההשדו
 והגיחה לארץ סמוך מטפח פחות סעט באויר תלויה הזוכה יר שהיתה דמיירי.וזט"ז
 ראות דמה טפח, מהארץ ידו להגביה דצריך הט"ז קאמר זה על הזוכה ע"יהמזכה
 להגביה צריך עכ"פ בידו המזכה להניחו מהקרקע הזוכה א( כשהגביהו ביןיהלק
 הזוכ'ה אעצ אז לידו המזכה והניחו טפח מהארץ גבוהה ידו כשהיתה אבל'ספח

 ואם הט"ז דמ"ש לומר ואפשר פשוט, והוא ברשותו כאלו דהוי כלל ידו.להגביה
 ידו להגביה כשנוטלו הזוכה צדיך המזכה יד ר"ל באויד התלויה ידו עלוזניחו
 : אמת שהם נר' אלו פירושים ושני המזכה יד גב, מעל'טפח

 ק"כסי'
 ולא גקדצ והשני ומתרגם נקדא הדאשון עגל מעשה הקורא פ' במגלהתנן
 משה וידא עד אהרן אל משה ויאמר מן העגל ומעשה רמב"ם וז"ל ע"כ..מתרגם
 פי"ב עכ"ל מתרגמין ולא גקראין העם את ה' ויגף אחר פסוק ועוד וכו'. העםאת

 ובהריעף משה וידא עד משה ויאמר מן שני עגל איזהו בגמ' הכ"מ וכ'"מה=ת.
 שפי' הרי"ף תוספת שהוא ונ"ל העמ את ה' ויגף אחר פסוק ועוד כתובוהדא=ש
 העגל על שכתוב ויגף בפסוק )וא"כ( אהרן של כבודו משום מתרגם דלאקרטעמא
 וה"ה הפרשה לכתוב אלא חשש לא והגמ' מתרגם דלא ה"ה אהרן עשה'אשד
 עכ"ל. וכו' אהדן של כבודו משום דטעמא כיוו קראבהאי

 מתשובה ריב"ל ב,שם סימון ר' השני עגל מעשה איזהו א" בידוש'והנה
 מתשובה רב ב' שלמיה בר חנניא אהרן פרעה כי עד אהרן את משה'שהשיב
 ית ה' ומחא בא ר' ב' אחא ב' אחא ר' אהרן. פרעה כי עד משה את אהרן"2השיב
 דתמן רבנן בשם עוקבן מר ר' אהרן עשה אשר העגל את עשו אשר עלעמא
 רב בשם חלבו ר' דאמר כהא אתיא בצבור צבור לגנאי בצבור יחיד גנאי דומהלא

 ח"ן(. )אב' וכו'. הזוכה ידו שהגביה ביו דצ"י נראה א(,)קי"נ(



צדיק ב. חלקשו"תפעולתקכח
 בעניך להרי"ף השמועה תלה אמאי ז"ל הכ"מ, על קשה ולכאורה הירוש', עכ"לחונה
 וכדי הירוש/ אל ליחסו לו והיה הירוש' לשון ש'היא לפניך והרי וכו', ויגףפסוק
 בר הנניה ר' הנה כי ואומר הירוש'. ל' להבין' תחלה' אנו צריכים זו קושיאליישב
 מיהג ו'נקיטינן לשאר עמו ומסכימ לבד קמא בפסוקא, סימון ר' עם איפליגשלמיה
 מוסיף' אחא ור' שלנו תלמוד על דמסכים בכלל משה תשו/ דגם סימון כר/לחומרא
 שאר' והניח לב'ד דקרא רישיה תרגם אמאי לדעת שצריך אלא עמא ית ה'ומחא

 כצורתו.הפסוק
 הפסוע שאר ויסיים לבד הפסוק תחלת לתרגם דצריד לו'מר דכוונתוונר'
 עליו הקשה עוקבן ומר אהרן כבוד ומשום הצבור גנוה לתוגם שלא כדיכצורתו
 שצריך דבריו ו'כוונת בצבור צבור לגנאי בצבור יחיד )גנאי( גנות דומה לאואמר
 ,אשר' ויסיימ דקרא רישיה שתרגם כמו העגל את עשו אשר על תיבות אתלתרגמ

 משא"כ הצבור בין יחיד לגנות גדול גנא'י שהוא לפי הפסוק כצורת אהרןעשה
 דר'- בידינו וןלה גנות. הוי דלא העגל את 'עשו אשר על דהיינו בצבור צבורגנות
 דפליב אלא הכי ג"כ סבר עוקבן ומר לבד פיסוקא ריש לתרגם סברבא
 אהרן' עשה אשר הפסוק שארית זולתי לתרגמו יש העגל את עשו אשר עלדגם

 הכ"מל כיון יפה ולפ"ז בצבור, יהיד גנאי מטעם כצורתו יאמרנו רק לתרגמודאין
 נראה מהירושלמי ואדרבה הכי למילף ליכא דמהירושלמי בירוש' הענין תלהשלא
 משום דידן דגמרא דטעמא דכיון סובר והרי"ף בצבור, יחיד לגנאי רק חיישינןדלא
 היהיד ענין יתגלה סוף סוף כצורתו הפסוק סוף שיניח אפי' א"כ אהרןכבוד
 מהירושי כי להרי"ף הענין יחם ולזה הפסוק ריש שיתרגם במה הפסוק סוףדהיינו
 דפליג. נר' ואדרבה ילפותאליכא

 ל(1 ה' ויגף בהלכות שהוסיף הפסוק זה : וז=ל א"ח בס' אח"כוראיתי
 כי הראשונים זקנים משום דאתאמר ז"ל )גאון( האיי רב ואמר כלל בתלמהרנזכר

 זכר לו ואין כן אדם בני ונהגו אותו משלימין אין העם את ה' ויגוףגשמתרגמין
 ית ה/ ומחא אבא רב ב' אחא רב ביה דאמרינן ישראל ארץ של בתלמודאלא
 : א"ח עכ"ל עשה אעור העגל את עשו אשר עלעמא

 קכ"אסי'
 הב"י בגליו'ן מצאתיה זלה"ה מיגאש ן' הלוי יוסף לרב," שאלהתשובת

 : וז"ל )ז"ל( יוסף מטה בעל הגאוו יד בכתב ח' סי'ח"מ
 ואיגו. רב עם הלכה מעולם שנה שלא באיש אדונינו יאמר מהשאלה

 מתשובות הרבה ראה שהיא אלא קריאתה ולא פירושה ולא ההלכה דרךיודע
 אחד בשצב עומדימ אינם שהתשובות נעלם ולא הדינים וספרי ז"להגאונים
 בעליהד לזולת תשובות קצת ויחסו המעתיקים מצד הפסד בם שיש הישנותבפרט
 מאותה בם חזרו ואה"כ אחת שאלה על בתשובותיהם הורו גאונים הרבהגם

 יוכל אם מהמ הצודק מבין ואינו התשובות מאלו ידיעתו שעיקר והאישהוראה
 ומי בה המורה בו חזר כבר ממנה שהורה ההוראה שאותה ואפשר בעניןלהורות
 להורות מותר הוא אם מהתלמחי יצא מקום מאיזה ולא הרין עיקר מביןשאינן
 דבר. בשום עליו לסמוך ראויואם

 רבית מאנשים להורות לו להתיר יותר ראוי הוא הזה שהאיש דע :תשובה
 אלר דברים משני א' אפי' בהם אין ורובם זה בזמנינו להוראה עצמםקבעו
 להורות שמדמים ואותם ז"ל הגאוגים דעות על והעמידה ההלכה הבנת לומררצוני



קכטצדיק ב. חלקשו"תמערלר2

 בזמנינו שאין לפי מזה למנעם שראוי הם בתלמוד עצמן ומחזיקין ההלכהמעיון
 מעיונו שיורה בכללו התלמוד בחכמת שהגיע מי ולא לכך דאוי שיהיה מיזה

 וסומך הגאונים מתשו' שמורה מי אבל ז"ל הגאונים 'דעוה על שיעמודמבלי
 שהוא שחושב מאותו הגון יותד הוא בתל'מהר להבין יכול שאינו ואע"פעליהם
 מראיות אמתית בלתי מטברא מורה שהוא שאע"פ עצמו על וטומך בתלמודיודע

 ומומחה גדול דין בית ע"פ שעשה שמה לפי בזה טועה אינו מ"ם ז"ל)הגאונים(
 אותה מחייבת הלכה שאותה שחושב אפשד בהלכה בעיונו שמורה ומי עשה,לרבים
 לגדר בתלמוד שיגיע מי. זה בזמנינו ואין בפירושה טעה או עיונו והטעהוהודאה
 והם שהורו אנשים. קצת תשובות לידי באו וכבר ממנו, הוראתו עלשיטמוך
 בלתי אל הדבד ותלו בהוראתם וטעו כשמש ברוד ושהוא כדין שהורוחושבים
 בו שדנו הדבר בין והיה ממנו נלמד שאין ממקום הדין ולמדומקומו
 לא ונטתד נעלם ודקדוק דק חילוק הדין. לאותו צה שנתלו ההלכהובין

 שאני עד לה שלהם הנדון ומדמים בכללה כפשטה ההלכה ולקחו בוהרגישו
 שהן ז"ל הגאתים בתשובו' נתלה הוא אבל עצמו על טומך שאינו שמיאומר
 להודות המדמים מאותם משובח יוהר הוא ברורות קצרות בסברות פסוקותהלכות
 זלה"ה. גאון שרירא לרב נוטחו וזה שם כתוב מצאתי עוד עכ"ל. התלמודמן

 מששא בהו דלית קטנים שועלים והם תלמידים בינינו דאיתוששאלתם
 טפריהם ומוציאים זה דבר להם מנין עולם עמודי הגאונים על ואומרי'וחולקים

 תלמיד שהשיג ממה שטן דבר אפי' השיגו ולא ידיו ומעשה ה' פועל יבינו לאוהם
 נפשיה דנח בתר מהגאונים לחד כדאשכחן שבגאונים שלקטןמתלמידיהם

 ושית דא עם דא קדמאי דרבנן הואיי כל לטב גוברא ההוא זכור ביהאשכחן
 במתיבתא דאעי' "שעורא" וכמה הסמאי הלל מיומי דאתגניזו משנהטדרי

 וחושבים מאורות ראו לא אשר שועלים באים ואיך כמותו "לכה יסדרוןדדקיעא
 מה על ועמד התלמהר כל נפי בתליסר שהניף מי נחלתו. ועל ה' על טרהלומד
 על תועה וארמרים מסיני למשה הלכה איש מפי איש נון בן יהושע מימותדהוה

 של במדרשו ואפי' חיים אלהים דברי כולם כי מגאונים שבקטני קטןתלמירי
 הדבר הוא ופלפלולם וחככעזם ממקומם אותם *דחו לא הנביאים כל של רבןמשה
 מקום באיזה ראייה מביאים ואין הוא הכי שאומרים ואעפ"י משה. אל ה' צוהאשר
 עלהן כחולק מדבריהם דבר שום על החולק וכל וגדול קטן דבר על לחוש איןהוא

 )תורתו(. נחלתוועל
 : ע"כ

 טכ"ב,סי'
 ופתת הרבים דשות אל פונה בית לו שהיח בראובן לידינו באמעשה

 ומיחה שמעון עמד ומיד ותכף א( שמעון חצר אל מציצים היו ומשםחלונות
 הב"ד וצוו לדין ועמדו מחאה פסק לו ועשו חלונותיו שיסאום בראובן הב"דלפני
 עשה וכן שמעון מחצר ההזיק שימנע כדי שמעון של החצר גדר על שיבנהלראבן
 כמה הדבים לרשות פתוחות ראובן חלונות ונשארו שמעוו חצר של הכותלוהגביה
 אל חלונות לפאוח ביקש ואז בחצדו בית לבנות שמעת נמלך ימים ואחרשנים
 כנגד חלון שהם לפי החלונות מלפתוח בשמעון ראובן מיחה ואז הרביםדשות

 סי' ח"מ ציי' הרבים. סרשות אסות מארבע למעלה שהוא בחלוו זה דין א()קכ"ב(
 סקי"ב. וסם"ע סע"גקנ"ה
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 שמעח ונתרצה הכותל בהגבהת ההיזק מנע שראובן שכיח בב"ד הדין ונפסקחלון
 חלונות לפתוח שרוצה שמעון וא"כ חלונותיו הוחזקו כבר הנה שנים כמהבזה
 : בחזקתו ראובן וזכה לפתחם רשות לו ואין ראובן מזיק הוא הנהעתה

, ק3"גמי'-

 טעמים שני הפוטק דכשכותב 'ללמוד יש קע"ב סי' ריש י"ד ה,ש"ךמדברי
 ח=א הרדב"ז אבי כן לפסוק יספיק טעמא מחד דאפי' אפשר דין תפסקלראיית
 הפסק להחליט לו הספיק שלא משום ההא טעמים ב' כותב דכשהפוסק כת' א(ס"
 : ע"ש הסעמים שני בצירוף זולתי טעמאמחד

 קכ"דטי'
 ונמצאת אותו לבדוק אותו פתחו רב זמן ולאחר כסדרן שנכתבותפלין

 ראשונה פדשה לסופר וההה שנפסלה באופן אית ממנה שנקלף ראשונהפרשה
 פרשיות. הג' אל לצרפה מהו קדמון מסופרכתקנה

 בכתיבה קדמה ראשונה שפרשה ששוט נר/ השאלה מדבריתשובה:
 והג' בזמן קדמה שהוי יהו בהוייתן חה'יו בה דקרינן להכשירה מצינן שפירוא"כ

 אחת פרשה הסופר אצל כשימצא ואמנם אחדון. מסופר אחריה בכתבופרשיות
 דספק להכשיר אין הפרשיות שאר לכתיבת קדמה אם ספק וישמהקהרמות
 ריש חדש בה"ט בספר זה כעין מצאתי ואח"כ כנלע"ד. ולחומרא הרדאוריתא

 : ש"ב סי' הרב-ש וכהוג הגרשוני לעבודת רשם- ושם ל"בס"

 קכ"הסי'
 והצניעו והכינו ותבשיל בפת עי"ט תבשילין עירובי שעשה במינשאלתי

 וכר, ולבשולי לאפויי לן שרי יהא עירובא בהדין אמר לא גם עליו בירדולא
 שומ אמר ולא בירך שלא כיון שבת לצורך בי"ט ולאפות לבשל מותר שיהאמהו
דבר.

 לא אם מיהא אלא מעכבות אינן דברכות פשיטא ברכה לעניןתשובה:
 פ"ב בדיש והנה לאו או מעכב אם וכו', לן שרי יהא עידובא בהדין הנוסחאמר
 ופדש"י לשבת. עליו וסומך מע"ש תבשיל ועושה וכו', בע"ש להיות שחל י"טדביצה
 נקרא ולמה : וז"ל מהי"ט פ"ו רמב"ם וכ' ע"ש. וכו' עידוב לשם תבשילועושה
 כדי היכד משום מע"ש ומבואות בחצרות שעושים שהעירוב שכשם עירובשמו
 התבשלל זה 'כך בשבת לרשות מרשות להוציא שמותר דעתם על יעלהשלא
 נאכל שאינו מה בי=ט לאפות שמותד ויחשבו הרמו שלא כדי הכדון היכרמשום
 עירוב שנק' כ' והראב"ד ע"כ. תבשילין עידובי זה תבשיל נק' ולפי' ביוםבו
 סי' ובב"י שם במ"מ ועיין יחד לעשותו י"ט על שבת צרכי מערב שהואמפני

תקכ"ז.
 ואומר עירוג מצות על ]אקב=ו[ אמ"ה בא"י לברך וחייב הרמב"ם כ/ערר

 הנוסח הוזכר לא בגמ' והנה ע"כ. לשבת מי"ט ולבשל לאפות לנו יותר העירובבזה
 מזה נר' איש. מפל איש מקובל שהוא כ' ז"ל מג'ע ובעל כלל. וכו' העירובבזה
 ואע"פ בגמ/ ולא במו~נה נז' שלא כיון עיכב לא הנזכר הנוסח אמר לאדאם

 הרמב"מ שהרי ותדע בדיעבד לא אבל לכתחלה אפשר ורמב"ם בהרי"ףשנזכר

 וצע"ע. סצאתי לא א()קכ"ג(
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 שרגא לאדלוקי אף הוסישו והאחרו' ואפייה בישול רק הזכירו לאזהריוף
 שחיטה להזכהר הוסיף ז"ל והב"ח כ"3. ולמעבד לאטמוני גם הוסיפוואחרים
 כדי הש"ע מוש על א*ז ב' ז' ס' תקכ"ז ס'י רמ"א  הגהת מדברי ומיהובהדיא.
 שאינו הארץ עם וה"ה שם כ' עירובו. אבד או גאנם או ששכח מי עליוזסיסמוך
 אפי' עירוב לשם תבשיל לעשות יכול אדמ כל ההרי דקשה ע"כ. לערביודע
 פירושו דהכא למדחי דאיכא אלא ונוסח לומר יודע שאינו דהכוונה נר' לכןנשים
 יודע דאיגו רמ"א ל' שמפרש נר' שהמ"א ואע"ש א( לומר. שצריך הדין יודע,באינו
 בהנחת ליה סגי בדיעבד בגמ' ולא במשבה נזכר שלא דכיה נלע"ד"נוסח.
 שבת עולת להן ומצאתי הש"י זיכני זמו אהר ל'מעשה. וצ"ע עירוב לשםהתנשיל

 תבשילין עירובי לשם מיוחד תבשיל שעשה דמי רש"ל בשם שכ' ס"ו תקכ"זסי'
 אשתו או ההש עשה בין חילוק ואין בדיעבד מעכב אינו ולברך להתנותושכח
 : )תלי"ת( שלי"ת ושמחתיעכ"ל.

 קכי,וטיי-
 מעי"ט לערב שכח דאם דקי"ל תקכ"ז סי' )דאעח( דס"א בההיאנשאלתי

 ואם לערב צריך אינו קדש היום אם שיאמר בתנאי עירוב א' בי"טדמניח
 הטור וכ' וכו', ולב,שוליי לאפויי לן שרי יהא זה בעירוב קז-ש ולמחר חולהיום
 מידי ליה אית אי אבל מאתמול רבשיל מהץ ליה דלית דוקא אפלים רבי' וכ'ע"ז

 הב"י וכ' עכ"ל, העיטור דעת וכן שא"צ ונר' תנאה מהני לא מאתמולדבשיל
 הר"ן כעכ וכו' דבשיל מה-י ליה דאית דוקא אפרים ה"ר בש' רב")ומ"ש(
 ע"כ. מהירוש' נר' שכו וכ'בשמו

 ליה דלית דוקא שכ' הטור כגי' אם הנכוגה הג" א74יהי לדעתוצריך
 -הטור ל' לפרש נר' והיה ב"אלף. וכו' ליה דאית ודוקא הב"י כגי' אוגלמ"ד
 מאתמול דגשיל מידי ליה בדלית אלא א' בי"ט בתנאי לערב התירו דלאדכוונתו
 לאכול מה לו דיש כיון התירו לא מעי"ט דבשיל מידי ליה אית הא בי"טלמיכל
 על וז"ל שכ' דביצה פ"ב בר"ן שראיתי אלא דוחק. במקום אלא התירודלא
 להו אמר מערובי אנשיון לביתיה על רבה חייא ר' מהירושלמי וכ"נ ר"א,דברי
 דכי ללמדינו בא ה"ז )עכ"ל(. וכו' אית ליה אמרו מאתמול טלופחין הכאאית

 וכדאי ליירוב עליו לם6וך כדי הייגו וכו', דבשיל מידי ליה דאיתמצרכינן
 הטעס ואין קדדה שבשולי עדשים על אפי' מעי"ט סומך : וו"ל ס"ו שםבש"ע
 .ראיתי ושוג, הטור. בדברי לפרש כדם"ד בי"ט לאכול מה מעי"ט לו שישסשום
 אותו על שסומך מאתמול דבשיל מידי ליה דאי' ודוקא : וז"ל זה שב,יארבלבוש
 מעתה עכ"ל. יסמוך מה שעל תנאה מהני לא מידי ליה לית אי אבלתבשיל
 וכו'. מידי ליה -דאית באלף. וצ"ל הטור בל' נפל דט"ס פשוטהדבר

 כי אפ'רימ רבי' וכ' -וז"ל: להבינו צריך לשון דגיצה פ"ב בר"ןוראיתי
 מן וכ"נ אסור, לכתחלה אגי מאתמול דבשיל מידי ליה דאיתל דוקאמתני

 רכ' האי להבין רצריך עכ"ל. וכו' ואגשיון לביתיה על רגה הייא ר"הירושלמי
 שכ' .הטור כד' דטובר נאמר אם להבין קשה דלכאורה- אסור לכתחלהאבל

 לערב א' כל שמחוייב ידע שלא או שכ' יש"ש ב' שם חדש גאה"ס עיין א()קכ"ה(
 קאי ולא לערב שצדיך ידע שלא רמ"א ד' שמפרש מזה דמשמע העיר גדול עלוסומך
 - . ח"ן(. )אג' הגוסחעל



צדיק ב. חלקשי"תפערלתקלב

 כי דוקא דבעינל דהא הכוונה ותהיה העיטור, וכ"כ דא"צ ונר' ר"א דבריעל
 דיכול אה"נ ליה דלית ובדיעבד לכתחלה היינו מאתמול דבשיל מידי ליהאית
 דר"ן לפרש נר' לכל אסור. לכתחלה ח-וקא הול"ל דהכי יותר יקשה בתנאילערב
 פיסקא סוגיין ל~רש רק והטור דר"א הפלוגתא מענין להשמיענו נחיתלא

 וכף ומתנה להבירו מי"ט תבשילין עירובי אדמ מניח דקאמר כאןהמתחלת
 כ' זה על לחבירו מי"ט וכו' אדם מניח מדנקט לכתחלה אף משמעדלכאורה

 עד העירוב להניח דיכול דן-2מע כנ~'ח מתינת תידוק ולא לכתחלה דאסורהר"ן
 ועושה במתני' תנן פרקין בריש דהא יקשה דא"כ לחברו מי"ט ומערב עצמוי"ט

 לערג לכתחלה דבעי מהא דשמעינן כיון וא"כ לשבת עליו וסומך מעיןטתבשיל
 לכתחלה אבל דיעבד דדוקא פירש זה על וכו'. מניח אח"כ אמרו איך א"נמעי"ט
 ומתנה לחבירו מיו"ט לכתחילה )דמשמע( מניח להמר בגמ/ דבקט ומאיאסור
 י"ט. עד מלערב ולהניח כן לעשות אסור לכתהלה אבל דשכחכיון

 עירוב שהניח אע"פ : וז"ל י"ג ס' תקכ"ז דסי' בההיא להעירך ראיתיואגב
 שם וכ' והעיטור הרא"ש ב' זה כ' ובטור עכ"ל. לשבת א' מי"ט לבשל יכולאינו
 אלא אינו שני ויום עיקר ראשון ירט דודאי משום בתשובה כ"כ : וז"להב"י
 ישחוט למה כחול שהוא בשני לשחוט לו שאפשר וכיון שמדא גזירתמשום

 אפרים הר' ב' ב4"ב הר"ן וכ"כ המפרש", ב' רי"ו וכ"כ קדש, ודאי הואגראשת
 עירוב ע"י התירו קרובה דשבת משום טעם ונתן לשבת א' מי"ט מבשלדאינו
 בתשובה הרשב"א וכ"כ העיטור, ב' המגיד הרב וכ"כ התירו, לא רחוקהשבת

 וכיון הרא"ש, שכ' ממה ע"כ וכו' התירו קרובה דשבת הירושלמי שכ'מהטעם
 לו א"א דאם מיבה שמעת א"כ בראשון ישחוט למה בשני לשחוט לושאפשר
 לבשל מו'כרח ועי"ז הימים לשני שיספיק מה, עצים לו שאין כגת בשנילבשל
 הר"אש. דברי בכוונת הנראה זוהי דשרי העצים חוסר מפני א' מיומ לאפותאו

 ולבסוף לשבת א' מי"ט לבשל אסור האיר. דבריו שפתח ז"ל הלבה2 רבי'ורברי
 דהוצרך ואפ,שר לרישא מסיפא אהדדד קשו למחרתו עד להמתין יותר טובמסיק
 דאנן לשבת א' מי"ט לבשל אסור הסעיף בריש שכ' ממה הנופלת קושיאלתקן

 ששי ביום קדש ההאי שהוא א' י"ט כשחל דלפ"ז וכר, דירחא בקבועאבקיאינן
 דאה"נ מסיק לכן תבשילין. עירוב אהני למאי תקשי וא"כ לשבת בו לבשלאסור
 היותר צד דעל אלא לשבת בו לבשל שרי כצעל[ ]בחמישי בששי א' י"ט כשחלאפי/
 קאמר לכתחלה. אסור, הסעיף בריש דנקט והאי חול שהוא למחרתו עד ימתיןטוב
 לא אמאי קשה ומיהו קאמר דלכתוזלה מוכיח וכו', יותר טוב שכ' הסעיףוסוף
 אפשר. באם הענין דתלה הראוש כל'העתיק

 הרא"ש שחידש במה דעתו נחה לא ז"ל דהלבוש לומר הפעוטולדעתי
 כאלו והוי מעי"ט עירוב דעשה דכיון לשבת א' מי"ט לבשל שלא יה דיווהעיטור
 מהיכא א"כ עירוב נק' שלכך הראב"ד טעם לפי בע"ש וגמר מבערב לבשלהתהיל
 ביו לחלק סעם ליכא הכר משום שהעירוב ע"ה ,הרמב"ם לטעמ גם לחלק.תיתי
 ש*מ דילן בגמ' מפליג מדלא מ"מ זה דין הזכירו שבירושלמי ואע"פ לשניראשון
 מביאר רמב"ם היה הבבלי על פליג הירושלמי ההה לא שאלו ותדע שנא.דלא
 זה דין הלבוש עשה ולזה פליג דלא היכא הירושלמי להביא ז"ל דרכו שכןכמו

 הראאש רבי' על לתמוה אין ולפ"ז והבבלי הירושימי בין פשרה כעיןלכתחלה
 קרובה דשבא הירושלמי טעם הביא לא למה דתלמהרא מאריה באמתשהוא
 ומשום בבלי אגמ' דפליג דס"ל רראי אלא אחר סעם להביא ההרצרך וכו/התירו



קלגצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 אפ,שר באם קודש יום לקד"2 דטוב אליו ויסכימ ישפוט שהשכל ט"א נתןהכי
 נמי דייקא אפשר דלא היכא אפי' כלל להתיר אין הירושלמי כדברי הואיאם
 להתיוו צד אין בהחלט משמע התירו לא רחוקה שבתדקתני

 אי אם דאפי' הר"ן מדברי דמשמע שכן ט' ס"ק ע"ש להרב ראיתיושוב
 עית וצריך עכ"ל. שבת לצורך ראשון ביום לבשל' אין שני ביום לבשלאפשר
 כמנהג הירושלמי טים ובין הרא"ש טעם בין הפרש הב"י רבי' עשה לאלמה
 : הנדיבהרוחו

 קכ"זטי'
 או חנא, הנקרא צבע במין ופניהן ורגליהן ידיהן שצובעות נשיםשאלת

 לאו. או בטב,ילה חוצץ אם כ'טוט הנק' צבעבמין
 מקפדת ושאיגה חוצץ להסירו עליו ש~קפדת דבר דכל קי"ל הנה :תשובה

 במתכוון דהא חוצץ דאינו ששיטא למימר לך אית מאי הצבע וזה חוצץ אינועליו
 תינוקת בפ' הרא"ש שדברי קצ"ח בס" הטור וכ"כ לה, הוא דתכשיטעשאוהו
 להן נוי הוא כי חוצץ שאינו נר/ עצמן הצובעות נשימ וזעל: הבעימביאו
 חזותא אלא ממש בו שאין ועוד במתכוין עשאוהו אלא מקפידותואינן
 כדאמרי' מקפדת אינה בכך שדרכה כיון לצבוע שאומנותה אשה וכלבעלמא
 עכ"ל חוצץ אינו הוא רבב מוכר ואם חוצץ בגדו על רבב החטאת דם פ'בזבחים
 שאינן לי יראה לנוי השער שעל או הנשים ידי שעל צבע : וז"ל בת"ה רשב"אוכ"כ
 תמיד אותו ומחזישות הן חחרות אדרבה לעולם ב"ן מקפידות שאינן לפימוצצין
 ואיגו צבע של מראיתו אלא ובשער בידים הצבע ממש שאין יראה ועוד וכו',לנוי
 לי יראה לצבוע שמלאכתן הנשים וכן בכתב הדיו שממש שחוצץ לכתבדומה
 אלא צבע של ממשו שאין הזה הטעם מן חוצץ ידיהן שעל צבע אותושאין

 ורבב טבח בגדי שעל לדם ודמי מקשדת אינה בכך שמלאכתה שכל ועוד*ראיתו,
 הרי עכ"ל, תלויין הם בהקפדה הדברים שכל חוצץ שאינו רבב מוכר בגדי.שעל
 חוצץ. ואינו עליו מקפידות אין בכוונה שנעשהדכיון

 הנשים : וז"ל הרמב"ם מרנא תשו' משם הביא רוקח מעש' ס' ברישומצאתי
 הנק' המין אמנם בטבילה חוצץ איגו ח'נא בערבי הנק' צבע במין ידיהן"צובעות
 עכ"ל. חוצץ הוא לכן העהר על נשאר ועביו גשם לו שיש להיות כ'צ'אבנערבי
 דוקא בקפידא דחציצא טעמא דתלו הפו' ספרי בכל רואה ועין שומעת אתן"לא כי בגשמותו הכ'צ'אב ופיסול ממש בו באין הח'נא הכשר תלה אמאי לדקדק'ויש

 חוצציד איגן ואש"ה וגשמות עביות בהן שיש יוכיחו ורבב דם לחלק. תיתיימהיכי
 דפשיט הראעש בדברי לדקדק יש ועוד מקפמין. אינן אלו אומנות בני דכלכיון
 ולבסהו במתכוין שעשאוהו כיון מקשידות דאין מטעם חוצץ דאינו תחלה'לה

 דרך שדרך לדקדק "ם הרשבעא בדצרי גם ממש, בצבע שאין ט"א עוד לת,ת"וצרך
 תל'י לצבוע שמלאכתן נשים גבי אמאי רשב"א' בדברי לדקדק יש ועודהרא"ש.
 ומד~י מקקידף שאען משום ט"א לו צירף ולבסוף ממש בו אין מטעםטעמא
 דאינן טעמא תחלה הר,2ב=א כ' הנשים צבע דבענין דקשה וכו', ורבב לדםלה

 הבשים ובעגלן ממש. לו שאין משום להתירא סניף עשה עוד ולבסוףמקפידות
 ניון להתירא סגיף עשה ולבטה4 ממש בו שאין משום תחלה טעם נתןהצובעות
 מקפידות.שאין

 הרמבאם דברי )לבאר( לביאור נבהא ומשנו זה ,דקדוק לתרץונלעעד



צדיק ב. חלקשהתפעולתקלד

 הזעפראן כמו הוא ושערן ידיהן הנשים שצובעות דהמין דידוע וזה המ"ל.גתשו'
 מקפידף שאינן מטעם להתירא והרשב"א הראעש לה פשיט ולזה וחגא הר"דאו
 )לך(. אמר דמאן לומר החולק יחלוק באם לחוש דיש ולפי עשאום שבכוונהכית

 דידה בתר מקפידות אין דאחרות אע"ג וחוצץ שמקפדת אפשר מקפדתשאינה
 דברי שמדייק ע"ש. ע"ב רי"ט דף קצ"ח סי' בג"י שמתבאר כמו לחומראאזלינן
 הוצרך ראשון בטעם הנופלת הקושיא מפני לזה והרמב"ם והרשב"אהטור
 אין אפ"ה סוף סוף זו. אשה דמקפדת את"ל דאף לראשון סניף אחר טעםלצרף
 מראיתו. רק ממש בו שאיו כיוןלחוש

 ממש בו שאין משום תחלה טעם נתן הצובעות נשים גבי לבסוףאטנם
 ממשות בו שיש הצבע ממיו קצת דיש האומנות בבני שרה הצבע שאין~פי
 בו יש אם אף מקפידין שאין וכיון מקפידין שאין מפני טעם לתת הוצרךלזה

 עחר לצרף צריך אי הראשרן בטעם קושי כשיש הפוסקים דרך וזה בכך מהממשות
 סי' ריש יעד בש"ך שמוכח כמו הדין' לפסוק יספיק אחד בטעם ואהונ אחרטעם
 טעמי בצירוף זולתי הדין עליו לפסוק האחד הטעם יספיק לא ולפעמיםקע"ב
 דסטעמא נר' ודאי ובכאן ע' סי' ]ח"ד[ ח"א הרדב"ז כמ"שכולהו

 דהרא"ש ללשגא כדדיק מינייהו חד בכל הדין לפסוק יספיק הדא)דטעמא(
 ז"ל.והטור

 לפסוק במושלם תפס דרבי' וזה הר'מב"ם דברי לבאר נבוא עתהוהן
 שאז ממש בו שאין מפני והוא כלל קושי בו שאין השרה הטעם החנא צבעבענין
 אינר ממש בו שאין כיון שמקפדת דאה"נ שמקפדת מי יש אם קושית עליו יפוללא

 ז"ל שהוא וזה ממש בו שיש מפני טעמא תלי הכ'צ'אג צבע בעבין אמנםחוצץ.
 בר שי* כיון שכן וכיון לחומרא. חוצץ דלדידה מקפדא יש אם בקושיתהדגיש
 דרך בזה לומר נלע"ד לכך לשיעורין. דבריך נתת שא"כ אלא חוצץ ודאיממש
 קרינן מקפדת אינה א"כ בו צובעין שבכוונה כיון לך תיקשי דלא היכי כימרווח
 שמש בו י* אם יוסיף ו'מה יתן מה ג*ם בו דיש מטעם דחוצץ כתב איך וא"כבה
 אפ" חוצץ אינו מקפדת אינה ואם חוצץ מקפות אם אצלינו דהעיקר כיון לאואו

 הכ'צ'אג צבע דבענין והוא לומר נר' לכך למעלה. כמ"ש ממש בו שישבדבר
 דרכים, שני בו יש מ"מ בכוונה בו שצובעין שהאמח אף כ'טוט לו קוריןואצלינו

 ימים ששה ה' לאחר שבסוף אלא עליו מקפדת שאינה פ*יטא' חדושו בתחלתכי
 כי וכל מכל להסירו עליו מקפדת היא ואז כמנומר ונעשה מהיד להתקלףמתחיל
 להסירו. קשה דבר ובכל באבן צו ומחככת תשאירנו אם מתנוולתהיא

 שמקפדת כיץ בתחלה עליו מקפדת שאיגה דאע"ט טשוט הדין ביהוהנה
 לזה ראיה א'. פעם עליו שמקפדת כיון בתחלתו אפי' דחוצץ פשיטא לבסוףעליו
 צמה חוטי : רועל ס"ב קצ"ח ס" והש"ע הטוך מביאו תינאת פ' הרא"ש דכ'מהא
 מפני שתרפם עד בהם תטבול לא הראש. שער בהם שכורכין ורצועות פשתןוחוסי

 וכיון בהם נכגטין השים שאין מפני חפישה בשעת להסירן עליהןשמקפדת
 וכ"ס ע"ש. לעולם חהצצין מקפדת אינה דעכשו אע"ג דמקפדת זמנאדאיכא
 קצ"ח ס" והש"ע הסור דכ' מהא ראיה יש עוד ע"ש, הדבר בטעם והט"זה*"ך
 חוצצים אינם רפויים הם שאם והקטלאות והסבעות ההנזמים השירים בענין כ"לס'

 מיעוס דהוי אע"ג חוצצין דחוקים הם ואם תחתההם לבוא המים יוכלושהרי
 פעמים ש"מ בתכשיטיה )אשה(' ורוצה לה הוא גוי דאדרבה עליהם מקפדתשאינה
 שעם בשום שמק'שדת וכיון בו וכיוצא לישה בשעת כגון להסירן שמקפדתיש



קלהצדיק ב, חלקשו"תפעולת

 הרא"ש ב' בב"י ע"ש חציצה הה טבילה בשעת עכשו מקפדת שאינהאע"ש
 ז"ל.ורשב"א

 דחוצץ פשיטא כ'צ'אב שקורין זה דבצבע ושמעתין שאלתין רווחנאוהשתא

 בסוף דהיינו להסירו אחת פעם עליו שמקפדת כיון בתשובה הרמב"םכדברי
 וכו/ הנשים ידי שעל צבע :- ח"ל שכ' במלתיה הרשב"א דייק ולזה חוצץ.לעולם
 לנו הורה עכ"ל. וכו' לעולם בהן מקפידות שאינן לפי חוצצין שאינן לייראה
 בין בתחלה בין להסירו מקפדת כשאינה דדוקא שדקדקנו מה כל לעולםגתיבת
 חוצץ. ודאי הא נ"ד וכגון להסירו עליו מקפדת פעם באיזה אם אךבסוף,

 מל' כן חילק וב' ע"א י"ב דף ח"ב, הארץ פרי בם' ראיתי ימיםואחר
 דחוצץ לומר הכ'צ'אב בענין תפס הרמב"ם ורבי' ע"ש. נט"י לענין הפוסקףכל

 מקפידות א' דבפעם וכית להסירו לבסוף עליו שמקפידות בחשוכא מהדידע
 אף -החנ"א בדין ניחא דהא גשם בו שיש כיון סעמא תלי ולזה לעולם חוצץלהסירו
 גשם בו דיש בכ'צ'אב משא"כ ממש בו אין סוף סוף עליו שמקפיד מיימצא

 משה שכתבנו מה כל כלל קצרות במלות מללו ברור ושפתיו חוצץ. עלייומקפדת
 יאיר הש"י השכל מדרך הוא טועה מעתה זה היפך והמורה אמת ותורתואמת
 : אכי"ר בתורתועינינו

 קכ"חסי'
 ינשרו אחד בקו הרבה יצאו : וז"ל ס"ד תרמ"ו בסי' לולב בה' מר"1כתב

 ונשרו ז' שהיו כגון רובם נשרו אפי' כשר אחד בקן ג' אלא נשארו שלא עדמהם
 בגמ' מתבאר וכן קן בכל ג' שנשארו שר"ל פשוט הדבר ג/ ונשארו ד'מהם

 בכל ג' דבעינן יורה זה הרי ברובו עבות בעינן דלעיכובא ס"ה ובסמוךובפוסקי',
 והשתא א(. ברובו עבות בעינן דלעכובא אלא עבות כולו בעינן ולמצוהקן

 דוקא בסופו הן הבד בראש הן' לזה סמוך זה עבות רוב: בעינן אי לימגעיא
 מקום האחר הקן ובין ובינו עבות אחד קן כשיהיה ה"ה אם או אחד במקוםסמוכים
 סמוך העבות רוב דבעינן לע"ר ומסתברא עבות. שהרוג באופן הדרך ע"ז וכןפנוי
 ביני ביני שהעז כיון הדר זה אין מפוזר הקן דאם בסופו הן בראשו הן לזהוה

 : כנ"ל מדינא דפסול מעלים חפוי עצו דאין שוטה מהדס שדיף ומיסגולה.

 קכ"טסי'
 להבדיל )עוד(' צריך אם שהתפלל קודם הכוס על שהבדיל מישאלה

 הכוס. על הבדיל שכבר כיוןבתפלה
 השחר תפלת בפ' דגרסי' בתפלה גם להבריל דצריך ודאי גר' :תשובה

 חזרו הכוס על קגעוה העשידו בתפלה מבדילין שיהיו תקנו ע"א[ לאגןברכות
 ועל בתפלה להבדיל חז"ל דתקנת כיון וא"כ ע"כ. בתפלה לאמרה חזרו וכו'והענו
 שאלקכ הכוס על הבד*ל שכבר אף בתפלה להבדיל צריך דודאי שמעינןהכוס
 מלשון מתבאר וכן סברא, להאי ליתא הכוס על יבדיל לא בתפלה שהבדילמי

 שצריך לחזור אעצ בתפלה הבדיל ולא טעה ואם : וז"ל ס"ג רצ"ד בסי' ז"להלבוש

 ט"ז עיי' קן בכל שנים ונשארו קן מכל אחד עלה נפל אם טכשירין ויש א()קכ"ח(
 סקי"ז. מש"ב ומ"ש סק"חשם



צדיק ב. חלקשו"תפעולתקלו
 על והמבדיל הכוס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל דקי"ל הכוס עללהבדיל
 כמ"ש. מבואר לד הרי עכ"ל. וכו' בתפלה להבדיל צריךהכוס

 שהרית מתפלל להתפלל שכח ואם : וז"ל רצ"ד סי' להמ4א ראיתיושוב
 מבדיליל שהיו דמתחלה וצ"ע קפ"ו(. סי' )רדב"ז חוננתנו אתה מזכיר ואינושתים
 דאם בגמ' משמע וכך צריך ג=כ ועכשו א' ביום להבדיל צריך היה דודאיבתפלה
 תקנתא דעיקר בתשלה להבדיל צריד אעס"כ שהתפלל קודם הכוס עלהבדיל
 בהדיא לד הרי מ"א. עכ"ל רצ"ט עסס"י שמ"א סי' עבי"ד בתפלה להבז-להוא
 מ"א שהקשה מה על דצל"ע אלא כמ"ש וברורמוכח

 להרדב"י
 דמשמע מהא

 דמו דלא דנר' בתפלה הבדיל שכבר אף א' ביום הכוס על להבדיל דצריךבגמ'
 בה דאזלינן בתפלה משא"כ ד' יום סוף עד הוא הכוס על הבדלה שזמן התםדשאני
 אחרת בתפלה ומשלימה זמנה עבר אם אבל בב"י ק"ח טף וכמ4ש שעתיה חובתבתר
 ומתפלל בר"ח או בשבת התפלל שלא ממי דאיה המאורע. מעין שוב מזכיראינו
 הראשון המאורע בתשלומינ מזכיר אינו דאז תשלומין ריח במוצאי אובמ"ש
 יע"ש ז=ל המ"א על שהשיג ע"ב ת"א דף שמים עמודי בס' מצאתי ושובהיוק.
 : גדול לד' שכוונתישלי"ת

 ק"לסי'
 בעירוב לאחרים דמזכי הא גבי ס"י שסעו סי' עירובין ה' השעע מרלכתב

 אינם אם אפילו הקטנים ובתו בנו ע"י יזכה לא אחר' ע"י להם כשמזכה :יז"ל
 בנו ע"י הוא מזכה אבל הכנענים ושפחתו עבדו ע"י ולא שלחנו עלסמוכים
 הם אפילו העבריים ושפחתו עבדו וע"י שולחנו על סמוכים אמי' הגדוליםובתו
 אפילו העברים ושפהתו עבדו וע"י דקאמר אהאי לנו והוקשה עכ"ל. וכו'קטנים
 בנו המוכר באב אי קטן עברי עבד לקנות דיכול לה משכחת דהיכי קטניםהם
 ולא בקטנותה למכרה יכול בתו לאמה בתו את איש ימכור דכי נמכה אינו האקטן
 כ' דין' דעיר'ובין פ"א ע"ה הרמב=ם והנה עבדים. מה' פ"ד רמב"ם כמ"שבנו

 אע"פ העברית שפחתו ע=י להם לזכית לו יש וכן שכ' קטן עבד מלשונוהשמיט
 הנה עכ"ל. סופרים מדברי שהוא בדבר לאהרים זדכה שהקטן קטנהשהיא
 עברי דעבד משמע קטגה שהיא אע=פ העברית שפחתו ע"י לכתוב דקדקדרבי'
 לה. משכחת לאקטן

 הקטן העברי עבדו הדין הוא : ח"ל בזה שנתעורר הכ"מ למר"ןומצאתי
 שפ'חה האי דאמרי' משפחה כן הוכחנו ס"ה ס"ד דף המקבל פ' דבגטין משוםאלא

 שנתן מטעם, שפחה נקט מ"ה גביה בעיא מאי שערות שתי דאתיא אי דמיאהיכי
 עברי עבד נקט דלא לומר נכון ויותר קטן, בע"ע נמי שייך לאחרים לוכהשהקטן
 יכול אינו וגם הוא דקטן כיון בגניבתו נמכר דאינן לה משכחת דלא משוםקטן

 כן הוכיהו דבגטין דמשום לומר בתחלה צידד שהרב הנה עכעל. עצמולמכור
 בתר דזיל ענרי עבד ה"ה שפחה דוקא דלאו אלא שפחה לומר רבי' נקטמשפחה
 לומר נכון ויותר וכ' זונ תירהן לו הונח לא ואפ"ה לאחרים קונה שהקטןטעמא
 דאכתי לה משכהת דלא משום קטן עיע רבי' השמיט דבדיוק הדבר והתליטוכו',
 גדוקא דלאו נ"ל ולכן הרמב"ם. ל' לכתוב נקט לא בש"ע אמאי ליקשיא
 נמי נקט הכנענים ושפהתו עבדו ע"י ולא ברישא דנקט דמשום אלאכתביה
 דוקא. ולאו העברים ושפהתו' עבדו וע"יבסיפא

 דע"כ אעבריה באשה נכון אינו אפילו ולשון שכ' )ז"לן לע"שוראיתי
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 עכ,"ל. בסימנים דיוצאי קי"ל הא גביה בעיא מאי בגדולה דאי אייריבקטנה
 מילי לכולי דלעולם נקטה ובדקדוק היא קושיא לאו רגליו ונשיקת לחיכתיאחף
 סימני דמשתביא העבריה באמה משא"כ בגרות סימני שת,ביא עד מיקריא'קטנה
 דאף ונמצא אחרים לענינים לא לחירות לצאת לענין מיקריא גדולהגערות

 נערו" סימני.שהביאה
 : א( ודוק קטנה אפילו נקט ולזה מקריא קטנה

 קל"אסי'
 במתנה קרושים מאה מתנה לו גתו ונכבד הישיש שזקינו שטוען בראובןשאלה

 שישלימו מהיורשים ומבקש זקינו מת ואח"כ המתנה מקצת לו נתן וכברמעכשו
 האלו וטענות המתנה תשלום נגד זקינו מנגסי תופס הוא שכבר גם מה המתנהלו
 המתנה על עדים לו שיש אומר וראובן היתום ואפטורפוס היורשים במעמדהיו
 הנשאר.יעל

 כקו מיתה קודם לו קרא בחליו ונכבד הישיש איך הראשון העדהעיד
 קרושים יצ"ו-מאה יוסף בני לבן שנתתי איך שטר עשה לי ואמר חדשיםגשש'ה
 ישלמו היורשים הנה אלהים יאספני ואם בעצמי אני לו אשלים הש"י יסייעיניום
 שטר, לו כתבו לשלמה ועלי לו אצלי מעכשו מתנה היא כי המתנה זאת'לו

 בנו לבן נתן שכבר לו אמר בחליו הנכבד הישיש איך השני העדהעיד
 יחייהו ואם לו ישלמו היורשים הנה אלהים יאספהו ח"ו אם מעכשו קרושיםיואה
 שטר. ועשו בני לבן ועלי אצלי וזה לו ישלם עצמו הוא הנה"ש"י

 ימים ה' ד' קודם הנכבד א"ל האחרון זה בחולי איך השלישי העדהעיד
 ולהשלים למכור מה לראות צריכים המתנה תשלום בנו לבן יש שעדייןלפטירתו

לו,
 מיתה מחמת דמצווה העלה ת"ר וסי' קי"ד סי' אדרבי מהר"י הנה :תשובה

 ודינו בפיו שמוציא מה אלא לנו ואין סותרו מעכשו מלת הרי מעכשיוואמר
 כל כ' אם וכן : וז"ל סעם ר"ן ובסי' ס"ז רנ"ז סי' בח"מ משמע והכי בריא,כמתנת
 בריא מתנת כשאר היא הרי מחיים לו והקנה מעכשו הכל שבותן ומפרשגכסיו
 פ"ח ברמב"ם מבואר וכן עכ"ל. קנה מידו שקנו או המקבל ליד השטר הגיעשאם
 מחמת דמצווה דאע"ג משמע הרי ע"ש. וכו' תטעה אל ד"ה ומתנה זכליהמה'
 ס"ז טי' בראשונות מהרי"ט וכעכ מעלשו, שאמר כיון בריא כמתנת הו"למיתה
 על ומתנה זכייה ה' מ"ו סי' אשרי' מחנה בם' שחלק למה סתירה ומכאן*ע"ש.
 ראיתי לא וכמעט הוא בסברתו יחיד לא כי לפניך שלך ובכאן אדרבי מהר"ידברי
 ז"ל. אדרבי מהר"י על בזה שיחלוק מהפוסקי' א'לשום

 כאלו הוי בידי ותנר שטר כתבו שאמר כיון כי ואומר לנ"ד נבואוהשתא
 שטה לכתוב שצוה בש"מ )טעמא( דכלום המתבה מקבל וקנה לידו והגיעבכתב
 דבבריא משמע מיתה לאחר ושטר קבין דאין משום היינו קונה דאין גכתבולא
 ליה קני שעתא דמההיא ליון לכתוב צואתו מהני מיתה לאחר ולא מעכשווקני
 בעד בשטר הסופר זכה וא"כ רצ"ו אלף סי' ר,2ב"א ועיין שלוחים, דשווינהוכית

 וכן ר"ן דסי' לזה קודם שכתבנו מה יסתור לא חה בפניו שלא לאדם דזכיןהמקבל

 ההיפר. נמצא חו"ל ובדברי ענינים. לשאר גדולה מקריא דלא מנ"ל ק"ל א()ק"ל(
 קס"ט וסי' סעי"ד קנ"ה סי' אהע"ז גירושין. ופי"ב איוות הל' פ"ב רמב"ם מ"ו, נדה גמ'.עי"
 גרשותו. שעורגה האב לגגי גדולה מקריא דלא המחבר כוונת ואולי%ע"י.
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 דנמלך דאפשר ותגו קאמר רלא התם דשאני וכר, השטר הגיע שאם וכו' כתבאם
 המתנת החליט הרי ותנו דאמר הכא אבל לידו. שטר שיגיע בעי ולזה בווחזר

 לא הא בו חזר דשמא מטעמא זכה דלא את"ל ואפי' המקבל זכה שעתאומההיא
 ולא : וז"ל שכ' הי"א אל"ף סי' רשב"א מדברי מתבאר וכן זכה. גוונא כהאי בוחזר
 בשדה. זה שהחזיק אע"פ לכתוב הספיקו שלא כל כתובו להם אמר אפילו אלאעוד
 לכתוב יכולין חזרה מתעם לאו אי מזה שמעינן עכ"ל. ירצה אם בשטר הואחוזר
 גנוסח. כמוצג לקיומה מהדר ואדרבה גיה הדר דלא מלתא דאגלאי והשתאהשטר
 לזכות יש דין מן ובר השטר. נכתב כאלו הויהעדות

 למקבי
 שגמר ממה המתנה

 מורה ,ה דלשון ועלי[ אצלי ]וזה ועלייא ענדי והד'א בסוף המתנה בעלאומר
 למק3ל. לזכות יספיק לבד זה ובדרך והקבלן הערב שיתחייב כמו עצמושחייב

 : וז"ל מ' סי' הש"ע ומר"ן מכירה מהן פי"א רמב"ם ממעש לזהראיה
 חייב ה"ז כלום לו חייב היה שלא אע"פ כלל תנאי בלא לאחר בממון עצמוהמחייב
 מנה לפלוני חייב שאני עדיס עלי הוו לעדים האומר כיצד היא, מתנה זהשדבר

 וכו' עדים עלי הוו שאמר כמי ה"ז בשטר ואמר הואיל וכר, בשטר לו שכתבאו,
 בדרך אומר אם במתנה דאפילו שמעינן היא מתנה זה שרבר דנקט טמאיעכ"ל.
 מטעם, לאו השטר או והעדים הבותן עצמו שחייב במה מעתה זכה ה"זחיוב

 "ועל שא"כ אוחרי וליומא למחר לעדה למקבל תהיה בעבחר מטעם רקאקנויי
 השטר או ההעדים קני לחהר דבאמירה כדכתיבנא ודאי אלא קנין דבעילאתנויי
 האומר' כיצר : וז"ל ב' ס"ק מ' בסי' ז"ל גו"א הרב וכ"כ הם. בעלמאלראיה

 דס"ל וריא"ז מרש"י חוו דכ"ע אליבא קגין בלא אפילו וכו' עדים עלי הוולעדים
 ע"ש. קגין בלא מהנידלא

 שלא ברבר עצמו המחייב דקאמר ס"ו ס' סי' דש"ע מההיא לך תקשיולא
 לפלוני מתחייב שאני עדים עלי הוו שאמר כגון חיוב בלשון אבל וכו', לעולםבא
 בדבר הכא דמיירי דלישנא מרישא דמבואר וכו', מידו שקנו והוא חייב וכךכך
 על מהכא קשה דלא ס' סי' שם גו"א הרב תרגמה וכן קנין, דבעי לעולם באשלא
 הור לומר לישנא האיי דוקא דבעינן לומר ואין בש"ך, וע"ש ע"ש מ" דס".ההיא
 כמי דהוי פשיטא והזמינם לעדים קרא שהנןתן דכיון דפשיטא וכר, עדיםעלי

 יחד מזומניס היו אם לאפוקי אלא דוקא לאו הכי דנקט ומאי עדים עלי הוושאמר
 אמר כי )13( דלשחק אפשר אמרף בעלמא סיפור דרך החיוב השמר הנותןעם
 תכחישנו לא הדעת אל ומוסכם טשוט דבר וזה עדים, עלי הת שיאמר עדכן

הסברא.
 : וזעל רשב"א בש' שכ' ט"ו מחורש ר"ן סי' ~הב"י ראיה להביא ישוערר

 לחלק ורצה מסויימים שאינם מטלטלין או סחורה או עסק לו יש אםומומ
 בריזנ 3מתנת להם לזכות שיוכל דרך יררע איני לא' ולמעט לאחד ולרבותביניהם
 ולמיי פטירה בשעת יהיה לא מהיום לו שיש טה שמא כי מיתה ולאחרמעכשו
 מיהםז ולאחר מעכשו ונכסיו עצמו שיחייב ר"ל בחיובים אלא בזה תקנה לואין
 הרי. רנ=ז. סס"י מור"ם ומביאו עכ"ל. לרבות או למעט שירצה מה כפי וא' א'לכל

 בה עצמו מחייב כי אפ"ה זומתנה שתתבטל לחוש שיש בדבר דאפילו מבוארלך
 שווקו דכמעט מזה יותר נשאר חיוב מה ועלייא ענדי שאמר כית וכאן המקבל.זכה
 עעש. באורך כ"ז סי' ח"ב רש"ך וכ"פ זקופה וכמלוה זקוף בחובעליה

 בל' דאמרה וכו', והב באנה לעיל הכתוב מהנוסח למקבל לזכות ישעוד
 בג ס"א רמ"ה ס" מור"ם כמ"ש, שסר ולא קנק וא"צ דקנה עבר בל' נתתיהחהאה



קלטצדיק ב. חלקשו"תפעולוו

 לסברת זה כל ימיהו ס'. בסי' שם וז"ל ס"ו ס' לסי' ג"כ וציין ע"שי"א
 כך לפלוני נתתי האומר דכל וס"ל ע"ז חולקימ רבים אבל רבתת' וקצתהרי"ף
 שהודה מאחר נתן כיצד מיקדקין ואין דמי עדים כמאה דין בעל -הודאת הויוכך

 הראב"ר ב' הטור כ"כ המתנה מקבל וקגה המועיל באופן נתי רודאיאמרי'
 עכ"ל. בב"י ועיין אע"פ פ' ריש ותו' ל"ו כל'ל סוףוהרא"ש

 וכ' בזה האריך ע"ד כ"ט דף ז' סי' ח"מ משה משאת הרבוהנה
 מדין היינו לו ונתאיה בנתתי קנה דקתני וברייתא הויא דהחיאה הראב*דדדעת
 לגמור היינו שטרא להו דמצריך דמאי תימא לא בשטר וכולם דקאר"י והאהודאה
 אלא הודאה דחשיבא כיון קנה גרידא ששתיו בעקימת ובודאי היא, דלאהקנאתו
 )דהיא( רש"י דכ' השני לפי' וכדס"ל בעלמא לראיה השטר את להם לכתוברצריך
 המסכימים מן והנה כ' ע"א ל' רף ולקמיה יעש"ב. וכו' גופיה הראב"ר סברתהיא
 שם ועוד בב"י. מר"ן להדיא וכמ"ש והרא"ש העיטור געל המ הלא הראב"דלר'
 אפילו וקנה לכ"ע החיאה משמע נתתי דלשון בתשו' כ' איסרלס דמהר"ממביא
 ולהראב"ד )משמע( הקנאה להרי"ף גתתי דל' סוברים ואחרים ובעה"ת קנין.בלא
 הפו' דכל כ' ט' סי' )ח"ב( הרש"ך גם הפוסקים. דברי מטים זה ואלהודאה
 הרי"ף. על וחלוקים כא'טסכימים
 דהודאה מפרשינן פה האמור דגתתי האע"ג וז"ל: ע"א ל"ב ברף כ'עוד

 למימר ליה איצטריכא אפ"ה הנותן הוא שהיום ולא עבר שכבר מה עלהוא
 פסולים המוקדמים חוב שסרי כדקי"ל לאקדומי מצי דלא מטעמ' ומעכשומהיום
 מחשבתו לפועל תצא ולא ההודאה מזמן שרק מאותו ביה למכתב דלא היכאוכי

 רנתתי ולעולם הכתיבה זמן זה הוא כי מהיום תיכתב זו דהודאה למימראיכפל
 1"ש. יכו' קרמתה מקדם העשוי את משמע ההראהבדנפשה

 אמר הוא הלא כי והוא ראשת טעמ" בלא אפ" למקבל לזכות ישועוד
 לה פיסלמו אמרה אלב"ה יקצ'י ואן ד'אלך לה אסלם פעאד אלב"ה יעין"אן
 ישלמר הב"ה גזרת תבוא ואמ זה, לו אשלס אני ב"ה ה' יעזור ]אם וכו" קרש"מאת
 ולאחר מהיום רבאומר קנ"א סי' ז"ל ששון הר"א זה על וכ' קרש[ מאהלו

 ושכ"ד במטלטלין, ולא בקרקעות לא קנין וא"צ בריא מתנות מכל עדיףמיתה
 בריא. כמתנת קנין דצריך רם"ל ל"ו סי' ח"ב מהריב"ל על להשיב והרבההנ"י
 הסכימ )מחא"פ( מהא"פ להרב וראיתי אלו. לתשובות רמז חיי בני ב' בה"טוהרב
 ז"ל. הריב*ללדעת

 קי"ל שדין זכה במטלטלי תפוס כבר שהמקבל כיון זה לררך שיהיהואיך
 ובמור"ם קע"ה וסי' קל"ט סי' ש"ע עיין מידו מוציאין ואין הוא דמוחזקכיון
 תפס לא ואפ" יעוש. האחרונים וכ"כ מלמנות רבו מספרו תשו' בכמה וכ"כרובא. בתי אזלינן לא בממון מוחזק שהוא רהיכא כ"ט סי' רשד"ם וכ"כ רנ"א.ס"ס
 שעמד אחר מחיים מקצת לו נתן שכבר כיון הבותן כוונת להשלים ראויהנה
 בחולי למיתה סמוך עצמו והאחרת לקיומה דמהדר גילה בזה מהמתנה החצימחליו
 מנכסיו רבר איזה ולמכור המתנה להשלים שצוה ימים ג' לשנים קרובהאחרת
 דבריו להשלים שמחזר ללמד )בא( ה"י הנשארים קרש הנ' המתנה למקבלולשלם
 דלא היכא 5י מתנתיה דתתקייס ליה וניחא רעמד צוה הוא ויהי אמר ההאכי

 עניניו מטורסם כאשר והקרוש הטהור כבודי על חלילה אמגה מטחוסריליקריוה
 נגבית היא והרי גזרה גופה היא ני דברו לקיים ומצוה לרבים לבוונדבות
 שלהן האפטורפוס בפני שנתקבלה כיון מקסנים ואפף שבועה בלאמהיורשי'
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 דאפי' ס=ט ק"י דסי' שכתב מי יש לסברת לחוש נפשך ואם ס"ט. ק"י בסי'כדאי'
 העדות נתקבלה דלא כיון ןהבא קטנים על מותו אחר מקבלין אין צואהעידי
 גאלבטי מהר"ם הרב כתב 'כבר שהנה השתא מהקטנים גבינן לא מותו אחררק
 כבר אפטורפוס להם היה אם אבל עתה אפטורפוס להמ למנות דה"מ קכ"הסי'

 והרב גו"א הרג גם הטור. ושכ"ו רשב"א' ב' ע"ש לנכסיהם נזקקיןמתחלה
 אפטורפוס דדוקא לדחות ואין חולק. שום זכרו ולא אלה דבריו העתיקוכנה"ג
 : וז"ל כ"ד סעי' ר"ץ סי' בש"ע משורש דבהדיא הב"ד או היתומים אבישמינהו
 אפטורפום דין לו יש בשלהם ונשתדל מעצמם הם ב"ה אצל שסמכו קטניםיתומים
 דבר.לכל

 הולך לאחד האומ' כתב רמ"ג סי' ריש הטור 'הגה מ"ש( )מכל דין מןבר
 ליד הגיע שלא זמן כל בי להזור ויכרל כזכי הוי לא לו נותן שאני זה מנהלפלוני
 ני' שיישב בב"י ע"ש נדר משום בו לחזור יכול אינו עני המקבל ואםהמקבל
 עני הוא ומתן משא בעל ולא' סחורה בעל לאו זה  שמקבל כיון והשתאהטור.
 מחייבין דאין נותן הדין הרי וכלים )בגדים( נכסים לו דיש את"ל ואף ביהקרינן
 הזה בזמן והאידנא זוז, ר' לו שיהיו עד וכסף זהב של אפילו כליו למכוראותו
 כל כממורש מהריוח ביתו ובני הוא שיתפונס כוי קרן לו שיהיה עד ענימקרי
 רנ"ג. סי' י"ד בש"עזה

 הוי עגי היא אם לתנה לחברו ליתן אמר סיעב רצ"ח סי' בי"ד שםערר
 בדבה ואפילו זכי בלחוד דבאמירה הרי עכ"ל. בו לחזור ואסור לצדקהכנודר
 דין כ"ב ט' מכירה ה' ברמב"ם כמבואר עני כשהוא המקבל זכה לעולם באשלא
 הנדרים ודין העביים ודין ההקדש דין ! וז'ל ז' דין רי"ב סי' ח,מ ובש=עט"ו.
 הקדש יה"ה בהמתי שתלד מה כל אדם אמר שאלו בקנייתו ההדיוט כדיןאינו
 שאינו לפי מתקדש שאיני אע"פ לצדקה אתנגו או עלי אסור יהיה או הביתלבדק
 והדבל והיאיל יעשה מפיי היוצא ככל שנ' דברו לקיים )לשלם( חייב ה"זבעולם

 שכר כל או לעביים זה אילן שיוציא מה כל ואמר שעמ כשהוא אדם צוה אםכן
 דאין וכף, ההקדש קנו דלא וי"א רמ"א וכ' עכ"ל. העניים בהם זכו לעניים ,הבית
 כבר אם אבל קיים הנודר אם ידוקא לעולמ~' בא שלא ]דבר דשב"ל מקדישאדם
 דמ"ש יבין משכיל כל והנה עכ"ל. נדרו שיקיים כאן אינו שהרי כלום אינומת

 שאמר ש*מ לפי' מר"ן. שכי  הקודם עם פליג וכו', קיים הנודר אם הרוקארמ"א
 מותו לאהר האילן שירציא במה יוכים דהעניים מזה דמוכח וכו/ שיוציא מהכל
 5ור"ם אמרה דכי ואולי לבריא ש"מ בין חילוק אין בה לגעי נדר דמטעםוכית

 אמרה. ההולקי'בשיטת

 הישיבה לגני לזכות בזה בכיוצא שדן קס"ט סי' ח"ג להמבי"ט ראיתיוהנה
 קנין שום בו היה שלא גם כי אומר אני הראשון ח"ל: שם האיר דבדיופתח
 ת"ת מצות  לרבר  וו שתנה שהיתה כית קיימין דברים היו בלבד דבריםאלא

 בהקדש אפ"ה בקנין אמי' נקנה אינו שהמטבע גם כי הרב בישיבתללומדימ
 לעניים או להקדש אתן פלוני במקום לי שיש מטבע א' אדם אומר אםובעניים
 אותו שיתן אמר אם לעולס[ בא שלא ]דבר דשב"ל יאפי' דברו לקייםחייב

 ואפ" ערכין. מה' וספ"ו מה"מ כ*ב ס"פ ז"ל הרב וכמ*ש דברו לקייםלצדקה,חייב
 מה כל שצוה שש"מ שם ג"כ )ז*ל( הרב וכמוש קיימים דבריו הזמן קודםשמת
 לאחר שיבוא ביה הענייט שזוכימ הרי העניים. בהם זכו לעניים זה אילןימיוציא
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 בריא שהרי מילתא בהא שנא לא נמי בריא וא"כ לעניים שיהיה שאמר כיוןמותו
 עש"ב. וכו' זה בדין לש"משוה

 הבא כדין מזבור*ת רק ליה מגבינן לא עכ"ז ש"פס שאע"פ ששמעתיולפי
 תורה. דין על דינם חז"ל שהעמידו מזבורית רק גובה שאינו יתומים מנכסיליפרע
 לב"ח משתעבדי דימתי דמטלטלי הגאוני' שתקנו האידנא דלעולם תמהההוא

 בדליכא היינו מזבורית דגבי זה רדין דתפיס. הכא וכ"ש מטלטלי דגביפשיסא
 דמשתעבדי מטלטלין כשיש משא"כ התורה ע"ט דינא הדר דאי כללמטלסלי
 סי' מפאנו ובהרמאע ק' סי' ובא"ה ק"ח וסי' ק"ז בסי' דוק 'הגאונים.מתקנת
 ג"ד וכ"ש סוב, ק"י וסי' ס"ה ק"ו בסי' כמ"ש מהני מיתה לאחר אפי' כשתפססקט
 למכור כהרשב"א המנוח צוה שכן מדינא אלא מטלטלי גבי מתקנהדלאו

 לטרוח צר*כין גם אלא ממטלטלי דגבי זו לא וא"כ המתנה. לו ליתןולהשליס
 לגבי תפיסה מהני דלא הרש"ך דברי שהגיא כנה"ג ועיין צוה. כאשר כוולמכור
 ק"ז סי' ע"ש קטגים לגבי אף תפיסה דמהני עליה פליגי פו' דכולהו וכ'קטגים

 : ז"ל ב"י בהגהת כ"וס'

 קל"בסיי
 חדר לו והיה בית מיעקב שירש ראובן בן בחנוך לפנינו שבאבמעשה

 לא'ותו יש וגם' שמעת של חצרו לתוך פתוח שמעון של לחצרו סמוך מהביתאחד
 שמעון ביד שאול החדר זה ההיה מעיקרא חנוך של לביתו הירך פתחחדר

 משתח תבע הבית גכלל החדר זה חנוך וירש יעקב מות אחרי ויהילתמשישה
 מהפתח בהמותיו שם להכניס עצמו הוא להשתמש שרוצה אמר כי משמעוןההדר
 כדרך לחצר הפתוח זה לחדר שמעת חצר דרך למבוי אשר שמעון ביתשל

 שום זקינו ליעקב שאין לאמר שמעת עליו ויצעק משתמש אביו יעקבשהיה
 ולבוא לצאת החצר תור לדרוך ליעקב השאילו לבד שבשאלה רק בחצרחזקה
 מהחצה דרך שיעקב ירש שכד חנוך סענת למשפט. שניהם נגשו ואז החדרליה
 בעל מתחלה שהיה חמיו *הרי ועוד לבד בשאלה אלא כי לא משיב ושמעוןלחדר
 פייסוהו שאח"כ אלא לחצר יעקב שפתח 'הפתח בשביל ומיחה צווח הזההבית
 שיעקב בפרט בדבר חסרת יש לא כי 'בכך דמה בשאלה אפתח להניחאחרים
 פניו. ישא לא ואיך פנים ונ*וא זקן הוא ישראלנשיא

 להם שאין ואלו דאנן אהא הבתים חוקת בש' יוסף נמקי דהנהואומר
 בלא אפף חבירו 3חצר תנור דבהעמדת הוא כן האמת ולפי וז"ל: וכו'חזקה
 מלניתין מוקמינן ומשרה שנים בג' חזקה 'הוי מיחה לא ואם מקפידיןמחיצה
 במתני' לתגן בזה בכיוצא היינו אינ*י דקפ'די כצ"ל[ ]הא ה,יינו מיהובשותפין
 קפדי לא שותשי דלאו אחריני אפי' גרידא הרגל 3דריסת אבל קביעותשהיא
 לא ההא הרגל דריסא גבי תלמודא דפריך המודד צין אין פ' ריש בנדריםכדמוכח
 מעמיד דאינו כיון' תיקה הר לא לחוד רגל דבדריסת מזה מוכח עכול.קפדי
 *ראיתי אלא לחדרו ששם לילך בעלמא הילוך רק חבירו בחצר ותורגגוליןבהמות

 יע"ש. חזקה הוי שנים גג' וביאה דיציאה קנ"ג סי' ב"י מביאה תשו'להרשג"א
 להגיה דצריך וכ' ז"ל הרשבוא על שהקשה רלעח סי' להרשד"םוראיתי

 דאין לא"ה הא שנים ג' מהני קרקע חסור דאיכא דהיכא ומסיק הרשבואבדברי
 הכי משום ליה אילפת דלא משום יותר ואפי' שנים ג' מהגי לא קדקע חיסורשום
 על שהשיג קנ"ג לסי' באורו בסוף למררא שי להרב וראיתי ע"ש, וכף מיחהלא
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 בדין קנ"ג סי' בש"ע וההא שכנים מה' בפ"ה דהרמב"ם דכ' וע"שהרשד"ם
 ואס חזקה לו יש שליבות ד' בו שיש גדול הוא שאם חבירו בחצר סולםהמעמיד

 בחצר עומד אינו הקטן שהסולם הרמב"ם בדברי שם ודקדק חזקה לו איןקטן
 נוטל דאינו כיון הוא קרקע חיסור לאו וביאה יציאה הרמב"ם לד' שכווכיון

 נמצא וא"כ כ"א. דין יע"ש כהרשב"א דלא וזה ולבוא לצאת רק לעצמוהקרקע
 שי בס' שראיתי לי דקשיא אלא אחוו בשיטה קיימי ונ"י ורשד"םדהרמב"ם
 דלא התם דשאני הרשב"א על חולק שיגמק=י לומר שאין שכ' קג"ג סס"ילמורא
 ע"כ. וביאה ביציאה קבועהוי

 לי מה ולבוא לצאת היום כל הילוך לי דמה זה הוא חילוק מה תמיהואני
 וביאה יציאה סוף סוף וערב בקר רק שם לעבור יצטרך דלא דאפשר תנורהעמדת
 ורשד"ם רמב"ם בשיטת דנעי פשוט נ"ל לכך מחזיק, תשמישו כפי דבר וכלמקרי
 לבדו במעבר כשהחזיק דוקא היינו מיהו הרשבעא כדברי דהלכה נאמר ואפ"קאי

 לדרוך עמו משתמש החצר בעל אם אבל עמו משתמש החצר בעל ואין בולדרה4
 בתשו' אלשיך' מהר"ם כמ"ש שנים בכמה ואפילו כלל חזקה הויא לא דרךבאותו
 מה' י"ב פ' הרמב"ם כ' שהרי כלום אינו חזקה שני נשתסש אפילו : וז"ל צ"דסי'
 ונטען.טוען

 מחצר מסויים במקום בהמת מעמיד היה וז"ל: ק"מ ססי'ובש"ע
 או וכירים תנור שם מעמיד או תרגגולי' שס סגדל שהיה אוחבירו
 נשתמש אם העמיד שלא בין מחיצה שהעמיד בין זבלו שםשנתן
 ואומר החצר בעל על וטוען ובלילה ביום שנים ג' אלו בדבריםשם
 בפירוש הרי עכ"ל. חזקה ה"ז לי מכרתו או זה מקום לי נתתאתה
 לומר שניס ג' אחר יכול אינו חבירו בחצר משוומש שאדםשמה
 מקום לו היה וגם ובלילה ביום נשתמש א"כ אלא לי נתתו אומכרתו
 לטעון יכול הכי דמשום זה אלא עמו בו משתמש חבירו שאין "בירו בהצרמיוחה
 שכנו ג"כ שמשתמש אלא ההצר לבעל הוא תשמישו עיקר אם אבל לי מכרתואתה
 מעמיד היה בלשונו ז"ל הרמב"ם וכדדייק לי נתתו או מכרתו לטעון היא חזקהלאו

 זה מקום לי נתת אתה ואומר ומסים וכו7, חגירו מחצר מסויים במקוםבהמה
 משום דהא נותן הדין וכן לבדי. בו משתמש שאני זה מקום דהיינו מכרתואו

 אתה לומר שיכול אמרו לא חבירו בקרקע המחזיק דין ובעיקר בה. נגעוחזקה
 המשתמש או הדר הוא לבדו כשהמחזיק אלא חזקה שני מדין לי נתתו אומכרתו
 מכרתו אתה למימר מצי דלא ודאי בעליו עמו משתמש היה אם אבלבקרשע
 אלא חזקה שני מועיל דאין רמב"ם מדברי מפורש בהדיא לך הרי עכ"ל.וכו'

 ליה מהני לא עמו משתמשים בעליו גם שהיו אלא לא=ה הא לבדו בובנשתמש
 ז"ל. הטור בהגהת ק"מ בסי/ זה חילוק הביא והכנהעג נלום.ולא

 הרחיב האריך מ"א בסי' חיים תורת בס' מהרש"ה להרב כן מצאתיושוב
 של הכסא בבית משתמשים היו שלעולם מעידימ היו אם שאף ומסיק זהבענין
 דלעולם דמלתא וטעמא חזקה הוי לא שאול ה"ר עם יחד בשוה שוה שאולה"ר
 לבדו הוא שהחזיק היכא אלא למתזיק חזקה דמועיל תלמרדש בכוליה אשכחןלא

 נתן או שמכר לומר הלה נאמן החצר או השדה בעל מיחה דלא כיוו מקוםבאותו
 אשכחן לא עמו להשתמש לאחר והניח שם עומד החצר או הבית בעל אמ אבללו

 אחר שמניח אלא שם עומד שהוא כיון למחות חשש שלא חזקה לודמועיל
 שאלה. דרך שםלהשתמש
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 ההוא ע"ב[ ]כ"ט הבתים חזקת בפ' דאמרינן מההיא מזו גדולהוראיה
 חזקה שני ליה ואכלית זב'נתיה ממך א"ל גיתא בהאי בעית מאי לחבריהואמר
 ופי' אנילתך, ברור זיל א"ל נחמן דרב לקמיה אתא הייתי גואי בשכוני אנא.א"ל

 הפגימיים גחדרים גואי שכוני ז"ל ההטור התו' דברי המ וכן והרא"שושב"ם
 ולכך הרגל בדריסת עמך משתמש והייתי עליך עובר והייתי דירתי_ עיקרהיתה.
 ג' בגית שדרת עדיס הבא אכילתך ברור זיל למחזיק א"ל למחות חששתילא

 לכך עליו דרך לו שהיה משום הרי ע"כ. לדין עמך שבא אותו בלא,שנים
 מצי עליו דרך לו שהיה דכית מחאה מתורת דחזקה משום חזקתו מועילוינו
 נודע ולא עצמו בפגי חזקה שני שדר בעדים שנהרע ואף וכף, חששתי לאימימר
 אכילתך ברור זיל לו אומרי' אפ"ה אחר דרך לו היה שכבר עליו דרך עבראם
 והאריד וכו', לו מועיל שאינו עמו השתמש או עמו שדר שנודע היכא כ"שוכו',

 הטור שהרי אחד בסגנון דשמעתא גופא שפירשו אף המפרשים שאר שכ"דלהוכיח
 דברי ג"כ הביא קמ"ו ובסי' חולק. שום בלי בסתט רשב"ם פי' העתיק ק"מסי'

 שנים מג' א' יום אלא הבית בעל עמו דר לא ואפי' וכו' אחר בסגנוןממפרשים
 חזקה שאין באורך גחדושיו הרמג14 מדבדי וכ"נ חוקתו, מרעיל שאינוודאי
 כמה"רר המובהק הרב עם מעשה עשינו וכבר ומסיים וכו', הבעלים עם שדרלמי
 חזקה. הוי דלא לומר זלה"ה חסון 1")אהרן

 חזקה הוי דלא זה בכמר האריך שנעג בסי' מהרשד"ם הגדול היבוהנה
 שלהם שהיא לומר חזקה להם שאין ניחא וא"ת וכתב הבעלי', עם שנשתמשבמה
 היא דלא אומר אני לזה גס בהם, שוה כולם שיד לומר חזקה להם יהיה אבללבד

 מיחה דלא משום חזקה הוי שנימ ג' שההזיק ומי אומרי' אנו טעםדמאיזה
 וכף בשוה שוה מחזיקים שהם כיון מחאה שייך לא וכאן שנימ הג' באלוהמערער
 ל"א במי' ונשתלש ע"א מ"ג דת ל' 0י' חיים תורת בס' זה דבר ונשנה באורך.,צ"ש
 הדבר א"כ ע"ב ל=ד דף כ"ט סי' בח"מ מוהרי"ט לשון דייקי והכי וד' ע"ג מ"גדף

 לידו, בא שאלה גדרך אמרי' עמו שבעליו כיון כלום חזקתו דאין זה מכלפשוט
 תלמידו ז"ל הרמב"ם הוציא שמשם ז"ל מיגאש 1' מהרעי בשיטת חזקת בפ'יעיין
 עש"ב. הכי דבריו דדייקי תראה ושם שכנים. וגה' ונטען טוען בה'מ"ש

 שסר להראות שמעת' שצריך לזכותו חנוך בעד אחר טען זהאחר
 שקנה שטר לנו הראה ואז גחזקתו והחצר מעיקדו שהגית דנידע היכי כי"קנייתו
 וזה בחצר מוחזק שהיה בעלה מות אחרי למזונות אחת מאלמנה החצר חציחמיו
 בעל איך ראיה שטר להביא שצריך חנוך בעד טען אז שמעון. להחזיקיספיק

 ברשותה שאינו דבר מכרה דלמה אמרי' שטר אין דאם החצר זה לקח.האלמנה
 אין שא"כ לה לחוש שאין תברא וזו שלה, שאינו שמכרה מאומה ידעו לאוהעדים
 מוכח מאן אימא אלמנה של_ לבעלה הקנייה שטר יתגלה אם שאף סוףלדבר

 דבעיגן למימר לך .אית מאי אלא שלו שאינו דכר מכר הראשון שהמוכר,עאפשר
 א?צ ואז מעולה להקנייה הראשיים מהבעלים קגה דשמעון בעדי6 שנדעדוקא
 קרקע וז"ל: ק"מ סי ריש מדען שכ' וכמו ארעא, קיימא דבחזקתו אחרתלראיה
 בחזקתו שהיה שיודעים בעדים לראובן הידוע שקרקע עומדת בעללהכחזקת
 שלקחו וטוען פירותיו ואוכל בו ומחזיק שמעת בחזקת עאה והוא אחד יום'אפי'

 כהאוי שמעון גו החזיק אא"כ וכו' נאמן בידר גזולה שהיא לומר מערערוראובן
 עכ"ל. וכו'ובטענה

 ואפילו : וז"ל הש"ע דברי בביאור הבה"ס מביאו הסמ"ע כ' מזאתוגדולה
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 וה"ת בו דר אביו או ארתו שראו אלא' ראובן של שהיתה ודאי יודעים העדיםאין
 והרא"ש,. הרשב"א תשו' ב' ע"ש כשלו אותו מחזקינן שלו שהוא מבורר קול ישאם
 דאפילר הרי יע"ש. לזה הולכים מסכימים מהאחרוני' תשו' לכמה ג"כ צייןושם
 בר וידוע מואזק המיו שהיה כיון כלום בכך איו ראיה שטר שמעח ביד יתגלהשלא
 אין' הוא דבהזקתו לרבים ומבורר ו'יווע חמיו אחרי החזיק' הוא וגם שניםמכמה,

 ובתשר יע"ש קצ"א סי' )ההדשות( רשב"א בתשו' מבואר וכן מזו, גדולהראיה
 בזת האריך כ"א סי' ה"ב משה דבר בס' ראיתי ועתה כ"ט, סי' ח"ממהרי"ט
 צריר אם ביאר ושם צמאתך. ותרוה ע"ש )זה( כזה בענין הפו' דברי כללהביא
 : ע"ש ולילה יום שנים הג' כל להשתמשהמחזיק

 קל"גטי'
 שאלת : וז"ל זה מצאתי אדם תולדוא  הנק' ההדשות בתשובותיולהרשב"א

 כל ובליליא ביממא דליסהדו דבעינן כית שוכרין ובלא שטרי נלא הבתיםחזקת
 סהדותיהר מקבלים מי עלה למיקמ סהדי מצו דלא מלתא דמוכחא גוונא האיכי
 ביממא ביה דדרו )ליה( דליסהדו איהו טעין דלא ואעעג לא או גדולה חקירהבלא

 אנן. ליה טענינן מיובליליא
 מוכחצ דודאי כן בפי' להעיד צריכין הני כי דעדימ מסתברא :תשובה

 בבירור' המערער' כשטען דוקא ומיהו בליליא' מסהדי מצו לא דאינהומילתא
 קבלנר וכן ז"ל מרדכי בר' יצהק ורבי' ז"ל רש"י וכ"ד ולילות, ימים בו דרושלא
 י : עכ=ל עיקר וכן ז"ל הרבממורי

 קל"דטי'
 עלה כ' אהרת. טענה א"צ ירושה משום דהבא קמ=ר דסי' נה*מ[בההיא

 שאביו' בבירור שיודע ברורה טענה צריך אינו שי' צ"ט כלל בתשו'הרא"ש

 באר היאך יודע אדם שאין כדפרשעי ממך יבנה דידי קמאי כגון ממנולקחה
 ח"מ ומהרי"ט ע"ש. וכר ממך זו קרקע שקנה אעל אביו רק לידו אביו שלהקרקע
 היינר אחרת טענה א"צ דאנן דאע"ג ומסיק הרא"ש דברי בביאור האריך ל"אסי'

 לא שאל"כ משנו שקנאה לו אמר שאביו שיאמר צריך מומ אבל ברורהטענה
 אלצ בה היה לא לו הורישה שאביו לו אמר א( )דמי( דמה מקרי, ירושה מחמתבאו

 היאך לומר טענה א"צ שאמר רשב"ם מל' כן ודקדק שכירות או שאלהבתורת
 שהיא יודע אבל אביו ליד באו היאך אביו בקרקעות בקי אדם דאין אביו לידבא
 ששמעון יה ובנדון וסיים וכו', למטען בעי שקנאה אביו לו שאמר כגדן אביושל
 כלומוי ליורש אף כלל טוענין שאין נ"ל מלוי לקחה אביו אם יודע שאינומודה
 קבאה שאביו להשו מי בה הלק ללוי שיש בהזקת בתהלה בה דר שהיהדמאהר

 : ע"ש וכו' בא אני אבי ומכח אני יורש שיאמרעד

 קל"הסי'
 היצ אם  דפסח  ~צוה מצת שימור בעניו הפו' דעת לך לבאר ממנישאלת

 ולישה. טהינה משעת אפ*לו או קצירהמשעא
 בפ" הרי"ף ל' לך והא הפוסקים בין במחלוקת מצאנוהו זה דבר :תשובה

 וכר. בא היה לא לו הורישה שאביו לו אמר דמי במהרי*ט כ*ה "()קל"ד(



קמהצדיק נ חלקשו"תפעולוצ

 רבא להו דאסר קצירה מעידן דפסחא קסחא לנטוף לאעיש 4ה ומבעי שעהכל
 מן ובודאי הר"ן וכ' עכ"ל. עמדים כיפי פי' מצה לשם הפיכו כיפי דמהפגילהנהו
 שלקת אלא כןעשה שלא שאע"פ שאפשר אלא גוהגים אנו וכן עדיף הכיומובחד
 לא דלישה דשימרר אמדי' דבגמ' י"ח יצא מצה לשם אותן ושמר השוק מןחטים
 מקמי החטים את ששמר כל אבל שימרר דבעי הוא לישה מקמי אל'מא שימורהוי
 מצה יעח יוצא שאינו ואילך מלישה אלא שמר לא שאם משמע ומ"מ יצא,לישה
 דלא מותר הדחק בשעת השוק מן קמח שהלוקח אמד ז"ל אחד דגאון אלאבכך

 הכי ז"ל דס"ל ומשמע שימוד בעי לכתחלה אבל גה י"ח ויוצא איסוראמהזקינו
 עכ"ל. לבתחלה היי)ה שימור הוי לא דלישה דשימור בגמ' אמרי'דכי

 אדם צדיך חכמים אמרו לפי' וז"ל: כתב ח' דין חו"מ מה' בפ"ההדמב"ם
 יהיה שלא עד שגקצד אחר מים עליו יבא שלא בפסח ממנו שאוכל בדגןליזהר
 דמהפכי להנהו רבא להו אמר בגמ' שם המ"מ עליו וכ' עכ"ל. חמוץ שוםבו
 של למצה קצירה מעת המצה שמשמרין ידוע הפ'שוט ו'המנהג וסיים וכו',כיפי
 דקי"ל זה הוא והדור המובחר מן שמצוה כתבו המפרשים מן והרבה וכו',מצוה
 בפף מוכח עכ"ל. לפסח ולשמרם חטים לקגות לישה דקודם בשימורדסגי

 מהמפרשים הרבה דעת היפך דוקא קצידה משעת דמעכב' ז'ל רבי'דלדעת
 הפר"ח ע"ש. קצירה משעת שימור דצריך ג"כ כ' עשין הסמ"ג ז"ל. הואשהזכיר

 התם דדחינן דאע"ג קצירה משעת שימור כעיגן דלעכובא להוכיח האריך תנ"גסי'
 ביה הדר לא הכי ואפי' שם בגמ' קאמר הא שימור הוי דלישה דשימור מ'דף
 לא הוא הכי דדינא מוכח קסבר אלמא ש"ס דקאמר ממאי וכו', קסבר אלמארבא
 ע"ש. חומראמדרך

 ודברי עליו וכ' ,הגאון ודברי הרי"ף דברי הביא שמועה יבין בם'הרשב"ץ
 הכתוב מגזירת אלא שימור מצריכין אנו חימוץ מחשש שלא בעיני קשיםהגאון
 עבדו ולי עכ"ל. חימוין חשש דליכא היכא אפי' וומצות את ושמרתםדכתיב
 המצרת את ושמרתם שנ' ללתות מצוה רגא אמר מ' דף דבגמ' הרשב"ץ דבריקשה
 ויש החימוץ. מפני הוא דשימור מוכח וכו'. למאי שימור לתיתה דגעי לאואי

 מצה לשם לשמרה צריך מ"מ חימוץ מין מכל אותה דשומרין אע"ג דלעולםלתרץ
 ודקיקי תודה חלות ט"ו רמב"ם מביאו ל"ה דף שם דתנן מהא לזה וראיה מצוה.של
 דף ובגמ' ע"כ. בהן יוצאין בשוק למכור עשאן בהן יוצא אין לעצמו עשאןנזיר
 מצה לשם המשתמרת מצה המצות את ושמרתם דכתיב טעמא מפרש י"בל"ח
 שאתה שימור כל ופרץ2"י זבח. לשם אלא מצה לשם משהמרת שאינה זויצתה

 לחמי דאפילר הרי ע"כ. מצוה של מצה לשם התכוין תהמיץ שלאמשמרה
 אלמא בהו י"ת נפיק לא אפ"ה נינהו דמצות מחימרץ שימור דצריכין וגזירתודה
 שיהיו הכתוב גזירת אלא מחימרן שימור לבד לא המצות את דושמרתםדקרא
 בזה. לדייק נשוב עחי בעה"י ולקמן ז"ל, דבריו לישב כנ"ל מצוה מצתלשם

 דעבדי חיטי להנהו דנטדי עלמא נהוג והאידנא : וז"ל כ' חיים אורתותבס'
 ולא לילוותא בתרין מצה האכילת הטוציא עלייהו דמברכין פטירתא שיתאמגייהו
 ע"ש. וכו' הרי"ף כ' נמי וכן להה קציר ישראל אלא גוי למקצרינהומנחי

 תרין והני : וז"ל כ' שעה כל פ' גדולות הלכות בס' יהודאי רבהגאון
 במצה אלא חובתיה ידי איניש נשיק ולא דמנטרא מצה למיכל מיחייבינןלילוותא
 ושמרהם שנ' חימעא לידי תיתי דלא ללישה לנטורה ומיחייבינן מחמז להדמנטר
 עכ"ל. המצותאת



צדיק ב. חלקשרתפעולתקמו
 פעמימ זה הדברים כפל אמאי ז"ל הגאוז בדברי לדייוקי איכאההשתא

 כסברת דס=ל ודאי אלא בבתרא, או קמא בלישנא או ליה תסגי בחדאומחייבינן
 כוונתו א,כ ונמצא קצידה משעת שימור דבעינן ודעימייהו והרמב"םהרי"ף
 למנטרה לן אזהר ג"כ ח;דר קצירה משעת דהיינו מעיקרא לה למנטר קמאבפסקא

 כיון לחימוץ למיחש ליכא תו ללישה נחית דקא "שתא תימא דלא לישה משעתאף
 דבעי דס"ל ונטצא לישה בשעת אף ג"כ למנטרה דבעי אשמעינן בבצקדעסיק
 ז"ל אחד לגאון ונמצא הר"ן מדאמר עוד לזה וראיה סוף. ועד מתחלהלמנטרה
 מסכים בה"ג דגם ס"ד הוה ואי הוא בגאונימ דיחיד ששמע אחד מדקאמרוכו',
 הויל .מצוי מפורסם וספוו מפורסמ גאון דבה"ג ותו אחד, למנקט הו"ל לאבזה

 בסברוזם. שוו דלא מינה שמע אלא הגאון כסברת דאזיל מניהלאסתיועי
 גמ : וז"ל הר"ן מ"ש על שהשיג ת2"ג בסי' עוה )להפרוח( להרפ"חוראיתי

 בפ"ק שכ' רש"י דעת שכן אע"פ יצא לישה קודם החטים את ששמר דכל הר"ןמ"ש
 לשם שימור בעינן והרקדה טחינה דמתחלת נהרא דגינאי עובדא בההואדחולין
 או מתרתי חדא אלא ביה לפרושי ליכא דושמרתמ דקרא אצלי מחוור אינומצהה
 דנהית דמעדנא לומר או ליה לנטורי בעי קצירה ומעידן קאמר סתמא דקראלומר

 דבעי לומר אבל' נטירה דבעי ואילך מלישה דדוי מים מנתינת דהיינולשימור
 שהלוקח שאמר והגאון לנו. שנין זה קצירה מעדן לא אבי לישה מקורסשמירה
 שימור הוי לא דלישה דזעימור דס"ל משום דלאו נ"ל בו י"ח יוצא השוק מןקמח

 מחמיר דרבא הר"אש כמ"ש ס"ל אלא הכי קאמר לעכובא הוי דלא בגמ'ראמרי'
 דאיהו משמע בארביה אמיה ליה מנקטא דרבינא בריה מר מדקאמרוכדמשמע

 לא ואפוה. קאמר היכי א"כ אצלי נתחוורו לא דבריו שגם אלא מחמיר היהלבד
 ועוד היה עצמו על שמחמיר אלא ביה הדר הרא"ש לדברי הרי רבא ביההדר

 בריה מר דאמרי' והא חומרא ולא רבא קאמר דדינא משמע קסבר דאלמאלישנא
 נוהג שהיה אטשר ע"ב[ מ' פסחי כצ"ל ]בארבי בארביה אמיה ליה מנקטאדרביגא
 חומרא היא וזו קצירה משעת שמורים מחטימ בפסח אוכל שהוא לחם כללאנול
 דוקא הוא מעיקרא. שימור דבעיא דמאי בך החכמים )שאר( גוהגי' היו שלאבעלמא
 גוים של דבציקן דההיא בהדיא כדמרכוו הראשונה לילה של חיוב של מצהלכזית
 ביצה בריש "ו' הביאוון דביצה פיק דבירושלמי ואע"ג ז"ל. האחרוניםיכמ=ש
 אשר אך מדכתיב כי"ט טוחנין ולא בוררין שאין ילפינן צדין אין פ/ ברישוהר"ן
 ,שמשימור מלאכות אותם כלומר המצות את ושמרתם להן דסמיך נפש לכליאכל
  דלישה ד"~ימוד להירושלמי ליה משמע אלמא ואילך מלישה היינו מותרותואילך
 שימור  דבעי דמשמע דילן  הש"ס  כמסקבת  אלא הבי קי"ל לא אבן שימור.הוי

  הכלל סופו. ועד מתחלתו שימור דבעי דע"ב בסי' הרוקח וכ"ד קצירהמשעת
 הוא א"כ אלא בו יוצא אינו ראשונה לילה של חיוב של מצה דכזיתהעולה
 עכ"ל. ז"ל כהמחבר ודלא הדחק בשעת ואף קצירה משעתשמור

 דלאו ולומר לדחות אפשר וכו', רש"י ד' שכן אע"פ פרעח הרב ס"שהנה
 דאף דסובר דאפשר סגי זזטים בעודן לישה דמקמי דשימור רש"י דסוברלמימרא
  כבר  נהרא  דגינאי  עיבדא דההוא משום אלא לנסורה בעי קצירה )משעת(בשעת
 להו למנטר דבעי פירושא אשמעינן לפסחא הטי דרי דהוה וכאמרו חטיםהיו

 כיון קצירה ששעת דבעי עוד להשמיענו הוצרך ולא והוקדה טחינהמתחלת
 חטים דהשתא נקצרו דכבר עסיק בקצירה לאו עדנא ההוא גובראדההוא
 כן נקט וכו/, טחינה דמתחלת דנקט רש"י וכוונת הוו, )במשאוי(' במשאומוכנות



קמזצדיק ב. חלקשףתפעולת

 ול-פוקי במצוה עסוק ג"כ עדנא מההוא משמע עסיק דגמצוה מאמר לפרשכד*
 והנה שימור. הף דלישה דשימור רבא לסברת ע"א מ' דף בגמ' רדחיבןמההיא
 נהרא לגינאי דא"ל ע"א ז' רף בחולין פנחס ר' דאמר גהרא דגינאימעובדא
 רמקמי פנחס ר' דסובר הוא במצוה דע0וק לפםחא חיטי דדרי להאי מימךחלוק
 שימור הר רלישה דשימור שעה כל בפ' דרחינן כמה דלא שימור בעילישה
 דא"ג חומרא מדרך ולא קאמר ה-יגא רבא לסברת היא רבתי דסייעתאובודאי
 וזו פנחם ר' ליה דקאמר הוא דינא ודאי אלא מימוי נהרא גינאי לה פלגאמאי
 ז"ל. הגאון על קושיאלפחות

 צריר דאין כ' תנ"ג סי' הטור ז"ל, אחרים לפוסקים בזה אחרת סבראויש
 לשמרה המובחר מן ומצוה כ' ע"ב נ"א רף בו והכל טחינה משעת רקלשמרן
 עכ"ל. ברוב המנהג פשט וכן ולישה סחינה בשעת רק שא"צ וי"א קצירהמשעת
 יע"ש. הר"ט ושכ"כ איח בס'וכ"כ

 פשוט שם נר' ורעווו בזה באורך כ' ע"ב קל"ב רף שעה כל בפ'הרא"ש
 חומרא דרבינא גריה ומר דרבה דהמיא וכ' ואילך לישה משעת רק שימורדא"צ
 ]כער[ כלל בתשרבותיו צם וכ"כ אחאי, דרב בשאלתות אי' שכן וכ' הוא,בעלמא
 לישה משעה אלא שימור שא"צ פירשו וצרפת אשכנז חכמי כי רע : ח"ל ג'סי'

 שיש אע"פ והנה עכ"ל. מצוה לשם שימור צריך שאז להחמיץ שראויואילך
 שפתי הנה בגמן. דדחינן רחויא )כההיא( בההיא דס"ל קודש דברי דבריו~העמיר

 לישה משעת אלא שימור שא"צ בתשוגותיו שנתן הטעם על לי דקשיא אכלאלא
 ובשעת קמח כשהוא אלא להחמיץ ראוי אין אטו תמוה והוא להחמיץ שראויואילך
 עעב[ ]מ' בגמ' כדאמרי' מים עליהם כשגפל להחמיץ ראוים חטים אפי' והלאלישה
 וצל"ע "ס"ז. סה וש"ע פ"ה הרמב"ם ופסקה בחישתא דסבעא ארבאבההיא

 רק שימור דא"צ והשאלתות הרא"ש רסברת למרנו שיהיה איך בהלהתיישב
 לעיל כדכתיבנא והטעם וצרפת. אשכנז חכמי ר' היא ושזו ואילך לישהמשעת
 שעה. כל בפ' הרא"ש כרכתב הוא בעלמא חומרא רבא ביה הדר רלא דמאידסוברי'

 ורקיקי תורה חלות רתנן מההיא להקל הרא"ש יליף לא אמאי קצתוקשה
 בהן יוצאיו בטוק למכור עשאן בהן יוצאין אין לעצמו עשאן לקה.[ ]שםנזיר

 דעתו גשוק למכור שהעהסה פ"ו והרמב"ם עעא[ ל"ח ]שם בגמ' מפרשוטעמא
 ובהלוו3 ע"כ, מצה לשם שמרם עשייתן בשעת ונמצא אותן יאכל ימכרר לאשאם
 במצות כראזהר לשמרם קרא עלייהו דאזהיר אשכחן היכא נייר ורקיקיהודה
 אבל מצות תאכלו בערב כתי' כבר רהא הוא יתירא דקרא ישמרתם רכתיבדטסח
 וא"כ לגד מצות ורקיקי מצות חלות רק בהו כתיב לא נזיר ורקיקי תודהבחלות
 גמ דהא ראיה מכאו ראין וצ"ל ואילך לישה משעת רק אינו ~חימהץשמירתם
 שלא כדי מים עליהמ ישלו שלא הן קצירה משעת שמורים נייר ורקיקי תודהבחלות
 מחלות ראהז מייתי דלא הף שטיר וא4כ שנתלשו מאחר טומאה לקבליוכשרו
 דסוב וחומרא. פשרה ררך בזה עשו תנ"ג בסי' והש"ע והטור נזיה ורקיקיתודה
 סן קמח ליקח מותר הרחק וגשעת טחינה, משעת ולפחות קציהה משע"לשמרן
 יע"ש. ג"כ הרד"א וכ"כ"שוק

 הרי"ף דעת היא א' י"ל. לפוסקי' כאן יש טברות דארבע מ"ש מכלהערלה
 חתמ[ ]אורחות והרח"א והפר"ח והרשב"ץ והרוקח והסמ"ג והרמב"םובה"ג

 מה לפי רש"י וכ"ד אפשוט. המנהג שלן המ"מ וכ' קצירה משעת געינןדלעיכובא
 לעיל. דבריו,ספי'



צדיק ב. חלקשואתפעולתקמח

 בש חיים והאורחות י"א בשם בו והכל ז"ל הטור דעת היא השניתהזיעה

 ז"ל. הר"ן דעת וזוהי ואילך טחינה משעת רק שימור דא"צ הר"ש ושכ"בי"א
 הגאוו שהוא )אולי והשאלתות הר"ן שזכרז"ל הגאון סברת היא הג'הדיעה

 אשכנז חכמי פי' ושכן והרא"ש גאון( אחאי מרב חוברו השאלתות כי הר"ןשזכר
 ואילך. לישה משעת רק שימור שא"צוצרפת

 בשם ס"ו והמ"מ וא"ח וריא"ז והרד"א והש"ע הטור מ"ש היא הד'הדיעה
 משעוג ולפחות קצירה משעת לשמרם המובחר מן דל'מצוה מפרשיםהרבה
 בו. יוצא השוק מן קמח אף הדחק ובשעתטחינה

 להכרית בידינו ואין זה בענין המדב'רים הפו' סברות לפניך עדכתיוגה
 הדבר נשאר וא"כ הדחק בשעת להקל פסק הקדוש שמר"ן בפרט הסברות מןכא'
 לזוז לו אין להחמיר כבר שנהג ומי מקומו, שנהג כפי א' כל המנהגים כפיתלוי

 נךכן וכמו לשנות יכול דאינו דפשיטא להחמיר אבותיו נהגו אם וק"וממנהגו
 הכרע! שיראה אפי' פוסק איזה כדעת להחמיר' ונהג לאיסור דשייך מנהג בכלהדין
 א"ת לטור בהקדמתו ז"ל הרב"י מר"ן וכמ"ש להקל, היתר לו אין להקלבהיפך
 ומדקדקדים. להחמיר התימן ארץ כאן ומנהגינו הוא. מוסכם זה ררבריע"ש.
 ~אריה דהרמב"ס ידוע היות בפרט דור אחר דור קצירה משעת שמורה במצהלחזר

 אצלינר ככתוב והלק"ט נועם ודרכי ומהרח"ש והריק"ש הרדב"ז כמוש הואדאתרין
 מדבריו. לזוז לנו אין וא"כ אחר במקוםבאורך

 שאלה צנעא' מחכמי קדמון בספר מציאה, מצאתי הצעיר אנכיוהנה
 אמר ומצה. חמץ בהלכות ערבי מל' מועתק וז"ל ערבי בל' קצתו זה עלותשובה
 משומרת. שאינה ממצה סעודתו כשגומר כזית אלא משומרת ~צה לו שאין מירבי'
 המצת זאת אם כלום אחריו טועם ואינו כזית אותו ואוכל מצה אכילת עלמברך

 משעת ישראל אצל המשומר החטים מן הלקוחה היא כאן הנזכרתהמשומרת
 הגוים המביאים החטים ויהיו מצה. אכילת על עליה לברך ראוי אשר והיאקצירה
 מים עליהם נפל שלא מוכחת צורתם אב'ל בהם אמיתית ידיעה לנו אין אשרלשוק
 מצת חובת ידי יצא ולא שצה אכילת על מהם הנעשית המצה על לברך התיראין
 והשימור ,ה על גם לברך מותר ויהיה משומרת, מצה יקרא הכל אם אוסהם

 מצה. שיקרא הדבר ומהו ,ה לדעת אנו צריכף אחרת כונה לו יש כאןהנאמר
 משומ,רת. שאינה ממצה סעודתו כשגומר עליה נאמר אשר משומרתשאינה

 לדווג שלא' ביו'תר זהירות בהם נעשה ואנחנו קצירתו מעת מהמים בהםוהנזהרים השמורים~ מחטים העשויה המצה אם כי משומרת מצה תקרא לאתשובה:
 מפיה יפלו מים או גללים הבהמה תטיל פן מחשש בהמות ע"י  מצה שלהחטים
 ישראל בפני במקלות אותם ויחבוט כשר ישראל בפני אותם יקצור ואמנםןליו

 אשר הם האופן ע"י הנעשים ההטים הנה ממים בו לחוש שאין במקוםויצניעם
 ממנה  ויאכל מצה אכילת  על עליה לברך ראוי אשר והיא משומרת מצהיקראו

 ויאכל משומרת שאינה מצה תקרא זה אופן על עשויה שאינה מצה וכלהאפיקומן,
 שבידנו העיקר כפי מים עליו שנפל לנו ידוע שאין כיון הפסח ימי כלממנה
 ושמרתמ ית' לאמרו המצה דגן לשמור מחויבים ולפ"ז מחזקינן, לא איסוראאחזוקי
 א(. עכ"ל. מצה לשם שמרוה המצותאת

 ר' )הוא הרופא זכריה הר' נימוקי פ' בסוף זו שו"ת מצאתי הכותב ואני א()קל.ה(

 סשוטרוצ נמצא וכשלא ללה"ק ערבי מל' מועתק בזה"ל נוסף שם אסנם ז"ל(. אלסביביהיא



קמסצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 פשוט מגהג היה, שכך לעדות זאת ותשובה שאלה לך כתבתיהנה
 שאין דמי דינא קם וא"כ אחריהם. בניהפ בני אנהנו וגם בזה לההמירלראשונים

 לו אין שאם לך נת' גם המצוה, י"ח יצא שלא קצידה משעת משומרת מצהלו
 אם כי משומרות שאינם מצות שאר על לברך שאין קצירה( )משעת משומדתמצה

 גהגו שלא במקומות דאף הצעיר ולדעתי מצה. אכילת על לא ל3ד.המוציא
 דרבוותא פלוגתא דהויא כיון מצה אכילת על לברך דאין קצירה משעתלההמיר
 חשיב הפוסקים דמחלוקת תה"ד ב' ק"ץ בסי' הב"י וכדכתב להקל, בדכותוספק
 ב' כ' ס"ז סי' ובב"י יע"ש. תל"ב וסי' ס"ז סי' א"ח והפר"ה גו"א וכ"כספק,
 וכ"כ עליו. מ"ש ס"ז סי' בפרח וע"ש ולחומרא תשא לא ספק דהוי משום מנוח_ה"ר
 וטעמא גרכה בלא ביום סופר א' לילה שדילג דמי ס"ז תפ"ט בס" ג"כ"ב"י
 ליה דלית מ=ד ואיכא תשלומין ליה דאית מ"ד דאיכא דרבוותא פלוגתאואיכא

 דבמקום אני דרואה אלא ע"ש, להקל ברכות ספק ברכה לענין הלכך עודתשלומין
 כך, כולם שגהגו כיון לבדך דיכולין אפשר המקילין כדעת העיר בני כל-שנהגו
 סי' גב"י ועיין שע"ט, סי' רשב"א מתשו' לזה הוכחה לי ויש הכי דינא הו'ילדידהו
 לחלל שנכנס אות גענין י"ד מהרימ"ט ובתשו' דביעור, שהחיינו בענין21ל"ב
 באורך. א' סי' חא"ח משה משאת ובתשו' הקו'ף או"דל'ת

 לברך דפוסק תקפ"ג וסי' ט" סי' ציצית ה' הב"י מדברי ראייה לי ישגם
 ליה דקים משום מוכה קיימי אחת בשטה ורי"ף דרמב"מ כיוו דרבוותאבפלוגתא
 ועיין בפוסקים עתיקים והדגרים לברך ג"ב דיבא הוי א"כ כוותייהו דינאיהכין
 וכדעת להחמיר דם"ל כאן מקומינו אמגם יעק3 שבות תשו' ב' ט' סי'בה"ט

 משומרים חטים נמצאו שלא דוהק שעת שהיה אירע אם א"כ שזכרנו.הפוסקים
 בח"ג ועיין לכ"ע. פשוט והוא חטים מסתם מצה על לברך אין קצירה.משעת

 דיספור בלילה לספור ששכח מי ענין על רכ"ט סי' רדב"ז משם מ"ש,סתשובותי
גיום,

 ומוכרים מהכפריס יהורים כמה שבאים עמינו בבג,י שערוריה ראיתיאכו
 עליהם לסמוך כלל רואה ואיני קצירה מעת אותה ששמרו דבריהם לפיסצה
 הם שהרי להאמינם שלא שבהם השוה והצד אחריהם שחקרתי חקירותמכמה
 על החשוד וקי"ל בניסן י"ח תחלת עד נוהג עדיין הדש ואיסור חדש)אוכלי
 נאמין לא חדש איסור מטעם וא"כ קי"ט, סי' גי"ד כדאי' מעידו ולא דנו לאהדבר
 אחר טעם עוד קצירה, מעת ששמרום שאמרו דבריהם עוד יושיענו מה וא"כלהם
 לקצור משגיחים אינם כי אותה יקצרו יום ובאיזה עת באיזה בדין יודעיןשאין
 אחר לקצור משגיחין אין גם עליהם )מים( גוטפים ושמים וערפ'ל ענן ביוםאותה
 שהוא שעליהם טל חשש מפני-חצות

 הפו"ח שהביא בירושלמי וכדא" מחמיי
 פייגא דטלא מה שעות שש אחר 3לוקטן ה"מ דשרי מאו שרי וחד אסר חד'מטנגא
 שהוא ביום היום כחום חצו'ת אחר ללקטן שצריך הדגר דתנאי הרי ע"כ.מנהון
 וכמו ממון חימוד משום בו דאומרי' משום להאמינם דאין וכ"ש מעבים וצחברור
 נמכרו קלא מהם כמה שראו שכיוו והגדיקרה החקירות אחר לפ'נינו בן'שקרה
 שמורה מצה שהם ואמרו חזרו למצות חטים מבקשי' שהעולם וראו שהביאוחטים

 ז"ל הרי"ץ המחבר הרב דגרי ולפי כנ"ל. וכו' ויאכל משומרת שאינה מצה על לברךיכול
 ח"ן(, )אב' בהעתקה ז"ל הרז"ה ד' תוך זה לשון הוסיף מהתלפידים איזה אולי שזוור'



צדיק ב, חלקשו"תפערלונקג
 יסמוך אל הש"י למצות וחרד ירא כל כן על דובהים. ששקר נתברר שנחקרוואחר
 בכד וישמרם דפסח י"ט ממוצאי לעצמו ולקצור להכין בעצמו ויזדרז כללעליהם
 הקהל לכל לאפות דנהיגי תע"ז ס" החדשו' רדב"ז בתשף ועיין ועתב,ט,סוצנע
 שמורה חטה א' לכל שאין כיון הקהל לכל ומחלקין קצירה משעת שמורהמצה
 ע"ש. קצירהמשעת

 השבלים על טל או גשמים דירדו דאפשר לס~ק דיש תמהיס רביםושמעתי
 שמועה יבק בס' לרשב"ץ שמצאתי במה תמההתם ליישב יש והנה' קצירה.קהרם

 קצירה )בעידן( בעדן אלא, שימוד להצריך להחמיר אין והנה : וז*ל ע"ג ל"בזי
 אט במחובד )מים( עליהם נפלו שאם שימור להצריך אין קצירה קחיםאבל
 עלה;ס נפלו שלא מצוה של למצה כשרים חטים תמצא לא שא"כ כלללחוש
 כשנפלו אלא טומאה לקבל הפירות מכשירין המים אין סעמא ומהאי במחובר,מיס

 הכושר שעת לה מיתה דלא דאמרי' שעה כל פ' בגמ' שמצינו אלא בתלוש.עליהם
 במחובר מים עליו שנפלו במי מפרשים ויש במחובר. דאהמיץ כגון דמיהיכי
 הנשרים הגרעינין כעין צמח והוציא ונתפח וכשנקצד טופח משקה עליוונשאר
 חיישינן לא שכיחא דלא ולמלתא היא רחיקא מלתא ואפיה הצמח שמוציאיןבמים
 עכ=ל. לכתחלה אפי' קצירה מעידן נטירותא למעבדוסגי

 בעשבים החטים שמטננלן המנהג דלפי לעיין וצדיך קשה עדייןאכן
 כדכתב להחמיץ שממהרין מים עם פירות מי הוו דלמא לספק יש אכתיאותם וטוחני"

 כשאד הוו שים עם פירות דמי דס"ל והרי"ף רמב"ם לד' ניחא הא הש*ע.מד"ן
 להחמיו ממהרים מים עם מירות דמי דסעל למאן אלא לבד במים הנילהטתעיסה
 פירות המי נתבטלו שאס חהפ : ווול שכ' תס"ב בס" להפר*ח ורא,תי ליישב.צריך
 ותשף תפ"ח ס" הרשב"א מתשר כדמוכח במימ אח"כ ילושו אמ לחוש איןשוב

 נרן האדם כרוק אינו דעכבר דרוק מתהלה סעל דהת; למאי ק"ן סי'להרמב,ן

 ב' פיה כהגמ"י ודלא במים עיסה לש הכי דבתר אן"ג דמותר פשוטלהרשב"א
 חק ובס' עכ"ל, שרץ הר' כ' ב"ה ע"ב שי"א דף תנ"ג ס" הב*י לה ומייתיסמ"ק
 בא -אח"כ אס פירות המי שנתיבשו דאע"פ להחמיר פרץ הר' מדברי למדיעקב
 דרשב"א כיון ומיהו סק"ג. תס"ב וסי' כ*ב ס"ק תנ"ג ס" ע"ש מחמיץלמים

 ה"ר הו"ל ן4ל רב"י כמ"ש בשטתייהו אזיל הטור וגם קיימי א' בשיטהורמב*ן
 שרי שטננא דקאמר חשש דליכא בפי' מוכח דמהירושלמי ועוד בסברתו, יהידפוץ
 צורך לאיזה דא"כ למצה ללושן שעתיד דמיירי לן לימא דמאן למדחי וליכאוכו',
 שלבו ישי יכריעה הירהסלמי ודברי נקייונ פת לעשותן כדי לא אמ אותןמטנן
 דלכתחלה דקי"ל ס"ס מטעם ודעתו לבו ליישב יש הנה הרעף כד' להחמירנוקפו
 אי ספק ס"ס לפנינו בכאן והנה הס=ס, בכללי קי"א סי' בי"ד הפר"ח וכדכתבשדי
 ודמבעם כרי"ף הלכה דלמא כר"ף הלכה ואת"ל וכר כרשביא או טרץ כר'הלכה
 הראשוני' דברי שפי' תפ"ב סי' בפר=ה ויעוית להחמיץ. ~מהרין פירות המישאין
 מש' שכתבתי הערבי התשו' כד' יכו', מצה כזית רק לו שאין דמיבהאיא

 סק"ו[. תם"ב ס" ]א"ח ו"ל ש*י ועיטהראשוני'
 הה*מ עליו ומ"ש הרמב"ם לשון ואעתיק המגיר הרב דבדי לפרשוראיתי

 הזהרו כלומר המצות את ושמראם בתורה נאמר ט'[ ה"ח ]פ"ה הרמב"ם כ'ז"ל.
 שאוכל בדגן לי,הר אדם צריך אחזעל לפי' חימוץ צד מכל אותה ושמרובמצה
 עכ"ל. חימוץ שום בו יהיה שלא עד שנקצר אחר מים עליו יבוא שלא בפסחממנו
 מהפכיתו כי כיפי דמהפכי להנהו רבא אמר ע"א[ ]מ' בגמ' שם המ*מ עליווכ'



קנאצדיק ב. חלקשרתפעולת

 שום רבי' ברברי ולא בהלכית גזכר ולא עמרים. כיפי פרשעי מצה לשםהפיבו
 שבסוף אלא הפסח ימי בשאר אוכל שאדם למצה הדאשת דלילה מצה ביןחילוק
 בלחוד כוית אלא דמינטרא ממצה סעודתא כוליה להה הלית היכא הרי"ף כ'ע"פ

 מצה לו שאין מי פ"ח סוף רב" וכ"כ וכו', ברישא אכיל ליה דאית הואדמינטר
 לעשות3 ראוי ולכתחלה מעכב אינו שהשימור ז"ל הודו וכו', כזית אלאסשומרת

 מיה לאכול חובה שהוא הראשון בלילה אלא מעכב שאינו אלא הדגןבכל
 והמנהג וכו', שעה בכל שם הסוגיא משמע וכן בדבריהם לפרש הכרח חהמשומרת
 היטים ושאר מצוה של למצה קצירה מעת המצה שמשמרין הוא ידועהפשוס
 שמצוה, כתבו מפרשי' והרבה לישה, משעת מחמוץ אותו שמשמרין מפתאוכלים

 חט" לקנות לישה דקודם בשימור דסגי דקי"ל זה הוא מצחה חהדור המובחרמן
 בעי דלכתחלה רב" דברי לפרש המ"מ כוונת שבואר עכעל. לפסח'ולשמרם
 אחי"ל לפי' בפירוש כאן דבי' כמ"ש הפסח ימי מצות לכל קצירה משעהשימור
 לו שאין מי ספ"ח רבי' שכ' ממה והראיה מצוה. למצת רק מעכב אינו ומיהווכף
 על מברך משומרת שאינה ממצה סעודתו כשגומד כזית אלא משומרתמצה
 ראף לכתחלה ומיהו מצוה. במצת רק מעכב שאין הרי וכו' האוכל מצהאכילת
 הפשוט המגהג המ"מ הביא ואחוז בפירוש. רבי' וכמ"ש הדגן בכללעשותו
 הפסח דכל מצות שאר יל מקפידין ואין קצירה משעת דמצתז המצהשמשמרז
 ליכובא שימור דהיינו בחדא מודה בחדא ופליג בחדא מודה דהמנהג בוהוכוונתו
 שימור בעי דלכתתלה רבי' שסובר מה היינו בחדא ופליג דוקא מצוהבמצת
 שימוה הפסח כל לדגן בעי דלא ום"ל חולק המנהב הפסח ימי לכל. קצירהמועת
 כתבו מטרשים והרבה הביא וע"ז לכתחלה, ואף לישה משעת אלא קצירהמשעת
 לבד לישה משעת רק משמרין שאין זה כלומר יה הוא והדור המובחר מןשמצוה
 שכתג אמה וכו', מפרשים והרגה האיי וקאי המובחר מן ומצוה הואלכתחלה
 פניו אלפגי קאי ולא לישה משעת אותו שמשמרין מפת אוכלים הימיםדשאר
 ששוט! הוא כי ודוק דחובה מצוה אמצתדהיינו_

 קל"וסי'
 שישכור בפי' לו האמר למכרו זהב טבעת לשמעון שנתן בדאובןבמעשה

 לשר הטבעת נתן עשה כן ושמעוו ואוהבו ומכירו יויעו שהוא פלתי מהשראותה
 אפשר שהשר ראובו שמע ולאח"כ- ימים חדש כמו הדבר ונשאר עליה ד~יםופסקו
 שווי על לב תן וכך כך השר על שמעתי לשמעון האמר מעליו המלך לבשנטה
 השר על_ המלך קצף ימים שני ולאחר מוטל -הדבר עלי תפחד אל לו ואמרהטבעת
 שמעון על טוען ורארבן כלום השר מיד להוציא שמעון יכול לא ואזויאסרהו
 כמות אינו, השר שהרי עהר יעשה ומה לתבוע יה על משתדל שהיה מש*בושמעון- הטצעת על מיד השר תבע שלא במה פשע והוא שהודיעו אחר לו נתערבשכבר
 דמיה. או מיד שיתגנה אותו לתפוס האדםכל

 : וז"ל ס*י קפ"ה סי' ןח"מ[ אש"ע ממ"ש לשמעון לפטור נר' לפענ"דוהנה
 שנתן_סרסור

 שאין וכ"עו הסרסור חייב להחזירו המבקר רצה ולא לבקרו כלי
 ל'- והוא עכ"ל. הכלי מבעל רשות נטל אא"כ באשראי חפץ למכורלסרסור
 בשתי רשג"א דברי משמעות שפור,י לך הנה ד"ז. סי' ת"א בספרהרשב"א
 באשראי למכרר או לבקרו ללוקח ליתן הכיי מבעל : רשות נטל דאשהחלוקות
 ~נה שמסר לראובן ודמי עשה הבעלים שמדעת כיון פושי זה אין הכלי נאנסואח"כ
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 המלוה ביד נתל דבורו פי שעל כיוןשמעון דפטור ונתנו ללוי לתתולשמעוו
 אם כי לשלם חיוב השליח על אין כלום הגיעו שלא המלוה יכפור אםואפילו
 דשליחותיה כן ה"נ קכ"א, סי' ]שם[ בש"ע כמבואד שליחותו שעשהשבועה
 ושלא השר ביד שנתן יאמינהו לא ואם בפוסקים כמבואר הוא שליח דסרסורעביד
 ר"ז סי' החדשו' בתשובותיו שהרשב"א ואע"פ ונפטר, כדבריו שהוא נשבעפשע
 אלא אדם שום ביד למסור לסרסוד ליה אבעי דלא )כ'( הב"י רבי' אליהשרמז
 ולא )בסתם( סתם לו שבתנו מיירי וכו', יבקר סרסור ביד לבקרו לוקת ירצהאם

 ומביאו הגארנים ב' ברי"ו מפורש וכן ליה. יהיב למסור אדעתא דלאו לופירש
 לר אין הקפה בלא וקצתם בהקפה מוכרים אדם בני קצת שאם ק"ל סי'רשדעם
 לשר לתתו לו אמר שבפירוש בנ"ד הכא אבל יעיש. חבירו מדעת אלאלמכוד
 שמעון למעשה ראובן עוד והסכים עליו ולחקור לבקרו לו נתנו כן וע"דפלוני
 באותה הרשב"א סיים שהרי  הוא שכו ותדע לשמעון הרשב"א דיפטורפשיטא
 מבעל רשות נטל אא"כ באשראי למכור לסרסור לו שאין וכ"ש : וז"לתשו'
 פושע. מקרי לא תו הכלי מבעל רשות דבנטילת הרי עכ"ל.הכית

 למוכר קאי רשות נטל אא"כ הרשב"א דכ' דהאי ולומר לדחותואין
 הכלי אבד אם באשראי מוכר שדין דכמו ריח ולא טעם בזה שאין דוקאגאשראי
 במוכר  פוטר שאתה  ובמו  הוא פושע  ונאבר  לבקרו הכלי בנותן  ה"נ הואפושע

 כשנטל לבקרו שנתן.הכלי למי פוטר אתה ה"נ הכלי. מבעל רשות כשנטלבאשראי
 שניהם ויבואו בשניהם שוה הדין ביניהם לחלק חזית דמאי הכלי מבעלרשות
 נתפס ביני וביני הטבעת או הטבעת דמי לתבוע מחזד היה ששמעון וכיוןכאחד
 ראובן ואם עוד. לעשות לשמעון לו יש מה ממנו להוציא יכול לא ושובהשר
 מחוייב שמעון הנה בידו עלתה ולא לגבות ויגע שחלזר זאת בתשובה יאמינהולא

 מההשתדלות. לעשות ביכלתו שהיה מה כל שעשה לראובןלישבע
 עליר שטענו סרסור על לזה קרוב בבדון קכ4א בסי/ הרשד"ם נשאלוכבר

 משיב והסרסור הלוה נשבר ביני וביני בזמנם החובות תבע שלא במהשפשע
 פטור תבע שבזמנו יתברר דאם ז"ל הרב יהשיב בידו עלתה ולא נשתדלשכבר
 סרסרות מקבל שכל השתדלותו כל שעשה בשבועתו נאמן להתברר א"אואם
 בענייני דגם ק"ך סי' בהרשדים ויעויין עש"ב, מקבל הסוחרים מנהגאדעת
 הטור וכ' העניינים, באלו גדול )עיקר( מנהג הוא הסותרים מנהג וסרסרות"מירות

 וכעכ ע"ש. תגרות בדברי מדתינו חוץ הסוחרים ממנהג ראיה שמביאיםז"ל
 שנתערב, מטעם לשמעון לחייב אין גם חולק, באין רבוותא ב' קכ"א סי'הכנה"ג
 מעות מתן בשעת הערבות היה שלא כיון כלום זה ערבות דאין אח"כלראובן
 על רק הבטיחו לא כי כלל ערבות לשון כאן דאין גם מה קכ"ט. סי'כמבואר

 ונפטר. בשבועתו נאמן ששמעת דבר סוף לב ולתתההשתדלות
 לבקר הטבעת שנתן במה פושע הוי לא סתמ לסרסר לו נתן אפילוולפע"ד

 מדברימ בהן וכיוצא המרגליות וכגון כזה דבר לוקח הלוקח שאין פשוט שכןלפי
 לבקרו הלוקחים דרך שכן ימים ועשרה וג' לשנים שיבקרנו עד יקריםשדמיהן
 משותפין פ"ה הרמב"ם מל' שמבואר וכמו שוויו, דמי בבירור שידע עד ואנהאנה
 שדרכו דבר אלא בהקפה ימכור ולא : וז"ל י'( )סעי' קעעו סי' )ח"מ(וש"ע
 מקרי לא בכך שדרכו דדבר מבואר הרי וכו'. בתחלה התנו אא"כ בהקפהלימכר
 דאם דהרשב"א טעמא דכלום חלילה דלעיל רשביא על חולק זה האיןפשיעה,
 עד דמיס פוסקי' אין כאלו סחורות ובמיני וכר, יבקר סדסור ביד לבקרירצה
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 וקצובה ידועה ששומתם קטנים בסחורות זולת אחרים אצל לבקרו וילך.טיקחנו
 לפעמים באלו גם ואף מוכר ביד דמבקרין בהן וכיוצא' בגדים כגון אחד!נשער
 ביד מעות גותנים הרבה שיש כיוו אמנם אחר. במקום לבקרן ולילך ליקחוררד
 עד חפצא לממסר ליה ולית יבקר גידו מבקר דאי אמר" החפץ ולוקחים)מיד(
 בלא וקצתם בהקפה מוכרים קצת דאם הגאונים בשם רי"ו ב' וכמש"ל דמיזיהיב
 חבירו: מדעת אלא למכור לו איןאקפה

 קל"זטי'
 חלתו סתם החלון כשבעל י"ב סע" רמ"א בהגהת גח"מ קנ"ד דסי'בההיא

 עוד לפתחה רוצ'ה שאינו שגיכר פצימיו פרץ אם אלא מחילה הויא לא צורדלפי
 הוי ולא סתמתי אני אומר החלון בעל ואם בזה וכיוצא לפניו גמור בנין שבנהאו

 בעל ועל מוחזק נק' החלת בעל מחילה והוי סאמו שהוא אומר החצר ובעלמחילה
 החלון שבעל ראיה או עדים כשיש דוקא זה וכל ההג"ה. עכ"ל ראיה להביאהחצר
 'אחר ראיה הפצימין הוו לא' מוחזק שהוא' עדים אין אם אבל גחלונותיומוחזק
 חשש ולא וסתמד שכינו בו ומיחה חלונות פתח שזה דאימא' סתומות,-שהם
 מפורש והכי ~'וחזקות. שהן ראיה להביא החלון בעל ועל הפצימיןלהסיר
 עדים לו )כשיש( שיש ודוקא ז"ל הרא"ה ב' וז"ל רמ"ח סי' הריב"שבתשו'
 נשאר עדיין פצימיו פרץ שלא כיון שסתמו אע"פ ואז לחצר מת,חילה פתוחהטהיה
 פתוח שהיה ערים )לו( אין אם אבל זכותו שמחל ראיה המתימה ואיןזכו'תו
 שכשבנה אפשר שהרי עליו ומעכבין בחלון זכות לו להיות ראיה זה אין'מתהלה
 אז היו לא המבוי בני או ושכינו סתום. פתח וצורת פצימיו עם כן בנאובותלו
 גסי' בכגה"ג ועיין עכול. וכו' שירצה כמו כותלו מלבנות עליו לעכביכוליו
 ל"ד: את ב"י בהגהתיקנ"ד

 ק,ל"הסי'
 שליט הוא והיה ובביתו בעיסתו חלוק הגדול בנו שהיה ביעקב,שאלה

 הן וברשותו בחדרו לאצרם הן אביו בנכסי יעשה יחפוץ אשר כל אביוננכסי
 וכל אביו על הוא ולא יעשה אשר בכל מקפיד האב שאין באוסן אביו וחדרברשות
 אצל ונאמן "קובל כ"כ היה כ,י יעשה, יחפוץ כאשר בידו מסורים לעולמ אביונ'כמי
 אחד בעד האג שלח שמת ולאחר אביו בחיי הבן נאסף בעוגות היוח ויהי'אביו.
 גנו גחדר לו אשר כל בפינקס לכתוב בידו אוצר של המפתח שהיה זה בנומבני
 הוצרך ביני וביני זכרון בספר הכל וכתבו עשו וכן בנו בן עם השני בנוושלח
 החדר מזה, חפצים לו להוציא בידו שהמפ,תח בנו בן אצל ושלח למעותיעקב
 ואמר בידו שהמפ,תח זה בן אצל יעקב שליח ת:גיע בהוצאותיו להוציא כדי'למכור
 חפצים הוציא הבן אותו ואי יעקב שלחו וכך שכך ממנו הגדול אחיו במעמדלו
 ולא הגדול הבן זה מיחה ולא ממנו הגדול אחיו בפני לשליח ונתן השליחליד
 שיודיעוהו לאמר שלוחו ושלח להוצאות יעקב עוד הוצרך כן אהרי ויהי כלוםומר
 שירצה אימת שמור שבאוצר מה כל לו השיב ו'אז באוצר עוד שנשארבמה
 ואחר כלום הגדול האת השיב ולא הגדול אחיו במעמד זה והיה שלו ויקחיבא
 נפטר. שכבר חנוך בנו ובת הגדיל בנו בני וגם בנים שני והניח יעקב גפטרימים
 ראובו גנו באוצר שהיה יעקב עזבון חנוך בת וגם יעקב בני שני תבעוואז
 הוא שבו מה וכל אביו ביד בשכירות הוא שהאוצר ראובן' בן הגדול השיב,יאז
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 הוא הכל ח"ו יעקב בני השיבו אז כלום. בו לאחרים ואץ אביו )ראובן('בחזקת
 אבינו באוצר שהוא כיח 'אבל יודע איני אמר אז אביד של שהוא תשבע אבינושל
 היה שהמפתח ממנו הקטן אחיו אמנם הגדול. הבן תשובת ההה זה בחזקתינוהוא
 ועכשו ביניהם הטענות ורבו יעקג זקנו של ההא שהכל מודה שהוא השיבבידו
 יעקב בני שני הביאו ואז יתפצון. אלהים קרבת צדק משפט שואלים למשפטנגשו
 ראובן עם עלה פעמים כמה, איך ראובן שמש היז; שהוא העיד הראשון הןדעדים.
 ג"כ העידו ואחרים יצ"ו אבי של החפצים ואלו הארגזים אלו ראובן לו ואמרלאוצר
 לתוכו נכנסים יעקב פקידי והיו יעקב של הוא שבאוצר מה שכל מתחלה ידעואיך

 בו שוה היתה כולם ויד ליעקב' שיש מה כל האוצר אל ראובן וננו הםומכניסים
 וגכסיו. עצמו חטצי בו להניח מיוחד חדר לו היה ראובןאמגם

 בהזקת האדם ברשות שהוא המטלסל דבר שכל הפו' מכל מוסכם :תשובה
 לך הפקדהיו למוהזק ואמר שלו שהוא עדים המערער יביא אם אפילו שלושהוא
 וישבע במתנה לי נתתו או לי שכרתו אתה לומר המוחזק נאמן לך השאלתיואו

 קל"ח. ובסי' קל"ג. ס" ]ח"מ[ וש"1 טוען מה' פ"ח ריש רמב"ם עיין ויפטר.הסת
 של הבית אם מיהו : וז"ל כ' וכו'. א' בכלי אוחזים שהיו דשנים ההיא על רמ,אכ'

 בבית המהץזק בחזקת הם הרי שבבית הנכסים על וחלוקר אצלו חביוו ולקחאחד
 כיון בבית אצלו לדור חבירו טלוני את ואסף פי' השוך וכ' ריבקש. ב'ע"ש
 שהוא רק לחלוטין שלו הבית אין אפו' וה"ה בחזקתו  הנבמים הבות עיקרשהוא
 כית לבדו בחוקתו והנכסים אצלו חביר'ו את שאסף רק השכירות ופורע הביתשכר
 ב'בית. עיקר האחד ואין הבית שוכרים כששניהם לאשוקי הב?ת שכי לבדושההא
 לכאורז2 )מתבאר( מבואר זה מכל עכ=ל. שם בריב*ש כ"ה חולקין אי מאחריותר
 הנכסים גם  וברשותם  בחוקתם דהאוצר כיח טענה יעקב בני סענתדאין

 ב(.בהזקתן
 אתה טוען שהמוחזק שאני ד"תם היא דלא תידוק שפיר מעיינת דכדאלא

 לו. שאין אומר ואדרבה כן טוענין דאץ הכא משאעכ במתנה לי נתתו או לימכרתו

 אצלם בשכירות הוא שהאוצר מטעמ בהמ מחויק אמנם מהנכסיםידיעה
 עדיף בריא שמא ]טרענין[ טוען ראובן ויורשי בריא -טוענים שהם כיתואעכ

 אמיד דלא דבעינן בתרתי מעמעם כשהעדים דוקא היינו מההו מקומ בכללדקי"ל
 סי/ ]ח"מ[ וש"ע ובטור שאלה מה' פ"ו ברמב"ם כדאי' סימנא ויהיבהנפקד
 אין אצלו השקידו צפנינו "חפץ ש,ה עדים ובאו בעדים חברו אצל  המפקהררצ"ן

 שת אם לפי' בשתנה לי גתנו אי ממנו ולקחתיו הזרתי ולומר לסעוו יכולהשומר
 שבא מי אלא' עוד ולא שבועה בלא היתומים מן עצמו הפקדון מתיאיןהשומר
 כמר הפקדח ובמצא שובהקים סימנים ונאן אביכם אצל הפקדתי וכך כךואמר
 לדית לו יש שלו הפקדון שהיה אמהר המת היה שלא הדיין יודע והיהשאמר
 זה אצל ליכנס רגיל המפקהף יהיה  שלח  התוא  מימגיו  שנתן  לוה הפיהץ  לתתהיה
 שלו הסימנין והכיר הוא שלאחר שמא אצלו ]להכנס[ רגיל היה אם ]אבל[שמת
 לנר אמר טוענים אי אבל שמא טרענים שהיאומים ודוקא הב"י שם וכ'עכ*ל.
 מלשוך ראיה והביא מנייהו מפקינן ולז4 קאמרי דקושטא משתבעי שלו שהיואבא

 וכו' מנייהו מפקינן לא אמיד דלא אע*ג פקהי אי  הא פקיד ולא דקאמר"תלמוד
עכ"ל.

 ודו"ק. ראובן בני בחזקת ר"לב(
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 הנפקד[ ]צשל המפקיד הודה בשלא סיירי דהתס להתם דמי לא נ"דמיהו
 ]צ"ל המפקיד כשהחיה אבל אצלו שהפקיד מעירים שעדים אלא עדים בפניבחיימ
 לא אמיו הנפקד שהתיה אפי' פלוני פקדון אצלו לפלוני שיש עדים בפניהנפקד[
 ס" ומר"ן ומתנה זכייה מה' י"א בפ' הרמב"ם דכ' מהא לה אמינא ומנא לן.איכפת
 פ' במקום מעות שהגיח אביכם את ראיתי אני ואמר א' עד בא : ח"לרנ"ה
 בשלה ואם נאמן אינו בבית הם אם הם שני מעשר ושל הם פלוני של ואמרבפני
 ואינו ליטלד יכול שאינו מאחר בבית נאמן דאינו דטעמא כ"ו נתיב רי"ו וכ' -נאמן,
 שכתגתי כמו מועלת עד בפגי שהודאה שכתבו לאותם ואפ" אחד עד אםכי

 עכ"ל.במקומו

 שאס מדבריו נר' : וז"ל ע"ג סעח דף קכעה בס" גלאגטי מהרא עליווכ'
 )נאמנים( בבלת אפילו פלוני של שהפקדון בפניהם שהודה שנים מעידיםהיו

 נאמן הודאה דרך אמר( )שאם שאמר שסובר מי יקן א' בעד האפי' דכ"עאליגא
 נר' מזה יעש"ב; בורר זה בפ' ג"י וכ"כ בפי' מהגמ' מוכח וכן שנים, כשהםכ"ש

 א/ עד ע"פ לא אבל דמפקינן הוא ראובן הודאת על מעידים שנים כשישדדוקא
 גאמן אדם העיד אם ואעפ"כ : וז"ל שכ' מסנהדרין פכ*ד הרמב"ם מדגריוכ,נ
 עדותר דוחה ואינו בדין ממתין אומר הוא שאמת הדיין יעת תטתה וכו',ברבר
 )ע"ב(. ע' דף שם הרי"ג ג"כ וכמ"ש פיהם על פוסק עדים שני הוו אי מכללעכ*ל.
 ממון להוציא כח בנו אין א' עד. אם כי ראובן הודאת על מעהה דאת בנ"דא*כ
 אחד. עיע"ש
 בהיכא לחלק דיש והוא אחר שמקום יעקב בני לזכות דיש אני ההאה ברם.
 בידו אשר ממנו הקטן שאחיו כית חהכא -ליטלו דיכול ובהיכא ליטול יכולשאינו
 וגם זקינם )יעקב( של שהוא בבירור ויודע ומכיר מודה האוצר של המפתחהיה
 ליה אניס לא רו וכל אחד בבית ראובן אגיו אצל ומצוי הרגיל היה הואכי

 הרא"ש של מאורתו זה ודבר יעקב, בבי ביד הכל וליתן להאמינו יש אביומעסקי
 בעל נכסי על הממוגה דאפטורפוס נר' ועוד : וז"ל א' סי' ס"ח בכלל שכ'למדגו
 לבעל לו שהיה רודעים מודים הבית בתוך והנותנת הנהפאת האשה וכןהבית
 והאפטורפוס בעה"ב. ברשות הממון ונשאר ]ומת[ ידו תחת אחרים נכסיםהבית
 חירבים אחד לכל להחזיר ובידם הם שי של ויודעים הלכסים על מהילים האשהאו

 הנמצא גכל היורשים יכו בעה"ב שמת כיון אמרי' ולא שלו וא' א' לכללהחזיר
 וגט כלום אדם לשום ליתן באשה ולא באפטורפוס לא כח ואין אביהםברשות
 שהם א" לכל להחזיר חייגים אדרבה אלא מהימגי לא הם פלוני של יאמרואם
 מחזיקים. )היו( הם רוצים היו שאם במגו מהימגי לב"ד ובאו הח,ירו לא ואםשלו

 אביכם את ראיתי אני להם אמר ל' דף בורר זה פ' דסנהדרין מההיאוראיה
 בבית הם. שני מעשר של פלוני של' - ואמר ומגדל תיבה בשוה מעואשהטמין

 אלמא כלומ. אמר לא ליטלם בידו שאין וכל קיימין ובריו בשדח כלום אמרלא
 כיוו אמרי' ולא לבעליהם וליתנם ליקחם יכול פלוני של שהוא שיודעבאותו
 רשותם הוא נמי דשדה ברשותם שנמצא מה בכל היורשים יכו המטמיןדמית
 להטמין אדם בני דרך שאין ויוד וביה, דומיא המטמין של בשדה נמידמיירי
 שגו באן , אין לבעליהם להחזירו יכול היה לא דאם אחר של ברשותוממונו
 אלא לבעלים הממת גתנו לא ואם ליה"שי לשלם חייב- היה מחזירם היהשאם
 ידו סתחת כבר דיצא אע"ג בפגו ונאמן קיימים דבריו ליורשי' הדבר כלאמר
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 לא ליורשע הדבר יאמר שאמ ירא הוא ואמ שאמר מה כל להחזיר היורש"והייביו
 אבדה. השבת מצות לקיים כדי להחזירו הוא הייב לבעליו הממוויהזירו

 ידה תחת הכל הזה והממון לו א'שר בכל שולטת היתה שהאשה זהובנדת
 שדי יונק קטן הוא והיתום הוא מי של ועסק עסק בכל ומכרת ויודעת מותואחרי
 האלמנה חייגת העסק הוא מי של מכירין הבית בני מקצת לדבר רגלים וגםאמו

 ואם ]גזל[ גדול מאיסור היתום ולמנוע השבה מצות לקייס שלו א' לכללוקחזיר
 תאמר אשר ככל ב"ד( )יעשו ב"ד ליד או האפטורפוס ליד ובא' מידה הממוןיצא

 דבית שלו א' לכל מחזרת היתה אישה מות אחרי דמיד במגוהאלמנה
 ביד דהממון ד'כלון מבוא'ר לך הרי עכ"ל. ליסלמ דיכולה דהתמ השדה כמודהכא

 כיוו בכך ומחוייבים ל'החזיר נאמגים ליטלם דיכולה האפטורפוס אוהאלמנה
 האחים דכל כאן ק"ו יונק קטן יורש לגבי וא'פילו העסק הוא מי שלדמכירים
 לבניו, להחזיר יעקב של שהוא שבאוצר מה כל ב,טיב, היודע הבן שמחויבגדולים
 ניון פיו על מהמ מוציאין וב"ד האחרים. אהיו עם אביו הלק יקח הוא כןוכמו

 מל'תא. ליהדברירא
 לשמעון שאמר ראובן : וז"ל כ"ה ס' פ"א ס'י' הש"ע דכ' מהא להקשותואין

 עדי אתם לעדים ראובן אמר אם שתק ולוי הן שמעת ואמ,ר בידכם לי מנהולוי
 ואפילו ההראה הויא לא לוי לגבי אבל שמעון לגבי הודאה הוי שמעוןושתק
 מזה דמוכח עכ"ל. חבירו בהודאת מתחייב האחד אין שותפים ולוי שמעוןהיו

 מגו דליכא כיח קשיא לא הא אחריני לגבי לא דמהני הוא דידיה לגב,ידדוקא
 ובידו מגו מטעם היינו לאחרים ז"ל הרא"ש שחייב, התם אבל ליטלם בידוואיו
 ואיך קרוב הוי דהתם לאקש-י וליכא מל'לו. בר'ור הרא"ש שפתי כאשרליטלם
 נאמן בשדה ואם וכו', אכיכם את רא'יתי אני ואמר א' עד בא אם הרמב"םאמר

 הוא כלום לאו יחיד דעד דפשיטא קשיא לא הא א' עד עדות דבעינןדמשמע
 מהני בקרוב כן ה"נ ליטלן שיכול מטעם מהני ואפ"ה הוא כלום דלאו היכיוכי
 וכ"ש בע"א, כמו הוא כלום לאו דעדותו עדות מטעם לא ליטלן ביכול טעמאדתלו
 ממנו הקטן אחיו וידיעת הודאת וגם יעקב של שהוא לו שהודה מעיד א' דעדבאן

 שהרי לדבר ורגלים אומדנות דכמה גם מה לאמצע יעקב לבני הממון להוציאיספיקו
 ושתק, אחיו בפני הקטן אחיו לו והוציא למכור חפצים לו להוציא בחייו שלחיעקב
 נגעו ולא האהצר זה הניחו אביהם עזבון כל את ראובן בני שכשחלקו הוכחהוגם
 אלו כל אשר שלהם שאינו יודעים וגמ ירגיש שמא יעקב מפחד ביניהם לחלקובו
 להוציא יעקב כששלח ועהר הוא, יעקב של שבאוצר דהממון מוכיחו' אומדנו'המה
 ומדשתק למחות הי"ל שתק למה יעקב לשליח ונתנום בפניו והוציאום חפצימלו

 דשתיקת כ"ה ס' פ"א ס" מר"ן קאמר דהתם ואע"ג ליה, מודי דאוד-י דעתוגילה
 עובדא דבעבד עובדא עבד ולא לחרד דשתק כיון שאני התמ הודאה הויא לאלוי

 גם מה ק"ו. סי' בראשונו' סהרי"ט בזה האדיך כאשר כהודאה שתיקהאמרי'
 הביא כהודאה שתיקה דהויא קנ"ה שורש מהריק"ו סברת מעשה עשה בלאדאפף
 גופיה הרא"ש דכ' ואע"ג יע"ש. למהרי"ט בהגהותיו ז"ל מח"א בעל הרבדבדיו
 שלא יתומים נגד נאמנת אינה דאשה ק"ח בסי' רמ"א והביאו ס"ב פ"הבכלל
 האמנה רק דאינו הכא משא"כ חוב פרעח דלענין התם שאני הובות בעלינפרעו
 ליטלו. דיכולה כיון מטעם הוא פלונישממת

 זה )אק( שאין הבושה מדרך היינו מיחה שלא דמה האחים גדולוסענת
 מעיר א' שעד שכן וכיון וולו את לאכול אחרימ רלהניח להתבייש דרך דאוצלום
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 בחיי ויודע המכיר ראובן בן וגם אגיו יעקב של שהאוצר ראובו ההראתששמע
 יודעים אחרים וגם מוכיחות ואומדנות לדבר רגלים וגם יעקב של ש'הואאביו

 אחרי' העדים השני העידו כאשר יעקב של הוא האוצר בזה שיש שמהבפרסום
 מה' כ"ד בפ' דהרמב"ם ואע"ג עמהם ראובן ובני יעקב לבני שינתןפשיטא
 בלתי מהיתומים מוציאין אין מהוגנין שאינן דינין בתי דמשרבו כ'סנהדרין
 או שהאלמנה כיוו הרא"ש מטעם שמוציאין גנ"ד הרמב"ם מודה ברורהראיה

 ומתנה זכייה מה' פי"א דינא הך גופיה הרמב"ם וכמ"ש ליטלו, יכוליםהאפטורפומ
 שבאוצר שמה ומכירים שיודעים העדימ שני מטעם או ראובן ובן העד מטעםאו
 מהר"י בפסק כ' הא ועוד מוכיחות. ואומדגות לדבר ורגלים הוא יעקבשל

 אומדנא בתר אזלינן לא יתומיס דבגכסי נר' הרמב"ם דבדברי אע"ג : וז"לגאלנטי
 נחלות מה' י"א ובפ' שאלה מה' פ"ו לזה נגד כ' שהרי מספרו הלשת משמיטיסיש

 היכי לדיינים דעת לימד סנהדרין בה' כי באמרנו שניהם את מקיימיםואנחנו
 להשתמש הדיין בעיני יראה שאם דגמ' דיגא כ' דוכתי ובשאר הרוג עליתנהגו
 לפעמים לעשות הדיין שביד י"ד שורש מהרי"ק ממ"ש ק"ו בידו הרשותבהם
 יעו"ש. וכו' )היורש( במהרי"ק[ ]כ"כ היושר כנגך יראהדבר

 ]קמ"ט[ בסי' ]ח"מ[ מר"ן המלך מטעם יעקב ליורשי לזכית יש דין מיןוגר
 להם שאין שאומר מי יש לכולם א' וכיס אחד שרלחן על שאוכלים ד:אחים :וז"ל
 סי' ורשב=א רצ"ב סי' הריב"ש סברת היא זו וטברא עכ"ל. זה על זהחזקה
 השובה ומכאן אלברצלוגי. ר"י ב' ל"ז סי' וטור צ"ג סי' רמב"ן ותשו'תתק"ן
 מר"ן דכשכותב ח"מ בה"ט פ" בסוף וההבא הק"ל בכללי בכנה"ג למ"שמוצאת
 לא וגם המה דרבים לפניך שלך ובכאן היא, יחידית סברא לכ"ע שאומר מייש

 רשב"א בתשו' לכולם א' וכיפ : וז"ל ע"ז ז' ס"ק הסמ"ע וכ' זה. על חולקנמצא
 ואין בו כשותפין הן יחד .מאביהם האהין שירשו דבמה כ' במחט=א הב"יההביאו
 ירושה. באותה סחזיקין אין לכולם א' כיס אין דאפי' משם ומשמע ע"ז זהמחזיקין
 בדבר אפי' ע"ז זה מחזלקין אין להן א' כים דביי כאן )למדנו( למדוההסחבר
 ר"י ג' זה דין כ' ששם סל"ז זה בסי' בטור מוכח וכן לבד, מהן אחד שלשהיה

 השני על הא' מחזיקין אין ובנו ובאב ובנו לאב כאלו אחין שדימהאלברצלוני
 עכ"ל, בו חלק לו שו~ין בדבראפילו

 להם אין לעוני0 כי ומסתברא דגריו בסיומ תהק"נ בסף הרשב"אוז"ל
 נכסיו ביסק זה אח על סמוך שזה בעיניהם יראה אם ב"ד בראיית תלוי ויהחזקה
 לך הרי ע"ש. וכו' הענין שהוא מה ולפי הב"ד עיני ראות לפי הכל בזהוכיוצא
 אין נכסיו בעסק זה על סומך שזה אלא לכולם א' כיס באיו דאפילומגואר
 יראה אם דקאמר נמי( )דייקא בעיסהו א' כל חלוק ואמילו ע"ז זהמחזיקין
 דדינינד הוא לבד טמוך דמטעם משמע וכו', זה אח על סומך שזהבעיניהם
 ודאי אלא ובולחנה על שסרמך מטעם ליה תיפוק א' שולחן על בסמוכי' דאיהכי
 שולחנו מעל נסתלק דקאמר דם"ד ההיא ולפ"ז שולחנה על סומך אינו אפילונר'

 הנכסים שאר בעסק זע"ז סומכין ואין לגמרי שנפרדו היינו ע"ז זהמחזיקיו
 בגו וראובו זה דיעקב ומכירים ומגידי' מעידין הכל הנה שיהת השתא פשוטוהוא
 כלל זע"ז מקפידין ואין זע"זסומכי'

 וכ~
 זקינר יעקב בנכסי חזקה לאח אין א"כ

 שעדים כית נאמנים דהיו פשיטא אביהם של שהוא אומרים יעקב דבניכית
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 יעקב. של שהוא יש הוכחות עגמה מלבד יעקג של הוא שבאוצר שמהמעיז-ם
 עם חלקם יקחו המה ראובן בני וגם יעקב, לבני 1זכו' די בו יש שכתבנוובמה
 :דהריהם

 קל"טסי'
 כמו המצה גתי שתפח אלא כלל נחלקה שלא בין באמצעיתה נשחהמצה

 מחלוקת נפל למעלה עלה שהעלית המצה עובי שגחלק בין חמץ בלחסשהוא
 שהיא מה והתידו קמא דבלישנא הנפוחה )שאסרו( 'אסרו יש ז"ל האחרוני'בין

 לא ובמקומינו בהיפך, שכתבו ויש המצה עובי שנחלק דהייבו בתראכלישנא,
 משחקים היו קמאי רבנן ראדרבה ומצפצף פה פוצה ולא בזה שמחמיר מישמעגו

 בספרו כ, שהב"ח שאע"פ בתשובה הט"ז ב' האחרוני' כתבו וכן אלו, חומרותעל,
 האוסרים על שחק ואדרבה זה דבר אסר לא ימיו כל עכ"ז לאסוד. הפירושיםב'
 שער המחבר בן ליב ומהד"י עכ"ל. זה בשביל ישראל ממון להפסיד איןע"כ

 הפנים לחם גגי הלחם שתי פ' ריש דאי' מהא להתירא ראיה הביא ז"לאפרים
 לה דאפה כיץ הש*ס ומשני קמא לדפוס ולהדרה הש"ס ומקשה דפוסין בג'שנעשה
 דלא ש"מ באפייה מתגפחת אס מזיק אינו ואפ"ה היה מצה של הפנים ולחםנפתא
 ע"ש. אשיתה תוך זה בשבילגתחמץ

 מצה : רז"ל אסר ג"כ תם"א בס" רמ"א האפייה בשעת המצה כפילתולענין
 וכו' הפסח תוך אותה אוסרין האש שם שולט יאין עד ודבוקה בתנורשבתכפלה

 דקות שלנו מצות כי והטעם לאסור חוששין אין קצת כשנכפלה בזה וגםע"ש.
 שךלט האש שחום נאפית ומיד ותכף המצות פני מול אל רדולקת חזקה והאשמאד

 הרבה כפילות ונתכפל התנור מדופן נפל כולו המצה כבר אם אמנם תכף.בכפלים
 אותה להניח להחמיר בזה המנהג נפולה פת כדרך עיסה כחתיכת שנעשהעד
 איתו יח-ע" וטף ונשים הכל בין מפורסם יה ודבר שס שתשרף עד האש עלשם
 טפח,  עובי הנופל הככר באותו שאק לפי החומרא מדדך רק אינו דיתי לפי זהוגם

 שרי טפח עבה שת לעשות דאף מהירושלמי דהוכיח קדש מקראי בס'ויעויין
 בפת החמירו שכבר כיון אמנם יע"_ש. זה היפך בבלי בגמ' שאין כיתלכתהלה
 שרי. דמדינא אף להקל חלילה כולושנפל

 תצ"ד ס" החדש בדפו0 להרדב"ז ראיתי זה על ז"ל בפו' חפשיומידי
 ה~חמירי/ מיירו דלא וכ' כפולה מצה להתיד מהגמ' להוכיחהרגה

 דתנור באפי"
 ויודיעונו יתן ומי הכמילות שבין מה גמ )מה(. מהר נאפה הוא שלנו דבתנורשלנו
 מהא גמורה יראיה הכפל. שיעור כפי עבה ממצה הכפולה במצה יש חילוקמה
 ממגה נמשכין חוטין ואין שפורסה כל נא מאי נא. במצה יוצאין כ"ש גפ'דתנן
 שתאפה עד להוציאה ימהר לא הלכך ממבה נמשכין חוטין אק כפרלה מצהוהרי
 אותה כשפורסין עדיק אם יפה נאפית לא ואם מיחוש בית כאן ואין יפהיפה
 שלקים אע"פ ממנה נמשכין חוטק אין ואמ גמור חמץ ה"י ממנה נמשכיןתוטין
 שיצא כית להחמיר לחוש יש למעשה אבל מותר להלכה ולח רך הוא הכפלדבק
 מקום אם דוקא היינו להחמיר שמסיק מה התנה בקיצור. עכ"ל הראשוניםמפי
 זה כל הנהוג כדדך כתב ולא וכו', מותר להלכה שכ' לשונו דוק ולה רך הכפלדבק

 השמיענו כבר יפה יפה כשנאפית אבל האחרון זא בדין דדקא משמעלהלכה
 ועייז בינינו המנהג שנתששט למה אלה דבריו וקרובים מיחהנ בית כאן דאיןקודם
 : שם ודוק ושע"ד רל"ח סי'דב"ש



קנטצדיק ב. חלקשףתפעולת

 ק"מסי'
 גתגאי לאגילה גשבת ידו לרחוץ מותר הפכח בע"ש ידו על שכתבמי
 דספק שינגבו עד גרחת יעסידם או בחמה וינגבם אחת בבת רביעית עליהם,ויטיל
 נעשה כשחהשי אלא הר לא דפסיק ודאי רישיה פסיק הוי ולא לא או הדיו ימחקאם

 אם אלא ריןןיה פסיק הוי לא תו לא או שיעשה שאפשר כל אבל האיסורבהכרח
 עיין מותר סתכוין שאינו דדגר כר"ש דקי"ל מותר מכףן אינו ואם אסורמתכוין
 וכו/ ומיהו כר"ש דשרי ומאן עד הט" דכ"ע לא ד"ה ע"א ן' דף שבתברש"י

 דאינו זמנין וחול נתר אלמא עד וכו' ומפספס ד"ה ברש"י הנז' בדףעוד
 ר"ש הא ע"ב צ"א דף התדיר טעפ רז?"י מדברי גס ע"כ. דישיה לפסיק ול"דמשיר
 שדחה הבונה 9' מהרא"ש להוכיה יש וכן וכו/ ההש רישיה פסיק ו~'ת עדוכר

 עוג ל"ו דף משילין פ' התו' מן מוכח תץ התדיר. כל דפ' מההיא הערוךואיית
 ההפרופ כתוב מצאתי וזעל: דשבת פ"א בכ"מ מגואר וכן וגלבד. אימא אלאו"ה
 מחצלת 4ורסין הב"י עמ"ש דשבת כ"ה פ' במ"מ מבואר וכן וכו', מלאכה ביןשיש
 ד'(. סי' ח"ב הארץ )פדי ויציב אמת שורש וזה וכו', אבניםע"ג

 לא דזה לשפשף וצריך קס"א סי' מר"ן כמ"ש חוצץ הדיו דהא להקשותואין
 פ' אליעזר דמשק כ4"ש להקפיד שלא הסופר דדרך עליו מק9יד כשהוא אלאאמרי'
 וכיון וכו/ חוצץ אינו הוא טגח ואם חטאת דם בפ' דאמר" דבדם דומיא הבשרגל

 פשיטא האי כי כל גייר אחר לחיר שלא היד כף על חשבון כותבין פעמיםורוב
 : עש"ב חציצה הוידלא

 קמ"אסי'
 לגל'ח. מותר שיהא סהו הרגל בערב ואמו אביו על 'שלו ל' יוס שחלמי

 מורי קשישא מר הוראת ע"4 להתירא שואלי להשיב אצלי מרגלא :ת-שוגה
 שכ' שצ"ב סי' י"ד גו"א הרב עעפ ובא מורה היו שכד נ"ע צאלח מהר"רזקיני
 כן 'שפסק 9"א סי' סוף ח"ד זעל' משה דבר להרב כן מצאוני ושוב סמ"ק. ב'גן

 מל' חיקדקתי גערה אחר ל' ביום להסתפר מעשה עשיתי : ת"ל ולמעשהלהלכה
 האמו אביו על ל' לאחר מגלח המתימ כל על שצ"ב גסי' שכתבו ז"ל ומר"ן'חטור
 כמ"ש' ככולו היום דמקצת ל' ביום היינו ל' לאחר ומ"ש חבידיה בו שיגערווצד
 בא ושוב וסמ"ק. הג"4 ג' בב"י שם שכתב וכ"מ כוח ס" חי"ד שלמה כרסבס'

 שהסכים מ"ב, סי' שם לו וראיתי ז"ל יצחק מהר"ש )תשובות( תשובת לירי)באו(
 יש. וכו יע"ש. קצ"ב סי' דזד בית בס' וכ"כ ז"ל. קובו מהר"א רבו בהסכמתנן

 והביא הארקי שוצ בסי' ובב"י הרמב"ם משם ס"ד שצ"ט סי' מר"ו ל''לרקדק
 )מי( בספר ימצא ואפי' חולק שוס ראיתי שלא לי וכמדומה יע"י. הפו' כלסברת
 כרם הרב כמ"ש בפוסקים אפילו בעב4 המיקל כדברי הלכה קיעל הנהשיחלוק
 עש"ב. כ"ח סי' חי"דשלמה

 וחכם חכם כל על רעל אינו גאבל המיקל כדברי הלכה דאמרינן דהאהרפ
 הראשונים חכמימ בה שהיקילו קולא מיקל שיהיה דוקא אלא מדעתו להקלי2ירצה
 קס"ט, סי' ג"ח תשף ב' י"ד הקמח לקס עיין ג', דף סוף בבתובות. התו'וכמוש
 : שם מ"ש רי"ז סף בח"ג ועיין גקל"א ס" ההשכ"ג הע"ש מדברי ללמוד ישוכן

 קמ"בסי'
 ימי ז' דנו"ג כלה של' אמה או חתן של אביו ש4ת דהיכא דק"לגההיא



צדיק ב. חלקשו"תפערלתקס
 לאע איפכא אבל' בעבורו שיטרח מי דאין פסידא משום האבל' ימי ז' ואח"כהמשתה

 שנשא בבחור דוקא אלא נוהג זה דין דאין י' כלל א' סי' חי"ד גו"ר הרבוכ'
 מוכל היה שכבר שה שיפסד שאף לפי בעולה. שנשא באלמת לא דוקאבתולה
 כל שנית פעם להכין כלה של אמה או חתן של אביו שנית יוסיפו עודלנשואיו
 אמנם עיניו. נפתחו שלא לאפ'רוח ודמי ביה הורגל לא שעדיין לפי הנשהאיןצרכי

 ואשר אביו מעשה על סומכת דעתו אין שנייה פעם לישא רוצה ועתה נשאבשכבר
 חהעתיקם דכתובות פ"ק התו' מל' ראיה והביא אליו, יקריב לעצמו הואיבחר
 ואח"כ לזה ראיות להביא הרב והאריך קצ"ב סי' טי"ד וב"ח תינוקת ר"פהתי"ט
 צריך למה וקשה : וז"ל שם הש"ך והביאו שמ"ב סי' ,טי=ד הב=ח דבריהביא
 וי"ל ליה וחמיר כנדה לו דאסורה בתולים דם משום ת"ל המשתה ימי בז'שימור
 עכ"לי וכו' בעולה שהיתה מילרי הכא אלא שימור א"צ בתולה היתה דאםדאה"נ
 עתת ,שנהגו הללו חומרות כל שהרי מוכרחים אלה דבריו דאין הגו"ר עליווכ'
 דאינר נלע"ד הב"ח דברי על שחלק אף והנה ע"ש. וכו' הדין מן אינן בתוליםבדם
 סוף- במלתיה הגו"ר דמסיק ואף זה. בפרט נדבר ולקמן לבד שימור דין לעניןרק

 דלאו הגר'ר לדעת אף פשוט הרבר לענ"ד בתולה שנשא בבחור דדוקאהתשובה
 שנשש אף אביו ומת בחור עדיין החתן אם חתן של אביו כשמת אלא קאמרדוקא
 ואתי בשבילו שיתעסק מי לו דאין המשתה ימי ד מפני האבלות דהינןבעולה
 דחינד אלמון *הבעל אף בתולה היא אם כלה של אמה מתה אם והעה הפטד,לידי

 טעמג רכלום בשבילה שיתעסק מי לה דאין כיוו הששתה ימי מפני דידהאבלות
 ז"ל הגר'ר כמ"ש האם הן האב ,הן הבן *ל הראשוני' בנישואין משתדלדאדמ
 לאפוקו אלא אינו הגו"ר שהאריך מה וכל והש"ך הב"ח כיון ולזה הם סבראודברי
 השאלה. לשון יה על שבא וכמו בעולה שנשאאלמון

 הנשיפ. בין ישנה דהיא בעילה דאחר הפוסקי' *כתבו השימור בעניזומיהו
 מפורשים גו"ר הרג שהביא דלעיל והש=ך הב"ח דברי הנה האנשים, בין ישןוהוא
 הגו"ר והנה בעולה. שהיתה מיירי הכא אלא שימור א"צ בתולה היתהדאם

 כ-
 חומרות כל שהרי עצמם מצר נכדנים ולא מוכרחים דבריהם דאין והש"ך הב"חעל
 הוא טהור בתולים שרם לפי הרין מן אינו בתולים בדם עכשו בהם שנוהגיםהללו
 וכמה בעלמא חבורה דם אלא המקור לן שאינו זיבות דם ולא נדה דם לאואינו
 הם הסמואל ורב האחרונים וחכמים תינוקת בר"פ כדאי' בו נאמרו דיניםחלוקי

 בימי נשנית. זו וברייתא הרין מן ולא נדה כדם לעשו"ו בתולים בדםשהחמירו
 אר אביו *מת יה חתן ולכן בתולים, מדם לפרוש א"צ הדיז שמן ראשוניםתנאים
 בשי~ור לפרי*ה הוצרכו ולהכי בלבד אבלות איסור רק עליה אק כלה שלאמה
 וכו'. אח"ונה מטני  רחאוה  שהרי בעיניהם היא מזולזלת יו שאבילותכיון

 יצריה תקיף לא שצוה בעילת שבעל כיון דעלמא חתל כל דבשלמא י"לועהר
 האבל' עליו שקפץ זה חתן אבל יוס י"א לסוף אליו תשוב ימים שבקרב שיהרעכיון

 ושמא דאבל ימים ז' ואחריהם המ*תה ימי ז' דהייבו הפרישה ישי דנפישיכיון
 עליו' החשירו לפי' הפרישה ימי שיתרבו למיחש דאיכא וכיון וסתה יבא כךמתוך
 בעלמא חומרא אלא הוי לא בתולים דם איסור דעיקר כיה שמירה שצריךבתחלה
 הפסיד )לא( לו בזה והמיקל שמירה. הצריכום שלא דעלמא חתנים בשארמשא"כ
 באורך. עעש וכו' הימנו נוהה חכמים רוח ואין לקמחיה ח*ולא

 תמה והש"ך הב"ח רללי בעפר  התאביות  ואחר  המחילה אחר העבדואני
 דעלמח באולה כלה כל כדין שימור א"צ לתולה היאה אם דאה*נ כתבו אידאני



קסאצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 בגמ' שהרי קצ"ה, דם" בת~ה מדין ולמדו יצריה תקיף לא תו שבעל )דכיון(כיון
 ביה לזלזולי אתי רבנן ביה דאקילו כיון דהכא דאבלות מסיק ע"ב ד' דףכתובות
 הנשים בין "2ינה שאשתו שנו לא הרי"ף שכתב מה על כ' שבהרי"ף ורש"ייע"ש.
 אחד בבית עמו ישינה אשתו בעל אבל בעל כשלא אלא האנשים כין ישןוהוא
 לא בין בעל בין חמותו או אביו שמת חתן אבל נדה אשתו שפירסה חתוררוקא
 רש"י זה על וכ' הרי"ת. עכ"ל הנשים בין ישנה והיא האנשים בין ישן הואבעל
 כדמסיק סעמא וכו' אביו שמת חתן אבל תוקפו דיצרו בעל כשלא וז"ל:שם
 תחלה המשהה ימי ז' דנוהג רבנן בה אקילו אכילות דבהאי דכית משוםבגמ'
 הרען ל' הוא וכן עכ"ל, ויבעול לזלזולי אתי רלמא חיישינן אבילות ימי ז'ואח"כ
 דדוקא ב"ח היפך )וש"ך( התלמהר והוכחת ורש"י הרי"ף מל' מבואר הרישם.
 שימוה בעי חמותו או אביו שמת חתן אבל שבעל כיון שימור א"צ דעלמאחתן
 גה לזלזולי אתי ומשר'ה רבנן בה אקילו אבילות רהאי דכיון )ומשום( בעלאפי'
 ואפילה דכתובות הגמ' דגרי להביא ז"ל לבמ אל שתו לא איך ותמהניויבעול
 דידיה קמא תירוץ ממש שהוא ממנו להסתייע זכרו שלא הגו"ר על תימה גםברמז.
 : ולידחק אחר ליישוב עוד צריך היהולא

 קמ"גסי'
 תקנה יש אמ לעת מעת מליחה בלא ימים ג' ששהא בשר ב'דיןנשאלתי

 אח"כ. ולבשלוןצלותו
 ימלם ג' ששהה בשר הגאונים כתבו : לז"ל כ' סי"ב ס"ט בסי' הטור :תשובה

 לאכלו ו'אין מליחה ע"י עוד יצא ולא בתוכו דמו נתייבש מליחה בלא לעתמעת
 מפורש והטעם עכ"ל. מותר בישלו ואמ יבשלנו לא 'שצלאו ואחר צלי אלאמבושל
 הגישול דאפשר' צליה ע"י הדם שיפלוט ברירא דלא משום ק"ם סי' תה"ד ב'בב"י
 ימים ג' בשהייתו שנתקשה הדם מרככים הרותחים שהמים מהצל'ייה יותרסועל
 ע"ש. צלייה מע"י טפי ויצאויפליט

 מהגדולים א' דהעתיק דמצאתי ואע"ג : וז"ל תה"ד ב' שכ' שם בב,"יוראיתי
 ואני ארצות בקצת כן שנהגו שמעתי וכן צלייה, אחר' לבשל רשרי אחר גדולבשם
 היה מהר"ם : וז"ל כ' ש"ד ובהגהות הב"י עלה וכ' עכ"ל, כתבתי שקבלתימה

 הלכה ולענין עכ"ל: לבשלו אסור הצלי בתר ואף מבושל' ולא צלי לאכלומצוה
 יש בדיעבד מיהו הצלייה אחר לגשלו שלא האוסרים דברי להוש יש רכתחלהנר'

 דברי על )גם( ירו סמך דהב"י הרי הב"י. עכ"ל המתירים דבריו עללסמוך
 האוסרים. לד' חש שלכתחלה אלא תה"ד שזכרהמתירים

 כשיעור שלחוהו ג"י ששחה אחר שאם עוזר מהר"ד ב' שכ' ט"ז בס'וראיתי
 'שכ' זו מליחה בענין והנה עכ"ל. לבשל מותר שוב ו'צלאוהו והדיחוהומליחה
 מביא ש"ד שבהגהת שכ' בב"י וראיתי בפיסקים סמך לה יש אם בקשתיהט"ז

 מליחה ע"י ויצא דמו שלתעורר כדי טושרין במים לשרותו נהגו הגאו'ניםדבמקום
 דברי א"כ ע"ש. ציה מהניא לא דמליחה, האגור ב' עוד הב"י מביא' לזהוסמוך
 כ' ב' סעיף ד' כלל ת"ח ובס' האגור. כרעת דלא הגש"ד כר' אזלא עוזרמהר"ד
 דכתב הטור ד' משמע וכן הצלייה אחר לבשלו דאסור ק"ס סי' בתה"ד כ' :וז"ל
 דלכתחלה ב"י וכ' צלייה. אחר לבשלו דמותר כ' באו"ה אבל לבשלה דאיןסתמא
 עכ"ל. וכו' האוסרים לד' לחושיש

 עתר מהר"ד סברה העתיק למה הט"ז על שאמה ראיתי יוסף מטהובם'
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 ומתיר וצלייה וזחלה מליחה שהצריד ממש ,או*ה של הדעה היא ד,ז"עה זוהלא
 לאכלו תקנה שום לו אין דלכתחלה משמע הב"י הכרעת לפי אבל לבשלואח"כ
 דאין להדיא שכ' צ"א סי' מהדי"ל בתשו' משמע וכן הטור, ונד' כללמבושל
 אהר לבשלו מתירים יש גדולים ושאר עוזר שהר"ד כ' ולבסוף צלי אלאלאכלו
 דמותר הסוברים מכת הוא עוזר שהר"ד פשוט ונר' עכ"ל. חולקין וישצלייה
 יוסף. מטה עכ"ל צלייה אחרלבשלו

 עתר מהר"ר דברי שהעתיק הט"ז על מ"י תמקהת ליישב ישולפע"ד
 זה אופן שאין שכוונתו אפשד א"כ זה בענין לבשלו המתירים דרבולאשמעינן

 דבמליחה דאפשר צלייה אחר לבשלו דאסור רק כ' לא דהב"י הב"י עלחולק
 נהגר הגאונים דבמקום זכרו הגש"ד שהרי ומדע לבשלו. להתיר דיודהוצלייה
 מליחה תרתי ליה דעביד דכיון ויצלנו וימלחנו בפושרין ,אותו שישרה ע*ילהתיר
 הגאונים צלי אם כי לאכלו דאסוד ג"י ששהה דבשר זה דדין לבשלו ש*דוצלייה
 הו"ל הכי להב"י ס"ל דאלו לדהות דיש ואע"פ בשמם הטור וכתבו שחדשוהוהם

 כפי אלא כן כ' דלא להשיב יש לבשלו. שרי אח"כ וצלייה דבמליההלאשמועינן
 סברת הביא ע"ז לבשלו אסור צלייה דאחר אף דמשמע הגאונים ב' הטורסברת
 ב' דמביאים הגש"ד סברת הביא בסמחי זה ואחר אסיר, דלכתהלה והכויעתה"ד

 וכו', ויצלנו וימלחנו בפושרין תחלה אותו שישרה ע"י לבשלו דמותרהגאונים
 אסרו דלא עלה לוסיף דלא והבו אמרו והמ אמרו הם זה התירו דהגאתיםוכיון
 דהיינו בחדא כוותיהו דשוסק לומר ואין מליחה. בלא דוקא צלייה אחר רקלבשל
 וצלליה מליחה אחר לבשלו דאסור ד"יינו בחדא ופליג צלייה אהר לבשלולאסור
 דחשש אלא לבד צלייה אחר לבשלו המתירים לד' גוטה דעתו דהרי אינודזה

 כיון ולזה ש"ד, וצליהת מליחה ליה עביד כי ממילא דאסרי הגאונים לד/לכתחלה
 ואפשר הב"י השמיענו לא זה דחידוש לומר עחר מהר"ר דברי שהעתיקהט"ז
 לו.דיסכים

 ולבשלר לצלותו לכתחלה שהתיר ראיתי קי"ג סי' מפאנו מהרמ"עובתשו'
 מצוי מלח שאין דבמקום יה סי' בסוף מר"ן שכ' בק"ו נלמד זה שדין שםוכ/

 צדיק צמח ב' מ"י להרב ראיתי בזה וגם עכ"ל. אח"כ לבשלו ומותר תחלהדיצלה
 קודט והנה ע"כ. להדדי כלל ול"ד זה הוא ק"ו מה ידעתי ולא : וז"ל עליושכ'

 בשד דק=ו הוא הא' דרכים בשני זה הק"ו לפרזי בדעתי היה צ"צ השגתראותי
 לשמא לחוש אין ושוב בחוץ הנשאר דם שאיב משאב דנורא דצולהוששהה
 שלא בבשר טשא"כ נתייבש שכבר כיה גישול ע"י ויצא ההתיכה בתון- דםנשאר
 ויצא התתיכה בתוך דמ נשאר לשמא לחוש דיש צלי אחר לבשלו שמוזירים17הה
 צלייה אחר לבשלו כ"א בסעי' הש"ע מתיר ואפ"ה הוא רך דעדיין כיון בישולע"י
 ששהה זה דק"ו זה הוא השני והדרך בתוכו. דמו נתייבש שכבר ששהה זהוכ"ש
 לכתחלה דשותר ג"י עדיין שהה שלא לבשר מק"ו ולבשלו לצלותו דמותרבשגגה
 ולבשלו בשר לצלות התירו אם ק=ו והדבר" מצוי מלח שאין היכא ולבשלולצלותו
 ג"י. אותו ושיהה ששכה זה ק"ו מצוי מלח שאיןהיכא

 הש"ך על והשיג מפאנו הרמ"ע כד' עיקר תפס א( סי' עשק באר בס'רראיתי
 מוכרחי' דבריו שאין עשק באר הרב על שכ' צ"צ תשו' ב' הביא מ"י ובם'ז"ל,
 ס" חיי בני הרב ור~זו י=ט סי' חי"ד הלף שלמה מהר"ר להרב שו"ת ובס'כלל.
 צלייה אחר ויבולהת המתירים על' לסמוך יש שעתא ודחיקא דלע"ש העלהס"ט

 נהנה אדם דאין צלויה לאכלה אפשר( )דאי דאפשר חתיכה שיהיהובלבד
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 ולא צלי יאכלנה בשבת גם צלי לאכלה דדרך חתיכה היא 'אם אביבאכילתה
 משום צלייה אחר לבשלו להתיר הסכים נר"ו המובהק הרב כי ושמעתייבשלנה
 שם. מסקנתו עכ"ל 'שבתכבהר

 מרובה. הפסד או עוש כגה הדחק רבשעת נלע"ר זה כל כתבתי אשרואחרי
 להעביה לרחוץ היטב בירו וישששפנו שעה חצי או שעה בבמו הבשרישרה

 לבשלו וכשירצה בשר כשאר מליחה שיעור וימלחנו פניו, שעל הרם)ולהעגיר(
 לזה וראייה רם. לשיצא עהר לחוש שאין חליטה לו תהיה שאז יפה יפה המיםירתיח
 מליחה בלא הבשר שבישלו ס"ט בסף הביאו רב"י וגם א"ח ב' ירוחם ררבי'מההיא
 דמו נתייבש דוראי ג"י ששהה זה וכעש למעשה[. ]הלכה הל"מ רבנים כמהוהתירו
 במים הבישול דע"י טעמייהו שמלחו אחר אף לבשלו הפוסקים דאסרי ומאיבתוכו.
 ליתן דמצריך הרמבום סברת להו רלית )משום( היינו הדם ויצא הבשריתרכך
 למעבד שוד להחמיר הרמב"ם כסברת רנהיגינן ולרידן רותחין_ במימהבשר

 בס"ד: קפ"ו ס" זה בחלק ולקמן פש"ש צ"ר סי' בח"ג ועייןכדכתבינן

 ב[ קמ"גסי'
 לספרים טב.לאות שעושים הקרש כתבי קושרי ,שראיתי מה על באתיעתה
 עד אותם ומרבקין ועלה עלה כל בין דב,ק ועושים שבלו הקדש כתביסשיירי
 הספר לשמור )כתיק( תיק אותן ועושין עור עליהם נותגין ואח"כ כטבלאשיעשה
 ל'אבד הזה הגדול האף חרי מה לקמן לכתוב עתיר אני כאשר מדינא אסור יהוכל
 על חו~ל ואין מבקש ואין דורש ואין מהן כמה ראיתי כאשר שבלו הקדשכתבי
 הקורש שמות וכמה חומשים של ב,לאות ומהם תפלות ספרי מהם הכתביםכבוד
 עתה ער ומנעורי הדווים, ירוו זה על ומררשים הלכות אגרות ספרי ומהם בהןיש
 כיאת ראה מי ה' יתאשק אלה העל תורתינו ספרי זלזול לראות זה על כאביגדל
 כ"ג מבגדי ללמהר לנו יש הלא הלבבות חמדת הספרים בזיון כאלה שמעמי

 ]בגמ' כאף קרושה תשמיש בהם שנשתמש אחר גניזה שטעונים ביה"כשלובש
 כתוב בהמ שהרי קדושה עצמם שהם שבלו הספרים שיירי ק"ו ע"א[ כ"דיומא
 הרין את ליתן עתידים זה ועל בסיני, למשה נרמזו או נאמרו אשר רברימכמה

 מלכו )בגרי( שיירי שהמה ומשונים שונים דינים בריני במשפט יביאמח~אלה"
 דאבות פ"ד שמואל במררש דבריו הובאו שושן ן' יוסף ר' כמ"ש עולםשל

 מרובע כאב בכל כבור לנהוג שצריך שם כ' עוד ע"ב, ס' דף פי"ד היראה שערובר"ח
 מצאם ואם קרושות. צורות רמות הם אותיות שכ"ב כיון בקרושה נכתב שלאאע"פ
 הזה בעולם וגם עכ"ל. הראוי במקום שיגנזם המבוזים המקומות בשאר אובשוק
 ומרים קשים עונשים שנענשו מהם כמה געיני ראיתי כאשר בשלום יוצאיםאינם
 קשים מעונשים זעו ולא חלו ולא להם ככה ה' עשה מה על הבינו ולא ידעוולא

 זאת על שומו שמים אי תורתינו. ספרי בלאי להשחית נטויה ידיהם ועודשהגיעוט
 ~וראי. איה אני אדונים ואם כבודי איה אני אב אם קדרותולבשו

 האלה, )החטאים( בחטאים יד בשולחי למחות קהרש עם ראשי על מוטלולכן
 רצל עוד יזידון שלא עליהם ויקבלו ישובו עהר זה על ולקנוס ולהחריםכנפשותם
 תורה מכבהר ריקים החטאימ אלו יהיו אם ואפילו אכבד מכבדי כי נאמרהמוכיחים
 אדם שום ביד יש )שכאשר( כאשר האדם בני ממעשה יה להבחין להם"לא
 ממסים חירות הן המלך לו שנאן שררה אן דבר שום לראית משר או מהמלךשתקא
 אחר ואף רע, שום צה יגע שלא נזהר( )יההה נזהרים ההיו כמה באלווכיוצא
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 הארם לבנל להודיע הא'רם מן תפארת, בה ולדודותיו לו להיות ישמרנה הנהשיוסר

 לבו שניתן סגולה עם אנו ק"ו של בנו בן ק"ו המלד כתב, בידו היה שאיךגדולותיו
 בסיני ברית עמנו כרת ועליהם דברים מכמה לחירות יצאנו שבו חמדהכלי

 שייהי איזה אדם ירא'ה ואם ולנשקם. ולחבבמ לראשינו עטרה לעשותםשצריכים
 רבים הכתבים שיירי ה,יו ואם ומכובד מוצנע במקום יגנזנו עלה חצי או עלהכתב
 ה'. מאת ברכה ישא ובבן חז"ל שהורונו כמו ת"ח קבר אצל ויקברם חרס בכלייתנם

 וביאוריהן ופירושיהן כולן הקדש כתבו התורה ימהרי מה' פעו הרמבומוז"ל
 בה וסיים וכ'ו', מרדות מכת אותו מכין ביד והמאברן ביד לאבדן או לשרפםאסור
 הרשר"ם בו האריך זה דבר ו'הנה עכ"ל. יגנזו גוי שכתבן או שבלו הקזיש כתביוכן
 שכתבם בספרים אם כי הקודש כתבי לאבד שמותר מצינו לא וכ' קפ"ר סי'י"ד
 נת' וא"כ וכו'. ]קט"ז[ כתבי כל פ' ]שבת[ בגמ' מחלוקת בא בזה ואפילומין

 גניזה צריך אפ"ה חש"ו מכתיבת ד'גריעא' לשמה הכתיבה שאין גוי כתבןשאפילו
 בשבת גרסינל ותו בגמ'. שם טרפון וכר' תפלין מה' פ-א הרמב"םכמ"ש
 אותם מצילין אין אמר הונא רב לשון בכל או תרגום כתובים היו ע"א[]קט"ו
 בהם לקרות ניתנו דמ"ד אללבא בגמ' וקאמר מצילין אמר חסדא ורב הדליקהמפני
 ואפילר וכו', בהן לקר'ות ניתנו לא רמ"ר אליבא פליגי כי רמצילין פליגי לאכ"ע
 מודה הונא רב אפילו גנייה לענין אבל הצלה לעגין אלא פליג לא רפליג הוגארב

 וע"קן בעו גניזה וא"ה וכו', לטעמיה מתרץ הונא ורב דקאמר הכי בתרכדמוכח
 מאי יהיה מ"מ וכו' טורת הרב טעם עך התו' שהקשו ואע"פ פורת הרב מ"שבתר
 שיהיה. טעםזה

 צריכים בהם לקרות ואסור לכתבן שאסור בדברים שאפילו למדיםנמצינו
 כ"ש הדליקה מפני גשבת להצילן מותר היה חסדא רב ולדעת רכ"ע אליבאגניזה
 ן ון"ל הנז' פ' ריש התו' וכמ"ש אותם, מצילין דלכ"ע שנר' שלנו הקרש כתביאלו

 איך וא"כ לעשות עת משום בהם לקרות דניתנו מצילין שלנו ספרימוהשתא
 דודאי דעתא מהאי ליצלן רחמנא בזיח בהם ולנהוג ביד לאברן שמותר ח"ואפשר
 ברבך אני זכור לו אמר ]שם[ בגמ' ראמרינן וכמו ביד, לאבדם הוא גדולעת

 איוכ ספי לפניו והביאו הבית בהר מעלה ע"ג עומר ש'היה אביך אביגמליאל
 וכו'. ביד לאבדן מותר וכי רפרר עד וכו/הרגום

 ופרש"י תורה, כשורפי ברכות כותבי אמרו מכאן ע"ב[ ]שם התם, גרסינןתו
 ר' אא והודיעו באו בצידן )כותב( שהיה באחר מעשה בשבת. יצילם לאשהרי

 של טופס נטל בו הרגיש בסולם עולה כשהיה לבדקו ישמעאל ר' והלךישמעאל
 האחרון עונש גדול ישמעאל ר' א"ל הזה ובלשון מים, של בספל ושקעןברכות

 להצילך אסור כתבן ואם לכתב ניתן שלא במקום שאפילו א"כ הרי הראשת.מן
 שאגו בנדון וק"ו כ"ש בירים ולאבדו להפסידו גרול עונש יש אפ"ה הדליקהמפני

 להצילן. מותר הנר' שכפי בועומדים
 המרקמ בעינש שהפליג רי"ו שהביא הרמב"ם תיזו' הרשד"ם הביאעוד
 שמותר זלזול לידי ד"ת מביא כן שהעושה ב' וטעם וכו', הא' הטעם בטליתפסוקים
 במקום' הגבורה מפי ונכמבו שנאמרו תורה כתבי יביא ואיך בטלית. לבה"כליכנס

 דברי ריקום בו אשר הבגד לחתוך וראוי ספק בלי תורה בזוי חה וטנופתזלזול
 הקושרים אלו שעושים מה כי שבורר נ"ל זה מכל ומסיק וכו', ולגנזן הייםאלהים

 במה וגם פיילי, עת שהוא ספק אין שזה בידימ אותם שמאבדים הרקותבחתיכות
 לך ואין האיתיות נמחקים ודאי כי איסור בעיני נר' דבק ע"י אותםשמדבקים
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 ית/ דהרמב"ם זאת תשו' ומל' בקיצור. הרשד"ם עכ"ל וכו' מזה גדול בידיםאיסור

 הריקום ננרת וחריתה ב,רפוס הכתובים גין יר גכתיבת הכתובים מפרים דביןלך
 צריכף חש"ו או גוי יר כתב ואפילו גהן לזלזל ואסור גניזה צריכים הכלבטל'ית
גניז'ת

 עושים גדול דאיסור בנ"ד להוכיח האריך ע"ד ק"ז בדף שבע באר בם'גמ
 ט"ו ס"ק קכ*ה סף פשוט גם בס' חביב ן' מהר"ס וגם הקמח, לקט ס'ומביאו
 כשר ושהרפום יד כתיבת לדין שה; הדפוס דדין גמרות מכמה להוכיח"ארקי
 ה' חמודות בלחם וכ"כ וגטע. ותפליו ס"ת כגון כתיבה דצריך דבר לכלבדיעבר
 סם"י י"ד וט"ז צ*ט סי' בנימין ומשאת ל"ח רף בתשו' והו'מ=ע צ"א, רףתפלין
 ומ"ה. ל"ו סי' רדב"ז ועייןדעעא,

 קבר אצל ויקברמ חרס כלי בתוך ויתנס שגלה מה יגגוז וחרד ירא כלולכן
 ברכות בס' גם ע"ב[. כ"ו ]מגלה מהגמ' הש"ע ומר"ו סעת ה' הרמב"מ כמ"שחכם
 שיהיה כתב בכל יד כתב כרין הדפום שדע לאסור בזה האריך ס"ט דףו2מים
 והכהתו מקברו א' צדיק הוציאו א' שפעם מס"ח מעשה ה;ביא לעז. הן משקהן
 קושרם הייתי לא נקרעים הספרים רואה שכשהייתי לפי ואמר בחלום לאחדבא.

 המקולקלים בדפים להקל הסכמתי אמנם ומסיק והכוני. הוציאוני לכךבטבלאות
 ללוחות לדגקס דיש מאד מוטעים שהמ בראשוגה הדפוס מכבש מתחת,2יוצאים
 : להם הפה תקנתם וזהו מלמעלה עליהמ טדובק בנייר ולכסותם"ספרימ

 ג'[ קמ"גסי'
 לומר חנוכה ברכת בנוסח מהרש"ל כ' וז"ל: ע"ב רמ"ט דף של"הכתב
 בית שלום לצורך נר שהוא שבת של נר דבשלמא והטעם אחת תיבהימלחנוכה
 נרות כשאר אינו הנר הכא אבל שבת של ונקרא עליו שבת שמצות רק)ולעצמו
 נר מברכין הכי משומ דחגוכה ניסא לפרסומי אלא לעצמו להאיר ע,שויואינו

 כי אומר בעניי ואגי עכ"ל. לזולתו ולא לחנוכה אלא עשוי שאינו כלומר,2לחנוכה
 הרב בזה שהאריך וכמו שלחנוכה. לומר ורמב"ם והרי"ף התלמוד שנוסחת אמתהן

 וכר. גאתים כמה ב' גירסתינו לקיימ רוקח'מעשה
 ואין הם שוים חנוכה וברכת שבת של נר ברכת דנוסת נר' לענ"דהנה
 חנוכה של ושין שבת של שין כי הדקדוק לפי אחת תיבה וכולם חלוקביניהם
 בפי' רש"י דכתב בשר הוא בשגם כמו הוא אחד גהם והפירוש בסגול.גקודים
 לו שככה וכמוה בשר הוא גם כאשר בו ההכוונה בסגו"ל היא כאלו שהשיןהחומש
 השבעתנו ככה אשר לו ככה אשר במקום שהוא בסגן"ל שהשין השבעתנושככה
 אתה נמי הכי א"כ הלשון. לבאר 'שאחריה לאותיות וסמוכה שמושית היאבי

 שגימי גר הדלקת דהיינו חנוכה למצות ר"ל לחנוכה אשר פי' שלחנוכה.אומר
 חז"ל שצוונו שבת למצות ר"ל לשגת אשר שלשבת נר להדליק ודכוותה'החנוכה
 כמ"ש עונג לשבת וקראת הנביא שאמר העוגג מכלל שהוא לשבת נר~להדליק
 תיבה קדמוניות בתכאליל הס וכן רי"ט נר ברכת גוסח וה"נ פ"ה שבת ה'הרמב"ם
 ואף ע"ש. של ולא חנרכה נר להדליק המדוקדקת דהנוסחא כ' פר"ח והרבאחת
 דקדוק להשיב חקר לא המ"ר כי צ"ע עדיין ז"ל מ"ר הרב )השיגו( השיבו,2כבר
 אז חגוכה של הנוסח דאם הפ'ר"ח עלית דעת אולי לענ"ד לזה זה בין מההנוסח
 המזבח חגוכת על וקאי חסדך בהשמים ה' כ~ו הידיעה בה"א החנוכה של'משמעה

 גר משמעה הוי היריעה ה"א כאן דאין חנוכה נר אומר אתה אם כן לא המקדשאו



צדיק ב. חלקשףתפעולתקסו

 תיבות בשתי חנוכה של נר אומר אתה אם דוקא דזה הפעוט ולדעתי חנוכהדמצות
 לחנוכה אשר אלא ההיעה ה"א במשמעה איו אחת תיבח שלחנוכה הנוסח אםאבל

 אהת תיבה לאמרה שכ' ג"כ מהרש"ל' ר' זו ואולי לעיל כדכתבינן חנוכהלמצות
 חנוכה נר גריס האר"י הימים ז' שאור ראע"פ ודע פשוסה להיותה יותר ביארולא
 ללמדנו נתית דלא קצר לשון נקט דמר"7 הש"ע מר"ן שכ*ד הכרח איו הסודעפ"י
 : לחנוכה צריך ברכות כמה להודיע רקהנוסח

 קמ"דסי'
 אי שארם שרגילות בעירנו המורה יורנו מכ"א מעירשאלה

 מיט~
 להספיק

 'הצריך כל מקורם )להם( מכין הוא כבר י"ט ובהגיע ספקם די שכר העירלבני
 שיהא מהו המועד לאחר לשתות מה לעם ואין שרוף ד~ין שכלה ולפעמיםלי"ט
 לשתות. מה ימצאו המוער ~ילאחר כדי בחה"מ צמוקים לשרות האיש זהסותר

 במועד עתה להס רצריך ה"מ המועד בחול שרי רבים דצורך אף :תשובה
 וכמ"או אסור, המוער לאחר רק להם צריך כשאינו אבל תקל"ג סי' כמבוארדוקא
 המועה לצורך שלא תמריס של בין שעורים של בין שכר דלהטיל תקל"ג ס"מר*ן
 כובשן במוער מהם לאכול שיכול כבשים ז' רין י"ט מה' פ"ז רמב"ם וז"לאסור.
 הכבישה אם ק"ו והשתא עכ"ל. לכבשן אסור המועד לאחר אלא ראתיןושאינן
 שיקג הצמוקים לשריית ק"ו אסורה המועד לאחר רק ראמה כשאינה טרחא בהשאין
 ממגוחה לצאת עליהם וקשה רבים צורך זה שדבר ולהיות כ"ש. לא טרחאבה

 בחה"מ ולשרותם הצמוקים לנקות היתר פתח להס למצוא יש נפש. לעינויועונג
 מותה מלאכה כל : ח"ל תקמ"ב סס"י בש"ע כמ=ש יאכל מה לו שאין פועלע"י

 דבעל דאעעג הרי עכ"ל, תרויח שישתכר כדי יאכל מה לו שאין פועל ע"ילעשותה
 ודבר ליה שרינן לאכל מה לו שאין פועל משום לעשותה אסחר גופהעהמלאכה

 : וברור פשוסזה

 : וז"ל עור קכוו דף בכללים פשוט גט בס' חביב 7' ברוך מהר"םנתב
 טמונות בריני לדון וסביבותיה ומצרים בא"י המנהג גתפשס ממון לעניןוהנה

 בקושטנרינה אך הוא, דמר דאתריה משוס מהריק"א מר"ן וכסברת הרמב"םכסברת
 לי קים בטענת המוחזק שיזכה מנהגם אחר נמשכו מקומות -בשאר גםובסלוניק
 א' נלל סות בתשף מש"ש לה6 יצא לי הקים דגל החורש פוסקים, ג' אוכשנים
 רבות" שאר על העיטור ובעל ור"י ר"ש נחלקו אם ואף : ת"ל פ"ה כללוסחף

 דאיכא היכא ר"מ מפי קבלתי כך שלו נכסים בנתינת י"ג מבן פחותבנתינת
 בחזקת אמרי' והכי אהזקתיה, ממונא ואוקי מטפק מפקען לא דרבוותאפלוגתא
 דר"י וכדותיה תיקום ארעא דקיימא היכא בארעא דרבה כוותיה הלכתאהבתים
 עכ"ל. ליקום זחי דקיימי היכאבזוזי

 המרדכי גם כ"ה. סי' ח"6 מר"ן הביאו ממתות דעי אחד בפ' בזהוכיוצא
 ואח"כ ונישאת לבתו או לחתנו מעות בפוסק ור"א דרש"י פלוגתא גבי נערהפ'

 ור"ת שפסק, מה כל לחתנו ליתן דצריך ס"ל דרש*י .נתן, לא ועדייו הבתמתה
 שיאמר הממעוה החתן יתפוס דאם ברוך בר ר"ש ב' כתב בעל. בהן זכה דלאסעל
 ראיה הביאו דובתי ומהנך נ"ב, סמ"י בא"ה זו פלוגתא כ' ומור"ם כרש"י ל*קים
 דמאי במושלם תפסו האחרוגים ורוב קי*ל. לומר המוחזק דמצי בספויהםהפר
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 המזכים פומקים מיעוט דהוו היכא אשילו היינו קי"ל לומר המוחזק דמצידאמרינן
 הפרה בריש כדאי' הרוב אחר בממון הולכין דאיו דקי"ל משום וטעמאלמוחזק
 ונמצא לחבירו שור מוכר גבי ע*א[ צ"ב ]ג"ב פירות המוכר ובפ' ע"א[ מ"ו]ב"ק
 קי"ל אמרי' רלא דכ' קי"ו סי' כרדב"ז ודלא רל"ב. ס"ס ח"מ מר"ן כמ"שנגחן
 ע"ש. וכו' 'שקול במחלוקתאלא

 רף קמא הגוזל בם' דאי' מהא קי"ל הדנים לסברת ראיה עוד יש הצעירולי
 שהיתה ב,ענין חבירו בהמת ששחט בא' פי' דרב לקמיה דאתיא מוגרמתא ההיאצ"ט

 משום מלשלם השוחט ופטר דטרפה, רג, ופסק כשרה היא יוסי ולר' לרבנןהגרמה
 ע"ש. בזה לרב ליה דמספקא התו' וכ"כ וכשרה. יוסי כר' ס"ל דדילמא גזלספק
 : עעש אחר לדין ~מגו ראיה להביא מביאו בו"ד י"ח סי'ובט*ז

 קמץסי'-
 משניהם מאיזה מה מפני ושהאל טעמים איכא מ'ה מפני שאמרו מקוםכל

 ב'תלמהר דוגמתו הרבה ויש אמיתי כלל והוא ע"א( ה' דף בראשית פ' יהוסף)עין
 דשואל הרי השף. שלוני ור' פלוני ר' בה פליגי ומשיב וכך כך מה מפניכששואל
 8"פ ביבמות ועיין בה. דפליגי מאי והוא טעמים שני בה דיש משים זה עלהגמ'

 : וכו' במעשר לויס קנסו מהמפני

 קמ"זסי'
 חוצז לעין השחו7 חהגז איגו שבעין כחול ס"ח קצ"ח ס" ייר הש"עכ'

 זה ודין עכ"ל. חוצז אינו לעין שחרן אף תמיד עיניה ועוצמת פותחת היתהואם
 ע"ב ריש פ"ה דף בה*ג לשון : ח"ל ה,צ"ך וכ' דשמואל מימרא ע"א ס"ז דףבנדה
 לרפואה אם כוחלת שמואל דאמר עינקה תכחול ולא משחא תשוף לא טבלהוכי
 כחול חכמיס ושנו חוצז את פררעת עיניה שתראה בשביל ואס חוצץה"ז

 העין שבתוך בכחול' מחלק ז"ל דבה"ג לומר ז"ל הש"ך כוונת עכ"ל. חוצץ העיןמן שחוי
 פסיק לעין שחרן בכחול אמגם חוצז. אינו לרפואה אינו ואם חרצץ לרפואהדאם
 רבכחול חוצז לעין שחוץ כחול חכמים ושנוותני

 ביך חילוק אע לעין שחוי
 חילקו, לא הפו' וכל ופשוט לא אולרפואה

 ל' ס"ק נ"ח סי' ז"ל בפר"ת ועיי
 בדאוריתא לחומרא ואילינן הכרעא בה החכם הכרעת אע גירסאותדבחילוק
 אחרת על מגיהסא משיבין דאיו כ' ע*א תי*ס דף ביבמות ה' מלחמות ובס'ע"ש.
 : ע*ש הספרים בנאמנותאלא

 קמ"תסי'
 כשרה. מבצבז אי האטום המקום דקורעין דקי"ל בריאה א"םבענט

 אוסם האי : וז"ל י*א סי' ת"ד בם' הראב"ד כ' : ח"ל כוח ס"ק ל"ו ס" הפר"חכ'
 אחד בצד שהם סלעים אותם אבל זה לצד זה מצד כ,שהוא תוא דאסרינןברהאה
 השני שבצד והסלעים האחר מצד גנפיחה עולה שהרי איגן אחר ומצד הריאהשל

 וההש טרפה מקצתה שיגשה ריאה נעו[ ]חולין מדאמר" מסתברא וה"נ עמו.עולים
 באותו בנפיחה עולה אינה והלא לא נפרכת אינה אבל בצפורן. נפרכתשתהא
 9סל הנפרך והיבשות לצד מצד כשהוא אלא פוסל אינו שהאוטם ודאי אלאמקום
 עולה שאינו אוטם כדין לצד מצד אלא פוסל אינו נפרך אינו ואם שההש במהאפי'

 פר"ח. עכ"ל יליו ל'סמהי ראף מובהק רב עכ"ל.~ההוא המקום באותו כלל)בנפיחה(
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 האיי כי להכשיר זו הוכחה, 'על סמכינן דלא ולעד"ן : וז"ל ע"ן כ'והפר"ת
 דאיגה הגם בגוה זיקא עייל בצפודן נפרכת ואינה דיבשה דבהיכא דאפשרגוונא
 זיקא עייל' לקרמא דבזע ובתר בנפיחה עולה דאינו דאטום כהא בנפיחהעולה
 יבשות מחמת זיקא בה שליט לא דכד לאמודאי דקי"ל א"נ ברוקא או בגדפאדמנכר
 עכ"ל. בריא הדר דאמדינן מוגלא מחמת זיקא בה שליט כלאהרל

 דגם דאפשר זו היא דחייה מה צל=ע דגלו עפר ולחיכת דגליו נשיקתואחרי
 היבובו" דמפני אלא הדוח שם שנכנמ ביבשה לזה יודההראב"ד

 עול'ה אינו
 בגפיחה. עולה אינה והלא דקאמר בלישניה הראב"ד וכדדייקבנפיחה
 )דצד( דבצד וכיון בנפ'יחה )עולימן אינמ אחד דבצד שוימ ואטום יב,שהואוכ
 א"כ בצסורן. נפרך אם לבדוק רק נשאר לא יבש א' וצד בנפיחה עולההאחד
 וגם להטריף. אטום מקרי לא אטום כ' וצד א' מצד בנפיחה שעולהבאטום
 להכשידה בצפורן נפרכת אינה אם אהני מאי היא דיבשה דכיון קשה שנייהלדחייה
 אית מאי אלא אוטם מדין לאסרה ההו"ל היובש מפני בנפיחה עולה אינה סתןסוף
 דהו"ל ז"ל דקי"ל מ"ש וגם' מוריד. ולא מעלה לא אחד מצד דאוטם למימרלך
 דמעכב מוגלא דשאני זה רז גילה מי בריא דהדר מוגלא מחמת זיק'א בה שליטכלא
 בריא והרר הרוח שם ולשלוט לה,תמסשס דעתיד וקי"ל  הקרומף אל הרוחעניסת
 יבשים עצמם והקרומים הד'יאה גוף אך הרוח מעכב דבר שוס אין ביבישהאבל

 לגמרי יבשה שלא הוכחה שזה כשרה בצפורן נפרך שאינו גדר דעדונמצא
 בריא.וד~רר

 כנקובה דהוי מפני הוא דאסום טעמ' דכלום קשיא הא קשיא דאיולעד"ן
 למיסר הועל אחד מצד באטרם אפי' א"כ ורש"י. הרמב"ם משם שם הפר*חוכדכתב
 בכל הגקב )דדק( כדין טדפה הקרומים בשני האוטם שהגיע וכירן כנקובדהוי
 דא"כ הצדדים בשני שולט הא'וטם שיהיה, בעי אמאי וא"כ שיעור בעי ולאשהו
 שגיקבו שכיון אלא הדין כן ואין הצדדים לשני עד שיהיה צריך היה נמיבנקב
 והכ"מ. הרשב"ץ הרב וכדכ' מיטריף שהו ובכל טרפה הקרומיםשני

 והרשב"ץ הרשב"א בשיטת דהראב"ד היא זו קרשיא בתידוץ לי נרןואשר

 כן על אשר הלב על להניף יכולה שאינה מפני הוא האוטם איסור דטעםקאי
 משני באוטם רק להטריף אין שכו וכית הריחוף מונע אינו אחד מצדאוטם

 בה"ט הרב. למ"ש ראיה להביא נר' ומכאן כלל, להניף יכולה אין שאזהצדדים
 בקולשיה אבל דריאה בסומכיה  אלא הוי  לא  דאטום  מהר"0 משם ברוךלמהר=ר

 מקום שאין מהר"ם על כ' ת,ב"ש שהרב ואף הקולשיה, גם עמו מגביה הסומכאצד
 דאיל דידוע אלו הדאב"ד מדברי ו6קום סמך לו דיש )נלע"ד( לענ"ד זה,לאתד
 לרחף שיכולה כמו אחד מצד ונפוחה אחד בצד אוטמ כשיש לרהף הדיאהביכולת
 בקולשיה אוטם כשיש ה"נ הראב"ד, לה מכשר ואפ"ה הצדדים משני נפוחהלשהיא
 לדינו דו6ה מהר"ם דין ממש והוי ומדחיף הקול,ןיה עמו מגביה החזק הסומכאצד
 : הרוק ז"ל הראב*דשל

 קמ"טסי'
 לשיש דדוקא דטרפה דסמיכי בועי תרי בענין ס"ג ל"ן בסי' די"דבההיא

 כשרונ אהדדי דסמיכי אע"ג קשים צמחים הם אם אבל מוגלאבהם
 אותה מכסה הריאה שקרום דהיינו שבריאה מורסא וה"ה  ע"ה רמ"אוכתב
 לומר ר6"א נתכוון דבר לאיזה לדעת וצריך ע"כ, הריאה מבשר גבוההואיגה



קסטצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 שביאר זה דין רמ"א לקח שמשם במהרי"ו וראיתי הריאה. משאר גבוהה~אינה
 משם ופר"ח ש"ך גיאר וכן לחרן, הבולט הדבר אלא' בועא הויא דלא"טעם
 מבשר גבוהה שאינה שכיון לומר בזה רמ"א דכוונת הרי יע"ש. מהרי"והגהת
 דסמיכי. בועי תרי לענץ בועא דין בה דינינן לאוריאה

 דמשום גר' הריאה מבשר גבוהה ואינה ומ"ש : וז"ל מצאתי זו"תובס'
 וטרפה היא יתרת הדס של כעלה הריאה מבשר גבח~ה היא דאם בה נגעויתרת
 זונ פסק בעל שההש מהרי"ו משס ס"ג ל"ה סי' לעיל ז"ל הרב כמ"ש מקמאאפי'
 אפי' טינר כל להתיר נוהגין אנו אבל הריאה. מבשר גבוהה שאינה הכא כ'ולכך
 מטריפין אנו כאן דעד מגבה וא~ילו דהדס מכעלה יותר הריאה מבשר גבוההוא
 כמ"ען בראשה חידהר לה ויש עצמה הריאה מבשר דהיא היכא היינו מגבהיתרת
 להתפרק אתי לא בראשה וחד גדול הוא אפי' טינר אבל ס"ה שם לעיל ז"לורב
 לאצקי פי' אותה, מכסה הריאה שקרום דהיינו ומ"ש כאבן, קשה שהטינר.משום
 קרום נוקב כאגן שנתקשה שבתוכם שהמורסא דע"י כאבו קשים טינריםוותן
 שהמורפא ואע"ג שניקבה ריאה משום טרפה שאז מבחוץ גראית והמורסא"ריאה
 דסרכא. מק"ו היא סתימה לאו היטבסותם

 שקרום דהיינו לא או המורסא את הקרומ מכסה אם ספק כשהדבראמנם
 ואינה מבחוץ נראית שגתוכה והמורסא ביצה כגלדי מאד דק הוא שעעג"ריאה
 מאחורי הריאה לחתוך דר~ינו הזה בדרך לבדקו שלוניקי פה נוהגין אנוגראית.
 וצריך המורסא שיתמעך כדי מים עם מעט מעט המורסא שם דרך ולהוציאהטינר
 המורסא כל שנתרוקן האחר המורסא שעל הקרום גם ינתק שלא גדול ידים"ימוו
 מעשה עושין אנו וכזה לא או נקוב הקרום אם נראית ואז הריאה קרום מותחימאז
 עולם. מימי שלוניקישה

 א' טינר לשנינו בא כך זו במלאכה לשרת לעמוד לאנדריפולהוכשהלכתי
 הטרפתיו טעם מאיזה לי ואמרו אותו הסרפתי ואני אותו הכשירו וחבירי3זה

 טרפות שום מצינו לא לי ואמרו האנשיט ויתמהו הטינר זה בשביל להםיאמרתי
 טרפה שניקבה ריאה קי"ל דאנן הוא גשמים לא )זה( טרפות הלא וא"לבטינר
 קרום לאו מכה מחמת שעלה קרום קי"ל הא ונסתם קרום עליה שעלהואע"פ
 והא מקרום וגרוע פחות שהוא מורסא וכ"ש קרום אותו ליסתר שסופו משוםהוא

 יראו צאו תאמיגו לא ואם במורסא ונסתם הקרום את )זה( טינר בקב כבר)והכא(
 במים המורסא ההוצאתי הטינר מאחורי לפביהם חתכתי ואז לא אם דבריהיקרך
 הודו ואז נקוב הקרום את להם והראיתי הטינר כיס כל שנתרוקן עד מעטמעט
 טלפות בהמות כשה יצאו והלאה ומאז בבדיקה בקיאים היו שלא בושו'ולא

 כקוצים הריאה לבדוק לפנים ידו מכניס כשהבהרק נרגש ,ה וטרפות זהמטרפות
 מתישן שהטיגר זמו שכל לפי גדול בשור ברוב נמצא כזה וטינר הריאה ע"גממש

 וכמדומח הריאה קרום ונוקב ומחס כקוץ שבתוכו המורסא ונעשיתמתקשה
 היו שלא באנדרינופלה שמצאתי וכמו זה אחר בודקין אין מקומות-שבהרגה
 טרפות נמצא שלא לפי זה מסרפות עולם מימי בהמות כמא והכשירו בזהבקיאין

 שניקבח דריאה מזה גדול התלמוד מים טרפות לך שאין אף בסשר כתובזה
 בתרתי או צסרכא אלא טריפה הוא ענין באיזה לפרש הוצדך ולא קאמר'טרפה
 נקב משום אלו דכל אשמעינן דלא וכיוצא אטום מקום או פסולה מראה או.ברעי
 לפרשר הפף או התלמהר הוצרך לא לפנינו וגא דניקב זה סינר אבל גהנגעו

 הות שסנהג ואע"פ שיה"2 איך הנקב ויהיה בזה די טרפה שניקבה ריאהוכשאמרו



צדיק ב. חלקשו"תפעולתקע

 להוציא ספר על להעלותו הרצרכתי שכתבתי מהטעם ,ילוניקי פה ההי וקדמוופשוט
 שגהגתי זה טרפות דכששמע אנדריפולה מעיר זו במלאכה בעיניו א' מחכםמלבו
 טרפות הזה לשוחט לו מאין כנגדי ואמר חוק לבלי פיו שפער אומדים שמעתישם.
 בכדי ישראל של ממונם לאבה הפוסקים בספרי כתוב נמצא שלא מה חדשזה

 היא. כשרה במורסא סתום דהנקבדכיון
 אלא הוא ממש חדש חדש לא חדש זה דטרפות שאמר מה אמרתיואני

 שהיו י"ל אדרבי ומהר"י רמהרש"ך מהרשד"ם מזמן קדם מימי הוא נושןישן
 עתה ועד ומאז בזמנו וא' א' כל שבשלרניקי הבדיקה ועל השחיטה עלממונין
 טרפו" גידינו היאקבלה

 כבר מלתא בסשר כתוב נמצ'א שלא שטען ומה זה.
 מסירכן מק"ו סתימה לאו המורסא וסתימת אמרוהו שניקבה ריאה דבכללאמורה
 העתקתי עכ"ל. הוא בשר יגיעות היותר ואת, סענתיה לסתור בזה הריכדאמרן

 המקהרשים הדב'רים לחיבת וגם אדם כל ביד מצוי אינו הזה הספר להיות דבריוכל
 שלישי פי' לפרש הזאת האמת דרך דרכו ע"פ נלע"ד הצעיר ואני האלו.האמתיים
 לסברא ומסכים הולך הוא גם רמ"א שיהיה .באופן ע"ה רמ"א דבר*בכוונת
 זעל. זךת הרב שכ' זאתאמיתית

 היא דאם פי' סהמורסא גבוה הריאה שאר ואין במ"ש רמ*א דכותתואומר
 הקרום תחת ונאפחא המורסא נתמלאת כך שכל כיון הקרום לנקיבת חיישינןגברה

 המלך מסעם ולא נ"ל זה וניקבו, הריאה לקרומי המורסא שדחקה חחשינןוהוקשה
 שוה המורסא דאם מזה ומשמע ודוק, יתרת מסעם להסריף רמ*א דסברתזו"ת
 מפי שיצא כיון אמנם דוחקה. בפנים דבר יש דלא כיון לחוש אין הריאהלשאר
 : ז"ל אליו ראויה היא נכונה וסברא להחמיר ים להטריף לזה גם לחהם זר'תהרג

 ק"ןסי'
 אם לו ראוי שאיבו באוכל 'אפי' משתתפים ס*ח שפ*ו סי' א"ח הש"עכתב

 נשבע או מאוכל הנודר וכן בתרומה ולישראל ניין בנזיר כגת אדם לשוםראוי
 אם אבל יאכלנו שלא נשבע או כשנדר דוקא דהיעו וי"א בו משתתף יאכלנושלא
 הנאתו קונם אמר ואם הג"ה בה ל'ו משתתפין אק ממנו יהנה שלא נשבע אונדר
 ועהרר וכן מ"ש חהנה הש"ע. עכ*ל )טור( בה משתתף אין לכ"ע עלי אכיל'תואו

 ראר איגו שאם בה וסיים דעירובו פ*א הרמב"ם לשון זהו וכו', נשבע אומאוכל
 דוקש דלאו ל' דף מערבין בכל ט' והרא"ש התון וכ' עכ"ל. לאחר ראף הואלזה
 דקי"ל בה לו שערגין זה מככר אהנה שלא שבועה אמד אם נמי ה"ה אוכלשלא
 נלשון מלתיה אפיק ואי ניתגו ליהגות לאו ומצוה מצוה לדבר אלא מערביןאין
 קונם דסתם משום הקדש עלי לה ככר אמר אטו גזרה בה לו מערבין איןקונם
 עכ"ל. האדם על נאסר אוכל דשניהם להקדשותדומה

 ליהנות שלא או לאכול ,מלא נדר או נשבע דביו משמע רמב"ם מל'והנה
 שייך טעמא והאי לאחר ראוי לזה ראף אעו שאם טעמא מדתלי להם אחדדין
 חזי דלא הקדש דשאני לאחר הוא ג"כ דראוי ליהנות שלא נשבע או בנהרראף
 דנשבע אלא והרא"ש התו' וכד' כדמרש"י הגאות בכל דאסור לאחריני ולא ליהלא

 ליהנות לאו דמצות מטעם לאכילה דשוה מסכימים כולם יהנה שלא)דבנשבע(
 בה לו מערבין דאין להו דסבירא בנחיר דהיינו בחדא הרמב"ם על אליגיניתנו
 דלעיל. הקד,ם זה ככר אמר אטו גזרה עלי זה ככר אכילת קונם אלא אמר לאאפי'

 שכ' מה"ה משמע יכן להנאה, אכילה ובין לנודר נשבע בין מפליג לאוהרמב"ם



 קעא'צדיק ב. חלקשרתפעולת

 וכן יע"ש. הונא כרג קי"ל דלא שכללם והרשב"א המפלשים רוב הסכיטושכן
 ייהנה שלא נשבע או נור אם אבל וכו/ דוקא דהיינו וי"א דמ הון"ע מל'משמע
 ייהנה שלא או לאכול שלא נשבע בע חילוק אין קמייתא ולסברא משמעוכו',
 הש"ע רבי' מצא היכן דקשיא אלא מפליג דלא לסתם נשמע אומר"ומדיש
 כ"ע בשבועה שהרמ בה לו משתתפין אין ייהנה שלא נשבע דאם זאתסברא
 א( פוסק בשום זו סברא מצאתי ולא' הנאה ה"ה אלא אכילה יוקא דלאומהרו
 ב' )מר"ן( שכ' נדר היינו וכו', קונם אמר האט באמרו רמ"א חידש דמה לי קשיאעוד
 כרב דפסקי והרא"ש התו' לדעת אם כי זה אין והרי לכ"ע אמרו קשה עודי"א.
 לנדר. שבועה בין מחלק דאינו הרמב"ם לדעת כן ולאהונא

 כרמב"ם דמסיק ע"א ל"ג דף להרשב"א הקודש עבודת בס' עיינתישוב
 הש"ע ווכרי בה לו מערבין בהנאתו ואפי' מהככר נדר ב?ן הככר על נשבעדבין
 גמצא שם ואדרכה הדין במקור עינינו האיר לא הגולה והבאר צ"עורמ"א
 : ע"ש כדברינו ע"ת שהבין נר' וכןערבוב

 קנ"אסי'
 עיר על כשצרין : וז"ל ז' דין ומלחמותיה' ~לכים מה' 4"1 הרמג"םנתב
 לברוח מקום ומניחין רוחותיה מג' אלא רחתותיה טד' אותה מקיפין איןלתפשה
 משח את ה' צוה כאשר מדין על תצבאו שנ' גפשו על להמלט שרוצה מיולכל
 ע"כ. גספרי 1אי' סמ"ג כת' : וז"ל כ"מ וכ' עכ"ל. צוהו שבכך לטדו השמועהמפי
 אומר נתן רן רוחותיה מארבע הקיפוה מדין על ויצבאו מטות בפ' ספריוז'ל
 נתן כר' רבי' פסק אמאי לי ותמיהא ספרי עכ"ל שיברחו כוי רביעי' רוח להםנתן
 הקיפוה מדין על ויצבאו : וז"ל בהיפך דגורס הספרי ב' בילקוט וראיתי כתוק.ולא
 גי' לפי והש'תא עכ"ל. שיברחר כדי ד' רוח להם נתנו אומר נתן ר' רוחותיהמג'
 רוח להמ נתנו- : ח"ל לילקרס בפירושו גדליה להר' .וראיתי כת"ק. דפסק גיחאזו
 יכוליס שיהיו כוי ד' רוח הקיפן לא דלהכי מפרש קא פירושא שיברחו כריו'

 דאל"כ הקיפן ד' רוח גם וה"פ אתא' לפלוגי א"ג ניסה נ4ילה ותחלתלברוח
 ע'כ"ל.יגר'חו

 לא ד' רוח שנתנו מא דלפ"י גיסה נפילה דתחל'ת מ"ש על ליקדקויש
 להרמב"ם ואלו ניסה. נפילה דתחלת ליפול להכשילם כדי אלא המדיניםלטוגת
 הדמכ"ם דגם וי"ל להמלס. שרוצה מי ל"מלס כדי הוא המדינים דל'טובהמשמע
 והיינו )לגורח( לברוח מקום ומניחין וכ' דקדק שהרי גדליה רבף לטעםיודה
 לא' ולכך ימלט נפשו על להמלט שירצה מי כן שגס 'אלא ניסה נפילה דתחלתלומר

 ומשמע להשלס שרוצה מי ולכל כ' אלא גפשו על להמלט לבורח מקומ ומניחיןאמר
 ורך לצאת הכוונה להמלט שרוצה מי ולכל דקאמר דהא'יי ואטשר דברים. שנישהם

 אמר וחם : ת"ל כ' שכן בטור עיין שלא אפ' מכת"ר המחי"ר אחר א"א א()ק"ן(
 היינו עי"ת בה לו שמערבין אעפ"י בה לו משתתפין שאין נראה ממנו אהנה שלאשבועה
 דלף הרי עכ"ל. מבו' שיתופי משא"כ וכר סצחה לדבר אלא מערבין שאין משוםטעמא
 מבואות בשתוף לא אבל גיתנו ליהנות לאו דמצות טעמא האי שייד בע"ת דדוקאהטור
 ז"ל הר' על ותימה י"א ב' זו סבדא העלה כקג"ע ומרן לשיתו"מ ע"ת כין מחלקולכד
 בזה דכווגתו י"ל ואולי הטור ל' אישתסיטתיה ואיך פר בשום זאת מצא שלא כתבאיך
 ח"ן(. )אב' דדינא מריה שההא ג"כ הטורעל



צדיק ב. חלקשו"תפעולתקעב

 כמו לבדהז גכיה נקט לא ולזה בפשו על להמלט ישראל עם להשלים לבואשם
 נתן כר' דפסק הספרי גי' עם רבי' פסק ליי'שב לפ*ז ג=כ ואפשר ראשונה.חלוקה
 מי לכל ב.שלום דפותחים חובה במלהמת גם וכדאשכחן טעמיה דמסתברמשום
 שישלימ כדי או ניסה נפילה דתהלת, משום או טעמי תרי נמי והכא להשלים,וירצה
 נתן. כר' פסק לזה נפשו על להמלט שירצהמי

 צוה כאשר דהול"ל דדייקי וי"ל צוהו. שבכך רז"ל לה זייקי מהיכאוצל"ד
 דכתי' דלעיל בצווי והתכלית המכוון זהו כי זכר כל ויהרגו אחר ל'בסוף משה אתה/

 ה' צוה כאשר לכתוב קרא ומדשגי הצביאה לא אותם והכיתם המדינים אתצרור
 ל"ל דאל"כ רוחותיה מג' דהקיפומ ווידושא לרמוז אתא לויצבאו סמוך משהאת

 בלא להריגה דא"א הכי ב,לאו סגי( )לא הא ה' צוה כאשר ויצבאו גבילמכתב
 משמע דמהיכא תקשה שלא וכדי רוחותיה מג' שהקיפום דמרמז ש"מ אלאצביאה
 נתחכם לזה אחריתי למלתא מרמז קרא ררלמא ה/ צוה כאשר קרא אמר זהדלענין
 ראיה יש שלא מקומ שכל רז=ל למדונו דכלל וכף, למדו השמועה מפי לומררבי'
 הקבלה אל אותו מיהסים הם בדבר טעם שאין או מהמקרא דבר לאותוברורה
 : יע*ש דוכתי בכמה ז'ל הקנה בס' וכדאי' הל"פ היתהשכך

 קנ"בסה
 אשתו את גירש מהאחים וא' אחיות שתי נשואי' אחים שני השואלשאל

 ליבם נותו הדין מה המגורשת אשתו אחות הנשוי אחיו מת ימימ ולאחרבגט
 לחלוץ.או

 מן לו אסורה אשתו אחות : ח"ל כעו סע" ט"ו ס" א"ה הש*ע כז :תשובה
 קע"ג ובסי' עכ*ל. וכו' אשתו את גירש ואפי/ וכף קיימת שאשתו זמן כלהתורה
 ליבם זקוקה אינה וכו/ כרת באיסור ליבם ערה; שהיא היבמה : וז"ל כלס"א

 באיסור עליו דאסורה דכית מבורר לך הרי עכ"ל. וכר חליצה בלא לזרומותרת
 בחייה עליה ערותה לגלות לצרור תקח לא אחותה אל ואשה דכתיל מהתורהערוה
 יבמה א"כ כרת. באיסור לו אסורה אחותה נהגרשה, ואפף בחיימ שהיא זמןכל
 שאין בזה והטעם כלל בזה ס0ק ואין לזר לאתנסובי ושריא מהחליצה פטורה,ו

 עיין בעד מיתת או לרת בו שיש לאו דוחה שיהא כ"כ חזק יבום של עשגמצות
 : ז'ללבוש

 ק'נ"גסי'
 בא ואח"כ לש"עון מורישו חנות חיקת שיכר בראובן לידיבו באמעשה

 ומצאתי ועיינתי בחובו. החזקה לטרוף ורצה ראובו על קדהם חוב שטר והוציאלוי
 שלוגתא מרי להביא מאד עד והאריך זה על נשאל נ"ז סי' חוג משה פנילהרב
 כמטלשלין, או כקרקעות החזקוע רין אם הוא דספק דס*ל מהפף הרבה שישבזה
 האשה ולא הב"ח דאין בנ"ד פסק מחלוקתם ומכח כקרקעות דדינן שסולויש

 לחזקות שיהיה בפירהס דתקנו באתרא זולתי החזקות מאלו טורפיםבכתובתה
 שאנו מה אם לי בזה תקנה ליכא צנעא( )בעת"י כאן ומקומינו יעש"ב.דין,קרקעות

 דדינם ששוט הדבר כן ועל בסשרים המדינות שבאותס התקנות בעיןרואים
 : בתשובה שם היטב שמבואר וכמו טריף ולאכמטלטל



קעגצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 קנ"דסי'
 מים בצמוקים ונותנין בשבת לקדש צמוקים בע"ש ששורין כשאירענשאלתי

 נשאר לא ואז בלילה אורחים מזדמנים ולפעמי' ודשהרית הלילה קדוש ספוקכדי
 שית,קנו כדי צמוקים של הכד לתקי מים לתת מותר אם לשחרית הצמוקי'ממי

 ג' ס"ק שכ"א סי' הט*ז דכ' מהא לאסור לכאורה, תשובתי והיתה דשחרית.לקידוש
 שנר' מפני ביחד צנון חתיכות וה' ד' למלוה דאסור ג' ס' שם מר"ן דכתב האעל

 ע"ז הט"ז וכ' שנמתקים. 3זה הוא מתקן שהרי למבשל ודמי וכו', כבשיןככובום
 חומץ בו שיש כלי לתוך משקים שאר או יין בשבת לשפוך דאסור מזה ללסודונ"ל
 המעט שאותו מתכוין דהא כבשימ ככובש הוה דזה אח"כ חומץ יהיה זה שגםכדי

 רנכב~ג נמתק ששופך המים שאותו כאן ה"נ עכ"ל. ויתחמץ נכבש יהיה שםששופך
 הט"ז לנדון נ"ד דמי דלא נר' העיון אחר אמנם ייו והוי ומתקן הצמוקיםבתוך
 למולח ודמי חומץ הוא גם יהיה שהיין כדל בחומץ לכבשו שמתכוין שאנידהתם
 יה אין בצמוקי' מים ששופך הכא א3ל דאסור המלח ע"י דמתקנן חתיכות וה'ד'

 מים כמוסיף זולתי הדבר קיוס הגורם מלח ולא חומז לא כאן דאין כיוןכבישה
 בלולב מים למוסיף או דשרי למחר יין למוזג או במים הפת לשורה ודמיעליו
 תרנ"ד. בסי' כדאי' צריךאם

 לשרות דהתיר ס"ט סי' מהריט"ץ להרב ראיהי הפוסקי' באמתחותובחפשי
 השורה וכן ט"ח רמב"ם לם"ש דמי ולא שורבו"ט. לעשות 13 וכיוצאצמוקימ
 ושערי בחיטי ואפי' בזה כיוצא כל וכן זורע תולדת ה"ז במים ושעורי'חטים
 בהו דאית וכיוצא פשתן דדוקא דשרי נר' ע"ב[ ]צ"ד ד"ח פ' דזבחיםמההיא
 ושערי בחטי לאסור רמב"ם זקן הורה שכבר אלא כלש והוי וערבירירא
 מים עליו להוסיף גמור דמותר מזה בידינו עלה יעש"ב. עלה לוסיף דלאוהבו
 ז"ל, מהריט"ץ כדכ' שרי שבת אותה קדוש לצורך מחדש צמוקים לשרותואף
 הב"ח כ' : וז"ל ה' ס"ק שעכ סי' מ"א בס' סעד מצאתי עוד זה שכתבתיואחר
 שנותו בס"ט בשלג כמו יינם ויוציאו שיהבקעו היין לתוך עגבים לתתדמותר
 : ע"כ מאליו נימוח והוא שים או ,יין של כוםלתוך

 ק,נ"הסי'
 בשבת. חול של בגדיו לפלות מותר שיהא מהונשאלתי
 תנן ובהדיא לחול, משבת יו היא גמורה והכנה דתקון דאסור נר' :תשובה

 ומציעין פעמים רה' ד/ אפי' הכלימ את מקפלים ע"א קי"ג דף קשרים אלובפ'
 הרמב"ם וכ"כ ע"כ. שבת למוצאי משבת לא אבל לשבת שגת מלילי המטותאת
 מצ"י5 לצורך בשבת אסרו טורח ולא עיון שא"צ המטות בהצעת דאפי' הריפכ"ג
 למדנו מכאן וכו', כלים מקשלים שם התו' וז"ל מחר. לצורך כליו לפלותק"ו

 לך הרי עכ"ל, מחר צורך שהט לפי הכנסת בית של טליתות לקפלדאסור
 י"ב בדף ולזרוק ולמלול לשלות דהתירו ומאי הוא מחר דצורך מטעם הוידאי~ורא
 שאסור וכ"ש ש"ב ס" ולבהם ש"ע ועיין יום. לאואו לו הצריכין שבת בבגדיהיעו
 נוסף איסור בהם דיש היום לצורך ואפי' בהמה מעורות שעושים הבגדיםלפלות
 משום וחייב רישיה שסיק והוי נהם המסת3כת הכינה כשמפלה מהשיערשתולש
 שביאר רכ"ח סי' בס"ח 3פירו' מצאתי וכן שבת, מה' בפ"ט ברמב"ם כדאי'גוזז
 : כ"א ס"ק ,שי"ו סימ"א



צדיק ב. חלקשףתפעולתקעד
 קנ"וסי'

 הפסוקי' והפסיק תיקן שעזרא בעבור : וז"ל "ראבאע ב' תר"ץ סי' הב*יכתב
 בסוף הפסוק הקורא יפסיק שלא ע"ה אבותינו צוו רבות שנים אחר "יהולא
 והכוונה וז"ל: ע*א כ"ג דף גנים מעין בס' מזרחי ראובן מהר"ר וכ'עכ"ל.
 פיסוק מישראל ונשתכחה הסופר עזרא בוא עד ושגיס ימים כמה עברושתנ"ך
 לזמנר קרוב שהיה רבים ימים עברו שלא המגלה אבל ויטדס עירא וחזרהפסוקים

 היה שכבר הפסוקים פיסוק לשם הוא הוצרך ולא הפסוקים פיטוק נזכרי' היו ישראלכל
 כית הקירא יפסיק שלא רבותי' צוו הפסיקם לא שהוא ולפי בזמנו )4רוע(יהרע
 עכ"ל. בזה השכ"ג שנדחק ודוחקים להגהות וא"צ עזרא הפסיקםשלא

 ט'ירושו דהכי ונר' : וז"ל הראב"ע דברי בפף כ' מ"ח סה משה דברובס'
 כתובה שהיא כ~ו המגלה שתיקרא לומר היינו ככת,בם )הפסוק( הכתובדכוונת
 וחזה ד,סכחום התורה פסוקי הפסיק דעירא דכיון וטעמא הפסוקים פימוקבלי
 בס"ת כמו הפסוקי' להפסיק חיוב הוא במגלה שגם איתה אמ א"כ ויסדםהוא
 שכחום בזה לומר שאק בפירוש כן תיקנם לא לעזרא קריב שהיה מרדכילמה
 בס' לקרות עברי ומדי ע"כ. מרדכי אחר רבות שנים אחר היה ל'א שעזראכיו7
 דכלופ מפסיקין אין למה קשה 'דאכתי יצ"ו אברהס בני הקשה הנז"ל גניסמעין
 עזרא בימי אעכ הפיסוק נזכרים היו שעדיין מפני רק עזרא הפסיקמ שלאטעמא
 ודך"ק. וצ"ע תנ"ך פסוקי כבשאר להפסיק צריכין אנן אף וא"כ מפסיקי'היו

 להר מפסקינן לא הפסיקם שמרדכי אע"פ הפסיקם לא עצמו דעזרא דכיוןואפשר
 כל ע"ב י"ב דף בברכות דאמרי' האי לזה דוגמא גרירינן, עזרא תיקוןדבתר
 כל אמרינן כ"ג דף מגלה בגמ' וגם לה, מפסקינן לא אנן משה טסקיה דלאפרשה
 ודוק. וכו' ליא מפסקינן לא אנן משה פסקיה דלאפסוקא

 שני את עושימ להיות קבלו ועהר : וז"ל ע"ב ר"ד דף הלוי מנות בס'ומצאתי
 לשמוע ואין ככתבם וזהו אשורית בכתיבה כתובה המגלה ולקהוא האלההימ"

 הפסיק, הסופר שעזרא ובעבור המגלה שתקרא הטעמ ככתבם ,שכ'להראב"ע

 הפסוק בסוף הקורא יפסיק שלא חז"ל צוו רבוע שנים אחר איא היה ולאהפסוק"
 לעידא לו מה הפסוק בסוף הקורא יפסיק שלא חז"ל צוך שוום תמוהימ הרבריוע"כ.

 וכקריאתה תקנה לזמן כקריאתה עזרא בזמן המגלה שקריאת ספק ואיןלהפסיק
 קבלת והכחשת מפדרסם טעם הוא הדבר ושודש תועלת ללא יפ0יק ולמה הזההיום
 הפסוקים בפיסוק קבלו אשר מדבריהם ושמאל ימין נטה לא ואנו הקדושיםרז"ל
 'שכחום מוקמינן דשגלה ובפ"ק פ=ד בנדדים ועיקרו בגמ' וכדאמרי' הל"מ,נמי
 זה בפיסוק נאמרה ודאי נא~רה הקד,ם דברוח דכיון יורה והשכל ויסדוםוחזרו

 לתיבן ולא וקריין סיפרים ועטור סוטרים ומקויא ובמסורת טעמימובפיסוקי
 דנקרא משום פיסוק בלא לקרות שנהגו ומה תודה של כאמתתה קריין ולאוכתיבן
 עכ"ל. אגרת ונקראת ספר ונקראת פיסוק בלא להיות איגרת ודרךאגרת

 אנכי בער המחילה ואחר הלוי מנות הרב החסיר רגיי עפר לחיכתואחר
 דהרב הגי' ע"ט הראב"ע ל' אבאר ותחלה להלמם, קשים דבריו אבין ולאמאיש
 זה היא ולא הפסוקי הפסיק שע,רא ובעבור חהו אלא תיבת דגריס הלוימנות
 שהמגלה אלמד דבר ממצהא ויסדמ הוא וחזר ושנ:חום רבות שנים שעברו מפניאלא

 ומפני להפסיקס עזרא הוצרך לא הפסוקים הפסק שכחו לא ועדיין קרובה עדייןשהייתה
 בסגנת עולה והוא אפסוק ב'סוף הקורא יפסיק שלא חי"ל צוו עזרא הפסיקםשלא
 הלוי מנות גירס' מפני הסירו'2 לכפול ח;וצרלתי גנים, מעין הרב פי' עםאהד



קעהצדיק ב. חלקשףתפעולת

 צוו אם שכ' הלוי מגות להרג קשה והשתא אחד. בהם והמכוון אלא תיבתדגריס
 ומי תניא' בלא תניא ותלי להפסיק לעזרא לו מה בסוף הקורא יפסיק שלאחז"ל
 שעזרא כיח וא"כ בחז"ל, תלף עזרא לא בעזרא התלויים הם חז'ל הלא במיגתלה
 הלוי סנות הרב שטען ומה להפסיק. שלא חז"ל למדו ממבו עצמו הוא הפסיקםלא
 לדעת, ההא וכוונתו לזה ראב"ן כיון שלא הוא תמוה רז"ל קבלת הכחשת בזה,2יש
 הפסוקי' הפסיק שעזרא ובעבור שכ' מפני ואם ויסדם עזרא וחזר דשכחוםחז"ל

 ביכות בגמ' מצינו לזה דוגמא שהרי אינו, זה הוא' הל"מ ולא מעצמוימשמע
 המדר על ר"ג לפני ברכות י"ח הסדיר הפקולי שמעון תניא ,ע"ב י"ז דףובמגלה
 תקנו גביאים כמה ומהם זקנים ק"ך תאנא במתניתא לה ואמרי יוחנן א"רביבנה
 ומהם זקגימ דק"ך מאחר וכי ע"א י"ח דף שמ ומסקינן וכו', הסדר על ברכותי"ח
 וחזרו שכחום הסדיר מאי הפקולי שמעון הסדר על תפלה תקנו נביאיםגמה

 תחלת הוא שהיה לא הפסיקם דעזרא ראב"ע דקאמר מאי ה"נ ע"כ.וסדרום
 הכתוב ממאמר ע"א ג' דף מגלה בגמ' כדאי' הל"מ המה הלא כיהמפסיקים
 וכמו ויסדם עזרא וחזר ששכחום אלא וכו'. מפורש האלהי' תורת בספרויקראו
 : הרוק הפקולי דשמעון בההיאוטתירצו

 קנ"זסי'
 בווס ויהי מבביו אחד לכל מצהה של אתרוגים שלקח באחד שהיהמעשה

 ורך נער הילד שהיה ולפי לבהכ"נ להוליכו אתרוגו הקטן הבן לקח חג שלא'
 זה אתרוג אם השואל' ושאל בבית עזבו כבר כמשא באיכותו גדולוהאת,רוג
 דהזמגה בשעתו באכילה מותר הוא אם או ז' כל באכילה ואסור למצוההוקצה
 הוא. מלתאלאו

 שהרי אמור בשביעי אתרוג : וז"ל תרס"ה ס" מרן כ' תשובתי היתהוזאת
 קודם הרא'שון ביום שאפי' פשוט נר' : וז"ל זה על הט"י וכ' עכ"ל. ז' לכלקוקצה
 )פ"ד הגא"ש ב' זה בסעי' ב"י למ"ש ול"ד מוקצה, איסור ' יש ביה למיטקשנטלו
 מילתא לאו דהזמגה בהגאה שרי גיה למיפק אגדיה ולא להושענא עבדיהדביצה(
 אקצי לא האגידה דהייגו לעשות לה שיש המעשה עביד דלא זמן כל דשםה,יא

 באתרוג אבל בזה מוקצה שייך אין כן על אחרת לו שיברור ואפשר ממנודעתיה
 דעתיה )אסח לדעתיה אסחיה תכף למחר בו לצאת - השמשות בין לו הכיןאשר
 וכו/ בה ישב ולא לסוכה הזמין ס"א תרלעח בסי' רמ"א למ"ש דמי לא וכןמניה(.
 שעה באותה בה רוצה שאין דעתו גילה ישב ולא בה לישכ ראוי היהדשם
 עכ"ל. כנ"ל יום אותו לכל אקתצאי לא וממילא ]דבה"ש[,ב"ה

 שרצה מה כי כאו ראינו תמוהים דברים רבנותו ממעלת המחילהואחר
 אין סוכה לישיבת אתרוג בין לחלק שרצה מה וכן לאתרוג הושענא ביןלחלק
 אמרי' ובכולהו הם שוים וסוכה ואתרוג הושענא האמת ולפי כלל מתישבהתירוץ
 ט"ז הרב לפני נזדמנה מוטעית נוסחא כי ואראה שבתי היא. מילתא לאוהזמנה
 אגבהה ולא להיות צריך אגדיה ולא יבמקום הגא"ש בדברי תרסעה סי'בב"י
 שהעתיק בהגא"ש ההנה שאינה מחודש דין להוליד גרמה המוטעית יוונוסחא
 גם כן, העתיק תרנ"ג ס" בש"ע גם אגבהה. ולא היא 5ך הג" תרנ"ג בסי'"ב"י

 דגי' מוכרח לשונם דקדוק הכי ובלאו הגי' היא ט הדפוסים צכל עצמובהגא"ש
 אגבהה ולא להה2ענא עבדה בה יאיב ולא לסוכה עבדה כתבו שכךמוטעית
 דקאמר עבדה מאי אגדה לא דאי שאגדה דמיינו לומר פשוט הדבר עבדהמדקאמר
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 בה יתיב ולא לסוכה עגדה דקאמר דסוכה דומיא שאגד'ה היינו דעבדה ודאיאלא
 לישב בסוכה המצוה קיום מעשה אם כל חסר אינו בשתיהל עבדה דתיבתבאופו
 שלא היכא להיתר פשוט הדבר מהגא=ש אדרבה ומעתה למגבהה. ובהושענאבה
 עדיץ.נטלו
 שנא מאי וצ=1 : וז"ל אלו הט"ז דברי על שכ' נע"ג שת"ז להרב ודאיתי.
 לאו הזמנה דלעולם לפ,ע"ד לי אחזה אני ואשר )ע"כ(. ס"ג מ"ב דסי'מסודר
 ולא דעבדה בהושענא או בה יתיב ולא דעבדה דסוכה דבענין אלא היאמילתא
 האתרונ לדין גם מניה דילפינן האי וכן בהנאה, דמותד הגא"ש דכתבואגבהה
 ב( י"ט לאחר או באיי א' י"ט לאחר בהנאה להתירם היינו דשרי עדיין נטלושלא

 כית מוקצה דאסר בי=ט כר"י דקי"ל מוקצה מדין מילתא עלה ומטינןבגליות
 מדעתיה. דאקצייה וכית תצ"ה בסי/ נדאי' במוקצה לאסדו החמידו הוא קלדי"ט
 דעתיה. אסח הרי מחשבה באותה י"ט  וגכגם  לאתרוג הן  להושעגא הן  למוכההן
 לבין דאתקצאי דמגו בי"ט מהם ליקח דאסור לסחורה העומדים לפידותררמי

 או- א/ י"ט ולמוצאי מוקצה זיני ש"י בסי' רמייו יומא, לכולי אתקצאיהשמשות

 מהם. ליהנות שרישני
 הסודר דין עם שוה הג' באלו דהדין נע"ג שה('ז מורי תמיהת סרהומעתה

 מטעמ לא בי"ט מוקצה שאר כל כדין מוקצה מטעם בי"ט להו אסדינן דהתםאלא
 את א"כ ונמצא  הימים  ז' כל דאסורימ פשיטא למצותן דבמוקצים למצוהדהוקצו
 דלא פשיטא מליטלם בו חזר י"ט כניסת וקודם מבעדב והאתדוג ההושענאהזמין
 אלאל מ"ב. סי' הסודר לדין בדינם ושוו היא מילתא לאו דהזמנה כללנאסדו
 ובהכי מאד פשוט הדבר לפע"ד כי ודוק בי"ט מוקצה מטעם להו אסרינןדהתם
 הגא"ש.מיירי

 זוטא' אליה בס' זה כל שכתבתי אחרי ראיתי הפו' באמתחות חפשיומידי

 לאכלר מוחו א' ביום שנפסל אתרוג  ירוטלמי א=ה ב' ב"י כ' : ת=ל תדסעהסי'
 ב"ת וכ' ע"כ. השמשות לבין דאתקצאי משום מיתסר לא אמאי ותימהעכ"ל.

 מצותר שנעשה אחר )דבנפסל( דשנפסל והא"ח הירוש'( )דמודהדמהירושלמי
 והוי מוקצה ליכא דאז בו שיצא קודם א' ביומ דנפסל דמיירי אלא י' כלדאסור
 ע"כ. בעלמאהומנה

 ע"ש. וכו' ועדבה לולב פ' גופיה בירושלמי עיינו לא מכבודםובמחילה
 אתקצאי ולא היום כל ליטלו חזי לא תו שנפסל דכיון הירושלמי לפדשדהאריך
 כיון' להקל זה על לסמוך אין דלדינא וסיים יומא לכולי אתקצאי ולא למצותואלא

 (,ר מצותו ,שנישה קודם א' ביום נפסל ולענין בנפסל אף אוסרים וש"עשהטור
 פסק שכ"ג אבל צ"ע. דלמעשה הב"ח סיים אהר לו שיש אלא נטסל כשלאאפי'
 עמ'ל בהושענא זה בסס=י ב"י למ=ש דדמי וכ"נ סיומא הך הביא ולא דמותרבסתם
 ז"ל.האל"ז

 כל כדין מוקצה מטעם דאסור וכוונתו קיימת הב=י דתמיהת אומרואני
 משום האיסור טעם תלי אמאי דא"כ למצותו דהוקצה מטעם לא מוקצהשאר

 שנפסל אע=פ רראי אלא הז/ לכל למצותו דהוקצה לימא השמשו' לביןדאתקצאי
 מוקצה מדין דהיינו אחד ~מקום איסור עליו יש עייץ למצותו עור מוקצהואינו
 נפסל לא אפי' או ונפסל נטלו שלא בין נטלו שכבד בין לפ"ז דא"כ דאסירבי"ט
 י"ט. שיעבר עד מוקצה מדין לאכלו דאסור שהת הדין בכול"ו נטלו יאועדיין
 אע"פ השבת בכניסא מוקצה היה דאם התם דקי"ל לוקצה בדיני ש"י ס"ועיין
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 ה,נ יו~א לכולי ראתקצאי אסיר אפ"ה הוקצה שבשבילו סיבה אותהשעברה
 נטלו ולא שנמלך או הוקצה מתחלה כשרותו שבשביל האתרוג שנפסל אע"פכאן
 : מוקצה איסור עליו רחל מטעם היום כל אסור בו לצאתעדיין

 ימים לז' אתרוגים ז' הפריש : וז"ל ולבוש הש"ע מ"ש על אז"ו בס'וראיתי
 שם הרב כ' השמשות ל'גיז אתקצאי לא דהא למחר ואוכלו ביומו בו יוצא א'כל
 דאוריתא א' יום דהא למחר אסור יהא ראשון אתרוג דא"כ לי תמיה וז"ל:ע"ז
 והוי לחומרא דאוריתא דספקא השמשר בין נוטלו ודאי היום כל בטל לאואי

 תימה כאן אין ולענ"ד יכ"ל. זה טעם נזכ' לא גב"י ובאמת השמשו'. לביןאתקצאי
 למחר ולא דוקא ליומו אלא אקצייה לא א"כ א' אתרוג יום לכל דהפריש כיוודהא
 השמשו' 3ין ויטלנו יאנס או ישכח לכי פשיטא 'שמיה דכר מאן השמשותובין
 ב" ביום גם לאסור אבל יומא לכולי דאתקצאי דאסיר נמי הכי אין א' יוםדסוף
 אקצייה לא הלא אמר" לא זה קהרם. נטלו לא אלו השמשו' 3ין ליטלו דראוימטעם
 הקצאת תורת ליה אזל נטילה אחר ותכף היום בתחלת רק בו מעשה עשהולא

 : ימיס לשארמצותו

 קנ"חסי'
 לאו. או מותר אמ בבורית ידיו בשבת רוחץ אדם שיהא מהושאלה
 סי' רמ"א ומביאו ר"ו סי' זאב בנימין להרב נשאל כבר זה דבר :תשובה

 את לא מרסקין אין טומנין במה בפ' ראמרי' מהא ראיה ומביא דאסורשכ"ו
 הכלי לתוך הוא נותן אבל מימיו שיזובו בשביל בשבת, הברד את ולאהשלג
 כדי דקות לחתיכות משברין מרסקין ופירש"י חושש ואינו הקערה לתוךאו

 וכתבו האלו, המים שבורא למלאכה ודמי בשבת מו'ליד דקא משום מימיושיזובו
 שמ"קרשים ופעמים בשבת וברד בשלג יזיו ירחרז שלא ליזהר יש מכאן שםהתו'
 תע"ב הזהיר וכל הברד ירסק שלא רא"א 3הם לרחוץ אין )בהם( מעורב ברדויש

 נמי וכן ואסיר נולד והו"ל מים נעשים בידיו כשממחו לפי מאי וטעמאעכ"ל,
 ז"ל. בעז עכ"ל ואסור נולד והר'ל מים ונעשה בידיו אותו שממחה ב3רריתברוחץ

 מלתא למנקט והר'ל וכו', ליזהר יש מכאן התו' נקטו אמאי לדקדקויש
 תע=ב הזהיר וכל מסקי דמלתא בסיומא גם וכר, שאסור מכאן ולימאדפסיקא
 כלשון כתוב פכ"א הגמעי שהביאו התרומה בס' וגם בעלמא, זהירותדמשמע
 ס" הש"ע העתיק וכן תע"ב. והמחמיר בה ומסיים וכו', להזהר יש מכאןהתו'
 משברין ופרש"י מרסקין אין דקאמר הגמ' ל' דייקי דאינהו ויראה י"א סע'ש"ך

 שרוחז האי כי יד כלאחר ריסוק אבל בכה"ג דוקא דאסורא משמע דקותלחתיכות
 נולד משום הוא הרימוק איסור דעיקר לאסור מנ"ל מים עם מעורב וברדבשלג
 דלא למימר אפשר המים כבורא נר' דאינו יר דכלאחר ריסוק אבל 3כה"גודוקא
 לדוך דמותר ההיא על ישייה ר' ב' לקט בשבלי וכמ"ש שינוי, דאיכא כיוןאסיר
 לשום חייב דבדרכו כיון ליה רקשיא איתה אם וז"ל: סכין של בקתאפלפלין
 הרין והוא ג~ור שגוי דסכינא קתא וה,שיב, אסור אבל פטור ליהוי שינוי ע"יטוחן
 שרה דבשינוי לך הרי וכר, כראי' שינוי אבן של למדוך עץ שלמדוך

 בבגד המחט תחיבת בשבת להתיר ז"ל נאווי שבתי כמה"ר למדומכאן
 בהאי למדחי ראיכא ומשום בחוטים. מתפירה דמשנה כיון תופר משומ מחייבדלא

 למדחי דאיכא דאע"ג וטעמא בעלמא יהירות בדרך וסה"ת התו' לה נקטידיחויא
 שינוי דע*י צש*ס התירא דאתפרש היכא דדוקא אפשר שינוי הוי זהדבכעין
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 שינוי ע"י לעשות אנו יכולין מלאכות הרבה דא"כ אנן שרינן לא לא"ה האשרי
 בא-ח בזה בכיוצא גחר 'הרב שהשיב וכמו ואסרו ההיתר בפני דלת נעלוואפ"ה
 נר' דגמ' דמלישנא משום ליזהר יש נקטו וא"נ ע"ג, ס"ז דף י"ט סי' ג'כלל

 מים כשיש אבל בידים בבורא דנר' לרסקן אסור עצמן בפני וברד שלגדדוקא
 להר"ן בזה בכיוצא שמצינו וכמו המימ כבורא נר' דאינו מותר שם בהםמעורב
 יע"ש. י"ד ס"ק ש"כ סי' המ"אהביאו

 בבורית ידיהם ורוחצות להקל נהגו הנשום דרוב ושמעתי שראיתיולפי
 זה. והוא זכות עליהן ללמד אמרתי עצמן על מחמירות מקרוב פרושות קצתזולת
 : י"ג דין וז"ל שבת מה' בפכ"א שכ' הדבר בטעם אתו אחרת רוה הרמב"ם הגהכי

 מרסקין ואין אסור מימיהן להוציא ואם מותר גופן לרכך אם שסחטן ושלקותכבשין
 השום הכוס לתוך או הקערה לתוך הוא מרסק אבל מימיו שיזובו השלגאת

 ואם בשבת דיכתן לגמור אסור דיכה מחוסרין אם מבע"י שריסקן והמלילותוהבוסר
 שחיקת לגמור מותר לפי' בשבת שחיקתן לגמור לו מותר ביד שחיקהמחוסרין
 וכ' עכ"ל. האש מעל אותה שמורידי' אחר בשבת הקדרה בתוך הפרור בעץהריפות
 סחיטת גזירת משום מימיו שיזובו כדי האיסור שטעם הרשב"א וכ' : וז"להה"מ
 הסחיטה דין אצל שהביאה רבי' מדברי וכ"נ בה. נגעו למשקין העומדיןפירות

 שקרש מאכל או קדרה ליתן מותר לפי' נולד איסור בהן שאין למדנוומדבריהם
 הרי עכ"ל. הרמב"ן וכ-כ נולד כאן ואין המדורה כנגד או בחמה,2מנוניתיה

 סהיטה. מטעם רק האיסור דאין משמעמכאן
 רק לסחיטה לחהם מים בו אין דהרי כלל סחיטה דליכא בבוריתוא"כ

 כנגד דמניחו שמנוניתה שקרש למאכל דומיא שרי היד ע"ג מעט ממנו'שנימווז
 פסקת על ו' אות טומנין במה ס"פ בש"ג מצאתי וכן נולד, כאן ואיןהמדורה
 וספ"ג מימוני בין פלוגתא איכא הברד ריסוק איסור וטעם : וז"ל וכו' מרסקיןאין

 לענין נפקותא ויש והטור. והרא"ש ברוך ורבי' רש"י ובין ורשב4א,ורמב"ן
 עמהם כשמעורב, בשבת ושלג בברד קיים ורחיצת האש כנגד הפשיד"אגו;ינת
 עכ"ל. שלג 1"ג ולהשתין בבורית עים ורחיצת במלח ידים ושפשוף אחריםמים
 בשבת בבורית לרחוץ שרי ורשב"א ורמב"ן וסמ"ג מימון דלדעת ברור לך"רי
 נולד, כאןואין

 ומפרכסין סכין פסקת על ]ג'[ ב' אות קכ"ב דף הש"ג כ' בהמה במהובפ'
 וההולכין והרא"ש בשטתו וההולכין דמימון בפלוגתא דתלוי נ"ל וז"ל:לאדם
 שסכין שמן האי אם כי והוא והברד השלג ריסוק גבי לעיל שכתבתיבשטתו

 הפשטיד"א להניה דשרי דמאן אליבא קרוש והלב שומן שהוא או קרוש הואבו
 הוי הברד ריסוק דאסור דס"ל לפי ונימוח עליה קרוש שהשמן אעופ האשאצל
 הוא אוכל דלעולם כיון וחלב ושומן ושמן למשקין העומדק פירות גזירתמשום
 שעל' שומן )מחוי( האוסר ולפי לאסרו, אין נולד דמטעם נימוח אפ",ם"ד

 הלב או שומן היה או קרוש השומן "יה אם נמי הכא נולד דהוי משום בשבתהפשטידא
 להדיא כאן השרדכי וכ"כ נולד, והף מתמהה שהוא לפי בו לסוך אסוריהיה
 לעיל שאוסר לשטתו הולך והוא אסור הקרושי' וחלב שומן אבל שריא שמןדדוקא
 ההוא השמן אין אפי' דלמימון נראה מיהו טומנין. במה בפ' גאכ פשטיד"אגגי
 לפירות דמי לא ע"כ דהא בו לסוך ש"ד מ"מ והשומן החלב וכן לאכילהראוי

 למשקין עומדין שהן בהו למגזר שייך ושלג ברד גבי דדוקא למשקיןהעומדין
 סברת גם ז"ל. הרעמיה הרמב"ם לד' בבורית רחיצה להתיר מבואר לך הריעכ"ל.



קעטצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 בצנין סי"ו שיעח בסי' פסק הוא שהרי הרמב"מ כסברת להתיר הש"עמר"ן
 : וז"ל כ' סי"א ש"כ דבסי' לי דקשיא אלא האוסרים. כסברת דלא להתירהפשטיד"א

 יטול ואם ברד או שלג בהם שיש במים ידיו יטול שלא בחורף ליזהרצריך
 בסתירה שהרגיש להמ"א וראיתי עכ*ל. מרסק יהא שלא ידיו בין ידחקם שלאיזהר
 ע"ש. שרי ט' סעיף שכ' מה ולפי י"ו בס"ק זה על וכ'זו

 לחתיכות לשב'רם דהיינו אותם מרסקין אין והברד השלג גס"ט מר"ןוז"ל
 נימות והוא מים או יין של כוס לתוך הוא נותן אבל מימיו שיזובו כדידקות
 עכ"ל. מותרים ונפשרו המדורה כנגד או בחמה הניחם אם וכן חושש ואינוסאליו
 בבורית כשרוהץ וה"ג המדורה כנגד ליתנה דמותר שי"ח דסי' הפשטידה מדיןוהוא
 דברי על המ"א כ' שכ"ו גסי' גם נולד, כאן דאין 'שר'י השפשוף ע"יונמחה
 דדוקא מתירין דיש כ' ובש"ג : וז"ל המ"א עליו כ' בבורית לרחוץ שאוסררמ"א
 של דמנהגן אסיקנא עכ"ל. שהאריך יע"ש אסור למשקין שעומדין ושלגברד

 שיסמוכו מה על להם ויש היא תורה הבורית ברחיצת היתר שנהגוקדמונים
 יחמיר והמחמיר בהמ למחות אין ע"כ אזיל בשטתייהו ג"כ ומר"ן ה-מעיההרמב"ם
 בה וסיים כן שפסק י"ד סי/ ג/ כלל גו"ר בס' כדגרי מצאתי רב זמן אחרלעצמו.
 תלי"ת: ושמחתי לכתחלה הואומותר

 קנ"טסי'
 מרין להתירא זה לך נת' כבר הקרושה בחמאה גופו לסוך מהו שאלת אשרועל
 הש"ג שכ' ההיתר ממש והיינו לנ"ד, תילף ומשם בתשובתך לעיל שכתבנוהבורית
 למה"ר ראיתי וכן הקרושים, מדברים וכיוצא בחלב סינה להתיר נפההרעמיה
 היה שכך נ"1 צ1די שלים מה"ר על העידו וכן בדגר היתר נוהג שהיה נ"עצאלח
 :נוהג

 שמן וסתם וכר, ומפרכסת סכין ע"ב[ ]נעג בהמה במה פ' בגמ' אי'ובהדיא
 מפריש יחיאל ורב" : וז'ל ש"ל סי' סומנין במה בפ' המרדכי וכ"כ הוא קרושזית
 ע"ב[ ]מ' כירה בפ' דאמר" מאא האש נגד הפשק"'א לתת להתיר ראיה מגיאהיה
 קרוש הף זית שמן וסתם לבנה וסכה המדורה כגגד ומחממה בשמן ידה אשהסכה
 כמו דהוי פשיטא דאז מיירי קא דבהופ,ברו למימר וליכא ע"ש. וכר שריואפ"ה
 כנגד ולהתחמם גופו כל בצתן אדס להשתטף דאסור דק"ל וא1"ג יע"ש. מיםשאר

 דכל טעמא היינו ס*ד שכ"ו סי' בש"ע כמ"ש שעליו מימ שמפשיר מפגיהמדורה
 גזירת דליכא תכא אבל הרמב"ם, ב' שם מ"א ועיין גמורה, רחיצה מפניגופו
 וממשמשין. סכיו ע"א[ ]קמ"ז חבית בפ' שנינו שלימה ומשנה שרי בחמיןרחיצה

 ובאנו וזך צלול בשמן איירי הרעמהת התרא"ש רשי" דלדעתובאמת
 ה"נ דשרו והש"ע ודעמיה כרמב"ם דנהיגינן ולדידן הפשטיזיה דיןלמחלוקת
 משום לחוש את גם היא. תורה ישראל של' ומנהגן קרהסה בחמאה לסוךשרינן
 בנקב עב שמן או שעוה ליתן אסרר : וז"ל סיוא שי"ד ס" מר"ן דכ' מהאמירוח
 גזירה משום אלא אסרו לא דהתם 1"ש. וכו' ממרח שהוא מפני לסתמוהחגית
 שהוא מפני ותיבת מירוח משום בקה למיחש ליכא לסוך כגון לאוה האדשעוה
 אסר רב משחא אי' ע"ב קמ"ו דף גגמ' שהרי הוא שכן ותדע אשעוה. קאיסמרח
 גפירוש הרי ע"כ. גזריגן לא דשרי ומאן שעוה משום גזרינן דאסר מאן שרירסמואל
 דלית לשמהאל ולהכי דשעוה גזירה משום רק מירוח מטעם לאו דאסר לרבדאפי'
 אלא מירוח ביה זישיק- סשום לאו למרחו אסור שכ' ררש*י שרי, גזרה הדליה



צדיק ב. חלקשו"תפערלתקפ
 אכי"ר. מתורתו נפלאות יורנו דהש"י הנלע"ד. זהו הרוק נקט דשעוה דאיסוראסרכא
 חם דבר בו שיש הכלי פי לטוח דמותר ס"ו מר"7 מ"ש על יי*ח סי' בט"זויעייו
 דס" מההיא שנא ומאי ממרח היינו טיחה דהא דמקשה מאתמול ,2נילושבבצק
 השעוה לדבק רוצה ע"כ הנקב לסתום שרוצה התמ דשאני ותירץ סי"אשי"ד
 משא"כ מהחבית המשקה  יווב  שלא רקפיר שפרש"י ובמו  הנקב,  סביב  הכליבדופן
 : ע"ש וכו' לגמרי מגולה יהיה שלא אלא הרבה כ"כ פיו לסתום רוצה שאינוהכא

 ק"ס7(י'
 במקומו. יושב בנו אם ומת הכנסת בבית יושב. שהיה זקן וז"ל בכ"ימ"כ

 הדבריס שאין דע אבל ראוי. אינו אפ" דיושב כ' ז"ל הרא"ש :תשובה
 קנויים שאינם במקומר אבל במעות קנויים שהמקומות בבהכ"נ אלאאמורים
 במקו' אביו  החזיק ואפ" אליו הראוי במקו' יושב והבן במקומו אחר ,קןמושיבין
 ח"פ רעיין מצאתי[ כאן ]עד עכ"מ א( שפ"ט אלפי"ם סי' הרדב"ז שנים ג'ההוא
  ז"ל: רמ"א בהגהת ס"ח ק"מסי'

 קמ"אמי'
 מגו בתפיסתו זכה, ל'תופס גם חייב הלתן אם : ז"ל ס"ב ח"מ ק"הבסי'

 שיעוך תפס' דאם )גבי( בב"י כ' הב"י עכ*ל. לחבריה זכי לנששיה זכי בעידאי
 ז"ל הסמ"ע אבל ג"כ. הלבוש וכ"פ יע"ש, וכו'  דמהגי  ולחבירו לו שחייבמה

 לזכות יכול אינו מנה לו חייב' והיה זהובי' ק"נ תפס שאם והעלה הרב*י עלהויג
 נלמד זה דין שהרי וראיה במותר לזכות הוא מצי דלא כיון לחבירובהמותר
 דומיא ובעינן לנפשיה זכי בעי דאי משומ אבירו דקגה לחבירו מציאהממגביה
 עכ"ל בעיני הם דחרין והע"ש הב"י ודברי בכולו זוכה היה בעי דאידהתם

 דבריהם דחה הוא אבל עליהמ השיג מ"ב בתשו' דגם הש"ך ב' בה"ט וכ'בקיצור.
 ראיתי גם )עיכ(. ע"ב ,שפ"א סי' וברדש"מ ע"ש. שושן ועיר הב"י עםההסכים
 ע"ש. הרב*י על שתמהו מששט דורש וס' ב"חבס'

 הרוגמתה היא חזקה ראיה מציאה ממגביה הסמ"ע ראיית דלכאורהובאמת
  לומד קשה מעינינן דכד אלא וברע"ו ע=ש ט' משנה דפיאה פ"ד במתני'אשכחן
 בי"ד דאי/ מהא לסברתו ראיה להביא לענ*ד אפשר לכך זה. עיון  מהב"ישנעלם

 לו יש ואם וכו', כסאה סאה ללוות דאסור דקי"ל סע"ב'[ ]קס"ב סי' רביתה'
 אחה כל בין קני יאצ"ל הלבוש וכ' סאק. כמה עליו לוה  ה"ו המין מאותומעט
  למלוה מיד נחלטת היא לאילו שלוה הסאה רואין אנו שלוה סאה כל דבשבילואחא
 תחלה כה2תפס וא"כ לגבותו הוא  ראוי מהכלל דיגר רכל אמרי' ה"נ עכ"ל.וכו'

 ותפיס הדר וכי לנפשיה למתטס מצי דאיהו מגו לו  וזכה תפס חבירובשביל
 וכו/ בעי דאי מגו חבירו בה זכה כבר ראשונה דתפיסה תפס עצמו לצורךהמותר
 ואח"כ חבירו בשביל תחלה  לוכות האופן ע"ז מחובו ביותר לתפוס יכולוא"כ
 : בזה עוד להתישב אני וצריך עצמובשביל

 קס"בסי'
 לחזור אח"כ ורצתה חדש י"ב על יותר במרדה  ששהתה ~וררתשאלה

 וצ"ע. מצאתי ולא חיפעתי א()ק"ם(



קפאצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 יכתוב כיצד בתולה מתחלה נשאה ואם אחרת כתובה לה לכתוב צריך אמלבעלה
 מנה. או מאתיםלה

 דף אע"פ' פ' הר"ן תשוב' בש' כ' ס"ב ע"ז ס" איה הש"ע בהגהת :תשובה
 לקיימה רוצה ואם כתובתה איבדה אלא חזרתה מהני לא חדש יאב דלאחרתצ"ז
 כתובה לה ויש גה לחזור יכולה חד,ב י"נ תוד אבל אחדת כתובה לה לכתובצריך
 וראיתי מנה. או מא'תים אם בכתובה יכתוב כיצד ורמ"א ר"ן פירש לא והנהעכ"ל.
 שכתבה ודוקא לו שמחלה או וגאבדה כתובה לה כתב אם : וז"ל ס"ג ס"ו סי'למף'ן
 לאדס שאסור הכתובה געיקר אחרת כתובה לכתוב צריך כתובתי התקבלתילו

 אם כלום מר"ן פ' לא בזה וגם עכ"ל. כתובה בלא א' שעה אשתו עםלשהות
 מאתים אם כראשונה כתובה לכתוב דצריך משמע מדסתם ומההו מנה אוסאתים
 בעילתו הכתובה סשיעור הפוחת : וז"ל ס"ט וה בסי' כדקי"ל מנה מנה ואםסאתים
 'דאז מקצתה או הכתוגה ממך התקבלתי אח"כ לו כתבה אם ל"מ זנותגעילת

 לה יהא שלא הקדושין בשעת התנה אפי' אלא פוסקים קצת לדעת להאיו
 לא לה שאין סבורה שהיא כיון ינות צעילת בעילתו אפ"ה משל'ם א(כתובה
 בעילת בעילתו הכתובה ששיעור' שפחת שכל מפורש לך ארי עכ"ל. דעתהסמכא
 שיעור דבעינן לומר הידיעה בה"א הכתובה שיעור לכתוב מר"ן ודקדקזנות,
 צריך מחלה או דבאבדה משמע מנה מנה אם מאתים מאתים אם )כדינה(כתובה
 שיהיה. מה יהיה כראשונה להלכתוב

 ח' ס"ק זה סי' שמואל בית להרבומצאתי
 נ(.

 כתרבה בנאבדה הנה : וזעל
 כתובה דמחלה מוחלת על קאי אלא כמקודם גדולה כתובה אחרת לכתובצדיך

 לה כותב דאין ונראה כתובה, עיקר אלא אחרת כתובה לכתוב וא"צהדאשונה
 יותר שהוא מה מ"" מהני )לא בע"פ מחילה הפו' לד' אף אפשד גם כן.משמע ל" ס"ו טף הטור שהביא מחילה שטר בנוסח אלא היא בעולה דהשתא מנהאלא

 דאודיתא בכתובה אלא שטרות בשאר כמו בע"פ( מחילה מהני דאורי'מכתובה
 עכ"ל. בעעפ מחילה מהני דלא אמרו בזה כתובה בלא עמה לדורשאסור

 כן משמע לא ס"ו סי' הטור שהביא מחילה שטר בנוסח אלא מ"שוהנה
 ,דברצה לומר אלא כן שהדין לומר בדוקא הטור כתבה דלא לדחוע אפשדוכו/
 שומעין מנה רק לכתוב רצה לא אם נסי הכי ואין כראשונה כתובה לכתבהבעל
 כתובה נוסח כ' לזה קחהם הטור דהרי לזה וראיה היא. געולה דהשתא כיוןלו

 שהיא מה כ~י רק מאתים דוקא בזו לומר שאע וכמו מאתים בה וכתבדארכסא
 דהטור תימא אפף ומיהו דוקא, לאו מאתים בנוסח הטור שכתב אף במוחיתה"נ
 יושבת היא דהא וכל שכל כתובה הפסידה דלא במחלה היינו הדין לפי ,הנוסחכ'

 משא"כ שיהיה מה *היה כראשונה אחרת כתובה לה למכתב ליה ומבעיאחתיו
 בה דהדרא והש"א לגמרי כתובתה שהפסידה תחתיו יושבת שאינהבמורדת
 מר"ן דכ' מהא לזה וראיה מגה. או ר' אם ברצונו ותלוי לכאן באו הז,2ותפנים
 ותנאי כתובה לה יש ונשתשית שוטה או ונתפקחה חרשת שהכונס ס"ח ס"זסף

 שנתפקחה השתא כאלו דחיינן משום שהטעם הב"י וכ' עעכ, מנה וכתובתהגתוגה
 שכב'ר במורדת שייך היה והטעם עכ"ל. הן בעולות ההשתא נשאו נשתפיתאו

 אע"פ משיעורה לה שפיחת או הש"ע,,. סדן וז"ל מסורס. כאן הלשון א()קס"ב(
 לשון שינוי קצת ויש סק"י שם בנ"ש ב( וכו'. אפ"ה מושלם. כתובה לה ויש בטלשתנאו
עיי"ש.



צדיק ב. חלקשו"תפעולונקפב
 דצי לחזור שנתרצתה והשתא מרדה מפני כתובה לה תקנו, שלא כתובתההפטידה
 תוספת ולעניז היא, בעולה דהשתא מנה כתובתה והויא נשואין תחלתכאלו

 לכתוב שלא או כראשונה לכתוב אם ברצונו דתלף פשיטא קמייתאומתנתא
 : ע"כ מנה כתובה עיקר אםכי

 קס"גסי'
 שלא אע"פ כותבת שנים בפני מחאה ס"ה קמ"ו ס" ]העמ[ השעעכתב

 סגי אי או יחד שנים בפני למחוע צריך אם לד' וצריד עכ"ל. כתובו להםאמר
 להטור וראיתי הראשת. בפני של'א' אהר בפני ולמחות ולחזור א' בשנילמחות
 אפי' לא בא' אבל משנים בפחות מחאה שאין ז"ל הרמב"ן כ/ : וז"ל שכ'ז"ל
 נאמן בי מחית לא לולר שיכול דמתוך במחאה שמודה ואפי' המחזיק בפנימיחה
 רעד הוא קרקע טענת הכא מכחישו א' שעד ואעעפ בידי היא לקוחה נמילומר
 להזכיד הכא שייך דלא ז"ל הרא=ש לא"א נהירא ולא הוא. כלום לא בקרקעא'
 בפ' כ"כ הב"י וכ' עכ"ל. מיחה שיה שירע כיון בשטרו ליזהר לו דהההמגו

 דהא ויראה שבים בפני מחאה נחמן רב דאמר הא גבי )הבתים(חזקת
 אפי' בפניו שיחה 'אם אבל ג' ממ"ד לאפוקי היינו שנים בפני מחאהדקאמר
 אם דאפי' הרמב"ן כמ"ש ודלא חזקה, הוי לא במחאה דמודה והוא עדיםבלא
 כאן להזכיר שייך דלא וליתה מגו משומ מחאה הוי לא א' עד ובפני בפניומיחה
 מיחה. שזה שידע כיוו בשטרו להזהר דהי=למגו

 בפניר שלא מחאה למ"ד אפי' : וז"ל הרמב"ן כדגרי בתשו/ כ'והרשב"א
 מחזיק אמר דמימר מחאה אינה שנים ובפני בפניו מיחה שלא כל מחאה הוילא
 מזזיר ולא הוא בעלמא וחוכא קאמר דוקא לאו א' בפני אלא מיהה שלאכיון

 וכאש בעיא ממש שגים בפני דאלמא שנים בפני מחאה דקאמר והיינובשטרי
 פ"ג אל"ף בסי' עהר וכ' עכ"ל. מחאה הויא בפניו שלא דמחאה דקי"ללדידן
 שלא זה ג' בפני מוחה ואפי' כלל מלתא גלויי ליכא א' ובשגי בעיא מילתאגלהי
 הב"י: עכ"ל חולק שהרא"ה כ' ונ"י זהבפני

 בפני שהיה אע*פ לבד א' בפני מיחה דאם הרמב"ן דלדעא מכאןלמדנו
 לקוחה יומר שיכול מגו שמיחה מרדה המחזיק אפ" אוא כלום לאוהמחזיק
 שמודה כיון המחזיק לפני א' בפני מיחה דאפי' וס"ל פליג והרא"ש בידי.היא
 כיוו מחאה הויא לא לכ"ע המחזיק בפני שלא א' בפני מחאה אבל מחאההויא
 שנים בפני מיחה אם הרמב"ן שדברי נתבור לא והשתא המחזיק. בפני הויאדלא
 ג"כ רל"י שהביא קמייאא ב~שו' הרשב"א מדברי גם דינו. מה זה בפני שלאזה
 שנים בפני דמחאה הרשב"א פירשא פ"ג אלף סי' שבתשף אלא דינו נתבררלא
 החדשף רשב"א תשף ועי" הוא, בעלמא וחוכא מחאה הף לא זה בפני שלאזה
 צ'.סי'

 שמיחה דכל שהסכים זה סי' הכנה*ג הביאו יוח 40 למוהרי"טוראיתי
 והרא"ש. רמב*ן מחלוקת הביא ס"ג ובסי' מהני, זה בפני שלא זה שניםגפני
 אלא הוא מגו מסעם לאו רמב*ן דטעם ונרן ארא*ש דברי על שם מהרי"טוכ'
 שאס זו שחאה עוי לב"ד להביאן אח"כ כיון לא מסתמא עדים שם היו שלאכיון
 דומיא והחל צו איה ~שטה וכסלור לב"ד להביאן עדים עליו מעיד היה כןהיה

 היא החהאה לאו עדים שם היו לא ואם שנים בשני הודאה התם דאמרי'דהחהאה
 כדאמרי' הוא כלום לאו יד* לא והוא הגדר אחויי עדים לו הכמין אםואפי'
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 כל אשה קדושי לענין וכו וכו/ בכילתא סהדי דאכמין ההוא גבי בורר זהבפ'

 וגם בה לשחק דרצתה הוא כלום לאו וקבלה וקדשה עדים הכמין שאפהרשב"א
 כלום לאו שנים גפגי שלא דמחאה הרמב"ן לרברי הסכים בתשו' הרשג"אכאן
 מיהה דאפי' רשב"א דגרי הביא כ' ע"ט ובס" בו. שמיחה דמודה אע"גה,וא
 במוחה רמבשן על הראעש שגחלק ואע"פ מהגי. לא זה בפני שלא זה ג'בפני
 רשב"א לדברי יודה א' עד לפני במוחה מחאה דהויא לומר עצמו המחזיקבפני

 יחהש שלא שיודע מתוך הוא בעלמא רכחובא זה בפגי שלא זה בשניםאפי
 המחזיק שבפני רמב"ן דגרי על אלא חלק ולא היה משטה העד לדבריהמחזיק
 לא פלוגתא ראפושי כן לומר לנו ויש בשטריה לאזדהורי והו"ל מחאהחשיב
 בפני היתה שהמחאה משמע במחאה הערים כתב שמגוסח תיהא' וכימפשינן
 אלא מיחה שלא ואמרו בעדותם לדקדק כשחזרו מ"מ לסתור יכולים ואיךרבים
 דמחאה עדותן שנחקרה כמי חתימתן משבינן ולצ להם שומעין בפ*ע 'א' כלבפני
 על העירני פלוני שליחות בל' שיכתבו שצריך נ=י 'כ' שהרי כתובה שפירלאו
 עדות הוי לא שמיחה פלוגי שמעגו כתגו אם אבל שמיחה עליו ל'כתובעצמו
 ע"ש.וכו'

 מיחה אפילו רמב"ן לד' שאף ממשע ע"ט' סי' מהרי"ט שמדברי כגה"גוכ'
 רבו על הכנה"ג והקשה מצטרפין, אין זה בפני שלא זה שמיחה כל שנימבפני

 הצעיר ולדידי בקושיא. והניחם ע"ט וסי' ס"ג סי' היפך י=ח גסי' רדבריומהרי"ט
 לא עת שאותו מורה רשב"א ר' הזכיר ולא רמב"ן נגר כהרא"ש פסק י=חרבסי'
 פסק )לו( שגתגלו ר,יב"א ד' זכר ע"ט וסי' ס"ג בסי' אבל רשב"א, ד' לונתגלה
 בשמיחה אלא הרא"ש נחלק דלא מטעם יגם הרא"ש. נגד תרי דהווכוותייהו
 ועוד הרא"ש. יודה זה בפגי שלא זה בשנים אבל דוקא א' ובעד המחזיקבפגי
 ההיא לגבי בתראי פסקי רע"ט ס"ג דסי' ההיא ההוו בו חזר רמהרי"ט לומריש
 י"ח.רס"

 מוכת התו' רמדברי בביאוריו מוהרש"ח דכ' כ' דבריו בסיום כנה"גובס'
 כך. התוס' מדברי למד מהיכן אדע ולא בער ואני ע"ש. הנ"י שהביא הרא"הכרעת
 אפי' לעגין היינו החזקה מבטל שהו כל דבעדות ע"א ש' דף חזקת בפ' ממ"שואי
 בפי/ שם וכמ"ש כתבם מפי דהוי אע"ג עדוה להחשיבה וגם המחזיק שמעלא
 השכחה. שבעו"ה אלא רשב"א כד' בפירוש בתו' שראיתי זכורני העבדיאני
 ע"ב ל"ט דף שם ר,טב"ם דמדברי ונלענ"ר איה, כבודו מקום זוכר שאינימצויה
 יחועו לא למחזיק ריגיד הלך א' בפני כשמיחה הוא חזק וטעס רשב"א כד'מוכח
 יאמר שהאחד או שנים לו כשיגירו משא"כ כלום יחיד ערות שאין הוא דיודעלו
 שכל ש"ך להרב וראיתי בשטרו. ומזדהר חש דאז מיחה פלוגי ובפני בפגילו

 יכול והמוחזק דרבוותא פלוגתא דהויא דכיון נר' ולענ"ד הרא"ה. כד' עיקרשנ"ל
 קיימי. חדא בשיטה ורשב"א הרמב"ן מוהרי"ט דברי דלפי גם מה קי"ללומר

 נקט דאיהו נוטה דעתו להיכן הוכחה שום אין הש"ע מר"ן שמדבריודע
 מר"ן בל' נמי הכי הגמ' ל' בהבנת השו' ומחלוקת שגים בפני מחאה הגמ'כלשון
 נוטה דכוונתו דאפשר ולעד"ן ,יע"ש. הכריע ולא הריעות ב' הביא וריק"שו"ל.

 מחאה. דהוי וי"א למגקט והו"ל חולקי' ויש בלשת הרא"ה לד' מדסייםכרשב"א
 לעיל זכרנוהו א' חלק סוף מהלק"ט בידינו זה וכלל רשב"ג. לד' דנוטהאלמא
 ע"ב.מ"

 ורשב*א רמב"ן דיודז; אפשר ושעבתין דנזקין דבמחאות לענעדויראה



צדיק נ חלקשו"תפערלוזקשד

 שלא ישבע מכחיש ואם עדים בלא אפילו מח-ה אם המחזיק בפני מחאהדמהני
 טעמא דכלום מחאה הויא זה בפני שלא זה אפילו עדים ב' יש ואם בו.מיחה
 לא בנ"ד הכא אבל ליה חייש לא א' עד אלא ליכא וכי בשטריה דליזדהרמשום
 והש"י שטרו אבד ולכך לה חש לא דלימא שטר לו אין דהא טעמא האיישייד
 : אכי"ר נ"מיראנו

 קס"דסי'
 לתת וכשבאו השטר לו וכתבו מנה לשמעון שחייב מראובן שקנועדימ

 השטר לפסול בו שאין בדבר רעה והכתיבה טשטושין קצת בו ראה השטרלו
 עשו שכבר משום חשש ואין אחר לכתוב העדים רשאין לקבלו רצהולא

 זכה דלא מפרשים וקצת והרמב=ם והרי=ף ר"ח כצ"ל[ ]דלדעת לד'שליחותם
 רדב"ז תשף עיין נפשיה. שעבד קנין משעת אמרי' ול'א לידו השטר שיגיעעד

 : באורך רע"ד סי'החדשו'

 קס"הסי'
 רבו ב' רינים הרבה, הלבוש שכותב מקומות כמה על שואליםרבים
 להזכיר ראה מה וא"כ מוסקים איזה ב' רמ"א מביאם הדברים ואותםמהרמ"א

 דאותו משום להשיב והנ"ל אליו. וליחסו בפרטות הרמ=א רבו שם דין אותועל
 מנהג דאותו לומר אליו מיחסו לכך דוקא רמ"א מקומ מנהג ע=פ מיוסדהדין
 ו'דוק כן כותב ד;מגהגים לשבש 'שלא וכדי רמ"א למקום רק מקום לכל שוהאינו

 מספרו: מקומות בכמה מוכח כןכי

 קס'"וסי'
 קח לו ואמר חנוני אצל והלך למכור דבר לו שהיה בא' לידינו באמעשה

 ואז מעות וכך כך לערך מכרתי כבר א"ל ואי העריך לכמה וא"ל זה דברממני
 נתגלה זמן ולאחר מאחרים מכר שכך לו שהזכיר הסך באותו ממנו החנונילקח
 והית'ה ממנו. שלקח המותר לתבעו החנוני חזר ואז בפחות שמכר חנונילאותו
 לפרצלים שאמר הבית בעל בהג"ה ס"ד ח"מ של"ב דסי' ל'ההיא לדמותוהסברא
 ואשתכח חבירינו שעשו כמו ואמרו חביריכם שעשו כמו בד' מלאכה עמיעשו
 תלמידי ב' )ב"י לחביריהם כמו לאלו ליתן צריך יותר להךדיהב

 וכו'. רשב"א('
 דעתם היה לא חבירינו שעשו כמו ואמרו שחזרו דמה לחביריהם כמו הסמ"עוכ'

 שאמ אעילוי דעתם שהיה אלא וקבלו וסבהו ד' אלא להם נתן שלא לושמאמינים
 שגשכרים פוצלים דיש ואע"ג יותר להם נתן ת:רי יותר להם גם יתן יותר להםנתן

 לשליח שאמר בבעעה זה לפני למ"ש ול"ד כ"כ. שוה אינו מלאכתן וגםבפחות
 להם נותנין דאין בע"ה שאמר כמו ואמרו בג' להמ אמר והשליח בד' לישכור
 שגם להם ואמר אותם דהטעה הכא דשאני יותר שוה מלאכתן כשאין ג'אלא

 פועלים בשכירות שכירותו השליח תלה דלא התם משא"כ בד' השכירלאחרים
 עכ"ל. בג' סתם להם אמר אלאאחרים

 חבירינו שעשו כמו אמרו דהם דנהי צל=ע זה דין שכ' ז"ל להשעךוראיתי
 א"כ בד' מלאכה עמי עשו בפי' אמר הבע"ה הרי ש"מ יותר להו דיהבואשתכח

 בזה מחשבתו ובטלה להטעותם כוונתו דהיתה ונהי מד' ביותד להם נתרצהלא
 נר' וא=כ ד'. רק אמרתי לא שהרי לחביריהם כמו ליתן נתרציתי לא לומר יוכלמ"מ
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 וצ"ע ע"כ. וכו' שבפ'ועלים כפחות להם ונותן כלום זה יאין שכרו לא כאלוזה"ל
 לדרכו א' כל והלך במנה אומר ולוקח בר' אומר מוכד רכ"א דסי' מההיאנוש"נ
 טעמא היינו דרכו א' כל הלך דהתס ואע"ג ר/ נותן בסתם ותבעו לוקחוחזר
 בר' אומר גזה ה"ה לו דנתרצה אמרינן ממוכר החפץ ותבע הליקח דחזר'דכיון
 דגא אלא המוכר שקצץ מה לתת צריך החפץ שתבע הוא והלוקח בק'יזה

 תוספת ולתבוע לחזור יכול המוכר דאין לומר לדרכו א' כל בהלךלהשמיענו
 במגה אומר ולוקח בק"ק אומר שזה כל ולעולם סמ"ע שפי' כמו שקצץ מהעל
 לא לומר יכול ואינו מוכר עמו שקצץ כמו ליוע לוקח צריך הענין החליטוילא

 ממגו לקחו וזה ק"ק בדבורו עמד מוכר שהרי שאמרתי כמו ק' אלא ליתןנתרציתי
 גק"ק אומר למוכר ודמי חביריהם. שעשו כמו רק לו נתדצו לא זה בדין.ה"נ

 איני לומר לבע"ה והי"ל לעשות מלאכתו להמ ונתן וקביל וסבר במגה אומר'ולוקח
 : אחרון לשון בתר ואזלינן וקביל דסבר דש"מ אלא לחביריכמ שנתתי כמו לכםגותן

 קם"זסי'
 דתקנת וי"א רמ"א שם ו'כ' לעדות. פסולה אשה ח"מ ל"ה סי' השעעכתב
 בשאר או נשים של בל"ה כגון להיות רגילים אנשים שאין דבמקום הואקדמתים
 פלונית אשה לבשה אלו שבגדים לומר כגון אנשים ולא רגילה שאשה אקראידבר
 ואגודזז שג"ג סי' )ת"ה נאמנות נשים בהם לדקדק אנשים רגילים ואין שלהוהן
 בעניו נאמנימ קטן או קרוב או יחידה אשה דאפילו שכ' מי יש ולכן יוחסין(,וו"י

 כשרים עדים להזמין דדך שאין לפי ומסירות קטטות שאר או ת"ח רגזיון'הכאה
 סי' וכלבו קעף שורש' )מהרי"ק בריא טוען שהתא והוא להזמין פ'נאי ואין.לזה
 עכ"ל(.קי"ו

 הקנדריס מתה4 רואה אני : וז"ל רשב"א תשו' הבי' זה סס"י הב"יומרען
 הראשוני' 6ן לא' כן מצאתם ואולי נשיס עדות על עצמכמ תוקעים שאתם'שכתבתם
 בדע לא ואנחנו שם נכנסים האנשים שאין משני שס יושבות שהנשיםבמקומו'
 דברי הם וכך עכ"ל. עליהם לסמוך ראוי ואין מעולם שמענום ולא א'לוזברים
 שנ"ג סי' ותה"ד ק"ף. סי' מהרי"ק מדברי ולאפוקי ממון נזקי מה/ פעחרמב"ם
 סוף שהביא אחר כנה"ג והרב הב"י. עכ"ל בעיני גראים דבדיו ואין בזההאריך
 א/ עד ע"פ הדין מן ועונשין מכין שהיו מקרם בשום מציגו דלא וי"א כ' רמ"א'דברי
 למגדר וכשר נכוו הפשע רב כי על דבר וסוף לכך צריכה שהשעה בדורינואמנם
 נימוקי השמועה טובה לא משום ולהלקותו קל בדין הפחות לכל החשוד לנדותמלתא

 ההגמ"י. רשת ב' וק"ף צ"ג שורש מהרי"ק וכעכ צ"א. סי' )הרמ"מ('הרמג"ם
 בשורשן בדבר מסתמק צ"ג בשורש שמהרי"ק שאע"פ ו' סי' מהראד"נוכ'

 בהגהת עכ"ל הממה בעל סתם וכן עיקר וכן נאמנין וקרוב דאשה במושלם תפסק*ף
 "ובאר שורמוו מהר"י סברת היא בן הג"י דכסברת כ' יעז ובאות ח'. אות"ב"י

 מכשירי' אינם המכשירימ דכל ל"ח סי הלוי הר"ש וכ' ק"ס. סי' ח"בנהרש"ך
 תרומח בעל זולת לא שמון בענת אבל וקטטות ריבות בדברי אלא נשיםעדות
 מהר"א וכ"כ קשא, מרה בחזקת ארעא אוקי שלוגתא דאינא דכיון שם וכ''הדשן
 רמב"ם דלד' דמסיק כ' כנה"ג ב' והביא האריך חיי בני ובס' עכ"ל. קע"ד ס"בוטון
 בריא סען אם אך בריא טוען הת"ח כשאין היינו כשרים עדים דמצריךיסיעתו
 כתבו החכמ ע"פ הב"ד ינדו שלא ולאפוקי פהרי"ק כמ4ש קרוב או באשהסגי



צדיק ב. חלקשו"תפערלתקפו

 זא'ב בנימין דברי הם וכך ע"ש. זה לעדות המועילים עדים כלומר יזיםשצריך
 עוב. שנ=דדף

 זולונ מודים כולהו ממון דבענין ז"ל הלוי הר"ש מ"ש על צל"ע הצעירואני
 נמצא עוד : ח"ל ק"ף בסי' שכ"כ קאי תה"ד בשיסת מהרי"ק גם והלא תה"ד.הרב

 אמ חהריבות הקטטות ע"ד : ה"ל ההובל פ/ המרדכי סביב שאלהבתשובת
 ממון ב,ו שיש בדבר אפילו דנאמנות הוא ודאי ל'העיד יכולים והקרוביםהנשים

 סלעום ה' ממון הוצא'ת בו יש אפילו בכור זה לומר נאמנת החיה התםכדאמרינן
 קי"ר סי' בו בכל גם וכר. נאמנים דבכה"ג נאמנים עדים כמה, לנו הרי עכ"ל.לכהן
 דף בפשיטות כן כ' ברוך בר מהר"ם הגאון בתשו' גם כן. מוכה ע"ב קי"דדף
 וכן שהכהו, שראה לומר נאמן קרוב או יהידה שאשה תקנו וכן וז"ל: ע"אקי"ג
 כדא~רינן אהרים להזמין פנאי כשאין נאמןקטו

 ב'ההובי
 להברקה. ליה דתקע ההוא

 שלשת לך הרי עכ"ל. וכו' צורי מגה ליה שלים זיל הזיתיה אנא הא יודאא"ר
 דפ/ ההיא והנה נאמנים דקנסא ממון בענין דאפילו בדבריהם מפורשהגאונים

 נעשה דעד למימרא קמייתא אוקמתא אוקמתות שתי שם ויש צ/ בדף היאהחובל
 סבירן יוסי דכרבי אנא הא דר"ל יוסי ור' אנא הא דמפדש שנית ולאוקמתאדיין
 וכר. קאמר צורי דמנהלי

 בתרא. כשנויא או קשא כשנויא הלכה אי הראשונים בין מחלוקת הכללוזה
 ורבי' ע"ש. ז' כלל הביב ן' למהר"ם פשוט גט בס' באורך מהלוקתםכמבואר
 פנאי דאין דבהאיך ורגמ"ה לר"ת ס"ל דיין נעשה עד אין דקי"ל ואע"פעיקר קמי )דלישנא( כלישנא דס"ל התו' כשיטת ס"ל ור"ת ברוך מהר"ם שהבל'גרשום
 אנא נשיאה ר"י כדאמר יהיד בעדות דסגי וא"נ דיין. נעשה עד כשרים עדימלהזמין
 כדעת ג"כ ס"ל כוה ס"ק שלקד סי' בי"ד ש"ך הרב שגם מצאתי שוב וכו'.הזיתך
 ורמ*א מהרי"ק כדכתב וכו', וקטן אשה בעדות סגי ולפעמים שם שכ'מהרי"ק
 ראות לפי תלוי זה בכל הצעיר ולדעתי מהרי"ק. כד' דפסק הרי ע*כ, ל"ה טי'ה"מ
 על בשיטתו היים מים גס' בפר"ח ועיין מלתא. ולמגדר שמים ולשם הדייןעיני

 : ע"א ד' דףהתלמחי

 קס"הסי'
 מזחה. לקבוע כשבא שההיינו לברך צריד אםנשאלתי
 שהחיינר מברך דאין הא : ה"ל הפרישה בש' כ' רפ"ט בסי' ש"ך הרבתשובה

 שהחיינר שמברך שלובשו רבגד טלית ושאני לזמן מזמן בא דאינו משוםבמזוזה
 הש"י שזכהו על מברך אינו ובמזחה שמחה. משום שהוא רכ"ג ס" בא"הכמ"ש
 דלדעת ומסיק הש"ך האריך כ"ה ובסי' עכ"ל. המזוזה קביעת מצות על אלאבבית
 יעאש. לא לא"ה הא שההיינו מברך קבוע זמן כשיש דדוקא ורשב"א ההר"ןהתו'

 ולולב וסוכה שוטר כגח לזמן מימן שהיא מצוה כל : וז"ל כ' י"א בפ/ורמב"ם
 ותפלין ציצית כגח לו קנק ש-היא ומצהה מצוה כל וכן הנוכה, וגר מגילהומקרא
 דומה היא שהרי עת בכל מצויה ואינה תדירה שאינה מצחה כל וכן ומעקה,ומזתה
 עשייתה בשעת עליה מברך הבן ופדיה בנו מילת כגון לזמן מומן שהיאלמצוה
 פ' בתוספת' מפורש ותפלין דציצית הכ"מ[ ]צ"ל המ"מ וכ' עכ"ל. וכו'שהחיינו
 לך הרי דברכות.אחרון

 מפורש.
 דא היפך שההיינו המיחה על לברך רבי' ד'

 ג"כ ישן בטלית ציצית העושה דאף רמכ"ם רבי' מדברי ולמדנו ודעמיה.אפרישה
 דאי הדשים כלים קנה מסעס ולא וכו', לו קנין שהיא שכ' מטעם שהחיינולברך



ק0זצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 דבתפילין ורשב"א ור"ן תו' דלדעת הכלל ישן. בטלית מברך אינו זהמטעם
 כרמג"ם לברך ומנהגינו מברך בכולהו רמג"ם ולדעת שהחיינה מברך אינוומזוזה
 בתוספתא. מפורהושכן

 ועשח סלית קנה הש"ע מר"ן מ"ש על וז"ל כ"ב סי' ע"ת להרבוראיתי
 מדבריר משמע : וז"ל ע"ת כ' חדשים. מכלים גרע דלא שהחייגו מברך ציציתבו
 ההב"ח מברך. אינו שהחיינו עליו ובירך קגה שכבר ישן בבגד ציצית עושהדאם
 נראה ואינו שהחיינו מברך בה שמחדש המצוה דמשום משמע רמב"ם דמדבריכ'

 והמחבר וכו'. ותפילין ציצית כגון לו קגיו שהיא מצוה כל וכן רמב"ם וז"ללענ"ד.
 ז"ל, רמב"ם כדברי לנהוג ונ"ל בתפילין שהי"א( שמצו"ה כ"ל )כ"ן הדבר"סתם
 וכר/ הרמב"ם וז"ל שכ' ליה מותיב ובמאי הב"ח בדברי קשיא מאי לד'וצריך
 דמשמע שההיינו מב,רך בה שמחדש המצוה דמשום הב"ח מ"ש ליה דקשיאוצ"ל
 מלשון לזה ומותיב לו, נר' דאינו כ' ולזה בטלית וקבעו ציצית נשקנה דוקאמזה

 הדבר דאין דמשמע וכו', ותפילין ציצית כלון לו קנין שהיא מצוה כל ונערסב"ם
 ציצית שקנה אפי' אלא בטלית שהטילו דהיינו גטלית המצוה בחידושתלף
 שקנהר כיון דתפילין דומיא שהחיינו מברך בטלית הטילו לא שעדיין אע"פגרה-א
 הדבה בטעם הרמכ"ם וכמ"ש קנין מטעם שהחיינו מברך לבשו לא שעדייןאע"פ

 י"ח. בה נשק לא שעדיין אע"פ מצוה קונה כשאדם יש דשמחה נותנתוהסברא
 שמחה לך ואין שמחה מסעם והוא כהרמב"ם לנהוג שיש ע"ת הרב הכריעולזה
 חדשים כלים כמו איסר שהה דמיה דאין אע"פ חדשים מכלים ועדיפא מזוגדולה
 ודו"ק. ט נמי הכי בהם ששמח חדשים בכלים שנתנו טעמא בתר חיל יוקרדדמיהם
 המזוזה לבדוק כשבא ומיהו כרמב*ם, דעתו דנר' מזוזה ה' רוקח מעשה בה'חמע
 : עוד מברך דאינו פשוט הדבר לקביעתה מחזירה ואח"כ נפלה אםאו

טי-

 קס"ט
 קביעתה ממקום כשמסירה מזוזה קביעת על ל'ברך צריך אם ששאלת מהועל

 קביעתה א( על לברך דצריך ונלע"ד קביעתה. למקום מחזירה  ואח"כ  לברקהבדי
 פעם דמברך ולבשן וחזר והסירן על'יהן ובירך תפיליו או טלית של'בש למיודמי
 כשקובעה שהחיינו מברך איו לכ"ע ומיהו לכאן, באו חדשות דפגיס יברך חה"גשגי'
 חדשה: מזחה קובע אם זולתי ב'פעם

 ק"עסי'
 : וז"ל קכ"א[ ס" נח"א תשפ"ו אלף סי' הרדב"ז כ' וז"ל נתובמצאתי

 וכו', לא אי סגור הפתח שיהיה צריך אם האשה עם הייחוד בעניןנשאלתי
 לא לבעול ירצה שאם אחד במקום שניהם שיהיו הוא הייחוד גדרתשף

 משפחתה חון ייחהר זה אין אותם רואיס אשה ואפי' עבד ואפ" אלם אותםיראה
 אם הבית לפתח לחהס ואין וכו', בפניה ליבעל נושה ואינה בה גס שלבהמפני
 : כעב ס" א"ה ועיין מצאתי ע"כ וכו'. פתוח או סגוריהיה

 וכשקוגע בלמ"ד, מזוזה לקבוע מברך לעצמו מזוזה אדם כשקוגע המגהג א()קם"ט(
 וי"ג(. הי"ב ברכות הל' פי"א )עיי ז"ל הר*ב"ם כדעת מזוזה קביעת על מגרךלאחרים
 שהחיינו. גרכת לענין לאה השאלה שעיקר כיח בזה דק לאוהמחבר



צדיק ב, חלקשו"תפעולתקפח
 "א ק% "ם

 נפלה שאפי' האחרוני' כל סברת עליה. אחרת ישא שלא לאשתוהנשבע
 כל לה וישלם בגט הראשונה ישטור או חולצת רק לינמה יכול אינו יבמהלפניו
 סי' ח"א והמבי"ט י"ה וסי' ע"ט סי' וח"ב ט"ו סי' ח"א ריב"ל ועיי' כתובתה,סכי
 מר"ן למ"ש ללמוד יש ומזה כוה. סי' אמת ותורת ע"ו סי א"ה ורשד"םקמ"ו
 כתובה ויתן יוציא ילדה ולא שגים י' עמו ושהתה אשה נשא' ס"י קנער סי'בא"ה
 יראה ילדה ולא עליה ישא שלא לה נשבע שאם וכו'. לילד הראויה אשה ישאאו

 הכא. גם דיבמה דינאדשייך
 : וז"ל קי"ד[ 40 ]ח"א תשע"ט אלף סי' הרדב"ז ב' יד בכתיבתומצאתי

 יכול אם יבמה לפניו ונפלה עליה אחרת ישא שלא לאשתו שנשבע מישאלת
 אותה.לישא

 שיחלוץ דפשיטא לך תיבעי לא קודמת חליצה שמצות שפסקו לאותםתשר
 תימא אי לשאלה מקום יש קודם יבום דמצות דס"ל ודמב"ם ורי"ף הגאוני' לד'אלא
 אסיק דלא חלה לא דשמא או יבום מצות על נמי וחיילא אשה כל כללשהרי

 דכל תשכח וכו' מעיינת וכד בטעות, כשבועה והו"ל זרע בלא אחיו שימותאדעתיה
 רמב"ם וכ"כ התנאי. בכלל הוי לא דעתיה לאסוקי ליה הוי ולא שכיח רלאמלתא
 התנאי בכלל שאין והעלה הנז' נדון על הרור חכמי עמו והסכימו בערביבתשו'
 בכלל יבמתו הרי לאשתו נשבע ואח"כ יבמתו לו נפלה דאם דמלתא כללאיבמה.
 ואם בכלל המצוה על הלה דשבועה קיעל הא קודם יבום רמצות אע"גאשבוע'
 היה אם ומ"מ לו ומותרת השבועה בכלל אין יבמה לו נפלה ואח"כ להנשבע
 היה ואם ויחלוץ. לעצמו יחוש יבמה ואפילו אשה שום השבועה בשעתבדעתו
 ובסי' עכ"ל. בחליצה ראפשר כלון שבועתו חלה לאשתך ונשבע וכו' הולה,*אחיו
 : עכ"מ עאש הראשונים דבריה וקיים יאישר חזר ו תק*אלף

 קע"בסי'
 בין יש אם משולשים כפרים ך היו : וז"ל ס"ח שצ"ח סי' א"חבש"ע

 רוחב מלבר )הג"ה( מכאן פחות או אמה אלפים מהחיצונות א' כל ובין האמצעית'
 שיהיה כדי שליש פחות אמות רפ"ג החיצונים שנים ובין )טור( האמצעיתהעיר

 הרי ושליש קמ"א ביניהם הוא כאלו אותו כשתראה האמצעי ובין מהם א' כל ביןי
 עכעל. לשלשתן מחוץ רוח לכל אמה אלפים להם ומודרים אהת כמדינהשלשתן
 לגוא ויכול הואיל הטעם וכו'. אמה אלפים וכו' האמצעית בין יש אם זהביאור
 להלום קשה העיר רוחב מלבד שכתב הג"ה, הרברי )רשעי(. עירוב. בלא לזושזו
 אחר זו הגעה והעתיק בזה שהרגיש בלבוש וראיתי האלפי'. למרידת זה עניןדמה
 א' כל בין שיהיה כדי האמצעית העיר רוחב מלבד שליש פחות אמות לפעגתיבות
 יש דאפילו בה מסיים ע"א ל' דף הקודש עבודת בם' ורשב"א ודפח"ה.מהם,,,
 החיצונ" שני בין שנוי עכשיו שנמצא יותר או אמה אלפים ד/ האמצעיתבאורך
 בבאים ולמלאת גיניהן לבנות הוא עשוי כן עשויין שהן שכל לפי דבמרחק
 : אחתלהיות

 קע"גסי'
 ומשת,משי' יבש הוא העתים שרוב הנחל שפת על שיושבת עיר ט' סעי'שם

 שפת על אמות ד' רוחצ מצבה לפניה יש אם הגשם בשעת אלא מלא שאינובו
 לה ומורדין העיר בכלל הנחל נמצא בנתל וישתמשו עליה, שיעמדו כדיהנחל
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 הבנויה המצבה, מפני העיר בכלל כולו הנחל ויעשה השני הנחל משפת אמהאלפי'
 הנחל ונמצא' בתיהם מפתח אלא לה מתקין אין מצבה שם היה לא ואםבצדה
 מעברין כיצד פ' הגמ' וז"ל ביאור צריך זה סעיף עכ"ל. שלהם האלפים מןנמדד
 ד"א דקה לפניה יש אם הנחל' ,2פת על היושבת עיר וכו' הונא רב אמר ס"אדף

 מכל שנא ומאי ביתם מפתח אלא לה מודדין אין וא"ל הנחל משפת להמודדין
 ת,שמישתא. בעיתא הכא תשמישא בעיתא לא התם 'א"ל טפחים דארבע' דעלמאדקי

 הנחל משפת כולה העיר פני על גובה ד"א מחיצה דקה לפניה יש אםופרש"י
 תשמישתייהו דבעיתא כיון וא"ל עיירות כשאר שם כלה שהיא הנחל משפתמודד
 עכ"ל. ביתו מפתח אלא א' לכל מונין ואין צריפין כיושבי ההו"ל קבוע ישוב הוילא

 חומה מוקפת היא אם לפניה ו'נהר בעמק היושבת עיר : וז"ל כ'ואטור
 לא וא"ל הנהר שפת על שהיא מחרמתה תחומה ומודדין כעיר חשובה ד"אגבוהה
 לפי ליושביה נוחה שאינה זאת ודוקא ביתו מפתח א' לכל ומודדין כעירחשיב
 ומהרדין העיר מן הוא כאלו הנהר חשוב החומה ע"י פי' ורמב"ם וכו/ בעפקשהיא
 ב' ומ"ש. הב"י וכ' עכ"ל. מבתי' אלא לה מהרדין אין וא"ל והלאה הנהר מןלה

 דקה לפניה יש אם הנחל שפת על שיושבת עיר : וז"ל כ' מה"ש כ"ח בפ'רמב"ם
 העיר בכלל הנחל נמצא גנחל וישתמשו עליה שיעמדו כדי הנחל שפת עלד'א

 מפני המדינה בכלל הנחל ויעשה השניה הנחל משפת אמה אלפים להומודדק
 בתיהם מפ,תח אלא להם מודדין אין דקה שם היה לא ואם מצדו הבנויההדקה
 וכמ"ע להרמג"ם חומה דקה פי' ואין עכ"ל. שלהם האלפי' מן נמדד הנחלונמצא
 של עיר גבי ההוא בפרק הרי"פ וכן שם, הה"מ ש" וכן אצטבא פי אלארבי'.
 זו מימרא הרי"ף פי' רמכ"ם וכרברי אצטבא דקה פ" כ' רבים של ונעשיתיחיר
 בשעת אלא מתמלא שאינו בו ומשתמשין מתיבש הנחל העתים רוב כי פי' :וז"ל
 דכל מסייפ וברי"ף ב"י. עכ"ל העיר בכלל נעשה בו משתמשימ שאנו וכיוןהגשם
 בעיתא הנהל שפת על שתיא דהאי משום ד"א דקה והאי ד"ט )בעלמא(דקה

 השתות )כי( מן שתיא ופי' עכ"ל. לא לא ואי אין ד"א הויא אי הלכךתשמישתה
 וטור דרש"י זה מכל מבואר מצדו. הבנוי הדקה מפגי רמב"ם ל' ווהינויהרסון
 חומה דקה מפרשי' ולכך בעמק שהיא כיון קאי אעיר תשמישתה בעיתחמפרשי'
 יושגת שהעיר אלא פירושא כהאי ס"ל דלא ורמב"ם הרי"ף אמנם ד"א.גבוהה
 ולהשתמש עליה לישב שיוכלו כדי ד"א רחבה מצבה דקה מפרש" לכך הנחלעל

 שרוב מפרשים לכך מלא שהוא כיון בנחל השתמשות שייך מה להו וקשיאבנחל.
 משתמשה דפי' לומ' ואין רובא. בתר אזלי' יבש העתים שרוב וכיון יבש הואהעתים
 הוא העתים שרוב לפרושי הו"ל לא דא"כ אינו דזה הנחל ממי שמסתפקיןהיינו
 אין גם מים, והמילוי הסיפוק הוא שהתשמיש לומר דאפשר כיון נ"מ ד~אייבש
 היובש בזמן בעצמו בו משתמשין אח"כ וגמ מים המלוי היינו דהתשמישלפרש
 בעת בו משתמשי' וגם לימא מתייבש הנחל העתים ברוב כי למימר ל"לדא"כ
 בקרקעו. בגופו בו שמשתמשין מה קרי דתשמיש הראי אלא רוב לימא ולאהיובש
 ולא מלאה כשהיא גם בנחל משתמשין המצבה שע"י שכ' ז"ל בלבושוראיתי
 הסעיף בריש למ"ש סותר יה דלשונו נר' עגדו אני ולדעתי לה. דייק מהיכאידעתי
 יבש. הוא העתיםשררב

 דאינו שכ' עעש בס' ראיאי הרי"ף, ד' הם כן רמג"ם שכר' הב"י מ"שועל
 וא"צ הרי"ף כד' מוכיחים צוזיהן בכל רמב"ם דברי מרבנועו ובמחילהמוכרח.
 דדייקו נר' מצבה, דקה שפה ורמב"ם והרי"ף פשוטים. הם כי בדקדוקםלהאריך



צדיק ב. חלקשו"תפערלונקצ
 דפ' דההיא מדקה ומ"ש לימא' דעלמ' דקי משאר שנא ומאי דקאמ' התלמודל'
 א"א דבהאיך בכל הותר דקה לפניה ועשה ביתו ע"ג עלייה בנה פ"ט דף גגותכל
 הא כגוו דקין שאר אמנם ע"ב נ"ט דף התו' 1לה וכמ"ש פוזח ל' אלא שםלפ/
 שצ"ב וש"ע י"א דין פ"ה רמב"ם ופסקה בפתחו דקה שעשה מבוי מבני א'דאין
 לפניהם יש אם ערבו ולא ששכחו ומר'פסת חצר אנ,שי ע"א' נ"ח דדף ההיא וכןס"ד
 דמפרעה ורש"י מצבה. לטרש דקדקו מזה ט"ד. שעעה סי' הש"ע ופסקה ד;דקה

 בנה ע"ב ע"ז דף דאי/ כההי' אצטנא בפי' לימא דקה נקט אמאי מדקדקמחיצה
 מצבה היינו לאו דדקה ש"מ אלא ה'. דין 5"ג רמב"ם ופסקה 'אצטבה ע"גאצטבה
 על' השיב הרז"ה גם רש"י. כדברי סובר להריא"ז שדאיתי ודע אצטבא.דהיינו

 כדקל"ל י"ל ועוד בהקדמה, שכ' מטעם ורמב"ם רי"ף כד' פסק הב"י ורבי'הרי"ף
 כיצד פ/ הרא"ש כמ=ש התורה מן עיקר לו שאין בעירוב המיקל כד'הלכה
 ע"ב. קיקד דףמעברין

 : וז"ל כ' בנחל וישתמשו מר"ן דכ/ הא על י"ג ס"ק זה סי' מ"א בס'וראיתי
 במאי ידעתי ולא עכיל. משם למדוד נתחיל העיר בני שמתמשי' מקום בכל אםצ"1

 העיר בני בו שמשתמשי' דמקום בפשיטות משמע מכאן שהרי למר ליהמספקא
 מפבי ספיקו ואם למדוד נתחיל בו שמשתמשין מקום לאותו ומחוץ כעירנחשב
 ורמב"ס דרי"ף דדינא אעיקרא ליה תיקשי א"כ ורמב"ם מהדי"ף הידוש זהעת"ן
 המצבה ענין יוסיף ומה יתן מה מצבה דאיכא התם דשאני מטעם ליה מספקאואי
 מפני פחד בלא בנחת בנחל להשתמש שיוכלו כדי הוא ד"א המצבה טעם כלהא

 רש"י דפליג המחלוקת מפני ואם התשמיש אלא עיקר המצבה לא וא"כעמקו
 דגם לומר דאפ,בר גם מה במחלוקת זה דין לשנות הי"ל סוף סוף הרי"ף עלררעמיה
 פליג דכי כעיר מקוס לאותו דמשוי הרי"ף על התשמיש בענין יחלוק לארש"י
 הרי"ף דלד' הנלע"ד דבר סוף הסוגיא. בפי' אלא פליג התשמיש לענין לארש"י

 : פקפוק שום בלי ספיקו לפשוט אפשר ומר"ןורמב"ם

 קע"דסי'
 ואל גט לו שיכתוב הסופר אל כעדים הרשאה שטר ששלח במינשאלתי

 שיכתבו אליהם ושלח ידו בכתב צוה אם גם כן לעשו' דמי שפיר אי  שיחתמושנים
 כן. לעשות מצי אי בו מהתמוגט

 הרמב"ם כ' : וז"ל והשיב ע"ז נשאל בח"ב המבי"ט הברול הרב'תשובה
 גט ותנו כתבו בידו כתב שאם וכף, נכונה דעתו והרי שנשתתק מי על פ"בז"ל

 1"י שכשר לפקח דה"ה ונר' בהגהות וכתוב לה. ונותגין כותבין אלו הרילאשתי
 הא יכו', והתו' בט"ה אבל ר"י. אומר' הקה כך לו שמרציל מאלם גרע דלאכתב
 בירושלמי מוכיח וכן לאשתו, גט שיכתבו לב"ד ידו כתב לשלוח יכול שאיןלמדת
 ממדינת ידו כתב ששלח דפקח כתבו דבתף התקבל פ' סוף כ' ההר"ן ע"כ.וכו'
 ואפעה וכו' הכי משמע לא בתוספת' ואמנם כותבין. לאשתו גט וליתן לכתוב"ים
 שכל לדעתו שסכשת דעתי אבל הריטב=א ד/ על למעלה וכ/ להחמיר.ראוי

 וכו', אמרו באומר אלא ר"י פסל ולא מהני בפניהם שלא ועדים סופר ממנהשהבעל
 דפשיט' וכו7. ופלר פלוני בכתב לכותב דהיה ומשמע חורבא, מיניה ניפוק%א

 להחמיר ראוי ואפ"ה הכתב על אח"כ שכ/ אלא לחורבא למיחש ליכאדכתיבה
 למעלה.כמעש

 כותבין שנשתתק אלם אבל וכו/ חרש דוקא מסתברא שהוא כ'ובעסור



קצאצדיק ב, חלקשו"תפעולת

 ושומע שנשתתק מי כי רי"ו שכ' ולר"ת ע"כ. ידו בכתב וכ"ש הכתב מתוךונותנין
 בענין א"א דנשתתק משום טעמא נר' לא בפקח אבי בחרש דוקא ידו בכתבדי

 לא לדבר שיכול גפקח אבל הרא"ש כמ"ש עגונות תקנת משום ביה ואקילואחר
 שיכתבו יהודי לשום ולומר ליבר יכול שאינו רחוק במקום בנ"ד ולפ"ז1כשירו,
 משום אקילו דבנשתתק הרא"ש ג"כ וכ' ז"ל, והרא"ש ר"ת יודו וכו',ויתנו

 דגירוש' אע"ג מדרבנן דמשמע פסול קתני א( לא ידו כתב דממעיטדבתוספת'
 גט. אינו בהססיים

 שלית ב( אשי' השליח בפני שלא לעשו' יכולה שליח שעושה אשהולענין
 ר"ת דעת על לומר ואפשר המקבל, פ' וסוף ז"ל הרא"ש בפסקי כמ"שקבלה

 משום נמי דהיינו משום גפקח ולא ידו כתב יועיל בחרש דוקא דסבריוהרא"ש
 עמהם מדבר לאלו והו"ל ויחתמו שיכתבו בפניהם ולעדים לסופר כותב-דחרש
 קודמ דלמא למיחש איכא בפניהם שלא ועדיס סופר' בכתב שממנה פקחאבל

 הוא וגכה"ג בעלמ' כתיבה אלא כאן היה שלא כיון בו וחזר דעתו נשתנה,2יבתבו
 חמורה בשבועה עליו שקיבל בנ"ד ה,כא וא"כ לפקח דנשתתק יד כת,ב ביןדמפלגי
 בפקח והרא"ש ר"ת יודו עדים, גשני הכתב וחתומה יערער ולא בו לחזור,מלא
 מי הכא דליכא בלא"ה דא"א ]ומשום[ משום עגונות תקנות טעמי ארי דהוונמי

 כיון יחזור שמא טעמא דליכא א"נ בכתב. להם לכתוב וצ"ל ויחתוםשיכתוב
 ג(,.,2נשבע

 שכתבו ע"ז מעשה נעשה שכבר נר' רחוק ממקום באה זו ששאלהומפני
 וגסמרך אחר גט שיכתוב דא"א למרחקי' לו והלך בכתב שהזכיר אותס ונתנוהו.הגט
 בנים. לו אין אם זקוקה תשאר בגט חשש יהיה ואם אח"כ שמת ואולי זה, גט.על
 יוכל ולא רחוקה בדרך הוא היבם או מספק תחלרץ אם מסופקי' והם יבם להויש

 ואע איש אשת איסור נסתלק אם זה בגט להקל מקום לנו היה זה היה ואםלחלוץ
 מצוי אינו והגעל הגט מעשה נעשה לא עדיין אס וגם בלאו יבם זיקת אלאבאן

 ולחתום לכתוב מקילע שהם למעלה שכתבתי הפו/ על לסמוך נ"ל המקומו'באותן
 חילוקי: הרבה ממנה ללמוד דיש דבריו כל העתקתי עכ"ל. עיגון כאן שיש כיוןולתת

 ידו בכתב יכתוב המגרש אם נסתפקתי שכ' רנ"ו ס" למהריט"ץ ראלתיושוב
 עמהם כמדבר דהו"ל חתמו ושלר פלו' ואתס לאשתי גט כתוב הסופר פלו'אאה
 מכשירי' יש במחלוק' תלוי שהדבר בפך וראיתי הכתב, מתוך עמהם שמדברכיון
 כתב' והרי"א : וז'ל תקונדריסע ב' שכ' הג"י ל' ההביא פוסלין ויש כתיבה'ע"י
 לאשתי זה גט ותנו וחתמו כתבו בו ויכתוב לעדים וניתנו ידו בכתב כותבאבל
 ונ"ל הג'י ע"ז וכ' עכ"ל, מגורשת ספק ה"ז אחרים ע"י בכתבו להם שלחואם
 אמרו באומר כהרמב"ם ג"כ וסוב,ר כותבין ידו כתב דע"פ כהרמב"ם סוברשהוא
 לעדים בכותב הכ'שיר ולכך מגורשת ספק דהיעו בטל הגט להיות קרובשהוא
 לסופר אמרו אחרים לאותם שכותב כלומ' אחרים ע"י בכתבו להם בשולח-ופוסל
 הב"י, עכ"ל ויחתמו ולעדיםרכתוג

 שכותב הוא כך הרי*א דברי דפי' וכ' הב"י שי' על השיג הריט"ץוהרב
 לידם מידו הכתב להם גותן שאינו אלא וחתמו כתבו ופלר פלו' אתמ בפי'להם

 ק"ך( סי' אהעעז )שור בבא הובא ז"ל הרא"ש וז"ל מובן. לא הלשון א()קע"ד(
 תיבת ב( )עת"ש(, מדרבגן משמע פסול. אלא בטל קתני לא ידו כתב דממעס,..דבתוספתא

 דליכא בפי אי וצ"ל מגומגם קצת הלשון ג( כאן. מובן לה ואין בהרא"ש אינה 1 ל י פן
 וצ"ע, עגתות תקגת משום טעמא הינו קשיא פ"מ שנשנע אעפ"י יחזור שמא טעמי תרי,הני



צדיק ב. הלקשו"תפערלת,קצב

 הרי וכו', בו ויכתוב לעדים ונותנו ידו בכתב כותב אבל : ת"ל לעיל שהנשירימו
 כמדבר הו"ל העדים ביד שנותן דכיון שרי בכה"ג דוקא לעדים וגותנושכותב
 שכותב אע"פ לידם הכתב נותן ואינו וכו' ותנו כתבו להם כשכותב אבלעמהם
 בכתבו להם שלת ואם הרי"א מ"ש פי' וזהו מהני. לא הכתב ע"פ להם ומדברלהם
 ע"י הכתב להם שלח אלא בידם נוזנו ולא ותנו כתבו להם שכותב פי' אהרי'ע"י

 אמרר לאחרים שכותב הרי=א דברי שביאר מהרי"ק לרב אמר ומי, וכו',אחרים
 לסופר כותב אלא אמרך לאחרי' כותב אינו אם משמע הב"י פי' ולפי וכו',לפלו'
 כשר. אחרף ביד שלחו אלא הוא בידם נתנו שלא אעעפ וחתמו כתבוולעדים

 להבנ כותב או בידם הכתב נותן בין מחלק דאינו נר' רמב"ם מדבריובאמת
 עמהם כמדבר הו"ל להס[ דצ"ל ]נ=ל עמה' שכותב כיון אחר ע"י הכתבושולח
 בראשו- והרכין לאשתך גט נכתוב ואעל נכונה, דעתו והיה בנשתתק כתב דהאתדע

 ונותנין. כותבין אלו הרי לאשתי גט ותנו כתבו בידו כתב אם וכן וכו', אותובהרקין
 אבל בעה"ע וכ"ד ולעדים לסופר ידו כתב דמהני משמע רמב"ם לד' הדיןולענין
 ולומר לחלוק הדין לבעל אפשר והיה הולקים. האחרונ" גדולי הפו' כלשאר
 אבל אחרינא בגורנא אפשר דלא משום בנשתתק אלא הכשיר לא רמג"םדאפ"
 בהדיא. בתוספת' כדתניא קולו יישמעו עד בכתיבה לא בדבור דאפשרבבריא
 מפיו שישמעו עד העדים יחתמו ולא הסופר יכתוב ל~ו כ' ק"כ סי'והטור
 חרומ ואפי' הטור שכ' ואפי' בלשון דנדחק בב"י ועיין וכו'. חרש הוא אםואפ"
 דכיון העולה הכלל ומסיק ע"ש, וכו' אכתיבה קאי ואפי' לשון כי ואוצוכר.

 ועשה טעו אם בדיעבד אלא בדבר להקל' אין לההמיר סוברים הפו' רובלמצינן
 בשעת עליהם לסמוך והעיטור הרמב"ם כדאי עיגת משום לתקנו שא"א דברוהוא

 ז"ל. הריט"ץ מדברי שקצרתי מה זהוהדוחק,
 כ"ש ידו כת,ב ע"י בנשתתק דמכשיר רמב"מ לד' ונ"ל ק"ך סי' הב"יוז"ל
 שישמעו כוונתו לנו שמגלה דכל ראשו הרכנת ע"י או דפקוז ידו כתב ע"ישכותביז

 ע"י הנכתב גט לפסול זולתם הפו' ד' אבל והעטור. רמב"ם לד' זה כל מקרי.קולו
 הרא"ש שיטת וזו מדבר, ואינו שומע או שומע ואיגו דמדבר וכ=ש גמורפקח

 כולמ ור=ת מה"ג פ"ב והגהות וסמ"ק וסמ"ג התרומ' ובעל והמרדכי ור"זורשב"א
 דהרכנת ראשו הרכנת ע"י דכותבין תקשי ולא להחמיר. התוספת/ על לסמוך א'פה

 קולר היא הראש הרכנת היא בירוש' וכ"כ רשב"א. כמ"ש כקולו חשיבהראש
 עגונות תקנות משום ביה אקילו אחר בענין דא"א נשתתק א"נ בגופו.דמראה
 בקיצור. הב"י עכ"ל הרא=שכמ"ש

 הרא"ה דלד' ומסיק זה בפרט למעניתו האריך כ"ב סי' משה בני בס'גם
 דלא דהא דסלרי התקבל פ' בחדושיו הריטב"א וכ"ד מהרד"ך שהביא וה"הוהר"ן
 מינה אם אבל ופלו' פלו' ולעדים פלו' לסופר ההא מינה בשלא היינו אמרומהני
 רמב"ן לד' ואפי' מהני בפגיהם שלא אפי' ופלו' פלו' ולעדים פלו' לסושר בפיוהוא

 מהני יד דבכתב כמ"ד דהלכה אפשר קולו שישמעו עד אלא מהני דלאדסובר
 להקל. אמשר תלתא ספיקי איכא דכי באופן הראש מהרכנת דעדיף קולודהשיב
 ממש קולו דאיכא היכא וא"כ כתב, לאפוקי קולו לומ' בתוספת' דהוצרך כתבעוד

 להקל סניף לעשות שאפשר נר' ג"כ זה מהכתב שמיעה מהני בפיו הדברי'שהוציא
 : ע*ש וכרבנ"ד



קצגצדיק ב. חלקשךתפעולת

 קע"הסי'
 מחיצות בשבת גוים והקיפהה בבקעה שבת ת"ג סי' ]א*ח[ הש"ע מר*ןכתג

 באויר שבת שלא כיון כד"א כולה שאינה אמה אלשים אלא בה הולך אינולדירה
 שלא אע"פ כולה, את דמהלך ס"ו ת"ה ובסי' וז"ל: המ"א 1"ז וכ' וכו/מחיצות
 גלא"ה אלפ,ים לו דיש כאן משא"כ ד"א אלא לו דאין כיון גביה אקילו התםשבת

 או דאנוס ס"ו ת"ה דסי' ההיא שאני לתרץ דהי"ל ומקשים המעא. עכ"ל)רש"י(
 שלמה כה"ר ואהי הכא(. )צ"ל התם משא"כ ס"ו ת"ה סי' כמפורש הוהשוגג
 א"כ שם היום עליו שקדש אגוס היה גבקעה ששבת כאן דגם כן לתרץ דא"אהשיג
 לכך בלא"ה אלפים לו דיש כצ"ל[ ]הכא, התם דשאני רש"י תירוץ לתרץמוכרח
 להרשב"א מפו' הוא שכן ישק ושפתים ס"ו, ת"ה דסי' ההיא משא"כ גביה אקילולא
 : הזק ע"ש ה' אות עעב כ"ט דף עבה"קבס'

 קע,"וסי'
 : ח"ל ס"א שמ"ו בסי' ]א"ח[ לראשוו דומה שאינו מר"ן בלשון וכןאשכחן

 דגרישא לו הקודם לדין דומה ואינו וכו/ פטור מקום גבי על אדם יעמוד לאוכו
 בהדיא, לאפוקי אתי דלמא גזירה משום דרבנן איסור רק אינו והכא חטאתהייב
 משמע דהכי ]אמר[ הי"ו אברהם וגני דוקא. לאו וכן דהאיי שכ' שם בע"שועיין
 שבות משום שהוא דבר בשבת שעשה קטן : וז"ל מה"ש פכ"ד רמב"ם דכ'מההיא
 וכן להפרישו מצווין ב"ד אין בכרמלי' טלסל או נקוב שאינו מעציץ שתלשכגון
 על תמהו שם והמ"מ שמ"ג סי' והטור להפרישו. מצווין ב"ד אין אגיו הניחואם
 ב*ד אין בדאורית' דאפי' אסורו' מאכלות ובסוף פי"ב פסק עצמו שהוארבי'
 דדוקא ברישא דנקט דמאי פאסי הר*י ב' תי' שמ"ג סי' והב"י להפרישהמצווין
 אביו הניחו ואם דקתני גקטיה סיפא "שום אלא נקטיה רישא משום לאובשבות
 אביו ביד ממחין תורה באסורי אגל דרבנן באסורי דוקא דהיינו בידו ממחיןאין
 דתיבת מוכח מכאן דאורבה נר' ולי וכן, תיבת מדקדוק דפלוגתייהו ע"שוכר
 פ"ד ק"ש ה' כ"מ ועיין ודוק, צדדיו בכל ממש לראשון הדומה בדבר מורהונן

ו"ה~
 קט"ו[. סי' ח"ב ]ועיי' ו'כן:

 קע"זסי'
 לגרם טוחנו' שיהיו מהו הגוים בבתי המשרתות עמינו בנות אודותנשאלתי

 הגוים. בבית 'דפסח בחה"מ לתותותחטים
 הש"ע וכ' הנאה. נאסורי לשתכר דהוי לטחון דאסורות פשוט הדברתשובה

 אפי' בפסח חמז גוים בו ואפו תנור לו שהיה ישראל : וז"ל ס"ד ת"ן סי']א"ח[
 בהנאה אסור בפסח דחמז הנאה באיסורי משתכר דהי"ל בשכרו לקבל אסררמעות
 בו ו~אפו ישראל של תגור ומה בק"ו ללמחי יש והשתא ז"ל. הטור בה מסליםכן
 ובכ,בודה בעצמו החמץ לגוי שטוחן בב"ד כאן ק"ו שכר לקבל אסור מדעתםגוים

 אפי' נפסח לגוי חמז לקנות דאסור הריב"ש ב,' ש"ע בהגהת שם כתובעוד
 לגף שליחות אין דהא הב,"י מביאו הריב"ש שם כ' והסעם גוי. שלבמעותיו
 כראי' בקיומו שרוצה משום דאסור אחר טעם עוד כ' והמ"א יעו"ש. מניהלמיכל' אתי דלמא למיחש דאיכא ועוד עליו ועובר לעצמו אותו קונה הישראלונמצא
 בנדוו אם ק"ו הדברים והשתא ז"ל. ח"י הרב וכ"כ וס"ו, ס"ד קל"ג סי'בי"ד

 חטים דמעיקרא שמתקנו שטוחן כאן כ"ש בקיומו רוצה מטעם אסורהריב"ש



 צדיק' ב. חלקשו=תפערלוןקצד.
 אינו דהשתא עמו יעשה בהנם אך שכר מקבל דלא לומר נפשך ואם קמחזהשתא
 אסור בהנם דאף ע"ב כ"ב דף דפסחים תו' כתבו כבד הנאה באיסורימשתכר
 ומשמע עוד וכ/ המ"א. מביאם ע"ש כמשתכר השוב טובה הגוי לו שמה,יקדמה

 אבל הגוי בפני שלא אלא לפרוק אסור המץ טעונה גוי בהמת היתה דאם:מדבריהם
 אפשר לא הוי טובה לו שיחזיק מווכוין ואלנו דאורית' דצב,"ח כיון שרי קמאלתי'
 הף טובה לו שמחזיק כיון אסור בז.נם  דאפ" מבואר הדי ע"כ. דשרי מנויןולא

 כמשתכר. והוי לטותל חן הן דתשואות ששיטא ובנ"דכמשתכר
 את ולשמור לעמוד דפסח בח"ה לישראל מות,ר אי נשאל ו' סי' ש=אובס'
 דרוצה כיון דאסור והשיב המוצה מתבואה שכר כשעושיל גוים אצל"שכירי'
 ליישג האריך יהודה מהר"ר ובנו דמותר. ונד' סיים ולבסוף איסור של.בקידמו
 מטעם ומשמר ביושב לו הונח ז=ל אביו דמד וכ' שם בהג"ה זיל אביודברי
 האיסור 'עושה דהתם משום בפסח כלי למשכיר דמי דלא משום בקיומודרוצה
 לך הרי יעו"ש. בידים איסור שומ עושה שאינו ומשמר ביושב משא"כבידים
 ש"א מהרב דנעלמ שכ' ח"י להרב ואשכחית אסור. בידים מעשה דבעושהמבואר
 שם ויעהין יע"ש, אסור ומשמר ביושב דאף ת"מ סי' ב"י שהובא רשב"אהשו'
 ויעויי' אטור, חמץ עליו להביא לגוי חמודו להשאיל דאפי' דמסיק יעב ס=קבח"י

 והוא הגוי לצורך שהוא אפי' הילכך כתו' ושם זה, מעגין תמ"ו סי' ח"בברדב"ז
 נותני' אם אבל לתותי' חטים לטחון נותג" אם זה וכל ע"ש. אסדר נהנהאינו
 לנפץ צריכי' ולק אך לטחון ש"ד חימוץ חשש בהם שאין יבשים חטים.לטחון
 כשינ0ץ בזה ודי לתותים חט" בטחון מקודם שטחנו מחשש שבו מהקמח"ריחי'
 דאותם לך ית' מ"ש ומכל וק=ל. לרוח וזורה דפורר ביעוד הוי דכה"ג היטבהרחים

 להביא חמורו דלהשאיל מק"ו הלחם להם לשאת שאסודים גוים בבתי"משרתי'
 דאסור. חמץעליו

 כן אברהם ן/ והר"ש : וז"ל ת"ן סי' הטור כ/ הביאור להרחיב עודוראיתי

 שהיה האופה ובא בפסח גוים בו ואפו תנור לו שהיה בישראל לידי באמעשה
 לקבלם לו ואסרתי התנור משבח הפסח לאחר ככרות לו חהביא ישראל שלגזנר
 ישראל של חמצו והו"ל תנורו בשכר ישראל בו ,שזכה שאסור חמץ מיבעיאלא

 בהנאה אסור בפסה דחמץ כיון בשכרו לקבל אסור מעות אפי' אלא הפסח עליושעבר
 מיהו בפסח ממנו  ליהנית אסור גוי של חמצו אפי' הנאה. באיסורי משתכר"ך/ל
 שעה כל פ/ במרדכי הכל ב-י וכ' עכ"ל. מהם ליהנות מותר המעות קיבל כבראם

 פ"א.ובהגמי'
  כתבו  מהם ליהנות  מותר  המעות כבר הישראל קיבל שאם דאמרי'ואהא

 שכרו נסך ביין עמו לעשות הפועל את השוכד דע"ז בתרא בפ/ דתנןואע"ג
 לא בעלמא אבל וע"ז נסך ביין חכמי' שקלסו הוא קנם התם מסקנין האאסור
 יפה מבואר לך הרי עכ=ל. קנסו לא דמיהם תופסין דאין "נאה אסוריזלשאר
 שאסור כמו הגוי עם לעשות דאסור שויס. זה בענין המץ ואיסור נסך יין~איסור
 קיבל כבר אם החמץ דבדין השכר לענין רק ביניהם החילוק ואין בי"נ.לעשות
 ודו"ק: דבנן דקנסוהו אסור שכרו שקיבל דאף בי"נ ומשא"כ ממנו ליהנותמותר

 קע"חמי'
 שנחות מגמ' והוא לעצמו לספור א' כל על ומצוה תפ"ט סי' ]א"ח[בש=ע

 דמתשו' הבין המ=א עכ=ל. א' לכל ספורה שתהא לכם וספרתם ת"ר ע"ב[ןם"ה



קצהצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 בשמיעה יוצא ואינו לעצמו 'לספור א' כל צריך דעכ"פ משמע קכ*ו סי'ושב"א
 כיון ואפשר וצ"ע, ש"צ בספירת דיוצא רשב"א בשם כ' דבב"י כ' ואה"כמש"צ,
 מתשו' שלמד המ"א על וצ"ע ע"ש. בעצמו ספר כאלו הו"ל כעונה שומעדקעל

 סוציא אינו הברכה שאפי' השואל סבור שהיה מה דכלפי יוצא דאין.רשב"א
 בשמיעה שיוצא באר"ה משום אדרבה הספירה אבל הברכה על השיבו לזהלאחדי'
 שתהא שאמרו דמה ג"ט סי' דב*ש בשו"ת וכ"פ הפר"ח פי' וכן הב"י ד' וזוהימש"צ,
 על מוטלת מצוה שהיא השמיטה שנות ספידת כעין לאפוקי הוא וא' א' לכלספירה
 כתי' השמיטה דבספירת קרא דייק ולהכי היחידים השמיעוה שלא אע"פ בלבדב"ד
 בל' לכם וספרתם כתי' העומר ובספירת ישראל לכל א' ספירת לך וספרת יחידבל'
 כל על הוא שהחיוב לזה מנגד הפו' כל דברי ואין וא' א' לכל ספירה שתהא.רבים
 בלב לא בפה למנות החיוב בשמיטה,וג"כ כמו לגדם הב"ד על לא ויחיד,יחיד
 שאר ככל בה דאמדי' לעולם אבל לעצמה לה וספרה שכתוב והנדה והזבה הזבבמו

 פיו הפר"ה גם ע"ש. וכו/ כמברך והעונה כעונה שהשדמע בדבור התלויותהמצות
 ובס' ע"כ. כלבוש דלא ש"צ בספירת לצאת מצי לכתחלה דאף והעלה זהכעין
 : דו"ק מוכדח ואינו חולקה"י

 קע"טסי'
 העומר לספור מתחילין ערבית תפלת אחר ב' בליל תפ"ט סי' ]שם[בש"ע

 העוסר זמן שבהגיע כדי קצת מבע"י להתפלל דמהדר מרבנן חד משם שמעתיוכו/
 ההלל דלקדם הוא דבדין ההלל קראו לא ועדיין וכשחשכה הלילה בתחלתיספור
 רק ההלל לאחר להמתין רוצה היה לא כשחשיכה אפ"ה קהרם התדיר כל12טעם
 שכ' ומוספין מתמידין פ"ז רמב"ם ל' דייקי דהכי והנאני ההלל. קודם הרעמרלספור
 ומתחלת ומדקאמר וכו'. בגיסן י"ך מליל בלילה מונה לפי" מונין היום ומתחלת :וז=ל
 וכו'. מונין בגיסן י"ו ומליל בקיצור לתני הול"ל דאל"כ מצותה דכן משמע מונין,היומ
 סי' בב"י ועיין הלילה. מתחלת למנות ראוי דכן ש"מ לשון מדהאריך ש"מאלא
 אבל למלתיה. סיימיה הא מ"מ נכון דאינו כ' שתר"ן ואע"פ התו', שכ"דהפ"ט

 מגחות הגמ' ל' וגם ע"ש. וכו' דאוריתא הויא הזה בזמן אפי' דספירה כ'הרמב"ם
 וכו' מבערב למנות מתחיל שאתה בזמן תמימות מוצא אתה אימתי ע'א ס"ודף

 שוין שהם בזמן אלא קהרם בתדיר קפדינן דלא קפידא ליכא תדיר ולטענתע"ש.
 יתאחר שלא בזמן קדימה מעלת איכא והכא האחר על קדימה מעלת לאח'ואין
 וגסדוד קריאתו. יאחר אם קפידא דליכא בהלל משא"כ מעט הלילה כניסתאחר

 ע"ש ד"ח דיום מזמוד גבי התדיר מעלת דין ביארתי ח"א[ ]תכלאל שליהתפלות
 : הרוק לזה נכונותואיות

 ק"ףסי'
 ימות כל הנעשית גוים של חמאה עגין על ונותנים נושאים עליה בניראיתי

 ר"ל ]תלתן תלתא וקמח חטים קמח בה נותנים עשייתה בעת וגם חמז בכליהשנה
 חטים בה מעורב להיות הוא ושכיח מצוי דבר התלתא גם דקמח ברחים טחונהחלבה[
 הישראל בשל אם בהו ושכיח רגיל דבר שזה שומע ולב רואה עין כאשרושעורי'
 בפסח. ממנה לאכול שרי אי לפסח מוכשר בכלי ההניחם הפסח קודםמחמאה
 ונשאלתי בשריותה. מהפך לנגדו והבירו ל(ויסור בכה אומר זה כי שמעתיוהנה

 אלו שבגלילות מטעם לאיסור תשובתי והיתה זאת,. חמאה משפט יהיה מהלמעשה
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 ודבה וניעור דחוזר דסברי ודעמיה רמב"ם כסברת בפסח מלאגלה, להחמירנהגו
 יגידון יעידון כאשר דראשוני' ראשונים מימות הרמב-ם כסברת פשוט איסורוזה
 אס זולתי השנה ימות בשאר הנעשית חמאה אוכלי' שאין ונשים, אנשים העולםכל
 בה, תלוי שחיותו אמו משדי יונק תינוק קטןיש

 יה על תשובה ע"ד י"י בדף שכ' לי והראו דחיי סמא ס' לאור יצא עתהוהן
 מעשה שאגי וללע"ד בפסח. אכילתה להתיר הרשב"ץ רבא דגברא משמאשהביא
 דאינו הסוגרים מכת ז"ל הוא כי וגם במקומינו, מעשייתה הרשב"ץ במקוםחמאה
 מקצת להעתיק ראיתי ולכן אבאר. כאשר פסח קודם בס' שנתבטל כיון וניעורחוזר
 ובועז. יכין בס' הזהב לשון ראשונה יצא זה עליהן ולהשיב.דבריו

 ובישל השנה כל בה שמבשלין חרס של בקדרה אותה שמבשלי' חמאהשאלת
 קמח מעט שמים מהקדרה הזוהמא להסיר כדי גם ששה לחדשיס הפסח קררםהחמאה
 נקייה שתהא עד במסננת אותה ושמים ההמאה ולוקחלם הקדירה בשוליוישאר
 שיעורו מעס מעט ערבי בלשת אספסי קוראים אותו שעושים והקמח פסולתמכל
 ותשאה שהמסננת יעגור לא כי דבר שום מהקמח נשאר ולא יותר או ממאתיםא'

 בחמאח מהם דבר שום יתערב ולא ארצה ישליכהו האספסי כי נקייההחמאה
 או לבערה צריך החמאה יאת אם טפי מאוס והוא עומדת האספסי צורתשאין

 השואל. עכ"ל באכילה מותרת היא כי נאמר אמ או ותאכל הפסח עבור עדלהטמינה
 שנתבשלה משום לאסרה ואין בפסח באכללה מותרת ז.ו חמאה כי דעתשובה

 שאינה חמץ של גקדרה הפסח בתוך נתבשלה ויאפי' השסח קודם חמץ שלגקדרה
 איסורין בשאר ונטל"ף לפגם טעם נותן דהוי משום באכילה היא מותרת יומהבת
 עחר ולא ז"ל. מהאחרתי' והרבה ז"ל והרא"ש רש"י ד/ כ"ה בפסח, לחמץ וה"השרי
 אסרה ולא ב"י אינם גוים של כליהם שסתם מפני כן הדין גוים של בקדרהאפף
 יתן ואמ פגומ הוא מהם הגשלט האיסור ב"י אינם ואת בב"י אלא מדין כליתורה
 הראויה נבלה אלא תורה אסרה שלא מותר הוא ונטל"ף גטל"ף הוא בתבשילטעם
 ז"ל והגאוני' גרם. של ודבש חמאה כולה השנה כל אוכל" אנו הטעם ומזהלגר
 חמץ של בקדרה נתבשלה ואפי' בפסח באכילה היא מותרת זו חמאה ולזהבפסח., מותר" הם כן השנה כל הגוים מן נקחע שהן כמו והשמן והדבש שהחמאההורו
 קמח אותו נדון ואפי' בישול בשעת בה שעירבו מפני לאסרה אין וגם נטל"ףמטעם

 מהא מס' א' שאין ועהר זמנו, קודם שנתערב לפני גמור כחמץ בגישולשנתערב
 אסור במינו שלא בין במינו בין בזמנו חמץ רבא אמר ע"א[ ]ל' כ"ש בפ'דאמרי'
 שהוא בזמנו דאמרי' והאי וכו'. כר"ש מותר במינו שלא בין במינו בין בזמנושלא
 ז"ל הרי"ף וכ' הוי. כמה תערובת דהאי שיעורא בגמ' נתפרש לא בתערובתאסור
 וכו'. במשהו שעמ שיעורא יהיבמדלא

 דבר דהוי משום הוא דידיה טעמא במשהו שהוא החמץ איסור כי לפעזהנה
 אוסר דחמץ דאמרי' והא וכו'. מא"א מה' ט"ו בפ' רמב"ם וכ"כ מתיריו. לושיש

 מתבטל הוא לכן קודמ נתערב אם אבל הפסח בתוך כשנתערב אלא אינובמשהו
 קודם שנתערב בחשץ לומ' דאין עוד וכוכ ז"ל. המפרשי' כ"כ איסורין כשארבס'

 היא מותרת זו חמאה הלכך נתבטל כבר שהרי הפסח בתוך וניעור דחוזרהפסח
 ועחי חמץ. איסור זמן וקודם מס' ביותר תערובתה שהיתה לפי בפסחבאכילה
 איסורו זמן ש"וא הפסח בתחי בישול בשעת קמח יו בחמאה עירבו שאפףי"ל

 ומי שירות כמי היא שהחמאה מטעם בפסח באכילה היא מותרת במשהוואטור
 וכו'. מחמיצין איןפירות



קצזצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 שכתוב כמו בה וכתוב הרשבעץ שהשיב מה זו תשובה בסוף הביאעוד
 אפי' שהו בכל אוסר ה,יה בפסח נתערב ואם בח וסיים בה שהתהיל התשובהבל'
 שאין רואים אנו מחזקינן.והרי לא ריעותא ואחזוקי לזה לחוש אין אבל במינושלא
 כמו והשמן והדבש שהחמאה הורו ז"ל הגאוני' וכן לו. נחוש ולמה חמץ תערובאבו
 במקומיגר גהגו זה וכל בפסח מותרי' הם כך השגה כל הגהם מן נקחיןונהן

 בקיצור. עכ"לאלגזאייר
 הנה נטל"ף. משום מותרת דהחמאה מ"ש ע"ה בדבריו לרקדק אגואועתה

 משום בשסח אסור רנטל"ף למ"ר אך מותר בפסח נטל"ף למ"ר אם כי זהאיו
 מרטגבוראק והר"ם ממי"ץ והרעא רשבעם בש' תמ"ז ס" הטור וכמ"ש דחמץ,חומרא
 במקומינו בכאן שנהגו וכיון אסורה זו חמאה גאוני, הרבה סברת וכן לה,חש

 בס' כ' ובהדיא איסורה שפשט ברבר להקל ראשי שירים הוא מי החמאהלאסור
 מקום דבכל והשיב בפסח. גנטל"ף התר לנהוג יש אם שגשאל קכ"ח סי'תה"ד
 גסקו' אבל תע"ב, והמחמיר הפסיד לא דהמיקל להורות שיש ירוע מנהגשאין
 ובסקום וז"ל: ס"י תמ"ז סי' נהג"ה רמ"א ומביאו יע"ש. אסור איסורדנוהגין
 מפורש לר הרי קכ"ח(, סי' )תה"ר אסור ונטל"ף משהו אפי' להחמיר מנהגשיש

 קמח בו גותנ' ראין בהנחה זה וכל מעתה. להקל אסורי' לאסור שבהגודבמקום
 אם במנהג ותלוי הפף למחלוק' דבאנו לבד חמץ כלי רפליטת חששא רק בוואין

 אהר מחלוקת זה בדבר יש קמח גה ליתן שדרך בנ"ד אבל להתיר אולאסור
 בס"ד. לקמן לבאר עתידי' שאנו וכמו וניעורדהוזר

 מן נקחים שהם כמו והשמן והדבש שהחמאה י"ל הגאוגי' . הורו וכןומדש
 השנא ימות שבשאר כמו הכוונה וכו/, בפסח מותרי' הם כן השנה כל הגויםמן
 דנטל"ף בפסח גמי הדין כן ב"י אינן גויס כלי דסתם גויס כלי לגיעול חוששיןאין
 ימות בשאר גרים של חמאה אסר דמא"א בפ"ג הרמב"ם שבאמת אף והנה,ברי.
 מפני היינו פרושי' קצת יולתי בזה נזהרין אין והעולם הכלי גיעול מטעם"שנה
 לגדל יוכל מאלף וא' העוני מפני יהדדי' של בחמאה להם וא"א בזה תלוישחייתס

 הסוברים החולקי' על לסמוך מעיקרא הראשוני' ראו כן על גאיבוסו פרהלו
 דרבי' גם ומה היותם מטעם כן לנהוג מעיקרא והלכו ב"י אינם גוים כלי'דסתם

 ימים שהם בפסה אכן בהא פליגי רבוותא וכולהו זאת בסברתו יחיד"רמב"ם
 דרבים גם מה נטל"ף, ולאסור להחמיר נהגו דחמז חומרא משום וח' ז'מעטים
 טרפות בעניני להקל נהגו בזה וכיוצא לעיל. כדכתבינן סברא הך סברייגדולים
 בגימוקי כמבואר הישראל משחיטת, אוכלים הגוים שאין הפסר מטעמ הרמב"םנגד

 סלוניק"י מנהג על ט"ל סי' בי"ד הב"י וכמ"ש שחיטה לה' בפירושו צ'אהרימהריי
 אותו נדון ואפי' וכר קמח בה שעירבו מפני לאסרה אין וגם ומעשוסאמור"ה.

 אוסר דחמץ והא וכו', מס' א' שאין ועוד זמנו קהרם שנתערב לפי גמור כחמץקמה
 דחמץ דאמרי' והא עד ובו', מתירין לו שיש דבר שהוא לפי טעמ' היינובמשהו
 גטל לכן קודם נתערב אם אבל הפסח בתוך כשנתערב אלא אינו במשהואוסר
 וכר.בס'

 תמוהים הדברים פעמי' אלף הסהילה ואחר יגליו בעפר ההתאגקותואחר
 קחהם שנתערב לפי גמור כחמץ קמח אותו נדון ואשי' מ"ש הדיוט עיניבעיני
 שהדבר" דמשמע מס' א' שווין ועוד האי דמאי וכו', מס' א' שאין ועודימגו

 שאין ועוד וכ' חזר דלזה שרי אפ"ה ס' כנגדו שאין קמח הרבה יש אפי',וקדמו
 לסברת ואפי' ט' האיסור כנגד כשאין שיקל מי מקום בשים מצינו לא וזה מס',א'
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 תערובתר אוסר ואינו איסורין לשאר חמץ בין הפרש שאין מעיקרא דס"לר"ת
 קולא וזו בה סיים ואפ"ה כן אחר דחיי סמא הרב זכרה זו וסברא בנ"טאלא
 ועשה. מזה להתירא עיקר עשה למה וא"כ להחמיר ראיי הרי"ף וכדברי היאגדולה
 דר"ת גם מה וכו', מס' א' שאין ועוד כ' שכך בעלמא לסניף בס' בטלסבדת
 וסי' תמ", סי' בב"י מר*ן וכמ"ש באכילה, להתירה מעשה יושה היה לאגופיה
 צ'ע דבריו דבר סוף ]צ"ז[. דף הנשה גיד פ' חולין במ' הם רית ודבריתס*ז
 דאסור דהטעם עמ"ש גם בדבריו, מדפיס חסרון ישואולי

 דהר משומ במשהי
 בטל פסה קודם, דכשנתערב כ' ומיד ותכף מחו"מ פ"א רמב"מ וכמ"שדשיל"מ

 שזכר וכמו שיל"מ מטעם הוא שהו בכל דאסר דמאן טעמא דהא הבנתי לאבס'
 בתוך או פסח קודם נתערב בין חלוק אין טעמ' ולהאי הרמב"ם שכ"כ עצמוהוא
 יצא מאין דשיל"מ משום כדמב"מ הטעם עיקר דתפס כיון וא"כ אחד. הכלהפסח
 הפסח. בתוך דוקא מיירי דזה לומרלו

 ואינו' חמץ בו שנתערב דבר : וז"ל כ/ ומצה דחמץ בפ"ד הרמבעםוהבה
 לקיימו' שמותר אע"פ התדיאקה כגון אדם כל מאכל שאינו או כלל אדם כלמאכל
 אסור ה"ז שהו כל אלא החמץ מן ]בו[ שאין ואע"פ הפסח אחר עד לאכלואסור
 כיון. לקיימו ואסור במשהו הוי פסח קודם שנתערב דאע"פ לך הרי עכ=ל,לאכלו
 בס" קדש מקראי בס' ז"ל אלעאפיה מהר"ח הרב וז"ל אדם. כל מאכלשהוא
 דהף' נ"ט הרמב"ם : ז"ל במשהו בפסח דחמץ מר"ן עמ"ש ע"א קס"ג דףתמ=ז

 ונ"ננ כרת וחייב שתא כולי אינשי 'מניה בדילי דלא נ"ט והרא"שדשיל"מ,
 בטיל לא באלף ולהרמב"ם כרת. דליכא בס' בטל להרא"ש שעות מו'כשנתערב

 דגמ חולק בכ"מ שם ומר"ן הרמב"ם. לד' מ"מ כמ"ש הפסח אחר מתירין לודיש
 חוזר בפסח דאלו הלילה עד לאכלו בס' בטל שעות מו' כשנתערב הרמב=םלד'

 יע"ש. השנה מתחלת נתערב אם גםוניעור
 דאפ" דביצה פ=ה דקי"ל דשיל"מ בטעם פליג הרא"ש וכיואעת

 בדרבנן.

 דהוי ונ"ט בעלים כרגלי ומלח מים ששאלה האשה פ"ב שנינו ומשנה בסיללא
 ונאסר דחוזר דחמץ ק"ב סי' בי"ד הובא המרדכי כמ,ש דס"ל וי"ל דשיל"מ.)הוי(
 ופסק. בם' בטל ע"פ ובנתערב בדילי דלא הרא"יי נ"ט ומשו"ה ו-שיל"מ מקרילא

 דבנתערב' דשיל"מ מקרי ונאסר דחוזר דאף דס"ל להרמב"ם קשה אך כוותיה.מר"ן

 עם. והדין בטיל לא באלף דאפי' קי"ל דשיל=מ דמקרי ומאחר בס' בטלבע"פ

 הטעמי/ שני בין יש רב דהילוק מפרש כתב להדיא מבואר לך הרי עכ"ל.המ"מ
 דחיי סמא הרב דגם לי אומר ולבי ז"ל. דחיי סמא הרב על טובא קשיאוא"כ

 זר בחמאה עירבו שאפי' י"ל ועוד : וז"ל וכ' חזר דלכך שכ' מה הוא גם לוהוקשה
 כמי היא שהחמאה מטעם באכילה היא מותרת וכף. הפסח בתוך בישול בשעתקמח
 דאיכזנ משום הוא ועוד כותב דכשהפוסק בידנו גדול כלל ידעת דכבר וכף.פירות
 הכללים. בעלי כמ"ש ועוד וכותב חוזר משו"ה קמייתא ראייהלמדחי

 בלי הרב שכ' כמו במקומנו ההמאה מעשה היה שאלו פשוט הדברוהנה
  להתחבז-  גגמר  החמאה מעשה שאין וברור שידוע אלא ניחא. ההז מיםתערובת

 לכלי' אותה לוקחים ואח"כ בחלב מעורבת בעודה המין מים לת~ה שיתגו?ד

 חטים,- עם שנטחנה ]תלתן[ תלתא או קמח לתוכה ונותנ" אותה ומבשליםאחר
 וא"כ בחלב, בעודה בחמאה כבר שנתנו מהמים מתחמץ שהקמת פשוט דברוהנה
 שאפף. גיעור דהוזר האומרי' כסברת דקי"ל לדידן שלנו חמאה לאסור דינאקם

 שלא אפי/ במשהו אוסר היה בפסח נתערב ואם ואמר שסיים ומה בטיל. לאבאלף
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 שכ/ דאחר טובא קשה מחזקינן לא ריעותא דאחזוקי לזה לחוש אין אבלבמיגו

 היה בפסח נתערב ואם תו למכתב ליה למה א"כ מחמיצין ואין הן פירותדכמי
 כיון בכך ומה ויתערב הראשוני' דבריו ולפי לזה לחוש אין אבל במשהואוסר
 טעמא והיינו זה על רעתו סמכא דלא מינה דשמעת אלא פירות מ,י דין לודיש
 מחזקינן. לא איסורא דאהזוקי לטעם הוצרך ולכך מים בלא לושא"א

 ושלקות דכבשים דמוהרי"ט ההיא על ס"ו תמ"ז סי' ז"ל הפר"חוהנה
 תנג עלה כ' מוכשר. בכלי ויגיחם מקודם שיקחם השוק מן לוקח שאדםושמן
 הדב'ר אם אבל חמץ שם שנתערב ירוע הדבר כשאין זה וכל : וז"ל ז"ל חזקיהדבי
 ולא ואוסר וניעור חוזר פסח קודם בס' ונתבטל משהו אלא דייכא אפי'ידוע

 שיש הוא מצוי שדבר שומשמין שמן כגון רשכיח במידי אפי' אלא בידועמיבעיא
 מלתא כתישתן קודם במים אותו ושורין בשומשמין מעורגין חטים גרעיני,2ם

 ראוי וכן שיעור לו אין ומשהו חמץ משהו דאיכא גפסח לאכלו דאסורדפשיטא
 אחזוקי אמרי' לא דשכיח דבמידי לך הרי ע"ב. י"ד דף בחמ"י וכ"פ עכ"ל.להורות
 נאות דבר והוא ושכיח יריע דלא במידי אלא כן אמרי" דלא מחזקינן לאריעותא
 דחיי סמא הר3 שכ' אחר וא"כ שאמרן. למי הדברים ראויין הדעת אלומתקבל

 ואע"פ מחזקי' לא ריעותא דאחזוקי ואמר חזר איך קמח לתוכו ליתן דרגילותז"ל
 כבר הא פסולתה סגנו אם זה יושיענו מה אותה שמסננין כ' המעשהשבאופן
 החמאה. לתוך טעמן החטין להופלטי

 אמריי דלא כ' ז' ואות ד' אות ב"י בהגהת וזמ"ז בסי' שכ"ג שהרבואע"פ
 אינו לכ"ע ממשו ולא בטעמו אבל איסור של ממשו בדאיכא אלא וניעורחוור
 ממשו שם כשיש אלא הפר שאר עם וסיעתיה הרמב"ם פליגי דלא וניעורחוזר
 אינו פו' ולשאר וניעוד חוזר הרמב"ם דלד' בפסח, הוחם ולא בפסח איסורשל
 וניעור חתר אינו רמב"ם לד' אף בטעמו אבל בצונן שהוא כיון וניעורחוזר
 בסי' הטור שהביא גאת נטרוגאי רב מתשו' זה ס" הפר"ח, השיגו כבר ע"ש.וכו'
 אעעג בפסח להשהותו שאסור חטים בהמ ומוצאין מצמוקי' יין העושין עלתמ"ב
 וסף ג"ן סי' רשב"א מתשו' מתבאר וכן בלגד. החטים טעם אלא התםדליכא
 להחמיר דינא לענין שם והעלה ברור. וזה תנ"א ס"ס הב"י מרברי וכןתפ"ה,
 עושים אנו הגאוגי' שכדברי תפ"ה בסי' רז2ב"א וכ"כ המ"מ וכמ"ש הגאוני'כקבלת
 הרז2גאא כ' : וז"ל תמ"י סי' בריש אלעאפיא מהר"ח הרב וכ"פ ע"ש, וכו'מעשה
 ואף במשהו, אוסר טעמו רק וליכא האיסור נימוח שלא דאף ל' וסי' ק"גסי'
 שלא גם דהחמירו חמץ שאני בטל טעמו דדשיל"מ ק"ב סי' י"ד למור"םדס"ל
 מכמה הכריח שם הש"ך גם מתירין. להם שאין איסור" בשאר משא"כבמינו
 עוד הוכיח שם בי"ד הפר"ח גם עכ"ל. בדשיל"מ במשהו אוסר טעמו דגםסוגיות
 אוסר לבד בטעם דאפי' לך הרי נקטינןי דהכי וסיים הש"ך כד' מהגמ'בראיות
 עאג ה' בדף הפר"ח דברי שהביא דחיי סמא הרב על הרבתי ומהתימהבמשהו.
 בתאנימ חמץ חשש שם והיה פסח קודם שנעשה שכר לענין השכ"ג דברילדחות
 השכ*ג נגד במשהו אסיר לחודיה בטעם דאף הפר"ח כד' לשתותם דאסורופסק
 הוא שפסק דדינא פסקא גצדו תשובתו והנה הפר"ח מדברי עין העליסובכאן
 ע"ג. ה' בדףעצמו

 להשיב ג"ן בסי' שכ' רשגאא תשי' מקצת לך אעתיק הביאור לךולהרחיב
 אלא שהו בכל ארסר כפסח חמץ דאין הראשוני' בדבריך כתבת : ת"ל אליהולר"

 דלפי לך השגתי ואני בס'. אלא אוסר אינו טעמו אבל בקדרה ממשובשנימוח



צדיק ב. חלקשרתפעולתו
 שנא לא נימוח שנא ולא במשהו ש*מ שיעורא יהיב מדלא שאמרו ז"ל הגאוני'ד'
 חכם על תמיה ואני כן. אמרו לא ז'ל הגאונ" כי ואמרת חזרת ועתה נימוח.לא
 מעולם דבריהם ראית שלא הדומה ומו ז"ל. הגאוני" בדברי שאינו שאמרתכמוו
 עוקבא מר נמחלוקת הרי"ף הגדול הרב בהלכות כו תמצא כי לד דמריזווהלא

 שחלבו חלב לשונו: זה ז"ל רבוותא של משמן ליאת ז' ר"י הרב וכ"כושמואל.
 מותר מחמץ ושמרן חדשים בכלים העשויה גבינה וכן הפסח קודם נקיבכלי
 איכא אי חיטי או שערי לתוכו שנפל יין אסרו וגם אסור". וא"ל בפסחלאכלם
 יין הו*ל יצחק רב בר שמואל ר' בירושלמי שאמ' מה כתבו וכן בחמרא,מיא
 ומן לבער אתה צריך א"ל אמי לר' שאל דיחמע. בגין שערין בגויה יהבתוסס
 עשוי אינו וכן כנגדם מס' יותר ביין יהא שלא שעורי' כ*כ בתוכה נתן לאהסתם
 רבי' ונשאל היין. את מחמץ שטעמן אלא היין בתוך ממש נמחין השעוריןשיהו
 יתירתא נטירותא דעבדין בתר הפסח לצורך שנעשה צמוקי' יין על ז"ל גאוןהאיי
 קא לא למשתייה שערי או חטי תלת או תרי סחיטה בעידן דמשתכחיןזמנין
 בפסחא מניה תשתון לא דכה"ג חזינן הכין והשיב ? מאי לבעורי דאסור, לןמבעיא
 עש"ב. וכו' כרת עליה מחייב לא דשתי מאן הכל ולדברי במשהו בזמנודחמץ

 אפי' הגאונ" דעת דלפי ועוד : וז"ל התשובה בתוך עוד כ' תפ"הובסי'
 בתוך לאכלי אסור הטסח קודם באלף אפי' מרובה בתוך שנתערב מועטחמץ
 גרגר'ים שני הפסח קודם בתוכו שנמצאו יין אסר ז"ל גאון האיי ורבי'הפסח.
 עושים אנו כך מתירין ז'ל הצרפתים שרבותי' אע"פ בפסח לשתותו הטיםשל

 נעשו שלא הפסח קודם שנתגבנו וגבינה מליח בבשר הגאוני' כדברימעשה
 הלכה וכבר וסיים בזה האריך ל' בסי' גמ עש"ב. וכו' לפסח הראוייםבכלים
 בסי' גם עעש. ז"ל הגאוני' כד' שהו בכל שהוא ישראל לכל יוצאה ותורהרווהת
 נטרוגאי רב ב' תמ"ב סי' הטור הביא וכן עיש. העזרי אבי ב' כן פסקתתל*א
 טעמה במים אותו ושורין מצמוקי' יין העושין על ששאלוהו על שהשיבגאון

 הפסח. קודם נעשה אם לשתותו מותר אם חטין גרעיני י או שנים בהס"וצאין
 חמץ החטים מן שנסחט יודן אם לבערו אבל בפסח לשתותו אסור ודאיוהשיב
 הב"י וכ' ע"כ. לבערו א"צ ידוע אין ואם לבערו אתם צריכי' הצמוקי' מי~תוך
 יעו"ש. ורשב"א הגאונ" ב' ירוחם רבי' וכ"כ וניעור. דחוזר פ"ד רמב"םשכ*ד
 אסור ובמלמיהם בצמוקי' נכנס לא חמץ של שממשו דאע"ש הב*י ביארושם

 השכ"ג על מוצאת תשובה ומכאן ע"ש. וכר גמשהו בפסח דחמץ משום~שתותו
 וכבר וניעור. דחוזר הסוברי' לד' אף וניעור חוזר אינו להוד בטעם דלכ"עשכ'
 משמ שהביא אלו הרשב"א מתשו' מבואר לך הרי לעיל. כמ"ש הפר"ח"שיגו

 מי וא"כ דאסורה לפסח נקיים בכלים שלא הפסח קודם שנעשית דחמאה"גאונ"
 ידעת וכבר כדבריו. להחמיר המנהג שנתפשט כיון בהיפך לעשו' לבו אליערב
 מהר"י הגדול רבו משם קע"ד וסי ל=ח סי/ ז'ל בתשובותיו רשד"ם שהעידמה

 הפר. כל כנגד כמעט הרשב"א דברי מחשיב שהיה ז"לטאצטייאק

 גביגה על נשאל הכ"ז סי' מחדש שנדפס ח"ב בתשובותיו הרדב"זגם
 לאכלה מותר אם מחמץ הבלוע בכלי מלוחה שהיתה בקיבה אותהשהעמידו
 הגבינה את מעמיד החמץ שהוא בקיגה הבלרצ האיסור אין בנ"ד והשיבבפסח.
 מליח דקי"ל לדון יש הגבינה לאכול אבל להשהותו דמותר ברור הדברהלכך
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 בר נעט דהוי למימר יליכא הגבינה ואוסרת גאסרת הקיבה נמצאגרותח
 אלא ג"ט גר נוט שרי דלא בגבינה והקיבה בקיבה טעם נתן הכלי כיצד,ג"ט.
 והכא שריא לא איסורין בשאר אבל בקערה שעלו דדגים האי כי וחלבבבשר
 שהו בכל בפסת דחמז חדא גס/ גטל שיהא למימר וליכא ליה אסרינן חמץ,מטעם
 מותר יהיה הפסח ואחר גטיל לא באלף דאשי' מווירין לו שיש רבר דהוייתו
 שמרוה שלא גבינה בסתם ואפי' באכילה זו גבינה להתיר טעם רואה אינימלכך
 שלא אפי' חמץ לאסור נהגו וכן איסור גה נהגו והעולם פלוגתא איכאומחמוץ
 הדין מן )החמאה( הגבינה איסור לך הרי עכ"ל. בהגאה ואפי' שהו בכלבזמנו
 נהגו. שכן דגריו וחתם מחמץ הבלוע בכלי שנמלתה הקיבה פליטתמטעם

 הקבלה שלשלת בס' העיד כאשר הוא דאתרין מאריה דהרמב"ם ידעתוכבר
 דאתתא עגונא בס' וכן עליהם, שקבלוהו הוא דהרמג"ם אווריה התימןוארץ
 קבלו התימן ארץ שגכל ידוי : וז"ל ע"א פ"ה דף שני בסי' כ' מהרח"ש,ותיבר
 וכן ע"ש. וכו' הגגורת מפי כמשה התורה ייני בכל ז"ל הרמב"ם דבריעליהם
 התימן ,וארז וסביבותיה דמצרים רדב"ז כ' : וז"ל י"ד סי' בח"מ מהריק"ש.העיד

 גאון כפלוני קי"ל לומר דין בעל שום מצי ולא הם דהרמב"ם אתריהוהמערב
 בס' בזכרוגי כרשום צ"ג ס" בתשובותיו הריק"ש העיד וכן ז"ל. הרב דבריבגד
 דגכל מזקינו שקיגל כ' קפ"ג סי' ח"א הלק"ט בס' גם יעוש. ט"ו סי' חח"מן"ן
 המה אשר רש"י פי' ראשם ועל ומהריק"א. הרמב"ם נגר קי"ל לומר אין א"יתחום
 ביסתאן ערי בכל גם אבותינו ואבות אבותינו אחריהם זרעם ועל עליהםקבלו
 בטיל. לא באלף )אפי'( באפי' מנייהו תד וכל נגע וכל ריב כל יהיה פיהםועל

 גאוגי חזרו שבזמני שמעתי ומפיו הבית. בבדק דמז יש הרמב"ם סברתולקבלת
 אדם יאמר דלא וקבלתה זו הסכמה תוקף וחידשו ת"ו ע"ק גאוני בתברתצשת
 ומפררסם גלוי יה בדבר ומזהיר גזהר היה וכן מהנז" א' שום נגד קי"ללתברו
 טובא להו פשו ידים רחבת בנפש הוראה בעלי כשרבו שבעונותינו אלאלרבים
 עוגשיה באמת כי גדפום שהובא כיון האחרונף מהפו' היחיד כסברת(קמורים
 שהיחיד לא אם היחיד סברת עעפ הנז' ההוראה מעמודי א' דברי יבטל אםמסתייה

 עומק מחמת כמותו יסכימו הדור חכמי שכל וראיותיו בדבריו מפורסם יהיה)הזה
 קפ"ג[. ס" ח"א ~עיין עכעל מכשורא שיבא דלימטייה היכי כי וראיותיופלפולו

 שחיבר החמדה באגרת הרמב"ן העיד כתוב ע"ב סוף נ"ד דף הדורותובס'
 דמרנא ובחיי וביומיכון גחייכון בקדיש אומרי' והיו התקינו תימן ארצותוםבכל

 המנהגו שגוי בענין האריך א' סי' חי"ד חעב יוסף מטה ובם' ע"ש. וכו'"רמב"ם
 וגכל במצרים לדור הבאים שהאשכנזי' מדברינו העולה הכלל וז"ל:והעלה
 שיודיעום צריך מקומותיהם מנהג כפי בפסח מחמירי' והם הספרדי'גלילות.

 משום הוא להחמיר גוהג שהיה שמה יאמר כה ואם בדבר מקילים הםהיהספרדי'
 ואף להקל לו אין ונעוי דחוזר דם"ל פוסקי' ושאר רמב"ם לסברת חושששהיה
 ואף תורה, כאיסור עליו הוא דהרי לעולם התרה לו דאין לו מתירין אין נשאל%ס

 עשאב. וכו' התרה לו דאין בזה מודים וסיעתוהרא"ש

 ע"פ נתיסד אשר ע"ה ראשיי' של גדרן לפרוז לבו אל יערב מימעתה
 ונשאר פסח קחים ,שנטחנו ותגלין ממלת מעש ויוכיחו נא יעמדו מרבוותאכמה
 לו לחוש שאין ברור שהדבר ואע"פ מוצנע במקון אותו שגונזיץ בעיןמהם

 אין כי סולת שאינו חטים קמח אפי ולא חמץ שהוא סולת קמח בושנתערב
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 ואפעוע יבשים הטים אפה בה טוחנין שאיך קטנה בסחון רק נסחניס אלודברים
 או בתוכם שעורה או מחטה טחינה בשעת נזהרו לא שמא להשש בהםמחמירים
 אתה 'מוכרח בס' נתבטל שכבר אומרי' ואיל גטחוו חיטים ריפות סחנו)שמא(
 , וניעור. וחוזר קמח עירוב יש שמא וחוששין אזלי דבשיטתייהו'לומר

 בו יש אולי דחוששין מטעם בפסה הסוקר אכילת לאסור בעם מפורסםגם
 ספיקות ספיקי הרבה בו שיש ואעעפ הפסח קודם שנתבטל ואעעפ חמץ עירובחשש
 כלום הפסח עד ,ממנו מניחים אין ואפ"ה כ"א סעק תס"ז סי' הה"י כדכ'להתיר
 שהוא נבאעת לו שקורים 0וכר מאותו לו שלוקחי' לרשואה א' הוצרך אםזולתי
 ביה אשכחו ולא רבים נסוהו שכבר שאומרי' מטעם המלה כמו אבגי' כמוחתיכות
 רק אותו אוכלי' אין ואעפ"כ ז"ל חיי בני הרב ג*כ וכמ*ש חמץ, חשששום

 החמץ. איסור ורתת מפחדלרפואה
 מהבאה המאה שלוקהים הארץ עמי לקצת שראו ששמעתי מה ומר רעוכמה

 דחמאה דכיון שומעות שכך לאזנים אוי רואות שכך לעינים אוי גוים בידבפסח
 בה עירבו דלא פלטא ולא נעשית שבפסח לודאי וקרוב מסתמא באה בפסחזו

 אסירא. דלכ"ע באופן עשייתה אופן לעיל כתב-נו כאשר מפסולתה לנקותהקמח
 בה לערב הוא ודגיל דשכיח דמידי כיון מחזקינן לא איסורא אחזוקי אמר"ולא
 מאיסור גם כי לבד עלה אתינא נטל"ף מטעם ולא לפניך שהוט שור וא"כקמח
 למיסר. לן אית לבד נטל"ף רק בו שאין בדבר ואפ" ממשחמץ

 אסור חמץ בכלי מהותך בשומן אבל ס"ה תמ"ז סי' נא"ח[ מור"םוז"ל
 חמז בכלי אותו התיכו ושלא מחמץ עשייתה בשעת גזהרין היו לא אםמדינא
 מרקחת או מבושל יין כגון חמץ בכלי שמבשלין דבר כל וכן יומן בנישהם

 בכלי מהותך בשומן אבל : וז"ל הפר"ח ע"ז וכ' עכ"ל. בפסח אסורוכדומה
 אינר פסח קודם שנתבטל ונטל"ף ב"י אינן כלים דסתם אע"ג מדינא אסורחמץ
 עד ב"י דהוי בפירושו וסתמו השנה כל בכך שדרכה מחבת שאנל וניעורחוזר
 שמבואר' ב=ח בס' וכ"כ א' סי' חא"ח בח"ב מהרי"ט וכ"כ ב"י. שאינו לךשיודע

 תדיר שתשמישו דבדבר מעמידין אין בפו הר"ן וכ"כ כ"ה. סי סה"ת בדבריכן
 ודאי דאינו אסכין אלא התם פליג לא ור"ן רמב"ן, וכ"ד יומו לגןדחיישינן

 דבדבה לך הרי עכ"ל. דמודה אסשר במחבת אבל יום בכל חמץשמשתמשין
 קהרם שבשלוהו אע"פ ב"י אינמ כלים סתם ביה אמרי' לא בו לבשלשרגילף
 שהחמאה הוא פשוט הרבר בפסח כשבשלוהו וכ"ש בלשונם שמפורש כמופסח
 שמוכריז שידוע הפסח בתוך נעשי' שהמה קטנים כד בכלי מהכפריםהבאה
 מדינא. אסור דלכ"ע לך והרי שבוע. בכל שעושים ראשוןראשון

 חמאה נשאלתי ה': סי' וז"ל זה בענין נשאל הגדול הכהן ש"אוהרב
 איסור מטעם בפסח רשאי אם בפמוטות להדליק שדרכם גויים של)מבושלת(

חמץ.
 קמת בתוכו ליתן שדרך כנהוג החמאה מבשלי' אם נלע"ד הנהתשובה:

 לתותה. היא גוים של קמח שסתם מטעם לאסור פשוס זהו הפסולת כלשיקלוט
 והכ"י. הטור למ"ש וג"כ בפסח. צוק"ר גבי קי"ס סי' תה"ד בעל למ"שודמיא
 טעם קצת יש הנז' וזולת לאיסור מארמא"י שפסק גוים של דבש גבי תס4דסי'

 שאסור חמץ מעשיית נזהרו שלא שומו גבי בא"ח תמ"ז בסף והובא הסמעקכ', הלע ב"י אינם גוים כלי שסתם ואף חמץ. בכלי אותו שמתיכין מאחרלאיסור



רגצדיק ב, חלקשו"תפעולת

 אינן גוים של כלים סתם חמץ איסור גבי אמרי' דלא שם הב*ח ועמ"שבפסח,
 בפמוטות להדליקם הנאה באיסור שא"כ ומה אסור גאכילה דדוקא שי"ל ואף'3"י
 ממיצי העשוים בשמגים להדליק רצה שלא במהרי"ל ועיין איגג זה אבלמותר
 ברור ג'כ לך הרי עכ"ל. וכו' קי"ג ס" תה"ד בתשון וכ"כ חמז, מטעםקטנית
 סתם אמרי' ולא אסרה בהנאה ' ואף באכילה גוים של חמאה דאסורה זומתשו'
 דחמץ. חומרא מטעם ב"י אינןכליהם

 מוהה אינו דאם למחות בידו שיש מי כל בצואר תלוי קולרומעתה
 שדורשי' להוראה הגיעו שלא אותם זה, לכל והגורם עליה' נתפם ידגשולחים

 ובני גדר. לפרוץ זה כל להס וגורמי' הארז עמי בין בפרסום ומתן משאדרך
 מילתא ולדמויי למסרך דלא היכי כי המותר להם אוסרי' שהיו יוכיחובשכר
 למהר"מ שואלי' כשהיו הפן בין מחלוקת בו גפלה אשר נטל"ף בדין והנהלמלתא,

 לא להם פהמט- היה לא קכ"ח סי' תה"ד והרב תמאז סי' הטור מביאומרוסנבורק
 הוא דרבוות' פלוגתא להם אומר היה רק המתירי' שרבו אף להיתר ולאלאיסור
 מלאו לא ידוע מגהג להם שאין במקום התם ומה מעצמן )נמנעין( צמשכיןוהיו
 ומנהג פשוט שאיסורו בדבר לעשו' יש מה המתירין שרצו אף להתיר להשיבלבו
 בתשר להתישב שלא להם גורם הרוח דגסות למימר לך אית ומאי לאסורפשוט
 חז"ל. דרך כפיגאותה

 כשכבא"ל שקורין הגבינה על שנשאל ח' סי' גועם דרכי בס' ראיתיושוב
 )להתיר( שנ"ט אסורה שהיא נר/ תמ"ז בסי' הב"י שה3יא הרא"ש שילשוןוהשיב
 בדבר בהם משתמשין שאין מפני השנה כל של בכלים שגעשית הגבינהלהתר
 אינו בחמין הגבינה בהם עושין שאין כיון חם בדבר בהם שמשו אם ואפ"חם

 גהמין הגבינה עושין היו וגם חם בדבר בכלים משתמשין היו דאם משמעמפליס
 דאמדי' ואע"ג האש, ע"ג בכלי רותחין בחמין נעשית והכשכבא"ל הגבינהשתיאסר
 הובאו סמ"ק ב' הגמ"י כתבו מ"מ ומותר נטל"ף והוי ב"י אינן כלים סתםבעלמא
 היה שלא לי בריא כשיאמר אלא ב"י אינן כלים מתם אומרי שאין שםבב"י
 כד' והראוש וניעור. חוזו' אמרי' דלא האומ' בשיטת אזלי והגמ"י ב"י.הכלי

 כלים סתם אית דלעולם נר' הנ"י שתי' השגי התירוז דכפי ואע"ג ס"ל,ההגהות
 ומצינן בידיה ורפיא ולאו הין אלא תקועה לתד הרב"י בו תקע לא מ"מ ב"יאינן

 דסתם אע"ג הרא"ש דלד' הב"י כ' בסוף שהרי תדי כהגמ"י. להב"י דס"ללמימר
 בתשו' כ' חמץ חומ,רת משום מ"מ פסח קח-ם גתבטל וכגר ב"י אינןכלים

 חם בדבר הג3ינה כשנעשה דאסור לכ"ע דבריו באו ולכך וסיים רכו/להחמיר
 הרא"ש ד' כפי והוא 'וניעור חוזר ליה דלית למאן אפי' הכשכגאעל לאסור ישלכן

 שהוא מה האמת ויבין ישמע והשומע ספק בזה אין ולדעתי והגמ"י,וסמ"ק
 כקיצור. עכ"לאמת

 ע"א רל"ה דף המלחמות בס' להרמבקן שמצאתי במה כאן לחתוסוראיתי
 יהיב קא מדלא אמרו כולם פסוקו' הלכו' ובעל ה"ג בעל והא הכותב אמר :וז"ל
 בספר" ישראל ברוב ופשטה מראשוצף בהריהם וקבלה 3משהו ש"מ שיעורארבא
 ספרים בבבל נבדקו וכבר הישיבות ומן מספרד הבאים )וככל( מכללישנים
 לגאוני' בדוקות בנוסחאות נמצא וכן הצרפת" חכמי שאלת ע"פ גזההישנות
 ההש ממקומו ועוד קדמוניר, משנים מוסכם דבר שהוא מוכיח זה וכלהראשונ"
 לאשמועינן אתא אסורא אלמא אסור במינו שלא גין במינו בין דקאמ'מוכרע
 : ברורות ראיות הרגה באורך יע"שוכר
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 קפ"אסימן

 והטבת המגורה דישון י' בדין רז"ל ומוספין תמידין מה' פ*ג הדמב"םכתב
 כ' י"ב ובדין וכו'. ובניו אהרן אותו '5ערוך שנ' מ"ע הערבי' ובין בבקדגנרות
 בו ונותן ומקנחו שבנר הש'מן וכל הפתיל' מסיר שכבה נר כל המנודה דישוןשהו
 והדלקת שכבה נר ומדליק וכו', לוג חצי והוא במדה אחר ושמן אחרת.פתילה
 : וז'ל הכ"מ פר"ן וכ' עכ"ל. מתקנו כבה שלא שמצאו ונר הטבתם היאהנרות
 בבקר שגם סובר שהוא דכי' דעת זהו הסבתם היא הנרות והדלקתומ"ש
 את בהטיבו בבקר בבקר סמים קסרת אהרן עליו והקטיר כתיב דכי הנרות.מדליק
 הנרות הדלקת שאיו וארמר" עליו חולקים והאחרוני' בהדליקה בהטיבו פי'הנרות
 באורך תמצא זה וכל הפתילו'. תיקון אלא הדלקה אינו בהטיבו ופי' הערבי' ביןאלא

 התורה בפי' וממ"ש בסמוך שכתבתי רש"י ומדברי וע"ט, ש"ט סי' רשב"אבתשף
 יגם עכעל. אונקלוס וכ"ד הראב"ד ד' שהוא וכ"נ האחרוני/ כד' שדעתונר'

 בזה האדיך והרשב"א האחרוני/ כד' עיקר תפס ס' דף ידות שתי בס'הרמד"ל
 מדות שתי פ' בריש עמ"ש לו סמך שרמב"ם דנול ש"ט בסי' וכ" הנז'בתשו'
 עושה כיצד לפתילה נידשנה השמן נידשן שכבתה נר יוחנן א"ר עעב[]פ"ח
 בשני דההיא ודחאה חזר שרשב"א אלא וכו/ ומדליקה שמן בה ונותןמטיבה
 עומדין היו ומערב מזרח ליה דאית למאן לעולם לידלק שצדיכי' מיירימזרחיים

 דולק להיות צריך מערבי שנר לפי עומדין היו ודרום צפון למ4ד מערבי בנראו
 קושיות. בכמה והאריך וכרתמיד

 מקומות בג' רב" לסברת א( שומרים ג' אשכחנא הצעיר העבדואגי
 ע"ד : וז"ל התם דאי' ע"ב פ"ח דף אמוד פ' ריש מהימנא ברעיא הא' הקדוש,פהזהד
 ימנין תרין יומא בכל לון ולאדלקא' גוצינין יסדרא בלחודוי לכהנא רשואיתיהיב
 בכ"י כדפי' וערבית שחרית ק"ש ייחוד )היינו זמנין תרין דיחודא נהיר'ולקביל
 ~ עכ"ל. זול(מהאר"י

 דדהבא ומנרתא ערסא לאהרן קב"ה אתקין ע"א קפ"ג דף חוקת בפ"השני
 ואחר עכ"ל. זמני תרי יומא בכל דליק דהוה מנרתא מההיא נטל רמדידיהדנהרא
 דס=ל ע"ה לרמב"ם מסייע זה לשון : וז"ל ,ה על הגיה מ"מ להרב דאיתיזמן
 שהרב הרי עכ"ל. ע"ה ורשב"א רש"י נגד וערב" שחרי' המנורה מדליקשהיה
 על הוא ע"ה הזהר דכוונת ולוכמ לדחות ואין כמ"ש. הזוהר דברי פשט הביןמ"מ
 הרעיא שלשון חדא רשב4א. כדדחי המזרחיות נרות שתי על או המערבינר

 משמע זמנין תר'ין יומא בכל לון ולאדלקא באמרו היטיב מפורש דלעילמהימנא
 והסו בהעלותך בפ' ג=כ מפורש דהכי ועוד ביניהם, הפרש אין וערב בקרדשוין
 כחדא דהא באדלקותא פמש בהעלותך : וז=ל עעא ק"ן בדף מהזוהר הג'המקום
 וקטרת שמן אינון ומאן חדא קשורא דאנון פולחנין תדין דכהנא ידא עלאתעביד
 בבקר בבקר סמים קטרת אהרן עליו והקטיר וכתי' לב, ישמח וקטרת שמןכדכת"
 הערבי' בין הנרות את אהרן ובהעלות ,וכתיב יקטירנה הנרות אתבהיטיבו
 מלה חד כלא יההרה א"ר ובהעלות התם ומ"ש בהיטיבו הכא שנא מאייקטירנה

 בערב כמו בשחר להדליק דצריך בפי' סובר דהזוהר הרי לעניגינו. ע"כוכר
 ובעגודת בהיטיבו בקר בעבודת דנקט שנא מאי שואל ולזה הדלקה הטבהומפרש

 ביאורה. לי פובן ולא בכת"י כ"ה א()קפ"א(
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 כמ"ש הפתילות נקוי הטבה פי' היה ואלו א' שהכל ר"י השיב ולזה ובהעלותערב
 ותמהני ביניהם. רב שההפרעמ ושנא דשנא שנא מאי שואל היה דלא פשיטארש"י
 אשתרמם רג". רברי להעסיד בפעם כפעם חיל אזר לא איך הכ"מ ורבנא מרנ'אעל

 סייעתא לרבי' שהביא ע"ה לו ומצאתי פ"ב יה"כ עבודת בס' ובינותי חדאכשעה
 שם שאמרו בהשגתה הראב"ר רמז אליה אשר פ"ז דיומא ממתני' ועצומהחזקה
 המ,שנה. עכול הנרות את ולהיטיב הערגים בין של הקטרת את להקטירנכנס
 שהיה מערבי אנר קאי הנרו' את ומסיב דהאיי סבור שהראב"ד הכ"מ 'מר"ןוכ'
 בהדליקו היינו דבהיטיבו הגרות מרליק היה בבקר שגם סכור ורבי' תמידדולק
 לישנא שפיר אתי ולדיריה ולהדליקן. ולתקנן לדשנן צריך היה הערבי' ביןוא"כ

 את בהיטיבו בבקר דכתי' כלישנא הנרות את ומטיב הערבי' בין דקתנידמתנ"
 דאפקה רמתני' מלישנא' ממר"ן מוצאת ועצומה חזקה ראיה לך הרי עכ"ל.הנרות
 מלה. חד דכלא הקדוש בזוהר דקאם' מאי ממש והוא הטבה בל'להדלקה

 הכ"מ מר"ן הפסק בית הנאמן עברו אל סורו גלה ליריאיר ה' סהרוהנה
 ב~' כתבה הרמב"ם ורבי' מתנ". מהאי דהרמב"ם דחיליה וברירא לי פשיטאכי

 והדלקת 'הנרות נשוי הוא הנרות שהטבת, דיימא' בגם' נת' כבר ; וז'ל דתמידבפעג
 הפתילות נקוי הוא הנרות הטגת ואם עכ*ל. וכו' הפתילו' וחלוף מהם שכבהמה
 דהטבה כיון ומדליקן הנרו' את ומטיב למתני צריך היה א"כ רש"י כסברתלבד
 היא. מלתא וחר הדלקה היינו דהטבה ודאי משמע אלא היא הדלקהלאו

 : וזעל שכ' תמיד במ' הקמח לקט להרב ראיתי המפרש' באמתחותובחפשי

 כלל לערב הבקר בין שינוי היה לא ובהיבור המשנה בפי' רמג"ם דלולפי
 יערוך תצוה ראתה פסוק מכח בערב אלא מחנכין דאין המנורה הינוך לעניןאלא
 לא רבזה הזה הסדר על יהא הרלקתו תחלת דמשמע בוקר ער מערב אהרןאותו
 וכר ובהעלות וכו' הנרות את בהיטיבו עם איתינהו והא והא אהדדי קראימליגי
 בחיגות לג' העלאה הערבים בין הדלקת את לקרות ושינה וכו'. הערביםבין

 עולה שלהבת שתהא שצריך ללמדנו ועור וחיגוכה ההרלקה תחלת היאהעיקרית
 לדינא מינה גפקא זה ענין ובאשר המגורה. לפני היתה שמעלה ומטעםמאליה
 שהוא ולהיות הרבים. כדברי שלא הדלקה בהטבה לפרש ז"ל להרמב"םמג"ל
 )גיקוי( ניקור הוא הנרות דהטבת יומא גגמ' גתן כבר : זעל דתמיד בפ"ג כ'ז"ל

 כל בסוף דיומא בפוז תמצא תחקור אם וכו'. מהם שכבה מה והדלקתהנרות
 הקטרת את להקטיר וגכנס בסופה וכר קורא בוז בבגדי אם במשנת היוםסרר
 להרמב"ם גתברה משם א"כ עושה היה י4ט הנרות את ולהטיכ הערבי' ביןשל
 ומדליק וסיעתו ז"ל דלפרש"י הטבה. נקראת הערבי' בין שהדלקת בפירושז"ל
 לדעתס. הניקור שהוא בבקר הטיבן כבר הרוב על כי ומעלה או לומרהי"ל

 ההדלקה שהיא הספר 'מן חסר הניקור לרעתם כי הש"י בחמלת ברוריםוהדברים
 אתעל ואפי' עוד הדליקם שלא מהבוקר הם מנוקרים לדעתם כי אינה ההטבהוגם

 ניקרם כבר הרוב על מ"מ וכו'. רולקת שהיה לאותה מכבה היה לאשבבוקר
 פ"ג משנת בסוף וכ' וסיעתו רש"י לר' דפי' ז"ל )מהרב"ע( לפי' וכ"שבבקר.
 אע"פ והגה עכ"ל. ע"ש ברור הוא ההכרח כי ע"ש ומדשנן מכבםבפירוש
 ממתני' )הוא( היא רבי' של שההכרח והלק"ט הכ"ם הרבנים משםשביארנו

 לרב" מבואר מהיות יבצר לא עכ"ז וסדליק קתני הלא ומטיב וקתני דיומאדפ"ז
 בפ"ג הוא כי תראה הלא שלפנינו. גמרות בגי' גמצא שלא מה גמראמגרסת
 אל רומז ואם וכף. הנרות שהטבת יומא בגמ' התבאה כבר זה בלשון כ'דתמיד



צדיק ב. חלקשרתפעולתרו
 הוא כי בפרט הגמ' אל ולא המתבי' אל הדבר מיחס היה דומטיב לבדהמתני/
 לרב" שהיה בבירור מוכיח שזה רהב ביאור משמע וכו/ בגמ' התבאר כבראמר
 המתנה. ל' מבארת בגמןגי'

 וזה להרן ואתא הואיל לעיל' שהעתקנו שבזוהר ר"מ בל' לדקדקוראיתי
 וכוי. לון ולאדלקא בוצינין לסדרא בלחודוי לכהנא רשו אתיהיב וע"ד מ"שעל

 וכן ז'. דין וז"ל פ"ט מקדש ביאת בה' רמב"ם שכ' הדין נגד שהוא נר'דלכאורה
 מותר לחוו והוציאן הנרות את הכהן הטיב אם לפי' בזרים כשרה הנרו'הדלקת
 דהדלקה דיומא פ"ב מסוף זה לדין מקום מורה הכ"מ וכן עכ"ל. להדליקןלזר
 בלהודוי דתיבת וצ'ל בלחודוי לכהנא רשו קאמ'ר אמאי וא"כ ע"כ. היא עבודהלאו
 כנלע"ד אהדלקה לא לבד המנורה ודישת ניקור דהיינו בוצינין אסידודקאי

 מה )ע"פ( עעכ וזה אתדוייהה דקאי סובר דהזוהר ואפשר דעתם.להשוות
 מדליקין בבמה דאמרי' ממאי ע"ן דמקשה ז"ל אלעאפי"א למהר"חשמצאתי
 ולמה למנורה חנוכה נר ומדמו בעינן במקומה והדלקה מצוה עושהדהדלקה
 בלחודוי דקאמר דמאי לומר עוד ואפשר עכ"ל. וצ"ע בחוץ הזר בהדליקהיוכשר
 אתיהיב אמר ועלה לבד הכהן זולתי להיכל ליכנם רשות לזר שאין לומרהיינו
 הקפידא שאין להדליקה הזר כשר לחוץ הוציאה שאם ואה"נ בלחודוי לכהגארשו
 : ודוק להיכל הכגיסהרק

 קפ"בפרק
 להם שקורין עץ עלי אותן על שהכל לברך העולם סמכו מאיןנשאלתי

 כדי אותם ולמצרו העלים מאלו ללעוס מימ לשתות כשרוצים שנוהגיןקא"ת
 המים. שתייתלהמתיק

 כיון ולכך סרק כאילני אלא פרי אילן זה שאין וברור ידוע הדבר :תשובה
 שנוטעין כיון פרי שהוא לומר נפשך ואם שהכל לברך צריך עכעפ ממנושגהנה
 מה' פ"ח רמב"ם שכ' לדין זה לדמות יש סוף סוף גנות ממנו ועושיןאותו
 הרב עליהם וחלק, בפה"א מברך מתוקים קנים שהמוצץ גאוני' קצת בש'ברכות
 אינו אלו קנים המוצץ שכן וכיון פרי, זה שאין דה"ק הכ"מ ופ" פרי. זהשאין
 פדי שהוא מוד" היינו אם ואפי' סט"ו, ר=ב סי' בש=ע וכ"פ שהכל, אלאמברך
 היינו הטפל ופוטר' העיקר על דמברך ואעוג השתייה לגבי הוא טפל מיהאהא

 היא והברכה עליו מברך תחלה הטפל אוכל אם אבל תחלה העיקרכשאוכל
 סי' תה"ד ב' רישב בסי' הרמ"א שביאר כמו אהר לדבר טפל והוא הואילשהכל
 נשתנית לא תחלה הטפל אוכל דאם וס"ל תה"ד על חלק שהרב"י ואע"פלעא,
 דפסק מתוקים קנים למוצץ דדמי שהכל דיברך הרב"י מודה בנ"ד הכאברכתו
 נפטרין המים אם לחקור יש ואכתי לעיל. כדכתבינן שהכל דיברך גופיההרב"י
 כיון פטר דלא נימא אם אי הן שוות דברכות הק"את על שבירך שהכלבברכת
 עיקר. שהם המים את מוציא ואינו טפלשהקא"ת

 הו"ז סי' א' כלל חא"ח גו"ר הרב ממ"ש זאת לחקירה תשו' ללמוד ישיהנה
 וקדם וזית אתרוג לפניו היו : וז"ל רי"א וס" ר"ו ס" הב"י הביאו רשבעאב'

 שברכות כיון הזית על ולברך לחזור א"צ רשאי שאינו אע"פ האתרוג עלובירך
 מתכוין בלא אבל האתרוג בברכת הזית את לפטור שנתכוון והוא שוותשלהל
 כוונה דרך אלא גררא דרך החשוב את חשוב שאינו מי שיפטור בדין דאינולא
 דיין מ"ב[ ]ברכות בגמ' דאמר" מהא זה שלמדו ונעל גו"ר הרב שם וכ'וכו/



רזצדיק נ חלקשו"תפעולת

 וכיון לשתות תה לשרות דזה משום המזון שלאחר יין פוטר אינו המזון,2בתוך
 שהאתרוג כיון וזית באתרוג ה"נ החשוב את פוסר ואינו גרוע הוא לשרות,2בא
 פרי אפי' דהא לגמרי פוטר דאינו לומר ליה מסתבר ולא לזית פוטר אינוגרוע

 ומשמע יצא פה*א האילן פירות על בירך דאם תנן העץ מפרי גרוע שהואהאדמה
 יצא העז את לפסור כית אם פה*א של ובירך ופה"ע פה"א מינין ב' הםדאפי'
 בסמוכין אף 'הוא לשתות וזה לשרות ]דזה[ דהא ראיה ומכאך ר"ח. סי' ב"יכם'"ש
 פוטר אינו דלשתות יין לפסור בפ" כיון לא אם לפניו עומדין ושניהםיתכופין
 דברכת הרשב"א קאמר לפניו היו דאפי' וזית דאתרוג דומיא גרוע שהואכיון

 ואם ולשתות דלשרות ביין ה"נ גרוע שהוא מפני הזית את פוסרת איגה"אתרוג
 התפוח על בירך שאם שם הרשב"א כמ"ש פוטר לפניו היו לא אפי' לפטורכיון
 'ואס חביב היה לא אם אף התפוח בברכת לפטרם כיון אם אגוז הביאויאח"כ
 הרשב"א שהרי לברך דצריך ודאי האגרז לו הביאו ואח"כ התפוח לאכולגמר

 ואוכל הסעח-ה בתוך בכסנין הבאה רפת כ' קע"ז סי' ב"י מביאובחדושיו
 דאם דק"ל מהא ראיה והביא לפניהם ברכה דטעונין הסעודה גמר עד'והולך
 וזה לשרות דזה משום המזון דלאחר יין פטר לא הסעודה שבתוך היין עלנירך
 באורך: 1"ש וכו'לשתו'

 וגרועה טפלה שהיא אע"פ הקא"ת שעל שהכל דברכת למדיםנמצינו
 בגרכת להוציא כשמתכוין וה"מ המים פוטרת השתייה להמתיק אם כישאינה
 ועדיין להוציא כיון ואם לא הסתם מן אבל לפניו המים והיו המים את גם"קא"ת
 כבר ואם ש"ד. המים והגיאו הקא"ת מוצץ שעדיין כיון לפ'ניו המים הביאולא
 דאא שגית פעם לברך דצריך פשיטא המים הביאו ואח"כ לגמרי מציצתןצמר
 והש*י האגוז. לו הביאו ואחעכ התפוח לאכול דגמר דומיא הראשון המיןכלה
 אכי"ר. מתורתו נפלאותיראנו

 אוכלי' ואח"כ מעט ולשתות המים על לברך נוהגים מדקרקי'וראיתי
 רי*ב בסי' כדמוכה הספל פוטר שהעיקר דקי"ל דגהא ודע ג"כ. נכון וזהמקאות
 הגורם לדבר היזק המסלק דבר בין לחלק אין וכר; עמו פת ואכל מליח דגגבי

 השתייה. למתק גדגדוניו' גאוכל ל"א סי' בתה"ד כדמוכח אמתי וזה שתיההמתקת
 : א' סי' רמ"א תשו'עיין

 קפ"גסימן
 המת את ללות צריך שאינו במקום אפ" : וז"ל שס*א סי' י"ד הש"עכתב

 עמו העוסקים מפני פי' וז"ל: שכ' ז"ל להטיז ראיתי ע"כ. מפניו לעמודצריך
 מיתא מקמי דקיימי אילין דקאמר ירושלמי ב' בטור הוא כן חסדים. גומליהטהם
 בפ' ממ"ש לי וקשה חסד ליה דגמלין אלין מקמי אלא מיתא מקמי קיימילא
 חייא דר' למ1רתיה הונא רב של ארונו חגי ר' דכשנשא ע"א[. ]כ"ה מגלהין"ואלו
 בהדי הונא רב דקאים ארעא אורח דלאו מדוכתך קום לחזקיה יהודא א"לובניו.
 ומ"מ ת"ח שאין אדם מסתם אמר דהכא וצ"ל מיתא מקמי דקם ש"מ וכו'.'דקאי'
 משמ1 וכן לפניו. לעמרד יש בה ומתעסק הולך שאדם מצוה דבר דבכל ללמודצ"ל
 בשעתה )מצוה חגיבה כמה וראה בא אבין כר יוסי א"ר ל"ג דף רקדושיןבפ"ק
 מצוה 'כל משמ1 עומדין אין ת*ח ומפגי אומניות געלי עומדים מפניהםשהרי
*כ"ל.

 הסור מדברי וגסתייע עמו העוסקי' ~פני שפי' עליו ה'מחילה אחרותמהני
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 ש"כג ג'יאת הרי"ץ וכ' : וו"ל הטור סיים שהדי הטור מדברי כו נר' ואיןמהירוש'.
 שא"צ במקום אפ" עוש" מעשה ואנשי חסידי' ראינו וכל המת. לפניעומדיל
 הרי=ץ ב' ת"ה בס' הרמב"ן שכ"כ הב"י וכ' עכ"ל. מפניו לעמוד צריכי'ל'לותו
 ד' לפר,2 שכ' הרמב"ן דברי הם וכו'. ללותו עא"צ במקומ אפי/ ר"ל ומ"שג'יאת
 ליה, וניחא סגי לחוד דבעמידה דמשמע וקשה המת לפני שעומדין שכ' ג'יאתהרי"ץ
 ואפ"ה צרכו כל לו שיש כגון ללותו שא"צ במת אלא איירי לא ג'יאתלהרי"ץ
 הוא המת מפני דהקימה מפו' לך הרי הב"י. עכ"ל ומפניג ממבו לעמוד'חייב
 עמו. העוסקי' מפנילא

 מקמי אלא וכו' מיתא מקמי דקיימי אלין הירושלמי מפרשי' דהםונלע"ד
 המת לכבח- להיות צריכה הקימה אלא הדין כן ואין כלומ' חסד ליה דגמליןאלין
 פירושש להדין מסייעא הט"ז שהביא חגל דר' וההיא עמו העוסקים לכבודלא
 כן ואינו כפשטה הירושלמי הבין והט"ז ג'יאת, הרי"ץ ב' הרמב"ן בה,ופי'

 ודוק_

 דפ=ק מההיא אמת במצוה העוסקי' ספני גם לעמוד דצריך הט"ז שכ' הדיןומ"מ
 'בכווגה לקום צריכין מת גבי דהכא אלא ע"ב, נ"ד דף בחולין ונשניתדקדושין
 אלא בסצוה העוסקי' המלוין לכבוד גם עולה חד דקימה ואה"נ המת כבודמפני
 : דוק המת מפני המצוה עיקר לעשו'שצריך

 קפ"דסימן
 שמעון' בת את ששידך בראובן ההוראה כסא על ה*ומלים רבותי'יורונו'

 נאנס ואח"כ קדושין קבלת בלא בה לדבר' כמנהגינו למרבה שנים שש כבתקטנה
 הבת אל המשדך תבע חדשים שני ואחר אחרת לעיר לו ההלך מאויבי'"אב
 רשות ובלתי האב ידיעת בלי ונשואין קדושין ועשי חופה ואמה אחיה להועשו
 בו' רמרדה ברהה שצי ויום הבעל והחוירה מאצלו ברחה לקדושין שגי ומיוםממנו

 כיוך הקצין וסטרה ארץ של ושר שופט לפני ועמדו לעזרתה עמד ביניוביני
 והבת הבעל ומצא הארץ מאותה אביה בא וחצי חדשיס שני ואחר קטנהשהיא

 ויעשו צנעא ב"ד אל שיעלו והאב הבעל על השר צוה ואז השר אצלבמהלוקת
 אמרר כך ובין כך ובין קטנה להשיא זאת מה הב"ד ואמרי הב"ד אצל והגיעודין.
 מולדתם לארץ והגיעו וכשחזרו ברצונה, תלוי תחזור אם הבת על שימתיןלבעל
 השריד פסקו אח"כ השר. ע"י האב ונחבש במחלוקת ונשארו הבת רצתהלא

 וכך גט ויעשו בנשואין הבעל שהפסיד מה כל הבת אבי שיהזירביניהמ
 לזאת ונשא המגרש אחות בן ובא המגרש מת ואח"כ שנים, י' כמו והיוםעשו

 הין שהרי לקיימה( ליה )ואסור קדושין ראובן קדושי אם הורונוהמגורשת,
 מותר וא=כ אביה. מדעת נתקדשה שלא כיון קדושין אינן אם או השניות,סן
 ושכמ"ה. בה אישות אמו לאחי שאין המגורשת בזאתזה

 אבית בפני שלא קטנה בעודה לראובן נתקדשה שאם פשוט הדבר :תשובה
 בקדושין נתרצית לא היא וגם הקדושין בעת שם מצוי היה שלא בשאלה שבאכמו
 הרמב"ם וז"ל כלל. צריכה ו:יתה לא גט ואפי' קדושין ראובן קדושי אין א=כאח"כ
 מקודש" אינה אגיה לדעת שלא שתבגור קודם נתקדשה אישות מה' בם"גע"ה
 מאותד נתגרשה או גתאלמנה אם ואפי' שנתקדשה אחר האב נתרצה אםואפי'

 נתקדשת אם בין לעכב יכולים אביה ובין היא ובין לכהן אסורה אינההקדושין
 והרבת הרי"ף סברת וזוהי עכ"ל. מקוד,2ת אינה בפניו שלא שנתקדשה ביןבפניו

 הרי"ף על שהולק הרא=ש לד/ ואפי' ל"ז. בסי' הש"ע מר"ן סתם וכןמהגאוני'.
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 דא איתתא וא"כ בשאלה. כנז' הרא"ש יודה בנ"י בפירוש, נתרצה דאפי'שסובר
 הוו לא דקדושיו כיון פקפוק שום בזה ואין ראובן אחות לנן לאנסובישריא
יום אכי"ר נ"ן יראגו והש"י בה. אישות שייכות שומ ליה הוה לא א"כקדושין

 : בצ"ו בהר ס'ה'
 ראובן : וז"ל ע"א צ"א דף בחא"ה שכ' הקמח לקט בס' ראיתי זהאחר

 וקידשה הקטנה הלכה ביגי וביני ליעקב לקדשה רוצה והיה קטנה בת לושהיה
 יום ואחר כלום אמר ולא שתק אביה וכששמע אביה מדעת שלא ליעקבעצמה
 הדין ביאור מתוך העלה בקדושין. מיחתה אחד יום אחר והיא אביהנתרצה
 פ"ה הגרשוני ועבוד' ף סי' והרש"ך ע"ש. שתק והוא שמיחתה מאחר חישינןדלא
 דסברי ורסב"ם כהרי"ף דהלכתא ע"א צ"ב דף לקמן כ' עוד י"ו. ברוךמקור
 הרצוי מהני דלא אביה ,מדעת שלא הקידושין שקיבלה אחר במי' האב נתרצהדאפ"
 , - תלי"ת כדברנו מסכי' וזה וכו/ע"ש

 קפ"המימן
 לא אחרי' כהגים יש אם כהן ש"צ אם : וז"ל קכ"ח סי' ]א"ח[ הש"עכ'

 לו מובטח אא"כ כפיו את ישא לא הוא אלא כהן שם אין ואפי' כפיו אתישא
 כהן שם שאין כיון בכך הוא מובטח שאם דעת טרוף בלי לתפלתושיחזור
 כהגים דביש משמע עכ"ל, כפים נשיאות תתבטל שלא כדי כפיו את ישא הואאלא

 אפילו כפיו לישא נהגו ועכשו מ"א וכ' כפיוי את ישא לא מובטח אפי'אחרים
 מתוך שמתפללין על שסומכין כ' ובנ"ץ הא. מנ"ל ידעתי ולא אחר. כהן שםיש

 כמ"ש דס"ל ואפשר ע"ז. לסמוך רצו לא שכתבתי הגאונים דכל ותימההסדור
 דשרי ה"ה א"כ לתקוע לש"צ שמתיר שם דלהטור רש"ל ב' תקפ"ה סי'הב"ח
 כאן סתם הטור דהא גדול דוחק דזה ול"נ אתרים. כהני' שם יש אפי' כפיולישא

 שס יש אם כפיו ישא לא מגהג שאין דבמקום נ"ל לכן כמש"ל, העיקר אלאכמהר"ם
 הש"ע בד' המ"א שהבין מבואר לך הרי עכ"י. הגאוני' כל וכד' אחריםכהנים
 אפי' אחרים כהני' שם יש אבל אחרים כהגי' שם אין אם דוקא מובטח דהאלכמ"ש
 הסדוך מתוך' שמתפלל דכיון דכ' הנ"ץ על 'מ"א השיג דלזה כפיו ישא לאמובטח
 ביה. קרינןמובטח

 ע"א קמ"ד דף אל צית שקראו התפלה סדור בפי' יעב"ץ להרבוראיתי
 במשגה מופלא חדש בפי' השמים מן לי שזכו דברכות כ"ה בלח"ש עיין : וז"לכ'

 יש הא הוא, דדוקא מובטח אא"כ כפיו את ישא לא הוא אלא כהן שם איןדאם
 דבהגסחה וכ"ש הבטחה אפי' בעינן דלא מאד וקרוב אפשר הוא שלא כהניםשם
 ספק בלי לעלות והייב ודאי הבטחה דחשיבא הסדור מתוך במתפלל יאצ"לסגי
 דמתני' וגאמת עכ"ל. נו להתגדר מקום לי הניחו שהקדמוני' לעצמו עד האמתכי
 : ודפח"ח דוק דייקאהכי

 קפ"וסימן
 לא. או מליחה אחר הדיחוהו אם ונסתשקו הבשר שמלחובמעשה
 הבשר ונתן ישראל בבית 'משמש גוי : וז"ל ס"ט סי' י"ד הש"ע כ' :תשובה

 אם דבריו על סומכין ישראל מנהג הגוי יהרע אם הדיחו אם ידוע ואיןבקדרה
 במסית או סגי מנייהו ובחד רמ"א וכ' דעת. בן קטן שום או תכנס יוצאישראל
 דבמלי הטעם בקיצור : וז"ל ע"ז שם הס"ז וכ' עכ"ל. וכו' יפה שהדיחו תומולפי



צדיק ב. חלקשךתפעולתרי

 באשה לידו בא שמעשה דש"ל בשם שם וכ' ב"י. כמ"ש מסלות גוי נאמוידבנן
 אלא הוי דלא זה מכח והתרנו לאו או תחלה מלחתו אם ושכחה בשרי~בשלה
 גם דא"כ מלוחה היתה שלא דמעיקרא אחזקה ליה דמוקמינן וא"ל דרבנןספיקא
 חזקה אוקי אמרי' ולא דדבנן שהוא מחמת מסל"ת מכח מתירין אנו אמאיכאן

 מודחת. היתה שלאדמעיקרא
 דפלוח מאחר שכשר אחרונה הדחה הדיחו אם בספק ישן בקובץ מצאתיועוד

 מעשה ד"ה ד' שעד ש"ד 3הגהת כדאי' ולקולא דרבנן ספק הוי מדרבנן"וא
 דאפף דס"ל ורמב"ם רש"י בש' כ' פ"ז סי' דהב"י ואע=ג עכ"ל. פרות ב'שנמלחו

 כיץ ליה חשו לא האחרוני' דכל קמן הא מ"מ התורה מן איסוו. ישבבישרלו
 כדרכה האשה עשתה דבהראי להתיר סעם לתת יש ועוד ערוך, תלמודדהוא
 ירבו למען והתחיל בוכתבתם טעה ק"ש גבי דאמרה ההיא כעין תחלהומלחה
 דיש חזקה בתר כאן אזלי' דלא והאי ואתאי. נקט דמרכיה ]לחזוד[ אוצדכו'
 הרא"ש כמ"ש מח,קה עדיף ורובא תחלה מולחין פעמ" דרוב חזקה נגדיובא
 סי' עירובין ה' בא"ח גם הט"ז. עכ"ל מצאתי פתוח דפתח בפשט כתובוןריש
 תחלה נמלח אם וספק שנתבשל בבשבר כו;בתי ס"ט סי' בי"ד : וז"ל כ' ו' ס=קת"ט

 דין מן ובד ע"ש. וכו' מחזקה עדיף ורובא שמולחין דובא בתר דאזלי'(ימותר
 גלא בקדרה שנתנוהו דבשר כ' ובא"ה : וז"ל א"ח ב' שהביא להרב"יאשכחן
 והו"ל דותחין המים שהיו חדא טעמי מתדי דוחק משום והתירוה היה וע"שמליחה
 אפי' משערינן מיניה דגפק במאי נמלח שלא דבשר הראב"ד שכ' ועודכחליטה.

 ס"ט. בסי' עכ=ל בס' ובטל הוא מועט דדבר רותחין המיםאין

 ה3"י על דיק"ש הגהו' 3' יוסף מטה בעל הלוי מהר"י כ"י הג"הומצאתי
 שיתן מצרכי דלא שיטתמ לפי הם המחמירין דברי כי נקיטינן דהכי נ"ל :וז"ל
 ו' סעיף על השוע על הדיק"ש בהגהו' גם עכ"ל. מהדיק"ש הרותחין לתוךמבשר
 מעשה בא וכבר ע"ש. י"א בס"ס גמ וכ"כ מרובה ובהפסד בדיעבד ודוקאוסיימ
 דקי"ל מאי לפי כנהוג בכח ר,,הה.ן זומים וה-ו מליהו; בלא שבשלו עעשלידינו
 העי מחבירי א' חכם לזה והסכים והפסד דוחק מקום שהיה כיון והתרנוכרמב=ם
 דב" הוצרך למה לפ"ז להקשות ואין קי"ד, סי' ובח"א דע"ח סי' לק'ועיין

 אינו המים להרתיח דצייכות דניון די"ל מליחה בלא בישל דין לכתוברמב"ם
 )להרתיחם( להדתיח רמב"ם כדבדי אינשי קפדי דלא האפשר לכתחלה אם'כי
 להתיר. ש"ד בזה לדקדק תמיד הנוהג ולכןיפה.

 המים ירתיח הבשד למלהח מלח לו שאין דמי מפורש הגאו' דבתשוןודע
 בקיאין דאין קי"ל דהא להקשות ואין צ"ס, סס"ל גרא מביאו חליסה דהוייפה

 בתשו' רדב"ז וכמ"ש ]מותר[ בדיעבד אבל לכתחלה דוקא דהיינו די"לבחליטה
 : קע"א סי/ ח"ג לקמן בתשובותי דבריו והבאתי רמ"ב בסי' בזה בכיוצא"דשות

 קפ"זסימן
 ולוי ללקחו ללוי הסרסור ונתנו למכור חפץ לשמעה שנתן בראובןשאלה

 שלא פושע הסדסוד אם ממון לו חייב שראובן באמדו להחזיר רצה לאאחעכ
 ללף. להראות לו"יה

 דאורחא ללוי חייב שראובן ידע דמנא פושע, נקרא דלא פשוט הדבר :תשובה
 גתפיסתה לוי וזכה לקנות שרוצה מי כל ביד למסור סדסור דכל הףדמלתא
 פקדון דבתורת שאני דהתם ריב"ש ב' ס"ב נ"ח סי' בהג"ה וכ' לההיא דמיולא



ייאצדיק ב. חלקשףתפעולת
 רשד"ם בתשו' מפורש הוא וכן לשומר שמסר שומר כדין והועל ראובן לידבא

 יתבתי: והנלע"ד יעו"ש קכ*א סי')חקמ(

 קפ*ח,סימן
 לדבר יכול שאינו עד כ"כ נשתכר אפי' קפ*ה סי' ]א"ח[ הש*עכתב

 המלך לפני לדבר כשיכול דדוקא פשוט והדבר ע"ש. ברהמ"ז לברך יכוללראוי
 תפלתו המלך לפגי לדבר יכול דכשאין שכור תפלת לענין צ'ט גסי'וכדאה
 כראף לדבר יכול שאעו עד שכ' מר"ן דברי דייקי והכי כאן וה"התועבה.
 ראיתי וכן כראוי. לדבר יכול שאין אלא המלך לפני לדבי דיכולדמשמע
 : א( עש*ב המ"א וכ*ד )כאן( מר"ו ל' מדקדוק כן שפסק לאברהם חסד 'הנק'בסדור

 ק,פ"טסימן
 לי' בין לג' גין ולזמון לתפלה מצטרף אבל שע"ט סי' י"ד הש*עכתב

 שאסור האגל שמבריו א' דסעודה נר' המרדכי ומדברי ע*ז ש*ך וכ'עכ"ל.
 ברהמ"ז כשמברכין שי"ג ס" רוקח וכ"כ לבהמ"ז, מצטרף האבל אין משלולאכלה
 התם דאמרי' ור"ל רכתובות פאא כדאמרי' המגין מן האבלי' אין הבראתובשעת
 האבל כשמברין דהיינו ופרש"י מהמנין. אבלים אין רחבה דבברכת ע*ב ח'וף

 ומשמע וכו', ברחבה אותם מברין היו במ*ק כדאמרי' אחרי' משל ראשונה~עודה
 שהתו' ואע"פ מלתא תליא הבראה בסעודת מ*מ רחבה דליכא האידנא דה"הלהו
 ראשונה בסעודה דמודו אפשר מצטרף האבל דבבהמ"ז ע"ב נ"ג דף במגלהו:'

 מתפלה שנא מאי וקשה ש*ך. עכאל אבילות ימי בשאר אלא מיירו ולאדהבראה
 הלבוש וכ' בהג"ה. זה דבר נשנה ס"ד שפ"ד ובסף למבין מצטרף דאבלדקי"ל
 מצטרף בבהמ"ז דחייב כיון ה"נ למנין מצטרף להתפלל ההא דחייב כיוןטעמא
 אין המת שנקבר קהרם דאונן שכ' שמ"א דס" מההיא )מורה( מוכח ו~ןלמנין,
 : א( הרוק עליו מזמניו קבורה דאחר משמע וכו'. עליו מזמנין ואין עליו,מברכין

 קיץסימן
 לאכול חייב שהוא בשבת אפ" : וז"ל כתוב ס"כ קס"ז סי' ]א*ח[בש"ע

 שאינו אע"פ לאחרים לברד שרי ולא עמו אוכל איני אם חבירו לו יברך לא9ת
 בין דקדהם היי וברכת פסח של א' בליל דמצה המוציא ברכת אלא עמהם'אוכל
 מברכת דשבת המוציא ברכת שנא מאי לי וקשיא עכ"ל. יום של בין לילהשל
 הרי*ף בהגהות ישרים בתומת מצאתי ואח"כ מדרבנן. היובא דכולהו יום של'היין
 הנהנין כרכת מקדי לא פת לאכול דרבנן דחיוב דכית והעלה בזה דפלפל גרכות'ה'

 להוציא שיכול ח=א י=ב נתיב וחוה מאדם ולמד להוציא שיכול נותנתוהסברא
 בשבת להוציא יכול שאין שנסתייע בב"י וראיתי ע"ש. הכא וה"ה היוםצקדהם
 להוציא יכול דאין המרדכי דברי ג*כ הביא ושם המרדכי. ~דברי דהמוציאבפת

 רב" דברי אח*ז ההביא לבד. יין ברכת אלא שם דאין כיון לאחרי' היוםנקדוש
 יקשה כן על אשר אחדים להוציא שפיר מצי היום בקידוש דגם וס"ל דחולקירוחס

 )עי"ש(. חמלך. בפני לדבר יכול אינו אפי' לברך דיכול משסע סק*ג שם במג*א)קפ"ח(
 וכ"כ עי*ש אותו מצרפין אין ליי אבל לג' דדוקא כת' שע"ט ס" ובדגם"ר א(3קפ*ם(

 המחבר. הכרעת וכפי לי' בין לג' בץ אותו סצופין אלא כן. ראינו לא א"ה ח"ן(. )אב'ח"ת.



צדיק ב. חלקשףתפעייתייב

 הדיד דיום רבא בקדושא בין דשבת בהמוציא בין ניחא המרדכי דלסברתלמעיין
 שנא דמאי יקשה הקדוש מר74 לסברת אך היא דרבנן כיון מוציא דאין שוהבהם
 דיום דבקידוש לחצאין פסק ואיך היא חובה סוף דסוף כיון דיום מקידוש דשבתפת

 וצ"ע. לא דשבת ובפתסוציא
 ראיתי ושוב ע'ש, זה על הוא גם שתמה קפ"ח סי' ע=ת בס' ראיתישוב

 בענין שהאריך עעב ט' דף תיועה יום וקראו ר"א למ' בשטתו חביב 1'למהרם
 מוציא היום דבקידוש שכ' רי"ו כסבר' דעיקר כ' רע"ג בסי' דמר"ן שםוכ'

 אחרי'-
 סותר וזה חבירו לו יברך לא פת לאכול דחייב בשבת דאפי' ומשמע כ' קסקזובסי
 חיובא. תרוויהו דהא סבר מאי ידענא ולא יע"ש. כרי"ו דנקיסינ7 רע"ג בסי'למ"ש

 מר"1 ומ"ש דאודיתא. הוא בשבת דפת דחיובא קפ"ח סי' למ"ש וכ=ש דרבנ7ניצהו
 דר"ה בפ"ב שרי מדלא וכו' בשבת המועיא יברך דלא משמע דכן קס"זס"ס

 וכף_
 משום הוא דמצה המוציא ברכת רבא דנקט דמאי משמעות כאל אין המחילהאחרי
 אומרה מצה אכילת ברכת דהיינו המצוה דברכת הנאה על לחודיה ברכהדהיא
 ס" הטור ממ"ש לדגריו סיוע מר74 שהביא מה גם כדכתבינן. נסתפק ולכךלחוד
 בפהעא דמברך הראעש ב' הטור העלה דהרי דמוציא ראיה משם אדרבהתפ"ד
 סי' גופיה מר"ן הכריע ומכאו התינוקו'. להיכר מדרבנן דהוא כיון ראשתבסיבול
 ברכת ה"ה וא"כ עמהם טועם דאינו אעעג היום קידוש לקדש דיכול כריעורע*ג

 לגרד שאין שהעלה קס"ז סי' מר"ן שדברי באופן פת לאכול דחייב דשבתהמוציא
 דשבת המוציא דבברכת חביב ו' הרב דהכריע לך הרי ,עכ"ל, צ"ע המוציאברכת
 לכאד מכאן פסקיו סותר מר"ן אמאי דק"ל אלא שכתבנו הראיות מכח מוציאנמי
 מדיריה הקדוש מר"ן על הקשה ע"ג ז' דף א"ח ח' גו4ר בס' מצאתי ושובודוק.
 : עש"ב הפסקים שני לתרץ בצ"ע העלה ולבסוףאדידיה

 קצ"אסי'
 בצמצומ השעור אס כי בו ואין הקצר דלולב פסק ק"ח סה ביעקב עדותבס'

 המקל או הקנה עקי ויטלנו מקל או קנה בראש שיקשרנו ע"י להאריכודיכול
 טרה ממס' וראיה לקיחה. שמה אחר רבר ע"י דלקיחה לכם ולקחתם קרינןושפיר

 שעורך ה' כ"ו דף המפ' ובפ' וכר, וטובל ובחוס בכוש מספקו הקצר אזוב יקבפ'
 : עש"ב נינהו הדדי כי ואזוב דלולב נמצא וכו'. הן ואלוטפח

 קצ"בסי'
 בר החזירה ביום בו ונתגרשה ביום בו נדרה ט' משנה יעא פ' נדרימשם

 סבלת להוכיח דיש נ"ל מכאן ע"כ, וכו' הכלל זה וכר להפר יכול אינו וכו'ביומ
 וה"ה' ג=ח להמתין צריכה אינה גרושתו דמחזיר האומרי' וסיעתו תס"ב סי'ריב=ש

 בתשף הרשב"ץ וכבר רס*ג. סי' רדב"ז בתשו' ועיין וכף. נקיים ,' המתנתלענין
 ב"י מביאו נקייס י' להמתין צריכה גרושתו דמהזיר הצרפתי' בגליוני דנמצאכ'
 לחושי דיש היכא מניקה או במעוברת להקל דיש בריק"ש ועיין ע"ב. קצעב סי'י"ד
 : ע"ש החזרה תתבטלשמא

 קצ"גסי'
 ל* כל רחיצה כל לאסוד האידנא שנהגו אלא הגה"ה כ' בסי-ר שפעאבם"

 לא. בצונן אבל בחמין דהיינו יוס ל' כל רחיצה לאסור דצ"ל כ' ובש"ך ין"ש,יום



ריגצדיק ב. חלקשרתפעולת

 סיה לקמן ההג"ה ממ"ש קשה ולע"ד בשעך. יעו"ש כל תיגת השמיס גלבושיגם
 ואין רחיצה כל גרסי' דשפיר דמשמע יומ ל' כל ברחיצה איסור שנהגו נרהבדין
 : א( ודו*ק לאשמויינן הרל האיי כי רבה רחדושא גחמין 'מיירי דבס"הלדחות

 קצ"דסי'
 שדהיב כית הפרשה לחזור אבל שבצינעא רבר הוי ות"ת ת' 0י י"דגש"ע

 בה"ס וכ' עכ"ל. ומותר שמע את כקורא הוי הצבור עם פרשיותיו להשליםאדם
 ותמוה )רש"ל( אסור. גחול אבל זמנו שהוא סותר בשבת ודוקא שמו"ת.וה*ה
 הף ג"כ בשבת דגם בעוש קראה כשלא היינו בשבת לה דמשלים מאן דהא"הש
 סן מצוה רפ"ה סר שם הטור ח"ל המוגחר. מן למצוה השלמה זמן דבעעשזמנה

 והרא=ש התר כ"כ הב*י וכ' וכו'. בשבת שיאכל קודם אותה שישליםהמובחר
 השרשה כל שתגמרו עד בשבת לחם תאכלו אל בניו את רבי שצוה במדרשמראמרו
 אם אבל אכילה אחר ער מלקרותה יאחרו שלא אלא צוה שלא מדבריהםומשמע
 רמב"ם מדברי וכ"נ הוא נמי המוגחר מן סצוה בכ'לל השבת קורם וקראוההקדיסו
 דהוי הוא אכילה קודם בשבת דדוקא קצת נר' שם הגמ"י ומרברי מה*ת.פי"ג
 לכך כהגמ"י דס"ל אפשר רש*ל וא"כ עכול. לכן קודם ולא המובחר מןמצוה
 מצוה דבע"ש ורמב"ם ורא"ש התר כסברת רקי*ל אנן אבל בשבת דדוקאשסק
 בעקש לשנותה דסותר פשיטא א"כ פשוט ה'מנהג שכן וכמו להשלימה המובחרמן

 גדול אונס לו היה אם דדוקא כווגות בש' כ' רפ"ה סי' המ"א גם הוא. גמידזמנה
 לשנות ריק*ש וכ"פ ז"ל הישר אור וס' של"ה וכ"ד בשבת, ישלימנה אזבע"ש
 לקורא ליה דמרמי כיון הצבור עם חשוב ואילך א' דמיום החול ימות בכלשמו"ת
 ת' סי' ב"י ועיי' לקרות שלא המנהג בשבת בתורה )ולקרות ע"ש. שמעאת

 : ה"ט( אבל[ ]מהל' פי"גולח"מ

 קצ"הסי'
 שחטו ואם אסודה וביתוסי צדוקי שחיטת ס*ט שני סי' בי"ד דאי'בהא

 בצדוקי' דוקא דהיינו י"ג סי' בצלאל הרב ב' הפר"ח זה על כ' מותרת. ה*זבפנינו
 שבזמן הקראים גאלו אבל טובות מרות כמה להם שהיו הקורם שבזמןוביתוסים

 אפי' 'אסורה שחיטתן ישראל משחיטת אוכלי' אין וגם מעשיהם שקלקלוהזה
 הר"ש תשו' הביא ל"ח סי' ח"ג מבי"ט בתשו' וגם יפה, ששחט וראה עע"גישראל
 וכאלו שבתות מחללין כאלו המוערות את המחללים הקראין ואלו : וז'לשכ'

 לרעתם. פר"ח הסכים וכן י"נ ויינם כולה התורה בכלגופרר
 צרוקי כ'והפר"ת

 לענין כגוים דינם דאין רסובר רמב"ם ד' הם כך וכו' ,
 לטעמו וההולכים ר"י רלר' פה, בעל שנאמרו שחיטה ה' בכל דכופר" הגםשחיטה
 כר"י הלכתא דלית בס"ה כתבנו וכבר נינהו, זגיחה בר דלאו פסולהשהי'

 בצונן אפי' אסורה רחיצה כל דעל ייראה ושם מאו"ז לקוחים רמ"א דברי א()קצ"נ(

 כהרמב"ם בתימן המנהנ אמנם סק"א. שם וע"ק וחדושי מרבבה דנול ועיי המחבר.כדברי
 בצונן הנוף כל לטבול נוהגים שביעי וביום בחמין, אף רוחצין שגעה דאחר הש"עימון

 דברי בירור אלא אינט המחבר דברי כי ונראה ותנחמני. אפך ישוב כמ"ש לסיסןאולי
 למנהג. קשר כל בלי סקום בכל בקדש כדרכוום"א



צדיק ב. חלקשףתפעולתריד
 מה כפי ומועדים שבתו' דמחללים הזה דבזמן קראים דאפי' ומסתבראוהרא4ש.
 ומועד שבת 'מהל'ל הנ' קראי כל דהא כשרה שחיטתן בתורה בפירושם הםשטרצים
 טעם ויש ברוקה וסכין עע*ג בישראל כשרה שחי' רמב"ם ולס' תורה. לויאין
 הנכוך טעמו לנו פי' לא הרב הנה עכ"ל. בצלאל וה' כהמבי4ט ודלא בדברנכת

 עושים ומעל במרד דלאו כוונתו שטועים מה כפי אמרו ההוא בדבריו נרמוואמנם
 באמרר רמ* גס אתס שהאמת סעותם כפי הם שסוברי' בידיהם אבותיהם מעשהרק
 מהתורה ידיעה לו שאין תורה לו שאין כמי הוו שטועים כיון ר*ל תודה לוהאין
 דיש משום אלא כגוי דהוי להכעיס במומר אמרו דלא כשרה שחי' שכן וכיוןכלל
 שייך לא הקראים אלו אבל להכעיס כדי בהיפך עושה ואפ*ה באיסור ידיעהלו

 ידעתי ולא גדבר הם דטועים אלא להכעיס מכווני דלאו מכעיס גבייהולמימר
 בפירוש. סימו הרב גילה לאלמה

 קצ"וסי'
 פטורים ביום העיר שומרי : וז'ל בס4ט מרען כ' תר"מ סי' ]א"ח[ ש14גס'

 וכן ע"כ, ביום וחייבי' בלילה פטורי' בלילה העיר שומרי בלילה וחייביםביום
 שם ביום לאכול הפעמיס ברוב שדגילין אע"פ בחנות היושבים אותן : וז*להמ*א
 סוכה לעשות צריכי' היו ביום דשומרים דומיא בסוכה לאכול צריכי' בסוכותס*מ
 וחניותיהם לעיר חוץ דרים אם אפי' שס סוכה לעשות מחוייבי' נמי הכאשם
 הלשוו הבנתי ולא המ*א. עכ4ל ביתו שם כי בעיר סוכה לעשות מחויב"בעיר
 דתיבת בסוכה לאכול צריכי' בסוכות מ"מ שכ' במה ראשונה קושיות. כמהמכח

 דשמעינן שנית סוכה. בדין עסקינן דהא למימרה צריך ולא הוא מיותרבסוכות
 שרגילין אעיפ ליה קחהם שאמר זה מהו וא4כ ביום, בסוכה לאכול דצריכי'מזה
 לומר שייך דלא מגעיא לא כאן אין המשמעות דלפי ביום לאכול הפעמי'ברוב
 דירה מקרי דלא בחנות אוכל שאינו מבעיא לא לומר שרוצה במקום אלאאע4פ
 דלא זה ולשון דירה מקום החנות מקרי דהזתא פעמי' ברוב שם אוכל אפי'אלא
 ושלישית ביום. בסוכה מאכילה החנות בעל לפטור אלא להייב שייך לאמבעיא
 להייב דאם שם סוכה לעשות צריכי' דהיו ביום לשומריס ליה דמדמה האימאי
 יפה עולה הדמיון אין דבריו יראשית וכדמש,מע ביום בסוכה לאכול חגויותבעלי

 ביים דפסורי' ביום שומרי' כדרך ביום החנות בעל לפטור בהיפך הדברדאדרבה
 מתישב דהשתא ניחא ביום החנות בעל לפטור הדמיון הביא ואם בלילהוחייבים
 שנאמר לא אם צ"ע ודבריו לדוכתה. דבריו שבריש קושיא הדרא ואוכ אע4שלשון
 תיבת יבא זו בהג"ה דהשתא בלילות צ'ל גסוכות ובמקום בדבריו נפלדט4ס
 כעין תשבו דק*ל הדין ע4פ מיושב והכל יפה יעלה הדמיון גם נכון עלאע"מ
 לדרך מלצאת נמנע אינו בביתו דר כשהיה השנה ימות שבשאר דכמותדורו
 בהיותו לאכול ויכול לימנע הכתוב הצריכו לא בסוכה כן כמו בסחורה.ולעסוק
 המ*א לנו וחידש כ*ו דף וברש"י בגמ' כמבואר הלילה עד להמתין וא"צבדרך
 בעיר סוכה לעשות מחויב בעיר שחנותו כית מ*מ לעיר חוץ דר דהואדאע"ג
 עיקר כאלך הף א"כ לסחורה במועד בהנות ל"שב דצריך כיון בלילה לאכול'כדי

 אינר דבלילה ניון בלילה שם לאכול כדי סוכה שם לעשות וצריך בעירדירתו
 דהמ*א מענינו הלסד דבר הוי והשתא ביום. העיר דשומרי דומיא בסחורהעוסק
 : יה בסעיף זה חידהצ הגיה דלכך העיר דשומרי מהא זה דיןלמד



רטוצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 קצ"זסי'
 אם סוכה שם לו לעשות ויכול בסוכות האסורי' בבית שהיה במישאלה

 שם. סוכה לו לעשותחייב
 שאינו במקום האדם אותה עהטה דירה מה תדורו כעיו תשבו קי"ל :תשובה

 דירתו לקבוע שחפץ במקום אלא לעשותה מחהיב איו סוכה כך שם לישבמצטער
 שעה 'אפי שם להיות חפץ ואינו הוא צער שמקום פשיטא האסורי' ובביתום
 בה ולשבת סוכה שם לעשות חז"ל חייבוהו שלא הוא שפטור פשיטא וא"כאחת

 בם' מפורש הוא וכן הסוכה מן פטור מצטער ר'בא וכדאמר שמצטערבמקום
 הדבר מן הפטור דכל שם סוכה לו לעשות להחמיר ואיו א(. יעו"ש רי"ט סי'הדוקח
 בירוש' מישן דר' מהא הגמ"י ב' תרל"ט סי' ברמ"א כדא" הדיוט נק'ועשהו
 סוכה לעשות מחייב דלא )כית( הויא לבטלה דברכה פשיטא שעושהוברכה
 : י"ט ס"ק תרל"ט סי' הט"ז וכמ"ש בסוכה לישב וצונו יאמר ואיךמהדין

 קצ"חסי'
 סוכה מלעשות בביתם המצע להם שקצר אדם בני כמה שראיתילפי
 הם לזה השנה כל בו שדרים החדד מתקרת תקרה לסתור להם קשה וגםמיוחדת
 דרך עוברים הם ואמנם השנה כל שם שדרים החדר פתח לפני סוכה להםעושים
 דירת אם מסתפק הייתי ומקדם להם הצריך צרכיהם שם לעשות לחדרהסוכה
 השוי שזיכני עד לחדר ליכנם עליה דרך שעוברים כיון דירה מקריא ווסוכה

 ומרפסת אכסדרה שער בבית הדר דאמרן הא על ש"ע בסי' מ"א להרבומצאתי
 דכיון רב"י כ' וטעמא דירה חשובים שאינם המבוי בני על אוסר אינושבחצר
 יומא בחג החג סוכת והעה עאו מ"א וכ' יע"ש. דירה שמה לאו שם דרךשעוברי'

 : א( עכ"ל י'דף
- , -

 ינצל אם אלא פטור הסצטער ואין כת' בהנה ס"ד( תר"מ סי' )א"ח ורמ"א א(יקצ"ז(
 ועי" הישן(. פרק )8רדכי דמצטער אע"נ בסוכה לישב חייב הכי בלאו אבל הצער, מןעצמו
 בוה. דינים חלוקי ט"ז כלל כ"ף מערכת חמדשדי

 שניאור הר' בש"ע וכ"כ המבוי. בני על לאסור דירח חשובה שאינה ר"ל א()קצ"ח(
 דסוכה סוכה לענין דירה חשיבה דלא לום' אדעתק תסלוק דלא ונ"מ ופשוט ז"לזלמן
 דלענין דאע"צ לומ' ז"ל המחבר וכוזנת בעינן עראי דירת דסברי כרבנן דקי"ל היאכשרה
 דירת בעינן רלא סוכה נבי משא"כ קבע דירת דבעינן משום ה"ט דירה חשיבה לאעירוב
 ח"ן(. )אב' ופשוט.קבע

 כונתו ולבאר התשובה להשלים הספיק לא וכנראה סתומים המחבר דבריא"ה
 שכינת כתכ שו"ת( )קצור המלד שושנת בספרו ז"ל חבשוש הגר"ש מג"א. מדברי למדמה

 לבית לדמותה מנ"א כוונת דאין וכת' עליו חלק והוא לאסור, המג"א מדברי ללסורהמחבר
 העיר ו"ל אלנדאף הרר"א סוכה, מלהיות לאסרה לא אד אוסרת .שאינה לענין אלאשער
 לא מדוע ח, ק"ל. כולם עפ"ר ואני לאסרה. התכווין לא המחבר גם כי וכתב הספרבנליון
 דירה בית דלאו כשבת אוסך שאינו אמות ארבע כו שאין מחדר )להכשיר( ראיההביאו
 היוצרין, מסוכת ג. :(. י"ח )סוכה אכסררה ע"נ סכד דאתאמר טהא ב. לסוכה, וכשרהוא

 וכולם ו'(. )שם כשרה מלוי... גבי על סיכד רבא מדאמר ד; :(. ח' )שם כשרהדחיצונה
 חוקות ראיות הם אלה ולענ"ר מהם. לשלפנים מעבר דרד בהם יש אם אף להלכהנפסקו
 להפוסקים הו"ל מעבר, מקום שאינן חצר מן אותה שעושה וא"ת כוו. מעבר סוכתלהתיר
 לסתום. ולא ואתלבאר



צדיק ב. חלקשךתפעולתרטז
 קצ"טסי'

 או בסוכה לאכול מחויב אם גשבת שחל בסוכות הנר לו שכבה מי :שאלה
לאו.

 בגית שם לאכול לצאת וצריך מדינא הוא ופטור מחויב דאין יראה :תשובה
 גדול מצטער לך ואין הסוכה מן פטור מצסער רבא כדאמר נר שם שישבמקום
 נר הדלקת זו נפשי משלום ותזנח בשבת וכדאמרי' בהשך לישב שמצטערמזה

 עוד והוסיף תר"מ סי' רמ=א בסי' וכ"כ בחשך. לישב שמצסערי' ופרש"יבשבת
 ואם יע"ש. גדול טורח שם יש אם חבירו בסוכת לאכול לילך אותו מהייביןדאין
 ועכעפ תרל"ט סי' רמ"א כמ"ש הדיוטות הוי )שם( לאכול לישב להחמירירצה
 : שם הטוז כמ"ש לבטלה ברכה הוי הסוכה על מברךאם

 ר'סי'

 לישן ומצטער השינה בעת במטות דשכיחי פשפשים ויצאו בסוכה שהיהמי
 שם. לישן חייב אם אותו שנושכים מ~ישם

 מהסוכה פטור מצטער רבא כדאמר שם מלישן דפטור פשוט הדגר :תשובה
 בגמ' א" דהכי הפשפשים אותו' שאוכלי' במקום לישן מזה גדול צעד לךלאין

 עכ"ד. בקי משום בסוכה בכילתא למיגנא אחא לרב שרא רב ע"א כ"ו דף]סוכה[
 ופי' עכ"ל. לסוכה חוץ כאלו דהוי טפח גג לה ויש טפחים י' גבוהה כילהופרש"י
 בם' וכ"כ בקה. בערבי ע"ש במסות הנמצאים העוקצים פשפשים הערוך פי'בקי
 הדיוטות אלא ואינו שכר לו אין עצמו על מחמיר ואמ יע"ש. סוכה במצותהקנה
 פשפשי' שם שהיו ליה ידיע דלא דוקא היינו זה דכל ודע בזה. בכיוצא לעילוכמ"לנ
 במקו' דעשאה כיון דמיא דליתא דכמאן יצא לא אכילה ידי אפי' ליה ברירדאי
 : ע"ש ס"ד בהג"ה תר"מ סי' רמ"א וכמ"ש תמיד, שם לישב יוכלשלא

 ר"אסי'
 להשאילו יכול לעצמו סכיל שראה וחכם ס"א תצ"ח סי' ]א"ח[בש"ע

 ורש"י בגמ' דהא דיעבד ל' נקט דלמה תמה והפר"ח הרמב"ם. ל/ והוא ע"כלאחרים
 רוצה אם ואח"כ עצמו לצורך רואה ת"ח דה=ק דאפשר ותי' לכתחלה. אפי'משמע
 לא, לאחר" להשאילה לכתחלה לראותה אבל לאחרים לכתחלה להשאילהרשאי
 וחכם ממ"ש לדיוקי ליכא רגליו פפר לחיכת ואחר עכ"ל. רש"י מדברי כן נר'ואין
 לחכם סכינו להראות לע"ה אלא אסרו דלא אינו דזה בדיעבד דדוקאשראה
 שמא ביה למגזר דליכא לעצמו רואה דלכתחלה פשיטא גופיה תכם אבל)וכו'(
 לאחרים. להשאילה להתיר אלא זה דין כ' ולא להשחיז דאסור הדין דיודעישחיזנו

 שבדקה דכיון תמוה הוא לא. לאחרים להשאילה לכתחלה לראותה אבל מ"שגם
 רבי' כ' ובפירוש וישחיזנה. ילך שמא ע"ה על שגזרו גזירה ליה אזדא פגםוליכא
 היכא א"כ וישחיזנו וילך פגום ימצאנו שמא הוא לחכם סכין מראין שאיןנטעם
 והש"ע רמב"ם ד' ג"כ וזו רש"י וכ"ד ביה, למגזר ליכא תו לעצמו החכםדבדקו

 המום ראה ואם ס"ט סוף תצ"ח סי' מר"ן למ"ש דומה וזה ודוק. שכתבו הטעםלפי
 לראות יכול שלכתחלה בזה שהדין וכמו וכו'. ביעט עליו להקור יכול וכו/מעי"ט
 : ודועק לעצמו סכין תעח ראיית בענין ה"נ דיעבד, מינה דיקינן ולא מעי"טהמום



ריזצדיק ב. חלקשו"תפעולת
 ר"בסי'

 א.( וי"מ בשבת מילה בעניני דינים)הלוקי
 שלא המחטירין כדברי העיקר ב. בשבת, הדם מן הסכין לקנח אסורא.
 ויש בו יגע לא שוב מידו והניחו ומשמל בחנם המילה לפני בשבת סכיולטלטל
 גגין דרך מהבית סכין להביא נ יאבד, ץ2לא חדר גאותו להצניעומקילין
 מותר ב( וחגר בגג הסכין שכח אם ד. אסור. עירבו של ומבואות,והצרף
 לא בחצר דבתים מאני ד,צכיחי שלו חצר .עמ בית כל עירב אפי לזה מזהלהביאו
 מביאין אין ה. לחצר. מחצר בבתים ששבתו כלים נמי לטלטל אתי דלמאגזרף
 בבית למול כשיכולין גוי ע"י אפילו מעורבת שאינה חצר דרך לבהכ"נ"תינוק
 דבר כל 1. עצמו. נושא דחי להתיר נעל בדבר ועכוב אונס איזה יש אםאבל

 לעשות כדי לעשותו לגוי לומר מותר שבות משום בשבת )אסורה('שעשייתו
 בשבת. לעשותו לגוי לומר אסור מלאכה משום לעשותו שאסור וכל בזמנהגוצוה

 בבית שפירהטו לומר אחד חכם נסתפק שאמרו לפרוזדור חוץ הראש בהוצאת'ז.
 בקונטריס העולם והרעיש כילוו7 הוא הרי העולם לאויר יצא שלא אע"פהחיצון
 אהר מיד גשבת אלא ראשו הוציא לא שאפילו לספיקו לחוש מצוה'מלחמת
 ברוב רק אפילו כילוד וגחשב לפרוזדור השבת לפני יצא שמא לו נחוש,ץ2חשכה
 )דורו( הדור חכמי בו השגיחו ולא בשבת בא' אלא בשבת אותו ימולו ולאואשו
 בשנולד לפקפק יש ועדייז ח. ממש. לאויר היינו לפרוזדור חוץ שפירושואמרו
 בין זמן משך יש שבודאי שבת כניסת קודם ראשו הוציא שמא שבת לילבתחלוו
 לה חישינן דלא בשכ"ג וכת' העולם. לאויר הולד כל ליציאת הראש רובהוצאת
 כך דברים של פסקן אלא ג"ל האינו נולד. ועכשו ראשו יצא עכשו אמרישלא
 עד לידה חבלי לה נראי ג( לא( )אלא השמשות בין בלדתה האשה קשתה לאשאם
 ראשו הוציא שמא אמריגן לא ודאי אז מיד שבת ליל בתחלת אפילו שבתגניסת
 השמשות בין קישויה זמן נמשך אם אבל מציאותו כשעת הוא אלא השבת'קודם
 שהוציא הדבר דקרוב שבת איסור לחומר לחוש לנו יש הלילה בתחלתיילדה
 לא מזה ידעו שלא ואע"פ שבת דוחה אינו ספק אלא יהא לא שבת לפני.הראש
 ואמרי להו שיילינן וכי דטרירי אגב אדפתייהו לאו אימור המילדת ולאהיולדת
 לדחות בין דבריהן אלא לנה אין הוציא שלא או שבת לפני ראשו שהוציא'דידעי
 העובר שהוציא בידוע לילך יכולה ואינה הקבר ומשנפתח לדחותו שלא ביןשבת
 הראה שרמ"א ואע"פ בשבת אחת מילה שנים ימולו לא ט. לפרוזדור. חוץיאשו
 ושכ"ג אוסרים מהאחרונים וגדולים ורגים למעשה ע"ז סמך לא להתירפנים
 כי המצוה לחלוק אין גחול ואף להקל. שנהגו המנהג לבטל יש ע"כ עליהלייט
 מכמה וכו' מיד הפריעה עור להפוס להזדרזר החתך במקום יותר מבחין-המל

 דמצוה כיון ראשונה פעם לו הוא אפי' בשבת לימול באב הקל יש י.טעמים.
 עד בשר בעל או רמדולדל' רך שבשרו קטן יא. אפשר. כדלא הו"ל אאב.רמיא
 משני אך שנית למול א"צ מהול נראה כשמתקשה אם מהול אינו כאלושנראה
 שם ויקשרנו לאחוריו הערלה שימשוך ע"י הבשר רבוי לתקן צריך העין'סראית
 א"א ואם למטה תחזור ולא שם שתעמוד אפשר אמ מהעטרה למעלה הגידסביב
 הבשר כל לחתוך צריך קישוי בעת נמול נר/ איגו ואם כלום. לחתוך א"צ זהבדרך

 הבן. פדיון בענין הנזכר ש"י מס' כנראה מלוקטים הבו ודפדיון אלה דיניס א()ר"ב(
 ולא. צ"ל ג( ח"ן(, )אב' חצר. או ר"לב(



צדיק ב. חלקשףתפעולתהח
 בעת נראיתהעטרה רוב שתהא וא*צ קישויו בשעת כמהול נר' שיהא עדהמדולדל
 שצריך מקום כל יב. סגי. נף במיעוט הכי משם כראוי שוא ונימול הואילקישויו
 כל על יג. קיים. לומר וא"צ ולאחריה לפגיה שנית לברך צריך ולימוללחזור
 ובמצרים. המזרח בארצות נוהגי' וכן הר"מ כד' שההיינו מברך ומילהמילה

 ר"גסי'
 הבן( פדיון בעניני דינים)חלוקי

 לפדותר דיש נ*ל להקל ממח דסשק משום ופסור בכור ספק דהוי מקוםכל
 להזכירר הפו' הוצרכו ולא ברכה ובלי כלל חסרון כאן שאין להחזיר בעומעכ*פ

 להחזיר אח"כ הכהן רצה ואם גמורה מתנה לו לתת צריך הנתינה דין הוא.דפשיטא
 פעם בכל להחזיר רשאי לעניים לא אם הפדיון להחזיר רגיל הכהן יהיה לאיחזיר.
 לפדיון סלעים ה' לכהן נתן אדם. לכל ש"ד ודאי דהשתא כתבתי קנ"ה ס"ובש"י
 הבן' ולפדות במצוה לדקדק שירצה מי יעשה וכך פדוי הבן לו להחזירם ע"מבנו

 לעשות רשאי העגי וכן בש"י. כמ"ש מיוחס ליה מתרמי דילמא דבים כהניםע*י
 עד' בכך פדוי אינו לי והחזירם בפדיון סלעים ה' לך הא א"ל לכתחלה. אפי'כך

 לפדותר צריך מ"מ יום ל' לאחר עד מילתו ודחו שחלה מי להחזיר. ע"משיאמד
 כך בשביל וכי יותד או שנה שחלה עצמך הגע במילה. תליה הפד*יה דאיןבזמנו
 ומצוה. תורה עול עליהם שאין שיחשבו חורבה מינה גפיק אדרבה הפדיוןיעכבו
 בגולד' משא"כ וטבילה מילה שצריך בגר רק זה שאין בערלה שעומדים זמןכל

 היר לא שבמדבר בכורות שהרי ראיה והביא בצ"צ פסק וכן שמענו. לאבקדושה
 : בהיפך שכ' כשוך דלא נפדו ואעפ"כנמולים

 ר*דסי'
 דרכר מת של ואביו וקברוהו לחה"מ ג' יום ברגל מת לי שמת בא'מעשה

 כדרכו החנות לפתוח מותר שיהא מהו למועד הצריכ" דברים בהנותלמכ'ור
 למועד. הצריכים דבריםלמכור

 הרגל בתוך מתו את הקובר : וז=ל כ' ס*א תקמוח 40 א"ח הש"ע :תשובה
 כ'- ד' ובסע" וכף. ז' למנות מתחיל הרגל לאחר אלא ברגל אבילות עליו חללא
 פרהסיא של דברים ה*מ אבילות עליו חלה לא ברגל מתו שהקובר שאמרנוזה
 פרהסיא של בדברים נוהג דאינו כיון ולפ"ז עכ"ל. נוהג שבצנעא דבריםאבל
 מלפתוונ ימנע שאם שעברו חה*מ ימי כשאר וליתן ולישא החנות לפתוחמותר
 פרהסיץ של דבר והוי נמנע הוא אב'לות ש'מטני יאמרו אצלו הרגיליםהחנות
 לר צורך דאין מפני הוא החגות שסגר דמה שיאמרו דאפשר לדחות שישואע"פ
 בג"ד. מ"מ במועד חנותם שסוגרין אדם בגי הרבה עושים שכן וכמו ומתןבמשא

 בימים החנות פתח שכבר כית הוי דפרהסיא לומר נוסים יותר פנים צדיש
 כלל אבילות לנהוג דאין ס"ל דאבל פ*י עוה רמב*ם הנה דין מן יברשעברו.
 אבילות. דין עדין עליו חל שלא דכיון הוא וטעמו צנעא של דברי אפי'ברגל
 רמב*ם שכ' מה על תקמ"ח סי' הב"י וכ"כ כלל. אבילות שומ בו לנהוג ראויאין

 והיאך וא"ת : וז"ל כ' שבצנעה דבריס אפי' בו נוהג אינו ברגל מתושהקובר
 דברים אפי' בו ינהוג שלא הרגל בתוך מתו שהקובר הרמב"ם שיסבוראפשר

 התמ דשאני ר"ל בו נוהגים שבצנעה שדברים משבת י*ס עדיף ומישבצנעה
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 בו לנהוג צריך ע"כ הלכך שבת בלא ימיס ז' ואין בעי אבילות ימי דז'דכיון
 חל כשלא מפסיקו, הרגל האבילות דכשקדם כיון ברגל אבל אבילות דיניקצת

 שד' שצידד שם עוד ועיין עכ"ל, כלל גו יגהוג שלא הוא דין עדייןהאבילות
 שעולה כיון גליות של אחרת דביקט ברור ונלע"ד ע"ה. הרמב"ם רבי' כדעתבה"ג
 : ופשוט שבצנעא דברים בו שינהוג הוא בדין ז' ממניןלו

 ר"הסי'
 בא"ה מדאי' לג' תינשא לא ומתו אנשים לשני שהנישאת ראז"לגהא

 כתוב ומצאתי ליבמה. הג' שהוא היבם יכול אם יגם לפני נפלה אם צ"ע ס'.ס"
 הוא כי ודוק מצאתי. ע"כ ביבמה קטלגית דין לו שאין שכ' ל"ו טי' הרלב"חב'
 : א( הדבר בטעם אאריך בעה"י פנאי ולעת, ומתקבלנאה

 ר"וסי'
 וכו'. הסמפת במקו' הרק במקום בורדא בועה על השואלשאל

 דניכרת משום להטריף כ' בהג"ה סע"ה[ ל"ז ס" ניו*ד רמ"א הרב :תשובה
 עטר ן' שמואל מהקר יר מכתיבת כ"י בס' לי הראו ימים זה כבר והנהמעל"ע.
 אינה ואח"כ שושן. פרח ב' ו"ל דורו ב' טמפון שם יש אפי' להכשיר שכתבז'ל
 הניכרת בבועה רמ"א מ"ש על שכ' לו וראינו ז"ל מולכו הר"י חבור לידנוהש*י
 ולא : וז"ל זה על כ' וכף. דהיינו סמפונות במקום קיימא דלא והוא וכי.מעלוע
 דין שהרי כשרה גוונא בכל סמפונות ב'מקום קיימא בין אלא במקומינו כןנהגו
 שמא שתחתיה הסמפון לבדוק צריך בועה דבכל רמב"ם סברת ע"פ בנויזה

 במקום קיימא דאי הרמ"א פסק הסמפונות בבדיקת בקיאין אנו שאיו ולפינימוח
 בכל הלכך הוא דיחיד הרמב"ם לסברת לחוש דאין פסק והרב"י טרפה.סמפונות
 עכ"ל. כשרהגוונא

 את גם : וז"ל רמ"א שכ' בורדא בועא דיו על ז"ל מולכו הר"י כתבעוד
 וייאה עכ"ל, בזה כוותיה קי"ל ולא הסמפון לבדוק שצריך הנז"ל מטעס הואזה
 כלל תילק ולא בסתם מעל"ע הניכרת בבועא להכשיר שכי הש"ע מר"ן שכ"דלי
 לחוש שיש בב"י כ' שמרן )שהב"י( ואע"פ לא. או סמפונות במקום קיימאבין
 בש"ע אותו העלה שלא כיון הסמפון לבדיק מעל"ע הניכרת בבועא הרמב"םלד'
 מחודש דדין א' בסי' ז"ל נועם דרכי זה כלל וכ"כ בב"ה ממ"ש בו דחזרמורה
 בש"ע סתם ולכך כן ס"ל דלא משום הוא גש"ע נזכר ולא בג"י שכתוב חילוקאו
 אכי"ר: משגיאות יצילנו והש"י הנלע"ד זהו חילק.ולא

 ר"זסי'
 שהיו כדרך פרשיותיה מחלקין האזינו פ' : וז"ל ס"ה תכ"ח סי א"חבש"ע

 הזיקו וס" השברע ימי לו' א' פעם השירה קורין שהיו במקדש אותהמחלקין
 עולט ימות זכור עד האזינו שבת במוסף קוראין היו במקדש פי' עכ"ל.ל"ך

 שש עד עד"ז וכן וכו' יריכיבהו עד זכור שהפסיקו ממקום קוראין שנייהובשבת
 ף בכל השירה כל קוראין שהיו הפרוש אין אבל חלילה חוזוין ואח"כשבתות

- -
 ע"ז. 1*ש סק"ב שם באה"ט עיי א()ר"ה(
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 מצינו דלא אינו דזה אחד בשבוע השירה כל שמשלימין עד יום יום השבועימי
 השירה קוראין שהיו שכ' הש"ע ודברי בשבת. רק בחול השירה קוראילשהיו
 וזה בשבת מהשירה קורין חלקים מהששה אן חלק ר"ל השבוע ימי לו' א'פעם
 הטור ובל' כאן. לפרש צריך כן דהוק שהלשת ואף השבוע ימי ו' לכלעולה
 ורמג"ם ל"א. דף ר=ה מס' בגמ' מפורש הוא כן כי גאון פלטוי רב ב'שהובא
 כ/ מעמד אנשי גבי המקדש כלי מה/ ובפ"ו ומוספין. תמידין מה' בפ"וזכרו

 ולא וכף. בראשית במעשה השבוע ימי מו' יום בכל קורין מעמד אנשישהיו
 ודוק. פשוט נר' וזה ע"ש. כלל האזינו בשירת בחול קורין שהיו שםנזכר

 שהיו והקריאות השירים וס' המקדש ממעשה מחובר ס' והוא בש"גועיין
 המעמד קריאת בסדר ע"ב ק"י בדף שזכר ומה ע=ד קי"ז בדף במקדשקורק
 של מעמדות בסדר מסודר שהוא וכמי לגולה קריאה רק אינו האזינו א'דיום
 בכל ה' אודה מזמור לומר דשבת במנחה אנו נוהגים ולכך ע"ש. שבדפוס יוםכל

 שהכל אמר אם הכל על מ"ש דוגמת גו דיוצא האזינו קריאת ידי לצאתליבב
 הרמ"ע ובתשו' 1"ב[ דק"ץ ח"א ]תכלאל חילם עץ הנק' בסדורי ועייןיצא.
 : כ"הסי'

 ר"חסי'
 יעו קרקע דדין האחרונ" כל העלו הגוים מן הנשכרים חנויותבחזקת

 פמעא עיין מהני לא טענה בלא וחזקה שתיקה וכ"ש מחילה מהני לא ולזהלהן
 גם י*ב. פ' ק"מ דף טוען ה' באורך האדמה פרי מביאו צ"ב וסי' ס"ט סי'ה"א
 ק"מ. סי וכנה"ג ע"א קנ"א דף גו"ר ועיין וכל. מכל פנויה בעינן חזקהלענין
 יש מכירה. לשון בם מועיל אין שלנו דבחזקות י"ד אות שם הכנה"גומ"ש

 ועיין מכירה. לשון כ' חזקה שסר בנוסח תצא כי פו החינוך בס' שהרילהקשות
 חזקה לו דאין הגוי עם מתנה אם אשי' ענין ועל ה/ שיטה ק"ד דף ח"מייק"ש
 ועית כ"ה. שיטה ע"ב ק"ד דף ריק"ש וכ"כ הפו'. בכל הוא פשוט כלוםדאינו
 שעבחי לאשה יש ואם באורך. פה"א בסו יה נל עיין קי"ט. טי' ישרי'תומת
 : וז"ל י"ד סעיף בא"ה צ' סי' רמ"א מל' נ"ל גוים. של בחנויות שלנו החזקותעל
 ושעבוד קרקע דין לה יש לפדותו יכול הגוי ואין הישראל בה החזיק אםאבל

 דכיון למדנו מזה עכ"ל. של=ט( סי' )ת"ה קרקע שאר כמו עליה האשהכתובת
 ישיבה זכות רק לישראל קרקע חזקת כאן אין א"כ הישראל להוציא יכולשהגוי
 : ודוק זה( )על עליה כלל שעבוד לאשה ואיןבשכר

 ר"טסי'
 שמחמיר במה כרמ"א קי"ל דלא כ' ג' ס"ק ל"ה בסי' ]ביו"ד[ ז"להפר"ת

 דבהיכא אלא : וז"ל פר"ת הרב )בה( ומסיים ובאומות באונות שנוייםבעניני
 אמאי וקאי חליף בהו קרינן שפיר גדולים אומי אוני שנעשו כגון אוני הוודלא

 חוץ וכל וטרפה איהו וחליף נינהו אוני לאו הני לריאה אית אוני חמשדקאמר
 כשרה. אוני כשאר החמור רגל או החמור כרגל האונות נעשו ואפי' כשרהמזה
 אוני ה' להו כייל כיילא בחדא ואדרבה מצורתן צורה שום הזכיר לא רבאדהא

 עכ"ל. בצורתן קפידא דאיןמשמע
 דבכלל להטריף דיש כאומי האוני גדלו דאם שכ' במה צ"ע עבדו אניולי
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אוני דנקט דמאי לדחות דאפשר וכו/ אוני ה' רבא מדנקש לה ודייק הםחליף
דלא מקריין אוני בכך מה כאומי גדולים נמצאו כי ואה"נ נקט דמלתאאורחא
 חליף ותיבת לימנות ראויות נפרדות שיהיו להשמיענו אלא אוני לשוןנקט

 בהדי אומי תרי ג"כ לאשמועינן הו"ל דא"כ וקטנן בגדלן חליף לא רבאדקאמר
 להיות חליפי אי אא~י חליף תיבת קאי הוה דאז חליף לימא ואח"כ אוניה'

 רבא סמך מי ועל למעיין טעות מקום ולהניח לסתוט לרבא הי"ל ולאאומי
 ה' ולומר לפרש והי"ל האומות ענין לנו פירש שלא אוני ל' סתמיותלפרש
 וכו', חליף ואי אומי ותרי משמאלא ותרי מימינא תלתא לריאה לה איתאוני
 ולאומי לאוני כולל ריאה דשם אינו דזה אאומי קאי דקאמר דריאה להשיבואין
 כי מקום בשום אומי שם דנז' אשכחן לא ובגמ' ל"ה, סי' ריש הפרישהכמ"ש
 קבע שהתלמוד כיון טרפה כאומי גדולות אוני אשכחן דאי לומר דתמצאהיכי
 גבי בהדיא מבואר ע"א מ"ז דף בתו' ואדרבה אומי שם ולאלו אוני שמלאלו
 רבי' ובתו' : וז"ל שכתבו הם אונות בכלל דאומות דכשרה לאומא אונאנסרכה
 כסדרן שלא תמצא לא אוני בכלל אומא הוה לא דאי ריב"א ב' להתיריההרה
 לה אית אוני ז' אמר דלא והא בשמאל בין בימין גין סתם אמר ורבאבשמאל
 אלא וחליף חסיר להיות דרכו אין דאומא ה' נקט וחליף חסיר משוםלריאה,
 שלא לפי התיר יקר בר יעקב רבי' דגם פא"ט שם הרא"ש וכ"כ וכו'. אונילה'

 יעו"ש. בגמ' אומאמצינו
 דאל"כ אמנינא, אלא קאי לא רבא דקאמ' דחליף לאקשויי איכאועוד

 אי דהיינו לבד אמנינא קאי טרסה חליף ואי קאמר כי וא"כ ליה למהמנינא
 דלימא שמייהו דכר מאן ואומי שמאל לצד ימין וצד ימין לצד שמאל בצדחליף
 ר"ת וכדמפרש עליה אונא שם אין דאומא תימא דאפי' תקשי ועוד עלייהו.דקאי
 בשמותם נבדלו אוני דשם ונימא וכו/ לאומה בכסדרן הסרוכה באונאלאסור
 וקרי אומות בגדר יכנסו לבל גבול להמ לעשות גשמות קראן דלכךמאומי
 חליפי ואי הול"ל הכי א"כ תלמודא קפיד הגודל ועל המנין ועל ריאהלאומות

 דצורתן חליף וענין דמנינא חליף ענין כולל יהיה שבזה חלפא ואי או רביםבל'
 ג"כ שדייק וכמו קאי האונות מנין דאצד שמעינן יחידי בלשוו חליףומדנקט
 מנין חילוף דליהוי דבעי הפר"ח שזכר הת"ח דברי לדחות נר"ו שה"מ הרבבזה

 דורדא לעינינותא הש"ס דקרי מהא להקשות יש ועוד הצדדי/ בשנימאונות
 שיעורה או תארה כששינתה ואפ"ה והרמב"ם כדפרש"י לורד שדומה ע"שכן
 ולא ז"ל אחרוני' ושאר והמ"י והפר"ח הב"י כמ"ש כשרה בקוטן הן בגודלהן

 בורדא פוסק ה' ס"ק בסוף פר"ת הרב כי אמת והן בכך. מה כאומי להיותהאוני שנשתני אף בנ"ד ה"נ א"כ דורדא עינוניתא הגמ' לה שקרא ממה לדייקמשגחי
 כיון דורדא עינוגיתא לה קרי דש"ס מטעם שיעורה או תארה בשיצתהלהטריף
 דרבותי אלא בה סיים גופיה פרעת הרב מיהא הא הש"ס כמציאות הוי)דלא(
 בורדא למציאות רבנן חיישי דלא דכיון וממילא וכה. מכשירין המוריםגדולי
 : כנלע"ד למציאות באוני יחושו לאכן

 ר"יסי'
 גגס' מאורע. מאיזה בדיקה כשצריכה הריאה נפיחת בענין דק"לבההיא

 מ"ח ובדף רוקא. או גדפא עלה דמותבינן אמרי' מ"ז דף אטום לענין]חולין[
 והא דהא ונר' בפושרי. לה בדיק נחמיה רב אמרי' בריאה נקב לענין)ע"א(
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 בר דנכגם דנידע היכי כי לתומרא גדפא לכתחלה בעינן דבאטום הויאלחומרא
 ובקל לבצבז הם דקלים בפושרין או ברוק לה בדקינן אי משא"כ בטובהריח
 לבדוק טפי מחמרינן בריאה נקב ולענין נוצה. או מקש יותר לבצבץיוכל

 להתמיה וגר' נוצה או קש עעי שייראה ממה יותר הבצברץ יראה דבקלבפושרין
 בפושרין הכל לבדוק ובא משתרבב המנהג שראיתי אלא הגמ' לשוןכדקדוק
 וכנף בתבן או ברוק בהרק וכ' הסדר שהיפך פ"ח הרמב*ם מל' לזה סמךונר'

 דלא היכי כי הגמ' ל' מטדר לשוגו סלר ששיצה ממה רבי נתכוון עכ"ל.וכיוצא
 מורה. כמוהו ומי מעיקרא כדדייקינןתידוק

 פושרין במים ויבדוק כותב מבדיקותיו מקום בכל צאלת מהר"ר דמו"זודע
 לרוק. קודמין פושרין מים דלכתחלה יראה הלשון מדקדוק יעו"ש. ברוקאו

 ודבר דבר לכל הפושרין להקדים מספרו מקומות בכמה זהת הרב בפי'וכ"כ
 והוא נ"ג סם"י הש"ע מר"ן דכ/ מהא לזה מולחת וראייה הוא. ומתקבלנאה
 עמוקה מכה לו שהיה א' בעוף היה מעשה : וז"ל בב"י הובא הלקט שבלימס'
 דק בקש הגרגרת דרך ונפחו המכה על נוצה ושמו הריאה כנגד הכנףתחת
 בענין בדק הכהן שמואל ה"ר לפני וכשהביאוהי להכשירו ורצו הרוח יצאולא
 מבצבצ" המים והתחילו הגרגרת דרך בקש ונפח מים המכה מקרם שמילאוה

 : זה על ולהזהיר להזהר וצריך מנוצה עדיפי דמים הרי עכ"ל.והטריפוהו

 רי"אסי'
 כשרה בבהמה שנים ורוב בעוף א' רוב שחט ואם כעא סי' ]יו"ד[בש*ע

 יותר שהנשחט שימצאו וכיון רוב הוא שהנשהט ימצאו אותו כשימדדוובלבד
 הנר' רוב דבעינן אי בגמ' : וז"ל ע"ז הפר*ח וכ' דיו. השערה כתוט אפי'מתצי
 במרידת סגי דלא מדבריו גר' ע"כ ניכר שהוא גמור רוב כלומ' ופרש"ילעינים.
 בכוונת בתי' כהרשב"א ודלא 5ל לעין נר' שיהא גדול רוצ בעינן אלארוב
 לפ"ז וקשה ע"ש. וניכר גדול רוב דבעינן להוכית הפר"ח והאריך וכו/רש*י

 שכ' מר"ן ומל' ממדידה. יותה חומרא הוא לעינים הנר, דברוב מדבריודמשמע
 תכח לא דאולי קולא הוי לעינים נר' דברוב משמע וכר, אותו כשימדדוובלבד
 האמת ספק. גלי הדבר דמתברר במדידה משא"כ האמת לכוין עינוראיית
 הרשב"א ל' שהביא קולא למדידה דקרי י"ב סי' החדשות רדב*ז בתשוןשראיתי
 רובא שיפרשו עד החצי מן יותר שהו כל שהוא לעיגיס הנר' רוב שכ'ור"נ

 יוכל שלא רוג הוא שאם למדתי ומדבריהם : וז"ל ע"ז הרדב"ז וכ'דמינכר.
 אפי' עליה סמכינן הרוב הוא סוף דסוף כיון וצמצום מדידה ע"י אלאלשערו

 לעינים הנר' רוב הש"ס דקאמר דמאי הוא ראיותיו ומכלל 1"ש. וכו'בדאוריתא
 לדברי מכוונות נכונות ראיות שם ועהר מחצה. על מחצה יהא שלא לאפוקיהוא

 העין ראיית לגבי קולא הויא דמדידה הרדב"ז מדברי נת' הנה יע"ש.הפר"ת
 מר"ן. לי דקדוק היפךוזה

 דמה ניכר שהוא גמור רוב כלומר שכ' רש*י ל' דקדק דמר"ןונלע"ד
 אלא לפרש תו צריך ולא לעינים הנר' רוב בגמ' ובא מפורש הרי רש"יהידש
 למדהר דצריך לומר אלא כפשוטו לאו לעינימ הנר/ רוב דהאי היא רש"יכוונת
 מספק לצאת למדח- חומרא הוי ובהכי המדידה ע"י רוב שהוא לכל ניכרשיהא
 שמיני פ' בת"כ מפורש דהכי די השערה כחוט אפי' החצי על יותר שימצאוכית
 עליו והוסיף פגום קגה חצי שהיה הרי דתני הברייתא ל' וגם שם. רש"ימביאו
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 שפי' הפר"ח מרנא ודברי בעוף, לה ומוקמ" כשרה שחיטתו וגמרו שהוגל
 השיבו וכבר להלום קשה בהכי מטרפא דלא טרפות לענין דמיירי ברייתאלהך

 מראיותיו. ופדס פרט כל עלמפרעת
 העור דפ' דההיא וכ' השיבו ע"ד ח' דף בהשמסות ע"ח גס' הרח"אגם
 דהו כל דהיינו לעינים הנרן רוב דהיינו כשגים גר' שיהא שנים ומאי'והרוסב
 גזרינן. בחולין אלטא הם זריזין דכהנים רובא למעבד אתי לא דלמא גזרי'ולא
 יבדיל דלא לאו דיש משום יבקדשים ברוב. סגי דבחולין וליתה הרח"א עליוג'

 לא דלמא לעינים הנרן רוב שישחוס למגזר ס"ד כולו ישחוט שלאימתיירא
 הם זריזין דכהני' גזרינן דלא אשמעינן יבדיל. דלא איסור משום דובא'שחיט
 וכמ*ש רובא שחיט לא דלמא למגזר ליכא דהבדלה איסור יש דלא בחולין_אבל

 דוב בעינן דלא לומה הוא בפי' רש"י דכוונת משמע מזה ע"כ. בחי'"רשב"א
 אפי' והיינו ניכר שיהא הכוונה, דק )ולחומדא( לחומרא להדיא לעיבים'הנרע

 לעיל שפי' ומה נכת. והוא החצי על יותר ר"ל גמור דוב שיהא רקבמדידה
 דהמדידה דעתו שנר' כתבתיו מר*ן דברי להעמהי להחמיר שהוא רש"יבכוונת
 מסכמת האחדוני' כל סברת דינא לענין הדגד וכלל לעין, מנר' יותר חומרא'היא
 : ודוק רול לדונו השערה כחוט אפי' שהו בכל דסגי מר"ןלד'

 רי"בסי'
 אם לדופן דגוקה הריאה כל אם ט"ל ס" י"ד הש"ע מר"ו דכ'בההיא

 שום בלי כולה, דבוקה אם אפי' בדיקה לה מהני ולא טריפה בדופן מכה'אין
 זה ושאלת ע"נ אסורים והכלים הוא נדוי בר שהמתירה שכ' מי -וישפילוש
 והאומה האוגות יחד כשנדבקו להתיר והולך ממשמש קדום המנהג שראיתפפני
 לשומן האומות או האונות כשנדגקו מתירים וכן בדיקה. בלי פילוש בלילדופן
 מר*ן גגד להתיר סמכו מהיכן לך לבאר ושאלת בדיקה בלי פילוש בליהלב

 א(.-הקדוש
 בארוכה והאוסרי' המתירים סברות בזה הכיא הב"י מר"ן הנה :תשובה

 ל' וזה במתנה. לו ניתגה ותורה ליה אניס לא רז כל כי עממוהו לא סתוםיכל
 הלב לשמגונית או לחזה או לגרגרת וין ההיאה שתסרך מקום לכל ז"להטור
 שכ*כ הב"י עליו וכ' מהאומה, או מהאונה הסרכה אם בין אסורה לטרפשא'או

 במקום סריכא כי אלא מכשרי' דלא וכו', מה"ש בפי"א ורמב"ם בת'ה"רשב"א
 רבשי כ' זה ואחר ניגהו. רביתה לאו מקומות הני וכל שית' כמו דוקאוביתה
 ופרש"י וכו', סותם אינו ככובע העשוי חלב נחמן דא"ר אהא בפא"טוז"ל:

 גדל הוא ואצלו רביתה דהייגו דאע"ג הלב בשומן הסרוכה דריאה טעמ'והייני
 אלא סותם טהור חלב אמדי' דלא כתבו והתו' טרפה, הוא דאוני מחתוכיולמטה
 וכו' לריאה שומן דאין לא ריאה אבל סותם שלהם ושומן שניקבו דקיןגכגון
 בענין הפו' מחלוקת לבאר שעתיד למה הקדמה זה עשה מר"ן הנהעש"ב.
 לשיטת או התו' לד' בו הדבוק באבר רק סותם לומר מהני דלא דדיאהדבוק
 שפרש"י וכמו הוא דמעיקרא דסתימה הצר בדופן רק לריאה סתימה דאיןרש*י
 וכף. סותמתה ח"ופן שניקבה ריאהגבי

 ראבי"ה ב' המרדכי כ' : וז"ל כ' זו הקדמה שהקדים אחר הרב"יהנה

 רי'ד. וסי' ג', סי' וחאג צ"ג, סי' ח"א עיי"ל א()רי"ב(
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 דבוקוי אם אך טרפה לגרגרת גסרכו אם לגרגרת הסמו~ו' העליונותהאונות
 שאם שמעתי ואני בה"ג. פסק כך כשר ומלמטה מלמעיה ומהודקיםלגרגרת
 בחיתוך שניכר הגרגרת מן מעט למעלה ונפרד ביניהם אצבעו להכניס יכולאינו

 כך וטרפה סרכא ענין זהו ביניהם אצבעו להכגיס יכול ואם גהרולן שכך]כשר[
 האומר או האונות אם ראבי"ה ב' המרדכי עוד וכע עכעל. אבי מורי מפישמעתי
 קטנה אצבע ביניהם להלניס ויכול הערוגות שתי בין היורד הלב בשומןסרוכות
 ומעשה גירולה שכן כשרה הפרר בלי דבוקה ואם גאון. נחשון רב וכ"כ'טרפה,
 הלב שומן אצל מלמטה דבוקה שהיתה הלב שומן שאצל באומא לירינובא
 מכדרכה יותר דבוקה היתה ומ"מ מחט אפי' להכניס יכול היה ולא גדולהדרך

 עכ"ל, ר"ח ב' ברוך רבי' וכ"כ הטעם. מזהוהכשרנוה
 נקיטינך דלא להכשיר המרדכי שכ' הדברי' כל על הביב ן' מהר"יוכ/
 שליו כדי הסברות אלו לבקש הוצרך באשכנז הכל להטריף שנהגו דלפיכותיה
 עכ"ל. שהכשיר הדבקים לאלו נפיחה מצריך היה אם יודע מי וגם הכללהטריף

 לפי אבל נפיחה שעושי' מקומות מנהג לפי הם האחרו' ודבריו הב"י עליווכ'
 ובעה"ע תקנה. להם אין האלה הדבוקים גם נפיחה עושין שאין ישראל רובמנהג
 סרכאל ונמצא בשדרה דבוק שהוא ושמנונית סמפון וביניהם ערוגות שתיכ'

 וכשרה. נבראת כך למטה עד לו ובא הלב בעיקר דבוק אם סמפון באותובריאה
 וטרפה בדיקה לה ואין היא סרכא ודובק וחוזר מעט אפ" מזו זו מפוצלו'ואם
עכ"ל.

 בשדרה דבוק שהוא ושמגונית סמפון וביניהמ ערוגות שתי הרוקחוז"ל
 נבראת הכי אימור אויר בלא דבוק אם אבל טרפה. סמפון באותו סרכאונמצא
 הלב בקנה שסרוכים הריאה שדפני הגאו' תשו' בש' הכ"ב וכ' עכעל.וכשרה

 סרוכות. ודאי קימעא מפוצלו' ואם כשרה למטה עד לו ובא הלב מעיקר דבוקאו
 פילוקו בה ואין דבוקה להתיר האלה הפו' כל הושוו כלל ודרך עכ"ל, וסהפמהן

 וכו/ בע"ה שית' כמו לוניל חכמי שהס הדבק מתירי סברת אחר כנוטיםונראין
 ונרי הדבק מתירי' שהם להם מצינו לא שהזכיר הפו' שאלו כ' ולבסוףוהאריך
 ובין כך דבין לדבק סרכא בין לן שאני דלא דנהי ונר' בדבר. לשבח טעםליתן
 האומות. שכנגד בדופן כגון דריאה רביתה דלא במקום דוקא היינו מיהו טרפהכך

 אע"פ' ומשו"ה כלל דריאה רביתה מקום שם הוי ולא שבגוף רחב מקוםשהוא
 קי"ל קצת רביתה למקום כשדבוקה אבל להתפרק סופה פילוש בלישדבוקה
 איך האומר" ולדברי ושריא. להתפרק סופה א*ן פילוש לה דאין דכיוןלגאונ"
 העטור. וכ"כ וחזק. הולך הקרום להתפרק עשויה דאיצה כיח נקב בלאסרכא

 כשרה. פילוש ליכא כי מיפרקא דלא בטעמ' אלא מטרפא דלא רביתאבמקום
 כשיש- אפי הדבק שמתירי ועי"ל וסרפה. שנא לא רביתא דלא במקוםאבל
 היא נרבונה חכמי אותו אוכליס שהיו והדבק בו הכל וכמ"ש מתירי' היופילוש
 גודל( ברוחב רחבה סרכא )או גודל רוחב כמלוא ארכה שאע קצרהסרכה
 הרי' עכ"ל. מתפרקת שאינה לומר דעתם שהיתה האסורות מסרכות היתהאפי'
 שהזכרתי, הפו' אבל רחבה או קצרה שהיתה והוא מתירים היו פילוש כשישדאף

 ולבסוף' הב"י והאריך שרי לכ"ע אעכ שכתבתי ומהטעס התירו פילוש בלידוקא
 הכבד. לטרפש דבוקה שהאומא לידו בא שמעשה כ' יחיא 1' לוד הר' אבלמסיק

 היכש דכל דס"ל משמע הב"י וכ' עכ"ל. וכו' מכשרינן דופן גבי דדוקאוהטריפה
 הרא"ש דעת נר' וזה פילוש ללא פילוש איכא בין לן שאני לא אסורדסרוך



רכהצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 דבוקות והאונין שהאומא סרכא על שאלת פ"ה סי' 3תשו' הריב"ש וכ"כוכר.
 ורצית פלמונאד"ה הנק' והיא כלל פילוש בלי וללב ולטרפש ולשדרהלצלעות
 בנרבונה. אותה אוכלי' שהיו מנוה בה"ר שמצאת מפנילהתירה

 גג כל שאם גאונ4 של משמן רשב"א מיש אלא בזה לנו אין :תשובה
 באומה אלא התיר שלא הרי וכו'.' בשררה דבוק ולמטה האונין מהשלמתהאומא
 כשברייתה א3ל ברייתה היא שכך הדברים שנראין לשררה כולהדבוקה

 תורה כשל כזו גדולה קולא להקל הבא וכל לנו מנין וללב לטרפש)כשרבוקה(
 ורעת וכו', 'הרשב"ז וכ"כ וכו' חביב ן' מהר"י וכ"ד עכעל. ראיה להביאעליו
 וגם ז=ל. הב"י מרען עכ"ל נקטינן והכי עכ"ל. ארם כל אצל בטלה לונילחכמי
 יעו"ש הדבק להתיר הדבק בעלי סמכו מהיכן ג"כ וביאר בזה האריך זהאחר
 הריבעש תשו' זה בסי' כתבתי וכבר בה וסיים וכף. הרבק מתירי' שיש ודע3ד"ה
 כמפרשים המקומו' בכל נהגו בתשו' הרשב=ץ וכ"כ חביב. ן' הר"י ושכ"דלאסור.

 וכ"כ פילוש. ובלא בפילוש בסרכא בין בדבק בין לאסור והאחרונ4הראשונים
 כפרה צריך מבשרה שאכל ומי אסורי' הכלים זה ובנדון בחדושיוהרמב"ן
 עכ"ל. הוא נדוי ברוהמתירה

 המתירי' הפו7 סברות בהזכירו הקרוש מר"ן עינינו האיר אשר אהרוהנה
 הדבק ממתירי אינם המתירים הפו' ושאלו סכרתם לפי רביתיהו במקוםסרכות
 בפשיטות להתיר התימן ארץ בכאן פשוט שהמנהג ולהועילך דעתך לגלותבאתי
 שיהו בתנאי הוא רביתייהו רמקום האומרים הפוסקי' אותם כד' הקדמוני'מימות
 להכנימ שיוכל חלון וגעשה נפצל לא שוב לידבק שהתהיל ושממקום פילושבלי
 כההוא מחט אפי' להכניס יוכל שלא שצריך כ' שהב"י ואע"פ ביניהסאצבע
 שהיה שמעשה אלא קטנה אצבע בהכנסת לשער מנהגיגו עכיז דראבי"הסעשה
 הש"ך וכ"כ אצבע )כניסת( בשיעור הוא דינא ואה"נ היה כך ראבי"הבפני
 ב' המררכי וגם דוקא. אצבע בלשונו בהג=ה רמ"א תפס ולך מהרי"ו דעתוכ"נ

 וזהר לזה סותר אינו והמעשה אתא דלדיוקא מורה אצבע פעמים ג' כ'ראבי"ה
 האונות היו אם וכן לגרגרת. הסמוכו' העליונות אונות להיתר בו שנהגומה
 סופן ועד מראשן יהיו שלא ואפי' האומות בין היורד לשומן דבוקות האומו'או
 ז"ל פירושו ולסי הב"י שביאר וכמי חלון יהיה לא לידבק שמתחיל שממקוםרק
 סוף ער ד3וקן מקום מתחלת ר"ל סופן ועד מראשן שכ' רמ.'א ל' ג"כ לפרשיש

 להתיר ושלא הרשב"א לד' להוש יש מעשה דלענין מסיק שהב"י ואףהדיבוק.
 שאמ המקילים רברי פשט כסי להקל המנהג לארכו רבוק כולו האבר כלאאקכ
 האבר כל שיהיה אש4 באלו להחמיר לנו יש איכ הרשב"א לר' לחושבאנו
 פר"ה וכ"כ קטנה באצבע הפילוש דשיעור פשוט הרין בזה וגם ממש. כולודבוק
 דוקא. עליונות 3אונות אצבע תגאי שזכר רמ"א מדברי כמשמע ודלאז"ל.

 האונות היו אם וכן במ"ש רמ"א ורמזו בזה יודה רמ"א דגם נר' עבדוולי
 מהרי"ט וכם"ש לגמרי לראשון שדומה דבר מורה יכן ולשון וכו'. האומו'או

 סוף להכשיר מנהג וכן יע"ש. מ"ד אות נפרדים בכללים וכנה"ג מ"ד ס4חא"ה
 דפני אם מכשיר4 וכן סרכא. בלא שם נד3קה אם הכבד לטרפש הסמוכההאומה
 וכן כשרה, למטה עד לו ובא הלב מעיקר דבוק או הלב בקנה סמוכ4הריאה
 אויר בלא רבוק" אם בשדרה דבוק שהוא ושמנונית סמפון וביניהן ערוגותשתי
 כל גדבקה )אם( וכן קטנה. אצבע הכנסת כשיעור ג"כ האויר ושיעורכשרה
 אע"פ חלון בלא שלה הכיס עם שלה בשורש נדבקה אפי' או בכיסההורדא
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 דמכשרי איכא ב' העיטוד וב' בו כל ב' הב"י וכמ"ש נדבקה לא הורדאששאר
 פילוש בלא דבוקה ואם : וז"ל ע"ד סוף כ' דף שמועה יבין בם' דשב"ץ וכ"כלה.
 עכ"ל. הראב"ד ע"פ מעשה נעשה וכן מותרת עצמה בריאה בין שלה בכיםבין
 וכן ריא"ז. ב' תדפ"ח סי' ובש"ג במרדכי שהובא קנדיאה אנשי במנהג גםוכ"כ
 האומה גג רק כולה דבוקה תהא שלא ואפי' בשדרה דבוקה הריאה כל היתהאם

 האומה גג ופ" וריב"ש. ורשב"א הגאוני' כד' בהכי סגי ולמעלה האוניןמהשלמת
 דדיבוק זה ודין ז"ל. הפר"ח גם שביאר וכמו השדדה על היושב האומהאחורי
 קצת דאם ב"י וכ' בב"י. כמפורש בו מסכים הב"י מד"ן ואף לכ"ע מוטכםב,בדרה
 יע"ש. רביתייהו היינו לאו לכ"ע נפרד פנים צד ושל דבוק חיץ צד שלרחבו

 לדופן דבוקה הריאה כל אם להתיד סמכו מהיכן לברד לנו נשארוהשתא
 ס" הריב"ש משם הב"י מ"ש לעיל כתבנו כבד וה דין הנה פילוש, שוםבלי
 הסכ" והדשב"ץ חביב ן' והר"י פלמאניד"ה לה שקודין היא ושזו לזה דאוסרפ"ה
 בלא לדופן דבוקה הריאה כל אם : וו"ל שכתב ז"ל להטוד ודאיתי ע"ש.עמו
 ואם בנחת הדופן מן אותה שמפרירין ע"י מתירין יש פידוד ובלא פילוששום
 אם הרוקח ל' זה : וז"ל זה על הב"י וכ' עכ"ל. אוסדין ויש כשרה בנפיחהעולה
 ומשמע עכ"ל. וכשדה מעליא סתימה- הוי סדכא בלא לדופן דבוקה הריאהכל

 אלא המתידי' התירו שלא כ' דב" אבל בדיקה צדיכה שאינה דבדיו-מפשט
 שהוא אפשד זה דדיבוק דס"ל משום האלו המתירי שסעם ונר'בבדיקה.
 בודקין ולכן אצלה הדיאה וקלטה בדופן מכה מחמת שהוא ואפשר נקבמחמת
 לא ואם דריאה ריעותא תגלה זו בדיקה מתוך דיאה מחמת היא שאםאותה
 עתידה היתה שמא חישינן ולא וכשדה הוא דופן מחמת הריעותא א"כהגלה

 דיעותא דמחמת דאפשר האוסדי' וטעם בחוזק. כ"כ שדבוקה כיוןלהתפרק
 הריאה ותקרע להתפרק סופה א"נ בבדיקה דיעותא תיגלה ולא הואדדיאה
 ממש סמך באותו שאין והוכחתי להתיד הדבק מתידי סמכו מאין הוכחתיולעיל
 יעש"ב. וכו' עיקד האוסדיודברי

 : וז"ל זה על נשאל כ"ו סי' מחדש הנדפסות בתשו' להרדב"וומצאתי
 תלוי זה פולמונאד"ה הנק' חלקיה בכל הסמוכה הריאה אודות עלשאלתם

 מדהו טעמא מדתלו נפיחה בלא מותרת שהיא מסכימי' ורובם הפו'במחלוקת
 שהוא )אולי שמעון ודד' היא. כך ברייתה ומתחלת ודביצתה גדילתהדדך

 שלא כולה הדבוקה אלא התיר לא הוא כי אדידיה מדידיה קשיא לאהדשב"ץ(
 התיד לא אצבעות ד' בדוחב הסרוכה אבל לבדקה ידו להכניס הטבחיכול
 האחו- מצד )לבדקה( ידו להכניס יכול הטבח שהדי פולמאנדה נק' לאשוו

 המנהג הוא וכן להקל היה שלוני"ק ומגהג הדיב"ש. על שחלק הואובפולמאנדה
 הוא וכן בה נגעו ממונם הפסד ומשום קצבים הם ישראל אשד המלכיותבדוב
 שבא דוד ר' שמו בקי אומן סבח על העידו וכן פא"ס. הגדולה העידמנהג
 נהגו במצרי' אך פילמאנדה. מתיד שהיה ז"ל דב בי הר"י של תלמידומפא"ם
 לגוים מניחים היריכים ואף הבשר דק קונים הקצבים ואין הפסד שאיןלאסור
 שוה להם שאמרו לאסוד שנהגו ואותם להקל. שם גהגו יפה הלכך הניקורמפני
 כלל מנהג וה אין לאסור נהגו שכבר אע"פ מהמתירין ידעו ולא לכ"עאסור
 שלא יודע והוי מהמתידין. ידעו שלא כיון הראשון למנהג ולחוור לבסלוומותר
 בחוט שתידבק או דביקות מיני שני שיש לפי להתיר מסכים אני דבוקהבכל
 אותו וכשמפרירין מחובד ואינו חלוק הוא שבפנים מה אבל הריאה כלסביב
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 למ"ד בין כלל להתיר ראף את עצמה בפגי הריאה יהיה סביב סביב הדבוקהחוט
 אלא דבוקה שאינה כיון וזו להתפרק שעתידה למוד בין נקג בלא סרכהאין
 עתידה וגם הריאה בסביבות היו הרבה נקבי' שמא חישינן_ כולה פני עלחוט

 דבוקה היא בה שנחלקו הפלמאנדה אבל כולה דבוקה שאיגה כיתלהתפרק
 מבחוילגמרי

 דבוק ושיהיה בסוף שכ' השואל כוונת היא שזו ואפשר ומבפנים
 גם מ"מ סרכא ע"י נדבקה אם למעס שבא שאפשר אע"פ ע"כ. גבשד גשרגמור
 ואפשר מבפנים ולא סביב סביב דבוקה יהיה שלא לאפוקי גמור דבוק בכללזה

שבזה
 יתורי

 גוים בקצבים חדא א"נ ארידיה, מדידיה ירוחם מרבי' שקשה מה
 מה על להם יש להקל שנהגו מקום משום תרוויהו כ' א"נ מהמיריןומשו=ה
 בה מטו הדבק מתירי מטעם שלא מזה לך נת' הגה בקיצור. עכ"לשיסמוכו
 רוב ומנהג הפו' רוב ושכ*ד ברייתה, דרך שכן בה אוחרי טעמא אלאלהתירא
 מטעמיה ולא הרוקח לדברי מסכים וזה ז"ל. הרב שהעיד כמו ישראלמקומות
 ומתחלת גדילתה ורך שכך מטעם התירו ואינהו סתימה מטעם התיר ז"לזאיהו
 היא. כךברייתה

 ענין שהביא ע"ג כ' דף להרשבעץ שמועה יבין בם' ראיתיואח"ז
 מתיר ז"ל שלמה רבי הסגם להתיר. הצרפתי' בגליוני שמצא ואמרהפלמנאדה

 המנהנ אחר בזה לילך ויש איסור נהגו ובפרוצבינא כדבריו. נהגו גרבונהובעיר
 אחד צד רק נדבק לא שאפי' והוא התיר מינה דעדיפא דהרוקח לומרונלע"ר
 אם ואמרו מעלייתא סתימה דהוי טעמא דתלי כיון מכשר" הריאה . מצדדי3ולו
 ממש סופו ועד מראשו דבוק אחד צד שיהא הכוונה וכו/ דבוקה הריאהכל

 הרחב למקום הדבוקה אומה אסרו בש"ס ואם האומות סוף ועד האוניןסתחלת
 דס"ל מהבעי לזה וראיה נדבקו. והאומה האוני כשכל ולא אסרו לבד אומהדוקא
 מתירי להם סמכו מאין כתבתי ולעיל בה מדסיים הדבק מתירי לסברת אזילדזה

 הריאה כל אם הטור מ"ש על הרוקח דברי מדהביא לזה חזקה ראיה וגם"דבק,
 לדעת כדי הרוקח דברי הביא ע"ז וכו/ מתירים יש פילוש שום בלא לדופןדבוקה
 והביא פנים הזכיר ולא לבד לדופן בדוקא משתעי ומדהטור המתירין. הםמי

 דין ואינו משתעי בהכי ג"כ דהרוקח משמע הטור כל' שהוא הרוקחדברי
 מתירין. הפוסקי' דרוב הרדג"ז כ' כבר דההיאהפלמאגרה
 דאזיל מטעם לאו הרוקח דמתיר דמאי מר"ן רגלי עפר נשיקתואחרי

 גורלים כדן או כגהרל הסרכה רחבה אם למימר הו"ל רא"כ הדבק מתיריגסברת
 דתלי ואע"פ לגמרי דבוקה שתהיה דבעי כ' אדרבה אלא הדבק מתירי שפי'במו

 נמי לבר אומא אפי' רא"כ הוא דבק משום לאו מעלייתא סתימה דהףטעמא
 רהאומא האוני שכל כיון מטעם רק מהעיטור דהההו סמך הב"י וכדכ' מתירהיה
 בלא סרכא אין למ"ד אפ" להתפרק עתידה אינה סופן ועד מראשו דבוקיןיחדו
 לראות עצמו ברוקח וחפשתי שבתי היא. מעליא דסתימה טעמא דתלי כיוןנקב
 שפ"ב בסס"י שכ' לאסור כדבק שטובר מצאתי ואדרבה הדבק ממתירי הואאם

 הסמוכה ואמר דקדק הנה עכ"ל. טריפה בטרפשא או הלב לשומן הסמוכהזריאה
 הוה הסרוכה כ' ואלו אסירא אפ"ה סמוכה אלא סרוכה שאינה שאףלהורות
 לך אית מאי וכו/ סריכה וכ"ש הסמוכה כ' לזה שריא דדבוקה למשמעאפשר
 מושכת מהן אחת שאין כיה לאפרוקי אתו דלא מטעם הוא הרוקח דרעתלמימר
 בשלא רק לאפרוקי חי"טינן דלא לאפרוקי אתי לא דבוק הצד כל רקאילך
 ממעל נדבקו החיצונות אונות ב' פי' טרפה כסדרן שלא שס הרוקח שכ"כנסדרן
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 והו3 הסרכא ותתפרק קרום אינו בריאה שעלה הקרום מתחתיא אולאמצעית
 חיישינן דלא לד הרי הרוקח, עכ"ל זו גב על זי שמתקפצות מאחר כנקגמיד

 מל' מוכח והכי אילך. מושכת ויי אילד מישכת שיו מפני רק הסרכאלפירוק
 בה"ג פסק וכן טרפה. לגרגרת נסרכה אם המרדכי מש' לעיל שכתבנובה"ג
 מלמעלה ומהודקת לגרגרת דבוקות אם אך סותמת ואינה קשה שהגרגרתלפי

 לפירוק חייש לא כולו דבוק דכשהוא הרי עכ"ל. בה"ג פסק כך כשרומלמטה
 לפירוק. חיישינן לא כולו דדבוק כיון בג"דה"נ

 בפין לדגרי גמורה הוכהה ומצאתי הש"י זיכני זה כל כתביואחרי

 הצרפתים בגליוני וראיתי : ג( וז"ל ע"ג כ' רף שמועה יבין בס' הררקחדברי
 זה לבדקה ירו להכנים הטבח יוכל שלא יחד דבוקה הריאה כלשאם

 בכלל ראיתי עוד ע"כ. ההא טוב לדבק אוסר וסי' וכשרה פלאמינדהשקדרין
 כדבריר נהגו נרבלנה רגעיר מתיר היה ז"ל שלמה שרבי' אחרבדיקות
 האריך זה ואחר עכעל. המנהג אחר בזה לילך ויש איסור נהגו פרוצבינאובמחוז
 דבנל הרמב"ן דברי להם וכ' ע*ז שנשאל וכ' לריאה שנסרך הכבד טרפשבענין
 הראשונים כהסכמת אסורה וכו', לטרפש או לדופן או האומות שנרבקומקומ

 היינו להרשב"ץ לו שחרה דמה לך הרי יע"ש. בתשו' כתבתי ע"כוהאחרונף
 בענין כי הפלמאנדה גענין לא איברים בקצת דוקא הדבק שמתיריןבמה

 שגזר שמא מזה נתבאר הנה המנהג אחר בזה לילך דיש פסק )כברהפלמאנדה
 ואומי אוני רהייני במקצת הדבק על רק הפלמאנדה( על אינו נדויהרשב"ץ
 הטור דברי הם בש"ע מר"ן דדברי אצכ ונ'מצא מדף. ועד מראש לדופןהדגדקים

 מעליא דסתימה בדיקה בלא מתיר שהרוקח הב"י קאמר ועלה האוסרימבשם
 רבוקה הריאה כל אם : וז"ל המנהגים בפסקי הביא נ"ע צאלח מהר"ר ומו"זהות.
 המגהג שפשט כיה וא"כ עכ"ל. הרוקח לד' וכשרה מעלייתא מתימה הוילדרפן
 המתירים דלדעת ופשיטא עליו לסמוך גדול אילן לך דיש ש"ד הרוקח כד'להתיר
 המנהג: כפי להועילך שראיתי מה ע"כ בזה שיתירו כ"שהדבק

 רי"גסי'
 ופלגא פלגא הדי ספיקא דחדא הוא רובא משום בעלמא רשרינן ס"סכל

 ע=ב ק"ה דף וער בית בחלק כהונה בתי מ' כרובא. הו"ל ספיקי תרי איכאוכי
 וברע"ו חיים עץ בפ" ח' הלכה פ"ג טהרות מ' גמשנה ועיין ע"ב. פ"ב ודףע"ש
 :ז"ל

 רי"דסי'
 היא הה' בשני בס"ת דקריאה דכיון העלה מ"ו סי' שמואל אמונתבס'
 לישרא'ל או לכהן לקרות מותר תורה בלא ימים ג' ילכו שלא כדי עזראמתקנת
 יקרא לא התענית מפני שהוקבעה המנחה בקריאת אבל א( בבוקר מתענהשאינו
 כן ב( תק"ט תקס"ו סי' וב"ח קל"ח וש"ע ש"ט מרהרי"ק עיין שהתענה. מיאלא

 : בזכרונותמצאתי

 ח"ן(. )אב' בקיצור. למעלה נזכר כברב(
 בתר דזיל הרב מלשון כדמוכח ה' או ב' ביום כשאירע והייגו א"הא()רי*ד(
 ח"ן(. )אב'טעמא.
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 רט"וסי'
 והקרום נתמעך או שניקב עצמו המוח שחיטה[ ]הל' פ*ו הרמב"םלשון

 הגי' יהיא : וז"ל הב"י וכ' עכ"ל. טרפה כדונג או כמים נשפך ואם כשרהקיים
 שנבוא וקורם עכול. שנרקב במקום שניקב שכתוב דידן כספרים ולאהנכונה
 ]חולין[ בגמ' שם ממ"ש זה דין הוציא שרבי' להקדים אנו צריכים הגי' עללחקור
 מאליו מקצתו מהמוח נתרוקן פרש"י כשר, נתמזמז אמרי רב בי ע"ב מ"הדף
 דנתמעך זה פירושו הוציא הרמב"ם והנה ע"ש. מתנדנד נתמזמז כ' והרי"ףע"כ.

 נרקב דין א"כ הרי"ף כפי' נתמעך נתמזמז פי' אם וא"כ הרי"ף. רביהמפירוש
 השוע לד' ניחא והא נתמזמז. בפי' רש"י זולתי בגמ' אינו זה כי הוציאוסהיכן
 סמך מי על צ"ע הרמב"ם לד' אמנם והרי"ף. רש"י פירושי לת,רי דפסק ל"אסי'
 המוח הכי ולימא הרי"ף רביה פי' להקדים הי"ל עצמו מברת היא ואמ נרקב.בפי'

 צריך לביאורו ולבוא הי"ד מספר מקומות בכמה לו שמצינו כמו נרקב או.שנתמעך
 שנרקב המוח כך כ' הטור והנה נקטה, דאמאי רמב"מ שכ' עצמו תיבתלהבין
 דין כ' זאת לבב'א קודם רמב"ם דהנה בזה והנלע"ר עצמו. תיבת והש'מיטוכו'
 עצמו המוח דין לבאר חזר הקרומים נקיבת בדין שעסוק ולפי מוח של קרוםניקב
 וקשור לזה קודם שזכר הקרומ" דין לאפוקי עצמו ונקט וכון. עצמו המוחוכ'

 דרבי' היא נכונה ניקב דגרמי המפרים דגי' למימר מצינן לפ"ז וא"כאדלעיל
 דדוקא לומר שניקב עצמו המוח וכ' חזר שלזה המוח קרומי נקיבת בדיןמשתעי
 לגי' משא"כ עצמו תיבת יפה עולה ובזה המוח בנקיבת לא' מטריף הקרוםבנקיבת
 דמפיקת ניקב לגי' משא"כ מפיקת דמאי עצמו גבה למגרס שייך דלאנרקב

 נקיבה בענין ה'מוח לדון אדעתין תסלוק דלא זה לבאר רבי' והוצרךלקרומים
 נתמעך. דהיינו נתנדנד הרי"ף בו שפי' נתמזמז דין הזכיר ואגביה הקרומי''כדין
 ניקב בכלל נרקב רהנה רבי' עליו יחלוק לא דכשר רש"י שכ' נרקב דיןומ'/מ
 אין נרקב משא"כ נרקב דין ג"כ לכלול ניקב נקט דלכך הוא רקבון ע"יירנקב
 מעל"ע. ניקב ולא בקצתו נרקב לומר דנוכל ניקבבכללו

 המוח וז"ל: הש"ע ל' לבאר נבוא רמב"ם רבי' ל' לבאר שזכינוואחר
 או כמים נשפך ואם כשרה קיים והקרום נתמעך או ממנו מעט שנרקב'עצמו
 מקצתו דוקא או כולו הוא אם נתמעך האי לדעת וצריך ע"כ. טרפהכדונג
 שנרקב ברישא מדנקט כשר כולו נתמעך דאפי' יראה הלשון ומדקדוק נרקבכדין
 וגם נרקב גבי כדמפליג ביה מפליג ולא בסתם נתמעך או וכ' וחזר ממנו'מעט
 הכי ולימא מחתא בחדא להו למנקט הו"ל ונתמעך בנרקב שוה היה הריןאלו
 ומדפסיק אשגיהם קאי דקאמר מעט האי שאז ממנו מעט נתמעך או שנרקב"מוח
 למדנו משמע בכולו ומדנתמעך אנרקב רק' קאי דלא שמעינן חריפא בסכינא'להו
 חיתנו ונתמסמם ונתמעך הומרך דין דהא בכולו דהיינו כמים נתמממסלדין
 איזהו פסול נתמממס פסול נתמרך ריב"ל אמר מ"ה דף התם דאי' בהדדי.בגמ'

 אמרי רב בי וכוי. לעמוד יכול שאינו כל מסמסה כקיתון שנשפך כל'המרכה
 כי וש"ע, ברמב"ם הכתובות הן הנה אלין לישני תלת והנה ע"כ. 'כשרגתמזמז

 ובב"י קל"ח, סה א"ח בש"ע ונמצא אינה. ל"נ ובכתי תק"ס, בסי' איןב(
 טעו שאם כתב, ד"ה תקס"ו בסי' כתג וב"ח ט'. שודש מהרי"ק בשם הביאו קל"הסי'

 ע"ז... מש"כ סק"כ שם משנ'ב ועי" עיי"ש. ויברך יעלה מתענה שאינו אותו לס"תוקראו



צליק ב. חלקשו"תפערלתרל

 נשפך ואם מ"ש היינו המרכה ול' והש"ע רמב"ם שכ' נתמעך דהיינו נת'מזמזל'
 לעמחר יכול ואינו שנכפף אש מפני כדונג או מ"ש היינו מסמסה ול' וכף,כמים
 בנשפך דדוקא שמעינן להרבה מעט בין חילק ולא בכולהו הש"ס מדסתםוהנה
 הרי"ף שלד' הדדב"ז ב' הריק"ש מש' הפר"ח הביא וכן כדונג. או כמיםכולו

 לדייק יש הש"ע ל' וגם יע"ש. כשרה כמים המוח כל נשפך שלא כלורמב"ם
 לעיל. כדכתבי'כן

 ושכ"נ חכרע ורמב"ם הרי"ף בדברי דאין שכ' שם ז"ל להפר"חודאיתי
 אפיג היינו כמים נשפך ואם דקתני דסיפא מכלל במעט מיירי מדרישא מר"ןדן

 וכ' בהדדי ונתמעך לנרקב תנא אלו הניחא קשה עבדו ולי יע"ש. ממנובמקצת
 פשיטא להו דפסיק השתא אבל אתרוויהו דקאי למימר מצינן הוה דאז מעטאח"כ
 ואינר ממנו במקצת דוקא נתמעך דא"כ תקשי הפר"ח ולד' אנרקב רק קאידלא
 לדיוקי ליכא וא=כ נכפף ואינו שמעמידו כל ההכשר עיקר כולו נתמעך שאפי'כן

 בנתמעך היכי דכי כולו דדוקא לדייק יש מר"ן מדברי ואדדבה לסיפא,מרישא
 איתניא לא מעט ותיבת כולו דוקא טרפה כדונג או כמימ בנשפך ה"נ כשרהכולו
 רש"י בה וחידזם כשד נתמזמז על הוא דשא פיררש נרקב דפי' נרקב גביאלא

 : ודוק כשר ממנו מעט חסד דאפי' אשסעינן ורבותא ממנו קצתונתרוקן

 רי"רסי'
 לבדוק השוחט הרגיש השחיטה ואחר מגוי שקנו עגל שנשחטמעשה

 לצאת ד'ל לצמוח התחילו אם כי עדיין גדלו שלא דאה ואז גדלו אםבשינים
 ראעו יהיה אם הגויה ראש עור לחתוך לו אמרנו ואז מהבשר השן עצםקצת
 הכנה"ג כמ"ש שכלו בודאי לבן ראשה ואם חדשיו לו כלו לא בודאי אדוםחגויה
 כ' ט"ו סי' שם פר"ת שהרב והגם וחכשרנה לבנה שהיתה ראינו חתיכה אחרואז
 לפ. גויה בראש ולא חזקים בקרנים ולא בשינים לא סימנים אהני סמכינןדלא

 כבר מ"מ ע"כ. נפקא לא סשיקא מידי סימנים בכולהו ואפי הטבוד בנפילתולא
 חדשיר לו כלו דשמא הוא דרבנן דמלתא אלו מסימני' א' כל על לסמוךנהגו
 סימן באותו להתיר כמ"ד הלכה אי ספק דס"ס רבא טעמא לן אית יעוד)שם(.
 ואף שנולד ביום דמותר הגאוני' ב' שהביא כא"ח הלכה דלמא דלאואת"ל
 שמ שהוכיח פר"ת ועיין ט"ס. לה עבדינן מיהא הא דא"ח להאי דחהשהב"י
 : ודוק להחמיד קי"ל דאנן הגם דגמ' מסוגיא הגאוני' דברילסמוך

 רי"זסי'
 חמשה, והם אסור שבעוקץ חוטין : וז"ל סי*ג ס"ד סי' בי"ד מר"ןכתב

 בראשי החזה תחת נדבקים הפצולין וראשי וכו'. משמאל ושנים מימיןשלשה
 וכל עכ"ל. וכו' פנים של הבהמה בחצי מצויים הפצולין ראשי ואותםהצלעות

 ונמשכין אחור של בחציו והוא הזנב עוקץ הוא עוקץ פי' : וז"ל הפר"חע"ז
 ולפיכד וכף, הפיצולין ראשי ואותם המחבר מ"ש )וזהו פנים של בחציהחוטין
 בכאד והמחבר האחוריים. של האחר ובחצי פנים( של בחצי אחריהם לחטטצריך
 חלב_ משום שאיסורן כפלא חוטי הי היינו שבעוקץ דחוטין פרשא אחרנמשך
 וכד' העוקץ חוטי דם משום האסורין חוטין גבי הזכיד ס"ה סי' ברישולקמן
 דכפלי ה' מלבד אחרים חוטין שהם לחומרא פסק וא"כ מהמ*א פ"זומב"ם
 ע"ש. וכו/ מדוקדק אינו שבעוקץ חוטין בכאן שמ"ש אלא דם משוםשאסודן



רלאצדיק ב. הלקשףתפעולת

 כד' הסימנ" בשני תופס דמר"ן מר"ן על תפיסה אין לענ"ר רגליו נשיקתואחר
 דקרי אלא העוקץ כחוטי מקש איירי לא העוקץ חוטי נקט ס"ד בסי' ואםהרמב"ם.

 ושוים רש*י וכדפי בהמה של האחור חצי לצד ג"כ נוטים שהם משום הכילהו
 דאלו חמשה מנינא בהו גקט ולזה חלב משום דאלו דאיסורן ורש"י רמב"םבזה
 האסורין שבעוקץ חוטין הזכיר ס*ה ובס" מנינא. האי בהו לית ממש העוקץחוטי
 מר*ן על תפיסה ואין החמשה אלו לבד 'ממש שבעוקץ חוטין והם דםמשום
 חלב. משום אסורין החמשה דאלו אחת לדעת ורש"י רמב"ם שוו כי הלשוןבשינוי
 הוא אשר הטור על יוסף מטה בעל כ"י בהגה"ה לדברי סייעתא ראיתיואח"כ
 אחד דהכל הרי וכו/ חמשה שבכסלים והם הגיה שבעוקץ חוטין מר"ן כלשוןג"כ
 : ודוק ביאור לתו' כן הטור בד' שהגיהאלא

 רי"חסי'
 )שבה( המים פני על שיש במקוה בשבת מ'לרחוץ נזהרין עליה בניראיתי

 בגופו ידבק שלא לצמצם שא"א מפני הטעם ושמעתי קלסג"ה שקורין ירוקזרע
 ג"ל ועור אמתי. דבר וזה מגדולו דבר עוקר והוי מהטבילה בעלייתו זרעאיזה
 ומתחברים ואילך אילך נמשכים הזרעים לטבול שכשיורר והוא לאסור טעםג*כ

 היוא על של*ו בסי' המ"א דכ' מהא לזה וראיה לש, משומ וחייב יחרומסתבכים
 וצ*ע י"ב ס"ק ת*ל המ"א ע"ז וכ' זורע. משום חייב במים ושעורי' חטיםהשורה
 דמצמח משום לימא אי חייב מ*ט במים פשתן זרע הזורע אמרי' צ"ד דףדבזבחי'
 זה שנדבקין פי' לישה עביד קא התם נמי ושעורי' חטים הכי אי זורע והולבמים
 פטור ושערי בהטי אבל לש משום בפשתן אלא חייב דאין דמשמע עוש.בזה
 חייב דבפשתן וי"ל זורע משום הולול לש משום טעמ' בפשתן ל"ל וע"קע"ש.
 זמן בשורה אלא חייב אינו ושעורי בחטים אבל לש משום במים כשנותנותכף

 בזה זה מתדבק פשתן דזרע דמשום מבואר לך הרי מ"א. עכ"ל ע"ש וכו'מרובה
 לש. משום וחייב כנודע בזה זה מתדבק בקלסנ"ה וה"נ לישה מטעם חייגלכך

 גדבקים ורוחץ כשטובל דהא -זורע ומשום תולש משום דחייב נ"לועהי
 מגופו נזחלים ג"כ וטובל וכשחוזר מגרולו דבר עוקר והו"ל בגופו הזרעמזה

 דבר עוקר איסורים ג' עושה כן העושה ולכך ממש. זורע והוי למיםוחוזרים
 בתשף ועיין פשוט. והוא היתר הנוהגי' כיד למחות וצריך ולש חורעסגירולו
 לכאן זה ירוק הזרע להפציל שדרך רביעי איסור ועוד ודוק. ס"ט סי'מהריט"ץ
 הדבר: טעם ובלבוש ע"ש ס"ו של"ט בסי' כדאי' בשבת לעשות אסור וזהולכאן

 רי"טסי'
 מעשה עושה ברוך אומר הרעמים ועל הברקים על דאז"ל גהא :שאלה
 לעצמה ברכה צריך א' כל או לשניהן א' ברכה אםבראשית

 א' כל כשנראה זה כל אמנם ואחד א' כל על לברך שצריך פשוט :תשובה

 נשמע אם והוה לשתיהן א' דברבה פשיטא שניהם נראו אם אבל עצמובפני
 רכ"ז סי' עיין דמי. כדבור דבור כדי דתוך בה דיוצא הברק לברכת תכ"דהרעם
 רכוי ס" מ"אועיין

 רעם קול ושמע בב"ה יושב היה רכ"ז דסס"י ובההיא ודוק.
 לברכה יחכל אם דצ"ע ע"כ. יצא לא וא"ל יצא תכ"ד ולברך לצאת יכולאם

 וכיוצא תרנגול קול לשומע ודמי היא והודאה שבח דברכת סבאה כשיוצאאח"כ
 בירך לא אם ואפ*ה בעונתה א' כל לברך דינא דמעיקר השחרמברכות

 בעונתי



צדיק ב. חלקשו"תפעולתרלב

 הר"ן והנה בבה"כ. אותם ומסדריל מלברכם להמתיל נהגו ולכך אח"כ לברךיוכל
 דאין לומר יש הזה הירושלמי דמכח דמסיק אלא כך ללמד רצה פסחיםספ"ק
 של מנהגו דעל השחר ברכות ושאני ושמיעה ראיה של תכ"ד אלא השבחברכת
 כ/ ס"ג מ"ו סי' להפר"ח וראיתי וכו'. תרנגול ש'מע שלא אף מברך הואעולם

 בזמנה יברכנה דלכתחלה אלא אח"כ דיברך ולעולם מכרעא לא דירושלמידההיא
 הודאה ברכת דהם השחר בברכות רדוקא סברי דהגאוני' דמחוורתא כ'ולבסוף
 מברכת תקשי ולא ממנו חוץ הודאה ברכת דהוו ברקים ושאני בהם נהנהוגם

 ששמע תכ"ד אחר דאם מזה שמעינן יעש"ב. הלב על קאי דשכוי דס"לקשכוי
 : דמלתיה בסיומא הפר"ח וכדמסיק הר"ן כדפי' יכול אינו הרעם על לברךרוצה

 ר"ךסי'
 שכרה ופורעים בה יושבים ושניהם בשותפות חנות ש'שכרו בשניםנשאלתי

 במיני הפתח אצל יושב והשני במלאכתו עוסק בפנים יושב מהם וא'לחצאין
 היושב האחר חבירו עסק לאיזה לו והולך יוצא שכשהאחד דרכם וזהסחורות
 בפנים שהוא זה כשיוצא ולפעמי' עמו חבירו ושל עצמו של את משמרבחנות
 האחד. וחלק חלקו משמר א' שכל באופן חבירו ושל שלו את שומר שבפתחקבירו
 בפעם כפעם במלאכתו עוסק בפנימ היה והשני לחוץ שבפתח זה יצא עתהוהן

 מהשוק היוצא זה וכשחזר פתוחה החנות והביח שבפנים אותו גם יצאואח"כ
 במה מחוייב בשנים שהוא ששותפו וטוען מסחורתו מה דבר נגנב והנהראה

 אחד כשיוצא חביר'ו חלק את משמר מהם א' כל כי הן שכר שומרי כישנגנב
סהם.

 השותפין ס"ח קע"ו סי' הש"ע ממ"ש ללמדו אנו יכולים זה דבר :תשובה
 באחריותו חייב מהן א' ברשות מהשותפות נאבד או נגנב שאם הן שכר,יומרי
 בו. שנתעסק' בזמן לו ונגנב ידוע זמן בשותפות עוסק מהן א' שכל בזמןבד"א
 רק להתעסק מחוי'ב אינו א' אם אבל מתחלה כן שהתנו ודוקא מור"ם ע"זוהגיה
 אלפסי )הגהו' 'כש"ח רק הוי ולא השותפות בשמירת חייב אינו לבו מנדבתעושה

 התנו לא אבל מתחלה כן שהתנו דדוקא מוד"ם מדברי למדנו עכ"ל. חזקת('פ'
 בשותפין מיירי דהתם דינא להאי נ"ד דמי דלא לדחות ואין כש"ח רק הוילא

 שהתנו דדוקא טעמ' דכלום היא מלתא דלאו החנות בשכר שיתפין לאבסחורה
 לך ואשמור היום לי שמור א"ל ס"ו ש"ה סי' דלקמ' כההיא יהיינו מתחלהכן

 כשאמר עסק דבד דבכל הרי עכעל. לזה. זה שכר שומרי נעשו כולם וכו',למחר
 בפירוש לו כשאמר דוקא והיינו ש"ש הוי למחר לך ואש,מור היום לי שמודלו

 לא לא"ה הא וכר. לי שמור לו אמר דקאמר נמי דיקא לך ואשמור לייטמור
 זה שיצא במה פשיעה דהוי ולומר לחלרק דין לבעל יש ואכתי כש"ח. רקהוי
 הזיקא דבריא היכא רק פשיעה מקרי דלא דליתה פתוחה החנות והניחלשוק
 והרבה השוק לרחוב פתוחה חנותם )דהרי( דהוי הזיקא בריא לא כאןאבל

 חושש ואינו עסק לאיזה והולך מחנותו א' כל לצאת דרך גם שם ושביםעוברים
 בדינא שפ"ו סי' וע"ל הזיקא. בריא ולא. מקדה דרך רק הוי לא יגנב לפעמיםואס

 ש"ח דאפי' הפו' כל סברת הביא דהש"ך גם מה ופטור גרמא הוי והכאדגרמי
 ופסור. הוילא

 המרדכי ב' קע"ו סי' בב*י מפורש הדבר ראיתי הפו' באמתחותובחפשי
 א' ולקח בסתם השותפין קנו אפי' אלא לי שמור דוקא דלאו ר"מ אומר :וזעל



רלגצדיק ב. חלקשףתפעולת

 ש"ש אתה יאמר חייב אפ"ה אבד או ונגנב שתק וחבידו בסתם ושמרמהם
 ולא לשמור. דוצה אני הייתי יותד או שבוע או יום שומד שהיית שלאחר,~לי
 היית אלו לומד דיכול ש"ש נעשה אינו בפירוש לו אמד שלא דמאחדגהידא
 הייתי חצי אלא לכלום נזקק הייתי לא שלך אשמוד ואני לי שמור ליאומד
 ופטור. אני ש"ח לי אמדת שלא עתה אבל ביותר נזהד הייתי או בידך_נותן
 רוצה הייתי קמא בלמדי ושוב דוקא משמע וכו' שמור א"ל לדבדיודאיה
 קי"ב דף קל"ה סי' בהריט"ץ ויעויין עכ"ל. וכו' הוי לא ש"ח אפי' דשותףידקדק
 כמו תעשה ואל בשב דק פשיעה מעשה עשה לא דהתם ע"ג וריש עעבסוף

 כלל תבעו ולא לו וישב והלך לך שיפדע שלוני אצל והשתדל לך לחבירו'האומר
 אפי' חייב שבפשיעה שפשע זה שיתחייב היתכן נשבד או מת כך ובין כךובין
 בתי בס' ויעויין יע"ש. וכו' כן הדין ואין סובלתו הדעת אין שזה, בהראיהם"ח
 ודוק הוי לא ש"ח דאפף לפטור דאיות כמה משם ללמהר דיש ע"א: ק"ח דףכהונה
 : להאדיך פנאי איןוכעת

 רכ"אסי'
 המילה בסוד יעקב בתולעת מ"ש שהביא אחד ע"א קצ"ה דף של"הבס'

 נשואים וישדאל נשרים כנפי ההת הם הגדים מעלת נמצא : וז"ל בהג"ה שםכ'
 המציא ואומרי' חשובים לאנשים הזכרות שעושין החזנים אותן ע"כ כנפיםעל

 קבלתי וכן למטה מורידו ההש כי שתיקתו טוב וכו'. 'הש'כינה כנפי תחת,מנוחה
 מהרחעו. גדולבשם

 בין חלוק יש כי בהקדים והוא לי תמיהה דצליו נשיקת אחר עכדוולי
 דזיאל או מטטרו"ן כגון עליון מלאכי אל דמוזים כנפים יש כי לכנפיםנצפים

 כנפים ובעל נאמר )שעליהם( ועליהם המלכות ספירת ולפני תחתהמשמשים
 כנפים פודשי הכרובי' ויהיו בסהר דמלכות הוד לצצח רומזים כנפי' ויש דבד*גיד

 בצל דהר מ"ש סוד וזהו במקובלים כמבואר הכפודת על בכנפיה' סוככיםלמעלה
 נוסח מטדר הנה הכל ית' זה שהקדמנו ואחר מדתו. אל ודמז תסתידניננפיך

 לומד הקדים ולזה השכינה כנפי תיבת בנוסח הנופל מהקושי נשמדההשכבה
 השכינה כנפי תחת עלאה שכינה הבינה אל הרומזת עליונה בישיבה נכונהטנוחה
 אתאמר עלייהו ושכינתא דאמצעיתא עמודא התקונים וז"ל וגבורה. גדולההם
 וכו', ושמאלא ימינא לעילא דילהון גדפין מאו למעלה כנפים פודשי הכרובי'ויהיו

 ו"ה בתקונים כמפודש החיים אילן התפארת סוד ש,הוא העה"ב לחיי טבאוחולקא
 ה' אריכא עלמא דאיהו דאתי עלמא ו' דאתי ועלמא דין עלמא בנין תריןאינון
 ממנה ויוצא הבינה עם בחינתו בערך כן ונקרא ע"כ. אריך איהו דלאו דיןעלמא
 הרם"ק.גדפי'

 נ"ה הם כרובין תרין אית : ז*ל שלח פן קע"א דף מ"מ בס' ראיתיאח"ז
 שהקשה מה יתורץ וביה עכ"ל. השכינה כגפי בסהר ישראל תחתיהם אשררמלכות
 בהקדמת אומר והרי השכינה כנפי תחת בהשכבה אומרים היאך ז"ל'ומורינו
 הדח*ו כאן 45ש ולפי ישראל ולא דשכינתא גדפין תחות המ שהגדיםגדאשית
 חם תחתיהם אשר דם' נ"ה הם השכינה כנפי תחת אומרף שאנו שמהוגתורץ
 נשמות כן שניה בהג"ה עכ4ל. לקיימא ישראל כל זמינין ותחותיהן וז*ש*שדאל,
 י*ד דף ויקדא פ' הזוהר וז*ל מבחוץ. והאומות האילן בפנימיות שתילתןישדאל
 ד,צכינתא גדפי תחות ועייל אתגזר גיורא כד תנינן הא אלעזד א*ד ע*א'טוף



צדיק ב. חלקשרתפעולתרלד

 אמרת ואת דצדק כתרא בההוא למיעל זכי ודאי צדק גר יתיר ולא צדק גדאקרי
 משרשץ דאתא מאו דמי לא ברי אלעזר ר"ש א"ל ולילה יומם בריתי לאאם

 בקיימצ עיילי ישראל וכלהו וכו', בישא מגזעא דאתי למאן דקשוט ומגזעאקדישא
 קנ"ו. דף ויצא פ' בזוהר עוד ועייו וכר. בכולא שלמין למהוי ולילה דיומםקדישא

 : ז"ל שם דאי' ע"ב קנ"ז ובדף ע"ש וכו' ראובן וילך המתחיל מאמר תורהבסתדי
 בההוא סליק ואיהו אבוי ליצחק שדה האי שביק בערב ,מתמן יעקב דאסתלקכיון
 יחידה בדא לגבי עלאה אימא לקראתו לאה ותצא כתי' מה עילא לגביזמנא
 ליעקב. דנקטא כיון וכו'. לך ולרואה לך לברכא גדפאי תחות תבוא אליותאמד
 וכו' מכלא דסתים חכמה( )פי' הוא הוא בלילה עמה וישכב כדין גדפהאתחות
 ברא בינה עלאה שכינתא היינו השכינה כנפי תחת לפ' נוכל זה וע"פ שם.עיין
 שכינה כנפי ואית תתאה שכינה כנפי דאית חילוק דיש א=כ ונמצא אימאלגבי
 שכינוו בכנפי וישראל דייקא צדק צדק גר תתאה ווכינה בכנפי גדיםעלאה
 י"ד דף ויקרא בזוהר שססיים כמו אלהיכם לה' הדבקים ואתם לזה ורמזעלאה
 : ודוק1"ב

 רכ"בסי'
 תמות שמא שירא מסוכנת בהמה ס"ו תצ"ח סי' ]א"ח[ הש"ע מר*ןכתב

 ממנה לאכול כדי ביום שהות יש אא"כ לשחטה אסור לה וא*צ כבר אכלוהוא
 ורע"ק. במשנה לת"ק ס"ל הכי : וז"ל הט"ז עצז וכ' ע*כ. וכו' מבע"י צלינזית
 ותמה צלי נזכר לא ובטור כת"ק. ק"ל( )בהא הרמב"ם ופסק חי כזית אשהאומר
 אפי' מקום בכל כרע"ק הלכה ק"ל דהא הרמב"ם על תמוה ולע"ד ב"י.עליו

 דגליר עפר לחיכת ואחר הט"ז. עכ*ל עליו חולקי' רבים אם אפי' פ"מחביריו
 מ"ו. דף ובעידובין בגמ' מקוקות דבכמה מקום בכל הכלל כן דאין צ"עדבריו
 מוסכנו )זה( וכלל מחביריו ולא מחבירו כרע"ק דהלכה הכללי' בעלי בספריגם
 כרע"ק פוסק שהרא"ש שכ' הב"ח על תמה גם הטור. דברי שדחה בפר"חועיין והפוסקי'י מהגם' בידינו המוסכם היפך זה כ' איך וצ*ע עליו. שיחלוק מיאין

 הדבר הניח שהדא"ש וסיים וכו'. מאריה ליה ושרי מרע"ק פריך דבגם'משום
 במסוכנת הט"ז מ"ש וע"ל דנגעים פ"א תי"ט ועיין עש"ב, הפשוט הכלל עלוסמך
 אא"כ אסוד בריאה אבל התירו ממונו הפסד משום וכו' ביום שהות ישאא"כ
 ישדאל של בהמה ואפי' רשב"א תשו' בשם כ' ובב"י כזית. באמת ממנהיאכל
 הט"ז. עכ"ל יאכל כן אם אלא וצ"ל ס*ס והוא וכו/ יאכל אםאפי'

 תרפ"א' סי' התשו' בגוף שם הדבר לעיין הרב טרח לא איך תמיהואני

 שאיו' למחר מוכן שיהא כדי הסעודה אחר ששוחט במי דמיירי מבואדדשם
 לר צריך אא"כ התירו שלא הנערים מן לאחד כזית שיאכל במה לו להתידמועיל
 לית ותקשי כלל ט"ס כאן שאין פשוט והדבר אסור. להערים אבל באמתלאכול
 הרשב"א: מתשו' זה דין להעתיק למר"ן לו מה שהגיה כמו כן הדבר אםלהט"ז
 וכבר בסוף כ' שהדב"י ואע"פ הגם'. בשם הפו' משם זה דין כתב כברהלא

 באמונ כזית לו דצריך מדבריו המשמע על בו הכוונה המ"ם בש' בסמוך כןכתבתי
 צריך דאינו כית מהני לא כזית שאוכל אעעפ לו צדיך אינו דאם נשמעדמינה
 שפירשר זה חדוש להשמיענו זה העתיק שהב"י א"כ ונמצא הערמה הוי באמתלו

 : ז"להרשב"א



רלחצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 רכ"גסי'
 את מעלה לבור שנפלו בנו ואת אותו : ז"ל ס"י תצ"ח סף ]א"ח[בש"ע

 שוחט זה רצה השני את ומעלה ומערים וחוזר שוחטו ואינו לשחטו ע"מהראשוו
 צריך וע'כ"פ להערים התירו ב=ח צער דמשום מ"א וכ' עכ"ל. עוחט זהרצה

 להעלותן מותר ארב שאינן בהמות נפלו דאם ומשמע )מ"מ( מהם א'לשחוט
 וצ"ע בהג"ה ס"ט וכ=מ לשחיטה כולן שראויות כיון מהם א' שרחט שאינואע*פ
 אליעזר ר' לבור שנפלו או"ב ל"ז דף ביצה בגמ' הברייתא ל' לך והאעכ"ל.
 כדי במקומו פרנסה לו עושה והשני ושוחטו לשחטו ע"מ הראשון את מעלהאומר
 ומערים והויי שוחטו ואינו לשחטו ע"מ הראשון את מעלה אומר ר"י ימותשלא

 אמאי לדייק יש והשתא הגמ'. עכ"ל שוחט זה רצה שוחט זה רצה השניומעלה
 ושוחטו דוא מ"ש דכלפי שירצה. מהן איזה את ושוחט יהושע ר' קאמרלא

 רצה פעמום זה קאמר ואמאי שירצה מהן איזה את ושוחט למימר ליהמיבעי
 רוצה אינו דאם נראה ומזה מהם, א' בכל הרצון ותלה שוחט זה רצה שוחטזה

 שירצה מהן איזה מהן א' לשחוט ראוי דמעיקרא כית ש"ד מהם אחד שוםלשחוט
 זה. או זה או לשחיטה דאויים לשניהן שהתה הערמההך

 רוצה אינו דאם ונ"ל וז"ל: הקדש עבודת בס' להר,בב"א מצאתיוכן
 שדייק חיאי יראה ע"כ. מהן א' ולשחוט להחמיר וראוי רשאי מהן א' שוםלשחוט
 הברייתא לדיוקי דאיכא משום להחמיר העלה שבסוף אלא שדייקבו כמוהברייתא
 פרנסה לו עושה והשני ר"א דקאמר מאי על אלא ר"י פליג לא כאן דעדאפכא
 ומעלה וכן'. לשחטו עימ הראשון את ומעלה דמערים ר"י קאמר זה עלבמקומו

 ר*י פליג לא בהא ושוחטו רעא דקאמר במאי אבל וכו'. לשחטו ע"מ השניאת
 הרשב"א מסיק זה ומפני שירצה מהן איזה את לשחוט ברצונו הדבר דתלאאלא
 טעמו את ששינה פ"ב להרמב"ם ראיתי ואח"כ מהן. א' ולשחוט להחמירדראוי
 המ"מ וכ' מהם, אחד לשחוס צריך דעכעפ מורה שירצה, מהן איזה את ושוחטוכתב
 הברייתא הביא ורבי' מותר. מהם א' שוחט אינו דאפי' נר' ובירושלמי :וז"ל

 הרי עכ"ל. מהם א' ולשחוט להחמיר שראוי הרשב"א וכ"כ שלנו, בגמ'כפשטה
 ומעתה מהם' א' לשחוס צריך דעכ"פ רבי' כרברי הגמ' מדברי המ"מ שהביןלך
 אינו אפי להעלותם דמותר או"ב שאיגם בהמות לבור נפלו דאם המ"אס"ש
 : רדוק וממ"ו רבי' מדגרי )כן( נר' אין מהם, א'שוחט

 רכ,"דסי'
 אפי' בי"ט הנפלים בקבורת להתעסק דאסור ס*י תקכ"ו סי' א"חנשוע

 בס' ומצאתי יע"ש. דמילה פ"א מהגמ"י והוא יע"ש. לטלטלו דאסור ב'בי"ט
 אם ב' בי"ט שהפילה א,שה : וז"ל כ"ג סי' ישרים תומת בס' שנדפס תםאהלי
 בקבורתה להתעסקמותר

 אך וגתראי. קמאי מהפוסק" א' בשום ניכר לא זה דיןתשובה:
 מתיך דיחיו רקרא רישא דמוקי כתובות בסוף שכ' מצאתי שאנ"ץבתר
 אא"י קרא דכולה הכי בתר ומסיק שבח"ל אמתים רקרא וסיפיה שבא"יאמתים
 דכל ראיה מהתם יקומון. נבלתי בהו דשייך בנפלים מיירי דקרא וסיפיהקאי
 מתים כשאר להי דחשיב כיין לנפלי' דה"ה בי"ט מת גקבורת חז=ל שהתירומה

 דאם מזה נר' התשו'. עכ"ל יחיא ז' תם בכמה*ר תם נאום עכ"ל. המתיםלתחיית
 בדבריו ורמח גרול מת כדין גוים ע"י אותו דקוברין אה"נ א/ ביעטהפילה



צליק ב. הלקשו"תפעולת,רלו

 נמצא דלא הרב כ' איך קעל ')צ"ע( אך ודוק. וכר חכמי' שהתירו מה דכלבאמ,רו
 הוא שגמ כנה"ג להרב ראיתי ושוב זכרהו. הגמ"י שהרי וכ,ו' פוסק לשוםזה

 ישראל ע"י לקברו אסור ל' תוך מת דאפי' ח"ב הרדב"ז ב' ומסיק עליותמה
 י"ו סי/ מפאנו הרמ"ע ב' חדשות פני' בס' וכ"כ עממין. ע"י אותו קובריןומיהו
 : ע"ש הבית בדק בס' הב"י מר"ן על שמקשה ומה עש"ב ט"ו סי הלויוהר"ש

 רכ"הסי'
 הרמב"ם וכ"כ ג' בסעודה חייב דבי"ט וי"א תקכ"ט סי' ]א"ח[ הטורכתב

 לעשות גהגו ולא כ' ובש"ע[ ]צ"ל ובש"ט ע"כ. בדבריו מוכח ואינו הב"י וכ'ע"כ.
 בי"ט במנחה דתנן הא על דמעשרות בפ"ה להתי"ט ומצאתי ע"כ. ג'סעודה
 ואיחרוהו האחרון מנחה אלא בי"ט מאוהר ומן דאין טעמא מתודין היוהאחרון
 כאן עד בשחרית ויתודה דפריך הירושל'מי 'מטעם לאחרו שיכולים עוד כללודוי
 בי"ט ג' בסעודה מחוייבים שאין אלי היא וגדולה ראיה מכאן לאכול, הואמצוה
 דסוכות דפ"ב מהא ראיה נ"ל עוד ע"כ. וכו' מחוייבים בי"ט שגם כסובריםדלא
 יומ בכל שתים ופרש"י בסוכה. לאכול אדם חילב סעודות י"ד אומר ר"אדתנן
 אם קצבה לדבר שאין היינו דר"א עליה פליגי דחכמים ואע"ג ע"כ. הימיםלו'
 בסעח~ת עליה פליגי לא דדינא בעיקרא אבל לסוכה חךן יאכל לא לאכולרצה
 סעודת בעיקר אר"א לאפלוגי הו"ל דא"כ בי"ט סעודות שתי רק לאכול דא"צי"ט
 : ודוק הביאה שלא התי"ט על ותמהני בהא ליה דמודו ש"מ אלאי"ט

 רכ"וסי'
 ירצה. אם יין ושותה בשר אוכל וי"ט בשבת דאונן שמ"א סי' די"דבההיא

 ירצה לא ואם יאכל ירצה אם למצוה מתכוין שהוא דכיון ו' ס"ק הש"ך ע"זכ'
 עשה אמרו שהרי בשבת יין וישתה בשר שיאכל האדם על חובה שאינה יאכללא

 לעשותו הייב מצוה שהוא דבר בכל הלכך לבריות. תצטרך ואל חול'שבתך
 יניח ירצה לא ואם יין וישתה בשר יאכל ירצה אם הוא רשות זה אבלבשבת
 : א( מ"א ומביאו תקנ"ב סי' א"ח הטור וכ"כ ש"ך. עכ"ל תר"יעכ"ל

 רכ"זסי'
 שנאמ' זה אף קודש באברהם האמורות השמות כ,ל ע' דף שמים ברכותבס'
 לבעל הי"ל מה ידעתי לא קודש' הוא הרי בעיניך חן מצאתי נא אם ה'באברהם
 באנו ואם קודש כמ"ד דגמ' דמסקנא מאחר ספק מזה שעשה )סם"ז(הלק"ט
 לחשוב ח"ו מקום בכל בבה"מ ורגלינו ידינו מצאנו לא בגמ' הנדחה למ"דלחוש
 : ע"ב פ"א דף בפר"ת ועיין ע"ש וכו'כזאת

 אנת מזה הוץ חול שבדניאל מלכיא כל יסה"ת[ ה' ]ספ"ו הרמב"םכתב
 שביעת לענין כוונתו הכ"מ ופי' כינויין. כשאר הוא והרי מלכיא מלךמלכא
 להביא הר"מ של מדרכו זה ואין איירי מחיקה דבאיסור כאן מקומו ואיןהעדות
 בהאי דמשבע מאן אטו דקאמר מוה חרץ מאי ועוד לגמרי. למקומן חוץדברים
 לאשמועיגן בעי לא הכ"מ הבנת לפי והלא להשמע א"א זה משבע דוקאקרא

 )בסעודה לימנע דאסור כת' ונדחה בשבת להיות שחל ט"ב בדין שם א()רכ"ו(
 הטעם. עיי"ש יין. ושתיית בשר מאכילתהפפסקת(
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 פירושו באזני נכנס לא ע"כ )בע"ש(. בע"כ בהן להשביע כינויין חשובין אםאלא
 בדבריו לך אין דעתי ולפי והראעש. והריטב"א הר"ן ב' גם נך שכ' אע"פכלל
 למחקן מותר דהכגויין ואע"ג הכא עסיקינן מחיקה בא'יסור דודאי מקומןאלא
 כל כתב אם אך למחקן אסור טעה לא ואם במקומן שלא וכתבן כשטעההיינו
 גרע דלא למחקו אסור נמי ושלום הר"מ'. ד' והיא' טעה אפי' למחקו אסורהפסוק
 לגמור שלא נהגו ולכך היא מלתא דחדא דס"ל לכתבו הר"מ הוצרך ולאמש'למה
 סי' רמב"ם בלשונות החדשות ברדב"ז וראיתי י"ל. מהרי"ל כמ"ש שלוםכתיבת

 : י"ש הר"ן ושכ"כ במשביע דמיירי רבי' דברי פי' ע"א ק"ט דףה'

 רכ"חסי'
 שאר עם הדחה בלא חתיכה נמלח ואם : וז"ל סס"ב ס"ט סי' בי"ד רמ"אכ'
 לפי זה בפסק אזיל הרב הנה עכ"ל. אסורה והיא מותרות חתיכות שארחתיכות
 היש וכדעת ולמלחה ולהדיחה לחזור מועיל דאין זו הג"ה בריש שכ'המנהג
 משמע ומכאן הגהקה בריש כמ"ש מרובה בהפסד וולתי הש"ע מר"ן שכ'אוסרין
 נ"ה בסי' הבה"ט שהביא' למה סותר וזה מועט הפסד הודחה שלא לחתיכהדקרי
 שהוא מה וכל יונה של או תרנגולת של כבד הוא מועט דהפסד שבעהבנחלת
 מן להיות ורוצה בוקפו שלבו ומי שס כ' עוד יע"ש. מרובה הפסד מזהיותר

 שהרי מרובה הפסד הוי משתות יותר קצת הקרן הפסד שהוא מה כלהמחמירי'
 דנחלת ק'מייתא לסברא ראיה להביא ונלע"ד ע"ש. מחילה הוי משתותבפחות
 אם אף ולפ"ז מרוב/ הפסד דמפסדא לביצה דקרי ע"ב נ"ה דף פסחי' מגמ'שבעה
 מביצה מעט גיותר להחמיר דגקט אלא הפמ"ר הוי כביצה אלא יותר היתהלא

 : ודוק רכים בל' ביעי דנקט דגמ' בלישנא לספוקי דאפשרמשוס

 רכ"טסי'
 מי ופוסקים גש"ס ספק שיש מקום בכל : וז*ל בח"מ ר"ב סי' הט"זנ'
 הכלל וזה הספק. שנולד אחר שיתפוס אחד לשום תפיסה מהני לא בממוןיזכה
 דמהני ס"ל דהרמב"ם אלא כהן תקפו גבי דב"מ בפ"ק להתו' המקומותבכל

 : וא"ז( ס"ב ש"צ סי' )'עיין עכ"ל ש"צ בסי' כמ"שתפיסה

 ר"לסי'
 איסור במנהגי א"ח י"ט ה' פר=ח מנהגא. שייך לא שכיח דלאנמידי

 : תס"ג סי' וריב"ש י"א ס"פ שחיטה ה' מרמב"ם וראיה י"ז.סעיף

 רל,יאסי'
 בנשיכתם המזיקימ מהרמשים נכנסים החום בימי שלפעמ" שואליםרבים

 באה השאלה שעיקר הרמש וזה והשינה האכילה קבע מקום ששם החדרלתוך
 האפילה אור וס' סעדיה ר' בפי' תגשמ,ת בפסוק הנק' שרצים משמנה א' הואעליו
 בבשר יגע אם נוקו מפני לתפסו בשבת לצודו מ'הו לטא"ה ההמון בל/ הנק'והוא
האדמ

 רמשים שאר או בשבת נחשימ הצד ס"ז שי"ו ס" ]א"ח[ בש"ע :תשובה
 : וז"ל ע"ש ע"ז וכ' עכ"ל. מותר ישכנו שלא בשביל ואם חייב לרפואה אםהמזיקי'

 דאיכא וכיון דפטור לגופה צריכה שאינה במלאכה למר"ן דס"ל דאטעםנר'



צדיק ב, חלקשרתפעולתרלח

 גם מיתה סכנת בדאיכא מיירי ואי מות סכנת דליכא אע"ג לכתחלה מותרטכנה
 עכ"ל. נפשות סכגת משום מותר הכא חייב לגופה שא"צ דמלאכה דס"ללמאן
 מעשים אירעו שכבר כמו ב"ם לד"א שקשה מפורסם נשיכתו היזק הרמשוזה

 לי פשיטא שכן וכיון אלבר"ץ סם לה קורא רפואותיו בס' שהרמב"םואומדים
 מטין דהעולם ושמעתי להרגו. דאסור לכ"ע אמנם לחוץ, ולהוציאו לצודושמותר
 זה מטעם דאי וליתה ראייתו מואסת שהנפש דעי של גרף משום דהתידאטעמא
 רענין דמיון לו ואין דאוריתא צידה וכאן דרבנן הוא דטלטול צידתו למיסרהו"ל
 שם לישן וצריך לראותו שא"א בלילה בחדד נמצא דאם לחלק ונ"ל ודוק,לזה
 בבה'כ"נ אמנם אסוד ליזהר ואפשר שרואהו ביום אבל ולהוציאו לתפשודיכול
 להוציאו: יכול ביום אף קטגים עם הכנסת בבית יושבים עם רוב שםשמצוים

 רל"בסי'
 קרואי מזמיו הבית כשבעל דקדמוני' קדמונים מימות בכאןהמנהג

 לסעודה כשמתקבצין אזי וכיוצא הבן ופדיון ומילה חתונה בתי כגוןלסעודה
 ואח"כ הותד א' לשעה קרוב פידות ואוכלין שרוף יין לשתות תחלהקובעין
 הבורות חבורות עליהן ומסבים שולחנות הדבה ומביאים הסעודה להםמביאין
 ע"ז וכולם שני בחדר האחרונים נכנסים מספיק וכשאינו גדול א' בחדר זהוכל

 רשות רנוטל חתונה שם כשאין שבמסובים הגדול או החתן עומד ואזהדרך,
 לכולט א' ברכה רם בקול המוציא מברך ואז בדך אומד" והן ברכו להםואומר
 הגדול כיון שכבר עוד מברכין ואין לאכול ידה פושטת חבורה כל ואז אמןועונין

 שכשהם מועטים והמה מהעם קצת דאיתי ומקרוב לצאת, נתכוונו והםלהוציאם
 ונרתנים לעצמם ומברכים שחוזרי' הגדול או החתן משולחן חוץ אחדבשולחן
 דוקא כשהכל אלא מוציא המברך שאין ואומרי' לברך בשולחן מהמסוביםלאחד

 או שנים היו אם : וז"ל סי"א קס"ז סי בש"ע דכ' מהא וחילייהו אחד.בשולחן
 בני עם הבית בעל )או קבע דרך שהוא היסבו ודוקא לכולם מברך אחדרבים
 נקבעים שאינם כיח הסיבה בלא יושבים היו אם אבל טור( כהיסבו, דהויביתו
 מקום שהכינו כיון פלוני במקום או כאן נאכל אמדו ואם לעצמו מברך א' כליחד

 ישיבה בהסיבה דגילין אנו שאין והאידנא הסיבה בלא ואפ" קבע הוילאכילתן
 כהסיבה חבורה לבני ואפי' קביעות הוי א' במפה שולחן בלא או א' בשלחןדידן
 לא ביתו בני עם הבית בעל או לאכילתן מקום קבעו אפי' ולדידן דמידידהו
 דאפי' לומר החליטו זה מל"2ון עכ"ל. אחת במפה או א' בשלחן ישבו אא"כמהני
 כ' סאב קצ"ג בסי' גם אחת. במפה או אחד בשלחן רק מהני לא מקוםקבעו

 קבעו ואח"כ תחלה קבע שא' או עמהם וקבע ג' בא ואח"כ קבעו שנים אםהש=ע
 עקכ. וכו' האכילה בגמר יחד קבועים שהם כיון ליחלק רשאים אינם עמוהשנים
 אחד אין לא"ה הא סי"א קס"ז סי' כם"ש א' בשולחן פי יחד קבועים מ"א ע"זוכ'

 ותו' הדא"ש וכ=כ סי"א קס"ז סי' וכמ"ש בב"ה בין בהמוציא בין חבירופוטד
 ויין פת בין חילוק אין הסיבה לן דלית דלדידן הש"ע כ' רי*ג ובסי' עכ"ל.וכו'

 דבישיבה מ"א וכ' עכ"ל. וכו/ לכולם מברך א' ויין פת אפי' דבישיבה דברילשאר
 ביאור צריכי הם"א דברי והנה עכ=ל. סי"א קס"ז סי' כם=ש אחד בשולחןפי

 בס"ד. בו נדבר התשובהאסי
 רקל אינו שהיסבו המפרשי' דעת כפי נשתדבב שהמנהג אומרואני
 לאכל וישבו כמו לאכול ישבו ר"ל היסבו פי' דק במטות צדן על ומוטיןששוכביו
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 בערך הערוך שמביא אחר כפי' חהוא הסבה שי' והיינו ואסתהרו תרגומולחם
 יושב הא' א,' שכל כגת יהטבין היו הפת סביבות ישבו היסבו פי' : וז"ל5ב

 לעסק יושגין היו א( פי'( לעצמו מברך וא' א' 'כל יושבין )היו פ*אלעצמו.
 לאכול ישבו כלומר היסבו אבל לעצמו מברך אחד כל לאכול' להם ונזדמןאחר
 : חעל כ"מ בפ' הרי"ף שיסת וזוהי עכ"ל. לכולם מברך אהד אחר לעסקולא
 ניכול ניזיל אמרי ואי לא היסגו לא אבל לכולם מברך שא' ההא היסגו'ווקא
 דקגיעי כמאן מככרו אוכל וא' א' כל אלא היסבו דלא אע"ג סלן בדוכתאנהמא
 אוכלים שכולם אע"פ בדרך מהלכין שהיו עשרה כדתניא לכולם מברך וא'ומי
 מככרר אוכל וא' א' שכל אע"פ וישבו עלו לעצמו מברך וא' א' כל אחדסככר
 עכ"ל. פלן בדוכתא נהמא וניכול ניזיל דאמרי כגון דאוקימנא לכולם מברךאהד
 שכל אע"פ נאכל ואמרו רוכבים היו אם : וז"ל כ' סיוב קם"ז ס" בש"עוהנה
 ע"כ. וכו' אהד גמקום שעמדו כיון מצטרפין מהבהמות ירדו שלא מככרו אוכלא'
 אמירה מהגי דלא כ' דלעיל אע"ג נאכל ואמרו : וז"ל ע"ז כ"ז ס"ק מעא'וכ'

 קביעות הוי שילחן דליכא בשדה אבל בבית היינו אחד ב'שלחן ישבוו'א"כ
 עכעל: שולחן בלאבאמירה

 ראיה מביא הרי"ף דהרי האי, על פליג הרי"ף דודאי יראה מעיין כלרהנה
 וא"כ בדרך מהלכיו שהיו עשרה דתניא נוהא פלן בדוכתא וניכול ניזול אמרולאם
 בינייהו מפליג ולא הם שוים בשדה אמירה ה-ן בבית אסירה דין הרי"ףלד'

 לאכול מקום שקבעו מפני הוא דהיסבו טעמא דכלום הש"ע לדעת המ"א,כדמשליג
 דשאני ועוד המקום. קביעות הוא העיקר היסבו לא לי מה הים'בו לי מה א"כ,בם

 על בהסיבה שרגילים האחרים ממקומות מטות על להסב רגילין דאין זהמקומינו
 אבל בדהיסבו אלא קביעות מקרי לא במטות הרגיל" המקומות דבאותםוןמטות
 הורגלו שלא במקומינו אבל אחת במפה או א' בשלהן ישבו אא"כ לא היסגולא

 וכן מקום. קביעת בזה לומר די לאכילה מקום שקבעו כיח המטות עלבהסבה
 אותן לבגי אלא הסלבה נאמרה שלא בעיני ונר' : וז"ל כימ פ' לריא"ז*צאתי
 דרכנו שאין אנו אבל צדן על ומטין ושוכבין המטות על להסב שדרכן"מקומות
 מלילי חון הסיבתינו היא ישיבתנו בהם וכיוצא ספסלי' ע"ג לישב אלאבהסבה
 לך הרי עכ"ל. הראיות בקונטרים כמבואד לחירות זכר להסב שצריכיןהפסה
 שרגילין המקומות לאותן היינו היסבו ללא היטבו בין הפו' שמחלקין דמהיאיה
 הוי דידן ישיבה המטות על בהסיבה רגילין דאין לדידן אבל ה'מסותבהסבת
 מקום.קביעת

 בהסיבת רגילין אנו שאין והאידנא : וז"ל שכ' כ*מ פ' להרא"שוראיתי
 ונזדמן אהר לעסק יושבים היו פה ור"ח דידהו, כהסיבה קביעות הף שלנו'ישיבה
 מברך א' אחר לעסק ולא לאכה4 היסבו אבל לעצמו א' כל מברך לאכול'להם
 סביבות שישבו היסבו אכילה כסדר שלא כאן וזה כאן זה יושבין היו וי"מלכולם
 עיקר ופירש"י לחמא. לסיכל ואסתחרו דמתרגמ" להם לאכל וישבו כמו"שלחן
 הרא"ש מדברי שכתבנו למה מתירה אין הנה עכול: דרב מתלמהרי קשהדלכולהו
 דודאי יחד לאכול באמירה גתוועדו שאם דינא בעיקר מודה הרא"ש גםולעולם
 דינא בעיקר רפליגי למימרא לאו כפירש"י הרא"ש דמכריע דמאי קביעותהוי
 מעשה מפני ר"ח פ" נגד עיקר הוא היסבר תיבת בעיקר דפרשא לומראלא

 כאן. כמיותרים תראים בערוך אינם שבסוגרים איה תיבות א(.)רל"ב(
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 שאמרר אלא היסבו דוקא לאו אם או תנן היסבו אי דנסתפקו דרבדתלמידי
 להר קשה הוה לא י"מ או ר=ח כפ" הסיבה פירוש ואל'ו פלן. בדוך וניכולנייול
 דפיד אע"ג אה"נ אבל הוא מטות ע"ג דקתני דהיסבו ש"מ אלא תנן היסבולומר
 זמן באותו דנהוג אורחא לפי היינו מ"מ כפרש"י עובדא מהאי מוכרע הימבותיכת
 מקום קביעות הוי פלן בדוך ונכול ניזול שא'מרו כיון הסיבה בלא דאףולעולם
 ברייתץ מההיא סבא ההוא להו פשיט ה'כי דבתר הגמ' דמסיק וכמו הסיבהכמו
 דהרא"ש' תמצא ולזה דמי. כהיסבו פלן בדוך וניכול ניזול דאמרי כיון להוושני
 דלאו הרי כהסיבה קביעות הוי שלנו ישיבה וכו'. אנו שאין והאידנא ותניפסיק
 הרא"ש' אבין כפסק כ' הטור וגמ שם. לא'כול מקום קביעות אלא הסיבהדוקא

 גבי ע"א ו' דף דסוכה בפ"ק עצמו רש"י מדברי אלו לדברינו מכרעת וראיהז"ל.
 ואוכל מיסב חטין פת א"פ בכדי מדשישהא המנוגע לבית הנכנס דתנןהאי

 באכילה עסוק הוא מיסב שהוא מי אכילה דרך דהיינו מיסב ופרשעיבליפתן.
 להורות. היינו הסיבה דבעינן דמאי מבואר הרי עכ"'ל. אחרים בדברים טרודואינו
 אחר לעסק באו דאם אחר עסק שום להם ואין האכילה בשביל ישיבתם,2קבעו
 א'ף לבד אכילה לכוונת כשבאו אבל היסבו אא"כ אכילה לקבע ישיבתם הויאלא
 דמי. כהיסבו היסבו"2לא

 דכיון. כלוס למימר בעי לא הרי"ף לד' ממש דבהסיבה לומר ישועהר

 לא. ואם האמירה במקום ההסיבה דמעשה יהד לאכול עצמם קבעו הרידהיסבו

 היסבו- בלא אף ג"כ מקום קביעות הוי פלן בדוכתא נהמא ניכול וא'מרוהיסבו
 היסבו דוק'א דקוומר נ'מי דייקא אחד במקום לאכול ונתוועדו עצמס דהיכינוכיון
 האמירה הוי פלן בדוכתא נהמא וניכול ניזיל אמרו ואם לא, היסבו לאאבל

 אבל שאמר מה על קאי וכו' וניכול ניזיל אמרו ואם מ"ש שהרי ההסיכהבמקום
 מהא ראיה ומביא פלן בדוכתא וניכול ניזיל אמרו ואי קאמר ע"ז לא היסבולא

 דין בפ"א. הרמב"ם נתכוון שלזה ונר' הרי"ף. דברי פשס זהו וכר עשרהדתניא
 וענר מהן אחד ובירך יין לשתות או פת לאכול שנתורעדו רבים : וז"ל שכ'י"ב
 אלא כאחד לאכול נתכוונו לא אם אבל ולשתות לאכול מותרין אלו הרי אמןכולם
 לעצמר מברך וא' א' כל א' מככר אוכלין שהן אע"פ מעצ'מ:ו בא וזה מעצמו באזה

 מברך וא' א' כל לאכל יושבין היו כ"מ פ' משנה וז"ל: הכ"מ ע"ז וכ"עכ=ל.
 שמנהגם מטות הסיבת בלא יושבין היו ופרש"י לכולן. מברך א' היסבולעצמו
 הסיבה. בלא סעהרה קבע דאין לעצמו מברך אחד כל בהסיבה ולשתות לאכולהיה

 היסבו. כאלו הוא הרי פלן בדוך נהמא וניכול ניזיל אמרו דכי בגמ'ואמרי'
 דרביד מזה מבואר הרי עכ"ל. וכו/ שנתוועדו רבים רבי' וז"ש לכולם מברךוא'

 דבעינך דמאי להם אחד דין פלן בדוך וניכול ניזיל שאמרו או דהיסבוסבור
 ניזיל בפי' כשאמרו כ"ש א"כ שם לאכול כולם שנתכוונו לומר הואהסיבה
 שנתוועדר רבים כ' רק 'היסבו המשנה כלשון רבי' כ' לא ולזה פלן בדוךוניכול
 וניכול ניזיל שאמרו או שהיסבו דהיינו ושבברייתא שבמשנה גותי תרי בזהוכלל
 רבה כללם ולזה יחד לאכול שישבו קהרם שנתכוונו הוא בזה דהעיקר פלןבדוך

 אף מעצמו וזה מעצמו בא כשזה לאפוקי והכוונה שנתוועדו, רבים באמרויתד
 לאכול עצמם לקבוע הוא בזה דעיקר קביעות הוי לא א' ומככר ביחד אח"כשאכלו
 המשנת בפ" רבי' כיון זה ואל ור"ח ז"ל הערוך כפ" מבואר וזה שישבו קודםיהד
 לדעת הראית עכ"ל. וחברה קיבוץ דרך על אכילתס שהיתת וענינו הטו היסצושכ'
 לא או היסבו לי מה וא"כ יחד לאכול החברה בהם המכות הענינים אלו בכלכי
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 שנתכוונו עליהם 'מוכחת דהסיבתם דבר שום למימר צריך לא דבהיסבו אלאהיסבו
 פלן. בדוך ניכול לומר צריכי' היסבו ובלא יחדלאכול

 דלאר קרא"ה סברת שהיא מר"ן דברי פשט לפי דאפי' עוד אומרואגי
 דרך אין אם ואה"נ נקט דנהוג אורחא דרש"י אלא מיטות ע"ג הסיבהדוקא
 יו כאן במקומינו כנהוג כסת ע"ג ונס'מך כרים ע"ג רק מטות ע"ג לישב"מקום
 ישיבת על מורה שזה הכסת ע"ג שמאל לצד הגב להטות אורחן וכי ההסיבההיא
 כיון כסת ע"ג הסיבה לי מה מטות ע"ג הסיבה לי דמה לאכילה מקום שקבעוקבע
 היסבו המשנה בפי' שכ' רמב"ם כוונת וזוהי ההסיבה עצמה היא הכסת ע"גדהטה
 ע"ג דמיסבין בהסיבה מחוייבין דאנו הפסח בלילי שעושין וכדרך עכ"ל.הטו
 גדולות. בסעודות שמיסבין כמוהכסת

 מיסבין לאכול הנועדים כל שיהיו בעי דלעולם ולדחות לומר נפשךואם
 קצת זולתי כסתות ע"ג מיסבין הכל אין הרוב על מנהגינו ולפי כסתותו"ג

 אני ועוד : וז"ל ריא"ז בשם כ"מ פ' הש"ג כ' דכבר היא. מלתא דלאו!מהחבורה
 מן א' מסובין אין ומקצתן מסובין מקצתן היו להסב שדרכן במקום שאףאומד

 השמש וכן מסובין שאינן ובין המסובין בין ומוציא לכולם מברךהמסובין
 כנהעג הרב ומביא עכ"ל. המבדך בברכת יוצא המסובין על ומשמששעומד
 א' במפה א'ו א' בשלחן דוק'א הרא"ה מיש והנה חולק. באין קס"ז סי'והמ"א

 אוכל א' כל רק עמו מסובין אחרים ואין לבדו 'מככרו אוכל א' כשכל לאפוקיהוא
 מנהגינו ולפי א/ בשלחן ישבו אא"כ קביעות הוי לא א' בבית שכולם ואע"פלבדו
 הוי יחד מסובי" הרבה יש שולחן ובכל הרבה בשלחנות הרבה לאכולדנהיגי
 אלא כה"ג הרבה בשולחנות לאפוקי לאו הרא"ה דקאמר א' דשלחןקביעות
 גדול א' שלחן נ'מ,צא היה אלו מנהגינו ולפי לבדו. שלחן א' כל לפני אםלאפוקי

 קטנים שלנו דשולחנות אלא ממנה לאכול נועדים כולם היו גדולה א' מפהאו
 הקרואים. לכל להספיק בשולחנות מרבים ולכך הקרואים לכלמהכיל

 חבורה בו יש זה שולחן דהרי קבע זה דאין לומ,ר דעת על יעלה לאולפ"ז
 כבראשונה הרבה חבורה וב,ו ג"כ בצדו אחר ושלחן יותר או י' אדם בני שלהרבה
 ראיה בלי מסברא ויחלוק האומר יאמר אם ואפי' לקרואים שיספיק כדי עדועד"ז
 ריא"ז הרב כ' כבר הנה קביעות. מקרי לא הרבה בשולחונת דחל'וקי' דכיוןלומר
 המסובין 'מל א' מסובין אינן ומקצתן מסובין מקצתן דאם ומ"א וכנה"ג ש"גהביאו
 סובר דהרא"ה כיון והשתא מסובין. שאינן לאותן אף ומוציא לכולםמברך

 מיסב חביריו עם שהגדול שולחן אותו א"כ הסיבה כ'מו הוי האידנא א'דבשולחן
 על והתימה פקפוק, בזה ואין לכ"ע שולחנות שבשאר האחרים את מוצלאבו

 מברך א' הזן בברכת למה שולחן בכל המוציא לברך חדש מנהג לנהוגהמערערים
 בפני שלחן כל לברך דוקא המוציא בברכת ככה על .ראו ימה ומוציאןלכולם
 ואחרוני' והרא"ש תו' לימדונו וכבר לכולם. א' לברך המזת ובברכתעצמה
 גמ שכ"כ הב"י וכ' המזת. לברכת בין המוציא לברכת בין מייר' דהיסבודמתני'
 ביניהם. לחלק תמוה דבר והוא והרשב"אהר"י

 בסשק שכ' קסעז בסי' ז"ל ע"ת להרב מצאתי מזאת גדולה דין מןובר
 להוציאם נתכוון לא אפי/ אשמעינן חדושא לכולם מברך א' דהיסבו דההיאט"ו,

 הש"ע ל' לך והא ע"כ. י"ג בסעיף המחבר מדברי מוכח וכן יוצאי'. אפ"הבברכתו
 המברך כיון אם לעצמו מברך א' שכל דאמרי' מקום קבעו דלא היכא י"ג.בסעיף
 וכו'. המברך כיה אם : וז=ל ע"ת ע"ז וכ' ע"כ. יצאו לצאת נתכוונו והםלהיציאם
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 ולא לכתחלה ולא בדיעבד דוקא כ' ובלבוש כן. לעשות מותר לכתחלה דאףונר'
 עכ=ל. ליה מנאידעתי

 בשם רי*ג בסי' הב"י מ=ש לע"ת דאשתמיט שכ' אל=ז בס'וראיתי
 דאין מטעם דוקא דפירות אחדונה בברכה איירי דשם השגה ואינההדשב"א
 להוציא מכוין שהמברך פשוט דבר ובכאו דוק. בכאן שייך אי1 חה לפירותזימוו

 להם ואומר גדול בקול לעם להשמיע הנהוג שהדי לצאת 'מתכווני'והמסובים
 להוציאם מכוי1 שהוא מזה גדול דעת גילוי לד אין ברך לו משיבין והםברכו
 איפסיקצ וכבר דאבות. מלי ליקיים חסההא למהוי דבעי ומאן לצאת מתכווניםוהם

 ברכה הוי כן עושה א'ינו והוא אחת בברכה ליפטר שיכול דכל ביומאהלכתא
 והנלע=ד- וכו'. ע"מ קורא הפקודי' שבחומש ובעשור לענין ע"ש צריכהשאינה
 אכי=ר. )י"מ( ימ"נ ישראל וצורכתבתי

 וכדאי' מלד הדרת עם ברב משום 'כולם את יוציא שא' בכך דמצוהועוד
 א' בה"א אור למניהם והביאו בבה"מ יושבין היו ע=א נ=ג דף ]ברכות[בגמ'
 ברב משום דב"ה דטעמא שם ואמרי' לעצ'מו מברך א' כל ובש=א לכולםמברך
 סיעד רצ=ח סי' זה ש' ומר"1 המדרש. בית לביטול חישינן ולא מלך הדרתעם
 : ושל"ה וב=ח רש"ל על ב' ס=ק קס"ח בסי' המ"א השיג זהומכח

 רל"גסי'
 בשבת. הכוס פי על שצפין ותולעים יתושין להסיר מותר אםנשאלתי
 מותר תולעים בהם שיש מים : ח"ל בתשו' הרא"ש ב' הש=ע כ' :תשובה

 אכילה קודם הענין במתקן אלא ומשמר בורר שייך דל'א בשבת 'מפה ע"ילשתותן
 זה אין פיו לתוך יכנס שלא הפסולת את מעכב שתיה בשעת אם אבל שתייהאד

 דאל=כ ביד להסירם דאסור מהכא מש'מע ולכאורה עכ"ל. ומותר מלאכהמעין
 בידו להסיר1 מותר בהדיא למימר הו=ל מפה ע"י אלא תקנתא אשכח לאאמאי
 הפסולת. לעכב מפה ע"י דוקא משמע כן קאמרומדלא

 לאפוקי תקנתא האי )קאמר( ולא הוא דיוקא לא שפיר מעיינינן כדאמנם
 משום כולם להסירן וא"א מרובים שתולעי' דמתוך משום רק אחריתיתקנתא
 אם ואה"נ מאיסורא להנצל מפה ע"י רק להו שתי דלא סגי לא דתולעחומרא
 בורר דלשון הם וברורים צפים דהא להסירם דמותר ונדאים מעוטים רקהם

 לזה ודאייה ברירה. שייך לא פניו על צף כשהוא אבל בו ומשוקע דמעורבמשמע
 להוליכר דבר במים להשיט לאדם אסור : וז=ל ס"ו של"ט סי' לקמן מר"ן דכ'מהא

 ולכאן לכאן להפצילן אסור המים שע"פ קסמים ולכן אצלו להביאו אומאצלו
 בכלי אבל בנהר דוקא ב"ח ב' ע"ז המ=א וכ' ימים. שיהיו המים את לנקותכדי
 מינה שתיק הוה לא בזה בדירה חשש הוה אלו וא=כ ע"כ. ב' סעי' כמ"שיסרי
 ולכאן לכא1 במפצילן איירי דהתם לדחוק ואין בורר משום בכלי לאסררוהרל
 למסיד1 מפצילן בין לחלק ראית דמה הוא מלתא דלאו וכל מכל במסיר1 לאדוקא
 צף שהוא דבדבר ודאי אלא לצד פסולת ברידת היינו במפצילן אפי' סוףסוף
 ברירא. ביה שייך לא המיםע"פ

 זה על ראשונה היה הוא אשר ר"ג סי' בתשו' הריט=ץ הרב מ"שוראיתי
 כמ=ש הוא בורר תולדת דמשמר דאע"ג ההיתר עליו בנה אשר יסודוועיקר
 משמרת היתה שאם כגת כדרכו משמר או שבורר דוקא היינו מה*ש פ"חרמב"ם
 שם דרך האבק שילך המשמרת תוך יהניחו דק בעפר פירות לו והיומלרה
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 ה*נ ככברה איגו וג"כ ביבש משמר דרך דאין מותר מנוקים השידותוישארו
 או הצרעה ונשאר שם דרך נזחלין והמים סהרר לתוך הלח שיניח הוא'בשימור
 כמו מלח הצרעה בידו להסיר אבל בלח ושימור ברירה דרך זהוהיתושין
 מידי דכל נמצא בלח שייך לא פירות ושאר מהצמוקין ואבנים העפרש'מסירים
 בשבת מהכוס ויבחושין יתושין מסירין גדולים ראיתי וכן שרי, בהם אורחיהדלאו
 מתוך פסולת דבורר העולה הכלל ומסיים תכ"ד, וזהו בראיות והאריך מכליםואין
 שבורר ז"ל הראעש מ"ש שייך דהא משום אסור ממש אכילה בשעת אפי'אוכל

 שהוא אעופ אוכל ואח"כ השסולת מסיד עושה הוא וכן שיאכל קודםהפסולת
 וכן אחת. בשעה שהוא מהמסננת לשותה דמי ולא הפסולת הסרת אחרתכף

 אותו משים אלא בפיו קלופים ולהניחם בידו אותם לקלוף אסורהתורמוסין
 אפה יבחושין או יתושין או בצרעה אמנם פיו, בתוך בידו או בפיו וקולפובקליפתו
 בלח משמר אלא בלח ברירה דרך דאין להסירו מותר פסולת או שבייןעפר
 שאין ישלח הצרעה את וגם בלח ברירה דאין אחר בפטק וכ"כ ביבש.ובורר
 עכ"ל. חטאעליו

 בעלי איזה נסתפקר וז"ל: כ' הבורר גמלאכת חאגיז מהר"י הרבוגס
 בודר, משום בזה יש אם בשבת היין על שצפין היתושין להסיר מותר אםתורה
 ראיה כעין ויש ע"ש. דביצה ש=ק ח' במשנה וכמ"ש כלל ברירה בזה דאיןואפשר
 מחייב ולא הנחתה היינו לאו מים ע"ג אגוז ה' דף דשבת פ"ק דגרסי' מהאלזה
 הנוטל יין או מים ע"ג צף שהוא דדבר איתה ואם עקר לא דהא מוציאמשום
 בורר משום חייב דהתם לומר מפרש שום משתמיט לא אמאי בורר מקריאותו
 וליתה פסולת מתוך אוכל בורר משום מחייב הים מו דגים השולה דלפ"זועהר
 ברירה שייך דלא ונר' קוצר, משום אלא מחייב לא דירושלמי אליבא אפי'דהא
 הוא. רעומד ברור כנר למעלה שצף דבר אבל ולברור לפשפש שצריך מהאלא

 הצרעה את וגם בלח ברירה אין ע"י שהשיב בש"ם בקי חכם משםושמעתי
 עכ"ל.ישלח

 וכו' גי"ט קטנית הבורר דתנן אהא : וז"ל כ' ע"ב[ ]י*ד דביצהובש"ק
 מנהגן היה כך צדוק בר' אר"א תניא ובגמ' ושולה, מדיח אף אומר גמליאלרבן
 אוכל שנמצא פי' מים, עליו ומציפין עדשים מלא דלי מגיאין היו ר*ג ביתשל

 למטה עפר פי' בגילי, הא בעפרא הא ל"ק 1 אפכא והתניא למעלה ופסולתלמטה
 ב*י וכ"פ כריג הלכה ואין הרמב"ם וכ' האוכל. מן למעלה קש גילי ה'אוכלמן
 נותנין שהיו במה היתה שברירה ונראה ע"כ. דר*ג הא הפו' הזכירו שלא תק=י'סי'

 שהיו מה אגל האוכל מתוך הפסולת נברר היה כך ומתוך העדשי' על'המים
 לא צדוק בר' ר"א דהא כלום בכך אין בידם במים למעלה שעלו אותםמסירין
 שעלה הפסולת ששולין הזכיר )ולא המים מציפין שהיו במה אלא חדוש"חייענו
 לשלות מותר לכ*ע מבע"י עליהם צפין( המים היו שאם מנה ונפקאלמעלה
 שהוא דבר משמע דבורר בשבת ואפי' ברידה בזה ואין למעלה העולה(זפסולת
 ושולה תני דר"ג ואע"ג בתבואה פסולת כמו בלול או ביין שמדים כמוטעורב
 צדוק בר' וכדר*א למעלה הפסולת ומציף שמדיח אלא הוי לא דהתיראנחא
 שנמצאין היתהסין להוציא הית'ר ללמוד אפשר ולפ"ז המפורש. מן סתוםוילמד
 עכ*ל. מחלבא ביניתא כמשחל אלא בורר משום כאן ואין בשבתביין

 הקמח לתת4 שנפל ק'יסם או צרור לענין תק*ו טי' ט"ז בס' עודוראיתי
 הרמב*ם* דעת נרן ווה בידו הקיסם או הצרור ליטול מתיר שהרשב"אבי"ט



צדיק ב. חלקשו"תפעולתרמד
 משא"כ אוכל מתוך פסולת שנוטל בודר דהך"ל בידו ליטלו לאסוד פוסקוהראב"ד
 לתוך זבובי' כשנופלים וא"כ פסולת מתוך אוכל נוטל הוא דאז שניבדיקוד
 צריך' אלא כב,ורד דהו"ל להדאב"ד משם לחוד הזבהבי' להסיד אסוד בשבתהכוס
 בה"ט ובס' עכ"ל. דמעא שזכד המחמידין דעת וזהו עמהם ג"כ המשקה מןשיקח
 ע"כ. בלח בדירה אין בתשו' כ' והריט"ץ כ' ואח"כ הט"ז. דבדי הביא שי"טסי'
 דאיך לומר אפשד הצעיד ולדידי באחדונה. סבדתו מדהביא כהדיט"ץ דפוסקנד'
 מטעמ הוא הדאב"ד דאסד דמאי הז'בובים הסרת לאסוד הדאב"ד מדברידאיה

 אר והצדוד הוא קל דהקמח שם ומשוקעים בקמח מעורבים והקיסםשהצדוד
 דאינם ופרעושי' יתושים משא"כ כבודד נד' בזה קמח בתוך ומשתקע כבדהקיסם

 חאגיז מהר"י וכמפרש רעומדים בדודים הם וכבד צפימ רק ומשוקעיםמעודבים
 בכהעג. ג"כ דמיירי וכו' שודין אין ד"ה ט' ס"ק שי"ט סי' מ"א רעייןז=ל.

 ע"ש. מעוהבין ואוכלה2הפסולת
 בידו' התודמוסין לקלוף דאסוד הדיט"ץ דבדי בסיום לעיל דכתבנובהא

 שקודיך קשואים מיני בשבת כשקולפין פדושי' קצת ג"כ דאיתי בפיו. מקלףאך
 לאכלו לקליפה שבפנים מה וחותך החתיכה ולוקח לחתיכות אותה שמחתךכ'יאד
 לאלתר' לאכול 'כדי שדי פסולת מתוך אוכל בודד הוי דבכה"ג הקליפהוזודק
 דהקליפה. דכיון דס"ל וצ"ל גסכין הקליפה תחלה ומסידין נזהרין איןוהעולם
 ולא ח'. ס"ק ש'י"ט ס" במ"א ועיין מאוכל. אוכל כמפריד הוי לאכילהר4ציה
 מאחד אחד בורר מעוהבים אוכלים מיני שני לפניו היו ס"ג שם מר"ן למ"שדמי
 הכא' אבל הם מופרדין דאוכל שאני דהתם ע"כ. מיד לאכול כדי השניומניח
 כאן ה"נ שבפנים האוכל ואוכל שקולף קטניות של לשדביט ודמי בו הואדבק
 לקלף דמותר בהג"ה שכ"א בסס"י בש"ע ועיין פנוי. עת עתה לי אין כיוצ"ע.
 : ודוק ד'כוותה וה"נ סעודה אותה לצודך ובצליםן2ומים

 רל"דסי'
 אשה. : וז"ל ד' ס"ק כ"ו סי' א"ה באה"ט בס' אחד לשון לבאדגשאלתי

 ופה כנה"ג וכ' ל"ה. סי' ח"ב הדא"ם קידושין הם אם ספק בלילהשנתקדשה
 דבר של' טעמו ידענו ולא עכ"ל. המנהג ובטלתי בלילה לקדהן קבוע מנהגהיה

 הלב, ונשאד בידנו נמצאים אינם ח"ב הרא"ם וס' כנה"ג ס' כי ליה נפקאמהיכא
 בלילה. דק מקדשין שאין ג"כ מנ,הגינו עלנבוך

 ה' כבסף בלילה דנין שאין דין מטעם בה דמטו לפענ"ד ידאה :תשובה
 הוא משתעבד שהדי מז,ה גדול דין לך ואין בניו את הנחילו ביום והיהכדדז"ל

 דהוי בלילה עדות מקבלין שאין ]קי"ל[ ק"ל גם לו משתעבדת היא וגםלה
 נלע"ד זה כל ג"ה. סעי' כ"ח בסף כדא" כלום קבלתן אין קבלו ואם דיןכתחל'ת
 לקדש. כאן שנהגו דמה צ"ל המנהג על זכות ללמד אמנם ז"ל, דעתםשהוא

  הייגר בלילה עדות מקבלין ואין בלילה דנין שאין נאמד שלא מפני הואבלילה
 לקבל וגם לדח דינים בעלי שני  נתרצי אם  אבל רינים  מבעלי א' נתרצהכשלא
 בנאמן מכשדינן ואפ"ה התודה מן שפסולה הקדובי' מעדות גרע דלא ש"דעדות
 מביאו בתשו' הדמ"א כמ"ש כן ה"נ הקדוב עדות עליו שקבל כיון אביךעלי

 מור"ם וכ"כ בלילמ. לדין מותד הצדדים נתדצו דאם ה' סי' והבה"טהסמ"ע
 לקבל דינים בעלי עליהם קבלו אם מיהו : וז"ל סכ"ה כ"ח בסי' עדות גבילקמן
 דמסיים בב"י וע"ש הדשב"א(. ב' )ב"י לכתחלה אפי' מקבלי' בלילההעדות



רמהצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 מתרצין הצדדים ששגי במקומינו )כאן( ה"נ יע"ש. אביך עלי מגאמן גרע דלאבה
 דינא מעיקר רק אמרה לא הרא"ם דגם ולדעתי גלל. בזה לפקפק ואין ש"דבזה
 עלי נאמן אבא עלי נאמן היא שלימה דמשנה דש"ד יודה מתרצין כשעניהםאבל
 להו. מכשרינן עליהם שקבלום דגיוןאביך

 הטור בהגהת ה' סי' כנה"ג להרב מצאתי ז"ל הפו' באמתחותובחפשי
 גרע דלא להם דשומעין נר' בלילה שידונו רוצ" דינים הבעלי אם ט' אות :וז"ל

 אין נפשות בדיני אבל ממונות בדיני דוקא ומיהו עסול או קרוב עליומקיבל
 בזה נפשות לדיני דדמו נשים דיני וכל וקדושין גטין לדיני חה"ה להםשומעין
 וג"כ כ"ח ס" בתשו' מהר"ם אחרי'. בדינים ממונות לדיני דדמו למ"דאפי'

 בס' וכ' ג"ד. מחו' כ"ח סי' ב"י הביאה בלילה עדות קבלת לענין בתשו'דשב"א
 עכ"ל. וכו' קבלה הוי מנפשייהו אתו אלא עליהם קבלום לא דאפי'ב"ח

 סמכו מאין ופלצות, אחזתני רעדה אלו דברים ראותי אחרי באמתוהנה
 מילי בכל דלאו בה"ט שמביא דכנה"ג טעמיה אגלאי והשתא בלילה לקדשכאן

 במקומם מהר"ם דברי לראות לחקור וחזרתי דש"ד. עליהם קבלו אםאמרי'
 אנו דיננו דונו ואמרו בלילה לדין שבאו ושנים ג"ט בסי' הלשון זהומצאתי
 מקבלימ חהם שבממון דבר גל בלילה. דנין דאין אע"פ שלכם דין עלינומקבלים
 עלי נאמן כמו לקבל שיכולין ונשים אפסולין דהוה מידי בידם הרשותעליהם
 כבי עליה דקבליה וחד עלייהו שקבלחה ישראל את ששפטה דבורה וכמואבא.
 חשוב בב"ד בלילה שנעשית אסמכתא קניא וא"כ כ"א דף בורר זה בפ',תרי
 מדעת בלילה דנין גמור דין דאשי' שניהם מדעת שנעשו גיון גמור קניןהוא

 שבידנו מהר"ם בס' זה נמצא שלא על ותמהתי עכ"ל. ברוך בר מאיר"2ניהם
 דסול עצמו דברי הם וכו' ממונות בדיני דוקא ומיהו הכנה"ג שכ' שזהואולי
 מהר"ם. דברי ולאהכי

 במצרים סמגו מה על שנשאל פ"ר סי' ח"א להרדב"ז ומצאתיויגעתי
 לא זה דדבר חהשיב פסול. בלילה הנכתב שגט בא"י שמצאנו כיון בלילהלגרש
 למד מהיכן לחקור וצריך רמ"ח סי' תה"ד בתשו' בשמו נמצא אבל בא"זגמצא
 הרי"ף ופסק פוסל ור"א כשרה בלילה חלצה מדתנן לה דנפקא ואפשר זה,דין

 דנין ואין דין כתחלת )הו"ל כתובתה גובה זו חליצה דע"י כיון גר"אורמב"מ
 לקבל עלי קקוה אבל כתובתה(. גובה שע"י הגט חה"נ הכתוב מגזירתבלילה
 מהפר או ההלכות מבעלי או מהאמוראי' או מהתנאים חד לשתמיט דלא זהדין
 תנאי דפליגי היכי וכי גדול חדוש שהוא זה דין לאשמעינן בהן רגילי',ןאנו

 חהאריך וכו/ נינהו טעמא דחד כיון בגט איפליגו לא אמאי בלילהבחליצה
 נכתב אם לג"ע כשר בלילה שנמסר דבגט בהדיא לך הרי שם ומסייםבראיות
 דהוי משום פסול בלילה שניתן גט דאי אחרינא טעמא איכא תו א/ ביוםונחתם
 לא ודאי אלא נתינה בשעת ב"ד דלהוי תלתא ליבעי כחליצה דיןכתחלת
 ומשו"ה השערה יבמתו ועלתה כדכת" ב"ד ודאי בעינן דהתם לחליצהדמי

 דבר ואין כורתה וספר הגט במעשה תלוי הגל גט גבי אבל וביום ב"דבעינן
 ב"ד לא בעי לא הלכך העולם תיקון מפני אלא חותמין העדים ואין כורתהאחר
 וגיטי נשים לגיטי ה"ה בלילה ונמסרים נכתבי' שטרות דשאר היכי וכי ביוםולא

 בלילה בלילה ונחתם בלילה נכתב ביום ונחתם ביום נכתב דתנן תועמדים,
 הם. דשוין משמע להו גייל גזרה דבחדא וגיון כשר ביוםונחתם

 גן בפני הגט נותן דהשליח אע"ג מאורלינוש הר"י ב' במרדכי ראיתישוב



צדיק ב. חלקשו"תפעולתרמו
 וכף. בלילה לתנו יכול דרבנו שטרות דקיום כית אפ"ה למשפט דדמימשום
 כשר לילה עדות עליהם קבלו שאם הפו' וכ' לילה. עדות ע"פ דנין אין קי"לתו
 אף כשר לילה דין עליהם קבלו אס וכן שסול עדית עליו שקילל ממי גרעדלא
 לחושו יש ומ"מ וקיים. שריר המנהג ונשאף משפט ביה דכתיב אע"ג כן נסיבגט
 על לעז להוציא שלא בצנעא לעשות צריך אלא א"ז )בעל( מפי שיצאכיון
 חיישינן[ ד"ה ע"א ]מ"ד הדין נגמר פ' בתו' מצאתי שוב וכו', הראשוגיםגטין

 ע"כ. בלילה מתגרשת אשה והיאך בלילה לחבירו שלום נותן אדם היאךדאלת"ה
 שיסת בס' מצאתי וכן דבריו. בסיום עכ"ל בלילה מתגרשת דאשה בהדיאמשמע
 דין אינו וחתימתו גט )דבכתיבת( דבנתינת ז' ס"ק קכ"ז סי' הגטין)שמות(
 ]כ"הו כ"ד דין מה"ג פ"א ]להגמ"י[ לההמ"ג מצאתי וכן לקמן( )ועייןיע"ש.
 ע"ש. בלילה וניתן בלילה גכתב דגט )בסופו(בסופה

 לעשות דיש שכ' ואע"פ בלילה לתת הרב מתיר בגט דאפי' לדעתהראית
 ,1"מ להדיא דמתירי' התו' דברי גתרה אייתי מיהא הא לא"ז לחושבצנעא
 שני שנתרצו דכל מדבריו למדנו שיהיה ואיך בצנעא דלעשות האי להדאדחיא
 בדיבי דדוקא לומר להכנה"ג מנ"ל וא"כ בעדות בין בדין בין ש*דהצדזין
 דהף הוא ממון חיוב משום וקדושין דגטין טעמא הא וקדושין בגטין לאממונות
 דנים בלילה נר דכשיש ה' בסי' הסס"ע מ"ש לזה לצרף יש ועוד דין.כתחלת
 בפוסק שראיתי אני זכור דוקא. להלכה אמרה דאיהו אע*ג דיום דומיאלאורו
 הביא סק"ד[ ה' סי' ]ח"מ ,והש"ך כבודו. מקום איה זוכר איני כעת כן שפסקא'

 ע"ש. וכו' ע"ח( )סי' מ"ב ושכ"כ להסמ"ע הביאו קצ"ה סי' ובה*ט בנ"חיהרב ראיתי ושוב בלילה. דנין ואין בלילה ק"ס דקונין ע"א[ קי"ד ]ב"ב י"נ פ' הגמ'משם
 ססכימיפ כוום העין בהם שלטה אשר הפוסקי' כל דלד' העולההכלל
 ש"ד לכתחלה ואף מקובל דין הן עדות הן עליהם לקבל הצדדין שנידכשנתרצו
 היכי תמוה והוא נפשות לדיני וקדושין לגטין דמדמי הרא"מ מש' הכנה=גיולתי
 דקאמר דמאי לומה לי ואפשר ופשוט. ממונות לדיני אלא דמיונן שאין להומדמי

 לדון דהיינו ממש וקדושין גטין בדיני היינו וקדושין גטין לדיני לא אבלהכנה*ג
 אף דבאלו בהם וכיוצא לאו או בה תפסי קדושין אם או שסול או כשר גטאם

 כי דגם הנז"ל אפוסקים לפלוג דלא היכי כי יפה תירוץ והוא כלום אינושנתרצו
 ודוק. ממונות מדיני עדות האי ,ינא מאי עליה תקשי דלאהיכי

 הרא"ם סברת הביא קכ"ג סס"י הגטין שמות בס' מצאתי זה כל כתביואחרי
 והיתה ויצאה דכתי' משום הקדושין על אני ומג.מגם דין דהוי מטעם כא"זדפוסק
 דברי גם הרדב"ז דברי שהג"ש הרב הביא ושם הרא"ם. עכ"ל בדבר צדדיןויש

 לחוש בלילה גט ליתן אין דלכתחלה העלה ובסוף מהר"ם בשם ה' סי'הכנה"ג
 לגרש דמכשרי רבוותא הני על לסמוך יכולין הדחק בשעת אך הא"ז.לסברה
 : וז"ל לעד דין מה"א פ"י להרמב"ם ראיתי ואח"ז דין. הוי לא דגט משוםבלילה
 ותמיהני עכ"ל. בלילה גין ביום בין בט"ב אפי' חול יום בכל לקדש לאדםמותר
 אם לראות ח"ב להרא"ם כעת זכינו ולא דבריו. הנז"ל הרבניס הביאו לא למהאני

 ספיקיה משום דהרמב"ם פשיטותיה שבקינן לא ומומ עליו וחלק דבריוהביאו
 פ=ט דף חא"ה הקמח לקט בס' ראיתי זמן ואחר הוא, ופשוט מהראוסדהגאון
 ח"ב ריב"ל וכמ"ש עיקד כל לפקפק אין בלילה הקדושין היות ולענין : ח"לע"ד
 כ"ו סי' )אהע"ז פ"ת ]ועי"ע עכ"ל. ל*ה ח"ב מ'"א ופר"ח א' ישרים ותומתפ"ה

 :סקוז([



רמזצדיק ב. חלקשיתפערלת

 רל"הסי'
 מפרשים יש משולש וז"ל: אתרוג גבי ט"ג תרמ"ח ט" ]א"ח[נש"ע

 הזרע חדרי עד שניקב שכיון וי"מ וה לצד זה מצד שניקג דהיינוכפשוטו
 לולב גפ' הרא*ש כתבה זאת פלוגתא הנה עכ"ל. מפולש מקרי בתוכו,2הגרעיגין

 ליה מדמדמי הזרע חדרי עד מקרי המפולש דנפשיה סברא הביא ותחלההגזול
 כשר מבפנים פילש ולא ניקב מדקאמר בירושלמי מוכה וכן לטריפותתלמחיא
 וכר. ר"י סי' וכן צדדין. מב' מפולש שאינו אע"פ פסול מבפגים פילש האמשמע
 הף לא החלל לצד זה מצד אבל האחר לצד זה מצד מפולש פי' )בה"ג(אבל

 מכאן נקוב שהוא דאע"פ דה"ק לפרש שיש הראב"ר כ' והירושלמי וכשר.מפולש
 תאמר שלא כשר זה לצד זה מצד הנקב שיראה כדי מבפנים פילש לא אםומכאן
 הש"ס דבעי בעיא דהך ההלכו' בעל שסובר ואפשר הם כמנוקבין אתרוג שלמעיו
 ולא כקיתון שנשפכה לריאה הזרע חדרי וקיימי בפגים שגימוח אתרוג מדמינןאי

 וכן כמפולש, הוי לא חדר" לאותן ניקב קאמ' ולהכי לקולא וא'זל"איפשיטא
 ד"ס אלא עיקרן אין פסולי דהני לקולא בעיא בהך דאזל" סובר שהריוףמשמע
 שניקב אתרוג שכ' הרמב"ם דברי אח"ז )הביא( והב"י ע"כ. הבעיא השמיטולהכי
 יעמ גשם הסברות שתי שכ' מר"ן והנה עי"ש. וכו' פסול שהוא כל מפולשגקב
 הרא*ש דעת אמנם הכללי/ בעלי כדכתבו מחמיר" כיש לפסוק נוטה שדעתונר'
 כדכתב בה שחפז הסברא שזו נר' אבל לשון דמדגקט בה"ג אגל מדכ' כן גר'אין

 ב' הירושלמי ל' )לי"סב( דמהדר ותו בכלליו. השכ"ג והביאו א( סי'הרדבוז
 זו. בעיא דהשמיט הרי"ף דעת שכ"נ בה ומסיים ז"ל דבהאג אליבאהראב"ד
 פילש ולא ניקב מדקאמר בהאג כד' מוכיח הירוש' דלשון לומ' עהר אפשרולענ"ד
 גיקב הול*ל הכי הזרע חדרי עד מיירי דאי האחר לצד מבפנים דר"למבפנים
 דהפילוש מורה מבפנים דנקט והשתא הזרע חדרי עד דהיינו בפנים פילשולא

 היה שאלו להוכיח יש ועוד בה"ג. כד' ג"כ הירוש' וא"כ האחר. לצדמבפנים
 כי לפר,2 להרמב"ם הי"ל הזרע חדרי עד היינו דפילוש מוכיח הירושלמילשון
 דהכא דמפולש ש"מ אלא הבבלי על חולק שאיגו במקום כירוש' לפסוק דרכוכן

 : וכר מפולש מבוי דאמרי' וכהאיכפשוטו

 רל"וסי'
 ע"א ל"ו ברף התו' כ' ע"כ. פסול ככדור העגול אתרוג תרמ"ח בסי']שם[

 חכמים דברי כדאמרי' בו הבנות שמשחקים עור של כדור כמין עשוי כלומר :וזעל
 עכ"ל. כקדרה ועגול דוד כמין עשוי והיינו בדלת כדוד דגרס ואית וכו/כדרבונות

 הגי' שתי בין דדינא נפקותא דיש ויראה : וז"ל לגמ" בשיטתו חביב ן' מהר"םוכ'
 ולג" כ'שר. כקדרה' עגול אבל פסול ככדור לגמרי עגול' דוקא ברי"וב ככדורדלג"
 : ע"ש וכר שפסול בנות של ככדור עגוי כ"ש כקדרה עגול דר"ל בדל"תכדחי

 רל"זסי'
 עכ"ל. כשר בזה ,ה דביקים שנים שגדל דהיינו התיום כ' סעיף שםעוד
 ובגמ' ע"ש. שנים ולא רהמנא אמר אחד דפרי פוסליו ויש מסייםבלבוש

 רנ"ו. בסי' הובא לזה דומה סקומו. איה סצאתי ולא עי,נתי "()רל"ה(



צדיק ב. הלקשו"תמערלונרמח
 ~כשיר דת"ק משמע חביב 7' מהר"ם וכ' ע"כ. התיום אף וי"א פסול ככדוראתרוג
 שלוקח היינו כשר התיום דאמרו דהא לי וממפקא ההטור. רמב"מ וכ"פהתיום
 המוגיא בריש דאמר" הא משום קפידא וליכא ביחד הדבוקי' האתרוגי' שניבידו
 חשיב אחד פרי ביחד האתרוגימ שני דגדלו דהיינו שנים ולא רחמ'נא אמר א'פרי
 קרינן דבוקין דכשהיו דכיון בו יוצא אינו מחבירו א' אתרוג הפריד אםולפ=ז
 דאמרי' הא דלמא או דפסול אתרוג חצי יקרא מחבירו א' כשנפריד א' פרילהו

 דהיה משום פמול דלאו ואשמעי' דוקא מחבירו אי כשנפריד היינו כ'2רהתיום
 שלקח בין דלמא או רחמנא א'מר א' דפרי יחד שניהם ליקח יוכל לא אבל'מתויים
 אלו לספיקות מצאתי ולא בו יוצא מחבירו א' שהפריד ובין בו יוצא יחדשניהם
 בבל דנסתפק משום מסול דהתיום דממ"ג טעמא דהיינו ואפשר הפף. בדבריגילוי
 תיעא סי' רשב"א תשו' ועיין גוונא. בכל דפמול להחמיר פסק ולכן הספיקותאלו

 של ועור כהוגן זה של )ההיצת( עור ישאר כש'מפרידן דאם יראה ולע"דעכ"ל.
 אלא הם דשנים ודאי הא בו שנהוג אתרוג של החיצון עור דהיינו כהוגןהשני

 הנהוג גלדו צורת ישאר ולא יחלק אם אמנם בו שגדלו המקום מדוחק,2נתחברו
 דקרי ומאי הוא חמר דהא פסול חלקו ואם שנתפצל אלא הוא אחד ודאי האוצליו
 לך תיקשי ולא כשנים שנראי' אלא הם 'ממש דשנים למימרא לאו תיוםליה

 שכל ובחקיר'ת בראיה דאפשר לאו או עליו אחד כל גלד ישאר אם נידעמהיכא
 דאין ריאה בענין ורשב"א ל=א סי' ביו"ד הטור פסק זה וכעין שיפרידם.קודם
 יבצבץ אם ויראה דאוני חתוכי להיות שדרך במקום בדעתו שישער דאוני חתוכילה
 חתוכי לה דהיו ודאי יבצבץ שלא מקום קצת ישאר שאם לאו או החתך מקוםנל
 גלדו אחד כל ישאר אם לחקור יכול אדם דאין ואפשר יעו"ש. אח"כ שנדבקאלא
 לאו. או כשר אי בגמ' המחלוקת נולד זה מפני ואולי לאו או חתיכה אחרעליו
 : )פמק(להחמיר מסל זה דמטעם אפשר הסמ"גגם

 רל"חסי'
 איזה לו דיש צ"ל בשלמא כל חביב ן' למהר"ם ע"א שני דף כפ"תבס'

 מתבאר שכן יין לו נתנו ואם בפסקת ז' דין פ"ז ברכות כ"מ ועיין ע"ש.דותק
 : שם זהכלל

 רל"טסי'
 נחתם בפני גבי דגטין רפ=ב רש"י משם א/ כלל מביא ע"ד כ' דף שםעוד

 פיר'ש ולא רבותא שום ללמד דאתא ואמרי' יתירה משנה דיש דהיכא פסולחציו
 רבותא אלא המרובה לתפום רשאי אתה אין ע"כ לאשמעינן אתא רבותאמאי

 ומייתי עכ"ל. היא יתירה משנה לאו תו זוטרתי רבותא אפי' לן משמע וכיזוטרתי
 למאי סיפא הך דקשה כשר מיעוטו על פסול רובו על חזזית דעלתה ההיאלדמיון

 מפוזרות מקומות וג' בשנים היה דאם זוטרתי רבותא ללמד בא אלאאיצטריכא
 רובו על חזזית עלתה פשטה כפי מתני' אתיא וראב"ד ר"ן ולשיטת פסול,ברובו
 ברובו מקומות וג' בשנים מפוזר בין א' במקום החזזית בין גוונא בכלפסול
 בשנים מפוזר בין א' במקום בין מיעוטו על חזזית עלתה קתני הכי נמיוסיפא



רמטצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 מקומו' בשני פסול השתא דלולב שעח מר"ן קושית נתישב זה ובדרך מקומות.וג'
 : שם ח-וק מ' בסי' לעיל בזה הארכתי וכבר ע"ש. וכו' מבעיאבג'

 ר"מסי'
 ה' בשם אומרי' והם הבא ברוך אומר הוא ע"ב ל"ח דף סוכהבגמרא

 בגמ' דקאמר ממאי כעונה שומע יליף לא אמאי וק"ל ע"כ. כעונה לשומעסכאן
 לענות שמצוה מכאן הללויה אומרי' והן הללויה אומר הוא בסמוך לזהקודם
 מקרא גדול היה שאם מכאן הללריה אומרים והן ה' עבדי הללו אומר הואהללויה
 אחר עונה שאינו דממה מכאן ג"כ דלילף וקשה וכף. הללויה אחריו עוגה.אותו

 רש"י שפי' במה זה לתרץ ונ"ל כעונה. דשומע ש"מ אומר שהוא מהץלמקרא
 הבא ובברוך : וז"ל ה' בשם אומרי' והם הבא ברוך אומר הוא דאמר"גהא

 יודע לשאינו נלמד מכאן הללויה ולא עצמן התיבות לא עונין ואין עליושומכין
 עכ*ל, יצא ענה שלא אעעפ לשמוע לבו וכיון שמע אם לענות ולא לקרותלא

 ולא עצ5'ן התיבות לא עונין ואין באמרו רש"י חידש מה לאקשויי איכאיתחלה
 אמאי דלעיל קושיתינו ק"ל רש"י אמנם הגמ' בל' היטב הוא מפורש הלא"ללויה

 הללויה אהמרי' והם ה' עבדי הללו אומר הוא מדלעיל כעונה דשומע יליףלא
 הבא ברוך אחר הללויה עונין היו דאלו הללויה ולא וכך' עונין דאין קאמרלזה
 קריאת 5ושאר למילף מצינן דלא היכי כי כעונה שומע למילף מצינן הוהלא

 דהכי התיבות קריאת במקום עולה הללויה דעניית הללויה דעונין כיון"הלל
 דיבור כל' כאמירת הוי דיבור כל אחר הללויה אמירת וא"כ ההלל קריאתיוצות
 עצמן התיבות לא עונין ואין רש=י דקאמר ומאי מינה. לאקשויי ליכאיא4כ
 כלומר הש*צ כלפי תלמודא דקאמ' כעונה שומע מלת תפרש שלא לומר'נתכוון

 אש"צ וקאי כעונה דשומע מכאן הוא ולא משמע ה' בשמ אומרי' והם(ימדקאמד
 ילפותיה כעונה שומע דקאמר דמאי באופן התיבות עונין ואין כתב מזהלאפוקי
 תשלום עונין רק כלום אומרין אינן' והן הבא ברוך אומ' הוא דקאמר דסוגיתסרישא
 :(שדבור

 ולענות מהש"צ דהלל קריאה לשמוע למסמך מצינן דלכתחלה מזהוהרדחנו
 א"צ וא"כ ממש הדבורים קריאת במקום לן הויא הללויה דעניית הללויהאחריו
 וזהו לבד אוזן ולהטות לש'מוע רק מההלל דיבור כל בלחש הש"צ עםלגרוס
 השוכנים ולשבש בלחיצ"ה לענות למהר ולא הדרי"ם שריקה"ת לשמוע"לילו
 או עבד שהיה מי : וז"ל י' הלכה במשנה פ"ג בסוכה מפורש וכן בבהכ"נ.סביביו
 ואם 'מארה לו ותהי אומרי/ שהן 'מה אחדיהם עונה אותו מקרין קטן או"שה
 שמפורש ורע"ו ברשא וע"ש ע"כ. הללויה אחריו עדנה אותו מקרא גדולהיה
 : המנהג כפי"יטב

 רמ"אסי'
 מכוון אחד בלשון ר"ל אחד בסגנון מתנבא'ין נביאים שני אין דקי*להא

 מחולף. בלשון אחת בהסכמה (וחד דבר על דמתנבאין הדבה אשכחן לעולםאבל
 יעעש. י' הלכה דמכשירין פ"ה מתי"ט מתפרשבן

 : )שם( מעולם הדמב"ם חיבור ראה לא שמשוןרבי'



צדיק ב. חלקשו"תפעולתדנ
 רמ"בסי'

 לא שאינו מקום בכל חכמים בו שדבדו חדש ב' הלכה פ"ק תדומותבמ'
 עעב[ ]ב' חגיגה דבריש הוא כללא דלאו והר,"ש הרע"ו כ' ע"נ. מדבד ולאשומע
 וכן- ע"כ. חליצה[ ]לענין חליצה מצות ובפ' בכלל. שומע ואינר המדבד חדשתני
 אותר והשוו מקום בכל חכמים בו שדבדו חרש וה"ק הוי דכללא ואפשד חייםעץ

 היכא: אבל מדבר ולא שהמע לא שאינו צ"ל דעת בהם שאיו מפני ולקטןלשוטה
 אפילר ישמעו למען דבעינן בחגיגה כמו הדעת חסדון מפני ולא בחרשדמיירי
 : עכ,"ל בכלל שומע ואינומדבר

 רמ"גסי'
 הגוים ובתי וגוים יהודים בה ודדים הוקפה ואח"כ שישבה עיד :שאלה

 לטלטל. התיקה יהא כיצד הכנסת לבית ישדאל בתי ביןמפסיקר
 מותרין שיהו כדי 'מבואות שיתופי לעשות בתחלה הישדאל צדיכין :תשובה

 שכירר או העיר משד ישכדו ואח"כ אחרת לחצד ומחצד לבית מביתלטלטל
 : סגי לו שיתן מועט ובדבד לעולם השכידות להם ויועיל בסתםולקיטו

 רמ"דסי'
 והיבממ ראובן לשני יבמה ש,מ1ון אשת ונפלה שמת בשמעון שאלתסעך

 תחלוץד או להתיבם מותדת אם משפטה יהא 'מה דאובן אה2ת של אביה אחותהיא
 מהשניות_ ולא מהעריות לא שאינה להתיבם דמותרת פשוט הדבד :תשובה

 סוף דמב'/מ כמ"ש אחותה בת או אחיה ובת אשה לישא יכול יבוס בלאואפה
 ועייך עכ"ל. כאחת אחיה בת או אחותה ובת אשה אדם נושא : וז"ל מא"בפ"ב
 : בתשובות נוג סי' בח"אמ=ש

 רמ"הסי'
 שביורה חמי' במי' אפד נתנו שאם לי ידאה : וז"ל כ' ס"ד צ"ה סיבי"ד

 הוא האפד דע"י מותד בהן דבוק שהשומ'ן אע"פ בתוכה הקדדות שהניחוקודס
 משמע_ ואדרבה פוסק בשום נמצא לא זה דין גש"ך וכ' עכ"ל. לפגם טעםנותן

 גג,ד במים ס' שיש לא אם יומו בן כלי להגעיל תקנה שום דאין הפרמדבדי

 מד"1' כדאי דבהפמ"ד כ' והפר"ח מהרי"ל. ב' מד"ן 1"ד חלק הט"ז גם וכו/הכלי

 שיאכל עד עליהן חייב אינו האסורין האוכלין כל : וז"ל וי"א י' דיןמאכלון מאיסורי פי"ד רמב"ם דכ' מהא למד"ן סעד לת,ת ונלע"ד י1"ש. עליולסמוך
 כשהוא וגמעו החלב את שהמחה הרי כיצד כ' י"א ובדין וכו'. הנאה דדךאותן
 דאש' מדים_נגון דברים שעידב או חי חלב שאכל או ממנו גרמו שנכוה עדחם

 אוכל שאכל או מדים כשהן ואכלן נבלה של קדרה לתוך או נסך יין לתוךולענה
 הכרם וכלאי בחלב מבשר חוץ פטוד ה"ז אדס מאוכל ובטל והבאיששנסרח
 אמרה כי דמר"ן לי דקשיא אלא עכ"ל. הנאתן כדרך שלא אפ" הכתוב,2אסרן
 בבשד לא איסורים בשאד דוקא דמב"ם דברי ולפי אמרה חלב של אקדדהאפי'
 עוד' דמאריך י"ז פ' פה"א בס' ועיין וצ"ע. לדוכתה קושיא הדרא וא"כוחלב

 שגפל מחלב העשוי לבודית ולמד עמו מסכימים הרמש"א ה~הל"ח מר14סבדת
 : 1"ש וכו' אפד בו דיש ,משוס איסור דאיןלתבשיל



רנאצדיק ב. חלקשףתפעולת

 ב' רמ"הסי'
 את בודקין בניסן יאד ליל בתחלת ה"ל: הש"ע מר*ן כ' תל"אבסי'

 יותר עוד ביאר ה' ובס"ק ור"ן(, )ריעו הלילה לכניסת פי' מ"א וכ' וכון.החמץ
 : ע*ש וכר הסי' ריש כמ"ש צ"ה קודם הוא בדיקהדזמן

 רמ"וסי'
 שהחיינו אומר יום ל' לאחר חבירו את הרואה רכ"ה סי' ]א"ח[בש"ע

 י"ב דלאחר ומ"א ע"ת הביאו הב"ח וכ' עכ"ל. וכו' מתים מחיה חדש י"בואחר
 והמטיג הטוב כשמברך וכדלעיל שהחייגו לברך אין מתים מחיה שמברךחדש
 הוא, המתים מחיה בכלל הונ החו והמטיב הטוב דבכלל שהחיינו מברךאינו
 בראייתם ושמח עליו שחביבי' ת"ח רואה אם דה"ה וכ' רבותיו, ב, מהרש"לוכ"כ

 שחלק ברוך לברך ג"כ דצריך ח' י*ב לאחרי המתים מחיה או שהחיינודמברך
 הב"ח דברי ו~הביא ברכות ה' סוף מער"ק בס' וראיתי עכ4ל. ליראיומחכמתו

 ולא יש תשובה מה לדעת וחתרתי עכ"ל. וכון תשובה יש לדין ואם עליווכ'
 המתים במחיה נכללת אינה שהחיינו דברכת שכוונתו לומר יש ובדוחקמצאתי.
 תחייה רק יצדק לא המתים מחיה 'משא*כ בחיים שהניחו היינו שהחיינודהתם
 שהחיינו. מענין אינו אחר שבח ההוי מיתהאחר

 המתים במחיה נכללה שהחיינו דברכת הב"ח בד' פשוט נ"ל הצעירואני
 ולמה בשהחיינו המתים מחיה ברכת כל נרמזה א"כ המיתנו ולא שהחיינודה*ק
 אה=נ חגירו על קאי המתים מחיה דברכת לומ' נפשך ואם שהחיינו עודיברך
 אחר עד ראהו לאל )ג"כ( וזה יב"ח אחר רק ראהו לא דזה המברך על גםדקאי
 נ"ט דף ]ברכות[ הגמ' ל' מוכח דהכי ונ"ל תרויהו. על קאי הברכה הא*כיבעח
 מברך יב"ח לאחר ואם הול*ל תרתי לברך צריך ואי כאן מר"ן כלשתשהוא
 קשת גבי וגם תרתי עליה בריכו הכי גתר כדקתגי המתים ומחיה שהחיינותרתי
 ע"ש. וכו' הגבעו7 ועל ההדי' עלוגבי

 דמבי' ע"ב ע"ה דף שלמה שמע ס' גסוף אלגאזי להר"ש מצאתיגם
 דרב בריה חנינא בר' ביה דפגעו הונא ורב פפא דרב עעב נ4ח דף ]שם[ דגמ'מעשה
 ושהחיינו ליריאיו מחכמתו שחלק ברוך תרתי עלך ברכינן דחזינך בהדי א"לאיקא
 תרתי הנך תלתא עלייכו ובריכגא רבוא כס' עלי חשביתון דחזיתינכו כיוןא"ל
 ומקשה ע"כ. ושכיב עינייהו ביה יהבי האיי כולי הכימת א"ל הרזים חכםוברוך
 אכלוסא הרואה קתני ברייתא והא עינייהו ביה יהבי דלמה שם אלגאזיהר"ש

 שחלק לברך צריך לא תו הרזים חכם דבירך דכיון דס"ל ותי' וכך;מישראל
 ס' דבתוך שתים מברך קתני ולא הרזים חכם מברך אכלוסא הרואהמדקתני
 גדול חכם לאתה( וכי האי כולי חכימת א"ל ולכן חכמים יחסרו לארבוא

 ומהאי יעש"ב. וכו' לבטלה ברכה המברך דכל עינייהו ביה יהבי לזהמהברייתא
 שהחיינו שמברך וכף ת"ח ריאה אם דה"ה שכ' מהרש*ל לדברי ראיה תביןעובדא
 ורב פפא רב עובדא עבדו דהכי שחלק מברך וגם יב"ח לאחר המתים מחיהאו

 כנז"ל.הונא
 על תקשי וא"כ יחיד על גם שחלק דמברך משמע עובדא דמהאיונ*ל
 לברוכי מצי איחיד אפי' דהא רבים בל' בראייתם ושלמח ת*ח דנקטמהרש"ל
 חכמי הרואה בבריתא קאמר ע*א נ"ח דבדף ואע*ג עובדא. מהאי כדשיכחשחלק



צדיק ב. חלקשו"תמעןלתדנב
 ג"כ קאמד דהא ותדע דוקא דלאו נ"ל דבים. בל' לה ותני וכון אומרישדא'ל'
 שני על דוקא לומד דא"א היכי וכי וכר. אומר ישדאל מלכי הרואה הכיבתד
 ומעתה כן. מוכיח אמוראי דתדי עובדא רהאי ישדאל חכמי גבי ה"נ מברךמלכים
 אפילו חכמים הרבה פי' ישראל חכמי הדואה' דכ"ה בסי' שכ' הע"ת על ג"כקשה
 רבים בל' דאיתני הלשוו בש'ביל ואם הא ליה מנא דקשה וכו'. מופל'גיםאינם
 האי מצינו ג-כ הא לידיאיו משום ואי ישראל מלכי גבי רבים בל' איתניה"נ

 עלייהו דאקשו אשכחן ולא אמודאי הני דעבדי רב ומעשה ישדאל במלכילישנא
 ! יבחד והבוחר כתבתי והנלע"ד הלכתא. דהכיש"מ

 רמ"זסי'
 שפוגם בד"א ח"ל: כ' שמותר הפוגם דבר בענין ק"ג סי' י"דבש"ע

 אסור השביח ולבסוף פוגם או פוגם ולבסוף השביח אם אבל סופו ועדמתחלתו
 שאפשר אע"ש מותר שהשביח קודם אבל שהשביח אחר פי' הש"ך וכ'עכ"ל.
 הפר"ח עליו וכ' עכ"ל. האו"ה )וכ"פ( וכ"כ הוא מגום דהשתא כיון אח"כשישביח
 בפוגם ה"נ פוגם בערדו אף אסיד פוגם ולבסוף דהשביח היכי דכי מחוודואינו

 וכן להשביח. שסופו כיון אסיר פוגם בעודו דאף דכוותיה הוי השביחולבסוף
 טעמו והפסיד למותר האיסור פגס אם וז"ל: ט"ו בש' דמב"ם מדברי לדקדקיש
 להשביח וסופו בתחלה פגם אם אבל סוף ועד מתחלה פוגם שיהיה והוא מותרה"ז
 וסופו בתחלה פגם אם ומדכתב אסור. לשגום שסופו אע"פ בתחלה השביחאו

 מוכח וכן להשביח. שסופו למי אסור פוגם בהיותו דאף בהדיא מוכחלהשביח
 פגם ומה במכ"ש הדמב"ם למדו השביח ולבסוף פגם שדיו שכ' והכ"ממהב"י
 פגם הוא ל~גום ע"מ שבח שאותו אע=פ מתחלה שהשביח מפני אסודלבסוף
 ע"כ. להשביח ע"מ שהוא כיון פגם אינו זה פגם דהא דאסור כ"שתחלה

 פגם דין להקדים דמב"ם מלשון מד"ן מדשינה זה למד דהש"ךולענ"ד
 דתיבת דמשמע אסור השביח ולבסוף פוגם או וסיים א( השביח ולבסוףבתחלה
 רבי' איחר מ"מ דינא אכוליה קאי אסור דתיבת ואע"פ ה'שבחה אשעת קאיאסור
 פגם דין לכתוב הקדים הדמב"ם אמנם זה. דיוק לדמ,וז לבסוף לכתבומד"ן

 לשתמע דלא היכי כי לפגום וסופו השביח דין ואח=כ השביח ולבסוףבתח'לה
 דין קודם דחדיש חידושא ]דמב"ם[ דצי' הקדים ובכוונה הש"ך. דדייק מאימניה
 הנהוג דיפי השביח ולבסוף בתחלה פגם דין לחדש רבי' למד שממנושבגמ'
 איידי י"ל א"נ ממנו. הנלמד דין ואח"כ ערוכה גמ" שהוא' אחרון דין להקדיםהי"ל
 ליה דנפיק ליה דחביב איידי דוכתי בכמה כדאמדי' בדישא אקדמיה ליהדחביב
 מדוקדק דהא למטעי חש לא פגום בהיותו אף דאסיד ולדיוקא אקדמיהטדרשא
 חזקיה. דבי תנא )כדהןייק( כדתצא להשביח וסופו בתחלה פגם אם באמדובדבדיו
 מתחלה פוגם שיהיה והוא תחלה שאמר ממה מזה מבואר יותד דיוק דישול"נ
 דבתחלה כן י"ל 'מד"ן דבדי גם וא"כ 'אסוד בסוף השביח שאם מורה שזה סוףועד
 חידושא ואח"כ תחלה הגמ' ל' וכ' וכו'. )מתחלה( מתחלתו שפוגס בד"א : וז'לכ'

 : וכו' דחביב איירי מד"ן גבי לומר שייך דלא הרמב"םדחידש

 וכן פוגם ולגסוף בתחלה השביח דין וצ"ל... בכת"י, כאן נפל ט"ם כי גדאה א()רם"ז(
 ודוק. בש"ע וכ"ה פוגם, או בסיום שכת' פסיפאדייק



ינגצדיק ב. חלקשו"תפעולת
 רמ"חסי'

 יש שמא בפיו מעות מליתן ליזהד צריך : וז"ל ס"ה קי"ו סי' י"ד הש"ענ'
 מוכי בדוק טעמא תלי אמאי וק"ל עכ"ל. וכו' שחין מוכי של יבש רוקעליהן
 זה בסי' וכמ"ש בהם שממשמשים בריות של הידים זיעת משום ליה תיפוקשחין
 מהן ויש בהם ממש'מ,שת הכל שיד ספני טעמא הר"ן ג"כ וכמ"ש לזה קודםס"ד
 יע"ש. פיו לתוך כשנותנה לאדם קשה זוהמא ואותה בהן דבקה וזוהמתןחולין
 דינרים או 'מעות ליתן לאדם אסור שכ' מדוקדק רוצח, מה' י"ב פ' הר'מ'ב"םולשה
 שכל ,יעה או מצודעים או שחין מוכי 'של יבש רוק עליהן יש שמא פיולתוך
 זה לשון לפי ניחא והשתא עכ"ל. הפנים מזיעת חוץ המות כסם אדםזיעת

 קודם חמור החמור רמב"ם ונקט בפיו מעות ליתן אסור דכולהו חששאדמשום
 למקומות לחוש דאין תימא דאפילו אפשר טעמא מחד לאסור ליה סגי דלאומאי
 ש'ממשמשין דידים לזיעה' למיחש איכא מ"'מ בפיו מעות להכניס כלל דרךשאין
 הוא. וודאי פשיטא כדנה דמלתא'~בהם

 שרוח מפני המטה תחת משקים ולא תבשיל )יתן( ולא שם הש"ע כ'עוד
 המטה תחת ומשקין אוכלין קי"ב דף פסחים מג'מ' והוא עכ"ל. עליהם שורהרעה
 דוצח מה' פי"ב רמב"ם ול' עליהם. שורה ד'עה דוח ברזל בכלי מחופיןאשילו
 דבר בו יפול שמא בסעודה עוסק שהוא אע"פ המטה תחת התבשיל יתןולא

 ע"פ בפ' כדקאמר טעמא יהיב לא אמאי וקשה עכ"ל. דואהו אינו והואהמזיק
 יהבי לא ושם דתרומות פ"ח מהידושלמי זה העתיק שדבינו וצ"ל רעה. רוחמשום
 אסיר חששין דברייתא ל'מה למיחש צריכין א'מו א"ד התם קאמד אלא' טעמאבהו

 דברייתא למה ומדקאמר וכו'. ערסא תותי ותבשילא פומא גו פד'יטיןלמיתן
 דאי רואהו אינו והוא המזיק דבר יפול שמא כששוטו הוי דטעמא משמעחששין
 אשף ישראל לחכמי רק לברייתא מסור אינו זה סוד( )הא האסוד רעה דוחמשום
 תבשילא אלא קאמד לא' ביר'ושלמי שהרי הוא שכן הכרח ועוד אליהם. סודוגלה
 דמשקין ש"מ אלא בבבלי כדקאמד ומשקין אוכלין בירושל'מי קאמר לאיאמאי
 יפול שמא הוי דטעמא לומר מוכדח בהדיה אוכלין תני דלא וממה דוק'א.דנקט
 דההא הבבלי לטעם משא"כ משקין גבי רק שייך 'לא זה דטעם רואהו ואינודבר
 דוקא נקט אמאי אמר"ן תקשי ולפ"ז בכלל. אוכלין דגם בהכדח דעה דוחמשום
 הו"ל הבבלי טעם דלפי הבבלי טעם עלה וקאמר ודמב"ם הירושלמי כלשוןמשקין
 בירושל'מי ג"ז אברהם אמד : וז,ל שכ/ שם להכ"מ וראיתי וצ"ע. אוכלין ג"כלמתני

 וירא מזה יותר זה לפירוש הכרע ואין עכ"ל. וכו' רעה רוח מפניומפדשינן
 את יצא שמים וירא הכ"מ שסיים במה וק"ל הכ"מ. עכ"ל כולם את יצאשמים
 ואינו דבר לתוכו ימול שמא ר'מב"ם טעם לפי דבשלמא לה 'משכחת היכיכולם
 המטה תחת יתנם שלא כשיחמיר וא"כ ש"ד מכוסה התבשיל' שאם משמערואהו
 לחוש לה משכחת היכי אמנמ הבבלי. לד' בזה יוצא הבבלי כדעת במכוסיםאפילו
 הרמב"ם חששת לה אזלא מכוסה אפילו ה'מטה תחת נותנו כשאינו הא דמב"םלד'
 דחייש רמב"ם דלטעם בזה דהשמיענו נ"ל ולכן כולם. את יצא דקאמר האיומאי
 ה"ה אלא המטה תחת דוקא לאו א"כ רואהו ואינו המזיק' דבד לתוכו יפולשמה
 לטעם מינה דנפקא החומדא וזהו זה טעם לפי אסור השולחן תחת התבשיללתת
 שמים וירא שכ' לשונו בנועם הכ"מ לנו רמז זה וכל להכי חישינן דל'אהבבלי
 אהשגה )קאי( שמים וירא הכ"מ מר"ן דכ' דהאי לדחות ואין כולם. אתיצא
 שתי הכ"מ להעתיק הוצדך למאי דא"כ אתרוגא גו סכינא, גבי דהראב"דשנייה



צדיק ב. חלקשו"תפעולתונו
 דת*ובתא ודאי אלא אתרוגא גו סכינא פי' השגת רק להעתיק הי"ל לאההשגות
 כולם: ידי יצא שמים וירא קאמר תרוויהו ועל ההשגות שתי על הוא ז"לדכ"מ

 רמ"טסי'
 במלבושיהם תפורים מעות שמוליכים הסוחרים : דז"ל בב"י א' לקדושמ"כ

 מהרי"ק אך */ סי' א"ח ר,2דום בשבת הההא במלבוש לצאת מותרים היראהמטני
 כבר אך הנז'. בסי' בסמוך וכ"פ לאסור מהר"ם תשו' הביא ש"א סי'בארוך
 : עכ"מ וכו' שיהו ומוטב להתירנהגו

 ר"ןסי'
 ולא בשבת חול של תפלה שהתפלל מי : וז"ל ס"ד רס"ח סי' ]א"ח[בש"ע

 ברכה קבע שלא אע=פ י"ח בתוך שבת של הזכיר ואם )יצא( לא שבת שלהזכיר
 התפלל אדם שאם נלמוד מכאן : וז"ל ע"י כ"י הג"ה מצאתי עכ"ל. יצאלשבת
 שהזכירו כיון יצא שבת הזכיר ולא בחתימה ושכח בשבת י"ט או ר"חכשחל
 דברי דחה שם והמר"ח תפ"ז. סי' כנה"ג וכ"ד עכ"מ. גר"ו הרי"ב ממוריבאמצע
 ברכות ז' להתפלל תקנו שלא התם דשאני וטעמא לחזור דצריך ופסק'הכנה"ג
 : א( ע"ש ע"ב ל"ג דף ח"ב חמ"י וכ"פעש"ב.

 רנ"'אסי'
 גלוי וזה הוא דהרמב"ם אתריה התימן וארץ ומצרים המערב דארץדע
 דרבף אתריה המערב ארץ דגם קכ"ח סי' השכ"ג וכ' כל. ובפי בספריםימפורסם
 הרמב"ם בין דין באיזה מחלוקת יש דאם הטור בהגהת שמ מהשכ"ג ולמדתיהב"י.
 הרמב"ם פ'ליג דלא מלי ובשאר דהב"י באתריה אפי' כהרמב"ס דנהיגינןודב"י
 פליגי פרסקים דשאר אף כהב"י נהיגינן הב"י בדברי ונזכר בדבריו נזכר שלאאו

 : דוק השכ"ג דברי ראותי קודם בידינו מהסברא גם 'מוסכם דבר וזה ע"ש.'עליה

 רנ"בסי'
 כשהוא הנר שבראש הפחם להסיר מותר : ז"ל ס"י תקי"ד סי' ]א"ח[בש"ע

 הרמב"ם לשון הבלא בב"י הנה עכ"ל. בכלי השתילה ראון חותך אינו אבלדולק
 בידו. ראשה את נופז אבל בכלי הפתילה ראש את חותך אינו ]היו"ט[ בפ"דשכ'

 ע"ג[ ]ל"ב יין כדי המביא בפ' הגמ' ל' לך הא יפה הענין לבארוכדי
 חיננא א"ר מוחטין מ'א'י בי"ט הפתילה את מוחטין רב אמר אבא בר נתן רבאמר
 כשהיא חושכא לעדויי ופרש"י )חשוכא(. חושכא לעדויי דרב משמיה שלמיאבר

 הפתילה ראש מסיר חושכא לעדיי הרא"ש וכ' מעבירה. פהם בראשהנעשית
 מותר נובה והמו לארץ שמפילו ואע"פ הנר את ומחשיך פחם ונעשהשנשרף
 שמוגע מה לכבות מותר כך לאורו להשתמש הנר את להדליק מותר שההשכמו

 מסתבר ולא כלי תקון ליה דחשיב ואפשר בכלי להסירו אסר ורמב"ם הנר.הדלקת
 עכאל. מותר ענין דבכל משמע סתם מוחטין מדקאמר וגס כלי תקון כאןדאין
 אבל הפחם להעביר רק מותר שאינו נראה והרא"ש רש"י דמדברי הב"יוכ'

 ראש חותך מוינו שכ' הרמב"ם מדברי לדקדק יש וכן לא. הפתילה גהןלחתוך

 ע"ז. מ"ש וי' ט' סעיף השולחן וערוד סק"ה מג"א עייןא()ר"ן(



רנהצליק ב. חלקשו"תפעולת

 כדקתני בידו ראשה חותך אבל כתב ומדלא בידו ראשה נופץ אבל בכליופתילה
 הפתילה ראש חותך אינו דה"ק משמע בכלי השתילה ראש חותך אינווישא
 והוי בכ'לי להיעשות שדרכו דבר שהוא מפני בידו ואפילו הפתילה גוף)כלומד
 במחט ואפילו שבראשה פחם מעביר כלומד בידו ראשה נופץ אבל מנאבמתקן

 מזה שמעינן ב"י. עכ"ל מנא תקון משומ ביה ולית בידו להעבידו שדרכולופני
 מוחטין לשון וזהו שרי במחט ואף שרי לבד בידו לנפץ דהיינו ה"חםדלהסיר
 ביכלתה אין וגם הפתילה מגוף לחתוך המחט דרך דאין במחט השחם לה0ירר"ל

 כדרך בכלי הפחם לחתוך אבל ביד דנפוץ דומיא במחט הפחמ העברת והוי'לחתוך
 דאף ה"ה זה מטעמ וא"כ הפתילה מגוף יחתוך שלא לצמצם דא"א א0ורוקתיכה
 הנראה זהו לצ'מצם. דא"א א0ור אצבעותיו בשתי הפתילה לאחיז דהיינוביד

 והרא"ש. ורש"י רבינו דברי לטרש הב"יבכוונת
 חותכין אין גבי דמדאמרינן : וז"ל ה"ה פירוש לזה קודם הביא הב"יוהנה

 סובר מנא מתקן נמי באור מנא מתקן דקא דלא ב0כין מ"ש לשנים הפתילה:את
 מוחטין וכשאמרו בכלי פיה חותך אינו כך בכלי אותה חותכין שאין שכשםרבינו
 מותר בכלי אפילו ראשה את שלנפץ אומרים המפרשים שאר אבל ביד'זוקא

 ההשגות דעת וזה חשכה לה0יר מותר במחט שאפילו לומר רצו מוחטיןוכשאמרו
 במה ה"ה שירוש דחה הב"י דרבינו נראה לענ"ד עכ"ל. הרשב"א ה0כים'דלזה

 קודם שהבאתי וכו' מותר שאינו נראה והרא"ש רש"י ו'מדברי כתב זה-שלאחר
 דלהסיר 0ובר דבינו ואף רבינו על חלוקים אינם מפרשים שאר דגמ וכוונתו'זה

 כי השגה אינה ע"ה הראב"ד ושהשגת דניפוץ דומיא דהוי שרי במחט אף!הפחם
 הוא דפשיטא מוחטין מאי הגמ' שאל אמאי ל,ב בשום והוא כן 0ובר דבי'גם

 פשיט והדר מנא תקון משום איכא והא קשייתיה דהגמ' אלא מחט ע"ידהיינו
 וא"כ הנר חשכת לה0יר רק מנא תקון משום בזה שאין כלומר חושכאלעדויי

 דכל מחט ע'/י אשי' שרי המחשיך הפחם מ0יר דק הפתילה גוף חותך דאינו'נל
 מנא. תקון משומ רק היינו לא0ור דמהדדינןומאי

 בגוף עסיק קא לא הד' וז"ל הש"ע דברי על שכתב שכ"ג ב0'וראיתי
 ע0יק ק'א ולא בכלי וכ"ש ביד אפילו דא0ור ליה פשיטא הפתילה דגוףהפתילה
 הנר שבדאש הפחם להסיר דמותר וקאמר פחם שעשאה הפתילה בר'אשאלא

 הפתילה דאש חותך אינו אבל קאמר וע"ז ה0רה לשון דנקט וזהו בנפיצהכלומד
 אלא בכלי השכ"ג א0ר דלא לדעתי עכ"ל. וכו'_ למעלה האמור הפחם כלומר.בכלי
 המחט אבל 'מלקחיים( או מ0פריים )פי' מלקאט או מקץ שקורין החותךבכלי
 וטעפא לעיל שזכרתי בב"י עצמו הג"י שמ0יק וכמו שרי הוא חתיכה בר.דלאו
 מגוף לחתוך ויבא לצ'מצם דא,"א משום הפחם לה0יד אף בכלי השכ"ג,דא0ר
 מאוד נכון פירושו עלה הק' מד"ן דברי שה0בדנו מה כפי והנה וכנז"ל.,ופתילה
 הב"י( דגם )מאד דחוק הב"י דפירוש דכ' כהט"ז ודלא הרמב"ם דבריבהבנת
 לזה ר'איה ויש חיתוך. בר דאינו במחט דוקא אלא בכלי הרמב"ם לדעת שרילא

 ומנקבים פתילות בו שמוחטין חזי למאי דש"י דכתב א' עמוד צ' דף_בשבת
 שומ הר'מב"ם לשון מדשינה : וז"ל כתב והמ"א יע"ש. חשכן לעדויידאשיהם
 מנא מתקן הוול לא בידו לנפצר שדדך כיון בכלי אפי' לה0ידה דמותרזס"ל
 והו"ל בכלי לעשותה שדרך כית בידו אפי' הפתילה ראש לחתוך אסוראבל
 הפחם להסיר דמותר מזה ללמוד לי נוח ואינו עכ"ל. בב"י וכמ"ש מנא.מתקן
 להסיד דוקא הלכך דחתיכה לישנא אלא דהסרה לישנא שייך לא דבכלי[נכלי



צדיק ב. חלקשו"תפעולתרנו

 הט"ן וכתג בש"ע. גם הב"י דעת ג"ל וזה בה שמנקב מחט עוי או נשוץע"י
 הדש בו וכשנוגעין פחם נעשה שבראשה שידוע שמן של בנר רק שייך לאדזה
 גמה תועלת קצת יש דמ"מ אלא שעוה ש'ל בנר' שייך לא וזה לארץ ונופלנפרד
 במחם גם מ"ש ולפי נכונים ודבריו יע"ש. וכו' באצבעו הפתילה ראש אתשמטה
 במחס כלל לחוש דאין ראשה מעל האבק ולנפץ הפתילה ראש להטותסותר

לחתיכה.

 השתילה ראש בשעיה לחתוך להתיר שכ' י"ג שאלה נועם דרכי בס'וראיתי
 שאפילו שמן של נר מדין רק כלל שעוה מדין דברו לא והשו' שהתל'מודבידו
 נפש- אוכל לצורך המלאכות כל הותרו בי"ט הרי מלאכות אבות כמה בוהיו

 דמדינץ אע,ג כ"כ להקל אין בכלי .ולחתכה לתקן אבל נפש, לכל שת; הנרוהדלקת
 ולמה. חושכא אעדויי מוחטין מאי בגמ' שאלי שהרי לי ותמיהא עכ"ל.שריא
 ביד לחתוך דאשילו דאפשר ס"ד דהוה דמשום אלא פשיטא הפירוש זה עלשאל
 הפתילה ראש המחשיך הפחם להסיר דהיינו חושכא אעדויי השיב ע"זשרי

 ומהיכא בכלי וכ"ש מנא תיקון דהוי אסור ביד דלחתוך א"כ ונמצאוכדפרש"י.
 הואל בו דברו לא שעוה של שנר שטען ומה מדינא. ואשילו להתיר ליהפשיטא
 שמד של דבנר וכי דשעוה נר לפתילת שמן של פתילה בין יש הפרש דמהתמוה
 מנא, תיקון שייך בכולן שעוה של נר ה"ה ביד בין בכלי בין לחתכואסור

 נפעו אוכל לצורך הותרו ה'מלאכות דכל מטעם ואם הפחם. הסרת זולתיבחתיכה
 בכל' שרינן הוה וממילא מניה לשתוק הנר בענין לפלוגי לרז"ל להו למהא"כ

 שר'ר דשרו מאי למימר לך אית מאי אלא הוא נפש אוכל דבכלל לתקנוענין

 לחתכת שרוצה פתילה גגי מצינו שהרי הוא שכן ותדע שרינן. לא שרו דלאמאי
 ואין מנא תיקון משום אסור לחתכה אבל נרות שתי בפי להדליקה רק היתרשאין
 כשאין אפילי דהא דליתה הדלקה ע"י לחתכה דאפשר משום התס דשאנילדחות

 משוננ לשמן קבול בית לעשות ייצר של בביצים למעך אסוד בו להדליק נרלו
 ויש י"ט משמחת ימגע שלא נפש אוכל משום למשרי הו"י ואמאי מנאתיקון
 ההיתר עליו שבנה היסוד דיו מן ובר קצתם. להזכיר עתידים ואנו לזה ראיותכמה
 לשמעו. א"א נפש, אוכל שהואמשומ

 הודו. מעלת רום לפגי קרקע ע"ג לדון רגליו עפר לחיכת אחר באוהנני

 שמצינר ממה להתיר ראיה להביא רצה ע"ה הרב הנה הצור. בעזר החליוזה
 נפוו אוכל שהוא כיון ממש נפש אהכל שאינו אע"פ בי"ט שרגא להדליקשהתירו
 דמאי הפתילה ראש לחתוך להתיר זי היא ראיה דמה תמיה אניע"כ.

 ו"שרינן,

 שלא נמי הותרה לצורך הבערה שהותרה דמתוך דקי"ל מטעם הוא הנרלהדליק
 אוכל מטעם לאו להדליקו שרינן כי וא"כ האיי כי קצת צורך שיהא והואלצורך
 מנא, תיקון משום החתיכה דאיסור כאן סשא"כ הואנפש

 וכבר הנר להבהיק אלא אינו הפתילה ראש שחיתוך האע"פ כתבעוד
 גבי אשכחן דהכי בי"ט מותר יותר מבהיק שעי"ז כית מ"מ אורה מלאהבית
 עכ"ל. וכו' הוא יתירה דתפנוק הבושם טעם הפירות שיקלטו כדי פירותעישח
 אוכל דמכשירי דקי"ל מטעם היינו להא שרינן כי דהא להתיר כלל ראיה זוואין
 ממש נפש אוכל עצמו שהוא בדבר והיינו הכי בלאו שראוים אע"פ מותרנפש
 פ"ד והה"מ ברמב"ם מבואר וכן נפש. אוכל עליו לעשות מכשיר שהוא לאונאכל
 שלא כדי האש את מכבין ואין וכו/ המטה תשמיש מסני הנר את מכבין איוגבי



רנזצדיק ב. חלקשו"תפעולת,

 דאמר יהודה כר' הלכתא דלית זה על הה"מ כ' וכו'. הבית או הקדדהתתעשן
 שלא בין עליו לחוס בין הבקעת את לכבות ואסור כרבנן אלא צרכיכפלכל

 מקשים ויש בהלכות. וכ"כ אסור הכל הקדירה תתעשן של'א בין הביתתתעשן
 כל שלא ותירצו כר"י הלכה ע"א[ כ"ח ]ביצה א"צ פ' שאמרו 'ממה זהעל

 מפני הבקעת את לכבות אסרו כך ומתוך כר"י בהן שהלכה ויש שויןהמכשירין
 תתעשן שלא בשביל אבל הבית את תששן שלא ומפני תשמיש ומפניהדליקה
 מקום לו ,יאין והוא מותר ממש נפש אוכל מכשיר שהוא ותבשילוהקדרה
 ההלכות וכד' בסמוך שית' כמו הכל לאסור רבף וד' ז"ל. הדשב"א ד' וזהולפנותה.
 היינו נפש אוכל במכשירי להתיר בפון המקילים דאפילו מבואר לך הריעכ"ל.
 לכבות התירו שלכך נפש אוכל שאינו אחרים בדברים לא עצמו נפשבאוכל
 ולד' ממש. נפש באוכל באמרו דוק יפסד שלא שבתוכה התגשיל בשבילהבקעת
 שאין וכיון נפסד התבשיל ]אין[ ירה ועל בקדרה רק העישון שאין כיון אסוררבי'

 נא יעמדו אצבעותיו בין הפתילה בחיתוך בנ"ד וכאן אסור. עצמו באוכלההפסד
 הגוף הנאת דהיינו נפש אוכל נק' זה אין בו לומר שייך נפש אוכל מהויוכיחו
 וז"ל הגוף. הנאת לא לנפש ד'וח ונחת הנאת אלא ושתיה אכילה הנאתכדדך
 דמכשירי משמע הקדרה תתעשן שלא מפני האש את מכבין ואין לח"מהרב
 כ' איך וא"ת ה"ה. וכ"כ מדרבנן אסידי מעי"ט לעשותן דא"א אע"ג נפשאוכל
 דמי דלא וי"ל דשרי טעמן ש'מפיגין מבערב לעשותן דא"א דמשום בתבליןלעיל
 כמו עצמן הם נאכלין דאין משום בי"ט שנרצף ולשפוד הקדרה לעישוןתבלין
 האוכל לתקן אלא בהם המכוח שאין אע"פ האוכל עם עצמפ הם שנאכליןהתבלין
 להדיא מבואר יותר בפירוש לך הרי עכ"ל. האוכל עם נאכלים עצמם הן הרימ"מ
 )נאכלין( נאכל שאין במכשירף לא הנאכל עצמו נפש באוכל דדוקא מדיוקאולא
 האוכל.עם

 חותכין ואין החרס את שוברין אין : וז'ל ח' דין פ"ד שמ רבי' כ'עוד
 בו לצלות שפוד כמו לעשותו הקנה את פוצעין ואין עליהם לצלות הנייראת

 ע"כ. וכו' אותו מתקנין אין בידו לפשטו יכול שהוא אע"פ שנרצף שפודמליח.
 שפוד ע"ב. ל"ב דף במ,שנה שם וכו' חותכין ואין וכר שוברין אין שם הה"מוכ"

 לתקנו אסור שנרצף שפוד שמואל אמר יהודה א"ר ע"ב כ"ח דף א"צ פ'שנרצף
 מי ויש בידיה 'ליה דמפשיט דאע"ג צריכא לא ותירצו פשיטא והקשובי"ט
 טורח שהוא לפי לתקנו אסור ולזה בו לצלות ר'אוי ועדיין נעקם נרצףשפירש
 כך ואין בי"ט שנתקלקל' והוא מותר בו לצלות ראוי היה לא אם הא לצורךשלא
 ז"ל ולדעתו כרבנן אלא למעלה וכמ"ש במכשירין כר"י הלכה אין אלא רבי'ד'
 גופו שאין דדברים לך הרי עכ"ל. בי"ט נתקלקל ואפילו אסור דשמוד תיקוןכל

 לפשוט המתירע לד' ואפי' ענין בשום לתקנם אסור לאוכל למכשירין רקאוכל
 אלו לד' אפי' וא"כ בו לצלות ראוי היה כשלא דוק'א בי"ט כשנעקםהשפוד
 במחט נקיבה או ניפוץ ע"י רק חתיכה ע"י שלא בו להשתמ'ש אפשר האהמתירין
 סתם תק"ט סי' בריש ומר"ן שנוי במחלוקת שנרצף ששפוד ידיע להויומכאן

 הם כאלו החולקים דעת בהגה וכ' שסתם ז"ל הרמ"א על והתימהכרמב"ם.
 דפליגה מזה לך ונת" מר"ן לד'קוסכמים

 במשחזת הסכין את משחיזין אין ט' דין שם דבי' כ' עוד לענינינוונחזור
 למעלה האמור אחר נמשך יה לשם הה"מ וכתב הש"ע מר"ן וכ"פ וכו'.שלה
 כד' בב"י וכ"פ עכול. רבי' כדברי בהלכות ומפורש במכשירין כדעי הלכהדאין



צדיק ב. חלקשךתפעולתרנח
 דסוגיין ש*מ הסכין את להשחיז שאסור בישראל רווחת הלכה תו ורמב"ם.רי,ף

 הפנאי שאין אלא לסתור להאריך הרבה ראיות יש ועוד יהודה. כר' דלאדצלמא
 ס"ה תק"ז סי' ]א"ח[ במ"ש עיון מקום לי ויש די. שכתבנו ובמה להאריךמסכים
 קאמר לא אמאי במטלית אותם טשין ולא בשמן אותן סכין אין חדשיםדתנור"
 הא ~אמאי אתיא דלכ"ע הנר' דלפי ורבנן ר"י מחלוקת ג"כ דזו ל"ד דףבגמרא
 וצ"ע. לר"י היא המכשיריןבכלל

 שלא כדי הבקעת את לכבות דאסרי' והאי ז"ל: בד"ן הרב כ'עוד
 אחר בית לו שיש כגון י"ט שמחת לקיים בדאפשר היינו הקדרה או הביתיתעשן
 כרבנן. דלא דהיינו לעיל כתבנו כבר וכו/ אחרת קדרהאו

 שכשחותך כיבוי כאן שאין נמצא זה אחר לדקדק באנו ואם כ'עוד
 כיבוי מטעם דלא אינו זה גם וכו/ בו בוערה אש עדיין אכתי בידוהפתילה
 יקרה דאפילו ראיה עוד להביא שהאריך ומה מנא תיקון מטעם אלא להאסרינן
 דהגם לזה להשיב צריכין אנו אין רישיה פסיק ודאי אינו מ"מ שכבתהלפעמים
 גם מנא. תיקון מטעם רק' בה מטינן זה מטעם לאו מ"מ אמת דין בזהדהדין
 בה ומסיים וכו'. לגופה צריכה שאינה מלאכה הפתילה דחתיכת ע"ה הרבמ"ש
 תיקון זה שאין לומר לו ומנין אינו זה גם ע"כ. כלום של תיקון כאן איןא"כ
 לא בידו או כלי ע"י ה'תיקון שיהיה לי ומה מנא תיק'ון קראוהו הפו' כלשהרי
 גסוף למ"ש סותר וזה מנא תיקון הוי כלי ע"י דדוקא ז"ל הוא שחשבכמו

 הוא והרי עכ"ל. וכו' שרי דמדינא אע"ג להקל אין בכלי לחתוך אבלהתשובה
 וא"נ כלי חיתוך ע"י רק תיקון נק' דאין מלא בפה ומודה ואזיל כאן כ'עצמו
 שרי. דמדינא דבריו בסוף כ'איך

 כתבנו כבר מעליא_ תיקון השתילה במחיטת שיהיה ואע"פ הרב כ'עוד
 הנופל בקושי הרגיש עצמו ע"ה הרב הנה וכו/ י"ט שמחת בפני עומד דברשאין
 קושיא ש'מכח עד מעליא תיקון הפתילה במחיטת שיש להודות והוכרח רבריועל
 שמחת בפני שעומד דבר שאין ואמד להתיר מרחוק עצות ולהביא לחזר הוכרחזו
 כן ולא י"ט שמ"ת מפני המלאכות כל הותרו דא"כ הם תימה ודברי וכו'.י"ט

 הגונה סכין ימצא לא דאם שם דבריו לפי גם ובפו'. ובגמהא במשגה רז"להורונו
 וכמה בה הודו לא הפו' גדולי ורוב כר"י אזלא הא הסכין שישחיז בהלשחוט
 היינו בכלי למחוט שאסר דמה כהוגן הרמב"ם דברי עלו ובזה קוסייםמהתימה
 להתיר יש אפשר לא כי אלה ולדבריו משנינן לשנויי דאפשר כמה דכלמשום
 בדאפשר ולומר לבאר רבי' לשון יד קצרה וכי תימה דברי אלא אלו האיןבכלי.
 מאי בגמ, ששאלו שאלה זו מה דא"כ ועוד אסיר. גוונא בכל מדסתם ודאיאלא

 משוס איכא והא לו הוקשה שהגמרא ודאי אלא חושכא לעדויי והשיבומוחטין
 ומעצמו מהפתילה מובדל הפחם שכבר תיקון זה דאין השיבו ולזה מנאהיקון
 הטור הפו' כל ולזה האור בהיקות המונע הדבר מסיר אם כי זה ואין מתוקןהוא

 ואלו הפחם להסיר לומר בלישנייהו נקטו הפו' ושאר ורשב"א ורש"יוהרא*ש
 של מנר רק בתלמוד דברו שלא עוד מ"ש גם הפחם. לחתוך למימר הו"לכדבריו
 רק התירו שלא דכמו אחד דין דהכל כלום זה אין שעוה. של מנר לאןםמן
 אין[ דאם ]ר"ל דאין בשעוה נמי הכי הפתילה גוף לחתוך ולא הפחםלהסיר
 לעיל. וכמ"ש שמן של נר כדין הפתילה לחתוך אסור פחם הפתילהבראש

 ולא זה לדין איסור מנייהו למילף דשבת מלאכות כל על שחזרנו מ"שגם
 משום לא חטאת לחייבו כח בידינו אין בידו בשבת פתילה המוחט אדרבהאידמו



רנטצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 יחתכנה אם אבל בפטיש מכה תיקת משוס ולא הרומהו מחתך משום ולאמנבה
 שאיגו יאמר דמי תימה דברי אלו גם וכו'. בפטיש מכה משום חטאת חייבגכלי
 כיבה אפילו הא דניחייביה היכי כי כולה לכלותה בעי וכי מכבה משום"ייב
 משום אסיר דלא מחיטה לענין כ' הרא"ש שהרי הוא שכן תדע חייב. ממנהמקצת
 להסרת דקרו הרי יע*ש. וכר לצורך כיבוי ה"נ לצורך הבערה שרינן דכימכבה
 דאינו מ"ש וגם וכף. ניבוי ה"נ לצורך הבערה דהותרה דמשום אלא כיבוי"פחמ
 לחותך בידו חותך בין חילוק אין דבמחתך פלא זה גם וכף. מחתך משוםסחריב
 קרו דרבנן ליתה בפטיש מכה משום מ"ש וגס וחייב. מהתך מיקרי כולהובכלי
 ותיקנו תיקון בגמר וסובו ביפיו יהיה שלא דבר שכל מעליא מנא תיקהןליה

 בפטיש שמכה אחרונה הכאה דההיא בפטיש מכה משום מחייב מעליא גמרבשבת
 מלאכות. מאבות היא אחת וא"כ הכלי לתיקון ליהמגמר

 הפוסקים פי על ומר"ן הרמג"ם דרבי' פסקיה רק לגו דאין מזההעולה
 דברים שהם לעיל שכתבגו ז"י הט"ז הדב שפסק וכמו לאסור מהגמ' נובעמקורו
 : וצדק אמת וברוריםגכונים

 רנ"גסי'
 בסיט דסתימה א' סס"ק קנ"ט סי' הס"ז כ' שגיקב, נט"י של כליבעגין

 לשאר לא אבל דוקא חרס לכלי רק מועיל אינו ובזפת כלי לשום מועילאינו
 עיגול על אינם שבו שהמיס פסול בסמרטוט וסתמו דוקא בקרקעיתו ובניקבכלים
 לענין דפרה פ*ו רמב"ם ומדברי כלים מה' פי"ד הראב*ד מדברי כן ולמדהכלי
 כלי כמו מחמרינן דלא דסובר נר' ר ס"ק זה סי/ המ*א ומדברי ע*ש. חטאתמי
 רק איגו ובנטוי כלי אל חיים מים עליו ונתן דכתי' התם דשאני חטאתשל

 דעיקר דנטא גכלי משא"כ ]שכת'[ זה סי' ריש ע"ת ועיין דרבנן. דגטויאסמכתא
 שלם כלי הוא ואם בסק=ו וז"ל מעא שכ"כ שיהיה איך שלם. מכלי ליטולהוא
 דסתמו דכית לכך מתחלה נעשה שלא אע"פ מהני אחר דבר בו ותחבוניקב
 לי וקשיא למטה. הנקב שיהיה אפילו שם פשוט ומשמע עכ"ל. כלי שפירחשיב
 לכלי הזפת דסותם דכיון הזפת סתימת 3לים לשאר מועיל דאין כ' הס"זאמאי
 או חרס לי מה חזקה שהסתימה כל כלים לשאר ה"ה שלם כלי להחשיבו"רס
 וכ*כ הוי. שפיר ומתקיימת המים בפני עומדת שהסתימה כל מתכת אועץ

 שלא כיון לנוי כשר מתקיים שאינו בדבר וסתמו הכלי ניקב : וז"ל ז"להריק"ש
 המים לפני העומד בדבר הסתימה שתהיה צריך ומ"מ מעליו כלי שםנתבטל
 סתימתו תוליל לא חמין מים של קומקום היה אם או בו וכיוצא טיטלאפוקי
 שתהיה בתנאי אך כלי בכל סתימתו מהגי דזשת לך הרי עכ"ל. וזפתבשעוה
 : ודוק טיט לאפוקי מעליאסתימתו

 רנ"דסי'
 ידיו ליטול דאיו בשל*ה כ' : וז*ל דן ס"ק קנ"ט סי' ]א"ח[ המ"אכתנ
 וצ*ע ע"ש. לקבלה נעשה לא כי שבולט הדד דרך גיסגא=ן שקוריןמהקנקן
 דאותם וצ"ל ביומא כדאין דדים לו היו והכיור מכיור ילפינן ב'כלי נ"ידעיקר
 הפתוח צנור כמין כשעשויה אבל מים, שמקבלין שפופרת כמין עשויםהיו

 וכמ"ש בשל"ה וכ"מ אחד גאת ב' כתוב וכ"מ לא, עגולה חצי כמו והםלמעלה
 דצנור דפשיטא וקשה עכ=ל. כלי מקרי לא דצגור ורא"ש תו' ב' בב"י וס-חס"ז



צדיק ב. חלקשו"תפעולתרס
 דאם דמשמע עגולה כחצי פתוח צנור היה אם שמחלק מה גם כלי, מקרילא
 סוף סתום היה או פתוח היה אם יוסיף ומה יתו דמה קשה ש4ד פתוח היהלא
 לחלק.. אין ולכן מים מקבלת אינה הכלי משפת גבוהה השפופרת היתה אםסוף

 ה"ה ולפוז מתחלתו נעשה דכך מטעם הוא כה=ג כלי מכשירין שאנו מהואמנם
 שרי אט=ה מימ מחזיקים שאין הכלי משפת וגבוה ארוך אנביק להם ש"1אותם
 בניקב רק חז"ל הקפידו דלא בפירוש מהריק"ש וכ"כ הגבוה. האנביק מזהליטול
 דהכי מקרי דכלי לכך מתחלה העשוי בכלי לא המיס שמחזיק ממקום ליטולדוקא

 הכריע. ע=ב רפ"ז דף שמים עמודי בם' צבי חכם ן' יעקב מהר"י הרב גםאורחיה.
 ע"עו כן פסק חאגיז למהר"י הלק"ט וגם הגבוהה. מהבליטה אפי' ליטוללהקל
 : עש"ב קנ"ח ס" ב'חלק

 שעות ו' סוף עד דהיינו כ' א' ס"ק תמ"ג סי' ]א"ח[בשתאז
 )פר"ח(_

 ז"ל. פר"ח וכל' שבע תחלת דהיינו שש סוף שאפ" וכצ"ל מגומגםהלשת
 אתמול של בבטול י"ח יצא דהא הלבוש ב' כ' ג' ס"ק תמ"ו בסי'שם

 שלא בייט עיסה לו שנתחמצה או ביטל לא דאם פשוט מזה משמע ע"כ,לבוש
 למל"1 סותר וזה במ"א הובא הב"ח וכ"כ לשרפו יכול הביטול בכללהיתה
 א(, ודוק מאא בש' ב' בס"קהשת"ז

: 

 רנ"הסי'
 טחות עיסה עוד לש ואח"כ חלה משיעור שחות עיסה שלש במינשאלתי

 הכלי שאין דקי"ל שפה לו שאין סל לת'וך ורדן העיסות שתי ואפהמכשיעור
 מצרשן. הכלי אם תוך לו שיש לכלי הפת נתן אח4כ אם תוך לו שאין כיוןמצרפן

 הכלי. צירפן לא רדייה שבשעת כיון לאאו
 מורי משי ושמעתי : ת"ל שמ"ה סי' החינוך בס' להרא"ה ראיתי :תשובה

 אותר הניח אבל דוקא קבול בית בו שיש לכלי התנור מן הפת כשנתןדדוקא
 אע94 תוך לו ש~וין דבר ובכל קרקע ע"ג או לוח 41ג התנור מןכשהוציאו
 לסל דרוקא, לסל ונותן הרודה שאמר וזהו מחלה נטטר כבר בסל אח"כשנתנו
 וקשיא עכ"ל. לחלה צירוף עושה אינו שהתנור ואצ4ל התנור מן רדייהבשעת
 הסל לסל ונותן הרחיה אף אומר ר"א דחלה פ"ב תנן דכי ע=ה אדיוקיהלי

 כשיעור באחת שאין )העיסות( עיסות שתי )נשכו( נאפו דכי לומר היינומצרפן
 נשיכה בלא לבד העיסות בנוגעים אפילו ר"א ולד' לרבנן לחלהדמצטרפין
 דטל כו"/א בהא וקי"ל בנגיעה מצרפן דסל לסל ונותן ברודה אף ה"נמצטרפין
 כאשר ע"ב מ"ח דף פסחיס מגמ' והוא רע"ו, וכרכתב לבד בנגיעהמצרפן
 מיירי גוונא בכל מצרפן הסל לסל ונותן דרודה רעא קאמר כי א"כ התי"טרשמ
 דמלתן ואורחא שיהיה באופן אפייה אחר שנצטרפו כל אה"כ הן רדייה בשעתהן
 עריסותיכם ראשית דכתיב דאע"ג אשמעינן וחידושא סל. לתוך לרדות שררךנקט
 אח"כ ונתחברו כשיעור מהן א' בכל היה שלא דאף נמי ואשכחן תרימוחלה

 שיש' לסל ונתנן כשיעור בהן שאין עיסות שתי דאפה היכא נמי ה"הדמצטרפין
 דלא דומנין דאלמא הארץ מלחם באכלכם והיה דכתיב ג4כ דמצטרף תוךלו

 עובריו אלו ש' בפסחי הר"ן וכדכ' לחם דהוי הכי בתר ומחייב מעיסהמחייב
 וא"כ אפייה, בתר איחייב השתא עיסה כשהיה פטור שהיה דאף אשכחןאלמא

 ל"נ. בכת"י ליתנהו ודוק", עד "בשת"ז המתחיל זה דבור א()רנ"ד(



רסאצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 ואופן צד באיזה יחד העיסות שתי דנתחברו היכא דכי העיסה לדין לחם דיןשוה
 דמחייב. נמי העה כלי לתוך ואופן צד באיזה דנתקבץ היכא לחם נמיה"ה

 שלא עד עיסתה הקדישה דחלה פ"ג דתנן מהא הרא"ה לד' ליישבואפשר
 אלמא ע"כ. פטורה חובתה שבשעת פטורה פדאתה ואח"כ הגזבד וגלגלהגלגלה
 בנ"ד הדין הוא וא"כ לאחיובי. הדרא לא תו פטורה היתה ראשונה בשעהזהאם

 כיון פטור ת'וך לו שיש לסל נתנו שאח"כ אע"פ תוך לו שאין סל לתוךשנתנו
 ליתה שפיר מעיינת דכי אלא חיובא מיניה פקע פטור היה חובתו,2בשעת
 חיובא כאן אבל כלל חיוב בה היה ולא נתגלגלה לא' עדייו דמעיקרא הכאדשאני
 דכיון אומר אתה ואם כעיסה הלחם לחייב מלחמ באכלכם מקרא נתחרשאוחרי
 אח"כ מחייבים אנו איך א"כ להדדי ילחמ עיסה דין ותשוה נפטרהדנפטרה
 בהו נימא תוך לו שיש סל לתוך ורדן ונאפו כשיעור בהן היה שלא עיסותימתי
 עיסה דמעיקרא עיסה לדין בדינו לחמ שוה דלא ודאי אלא נפטרו. שנפטרוכיוו

 הכלי כלי לתוך דנתנך היכא כל וא"כ לכאן. באו חדשות ופנים לחמוהשתא
 לומר דדקדק די"ל מוכרח אינו לסל ונותן הרודה אף ז"ל מאמרם דדיוקומצרפו
 שירדם עד מצרפן התנור אין בתנור שהפת 1וד דכל לנו להורות הרודהאף

 ונותן האופה אף לסתני מצי הוה זה חידוש לאו ואי הסל לתוך ויתןמהתנור
 הוה דאפשר מצרף אין דהתנור מינה שמעינן )הוה( לא הכי תנא דאי אלאלסל
 דאינו ביה לספוקי רליכא בארץ גחלים 1"ג כשאופה היינו אופה דהאילפרש
 הרודה אף דתנא השתא אבל לא אי מצרף תנור אי שמעינן הוה ולאמצטרף
 שמעינן והנה הסל. לתחי ונותן דוקא התנור מתוך הפת ברודה לומר יצדק זהלשון
 התנור בתוך פ'טורה שהיתה דא1"פ מינה שמעינן וגם מצרפן אין דהתנורמזה

 כיח מלחם באכלכם והיה כתיב דקרא ונתחייבה חזרה סל לתוך כשנתנה%עפ"כ
 לחם בתנור שהיה כיון לומר שאין וכמו מתחייב כשיעור בו שיש לחםשהוא
 כיון יתחייב לא תוך לו שיש הסל לתוך אח"כ כ'שנותנו ה"נ נתחייב ולאאפוי

 דפטור לומר אין ה"נ בתנור כשיעור בו שהיה בעת ר"ל חיובו ב1ת היהשפטור
 סל לתוך נתנו ואח"כ תוך לו היה שלא סל לתוך נתנו ראשונה שבשעהכיון
 תוך לו שאין סל לתוך כשנתנו פטור שהיה שאע"פ ודאי אלא תוך לו,טיש
 מקום, מכל הוא שיעור בו שיש לחם דהא חייב תוך לו שיש לכלי אח"כ נתנו%ם

 טבלא על נתנם ואם : וז*ל שכ"ה סי' י"ד הש"ע מר"ן דכ' מהא ג"כ לזהוראיה
 כמו חשוב במפה הפת מכסה שאם שאומר מי ויש מצטרפין אינם לבזבז להשאין
 עכ"ל. לצרפןכלי

 )לזבז( לבזבז לה שאין כלי לתוך כשנתנה פטורה שהיתה דאע"פ לךהרי
 דהמפה א'שמעינן רבה וחדושא לצרפן כלי כמו חשוב במפ'ה הפת כסה אח"כ%ם

 אח"כ נתנן אם ומכוש תוך לו שיש כלי לתוך נתנו כאלו לצרפן כלי כמו"שוב
 מרן אמאי לחקור וצריך בחלה. דהייב דפשיטא תה4 לו שיש ממש כלילתוך
 האי כי רב דחידוש למר"ן ליה דקשיא ונר' שאומר מי יש ב' זה דין כ'"ש"ע
 דלא אפשר או שאומר מי יש ב' כתבו זה ומפני בכך לחלק ראשונים לפו'"ועל
 לחייב והסמ"ק הטור הסכמת עלתה זה שבדין ולהיות הר'א"ה סברת ממנוגעלם
 בדין חולקי' דיש לך ורמז הלכה לפסק בש*ע אותו העלה לזה חד לגבי תרידהוי
 ראיה איתי ליה אמר דמצי הבית מבעל בדין להוציא כהן יכול דאין ונ"מ,ה
 וכו/ לסמוך חזית דמאי ושקול הלכה,טכן

 שהרי שאומר מי יש ב' כתבו למה ידעתי לא : וז"ל שכ' להש"ךוראיתי



צדיק ב. חלקשךתפעולתיסב
 כלי לו אין דאם שסה בה' כ' ומהרי"ל סתמא. כתבו הטור וגם בדבר חולקאין

 עכ"ל. הגת צירוף ונק' עליהם ג"ג המפה ויכ'סה במפה יניחנה כולם אתשמחזיק
 דבדקדוק לומר מהדי"ל סבדת דהביא וי"ל מהרי"ל סברת הביא ענין לאיזהוצ"ע
 האי' כי דדוקא מהדיעל כ' שהרי דפליג מאן דאיכא משום שאומר מי יש מר"ןכ'

 ונתן שרדה לא"ה הא מפה באותו הפת מכסה ואח"כ המפה לתוך ונותןשרודה
 מהריול סיים ולזה לצרף מועיל במפה אח"כ כיסוי אין תוך לו שאין סללתוך
 ביה לספוקי איכא כזה באופן הצידוף היה שלא דכל כוונתו הגון צירוףונקדא
 מהריול דמלשון הש"ע על הש"ך של תמיהתו נחה מהרי"ל של הדיבורומזה
 יפריש הוא פו' דמחלוקת דכיון ונ"ל שאומר. מי יש אסברת חולקים דישנר'
 : א( ודוק ספק חשיב פו' דמחלוקת יברך לא הכהן וגם יברךולא

 רנ"וסי'
 שמשהין והשיהוי בשבת החמין הטמנת דין לפ'ניך )כאן( להציעראיתי

 קמאי אגותינו מימות הנהוג המנהג ע"פ להתנהג כיצד מע*ש שבת דלילחמין
 מ"מ ז"ל הש'"צ מר"ן ובפרט בספריהם זה דין הפוסקים ערכו שכבר אףדקמאי
 ואח"ב הכל דעת הגה לך אזכיר ולהחמיר להקל בפף מחלוקת בדבר ש"1להיות
 הטבעה אדניו מה' על שתדע כד* המנהג )לך(אזכיר

 מחר לצורך בתנור השיהוי בענין הקדום המגהג לפניך להציעודאיתי
 עשייתו' כך מחר לצודך בתנור שטומנין הבשר הנה עושין. כיצד הלילהולצורך
 לצורך בתנוד לתתה בקדדה והתבלין הבשר נותנין ואח*כ יפה המיםמרתיחין
 גם אותה וטומנין ג"כ הקדרה_ לתוך החטים משליכין דייסא עושים ואםמחר

 לתוכן קאהוי של א( העשב וגותנין צונן מים אותם ממלאין קאהוי שלקומקומין
 אותו ומכסין אחד לצד בו ש'אפו התנור גודפין שיטמינו וקודם אותןוסומנין
 אותר מכסין ואח"כ בתנור הכל ונותגין שבש"ס וגריפה קטימה והיינובאפר
 שמכסין הכלי זה סביב בגדים בלאי ונותנין שפה לו שיש חרט של גדולבכלי
 למחר עד התגור פותחין ואין הכלי צדדי מכל התגור סתום שיהיה כדי התנורבו

 דאמר כמאן סתם המחגר כתב קפ"ה( עמ' ח"א )תכלאל חיים בעץ א()רנ"ה(
 לוה עיג נתנו )הרדייה( היציאה בשעת אם אבל התנור, מן כשהוציאו לסל שנתנןדדוקא
 שאומר. מי יש בשם' כהב אחרונה וסגרא נפטר. כבר בסל אח"כ שנתנו איפ"י קרקע 1"גאו

 וכו'. ברכה בלא דיפריש כאן ומ"ש כסתם. הלכה וי"א דסתם אזיל הש"ע מרן דבשטתגראה
 הכל. הובת ידי לצאת בכדי קמ"ל טובה ועצה בביתו לאדם שייך שזה לינראה

 וכל משתאות לבתי הקהל שהולכין בזמן ראיתי תימן בירת בצנעא כשהייתיאמנם
 המתאסף הלחס ומשימים השמש ליד ומום' מהבית סעודתו ומביאה אחריו אשתו הולכתאחד
 שאין ספאת חלה הוציאו שלא מהמסובין כאלה ויש שפה להם שיש גדולים כליםבתוד

 להפריש' צריך שאין והורו רבנים. במעמד זצ"ל לאאמו"ר שאלה ונשאלה שיעור,בעיסתן
 כהרא"ה. הלכה דלמא להפריש שאין דור מדור הסשתאות בבתי מקובל הסנהג שכךוכגראה
 חיים. עגף בס' אלגראף הר"א שכ"כ מצאתי אח"ז החיוב. על הפסור מן יפריש שמאועוד

 עיי"ש. בצנעא הגדולה הישיבה ראש שהיה בדיחי מהר"י זקנו גשם י"ח( עם' ח"א)תכלאל
 שקורין האילן פרי קליפת שהוא קשר שקורין הוא אצלינו עתה הגהוג א()רנ*ח

 מין שהוא אחר מין להמ שהיה ואולי נקטה בדיוקא לאו עשב הרג וס"ש בןלו
 ח*ן(. )אב'עשב.



רסצצדיק ב. חלקשרתפעולת

 נפלה ואם שמצדה התנור פי סותמין גמ היטב התבשילין כל נתבשלוי~כבר
 אותה סחזירין אין להתבשל התבשילין גמרו לא שעדיין שבת בלילהסתימה
 אז חדס של הגדול בכלי התנור שסתמו ואחר הבישול. גורם שהסתימהלפי

 שעת עד חומן לשמור הלילה צורך של התבשילין כל מבע"י זה כלי ע"גנותנין
 לעשות המנהג ששינה מי עבד שפיר אי אבאר ואח"כ הקדום המנהג זהואכילה.
 הלילה. לצורך ,הבהיפך

 ע*ג או בתנוד בשר או האש ע*ג קדרה מניחין מה"ש פ"ג הדמב"םכתב
 זה בדבר ויש בשבת אותן ואוכלין השבת כל והולכין מתבשלין והןגחלים
 בשל שלא תבשיל כיצד בשבת. בגחלים יחתה שמא גזרה אסור" שהםדברים
 זמן וכל צדכו כל שבשל תבשיל או צדכן כל הוחמו שלא וחמין צרכוכל

 מבע"י שהונח אע"פ בשבת האש ע"ג אותו משהין אין לו יפה הואשמצטמק
 האש גדף אם לשי' לצמקו כדי או בשולו להשלים כדי בגחלים יחתה שמאגזרה
 שהרי הגחלים שעממו או הדקה הפשתן בנעורת או באפד הכירה אש שכיסהאו
 שהרי דקה בהמה בגללי או בגבבא או בקש שהסיקוה או באפר כמכוסותהו
 התבשיל מזה דעתו הסיח שהרי עליה לשהות מותר ה"ז בוערות גחלים שםאין
 שתי שפיתת מקום והיא מועט שהבלה בכירה בד"א באש. יחתה שמא גחריןואין

 או בקש שהסיקוהו או באפד כיסה או האש שגרף אע"פ התנור אבלקדרות
 כל בשל שלא תבשיל לו סומכין ולא גביו על ולא בתוכו משהין איןבגבבא
 למעלה שקצר מתוך )פרש"י ביותד חם והבלו הואיל' לו וישה ומצטמקצדכו
 דעתו מסיח אינו ע"ב[ ]ל"ח דף ע"ש מכירה טפי לתוכו חומו נקלט למטהורחב

 מכוסה. או וגבבה קש אש שהוא אע"פ המעוטה האש בזה יחתה שמאוחוששין
 האש רוב אלא גורף אינו שהגודף מפני שגדוף אע"פ בתנור לשהות אסדוולמה
 שמא חם שהבלו מפני אחת ניצרו ישאר שלא עד האש כל לגרוף וא"אועצמה
 בתנור. הנשארות הניצוצות לבער כדייחתה

 ומעט הכירה מהבל רב הבלו אחת( קדדה שפיתת מקום )שהואהכופח
 משהין ואין כתנור הוא הרי בעצים או בגפת הסיקוהו אם לפי' התנורמהבל
 ויפה מצטמק או צרכו כל בשל שלא תבשיל לו סומכין ולא ע"ג ולאבתוכו
 ככירה הוא הרי ובגבבא בקש הסיקוהו ואם באפר כיסה או שגדף אע"פלו

 שאינה ואע"ש מבערב לכירה לסמוך ומותר עליו ומשהין וגבבא בקש,טהוסקה
 לשהותו מותר לו ודע ומצטמק צרכו כל בשל שלא חי תבשיל וקטומה.גרופה
 כל בשל ולא שבשל תבשיל כל וכן בתנור בין בכופח בין בכירה בין האשע"ג
 לבין סמוך חי אבר לתוכו השליך אם לו ויפה ומצטמק צרכו כל בשל אוצדכו

 ולא גרף שלא אע"פ האש על לשהותו ומותר חי כתבשיל הכל נעשההשמשות
 א"כ נמצא עכ"ל. בגחלים לחתות בא ואינו ממנו דעתו הסיח שכבר מפניכיסה
 שהוסק וכופח וגבבא בקש שהוסק או וקטם וגרף בעצים או בגפת שהוסקהדכירה
 שבשל תבשיל אשילו עליהן להשהות ומותר לכירה שוה דינו דוקא וגבבהבקש
 וקטם גרף אפילו התנור אבל לו' ויפה מצטמק ואפילו בשל שלא בין צרכוכל

 שלא ת,בשיל לו סומכין ולא ע"ג ולא בו להשהות אס'ור וגבבה בקש הוסקואפילו
 או בגפת שהוסק וכופח לה ויפה ומצטמק צרכו כל שבשל או צרכו כלבשל
 יונה שרבי' רנ"ג בס" הב"י וכ' הרי*ף. וכ"ד הרמב"ם ד' זהו כתנור. דינובעצים

 הרי*ף והאריך הרמבון שכ"ד כ' וה"ה ברצלוני יהודה ודבי' השאלתות שכ"דכ'
 כירה. בפ' זה עלבראיות



צליק נ חלקשו"תפערלוזיסד

 שרי דרוסאי בן כמאכל שנתבשל דכל דסובר כחבמה דהלכה סובר רש"יאבל
 הרשב"א י2כ"ר ה"ה וכ' ותנור. לכופח וה"ה וקטומה גרופה '2אינה כירה ע"גלו2הו"

 א"ז ב' כירה פ' ריש והמרדכי בפ"ג והגהות והתרומה וסמ"ק סמ"ג 'טכ"ד הב"יוכ'
 בו נתך אפ" או לגמרי הי הוא ואם ר"ח. ב' והתף גאט הא" רב" ב' הר"ןיכ"כ
 נר* והפר הגמ' ו2מדברי והכ"מ הב"י וכ' הכל. לדעת לשהו" שרי חי אחדאבר

 דהא אלא שרידלא
 במשלי

 בשר כ' המשנה בפ" הרמב"ם אבל חה אבר לתמו
 וכיוצא ירק כמו מבע" להתבשל לו שאפשר דבר בה נתן שאפ" נר ירי או"י
 לחתתי אתי לא מ~כר ממבה דעתו שמסש המו"ח מעשה שעשה כית שריבו

 כיץ מ,טום רהו כל בקטימה לה וסגי קטומה כירה ע"ג לוטהו" דו2רידומיא
 הב"י ומדכ' ב"ה עכ"ל לחתו" אתי ולא ליה מידכר הכירא בה יעבד)דכיח(
 מביאו בתשו/ הרדב"ז כדכ' בה חפץ שהוא הסברא שזו משמע וכו' הרמב"םאבל

 דקאמר דש"ם לישנא רייק דרבי' לומד' עוד ואפשר ע"ש. הפו' בכלליהשכ"ג
 ש"מ אלא חייא בשרא נקט ולא גרמא נקט ואמאי וכו'. חייא גר'מא ביה שדיואי

 הוא שכן ממש עצם )היינו( גרמא דפירוש מפני והייבו סגי דהו כלדבהיכר
 וא"צ לאכילה קאים ל'א דהא בבישולו תועלת ומה שבמקרא עצם כלתרגום
 ולא מניה דעתיה ומסח דלידכר )הוא( היכר דמשום לומר מוכרח אלאבישול
 וכו". זו אף זו לא ע"ד והוא ירק או בשר המשנה בפי' נקט ולכך לחתויי'אתי
 הכוונה ביאר המשגה ובפי' סתום והוא הגמ' כלשון אבר ל' נקט בחבור כןילא
בו.

 מדקאמר ירק לא חי בשר דדוקא להכריח שרצה ז"ל מ"ר להרבוראיתי
 שהוכרח ספק ואין יעו"ש. וכו' דעשיראה גרמא דין כמו 'אבר שהוא גרמאהגמ'
 מקום בכל גרמא והא גר'מא ש"ם נקט אמאי לו דהוק'שה משום כן לפ'לידהק
 גרמא דין דמיון לו' הביא וע"ז לכאן שיאטיה ומאי עצם פירושו ארמיבלשון

 דעשיראה גרמא דין זה בלשון דגם כלום תיקן דלא ולענ"ד )עשיראה(.יעשיראה
 טי' ב"ב עיין מטמא ש'אינו המת שן שהוא עצם ר"ל ז"ל בו פי')עשיראה(

 דקטמה מהא רבי' לדברי ראייה דאייתי מר"ן על ז"ל המ"ר שהשיג מ'ה גםי"נ(.
 רמב"ם דכ' מהא זה דייק מ'ר"ן הלא זה מר"ן הוציא מהמכן וכו' דהו כלדהיינו
 ראיתי ושוב אפר. שיתן וא"צ סגי דהו כל דכיסוי דמשמע וכו' הגחלים שעממואו

 למעט אלא כלל אש שם ניכר יהא שלא לקטום שא"צ הר"ן בשם שכ'בב"י
 סי' הש"ע וכ"כ יע"ש. שרי צרכו כל קטם שלא דאף בירוש' הוא ושכןהומם
 לא נע"ג( צאלח )מהר"ר המעתיק אמר : חומם למעט באפר שכסה או ס"ארנ"ג
 : דאבדין על וחבל זה אלא התשובה בזאתבמצא

 רנ"זסי'
 בשרפים אותה מעמיד ורואהו עליו עומד וישראל הגוי שעושהגבינות

 גוי שחלב בחלב שאמרו כדרך ממנה לאכול הישראל מותר אם קיבה בעורולא
 בגבינה. כן ולא בחלב כן אמרו דוקא אם או רואהווישראל

 מפני אסוריס הגוימ גבינות סע"ב[ קט"ו ס" ]יו"ד הש"ע כ'תשובה:
 והוא עכ"ל. אסורה בעשבים העמידוה ואפילו נבילה קיבת בעור אותםשמעמירים
 עשיית רואה הישראל ואם בהג"ה שם רמ"א וכ' ממ'/א. פ"ג במז"לטהר"ם
 וכ"פ ע"ש. וכו' אלו מדינות בכל פשוט המנהג וכן מותר והחליבההגבינות
 פלוג דלא ראיות בכמה בארוכה רמ"א על השיג והש"ך פ"א, כלל ת"ח ס'בספרו



דסהצדיק ב. חלעשו"תפעולת

 הט"ז וגם ידו. על הטכים ז"ל הפר"ח וגם חלב. גבי כדמטליג גבינות גביבמתני'
 ד' שזה הש"ך שם וכ' רואהו בישראל אפילו הגוים גבינות לאסור פסקכן

 ע"ה.לרמב"ם
 והשיג וט"ז השעך דברי שהגיא יעקב מנחת להרב ראיתי החיפושואחר

 גפרחים שמעמידין במקום אמילו ואסרו בתקנתן רבנן פלוג דלא דאעעג'עליהם
 שרי העשייה רואה דישראל היכא אבל איסור לדבר למיחש דאיכא משוםהיינו
 דבגבינה הש"ך שטעו ומה למידי. למיחש דליכא כיוו כה"ג מעולם גזרו~ילא
 קתני מורייס דהא ראיה קצת אפילו זו 'אין ראה ללא ראה בין מתני' מפליגלא
 דמתנטרא דהיכא בתלמוד אמרו ואפ"ה לאיסור גבינה גבי בסתם במתני'שם

 דמורייס ארבא האי גבי ע"ב ל"'ד דף ע"ז מ' בש"ס כדאי' שרי איסורמח'שש
 אצטריך ל'א פשיטותיה דמר'וב ודאי אלא בהדייהו נטורי אבהו ר'דאותיב

 משום היינו חלב גבי הכי למתני במתניתין דאצטדיך והא לה למתני.במתניתין
 והשלקות הפת כגון חתנות משום דאסורי' הני כל מתני' בהאי התםדחשיב
 לא דבחלב לאשמועינן התנא אצטדיך כן על רואה ישראל מהני לא'דהתם
 כו..אמרינן

 אין בפ' וז"ל כ' המשנה בפי' שהרי בהכי )מורה( מודה הרמב"םוגם
 קיבת בעור אותה שמעמידין משום דאסודה גויים בגבינות ה' משנה:מעמידין
 תועיל ול'א לאכלה מותר עצמה הקיבה בחלב שהעמיד גוי רואים וכש,אנונבלה
 הרי עכ"ל. דוקא העין ראיית אלא הרוב על נותנת שהדעת מה ולא הפרסום.בזה

 אין אם משא"כ דמותד בעצמו רואה ישדאל בין מחלק עצמו שהרמב"מלהדיא
 ממ"א. פ"ג היד בחיבור ג"כ דעתו וזה הדבר ומ,פורסם שידוע אף רואהישדאל
 מ"מ המשנה בפי' ממ"ש בחיבור בו דחזר דינים בכמה אשכחן דהא לומדואין
 אבל בחיבור כמ"ש דעיקר בודאי בדבריו להדיא סתירה דאשכחן היכא'היינו
 : וז"ל ט"ו דין פ"ג לשונו מוכח וכן הן. דשויו אמרי' להדיא סתירה דאין"יכא
 מכת אותו מכין רואהו ישראל ואין גוי שחלבו חלב או הגוים גבינות.האוכל
 הרמב"ם דברי והש"ך הט"ז ראו שאלו ספק ואין וסיים והאדיך ע"ש.מדדות
 עכ"י. דמ"א, הרב מפסק לזוז דאין נ"ל לכן להחמיר מצדדים היו לא המשנהבפי'

 ולדעה המשנה בפי' הדמב"ם לד' טעם למצוא בזה האדיך הפר"תגם
 ה' הודיע ואחרי בה וסיים דגזדה סעמא בתר אמוראי דמהדרי מהש"סד"ת
 דפסקו והגאונים והרי"ף הדמב"ם לד' מלא בפה אמינא זאת כל את)אותנו

 דחזי כל הכי פסקי ונכבדים רבים דבוותא דכולהו כיון כוותיהו נקיטי'כשמואל
 הקפה בעינן ולא לאכלה שדי מותר בדבר גוי אותה דהקפה עד ישראללה

 תלוי הדבר דאיו לגרוע אין רמ"א מ"ש וכל כהפר"ח. ודל'א בידו הישראל)אותה
 וישדאל דגוי גבינה ל"ש דגוי גבינה שנא' לא ההקפ'אה שעת בראייתאלא

 עש"ב. וכו'בשותפות
 הגבינות עשיית הישראל שיראה רמ"א במ"ש לעיין הכותב ליונשאר

 מקפיאה דהגוי כיון הלא ג"כ החליבה שיראה בעי למה לי דקשה יע"שוהחליבה
 אינו טמא חלב דקי"ל טמא חלב הגוי בו עירב שמא למיחש ליכאתו

 שרי החליבה ראה לא אפילו הלכך בדיוקא נקסה לא דדמ"א לומר ודעתי~קפה.
 בפי' הרמב"ם בד' 'מבואר וכן בהכי. טגי ישראל בפני הגבינה הגוי דהקפהכיון

 ואון גוי שחלבו חלב משום הגבינה תיאסר ,2לא הגיא האשר : וז"ל שםהמשנה
 אותו עם טמאה בהמה חלב יתערב שלא כדי זה איסור שטעם לפי דואהו*שראל
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 איסוו4 נשאר שלא הנה מעמיד אינו טמאה בהמה שחלב בידנו הוא ועיקרהחלב
 ועוד כמ"ש. להדיא ברור לך הרי עכ"ל. שזכרנו כמו בלבד נבלה איסוראל'א
 ישראל' דאפילו דנוהגין כ, שהמרדכי מפני היינו החליבה ראיית דנקט דרמ"אנ"ל
 החליבה רדאה ישראל דאמ כ' זה וכלפי איסור נוהגין וההעמדה החליבהרואה

 אינר טמא חלב דקי"ל כיון החליבה האיית בעינן לא לעולם אבל שריוההקפאה
 גבינות לעצמו אפילו העושה דגוי מרווחת הלכה בידינו סלקא ודוק.נקפה
 : 'מידי לא ותו לאכלה שרי אסור דבר בה עיר'ב שלא ורואה עומדוישראל

 רנ"חסי'
 היה אם לס"ת לז' ב'שבת עומד המתרגם הבן שאבי מנהגינו לפי :שאלה

 רגילוו7 שכן כיון בשבת לס"ת לעלות יכול אם אבלותו ימי ז' תוך הבןאבי
 לפרהסיא: ודמי ז' שיקראומנהג

 שהיה ר"ת בש' ת' סי' י"ד דש"ע לההיא לדמותו יש לכאורה :תשובה
 כיון ואמר מעצמו ועלה החזן קראו ולא אבל אירעו א' ובפעם ז' לקרותרגיל

 הם4 אבילות שבשביל אומר עולה שאינו הרואה שבת בכל ז' לקרותשהורגל
 רש"ל ב' שכ' סק"ג בה"ט בס' שמצאתי אלא ע"ש. פרהסיא של דבר והוינמנע
 שנהגר אע"פ לתורה לעלות לו אין בשבת בנו מילת שיום אבל : וז"ל ע"אסי'

 הכל עכ"ל. טרהסיא מקרי לא מ"מ בנו מילת ביום לעלות חיוב הוי הבןשאבי

 שהורגל כיון )אמר שכ' הש"ע שמביא דר"ת עובדא דייק והכי דכוותה בנ"דנמי
 אם בזה לעלות ק~בת כל הורגל אם כה"ג דוקא משמע וכו/ שבת בכל ז'לקרות
 מקרל דלא שבתות בקצת לפעמים קורא אם משא"כ פרהסיא הוי לעלותנמגע

 אונמ או הפרשה סידר שלא מפני היינו עלה שלא דמא יאמר דהרואהפרהסיא
 : ושלום בהכרח לעלות צריך וקראו החזן טעה אם מיהו בזה כיוצאאחר

 רנ"טסי'
 לתוך שחלבתו כגון שפירש והוא מותר אשה חלב ס"ז פ*א סי' י"דבש"ע

 ופי'. ע"כ. מרדות מכת אותו ומכין שרץ כיונק' אשה משדי היונק גדול אבלכלי
 בשר' לאכול דרך שאין כיון טמאה בבהמה לאחלופי דאתי משום הטעםהרא"ש

 דכשפיר,ם' ולומר לחלק לן מנא לאחלופי דאתי טעם דלפי מקשים עכ"ל.אדם
 נאמר ואם הוא, אשה דחלב הוא דידוע החששלא לה אזלא לא הא. מותר כלילתוך

 בב"י מפורש ואדרבה לחלק מנ"ל הוא אשה דחלב יחרע אינו עצמודהשותה
 הח'ששא' ואם פירש ביה דקרינן שרי היד לתוך ג"כ חולבת דאם שם רמ"אומביאו

 גבי' אמאי מאד קשה ז"ל הפר"ח מתוך שנר' וכמו לאחלוטי דאתי הרואי'מפני
 להתיר שבא עומדת במקומה החששא חישינן לא עצמו שותה וגבי חישינןרואים
 דאתי חז"ל שגזירת לתרץ ונר' ולשתותו. כלי לתוך טמאה מבהמהלחלוב

 טן' ביונק אלא ג~ור לא רבנן גזרי וכי להדיא האשה מדד ביונק הואלאחלופי

 ב,ו לך שאין עלה לוסיף דלא והבו בו גזרו דלא כשפירש לא דוקא להדיאהדד
 ואנך לגזרה גזרה הוי א"כ דד אטו בכלי אפילו לגזור נחוש ואם חדושואלא
 ס"ה כלל במ"י ועיין דשבת. י"ח פ' בגמ' כדאי' לגירה גזרה גחרין דאיןקי"ל
 שם שפי לשיטתיה דאזיל משו' היינו לאחלופי דאתי טעם דכ' דהרא"ש י,ס"ק
 מדרבנן רק אסור ממנו ולאכול לחתוך רק מותר ג"כ ממנו כששירש אדםדבשר
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 מדאוריתא אסור אדם דבשר דפסק רמב"ם לד' אבל בטמאה. דמחלף גזרהמחמת
 בהמה בחלב ליחלף דלא כפשוטו הוא פירש כשלא אשה חלב דאסרי' האוא"כ
 דרך שאין הרא"ש לטעם צריכי' אנו אין וא"כ טמא ג"כ אדם דבשר כיוןטמאה
 קושיא ולפ"'ז ע"ש. הש"ע על הרא"ש טעם שכ' כט"ז ודלא אדם בשרלאכול
 : ליתהמעיקרא

 ר"םסי'
 דברים ישראלית אפי' המינקת תאכל לא וכן וז"ל: בהג"ה שםעוד
 מי אטו ותו דקאמר אפי' דמאי קשה הלשון עכ"ל. אשירי הגהותהאסורי'
 במקום ן וכ הגיה ז"ל והלבוש למינקת. שאסר ]מה[ לה הותר מניקהשאינה

 פי' : וז"ל ליישב נדחקו והפרעח והש"ך שנייה. הקושיא תיקן לא' ועדיין ' י פא
 יינק לא אעפ"כ דסכנה חולי משום אסורי' דברים לאכול לה הותר אםוטאף

 אומר ואני : וז"ל כ' ע"ד צ"ג דף שמות בפ' יהוסף עין בעל והרב ממנה.התינוק
 ,ה ודין נדחקים היו לא רמ"א לקח שממנו הדין עיקר מקום רואים היושאלו
 יאכל לא סתם מינקת וכן אלא נאמר לא ושם מעמידין אין פ' מהג"א לויצא

 שמותרת ישראל בבית מינקת ישמעאלית דאפ" ור"ל האסורי' דברים]תאכל[
 : ע"ש ישמעאלית אפי' לומר צריך וכן אסור" מדברים נזהרת תהיהבכל.

 רם"אסי'
 בקיצור וז"ל ע"ג ט"ז דף ג' בפ' כ' ליב מהר"י שחיבר חכמה דעתבס'

 ועי"ז יום באותו במעשיו יפשפש שהבן כדי אמו או אביו בו שמת יום תעניתענין
 ז=ל האר"י בכתבי כ'מ"ש בג'ע עליונה למדרגה שיעלוס ואמו אביו אתיזכה

 לג"ע מגהינם אביהם את להעל,ות הוא חדש י"ב כל היתומי' שאומרי'שהקדיש
 ממדרגה עצמו בג"ע הקדיש עעי להעלותו הוא אמו או אביו בו שמתוביום

 אינו לעלותו זו שפעולה רכ"ד ע' בחוקותי בזוהר וא" עליונה. היותרלמדרגה
 להרבות היום באותו הבן צריך ולכן זכאי הוא אם הבן מעשה ע"י אם כינעשית
 מצות מקיים ועי"ז הקדומי' במעשיו ולפשפש דאפשר מה בכל ומע"טבמצות
 של מזלו דאיתרע על הוא יארצי"ס שתענית שאומרי' והקדמונים ואם. אבכיבוד
 הבן של עונותיו מזכירין יום באותו כי לדברינו מכוון ג"כ הוא היום באותוהבן
 נ"ל ועפ", שם. בזוהר כדאי' להשפילו או סררגה ליותר ואמו אביו להעלותאם

 במעשיו ויפשפש שלפניו ה' יום או בע"ש שיתענה בשבת להיות שחליארציי"ט
 להעלותו השבת ביום יום אותו של וחרטה מעשים פשפוש אותם לאביוויועילו
 אביו בו שמת ביום תקס"ח ס" מא'"ח[ בש"ע כמ"ש ולא עליונה היותרלמדרגה
 ופשפוש תענית אותו. לו יועילו מה כי למחרתו א' כיום שיתענה בשבת וחלואמו
 שבת קודם יתענה ולכן להורידו או להעלותו אם א'ביו דין ימן עבור אחר'מעשיו
 עכ"ל: וברור פשוטוהוא

 רסן,בסיי
 רוב שהוא לוגמיו מלוא ממנו לטעים המברך צריך כוס שטעון דברנל
 וסי' ק"ץ סי' ב"י עיין הנאה של שתייה מקריא לא לוגמיו ממלוא ופחותר'ביעית
 עליו וכ' ע"כ. -לבטלה כברכה ונר' הנאה חשיב לא דפחות הלבוש ולשתיע"א.
 ונר' לוגמיו מלוא ליבעי הנאה ברכת בכל דא"כ נהירא ולא י"א ס"ק ע"שבס'



צדיק ב. חלקשו"תפעולתיסח

 השגה יו ואין עכ"ל. כוס של רוב שישתה צריך לכוס חכמים דהצריכודכיון
 רבה. הנאה בעי 'מצוה דכוס הרשות דבר דעל ברכות משאר דמצוה' כוסדשאני
 דלדעת ונ"ל הרא"ש. עלה וחתים רע"א וסי' ק"ץ סי' מהב"י הם הלבושודברי

 דברהמוז מהכוס לשתות א"צ כוס טעונה אין דברהמ"ז דס"ל ודעמיההרמב"ם
 מודו והפו' הב"י וגם שהו 'בכל דסגי ההנאה 'ברכות כשאר דהוי לוגמיומלוא
 : רט"ה סי' וע"ל ב' ס"ק קע"ד וסי' ק"ץ סי' מ"א ועיין ודוק. הרמב"ם לד'בהאי

 רס"גסי'
 כוהה אורה בבהכ"נ התלויה זכוכית כשנר בשבת נוהגי' הרבהראיתי

 וקצת האויר ריוח בעבור מעט מעט אורה שיגבר כדי שכנגדה הדלתשפותחין
 דס"ב' ממדורה דס"א נר דשאני דליתא נר" העיון ואחר מבעיר. דהוי בהםממחין

 קרובה וכשהיא כנגדה החלון או כשהפתח במדורה הדלת לפתוח ךאסר'ינןדמאי
 להבעיר דרכה שאין מצויה ברוח ואפי' המדורה להבעיר גורם שבזה טעמםקצת
 הדלת שכנגד בנר אבל ס"ב רע"ז סי' ]א"ח[ כדאי' מצויה שאינה רוח אטוגזרה

 מפני שכנגדו הדלת פתיחת באיסור הטעם אין ב"י שמביא פירושילכולהו
 ג' ס"ק שם מ"א וכ'/כ להבעירו. עדיין בער שלא, דבר שם שאין לפישמבעיר

 התלוי כשהנר רק כיבוי מטעם האיסור אין וא"כ לבד כיבוי חשש מפני הטעםרק
 כשתנשב הרוח שאם בכדי קצת קרוב וכשהוא ממש החלון או הפתח כנגדהוא

 קצת רחוק והוא ממש כנגדו אפי' או מ'מש כנגדו אינו שהחלון לא"ה האתכבנו
 סי' והש"ע דץ2בת פ"ה הרמב"ם וז"ל שרי. לכב,ותו יכולה הרוח שאין בעניןמהנר
 הדלת אל קצת קרובה שהיא המדורה כנגד הדלת לפתות אסור : וז"ל ס"ברע"ז
 לדקדק יש מכאן וכו'. מצויה שאינה אטו דגזרינן וכו', מצויה רוח אלא שם איןואפי'
 באותו כלל מצויה רוח ואין לפתח וקרוב החלון או הפתח כנגד הנר היהדאפי'
 שאח"כ אף כבייה חשש דליכא כיון שרי נחה שהרוח בעת לפתוח ומכויןעת

 ה' רמ"א מביאו מהרי"ל למד דמזה תקי"ד ס" מ"א וכ/ בה. לן לית הרוחתנשב
 אסור אבל שיכבה כדי שולט שהרוח במקום גר להעמיד דמותר תקי"ד סי'י"ט

 רמ"א דברי להסמיך שכ' מ"א ועיין עכ"ל. הרוח נשב כבר אם שם)להעמידו
 במדורה דהא וצ"ע : וז'ל עליו כ' שאח"כ אלא ,בשמו. כמש"ל רמב"ם ל'מדקדוק
 דיש וכ"ש מצויה שאינה רוח אטו מצויה רוח דגזרו אלא שרי מצויה רוחמדינא
 מנשב הרוח רגע דבכל מנשב שהרוח בשעה אטו מנשב הרוח שאיו כשעהלגזור
 סי' ריש וכ"מ בזה. להבחיןוא"א

 רע"י
 הנר נגד וחלון דלת לפתוח דאסור שכ'

 וצ"ע 'עכ"ל. ס"ב רע"י סי' ומ"ש תר"פ ועסי' רוח לאין רוח יש בין חילקולא
 גוזרין דאין קי"ל דהא דקשה וכו', הרוח שאין בשעה לגזור שיש וכ"ש שכ'במה
 אפ" ולגזור לפרש לחז"ל הו"ל דא"כ הוא חדא גזירה דכולה וא"ל לגזרהגזרה
 שאיגה ברוח דכ"ש ממילא שמעינן והוה מצויה רוח אטו גזרה מנשב הרוחבאין
 לג,רה גזרה גזרינן ולא הויין גזרות תרתי א"כ המ"א ד' דלפי ודאי אלאמצויה
 גזירת מטעם רק שרי והוה כיבוי חשש ליכא מצויה דברוח איכא רבהוטעמא
 מצויה לרוח חששא הויא דאז מנשב אינו כשהרוח וא"כ מצויה שאינה אטוחזעל
 דבריו. לעומק לירד יכולתי ולא מצויה שאינה אטו רק נאסר לא גופהשהיא

 בחול להעמידו מותר וכן : וז"ל רמ"א דברי על שכ' עז"ק בס' ראיתיגם
 גרמ משום הוי דטעמא דסובר נר' ע"כ, כ"ח סי' מהרש"ל לו וכדומה שיכבהכדי
 ללמוד ,"ל המ"א שרצה ומה של"ד וסי' רס"ה סי' כדאי' דשרי דקי"לכיבוי



רסטצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 די"ל רוח לאין מצויה רוח בין חילק ולא בס"א נר גבי מרמן מדסתםלאיסור
 איסור בענין סתם. דמר"ן היכי וכי המדורה בדין לכתוב שעתיד אמהדסמך
 הדלת אל קרוב וגם הפתח כנגד הוא אמ חילק ולא א' סע" בריש הדלתפתיחת

 בשם ב' ס"ק שם עצמו המ"א שפי' וכמו המדורה ברין בס"ב א'מ"ש סמך'רק
 רע"ז סי' בב"י תמצא וכן וכו/. המדורה דין על וסמך סתם רוח גבי ה"נהב"ח
 מדין להדיא משמע וכן הרוח מפני בוטבת החלון לסגור שמותר מהר"םמ"ש

 ההבערה דין זולתי ממדורה נר דילפינן משמע א"כ יע"ש. דבסמוךהמדורה
 בס"ב מדורה ודין בסעא נר דין רבי' כ' ולזה בנר. שייך דלא בהדיאשנתפרש
 נ"ט סי' תה"ד ועיין בנר, שייך לא דזה הבערה לענין ממדורה נר דשאנימשום
 : הנלע"ד זהו לענינינו משם לילףדיש

 רס"דסי'
 בחריצים ראשו ועשוי מפוצל שהוא מר"ש שקורין ורד מי בו שמשימיןכלי
 אותו ומעגלים וחוזרימ אותו ו'ממלאים ההאש מסירים למלאתו וכשרוציםעגולים
 התונבאק עשן בו ששותין הכלי וכן וי"ט בשבת כן לעשות שרי בהידוק הכליבגוף

 כליו עם אח"כ ולהדקו מימ בו לתת כדי שבו הראש להסיר מותר שישהשקורין
 דעשויה התם ד,2אני תקיעד וס" שי"ד סי' בש"ע חוליות העשויה למנורה דמיולא

 או בפטיש מכה והוי במטמר יתקע דלמא וחישינן אותה מפרקין ואיןלקיומ
 כך שנעשו והשיש"ה המר"ש בזה משא"כ כמקודם להחזירה אומן שצריכהמפני

 שי"ד. סי' וב~'א בט"ז מפורש וכן כלים. ככסויי והוי ולסגור לפתוחמעיקרא
 שקורין הראש נתפרק אם שמ קיים להיות הראש שדרך מדעי שקורין הכליאמנם
 : ודוק לאחדים להיות שור אר עץ ע"י יתקע שמא דחישינן להחזירו אסורקט"ב

 רס"הסי'
 שא"צ שאמרנו וחשכה אוכל כשהיה וזזל: ס"ד רצ"ט סי' ]א"ח[בש"ע

 ב/ לו יש ואם עליו מבדיל ואח"כ הכוס על ברהמ"ז ומברך סעודתו גומרלהשסיק

 ומברך : וז"ל המ"א וכ' עכעל. אחד על ומבדיל אחד כוס על ברהמ"ז מברךכוסות
 הר"י ב' בג"י רע"ה סי' וכ"מ ברהמ"ז של מכוס לשתות ומותר הכוס עלברהמ"ז
 ש'אינו דמי ונ"ל מודו כ"ע ובהבדלה ע"ש. לשתות מותר יוסי דלר' וע"שמטראני
 לשתות אסור עתה גם כוס טעון דאין כ'מ"ד דס"ל כוס על ל'ברך השגה בכלנזהר
 המ"א. עכ"לממנו

 מטראני הר"י משמעות הא דינא האיי לחדת ליה מנא צ"ע עבדוולי
 לאכול ומותר סעודתו גומר דאמר יוסי לר' ברהמ"י מכוט לשתות דמותרבפשיטו'
 והרמב"ם הרי"ף ופסקו מפה לפרוס דבעי דס*ל כשמואל דלא קדוש קודטולשתות

 ק"ו לשתות התיר מהבדלה דחמיר בקדוש השתא, וא"כ הב"י כמ"ש יוסיכר'
 גופ*ה מ"א וכדכ' לשמואל אף לשתות ד,2רי דפשיטא מקדוש דקיל.להבדלה

 אוכל היה : ז"ל י"ג דין כ"ט פ' שבת בה' זה דין הזכיר והרמב"ם כנז"ל.כאן
 שגי כוס על מקדש ואח"כ תחלה ברהמ"ן מברך שבת הכנסת עם אכילתווגמר
 דס"ל' קמיא מן חד דהוא הרמב"ם בדברי מפורש לך הרי עכ"ל.וכו'

 ימן שהגיע אף לשתותו מותר כוס על ברהמ"י כשמברך אפ"ה כוס טעונהאינה דברהמ=י
 דמברך י"ג בדין דכ' ומאי מקידוש. דקיל שבת במוצאי וכ"ש דשלבתקידהם

 לומר היינו עליו מבדיל ואח"כ הכוט עלברחמ"י
 דברהמ"י

 מלתא חדא והבדלה



צדיק ב. חלקשףתפעולתער
 והבדלה ברהמ"ז דשאני שם הה"מ שביאר וכמו קדוש גבי כטו חבילות ולאהיא
 הוא וקידוש שעבר מה על דברהמ"ז וקידוש ברהמ"ז משא"כ שעבר מה עלשהוא
 ע"ש. שנכנס היום העתידעל

 גדולים ראיתי וכן והרמב"ם מטראני הד"י על פליג דהמ"א בידנועלה
 בזה יודה המ"א אף כוס אחר בעשרה דמחזרים דנוהגי' דלקצת ונ"לנוהגים
 פעמי' בשאר נזהר שאינו 'בשביל וכי לאקשויי עוד דאיכא נ"ל ועוד עשרה.כשיש
 ולהדור כוס בעי מהשתא אימא לשתות, שלא השתא עליו נאסור כוטלהצריך
 למשתייה ליה אסרי' אמאי כו0 על מברך מצוה הדור דלכוונת כיון וא,כטצוה
 האיי כי רבה דתידושא ותו הכוס על מברך המובהר מן למצוה מיהתהשתא
 למ"ד בין שנא דלא משמע הילקו ולא דמדסת'מו ודאי אלא לאשמועינן לפו/הו"ל

 המובחר מו מצוה סוף דסוף כיוו כוס טעונה דאין למאד בין כוס טעונהברמה*ז
 רסאב: סי לעיל ועיין ק"ץ. סי' רמ"א מביאו הר"ן כמ"ש כוס על ברמה"זלברך

 רס"וסי'
 כדי הגפנים שבעיקרי ההריצין עהסין אין ס*ה תקל"ז סי' ]א*ח[לש"ע
 כתרב ואח"ז ע"כ, 'במועד מתקנן ה"ז ונתקלקלו עשויין היו ואם מיםשיתמלאו

 חופר טפח עמוקה היתה אותה מתקנין שנתקלק'לה המים אמת ס"ו בש"עשם
 יראה רואה כל הנה עכ"ל. ז' עד מעמיק טפחיים עמוקה היתה ששה עדבה

 עשויים היו ואם וכו'. החריצין עושין אין הדרך ע"ז הם מר"ן דברי'שפשט
 לגמרי נסתמו ואפי' מתקנן ה"ז נסת'מו אם פ" במועד מתקנן ה"זונתקלקלו

 מתקגין שנתק'לקלה המים אמת ו' סעיף תפרש כן וכמו כלום. בה מפליגמדלא
 והוא אחר דין להודיענו והזר ומתקנה חוזר ה"ז לגמרי נסתמה אם פףאותה
 עד מחדש בה הופר ה"ז טטח אלא בה חפר לא שעד*ין- אלא נתקלקלה לאשאם
 מימ המושכת אמה וכן : וז"ל שכ' מר"ן בדברי הלבוש הבנת הוא שזה' ונר'ו'.
 בה התחיל ואם לתקנה יכול ונתקלקלה עשויה היתה בתחלה אותה עושיןאין
 וה"ה וכו', טפחים ה' עוד במועד מעמיקה טפח אלא בה חפר ולא המועדקודם
 כמו טפחי' ו' עד ומעמיקה חוזר טפח רושם בה ונשאר כ'גר עשויה היתהאם

 ע"ז וכ' פ"ה, באות אות הרמב"ם ל' הוא דמרען זה לשון והנה עכ"ל.בתדשה
 עוגיות ופי' שרי עתיקי אבל הדתי וה"מ ובהלכות ובגמ' עוגיות. עהסיןאין

 עשויות היו אם עתיקי רבה ופ" מים שיתמלאו כדי הגפנים בעיקריחריצין
 אסור רדאי ניכר גומא מקום ואין לגמרי נסתמו שאמ כדבריו הוא וכןונתקלקלו
 ז"ל. כ"כ מתחלה אותן כעושה זהוטהרי

 וכו'. המים אמת וכן שהיה ממה יותר בהן להעמיק מותר שאין כ'עוד
 מאי ובגמ' המקולקלת את ומתקנין במועד בתחלה האמה את עושין איןבמשנה

 שיעור ז"ל ופרש"י ו/ על מעמידה טפח עמוקה היתה שאם אבהו א"רמקולקלת
 טפח עמוקה שאינה עד עפר ונתמלאת טפחה ו' עמוקה היתה ואם טפחים ו'אמה
 עד מעמיקה טפח אלא עדיין בה חפר לא אפילו א"נ ראשה כעומק להעמיקהמותר
 רש"י בשם המ"מ מדברי למדנו הנה המ"מ. עכ"ל וכו' פשיטא ובגמ' עכ"ד.ו'
 דאז טפח בה ונשאר ונסתמה ו"ט מתחלה חפורה כשהיתה הוא הא' פירושי'שני
 ולפירוש ו/ עד להעמיקהמותר

 מעמיקה טפח אלא עדיין בה חפר לא אפילו הב'.
 ליה דהוה לה דייק דרש"י וגר' זה. האחרון לפירהם רש"י דייק מהיכא וקשה ו"טעד

 היתה : וז"ל הטור ל' שהוא וכמו טפח אלא בה נשאר לא שאם לומרלתלמודא
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 היה שלא חהאי משמע אלא טפח אלא בעמקה נשאר שלא ונתקלקלה כברוצשויה
 טפח. אלאגנעמקה,

 מותה שאין גפנים של עוגיות גבי זה קודם המ"מ ממ"ש הוכחה ישגס
 המים להקוות להו סגי דהו דבכל משום וטעמא שהיו ממה יותר כהם'להעמיק
 אמה לשון מורה כן כי טפחים בו' אם כי סגיא דלא המים באמת משא"כגהם
 מק'ולקלת מאי ששואל זה מה שנסתמה דוקא הוא, דאם ועוד ו"ט. בת אמהשהיא
 טפח עמוקה היתה ממ*ש גם ונסתמה. חפורה שהיתה הף הכי דפירושהקשיטא
 כבר עשוין ואם עוגיות גגי ברישא כדנקט למנקט דהו"ל ו"ט עדמעמידה
 גקט לא אמאי ועוד מחדש רעל מעמהרה האיי ר"ל הראי אלוו וכו',ינתקלקלו
 אלא עוגיות גבי כדנקט שרי עתיקי אבל הדתי והעמ המים אמת גביגהלכות
 אפי' המימ דבאסת ש"מ המים אמת גבי ולא לבד עוגיות גבי לה מדנקטודאי
 להתיר הלכוש פסק ה'ללו הוכחדת מכל מתחלה. טפח כשיש לחפור מותריוחדש
 נקט ולא חופר לשון דנקט ושאע רמב"ם ל' ג"כ שמוכיח וכמו מחדשלהפור
 בלישנא לה נקט דרש*י וכיון עיקר בפו' אחרון לשון כי וגם ר עלומעמידה
 שכך ואולי זה לשון נמצא לא שבגמ' דבדש"י לי דקשה אלא הלכתא. הכיבתרא
 הרמבום דגרי לפרש מדיליה המ=מ שהוסיפו י"ל או ברש"י המומ גרסתהיתה
 וכו'. בה חופרינקט

 טפח עמוקה היתה שאם : וזעל שכ' וראיתי שלהרי"ף ברש"י עיינתישוב
 בו', חפר שלא טטח אלא בה שאין או טפח על שעמדה עד ונתמלאהשנתקלק'לה

 שהמ"מ נר' הגה עכ"ל. טפהים ו' על אותה ומעמידין אותה מתקנין טפחאלא
 רש"י זה חידש אמאי וצל"ד שבהרי"ף. ומפירושו בגמ' מפירושו רש"י דברילקח
 גבי דקאמר הרי"ף דברי דייק דרש"1 ויעל בגמ' ג"כ כתבו ולא בהרי"ףכאו

 דשניא ש*מ הילק ולא סתס אמת ובדין לא בחדתי אבל בעתיקי וה"מ-עוגיות
 וזוכרני ו"ט עד מחדש בה לחפור -מותר טפח בה יש אם דאמה מעוגיות אמה.דין

 תמצא ולזה עצמו. בפני הרי"ף על פירושו עשה שרשוי במ"א שראיתיבאמת
 : ודוק כהוגן הלבוש פסק עלה האמור ועפא שבהרי"ף ברש*י ויתרון"סרון

 א( רס"זסי'
 הבית ק'נה בנית גדול בנו המשלא : ז=ל נ"ט ס" א"ה בש"ע :תשובה

 ולא לו קהרם זכר בן האב השיא רלא הבן לזה ראשונים נשואין שיהיויהוא
 אהד פך אפילו שם שייר אם אבל כלום לו שייחד הבית בזה האב'שייר
 אחר בית לו ושיהא בתולה לו שישיא דבעינן וי"א הג"ה הבית, קנהלא
 ומתנה, זכייה מה' פוו ורמב"ם קמשד דף בתרא מגמ' והוא עכ"ל. )טור( בו,לדור
 ואיל אשה לשאת הדבר שגנאי החתן לכבוד היא חכמים תקנת : וז"ל רשב"מוכ'

 הבית את דפינה דכיון יש טעם קצת וז"ל: כתבו והתר עכ*ל. בו לדורמקום
 לי וקשיא ע"כ. לו שנתנו הוא סגרא לדור אנה לו אין וגס דבן דעתיהסמכא
 הא חדא טעמצ. בלא הלכתא הוו דיני דג' אמרו בגמ' דהרי אלו טעמיםקצת

 בידך לי מנה ואידך אפטורפא אלא עשאה לא' לאשתו נכסיו כל הכותב)ואידך(
 דאם מינה דמשמע טעמם על לי וקשה ע"כ. קנה שלשתן במעמד לפלוניוץנהו

 השאלה. כאן חסר א()רם"ז(



צדיק ב. חלקשו"תפעולת -רעב
 התנאים כל גילו שם דהרי בגמ' מצינו לא וזה קנה שלא בו לדוד מקום לבןיש

 לסתום ולא לפרש דאמורא ואורחיה עמהם זה נזכר ולא הבו שיקנה כדיהצריכי'
 ובכמה בו לדור מקום לבן לו דאין האיי כי רבה חידושא להשמיענווהו"ל

 והורגלו האיי כי חדושא לאשמועינן פוסק שום אשתמיט לא הפו' כותביםמקומות
 גילר שלא רז"ל טעם שזהו יאפשר זו בסענה הפוסק גפני דלת לנעול)הפף(
 מהטעם המסתעף לפי רבים חילוקים יולדו כי ומפודסמ דידוע זו הקנאהטעם
 : וז"ל כ' ומתנה יכיה מה' פעו והדמב"ם סעמא. בלא כהלכתא עשאוהולזה

 הדעת. מאמדן הזה בדבר חכמים ונגעו הם טעם להם שאין כהלכה אלוודברים
 שהרמב"ם לך הרי הנ"י וכ"כ עכ*ל. הבית והקנהו גמר ואהבתו שמחתושמרוב
 יעכ שאפילו למדנו ז*ל ולסעמם ותר. רשב"ם טעם היפך אחר טעם בחדווהנ"י
 ומקני. האב גמר אפ"ה מדודלבן

 היינר קנה' לומד ,*ל מדנקטו דהנה ואומר שאלתינו לענין נבואוהשתא
 שכ, דרכים מג' בא' קונה לדין ושוה חיזוק שום וא"צ גמור קנין שקנהלומר
 שכי דבתרא ש"ט הנ"י מד' מתבאר וכן קצ"ב. קצ"א ק"ץ סי' ]ח"מ[הש"ע
 מפודעו הרי ע"כ. וכו' קנין ובלא שטר בלא )ליה( מקני אלו תנאיס ש~שוכל
 מיד דנקנה לדין זכינו וא"כ בהן נקגית שהקדקע דרכים מג' כא' זה קניןדדין

 בין הכחשה איזה יש אם בידו הקגין דנגמר כיון וא4כ קאי. הבן ובחזקתלאלתר
 ראיה להביא' מוסל האב על שייר שלא טוען והבן ששייר טוען שהאב והבןהאב
 עליו' ממנו להוציא שדוצה האב גמור ק'נין וקנהו לרשותו הבית שגכנסכיון

 ק"מ סי' ]שם[ הש"ע למ"ש דומה בבית. גשואיו על בעדים מוחזק הבן כיהראיה'
 שיודעימ בעדים לראובן הידוע שקרקע עומדת בעליה בחזקת קרקעוז"ל:
 פירותיו ואוכל בו ומחזיק שמעון בחזקת עתה והוא אחד יום אפי' בחזקתושהיה
 את ונוטל וישבע נאמן בידו גזולה שהיא לומר מערער ודאובן שלקחווטוען
 ונשבע' מידו אותה מוציאין אין אז ובטענה כראוי שמעון בו החזיק 'אא"כשלו

 שמעמידיך אחד יום אפילו בחזקתו שהיה דכשידדע קמן הא וכר. בשלוועומד
 שנשואיו עדים לו שיש דכוותה וה"נ ובטענה שכנגדו החזיק אא"כ בידואותה
 וטענה. חזקה לו שאין כיון כלום האב טענת אין בית באותוהיו

 החייק ואחריו בקרקע המחזיק כ"ו אות קמ"ו סי' הריטב"א ב' הב"יוז"ל
 בתוד עושה אתה ומה היה שלי יה קרקע לומר עליו וערעד הראשון ובאאחר
 אחד יום אפילו הוא שדר עדים הראשון הביא אם היא אבותי ש'ל לו ואמרשלי
 הבא לדאשון לומר יכול ואינו חזקה עידי לה,ביא השני צריך השני לזהקודם
 לעולם הראשון כי שנים ג' בו שה'חזקת ראיה הבא או לך היה מאין ראיהאתה
 מתוכה אבותיו שמתו כגון אבותיו של שהיא ראיה ויביא אחר שיבא עדמוחזק
 בזה וכיוצא בירושה ]או[ במתנה או במכר אבותיו של שהוא עדים שישאו
 להביא עליו מחזקתו להוציא שבא ומי בחזקתו הוא' הרי קרקע האוכלשכל
 גכלל בחזקתו הוא עתה וגם האב בחזקת הבית היה דהא תאמר ואם עכ"ל.ראיה
 אביר בחזקת הבית ושאר בחזקתו ראובן בו שנשא הבית שהרי ל"ק, הביתשאר
 כמ"קר ,ה על יה מחזיקי' אין השותפין וק=ל והבן האב בבית כשותפין הוווא"כ

 שותפים ב' שבין כותל בענין קנעז סי' ]שם[ והש"ע שכנים מה' פ"ב סוףהרמב"ם
 אד שפינה או מהם א' לרשות נטל ואפילו שניהם של והאבנים שהמקו'שנפל

 במתנה לו נתגו או חלקו חכירו לו שמכר וטען לרשותו האבגים כל אתמהם
 בז הה"מ שם וכ' ראיה. שיביא עד שניהם של ברשות הוא הדי אלא נאמןאינך
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 שותפי לתרי רידיעה דמלתא מהא וש'מעינן : וז"ל שם באה"ג ומביאוההלכות
 דשותפין מטעמא דאירך מחזקה נפקא לא מגייהו רחד ברשות' השתא ראיתהאע"ג
 ע"כ. חלוקה לאחר או בראיה אלא חזקה להו לית הלכך אהדדי קפרילא

 בין הפרשים יש אם ע"ז נשאל המבי"ט הר' הנה אלו ר'איות כל מןובר
 מר דקאמר הגמ' לשון ליריה חוטרא ואייתי ראיה להגיא האב שעל והבןהאב
 ביה שייר אמרו ולא דמשחא אשישא ליה תלא אשי ורב סגדלא ליה תלאזוטרא
 ואייתי הקנהו שלא לכל להתעע שרצה משמע דמשחא אשישא ביה שיירסנדלא

 כן לעשות הוא קל סימן סנרלא ליה תלא שפי/ הרשב"א לשון ביריהמרגניתא
 כלום לו 'מקנה שאינו בפניהם ולהתנות להעיר רצה שאלו כן הכל שיראווכדי
 נקט ראלו ע"ש. הראיה דעליו משמע ע"כ, כרחו בעל נכסיו מקנה אדם איןודאי
 וידעו הכל שיראו כדי הוא ליה תלה רמרנקט אלמא ששייר יודע מי שיירגמ'

 להביא הבן ועל נאמן הוא הרי פרסומא האי כולי ליה למה וא"כ ששיירלהעיד
 ששייר עליו שהראיה לפי לכל לפרסם בתלייה כן לעשות דטרח ש"מ אלאראיה
 בבית גרול בנו המשיא קתני סתמא דהא הגאמן הוא הבן ראיה לו שאין לא"ההא

 דוקא לאו : וז"ל שכ' הכי רייק דפירושו הנ=י דברי המבי"ט לנו הביא עודקנהה
 דעתיה גלי (וי מבעיא ולא כזה מועט במעשה שדי לראיה אלא מעשהשצריך
 דעל ש"מ אלא עבידתייהו מאי הכא דנקט וערים דראיה ע"כ בפירוש עריםבפני
 ראיה. להביאהאב

 והבן האב בין מחלוקת יש אם : וז"ל נ"ט בסי' שכ' הבה"ט להרבוראיתי
 האב על לגמרי הבית שפיגה אומר והבן לגמרי הבית פינה שלא אומרשהאב
 ומרברי קכ"ה. סי' ח"ב הרמ"ט ראיה. להביא יורשיו על מת ואם ראיהלהביא
 בבית אבל ראיה להגיא האב על חרש בבית דדוקא נר' ע"ב בסי' אלשיךהר"מ
 ראית להביא הבן על רלעולם הביא אחד חכם ב/ וכנה"ג להביא. הבן עלישן
 לגמרי הבית שפינה לומר נאמן חזקה שני לבן יש דאם רק חדש. בביתאפי'
 אלשיך הר"ם ובין המבי"ט בין מחלוקת לעשות ראה מה תמיה ואני עכ"ל.ע"ש
 להר"ם שנשאלה עצמה היא להמבי"ט רנשאלה דהשאלה יראה הרואה הנהכי

 אתרמי ואי רמלתיה בסיומא כ' ז"ל אלשיך הר"ם ואם באות אות כמעטאלשיך
 רפשיטא מלתא ההוא בבית כלי איוה האב שייר אי הכתות שתי ביןמהלוקת
 אדם שום בו דר ולא שמעון לחתנות שנבנה ממש חרש הזה דהבית רכיוןהוא
 בחזקת הוי מסתמא רהא כלי האצ בו שנתן ראיה להביא לוי רעל לשמעוןקודמ
 אתרה דלא רפשיטא ע"כ שמעון בו כשנשא חדש היה שעריין דבר בו היהשלא
 שכן תדע ישן. בית ואה"נ היה כך שהיה שמעשה אלא חדש כשהוא דדוקאהרב
 לשמעון קורם ארם שום בו דר ולא במלתיה אלשיך הר"ם, נקט איך ראל"כהוא
 היא מלתא לאו ודאי הא שמעון יזכה לא לנישואין קודם בו ארם דר אםוכי
 מדברי ונר' לומר בה"ט הרב דקרק ולזה השאלה סדר כפי לה דגקט רדאיאלא
 הרוחה דיר דירע מ'שום וכו'. אלשיך הר"ם וסברת קאמר ולא וכו' אלשיךהר"ם
 בסיפא ברבריו מפורש דהכי ו'סברת והיל"ל היה כך שהיה שמעשה לדחותנטויה

 רכיון אלשיך הר"ם רנקט רמאי ועור כדאמרן, ודאי אלא לעיל רכתבינןדמלתיה
 בבית לשמעון זיכה לגד לא אלשיך שהר"ם משום הוא וכו', חרש הזהדהבית
 הבית לתשמיש הצריכין התגשיל ובית המטות בחדר לו זיכה גמ אלאלבר

 אין מסתמא אדס בו דר ולא חדש שהבית רכיון קאמר לזה חדש שהביתבטענת
 המטות בחרר כלים שם לאב יש מסתמא אמרי' ישן בבית משאקכ כלי לאבשם
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 אבל כלי שם הני' באלו שגם ראיה להביא הבו שעל יתכן כן ועל התבשילובב'ית
 להשתמש רבר שם הניח ולא בנו לשמעוו ייחדו לבו לשמחת מסתמא לבדבבית
בבית.

 לפסק בקיצור שהעתיק פנ"ח בס, יה לפירושינו וחזק אמתי סיועומצאתי
 והשיאו הגרול לבנו חתנות בית בנה ראובן ע"ד קכ"ד בדף ח"ל אלשיךהר"ם
 זה ובן ראובן מת ושוב זה לקנין הראויים התנאים בכל חדשה אשהלשם
 לו משכיר שהיה וכתב הקטן. לאחיו הבתים שאר כל עם ההוא הביתהשכיר
 בין חילוק זה לקנין ואין חתגות בית איבד לא הבתי0 בכל לו שהיה זכותכל

 ובכלל הבן קנה רמ"מ כלים פניית שם ראין ישן בית לבונה חדש ביתבונה
 דאיגו אע"ג לבית הכרחי מתשמיש בו וכיוצא תבשיל בית הוה )הזה(הקנין
 הרי עכ"ל. נ"ח רף בח"ב מ,הרימ"ט וכ"כ אחרת. מתנה בנותן או צמוכרנכלל
 בין חילוק דאין בפירוש כ' וגם אחת לד' מסכמת שניהם שדעת דרבדסבר
 בית הוה הקנין ובכלל כ' ואח"כ הבן. קנה רמ"מ למלתיה ופסק וכו' חרשנית

 בית גם הבית בכלל תחלה לכתוב רהו"ל דקשה וכו'. בו וכיוצאתבשיל
 ש"מ אלא חדש לבית ישן בית בין חילוק באין מלתיה יסיים ואח"כמתבשיל
 בתשמישי גם חדש ובבית בבית רק זוכה שאין חילוק יש לבד ישןדבבית
 רצריכין הנך משום חדש בית דמלתיה בסופא אלשיך הר"ם נקט זה ומשוםהבית

 הבית.לתשמישי
 א' חכם, בשם כ' וכנה"ג רכ' רהבה"ט מלתיה סוף לברר לנו נשארמעתה

 דזה דקשה ע"כ. וכו' חזקה שני לבן יש אם רק ראיה להביא הבן עלדלעולם
 לה סבר חכם דאותו לומר לע"ד נר' ואשר פוסק. שום כזה חילק שלא לומנין

 וז"ל: הרשב"א בש' קצ"א ס" הב"י מביאו חעטור שהביא האיי רבי'כסברת
 איניש דזבין דה'כא האיי רבי' ב' אפרים רבי' שכ' בעטור שכתוב ב'מהשאלת
 הוא דמי ריהב ראיה ליה ולית ירועים בדמים בערים בין בשטר ביןקרקע
 ואח"כ שכותבין מקום כל תשון וכו'. שנתן ראיה שיביא ער נתן שלאבחזקת
 להביא א"צ כותבים ואח"כ שנותנין מקום אבל ראיה להביא עליו דמיםנותנים
 וכ'ו'. גדולות קושיות לנו שיש לפי יפה נראה דינם עיקר אין ומ"מ וכו'.ראיה
 ערער עליה וקרא שלו שהוא בחזקת שדה אוכל שהיה הרי שמת מי בפ'דתניא
 מעות לי נתת ולא לך שמכרתים אמנה שטר או הוא פסים שטר אמר האםוכו/
 שטר יתקיים כלומר שטרות, אחר הלך וא"ל ערים אחר הלך עדים ישאם

 ליכא אפי' דא"כ חזקה שני בה החזיק בשלא וראי וההוא אחריו והלךבחותמיו
 ע"ש. וכון שנינו שהרי ועוד נאמן.שטר

 ולאחר לשמעון קרקע שמכר מי על נשאל )קס"ח( קפ"ח סי' תמ"י בס'גם
 בין מחלוקת ונפלה שנתן השיב ושמעון המעות לשמעון ראובן תבעימים
 שמעון שעל פף מהם ויש ראיה להביא ראובן שעל פוסקים מהם יש העירחכמי
 מי פ' דאי' מהא משמע והכי פרעתי לומר הקונה דנאמן והשיב ראיהלהביא
 להביא המוכר על עדים שכשאין מבהאר הרי ע"5. וכר הוא פסים שטר אםשמת
 עמ"ש שסמכו נ"ל ראיה להביא הלוקח שעל מהחכמי' קצת שפסקו ומהראיה.
 הקונת שעל בקרקע שנים ג' החזיק לא שהקונה שכל שפסק גאח האיירב"
 בתשר הרימ"ט גם ע"ש. וכו' האחרונ" כל זו סברא דחו וכבר ראיהלהביא
 מ"ד דאיכא בשטר רמכר היכא )נ"נ(. הראשונים נחלקו וז"ל: כ' קנ"בס"

 ראיה להביא ועליו נאמן הלוקח שאין : וז"ל כ' האיי ורבי' נאמן.וםהלוקח
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 ועדיף גמור בקנין בבית שיכה בנעד וא"כ יעוש"ב, שנים ג' החזיקאא"כ
 ששייר אה"כ בטענה האב ובא וקנין בשטר כאלו שקנה לפחות אומשסר
 אא"כ שדן חכם אותו סמך וע"ז לעיל. שזכרנו דרבוותא בפלוגתאדתליא
 האיי רבי' _נגד הרשב"א ב' מר"ן כפסק דקיעל ולרידן שנים. ג' הבןמהזיק
 כאותו קי"ל דלא פשיטא א"כ האחרונים, כל זו סברא דחו שכבר התמעיוכעדות
"כם.

 בין היא דאמהלוקת השתא לאב הבן בין עליו שפסקנו מה כל מןובר
 לראובן לזכות יש הנה חולקים. פו' דימצאו שיובח אפי' יעקב ויורשיראובן
 מהיום נכסיו נתן : וז"ל ס"ג קי"ב סי' ]חעמ[ דבש"ע והוא אחר()ממקום
 המתנה מקבל שעל י"א שעה באותה לו שהיו הנכסים נודעו ולא' מיתהזלאחר
 שקגה נודע לא שאם וי"א מתנה בשעת בידו נכסים אותם שהיו -ראיהלהביא
 קמא י"א לסברת הטעם סמ"ע וכ' עכ"ל. מתנה מקבל בחזקת הכל אח"כנכסים
 משום הי"א וטעם 'והמעקה. להוציא בא מתגה והמקבל בה מוחזק שהיורשמשום

 ע"ש. שנית כדעה ר"ן ס"ס לקמן הש"ע וכ"כ היו. וכאן נמצאו כאןדמסתמא
 קיעב סי' על דפליגא ס' דסי' ההיא ליישב כי הבה"ט מביאו ס' בסי'זהסמ"ע

 המטבע לו היה שלא בריא טוען דהנתבע איירי ס"ו ס' דבסי' ליישב ונ"לוכ'
 שמא היורשים דטוענים ר"ן בסס"י משא"כ המעהעה אמרי' מ"ה הקנאהבשעת
 ששס ואף יעעש. וכף דתובע בריא טענת בתר אזליבן לכך לקחום מכאןלאחר
 כהוגן עולה הסמ"ע דתי' הסמ"ע לתי' סותר אינו אחה באופן הש"ך תי'הביא
 משתבע ידע לא והאיי ידע דהאיי כל בישראל רווחת דהלכה לכ"ע מוסכםלדינא
 סוף מימוני ותשו' ש"י מהרי"ק ב' בהג"ה סעג צ"א סי' בש"ע כדכ' דידעהאי
 רקח ושכעכ עליו, שיחלוק מי ואין מוסכם זה דכלל דכ' במהדי"ק ויעו"שקנין.

 דלית כלי אביהם שייר שמא בספק היורשי' יטענו אם וכ"ש יע"ש.והמרדכי
 בעהעת מדברי מתבאר וכן ומצפצף. פה פ'וצה באין הבן דזכה בשש צריךדין
 באותו ניהליה תבע ולא שתיק כי דדוקא ומסתברא : וז"ל גי סי' חער מעושער
 יתירתא טופיינא ואמר הכי בתר אתי אי אבל להחזיר חייב דאין הואיתרת
 דלמא לומר לנו ויש טרעה הדעת שאין בכדי שהוא אע"פ וטעיתי לךיהבית
 אפ"ה למהדר בעי דקא הוא והשתא מתנה בתורת ניהליה יהבינהומעיקרא
 בריא ושמא בריא קי"ל גמרא ובכולא שמא ואידך בריא דאיהו לושחזירין
 לידינו מעשה בא וכבר להלכה אם כי אינו כאן שכתבנו מה וכל עכ"ל,עדיף
 אחיו היורשי' נגד עדים להביא הבן שצריך אם כי לסמוך לבי מלאני ולאכזה
 להם בספרו משנה לחם בעל "גדול להרב מצאתי כן כי באמת המוחזקים"הם
 להרב מפורש ג"כ מצאתי וכן ע"צ. ריש ר"ח דף בפי' כן שכ' קס"א סי'וב
 סי' בתשובותיו כן מהריט"ץ להרב מצאתי ושוב מצאתי[ ]לא סי חיים תורתבעל

 בחזקת דקרקע העיקר : וז"ל י"א סי' רבית ה' ריש הקמח לקט בס' וכ']רפ"ב[
 מוחזק צקרא מהם א' אין וביורשיס הליקה בחזקת ולא עומדת ראשוניסבעלים
 שם חיקה לו מועיל אינו בקרקע א' ההזיק ואפי' עומדים בחזקתם הנכסימכי
 : עכאל ג"ה ואות מ"ח אות כ"ה סי' כ"גב'

 בעלים בחזקת דארעא לזה ראיה עוד מצאתי בנו אברהם הצעיר)ואני
 :( ע"ש התשובה. תוך ע"ה ס" ח"מ מהרי"טקמא
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 רס"חסי'

 בשעת ידו מעל הטבעות להסיר צריך ס"ג קסוא בסי' ]א"ח[ הש"עלשון
 צריך' רפהה טבעת דאפי' ונר' בארוך הרב כ' וז"ל: ע"ז מ"כ עכ"ל.נס"י
 דלא משום ואי זה רפית בשיעור בקיאין דלא משום אי נסילה בשעתלהסיר
 כ"ג בסעי' קצ"ח סי' י"ד בטור דהרי בדבריו לי יקשיא במהודקת, אף להתירליתו
 הם ואם חוצצים אינם רפרם הם אם והטבעות והנזמים השיריים בפי'כ'

 למדים אצו ומשם דאוריתא טבילה דהויא ללום פירש לא ושם חוצצהםמהודקים
 דאין שכ' מהטעם ובפרט עיקר הטפל נעשה והיאך דרבנן דהויא הנטילהלענין
 ועוד מהאנשים. יותר זה ברפיון בקיאות הגשים היאך וא"כ ברפיוו בקיאיןאגו

 כך למגזר איכא בנשים גם במהודקת אף להתיר ליתו )דלא שכ' השגילטעם
 בנט"י רואים פעמים שיש כמך רואים יש פעמי' בנשים גם הרואים מפניואם(
 הנזמים, שיהיו ואף למים גופה בביאת היא דטבילה דגריו ליישג לי שישאלא

 ריבוי דוהקים עומד" שהמים וכיון בהם המים נכנסים מעט מהודקיםוהטבעות
 על עוברים והמ?ם רביעית אם כי במים שאין בנטילה משא"כ ונכנסיםהמים
 המים להכנס העגרה דרך שיוכלו ביותר רפוים שיהיו צרקי לזה ויורדיןידיו
 בטבילת ושס מעט כמההרקת להתיר דאתי וגם כאן זה ברפיון בקיאינןולא

 מותר.הנשים
 ולש לבעלה מותרת בבגדיה שטבלה נדה התם מדאמרי' לדבריוראיה

 ונכגסין' דוחקין דהמים הוא והטעם דחוקות או רפויות היו אם ביןמחלקינן
 שם דעומדת כיון חציצה כאן ואין בבשרה גוגעין שהמים עד בגדיה כלדרך
 וטבעות ונזמים בהם נכנסים המים ראויה טבילה לטבול שתוכל עד המיםבתוך
 הטביות. בנענוע מיהו ודוק, גלע"ד זה תחתם נכנסים המים שהו כל שרפוייםכיון
 לקמך מדמצריך מהני לא נמי דנעגוע כתב יצ"ו מורי אבל דמהצי לי נר'היה
 שיש אע"פ מגואר הרטייה בדין וגם קיסם. או צרור ידו על ישאיר שלאס*ט

 הרא"ש כ' כבר החציצה. מפני והוי עסיקינן במהודק דהתם אלו בראיותלגמגם
 חציצהל בדין דמיירי המשנה פי' שהרמב"ם אע"פ עסיקינן דברפוים שמשווורבי'
 ונענע ידו על כאחת מים רביעית שופך דאם נר' יצ"ו מורי לדברי אףמיהו

 אל לקדוש מצאתי ע"כ לענ"ד נר' זה ולקיסם. לצרור שמהני כמו מהגיהסגעת

 : ידבכתיבת

 רס"טסי'
 צאלת בכמה"ר תנצב"ה יוסף בכה"ר יחיא הר"ר ורבינו מורינויורלו

 גילר מבני יותר לקרות ויודע שנים שמנה בן והוא שנסמא סומא בדיןגע"ג
 בין מחלוקת ובאה בס"ת לקרות פעמים כמה ועמד ובדקדוקיה ובטעמיהבתורה
 אומרים. מהם ויש ס"ת ע"ג ולקרות לעמוד שלא אומרי' מהם יש אדמבני

 אאח בשעע מהרי"ל דעת ומצאנו הפף בדברי וחיפשנו ס"ת. ע"ג ויקראשיעמוד
 לע"ה.. בתורה מקרין שאנו כמו סומא קורא דעכשו כ' בהג"ה ס"ג קל"טסי'

 כ"ת ממעלת בבקשה מע"ה יותר בסומא הקל קל"ב בסי' מרדכי ה"רובדברי
 ושלומך לא או סעת ע"ג וקורא עומד הוא אם אור ישכן הדרך איזהשתורינו
 עראקי. יוד בן פנחס אכי"ר,ירגה

 הש"ע מר"ו תשיבתו. את עליון לאל כהן והוא הנכבד יקבלתשובה:
 אינו שבכתב דברים משום בתורה יקרא לא דסומא כ' ס"י קל"ט בסי']א"ח[
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 דקדק וכו/ סומא קורא דעכשה מהרי"ל בשם הגיה ורמעא בע"פ. לאומרםושאי
 סומא לקרות מותר ש"צ רק קורא העולה שאין דעכשו ר"ל וכוי דעכשולומר
 יקראוהו לא גוונא בכהאי אף הש"ע ולד' הש"צ. רק כלום קורא שאינו כיוןלס"ת
 לג' לא למנין עולה אינו קורא שהש"צ אף מהעולים אחד דנחשב דכיתלס"ת
 בכלל נחשב אינו בתורה לקרות מחויב דאינו כיון איכא רבה וטעמא לז'ולא
 הוא עצמו דהעולה לדידן ולכ"ע המנהג. וכו האחרונים רוב הסכמת וכן"מנין
 הש"צ ויקרא יעלה מיהת הא תימא וכי לס"ת. עולה אינו רמ"א לד' אפי'"קורא
 מר"1 כד' לם"ת סומא יקרא שלא כמ"ד להקפיד דהמנהג ליתה, רמ"א כד'בס"ת
 המנהג לשנות אין ולכן האשכנזים במקומות אם כי רמ"א דברי נתפשטוולא

 לא עכוז הש"צ יקרא אם דאף מ"ש לפי גס מה תימן. ארצות בכל כאןהפשוט
 מחלוקת כשיש ר"ל תעשה ואל שב ברכות ספק דקי"ל ועוד הנמנין. לכלליעלה
 ברכות בספק עצמו דמכניס לקרותו אין ברכות לענין גם נמשך ומחלוקתםבפו'
 אכי"ר מו"ע שלימה ומשנתך שלום ואתה ובכן ולחומרא תשא לא ספקזהוי
 : א( ח"א נ"ט סי רדב"ז תשו' ועיין בצ"ח. ישראל ושמע הסכת ס' ג'יום

 ע"רסי'
 דהא וצל"ד בהרוחה. לרבים ומוכר שוחס שהטבח ובחה"מ בי"סהמנהג

 יאכל מה לו שאין בפועל אא"כ להשתכר שעושה כל בחה"מ מלאכה לאסורקי"ל
 היא רווחת שהלכה ואע"פ גופיה בי"ט וכ"ש להקל סמכו מהיכן צל"דוא"כ

 מלאכתן כוונו ואפ" בפרהסיא אפי' עתה להם הצריכין רבים צרכי כל,4ערשין
 ומצאתי לאה או בשכר אם נתפרש לא אכתי מ"מ תקמ"ד בסי' כדאי'במועד
 מה לפועל שיש אע"פ מצוה לצורך דהוי דהיכא דמסיק תקמ"ד בסם"ילהרב"י
 הכנת וכ"ש מקרי מצוה דבר רגים צורך דהוי כיון נמי הכא ע"ש. מותריאכל
 שביתת מה' בפ"ו הרמב"ם וכדכ' בכך. נמי ומצוה הוא י"ט דשמחת לרביםהבשר
 תקכ"ט סף ובש"ע ע"ש וכו' ויי בבשר אלא שמחה ואין בי"ט לשמוח דחייבי*ט
ע"ש.

 מהיכן צ"ע עדיין גי"ט אמנם שכר. ליטול בחה"מ להתיר רווחנאוהשתא
 אין א"צ פ' במתני' דתנן אמאי : וז"ל חיי' מיים בס' להפר"ח ומצאתיסמכו.
 ומחלקין ושוחטין מעי"ס עליה נמ-נין אבל בי"ט לכתחלה הבהמה עלגמנין
 שוחט אבל זהב בדינר לי שקול לטבח אדם יאמר לא תגן הכי וגתר עעכ.ביניהם
 במשנה דמתני' בסיפא התי"ס שהקשה ולמה הפר"ח וכ' ע"כ. ביניהםומחלק
 אין ההיא תני דאי נר' לי וכו/ נמנין אין לעיל נשנה דכבר היא צריכהשאינה
 משום אסור ביניהם ולחלק לשחוט אף דבטבח אמינא הוה הך תני ולאנמנין
 ומחלקין מעי"ט שלקחוה התם משא"כ ומרויח להס שמוכר ומתן כמשאדמחזי
 אבל לו לשקול שצריך הכא דשאני אמינא הוה דטבח הך תני ואי ביעטאותה
 )פי' דשרי הו"א ביניהם וחולקין א' לכל זמ פוסקין אלא שוקלין שאיןהתם

 לטבות דשרי דהכא ממתני' שמעתין רווחנא ומעתה ודוק. קמ"ללכתחלה(
 : ודוק בכך ומהולהרויח

 היפד פו' סכסה בראיות שהאריך קצ"ר ס" גח"ג הרב ע"ז מ"ש עייו א()רם"ם(
 ח"ן(. )אב' יעש"ב. וסומא ע"ה לעלות נהגו ושכן כאןב"ש
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 רע"אסי'

 לחבירה האומר ן וז"ל ס"ד סי' ח"ג לב ן' מהר"י בש' פנוח בס'מצאתי
 נתחייב זה ועל עלי והאחריות שלך יהיה והריוח בו אעסוק ואני מנה ליתן

 לקט בס' גם עכ"ל. מותר ה"ז מממונו שישלימנו למאה עשרים ירויחו לאשאם
 'סי' במהריק"ש גם כן מצאתי ושוב חולק. באין מהריב"ל משם כן הביאהקמח
 לבעל הריוח וכל האחריות כל המקבל עליו קיבל א' סעי' על וז"ל:קעוז
 לתת עצמו על שיקבל מותר ומשו"ה כלל הלואה מקריא דלא מותרהמעות
 הרי עכ"ל. ס"ד סי' ת"ג ריב"ל היא מתנה דכולה מנכסיו למאה ' עשריםתשלום
 יאמר אשר חולק באין לפסק מהריב"ל דברי הביאו אלו הרועים דשלשתלך
 הם. טעם של ררברים לרבריו מסכימים "מ גםכי

 דלא התירו לוניל שחכמי מ"א סי חי"ד בתשו' למהרי"ט מצאתיושוב
 כשואל. להיות שהתנה חנם כשומר והו"ל עביד שליחותיה אלא הלואהמקריא
 גם ח"ב. התרומה בם' כמ"ש בעיניהם דבריו ישרו לא אוסר שראב"דואע"פ
 מעשה לעשות הדבר וקרוב מחוורים לוניל חכמי שדברי ]כת'[ פ' סי בתשרהר"ן

 ממ"ש -בו חזר שהראג"ד שנר' וכ"ש דרבנן רבית אלא זה שאין כיוןכדבריהם
 שם.בפירושיו
 בעל לו ונותן לנותן יהיה הריוה כל שאם שם מהרי"ט הרב כתבעוד

 דלא דשרי עליו שמקבל האחריות ובעד טרחו בשכר לשנה קצוב דברהמעו'
 שהביא ו' ס"ק קע"ז י"ד גו"א ועיין עש"ב. קעביד שליחותיה אלא הלואהמקרי
 דף שושן פרח בם' ג"כ ויעויין ע"ש. עליהם חולק שום זכר ולא המתירי'סברת.
 : ע"ש להיתר והורו בהם חזרו והרשב"א הראב"ד ושגם הכי דמסיק ע"במ"א

 רע"בסי'
 בהמה. של הראש מות בתוך מחט שנמצא גמעשה :שאלה
 : וז"ל ס"ג ל"א סי' הש"ע רכ' מהא להטריף פשוט לי יראה :תשובה

 ק"ד ולא רושם התחתת בקרום ואין קיים והמוח המוח בקרום תולעתנמצא
 דוקא משמע הפר"ת )כרפירש לקרום קרום בין שהתולעת והיינו וכר.כשרה

 התחתון הקרום תחת במוח התולעת .בנמצא אבל לקרום( קרום ביןשנמצאת
 המית אל ונכנסה התחתוו הקרום שנקבה לא אם לשם הכניסה דמי טרפה""ז
 ע"י המוח אל ונכנסה דנדחקה התחתון הקרום דנקבה ודאי זו במחט ה"נוא"כ
 . אכי"ר: משגיאו' יצילנו והש"י הבהמה. ונענועעיטוש

 רע"גסי'
 הקרואימי מנין תיקן מי ה"ט ובשבת בחול בס"ת קריאה בענת שאלתאשר

 ניתקנו שבדור ונביאים מרע"ה בימי וה' גשיי הקריאה כי דע :תשובה
 התקנה אמנם 'מרובה בפ' בב"ק כדאי' תורה בלא ימים גי שהלכו שראומפני
 מי' יפחות ושלא ג' הקרואים מנין שיהיו תיקן ע"ה ועזרא אחד. שיקראהיתה

 סי מ"א וכ' קוראים. ג' ושיהיו דשבת במנחה לקרות תיקן עזרא גםפסוקים.
 מנין שקבע עצמו והוא תיקנם מרע"ה וחעה ור"ח וי"ס בשבת וא"כקל"ה

 ןגמ' משנה חכמי הקוראים ומנין הקריאה ותעניות ופורים ובחנוכה"קוראים.
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 מ' והר"ן והרי*ף סה"ת פי*ב ורמב"ם העיר בני פ' מגלה מ' בגמי ועייןתקנום.
 של סספרן בפשיסות הנ"ל זהו במ"א(. שם ט"ס )ויש קל*ה סי' ומ"אמגלה
 : צ"ג סף לעיל ועלין ז"לצדיקימ

 רע"דסי'
 ז/ כל החנות את דנועלים קי"ל מהם לא' אבל שאירע שותפין שני-
 אסור אחת בחנות יושבים כשהם דדוקא הקמח לקט והר' פנ"ח הרב זה עלכ'

 בחנות לישב רגיל א' כל ואם הריוח האבל שותפו לו ימחול ואפי' לישבלחבירו
 )ר"ס( ח*א המבי"ט חולק. צ"ג סי' ומהראנ*ח מ"מ. בו לישב שמותר נר'אחד
 כנודע המבי"ט כסברת דס"ל מוכח חולק ומהראנ"ח זה בלשון מדכ' הנהעכ"ל.
 בפוסקי' אפי' ובערוב באבל המיקל כדברי הלכה דקי"ל ועוד ז"ל. הפו'מכללי
 ה', כלל שושן ובפרח ט' סי' הן כלל בגו"ר ועיין ז"ל. שלמה כרם בס'כמ"ש
 וגם אחד בחנות שהיו שותפין ב' או שכ' הרמב"ם מל' לה דייק המבי"סוהנה
 בשכל אבל חניותיהן קאמר ולא חנותם את נועלין דקאמר דייק הכי הגמראל'
 גם ביתו בתוך בצנעא עושה דשותף דאמרי' מצנעא גרע לא לבדו בחנותא'

 דבר להרב ג"כ וראיתי וכו/ בביתם יעשו אלו הרי וחכיר אריס גביאמרו
 באבל המיקל כדברי שהלכה מטעם בזה להקל דן שהיה ז"ל אביו מר בשםמשה
 יושב המעות בעל לפעמים אמ ז"ל ד*מ הרב נסתפק ושם ע"ז סי' חי"דע"ש

 המדייק ולענ"ד יע"ש. המעות בעל שהוא יודעים העולם ורוב המתעסקבחגות
 המבי"ס כ' לשם שהרי להקל זה ספק לפשוט דיש יראה ר"ס סי' המבי"טבדברי
 לפעמים משמע לא רגיל ולשון המתעסק בחנות לישב רגיל המעות בעל שאיןכיון

 ודוק. הוא שלו דמתעסק דידוע אע*ג מתעסק הוא עצמו בשל שמאדאמרינן
 של דשותף לי -יראה : וז"ל ד' ס"ק תקמ"ח סי' אל"ז צ' ברגל מת לו שמתומי
 דמקילין כיון י"ט אחר תכף בחנות לעסוק מותר ראשון בח"ה מת לו שמתאבל
 לאיסור שפסק ז"ל הגאון זקני בשם שמעתי אבל ימים ג' אחר אבילותבשאר
 : ס"ו תקמ"ח סי' הש"ע ל' ודוק עכ*ל. אבילות בשארכמו

 רע"הסי'
 והריב"ש דכתובות פ"ד והר"ן ומצה חמץ מה' פ"ו רמב"ם עיין מרדותמכת

 עבירה על שהיא מרדות מכת כ' תע"א סי' ופר"ח חולין בסוף ורש"י צ'סי'
 כבר ואם חכמים דבדי עליו שיקבל עד או נפשו שתצא עד אותו מכיןהנמשכת

 שפירשו במקום זולתי העבירה חומר ולפי ב"ד אומד לפי אותו מכיןעבר
 עד ברמב"ם שם אין כ"י ובנוסחאו' שם ז"ל מ"ר ועיין ע"ש. המ' אתסופג ואמרי

 רבי' על אמפרשי' שתמהו התמיהות כל _סרו וגיה האמתית והיא גפשושתצא
 גפר"ח שם עהר תצ"ה. סי' פר"ח ועיין תקנ"ד. סי' אלי הליכות בס' ועייןז"ל.

 : ראיות כמה ע"ש מרדות מכת ור"ל לוקה חז"ל שאומרי' דוכתי בכמהאשכחן

 רעסי'
 מכה בדופן ונמצא וחתכוה שכנגדה הדופן אל שנסרכה אומה :שאלה
 געשה שהנקב ולומר לתלות יש אם דק מנקב זיקא מפקא היתה הריאהוכשנפחו
 אלא גאמר לא שזה נאמר אם או סה"ש פ"ז רמב"ם כדכתב המכה מןבשנפרקה
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 הרמב"ם ל' שהוא וכמו המכה שבו הדופן אל הרבוקה הסמוכה באומהדוקא
 לדופן. הסמוכהריאה

 מניומי בן יוסף א"ר מ"ח בדף ]חולין[ הוא התלמוד ל' רבה ל) :תשובה
 דוקא( דלאו הפוסקים 3' הראוש וכ' וכו'. לדופן הסמוכה ריאה נחמן)א=ר
 דיש רבי' דמ"ש נר' לכאורה וא"כ המפרשי/ ב' יעו"ש סרוכה ה"הסמוכה
 ה"ה אלא נסמכה דוקא דלאו נעשה המכה מן כשנפרקה לומר הנקבלתלות
 לפרש יש ה"נ התלמהר בל' לפרש שיש ומה התלמוד ל' נקט דרבי'נסרכה
 סרכא דיש דהיכא שצ"ל שכ' במסקנתו לח"מ להרב שראיתי אלא רב".בלשון
 שכתבו פו' דיש דאע"ג טרפה דהיא ההפרדה אחר נקצ ומצאנו מכהבמקום
 נר' לא רבי' של טעמו לפי מ"מ סרוכה ה"ה הסמוכה ריאה נהמן דאמ"רדמאי
 כדפרישית הנקב לה שנעשה לתלות יש המכה מן כשנפרד שבשלמא מפניכן

 אפשר הסרכא אבל 3שר. מעט יצא משם ובהפרידה בבשר נסרכתדהמכה
 )שאפשר( אע"פ להטריף נ"ל ולכך הריאה תינקב שלא באופן מהריאהלהפרידה
 שא9שר אע"פ הל"מ שסיים במה תטעה ואל עכ"ל. רבי רעת לפי במכהלתלות
 כודנתו אלא אינו דזה במכה לתלות יש רבי' דלד' לומר רבי' לפ"ד במכהלתלות
 הל"מ דרבי' וזה לתלות. שאפשר אע"פ הוא מוסכם רבי' לד' גם הדין דזהלומר
 מוכח הריאה כשנפרקה הכוונה ניקבה המכה מן כשנפרקה שכ' רבי' ל'דייק
 ולדעתו תלינן, לא' בסרכא שנדבקה אלא לא"ה הא דבוקה דהריאה כה"גדדוקא
 : רס"ט[ סי' ח"ג ]ועיי"ל ודוק ויציב אמת השכל אל פשוט זהדבר

 רע"זסי'
 שאינן שמות ז' רע"ו סי' וי"ד התורה יטהרי מה' פ('ו הרמ3"ם דכ'בההיא

 בכתיבה צכתב אם ל"ש בא"ח וכתוב : וז"ל הבית בדק בס' מצאתי וכו'.נמחקין
 אסור תפירה ע"י משי מצויירים או גוים בכתב אפי' או משק בכתיבת אוגסה

 בתשו3ה הרמב"ם כ' : וז"ל בכ"י מ"כ בערבי אללה שם ולענין עכ"ל.למחוק
 עכ"ל. למהקו ומותר הכנויים כשאר הוא יהודים בכתב בין בערבי בין אללהשם

 בכוונת שלא שם וכתב טעה שאם בד"ה מס' הרשב"ץ בש' שם מ"כעוד
 לכתוב צריך שהיה הרי דגטין פ"ב דאיתה מהא וראיה קדוש. אינוקדושה
 ואם למהקו מותר בקדושה נכתב שלא השם ב0מ"ק וכ"כ יהודה. וכת3השם
 למזבח מומין בעלי כמתפיס דהו"ל מקהרשת איגה קדהם שאינו שם לקדשגתכוון
 באמצע ואו וכתב יהיה לכתו3 רוצה היה אם הריק"ש וז"ל ע"ש. וכו' קדשידלא
 וקשיא עכ"ל. ךשב"ץ ב' ובבד"ה ע"ג סי' ה"ב רשד"ם ועיין למהקו. מתיריןיש
 וכו'. למעלה הדלת יתלה דלת בו נתן ולא יהודה הכותב הש=ע דכ' מאילי

 היוד ימהוק הדלת למתלי ל"ל דא"כ למחקו אסור טעה אם דאף מזהמשמע
 נתכוון שלא אע"פ למהוק דאסור ש"מ אלא ה"א יכתוב ואח"כ דלת ויעשנהדה"א
 ימחוק למה בתלייה דאפשר דכיון אלא דנתקדש משום דלאו וי"ל קדושהלשם
 וז"ל: והשיב ע"ז נשאל ע"ז סי' ההדשות בתשו' הרדב"ז והנה בכדי."ה/א
 כיון 'וזה השם כתיבת כוונת בהצטרפות אלא הקדושה גורמות לבד האותיותאין
 לדבר. ראיות שהביא וע"ש למחקו מותר שם )לכתוב( נתכווןשלא

 נתקדהם כוונה בלא סתם וכתבו שם לכתוב צריך היה דאם שם ביארעהר
 השם וכתב יהתיה לכתוב בנתכוון משאעכ השם לכתוב שנתכוון מפניממילא
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 ס" בחד,צות הרדב"ז העלה השם במקוס שכותבין יוד"ן ג' לענין נתקדש.ולא
 ההויה כשם עולין והם ממש השס קדושת בהן שאין אע"פ, למחקן דאסורר"ו
 : ע"ש אותיות ארבעעם

 א( רע"חסי'
 חדש. משום הגוים אצל קטנית פת לאכולמהו
 לו שיש בדבר אפילו בס' בטל מינו בשאינו דמין מותר שהואנראה

 המינין מה' שם יש ספק ס"ם דאיכא ועוד ס"א. ק"ב סי' בי"ד כמ"שנותירין
 הצורך כל שם ביארנו ר"ד סי' מתשובותי ובח"ג ישן ספק חדש ספקואת"ל
 :וצ"ש

 ב( רע"חסי'
 כגגד בבשר ס' יש אם ונסתפק ובשלו הבשר עם הכבד שמלח במימעשה

 לענין לן מבעיא קא כי להחמיר פשיטא הבשר איסור לענין לאו. או(;כבד
 בבשר ס' יש אם ספק ס"ם מטעם הכלים להתיר ויראה לאו. או נאסרו אםהכלים
 מותר הכבד דנמלחה דכיון דסובר כר"ת הלכה דלמא ס' שאין ואת"ל לאואו

 מנהגיגו לפי וכ"ש פו' ממחלוקת ס"ם למעבד קי"ל דהכי הבשר עםלבשלה
 יפה יפה המים שמרתיחים עד הקדרה לתוך הבשר ליתן שלא כרמב"ם,2נההגים
 נראה שזה ואע"פ ממבה יוצא דם אין ושוב הכבד נחלטה כבר הנר' לפיזודאי
 הא אבל הבשר להתיר כח בנו אין מ"מ הבשר גס להתיר הגון טעםלכאורה
 נ"ט דהוי מעל"ע הכלי שהה כבר אם וכ"ש ודוק. דוקא הכלים להתיריויהת
 : קפ"ו סי' ולעיל קיאד סי' ח"א תשובותי ועייןלפגם.

 רע"טסי'
 שרף יין ושותיס לנחמו אבל בבית אנשים מסובים שהיו בשבתבמעשה

 מידי ויהי ופירות שרוף ית א' כל להביא המגחמין כדרך ואדמה עץ:ופירות
 עמהם והביאו אנשים ג"כ אחריהם באו פירות ולאכול שכר לשתותהסיבתם
 מהרמונים וכשנתנו וכיוצא אתרוג אם כי הראשונים הביאו שלא מהומונים
 בירך שכבר אע"פ בפה"ע הרמונים על בירך מיד הראשונ" מהמסוביןלא'

 שעדיין ~יון עליו תמהו וקצת מהאתרוג לפניו שעדיין ואף האתרוג עלוזהלה
 ]א"ח[ הש"ע מר"ן ממ"ש ראיה והביאו הרמונים. כברכת שברכתו מהמיןלפניו
 מאותו יותר לו הביאו ואח"כ שלפניו פירות על שבירך מי : וז"ל ס"ה, ר"ושי'
 יפה כיוונו ולא עכ"ל. לברך א"צ הראשון כברכת שברכתו אחר ממין או)המין

 לראשון שוה האחרון הפרי כשהיה דה"מ הרשבוא כ' דכבר זוגתשובתם
 לברך צריך מהראשון חשוב אח"כ שהובא השני הפרי אם אבלבחשיבותו

 דרך אלא גררא דרך החשוב את חשוב שאינו מי שיפטור בדין שאינוזליו
 א"ת גס' וגם ריוא ס" וסוף ר"ו סי' בבוי הובא הרשב"א ל' לך והאבוונה.
 על ובירך וקדס וזית אתרוג לפניו היו אם יהודה לר' דאפ" מסתברא :וז"ל

 שוות שברכותיהן כיון הזית על ולברך לחזור א"צ רשאי שאינו אע"פ"אתרוג
 בדין דאין לא מתכוין בלא אבל האתרוג בברכת הזית את לפטור שנתכווןוהוא

 פירוש ולפי כוונה דרך אלא גררא דרך החשוב את חשוב שאינו מיה2יפטור



צדיק ב. חלקשו"ת)פעולתרפב

 התפוחים אם אגוזים לפניו הביאו ואח"כ עליהם ובירך תפוחים אוכל היה אםזה
 אינם חגיבים אינם אם אבל התפוחים בברכת האגוזים את פטר לוחביבים
 ר"ר בסי' זה כתבתי וכגר ע"כ. תחלה להם גתכוון לא אם האגוזים אתפוטריס
 הב"י.עכ"ל

 הרשב"א' זה שלמד ז' סי' א' בלל בגו"ר דבריו הובאו הלוי מהר"יוכ'
 שלאחר יין פוטר אינו המזון שבתוך דייו ע"ב[ מ"ב ]ברכות כ*מ פ' בגמ'ממ"ש
 פוטר ואינו גרוע הוא לשרות שבא וכיוו לשתות וזה לשרות דזה משוםהמזון
 הרב גם עליו. חלק דלא לרשב"א מסכים דהב"י שם וכ' ע"ש. וכו' החשובאת
 ר"ר בסי' כו פ' המ"א גם ז"ל. להב"י ויחסה ר"ו בסי' דהרשב"א הך "ביאגו"א
 ואיל שוימ בפירות רמיירי רי"א סם"י בהגהו' רמ"א גם צ/ דף ושל"ה ז'ס"ק
 בין חילק רלא ס"ה ר"ו דסי' דההיא לומר מוכרח א"ב האחר. על חשיבותלא'
 לאכול גמר דאפי' בש"ע מוכח גם עליו. דעתו כשהיה מיירי חשוב לאיןחשוב
 לכוין' שצריך בביתו כשהיה אף זה וכל השני המין לו שהביאו קהרם הא'המין
 מה על דעתו שהיה אף בעה"ב בבית המיסב וכ"ש החשוב את הגרועלפטור
 מר"ן' מ"ש לפרש אתה צריך וכו סמיך. דבעה"ב ואתכא שונים מינים לושיביאו

 הכתובה וכו' בפירות דמיירי וכו' בעהוב בבית הקרואים : וז"ל קע"ט ס"]שם[
 המתארח בין בביתו האדם דבין למדנו ומ,זה יעש"ב. כאן הביאה ב' בם"לעיל
 חשוב דבר אח"כ לו הביאו אם לו שיביאו מה כל על שדעתו אף בעה"בבבית
 והמגיא~ם האבל בבית בנ"ד וכ"ש מתחלה דעתו כיון אא"כ עליו לברךצריך
 אחרים יבואו אס יודע דמי הרשב"א שכ' כדין לברך דצריך מבחוז אחריםהם

 מאד: פשוט והדבר לא אואצלם

 ר"ףסי'
 חילוק יש אם שהחיינו מברך חד,2ים כלים דהקונה דקי"ל בהאשאלה:

 ולאשתו. לבניו ה"ה או לעצמו קונה אםבין
 לעצמר דכשקונה דדוקא מתגאר ז' ס"ק רכ"ג ס" מ"א מדברי :תשובה

 מחוייב אמנם שהחיינו. מבהך אינו לבניו קונה אם אבל שהחיינו מברך לבדולו
 ושפחתו דלעבדו ונ"ל : וז"ל המ"א והוסיף הב"ח. ב' ע"ש והמטיב הטובלברך
 כלים בקונה נמל ה"ה א"כ עכ"ל. בשכרו בא הוא דשכיר להם מברן כאלוהו"ל

 לעבדו ודמי הוא עבהרתה חליפי דהא והמטיג הטוב אף מברך דאינולאשתו
 קל"ז סי' ח"א קטנות. הלכות בתשוב' לזה מוכחת ראיה עוד ומצאתיושפחתו.

 יגרע' לא דעונתה -דתשמיש עשה מצות על שברך אין למה שנשאל התשובהתוך
 שלא אפילו ה"נ יעש=ב. מברכין שאין עליו המוטל חוב לפריעת דדמימשום
 כפורע והוי כסות היינו דשארה עליה רמי חיוב סוף סוף עבודתה חלףיהיה
 חרוק.חובו

 חדשית כלים ולביתה לו וקינה : וז"ל פ"ז סי' בו בכל ראיתי זהאחר
 ולכאורה עכ"ל. שהחיינו מברך מלבושים לו נתנו ואם והמטיב. הטובמברך
 מיירי בו דהכל לדחות ויש והמטיב הטוג מברך לאשתו דהקונה משמעמזה

 מלבושים לו נתנו ואם שכ' לשונו מסוף מוכח והכי בו משתמשים ששניהםבכלים
 לקנייה דשוה קי"ל ומתנה טובה באותה עמו שותף ביתו שאין לבדז לומשמע
 כדברינו: וזה בשותפות מיירי דרישא ש"מ הש"ע. מר"ןבמ"ש



יפגצדיק ב. חלקשףתפעולת
 רפ"אסי'

 חה"מ של ראשח דיום בשבת שאירע במעשה פ"ה סי' מלובלין ר*מכ'
 השני וביום דהיינו דיומא ספיקא עם המוספין פ' לקרוא צריכין שהיודסוכות
 צריכין שהיו נזכרו ההפטרה ואחר השני וביום אם כי קראו ולא הג'וביום
 ויקראו ס"ת דיוציאו ז"ל רמ"מ והורה השלישי. וביום דמימא ספיקא גםלקרוא
 מברכינן לא הספק מפני רק שאינו דכיח וסוף תחלה ברכה בלא השלישייביום

 )והובאו בו הכל שכ' ואע"ג עצרת. בשמיני בסוכה ישיבה גבי כדאשכחןאספיקא
 והצריכ'והו בתוכם הגר בהגר פרה בפ' שפסק בחזן קל"ז סי' בב"ידבריו(
 דאיכא פרה פ' דשאני וסוף תחלה בברכה סוף עד הפרשה מתחלת ולקרואלחזור
 ידעינן דאנן ואע"ג דיומא ספיקא רק דאינו הכא משאוכ דאוריתא שהיאלמ"ד

 מש'ום כ"כ המועדים פע בקריאת החמירו דלא אשכחן מ"מ דירחא,בקבועא
 שלהן )בשבתות( הפרשיות קראו שכבר לפי וחמישי ושני דשבת למנחהדדמו
 פ' כגון המועדות פ' דהיינו לדחות ואין שם. הש"ע מביאו כ"ד ס" ת"הכמ"ש
 לחזור דהמורה מסיק ולבסוף מחלק ולא קתני דסתמא המוספין פ' לאש'ור

 יעו"ש. לבטלה ברכה הוי לא וסוף תחלה בברכהלקרות

 וכ' ולאחרי". .לפניה לברך דחייב ופסק עליו שחלק להמ"אוראיתי
 תחלה לברך דצריך יפסקו הרמ"מ על חלקו והפר"ח אהרן יד הרב שגםהבה"ט
 ולשס רמ"מ. על שחלק הפר"ח על שהעיד במה תמוהים ודבריו יע"ש.וסוף

 בשבת דכשטעה דמ"מ שפסק במה היינו רמ"מ על שחלק דמה מבוארבפר"ח
 משמע דכן ברכה בלא עמו ושנים הוא פסוק אותו וקורא שחוזר א' פסוקודילג
 דפסק במאי אבל לברך דצריך הפר"ח חלק זה ועל דיברך פירש מדלאלישנא
 הפר"ח הדר ואדרבה הפר"ח חלק לא בזה ברכה בלא המ'וספין פ' דיקרארמ"מ
 דקי"ל וחמישי ושני שבת למנחת המועדות מוספי פ' דמדמה הרמ"מ סברתלחזק
 ופסק זו סברא פר"ח ותפס שבתות בשאר אותם שקראו כיון חוזר דאינובה

 לחזור גס אלא לברך שא"צ דוקא )זו( דלאו לך נת' אדרבה והנה לחזור.דא"צ
 ע"ש. ועיקר פר*ח בה וסיימ צריך אינו ברכה בלאלקרות

 להלכה כן לפסוק מתחלה בדעתי היה מ*א הרב של ראיות מכחוהנה
 המוספין שקריאת תרפ"ב סי' הב"י שהביא הש"ל( )דברי בפני עמד שאח"כאלא
 לענין לפסוק ידי רפו ולכן המוספין בתפלת לאמרם ש"צ לגרסם כדי רקאינו
 מעשה שאירע הארץ שמים אני ומעיד לבטלה שאש נשיאות דספק דחמיראברכה
 באותו וצדדתי השלישי וביום "חזן קרא שלא רביתי בפני קדמונים בימיםכזה
 לקרוא רבותי הסכמת ועלתה ממני קיבלו ולא בברכה ולקרות לחזור לפניהםזמן

 לקט השבלי בדברי לדבריהם סמך ראיתי ועתה א(. המוספין בתפלת המוספיןפ'.
 פרשיות מדכ' הפר"ח כו" הש"ע מרן דעת דגם ונר' ודוק. ע"ש רפ"ב סי' ב"ישחובא

 בשבתות הפרשיות קראו שכבר לפי וה' ובשני דשבת מנחה כמוחמועדים.דינם
 לקריאת שור' כגון המועדות פ' בין חילוק דאין שאמ מדסתם והנה עכקל,שלהן

 שייך טעמא ואאי שלהן בשבתות קראום שכבר לפי הף טעמא דהאהמוספין
 : ודוקלכולהו

 ח"ן(. )אב' התפלה. בתוך המוספין פ' אומרים דאין מנהגינו לפי א()רפ"א(



צליק ב. חלקשו"תפעולתהסר
 רפ"בסי'

 נשתמש ולא חדשים כלים קנה שאלה : ז"ל ח"א ר"ח סי' הלק"טבס'
 מהה וקנאם וחזר ומכרםבהם

 מברך אשה שכשאירס דבריו פי' עכ*ל, דארוסה דומיא מברךתשובה:
 כית ואירסה וחזר בה נשתמש לא שעדיין האירוסין מן גירשה ואםשהחיינו
 ז'ל עצמו הוא ביאר וכן שהחיינו. ומברך חוזר ה"ז בה נשתמש לאשעדיין
 אבל במועד נשים נושאין אין דאמרען מהא ראייה ומייתי קע"ו. סי'בח"ב
 אבל הנשואין מן דאתאמר הרא לו שמחה שאינה מפני גרושתו את הואמחזיר
 דכלום לברך צריך וא"כ שמחה לה דקרי הרי יע"ש. וכו' אסור הארוסיןמן

 מזה למדנו וא"כ שלקח, דבר אותו שמחת מפני הוא שהחיינו דברכתטעמא
 במי קע"ו בסי' הלק"ט הרב למד ומזה שהחיינו לברך צריך אשהדמארס
 ומסיים ע"ש. שנית דמברך ולקחם וחזר בהם נשתמש ולא חד,2ים כליםשקנה
 בשעת א' שמחות שתי דהם האומר דעת הוכחתי ולשם הארכתי הש"ע ובפי'בה
 יעו"ש, כשמשתמש ואחתקנין

 בכתבי נמצא : וז"ל ז' סי בח"א הלק"ט להרב מצאתי עור זה כתביואחר
 אור הרב פי את וכששאלו שהחיינו לומר יכול אשה שהנושא ז"ל בוטחהר"י
 תבין כשתשכיל והנה עכ"ל. האמת דיין יאמר אם לשאול הי"ל אמר ז"לשרגא
 שהיה צחות דרך כוונתו אלא בוטון הר"י דברי לסתור שרגא הרב כוונתדאין
 דברי את סתר יה רבדיבור לומר ואין האמת דיין יברך אם ג"כ לשאוללו

 ברכות לשתי מקום דמה לבדו שהחיינו במקום האמת ריין לומר בוטוןהר"י
 ברכות שתי דמברך ויורשו אביו מת לו שאמרו במי אשכחן דדכותהדליתה
 ויתחייב יסבול אשר העול מפני וזה כן היתה דעתו ה"נ ושהחיינו האמתדיין
 בין הנולד על לברך אין כי כן אמר צחות ודרך אח"כ קרו תקצר ואולילה
 מעין הטובה על מברך ע"א[ נ"ד ]ברכות הרואה בפ' .וכמ"ש טובה ביןרעה
 מ"מ ויקחוה יהרגוהו למלכות יודע שאם אע"פ מציאה שמצא וכמו וכו/הרעה
 זכר גם זו, משנה בפי' רמב"ם ל' ועיין העתיר. אל יביט ואל הטובה עליברך
 ומה א"ל היה א"ל מימיך בן לך נולד קיסר לאותו רע"ק שהשיב מהלדבר
 חדוותא בשעת א"ל שימות יודע היית ולא א"ל ושימחתי שמחתי א"לעש~ת
 אמרה אמנם )אך( העתקר על לדאוג שאין כן ה"נ אבלא. אבלא בשעתחדוותא
 : א( והבדיחות הצחותע"ד

 רפ"גסי'
 בהם ללפת דרך שאין פירות מיני רכל קע"ז ס" ]א"ח[ בש"עמסיק

 וכף, לפניהם ברכה טעונין פת בלא מהם אוכל אם הסעודה. תוך הבאיםהפת
 פוטרת המזון ברכת הסעודה בתוך שבאו דכית לאחריהם ברכה, טעוניןואינם
 הסעודה בתוך באו לא דאם המחבר מרברי משמע : וז"ל זה על ע"ת וכ'ע"כ.
 מברכה פוטר ברה"מ שאין אחרונה ברכה בירך ולא הסעודה קודם שאכלאלא

 פוטרת וכן מדכ' המחבר מדברי כן משמע לא ס"ו קע"ר בס" ולעילאחרונה.

 בשעת שהחטנו ברכת ענין על שם מ"ש צ"ט ס" בח"ג לקמן עיין א()רמ"ב(
 ח"ן(. )אב'אירוסין.



רפהצדיק ב. חלקשו"תפעולת

 ואפ"ה אחרונה ברכה עליו שחייב כשיע'ור בשתה מיירי וע"כ המזוו שלפניית
 עכ"ל, וצ"ע אחרונה ברכה לברך וא"צ פוטרתברהמ"ז

 דשאני ליתה מעיקרא וקושיא כלל לספק מקום כאן דאין נר'ולענ"ד
 ז' שאר אבל דיין שלש מעין פוטרת שלש דברכת קי"ל דבייו דברים משאר~ין

 וכדכ' פוטרתה ברהמ"ז אין דזיינא דייסא ואפי' פוטרתו שלש ברכת איןמינים
 פוטרת אינה שלש ברכת וז"ל: יונה רבינ'ו ב' סי"ז ר"ח בסי' לקמןמר"ן
 וכו', פוטרתו ג' ברכת גיין אבל פוטרתו ברהמ"ז אין דייסא אכל שאם ג'מעין
 לקבוע ראוי היה היין דעל משום שם הביאו עצמו ע"ת וגם הפוסקים כ'והטעם
 בירך אם וע"כ עליה אנשי קבעי דלא משום לאו אי עצמו בפני ברכות ג'לו
 הרי ע"כ, סעיד ומטעד זיע מיזן דיין יצא ג' מעין גרכה במקומ 3רהמ"זעליו
 מר"ן לשון מדקדוק למדנו דרכינו ולפי דברים, 'מ,2אר יין דין ד,2אני ברורלך
 אחריהם לברך דצריך א"פ בכדי כזית בהם והיה סעודה קודם פירות אכלדאם
 תוך באו אם זולתי פוטרתן ברהמ"ז ואין גי מעין ברכה המינים מז' הם ואםבנ"ר

 פירות מביאין ואח"כ שמקדשין וי"ט בשבת מיהו פשוט. והוא ודוקהסעודא
 הוו וא"כ סעודה התחלת הוי דקידוש דקי"ל כית לברך צריך אם אנימסופק
 לפניהם ברכה דטעונים הסעודה( מחמת )שלא הסעודה תוך ה3איםכדברים
 א"צ כזית ירק שכשאוכל שכ' הפסח בסדר גו בכל מצאתי וכו לאחריהם.ולא
 בסדר הרשג"ץ כן גם וכ"כ סעודה, התחלת הוי דקידוש אחרוגה ברכהלברך
 שאין תע"ג בסי' שסוברימ פר קצת סברת לנגדינו שעומד אלא שחיברהפסח
 ובס' אחרונה, ברכה יצטרך שלא כדי מכזית פחות רק פסח בליל ירקלאכול
 ולכן יע"ש, מחלוקתם סגרת וטעם בזה מחלוקתם הביא ח' ס"ק תע"ג ס"ט"ז

 גרכא בספק ליכנס שלא עדיף תעשה ואל שב קידוש שיש כל וי"טבשבת
 ירק כזית אחר ברכה דצריך האומרים לדעת דאפילו לומר לי ואפשרלבטלה
 סעמם הם"ז כמ"ש הדעת והסח הפסק הוי והלל דהגדה משום היינו פסחדליל

 : אחרונה ברכה יברך לא לכ"ע וא"כ כאן.משא"כ

 רפ"דסי'
 גוידוי חותם אינו המנחה בתפלת וז"ל: ]א"ח[ הש"ע כ' תר"זבסי'
 החותם עמרם רב לדעת כי הפו' בין מחלוקת זו כי ז"ל הטור וכ' עכ"ל,שאחריה
 מקוס בכל גורס שהוא לחתום יכול רש"י ולפי' טועה, הסלחן האל בא"יבוידוי
 כך א"כ לחתומ שיוכל אמרו שחכמים וכיון חותם לחתום בא אם לשבעשזקוק
 שלא ומוטב חותמין אין 'ובספרד חתימה בהם יש אשכנז סדורי ובכלהלכה
 הטור. עכ"ל דרבוותא פלוגתא, דאיכא כיוולחת,ום

 ומתודה שבע מתפלל חשיכה עם הכפורים יום תניא יומא בסוף כ'והב"י
 אינ'ו ופרש"י חותם, לחתום רצה ואם ז' מתפלל וחכ"א מאיר ר' דברי בוידויוחותם
 חותם בוידוי לחתום רצה אם וחכ"א הסלחן, האל אלא ישראל מקדשחותם
 לתפלת ה"ה אלא ז' דוקא דלאו רש"י דברי ליישב הב"י והאריך יע"ש.וכו'
 לחתום שלא העולם ומנהג הב"י לסיים י"ח בין ז' בין לתפלה שסמוך כיוןמנחה
 עכ"ל. י"כ ערב שבמנחתבוידוי

 דמשמע לבד המנחה בתפלת דוקא היינו עמרם רג שחלק דמה יררעוהוי
 המנחה בתפלת מר"ן נקט בדיוק וא"כ חכמים כד' לחתום רשאי בשבע דוקאליה
 ומיהו הלכה. דכן חותם לחתום רצה אס הכפורים דביום משמע וכו', חותםאינו



צדיק ב. חלקשו"תפעולתופו

 חיוב לאו מאיר א"ר דפליגי לחכמים אפילו דהא לחתום הסדורי' בכל מנהגאין
 : רצה אם אלאהוא

 רפ"הסי'
 אותם שסוחטין המתוקים הקנים : וז"ל ה' דין מהיב בפ"ח הרמב"םכ'
 עליהם שמברכין אומרים הגאונים כל למלח וידמה שיקפה עד מימיהםומבשלים
 מברך מתוקים קנים אותן שהמ'וצץ אמרו וכן בפה"ע אומרים ומקצתםבפה"א
 שלא שהכל אלא עליו מברכין ואין פרי זה שאין אומר ואגי בפה"א'עליהס
 ע"י נשתנה שלא תמרים מדבש גדול האןר ע"י שנשתנה הקנים אלו דבשיהיה
 עכ"ל. שהכל עליו ומברכיןהאור

 אומר ואני וה"ק. בשתיהם הגא'ונים על חלוק שרבי' נ"ל הכ"מ מר"ןוכ'
 אם ואפ" שהכל אלא מברך אינו אלו קגים המוצץ שכן וכיון פרי זהשאין
 בסוקא"ר לפחות בפה"ע מברך הקנים אותם והמוצץ פרי שהוא מודיםהיינו
 והטור וכף. הקנים אלו דבש יהיה שלא לפי שהכל אלא יברך לא מהןהיוצא

 שהתמרים תמרים לדבש דומה שאינו דבריו על להשיב ואפשר ר"ב בסי'כ'
 דהוה מידי ברכתם נשתנית כשנשתנו הלכך לאכלם אדעתא להו ונטעי פריהם
 אבל ושמן מיין חוו שהכל מהם היוצאים משקין על שמברכין הפירותאכל
 ומברך פריין זה ודאי הדבש ע"ד נטיעתם ועיקר לאכילה ר'אויים שאין הקניםאלו

 עכ"ל.בפה"ע

 טוען היה לא הטור של בארצו מצויים הללו קנים היו שאלו אומרואני
 המים והרי אותם למצוץ 'ולרבבות לאלפים אותם מוכרין שנמצאים שבמקוםכן

 ז"ל להטור מותיב מאי לי וקשיא מר"ן. עכ"ל פירות מי כשאר מהםהיוצאים
 להו דחשיב הטור סברת לפי אבל ניחא פרי מיקרו דלא רמב"ם סברתדלפי
 שהם מוכח זה אדרבה א'ותם למצוץ אותן שמוכרין זו היא תשובה מהפרי
 הרי ע"כ. פירות מי כשאר מהם היוצאים המים והרי גופיה מר"ן וכדמסייםפרי
 לא שמבשלין הסוקאר דין על רק חלק לא דהטור ועוד פירות. מי להודקרי
 רק לאכלו עשוי גופן דאין כיון סוף דסוף סובר דמר"ן 'ואפשר המציצה.על

 מים עדיפי לא עכ"ז פרי שהם שנודה אשילו מימיהן לסחוט או אותןלמצוץ
 שהכל. עליהם לברך דקי"ל פירות משאר היוצאים ממשקין מהן היוצאיםאלו
 כן. מר"ן דברי שיישב ז"ל מ"ר להרב ראיתיושוב

 אוכל שאינו כיון מתוקים לימונים שהמוצץ שאפשר למדנו דרכינוולפי
 מהט"ז לזה ראיה ויש שהכל. רק יברך דלא שבהן המשקה מ,וצץ רק הפריגוף
 יוצא הפרי כח שגוף מימיו בשביל הפרי דכותש הטור מל' שדקדק ר"הסי'

 שלמד ז' שאלה חיים מיים בס' להפר"ח שראיתי אלא ו/. ס"ק ע"ש בסוחטמשא*כ
 רב" כשנהלק דהא גכונים ודבריו בפה"ע. הלימוו מציצת על לברך בהיפךמכאן
 פירי דבשאר מוכח פרי נק' שאינו מטעס רק אינו קנים במוצץ הגאוניםעל

 קאי דלא לשרשם יש מרון דברי ואף עצמו הפרי כברכת מברך מימיהםהמוצץ
 רמב"ם דברי לפ' אפשר היה וכבר פרי שהם שנודה אפילו הסוקאר לעניןרק
 רפי' יראה רבינו בד' דהמדקדק אלא המוצץ על לא הסוקאר על רק נחלקדלא
 : רב" ל' בסדר' ומהווריס נכונים יותר שניהם על דנחלק שכ'מר"ן



רעזצדיק ב. חלקשרתפעולת

 רפ"וסי'
 הזפת בכלים חוצצים אלו רתנן מאי על ה' הלכה פ"ט מקואותבמסכת

 כאיסר עעז רע"ו ופי' עעכ, האיטלקי כאיסר עד אומר רשב"ג בה ומסייםוכו/
 יהיב לא ותעק' חוצץ אינו מכאן פחות חוצץ שעורה גרגירי כד' רחב"איטלקי

 התיוט והרב עכ"ל, כת"ק והלכה חוצץ מכאיסר פחות אפילו אלא שיעוראביה
 דמשקלו מוכח קדושין דבריש שעורה גרגירי כד' רחב נמ"ש דק דלא עליו3'

 השגה כאן דאין ונלע"ד יע"ש. וכו' לשם הרב פי' וכן שעורה גרגיריאובע
 יהושע ר' וכו'. ומשתתפין מערבין בכל " הלכה דעירובין בפ"ז תנן לזהדוגמא
 שלם והוא כאיסר ככר בו מערבין אין פרוסה והיא סאה מאפה אפילואומר

 כאיסר שלם דככר פף והרמב"ם : וז"ל רע"ו שם וכ' המתני/ עכ"ל בו'מערבין
 כאיסר ככר שם כ' והתי"ט עכ"ל. שיעור וא"צ החצר בני לכל לבדו בוסערבין
 : עכ"ל איסר כמדת, פירשיש"י

 רפ"זסי'
 ראובן של אביו ומת א,חר במקום וראובן בחנות שותפין ושמעוןראובן

 כשיעור עד החגות לפתוח מותר להודיעו לראובן קרוב למקום שליחושלחו
 דעריין כיון החנות לסגור א"צ לזה וקודם השמועה שם יגיע זמן בכמהיטידע
 דחזקת שליח ששלחו ודוקא ידע לא דאכתי כיוו ראובן על אבילות חללא

 עד החנות לסג'ור א"צ כתב אלא שליח שלחו לא אם אבל שליחותו עושה'שליח
 הכתב אבד דלמא ואמ,רינן מאבלינן לא ומספיקא האבילות ראובן על שחלשנדע
 צריך אמאי וא"ת שכיח. לא דאתסא מקרה לו שאירע תלינו דלא בשליחמשא"כ
 _ירצה אם דראובן וכיון א: עד עעפ מתאבלים אי פלוגתא איכא הא החנותלסגור
 לסגור לשמעון כיפינן אמאי א' עד ע"פ להתאבל שלא המיקל כדעתלעשות
 פלוני מת מעצמו המעיד בעד אלא פו' ה'מ,חלוקת, שייך דלא קשיא דלא'חנותו
 ואם לכ"ע. ע"פ ומתאבלין הוא א' עד לאו המת קרובי שמשלחין ש'ליחאבל
 צר*ך שמעון אין רחוקה )נעשית השמועה שכשתגיע הרגה רחוק במקוםואובן
 ואותה א' שעה אלא נוהג ראובן אין השמועה( כשתגיע שהרי החנותלסגור
 בדבר הלכו דלא א"צ ומספיקא שיסגור כדי היא איזו יודע שמעון אין,יעה

 קצ"א(. סי' החדשות בתשו' )רדב"ז להקל. אלאלהח'מיר
 יודע ואינו אחרת בעיר שחבירו דכל פ" ס"א סי' אהרן זקן בס'גם
 לאו או שסע אם גספק ואפילו האבילות איסורי עליו חל לא א"כמהאבילות
 אינו שהממון השותף מותר מתאבלים ביתו ובני אשהו ואפילו שותפויותר
 מותר שותפו מהאבלות שידע אע"ש אחרת בעיר האגל שאם פסק ול'בסוףשלהם
 יש שאס דרמב"ן וההיא מהאגל: דעתו יסיח וטלא כדי אלא במלאכה נאסרי~לא
 הבעל על מוטל יום דשכיד משום היינו יעשה לא אחרת געיר יום שכירלו
 : עש"ב גזרינן לא האי דכולי מותר שותף אבל גביה. טרדאוהוי

 רפ"חסי'
 תומו לפי מסי' וגוי עד מפי ועד א' עד ע"פ להתאבל העולם נהגוכבר
 האמן כלומר אישר חברך מית ראן"ל ותו משקר לא לאגלךי דעבידאומלתא
 :)שם(



צדיק ב, חלקשחתפעולתרשח
 רפ"טסי'

 ישחר ולא הצבור עמו שוחין למודים ש"צ כשמגיע קכ"ז סי' ]א"ח[בש"ע
 בש' ע"ש יעו"ש קי"ג שבסי' מהשיעור יותר דהייבו ז"ל המ"א ופ" מדאי.יותר
 לפי יותר לשחות דאיו דכ' הע"צ על והשיג כן מרון דברי פי' הע"ת גםהב"י.
 דא"צ דמשמע ככופרים יראו שלא כדי אלא כורעים אנו ואין התפללשכבר
 כמ"ש- הב"י שד' ובאמת ע"ש. וכו' ,"ל ב"י דעת זו ואין וכו'. ש"צ כמולשחות
 מראי יותר ישחו ולא מעט שוחין העם כל : וז"ל בפ"ט כ' שרמב"ם אלאהע"ת
 מדאיי יותר ישחו ולא אח"כ כ' שהרי אתא למאי בכאן מעט תיבת א"כע"כ.
 כ"נ לשחות דא"צ מעיקרא הב"י דמר"ן דעתיה כדסלקא רמב"ם דכוונתונ"ל
 יותר ישחה שלא רק האיסור דאין רשאי כש"צ לשחרת רוצה אם ואה"נ ש"צכמו
 כ"כ שוחין שאין כאן העם נהגו זה וע"פ הב"י שהביא בירוש' דא" כעובדאמדאי
 : זעל מ"א מביאו ב"ח וכ"ד מעט רקכש"צ

 ר"ץסי'
 יכיות לו יש מישראל ואחד א' כל : וז"ל פ"ג רי17 תשובה ה' רמב"םכתב

 ואיך בה וסיים וכו/ מת הוא מיד זכיותיו על מרובימ שעונותיו אדמ וכו/ועונות
 ארם : ו,"ל רבי' על השיג הראב"ד עכ"ל. וכו' דעות אל של ברעתו אלאשוקלין
 נחתמיך רשעים שכשאמרו מובר שהוא כמו לא א"א מת, הוא מיד וכו'שעונותיו
 נחתמין אלא הרבה חיימ רשעים יש כי כן. ואינו מתימ שמיר למיתהלאלתר
 עכ"לד ביבמות זה דבר ועיקר עליו שנגזרו הרור שני ימיהם ימלאו וסלאלאלתר
 הרבה חיים רשעים יש כי הראב"ר ע") שהקשה ומה : וז"ל זה על הכ"מוהשיב
 אלוו שוקלין ואין וכו" הזכיות מנין לפי איצו זה ושיקול במ"ש רבי' זה ת"כבר

 מצוה ועשה גמור רשע שהוא לנך שיראה אפשר שכבר הרי דעות. אל שלבדעתו
 איכ(4 אכתי עכ-ל. טוב דבר בו נמצא יען באביא שנ' כענין שיזכה ראוישבעבורה
 דוראי הרבה אח"כ שחויה למיתה איש נחתם אם הראב"ד ידע מהיכןלאקשויי

 למיתה, נחתמין רשעים יבמות מימרת שהביא רב" בדברי הראב"ד הבנתזהו
 אלא' כן דאינו סבור והראב"ד מת ,שמיד מזה למד שרבינו הראב"ד ואמרלאלתר

 מרען על יקשה גם דלעיל קושיא ראב"ד על וקשיא ימיו. ימלא שלא עליושנגזר
 שהם להראב"ד דמודה רמשמע זה ושיקול באמרו רבי' זה תי' שכבר שהשיבבמה
 היודצ הוא דמי מר"ן על גם וקשה דעתינו שיקול לפי יה שאין אלא הרבהחיים

 למיתה. נחתם אם יודע במה לידע אנו וצריכין למיתהשנחתם
 במי ראמרינן מההיא אלא דיבמות מההיא לה מפיק לא ררבי'והנלע"ד

 לר אומרים יחלה שאם יחלה שלא רחמים אדם יבקש לעולם ע"א ל"ב דףשבת
 כמי בעיניו דומה יהי ונפל למטה עלה התם תו ואמרינן והפטר ,כותהבא

 שמעינך )מהכא( מהא א"כ וכו'. גדולים פרקליטים וצריך לידון לגרדום,2העלוהו
 הם רבף דברי וא"כ זכיות כף להכריע היינו והפטר זכות הבא לו דאומרי'רמאי
 יכות הבא הש~ס ל' רייק דהכי מת שמיר עונות רובו ונמצא במטתו ששכבבחולה
 לפ"ז. וא"כ מת ומיד מדינו נפטר אינו מכרעת זכות לו אין דאם דמשמעוה0טר

 אח"כ. שהויה למיתה נחתם אם ידענו דמהיכן והכ"מ הראב"ד על קושיא כ~וןאין
 בשבת_ שמ כרפרש"י הרבה שחלה ונפל למטה שעלה מ"רי דבהכי הרבהימים

 מיד. מתים ואינם זה אחר הרבה שחיים רהצעים רואים אנו שאעפוכ מקשהוע"ז
 איזה ב"ה היודע והוא וכו'. שוקלין אין זה ושיקול זה תירץ דרבינו מתרץוהכומ
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 וכשם שכ' דבריו בסוף רבינו זה כל ורמז עונות. כמה מכרעת גדולהזכות
 מיד וכף שעתותיו אדם לעיל דכתב הך והיינו מיתתו בשעת עונותיוששוקלין

 יש ע"ב י*ו דף ור*ה דיבמות ההיא אמנם שבת. דמ' 'מההיא למדה ורבינומת.
 ששוקלין וכשם שאמר ג' דין אחעז רבי' וכתבה השנה בראש דמיירי אחר עניןלה

 וא' א' כל עונות שוקלין ושנה שנה בכל כך מיתתו נשעת ועונותיו אדםזכיות
 שנמצא מי לחיים נחתם צדיק שנמצא מי ר"ה של בי"ט זכיותיו עם עולםמבאי
 נחתם רבינו אמר לא ובזה וכו/ יה"כ עד לו תולין והבינוני למיתה נחתםרשע
 קאי לא לאלתר תיבת למיתה לאלתר נחתמין א'מרו שבגמ' ואף מידלמיתה
 שנותם ימלאו שלא לאלתר שנחתם קאי אחתימה אלא לאלתר שתהיהאמיתה

 של דינו גזר שמקרעת תשובה גדולה וכדאמרינן ישובו אולי להםוממתינים
 לאלתר רבינו כ' לא ולזה הראב"ד רברי אסוף פליג לא רבינו ואקכ וכו'.אדם
 רבינו חש ולא מת מיד שנית בהלכה לעיל שכ' כדרך ותפרש תטעה שלאכדי

 שאמר שלישית הלכה מסוף הוא דנלמד משומ הגמרא כלשון לאלתרלכתוג
 רק תלייה בכלל אינן זה לפני שהזכיר דקמאי מוכח וכו/ לו תוליןוהבינוני
 : לאלתרנחתמין

 רצ"אסי'
 דבר היה שאם שכ' מי יש ב' ג' דין המ"מ( )כ' 'מכירה מה' ט"ובפ'
 דאפסיד איהו כן לעשות הקפיד ולא לטעמו כגון לאלתר להבחינו יכולשהלוקמ
 לחזור יכול אפ*ה הלוקח ביד עדיין המעות דאם למלך משנה וכ' עכ"ל.אנפשיה

 בידו. עדיין שהמעות כיון מחיל לא דהא במוםבו
 המ"מ, שהביא שכ' מי יש על דחולק ח"ב נ"ה סי' פ"מ ב' שם הביאעוד

 הרמב"ם ל' דקדוק גם הרי"ף שכ*ד שם וכ' מטעמיה ולא עמו מסכים ז"לוהוא
 מסכימים שהמ כנר' הסמ=ע גם המ"מ דברי הביא באה"ג הרב והנה עשעב.כן

 גר' ולכאורה ע"ש. העולם אבות על חולק המ"מ שאין כ' מהריק"ש גםלדבריו.
 המ*מ לדברי ראיה דמצאתי אלא הרמב"ם מל' מדוקדקים למלך המשנהדדברי
 רבינו ונתן וכו/ ברך קשה לערב התירו ביין ה' דין פי=ח שם רבינו דכ'מהא
 שהטעם דכיון שם משנה לחם וכ' הלוקח. מרגיש טעמו הנרגש דבר שכלטעם
 שוב חזקה. ראייה זו ולם"ד מחיל טעמו ומדלא לטעמו ללוקח לו היהנרגש
 תלי*ת. וי*ד סי*א רכ"ח לסי' שציין זאת ראייתינו רמז מהריק"ש שגםראיתי
 ע"ש המ"מ על נחלק רשד"ם ב' ל"ג וסי' 0"ב סי' שלמה כרם בם' ראיתיגם
 : קמ"ז וסי' שפ"הס"

 רצ"בסי'
 חבירו בחצר כותל ובנה גבול המשיג הרשב"א 'ב' הב"י כ' שע"ו סי'בח"מ

 בא ועכשיו עליו גדול בית כותל אותו על ובנה כאמה שלו בתוך קרקעוהכנים
 תקגת עשו דלא מריש כדיו בו לדון ואין עמו הדין בנינו לסתור החצרבעל

 נחלתה ויפסיד שלו את זה שימכור אמרו לא בקרקע אבל במטלטלין אלאהשבים
 וכ' שע"א. ס"ס מר=ן דבריו הביא הגאונים ב' ח"ו ל"14 נתיב במישריםוכ"כ

 אלא משיג )של מדעתו הגבול השגת נעשית לא דאס קמ"ג טי' ח"גהמבי*ט
 הקרקע לבעל ויטרע השבים תקנת בו יש לכ"ע הבנין( בשעת הכניסוהואחרים
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 ועיין ואבידה( גניבה מה' פ"ז למלך )משנה כלל דבריו לו נראים ואיןדמיו
 : שע"א סי'באה"ג

 רצ"גסי'
 אבילות בענין נחלקו שהחכמים אע"מ : וז"ל כ' רי"ג סי' אהרן זקןבם'
 אשכחן לא דהא אבילותו שנוהג האומרים כד' נהגו כבר מ"מ נוהג אםבפורים
 וי"ה. ור"ה 'עצרת לגבי כדמסתפקי פור'ים לגבי דמסתפקי בתלמוד דוכתאבשום
 בתענית שאסור מלמד משתה בהפסד שאסור מלמד ש'מחה בגמי מדאמר דהאועוד
 מגילת לימי כח נתן מי בתשובה רש"י והשיב וכן לא. מילי לשאר האמשמע
 : ע=ש וכו' א'בילות לדחותאסתר

 רצ"דסי'
 חייא ר' א=ל להתם רב סליק דפמחים בפ"ק לה ומייתי מגלחין ואלובפ'

 חלוץ לשמעיה א"ל קיים אבא א"ל קיימת אימא א"ל קיימת אימא א"ל קייםאבא
 ואפילו להודיעו חייבים אינם באבילותו שיודעים אע"פ משמע וכו'. מנעלילי

 קיים אינו אבא אמר ולא קיימת אימא לו מדא'מר להודיעו חייב אינו לושאל
 ממלאכתו נמנעים אחרים ולא ממלאכה עצמו מונע אינו יודע כשאינוועכ=פ
 מותר יודע שאינו שאבל שכ' לרש"י מצאתי מואת וגדולה לו. מודיעיןדאל"כ
 אין יודע שאינו שכיון וגישואין אירוסין בסעודת ולקראו המשתה לביתלזמנו
 תוך ס"א ס" אהרן יקן עיין היודעים. אחרים על ולא עליו חל אבילותאיסור

 :התשובה

 רצ"הסי'
 בקדושתן שוממין כשהן אפילו מקדשיכם את והשמותי בחוקותיבפרשת

 או קרא לימא דהיכי כן למדו דמהיכן יצ"ו אברהם בני הקשה ע"כ. עומדיםהם
 ותירץ קדושה. מינה ילפינן מקדשיכם שאמר שעכשו למקדש ייחם אחר שמאיזה
 ונתתי בר'ישא קאמר דהקרא מהשינוי דקדקו דרבותי' יצ=ו שלמה כה"ראחי
 לו היה זה סדר לפי וא"כ חרבן הזכיר ואח"כ )ערים( זכרון הקדים' עריכםאת

 מקדשיכם תיבת ומדאיחר אשמים ומקדשיכם ולומר זה )סדר( למנקטלפסוק
 ולי עומדין. הן בקדושתן שוממין כשהן שאפילו ילפינן והשמותי תיבתאחר
 עיקר הוא דהחרבן חרבה ומקדשיכם עריכם את ונתתי למנקט הו"ל דהכינראה
 : ודוק אתא לדיוקא ש"מ כן נקט ומדלאהגזרה.

 רצ"וסי'
 מקום דכל לו יש גדול דכלל ל"א סי' הרמב"ם בלשונות בח"ב הרדב"זכ'
 אדם שהיה המגיד הרב דברי על סומך אני רמב"ם דברי בפי' מחלוקת רואהשאני
 דבריו לפרש בא שהוא שכיון ועוד הרשב"א. כשיטת היא שיסתו ורוב ובקיגדול
 : ע"ש בח"א גם וכ"כ : עכ"ל הצורך כל בהםדקדק

 רצ"זסי'
 המועד בחול לגלח אסור אמו או אביו על י"ט של א' ביום שלו ל' שחלמי
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 ורמזו ש"ץ סי'י"ד בש"ע 'מוכח וכן פוסקים. כמה ב' תקל"א סי' בע"ש פסקכן
 סי' ח"ג בתשו' שכתבתי מה ועיין העעש. לסייעמ"א

 להתיר העליתישם רי"י
 : קמ"א סי' לעיל ועייןע"ש

 א( רח"ץסי'
 מה בסך בית כל זה עם זה בתיהם שהחליפו ושמעון בראובןבמעשה

 בבית מומים ימצאו שאפי' בשטר יכתב וכך כך סך ביתו סך על לשמעוןוהוסיף
 בשלו א' כל והחזיק עליהם שמקובל מדמיו הפחות קרש כמסין עד מהם א'כל

 נראו חדשים י' כמו עבור ואחר לשמעון אצלו שנתוסף הדמים מקצת גתןוראובן
 קרוש חמשים עד עליך קיבלת כבר המום השיב, ושמעון רא'ובן בביתמומין

 החליפין. בשעת דמיו שיפטר לפי הבית מדמי יחסר כמה שיערו ואז בדמיושיפחתו
 שבעבור א"כ ונמצא קרש נ' מדמיו יחסר ועכשיו קרש ק"ף דמיו היו"משל
 מדמיו המחסר א' מום על ואפי' המקח יגטל קרש ל' ששיעורן היותרהפחת

 ברשות עתה שנראו המומין שכל ראובן השיב אז הדין. כן כי כ"שששיעורן
 מוכר ברשות עתה שנראו המומין שכל שמעון השיב אז הדין כן כי)לוקח(
 אצל הדמים התוספ' יתרון שעדיין כית לדין ועמדנו גשמים. ריבוי מחמת.נולדו
 מוציא נק' ראובן אפ"ה ראובן אצל מעות שגשארו שאע"פ הדין ונפסקדאובן
 סף יהטור מהש"ע מתברר כן כי המומין נולדו שמעון שברשות הראיהועליו
 הרי"ף ב' דקי"ג בש"ג מבואר וכן צתן. לא ל"ש מעות נתן דל"ש סי"א.רל"ב

 ואע"פ בחמור, פרה החליף גבי רכ"ד סי' ריש הגו"ר רמזו והרא"ש_ודמב"ם
 אז חןעמיה. דאתרא מאריה רמב"ם כד' פסקינן אנן חולקי' ואחרי'שרהשב"א

 רע ועפד מאפר מגובלים לשמעון שהיה בית של שהלבנים וטען ראובןחזר
 ומומי סדקי בודקין שהיו סימני' ע"י גודע ואז הבתים מחצרות שמכבדיםשאותם
 מעיקר כי דבר בו נתחדש לא ודאי ואז עתה אם כי גודע ולא הביתכותלי
 ושאלנו קיימא. בני הלבצים אין כי המומים נראו זה ומחמת כך הלבגים היובניינו
 מפורסם זה דבר כי שאלנום ולרווחא הוא גדול זה מום שידאי ואמרוהעממים
 ספק מטעם מוציא נקרא דלוקח אמרינן ולא להחזיר שמעון נתחפב ואזהוא,

 ועי' הספק לו ובטל נולד מוכר וברשות הוה מעיקרא חהאי דהא נולד מי.ברשות
 כבסעיף המום מחמת נפסד או להתליע ח-מי הנלע"ד זהו וכ"ב. סכ"א דל"ב.סי'
 יותר דמיו שנפחת דינא והדר המום מחמת ונסדק הבנין נתקלקל בנ"ד ה"נכ"ג
 : בר"ד שקצבממה

 מהרי"ז. לגכנ"ס השהך ל"נ בכת"י נמצאת זו שאלה א(.)רח-ץ(





רצג

 הפץ דברי למ,צוא הספרמפתחות
 טורים הד' סדרעל

 ה'יים אורהטךר
 וכר באמה יאהוז שלא יזהר ס"ד ג' סי' הש"ע מעש בביאורצא.

תפילין
 שקדסו מסו8ר כתקנה פ' לסופר והיה ראשונה פ' שנפסלה ת8ליןקכד.

 פרשיות הג' אל לצרפומהו

 כפיםבישיאות
 ההש אם כפיו שישא וכו' לו מובטה דאם כהן בש"צ דקי"ל בהאקמה.

 הילוק אין או אהרים כהנים שאין במקוםדוקא

 הם"תקריאת
 אם סבהאר ושם למנין עולה קטן דקי"ל מאי על ותירוץ קהסקאצז.

 דרגנן או דאוריתא בס"תהקריאה
 קל"ט. סי' רמ"א וביאור לס"ת לעלות יכול אם סומא בדיןרסט.
 מדאי יותר ישחו ולא קכ"ז סי' השקע לשו7רפט.
 דיומא ספיקא דסוכות הה"מ של א' ביום קרא שלא במירפא.
 בקריאה והילוק מתענה כשאינו בס"ת לוי או כהו יעלה בתעניותריד.

 מנחה לקריאת בבוקר והמישידשני
 הירהסלסי ופי ומתרגם נקרא הראשוו עגל מעשה דתנן בההיאקד:
 שיקרא קודם שבירך אחר בס"ת טעות נמצא אםקג.
 הקוראים מנין תיקן מי וכו' וי"ס בשבת קריאהרעג.

 לסעודהבט"י
 הש"ע ודברי לפת לו עולה אם במשקה שטיבולו לדבר ידיו נטלנט.
 מכביצה פחות אלא אוכל איגו אם קנ"ח סי/ הש"ע ל' ביאורצר.
 לאו או לנסילה כשר אם זפת או שעוה או בטיט וס'תמו שניקב כלירנג.
 לנטילה כשר אם גבוהה האהת ששפתו אגריק שקורין הכלי בדיןושנד:
 .נטילה בשעת מידו הסבעת להסיר צריך אםויכןה.

ברכות
 כקמה שגעשו עד שהוקים וקליות לרזים על לברך יש ברכה מה3ט.

 זקל אשכנזי מאיר כה"רותשף
 המתוקים הקנים ברכת בענין רמב"ם ל,רפה.
 בזה געכ נכלל ההדש ואם גוים של פת על מברכין אםפז.

עה.

קל.

רט.

פב.
רעג
רפז.
רפג.

רכה.

קכז.

ק.

רעה.

מד.

פא.

רנט.

רנט.

רעו.

כ.
רפה
יז.
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 קע"ס בסי'מר"ן עי דפליג הס"ז ד/ יבאר ושם משקין מיני כל פוטר יין בדיןבה.

 ~הו פרס אכילת כדי בתוך זית חצל ואכל וחזד' זית חצי שאכל במימה.
 באחדונהלברך

 יברך כיצד בנ"ר שברכתו מדבר זית וחצי ז' ממין זית חצי שאכל במישבו.
 'המים ופוטרין קאת שקודין עץ עלי על שהכל לברך שנוהגין מה עלקפב.
 וגם לפתן להביא השני לחדר ויצא לבדו סעודתו באמצע שהיה במיל.

 הדעת הסח מקרי אי להתפלל לבהכ"נ לילך סעודתו שהפסיקבמי
 אי הכוס על ברהם"ז אחר ורד שי להביא שרגילים גדולות בסעודותקיב.

 ושם מהכוס שישתה קודם עליו לבדךש"'ד
 מהכוס שישתה קודם לנימול תפלה בבקשת הפסק' יש אם' יבאר,2ב!.

 ברכות ז' בעת החתן בביתוה"ה
 ואס אח"כ לברך יכול אם תכ"ד הדעם או הברק על בירך לא אםריט.

 לשתיהן עולה אחתברכה
 חשובים פירות לפניו עוד הביא,ו ואח"כ פירות אוכל שהיה במירעט.

 אם או שבירך ראשונה בברכה נפטרים אם מהראשוניםיותד
 עצמן בפני בדכהצדיכים

 הסעודה קודם שאכל פירות של אחרונה ברכה פוטדת המזון ברכת אםרפג.
 ז' כן ולא אחדונה מברכה הסע,ודה שלפני יין פוטרת ברה"ם,,2בו.

 ע"ת 'ודבדיהמינימ
 דפ"צ סי' סוף אחדיהם לברך אין הקידוש א'חד שאוכלים פירותרפג.
 והמטיב הטוב יברך אם ואשתו לבניו חדשים כלים הקונהרף.
 וסוף תחלה לכולם מבדך שא' שלנו גדולות בסעודות מנהג יבאררלב.
 ברה"ם בכוס רמב"ם וד' לוגמיו "לא לטעום צריך מצוה של בכוסרסב.
 לתפלה בהם"ז בין חילוק יש אם שנשתכר שיכוד בדיןק,פח.
 כר"ח דינה בשבת ג' סעודה קפ"ח סי' ה,ש"ע דכ' בהאקר.

שהחיינו
 לשנה משנה המתחדש ריח על שהחיינו מברכין אםקיח.
 שהחיינו לברך צריך מזוזה לקבוע כשבאקסה.
 ג"כ אם המתים מחיה דמברך 'חודש י"ב לאחר חבידו את הרואהרמר.

 שהחיינומברך
 וחזר ומכרם בהם נשתמש ולא חדשים כלים שקנה במי שהחיינורפב.

 ושם מהווקנאם
 שהחיינו מברך אם אשה שנושא בסי יבאדשם.

שבת
 לשתות מותה אם הכוס על ברהמ"ז ומברך שבת מוצאי כשחשיכהרסה.

 הבדיל שלא כיוןממנו
 ושבת בי"ט יין ולשתות בשר לאכרל חייב אםרכר.
 בעוש חמין הטמנת בעניןרנר.
 יפה להאיד כדי הנר שכנגד החלון לפתוח מותר אםרסג.



צדיק ב. חלקשו=תפעולת

 היק על שקדשו אחר השכד על לבדך לנהוג שרצו קצת עלכה.
 כדי לקדוש צמוקים בו ששדו בכד שבת בליל מים להוסיף מהוקבד.

 דשחרית לקדוש בצמוקים המיםשיתקנו
 מבעעי שבת ליל סעודת לטעוד יכול אםצ.

 בשבת הכוס ע=פ שצפים ותולעים יתושים להסיר מהורלג.
 זקן לצודך ולוזים פולים בשבת לדוך מהוכה.
 יעומה כיצד שבת ונכגס מחקו ולא ושכח ידו כף על שכתב מיק'מ.

 ידיםבנטילת
 ממנו וקולפין לחתיכות אותו שחותכין כ'יאד שקודין קשואים במיןרלג.

 רל"ג סי' התשובה בטוף בזה איסוד יש אם ההיצונהקליפתו
 ולהחזידו לפרקו מהו חריצין עשוי שהוא וכיוצא ודד של כל'ירסד.
 בשבת משכונו ליטול הבא גוי בע'ד לישדאל עדב להיות מותר אםיה.
 שרצים מח' א' וההא לטטה שקוריו רמש אותו בשבת לצוד מהורלא.
 הבן ופדיון בשבת מילה לענין דינים הילוקירב.
 בשבת קרושה בחמאה גופו לסוך מהוקנט.
 בשבת חול בגדי לפלות מהוקנה.
 בבודית ידיו לרחוץ מותר אםקנח.
 ירוק זרע המים ע"פ שגדל במקוה לדהוץ מותר אםריה.
 עמו אוכל שאינו אעעפ חבירו להוציא יכול המוציא בבדכת אםקץ.

 קם=ז סי' הש"עודבדי
 י"ט או בשבת שלו ג' שחל בשר וי=ט בשבת להדיחמהומא.
 בקערה בשבת הדבה פולים למלוחמהומה.
 דק דק השלאטין בשבת לחתה4 מהומט.

הבדלה
 בתפלה עוד להבדיל צדיך אם תפלה קודם הכוס על שהבדיל מיקכט.
 הבדלה קודם ברהמ"ז מכוס לשתות מהורסה.
 וכר החלתית את שורין אין י"ח סעיף שכ=א סי' ש=ע ל' בדקדוקמז.
 מהבהמה חלק לינק שמותר גונח בענין שכעח סי' ש=ע ל' ביאודקיג.

 דעב צער לו שיש במי ה"האם
 קטן או רפואה לצורך וי=ט בשבת דמונים לטהוט מהוטך.

ע.ירובין
 אשדה מעצי שעשאו לחי ח' טעיף שם=ג טי' הש=ע לשון ביאורעא.
 ולחי מחיצות לו שיש מבוי ג' טעיף שס=ג טי' ש=ע לשון ביאורע.

 שהו כלשיעורו
 בתי בין מפסיקים הגוים ובתי בה דרים וגוים שישראל בעירר23ג.

 לטלטל התיקון יהא כיצד הכנסת לביתישדאל
 וכו' פת ליתן רוצה מבוי מבני א' אם ס"ט שס=ו סי' הש=ע ל' ביאורקיט.
 טעי שס=ו סי' הש"ע ל' ביאורקל.
 תפהרים מעות בהם שיש בבגדים לצאת מהורמט,
 ס=ח שם=ו טי' הש"ע ל' ביאורקן.



צדיק ב. חלקשךתפעולתיצי
 ס"ה שצ"ח סי' הש"ע ל, ביאודקעב.
 הנחל" שפת על שיחטבת "עיד ס"ט שצ"ח סי' הש"ע ל' ביאודקעג.,
 מ"א ודבדי ת"ג ס" הש"ע ל' ביאודקעה.
 ה' אהרה אמידת למנהג סומד ושם מ"ה תכ"ח סי' הש"ע ל' ביאחררז.

 שבת במנחת לנבבכל

פסה
 כפולה מצה וענין נפוחה מצה בעניןקלט.
 התבשילין לתוך שומשמין בשמן להסתפק מותד אםקיך.
 ע'צפד שקודין תבלין במין בפסח ואפונים קליות לתבל מהולא.
 מוכשד בכלי פסח קורם לפסח חמאה להכשיד מהוקפ.
 עד למחדת להניחו או מיד י"ד בליל שמצא החמץ לשדוף עדיףאילה.

 הביעודשעת
 לתותים חטים בפסח לגוים שיטחנו מהו גוים בבתי המשדתותקעז.
 ממנו המסעפים ודינים מצת-מצוה שימוד בענין הפו' מחלוקתקלה.

 צ"ח ס" אחד כתובה עדביותשוב'

עך23ר
 לעצמו לספוד אן כל צריך אםקעדן.
 הלילה בכניסת שני בליל לספור להקדים צדיך אםקעט.
 ע"ו. סימן ותוך העומד. בימי אשה לישא מהוקיא.
 להתיד אדמ יוכל ואם העומד בימי להסתפד שלא נהגו טעם מהעך.

 המנהג היה וכיצד להסתפדנדדו

 טוביום
 בחתימה הזכיר ולא בשבת שחלו ר"ח .או בי"ט שהתפלל במירן.

 יצאאם
 בהדוחה וחה"מ בי"ט לדבים ומוכד השוחט לטבח סמךער.
 בי"ט ההלל קדיאת מצות כיצדרמ.
 לכחול כחול בין חילוק יש ואם ב' בי"ט העין את לכחול מהומב.
 יכול לעצמו סכין ,שראה וחכם א' סעיף תצ"ח ס" הש"ע ל' ביאודרא.

 לאחדיםלהשאיל
 בי"ט שכד למצוק מותר אםנז. מיידי במאי שיפשיטנה עד לבדוק שלא לו טוב תצ"ז סי' הש"ע דכ' בהאלז.
 כולו הרלק שלא כדי בי"ט הדולק שעוה לנד לעשות יכול תחבולה איזופד.
 החילוקי טדחא בחד דוקא הוא אם בשר קדדה אשה ממלאה דאמדו בהאקז.

 ליומו שצריך ממה יותד לאפות מותר אם הלתוח לענין גםדינים
 ביאט לחתכו מחו מעי"ט לחתכו שכח ואם בי"ט הטוטת שתית לעניןכד.
 ז"ל נועם הדדכי ורבדי הפתילה שבראש הפחם להסיד מותד אםרנב. ראשת בי"ט שעדו לגזוז מותד ואם עממין בו יתעסקו א' בי"ט דמת בההיאלד.
 המ"א ת" לבוד שנפלו בנו ואת אותו תצ"ח סי' הש"ע ל' ביאודרכג.
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רצזש:דיק נה חלקשףתפעולת

רלד. שם הטעז ובמ"ש מסוכנת בהמה תצ"ח ס" הש"ע דכ' בהא41כב.

 רללנ נפלים קבירת לענין ס"י תקכ"ו סי' שעע ל' ביאור41כד.

 תבשילעעיררבי
 קל. עירובח, בהדין הנוסח אמר ולג בשתיקה תבשילק עירובי שהניח במייקכה.

 וכה בערוב ונאכל בעיסתו התחיל סי"ג תקכ"ז רסי" ההיא יבארושם
 קלג. בתנאי ראשת בי"ס עירוב ומניח מעי"ט לערב דשכח תקכ"ז רסי' בההיא.קכר.
 רלה בי"ט ג' בסעודה חייב אםרכה.

 המועדהרל
 במשפט ולקבול האבד דבר בענין ס"ג תקל"ט סי' ש"ע לשת ביאורקיד.
 לאחריס למכור החנות לפתהח מותר אם ברגל מת לו שמת במי41ד.

 המוער. בחולכררכו

~41

 הגפנים שבעיקרי החריצין עושין אין תקל"ז סי' ש"ע 5, ביאיר
 דר"ח הלל לרק שוה דפסח בה"ה החלל קריאת רין אם-קטר.
 המועד אחר לצורך בח"ה צמוקים לשרות מותר אםי;מד.

ט"ב
 אגק השואפים אותם וגס צומות ובד' בט"ב הטוטון שתית לשיןכג.

 הנחירים ררךהטוסת

תענית
 השבת שאחר א' ולא בעוש יתענה בשבת להיות שחל יארצייסוסא.

כפורים
 וכו' שלאחריה בוידוי חותם אינו המנחה בתפלת תר"ז סף ש"ע לןופד.
 ועתות זכיות ענת תשובה מה' פ"ג הרמב"ם ל' ביאוררץ.

 וערבה ואתרוג והדסלולב
 אם הבן נטלו ולא נטילה למצות אתרוג הקטן לבנו שהזמין במיקנז.

 למצוה שהוקצה כיח ז' כלנאסר
 שמתפלל הצד כנגר פניו יהיו והמנענע הלולב עמ האתרוג לחברצריךפ.
 פסול בראשו כפוף אם תרמ"ה סס"י הש"ע דכ' הא עלוחה.
 וכף בראשו חזזית עלתה תרמ"ח ס" הש"ע ל' ביאורנ2.

 בו שבשור בקנה להאריכו יכול בשיעורו המצומצם הקצר לולבקצא.
 ואו8ן ואילך שני מיום או א' ל'יום כשר אם חזזית בעל אתרוגפר.

 כיצד זוחזזית
 וכר שנשרו ערבה תרמ=ז סי' הש"ע ל' ביאורונה.
 האתרוג תיום בענין תרמ"ח סי' ש"ע ל' ביאןרולן
 מפולש בפה ג' סע' תרמ"ח ס" שוע ל' ב,איר41לה
 ככדור העגול אתרוג ש"ע ל' ביאור41לו.
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צליק ב. חלקשךתפעולתרצח

 'וכו' א' בקן הרבה יצאו ס4ד תרמ"ו סר ש"ע ל' ישובקכח.
קלה_

 פו. עצמן ע"י מינין ד' הישראל לקצוץ חוששין שאין למה ישובצה.

סוכה
 היושבים אותם זה בכלל אם וכו' ביום העיר דשומרי בההיאעצו.

 היום כל'בחנות
 לסוכה חוץ לסעוד יכולין אם מילה בוית לסעודת הקרואיםיט.

 פ"א( סי')ועיין
 הגשמים מפני בי4ט הסוכה ע"ג סדין לפרוש מה,וז.
 וכו' והדופן הטפח ואם תר"ל סי/ בהג"ה ש"ע ל' ביאורלה.
 י=ט( סי' )ועיי' התשובה תוך בסוכה חייבים ושוביניו חתן אםפא.
 הסיכוך גודם הסוכה נויו לתלות, מהוסט.
 לולבין של מחריות העשויה, במחצלת לסכך מהוטח.
 להכשיר'ה יש אם טפחים ח' ורחב יעט חרכה סו'כה שעשה במיסז.
 המתוקים בקנים לסכך להינג.
 הב"י ודברי וכו' טומאה שמקבל דבר וכן תרכ"ט סי' הש"ע לשון ביאורטה.
 ההושענות בה שנותנים המפה על בי"ט מים לזלף מהויג.
 וכף חיים 'מבעלי מחיצה עושין תרכ4ח סי' הש"ע ל' ביאורטר.
 סוכה שם לו לעשות חייב אם האסורים בבית שאסרר מיקצז.
 עכ"פ חייב אם שס לישן ומצטער פשפשים ויצאו בסוכה שהיה מיר.

 לאו או שםלישן
 בסוכה לאכול מחוייב אם בשבת שחל בסוכה נר לו שכבה מיקצכן.
 השנה כל בו שדרים החדר פתח לפני סוכתם העושים אותם בענילקצח.
 כשרה היא אם קנים כ"ה בה שיש בחבילה שסיכך מינד.
 וכר אותה קושרין שאין חבילה תרכ"ט ס" ש4ע ל' בביאו'רנה.
 וכו' בה אצטבה צגה סוכה מה,/ מ"ד הרמג4ם ל' ביאורקט.

הנךכה
 הראב"ע( ב' תר=ץ סי' הב"י לל,קנו.
 אם בעיסתס וחלוקים לכולמ א' ופתח א' בבית שדרים ובנו אבעד:

 שניםידליקו
 שלישי קמ"ג בסי' חנוכה ברכת נוסח בענילק'מג.

מגילה
 במגלה הקורא יפסיק שלאקנו.

 ה יע ד ה ר ,וי
 וטריפותשחיטה

 ימים ז' עליו עברו אם לידע סימןריך.
 ואם בקראים ה"ה אם אסורה וביתוסי צדוקי שחיטות דקי=ל בהאקצה.

 הזה דבזמן לקראים ראשת דזמן קראים בת חילוקיש
 לחוש יש אם הושט וניקב בעוף הקנה רוב שחט אםמזצ.
 הפו' חיברי רובא הוי בכמה הסימנין שחיטת רוב שחיטת בעניןריא.



צדיק ב. חלקשו"תמערלת
 ל"ה בסי' הפר"ת דברי ביאוררכו.
 ל"ו סי' עד א' מסי' ז"ל בר"ב מ"ש על ודקדוקימ הגהותקיז.
 בריאה אוטמ בעניןקכ1ה,
 בריאה מורסא בעניןקמ,ט.
 תחובה מחט ונמצאת לדופן ~גבן שנסרכו כסדרן אונות בשתיכא,

 החתוכימ שניבין
 רוקא או גדפא בבדיקה קודם איזה הנפיחה בעניןרי.
 לדופן דבוקה הריאה כל אם ט"ל סי' הש"ע בל' ונותן נושאריב.

 בזהוחילוקים
 שנרקב השוח פ"ו הרמב"ם ל' ביאוררטך.
 דם קורט ופי' ס"ח מ"א סי רמ"א ול' הכבד בטרפש סרכאקב.
 מחט דין יבאר ושם מבפגים ניקב ולא מבחוץ חולי ע"י שניקב כרסכ.

 באורך מבפנים תחוב מחט ודין מבחוץ הכרס דופן עלשנמצא
 המ,חט נגד מבחוץ דם קורט נמצא ואם לעבר מעברועבר

 הדק במקום בווקרא וכן סמפונות במקום בשפולי בועא עלרך.
 בהמה של הראש מוח גתוך מחט שנמצא במעשהרעגנ
 דק נקב שם ונמצא ונתפרקה מכה בו שיש לדופן שנסרכה אומארעך,

 שנפרקה בשעה שנעשה לתלות ישאם
 באופן הכבד לתחי המחט ונכנס במחט מעל"ע שניקב הכוסות בביתצג.

 סותם הכבדשהיה
 שנתמסמסו הכליות וחלב וביציו זכרותו שגמצא בעגלעג.
 תלד דוקא אם או לבד כשיטעון סגי אי טרפות ספק בו שנולד בעוףמג.

 כהונהמתנות
 ז"ל הפר"ח לפי' וסמך ס"א סי' ש"ע ל' ביאורט.

תערובת
 מתולעים שנמצאו ופולים קטניות במינייד.
 ר"ב סי' ובח"ג ל"ו סי' ועיין תולעים בהם שנמצא חגבים דין יבאר ושםשם,
 האיסור לבטל ההיתר עם מצטרפת האסורה הביצה קליפת אםנה.
 ושוב אחר לכלי אותו ועירו בשר של בקדרה קטניות שבישל במיסב.

 מששים יותר שיש באופן מגובלת קטנית של עיסה עליונתנו
 קטנית של העיסה אותה אפו ושוב הקדרה כל מכנגדבקטנית
 בחמאה לאכלה מהו הקטנית עיסתזאת

 אח"כ ולבשלו לצלותו )מהו( תקנה יש אם מליחה בלא ג"י ששהה בשרקמג.
 או ס' יש אם וספק יחד ונתבשלו הבשר עם הכבד שמלח במי ב(.רעה

 בהם שנתבשלו הכלים דין מהלאו
 אסורימ ,4בעוקץ חוטין י"ב סעיף סאד ס" ש"ע ל' באוררי3
 גסתפקו אם מבואר השם מליחה אחר הודח אם ונסתפקו שנמלח בשרקפו.

 נמלח לא ההאי אפילו או תחלה מלחוהואם
 רמ"א ל' וביאוד חתיכות שאר עם שנמלחה הודחה שלא בשר חתיכתרכח.
 רואהו וישראל גוי שעשה גבינותרנז.
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 מקום בכל רז=ל שאארים, מדובה הפסד שיעור הוא כמהרכה.

 לפגם נ"ט הוא שהאפר ס"ד צ"ה סי' י=ד ש=ע ל' ביאורהמה.

 ז"ל הפוסקים בל" ודקדוק בסופו או בתחלתו הפוגם דבד בעניל2341ז.

 אשה משדי היונק גדול בדין פ"א ס'יל ש"ע ל' ביאורו"נט.
 ישראלית אפילו המינקת תאכן לא וכל שם רם"א ל' ביאוררס.

 האסוריםדבדים
 ואם המטה תחת ומשקה תבשיל יתן הילא בפיו מעות ליתן שלארמה.

 השולחן תחתה"ה
 תד,1 משום ש*ג קטנית פת לאכול מהו א(.רעה

הד,ט
 ז"ל הב"ח ודברי זמן ובכל מקום בכל החדש איסור בעניןנה

 בסךיין
 צמוקים מיין שעושין גוים של חומץ להתיר יש אםנב.

רנ:ית
 למקבל לתת מותר אם כדינו עסקא מ'עות לחבידו שנתן במיקי.

 אחריות עליו לקבל כדישכרו
 שלך יהיה והריוח בו לך ואעסוק מנה לי תן לחבירו באומררעא.

 מותר ה"ז למאה עשרים ירויחו לא ואם עליוהאחדיות

בדה
 נקיים ז' להמתין צריכה גרושתו .מחזיר אםקצננ

טבילה
 חוצץ כ'טוט או חנא שקורין צבע אםקכז.
 עליו תי"ט והשגת רע=ו פי בכלים חוצצים אלו מקואות דם' משנהןשפך
 ש=ך דברי וביאור חוצץ אימתי הכחול בענין'קמז.

נדרים
 נדר שנדר שעבד שאומר שי יש ע"ב סעיף רס"ז ס" ש"ע ל' ביאורנ2ך.

מילה
 שאחריו בלילה מילה ברית לסעודת תשלומין יש אםפא.
 מילה ולענין ויו"ט בשבת מילה לענין דינים חלוקי,רב.

 בכורפדיון
 להתנהג כיגד בכור ספק ודין דינים היליקירג.

חלה
 לתת* הפת כל נתן ושוב שפה לו שאין סל לתוך הפת שרז*ה במיינה.

רס. תוך לו שישכלי

.4ש
רנ.
ףיי  גנ*, 

רסו.

רסז.

רנג.

רפא.

מא.

,ע.4"

קיא.

דעח.

ריב.

 44י,ש,א4.

רפז.

קסז.

44

סח.

ריז.

ריח.
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 ואם אבכבוד

 במוראו ה"ה אם כבהץ על שמחל אב ר"מ לסי' בההיאלט.

 תורהתלמוד
 הדין עיקר יודע שאינו ומי הגאונימ מתשובות להורות יכול אםקכא.

 להורות יוכל אםבש"ם

 תרי~הטפר
 פרשה כשעור צד מכל ריוח שהיה האזינו פ' שקודם שטות שש בעניןכבנ
 בהן לספק שיש ושמות נמחקין שאינן שמות בעניןרכז.
 או משק או אשורית בכתיבה בין חילוק אין נמחקין שאינן שמותרעז.

 שם כתב ואם הוא כיגוי אללה ושם גרים בכתיבת או רקימהע"י
 לא הף"ה וכתב יההיה לכתוב רצה ואם נתקרש כוונהבלא

 קדהסה בהמ יש יודין ג' וכתיבתנתקדש
 הקדש כתבי בהן לקשור רפין טבלאות העושק על תיגר קורא ב(.קמג

 הקדש כתבי של דפיןמבלאי

אבל
 מצוה בסעודת לנגן מותר אם ואמו אביו על אבלעח.
 למחרתו ונקבר אחיו מת לחופה כניסתו ובעת אשה שנשא במיפב.

 החאה ימי ז' לנהוג צריך אם ימים ג' עבור עד לראובן הגידוולא
 אבילות האח"כקודם

 בשבת בתורה ולקדא ר ביום הפרשה לחזור האבל מותר אםקצד.
 לגלח מותר אם הרגל ערב שלו ל' שחל ואמו אביו על אבל ורצז.קמא
 באגל המיקל כדברי ה,לכה ז"ל אמרם מבואר ושםשבנ
 השנה ישית בשאר ל' ביום גערה מהני אי מבואר "םשם.
 האבל בה שמברין ראשונה בסעודה לזימון מצטרף האבל אםקפט.
 ימי ז' רנוהג כלה של אמה או חתן של אביו מת אם רקי"ל במאיקמב.

 בתולה שגשא בבחור רוקא תחלההמשתה
 המת את ללות צריך שאינו במקום אפילו שכ"א סי' השעע במ"שקפג.

 מפניו לימודצריך
 מהם לאחד אגל ואירע לברו בהנות יושב א' שכל שותפימ בשנירפז.

 תכף לפתוח שותפו מותר אט ברגל מת לו שמת רמי מבוארושם
 מזה דינים חילוקי ועוד י"טאחרי

 עד מפי ועד א' עד ע"פ להתאבלרפת
 בפוריס גוהג אבילותרצג.
 ממלאכתו נמנעים אחרים אין ממתו האבל ידע לא עריין אםרצד.

 למשתמ להזמינוומותר
 הש"ר ודברי שפ"א סי' ההגה"ה ל' ביאורקצג.
 כדרכו בחנותו למכור מותר אם המועד בחול מת לו שמת במירד,

 בחה"מלמכור
 השכינה כנפי תחת שאומרים ההשכבה נוסח בעניןרכא.
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 מותר אם בשבת שביעי קורא המתרגם שאבי הנוהגים באותםרנח.
 אבלו בישי בשבתלעלות

 המזרז
 מזוזה קביעות על שהחיינו מברך אםק(כאע.
 לברך צריך אם לבדקה קביעתה ממקום המזוזה הסיר אםקסט.

 לקבעהכשיחזור

 העזראבן

"חוד
 לא או סגור הפתח שיהא צריך אםקע,.
 קנאו בבית גדול בנו המשיא בענילר'סז.

קי'דושין
 בלילה לקד,ב שלא כנה"ג ב' בה"ט בס' מ"ש עלרלד.
 נחסרה והשאלה שתתעבר לקטנה דאפשר ל"ח סי' דש"'ע בההיאנ.
 לחיקה פרוטה ונתל קדושין עסקי על אשה עם' מדבר שהיה במיק.

 וכו' בזו מקודשת את הריואמר
 לפניו יבמה ונפלה עליה אחרת ישא שלא לאשתו הנשבע יקעב.קעא.

 שנים י' ששהה אחר ילדה שלא'או
 ובאשה באיש שערות שתי שיעורקדז.
 ואח"כ שם האב היה ולא ואחיה אמה בפני קטנה בת שקידש במיקפד.

 לאו או גט צריכה אם הבתמרדה

 ברכותז'
 הל'ילה ע'ד הסעודה נמשכה, ואם חדשו' פנים חשובה דשבת מנחהפא.

 בסעודה תלהין ברכות הז' ואם ברכות ז' טברכיןאם
 מלאכתו לעשות אחריט שאסוריו כאבל דינו חתן אםעז.

 האלמנה23זןנןת
 משך כל זנה אם נתברר ולא ב"ד בפסק אלמנה זל שהיה במילג.

 לאו אוהזמן

כתובות
 למת חי בין חילוק יש ואם בעלה בפני בעלה אבי או בעלה המקללתכז.

קטלנית
 זה דין אט לשלישי תנשא לא ומתו לשנים נישאת דקי"ל בהארה.

ריט. ביבמהשייך
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גטין
 גט שיכתוב לסופר ידו בכתב או בשטר הרשאה ששלח מיקעד.

 שליח שעושה אשה לענין יבאר ושם שיחתמו. ולעדיםלאשתו
קצ. גיטה לקבל בפניושל'א

רמד, התשובה תוך זה גסי' בלילה וליתנה בלילה גט לכתוב מותר אי,רלד,
 ~יצד אחרת כתובה צריכה אם חדש י"נ לאחר בה שחזרה מורדת'ומסב.

קפ. בתולה נשאה אמ מאתים או מנהיכתוב

יבום
 אחות היא זו ויבמה ראובן לפני יבמה שנפלה שמת שמעון אשתומד.

רנ. תחלוץ או תתיבם אם ראובן אשתאבי
 אשתו את האחד גירש ואח"כ אחיות שתי נשואים אחלם בשניקנב.

 ליבם גותן הדין מה בנים בלא הנשוי האח מת ימים ולאחרבגט
קעב.. קיימת עדית שהמגורשת כיון לחלוץאו

חליצה
 קטן אח לו שהיה אע"פ לחלוץ יכיל חשוך מאורו שהיו יבםייא.

ג, לקטן להמתיןוא"צ

 ט פ ש מ ן שח

עדות
קפה. לעדות פסולה אשה ל"ה סי' ה,ש"ע מ"ש ביאורקסז.

שטרות
 עתה יש וחילוק יגבו כיצד חג'ר קרוש בהן שכתוב שטרות בדין'יב.

ג.. התחתונה על השטר בעל יד רענין הקודם.לזמן
 לקבלו המלוה רצה ולא פוסלו שאין טשטוש בו שיש שטר:קסד.

קפד. אחר שטר לו לכתוב העדיםרי2אים

 מ~הגביית
 במעות לפרעו צריך לחבירו סחורה שהמוכר ק"א דסי'בההיאסג.

מו. דכ"ע אליבא זהאם
קפ. לחבריה זכי לגפשיה דזכי מגו ק,ןת דסי/ בההיאקסצ.
 לשמעת ממת חייב היה וגם חנוך לבנו ממון סך חייב שהיה ראובןומך.

 ההגשאר חובו פרעון תחלה לשמ'עת תן ואעל לחנוך קרקעומכר
 בפירהש זה דבר חנתי עליו וקיבל פרעונך לחשבון יהיה הקרקעמדמי
מז. עמו הדין אם עצמ'ו לפרעון הכל לת~וס בו לחזור רצההאח"כ
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 שכניםנזקי
קכט חלה כנגד חלון לפתוח שדוצה במיקכב.
 שלא בזה סגי אם או יחד שנים בפני להיות צריכה אם מחאהקסג.

קפד זהבפני
 צדיך ואם פצימיו פרו ולא וסתמן חלונות חזקת לו שהיה במיקלז,

קנג סתימה מקורם פתהזות שהיוראיה
 ולף ללקחו ללף ,ימעה ונתנו למכוד לשמעה חפז שנתן דאובןקפז.

די פושע נק' שמעון אם לו חייב שדאובן באמרותפסו
 קצף כך ובין כך ובין פלוני לשר למכרה לסרסור טבעת שנתן במיקלך.

 הטבעת לא מהשד ליקח שוב הסדסוד יכול ולא השר עלהמלך
קנץ יתחייב הסרסור אם דמיהולא

 שטרותקנין
 דין ואם בבריא חילוק יש ואם שרע 'שכיב במתנת נקנין אםקך.

קב ההדיוס כדק בזהההקדש

שותפים
לח. וכו' משנימ שלוה א' ל"ה סעי' קע"ו סף הש"ע ל' בבואורנא.

שלוחים
 מסור. לבער הוצאות לההציא שליח ששלח במיס.

מה )מוסד('

הזקות
קמד וליל'ה יום על להעיד העדימ צריכין אם שנים בג' הבתים חזקתקלג.
 קפ הכנסת בבית אביו מקום חזקת יורש הבן אםי4מ.
 הגוי עם מתנה אם ורין מהגףם הנשכרים חנףות חזקת בענקרה.

רכ קנ"ג( סי' )ועיין חזקה לושאין
 זה על קועבור לאשה יש ואם,2ם.
עט בו להחייק הקהל ורצו מאבותיו ס"ת חזקת לי שהיה במיצב.
 זה על בקנין שטר וכתב לשמעון חנותו חזקת חצי שמכר ראובןקא.

צא הטעהו ששמעון באמרו בו לחזור דאובן ביקש זמןהאחד
 בדרך משתמש והיה ש~עח חצר אל ל'אוצדו פתח שפתח בדאובןקלב.

קמא שמעון עם האוצדאל

טרפא
קעב ד"ח סה רעיע מהלוקח לטרוף ורצו חנותו חזקת שמכד במיקנג.

אונאה
 ואז וכך בכך מכרתי כבד לקונה ואמר למכור דבד לו שהיה במיקסו.

 לקונה נתגלה האח"כ אלו דברים סמך על ממנו הקונהלקח
קפד האונאה לתבוע יכול אם בפחות מכרשהמוכד

קמד אחרת טענה א"צ יורשה משומ דהבא בההיא'קלה

קפד

קנג

די

קנץ

קב

לח.

מה

קמד
קפ

רכ

עט

צא

קמא

קעב

קפד
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 קכאו. טי' אחד עיין הבטיחו ואח"כ סתם מנרקכו.
 ההי אביו בנכסי שליט והיה מאביו בעיטתו חלוק שהיה בראובןקלה.

 אשר כל הכתוב שילך ראובן בן לחנוך יעקב צוה דאובן מותאחדי
 עם והלך עשה וכן אליו הכתב ויביא שלו הוא כי באוצרלו

 במה לאחויק ראובן בני רצו יעקב מות ואחרי דורושמעון
 קצת וגם יעקב בחוקת היה שהאוצד מעידים ועדיםשבאוצר
 בוה מורים דאובןשיורשי

 תוסיף אם ווו אלף בו פלוני לי נתן וה חפץ לחבידו שאמר במימד.
 אונאה בו שיון טוען הלוקח ועתה לך אתנהועליו

מתנרון
 ה' טעיף תרמ"ב טי' דש"ע בההיאלב.
 ביד ולתת שטר לכתוב לעדים ואמר בנו לבן מתנות שנתן יעקבקלא.

 וה לשרוע יעקב והתחיל וקוף בחוב וה אצלו שנשאד וה עלחנוך
 להשלים חייבים היורשים אם הפרעון השלים לא ועדייןומת
 המתנהסכום

 המתנה שטד ובסוף בשטר כראוי מתנה חנויות שנתן במיצט.
 אחר עד כדרכו ישאר ולאה לרחל שנותן החנויות ששכדכתב
 לאו אם קיים וה תנאי אםחיותן

 מהיום שאמד מרע ושכיב לעולם בא שלא דבד שהקדיש במיקה.
 מיתהולאחר

גזילה
 שדהו בתוך עוברת הרבים דרך שהיתה מי שע"ו טי' הש"ע ל' ביאודלה.
 בשלו והכנים דעהו גבול שהשיג מירצבנ

שומרים
 ודרך במלאכתו עוטק אחד וכל בשותפות חנות ששוכדים בשניםרך.

 האחר גם יצא ועתה חבידו ושל שלו משמד האחר יוצא,שכשאחד
 לאו או מחייב אי אחד משל דבר ונגנב פתוחה החנות והניחלשוק

טעררן
 שהיה ממה מעות לו ונתן דבד לו מכר או לחבירו חייב שהיה במירמז.

 היתרון לתבוע וחיד טועה הדעת שאין בכדי שהוא אע"פ לוחייב
 התדומות( בעל משם רם"י סי' )בסוף לו. להחוידצריך

 הקפיד לא והוא ולבדקו לטעמו הלוקח יכול שהיה מקח בענלןרצא.
 דינו מהלבדוק

 מהם באחד מום ונמצא וה עם וה בתיהם שהחליפו ושמעון ראובןרהץ.

 נפרדיםכללים
 הדמ"א דבו בשם מהגשה דינים קצת הלבוש שכותב טעם מהקסה.
 סיפא שנא ומאי דישא שנא' מאי בקיצוד הגמרא כשאומר ישחילוקא,

 לבאד כשמאריךמשא"כ



צליק ב. חלקשו"תפעולתשו

 ל"ב סי' ועיין הפוסקים שאר זכרוהו שלא חדש חילוק21
 שהוא נאמר אם כלום עליו כותב ולא פוסק ב' חדוש מביא כשפוסקג.

 לאו או עמומסכים
 צורך ללא כפולים דברים דוכתי בכמה אשכחןך.
 דברי מסיני למשה הלכה שהוא דדבר הרמג"7 שכתב מה על תשובהה.

 ירות בסבראמ מלתרץ בקשיא סחבר דברי שישארו נכון יותרי. ליה קרינןסופרים
 לה חשבי דלא אתקפתא אשכחןז.
 בפסקייהו דשוים פוסקים וכ"ש אמוראי או תנאי דתרי היכא כלה.

 דמצטרפי בטעם שוים אינםאבל
 אהרי"ף קאי הרב כתב כותב בהשגות כשהראג"די.
 יכולין שאין דבר הצבור על לגזור ראוי שאין מהגמ' ראיה מביאיז.

 בהלעמוד
 ב/ סי' ועיין שאוסר מי יש בשס סברא כותב שהש"ע מקוםכללב.
 הפוסקים בדרכי נלליםעב.
 באיסורים אפי' גדול עיקר המנהגעט.
 ופל'יגא אומר שהגמרא סקום כלפה.
 תגא ד~א' ר"י על אלי הליכות מאש על השגהפט.
 יכול סעמא שחד אם אחד דין על' טימים שני כותב כשהפוסקקנג.

 הדיןלפסוק
 רלא דינא משמע וכו' קסבר אלמלא אומר שהש"ם מקום נלקלה.

 קל"ה. בסי' הפר"ח בשמ התשוי בתוך 41שחומרא
 וכו/ מה מפני חז"ל שאמרו מקום כלק~יחך. לי הקים בדיגי כללקמה.
 אחרת על מגירסא משיבין איןקמז.
 ומלחמותיהם מלכים הלכות הרמב"ם ל' ביאורקנא.
 שעייי להיות צריך אם ולדוו להורות הראה ההא מי)חכא.

 אם או בגמ,
 הגאונים פסקי לידעסגי
 לראשון דומה שאינו מר"ן בלשון וכן אשכחןקער.
 הנרות הדלקת לענין ומוספין מתמידין פ"ג הרמב"ם ל' ביאורקפא.

 הכ"מ ידבריבבוקר
 להתירא ס"ס דעבדינל טעםריג.
 כשבאה לא אם תיררץ דרך כשגא הפוסק מדברי הלכה ללמודאיזסו.

 בעגם עליוהשאלה
 תחת ההשכבה בנוסח לומר דאין השל"ה מ"ש על ונותל נהסארכא.

 השכינהכגפי
 הספק שנולד לאאר מהגי תפישה אירכט.
 מגהג בו לומר שייך לא תדיר שכיח דלא ב~ידירל.
 דוחק צד בו יש בשלמא כלרלח.
 רבותא ,מאי טירש ולא יתירה סשגה דיש ה,כאו4לט
 אחד בסגנת נביאים שני איו אוסר*ם דבר באיזהרמא.
 בו לחלק יש אם חכטים בו שדברו חרש בעניןרמב.



צדיק  ב. חלקשףתפעולת

 שליג דלא היכא היינו יוסף הבית כרבינו דנהיגי במקומות אפי'רנא,
 הרמב"םעל
 התא כמה מרדות מכתרע,ה.
 סימן סתי עיין בעצמו הרי"ף 1ל בעצמו פירושו עשה ע"ה יש"ירסה

זה
 כן אמרינן יאימתי באבל המיקל כד' הלכה דקי"ל בהאקכטש.
 אהרים מעל יותר להרמב"ם בפירושו המ"מ על לסמוך ישרצר.

 1'א(- ל"ד בסי' מ"ש)וומין

 בקדושתן שוממין כשהן אפ*' מקדשיכם את והשמתי פ' ביאוררצה.
 עומדיןהן

שז

תה
יעס.

רעא.
קנת

יז
רז




