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 ~ידע ~כתב ~~ע ~יכר על ~סמוך ישאם
~וא ~~

 הכות~

~ם
 ט~~ ~י~ ~ ~ס~~ ~

 ש~וא
 כת~

 ~ן
 ו~~~

~ ~
 א~רת

 שנכת~~ ~~~~ ~נ~~
 אח"כ

 שא~
~~ 

 ~~ין~אם
 ~ריכ~ ~~ ~ת~~

 ש~פנ~~ הכתב ~כסות

 התניא ש~ע דברייושב
 בסי~

 ל"ו
 ב~ו~

 ב~~שאלה ~~ אות

 ארוכות ~רג~~םביודי~ן
 אומר ~~~ד כ~ו כפוףהוא שהר~~ ~ א~ וי"ו~ כ~

 התינו~
 ש~א עליו

 י~~
שא~

 ג~~

~רשת
 ש~~ינ~ן ש~

~~ 
 ~וזות ת~בת

 ~כתב~
~ 

 ~פוכ~~ ~ו~ין~ונ~ן ~~

 ש~בפ~
 ~תיבת

 ~~~ ש~ ~~ ~~~~ ~א~~ י~~~
~~

 אם
 ~ה~~

 ~א~ ~ו~~ ~~ ~א~ י~~
~~ ~ 



 בחנויות ה~יםבתפילין
 וט~

 ~א~טנט~גטר ידי
 ידי שטל אותיות ב~ בין וטשטוש גרד נמ~א פטמים~ה~ה
חיבו~

 דו~ ה~
 ב~~ שאל~ אחרת~ ~אות

 מותראם
 ~~ו~

 הם ~בתים אם הפרשיות מגליוני
 ~~טנים

 הר~וטותבשיורי
 מ~

 ~~וטות טוד ראוי שאינו
~ותר א~

 למו~~
 חיו~~ד לסנדלר~

 ב~~ שאל~

 שהר~וטות תפילין ה~~ ב~~מ שאינו בנו טם שלמדבאחד
 ~ו שישחיר לו ~וה ה~ימוד ואחר ~ל~ס הם~חורות
 ~לא~ר~וטות

 א"~
 ~שמה~ שישחירם

 בחלב לר~וטות ~טורות ~טבוד מותראם
 ב~ישטראן~~ו ~ב~יר~~י~

 שי~~ ל~ותן ~ותר אם ש"י בקשר שטושיןביודי~~ן
 ארו~~~ר~ו~

 ל~~ת א~ן או יחתוך ~ך וא~ר
~ 

 משום

בבתים
 שה~

 ~ט~יון טור שנפרד טור~ת ~ב~
~ 

 ה~יטטר
 ב~~ שא~ה ולדבקו~ לח~ור מותר~ם

 יש אם ~ב ~נייר ~ו ~ב~טך לת~י~ין ש~שיןבמ~סה
 ש"ר בין תש~ש ~ין~לוק

 חיו~ד יד~ לש~
 שא~

 ב~~

 יש ~~ם ~ ~~
~~~ 

 א~ ~יום ~פי~ן ~יח~
 א~לו~ ~~

 ש~וא
 ~ה~בו~~~ום

 ~א~ ~המ~~~ ~א~~ו~ א~
~~~ 
~ 

 שש~ח~~י
 לו~

 ~~ח י~~~
 ונ~~~

 אחר
 שחל~

 ~ם
~~ין

~~~~ 
 ~~~~~~~~~~פ~ל

 ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~י~~ ~י~~~~

 הנ~ו~םב~~~ן
 ~~~י~ ~ל~~

 אחר ~~ש
 א~ ~~~

 ~~~~~~~~~~~ ~ו~ ~~ר~~ר~~
~ ~~ ~~ ~ ~ 

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

 ~חשובאיך
 ז~

 ~"ש
 ותפ~

 וגם מט~ה~ או מ~נה~~ח

~~
 הוא

 מיל~ ש~~

 נרות הדלקת בטנין וגם אחר לשואל הנ~~ל בטניןטוד
 ובמו~ש~ק~ קודש שבתבטרב

 הטומדיתום
 פ~~~~ באמ~~

 מותר אם
 להפס~

 ולומר
קדיש~

 מותראם
 ~פסי~

 ב~~שאלה ~מי~~ בריך לומר פסד~~ז באמ~ט

 לומר ושכח יעו~י ואמר טבת בר~ח ש~תפ~לבאחד
 הפטם טוד ו~תפ~לטו~~מ

 ואמ~
 אם יטו~~י אמר ולא טו~~מ

 הפטם~ טוד ל~תפלל~ריך

בשש~
 שלא אנשים

 התפל~
 ב~א בלחש והתפללו טדיין

 אנשים ~ראו ואח~~כטשרה
 ~חו~ ~

 להשלים
 ב~~ר~ להתפ~למותר ~ש~

 שאומרים ~ה~בור ומ~א לביה~נ~~ס שבאמי
~~ 

 ב~~ח
 ט~םואמר

 א~
 ~ריך ~שמתפלל ~ך אחר

 לו~
 טוד

בלא הפ~
 בר~~

 ~~ שאלה

 ל~~בור ומ~א לביה~נ~~ס שבאמי
 ~ו~ ש~פלל~

 ו~~א
לא

 התפ~~
 מוסף ~ודם שיתפלל מוטב אם שחרית טוד

ב~יבור~

 בח~~ס ה~ריאה בשטת שנמ~אבס~~ת
 ~לא ונס~ה ו~תוב ביו~~ד ונס~יה ~יות ש~ריך הששיוביום ~~ ב~ריא~

 אםיו~ד
 ~רי~

 אח~~~ להו~יא

~~~~~~ 
~~ ~~

 ~ליות שמו~ריןב~ום
 ש~ מנח~

 ~ל ~ל
 ו~~ השנ~

ל~~
 ראשון

 א~
 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~~ ה~י~ ~~ד אריך אי ~~~~ן ש~ינו מי

~~ ~~~ 
~ 

~~ ~ 
~~~~ ~~ 

~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ 
 אשרבישוב

 לה~
 ~~א מ~י~ ~אינו באופן מר~בים ~וים

~~
 ~~שרא~~~ מ~חי~ ו~~ן נוראים בי~ם

 ~טיר~ ~נו ~לא

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

ב~~~
 ~ס~~ת ב~ח~רת שבהוש~~ר

 ל~~~~
 מארון ס~~ת נפל

הקו~ש
 לחו~

 לגמרי ולא
~ 

 וראשו שנהפך
 אח~

 הגיע
 התענית~ עם יתנהג~ איך א~~~ק ~א~ללמ~רגה

 מנ~ה בש~~ק ~~תפללין של~עמים בב~מ~~~רבשלחן
 ~ליו ~ס~~ת מניחין ~חשכהסמוך

 בהפס~
 מותר ~ם מפה

 ממנולעשות
 ספס~

 אחת בעיר ביהכנ~~ס ב~ ישאם
 מ~~ א~

 לילך יותר
 לא~ או פסיעות שכר משום הרחוק אללהתפלל

 אי~ה וליקח להקטינו ה~הל ורו~ים שנשרףבביהכ~~נ
 ~פאליש~ אל ולחברו~עטער

בישוב
 אח~

 לב~ק אבנים ~קנו
 ביהכנ~~~

 וואגאן והניחו
 א~~ וואגאן השמש א~ל אחתאבנים

 ועתה נשי~~ בע~רת
 ילווו הק~לה שבני ושואלים בנין לב~ות רו~ים הכפרבני
 אותם ללוות מותר אם ~שמש שא~ל אבנים ~וואגאן~ם
להם~

 שמג~באח~
 הקהל~ מבני כסף ~ו

 ע~ים ממנו שקנו
 ותבע לו משלמין ואינם ביהכנ~~ס לבניןואבנים

 אות~
 ל~~~ת

 ~ייתוולא
 את ל~כור לו מותר א~

 לי~יטא~ ע~~י הביהכנ~~~

 פ~ר פ~יון על ~החיינו לברך ~ריךאם
 חמו~

 ~י~~ד

 ג~~שאל~

א~
 ה~ה מ~וזות ~ובע

~~~ 
 ~ברך ~ריך אם ח~רים

 או מ~ו~ותלקבוע
 ~י~~~~ ~ו~~~ ~קבו~ ר~

 הישינים ולוקח מהו~רים ~ו~ות~ לקבוע שרו~המי
וקובע

 מי~
 ~~שים~ קב~ת ~ל ~רך ~ריך אם ה~שים

חיו~~ד~

 ישאם
 חלו~

 בספק
 ב~~

 ~~~ בין
 בעל שהוא

 ובי~
בר~

 חיו~~ד בלמ~~~~ שמברכין
 שא~

 ב~~

עו~
 חיו~~~~ הנ~~ל~ בנ~ון

 ~ם בי~שמ~~ש ~חילמתי
 מי~

 או הש~יעה אחר
 ג~~ שאלה השקי~~~ אחר ורביע מילין ג~~~~ ר~

א~
 זייגער ~ה~ריך מותר

 חיו~~ד בשבת~ שיעו~ בע~~~
 ב~~שאלה

 ב~~שאלה שבת~ תוספת בדין ש~ב בסימן הפרמ~~ג ~בריליישב
 בע~אות~~יאן

 ב~יעב~~ י~א אם פת על ג~ מעין וברךבטעה

 ש~ריך ~ברים ב~ שאכלמי
 בתחילת ושכח מינים ~~ ופירות בכיסנין הבא פת~היינו שב~ מ~ין אחריה~ לב~

הבר~
 המחיה על רק ה~כיר ולא

 ו~
 בשני~ם ~יים לבסוף

 לו שישבמי
 ע~

 הפועל~ שכל ~מנהג אשר לבנים ללבון
 המלאכה לקבל רו~ים ואינם בקבלנותעוסקים

~ 
 יעש~ אם

מלאכת~
 קו~ש~ בשבת גם

~ו~
 בענין

 ~נ~~
 ערוגת שבשו~~ת השואל ש~ב

אוסר~ הבוש~
 ב~יעב~~ י~אאם

~~~~~ 
 והותנה ~"ם בק~לנות ביתו לבנות שנתןמי

 ~מ~
בבר~

 שלא בכא~~פ~ כ~ית ב~ינן אי ~ית ש~ריך אחרונה
 יעבו~

 ו~תה בש~~ק
 ~עכו~~

 אינו
 שומ~

 ~ו
 מ~~~כה~ ~~ו~ הו~או~ ~~ ~הו~יא היש~ל מ~ויב אם גרונו~ בהנאת סגי או מ~יו ה~את בעינן א~וכן בש"~ ובו~~

 ~ריך אי טאבאק עישוןב~ין ~~~~~~ ~~~~~
 ~ב~

ישראל ב~~ שאל~ ~~יו~
 ו~~~

 שיש
 בשו~~~ת ~~י~ ~ת~ ~~

 ופ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 הוא ~י הע~ו~~ם ~א ~יקר אמנם שניהם שם על~~תבת
 ו~בו ה~ת~ותן

 ~פ~רא~
 סגור העסק יה~ ~בשבת

 פרנסת וכל בש~~ק ~ם למ~ור הע~ו~~ם התחיל ~~ת~ולם
 ה~ס~~ ~ה הוא~ישראל

בד~ש
 ש~ מאשינ~

 וה~ו"ם בשבת שדשים ישראל
 בקבלנות~ לוקחים~פועלים

 ש~~י
 פסח על ~ו~~ם ח~ו

 ~ו~
 מותר אם

~הע~ו"ם
 למ~ו~

 שבתוך בשבת
 הפסח~ ח~

א~
 ללמוד מותר

 בש~~~
 האלעק~רי~ אור א~ל ביחידי

 בשבת~ ~אלעקטרי אורבענין

 שנוהגתבאשה
 להדלי~

 ארבעים ~ק ~ל
 וח~

 נרות
 יותר ~וב לא אם הסעודה עד דולקים ~ינם ורובם~טנים
 הקטני~~ במשקל גדוליםשתדליק

 חמים מים לתוך ~סט~אקט פלייש לתת ~ותראם
 בשבת~ רוטב~שות

 חלב נפל שאם ~~~ח סי~ ביו~~ד דמבוארבהא
 בורר~ משום בשבת ~ן לעשותדינו החלב~ ויקפיא ~וננים מים לתו~ו יתן ס~ יש אפי~ו~~דרה ~ב~יר~~י~

 ~~~ל ח~~י זה נו~~נ בש~~ק לתורה ש~ולים הנהוגבדבר
 אם לו ש~ריך פת~א מכיס בורר והגבאי פ~ים ח~~י~זה
שייך

 ב~
 בו~~ משום

 הספרים בין ספר או הב~דים מן בגד לברור ~ותראם
 ~ודש~~שבת

עוד
 בנד~

 הנ~~ל~

 בשבת הס~~ת לקשור ~תר~ם
 ב~נ~

 ~ניבה~ ~~שר

 ע~ו~~ם א~ל לחלוב לילך מותראם
 החל~~ את מביא ו~ם הקנ~נים נושא~הע~~~ם ער~ ל~ ~ש~~~

 ~נ~~ל~ בנדון~וד

 לו שישמי
 ווע~~

 בבאנק
 וא~

 ישלם לא
 ב~~~~

 יע~ו
 בש~~ ~ו~~ם ע~~י המעות לשלוח מותר אם פראטעסטלו

 יבשבדם
 ש~בוא~

 קפ~~ח סי~ן ביו~ד
 לבדו~

 נ~וח אם
 ג~~ שאלה ב~בת~ כן לעשות מותר אםב~פורן

 המראהבדין
 הרמב~~ם בדברי ופלפול בשבת~ ו~לע~

 תרנגולת לרדות דא~ור ב~עם שבת מהלכות ~~~הבס~~פ
 נתלשין~ שא~י~משום

במחל~
 בשבת~ למולו מותר אם בש~~ק בן לו שנולד שבת

 ה~ותל מן ברחוק עומד אחד קנה אשר ~וה~~פבדין
 טפחים~ג~

 ימי על להש~ירו ~ריך אם המזיגה ז~ת לו שישמי
~פסח~

 שלקח לע~ו~~ם מותראם
 החמ~

 אחרים לע~ו~~ם למכור
 ב~~ שאל~בפסח~

 על לו שיש שלוסס למ~ור ~ריךאם
 וא~ חמ~

 מותר
 על שלוססלעשות

 חמ~
 ~~~ שאלה הפסח~ בימי

 שא~ בפסח~ משומר שאינו ~י~קער ~מכ~ר מותראם

 בעש~ע~ונ~ שעש~מי
 ~ל

 חמ~
 לו שלח והפאבריק

הח~
 ה~~ שאלה בפסח~ ~ידו שה~י~ באופן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מאכילם והעכו~ם לע~"ם ובהמותיו חמ~ו שמכרמי

חמ~
 החלב לקנות ~כר ל~ישראל מותר אם בפסח
 בפ~ח~ לישראלים ולמוכרם~ע~~~ם

 שהי~ שהאבן ברחיים שנטחןקמח
 ~כ~

 חתיכות
 נדב~

 ~סוגי~ רש~י בדבריפ~ול
 ד~דרו~

 קו~ ליי~ב ~סח
השואל~

 ישאם
 לנהו~

 ~מ~~ם
 ש~פללי~

 אשכ~ז בנוסח
 הראשונים~ פסח בלילי בברכה~לל ~ו~

באלוין~

 יהודים שאי~הבדבר
 ו~

 סי~וועסט עשו אחד
 ב~סח~ הלי~יטא~יאן ~מן קבעו ~~אות ~ברח נכרי~כסי ע~

 שהוא ידוע ש~י~ו~סחורה
 חמ~

 אולם העכו~~ם~ אותם קנה
 הסטעלא~שען עם סחורות מיני כמה יהודי קנהלבסוף
 גם ביני~םונ~~א

 חמ~
 הפסח~ אחר לשאול ובא

 משומרים בחטים שמ~אמי
 הרב~

 ובירר מבוקעות
 הנותר על אםאותם

 עליהם~ שמי~ ש~

 מחטים מ~ות רק בפסח לאכול שלא עתה עד שנ~גמי
 משעת~שומרים

 ק~י~
 ~ריך ואם מנ~גו ל~וב ~ריך אם

 שא~~תרה~
 ב~~

 רשות לו שאין עמו והותנה ~אדון גוט שכראחד
 שא~ בפסח~ יתנהג איך~הש~ירו

 ג~~

מ~
 לו שיהי~ בהיין לבן דבר אי~ה יין סוחרי שנותנים

 בו אין אם טוב ומ~ה~רק
 ג~~ שאלה חיו~~ד חמ~~ חש~

 של חביות להגעיל מותראם
 לפסח~ ש~

 ו~~ שא~ה פסח~ על ליבון ע"י אויפען טשאלינטבהכשר

 בו שהשתמשו ~כוכית כ~י לו שנאבדבמי
 מים בבאר הכלי נמ~א הפסח וב~וך החורף בימ~ עוד~יי~ש חומ~ חמ~

 ~שתמשו~כבר
~ 

 ההוא הבאר
 בפס~

 ב~ בליל העומרבספירת
 ש~

 יותר אם פסח
 אחר מיד לספור טוב י~תר או הסדראחר ~ספו~ טו~
 ב~~שאלה ~~י~ תפ~

 ~ורך ה~וה לחמם מותראם
 שא~ ביו~ט~ טביל~

 ב~~

 שמרים להביא ששכח~~י
 ~יו"~

 לשלוח מותר אם
 לו שיביאולעכו~~ם

 מחו~
 ביו"ט~ לתחום

 ~פריש ~שכחבאחד
 ח~

 ו~ריש ביו"ט ונ~כר בעיו"ט

בברכ~
 ~שה~ כדין אם יו"ט אחר עד מלשורפה והמתין

 טו~~ ביום הל~טערי נר ול~ות להדליק מותראם
 ב~~שאלה

 לברך ~ריך אם ות~ע ועבר בשבת ד~ה א~ יוםבחל
 ב~~ שאלה ב~~ ביוםש~חיינו

 ~עיל אי בר"ה פ~~א שהתענהמי
 ~תר~

 ~~~ שאלה

 שא~ ת~~~~ בסימן המג"א על השו~ל ~ו~ישוב
~~~ 

 ~~~~~ משום חייב אם במ~ליו ביוהכ"פ י~אאם
 שי"~~ ~וה המ~ח בדבריפ~פול

בי~
 גשמים

 י~ל ~י בח~
 ~~א~

 לביתו~ מסוכתו
 ב~~שאל~

 ישאם הנ~~ בעניןעוד
 ~~ ס~~ ~~י ~ע~

 ~~~~ ~~~~~ ~י~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~אתר~
 ד~יינו בכמותו ~טרין אם כבי~ה ~ש~רו

בכ~י
~~ 

 בי~ה כ~ובי בהיקפו ~ם שיהי~ ~ריך או מים
 יותר~ שארוךאטפ~י

חיו~ד שוטה~ הדס ה~כה טפ~י הוי אי משו~ש שאינוב~דס
 שא~

 ב~~

 מ~ו~ אביו דב~י~ישב
 ב~~

 ~ישוב ~בושם ט~~ת
 הפ~~~דב~י

 בו שהיה בנ"ח ס~"א תרט~ח סימן באו"ח
 שא~ השיטור~ בתוך ונכבה מכש~ור יותרשמן

 ב~~

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

 ~יח ~אחד חדשים ששה בני ט~~ים ב~ ששחטשוחט
ל~~

 ח~יות ה~ בקנה הראש
 חו~

 ו~אחד ה~דולה מהט~טת
 חליות ד~~ניח

 חו~
 מהטבטת

 ה~דו~
 הוושט את ומדדו

ממקום
 דבו~

 ומ~או ה~חיים
 ש~

 בריווח ~טנט~טר ח~

 ע~ז~ מת~ם אחד ושוחטוה~יר~

 ששחטשו~ב
 בהמ~

 לאחר פ~ום הסכין ומ~א ביו~ט

שחי~
 ש~א ומחמת

 מהסכין שנטרפה ~ה~~ב ~~י~ ר~~
לכן

 א~~
 שנטרפה

 ט~
 ב~מה ~שחוט הק~ב ט~יו ו~וה הראה

 וטרפה ~ה בסכין ושחטהאחרת
~ 

 השו"ב~ של דינו

שו"ב
 ~חת~

 הזובחים א~ודת שטשו כתב טל ט~מו
~אסור

 ט~
 בחרם ט~מם

 ~ובשבוט~
 שיש ב~ום מ~שחוט

נ~נוד
 ~ו~ ~ש~ו~

 ו~ה
 נת~ב~

 אשר אחד ב~ום ~שו"ב
השו~ב

 ~וד~ תב~ ~יש~
 ~~הי~~ בני את

 ~ד~ת
 ט~

 חזקתו
וה~

 ~פס~
 שהברירה

 הש~ ~י~
 ששה טוד לשחוט או

 וי~~~דש~~
 מיד י~ך או כסף ~אות שש

 בירר ו~ו"ב כסף ~אותש~~ה וי~ב~
~ 

 שי~ך
מיד

 וי~ב~
 ~אות ח~

 ו~ ~~
 ה~

~ 
 יכו~ת הי~ ~א ה~ל

 ~ןביד~
 ה~~

 ~ד
~ 

 טד
 ~מ~

 ובתוך ימי~ ~ד~ ~ ~ך
 ~מן~ותו

 ~ח~
 ה~וחט

 ט~יו ~י~ ו~ הנ~~
נא~ותו שאב~

~~~ 
 שטבר

~~ 
 ~תב

 ~ה~~ו~~ החר~

ש~~
 ~אינו

 די~ו~ ~ ~י~ ~טו~רי ~ו~י~

~~~~~ 
 ~~~ ~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~

 אשתו שם טל בטרכאות כתוב שהוא רק בית לויש
 א~

 יש
 כשרות~ ~~ת~ו

 השו~בבטנין
 ד~נזשאר~

 דאתרא מרא הרב שהטבירו

ורבני~
 הכשירוהו~ אחרים

 בנדוןטוד
 הנ~~

 ~מכשיר~ ~הרב

 דאתרא מרא ~ב ביד כח יש אם ב~נין ארוכהתשובה
 ~פני טטמו שיאמר בלי דגלו שתחת שו~~ב שחיטת~אסור
 דין~בית

 הישוב בני ו~אים ~דול ~ישוב הסמוך קטןישוב
 המטבחיים בבית ושוחטין ש~ם שו~~בטם ה~ט~

 ש~
 ~דול הישוב

ומוליכין
 י~וב אנשי וטתה בחז~~ הבש~

 ה~דו~
 בדבר מוחין

 ~אנש~ ב~נבה מוכר הקטן הישוב מן שה~~ב שאפשרמשום
ישוב

 ~~דו~
 ה~אבט~~א ~הם ומפסיד

 פלפו~
 ביד כח יש אם

 ושוחט אורח טובר שו~~ב שחיטת ~אסור דאתרא מראהרב
 ד~לו~ תחת שאינם א~ריםלאנשים

 בהמה אחד ושחט המטבחיים ~בית ה~ו שו"ביםשני
 והכשי~~ ומ~ש מיטוך ע"י וטברה של~~כ סירכאומ~א

 בה נשאר שטדיין אמר השניו~שו"ב
 שו~

 ביניהם ונ~מר
 ~ריאה אתשיראו

 ~ב~~
 ~ום שניהם והראו

 ש~וא יטן אומר השני השו"ב אך שורש~ נשאר שלאוראו הסיר~
 שנשארראה

 שו~
 שהסירכא ~היות יכול ו~ן

 הית~
 במ~"א

 ו~ם השו~בים ~לדינם
 דינ~

 ~בה~~ של

 מותר אם דם וי~א הטוף מ~וואר נו~ות שמרטבשו"ב
 שא~ חי~למוכרו

~~~ 

 מאו~א הוושטבנאבד
 פטו~

 בדי~ה בלא
 אחר אםהאווזא והתיר~

 ~ישו~
 הוושט נ~~א

 ג~~שא~ה ~בד~~ א~ ~רי~י~ א~

או~א
 ~~~ ~~ שז~ פטו~

 ה~ו~ ~ני~~~ו~
 ~חתי~ ו~~

 ~~~ן
 ~ריא~ ~~~



 אך וורד תואר לה ה~ ~ירוף ש~"יוורדא
 ו~~ הארוכה מן לא אך ~אמ~~יתמן

אוו~א
 פטו~

 ~כבר אותה שנשך
 באחורי~

 ל~י סמוך
 כרו~ב המעי מן ונתגלה~אחרון

 ו~ א~ב~
 בה~י נמ~א

 וריעותא~ נקבשום

 י~ שאכ~בה~
 אינשטרא~נט בה וד~רו ונתפתחה

 או ~בהמה ~תיר יש אם הכרס עד דאטמא ~ו~אסמוך
~כ"פ

 למוכ~
 ~כו"ם~

 מים בה נמ~א הכ~ס פתיחת שבש~תב~מה
 הגוף~בחלל

 ב~~ שאלה ~ל~~ ירוקה שהוא ~וף של~ד

 ת~ק מחי~ות מוקףמקום
 א~

 שמה וה~ ת"ק על
 שמעו ובלילה הרו~ים עם ישראלים גם והי~ ~אן ש~ שלעדר
 באותוושוב ~ו~~ כל ~ו ולא והרו~ים הישראל וקם מרתתין~~אן

 לי~
 מרתתין שה~אן הפ~ם ~וד ש~ו

 ~אולא א~ וג~
 מאומ~

 ואחד ~שם על נפ~עים שנים מ~או ובבקר
 שום אין ה~אן יתר ועל וקיימים חיים והם א~נו תוךנפ~ע
~ושם~

 ב~~תו אדום הפנימי ש~ורוושט
 בכ~

 ו~~י ~קומות
 רובא~ הוי~ירוף

 הרא~ דב~יביאו~
 תולין ~לכך שכתב נ~ז ~ימן ביו"ד

 ~וא~ אחריתא מילתא דדרוסה משום~קניא

 ס~ ב~ו~ד ~ש~ך שהביא הה~~ג על השואל קו~ישוב
 אדם דחלב ס~"ד~ט

 מות~
 ב~~ שאלה

 שאכלבמי
 ח~

 ו~~ה
 בש~ לאכו~

 ~~ך ~~יך אם
 הח~~~ל מקו~

 ~~י~ בח~~ בב"ח ~"נ א~~אי
 חאו"ח

 שא~
 ב~~

~~~~~~~~ ~"~~ ~~~~~~~~

ה~
 גדו~

 הט"~ בדבריפלפול
 חא~~ח ~~ב~ סימן ביו"ד

 ב~~ ~~~

 ~ם ~דרה ע~~ ~ומד ש~~בכירה
 בש~

 ב~ה
~וף ובש~

 ונ~ח~
 תחת חלב

 באופ~ הקד~
 הבשר אם ס~ ~~ שלא

 ב~נאה~ מותרעוף

 אחת כף ו~חו ב"י ואחד בשר ~ותה~
 ו~~

 בה
 הכף~ נגד בחלב ס~ ה~ ולאחלב

 ה~~ש פס~י ~~ו~ דבריבישוב
 שכתב ~ד ס~ בפכ"~

 לתוךב~ונן
 ~א~ ~~לף~ ח~

 ג~~

 למ~ ~בי ~~ח בסי~ הפלי~י דברייושב
 ~לפ~~ת

 א~ח או"ה~ב~~~~ות ~א~
 שא~

~~ 

 שומן בתוכו ש~בין חשש שיש ~~~ן הלופטבדבר
 ב~~ שאלה חאו"חאיסור~

 ~י~ ולא מת עכבר נ~א בא~שט ~~וי~על בו שה~בכלי
 בהם ~משו הכלים של דינם מה בא~ט ליטער ב~ רקבו

הבארשט~

 ה~בר על השואל ~ו~יושב
 בס~~

~~ 
 ס~~

 ~~ש~ה ~~

 אוו~א בר שה~יטבא~ד
 א~~

 י~ים
בר במא~ ונתערב~

 אווזו~
 שנים ונשח~ו אחרות

 ונט~~
 יש אם הוושט על

 ה~ושט~ בד~ת בלא ~נשארים~~יר

 ~ו~יושב
 השוא~

 ~שב"א על
 ~"~ בח~ל~

 ~ו~ ~~ על
 ב~~ שאלה חאו"חהוי~

 בי~ד ה~ז דב~ייושב
 חא~ח ~~~ ~~~ סי~

 ב~~שאלה

אחד
 א~ו~~ ~נ~

 ~ו~לים
~~~ 

 ~ם
 אם ~אמנות להם שאין~הודים א~~ ~~

~  ע~ 
 ה~~~



~ ~

 עכו"ם ~~~י חלב לשלוח מותר

שהעג~
 ב~תח~ סגורים הכלים או

 שבני הער~אות משרי הפקודה ובא משוגעתילדה
 ע~~ם א~ל ~ונות לה ליתן רו~ים והם לזונה מחויביםה~פר
 לתת הנ~~ל בכפר אשר היהודים מחויביםאם

 כדי מכי~~
 כשרים~ ~ונותלהספיקה

 סכנה ישאם
 לקו~

 באותו לבנות ~ריך באם מאכל אילן
 ~אילן~ מכירת ~~~י ~יתר יש ואםמקום

 יש אשר אחדבישוב
 ל~מ~

 אנשים
 בא עתה והנה ~רים~ שאר מוכרין וגם משקאותלמכור לי~נ~ יהודי~

 פרנסת מקפח ו~י~~ז חזיר בשר גם ומוכר חנות ופתחטכו~~ם
 הישראלים גם שאם אומרים ~כפר בני אך הישראלים~כל

 אופן באיזה כמבראשונה א~לם יקחו אזי חזיר בשרימ~ו
 חזיר מבשר חנות לו שיעשה כסף לעכו~~ם ל~ת להםמותר
 ריווח~ ~ה ול~בל לחנותם~סמוך

 שנשחטו מפוטמות ~אווזות בכבדות לסחור מותראם
 ושטאט~ס~ווא~ נ~אלאגין דקהל שוחטא~ל

באם
 נזד~

 ~~ר לישראל מותר אם טרפה או~א לישראל
 ג~~ שאלה בה~ ולהשתכר ~כבדלקנ~ת

 הר~ב~~~ בדבריפלפול
 בריבית

 שנק~~
 ~הלואה~ אחר

 כת~ם א~ים ז~ סך לוי לו ונתן יין ~נהראובן
 הן בהייןשותף שיה~

 לש~
 שהברירה הותנו אמנם להפסד~ הן

 דען עד ללוי לתת ראובןביד
~ 

 ז~ הסך נאוו~מב~ר טען
 יפסוק ואז כתרים ~אתיים ו~וד כתר~םאלפים

 סך על ~ועכסל לל~י ראובן ונתן לבד~ ראובן של היין~יהי~ השותפו~
 סך ~ל אחר וועכ~ל לו נתן ו~וד ~תרים ור~ אלפיםז~

 מהכת~ם קס~~~
 שינ~

 ~ הסך מן ה~בית ~באנק
 ור~ אלפים

 אםכת~ם
~ 

 בזה~ ריבית חשש

 פרנסתו שכלבאחד
 הו~

 ~עסט אחד מסרסור שמ~בל
 ~איסור חושששאינו

 כ~ ~ב~
 ~~ם אלפים

~~ 
 סחורה

 לו כששולחואח"כ
 הסח~~

 ~~ומי ~מ~יר ~סרסור ~בלם

בלא

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 לוומנכה

 ג~
 איך בהקדמ~~ לו שנתן המעות מן הפרא~~נט

חותם
~ 

 להנ~ל יעשה
 ריבית~ מאיסו~

 לו שהי~ לש~ון ~אן אלף ששםבראובן
 מרע~

 והותנו טוב

ביניה~
 שמעון על יהי~ ~זולא ויוקרא אונסין האחריות שכל

 לטפל מחויב הנותן ראובן אך ביניהם~ יחלקו והריווחלבדו
 ריבית~ בו~ יש אם הגבינה ועשיית החליבהבענין

 וועקסל לו ונתן בבאנק לו שילוה משמעון ביקשראובן

 ביקש ולכן לראובן להלוות ר~ו ~א הבאנק אמנםכנהוג~
 לו ונתן להבאנק בחת"י וועכסל הוא שיתן משמעוןראובן
 לשלם לראובן מותר אם לראובן~ ומסרו המעות~באנק
 ל~באנק~הריבית

 והנכסים אחותו בני נכסי על אפטרופס שה~באחד
 להלוות לו מותר אופן באיזה שמו על בהגרונדבוךעו~דים
 ריווח~ ולקבל אחותו בת נשואיל~ורך

 מותראם
~ 

 על שנותניס מעות על וו~כסל ליקח
~~ ~~~~ 

וא~
 בהוו~כסלין~ הר~וח גם לכלול מותר

 שט~~חבמו~ר
 ו~ב~

 וריבית~ מקרן אחריות המוכר

 האק~יא~ רוב אשר בשפארקאססע ריבית היתרבענין
 ישראלים~ הםנערים

 לא שאם להתנות מותר אם עסקא על מע~ת שנותןבמי
 תנאו~ כפי להמלוה ~סקא לשלם שמחויב עסק ~םיעשה
 עסקא~ לקבל מותר אם הרויח שלא המלוה יודע אםוכן

 ע~ה~~ע~ במונקאטש שנתייסדה הבאנק תקנותבענין

 ~נתייסדה בא~קב~יתר
 בד~ע~

 שטרות~ החלפת היתר ~ל

בישוב
 ק~

 מותרת דאשה בנזיר דמבואר הא על הכת"ס
 בידים~ איסור ל~טן לספות אסור הא לקטן~הקיף

א~
 ב~~ שאלה לחומרא~ ל~טן שליחות יש



א~
 מיתר

 לטעו~
 דרבנן~ באיסור ולפלוט

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

 זרת שיהי~ ~די אך ~~ס שיעור בה שישבמקוה
 שופכין הטבורמן ל~~~

 לתו~
 הבלן והרגיש הרבה שאובין

 בתוכה~ ששופכין ה~ם מן מועט בזמן וחסרההולכת שה~ו~

א~
 מ~לגת ~יא ל~ אחר ורק לעולם רואה אינה ל~ שעד

עד
~~~ 

 שמיום הימים אותן כל ממנה לפרוש מחויב אם ימים
 מ"ג~ יום עדל~

 ע~מה ובדקה המקור פי פתיתת שמרגשת מעוברתאשה
 פעמיםכמה

 ומ~א~
 שלא ע~~ז לסמוך יכולה אם לבנה מראה

 פעם~ בכל בדי~הת~טרך

 ה~פאים מאמר ~~~י אשראשה
 ~ריכ~

 איינ~ לעשות

שפריט~
 בתוך

 רחמ~
 היא ואח~~כ חמים במים

 אגוז כערך גדול גפן ~מרבא~בעה מכני~
 דא~א משום לחוש אין א~

 דם~ בלאלפה~~ק

 בא~בעה נגעה אם ~פק ויש מקום באותו שבדקהבאשה
 ב~~ שאלה ונפתח~ב~ור

 אף דב~~~נ שכתב ק~"ו בסי~ החוו~~ד על השואל קו~יושב
 שלאדם

 ב~רגש~
 ~ו~~ד בדברי ו~לפול מדאו~יתא סותרת

 הנ~~ל~ בנדוןעוד

מקו~
 ויש ~מים מי של

~ 
 תפירות

 ובכ~
 תפירה

~א~
 שופכין הנקיון ובעת ~ובלין ובאחת

 נקב ~ך המים ויורדין שמתמלאית עד הרבהשאובין ~ש~~ להתפי~
 משום חשש יש ~ם בה שטובלין להחפירה ויותר~~ס כשפה"~
 סאה~ ונטלסאה נת~

 ~נ"ל~ בנדוןעוד

 ששופכים גשמים מי שלמקוה
 ב~

 ויורד שאובין
 מוכרחין ש~וע בכל ~מקוה לנקות ש~ריך ומ~מת בהשטובלין ~חפי~

 סאה לנתן לחוש יש אם הרבה שאובין נקיון בכללשפוך
 ~אה~ונטל

 ב~~ שאלה ~ימענט~ ע"ג להמשיך מותראם
ע~מו~

~~~~~~ 
 הנ~~ל~ בנדוןעוד

 שמ~אהבאשה
 כתמי~

 תמיד
 ובבדיק~

 נקייה היא
 לתלות רשאי אם עדיין נתרפא ולא ב~ור מכה לה שישאומר והרופ~

 לעשות יכולים~ם בזה~הכתמים ~~~~~~
 שאלה ~ונסטא~יז~ מקו~

באשה
 כת~ שמ~א~

 לחוש שיש ורק ג~~י לאחר
 שמ~

 הי~
~יד

 ה~ת~
 ב~~ שאל~ ג~~י~ בתוך הזה

 ~~י~~ ~וי אי פל~מבע ע~~י ונ~תמו הנקיביםבשינ~ים

 רחוק ש~ואבכפר
 ממקו~

 שעות ~~ מהלך כשרה
 ח~ ביום וטוב~ים דרכים סכנת משום בלילה לטבול וא~~אעגלה ע~

 א~ ביום לנסוע מוכרח וה~על ב~~~ק ז~ יום אירעועתה
 ביוםואח~~כ לראייתה~ ד~ ביום לבנים ~בוש האשה יכולה אםמביתו

 תפסו~ ~
 עוד

 ~ט~~ הפ~
 אז יכולה אם

לטבו~
 לא~ או הראשונה~ טהרה לפסיקת ח~ שהוא בעש~~ק

 הנ~~ל~ בנדוןעוד

 ל~יעית ד~טלוהו שקודם שכתב ~א בסי~ ה~~~יבדברי
 ל~ד~ג~

 רביעית~ בשיעור סגי ~י~

 פוסלין אינם כ~~ש במעיין דאם הבשם ערוגותבקו~
 ב~~ שא~ה שאו~ין~ יפסיל לא דמקוה ברביעית גם א~כשאובין

 דאמר דלשמואל שהעיר ר"ב סי~ ביו~~ד ~חת~~סבדברי
 לטהר לא ~יין ~י רוב איכא אפי~ א~~כ ~טל לאמב"מ
 שא~בזוחלין~

 ג~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

א~
 ב~~ב~ ש~שי~ין כדרך ~סיד ה~וה ~~שי~ ~ותר

א~
 ל~ש~ת ~תר

~~ 
 ~~ר~ ~~עות אביו נש~ת ~טובת

ש~~ם
 שנתווכ~~

 ב~ד
 ~כ~ כ~~

 ותקעו ~~טיר את

~פ~
 ~~ הש~י יתן כדב~י ~~ שאם

 והשליש~ ל~ד~ה ~רים
~כ~~

 שליש ב~ד
 ו~~סו~

 אם הא~ד כדברי נתברר
 ~כו~

 ~ש~יש
 ~ל~~ז~

 ~~ס~~

~ד~ן
 האו~

 ~תנו
~ 

 בשניהם~ רגיל והי~ לעניים זוז
 או~~~ שודא~ ~ד~ני~~ול

 ב~~ שא~ה

 ~דר~א~ד
 ע~

 רו~ית ועתה ~וויל~~ עפ~~י נכרית
 שא~ ל~~ ~זד~ק ~ב~~ד יש אם~תג~~ר

 ג~~

 ש~בטי~במ~
 ~סנד~אות ~~דו ~בירו

 א~
 אשתו ת~ד

ז~ר
 נקב~ ו~ל~

 ~םז~ר י~~ ושוב פע~ים ד~ עד נקבה י~דה ו~ן
 ~חיו~

 גם ע~~ו
 עת~

 בסנדקאות~ ~כב~ו

~~~ן
 ~זק~

 ג~~ שא~~ אויפא~א~ בב~עטוי ~~נית

בס"~
 ש~~א

 בת~~
 ~תג הד~~~ת ~תג נגיעה ~~אדן~~

 יש איך כ~י~~ת שנראית ב~ו~ן~~ו"ן
 ~תק~

 כתב ה~פר שבסוףבס"ת
 איז~

 אותיות
 שתב~ א~

 את
 ס~~ת ~ום ~שש אין אם ב~~ד ב~ות ש~א ~~~אות~~~רו
~~תבו

 שא~ ~ו~
~~~ 

 ~~~ע ~נ~תבבשם
 ~ות~ א~

 ל~ו~~~

 ~~~ ש~ שג~~~
 ~תוך נ~~ס

 כ~~ ~~~
 פש~טה

~~יך~ ~~

~ ~ו~ב~  א~~~ 
 ש~יא

 ונ~י~ ~~~~
 ~ו~~ן ~~ו

 א~~תינו~
 ~~א

 א~ ~~~~
 ב~~ שאלה ~~ו~קו~ ~ותר

בה~
 ש~ א~~ונ~

 ש~תארך שם
 כ"ף כ~ו ~~~ני רג~~

פשוטה~

בשם
 ק~ו~

 ~ותר אם ~די יותר גדו~ים התגין שנ~תבו
 ק~ת~~~ו~~ן

 ~ה נוגעין השם אותיותאם
 ~~ בנגי~ ~~~

 ~~א
 ~דיב~~ גר~ת ע~~י ~הפר~דן ~ותר אם האותעובי ב~

 א~יכם בתיבת אשרבס~~ת
 ~ו~ נוג~

 הש~א~י
 ש~

 היו~~ד
 ~ד"י אינו אם ~~קור שיש באופן כפופהבכ~~ף

 וכ~~ף~~יו"ד ~כי~ ותינו~

 הס~וכה ליו~~ד ~ופה ~~~~ף נגיעה ישאם
~~ 

 בא~ן
 ~גרוד ~ריך או ~דה ~יו~~ד בגרידת די אם כ~םשנראית

 ב~~ שאל~ הכ"~~גם

 בו שה~פתח
 ~זוז~

 קבעוה
 הכות~ ונתק~~

 ~~ק~ו
הפתח

 ~מ~ו~~
 ג~~ שא~ה תו~~ה~ הוי אם ב~~א ו~~~והו

 ש~~ךאם
 ב~~ שא~ה תו~~~ה~ ב~~~

 פן תיבת של ~שוטה שנו~~ןב~וזה
 ל~ט~ נת~ק~

 ~אות
 והשת~ויתם שבתיבתה~

 שת~תי~ שבשט~
 הית~ יש אס

בגרי~
 ~~~ ~ן הנו~~ן ~הפריד

ש~תבין
 ע~

 ה~וזה
 ע~

 הנייר
 אי שדי ש~ ~ב~ו~

 ~ותר אם וגם הכי ל~בדאריך
 ק~ת השם ~א~תי~~ ~~~ו~

 נשארו שאותיותבאופן
 עו~

 כשר~ם
 פ~פו~

 ב~~י~ת ~~~ש בדין
 ב~~ שא~ההש~~

בש~ות
 שכותבי~

 שי~ך אי ה~ו~ה א~~~י
 ~"ת~ ב~~

~או~~~
 ~~~ ~א~ה

~ו~ס
 ~ו~ ש~ת~

 ש~ר ~~~~ית לישראל
 ~~ וה~רא~

 פ~ג~
 ~כרת

 ~~~יס~
 ב~ור ~י~~~ ~רשותו

~ ה~ולד~ ש~ ~י~~ 



 ש~~ח~ ע~~~ ~פ~ות ~כול~ןאם

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

 אסור למהטעם
 ד~~ ~א~~ בסח~~~ ~אב~

 כהן א~לבנפדה
 ~מ~

 עדים ה~ידו ~ך ואחר בכורים

שא~נ~
 ה~ם~ עוד הבכור~ם לפדות מחו~ב~ם אם ~ן

 טוב ~א מ~רהב~ר
 ש~~

 ~"ה בן ~לד ש~ח ~אחד

 במ~ימי~
 שלו

 ~בע~
 ~יחתו

 הי~
 בריא

 ובבו~~
 מו~ל והנה

 או"ח~מת~

באחד
 שנע~

 אבל
 ר"~

 כדי אשתי ע~ש הולך ומסחרו
 אב~ו~ בימ~ ~תוח ~י~ת מותר אם מבע~~חל~בר~ח

 וארע הנ"ל בענין~ד
 ~אש~

 לפתוח מותר אם אב~ות

 ~~~ שאלהה~נות~

 ב~~ שא~ה אנינות~ ב~~~ למ~ור להת~ר ~שאם

 ג~~ שאלה קנין~ ~ר~ך אב~ות ~ענין המכירהאם

 מגל~ שה~במי
 בפרהס~ שבת ו~~ל בתער ז~נו

 ב~ווקרוב~ו ומ~
 ~שא~~

 ~ש איך אב~ות ב~נ~ני שא~ות
 ~ורו~

 שא~להם~
 ו~~

 ה~ס~ ע~ ~שיב~בענין
 ~~דם

 שא~ ה~~ ש~ב~
 ז~~

 קדיש האומרב~תום
~~ 

 בשנה יתנהג איך ואמו אב~ו
 חודש~ ~~ב יאמר או חודש י"א שיאמר די אםמ~וברת

 ולומר משניות ו~ל~וד ד~נן קדיש לומר רשא~אם
 חאו~ח ואמו~ אביו בו שמתו ה~~בבחודש התפ~~

 שא~
 ו~~

 ~~בורה יוס שאם בספ~ם ~וארבהא
 ~ו~

 ~יום

המ~ת~
 ~כולו~ ה~וםמק~ת ב~~ א~~ אי הקבורה מיום ה~א~~~ט ~ש אז ~מים ג~
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 דז~~ן ~~רא ~אי ג~י ~~ ד~ ~~~~ ~~י
 או~~ח ~~~ב~ דף ~פסח~ם הרש~~~ם על השואל קו~~וש~

~~~~~~~~~ 
 ג~~ שאלה או~~ח רעתה~ ~נ~ ~ולם הו~ י~ן ~~ ~י

 ~ס~~ ~~~א ~~~~~~~~~
 ~ס~~

 ד~שה ש~יא
 ש~

~תולה ~ספרי
 ש~~

 אח~ות ו~~ אח~ם ו~נ~ אם לה ויש
 ו~~~

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~הירוש~ ~ח~י האח~ם ~~"ח~ רודה אתה א~ל רודה אתה ~י ~ו

 ~אם ו~או הניחו~ ה~ני ו~ח~ית
~~~~~~~ 

 א~נם שהאחיות ש~ען ~אם וטענה לד~~ת ו~אח~ות ג~~
 ה~א ולכן~ד~~ת~ ~ו~י~

 ה~ורש~
 ~ערכאות~ הדין שכן ~שנית ~ח~~ת

~~~~~~ 
 לד~~ת י~~~תו לא ~האח~ות שיוד~~ם דכיון אומר~ם והאחים

~~~~~
 על ח~ דף ש~וע~ו ~~~ס ~~~~~

~ 
 ה~~ והניחו וד~ינא ~ד~נא רו~ים אינס לכן בערכאותו~לכו ב~וגג ד~~ך

 ~~~ שאלהיו~~ד ~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~~~ ~~
 ומת השטר על ~חתומים דשנים בסוגי~ השואל קו~יו~ב ג~~ ~אלה או~~ח ~~פקר~ ~~~ ~~~~~

 ~~~ שאלה ~ו~~ד פ~~~~ ~~תו~ות מהם~~ד

~~~~~~~~~ 
 הרי לא~ה דהאומר ~~וש~ן ה~ ~א~ע~ז

 שאנ~ ~~~ ~~ ~~ו~~~~ ~~~~~~
 ~די~

 ש~קודשת ג~ור
 שמ~

 ז~~~ל ~מח~ר א~~ מאת ד~נפש~~ ~סוגיא יהודא~נפש הרהר
~~~~~~~ ~~ 

 ~אם ~דין
 אשר ד~נפש~ ~סוג~א גר~נפעלד ~~ודא ר~~ או~ח ~~מו~ קדש~ ~~ל~

 ~ועת~
 מספר

~~~
 ~~ונגריה שנדפס התפלות~~~~מקור ~~

 תפר~~ח~ בשנ~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  
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 ~~~~ו~~עמ~הא~~
 תרס"ח~שנת~

 מו~~ה המופלג הרבני לכבודשוכ~~ט
סופר ~~~~ ~~~~

 סת~~~
 ~ע~~א~ באטור בנ~ר

~~~~
 ~~בל~ד~ן~~ שאלת אשר

 שהווי~~~
 הכפ~~~ן גבי שעל

 עיני מא~ר ~בספר הפוכה~ ו~~~ו כמונכת~ים
סופ~~ם

 ב~~
 ומעלתך בד~עבד~ ~ף אותן פוסל סת~~ם שו~~ת

 ש~ו ש~~ו~~ד ~~לאל~~ף~~ זה ב~ן דמה דבר~ו על לךקשה

 ול~בה לתקן דמכשיר~נן~פוכ~~
 שיטי~

 בלי ~~~לו כשר
 האר"י קבלת פ~ ~ל הא~דנא כותב~ן ~~ה~ד~"~~~ וכןת~קון~
 הימי~ ראשהז~~~ל

 כ~ו~~ד
 יפ~ לדעת~ עכ~~ד~ הפו~

 הקש~ת

 ראשה שנכתב בלמ"ד שגם נלפענ~~ד ו~כןבזה~
 כ~

 ו~~~ו
 הכתב ~ורת ש~נה שאם ב~ד~נו גדול שכלל שכשר~הפוכה
 כשר והוא ~~פסל לא אחרת לאות דומה שא~נהבאופן
 הרמ~~א כ~~~כ ת~קון בלאאפ~לו

 בא~~~~
 וכן ל~~ו~ סימן

מוכ~
 בשבת הש~~ס ~מ~~ת~ מהבר~~תא

 ד~
 דדרשה ע~~ב~ ק~~ג

 כת~בהדבע~נן
 תמ~

 ב~ת~~~ן~ כפי~~ן כ~~~~ן~ ב~ת~~~ן יכתוב שלא
 הנשנים שנו~~ם כמה וכו~ ג~מל~~~ן ~ד~"ק ~די~~ק~~~מל~~~ן
 דוקא ומשמע ל~חרת דומה זו שאות באופן הם כולםשם
 ק~ת משונה שהאות אף לאה~~כ הא לפסול~ ~ש זה אופן~ל
 כת~בה ואפ~~ ~שר ה~ר~ך לאות אותו מ~~רין אדם ~בנ~כל

 ה~ריך לאות אותו מכ~ר~ן אדם בני א~ן אם זולת הוי~תמה
 הה~~ד וא~~כ כאות~ כלל נחשב דלא פסול ודא~ אז שםלהיות
 הפוכ~~ כו~~~ו נכתב שראשהבלמ"ד

 כיו~
 כאן שאין

 הוא~ כשר ל~מ~~ד אותה מכיר~ן אדם ובנ~ אחרת לאותדמ~ון חש~

~~~
 ספר בשם מעלתך שמב~א

 אין הנה לפסול~ סת~~~
 דברי ש~באת ומה טעמו~ לראות הנ~~ל ספראת~

 שמביא מא~רות הפ~~ם דברי שמפרש אבר~ם משנתספר
 ממה הפוכה~ נכ~בה שעליה שה~ו"ד אל~~ף להכש~רראי~
 ו~~ז ~~~ד~~~ק~~ ~~ות כן כותבין ז~~~ל האר~~י ~בלתשעפ~~י
 א~ל הוא כן הת~ונה שם ~לא מ~די~~ק ראי~ דמאיהקש~ת

 שכן ז~~ל האר~~ והכר~עהספרד~ם~
 ה~~

 שכ~~~ ~אל~ף~ לענין משם ראי~ מאיוא~~כ בתפילין~ העיקר
 ~התמונה מודים

 היו~ד לכתוב הוא~~ויה~
 שעל~

 יו"ד כ~ורת
 גמור~

 והיינו

 י~~ל שפ~ר ימין מ~ד ~קולמשוך
 ולכן פסול~ דבש~נ~

 הקו אם אלא ל~כש~ר כוונתו א~ן הפמ~~א דגם לומראתה רו~
 ~~~נתי הנה ~י~~~ן~ ובתמונת שעל~ה ה~ו~ד מאמ~ע~ו~אה
 בדבר~~ כלל לה~מ~ס אפשר שאי וראית~ פמ~~אבתשו~
 שע~~ג שה~ו~~ד באם התשובה בכל שם מ~~ר~ שהר~כדבר~ך
 מ~ד יו~א שלה שהק~ דה~~נו ממש הפוכה ה~אהאל"ף

 מכשיר ואפ~~ה ה~ו~~ד של~שמאל~ת
 ו~ס~~~

 הד~ן שכן שם
 השמאל~ת מ~ד ~ו~~~ן הקו~ן אם ~"כ ל~כש~ר ה~~נובש~נ~"ן
 ומ~ למעלה~ אשר ה~וד~"ןשל

 המשנ~~א דבר~ דנ~ינים נראה
 האר~~~ מדברי ~~ך לו ש~ש ומש~~כ הפמ~~א כוונתבהבנת
 ושיני~~ן~ א~פי~~ן ~גבי מ~דיקי~~ן רא~ שמביא ה~~נו ~ד~~~ק~גב~
 הפמ~~א רא~ות כוונת הוי ד~כ~ לק~~מ לדיד~ מעכ"תוקו~
 ה~ד~י~~ן כן ל~תוב ~וה בתפ~ל~ן רק ז~~~ל הא~~שהר~
 בס~רי אבל ~~~ או~ גבי ה~ סי~ הסופר בקסתכמש~~כ
 היודי"ן ה~ד~"ק לכתוב יש ז~~~ל האר~~~ לדבר~ גםתורות
 ז~~~ל האר~~י לדבר~ ~וקשה עפ~"ז והנה מעליא~ ~ו"דכ~ורת
 ~ך ובתפ~ל~ן כך בס~~ת ~ד~ק~~~ן~ מ~נ~ ב~ לנו ~שדהכ~

 של~
נמ~~

 ~ורת ~ויא ענ~ן ד~~ל ז~~~ל~ האר~~~ מדבר~ מוכח ודא~אלא ~דיקי~~ן~ של ~ותיות ב~ שיה~ הפוסקים ובכל בש~~ס כן
 שעשה ב~ן ה~ו"ד של ימין ב~ד הקו שעשה בין עלה~די~~ק
 דאם מודה~ האר~~י ~ם ובודאי ה~ו"ד~ של שמאל ב~דהקו
 ~ד~~~ק בתפיל~ןכתב

 בתמו~
 שכותב~ן

 ~~די~~~
 או בס~~ת~

 ה~ד~~~ק בס~~ת שכתבלה~פך
 כתמונ~

 לכתוב האר~~י ש~ומר
 התי~ון חסרון בשב~ל דודאי להכש~ר יש שבד~עבדבתפיל~ן

 ובפוסק~~ בש"ס נתבאר ולא הסוד עפ"י רק הראו~ האותשל
 דעת בר לכל כמובן התפיל~ן את ולגנוז בד~עבד לפסולא~ן
 בעלי רבותינו ה~ו לא בד~עבד אף ~סול בו ה~~ אםשהר~
 אותנו ללמד משמ~ט~ם הש~סחכמי

 ז~
 ח~~ו נכשול לבל

 פסול~ןבתפ~ל~ן
 ~כב אינו ודאי אלא לבטלה~ ובבר~

 ז~"ל האר~~י מדברי ראי~ יש שפ~ר וא~כבדיעבד~
 ~בי הו~ ~א שמאל מ~ד או ימ~ן מ~ד ה~ושהמשיך ד~
 הוי ~נין דבכל ~~א כך כל שינו~ להן והדומה ושי"ןואל~~ף ~די~

 בל~ד נמי מי~ א~~ ~יעבד~ עכ"פ וכשר עלה האות~ורת
 ~ל שהקו כהוגן וי~~י כ~~ף ב~ורת לכתבה יש דלכת~ילהאף
 של י~ין מ~ד ימשךהוי~ו

 ג~
 הוי~~ו

פסול אינ~ ב~ ב~י~ ~~~
 ~בכ~

 וכן ב~די~~ ~מו ~לה למ~ד ~ורת הוי ענין
 בית~שו~ת

 של~
 ס~~ ~~ת חי~~~ד

 ב~אל~ ק~~~~
 השלישית
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 המשנ~~א~דברי ונכו~י~ מ~די~ק~ רא~~ ומביא כן שנכתבה אל~~ף גבימ~יר

~~~~~~~
 שה~שיך ביי~~ו ~ו ב~~ ד~ם נימא א~~כ הנ~~ל לפי

 כשר~ בדיעבד י~י~ ה~ג של שמאל מ~דהקו
 גם כ~ש~~כ כן אינו ~אמת~בודאי

 מענ~~
 בית שו~~ת בשם

 פשוט החילוק ב~~~ת אבל ~ס"א בסי~ן שם ~ואשלמה
 שם שאין כיון נו~~ן וגבי וי~~ודגבי

~~ 
א"כ ל~ד~ הנמשך קו

 בא~
 שמאל מ~ד נמשך הקו

 מאב~
 את לגמרי ~אות

 ~ו וי~~ו לא~ת כלל ניכ~ יהי~ ולא בחוש~ לעין כנראה~ורתו

 דל~ול~~ט שתינוק יזד~~ן אם ואפילו ~ה~~~~ ביו~~ד וכןנו"ן~
 ~מאל מ~ד נמשך של~ם הקי אשר וי~"ד ונו~~ן וי~~ו עליאמר
 איני עכ~~ז להיות ה~ריך האות את שיכיר כראוי ~גגשל

 על ~ש~יחין אנו ואין כן שאינו לעין נראה שהרימועיל
~כרת

 התינו~
 ב~ום אלא

 ספ~
 רואין אנו באם אבנ לנו

 לושאין
 ~ו~

 אל"ף באות אבל עליו~ סמכינן לא האות
 סימניס לנו דיש כי~ן ושי~~ן ו~די~~קע~י"ן

 אחרי~
 המ~יירים

 ~ירתלנו
 האו~

 גוף אל ~יו"ד ~הת~ברות באל"ף היינו
 בז~ ש~~ ~~ בע~ ~ה דרך על וכןהאל~~ף

 דהגם נלפענ~~ד
 הקו בהמשיך מ~~מ הימין מ~ד ~קו להמשיך ישדלכתחילה

 ~ורת נשתנה לא שלעינינו כל בדיעבד~ לפסול אין שמאלמ~ד
 יש וי~~ו וגבי דלחיל~~ט~ לתינוק ~גם לנו הוא וניכרתהאות
 מ~ד שלה הקו ~ו~א באם לפסול אחר טעםעיד

 ז~~ ~ורת לה יש ה~ג באמ~ע הקו ביו~א אפי~ שהרי ~גגשל השמאלי~
 מ~ד שלה הקו בהמשיך וי~~ו ~ורת לה שאין ~כ"שא~~כ
 דבכל נ~~ל ועכ"פ ז~~ לאות יותר קרובה היא ש~רישמאל

 בדיעבד כשר~א~תיות
 בהמשי~

 הקו
 מ~~

 שמאל
 חו~

 מבאות
 בס~~ת רק תיקון ב~י ~אפי~ דכשר ונלפענ~~ד נו~~ן~ יו~~דוי~~ו

 יתקן~ לתקןדאפשר

~~~~
 הנ~~ל~ דשבת ה~מ~א בדברי שקשה מה אכתוב
 דמשמע יודי~~ן ווי~~ן ווי~~ן~ יודי"ן הברייתאדקחשבה

 רק לווי"ן היו~~י~~ן כתיבת בין הפרש דאין ~הלכאורה
 ארוך~ ~ו לה יש והוי"ו ק~ר הגג מן הנמשך הקודהיו~~ד ב~~

 גם כותבין בי~"ד הרי~לכאורה
 קו~

 גם ד~עכב ~מאלי
 וא~~כבדיעבד

 אי~
 באם לוי~~ו דומה תהא ~יו~~ד אפשר

הקו
 של~

 שהוי~~ו או ארוך~ ~א
 תדמ~

 באם ליו~~ד
 תהי~שלה הק~

 ק~~
 אחד להיות להם אפשר אי ה~א

 ~פנילחבירו דו~
 הקו~

 החסרה השמא~י
 א~~

 וישנה הוי~~ו
 על מכאן קשה יהיה ולכאורה ~דיעבד~ ~ם ~מעכבהיו"ד א~~

 בחסר שפוסלהר~~ת
 ה~ו~

 קסת בספר גם ובאמת השמאלי~
 במאי ה~ת על תמה י~ אות בלש~ה ה~ בס~הסופר
 הש~~ס דברידמפרש

 בקו~
 הרי אך הש~אלי~

 יהי~ ~מזה י~נענ~~ד הר~~ת לד~ת מסכימים הפוס~יםכל עכ~~~ לה~
 לה ועשה וי~~ו אות כתב ~אםרא~

 קו~
 דכשר שמאלי

 לה שיש אף וי~~ו חשובה ארוכה יו"ד אות הרי א~~כשכן וכיו~

קו~
 מחויב הוא שפיר ולכן ש~אלי

 לדקד~
 היו~~ד בכתיבת

ש~~
 יעשנה

 ארוכ~
 עם דאף לוי~~ו ~~ה תהא שלא ק~ת

~ו~
 ו~ו אות בכתיבת לז~ר ~ריך וכן ו~~ו~ הויא ~ש~אלי
 בקו יכתבנושלא

 ק~~
 וא~~ש~ ~יו~~ד תדמה שלא

~~~~~~ 
 נוגע אם בד~ן עוד ששאל

 רג~ גי~
 בגג האלף

הא~
 יש אם

 תק~
 ~דש דבס~ ומ~ו~ות ~תפי~ין

 סי~ ד~חת~~סמתמה ומע"~ תיקון~ ~יעיל לאלף אותה מכיר דכשתינוק כתבמעט
 רס"~

 שם למחוק מתיר ורס~~ח
 ~קדו~

בכה~~~
 ימוכח

 עכ"~
 ~ו~ הוי דלא דס"ל

 יהיה ואיך כלל
 תיקיןמועיל

 ידי תחת אינו מק~~מ ~~ר הנה ע~~~ד~ בתו~~~
 אש~ החת~~ס ~~ברי עליו תמהת ד~מה ע~יך תמה אניאבל
 לסבור ~שועבד ש~ינו קרמית אגברא ~ב~א עליי לומרנ~כל

 לך היה יו~ר הריכ~חת~~ס~
 לתמ~

 המחבר מדברי ~ליו
 סעיף ~~~ב בסימן או~~חבש~~ע

 כ~~~
 להדיא ~מבואר ע~י~~ש

 של יודי~~ן ~וף בנדבק תקנה אין דבתו~~מ חולקבלי
 דמתיר מהא ~הרי האות בגוף ודומיהם י~עי~~ןוהשי~~ן האל~~~

בחת~~ס
 למחו~

 ש~רי כך כל ~ו~יא אין בנא~~~כ בשם
 ביו~~ד תשובהבפתחי

 סי~
 מביא כ~~ג ס~~ק רע~~ו

 ~~ילו שם גבי ל~~וק ~מתיריםמחברים כמ~
 שהרמ~~א אףמאוד דק~ בנגי~

 ש~
 בית ובשו~~ת בזה מסתפק

 אחריהם נמשך~יו"ד שלמ~
 ב~~

 להתיר דבריהם ~~~ף תשובות
 נראה אמנם ~תקן~ ע"מ המחיקה הוי דמ~~מ הויאוטעמא
 הנראה לפי ש~רי הנ~~ל~ דברים על כך כל ל~~ק מהש~~עדגם

 טעמא עיקר שם וממג~~א~ט~~ז
 דהש~~~~

 שלא ד~וי דפוסל
 התחבולה על ע~יין עמדו לא דהם משום הואכסדרן

 באו~~ח רבה באליהוהמבוארת
 ש~

 דיו ע"י לתקן שאפ~ר
 מתקנין ש~יו ורק היו"ד~ בסוף ק~ת יותר שיעבהוהיינו
 ולכתוב~ ולחזור ~יו~~ד ~מרי לגרוד מוכרחין יהי~ גרידהע~~י
 הגרידה ע~~י שהרי כסד~ן שלא בתו~~מ ~וי ודאיובזה
 ~והטעם האות ~ורת לגמרינתבטל

 מ~
 על ~מדו שלא

 דמיירי ל~~א ס~~ק המג~א על שם בלב~~ש עיין זותחבולה
 נראה ה~~~מ ~בל הסמוך~~ אות משום ~בות אפשרבלא
 שהמ~יא הט~~ז דברי לפיד~אי

 התחבו~~
 ע~~י שלא לתקן

 ~~"כ בדיו~ הראש ק~ת לעבות אלאגרידה
 א~~~

 כלל לגרוד
 טענה ~~~ק~~מ טענת לכאורה וב~"ג ~אות~ונשאר

 ~~ש א~~כ לאל~~ף~ אותה מכיר דלחול"ט דתינוק דכיוןהוא נכונ~
 הכתיבה ~א~ר גם תיקון מהני נו~עין היודי~~ן ה~ לאמאם
 דני~~ כיון כסדרן שלא ~שום פסולואינו

 לתינ~
 גם א~~כ

 וכמ~ תיקון ~יועיל מהראוי הי~ ג"כ נוגעין היודי~~ןבגוף
 עליו לסמוך דאין נראהל~לכה ~~~ אך להדדי~ נוגעין אותיות שני באם תיקוןדמהני

 נג~
 וכל הש~~ע ~~~ימת

 אין הוי דב~~~ג דנקטיהאחרונים
 ~ור~

 כלל עליו האות
 לענין תינוק בזה מהניולא

 שיועי~
 להלן~ שנכתב כמו תיק~ן

 פרידתן וניכר ~אות בנפסק כ~ו הוי דבכ~~~ג הטעםונראה
 דגם ~ם בפרמ~~ג דמבוארל~דיא

 בפסיק~
 מועיל לא האות

 ו~סול כסדרן שלא דהוי משוםתיקון
 ש~

 בגוף היו~~ד נגיעת
 ~דיא פרידתו וניכר האות נפסק של פסול עםהא~~~ף
 ~שום אח~~כ ב~כתב תיקון בתו"מ בהו מהני ולא שוהדינן
 הו~יא דמכאן ונראה לתינ~ק~ שניכרין אף כ~דרןשלא

 פרידתן דבניכר שכתב דינוהפרמ~~ג
 להדי~

 תיקון ~הני לא
 ~ה דמדמי משום והוא כהלכתו~ אותו ~יר שהתינוקאף

לנגיעת
 גו~

 ל~~~יר לפטנ~~ד עיקר וכן ~אלפי~~ן~ היודי"ן

 דגו~בפ~
 משום הוא ~פסול ד~יכא דקיי"ל מה הדין

שאינו
 נוג~

 בו ואין תיקון מועיל
 ~שו~

 אין כסדרן שלא
 בש~~ס ~ורלו

 ור~
 ה~א

 הבו ולכן מיימוני~ מ~גה~ מחו~
 להוסיףדלא

 על~
 שנוגע או להד~ הפ~דה ש~יכר וכל

 גו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 משום תיקון מהני לא באל~~ףהיו~~ד
 של~

 באפשר אף כסדרן
 ~ועיין הראש ~~בות כתיבה ע~~י אלא גרידה ע~~י שלאלתקן
 שלכ"ס של הפסול כל דעושה ש~~פ סי~ שי תשורתבשו~~ת
 באפשרי היה ולדבריו לספקרק

 להק~
 שכתבתי מה ומ~~מ

 דברים עלינו לספק ~יןנ~~ל
 המבוארי~

 שום בלי בש~~ע
 ישראל~~ בכל ונתפשטוחולק

~~~~
 ויאמר שבתיבת עוד שאלת

 נוג~
 בגג היו"ד רגל

 לה יש האל~~ף כאילו ונראה שלאחריההאל"ף
 בשי~~ן היו~~ד רגל נוגע אם בכה~~ג וכן יודי~~ן~ שניבראשה
 לגרוד יפסול אם ראשין בד~ כשי~~ן ונראהשלאחריה

 כמו דקה הנגיעה באם דשרי נראה לדעתי ח~~ת~משום היו~~~
 הואיל דבשי~~ן ומש~~כ בזה~ זה הנוגעין אותיות שניבשאר
 ראשין ד~ של כשי~~ןדנראה

 עתה עד ראיתי ~~ טפי~ ג~
 הוי ודאי בויאמר ועכ~~פ הנ~~ל~החילוק

~ 
 אות כנגיעת

 אפילו די לדעתי אותיות שני שהם שניכר וכל בעלמאבאות
 כל גור~ אם ומכ~~ש לבדו~ הדיבוק בגרידתרק

 היו~~
 וכותבם

מחדש
 ~בס~~ת~

 שוב הנלפענ~~ד~ לו כתבתי דמי דשפיר ודאי
 באו~~חראיתי

 סי~
 היטב בבאר ל~~ב

 ס~~~
 בשם מביא כ~~ו

 אחת יו~~ד למחוק מותר ראשין ד~ של דבשי~~ןהמ~ריק~~ש
 תו"מ וגבי ח~~ת משום בזה ואין ראשין ג~ עם השי~~ןשישאר
 ושהמהר~~ם של~~~ס~ משום ב~האין

 ב~
 והפר~~ח חביב

 וה~ עליו~ חולקים קכ~~ה סימןבאהע~~ז
 של ספרו

 שחולק וראיתי עיי~תי שם ופ~ח ידי~ תחת אינו חביבבן המהר~
 להמהריק~~ש ראיה ק~ת יש ולפענ~~ד רא~~ שום בליעליו
 אמרינןש~רי

~"~~ 
 כותבין ואנו הלמ~~ס~ תפילין של שי~~ן

 של שי"ן הבתים של אחדבצד
~ 

 כן דהוא ונהי ראשין
 ד~ של דגם יעכ~~ח שי"ן דבעי~ מבואר בש~~ס ~מבקבלה~
 מבואר וגם עליה~ שי~~ן שםראשי~~ן

 באו~~~
 סעיף ל~~ב סימן

 ~ה לי ומשמע בדיע~ד~ כשר השיני~~ן בענין דבא~יך~~ב
 עניןדבכל

 ששינ~
 ג~ של שיני~~ן ה~~דים בשני שכתב בין

 אוראשין
 ש~

 בג~ דבין ע~~ח וא~~כ בדיעבד כשר ראשין ~~
 הקו עם אחת יו~~ד בגרד וא"כ שי~~ן~ הוי ~שין בד~ב~ן
 שלא משום ולא ח~~ת משום לא בואין

 כסד~
 שוב בתו~~מ~

 הסי~ן בסוף ל~~ב סימן באו~~ח בא~~א בפרמ~~גראיתי
 שמסתפק~י~~ן באו~

 בז~
 וסיים

 ושי~ ב~~
 ולפענ~~ד להחמיר

 הסופר ~סת בס~ ~וראיתי להתיר הנ~~ל ראי~ מכחנראה
 ח~בסימן

 סעי~
 לחלוק דמסתפינא ונהי ג~~כ~~ שהחמיר י"ב

 רק כשיש עכ"פ אבלעלי~ם
 נגי~

 שבא מה כפי דקה
 היו~ד שנוגעת דקה בנגיעה ויאמר בתיבת ומכ~~שבשאלתך~

 כ~ בג~י~ דסגי נלפ~נ"ד בהא~~~ף ויאמרשל
 בנגיעה

 כיון לבדו הדיבוק בגרידת דסגי בעלמא לאות מאותאחרת
 אני שאין והגם כנלענ~~ד~ ד~ול~~ט לתינוק האותותשניכרין
 ~י חוו~~ד לך השב~י מ"מ הללו ענינים בלימודתעוסק

 ~סק ואתה ש~י הידוע וכפי שלי הראשונהההשקפה
 השכ~ במא~ני הדבר תשקול הללובענינים

 ואם
 בעיניך יש~

 עליהם~ לסמוךתוכל
 תרס~~ח וארא ב~ ~םבעה"ח

 י~א~ סעמיהאלי ~

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

 מו~~ה המופלג הר~ני תלמידי אהובי לכבודשוכ~~ט

~~~~~~~~ 
 באטור~ בניר סופר נ~~י

 השא~~~~~
 כע~ן תמונתם נראה אשר יודי"ן לענין שלך

 ש~ריך כדעתך ~וא בזה דעתי והנה קטניםלמדי~~ן
 יודי~~ן שהם ע~יהם יאמר ואם דלחול~~ט~ לתינוקלהראותם

 אם הוא שאלתך אך כשר~הוא
 ~ריכי~

 לכסות
 עליו לסמוך נוכל אם או בהתפילין אשר ~תיבותשאר ל~תינו~

 התינוק על נסמוך שיכולים ~עתך דעתי בזה גםוהנה לפני~~ פתוחה ה~~שה שכל אף ליו~~ד אותו בהכירולהכשיר
 שהבאת וכמו התיבות~ שאר לפניו לכסות ~ריכיןואין ~פניו~ פתוחה הפרשה כל באם אפילו יו~~ד שהואב~כירו

 דף במנחות התוספות ממש~~כרא~ את~
 כ~~~

 ע~~ב ריש
 וישראל משה כדת של הדל"ת ה~ שבגט ו~~ אייתיזיל בד~

 תינוק ידי על א~יהו רבינו והכשירו יו~~ד כמו כמעטקטנה
 התינוק לפני ד~ראו ודאי ומשמע כדת~ בו שקראדלחול~~ט

 כדת בו וקרא כתבו שהרי הגטכל
 מש~~

 הגט את דקרא
כסדר~

~~~~
 ה~ריכי שהרי ~ן מוכח נמי בע~מו ה~ין דמגוף נלפענ~~ד
 דתינו~ הרי דל~ול~~ט ינוקאלהביא

 מועיל לא חכים
 מה התינוק ~ני ולהעלים לכסות ש~ריך איתאואם

 ~וא אם כלל יודע ואינו ולאחריו לפניו שכתוב ומההענין הו~
 ל~~שיר לנו ה~ ד~כם ~ו~א אף א~~כ גט או תפילין אוס~~ת
 תינוק אף הענין כל ממנו מכסיןדאם

 ח~
 דלחול~~ט כינוקא

 לעניןנחשב
 ז~

 דוקא ומדהו~רכו כמובן
 ~ינוק~

 דלחול"ט
 מוכחעכ"ח

 דא~~~
 לו ~ראות ייכולין הענין ממנו להעלים

 ~והא ולאחריו לפניו שכתובמה
 דבאמ~

 להראות בחרו לא
 לפניו דכתיב מה ממנו שיכסו רק גדול לאיש אפילוהאות
 להקל חכמז~~ל דר~ו אפשרולאחריו

 יות~
 תינוק ע~~י ~תיר

 שיקרא אף~לחול"ט
 כסדר~

 שהוא חמודות בד~רי ומ~אתי
 והוא ט~~ו סי~ ס~~ת בה~ הרא"ש על יו"ט תוס~ בעלמהגאון
 שהביא פ~ קטן אות מ~נקיש דפוס קטןבש"ס

~ 
 בשם

 ראיתי וכן השורה כל לתינוק להראות דיכולין אשכנזהגט ס~
 שהאותיות דכתב רק ב~ סעיף ו~ כ~ל הסופר קסתבספר
 משמע מדבריו גס והנה לכסות~ נוהגיןשלפניו

 ש~
 מ~ד

 הדין עיקר ~~ד אבל של~ניו מה לכסות נ~גיןהמנהג
 ולא שלפניו האותיות לאלכסות א"~

 האותיו~
 וכ~ש~ אחריו של

 האותיות לכסות שנוהגין שהביא המנהג טעם לפ~~~דונראה
 בהתינוק ליד~ כ~~כ ב~יאין אנו דאין משום ה~אשלפניו
 שהוא ואפשר ד~חול~~ט תינוקשהוא

 תינו~~
 חוששין ולכן חכים

 יש בקל יותר של~ניו האותיות שע~~י משום ש~ניועל
 ומכל שלאחריו~ האו~יות ~~י ~כיר שיש ממה האותלהכיר
 או ו~וזות ~תפילין כגון לתקן דא"א דבמ~ום נ~ה~ום

 לס~ך יש ה~ם שלבאותי~ת
 ~עני~ בקיאתינ~ ע~

 התינ~ק

 תינ~ לוקחי~~~
 ח~יס ~א ~ינינו ראות לפי הוא אשר

 תרס"ח~שנת י~~~ו~מיהאני



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~~

ו~~
 כדיעבד~ ~וי ~בזה ל~תיר אף עליו לסמיך יש ~יפש

~~
 ממני נאבד כי זו~~ אי~י ויותר ~~שיבך~ ר~י~י ~ה

מכתבך~

 ~רס~~~~ שמי~י ~ש~~ק ו~יי~

 י~"ו~ס~מיהא~י

 ~ו~~ה וכו~ הרבני תלמידי ל~בו~שוכ~~~
~~~~ 

 סת~~מ
 באטור~בניר

~~~~~
 עד טרוד והייתי קב~~י

 עת~
 בדבר באתי ועתה

 מי בהכרת עין טבי~ת על לםמוך י~ אםשאלתך
 מלאכת ~ופרים ש~י שלמדו פ~מים הרבה יש ל~~רהכותב
 ז~ ידי ועל ~חד רב א~להכתיבה

 בשוה שני~ם ~ות~ים
 נ~ק~א דמה דינא לענין כך כל נ~~מ ידעתי לא הדבר~וגוף
יש

 בז~
 סופר ~די כ~ב או זה סופר ידי כתב הוא אם

 הוא אחד שסופר לענין כוונתךואם אח~
 ~~ומח~

 ולענין ויר"ש
 אפשר אך דינא~ לענ~ן נ~~מ זה אין ~תפילין של~שיבותם
 כתב שהוא ~~ש בפרשת מכיר שהוא לענין נ~משהוא

 יכול יהי~ זה על יסמיך אם ואז ש~~ זה שמת אחד~ופר ש~
ל~רף

 פרש~
 זה שנכתבה שיודע יביאך כי והיה פ~ עם זו

 על לסמוך דיכולין להוכיח יש ל~ענ~~ד והנה שנה~~ ח~ירק

הה~~
 המב~אר שטרות קיום מדין

 בפ~~~
 ובח~~מ דכתובות

 די~ין מ~~וסי~
 לקיי~

 הלוה או עדים עליו שחתומין השטר
 ע~~י ממון ומו~יאין בטב~~ע~ ידו כתב דמכירין ממהבע~מו
 רוב ואפילו ו~~ורה גמורה ~וכחה בעי~ שבממון אף~~
 ה~ב אחר בממון ~ולכין דאין קיי~~ל ~הרי מועילאיני
 חת"י הכרת ע~~י ואפ~~ה בעדים~ גמורה ראי~ בעי~אלא

 דניחוש אמרינן ולא מו~יאין~בטב~~ע
 שמ~

 אנשים שני יש
 זו דהכרה ועכ~~ח בשוה~כותבין

 אלי~
 מרוב~ יותר טובא

וא"~
 ופשוט וכדומה~ בתפי~ין כ~ון מ~וה לגבי דמועיל מכ~~ש

 דאין דפשוט אשורית~ לכתב משיטא כתב בין לחלק~אין
 אי משיטא בכתב שנ~ב שטר בין שט~ת קיום לגביחילוק
 הח~ימ~ מקיימי~ ענין בכל א~וריתבכתב

 הכר~ ידי על
 יכתבו אנשים ~~ני אפשר אי כתב דבשום ועכ~~חבטב~~ע~
 רגיל ה~כיר שי~~ דבעינן נראה מ~~מ אך בשוה~לגמ~י

~רב~
 בפרק וכמבואר ~מת~ הסופר ידי כתב שהוא ל~מוך לוו~ין הכ~ הוי לא דבלאה~~כ ה~וא הסו~ר ידי ב~תב

 בטב~~ע כלים דלהחזיר מ~יאות~לו
 לת~~~

 כלים שי~יו בעי~
 היינו ~עיןששבעתן

 הר~י~
 הרבה בהם

 ורא~
 הרבה אותם

~עמים
~ 

 מהם עינו ששבעה
 סמכ~נ~ וא~

 שכבר ע~מו ~ר או~ו על הוא שה~ב~~ע ~~ום הואוא~~כ שלו~ טב~~ע על

ר~~
 אלא שאינו בכאן ~~~ו אותו

 מכ~
 לדבר דבר דמיון

 אותו ראה לא שהרי לכתבכתב
 ~פרש~

 ~דאי וא~~כ בע~מו
 שי~י~דבעינן

 עכ~~~
 הסופ~ ידי ~תב ~ל ~~כרה מוש~ע ה~ין

~וא~
 ובאופ~

 מכיר הוא דאם פשוט נ~~ל ש~בתי הנ~~ל

בהכתב
 שז~

 ~~ ~ם ל~רפו יכול שמת הסופר של כתב הוא
 ההו~~ ~סופר ~י~ת לא~ר ~~כתבה שיודע י~יאך כיוהיה
 שמא כלל ל~וש לוו~ין

 ג~
 ככתב כותב ~~~ ~יפר

כנ~~ל~ ז~

~~~
 של ~ב~~ע ה~~ת ~ל ל~מ~ך יש אם עוד ששאלת
האותיות

 וא~~כ ישני~~ שה~
~~ 

 ~א~ד י~י~ ~משל
 יהיה נושן ישן ~~~ב ~וא הכתב מת~ך ~ו שנראה קדשפ~

 לי שנראין ~לא~ריה פרשיות עם פרשה אותה ל~רףמותר
 על בטב~~ע בזה לס~~וך ד~ין נראה לפענ"ד חדש~ יותרכתב
 חדש כתב או ישן כתב שלהענין

~ 
 בע~מך אתה ~~~~כ

דנמ~אי~
 ו~כ"ז ישנים פרשיות

 ~כת~
 ומאיר יפה הוא

 ל~יפך וכן נכתבו~ היוםכאילו
 נמ~אי~

 פרשיות
מטושטשים ~דשי~

 כישני~ נראי~
 מ~מת ~ו הד~ו רוע מחמת

 מיעו~
שולט ו~איי~ ~רוח ~אין ו~~עו~ש לח ב~ום מונחים והי~הנחתם~
 וע~~~ ש~

~ 
 ו~יון כישנים נראין

 דל~
 בש~~ס נמ~א

ובפוסקי~
 להעמיד אין ודאי כזו הכרה על יסוד להעמיד

 בב~~ב ~ש~~ס ~~דברי להוכיח שיש אלא ע~ד ולא ע~~ז~י~~ד
 דמבוא~ ~~יפך ~~~ד םעיף מ~~ו סימן בח~~מ ונפ~ק קנ~~טדף
 דבחת~ש~

 ואח~~כ גזלן נע~ה שלא עד בשטר
 נעש~

 גז~ן
 ה~יו~ עדי במעידין זולת השטר מועילדאינו

 ~תימתו ~ראו
 גזלן שנעשה קודם השטרעל

 שמא ל~וש י~ דאל~~~
 אפש~ת שיש ~~רינן ולא בשקר הזמן וכתב זייףברשעתו עת~

 או ישן כתב ~וא אם בה~תבלהכיר
 כ~~

 ודאי אלא חדש
 להעמיד ~איןמוכח

 שו~
 ז~~ ע~~י יסוד

 הכרת של
 אוישן הכת~

 ח~
 ~וד מוכח ו~ענ~~ד

 כ~
 דוכתי~ מכמה

~~~
 בענין להקל ~יפרים עיני מאיר ספר בשם שהביא
 כסדרן שלא ~פק יש ובה~רפם שנתערבו~פרשיות

 ~יא שלימות פרשיות גבי כסדרן דשלא דין דעיקרמשום
 חברתה~ לגבי אחת אות אחת בפרשה אלא נאמר שלאבידו
 בפ"א מיימוני בהגהות מבואר ~הרי עליו מתפלאואתה
 ותיבות אותיות ~~ן חיליק שאין נ~ אות תפיליןמ~~

 אין מהגמ"יי ~נה כסדרן~ שלא פוסל שבכולםופרשיות
 כמש~~כ בדבריו ס~~ר טעות איזה יש ~כ~~ח ש~רי כ~~כראי~
בספר

 סי~ ~ה~~~
 הירושלמי ב~ם שה~יא סק~~א בלשכה ט~

 האיסורש~עם
 ש~

 כסדרן~ שלא ~שום הוא בתו~מ תלויה
 מבואר שם בכ~~מ גם אך ל~יפך~ מבואר בירושלמיובאמת

 הקוד~ במכתבי הבאתי ~בר וב~מתכן~
 תשורת שו~~ת ~ב~~

 גבי ש~כ~~ס של הפסול כל ~ושה ש~~פ בסימןשי
 ותשו~ ר~~ה ~י~ סה~~ת דברי מ~מת ל~פק רקומזוזות תפילי~
 הסופר בלשכת המובא ל"טס~ ה~~

 שהעתיק ע~~ש ~~ ~קיר~
 יגנזו שלכ~~ס ~כתבן דמכילתא להא ש~פרשי דמשמעלשונם
 בין ~~לייה אותיות או תיבות ש~תב באופןהיינו

 ~שר דהתיבות היא הקריאהדמשפט השיטי~
 ה~

 בתלייה
 קריאת קודם לקרותן התחתונה השיטהמן למעל~

 דגם ש~~~ס הויוזה ע~~ השט~
 בהקריא~

 יהי~
 ש~כ~~~

 ורק
 אמרי~ א~

 נפלאתי אבל עכ~~ד~ בשוה לקריאה כשראויין לא אבלדיגנזו
~~

 ~ל~ בש~~ע שנפסק דבר אחר להרהר
 והרי חולק~ שו~

 ובנתיבות ת~~כ בקי~~ר בתומיםכתב
 בס~~~

 שו"ת בשם ~~ה

~וו~
 יאיר

 דקבל~
 ש~ה דכל ~וא

 של~
 במחבר בש~~ע הובאה

 ממונות בדיני אפילוור~~א
 אי~

 כיותה לי קים ~ומר יכולין

~~~~~~~~~~ 

 תרס~~ח~שנת
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דל~
 נכנסה

 כל~
 דהלכה דידן בנידון וא~~כ ~ספק~ בג~דר

 פסול ~ל~~~ס בש"ע היארווחת
 בתו"~

 לעשות נוכל איך
 לפקפק דחלילה ~נ"ל בחקירה הסופר בלשכת וכ~~כ ספקמזה
 עלי~ דקשה מה בש~ינ בתו~~מ~ פסול דשלכ"ס זו הוראהעל

 בין אין תנן מגלה דבמס~~~~
 ספרי~

 ת~י ולא לתו~~מ
 שלכ"ס~ ל~נין~חילוק

 וב~מ~
 ~ו~ על נכון ישוב מ~אתי

 לא דבמתני~ והוא י~~ב~ סי~ או~~ח ~~ שלמה בית בשו~~תזו
 לאחר עכשיו ~~נינו הניכרים שביניהם החילוקים אלאתנן

 בשעת ~~א היו שלא שביניהם חיל~קים ~בלהכתיבה~
 מה ניחא יהי~ ~ו~זה קתנ~ לא ניכר אינו ואח~~ככתיבתם
 ל~~ט סימן בת~ו~ה הר"ן ~י~ לפי בירושלמי~~קשה

~ל ~נ~~~
 המש~

 דתולין ממה רק
 בספרי~

 תלי~ של זה ד~ילוק משום שלכ~~ס~ מכתיבה הקשהו~א בתו~~מ~ תולין ו~ין
 של~~~~ של ~חי~וק משא~~כ לעולם~ הכתיבה לאחר גםניכר
 בש~ת רק ניכר ד~ינוכיון

 ו~~ ~כתיב~
 אין מזה לאח~~כ

 בתו~~מ שיכשר ר~י~ ~~ין מהירושלמי גם וא~~כ כלל~~ושי~

~~יב~
 רעק~~א ב~י~ ומ~אתי שלכ~~ס~ של

 ע~
 במ~~ המשניות

 קו~ ג~~כ דהביא וכו~ לתו~~מ ~פרים בין אין גבי שםמגילה

 ק~בי יוסף ר~ ~~ם שלמה הבית של זה תי~ הביא וגםזו~
 השולח פ~ גיטין במ~~ במלחמות הרמב~~ן מדבריודחאו
 ולא לשמה~ ~יבוד לענין בינייהו מחלק לא ~דאמאידמקשה

מתר~
 ~י~

 הנ~~~
 לא~~~~ ניכ~ ההבדל דאין דכיון

 קחשוב לא

 לא ד~רמב~~ן ~נהי די~~ל כך כל קו~ ~ה אין ומ"מלה~

מתר~
 הפוסקים שאר מ~~מ כן

 מתר~י~
 קו~ גם באמת כן

הרמב~~ן
 הנ~~ל~

 ספר בשם הביא ~נ~~ל שי תשורת ובס~
 הנ~~ל הס~ר ואין שלכ~~ס של הדין על דמפקפק נפשמשיבת
 יש עליו גם אבל ידיתחת

 לתמו~
 בשו~~ת ו~איתי כנ~~ל

 לו הביא אשר נ~ש משיבת ספר דברי על דכתבהנ"ל ב"~
 אחר לה~ר לבו מלאו איך עליו מאוד דנשתומםהשואל
 נראה ~שכן והאחר~נ~ם מהראשונים המוסכמתהור~ה

 ~הביא הוא הנ~~ל ספר ~דברי שםמתשובתו
 השואל~

 הרי
 דברי ~ל ~שגיח דא~ן נ~~ל וכן ס~~ל~ ולא לי~ שמי~דלא

המ~ק~קים
 ~נ~~~

 גבי בין בתו~~מ פס~ל ש~כ~~ס ובודאי
 פרשיו~ גבי בין תיבות גבי בין~ותיות

 לעשות ואין
 ובמפרשיו ב~~~ע שמיקל במה ל~קל לנו ודי ספקשום מז~
 בגוף נוגעים ודכוותייהו והעי~~ן והשי~~ן הא~~~ף יוד~~יאין בא~

 גם לת~ן מותר דבכה~~ג מכירן דלחול~~ט ותינוקהאותיות
 כן ואם אחר ~~ופן ולא ש~~~ס הוי ולא להלן שנ~באחר
 להאיש ~~רף להתיר דאין נ~~ל ג~~כ שא~תךבנידון

 הנ~~~
 ההוא שהאיש ומש~~כ אחרת~פרש~

 ל~
 מה תפילין יניח

לך
 בז~

 יבטלו בו כיו~א מאה אפילו
 וקו~

 תוה~~ק מדין אחת
 נ~~ל שמוע אם ו~יה שמ~~ בפרשת וגם ~ולם~ יתבטללא
 אחרות מבפרשיות יותר כלל להקל דאיןג~~כ

 כתבן ובפיסקים במכילתאמבואר דבסתמ~
 שלכ~~~

 חילקו ולא יגנזו
 אף ולכן לחומרא ~אורייתא וספיקא לפרשה פרשהבין

 נ~ל הפר~יותבתערובת
 דאי~

 כלל~ להקל

~~
 המזוז~ אחורי ~כותבין בשמות ששאלת

 ה~י~~י נתחברה
 לחוש ואין ג~דה ע~~י להפרידם מותר אםלהכ"ף

 דלא ~~~ת ~ל להקפידאין האלי דבשמות כתבת י~ לפענ~ד ח~~ת~ של חששמ~ם
 נא~

 ובפרט כתיבה~ בהם

 ומה להפרידס דמו~ר ודאי בעלמא נגיעה רק ישבאם
 ממכתבךשנראה

 דאת~
 השם~ מחיקת ~~שש במחיקה חושש

 כאלי שמות במחיקת אין דלדעתי ע~ך מסכים אינניבזה
 אסיר שמות ז~ ~ק דהרי השם את מוחק איסירמשום
 כמבוארלמחוק

 בש"~
 ה~ות שבועת ~רק סוף שבועות מס~

 ~כדימה ו~נון רחום ואפילו ר~~~ו ~ימןוביו~~ד
 מות~

 למחוק
 דשמ~ת דוודאי דאף הללו בשמותמכ~~ש

 א~רו דכלל ~~ינויים ושאר ו~נון מרחום עדיפי דלאודאי ~~~~ ה~ קדושי~
 אפשר למחוק אסור שמות ז~רק

 כוונת~
 של השני ב~בר כתובים הם אשר השמות ויתמחקוהקלף שיתקר~ חשש דיש

 אשר ד~ אלקינו ~ד~ דהיינו כנגדוהקלף
 ב~

 ב~ב~ ש~ם שמע
 הללו השמות נגד הקלף שלהשני

 ו~כ~~~
 של השאלה בענין

 ח~~ת~ משום בהם דאין כמש"כ לדינא נ~~ל ~ללו בשמותח~~ת
 התניאוכ~~כ

 בש~~~
 ~נ ~ש~ ל~נין לה~~ה ל~~ב בסימן שלו

 הל~ו~ ~מות והה~~~ בהם פוסל אינו שח~~תתפילין

~~~~
 רק ז~~ל דהאר~~י הר~שון במכתבי שכתבתי מה

 יו"ד כמי ה~ד~~י לכתוב ~והבתפילין
 הפוכ~

 כן
 ה~ו~ר קסת בספר כתובראיתי

 וג~
 הגאון דעת

 ומדייק שכתב הוא כן ז~~להתניא ב~~
 לשון ~בתפילין~~ תי~~

 ~א~~י ~וה בתפילין דרקמורה
 ז~~~

 וכ"כ כן לכת~ב
 בתפיל~ן מפורש כתב וי~~ו דגבי ואף אותיות~ בכמה זהלשון
 מפורש כתב לא וב~ד~~י בס"תולא

 ~ו~~
 זה אין בס~~ת"

 יותר בביאור וכותב מאריך ולפעמים מק~ר דל~מיםדיוק
בתפילין

 ו~
 ריעו~ עליו יגיד ~ומות ובאינך בס~~ת~

 האר~~י בשם מפורש כתב שלמה בית שבשו~~ת לי~כמדומה
ז~~ל

 ש~
 כן~ לכתוב יש בתפילין

 ה~מאל מ~ד הקו פשוטה ובנו~~ן בג~ המשיך א~~~~~~
 דנסיתי דפסול נלענ~~ד למעלה אשר היו~~דשל

 בהן ניכר ונ~ ~~ ~ורת אין שכמ~ט ור~יתי כןלעשות
 ונ~ לג~ ניכר יהיה לא דלחול"ט לתינוק שאף ליוכמדומה

פשוטה~

 העוק~~~~~~
 דיש דאפשר ~לענ~~ד היודי~~ן של ~שמ~לי

 החת~~ס~ כדברי י~~ מרובע הקרן אםלהכשיר
 לבעלובוודאי

 נפ~
 אבל ליזהר יש

 עכ~~
 אין

 להרעי~
 על

 חידוש הם רש~~י על בקושיתו ר~~ת דברי ב~מת כיאחרים
 ובקס~~ה מאירות בפנים תמה כאשרגדול

 מרובע הקרן ~כ"פ אם לפסול אין מ~~מ אבל בזה~מחמירים שהמקובלי~ ו~
 הכוונה דכל די~~ל השמאלי ב~דיפה

 ה~~
 באם לפסול רק

 שהיא כל אבל עגול~ הקרן~~
 מרוב~

 דכבר אפשר יפה
שם

 קו~
 בחכמת ג~ול לנו מי שהרי לזה ~ור~י~ עלה

 ז~~~ל ~בי עטרת ב~ל הה"קכמו הקבל~
 ועכ"~

 רק בספרו כתב

 מרובע~ק~
~ 

~~~
 לוי~~ו ~אוד סמוכה הוא כ~~ף אם לך שהקשה

 השערה כחוט מאוד דק פי~ד ביניהם ישורק שא~ל~
 הת~נוק ~לא נכשיר איך מם האות את יקרא מ~~מותינוק
 הראשון במ~תי ~~ כתבתי ד~ר לק~~מ מס שהואאומר
 ספק ה~בר אם א~א לתינוק ל~אול כ~~א הך נאמרדלא

~
 הדבר כ~אין אבל הוא

 ס~~
 ~ריאת על ~לל משג~ינן לא

התינו~
 כאן שלנו בנידון הכא וא~~כ לפסול בין להכשיר בין

 היטב ה~יון~אחר
 ~פ~

 כאן אין א~~כ הויו מן הכף
 ספ~
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 התינוק קריאת ~ין א~~כ אותיות ב~ ש~ם רואיס דאנולנו
 ב~ הם אם ~פק לנו שאין כיון מוריד ולא מ~להב~ה

 האלפי~~ן ~~יודי ~ם כגון ~~ת פרוד אחת אות ה~~אם ואע~~~ אותיות~ ~ני ~ם בוודאי רואים אנו שהריאותיות
 לגוף נוגעין אי~ן והעיני"ן"והשיני~~ן

 ותינו~ האו~
 דלחול~ע

 ~ודם ~מ ~לכ"ס הוי ולא בתו"מ תיקון מועילמכירן
התיקון

 ה~
 מ~ום הוא הטעם תיקון דמועיל ומה פסו~ים

דל~
 התיקון ק~דם ב~ם אלא שלכ"ס של הפסול נאמר

ג~
 ש~ריך ב~קום להיפך אבל ניכר הי~ לא לתינוק

 ~תינוק עד ~אד להדדי סמוכין שנכתבו אף וי~~ו~כ~~ף להיו~

מד~
 מם שהוא

 גבי לזה דוגמא מ~ינו והרי כשר~ מ~~
 אונא חסר לענין ביו"ד ל~~ה בס~ הריאהטריפות

 לא אבל להכשיר מועילים שהסד~ים שם שאמר~סדק וי~
 קרי~ת דידן בנידון נמי והכי עי~~שלהטריף

 התינו~
 מועיל

 לפסול מועיל אינו ו~מ שלכ~~ס~ של פסול ~עניןלהכשיר
 והבן~ אותיית שני שהם רואין אנובאם

~~~
 לג~ד להכשיר עומד אני ב~ומי ראשין ~~ של בשי~ן
 ~תבין הראש ~ל התפילין של הבתים דעלדכיון

 אמרי~ שהרי עלה שי~~ן דשם עכ~ח ראשין ד~ ~לשי~~ן
 של ~י~~ןבש~ס

 תפיל~
 דהפ~ח ומש"כ הוא~ ~לממ~~ס

בל~וטיו
 ע~

 נדמה שאינו דכל ג~~כ פוסק כ"ה בס~ האו"ח
 גיטין ה~ אהע~~ז על בח~ ~~~ל ועכ~ז כשר אחרתלאות
 ראשין ד~ שלדשי~~ן

 פסו~
 ומוכח גרידה~ מועיל ואינו

 זהאבל כן~ שס"ל שנראה אמת ~~~ שינוי דהוי דס~~למדבריו
 בע~~

 דבריו אין שלפ~נ~~ד שם שכתבתי מה הוא
 ל~בריו ראי~ שום מ~א אינו והרימוכרחים~

 ב~
 דס~~ל

 שינוי הוי דלא לדברי ר~י~ כעין וק~ת גדו~~ שינויד~וי
 ע"א ~~ ודף ע"ב פ~~ט דף בב~~ב דמבואר ממה י~~ל כ~כגדול

ונפס~
 ומשקולות מדות לענין וס~~ט ד~ ~ע~ רל~א ס~ בח~~מ

 אינו לזה זה בין ההב~נ אשר ומשקולות מידות עו~יןדאין
אלא

 בח~
 ש~ן בין נמי הכי וא~כ אינשי~ טעו לא שליש בהבדלאבל בו~ לרמות ובנקל בו אינשי דטעו מפני רביע

 ביניהם ש~בדל ראש~ן ד~ של שי~ן לבין ראשין ג~של
 אבל גדול~ שינוי ואיני אינשי טעו רביעי חלק א~אאינו
 ג~ של שי~~ן בין שההבדל ראשין חמשה של שי~~ןבכתב
 רביעי מ~לק יותר הוא ראשין חמשה של שי~~ן ~יןרא~י~ן
 אבל ופסו~~ גדול שינוי דחשוב הפר"ח דברי נכוניםבזה

 שינוי ח~יב דלא הנ~~ל ~הלכה ק~ת מוכח רביעיבהבדל
 לפענ~ד ועכ~פ~דול~

 דמועי~
 ואף ח"ת הוי ו~א גרידה

 שיני~ן דגבי אף והנה שלכ"ס~ משום בו איןבתו"מ
 בהבתים אשר ראשין וג~ ד~של

 מבוא~
 בש"ע

 ר~
 דאי

 הקדום במכ~בי כתבת~ ~~מ בה~ לן ליתאפיך
 דאם דכיון משום כשר~ ששינה ענין ~כל מזהלי דמשמ~
 דה~ ~כיון ל~~שות יש הרי א"ככשר אפי~

 ה~ב~
 ימין שב~ד

 עשה אם יוכשר ~יך א~~כ ראשין ג~ של ~~כתו ש~~ןבע~
 ראשין ד~ של שי~~ןשם

 כי~
 ומדח~ינן ג~ר שי~ו~ דהוי

 שי~סל כ"כ שינוי ח~ב זה דאין ~כ"ח ~וכח~כשר
 ז~~די ע~

 ד~מ
 ב~ ~

 הב~תי וממילא שי~~~~ הוי ר~ן
~ה

 ד~כ~
 ששינ~ ענין

 היינו כשר
~~ 

 אם
של ~~~ עש~

~ 
 ~ה לי ו~מ~ ~ר~ ~~~ ה~~די~ משני ראש~ן

 ~וסק אני דאין לך כתבתי וכבר כ~פר"ח~דלא
 בהם תעיין ואתה האלובענינים ע~

 ותש~ו~
 במאזני הד~ר

 לכווין לנו י~זור וד~ נטויה~ שום בלי האמת לאהבתשכלך
 יאמר ולא הלכה בדבר ח~ו נכשול ולא בתוה~~קהאמת

 כר~ונו שלא דברפינו
 הדו"~

 וש~~ת~

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

 תרס~~ח~שנת י~"ו~סעמיהאלי

שוכ"ט
 וכו~ חו~~ב המופ~ג הרבני לכב~

~~~~ מו~~
~~~~ ~~~ 

 באטור~ ב~~~ק נ~~י

 נראה שלפענ"ד ~שי~ך באתי ו~תה וכו~ מ~תבך~~~~~
 ~נין בכל ~~חו~"ט תינוק על לסמוךשיכולים

 ששוא~ין האות של~חר ההוא הכתב כל לו להראותויכולים
 שאומר וכל עליואותו

 התינו~
 נמ~~ד ולא יו~~ד שהוא

 מתוך מכיר הוא שמא ולספק ~חוש ~ריכין אנו ואיןכשר
 אחר ט~ם מאיזה או הכתבאותו

 דכ~
 חכים לא שהוא

 וכן ענין~ בכל ~~ר הוא יו~~ד אותו וקורא טיפש~ולא
 עגולות הם אשר סתומות בממי~ן לפענ~~ד הדיןהוא
ב~ד

 ימי~
 ארוכות הם אשר בזייני~~ן וכן שכתבת~ מלמעלה

 נוני~~ן הם שמא עליהם לספק יש ועי"ז הראוי~ מןי~תר
 תינוק דאםפשוטים~

 דלחול"~
 זייני~~ן שהם עניהם אומר

 זה שכל לידע ה~ואל ה~ופר ~ריך זה כלל אך הוא~כשר
 לי ברי אם אבל אות~ באית~ מסופק הוא באםהוא

 ~וא ~יו~~ד או ס~~ הוא שה~~ או נו~~ן הואשהזיי"ן
 אינו וגם כלל~ לתינוק ישאול לא אזל~~ד

 מועי~
 בזה

 באחר~נים כמבואר תינוקהכרת
~ 

 אז לו יש ~סופר
 נוטה אם אפ~ ב~ור אינו שא~לו כל אבל תי~ף~לפסול
 היו~ על לומר יותרא~לו

 שהוא הזיי"ן ועל ל~ד שהוא
 המ~ ועלנו~~ן

 סתו~
 סמ~~ך שהוא

~~ 
 אינו שרק

 אתינוק~ ס~ינן שפיר וסמ~ך ונו~ן למ~ד שהואבעיניו ברו~
שכן

 מש~
 ע"ב ~~~ט דף במנחות התוס~ לשון

 בד~
 זיל

 ינוקאאייתי
 ו~

 ק~נה כדת של הדלת שהי~ שכתבו
 שה~ משמע יו"ד כמו כמעט והלשון יו"ד כמ~כמעט
 התינ~ק~ הכרת ע~י הכשיר ואפ"ה ליו~~ד יותרנוטה
 הזכירו שלא בחומ~ת להחמיר ~דדים לחדש ~נוואין

 שמא חו~שין אין בפסחים דא~ר~ וכעין ובראשונים~בש~~~
 מ~~ר כן דאם ל~ום וממקום לבית מבית חולדהגיררה
 אלא בזה~ נמי הכי ~וף~ לדבר ואין לעיר ו~יר~ח~ר
 אותו מכיר דל~ול"ט ותינוק בירור אין ש~נו כלודאי

 יהי~כהלכת~
 הכרת שיהיה ~ד מא~ה

 התינו~
 כל מ~מ

שהתינו~
 מכיר

 אות~
 כשר~ ~~לכתו אותו ו~רא

~~~
 אלא אותו מכיר אינו תינוק

 ~ור~
 או ~"ד אותו

 את או נו~ן הזיי"ן~ת
 בירור אין ולנו ס~ך~ ה~

~"ל
 ~ר~

 ~עיל אינו ת~ון אף ו~וזות דבתפילין נכונים
~לא

 בש"~ נמ~~
 ב~ו~מ תי~ן שיועיל ובפו~~ים

 אל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 דבספר ומש"כ כהלכ~ו~ אותו מכיר ה~~ שהת~נוקבמקום
 טעם ובל~ ת"י~ הספר אין לה~פך מבואר מעט~דש

 דבר~ו~ מקבל אנ~ א~ןורא~

~"~~
 באו"ח התנ~א ב~"ע הרב דבר~ להב~ן ש~ריך
 ו~"ל שכתב ~ו"ד באות האות~ות ב~ורת ל"וסי~

 ק~ר ו~ה~~ לרי"ש~ תדמה פן גדול ולא קטן רגלויה~
 הבנה מחוסר והוא ע~ל וכו~ לו~"ו ת~מה שלא ארוךולא
 כוו~י נ~ענ"ד לרי"ש~ תדמה גדול רגל שיה~~ ~~שא~ך
 ב~ה"ל ל~ה ~ודם שם מש"כעפ"~

 ורגל~
 של ~~י~

 י~~כ ~ורתה להט~ב לכתחילה ק~ת כפוף~~~ ה~ו"ד~
 אם שפיר ~~~ ~~~ן ~ד כלפ~ כפוף היו"ד של ימיןהרגל בה~ו~

 את~עשה
 הרג~

 כי לר~~~ש תדמה גדול הכפ~פות עם
 גג כעין ק~ת הוא היו"ד של הרגל גם הרגל כפיפתע"~

 המבואר ~ר~ף כעיןבאלכסון
 במשנ~

 ובע~ני דס~כה ס~"ק
 מתח~לים אשר ~לו כ~ו ר~ש~"ן עוש~ם סופר~םרא~ת~
 בשי~וע להמשך ~גג כת~ת בהת~לתתיכף

 עתה~ ~ה~~בך רא~ת~ ~ה אתלרישי"ן~ נ~כר~ ועכ~~

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

 לפ"ק~תרס~~ ~~"ו~סעמ~אל~

 מו"ה המופלג הרבני תלמיד~כבוד
~~~~ 

 סופר ~"~
 באטור~בנ~ר

 שבספר בדברמכתבך~~~~~
 א~

 אמרי בשמו נקרא
 אפי~ לחתוך אוסר סתו"ם~ ~נ~ני על והואשפר

 רו~ה שה~ופר לפעמים ששכ~ח חדשים פ~~ותמגל~ונ~
 ~תוך ו~ר~ך מהפרשיות קטנ~ם שהם בבתיםהנ~~ם
 הבת~ם~ בת~ך להניחם שיוכל כד~ הפרש~ות מגליונ~ק~ת

 ואתה ס~ת~ ~ל~ונ~ מד~ן ~ה ד~ן ולמד אוסר הנ~~לובספר
 במחהש~ק כתב הר~ בחדשים מבע~א דלא דבר~ו עלפקפקת
 הוי לא ה~תיבה אף תפיל~ן דגבי סק"~ ל"בבס~

 וא~נו ~הנחה~ רק הוא המ~וה דע~קר כ~ון~~מנה~
 דבתפ~לין וא~כ ה~~~~ה ק~ים כבר בהכתיבה דהתםלס"ת דו~

 רק הכת~בהחש~ב
 מ~לתא ~או ~ד~~מנה ק~~"ל הרי ה~מ~

 א~תם ~ניחו שכבר דהי~נו ב~שנ~ם אפ~ אלאהוא~
 גליון להם ש~ה~~ דינא דהתם ס"ת מגליונ~ ללמודא~ן ~~

 ל~לה א~בעות ~ג~ ~מטה א~בעות ד~ שיעורדהיינו
 המ~וה מןוהוא

 כמבו~
 ה~ וביו"ד מ~~ות בש"ס

 ל~ה בגליון דדי תפילין גב~ משא"כ עלה קדושה ~רדלכן ס"~
 מוקף וש~הי~ ל~ של גגהכד~

 ולמ~ גוי~
 פשוטה כ"ף כמו

 וי~~ן כנטול הוי היתר דכל ~~ל א"כ גו~ל~ הקפתעם
 דברי ~בריך אף והנה עכתו"ד י~תר שהוא מהלחתוך
 ב~ל~ון כתבתי אשר שנה מעשרים ~ותר ~ה וכבר הם~טע~
 כסברת קע"ד ס~ ~יו"ד ב~"ת שליהנוב"י

 והואהנ"ל~ המחה~~~
 במ~

 האלי~ דברי על שם בנוב"~ שהשיג
 ~~ב~~ רב~

 התחיל שאם שפוסק
 לכתו~

 על
 ~~ע~

 ~~ה

 הנשאר הקלף על לכתוב שאס~ר בשם ונפסל מס"תשורות

 והשוא~תו"מ~
 שם בנו~"י אשר

 הש~~
 ה~מ~~ רק דהו~ עליו

 מש~ג דבר~ו שבתח~לת אף שםוהנוב"~
~~ 

 ~מ השואל
 הא"ר נגד רא~~ דיש משום השואל כדבר~ מס~ק~בסוף
 חדש~ם ראש של ~תפילין באו"ח מ"ב דס~~ מהךהנ"ל
 עד~ין הנ~~םש~א

 הרמב"ם מדבר~ מש~
 ו~ש"~

 שמותר
 ממנולעשות

 ~ ש~
 ואפ~ה הש~ן ~ם נגמר שכבר אף

 רק מקרילא
 ה~מ~

 עכתו"ד~ הא"ר לדבר~ סתירה ו~ה
 הא"ר דבר~ ~כונ~ם דשפ~ר הנ"ל ספר בגל~ון כתבת~וע"~
 ע~קר דשם ~~פ~ל~ן ראי~ דאין הנ"ל סברא עפ"~~נ"ל
 הואה~~וה

~ 
 ~מן כל ו~כן ההנחה

 של~
 רק הוי הניחם

 הוא המ~וה דע~קר בס~ת אבל הוא~ מילתא דלאוה~מנה
 הוא והכתיבה הכתיבה~רק

 בע~~
 ה~~~ה

 וא~~
 ולכן ~ותר

 המ~וה ק~~ם שכבר מעשה חש~ב שפ~ר ~נכתבאחר
 כהזמנה~חש~ב ול~

~~~~
 שלני בנ~דון מ"מ הוא~ נכונה הנ~~ל שהסברא אף
 לאחר התפי~ין מן הגליונות ק~~~תלענ~ן

 הכת~ב~
 הנ"ל שפר א~~ ~~ כדבר~ לאסור מקום הי~ לכאו~אכת~
 דאף שם ברמ"א ~ב ס~ באו"ח מבואר שהר~והוא
דק~~"ל

 ~~מנ~
 הקדושה לג~ף ה~~נה ~מ הוא מילתא לאו

 על~~ לכתוב אסור תפ~לין לשם הנעבד וקלף הואמ~לתא
 קשה ולכאו~ ע~י"ש חול~ברי

~~ 
 בס~ דמבואר ~א

 במג"אל"ב
 ס~~

 ס"ת לשם שנת~ד ~לף הב"י בשם ~
 לאו דה~מנה משום מ~ו~ה או תפיל~ן על~ו לכתובמותר
 ראוי ה~ הנ"ל ~~ב בסי~ הר~א לדבר~ והר~ הואמ~לתא
 הוא הקדושה לגוף ה~מנה התם ~ר~ משוםלאסור
 ~קדושה דוקא דהתם ~~לק ו~ר~ך מ~לתא~והו~

 בהו~מן אף קלה לקדושה לשנות ~~נ~ןמת~רין ~ל~
 מחמרינן לא~קדושה לגו~

 אב~
 אסור שפ~ר ג~ר חול לדבר

באם
 הו~~

 בס~ בבאה"ט רא~~י ובאמת הקדושה~ לגוף
 תפילין לכתוב שאיסר הגרשונ~ עבודת שו"ת בשם שםל"ב
 מת~~לה ה~תנה באם ~ולת ס~ת קדושת לשם שנתעבד קלףעל

 אך לשנות~ ~איש~ה~~
 לכא~

 דמבואר מה נגד הם דבר~ו
 מפורש והוא מ"ב ס~~באו"ח

 בש"~
 ~ב ל~ד דף מנ~ות

 עוד הנ~חו שלא חדש ראש של מתפילין לעשותדמותר
תפיל~ן

 ש~
 לאו דה~מנה משום ~ד

 מ~~ת~
 ומוכח הוא

דלקדושה עכ"~
 ק~

 אף לשנות מותר
 בהוז~

 הקדושה~ לגוף

ו~~~
 עה"ג דבר~ ל~ישב

 הנ"~
 לענ~ן התם דשאני דס"ל

 של ההבדל דא~ן ~ד של לתפילין ראש של מתפ~ל~ן~שנות
 ע~וד דלענ~ן ~זינן שהרי כ"כ גדול שב~נ~הםהק~~ה

לש~
 ואי~ו תפילין ~שם סתם שיעבוד ודי שוות שניהם

 תפילין לשם בפרטיות ~עבוד~ריך
 ש~

 בש~"ת וכמש"כ ראש
 מ~~ ס~ אר~~שאגת

 ראש של שתפילין אף הכי ומשום
 משום יד של ~פ~לין ממנה לעשות ~אסור יותר קדושהוא
 היינו ~מ הורדהדהוי

 דו~
 אבל הונחו שכבר בע~יקי

 ~ל הה~מנה די ראש ~ל תפילין ד~~ב~ כיון ה~מנהגבי
 שהרי ~ד שלהתפי~ין

 א"~
 תפ~לין ~ם פרטיות ה~מנה

 ראששל
 כנ"~

 ה~מנה ~י יד של לתפילין בהו~דה גם לכן
 למ~~ה מתפילין ~ו לתפילין מס"ת אבל בה~ לן ליתבע~א
~יון

 שה~~
 גד~ל שבי~יהם ~דושה

 יו~~
 שהעיב~ד ~ד



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~
~~י~

 לש~
 שהוא העיבוד וכן לתפילין ~ועיל אינו מזו~ה

לש~
 בי דתופס ~עה~~ג ס~~ל ~ס~~ת ~יעיל אינו ת~ילין

 ל~וריד לאסור הזמנה ~ניןג~~כ
 מז~

 ~~ילו ~זה
 בא~

 נא
 עכ~~~ עדיין~ עליוכתב

 ~~ב ~סי~ הרמ~~א מדברי הרי
 מבו~רהנ"ל

 דק~

 אסור ~~ילין לשם ~מעובד
 ~ול דברי~ליו לכתו~

 שאלתינו בנידון לאסי~ ראוי אכתי א~~~
 וי~תר ~פרשיות~ של ~גליוןלחתיך

 לדברי אפ~ ש~רי מ~
 שחולק שם מ~~ב בסי~ המג"א שמביא במל~מות~~~ב~~ן

 דברי לשמה ~~עובד קלף על לכתוב ומתיר ~מ~ור בעלעל
 ~רמב"ן טע~~א ש~ר~ ל~סור בנ~~ד לכאו~ ראוי מ~~מחול~

 ח~יב לא ק~ף של דהפ~ה דס~~ל בשביל ~ק הוא~מתיר

~ו~
 אגב אלא קדוש דלא קדושה

 הכ~~
 עיבוד ע~~י ולא

 עליו כתב ~א ~אם רק ~וא זה כל ~א~~כ עיי~~ש~ל~י~
~דיין

 גם נכתבה כבר ד~פרשה בנ"ד אבל דבר~ שו~
 ה~ליון ~ל לכתוב לא~ור ראוי הרמב~~ןלדברי

 ~רוך בשו~חן כתב וכן חול דברי עליו שי~תבו לק~~ואסור וממיל~
 נכתב כבר דבאם מ~~ב בס~התניא

~~ 
 הקלף

 עיי~~ש~ אסורלכ~~ע הפרש~

~~~~
 דגליון שכתבת ~~~~ת ס~רא מ~ד ~~תיר יש אכתי
 נתקדש דלא ~~שר ה~ריך מ~שיעור יותרש~וא

 דלפענ~~ד לומר אקדים ומ~חילהכלל~
 נר~

 דכל עיקר
 דאסור ו~וזות ותפי~ין ס~~ת גבי ~מבוארים דינים~ותן
 לגמרי חול לדבר או ל~~ה חמ~ה מקדושה הורדהמטעם
 מעלין של ~ענין גוף דודאי וא~~~ג מדרבנן אלאאינן
 הענין וכן מורי~~ ולאבקודש

 ש~
 מקדושה מורידין אין

חמורה
 ~~ל~

 ל~ י~י~ דהרי מדאורייתא הוא
 דף במנחות

 ~כרח כאן אין ~בזה גם אכתי ~ועכ~~~ ~ראי~~~ט
 כדמ~ינו הוא ב~למא דאםמכתאדאפשר גמ~

 דוכתי~ בכמ~
 על ברמב~~ןועיין

 התור~
 בא ~פ~

 ע~
 לא מ~אכה דכל הפ~

יעשו
 עיי"ש~

 דוקא היינו מ"מ
 בה~ד~

 ובקרבנות גמור

גבו~
 אפי~ ותו~~מ ס"ת גבי אבל מה~ת~ גם מעילה ב~ו ד~ייך

מי
 שנוט~

 עושה אינו חול לד~~~ בה ומשתמש ס~~ת של גליון
 מ~וה ב~וי בו דשייך דבמקום ~ואפשר דאורייתאאיסור
 וכו~ ו~סה ~ושפך ד~בת בפ~~ב כדילפ~ דאור~יתא~וי
 אך עליו~ בזויות ~ות ~יו ש~א ברגל יכסושלא

 כ~
 זה

 תשמישי דקיי"ל מא~ תקשה דא~~כ במ~וה~ מ~משיםבעודן
 בזוי דהוי אמרינן לא ואמאי נזרקין~מ~ו~

 מ~וה~
 ראיתי וכן

 ש~תב ט~ סעי~ נ~~ד סי~ באו~~ח ז~~ל ה~ניא בש"עמ~ורש
 אסרה שלא מד"ס אלא אינובז~"ל

 ת~~
 אלא

 בהן שמועלין ~בית בדק ושל ~בח של גבוהבקדשי להשת~~
 שאיןמקום ~כ~

 מעי~
 בקדשי אפ~ מד~~ס אלא איסורו אין

גב~
 אלא אסורן שאין וכיון לענינינו~ ה~ריך ע~ל וכו~

 ד~דאי ואומר כנ"ל להקל סברתינו על ~~וך יש~ד"ם
 הדעת על יעלה~א

 לו~
 ירי~ה על יכתוב אחד שאם

 ב~~~גדול~
 אחד

~~ 
 גליון ונשאר ~פילין של אחת

גדול
 שכ~

 הקלף על לכתוב אסור ויה~ נת~דש ה~י~ה
 אח~~כ ו~חתך~נשאר

 ממנ~
 מסתב~ דודאי דבר~ שום

 ומשמע
 ~י~ד ה~בואר דינא~הך

 סי~
 של שג~יון יברמב~~ם ר~~ן

 אסורס"ת
 לכתו~

 ~לי~ן שיעור ~ו~א היינו ~~~ עליו
ש~ריך

 ~יעו~ והיינ~ ~דין עפ"י להיו~
 א~בע~ת ד~

 ל~ט~

 כלל~ נתקדש לא השי~יר זה על העודף אבל למעלה~וג~~א
 הוא הדין עפ"י הנ~רך ג~יון ~יעור תפילין גביוממילא
 גויל מוקף פשוטה הכ~~ף שיהי~ כדי רקלמ~לה

 מזה יותר~ליון הני~ א~
 ל~

 לדבר ראי~ וק~ת כלל~ נתקדש
 יותר ~ארוכים ~כלים ידות דכל ~~ משנה פ~~י~וואות ממשנ~

מ~שיעור
 טב~ל~ א~~~

 במס~ משניות ~כמה וכן עיי~~ש~ כלל
 קבלת ל~נין~לים

 טומא~
 מבואר

 יד שיעור הוי כ~~~
 ~~נה שק~בה מהשיעור יותר ~~ואומה

 ל~
 ~לל ~ד ~וי

 דידן~ לנידון והה"ד כלל נט~אהולא

~~~~~
 נסמוך לא דאפילו עוד

 סבר~ ע~
 ו~פקפק לג~רי זו

 הוא עינינו ראות ~לפי השיעור שעד דאפשרלומר
 נתקדש גליון באותו ~תפיליןנוי

 ~ויו~~
 ניי שהוא ממה

 ~ריך שלפעמים ש~לתך לענין מ~~מ נתקדש~~ שלא פ~וטנ~~ל
 מן לחתוך ~בתיס בת~ך ~פרשיות את המ~ים~סופר
 בבתים ה~שיות שיכנםו כדי~גליון

 ~קטני~
 איסו~ אין

 מטעםגם
 דע~~~ אח~

 הורדה מקרי לא
 אל~

 לוקחין באם
 לדבר בו לשמש קדוש מדבר~גליון

 ה~~
 בקדושתי~ יותר

 דברי עליו לכתוב ד~יינו לגמרי חול לדברי בו לשמשוכ~~ש
 עליו ~ותבין ~ין באם אבל ואסור ה~דה ~רי זהחול

~ו~
 נשאר אלא דבר

 מונ~
 משמש ואינו ~תיבה שום בלי כך

 שהרי הורדה~ מקרי לא ~ר לשוםבו
 ל~

 וש~~ע בש~~ס מ~ינו
 דהייני ו~יז~ תפילין ממנו עישין אין ~בלה ם~~תאלא

 אינו אם אבל אחר~ לדברתשמיש
 ש~וא מ~ים דכל אחר מקוס באיזה או ~שלחן~ל כמונ~ ~וי כלו~ משמ~

 קדושת~
עלי~

 ו~ין
 ב~

 שהרי לדבר ~ראיה הורדה~ משום איסור
 פ~ול נמ~אאם

 באיז~
 ולא אותה קודרין השם עם תיבות

 ~תיבות עם ~קודרין קלף ~דאותו משום לקדור דאסוראמרי~
 ש"~ ודאי אלא מקדושתו~ אותומורידין

 ד~ון הנ~~ל כטעם
 מש~יןשאין

 ע~
 חשיב לא אחר לדב~ הנ~דרת חתיכה

 וא~ור גניזה ~~יכה הנקדרת חתיכה אותו ובאמת~ורדה~
 בנ~~ד הה"ד ~ינה וא~~כ אחר~ לדבר שימוש עמהלעשות

 מעט לחתוך ~ריכיןא~
~ 

 רק ~~כין ~~~יות של ~גליון
 לכתוב ושלא אחר לד~~ ~נחתך הגליון עם י~משו שלאלי~ר
 ה~ליון על חול ~דברשום

 הנק~~
 פרשיות בין ~~ונזה יש אלא

ו~~ועות
 שנפ~ל~

 בהק~י~ה איסור שיהי~ אבל
 ע~מ~

 לנו אין
כנ~~ל~

~~~~
 סימן באו~~ח ~ט~~ז עפמש~~כ ל~תיר טעם י"ל

 על וכתובות ~יטין ל~תוב הסופרים שנוהגיןבהא מ~~~
 ~~הותנה דכיון וכתב תפי~ין לשם הנעבדקלף

 הותנה ~מו ל~ולם הוי ~ן הוא ~מנהג כיון א~~כמותר מתחיל~
 המעבד~סתם

 לש~
 דעת על

 ~~~ המנה~
 עיי~~ש~ מעבד

 ~כותב ש~סופר כי~~ן ~פרשיות של גליון לענין ה~~~דא~~כ
 יודע אינו כתיבה ~עת דמי~תא סתמא~פרשיות

 מתחילה הו~~ה כאילו ~וי ממילא אותם יניחבתים באיז~
 ק~ת יחתוך קטנים בבתים להניחם~טרך ש~~

~ 
 באופן הגליון

 דע~ ~בתים~ בתוך אותם להכניס~יוכל
 הוא ~מנהג דעת

 ה~דושה דבגוף ~~"ב סימן בא~~~ח שמבואר ואף ~נ~~ל~~וש~
 ובש"ע עיי"ש ת~אי מועילאינו

~ התני~  
 ~קא היינו

~~~
 ~~ה

 ע~~
 אסור

 עמ~ לש~
 ע"י אפי~ חול לדבר

 א~~ת~אי~
 בגליון

 הפרש~ ~
 ל~יות המחויב משי~ור היותר



~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~ ~~~~~~~~
 ממילא תנאי ~~ועיל וכיון תנאי מהני בודאי הדין~פ~~י
 אפי~ כתנאי המנ~ג~וי

 בל~
 בסימן ~~~~ז ~דברי ~ותנה

 ובפר~ ~נ"ל~~~~~ב
 הפרשה ~כותב ה~ו~ר שדעת שמסתבר

 הוא הראוי ~שי~ור מן יותר ~פ~מים שמניח דמה הוא~כן
 בדעתי לקדשו מת~יין ואינו כוונה ובלי כ~תע~קרק

 נל~נ~~ד ט~מים ~ני ומ~ל~~~ל~~
 ל~תיר~ ל~~כי~

 א~
 עכ"ז

ה~תיכ~
 ~גליון של

 שנחת~
 תשמי~י ש~ר בין או~ה לגנוז יש

 הנ~~ל כל כותבי ~~~ חו~~ דברי ~~יו לכתוב ו~יןקדושה
 תשיב~ שי תשורת שו~~ת ב~~רר~י~י

 נידון כ~ין רנ~~ה
 ק~ניס בבתים להכני~ן כדי ~גליון שק~~ו בפרשיות~~נו
יפ~פל

 ~ע~~~ה דבלא כיון ~ב~~~ ד~וי ש~
 ל~

 יכול היה
לקיים

 המ~ו~
 יכול היה ד~א

 ל~כני~
 אותם

 אי בהבתי~
 היהלא

 קו~~
 ליתן רק להת~ר אין ולכן ~גליונות~

 משו~ ל~ני רק מתיר אי~ו זה ו~ם גדוליםבבתים אות~
 ד~ושש

 כיון ~~~יסדהוי
 דנ~~~

 ע~~~~ עבירה~ בו
 נראה היה ו~ה

 פלפולו ~יקר ורק פשו~~ ~דבר ב~יניו הי~ הק~י~הד~י~יר
 הפריז ו~פ~נ"ד תפילין~ מ~ות ידי א~"כ ב~ם יו~אאם

 ע~
המד~

 לדבריו ואפי~ ל~~~לה~ כמש~~כ כלל בדבר ~~םור ואין

דפשו~
 מ~~מ אי~ור~ ד~שה בעיניו

 מש~~~
 דאם

 מניח~
 בבתים

 מהב~~~~ מטעם בהם יו~א אינוק~נים
 ג~

 ~מדה עלה~ריז לפענ~~~ בזה
 כבר דהעבירה דבכה~~ג בעיני דפשו~

 ~שו~ הוי דהוי ומ~י~ברה
 דלא

 וכמו מהב~~ע~ בז~ שיי~
ב~תרוג

 הגזו~
 בי~ דלית בשינוי אותי קנה שכבר לאחר

 מ~ב~~~משו~
 ~~מ שהרי אף תרמ~~~~ בסימן כמבואר

נ~ש~
 בחיוב אינו דכבר כיון מ~~מ עבירה~ זה באת~ג

 הללו בפרשיות ה~~~ד א~~כ הוי ~ד~וי דמאי בו יו~אהשבה
 עוד וראי~ הוי~ דהוי~אי

 מפ~
 הדס גבי הגזול לולב

 ממע~ין ואין כשר מיע~ן ואם פסול מעליו מרובותשענביו
~ותן

 משו~ ביו"~
 מתקן

 מנ~
 ועכ~~ז

 א~
 ומיעטן עבר

 באותו בו ויו~איןכשר
 וכבר מהב~~ע הוי לא ואמאי היו~

 הברור התי~ אבל לולב~ ה~~ ובשעה~~מ במרדכי בזה~עיר
 כבר דהעבירה דכיון כנ~~ל רק~וא

 הוי דהוי ומאי נעש~
 ~ן כלל ביה לית שוב המ~והובש~ת

 ~~ביר~
 מאי רק

 זה בדברדנעשה
 פ~~

 מהב~~ע~ הוי לא זה עבירה אחת
 מ~ות חיוב עליו יש דעוד שאני אותו שקנה קודםוגזל
 ואף מחזיר ~אינו במה עבירה עושה רגע ובכל~שבה
~ש~ת

 המ~ו~ קיו~
 שאין מ~ב~~ע הוי לכן זו עבירה איכא

 התוס~ מדברי ~אי~ הנ~~ל ~י תשורת בס~ ש~ביא ומהיו~אין
 הוי דמהב~~ע ד~וכח וכו~ משום בד~~ה ~ג~~ל לולבבפרק
 מלולב ~הקשו כמו העבירה נ~שית ~כבר בכה~~גאפילו

 כבר כן התוס~ ~~ יהי~ אם אפילו הנה עיי~~ש~אשירה ש~
 לאחר בגזל ש~רי כן אינו הלכה דהפסק דמוכח~תבתי
 א~ מהב~~ע~ ל~~ה אותוש~נה

 מסכמת התוס~ ד~ת דגם י"ל
 ש~ברהדכל

 העבי~
 וכמו מ~ב~~ע משום בי~ לית

 שה~יאו מירושלמיג~~כ דמוכ~
 הראשוני~

 בלשון דאמר שבת במס~
 הו~יאתמיה

 י~א דלא נימא נ~~י הכי לרה~~ר מרה~~י מ~~
 או"ח בפר~~ח ומובא~יי"ש~

 ~ום והיינו תנ~~ד~ סי~
 מן כ~ן אין ~~וה קיום ובש~ת עב~~ כברד~עבירה

 אשירה של מאתרוג דהקשו והא כלל~העבי~
 דל~

 לן
 ~שום תפ"ל מכתת כתותי משוםהטעם

 ~~הב~~~
 משום י~~ל

 איכאדהתם
 עביר~

 קיום בשעת גם
 ~ המ~

 רו~ה דב~~ז כיון
 ובפרק מעמידין ~~ן פרק ב~"ז כדאיתא אסור ~~~כבקיומו
 א~~~ הפועלים את~שוכר

 בלולב כשיו~א
 באתרו~ ~~

 ע~~ז של
 קיום בש~תהרי

 המ~ו~
 יתיישב ~ובזה בקיומו רו~ה הוא

~
 הקשי לא דלמה ה~~~~~ ה~וס~ דברי על הגרע~~א ש~קשה

מנעבד
 קר~ דאי~~רי~

 מ~ב~~~~ דהוי ו~~~~ל לגבוה דפסול
 ~רי להדיוט דמותר כיון דנעבד ניחא הנ~~לולפי

 לא וא~~כ בו~ מותרבקיו~ו רו~
 שיי~

 כיון ~ב~~~ כלל בי~
 ~ד~וי ומאי עברה כברדה~בירה

 הוי~
 ~כ~~פ

 דליכאא~לי ~שי~ ל~לכ~
 בז~

 משום
 מ~ב~~~

 וכנ"ל~ כ~ל

~~~~~
 בדבר ~וד ששאלת מה

 ~תפילי~
 בהחניות הנמכרים

 פע~ים ש~רבה ~ר~ג~רס ~פאקין ~סופריםוע~~י
 וניכר וזיי"ן וי~~ו בין או זייני~~ן שני בין כמו אחרתלאות דו~~ ה~ חיבורם שע~~י אותיות שני בין ו~ש~וש גרדנמ~א
 מת~י~~ ד~י~ הלנו אותיות שני ביןשנגרד

 זה נוגעין
 ~הכרה ~פ"י אותם לפסול אם גמור ח~~ת הוידזה בז~
 שהוכר מה ידי על פרשה פוסל הנ~~ל שפר אמרישבספר של~

שבתיבת
 יביא~

 ~~ותיות ~יי ראשונה הפרשה של
 דחוקי~

 ותיקנה היו~~ד ל~תיב שכח שהסופר לו נתברר החקירהוע~~י
 ונמ~א השם כתיבת לאחראח"כ

 דפסיל~~
 וכן שלכ~~ס משום

 מעשות משום אי ולענ~~~ עכ~~ד~ כא~ו מעשיות עודהביא
 ג~ או ב~דאיתרמי

 א~י פסול שהי~ באו~ן שה~ פעמי~
 מכח ולפסול ל~וש אין הדין~יקר

~~ 
 כולו~ הכלל על

 אימרא ~אי גבי ~ריפות אלו פרק חולין בש~~סכדמוכח
 ~קט~~ דשיגרונא דתלי~ן דאמרינן בתרייתא כרעידשדרן
ובדקו~

 איפסק דהוי ואישתכח אח"כ
 חו~

 ואמרי~ השדרה
 ~דתלי~ יימר כרב הלכתאדאפ~~ה

 בשיגרונ~
 וכן

 ~פס~
 בש~~ע

 מ~~מ האסור ~אופן שהי~ שאירע דאף הרי ל~~ב סימןיו"ד
 על משגחינןלא

 מעש~
 אחת פעם שאירע

~ 
 וכן מתירין

 דפליגי יי~~נ של ב~~ית שכר להשים לענין ע~~ב ~~ג דףבע~~ז
 דרבינא שם ואמרינן חמרא א~ו שכרא גזרי~ אי אמוראיבי~
 שכרא בי~ למרמי י~חק דרב בריה חייא לר~ ~י~שרי

 ב~מא אקראי ~מר למילתא חש לא ואפ~ה חמרא ב~רמי אזי~

 והפי~הוא~
 דאיתרמי דמה ~וא הללו ש~~ס בדברי הפשו~

 ההיתר ע~~י ונכשל חמרא~ בו נתןשזה
 ש~

 רק הוא שכר
 ובשביל בעלמא~~רה

 מקר~
 לאסור גזירות ל~זור אין

 אלא גזרו לאדחכמז~~ל
 ב~ו~

 ברוח שראו
 קדש~

 שרובם
 על והתי~ה דבר~ אותו של ההיתר ע~~ייכשלו

 הש"~
 ביו~ד

 אסור~ בקביעות שכר בו ~ליתן שכתב ~~~ז ס~~ק קל~~זסימן
 א~~אי שאמר ה~~ל הש"ס בדברי הפירוש שהביןונראה
 אלא שכר בו לתת הותר שלא הוא ~פי~ הוא~בעלמא
 ב~למא א~ראי ועל בעלמאבא~ראי

~~ 
 פי~ ועפ~~י גזרי~

 דנראה תימה וזה אסור~ בקביעות שכר בו דלתת כתבהזה
 ~אי הנ~~ל הש"ס בדברי הפ~ודאי

~ ע~  
 ~כשל שהי~

 ואין בעלמא~ ~רה רק ה~ זה ד~שול יין~ בושנתן
 שנאסור ~ד מכשיל לידי עי~~ז אחר גם שיבאע~ז ל~ו~
 וא"כ א~ת ~עם שאירע מה בשביל ~זר~ דלא ~כר בולתת ז~ מ~~

 מותר ג~~כ ~~~י~ת שכר בו לתת אפי~ ודאי ה~~~ל~פי

 בספר ש~יתי לי~וכמדו~
 ב~~ ש~

 נ~~י ~~ו ~גהות
 על ~השיג בזהשה~יר

 הש~~~
 ב~ת~~ס והרי הנ"ל~~

 חל~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 כ~ ~~זות של ~~ד סוחר א~ל שנמ~א העיד ו~ סימןאו"ח
~וזות

 ~סולי~
 ~עין

 אסר לא ו~כ"ז ר~אה~ כ~
 כ~ ~~~~

~~
 הוא ~דאי ה~י~רי~ מן ~נקחים ~מזוזות ~ולו ~כלל
 להלכה ו~~~~ז הנ~~ל~מטעם

 ו~מ~~~
 דאמרי דכיון נל~~~~ד

 א~א ~דיין ~~ין~כמז~~ל
~ 

 ש~ך בעין אם רו~~~~ שעיניו

 באופן שנגרד ה~רד ~נין לפינרא~
 שהו~

 ח~~ת~ משום פסול
~~~

 דנגד דאיכ~~ל
 ז~

 חזקת אי~א
 כשרו~

 מ~~מ הסופר~ של
 מאוד קשה ד~זה~~ז א~ע"ז ח~ שיק במ~~~ם מבואר~רי

~~כשיר
 איז~

 רק כשרות חזקת על לסמיך ש~רי~ין דבר
 ודרישה ~קירהא~ר

 הרב~
 וגם

 ~דעני~
 אינו ~לך

 מ~וין רוב דאמרי~ ~אלג~י דומ~
~~~ 

 הן~ מומחין ש~יטה
 וא~~כ ל~ם~ י~דומה ימיל~ בניקור כגון דכוותי~ בכל~~"ד אל~ בשחיטה~ ~קא לאו הוא זה דרוב באחרוניםדמביא~
 ~ ~י~לפ~~~ז

 גם הרא~י
 ~ו~ ס~י~~~ בכתיב~

 סופרים
 חדא ~~~ ~ומ~יםהכותבים

 דש~
 ו~וד ממון~ רווח ליכא

 בנ~~דאבל ריעותא~ ~ום רואין ~~~ אין באם מיירי ~דשם העיקרו~וא
 מ~

 הוי"ו בין או ~זי~נ~"ן בין הג~ד שנראה
 דלא אפשר ~י~יתא דאיכא וכיון ריעותא~ ~וילהזיי~~ן
סמכינן

 כ~~~
 בכתובות התוס~ ש~תב~ וכמו מומחים~ ארוב

 מחמרי~ רי~תא דבמקום כ~~בדף
~~~ 

 אחזקה~ לסמוך
 המוח אם וס~ק במוח מים לגבי כ~~ט ב~ימןובתב~~ש

 כיון כשרות~ ב~מות רוב מטעם ל~כשיר דאין המים~את מקי~
 במוח מים להס אין ב~מותדרוב

 עיי~~~
 בנ~~ד ה~"ד א"כ

 המכשלה ש~תה ו~יון ריעותא כנמ~א הוי גרדשנמ~א
 ומתעס~ים סופרים ע~~יבעוה~~ר

 פוחזי~
 יש לפענ~~ד וקלים

 ולפסול~להחמיר

~~~~~
 וי~~ו כמו כ~עט ארוכות רגליהם אשר הי~י~~ן
 לזאת ביו~~ד~ ~הוא כמו כפוף הוא שהרגליען

 דלחו~"ט לתינוק אותו יראהאס
 חו~~

 מע~~כ
 איני שזה ואפשר רגל~ הכפיפת ע~~י יו~~ד שהואי~~ר ~התינו~

 כיוןמו~ל
 דל~

 שיהי~ בש~~ס נמ~א
 רגל~

 כפוף~ י~"ד ~ל
 היה ~אם בדעתך משער אתה שאם בזה~ העיקרלדעתי
 אם וי~~ו~ אות להיות ש~ריך ב~ום ממש זו תמונהנמ~א
 א~ת בעיניך הרי א~~כ תינוק~ שאלת בלי א~ מכשירהיית
 אות זו אות להיות יוכל לא ממילא א~~כ ממש~ וי"ו אותזו

 במקום זו תמונה יה~ דאיךיו~~ד~
 או~

 יו~~ד ואות וי~ו
 ~ה~א פשוט ~הוא וב~ום יו~~ד~ אינ~ א~~~ וי"ו הואואם
 כלל לתינוק אותו ~אין איןוי~~ו

 שהוא ב~וםאלא מ~רי~ התינ~ דאי~
 ספ~

 אם אבל בש"ע~ ~מבו~~ להעולם

א~
 נמ~א הי~ אם שגם בדעתך משער

 תמונ~
 ב~ום זו

 גם ~מילא ~י~~ו~ שהוא ברור הדבר אין ~תיא"כ לתינו~~ ~ה ~יית אלא בפשיטות~ מכשיר היית לאוי~~ו
 כתבו דכבר יו~~ד~ שהוא אומר אפילו התי~וק עללס~ך עת~

 ~התמונות ה~ורות ד~להא~רונים
 הנאמרי~

 ~מ~וה אלא אינן
 אפילו המובחרמן

 אות~
 ~מבוארות

 תלי~ ~יכ~בלענין א~~ ובמד~~~ בש~~~
 ר~ הכ~

 ~ביא ו~~כ התינוק~ בקריאת
ראי~

 שאי~
 במנחות מת~~~ מ~י~~ הרגל וכפיפת ~ומת

 שלש~~לת
 ~~י ועכ"ז ~~עט~ יו"ד כמו קטנה ה~ כ~

אותה
 ל~תינו~

 הד~~~ הרי ~~שה ~יי~~~
 ~ד משוך רג~ה

 שמאל ל~ד כ~ף רגלה ~~יו~די~ן~
 הי~ וא~~~

 סי~~ ~ה~

 מועילים ~ינם הללו הסימנים דכל ועכ~~ח ~כיר~וב
 עכ"~

 התינוק קריאת ~~~י ~כ~~פ דהרי להיפך~ רא~ משםולדעתי
 מכיר דילמא ת~שה לה~פך וא~~כ א~תו~ מכשיריםהיו

 כדרך י~ין ל~ד מ~וך שרג~ה מה ע~~י ד~~ת שהואהתיניק

 מ~~ח יע~"ח~דל~~ת~
~~ 

 לן איכפת
 בז~

 י~יר שהתינוק דכל
 י~יה לדל~~תאותו

 מאיז~
 ל~תינוק שיה~ה הוכחה

 אלא התוס~ מדברי ראי~ ואין ל~יפך~ ראי~ וא~~כ כשרהוא מ~~~

לו~
 הללו ה~ימנים דאין

 מועילי~
 ~לל י~טר~ו ~לא ~ע~~ן

 הרגל משיכת ~ענין היו~~ד לכתיבת הדלת כתיבת ביןהבדל שי~ דאף התוס~ מדברי מוכח דבזה ל~תינוק~~ראות
 סימן מו~יל אינומ"מ

~ 
 י~טרך שלא עד ברורה להוכחה

 שפיר ~תינוק קרי~ת ע~~י עכ~~פ אבל ל~תינוק~להראות
 בכה~~ג~ גםכשר

~~
 עלשהשיגו האחרוני~ לדברי ~~~לו תוס~ מדברי ראיה להביא מש~~כ

 הפרמ~~~
 שתמה נ~~ב סימן באו~~ח

 ע~
 הש~~ע

 אסלענין
 נפס~

 כיו"ד דנראה ~~~ום לפסול הזיי~~ן של הרגל

ותמ~
 הרגל וביו~~ד בא~~~ע~ הר~ל בזי~~~ן דהא הפרמ~~ג

 ~~~~~ כיו"ד~ נראה י~יה ואיך בימיןהוא
 דמדברי כתבת

 נשאר בד~~~ת גם שה~י כלום בכך דאין מוכח ~נ"להתוס~
 הרגל של ימיןב~ד

 חוששים ~י~ וע~~ז ק~ת~ בליט~
 ו~~ יו~~ד~הוא שמ~

 מבערזאן הגאון על תמהת
 ~נ~~י~

 ז~~~ל
 לה שיש ביו~~דשכתב

 בלי~
 עכ"~ד~ פסולה ~הוא ימין ל~ד

 דמיון איןלדעתי
 רג~

 ~גבי הזיי~~ן לרגל הד~
 ש~ רג~

 הדל~~ת
 ואפילו ימין ל~ד קטנה בליטהדי

 בל~
 אלא כלל בליטה

 תהא שלא ימין ל~ד מ~בעתשהיא
 נרא~

 ג~~כ כרי~~ש
 דל~~~

 שעושין בזיי~~ן אבל היא~כשיר~
 הרג~

 באמ~ע
שלמעלה הר~~

 בז~
 השערתי ו~פי כלל~ עליו יו~~ד ~ורת אין לפענ~~ד

 לתינוק ו~ראות המבחן על נ~מוד אם עיני~וראות
 רא~ה בליטת מ~מ~ע יו~א ש~קו ק~ר ברגל זיי~~ן~דלחול"ט

 אותו יכיר לא זיי"ן שעושיןכמו
 התיני~

 אף כלל ליו~~ד
אם

 יהי~
 לפ~נ"~ ולכן ~מש~ יו~~ד של רגל כמו ק~ר הרגל

 מבערזאן והגאון הפ~ג דברינכוני~
 ~~~~י~

 באם זולת ז~~~ל
 שאין אף אזי הי~ין ל~ד מאמ~עי רחוק יו~א הרגלהיה
 הימין ל~ד סמוך רק הימין ל~ד הראש בק~ה ממשהרגל
 הענין לפי והכל יו~~ד שהוא עליו התינוק דיאמר אפשראזי
 נכשל שלא לנו י~~~ור וד~ הנלפענ"ד לכתוב ראיתי זהאת
בדבר

 הלכ~
 וש~~ת~ הדו"ש כר~ונו שלא דבר פינו יאמר ולא

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

 ~פ~~ק~תרס~~ט י~~~ו~סעמ~אלי
 מו"ה כש"ת וכו~ ה~~~ג מחו~ ידידי לכבודשוכ"ט

~~~~~~ ~~~~ 
 בסארוואש~ דקה~~י אב~~ד ויהל נ~~י

~"~~~~~
 בס"ת חוו~~ד ששאל מה בדבר מכת~ו קבלתי
 העבר בח~~~~ס הק~אה ~שעתשנמ~א

 בקר~א~
ש~

 לאחר ביו~~ד ~ונס~~~~ כתוב ~יות ש~ך הששי יום

~כ~~~
 דהוי נימא אם ה~~ף~ אחר יו"ד ב~א ~~~כה" ונכתב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 סימן או~~ח הש"ע שלפי ויתירות בחסרות טעות כמורק
 הוי ד~ה נימא ~י אחרת~ ס~~ת מו~יאין אנו איןקמ~~ג
 ודעת ~~רת להו~יא יש לדידן שגם גמורכטעות

 עפ"י טעמו וכתב אחרת להו~יא ו~ריך גמור כטעותדהוי מעכ"~
 ~תוב נמ~א אם לענין רבה האלי~ בשם אדם החיידברי
 וחמישתיו כתוב להיות ראוי שהי~במקום

 ביו~
 התי~~ו אחר

ה~
 משום אחרת ל~ו~יא ד~ריך יו~~ד בלא וחמשתו כתוב
 כמו הוי לכן ~ומש על חומש דמש~מין בש~~ס מיני~דדרשינן
 דרשי~ הרי ינסכה~ ונסכיה~ לענין הה~~ד א"כ גמור~טעות
 דרשה בש~~סמינ~

 ר~
 יתיר ע~~י והיינ~ בח~~ המים לניסוך

ה~
 של היו"ד ויתיר השני~ בי~ם הכתוב ונסכיהם של
 ש~ המ~ ויתיר הששי~ ביום הכתובונסכיה

 הכתוב כמ~פטם
 עי"ז הוי ג~~כ ~ים תיבת יחד ב~ירוף שהם השביעיביום

 אחרת~ להו~יא ו~ריך גמורכטעות
 שתמך דמה ~~טעמ~ לא אך מעכ"ת לדברי מסכים~~~~

יסודו
 ע~

 ראיתי הנה ~נ~ל ה~"ר ~ברי של יסוד
 החיים דרך ~ספר שראיתי כמו עלי~ ש~~קובה~חרונים

 דאי שכתב בסי~ורים ג~~כ הנדפס ~~~ל מלי~א הגאוןשל
 לא אכתי זה~ על דרוש בש~ס שיש יען הא~~ר טעםמשום
 ~חשבו אין אכתי זה דבשביל אחרת להו~יא ~ריךהיה

 שאר בשם גם כן ~הביא ועיי~~ש גמור~עות
 ~ובריה רב ה~א דרה~~ח בעל דהגאוןוידוע האחרוני~

 וגדו~
 כוחו

 מה"ת בנו"ב ראיתי ועודבהורא~~

 ח~
 י~~ב סימן או~~ח

 קדש במקראי הנכתב א~תם תיבת בו שנ~א ס~~תלענין
 דאינו משום חחרת להו~יא דאין והורה מלא~ המו~דיסא~ל
 ורמז~ דרשות יש שם דגם אע"ג ויתירות~ חסירותאלא

 ~אתם~~ כתוב ה~ כאילו מיני~ דד~~ בע~מו בנוב"י~~
 אפילו אתם מוטעין אפילו אתם שוגגין אפילו אתםודרשי~
 ספר על ותימא הנ~~~~ הא~~ר כדברי ס~~ל דלא הרי~ידין~
 הביא בע~מו דהוא הנ~~ל~ אדםחיי

 אח~~
 הנוב~~י של פסק

 הרגיש ולא להלכה הא~~ר דברי הביא דבריו ובתחילת~נ~ל~
 לבי שטרא מזכה שהוא ונמ~א זה את זה סותריםשהם
 דברי נראין ה~ברא עפ"י ~גםתרי

 הגאו~
 החיים דרך בעל

 ~ד~נכונים~
 בש~~ס מיני~ ~דרשינן משום הטעס בא~~ר שכתב

 פשיטא הרי לדבריו א"כ גמור~ טעות הוי דרשהאיזה
 איתא והלא ק~~ לאין דרשות דרשינן ויתירות~סירות דמכ~
 כל על דורש היה ד~ע ובמדרשיםמנחות בש~~~

 וק~~ קו~
 ועל

 הסברא ~~~י ודאי הוא וכן הלכות של תילין תילי ותגתג כ~
 נחסרו לחנם אטו החסירות וכן נכתבו לחנם ח~~ודאטו
 ויתירות חסירות שע"י בפסול א~רת מו~יאין איןואפ~~ה
 ~~~כ הדרשה יודעין שאנו ב~ום אפי~ ממילא שכןוכיון
 אותיות של התגין בחסרון והרי אחרת~ ~ו~יא~ין

 ש~נ~
ג~~~

 אחרונים הפוסקים כל פסקו~כן הראשונים~ ה~~סקים רוב ~דעת לגמרי כשר הס~~ת
 סי~ באו~~~

 לענין ל~~ו
 שבו~אי אף ה~ידנא~ אף הסופרים כל נוהגים וכןתפילין
 ~ע ש~ש כמו דרשות עליהםיש

 הנ~~~
 וכן

 בעני~
 ~ורת

 א"ח בב~~י המבואריםהאותיות
 סי~

 ל~ו
 ~~ ובאחרו~י~

 שבת בש~ס מבו~רוהרי
 פ~

 וכן ק"ג דף ~בונה
 התגין ~ל~עמים במד~י~

 ש~
 הב~

 ושע~
 היו~ד

 ~~יעבד~עכב אי~~ ואפ~ וכדו~
 ~פסו~

 כ~ ~~ו~ שינוי ע~י
 ~~ת שניכרת

 באו~~ח בר~א כמ~יאר אותה לקרות ויכול דל~ול~~טלתינוק
 לענין דאפי~ו הרי ובאחרונים רע~~ד סימן וביו~~ד ל~~וסימן
 שכן כל דורשים שאנו ~דרש משום נפסל אינו בלבדפסול
 פסול הוא אם דאפי~ו ~ילין דאנו אחרת להו~יאלענין

 מ~~יאין אין גמור טעיתשאינ~ כ~
 א~~כ אחרת ~ו~יאין אין ואפ~~ה פס~ל הוא הס~~תויתירות בחסירו~ ש~רי אחר~

 להו~יא עי"ז מחויב שיהי~ לענין הדרש לנו מועיל שאינוכ~~ש
אחרת~

~~~~~
 לפירוש בהקדמתו ברמב"ן

 התור~
 שכתב שלו

 בתיבת כגון ~י~~רות בחסירות הס"ת שפסולמה הטע~
והנשארים האל~~ף~ לאחר בוי~~ו מלאים ל"ט בת~רה שנמ~אאותם

 ה~
 חסר ~מלאים ~מ~~ו ואם הוי"ו~ חסרים

 משום וכתב ~סול~ הוא הס~~ת יו"ו מלא החסרים אוהוי~ו
 שמות ~ירופי הם התורהדכל

 הקב~~~ ש~
 נכתב שאם נמ~א

 מלא החסר או חסרהמלא
 נתקל~~

 וכיון בסוכה~ ברש"י ג"כ המבואר ע~~ב השם שמביאעיי~~ש ית~~~ שמו של ה~~רוף
 קלקול משום דהה~ד מסתבראא~~כ אחרת~ ~ו~יא ~אין נוהגין אנו וכן ברמ~~א מבוארואפ~~ה ~ית~לה~ יתברך שמו ה~ירוף קלקול יש ויתירות חסיר~תדבכל

 ד~
 עפ~י ~דרשת דה~ורה אמת דזה דנהי נ"ל הדברוטעם אחרת~ להו~יא ~ין

 פשט דהיינופרד~~ס
 ר~

 מחלקים אחת וכל סוד~ ~וש
 לכתחילה וא~~כ וחיל~קים א~פנים אלפים לאלפי ~חלקתהללו
 ממנו יחסר שלא באופן נכתב הס"ת שיה~ בעי~בוודאי
 והדרושים והר~ים הפשטים כל מרו~ים ויהי~כלום

 מרו~ים שהי~ כמו בהוהס~דות
 בהס~~~

 רבינו משה שכתב
 התגין בה חסרין באם לפסול שלא מק~ינן בדיעבד~~מ

 אף והנקודות הטעמים ~והריוהקו~ין
 ~~~חי~

 אין
 טעם ~ו יותר גבוה מעולם ~הם משוםועכ"ח לכתו~
 אחר~

 וכן
 להן הראויה ~ורתן על בה נכתבי לא האותיותאם

 דלחול~ט לתינוק האותיות שניכריןכל לכתחיל~
 כ~~

 שלא דבדיעבד
 בס~~ת ~ם המרומז בפר~ס די הספר אתלפסול

 ובפוסקים בש~~ע המבואר אופןעל שנכת~
 שחסר אף כשר~ שהו~

 שהי~ כמו שהוא לכתחילה~ בהס~~ת ~יות הראוי~פרד"ס
 היו אם אמנם רבינו~ משה שכתבבהס~~ת

 ב~
 חסירות

 קלקול ואיכא יותר ~וד שחסרויתירות
 השמות ב~ירופי ג~

 בדיעבד גם התורה לפי~ בהקדמתו הרמב~~ןכמש~~כ
 החסרון בנמ~א אחרת ~הו~יא שלא ~ענין אךהס~~ת~ נפס~

 שעפ"י כל ~אמרי~ מדרגה~ עוד נחתינן הקריאהבאמ~ע
 שנתפרש ~פרד"ס הראשון שהואפשט

~~ 
 כאן אין התורה

 לענין שבו~דאיאף הפשט~ עפ~~י אשר הפשוט בהפיר~ש ולא בהמבטא לאשינוי
 ר~

 ב~יאין אנו אין דבלאה~כ כיון ~מ כ~בן~ויתירות החסירו~ ע~י ~ינוי יש וסוד דרוש
 האחרת בה~~~ת גס אם ברור אינו וא~~כ ויתירות~בחסירות כ"~

 כמו בזה ואנו יתיר~ או חסראין
 אנוסי~

 מו~יאין אין לכך
אחרת~

 בא~~~~
 או החסר ידי ~ל בהפשט או בהמבטא שינוי יש
 ~וי ד~ההיתיר

 ק~ו~
 יותר

 ב~ וג~ גדו~
 אנו ~ם לכן אחרת~ בהס~~ת כן שאינו~~אין אנ~ כבר
 מו~יאי~

 אתרת
אפי~ו

 נמ~א~ בא~
~ 

 א~ ד~ודאי הקריאה~ באמ~ע
 שינוי יש

 י~תר ה~ת הפשט~פי
 ~ו~~

 בה אי~ו השינוי מאם



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~
 הר~ ל~י~ק

 לפי נמ~א ו~וד~ דרוש
 ~נ~~~

 יש
 טע~

 נכון

דב~~
 קלקול שיש אף ב~פשט או מ~מבטא ~ינו ה~לקול

 דברי לפי גם י~וד אחרת~ להו~יא אין מ~~מ הדרוש~י
ה~~~~

 אינו ~נ~~ל
 דומ~

 ניסוד של להרמז וחמיש~~ו של דרש

 ד~ר~המים~
 אף המים ני~וך של

 ב~~
 יקרא לא ~רוש

 אמרו שהרי ותדע בעלמ~~ רמזרק
 בש~~~

 רמז בלשון רק
 אמרו וכן וכו~ המים~יסוך

 שניסו~
 הוא בחג המים

 ~א גמור דרש ~י~ וא~ה~~"ס~
 הי~

 הלממ~~ס בשם נ~רא
 שהתורה מדות הי~~ג ע"י חכמז~~ל שדרשו הדרשות שכלכמו

 נקראים אינם בהם~נדרשת
 וד~י אלא הלממ~~~~ בש~

 לימוד דאפילו שאני ~מיםדניסיך
 גמו~

 אלא הוי לא
בעלמא~ ר~

~~~
 מעכ~~~ כדברי נלפענ~~ד לדינא מ~~מ

 ~ריך דידן ~בנידון
 ~~ן דעד מטעם א~רתלהו~יא

~~ 
 דמשום אמרינן

 ויתירותחסירות
 א~~~

 אחרת להו~יא
 אנ~

 הענין אין באם
 הקריאה אין וכן ו~יתר החסר ע~~ינשתנה

 במ~ט~
 נשתנה

 וי~~ו יתיר או חסר לאבותיךכגון
 דהק~יא~

 הפירוש וכן
 בכל וכן ~זה כמו בזהשוה

 ~ב~ ~ה~ ~דו~
 הקריאה באם

במובטא
 נשתנ~

 נשתנה ~פירוש ~ם או והיתר החסר עי~~ז
 מו~יאין שפיר היתיר או החסרע"י

 ג~ אחר~
 ויתיר~ ~חסר

 בלא שהרי בקרי~~ בתרווייהו~ שינוי יש דידןובנידון
 הואהקריאה יו~~~

 ונס~
 ביו~~ד כשנכתב ועכשיו

 הקרי~
 הוא

ונסכי~~

~"~~~
 אפשר יו~~ד ~לא דגם א~ד למדן בשם מעכ~~ת
 בשום מ~ינו דלא כיון נהירא לא ונסכיה~~רות

 כמו נקרא יו~~ד בלא ונס~ה כתב שיהי~ בתנ~~ך~ום

 שהיה ב~ום ~~בו דבנכתב האחרונים כתבו וכןו~כיה~
 רחבה דגם אף ~~רת מו~יאין להיפך או רחבה להיות~ריך
 א~לה בתיבת כמו בוי"ו רחבו כמו נקרא ~היות אפשר~~

 שאפי~ לי ~וכמדומ~ אברה~~ גבי לך בפרשתדכתיב
 אף אחרת ~הו~יא ד~ריך באחרונים מבואר אהלובמ~ום באה~

 ל~ידון קו~~ח א~~כ בתורה כן~נמ~א
 דידן~

 של בפירוש וגם
 ונ~כה שנכתב ע~~י שינוי יש ג~~כהתיבה

 דהרי יו~~ד~ בל~
 ~איהר ה~א והפי~ י~~ד לשון הוא יו"ד בלאנס~ה

 ~איהרע הוא ~פ~ רבים לשון הוא ביו~~דונסכיה גיסונג~
 רודפ~ ~גיה~ חגה בגדיה~ בגדה גביכמו גיסונגען~

 ~ואפשר רודפיה

לו~
 ונ~~יה רבים בלשון כאן נכתב דלכך

 לר~
 דבאמת

 והא המים~ וניסוך היין ניסוך נסכים ב~ היו הסוכיתבחג
 ליוד~י הידוע עפ~~י י~~ל הששי~ ~יום דוקא זה לרמזדאיתא
 כל ~הכל ש~לל כל נקרא שהוא יס~ד למידת רומז דששיחן

 דיש כיון ועכ~~פ בסוכות~~ בפע~~ח עיין הקודמיםהחמ~ה
 ו~ריך גמור טעות דהוי פשיטא ובהפירוש בהקריאהשינוי
 דאפילו כיון ובפרט אחרת~להו~יא

 בטעי~
 בחסירות

 מו~יאין~ אין ~אנן נהי א~~כ אח~~ ~הו~יא הפ~חכתב ויתרו~
 או במבטא שנשתנה וכל עלה להוסיף דלא ה~ועכ"פ
 ~גאון החיים בדרך ו~מש~כ אחרת~ להו~יא יש ~דאיבפירוש

 ~רוך~ שולחן ו~קי~ור ז~~למליסא

~"~~~
 ז~ל רש~~י דב~י ליישב נאה פרפרת מעכ~~ת

 לחבר~~ חמרא דז~ין גברא האי גבי ע~~ב ע~~זדף בב~~~
 ~"ל ~~בלין המה~ם ~נת~שה חמור~ רש~~י~~

 ~דו~
 ~א

 ~כת~ יין~ רש"יפ~
 ~י~ ח~~מ בפ~~ת מובא קע~~ח סימןח~~ב י~ק~ השבות ~ברי ~~~~י ליישב מעכ~~ת

 ק"~
 דיין דפוסק

 רעתה מפני שד~ו כמוכר דינו~עו~ם
 ~שי~

 דאמרי~
 זבין מילי כלקי~~ג בפסחי~

 ותתחר~
 מ~מרא בר

 ~~ש~~
 דשמא

 ~דיני ויהיה ~זוזי~ ינפיק דעייל מה ~ן ~יק אינווא~~כ יחמי~
 ~ו"ד~ ע~~כ ~~לו~ רש~~י מדברי ראי~ד~שבי~~י

 כן שמעתי ש~בר ~י וכ~דומה הם נאי~ הדברי~~~~
 בס~ כן שר~יתי לי כמדומה ~וגם אחדמחכם

 ת~ור~
 ~ב~ש~י~~

 א~י אין דמילתא לקוש~א
 רו~~

 ל~שבו"~ שי~יה
 הענין פש~ות ד~~~~י משו~ ~ללו~ רש"י מדברי ר~י~הנ~~ל
 רש~~י בכוונת יותרנ~~ל

~~~~ 
 ~נראה דלפי משום

 מדברי ש~
הגמרא

 בתחיל~~
 בטל המכר אין חלוקה דין בו שיש דבדבר

 עדיין נתן שלא ~מ~ות נ~ד אלא אז~זי ונפיק שעייל מהע~~י
 המקח נתן שכבר מה נגדאבל

 אמרינן ~הרי קיי~
~דבחוזר הת~

 ב~
 תן אומר ר~ה ~עליונה על הלוקח יד ~מוכר

 לפי~~ז ~~~כ מעותי~ נגד קרקע לי תן או מעותילי
 חמרא ~~ין גברא האי של ~פיקו מובןאינו ל~אור~

 ומ~ופק אחד~ זוז ~לא לונש~ר דל~ משו~
 דמי כזוזי אחד~ ד~~~ ~~

 אין דבלא~~~כ כיון הלא לא~או
 החזר~

 אחד דינר ~ל ~לא
 א~~כ חלוק~~ דין בו יש יין ש~רי הדינר~ כנגד יין~יינו
 דכמו שי~נא~ גמ~א ~לפוםפשיטא

 ד~~ק~
 השווה גדול

 מעות אחר ונפיק עייל באם אזוזי ונפיק עייל דין הויהרבה
 עייל הוי קטן במקח כן כמוהרבה

 ונ~י~
 עייל באם אזוזי

 וכמו מועטין~ מעות אחרונפיק
 שבכ~

 דיני
 התו~

 אין
 תיתא מ~יכא כן כמו גדול למקח קטן מקח ביןמחלקין
 דהשיעור באונאה ואטו כאןלחלק

 הו~
 אטו ~תות

 י~
חילו~

 דהמעשה נימא אי אך קטן~ למקח גדול מקח בין
 דין בו דאין ~כיון א~~ש חלוקה דין בו דאין בחמור~י~

 הוא בטל המקח אם א~~כחלוקה
 בט~

 ו~פילו וכל ~כל
 דאפשר לה~תפק יש שפיר ובזה קני לא חמורמק~ת
 זה בשביל מבט~ין א~ן בחוב אחד זוז רק לו שנשארדבשביל

 דין בי אין דבזה חמור פירש~~י לכן ה~חכל
 בטל דהמקחנימא וא~ חלוק~

~ 
 לבטל ההכרח

 הוא וזה המקח~ ~~
 הרא~~ש~ מדברי נראה וכן רש~~י דברי בפי~ הנמק~~יכוונת

 דחוקים~שדבריו וכת~ הנמק~~י מד~רי ~~ת רק מביא מלוב~יןוהמהר~~ם

~~~
 רש~~י ד~רי בפי~ הנמק~~י דברי נראין דעתי לקו~ר
 נכוניםיותר

 ממ~
 דינו ובגוף נ"י מע~~ת בו שפי~ממה וג~ מלובלין~ המ~ר~~ם בו שפי~

 ש~
 דנמ~אי הרואות דעיניני א~לי ~~~ע דבריו ה~ברא מ~דיין ב~~ השבו~~י

כמ~
 א~מה תפוחי כמו מינים

 וב~לי~
 וכרוב

 יותרל~תקלקל שעלו~י~
 ~ה~

 כראוי הבעלים אותו מחזיקים באם לשנה משנה ~קייםיין אדרב~ כי ~התקלקל היין שעלול ממה
 דכל נימא הכי ושעורים מחטים אפילו יותרועומד

 התבואו~
 ראיה שמביא ומה רעתה~ מפני ש~ו למוכר דו~יםיה~

 ~~דין דאין בע~מו כתב הנה קי"ג~~סחים
 מדברי הל~

 דכתב רק מהר~~~י פ~~י בשם שם שהביא כמואגדה
 כתבתי ~~י אבל הסברא~ מ~ד כן מסתבר דגםשאני דכא~
 לכן כןאינו ~סבר~

 לפענ~
 לדינא~ ~ליהם לס~וך אם ~"ע דבריו



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~~~

~~~
 ~ן גם דל~ד ע"ב ס~מן בח"מ הט~~ז מדברי ש~יא
 ~נ~~ד הללו~ ש~~ס מדבריהלכה

 שם הט~~ז דבר~ ~~
 אין בלאה~~כ לדעתי וג~ לדינא~~~ע

 ר~~
 מ~גמרא

 היין ולכן מבכ~ן ביותר חם האיי~ ש~ם ~בלי באופקדמיירי הנ~~~
 שאין רואין אנו הללו ב~~~ות אבל להחמי~~ יותר~ליל
 כ~~כ עלול~יין

 להחמי~
 חשיב יין מוכר כל שיהי~ לומר קשה

 ~~ ב~ה לפסוק יש ו~ענ~~ד רעתה~ מפני ש~וכמיכר
 א~ הדיין עיניר~ות

 מפ~ד המוכר היה
 שיחמ~~

 או יינו
לא~

~~~~~
 בערעטטוי של הרבנות

 איפ~~
 אב~ו ש~ה שהיה

 שו~~ת ס~ המחבר בענ ~הוא אב~~ד רב ז~~להג~ון
בית

 שערי~
 ח~ על

 או~~ח~
 על אאמין לא

 של~ הק~ל~
 יקבלו

 רוח נחת לע~ות מבניו~חד
 בקבר~ ז~~ל ~גאון לאבי~~

 שכןיב~רט
 הו~

 בניו בין שיש זמן שכל ~תורה עפ~~י ג~~כ
 למל~ות וראוי ההגון~חד

 מקו~
 אדם לכל קודם ~וא אביו

 בשו"ת ז~~~ל ~גאון ~ורי כתב ו~בר אביו~ מקוםלמלאות
 שיקב~י בדבר ש~~שתדל דמי רכ"ח סימן חיו~~ד שיקמהר~~ם
אותו

 שמ~
 לדיין או ~רב

 ולמו~~~
 עני הוי בניו ~~חו ועי"ז

ה~~~ך
 בחרר~

 אחר ובא
 ונטל~

 א~~א ~כ~~ז אך רשע~ דנקרא
 מבלי ~דין ~פסוק א~~א כי פסק בדרך ~~ר ~~תובלי

 יודע מי כי ש~נגדכם ה~ד טענתשמוע
 ~יז~

 ל~ם~ יש טענות
 מבואר כן אם בדרך ל~תובוגם

 בח~~~
 ובספרי טו"ב ~ימן

 כותב אני זה ~כ~~פ אבל פסק~ ל~וב שאין האחרוניםשו~~ת
 יעמדו מ~~~ים אחד לקבל שלא הקהלה בר~וןשאם

 לא אחר~ ל~בל ~עולה שיעשוקודם יהי~ ו~ המכריע~ ושליש וזבל"א בזבל~~א ב"ד ~נילד~~ת מקוד~
 כדר~

 מעלי דלא אינשי
 ב~~~ ~~ני שעומדים קודם רב מקודםשמקבלים

 עם ל~ון

 ויהי~ נכון~ שאינו דרך ~הו ~י מדיינים הם ואח~~כהבניס~
 ל~ם וראוי ~דין~ הזמנתים כאילו הקהל לפני אלהדברי
 יפס~~ וכאשר ~~~~ל ב"ד לפני טענותיהם לה~יעמקודס
 בז~~ והנני ~~~דים~ שני יקיימו כן~ב"ד

 דו~~ש מחו~ יד~דו
וש"ת~

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

 תרס~~ח~שנת י~~~ו~~~~~יהאלי

 מו"ה וכו~ ~רה~~גכבוד
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 נ~י

דו~~
 מיהאליפ~לווא~ בק"ק

~"~~~~~
 למד אשר בדבר

 בנ~ ע~
 לא שעדיין נ~~~

בר נעש~
 י~~ג בן להיות ~~ד הגיע לא כי מ~ו~

 תפילין הלכות עמו ו~מדשנים
 שהר~ועוי~

 שיהיי הלממ"ס
 ~ישחיר לבנו ~וה ~לכה לימוד ולאחר שחורות~~בועות
 ובנו ~~מה~ שי~בעם אז לו אמר ולא שלוהר~ועות

 יעת~ אותן~ש~בע ~ש~
 דנהי הם~ כשירין אם בשאל~ו נפשו

 ~כשיר י~~ח חקירה הס~פר בלשכת הסופר קסתדבס~ר
 יש בנ~~ד ~מ ~~~ג~ עומד כש~ול שחור ~בען הקטן~אם
 כיוןלספק

 אי ה~ביע~~ בשעת ע"ג עומד ה~ דל~
 אפ~

 לי א~ר נש~ה ד~עי~ בש~~ע ~דין לימוד דלאחר כיוןנימא
 ~~~ד דבוד~י ~~~ג~ ~ימד ~י~ כאילו חשוב אז ו~בעםכן

 ל~ה מקודם עמושלמד
 תו~~ד~ ~~~~ עש~

~~~
 שמכשיר במה באמת

 בספ~
 לכ~~ילה אפ~~ ~נ~~ל קה~~ס

 אין לפענ~ד ~ע~~ג~ ג~ול ע"י בקטן הר~ועותהשחרת
 מפני מוכרחי~~ד~ריו

 שחו~
 ~ש לש~ה שלא ~ל הפ~ול של

 פרק ~יטין בש~~ס ~מבואר מהדין פסול חששעוד
 פסילים ~~ה או קטן שכתבן דתפיליןובמנחות ה~ול~
 בכתיבה~ ישנו בק~ירה שישנו ~ל וכתבתם וקשרתםד~שינן משי~

 ל"ט סימן או~~ח בש~~עו~בואר
 דדרש~

 דוקא לאו הוא ~ו
 תיקון מיני לכל פ~~ל לכתבן ~פסול כל אלא הכתיבהלענין
 הר~ועות הש~~ת ודאי וא~~כ מ~רמ~~~ם~ והוא~שייתן

 ~ביעה בעי~ וגם הלמ~~ס~~הוא כיו~
 בכלל שהוא ודאי לשמ~

 פסול חשש שיש וכיון עשייתן~תיקון
 משו~

 ו~בתם וקשרתם
 אףודאי

 עע~~~
 אף הנ~~ל לפי ~כאו~ה והנה מועיל~ לא

 ~שם מביא ו~ ב~~~ק שם במג~~א אך לפסול~ לנו ~י~ב~י~~ד
 ~י~יי לענין דדוקא מל~בלין מ~ר~~םתשו~

 ותפי~
 בתפילין

 משום קשירה בר שאי~ו מי אותם בעשה בדיעבד אףפסול
השי~~ן

 בשאר אבל תפילין~ ש~
 תיקוני~

 עי~~ש~ בדיעבד ~שר
 מובן אינו ~וא~ תפירה בכלל דשי~~ן ~מג"א דמש~~כ~גם
 א~~ש הוי ~החיפוי בשלמא להתפירה השי~~ן ענין דמהלי

דשיי~
 הבתים עשיית הי~נו דחיפוי כ~בו דכבר השי~~ן

 אבל ~שי"ן~ ~~יית גם ודאי ~וי הבתים עשייתובכלל
 ~לל י~ע אינו~תפירה

 מ~
 ~קום מכל ~התם~ השי~~ן ענין

 התניא האחרינים אחריו ונמשכו הנ~~ל המג~~אלדבר~
 התם דליכא נשים ע~~י בדיעבד כשר לס"ת בתפירהשלו בש"~

שי~~ן~

 נ~~אתי~~~~~
 ע~

 תשוב~ פתחי בעל ~גאון
 בחיבורו

 ~מביא רפ~~א בסימן היו~~ד על ~בינחלת
 בש~

 ~~~א
 ושכן הס~~ת~ שתפרו בנשיםל~סול

~~~~ 
 בתשו~

 ~מג~~א ונפלאתי ס"ח~ סי~מלובלין מ~~~
~~ 

 ~יפך מבואר
 שהנ~~~ הנרא~ וכפי כשר~דבס~~ת

 דברי אחר נמשך הנ~~ל
 ~~~כ מדבריו שנראה הנ~~ל סק~~ו ל~~ט ב~י~~מחהש~~ק
 אב~ ס~~ת~ בתפירת גם שפוסל המג"א בדבריש~בין

 באמת
 בחיפוי שפוסל ~חר במג~~א שהרי לתמוה יש דבריו עלגם

 תיקונין בשאר ~בל כתב השי"ן משום תפילין גביותפירה
 להדי~ מבואר ס~~ת בתפירת ו~~"דכשר

 בתפירת ד~~~ד
 תמ~ה והיותר דכשר~ הא על קאיס~~ת

דמ~א כת~ ש~ דבנ~~~
 וזה שפוסל ס~~ח בסי~ מלובלין מה~ם בתשו~ אח~~~

 דאדרבהתימא
 במהר~~~

 התשובה בכל מאריך שם מלובלין
 אפשר דאם ל~סוף כתב דמילתא ~רווחא ורקלהכשיר
 ולתופרם ולחזור האשה שתפרם התפירות להתירבקלות
מחדש

 אבל טוב~ ~יות אלא דאינו שם ומבואר טוב~ ~
 ב~~רת ~מכשיר בהדי~ שםמבואר

 נשי~
 הדברים הן והן

 שם במג~~אשהעתיק
 אב~

 עכ~~פ
 מבוא~

 מלובלין במהר"ס
שם

 בת~~
 שום ~שות שלא להח~י~ ראוי דלכתחילה הנ~~ל

 יוסיף שלא ~סופר ~~זהיר ושיש אשה ע~ית~ון
 עומד ב~ם אפ~ קטן ~~י דה~~~ד ומובן ~את~לעשות ~ו~

~~
 מ~קשרתם א~ה מיני~ דמ~ט~ ד~~א ~אי דהא
 ~~א וא~~כ קטן נמי ממעט~וכתבתם

 פ~ו~
 לכתיבת מה"ת



~ ~ ~ ~
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 עם מחתא בחדא הוא ~הרי א~~ ~~ו~
 עיי~~ש בהדי~ ד~וסל א~ באות סקס~~ט במג"א ל"בסי~ אש~

 עע~~ג ישראל אפי~ הר~וע~ת ולהשחיר וז~לשכתב וא~~כ הנ"ל~ ~ש"ס כמבואר ~ם ק~~רה בני ~~ו~~~~~~
 י"~

 ~ס~~~~~~
 קטן הה~~ד עשייתן תיקון ~כל

 וא~~~
 תיק~ן כל דמילתא כללאדפסול

 עשיית~
 ע~~י דוקא יהי~

 בדבריו להדיא מבואר עכ"ל שערות ~ב~ שנה י~~ג גדולזכר אפי~ לכתחי~ה ל~~ור יש קטן ע"י ~ר~ו~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~
 טעם דאין כ~~ן ~~~ג

 הפס~~
 ע~מו~ את סותר שהפרמ~~ג ואף מלא~~~~ בעל כדבריאלו לשמ~~ שלא ~~שום

~~~~~~~
 ~לאו

מ~מ בעל ~דק לא ובו~אי ה~א~ קשיר~ ~~
~~ שלא בחיבורו נ~גיל כ~דוע בדבריו הרבה מ~וי ז~

 ~השחי~ שמת~~ ~~
~~~~ ~ואר ועכ"פ ענו~~י~ו~ ר~ב מחמת ~ר שוםהחליט בגדול קטן ע~~י הר~וע~ת

~~~ 
 ~~אע"ג

 ~~נ~
 ג~~כ דרש~~ ש~יטה

 ~אכל~ וזבח~
 ומש~~~ מלא~~ש~ ב~ל כדברי גם בפרמ~~ג אחדבמק~ם

~~~ 
 ז~יחה

~~~~ 
 פלפלו מדלא להכשיר מבואר ל"ג בסי~דמהפ~סקים עכו"ם זו מדרשה ומ~עטי~ לש~וט~

 אל~

~~~

 ~~~~ת
 אבל א~ ~ה נהיבעכ~~~ם~ כשר חש~~ו ~חיטת ואפ"ה נביל~~ ע~~~~

 מהרמב~~~
 סי~ באו~~ח וש~~ע

 ~מפו~ ~~~~
 ריש במשנה

 חוני~
~~~ עשייתן תיקון לכל קשירה בר שאינו וכל אשה דפסלול~~ט ~לכה ונפסק

~~ ~~ 
 באי~

 דהנך ~מא ואי לפסול~מבואר זביח~~ בר ~יח~ב דקטן הרי ~ולק~
 גם אהדדי פליגי פוסקי~

~~~
 ~~ ל~~ ~ן

 קה~~ס בספר ראיתי שוב בדאורייתא~ להחמיר ~ריךכן קשירה~ בר ~פילין לענין גם יחשב

~~~ ~~~~ 
 סקכ~~ז א~ ~~ יו"ד

 מ~
 לפסול בע~מו שכתב ג~ ~י~ א~~סי~ הלבוש בשם ~~ביא

 תיקון לכל וקטן א~~

 יעשי שלא ~סופרים את ולענוש להזהיר שיש וכתבעשייתן א~ סי~ או~~ח ח~ מ~"ת ~נוב"י ~~~ין עליו~~~~~~

 סק~~ז הסופר בל~~ת ושם וקטן~ אשה ע"י תיקוןשום בית בשו"ת ~~~כ ~וא הת~ ~~יקר ב~"~~ ~ז~ ~~~~

~~~ ~~~ 
 שחיט~ ~גבי ~~מ~ ~~ ~~ו"ד

 בתשובה מלובלין המה~~ס דבריהעתיק ההיקש נמסר לא
 הנ~~

 ~בריו ולפי
 ~ר~~~~~~~~

 זב~~~
 בר חשוב קטן גם ~~~ן

 מכשיר למה ידעתי לא~נ~~ל כיון זביח~
 בחקיר~

 השחרת גבי י"ח

~~~~~~
 כל בכלל אינו הר~ועות~ השחרת ו~יהר~ועות~ לענין ~~~ בגיטי~ התוס~ וכמש"כ ז~~~~~ בר ~~~~

 תיקו~
~~~~

 ~"~ ~~~~~י
 שם בקה~ס והנהעשייתן~ בתפילין אבל שם~ עיין כריתות ~ני

 ר~
 כ~~א שבסי~ בדבריו לעיין

~~~~~~~ 
 דמשווה ג~~כ ~ראה סק~~ב הסופר בלשכת שם מדבריווהנה זמן באותו ממש שיקשרי דבע~ ~~~~~~ס מן

~~~~~~ 
 ~~ן גבי ~~יל

~ 
 קשה דלפענ~~ד בא~~ן ~~~ש התפילין של ל~~י~ההר~ועות דאינו דכיון כשיתגדל שי~שור

~~~~~~ 
 ~~ותו

~~~ 
 הק~~ס ~רי עללסמוך ועיי"ש סתו~~מ לכ~יבת הוא פסול

 בחקי~
 דנראין משום ~נ~~ל~ הי~~ח

~~~
 גם הנ~~ל כ~א ובסי~ א~ בס~ בע~מו למש~~ככסתירה עליי לכתוב ~~לף עיבוד דלענין ו~~~ג ~~~~~~~

 לעני~
~~~~~~~ 

 ~י דכשר
 קט~

 ו~מו בעע"ג
 נ~~י~ מעכ"ת שתקר כמו לשמה מ~ד דקדוק עוד יששאלתו מדברי שנרא~

 ש~ ~~~~~~~~
 ~נ~ עם ~ודם שלמד הואיל ל~דד מעכ~ת שרו~ה~מה ~נין רק דפלפלו רע~א ס~ ~יו~ד

 ו~מ~ ~מה~ ~~~~ם ~~"ם ~~~~~~~~
 ז~ ע"י לשמה~ בע~ הר~ועות ~שחרת הדיןהנ"ל אשה ע~~י דאבל

 יהי~
 ~~ו~~~~~

 מ~~מ קטן~ ~~ ~הה"ד
 נ~~

 ע~ג עומד ה~ כאילוחשוב הר~ועות דעיבוד
 ומ~ו~

 לשמה~ שישחיר ~ותו

 ישאכתי לכתוב קלף ~~וד ומשום גרע~ ~ר~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~פקפ~

 חיי~~ד מה~~ת דבנוב~~י כיון
 וה~תיקי ק~~~~

~~~~~~~~~ 
 אינה

~~ 
 הכנה~ כמו

 שיעש~ מ~ ע~
 ע~~י ~עורות ~יבוד לענין ~~ סעי~ ב~ בס~ קה"סבספר אח~~כ

~~~~~
 ~~~~ה

 לכ~~~
 ומזהירי ע~ג עימד ל~יות ד~ריך ~חמיר דיש כתבועכו"ם הר~ועות השחרת ~ל הקלף~ על

~~~~~~ 
 הוא מזה יותר ב~~~ות ~~ין

 ג~
 לתוך העורות נותן ~ואברגע עשייתן

 הסי~
 שאומר מה ~ני ולא

~~~~~~~
 מעט הי~ ב~כרח בנ~~ד הרי א~~כ עיי"ש~ לכן קודםלו נפלאתי ומאוד עשיי~ן תי~ון ~~לל ~~י ~~~ר

 ז~
~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~ת~ילה דפלפל י~ח
 בקש~

 לחלק ושנימא כמובן~ מתכ~~דיותר של
 בי~

 ~וא ~קטן עכו"ם

 ל~~~~~ ~~~~~~~~~~
 אשה ע~~י הדחק ב~ת

 ממ~
 בזה לחלק אין הסברא עפ~~י כי וראי~ טעם ש~ריךדבר

~~~~~~
 ~~~ם~

 לקטן~ עכו~~םבין לאו שבתפילין וי~~~ד ~~ דוכתי ב~~~

~~~~~~
 כ~~ח דף משבת הוכי~ו אחת ~~וכחה הם~ ~~~~ות

~~~~
 נ"י ל~עכ~~ת א~תי כבר

 ~~~ידו~
 דגם שאלתו

 ~~תים ~~ו~~~~
~~~~ 

 של שי~ן אביי אמר והא
 תפילי~

 רק שחורות רובן הר~ועות היומתחילה
 שהי~

 ר~ועו~ ~~~~~~~~
 אמר והא אלא פריך ~א

~ 
 דקפ~ה מקומות מק~ת י~חק

 מה~
 הדרך ש~וא כמו השחרות~

~~~~~~
 ~~~~ת

 ~ל~~~
שבמשך ש"מ ו~~ד דל~ת על פריך ו~א

 קופ~ הז~
 מקומות~ ממועט ~שחרות

 ולפענ~~~

~~~~~~~~~~ 
 הפעם עוד אותן ש~בע קודם גם כשרות הן דבכה~~גנראה הרי ~א"כ ה~~~ל~ בספר עיי~ש ~ם ג~ורות

 ~וכ~ ~נ"~ ~~~~~~~~~
 שח~ר~ת דר~ועות

~ 
 אזלי~ דב~ה ~~שום המקומות~ בכל שחורות שיהי~כדי כ~ו

~~~~~~~ 
 ~~~ין

 מר~ו~ ד~~
 רוב~ דאמרי~ מ~ב דף בנזיר אמרי~ ~~~ג ו~ל ~ובא~בתר כמ~ ~ש"ס פריך שחורות

ככ~לו לה~יר אח"כ הנ"ל בספר כתב ~~ך כן ~~ם~~~~~~~ן
 ~ג~

 מוכ~ לגמרי ~י~לח דב~~ נזיר גבי קרא
~~~~

 הנרא~ ו~י לכת~~לה~ אפ~ ~~ ~~ ~~~~~ת
 ככו~ו~ רובו אמ~~ גלי ~לא ב~וםהא

 וכ~
 פר~ גבי

~~~~
 ש~~ ~~~ ~~

 ~נ~~ל ~ס~ ש~~א
 לפס~~

 השחרת
אדו~

 ~כתבה אמרי~
 אדו~~ התור~

 תמימה
~~ 

 שתי
 ו~ש~כ ~כ~נים~ ~ם אשה ~~~~~~~~

 ~~~ ~ספ~
 כתב הוי לא אי ~א בה~ פוסלות שחורות שערות

 ת~ימ~
~~~~~~~ ~~~ 

 ש~ורות בר~~עות ו~ן ברובו~ די ~וי ה~~ג ~ברי ~~~~יח ~~~ה ~~~ש ב~ל
 דל~

 נאמר
 ~למ~~

~~~~~~~~~
 כ~~ ע~~י שבפרמ"~ נ~~~ ~י

 ~~ש~ ד~ר
~~~

 ת~מות~ ש~ורות דו~א שיהיו
 אמרינ~

 שכל שפיר

 ~ע~ ~~~~~~~~
 ~ל ואף ~רות ~~ורות ~~ן בסוף ~א~א הפר~ג דברי ~~~ס

~ 
 הוא הר~~עות דרו~ב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

כש~עור
 שעו~

 כמבואר
 באו~~~

 שרוב כל ~~מ ~~~~ ~י~
 כשירות שחורות הן הר~ועותש~עור

 ול~
 דנחסר אמרי~

 חס~ הו~ כא~~ו חשוב לא שחור שא~נו דמהמהש~עור
ו~"~

 ואכתוב דוכתי בכמה מ~~נו
 מבואר הר~ ~ק~תן~ ~

 ובמג"א ד~ סעי~ ~~ סי~ב~ו~~ח
 ש~

 רובו דטל~ת סק~~ה
 ~כ~~ות ~דגם אף ע~ר של ומיעוטו בגדשל

 ה~
 עור של

 לבדו בהבגד דא~ן אף ומשמע ב~~~ית~ייב
 ב~

 ~ירוף
 המבוא~ ורובו ראשו ~קטן בו שיתכסה כד~ ש~ע~ר~עור
 ד~ בת א~נה אפ~~ וגם ט~~ז~בסי~

 כנפו~~
 העור בלא

 וא"~
 ~ו~ דהט~~~וכ~

 היה וכא~לו ~רוב לגב~ בטל ד~מ~עוט
 וסתום פתוח נ~נ~ן ז~ בסע~~ שם וכן דמ~~ בגד שלכו~ו
 ש~ה~~ ד~ ב~~בור להתפלל לענין וכן הרוב~ בתראזל~~
 מוכח הנ~~ל מכל התפ~לו~ ש~אששה

 דאע~~~
 כלל ה~~ ~א דאם

 פטור מין שהוא מ~עוט דא~כא כל מ~~מ מוע~ל~ ה~~לא
 ועי~ן ככולי~ רובו ~אמר~~עד~ף

 ~וכ~ בש~~
 ובב"ב ~~~ב דף

 פוסל או~ר שהרי תתמה ואל בזה~~ל דאמרי~ ע"ב קס"בדף
 וסכךבג~

 פסו~
 וא~~כ טפ~~ גרע דאוי~~ הר~ בד~ רק פוסל

 דא~ נ~יה~נ
 שעורה ~~ורך רחבות ~ר~ועות ~~ן

 ה~
 ר~ועות שם כשיש א~ל או~ר שם כשיש ~~~מ ~מפסול~~~
 כשר דשפיר ~~~ל שחורות שאינןאלא

 כ~
 מן ~הרוב

 הר~ו~
 והנ~ ככולו~ דרובו הנ~~ל ומטעםשחור~

 ~~וכה
 גופ~

 סכך
 סכך עםכשר

 פסו~
 כש~ סכך שרובו כל

 ועכ"ח ~ר~ הוא
א~נו

 מטע~
 ש~~ך ~א ~א~סור בנ~כר דהר~ ברוב ב~טול

 ועכ~~חב~טול
 ר~

 כאן ש~~ן כל הוא~ ככולו דרובו משום
 ד~ של חשובמקום

~ 
 ד~

 במקו~
 דהוא כיון דאז אחד

 ארכי דש~עור ~~ו~ב והנה בטל~ א~נו לע~מו חשובמ~ום
~וא

~ 
 טפח~ם~ ג~ הוא ארכן ש~עור וערבה הדס וכן טפחים

 ד~בש אמרי~ ולא ברו~י אלא בהן פוסל ה~בשות א~ןועכ~~ז
 רוב ואם משלוש ש~הי~ בעי~ הדס וכן דמ~ דל~תאכמאן
 לולב בה~ זה כל כמבואר כשר משולש הוא ארכוש~עיר
 חסר וא~~כ דל~תא כמאן הו~ משולש שא~נו דמה אמר~~ולא

 שא~ן אלא נפנ~נו שלם שהדבר דכל ודא~ אלאמהש~עור
 ר~ועות לענ~ן שלנו בנ~דוןהה~~ד וא~~~ ככולו~ דר~בו רובו בתר ואזל~~ עד~ף בהכשרכולו

 שחורי~
 ש~עור שרוב כל

 גם שחור הואהכש~רן
 מ~

 ש~ה~ו מ~טרף ~~ור שא~נו
 כשרות~הר~ו~ות

 תפ~ל~ן הנחת ד~ום ד~נא דגם ~"ל לכאו~ הנ~~ל~~~~~
 דמתחיל ט~ סעי~ כ~~ז ס~~ או~~ח בש"עהמבואר

ממקו~
 לומר אפשר ג~~כ מעל~~ ל~ד השער עיקר~ התחלת

 הזה במקום מו~ח~ם הם תפ~לין של ~בן אם בדיעבדדיו~א
 וה~~ ההמון א~ל בעוה"ר כנהוג למטה מונח שמ~עוטןאף

ב~
 ~~ושין ההמון על זכות לימוד ק~ת

~ 
 דש~~ ולומר

 שם בט~~ז וע~~ן כן~ לומר דמסתפ~נא אלא בכה"ג~יו~א~ן
 סקט~~ז שם ובאה~~ט ס~~~~ כ"זבסי~

 בש~
 ~~ב ב~ת ספר

 ב~ו~~ח שם ד~ד שבולי בס~ ע~~נתי שובואח~~כ בזה~ לע~ין ~מו~ד חזון עוד ד~ ל~ יעזור ואם שםובשע"ת
~~~~ 

 ~רא~ת~
שכת~

 שם בבאה~ט המ~בא יעקב הב~ת מדברי להוכיח
 במ~ום מונח ש~רוב מה ~נ~דלא

 שע~
 ~ז וכתב

 לומר בזה ש~יך לאד~ודאי
 רוב~

 ~סר אם ~הר~ ככולו
 פסולאחת או~

 א~
 ~ם

 ח~~
 אחת ~ד

 ד~א ~ודאי הב~ ~

 זה ~~~ד הקיים ברובמתכשר
 מ~

 במקימו שנא ~~~~נח
 חסר שהר~ גרע ודא~ דחסר ~ן שא~נוולולב וסו~ מ~י~י~ ~דעת הרא~תי כבר והנה עכ~ד~ כחסרהוי

~ 
 השיעור

 ובא~ פסול~ הדסגבי
 השיעור ~ש

 ש~
 הדס

~ 
 שא~נ~

 ~ש וא"כ ~ר~ הואעבות
 לסברתו~~ סת~~

 בע~ין~~~~~~~
 בפר~~~~ ראיתי הנ~ ז~

 סי~ בא"א או~~ח
 מנהג על תמה סק~~~חכ~~ז

 ~~ו~~
 נז~ר~ן שאינם

 ידבשל
 במ~ו~

 שנפסק בכפל הה~דוק
 ~רוח~

 ~ר~ועה
 מנ~ג ל~~שב וא~שר עי~~~ש~ שעורה אורך שיעורנשאר ול~

 ברוב או ~ר~ועות אורך בכל אם דדו~א דס~~להעולם
 ה~ארכן

 אז~ שעירה אורך כש~עור ברחבן וא~ן ק~ר~ם
 א~~ן שהוא כל מקום בק~ת רק אם אבל פסול~ם~הם

רחב~~
 אורך כש~עור

 שעו~
 לן ל~ת

 מבע~א ולא לגמרי~ ~פסק חשובלא ז~ בשב~~ דאכת~ ב~
 א~

 ~~ותו
 ~ו~

 נשת~~ר
 ח~בור ד~שוב ודא~ מחובר הר~ועה רוחב ש~עיר רובג~~כ

 ~אע~~ג שופר גב~ ט~ סעי~ תקפ~~ו סי~ מאו"חכדמוכח
 הרוב נפסק דלא כל ברחבודנפסק

 דחשו~ הר~ ~כ~~~ כש~
 באותו בנפסק אפ~ אלא~~בור~

 מקו~
 ה~ר ש~עור ב ר

 שאח~~כ הר~ועה א~רך כל דבמשך כ~ון מ"מ ~ר~ועה~רוחב
 שעורה אורך כש~עור רוחב בו~ש

 ל~
 שבמקום דע~~~ אמר~~

 אורך כשי~ור רוחב שם ואין ק~ת נפסקהכפל
 חשוב יהי~ ולא לגמרי כנפסק זה ע~~י נחשבשיה~~ ש~~~
 רובי בנפסק ~אפ~~ שופר לגבי ת~פ~~ו דס~~ מהאכדמוכח כמחוב~

 ולא כשר הו~ שלבד העל~ון בחלק שופר ש~עור שנשארכל
 סע~ תקפ"ו בסי~ וע~י~~ש שופרות כב~ דהו~אמר~נן
 שם דמי~ת~ ו~~~~~א ט~ סע~ התנ~א ובש"ע שםובט~~ז
 פיי ל~ד שופר ~י~ור נשת~~ר לא באם אפי~ ד~ הנ~~לבש~~ע
רק

 בהח~
 וגם ע~~~~ש~ רובו שנפסק אף פס~קה שלאחר

 ש~טות ל~רבה ד~ הכנף בנפסק ד~ סע~~ ט~~~ ס~~בא~ח
 דא~י~ הרי כ"ש~ ח~בור נשת~יר רקבאם

 בנפס~
 רובו

 דהר~יעות המג~~א כתב ט~~ז ובס~~ כלל~ ח~בור הו~ דלאאמרי~ ל~
 ~ה~ו הכתפים על שמונח~ם הט~~קשל

 רחב~~
 כד~ ק~ת

 ומבטל ג~סא ~~הא~ גיסא ~א~ או~רא דאת~א נ~מאשלא

 בשו"ת ע~ו ~ולק בזה ואףלהו~
 ~עב~~

 בשע~~ת כמש~~כ
 בר~ו~ות וא~~כ ~~~בור~ חשוב כ~~ש דאפי~ מוכח ~נ~ל מכלשם
 הר~ מ~~מ שעורה אורך כש~עור רחב~ן שיה~ו דבע~נה~
 שהר~ כ~כ ב~~ניהם חמור הענ~ן דא~ן ~האחרוניםחזינן
 תפ~ל~ן מו~א דבא~נו י~~א סע~ף כ"ז בסי~ בשו"עמבואר
 של ~רוחב משיעור שחסר אף להנ~חן ~~לאחרים

א~~כ הר~ו~~
 עכ"~

 שבמקום רק כ~יעור רחבות באמת הם באם
 להכש~ר יש שעורה כש~עור שם נשתייר ולא ק~ת נפסקואחד
 שיעור אורך דבכל כיון חיבור דחשובולו~ר

 הר~וע~
 ש~יר

 ש~עוריש
 רוח~

 אורך של
 שעו~

 כן
 נ"~

 העולם מנהג ~י~שב

ו~
 זכות ללמד לנו י~ור

 ע~
 הל~ו והימ~ם ~שראל~ בני

 מה~ ל~~תה~~
 ו~~~רומם ולששון לשמחה

 ק~
 ישראל

 י~דו ונפש נפש~ כאות בתוכם נ"י מעכ~~ת ~רןוגם
וש"ת~ ~ו"~

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



 י~~~י~סע~יה~לי

 וכו~ המו~לג ~רב~י תלמידילכבו~
 ~~~~ מו~~~

 סו~ר

 ב~~ור~ בניר נ~~יםת~~~

 הזיי~~ן א~ר שמע של ה~רשה עם מכתבך~~~~~
 ש~

 תיבת

מזוזו~
 וכתבת ~~ו~ין ה~ו~ין ניני~~ן כתמונת נכתבו

 כןששכי~
 בהר~

 ~רשיות
 שכותבי~

 סו~רים
מדקדקין שאינ~

 ~~ מחמת ל~םלם נוטה מעכ~~ת ודעת כך~ כ~

טעמי~
 אימר ואני לפנינו~ שיתב~רו

 דא~
 שבשאר ~זייני"ן

 ~יןה~רשיות
 תמונת~

 ב~רשה אשר ~זי~ני"ן מתמונת גרוע
 דזה הראשון ~ט~ם ~דמש~~כ ל~~לם~ בידי אין ליששלחת
 שנכתב פשוטה נו~~ן לגבי ביו~~ד בחת~~ס למש~~כדומה

הרג~
 דכוונתך ~וכדומה ימין מ~ד

 למ~~~~
 בסימן

 רס~~ט~
דה~

 שיהי~ דוקא ב~י~ בדיעבד ~סול שי~י~ דלענין דאמרי~
 אל~ דוק~~ לאו ~וא א~רת ל~ותדומה

 ~כל
 שנשתנ~

 לאיזה
 וא~~כ ~םולה~ הוא שבעולםתמונה

 שאינה נהי נמי בנ~~~

דומ~
 אחרת לא~ת

 עכ~~ד~ ו~סול ג~ור שינוי הוי מ~~~

 של הענין אין~~~~~
 דומ~ החת~~~

 ש~רי שלנו ~נידון
 השינויים ~כל והה"ד בזה~~ל שם כתבבחת~~ס

 שה~
שינויי~

 היא שזו ~עולם לרוב ניכרים שאינם גמורים
 אינו באם אלא ~~ל שלא הרי עכ~~ל~ א~לינו המקובלהאות ~ור~

 ובזה שם~ להיות ~~~יך האות ~יא ש~ו העולם לרובניכר
 ד~סול עמו הדיןודאי

 דו~ באי~ ג~
 דהגע אחרת~ ~אות

 אל~~ף~ אות להיות ש~ריך ב~ום א~ד עשה אם הכיבע~מך
 הנהו~ ~~~י כתב ~ל אל~~ף~ורת

 סק~~ד יש ~כי א~לי~ו
 ~ימ~ אי~~ דמ~~מ משום כשר שיהי~בעולם

 אחרת לאות
 שם חת"ס ~בתשו~ ו~נו~~ן הזייני~~ן ו~רי ליתא~ ודאי~א
 וש~יר ונוני~~ן זייני~~ן לאותיות ~לל ני~רים שאינם המהכן

 ~ב ~~עתי שלנו בנידון אבל ~סולים~ שהםהשיב
 יש ש~יר ולכן לזיינ~~~ן הזייני~ן יכירו כולם א~שראו העול~

להכשירם~

~"~~
 גם ה~וכה~ לנו~~ן דומה הזיי~~ן ~רי השני בטעם
 ל~סול כדי בו אין אכתיבזה

 ה~~~
 הביא שי~ה

 על דנין דאנו א~ סימן או"ח חלק רד"ם משו~~ת~~~כ~~ת
 אחראין א~ ואין בו וקורא עומד שה~ו~א כמו רק~כתב
 התחתון ~ד שיה~ ה~בלה~וך

 למעל~
 למטה~ העליון ו~ד

 וניכרת נ~ראת האות יהי~ אזושגם
 תשת~ ול~

 אז גם
 נכונים~ ידבריו אחר~ אות ולתמו~ת אחרתל~ורה

~~~~~~
 הנ~~ל דה~~ם ~נידון ~היינו דהתם ~ד~ות מעכ~~ת
 נראית הכתב וכשמ~~~ין נ~סקה סתומהדמ~

~~~~א~
 כמו

 שהו~
 כאן משא~כ רי~ותא שום ~ין ל~נינו

 ל~נינוהריעותא
 עכ~~~

 א~ רוא~ איני
 דגס הנ~~ל ~ ~חילוק

 התם דמיירי ~ון ~~נינו ריעותא יש~~ם
 ב~

 סת~ה
 נכנס ה~סיקה ובמקום ימין ~קו באמ~ע~נ~ס~ה

 חללה אמ~עית לתוך~נקודה ק~~
~ 

 כן אם הנ~~ל~ סת~מה ~~מ~
 ע~מו ד~ה ל~נינו הרי~ותא התםגם

 מ~
 של ~הקו

~~ 

 ריעותא הואנ~סק
 לי ו~

 ריעות~
 ~זיי"ן ~לנו ~ידון של

 כני~~ן נר~ית י~י~~ז ימין ~ד כל~י ק~ת ונמשך למטהעב
 ני~ון של דהתם הריעותא או כ~ו~ה~~וכה

 הרד~~~
 דנ~סק

 המ~קו
 סתומ~

 ~~וכה~ כה~~א שנר~ית שכתבנו או~ן ~~ל
 וכיון הוא~ ריעותא ו~ידיאידי

 ~דברד~~~
 לני דאין הנ~~ל מ~~ם להכשיר יש נמי דידן ב~ידון~"ד המ"~ גבי מכשיר

 אחרת לאית שתדמה במהל~שגיח
 ב~~

 הכתב~ את נה~וך

ו~
 ~מו דנין אנו

 ש~ו~
 ה~וכ~ בלתי ל~נינו

 מ~ינו דלא
 לעשית מחייבים שנהי~ ~וםבשום

 אותיו~
 גם אשר

 ~~רות~ לאותיות ידמו לאהכתב בה~י~

~~~~
 סימן הריב~~ש ~~שו~ דהרי בזה לע~ין אכתי דיש
 דכל ראי~ להב~א כתב~~~כ

 שתהא וכת~~~~ ק"ג ~ף בש~ת המובאתבברייתא המבוארי~ עניני~ הנ~
תמה כתיב~

 ביתי~~ן אל~י"ן~ ~ייני~~ן עייני~~ן~ א~~"ן י~ש~ של~
 וכו~~ גמי~~ן ~~י~~ן ~די~~ן~ גמי"ן ביתי~~ן~ כ~י~~ןכ~י~~ן~
 שאם ~יינו בדיעבד אףמעכבים

 ~~~ ל~
 ולא כן

 ד~ריך ממה ~~ול זהבכל דק~
 ש~

 דקאמר הא על בש~~ס
 ש~

 זאתמתחיל~~
 אומ~

 מהך ~ר ~תי~ ועשאו ~תום
 דהלא ~ריך ומאי וכו~דוכתבתם בריית~

 ל~
 מעיקרא שם ק~מר

 ~דס~~~~ ש~~מ~ ודאי אלא כ~ר~ דבדיעבדרק
 ל~שיטות להש~~ס

~~ל
 שש~ מ~

 אף מעכב בו ל~דק ד~ריך ברייתא ב~ותו
 ו~נ~בדיעבד~

 ברייתא באותו
 נשנ~

 אל~י~~ן יעשה ~~א
 ~י~ ורש~~יעיי~י"ן~

 ש~
 ולדבריו בקריאתן~ שדומין משום

נ~~ל
 זה דומין עי~~ן ~ם ~דאל~~ף דמשום ~ירושו הכי דעכ~~~

 במ~ום לכתוב יט~ה שמא לחוש יש א~~כ בקריאהלזה
 להי~ך או עי~~ן~ אל~~ף להיותש~ריך

 ~מ~ו~
 ש~ריך

 שיכתוב כ~ון אל~~ף יכתובעי"ן להיו~
 ב~ו~

 תיבת ~בראשית~~
 גמי~~ן~ וב~די~~ן בכ~~ שידקדק קרא לן ואזהיר~ברעשית~~~
 במקום ~די~ י~תוב שלא ~י~דק כך ~~י~ י~י~ ~די~~ןוגמי~~ן
 ~כתב ש~~וך ויסמוך ג~~~~ריך

 ו~~ר~~
 כג~~ נראה יהי~

 ל~י~ךוכן
 במקו~

 ויסמוך ג~~ יכתוב לא ~~ לכתוב ש~ריך
 שיה~וךשע~~י

 ה~רש~
 מהני ד~א קמ~~ל כ~~ נראה י~יה

 בלי ל~נינו שהוא כמו נקראת ה~ות שיהי~ דבעי~משים
 כן גם טיתי~~ן~ ~~י~ן ~~י~~ן~ טיתי~~ן ו~ן הכתב~הי~וך
 הוא~~י~

 שבמק~~
 כשר שהוא ייאמר ~~~ יכתוב לא ט~

 ~מ"ל ט~ י~יה הכתב ברוחב ה~רשה דכשיעמודמשום
 שב~ום ג~~כ הוא ~י~ טיתי~~ן~ ~~י"ן וכן מהני~ לאדזה
 שיהי~ ברוחב ~קלף הנ~ת על ג"כ ויסמוך ט~~ יכ~וב לא~~

 הכתב שיהי~ ד~עי~ משום מהני ~לא קמ~~ל ~~~ אזנראה
 ברשב~~א אבל הי~וך~ שו~ בלי ל~נינו ש~וא ~מו טובכתב
 ש~י~ אחרונים ~שם בריב~~ש שם הביא וכן שם לשבתבחי~
 שהכוו~~ עייני"ן~ אל~י~~ן של ~ש~~םדברי

 י~יק שלא
 האל~~ף נראה יהיה ~אז האל~~ף מגוף האל~~ף של~תחתונה יו~~~

 ~די~~ן ~די~~ן~ בגמי~~ן זה דרך על ו~ן עיי~~ש~ ~~וכה~י"ן
 יהיה לכאירה א~~כ בדיעבד~ אף מעכביןבברייתא ~~שי~ הנך דכל מש"כ ~י ועל הנ~~ל ~י~ וע~"יגמי~~ן~

 כאות נראה הכתב הי~ך ע~~י רק אם דא~ילו הנ~~למברייתא מוכ~

אחר~
 אם לי ~ דהרי ~סול ג~~כ

 נר~~
 או הפוך כאות

 ~וא חד ואידי אידי אחרת כאות נ~ה ~כתב הי~ךש~~~י

ומוכ~
 ה~"ל~ הרד~~ם כתשו~~ ~לא לכאורה

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

 תרס~~חשנת
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 ב~~~ת אשר ~~סולין בהמנותו ס"ת בהל~ ברמב~~ם
 או אלא ~אותיות בכתיבת פסול כלל מ~ינולא

באופן
 שנדמ~

 ידי על או התינוק~ בקריאת אחרת לאות
 לרוב כ~ל נ~רא שא~~ו עד לגמרי ~ורתו האות מןשנאבד
 ול~ אדם~בני

 ~"י אם פסול גם מנה לא
 ~יפו~

 הכתב
יהיה

 דו~
 לכן אחרת לאות

~ 
 משתי אחת לומר ההכרח

 כפי~ הנ~~ל בשבת הש"ס דברי מפרש דהרמב"ם אואלה~
 יעשה שלארש~~י

 אל~~
 ג~ אלף~ תחת וטי~~ן עי~~ן~ תחת

 שינה~ אם פסיל בכה"ג ורק ג~~ במקום ו~~ ~~~~מקום
 הברייתא~ בדברי נכון נראה הנ~~ל רש~~י פ~ כיובאמת
 יהי~ וכי קמ~~ל ~אי דא~~כ בחי~ הרשב~~א ע~~ז שהקשהומה
 שיהי~ השמים~~ ~~~ת השמים~~ "את במקום כתב שאםסק~~ד
 ת~א בפ~ התורה על ברמב~~ן דמבואר דכיון ל~~ק לדעתיכשר
 וגו~ בה תתעמר לא פ~וק~ל

 שהרב~
 א~ מ~ינו פעמים

 ~בעמוס כמו ~היפך או ע~~מקום
 ~י~~ח~

 את אנכי מתאב
 וכן בע~~ מתעב כמו שפירושו יע~ב~גאון

 להיפ~
 ~באיוב

ל~~ג
 כ~~

 בהברתם לזה זה דדומים דמשום לתיבה וב~הרברמב~~ן ועי~~~ פדאהו~ כמו שפירושו שחת~ מרדת פדעהו

 גם כשר יהי~ בזה שינה דאם סק~~ד שפיר א~~כ~תחלפים~
 ~ומות בשאר ~תב אם אלא כן דאינו קמ~~ל מקומות~בשאר
 או אל"ף תחת~י~~ן

 פסו~ להיפ~
 ~די~~ן~ בגמי~~ן גם ולפי"ז

 רק ג~~כ פאי"ן~ טיתי~~ן גמי~~ן~~די~~ן
 א~

 ~~ ג~ תחת כתב
 או פ~ ט~ תחתאו

 ~יפ~
 ט~ כתב אם אבל פסול~ אז רק

ב~קום
~ 

 הכתב את כשמהפכין ורק פ~ במקום ופ~
 הברייתא דיברה לא ד~ה כיון דכשר י~~ל שפיר אחרתלאות נדמ~

 ועשאו סתום דלגבי דאע~~ג הרמב~~ם בדעת די~~ל אוכלום~
 בדיעבד דאף מהברייתא דדייקא מהגמרא משמעפתוח
 מחתא בחדא בב~יתא שם המבוארים כל לאו מ"מפסול

 לפניני שהוא כמו אחרת לאות דומה שאינו וכל~חתייהו
 דע~~יאט~~ג

 ~יפו~
 או אחרת~ לאות דומה יהיה הכתב

 טייני~~ן בא~י~~ן כו~ו הפוכה לאות דומה יהי~ העיוןשלאחר
 נהי פפי"ן~ וטיתי"ן ~די~~ןוגמי~~ן

 דל~~חי~
 ~דקדק יש

 ט~~י שגם בזה~ם
 היפו~

 א~רת~ לאות ~~מה תהי~ לא
 לפנינו ש~וא דכמו כיון מעכב אינו בדיטבדמ~~מ

 בשבת יו"ט התוס~ הרי ובלאה~~כ כהלכתו~ אותוקורא ~תינו~
 הרמב~~ם בשם הביא מ~~גפי"ב

 דל~
 מה טל התם גם חש

~~
 וזה פתוחה

 סתו~
 דהתם~ הגמרא נגד לכאורה וזה

 בשבת שם ה~שניות טל רעק~~א בתוס~ שם הקשהוכבר
 קכ~~זאות

 ע~
 דברי ליישב לי וי~ ב~"ט~ וסיים דבריו

 הש~ס דברי על לתמוה יש בלא~~~כ הרי דלכאורההרמב~~ם
דפריך

 מה~
 חיוב ~נין מאי ו~י~ שלא ~וכתבתם ברייתא

 סתו~ם כתיבת גבי הרי סתו~~ם~ לגבי כשר אם לעניןבשבת
 כתיבה שאינו וכל תמה~ ~יבה~עי~

 תמ~
 אינו

 גויל מוקף שיהי~ נמיבטי~ וה~ כש~
 וג~

 אבל ~כב~ יו~~ד של קו~ו
 כתי~~ בע~ לא ודאי בשבת חיובלענין

 בכתב רק תמה
 מאי וא~כ חייב נמיפשוט

 פרי~
 הש~~ס~

~~ 
 זאת טכ"פאבל מקומו~ כאן אין

 ע~
 ש~יא דהרמב~~ם בידינו

~~ 
 הפו~ים

 טל להשגיח לנו אין וא~כ פסקינן~ וכוות~~כשיר

 ט~י האו~שישתנ~
 ה~ו~

 לפ~נ"ד~ עי~ר וכן הכתב

~~
 הסופר קסת ~בעל משום לפסול ג~ טעם שכתבת מה

 כתמונת ~נעשה ~~~ כתב ח~ באות ה~ בסימןבלשכתו
 כשר הפוכהנו~~ן

~ 
 שאינה באות ~~~ש וא"כ בדיעבד

 בח~ מיירי ~קס~~ה הנה טכ~~ד~ שינוי הוי בוודאימורכבת
 כנו~~ן ~~~אל ומ~ד הפוכה~ כנו"ן ימין מ~דשנכתבה

 כפופ~
 הפוכין~~ נוני~~ן כש~י ~בריו שהעתקת כמו ~ולאעיי~~ש~
 ולדעתי ~ל ח~ ~ירת לה שאין יראה כזו ח~ ב~ורתוהמ~יין
 ובפר~ כלל~ לח~ אותה יכיר לא תינוקאף

 כמעט ח~ שבאות
א~~א

 לסמו~
 התינוק שאין ~~חר התינוק הבחנת על כלל

 ולדעתי בסתו~~מ~ כותבין שאנו כאילו בחיתי~~ן כללמורגל
 קשה בדיעבדאפילו

 לסמו~
 שלא שכתב קס~~ה בטל על

 אותה ש~ייר כזו ח~ בס~~ת בנמ~א אחרת ס~~תלהו~יא
 הרד"ם בתשו~ ו~יין שם~ קס~~הבספר

 ר~~
 י~~א סי~ או~~ח

 לה שהי~ ח~שפוסל
~ 

 שקו~ח ואפשר עיי~~ש~ תותבת רגל
 קס~~ה~ בעל ~~ייר בתמונה ח~ נמ~א באם פסולשלדבריו
 לנידון משם ראי~ איןועכ~~פ

 די~
 יקרא ~תינוק שלד~תי

 יקרא אם תינוק הבחנת ידי על ועכ~~פ זיי~ן~אותה
 כשר~ דשפיר נ~~לזיי~~ן ~ו~

 השני~ שאלת~~~~~~
 ~~~י ישראל שבתיבת

 שהארי~
 הסופר

הקו~
 הראוי מן יותר שלמ~~ה היו"ד של התג או

 וכתבת כוי"ו~ מ~ש נראית יהיה הכתב יהפכו אםעי~~ז
 א~ט סותר ~ת~~ם שבספר הביא אברהם משנתשבספר

 ~~~~י ש~ דטתי כתבתי כבר ~נהבזה~
 ההיפו~

 יהיה
 כאותנראית

 ~ח~
 פנ~ם כל על ל~וסלה לנו אין זה משום

 אם לדעתי בזה העיקר וא"כבדיע~ד~
 ה~ינו~

 יקרא
כמו אות~

 שהפר~
 בלי לפנינו

 מהופ~
 כשר הוא ליו~~ד

 א~
 ~~מ

 ~ורא כל שעין בא~~~ן מאוד משונה יהי~ שלא ג"כבטי~
 לאות בהג~ו משתומם ועומדמסתגר

~ 
 הוא~ מה לחקור

 זהשבאופן
 הארי~

 בסופו י~~א ס~ או~~ח ח~ הרד~~מ בשו"ת
 יש ו~פענ~~ד ~י~~ש~ ול~ט ד~~ח לתינוק שניכר אףלפסול
 הרמב~ם בלשון כדב~יו ק~ת דמשמע משום ל~ריולחוש
 שם שכתב א~ הלכה ס~~ת מה~בפ"י

 כמ~
 במספר פסולים

 שנפסדה שהוא ט~~ו בפסולוכתב
 ~ו~

 שלא עד אחת ~ית
 הכתיבה בעיקר ~~ן אחרת לאות תדמה או טי~ר כלתקרא
 מלשונו משמע הרי עכ~~ל~ בטשטוש בין בקרט בין בנקבבין

 כל ת~רא שלא אחרת~ לאותשדמיון
 ע~ק~

 הם~ פסולים ב~
 ~ומה באינה ~~ילו פסול ~יקר כל תקרא בשלאוממילא
 הנ~~~ הרד~ם ~שו~ כדברי ק~ת משמע ומזה אחרתלאות

א~
 שבודאי יזדמן לא זה דבר לדעתי

~~ 
 גדול אדם שעין

 אף ~גר~הקורא
 התינו~

 ו~ה ~וא~ ~ יד~ לא
 בפ~א שם ממש"כ וכן הנ~~ל ז~ל הרמב"ם מדברילהוכיח ~~

הל~
 אם לתינוק שמראין אות דכל י~ט

 התינו~
 עומד

 ולאו פסול~ ~~~כ דבר שום ~ליו אומר ואינו טליוומשתומם
~וקא

 באו~
 הדומה כ"ף לו במר~ין כגון אחרת~ אות עליו

 אם מסופק והתינוק~~ת~
 לו~

 בי~~ת או ~~ף עליו
 משום פסול~~~כ

 דב~
 ובפ~א לק~יתו~ יכול שיהי~

 כתבתפילין ~~
 שי~~

 וא~ בהן~ ה~ורא
 הרי מסופק ה~ינוק

 אפ~ פסול ני~ר שאי~ו כל ומ~לא ~ו~~ יכול הקוראאין
באינו

 שי~וי באם ~פוס~ים בדעת ~וד ובמש~~כ ~פ~~ או~
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 אופן איזה על ~ס~ו~~םהאותיות
 ה~

 ג~ ~זה דיש ~~ולים

 טרוד אני כי ~זה ~שי~ך אי"ה למועד ח~ון ~וד~יטות~
 ~שובים~ אורחים ע~ור ~דקה~מ~ות

~~~~
 איך דע~י שאלת

 ~אשל ~או~~ח ~פרמ"ג ד~רי להגי~
 ל~~~ ~ימן סוףא~~ם

 ~ד~ריי שיש ~נראה ק~ ~אות
 ~ה~ ~נסתפקתי ו~ להגיה~ ~ריך כך לדעתי ט~~ס~איזה
 הגג ~ריך ואם פ~וט~~ כ~ כמו הירך ~אמ~ע הרגלאס

 ש~תי~ת ~~וי~~ו כשר אםלגר~ד
 וא~~~

 להיות ש~ריכה נ~~ה
 וכ~"ל כשר~~ ~אם תי~תא~ל

 ואם לגרוד~~~ ~גג ~ריך א~
 דהוי~~ו כלל גרידה ~לא שהוא כמו כשר אם היינוכשר~

ש~
 מכ~ ג~י כמו או כמו היינו כשר ואם

 שהפי~ ואמו~ א~יו
 ותי~ת אמו~~ אוא~יו

 שכת~ וא~~~
 עליהם ~קווין ~פ~"ג

 הוא אפשר ~ו~וי~~ו ~רי~~ אם של ~~ת הואמלמעלה~
 או כזה~ ט~~ס להיות ~~וי שכןמי~תרת~

 ~נשתר~~
 ~מש~~כ

למעל~
 ח~אי ~ין

 ל~נה~
 ~הוא והיינו

 ~~ מסופ~
 אשר

 הימיניהירך
 ש~

 פשוטה~ ה~~ ירך כמו מאוד ארוך הוא
 שלה השמאלי הרגל גם עשהו~י"ז

 למט~
 נגד ~יינו

 לג~ה סמוך הוא ש~רגל ה~ סתם כמו לא הימיניהירך אמ~עי~
 פסולה היא אםומסופק

 שאי~
 אם וממילא ~לי~~ ה~ ~ורת

 מחוי~ לתקןיר~ה
 הרגל ~גרידת די ולא ~ג~~ גם לגרוד

הימיני
 מ~

 או ח~~ת~ חשש משום הנ~וג מן יותר שארוך
 דגםדנימא

 עת~
 וא~ עליה~ ה~ ~ורת שפיר

 גם כשר הוא
 מהודר שי~י~ לתקן יר~ה אם אפילו וממילא תיקון~ ~ליעתה
 גריד~ ע~~י לתקןמותר

 משום ~ו ואין
 ~~~ת~

 והגה כמו~ן~
 ~י מו~ט תיקון רק הוא הפרמ~~ג ~ד~רי שהגהתי~ו

 ~לגרר~~ תחת ~~~~ג הנדפס ~רגל~~ תי~ת תחת רקהגהתי ל~
 אותיות עם ~רגל~~ אותיות ~י יען ליפול ה~~וי טעותוהוא
 ~פר~~ג כן ל~גיה מסת~ר וגם שווין~ אתווין הם~לגרר"
 הרג~ עש~ א~ ~ ג~י חוקר הוא הריכי

 ~אמ~ע השמאלי

 זה וספקהגג~
 א~

 אמ~ע נ~ד עשה
 נמ~א לא ימיני הרג~

 של דרכו וידוע טתה עד~ד~ריו
 ה~דדים לכל כי הפרמ~~~

 ~ש~~ת~ דו~~ש ידי~ך חוקר~הוא

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

 לפ~~~~תרס"ט י~~~ו~סעמיהאלי

 כה~ וכו~ המופלג ה~~ לכ~ודשוכ~~ט
~~~~ 

~~~ 

~~~~~~~~
 נ~~י

 ~אם ~קהלתכם המנ~ג ד~ר על שאל אשר ק~לתי~~~~~
 א~ ~דיין התפללו שלא אנשים ששהיש

 מתפללים
 בלחשתפלה

 ואח~~~
 דרכי~ לעו~רי יקראו

 לעשרה להשלים
 ו~~ רם~ ~קולומתפל~ים

 הוא
 מסתפ~

 המג~~א ד~רי לפי
 ס"ט~סימן

 ס~~
 לא דאם הלימוד שלאחר קדיש לענין

 בזה גם דאפשר קד~ש~ יאמרו לא ~לי~וד ~עת טשרההיה
 שיהי~ דוקא~ע~

 טש~
 בלחש~ התפלה שמתפל~ין ~שעה
טכ~ו~~ד~

 דשפיר המנהג על לפקפק אין הא משום אי~~~~~
 הקדיש~ לומר ~~~לים הי~ לא הלימוד ו~לא הלימוד~ עלקאי דהקדי~ שאני ~דיש ג~י דהתם מעלתך כמש~~כלחלק י~

 ס~~ללכן
 להמג~~~

 עשרה~ שיהי~ ~עי~ הלימ~ד ~~עת דגם

א~~
 מתפללים ~י~ לא אם גם הכא

 תחל~
 ~יו ~לחש תפלה

עכשיו
 עשר~

 ~קיל ~תפלה נומר יכול מהם אחד ~י~ ג~~כ
 ~לחש ~~פלה דל א"כ קדו~ה אחריו שיענו כדירם

 ~עיכו~ ~~רון איןג~~כ מכא~
 אי א~ל רם~ ~קול התפלה מלומר

 שמ~יא ~רד~~~ז ד~רי מכח לפקפק יש הא לפקפק~יש
 ~~ק~~ד ה~ג"אג~~כ ש~

 ~כת~
 ~יחד הת~ללו כולם שאם

 קדיששמעו ול~
 וקדו~

 הרי דידן ~נידון הה~~ד ד~ריו ~י וא"כ ע~~~וקדושה קדי~ ידי ל~את ומתפל~ין חוזרין ~ין
אותן

 השש~
 כל התפללו כאילו מנין ~לא ~לחש ש~תפללו

 ~שלים שקוראין דרכי~ העו~רי וגם דמיא~ ~יחידאחד
 לד~רי ממש דמיא וא~~כ ~תפללו~ כ~~ ~ודאי ג~~כהמנין
 שא~ הנ~~ל~הרד~~~ז

 ~יחידות כ~~~ ~תפללו כולם
 ו~דושה~ קדיש ידי ל~את רם ~קול להתפ~לחוזרים שאי~

~~~~
 הם הנ~~ל ה~ד~~~ז ד~רי ~אמת

 ~~א~ר~
 נגד

 התפללו~ כ~לם ש~פילו שם שמ~ואר ס~~ט ~סימןשם הש~~~
 שלא כיון~~מ

 שמע~
 קדיש

 וקדוש~
 אחד ר~~~

 לפרו~
 על

שמ~
 ד~מח~ר ונהי רם~ ~קול להתפלל גם ו~~

 כת~
 רק

 א~ל קדוש~ אתה ו~רכת וקדושה וג~ורות א~ותשיאמר
 כד~רי שלא וזה התפל~~ כל יש~ים שגם שם מ~ואר~רמ~~א
 הנראה דלפי וכת~ שם~ ~דגמ~~ר ~זה העיר וכ~רהרד~~~ז~
 ולפ~~ז המח~ר~ פ~ק על חולקהרד~~~ז

 נר~ ל~אור~
 דהלכה

 חלק שיק מהר~~ם מורי ~תשו~ מ~אתי אמנם כש~~ע~הוא
 ולפ~ דהרד~"ז כנ~דון כזה שאלה ג"כ מ~~ד סימןאו~~ח
 ~אותו מד~ריו שםהנראה

 ~~לכ~ תשו~~
 ~עיניי ישרו לא

 ועכ~~ז ~~~~ע~ ד~ריו סיים שהרי הרד~"זד~רי
 כת~

 ששאל
 וה~י~ ז~~~ל~ חת~~ס ~על הגאון מר~וזאת

 וסיים לו
 המנהג~ אחר הלך ~ידך רופפת ש~לכה מקום ד~כלד~ריו ~סו~

 ש~~ הרי ע~"~~ ומתפללין חוזרין שאין הואוהמנהג
 ~ו

 חוזרין אין ~פ~~ע התפ~לי כ~ר שאם הוא דהמנהג ז~~~לר~ו
 חת~~ס ~תשו~ שנד~~ה התשו~ה שה~א ונראהומתפללין
 חו~רין ~~~ן והמנהג וכו~ רופפת שהה~כה שכלשיק ~~~~~ מורי שה~יא זה דלשון נראה ומשם י~~ז~ סימןאו~~ח

 ש~~יא הרד~"ז מל~~ן מועתק אלא החת~~ס מלשוןאינו ומתפללי~
 ~~חת"ס אלאהמג~~א~

 ~ת~
 ~קהל~כם המנהג שכן ש~ת~ת הואיל~~מ אל~ ~י~~ש~ ד~ר ט~~א וכן ג~~כ

 נרא~
 דשפיר

 ~ניחדמי
 מאחר ~מ~הגם~ א~ת~

 דנר~~
 מורי מד~רי גם

 ז~~ל שיקמהר"ם
 ש~

 כד~רי יותר לו נר~ה היה ש~הל~ה
 ~חת~~ס גם והרי ~~~ל~ החת~~ס ר~ו לד~רי דחש אלאהש"ע
לא

 כת~
 ~חוש אלא

 להמנה~
 כיון וא~~כ ~~ק~מו שהי~

 להתפלל הוא המנהגד~~ומכס
 התפ~

 שפיר רם ~קול
 של דטעמו ~מש~~כ כ~~כ~ ~רור אינו החת"ס של ~טעמוגם ומ~ והדגמ~~ר~ הש~~ע ~~רי טל שיסמכו מה טל להםיש

~"~~~
 ~תפללו שכ~ר דכיון הוא

 שו~
 נאמר ~א

 שיתפל~
 את ~עטר ~די שלי~~פל~

 התפ~
 שהוא וכמו בק~ושה~

 ~~רהמ~~~הדי~
 ~ו ס~רא שמכח עד ~וא נכונהדםברא ו~ת~ ~ט~מו~ ~~ד כל ~רכו כבר ~אם

 ת~
 ~ר~~ן על



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 וכמש~~כ הוא ~~~רה סברא לאו עי~~ש~ כן ס"ל שלאיהש~~ע
 מה~~ם בתשו~~ורי

 דמה ברהמ~~ז ~בי דשאני הנ~~ל~ שי~
 לו~~~ ניתקן וכו~ שאכלנו נברךשאומרים

 ברהמ"ז~ קוד~
 למפרע זימון אין אמרינן ברהמ~~ז ברכו שכבר לאחר~א~~כ
 ברהמ~~ז~ אחר שאכ~נו נברך לומר ת~קנו לא מעולםשהרי
 אדרב~ הרי רם בקול תפלהאבל

 ~חר רק
 התפל~

 היתה
~תקנה

 שהש~~~
 את להו~יא בשביל רם בקול התפלה יאמר

 או ב~י שאינו~י
 בשבי~

 בזה שייך לא ~כן וכיון קדושה
 דנת~ן כיון למפרע קדושה איןלומר

~~ 
 שהתפללי לאחר

העולם
 בלחש~ תפל~

 מש~~~~~~
 הדגמ"ר דברי על דבריו בתחלת שם בחת~~ס

 שמע מ~ריסת רק מיירי שהש~~ע מוכר~יםדבריו שאי~ בחת~~ס ו~תב הש~~ע~ על חולק ~~רדב~~ז~כתב
 וברכ~

 יחזרו שלא מתפלה מיירי הרדב~~ז אבל אור~ שביו~~~אשונ~
 מבואר שהרי אתפלא ע~~ז גם י"ח~להתפלל

 בהדי~
 בש~~ע

 ע"ז כתב וברמ~~א ~וכו~ וקדושה וגבורות אבות ג"כ~יאמר
 בש~~ע מפורש הרי ברכו~~ הי~~ח כל שיסיים הוא~הפירוש
 באם דמיירי ואף ר~~ בקול יאמר הי"ח תפלת דגם~הדיא
 בני יש אם דבריו בתח~ת שכתב כמו כולם התפללו~בר
 דאף ב~דיא ~רי וכו~ בפ~~ע אחד כל שהתפללו~דם

 רם בקול ~~ח תפלת לומר רשאי מ~~מ כולםשהתפללו
 הואיל דידן בנידון סברא יש ועוד מוכ~ים~ ה~ד~מ"~דברי וא~~~

 על דעתם היה תפ~~ם מתחלת הרי וגם ביחד~ ששהשיש
 למנין ל~רף דרכים עוברי שיקראוזה

 ~ש~
 לומר כשיר~ו

 דבכה~~ג י"ל א~~כ רם בקולהתפלה
 ג~

 מודה החת"ס
 חוב פרח לאדמעולם

 תפ~
 ש~י באופן מ~ליהם~ ה~בור

 מנ~גם~ ~ם שיניח פשוט נראהענ~~ד

~~~
 שכתב כ"ו בסימן בא~~א באו~~ח הפמ"ג על שהקשה
 כל דנימא יד לשל קודם ראש של תפילין הניחבאם

 כתב נ~~א ובסימן אעל~~מ~ תעבוד לא רחמנא דאמר~לתא
 ~~~מ כמאן~ ~~כה נתברר לא על~~מ אי של זוד~פלוגתא

 ב~שון אלא כתב לא שם כ"ו בסימן~גם
~ 

 דל~אורה

~ל~
 א~~כ כרבא

 מש~
 כתב וגם לי~~ ברירא לא שם דגם

 תשובה יש קכ"ט ס~~ן אהע~~ז ח~ק מה"ת בנוב~~י גםובאמת כמאן~ הלכה הכרע אין דמהרמב~~ם לבנה ח~אי שני ביןשם
 פלוגתא ~בי פוסק דהרמב"ם לומר שרו~ה~רוכה

 דאעל~~~
 ובח~~ד שם ובש~~ך ובט~~ז ~~ח בסימן בח~~מ בסמ~~ע~יין כרבא~ דהלכה תופסים האחרונים רוב מ~~מ אבל~אביי~
 ובחיבורו ט~ סימן בח"מ משפט בשער תופס וכן ר~~לסי~
 ריבית הל~ על דעה~ער

 בסימן ובחוו~~ד ק~~ס~ סי~
 מ~ות גבי במנ"ח ועיין אחרונים שאר ועור ק"סובסימן
 בלאה~~ דעתי שלפי ולפי שוחד~ תקחלא

 כך כל נ"מ לא
 ד~ן ידו~ ועכ"פ בז~~ עיוני כעת שמתי לא זה עניןלדינא
 ע~ותנותו מרוב כי ולכאן לכאן שמ~דד הפרמ~~ג של~רכו
 לספק בעיניו היה פלוגתא דבר וכל להכריע~ ר~הלא

 ה~דדי~~ ל~ללחקור ונו~

~~~
 במנחות ~תוס~ מדברי שהקשית

 ה~דים ג~י ~~~~ ~
 לבד סדר על ש~תבו ללבןתכלת

 ל~
 די~פיד למימר לן

 יד של תפילין לענין ה~~~ד א~~כה~תוב~
 וש~

 קפידא~ אין ראש
~~~~

 ~אי אלא אעל~~מ ~ין ~תם מיירי לא דהתוס~ ל~~~מ

על
~ 

 מיוחד בפסוק התורה ~פידת מ~ח שיע~ב ~הקשו

~~
 תיר~ו שפיר

 ד~~
 ל~שות סדר באיזה ה~ורה קפידת

 אף ~~~ב אף דיקפיד למימר לן לית זה קודםזה
 שיעכב י~~ל שפיר אכת ~~~מ אבל אחד~ דבר בכתובהתורה ש~קד~מ~

 ~רבא דהלכה ~ימא אי אעל~~מ מטעם דהיינו אחרמטעם
 יש אחר מטעם לדעתי אבלבז~~

 ~קשו~
 הפרי חקירת על

 התפילין מ~~מ ~הרי חדא להתם~ אעל~~מ ענין דמאימגדים
 התפילין ב~ונחו אפיל~ ולד~י ידו ועל ראשו עלמונחים
 וחש~~ו נכ~י ע"י או ראשו ועל ידו עלמע~מם

 במעשה הנחתם ~~ דוקא הקפידא דאין תפלין מ~ותידי יו~~ ג"~
 ש~רי ~דבר וראי~ ידו ועל ראשו על מונחים שיהיואלא
 רא~י על לבעלה תפלין קושרת היתה שאשה בש"סמ~ינו
 בר גם וממילא הי~~ חיובא בר ~או דאשה אע~~ג ידו~ועל

 איתא וכן גט~ ~ע~ין עבד גבי בגטין כדאיתא אי~ש~יחות
 מ~ואר באו~~ח ל~ בסימן וכן בקדושין~ מקדש האיש~~פ
 דאין ומוכח ויברך~ בהן ימשמש תפילין זמןוכשיגיע הבק~ אור קודם תפלין ל~ניח שרשאי בדרך שהולךבמי

 דאל~~כ המ~וה~ה~נחה גו~
 ~ הי~

 ההנחה יועיל ~לא הראוי
 שייך לא ~~~ילא הוא שכן וכיון חיוב~ זמן קודםאשר

 התוס~ שכ~בו כמו אעל"מלומר ב~
 אוזן ~ורם גבי בתמי~~

 לומר שייך לא מא~יו בנעשה אפילו שמועיל דבדברבכור~

 יד לשל קודם ר~ש של תפילין במניח הרי ועודאעל~~מ~
 ~תפלין ~י~~ל דהרי כלל ראש בשל נעשה האיסור איןלדעתי
 דלפעמ~~ הרי ראש של מעכב אינו ידשל

 אפ~ להניח י~ול
 הוא דהאיסור אלא לחוד~ ראששל

 מ~
 תפי~ין הניח שלא

 נעשה האיסור דאין ו~יון יד~של
 בהנח~

 אלא ראש השל
 אעל~~מ לומר בזה שייך לא יד של תפילין הנחתבמניעת
 האיסור על עבר לא שהריכמובן

 בקו~
 בשב אלא ועשה

 דיין לענין במש"כ ט~ סימן משפט בשער ~ועיין תעשהואל
 דאינו ~ואיל אעל~~מ~ בי~ אמרי~ דלא לדון שכרהנוטל

 אל~
עש~

 בזה כתב~י וכבר בחנם~ א~ אף בחנם אני דמה
 גזירות~~ ד~יני שני בפרק כתובות למס~בחי~

~~~
 שמביא קס"ט בסימן המג~~א על שהקשית

 דר~
 ~ל

 אבל רודה אתה ~י בו בפרך~ בו תרדה לאהספרי
 לך וקשיא חורין~ בבן רו~האתה

 שה~
 דף ב~~מ בגמרא

 סעורם דרב ד~מרי~ חורין בן על גם הדרשה דרשי~ע~~ג
 עבידתא ב~י ועביד מע~י דלא אינשי תקיףהוי

 כשורה נוהג ~פילו יכול ובאחיכם~ תעבודו ~הםלעולם דדרשי~
 שאנו מה שהרי ~ך קשיא מה יודע איני לעבוד~ אסורבב~~ח ד~~ הרי בפרך ~ו תרדה לא באחיו איש ובאחי~םת~~ל

 אתה אבלדורשין
 רוד~

 הב~~ח~ של מדעתו מיירי בפרך בב~~ח
 לעבוד אסור כשורה נוהג דבאם בב~~מ דורשין שאנווזה
 הרי תקיף הוי סעו~~ם ~רב הא כי מדעתו שלא מייריבו

 עבדים ~ל~ות בפ~~א ברמב~~ם יעויין בע~~~חדמיירי
 אחד מפסוק ~דרוש ~ו~ל דאיך לך קשה ואם ~ליוובנושאי

 ג~~כ זה ב"ח ו~ל עבד~ל

~  

 בש~~ס בזה ~~ו~א מ~יני ד~בר

~~
דרשות כ~ דדרש~ ~מו אחד פםוק על דאסמי~והו דרשות
 ~םו~

 ~מה ו~ן א~~~ וכו~ס הדם על תאכלו לא של
דרשות

 ~סו~
 בשדה ובשר

 טריפ~
 ~אין

 ~רש~~ לדיי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

חכמז~~ל
 שכיל~

 שראו איזה ~ל אקרא ואסמיכוהו הל~~~ס
 על לו השבתי הנה עליו ל~ס~יכו קדשםברוח

 הדו"ש~ לתירה לחזקו כדי ופירוקים בקו~דרכי ~א~ ~

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

 תרס"ח~שנת י~"ו~~עמיהאלי

 המופלג הרבני לכבודשוכ~~ט
 וכ~ חו~~~

 מו~~ה
~~~ 

~~~~
 יע~~א~ באטור בניר סופר

~~~~
ימים

 באתי~ ועתה ~שיבך איחרתי טובי~
 דכל שס"ל אס~נדרי ה~~י לדעת לייחסשר~ית

 נזכר שלא במה א~י~ שיה~ שינוי באיזה אות ~~רתששינה
 בסימן הב"י ממש"כ דבריך והוכחת פםול~ הואבתלמוד
 נתן שאר~ חמר תיבת כתב דאם משמול~~ב

 הטב~
 אתם

 הרי תקנה לו אין ~דאמאי לך וקשיא תקנ~~ לו שאיןמ~א
 של הגג ל~משיך נתן בתיבת כגון תקנה יש מהםבאיזה
 ~ל מהקו ימין ~~ד אתם תיבת של או נתן תיבת שלהתי~~ו

תי~~~
 כי~ן דבכה"ג דס"ל ועכ"חהיתר גריד~ ע"י שנ~הווה החלל עי~~ז ויתמלא ימין שב~ד

 דנשתנ~
 התי~~ו ~ורת ק~ת

 כל שינוי אלא הויא דלא אע~~גפסול
 דהי~

 ולדעתי עכתו"ד
~ין

 מז~
 על דבריו נ~ט לא הריא"ס שהרי הוכחה

 מעש~
 דבכתב לומר שבא מה על משל בדרך נ~ט א~אשה~~

 ~כתב תקנה~ אין ולפעמים תקנה יש ~עמיםיתר או~
 או ד~ או לכ~~ף או לבי"תסמוך יתר~

~ 
 יתרת ובכתב תק~~ יש

 דכוונתי י~~ל ~~~כ תקנה~ אין אחרות לאותיותסמוך
 גםבאם

 מקוד~
 של גגה כבר היה היתר אות את שימחוק

 לה~ן הימין ל~ד ק~ת משוך~תי"ו
 מ~

 התי"ו של הקו
 שאם באופן וה~~ימני

 עת~
 להלן עוד אותו למשיך יר~ה

 אות מ~יקת ע~~י שיתהווה החלל ~ום שיתמלאלמען

 מאמ~~ית יו~א התי~~ו של הימני הרגל יהי~ אזיהיתר~
 ואפ~ לג~י ~ורה שינוי יהי~ ודאי וזה התי~~ו שלגגה
 ודאי ואז תי~~ו~ ~אות אותו יכיר לא ד~חול~~טתינוק
 שכתבו ממה ~דשים דינים להוכיח ואין דכ~~ע אליבאפסולה

 שה~ מעשה על י~א אחר ענין על משל דרך רקהפוסקים
 התחבו~ה הריא"ס ד~ת על אז עלה שלא אפשרועוד

 הימין ל~ד התי~~ו של הגג להמשיך אתהשהמ~את
 בשו~~ת ~~ת אחר בסג~ון רק זה כעין מ~אתי שוב הקו~מן חו~

הרד~~~
 הנ~ל הריא~~ס דברי ליישב שכתב ב~ סי~ או~~ח ח~

 שלא ~~א כתבן אם תיבות באותן תקנה שאיןשכתב

יחלק~
 ~ל~~ג ל"ב בסי~ המג~א שמביא הר~ב"ז דברי על

~כ~~
 ת~נה

 למחו~
 היתר אות

 ולעבו~
 ק~ת

 דמשמע בזה~~ל הנ"ל הרד"ס וכתב ושלאחריה~~לפניה האותיו~
ו~תבר

 להריא"~
 מש~נה ה~ב דעל

 הריא~ס ~ו~ה אבלאו~ה~ ~~~ האו~ ~ו~
 דכש~א~ ~~רדב~~~

 מש~~ה שאין
 ~אות~ו~ת

~~~ 
 ו~יי~ש~ ~העבותה ד~~ ~פיר ~וביה

 ש~ךה~י
 ב~

 כ~~~ רא~ ~אין הנ~~ל

~~~
 דכיון להריא~~ס דס"ל י~~ל

 נעש~ דא~
 ~נ~~ל תיקון

 ~תי"ו של הגגלה~יך
 חו~

 היו~א להקו
 הימין~ ל~~

 הסמוכים האותיות לעבותאו
 להיתר~

 לפניה
 ק~ת בזה יתק~קל הרדב"ז בשם המג~~א שכתבע~~ד ול~חרי~
 ~ור~

 הראוי ~ורתן ~ידאי שהרי הסמוכים האו~יות אוהתי"ו~
 להו~יא אין לכת~ילה שבודאי כן~ ~ינו לכתחילהלהן

הרבה
~ 

 תי"ו של הגג
 האותיות ~~ן ~ד~ לשו~

להיות ~ריכ~~
 לכתחיל~

 הגג שמ~ך דהיינו מ~נ~~ל בא~ד ששינה אתרמי דאינהי א"~ ובעובין~ ובקט~ו~ן ב~לותן שוות
 א~ וכן הקוין מן להלן התי~~ושל

 אותיות איזה ~ב
 שנקראין כל ~אחרות מןעבות

 וניכרי~
 לאותן

 להיות שםהנ~רכות אותיו~
 כש~

 כן לו נ~~וק לא אנן ~~מ
 לכתחיל~

לקלק~
 ר~ או ד~ או ב~ אותיות למשוך לע~ין ~רק ~פרש~~את לגנו~ ט~י ועדיף ל~ן הראוי מ~ורתן האותיות

 ק~קול הוי ולא כ~~כ שינוי חשוב לא זה הגג אתברחבן
 לעשות ~~חילה ל~ מורינן נמיואוריי

~~ 
 כדי

 של~
 י~טרך

 הוא זה לי~ ~ורינן לא אחרות אותיות אבל הפרשה~לגנוז
 בזה גם עליו חולק דהרדב~~ז דנראה ונהי הריא~~~~דעת
 את לגנוז י~טרך שלא דכדיוס"ל

 הפרש~
 בשאר אף

 האותיות לעבות ליה מורינןאוריי אותיו~
 יהיו בדיעבד דעכ~~פ כיון קלקול ק~ת כמו להן שהואאף ושלאחריה~ שלפניה~

 בזה ולה~כה כן איני הריא~~ס ~עת י~~ל אבלכש~ת~
 ~הרדב~~ז~ הוא דעלמא דסוגייןנראה

~~~
 ממה כן הוא הריא~~ס שדעת ראיה עודשהבאת
 הגג שעשה פשוטה בכ"ףשפוסל

 ~מע~
 בזוית

 כעי~
 של ה~ורה שיהי~ דבעינן בש~~ס נמ~א שלא ואע~~גד~"ת~
 וגם ~מעלה~ ~גול דוקאהכ~~ף

 ב~
 של הש~~ע ~ל ת~הת

 ~ו~ גבי ל~~ו בסי~ ג~~כ שפוסלהתניא
 פשוטה כ~~ף אות

 ~ב הוא והרי בזויות~ עשאה אלא ~ו~ה ~שאה לאבאם
 דפסול ~"ו סי~בתחלת

 ר~
 כ~~כ שינה באם

~ 
 שנדמה

 ול~תי עכתו~~ד~ לגמר~ האות ~ורת שנשתנה או אחרתלאות
 כ~~ף גבי דשאני ראי~ אין ~הגם

 ~שוט~
 שהיא כיון

 פשוטה ב~ ולא פשוטה כ~~ףנקראת
 ממיל~

 מוכח
להיות שמוכרח~

 עגו~
 דאל~~כ ב~ כמו בזויות ולא כ~~ף כמו ל~לה

 ב~ש~
 של הענין וכל עלה~ פשו~

 כ"~
 לדון יש פשוטה

 ~יות ש~ריך במקום פסולהוהיתה בי~~~ היתה כ~ופ~~ היתה שבאם ו~יון ~ופה~ כ"ףכמו
 כ~ כ"~

 כן
 ג~

 עתה
 בה יש שכתבתי והסברא היא~פסולה

 ט~~
 שנמ~א אף לכן

 מ~~מ ב~~ ~מו בזויות שעשאה פשוטה בכ~~ףמקילין
 ל~קל מנהג ~אין ובמקום להתיר~ ב~רה הכרעהכאן אי~

 ו~כ"פ ~חמיר דיש נלע~~דה~
 ם~

 הרב ש"ע ~ל קושיתו
 בלשכתו ה~ בס~ הסופר בקסת ו~ש~~כ ז~~ל~התניא

 גופא כפופה דבכ~~ףט~ז או~
 א~

 עשאה לא
 ג"כ השיג ו~ה"ט קפידא דאיןי"ל ג~~~ למע~ עגו~

 ע~
 בעל של הש~~ע

 דבכ"ף חדא דבריו לדחות יש ג"כ עיי~ש~ ז"להתניא
 עכ"פ אם אלא להמכשירין אפי~ כשרה אינהג"כ כפופ~
היא למט~

 ~~ל~
 דאז

 העגו~
 שהוא ומו~ה מכריע שלמטה

 בפשוט~ שייך לא ~זה ב~ת~~א ~~~
 דא~

 הכרעה ~~ם
 מלמט~

~ל~
 ד~ם ~~וד יותר~ ח~ר

 י~
 י~~א ג~ור תג למ~לה לה

~~ו~
 ב~ף גם

 ~~ כפופ~
 ~~ ~~~דו~ה ~~י~~ יש אם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 מפלפל חיו~~ד שלמה בית~ב~ו"ת
 ול~ בז~

בזה~ ע~ עיינתי

~~~
 סי~ במג~~א ~~ובא גלאנטי המה~ם ד~ת שהבאת
 שכתב סקכ~~ול~~ב

 שכ~
 בגמרא שורש לו שאין דבר

 שורש לו שיש ד~ל דמשמע מדבריו ולמדת מעכב~אינו
 אינו וגם אחר לא~ת דומה אינו באם אפי~ מעכבבגמרא
 ישראל אור ~~ ד~ת שכן והבאת לגמרי~ האות ~ורתמ~נה
 וה~~ יו~~ד~ כ"ף כעין שעשאה למ~~דבדין

 ז~~~ רש~~~
 בספר

 הנה עכתו~~ד~~חיים
 כ~

 אבל ידי תחת אינם ~ללו הספרים
 קש~לדעתי

 כן~ שיסבור גל~נטי ~המהר~~ם לייחס מאוד
 כתיב~ ב~דיני ענינים כמה דנמ~אומשום

 המבוארים סתו"מ
 וכן ג~~~~ שעטנ~~ז אותיות שלהתגין והיינ~ בדיעבד מע~בין דאינן דעלמא סוגיא ועכ~~זבגמרא

 הח~יטרו~
 ח~ אות של

 ~פסול מ~כב ~ינו דבדיעבד האחרונים ~ס~ימוועכ~~ז
 התם דשאני ~~חות ק~ת אפשר דח~ מחטוטרות~ומיהו
 תלה בע~מודבגמרא

~ 
 דאינו אפשר לכן ~~וק~י בספרי רק

 אף לעכב גמור~י~~
 בדיעבד~

 א~בעות ד~ הס"ת גליוני וכן

מלמ~
 אין האיד~א דהרי מעכ~~ אינו ועכ~~ז מלמעלה וג~~א
 מורי ובתשו~ לכתחילה אפי~ בזה כלל מדקדקיןה~ופרים
 מבואר הרי ~כ~~פ להמנהג~ טעם נתן חיו~~ד שי~~קמ~~ם
 ח~נו ועכ~~ז בגמרי שמבוארים עניניםכמה

 בדיעבד~ מע~
 אלא כן כתב לא גלאנטי שה~ר~~ם לומר אפשר הי~ולכן
 בכ"ף גם להכשיר בא שהוא~פי

 פשוט~
 למעלה שעשאוה

 בזויות ב~כעין
 שב~

 לפסול מקום יש
 הואי~

 הוא שכ"ף
 ולכן למעלה~ וכ~ש~כ למעלה ב~ כמו להיות לה איןא~~כ
 כמו ~מעלה ~יות ~ריך פשוטה ש~~ף זה שעניןכתב

כ~~~
 רק הוא זה כל אבל בגמרא~ מבואר אינו כפופה

 ~ומה חששא ק~ת שישבמקום
 לאו~

 בכ~~ף כמו א~ר
 אב~ לב~~שדומה

 אחרת לאות דומה חשש שום שאין במקום
 כפי נכתבה לא באם אפ~ האות ~ורת מכיר התינוקוגם

 לפסול אין ג~אנטי המהר~~מ לד~ת אף בגמרא~מ~ואר
 מח~וקת ~שות ושלא הפוסקים ל~שוות כנלענ~~דבדיעבד

בינ~ם~
 העיקר גלאנטי המהר"ם בדעת שיה~ איך~~~~~

דנקטינן נרא~
 ~הלכ~

 שאינו הרמב~~ם כדעת
 פסו~

 אלא
באם

 נ~
 עד ~גמרי ~ורתה שנ~תנה או אחרת לאות

 ניכרשאיני
 כל~

 ~יו~ ה~ריך אות שהוא
 שפסק כמו שם

 ל~~ו סי~ באו~~חהרמ~א
 וכ~

 שלו ב~~~ע התניא פוסק למה לך ~קשיא~א שלו~ בש"ע התניא שפוסק
 ב~

 ל"ו
 לדעתי אחר~ לאות דומה אינוהלא שפסול~ וחטוטרות וז~ ד~ ב~ורת שנכתבה דח~ ח~באות

~~ 
 שהרי שאני דבח~

 דהגמרא דינא עפ~~י הוא שנתקל~ל באות הבירור~~ר
 יכיר אם דלחול"ט תינוק הבחנת ~י רק הואוהפוסקים
 ~יות ה~~ך ~אותאותה

 דא~
 בס~ בתניא ~ועיין כשר

 ~דומה ~חששא דוקא דלאו ~ אות שם ובק"א ל~~ו סע~ל~
 ה~ותיות בכל אלא תינו~~ הבחנת ~ריך אחרתלאות

 נתקלקלו אם ספקעל~הם ש~
 ~ורתן~

 שאנ~ ב~ והרי
 ~ת~ן

 דאין ~ום ~~ב בס~ כמבואר זו ~חנה לנו איןבסתו"מ
 אות ~ורת ~~תקל~ל מקום בכל וא"כ כזו~ בח~ ~גילתינוק
 ~~ ~ורת אם מסופ~ין שאנו עדח~

 ע~~
 אי~ ~א~ או

 אנו

 ~ברר יכולין אנו שאין וכיון ~ברר~יכולין
 ממיל~

 פסול
 שמאמספק

 נשתנ~
 נ~אה הי~ הנ~~ל ו~~~י הח~~ ~ורת

 הכל דתל~ ו~~וטרות וז~ ד~ ב~ורת שנכתבה דח~להלכה בז~

 שאם הסופר ~ו הדיין עיניבראו~
 נד~~

 בבירור אשר לו
 היה שבסתו"מ בח~ מורגל התינוק הי~ ואם ~לה ח~~ורת
 יש ח~ שהוא ע~~ז גםאומר

 שלו מפני בבירור כן לומר יכולאינו וא~ הנוב~~י~ כדברי ~כשי~
 בע~~

 ספק יש
 לברר יכולין אין שבח~ כתבנו כבר הרי ע~~ ~ח~~ורת א~

 ~כ~ה הוא ו~דעתי ~ספק~ ~פסול ~ו יש לכן תינוקע~~י

נכונ~
 בדברינו נתיישבו וגם טעס~ של בדברים

 בהם~ ~נ~שית ממה שלו בש~~ע הרבדברי כ~

~~~~~~
 להשיג

 ע~
 בספרו נ~~י מט~~~שווא הה~~ג דברי

 סי~ ח~~ב י~חקיד
 ק~~

 ר~~~ה בדבריך ~ו~~~ס
 נמ~א לאכי

 שם~
 כימי שתיבת ~זוזה בענין במש"כ

 גניזה ו~ריכה שפסילה שהורה לשנים נח~ו השמיםותיבת
 בדבריך ~דקת עליו והשגת הדב~~ש~ ~דעת תיקון מועילואינו
 דבריו כל ש~מח~~ת וראיתי שם בתשו~ עיינתיכי

 אינ~
 וגם הדב~ש~ על חולק ש~רדב~~ז והברורנכונים~

 על חול~ים הפוסקיםושאר הריא~~~
 ~ב~~~

 הרד~~ם בשו~~ת כמש"כ
 וגם כהדב~~ש דלא הוא דעלמא סוגיין וגם ב~ סי~ או"חח~

 לאבותיך גבי ~תקן קה~~ס בספר ממש~~כ י~חק הידראיות
 מלאשכתבו

 ומח~
 ולמ~ה למעלה ~~ט מעט להמשיך הו~

 פעם בשום הב~ תתבטל שלאכדי
 מ~ו~~

 בספר כתב ושכן
 דאם התם ~אני לכל כמו~ן כ~ל ראי~ אינו שמים~מלאכת
 ~ג~רי הב~ אות ~ז ח~רה א~~כ רגע בכמו תפסולהב~

 ~ותב~ הוי יתקנה אםואח~~כ
 ש~א ודאי והוי מחדש

 ו~כסד~
 ~ה ~ה רחוקין ש~י~ הא~יות ~קרב ענין זה

 הי~ לאד~עולם
 פסו~

 פשוט נכן האותיות~ בגוף
 דדבר~

 י~ח~ה~
 למחוק דיכול השגת יפה ~וגם נכונים אינם

 תיבות~ם
 ~א~ ע~

 הכל ו~תוב
 מחד~

 שום שם אין שהרי
 גניזה~~ ה~ריכן בחנם לדבריו גם כן ואם נמחק שאינושם

 סעי~ ט~ כלל ק~~ס בס~ ראיתי זה בע~ין עייני~~~~~
 מ~~ם או ס~ דאם שכתבבסופו

 סתומ~
 נפרדו

 אףק~ת
 שהתינו~

 בתו~~מ ל~~ר ~ין ~מ כ~וי קוראן
~דבי~ן

 לאח~
 ושם כסדרן~ שלא דהוי משום ~~ן שכתב

 משום הדבר טעם ביאר י~ אות הסופרבלשכת
 דה~רלב"~

בתש~
 דהא כתב

 דמועי~
 והעי"ן השי"ן של ביודי"ן תי~ון

 בעי~ לא דמדאורייתא משום ~א נוג~ין שאינן~דומיהן
 לאחר גם תי~ון בהם מועיל ולכך שיגעוכ~ל

 שנכת~
 שיהיו מדאורייתא בעי~ וס~ ~תומה מ~ אבלאחריהם~
 ~ מדאמר~סתומות

 ואס עומדין ה~ בנס שב~וחות ו~~
 ניסא בהו הקב"ה עביד ~הוי ~א ק~ת בהפרדה כשיריןה~

 דבריו ואין עכ~~ד~ תיקון בהם מועיל אינו ו~ך~~~א
 ~~~~ בע~ האותיות בשאר גםדבודאי ~~~

 שיהיו
 ~לןשיה~ו ~חוברי~

 כאשר חומרא מ~ום הדבר ואין אחד~ ~~~
 המהר~ב"ח דכוונת אלא מהרלב"~~ בדברי קה"ס בעלהבין

 ~דאורי~ מעכב אי~ו ~~מ מה"ת כן ~ב~ ~~~~
שיה~

 פסו~
 מה"ת דבעי מידי כל ד~או נוג~ין~ אינן באם
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 בכמה ~רימעכב~
 מקומו~

 עליו שינה דבעי~ אמרי~ בש~~ס
 שהוא אף מעכב אינ~ שינה לא דאם ומשמע לעכב~הכתוב
 אף הלבן את ~~~כב אינו דתכלת קיי~~ל ~י~ית וגבימה~~ת
 גם וא"כ הוא~ דאורייתאדתכלת

 ב~
 דמה"ת נהי וס~

 שבלוחות וס~ המ~ ולכן מקום בשום נפרדים יהיו שלאבעי
 כמו מעכב שאינו להיות י~ל מ~~מ עומדים~ היובנס

 לדעת נוגעים שאינם ו~עי~~ן הש~ן יוד~~יבא~
ואיני המהרלב~~~

 רו~
 אמנ~ לזה~ זה בין חילוק

 לקושטא באמת
 גםדמילתא

 דב~
 תמוה לדבר נ~~ל מהרלב~~ח

 ב~
 שמבואר

 קודם גם נוגעין שאינן והעי~~ן השי~~ן דביוד~~יבדבריו
 ה~ריכי חומרא משים ורק מה~~ת כשירים הם~תיקון
 דבעינן כיון תמוה ולד~תילתקנן

 כתיב~
 ודאי מ~~~ת תמה

 בגוף נוגעין אינן ודומיהן והעייני~~ן השיני~~ן יוד~~יבא~
 לאו ודאי שלהם הקו עם~אות

 וא~~כ הוא~ תמ~ כתיב~
 ~א~~כ למהרלב~~ח לי~ דקשיא והא הוא~ מדאורייתא פסולודאי
 לאחר תי~ון בתו~~מ מועיללמה

 שכת~
 פסול ולא להלן

 ח~ רד~~ם בשו~~ת מבואר הדבר תי~ כסדרן~ שלאמשום
 להיות רשאי ~כתב דתמות הפרמ~~ג בשם ד~ סי~או~~ח
 קודם אבל שלכ~~ס~ ~תורה פסלה הכתב גוף ורקשלכ~~ס
 שאי~ן ודומיהן ועייני~~ן ~יני~~ן ביוד~~י גם ודאיתיקון
 השי~~ן יוד"י בין חילוק ~ין ועכ~~פ מה"ת~ פסולנוגעין
 ובין הנפרדין~דומיהן

~ 
 ותינוק הנפרדין וס~ ~ומה

 א~~ סי~ באו~~ח הרד"ם דעם מוכח וכן כקה"ס דלאמכירן
 לבנ~ ח~אי שני בין במכתבך ראיתישוב

 שהמקד~~מ ש~יינת
 ~י אין והנה בזה~ הקה~~ס על חו~ים נ~~י מבע~אןו~גאון
 נרא~ דעתי גם אבל הללוספרים

 בזה נכונים שד~~יהם
לדינא~

~~
 במה בזה בעיוני עכשיו נתעוררתי

 שמסתפ~
 ה~א"ס

 הוי"ו ומחק מלא מ~ת כתב ב~ם מביאווהמג~~א
 נשאר ולמעלה ~~י~~ו סמוך עד למטה ה~~ והרחיב~יתירה

מ~ול~
 אר~י~ בפני ~~ג~~א ועיי"ש בזה להכשיר יש אם

 בכגון נותן ~דין הי~ דלדעתי תמיהולי
 ז~

 התיבה להראות
 אותו יקרא ואם דל~ול~~טלתינוק

 לתיב~
 ואם כשר אחת

 משום פסול~ ~יבות לשתי אותויקרא
 דמ~

 בש~~ס ~דאיתא
 דויהרג וי~~וגבי

 דאיפס~
 למשל רק הוא לתי~וק להראות

 סמכינן סתו~~מ גבי בכתיבה ספק ענין דכלולהורות
 עניני בכל דהה~~ד ילפי~ דמינ~ דלחול"ט~ תינוק~ב~נת ע~

 לשתים הנחלקת ~י~ על הוא הספק באם אפי~ספיקות
 אחת כתיבה ונראין המקורבים תיבות שני עלאו

 ~~ בס~ קה"ס בספר ו~כ תינוק הבחנת עלסמכינן ג"~
 אם א~כ תינוק~ על סמכי~ אלו בענינים דגם ב~סעי~

התיב~
 ומלמטה תיבות וכשתי ~נפרד מלמעלה נראה

 נראית אם ספק י~ שעי~~ז באופן אחת וכתיבהכמחוברת
 ספק כשאר הוי תיבו~~ כשתי או אחתכתיבה

 ~ד~
 הוא

 ותמהני לפסול או ~הכשיר מכריע דלחול"ט תינוקדהבחנת
 העירי שלא ~~לכות ו~תיקי הש"ע מפרשי האחרוניםעל

 ~ידו בזה והנניבזה~
 וש"ת~ דו"~

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

 לפ~~ק~תרס~~~ י~~~ו~סעמיהאלי

 ~מו~ל~ הרבני ידידי לכבודשוכ~~ט
 כש~~ת וכו~ חו~~ב

 ~~~~~~~~~ ~~~~~מו~
 בקראסנא~ נ~י

 שי~ מי בדברמכתבו~~~~~
 לשרוף עסק לו

 כזי במלאכה ~~נ~ג אשר לבנינים~הנ~רכים לבני~
 רק שכרם ~קבלים במלאכה העוסקים הפועליםשכל

 דהיינובקבלנות~
 אל~ מכ~

 או
 לבני~ מא~

 ושורפים שעושים
 יהם ידוע~~כום

 אינ~
 רו~ים

 לקב~
 אם זולת ~מלאכה

 מעכ"ת ושואל ~~~ק~ ביום גם מל~כתם לעשות להםיניחו
 רשאים אםחוו"ד

 להניח~
 או

 ל~
 ואשיבהו~

 סי~ באו~~ח דקיי~~ל ד~י להתיר מקום יש לדעתי~~
 מחובר ל~ורך ~לוש אפי~ או ~חובר דבמלאכתרמ~~ד

 לשקעם ראויים י~י~ למען ע~ים ולשפע אבנים לס~תכגון
 כר~~ת דלא אסור בקבלנות גםבבנין

 מ~~~~
 הטעם הא

 של הענין אבל נינהו~ יום ש~ירי יאמר ש~רואהמשום ~ו~
 ו~שייתשריפת

 זו מלאכה עושין אין ה~דוע לפי לבני~
 כלל א~~א וכמ~ט יום~ שכירי פועלי ע~~י מקוםבשום

 נ~~י מעכ~~ת שכתב ~טעמים יום שכירי ע~~י זומלאכה לעשו~
נרא~

 מראית כאן שייך דלא ומשום בקבלנות~ להתיר דיש
עין

 שהרו~
 נינהו יום שכירי יאמר

 כנ~~~
 עושין דאין כיון

מלא~
 דמותר בש~~ס דאמרי~ וכמו יום~ שכירי ע~~י כלל זו
 משום בשבת בה יעבוד שהעכו~~ם אע~~ג ~דהלהכשיר
 ארסותיה אריסא יאמר הרואה באריסות~ לתתם דהדרךדכיון
 דאף ר~~ג םי~ ~יף או~~ח בש~~ע ועיין בזה~ הה"דקעביד

דבמרח~
 להשכי~ שהדרך במקום מ~~מ לה~כיר אסור ורחיים

 באריסות לתתאו
 מרח~

 ומינה ~שכיר~ מותר ורחיים
 לבנים עשיית במלאכתדהה~~ד

 דהמנה~
 ~~ות רק הוא

 ~~תיר~ יש ג~~כ בקבלנות זומלאכה

~~~~~
 עפ~~י הוא ~המנ~ג האידנא להתיר איןדמ~~מ
 הבתים כל ~בנות גדולות בעיירות ובפרט~רוב

 ל~ניח דמותר ג~~כ נימא וא~~כ בקבלנות אומן ~~ירק

 האו~א~
 ב~~~ז שייך דלא כיון בשבת אותם לבנות

חש~
 בבנין דשאני ני~~ו~ יום ששכירי שיאמרו הרואים

 דמה~דרך נהי הזה בזמן גםדאף
 קבלן אומן ע"י לבנות~

 בע~מו ~ונה אינו קבלן האומןמ~~מ
 אל~

 פועלים לו שוכר
 יוםשכירי

 כידו~
 הבית את שבונים שיראה מי וא~~כ

 ~עד עובד שהוא לו ישיב הבונה~ הפועל את וישאלבשבת
שכר

 ~עול~
 לומר ~ום יש ש~~ר שכן וכיון ליום~ וכך כך

 ~עולתו לו ומשלם יום לשכיר אותו שכר בע~מו~בעה~~ב
 לי מה הבעה~~ב ~י דמה בשבת~ ידו על ו~בד יוםבכל

האו~
 ה~בלן האומן ~ותו שכר האמת שלפי כמו הקב~ן~

יכ~
 שריפת בני~ן אבל בע~מו~ הבע~"ב ששכרו להיות

 פועל עד ~גדול מפועל לכולם רק יום בשכירותשי~וד הקטני~ ~הפועלי~ ~פ~ אחד שום אין ידיעתי ~ילבנים
 מכל דהיינו בקבלנות משלמים האדמה ~חופרהקטן

 מא~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 מכלאו

 אל~
 שפ~ר ~כה~~ג י~רפו~ או ש~ע~ו לבנ~ם

להת~ר נרא~
 משו~

 כאן דא~ן
 מלאכ~

 כלל ~ום בשכ~רות
 וז~

 נ~ל
 ועוד ל~לק~ נכונהסברא

 נרא~
 בנ~ן ~~ן לחלק

 בת~~
 לב~ן

 דלבנות לבנ~~~ ושר~פתעש~~ת
 בת~~

 ~ש שפ~ר ~קבלנות
 באם ~ף ל~סורמקום

 מנ~~
 לבנות נ~נ~ח המק~ם

 לבנות ~מקום אותו ~נש~ דמנהג דנ~~ קבלנות~~~~~ ר~
 כל מנהג ~~ן מ~~מ קבלנות~ע"~ ר~

 העול~
 ו~~יש~~ ~ן

 אבל ~ו~~ שכ~ר~ ע~~~ לבנות שהמנהג ממקומות~ב~~ם לאורח~~
 ושריפת ~ש~~תבנ~~ן

 הנר~~ לפ~ הלבנ~~
 דבכל

 קבלנות ע"~ לעבוד רק~מנ~ג המקומו~
 מהט~~~~

 שכתב
 מעכ"~

 הלבני~ ש~רפ~ ~~~כ שאלו במ~נקאטש בה~ות~ אנ~ וכןנ~~
ע~

 בכל שהמנהג ג"כ ואמרו שבת ענין
 ~מד~נ~

 ובכל
 לעשות ~ודע~ןשהם מקו~

~ 
 נראה א~כ ק~לנות~ תשלומ~ ע~~~

 ע"י אותה עוש~ן אחרת במד~נה שמא לחוש דא~ן~דא~
 ~ו~שכ~ר~

 שנחוש ב~ופן
 נחוש ואפ~~ מש~~ ל~ור~~~

 ג~
לז~

 ממד~נה אור~ים ~בואו ~מא ל~וש א~ן בודא~ מ~~מ
 חזקת פ~ בב"ב דא~ר~~ וכמו~חרת

 ~בת~~
 חזקה ל~נ~ן

 לג~~לדמ~הודא
 משו~ חזק~ הו~ ל~

 דא~ן
 הש~~רו~

 מ~ו~ות
 נר~ה ולכן נשמע~ המ~אהו~~ן

 ז~ דבמל~~~
 של

 ומותר לחוש א~ן ודא~ לבנ~םושר~פת עש~~~
 דאפי~ הנ"ל ב~ ~ע~~ רמ~~ג ~~~ או~~ח בש"ע ממש"כקו~ח והדבר~~ דכ~~~ אלי~~

 במקו~במרח~
 כ~~ש א~~כ דמותר באר~~ות ל~תן שהמנהג

 במה~~ק ל~נוב~~~ ו~ף המד~נה~ בכל ~ן דהמנהג ד~דןבנ~דון
 דוקא מ~יר~ רמ"ג ב~~~ דהש~~ע שכתב ~~~ב ~~~ או"חח~

 מ~~~~ ב~~ דר ~שר~ל שא~ן ברחובבעומד
 הוא טעמו הלא

רק
 משו~

 לחוש ~ש אכת~ דאל~~כ
 ושב~~ העובר~~ לאורח~~

 בכל מותר ~~ד~נה מנהג דהוא ד~דן בנ~דון אבלעי~"ש~
 לדבר~ו~ אףענ~ן

 מא~ר הרב~נו ד~דבר~~~~~~
 המוב~

 בד~ה ע"ז בתו~~
 קבלנות דאוסר נראה וכו~ אר~~ות~~אר~~א

 והוא~חר מטע~
 משו~

 נוטל מלאכה ~עושה דכ~ון
 ר~

 מעות

 כולה הוא המלאכה אבלבשכרו~
 ש~

 מה א~ור לכן ~שראל
 דנוטל שכ~רות או ~ר~~ות גב~ כןש~~ן

 העכו"~
 העובד

 ~זר~נן לא בשכרו גופה המלאכה מןפ~רות
 משו~

 דנבוא
~ת~ר

 ג~
 בשכ~ר

 ~ו~
 דבר~ו ולפ~ גזר~~ בקבלנות משא~כ

ה~ה
 ~ו~

 א~נו בקב~נות דא~ור דמה לומר
 משו~

 מרא~ת
 אלא~~ן

 טע~
 הוא הא~~ור

 משו~
 וכעין בד~ן ~~לפה

 הפ~רות בגוף חלק דנוטל ושכ~רות אר~~ות וגב~ הוא~גז~~
 גזר~נןלא

 משו~
 דהמלאכה קבלנות וגבי לאחלופ~~ את~א

 הנ"ל ולפ~ ~זר~נן~ ~שראל של לגמר~הוא
 ג~

 ד~דן בנ~דון
 ושר~פתבעש~~ת

 הלבני~
 יד~ על בשבת לעשות א~ור ה~ה

וא~ן ~שראל~ עבור לגמר~ ה~א דהמלאכה כ~ון בקבולת~עכו~~~
 העכו"~

 רא~ת~ אמנם לב~~~~ ולא מעות אלא נוטל
 שו"תב~פר

 הרד~~~
 ~הע~ר ~~~ז ס~מן או~~ח חלק

 בז~
 והעלה

 רוב דדעתלהלכה
 הפו~ק~~

 לחוש וא~ן כ~ר"מ~ דלא הוא
ש~טעו

 העול~
 בד~ן

 טע~ ו~
 הוא הא~~~ר

 משו~
 ד~~ברו

העול~
 מ~אכת של בנ"ד וא~~כ ~ו~~ שכ~ר ש~וא

 עש~י~
 דנתפר~~לבני~

 קבלנות שהוא לכל
 ר~י~ ~ו~ש כנ"ל~ מות~

ממ~
 דמבואר

 דא~ וב~רושל~ ב~~
 הוא

 מות~ לתחו~ ~חו~

 וא~ב~ב~נות~
 הא~~ור

 ~ותר ~ה~ה ~~א~ גז~ר~ משו~

 ועכ"~מח"ל~
 ~דרק

 ~וא~~ מ"~ מ~ו~

~~~~~
 להת~ר נ"ל ~~קא

 אמנ~
 שום ~ה~ה שלא בת~~י

 ולא ~~שראל~ ~~ל לא ~ום בשכ~ר ~עובדפועל

 שו~א~~
 שגם וה~~נו מהקבלנ~~~ אחד

 ~אומנ~~
 ~ה~ה לא

 פועל~םא~לם
 העובד~~

 ~ה~ה ~~ל"כ ~ום~ בשכ~רות
לבנ~ן דו~~

 במקומות אף ~~ש~ו לאסור דעת~ לע~ל דכתבת~ בת~~
 לבנות רק הואדהמנהג

 קבלן~ לאומן ש~וסר~ם ע"~ בת~~

מטע~
 פועלים ~~מו ~וכר קבלן ה~ומן ~וף כל ד~~ף

 אין ו~~ת ~מלאכ~ת~ ועוש~~ הבונ~~ ה~ וה~ ~ו~שכ~ר~
 רקל~ת~ר

 א~
 שכל המנהג

 הפועל~~
 גדול ועד מקטן

 א~נ~
עוש~~

 כנ"ל בקבלנות רק
 לשל~

 אלף~ או מאה ~~~ל ~הם
וג~

 ~ה~ה שכן
 המנה~

 המקומות בכל
 אז לנו~ ~~דו~~~

נרא~
 ומובן הפ~ד~ במקום ~ת~ר

 ג~~~
 ~ו ש~אמר שח~~ו

 המ~כות מענ~ן ~ר א~זהמעלתו
 בש~~

 ~~ך ולא
כלל שמ~

 ול~
 ש~~כ~~ ~ב~~נ~~ המל~כה~ מענ~ן עמו ~דבר

 המרא

דאתר~
 ושלא

 ~ה~~
 ח~לול חו~~ש

 טרדת ומחמת ב~~ר~ הש~

התלמ~ד~~
 ~ד~דו~ ~ו~ר לפ~פל נפנ~ת~ לא

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

 לפ"ק~תר~~~ט ~~~~ו~סעמ~האלי

 מו"ה וכו~ חו"ב המופלג האברך ~ד~ד~ לכבודשוכ"ט

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ב~ בק"ק ~קרה אבן נ~~~
 יע~~~~ערע~טור

 אשר בב~מ~~ר ~~~ן ב~דבר חוו"ד להוד~ע קבלת~~~~~~
 בש"ק מנחהכשמתפלל~ן

 פעמ~~ והרב~
 מתפללין

 ומוכרח~ן מאוד לחש~כה~מוך
 לק~

 למען החלון א~ל הס~~ת
 ואז בו לקרות~ראו

 מנ~ח~~
 בהפ~ק השלחן אותו על אותו

מפ~
 א~ השלחן לב~ן הס"ת ב~ן

 השלחן מן לעשות מותר~ם

הנ"~
 ~ש~בה ל~ורך ~פ~ל

 שמ~
 לא הספ~ל אשר בב~מד~~ר

~ה~~
 להת~ר נ~~ה מעכ~~ת ודעת בהמ~ר קדושת רק לה

 בת~בה אפ~לו דהר~מטע~
 ע~מ~

 ~ע~ר בני בפרק אמר~~ן
דה~~

 רשא~~
 לשנותו

 ורק דתשמ~ש~ ת~~~ש רק דהו~ משו~
 דקא דחזאדכ~ון

 מנ~ח~~
 קדושה דתשמ~ש אמ~נא ~"ת עלה

 על~~ שקור~ן קבוע בכ~א דוקא זה וא~~כ וא~ור~הוא
 עליו קור~ן שא~ן זה בשלחן ולא לכך ~חוש ~שבקב~עות
 ודא~ לחש~כה ~מוך כשמתפלל~ן בש~~ק במנ~ה באק~~אלא

 עכ"ד~ להכ~ לחושדא~ן

~~~
 אפי~ שהר~ טעמא עוד בה ואו~~ף ל~ת~ר נוטה דעת~

 במרדכי מבואר על~ו ב~"ת לקרות קבועבכ~א
 להת~ר קנ"ד ~~מן באו"ח בב"י מובא במג~להובר~~ש

 תחת~ו מ~פחת בלא ~"ת להנ~ח רג~לות איןדבזה~~ז משו~
 קבוע שא~ן בכורס~~א מ~"שא"כ עי~"~

 לקרו~
 דא~ן ~דאי על~ו

 מ~~ בלא ~~ת שהנ~חו איר~ שמאל~~ש
 ו~~

 ~ר~ ~~ל
 ודאי הנ~ל והרא"ש המרדכי שכתבו וכו~ רג~לות א~ןהל~ון



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 מ~מ~
 ד~ על~ו~ מנ~ח~ם א~ן ~~ולם

 להו הו~ ~כ
 ~מי~

~~~~
 ~שין משמע וד~~ אלא ~זה~~ז~ ~~~~~ם

 הרוב דעפ~~~ ז~

 ~~ר~~~~
 דלא והא תחתיו~ מטפ~ת בלי ס~~ת ~זה~~ז ל~~~ח

~~~~~~~~ 
 ש~~~ לפעמ~ם הזמן במשך דמיתרמ~ להמיעוט

~~~~~~ 
 ~ום ה~~נו תחת~ו~ מטפחת הפ~ק בל~ ~שלחן

 מ~~~~ו~~~
 ובש~~ע סנ~דרין בש"ס

~~~~~ 
 לענ~ן ~~ב ס~~

 ד~~~~~~~~~~~
 ה~מנה בלא ~יירא אבל ואזמנ~~~ ~~~ ~ר דוקא

 לתשמיש ל~~ ~ש~י~~~~
 קדו~~

 בה להשתמש ~יתה לאסור

~~~~~~
 ו~~~

 אפ~לו
 א~

 שבמשך נ~חוש
 הז~~

 שהניחו א~תרמי

 מ~~מ מטפחת~ הפסק ~~~ ~~~~~~
~~ 

 שלא
 לכך י~חד~

~~~~~
 מ~~~~

 אופן על
 ז~

 ולא ב~~ ~ר כמו אלא ~ו~ לא

 ~~~~ז~~~~
 בש~~ס דמבואר ו~א קדושה~ תשמיש בזה ~עשה

~~~
 כ~~ם~~~

 ~~~~~ על~ו~ ס~~ת דמניחין דחזיא
 דה~~ ה~~נו

~~~~ד~~
 אופן על בה ל~שתמש לכך מתחלה ~~~ו

 ז~
 ואז

 ~שמ~ש ~וי~~י~
 ק~ו~

 אסרו ולכן ב~ה ו~ר אזמנ~ כמו

 בנ~דון וא~~כ ~~~~~~~~
 ~ד~~

 דודא~
 ל~

 אפ~ל~ לכך ~~חדו
 ני~ו~~~

 השלחן על הס"ת הניח שאחד לפעמ~ם ש~ירע
~~~

 ה~ס~
 קדושה תשמ~ש אכ~י נעשה לא ג"כ מטפחת

 ~~ם~~~~~~~
 מעכ~~ת כמש~~כ דלא וזה ספסל~ ממנו ~עשות

 ד~~מ~~~~
 בקביעות עליו ~ורין

 הטע~
 תשמ~ש שנעשה

 הזדמן הזמן שבמשך שאפשר לחוש שיש משום ה~~~~~~~ה

~~~~~~ 
 א~נו דזה מטפחת~ בלי ס~~ת על~ה ~חד ~~נ~ח

ו~~~~ל
 פ~~

 דבע~~ תשמ~ש ~ד~~ן נ~ה לא ש~~ם או ~חת

ו~~~
 ולא בי~ ~ר כמו ~~י הכי לאו וא~ לכך~ ~~וחד ~י~~~

 ד~~~~~~~~~~
 תשמ~ש נעשה דלא הנ~~ל ~~ב סימן באו~~ח

 ו~~~~ו~~~~
 בב"י ע~~ן

 בסי~
 דברי שהביא ~~חר קנ"ד

 מניחין אין ~ולם שלנו דבת~~ת כתב ~~~"ש~~~~כ~
 בליס~~ת

 ה~ס~
 ע~י~ש~ ~ה

 ~מ~~~~~~~
 מעכ~~ת מדבר~ שנראה דמה להת~ר טעמא ~~~

~~~~
~~~ 

 שא~ ~ד~
 ה~~ן במשך מנ~ח ה~~ אחד

~~~~~~ ~~~ 
 תשמ~ש השלחן נעשה ~~~ אז השלחן טל

 השלחן בעל הי~ א~ באופן רק א~נו זה ~~~~י~ו~~ה~
 ~ן~~~~ה

 הבעל~~ ~~
 מן לעשות כח ~~ם יש השלחן של

~~~ן
 אבל ~דוש~~ ת~מי~ ש~~

 אד~
 בעל שאינו ~עלמא

~~~~~~~~ 
 של שלחן לעשות ~~~ו

 אחרי~
 קדושה לתשמיש

 דעת~ ~~~ ~ם~~~~~ו
 א~סר אדם אין דקיי~~ל לכך לי~חדו

 ~אינו~~
 ~ל~

 ~בטעם בסברא פ~וט ~וא זה דד~ר והגם

 כ~~~~~~~
 ב~~~א ~ורש ה~בר גם מ~את~ הנה מ"מ ~~~~

 מ"~~~~
 דא~ן ופשוט בזה~~ל שכתב םק"ד

 אד~
 אוסר

 כמש"~ ~~~ ~אינו~~~
 ~יו~~ד

 ס~
 וא~~כ ע~~~ל~ שמ~~ט ס~מן

 ש~~~~~ו~
 נר~ה אם אפ~לו ~~~ת

 לחו~
 ~ב~ך

~~~ 
 עשה

~~
 ~~ה

~~ 
 ~~ים

 והנ~~
 על תחתיו מטפחת בלא ס~ת

~~~~~
 ב~י מ~מ ~ז~~

 ס~
 וידיעת בהסכמת כן ~שה שלא

 ח~ת~ו ~~~י~ו~~~ים~
 ~ליט~~א~ ~~~~

 ~כל
 ש~

 נעשה

 אין כי ~נ~~ל כ~ום בכך ואין תשש שום ~~ן ~~ע~י~~~~~~
 ש~ ~פ~ ל~~~~~~

 שליש~ת קדוש~~ תשמיש שיה~~ אחר

 נ~ ~ת~~~
 לב ~~ד

 ~נ~ ~"~
 כמבואר

 ~ ~~~~~~~~ בסי~ באו~~~
 ד~ד~דן ברמ"א

 א~
 ~אי~ו ~וי הותנה דלא

~~~~ו
 ט~"~~

 ד~~הש~ ~~~
 שם ובפר~ג ~~~ו בס"ק ~~ם

~~~ו
~ ~  ~~ 

 אי~ו
 ~~~~ ~כ~

 ~ז~~ל עליו~ לסמיך
 ~פ~

 בא~~אמגד~ם
 ס~

 ב~ם להזהר ~~פשר דבר ומשמע ט"ו~
~~א

 בסתמ~
 מ~~~~ ~כ"ד~ מתנה ב"ד לב

 הו~ דידן בנ~דין

כמע~
 אסור יה~ה ~אל~~כ להז~ר אפשר שאי דבר כמו

 ~פרים ואפילו אחר~ם ~ברים הש~חן עלל~ניח
 כן שמב~א קנ~~ד בס~מן בב~~י וע~~ן ~נ~ח אסור~~~ הנדפס~~
 בש~

 על בזה סמכ~~ ולכן להז~ר~ א~שר א~ כמו הוי דז~~מרדכ~
 שם והב~~~ מתנה ב"ד לב דודא~הא

 ה~זי~
 עי~~ש~ טעמא ~~א~ ס~~ת על~ה שמנ~חין ב~ה אפ~~ל~ת~ר והעל~ בדבר~ו~

 אין ממ~לא ~דו~ה תשמ~ש ~הא שלא ~נה ב~~ד דלבוכ~ון
 באו"ח בט~~ז וכ~~כ ~בר~ לשום קדישה תשמ~ש כד~ןד~נו
 הוא וכן תפ~ל~ן~ של שק לענ~ן סק"א מ~~בבס~~

 לדקדק שלא העולםמנהג באמ~
 בכ~

 הטעם ובידא~ ~א~לו הדבר~ם

כנ~~~
 הר~~א~ כמש~~כ מת~ה ב~~ד דלב סמכי~ אלו דבכל משום

 הנ~ח שלא בב~רור כמעט ד~ודע מעכ~~ת ~~~כ לפ~ו~~~ש
 בלא השלחן על ס~~ת אדםשום

 מ~
 ~דהשל~ן ~~ון ת~תיו

 ד~ן ל~ת ודא~ ~נ~ו שאוכל~ן ממה מאכל מש~ור~ נקיאינו
 ל~בהמד~~ר~ הנ~רך ספסל ממנו לעשות שמותר~ן בושש~ר~ך

 ק~ת השתעשע ~מען להתיר פש~ט שהדבר אף ק~תהארכתי

ע~
 ברך לזרע ~זכה בב~ה ואס~~ם תורה בדברי נ~~~ מעכ~~ת

 וכו~~ו~כ~~ט

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

 לפ~~ק~תרס~~ט ~~"ו~סעמ~האלי

 כש~~ת וכו~ הר~"ג ג~סי אהובי לכבוד ושמח כשרחג
 ~~~~~מו~~ה

~~~~~~ 
 אב~~~ נ~~~

 וואדקערט~ ד~~~ק

 הדבר כ~ ועל מכתבו~~~~~
 לשע~ נחו~

 ומעכ~~ת
 א~

 ע~י
 מוכרח הנני ת~כףלהש~ב

 פלפול~ שום בלי ~השי~
 הלכה חוו~~ד בקי~וררק

 למעש~

 ~~~א~
 בתשו~ מור~ ~"כ על

~~~~ 
 באו~~ח ז~"ל ש~ק

 המז~גה זכות להם ש~ש ה~~~~ש שמוכר~ רט"זס~מן
 הקונה להעכו~~ם להשכיר ל~ם ~ש המדינה~ נ~מוס~עפ~~~
מהם

 החמ~
 זכות את גם

 ה~יג~
 מע~פ ~ה~~נו ימ~ם ט~ על

 הוא טעמו ~דעתי אשיבהו ~י~ דטעמא חג אסרו~ד
 סי~ או~~ח ~טוש~~ע ש~באת בתוס~תא מבואר דהרימשום
 מ~רת של הענין גב~ת~~ח

 חמ~
 ום~~ל ~ער~ם~ שלא ובלבד

 א~ גם לו ישכ~ר לא דאם הנ~~ללמור~
 זכות

 המזי~
 על

הט~
 ימ~~

 יי"ש הע~ו~~ם וכשמו~ר כהער~~ מחז~ הללו
 שהוא בתורת הי~ראל בשליחות רק כמוכר נראהבפסח
 הנקרא ~~ון לו שא~ן שעכו~~ם שידוע כ~ון שלו~משרת

~יסענ~
 ירהב לא

 בנפש~
 לערלים ~~~~ש למכור עוז

 נ~ה מוכר שהוא מה ולכן בערכאות~ אותו שי~נישו~~ד מחמ~

~י~
 ש~ש הישראל בעבור רק ~כר ~וא

 שלא והגם ווירטסהויז~אותו ש~ הליסטנ~ ל~
 נוד~

 כיוונה מא~ ~~~כ
ה~ו~תא

 ב~
 בט~~ז ויעוי~ן י~ר~ם~ שלא ובלבד שאמרה

 וב~"~ובת"י
 שם התניא

 ~~~~ תמ~~~ בסי~
 ~רי ~ושש
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ז~~ל
 הנ~~~

 נראה מ~~מ הוא~ הערמה בכלל זה דגם דאפשר
 ומשום מעכב~ ד~ינו מודה הנ"ל ז~~ל מורי גםדבדי~בד
 אין א~~כ להערמה כאילו ענינים על לחוש באין אנודאם
 סומכין אנו ועכ~~ח סוף~לדבר

 בז~
 כדין דמוכר דכיון לומר

 ד~רים~ דאינו אמרי~ בזה שבלב דבריםא"כ
 ור~

 דמ~~מ
 דאפ~~ דמאי הנ~~ל למורי ס"ללכתחלה

 בהערמה מלעט
ימעט~

 ~~~~ב~
 ~א הקונה ~הנכרי עוד ז~~~ל מורי שם מש~~כ
 מןימכור

 שקנ~ החמ~
 אחרים לערלים בפ~ח

 בזה~ יש טעם מה העיר~ שופטי ע"י לזה מוכרח אינואם
 נוהגין אםוגם

 ב~
 וכן ~מונקאטש באמת הנה כמותו

קהילתינו פ~
 ל~

 ראיתי
 ול~

 של חנות לו שיש שישראל שמעתי

חמ~
 שעכו~~~ לו~ ו~דומה קמח של כגון

 בה ימכור
 כן נוהגים ואפשר הפסח ימי כל סגור הוא רקבפסח חמ~

 י~לים שהגוי לה~שראל פחד שיש דמחמת א~שר וגםמע~מם
 הישראל יכנוס ממנו~~מעות

 בפ~
 הנ~~ל החנות ~תוך

 העכו~~ם עללהשגיח
 ה~גח~ עניני בכ~

 דבר הוא וזה
 ניכר יהי~ וגם ראויה~~איני

 שהמכי~
 רק היא

 לחדש ואין יערי~~ שלא ובלבד בתוספתא אמרווכבר הערמ~~
 וה~דיקים ~גדולים שהנ~יגו כמו ה~אן ב~יקבי לך ~אירק חדשו~

 על~ס~ חופף ד~ רוח שהי~ לפנינושהיו

 ~~~~ג~
 של השלוססען

 חמ~
 מעכ~~ת דבר ~שר היטב

 לעשות ועכ~~ז השלוסס~ למכור ~ריך שאיןנ"י~
 שלוסס שלמסחר

 חמ~
 בית בשו~~ת אוסר בפסח~

 שלמ~
 ח~

 ואמת התשובה~ בסיף פ~~ג סימן ובסוף פ~~ב סימןאו~~ח
 מש~~כ עלכי

 ה~~
 הנאה באיסורי משתכר משום לאסור

 מוכח הרי עכ~~ז אבל ~קפק~ יש בקיומו רו~הומשום
 מי בענין ב~ סעיף ת~~נ בסימן והש"ע הגהמי"ימדברי
 ושבוע שבוע בכל ~ו יתן שהעכו"ם העכו~~ם עם~ותנה
 של ככרותריבית

 חמ~
 שבשבוע להתנות ~~ יש שלכתחילה

 הכומרים חוק נ~נין במג~~א ועיי~~ש מעות~ לו יתן פסחשל
 ידוע ~בר קנה לא שם דגם דאע~~ג הרי ובמחהש~~קבכה~~ג
 דשלב~~ל הויוגם

 ואפ~~~
 אסור בנ"ד והה~~ד לכתחילה אסור

לעשות
 לכתח~

 של שלוסס בפסח
 חמ~

 הגאון שהורה וכמו
 ביתבעל

 של שלוסס ~י שיש מי מ"מ אבל ז~~ל~ של~
עוד חמ~

 לקיחת וזמן הפסח~ מקוד~
 החמ~

 הפסח אחר יהיה
 לקחו שאינו רק בפסח אפי~~או

 בפסח~
 נראה לפענ"ד גם

דא~~~
 עושה דאינו כיון לעכו~~ם הפסח קודם למכרו

 במונקאטש~ אחד לשואל הוריתי וכן ~הקל~ יש בפסח~לל מעש~
 רק הוא הנ"ל דהשלוסס ק~ת קשה בזה המכירה כי~בפרט
 יש וא~~כ הסחורה זו לו שחייב חבירו על חוב שטר~ו
 נקנות אותיות ואין אותיות ~יןלו

 אל~
 ומסירה בכתיבה

 איך לענין ס~~ו סי~ בח~~מ ~מבוארים הדינים בי~~שייכו
 בש~~ע למש~~כ ואפי~ השטרות~~נין

 הנ~~ל ת"נ בסי~ או~~~
 השלוסס לו יש כבר באם מ~~מ להתנות~ ישדלכתחילה

 דמי~כדיעבד

~~~~~~ 
 ~כו~~ם ~וקער בפסח ל~ור ~ותר לדעתי ~וקער
וממילא

 א"~
 הדברים בתוך הפסח קודם למכרו

 מהר~~ם בתשו~ ז~~ל הגאון ~מורי דאף~חמו~ים~
 שי~

 חלק

 ושמא שאי~ מ~שה מט~ם בזה החמיר רמ"ז ס~או"~

 בלי ~~~מ כן יהא לו לדעתי בעין~ פירורנשאר
 ספ~

 לא
 רק ודאי וע~~פ שנים~ או אחד ~וקער בהוט אלאנשאר

 בהס שנשאר שניחוש ~ו~ער הוטען ~דאותן ונהיבמועטים~

 ~ס~י~ ביבש יבש תערו~ת כמו הנשארים בתוך הויפירור~
 מ~ד להתיר יש ~"מ הפסח~ בתוך וניעור חוזר בהודאמרי~
 דפרישכל

 אף כן דאמרי~ פריש~ מרוב~
 בחמ~

 בסי~ כמבואר
 ואחד אחד וכל תס"ז~ ובסי~תמ~~ז

~ 
 ~קונה

 שאין הרוב מן ~וא הוא שקנה דה~וקער ולומר לתלותיכול הפאברי~ ~
 אין ~אסור מנהג שיש במקום ומ~~מ ~מ~~ פירורבהם
 משוםלשנות

~~ 
 בית בספר ~~~איתי אמך~ תורת תטוש

 זה ~נדפס או~~ח ~ל~איר
 ז~

 סעיף תס"ז ~סי~ כביר לא
 ל~תיר~ יש ב~כילה אף ולדעתו ודרש שחקר שכתבח~

 שם~~ ~יין טעות מ~ד נובעוהחומרא

 ~~~~ה~
 שעשה דמי ל"ה בסימן שורק נטע שו~~ת בשם

 ~לבעשטעללונג
 והפאב~י~ חמ~

 לו ישלח
 א~

החמ~
 בתוך למקומו שיגיע באופן

 הפס~
 הישראל יכול ~לא

 לעכו~~םלמכרו
 קו~

 אותו~ קנה לא דע~יין משום הפסח
 פדייתובשעת

 החמ~
 כח על הבאהן ~~~ו נותן הבאהן מן

 על שבא ישראלהרשאת
 ש~

 לעכו~~ם אותו נותן דהבאהן ואף
 דאיך זה על ~~עכ~~ת והקשה ג~~כ~ הישראל אותו קונהמ~~מ
 הבא~ן מן הע~~~ם פדיית ע~~י אותו יקנה שהיש~לאפשר
 ע~מי עבור רק ישראל עבור לקנות נתכוין לא הע~"םהרי

עכ~~ד~

~~~~~
 המשנה על ג"כ יוקשה דלדבריו

 ב~~~~
 ע~~א ע"ט דף

 בעד בעלים מבית זה טלה שיקח לכהן שאמרבגנב
 סבורים ה~ והם בחובי~ ל~ח לב~"ח שאמר או בנופדיון
 שהגביהו או ש~ו~יאו שכיון שם שמבואר הגנב שלשהוא
 ~~~ה ובתוס~ ברש"י עיי"ש בכפל הגנב חייב הבעליםברשות
 הבע~~ח או הכהן ~~י חייב יהי~ אמאי ג~~כ ויקשה וכו~נתנו
 ועכ~~ח הגנב~ עבור ולא לע~מו~ אלא לקנות נתכויןלא

 כאילי הוי הגנב מכח הבעלים מבית לקחוהו שהםדכיון ~"~
 וא"כ הגנב~ עבור לקנותנתכוונו

 ה~~~
 כיון דידן בנידון

 כאילו הוי ~ישראל מכח הבאהן מן לפדות באדהעכו~~ם
 ק~~כ בסי~ בטור באע~~ז ועיין הישראל~ עבור לקנותנתכוין
 על גט שכתבו בעדים הרמ"הבשם

 קל~
 בשליחות ש~ם

 דהקלף אף ~~ועיל הבעל בשליחות להאשה ונתנוהבעל
 הא~ה ~זכיית מ~~מ הבעל של להיות~ריך

 זו~
 הבעל גם

אע~~ג
 שאי~

 ממילא ~~מ לע~מה אלא הגט לקנות ~~תכוונת

זוכ~
 סי~ שי תשורת בשו"ת ועיין בפר~~ח~ ועיי~~ש הבעל גם
 אני כי ועלרע~~ט

 נחו~
 המכתב לשלח

 מה~
 אאריך לא כ~ונו

 ו~וד כעתבזה
 חז~

 למועד~

~~
 הא קשיא הא הנ~~ל שורק הנטע דברי על קשיא אי
 לעכו~~ם ~~חותאין

 ב~~א שכתבתי לי ~וכמדו~
 עתה לעת אך שליחית~ לדין כלל ~ריכין אנו איןשבכה~~ג

לא
 השוכר בר~~פ לחנוני אדם או~ר גבי ~הרי נ~י~

 א~
 עי"ש~~ כלל הישראל קנה לא דב~~ג ג~כ משמעהפועל~
 בית ~שו~תאמנם

 של~
 ~ב~~~ דאמר~ פועל ~ו דהוי ל~כו~~םשליחות י~ שכר ה~בל דבעכו~~ם כתב

 ~בי י"א דף
 מ~יא~~מגב~

 ל~נין הה"ד וא"כ שאני~ דפו~ל לחבירו
 ו~ל דבריו ~ל פקפקתי במ~"א אנכי אך ל~ו~~ם~~ליחות
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 בה~ ה~ח~~אדברי
 שלוחי~

 דבפו~ל ~ומר שרו~ה ושיתפין

בשכ~
 שיבא ~תיר אין ולדינא ש~יחות~ יש ב~כו"ם אף

החמ~
 ~ישראל~ שם ~ל ~באהן ~ל

~~~~~
 ערוגת בשו~~ת ראיתי

 ~ב~~
 ה~דפס

 מ~~
 בסימן

קי~~ד
 בד~~~

 פני בשו~~ת ~~ריו ונמשך וכו~ וע~~ד
 נ~מר ודעתס ק~~א בסי~ מחדש ~נדפסמבין

 ~מכ~ו ~ריך יהלוק~ הלו~ח~ ב~שות ~וא הב~הןעל הנשל~ דה~מ~
 ול~

 שניהם ובמ~כ~~ת~מוכר~
 ל~

 ~דקו
 דפשו~

 לא ~~וקח
 לעכו~~ם שליחות דאין הבאהןע~~י קנ~

 ו~מ~~וני~
 הבאהן של

 ש~וחים ~~יות כלל כוונתם אין וגם נינהו~ עכו~~םכיל~
 הוא סטומתא~ קנין ~הוי ומש~~כ עבדו~ קיף מעשהאלא
תמיה

 ל~ד~
 ש~ענו דלא כזה קנין

 מ~ו~~
 ופשוט ז~~ ~נין

 למכרו ~ריך ~מוכרדרק
 עדי~~ דהחמ~

 וא~ שלו~
 אמנם

 למכרו ~ריך ה~וקח ד~ם כתבדבב"ש
 ה~~

 חומרא מ~ד רק

אב~
 המוכ~~~ של הוא עיקרו

 ~~~~ו~
 ~יבון ע~~י להכשיר

 טשא~~נ~
 של פקפיקו ~להנה פ~ח~ על אויווען

 ה~ח~ש~~~
 ~חוש אין ~ד~תי

 אלא כן לחוש ~~~~ס נמ~א ו~א מדעתינו~ ~זירות לחדשד~ין
 עלייהו ~חייס חרס~בכלי

 דלמ~
 פקטי

 אב~
 א~א בחוש~ ~נראה מועט באש בקל דנתלבן דנראהובפרט בבלעך~ לא

 ק~~ דב~ הוא בזה ההכשר לדעתי אחרמטעם
 שאף משום

 הנ~~ל אויווען הטשאלענט שלהגג
 ~ר~י~

 שבכל ל~בן
 בהגגנבלע השנ~

 חמ~
 מן שעולה הזיעה ע~~י

 החמ~
 שבתוך

 ביו~~ד כמבואר ~מש כמו אוסר ~~יעה השנה בכלה~דירות
 כדינו ~לבן אפשר א~ של~~ה והגג ק~~ח~ ובס~ ~~~בבס~
 ~~שאלענט~ כל יניחו אם ~ולת ממנו~ נתזן ני~ו~ותשיה~

 ג~ול~ ~תנור בתוךאויווען

 ~~~~ז~
 השבתי ש~בר לי כ~דו~~ ביו~~ט~ ה~וה חימום
 שאין~ו

 ~שאל~
 רק מקום זו

 ע~
 יו~~ט כשחל

 בליל הרי דאל~~כ במו~ש~~~~ א~ ליל יו~~ט כשחל אובע~~ש
 י~~ מעיו~~ט~ המקוה נתחממה כבר א~יו~~ט

 ~ריכה הטבי~ה
 ביום הראשון ביו"ט ~הדליק אסור בודאי אזי ב~ ב~יללהיות
 ובהכרח לחבירו~ מכין יו~~ט ~אין ה~ילה טבי~תל~ורך

להדלי~
 אחר ב~ יו"ט ב~יל רק האש

 ובאופן הכוכבים~ ~א~
הנ~~ל

 ~עכ~~~ ~~תיר~ שהסכמתי לי כמדומ~
 בדעת אם

 האש יד~יק ש~א י~וה ~תירמעכ~~ת
 ב~~~

 ~~~ה~ אחר עד ב~
 יש~~ת~ דו~~ש גיסו ידידו בזהוהנני

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

 ~פ~~ק~תרס~~ט י~~~ו~סעמיהאלי

 כ~~~ת החריף ה~יפלג ~רב~י הכרה ב~י ידידי~כבוד

 ~~~~~ ~~~~~ו~~
 דיאר~אט~ ב~עהער נ~~י

 ~~ת ~שואל נזקק הנני ידעתיו ~א כי ואם מכתבו~~~~~
 ב~ר ~וא ושאלתו דיו~~ בעניניובפרט

 שלו ובהמות חמ~ו שמכראחד ישרא~
 ~עכו"~

 יא~~ והעכ~ם

אותם
 ~מ~

 ולמכור ה~לב ליקח הישראל רשאי אם
 לו~ ~~תיר אין או בפסח~ אותה שישתו אחרים~י~ראלים אות~

עכ~~ד~
 מ~יבו~~~~

 אפי~ כי ל~~ ~~תיר שאין דעתי כי ~~
 ו~עכו"~ עכו~~ם~ של מתחי~תןשהם בבהמו~

 בפ~~ ~הם נותן
 חמ~לאכו~

 החלב לשתות ~שאים אם
 של~~

 אין ג~~כ בפ~ח
 ברורהיתר

 כמבואר מתירים הא~רונים דרוב ונ~י כ~~~
 תשו~ בשם תמ~~ח בסי~ תשובהבשערי

 ובשו~~ת אפרים~ ~י~
 במחברים ועוד נ~~י מעכ~~תשהביא ובישי~~~ ובפ~תי רי~~~ סי~ באו~~ח ז~~ל שיק מ~ר~~םמורי

 אחרי~
 מ~~מ

 ~~ נמ~~
 וב~י~וראו~ריס~

 ש~~~
 ר~ מהה~~ג

 ש~מ~
 ב~י~ ז~~ל ~אנ~פריד

 שומר וסיים ~~~ירים ויש אוסריס יש מביא י~~~ ~~יףקי"ז
 יחמירנפשו

 בהגהו~ וש~
 מהמחבר הוא ~~שר הפנים לחם

 ש~וסיף בע~מו~נ~~ל
 להגי~

 בעת
 זקנתי~

 ספר בשם כותב
תשובה

 מאהב~
 אפענהיים דוד מ~ ש~גאון ס~ סי~ יו~~ד ח~~ג

 אשר כנסיות בתי בכל ~~כריז ~וה פראג דק~~ק אב~~דז"ל
 שכתב ועיי~~ש החלב~ את ~אסורבפראג

 ד~~
 בישועות

 לאסור~ יותר מ~תברת דעתו אדרבה ~התיר לי~ בריראלא יעק~
 הנ~~ל בחיבורו והוא ס~ סימן היו~~ד ~ל יוסף דברי בס~וכן
 ומכריע מאריך שי~~ט~ימן

 לאסו~
 רוב שמ~~מ הגם ולכן

האחרוני~
 עכ~~פ מ"מ ~חל~~ מתירים

 הב~
 דלא

 החלב ל~תיר~לה ל~וסי~
 ג~

 ול~ הישראל~ לו שמ~~ הבהמות מן
 יח~ב שהישראל ד~ריו בתחלת מעכ~~ת שכתב אופן עלמבע~

 קודם אותם שהחליב כמוהבהמות
 שמכ~

 דאין ודאי אותם
 דאזל~תיר

 נר~
 המכירה והוי ~וכא כי המכירה דהוי

~ערמה
 גמור~

 י~ סעיף קי"ד בסי~ן ש~~ע בקי~ור וכ"כ
 אפילו א~א ~יי~~ש~ המחבר שהוסיף הפנים ~חםבהגהות

 ע~~עשו~
 שהישראל ~~~י מעכ~~ת שכתב השני אופן

 השער על העכו~~ם עםע~מו ישוו~
 ש~

 ממני ויקח ויחזור החלב

 וינכ~החל~
 ~ו חייב שהעכו~~ם מהמעות הקניה ~מי ~ו

 דאסור נראה ג~~כ והב~מות~ חמ~ו ממנו שקנה מהבעד
 כאשר ~~ו מבהמות החלב ~וקח דהישראל~כיון

נראה בתחיל~
 התוספתא בדברי ו~כלל גמורה~ ~הערמ~

 ש"~ ובמפרשי תמ~~ח ס~ או"חבש"ע המוב~
 ג~י שאמרה שם

 יערים~ שלא וב~בד ~עכו~~םהמכירה

~~~~~
 מ~המות החלב של דין בגוף ~ם

שאוכלין עכו~~~ ש~
 חמ~

 שרבו כ~~תי כבר כי אם
 עת~ אנ~יואין המתירי~

 הדין בגוף לעיין בזה
 ~י~

 דעת
 ~ו~

 נוטה
 לפי אך ה~ניה חוו~~דלפי

 משק~
 לדברי מקום יש הראשון

 ~מחברי~ בזה שית~יררו ראיתי ש~א חדש טעם מ~דהאוסרין
 דגבי ידוע ~ד~רי משום והואהמתירים~

~~~ 
 אסור

 ג~
 רו~ה

 ת~~נ סי~ באו~~ח כמבוארבקיומו
 סעי~

 ועיי~~ש ז~
 ובמק~~~ ~סעיף~ בכל~במג~~א בטו~~~

 שם ~יאר
 דרו~

 בקיומו
 ק~יום ע~~י ההיזק מן ינ~ל רק אםא~ל ה~מ~~ קיום ע~~י מחוד~ת ה~אה לו יגיע אם אלא הוי~א

 ~ח~
 רק חשוב

 גבי איסיר לענין הנאה מקרי ד~א ~עלמא אריאברוחי
 והה"~ הנאה~איסורי

 בקיומו~ רו~ה מ~ום בכה~ג ד~ית
 שיק מהר~ם ~וריו~תשו~

 ז~~~
 ~~ ס~ או~~ח חלק

 האריך
 ~ו~ה איסור ד~אר ירוש~~י ו~ביא ב~יומו רו~הבדין

 דביאר רק ע~ה~ גבי גם~~י~~
 ב~~"~

 סברא כעין שיק
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 ~~תאחרת
 ממש~~

 ~~יו~ו ~רו~ה ו~וא ~נ"~~ ב~"ח
 אלאהוי

 בעוש~
 דרו~ה מעשיו מתוך ניכרת ומחשבתו ~שה

 משא"כ הנא~~ כ~~ך או כנהנה דמחזי אםור אזבקיומו
 כ~נה מחזי שייך לא ב~למאבמחשבה

 וממיל~
 אסור אינו

 אם די~ן בנידון וא"כ ב~יומו~ רו~ה משוםאז
 ישרא~

 יקנה
 האוכלים ה~~ו מב~מותחלב

 חמ~
 יהנה בעכ~~ח בהם ~ירויח

 שהבהמות ידוע ש~י חמ~~ האוכלות שבהמותממה
האוכלות

 חמ~
 של מאשליק והש~ות

 חמ~
 יותר חלב נותנים

 הנאת ~וי מ~יעא דזבי~י ל"א דף נדרים בגמרא מבואריכבר חמ~~ אוכ~ות ~יו לא מאלו יותר לישראל ~ווח בזהויש
 מוכר הנאת היינושניהם

 לשני בנ~~ד א~~כ לוק~~~ ו~נא~
 מורי לס~רת בין המק~~ח לסברת בין אסורה~ברות
 אפרים שער שו~~ת בשם גם כן שמביא ז~~ל שיקהמ~ר~~ם
 עושה חלב בקניית הנ~~ל בנידון ש~רי ב~ג~~ה~ ו~סימן

 בקניית הרווח מחודשת הנאה כאן יש ו~ם מע~~הישראל
 נתברר הנ~~ל החלב בקניית ונמ~א~חלב~

 ש~ישרא~
 רו~ה

 שלו לב~מות נותן שהעכו~~ם במה לי~ וניחאבקיומו
 משום ~יסור יש וא~~כח~~ לאכו~

 רו~~
 בקיומו

 שלהחמ~
 שנותנים

 אינו באם ובשלמאלהב~מות~
 החל~ קונ~

 אף י~~ל
 אוכ~ות ~בהמות במה לי~ ניחאבלב דהישרא~

 חמ~
 דיודע כיון

שיקנה
 ~נ~~ל הגאונים ~שם כתבנו כבר מ~~מ בחזרה~ אות~

 רק ש~ואדמה
 ב~

 בו ואין כנ~נה מ~זי בי~ שייך לא
 אב~ בקיומו~ רו~ה מ~םאיסור

 ~חלב ~ונה באם
 מעשה עושה הואהרי בפס~

 ע~ המו~
 וא~ור בקיומו~ רו~ה

משום
 רו~~

 של בקיומו
 החמ~

 לאכול~ להבהמות שנותנים
 הוא זהוטעם

 מל~
 שכת~~ הטעמים

 מחברי~~ איז~

~~~
 דגם מ~כ~~ת דברי ~דקו בזה

 בג~~
 מכירת של הדין

 שיאכילם כדי ~עכו"םהב~מות
 חמ~

 מערערים ג~~כ יש
 בסימן דבמק~~ח ואף אוסר~ שור בכור בספרו ~תב~~שכי

 ~מ שרי~ ב~אורייתא אף כזו דהערמה עליו חו~קתמ~~ח
 או"ח חלק בח~~א חיים דבריבתשו~

 בדברי החזיק ח~~י ~ימ~
 בח~~ב ובד~~ח אפרים בית בשו~~ת וכן ~אסור~הבכ~~ש

 בקיומו דרו~ה חשש משום גם אוסר מ~~ג סימןאו~~ח חל~
 ש~

~מ~
 ~אופן התיר ~דחק שעת הי~ אחת ~פעם שכתבועיי~~ש ~פסח~ אחר ~ותם שיקנה שיודע השוורים שיתפטמו

 ה~ ש~גוי בקיומו רו~ה ד~ו נראהשי~יה
 בהמות סוחר

 וגם ב~ומן פעמים כמהוקנה
 הקנ~

 מש~~כ עפ~~י ~~קפק ~כאורה יש הנ~~ל ~~~ח טעם עלוהנה השוה~ במ~ח לו

~מע~
 גבי דאסור בקיומו ד~~ה

 ח~
 א~א אסור אינו

 מתוך נכרת דמ~~בתו באופן בפסח מעשה עושהב~ם
 ב~יומו דרו~ה~שיו

 ה~מ~ ש~
 שיק מ~~~ם ~תשו~ כמש~~כ

 דהישראל בפסח כ~נ ניכר אינו הבהמות במכירת וא~~כ~~~~~~

רו~~
 בקיומו

 החמ~ ש~
 עושה דאינו כיון

 בפסח~ מעש~

אב~
 דעושה בפסח הח~ב דקונה בנ"ד מינה עכ~~פ

~פסח מע~
 מ~

 דנראה
 ד~~~~ ~~

 של
 החמ~

 ~אסור דיש ~אי
 נוטה חוו~~ד ה~ריםקי~ור

 לאסו~
 נפניתי ~א ש~ו ~~ו~ ועל

~ת~
 המ~ות ~חג וא~ר~הו ~ול כבודו נא ויהיה ל~שיב

 מכירו~ ב~תי דו"ש ידידו וש~חכשר

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

 תרס~~ח~שנת י~~~ו~~עמיהא~י

 ה~י~~ב ~רב ידידי לכבודשוכ"ט
 יר~

 מו~~ה ד~

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 קער~סטור~ ב~~דראג נ~~י

 באמ~ע אחד א~ל שנאבד ~בר מכתבו~~~~~
 החור~

 כ~י
 משתמשין שה~ גדו~ה~וכית

 חומ~ ~~
 ולפעמים

יי~
 שרף

 בבאר ההוא ~כלי נמ~א הפסח ובימי חמ~~ ש~

מי~
 לכמה בפסח הבאר של המים מן השתמשו וכבר

 על ושאל~~שילין~
 וע~ המאכלי~

 בהם שנתבשלו הכלים
 גדול ~סך שעולים~תבשילין

 וה~
 ב~~א~ לא

 במכתבו מע~~~ת

~~
 שואל הוא מה

 עת~
 א~ ~פםח~ לאחר הוא שכבר

 ~וא
 שא~ה עוד יזדמן אם ~ונ~~מ בע~מו הפסח ימי עלשואל
 ימי בתוךכזו

 ~פסח~
 או

 א~
 הדין הוא איך ~ו~ל הוא

ש~
 הוא אם ~נה הבעל"ט~ שניה של בפסח ~כלים

 שניה בפסח הכלים~ל שוא~
 ~בע~~~

 יהיו שהכ~ים לכאו~ פשוט
 רע~~א ובשו~~ת ~~ה ת~ז בסי~ במ~~~ח כמבואר~~תרים
 בית ובשו~~ת כ~~וסימן

 שלמ~
 לקמן ~ועיין ~~~ג םי~ או"ח ח~

 ~~~~~יר מקום דיש כתבתי התשובהב~וף
 נ~ון~~ מטע~

 ארוכה תשובה תקנ~~ג בסי~ שי תשורת בשו~~ת שראיתיו~ם

 ~~א דטעמם ה~ירין~ ד~י יותר נכונים ~דעתיל~חמיר~
 דכיון ומובןנכון

 דהתבשי~
 ה~אה לשנה מותר יהי~

 הכ~י יהי~ אך וני~~ר~ חוזר בה ני~א ולא הפסחקידם דיתבט~
 בהשנב~ע

 ~תבשי~
 מן חמיר

 התבשי~
 בשו~~תשהביא ו~ ע~~~ והב~וע

 ~ו~
 ראב~~ן בשם ש"ד בשם הנ~~ל שי

 דכמו~כתב
 דקיי~~~

 בפרק
 המקש~ בהמ~

 ד~ומאה
 אוסר אינו ב~וע דאיסור הה~~ד ב~וע טהרה מטמאהאינה בלו~

 וכ~~ש דהה~~ד ~נ~~ל שי תשורת בעל דן ומזה בלוע~היתר
 נתבטל לא וא"כ בלוע איסור מבטל אינו בלועד~יתר
 של~~וע

 ~חמ~
 לענ~~ד נהירא ~א ~ב~ו~~ ה~יתר ע~~י שבכלי

 בע~יני ~דשים כללים~שות
 בי~ו~

 בש~~ע הובא שלא מה
 הביאו ו~א ~דורא ~שערי דברי ראו ובודאי פוסקים~ובשאר
 דלא משוםדבריו

 ס~~~
 אין הסברא עפ~~י וגם כללא~ הך

 כ~~ דו~ז~
 דגבי לטומ~~ בי~ול ענין דמה דטו~ה להא

 נרגש הטעם שאין וכל מילתא תלי~ הטעם ~רגשתביטול
 איסורים שני דאפי ~~ח סי~ בסוף קיי~~ל והכי בטל הוא~~אי

 זו מסברא זא~~זמבטלים
 ~ואי~

 כמש~כ נרגש ה~עם שאין
 ו~חוו~~ד בדגמ~ר~ם

 ~אב~
 כתבתי שם בחי~ אנכי

 ~פלפ~
~~

 הך גוף על פקפקתי ול~ן זה ט~ם
 אב~ דינא~

 בטומאה
 במ~ום או ~סתרים בית ומגע מילתא ת~י~ בנגיעה רקודאי
 מבואר חיבור ני~וק לענין והרי ע~י~ נגיעה שם ~אוהבלוע
 כן דאמר~ אף אי~ו~~ גבי אמרי~ ד~א ק~~ה ס~ביו~ד
 טומאהגבי

 גבי דשאני סברא הך ~שום ויי"נ~ וטהר~
 בטעם איסור בתערובת מ~א~~כ בנגיעה~ דת~~טומא~

 טו~אה דבר של כ~~ו קי~ור מי~תא~~~
 וביטו~

 ~ני
 ~בר~~ א~ת י~י~ ו~א ~ם נפרדיםענינים

~~~~~~
 הנ~~ל שי בתשורת~וד

 דכ~
 ענין

 ביטו~
 י~~

 ~יקא ~היינו ~הטות~ ~ם~~~י
 בא~

 ה~עוט
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 דאינם בבליע ~בל הרוב~ גובר אזי לזה זה מתנגדיםו~רוב
~~~נגדים

 ~מיל~
 הוא זה ~ל ~דבריו גם הנה בטל אינו

 זה בעלמא ברוב שבטל ביבש יבש כמו הדבר גוףבביטול
 בביטול קיימינן א~ן הכא אבל להטות~ רבים מא~ריילפ~
 הרגשת ~אן ~אין דכל פשוט ודאי בזה בעלמא~טעם
 או~ר ~עם מה עיקר דכל כיון מותרהטעם

~ 
 ילפינן

 היינו מגע"מ א~ ממשרתאלא
~ 

 וניכר נ~גש כשהטעם
 לחולין בח~ ~~שב~~א וכמש~~כ האי~ור ניכר כמו דהויל~יך
 ~ל אבל הכרתו~ הוי הזו טעמו דהרגשת ~ראב~~דבשם
 ביטול~ לידי לבא כ~ל ~רי~ין אנו אין נרגש הטעםשאין
ו~~

 זה וההיתר ~~י~ור מתנגדים אינם דבב~וע מש~~כ

 ~גם לדעתי מחוור ~ינו ג~~כלזה~
 בבלו~

 מתנגדים הם
 לא~ור רו~ה אי~ור של~בלוע

 ל~שתמ~
 בהיתר בקדירה

 וכיון בקדירה להשת~~ש להתיר רו~ה היתר שלו~בלוע
שכן

 ג~
 נימא אם אף ש~~נ~~ד באופן בי~ול~ שייך בזה

 הבלוע משום זה בפ~ח בהם מלהשתמש נא~רו~הכלים
 שלמשהו

 חמ~
 ע~מו שבפ~ח

 חמ~
 מ~~מ במשהו~ איסר

 להש~מש מותרים ~פיר הבאה שנה שלב~~ח
 בה~

 דנתבטל
 ~כה~~ג וקיי~~ל הבאה~ שנה של ~פ~ח קודם~משהו

 וניער~חוזר דאינ~

~~~
 השאלה~ בו ~נולד ~~מו פ~ח אותו על ה~ שא~תו
 הבאר של המים אפשר ואם ל~תיר נ~~ל בזהגם
 להשתמש או~ר היי~~ בפ~ח הכלי אותו בם שה~בע~מם
 אם לכתחילהב~ם

 בנק~
 הוא אחרת~ מים באר למ~וא הוא

ר~
 השת~שו ~בר אם עכ~~פ אבל דחמ~~ חומרא משום
 המאכלים מתיר הייתיבהמים

 ע~
 פסח אותו על הכ~ים

 הטו~ו~~ד בשם ~"י ~ע~~ת שכתב הטעם דעל הגםע~מו~
 ~ם עת ב~ל ובאים עת ב~ל ששואבין משום ~בוש ל~~שדבבאר

 דמאן משום ~ומך הייתי לאחדשי~~
 שה~ מפי~

 חדש~~ מים כולם
 נשאר אחת ~~על~~ע בתוך ששואבין שבהמים ~פק בליכי

~~
 מן

 המי~
 שאין ונמ~א המ~ל~~ע קודם בהבאר ש~י~

 של הכלי שהה שלא ולומר~חליט
 ח~

 מעל~~ע המים בתוך

מ~~~
 לה~~לים היתר למ~א יש ידם שעל א~רים טעמיס יש
 הם ואלהול~כלים

 א~
 בש~~ע תנ~~א ב~י~ מבואר הרי

 חר~ ב~לי דאפילו שם ובמג~~א ~~אס~~
 בלע שהכלי ~ל

 דמהני כמו ו~י~וי מי~וי ע~~י הכשר להו מהני ב~ונןרק
 גבי מים של ~באר בתוך שמונחת זו בכלי וא"~ יי~~נ~ג~י

ז~
 מים מ~אה היתה ~פק ובלי החורף אמ~ע מן רב זמן

 ~~ ~~ ~ו~איא~~
 ועירוי דבמילוי ו~ף המועיל~ ה~שר

 בכלבעי~
 ~ל~~~ ~ג~ מ~ל~~~

 בזמן ~מ ~~שים~ מים

ר~
 כי ~ת~ות יש ודאי המים בתוך מונתח שהיתה כזה

 ב~הי~
 פעמים ג~

 מי~
 בתוכה שהה מים כל אשר חדשים

 י~~~ הנרא~ ולפימעל~~ע~
 אף ~עירוי מילוי של בהכשר

 המים רוב~רק
 ה~

 נשאר ומיעוט מעל"ע ב~ל חדשים
 ~כמו המועיל ה~~ר שפיר הוי עכ~~ז הישנים~ המים~ן
 ~דעת ~בפרט תנ~~~~ בס~ פ~ח לענין שלנו מיםגבי

 שאינ~ זכו~ית ב~~י ~~י להקל~מחבר
 ~נהי ~לל~ בו~~

 אלו~ ב~ינות ה~נהג ושכן מחמירין יש הביאשהרמ"א
 ונ~י להחמ~~~ דאין בסק~ט המג~~א ~ב ב~ע~ד~מ

 בתו~ו~ב~מד
 ~~~~ ~ח~~

 ד~~ר ~מע
 בדיעבד~ א~

 ס~~~ל בט~~ז~בל
 משמ~

 ענין דבכל
 מקי~

 בדיעבד
 וכ"~

~~
 יש עכ~~פ וא~~כ לדבריו~ ב~ז

 לס~י~
 דהוי הנ~~ל על

 הזמן~ ב~ך ועירוי~ילוי
 ב~

 ג~ הרי
 בימי או~ר יי"נ

 דף ~ע~~ז ~ריטב~~א מביא ועכ~~ז במשה~~ הש~~~חכמי
 הרא~~ה מורו בשם ע~~גודף מ~~~

 ~~~ דה~
 במים

 ~תוך נפ~ו אם א~ל לתלושין~ כשנפלו דוקא היינוב~ש~ו אוסרי~
 כתבת~ ו~מק~~א עיי~~ש~ שפיר בטילין בקרקע המחובריןמים
 בדבריוליישב

 מנה~
 ששותין ~עולם

 בפ~~
 נהרות של מימות

 דקש~ ונ~שכין~הנובעין
 או~ר ~מב"פ כיון ל~או~

 לא הרי וא~~כ שיעור~ לו איןו~שהו במשה~
 אורך שבהמשך ימל~

 ובכמה פר~~ית ~כמה כמה נמשך שהואהנהר
 שלא א~~י של בתים א~לוישובים כפרי~

 ירח~
 באיזה ~~ם

 מקו~
עכו~~~

 שלו העריבה אחד
 מהם ~ותין ~~יך ח~~ ש~

 דעת ב~~ו~~אתי בפס~
 תור~

 ס~ ~י~ ביו~~ד נ~~י מבערזאן ל~ג~
 י~ודא ארי~ גור ~~ בשםש~ביא ועיי~~~ גדולים~ ושא~ ה~~~~ קו~ שהוא ש~~ י~~באות

 לתר~
 השע"ת דברי ~~~~י

 ~דדוקא שכ~ ~ק~~ל תס"זב~י~
 חמ~

 ~משה~ אוסר י~ר~ל של
 לא~בל

 חמ~
 לדעתי ובאמת ~פ~~~ של או עכו~~ם של

 ה~וסקים מ~תימת דנראה ~~~ז~ לסמוךקשה
 בין חילוק אין במשהואו~ר דחמ~ דה~

 חמ~
 של

 ישרא~
 לבין

 זה דעל כיון והפ~ר ע~ו~~ם~ל חמ~
 ז~ וע~

 כרת חייבים
 ראי~ דמביא י~ודא יד ~~ בשם ד~ת ב~~ שם~מביא וכמ~

 פ"ח סי~ יו~~ד בש"ך המובא הרשב~~א מדברי חי~וק~אין
 ~דלא~ענין

 יאכ~
 הע~ו~~ם

 חמ~
 עם

 ישר~~
 אחד שלחן על

 משוםבפ~ח
 דחמ~

 יתערב של הוא ור~~ק במשהו בפ~ח
 דגם מדבריו דמוכח אחד~פירור

 חמ~
 הוא עכו~~ם של

 ו~ במשהו~אוסר
 בדע~~ת שדחה

 דש~ מ~~
 בשל יתערב

ישרא~
 נימא דאי ~~ברא בו אין

 דח~~
 או ב~~~י ~ליו עובר הישראל דאין משום במשהואו~ר אינ~ עכו~~ם של

 הכל תלי~ שיהי~ הראוי מן הי~ אז מיני~~ ד~ילמשום
 ר~

בהח~
 ואם

 החמ~
 של הוא

 העכו~~~
 אף הפקר של או

 ומדחזינן במשהו לאםור לו ~י~ לא ישראל בשלשנתערב
 מוכ~ ודאי ב~הו שאו~ר הנ~~ל ~רשב~~אמ~ברי

 דס~~ל
דגם

 חמ~
 נימא דאי ועו~ במשהו~ אוסר ע~ו"ם של

 א~~~ ב~ש~ו~ או~ר אינו הפקר ושל עכו~~ם~ל דחמ~
 מה כל

 שאינם דברים ל~~ין בחומרא האחרונים הפו~קיםשטרחו
 שיתערב הוא ~חוק ~ר שהרי למ~~ור אך הואמשומרים
בפ~ח

 חמ~
 כל שהרי ישראל של

 ישר~~
 מוכר הוא

 שיבא י~דמן אם ואפי~ פסח~ קודם לעכו~~םש~ו ~מ~
 ואינו דליקני להי ניחא לא אי~ורא הרי ידיעתםב~י ~רשות~ חמ~

שלהם חמ~
 וא"~

 ~~ אין דע~~ז ו~אי אלא במשהו או~ר אינו
 הריטב"א משם שכתבנו ~נ~~ל ~פי אמ~ ~מיכה~כדי

ד~י~
 ~ה~~ד י~~ל נ~ך ג~י במשהו נא~רים אינם מחוברים

לגבי
 ח~

 שותין ו~~יר במשהו נא~ר מחובר אין
 הקשת~ דאני איברא בפ~ח~ המושכין הנהרות מן~ים ה~ול~

 נטלפ~~ג אינו בבאר שנמ~א דחטהש~תב ת~~ ~~ ובמג~~א ת~~ז ~י~ בב"י המובא המ~כי~~רי
 ~~~ור~

 איתאואם נטלפ"ג~ היא
 ד~~~

 הא ~נ~~ל הריטב~~א כדברי
 בליכא דמיירי י"ל אך במש~~~ נאס~ם אי~םמ~וברים בלאה~~

 ד~יינו~~
 שנפ~

 וש~ורים חטים
 דר~ רבי~

 מ~~ בי~תר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 בפחות אבל נא~~ים אינם דמ~וברים ל~ריטב"א~~~ל
 מיירי והמרדכי דנאסרין ודאי~~ס~

 נהי והנה ס~~ ב~יכ~
 נידון בכמו עכ"פ אבל למעשה~ ע~~ז לסמוך ~ין~~פשר
 הוי ודאי בבאר הרבה זמן ששהו זכוכית כלי לעניןדידן
 טעמים יש ו~וד ו~כלים המאכלים ~התיר גדול~ניף
 אף ~אריכות~ מחמת לכותבם ונלאתיא~רים

 ז~
 הוא

 ה~~ ~~ותרים והכלים שהמאכלים שנ"להעיקר

 המאכל להתיר למע~ה~ שכתבנו להענין ק~ת ~וזר~~~~
 משהו ~~ר~~ת ע~~י בפסח שנאסרווהכלים

 חמ~
 פס~~~

 וכן שי תשורת שבשו~~ת אף שא~~~כ~ שנה של
 רוב בתשיבת אבל ~אסור דעתם משה השיבבשו~~ת

 האחרוני~
מקילי~

 ו~וא ולאסור לה~מיר טעם יש כי ראיתי ועתה
 דקיי~~ל למה טעם ק~~ו ב~י~ תערובות לה~ בחי~ מש~~כעפ~~י
 טעס ~כשיו בו שאין בידענו אף והוא אסור לסחטו~פשר

 באוכלין~ הגעלה דאין לומר בו שייך דלא ב~ופן איסור~ש~
 ו~מבואר ט~ם בי~ ~לית ואומר קפילא לי~ ~~עיסו~גון
 לכא~ דקשה ק~~ו~ סי~ יו"ד בב~~י המובא ~רמב~~ןב~שו~
 איסור ט~ס בי~ דלית כיוןאמאי

 למ~
 ~~ש אסור יהי~

 כן הקשה וכבר מסופו~ת~י~תו
 בחוו"~

 עיי~~ש ק~~ו בסי~
 בטעמו כתבתי ו~ני פלפול דרך רק והוא בישובו~מ~"כ

ש~
 מ~ ~פ"י דבר

 אסורה ב~~י ~~ינה דקדירה דמבואר
 ומבואר לפגם~ ~וא בתוכה שהבלוע אף בהמ~השתמש
ב~~~ס

 סו~
 דהוא ובפו~ים ע~~ז מס~

 מ~ו~
 שאינה קדירה

 כן דאם הקשו שם ע~~ז בסוף וברא~~ש ובתוס~ ב~~י אטוב~~י

 אטו מעל"ע אחר בה שבישל תבשיל נגזר התבשיל גביג~
 שבישלת~שיל

~ 
 הכלי גבי ~אני ותי מעל~~ע~ ק~ם

 ~בח הבלוע בה הי~ד~תחילה
 ונאס~

 משא"כ אחת~ ~עם
 הי~ לא~תבשיל

 ב~
 נאסרה ולא ~שבח פעם בשום הבלוע

 דחכ~~~ל הדברים ביאור עכ"דמעולם~
~~ 

 היום אלא גזרו
 ב~~י~ אטו ב"י שא~נה גזירה בגמרא כדאמרי~ אתמולאטו
 אטו היום שייך דלא במקוםאבל

 ובכל~ גזרינן~ ל~ אתמו~
 היתה דאתמול כיון אתמול אטו היום ה~זירה שייךשפיר
 נאסר דלא במאכל משא~~כאסורה

 מעול~
 אסור הי~ ולא

 לא זה אחר מאכל אטו זה מאכל דנגזר ורק פ~ם~ב~ו~
 נכון טעם העליתי ועפ~~זגזרינן~

 ל~~
 דהשביח דקיי~~ל

 את השוכר בפ~ מפורשת גמרא והוא אסור~ פוגסולבסוף
 בש~ת אסור יהי~ למה הוא פוגם ~כשיו כיוןהטעם ~כא~ מובן ואינו הפגם~ בשעת אף דאס~ר והיינוה~ועל~

 בתשובת וגם שם הר~~מ בחי~ בזה נתקשה וכברה~גם~
 מ~כל באותו דה~ כיון היטב מובן ולהנ~~ל חיים~~~רי

ת~י~
 דנעשה אף א~~כ אחת~ פעם המאכל ונאסר לשבח

 שעת אטו גזרינן שוב ~מ לפגםאח~~כ
 השב~

 דדמיא
 דגזרי~ כמו ב~~י שאינה ~כלימ~ש

 הת~
 אסור שהי~ משום

 דג~~כ כיון גזרי~ ~~~כ פוגם ולבסוף בהשביח הה~~דמתחילה
 הרעב"ט דברי נכונים ובזה ~חילה~ אסורה~

 בפ~~
דמ~

 שנפל דיי~~נ במתנ~ ~ז
 דהשביח דכתב ענ~י~~ ע~~~

 ~ג~~כ ב~~י שאינה קדירה כמו ה~א ~סור פוגםו~בס~ף

 ע~ין דמ~י התייו"ט עליו ותמה פוג~~ ולבסוף השביחהוי
 הלא ~זהזה

 קדיר~
 אטו גזירה מטעם אסור ב~~י שאינה

 פוגם ולבסוף השביח דגם מאוד א~~ש ולהנ~~לב~~י~
 בשעת אטו הפגם בשעת בע~מה~ זו גזירהמטעם אסו~
 באפשר דהה~~ד נר~ה הנ"ל ועפ~~י התיו~~ט~ קו~ו~יושב השב~

 אותו מטעם ג~~כ ~וא דאסורלסחטו
 שהרי בע~מו~ גזי~

 חדא היתר~ אופני שני לנו יש בהיתר איסורב~ערובת
 וא~~כ ביטול~ ~טעם ס~ יש באם שנית פוגם הואבאם
 הלפגם באם זולת מו~יל אינו לפגם של ~~יתר באופןכמו
 ~~~ מעולם~ נאסר שלא באופן תיכףה~~

 ולבסוף השביח
 מתחלה דנאסרפוגם

 אסו~
 נמי כן כמו ~פ~ם~ בש~ת גם

 אס זולת מועיל איני ביטול דהיינו ס~ של ההיתרב~ופן
ההיתר

 ה~
 ס~~ ~יה שלא מתחילה נאסר אם אבל תיכף

 ~נ~סר כיון מ"מ ט~ם~ בו ואין נסחט שאח~כ אףשוב

מ~חיל~
 אטו הסחיטה שעת גזרי~

 קוד~
 ~והמעיין וא~~ש

 שם בתוספות האלה כדברים ממש ימ~א ~"ז~ חוליןבתוס~
 ~ענין י~~ל הנ~~ל~ הנח~ לפי והשתא כחל~~גבי

 חמ~
 בפסח

 נתערב באםדוקא
 ח~

 ~ותר ס~ באיתא א~ הפסח קודם
 נתערב באם אבל מ~ולם~ נאסרדלא

 חמ~
 בפסח

 על ונאסר במשהואוסר דא~
 פס~

 זה
 ו~

 על אותו דנתיר
 שאינה איסור של לקדירה דומה דשפיר י~~ל ~באהש~ה
 היו~ דאסרי~ לסחטו~ ולאפשרב~~י

 כיון אתמול ~טו
 על נתיר אם ~גזרי~ אפשר הכא ~ן כמו אחת שעהדנאסר
 נכלל והוא ע~מו~ ~פסח באותו גם יתיר הבאהל~נה
 ושל ב"י~ שאינה קדירה של הגזירהבכלל

 ולבסוף השבי~

 א~ור לס~טו אפשר ושלפוגס~
 כנ~~~

~~~~~
 בית בשו~~ת ד~אתי

 שלמ~
 ראי~ מביא הנ~~ל

 וכן דמותרין~ ונ~~~~ו מנפלו בכה"ג גזר~דלא
 ~סור שה~ אף דמתירין הבריה~מ~תרסקה

 ול~ מתח~
 ד~שתנה שאני דשם חדא ראי~ ~ה ואיןגזרינן~

 ממ~
 שהי~

 האגוזיס היו מת~~לה שהרי לכל הניכר בשינויבתחילה
 שלימה בתחלה ה~~ הבריה וכן מפו~עים ו~תהש~ימים
 בנ~~ד משא~~כ ~כ~ז~~ל גזרו לא ובניכר מרוסקת~תה

די~
 לסחטו לאפשר

 ולבסו~ ולהשבי~
 ולקדירה פוגם

 מ~ השינוי ניכר ~אינו ב"ישאינה
 דבכ~~~ג בתחלה שהי~

 מתערוב~ רא~ דאין ועוד גזרינן~שפיר
 דרק ביבש יבש

 על גזרו בלח לח ~~רובת~בי
 אפש~

 לסחטו
 ביבש~ ב~ש ~שא~~כ אחד~ גוש נ~שה האיסור עםד~היתר ומשו~

 להיתר ברורה ראי~ ~דברקי~ור
 אי~

 הי~ ~מ~שה עכ~ז ~~ן
 ואפשר ב~~י שאינו קדירה דשאני די~~ל משום להתיראפשר
 בחמב~~פ כאן משא~~כ התורה מן מת~לה א~ור דה~לסחטו

במשה~
 לשנה דמשנה י~ל וגם דרבנן

 ל~
 ~מ~ינו ורק גזרו

 לא כאילודבהעניניס
 חל~

 דע~י כתבתי כבר שלנובנידון ו~כ~~ ב~זירתם~ ~כמים
 דא~

 להתיר~ יש פסח באותו
דוש~~ת~

~~~~~~~~~~ 



 י~~~ו~סעמיהאלי

 להנ~~ל~עוד

 מ~~~~
 הריט~"א של ~טעמו שנתקשה

במש"כ
 במ~

 דמים ע~~ז
 אםבמשהו מחוב~י~

 נתע~
 הי~ לא אם ואף הריטב~~א שלטעמו בפשיט~ י~~~ נדידי ע~~ז~ של מים בהם

 ~ומר~
 הם ראוים

 ~הם בסברא נכון ט~ם להם יש כילהאמר
 א~

 מה שהרי
 משום מדרבנן גז~רה רק ~~~ת אינו במשהו אוסריםשיי~~נ
 על גוזרין שאין ידו~ והנה דע~~ז~ ~~אביזרייהוחומרא
 אלאה~יבור

 א~~~
 נימא ואם בה~ ~מוד ~כולים ~~יבור רוב

 הרי ב~הו~ נ~~רים יהיו שמחוברים אף גזרוד~כ~~~ל
 מים ~עט גדול בנהר יפול אם וא~כ שיעור לו איןמ~הו
 והוא לסופו~ ~רא~ו ~נ~ר כל נאסר יהי~ ע~~ז שלאסורים
 לעמוד יכולים ~~יבור רוב שאין~ר

~~ 
 מ~ כל הרי וגם

 מחוברי~ ה~~נה~
 ב~גיג~ אמרי~ וגם לים

 חלחולי דארעא
 זל~~ז מחוברים הם שבקרקע המחוברים המימות וכלמחלחלא

ו~
 מן פחות הוא שחיבורם

 כשפופ~
 ~ועיל לא ולכן הנוד

 לענין אבל מקוה~ שיעור לעניןהח~ור
 או~~~

 שהוא כל
 שאם ונמ~א יחד מחוברים כולם הםמעין

 ני~
 שגם

 ~~ אזי במ~ו~ נאס~ם מחובריםמים
 במעי~ן יתערב

 ו~ ~בעו~~ מי~ת כל יאסרו ע~~ז של מיםאחד
 הוא

 ה~יבור שאין דברודאי
 לעמ~ ~כול~

 בו
~~ 

 ודאי
 חכמ~"ל גזרו דלא לומר~סתבר

~~ 
 ~וברים מימות

 בתלושים~ אלא במשהו~שיאסרום
 ב~

 שלא לומר מסתבר
 שאפשר בדבר דו~א אלא ב~הו שיאסר חכמז~~לגזרו
 המכונ~ים במים והיינו טעם~ נתינת לידי לבוא לפעמיםב~

 בו לבא א א~ כמעט מחוברים במימות אבלבכלי~
 של היינות כל ישתפכו ~אם טעם נתינתלידי לעו~

 ע"~
 לתוך

 טעם בו ירגישו לא כרגע גדולהנהר
 יי~

 בכה~~ג לכך כלל
 מ~~~ג זו סברא ששמעתי לי וכמדומה חכמז~~ל גזרולא

 שהי~ ז~~ל~רי"א
 דומ~~~

 במונקאטש
~~~ 

 בית ס~ המחבר
 וא~~כ מגילה~ מס~ עלי~~ק

 הה~
 ל~נין

 חמ~
 הגם בפסח~

ד~מב~~פ
 חמו~

 ב~ה
~ 

 קולא יש ו~ד במב~~~~מ אף במ~ו דאוסר חמב~פ~שא~כ ב~~~מ~ ב~הו או~ר אינו יי~~נ
 בהיתרא אלא ב~שהו אוסר אינו דיי~~נ ח~~~פ ~בי יי~~נגבי
לגו

 איסו~
 כמב~ר גדול ~ר~ור ~י~ר לגו באיסור או

 ~ לפי ב~ש י~ש ~עניןוגם ענין~ בכל במ~הו אוסר ב~מב"פ אבל קל~~ד~ ס~ביו~~ד
 ת~ז בסי~ ~וס~ים ~אנו

 פתוחות דחביות קיי~~ל ~יי"נ ואלו משה~~ בחמב~~פאוסר

 א~~~~טל~
 לאסור חמור חמב~~פ

 לפי מ~~מ יי~~נ~ מאיסו~
 להסביר שכתבנוהטעמים

 דב~
 דאין נראה הריטב~~א

~~~
 יי"נ בין

 לחמ~
 יאסר ~א שמחובר זה בענין בפסת

ב~הו~

~~
 ~~כ

 ~~מ~
 מעל~ע ג~ בכל ה~ אס ~ק הוא באם

 ד~נן ספק דהוי אע~~ג פ~מים ג~ תדשיםמים
משום

 ~איתח~~
 נהירא לא איסורא~

 דאדר~
 לאוקמא איכא

המי~
 נאסרו שלא ~יתר ב~זקת הב~ר של

~ 
של זכוכ~ הכלי

 חמ~
 ששימשי הכלים על וכן עכשיו~ ~ין אנו המים ועל

בהם
~ 

 משום לומר ואין הי~~~ חזקת להם יש והם ~מים
 ~ודם הוא~ספק

 ע~
 רק לדון יש א~~כ זכוכית ~כלי

 של זכוכית הכלי חזקת~נ
 חמ~

 המים~ חזקת על ולא
 האדם ~טמאין א~ו חסר ונמ~א שנמדד במ~וה~רי
 אף טומאה חזקת משוםוה~לים

 דהספ~
 על מקודם הוא

 שכתב א~ סעי~ ~וף ק"ז סי~ ביו~~ד ברמ~~א ועייןהמקו~~
 נולד לא דהספק אף היתר~ חזקת על הכליםד~וקמינן
 ~י~ יו~ בט~~ז ו~י~ן המאכל~ על רק הכלים עלמתחילה
 שנטל שו~~ב לענין מש~~כא~

 שכח~ ועת~ קבל~

~~
 דאפי~ו ~~כ

 ~ רו~
 ביו~ד בנק~"כ כמ~~~כ מהני

 ס"טבס~~
 ע~ להש~

 מלח אם ספק לענין הט~~ז
 דמולחים רוב מ~ד גם ~ירדהט~~ז

 והנקה~~כ בישול~ ~וד~

ח~~
 ל~תיר ר~ה לא ד~~ך בכוונתו הפר~~~ג וכתב עליו~

 דתלי~ רובא הוי ד~רוב ~ משום הטו~~ז שכתב הרובמט~ם
 ואיני עכ~~ד בנ~~ד הה~~ד ד~פי~~~ מעכ"ת וכתבב~עשה~
 ~כאן דומה אינו דבריו לפי ד~י~~דע

 משו~
 דהתם

 מעשה~ע~
~~ 

 תל~ חשוב שפיר ~~מו נעשה ואינו
 נתמלא דהכ~י הוא הםפק הרי דידן בנידון אבלב~~ה~
 בלאה~~כ אבל ב~~~~ תלי~ ~י לא ודא~ וזה במי~~מע~מה
 ה~ז של הרוב את לדחות הנ~ה~כ ~וונת איןלפענ~~ד
 אלא מעכ~~ת~ ~הבין כמו במעשה דתלי~ רובא ד~וי~~ד
 מולחין ~רוב נימא אי דאפ~ משום רוב ח~וב לאדנכן
 אינו ומדה~א שמ~חו~ זוכריןאלא ~וכחין~ אינן המול~ין רוב הרי מ~~מ הבישול קודם~חילה

 זוכ~
 שמלח

 ל~ אית~
 וכמו~ובא~

 בספ~
 דהוי שמתו מי ~רק בברכות ק~~ש קרא

ר~
 קורין הרוב הרי אמרינן ולא ספק~

~~~~ 
 בתר וניזול

 רו~
א~

 שקראו יודעין ~קורין דרוב ט~מא~ מהאי דהוא ודאי
 ~ו~א~ ל~ ~יתרע זוכר אינו ומדהוא שוכחין~ ואינןק"ש
 נ~ים רוב שנתארמלה~ האשה ר~~פ בכתובות א~ינןו~ה"ג
 וכיון קול~ להם י~ בתולות הנשאות ורוב נשאות~בת~לות
 והוי רובא לי~ אית~ קול כאןש~ין

 ספק~ ~
 וכע~

 זה
 התב~~שכתב

 בסי~
 במוח מים בנמ~א לענין כ~~ט

 ~ספ~
 אם

 ~י~~ל משום רוב דהוי ל~מר בזה דל"ש המים ~יף ~ח~~
 דלעו~ הם~ כשרות בהמ~ת~רוב

 בהמות דרוב י~~ל זה
 בחולין ג~~כ איתא ~ה ו~עין במוח~ מים להם איןהכשרות
 רוב ~שוורים ל~~ן שנכנס ארי לענין טריפות אלופרק
 כך ומתוך נש~ת~ ~פרנן אין הדורסין ורוב ~רסין~~~יות
 דרוסה~ לספק ~וששין אי בפלוגתא ותל~ פלגא על פלגא~~י
 ~בן והמו~חין מול~ין~ רוב נמלח ספק גבי כאן כןו~מו
 לא~ או מלח אם זוכר אינו ומד~וא שוכחין~ ואינן~וכרין
 פלגא על פלגא השקול ספקהוי

 ~ליכ~
 ולפי רובא~ כאן

 למה א~~כ גמור רוב שהוא שהבין ~~כ~~תדברי
 בא~

 לא
 הש~~ס תחומי י~ור וכי להתיריועיל

 דאזלי~
 רובא~ בתר

א~
 ה~~וי רוב וענין גמור~ רוב הוי דלא כנ~~ל ~טעם ודאי

 דו~~~ ידיד~ וא~מ ביאור ~~ךבמע~ה

~~~~~~~~~~~ 

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

 לפ~~ק~תרס~~ט

 הרא~~הבשם
 נא~ריםאינם



~ ~ ~ ~
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 דהך בטעמא י~~ל
 מי~~

 דהך
 ר~~~

 ב~~ילה מול~ים
 הא על ש~מרתי ~ה עפ~~י מועיל דאינו הט~~זשכתב
 ~מ~~ה ו~רתה ב~~ה ש~לך באשה קי~~ט ביבמותד~בו~ר
 ד~וי ד~יי~~ל בעלה מת להו~מרו

~~~ 
 ולא יבום ל~נין

 ר~ב דקיי~~ל דאע"ג מיבמ~~ ולא~ול~ת
 נשי~

 מתעברות
 בסימן א~ע~~ז ו~ש~~ע והרמב~~ם להרי"ף ס"ל מ~~מייולדת
 והוי לשוק ~יסור לחזקת מיעוטא סמוך דאמרינן~נ~~ז
כ~פק

 ~שקו~
 בחי~ הרשב"א ותמ~ו

 ש~
 בפ~ במ~~~א וכן

 מומחין ש~יטה ~~~ מ~ויין רוב גבי דהרי יבום מה~מ~~ד

~~
 אמרינן לא

 ~מו~
 דוכתי~ בכמה וכן ל~זקה מיעוטא

ואמרתי
 לתר~

 בחזקה דרק בפשיטות~
 דל~

 כמו כלל איתרע
 אי~~ר ~דה~זקת ו~רתה~ בעלה ~לךב~שה

 לשו~
 לה ~הי~

 אנו בזה כ~ל אי~רע לאל~אשה
 או~רי~

 מיעוטא סמוך

~~זק~
 ה~ז~ה~ איתרעי ~~ינו עתה נשחטו הבהמה או דהעוףכיון הם~ מימחין ~~ויין דרוב בהך אבל מע~~מ דהוי עד

ו~חז~
 ועיין ~~זקה~ מי~וטא סמוך אמרינן לא דאיתרע

 וברפ~~ק ונתפתי דקדשתי ב~וגיא ס~~ג דף בקדושיןב~~~י
 בקדושין ובק~~אד~ולין

 ש~
 שכתב

 דל~ דחזק~~
 ~דיף איתרע

 וכתב לה~תפק~ מקום כלל נולד ~לא היכא והיינומרובא~
 מכמה ברורות בר~יותכדמוכח

 לא וא~י עכ~~ד~ מקומי~
 וגם הללו ברורות ~ראיות הם מהידעתי

 אי~
 אותן הם

 כן~ שמוכי~יםהמקומות

 ביבמות ~תרא האשה ר~~פ הש"ס מדברי מוכ~~~~~~~~
 דאם אלא כדבריו~ שלאקי"ט

 חז~
 איתרע דלא

 מנגדים הםורוב
 ~פק הדבר לחשוב לנו יש בכה~~ג לזה~ ז~

 שהלך גבי ממש הוא כן ~הריה~~ול~
 ב~~

 שב~~ה מחמת ליבם זקוקה בחזקתד~יא למד~~ה~ ו~רתה
 אי~

 איתרע לא זווחזקה בנים~ ~ו
 כל~

 לנו נולד לא שהרי
 מקו~

 ספק
 המבוארת ל~חזקה ודמיא בנים~ לו נולדו שעתהלהסתפק
 הגט כל בפרקב~י~ין

 ~שול~
 אפילו לאש~ו גט

~~ 
 זקן

 כ~ן אשת וכן קיים שהוא בחזקת ~ותו מעמידין חולהאו
 והשול~ בתרומה~ לאכולרשאי

 בחז~ת אותו ~~יבין חטאתו
 ~וא דהחזקה קיים~~הוא

 חזק~
 כן כלל ~יתרט דלא

 נ~
~זק~

 נשים רוב של דה~וב ורק בני~~ לו אין דהבעל זו
 ~ול~ת דלא אמרינן וע~~ז זו לחזקה מנגדת ויולדתמת~רות

 או מתעברות ~~ינן מיעוטא דסמוך משום מתייבמת~ולא
 ולא ~ול~ת לא ~לכן השקול ספק והוי להחזקהד~~פילות
 דכייל כהכ~ל דלא מכאן מוכח וא"כ ספק~ כדיןמתייבמת

לנ~
 ה~

 דחזקה אלא ז~~ל~ פ~~י בעל
 ד~~

 השקול ספק הוי השני מ~דורובא זה~ מ~ד איתרע
 פלג~

 פלגא על
 ~ו~ בזה מיושבע~"פ אב~

 הר~
 דמוכח הנ~~ל מח~~א בעל

 סמוך אמרינן דלאמקומות מכמ~
 מיעוט~

 ~דרבה אלא ~~~קה
 ד~~כ ל~"מ הנ~~ל ולפ~ עדיף~ רובא וחזקה רובאאמרינן

 מיעו~א דסמוך הנ~~ל ביבמותאמרינן
 להח~~

 אלא
 ריעותא שום ואין כלל איתרע לא דהח~הה~ם

 מיעוטא סמוך אמרינן שפיר בכה~~ג לה מנגד ~רוב ממהרק בה~ז~
 בח~ות א~~ פלגא~ על כפלגא ~~ והויא~~ז~ה

 כמו או מומחין~ ש~יטה א~ל מ~ויין רוב גביכמו א~רו~
 שאינואוסור חז~~

 דה~ז~ה כיון הוושט ~יבת ~שש גבי זבו~
 בכ~~ג או~ה~ ~~נק מעשה נעשה ~ ~כבר ל~נינו~י~רעי

 סמוך אמ~ינן ולא עדיף רובא ו~ז~ה ~~אודאי
 מיעוט~

 הנ"~ בדין גם שפיר מובן הנ~~ל~~~~~~
 ד~שה ~ט~~ז של

 כלל נולד דלא כיון כלל~ איתרע ~דלא חזקה היאמלחה של~ החזק~ הרי לא~ או מלחה אם יודעהאינה
 להסתפק ספקמ~ום

 א~
 או מלחה

 ~י~ ל~
 תיתא

 נימ~
 מו~חין~ נשים דרוב הט~~~ שכתב ר~ב מ~ד שנבא ורקד~לחה~
 וכבר לזה~ זה מנ~~ין והרוב איתרע דלא חזקה ~רי~~~כ
כתבנו

 דמוכ~
 ~היכא הנ~~ל קי~~ט דיבמות מ~ך

 הוי אז לזה זה ~נגדין ורובאיתרע דל~ דחז~
 כ~~~~

 וכ~~~~מ ה~קול
 שכן וכיוןנ~שב

 שפי~
 דהוי דמשום מ~ד רק הט"ז התיר

 והויכמע"מ
 ס~~

 והנקה~~כ לקול~~ אזלינן בדרבנן
 אמרינן לא ~בכה~~ג בכה~~ג ל~ולא דרבנן ~פק של זהבדין ש~יל~

 אם ד~~~י זה בדין גם חולק ~קולא~ דרבנןספק
מ~פק ו~וס~ מל~

 וג~
 מועיל אינו הרוב

 מטע~
 וד"ל~ ש~בנו ~~"ל

 לפ~~ק~תרס~~ט י~~~ו~ס~מיהאלי

 מו~~ה וכו~ הר~ני ידידיכביד
~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~

~~~~
 מבני ממון לו ש~~יע באיש נ~~י מעכ~~ת ~אל אשר
 ושאר ע~ים ממנו שקנו א~דישוב

 ולא הביה~~~סבנין ל~ו~ דברי~
 שיל~

 ותבע לו
 לד~~ת הישוב ב~י ~~

 ונתנו ~~רכאות~ ~ם ותבע לשלם~ ל~יית ר~וולא
 ל~

בערכאו~
 הביהכנ"ס למכור רשות

 לי~יטא~יאן ע~~י של~~
 בדבר~ ~יסור ואין כן לעשות יכול אםכנהו~~

~~~
 ~מ כי בדבר איסור ידעתי לא הדין מ~ד תשובתי
 שכן מכל א~~כ נמכר כפרים של שב~כנ~~סמאחר

 פריעת כי ~וב לגבות~נמכר
 מבואר והרי הוא~ מ~ו~~ בע~~~

בח~~מ
 סי~

 ואפילו בביהכנ~~ס מ~ומות נגבה דחוב ~~~ז
 דדוקא ~ומר ואין כ~~ג~ סעיף בסוף ~יי"שמס"ת

 בקדושתם ישארו שבביהכנ~~ס ה~ומות וכןדהס~~ת הת~
 שי~רו ד~דן בנידון משא~כ חובו מהם ולגבות למ~םיוכל לכ~

ע~
 לגמרי הביהכנ~~ס ויפ~יע שיר~ה מי ויקנה לי~יטא~יאן

 הישוב בני ביד ~יש דכיון אינו דזה דאסור נימאמקדושתה
 א~~כ קנ~~ד~ ס~ באו~~ח כ~ואר ל~ול ~ו~יאה אפילולמכור
 כל שלהם לבע~~ח עתהיש

 הכ~
 נמכרת שאינה אף כרכים של בי~נ~~ס אפילו אלא עודולא בע~מם~ הקהל ~כל שיש

 טובי ז~ ~~י דנ~כרת כיון מ~~מ כפרים~ של בי~כ~~~סכמו
 עתה מסתבר ג"כ א"כ העיר אנשי ב~עמדהעיר

 ~כימים היו הם שאם וכמו שלהם כח כל לו יש~להם שהב~~
 להם ה~כולם

 כ~
 למכור

 ~ כ~
 מסכים אם עתה

 הוילמכור הבע~~~
 כאי~

 אנשי במעמד העיר טובי ז~ הסכימו
 יום בכל ~שים ע~ה רואים אנו שהרי ~בר וראיההעיר~

 בעייר~ת מה~בורות מעות לווים~הקהילות
 הגדולו~

 כ~ו

 ו~ותנים אלו~ בעיירות וכיו~א~ע~~
~~ 

 על טאבעלי~יאן

כ~
 וה~וואות וה~מד~ר הביהכנ~~ס ובתו~ם ~קהל נכסי
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 אם ~ודאי ל~~ת~ ישמ~י לא עכו"ם ו~מה הקהל~ נכסיו~ן
 ~ללו הדברים כל ימכרו ה~ת~ייבות כפי להם ישלמולא
 ל~ור יכול ~בע"ח ~יה לא ואם חובם~ לגבות חוליןל~~י
 לאסור הראוי ~ן היה דתו~~~ק~ עפ~~י חול ל~ורךאותו

 דברים לתתל~קהילות
 ~ל~

 ומדחזינן אינ~~בעלי~יאן בתורת
 ~ו~ה ואין כן נהגו ~ק~ילותשכל

 ומ~פ~~ פ~
 מהגדולים

 עכ~~ח ה~~ילות מעשה נגד הקודמים ו~דורותשבדורינו
 לא באמת אם דתו~"ק ~פ~~י דגם חשש~ שום ~דברשאין
 ימכרו ה~עבלאנטען בעלי והמלוים לשלם הקהל בידיהיו

 שיר~ה למי י~יה לי~יטא~יאן ~פ"י והבהמ~~ר~ביהכנ~~ס
 ~יז~ ל~ורךלקנות

 דבר
 שיר~~

 בדבר ~יסור י~יה לא ג"כ
כנלענ"ד~

~~~~
 ~שם חילול מחשש מסתפינא למעשה

 שיכו~
 ~יות

 לכן הזה~בדב~
 עכ~~

 הרב אל לילך ~מלוה ~ריך
 לו ה~ייבים שהקהל ~ב~~ד אל~~

 כפופי~
 עפ~~י ידיהם תחת

 בכתב לו ישל~ו ו~מהדתו~~~ק~
 התרא~

 ג~ ב~~ד
 אותו שעד זמן ~םויקבעו פ~מי~

 זמ~
 י~י~ והזמן ~חוב לו ישלמו

 וי~בו ק~~א~ סי~ ב~~~מ כמבואר ~ב~~ד עיני ראותכפי

בכת~
 זמן אותו עד ~~וב ישלמו לא שאם הנ"ל ~תראה

 הביה~נ~~ס את למכור ~תוה"ק עפ"י היתר להמלוהי~תן
 ע"י הנ~~ל הישוב שבני אפשר כי לי~יטא~יאן~ ע~~ישלהם
 כל לעשות ויראו יפחדו כזו ~תראה פעמים ג~~יקבלו

 אפשר וגם חובו~ את ל~וה לשלם שאפשרההתפעלות
 לו ליתן בטוב הב~~ד א~לשי~כי~ו

 כתו~
 שהבה~נ~~ס וח~ם

 לו שישלמו ורק בקדוש~ה הבהכנ"ס ישאר ואז שלוהוא
 בעד ושנה שנה ~כל שכירותדמי

 מ~
 בבהכנ"ס ~מתפללים

שלו
 כ~

 בית ששוכרים הכפר~ם ~ני א~ל המנהג שהוא
 כל ועכ~~פ ~~משכיר שכירות דמי ומשלמין בתו~ולהתפלל
 תחתיו כפופים שה~הל הרב בהסכמת לעשות ~ריכיםהנ~~ל
 בטלה דעתי הרב הסכמתו~לא

 בז~
 דמיא~ דליתא ~כ~אן

 ענין באמת כי ~כבוד מ~ני לו~~~~~
 ז~

 להרב נוגע ~וא
 כותבי אחר שוב ~ום~ אותו של דאתראמרא

 הנ~~~כ~
 סי~ או~~ח חלק מה~~ת לאברהם חסד בתשו~ מ~אתי

 הכלי ואפילו הב~~~נ~~ס~ למכור והתיר זה בכעין שנשאלט~~ז
 מטעם קדושה תש~ישי וכל ב~ושה לס~~ת שנשתמשוקודש
 העיר טובי ז~ כדין הבע~~ח ש~ן למעלה שכתבתי~ברתי
 ו~נני ז~~~~ הגדולה לדעתו שכו~נתי מאוד ונהניתיבמא~~ה~

 בלונ"ח~ דו~~ש ידידו~זה

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

 ~~~תרם~~ט י~~ו~סעמי~אלי

 ו~~ ה~"ג ידידי לכבודשוכ~~ט
 ~~~ מו~

~~~ 

~~~~
 בק~ ~ נ~~י

 יע~א~ טשעק~ מאדיא~

~"~~
 ~ב~ באתי ועתה בביתי הייתי שלא בעת לכאן בא
~אי~

 שבונה אחד
~ ~ ל  

 ע~ו~ם קבלן אומן עם
 ו~ בש~~~~ יעבוד שלא עמו והתנה בקבלנ~ת~ לושיעשה

 ~בלן האומן~כין
 הנ~~~

 הבני~~ ל~ורך הנ~~כים הדברים כל
 אינוו~תה

 רו~~
 והישרא~ ~ש~~ק~ לשבות

 שלא ו~ווח עומד

 לסמוך יש אם ~ו~ שומע אינו העכו"ם אבל בש~~ק~יב~

ע~
 הישראל שיו~א ~~~~א סימן או~~ח חלק סופר כתב תשו~

 חובתויד~
 במ~

 ~עכו~~ם לו שיבנה רו~ה שאינו ו~ווח ~~ומד

 אין ועכ~~ז לעכו"ם דמים ל~וסיף רו~ה וגםב~בת~
 ע~"ד~ לו לשמוערו~ה העכו~~~

~~~
 על מבין איני ~בל ידי~ תחת סופר כתב תשו~ אין
 העכו~~ם שאין ~~חר שהרי השאל~~ קוטב תסובמה

 לעשות~ יכול הוא מה א~~כ דמים יוסיף אם אף לושומע
 הרי א"כ יכול ~ינו ואם יכול אם למחות הוא מחויבבודאי
 דכיון הוא שאלתו ואם שאל~~ ע~~ז שייך ואין הואאנוס

 אינודהעכו"ם
 שומ~

 ובע~"ח לו
 יבנ~

 אם בש~~ק~ הבית
 ז~ ~נ~ בו~ ~דור הישראל אח"כ רשאייהי~

 כן גם מפורש
 כתב דהמחבר ד~ף ג~ סעיף ר~~ד בסימן להתירבש~~ע
 יכנסו שלא ל~חמיר נ~ן בשבת בקבלנות עכו~~ם לודבבנה
 ואף להתיר~ יש דבק~לנות כתבו ובמג~~א בט~~ז מ~~מבו

 מ"מ גם להח~יר דנכון הא~~ר בשם הביאדבב~~~ט
 שלא הותנה דבאם כתב שםבמג~~א ה~

 יעש~
 והעכו~~ם בשבת

 בנידון וא~~כ יעייי~~ש~ לחוש אין מלאכתו למ~ר בעכ"חעשה
 בש~~ע דגם יבפרט בו~ לכנוס שלא חומרא אין בודאידידן
 ענין בכל בו ~כנוס בקבלנות מתיר ז~ בסעיף שםהתניא
 ~ פנים~ כל דעל ~נראה רקעיי~~ש~

 ע~~י הישראל ש~רויח
 בזה קודם~ הבנין דנגמר ד~יינו בשבת הע~ו~~ם שעובד~ה

 שכ~~ה בסי~ דמבואר כמו בהיתר שיעשה ב~די להחמיר לוי~
 ת~וש מלאכת בשבת מלאכה שעשהדעכו~~ם

 עבו~
 הישראל

 גם כן ואם שיעשה בכדי מ~~ש עד בו לי~נות לואסור
 יש דידןבנידון

 להחמי~
 החול בימי בו

 כדי שיעש~ ~י ~~
 העכו~~ם~ של שבת של איסור ממלאכת ~ישראל ~נהשלא
~גם

 שראי~
 שאני ד~כא מ~ום ~תם~ כ~~כ אין ברורה

 ואין עביד קא דנפ~~ ואדעתי~ הע~ו~~ם ~שהדבקבלנות
 י~~ל מ~~ע משום רקהאיסור

 דא~~~
 שיעשה~ בכדי להח~יר

 דמלאכת כיון מקום מכל בהג~~ה סעיף רנ"ב בסי~ עייןוגם
 אף שאסור טפי חמור מחובר ובמלאכת הוא~מחובר

 כרחו בעל ~עכו~~ם עושה ~ידן שבנידון נהי א~~כבקבלנות~
 במלאכת כמו ~כ~~פ בו להחמיר יש מ~~מ היש~ל~ בר~וןשלא
 כדי עד בו ~נות שאסור ישראל ל~ורך שעושהתלוש
 ~ריך א~א בה~נין לדור לכנס להישראל אין לכןשיעש~~
 וכן בשבת~ בונה ~י~ לא באם נגמר שהי~ זמןלהמתין
 ~השואל כן ש~ב י~~ד סי~ או~~ח אש אמרי בתשו~מ~אתי

 בזה~ ל~חמיר לושיש

~~~
 להישראל אפשרות יש שכבר אופן על הוא שאלתו
 אז ~ריך שי~~ ורק בשבת העכו~~ם יבנה שלאלפעול

 האינ~ ~אומן ~ע~ו"ם שיתן מכיסו ממון להו~יאליש~ל
 רו~ה אינו מועט שכר ובעד בשבת שישבותט~נע~מער

 ארבעים לו ליתן שר~ה ~"ת~מש~~כ
 זה~~~

 רו~ה~ ואינו
 להע~ו~~ם ~תת דתו~~~ק עפ~~י מחויב אם ש~אל הואו~כן
 כי מחויב~ אי~ו או בשבת שישבות כדי מכיסו גדולסכום
 חובתו ידי י~א~בר

 במ~
 בשבת~ י~בוד שלא עמו שהותנה

ה~
 דאם ~ך לומר ~~ל זו שאלה על

 בא~
 הישראל התנה



 מפורש ~תנאי ב~ב~נות לה~כו~ם הבנין שמסרבעת
~ ~ישבו~

 העכו~~ם ~יית לא עתה ורק ב~~~ק~
 והעכו"~

 אזי הבנין מן למנעו בערכאות נגדו לילך מפחדו~ישראל אלים~ ג~ר הוא
 ממון ~עכי~~ם כנגד ~וותר הישראל את ל~ייב יכולין אנואין

 דאע"ג בשבת מלבנ~~ת שימנע א~לו יפעול למעןהרבה
דמ~ואר

 באו"~
 תרנ~~ו סי~

 כ~
 מ~יסו לתת הישראל יפ~יד

 הוא מחוייב ~יסור ~ל לעבור דשלא שם ומבו~ר מ~וה~בעד
 סעיף קנ~~ז ב~י~ ביו~~ד הוא וכן ממונו~ כל להפםיד~פילו
 דוקא דהיינו נ~~ל מ~~מ ב~ג~~ה~~~

 של~
 שי~יה~בל ועשה~ בקום ~עבור

 הו~
 ל"ת בעד להפ~יד מחויב אינו בשיא"ת

 ת~~~ו באו"ח בפרמ"ג שם כ~~כ מעשהיותר
 הנ~~~

 וכן

הבי~
 ~ק~~ד קנ~~ז סי~ ביו~ד בפ~~ת

 בש~
 גומא~ תיבת ספר

 שם הביא הרי ו~וד ~כמי~~ משנת ו~~ חו~~י תשובתובשם
 על לעבור דלענין דאפשר דמסופק ~פרמ~~ג בשםבפ~ת
 על לעבור אפילו ו~יי~ו להפ~יד~ מחויב ~ינו דרבנן~י~ור
 וא~~~ ועשה~קום

 בנידון לפי~~ז

 דיד~
 קים הוי אי ~~ילו

 ג~~~ו~ש~
 ~ולקין הביא זה דעל אלא ל~פסיד~ מחויב אינו

 קמ~~ה ~ימן ~~~א רדב~~ז ובתשו~ קפ~~ג ~ימן ~וו~ידבתשו~
 ~אפילומבואר

 לעבו~
 כל להפסיד מחוייב דרבנן אי~ור על

 הנ~~ל ~~ולקין דאפי~ אלאממונו~
 מ~~~

 דוקא דהיינו י"ל
 ש~עכי"ם בנ~~ד אבל גמור דרבנןבאיסור

 בו~
 בקבלנות

 מחוייב דאינו י~~ל מ~~ע~ משום אלא אינו בש~תוה~י~ור
 גבי ר~ד ~ימן באו~~~~ מ~ינו שהרי ממונו עי~~זלהפסיד
 משום א~א ~איסור שאין שכלמכס

~~ 
 במקום התירו

 העסק כל שיפ~יד חשש שיש מקום בכל וכן ג~ל~הפסד
 ק~ת ומשמע ~סידא~ משום ב~לנות ל~~ם למ~ורהתירו
 דדבר ~~~ל וע~ח גדו~~ פס~דא משום מ~~ע דמתיריןמזה

 שהוא אחר דרבנן מאיסור קיל מ~~ע משום רקהאסור
 גמור~איסור

~~~~
 בשב שהוא דכיון נכין יותר הראשון טעם נ~~ל בנ~~ד
 יבנה שלא הקבלן האומן עם הותנה וגסוא"ת

בשבת~
 ו~

 בדבר היה אפילו לו שומע האומן אין עתה
 לחייב הדין מעיקר יכו~ין אנו אין ג~~כ דאורייתא~יסור
 נתינת ע~~י להעכו~~ם לפייס מכי~ו ל~פ~יד הישראל~ת
 בסימן חוו~~י ~~ו~~ת כתב וכן בשבת~ מלבנות שי~דול~מון
 לאו לעניןקנ~~ט

 דל~
 ומובא תלין

 הנ~~ל קנ~~ז ב~~ בפ~~~
 להשר ליתן ~ו~אות ~ו~יא מחויב ~אינו ב~ ס"ק שנ~זובסי~
 איברא אותו~ ~~ור שיניח~וחד

 דבפ~~
 שם שנ~~ז בסי~

 שכת~ ~~וו"י של הראשון הטעם דלפיכתב
 כמ~ות רק ~ינו

 כמו בנכסיו חומש עד הו~אות להו~יא עכ~~פ מ~ויבעשה
 לא דה~או משום טעם עוד ~ב שב~וו"י ואף מ"ע~ש~ר
 שיש במקוםנ~מר

 מ"~ ומניעה~ עיכו~
 לא הטעם אותו

 לפענ~~ד אבל עיי~~ש~ לי~ברירא
 ג~

 אחרת סבה בלי ע~לות מחמת במלין אלא נאמר לאדהלאו הוא~ נכון השני ט~ם
 נאמר לא ~בור י~ול שאינו וסבה עיכוב שיש כלאבל
 יהיה ואל ~לו~ עי~~ז ממונו ~ו~יא מחויב ~יהי~הל~ו
 אחרים ו~שין בלאווין גם כ~~~ג ד~ינו נפלאהדבר

 הו~אות~ עליהםלהו~יא דא~~~
 ולמ~~

 הוא ואם אב כי~וד הנה
 וכו~ ומנ~יל מלביש ומשקה מאכיל הוא הכיבוד וב~ל~ע
 אין ואם האב~ משל רק הוא ואם אב כיבוד קיי"לו~כ~~ז

~~~~~~ ~~~~~~~~
הא~

 הבן אין משלו ~יתן ר~~ה
 עוב~

 כלל
 כיון ~ריאמאי ל~אור~ ה~ה~ ע~

 ד~
 מנכ~יו חומש

 מ~וי~
 כדי להו~יא אדם

 מחויב יהי~ לא ל~ה ד~יבוד העשה גם וא~~כ עשה~~יקיי~
 למה דכיבוד ~~~~ע שי~ייס כדי ~ומש עד עכ~~פלהו~יא
 ועכ~~ח אחרת~ ממ~~ע זו מ~~עיגרע

 דהכ~
 דלא שאני

 וב~~ משלו~ האב כשנותן רק העשהכלל נאמר~
 אינו נותן אינו

 היינו ולדעתי כלל המ~~ע חיוב~ת~יל
 ט~מ~ ~~~~

 ד~יי~~ל
 אינש ואבידת אב~דתו וכ~~ש רבו או אביו ואבידתאבידתו
 אס אפילו חכמים חילקו לא והנה קודמת~ אבידתודעלמא
 הרבה~ שוה רבו ~ו אביו אבידת אפילו או חבירואבידת
ו~בידתו

 אי~
 מ~יל ואינו חבירו מאבידת עין דהמעלים כיון מובןאינו ול~~ור~ קודמת~ אבידת~ מ~~מ שו~~פ אלא

 לא על ~ובר בלאו וגס תשיבם השב של בעשה עובראותה
 והנ~ לה~לם~תוכל

 ~~~ויב ד~כ~פ ~~~~ל ~ע גבי אפילו
 הלאו על לעבור שלא ולענין מנכסיו~ שליש ~דלהו~יא
 הנ~~ל~ קנ"ז סימן ביו~~ד וכמבואר לו ~שר כל להפסידמחויב
 שלו דבר להפסיד ~י~טרך דבשביל אמרינןואיך

 מן פטור יהיה פרוטה~ אלא ~והאינה שאפש~
 ע~

 של
 הש~

 ל~תעלם~ תוכל לא של הלאו על עובר יהיה לא וגםתשיבם~
 בך יהי~ ~א כי א~ס דכתיב מקרא לה ילפינן דבש~~סואף
 זה ~~מ אדם~ כל לשל קודם שלךאביון

 ט~מ~ גופ~
 למה

 דבר של טעמו ולהנ~~ל שבתורה~ הלאווין מכל זהנשתנה
 לא ד~תורההוא

 חיי~
 עין ~עלם אסרה לא וגם כלל

 עין להעלים רו~ה הוא באם אלא חבירו~ של דברמלה~יל
 או שנאה מחמת או ע~לותומחמת

 מח~~
 ל~ איכפת שלא

 ש~ריך מחמת ~ין מע~ים הוא באם אבל חבירו~ ~מוןה~לת
 באותו לה~ילהוא

 ש~
 לא עליו אין בכה~~ג ש~ו~ ממון

העש~
 של הלאו עבירת ולא תשיבם השב של

 ל~
 תוכל

 ~הלנת הה~ד וא"כ זה~ אופן על כלל נאמרו דלאל~תעלם~
מת

 ג~~~
 אלא ה~או נאמר דלא הוא~ כן

 בא~
 מחמת מלין

 ממון מ~ד רק א~ילו עיכוב לו שיש וכל וכדומה~ע~~ות
 ל~ דהתו~ וחיוב~ איסור עליו איןג"כ

 רק אותו חייבה
 לא של בהלאו וכמו הטיר~אבחיוב

 להתעל~ תו~~
 ~שתא

 אסרו לא שבת של עין מראית באיסור נמי הוא כןלדעתי
 עושה הוא באם אלא חכמיםאותו

 ~~ו~
 בזה שי~מיח

 העול~ ~ני ו~עחשדא
 ביתו שמוסר כגון

 בשבת~ אותו י~נה שהעכו"ם הוא וידוע ~קבלנותאותו שיבנ~ לעכו"~
 ~שבת~ אותו יבנה ש~א עמו ~תנות החיוב עליוומוטל
 בנין לו ימסור ~א כן להתנות רו~ה אינו העכו"םובאם
 הבנין להעכו~~ם שמסר כל אבל כלל~~יתו

 שאין רק בו מוחה הוא עתה וגם בש~~ק~ ביתו מבניןלשבות עמ~ והותנ~
ע~

 זולת ~ו שומע ואין תקיפה ידו העכו"ם
 לו יתן א~

 כי ה~רכאות ~~פט ע"י לכופו הי~ראל על וקשהממון
 במשפט~ם שמא הישר~ל ומתיירא יד~ום~ בלמשפטים
 שהוא כמו המש~ט של הו~אות גם לשלם י~טרך ואזיפסיד
 לחייב י~לים אנו אין הדין עיקר שמ~ד נ"ל א~לם~המנהג
 ל~ייס ~י משלו ממון להו~יא הישראלאת

 ומשום ~שבת~ יבנהש~א ה~כו~ א~
 מ~~ דה~יסו~

 באם אלא נאמר ~א

הישרא~
 ה~ע באם ולא מ~~~~ נתהווה וע~ז פעולה ~ושה

 שלא ב~~מו העכו~ם ~~~ינ~~
 וכיון ~ישראל~ בגר~

 ש~ו~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 פשע ולא שי~בות העכו~~ם עם~תנה

 אית ~י בתחיל~
 למיעבדלי~

 י~ת~
 יבמות ~מס~ ב~י~ ב~ב"א ~ועיין

 בר~~~
 רב~~אש~

 בשם בפשיטות שכתב
 הרמב~~

 שמותר ~ן לענין
 ה~ת וגדר מ~וה~ למת ע~מו אתלטמא

 מ~ו~
 ~ל הוא

ד~ריא
 יל~

 דאפי~ ~~ברו~ א~רים שאין ד~יינו לי~ עני
 אם

 אלא לקברו ~רו~ים א~ריםי~
 שמבקשי~

 שיתן
 לה~

 ממון
 לתת מחויב דאינו ה~בורה~עבור

 לה~
 ממון

 אל~
 דשוב

 מת~שוב
 לא דהתורה י~שום בע~מו~ לטמא ורשאי מ~ו~

 כלל חשוב ולא ממון~ ליתן אותוחייבה
 ~יש~

 מחמת איסור
 שיכול דמה ~נ~~ל~ לנידון ק~ת מ~ה ללמוד ויש עיי~~ש~ממון
 כמו חשוב ממון באותו מחויב שאינו ממון מ~מתל~עול
 וכן המת~ הלנת ג~י תלין ~א משום לא בי~ ולית אפשר~לא
 ב~ דאיןי"ל

 מה לענין מ~~ע משום
 ~~~~ו~~~

 בשבת בונה
 וד~~ל~ שלנובנ~דון

~~~
 כל

~~ 
 עם הותנה באם

 ~עכו~~~
 ~ו שמסר בשעה

 לא אם אבל בש~ת שישבות קב~ות שלהבנין
 ורק עמו~הותנה

 ע~
 שלא ל~ייסו רו~ה

 יבנ~
 בשבת

 איך בבירור לי נידע לא נ~~י מעכ~~ת מכתב דמתוך~ומשום
 מעכ"ת כ~ב שמת~ילה הנ~~ל~ בנידון העניןהי~

 כתב ואח"כ בשבת לעבוד שלאלהתנות ששכ~
 שהותנ~

 עמו
י~בוד ש~

 בשבת~
 אף

 שג~
 אם לדון מקום יש לדעתי ב~ה

 כיון בש~~ק~ שישבות לעכו~~ם ~יי~ כ~י הרבה משלולהפסיד מחוי~
 איסור אלא כאן ~ין וגם הוא~ שוא~~ת הישראל עתהד~"מ
 במה להיש~ל די כי~פשר וא~~~ בדבר~ אנוס כמו הישראל כבר עתה והרי מ"ע~ני

 בכל ~~כו~~ם ואם ~שבת~ שיבנה ר~ונו שאיןלפניו דעת~ ויגלה לעכו~~ם~ שימח~
~~ 

 לא
 לוישמע

 יעשה~ ~
 ו~

 שהבנין ברבים ל~רסם ~ריך ש~וא
 בקבלנות ביתו שמסר מה ע~~י בר~ונו~ שלאהוא

 ~העכו~~~
 למחות בכחו אין ועי~~~ עמו~ מלהתנות וש~חל~נותו~
 אפשר ולדעתי בר~ו~ו~ שלא בו עו~ד והעכו~~ם~עכו~~ם
 ל~נין כגין ב~~~ג דאורייתא לאו לעניןד~פילו

 חמ~
 בפסח

 לשרוף שרו~המ~
 חמ~

 ואומר אלם עכו~~ם בא אם בע"פ~ שלו

 מנ~~ איני ~ה"כ מאה לי תתן לא אםל~
 את לשרוף אותך

החמ~
 ~וא כיון ליתן מח~יב שאינו א~לי נוטה הדין שלך~

 עושה ואינושוא~~ת
 מאו~

 ליכא א~לו יראה בל ועבי~ת
 כגון בטלו לא אם ואפילו הוא~דאנוס

 ~נתחמ~
 ~מ בפסח

 הישראל עשה באמתבאם
 מתחיל~

 שלא כדין שלא
 הת~

ע~
 בש~~ק שישבות העכו~~ם

 וע~~
 טענה העכ~ם ביד יש

 יעב~ד שלא עכשיו הישראל לבקשת לשמוע שלאו~קום
 את לפייס ו~נכ~ן הרא~י מ~ד הישראל את לחייב ישבשבת~

העכו"~
 מן לשבות ~עכו~~ם שיר~ה כדי ממון סכום באי~ה

 של האיסור בע~מו עליו ~ביא דהישראל כיון בשבתהבנין

 עם להתנות ~היר ה~ שלא ~מה~~~ע~
 העכו"~

 בתחילת
 וחיי~ הבנין על עמו ההתקשרות~שיית

 בקנס~ הי~ראל

ומ~~
 הי~ שאם רואין באם

 מתנ~
 ~חילה ה~כו~~ם עם

 בשבת יעבוד שלא הבנין על עמו ההתקשרות עשייתבעת
 יותר שכר העכו~~ם מבקש היהא~י

 בע~
 ~~ל~ו~~ של הבנין

 בש~ת~ עובד שהעכו~~ם ממה נהנה הישראל נמ~א~~י~~~
כיון

 שא~
 ~ריך היה ~שבת ה~כ~~ם שישבות ~נה היה

 בכה~~ג ~יתו בנ~ן בעד יותר שכרל~ת
 ~חוי~ י"~

 ~ם
 ~ת~

 ב~ה ~וסיף ה~~ר הדין~ן
 להאו~

 שלא לפייסו ~קבלן
 דבכה~~ג כיון ~ובפרט בשבתיעבוד

 ה~~ו"~
 יותר תובע

 לא דע~~כ כלל~ אנ~ס הישראל הוי לא בכה~~ג א~~כבדין~
 שתובע בממון אלא אונס~ חשוב ממון דתביעתאמרנו
 היינו כדין ~עכו~~ם שתובע בממון אבל כדין~ שלאהעכו"ם
 עפ~~ישגם

 דתוה~
 דלא י~~ל בכה"ג טענה~ ~ו יש

 חשו~
 קבלת לענין כה~~ג וכדמ~ינו~ונס~

 אחריי~
 רכ~~ו~ סי~ בח~~מ

 מן י~~ו~~ם
 הלוק~

 כדין
 ע~~~

 אבל אחריות~ המוכר קיבל

 ע~ל~
 מבקש העכו~~ם אם דאפילו ורק כדין~~ שלא ~קיחה

 בתחילה מבקש שהי~ ממה יותרעתה
 ג~

 מתנה היה באם
 דפשע כיון ~מ בשבת~ שישבותעמו

 מתחיל~
 התנה שלא

 לו ל~תן ~ריך ג"כ בשבתשישבות ע~~
 בשבת שישבות כדי הו~פ~

 במקום אשר היראים האנשים ושאר ~רב עיני ראות~פי

 וש"ת~ הדו~~ש ידידו ב~ה והנני~וא~

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

 לפ~~ק~ עת~~רשנת י~~~ו~סעמיהאלי

 המופלג ידידי לכ~ודשוכ~~ט
 חו~~~

 מו~~ה ~"ת
~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 יע~~א~ ברעמיט ~ו~~ב נ~~י

 ~מרים יו"ט ~ערב ~ביא ששכח מי בדבר מכתבו~~~~~
 העסה את בהםשמחמי~ין

~~ 
 לו מותר

 לשל~
אחריה~

 שיביאם ביו~~ט
 מחו~

 מעכ~~ת וד~ת לתחום~
להתיר בפשיטו~

 משו~
 מי~~ב פחות דתחומין

~~~ 
 הוא

~ 
 ~דרבנן~

 רק הוי מיל י~~ב דאפילו שיטות כמה יש ביו"טו~פרט
 ~יל מי~~ב פחות עכ~~פ וא~~כדרבנן

 וי~
 מ~וה ~ורך בדבר

ש~
 לחם של חיוב וגם יו~~ט~ עונג

 משנ~
 חייב יו~~ט דגם

 דשבות ש~ות הוי עכו~~ם ע~~י וא~~כ ~נה~בלחם
 במקו~

מ~~
 בכלל אדם ~יי ספר על תמה ולכן להתיר דיש

 בדבר~ מ~אתי ~ו~א גדול ל~ירך אפילו שאוסר ~~סעיף ס~~~
 ל~ורך אפילו בהדיא שיאסור אדם~חיי

 גדול~
 תו~~ ע~~כ

 שהר~ בפשיטות~ ~~כ להתיר מוכרחים ~ריו אין~~~~~

משנ~
 ר~~ה של ~שופר דר"ה בפ~~ד מפורשת

 התחום~ את עליו~עבירין אי~
 ונפס~

 בש~~ע ל~לכה
 באיסור הרבה החמי~ו ביו~~ט רק דאף ח~ינן הריתקפ~ו~ סימ~ או"~

 לבטל אףתחומין~
 עי~~~

 דאורייתא ~ע
 ש~

 בין תק"ש
 רש~~~ שפי~ כמו התקיעות את לשמוע לילך ביןולהביאו ליל~

~~~~
 אף דבר~ם חכמים והעמידו שם

 ~~ט~
 תורה של מ~~ע

 ~ד~ ל~את אחר ~רך לו שאין אף התם מיירי בודאישהרי
 לא ובאם התחום~ את יעבור א~~כ אלא תק~~ש מ~ותחובת
 של ~ע לבטל מוכרח יהיהיעבור

 ואפ~~ תו~
 אסור

 בר~~ה התם מיירי שהרי שבת שאינו ביו~~ט אפילולעבור ל~
 שבתשאינו

 ואפ"~
 אם אפילו התחום על להעביר לו אסור

 ד~יד~ן אמנם גמורה~ ~מ~~ע עי~~זיתבטל
 די~

 טפ~ קיל
 דנין אנושהרי

 ר~
 את להביא ל~נין

 הויד~ה ע~ו~~~ ע~~י ~שמרי~
 ר~

 ~תר ת~~ש נענין דבכה~~ג דשבות ש~ות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 נידון דענין נראה מ~~מ אבל תקפ~~ו~ בסימן במג~~אכמבואר
 מ~וה ענין אין ודאי לחם לאפות ביו~~ט שמרים ~ביאדידן
 זה ~בר וכיון תק~~ש~ למ~ות דומהזו

 ש~
 דשבות שבות

 ~רמב"ם דעת ורק להתיר~ בה מודה כ~~ע לאו ~והב~ום
 או~~ח בש"ע אבל ל~תירהוא

 סי~
 מובאים ה~ סעיף ש"ז

ג~
 לקנות גבי בגיטין התוס~ דעת ו~וא האוסרים דעת
 נקטו דהאחרונים ונ~י בא~~י~קרקע

 כד~~
 ל~תיר~ הרמב~~ם

 מפו~ת משנה ~~רי לאסור בש~~ס מוכח לכ~ורה הרי~~~מ
 נפלה אם לענין כתבי כל ס~~פבשבת

 דל~ק~
 דעכו~~ם בשבת

~ב~
 הוא והפ~ ~כ~~ ואל כבה לו אומרים אין לכבות

 ~~ח בסימן ~טור לדעת והנה שיכבה~ לו לומרדאסור
 הוא לדעתו הסכימו האחרונים כלדכמעט

 דקיי~~~
 דכל

 דאוריי~ אי~ור בכיבוי אין א~~כ כר~~ש עליה פטורמש~~ל"ג
 וגם דרבנן~ ~יסור רק והוי משא~ל~~ג הוי דליק~דכיבוי

 ידי על אף אסור ואפ~~ה גדול ו~ורך הפסד דהויפשיט~
 הפסד במקום אף ~סור ~שבות דשבות מזה ומוכחעכו~~ם

ו~ו~
 לשיטתי~ דאיהו ~י~ כאן אין הרמב"ם ועל גדול~

 שאנו הטור לפסק אבל עלי~~ חייבין ד~א~ל~~ג כ~ידפסק
 ולדבר גדול ד~ורך לאיסור ראיה לכאורה יש אחריונמשכין

 שוה~ דדינם ~מע לכאורהמ~וה

~~~~
 העיר סק~~ז ש~~ז בסימן במג~~א ~מובא בריב~~ש
 במ~ום אף ~שבות שבות באמת ואוסר זובראיה

 בזה ג~~כ העיר שם בשבת וה~ןפסידא~
 ומת~

 תירו~ים~ ב~
 שבות כל אסור באמת ת~ולחד

 ~שב~~~
 פסידא~ ב~ום

 תי~ו~חד
~ 

 אחר~ דרבנן מבאיסור טפי להחמיר יש בכיבוי
 ד~בנן מאיסור חמור דמשא~ל~~ג משום~י

 אח~
 נמי אי

 בהילתו~ מתוך ב~~מו ל~ות אתא שמא דחיישינן~שום
 של"ד ~~ימן או~~ח על מאיר בבית ראיתי~מנם

 המג~~א ועכ~~פ ק~~נ~ דף בשבת הגמרא דברי מתוך ~~ןד~רי שמדח~
 בשבות גם להתיר דאין הנ"ל הריב~~ש קו~ מכח מסיקשם

 בתשו~ ומורי ~~~~ גדול ~ורך במקום אלא לעכו~~םאמירה
 אם זה דבר ~ופס ק~~י סימן או~~ח חלק ז~~ל שיקמה~ם
 מותר ~~וה במ~ום שבות ~עשות לעכו~~םאמירה

 בס~ ברמ~~א כ~ואר להקל נוהגים דאנו נהי א~~כפלוגתא~ ~פ~
 מ~וה שיהי~ בע~ עכ~~פ מ~~מש~~ז~

 ג~~
 ו~יו~א כתק~~ש

 יהיה ~~ן ~שמרים ~ריך שהוא מעכ~~ת שכתב זה אבלבו
 לא אפשר מ~~מ חשי~ שהוא נהי יו"ט על חם לחםלו

 ~יא הריב~~ש ~~רי להתיר~ אין ולדעתי גמורה מ~וה~שוב
 אסורין מחו~~ל פירות שהביא דנכרי כ~~ד מבי~ה ראיהעוד
 הוי פירות גבי גם והרי שיע~~ בכדי בשבילו ש~ובאולמי
 לאכול רשאי יהיה אם יו~~טעונג

 הפירו~
 ג"כ נימא וא~~כ

 אותם שיביא לעכו~~ם לומרדאפילו
 מחו~

 מותר יה~ לתחום
 רואין אנו הכי ואפילו ~~ו~~ ב~ום דשבות שבותמשום

 שהביאם כל מע~מו בהביאם דאפ~ האי כולי בודמחמירין
 מטעם והיינו אסורין~ ישראל~~ורך

 ג~יר~
 יאמר שמא

~עכו~~ם
 להביא~

 והמג~~א בשבילו
 בסי~

 כן גם ~מז ש"ז
 ב~ום דשבות שבות להתיר דנ~ט~ ולד~ן זו~~ראיה

 ~ד דבי~ה מש~~ס הריב~~ש ראיות ליישב אנומוכרחים מ~ו~
 חשוב דלא ~תם דשאני~נ"ל~

 כמו א~~כ ~מורה~ מ~ו~
 שמרים ~את~בי

 עס~ ל~~~~
 לאו ג~כ

 ~א~ ~~ור~ ~~~

~~~~~~
 מ~ד מ~וה דהוי ~כ~~ת

~  
 ~חם על לו ש~ריך

משנ~
 יש יו~~ט דגם בי~ט

 חיו~
 בלחם

 מש~
 וזה

 זה מ~וה~ חשובודאי
 א~

 דחשוב
 מ~ו~

 בלי גם ה~י אבל
 א~ילו ולד~תי משנה~ לחם ~יים יכולשמרים

 שמרים בלי אפשרג~~כ עס~ להחמ~~
~ 

 החימו~~ אל יותר זמן ש~ריך
 ~א~~א נימא אי אפי~ורק

 להחמי~
 ~מ כל~~ שמרים בלי

 דהרי משנה לחם מ~ות קיום מניעת זה בשביל יהי~לא
 שאינובלחם

 מחומ~
 והרי משנה לחם ~ות מקיימים ג"כ

בכ~
 לחם מ~ות ~יימים אנו ~פסח ~מי

 ~ש~
 שאינו ב~~ם

 ל~ביא לו נאסור אם גס ולכןמחומ~~
 עכו~~ם ע~~י ~מרי~

 לחם ~יום מניעה לו י~~לא
 עסתו שיאפה ע~~י משנ~

 מ~וה בשביל אלא להתיר דאין ראיה יש ועודמ~ות~
 או~~ח בש~~ע דמבוארממה גמור~

 סי~
 ש~~ו

 סעי~
 שאסור ט~

 שילךלעכו~~ם לו~
 מחו~

 שיבואו המת קרובי אחר בשבת לתחום
 דאפי~ מזה יותר מבואר ט"ו סעיף ש~~ה ובסימןלהספידו~
 שהביאעכו~~ם

 מחו~ מע~~
 ישראל המת ל~ורך חלילין לתחום

 בהם אותו להספיד דאסור בהם אותו~ספיד
 ועיי~

 איד
 כתב ל~~ד בס~~ק והמג~~א כרמלית דרך ~הביאםהדין

דבהביאם
 מ~ו~

 ~ספ~ והרי טפי חמור לתחום
 הוי המת

 ולא לאסור ~תמא וכתבו דסתמו אלא עוד ולאמ~ו~~
 והרי לא~ או ~~~ח או כשר אדם המת אם ~יןחילקו
 יהושע גבי בש~~ס כדדרשי~ גדול ענין ~וא ת~~חלהספיד
 נתע~לו אשר על ~רגם ~ר עליהם שנתגעש געש להר~פון

 ע~~י אף דרבנן ~בות לעבור דאסור ~מע ואפ~~הב~ספידו
 שם ובב"י ש"ז בסימן ~מג"א כמש~~כ ~~~ל ועכ~~חע~"ם
 ואין לזו זו ~בותים עניני מדמין דאין הרשב~~א תשו~בשם
 ולא ~~ל חכ~~~ל בדברי שמ~ינו ב~ום אלאלנו

 טעמים כמה יש מחו~~ל שמרים להביא שאלתינוו~נידון יות~
להחמיר

 א~
 מחו~~ל דלהביא משום

 הו~
 מפורסם~ ענין

 עד טובא ~החמיר יש מפורסם דבענין ש~~ה מסימןומוכח
 חלילין ~ו בהביאו והה~~ד ותכריכים ארון לו דבעשושאמרו
 ובמג~~א~ בט"ז ועיי~~ש עולמית בהם יקבור לא בולספוד

ב~
 היה שהרי פשע דהבעה~~ב

 שי~טרך בעיו~~ט ליד~ יכו~
 סי~ באו"ח ועיין יו~~ט מערב ל~כין לו והיה לשמריםביו~~ט
 ביו~~ט חו~~ל לולב אחר לשלח לענין שם ובמג~~א בט~~זתרנ~~ה
 ובאם לאסור~ מהרש~~ל דדעתשני

 פש~
 ~כין ש~א במה

 המג~~א גם~עיו"ט
 מ~~

 מדבר~ם וגם עיי~~ש~ להחמיר
הללו

 נרא~
 שמרים אחר ~~לח שלנו בענין להחמיר דיש

 עכ~~ז וחיובית ג~ורה מ~וה הוא לולב אחר לשלח דהרי~ו~~ל
 שמרים אחר א~~כ להתיר~ יש אם גמגמו כרכוריםכמה
 דענין יודה ~~ע~~~ת גם דודאי לאסור~ דיש ודאימשמע
 יו~~ט עונג ממ~ות יותר טפי וחשובה גדולה היא לולבמ~ות
 לענגו וגם ~~~חרים פת בשאלת דאפשר כיון ~מה~בפת
 לאפות או דבריםבשאר

 הע~
 ~ות

 ול~
 כמע~~ת

 בעיניו~ פשוטההיתר ש~י~
 ג~

 אפילו שה~י אחר ~שש עוד יש
 הפת ~רי ~מ ~ח~"ל~ שמרים אחר לשלח להתיר נ~מאאי

שי~י~
 לט~טלו ~סור יה~ הללו הש~ים ~י נאפה

 מעורבת העיר אם ~ולת א~ת~~~ ~ו~
 כדי~

 מחו~ל ~בא דבר
 וידוע עירובין ~ה~כמבואר

 שז~
 ~וא

 הקש~ דב~
 ל~~הר

~ו
~ ~  

 בדב~ לכן בי~~ ~ני שיש ~~ום
 ~א ~~ אי שאלתו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 אומר ו~ייתי ~ללו מ~עמים מתיר ה~~תי לא ל~ני~~~ר
שוא"ת

 ~~י~
 ב~~ ~די

 וד~~ל~ כ~יתולח~ם

~~~
 ~~רמ~~ג עלנ~~י ~"ת ~~~ה אשר ~בר

 באו~~
 סי~

 ~א"~~~~
 אשירה של לחי דלמה ~קשה ~~א

 ~~~ נהי הרי~ש~
 ליהנות ל~ו

 ניתנ~
 גם איכא הא ~~~מ

 שעי~~ ~גוף~נ~ת
 והקשה ~~ד~ לטלטל לו מותר יהיה

 ש~רי~~ת
~~~ 

 לא אי ~ם ~איסור מגוף הנאה ~אן
 ~~~~~ ש~ ~~~י~~~

 רק
 מע~

 כשר הלחי ג~~כ ~~~ פשוט
 ~~רי ב~~~~~ ~~ים~נם

 ל~
 הוי

 ג~מ~ ~ל~
 ע~~ד~ בעלמא

~~~~~~
 דכיון בד~ריו ~~"כ ע~~ז

 ד~ע~
 הי~ ג"כ בעלמא

כשר
~~ 

 הם ודאי ~שיר~~ משל ההנאה הוי

~~~~~
 ~מש ~~~ ~~ין

 ד~
 דל~י בכך

 מע~
 ג~~כ בעלמא

~~~~
 ם~~

 כל
~~~ 

 אסור דהוא ~שירה משל שהוא עתה

~~נ~~
 ~~י

 ~נ~ הו~
 למה ול~ריו ~~~אה~ האסור מדבר

~~~~ו
 ~~~~~ ~~מר~

 ~ופר כגון ~הנ~ה ה~סור מדבר מ~וה

 ~~~ ועפ~ ~~~~
 וכל בהנאה ה~סור

 ל~~ ~דומ~
 להתיר

~~~~~~~~ 
 ל~ו

~"~~ 
 ~~~ הני דכל לימא

 נהנה חשש בהו

 ~~~~~ הנא~~~י~~~
 ~סור ה~~ לא אי דגם

 בהנא~
 ה~~

 ~~~ ונ~~~ ~~~י~~~
 אלא הנאה~ ~יסור ~~גוף הנאה הוי

 או יו~א ~וא ~~ה דכיון ה~לו ~~~רים מ~ש ~~~ן~~~~

 ורק הנאה ~~~י~ור נהנה הוי ~שירה ~~ ה~ב~ש~~~~

~~~
 ~ו~א

 מ~~
 מעכ~~ת מש~~כ אך לה~~נ~ לאו דמ~וה

~~~~
 ~~ריו

~~~~~~ ~ 
 הנה בעלמא~ ~גרמא אלא נחשב

 ~~א~ ~~ק~~
 ~ר~~

 בחי~ הרי~ב~~א ~~~י עפ"י והוא ~שו~~

 ~~ל~~~~
 על להרשב~א ~יטות בשבעה נדפס ~~~~א ל"א

 והוא להרשב"א מיוחס רק הוא ~בל הרש~"~~ ~~~~

 הרי~~~~ ~~~~~~
 ל~חיד~~א הג~לים בשם כמש~~כ

~~ת~ ז"ל~
 ~הא

 הנא~ ~ה~~~~
 ~יבל המעיין מן

~ 
 של טב~לה

 ~ל~~ה לענין וכן ה~אה לענין וכן ה~~~~ם ~י~ות~~~~

~~ת~
 ~ס~~~ ~~~ו~

 הנאה ~אן דיש דא~~~ג בהנאה ה~~ור

~~~~~
 ~~מא

 מ~~~
 ל~כול

 וקד~~~ תרו~
 וכן שנ~~ ומעשר

~~~~
 ~~תרת

~~~~ 
 לא זה ~~מ

 חשו~
 אלא ~אינה הנאה

 ראוי ה~~ אשירה ~~ לחי גם דבר~ו לפי ~~~~ ~ע~מ~~~~~~
 ו~ ~שר~~~י~~

 ידה על לטלטל לו ~מ~תר
 אלא הו~ ל~

 בעל~~גרמא

~~~~
 ~לא~י

~~ 
 זו קו~ שה~שה ~~~~~~~ שהרי מעכ~~ת

ל~
 דמוכח מאי מכח אלא ~שה ע~מו ~ם~ת

 שהרי ואסור ה~אה שפ~ר חשוב ~~כ"ג שפ~~ז ~~ימן~~
 ע~ ~~ס~ דמי שם~~~

 ככר ע~מו
 ב~ונ~

 שלא נשבע או
 ~~ ~ר~ ~~~~~~

 משם מוכח ~~~כ
~~ 

 ~ריטב~~א כסברת

~"~~
 ג"~ שיי~ ~~~ ~~רי

 כנ~~ל לומר
 דמ~

 שהוא בכך

 ~~נ~ה~~~~
~~ 

 לה~~נ~ לאו מ~~ת
 ומ~

 עי~~ז לו שמותר

 גר~א אלא הוי לא ~~וי א~ בח~~~ל~~
 בעל~

 ואפ~ה

 ה~~ה זה ~ין~מ~~
 הפר~~

 אשירה של דלחי דינא הך על
 נפל~תי~~~~~

 בתמ~ הפר~מ קוש~ דמדחה נ~י ~עכ~~~ ~
 קושית~ ~~ ~ ~~~ ~~~~י~

 קו~ באמת ~י ~ו~ת
 הפ~~

~~~
 וע~~~ת ~~ולה

 כתו~
 הדינים דשני נ~בה

~~~~~~ן נרא~
 ז~

 את
 ז~

 אס~ר ד~ם
 להשתת~

 האסור בככר
 על~

 ל~י ~ה~ ~~~ הנ~~מ~~
~~ 

 אשירה
 כש~

 ב~ש~ ~~ן

 מה ק~~~ט ~י~ או"ח חלק ז~~ל שיק מהר~~ממורי
 שמיי~~

 זו~קוש~

~~~~~
 של דל~י הדין זה ~לא דגם

 ג~ כשר~ ~~יר~
 כן

קש~
 על

 מ~
 מבואו~ ~~יפי לעשות ש~~ר

 בככר
 מהך ש~ו~ה~ או ק~נם ע~~י ב~נאה עליוה~סור

 דינ~
 ~ל

 בו דטו~ל ממעין הנ~ההמודר
 ט~יל~

 בימות מ~וה של
 בי~ות מ~זאה וכןהגשמים~

 ~~~לי~~ ~ג~מי~
 דמותר

 בה~אה ~אסורב~נדל
 ול~

 חשבינן
 מ~ ~~~~

 לו שמיתר
לאכול

 ב~דשי~
 דעכ"~ ל~~ש~~ ל~~שה שמותר ומה

 ~ריך
 חשיב לא דזה אולומר

 ~נא~
 וכדברי גרמא ~לא ד~ינו מ~ד

 ~נ~ה חשיב דלא או הנ~~ל~הריטב~~א
 מ~~

 טבעו דמ~ד דכיון
 גם קדשים נאכול רש~~ הי~ התורה גזירת ל~לא עולםשל

 ה~שה ו~ןב~ומאה
 רש~י ~ית~

 ~לי~ה~ בל~ ג~ ל~נש~
 נ~נה שאינונמ~א

~ 
 מ~ד

 שוב לכן ~תורה~ מ~ו~ קיו~
 ~~נ לאו מ~ות בכלל הוי זהגם

 כמ~~~~
 הרמ~~~ן כ~"ג

 נימא מבואות ש~ופי גבי גם א"כ שכן וכיון ק~~ד~ביבמות
 ג~ דהריכ~~

 התורה~ מדיני ~וקי מ~ד רק הו~אה איסור
 חשיב לא עכו~~ם שא~ל דבר דכל בזה הכלל יהיה הנ~~לולפי

 הנאה~ מ~יסור כן להנות לישראל נאסר לאהנאה

~~~~
 בתשובה מורי

 הנ~~~
 דאסור י~סימן ביו~~~ דקיי~~~ מ~~אי גם ~קשה
 לשחו~

 ש~~ס ~~יא ~~~ז ~נ בסכין
 אמרי~ ולא דחולין בפ"קמפורש

 דמות~
 בכלל דהוי משום

 ל"ק וזה שפ~~ו~ ב~י~ שבת בתוס~ ועיין ~~~נ לאומ~ות
 ש~בהמה מה מ~ד ה~יסור על בא~ן אנו אין ד~תםלענ~~ד
 ב~כין ששחטה ע~~~ באכ~לה מותרתתה~

 בהנאה~ הא~ור~
 דלא מ~ד רק לה"נ לאו מ~ות י~~ל ו~דאידע~~ז

 גר~
 מחתיכת

 תדע הנאה~ איסור של בסכין לחתוך דאסור בעלמאבשר
 ל~ת~ך דאסור חולין בש~~ס שם מבוארשהרי

 והרי בשר~ ~
 מתיר אינו בשרחתיכת

 ודבר דבר~ שו~
 ז~

 כמו הוא
 לשחוט אסור כן ~ו אסור ~בגד ע~~ז של בכרכורבגד באר~

 מהך אבל ~עלמא~ בשר מחתיכת גרע דלא ע~~ז שלבסכין
 הנודר דין על קש~ ודאי מבואות דשתופידינא

 הנא~
 ממעין

 וחלי~ה~ הזאה דיןועל

 י~יו~א דטומאה תי~ הנ~~ל בתשו~ מור~~~~~
 ל~ ב~

 ~~יב
 ~עלמא ארי אברוחי רק דהוי~נאה

 דל~
 א~ור

 ~שיית וכן ~~~ודשת הנאה כאן דאין כיון הנאהבאיסור
 חשיב ג~~כ אשירה מע~ילחי

~ 
 לעשות משא"כ ~~י~ מבריח

 כיון בהנאה האסור בככר~ותפות
 דעו~~

 ודאי חדש קנין
 ולא עיי~ש~ ואסור מח~דשת הנאההוי

 משום בזה ~דעתי נ~
 כשעדיין אלא ~~אה חשיב ~א ארי דמבר~ח אמר~ לאדע~~כ

 והבריחו אחד ובא לבא ~רו~ה אלא הארי בפי אינההבהמה
 בכה"ג ממנות ~יני לענין וכן הנאה חשיב דלא אמרינןב~ה

~~~~
 ה~תה ~בר אם אבל שההנהו~ מה בעד לו לשלם

 וה~יל אחד בא ואח~~כ האריבפי הב~~
 אות~

 ודאי בכה~~ג מידו
חשי~

 בין הנאה
 לענ~

 ממונות דיני לענין בין הנאה איסור
 ~פקר נע~ית ~כבר המ~יל בה ~כה ב~"ג ממונות~ובדיני
 האר~ מן או ~נהר מן ה~יל רנ~ט סימן בח~~מכ~בואר
וכ~

 מפ~ מ~יל אלא ~רי מבריח הוי דלא בכה~ג והיינו
~ארי

 ונידו~ ממש~
 ה~ובל

~ 
 או ~ומאה ~יזה

 האיסור ~הי~ כ~ון~~~ו החול~
 עליה~

 ~ודם כב~
 ל~

 לא



~ ~ ~ ~
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~ ~  
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~ ~

 ~מו רק ארי מן הברחה כמו החלי~ה או הטבילהחשיב
 מע~י לחי העו~ה וכן הנא~~ חשיב דודאי הארי מפיה~לה
 האאשי~ה

 תינ~
 ד~שוב ל~דד יש ~שבת ~ודם בעש~ה

 כ~
הברח~

 אבל ה~רי~ מן
 בעש~~

 ~"~ היי בשבת
 מפי מ~יל

 שיק שב~ר~~ם הדבר ואמתה~רי~
 ז~~~

 דבריו בתוך כתב
 בעש~ה ארי ~בריח דהוישמביאר

 לפי אבל השבת~ קו~ד~

ז~
 של דלחי דהא הדין יהיה

 אשי~
 בעשאה דוקא כשר

קוד~
 ע~מה בשבת נעשה אם ~בל השבת

 ל~
 של לחי מ~ני

 אבלאשיר~~
 ז~

 ~א
 משמ~

 ד~מר~~ דכיון
 ב~ת~~

 של דלחי
 לחי כמו דהוא משמע כשר~~שירה

 ד~ל~~
 א~ילו דכשירה

 ~ות~~ יהע~י~ו וחזרו בשבת נ~להבאם

 לומר באפשר ~י~~~~~
 ~ז~

 של טעמו ~אמת ~וא
 בטור המובא~רמ~"ם

 וב~ג~~~
 ~נ~~ל שפ~~ו בסימן

 באיסור אפי~ ~הנאה עליו האסיר בככר שתוף לעשותש~תיר
 שסובר משום ג~ פרק ב~ירוב~ן כר"ה דלא ופוסקקונם
 לאו מ~ות בזה גם ~מרי~ ~מ בהנאה אסור שהואש~פילו

 ו~מ~~~~ל~~~נ~
 ~תב ב~ק~~י שם

 בטעמ~
 וסייעתו ~הרמב~~ם

משו~
 ולפי הנאה~ ב~רך אלא ע~מו על לאסור כיון שלא

 ~טעם ~ריכין אנו אין~נ~~ל
 ז~

 פשוט ~טעם אלא
 שהרי ל~~~נ מ~ות דסובר אפשר יר~~ה לה~~נ~ לאוד~ות משו~

 כן הסוברים א~וראים~יכא
 בר~~~

 ~מנם ב~~ד~ ראוהו בפ~
 פ~~ב ברישקשה

 דפסחי~
 דמייתי אבוה ור~ דחזקי~ בסוגיא

 מערבין דתנן ~~הא בהנאה מותר דתרומה ר~י~הגמרא
 גמרא סתם דנקטה ~רי בתרו~~ ולישראל בייןלנזיר

לערב ד~סו~
 ~דב~

 דאל~~~ בהנאה~ ~אסור
 דתרומה ראי~ ~שם אין

 ב~נא~~מותר

~~~~
 באופן לומר עוד אפשר

 משי~ אח~
 באמת דלכאורה

 למה בעיט~מא
 יהי~

 ולישראל ביין ~נזיר ~רב מותר
 ראוי אינו דל~מערב כיון לא~רים דר~וי משוםבתרומ~~
 שאמרינן מ~ום הוא מועיל דעירוב טעמא הרילאכילה
 ~~אכל ~יון וא~~כ סעודתו~ במקום דר~אדם

 ז~
 לו אסור

 איןהרי
 ז~

 ~וא דדירתו נימא ו~יך סעו~תו
 ו~ ~~

 בכך
 הוא~ סעודתו לאו לע~מו לו סוף ~ל סוף לאחריםשמותר
 דר שאדם ~דאמרינן דמה ~~~לועכ~~ח

 ב~קו~
 לאו סעודתו

דוקא
~ 

 אלא יאכל~ בע~מו שהוא
~~ 

 באותו שם שיש

~ו~
 אחרים אורחים בו לכבד הוא שי~ול מא~ל או פת
ישראלים

 ג~~~
 ~רבין שפיר ולכן שמה~ הוא שדירתו אמרינן
 בתרו~~~ ולישראל בייןלנזיר

~~~~
 בו לכבד הוא ייכול בהנאה לו המותר בדבר זה כל

 ~חליף ~או אחריםאורחים
 ~מהם~

 י~ שפיר
 לו~מקו~

 הוא דס~ודתו
 ~נ~~~ ש~

 אבל שם~ הוא ודי~~ו
 מ"מ לאחרים ~ותר ~וא דאפי~ בהנאה~ עליו הא~ורבדבר

 במאכל לכבד לו אסורהרי
 ז~

 דוגמת הא~ר~ים~ את
 בחול~ןהתוס~ מש~~~

~~ 
 דלא חה~ל ~ענין דוכתי ובכמה ק~

 בטל~
דנביל~

 אף ל~תכבד ראוי דהוי י~~ל
 בה ~~תכבד דראויה י~ל בהנאה ד~תרת ~יוןמ"מ בא~~ ל~ ~אסו~

 רא~י שיה~ דו~א בע~ עירוב גבי דהכא ~ורקעכ~ם אורחי~
להאכיל

 לישראל~
 ב~נ~ה דאסור בב~~ח אבל

 שיי~ ~
 לומר

 לכבד לו דאסור כיון חה~~ל~ד~וי
 ב~

 ~~ד ע~~ם אורחים

 ~ א"~ בהנא~~שאסו~
 כיון נאחרים ~חזיא בכך

 ד~ו~

 א~~כ בהנא~~ לו דאסו~ לא~רים אותם להאכיל יכול~ינו
 אי אפי~ו יא~~כ דיר~ו~ מקום לא וגם כלל סעודתו ~וילא
 ~~ לה~~נ~ לאו דמ~ותנימא

 משום עירוב ~~ירוב אין
 מקוםשב~ותו

 ל~
 ~~ שהיי כלל לומר שייך

 וממילא סעודתו
 ~דבר והנה ~נ~~ל~ בהנאה דאסור ~יון דירתו מקוםהוי
 מאוד נכוןהיה

 אל~
 ד~ירובין סוגיא יש~~ ~ריך שעדיין

 מ~רבין אין ~למ~ד הקבר~ת בבית ~רבין ~ין ל~~אדף
 לדבראלא

 מ~ו~
 ועכ~~פ במק~~~~ מזה וכתבתי דמי שפיר

 ב~~ מזה עוד י~יין ל~~~מ הפרמ~~ג על שקו~ מעכ~~תיראה
 בסימן א~ע~~ז על מלואים~~ני

 כ~~~
 ו~נינ ~~~ ~~~ק

 וש~~ת~ דו~~שידידו בז~

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

שנת י~~~ו~סעמיהאלי
 עת~~~

 ~~"ק~

 כש~~ת וכו~ הנגיד החו~~ב הרב ידידי ל~בודשוכ~~ט
מו~~ה

 נ~~י ~~~~ ~~~~~
 בק~~~

 יע~~א~ קרא~נא

~~~~~
 להשי~ נפניתי לא כי ואם קבלתי

 בפרט פלפולים על
 ~אחרונים מ~~חברים רבים בו דשו שכברבענינים

 ברכה לענין ~לפל אשר ב~בר עתה ~השיבו ראית~מ~~מ

א~רו~
 בעינן אם כזית דבעי~

 ג~~~
 כזית דוו~א ~יאכל

 אפשר או מעיו בהנ~ת דוו~א ג~~כ תלי~ אם ו~ןבכא~פ~
 ג"כ לברךחייב

 אחרונ~ ברכ~
 בהנ~~~ אפי~

 דס~~ל כמו גרונו
 איסורין~ לענין ~וו~י~ דקיי~~ל הנשה גיד ס~~פ בחוליןלר~~י
 דגם הדין י~~ולפי~~ז

 מ~
 ~קר וכן מ~טרף~ החניכים ~בין

 בזה~ ~דין איך מ~וה אכילתלענין
 והבי~

 פנים ~שו~~ת דברי
 אינו אחרונה ~רכה דלענין דס"ל כ~ז סי~ן בח"במאירות
 ~חניכים שבין מה וממילא מעיו בהנאת רק לברךחייב
 וגם ~~טרףאינו

 ס~~~
 דמ~טרף

 בז~
 אפילו ל~זית

 על וחולק מכא~~פ יותר כזיתבאכילת בשה~
 המג"~

 ~~י בסימן
 והאריך כן ס~~ל ~דלא~ק~~א

 ב~~ ק~~
 תו~~ד~ ע~~כ

~~~~
 ר~~נ סימן ~~ו~~ח שיק ~ר~ם בתשו~ למורי ~~אתי

 בתשובתו ה~ת~~ס בין פלוגתא יש מ~וה אכילת דלעניןש~~
 מס~ על ~רמב~~ן ח~ א~ל~נדפסת

 קדו~י~
 ובין

 סימןבאו~~ח המחהש~~~
 בתר אזלינן אי תע~

 הנא~
 אזלינן או גרונו

בת~
 עיינתי לא כי ~ם ולדעתי בדבריו~ עיי"ש מעיו הנאת

 ההש~פ~ ל~י אמנם אלו ב~ניניםעתה
 נל~נ~~ד ~ראשונה

עיקר
 דאכיל~

 או בה~ז חיוב ל~נין אכילה וכן דמ~וה
 בין איסור ~אכילת שוה דינם אחרונה ברכה ~~בלענין
 ~ירוף שיעור ~~נין בין מעיו והנאת גרונו הנאתלענין
~נ

 ז~
 ~ייב אינו איסור א~ילת לענין דכמו והיינו א~~פ

 באם אלאמ~~ות
 אכ~

 החיוב וכן ב~~~פ~ כזית
 ~ו~

 ~ל
 גרונוםנ~ת

 וג~
 ב~ולין כדאמרי~ מ~טרף ~חני~ים שבין מה

ס~~
 גיד

 הנש~
 כן ר~ל לג~י כוות~ ד~יי"ל ~י אליבא

 של ~זית אכל א~כ א~א יד~ח יו~א אינו מ~וה~אכילת
 וגם כא"פ בתוך~~וה

 מ~
 שבין

 החניכי~
 ו~ן מ~~~ף



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 חיוב ל~נין ~דיןנמי
 אחרונ~ ברכ~

הדבר טע~ ד~רי ו~~~~ז
~ 

 דח~מינו משום ~וא כן הוא ~דין איסור שבאכילת
 והוא בכזית הוא דאכילה קדשם ברוח ~בינו או קבלוז~ל

ר~
 אופן על

 ז~
 ~רונו~ ב~נאת וא~ילו בכא"פ ~כזית שיאכל

 תיבת שמשמעותוכיון
 אכיל~

 א"כ לדברי~ם כן הוא
 איסור אכילתלי

 אכיל~ לי ~
 שיחויב לענין או ~~~~ של

 ברכה עליולברך
 אחרונ~

 על רק ~"כ דמחויב
 אכי~

 כדאמרי~
 זו ואכלת מ~~טבברכ~ת

 דהוא ונ~י בכזית~ ואכיל~ אכיל~
 מדר~נןרק

 ד~~
 שבי~ כדי דוו~א בעי~ בפת אפילו

 ~מ
 על שחייבהוחכמז~ל

 א~י~
 דכתיב מה על אסמכוהו כזית

 אמרו ו~~~ז ואכלתבקרא
 דאכיל~

 חייבו ~~~כ בכזית
 ר~

 על
 זה והרי אכי~~ שחשיבאופן

 מו~
 דוכתי בכמה מה~"ס

דכל
 אכי~

 דינן בק~אי דכתיבי
 שו~

 בין
 בא~

 א~ל כתיב
 א~ל כתיב אם וביןאיסור

 מ~ו~
 ובין

~~ 
 רשות א~ל כתיב

 בר~~~ז ~בי ~כתיב ואכלת על דקאמרה הנ~~ל ~ש~~סומדברי
 לה~~ס מנ~ל דאל~כ שוה ~דינן ~~~כ מוכח בכזיתואכילה
 בזהלומר

 דאכיל~
 דילמא בכזית

 אכיל~
 מ~פר~~~ ~ולאפוקיב~זית דינ~ אין דרשות

 שחיטה ל~ל~ בפתיחה יו~~ד
 ש~

 דאכי~ל~יפ~
 אינה רשות של

 בכזית~
 וכיון

 שדינ~
 שוה

 שיעור לענין ולכן ~רונו ~נאת לענין דכן ודאי מסתבר כןאם
 שוה~ ~ינם ~"כ כא~פ בתוך כזית~ירוף

~~~~
 כן כתב שלא הראשון

 ~~או~ ~ו~
 מאירות פנים בעל

 דבריו את מעכ"ת ~ס ו~ביא כ"ז סימן בח"בבשו"ת

 מה עלשהשי~
 ש~

 עושים אינם טורקיי שחכמי ששמע

ברכ~
 ~אפפע כששותים אחרונה

 ש~ו~
 עד כ"כ רותח

 ולכן ~יי~~ א"פ מכדי יותר רביעית ~שתייתששו~ין
 דבריו~ על ל~שיב יש שלפענ~דמה א~תו~

 ~~נין ברכת ילפי~ ל~מרי לא עכ"ח ש~רי כת~~~~~~~

~
 מדאורי~ בר~~ז לענין ש~רי איסור אכי~ת

 שום בזו ואין עכ~ד~ ש~יע~ כדי אכילהבע~
 ~ש~~

 על
 דבריו לפי דה~י הנ"ל טורקייחכמי

 א~רב~
 הנהנין ברכת

קי~
 בבר~"ז ~דאוריי~ חייב שאינו עד איסור מאכילת טפי

ע~
 איסור באכילת כמו ~זית

 ר~
 לה~טרף שלא ~ימר דמהראוי ודאי א"כ טפי דקילוכיון שביע~ ~די שיאכל בע~

 כזית אכל באםלחייבו
~ 

 שיעור בתוך באכלו
 אכ~

 ואיך
 לן י~רום בכזית ~"ת מ~ייב שאי~ו בבר~מ~ז שיש~קולא
 ביותר באכלו א~ילו הכזית אותו שי~טרף לומרחומרא
 אכ"פ שיעורמכדי

 ~רב~
 מ~כילת קו"ח ~וא

 איסו~
 שאינו

 אין לפע~ד באמת אמנם י~טרף שלא כאן כ"שמ~טרף
 דלענין ~~א ~ל ~וא כמש"כ~דבר

 מלקות חיוב לענין איסור אכילת לדין ~דינים בכלממש דו~ אחרונ~ ברכ~
 בב~~מ"~ דבע~והא

 שבי~~ כדי שיאכל
 אחר ענין הוא

 ~תור~ד~ידש~
 דעל

 אכיל~
 שבי~ בלי לבדו

 חייב אינו
~רך

~ 
 אכי~ה על

 תי~נו ורבנן בי~ ושביע~
 לבר~

 ~ם

 אכיל~~~
 ~~יב דכזית וכיון שביעה בלי ~בדו

 אכי~
 ~יקנו

~ב~ן
 לבר~

 כזית על
 דו~

 ש~אכילת וכל ~יסור לאכילת ממש
~יסור

 ~כה~~ ~רי מלקות חיי~ כ~~~
 א~כ אכי~~ חשיב

 ~ייב ~כ~"ל תקנת~פי
 ~~ לבר~

 אחרונה
 ו~ו~

 לא~ר ~כן
ת~נת

 ~כ~~~
 ב~ה דין

 א~רו~
 דומה

 מ~
 לדין

 מ~~
~אכי~

 כן איסור
 ~ו~

 בפת
 ו~

 ד~ים שאר בכל הוא

 עלי~םשמברכין
 אחרונ~ ברכ~

 להתקנה דומיא ~יקנו דכולם
 בר~~ז~ ל~בי פתל~נין

~"~~~
 טו~ם שהרי בפמ"א עוד

 ופול~
 לברך חייב אינו

 חולין במס~ כר"י דקיי"ל כיון חייבובאיסור
 ~ם ~ו~נה ע~~ ~רונו ~נאת בתרדאזלינן ק~~~

 ז~
 ~וא

 ברכ~ ~בי~ולא אדרב~
 כמש"כ לדחות יש וא~כ אחרונה

ראיה לד~ו~
 הראשונ~~

 ~ינו זה ו~ם
 כתבתי כבר ש~רי ~ש~~

 בטועם חייב ~ינו באיסורין ד~ם ~קדום במכתבילמעכ"ת

 ויותרופולט~
 ליכא דאורייתא איסור ~אפילו כתבתי מז~

 ~ר~~"ש בת~~ מבואר ושכן ופולטבטועם
 סי~

 ~~~ח
דטעימה

 ופליט~
 מדרבנן רק ~סור אי~ו האסורין בכל

 נראה ~נ"ל פ~א ~שו~תומדברי
~~~ 

 סובר
 חייבי~ ~איסורין בכלופליטה דטעימ~

 עליו
 וז~

 כמבואר אינו
 ~~ו~ין כ~~י דקיי"ל ואף הנ"ל ~ריב"שבתשו~

~"~ 
 דחייבין

 ליישב ~קדום במכתבי כת~תי כבר מ~מ ~רונו~ ~נאתעל
 אכיל~ דרך באוכל דו~אד~יינו

 אז בולע ש~וא ד~יינו
 אין ופולט טועם אבל החניכים~ שבין מה ~םמ~טרף
 דרךזה

 אכי~
 סברא מ~אתי יע~~ מ~~~ת~ אסור ואינו

 ~ח~ ז~~ל שיק מ~ר~~ם אמ"ו בת~ו~ ~םזו
 או"~

 ר"נ סימן
 סי~ באו~ח ~ט~~ז מדברי ראי~ ש~ביא מה ~ם עיי~~ש~~נ~~ל
 לברך ~ריך ~ר~יעית פחות אף יי~ש דבשותה שכתבר~י

ברכ~
 אחרונה

 אע~~~
 אינו ודאי ~יסור ד~נין דפ~יטא

 אף מרביעית בפחות~ייב
 שהמש~~

 ויש חריף ~וא
 אינו ~נ~נין דברכת עכ~ח אלא באכיות~ רבכח

 ~~נין בברכת ואזלי~ דעלמא איסורלאכילת דו~
~ 

 בתר

הנא~
 אדרב~ ע~ד~ הנפש~ את ~משיב

 להיפך רא~ משם
 הט~ז על ~ו~~ים ~י ב~~ שם האחרונים כלש~רי

 אחרונה ב~ה יי~~ על ~םלברך של~
 ב~חו~

 וכן ~ביעית
 שתיית על אחרונה ברכה מברכין ~אין דעלמא סו~יא~וא
 א"כ מרביעית~ פחות ששותין הואיליי"ש

 ~רי אדרב~
 ~נהנין דברכת רואיןאנו

 ואכי~
 מלקות לענין איסור

 לזה זה ל~מרישווים
 ומ~

 מדברי רא~ עוד בפ~~א ש~ביא
 י~ד ד~ ברכות במס~~רא"ש

 ד~
 דברכ~ ר~~~ דב~י על

 לא
 שאינו כיון~ריך

 נ~~~
 דכוונת רא~ אינו ~"כ מעיו~ בתוך

 היאהרא"ש
~ 

 טעימה דעל לומר
 ופליט~

 לברך אין
 ~לא הוי מעיו ~וך בא ד~א דכיוןמשום

 כד~
 וכמו

שכתבתי
 למע~

 ~~ר~ם בתשו~ א~~ו שכ~ וכמו
 שי~

 ~נ"ל~
 ~~ח סי~ בברכ"י ~ם מ~אתיו~וב

 שמ~~ג~
 ~פ~~א על בזה

 כל אבל עיי"ש~ ~רא~~ש מדברי רא~ שמביא במה~~ל
 י~ל שפיר ה~וכלים כדרך אוכל שהוא מעיו לת~ךשבא

 ד~ם ~רא~ש לדברי~~
~ 

 ~יך ידעתי לא בלאה~~ כא"פ~ תוך ~ירוף ש~ורלענין והנ~ ~~טרף~ ~חניכיים שבין
 אפי~ די~טרף לומר אפ~ותי~~

 בש~~
 אכ~~פ~ משי~ור יו~ר

 ועוד לדבר תתן ~י~ר איזהדא~כ
 כמ~

 ני~א וכי י~טרף
 זי~ וח~י בבו~~ ז~ ~~י אכל דאםנמי

 י~טרף ~~כ ~ערב
 ~ו~ה ~ואפשר מ~ב~~ו ~דעת שאין דבר ודאי~וא

 שיאכל יה~ ~ירוף דהשיעור~ומר
 קוד~

 מ~כל שיתעכל
 ~שי~ור ותל~~ר~שון

 עיכול~
~~א ה~ירו~ שיע~ ודאי אלא

 ~~ בכא~~ ~
 אכילה~ ~כל

 ועי~
 סימן או"ח בש"ע

 תע~~ ~~~~ב
 ~ד~ ושתי~ת ~ה ~זי~ אכילת ל~ין



~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~ ~~~~~~~~
 או האכילה שיה~ דבעיכוסות

 כא"פ~ תוך רק הוא ה~ירוף ג~~כ מ~וה אכילת שיעורדגם ה~ כא"פ~ בתוך השתיי~
 ~~ה ואכילתוברהמ~~ז

 דו~י~
 לזה~ זה

~~~
 ~~יעור דר~~ל ~מיד עולת ס~ ד~רי ~עכ~~ת שמביא
 בשהה ~פילו הואה~ירוף

 יות~
 ושאני מכא~~פ

 לענין דהרי ~ליו והקשה דעת~~ ביתובי דתלי~י~כ~~פ
~~סורים

 אחרי~
 שיה~ בע~ ואפ~~ה ~תא ביתובי תלי~ לא

 השיג כבר הנה עכ~~ד~ כא~~פ~ תוך דוקא ה~ירוףשיעור
 כןע~יו

 במג~~~
 וגם גדולה~ השגה שהוא סק~~א ~י בסי~

 מס~ נגדו חז~ה לרא~ ~מג"ארמז
 סעי~ ר~~~

~ 
 לענין

 מעורב חטים מקמח עסההעושה
 ע~

 דמבואר מינים ~~ר
 רוב דעתשם

 חטים מקמח יש באם דתל~ הראשוני~
 ג~~כ ברהמ~~ז דלענין ~ה ומוכח בכא"פ~כזית

 תשו~ דברי ~ע~~ת שהביא מה גם כא"פ~ תוך רקהוא ה~ירו~

החת~~~
 דלענין דס~~ל מדבריו והו~יא קכ~~ז~ סי~ או~~ח ח~

 מ~טרף מ~וה כזיתאכילת
 ולענין החניכים~ שבין מה~

 דו~א דבעי~ ~שום מ~טרף אינו אחרונה וברכהברה~ז
 יראה בחת~~ס דהמ~יין אומר ואני עכ~~ד~ מעיו~נאת
 הרוקח דברי ליישב לפ~פולא אלא לדינא זה כתבשלא

 אב~ מוטעים~ שהם לומר נ~טרך שלאהתמו~ים
 לדינא

 דברהמ~ז החת~~ס~ דעת שגם להיותיוכל
 מה אף ~מ~טרפין איסור לאכילת מילי בכל שוהדינם אחרונ~ ובר~

 הפמ"א דברי על החת~~ס דתמך ד~יון ועוד החניכיים~שבין
 יש הפמ~~א דדברי כתבנו וכברהנ~~ל

 לכן פירכא~ לה~

ע~
 מדברי גם ונדעתי יסוד~ להעמיד אין החת~~ס דברי
 במג~~א המובאים חו~~מ בה~הרמב~~ם

 בסי~
 ט~~ו ס~~ק ר~~ח

 לשיעור ברהמ"ז ~ל שיעור בין חילוק דאין ~דס"למוכח
 שמברכין כל הכלל זה כתב שהרי מ~וה אכילת של~ירוף
 חוב~ ידי בו יו~א אדם ברהמ"ז~ליו

 משמע וכו~ מ~ה
 מ~טרף אינו ~רהמ"ז דלענין נימא דאם לגמרי~ שוהשדינה
 מ~ות ידי בו יו~א יה~ לאו~כ"ז בברהמ~ז~ ~~וייבים שיהי~ לפעמים משכחת הרי~~~כ מכא~~פ~ יותר בשהה אפי~ שמ~טרף או החניכיים~ שביןמה

 ודאי א~א מ~ה~ אכיל~
 לג~י שוה שדינה הר~~~ם מדברימשמע

 כנ~~~
~~~

 דלענין ר~~י סי~ באי~~ח הפרמ~~ג בשם מעכ~~ת שהביא
 דמ~טרף י~~ל וגם מעיו בהנאת תלי~ אחרונהברכה

 ודאי ~~יע~ כדי ובאכל מכ~"פ~ יותר בשההאפי~
 דמרבינן כיון כזית רק ובאוכל מכא~פ~ יותר בשההאפילו מ~ט~

 ~דאכילהמואכלת
 בכזית~

 בזה
 מסופ~

 ק~ת הפרמ~~ג
 על שהרי עליו מעכ~~ת ותמהעכ~ד

 כזי~
 בברהמ~ז חייב

 בקרא~ דכתוב מוא~~ת דמרבינן ~ב ואיך מדרבנןרק
 זהולדידי

 ל"~
 לברך חייב אינו ~ית דעל אמת דזה דאע~~ג

 על לת~נתם א~מכי~ רבנן הרי ~מ מדרבנן~ רקברה~ז
בכזית דאכילה ~ליו ואמרו בקרא דכתוב ואכלתתיבת

 שכן וכיון מ~~ט~ בברכותכמבואר
 ס~~~

~בע~ להפר~ג
תיבת על אסמכי~ דרבנן כיון בכפ~~א כזית שיאכלב~

 אכילה ~אר דינוואכלת
 לדינא מ~מ אבל בקר~~ הכתוב~

 בר~ת שאר לענין מ~יא דלא בזה כהפר~ג דלאנ~ל
 ודאי מדרבנן לענין בב~מ~~ז וכן כ~ית על שדינןאחרונות
 ליסודו וגם בכ~~א~ כזית בהו~~~

 ש~
 דס~~ל הפרמ~ג

ד~ענין
 בר~

 מסכים אינני ~עיו הנאת בתר אזלי~ אחרונה
 דתלי~ כהפרמ~~ג בזה נימא אי ~ואפ~ למעלהכמש~~כ
 הוא ~~ירוף ודאי ה~ירוף בענין ~מ ~יו~~נאת

 ברהמ~~ז גבי ~~~~כ הטעם שנתבאר כמו אכ"פבכדי דוק~
 כדיבשיעור

 שביעה~
 שביעה כדי בב~המ"ז אפ~ אלא

 דמה בכא~פ~ ~ית אוכל באם אלא חייב שאינו דעתיג~~כ

שנר~
 בלא אפילו לחייב טעמם

 אכ~
 דסוף כיון בכא~~פ

סו~
 כתיב דבתורה ~נהי טענה זה אין לדעתי שבע הוא
 א~~כ ואכלת~ נמי כתוב מ~~מושבעת

~~ 
 חייבה

 באם אבל אכילה~ ע~~י שבע א~~כ אלאבבר~~ז התור~
 אד~

נ~ש~
 כגון אכי~ה ע~~י שלא שבע

 ששמ~
 בשורה

 א~ טוב~
שרא~

 ממנו שבע שהוא עד חידוש דבר שמע או
 דרק בב~מ~~ז ~ייב אינו מ"מ כלל לאכול היוםבאותו וא~~~

 והיינו כתוב ושבעתואכ~ת
 א~

 אכילה~ ידי על שבע הוא
 דלא כיון כא"פ ת~ך כזית אכל שלא וכל ~רך~ חייבא~

 הי~ כאילו ~לו השביעה נחשב ששבע אף אכילהשמיה
שב~

 חייב אינו וממילא אכילה שאינו אחר מדבר
 ~חשב לא אכילה כדרך ש~א שהואדכל בברהמ~~~

 כלל~ ל~כי~
 אכ~~פ בתוך הי~ כזית אכילת דאם מודינא ודאי האאמנם
 ודאי בזה מכ~~~פ יותר נמשך שביעה כדי האכילהרק
 דכיון אכ"פ תוך הי~ כזית שאכילת כל מה~~ת לברךחייב

 ~מ יותר הרבה נמשך שביעה כדי שהאכילה אףוממילא ל~כילה~ נחשב ודאי כן אם אכ~~פ תוך ה~ כזיתדאכילת
 אח~כאם

 נע~
 חייב ודאי שבע

 לבר~
 מה"ת~ ברה~ז

 שאכילת במי מדבר אני~בל
 שביע~

 ה~ שלו
 בהפס~

 גדול
 נוטה דעתי בז~ אכ"פ~ בתוך אכל לא כזית שאפי~ עדכ"כ
 מלברך פטור ~מ שבע~ ~בסוף אםד~ף

 ברה~~
 בין

 וכל אכילה~ נחשב לא שלו דהאכילה מדרבנן ביןמה~~ת
 אכילה הוי לאשהאכילה

 ג~
 לברך מחייבו ~ינו ה~ביעה

ברהמ~~ז
~ 

 בתשו~ שראיתי ~ו~ף מדרבנן ולא ~~~ת
 בהשגת~ ב~ אות רנ~~ט סי~ או"ח ח~ שיק ~ר~~םאמ~~ו
 ~יון שומר במכתבי נקרא אשר הבחורעל

 הנא~
 בשם

 לומר ~~ת גמגםמארגענשטערן
 של~

 אלא דבריו כתב
 שהי~ לפי הוא זה ~מ הלכה~ ~בוע ולא בעלמאלחקירה
 ר~ה לא ז~ל חת~~ס בעל הגאוןמתלמידי

 לחלו~
 משום עליו

 ~דעתו יראה י~נ~~ט ר~נ בס~ בדבריו המעיין אבלכבודו~
 והגם שוה~ דינם אכילות עניני שכל לפשיטותהי~

 מ~~מ הנ~~ל~ ז~~~ל שיק ~ר"ם הגאון ל~רי תלמידאנכי שג~
 כדברי להלכה ד~תי אני או~ אמת~ בה כתובב~ורה
 דאיסור דאכילה הללו בסימנים הנ~~ל ז~"ל הגאוןמורי
 לענין ואכילה דמ~וה ואכילה מלקותלענין

 דינםכולם אחרו~ ברכ~
 שו~

 באכילת רק הוא שלהם ~ירוף דשיעור
 כר~~י גרונו בהנאת רק תלי~ ב~לם וגם באכ~פ~~ית

 ~~ל~~ לגבי כוות~ ד~יי"ל ק"גבחולין

~~~~
 ~איסורים ואכלו וחזר ו~י~ו זית ח~י באוכל
 אחר לברך ~חרונה ברכה לענין ~כ~~ז חייבכה~~ג

 לענין וכן ~ו~כילה
~~ 

 ברהמ"ז
 ~דיי~

 משום א~לי ~~~ע
 יו~ף ברכי ס~ בשם ~~י מעכ~~ת ~ביאה~רא

 באו~~
 במעיי ~מ~ון ~~עכל כאי~ו דהוי די~ל משום ~~חבס~

דא~~
 הסברא ~ל~עתי אח"כ לברך

 נכונ~
 ~~~כ אך הוא
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 לענין דדוקא~עכ~~ת
 אוכ~

 ~~יע~ בכדי פת
 לא כן ~ב

העתיק
 ל~נין הדברים בכל דגם יפ~

 ~רכ~
 ~~ין אחרונה

 עיכול ~יעור שא~רכן
 א~~~

 ובאמת א~רונה~ ברכה לברך

 כל על הברכ"יכ"~
 בר~

 ד~הקיאו אחרונה
 א~~~

 לברך
 ~מ דעתא ~יתו~י דתלי~ ביוהכ~~פ דאפי~ ~ונלענ~~דעיי~ש
 דבשעה ~יי~~ והקיאו וחזר הגסה ככותבת אכלאם

 אז חייב הי~ ו~בר בהכי דעתי~ מיתב הי~ ש~קיאוקודם ~אכ~
ו~שביל

 שאח~~~
 מ~יוב אותו ~~טור נוכל לא ו~קיאו חזר

 נתיישבה אחת דברגע ד~יון ועוד בו נתחייב שכברכרת
 דעתו ~~יתב שיהי~ ~ריך דא~ו חייב הוא כברד~תו

 רג~ נמיוכאן לעו~
 ~עתו~~ נ~~ייש~ הי~ שהקיאו קודס

~~~
 דברי ~ביא

 המג~~
 ופולט לטועם דומה אם טאבאק עשון עללברך י~ אם שמסופק ר~~י בסי~

 מעכ~~ת וכתב בר~ה~ ש~ריך לריח דומה או לברךשאין
 קודם בתחילה ע~מו פוטר שהי~ אחד ~דיק בשםששמע
 שהכל~ ברכת ~~ריך דבר איזה על שהכל בברכתהעישון
 דדברי ~ברך שלא פשוט דבאמת הוא יתירה חומראולדעתי
 דאין שם בפרמ~~ג עליהם תמה כאשר הם תמוהיםהמג"א
 ~~יא שם בשע~~ת וגם בברכה ידה על שית~ייב הנאהכאן
 הרי וגם לברך~ שאין א~לו שפשוט וק~יעה מר ספרבשם
 משום הוא לברך שיש ~מג"א שכתבלה~ד

 שמד~
 אותו

 ענין ומה בשמים מיני בורא לברך ראוי ~י~ א~~כלריח
 אבל לריח שהכלברכת

 ג~ באמ~
 ~ד

 ז~
 הוא המג"א של

 שהוא דריח~מיה
 ד~

 האי כי הפה
 ו~

 החוטם ~רך
 תיוהא בת ~י ס~ז ע~~ז בתוס~ כמבואר הריח לברכתענין אינ~

 בי~ אמרי~ ולכך פיהם בתוך ששואבין דמיירי בר~~ןו~יי"ש
 טאבאק בעישון שאין לעין~נראה ומכ~~~ מותר~ ~הנאה באיסור ואפי~ הוא מילתא לאוריחא

 ר~~
 שיהי~ כ"כ טוב

 במה המג~~א תולה למה ידעתי לא וגם עליו~ לברךחייב
 במי ואטו העשןשפולט

 שבו~
 עליו לברך יתחייב עשן

 ואם כלל~ הוא מאכל לאוהרי
 נימ~

 דמ~~מ ~שום דמ~~פק
 א~~כ ברכה בלא העוה~~ז מן להנות ואסור דנהנהכיון
 הנאות על מסתפק אינואמאי

 אחרו~
 על ~גון כה~~ג

 ששו~~ מי או והחורף ה~ור בימי ע~מו שמחמםחימום
 ורחי~~ המטה~ ותשמיש נעים~ זמרקול

 הקור בעת בחמין
 כל דעל לנו יש גד~ל כלל ודאי אלא החום~ בימי ב~ונןאו

 ובימי ~לי~~ לברך אין הגוף לתוך נכנסת שאינה~נאה
 אחד מחכם שמעתיחורפי

 הקטנות ~נאות דאו~ן שא~
 בברכת אותם לפטור מכווין הוא יום בכל לאדםשיש

 שהוא ~רכי כל ליהעושה
 בר~

 ~קטנות הנאות כל ~ללת
כדי

 ~ל~
 חכמז~~ל שאמרו ~מה איסור של חשש עליהם יהא

 בלא העוה"ז מן ~נות~אסור
 בר~

 ~ע סור בס~ ~ועיין

לה~"~
 הנאת אודות שכ~ב מה ז~~~ל ~בי עטרת בעל
 עליה~~ מברכין אין מה ~~י המטהתשמיש

~"~~~
 ש~יישב במה ~~~ח בסי~ הכ~~ו דברי ליישב

 יהי~דלמה ה~~
 ~ל"~ נא~

 איסור תערובת גבי
~היתר

 ו~ר~
 משום

 ~טעימה הישראל יטעום הרי דאח~

אינ~
 באיסור גם ד~א ~ליו ו~שים דרבנן אי~ור אלא

הנ~
 אסור הרי ו~~נ אמס~"ת~ סמכי~

 טעי~
 לה~ ~חי~ כתבתי אני אבל ~דבריו~ ~יתימה~~

 ~ע~ב~

~סי~
 ק~~~

 ~איה~~נ דגם
 אינ~ טעי~

 מדרבנן רק ~סורה
 בטועם~יינו

 ופולט~
 משום

 הסבר~
 למעל~ שכתבתי

דטעימ~
 אפי~ והרי כדה"נ ושלא כד~~א~ שלא ~וי ופל~ה

 אסור אינו כדה~~נ שלא~איה"נ
 ר~

 הסוגי~ כדמוכח מדרבנן
 ליישב מספיקים אינ~ הכר~~ו דברי עכ~~ז אבל כ~~ד~דפסחים
 ~עום דלענין ~~~~~~ סי~ הריב~~ש בתשו~ מבואר דכברה~ו~
 אלא ופליטה ב~~ימה סגי לא איסור של טעם בו ישאם
 אכיל~בע~

 וכל בליעה ~היינו ממש
 שהו~

 ודאי בולע
 וא~~כ ב~יה~~נ ~ין אכילה באיס~ר בין דאיריי~ איסורי~

 ~פיקים אינם ה~ר~~ו דבריאכתי
 שהקשה ומה הקו~~ לייש~

 סי~ דביו~~ד הפר"ח בדבריסתירה
 ק~~~

 על משיג
 ס~~ל ק~~ג בסי~ ואלו בורית~ גבי טעימהדמתיר ה~~~~
 לגר שא~~רד~בילה ל~פר~~~

 על וחולק מדרבנן אף ל~מרי מות~
 השיג יפה מדרבנן~ שאוסרהמנ~~כ

 בז~
 אנכי גם וכבר

 דבסי~ ואפשר זו~ בסתירההעירותי
~~~~ 

 על רק משיג

ה~~~~
 לגר שא~~ר נבילה שא~סר מדבריו שנראה לשיטתי~

 ממדינ~ ספ~~י הי~ דהפר~~ח אפשר אומדרבנן~
 אחרת

 תהי~ שלא עד ~~~כ בפגם הבורית עושין אין דשםואפשר
 יש~~ת~ דו~~ש ידיד~ במדינותינו~ כן שעושין א~~~י לגרראויה

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

 לפ~~~ עת"רשנת י~~~ו~סעמיהאלי

 המופ~ג הרב ידידי ~כבודשוכ~~ט
 חו~~

 החסיד
 מו~~ה כש"תוכו~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 בק~~ק

 יע~~א~נאנאש

~~~~~~~~
 תרבינו ענותו

 ~התייע~
 ~ורת בדבר עמי

 אשרהפתח
 ~ורת של ~קנים מן א~~ קנ~

 ג~ הכותל מן ברחוק עומדהפתח
 טפחי~

 דברי~ ג~ ושואל
א~

 בשעת עתה עד ~תיר במה ח~~ו נכשל לא אם
 אחת~ בשבתלהו~יא הדח~

~~ 
 לסמוך יוכל י~הבא מכאן אם

ע~
 קנה רק באם ש~יר מק"ח חיבורו בסוף מק~~ח ספר
 באם שמתיר ה~יים ספר על שיסמוך או נתרחק~אחת

 רחוקים הקנים ~ני באם אפי~ המבוי באמ~ע הוא~~וה~~פ

מהכותלים~
 ג~

 הקנה באם אפ~ להתיר יש לדבריהם אם
 א~~א הנה יותר~ ~י טפחים ד~ הכותל מן נתרחקהאחת
 הש~~ס דברי ~תוך בפלפול זה בענין להאריך עתהלי

 נ~י~ מעכ~~ת גם ראה כבר ~אחרונים דברי ואתוהראשונים~
 ~~וא בדבר הא~רונים פלוגתות שהוא שמאחר בזהודעתי

 בשעת לסמוך יש שפירדרבנן
 הדח~

 על עכ~~פ ק~ת
 ~וא הראשון המ~מיר שגם שמאחר וביותר המי~ל~~ברי
 לא עירובין במס~ ז~~ל תב~~ש בעל מהגאון שור בכורבס~

 שמדברי מודה~ ע~מו ~וא שהרי ~אי בתורת בהחלט~חמיר
 שהלחי היכא בלחי גם להכ~יר מוכח הריא~~ז בשםהש"ג
 אשר ההרחקה מן יותררחב

 ל~ריו וא~~כ ~כותל ~ין בי~

 ד~וה~פ ~שהרחיק~ כשר ל~יות יש דלעולם ~~וה"פ~~ו~~
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 שכ~ב א~א דמיאכסתום
 שי~

 עיי"~~ התוס~ כ~~רי ל~חמיר
 זהולשון

 ש~
 יש

 להחמ~
 הוראה זה דאין מורה שכתב

 ועוד ספק~ מכח להחמיר ~~שא רקב~~לט
 דג~

 ~וכחת
 שיר~בכיר

 מתו~
 ~וכחה אינה ל~~~~יר ~תוס~ דברי

 ~~~ הוא~ הוכ~תו ~~רי כ"כאלימתא
 ר"ת שהקשה

 ב~ו~~~פ בש~~ס ~תם דמב~יא מה ~לבת~~~
 שגב~

 מע~רים
 יקשה לחי~ ~ט~ם הוא ד~שירה דתפ~~ל כשירה ~י~מה
 יש ש~רי ל~י קשי~~אי

 לתר~
 הרחיק ~~ם דנפ~~מ

 וע~~~ח ~פחי~~ ג~ הכותל~~ן ~קני~
 דבכה~~~

 ~וה~~פ לענין גם
 ובאמ~ ראיית~~ יסוד בנה זה ועל עכ"ד~פסול

 זה אין

 תיר~ו התוס~ ~~רי ~"~היכ~~
 באמ~

 אם ל~נין דנ~~מ
עשה

 ~יה~~~
 שה~ או אמו~~ מי~ יותר רוחב ~ל

 אלו ד~ירו~ים ודאי יהרי ~חי~ מו~יל ~יניד~כה~~ג מפו~
 משום לת~~ ל~תו~~להו עדיפ~

 דדיני~
 כשר דב~וה~~פ הללו

 כשר אינו ובלחיבכה~~~
 מפור~י~

 להדי~ ובגמרא במשנה
 יתר~ו אם ~שא"כ זה~ על ראי~ להביא כלל ~ריכיולא
 א~ ל~נין~ד~~~מ

 נהי הכותל~ מן טפ~י~ ג~ ~קנים הר~יק

דמפור~
 מפורש אינו ~בל בכה"ג פ~ול דבל~י בש~~ס

 הר~יק~ באם כשרדב~ו~~~פ
 ולכ~

 התוס~ תי~
 הפשו~ תירו~

 ב~וה"פ דכשר מודים דהתוס~ להיות יכול לדינא ~בלטפי~

ג~
 בהרחיק

 ~ ~קנ~
 שהראי~ באופן טפ~י~~ ג~ הכותל

 עפ~~י והנה קלישא~ ראיה הוא לפסול ~התוס~ ~בכ"ששל
 של הדין ~ין ראי~ בלי~סברא

 הבכ~~~
 ד~וה"פ דכיון מסתבר

 ואפי~ מעליי~א מחי~ההוי
 נע~

 קינדסין ד~
 ועש~

 עליהם
 מה וא~~כ שס"ב~ בסי~ כמבואר מועיל ~דדים ~ד~~ו~~~פ

בכ~
 להכותל הקנה ~ין שנשאר

 רוח~
 רקהלא אויר~ טפחים ג~

 כפיר~~
 פר~~ והרי נחשב

 אמות מעשר פ~ותה
 על מרובה שהעומד כל אוסראינו

 ה~רו~
 ~ום והכא

 מרובה עומד ~וי ממילא וא~~כ נחשב כ~ומד ~וה~~פשל

 ולמ~ הפרו~~~
 מה עכ"פ ולכן אסור~ יהי~

 שסמ~
 ~כ~~ת

 ~תיר ~דחק בשעת א~ד שבתעל
 וסמ~

 בס~ ה~~ה הבכ~~ש על החו~קים רבו כי בפרט עשהיפה המק~~~ דברי על
 מהר~~ם בת~ו~ ~~~~ו וגם סק~~י~ שס~~ג בס~ שבתתוספת
 אחת קנה עכ~~פ באם מתיר קס"ח ~י~ או~ח ~~~יק

סמו~
 וג~ לכותל~

 הבכ"ש דברי ~~ביא אחר באו~~ח בשע~~ת
 ה~~~~ דברי בסתמאהביא

 בש~ע וגם עליו~ חולק ואינו
 הש~~~ בסוף שנדפסו שלו בשו~~תהתניא

 והובא ג~ סי~ ~לו

ג~~~
 ו~~~~ ג~~כ~ מתיר ישראל נזר בספר

 ולהבא מכאן על
 ויוכ~ ל~קן~ נ~~י מ~כ~~תיר~ה

 בין אשר ג~ ~ה~ויר לת~וב
 מקל ~כותלהקנה

 ארו~
 טפחים שלשה יהי~ שלא באופן

 ~וא לתקן אבל לבוד~ בי~ ונימאאויר
 ~רי~

 וכתב הואיל
 הדחק שעת עוד יזדמן ואם הוא~ גובריה ~רב הבכ~~שכן
ייכל

 לסמו~
 הכותל בין ט~חים ד~ אויר יהי~ באם אפי~

להקנה
 דנר~

 אפי~ ד~ילו המקיליס מן
 בהרחי~

 מן ד~
 על מרובה שהעומד כל~כותל

 ~פרו~
 רק פלוגתא הוא וגם היטב מובן המ~ילים וטעםדהואיל אמות~ עשר וליכא

 בעירוב~ המי~ל כדברי הלכהבדרבנן

~~~~
 להוכיח נ~~י מעכ~ת ר~ה

 אל~ ~~שתי אח~
 ~י או

 הוא שבת דתוספתסובר
 ר~

 דלא או מדרבנן
~זרו

 ע~
 ת~שה דאל~כ ו~ום שבת~ תוספת ~זמן שבות

אי~
 ל~~ב בעירובין רבי סובר

 ול~
 שבות על גזרו דלא

 הוא תו"ש אפי~ הלא~~ש~~~~
 דאוריית~

 ~~ות בו ו~סור
 דפוסק או"ח מה~~~ע הכריח ולבסוף בהשמ"ש~ וקו~~חכ~~ש

 ולדין רס~~א בסי~ דאורייתא הוא דתו~~ש לדיןלתרווייהו
 ו~כ~ח בביהמ~~ש~ שבות על גזרו~לא

~~~~~ 
 דגם

 מעכ~~ת תמה ולכן בשבות~ איסורליכא ב~ו~~~
~~ 

 באו~~ח ~פרמ"ג
 ודעתו בזה שחקר שמ~~בסי~

 נוט~
 שבות~ אסור בתו~~ש שגם

 ב~מ~~ש אפי~שהרי
 ל~

 גזרו
~~ 

 לק~~מ ~לד~תי ~כ~~ד~ שבות
 ו~יין אחת ~מינוט אפי~ ודי שיעור לו אין תו~~ששהרי
 ר~"גבסי~

 ב~ו"~
 שם ובדגמ~~ר

 וג~
 שכ~ב רס~~א בסי~

 של זה דהשיעור בש~~ע~מחבר
 השקי~~ מתח~ל~

 ~לפי

שיטתו~
 שיעור ~ד

 הילו~
 ירביע מילין ג~

 ר~~
 לעשו~ו

 ~ושה תוספתכולו
 ר~~

 וכו~ עושה מק~תו ממנו ל~שות
 כ~ה בזה להאדם ה~רירה שנותןהרי

 ~יר~~
 מ~י ל~שות

 ל~שות ~~~כ בידו הברירה ממילא וא~~כ עושה~תוספת
 ו~~~~ ~~~ ו~י אחד מיניט רק תוספתממנו

 מזה ~ין
 די דתו"ש ~~מ~~ש~ שבות על גזרו דלא ל~א כללסתירה
 ספק דבהש~ש וכיון אחדבמינוט

 א~ הו~
 או יום הוא

 דבהשמ"ש זה ל~ד א~~כלילה~
 הי~

 לילה
 ~רי~

 מינוט ~וסיף
 ולאות~ לבהש~~ש~ קודם תו~~שמ~ום

 ~ד
 שנימ~

 שבהשמ~~ש
 בהשמ~~ש של האחרונה מינוט להיסיף די יו~ עדייןהוא
 ל~את קודםד~יינו

 ~כוכבי~
 והמיניט ודאי~ ~יל~ ש~וא

 ~בות על גזרו דלא דקי~~ל למאי וא~~כ תו~~ש~ משום הואהזה
 או מ~וה במקוםביהש~ש

 דוח~
 דב~ום ג~~כ י"ל ממילא

 של הא~רונה ~~ינוט עד שבות לעשות מותר דוחק אומ~וה
 האחרונה במינוט אבל ודאי ללילה סמוך שהואביה~מ~ש

 דהוא משום בשבות גם דאסור י~~ל שפיר ביהש~ששל
 באופן דאורייתא~ תו"ש דקיי~~ל ~דידן תו~~ש בכללודאי

שלפענ~~ד
 נרא~

 ע~~ו ~ספק ב~תו נופל דתו"ש פשוט
 דא~ בהש~~מ~ בושנופל

 הוא בהש~~מ
 תו~~ש מתחיל אזי ליל~

 אזי יום הוא בהשמ"ש ואם בהשמ~~ש~ קודם אחתמינוט
 וממילא בהשמ~~ש~ של אחרונה אחת מינוט התו~~שמת~יל
 דבמינוט כ~~ש ודאי בהשמ"ש~ שבות על גזרו לא דקיי"ללמאי

 לא דודאי שבות ~ו דמותר בהש~ש~ שקודםהאחרונה
 אבל ע~מו~ מב~שמ~~ש בהש~ש~ שקודם תוס~ חמוריהי~
מינוט

 האחרונ~
 ל~~ות ~ותר הי~ בהשמ"ש דמ~ד דאף שבות בו דאסורי~~ל שפי~ תו"ש לענין וד~י שהוא בהשמ~~ש של

 אין בתו~~ש ש~רי שבת~ תוספת מ~ד אסור מ"מ שבותבו
 כלל~ ספקאז

~~~
 דבתו"ש ט~ דף בר~~ה הפ~~י בשם מעכ~ת שהביא
 אמת בב~שמ~~ש דמותר כמו שבות ~שותמותר

 דרק בבהשמ"ש דבשלמא להשיב יש מסברא אבל ~ןשכתב

משו~
 שב~ת~ לענין בו החמירי דלא י~~ל לכן אסור ספיקא

 בכ~~י וכמש~כ ולקו~א דרבנן ספיקא רק הוי שבותד~ענין
 ~הא ס~~ס בכללי ק"י בס~ביו~ד

 דל~
 שבות על גזרו

 שבותים ~לגבי לקולא ד~נן ד~ק מטעם הואב~שמ~ש
 בהש~ש~וי

~ 
 אבל דרבנן ספק

 תו~~
 ~דאי מ~ד שהוא

 בו דאין~~~
~ ~~ 

 בו אסורין ~שבות~ן ~ל מ~~מ
 ~~נן אפ~ ~ינ~ שהרי ת~נו ~אוריי~ כעין דר~נןדתי~ון דכ~

 דאיסור הסוברין לשיטת ~ב~וה~מ שבותין~סרו
 מלא~
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 ואפ~~ה דרבנן אלא אינובחוה~~מ
 כ~

 שבו~ין
 לעכו~ם א~רה אפ~ והרי בחוה~~מגם שאסו~~

 אס~
 ~ו

באבילות ~~
 מש~~כ עפ"י מובן והחילוק עכו"ם ע~~י אף אסר~

 גבי כן די"ל ~~י"ח כ~~ש שכן וכיון מודאי ספקדשאני
 וב~וףתו~~ש~

 ~דב~
 מבואר כבר שבת תו~~ בזמן שבות לענין

 ולא המרדכי בשם בזה פלפול ר~~~א ס~ או~~חבש~~ע
 למו~ד~ ~זון עוד ואי~~ה לעיין כעתנפניתי

~~~~
 ולאשר שבת ותוספת בהש~~ש בענין בזה אנחנו
 הו~ נ"י שמעכ"ת שמעתיכי

 שידלי~ו המשגיח
 זמן עם פתקאות ומ~לק בזמנו בעש~~ק נאנאש בק~~קנרות
 בזה באתי הפתקאות~ בתוךהנדפס

 ל~ו~
 נ~~י מעכ~ת ~ת

 שפוסק נראה ב~ סעיף רס~~א סימן או~ח שבש"עשאף
 שקיעת שלאחר ל~י~~ז ונמ~א שקיעות ב~ שיש ר"תכדברי
 והמדליק ורביע מילין ג~ שיעור מהלך יום עדיין ישהחמה
 הוא לזה~~ודם

 ר~
 מ~ד ולא חו~א מ~ד תו~~ש משום

 אחריו ונמשכו הדיןעיקר
 כמ~

 כמו המק~רים אחר~נ~ם
 ח~ו באמת אבל החיים~ דרך בסדור ז~~ל מליסאהגאון
 שהגאונים מה שמלבד ~~זלסמוך

 חול~~~
 וס~~ל ~~ת על

שמשקי~
 שקיעות ב~ כאן ואין בהשמ~~ש הוא ואילך

 הגר~א ה~~ה האחרו~ים גדולי כמה לדבריהםוהסכימו
 אך שבת~ הכנסת הנקרא במאמר שלו בס~דורוהתניא רס~~ב~ בסימן ~~ו~~ד ועל רס~~א בסימן או~~ח עלבביאוריו
 שהרי מאוד תמי~ ~ת דעת כי בחוש נראה זהמ~בד
 החמה שקיעת אחרל~ריו

 הראשו~
 שמותר זמן עוד יש

 ש~ לערך קרוב מלאכה בול~שות
 של זמן שהרי שלי~~ה

 מן יותר הוא ורביע מיליןג~
 מה לפי ו~"ש מיני~~ ~

 האו"ח על ב~~ישביאר
 בסי~

 שם הגר~~א ~י~ביאורי תנ~~ט
~ראיות

 נכונו~
 הוא מיל ששיעור

~~~~ 
 שם וכתב מיניט

 על בתשובתו החת~~ס הסכים וכן עיקר שכן התניאבש~~ע
 בסי~ מלי~ הל~ על יונה כנפי ובספראי~~ח

 א~~כ ס"ט

 מן יותר ורביע מילין ג~ בשיעורי~
~~ 

 יהיה א~~כ מיניט
 השקיעה דלאחרהדין

~ 
 והוא גמור יום ע~י~ן היא מיוט

 ~~וש את מכחיש זה ודבר בהש~~מ קודם~וד
 הנרא~

 ל~ינים
 כן~שאינו

~~~~
 במדינות אשר הס~~~ם ועפ~~י הנסיון עפ~~י ידוע
 ~רבה נוטים שהםהללו

 ל~
 היום משוה קו מן ~פון

 ~ו מן ~פון ל~ד מעלות מ~~ח לערך הוא ש~ו~נוכמו
 מאריך במפה הנדפסים העולם ב~יורי כמבוארהמשוה
 יותר הרבה הכוכבים ~את עד השקיעה שמןהזמן

 לפי~ז וא~~כ היום המשוה לקו הס~כות במדינותשהוא ממ~
 יותר עוד שלנו ב~ליל הזה הזמן שיתארך הראוי מןהיה
 ואפ~ שלנו בגליל שאפי~ו כן שאינו רואין אנו ול~סוףויותר~
 ~אד ~ה~~כ עד השקי~ה שמן הזמן מתארך שאז תמוזבימי
 בזמן איןאפ~~ה

 ש~
 מילין ד~ שיעור ~ה~~כ עד השקיעה

 ~בולי בספר העיד וכבר החוש~ מן מוכחש ~ת דעת~~"כ
דו~

 אשר הזמן שבא~י או~~ח על
 משקיע~

 ~ד החמה
 יותר ולא מינו~ען ~~ו ערךה~א ~ה~~~

 ב~ וכ~~
 שכן ~הן מנחת

הוא
 במד~~

 במדינ~ינו והנה המש~~~ לקו הסמ~ך ב~יליען
 ימים הם שאז ותשרי ניסןבימי

 בינוני~
 ש~ור א~ילו אין

 שע~~~י
 מן

 ע~ השקיע~
 ~~~כ

 ו~
 סיון בימי

 ~ת~~

מתארך
 יות~

 ~אמת יותר קרובים ה~אונים דברי וא~כ
 ל~שוב~~ריך ~ר~

~ 
 בסידור כמש~~כ החמה שקיעת אחר מעט

 ושקי~ה הנראית שקיעה שיש שםהתניא
 בס~ ~מנ~~כ על לתמוה ישמאוד ו~ אמיתית~

 מבי~
 שבמאמר השמש

 ולא זו קו~ על ק~ת עמד פ~~ההשני
 ~ מ~~

 ו~כ~~ז תי~
 ול~ ~~ת~ ~דעת פ~~ט א~ במאמרהכריע

 שכתב אלא עיד
 מכחיש שהחוש ב~ביל ~~ת כדעת שמכריע מה אחדטעם
 מכחיש ~~וש שהרי מאוד תמיה והוא הגאוניםלדעת

 ויותר~ יותרהר~~ת לדע~

~~~~~
 דבריו כל כ~ יראה ה~נ~~כ בדברי המעיין

 ה~~תשיטת בקיו~
 ה~

 ונראה ~~~יקשים דחוקים
 רקכי לעי~

 דע~
 שהכריעו כמו והנכון האמת הוא הגאונים

 הנ~~ל רס~~ב סימן וביו"ד ר~~~א סימן באו~~ח הגר~~אבבאורי
 הקו~ ועיקר שלו~ בסיד~~ ~שר שבת ~כנסת במאמרוהתניא
 בפ~ דפסחים ~גמרא מדברי והוא יסודו~ ר~~ת העמידשעל~
 משקי~ הולך שאדם שם דמבואר שה~מי

 עד החמה
 במאמר והתניא הג~"א בביאורי אותה ישבו כבר מילין~~~ ~ה~~~

 הכוכבים כל ~~יאת על שם בש~~ס דהכוונה נכון עלהנ~~ל
 בדרך שהולך מי ש~הרי להסביר ואוסיף שבקטנים קטןא~ילו
 ברקיע הכוכבים ~~ שעדיין עד מעט אור להיותשמתחיל דהיינ~ ולהלן ה~חר עמוד מן לילך מתחיל שבבוקרכמו

 כך ~ולך פוחת שאח~~כ רקעומדים
 לע~

 בדרך הולך ערב
 שכבר אף היום שנ האור מן מעט רק שנראה זמן כלעדיין
 יהי~ שלא לג~י שיחשיך זמן עד כוכבים ג~עומדים

 ניכר
 י~יאת זמן כבר היא ואז כלל היוםאור

 כ~
 החמה שקיעת מן באמת הוא אז ועד שבקטניםהקטן אפיל~ הכו~ים

 זמ~
ש~

 הילוך
 ~ד אבל מילין~ ~

 ז~
 בינונים כוכבים ג~ י~יאת

 הוא זהאשר
 הז~

 היתר לענין
 הוא במוש~~ק~ ~א~

 מיל רביעי ג~ ~י~וך שיעור רק וא~~י בבל באופקב~מת
 בכוכבים בקיאים אנו שאין להחמיר הפוסקים דכתבווהא
 להחמיר כתבו ~~כן קטנים או בינונים או גדולים הםאם

 וכל הזמן רק שיח~וב ע~ה דיש כתבו לא ולמהמספק~
 ~י~ מיל רביעי ג~ הילוך שיעור החמה שקי~ת אחרשיהי~
 נ~טרך ולא מלא~~ לעשות~ותר

 דל"ק י~~ל מספק~ ל~חמי~
 לפ~ משתנה מיל רבי~~ ג~ הילוך של זה שיעור דבאמתלפי

 במנ~~כ וכ~~כ ה~ר~~א בביאורי וכמש~~כ הזמן ולפיהמקום
 בחושוכנ~ה

 דבקי~
 יותר~ זמן יש

 ו~
 הנוטים במדינות

 יש ולדרוםל~פון
 ז~

 זמן לכן יותר~
 ז~

 הוא כללא לאו
 דבר משא~~כ זמן~ ובכל מקום בכל עליו לסמוךשיכולין

 בכל עליו לסמוך כלל הוא בינונים כוכבים ג~ ראייתשל ז~
 כוכבים ג~ על ולה~~ין לה~מיר כתבו לכן זמן ובכלמקום
 בינוני~~ הם איזהו בקיאים אנו שאין ~ניקטנים

 החיים דרך בסידו~ ז~~ל מליסא להגאון כלל ישמעאל ולכ~
 של~

 נרות להדליק שמתיר שבתבהל~
 בע~~~

 שעה רביע זמן עד
קידם

 ~ה~~~
 אחרי~ שנמשכו ~~ריו מעתיקי אחרונים כמה וכן

 לא ועוד העולם~ לפני ~שול נ~נו ובמחכ"ת המג"א~ואחר
 יפהעשו

 ב~
 ל~אר ותשרי ניסן ימי בין כלל חילקו שלא

 ה~ ובאמ~ ל~דינה~ מדינה בין חילקו לא וגם הקי~~~מני
ל~

 של שקט~ו ואף אנחנו~ כמו ~~ן ~ל עמדו
 וחליל~ דרכו~ יורה האמת ~מ ~מתנינו עבה ז~"למ~יסא הגאו~
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 בטח אומר ואני דבריו~ על בזהלסמוך
 שתינו~

 הנולד
שקיעת את~

 הח~
 תחת ~~רי שקיעתה אחר ~היינו

 שלה העליון חלק~פילו ~אופ~
 ובאר~

 יש כנ"ל~ החמה שקיעת אחר בע"שנולד וא~ בהשמ"ש~ הנילד תינוק כדין שלאחריו ביום למוליש ה~ים~~ שם שאין המישור
 ל~ול~

 א~ ביום
 נכונים דבריו כל ~י במנ"כ המובא אלשקר המ~ר"םכדברי

 וכן ~שגותיו~ ~דק לא עליו שהשיג מנ"כ ובספרבזה~
 הלכה~ס~נו

 וכבר והגליל~ במונקאטש דיין בהיותי ל~ש~
 הרז"~ שיעורי בספר~איתי

 א~ס~אר וואלף ר~ מהגאון
 שדעת באריכות ל~רר ג"כ שמאריך נוב~י בתשו~ המובא~"ל

 אני וה~ ידי תחת הנ"ל הספר אין וכעת עיקרהגאונים
 יותר נפניתי לא התלמידים עם ב~ימוד עתה~~טרד

 ששיטת ל~ין ~נראה איך נ"י מעכ"ת לפני לברר מועד~קח ואי~~~

~גאוני~
 רמות שזה ואף והעיקרית~ והאמיתית הנכונה היא

~וחא
 לו~

 ~ריח קודש ~בת שמירת של ~הכרח אך כן
 כתיב ותורה לש"ש דעתי לומראותי

 ~ש~ת~ דו~~ש נפשו אוהבידידו בז~ והנני אמת~ ב~

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

 ~פ~~~ ~ת"רשנת י~"ו~סעמיהאלי

 ~מופלג ידידי אהובילכב~
 החו~~~

 מו"ה כש"ת
~~~ 

~~~~~~~
 נ~~י~

 ועתה ענין לאיזה מבי~י לנסוע ו~וכרחתי מכתבו~~~~~
 מכירו אינני כי אםבאתי

 הנני ~~
 נזק~

 לשואל
 שיש ביום ~~~~ס שבא במי הוא ושאלתו תורהבדברי
 מוסף תפלת ~התפלל שרו~ים ל~~יבור ומ~א מוסף תפלת~~

 עמהם יתפלל אם שחרית~ תפלת עדיין התפלל לא~~וא
 מדחה ב~יבור ~~לה דמעלת ב~יבור מוסף שיתפלל כדימוסף
 בשביל אלא ~דימה לה שאין שחרית תפלת קדימתמעלת
 תפלה ממעלת קידם התדיר מעלת דילמא או תדירהשהוא

 שאלתו~ עכתו~~דב~יבור

~~~~~~~
 יתפלל שאל בזה שחוו"ד

 עמה~
 בשלמא כי מוסף

 ה~סף לתפלת קודם שחרית תפלת הי~ לאאם
 אז לחודא~ התדיר מעלת בשביל~לא

~~~ 
 ~קירתו ~ום

 וא~ טפי~ עדיף ב~יבור שלהתפללדאפשר
 בס~ מ~אתי בזה

 לדחות שהאריך ג~ אות רפ"ו בסימן האו"ח על דודשבולי
 ח~דברי

 ב~יבור מוסף דתפלת ~מר דעתו שה~ א~ד
 שחרית לתפלת להקדימה אףעדיף

 עיי"~
 זו דמעלה שכתב

~~
 אמנם ~דיר~ מעלת את דוחה אינה ~יבור תפלת

 שהוא בשביל רק אינ~ למוסף קודם ששחרית מה~לאה~כ בא~
 מוסף~ נגד לבדו~דיר

 ר~
 דתמיד מפורש מקרח לנו יש

 ראשונה עולה העולה ~ליה וערך דדרשינן למוסףקודם
 קרא לנו דל~ה ה~שו ~וכתי בכמה התוס~ובאמת

 דהוא מש~ם לה~דימו יש דבלאה~כ ת~"ל העולה~~ליה דוע~

~די~
 ~תב~ין אף ה~מיד לה~~ם קרא דאי~טריך ותיר~ו

 ~~~תדי~
 ונ~ל התמיד~ כמו

 הסוברי~ דלשיט~
 דבאינו

רו~~
 י"ל א"כ לתדיר~ ~דימה אין ש~יהם לעשות ע~שיו

 באם אפילו ~תמיד להקדים קרא דאי~טריך קושיתםנמי
 סימן או"ח בש~ע עיין התמיד~ להקריב ~תה רו~האינו
 אין שניהם ~ע~ות עתה רו~ה שאינה דבמקום די"ארפ"ו
 בקרא מפורש ~ימוד לנו דיש כיון ועכ"פ לתדיר~ ~דימהדין

 שאין מסתבר בוודאי התמידלהקדים
 ~א~ר~

 מעלת בשביל

תפ~
 ושל יד של תפילין דגבי כמו מוסף~ תפלת של ב~בור

 בסימן מבוארראש
 כ~

 דאף באו"ח
~~ 

 ראש בשל פגע

תח~
 ויניח יס~קנה ~מ המ~ו~~ על מעבירין אין ב~ ד~ייך

ש~
 הוא יד של הנחת ~דימת הואיל והטעם תחלה~ יד
 והיו והדר ידך ~ל לאות וקשרתם מפורש מקראמה"ת

 את ~ה מעכבין דא~ן הדין שניהם לו דבאין ואףלטוטפת~
 ~מ~ות על הע~רה על ~שגיחין אין לו ביש מ"מז~~

 בתורה מש"כ לקיים טפימשגיחין
 ו~שרת~

 והיו ואח"כ וגו~
 על משגיחין דאין הוא קו"ח לדעתי וא~~כ וגו~לטוטפות
 בתורה ~~ש"כ טפי ~יים יש רק ב~יבור~ תפלהמעלת

ע~י~ וע~
 מעלת אין דודאי הראשונה~ עולה ודרש~ העולה

 ~בירין אין ממעלת טפי גדולב~יבור ~פל~
 ע~

 אין שהרי ~~ות
 דף יומא במס~ כדמ~כח דאורייתא הוא המ~ות עלמ~בירין

 גמור דרבנן ~פי~ הוי דלא ודאי ב~בור תפלה ומעלתל"ג
 לבד~~ ל~תחלה ~וה~~ת ר~

 שת~~~~
 בחי~ ~~ב"א על מעכ"ת

 ~~~~י~
 דכתב כ~ דף

~סתפ~
 והקדים שינה דאם דאפשר י~ל ועוד ב~~ל~

 ולמה עכ~~~ פסול דלא שחר של לתמידמוספין
 עולה ~עולה ~ד~י~ דמה ~ט במנחות מפורש ש"סהא מסתפ~

 הואראשונה
 למ~ו~ ר~

 עכ~ד~ בעלמא
 ל"~

 ואשתמיטתי~
 דמתחלה וכו~ ת~ל בד"ה שם במנחות התוס~דברי

 דברי מכח פסול אינו או בדיעבד פסול אם כמסתפקים~~כ ~ב~
 הנ~~להש"ס

 דמשמ~
 נ~י~ מע~ת ~~"כ פסול לא דבדיעבד

 בדיעבד אף ~פסול גדולות ראיות ב~ הביאו לבסוףועכ"ז
 שמשכו לאחר ש~חטו דפסח ~ג דף בפסחים מש"סחדא
 מיד דישרף ממנוידיהם

 וקא~
 די~רוף הטעם בש~ס שם

 וא~~כ הערבים~ בין של תמיד אחר ששחטו משוםמיד
 בין של תמיד אחר שחט אםל~

 הערבי~
 לתמיד קודם או

ש~
 הריב"א בשם רא~ הביאו ועוד אחד ענין הכל הרי שחר
 ~ודם שהקריבו הקד~ים כל שם דאיתא בפסחיםמתוספתא
 עכ~~ל פסולין ~ערב תמיד אחר עכבן או שחר שלת~יד

וכתב~
 שם

 התו~
 פסולין הם ~~דרבנן ד~"ל השני בתירו~ם

 ~בר הכל ותיקן הקטיר באםאפילו
 ו~

 אפשר שלא היכא
 הש~ס דברי ג"כ לייש~ דאפשר ונ"ל דבריהם~ העמידולח
 ואמ~ אביי ד~השם

 קודם דבר יהא שלא לך ~שיא וד~א
 לדחייה אלא נאמר לא אביי דדחיית הוא~ בעלמאמ~וה
 לא~ דפסקינן ל~~נאאבל נ~ה~ הדדי כי ו~ודש דתדיר רא~ ~שם יהא שלא~עלמא

 הדדי כי ומ~ודש ד~דיר
 אינן דתמידין כפשטא המתנ~ דברי באמת נ~טינןנינהו~
 את מעכבין ~ינן המוספין וכן המוספין אתמ~כבין
 ~ל~ר הת~דין את דהאידנא המוספין ~וא הפ~~תמידין
 ~ום ~א ש~א ~~ינן דהא לומר נוכל ~פיר~מ~ילא

~~ 
 ~יין ~יכובא~ א~לו ~א ש~ר של ~~י~~~~

 ב~~~
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 ומוס~ין ת~~ין
 ~~~~ ש~~~

 וכתב ז~~ בדין

~~~~
 ~ינו בזה ~~~~ב"ם

 ~ב~~~
 ~~תו ~~~מ

 נוט~
 בד~ת

 ~~~שי~~~~~~~
 ~קריב ב~ם

 ~מ~ס~
 של לתמיד ק~דם

 ~~~~י~ ~~~~~~~
 ~נ~~ל ~תוס~ ~~י~ת ידחה ש~~א

 דמ~
 ע"ג דף ~~~~י~~~~~~~ן

 ד~~~
 משום ~שרף יכ~~ ~~~טו

~~~~~~~~ 
 ~~ם ~יי~~ ~~~בי~~~ בין ~ל ת~יד

 דלכתח~
 ~~~טי~~~~~~

 במנח~ת ~תוס~ ש~~~ ~~~ י~~סל ~~~ילא

 דברי ריב~~א בשם ~~~ס~ ~~בי~ים ~מה ~~~ש~ן~ב~י~י~~

~~~~~~~
 ש~תוס~תא ס"ל

 ד~~~כ~ ~~י ז~
 מש~ם הוא

 ~~~ ~ל~~~~~~~
 ~~~ ל~י~~~ ~ביי

 ~~~פתא
 דל~

 מתני
 ל~מ~~ ~י~ ~~~עי~ ~~ ~~~~~~

 שפיר הנ"ל לפי ע~~פ ~~~~~
 ד~ו~ ~רשב~~~ ~ברי~~~~ב~ם

 יש אם בזה ~~~~ק
 ~~ם ל~~ ~~ ה~~~~תא~ל לסמו~

~~ 
 רק אם מסופק ~~יי

 בדר~
 ~ל~ ק~~~~~~~

 לקושטא גם ~ו ~~ל~~~~ ל~~~ ~ל~ ה~י

 ~~~~~ד~ילת~
 לק~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~

 ~~~ה~~~~~
 ~~~ר ~י~~ש

 ~~ בש~
 ~~~ו בסי~ ז"ל ~~נ~א

ס~י~
 ~ז~"ל כתב ~~

~~~ 
 והת~לל ~בר

 ~פ~ אות~
ת~~ת

 ~ו~~
 ~ה דמיירי

ש~~ית שהתפל~ קיד~ ~ב~יו~ בת~ל~
 ש~~ י~~

 שק~~ן
 ~וס~

 ~ל תמיד קודם ~~קרי~~ו
 ~ס~לש~ר

 ומתפלל חו~ר ~~י~ת ~כ ~~~י~~ ~~ בת~~~ ~"~
ה~~~ל

 ~~~~ ~~ת~ ~~~~~~
 ~ר~~~ה

 ~רי עכ"ל~ ל~קרב~
~~~ב

 ~~~י~
 ~ק~יבו ~~ם

 ק~~~ המ~~~
 שחר של לתמיד

 כ~ י~~ ~~ז~ ב~י~ב~~ ~~ ה~~~~~ם~~
 דעת רח~קה

 ~נ"ל ז"ל~ג~~ן
 ~~ע~

 יש ~בא~ת ~~~ מ~כ"ת
 לתמו~

 על

 ~ום ~~י~~ ~~~~הג~~~
 באס פסול שיהי~ ~~ ~~~י~

~ק~יב
 המ~ס~

 ק~~ם
 ב~י~~ ~~

 ~תוספ~ת ~~רי ~אם
 קשה ~נ"ל~ב~נ~~ת

 ~~~ ~ו"~ ~~~"~
 פסול מ~בנן דרק

ו~~קים
 ~ש~ ~~ש~ ד~~

 ~י~ן ~גם
 ~~מל~~~

 דדעת כתב ~נ~~ל
 הר~~~~א ב~~~~ ~גם ~~~~יר ~~~ה~~~~"ם

 במגיל~
 ~נ~~ל

 וג~ שמ~שיר~נ~~~
 ~ת~ס~

 ב~~
 ~כשירים מקומ~ת

 ל~
~"~~

 ~~ת~ב
 ~ק~~~~~ ~~~~~ ~תמ~

 ואפשר דפסול~ קודם
 ~סק ~ה ~~~ר ~~~~~~~ין

~~~~ 
 בא ורק ב~חלט~ ש~~יל

 ~ת~~ל ~ם י~~ דב~~ל~~~~
~~~~ 

 משום שחרית ~ודם

~~~
 ~ם

 קו~ ~ק~יבה~ ~~ מוס~ שב~ק~~~ ~ימ~
 לתמיד

 פסו~ ~~~ ~~~~~
 לענין ~"מ

~~~~ 
 בשעה ו~תפלל הו~יל

 ה~א ~וו~~י ~יק~ ~~~~~ י~~~ ו~~י~~~ו~ה
 ר~

 לומר
~~~~~ה

 א~ י~~
 גם אבל פסול~ הקרב~ דג~~ ~ימא ~ם

ה~
 ~~~ה

 ~י~ ד~~ינ~
 דבר

 גבי ~~יל~ בר~~
 ~קרב~

 ~ס~ל
 ~ק~יב~~~

 בתניא רא~י ~~וב ~ת~י~ ~~ד~ המוס~
 מ~דש~~דפ~~

 ~~א~ ~ד~ייק~ ה~~ ~~
 ~דין~~י~ן י~תר~ מקו~ת

 מקום המ~ה ז~
 ~א"כ מגיל~~ ב~~~"~

 עכ~~~
~~וונה

 ~נ~~~
 ש~רי

 ~רשב"~
 ~רק פוסנ א~נו ~~גילה

 ~שאג~א ~~רי ~ל ~וד ~"י ~~כ"~ ~ת~ ~~~~
~~ ב~י~

 ~~ ד~~י~~ ש~וכי~
 ~~~ם ~~שות ~~~יל

~ו א~
~  ש~רי~ 

 את ב~חלה ~ל~~~ת ~~~ק
 ~תדי~

 ~קהוא
 למ~~~

 ד~ישת~יטתי~ ~וד ו~~סיף לעיכ~ב ולא

~הש~~~~~
 דף בפסחים ~תוס~ דברי

 נ~~~
 שכתבו

 ג~~~
 ל~די~

 במנ~ותדמוכח
 ד~ד~

 של
 ע~~~ד~ לעיכובא ~יני ~עול~

 מעכ~~ת על ~מה~~~~
 ה~~ספ~ת דברי ל~~י~ ~רי~ למ~

 הל~בפסחים~
 בת~~~ גם

 ~ז~~~ כ~~~ בזב~י~
 וליכא

 דחדלמימר
 למ~ו~

 ליכ~ דעי~וב~ ל~יכוב~~ ~~ד
 למימר

 ~תכלת בפרקכדאמר
 ~ה~י עכ"ל~ מ~~~

 ~~~ג~~~
 דבר~ ~ביא

 אישתמיטתי~ וכי בזבחים~ת~ס~
 ~~~~כ"ת פ~וט הדבר אבל בע~מו~ דיבורבאותו ~ת~~~ו~ ~כ~תבי~ מ~

 ~ש~ג"אדמש~~כ י~ב~ ט~
 ד~רי~

 ת~לה~ ~תדיר ~ת ו~~ש~ת להפסיק
הוא

 מש~~
 דתדיר ~מרי~ דמה דס"ל

 ~יד~
 תדיר לש~ינו

 דוודאי לית~ וז~ י~~~~ אינ~ בדיעבד דאף לעי~ובא~וא
 ~ש~~~~א~ס

 מוד~
 משל בדרך ואם מעכב אינו דבדיעבד

 ~~ה של ~ו לשבת~ קודם ר"ח של מוסף~קריבו
 ג~כ שמבואר כמו י~או ודאיר~ח ~ש~ קו~

 ברמב~~
 ת~ידין מ~~ פ~~ט

 דאם דס~~ל אלאומוספין~
 נז~

 ולעשות באמ~ע ל~~סיק ~ריךתדיר ~אינ~ ~בודת ~גמר קודם
 ~חל~

 ~תדיר~ ~ת
 ~~עמ~ ~תדיר~ ~~ינו את לגמור י~זורואח~~כ

 דס~~ל משום
 תחלה שיגמור לו נאמר אנודאם

 א~
 ~אלי ~וי תדיר ש~~נו

 לו אומרים~נו
 לכתחיל~

 את לעשות
 ש~~~~

 כי~ן ק~דם תדיר
דעד~ין

 ל~
 ו~שתא קודם~ ~~יר בו~אי לכתחיל~ והרי גמרו

~~~מ
~  ש~קש~ 

 מעכ~~ת
 ממ~

 דאפילו במנ~ות דמבו~ר

 ראשונ~ עו~ דעול~~דרש~
 ~וא

 ~~~~ו~ ~
 בעלמא

 דמ~

~כ~
 כי~ן

 דעכ"~
 ~~א למ~וה

 ~~~~ שנעש~
 קודם~ ראשונה

 ש~יר ~מ מעכב~ דאינונ~י
 י~~~

 דבלא
 עדי~ גמר~

 מחויב
מ~ד

 ~מ~ו~
 להפסיק

 ממעש~
 ולעש~ת תדיר ~אינו של

 ודא~ אלא תדיר~ ~א~ני את לגמור יחזור ואח~~כ ~תדיראת ת~ל~
 לא דע~~ז~וכח

 אי~~רי~
 קרא

 ו~שות ת~ר ~ש~ינו מעש~ית לפסוק מחויב ג~~כ קודםתדיר מ~~ דאפיל~ ~~עול~ ודר~
 למ~~ל ~~~~~ ~קשו שפיר ולכן ~תדיר~ אתק~דם

 דרש~
 אבל ראשונ~~ עול~ד~עול~

 עש~ ~~~ בא~
 את וגמר

 ג~ מוד~ ודאי תדירהאינו
 תדיר ~ד ~~ין ~שאג~~א

 מ~דובין קוד~
 ~דרש~

 ד~עולה
 ראשונ~ עו~

 בדיעבד ויו~א ~שר
 ~תי~ לק~~מ~ עליו מעכ~~תוקו~

 ז~
 הוא

 שכתבתי מ~ חו~

למעל~
 דל~מסקנא ל~מר דאפשר

 הדרש~~
 של

 עול~ העול~
ראשונ~

 רק ש~וא דאמר ואביי לעכב~ אף ~וא
 רק~עלמא למ~ו~

 לדחיי~
 ~איבעי~ לפשוט ~~כל שלא כן אמר בעלמא
 כן~ א~רמכאן

~~
 דבנ~דון לפקפק~ יש ~א ~שאג~~א דברי על לפ~פק יש

 בשבת שחל ביו~~ט~אלתו
 והתח~~

 ל~מר
 יעל~

 ויבא

 ר~~קוד~
 שפיר

 ~רי~ דאינ~ י~~~
 יגמור ~לא ל~פסיק

 בתחל~
 ~י~~יעל~

 דאס ומשום ~בת~ של ש~וא ר~ה י~מר ואח~~כ

את~
 מ~ריכו

 ל~תחיל אח~~כ מוכרח ~יה בא~~~ ל~פסי~
מחדש

 יעל~
 ויבא

 מתחילת~
 ~~ א~ ויאמר

 כבר~ שאמר
 ~ח של מוסף כששחטד~שלמא

 קו~
 שפיר שבת של ~יסף

י~~ל
 ש~רי~

 ~ ולא להפסיק
 יזרו~

 ~מוסף את יק~יר ~~א
 של המ~סף את מ~חי~ה ויקטיר ויז~וק שישחוט עדר~ח ~~

 לא ש~רי ~וםשבת~
 י~טר~

 את מחדש ~שחוט א~~~כ
 ראש של~~וסף

 חו~~
 ויזרוק שי~חוט ~מן עד ורק

 למרס אחד י~טרך שבת של~~וסף א~
 ~ד~

 של מ~םף
 ר"~
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 שבת של מוסף וכשיגמור יקרוש~של~
 י~~

 למ~שה ב~זרה
 ונמ~א שפסק~ במקום ר~~ח שלמיסף

 ~ע~~
 עתה עד שעשה

ג~~~
 יעלה גבי אב~ קיי~~ נשאר

 ~~ ויב~
 תכריחהו אתה

 ב~כ"ח ר~ה ו~תחיללהפסיק
 י~טר~

 לומר להתחיל ~~~~כ
יעלה

 ויב~
 שפיר בכה~~ג ~~ר ש~בר מה ויאמר מת~ילתו

 דבדיעבד יכיון כדיעבד~ ד~ויי~~ל
 לכ~~~

 אם
 ~קדי~

 את
 י~~ל שפיר י~א תדירהאינו

 א~~~ באמ~~ דג~
 ל~פסיק

 אריה~ השאגת דברי על נכון פקפוק הוא ולדעתיהנ~~ל~ מטע~

~~~~~
 ~דבר

 בגו~
 דב~ביל חוו~~ד~ לי כ~ב~~ כבר שאלתו

 להתפלל להקדים א~ן ב~יבור מוסף שיתפללכדי
 שחרית לתפלת ~וסףת~לת

 ואסדר~ טע~~~~ מכמ~
 ~ פה

~~
 שתדיר דקיי~~ל לחודא ~תדיר מע~ת דאפילו

 קוד~
 ג~~כ

 אותה לדחות~ין
 מעל~

 ~~יבור ל~תפלל בשביל
 כמש~~~

 בספר
 הנ~~ל~ רפ"ו בסימן דודשבולי

 ב~
 קדימת דלענין

 דתמיד מיוחד קרא עוד ~ו יש ~מוסף התמיד בשבילש~וא שחרי~

 ו~י~קיד~
 ~~קרא

 דדרשינן ~עיל~ עלי~ דוער~
 ראשונהע~לה העול~

 והו~
 דאוריי~

 וא~
 כן

 דו~~
 לתפילין

 ש~
 יד

 כדאיתא ראש לשל יד של~פילין להקדי~ כדי ~~~ות על העברה ד~חינן ר~ש של ת~יליןנ~ד
 בש~~~

 כ~~ה~ סימן או~~ח
 ד~חינן קו"ח ~~~~ות על מעבירין אין ~ל הדין דדחינןוכיון
מ~לת

 תפ~
 אין ממעלת ~~לישא זו מעלה דלדעתי ב~יבור

 המ~ות~ עלמעבירין
 ג~

 נ~~ל
 ג~~~

 ק~ת
 שהרי שלישי ~טע~

כ~
 הפו~קיס

 ובש~~~
 או~~ח

 סי~
 אימת ~נין כתבו ~"ו

 שחרית שהתפלל ~~ר מיד זה בלשון מוסף תפלת זמןמתחיל
 זה ומלשון מוסף~ תפלת זמןמתחיל~

 מש~~
 שלא ד~ל ק~ת

 כלל~ מוםף תפלת זמן עוד מתחיל אינו ש~רית עדייןהתפלל
 דבדיעבד נ~י שכןוכיון

 א~
 ~~יסף התפלל

 קוד~
 שחרית

 עכ~~פ אבל רפ"ו~ סימן בש~~ע כמבו~רי~א
 בוודאי לכתחיל~

 ~~וסף תפלת ל~תפלל כדי אף ל~קדימה~ין
 ע~

 ה~יבור~

ד~
 בזמן מדקדקין העולם אין בלא"ה הרי

 הז~
 כ"כ

 ~יבור עםל~~פלל
 ומטע~

 ומתפללין אותה מד~~ן דהוא כל
ביחידות~

 ואי~
 בשבילה שנדחה ~ד כ"כ לחיוב אותה נתפוס

 אי תדיר ~~ד אי קודם שחרית שתפלת ערוכה~לכה
 שחר של תמיד ד~בי מ~ד אי ראשונה~ עולה ד~עולהקרא מ~~

 ביו~~ כתיב ובמוסף בבוקרכתיב

 כ~~~
 חוו~~ד להשיבהו ראיתי זה

 וימ~~~
 נפניתי שלא לי

 עתה עד ~ולהשיב
 אלא הללו ענינים ~מדתי ל~ ~

 על יושב ש~ני עת~ כי חרפיבימי
 כ~~

 להורות הוראה
ולדין

 נחו~
 וא~ע~ז יו"ד עניני ללמוד יותר לי

 וכדומ~
 אשר

 מה~ו~ יות~ הרבה מאוד ח"ו מזיק בהםהט~ות
 בעניניס

 מעכ~~ת שכתבה~ו
 ב~~ אט~ א~ שג~

 מחסר~ן ח"ו
 דבר על משכיל לכל ~מובן ח"ו כ"כ גדול ההפסד איןידיעה

 ידידו בזה והנניאמת~
 דו~~

 וש~~ת~

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

 ה~~~~ ידידי גיסי אהובילכבוד
 כש~ת וכו~

 דק~~ק אב~~ד נ"י~~~~~ מו~~~
~~~~~~~~ 

 יע~~א~

~~
 לאחר נ"י ~עכ~~ת שה~יר

 ש~קדי~
 שהרג שמי

 בלאב~ו~ג נפ~
 עדי~

 חייב אינו
 גלו~

 ורק
 ~רי~

 תשיבה

והכנע~
 לא אמ~י א~~כ א~ר~ מחטא דע~מא שוגג כשאר

 על ח~ דף שבועות בש~~סמשני
 הת~ דפרי~ ~

 בר בשוגג
 בלא בשוגג בהרג דמיירי הואגלות

 ~די~
 תו~~ד~ ~~~כ

~~~
 חייב דאינו שלו הי~וד בעיקר

 גל~~~
 כדבריו ג~~כ נ~~ל

 בשוגגדבהרג
 עדי~ בל~

 מגלות פטור
 ב~רג מיתה לדין בשוגג ב~רג גלות דין משוהמסנהדרין פי~~~ דברמ~"~ משו~

 לדבר ~כרח כ~~כ אין ~ו~~מבמזיד
 ממונות די~י ~בין הדברים לענין רק מיירי דהוא~נ~~ל ~רמב"~ מדברי ז~

 דקחשיב נפשותלדיני
 י~~ לזה~ מקוד~ ש~

 ל~נין דרק לומר
 נפשות~ לדיני דומה דג~ותכתב

 א~
 ראי~ ב~י א~י~ ~~~מ

 כדבריו ג~~כנ~~ל
 מסברא~

 די~~ל חדא ל~~ק קושי~~ ו~~מ

 מקודם שם דמקשה וג"ע ע"ז דגבידמשו~
 ומתר~

 שם
 לי~ אתיי~ע ולא בשוגגדמיירי

 לי~ אתיי~ע אי וד~י דהת~
 בלא בעבראפילו

 ~רי~ ע~י~
 ~ן חטאת להביא

 כמו שפ~~דעל ג~ מ~ר~
 שמתר~

 שכן וג~~ע~ ע~ז ~ל
 דר~

 הג~רא
 מקומותב~רבה

 לת~
 ג~ אחד~ בסגנון הקו~ כל

 אפשר
 כוונת אלא דוקא לאו הוא אתיידע ו~א שגבי ~ליה~~דתיבת
 אתייד~ דלאהגמרא

 ב~יכא והיינו להב"ד
 עדי~

 וכמש"כ

 טפי טדיפא ה~מרא של תירו~ו הרי בלאה~~ ג~~עכ"ת~
 ב~ופן להדמשכחת

 דג~
 ~רי י~~ל גם נידע~ לא בע~מו לו

 שםבש~~ס
 מתר~

 נמי אי ~ד
 בהנ~

 נינהו~ גל~ת בני דלאי
 מעכ"ת תי~ גם נכלל זה דבת~וי"ל

~~~ 
 בזה דגם עדים

 שבאמת נמ~א וא"כ הוא~ גלות בןלאו
 מתר~

 הגמרא
 זה~תי~ ג~

~~
 והאלקי~ ~בי י~ דף מכות ~ש"י מעכ"ת שמדייק

 אנה
 ג~ות דחייבלידו

 ג~
 ב~ורג

 דאינו נ"ל עדי~~ בל~
 עדי~ ה~ שלא ד~~~י לומר רק הוא ~~ל רש~~י ~וונתדיוק
בד~

 א~~כ
 ל~

 ~ו ~י~ לא ממילא ועי~~ז גלה
 דין שעפ~~י ואף החטא~~ל גמו~ כפ~

 תוה~
 לגלות מחויב הי~ לא

 כיון סוף כל סוף ~מ ~דיםבליכא
 ש~~

 נתכפר לא גלה
 עדי~ לפני בשוגג ש~רג ~י ~מו ~~~כלו

 ב~ד~ עפ~~י וגלה
 מ"מ ג"כ~ מו~לת שבודאי דאף ב~ל~~ והכנעהמתש~בה י~ מ~פר בתירה המפורש גלות של הכפרהדודאי
 הורג של זה חטא על בפר~ת שנקבע בתורה המפורשגלות
 הקב~~ה הזמין שבת~לה וכיון טפ~~ ~פר בודאי בשו~גנפש
 בלא בשוגג שהרג אופן על~ו

 ~די~
 ולא

 גל~
 שעדיין ונמ~א

~
 שוב ולכן גמורה~ כפרה לו נתכפר

 ה~~~~~
 מזמינן

א~ד לפונ~
 שיגל~ כ~י וכ~

 כפרה הגלות ~י אח"כ ~ו וי~כפר

 לפ~~~~ עת~~רשנת י~~~ו~עמיהאלי
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 ~"כ ~וא זה ו~יןג~~~~~
~  

 בה~ק דכשה~ דאמ~י~ן

קי~~
 והיינו מכפר הי~ דהקר~ן בידו ועבירה אדם לן ~א
 על דהיינו ~שה ~ל או מחשבה~ על עכ"ח ~והיינו~ת~ד

~~
 התשובה כן גם בזמ~~~ז ~רי וקשה מ~פרת~~ ~העולה

 ~~~מ כנ"ל ~"ל ועכ~~ח מכפרי~~~~~~ע~
 א~

 הכפרה

~~~
 דבודאי קרבן~ ש~~ריבו ה~רבן בזמן שה~ ~מו ~מורה

~~~~~
 ממש בפועל או~ה ועושים בתורה ~~ורשת

 ~ובספרי מ~~ות כמה בזה שיש יבין המשכיל ~מ~~ל לכפ~~ כפרה בין מלהבדיל ח~ש ששכ~ינו ואף יותר~מ~~~~
 ונאנס מ~וה ~~שות אדם חישב דאמרינן דמה ראיתי~~ד~

ו~~
 ~~אה

 מעל~
 זה אין ~~מ עשאה~ כאילו הכתוב עליו

 שכן דדכורא עלמא בבחי~ ולא דנוקבא ע~מא ~~ח~~~~

מ~ו~~
 בזוהר

 ח~
 הרי למלך~ מעשי אני אומר פסוק על
שיש

 מדרגות~~ ב~

~~~
 ~ערבין שקורין הש~~ים בענין נ~~י מעכ~~ת שש~ל

 חשש שיש ~~ת ששמע העסה את בושמחמי~ין
 והרב הלופט~ ~י לעש~ו שומן איזהש~~~~~ן

 ה~
 ~ווייט~ען

 ~~ןנ~י
 הבד~~~

 מפקפק נ~י ומעכ~~ת בעירם אסרו מפעסט

מש~~
 אי דאפילו

 נחו~
 ~נ~ד ~מ חזיר ~ומן

 השו~
 בו~י

 יש לאח"כ ~מ עכ~יו ס~ ליכא אי אפילו וגם ס~~~~~~
~~

 ~~עס~
 משום לטעמא ע~ידא חשוב ולא השמרים~ נ~ד

ד~~~
 של טעמו נק~ש

 השו~
 הנה ע~~כ

 ו~ם ש~תי אני ~~
 מפעסט~ וה~יין ~רב בחתימת נדפסים ~כתבים שניר~~~
~~~

 ביום זמנו והשניה זו~ שנה של טבת י~ד א~ ביום זמנו
~~

~~ 
 בהכתבי~ המבואר הענין ות~כן ~ו~ משנה הראשון אדר

 ~אבריק ~~עשווינד~שע ושה~ערבין שומן~ש~~~~
 ה~

 חשש בלי~ש~~
 פ~פו~

 שהם
 העמי~

 על נאמן מש~יח

פ~~~~
 נמ~א ~א ו~מ הזו~

 במכת~י~
 הללו הנדפסים

~~ס~~
 ~ש~ים שאר על מפורש

 שאינ~
 הנ"ל~ הפאבריק ~ן

~
 שמערבין מ~ורש נמ~א לא ו~ם חשש~ ק~ת ~~ש

 דוקא~איס~ שומ~

~~~~
 דבר הוא שמרים כי ~ען

 הנ~~
 וק~ה אדם לכל

 הכרזתי ולא בשוא~~ת הייתי אנכי ~ם ע~~כ ~ולהזהר
 ע~~י~~~

 ה~לל על וסמ~י שמרים~ סתם
 דמבוא~

 דדבר

שע~
 עד

 עת~
 היתר בחז~ת עי~~ת היא היתר~ בחזקת

 איסור יוד~ אני שאין זמן וכל נאסרה במה לך ~~ו~דעעד

 ש~~~ו~
 לא ודאי

 אכר~
 עליה

 ובפ~
 ש~ימי דבר על

 ~~ו ~קדמונים ורבותינו~~~~~נו
 ב~

 נשמע ולא היתר

~~~
 ההיתר את ~ם ~~רף הוא שראוי ובפרט עתה~ עד ~~שש

ש~~~
 דנ~ד נ~~י מעכ~~ת

 השו~
 ו~ם בהש~י~~ ~~ איכא

~~~
 ~נגד ומכ~~ש השמרים נ~ד ס~ בוודאי יש ~~עסה

~ש~~~
 ור~

 השמרים לכאורה שהרי לבאר ~ריכין שא~י

ה~~~
 המעמיד ד~ר ~ם

 בט~~ לא באלף דאפי~~ ו~חמ~

~מנ~
 ~~ המח~~ ד~ר הם ד~ע~ין נ~י ~ראה

 כח אין
 ש~ו~שו~ן

 מחמי~
 ה~ות שאר אלא

~~ 
 מן בו

 כח וא~כוד~~~ן~ ~א~
 ~ו~

 ה~מיד דבר ~שוב לא שבו

 דכח לחוש נר~ה אם ואפילו ~~יר~ו~~~
 מ~טר~ ש~~ השו~

~~~~
 ודאי ~מ העסה~

~~ 
 הכוחות שאר ~~ירוף רק

 זוז~~~ ודאי הו"ל וא"כ ~~גערביןאשר
 ~~בואר מותר ~~"כ

 סי~בס~~
 פ"ז

 ולכאורה דוכתי~ ובכ~
 ~י~~ דא~ ת~ש~

 למה א"כ א~ד~ ~וש דנעשה אף ומותר זו~~~ג הו"לדבכה~~ג

המחמי~
 דהו"ל ג~כ נימא אסור איסור של בשאור

 ולולא ~קמח~ עם ~ים ~~כ יש ועסה שאור בכלש~רי זוז~~
 בהם אין במים וה~י ~שאור~ ~עשה ה~ ~א שבוהמים
 שייך ולא איסורשום

 בה~
 תרומה לא

 ואם כלאים~ ול~
 שאור דכלנמ~א

 המחמי~
 הו~~ל העסה את

 זוז~~~
 ~קמח

 אסור~ יהיה ולמה חולין של ~מיםתרומה ש~

~~
 עליה גורם שם ~~ו בעסה אשר דהמים דל~~ק נר~ה
 המים שם אבל הק~ח~ חלקי ~ת לדבק אלא דאינוכלל
 חמשת לענין ר~~ח סימן באו~~ח דו~מתו ו~יין לגמרי~~בד
 שיש כל ~אמרו עד ברכה לענין כח להם שיש~מינים

 יותר יש באם א~ילו ב~מ~ עליו מברכין המינים~חמשת ב~
 אלא באים אינם המינים ~חמ~ת אם מ"מ המינים~משאר

לדב~
 ~ענין כלל עליהם מש~חינן לא אזי

 שם לאו המים לענין דידן בנידון קו~~חומינה עיי"ש~ בר~
 ~ור~

 עליה
 שו~ן שמניחין ה~שש לענין שלנו נידון בכמו אבלכלל
 בתוך הבאים דברים דשאר ודאי ~~ערבין עשייתבעת

ה~ערבין
 ה~

 מן עיקרים יותר
 השו~

 ~רעי ~א וע~~פ
 וא"כ השומן~ פעולת מןבפעולתם

 ל~
 הענין כאן שייך

של
 מחמי~

 זוז~~ג ~ו~~ל ומשום
 ומות~

 נראה ועוד כנ~ל
 חשש רק כאן אין סוף כל סוףשהרי

~ 
 דרבנן איסור

 המעמיד דדבר הא~רי
 ומחמ~

 בטל אינו בטל ~יני
רק

 מדרבנ~
 בפתיחתי ובפרמ"ג ~~~ח בס~ ה~ר~ח וכמש"כ

 דאפשר נחוש אם אפ~ ~ן דוכתי~ ובכמה תערובתלה~

~~~~  
 השו~ נ~~ ס~ ~ה~ע~ין שאין ~ד

 כיון ~מ
 נ~ד ומכ~ש ע~מם ה~ערבין נ~ד אף ס~ יש ודאידב~סה
 אין א~~כ בה~~רבין~ אשרהשומן

 חש~
 על

 העס~
 ~לא

 ~ימא~כח
 ד~תי~

 איסור מבטל ~ום או נ"נ ע~מה
 ספק כשיש א~~כ מדרבנן אלא אינו הני וכללכתחילה
 דלא דאפשר דידן בנידון כמובדבר

 נ~~~
 ו~ם בשומן כ~ל

 אי דאפי~ ס~~ס כ~יןי~
 נע~

 בשומן דנעשה ~~שר בשומן
 א~~כ איסור ~שומן שנע~ה כאן אין ודאי דעכ~~פ~אקוס
 וא~~~~ ~ק~~א~ שהוא דרבנן ספק ה~~~ל ספק שישכל

 דמ~ינו
 העמידו ~מא מחשש עכו~ם של ~בינה חכ~~~לשאסרו
 מעמידין אין פ~ ע~~ז במס~ כמבואר איסור בדבראותה
 ולקולא דרבנן ס~יקא דהו~~ל אמרי~ ולא ~ט"ו ס~וביו~~ד
 נ~~ל דרבנן~ ~איסור אפי~ חששו עכו~~ם של דבדבריםהרי
 בזה לחוש ~כמז~~ל בו שגזרו שמ~ינו ממקום ראי~דאין
 ד~זרו דבמקום אחר~ מקום על~ם

 ידעו הוי עכ~~~
 ואין ~למא מס~יקא יותר חשש בו ויש האיסורטובא דשכי~

 אלו ובאמת ה~זירה~ ~~ינו ~~א אחר למקום ממנוללמוד
 ראוי ~~ לאדם כ~~כ הכרחי שאינו דבר ה~רביןהי~

 ה~בא שם להר~ב~~ד כדמ~ינו ב~יקא אף בה~הח~יר
 כיון אבל עכו"ם של בדברים ל~חמיר שם א"מ פ~בר~ן
 שאמרו מה ב~ל הוי בזה לזהר וקשה הכרחי דברדהוא
חכ~~~ל

 אי~
 ~וזרין

 ~זיר~
 ~~יבור על

 א~~
 ה~יבור רוב א~~כ

 ואל בשב בזה הי~תי טעמא הלן ומכל בה~ לעמודיכ~לים
 שום הכ~תי ולאתעשה

 איסו~
 בקי אינני שאני והא~ת

כ~
 בו שמערבין ~בריהם לפי אפ~ כך

 שו~
 פ~לה איזה

~ו~
 שיתוודע עד ~קל נלענ"ד ומספק בה~~בין~ ~שה
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~ ~  ז~~ל ש~ק ~~~~ם מורי בתשו~ וע~ין בב~רור~האיסור
 ~נין רי"ח ס~אי"ח

 ושאר שפירטוס ~~~~ הנעש~ חומ~
 משום זוז~~ג הוי ~א כתוב אותו המחמ~~~םענ~נ~ם

 דמי א~~כ בפ~~ע פעולה לו יש ודברדבר דכ~
 לחומ~

 האדומי
 כך כל ל~ מובנת אינה סברתואבל דאסור~ עוברין ~~ו ר"פ בפסחים המאור הבעל דברי~פ~

 דמ~
 בכך

 ש~
 סם

 זוז~~ג בכ~ל להיות ראוי מ~~מ בפ~~ע פעולה לו ~שוסם
 וגם מחמ~~~ ~ינו זה ובלא הפעו~ת לכל ~ריכין שאנוכ~ון
 להא דומהאינו

 דחומ~
 מעמיד מטעם ~או דהתם האדומי

 מכח אלא עלה אתינןקא
 טע~

 בליכא מ~~ר~ שהר~ גמור
 גמור בבירור האיסור נתברר שלא עוד כל לדעת~ לכןס~~
 להתיר כרכר נ~דים כמה שם בש~~ך קי~~ד ס~~ בסוףביו~~ד ויעויי~ בו~ ~עמוד מאוד שקשה בדבר איסור להכר~זא~~א
 בו מערבין ~עכו"ם חשש אומרים שהי~ עכ~ם שלכרכום
 לנידון והה~~ד ~בשבשר

 דגערב~
 ההכרחי דבר לנו הוא

 כי ו~ען ~ני~~~ אף וא~ש א~ש לכל ונ~רך מכר~ם~י~תר
 מסודר א~נו ~כתבי מבית~ לנסוע ~כרחת~ ה~תיבהבאמ~ע

 וש~~ת~ ~י~~ש ג~סו ידידו בזה והנני~~כ~

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

 לפ~~ק~ עת~~רשנת י~~~ו~~מיהאלי

 בק~ המופלג הרבני יד~ד~ אהוב~ לכבודשוכ~~ט
 ~~~~ מו~~ה כש~תע~ום

~~~~ 
 באטור בניר ~ת~~ם

~~~~~
 שזה שכתבת יען בא אנ~ אחרון ואחר קבלתי
 והוא א~לך העיקרהוא

 שא~~~
 עורות מעבד

 למשחם ~לא מקפ~ד ואתה ~שראל עבדן א~ל ר~ועות~~ורך
 משום מ~מיר ~~ה ~~מ מתיר שהנוב~~י אףבפישטראן
 אמנם וכו~ טובמהיות

 העב~
 חלב לו~ח

 ~ב~יר"י~
 וחקרת כשרות בהמות מן דוקא ש~ה~~פיד ואינ~

 בחלב אין א~
 פשוט והנה ~~תו"ד~ בפ~ך המותר מן דבעי~ משוםחשש
 בזה שאיןבעיני

 שו~
 לפישטראן כלל ~~~ן זה דאין חשש

שהו~
 בא

~ 
 מ~ן בו ש~ש טמא דג

 טמ~
 כמו טהור ומין

 חששא משום ~ו ~ש אם לחקור שייך בזה בהמותא~ל
 מבהמה בא שהוא בחלב אבל בפיך~ המותר מןדבעי~

~ו~
 כיון ~~מ בהמה מכל באכילה אסור דחלב אף

 בהמה מןדבא
 ורק בפיך המותר מן חשוב ודאי טהו~

 ממין לזה והדומה חז~ר שומן כגון טמ~ה מבהמהבחלב
 ו~ה טמא דג של שו~ן לפישטראן ממש דומה זהטמא

 ע~מו את ~נוע המחמיר להעבדן לוי~
 למשו~

 משום בו
מהיות

 טו~
 הוא ~הרי טוב מה~ות משום אפ~ ע~מו אתלמנוע א~~~ ודאי טהורה בהמה מין של ~חלב אבל

 בפ~ הש~~ס דדחה כמו נימא אי ואפ~ ~בח~ ~~געולה
 דמ~~ן כיון ~כ~~פ הרי ~~~ שאני~ ב~ך דמ~ותן הנשהגיד
 ועוליןבכך

 ע~~
 ~ם דכשרין הוא ו~ו"ח ~ש א~כ ~בח

 דאפי~ פ~וט ולד~ת~ תפילין~ של ר~ועות בהם~משוח
גיה"~

 באכילה דאסור
~~ 

 ~~ד~ן ממ~ו ~טוות מותר
 ה~ותר מן ~חשוב ומזוזות ותפ~ל~ן ספרים בהםלתפור

 דאסור שכתבו ב~י~~ח ל~~ב בס~ דבטוש"ע לדבר ורא~בפיך~
 למנוע ~בו לא טמ~ה בהמה מן בגיד~ן התפיל~ןל~פור
מ~תפור

 בג~ה~~~
 דמי דשפ~ר ודא~ אלא טהורה~ בהמה של

לתפו~
 בהם למשוח ~ש בפיך~ המותר מן דחש~בי בהן
 אף בנוב~~י דמתירהר~ועות

 בשו~
 דחזותא משום טמא דג

 אפ~ עושה א~נו דהשומן משום וגם ~וא מילתאלאו
 תתק~~ם שע~~~ז ה~ור לרכך ק~ת מסייע רק השח~רהפעולת
 דמותר מכ~~ש הר~ועות על שנותנין השחורה המראהב~ותר

 ~ב~יר~~י~~ בחלב כןלעשות
 הלכה נ~מרה דלא עוד אמרת~~~~~

 דבעי~ ז~
~ 

 המותר
 וח~ה בהמה ממין לה~ות שמוכרח בדבר אלאבפיך

 לתפור וג~דין הפרשיות של קלף וכן הבתים של עורכגון
 לא הני דכל הפר~יות על שמשימין השערות וכןבהם
 במינו דא~כא מדבר דוקא אלאסגי

 טמ~
 בזה וטהור

 והה~~ד בפיך ~~ותר מן בעי~ תפ~לין דלענין ~קרא לןגילה
 זה לענ~ן ד~לפ~ ו~וזותלספרים

~ 
 למשוח אבל ~~~לין

 ב~י~ דלא כיון לזה ו~דומהעורות
 כל~

 למשוח הד~ן מעיקר
 מעשה ~~ולת מ~ד אלא זאת עושין ואיןה~רות

 אותם משחיר~ן אשר השחרות עי~ז ויתק~ים שיתר~וכדי או~
 שית~~ים זו ~~ולה לעשות יכולין ה~ינו אם והר~~ותר~
 הי~ ג"כ שומן בנא אחר דבר ע~~י על~ם השחורההמראה
 כן ל~שות ~א~ם והיינו דמישפיר

 ול~
 אז ~ריכים ה~~נו

 ה~חה דאין ו~ון בשומן~ למשחםכלל
 בשו~

 מ~ד חיוב
 לן ~י~~ תפילין עשי~ת מ~ות חיוב מ~דע~מו

 ב~
 אם אף

 לדבר ורא~ בפיך~ המותר ממין שאינו בדבר אותהנעשה
 מה על שכתב ז~ סי~ או~~ח ח~ בח~~ב חיים דבר~ מתשו~זה

 התפילין את ד~יפה הא על שפי~ ~ר~~ן על בנוב"ישהקשה
 הטעם ה~~~ן וכתב דפסול~ בש~~ס המבואר~הב

 ענ~ן דמה בנוב~~י ותמה בפיך~ המותר מן דבעי~משום דהו~
 מן לאו זהב ~אטו בפ~ך ה~ותר דמן להא זהב ~יפן~סול
 הוא~ בפיךה~תר

 ומתר~
 דבע~ ~ום ~בכל הנ"ל בד~ח

 הוא פסול ז~ב גם בפיך המותרמן
 ב~מרא דדרשי~ן ~~~~

 כלי והא טמא דאיכא מכלל הטהורשלחן
 ע~

 לנחת העשוי
 שלחן הכוונה ~אמת דלמא ג"כ דתקשה טומאה מ~בלא~נו

 גופא טעמא ~האי טומאה מקבל אינו דהוא משוםהטהור
דהו~

 ע~
 דכל מוכח ועכ"ח ~ש~~ס~ פריך ו~אי ~חת העשוי

 שיש מדבר שיה~~ דו~א בע~ ט~ור בתורה דכתובהיכא
 בפיך מותר לד~ן הה~~ד וא~~כ עיי~~ש~ וטמא טהורבמינו
 שיהי~ דוקא ~עינן בפיך ~מותר מן דבע~ התורהדכתבה
 ז~ב ולא בפ~ך ואסור בפיך ~~ר במינו שאיכאמדבר

 ו~ר~ו~ות ~לף וכן ה~תים עור גבי בשלמא וא~כע~~~ד~

ותפי~
 במינו שאיכא מדבר שיהי~ דו~א ~בע~ גידין

 דבעי~ התו~ה ~נו גילה בזה בפיך ו~סור בפיךמותר
 ממין דוקא~יה~

 המות~
 של וגיד~ן מעורות ~יינו בפיך

 והדומה בשומן העור~ת המש~ת אבל ה~ורין חיותבה~ת

ל~~
 שי~שחם דוקא בע~~ דלא

 בשו~
 ~~ן של

 המות~
 בפיך

 ~~ דאפ~ לפענ~ד נראה בפיך ~ס~ראו
 בשו~ן משחם
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 טמא~ ב~~~ש~
 דג של בשו~ן או חזיר בשו~ן כ~ון ~מש

טמ~
 הנ~~ל ו~י ב~~ לן לית ~~~כ

 נלפ~נ~~~
 להשחיר דמותר

 ב~ב~ אפ~~ר~יעות
 ואילי ~~מו~ ~מא דבר של שחור

 שתתרכך כדי ~~ור ל~שוח א~א היתר אין הנוב~~ילדברי
 אבל שחרות~ ~~בע יותרש~קבל

 ה~ב~
 להיות אסור ע~מו

~דבר
 טמ~

 תשוב~ בשערי שכתב כמו
 ל~~ג סי~

 עיי~~ש~ ס~~~~
 ~משה ~לכה נ~מרה דלא כיון ~נ~~ל ~רינו לפי~מנ~
 טמא במינו דאי~א ~דבר ~קא ל~ביע הש~רות על~סיני
 מותר ש~ריוט~ור

 ל~בו~
 שייך ~א שכן ~יון ב~למא ב~בע

 או הר~ועות ~~בוע ומותר בפיך~ מותר של דין כללבי
~בתים

 א~
 הי~ ~ועפי~~ז טמא דבר של ב~בע

 נ"~
 לענין אף

 לן איכפת שלאדיו
 א~

 יהי~ סת~~ם ~ו שכ~ת~ין הדיו ~ס
 דמשום דמי~ שפיר ~ליו דיו תורת ש~י~ וכל טמא~~דבר
 כיון בזה לן איכפת לא בפיך מותר שלחשש

 דא"~
 הדיו

 עיקר שהרי וט~ור~ טמא במינו דאיכא מ~ברל~יות
 ~כן וכיון וטהור~ ט~א מין שאי~ו ~פ~יס משל הואדיו

א~
 ו~הור טמא בו שיש ממין דיו בעושה

 ועוש~
 ממין

 ל~טמ~
 בפיך~ מותר של בד~י כלל נאמר שלא לן איכ~ת

וא~
 ל~תיישב עוד ~ריך למעשה ~"מ נכון נ~~ל ש~דבר
 כיבדבר

 ל~
 בעיון~~ הללו ענינים עכשיו למדתי

~~~~
 מ~~~ת נוב~~י תשיבת מדברי לדברי ראי~ ק~ת ראיתי
 דברי ליישב שכתב וקנ"ג קנ~~ב סימן ~הע~~זחלק

 חלי~ה דלענין שסוברהר~~ת
 ח~~

 בהמה עור של בסנ~ל
 פסולטמאה

 ~ת~
 ובנו הוא והנוב~~י שס~ השואל ~ליו

 דבריו~יישביס
 והעול~

 סנדל חל~~ת ~אם שס מ~~יהס

ש~
 ודאי טמאה בהמה של סנדל חלי~ת אזי כשר בגד
 בגד של באנפיליא דח~~ה למ~ד א~לא בשבת והג~אכשר~
 עור ודאי א"ככשר

 בה~
 טמ~ה

 הר"ת אבל כשר~ ג~~~
 בהמה עור גס פוסל ולכן פסול בגד של דאנפיליאפוסק
 נתבאר ומזה עכתו~~ד~טמאה

 דבמקו~
 אחר מין שכ~ר

 ולא ~שר טמא ~ין ~ס אזי טהור ומין טמא מין בושאין
 הר~ועות ~בע ה~~ד וא~~כ בפיך המותר מן ב~דרשי~
 טמא מין גס דעלמא מין דכשרכיון

~~ 
 ואין לן~ אי~פת

 שתפרו בס~~ת דפ~יגי י"א דף ממכות זה עלל~קשות
 הוא ד~וסל ~מאן שם ואמרי~ פסול או כשר איבפשתן

משו~
 כל דאתקש דס~~ל

 דמכשיר ומאן לתפי~~ן~ התור~
 עניניס לשאר ולא בפיך מותר ~נין ~לא אתקש דלאס~~ל
 מותר משוס ל~פסל שייך לא ~שתן תפירת דגבי הריעיי~~ש

 דלע~ין דמודה כיון הא דמכשיר למאן תקשה דאל~~כבפיך~
 עעמא מהאי א~~כ לתפילין התורה כל אי~קש בפיךמותר

י~
 ד~ה פ~תן~ תפירת גס לפסול

 דאדרב~ ל~~~
 דס"ל ~ון

 א~~כ לתפילין הת~רה כל הקשה לא גידין תפירתד~ענין
 תופר אס אפי~ ממילא בגידין ~פור כלל חיוב כאןאין

 המותר ממין ~י~י~ תפירה גבי כ~ל בעי~ לא ~מב~ידין

 בפיך המותר ~מין בעי~ לא ~~מן תפילין גבי שגס~פיך~
 ~ן לוקח דהוא אף אחר ממין ~יות ש~אי בדבראבל וטהור~ ט~א בו ~יש מ~ן דוקא להיות ~מוכרח בדבראלא
 וא~כ בפיך המותר מין בע~ ~א וטהור עמא בוששייך
 לתפור חיוב דאיןכיון

 ~יד~ הס~~
 לתפרו דמכ~יר ~מאן

 של הדין כלל בי~ שייך לאבפשתן
 בפ~~ ~ת~

~~~~
 שמשיג במה ~~~~~ו בסי~ המג~~א דברי ליישב יש
 שם הרמ~~א דברי ומ~זיק שבת עולת ס~ ~לשס
 א~בסעי~

 ב~~
 בהמה של שופר לפסול הר~~ן בשם שכ~

 דאע~~ג וכתבטמאה~
~  

 ת~יה ~~ן נאמר תפילין גבי
 אתקש מ~~מ ב~יך ~מותר מן דבעי~ בפיך ה~תורת

 כ~
~תור~

 לת~ילין
 ותמ~

 מבנו בתשו~ ~ה~~ת הנוב~~י עליו
 םו~ה בש~~ס מבוארדהרי

 פיל ע"י לסו~ דו~~ ד~עוש~
ק~ור

 דהסו~
 ~וא~ בפיך מותר ל~ו דפיל ~ע~~ג כשרה

 ק סי~ או"ח ח~ שלמה בית בתשו~ו~ן
~~~ 

 עליו משיג
 לעשות דמותר ממה אחדחכס בש~

 פתיל~
 שבת נרות של

 מ~~ד ולחד קיק~ ב~~ן ~דליקין דאין שס איתא ו~ןממ~י~
 שמן הוא שס ברא~~ש ה~ובאבירושלמי

 מ~ו~
 הנקראת טמא

 ומ~~~ט חנוכה~ על דכשר בש"ס מבואר ואפ~~ה קאתב~~רה
 בשו~~תמתיר

 ב~~~
 חזיר בשומן ~~וכה נרות להדליק שם

 מכל אין ולפמש"כ עיי~~ש~ המג~א~ לדברי כ~ל חוששו~ינו
 ממין ~דופן לע~ות דוקא בעי~ ד~א סוכה דגבי ראי~הנ~~ל
 כלל שייך לא וטהור טמא בושיש

 הדרש~
 ~מותר מן של

 פתילות גבי וכן ט~א מדבר אפ~ ל~יות מותר ולכןבפיך~
 נכונים ובוודאי חנוכ~~ נר של בין ש~ת נר של ביןו~מנים
 נרות להדליק דמתיר הב~~ש דברילדינא

 א~ ~נוכ~
 משומן

 מהגאון החייס כספר ~ודלאחזיר
 שאוסר~ רש~~~

 וע~~~ז
 דוקא בעי~ ~ופר דגבי קיימים המג~~א דברי להיותי~וליס
 של ושופר בפיך המותר~~ן

 טמ~~ בה~
 כיון הוא פסול

 וטהור~ טמא בו השייך ממין דוקא שיהי~ בעי~דשופר
 דסנדל ~א הנ~~ל ב~~ש בשו~~ת עוד שהביא הראי~ עכ"זאך
 רשאי כה~ת ~~~ל דלא הפוסקיס רוב לדעת חלי~השל

 ~ה ויש נכו~~ הוא טמאה בהמה מעורלהיות
 דבמידי מוכח שפיר דמ~תם הנ~~ל~ המג~~א לדברינ~ונה סתיר~

 דוקא שיהי~ בעי~ ~אדמ~וה
~ 

 בפיך~ ~~ותר
 מדברי ל~נ~~ל סתירה יש~~~~~

 הרמ"~
 ~~~ב סי~ באו~~ח

 אס לענין מ~~זסעי~
 כת~

 יד של תפי~ין
 ע~

 ד~
 יחד שידבקס ~~~י להכשיר נוהגים דמ~~מ שכתב~לפים
 שלכאורה אף הרי עיי~~ש~ טהור מדבר הדבק ושיהאבדבק
 טהור במינו שיש מדבר הדבק שי~י~ דוקא בעי~ לאהרי
 מש~ע לכאו~ שהריוטמא

 דא~
 מותר ג"כ ~עלמא בדבק

 האסור ~בר של בדבק לדבק אסור ועכ~~זלדבק
 לכאו~ומוכח בפי~

 דא~
 ממין להיות ~~ו~רח שאינו במקוס

 בושיש
 אמנס בפיך ה~ותר מן בעי~ מ~~מ וטהרה~ טומא~

 שיה~ דוקא בעי~ ~רמ~~א שכתב המנהג אותו דלפינרא~
 דעלמא בדבק ו~~י~ באמת טהור מין של מדברהדבק
 ומשוס בו~ לדבק אין כלל וט~ור טמא ממין שאינוא~י~

דלהמנה~
 מחשבין ד~נו ~~וס הוא דיבוק ע~~י להכשיר הזה

 כמו א~~כ ~לף כמולהדיבוק
 דהקל~

 שיה~ ב~י~
 ש~

 מין
טהור

~  
 ג~~כ שיה~ בעי~ הדבק כן

~~ 
 דוקא~ עור מין

 עמק שו"ת בספר כן ראיתיושוב
 ש~~~

 סי~ או~~ח בח~
 ~כ"פא~~

 עול~
 מושח שהאומן ש~לתך נידון ~נין מדברינו

 שוס בזה דאין דיין ולית דין דלית בחלב ה~~ועותעור
 דבעי~ מה של~שש

 מו~~
 מדת דאפי~ לדעתי ופ~וט בפיך

 זה חשש ~~ד ~ו להחמ~ר שיר~ה ומי בו אין~~ידות
 אלא אינולדעתי

~ 
 המת~יהין~
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 בתפילין עוד ששאלת
 ~~ ש~בתי~

 עורות שני של
 אבל התחתון הפיטער מן העליון העורשנפרד

~~ל
 הו~

 בשלי~ות שיהי~ ב~~~ן לדבקו ויכולין בשלימות

~מקד~
 ~א~ ~ז~ ידעת~ לא לדבקן~ מיתר אם

 לא למה
 גם י~י~ ~ן בתחילה ש~~~ כמו ~א מותרי~~~

 ~ת~
 ~אחר

 ו~~התיקון~
 איגלי ש~תפרד כיון דנימא מעלתך חושש

 מעיקרא של שהדבק ל~רע~~לתא
 יפה חיבור הי~ ל~

 ס~~ או~~ח ח~ ~דק שערי דבשו~~ת לבסוף במכתבךכמש~~כ
 כעין כתבד~

 ז~
 דלדעתי מלבד

 ס~ר~
 אך הוא~ דחוקה

 ויפה טוב בדבק ע~י~ לדבקו יכול האומן הר~ ז~בל~
 א~ן ה~בר על ו~רי ~ח"כ יתפרד ש~אבאופן

 ~מאי נ~~~
 העבר ~ל אפ~~ אך הוי~דהו~

 ל~
 דע~~י לומר לי נה~~א

 ד~ם אגמל~~מ אח~~כשנפרד
 ~~ מתחי~~

 והרי טוב הי~
 עור אפי~ הזמן דבמשך רואים~נו

 ואטו נקרע~ ויפ~ של~
 דנחזיקנ~מא

~ 
 הוי מתחילה ~גם העבר על העתיד

 כמו אלא לך אין ודאי אלאכנקרע
 שהו~

 ומת~ילה עכשיו
 מחדש לדבקו ~ר~כ~ן שנפרד ועתה כשר~ הי~ דבוקש~~~
 עור נקרע בד~ן עוד שחקרת מה וגם כשר ג~~כו~הי~
 לשטת~בתים

 המכשירי~
 כ~~~כ סותם ד~פו~~ר משום

בתשו~
 מהר"~

 להחשש ניחוש אם י~~~ סי~ או"ח בח~ שיק

~~
 משום הפוטער סתי~ת ~ני דלא הנ~~ל שע~~~~ בשו"ת
 גם לדעתי עכ~~ד~ לטפל רק מתחילהש~עשה

 בז~
 לחוש אין

 ~~ת שהביא דמה לדבריו ראי~ הביא לא שהרילדבריו
 עור שמלמעלה בגד לענין י~ ב~י~ המג~~א מדבריסמך

 לכל מובן העליון~ בתר דאזלי~ להיפך או בגדומלמטה
 ענין זהשאין

 ל~~
 מס~בר ודאי ד~תם

 הכא אבל העיקרהוא שלמע~ דמ~
 למ~

 הפיטער סתימת יועיל לא
 וגם מ~תברין דב~יו אין הסברא ומ~ד ראי~ לו שאיןו~יון

 חש לא הנ~~ל שיקבמהר"ם
 א"~ לז~

 להעולם~ להחמיר
 והנני היום עד השבתי לא שונות טרדות ומחמתכנ~~ל

בז~
 וש~~ת~ דו~~ש

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

 לפ~~ עת~~רשנת י~~~ו~סעמי~אלי

 כה~ ~~ ירא המופלג ~ב~ לכבודשוכ"ט
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~
 נ~~י~

~~~~~
 קושיות~ על ל~שיב עלי ראשי שאין ו~גם קבלתי
 מכירך אני כ~ על~מ

 ליר~
 ד~ לדברי וחרד

 והוא לך להשיבבאתי
 ב~

 בפסחים רש~~י ~ברי על שעמדת
 עכ~~ח סובר ישברו בפסח קדירות דאמר דרב שכתב ל~דף

 וכו~ טעמי ~~תרי כוותי~ הלכתא ולית אסורדנטלפ~~ג

 קושיות ~~ לך ~שהעיי"ש~
 א~

 דסובר רש"י מ~א אנה
 דף בע"ז הא אסור נטלפ"גרב

 ס"~
 אי ~רב לי~ מספ~א

 אסור או מותר~טלפ"ג
 ב~

 דא"כ
 מנ~~

 דש~אל להש"ס
 ~דס"ל ~ום ~וא ישברו אלדאמר

 ב~מ~
 הפסח לא~ר

 ~וא דידי~ ~עמא ורק כר"י~ ס~~ל לעולם דלמאכ~ש~
 מותר~ דנטל~~פ דס"למשום

 למ~ ~~
 כפש~א רש"י כתב לא

 ס~ל דרב דנימאדאע~~ג
 דנטלפ~~~

 גב~ הא מ"מ מי~ר
~דירה

 ~כתח~ל~
 ל~בור מוכר~~ס ולכן אסור~ נטלפ~~ג

 רש~~י ~ל ~שבות מאלו ק~ת והנה עכתו~~ד~~~דירות
 לך ~באר באת~ מ~~~ שם~ ובר~~ן בתוספות כן גםמבוארים
 מקום כ~ן א~ן~מ~~מ

 ת~מ~
 אסור דנטלפ"ג רב דסובר רש~~י מ~א זו בסו~י~ דכאןל"ק ~ר~שונ~ דקו~ רש~~~~ על

 ס~~ל ורש~י ~~ברו~ ב~~ח קד~רות דאמר~מה
 דא"~

 בשום
 שבירה דבעי~ לומר~ופן

 דוק~
 זולת

~~ 
 נאמר

 דנטלפ~~~
 ישברו ~~סח קדירות רב דאמר ממה וא~~כאסור~

דס~~ל מוכ~
 דס~~ל ~וא רש~~י דברי ובי~ור אסור~ דנטלפ~~~

 לש~ור מוכרחים דאנו כיוןדכאן
 הקדירו~

 דיע~ד הוי א"כ
 ב~יעבדו~רי

 נטלפ~~~
 מוכרח ועכ~~ח יש~~ו~ ולמה מותר

 דנ~י ~רש~~י ~~~ל נ~~ אי אסור~ דנטלפ~~ג לרב דס"ללומר
 אסורה ב"~ שא~נהשקדירה

 לכת~~ל~
 הי~נו

 משו~
 גזירה

 דוקא הוא וזה ב~~י קדירהאטו
 כשב~~

 ~בל אסורא
 זו גזירה שי~ך לא היתראבלע א~

 הרא~~~ כש~~~
 המובא

 ~כלי כ~בלע וא"כ בחולין~בריטב~~א
 קוד~ ~~מ~

 פסח
 היתרבזמן

 חמ~
 וא~~כ זי גזירה ש~יך לא בכה~~ג

 למ~
 אמר

 דס~~ל ועכ"חישברו
 דנטלפ"~

 לא הדין ע~קר ~~ד אסור
 אי ד~פי~ י~~ל ועוד גזירה~מטעם

 נימ~
 ס~~ל לא דרש"י

 ד~~לומא ל~~ק ג~~כ הנ~~ל בזה הרא~~הכשטת
 לבש~

 בשר
 שאסור מודה ד~~~י י~~ל שפיר ב~~י שאינה חלבבקדירת
 ה~~ל חולין בריטב~~א הרא"ה כשטת~ודלא

 דמתיר~
 משום

 כאיסור לעולם ~~ר לגבי חלב מ~~מ היתרא ~בלעדאע~~ג
 של גזירה שפיר ושייךהוא

 הש~~~
 ב~~י~ אטו ב"י אי~ה

 בשר לבשל נתיר דאםה~ינו
 בקדיר~

 ~~ב
 יבא ב~~י אינ~

 אבל ב"י~ חלב בקדירת גםלבשל
 בח~~

 איס~ר זמן קודם
 אם וא"כ בעולם~ כלל איסור שום כאן איןאכתי

~~שתמש יפסו~
 חמ~

 בהכלי שייך יה~ לא פסח קודם ~על~~ע
 למה וא"כ גזירה~שום

 א~
 נתן ולא י~~~ו~ רב

 מלהשתמשלהפסיק ע~
 חמ~

 ~ועיין פסח קודם מעל~ע בכלי
 בסי~ יו"דב~רמ"ג

 ~"ג~
 ע~ח מוכח יש~רו ו~דקאמר

 הראשונה~ קו~ וא~~ש אסור דנטלפ"גדס"ל
 כ~ש ס~~ל דשמואל דמנ~~ל השניה~~~~

 ~חמ~
 הפסח לאחר

 גם מו~ר~ דנטלפ~~ג דס~ל משוםדלמא
 ז~

 ל"ק
דא"כ

 א~ למ~
 ~פסח לאחר עד להו משהו אבל שמואל

 הוא שלו ההיתר דעיקר כיון הרי במינן~ שלא בהוועביד
 לאחר כמו בפסח ההית~~ הוא כן כמו א~~כ נטלפ~~גמשום

 לו מותר שיה~ הראוי מן הי~ ע~מו ~פסח וגםהפסח~
 לאחר עד להו משהו ומדקאמר במינן~ ש~א בהן~שתמש

 הפסח~ בלאחר ~ל~ ~לו ~יתר דטעם עכ"ח מוכחהפס~~
 כ~ש דס"ל משום עכ"חוהיינו

 דחמ~
 מותר זמנו לאחר

מה~
 בכלי כשנב~ע ~לא ~נס מטעם אלא אסור ואינו

 מה~ בפ~~ה ~ש~"מו~יין
 ח~

 זה בכ~ן שה~יר ~~ ו~ה
 ו~ש~ ~~~ מיושב הנ~ל ולפיוהאריך

~~
 אי אפ~ הא לר~"י לי~ קשיא דמאי שלך ~שלישית
 מותרנטלפ~~ג

~~ 
 לבשל אסור

 ה~יר~ שכבר אף ב"י~ גזירה ~וםיומא ב~ שאינ~ בקדי~
 בזה

 ~תוספו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 ישוב מבואר כ~ר ~~מ בדבריהם~ לה~ייןוהר"ן

 בז~
 ~טת

 גם תי~ ש~ך ~ר~~ונה קו~ בישיב למעלה בדברינורש~~י

ע~
 י~~ל עוד ועיי~~ש~ זו קושיא

 ני~א דאי רש~~י דב~י בישו~

 דקא~דמ~
 ישב~~ בפסח דקדירות רב

 מ~ום רק הוא
 בכל מדרבנן אסור ב~~י שאינהדקדירה

 א~~כ ב~~י קדירה אטו גזירהמשום שבתור~ אי~ורי~
 ע~

 דפריך הא
 לא~ר עדילש~ינהו בש"~

 הפס~
 ומשני במינן~ שלא בהו וליעבד

גזיר~
 דאפי~ כיון הא תקשה במינו~ בהו ישתמש שמא

 דהוא כיון ~דיעבד אי~ור י~י~ לא במינן בהוישתמש
 דרבנן איסיר רק ו~וי נטלפ~~ג ~~וי ב~~יאינה

 ~וםבקדירה להשת~
 גזיר~

 שלא ~שימוש הוי כן א~ ב~~י אטו
 בזה למיגזר לן היי דלא לרש"י וס~~ל לגזירה גזירהבמינו
גזירה

 לגזיר~
 אלא

 מוכ~ עכ~
 אסור נטלפ~~ג לרב דס"ל

 ושפיר הדין ~יקר בדיעבד אף אס~ר במינו וא~~כמה"ת
 לגזירה גזירה ~וי ולא מינו אטו במינו שלא אףגזרי~

 זה דתי~ ליוכמד~מה
 מבוא~

 גם
 ~פ~~~ בשע~~~~

~~ 
 שמ~~ לעיין עכשיו נפניתי ולא~ו~~מ

~~~
 ~~ור שהביא מה על עוד לך שקשה

 באו~~~
 סימן

 נטל~"ג א~סר דהרשב~~םתמ"ז
 ב~ס~

 והגיה
 אפשר דאיך רשב~~ם~ במקוםרש~~י הב"~

 ז~
 דנטל"פ ס~~ל דרב לומר מד~וכרח בפ~ח נטלפ~~גב~דיא מתי~ רש~~י ~א

 דהב~~ח הב~~ח ~~רי טעית כבודך ובמחילת עכ~~ד~א~ור

ל~
 במקום רש~~י בטור הגיה

 ~~~ רשב"~
 ה~רדכי בדברי

 וע~~ז בפסח~ ~~לפ~~ג מתיר ד~רשב~~ם הביא דבמרדכיהגיה~
 הביא הטור שהרי ~~ב~~ח קשה~יה

 ב~~
 ל~סור הרשב~~ם

 ~~~י~ רשב"ם ~ב~~קים ב~דכי הב~~ח הגיה וע~~זבפסח~
 לא נטלפ~~ג ~פסח גם להתיר ~ביא שהמרדכי שמהו~יינו
 דבאמת ~ביא הרשב~~סבשם

 הרשב~~~
 האוסרין מן ~וא

 ל~תיר ~ביא רש~~י בשםורק
 בא~ ~אמנ~

 ~~ברי גם
 ג~~כ ד~"י י~~ל ד~~יר בפסח להתיר כ"כ ראי~ איןרש~~י
 נטלפ"ג האוסרין לשיטתמודה

 בחמ~
 ד~וכיח ~א ~~סח~

 ה~סורין בכל אסור נט~פ~~ג סוברדרב
 ו~~

 גבי דרק קא~ר

~~
 הפסח אחר משום הוא במשהו~ דאוסר משום אסור

דא~
 במין בטל לרב גם

 בשא~~~
 איסורים לשאר ודו~ה

 משום הפסח נאחר בהם להשתמש ראוי היה שפירו~"כ

היתר~
 ו~דקאמר משהו~ איסור אינו שוב אז דהרי דנטלפ"ג

ר~
 העיקר ומ"מ ~סור~ דנטלפ"ג לרב דס~~ל עכ~~ח ישברו

 הראשוןכת~
 ש~~

 ~תיר רש"י בשם ~יא שם הטור גם
 בפסח~~נטלפ~~ג

~~~
 הט~ז בדברי שנתקשת שכתבת

 ביו~~~
 סק"ב ק~~ג סימן

 ט~~ס~ יש הט~~ז ב~רי הנה היטב~ פיר~שו יודעשאינך
 יודע איני כי ועל ~לשון~ ות~נתי שלי בט~~ז הגהתיוכבר
בבירור

 שקש~ ~
 הט~~ בדברי לך

 לכתוב עתה אוכל לא

ל~
 תבאר וכאשר הפיר~ש~ בו

~ 
 הקו~ יותר

 לבל אותך ~אבקש דבריו~ בפירוש ד~תי ~~~ת לךלכת~ב אי~~~ ~~~
 עיונךל~~ים

שידוע ~ט~~~ בדברי ובפרט אחר~נים בדברי ב~קדוקי~
 ל~

 כבד~ ~שון ~ו שיש
 ר~

 למעשה ~~כה ללמוד
~~ 

עלינ~
 א~רי~ת

 השטו~
 רק תכ~ית ~אין הה~כ~~ מן ~נד~~ת

 נקייה סולתלל~~ד
 הל~

 ~ה כפי ל~שה
 ש~סכימ~

 ~וב

 ולהבין~פוסקים
 מילת~ בז~

 אשר ולי~וד בטעמא
 אינו א~ר~ופן הו~

 ר~
 בזה שמקיים דאף אגד~~ דברי ~~ו

 ב~~ והנני וכו~~ מ~~מ ת~~ת~ מ~י~ג~~~
 וש~~ת~ ~דו"ש

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

 לפ~~ק~ עת"רשנת י~"ו~~עמיהאלי

 מו~~ה ~~גיד ~ו"ב המו~לג ~רב ידידילכבוד
~~~~~ 

~~~~
 בקראסנא~ נ~~י

~~~~~
 שאלתו והנה וכו~ ~~ר כבר הענין כי ו~אשר קבלתי
 ~עבר י~~~ט בערב שכ~ה שזוגתוהוא

 ו~מתינה ~בר~ה~ ביו~~ט ו~פרישה ביו~~ט ונז~רהחלה ל~פרי~
 כדין אם ושאל יו~~ט ~ו~אי עדמ~שרוף

 ע~~
 עכתו~~ד זיגתו

השאל~~
 הוא דבר באיזה יודע~~~~~

 שוא~
 אם

 לשון לפי ~רי ביו~~ט ש~פרישה מה עלכוונתו דא~ כדין~ עשת~
 א~~כ יו"ט בערב להפריש~שכחה השאל~

 שהי~ מש~~
 לה אפשר

~פריש
 ג~

 ~כ~~ח א~~כ שוכחת היתה לא אם יו~~ט בערב

נילוש~
 הע~ה

 וכיון יו"ט~ בער~
 ש~

 ~לא עשתה ~ודאי
כדין

 שהפריש~ במ~
 ב~רב שנילושה מ~םה שהרי ביו~ט

 להפריש אסור יו"ט קודם ח~ה ה~יוב הגיע שכבריי~~ט
 ובש~~ע בי~ה במס~ כמבואר ביו~~טחלה

 ~ו~~~
 תק~~ו~ סימן

 זוגתו אםו~~~כ
 עב~

 והפרישה ע~~ז
 חל~

 ודאי ביו~~ט

ע~ת~
 איסור

 בז~
 א~ר שלפי אלא

~~~ 
 ה~שה אירע לא

ע~
 הללו בגבולות שמ~תי לא ~י נ~~י מעכ~~ת שכתב האופן

שיזד~
 ללוש כזה

 עס~
 מי כי ביו~~ט ולא~יתה יו~~ט בערב

שלש
 עס~

 ביו~~ט ~אופה ומי בעיו~ט ג"כ אופה בעיו~~ט
עסתו

 ל~תלמד רק אינו נ~~י מעכ~ת ושאלת ביו~~ט~ ג~~~
 ל~פריש אסור דאז מעיו~~ט לשוןבאם

 ו~רישין בי~"ט~ ח~~
 מעסה ~לה ~~רשת אין דאז ביו~~ט ~שין אם ו~ןבעי~~~ט

 איסורזי
 ביו"ט~ להפרי~

 ור~
 לחוש יש אם ~וא שאלתו

 קודם ה~סה ל~~ות לאםור במג~~א ~מובא המרדכילדברי

הפרש~
 או ל~כילה ראוי שאיני חלק בו דיש משום חלה

 לחלק נ~~י מעכ~~ת ~ש"כ אנן נחזי ו~נה בדבר~ איסוראין
 ~סה לבין חלה ממנה הפריש שלא ע~הבין

 ש~ ח~~
 נ~רי

דבעס~
 דממועט כיון נכרי של ח~יה

 מ~~
 לעכו~~ם ולא לכם

 ב~~ורב משא~~כ אסור~ טירחא ב~ד וגםגרע
 חל~ בהעס~

טמא~
 יש ל~ורך שלא מלאכה משום רק הוא ד~אי~ור

 דהוא כיין ב~ישה למפליגינהו דאפשר אףל~תיר
 בח~

 טירחא

כמ~
 דזה עוד וכתב עכ"ד~ מים~ של חבית נחתום דממלא

 רשב~~א ס~רת מהני דלא בבי~ה ~תוספות כוונת נמיהוא

 ~~א ~ם~ מ~ד דנתמעט משום ו~יינו נכרי של ח~י~בע~
 טמאה חלה דגם לינה~א

 ~מוע~ ג"~
 אשר דאך ~רא

 ~אכיל~ ראוי אינו דזה נפש לכליאכל
 גרע ואדרבה כלל

~~
 דבשל עכ~~ם

 ~ו"~
 ~~שראל עכ~~פ מותר

 מ~נו~ לאכו~

~~מ~~
 ~נו ~~ן~ ~~איל ק~ת ~ייך ד~מ

 לישרא~
 ב~ל אבל
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 באופן ~פענ~~~ד ~בי~ה התו~~ וכונת ~מרי א~ור טמאהחלה
 ר~~~~א דאמר ד~א דמ~קי והיינו הוא~אחר

 מלא~ שהתנור ב~מן יפה נאפה ש~פת משום פת~תנור א~ ממלא~
 ואי הואיל לומר ~~~ דשייך לישראל דחזו בפת ~קאהיינו
 דאוריית~ אי~ור בי~ לית שוב הואיל וע"י אורחים לי~~לעי
 דרבנן איסור ו~~נין ~דרבנן~ אי~ור נשאר דאכתי ורקכלל

 י~ה נאפה ~פת רשב~~א ~ברת לן~ועיל
 בז~

 שהתנור
 אבל לגמרי ~תירמלא

 בע~
 שייך לא בזה נכרי של ח~יה

 ע~~~ם של דבר וג~י נכרי של שהוא כיון דהואיל~~יתרא
 דאורייתא~ דאי~ור דררא איכא וא~~כ הואיל~ שייךלא

 רשב~~א סברת מו~יל אינו דאורייתא אי~ור להתירולענין

מ~
 ש~פת

 נאפ~
 ממילא ~נ~~ל ילפי ידה~ על ל~תיר יפה

ג~
 לענין

 ח~
 טמאה

 דג"~
 בי~ שייך לא

 הואי~
 ~יקלע ואי

 טמאה חלה ~ריאורחים
 א~ור~

 מועיל לא ג"כ בא~נה
 אינו ג~~כ טירחא ח~א שהוא מה וגם ~~תיר רשב"אסברת

 ל~תיר~מועיל

~~~~
 תקרא ~דלא לר~~א דס~~נ דפ~חים ממתני~ ~שה מה
לה

 ש~
 על וקשה לאפות דמותר ומוכח שתאפה עד

 דס~~ל והוא ליישב יש ג~~כ לאפות ~או~ר המרדכידברי
 בפ~ח דמיירי התם דדוקא~מרדכי

 דא~
 יניח

 אות~
 כך

 אפייהבלי
 תחמי~

 העסה לאפות וש~ינן אפשר לא הוי לכך
 להניח דאפ~ר אחר ביו"ט אבל שם קריאתקודם

 אות~
 עד

 ביו~~ט שם ל~רות דאסור יו"ט בערב בנילוש ואפילולערב
 יותר להניח אפשרמ~~מ

~  
 לא לכן יו~~ט ~אחר ויפרש

 לאפותשרינן
 ו~

 דאסור ממה לדבריו ראי~ להמרדכי לו
 וה~ירים בב~~ח~ כמש"כ ישראל ושל נכרי של ~סה~אפות
 לע~ה דומה דאינו ד~"ל י"לל~פות

 דהתם נכרים של ~י~~
א~שר

 לח~
 קודם ביו~~ט גם

 ל~פות לו אסור נכך האפי~
אבל

 בע~~
 מ~ה ~פריש שא~ור כיון יו~~ט מערב שנילוש

 הא~ור חלק לחלק א~~א דביו~~ט נמ~א ביו"טחלה
~ 

 חלק
 מותר לכך נכרים של ח~יה לע~ה דומה ואינוה~ותר
 הואיל על ו~מכ~ן המותר ח~ק משום ביו~~ט כולהלא~ותה

 ~~ה~ חזיא וחדא חדאדכל

~~~~
 באם רק שייך ~וא הנ~~ל ~ל

 ה~~~
 מערב נילושה

 ל~פריש אסור דאזיו~~ט
 מ~~

 שפיר ביו~~ט חלה
 דאינה הנ~~ל ~ברא משום ביו~~ט כולה לאפותה דמותרי~~ל

דומה
 לע~~

 אפשר דשם י~ר~ל של וח~יה עכו"ם של ח~יה
 הע~ה באם אבל ח~~ בענין משא~~כ ע~מו ביו"טלח~קה

נילו~
 ממנה להפריש מותר דאז ע~מו ביו~~ט

 ח~
 גם

 לכא~ א~~~ביו~~ט
 משום ביו~~ט ~ו~ה לאפותה אסור

 ~ע~ה לגמרי ~ימ~ היא הרי ביו"ט לחלקה דאפשרדכיון
 ~"ג סי~ אר~ שאגת בשו~~ת הרי ו~~~ז עכו~~ם שלח~יה
 תשובהיש

 ארו~
 לאפות להתיר

 ביו~~~
 שנילושה עיסה

 שיפריש קודםביו~~ט
 עי"~ חל~ ממנ~

 שמאריך ~ומה

ש~
 באפשר אפי~ לכ~~ילה אפ~ מותר הואיל דמשום לומר
 דהש~~ס לישנא כ~ש~ע לוקין דאין רק לגמרי מותר~ינו ~ו~ דמשו~ ו~י משמע שהרי לכאו~ קשה אחר~באופן
 ו~שמע לו~ה אינה לחול מיו~~ט האופהדנ~ט

 ד~
 מ~ות

 א~ל~יכא
 ~גם אי~א~ ~דאי איס~~

 מ~
 ~י~ ד~~י~ן

 מיו~~ לאפו~~בשילי~
 ~ה~איל ~כח לשבת

 ~~ א~נ~

 ~ואיל דמשום הנ~~ל השאג~~א קאמר ואיך מדאורייתא~רק
 באפשר ~פי~ ~יכא דרבנן אי~ור ואף לגמרימותר

 והוא~ דבריו ~יישב ב~~~א כתבתי אנ~י אמנםאחר~ בעני~
 משאר טפי ~דיף לי~ חזיא ו~דא ~דא כל של זהד~ואיל
 הך דדוקא ~~~חילה אף ~דרבנן אף לגמרי ומתירהיאיל
 לי~ מקלעי ואי הואיל של~ואיל

 אורחי~
 מותר אינו בזה

 ו~ואינ ע~~ ~~שיל בעי אי של הואיל הך וכן מה~~ת~אלא

ז~
 התו~~ דעת מתשל בעי א~ של

 הו~
 כלל אמרי~ דלא

 כל של ב~ואיל א~נ מה~~ת~ אף ואסור ל~תיר זה~ואיל
 מרומז וזה לגמרי ומותר טפי עדיף לי~ חזיא וחדאחדא
 לא דע~~כ רב ~אמר ע~~א מ"ח דף בפסחים הג~אבדברי
 והרי וכו~ לתנ~רא עייל דקא בעידנא אלא ר~~אקאמר

 ~ואיל וא~~כ כ~אקיי"ל א~
~ 

 לגמרי ומותר ט~י עדיף
 בתו~~ שם ש~~שה הקו~ בזהייתיישב

 ~ד~
 בד~~ה ~~~ב ~ו

 מתשל בעי אי של ההואיל דוקא הנ~~ל דלפי וכו~הואיל
 ההואיל אבל לכתחילה א~ור בזהעלה

 ש~
 יחדא ~דא כל

 ~וא שכן ראי~ ~בא~י ל~חי~~ אפי~ ~יר ל~~זיא
 של אפייה ~יתר ~~י כלל הזכירו שלא והרא~~ש הרי~~ףדעת
 משום והיינו דהואיל~ טעמאר~~א

~~~~ 
 ~דא דכל דזה

 בשס כלל נקרא ואי~ו מהואיל טפי עדיף לי~ חזי~ו~דא

 ולכאור~הואיל~
 למה כן אם הנ~~ל קו~ ה~אג~~א על תקשה

ע~~
 לאפות א~ור עכו~~ם של ח~יה

 וע~~
 ביו~~ט שנילושה

 ג"כ בהשיש

 ח~
 ביו~~ט לאפות מי~ר ~י~ טמאה חלה

 ג~~כ דאפשרכיון
 לחל~

 ממנה ~יפריש ע~~י ביו~~ט
 ~~~~ל ביו"ט~ ני~ושה שהרי חלה ממנה ~פריש ד~תרכיון חל~

 ע"ב מ~~ו דף בפ~~ים התוס~ שכ~ כמו או השאג"אלדברי
 חלה תיקוןדמשום

 עסה גבי דדוקא די~~ל או א~ו~ ~

ח~י~
 דלא משום אסור נכרים של

 הו~
 ביו~~ט להשתתף לי~

ע~
 לו הי~ יו~~ט קודם ע~ו נשתתף כבר אם ואפי~ עכו~~ם

 ~ן ~מו אתל~לק
 אבל יו~~~~ קו~ ~עכו~~~

 בעס~
 של

 וגס ~שי~~ת ~יווי ע"י בא ממילא דהשותפות כיוןטבל
 לאחר חלהשותפות

 גלגו~
 כאן אין הגלגול דקודם ~עסה

חיוב
 ח~

 דשייך ב~ום א~רו לא בכה"ג שותפות כאן ואין

ל~~
 ~ע~ר ב~ופו דבריו ~~קנת ו~ סעי~ תק~~ו סי~~תניא ~ש~~~ ~יין ונדינא לי~~ חזיא וחדא חדא וכל הואיל

 לשייר ל~ח~יר ישלכתחילה
 ~~ת~

ב~
 וש~~ת~ דו~~ש ידידו

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

 לפ~~ עת"רשנת

 כש"ת חו"ב המ~ה~ג ~~ י~י ל~בודשוכ~~ט

~מו~ ~  ~~~~ 
~~~~ 

 נ~~~~

~~~~~
 ~ש~~כ טל ~ת~ה מעכ~~ת ~עיר וא~ר~בלתי
 בסי~~מג~~א

~ 
 ב~ יש ~אם ~~תב סק~"ב

 ~~ה אחת ~עיר~~~~~ס
 היות~ ~י~~נ~~~ ~~פל~ ~יל~

 ומ"מ ל~תיר~~וא
והנני

 י~"ו~סעמי~א~י



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מבואר קמ~~א ~~י~ ואיל~ פסיעות~ ~כר שיקבל כדי~~וק
 לתירה~~~ולה

 בדרך לעלות לי י~
 ק~ר~

 יותר
 ול~

 אמרי~
 בדרך שילך~~כ

 ~~~כ פ~יעות ~~ר שיקבל כדי ארוכ~
 ~נ~ קושיתו~ת~רף

 יש בפשיטות
 לייש~

 קמ~~א בסי~ דשם
 אל ולא לילך שרו~ה מקום אל~~ולך

 מק~~
 ודאי בזה ~~ר

 ק~רה בדרך לילך י~ול דאם~סתבר
 ל~~

 ~ום דרך ילך

~ר~כ~
 כיון

 ל~ דסו~~~
 לאית~ אלא יגיע

 מקו~
 ב~ך ילך באם~~ה ~גי~ שרו~ה

 ל~ ק~~
 לו

 ולדעתי ב~נם~ ל~~רי~
 דבכה~~ג לומר~~שר

 ג~
 שכר

 פסיעו~
 ד~גע יקבל~ לא

 לנסוע שרו~ה מי~~מך
 ~קב~

 באיז~ רבי ~ני
 או מקום

 הקפה דרך שמה שי~~ עליו ~~וה ~טו לירושלים~~לות
 בפסיעות ל~רבות שי~טרך~~~פן

 ה~
 זה דעבור ודאי

~~
 תפילין או ~תרוג לקנות ההולך וכן ש~ר~ שום יקבל
 א~רת בבי~כנ~~ס להתפ~ל שילך ד~ירי ~~ בסי~ אבל~~~~~ג

~~מ~
 ~מרי~ בזה ~~רוכה דרך ילך באם רק לבא יוכל לא

 ~כ~~פ ארוכה ב~~ך ש~וא אחרת לביהכנ~~ס ילך~~ס
 יותר פסיעות שכריקבל

 לק~~מ~ וא"~

~~~~
 ~~ בסי~ ~מג~~א דברי בגוף

 ~נ~~~
 בסתמא שכתב

 לאותו לילך ~~וה בי~כנ~~ס ב~ בעיר ישדאם
 הג~א מד~רי ~~קור לו שיש אף יות~~ ר~וק שהוא~יהכנ~~ס
 ק~~ז~~~~מ

 ובסוט~
 כ~~~כ ~~ב

 הדבר עכ~~ז נ"י מעכ~~~

קש~
 בסברא

 דלמ~
 יהי~

 בז~
 דגם כיון ~סיעות שכר

 ב~בור תפלה של המ~וה לקיים יוכל הקרוב~~יהכנ"ס
 ~נות יכול ~י~ אחד אם אטו הרחוק בביהכנ"ס~מו
 דוקא שיסע ~~וה עליו יהי~ קרוב במקום אתרוג~~~מו

 או~~יעסט
 לא~

 א~רוג לע~מו ל~נות יון
 והנ~ הלב~ על מתקבל שאינו דבר~~אי הו~ ~ מש~
 ק~~ז ב"מ מגמרא

 כלל ראי~~ין
 דש~

 דברוך הקרא על רב דריש
 את~

 בעיר
 ביהכ"ס שיהא דריש ור~~י לביתך סמוך ביהכנ~~ס~יה~
 לביתך סמוך ביה~~~~ס שיה~ דזה משום לביתךםמוך
 פסיעות~ שכר י~בל ר~וק כשהוא שאדרבה משום ברכה~י~ו
 הדעת ודאי ובזה קרוב ביהכנ~~ס שאין שמיירי א~~ש~~ם
 המ~וה לעשות ~~וק למקום לילך ל~טריח ש~ריך שמי~~~ן
 וכ~מרי~ כ~~כ מט~יח שאינו ממי יותר שכר יקבל~~~אי
~~ס~

 אב~
 בן

 ה~
 ולכן אגרא~ ~ערא לפום אומר הא

~~
 לו אין והאחר ~~יתו~ סמוך ביהכנ"ס לו יש אחד
 בי~כנ~~ס לו שיש למי ראי~ מזה אין ואכתי כ~~~~~~רוח שא~~~ ממי יותר שכר יקבל בודאי מר~וק לילך~מוכרח
 לביהכנ~~ס והולך אותו ~ניח ~וא לביתו~מוך

~~ימא הרחו~
 שג~

 שאין י~ל דאז כיון יותר שכר י~בל בזה
 לקיים דיוכל כיון המ~וה לקיום כלל שייך~~ירחא

 הוי ~טרחא בלי גם~~~ימות ה~ו~
 הטרח~

 כמעט
 כ~

 אילו
 כ~~ב בסוטה ד~גמרא אלא בכדי~~~יח

 משמ~
 ~כאורה

 באש~ מיירי שם שהרי המג~~א~~~רי
 ביהכנ~~ס שה~ א~מנה

 לבהמד"ר יומא בכל אזלא הויא היא ואפ~ה~~יבבותה

~~~ 
 יו~נן

 לה~פ~~
 ו~מ~ ~ס~ות~ שכר שת~בל כדי

 דגם
 מיירי דהתם ~נל~~"ד אבל פסי~ו~~ שכר איכא~~ה~~ג
~~~

 יוחנן ר~ של לב~מד~~ר אזלא ~הויא
 ב~ לה~פל~

~~~
 המ~וה

 ~ יות~
 ~ום הוי דשם ~ום או המובחר~

~ור~
 ~~ו~ל יותר ~דוש ~ום ~~ם או~ו וה~ ~י של

 רב גבי בש"ס ש~מרו וכטין ~תפלה שם ~תתקבלי~תר
 ~י~ היכי עמי~א בין אלא מ~לי ~וי דלא אסי ורבאמי
 עם ברוב ~י~ דשם משום אוגרסי~

 יות~
 ~דרת עם וברוב

 או~לך
 משו~

 יותר ה~ ~י~כנ~~ס באותו דהמתפ~לים
 עם י~תר להתפ~ל וטוב דר~~י~ ת~מידי ד~ ויראיכשרים
 ובז~ ~~ יראי~בור

 דקדקה
 ול~ האש~

 נ~ירחא חששא
 ב~ביר תפלה ידי יו~אית היתה הדין דמע~ר אףש~ה

~~
 שתקבל אמרי~ וב~~~~ג של~~ ב~כינות שהי~ בביהכנ~~ס

 דהטירחא כיון פסיעות~כר
 ש~

 לקיים ~י~
 ~~ו~

 מן

המובח~
 שום שאין במקום אבל

 מ~~~
 ויתרין

 לפ~נ~~ד הקרוב מקום עלה~חוק במקו~
 קרו~

 לימר הדבר
 יכיל ד~י~ כיון כאן אין פסיעותשכר דא~

 נ~~י~
 ~מ~וה

 הוי דאמרי~ והא הפ~יעות~ בלאגם שקיי~
 ~ורה~ למקי~ ~ו~~

 אם דהיינו ג~~כנ~אה
 ה~~

אי כ~~כ~ תורה מקום ~ינו שלו
 דהא~

 לו יש בביתו
 בטולי~

 וכ~יגלה ביתו~ ~ני מטרדת
 מבלי יותר ב~~נו~ה יותר ללמיד יכול יהי~ אחרל~קום
 ואם כנ~~ל~טרדות

 ההקדמ~
 הנ~~ל

 אמ~
 דל~~ק פשיטא הוא

כל~
 ק~א מסי~ קושיתו

 שום ד~ין שאני דהת~ הנ~~~
 בדרך לה ילך אם להמ~וה ויתרון~לה

 ~רו~~
 או

 ילך א~
 מ~תבר ודאי בכה~~ג ק~רה בדרךלה

 דאד~ב~
 מ~דימין זריזין

 בהדרך הבימה ~ל לילך לו טוב יותר ודאי ולכןל~מ~וה~
 דסי~ דהא ~יישב~ אמר נ~~י מרדכי מ~ ~רב ~ובניק~רה
 משו~ שא~י~ ~~רה בדרך שילךקמ"א

 ג~~כ דיש
 יש עכ~~ח שהרי עליו להמתין לה~יבור יטריח~אל ~ע~
 ~יר~א מעלת ו~כן בעשרה~ אלא בתורה קורין דאין~~נין בביהכנ"~

 מדחהד~יבורא
 מע~

 פסיעות השכר
 דסי~ ב~ך ~שא~~~

 ~אין ~~כנ~~ס הליכה בענין~~
 טירח~ ~

 ד~יבורא
 וג~ פסיעות~ ~כר ולקבל ארוכה בדרך לילך לו ישש~יר
ז~

 נכון
 הוא~

 לו השבתי
 בעניני~

 כמעט א~לי שהוא ~ף כאי~ו
 ~לו בענינים שאין פשיטא דהרי אגדה דברי כמורק

 שו~
 דבבהכנ~~ס שכתב והמג~~אעיכוב~

 רחוק~
 יותר שכר יקבל

 המש~שים ~עבדים מן להיות אבות בפרקי חכמז~~ל אמרוהרי
 מברכי וש~~ת די~~ש ידידו בזה והנני א~לי חביבשהוא ל~בוד~ לו ~שבתי מ~~מ פרס~ ~קבל ע~~מ שלא ~רבאת

 חו~ה~ ~~ינותיו ויפו~ו ו~וני חיי לבנישיז~

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

 עתר~~א~שנת י~~~ו~ס~מ~אלי

 הרב ידידי ל~ודשוכ~~ט
 החו~~~

 כש~~ת וכו~ ~נגיד

 ~~~~ ~~~~~מו"~
 יע~~א ~קראסנא נ~~י

~"~~~~~
 בד~~ת מכתבו קבלתי

 הער~ ושל~
 דברים בג~

 במהרה לא המשולשוחוט
 ינת~

 על להשיב ואבוא
 דבריו~סדר

 א~
 כתב אשר בדבר

 בשי~~
 יעקב שב

 דבר~ ~~י ~ט~פה לאחר אלא ~~י~יתלהתעטף דאי~
 דחיוב ~~ דף ביבמות~~וס~

 ~ו~
 לא ~י~ית

 התור~ חייב~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

~ל~
 הוי ~~יטוף ~ודם ~ברך אם וא~~כ ה~יטוף לא~ר

 ל~~ב סי~ וב~אג"א ד~ודם~קוד~
 תמ~

 התו~~ דברי על
 אינו לדבריהם דגם~נ~~ל

 מיוש~
 למה

 ב~י~ית סדין י~ש~
 ושהה כלאים לובש גבי כ~~א ממכות מיכח ~הרי~וא~~ת
 בנזיר וכן ושהיה~ שהיה ~ל ~ל ד~ייב ו~לבוש לפשוטכדי

 שנכנ~ ב~זי~~~~~
 ~ביה~~ק

 תיב~ בשיד~
 חבירו ובא ומגדל

 בשבועות וכן ~נכנס~ ד~ייב ~מעזיבה ~ליוו~רע
 מוכח הנ~~ל מכל הש~חויה כדי ושהה במקדשב~טמא ט~~~

 שת~ל~~~
 ~~י~ ~פי~ מעשה ~~~י הי~ ה~נין

 התחל~
המעש~

 וא~~כ ~~~~~כ ע~ גם מעשה מי~שב בהיתר
 שהרי התוס~ ל~~רת אף ועשה קום ~וי ב~י~יתבסדין ג~

 מעש~ ע~~י הי~ת~ילתו
 מד~ה זה ~מכח

 דהשהייה התוס~ דברי ~יישב ומעכ~~ת~תוס~ דב~ ב~אג"~
 ב~ובש גם הר~ ב~~~ית וא~~כ מחד~~ ~ובש ~י~ ~ח"כ~אילו מיחש~

 דברי גם מי~שב וב~ה ~י~ית~ ~יוב כ~ן אין אכתימ~דש
 שלא ~מנם ~~יני~ ישרו ודבריו מלכים~ בה~הרמב"ם
 ז~~ בענין כ~ר שא~רתי מה אודיעהו ריקם~ לפניואבוא
 ש~רי ע~~ז קשה שלכ~ו~ מעשה חשוב דשהייה השאג~~אשכ~

 מ~~ בפ~~אהרמ~~~ם
 ~מ~

 פיסק ומ~ה
 חמ~ ~~קונ~

 בפסת
 בידים חימ~ו~ו

 מה לפי וא~~כ מ~~~ עשה ש~רי לוק~

שהוכי~
 ~נ~~ל ב~אג~~א

 דכ~
 מעש~ ~~י ~וי~ שת~ילתו

 לבי~~~ק שבא ב~זיר כמו בהיתר אז המעשה שהי~~פ~
 לאח~~כ ~ל גם מעשה ~וב ~מ ומגדל~ תיבהבשידה
 בקנה כן כמו~"כ

 חמ~
 הי~ ג~~כ ~סח קודם אפי~

 שייך ~א שהרי נ~דו השהייה על מ~ות שית~ייב~ראוי
 מעשה~ בו שאין לאו דהוי לומרבזה

 כ~~~
 ע~~י ה~ דתחילתו

 ואין הפסח קודם אותו ~נה או חמ~ו עכ~~ח ש~רימעשה
 אותי קנה או שחי~~~ו דבזמן התם דשאני ול~לקלדחוק
עדיין

 ל~
 טפי עדיף ולכך כלל בעולם ~פ~ח ימי ~י~

 מעשה שום ~היתר שבזמן המעשה מיחשב לאדבכה~~ג
 דו~~י בהנך משא~~כ האיסור~ בזמן אח"כ שיהי~ מהעל

שמביא
 הש~ג~~~

 הוי שפיר לכך ~~ו~ם איסור הזמן הי~ ~בר
 טעם ~ו ואין דוחק הוא זה ש~חילוק שמלבדמ~שה~
 שחייב רואים ~נו בכל~ים שהרי יו~שה אכתי זה~~בד

 ~הה ש~וא וזמן זמן כל~~
 הכלאי~

 יכול ו~~ ע~יו
 גבי ואלו הנ~~ל~ מכות בש~~ס כמבואר פושט ואינולפשוט

חמ~
 חייב דאינו הר~~ב~~ם מלשון מבואר נר~ה בפסח

 קנה באםאפילו
 אלא איסורו זמן אחר חימ~ו א~ חמ~

ע~
 פעם

 ראשונ~
 ~~ני~ ~מן על ד~יינו

אבל החימו~~ זמן ועל
 ש~שה~ ב~

 דמכאן משום ~ייב אינו אח~~כ אותו
 ותקשה ~עש~~ בו אין שובו~~א

~"~~ 
 דחייב מכלאים

 ט~~~ה גבי וכן כך שלאחר הזמן ~לגם
 ע~ חי~

 כל
 לו ~י~ נ~י ~כא דלפי~~ז השתחויה~ של שהייהשי~ור
להיות

 ע~ מ~ו~ חי~
 לבער יכ~~ ש~י~ שהיי~ זמן כל

את
 החמ~

 הו~יאו ולא ~יערו ולא מרשותו להו~יאו או
 במקדש~ טומא~ וגבי כלאים גביכמו

~~~
 בתר ~אזלינן זו סברא אמר~ ~א דע~כ ב~ה נל~נ~~ד
 ב~ום ~וקא אלא מעשה ~~י שהי~תחילתו

 אל~ ~~~ איכא~~~כ דג~
 הוא ~ח~כ של דהמעשה

 ~בל ~יי~ו שבתחילת המעשה~~~י ~מיל~
~~~~~ 

 מ~ה
 אי~

 אח~~~ג~
 הוא שהרי בכלאים כמו

 נ~~~
 לבוש גופו על

 ~וש שהוא מי שהרי כל~ים~של
 ~רי כ~אי~ ש~ מ~~ו~

בכל
 רג~

 שהוא ורגע
 מלוב~

 גופו ~ל נ~~א ~~ח הרי בו
 ענ ~בגד את נישא ~וא ב~בגד מלובש הוא ש~ריכלאים
 ~לבישה של ~ר~~ונה מעשה שעשה שלאחר אלאגופו
 המעש~אזי

 ~בל ממילא הוא ~לאח~~כ
~~~~ 

 ה~ע~ה
 אמרה שהרי ועשהב~ום ~י~

 ~תור~
 שלא

 י~~
 גופו על

 מל~י~
 ~~~~ ד~י~ ~~רי~ שפיר בזה נושא ~וא והרי כ~איםש~

ו~יי~
 בכה~~ג ~וכן ישהייה ש~ייה כל על ~לקות

 ~~יסיר הרי ה~קדש במק~ם שם ~ו~ה והוא למקדשש~כנס בטמ~
 לו אסור שטמאבזה

 לרמו~
 על

 הקיד~ אדמ~
 י~או

 ז~
 ~מקדש כששוהה והרי מעשההוי

 הי~
 ~ל ג"כ רומס

 רק ~מש במעשה הקודש~דמת
 שא~"~

 נ~שית המ~שה
 הראשו~ה ~שה ע~~ימאליה

 ש~
 ל~ים הכני~ה

 כל מע~ה ד~וי אמרי~ שפירבכ~~~ג ~מק~
 ז~~~

 מ~ך
 למקום שנכנסי ונ~י~ בכהן בכה"ג וכן ה~ודש~אדמת ~ר~ים~

 אוהטומאה
 נושאי~

 ~ו
 נוג~י~

 או
 ~א~ילי~

 המת ~ל
 ~שה א~~~~ גם הויהכל

 א~"~ שג~
 ~דיין

 המת ~ל מאהיל או נושא~י ניג~ הו~
 ב~עש~

 ~וי ש~יר בכה"ג
 רק מעשה~ב~מת ~י~~ א~~~כ דגם כיון לאח"כ על גם ~ש~ה ה~דברהתחלת

 שהמעש~
 לאח~~כ של

~~ 
 מע~ה ע"י

 בקנה אבלה~אשונה~
 בפס~ חמ~

 כאן אין ה~ניה ~חר

 ~ ~ש~ש~~
 שנמ~א מה

 תמ~
 מעשה הוי לא וזה ברשותו

 רק הקניה על האיס~ר כתבה לא ~והתורהכלל
 ברשותו~המ~אה ע~

 דז~
 מ~ה ~וי לא

 וד~~ל~
 אינו ~לכן

 התחלה של המ~הנ~~שך
 ע~

 כן~ ~לאחר
 ול~

 לדברי גם
 אינוהר~~~ם

 לו~
 ~מן משך על ו~א הק~ייה ~מן על אלא

~~
 הוא ולד~תי ~~ערו~ ולא לבערו יכול ש~י~ במה לאח"כ

 ויתיישב נכון~~ילוק
 בז~

 ס~~ד דף ב~~~ז ה~~ס~ דכתבו הא
 בע~ה די~א שם התוס~ וכתבו לוקה בכלאים ה~ייםגבי

 בו שאין לאו הוי הכי לאו ~ דאי הכלאים את שגדרמעשה
 שם ותמהומעשה

~~ 
 ול~~ורה ע"ש~ הערוך

 ה~ תמו~
 כיון

 מעשה ע~~י בא~~~לתי
 א"~

 כמו מעשה הוי ~קיום גם
 בטו~אה ונזיר כ~~ים דהלובש מהך הנ~~ל בשאג"אד~כריח

 כאן אין כך דל~~~ר כיון דהתם א~~ש הנ"ל ולפיהנ~~ל~
 אינו מעשהש~ם

 מועי~
 שי~~ מת~לה א~~ המעשה

 כמע~~ א~~~כנחשב

~~~~
 ~נ"ל השאג~~א ד~~י דנכונים נראה ~~מ ל~ינא
 ~י~י~ מ~ות חיוב דגם העיטוף קודם לברךדיש

ב~
 תעשה ~אל שב ~שוב ב~י~ית ~דין ו~א העיטוף בשעת

 ם~ או"ח בב"י ~מוב~ המרד~י כמ~~~כ הוא התי~~~קר
 הנ~~ל בש~ג~~א ג~~כ ורמזו שם וב~ג~~אי~~ג

 חשוב לא ~י~ית בלא כנפות ד~ בתבגד שלוב~ ד~
 כל~

 איסור ~ל עובר
~~ום

 וע~
 בשוא~~ת רק

 ~ו~
 ~לבוש ~תורה ~~~ה דלא~

 ~י~ית בלא כנפות ד~ בתבגד
 ר~

 להטיל מ~וה ~בה
 בס~ינה או ~~דבר שהוא כגון ~י~~ לו אין ובאם ~~יתבה

ו~~ו~
 ~וא ~אנוס ~י~ית בלא הבגד ללבוש רשאי לזה
 ואיסור המ~וה~~יים

 ~לביש~ ע~
 ולדעתי כאן~ אין

 הענינים בכל הואכן
 ש~ו~

 התורה
~~~~ 

 ולא
 ~~ב כגון ה~~וה ~יום בלא העושה ~לאיסור כת~
 בבי~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 בושאין

 ~וז~
 ואפי~ ~וכה~ בלא ב~וכות לאכול אפי~ או

 הוא אנוס אם ה~~ שבכל ה~ון ברכת בלי לחםלאכול
 בלא בבית ל~ור אי~ור שום עליו אין המ~וה~בקיום
 הפת לאכול אומזוזה

 חו~
 או ל~וכה~

 ~~ח~
 ברכת בלי

 בלא אכילה על איסו~ בתורה כתוב דאינו ~יוןה~ון
 על אוברהמ"ז~

 חו~ אכי~
 אל~ לסוכ~~

 מ~~ה עליו שיש

לכנ~
 ואם ב~מ~~ז ל~~ך או מזוזה ~שות או בסוכה

 א~~כ יכול~ינו
 אנו~

 ~ולכן פטריה רח~נא ואונס הוא
 ה~וכ~ת בחג ~י~ב וכן בר~~ה שופר ~ו שאין מילדעתי
 ~יטב מובנים הנ~~ל בהקדמה שהרי מוכ~ים אלו~דברים לולב~~ נטילת קודם וכן ת~~~ש קודס לאכול לו~ותר
 טשה ב~ אמ~י~ ב~י~ית דכלאים הא חדא עניניםכמה
 שהרי שניהם לקיים אפשר דהוי אמרינן ולא ל~~תדוחה
 טלית ילבוש שלא לואפשר

 ש~
 של טלית רק כלל פשתן

 כתובות ~תו~~ כן הקשו וכבר~מר
 ד~

 ~ה ותיר~ו מ~

ל~
 מובן אינו ואכתי עיי~~ש~ שניהם לקיים אפשר חשוב

 דאפי~ ואוסיף ~ש~ן~ של טלית דוקא ללבוש הוא מוכרח~~י ל~
 דו~א שיה~ הוא מוכרח וכי פשתן של טלית ילבושאם

 אחת קרן בו לעשות אפשר הלא כנפות ד~להטלית
 הי~ב מובן הנ~~ל לפי אבל מ~י~ית~ פטור שי~י~באופן עגול~

 בלשון כלל ~י~ית מ~ות של ~ענין כתבה ~א התורהש~רי
~י~ור~

 ר~
 ו~ש~ מ~וה~ ב~שון

 איזה ללבוש אדם ~ל ביד
 כנפות בו ושיהי~ שיר~ה בגדמין

 אם ואף שיר~ה~ כמ~

אי~
 אי~ה ע~~י ~י~ית לו

 אונ~
 הבגד ללבוש הוא רשאי ג"כ

 ד~~ל
 כנ~ו~

 כיון ~י~י~ בלא
 דאנו~

 המ~וה בקיום הוא
ו~יסור

 ע~
 אין הלבישה

 כא~
 ~שוב לא ב~י~ית סדין ולכן

 שנ~ם לקיים~~שר
 וכמדו~

 בכתובות שם בפנ~~י ~ב שכן לי
 עת~ נפניתיו~א

 וגם בו~ לעיין
 ב~

 למה היטב מובן
 לישב ב~וכה כשאוכליןמברכין

 ב~~~
 ימי שבעת בכל

 אףה~ג
 שאי~

 רק ב~ו~ה לאכול חיוב
 החג ימי שאר בכלאבל ~ראשונה~ לי~

 ~ל~
 בפ~~ב ב~וכה דאמ~ו כ~בנן

 ~~בה לדברדאין
 ואפ~

 לישב מברכין בםוכה כשאוכלין
 ~אוכלין ~פ~ח ואילוב~וכה~

 מ~
 באכילת רק ~ברכין אין

 פ~ח לכאו~ והרי ~ראשונה~ל~לה
 וסו~

 אהדדי דומים
 הפ~ח ימי בכלד~ם

 לאכו~ כשרו~~
 הוא מוכרח פת

 הברירה ~וף כל דסוף תאמר מה ~ה~ לאכולדו~א
 לאכול כלל י~טרך ולא כלל פת לאכול שלאבידו

 מ~
 א~~כ

 ולא פת לאכול שלא בידו ~ברירה דכוותי~ נ~יב~ו~
 שנתקשה מי ש~~יתי לי וכ~ד~מה ב~כה ~י~ב~~טרך

 ~נ~~ל ולפיב~ה~
 מוב~

 היטב
 החילו~

 ~~~ דגבי
 מה

 הוא ב~וכהשיושב
 ר~

 המ~~ה קיום מחמת
 א~ ובא~

 אין
 ~ו~לי

 העיר בכל ואין כלל
 א~~~ וג~ ~ו~

 לעש~ת ~ו
 פת אפי~ ~אכול לו ~ותר ויו~~ט ב~בת כגוןסוכה

 ~אכול אי~ור דאיןל~וכה חו~
 חו~

 ד~~ו~ב אלא ל~וכה
 לישב ~עמ~ד ~ו~

 ב~ו~
 וא"א לו ~אין וכיון

 לעשות ל~

אנו~
 דכשיושב וכיון המ~וה בקיום הוא

~~~ 
 ~א

 ~יי~ר~
 ש~ב~ין ~ו עליה מברכין ~פיר המ~~ה

~נ
 ~יו~

 אבל ~~וה
 ~~ ~פ~~

 הוא ~אם
 ר~~

 ~א~ול
 הואפת

 ~כר~
 דו~

 ~יום ~מ~מת ~ינו מ~ה לאכול
 ~~~וה

~~~~ 
 ו~~~ט ~~ אי~ר

 ג~
 בש~ת

 ~י~

 לאכול אסור הוא ג~~כ מ~ה לחם ~ו~אין
 חמ~

 י~י~ אם ~ף
 א~~כ להתענותמוכרח

 מוכ~
 ~וא מ~ה שאו~~ין דמה

 אכילת אי~ור~שביל ר~
 חמ~

 מברכין~ אין ~~יסור מניעה ועל

~~~~
 הנ"ל עפ"י לנו

 כ~
 דיני~ חידושי

 שנכתב דבר דבכל
 אם מ"ע~ בתורת רקבתורה

 ~ו~
 לו מותר אנוס

 מותר ב~ה שופר ל~ שאין מי כגון המ~וה קיום בלאלאכול
 לאכולל~

 וכן ואתרוג~ לולב נטילת לענין וכן תק"ש~ קו~
 יהיה שלא אף לאכול לי מותרלחם

 יכ~~
 ב~מ"ז~ לברך

 בלא אוכל ~אכול ש~ריך אונן שהרי לדבר ראיה~וק~ת
 דבר שום לאכול ~~ א~ור דאונן ודאי זה והריברהמ~~ז~

 שאני ד~ה ועכ~~ח~א~ור~
 דל~

 ח~וב
 ~ אי~~~

 בלא שאו~ל
 מקיים שאינו רקב~~ז

 מ~~
 ש~ותה

 תו~
 דאנוס וכיון

 האכילה על אין ב~~~ז לברך לו שאסרו חכמז~~ל ע~~י~וא
 והבן~~ אי~ור שםשום

~~~~~~
 מעכ~~ת

 שכ~ מה על ח~ ~י~ באו~~ח הט"ז ~ו~ לייש~
 קודם ה~י~י~ לב~וק ד~ריך שםהש~~ע

 כדי ה~ר~
 ותמה לבטלה ברכה יברךשלא

 הט~~~
 ד~ריך ~פ~~ל

 שילבוש חששאמשום לבדו~
~ 

 עפ~~י מעכ~~ת יתי~ ~י~ית בלי כנפות
 לברורי דאיכא ~י~א כל אמרי~ דלא בתשובה הנוב~~י~ברת
 ולא גמור בירור יהי~ הבירור לאחר באם אלאמבררינן
 הרי דידן בנידון וא"כ אח~~כ חז~ה שום על ל~מוךנ~טרך
 בגד שלובש החששלענין

 ש~
 יהי~ לא ~י~ית בנא כנפות ד~

 אח~~כ נפ~לו שמא חשש יהי~ דאכתי גמורבירור
 עיניו להיות א"א שהרי בו מלובששהוא בש~

 ע~
 רגע כל ה~~ית

ולכך
 לבדו~ א~~~

 עכ~ד~ כלל

~~~~~
 גם שהרי הנוב~~י לדב~י ענין זה שאין מעכ"ת לי

 ל~דוק ייכל לא אחר ב~מן דאם קאמר לאבנוב~~י
 ל~מוךאז וי~ט~

 החזק~ ע~
 בשביל שנימא

 ז~
 שיכול בזמן דגם

 גם שאם אלא קאמר ולא לב~~ י~טרך לאלברר
 בז~

 של
 חזקה על אז גם לסמוך וי~טרך ~גמרי יתברר לאהבירור
 א~~~אזי

 שי~ול מה גם לברר
 דידן בנידון הרי וא~~~ לב~

~~
 הרי הם כשרים ~~י~י~ ויראה עטיפה בש~ת יבדוק

~~
 אז

 יתב~
 שום על ל~מוך ~ו ~ריך יהי~ ולא לגמרי לו

חז~
 ~רי ~וף כל סוף תאמר מה כלל~

 בז~
 כך שאחר

 נפ~לו שמא חשש ש~~ כיון החזקה על ל~מוךי~~רך
 ~~ לברר~ אז יכול יהי~ ולאאח~~כ

 והרי אחר~ זמן הוי זה
 ל~מוך ~ריך ~יה~ שבשביל אומרים אנו אין שזהכ~בתי
 שאין משום ~רר יכול יהיה ~לא אחר בזמן החז~העל

 י~טרך לא זה ~שביל ה~י~ית על בתמידות עיניו שיהי~א~שר
 ~יון הדבר ~י~ור לברר~ שיכול בזמן גםלברר

 דבז~
 הבדיקה

 שום ~נ לס~ך א~ י~טרך ולא גמור בירור~~
 חזק~

 א~~כ

אי~
 ~ברת ובגוף נ~~י מעכ~~ת שמביא דהנוב~~י ~א ~נין ~ה
 גם א~לי נ~~י מט~~ת שמביא הנ~~ל~נוב~~י

 ז~
 דבר הוא

 ~~תברשאינו
 ד~~

 בשלימות~ הכל ~~רר נוכל שלא בכך
מ~~מ

 מ~
 וא~ נברר~ לא למה לברר שנוכל

 יהי~ משל ~דרך
 לבדוק נוכל לא ~~~ ~י~ית ג~ אלא לבדוק נו~ל שלא~~יאות

~~ט~
 לא למה ~~ב על ~י~ית באותן ל~מ~ך

 ול~של פ~ול~ ב~~ י~~ ~~א לבדוק שיכול ~י~יתה~~ ~בדו~ י~ט~
 הריאה~טריפות

 שאמר~
 ~ואיל לבדוק ש~~ויב חכמז~~ל

~הוא
 ~אב~ ~~ וכי המ~וי ~יע~

 הריאה ~~~ת
 ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 בשלימות~נש~ר~
 לבדוק ~ריך יהי~ לא

 ג~
 הנשאר ~חלק את

 זהלפנינו~
 הו~

 הדבר אין ~~ברא מ~ד כי ראי~~ ש~ריך דבר
 סוף ש~רי~~סתבר

 כ~
 א~ סוף

 אשר ב~חלק ~רי~ות יהיה
 יהי~ ג~~כלפנינו

 הבה~
 נ~ה וא~~כ טריפה

~ 
 את נבדוק

 הוראות מורי אין לי המדומה ו~י לפנינו אשרהח~ק

 ב~וו~~ין למשל כי זו~ סבר~ ע~~ימכי~
 ש~

 האווזות
 לבדוק תקנה שיש~~~וטמות

 אות~
 ביו~~ד ברמ~~א כמבו~ר

 בדיק~ בלי הוושט נאבד ואם ל~ג~ב~ימן
 גם ד~~ינן כשר

בז~
 בש~ך כמביאר הרוב על

 בש~ ש~
 ~~ו~

 מ~ר~~~
 מלובלין

 ואם הרוב~ על סומכין בזהד~ם
 נ~ב~

 הוושט מק~ת
 שנשאר מה נבדוק המ~ג בודאי נשאר~ רובו אוו~ח~יתו

 מ~וע~
 ובלאה~~כ היאיל אמרי~ ו~א הרוב על סומכין שנאבד

 שנאבד ב~ה ~רוב ~ל ל~מוךנ~טרך
 וח~~

 לברר נ~טרך לא

~ג~  
 סמכי~ן דלא הרי א~לינו ~נשאר

 ע~
 נוב~~י סברת

הזו~

~~~~~~
 דס~ל ~ בהא עוד נ~~י מעכ~~ת

 להרמב~~~
 והשו"ע

 כן אם נדר ~טעם הוא דהפקר ער~~ג ~י~בח~~מ

יו~י~
 בה

 ש~~
 מועיל איך א~~כ נדר~ ד~ועיל כמו לחכם

 למימר שי~ך הא הפ~ר מטעם~יטול
 ב~

 בעי ואי היאיל
מ~תשל

 ע~
 כמו

 בח~
 טמאה

 נימא ואי מ~ו~ בפ~~~~
 ~ה יועיל לא ~~אי ט~ם ~ריך א~~כ שא~ה בה מועילדלא

 עכ~~ד~שאלה

~~~~ 
 שאלה מי~יל ב~פקר ~י למעכ~~ת לי~ דמ~~קא

לחכ~
 בר"ן מבואר הדבר

 בנדר~~
 דף

 פ~
 ~כתב

 דלא בעיניו ~~שי~ הרי בהפקר שאלה מ~ינו דלאלהדיא
 מה ואמנם בהפקר~ שאלה~יעיל

 ששא~
 הדב~~ ~עם מ~כ~~ת

 להדיא מ~ואר ו~ש~~ע ברמב~~ם שהרי ~~~מ לכאורההנה
 שאסור לענין נדר כמו הוא רק נדר אינו הפקרדבאמת
 ל~נין ~דר כמו שיה~ לא אבל בול~~ור

 שיועי~
 שאלה בה

 נדר כמו הוי נדר שאיני אעפ~~י להדיא בלשונם כתבווהרי
 שכתבו הרי בו לחזורואסור

 שבא~
 ימ~מ נדר~ אינו

 מדין דהפ~ר ה~~ב~~ם שדעת שנימא מעכ~~ת דברי לפיאף
 בו י~~ל מ"מ הוא ממשנדר

 ~ ט~~
 בו מועיל שאינו

 בחלה אפי~ דהרי די~~ל חדא לחכם~שא~
 או כהן ליד שבא כל הריודכוותייהו ובת~~

 ההקד~
 גזבר ליד

 בו מועיל אינושוב
 שאל~

 והיינו
 עכ~~~

 מועיל דלא משום
 עדיין חסר באם אלאשאלה

 בתרומה דהיינו דבר~ איז~
 אם ג~בר~ ליד מסירה וב~קדש כהן ליד נתינהובחלה
בהפקר

 דא"~
 שום

 מסי~
 שום ליד

 אלא אינו דהרי א~~
 כמו והיי דבר שום חסר אינו א~~כמפקירו

 ליד דבא והקדש כהןליד בבא~ בתרומ~
 גזב~

 בלא אפילו בהפקר נמי כן

ב~
 ליד

 אפשר ועוד אדם~ שו~
 לו~

 לפמש~כ דאפ~~
 וכתבתי קנ~~ד~ ~י~ חיו~~ד ~~ת הנוב~~י קו~ ליישבאחר במקו~

 משום שאלה~ בו מועיל אינו כהן ליד דבבא טעמאדהיינו

דלכאו~
 ל~ בעי ~~מא

 ושבו~~ת בנדרים
 ותרומ~

 והקדש
 ~~ גבי ואלו לחכם~ שאלה ~ומיעיל

 ~ש~רות ומ~ר
 ו~בתי שאלה ב~ו מועיל אינו ממון עניני ושארו~תנה
 ומתנה ושכירות וממכ~ מקח דגבי משום טעמאדהיינו
 איזה ב~ם הזוכה שיעשה דוקא ד~עינן להווה~ומה

 ~א בדברים ו~תן הנושא אבל מ~שה~וי ~~
 כמבו~ ק~

 אינו מ~שה בהו דה~~ וכיון ר~~ד וסי~ קפ~~ט סי~ב~~~מ
 בנדרים אבל ~~עשה~ ומבטל דיבור אתי דלא שאלהמועיל

 בא שלהם כח ד~יקר והקדשות~ ותרומה ונזיר~תו~ב~עות
 שאלה מועיל ~פיר פה דיבור ועל בעלמא~ פה דיבורע~~י
 ~דיבור לבטלל~כם

 פ~
 אשר

 בתחיל~
 ~יבור ~אתיא

 היטב מובן ו~ן דיבור~ומבטל
 מ~

 בא כבר ד~ם
 ע~~י משיכה ~עשה דהוי כיון גזבר ליד ההקדש או כהןליד התרו~

 לא הרי בכה~~ג והגזברהכהן
 והק~ תרו~~ גר~

 ממשא
 שאלה~ בהו מועיל אינו ~שה בהו דה~י דכל ד~למאומתן

~~~~
 דיבור ע~~י רק הוי דג~כ הפקר לכאורה הנ~~ל עפ~~י

 מעש~ בליפ~
 לומ~ מ~ראוי היה

 שאלה בי~ דמועיל
 בו אין דאכתידכיון

 מעש~
 רשות ~~לוק אלא בו דאין כיון הפקר דשאנינראה אמנ~ והקדש~ לתרו~ה דומה

 לשום אותו מקנה אינו~הרי הב~לי~
 אד~

 אלא
 שמס~

 שגם רשותו
 בתוספות דמבואר למ~ילה ~יא א~~כ זכות בו י~יה לאל~

 י~~ב סי~ ובח~מ בפ~קסנהדרין
 ובכ~

 דמחילה ~וכתי
 מועיל ~אינו כמו שכן וכיון בעלמא בדיבור וסגיק~ין א~~~
 מו~יל ~ינו כן כמו בדיבור שסגי אף מחילהגבי ~אל~
 אלא שאינו דכיון בעלמא דיבור אלא שאינו אףבהפקר שאל~

 דשאני לדחות יש ~ו~~מ מחילה כמו הוי רשותוסילוק

~חי~
 בעלמא בדיבור דסגי

 דלא משום ק~ין~ וא~~~
 הי~

לה~~
 הדב~~ בגוף קנין לו הי~ ולא בעלמא שי~בוד אלא עליו

 בעלמא בדיבור די שיעבוד סילקועל
 אבל קנין~ וא~~~

 בה לו שהי~ דברלהפקיר
 מתחי~

 לא אכתי הגוף קנין
שמענו

 ממחילה~
 ו~~ ק~רתי התלמידים ~~דות ומחמת

 וש~~ת~ דו~~ש ידידו ענינים בכליב~הו

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

 ~~~ק~ עתר~~אשנת י~~~ו~ס~מי~אלי

 מ~ה וכו~ המופלג הרבנילכבוד
 יע~~א~ סאט~ר בק~קנ~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~

 לשואל נזקק~נני ידעתיו לא כי ואם מכתבו~~~~~~
 דעתי שואל אשר בדבר והנה תורה~ ב~ריכהוגן

 של לאור בשבת לקרות מותראם
 לעמפ~~

 בין ~ל~ט~רי

ע~
 קורה על באויר שתולה המטלטל נר

 הבי~
 נר על בין

 ורו~~ מ~ומו~ ל~זיזו א"א אשרהקבוע
 בל~~על להתיר

הקבוע
 במקו~

 במג~~א ממש~~כ ד~דיף משום ~זיזו וא~~א
 ג"כ נוטה חוו"ד ~נה עכ~~ד~ במפתח ~סגורלהתיר

 הזה ד~יתר ~~מו מחמת אינו לדעתי ההיתר טעםאך ~תי~

ש~
 מדברי מש~ ד~רי ב~יני ~רור אינו ג~~כ ב~תח סגור
 דאסרו כיון בגז~~תם חכמים פלגי לא זו דבגזירהה~~ס
 ~ומות עשרה בגבוה אפילו הנר לאור~רא

 א~
 דהתם

ל~
 ~ג~ג לא ~ום ו~כ~~ח יטה~ שמא שייך

 כ~ א~~
 כן

~~~ו~
 וכמו פלוג לא משום לאס~ר יש ג~~כ במפתח

 דאו~
~~~

 או בעששית הוא ~אם
 ו~ שבכות~ ב~י~ ~בו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הא~~ר בשם במ~הש~ק~~ביא
 ב~ לחל~

 עשרה דגבוה
 בס~ור מש~~~כ ~יכרא ~וי לאקימ~ת

 היכרא הוי ~~~~~
 עסק~נן לא דמי ~~~~ בעיני ברור אינו ~זה ~חילוק~יי~~ש~
אפילו

 בהני~
 ~ותה

 גבו~
 לעולם ~דרך אין שבחיל עד ~כ

ל~ני~
 במקום ~נר

 גב~
 ואפ~~ה כזה

 ~תמ~
 במתנ~~ תנן

 ~טעם ו~כ~~חד~~ור~
~ 

 בסגור גם וא~~כ פלי~ לא מש~ם
 טעם ~יקר אמנם היכ~א~ ~ני ולא פלוג לא שייךב~~פתח
 לענין ער"ה בסימן שם התניא ש~~ע דבר~ עפ~~י נ~~ל~~יתר

ללמ~~
 בט~~ז דמתיר שעוה של נר א~ל

 וה~כי~ ש~
 הוא

 ~~ורך לעתל~בריו ז~~~
 מטע~

 והוא הט"ז~ ~~עם שלא א~ר
 לחדש לנו שאין ידוע ~דברש~רי

 גזירו~
 חדשות

 ש~
 מ~~נו

 במקום להיפך ~וכן חכמז~~ל דברי על להוסיף לנו שאיןב~"ס
 לאסור חכ~~~לש~זרו

 איז~
 מט~ם דבר

 גזי~ איז~
 אף

 עתה הנהוגשלפי
 נד~

 ש~וא לנו
 חש~~

 כי מאוד ר~וקה
 חכז~~ל גזירת נשאר בודאי מ~~מ בזה אדם בני מנהגנ~תנה

קיימת~
~ 

~~~~
 שלא בגזירתם אמרו חכמז~ל

 יק~~
 שמא הנר לאור

 והנ~י~~
 של~עמ~ם ~וא ~טה ש~א של ~ענין פי~

ל~
 יגע

 ~יט~ בהשמן הפ~יל~
 הפתילה א~ר השמן את הוא

 גזירה מענין אבל שתגע~כדי
 שמ~

 שמא או יכבה
 כלל בש"ס מ~ינ~ לא לזה וכדומה טלטול~י ימחו~

 חכמז~~~ ~דגזר~
 שהרי ז~~~

 ל~
 שלא אלא אמרו

 יקר~
 שמא וכו~ הנר לאור

 של בנר אלא ~יסור אין מ~~א שכן וכיון יותר~ ולאיטה
 שיה~~ מין מאיזה שמן המין ו~יה~מן

 משקה איזה או
 ממש שמן ~עין שג"כ הדולקתאחרת

~~~ 
 או בנאפט כגון

ש~יריטוס
 והדומ~

 ונמ~א יטה~ שמא ש~יך אלו שבכל להן
 שגזרו הגזירה בכללשהוא

 חכמי~
 הנדבק נר במין אבל

 בכלל הוי לא זה כלל הטיה בו שייך ואין שמן כע~ןשאינו
 גזירות לגזור ~נו אין גזירה בזה הי~ דלא וכיוןהגזירה
 יטלטל שמא או יכבה שמא או ימחוט שמאמדעתינו

דגזי~
 גזרינן~ לא ~כ~~~ל אותו דגזרו בש~~ס נמ~א שלא

 ~ט~~ז כמש~~כ~ולא
 בטע~

 משא~ל~~ג הוי דכיבוי משום הדבר

לכ~
 גזירות הרבה ~~~~נו שהרי להשיב יש שע~~ז גזרינן~ לא
 מן לה~יל כגון יכבה שמא משום~~~~ס

 ב~~ ~דליק~
 כל

 עיקר אלאכ~בי~
 הט~

 משום
 דגזי~

 בש"ס נמ~את ~לא

ל~
 שהביא ע~ה ~סי~ ~תניא ש~~ע של בק"א עיין גזרינן
 והא הנר~ לאור ביו~~~ ל~רא דמותר ממה נכונהר~יה
 ~םורכיבוי

 ג~
 ~כיבוי משום ~~"ז ~כתב ואף ביו"ט

 ~"מ ביו"ט~ מותר בטוב יותר שידליקל~ורך
 יוק~

 לשיטת

 מחיט~האוסרי~
 ביו~~ט

 ועכ"~
 כנ~~ל

 ~גזי~
 מ~~נו לא ~ו

בש~~ס~
~ 

 ה~ורך~ לעת חלב ~ל נר א~ל ללמוד דמותר הנ~ל~~~~~~
א"כ

 הה~~~
 נר א~ל זה ~~טעם ללמוד דמותר

 ולכאו~ כנ"ל~העל~קטערי
 מקום עוד היה

 לו~
 של דנר

 דהיי~ו הטיה~ כמו גזירה ~~~כ שייך דבזה גרע~~ע~טערי
 ~ורה עי~ר בא שעי~ז ~זה זה הדראט~ן שני שיג~ושיפעול
ונמ~א

 דו~
 של לנר ק~ת

 ש~
 א~ל יטה~ שמא בי ~גזרו

 להק~ נר~~~
 א~נו ד~מ

 ל~~ דו~
 ~נע~ה שמן של

עליו
 דהת~ הג~י~

 הוא כן
~ ~~ 

 כ~נתמעט
~ין שו~ ~ש~

 ~תי~
 בו ~רו ולכן בו נוגע

 שמ~
 ע"י יטה

 ~נתר~~

 אין עלעקטער~ של באור אבל נוגע ואינו ~שמןב~תמעטות
 זה הדר~טין שיתרחקודרך

 העל~ק~ האור מי~יט ע~~י מז~

 ובפרט הגזירה~ ~~~ז היתה דלא לסמוך ~קל יש לכןטערי
 טבת ~~~לי יהי~ כן לא דאם כיון ~קל לסמוךיש

 הקילי ד~כמז"ל דמ~י~ו כיון ובפרט הרבה~ תורהביטול הארוכי~
 יותר ענינים באיזה זוב~זירה

 מבגזיר~
 התירו ש~~י ~~רת

 שגזרו גז~~ות בשאר ובודאי ביחד~ ~נשים ב~ל~רות
 חכמז~~~

ל~
 שני בודא~ שהר~ יע~יה~ ביחד ~שנים מה ל~תיר ~ועיל

 על לרכוב אסורין ביחד אדםבנ~
 הב~~~~

 לע~ות וכן בשבת
באילן

 וכדו~
 ~ואטו ער~~ה ~סי~ המג~א שהקשה וכמו

 עוף בשר ל~כול מותרין ~הי~ ביחד אדם בנישני
 כמו הוא ~ת~ עיקרועכ~~ח בחלב~

 שתיר~
 שבת תוספת בספר שם

 דבגזיר~ לז~~ זו חכמ~ם גז~רת לדמותדאין
 ~י~ אחת

 ~קילו וכן אחרת~ מבגזירה יותר להקללהם נרא~
 בתלמידי~

 לפ~י
 ~דעת ~ד~ר להקל נס~וך אנחנו אף ולכןרבם~

 נוט~
 ביטול יגרום ו~~ומראל~קל~

 ~רב~ תור~
 כנ"ל~

~~~~
 והוא קדושין ~ה~ באהע~~ז דקיי~~ל הא על שאל

 דהאומר בק~דושיןמהש~~ס
 מקודשת את הר~ לאש~

 היה אפ~לו גמור ~דיק שאנ~ ע~~מלי
 ר~~

 דח~יש~~ ~ידשת
 בא~ד ~~ין ~י~ איך בלבו~ תשובה הרהר~מא

 בש~~ס דמבואר לע~מו קדשה והשליח אשה לו לקדששליח שעש~
 מנהג בה שנהג ~אומר ר~~פקדושין

 רמ~ו~
 ולכמה

 ובא בחררה ~~~פך עני כדין השליח דין בזה דגםס"ל פוסקי~

 ונטל~אח~
 קידשה השל~ח ~דאם א~שר שכן וכיון רשע דנקרא

 ~דיק ש~ני ע~~מ קדושין בשעת לה ואמר~~מו
 בזה שייך לא רשע מעשה עושה ע~מו דבזה כיון גטממנו א~~~ דב~

 ~כ~~ד~ בלבו תשובה הרהרשמא

~~~~~~
 ב~ה אף

 ~ריכ~
 דחכמז~~ל דנהי ~ט ממנו האשה

 רשע דנקראא~ו
~  

 אין
 הכונ~

 דמעשה אלא
 כמה שהרי מילי נכנ כרשע דינו אין אכתי זה בשבילא~י אב~ ה~~ בדבר רשע והוא רשע~ מעשה הוא שעשה~ו

 עושה על שאמרו בש~~ס מ~ינו~~מים
 מעש~

 שיש אחת
 ממ~ כרש~ הוי לא ודאי ומ~~מ רשע~ שםעליו

 עי"ז שיפסול
 הקוברן רשע ~~רניו הזורק אמרו ש~רי ולשבועה~לעדות
 דמי הדעת על ~עלה ו~כי חסיד והשור~ן~דיק

 הכוונה דאין עכ~~ח אלא ולשבועה~ לעדות הוא פסול~פרניו שזו~
 וא~~~ רשע~ הוא זה שבעניןאלא

 בענין כאן כן כמו הה"ד
 בס~ ודאית~ בחר~~ ~מה~ךענ~

 מש~~
 להגאון שלום

 בפ~~ה הגהמי~~י ~~ם שהביא רל~ז סימן בח~~מ ז~~למבערזאן
 ~מ~פך עני של זה דבענין ומזיק חובלמה~

 ~~ ועיינתי עכ~~ד~ ולשבועה לעדותופסול ר~~ הו~ בחר~
 אלא מ~אתי ולא

 להכותו ~בירו על ידו המגביה שלבענין
 דבז~

 לעדות פסול

ולשבו~
 גם מובא זה ודבר

 ~ש~~
 ד~ סעיף ל"ד ס~~ ח"מ

 אבל ה~~~ל ~~המי~~י דברי ממש והם המרדכי בשםבהגה
 קאמר לא בח~ה המהפך עני של עניןעל

~~ 
 על~י לה~יז אלא

 ש~ין שנראה ומה ולשבועה~ לעדות שיפסול לא אבלברבים
 הנ"לה~און

 דאי~
 דעל כיון חילוק

 שניה~
 רשע בשם נקרא

~~~~  
 ~דות ב~גמי"י פסלו להכותו יד~ דמגביה

 אינו ב~ר~~ ה~~ך עני של זה בענין הה~ד~לש~ועה

~וכר~
 מגבי~ ~י ד~ני די~~ל כלל

 חכ~ל דרש ד~~~י ידו



~ ~ ~ ~
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~ ~

 ר~ך תכה למה לרשע ויאמר דכתיב בתורה רשעתומבואר
 המ~פך בע~י אבל ~לשבו~ה~ לעדות ה~מי~~י פסלו שפירל~ן

ב~רר~
 נקרא לא

 בתו~ ~~
 דנקרא א~רו ח~~~~~ל רק

 י"לר~ע~
 לעדות פסול אינו חכ~~~ל של דרש~

 בשם חכ~ז"ל קראו ~פרניו לזורק דגם למעלה ש~בא~יכ~ו ולשבוע~

רש~
 ו~פ~~~ זה~ בדבר רק עכ~~ח ו~~ונה

 גבי אבו~ דמס~
 ביתהולכי

 המד~
 רשע~ עושה ולא הולך לא ג~~כ אמרו

 ~דק~ נותני גבי שםו~ן
 וכן רשע~ א~רים ית~ו ולא יתן לא

~מרו
 ~כמז~~~

 בוגרת~ בתי ~~~~~ה זה ערום רש~ איזה
 לב על י~לה לא לדעתיו~כ"ז

 ~~~ שו~
 הני כל לפסול

 לעדות ~ול~בועה
 ו~~~~

 ~נ"ל ~~~ל
 דה~

 בהגמי~~~ דפ~ל
 לעדות ~~ר~~מבשם

 ולשבוע~
 מי את

 ~מגבי~
 להכ~ת ידו

א~
 דמבואר משום רק היינו רשע~ דנקרא משום חבירו
 בתור~ר~ע~י

 ~חכמז~~ל מי ל~ אב~ רש~~ קראו דהקרא
 סי~ א~~~~ז ~~ ~~~ב מהרי~~ט בתשו~ ראיתי שוב רש~~ק~או
 ל~נין הנ~~ל ~הר~~מ ~תשו~ בשם הג~מי~~י דברי שמביא~~~ג
 קו~ איזהו מכח בדבריי ו~גמגם חבירו~ על ידו~גביה
 דברי של דרשע ~נ~~ל ג~~כ דבריו ומיישב דבריו על~~רות
 ל~דות ידו על פס~~ל ~~היה לענין רשע ~שוב לאקבלה

 ק~לה בדברי ~~ שאפ~לי ~א~~ ~וד מוסיף ~ואניול~בוע~
 דב~~מ בפ~~ק בש~~ס מרווחת הלכה ש~רי לעדות פסול~ינו
ומובא

 להל~
 אפילו במלוה דה~~פר ול~~ד ~~~ב ~י~ בח~~מ

 לעדות כשר הוא נגדו עדיםבאו
 ודאי בזה והרי ולשבי~

 הוא מפורש מקרא שהרי רשעדנקרא
 לו~

 י~לם~ ולא רשע
 בש~~ע ומובא רשע נקרא חובו משלם שאינו דמי~רי

 ח~~~
 דר~ע כנ~~ל ש"מ ודא~ אלאב~~יטות~

 לא קבלה דברי ~~
חשוב

 של וב~~~ת ולשבועה~ לעדות עי~~ז שיפסול לענין רש~
 ז~~ל מבערזאןהגאון

 של~
 בכל העיר

 ז~~
 בהך גם ובאמת

 שלדינא
 המגב~

 קשה דבר ~כאורה ל~כותי חבירו על ידו

~ו~
 הנ~~ל ובמהרי~~ט ולשבוע~~ ~דות זה בשביל לפסלו

גמג~
 ואפשר ו~יים זה בדין באמת

 דדר~
 רשע דנקרא ~נ~~ל

 להחמיר לחוש ויש הוא דרשה עיקר ולאו הם אגדהדברי
 דאפי~ הללו מדבריו נראהעכ~~ל~

 במ~ב~~
 חבירו על ~דו

 ע~~י חו~א שיש במקום ורק לעדות בהחלט פו~לו~ינו
 שי~י~ במקום אבל לפסלו~ ~ח~ינן לעדות אותו שנפסולמה
 לדבריו ו~יין אותו~ פסלינן לאקולא

~~ 
 הגאון בהגהות

 ח~~מ על ז~~לר~"ד
 ~ימ~

 בחררה המהפך ב~נ~ ועכ~~פ ל~~ד~
 דהנוטלו ודאי מ~~מ ~ע דנקראאף

 לחר~
 לעדות נפסל לא

 ולפי ז~~ לכל נ~ית שלא שלום משפט כהס~ ולאו~שבועה
 אם דאפילו נ~~ל~נ~~ל

 קדש~
 ואמר

 ~מ ~דיק שאני ע~~~~
 נק~א לא אדם ~ני דבלשין גט ממנו~ריכה

 ~ רש~
 רשע

 המהפך עני של ~~ה רשע אבל ו~שבועה~ לעדות פסול~יא
 דרך על רק רשע הו~ לא~חררה

 אגד~
 עיקר עפ~~י ולא

 בדיינים ממנו יו~~ה אינה ש~רי דאורייתא של גמור~דין
 ~ט~ ממנו ~ריכה ודאיולכן

 ש~קש~~~~
 ו~א שמאל ביד לק~ח בש~~ס דאיתא מה על

 ~דיפא שמאל הלא דמ~~מו~קשה תפילין~ בה דקושר מ~ום טעם חד דאיכא ימיןביד
 בענ~~

 מניחין שהרי זה
 להמ~וה מרכבה ונעשית ~תפיליןט~יה

 ו~~קדו~
 בע~~~

~נה
 שא~ ~ג~

 בדברים בפרט ודקדוק~ם קו~ ליישב דרכי

 בזה א~יב~ו מ~~מ אגד~~ דברי כע~ן רקשאינן
 ביד התפילין ~~י~ין ~ין והרי בא~בעות מקנחיןשהרי דלק~~~

 ~א~ב~ות עד ~~רוע ומן הזרוע~ על אלא הא~בעות עלשמאל
~מה

 וכ~
 כדבר זה לענין ~חשב ואבר אבר וכל יש אברים

 ואם ~~~ן בה~~ב~ות ~תפילין קושרין ימין ב~ד אבלאחר~
 כעין ~וי ~תפילין בהן ש~ושר ע~מן ~א~בעות באותויקנח
 בשמאל אפילו ש~~י ~~וד שמאל~ ב~ד מקנחין לכךגנאי

 ש~ורכין הא~~~ית בא~בע מק~חין אין בהשמ~נחין
הר~ועה עלי~

 משמ~
 בא~בעי~ תלי ד~עיקר מזה

 שמניחין מה ~בל
 הזרוע עלהתפילין

 ל~
 וה~~י לן~ איכפת

 בז~
 דו~~ש ידידו

 ~כרה~ בליוש"ת

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

 לפ~~ק~ תר~~~אש~ת ~~~~ו~סעמיהאלי

 גיסי כביד ודי~ות בחדוה יחוג המ~ות~ חגאת
 דק~~ק ~ב"ד נ~~י ~~~~~ מו"ה כק~"ת וכו~~~~~ג

וואדקערט~

 ~נ~~~~~~~~~
 ~ינם אשר השאלות בדבר

 נוגעי~
 ~ענינא

 ~וכל שלא כ~~ת לי ימחולדיומא
 ע~

 להשיב
 בדברים ואולםו~ו~

 ~נוגעי~
 להשיב הוכרחתי דיומא לענינא

 נז~קים ~י א~ר אי~ של בבית לכ~וב מוכרח שאניאף
 הלל לומר בדבר ו~נה כענין~ל~ואל

 בלי~
 י~וה נ~~י שמעכ~~ת כן נוטה דעתיגם בב~כ~~~ס~ פסח
 ~הש~~~

 שיאמר
 במקומות אפי~ מקו~ות בהרבה נוהגים כן כי עלינו~~ודם ~~ת~

 על ~רובו ז"ל הא~~י בנוסח מתפלליםש~~ן
 מ~~מ אשכנז בנו~ח ~כל מתפללים~לא ספרד~ נוס~
 ~ומרי~

 בליל ~לל
 ב~יר נו~גים הי~ וכן בבר~~פסח

 חו~~
 מורי בימי עוד

 בעיר וכן ז~~~ל שיק ~ר~~ם~גאון
 ס~~~

 בימי עוד
 ב~ומינו נוהגים וכן ז~~~ל~ אסאדר~~י הגה"~

~~ 
 בבית שמתפללים

 איזה ~~~ו עי~~ז יהי~ לא באם רק ומכופל כפול בתנאיאולם בברכה~ פסח ~ליל הלל אומרים מ~~מ אשכנז בנוסחהכנסת
 נדנוד איזה ~~~ו עי~~ז לה~מח יוכל אם אבלמחלוקת

 ואל מנהגם ל~ם ~יחמחלוקה~
 ישנ~

 ~~אומה
 שה~ מ~

 הכנסת בבית ~סח בליל הלל אמירת שענין אף כימקודם~
 בטור כמובא סופרים במס~מבואר

 וגם תע~~ג~ בסי~ או~~
 מחזיק ז~~להאר~~י

 הרב~
 לעשות שגורם ~סח בליל הלל לומר

 מ~~מ ממע~~ בשמיםתיקונים
 יותר ~גם הוא שהוא כל מחלוקהנדנוד אי~ גרם ע~~י הנ~~~ הפג~

 בשמי~
 מכל

 יבין דעת בר וכל ההלל~ אמירת ע~י שנתקןהתיקונים
 לעשות ~ה~ר י~י~ ש~כ~~ת זה דבר ~~י אדרבה כיוישכיל
 שכתוב ~ה בזה וי~יים מחלוקת ~גרום שיו~לדבר

 לדעת אשר ועדתו כקרח י~יהולא בתו~
 הס~~~

 התרי~~ג מן הוא
 דבר יעשה שאל ~וא והל~ומ~ות

 ומט~ם מ~לוקה~ הגור~
 במשנה מבואר ~הלאו

 פ~ פסחי~
 וכן שנ~גו ~ום

 ~~~~ ~ אד~ י~~ שאל וירושלמי ב~לי בש"ספעמים כ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מ~ני לשנות שא~ור הוא בזה שה~ירש המחלוקת~ני
ה~לוק~

 לאו ויקיים בזה נזהר ~עכ~~ת שיהי~ ב~ה
 בכ~ ז~

 בזהענ~יה~
 יתהו~

 שה~ בשמים התיקונים כל ממילא
 גם לומר אנו מו~~ים וכה~~ג ההלל~ אמירת ע"ינ~שים
 הא~י בדברי וביותר ~מדרשים דמבו~ר בר~~ה תק~~שלענין
 מגודלז~~ל

 הנעש~ התיקיני~
 תק~~ש~ מ~ות ~~י ~~~ל בשמים

 בשבת ר"ה יום כש~ל וא"כ זו~ למ~וה ה~כרחומגודל
 איך וא~~כ י~בירנו שמא משום לתקוע חכמז~~לשאסרו
 זו וקושיא י~מעל~ בשמים הנ~רכים התיקוניםנ~שים
 על ~~~כיוקשה

 חג של ראשון יו~
 שח~

 דאסרו בשבת ~היות
 מאוד נ~רך בחג לולב מ~ות ו~רי גזי~~ מטעם לולבליטול
 ח~~ו וכי בעולם חסדים המשכתל~ורך

~~~ 
 החסדים יתמשכו

 וכן כלל~~נ~רכים
 בר"~

 בשבת שחל
 ל~

 הדינים יתמתקו
 ~ותה דהתורה דכיון כנ~~ל~ לו~ר ~ריך ודאי אלאכ~ל~

 בשוא~~ת תו~ה דברי לבטל אף בתקנתם חכמים~דברי לשמו~
 על וכן ושמאל~ ימין לך יגידו ~שר ~~בר מן תסורלא ו~ות~

 דברי שמקיימים מה בכח וגו~ יורוך אשר התורה~י
 ~ בכ~ הללי~התור~

 נמתקים בע~מו
 כ~

 ה~ריכים ~דינים
 כאילו ל~תמשך ~~ריכים ה~סדים כל נ~שכים וכןלהתמתק

 מקייםה~
 המ~ו~

 ו~ ממש~ ב~ועל
 שאינו במה ש~וגם

 דברי לשמוע ה~~~וה בקיום יותר משביח ~מ~והמ~יים
 וכ~דו~~חכמים~

 ד~רקא אגרא ~~~ גם כן שראיתי ~י
 עטרת בעל ה~~~ק ל~ני זה ~ין שאמר ז"ל מהר~"אלהגאון
 ~כמז~~ל כיוונו דלזה וי"ל וקלסי~~ ז~~~ל~בי

 במ~
 שאמרו

 היינו בשאו~~ת~ תו~ה של דבר לעקור חכמים ביד כחי~
 שי~י~ ב~דם כחשיש

 נעש~
 ממעל בשמים התיקינים כל

 כלום לנו חסר ~לא ~נמא המ~~ה~ קיום ~~י נ~שיםשה~
 כיוונו לזה וגם להעשות~ הנ~רכים התי~וניםמכל

 על שכר שקבלתי כשםשאמרו במ~
 הדריש~

 שכר ~קבל כך

ע~
 שא~~כ ~שוט לשכר בזה ~וונו שלא ה~רישה

 במשנת מבואר ~רי ~רס לקבל מנת על ~דבר עשהוכי ת~~
 אבל ~רס לקבל ע~~מ הש~~ת את לעבוד שאיןאבות
 מלדרוש ד~ירש דכיון בזהכיוונו

 בשבי~
 א"כ שמים כבוד

 ע"י בשמים נעשים שהיו התיקוניםכל
~  

 דורש שהי~
יתהוו

 וגם שמים~ כביד בשביל ה~רישה ע"י ע~
 ולא ונאנס מ~וה ל~שות אדם דחישב חכמז~~ל אמרוהרי י"~

 לולא הרי א~~כ עשאה~ כ~י~ו הכתוב עליו ~עלהעשאה
 בשבת ~חל אף ב~ה שופר תו~ע ~י~ חכ~~~לתיקון
 ~יקון הנ~עים עמ~ עושה והי~ האתרוג ל~קח ה~וכן

הראוי
 ר~

 נעשים א~~כ ~כמז~~ל תקנת מכח אנוס ~וא
 לקיום הר~ון ע~~י הנ~רכים התיקונים כל ממעלבש~ים

 דבקיום דכ~ון עוד וי~~להמ~וה~
 המ~~~

 וסייג גדר יש
 בכל שבת שמירת מ~ות קיום א~~כ ~ודש~ שבתלשמירת
 הנ~רכיס ~תיקונים כל ממעל בש~ים עושה הנ~רכים~~ים
 ק~תהאר~י

 בז~
 אג~ דברי כעין שהוא הגם

 יען
 ולדמות אלו ב~ניניס דעתי ל~בין נ~י מעכ~~ת יוכל עי"ז~י

 באלו~ כיו~א אחרים עניניס על למילתא~ל~א

~~~
 בליל העומר ס~ירת בענין עוד ששאל

~ 
 ~~ח של

 ל~פור נוהגש~כ"ת
 א~

 ~~ת בזה ויש ~~דר
 סו~ר שהרב שם שהמנהג לאשר~יר~ם

 מתחיל~
 ב~ול

 ו~שוטי ע~~ה או~~ים יס~ור לא אז ולאשר ומברך~רם
 כותלי מתוך ~בנתי נהנ~ ~~~~~ תורות שני יש וכיעם

 מנין א~לו מת~סף ש~יןמכתבו
 בלי~

 ל~~יר ה~דר אחר ב~
 שהיא כמו בעשרהבביתו

 המנה~
 רק ~~~ומינו

 בביתוסו~ר ~ו~
 ביחידו~

 יס~ור שמעכ~~ת נו~ה דעתי ובזה
 לא באמת ~י הסדר קודם הת~לה אחרבבהכנ~~ס

 החיוב שיהי~ ז~~~ל האר~~יבדברי נמ~~
 דוק~

 הסדר~ אחר ~ס~יר
 זכות משה ור~ מ~א~ו הר~ע ב~ם כן שהביאוורק

 ה~יד~~א הביא כ~ר א~ל ז"ל~ ה~ר~~י ~ך ל~י כןשאמרו
 ~גדול ש~מקובל י~ סי~ ח~~ב ש~ל חיים בתשו~ בע~~וז~~ל
 שלום ~ו"ה ה~~~ק ~~~ה ז~~ל הס~רדים מקובלי כל שלרבם
 דבריו ישרו שלא והגם הסדר ~דם בבהכנ~~סלס~ור ז~~~~ האר~~י של ~קב~ה ע~~~י גם טעם נתן ז~~לשרעבי
 בני בעל ש~ה~~ק ידעתי אבל ז~~ל~ החיד~~א בעיניכ~~כ

ישש~
 הסדר קודם ~~~לה א~ר בב~כנ~~ס ג~~כ ס~ר ז~"ל

 נכדו אחריו נהגוכן
 ה~~~~

 ~ב~~ד שהי~ ז~~ל שלמה ר~

 ו~~~גבמונקאטש~
 המקוב~

 בעהמ~~ח ז~~ל אייזיק י~~ק מו~~ה
 שהי~ וידעתי מגל~~ מס~ על י~חק ביתס~ר

 ~וב~
 גד~ל

 יחידכמעט
 במדינ~

 ההלכה ~י על ה~א וגם זו~ בחכמה
 בביתו יעשה יאיך העומר~ ס~ירת קודם לאכולאסור
 קודם כוסות ד~ ושתיית יו~~ט של גדולהסעודה

 קיו~
 שמא או הסדר על ישן שמא וגםהמ~וה~

 ישכ~
 לגמרי ויבטל

 ב~ביר בבהכנ~~ס יס~ור נ~~י שמעכ~~ת דעתי לכן המ~וה~~~ו
 קיום ובכח כך שאמרו חכמז~~ל דברי על להת~כם לנוו~ין

 כראוי~ מלמעלה התיקונים כל ממילא נעשיםדבריהם
 ובמקומינו ~בהכנ~~ס לס~ור יותר שטוב ~תניא בסדורוכ~~כ

 בביתי א~לי ~קב~ים ה~דר שאחר כן ~~מו ה~שהמנ~ג
 דיני ק~ת ו~ומדים ותשבחות שיר~ת ומנגנים מניניםכמה

 סה~~ע סו~רים ואח"כהעומר
 בעש~

 לבטל ר~יתי לא
 שכתבתי חשש~~ איזהו שנ~לו וב~רט כמובןמנהגם

 שייך לא ברבים הם שרביםשכיון למע~
 אב~ כ"כ~ שכ~~

 לו~א
 שאין בשכל מובן ~גם בבהכנ~~ס~ סו~ר הייתי אני גםזאת

לז~
 טרי~ות גבי ~~י~ שהר~ ז~~~ל~ הא~י מדברי סתירה

 ל~טריף ולא להכשיר מועילים שהם ענינים ~המ~ינו
 במה נראה נמי וכה~~ג ביו~~ד~ ל"ה בס~ סד~יםכמו

 כל חכמז~~לשאמרו
 העוס~

 הקריב כאילו ע~~ה בתורת

 עולה ה~ לומד אדס שאם הדעת על יעלה והכיעולה~

ב~י~
 העלה כאילו עונש לו שיהי~

 בלי~ עול~
 אם וכן

 כאילו שיה~ בטומאה א~ בשבת נדבה עולת ~לכותלו~ד
 למעליותא שרק ו~אי אלא ח~ו בטומאה או בשבתהקריב
 כןא~ינן

 ~ו~
 הקטרת סימני דהאומר בסידורים שנד~ס

בע~~
 ליתא ח~~ו~ מיתה חיוב חשש עליו יש אחד וחיסר

כלל~
 ור~

 קיים שלא
 המ~~

 ~יתה חיוב אבל כתיקונה
 דכרמאן

 ש~~~
 נמי וכן

 בני~
 דיני שמקיי~ין מה דידן

התו~
 שי~טרך בעת אח~~כ גורם בז~ה ס~~~ע לס~ור

 הדברים ולדעתי למעלהתי~ונים
 נ~~י~

 ומעיין למשכיל
 אלו בענינים הדבר ~י~ור בדברהיטב

 כ~
 ~ה

 ידידו הוא~ נ~ןלש~ש אד~ שיעש~
 דו~~~

 גיסו~

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



 י~~~ו~סעמיהא~י

 כש"ת וכו~ הגאון המאה~~ג הרב ידידי ~כבודשוכ~~ט
מו"ה

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 אב~~ד נ~~י

ניר דק~~~
 יע~~~~ ~א~

~~~~~~~~
 הו~ כב~ כי ועל מכתבו קבלתי

 מעכ~~ת

כתו~
 הענין ואין

 נחו~
 נתאחרה לכן ~~כ

 והנה הכבוד~ מ~ני להשיב באתי ועתה תשובתימעט
 ל~ורך יחידים מן מעות גבו קהילתו שאנשי העניןתוכן
 בהכנ~~ס בדק תיקון אובנין

 חדש~
 וואגאנען שני קנו וכבר

 אותם והביאו קרעסטיר בעירא~נים
 טירחא ע~~י ל~~קומ~

 והוואגאן השמש א~ל א~ד וואגאן ו~ניחו והו~אות~ר~ה
 ~עזרת הניחו~שני

 גנבי שכיחי כי ל~ש~ הישנ~ נשי~
 נזדמן ועתה האבנים~ את יגנבו שלאחששו

 תינוקות לימ~ד עבור בנין איזה לבנות רו~ים הכפרבעלי שהערלי~

 שילוו בבקשה הקהל אל ובאושלה~~
 האבני~ לה~

 לאשר
 ה~לכי

 ה~ל שי~טרכו הז~ן ובמשך עדיין~ בוני~ אינ~
 יביאולבנות

 ה~ ג~
 ויפרעו ~ערעס~ור אבנים

 אבני~
 ~כ~~ת את הישוב בני ושאלולהקהל~

 א~
 ~דבר מותר

 ללות להתירוהורה
 לה~

 את
 ה~~ונחי~ האבני~

 השמש א~ל
ו~ת

 המונחי~ האבני~
 ~זרת של בבהכנ~~ס

 נשי~
 ~תיר לא

~~
 ה~ה בהם ה~ריחו כי גדול בז~ן ש~וא מאחר
 יבנוועתה

 מה~
 חוו~~ד~ ושאל חול של בנין

~~~
 הורה יפה בודאי

 לה~
 ~לוות ~התיר

 לה~
 את

 המונחי~האבני~
 מעכ~~ת שהביא ~"ו דף מגילה בש~~ס ד~ורש כיוןובפרט שלו~ דרכי ~פני השמש א~ל

 מעכ~~ת שחשש ואע~~י בה~ לן לית מחדתא דלבנינ"י
 ~ ס~י~ קנ~~ג סי~ בש~~ע דמבואר למהנ~~

 מעות דבגבו
 שם ברמ"א וכן בהכנ~~ס~ל~ורך

 בא~
 ~~יאו

 ש~~ עיין לשנותן אסור גבאי ליד ובא בהכנ~~ס בנין~ורך ואבני~ ע~י~
 הט~~ז למש~~כ מבע~ לאהנה

 ש~
 דחייבים מטעם רק שהוא

 דעכ~~פ והיינו נדר~~לקיי~
 מחויבי~

 ~יתן
 ואבני~ ע~י~

 ל~ורךאחרי~
 ~ני~

 אבל בהכנ~~ס
אין הראשוני~ ~אבני~ בהע~י~

 בה~
 לבנות מלחדול ~וא דאיסור רק כלל קדושה

 יבנו ולא אחר דבר ל~ורך המעות ולקחת הבהכנ~~סאת

 דה~הל דידן ני~ן דבכמו פשיטא א~~כ כלל~ הבהכנ~~סא~

 חוזרי~אינ~
 רק ה~כנ~~ס~ מ~בנות

 הע~י~ מלוי~ ש~~
 לאחרי~ שלה~והאבני~

 דאין ודאי שיבנו~ הזמן עד
 כיון בדבראיסור שו~

 ג~ מו~ני~ דה~
 הבהכנ~~סולבנות נדר~ ~יי~ עתה

 בז~
 לכך הראוי

 ~וא~
 לחשוש

 דהלוי~
~~

 חוב ישלמו
 לפי הוא זה ~יי~~ שה~ והע~י~ האבני~

 הפרעון בזמן יפרעובודאי ובטוחי~ עשי~~ ה~ ה~וי~ כי לאשר מאד~ רחוק חששהנראה
 דתופס שם המג~~אמדברי ~נרא~ לפי אפ~ אל~ שיגבילו~
 ~~ט~ הדברי~

 מעות ד~גבו
או

 ואבני~ ע~י~
 הא~ ~"מ לש~ות~~ ואסור ג~ע

 ה~יר טובידז~ ש~ סיי~
 דטובי ~כ~~ת שכ~ב דידן ובנידון רשאי~

 ג~~כהעיר
 מסכימי~

 מותר להמ~"א גם א~~כ לדבר
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 דבאיןמעכ~~ת

 ע~
 ע~~י ג~ אזי ~~פס הקדושה שיהי~ מה

הס~~
 כוונתו ו~ודאי ~תיר~ א~~א העיר טובי ז~

 בז~
ע~

 בש"ע מש"כ
 להשכירן או ל~שכנן ד~סור י"א סעי~ ש~

 איןאבל בקדושתן~ נש~רין שעדיין העיר טובי ז~ ע~~י אפ~ ~שאילןאי
 מש~

 דע~~~ח כלל ראי~
 ~ הת~

 מיירי בעתי~י
דהיינו

 שה~
 הש~~ע בדברי שם כמבואר שסתרו י~ן מבהכנ~~ס

 או ביהכנ~~ס הסעי~ ברישלהד~
 לבני~

 ו~~ים
 מבהכנ~~~

 ישן
 גבו א~ אפי~ בחדתא~ לא אבל וכו~~סתרו

 מעו~
 על

 ש~ בשו~~~ שהרי לדבר וראי~ בהכנ~~ס~בנין
 י"ג בסעי~

 ~דבר לשנותמתיר
 מ~~

 ~אפי~ בהכנ~~ס~ ~~נין מעות בגבו
בא~

 הביאו
 וגרדו~ אבני~

 וקורות
 וה~~ינ~

 מו~ין ~בנין
 ואין שבוי~~ פדיון~~ורך

 ~גבו~~ מחויבי~
 ה~יבור מן לפ~~ש

עיי~~ש
 עכשיו יתבטלו זה ע~~י בא~ אפ~ מיירי ~ת~

 ו~יינ~ לשנות~ מתירים ואפ~~ה הבהכנ~~ס מבנין~גמרי
 דברי על שרד בל~י~י וכ~~ש במא~~ה העיר טובי ז~ע~~י

 וא~ עיי~~ש~ סק~~ז קנ~~ג בסי~המ~~~א
 מעכ~~ת למש~~כ ~~~א

 הת~ג~
 על כאן אין הרי תקשה

 מ~
 הקדושה שתחול

 כמבו~ר ~ני נא במא~~ה ט"ה ז~ ע~~י אפי~ וא"כבחילוף
 ועכ~~ח הנ~~ל י"אבסעי~

 ~~כי~
 לח~ק

 כנ"~
 בעתיקתא דדוקא

 מה ~ל שיהי~בעי~
 שתחו~

 בחדתא אבל ~~ילוף הקדושה
 ~~י~ לא הוא מילתא לאו דהזמנהכיון

 והרי ~~ ג~
 המג~~א דעת מ"מ טפי דחמיר וכדומה מעות בגבואפי~
 ו~~~ במא~~ה~ ט~~ה ז~ ע~~י ע~~~פ~תיר

 בא~~א הפרמ~~ג

ש~
 לחלק סק~~ח

 ב~
 מינה וא"כ ל~דתא עתיקתא בין

 חדתא דהויבנ~~ד
 ט~~ה ז~ הסכמת הוי וג~

 ~~י במא~
מפו~

 בשו~~ע
 שהז~ דכל בר~~א ז~ ~~ ש~

 ~שי~ ט"~
 דוקא ~ריכין ואינן ~עיר אנשי במעמד ~ריבפירסו~
 וג~ הן~לומר

 מ~וה דהוי שלו~ דרכי מפני נמי איכא
 לה~יר נ~~י מעכ"ת עשה ויפה בדבר~ איסור דאין ודאירבה
~~ות

~~ 
 את

 האבני~
 ו~~~י השמש~ א~ל ה~נחים

 הוואגאן את נה~ות אפי~ להם להתיר אפשר הי~הנ~~ל

 אסר דמעכ~~ת כיון אך נשי~~ בעזרת המונח ה~ניאבני~

לה~
 מאיזה

 טעמי~
 ובפרט בזיון כעין דנ~~ל שכתב

 בה שילמדו בנין לבנותרו~ים שה~לי~
 ~ין ~וי שלה~ הד~ ג~

 א~ ל~ן~~יון
 מה ועכ~~פ ~יימים~ דבריו ג"כ ל~ם אסר
שהתיר

 לה~
 ~פענ~~ד~ התיר שפיר

~~~
 דברי על מעכ~~תשדקדק

 הגמר~
 במגילה

 הזמנה למ~ד ואפ~רבא ד~א~
 מילת~

 הוי הכא מ~~מ
 בע~מו דרבא דכיון ודקדק למ~~ד~ וליכא לארוגכטווי

 אפ~ לדידי~ וא~~כ הוא מי~תא לאו ~זמנהבסנהדרין ס~~
 כשאני לארוג~ ~~ווי דהוי למימר ל~ ולמה מותר~בארוג
 ז~לע~מי

 בסנהדרין שהר~ ל~~ק
 מסי~

 דאביי ~~ו~תא
 ג~ תנאי הוא מילתא הזמנה בדיןורבא

ו~~~כ בה~ פליגי כן
~~ 

 מודה ~א
 ע~~

 תנא דלחד
 דהזמ~ ~~~~

 מילתא
 וכיון תנא~ כאידך ~לכה ס~~ל דהוא רקהוא~

 ~~יד~ דג~
 שפיר הוא ~~לתא לאו דהזמנה תנא ~חדס~ל

 ת~א ~אותודאפ~ ~א~
 מי~ת~ דהזמנ~ דס~~

 ב~יב~י ~מ הוא
 ד~תר מודה~~תא

 דד~י~ משו~ לא~י~
 ~אר~ג כטווי

ד~כא
 שו~

 ~ד
 ג~ ~אסו~

 מה
 מעכ~~~ שר~

 ~~מר

 חש~~~~~~~
 גוף

 ~יל~א הז~ה ~~ וא~~ ~דוש~

 ~~~ק~עתר~~א
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~ ~ ~ ~  ~ו~~
 א~לי מסתבר ש~ינו דבר

~~~ 
 ~סברא מ~ד

 ~~~כנ~~~דני~~
 גו~יה חשוב

 קדוש~
 כ~~ן

 דעיק~
 ~קדושה

 רקבא
 מכ~

 וג~ ב~~ שמתפל~ין ~ה
 ~לשון ~וא מה ד~~~כ

 מגיל~בגמר~
 ~ני ~וא מילתא הזמנה ל~~ד ואפי~ הנ~~ל

 דבגוף ~אע~~ג ל~~י~~ר ~ו~~ל ~כי ל~בריו ~ר~ וכ~~~~לי
 ~זמנה~קדושה

 בגוף גם ל~רוג כטווי מ~~מ הוא~ מילת~

 ~זמנ~הקדוש~
 מיל~א ~~ו

 ~ו~
 הו~~ לא ~זמנה דא~~~

אב~
 ל~~ד אפי~ הלשון

 דבז~ מש~
 אי פלוגתא יש ~~~ו

 בי~א~רי~
 ~זמ~~

 גוף ~ו~ זה דבריו ו~י ~וא~ מילתא

קדוש~
 ועכ~~~ כלל~ פלוגתא ב~ ול~כא

 ~וא
 מוכר~

 לומר
 ב~וף דגם או אלה משת~~~ת

 בפלו~תא תלי~ הקדיש~
דאבי~

 ו~ב~
 ל~א וממילא מילתא~ ~ז~~נה ב~ה אמרי~ן א~

 בז~ג~
 הו~ מילת~ לא~ ~ז~נה אמר~~

 לא דבהכנ~~ס או
 ומברכו וש~~ת דו~~ש ~דידו בזה ו~ננ~ קדישה~ ג~~י~~שוב

 ס~~~בכ~~ט

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

 לפ"ק~ תרע"א~נת י~~~ו~סעמ~האלי

 וכ~~ המופלג הרבני לכבודשוכ~~ט
 ~~~~ ~~~ ~ו~~~

 ב~טור~ בניר נ~~~~~~~

~"~~~~~
 דתו~~~ק עפ~~~ ~יו~~ד לש~ול מכתבך ~גי~ני
 בענין ל~~מיר ~~ד ~ספר נדפס אשרבדבר

 ~עושין ~יו~~דעש~ית
 ~~וע~

 שלא ~קשר א~ל ~ד של

ל~שות~
 באופן

 שבת~ל~
 הרגל ממנה ש~ושין הר~ועה ~ה~~

ש~
 הר~ועה מאר~כית מעט י~תוך וא~~~כ ארוך ~יו~~ד

 רגל כעין שתשארכדי
 ש~

 יו"ד
 מ~ו~

 ~ק הוי דבכה~~ג
 זו ביו~~ד וגםתוכות

 פוס~
 ~ספר דבר~ ע~~כ תוכות חק

 ל~~~ת זו ביו~~ד ל~וש שאין ע~יו פקפקת ואתהה~"ל~

 עמך הדין ולדעתיעכתו~~ד~
 ומ~ו~ בז~

 נזכר שלא דכל

 כתיב~ב~
 אם ב~~ ~ן א~כפת לא

 תוכות ~ק ע~~י נע~~
 פסול ע~קר כלשהר~

 ש~
 גיטין בגמרא פסל~נן לא ~~~ת

 ~לא ס~דף
~~ 

 וא~כ עי~"ש~ ~כתב בקרא ~דכתיב מה
 ג~ בה~ כשר ~"ת גם ו~ב נזכר לא זוביו"ד

 במש"כ
 גמורים אותיות לאו והדל~~תד~יו"ד

~~ 
 גם

 בז~
 ~דעתי

 לדבר וראי~ ~ם~ נכונ~םדבר~ך
 דא"~

 נ~~ר אנו אף
 קו~ ב~ דנבע~ זוביו"ד

 כות~ ~ק~~~~ל דלר~~ת השמאלי
מעכב

 קו~
 ז~ ~מ~ל~

 דווקנ~ לספר~ ~~~נן ולא בד~עבד אף
שיקפ~דו

 ד~ ועכ"~ בז~
 לזכר

 בעלמ~
 כמו ג~ורים או~~ות ~יהיו בעי~ לא האמת לפיאבל אותיות~ נקראים

 לאות~ות היכר ב~ם ש~~י~ אלא וג~טין שבסתו~~מאות~ות
 וא"כ אותיות כע~ן שיה~ודה~~נו

 ג~
 איכפת לא ח"ת

 ב~כתבך וראיתי אותיות~ ~עין ~ם ד~מ כ~ון ~ה~לן
 הביא קי~ד ס~ ~~ ~לוי מהרי~א ~בש~תשהב~ת

ס~כ~
 של התפ~לין של שבש~נ~ן האומרים לדבר~

 ה~"ע ~ל ~~מ~יג ורא~ת~ ש~ ועי~נתי ~~~ת~ ב~ופוסל ~~

מ~אנו~
 הכ~~מ ממש~~כ רא~~ ומב~א

 בפ~~~
דעל ~~קד~ כלי מ~~

 ה~י~
 חד~ כתיב~ עניני שנ~ ~~~

 מבואר וא~~~ה ~~ש הכתיבה של ~~~נ~ן על קאי וגו~ע~יו ו~כתב~ בקרא ש~~וב מה דבריו לפי וא~~כ ~ר~~הו~דא בכתב~ ממש ~~יבה
 דגם הנ~~ל כ~ דף ג~טיןב~~~ס

 ~~~~ שלא ב~י~ ~~רי~~
 ~רי וכו~ זהב ~דינרי ולא זהב כד~נרי דאמרי~ ~"ת~~~י
דג~

 נאמר דלא ב~ום
 פו~~ כתיב~

 ה~~~ד כן ~ם ~"ת
 ר~ש של ת~ילין שלב~י~~ן

 אמנ~
 ז~~~ל הגאון מורי ~בי

 ספרו בגליון על~ו~שיג
 דנעל~

 בגיט~ן רש~~י ~~ר~ מ~~נו

ש~
 ע"א כ~ דף

 ו~~ בד~~~
 זה~ ד~נרי

 וגב~בדבר~ו ~ב~ו~ ד~יי~ ו~ו~
~~~ 

 פתו~י מכתב כתוב
 ~ו~~

 א~~~א
 פ~ו~~ ~כתב ש~ד~~יב לכתוב רש~~ דדי~ק ~ר~ עכ~~להוא כתיב~

 דגם מוכחוכו~
 ~~ר~~~

 כתב ע~~~ ש~י~ ~ע~~
 ו~~

 לא כן
 של דר~~~תודי

 ~~רי"~
 שראי~תו~לא לדבריו~ הוא ר~י~ ל~ו הלוי

 ~ו~
 לדבר~ו סת~רה

 לפרש רש~~י דמד~ו~~
 הוא הגמראדקו~

 מדכתי~
 דלא דבמקום ~~~מע וכו~ מכתב

 וכו~ מכתבכתיב
 וכדומ~

 מוס~ף וא~~ ~"ת~ בו פ~סל א~נו

עו~
 בש~ס גם שם ~ורש שכן

 ע~
 דחותם האי~~יא

 מ~ר~~
~רי~

 כנופ~ או
 מ~י~ מקש~ מכנ~~

 מכתב בעי~ ו~א
 מכתב דבע~~ ~ש~~ס ומדקאמרול~כא

 ~~~מ~
 ד~א דבמקום

כת~ב
 ~~ מכת~

 וא~~כ ~"ת ~נ~ן ב~ה לן א~כפת
ד~ש~~~ן מ~נ~

 ש~
 לן איכפת לא כתב ענ~ן נזכר דלא תפילין

 הלוי מהרי"א בשי~~ת עוד ומש~~כ ~~~ת~ ע~~י נעש~םאם
 בשם ~ב~א שהב"י~נ~~ל

 שלא ו~רשב~~א ו~ר~~י האו~~~
 בד~~מ שס וכ~~כ ~ן נוהגין שאין סיים ~רי אבלבשמם ~~ו"~ בש~ הב~~י כן ש~ביא אמת ע~י~~ש~ ~"ת ע~~ייהיו
 דאף ונ~~ל ב"ש~ ובשם א"זבשם

 האו~~~
 אין שם שהביא

 לדבריו מד~ה ~ב~~י ~י~ לא ~דא~~~כ בדיעבד לפסולכוונתו
 מגדולי סיוע ~לא ~דכלא~ר

 ~ראשוני~~
 כוונתו אלא

 ~קאמר י~א ולא טוב מה~ות משום לכת~ילה לז~רד~ש
ה~ינו

 דל~
 דפסול~ ~כתוב ~י"ל ~אל~~כ הלכת~~לה ידי י~א

 ה~~ר שא~ל יד של ~בר~ועה ביו~דועכ~~פ
 נ"~

 לחוש דאין
 ~דשות ~ומרות ולחדש ל~וסיף ואין ד~~~ת ~ששאמשום

 ~ר~~ונ~ם~ של בספרן נמ~אשלא

~~
 דמבואר ~~נא ~הך הנ~~ל בספר עוד כתב אשר דבר

בשו~~ע
 ר~~~ש ל~נין ~~~י סע~~ ל~~ב ס~ או~~~

 אלא לבד הגג או לבד ~ירך כשיגרוד סגי דלא דל~~תכעין שעשא~
 דבין משום ~~דש ו~כתבם ו~~זור שניהם ש~גרוד~ריך
 דלפי הנ~~ל בספר כתב וע~ז בפסול~ נעשו ה~רך וביןהגג

 ~א~דנאשנוהג~ן
 בכתיב~

 שלנו אשכנזית
 א~~~

 לז~ר

 הירך ~גר~דת ו~ג~ב~
~~ 

 ובשו"ע לבד~ הגג בגרידת או
 ~ירך דכותבין ס~רד בני כתיבת לפ~ דוקאמיירי

 כתיב~ ל~~ אבל א~ת~בכ~יבה ו~ג~
 שלנו

~~ 
 בשתי נעשים

 אם בין רק הוא ה~~לוק דע~קר ראי~ ומביאכת~בות~
 ~ט~~ז מדברי כתיבות בב~ נכתב אם לבין א~תבכת~בה ~עש~

 א~נו דדעתך ~תבת וע"ז ~ספר~ עכ~~ד סקי"ז ל~~בבס~
 ~א~רונים ~מ~ברים מד~רי ~דאכן

 ש~~
 ~~ל~ו

 ב~
 וגם

 ~וונתו איןהט~ז

 ל~~
 א~ת ב~ת~בה ~~~ב בין דוקא

 נכתב אם~ב~ן
 ב~

 ~נה עכ~~ד~ כת~בות
~~ 

 דבש"ע ~ד~ר
 ~ כעין דד~ די~א ~בי ל"ב ס~~תניא

 שלא להד~~ ~~בואר
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 הנ~~ל ~ספרכדברי
 אל~

 ~~ אפי~
 כתיבות ב~ני נכ~ב

 ~ריך~פ~~ה
 למ~ו~

 בין דמחלק וטעמו והירך~ ה~ג
 מ~~םל~ין

 ~חרטום בגרי~ת שסג~ שנסתמ~ פתוח~
 ניכר אין שהרי ~~ול שום שמתחילה בהנ~ ~ו ב~כ~ איןששם לב~

ב~
 יסתמו ~ם כלל

 א~ת~
 ל~ן

~~~~ 
 ל~רוד

 אות~
 כשמתקן

 רי"ש גבי~בל ה~ו~
 ש~שא~

 ~יהי~ בהגג ~ם ניכר כבר דל~~ת ~~ין
מז~

 ~ם מרובע ~גג את דע~ה כיון ~ל"ת
 רי~~ש ~~רי ת~

 שניהם מ~~מ ~~~בית שני הוי ~י אפי~ ~~~כ כן עושיןאין
 וכן הםבפיס~ל

 נרא~
 אמנס ש~~ ב~ו~~~ הב"~ מדברי

~ע~י~~כ
 לדינ~

 נכונ~ם ~נ~~ל ה~~ר דדבר~ אפשר ל~ענ~~ד
 ב~~~~ הדב~ ~ני~ ו~ א~ת בל~כה ~קס~~ה דגםכיון

 אף
 האות דכל ג~ ס~יף בקסת ד~ בסימן כתב בע~מושהוא
 ו~ם כתיבה ע~~י להיות~ריך

 ע~~י מק~תו רק א~ילי נעש~
 ~ך גם ובאמת פסול~~~~ת

 דינ~
 ל~יות ~ריך ~אות דכל

 כתיב~ע"י
 דפ~יטא מילתא ל~ו ג"כ

 הו~
 שבקסת ~ף כי

ש~
 אבל קכ"ה ~ימן באהע~~ז והפר~~ח ה~נה~~ג שכ~~כ ~יין
~~י

 ~~ ~ר~~~~
 עיי~~ש~ שם ~~ב"ש ב~~~מ וכן מכשיר

ו~יינו
 דס"~ משו~

 של ש~גמר דכל
 כתיבה ע~~י הי~ או~

 בה לן לית ח~~ת ע~~י הי~ אות של הרא~ון שהחלק~ף

 ~~מ"א לשיטת ראי~ ק~ת יש ולכאורהוכשר~
 לעניןשמ~ינו מ~ הנ"~

 שחיט~
 מ~וה ש~וא בר~ת בן שישחט דבעי~

על
 שחיט~

 זביחה בר שהוא ~י ו~ו~ ואכלת וזב~ת דכתיב

ולכ~
 וכדת בדוק בסכין ששחט אף נבילה עכו~ם שחיטת

 ביו~~ד וכמבוארו~~ין
 סי~

 זבי~~ בר שאינו מה~~ט והוא ב~
 וברובו אחד בסימן דדי עוף בשחיטת מ~ינוו~כ"ז

 ש~
 סימן

 ח~י ה~ אםאחד
 נפס~ קנ~

 משהי רק ~שראל וגמר מע~מו~
 חולין בש~~ס כמבואר כשירה שהשחיטה ~וב שהשלימועד
 ח~י שהי~כגון

 פגו~ קנ~
 ו~שה שחיט~~ הל~ בש~~ע וכן וכו~

 את~ הרי~מאי
 הרא~ון ח~י את גם ל~רף ~ריך

מע~מו שנעש~
 של~

 ונמ~א ~יחה~ בר ע"י
 של~~

 מ~שה כל נעשה
 ועכ"~ זבי~ה~ בר ע~~יהשחיטה

 ע~~י הי~ ~גמר ~יון ~~~ל
בר

 זביח~
 וא"כ בה~מר~ רק תלי~ ד~עיקר כשר

 כתיבת וע"י כ~יבה ע~~י ש~י~ דבעי~ אות כתיבתלענין ~ה~~ מי~
 קשירה בר ע~~י ה~א שהגמר כל קשירה בר שהואאדם
 מתחלה שנעשה ~לק גם ל~רף ~ריכים שאנו אע~~ג דמישפיר
 בלא ~~ת ע~~ימאליו

 כתיב~
 אלא

 דאפש~
 יש

 לפקפ~
 ולומר

 פוסל ~אינו בקנה רק הוא קנה דח~י דינא דהךדכיון
 מבואר בוושט אבל רובו~בפסיקת ר~

 ביו"~
 מן ב~ סימן סוף

 כאן ~וי דלא ~ף ~כשר וגמר הפסול דבהתחילהתוספתא
 הפסול ששחט כל מ"מ שהיי~~שיעור

 ח~~
 ~י~ שנעשה ~~כ

 הכשר ג~ר ואח"כטריפה
 ~שחיט~

 כן ואס פסול~ ~~א
 ח"ת~ ע~~י האות ~ן הראשון חלק ח~י נעשה ~אם~~שר
 ~מ כתיבה ע"י נע~ה הגמר ד~יינו ~א~ון ~~חלקאף

 מועילדאינו טריפ~~ אותו ש~ישה בדבר הפסול להתחיל דדומה~~שר
 מ~

 אפשר הכא והה"ד אח~~כ~ הכשר שגו~ר
 מועילד~ינו

~ 
 אח"כ כתיבה ע"י השני האות חלק שגמר

 ~כא לומר יותר א~לי מסתבר הסברא ש~פ~~~הגם
 דהכא כיון גרגרת שלל~נה דומ~

 ל~
 ~מ טריפות ~נין שייך

 א~נ~ זו~ ראי~ ~ל יסוד להעמידמסתפינא
 עוד מ~ינו

 ולפי ממילא~ העשוי מן ולא תעשה בו ~פוסל ~י~ית ~עניןלו דו~

 תוכות ~ק ע~י וחקק ולא ו~תב של ~פסול לי דמש~~אי
 א~ד בגדרהיא

 ע~
 של הפסול

 ול~ תעש~
 הע~י~ מן

 דיני בכ~השהוא
 התו~

 ש~רי
 ג~

 ח~~ת של ה~~ול
 ~~~י אלא כתיבה ע~~י שלא ממילא האות שנע~המשום ~ו~

מ~
 סי~ ~י~ית ~~~ מבואר הרי וא~~כ ה~ד~ מן שחוקק

 הקשירה לאחר עד החוטין חתך לא אםל~נין י~~~
 ~כריכה א~ר דב~~ך שם ומבואר העשו~ מן ולאתעשה משו~ דפסי~

 ~קשיר~ק~ד~
 הרי ב~כשר ~~~~רת ~קשירה משום דכשר

ג~~~
 מ~~מ בפסול ~~ו~ה ~וא הגדיל של ד~כריכה דאע~~ג

 בהכשר הוא ~~גמר ה~~ר עישה החוטין חתיכת שלאחרכל
 בפס~ל הנע~ה ~~לק גם ל~רף ~ריכין שאנו אע~~ג דמישפיר
 אע~~ג ח~~ת של פסול לענין ~ה~~ד~~~כ

~~~~ 
ה~ות ש~ הראשון

 נעש~
 ~~י~ ש~יר בהכשר ~י~ שהגמר כל ב~~ול

 ג~~כ מבואר ~י~~ת לענין י~ו~סימן
 לענין בש~~~

 ~ש~
 ~י~ית

ע~
 ג~ בעלת בגד

 ~אח"~
 ~בגד עשה

 ~נ~
 דה~י~ית ד~

פסולין
 משו~

 על רק ב~טיל ו~פילו העשוי מן ולא ת~שה
 בפר~~~ג ג~~כ שם ומבואר כנפות מהד~א~ת

 דדוק~
 ~הש~ים

 באם אבל לגמרי~ אחת~י~ה
 עש~

 לבד הכריכה רק בה
 ד~ בת ~בגד עשה ואח"כ ~שירה בה עשה לאועדיין
 אמנ~ ד~~ ~פיר ~קשירה וגמרכנפות

 ש~ראיות אף ~מ
 ~~ת מנגדת שהס~רא יען בדבר ~~~ע ~מ כן~כריחות
 חלק יש דמ~~מ כיוןל~דבר

 באות~
 ידי על נעשה שלא אות

 ~~ה שלם אות ~אן הי~ לא חלק אותו ~ירוף ומבליכ~יב~
 שאפשר אני חושש לכן כשר האות שיהיה הסברא מ~דהדבר

 לא וגם להכ~יר~ שהבאתי ל~ראיות דחייה איזהי~
 אלא ב~~ י~אתי בלבד ח"ת של דבר אותו עלללמד ר~
 הספ~

הז~
 נופל

 ג~
 ~ניני בשאר

 התו~
 בסוכה משל בדרך כגון

 פסול ג"כ בסכךד~ייך
 א~ ומ~~~ תולמ~~ה~ ש~

 משל בדרך
 משום בזה דפוסל למאן הדפנות שע~ה ~ודם הסכךהניח

 אותולמ~~ה
 על הסכך הני~

 ק~~~ ~סו~
 למ~ן ~גג שפתח

 אמנם תול~~ה~ משום בזהדפוסל
 ל~

 רק הסכך כל ~ניח
 ש~ני~ ב~ס~ך היהאכתי

 ד~כתי מ~ילתה מרובה חמתה

ל~
 ואחר הגג~ את ~~ח א~ ~דפנות~ ~שה ושוב סכך~ ח~וב

 עד כדין ~סכך הנחת ~שליםכך
 ~נעש~

 ~ילתה
 מרוב~

 כדין~ ב~כשר כבר הי~ הסכך הנחת שגמר ונמ~אמ~מתה~
וי~

 ~כשר נעשה דה~מר כיון אמרי~ מי זה ספק בזה גם
 או תול~ה~ משום בי~ ~יתשוב

 דילמ~
 כיון

 שאת~
 ~ריך

 בפסול שנעשה ~ה דהיינו מ~ו~ם שהניח מה גםל~רף
 הי~ ~א בפסול מת~י~ה שהניח הראשון הסכך ~ירוףשבלי

 מחמתה מרובה ~יל~~ שיעור בה~ר עתה שהניחב~סכך
 ואין א~לי ~"ע והדבר מ~טרף~ בפסול שהניח מה איןלכן
 הכרעהלי

 בז~ ברו~
 הראיות כי

 ~נ"~
 הם שהבאתי

 ואול~ ל~תיר~מוכיחות
 ה~רא

 נוט~
 שהרי לפסול יותר

~כאורה
 החל~

 דמיא~ ~~יתא כמאן ~סול שהניח

~"~~~~
 ספ~א הוי שהדבר

 ~~ינ~
 ~הרמ"א מ~חר

 ~~~ה ס~באהע"ז
 והח"~

 כולם שם וה~"ש
 וכן שם באה~~~ בב~~י ש~~כ וכתבו ~קלמכרי~ין

 ה~תי~
 דבריה~ש~

 בס~ להלכה
 תו~

 ~~גאון גיטין
ודלא ז~"~ ~ליס~

 כה~ס~
 ~ בס~ שם

 ג~ סעיף
 שהעתי~

 בסתמא
 בח~ירות לדבריו ו~יין חילק שום בלי בפשיטות~פסול
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 יראה ~נ~~ל ב~ בחקירה בדבריו המעיין כי ב~~קי~
 דברי אזדאישתמיטתי~

 ו~ח"~ הרמ~~~
 לא שהרי ~~ב~~ש

 מקיל הביא ולא כלל~ דבריהם~~יא
 א~~

 יחידית דעה
 ולאה~לבו ש~

 רא~
 ג~~כ מקילין כליו נושא עם ~רמ~א שגם

והעיקר
 נרא~

 דדין
 ספיק~ ז~

 דדינא
~~~ 

 כמה דדעת כיון
 בהגמר רק הכל ד~~י~ הוא כן ~~ריהם נמשכין ~אנוגדולים

 האות~כתיבת
 נ~~ל היה הנ~~ל~~~~~~

 שנכונים שנראה ~~ם ~עפ~~י ~ל~
 ומובא קכ~~ה ~ימן באהע~~ז מאיר הביתדברי

 שמחלק ח~~ת ~ענין י~~~ ס~~ק הנ~~ל סימן באהע~~ז שםב~"ת

בי~
 וגרדו דיו טיפת נטף אם

 ועש~
 הגרידה ע"י אות ממנו

 משלים אם גס מה~י לא ובזה מדאורייתא~ ח~~ת הויז~~
 אבל הגרי~~ א~ר כתיבה ע~י ~אות את אח~כ~גומר
 כיון דל~~ת כעין רי~~ש כתיבה ~י מתחילה ~הב~ם

 ולא דל"ת כתב עכ~~פ שהרי כתיבה ע~~י נעשהשהאות
 מע~מו האותנ~ה

~ 
 לכתוב ~ריך שהיה שטעה

 כיון דל~ת~כתב ~י"~
 שעכ~~~

 לשם כתיבה ~"י ~אות נעשה
 ס~~ת~דושת

 ב~~~~
 ונעשה ~תג ~~~~כ גורד אפילו אם

 ~סול מ~~מ פסול שהוא אף רי~~שמ~דל~~ת
 ז~

 אלא אינו
 ק~~ד בשבת ד~~רינן מהא לד~ריו ראיה ומביאמדרבנן~
 של ת~וב~טל

~ 
 וכ~~כ ובר~~ן~ ~רש~~~א עיי~~ש רי~~ש ועשאו

 רב~~~ סי~ חיו~ד שיק ~ר~~ם מוריבתשו~
 הוי לא דבכה~~ג

 מק~ת גרד אח~~כ אם שכן וכיון עיי"ש~ מדרבנן אלא~~ת

מ~
 גמר אח~~כ ו~וב מ~ורת~~ האות שנפסל באופן האות

 ~י האות דבהשלים דכיון להכשיר יש שפיר כתיבה~~י
כתי~

 למעלה שכתבנו ו~~ו כשר או פסול אי פלוגתא איכא
 וכמו מדרבנן א~א ~ינו הח~ת עיקר כל דבכה"גו~יון

 ~כה~~ג א~~כ הב~~מ משםשכתבנו
 במשלי~

 כתיבה ~י אח~כ
הוי

 פלוגת~
 בטפת דבשלמא המיק~~ בתר ואזלינן בד~נן

 כתיבה ע~~י והשלים ו~רד שנפלהדיו
 הפלוגתא הוי ב~~

 דרי~~ש בכה~ג ~בנ המחמיר~ אחר לילך וישבדאורייתא
 דאורייתא ח~~ת הוי לא שמחמיר למי דאפי~ כיון דל"תכעין
 ברי"ש א"כ ז~~ל~ שיק מהר~ם ומורי הב~~מ בשםכ~"ל

 לבד הגג א~ ~בד הירך רק יג~ד ד~~ד כ~יןש~שאה
 ושפיר ויכתובוי~זור

 ~"ח דבש"ע ~אף ל~~יר לסמוך י~
 מ~~מ שניהם ולגרוד להחמיר יש כתב י~~ח סעיף ל~בסימן
 מחמיר חו~א ~ד דרק משמע להחמיר יש בלשוןמדכתב
 דהר~א דכתבנו כיון אבל טוב~ מהיות והיי~ו~דבר

 שם גיטין תורת וב~~ והב~ש וה~"מ קכ~~ה סימןב~הע~ז
 עכ~~פ באם ~יל והב~מ ע~יו~תולקים

 נ~~
 גם

 במה הנ~ל ~ס~ דברי להזניח אין לכך כתיבה ע~יהאות ~תח~
 הגג או לבד ~ירך גרידת ע~~י ~לנו בכתיבה ~כ~פשמקיל

 ולכתבו~ ו~ז~רלבד

~~~~
 לבהכ~ס שבא במי עוד ששאלת

 בר~
 ה~בור ומ~א

אומרים
 ה~~

 אם עמ~ם דיאמר בספרים דמבואר

~~
 ~אחר ~מתפלל

 תפ~
 בלא ~יאמר יחז~ר ש~ו ~י"ח

 ~דבר פש~ט לדידי ~~פ~בר~
 שכיו~

 שכבר
 א~

 עם
~~יבור

 שא"~
 ולומר לח~~ר

 ~א~
 אם מיהו בר~~ בלא

יר~~
 בתהילים כקירא ברכה בלא הפעם עוד לומר

 מזמ~רי איזה י~מר אם בדבר יש הפסד דמה לןאיכפת ל~
 וש"ת~ הדו~~ש בזה והנניתהילים~

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

 לפ~~ק~ ת~ר~~ב~נת י~~~ו~סעמיהאלי

 ה~דיק הגאון ~רב ש~~ב ידידי אהו~י לכבודשוכ"ט
 מו~ה כש"תוכו~

~~~~~ ~~~~~~~~~ 
 אב~~ד נ~~י

דק"~
 י~~~א~ אונסד~רף

אחדשה"ט~
 חוו~ד לשאול בזה~~~~

 ל~לכ~
 זו בשנה כי בדבר למעשה

 מום מכל נקיים באתרוגים דוחק בגבולינוהי~
 קטן אחד אתרוג הסוחר לפני והביא מהודרים~ו~יה~
 אך~נקי

 מח~
 להסתפק מקום ה~ין ראות לפי הי~ קטנותו

 שיעור בו ישאס
 כבי~

 במש~ה המבואר
 פר~

 הגזול לולב
 ס~ או~~ח בש~~ע ו~ן כר~~י דהלכה הפוסקים מכל כןונפסק
 שאפי~ עד חמור ופסולו פסול כבי~ה משיעור דפחותתרמ"ח
 ימיםלשאר

 חו~
 הוא ראשון מיום

~~~~ 
 כמבואר פסול

 באותו והקפתי בו אותו למדוד ~וט ה~אתי והנהבהפ~ג~
 את גם חוט ב~ותו הקפ~י וא~"כ תרנגו~~ בי~תחוט

 הא~רוג עובי ה~ שלא ונמ~א שלו העב ב~וםהאתרוג
 האתרוג~ ~הקפתי ~חוט מן נשתייר כי בי~ה עוביכשיעור
 היה האתרוג אורך בשיעורועכ~~ז

 נרא~
 יותר האתרוג

 ג~~כ שהמה נ~~י ~~~י חתני והנה תרנגולת~ בי~ת מןארוך
 כלי ע~~י ע~ד לנסות יש כי ~מרו~~~ח

 מ~~
 שנשים מים

 האתרוג הנחת ע"י מים עודי~או וא~ האתרוג~ את מים באותו נשים ואח~~כ הבי~ה~את בה~
~~ 

 יתמלא עכ~פ או
 אז בתוכה~ הבי~ה שהי~ בשעה מלא שהיה כמו מיםהכלי
 שעכ"פ~דע

 בה~~~
 גדול הוא האתרוג של והעובי האורך

 כמוב~מותו
 הבי~

 ואז
 ~ו~

 כשר
 א~

 אין שלו שבהעובי
 כמות כמו גופו בכמות שיש כל מ"מ בי~ה עובי שיעורכמו

בי~~
 בא~פן אפילו ספק יש לי אמנם בו~ ל~את דמי שפיר

 דאמרו דכיון דאפשר ~שום בו~ ל~את כשר הוא אם~ה
 דבעי~ אפשר כ~י~ה הוא הקטן אתרוג דשיעורחכמז~~ל
 בשיעור בין ארכו בשיעור בין כבי~ה בו יהי~ ה~דדים~בכל
 בו אין עביו שבשיעור כל וא"כעביו

 ארוך יה~ אפ~ כבי~
 ~וא רק ~בי~ה יותרהר~ה

 אפש~ ד~
 הוא~ פסול ד~מ

 ~וםו~עם
 ~ספ~

 רו~ים אנו שהרי שלי
 דוכתי בכמ~

 אמר~ הרי ~למשל ה~דדים~ מכל שיהיו ~ע~ חכ~"לשיעורי
~"~~

 פשוט ו~דבר ז~~ ~ל ז~ הוא סוכה הכשר דשיעור
 שאיןד~ל

 בהסו~
 על ז~

 בא~~ ~
 שב~יר~ף אף וב~וחב

האור~
 י~תר בה יה~ ~רוחב

 מ~
 כגון ז~ על בז~ ~יש

שהסו~
 פסולה היא טפחים ו~ בר~חב אמות כמה ארוכה
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 בש~~ע פשוט לדבר זה כלכמבואר
 בט~~ז תרל"ד סי~ או~~~

 ובתשו~ובמג~~א
 חכ~~~

 קמ"ב סימן
 שכול~

 הב~~ח טל חלקו
 נראין ודבריהם~יי~~ש

 נכוני~
 בש~~ס ~ה~כה ב~שט להמעיין

 העשו~ סוכ~גבי
 טעמא~ ק~ת בה אמינא ~ואגב ככבשן

 לגוף טפחים ו~ דב~י~ הטעם שאמרו מה לפי לכאורהש~רי
 על וטפח טפחים~ ו~ של אורך גופו רוחב שמחזיקהאדם
 על ו~ הסוכה שת~יה די היה לכאורה א~~כ לשלחנוטפח
 ב~ו~ די להיות ראוי~ שה~ אלא עוד ולאז~

 ו~ על ו~ של
 ה~ה יש ז~ על בז~ ובאמת לשלחנו~ טפח על טפחו~וד
 וטפח ו~ על מבז~יותר

 אמנ~
 נראה

 ה~~~
 קבלו דחכמז~~ל

 הכשרד~יעיר
 לעשות יכול ~~יה בא~ן שיהיה בע~ ~ו~

ש~חנו
 באיז~

 ~ד
 שיפנ~

 באורך בין
 ~~ו~

 ברוחב בין
 ז~ על ז~ דוקא ב~י~ ולכן זה ב~ד בין זה ב~ד בין~~וכה
 ו~ על בו~ לא ~גיולא

 וטפ~
 וגם יותר

~~ 
 זיי"ן~~ על בוי~~ו

 כיוןו~~~כ
 דבסוכ~

 ברוחב בין באורך בין שיהיה כך בעי~
 שיעור לענין ב~תרוג ~ם ד~~~ד אפשר א~~כ שלימות~ז

 בעוביו~ בין ~~רכו בין כבי~ה שיעור שיהי~ בעי~כבי~ה

~~~~
 על ד~ של בית שי~י~ דוקא דבעי~ מזוזה חיוב לענין
 ואם ד~ אין י~רחבו רחבו על יתר ארכו ואםד~

 בין פלוגתא בזה יש ד~ על ד~ יהיה יותר שארוך מהנ~רף
 הש~~ך דפוסק מה ול~י ב~וזה מחויב אם והרא"שהרמב~~ם
ביו~~ד

 סי~
 מכח ברכה בלא מזוזה בו ~בוע יש רפ~~ז

 דגם כ~ תר~~ד סי~ן באו~~ח ובט~~ז הנ~~ל~ פ~וגתאספק
 גבי דגם י~~ל ממילא פלוגתא הוי דב~וזה כיוןוטכ~~פ וברוחב~ באורך מ~~ש ד~ על ד~ בו באין פטורלהרמב~~ם
 יש א~ר או ספק~ רק הויאתרוג

 לחל~
 דנקט היכא בין

 ד~ על ד~ וכן ז~ על ז~ הלשוןהש~~ס
 בין משמע ~דאי דז~

 שיעור המשנה דנק~ה אתרוג גבי אבל ברוחב~ וביןבאורך
 שיה~ דסגי י~~ל כבי~ה ~קטןאתרוג

 כ~תו
 מחזי~

 ~מו
כמות

 בי~~
 ~~מ בי~ה עובי שיעיר בעוביו ~ין ואע~~ג

 ואם יותר~ דארכוהואיל
 נ~~

 ביחד והאורך העובי
 הנ~~ל ~משנה ~~~שון הוא~ דכשר אפשר בי~ה כמותשיעור יהי~

 כדי ובגדול אמרה ה~טן אתרוג שיעיר לנו שלמדהדאחר
 גירסא ~מחזיק בתיו"ט עיין שניהם ~או שניםשיאחז

 ו~ו~ אחתבידו זו~
 מש~

 שיעור לענין גם מייר דהמשנה ק~ת
 לענין כן כמו ~ובי שיעור לענין מיירי דבגדול כמועובי~
 האתרוג באורך בין האתרוג בעובי בין דבע~ ו~יינוקטן~
 לאה~~כ ואי בי~ה ואורך עוביכמו

 פסי~
 נגמר דלא משום

 נ~~י הדר~~ג י~מחול הכרעה~ ~די בזה אין אכתי אךפריו
 שבא במעשה ו~נה ולמעשה~ להלכה בזה חוו~~דלהודיענו
 ~זה שבאתרוג ראינו מים מלא בכלי הנסיון אחרילפנ~נו

ל~
 היה

 ג~
 לאחר אפי~ו כלל בי~ה כמות כדי בכמותו

 ~תלמד נ~~מ ~מ אך להעובי~ האורךה~ירוף
 ע~

 מקום
 לידי בא הנ~~ל כל ~ותבי לאחר והנה עוד~ ~דמן אםא~ר
 שו~~תספר

 מהרש~~~
 שאלה שנשאל ו~~אתי מבערזאן~ מהגאון

 אנכי אבל להכשיר במס~נתו והשיבזי
 בראיותיו מ~אתי ל~

 ~ומד הדבר ואכתי לה~~~ ~וכרחתראיה
 בספ~

 א~לי~
 האחרוני~ בספרי זה בענין ב~יוני~~~~~

 ידברו אם ל~ש
מענין

 ~ם תשובה בשערי גם~~ובא תר~~ ס~ באו~~ח יוסף בבר~י ~יתי ~
 בסי~

 ~הביא הנ~~ל
~~~ 

 שיעו~ ~י יש טתה שלעת דאתרוג אחדספר
 אך כבי~ה

 שעד וידוע מאוד~ מ~ומ~םהשיעור
 דהייני ה~ג ימי כלו~

 יש כבי~ה בו יהיה לא ואז שיעורו ית~טן ימים הז~במשך
 והספר בי~ ~~את בו שיעורו בעוד ~תה רשאי אםםפק
 מסכך פושטהנ~~ל

 ש~
 וי~י~ שיתייבש דבר הוא שאם סוכה

 קודם ע~~ה אף אזי מ~ילתה~ מרובה חמתהאז
 מק~ת אך אתרו~~ לענין הה~~ד וא~~כ הוא~~סול שנתייב~
 לילות מפסקא דלא סוכהד~אני דוחי~

 מימי~
 אתרוג גבי ~ש~~~כ

 אין דבפשיטות תמה~~~~
 ראי~

 לכאן ~~סוכה כלל
 ראוי~ ~יהי~ דבעי~ מיוחד קרא לן איתדבסוכה מש~~
 לשבע~

 ~ד~רש~
 דבעי~ ימים שבעת ~ך תעשה הסו~ת חג דכתיב

 הראויהסוכה
 לשבע~

 פסול לשבעה ראוי שאינו כל ולכך

 לנו דאין אתרוג גבי משא~~כ~וא~
 דר~

 ~י~א ~כל זה
 ל~דש ~ן~יתא

 פסו~
 ימי בתוך כך דל~חר דמשום ולומר

 ו~נה יו~~~~ עתה גם משיעורו חסר יהי~החג
 בשע~~~

דוח~
 ב~למא~ סברא ~כח רק אבל ~נ~~ל הס~ של הרא~ ג"כ

 כנ~~~~ בפשי~ית דחה שלא עליו ליוחידוש

~~~~
 הלכה בדבר חוו"ד אשאל

 למעש~
 דיומא בע~ינא

 דמבואר והוא ד~כיח ענין הוא כי מאוד נ~רךוהוא
 מן ~~את לענין ה~ סעיף ברמ~~א תרל~~ט ס~ או~~חבש~~ע
 משתסרח ~שיעור דהוי גשמים כשירדוהסוכה

 הי~ באם ישער השי~~ר~ בזה בקי שאינו דמי הרמ~~אוכתב ~~ק~
 יו~א היה אם ג~מים שם עליו יו~ים והי~ בביתויושב
 ודבר מסוכתו~ ג"כ יו~א אזימביתו

 ז~
 ביאור ו~ריך םתום

 הכוונה הרמ~~א לנו ביאר שלא~שום
~~~ 

 אם שכתב
 באתד חדרים ~ני ~ו שיש באיש הכוונה אם מביתו~יו~א הי~

 לתוך גשמים י~~דים אין ובשני החדר~ לתוך גשמיםיורדים
 השני לחדר זה מחדר יו~א היה אופן באיזה וישערהחדר~
 כן הפירוש נאמר ואם לבית~ הסי~ה מן ~י~יאה ~דיןכך
 כל אשר זה ~באופן ידוע כי גדולה קולא בהדבר יהי~~ז
 חדרי~השני

 זה מחדר יו~א הוא כברו~לים ~עטי~ בגשמי~ אזי שלו הם הבתים או
 ונכנ~

 אחר חדר לתוך
 אפילו בחנם ע~מו את י~ערדלמה

 אפ~ר אמנם קל~ ב~ע~
 חבירו וא~ל שלו~ ב~דר גשמים שיורדים באדם הר~~אכוונת
 בו יור~ם שאין חדר יש שכנואו

 וא~ גשמי~
 מבקש היה

 הגשמים ~ער מ~מת ביתו בתוך ל~נוס שיניחנומחבירו
 וע~ שלו~שבבית

 לתוך הסוכה מן בי~י~~י ישער זה אופן
 חומרא בדבר יהיה כן ברמ"א הפירוש נימא ואםהבית

 משו~גדולה~
 יו~א אדם שאין שידוע

 בית לתוך של~ ~ב~
 מ~ערים ביתו ~~וך היורדים הגשמים באם זולתחבירו~
 על ותמיה יתירה~ בהפלגה~ותו

 וג~ ~ר~~
 נוש~י על

 לנו ביארו ולא סתום הדבר שהניחו דבריו ה~רשיםכליו
דבריו

 ז"~
~~~~

 לשער ~ראשון ~~ד כדברי לא ברמ~א הפי~ הנלפענ~~ד
 מ~דרבי~יאתו

 ~ח~
 ק~לא ודאי שהוא שלי בבית

~דו~~
 א~~ע לפטור מדי י~תר

~ 
 לא ~גם קל~ בדבר הסוכה

 וד~י ~הוא ~בירו לבית ב~ניסה לשער השני ה~ד~דברי
 דברי ~פ"י ~ה~א קאממער~ הנקרא ~לו האו~ר~ית מ~ית~ ~~לך ~הי~ הוא ברמ~א הפ~ אלא מדי~ יותר~ומרא
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 ~~~~ב בתיו~~ט מובא ה~ש~יות
 ד~ו~

 משנה
 בד"ה~~

~~~~ 
 להיות ~חויב אדם דכל שכ~ קבע ם~כתו

 ~מ~ ב~~סוכתי
 בית

 די~
 ~ית כמי י~י~ יבית~ שלו

 ~נקר~ ~~~~~השימיש
 שאין ~שפייז~~ ~ו ~קאממער~~ בל~~א

~~
 ~ה

~~ 
 שבימי ונמ~א ח~י~יו שם מ~יח רק ~לחן

~~ג
 ~~~~ נעש~

 השנה ובכל ~שימוש בית היינו ~ק~~מער"
~י~ו

 ~~ק~ ~~~
 ויש ~~רתו

~ 
 ו~תא א~רים~ שימו~ים בתי

 ~~~ ~~~~~יו~~
 ~רדו באם

 גש~י~
 בימות ~סוכה

 ~ח~

 לש~~~~י~
 יורדים והי~ השנה ימות בכל ב~ית יושב ~~ ~~ם

~~מים
 א~ ב~~~~

 ~י~
 יו~~

 השימוש בית ~תוך לאכול מביתו

 ~~~מ~~~~ה~~~~
 להכניס ~ריך ש~י~

 שמ~
 שלחן כסא מטה

 מ~~~~~~~
 אז~

 יכו~
 וענין ~~~כ מסוכתו ל~את

~ 
 הוא

 קילא ~י~~ ממ~~~~נין
 גדול~

 זה מחדר לש~ר כ~י כ~~כ

 א~~~~~~
 כ~~כ גדולה חומרא אינו וגם שלו הם ~~~~~~ם

 ~~~ל~ע~
 זה כעין ו~~אתי חבירי~ לבית מביתו ~~~א ~~~

 ~ו~ אמ~~~~~
 על בהדינים ~~פרו בפתי~תו או~~ח על

 ~~~"זס~~~~~
 מ~

 עתה שנדפס
 מחד~

 אפרים מטה ס~
 ~נקראים ~ו~~ות עם ז~~~ל מרגליות ז~מן ~~ה~~~~~ן

~ש~
 מגן

~~~~ 
 ויו~כ~~פ ~~ה ה~ ~ל מווארשא אחד ~ב

~ס~~~ת
~~~ 

 של זה דין העתיק ח~י ס~יף תרכ"ו ~ם~~ן
 בלשון הנ~~ל ~רנ~~ט ~~~מןהר~~א

 ז~
 יושב היה שאם

 ~~מי~ ~י~~~בב~~ו
 ~יושב ה~"ד אחר לחדר ~ולך קם ~יה

 ~~~~ ~~~~~~ס~~~
 וכו~

 ל~
 כוונת אין כי י~ה העתיק

ה~~"א
~~ 

 מ~ריו הוא ש~~ין
 שהי~

 חדר לתוך הולך

 ~~~~~~~ ר~אח~
 ואבקש שלו הקאמער לתוך הולך שהיה

 כוונתי אין כי ~ללו דברים בשני חוו~~ד ~ו~י~~ו ~~י~~~~

~~
 בורין על ~~ו~~~ק ~~י ~י~ע

 ~הל~
 בזה והנני למעשה~

 וש~~ת~ דו~~שי~דו

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

 לפ~~~~ תרע~~אשנת ~~~~ו~~~~י~~לי

 בתורה המופלג הרב~י מחו~ ידידי ~~~ו~~~~~~

~~~~~~
 מו"ה ~~"ת

~~~~~ ~~~~~ 
 נ~~י

בהערמאנשטאדט~

 אשר ~ד"ת ~~~ו~~~~~
 אח~

 לחם אכילת ולאחר טעה

 מעין אחת ברכה ~ק ברך ברה~~ז לברך ~~~הי~

~~א~
 ~ם

 י~~
 בדי~בד

 וא"~
 או בר~~~ז ~וד לברך שוב

 בזה תשובתי הנה ~א~~~~ ~כ~דל~
 שה~~

 רבות שנים שזה

~~~
 ימים טרדת מחמת והאידנא הללו ~נינים ~~~י ~א

 ~~~ק~~~~~
 עכ~~ זה~ דין אחר הרבה לחפש ~~~~~י

 הסברא
 של ברכות ג~ ~~~~כ לברך ומחויב י~א ~~א ~~~י~~~~ה
 דאורייתא שהחיוב נימא אם אפילו ~הרי ~~י~א~~רה~ז

~~~~~ 
 שלמות ברכות ג~ ~~~א ~י~ו

~ 
 בברכ~ מה~ די

 ~~א~~
 ב~~ ~י~~ ~~

 ידי~
 דאורייתא ~~

 י~י היינ~ מ"~
~יו~

 בר~~ ~ ~יברך תקנו רבנן ~רי אבל ~א~~י~א

 ~טוב של רביעית ברכה כך א~ר עוד תקנו וגםשלמות
 דלא~ר פשיטא א~~כו~מטיב

 ה~נ~
 על המברך דרבנן

 ברכה לאחריוה~חם
 ג~ מעין אח~

~~ 
 חובת ידי י~א

 ולברך לחזור ~ר~ך וממילאהת~נ~~
 אפי~ו ש~רי כ~~~

 לא חכמים שט~עו ממטבעהמשנה
 י~~

 קפ~~ז ב~י~ כמבואר
~~יין

 ג~
 ~עכ~~ת

 כ~~
 כ~ל רק ה~רכות כלל אמר בלא

 ברכותהג~ כ~
 לחזור מחויב היא בודאי א~~כ ~חת~ בברכ~

 ~תקנו ~כמז~~ל תקנת מ~ד עכ"פולברך
 ~בר~

 על
 נוס~

 זה
 דבר לל~וד יש וגם שלמות ברכות ג~ והיינו מברכים~אנו

ז~
 באו~~ח דמבואר מ~ה קו~~ח מכח

 סי~
 ה~~רוני~ וכל ר~~ח

 התניא ה~א~ן ב~דור אשר ה~נין והברכת אדם~ החייכמו
 דין כולם ~עתיקו ז~~ל מליסא להגאון החיים ובדרךז~~ל

 דברהמ~~~ז~
 דל~אורה ~ע~~ג ~~~ מעין ~רכת ~וטר אינו

 מאתים דבכ~ל בזהי~~ל
 ~נ~

 שלמות ברכות ג~ דא~~ר וכיון
 יותר עודהוי

 מברכ~
 ברהמ~~ז אין ו~פ"ה ג~ מעין א~ת

 שחולק ~עוזר אבן בעל להגאון ~ואפילו אותםפוטר
 פוטר דברהמ"ז וס~~ל דינא הך~ל ש~

 ברכ~
 היינו ג~ מעין ~חת

ש~
 דייסא כ~ו ~מינים חמשת

 ו~דומ~
 ומסעד זיינא מיזן ה~לודמינים שס~~~ לפי לו
 ול~ סעיד~

 מיין גרע
 והה~~ד מה~~ט~ בב~~~ז נפטרו וממילאותמרים

 בכ~
 מאכל

 מחמשת מאכל דכל המיניםמחמשת
 ש~ ~מי~י~

 זיין ~ין דגן
 מוד~ ~י~ גם אחר בדבר אבל סעיד~ו~סעד

 דב~מ~~ז
 מעין ברכת פוטרתאינה

 ג~~
 וא~~כ

 קו~~~
 ~ין ברכת שאין

 וקו~~ח כ~~ש מנ~~ במאתים דאין דכיון ברהמ~~ז~ את פוטרג~
 ואף מעכ~~ת כמ~"כ ותורה ברית הזכיר דלא מ~דועוד ברהמ~~ז~ את פ~טר ג~ מעין ברכת ואין מאתים ב~הדאין
 הרב בשם הטור בשםדהביא

~ 
 ~עכב~ דאינו ~ס~~ל יחיאל

 דהכרי~ כיוןמ~~מ
 ולא דמעכב קפ~~ז סימן או~~ח בש~~ע

הובא
 דע~

 הכרעת א~ר לנו דאין פשיטא א"כ כלל החולק
 באופן ההלכות מע~יק~ ~אחרונים פסקו וכן כלום~ש~~ע
 ברה~~ז ברכת לברך דה~ריך פשוטדנ~~ל

~~ 
 ~ברך במה י~א

 כראוי~ ברה~~~ז לברך ו~ריך ג~ מעיןברכה

~~~~~
 גמור פת אכילת אחר ברך באס מילתא הך

 דאורייתא ~יוב ידי עכ~~פ י~א אם ג~ מעיןאחת ברכ~
 נרא~ י~א~ לא דא~ייתא חיוב ידי דגםאו

 דיש
 בז~

 פ~וגתא

בי~
 פלוג~י~ גבי קס~~ח דבסימן האחרו~ים

 ~ענין הפוסקים
 שיטות ג~ ~מחבר דכתב הוא~ מה ~כיסנין הבאה~ת

 ותמ~ להקל~ כ~לם כדבריושהלכה
 ב~~~~י הט~~ז

 קולא דמאי הב~~ח בשם ק~חבס~~ק וה~ג~~~
 י~

 ~ריך אם הא בזה
 חשש יש ג~ מעין אחת ברכה יברך והוא ברהמ~~ז~רך
 תשא לא שלא~סור

 ול~
 והט~~ז מספיקא~ ~הקל ניזול

מתר~
 דבריי תוכן נראה אך ~בנה~ ק~ת מחוסרין ודבריו

~מתר~
 דחשש

 ברכ~
 כאן אין לבטלה

 כ~ו~
 נימא אם דגם

 חובת ידי עכ~~פ ג~ ~ין בברכת יו~א מ"מ הוא גמור~ת
 חשש כאן אין ממי~א א~~כדאורייתא

 ו~ענין לבטלה~ בר~
 ברכות ספק אמרינן גמורות ברכות בג~ עדיין חייב ~ואאם

 כד~רי המחבר פסק ולכןלהקל~
 כ~~

 חייב דאינו ~הקל
 ג~ מעין בברכת ויו~אבב~~~ז

 ו~
 כן ~ס~יר ~אתי

 ~ט~ז~~י
 בש~~ הנ"~

 התניא ~רב של
~"~ 

 קס~~ח בסי~ שם

~י~
 א~ת ב~רכה די הי~ ש~"ת בזה"ל שכ~ב ח~

 מ~י~
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~  את וברכת אחת פעם אלא בתורה נאמר לא שהרי~
 על~לקיך

 הטוב~ הא~
 זה ~סוק ודרשו לך נתן אשר

 על~ברך
 האר~

 אחת בברכה ודי המקד~~ ועל המזון ועל
 עכ"ל~ וכו~ בפ~~ע ~~ כל על לברך תקנו שחכמים אלאלכולם
 יו~או~פורש

 מ~
 מה~~ת דיו~א

 בא~
 אכילת אחר מברך

 שבספר אדם ~נשמת אמנם ג~~ מעין אחת ברכה גמור~ת
 שזה העלה מ"ז כלל אדם~יי

 פלוג~~
 ולפי הראשונים

 הוא מסקנתו שם מדבריו~נראה
 ד~עיק~

 מה"ת דאף הוא

 מעכ~~ת שאלת נ~נין אך פלוגתא~ בזה דיש הרי י~א~ל~
 כאןשאין

 ספ~
 אחר שברך טעות רק

 פ~
 אחת ברכה גמור

 ברכות ג~ ברה~~ז ולברך ל~זור ו~ריך י~א לא לכ"ע ג~~עין
 כנ~~ל~כדין

~~~~
 בשם תק~~~ו בסי~ המג~~א ש~ביא מה על שאל

 ותמ~ קולית~ מאה בר"ה לתקועהשל~~ה
 מעכ~~ת

~נ~
 גם כן מבואר הלא השל"ה בשם כן להביא ה~ריך

 הערוך~ בשם וכו~ שיעור בד~~ה ע~~ב ל~~ג דף בר~~ה~תוס~
 לעשות ש~ריך מ~ואר אינו הערוך בשם דבתוס~ ל~~קלדידי
 דיש בשמו שכתבו רק נפש בעל לכל~ן

 נוהגי~
 כן~ ~עשות

 להנהיג דיש מבואר בשל~~ה~בל
 לעשו~

 הביא ולכן כן
 ~כוונות בשער מבואר כן כי ובאמת השל~~ה דבריהמג~~א
 ובודאי הם~ חיוב קולות המאה שכל יבפע~~ח ז~~ל~להא~י
 השלושים כמו ~~~ור חיוב החיוב שיהיה אינו כוונתודאף
 ב~יבור מעומד של וכן מה~~ת~ ודאי ש~ם דמיושבקולות
 ק~לות מאה ב~שלמת משא~~כ גמור~ דרבנן חיוב ישודאי
 הוא מ~~מ רק כ~~כ גמור חיוב כאןאין

 מ~ו~
 המובחר מן

 בגבהי תיקונים ~~~י ו~עשה גדולות וסודות טעמים בהם~יש
מרומים~

 שא~~~~~
 דבמס~ מביא ב~ב"ם קי~~ב דף דבפסחים עוד
 דלעולם איתא קכ~~טשבת

 ימכו~
 כל אדם

 מ~
 שיש

 שבת במס~ דילן בש"ס ובאמת לרגליו~ מנעלים ויקנהל~
 לרגליו מנעלים ויקנה ביתו ~ורות אדם ימכור דלעולם~יכא

עכ~~~

~~~
 עניני~ ליישב דרכי אין

 די כי כאל~
~ 

 הנ~רך ענין ללמוד
 אשר ל~שההלכה

~ 
 החלש זה בדור גדול הכרח הוא

 במג~~א דגם לו אשיב כבודו למען אך למעשה~ הלכהלידע
 כל אדם שימכור ה~~~ל הש~~ס דברי כן מביא ב~ סימן~סוף
 שהעיר בזה ~עיר אפרים יד בהגהות ושם לו~ שיש~ה

 ~ו הי~ ~הרשב~~ם שנראה אומר וא~י יעויי~~ש~~עכ~~ת
 ~ה כל ימכור כתוב שה~ אחרת גירסא שבתבש"ס
 דאמר דמה מפרש הי~ דהרשב~~ם דאפשר י~~ל עוד ~ו~יש
 ~ורות שתחת מה כל ~יינו ביתו קורות ~ימכור~ש"ס
 תחת מונחים הם שבודאי לו שיש חפ~יו כל והיינו~יתו
 דבר ממש והוא ביתוקורות

 א~
 כל עם

~ 
 דו~~ש~ מח~ ידיד~ ב~~ והנני אמת יותר נראה הראשון~~~~מ ~ו~ שיש

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

 ל~~~ק~ תרע~~א~נת

 הנגיד המופלג הר~~י מחו~ ידידי לכבודשוכ~~ט
 ~ו~~ה כש~~תוכו~

~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~י

בהערמאנשטאדט~

~"~~~~~
 ימים מ~מת ~~ה עד לה~יבו נפניתי לא

 ששאל מה על ב~~~י ועת~ שעל"ט~הקדושים
 בש~~ע בס~כה אוכל~ם אינם אנשים ~רבה מה עלטעם
 לענין ובש~~ע בגמרא ערוכה הלכה והלא ~בית~ רקבחו~~ל
 לא ברוכי יתבינן מיתב דבחו"ל בסוכה לאכילהשמ~~ע

 להם שיש כתב נ"י ומעכ"תמברכינן~
 נסתר עפ~~י טע~

 לומר וח~~ו ~ל~ד~~מ אומר ואני ~כ~~ד~ בסוכה לישב~לא
 ובכל בגמ~ ~מפורש מה נגד הסוד עפ~~י טעם שיהי~כן

 ~רי בחו~~ל~ בש~~~ע ~סוכה לישב שמחוייביםהפוסקים
 הכוונות בשער נא נמ~א ולא לפנינו ז"ל הא~~~יספרי
 נאמן זה ומלבד מזה~ דבר שום במ"ח ולא בפע"חולא
 בעדותועלינו

 ה~ה~~~
 המקובלים ראש ז~~~נ ~בי עטרת בעל

 ונתת ~שאת ~אמר על טוב ועשה מרע סורבספרו
 גילוי בעלי ית"ש ת~~ל וז~~ל דבריו בתוך שכתבבאמונה
 ~ר~~~ן הזהר בעלי כמו ~אמתיםאליהו

 והא~י וחברי~
 בתל~וד ~גמרא ד~~י נגד אחד דבר לנו אמרו לאוהבעש~ט
 יעויי~~ש עכ~~ל וכו~ בזה הזהר אחי לכן שהוא כלאפי~

 לעלות שח~~ו זה בדבר שםשמאריך
~~ 

 ~רים הדעת
 בהגהות שם לדבריו והסכיםכאילו

 הג~~~~
 ~~~ל ~ר~"א

 בסוכה אוכלים שאין אנשים אותן של ה~ר טעםאמ~ם
 במס~ שברא"ש נתנאל הקרבן דברי עפ~~י שהואנ"ל
 שם הרא~~ש ~~ש~~כ שעל בסופו וערבה לולב בפ~סוכה
 בשמ~~ע בסו~ה חכמים חייבודלכך

 בחו~~~
 דפע~ם משום

 עכ~ד האחרון ב~ו~~ט אפי~ בה ואוכל עליו טריבהשסוכתו
 עת ~וא היום באו~~ אם דלפי~~ז שם בק~~נ ע~~זוכתב
 הראוי מן אינו בא~ת אויר שינוי ש~ם א~ רוחות או~נה
 עכ~~ד~ שבי~י ס~ק שהוא ~מיני ביום בסוכה~~כול
 הרוב עפ~~י ~~רות מדינ~ת שלנו בגבולות הנ~לוטפ~~י
 ישיבת ו~ין וקור ~ינה עת הוא זמניםבאותן

 ~ם חכמז"ל ~ייבו לא דבכה~~ג ס"ל ~אדם טלערי~ה הסו~

ל~
 ש~ם באופק אלא מיירי

 שא~
 המ~ובל מהגאון הברכה היכל בס~ כן שראיתי ליוכמדומה ח~~ עת ~יין הוא

 סביב שנדפס ז~"למ~אמארנא
 במ~ות אמור בפ~ החומשי~

 אם אמנם כנ~~ל~ ג~~כ שכתבסוכה
 ה~~

 שיש מי או חם
~ו

 סו~
 טובה

 בנוי~
 ~ער שום מרגיש ואינו בית כמו

 דכל ונ"ל בסוכ~~ לאכול מחויב בודאי בסוכה~ישיבתו
 בי~יבת ~ער לו שיש באם אלא נאמרו לא הללוהדברים

~סוכ~
 ה~ ע~מו החג בי~י גם הדין עיקר שמ~ד באופן

פטור
~ 

 פטור שה~טער ~א~ו וכמו הסו~~

 הח~ דבי~י אף ובזההסוכ~~
 מ"מ מ~מירים ~נו גופייהו

 ומעמידין ל~חמיר אין בש~ע ~מ ב~ו~~~כול
 ע~

 עי~ר

 י~~~וס~מיהאלי



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 סי~ בש~~ע ~~בו~ר ו~נה ה~ו~ה~ מן פטור דמ~טערהדין
תר~~~

 מ~~ת דוקא ל~י דמ~טער
 ~ל~ ~שמי~

 מ~טער
 ג~~כ שיהי~ ~ניןמכל

 תרל~~ט ובסי~ ~~ו~ה~ ~ן פטי~

במג~~
 ~ם דאפי~ מבואר ~ק~"ו

 מ~~~~
 מ~מת רק

 ~ר~ת ש~ו~
 ימאכ~י~

 השמנים
 ~קור ע~י ~סיכ~ נקרשי~

ג~~~
 גופיה דבסו~ות ו~~י ה~יכה~ מן ופטיר מ~ט~ר ~~יב

 ~~ם לומר ונ~~ל ~~~י~~~~ ~ין בשמ"ע אבל מ~מיריםאנו
 ו~נשי יר~ים אנשים ~~רבה מה~נ

 ~~ש~
 בחג מחמירין

 משום ~עמא הי~נו מ~טער~ ה~א ב~ם אפי~הסוכות
 ~סוכה מן פטיר אינוד~ט~ר

 ~ל~
 שבאם ~~ופן

 יאכ~
~~~

 בגדר ש~וא מי ~~ל ה~ע~~ מן נפ~ר ~~ לסוכה

~ז~
 בבית ב~כילתו ~~ער מן נ~טר שלא

 ~ו~
 לםוכה~

משו~
 של ה~ער ~~לו דשקול

 לסוכ~ ~ו~ ~~כיל~
 כמו

 בהק~ר~ או ~~~מים בסיכה ~אכילתו ~~ט~ר שהואה~ער
 כך ובין כך בין ~רי~~~כ

 הו~
 מ~~~ר

 יל~
 יפ~ור

 כ~~"~ הוי בבית בא~ילתו~~ער
 דבמקום ~ר~"א

 אמרי~ לא בכה"ג ~~וכה מן י~יאתו ע~~י ה~ער מןיפט~ר של~
 וב~בר~ ה~וכה~ מן פטורדמ~טער

 מנ~ג ליישב יש ~~
 אנשיכמה

 מע~
 בסיכה דאו~ים

~~ 
 שיורדים בזמן

 מן אז פטורים הדין עיקר שעפ~~י באופןגשמים
 דאין נהי ולכאו~ המקפה משתסרח שיעור לכללדהגיע הסו~~

 איסורעליהם
 א~

 מ~~מ אך להחמיר~ רו~ים
 קש~

 עליהם
 יכוליםהאיך

 לבר~
 פטורים ~ם הדין דמעיקר כיון הא

 ני~א הנ~~ל סברא ועפ~י לבטלה~ ברכה הברכה הויהרי
 בי~י בבית באוכלם גדול ~ער ל~ם יש הללו מעשהד~נשי
בעת~ בסוכה אכילה של ~~ער א~לם הוא וש~ול הסוכות~חג

 דלא וכיון כזאת~
 יופט~

 מהסוכה שי~או ע"י ~~ער
 ל~ מ~יל~ בבית~ל~~ול

 ירידת ע"י ~סוכה מן נפטרו

גשמי~
 ג"כ ד~וא

~ 
 הסוכה~מן פטור דמ~טער מחמת

 דביןו~יון
 כ~

 ובין
 כ~

 כללנפטרו לא ~~ר להם יהי~
 כיון לברך יכוליםושפיר

 ~ריכיםאך ~דין~ מן דחייבי~
 שקול באמת ~יהי~ דהיינו שקר דוברי יה~ שלאלהזהר
 ה~ער כמו ה~ש~ם בעת בבית אכילה ~ל ה~ערא~לם

ש~
 ההוא בעת בסוכה אכילה

 באמת ~וש יש דאל~~~

 בשמ"ע אבל ה~~כות חג ~ימי כ"ז והנה לבטלה~ ברכ~ע~

א~
 א~לם גדול ~~ער אין בחו"ל

 כ"~
 אכילה במניעת

 חו~רין שכן וכיוןבסוכה~
 לעיק~

 מן פטור שמ~טער הדין
 שהמאכלים עד ~"כ גדול שהקור זמן הוא אם ולכןהסוכה~
השמנים

 ~ל כן בבית לאכול רשאי שפיר בסוכה~ נק~י~
 היום ב~ו~ו באם אלא לתפוס אין הק"נדדברי

 ש~
 ~~ע

 ל~ור יש הדין שמעיק~ עד כ"כ רוח או ~ינה עתה~א
 מןאותו

 הסו~
 ~ב~ החג~ ימי בז~ אף

 א"א זה בזולת
 הג~ ~רילסתור

 בחו"ל דבש~ע פסוק~~ בהלכה שפסק
 שר~ה ומה הפוסקים~ כל פ~ו וכן בסוכה~ לי~בחייב
 דברי עפ"י ~סוכה ליי~ב שלא טעם לתת מע~~~תעוד

 על כלל להשיב כדאי אינו שהביא חדשהילקוט
 אין כי ~

בכח
 שו~

 ~רש
 מ~~ ש~

 ~ו
~~ 

 י~ם על לדחות אגדה
 די~ן הש~ס ש~ברי ידוע ד~ר בש"ס~ ח~~~ל~ברי
 המד~ים כל נגד ~יקר ב~לית~מוד

 בסוכה שאוכלין ~~ו~ן טעם תרס"ח בס~ המג"אשנתן ג~ אגדה~ ~~ ו~~

 שלא כדי שטע~ם אוכלין אין ובלילה ~מ~~ע~יום
 בל על כעובר~ר~ה יה~

 תוסי~
 אינ~ ב~מ~ע דמ~סיק דכיון

 שכתבנו מ~~עם המג~~א דחה ג~~כ כ~וסי~~נר~ה
 יכולים~נו דאי~

 לה~כי~
 שאמרו חכמז~ל דברי על

 בסתמ~
ו~לכת~

 יתבי~ן ~יתב
 מה אך ב~י~~~ ~פי~ משמ~

~כ"ת שהקש~
 ע~

 טעם
 ש~ת~

 שהרי הללו ~~נשים לדעת המג~~א
כיון

 ש~וש~
 ~~ש ליכא תק"ח מ~מת

 ב~י~ה~שב~~א כמ~~~~ תוסי~ ~~
 למ~

 ר"ה
 ד~

 ז~ ט~~ז~
 ש~רי כ~~כ ~~~ק

 הייני יתבינן ~~יתב בש~~ס שאמרו דמה ~~~ל הללוהאנשים
 א~~כ בבית ~~כילה בלילה ~פסיקו שכבר ~אחר ביוםרק

לדעתם
 ל~

 בל~~ה על חכמים ~תקנת הי~
 אל~

 ביום~ על
 דגמרא דסתמא מ~ים דבריהם ~מג~א שד~ה למהובאמת

 ביןמ~מ~
 ביו~

 חכמים תקנת ~י~ ולפי~~ז בלילה בין
 באמת בלילה~ על~ף

 שו~ ליכ~
 לא תוסיף בל על ~שש

ביום
 על תי~ שום ה~~~~א כתב לא ומה~~ט בלי~~ ו~~
ה~שש

 שלה~
 בל מ~ד

 תוסי~
 דמיון מעכ~~ת ~~ביא מה גס

ממ~
 לכ~ו~ דמיין אינו ג~~כ דפס~~ ~~ ביום מ~ה שאוכלים

 כ~ן אין והלא ~~~~ מ~וה מ~ה אכילת דכי כלל~לכאן
מ~וה

 אל~
 רשות ~כאן ול~~ר ~ראשונה~ בלילה

 ~רכיןו~ין ~ו~
 עלי~

 אכילת על כלל
 מ~

 בל של ענין ומ~י

תוסי~
 ל~תם~

~~~
 ~~ת של המנהג על נראה

 אנשי~
 אוכלים שאינם

 בש~בסוכ~
 ~~ם שנ~מח ~ם~ כשהזמן ~י~

 שכן ~דיקים א~ל הללו בימים שהיו מ~ני טעות~חמת
 הימים על לנסוע מנהגנ~פשט

 אחרוני~
 הסוכות חג של

 רבים~ אנשים ה~דיקים א~ל שם יש ההוא ובעתל~דיקים~
 מכל ~ז ~נתקב~ו האנשים כל מהכיל קטנה~סוכה

 יאכלו לא ה~דיקים ואםהמקומות~
 ביח~

 האכסנאים כל עם
 הסוכה~ מן ש~טורים מ~טער בכלל והם מזה~ ~ער ~םיה~

 מחמת מ~טער אם אפ~שבוודאי
 קט~י~

 ומרבית הסוכה
 הוא מ~ט~ר ~כלל ג"כ וד~י לאכול ה~ריכיםהאורחים
 ~דין ש~פ~~י וכיון תר~~מ~ סי~ ~ו"חכדמוכח

 מחמירין החג ימי דבז~ דנהי למעלה כתבנו כברפטורים ה~
 הדין~ מן יותר כלל להחמיר אין בש~ע אבל הדין עליותר
 י~דעים אינם הללו האורחיםוהנה

 ונד~ זה~ מט~~
 להם

 סוברים ~ללו~~דיקים
 שא~~~

 ~~ל לאכול
 בסוכ~

 בשמ"ע
 בביתם הם גםו~כך

 לדחות ח~ו באמת אבל אוכלים~ אינ~
 ~הלכה

 הפסוק~
 בש"ס

 הפוסק~~ ובכ~
 בחו"ל ששמ"ע

 שמעתי וכן ~~~רכינן~ לא ברוכי יתבינן ומיתב בסוכה~ייב
 ~~ם בעל הגאון א~ומפי

 שי~
 על לו שחרה ~~"ל

 ~גאון וכן בש~~ע~ בסוכה אוכלים שאיןהאגשים
ז"ל א~מ"~

 והגה"~
 אפסי ספר ~מ~בר בעל

 אר~
 ה~ורה על

 כפופים ~י~ ז~~~ל ד"ח בעל הגה"ק תלמידי ה~שניהם
 ועכ~~ז למשמעתו~ מאודוסרים

 א~
 ד"ח בעל הגה"ק ~י

 הם מ"מ בש~ע~ בסוכה או~ל ה~ שלא ש~תיז~"ל
 י~י או קר עת ה~ באם זולת ו~יום~ ב~ילה אוכליםהיו

 מ~יל ז~~ל אא~~ו ~~ אזגשמים
 בסי~

 בשמ"ע מו~טת
 ~~~יר ~ניוכן

~~~ 
 אחד ת"ח בשם שהקשה ומה א~ריו

 בבדיקתד~מא
 חמ~

 שית~יל קודם ב~"ע כתב ובת~"ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  כתב ובחלהיברך
 הנ~ ש~ר~ש~ בשע~

 על
 דקדוק~~

 כאלה
 להש~ב~ נפנ~ת~לא

 פי על טעם יש שבודאי מעכ~~ת מש~~כ על עוד חוזר~~~~
 ל~שב ~לאנסתר

 שמעכ~~~ אנ~ ורואה בש~~ע~ בסוכ~
מדמ~

 דברים על נסתר עפ~~ טעמים ש~ש לה~ות ש~כול

 בזה ובאת~ כהלכה~ של~~~
 להו~~~

 מן מע~~ת את
 וחל~לה נברא ולא ה~~ לא זה שדבר לו ול~~ד~עהטעות
 רק בנוים ~"ל האר"~ דבר~ כל באמת כ~ כןלדמות

 דבר שום ~אר"~ בכתבי לעולם נמ~א ולא ההלכה~~טת ע~
 רק ה~לכה~נגד

 חו~
 על לפעמ~ם

 מנה~ איז~
 ~סודו אשר

 מ~ותר אפ~~ או ~~~ל ומהרי~~ו מהר~~~ל ממ~גי הואו~קורו
ק~~ן

 בז~ מ~~
 ~~נהג ה~~~ בכת~~ לפעמ~ם נמ~א

 שטת אז וגם אחר~באופן
 ~הלכ~

 הש~~ס דבר~ ופשט
 הנענוע~ם בענין כגון ז~~~ל ה~ר~~~ לדבר~ ~ותרמסכים
 ובכל ~שראל~ נא ב~אמר מנענע~ם מ~ר~~~ל מנ~ג~~עפ~~~
~ידו

 שאומר~~
 ובאמת ~~בור

 סו~ ~מש~
 לולב פ~

~גזו~
 לד~ בהודו א~תא

 ז~~ל האר~~~ ומפרש וסוף~ תח~
 ~ותר~ ולא המזמור שב~וף ובהודו ה~מור שבת~~לת~~ודו
וכ~

 ~ש~ עפ~~~ גם ובאמת הברטנורא~ מפרש
 שפ~~ נראה

ז~
 מתפרש ~ותר

 במשנ~
 וכן דוחק~ ש~וא ז~~ל רש~~~ מפי~

 ל~כדו~
 על

 לנו ג~לה בזה הנענו~~ם ~עשו אופן איז~
 וטעמו~ דרכו ז~~להאר~~~

 וא~~
 ח"ו בש~~ס ההלכה נגד שהוא דבר ז"ל האר~~~ ש~אמראבל ח~~ו~ בש"ס ~תירה שום לזה

 אנש~ם ש~ש שש~~עתי כמו ~תאמרו~ ולא הדבריםישתקעו
 במשנה דמבואר דכ~ון ממש~ בו א~ן הבלים הבל הואאבל לזה~ טעמ~ם ס~ר~ם בק~ת ואומר~ם תפלה זמןשמאחר~ם
 עד דילןובג~א

 כ~
 טעמ~ם כל יתקב~ו אפ~ ~ש~ זמן

 הגה~~ק ע~ז מרורות ~ווחוכבר ~ש"ס~ חכמ~ דבר~ לבטל טעס בשום ח~~ו כח איןשבעולם
 ~ר~~~~

 בהגהות~ו ז~"ל

~~
 בדפוס~ם נשמט ~וה~~ מחדש הנדפס מ~ע ~ר ספר

הראשוג~ם~
 בז~ והנני

 דו~~~ ~ד~דו

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

 לפ~~ק~ תער"בשנת ~~~~ו~~עמ~האל~

 ~~~ת חו"ב הגדול הרב ~ד~די אהובי לכבודשו~~~ט

 ~~~ ~~~~מו~~
~~~~~~~~ 

 נ~~~
 מאד~ה~ ב~~ דו~~~

~"~~~~~
 ~כתבו הגיעני

 לתמו~
 חינוך המנ~ת דברי על

 עם לבוש ביוהכ~פ שה~ו~א ש~ידש ש~~גבמ~וה
 ~אי~ור מלבד אזי לרה~רמנעל~ו

 שי~
 נעילת מ~ד על~ו

 יוהכ~פ שחילל מה בשביל ~טאת ג~כ ~ייב ביוהכ~~~סנדל
 פ~ עירובין במס~ רש~י דברי עפ~י והוא הו~א~~~איסור
 בשו"ת המובאים תפ~~~ןהמו~א

 שכתב מ~א ס~ שאג~~
 עליו ~ו~ה תוסיף בל איסורדאתא

 ~~ב~
 כמשא

 ~~נדל נ~ילת ~סור אתא הכא והה~ד הו~ה~שום ו~יי~

 הוא ב~והכ~~פ ה~נדל נע~לת דא~סור נ~מא א~~~והכ~פ
 ~י אפ~~ אלא ~י~ ול~ כמשא~ על~ו ומשו~דאור~~תא

 דרבנן א~א ~~נו ביוהכ~~פ הסנדל נע~לת דא~סורנ~מא
 ~ל~ משו~ ג~כ דרבנן דא~סור לומר אפשרג~~כ

 כמו
 וע~~ז המנ~~ח~ עכ~~דמ~א

 תמ~
 ב~נדל שהר~ מ~~~~ת

 מפורש ואפ~~ה מדר~נן בשבת בו ל~את אסור ג"כהמסומר
 על זו ~ו~ והנה עכ~~ד~ חטאת ח~~ב דא~~ו שבתבמס~
 ספר של בגל~ון ~ן גם כתוב מ~אתי חינוך מנחתהס~ר
 ~י ובאמת ז~~ל~ ~~און אאמ"ו שלמנ~~ח

 מש~~
 ה~~ ~א

 ~~~דל נעילת איס~ר דשאני קש~א דלא ל~~שבאפשר
 על~ו הא~סור דא~ן בשבתהמ~ומר

~~~ 
 משום ברה~~ר

 א~סור על~ו א~ן וב~~תוהו~אה~
 לב~ש~

 דכן נע~לה~ או

נרא~
 ל~את ~לא אלא גזרו דלא

 ב~
 דאיכא ב~ום לר~~~ר

 דא~ן א~~~ג על~ו גזרי ביו~~ט דגם ואע"ג הו~אה~א~סור
 ~ו~~ט ב~ן בזה ח~~קו דלא משום ~~ינו הו~אה איסורב~

 ~~~ בשב~לה שגזרו דהמעשה משוםלשבת~
 ביו~

 כנופ~ה
 בדבר~ם ~וד דמ~~נו וכמו מלאכה א~סור ב~~דא~ת

 אף לשבת ~ו~~ט ב~ן חילקושלא ~רב~
 שהגז~~

 בשב~ל רק הוא
 גזרי ~ראב"ד דלדעת מוק~ה בטלטול כגון הו~אהאיסור
 לתא משוםבה

 ואפ~~~ דהו~א~
 גם מו~~ה טלטול אסרו

 ועכ~~~ב~ו~~ט~
 הטעם

 משו~
 ח~מז~~ל השוו כא~לו דבענ~נ~ם

 א~סור ל~~~ן ~~ דף ב~~מ בתוס~ וע~~ן לשבת~י~~ט
 לאו באיסור גם גזרו א~ לה~~~ס דמבע~א דאע~~גלנכרי א~~ר~

 ג~ לנכר~ אמ~ה דאסרו פש~טאמ"מ
 בחוש"מ~ ואפ~ ביי~~ט

 ממש מ~לתא ~א כמו ושבת דיו~~ט הנ~~ל טעםומשום
 בסנדל נמי והכי חכ~"~~ גז~רת לעניןהוא

 על אלא הא~סור א~ן עכ~~זאבל המסומ~
 הו~א~

 מ~שנה שנראה ~מו
 ~~סומר בסנדל האדם ~~א לא דאמרהדשבת

 משמ~
 דרק

ע~
 אבל גזרו ההו~אה

 ל~
 הו~אה בלא בבית הלבישה על

 ואף וכו~ ~~א לא שבת מה~ ב~~~~ט הרמב~~ם נקטוכן

ד~רעב~~~
 ~~מ הנע~לה~ על דגזרו כתב דב~~ה פ~~א בסוף

 בתוס~ שםכתב
 יו"~

 וה~ת~ק פל~ג דהרמב"ם
 ר~

 לא
 על ~ולקת דהמשנה וס~~לי~א

 דא~ן וכ~ון עי~~~ש~ הבר~~ת~
 על אלא הלב~שה עלהא~סור

 ההו~א~
 ש~~ך שפ~ר א~~כ

 ההו~אה רק הוא דרב~ן דהא~סור היכא ~דכל מעכ"תסברת
 כמשא עליו ~שוו~ ~איסור אמר~ לא בכה~~גגופא~

 אחר~ מנד א~סור עליו דא~ןכ~ון

~~
 מס~מת דעת~ אין המנ~~ח דברי בגוף

 לו~
 כדבר~ו

 למעכ~ת וראיתי ג~~~ הו~אה איסור משום ח~~בדי~~

 לא דרש~~י המנ~~ח דברימד~~
 ~א~

 עלה משוי ד~איסור

 ~שבת בין הוא ע~יי לב~שה שהאיס~ר בדבר אלאכמשא~

~~~
 בנעילת משא~כ תוס~ף~ בל איסור גבי שהוא כמו בחול
 אלא על~ו הא~~ור ~איןהסנדל

 ב~~כ~~~
 בכה~ג בחול~ ולא

ולא עכ~ד~ משא כמו שיהי~ הדבר משוי ~איסור אמ~~לא
 דעתי נ~

 בחילו~
 דנודה דכיון בדבר טעם דאין זה

 האיסור ביד כחדיש
 לעשו~

 אף כן אם כמש~~ עליו הדבר
 היום רק הואכשהדבר

 אסו~
 ~האיסור ~~כ ~ימא

 לנו ומה כמשא~ ~דברעליו ~~וש~
 בז~

 הוא הדבר א~ר דבז~ן
 ~ה ~ף כל סוף ~לבישה~תר

 הו~
 באי~ר ~ליו

 לביש~



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~~
 בזה נודה הנה מעכ~~ת דלדבריועוד

 שלובש דמי ~ה~נ~~~
 חטאת חייב הוא לרה~~ר בו ויו~א בשבת שעטנז שלבגד
 דבר הוא כלאים שהרי הו~אה~ ב~יסור שבת שחיללמשום
 ומשוי כלאים ~~~ור ואתיא בחול בין בשבת ביןהאסור
 דבר ובאמת כמשא~ הבגדעליו

 ז~
 לבי על מתקבל א~~ו

 ~ום באיזה ~~רו~ז או מפורש להיות ~ריך הי~ כזה~דבר
 כתב לא דע~~כ ~~ר באופן לחלק נלפענ~~ד לכןב~~~ס~
 עליו משוי תו~יף בל דאיסוררש~~י

 ת~ילין גבי אל~ כמש~
 תכשיט ולאו מלבוש לאו תפילין ע~מו הענין מ~דדבאמת
 מעולם ראינו לא ש~רי כלל~וא

 ש~כו"~
 לו והדומה

 ה~ וא~~כ ~ת~ילין~ ע~מו יתקשט או ילבוש מ~ווהשאינו
 על תפילין לעולם שיהי~ הראוי~ן

 ~אד~
 כיון כמשא רק

 מ~בוש ולאו תכשיט ל~ו ע~מודמ~ד
 דמ~~מ רק כלל~ הו~

 החול בימות בו מתק~ט שישראל משום תכשיט דחשובאמרי~
 שתפילין מה ~דבר עיקר ~דכל נמ~א התורה~ מ~ות~~ד
 חיוב ע~~י רק בא תכשיט~שוב

 התור~
 ול~תקשט ל~ניח

 מסתבר שפיר ולכן בחו~~בהם
 ומוב~

 לובשין שאין אופן ~ל
 עולם של ומנהגו לטבעי ~דבר חוזר החול בימותאותו

דתפילין
~ 

 תפילין זוגות ב~ שלובש מי ולכך תכשיט~ הוי
 לעולם כן לובשין אין תוסיף בל איסור דמשום כיוןבי~ד
 חטאת וחייב ~~שא עליו ה~ני זוג הוי שפיר החולבימות
 מלבוש הוי דלא במקים זה כל אבל הו~אה איסורמשום
 ות~שיט מלבוש דהוי במקום אבל ע~מו~ מ~דותכשיט
 על עתה שיש ~ף בכה"ג המ~וה~ ענין בלא ע~מומ~ד

 אוהמלבוש
 ע~

 איסור התכשיט
 לבי~

 איזה מ~ד וקישוט
 איסור איזה בו שי~י~ או כ~ים המלבוש שה~ כגוןאיסור
 אי מלבוש ע~מו מ~ד שהוא כיון ~מ א~ר~ מ~ד~ישה
ת~שי~

 לן איכפת ~א
~ 

 לומר לבישה אי~ור ע~יו שיש
 ע~ז ממנו נתבטל לא שעדיין ל~~~ר כ~~יא עי~~זשיה~
 ולכן לעכו~~ם~ מלבוש הוא עדיין שהרי ותכשיט מ~בוששם

 דעוב~ נהי ל~"ר בו ויו~א בשבתבלבשו
 כלאים איסור על

 הבגד על שיש א~רת לבישה איסור עלאו
~~ 

 שם לאו
 כן הו~אה איסור משום בשבת עליו שיתחייב עליומשא
 על שם השאג~~א קו~ וגם המנ~ח דברי ונסתרו נכון~נראה
 שהם באבני ר"ה מס~ על אבן טורי ובספרו רש~~ידברי
 בהך מסתפק ~ני ~ובאמת כנ~~ל מיושבים הנ~~ללמס~
 דרך זוג זוג דמכניסן תפילין בהמו~א עירוביןדמס~

 אפשר או תפילין~ שמ~אה באשה גם כן הדיןאם ~ביש~
 אישגבי ד~

 המו~
 כיון זוג זוג דמכניסין כן ה~ין תפילין

 לדי~ הוי בחול תפילין מניח~וא
 א~~ה הוי ~א ת~י~ין מנחת אינה בחול דגם באשהאבל ותכשיט~ מלבוש כ~~ן

 להפוסקים מ~אתי לא ו~כאו~ כלל~ ותכשיט מלבושדרך

 בזהשיחלק~
 ב~

 לאשה איש
 ומש~

 מסתימתם ~~ת
 לחלקשאין

 בז~
 לאשה איש בין

 כ~
 תפילין המו~את ואשה לחלק נראה ה~ ה~רא עפ~~~אבל ש~ת~ איסור~ בכל

 ושוב לבית~ זוג זוג לבישה דרך להכניסם אסורה~אמת
 בש~~ע דבריו וה~~יק סק~~~ד ש~א בסי~ ~מג"אראיתי
 שאוסר נ"ב בסע~ שםה~ניא

 בא~~
 שמ~אה לאשה

 אתד ~וג אף בשבת להכניסתפילין
 עיין מלבוש דרך לבי~

~דבריהם~

~~~~~
 אשל הג~ות בשם מעכ~~ת ש~ביא מה

 בשבת ר~~ה חל באםשנ~תפק אב~~
 ותק~

 בשופר
 א~

א"~
 לשיט~ ב~ ביום שהחיינו ברכת לברך

 דאם הסוברים
 ~חיינו ראשון ביוםברך

 א~~~
 ואינ~ עכ"ד~ ב~ ~יי~ לברך

יודע
 למ~

 תמיד נוהגים ~אנו לולב ל~נין יותר נסתפק לא

כ~
 ר~~~ן ביום רק ש~חיינו מברכין דאין

 וא~
 ונטל עבר או וט~ה בשבת היה ראשון יום אםל~סתפק י~ כן

לולב
 ביו~

 הראשון
 שהי~

 אם שהחיינו עליו וברך בשבת

י~~
 וממילא

 א"~
 אפשר או ב~~ ~יום שהחיינו לברך שוב

 ~חויב וממילא כלל~ י~אדלא
 ~ב~

 ב~~ ביום ~~חיינו

~~~~
 הדבר בעיקר

 הבי~
 מעכ~~ת

 בש~
 ספר

 ז~~ל ~גרע~~אל~גאון וחידו~ דרו~
 במער~

 לענין לי~ דפשיטא ~~
 ומעכ~~ת י~א~ דבדי~בד בשבתתק~~ש

 ~~ל~
 דלא וס"ל עליו

 כ~ בדבר~ ברורה הכרעה לע~~ע לי אין לע~מי וכשאניי~~~
 אינן ג~~כ י~א ~לא לומר מעכ~~ת שכתב והטעמיםהראיות
 מתו~~ ש~ביא דמה א~לי~מ~ריעות

 סוכ~~
 יושב לענין ג~ ~דף

 ורובוראשו
 ב~ו~

 יד~ יו~א שאינו ה~ית בתוך ושלחנו
~~ות

 סוכ~
 חכמז~~נ גזירת ~~יה ש~ני התם מה~~ת~ אף

 של~ב~
 בדיעבד אף ~וכה מ~ות ידי בזה יו~א יהיה

 לפ~ול ~כמז~~ל ביד כח זה על ישובודאי
 ~וכ~

 או
 אין ו~מ בעיני~ם~ נראה שאינו אופן ~ל סוכהישיבת לפסו~
 ז~

דומ~
 שחל חג של ~~שון ביום לולב נטילת לנידון כלל
 אלא הלולב~ את או השופר את חכ~~~ל~יפסלו מ~ינ~ דלא בשבת ~היות שחל ב~ה תק~~ש או בשבתל~יות

 שהיה הגזירה מ~ד ליטול אול~קוע ל~ אסר~
 נר~~

 ולא לגזור~ ל~ם
 תקע שאם בזה שיאמרומ~ינו

 שהתקיע~
 בנטילת או פסולה

 הרבה מ~ינו והרי פסולה~ היא הנטילה או שהלולבלולב
פ~מים

 לחכמז~~~
 הדבר לעש~ת שאסרו שאע~ג

 ול~ש וממכר ~קח והרי בטל ש~מעשה ועשה עברשאם אמר~ ל~
 דאיכא אע"ג ~שבת~ ולדוןולגרש

 אם מ~~מ בדבר~ אי~ו~
עבר

 ועש~
 קיים המ~ה כל בה

 כמבוא~
 ~י~ באו~~ח

 ק~~~ה סי~ובח"מ ש~"~
 דנה~ י~~ל ה"נ ~~~כ דוכתי~ ובכמ~ ורל~~~

 ועשה עבר אם ~~מ ~ולב וליטול לתקוע אסרודחכמז~~ל
 המ~וה ~קיים רא~ להביא אין ~ומ"מ המ~והקיים

 כמבואר בשבת ה~~ור בנו לפדות דאס~ר הבן בפדיוןדמ~ינו ממ~
 מביאר ופדה בעבר ואפ~~ה של~~ט םימן באו"חג"כ

 ~פ~ת לענ~ן בכה~~ג וכן המ~וה~ דקייםב~~~ע ש~
 מעשיו י~~"מ ויו~~ט בשבת להפריש ~דאסורו~~עשרות תרומו~
 שקלינן דלא נ~~ד דף בגיטין כדמוכח המ~והו~יים קיימי~
 דעכ~~פ מוכח אבל ביום~ בו לאוכלם ל~ קנס~ אי אלאהתם וטרינ~

 ולא קיים~המעשה
 של הענין לכאן שיי~

 הב~ע~ מ~~
 המ~וה~ מוטל הזמן על לאו דהתם ר~י~ איןדמ~~מ

 דהמעשה כיון הא~ור ~יום שנעשה המעשה מועיל~פיר ולכ~
 ~ללאו

 הז~
 במ~ות משא"כ נאמר~

 לול~
 ד~אמר תק~~ש~ או

 מאותו המ~וה ~פקי~ו דחכמז"ל וכיון יום אותו עלרק

 כ~~~ מ~וה כאן אין וכאילו לגמרי המ~וה דפקעו י"ליום~

~~~
 ~פטור ב~י~ית מסדין ר~י~ מעכ~~ת דמביא מאי

 ראי~ לאו ~~מ לבטלה~ בר~ו~וי לגמ~
 ~מור~

 דודא~ הוא
הכא

 דחכמז"ל ~יון לבטלה ברכה ~~וי נרא~
 אמר~

~~~
 לנו ~ותה ~~ורה אז לתקוע

 דברי לשמו~
 חכ~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  א~ך ~~~כ תעשה ו~ל בשב שהוא כל מה~~ת דבר ~עקור~~י~
 ו~ונו ב~~ותיו קדשנו אשר~~מר

 קו~ לשמו~
 שהר~ שופר

אדרב~
 הש~~~ת

 ~ו~
 שאמרו חכמז"ל~ ד~~~ אל לשמוע לנו

 לולב ל~טול שלא וכן ה~וס לתקועשלא
 היו~

 אפ~ר מ~~מ אבל
 אס שאפי~ ב~ד~~ ~אמרו שחכמז~~ל בהד~~ מ~~נו דלאד~~ון
 שהח~~נו לברך לענין אפשרו~~~כ יו~א~ ~ה~~ שלא בד~~~ד על תקנו שלא א~שר ~~א~ שלאשמע

 דחשוב אפשר ב~~ ב~ו~
 בד~עבד ראשון ב~ום ~עשהמ~שה

 מעש~
 ל~נ~ן

 של~
 י~טרך

 ב~~~ע~ א~לי ~דברים שהחיינו~ ~פעם עודלברך

~~~
 ז~~ל קלוגער שלמה מו~~ה הגאון בשס מעכ~~ת שהביא

 תול~דז~
 ש~יך אי בדין

 מ~ו~
 הבאה

 התלוי ~דבדבר לה~יר~ יש אך נכון~ הדבר היהלכאורה דרבנן~ בעביר~
 שמבואר ל~ ~~~ומה שבת איסור כעין בזמן רקהאי~ור
 ~כה~~גבאחרונ~ם

 ל~
 מה דוגמא והוא מהב"~~ דין שי~ך

 כל ל~~~ן ר~~ח םי~ בח~~מ הט~~זשכתב
 ~~~ת~

 רחמנא דאמר

ל~
 מהני לא עביד א~ תעבוד

 דאי~
 דלכאו~ מהב"ע~ ~ענין נמ~כן בזמן~ ~תלו~ ב~י~ור זה
 א~ל~מ של ד~נים תר~ הנך

 הענין כי ועל טעם וח~ד ענין חד הוא י~א דלא מה~~~ע~~ל
 הוא כ~ בעלמא לפלפו~א רק~וא

 מ~לת~
 לא שכ~חא דלא

 ~ותר~ע~~נת~

~~~
 על להקשות מ~כ"ת שהביא

~ 
 באו~~ח ~~~בואר

 ובא ~ר~~ה ~חת פעם שהתענה דמ~תק~~~ז סי~
 ~תרה ד~~~~פ ומשמע ה~רה~ ~ר~ך ב~ בר"ה~ח~~כ לאכו~
 ד~עה ש~ש דבמקוס סק~~ז תקנ~~א ס~מן במג~~א מבוארוהלא מועי~

 התר~ מ~~י לא א~סור נהג הוא אםהאוסרת~
 ד~"ל כיון

 סימן או~~ח ז~~ל ~~ק ~מה~ס וכ~~כ זו ד~עה ע~יודק~בל
 ד~ר~ך וסוברת האו~רת דיעה איכא ~ר~ נמי והכיר~ט~

 עכ~~ בר~~הלהתענות

~~~
 לי מובניס אינס בלאה~~כ הנ"ל המג~~א דברי באמת
דמ~

 עתה עד נ~ג והוא האוסרת די~ ש~ש בכך
 כמה מ~ינו הלא מדבריו~ לחזור רשאי אדס אין וכ~כך~

 על בש~~ספ~מיס
 כ~

 מדבריהס שחזרו ואמורא~ם תנא~ס
 וכי חזרו~ ולבסוף כן ס"ל ~~~ ובתחילההראשונ~ס

 אס לדעתי כ~ להקל~ ולא חזרו אח"כ להחמ~רדדוקא נימ~
 נמ~א בש~~סנח~ש

 כמ~
 פעמ~ם

 חז~
 לקולא מחומרא א~~~

 מח~י~ דהי~ דכ~ון נימא ~א אמא~ו~~~כ
 עתה עד

 ו~ס ולהקל~ נחזור שוב בכוחו ואין האוסרת ~ד~עהעליו ~יב~
 דבר לחדש רו~ההמג~~א

 כז~
 אדס שא~ן

 יכו~
 מחומרא לחזור

 אף דבכה~ג ~~בריו ראי~ להב~א עכ~~פ לו הי~ קולא~נ
 דשאני נימא ואס מוע~ל~ אינו התרה ואף ~כול א~נו~~זור
 חדשה סברא שמ~א ~מקוס מדעתו בו ~חזורלענ~ן

 עד נהג שהרי ~תרה בלא אפ~לו בו לח~ור יכול שפ~רדאז לה~~
 דלא מ~~רי המג~~א משא"כ מ~סברא~ ידע דלא בט~ותעתה
 בכה~~ג אפי~ מ~~מ להקל~ חדשה סברא שוס עכש~ו לו~ת~דש
 לומר להמג"א מנ~~ל ידעתי לאג~~כ

 בז~
 דלא

 יכו~
 ~עתה

 נה~ל הוא ~עלמא דסוג~~ן כ~ון התרה ע~~י ~הקללנהוג
 רשאי יהיה ~א תיתאמהיכא להת~ר~ עתה ~ד ~ג שהוא רק כהמת~ר~ס העיקרו~~~כ

 וגס הת~~ ע~~י את~~~ להק~

~~
 ש~ק ~ר~~ס מורי

 ז~~~
 מקור ~~אר שלא לתמוה ~ש

הנ~~~~ לסב~

~~
 קוש~ת~~ לק~~מ ג~~כ מעכ~~ת שהב~א המג~~א ~דבר~ גס

 בר~~ה לאכול ~~ור ש~היה ד~עה שוס א~ןדב~מת
 ~ש ד~כ~ להתענו~~ ח~וב או מ~וה על~ו ש~היהאי

 שבכתב ב~ורה ~א נזכרו שלא מה חדשים~ע~~ת~ס נחד~
 לא ר~~ה של זה תענית נזכר לא והרי שבע~~פ~בתורה ול~

 לאכול א~סור א~ן דלכ~~ע ודאי א~א בש~~ס~ ולאבתורה
 וה~ד~~בר~~ה~

 המובאת
 דמ~ו~

 או בר~~ה ל~תע~ות
 לא ב~הלהתענות ד~~

 נאמר~
 תשובה בדרך שמת~נה במ~ אלא

 גם להתענות ~כול זה ~ותר או ~מיס עשרה או ~מיסד
 כמוב~~~ה

 דמתענ~
 הסוברת מדיעה ולא~ו~י עש~"ת בשאר

דבר~
 ואסור יו"ט~ ~~וא משוס ~תע~ות איסור יש
 ~תענות הרו~ה ~ף בולהתענות

 בש~י~
 תשובה

 ל~תענות שאסור כן הוא שלנופ~ק ~ובאמ~
 בר~~~

 בשו~~ת כמבואר
 ובשאר~אג~~א

 אחרו~~~~
 אבל

 ש~ה~
 ל~תענות מ~וה בר~~ה

 אמר לא ת~ובה ~מ~ י~ מבש~ריותר
~~~ 

 כן ואס מעולס
 חול של עש~~~ת על דאפי~כיון

 מועי~
 ~ר~ך ~הי~ שלא ה~~ה

 דיוע~ל מכ~~ש פע~~יס~ כמה התענה כבר וא~י~להתענות
 כדעת על~ו שקבל ~ומר כלל ענ~ן זה וא~ן ר~~ה~ על~תרה

ואס~ים בר~~ה~ האכ~לה שת~סר שטה כלל ~מ~א לא כי~אוסר~ס
 בברכ~

 מעלה מעלה וי~לה ענ~נים בכל ד~ ~ברכהו
 וש~~ת~ דו~~שיד~דו

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

 ~~~~~~ תער~~בש~ת ~~"ו~ס~מ~האלי

 ידידי ה~~ה ~דהבא ~~תרי תרי ~ני ~כב~דשוכ~~ט
 מ~~~ה כש~~ת וכו~ חו~~ב המו~לגהרב

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

 מטיסא הה~~ג ~ד~די בן
 לי~

 והשני ~~~~
 וכו~ המופלג הרב~~ לובדומה

 ~~~~~~~~~נ~~י ~~~ ~~~~ ~ו~
 ~ע~~א~ ~~ק ט~ ~~~ק י~~ אבן

~~~~~~~~
 בענין חוו"ד ~~אול משניכס מכתב ~ג~עני
 קשה כי ועל ה~~~ר~ שבת א~סור שלאחד

ע~~
 לכפו~

 אס מחול כבודכס נא יהיה ~~ניכס הכת~בה
 עתה לעת אמנס א~ כי א~ד ב~תב ביחד ~שניכסאשיב
 בדבר מח~וקתאמנס ~ודש~ שבת שמ~רת של הלכה זו ד~ בדבר שוה דעתכםא~ן

 הנוג~
 ואלו להת~י~ס סו~ה לשמיס

 מש~~כ בכס ית~ייס כ~ ידע~י תי~ס~ אל~~ס ~בריואלו
 מלחמות בס~ר יאמרכן ע~

~ 
 את

 וה~
 שדרשו כמו בסו~ה

חכמז"~
~~~~

 המנהג ~אשר כי הוא הענין תורף
 ש~עול~סהללו הג~ילו~ בכ~

 לתו~~
 ונדבות נ~~ס נודר~ס ~שבת

 ~ש~טא תיי~ה
 ח~י וז~

~~~~ 
 פגי~ ח~~ וזה

 ~וא וזה וכדומה
 הקהל הס~קת~~ורך

 ע~
 ו~זה ~ריכיס~ הס אשר דבריס

 העומדהגבאי
 א~~

 ה~ר
 בש~

 לו יש התורה קרי~ת
 ~ז ~ליהס ~כתוב ה~לו ~~תקאות בו שמונחיס אחד~יס
 ~~~ל חיי ו~~זתיי~~פ

 ו~~~
 ~~~א נוטל והוא חיי~~~ג

 את~
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מ~ו~
 כיס

 ז~
 עמוד על אותו ~שים

~~ 
 שנכתב אחד דף

 שבת לאחר אח~~כ ש~דע כדי לתורה העולה האיש שםבי

כמ~
 דעת ו~תה ה~יש~ אותו נדר

~~~ 
 ש~סור ~כם

בשבת לק~
 מתו~ ~פתק~

 בורר~ מלאכת ~יסיר מפני ~נ~~ל כיס
ש~רי

 הו~
 פתקא אותו בורר

 הפת~אות~ ~א~ מתו~
 ~ט~~ז דבר~ עפ~~י לאסורי~ודו ותמ~

 סק~~ב שי~~ב ס~ באו"~
 דבר במידי דוקא דלאושכתב

 שיי~ אכיל~
 בורר

 אל~
 אפי~

 כליבבורר
 מתו~

 כ~ים
 שיי~ ג~~~

 הה"ד ~~~~כ בורר
 דעת ואולם הפתקאות~~ן בפתק~

 ~כ~
 לא דבכה~~ג הוא השני

שיי~
 דאפ~ר משום בורר

 י~טר~
 עכתו"ד כמובן~ להשני גם
שאלתכם~

~~~~
 אמת הוא דזה ~~הי משום להתיר~ נוטה ג~~כ חוו~~ד

 ד~ם הט"זכמש"כ
 שיי~ בכלי~

 ~~יא וכמו בורר
 מדברי~י~

 רב~
 ז~ חייב חביתא דע~י~ מאן האי שאמר

 ~ז~ מן א~ד חשוב קא שם ורש~~יחטאות~
 בור~ ~ו~

 ~בורר
 במידי ~פי~ בורר דשייך הרי הגסות מבין ~דקותה~רורות
 ב~דברי נתקשיתי רב זמן דזה אמת ~הן היא אכילה ברדלאו
 לפי והרי בורר~ מ~אכת משום עפר גבי דמחייב הנ~~לרבא
 דלא מעמר גבי בש"ס שם דמבואר~ה

 ~יי~
 עימור מלאכת

 שם מבואר וכן ק~ע~ בגדולי~לא
 חלזון הפו~ע ~בי בש~~~

דס"~
 אלא דישה דאין דישה משום ~ייב דאינו לחכמים

 ולפי"ז קרקע~ב~דולי
 לכאו~

 ~קחשוב המלאכות בכל ~ה~~ד
 הזורה והדש והמ~מר הקו~ר כמו דפת בסידוראבמשנה
 בגדולי אלא ~ייכו דלא לומר לנו יש בכולהו וכו~והבורר
 בזה~~ל שכתב ט"ו ס~~ק ש~~מ בסי~ן במג~~א מבואר וכןקרקע
 בין לח~ק לן ~יתא דמהיכא ו~ו~ בג"ק אלא דישהאין

 וכו~ ~~כן ממלאכת ילפינן דכולהו ~דישהעימור
 סידורא גבי מל~כות ש~ר לענין כן נאמר אנו אףוא~~כ עכ"~

 בין לחלק ~ן תיתא ~מהיכא~פת
 די~

 בורר לבין ועימור
 מובא נ"ז סימן בתה~~דו~יין

 או~~~ בש~~~
 סעיף שכ~~א סימן

 ובמג"א ובט~~זט~
 ש~

 ג~~כ דכתבו
 לענ~

 טחינה דאין טחינה
 כן כמו וא"כ בג~~קאלא

 י~יה דלא בורר ~~י נמי ני~
 בש"ע ובאמת בג~~~~ אלאשייך

 דאו~
 דגים ג~י בורר

 דס"ל עכ~~חמוכח
 דשיי~

 ~~~~~ דלאו ~מידי אפילו בורר
 בין לחלקו~"ע

 מ~~
 גבי הם אשר מל~כות שאר ~בין זו

 ~דהא ~ימר אפשר היה ובהגמרא דפת~סידורא
 אלא חייב דוקא לאו ז~ חייב בשבת חביתא דעביד~מאן דאמר~

 ~~~ים ~מה כה~~ג דמ~ינו בעלמא~אי~ורא
 בש"~

 ו~ם
 ח~~י דף מכות~מס~

 ד~ר~
 היינו ~ייב דקאמר דמאי

בעל~א~ איסור~

~~
 אפשר

 לו~
 כתב נ~~ו בסי~ דבתה~~ד

 ~אע~~~
 דלאו

 טחינה במינו שישכל ~~~
 שפ~

 חייב
 הט~ כ~~ש"~

 בסימן
 להיתרא בעינן דת~תי ~~~~ג ועיי"ש בשמו~ ס~~~חשכ~~א
 ~ ולפי טחינה~ ~מינו יה~ שלא וגם ~~ק יהאשלא

 י~~ל
 לעניןדהה"ד

 בו~~
 הגסים מתוך ~~~י~ ~רורות ה~ורר ולכן

 דלאו דנהי ~ייב~~יר
~~~~ 

 אפ~ ~~ ~א
 יש דחשיב

 על ~יט לגבל ~~~ה שהרי ברירה~~מינו
 ~ו~ איז~

 בורר

~~רורו~
 ~ו~א ~ם ~וכם~ הגסים

 כנ~~~
 א~~כ

 ~~ בנידו~
~~

 ~לאו ~~ירא ~יותא תרתי ג~~כ יש ~פת~אות
 ג~~

~ו~
 ברי~ במינ~ אין וגם

 איסור כ~ן שייך ~לא ~פשר

 אם ~~~ע ~~~~מ ~תה~~ד~ של טחינה גבי כמו כללבורר
 לסמו~

 ז~~~~
 בורר באם ~עיא לא מ~~מ

~ 
 הפתקא ~ת

 ~ברור ~~ותר כמו ד~רי ודאי ומיד תיכף עתהלי ה~רי~
 אוכ~

מתו~
 וב~פר מיד~ אותו אוכל באם הפסולת

 קוב~
 ~יד על

 בסוףש~דפס
 הרמב"~

 בדפוס אשר
 בער~י~

 שבת מ~~ בפי~~ב
כתב

 רבות~
 הפ~ולת אם ~~מש אכילה דבשעת מזה יותר

 גם לברור רש~י מלאכול ~יתו~~כב
~~~ 

 ולזרקו הפסולת

 הגב~י שאין נראה הפתק~ות של שלנו בנידון והריי~ויי~~ש~
 יזדמן א~ילו ואם ~רי~~ שהוא ~פיתקאות ~ותו אלאבורר
 ~חרת פיתקא~י

 נראה לו~ שא~~~
 דג~

 אי~ור אין בזה
בורר

 דל~
 ב~ הוי

 מתע~ק אלא
 ב~~~~

 איסור בו ד~ין
 תורה אסרה מ~שבת דמלאכת בי~ ד~מרי~ שבת מלאכת~בי

 חדא~הא

 ד~ל~~~~~~~~
 משום בו ד~ין ~~ני בנדון דכמו נראה

 מ~ום והואבירר~
 דנרא~

 בורר ~~~לאכת
 ל~

 ~ין שיברור דלאחר ב~ידי אל~~יי~
 ~~ר~

 ולערב ל~זור
 הברירה דלאחר ה~ו~ל מן הנברר פ~ולת בכל כ~והדברים
 במלאכת ~י~ ו~"ג האוכל עם הפ~ולת מערבין איןשוב

 בכה~~ג ג~~כ מיירי שי~~ט בסי~ אוכלים בשני וכןהמשכן~
 האוכל שבורריןשלאחר

 מתו~
 ומ~רבין חוזרין ~ין חבירו

 לשם ד~לקיחה ~דב~~ם נראין ובכה"ג האוכלין~ שנייחד
 ~פתקאות בענין ~לנו נדון בכמו אבל הוא~ברירה

 במו~ש"ק כתבו שכבר שלאחר~וא דהמנה~
~  

 ואיש איש כל ~נדר
 הפתקאות ומערביןחוזרין

 ש~
 וח~~י ~"ל ח~~י

 פשיט~
 כולם

 א"כביחד
 נרא~

 היא ברירה לאו בש~~ק הפת~א דלקיחת
 באותו מונח ~היות ~וא שמקומו הוא ממקומו נטילהאלא
 וראיה כלל~ הוא בו~ר בכלל לאו בכה~~ג לדעתי א~~כהכיס

ל~
 של ס~רים לו ~יש שמי מעולם שמענו דלא

 כ~
 מינים

 סגור בארגז ביחד מונחים~ם
 כנהו~

 שמי נימא שיהי~

ש~רי~
 שיהי~ אותו ולוקח ~~רים~ מאותן ספר לאיזה בשבת

שיי~
 שיש מי כה~~ג בבגדים וכן בורר ~ום אי~ור בזה

 בשבת ליקח רו~ה ו~וא תלוין בגדים כמה גדול בארגזלי

~יז~
 או ב~ד

 וכ~ ~הו~ ח~~
 כוסות כמה של באר~ז

 בהם שותים שבגדולים ה~נהג שהוא כ~ו וקטניםגדולים
 יי~~ש בהם שותים ו~טנים יין בהם שותים ובבינוניםמים
 בגד איזה ב~קיחת שיהי~ ~ולם ~מענו ולא חריף~~וא

 אלא ~ורר~ דאיסור דררא ~כוסות כוס א~מהבגדים~
 דכיון הנ"ל~ לטעם שהואו~אי

 דהמ~~
 שלאחר הוא

 ימניחין חוזרין הכוס או הבגד שלההשתמשות
 אות~

 באותו
 מת~ילה הלקיחה ד~ם מוכח א~~כ האחרים עם מעורב~ום
 ~וא ~י~לאו

 לקיח~ אל~
 אמת ה~א~ ~~ום מ~ום

 הנדפס ש~~ע שבקי~ורהדבר
 בי~

 מסגרת ~וספות ~ם
 נדפס ט~~ז סעיף פ~ בסימן~לחן

 ש~
 מר~ הג~~ה ל~ה

 פי~סק ד~~~ק אב~~ד ליבושיודא
 ש~היר ראיתי ופשעד~א~

 נזהרלהיות
 אל~ ב~

 שלא היינו
 יברו~

 בליל מלבוש
 ש~~~

ע~
 שלא וכן לבנה~ ~ונת תברר לא אשה וכן בבו~~ ש~~ק

יברו~
 לו ש~ריך ספר אדם

 סמו~ ר~
 איסור משום ל~ימוד

 ~~יו ~רבו~ינו מאביתי~ו ש~נו לא אנחנו אבל עי~ש~בורר
 דרכם ש~דברים דבכה"ג כנ~~ל הטעם ועכ~~ח בז~~נזהרים שיהי~ ע~מם מהם אפילו ראינו לא ~ם ~ה~ על~~ירים
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 חוזרין נ~רכים ש~ינן דלאחר בי~ד~ תמיד מונחיםלהיות
 ~ם בתערובות שם אותוומניחין

 א~רי~
 ~שום בי~ לית

בורר~
 שהסברא לאחר~~~~~~

 טי~~
 ונכינה

~~~~ 
 לראיה כלל

 הש~~~ דברימתוך
 ~יך ~י והראשונים

 אוכ~
 יטעס

 טעםשדבר
 ה~

 ~ך ~וא דאוריי~ ו~ברא
 ג~

 לזה דוגמא
 לסתור לענין ~~~~ח ב~י~ן אחרת שבת מל~כת לעניןמ~ינו
 ~תוכו שמטמינין התני~ בו שסותמין הדף מן הטיטטיחת
 ע~~י א"א באם גדול ע~~י ~פילו דמותר השבת ל~ורךה~מין
 בנין ~תירת חשוב דלא משום קטן ע~~י אועכו~~ם

 נ~ש~ כי קים בנין להיות נעשהדלא הואי~
 והוא אחד יי~ על רק

 קושר לטנין כן שמ~~~ו ~דבריו ראי~ ומביא תה~~ד~מדברי
 נ~יות הקשר נעשה שלא דכל שי~~זבםימן

 קיי~
 בו אין

 לענין דידן בנידון הה~~ד א~~כ עיי"ש~ ומתיר קושר~~סור
 שלא דכלבירר

 ה~רי~ נעש~
 ל~ול~ נב~~ להיות

 ~חר רק
 חוזריןשבת

 ומערבין~
 ביחד הדברים

 בורר~ משום בי~ לי~
 זה דאין מסתבר א~~כ כן~ ~ר~ו זה המין דכל עדיף~ובנ~~ד

 כלל~~בורר

~~~~
 ~ עפ~~י ~התיר טעם נראה

 בסימן ברמ~~א דמבו~ר
 אוכלי~ מיני בשני דדוקאשי~~ט

 מ~~כת ~ייך
 שייך ~א קטנות מתוך גדולות לברר אחד מ~כל במין~בל בור~

 בשו~ע ראי~י ~~~יו על פקפק שבט~~ז ואעפ~~י בורר~ב~
 במחהש~~ק וכן הר~~א כדברי להתיר להלכה שקבעהתניא
 שכולס משה וחמד תו"ש וס~ א~~ר בשםמביא

 שלנו ~דון של בפתק~ות והנה בורר~ הוי דלא אחדבמין מתירי~
 אם לדון נבואאם

 ה~
 מינים~ כשני ~ו חחד כמין חשובים

 פת~א שעל ~~~פ~~י אחד מין כמו דחשובים דמסתברנראה
זו

 מ~~מ פשיטא~ ח~~י האחרת פתקא ועל ~~~ל ח~~י כתו~

 וטעם וקטנה~ ~~ולה חתיכה ~ו אחד מין ~מו רק הויז~
 הוא ~~~ל וחיי ~~~ל ששה ~וא חיי"פ אם למשל שהריהדבר
 מו~א אינו ~~גבאי ~~~ל חיי נדר אחד אם פרוטות~י~~ב

 מניח הוא ~רי ~"ל ח~~י של~יתקא
 פתקאות שני במ~י~

 כמו הוא חיי~~~ל חני שהוא ש~יי~~פ נמ~א פשיט~~ ח~~ישנ
חתיכה

 קטנ~
 ~ול שהוא גדולה חתיכה כמו הוא וחיי~~~ל

 פע~ים~ני
 ובשלומ~ פשיטה~ ח~~י כ~

 מיני שני גבי
 ~נין מינים שני הוי שפיר דגים מיני בשני אפי~~~כלים
 קארפען ~נקרא ~ג לאכול שרו~ה מי משל בדרך שהריבורר

ל~
 וכדו~ה~ אחד ~ין או העכט הנקרא דג כלל לו יו~יל

 ~"ל ח~~י ~ל בפתקאות אבל מינים שני ~~ הוי שפירלכן
 מין להו שהוי ~ותן הדעת וגם מסתבר שפיר פ~יטאו~~~י
 עיין לדבר ~ודוגמאאחד

 בח"~
 ל~נין ~"ח סי~

ממין הודא~
 הטענ~

 לעשות אפשר דאם
 מ~דו~

 מנורה כ~ון קטן

 חליו~ש~
 הודאה לי~ הוי ש~יר בכה~~ג הנמדד בבגד וכן

ממין
 הטענה~

 ~סכימו כיון וא~~כ
 לדברי האחרוני~

 הללו בפתקאות ~ין א~~כ בורר שייך לא אחד דבמיןהרמ"א
 ~דקד~ין שאין דבר עמא ~אי חזי פוק הרי וגם ב~רר~חשש

 כנ~ל~~דבר

~~~
 ~ד

 י"~
 דגבי א~"ח ~~ר~ג ~~ואר ~י עפ"י

 אם אלא איסור ~~ן אין אוכל מתוך פסולתבורר

~ור~
 ~ברירה שאחר באופן הפסולת ~ל

~ 
 ~~~ל נשאר

 בתוך פסולת ~וד נשאר אם אבל פסולת~שום
 ~אוכ~

 אין
 מ~ינו כן שהרי ל~ריו ראי~ ונ~~ל עיי~~ש~ בורר איסורכאן
 לבית נכנס ~בי ב~ם ~ידה גבי כגון מלאכות שארלענין
 הפתח על אחדוישב

 ול~
 ~ילאהו

 ואח~~~
 ומ~אהו השני בא

 ד~י~ ו~רא~ פטור~ והראשון חייב~שני
 ומותר פטור

 מ~אכת גבי ה~~~ד וא~~כ מידי~ קעביד לא שהרימשום
 דאםברירה

 ל~
 פסולת נשאר שעדיין לגמרי הראשון בירר

 לא הרי האוכלבתוך
 קעבי~

 בש~~ם מ~ינו ו~ה~~ג מידי~ ולא
 בישול לענין ~י~~ח סימן ב~ו"ח ונפסק כירה בפרקשבת

 לא אבל שנפ~ר עד ~ים~דהמחמם
 כ~~~

 סולדת שהיד עד
 ביארתי ~ובמק~~א לגמרי ומותר מידי ולא קעביד לאבו

 ד~סור ח~~ש כמו דהוי לומר בזה שייך דלא מההטעם

 חיי~ ד~שני דכיון וביארתימה~~ת~
 ~ייך לא א~~כ

 ~זי בז~
 מ~ד דאורייתא אי~ור דליכא ~עיא לא ובכה~~גלא~טרופי~

 הכי א~~כ ואכ~~מ~~ ליכא נמי דרבנן איסור אפילו אלאח~~ש
 המאכל בתוך ~~ולת עוד נשאר אם בורר מלאכת לעניןנמי

 ש~י~ ממה פחות שנשאר מהמעורב~
 ~~ מתחיל~

 נ~שב
 לחוש נר~ה אם אפי~ ~ידן בנידין וא~~כ מלאכה~לשום
 פתקא לושיזדמן

 שא~~~
 ונימא אז לה

 פסו~ת~ כמו הוי דז~
 בתוך אלו כמו פתקאות עוד נשארים ספק דבלי כיוןמ~~מ
 הפסולת כל בירר שלא נמ~אהכיס~

 ר~
 ולא מ~ם~ מק~ת

 כלל איסור בזה א~ן ~נ~~ל ולפי בורר~ מלאכת לג~ריגמר
 דברי בעיני ש~וטבו הגם והנה ליכא דרבנן ~יסורואפי~

 שבת איסורי גבי להקל סברות על לסמוך שלאהמחמיר
 ביתר לתקן וראוי~ח~ור

 שא~
 יהא שלא מיוחדים כיסים

 העולם מנהג ליישב הם בזה ~רינו מ~~מ חשש~ נדנודשום
 מדקד~יםש~ינם

 בכ~
 שיש נ~ונות ~~רות ו~בנו אלו

ל~~
 הגבאי של כוחו יאש~ מ~~מ אבל שיס~וכו~ מה ~ל
 טוב היותר ~ד על לת~ןשרו~ה

 ש~
 ~ר~ת ~ל לס~וך נ~ט~ך

 וש~ת~ דו~~ש ידידכםוהנני

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

 לפ"ק~ תער~~בשנת י~~ו~ס~מיהאלי

 נ~~י~ קלויזענ~ירג דק~~ק ~דק וב~~דלהרב

~"~~~~~
 מו~~ה חו~~ש ~מיפלג הרבני ידידי כי היות
 ~ה נ~~י שעכ~ער יעקבמשה

 בש~ לי א~
מעלת~

 הפת~אות אודות על טעמי ~כם נודע שלא
 ז~ן על פה~נדפ~ות

 הדלק~
 היתר ז~ן ~על בטש~~ק נרות

 ש~~ק~ מו~אי בלילהדלקה
 ו~~

 זמן על
~~~~ 

 של
 ל~ח~

 ושל
 שנתתי הד~ק שעת זמן על~יעבד

 ז~
 לכן יותר~ מאוחר

 ואבוא דתוה~~ק ~י על בזה ~עמי לפניכם לבאר ~זה~אתי
 אחרון~ אח~ון ועל ראשון ראשון עלבזה

 ~~~א~
 על

 זמן שק~עתי ~
 הדלק~

 שקי~ת קודם ב~~ש
 ש~~ר מש~ם הוא טעמיהחמה

 נוד~
 ~י~ מה

 ו~ת הגאוגיס בין פלו~תא~~~
 בעני~

 ~~יל ~~~ת~
 בי~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 הוי החמה דמ~תש~ע ל~~ד דף שבת ב~ס~ ~מבואר~~~~~ת
~~

 זמ~
 בש~ס שס ומבואר השמשות~ ~ין

 כ~ ד~~
 יהודא

 ל~~אונים וס~~ל עי~~~ש~ ש~ת~~~ן
 כ~שט~ דהד~רי~

 דמ~ד
~~~~ע

 ~חמ~
 ~ירוש ~ונודע ב~הש~ש מתחיל ~או~ק תחת

 בכל לנו הנראית הרקיע כדור ח~י דה~א ~א~~ק~~~~

~~~
 שאנו

 ומתחי~ עומד~ם~
 אי~י~ אז

 מלאכה ~שי~ת

 הל~לה מן או ~יום מן ס~ק ~וא דכי~ן ~~~ת~~~~

~~~~~
 ר~~ת דעת אבל דלחומר~~ דאורי~תא ם~יקא ~וי

~~~~~~~
 על רק הוא ~גמרא דכוונת וברא~ש בתוס~ שם

~~~~~
 שיע~ר לאחר מתחיל ~וא ~שנ~יה

~ 
 ורב~ע מ~ל~ן

~~
 ~שק~~ה

 הרא~ונ~
 זמן מתח~ל אז ~רק לנו ~נראית

 והו~יח~~~~~ש~
 כדי שקיעות ב~ שי~ כן ולח~דש ל~רש

~~~~~
 הגמרא עם שבת דמס~ זו לסו~~א ש~ש ~םת~רה

~~~~~ם
 ~~ר~

 דמב~אר טמא שהי~ מי
 ש~

 החמה דמשק~עת

~~
 ש~עור זמן ~ש ~כוכבים ~את

 הי~ו~
 תי~ ולכן מ~ל~ן~ ד~

 מי~רי וב~סחי~ ~שנ~~ה~ שקיעה ~מן הש~~ס ~י~רי~~~~ת
 ~ז~ן~~"ס

~~ 
 דמא~תו הראשונה ~שקיעה

 ז~
 ש~עור ~ש

 ה~אונים לדעת מב~~א לא הנ~ל ל~~ ו~~ מ~ל~ן~ ~~י~~~
 ~מור חיוב יש~~~~

 להדל~~
 ש~עה~~ח קודם בעש~ק נרות

 וכן ל~דל~ק אסור ~ד~ריהם~~~~
 לעשו~

 אחר מלאכה שום

~"~~~~
 כל בעשיית ד~םור בהשמ"ש הוי ~כבר ~~ון

~~~~
 באם ~א~~~

~~ 
 אסור שקעה~ח ~ודם הדליק ולא

 א~ ~~~~~~~
 אם

 י~טר~
 ~שבת ל~שב עי~ז

 בחש~
 ~אי

 ר~ת לדעת ~~~לו אלא ~~ירין~~ עכו"ם ע~~~~~~~יק
 נרות להדל~ק מ~ויב~ם ~ת לדעת ~ם למ~ה ~מ~~~~~~
 ~~דם~~ש

 שק~~
 הראשונה

~~~ 
 מבוא בס~ כהן במנ~ת

 ר~~ת ד~ת על הקשה ~~ד א~ ~~אמר~~מש
 קוש~ות~ עשר~

 ~רק שבת במ~~ דמבואר ממה הוא ~~ל~ש~ת~~~~~
 הנ~ל~~~יק~ן ב~

 דא~
 בש~~ורא לכו קים דלא אתין רבא

~~~~
 הר~ א~~כ ~ר~א~ אדל~ק~ דיקלא בריש אד~ימשא

~~~~
 ד~ר~כ~ן בש~ס~ ~הדיא

 להדלי~
 א~זה ב~ש נרות

~~~
 הראשונה ש~יעה ק~דם עוד ז~ן

 הקש~ ו~
 ב~ו~

 שלו~~~~~ת
 מ~

 דמבואר
 במש~

 דשבת ~~ק ~סוף

~~~~~~~~ 
 מת~רין

~ 
 עורות ליתן נענ~ן ע~~~ש ~ש~ש

 ערוכה במשנה מבואר הר~ בו~ כיו~א ענינים ~שאר~~~~ן

~~~~~
 בהם שאין דבר~ם ל~שות א~ילו אסור ~~עה"ח

~~~~~
 ואסורין דאורייתא ~מורה

~~ 
 שבות~ מ~ום

~~~~
 ~"א ~פרק

 וב~ר~
 ~דעת הללו קו~ ל~ישב כשבא י~ד

 ר~ת לדעת ד~ם לומר אלא ~נה מ~א לא~ת

~~~~~
 קודם מן ~~~~אכה ~~רוש וכן נרות להדליק ~ש

 או ב~יאין אנו שאין משום הטעם יהיה מעט~~~~~~

~~~
 מ"מ שבת~ תו~~ת ~~ות

 עכ~~
 דאין בש~ס ~~ורש

 וכן השמש עד אלא~~~ר
 ד~רי~

 נרות ל~ד~יק
 א"כ ~ילנות~~~ש כש~~

 מבוא~
 לדעת ד~ם ה~ל מכל

~~ 
~~~~~~~

 דמש~יעת ו~ם שקע~~ח~ קודם ב~ש נרות ל~דליק

 ~~יל~~~מ~
 א~~לו ל~שות אסור

 ~לא~
 דקי~ל ~והא דרבנן

 ~ז~~~~~
 הי~נו בהש~~~ השבות על

 ר~ ע~~
 מ~וה ב~ום

~~
 ~דו~ דוח~ ~~~~

 ו~יו~ ~~~~~ ~ימן ~מבו~~א~ח
 תמ~~ ~~מו~ י~~~

 בסדור ז~ל ~ליסא ה~און על ~ה

~~~~~~ 
 דין ~~י ~לו

 הד~~
 א~ בסע~ הנ~ות

 ~מת~

להדלי~
 ונמשכו ~~~~כ~ ק~~~ם ש~ה רביע עד בע~~ש נרות

 מחברים כמהאחריו
 אחרונ~~

 ~לכות מעתי~~י
 ~דם דבחיי~ורק בק~ר~

 כת~
 נרות להדליק יש חומרא דמ~ד

 קי~ור בס~ר אחריו ונמשך ~~~~כ ~ודם שעהח~~
 מן ל~כא ותשרי נ~סן בימיו~אמת ש~~~

~"~~ 
 ~ותר ~ה~~כ עד

 באותו ~~~~ ולא ~ע~~~ח~~
 ז~

 ~~~ו מכשול
 מתו~

 דבריהם~
 ~ומרא מ~ד שאינו הם ~ם ~דקו לא שזהרק

 ר~
 מ~ד

 עד שקה"ח מן י~ אז תמוז ס~ון בימ~ אבל הדין~ע~קר
 מכשול ~~ות אז ויוכל ח"ש~ מש~עור ~ותר הרבה~ה~~כ
מ~ד

 דבריה~~
 ר"ת ~~עת א~י~ שהרי תימא וזה

 ב~מרא כמ~ורש שקעה~ח קודם שבת בערב נרותל~דליק מחו~בי~
 מת~ר~ן דב"ה~נ~ל

 ~שמ~ ע~ ~
 א~ל

 אח~~~ ל~
 ~כן

 לכי ק~ם דלא ד~תון דא~ר ~דל~ק~ן במה ~~רק דרבאבהא
 אדשי~א דרבנןבשיעורא

 שר~א~ אדלוק~ דיקלי ברי~
 מדברי נ~בעים ה~חרו~ים המחברים שדבריובאמת

 לענין סק~~ב של~~אבס~ המ~~~~
 מ~~

 שם ~וה~תיק
 ג~

 בש~~ע
 אתהתנ~א

 ~ד~ר~ו~
 כנ~~ל ~תמוה ~ש ע~יו ~ם באמת אבל

 תשבת~ הכנ~ת במ~~ר שלו בסדור התניא הרעישוכבר
 שלו בש"ע ~נד~סת שלו ~בול שכתב אזהרה במכתבו~ם
 מו~~ה ~~און הרז~~ה בשיעורי רא~ת~ וכן רס~~א~בסי~
 נוב~~~ בשו"ת ה~ואל הוא הוא ~אשר אלעסקארוואלף

מה~~
 מחז~~ו שם וה~וב~~ ס~~ או~ח ח~

 לאד~

~דול~
 לה~רש הוא ~מור שחיוב

 ממלא~
 נרות ולהד~~ק

 והנה שק~~ה~ קודםבע~ש
 מתו~

 לכס נתברר הנ~~ל דבר~
 על בזהטעמ~

 שקבעתי ~
 ז~

 נרות להדלקת
 בע~~~

 איזה
 ~ר~ך עוד ~מ~ם שא~~א מלבד כ~ שקעה~~ח ק~דםזמן
 אשה יש ~עמים כי ~נרות ול~בק ולסדר לי~שב ק~תזמן

 הקדמתי ולכן שבת תוס~ת משוס ו~ם הרבה נרותש~דלקת
הזמן

 ער~
 החמ~~ שקיעת קודם מ~נוט~ן ושבעה ששה

~~~~
 על הטעם לברר אבוא

 היתר ~מן ש~חרתי מ~

הדל~
 עם מו~ש~~ק בליל

 ~~ ס~
 מינוט

~ 
 הזמן

 ~ת דעת שהרי משום והוא ~עש"ק~ הדלקה חיובשל
 רס"א בס~~ או"ח בש~ע ו~ם מנ~כ~ בס~ לדבריושהםכ~ם
 כמה אחר~הם ונמשכו הנ"ל סק~ב של~~א בסי~והמ~~א
 הוא למעלה~ שכ~בנו כמו הלכות מ~~רי אחרונ~םוכמה
 והנ~ מיל~ן~ ד~ שיעור ~ש ~ה"כ עד שק~~~חדמן

 ש~עור

הי~ו~
 ~פו~ק התה~~ד ל~עת א~~~ הוא מ~לין ד~

 בש~
 או~ח

 כוות~ תנ~~טס~
 ו~

 הביא
 ב~ו"~ הש~~~

 בה~
 מל~~

 הוא
 ש~עור א~כ מינוטין י"חש~עור

 הי~ו~
 הוא מ~ל~ן ~~

 כשטה אלא זו כ~~ה הע~~ר אין ~ובאמת מ~נוטיןע~ב

הסוב~
 דש~עור

 ה~לו~
 הוא מ~ל

~~ ~~ 
 כמו מ~נוט

ש~ארי~
 סי~ באו~ח ה~ר~א בביאורי

 תנ"~
 בראיות להוכ~ח

~רורות
 ו~

 שם בח~~~
 ובש"~

 בכ~פי וכן שם~ הת~יא
 דשיעור כתבו מלי~ה לענין ס~ט בס~ היו~ד ~ליונה
 הואמיל

 א~~ מינוט~ ~~
 נראין בזה

 ביאורי דב~י ~ות~
 שהוא הנ~לה~א

 ~~ ~~ ר~
 ~ת~ס בשו~ת וכ~כ מינוט

~~
 ד~ שיעור שכן וכיון ה~~קר~ ~וא דכן ה~ ס~ א~~
 הוא~ילין

~ 
 אי~ה ויב~אר מ~נוט

 ~ה~~
 וכ~ון

 לדחות א~א ממ~לא ר~ת כ~טת תו~סים הנ"ל~אחרו~ים דכ~

~~
 ~סתים ~מ~ר

~~ ~~ 
 י~ ~כ ~ד דמשק~"ח



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 מספרו ב~ במאמר במנ~~כ וכן מילין~ד~

 מב~~
 פרק השמש

 רוב לדעת ו~כן בז~~~ל כתב~~
 הפו~קי~

 להמתין ~ריך
 ו~ומש ש~ה שיעור לפחותבמ~~~ש

 עכ~~ל ~ילין ד~ ש~~
~ירק

 שכת~
 אינו באם ל~קל ז~ה שי~ור על לסמוך שאין

 ~ש וד~~ ~ה~מיר אבל כוכבים עדייןנ~אה
 לה~

 הרי
 שיש בזה טעמינומ~ורש

 ~כ~~~
 היתר ז~~ן עם ל~מ~~ן

 של ~זמן ~ן מו~ש~~ק ביל~דלקה
 חיו~

 ע~~ש של ~ד~~ה

 ~~ ס~ל~הפ~~~
 שעה ~יעור זמן הוא זה אשר מינוטין

 ב~מת והנהו~ומש
 כל לפי לכאו~

 י~אנו לא עדיין ה~~~~
 ~זה ~ובתינויד~

 ~מ~
 שאנו

 הדלקה היתר זמן מא~רי~
 ~ך עם מו~ש~~ק~ב~יל

 מינו~ ~~
 ~יוב מזמן

 בעש~~ק~ ה~דלק~
 טעמים ג~ מ~ד ויו~ר יותר עוד להרחיק הראוי מן הי~רק
והם

 א~
 כמה מדליקים ש~נו למעלה כתבתי כבר ש~רי

 אי ל~מ~~~ ~א~~א ~~ום אי שקעה~~~~ קודםמינוטען
 דהרבהמשום

 נשי~
 מדליקין

 ~ריך אשר נרות וכ~ה ~ כ~~
 הד~ק~~~

 בהכרח זו
 ~שו~ אי זמן~ אי~

 שבת~ תוספת
 היינו הנ~~ל ה~נ~~כ לדבריו~~~כ

 ~ריכ~~
 זמן את לאחר

 מו~ש~~ק בליל הד~קה~יתר
 ~~ ע~

 וגם המינוטען ~ו~ן

~שו~
 תוספת בכלל נ~ו בהשמ"ש שהרי שבת תוספת

 ~וא~~~ת
 ב~

 הוא מי~ין ד~ דשי~ור הוא האמת שהרי
 מןיו~ר

~~ 
 שיעיר והוא מינוטען

~~ 
 כ~ש~~כ ~ינוט

 של ~ראיות מכח הנ~~ל ובחת~~ס ובח~~י הג~~א~~יאורי
 ~כחיש~ שא~~א~חוש

 ג~
 במאמר בע~מו במנ~~כ כתב שהרי

 הניטות ~במדינות ברורות~ בראיות להכריח ג~ פרקב
הרבה

~ 
 ~תגדל דרום ל~ד או ~פון ל~ד היום המשוה קו

ז~
 שקעה~~ח שמן השיעור

~~ 
 שכן ~ה~~כ

 בחוש~ נרא~
 במדינותינו~~~כ

 שנוט~
 העולם ~פון ~~ד יותר הרבה

 אשר בבל ומדינת א~~י~מדינות
 ש~

 של זה שיעור ~~נה
 יותר ל~אריך הראוי מן הי~ א~~כ מילין~~

 הז~
 ~יתר של

הדלקה
 בלי~

 תופס שם שבמנ~~כ אף שבאמת הוא זו קו~ על התי~~ך מילין~ ~ד~ יותר בע~~ש הדלקה מזמן מו~ש~~ק
 א~ במאמר שם כמש~כ ~גאונים דברי נגד עיקר ר~~תדברי
 לפ~נ~~ד אלא עמדי כן לא אנכי מ~~מ ולהלן~ ט~~פרק
 סי~ באו~~ח הג~~א בביאורי וכמש~~כ עיקר הגאוניםדברי
 ובסדור רס~~ב סי~ וביו~~דרס~~א

 התני~
 הכנסת במאמר

 העתיק רס~~א ובסי~ של"א בסי~ שלו שבש~~ע ואףשבת~
 נראה מ~~מ ר"ת כדברי שפסקו והש~~ע המג"אד~רי

 דברי ש~ל כתב שהרי בו חזר ~נ"ל במאמר שלו~בסדור
 הגמרא ומן החוש מן וע~ומות גדולות פ~יאות יש~~ת
 בו חזר רס~~ב בסי~ יו~~ד בש~~ע המחבר דגם וכתב~יי~~ש
 וס~~ל ר~~ת כדעת לפסוק רס~~א סי~ או"ח בש~~ע~מש"כ
 הגאונים ~~עת ~הנה הגאונים~ כדברי לפסוק~יו~~ד

 במו~ש"ק הדל~ה היתר זמןלהרחיק א~~~
 ז~ ~

 חיוב
 שהו~~ע~~ש~ ה~ל~

 בסך ש~עה"ח מזמן
~~ 

 לדידהו שהרי ~ינוט
 ~~~~כ עד ד~שקע~~~ח ~~ד דף בפסחים דאמרי~ מהעכ~~ח
 ו~או ~י~או עד הוא הכוו~ה מילין~ ד~ מהלך בינוני~דם
 ~ומיא קטן עד מגדול כולם הכוכביםכל

 שאמ~ ד~
~~

 הביאורי וכמש"כ ברקיע~ נראים הכו~ים כל עדיין~כ~~ח דבע~ מילין~ ד~ הולך אדם ~זריחה עד ע~~ה דמן

~גר~~~
 בסדור התניא וכן וביו"ד באו~~ח הנ~~ל ב~ומות

במאמר
 הנ~~

 ~ד~קה היתר לענין משא~~כ
 במו~~~~

 שדי
 ג~בי~יאת

 כ~כבי~
 ודאי בינונים

 ליכ~
 שיטור אלא כ~~כ

 זהו אך מיל~ רביע ג~הילוך
~ 

 וכן וא~~י~ בבל באו~ק
 ובמדינותינו ו~~רי~ ניסןבזמן

 הרחוק~~
 המשוה קו מן

 גם ויותר~ יותר ~פוןל~ד
 הז~

 ~את עד ~ק~~~~ח ~ן אשר
ג~

 בינוני~ כוכ~י~
 ג~ הי~וך ~יעור הרבה יותר ~וא

 מילרביעי
 ~נ"ל במ~~מות הגר"א בביאורי כמש"~

 וכמ~
 שבעלי אף ~נ~~ל הגאונים לדעת והנה בחוש~שנרא~

~ק~ענדער
 מ~שבי~

 מן
 שקע~~~~

 קרוב בחורף ~~~~כ עד
 מינוטעןלשלשים

 ובקי~
 קרוב

 מ~~מ ~ינוטען~ לארב~י~
 כתב הנ~~ל שבת הכנסת במאמר שלו בסדור~תניא

 שבלאה~~כ ובאמת עיי~~ש שלמה שעה לשיעור קרובהוא דבקי~
 אנואין

 יכולי~
 הקאל~נד~ר בעלי על כ~~כ יסוד להעמיד

 על כיוונו ש~םשאפשר
 ~א~

 ובמנ~~כ ~גדולים~ כוכבים
 ב~במאמר

~"~~ 
 ~ניסה ג~~כ ה~יד וכו~ א~ר והנה בד~~ה

 ~~יר ~שהוא שלו אופק ~ל פעמים כמהו~יחן
 תקו~~ שבימי ש~ו הנ~יון ~~~י בידוו~לה ~מסטערדא~~

 יש ותשרי ניסן
 ~ה~~כ עד שקעה~~חמן

 ~קי~ וב~~~~ מינוט~ ~~
 בימים

ה~רוכי~
 ~~ יש

 איזה מן חישב ~ו מדד ~ולד~תי מינוט
 קודםזמן

 וע~ שק~~~ח~
 אנו שב~כרח כת~תי כבר כי

 מינוט איזה בע~~ש להדליקמקדימין
 במי~~~ש~ בין ~ע~~ש בין שבת תוספת בשביל זמן ק~ת~ריך וג~ שקע~~~ח~ קו~~

 מן במו~ש~~ק ~דלקה היתר של הזמן ל~רחיק בחרנולכן
 חיוב שלהזמן

 הדלק~
 בסך בעש~~ק

~~ 
 ~כן באשר מינוט

נוהגי~
 גם ק~ת יו~אים שבזה לאשר המקומות ברוב ג~כ

 ~ריו אחר ~~~שכו ה~~~ד של פסקו לפי ר~~תדעת
 בימי ורק תנ~~ט~ סי~ או~~ח והש~~ע מחבריםכמה

 הקי~
מ~

 דען
~~ 

 בכל ל~רחיק מוסי~ין א~ו ולהלן מאי טען
 חיוב זמן מן במו~ש"ק הדלקה ז~ןשב~ע

 הד~ק~
 בע~~ש

עס
~ 

 עד יותר מינוט
~ 

 אויגוסט עד כך ונמשך מינוט~ן
 בכל ופוחתין חוזרין אנו שובואז

 ~ שבו~
 שיהי~ עד מינוט

 רק ע"ש של הדלקה לחיוב מו~ש~~ק ביןההבדל
~~ 

 מינוט
 ימי כל על כךונשאר

 החור~
 דען עד

~~ 
 שנה של מאי טען

 פשוטי לפני ~~מרא ~~ת שהוא ראיתי ~שוב כנ~~לשאח~~כ
 באופן ~סדר ~עשות ושניתיה~ם

 אחר~
 פה לבאר והנה

 הגאוני~ כדברי עיקר תופס אני מדועהטעם
 כאן אין

 הגר~~א בביאורי הכרי~ כן כי לומר בזה עתה ודימ~ומו~
 מקומו~ב~ני

 והתניא רס~~ב ~םי~ וביו~~ד רס~~א סי~ באו~~ח
 הם הגאונים ש~ברי הנסיון עפ"י בחוש נראה כיוהעיקר הר~~~ה~ שיעורי ובס~ שבת~ הכנסת במאמר שלובסדור
 כהמנ~~כ ולא הר~~ת מדברי עי~ריותר

 שפס~
 ועוד ~היפך

 אם ~ה לדבר אי~~ה למועדחזון
 ויה~ עמדי ד~ יסכי~

בעוזרי~

~~~
 זמן בענין טעמי לברר אבוא

 ק~~~
 בהפתקא שכתבתי

 לענין אחד זמן זמנים~ שניה~דפסת
 לכתח~

וז~
 טעמי כי הדח~~ שעת על מאוחר

 ב~~
 הוא

איתא דהנ~
 במ~נ~

 כוות~ דקיי~~ל דל~י פ~~א בברכות
 ג~ עד נמשך הוא שחרית של~"ש ה~~

 שעו~
 ~י~ ד~יינו ביום

 ~ג~ לח~וב דיש ~~ב סק"א נ~~ח בסי~ המג~~א ~נההיום~
 ד~יינו~עות

 הרב~
 עד ה~חר עמוד מן היום

 ~ה~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ה~תחלה ~שוב ד~ריך נ~"דונמ~א
~ 

 אחר ~~משכו ~~~ה~
דבריו

 המק~רי~
 אד~ ~יי בס~ ד~יינו ~~תיקים

 ובסדור

 והת~יאדה"ח~
 בש"~

 ו~קי~ור שלו
 ז~~ל~ רשג~~פ מ~ג~ ~~~~

 בביאיריאמנם
 ~גר~~~

 ל~וכיח כתב ~נ~~ט סי~ ב~ו~~ח
 וב~עמים נכונות~~~יות

 ~ק~~ דבכ~ נכוני~
 בדברי שנזכר

 מן שע~ת ~ו~ן לח~וב יש אזי היום על ש~ות~כמז"ל

~הנ"~
 ה~קי~ה ~ד ורק ~~~~ מן ~לא

 ול~
 עד

 כןשהרי ~ה~~~
 נר~

 ש~חש~ב ותשרי ~י~ן תק~~ת דבימי בחוש
 ~ם שעות ~י~~ב אזי שעית לי~~ב~י~ם

 הנ~ ~~~
 עד

 הוא וכן ויי~~~ יותר אז יש ~~~~כ עד ע~~ה ~ןאבל השקיע~
 לעול~

~~
 ~~~כ היו~~ משוה קו

 ע~~~~
 ~כמז~~ל ~י~~י

 ע~
 מן

 עד רק ל~שוב וגם ואילך~ה~~~ח
 ה~~י~~

 במנ~~כ וכ~~כ
 בשם פ~~ו ב~ב~אמר

 הלבו~
 לחומרא דרק מדבריו נר~ה ~~מ ~דאי~ לה~~ירשסיים וא~ כדבריו~ ~~~~יע ובפ"ט

 נ~מת א~ל ה~מירבעלמא
 מ~~י~ הו~

 ה~ב~ש~ ל~יטת
ו~~~כ

 והנאת אכילת זמן ל~נין תמ~~ג בס~ התני~ בש~~~

 בע~~~חמ~
 ה~ כל ותולין ~~ כל אוכלין חכמז~~ל דאמרו

 מן השעותדמ~שבין
 ~חמ~ ה~~

 עד
 שקיעת~

 בסדו~ וכ"כ
 ~יי~~ש הק~~ש א~ל ק"ש זמן לענין~~ו

 ~ועכ~~~
 בו דחזר

 מן ק~~ש ~ל ~עות ג~ לחשוב נ~~ח בסי~ שלו בש~~עממש~~כ
 עדע~ה

 ~~~~כ~
 יונה ~פי הס~ ~דברי להדיא נראה וכן

~~
 במש~~כ ס"ט בסי~ היו~~ד

 ש~
 של ~ינ שיעור לענ~ן

 מ~~~ת לאברהם חסד בשו"ת וכ"כ עיי~~ש~מליחה
~פעם ~הנדפ~

 ראשו~
 בז~ינו

 אל~~
 לענין י~~ט סימן או~~ח בחלק

ז~~
 ק~ש הזמן לחשוב הוא דהעיקר ק~~ש

 הנ~ ~~~
 השקיעה~ עד

והג~
 דאפשר

 דהאחרוני~
 נ"ח בסי~ המג"א דברי שהע~קו

ל~שוב
 הז~

 ~~~ה משעלה ק~ש
 הרי מ~~מ יו~ר~ ~י~ ה~

 שאין דפשיטא סקקכ"ו ס"ו סימן ~ח~~מ הש~~ך כתבכבר
 רוב אחר~ולכים

 במקו~ הפוסקי~
 שנראה

 לעיני~
 ~ש~ס

 המועטי~ ~~ש~דין
 דנראה ~~נו בנידון כ~~ש וא~~כ

 של שעות ד~י"ב~~וש לעיני~
 ה~ היו~

 שקי~תה~ עד ~~~~~ח מן
 לחשוב בש~~ס המבוארין היום של השעות כל לפי~~זוממילא

~~~
 של שעות הי~~ב של הזמן מתחילת עכ~~ח היום ~תחלת

~יום
 ה~

 דהיינו
~ 

 לכן הנה~ח~
 הדח~ בש~~

 העמדתי
 ~~ש הזמן ~חשוב דהיינו הדין עיקר על ק"ש זמןבפתקא
 ~יינו השקיעה ~ד הנה"ח מן בש~ס המבואר שעותהג~
 שיש הזמןרביע

 הנ~ ~
 שלא ל~~ילה אך השקיעה~ עד

 ו~~חברים ~מג~~א לדברי לחוש כתבתיבש~ה"ד
 מע~ה שיש הזמן רבי~ על הז~ן והע~תי לחש~באחריו הנמשכי~

 הז~ן ד~יע מע~~ה החשבון ולהתחיל ~~"כ~~
 ~ שי~

 ע~~ה

~~
 והשעת הלכתחלה לכס יובן ובזה ק~ש~ זמן הוא ~ה"כ
 של דהזמן בהפתקאות שכת~תיהדחק

 לכתח~
 ~י הוא

חשבון
 ~~~ ש~

 של כבודו ~פני כן ~וכתבתי ~ה~~כ עד
המג"א

 של והזמן אחריו~~ ו~נמשכי~
 הדח~ ש~~

 לפ~ הוא
 שלחשבון

~ 
 בזה ~הנני ש~יעתה~ עד ה~~ח

 הדו"ש ידידכ~
וש~~ת~

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

 ~~~~ק ת~ר~~ב~נת

שו~~ט
מו"ה ~ש~~~ וכי~ ~ו~~ב ~מיפ~~ ~רב ידידי לכב~~
~~~ ~~~~~ 

 יקר~ אבן נ~~י
 ט~רקא~ בק~~ק

~~~~~~~~
 מפני מל~שיב ו~~~~~י הק~~יל מכתב קבלתי

שש~ל~
 להרב שייך כזו

 מר~
 אשר וכפי דאתרא

 יש ~י ~~נין לפי ~כל יפסוק כן ~פסוק בעי~יויראה
 מק~~

 מ~תר דשבות בעיניו שפשט מה כי לא~~ר ~גםלהתיר~
 דשבות שבות דהוי עכו~~~ ע~~י כוונתו ~~ב~דאי הפסדבמקום
 דין ~ית ודאי ישר~ל ע~~ידשבות

 שא~~
 ~מקום אף ~~תיר

~פסד~
 דבש~~ע כ~~~כ פשוט זה אין

 ב~ מ~יא ש~~ז סי~ א~~~~~
 דנרא~ ו~ידיעות

 שם ~~מ~בר וגם הרמ"א מדבר~
 ~רי מ"מ ~ה~יר~ דדע~ם ~משמע בסתם~ ~שונהדיעה שמ~י~

 ~פי~ דאסור ~תש~~ ~ריב~~ש דברי מביא בסק~~ז ~םבמג~א
 ו~מעיין פ~יד~~ במקום אפילו עכו~~ם ע~~ישב~ת

 ראיותיו כייראה היט~
 ש~

 ממה ו~וא ~~וד~ חזקות הריב~~ש
ד~ורש

 במשנ~
 ~~כו"~ כתבי כל ס~~פ בשבת

 ל~בות הבא
 איןדליקה

 אומרי~
 רוב שפסקו ~~~"מ אף כבה~ לו

הפוסקי~
 רק כיבוי ~וי ~~~כ כר~~ש פטור דמשא~ל~~ג כר~~ש

 אסור ואפ~~השבות
 לעכו~~~ לו~

 הוא~הפסד מקו~ ודאי שם ד~ם ואף

 עכו~~~ דהרי השנ~~~~~~
 דורן שהביא

 ~~~ו~
 מפורש לתחום

 בי~הבש~~ס
 א"~ בפר~

 ב~בילו שהובא ~מי דאסור כ~~ד דף
 עכו~~ם ע~~י שבות והוי שבות רק הוא תחו~יןוהרי

 אם אף להנותאסור ואפ"~
 העכו~~~

 דאס~ר ומכ~~ש ה~יא כ~ר
 ~בות ומוכח יי~~ט~ ל~ורך הוי דב~דאי ואף ~ביא~ לולומר
 עכו~~~ ע"יאסור

 שבת או יו"ט ל~ורך אף
 וא~~~

 ה~~~ד

 דמקו~ הפסד~במקו~
 או יו~ט ל~ורך ~מו רק הוי הפסד

 ורק לבסוף המג"א מתיר ~~מ אךשבת~
 דבע~ שסיי~

שיהי~
 מקו~

 ל~תיר דעלמא ס~~יין הכי ובאמת גדול~ הפסד
 עכו~~~ ע~ישבות

 ~ו ויו~~ט שבת ל~ורך
 הפסד~ ב~ו~

 עוד יש כי וג~ מעכ~~~~ של בנידון להקל אפשר היהו~"כ
 לטלטל ~תיר ר~"ו בסימן דמבואר מה עפ~~י להקל~ד
 כיון מטעם בשבת עכו~ם ע~י~נר

 דג~
 בע~מו להישראל

 ה~ד~ מן טלטול ~~~י דהיינו בטלטול מותר שיהיה אופןי~
 דידן בנידון גמי הכיו~~כ

 לכאור~
 הוא האיסור עיקר

משו~
 מעות לטלטל דה~ינו המוק~ים דברים טלטול

 שיתןו~ראטל
 העכו~~

 יעשו לא ~מען להבאנק עבורו
 יש דעכ~ז איברא כ~וגפראטעסט

 ~~די~ ג~
 שבות להתיר נימא אי דאפילו לומר גד~לה סברא דיש~דא לאסור~ הרבה

 ב~ו~ עכו~~~ע~י
 ~~י~אות ונימא גדול~ הפסד

 ~פשר מ~~מ גדול~ הפסד חשוב הישר~ל על הבאנקשיעשה הפראטע~~
 דשבות שבות זו לשטה התירו לאד~כ

 ~מקו~
 אלא הפסד

בא~
 בו יודע~ן הי~ ולא בשבת ההפסד נו~ד

 קוד~
 שבת

 בנפלה ~וןכלל
 דלי~

 ב~בת ~י~ באו או
 פתאו~

 אבל

 י~~~וסעמי~אלי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 אז אפשר ו~יה ש~~~ מקודם זאת לידע אפשר היהב~ם
 ה~יל ו~א שבת ל~לל י~~~כו שלא באופן ההפ~ד מןלה~יל
 לענין בכה~~ג ומ~ינו יותר~ ~אסור יש דבכה~~גמסתבר
 ~להל~~ריש

 בי~~ בש~~~ ביו~~~
 ~ואדהדין יו~~~~ ~לכ~ת אי~~~ ובש~~ע

 דא~
 הע~ה נילושה

 כיון ביו~~~
 דל~

 ~פשר הי~
 ל~~רישל~

 מקוד~
 ~~~~ ביו"~~ להפריש מותר

 בערב נילושה

 כיוןי~"~
 שהי~

 להפריש לו אפשר
 אסו~ יו"~ קוד~

 לו
 לומר נפשך ואם ביו~~~~להפריש

 דמיו~~~~
 ראיה כ~~כ אין

 אשה ~בילת ~ענין כן מ~ינו בשבת ד~ם אראהו שבת~נ~נין
 ~פשר ~~~ שלא דאשה ק~~~ז~ ~ימן ביו~~דדמבו~ר

 ל~
 ל~בול

 הי~ וב~~ בשבת~ ל~בול ~ותרת שבתקודם
 אפשר

 בליל ל~בול לה ~סור בפשי~ה ~בלה ולא שבת קודםלטבול
 ויש~בת~

 בז~
 כמו ק~ת

 מדינ~ שהרי קו~~~
 לאדם לו מותר

 דאדם בי~ה דמס~ בפ~~ב כמבואר בשבת מ~ומאתיל~בול
 דשייך כמו מתקן משום לא~ור בי~ שייך ולא כמיקרנראה
 כשהי~ ועכ~~ז חומרא ~ח החמירו הפו~קים ורק כליםגבי

א~שר
 ל~

 השבת קודם ל~בול
 ול~ ופשע~

 ~חמירו טבלה

ב~
 א~~כ מ~וה~ ~בילת ~הוא אף ~בילתה לע~ב ~פו~קים

 שאיסור האסור ד~ר לעשות לעכו~~ם לומר דידן לנידוןקו~~ח
 אי אפי~ א~~כ דש~~~ מדינא הוא לעכו~~ם אמירה של~ה
נימ~

 דוקא היינו מ"מ כנ"ל~ ממון הפסד במקום להתיר
 אפשר היה לאבאם

 ~ ל~מל~
 היה באם אבל האי~~ר~

 יש עביד ולא ופ~ע השבת קודם הכל לעשות לואפשר
 ולכאו~ דכ~~ע~ ~ליבא בשבת לעשות לו לאסור גדולהסברא
 ~~ותר אם ~~וגתא שם דיש גשמים ע~~י הנפסדת~סחורה י~~~ ~עיף ש~~ז סי~ ד~~~ע מהא ע~ין בכל לאסור ראיהיש
 ומשמע עיי~~ש~ ~סיד אינו המ~יל כל עכו~~ם בפני לומרלו
 ולכאורה לכ~~ע אסור שי~יל בהדיא לעכו~~ם לומר דהאמזה
 מלא~ דמאי שבות רק ~וי הה~לה~א

 כאן יש דאורייתא
 רק דהוי אע~~ג לעכו~~ם~ אמירה בו א~ור ואפ~~ה~ה~לה~
 אפשר דהתם ~דחות יש אך הפסד~ ב~ום דשבותשבות
 שיעשה כגון דאוריי~א מלאכה יעש~ דהעכו~~~דמיירי
 איזה י~~ה ~ס~ורה וכן ה~ביות על~שוקים

 וכן פ~~~~ שבת משמרת ב~~ במנ~~כ וכ~~כ א~רת~מורה מלאכ~
 שהעכו~~ם ש~ב ש"ז בסי~ שם ~תניא ש~~ע מדברי~ראה

 גמורה~ מלאכהיעשה

~~~~
 איסורא משום ~אן שייך דלא עוד מעכ~~ת מש~~כ
 הוא דה~עם כיון בשבת ~וב פורעיןדאין

 זו~ ~ששא שייך ~א שאלתינו ובנידון ימ~וק שמא~~ום
עכ"ד~

~~~
 של הגזירה שלנו ן בני~~ שייך לא למה ידעתי לא זה

 שמא פרעון בכל ~~ו ל~וש יש הכא גם ימ~וקשמא
 שלו בפינקס כותבה~ה

 ז~
 אשר הרא~ען של פר~ון

 וא~בבאנק~
 שיש כמו מ~יקה על ~שש יש בשבת יפרע

~שש
 ז~

 א~ר וועכסל של פר~ון לי ו~ א~ר~ ~וב בפרעון
 לפרוע ~כ~~ל דאסרו וכיון א~ר ~וב פרעון לי ומה~באנק
 ~וב בין ~לק ~ין ימ~וק דשמא ~ששא משום בשבת~יב
 ואפשר זה~ מ~עם אסור ~וב כל של פרעון כל אלאלחוב
 ימ~וק שמא דהאי~ור ל~כ~תדס~~ל

 ~ נ~~
 המלוה על

 ע~ו~ם ~וא ~מלוה אם לפ~~ד וא~כ הפרעון~ ~בל~~~א

ורק
 הלו~

 ~וב פרעון איסור בו יהיה לא י~ראל ~וא
 הוא מחיקה דגזירת כיוןב~בת

~ 
 גם ו~~~כ ה~לוה~ על

 אי~ור משום בו ~~ן עכו~~ם הם הבאנק דבעלי דידןבנידון
 לא לדעתי אבל בשבת~ ~ובפריעת

 נר~~
 כן

 לי דפשי~~
 ~וב פרעון שלד~אי~ור

 נא~
 גם

~~ 
 לו שאסי~ ~לוה

להלו~
 הוא ד~איסיר ~י~א אם וא~~כ בשבת~ ~ו~ו לפרוע

 א~ל דגם ~~~ל ימ~וק שמא גזירהמשום
 ~ל~

 גזירה שייך
 ש~וא מה ~~נקסו לכתוב מ~דרך הלוה דגם ומשוםזי~
 ימ~וק שמא נמי אי ישכ~~ שלא ולזכור לידע כדי~ייב
 א~להוא

 המל~~
 ו~~~כ ~תימתי וימח~ק ~ש~ר יקרע או

כ~
 לומר דא~שר רק דידן~ בנידון גם שייך זה

 דלה~תירין עכו~~ם ע"י שבות שאר כמו ~וי עכו~~ם~~~י דלפרו~
 יש ו~~מ להתיר~ יש כאן גם הפסד במקוםשם

 ע~~י ~וא אף ~וב פרעון דלענין די"ל משום לפקפקע~~ז ג~ עו~
 הוא שהמעות כל מ~~מעכו~~ם

 ש~
 ~~ורע ישראל הוי ישראל

דהעכו~~~
 רק

 ~~ש~
 קוף

 בעל~~
 ליד המע~ת ~יגיע עביד

 בשעה נעשה פרעון והעיקרהמלוה
 ~ב~

 ישראל של ממונו
 ע~מו ~ישראל ~~~לו דהוי לומר אפשר ו~~~כ המלוהליד
 שליחות בעי~ וקי~ישין גי~ין גבי דרק בשבת~ חובופורע
 אינו ק~ע מ~~~ג ~י~ך ד~ליכיון

 מועי~
 ~ולכת שייך ~כן

~ג~
 מוליך שיהיה ובעי~ שלי~ות ענין

 להולכה שלי~ הג~

ש~
 מ~א~~כ קרקע~ ~~~~ג ~י~ך ~לי הוי לאה~~כ ו~י ~בעל
 אפי~ ~לוה של המ~ות המ~וה שקיבל כל דודאי ~ובבפרעון
 נפ~ר קרקעמע~~ג

 ה~ו~
 שלי~ות~ דין ~ל בזה בעי~ לא א~~כ

 ב~למא קוף מעשה רק הוי המלוה ליד המעותוהולכת
 מש~ הרי עכ~~ז אךכמובן~

 דינא ב~ך ש~~ו בסי~ במג~~א
 שבות כמו רק הוי עכו~~~ ע"י דפרעון בשבת לפרועדנשבע

 ו~~~ע~ עכו"םע~~י

~~~~~
 ותלי~ ולהחמיר ~~קל סברא בו יש זו שאלה ~דבר
 ~ורה הרב ואם ~~נין לפי דמתא הרב עיניבראות

 התורה ~~ת נו~ה כן כי אסר קא שפירלאיסור
 לפו~

 ואםרהי~א~
 מיק~

 אנוס כמו שהיה ע~י לאיש לפעמים
 אין ג~~כ השבת קודם ל~רוע אופן בשום לו אפשר היהולא

 ידידו בזה ו~~ני לסמוך~ מי על לו שיש אותומזני~ין
וש~~ת~ דו~~~

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

 לפ~~ק~ תער~~ב~נת י~~~ו~סעמיהאלי

 מו~~ה כש~ת וכו~ הה~ג ידידיכבוד
~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~
 אב~~ד נ"י

 ד~~~
 יע"א~ ניגרעשד

~"~~~~~
 ~~ליל א~ד ~ישוב אשר בדבר מ~בו קבלתי
 ~ר~יים פסח על ~י~ים ~חנושלו

 א~
 ~אבן

 הרבה ~תיכות ~ואשלה
~ 

 ה~רא ~ריף ע"י י~~ שנדבק
 ו~ואר ~ריף דבר הוא ~ה מין כי והיות~"אלוין~

 וממהר שמחמם ~שש י~ חריף דבר דבתערובת תנ~הסימן באו~~
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ל~~מי~
 ו~~~ין

 הי~
 ~חר ~~דע~י ~יי~~ד~ ~ש~~ל ה~~~מ

 והיא נט~ןשכבר
 ~רא~ ~פ~~~

 להקל
~~~~~ 

 ש~ומר
 דודאיהש~אל ג~

 ל~
 הקמח ל~וך ~~ה~לוין~~ מן כלל נתערב

~~ו~
 ו~וש~ ב~ומ~יתו~ בקי ~וא

 יתערב לא ~בוד~י בענין

כ~~
 לז~ ז~ האבני~ חלקי בו שנדבקו מ~דיבוק

 בתוך

~קמ~
 תרנגולים ~~נין ~ה כעין ה~חרונים כתבו וכן
המ~ורסים

 ~מוב~
 דברי בשו~~ת

 ~יים~
 משום לחוש ש~ין

 שהאו~ן הגוף ב~לל מ~ט ~לח~ש
 תו~~

 בטן בתוך סכין

התרנ~ו~
 ו~ודאי בקי~ הו~ ב~י~~ת~ דאומן זו סברא משום

הו~
 באופן שיעשה ~דקדק

 ~~כין ת~~ של~
 ש~ו~

 תוחב
בא~ד

 אינו שלנו שנידון ש~~שר ו~גם ~פנימי~~ מ~ברי~

 כ~~~דומ~
 שאינו ש~פשר מ~~בר ה~עת מ"מ ~ת~~ ~נידון

 לתוך ה~לוין מן כלל~תערב
 ~קמ~

 אם ש~~י
~~ 

 נתערב

 ~קמ~~י~
 ני~~~ ~י אפילו וגם נתקלקל

 חשש יש ש~~~מ
 שלא ומסתבר ה~~~ט~ ~ן ~עט ~וא מ"מ כ~~ש ת~רובת~~

 בפ~~ה ~תוס~ ~~~בו וכ~ו כך ע~~י מ~ומם הקמחנ~שה
 לענ~ן ~~~ח סימן ביו~~ד ה~"ך ומביאודע~~ז

 מ~
 ~תם דאמרי~

 בטלו לא באלף אפילו ותב~יןדפ~לין
 ד~~~

 דאוסרים ~כונה
 אל~ דר~~י~ אליבא במב~~מ כ~וב~ש~ו

 בטלין דאין ד~כ~נה
 מהם ~טעם נרגש ומ~תמא בהם~ ~טעם שמרגישין זמןכ~

 מ~~ ביותר~~ילו
 הרב~

 אבל
 כ~

 שאין ~בירור שיד~ע
 קורט כגוןנרגש ~טע~

 גד~ל~ ביור~
 שפיר

~~~ 
 שם~ עיין הוא

 ב~ נמי הכיו~ה~~ד
 ~ום שאין שידעי~ כל

 חריפו~
 נרגש

 ולא חריף דבר ~~י דלאו~אי
 נעש~

 הק~ח
 דבאם ~נימא ונ~יכך~ בשבי~ מ~ומ~

 מל~ ודאי נתע~
 בתוך פל~לין או

 והפלפלין המלח אם אפילו אסורהקמח
 המ~

 בכמו אבל נתערב~ ודאי ~ באם דוקא ד~יינו נראה~מ מעט~ רק
 מק~ת אפילו נתערב אם הוא דספק דידןנידון

 נרא~
 דיש

 של ~ענ~ן דגוף דנראה ובפרט בספי~ו~~קל
 ~חימו~

 ~~וא
 דאינו בקמח חריף דברשנ~רב

 חמ~
 מה~~ת גמור

 בתוך נתערב באם אפילו בפסח להש~ותו מתיר בח~~יש~רי
 ספק דיש ~~דן נידון בכמו א~~כ ה~~~ פלפלין~ק~ח

 א~
נ~ע~

 ודאי והרבה מעט~ אפילו
 ל~

 הוא וגם נת~רב
 ל~קל נ~~להפ~~מ

 לאוכל~
 בז~ ו~נני ~פסח~ בתוך

 ידידו
 בלונ~~ח~ וש"תדו~~ש

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

 לפ~~ק~ ~ר~ב~נת י~~~ו~סעמי~אלי

 וכו~ חו~~ש ~מופלג הרב~י ידידיכבוד
 ~~~~~ מו~

~~~~~~~~~
 נ~י

 בק~
 יע~~א~ קר~סנא

 זה חוו~~ד לו ~שבתי אשר ע~~ד מכתבו~~~~~
 ע~

 שלשה
 ע~~~ם ע~~י ל~נים ולשרוף ~שות ל~תירשנים

 המלאכה לאשר בש~~קבקבלנות
 ז~

 עושין אין
 כל~

 בשום
 יו~ שכירי פו~לים ע~~י שבעולם~ום

 ~ב~נות ע~~י רק
 ראה ועתה ~~ושין~ אלף מכל ~~וב דבר להםשמש~מין

 ערוגת ש~~~ת ב~~~עכ~~ת
 הבש~

 ז~"ל ~וסט דק"ק מ~~~

 דכי~ן שכתב ~~דש~~נד~~
 ~~ש~ ד~עכו~~~

 ~ל זה דבר
 שלרשותו

 ל~ ישר~~
 ~ני

 ~ו~
 לכו~ס כלים ~~~יוראייתו קבנ~~ת~ ~פילו ~יתר

 ועורו~
 ~~וא כיין ד~ותר ל~~דן

~טלטלין
 ~~ו~

 ~~~ר ישראל ~ל בבי~~ ו~~~~ז בקב~נות
כ~~בו~ר

 ב~ו~~~
 ד~~~~~~ ~~~~~ רנ~~ב~ ~י~ן

 דרך ~דאי

דברי~
 בק~~נות רק ל~שות ~~ו

 ו~~~~~
 של בביתו ~~יר

 י~כ~~~י~ראל~
 לא ישר~ל של דבביתו

 מ~ ~ו~י~
 ~דרך ש~וא

 וש~י~ת בע~יית ~~~~ד ~"כ בקב~נות~ רק זה דברל~שות

ל~ני~
 רק הכל ל~שות ד~דרך נהי

 בקב~נ~~
 ~כל

 ~קו~
 כי~ן

 דבר עושהש~עכו~~ם
 ז~

 רשיתו על
~~ 

 ישר~ל
 ל~

 מ~ני
 של שדרכומה

 מלאכ~ אות~
 ~~~~ד~ ב~בלנות רק ל~~שות

~~~~
 ~תשו~ למורי ~~יתי ~~נם תח~~י~ ~נ"ל ~ספר אין

מהר~~~
 או~~~ בח~ ז~"ל שיק

 ~ימן
~~~~ 

 דמתיר
 י~ר~ל של בביתו אפ~ל~ בקבלנות רק לעשות ש~דרך~דבר
 ~~~כ כן להוכיח יש וב~מתעיי~~ש

 ~~ית~ ~מ~
 ב~י~

 ומר~~ ר~יי~ גבי דאפילו ב~~~יף רמ~~~
 ~קום אותו דרך ~ם

 מקים ב~ות~ ו~ין ל~שכירם מותר ל~שכירםרק
 מוכ~~רי מ"~ משו~

 מזה
 דבמקו~

 אף ~זי ~~~ע שייך דלא
 ה~~~ד וא~~כ דמי שפיר מ"מ ישראל של ברשותיעושה ש~עכו~~~

לענין
 לעשו~

 מלאכת
 ר~יתי ~עתקתי בש~~ ~ועת~ לבני~

 הישראל ~~ין ש~ני דהתם משום לד~ות יששעכ~ז
 שכל כלל ~עכו~~םממלאכת נהנ~

 הרוו~
 יקח שבת ~~~~~~כת

 יקח שהיש~אל במקום אבל~עכו~~ם~
 ~~ל~כ~

 שפיר לע~~ו
י~~ל

 דכ~
 שום מועיל אינו ישראל של בביתו נעשה שהוא

 ~"ל ועכ~~ח ~~ע~~ משום לאסור בו ~חמירו דלעולם~יתר
 ישראל של דבביתו שאני לעבדן וע~רות לכובס כ~י~דגבי
 לעשותהדרך

 המלאכ~
 שמקבל מי דכל יו~~ בשכיר רק

 אין בקבלנות עו~ות ~בוד או בקבלנות כלים לכבסע~יו
 לעשותמדרכו

 המלאכ~
 עושה שהוא וכיון הישר~ל~ בבית

 יום שכיר שהוא שיאמ~ו ~פי עליו לחוש יש ישראלבבית
 הבעלים של ~ביתו עובד יום דה~כיר הדרך ~וא כןכי

 מ~ מ~מ~~~~ בטל ישב ~לא עליו ישגיחולמען
 כן שאין

 ~שדה עובד שהוא שאעפ"~ לכל נ~דע לבנים עשייתבמלאכת
 בקבלנות~ אלא עובד אינו מ~~מישראל

~~~~
 ~ישראל ~בית א~~ר לכובס כלים דגבי לחלק נראה
 לכבסם ישראל ~שות להו~יאן יכול ~וא ש~רימפני

 אותו יראו אם ולכן א~ר~במקום
 מכב~

 ברשות
 דאל~~כ הוא~ יום דשכיריאמרו הישרא~

 ל~~~
 אותם לוקח אינו

 ד~ישראל יאמרו וגם ב~יתולכבסם
 ~ו~

 בשבת~ לכבסם לו
 בקבלנות שהוא אף אסור ודאי בשבת לכבס ישראלואמירת
 הוא המלאכה ד~מכיון

 ש~
 ישראל

 ש~ו~
 אותה יקח

 ויהנ~
אבל בביתו~ לעשות יכול שהעכו~~ם בדבר רק ~וא זה וכלממנה~

 ב~א~
 הישראל ברשות ל~יות שמוכרח לבנים עשיית

 שלוקחיםכיון
 הטי~

 של ~רקע
 ישר~~

 יאמרו לא א~~כ
 ש~~מ ישראל ברשות מדעובדהעולם

 ~~ו~
 א~ יום שכיר

דניח~
 ידעו שהכל כיון בשבת~ לעשות ~והו כאילו והוי לי~
 דוקא לעשות מוכרח~הוא

 בשד~
 שהוא הטיט ~שום ישראל

~~
 י~~ הנ"ל ועפ~~י אח~~ ב~ום לעשותם וא~~א הישראל

 בשכירות כגון ~"ע שייך דלא במקום מחובר דמלאכתהדין
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 י~רי~~ת ב~שכרת או ו~ניר שדהו~~י~ות
 ~~ר~~

 ורחיים

ב~קו~
 ש~ר או ל~שכיר~ שדרכן

~~~~~ 
 ~~יבר

 ~~יית ~~ידין כמו בק~~נות רק מקים בכלל~שותה שדר~~
 לבני~

ש~
 ~~ ~~~ל~ מותר ב~מת שלנו ~נידון

 ~ושה ~~~ו"ם
 בר~יתוהמל~כה

 ש~
 ורק ~ישראל

 ל~יב~ בכ~י~
 ועורות

ל~~דן
 מל~כ~ לז~ והדומ~

 ת~וש
 ש~~~~

 לעשות ~~~כו~~ם
 ישר~ל של בביתו א~ורבביתו

 הנ~~~~ ~~~~

 מ~~~~~~
 ל~ ה~~~ ~~וג~ שדברי נ~~י ~~כ~~ת

 בשום נזכרו
 בספר ~ם מבי~ר כבר ~~דבריו כן ~~מת ~ין~ו~ק

 עיי~~ש ~~~י ~י~ ג~ ב~~ל ~דם ~יי בעל ~~גאון אדםנ~מת
 כוונתו בטוב יבין ~~~י~ן ~כ~~ז ~בל מגומג~ים ק~תשדבריו

דב~
 ישר~ל דבבית ~ומר

 ל~
 וממילא פרסו~~ שו~ ~~הני

 כיון מחובר שהוא בדבר קבלנותל~נין
 ~~~כר~

 הדבר נ~שה
 ל~שות ~ה~רך שנתפ~~ם מה מהני לא הישר~ל שלברשיתו
דבר

 מהר~~ם ~ג~ין ~ו~י על לי ומ~~ימא קבלנות~ ע~~י ז~
 ~~~ שיק מ~ר~~ם ב~ו~~ת ז~~~לשיק

 ~~תב ~"ז סי~ן ~ו~~~

ע~
 פועלים ל~כור שהמנהג דבמקים ברייאהויז ענין

 ע~
מלאכ~

 ~ד~ ל~~יי גם בקבלנות רק זו
 דשם ~~ום מ~תר

ל~
 וז~ עיי~~ש~ מ~~ע שייך

 בחיי ~י~ב ~~~~יין א~לי תמיה
 כן דאינו יראה הנ~~ל ובנ~~אאדם

 ~ל~
 ד~~~ל

 מועי~ ~ל~
בז~

 מ~~מ אך המקים~ מנ~ג
 ל~לכ~

 החו~קים על ~~מיך יש
 ~ר~~ם בתשו~ ו~~ירי ל~~ח ~י~ ב~ו"ח ב~~~~ת הנוב~~יוהם
 ובתשו~ ו~"ז ~"ה בסי~ הנ~~לשיק

 הרד~~~
וי"ז ~~~~ סי~ באו~~ח

 ש~~
 ובפר~ אדם~ החיי נגד הרבים

 פלוגתא רק שהוא
 לפרנסה ~דבר ~ו~ע כי ובפר~ המקיל~ בתר דאזלי~בדרבנן

ש~
 על חשש יש בשבת הפועלים יעשו לא אם כי ישראל

 ק~ת ודמיא מעכ~~ת כמש~~כ וכל מכל העסקב~~ול
 רמ~~ד~ סי~ בסוף המבוארולמלח למכ~

~~~
 הנ~~ל הבשם ערוגת שו~~ת מספר מעכ~~ת עוד ש~ביא
 על שפק~ק ר"אבסי~

 מ~
 הגאון ~אמ~~ו שאמר

 ז~~~
~~

 היה באם סק~~א תרע~~ח סימן באו~ח הפר~~ג דברי
בנר

 חנו~
 שעה ח~י נהדליק הראוי משיעור יותר שמן

ונכב~
 וא~ השיעור~ בתוך

 הרמ~~ר דברי ~~פ~~י ז~~ל אא~ו
בתוס~

 תמו~
 ל~

 א"~
 ל~ול יש רק ~י~ול לידי לבא כלל

 דאמרי~ מ~עם מו~ר והנותר ולשרוף ח~~ש שיעור עלשמן
 חנוכה נר מחמת הנאסר הי~ שזה הדבר שהובררב~ירה
 הי~ באם דדוקא הנ~~ל בספרפקפק וע~~ ברירה~ דיש קיי~~ל בדרבנן שהרי ג~סר לאו~שאר

 דול~
 ברירה שייך אז

 דאין ~~~~ל ~סברא על השיג ומע~~ת בידו~ בלוקחמשא~~כ

~~~
 זו בסברא

 ובחילו~
 נ~ונים~ ~כ~~ת ד~רי ולדעתי הנ"ל

~~~
 התוס~ מדברי ~עיר הנ~~ל שבספר עוד מעכ~~ת שהביא

בע~~~
 הפועל את השוכר ~רק

 ד~
 בד~ה ע~~א ס"ה

 ~ה והבנתי ב~רירה~ ~לי~ נימא לא ואמאי וכו~~~מא
 רשב~~ג של ד~~וגתא העיר הנ~~ל הספר דבעל העניןתוכן
 כשר ביין יי~~ תערובת גבי מו~יל אם לעגיןורבנן

לעכו~~ם מ~י~
 חו~

 וכן שבו~ איסור מדמי
 פלו~~~

 ורבנן ~א של
 א~ינן אי בדין תלי~ המלח לים הנאה הולכת מועיל~י

 הנראה וכפיברירה~
 דדבר~

 החת~~ס מ~~רי ~וחים
 ג"כ ש~ב הפו~ל את השוכר בר"פ ע~~ז ל~~ בח~ששי בחל~

 ~יתר הנ~ל התוס~ דבריע~
 ~~ חו~ מכי~

 שבו איסור

 כבר ~נכי אבנ י~ויי~~~~ ברירה יש אמרינן אי רק~וא
 ~~~ב~~ג של דהיתר וכתבתי ב~ק~~א עליו~ש~תי

 ~~י~יר ד~י ~י~~יך ר~~א של ה~יתר וכן שבו איסורמדמי ~ו~ במכיר~
 ורק ברירה~ ~~~רי~ן אי בדין כלל תולה אינו המלחלים
 איאפילו

 נימ~
 ~ל~י ~יתרים מועי~ים ג~~כ ברירה ד~ין

 לוקח ש~ינו ב~י~ אומר ד~יא כיון לי~ כד~ית חדלכל
 ברירה אין ~י ~~י~ו מותר ה~יתר בעד רק האי~ורבעד ~מי~

כיון
 דא~~~

 הדבר ~וברר לומר כלל
 בכ~~~ג וכן ל~פר~

 ~ת רק דפודה ~ומ~ דהוא כיון פדיון דמועילד~~~א ~ניב~
 בכלה~י~ור

 ~קו~
 ~י אפי~ מותר ש~וא

 נימ~
 בריר~~ דאין

~~~~
 ~רוגת שו~~ת ספר לפני ~יה לא ~נ~~ל כל כותבי בעת

 כבר ~תה ~בל~ב~~~
 הו~

 בדבריו עיינתי ~~די
 כן שלאו~איתי

 הרמ~~ר דברי ~ל ~י~ קשיא רק מקשה~ ה~~
ב~וס~

 חביות ~~ה לי העבר דגבי הנ~~~~ תמ~ר~
יקח בריר~ אמרי~ דאי תפ~~ל אסור~ השכר יהי למהפרו~ות במא~

 פרו~
 י~יה והשאר ה~~~יר שכר שז~ו ויאמר ~חת

 דרבנן ~ליבא אפילומותר
 דר~~~

 גבי
 יולי~

 ה~לח~ לים הנאה
 ~ו~ אבל הנ~~ל~ בתי~ מיושב ~ינו זו וקו~ קושיתו~ הואזה
 חדא הרמ~~ר דברי על ל~~ק ג~~כז~

 דמ~
 הר~~ר דברי עם ~ו

 בתמורה הגמרא דברי מתוך מוכרחים הם הרמ~~ר דבריהרי
 תשתרי ואינך ~נ~א ~די מיניי~ו חדא וליפוק דפריךשם
 הרמב~~ם דלדברי בע~~י הבשם ערוגת בעל כתב שהרישנית
 האיסור מ~ביר ~~י~ דלולא חבית מעביר גבי דשאניל~~ק

ל~
 כ~ל לו נותן היה

 ופש~
 י~ל ~ן ואם ב~ולו~ האיסור

 הרמב~~ם כדעת הרמ~~ר דעתלהיות
 דל~

 מעביר גבי מועיל
 דר~~א~ אליבא ~~ילו המלח לים הנאה הולכת אפילוחבית
 מובאת ולא י~ידית דיעה הוא הראב~~ד דעת בלאה~~כשהרי

כל~
 מביא וב~"ז םק~~ו~ בש~~ך ועיי~~ש קל~~ג סימן יו~~ד בש~~ע

 עליו והשיג הראב~~ד~ דעת עלקי~
 ש~

 ד~שכי~ בנקה~~כ
 אליבי~נ~שי~

 להשיג יש וכן נד~ין ~דבריו הואיל לי ל~
 התוס~ כתבו כבר שהרי שלישית הבשם~ ערוגת בעל עלגם
 כל משמע~ מותר דשכרי להש~~ס לי~ דמשמע אחד בתי~שם

 ~דברי שם בחת~~ס וכ~~כ עיי"ש~ חבית אותו של אפילוהשכר
 השכר כל יהיה למה הגמרא פריך שפיר א~~כה~אב~~ד~
 ~~~מ~ ערגה~~ב בעל ו~ו~ ~בית אותו של אףמותר

~~~~~
 דנר כיון נכונים נראין ז~~ל הגאון א~מ~~ו דברי
 א~~כ ברירה דיש קיי~~ל ובדרבנן דרב~ן רקחנוכה

אפילו
 בל~

 ראוי שה~ כשיעור שמן ממנו שי~ול מועיל בי~ול
 מותר יהי~ והשאר ~איסור אותו ויתפוס ש~~~ ח~ילדלוק
 פוסק הרמב~~ם שהריד~למא ~רי~ ~פי קיל זו דברירה נראה ~ה ויותר ברירה~~י

 מקי~ ב~
 אין ~דבדאורייתא

 דיש כלב~ עם~לאים ו~ ~לאים~ ד~~רה דינא ~ך גבי פוסק ואפ~~הברירה
 לק~

 והשאר הכלב~ ~~ד אחד ~ה
כשרים

 ~ק~~
 דבדאו~ דס"ל כיון לכ~ו~ וקשה ~בח ע~~ג

אין
 ברי~

 ג~כ הוא להקרבה שפסול כלב מחיר הרי א"כ
 הוי ג"כ דהתם ליישב ~בו אחרונים ומק~ת~אורייתא

ר~
 ב~ב ב~ל ד~"ת ~רבנן

 דבע~~~ וא~
 ~~מ ב~~ו~ לא

 האהרי
 ד~~~~

 מדרבנן רק ~וא ב~ל לא ~וב ודבר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 נענין רק נוגע הדבר לכן נ~~ד~ ~~זק~ן ~רק~~~ן
~~~~~~ 

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

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

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

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

~~~~ 
~~ 

~ 
 ב~אה~~~ ש~הי~ ~ה~~ו~ ה~~ א~~~

 בנ~דון בטל
~~~~~~~~~~~ ~~~ 

 נ~~~
 דו~~~~

 ~י~אדי בק~~ק
~~~~~ 

 ~~~~~יר ~י~ן ~~נ~ל
 ~ע~~א~ פ~ר ו~כ~~ח ~תערובת~ ל~יל~ ~~

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

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

~
~ 
~~ 

 ~~ו~~ ~~"~
 ~י"ח ~~~ ש~מה ~~ת

 של ~חורה על הפסח קודסס~~ווע~ט תשובות~ ~כמ~
 עכו~~~

 ~~~ ~~ור~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
 ח~~ב ו~~~ בחנית לו שהי~ ~~ד א~ כל על לחול ויכ~ל

 וע~ו~~ם ~עית~ ~~
 בע~

~~
 לא

 ~יי~
 מ~~~ ~י~~~~

 והערכאות ברח~ הלוה דה~ינו~~חורה משום טעמא ~~י~נו ~~~ל
 ק~~~

 ~לי~~טא~~אן ז~ן

~
~ 

 ~מ~~~ ~~
~~ ~~~~~ 

 ~"כ
 ל~

 כ~ון ביטול שי~ך
 ~סחור~ש~

 ~הוד~ם וגם ~~ח~ חוה~~מ של א~ ~ום על

~~~

~ 

~~ 

 והנה ~ל~~~טא~~אן על~לכו ונ~מא אחד ~~רור אפשר דה~י ~~~~~~~ ~~~ר
 ה~חור~

 להם ~דוע ~י~

~איםו~
 ~~~ין

 שהוא ~ענ~ן ~~~ח ~~~ ב~~~~ ~מ~ו~~
 חמ~

 ~ולת כמו
 ו~ר~~

 ~לא מעכ~~ת ~יתם ~זהיר

~~~~~~ 
 ~ם ~~~ם ~תב~יל

 מי~
 ~וננים

 ~י~~
~קנו האיסור

 אות~
 ~~ורה מינ~ ~מה ב~~ד מ~ו ~בסוף או~ם

~

~ 

~ 
 וקנו כל~ם וש~ר העשטאלאזשעןעם הו~ לברור ד~~~ר ~~~ן ~מ~ ~~~ ~~~לי~נו~

 אחד ~~וד~ ~ות~

~~
~ 

 ~~~~ת
 של~ ~~~~~~

~~~~ 
~~ 

 ~~וד~ם כמה עם ב~ות~ותמקראל~ בטל~ וא~נו ~~~~ור
 א~רי~

 ש~כם~ ~~~וב

 ~~י~ ~~~~~
 ו~ז

 א~~~
 יקנה לאלמען הא~סור ל~~~ר ~~ילה ~~ות

 הכל~~
 ~עשה שלא ~ששו כי עכו~~ם הללו

~~~~~~~~~ ~~ 
 נודע ~לי~~טא~~אן מן השנ~ וב~ו~ עסק~ עוד אחד ערלשם הא~סור~ נ~כר ~~~ ~א דאז ~~ון

~~
~~ 

 ~ר~ה ~~~ם
~~~~ 

 ~~רמ~"ם
 ד~ ס~~~

 שקנו זו ~סחורה ב~ן גם שיש~~ם אפ~~ מותר
 מ~נ~ כ~~~

 חמ~
 כמו

~~~ ~~~ 
 ועכ~~ז ע~ענ~~ וע~~ג פ~שקאט~ן לע~ענטל~ך הנקראעוגות בדאור~~תא דאפ~~ טפ~ קי~ ז~ ~~~~~~ ~ריר~

 בנד~~ ~~~ ~~ת~ ו~~~ ~~~~~
 השותפ~ן ר~~פ

ל~
 ב~ן ש~ש ~דעו שכבר אף ~~שראל~ם אותס ב~ערו

~~~~~ 
 ~~~~~ ענ~נ~

 ועת~ חמ~~ גם ~קנאוהסחורה מחתא בחדא כו~הו ולאו ~~ין
 לחלק באו הפסח לאחר

 ~~ ~~כ~"~~~~~~~~
 ~~ד~ן

 כל~ מ~~~
 וראו הסחו~~ב~נ~הם ש~נו ד~דן ונ~דון

 החמ~
 ל~אול באו

~ 
 מעכ~ת

~~~~~
 ז~ ~~~מר~~

 ~~א
 ~נ~~

אם שהע~קר כ~ון טפ~ ק~ל ~~~ב
 החמ~

 הלע~ענטל~ך את להם אסר ו~כ~~ת מותר~

~~~~
~~~~ 

 דנ~ן
~~~ 

 ~ק
 ע~

 כד~ן הקאנד~טען את וכן בהנאה הפ~שקאט~ןו~ת גב~ ושא~~ ~~~רו~~ ~אחר
 חמ~

~~~~~~~~ 
 מב~ן

~~~~~~ 
של קודם עוד ושותה אוכל ש~וא

 ~שרא~
 חוו~~ד שו~ל ורק ~פסח~ על~ו שעבר

 ע~
 העס~ג

~~~~~
 ~~ח~~כ

 מ~~י~ ~~~
 לומר ~ר~כ~ן ~אנו ונמ~א

ע~ענ~
 אפ~~ וגם ש~ירטו~~ ע~~~ נעשה אינו אפשר כ~

~~~~~~~ 
 שאינו מפנ~ ~ותר שהוא אפשר שפ~רטוס ע~~י נעשהאם בר~רה א~ן דבד~ור~~תא א~~~~ ~~~"ג למפרע

~~~
 ~ק דנ~ן ~~~ ~טלא~ם ~~~

 ע~
 כמעט שהוא כמו כ~ לאכ~ל~ראוי ויברור ש~פריש לאחר

 ממי~
 מערב~ן אם ורק

~~~
 נגד ~~~~~

~~~ 
 ~~~ו ~~~אר

 להקר~ כשר~~
 ולכן לתבש~ל ~~ו~ נע~ה אז ~~ם חלק~ם בעשר~םאותו בכ~~~ג

~~~~~~~~~"ם
 ד~~

 ולפ~~~ז ברי~~ אמרי~ ~דאו~~~תא
 ה~~

 אותו לדמותאפשר
 למ~

 ש~שותה יוהכ~~פ לענ~ן דא~תא

~~~~~~~~ 
 שמן

 ש~טול לאחר על רק ג~כ ד~~ן שא~~ ~~~~~~
חומ~

 ה~תר ל~רף ~ש אפ~ר וגם פטור~ הוא מאוד חזק

~~~~ 
 ~יעור

 ~~ש~ו~ ~~~~
 לכ~~ע ~~רי~ ~כ~~~ג

 בר~~
 רק ~~ דשפ~רטוסמחמת

 ח~
 ל~דד אפשר וגם נוקשה~

~~~~
 ~~ת

 ~שפירטוסמחמת דו~~ש ~ד~דו ~ותר~ ע~~נת~ ~~ ~א~~ ~~~~~
 נשת~

 ונעשה
 ~זומ~

 הר~~~ כמ~~~כ
 ס~~ במג~~א ומובא דבש לענ~ן פ~~ו ~רכות ברא"ש ~מובאו~~~ת~

 הנ~~ל כל ועל תס~~ז ס~~ ובח"~רי"ו
 שוא~

 ~כתו~~ד חוו~~ד

~~~~~~~~~~~~ 
 העס~ג הנה תשובת~וזאת

 עסענ~
 כי ל~ת~ר ש~ש פשוט

 שהעס~ג נאמן מא~שש~תי
 עסענ~

 כלל נעשה לא ב~~ז

~~~~~
משפ~רטוס משום כלקוחות ד~~~ דאמ~ינן ~~~קו הא~~ן ~~~י

~ 
 ~ב~קעוואהאל~~~ שקור~ן הע~~ם מן נעשה

 א~"~ ~~~~~א~ן
 קורלענ~ער ~~~רמא מן מכתב רא~ת~ וגם מאש~ן~ ע~י אחר על רק ג~כ דנ~ן דאנו

~~~~
 ~~~ע על ~~א

 ~תם בר~~~ דא~ן א~~ וא~"~
ע~

 ~ו ש~א נ"י לאתי שכתבו ~גראסווארד~~ן אוללמאן

 עסיג חבית בפסחמהם משום למפרע על לבוא ~~י~~ן אנ~ ~ד~~~~ ~~~~~~~~
 עסענ~

 שאינו ~ו וכת~ו הבאן על

 ~ ר~ ~~~~~~~
 ~~ו~ות~ הן ~~~~ח הר~ ו~~א ~~ן

 כל~~מ~
 ~רמאר~ש ~חוז ב~טשק~וו ב~י~ פאבר~ק יש וכן

 נפ~~ ~~~ש~~~
 ~~ם

 ~~ג ~~כש~ושה ~כלב דט~ה בנ~דון אבל ~~~ ז~
 עסענ~

 וא~ ח~~ שום בלא
 לחוש נר~ה

 דהתמ~~~ ~~~~~~~~
 ע~שיו נ~~רר ש~~~ ~~~~~ין

 ו~~
 העס~ג כל א~ןשמא

 עס~נ~
 עס~ג ~ש ואפשר שוו~ם

 עס~~
~~~~~~ 

 ~ותו
~~ 

 ש~א
 דו~א ה~~נו מ~מ חמ~~ הוא וא~כ שפ~רטוס ע~ישנעש~ם דמתחי~ה וכיון עכש~ו~ ~~

 ~~~ ~יז~ ~~~~~~~
 ~ל

 ~~ ~כ~~
 ~דיבור לב~ר ג~~כ ~כש~ו

בא~
 דנין היינו

 הס~ור~ ע~
 ה~י דאז ~~מו בפסח ה~"ל

~ל
 ~~ ~ל~ מ~יק~~

 א~ דא~רייתא~~י~א עתה~ שבי~ר א~ו
 ~ר~ין אנו

 ח~ בספ~ לה~מ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ~פסח לאחר עכשיואבל
 דח~~

 ~ניו ש~בר
 הפ~~

 דאסור

בהנא~
 דרבנן רק אינו

 וקי~
 ד~למא דרבנן מ~~ק יותר

 מטעם אלא אסור דאינוכיון
 קנ~

 וכ~~~~כ
 המג"~

 ב~וף
 אחר דרבנן דב~י~ור א~~~ג ב~למא ברוב דבטל תמ~~זסי~
 דרבנן מב~פק יו~ר בו ל~קל יש בספק גם א~~כ ס~בעי~

 אחר ~בירה ~וברי של דח~~ן בח~לין אמרי~ ו~רידעל~~~
 דמקילין הרי שהחליפו~ דתולין משום ~יתר~~סח

 וא~~~~ בהחלפת~ ~לות~פי~ בספ~
 דהפר~~~ג

 ד~יינודי~~ל ~ב~ ב~~~~~
 דוק~

 בלא~ר נ~נ~ת ש~פשר בזי בספק
 ש~ה באם~בל ~פם~

 בפס~
 ~פק

 ~ואי~ חמ~
 ספק על ו~בר

 משום דאסור י~~ל דאורייתאב~~י
 ודאי ז~ ב~מ~ דע~~

 מ~~ ~יסור~~פק
 בית בשו~~ת

 שלמ~
 ס"ב סי~ או~~ח ~~

 ראיה ו~ביא ומתיר ~ליוחולק
 ו~גם ~דהר~ינו~ ~סוגי~

 ~ינו זו בר~י~ יראה ~ייןשכל
 ~כרח~

 ~תם דשאני כלל

 ה~מ~דכשנחל~
 ~~~לתא אי~לי ~עכו~~ם א~ל

 ב~י~ ~פק כלל ~~ן הי~ ו~א כלל~ ב~~י אי~ור ~~ן~י~ דל~ ל~פר~
י~~נין

 דומ~
 חזיר לבשר לנתכווין רק

 ו~ל~
 בשר בידו

 נראין לדינא מ~~מ ס~ק~ ולא איסור שום ~י~ דלאדנ~~א טל~
 דקנסו ד~~ינו ~נהי מ~ום ראי~ בלי אף נכונין ~ב~~שדברי

 בל ודאי ~ל ~בר באם ~יינו ב"י ~ל ש~~ר ל~יחכמז~~ל

 שקנסו מ~ינו לא ב~~י ספק על ש~בר ב~י אבליראה~
 לחו~רא בו לי~ך א~ן דרבנן קנס רק שהוא וכיוןחכמז"ל
 ד~~יג בבירור יד~י~ הוי אי דאפי~ ו~וד לקולא~אלא

~סענ~
 ~~יג ~ל ~וברין ~ין מ~~מ ~שפירטוס~ נ~שה זה

~ס~נ~
 םוף שהרי ~~~ת ב~~י ~ל זה

 כ~
 איסורו אין סוף

 ~עמיד ~וי שהשפירטוס ~ד~לא
 ב~חומ~

 נ~י וא~~כ
 ~"מ ב~ינא ~וא כאילו וחשוב בטל לא ה~~מידדדבר
 אין סוף כלסוף

 איסור~
 מד~נן אלא

 כמש~~~
 הפר~ג

 ~~~ח בסי~ ובפר~~ח ק~ ובסי~ תערובות ה~ ליו~~דבפתיחתו
 ~ר~~ם ~ורי ~תשו~ ו~יין מדרבנן~ אלא איסורו איןדמ~~יד
 ב~נין ~רבה שמאריך רי~~ח סי~ א~~~ח ח~ ז"לשיק

 חו~~
הנ~ש~

 הוי אי שפירטו~ ~~~י
 חמ~

 רק הוי או
 ח~~

 דרבנן
 שם תשובתו מסוף הנראהו~פי

 נר~~
 ב~יניי ש~~יקר

 שחומ~להלכ~
 ~שפיר~וס נ~שה אם אפ~

 ג~~~
 הוי לא

אלא
 חמ~

 דרבנן~
 ובח~

 ~איברא מותר~ הפסח ~ליו ש~בר

דבש~~
 ~~ע~~ג איתא תמ~~ב בסי~ התניא

 דחמ~
 שאינו

 בדבר ~מ ~ותר הפסח עליו ש~בר מ~בנן אלאאסור
 ע~יהנ~~ד

 חמ~
 דגם א~~~ג

 ~ מ~מי~
 מדרבנן~ אלא הוי

 הפסח לאחר אפי~ אסור בזהמ~~מ
 ו~"~

 בין מה לכאו~
 דגם כיון לזהזה

 ~ מ~מ~
 דגם ו~~~ל ~~דרבנן~ אלא ~וי

 דברים כל איןבדרבנן
 מדר~~~ ח~~ שה~

 דמשמ~ כיון טפי~תמור ובמ~מי~ שוים~
 דגבי מ~מידין אין פ~ ב~~~ז

 לה~מיד א~א ילפ~~ז ב~ין~ האיסור הי~ כאילו חשוב~~~יד
 אבל דרבנן~ אלא אינו דמ~מיד זה על להתיר כ"כיסוד

 ~ליו~ לס~וך ~וא ראוי הראשוןההיתר

~~~
 ~~מיד ~ני~י כל ~ל ק~ת לפק~ק במק~א כתבתי

מח~
 קודם המ~~יד נ~שה אם

 ז~
 איסורו

 ~~~בעוד דהיי~
 החמ~

 גבי דגם כיון באכילה~ מותר
מ~מיד ב~~~

 אינ~
 בס~ דמבואר כמו היתר ~הוי ~שום אוסר

 ב~~~ דאפ~ ~כ~ ~יו~~~~~
 ת~~ בס~ ~~סח קודם

 ונ~ידמותר~
 דמסתפינ~

 ג~פ~ ב~~ח ~~~ז לסמוך
 אבל רבות~ חומרות בו ומ~ינו מה~~תאסור ד~~מ~

 ב~מ~
 ש~בר

 ל~רף יש המ~ברים בשו~~ת בה ד~ילו הפסח~ליו
 ג~

 שיש ב~יני פשוט ~כ~~פ לסניף~ז~
 להק~

 ב~~יג
 ~סענ~

ז~
 לישראל~ באכיל~ אף מותר שי~י~

~~~
 בהנ~ה ~ק~נד~~~ן את ~~כ~~ת ל~ם שאסר

 ו~ו~
 הפריז לד~תילשורפם~

 בז~
 דק~נדיט~ן המדה על

 אינםידאי
 חמ~

 שי~ביר גמור
 ב~ס~ עלי~~

 ב~~י~ על
 לאחר ~תה עלי~ם יהי~ועי~~ז

 הפ~~
 ~~ד איסור

 חמ~
 של

 ה~איל קנס ~טעם בהנאה שאסור הפסח ~ליו ש~ברישראל
 מ~ט ת~רובת ~לא בהם דאין משום ב"י~ ~לשעבר

~~ 
 ~ם אין ובודאיח~~~

 ט~~
 ג~ור

 דמ~~מ ונ~י חמ~~ ש~
 בפסח להשהותם~סור

 כדמשמ~
 האחרינים מדברי

סי~ ב~ו~~~
 רק ~יינו תס~ז~

 איסור~
 ב~~י ~ל ודאי ~בל ב~ל~א

 ות~~~ז ת~~~ב ~סי~ כ~~~ג דמ~ינו וכמו עליהם~ ~וברים~ין

כ~
 מ~~מ מה~~ת ב~~י על ~לי~ם ~וברים שאין דאף ~נינים

 מ~ד רק ~וא שהייה של שהאיסור וכיון להש~ותם~אסור
 וב~~י ב~למא~איסור

 ליכ~
 וש~ה ~בר אם ודאי

 קנסוהו~ ב~~י ~ל ד~בר היכא דדוקא הפסח לאחרמותר ~ות~

~~~~
 ~ה לפי אפ~

 שתופ~
 ~~כ~~ת

~~ 
 לדבר הקאנדיט~ן

 ת~רובת בושיש
 חמ~

 עליהם שעובר ב~~פן ממש

א~
 אחרונים פוסקים וכ~~ה כ~ה של פסקן לפי ~~ ב"י~ ~ל
 בש~~~ו~הם

 דדבר הוא הדין ג~ ס~~ ת~ב סי~ התניא
 ת~רובת בושיש

 חמ~
 ~ליו ש~בר

 ס~ ה~ לא אפ~ הפס~
נגד

 ~~ החמ~
 ~כ~~פ ~ותר

 ~נא~
 היינו פדיון ~~~י

 דמישיפד~
 הח~~

 לכל או לנהר או לים הפדיון וישליך
 אפשר וגם ~סופו~ ת~"ז בסי~ ב~"ח וכ~כ האבודמקום

בתקנ~
 לעכו~~ם הכל ל~כור

 חו~
 ולכן שבו איסור מד~~י

 ו~~ה תקנה שום אמר ו~א ה~אנדיט~ן לשרוף ש~והמ~כ~ת
 לקניס שראוי ~~"ת הבין ואפשר המדה~ ~ל בזההפריז
 שלא בש~יל או שקנו במה לדקדק חשו שלא ~קוניםאת
 זה ואם להם~ כשני~~ תיכף בחוה~פ השאלה לשאולבאו
 ש~~~ת בספרי ~בואר שכן ~ביד שפיר אזי ט~~והוא

 ב~ל את ~נוס יששלפ~מים
 החמ~

 ה~ורה ~יני ראות כפי
 בדבר~ שפשעו מהלפי

~~~~
 ~לט~~נ~ליך אפי~ שאלתינ~ בנדון דלד~תי לו~ר אבוא

 כמ~ט שהםוהפשקאטין
 חמ~

 יש ~מ בעין~ גמיר
 יד~ו לא ~~ובדא גופא ~כ~ת הו~~ת לפי שהריוהוא ושריפה~ בי~ור וא~~~ ~פסח לאחר אותם להתירסברא
 שם ~יש הלי~יטא~יאן ~ל קנייתם בש~תהקונים

 חמ~
 שהרי

הח~~
 כ~ו שם שיש ~ם ידו~ שה~

 ק~~~
 ~טים של וגריס

 ~נות~ ר~ו לאבאמת
 ו~

 ה~רכאות שרי שמכרו כך אחר

כ~
 ~ם ביחד סחורות

 ~~שטאלאזשע~
 שיש ידעו ולא

ש~
 גם

 חמ~
 ~~נייה אחר ואת~~כ קנו אז

 נוד~
 להם

 גם יש שקנו~בהסחו~ת
 חמ~

 דלא ~~ל בכה~~ג כן אם
נ~שה

 הח~
 דאסורא ט~ות ~~ח דהוי משום שלהם כלל

 כמבואר ~לי~ני להו ~יחאלא
 ל~~ין ת~"ח ס~ בטוש~~

 ליש~ל שהביא~כ~ם
 חמ~ דו~

 ואף פסח~ של בשב~~י
~כא

 ה~
 ד~ה חז~ ו~רי ~~~ייה ~ל כ~ף נתן

 שיש י~ דלא ~ון~מ ל~נו~
 חמ~ ש~

 כמבואר ~ות ~קח ~וי
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 י~ן גרוט~ות ~לוקח גבי ע~~א דףבע~~ז
 ונמ~~ ה~כו~~~

 מק~ הוי הדין דמעי~ר ע"ז~בה~
 ~ע"ז קנה ולא טע~ת

 כמזבין דמחזי מ~ום י~זיר לא ומשך מעות בנותןורק
 ~עות מקח ג~~כ הו~ דידן בנידון כן וכמו לעכו~~ם~~~ז
 שבודאי~שום

 ל~
 לקנות ר~ו

 בפ~~ חמ~
 ב"י על ~בור

וג~
 ב~נאה א~ור שהוא

 יוכ~ ול~
 וכ"כ ~מנה ~נות

 העכו~~ם מן ~~ים שקנה יש~~ל גבי סק"ה ת~~ח בסי~ב~~~י

 ~ם ~~~טים לו נודע וא~~~כבפסח~
~~~~ 

 החטים דמותרין
ל~חר

 פס~
 לא דבו~י מ~ום ~~~~ט

 ר~~
 לקנותו ~ישראל

~~מ~
 ב~ק~~ח שראיתי ואף עיי"ש~

~~ 
 שהשיג ב~ק~ג

 דנהיעליו
 ק~ דל~

 בא~ריות ~וא ה~זיר שלא עד ~~מ
 גניבה ~עניןהי~~אל

 ו~ביד~
 רל~~ב~ ~י~ ב~"מ כמבואר

 טעמים עוד ועיי~~ש כ"ב~~עי~
 לו~~

 בא~ר~ות ש~וא

 ~פס~~ ~חר ו~~ור בב~~י עו~ר הישראל וא~~כ~ישראל~
 דמה מוכרחים דבריו איןלדעתי

 שה~י~
 רל~~ב סי~ מח~~מ

 בדבר~ יש דחיות ג~~נ~~ל
 מישראל בלקח ~יירי ד~ת~ א~

 חשוב ו~כן ~ומרי~~ דין בי~דשייך
 ע~ הלוק~

 כמ~ פנים כל
 הנאה איזה לו ~יש ומשוםשומר~

 ~~חפ~
 אם ש~רי

 את בו נק~ש יכול ולכן המקח יקיים הלוקחיר~ה
 ו~מש~~כ ~~~ש ~מו חשוב ~ן וקרקעות עבדים בוולקנות האש~

 הרי מעכו~~ם בקנה אבל הריטב~~א~ בשם שם~נתיבות
 כלל~ אחריות ~דין בו ואין ~שיעה אפ~ פ~ורוממילא שומריס~ דין אין עכו~~ם דבנכסי ~ח~~מ ש~~א ב~י~קיי~ל

 הוא וממילא ~~~אה מותר שהוא בדבר מיירי דהת~ב~
 הנאה מקבל ~וא הוי שפיר האשה את בו לקדשיכול
 א~ל כש~ש~ ע~יווחשוב

 בחמ~
 ב~נאה אסור ~הוא ב~ח

 עליו ש~~ש הוי לא בודאי ~נין בשום ממנו להנות יוכלולא
 הנאה~ שום ממנו ~בלדאינו

 ג~
 דקבלת ~אני ד~תם

 אומרים א~ו לכן אי~~ר בו אין מום בו שיש דבר על~חריות
 דלאדנ~י

 ~נ~
 טעות מקח הוי מוס בו שיש דכיון משום

 אחריות עליו מקבל עכ~~פ~~מ
 מטע~

 שיכול כיון הנ"ל
 אבל כנ~~ל~ מ~נולהנות

 בפס~ בחמ~
 אחריות דהקבלת

 ה~~ריות לק~ל אסור שהרי אי~ור~וא
 חמ~ ע~

 בפסח
 דאיסורא משום מק"ט הוי דהקנייה אומרים שאנו כמוא"כ

~~
 כן כמו א~כ דליקנ~~ ~י~ ניחא

 ל~
 עליו לקבל לי~ ~י~א

 ל~בל אי~ור ל~שות רו~ה אדם דאין ~ופי~ ~~טאחריות
 אין וא"כ אחריות~ עליו לקבל לו שאסור דבר עלא~ריות
 ~לוקח שאין אמרי~ דאנן כיון אחריות חיובעליו

 מכחבכך רו~~
 סבר~

 רו~ה דאינו הנ~ל
 נדחהשכתבנו וב~ איסו~~ ל~~ו~

 ג~
 לקיים במק~~ח שכ~ב האחרון ~טעם

 דהוי מטעם באח~ות הלוקחאת
 כמש~

 ~נאה בה~י
 אינו דזה אזוזי~ לי~~תפיס

 אינו ~ודאי ~~שום אי שו~ים~ דין שייך לא~בעכו~ם משו~ אי הנ~~ל~ מטעמי~
 אי איסור~ ל~שות רו~ה דאינו משום אזוזי~ לתפ~ורו~ה
 א~~ו שוה אינו א~~כ בהנאה דאסור דכיון~ום

 ג~ אזוזי~לתפסו כ~ו~
 מה

 שהשי~
 ~וד

 במ~~~~
 ~ח~י על אח~כ

 אינו ודאי ~דיניהם דכיון~שום
 ה~~ יכו~

 לתבוע
~עותיו

 ~ה~כו~~~
 ~~~ וא~כ

 אל~ מא~ריו~ ג~
 המ~~אר

 ת~~~ס~
 דהוא ~אן וקו~~ח ב~י על ~ובר ה~~~ם ד~דעת

 ג~ עכ~ד~ ה~לכות וחק ד~~כותא דינא~חמת
 ~ו

 אינ~

 דבעכו"ם חדאה~גה
 הרב~ י~ אל~

 ~~~קים
 ע~

 הרמב~~ם
 עובר דאינוד~~~ל

 באחריו~
 א~ם

 ב~~~ע והרי ~~~י~ ע~
 ~פי~ להשהותו לה~ל בדיעבד ~~ק ת~~ס ~סי~~תניא
 ~~נו בנידון כ~ן כ"ש עיי~~ש~ ע~מובפסח

 ב~מ~
 ~~בר

עליו
 ~פס~

 מט~ם ~ל ~דרבנן איסור אלא שאינו
 קנ~

 ודאי
 ~ותו יכפו ~א דבכאן ועוד הת~י~~ על לסמוךדראוי

 בעדלשלם ~עכו~~~
 ~~מ~

 זהמ~שבים ה~כו~~~ דמ~פ~י רק יאבד~ או יגנב אם
 גמורה לק~יי~

 מקבלי~ ואינ~
 של הטענה

מק~
 יגנב ~א אם אפי~ ול~ן טעות

~~ 
 יא~ד

 ה~מ~
 ~~~כ

 ונמ~א לי~ראל ~מ~ות יחזירולא
 אין מ~פטם נפי שג~

א~ריות
 הישרא~

 ~וקא מונח
 ~החמ~

 ~הם נ~~מ ~ין ~~~י

בה~מ~
 ~מוכר ~ל המעות מ~~בים הם אלא כלל

 וה~~~
 כן ~ינו ד~ת שעפ~~י אומרים ו~נו הקונ~~ש~

 ~ל~
 ד~וי

 וא~~כמק~~ט
 ב~~~~

 קיבל כלל ח~וב שי~י~ כלל ~~ינו לא
 י~ר~~ ~~ין של ~~~סד ~~ין כיון אחריותע~יו

 תולה
באבידת

 החמ~
 נראה ו~~מת דוקא~

 ~~מק"~
 ~זיל

 וב~ימן ת"מ בסימן ש~תבלשיטתו ~ז~
 ~מ~~~

 בכל זה ~עין
מכירות

 חמ~
 ~אידנא ~נ~וגין

 ד~שו~
 ~~ריות

 אחריות מחמת~~יו ~ישרא~
 אל~

 יאבד ש~ם דידוע כיון
הנמכר ~~מ~

 ל~
 ולכן העכו~~ם לו ישלם

 ~ח~~~
 דוקא דבעי~ שם

 החדר את ישראלשימכור
 שה~~~

 שי~י~ כ~י ~תוכו
 לא א~ל עכו~~ם~ של בביתו חמ~ואחריות

 נ~ו~
 עלמא

 נוהג ה~ולם ש~ריכוותי~
 ר~

 ~חדר את ~גוי ל~שכיר

ש~חמ~
 ~ישראל ע~מו ק~ין ~וא החדר באם אף ב~וכו

 דבכ~~~ג תופ~יס שאלו ועכ~~ח שלו שהוא ~היינוהמוכר

 ח~ ~למה בית בשו"ת ועיין אחריות עליו קיבל הויל~
 שכתבתי כמו הד~רים שמבוארים ~~ וסי~ ס~~ב ~י~אי~~ח
 שהשיגו אחרוניס בשאר עוד ראיתיו~ן

 בז~
 המק~~ח~ על

 לפיו~~~כ
 ~נ~~~

 ו~פשקאטין הל~~~נעליך גם להתיר אפשר הי~
שהם

 ~מי~ חמ~
 רק ~ם דה~ע~ענ~ליך ~~דד אפשר ~ועוד

 נו~ש~ח~
 דבש~ ~ם נעשים והם הואיל

 וחמ~
 נוקשה

 ת~~~ז~~ סי~ ב~וף כ~ב~אר בהנ~ה מותר הפסח עליושעבר

~~~~~
 יהודא בתשו~ דראיתי

 ~ר~~י מ~גאון י~ל~
 אם רק שאפי~ קכ~~נ סי~ או"ח ב~~א~א"ד

 על פענדונג ישראלעשה
 חמ~

 לי~יט~~יאן ~ל קנייה בלי א~י~
עובר

 המלו~
 משו~ ב"י ~ל

 מש~ון קונה ב~"ח דבכה"ג

 דבריו ~ענ~~ד אך ב~נאה~ ~כל אסור לדבריו וא~~כ~יי~ש~
תמוהים

 ויפ~
 שי~~ק מ~ר~~ם ~ורי בשו~~ת השואל עליו תמה

 מורי ומש~~כ ~~לוה~ אותו קנה דבמאי רי~ט סי~ או~~חח~
 הי~ דאם דבריו את ~יישב ז"ל שיקמה~ם

 ע~~י הפענדונ~
 של שלוחיו דנעשו מה~~ת המלוה אותו קונה ישראלב~~ד

 דמה הוא והקניןהמלוה~
 שנועלי~

 החנות את ו~ו~חיס
 וממילא חזקה קניןהוא

 ~נין ע~י ~סחורה א~ קוני~
 היה ואםאגב~

 ערכאו~ ע~י הפענדונ~
 קונה עכו"ם של

 לחומרא לעכו~ם ~ליחות דיש משום מדרבנן הסחורהא~
 מהר~~א השו"תוכוונת

 הנ~~~
 הנה מדרבנן~ ב~י על דעובר

~לב~
 ~הרי~א בשו~ת דהמעיין

 הנ~~
 נחת דלא יר~ה

 על תמיה זאת ~ד ~~~~~~
 גו~

 הת~ של הדין
א~שר דהאי~

 א~ ~נו~
 אינו ~~ב קנין הא אגב ע~י הסחורה

א~
 אחרת ~~עת

 ~ק~
 אותו

 כ~~~~~
 ב~~ בנת~בות
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 ~ערכאות וכן ~~"ד וכיון ראיות~ שמביא עיי~~שער"ה
 אתסגרו

 החנו~
 את ומשכנו

 הס~~ר~
 שייך לא וממילא אותו מקנה אחרת דעת כאן דאיןפשיטא הלוה~ של בעכ~~ח

 גם ע~ו~~ם ~לוה ד~י~ דידן ~ובנידון כלל~ אגב קניןכאן
 מן בישראל אלא נאמר ~דלא שייך לא משכון קונהבע"ח
 עיי~~ש דהר~ינו בס~~י~ ל~~א דף בפסחים כדמוכחהישראל
בסוף

 הסוגי~~
 שהי~ הפ~נדונג דמ~~ת פשוט נלפענ~~ד לכן

 עללהישראלים
 ~חמ~

 הדין אלא איסור~ חשש כאן אין
 ~מעלה~ שכתבתי כמו הואדחפ~ים

~~~~
 כל עוד ~בין זכיתי שלא מה מלכתוב אמנע לא
 מה~~י הגאון דברי וגם הנ"ל שיק מהר~~ם מורידברי

 לב~וף ד~נה~נ~~ל~
 דמוכח הנ~ל ז~~ל הגאון מורי ה~ל~

 ד~ סעיף ק~~ד סימן בח~~מ המובא הרא~~שמלשון
 דהטעם דכיון אותו קנהלמשכן דעכ~~~

~ ~~~~ 
 הוא לי~ קניא

 משכן ל~נין והרי אותו שמו דלא~שום
 שומ~ ~~~~

 כן ואם
 דמה"ט לו~ר דבא ~והיינו עכ~~ד לי~ קני~ שפיר למשכוןע~~~פ
 דמבואר כמו ב~~י על עובר המלוה גם חנותוב~גרו

 היטב~~מדקדק
 בדבריו~

 להיפך מוכח ד~רי ע~~ז ונפלאתי
 אם דהרי לי~ קניא לא למשכןדגם

 הי~~
 עכ"פ אותו קונה

 פשיטא דהרי ב~~ חלק אחרים לבע~~ח הי~ לא א~~כל~שכן
 חלק אחרים ~בע~~ח ואין משכן מאותו לגבות קודםדהוא לאחרים~ גם חייב ושמעון שמ~ון~ מן משכן שלקחדראובן

 זה מדבריהם שנר~ה שם ובנתיבות בק~~ה~~ח ועיי~~שבי
 בסי~ שם ובש~~ע בתשו~ הרא~~ש מדכתב וא~~כ פשוט~לדבר
 שבחנות בהסחורה חלק להם יש אחרים לבע~~ח דגם~~~ד
 שם ומש~~כ לי~~ קני לא למשכן דגם דס~~ל מדבריהםמיכח

 בלא אבל המלוה~ ליד בבא מיירי למשכן לי~ דקניבק~וה~~ח

ב~
 למשכן דגם ו~ש~~ע הרא~~ש מדברי מוכר~ המלוה~ ליד
 ז~~ל מורי ~יא ואיך לי~ קנילא

 ~סתור~ ראי~

~~
 המלוה אותו קנה דלמה לומר טעם ז~~ל מורי מש~~כ
לולא

 הטע~
 הוא ~דהטעם ו~תב אותה~ שמו שלא

 ג~~כ זה עיי~~ש~ המלוה של שלוחים הם דהב~~דמשום
 לתפוס המלוה של שלוחים להיות הב~~ד יכולים דאיךלי ~מ~

 שחב במקום לבע~~ח תופס הו~~ל הא אחרים לבע~חולהפסיד
 דלא דקיי~~לל~חרים

 קנ~
 כמבואר

 בח~~~~
 ואין ק"ה~ סימן

 כמו דודאי לחלק א~ן ואי הסברא דמן שאני דב~דלומר
 שחב במקום ~אחד שליח להעשות יכול אינו פרטישאיש
 לזכות שלוחים להע~ות יכולים הב~ד אין כן כמולאחרים
 אם אפילו וגם לאחרים~ ולחובלזה

 ני~~
 ~עשות דיכולים

 בכך ר~ונם אין ודאי מ~~מש~וחים~
 ד~~יכ~

 יעשו תיתא
 לזה לזכות שלוחים להעשותכזאת

 ודוחק לאחרים~ ולח~~
 שחב במקום לבע~ח דתופס א~ינן לא דע~~כ לומר~עיני
 אלא קנה לאל~חרים

 בא~
 שחייב יודע ~~ופס השליח

 נימא בכה~ג גמור שוגג והוא יודע שאינו ~מ~וס אבל~וד
דאם

 נעש~
 וא~כ תפיסתו מ~עיל עבורו לתפוס לאחד שליח

 ~דעו לא מסתמא שהב"ד כיון נימא הב~ד גבי נמיהכי
 ~ד ש~ייבמהחובות

 לאחרי~
 עבורו שלוחים ~עשו שפיר לכן

 דגם הל~~ של חנותו~סגור
~~ 

 משמע דודאי מסתבר לא
 ~ב~~ח דהתופס ~אמר~ד~א

 במקו~
 ~חב

 לאחרי~
 לא

 ~ד חייב שה~וה ה~ופס י~ אס בין חילוק איןקנה

 גם ולכן ידע לא אם לביןלאחרים
 ל~ בז~

 מורי דברי הבנתי
 הנ"ל~~"ל

~~~~~
 שלו היסיד הנ~~ל ז"ל מורי העמיד שעליה הקו~
 שלוחי~ הוי ~ב"ד לומרלהוכיח

 של
 המלו~

 ~הוא
 דח"מ דינא דבהךממה

 סי~
 ק"ד

 ס~י~
 בסגרו הנ~~ל ד~

 דכת~ להמלוה~ לגבות לוה שלחנותו
 ב~"ע

 הט~~
 דלא

 גובה מאוחר ו~בע~ח גוביינא~הו~
 ג~~~

 חלק
 ה~פ~ים שמו דלא משום טעם הרא~~ש דנתן ~נ"לשבחנות מ~ס~ור~

 ~נ~~ל למורי לי~ וקשיאשבחנות~
 ~דלמ~

 ט~~א הך ל~~
 זה ו~חמת משך~ לא דהמלוה משום תפ"לנישום דל~
 של החנות שסגרו דה~~~ד כנ~ללומר הכרי~

 ~~ו~
 כשנוחים הוי

~~
 ושגם המ~וה

 הסגיר~
 בא~ כנ~~ל~ קנין חשוב

 לק~מ
 דבריו ש~~תיקו וש"ע ובטור הרא~~ש בתשו~ד~מעיין

 ~~דיין זה טעם גם כתב דהרא~~שב~מת ירא~
 ל~

 ליד בא
 טעמים שני שמ~ד שכתב ורקהמלוה~

 ל~
 ~ה ~י~~ב

 חשוב שיהיה בעי~ ותרתילגוביינא~
 ~וביינ~

 ליד שיבא
 לא מינייהו ובחדא נישומים~ החפ~ים שיהי~ וגםהמלוה
 ליד בא הוי אי דא~ילו ונ~~מסגי

 כ~ המלו~
 הי~ שלא

 ~ומ~
 הש~~ך פלפלו ובזה גוביינא~ חשו~ל~

 ו~ק~וה~~~
 ו~נתיבות

 השומא אישם
 מע~

 לי~~ בא כבר באם
 ~מ~ו~

 לא דודאי דיין י~ית דין לית המלוה ליד בא לא באםאבל שם~ עיין
 ולכ"ע החפ~ים~ שמו אפי~ משכן ו~א גוביינא לאחשוב

 נוטל אחר בע~~ח עודאח~~כ בב~

 ח~
 דכיון הראשון הב~~~ח כמו

 גוביינא~ חשוב לא המלוה לרשות החפי~ים באושלא
 שיק המה~ם מורי על מאודונפלאתי

~~~~ 
 לכל נחית שלא

 ח~~מ מש~~ע שמוכח ונמ~אהנ~~ל~
 הנ~~~

 ~יפך
 ~וי לא החנותוםגירת ~~נדו~

 ו~ענין כל~~ גוביינ~
 חמ~

 אין ודאי
 וקנהו הפסח ~אחר כנהוג לי~יטא~יאן על אח~~כ במכרוו~ף חמ~~ בו שיש גוי של חנותו בסגר ב~י על עוברהמלוה
 המלוהאז

 ע~
 קי~~ל הרי מ~~מ ~פסח~ לאחר הלי~יטא~יאן

 ומ~ גובה~ הוא ולהבא מכאןדבע"ח
 בתשובת שחילק

 אם לכן לגבות ~די פ~נדונג דעשה דכיון הנ~~למהרי~~א
 כלל מחוור לא ש~ו הוי ל~רע דגם אמרי~ אח~כג~או
 דאמרי~ ה~עם שייך דמ~מכיון

 ~לוה יכול ד~דיין בפס~י~
 בזוזי~לסלקו

~~~
 בהפ~~מ ~תיר התשו~ה בסוף הנ~~ל בתשו~ מורי כתב
 לא מכרו שלא דידי~ בנידוןגם

 הלי~
 וגס המלוה ולא

 ישראלים הי~ שניהם והמלוההלוה
 מטע~

 דאנו כיון מה"ט ~תיר תמיה דבר זהונם טי~~ש~ אנוס שהי~
 רואי~

 דאף
בגזל

 ח~
 אנוס הנגזל הי~ דודאי הפסח עליו ועבר

 את מכרשלא ב~~
 ה~~

 הוא ואפ~~ה
 אסו~

 ומט~ס ב~נאה
 ב~~~ח כמש~כ דה~~~ן לתא מטעם ולא הוא דהנ~לל~א
 ~ו"ח בח~ שלמה בית ובשו~ת תמ~חבסימן

 בכ~
 תשובות

 בלקוטיו הרמב~ן כ~ב שכן הרמב~ן לדברי לכוין שזכהכתב
 אונס הי~ באם דגם מ~ה ומוכח ~~א~ דף פסחיםל~~
 ו~ הפסח~ לאחר בהנאה אסור~מור

 ב~ר"ם לה שמדמה
שיק

 לח~
 ~ולת ~ליו שנפלה

 ~ולת עליו נפלה ~י ד~
 שהרי במוסגר ~נסגר~י

 ל~ני~
 ~תנו קיי~~ל עירוב

 אינו ~ד~י העי~וב~ כנאבד דהוי המפתח~נאבד במ~ד~
 דו~

~ת~
 ה~~ל לשבור דאסור כיון ראוי ~י~ו ~~בת
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 אבל בשבת ראוי שיהיה בעינן ואנןב~בת~
~~ 

 לענין

חמ~
 דבר מאותו להנות שסופו כל

 ל~
 נאבד ~שוב

 ותד~
 נתנו אפילו עירוב גבישהרי

 ל~חי~ חו~
 מועיל אינו שוב

 ואילו~עירוב
 בחמ~

 היינו דהתם ועכ~~ח עובר ודאי בכה~~ג
 לענין אבל ראוי אינו בשבת דעכ~~פטעמא

 חמ~
 דוקא בעי~

 מפולת עליושנפל
 שלעול~

 י~כן ראוי אינו
~  

 להתיר
בכה~~ג~

~~~~~
 פענדונג לעשות הענין

 של ערכאות ~~~י וסיקווע~~

ח~
 קודם פענדונג ~~ה באם או בפסח עכו~~ם של

 הלי~יטא~י~ן דהיינו ו~מכירהפסח~
 הו~~~

 הפסח~ אחר על
הנה

 הג~
 יש מ"מ ב~~י~ על עובר המלוה אין דעדיין שכתבנו

 ע"ז במס~ דמביאר ממה בדברלה~יר
 ד~

 ונפסק ע~~א ס~~ד

להל~
 בעכו~~ם נושה ~הי~ בישראל ז~ סע~ קל~~ב סי~ ביו~~ד

 יי~~נ וכן המעות נו והביא ע~~א מע~מו מכר דאם~נה
 שאמכור עד ~מתין לו אמר אם ~בל מותר~ לווהביא
 שם ובי~ר אסור~ המעות לך ואביא היי"נ או~~~~א
ב~"ס

 הטע~
 בתו~~ ~~יי~~ש בקיו~~י~ רו~ה דהו"ל משום

~~
 דעיקר דביארו וכו~ א~ל

 ~חילו~
 אפשר בין היא

העכו~~~
 רו~ה של ~איסור ב~~ שייך לא דאז מ~"א לשלם

 שייך דאז ~~מק~~א לאשתלומי לי~ לית ~י וביןב~יומו
 קל"ב בס~ הרמ~~א פסק וכן בקיומו רו~ה שלהאיסור

 ~ופסים ת~~נ סי~ באו~~ח האחרונים והנהשם~
 סיקוועסט נעשות דאסור י~~ל ולפי~~ז בקיומו~ רו~האסור חמ~ ד~

על
 חמ~

 באם אבל ~קיומו~ רו~ה משום בפסח עכו~~ם של
 ~פ~~י והוא יותר~ ל~קל יש פסח קודם סיקוועסטעשה
 ז"ל שיק המהר~~ם מורי~ש~~כ

 בתשוב~
 רכ~~ה סי~ באו~~ח

 פעולה בפסח עושה שאינודכל
 הנ~

 שהוא ידה על
 של ~קיומורו~ה

 החמ~
 משו~ ב~ לית

 בקיומו~ רו~ה

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

 לפ~~ק~ תער~~בשנת י~~~ו~סעמי~אלי

 כש"ת וכו~ הרה~~ג ידידילכבוד
~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~
 במישקאל~~ ספר~ים בקהל רב נ~~י

~~~~~~~~
 העלקטערי נר בד~ר חוו~~ד לשאול ~תבו הגיעני
 ק~ילתו בנישרו~ים

 ל~משי~
 להדליק נבהמ~ר

 פעולתה עושה שהמכונה וכיון ש~~ק~ בליל גם שי~ליקאותו
 לכל להספיק הזה כח להמ~יא ישבותו לא ולילה יוםתמיד
 הזה כח לעשות ירבו ש~א חשש כאן יש א~~כ העירבני

בשבי~
 כמבואר ~זה ~כח לאור ל~שתמש אסור ואז ישראל

 זו שאלה נשא~ה כ~ר והנה שכ~~ה~ ~ס~ ר~~ו ס~באו~~ח
 ז~~ל ~ערזשאן והגאון ה~ודמים~~הרבנים

 התי~
 והגאון

מ~
 של~

 שה~ ~"ל ליב
 די~

 ~נדפסה אסר סיגעט בק~~ק
 שו~~ת בספרו~ש~תו

 סי~ ש~~י תשו~
 ת~~

 ועיי~ש
 שהגאוןשה~יא

 וכשא~ דב~יו~ דו~ה והוא ~י~ מ~ערזשא~
~~~

 אוכל לא
 לו~

 ב~~ ~עתי חוות
 לה~ה

~~~~ 

 מתהווה איפן ~איזה הענין בגוף היטב ב~י ש~ינילאחר
 המקומות כל ~אין שמעתי וגם ~זה~ העל~טעריהנר
 בתוכו שמאספים ~נ~ להם יש מקומות במק~ת כי בזהשווים
 כמה על אפי~ הזההכח

 ימי~
 נקרא הזה והכלי ושבועות

 ופשוט ~ה~ כ~י ~~~ אין ~ומות ובמק~ת~~קומעלאטיר"
 לאשר טפי קיל כזה מאסף כלי ל~ם שיש ~ימותדבאותן

 שה~ח לתלותי~
 הז~

 נאסף הזה ~על~~טערי האור של
 עוד מ~ד וגם שבת~ קודםונעשה

 טע~
 לאשר יותר ~יל

 ~עכו"~כ~
 על עושה

 דע~
 לאסף

 הכ~
 אך הכ~י~ בתוך

 אני אין זה גם הנה כלי~ אותו להם שאיןבמקומות
 מרגיש המ~שין ~ת המסיק העכו~~ם אםיודע

 אינו או הזה~ האור ~ת ~דליקין ישראל של ביתשבאותי תיכ~
 ד~ז יותר חמור אזי תי~ף מרגיש באם כי כ~ל~מרגיש
הוא

 מרב~
 אופן א~ה על יודע ש~יני ולפי עבורו~ גם כח

 ורק דעתי~ ~וות בזה לימר אוכל לא לכן בעירכםהוא
 ת~ורת בשות שה~יא במה והוא אחד בדבר אדברמ"מ
ש~~י

 הנ~~~
 כתב מבערזשאן דהגאון

 סני~
 ~תיר ~חד

 ~שו~
 לענין ~מש~~כ אמת זרע מספר ראי~ ומביא גרמא רקדהוי

 כיון עליו השיג שם ש~~י ובתשורת עיי~~ששפריט~ערס
דבנידון

 ש~
 עושה הנ~~ל ה~קטער

 ~עכו~~~
 מלאכה

 הגאון דברי ~לדעתי עכ~~ד האש על ע~ים שמניחבמה דאוריית~
 בטעם מקום להם יש~~ערזשאן

 ובסבר~
 לבאר ש~ריך רק

 הוי דכאן במש~~כ ק~תדבריו
~ 

 דנהי בהקדים ו~וא גר~א
 אסור ישראל ל~ורך בש~ת מלאכה שעשה דעכו~~ם אמתד~ה
 מן שבת באותו להנות להישראללי

 מ~~~ ה~לא~
 היינו

 המלאכה ע~~י הנ~רם ~דבר אבל ע~מה המלאכה מןדוקא
 ע~ו~~ם ~זה המשל ~נות~ אסור הישראל שיהיה מ~ינולא

 הישראל בשביל ה~ר את העכו~~ם ש~דליק לאחר אםאבל לאורו~ להשתמש אסור ישראל ~שביל הנר אתשהדליק
 אחדתיקן

 איז~
 הנר לאור מאכל דבר

 ז~
 ב~לים שחתך כגון

 הישראל שיהי~ ~~~ינו לא ~ורו כלי איזה שמ~א או לחםא~
 לאכולאסור

 מאכ~
 אסור שהי~ הנר לאור הנתקן זה

 הי~ לא כי הגם לאורולהשת~ש
 המאכ~

 מתוקן להיות יכול
 הנר ~אור ומ~א שחיפש בהכלי כה~~ג וכן הנר לאוראלא

 הנר על רק ~יסור ח~~~~ל שגזרו ~~ינו דלא ו~שוםזה~
 חליפי אפי~ ~והרי הנר ע~~י ונגרם המסתעף דבר ~לולא

 רק לו שבא אף הם מותרים הנאהאיסורי
 איסור~ בג~

 לענין ת~ג סי~ בסוף ~או~~חועיין
 קנ~

 דבר
 רע~~ו סי~ ב~וף הט~~ז מדברי ק~ת להוכיח יש זהוד~ר בפסח~ בחמ~

שכת~
 כדי בשבת הנר את שהד~יקה עכו~~ם דמשרתת

 ו~שמע כלים באותן להשתמש ד~תר ~כלים אתשתדיח
 ה~ ~א וגם הישראל ~ורך הכלים את שהדיחהה~ם
 להשתמש ~ותר אפ~~ה נר בלא ה~לים את להדיח להאפשר
 ~~ח~ים הנ~~ל מ~ם ע~ח והיינו הכליםבאותן

~ 
 אסרו

 הכלים ש~מוש אסרו ולא הנר באור ל~שתמשרק
 ה~ר גרימת ע~~י לשימוש ראוים נעשיםשהכלים א~
 זה ~שון בטע~ו נמי כתבשבט~ז ~וא~

 שהד~~
 ~~וטל ~י~ ה~לים

 ה~ שם~ ~ין~לי~
 דידן בנ~ד~ן נ~י שייך ~ה טעם

 שסיפו~
כ~

 על נמי ~וטל ליש~ל ה~ורך כפ~ ~על~טער
 העכו~~~

 והשתא כמובן~~~ה~י~
 לפ"~

 העלעקטער ~ני~ן
 ~~נ~
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 תחת מני~ז העכו~~ם שהרי זו ס~רא ג"כשייך
 היו~

 של
 ו~ה ומבעירים ע~ים רותחיןמ~ס

 נתהוו~
 שקורין קיטור

 והגלגל גלג~~ מסבב בכוחו ~זה הדאמפף ואח~~כדאמפ~~

 ר~וע~ ע~~יה~~
 מגלגל עור של

 גלגלי~
 שבסיבתן עד א~רים

 ~~לעקטער כח ונו~ד זה את זה משפשפים מתכות מינישני

 פעולת נחשב מל~כה אי~ לחשבון באנו ואםהמאיר~
 לחשוב נוכל לא אזיהעכו~~ם

~ 
 או שמבעיר האש ~ל

ע~
 הפעולות שאר ~בל מורת~י~~ אותם ועשה שיבשלם המים
 ו~מ~~ ~דאמפף~ רקעושה

 ~עלעקטערי כח הולדת שבפ~ולת
 בו לעכו~~ם אין בזההמאיר~

~ 
 שעשה מה דהיינו גרמא~

 אח~כ עושה והדאמפף הדאמפף~את
 בכ~

 וגלגלים סיבות
 ~אש דמן נימא חי אפי~ וא~~כ העלעקטערי האור~ת
 וכן היורה~ תחתאשר

~ 
 בהיורה ~שר הרו~חים ~מים

אסור
 להישרא~

 כאילו האש דהוי מש~ם בשבת להנות
 בשבת ~ישל כאילו ~מים ישראל~ ל~ורך העכו~~םהבעיר
 מן אבל ישראל~בשביל

 הדא~ף בסיבת שבאו הדברים~
 בשבת ~ם ~נות אסור הישראל שיהי~ ראי~ איןאכתי
 לגבי ~כו~~ם ומלאכת הדא~ף רק עשה הללו הדבריםשהרי

 מהר~~ם בתשו~ ~י~י וכמש~~כ כגרמא רק הויהעלעקטער
 היטב והמעיין קנ~~ז ו~י~ קי~~ד סי~ או~~ח ח~ ז"לשיק
 העכו~~ם מלאכת דידן דבני~דון דס~ל יראה תשובותבאותן
 רק הוי העלעקטערי כחל~בי

 כ~
 בה~ וכמבואר גו~ס

 דהסיבוב הגלגל שיס~וב מים פוטר לענין ג~ סי~ ביו~~דשחיטה
 למש"כ דומה ~דבר א~~כ יעויי~~ש~ גברא כח הוי לאשני
 כלים לה~ת נר הדלקת לענין הנ"ל רע~~ו בסי~הט~~ז
 נמי הכי בשבת בהכלים להשתמש דמותר בעיניודפשוט
 ורק בשבת ~על~~ערי באור להשתמש דמותר לדוןיש

 שהדליק בע~מו והמים~~אש
 יש בזה בשבת ה~וי והרתי~

 הט~~ז ~ומדברי ב~בת בו להשתמש מותר או אסור אילדון
 זו מ~א~ה ד~מ כיון מותר זה דגם נראה שהבאתי~נ"ל
 הגוי עלמוטל

 ואכ~~מ~
 בסיבתם אח~~כ שנולדו בדברים אבל

 כדי ז~ל ש"י תשורת בעל הגאון בתשו~ שאין נמ~או~פי~~ז ז~ל~ ~ערזשאן הגחון כוונת נראה זה להתיר יששפיר
 שסוף כיון ~ריו ~ללהשיג

 כ~
 חכמז~~ל בדברי ~~ינו לא ~וף

 הזו המלאכה מן להנות רקאיסור
 ב~~~

 הגוי שעשה
 ~שתמש אסור שאמרו כמו הישראלבשביל

 ~או~
 וכן

 ויותר בו לירד אסור כבשבעשה
~~ 

 וכיון מ~ינו לא
 יותר חדשים איסורים לחדש לנו תיתא מהיכאשכן

 מעכ~~ת ~נה דרבנן באיסורי ובפרט חכמז~ל בדברישמ~ינו מ~
 מה על טעמיםכתב

 שבכ~
 ה~בר י~א ~דושות קהילות

 טעמים שני ע~ז וכ~בבהיתר~
 א~

 עומדת דהמאשין משום

מחו~
 אימת ידיעה שום להם אין שמה ולה~ובדים לעיר

 שיאירו האורות פתחי את בעיר אשר בתים בעלייפתחו
להם~

 ב~
 גם דבלאה~~כ משום

 נרו~
 אחרות

 ו~ואר ה~מוד לפניבבהכנ~~ס מאירי~
 באו"~

 ר~"ו סי~
 אף אזי ג~כ היתר של אחרותנרות ~י~

 א~
 העכ~~ם

 ~דל~
נ~

 לה~~מש ומותר בה ~ן לית ישראל בשביל
 ~~ד~ לאו~

 ~ י~ הראשון דהחילוק אומרואני
 ~קום

 ד~י עפ~~
 ה~ג~א שה~שה הסתירה שמיישב רנ~ב בס~ רבאה~לי~
 מנ~לים ש~ה דעכו"ם מבואר רנ"ב שבסימן~ם

 לישרא~

 בס~ ואלו שבת~ באו~~ו אף ללבשן דמותר בשבתבקב~נות
 אסור ישראל ב~~יל נר ש~דליק דעכו"ם מבואררע"ו

 בק~י~ת אף לאורול~שתמש
 קבלנות~ דהיי ש~

 ש~ד~יק רע"ודב~~ ומתר~
 בבי~

 ~נות ואסור ~פי חמיר ישראל
 אףב~בת

 בק~~
 העכו~~ם שעשה דמיירי רנ~~ב בסי~ משא~~כ

 באם ~הנות מותר בזה העכו~~ם של בביתוהמלאכה
 עיי~~ש שכרו ~קבל דנפשי~ אדעתי~ ~ביד שכרבק~י~ת עוש~

 א~~ר ספר ~תה~ואין
 רק ידי ת~

 שראיתי לי כמדומ~

כ~
 כבר

 בספרו~
 דידן בנדון הנה הללו הדברים ועפ~~י

 אם א~~כ דנפשי~~ אדעתי~ ועביד שכר העכו"ם מקבלד~~~כ
 בביתו המלאכה~ושה

 ש~
 וא~~כ ~ו ~השתמש מותר עכו~~ם

 הכל העכו~~ם ~ושה עליו דנין שאנו הלעקטערי הנרהרי
 בו להשתמש ~~ותר א"כ שכר ובק~י~ת עכו~~ם שלבביתו
 דהעכו~~ם הנ~~ל רנ~ב בסי~ במנעלים כמו שבת באותואף

 לא דמ~~מ אלא ש~~ו לקבל ע~מו עבור עסיק קאב~ידי~
 לפסק הא~~ר דברי שידפיסו האחרונים בדבריראיתי
 הוי להתיר סניף ומ~~מ נכונים~ דבריו שלכאורה אףהלכה
עכ~~פ

 ~ועת~
 כותבי בעת

 נ~~~
 עיקר הנ~ל ~א~~ר דברי שאין

 הוא~ החילוק ~יקר א~א רנ~~ב~ לס~ רע~ו מסי~ הקו~~יישב
 דאין כיון רע~ו בסי~ נרדגבי

 הישרא~
 ימי על לו ~ריך

 לא החול ימי על כי ע~מו~ שבת על דוקא אלאהחול
 מועיל אינו ~כן הטכו~~ם ל~ד~ת כלל ~ריךה~~

 ק~~
 ובכל

 רנ"ב בסי~ ~~~א~~כ שבת~ באותו בו להנות ~אסורענין
 והט~ם החול~ לימי אף להם ~ריך הישראל מנעליםגבי
 אינו קעביד ~פש~ אדעתי~ דעכו~~ם דהא משוםנראה
 יש באם אלא ~תיר~ועיל

 בריר~
 בזמן ~ות ל~כו"ם

 בורר והואהיתר~
 הז~ לע~~

 אדע~א אמרי~ אז אי~ור
 איסו~ בזמן שעושה מה פי~ ק~בידדנפש~

 להרויח כדי הוא
 שלא היתר הזמןלע~מו

 י~ט~
 אז

 לטרו~
 שאין במקום אבל

 דנפשי~ אדעתי~ מו~יל לא הי~ר בזמן לעשות ~כו~~םברירה
 דישראל ~דעתא איסור בזמן עושה הוא שהריקעביד
 לברור יכול ואינו הואילואסור

 ~עשו~
 לא היתר בזמן

 ~~ביד דנפש~ אדעתא האסור בזמן שעושה מה ~ומרשייך

וד~~ל~
~ 

~~~~~~
 בבהכנ~~ס דיש ~יון להתיר השני בטעם מעכ~~ת
 נרותגם

 ש~
 כמו היתר

 בה~
 הנה רע"ו~ דסי~

 לכת~י~~ להתיר מהראוי היה לא אכתי הא משוםאי
 העכו~ם דבא מיירי שם~בש~~ע

 והדלי~
 ~ודם שם והי~

נרות
 ש~

 ~י שעתה אף להשת~ש ~ישראל מותר אז היתר
~וסי~

 הישראל מחויב ~ינו ~מ יותר~ השימוש נקל נרות
 ~לא אף ~ה~תמש יכול שה~ כיון השימוש מן ע~מול~נוע
 אב~ הנתוסף~ איסור של~נר

 אסור בודאי לכ~חלה ל~ות
 דידן בנידון וא~~כ להדליק~ הבא לעכו~ם ~מחות~ו~ריך

 לחשיכה סמוך ב~~~ש העל~קט~רי נרות את מ~יק~~הישראל
 שידלק~כדי

 כאיל~ הוי בשבת גם
 היש~ל

לכתחלה פעו~ ~וש~
 להשת~

 מסת~ר ודאי וזה איסור של בנ~ת גם

 ~כל בא~ת אם יד~תי לא הדבר בגוף וגםד~סור~
 אחרות נרותיש ה~ה~ו~

 ש~
 השערתי וכפי ה~מוד~ לפני היתר

~ נ~אי~בודאי  
 מאירים הע~וד לפני שגם ~ילות
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 י~~נ ויותר היתר~ נוהגים ואפ~~ה ע~~קט~רי שנ נרותרק
 ~להםד~היתר

 הו~
 ע~~ד

 הנ"~
 בסימן ~ע~~ז דברי עפ~~י

 נשאר בהיתר מ~~לה דולק ש~י~ דנר שכתב סק~~גרע~~ו

ל~ול~
 אלא לאסור ~~~ז"ל גזרו דלא לדבריו ו~~~ל ב~יתרו

 ~דלקתו מת~לת ~וא הנר~ם
 ובש~~~ באי~ו~

 התניא
 ובק~~א י~~דב~~י~ ש~

 ש~
 כ~ב

 ~ה~~י~
 ~ורך במקום לדבריו

 ד~יינוגדול
 כש~~ונ~

 תלי~ שבת
 ~א"~ ~יי~~ש~ בז~

 ~נידון
 ש~ורגלו במקומות ~על~קע~ריה~ר

 בז~
 נמי ~חול בי~ות

~~ונ~
 פשועות אחרות נ~י~ הללי דבמקומות בזה תלי~ שבת

 א~לםנראין
 כמע~

 לשמש מוכרחין יהי~ ו~ם חשך~ כמו
 מ~יע~ א~ל~ יהי~ ~~שיעין בנרותבשבת

 שידמו שבת עונג

ל~~
 בערעא י~י~א ~מו שיהי~ ובפרע ב~שך~ יושבים כאילו
 מאורות ~ביהכנ~~ס ~י~ ~~ול שבימות שמי~~ בשמיי~יורא

ג~ולי~
 א~ל~ י~י~ ובשבת הרבה~ בחוזק מ~ירים

 מאורות
 בזיון כמו הוי וקלושים~ח~ושים

 לשב~
 לפי וא~~כ קודש

 להקל~ יש ~נ~~להסברא

~~~
 רע~~ו סי~ ~או~~ח הפרמ~~ג דברי עפ"י ל~קל סניף יש

במ~~ז
 בסופ~

 ~ומר עכי"ם דאם שכתב
 לפוע~

 או
 אף ~לאכה~ שיעשה שלולשכיר

 ש~עכו~~~
 הראשון

כוונתו המ~ו~
 המלאכ~ שיעש~

 ~~~~מ ~ישר~ל~ ~~ורך
 השני העכו"~

העוש~
 המלאכה

 א~
 הישראל את כלל יודע אינו ה~א

 הו~ו~וש~
 ~משלם שלו ~אדון של ~י~י למלאות בסתמא רק

 מיחשב לא בכ~~~ג שכרלו
 מ~א~~ עוש~

 ישראל בשביל
 מן ל~נות א~ורשי~י~

 המלא~
 ~ובמק~~א עיי~~ש~ בשבת

 בעל שבין הפל~~תא דהה~~דכתבתי
 עבוד~

 והשו~~ת הגרשוני
 ישראל אם לענין יאיר~חוות

 או~
 שיעשה לע~ו~ם

 מלא~
ו~עכו~~~

 א~ור~ או ~כה"ג מותר אם אחר לעכו~~ם אומר
 זה באופן רק ~~~כמיירי

 ~שני ד~עכו~~~
 מכיראינו המלאכ~ העוש~

 כל~
 כלל יודע ואינו ~ישראל את

 שעיש~
 מלאכה

 ר~ון עושה הוא רק ישראל~בשביל
 המ~ו~ ~~כו~~~

 לו

 יודע באם אבל ל~תי~~ ל~דד ~ום יש בכ~~גלעשות~

שעוש~
 ~רע דלא ~א~ור~ מסתבר בודאי ישראל בשביל

מאם
 עוש~

 בשביל מע~מו
 ישראל~

 דידן בנידון ה~~נ ו~~~כ
 ~עכו~~~הרי

 את המ~יק
 וע~~~ ~יור~

 הדאמפף~ את
 העלעקטערי האור מן מ~נהנים כלל יודע אינומ~תמא

 ישראל בשביל כלל המאכה עושה שאינו ~נ~א הם~~י

ר~
 מיחשב לא וא"כ ~נכרי~ שלו האדון של ~יוי ~מ~אות

כל~
 ישראל בשביל עושה

 וכה"~
 מהר~~ם בתשו~ כתב

 של האבענענטען לענין שכ~~ד ~~~ קכ~~ג ~י~באו~~ח שי~
 ~~י~נ~ען ~הדפיס ~מאשין את ~מ~בב דהפועל~~ייעונגען

 יודעאינו
 כ~

 הוא למי
 ומינ~ מדפי~

 ~ידן~ ~י~ון ג~~כ
 לפני ביאר שלא יען עתה לבאר אוכל לא מזהויותר
היטב

~~ 
 ~דבר אופן איזה

 יש ואם ~עירכם~ נעש~
 ל~כיןבאפ~רות

 מתחל~
 ~~ת ~ל עכ~~פ כח

 דו~"~~ יד~~ו נועה דעתי איך להבין יוכל עתה ~דשכתבתי ו~~ ז~

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

 לפ~~ק ת~ר~~ב~נת

 ~ב~ תלמידי אהוביכבוד
 ~ו"~ ~מופ~~

 כה~
~~~~ 

~~~~~~~
 נ~~י

 ~~ונק~~~
 י~"~~

~~~~~
 קבלתי

 ול~
 להשי~ך נ~ניתי

 ~~ת~
 ~כתב בבא

 והנה ל~שיבך ~~~י לקח הוכר~תי~קארעעל
 אשר א~ד במקום שניה~ין שלך הראשינה הש~להבדבר
מוכרין

 העליי~
 השנה כל ~ל ב~~~ה ש"ק של הראשונה

בעד
 ~~ או~ וקונ~ כתרים~ איז~

 ו~י~~ז כ~ן שאינו מי
 כהן~ שאינו ~~י ~~~ אף ראשון לעלית ~מנחה לס~~תקורין
 ~יד~ת לא ו~נה ~כ~~ד~ לא א~ ~כי למיעבד א~וך איושאלת

ל~
 אם

 ~תקנ~
 נע~ית הזאת

 ה~~ני~ ב~~כמ~
 ל~~ או

 ~נין ~יא כי ~"ז ל~שי~ך אוכל לא כך ובין כך ביןאך
הנוגע

 לרבי~
 הדבר ויוכל מישראל

 ל~ר~~
 והוא מחלוקת

 באות~ אין ואם ~ך ~נוה~ין מקום אותו של ל~רבשייך
מקו~

 ~דבר שייך אזי אב"ד~ רב
 ל~ר~

 ~ום אותו אשר
 אתה ואם שלו~ ~גליל תחתהוא

 רו~~
 מבלי לע~מך ~ידע

~ורות
 בכעין עיין ~אחרי~

 ז~
 כ~~ד סי~ או~~ח ח~ק ב~"ס

 ~י~ ~ו~~ח ח~ ז~~ל שיק מ~ר~~ם ~רי ובתשו~וכ~~ה
 נ~~~

 נ~~ו
 ס~נ~~ע

 ומש~
 הי~ איך לידע תו~ל

 ד~~~
 ב~נין ז~~ל

 בו~וכיו~א ז~

~~~~
 בש"ד ק~~א ~י~ ביו~ד הפרמ"ג דברי על הקשית
 ~ש"ך דברי בכוונת שכתבסק~~ז

 ש~
 דתוס~

 אמרי~ דלא כתבו איסורים בשאר רק שם הש~~ךשמביא
 מש~~ ~תיכ~~ בח~י או בכ~~קחענ"נ

 הדין אי~ורים ~שאר
 דחענ~~נ בב~~ח גבי אבל מדרבנן~ רק אינו לכ~~ע חענ~~נשל
 חתי~~ ובח~י בכ"ק אף ודאי מ~~~תבה

 בי~ אמרי~ ~~~כ
 ק~ דף חולין בתוספות דהרי ~קשית וע"ז עכ~~ד~חענ~~נ
מביאים

 הוכח~
 חענ"נ אמרי~ לא חתיכה דבח~י זו לסברא

 על שנפלה חלבמעפת
 בב~~ח גבי דאף ~~י~ ~רי החתיכ~

 לסברא~~~ל
 ז~

 נעש~ חתיכ~ בח~י ~י~ אמרי~ דלא
 נבילה

 מכ~ יותר זה וכבר ~קשית ויפהע~~~ד~
 ש~תבתי שנ~

ע~
 ההש~~ שלי הפרמ~~ג ~ליון

 והנ~ עליו~ זו
 לאמתו ~אמת

 ע~~ב~ ~~~ו בדף ~תוס~ דברי אלא אז ראה לא שהפרמ~~גהוא
ומדבריהם

 ~ת~
 בשאר דרק ~~ברתו לומר א~שר שפיר

אי~ורי~
 לא ~נ~~ל ק~ בדף התוס~ מדברי אבל כן~ כתבו

 ~~ל הגאון אזנזכר
 ק~ ב~ף התו~~ ו~ד~~~ ז"ל~ פרמ~~~

 ~נ~ כ~בריו~ שלא באמת מוכחהנ~~ל
 א~לי שהאמת אף

 מ"מ שכתבתי~ כמוהוא
 לא ד~~ת ב~בריך אתך להשתעש~

~מנ~
 לך מלומר

~ 
 ש~רי ~הוא ה~רמ"ג~ דברי ליישב שיש

 דין חי~וש עוד מוכח הנ"ל ק~ בדף ~ת~~~~ברי
 אף ~וא חענ~~נ איסורים בשאר דא~י~ דמה ד~~~לו~וא אח~

 אפרים הר~ ד~דברי דבריהם בסוף כתבו ש~רימה"ת~

ד~~~~
 חענ~~נ אי~ורים בשאר אמר~ ~לא

 הגעיל~ איך יתיש~
 ~~ הי~ שלא ~דולה יורה מדין ~לי~בי

 בתו~
 נ~ד

 י~~~ו~עמי~אלי
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דופנותי~
 וגם

 ל~
 אפ~ר ~י~

 וכתבו ~~ר~ בכ~י ל~כ~יס~
 שכיון קשה ~ת לדב~י אבל ~עמים~ שני אותה~~~~י~ו
~~מים

 ~ראשוני~
 ~עשו

 נביל~
 א~~כ

 נ~
 גם מועיל ~י~

 ו~שת~ בדברי~ם~ עיי~~ש השני~ההג~לה
 הלא הקשו מה

 בשאר ~~~"נ ~מרי~ מדרבנן רק ש~רי לק~~מ לר"תגם

 ש~נו מדין ~ג~ולי ו~"כ~~~ורים~
 קיי~~י~

 ל~~ין
 הי~ש~יר דאוריי~

 תק~~
 ו~כ"~ פ~~ים~ ~~י ל~~~יל ר~~ת לדברי גם

 בשאר ~~נ"נ א~רי~ דלר"ת דס~~ל ~ללו התי~~ מדברימ~כ~
~י~ורים

 ~~~~ בסי~ והש~~ך ~~ת~ ג~
 שכתב י~~ב בס~~ק

 לדעתד~~י~
 ה~וברי~

 מ"מ ~י~~רין ~שאר ~~~~~נ ד~מרי~
 ~ינווד~י

 א~~
 ~~יו תמיה מדרבנן

 ~בי~ של~
 שמדברי כלל

 ~ללותיס~
 ~עיר וכבר ~~יפך~ מ~כ~

 לת~י~ בז~
 הש~~ך על

שם
 בז~

 בחי~
 ~גר~"~

 על לתמוה ו~ין ~~~ ~יו~~ד על
 ~תו~פיתסברת

 בז~
 לו~ר ~~שר ~יך

 דנימ~
 בשאר ~~"נ

 מה דלפי ~~~ ~יכא מ~~מ ה~יסור דנגד כיון ~ה~~ת~י~ורים
שכתב

 גבי בפ~"~ ה~א~~~
 בשלה זרוע~

 ~~ס~~~
 ט~~ע ~ר~~ת

 כל על ש~וקין ~ד ~י~ור ל~יות ~היתר ינ~פךד~ו~יית~~
 מן כזית ~כל לא ~ת~רו~ת מן ~ית שב~~ילת אף וכזיתכזית

 דס~~ל עכ~~ח לפי~~ז א~~כ~~יסור~
 ~יתר כעין ד~וי לר~~~

 ל~י~ור~~~~ף
 שהו~

 שי~יה מ~טרף
 כזי~

 וזה עליו~ ללקות

מור~
 עכ~~פ הנ~~ל~ ר~~ת ~דברי מ~~~ת ~~נ~~נ דאמרינן ק~ת

 ח~נ~~נ דאמרינן נ ~נ~ ק~ ב~ולין התוס~ דעת הוא שכןכיון
ב~אר

 איסורי~
 חילוק אין הללו התו~~ לדברי א~~כ ~~~ת

 בין ~ענ~~נלענין
 בב~~~

 וכאן דכאן ~י~ן איסורים לשאר
 אי ממילא שכן וכיוןד~ורייתא~ הו~

 ל~
 גם איסורים ש~ר גבינ~~נ חתיכ~ ב~~י ~~~ינן

 ל~ בב~~~
 דש~י~ם כיון ~~~רי~

 לפ~ אזיל ~פרמ~~ג משא~~כ דאורייתא~ הוא דבשניהםשיים
 בסימן הש~~ך ~~ברי וד~י דנראה דידן~ אליבא ההלכהפסק
 בשאר אמרי~ אי דאפ~ הנ~~ל~~ב

 איסורי~
 אינו מ~~מ ~ענ~~נ

 אליבא ולפי~~ז דאורייתא~ הוא בב~ח גבי ~בל מדרבנן~א~~
 דסובר דאף ~תיכה ~~י דגבי ולומר לחלק יש שפירדידן

 בשאר הנ~~מ מ~~מ ~תיכ~~ בח~י נ"נ אמרי~ דלא~רא~~ם
 כיון דנ~~נ ~תיכה בח~י אף אמרי~ בבב"ח אבל~יסורים
 בב~~~דגבי

 דרבנן רק הוא איס~רין ובשאר דאורייתא הוא
 בת~לה שכתבתי ~~~ו הוא האמת ו~מ הפרמ~~ג דבריו~~~ש

 ק~ בדף התוס~ מדברי אז נזכר לאד~פרמ~~ג
 רבך ונפש נפשך כ~ות מעלה מעלה ות~לה ד~ב~ורת ואמ~ ו~ז~

הדו~~ש~

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

 לפ~~ק~ תער~~בשנת י~~~ו~סעמיהאלי

 מו~~ה כקש~~ת וכו~ הרה"גל~וד
 אב~~דנ~~י ~~~~~ ~~~~~~

 ~דק~~~
 יע"א~ והגליל דעש

א~דש~~~ט~

~~~
 מס~ר להם י~ וישר~ל עכו"ם כי היאב~~רה ~שאל~ וה~ וכ~ ש~~ בעניני ~הלתכם שאלה קבלתי

 ע~~

 והפירמ~ למכור~ב~ותפות
 הב~ל ~וא כי בהעסק העיקרהוא ~~עכו~~~ שניה~~ ~ם על נכתב

 המעות~ ונותן כי~
 ~נ"לוהש~תפים

 שב~בת ש~שו בהפער~~~ג כתבו כי א~
 ה~כו~~ם ~~~יל עתה אולם סגור~ ה~~ק יהיהויו~~ט

 למכו~
 ר~~ כי ל~שר בשבת~ג~

 ~~מים הרבה ~שר
 ושא~ בש~ת~ גםל~נות קוני~ ב~י~

 השואל
 מ~

 כי הישראל י~~ה
 ז~

כ~
 אינו ו~~כו~~ם פרנסתו

 לי לש~ו~ רו~~
 ב~ו~

 אי~ן
 עכתו"ד~ בשבתל~כור של~

~~~~
 פה ר~וף

 השאל~
 ~ש~א~ שכתב

 ~התיר ~מ~דד

מטע~
 כמבואר ק~ביד דנ~שי~ ~דעתא דעכו~~ם

ב~ו~~~
 דכיון וכתב רמ~~ה~ בסימן

 הו~ דה~ירמ~
 כתובה

 חילול וגם מ~~ע גם שניהם שם~~
 וג~ ע~~~ד~ ליכ~ הש~

 ~~~יע ~ענין ~~עת לפי נכונים דבריו נראיןלדעתי
 גופ~

 דהשותפות ובפרטד~ובדא~
 ל~

 ~פקיע כ~י רק נעשה
 ממון ~רווחת ~~ום בפשיטות נעשה רק לבד~ שבת~י~ור
 ~ך ל~רוי~~ הנ~~ל במסחר לעסוק רו~יםששניהם

 ז~ ע"י מוטל יהא שלא ~זהר~~~יכים מקו~ ~כ~
 מת~סק ש~~כו~~ם ~ה

 הישראל ~י~~ז שיהי~ב~בת
 מוכר~

 החול~ בימות יותר לעבוד
 ביום בהעסק ~יבד שאני כיון העכו"ם י~מר שלאד~יינו
 דבכה~~ג ~~ול~ ~ימי א~ד יום זה נגד אתה תעסוקהשבת
 באו~~ח כמבואר השות~ות עשיית בת~לת התנו לא אםאסור
 הי~ראל אין ב~ם אבל עיי~~ש~ א~ בסעיף הנ~~ל רמ~~הסימן
 מה החול בימות בעבודתופורע

 שעו~~
 לבדו העכו~~ם

 בר"ן כמבואר ~ת~לה התנו בלא אפילו מותר בכה~~גבשבת
 ר~~~ה בסימן ברמ"א המובא דע~~זבםפ"ק

 לגמרי העכו~~ם מת~סק דבכה~~ג משום עיי~~ש~ ח~ בסעיףשם התנ~ ובש~~
 הישראל דאין כיון כלל הישראל בשביל ולא דנפשי~אדעתא
 נ~א בשבת~ ~בודתו עבור דהיינו זה עבור כלל אותומהנה

 דישראל~ ~~עתא ולא הישראל בשליחות כללשאינו

~~~~
 רי~א בליקוטי ~~~א בסי~ ישראל נזר בספר ר~יתי
 באות ח~~א ~~ברהם זכור ספר בשם שהביאסק~~י

 אפי~ מקום דבקביעת יהודא מטה ס~ בשם שכתב שותף~~
 שניהם הוי ~ילו כמו דינו לבדו מתעסק העכו~~ם~~

 בשם שכ~כ ו~איתי זל~~א בס~ ועיינתי ואסור~מ~עסקים
 לפי ולכאו~ ידי~ תחת הללו הספרים ואין אהרןזקן
 על הוא דהעסק שלנו בנדוןהנ~ל

 מ~י~
 ראוי היה קבוע

 לפי אמנם ומוכר~ מתעסק לבדו הע~"ם אם אפילול~סור
 באם דוקא דמיירי אפשרענ~~ד

 המקי~
 של הוא קבוע

 דהמקום דידן נידון בכמו אבל לאסור~ ראוי אז לבדוהישראל
 להם שכרו השותפים ששני השותפים של ג"כ הואקבוע
 שניהם~ שם על הוא והפירמא השותפות~ ממעות~ום
 וראיה קבוע~ ~קום על הוא העסק אם אפילו מותרבכה~~ג
 רואים אנו שהרילזה

 מעש~
 ש~ש ~~ומות בכל יום בכל

 בשותפות הם ועכו"ם וישראל געזעלש~פטען שהםמס~רים
 כמו המסחריםבאותן

 בב~
 בהם כיו~א מס~רים ושאר

 כמו א~~יען עלשהם
 ר~י~

 ג~~כ להם יש ויש~אל גדולים

א~~י~
 ישראלי~ אפי~ העסקים מאותן

 ויראים~ כשרים
 הםו~כ"ז

 פתוחי~
 ו~ושים

 מלא~ו~
 ייו"ט בשבתות וע~קים

ול~
 ~ולם אדם שום ~רף

 ב~ די~ לו~
 איסור ~שש

 יש~ל שותפות משום ש~תמ~מת
 ~ור~

 יש בענק גבי



~ ~
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~הנדזים
 מש~~

 דלענ~ן משום ~~מא וה~~נו ר~ב~ת~ ~~סור

~~סו~
 ~נפש~~ אד~תא ע~שה שעכו~~ם מה מוע~ל ~י~ו ריבית

 ה~ו"ד~ על ש~ ~~ך בספר וכן ר~ב~ת ל~~ ב~~כ~~~~~
 ר~ב~ת א~סור ~~נ~ן להת~ר שרו~ה ~~רי~~ט ~ל ~םו~~יג
 דבריו שלענ~~ד ~~~"ש ~~~תכ~ו

 נכונ~ם~
 על כולס והם

 ~דוע קבוע ד~~~ום כ~ון כנ~~ל ~"ל ו~~~ח ק~~ע~~ם

 ש~ ~~~~~י~
 ~נפש~~ אדעתא והע~ו~~ם ב~חד~ השותפים ~ל

ק~ב~~
 ~ה~~ד וא~~כ דשבת לתא משום כלל ~~סור ~זה לית

 ~יא~ כן ד~דןבנ~דון

 שם ר~מ"א ~ל~וט~ ע~~~~~~~~
 או~

 בשם הב~א ~~~א

~~~
 הכנה~~ג בשם ~י~ב

 בא~
 ~ות נתן עכו~~ם

~ישר~~
 עוסק ובשבת ~~ר מח~ית על ה~שראל שית~~ק

~ע~~~~
 מוטלת דהמלאכה דכיון משום אסור ~~כ~~~ג ל~דו

 ~י~~אל~ל
 בם~ הב~א וכן כשל~~ו הגו~ בשבת הו~ ממיל~

 שב~ל~ו~~~
 ד~דן בנ~~דון לפ~~~ז ולכאורה בשמו ~"ב ~~"ק

 ~עכו~~ם ~ענ~ן ~~~~ל ~~עתל~י
 הו~

 והוא כ~ס הבעל

נות~
 ~ת

 ה~~~
 דג~כ כ~ון כאן גם לאסור ~ום ה~ה ~~~כ

 ע~ מו~ל~ה~~~~
 אמנם כשל~חו העכ~~~ם והוי ה~שראל

 ~הו~~ר~~
 העכו~~ם אין החול דב~מ~ בגוונא מי~רי

 ~ישרא~ ~~ כל~מ~~~~
 ~ום יש ולכן לבדו

 כשאנ~ לו~
 שבש~~ר~~~

 שנראה ה~שר~ל במקום הגוי ~סק
 ~ואף ש~~חו כמו העכו"ם והו~ תחת~ו העמ~~ו~י~~~ל
~זה

 ל~~~~ ~~
 שנ~הם שבחול ד~דן דנ~דון בגוונא אבל

מ~~~~~ם
 מתעס~ ו~~~~

 ה~שראל ~א~ן ~בדו הע~ו~~ם
 ~~ם כנגד~~~~ק

 ז~
 אדעתא ~עכו~~ם ודאי א~כ ב~~~חול

 ~~נאתו ע~~דד~~~~
 ול~

 ה~שראל של ~~~חו כלל ~י

 דמיו~~~
~~ 

 המבואר ~~ כי וע~ד נהנה ה~שראל ~ם

~~~~
 בהאפערטראג כ~בו ו~עכו~~ם דה~ש~ל ~ש~~ה

~~~~
 הר~ א~~כ סגור הע~ק ~ה~ה ו~ו"ט ~ב~בת ~~ניהם

 ~~ש~~~~~~
 ~חלה

 שא~~~
 א~כ ו~ו~~ט בשבת כלל לעסוק

~~ו~~
 לא

~~ 
 מוטל

 ה~~
 ה~שראל על ו~ו~ט שבת של

 ~ז~ ~יי~ו~~
 ש~י~ דלא כשל~חו דהו~ שכתבו ~נ"ל ~~~רא

 ~ל~~~~~
 מ~ח~לה מוטלת העבודה ~היתה ~~ום

~~
 עם מתחלה בהו~נה אבל מלשו~ם ~מ~ו~ר ~~~ר~ל

~~~~~~
 אם בכה"ג םגור שיהיה

 העכו"~
 ~אי א~~~כ פתח

 ש~~חו כלל הו~ ולא קעב~ד דנ~ש~~~~~~
 מה לפי והנ~

 ל~~ל להישראל אף להת~ר ~ד~ן ~~קר ~~~ה היה~~~~~י

 ~~ה שכתב~י ו~מו ב~~~ ~~ו"ם ~י~~~ו~
 ~נה~

~~~~~
 ~כל

 ~ע~~
 ש~ש ~שראל שמקבל געזעללשאפטען של

 לפי המג~ע רווח הגעזעללשאפט של ~ק ~ו~ו ~~י~ן~ו
 ~ין~~~

 ~ק~
 ב~ן החול בימי הנעשים

 מה~ס~י~
 בש~~~~~~~

 בכ~ן לי נ~ה ה~ה ו~~ז
 לו~

 בעל דאם

 ~~~נ~~
 שהשתתף הזה ~שר~ל

~ 
 ל~חמיר לו שיש העכי~ם

~~~
 ~בל

~~ 
 מ~ה רווח

 ~עכו"~
 ~טעמא בשב~~ ~~וכר

 משום~~~י
 ~~ז~

 ~דא ה~ה נרו~ח
 דא~

 ~~ל ~א הישראל

 בטוחים אנו אזי ~~ מ~~~~ו~
 ה~~ו~ ~ ~א~ ש~~

 ~י~~~~
 אתה ~תעסק לב~י ~שב~ ~~~

 כנג~
 י~~ זה

 ל~~ ה~ו~ ~~~~~~

 ~ אז~ כן יאמר דאם ~~ו ו~~
 ~ס~~

~~~~
 אם

 י~~~
 ה~שראל

 בשב~ העכ~~ ~מכי~ רוו~

 דה~שראל כ~ון כן ~י יאמר דלבםוף לחוש לנו ~ש א~~ו~ו~~ט
 ~קבל לא באם משא"כ רווחמקבל

 רוו~
 כן ל~ ~אמר לא

 לטובת רק עושה ~עכו~~ם כ~וןכמובן
~~~ 

 ה~שראל וא~ן
נ~נה

 מ~
 הישרא~ א~ ~ואפ~~ כלום

 אמ~רת בל~ ~~~מו
 מתעסק דהעכו~~ם הוא~ל ~ותר החול בימ~ ~טר~חעכו~~ם
 דאסור אפשרבשבת

 ג~~כ~
 מבואר שהר~ ~זה נרו~ח שנ~ת

 בשבת ש~תעסק ~ו לומר לישראל אםור דמ~~מ שםב~~~ע
 שנותן ב~שראלו~פ~לו

 סחו~ לעכו~
 בכל מוכרה וה~כו~~ם

 לו~ר לה~שראל אסור שהואמקום
 בנותן או בשבת~ ש~מכרנ~

 ~ולכאו~ בשבת שיקנה לו לו~ר אסור סחורה לקנות מעותלו
 מותר והר~ ~ב~ד דנפש~~ אדעתא דעכו~~ם דאמר~נןכיון

 ש~עשה לעכו~~ם לומרל~שראל
 ~~ מ~א~

 ע~מה ~עכו~~ם
 אומר~ם אנו באם נמ~ הכי א~~כ ש~~ז בס~~ כמבוארבשבת

 עכו~~ם מלאכת כ~~ו הוו קעב~ד דנפשי~ אדעתאדהעכו~~ם
 לי לומר אסור ~ה~ה למהו~~~כ

 ש~ע~~
 הו~ הר~ בשבת

 כן גם הישראל ד~מ כיון ו~~~ל ע~מו~ ה~כו~~ם מלאכתכמו
 מע~מי העכו"ם עושה דבאם נה~נ~נה

 א~~~
 ב~דו למחות

 קע~י~ דנפש~~ אדעתא ~עכו~~ם דמ~~מכ~ון
 קבלנותו להשל~ם

 הה~~ד ולפ~~ז ~שבת שיעשה לו לומר אסור ה~שראל מ~~מאבל
 וא~ן מלאכה ל~שות להעכו~~ם דמותר אף בשדה אר~סת~בי

 לומר ל~שראל ~סור עכ~~פ מ~~מ ב~דו למחות ~ריךהישראל
 ממש עכו~~ם ~לאכת הוי לא דמ"מ כ~ון בשבת ש~עשהלו
 חלק לו יש לה~שראל ~דגםכ~ון

 בו~
 ~~בל ה~שראל אם וא~~כ

 ~ש בשבת העכו"ם ממכ~רתריווח
 לחו~

 ~ודע ~לפעמים
 ו~אמר בשבת קונה שבאל~שראל

 להעכ~~~~
 בשבת לו למכור

 לו ש~~~הכ~ון
 ר~וו~

 ר~ווח לו יה~ה לא באם אבל ~מכ~רה

ל~
 יקבל באם בדבר ערמה חשש ~ש ועוד חשש כ~~כ ש~~ך
 של מהמכירה ריווח ~קבל שלא נכון לזאת ר~ווחה~שראל
 לא באמת שותפים שהם דב~ום במ~~~א מבואר והנהש~ת

 דוש~~ת~ ידיד~ בזה והננ~ ע~ן מראיתש~~ך

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

 לפ~~ק~ תער~~ב שנת~ י~~~ו~סעמ~האל~

 וכו~ המ~פלג הרבנ~ תלמ~די אהוביכבוד
~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~א~ שלאנ~ק ב~שוב שו~~ב נ~~~

אחדשה~ט~
 הוא כך בזה ודעת~ שאל~ך בדבר וראית~ מכ~בך~~~~~

 לכתח~אש~
 שלא ה~אוי שמן הלו~ם דבר~ ~דקו

 ~שראל מאחר דר"ה א~ ב~ום מפט~ר של העלייה ישראלי~נה
יוכל

 לעלו~
 ~באמ~ אח~~ על~יה ל~ורה

 שאר גם
 גדול שרק קר~א~ם מחמשה הם ואדרבה ~טיר כמו~ש~בי על~ו~

 משא~~~ לעלות~יוכל
 ~טיר של העלייה

~~ 
 י~ול ~טן

~~~ר לעל~~
 בס~~

 וא~~ ~"ב~
 ~אר מש~ע

 על~ו~
 ~ם ל~~ה

 ~כיון ממפטיר~ יו~~~ש~בו~
 י~~~ ~ינ~ דהלוי~

 לעלות



~ ~ ~ ~
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 בש~~ע שנפסק כמו אחרותע~יות
 או~~~

 סוף קל~ה סימן
 בבי~כנ~~ס ~ן ~ין ואם הלשון בזה שם דמבואר ו~סעיף
 הר~ עכ~~ל~ ליי א~ריו יעלה ולא כ~ן ב~ום ישראלקירא
 בגיטין רש~~י של הראשון ~י~ד~סק

 ד~
 אין ד~ם ~~~ט

 פסק שכן מטעם כ~ל הלוי יקרא ולא ~חבילה נתפרדהכ~ן ש~

 היינו לעלות יוכל ראש~ן אבל שכתב שם והרמ~~אהרמב~~ם~
 שלא כדי טע~א והיי~ו לא~ עליות שאר אבל ראשון~רק

 בד~~מ~ כמבואר ל~~ן לפניו שקרא אותו את בטעותי~זיקו

ו~יי~~~
 להלוי ~ו דאין מדבריו מבואר שנראה סק"ו בט~~ז

 עליות מהשלשה עלייה שוםלע~ות
 שב~~ו~

 ה~ו~
 ~ד~ ולא

 שביום מהו~ ולא שביו~~~~ מהה~ ולא ו~וה~~מ שבר~~חע~יות
 ~הישראלי~ השלום למ~ן הדבר נכון ולכן בשבת~ וה~~הכפורים
 נ~~ות הלוים יוכל~ למען אחרת עלייהי~לו

 אחדשטען ו~ מ~טי~
 שמשו~

 שנקרא
 ש~

 למפטיר ~עלות ר~~ה שמואל
 לי~ מענין ג~~כשהוא

 בשביל כלל כדאי אי~ו הנביא~ שמואל

ז~
 שאינם קטן ~~שוב ל~ער לה~~ שהוא הלוים את ~~ער
 בר"ה ~לותיכולים

 שו~
 בטוח להיות ויוכל לתור~~ עלייה

 ר~ון בשבינ ~~ורה שעולה העלייה על שכר שיקבלש~שם
 שיניח הפרישה ~נ ויותר יותר שכר יקבל ככההשי~~ת
 ח~~ו~ מ~~וקת י~י~ שלא השלום למען הלוים ~ון~~שות
 חסידים ה~~ ~שם כ~~ו ס~~ק נ~~ג סימן במג~~א מפורשו~רי
 להתקוטטדאסור

 בשבי~
 מ~וה שום

 ומבי~
 ~~ינו שהרי ראי~

 ומ~~מ ברמב~~ם כמבו~ר באכילתו מ~וה שיש הפנים לחםגבי
 ממנו~ ידיהם את מושכים הי~ דה~נועים ק~~ג בחוליןאיתא
 בשביל לתורה העלייה הנחת על שכר יותר יקבל נמיהכי
 ~ם אך מפטיר~ על~ית יעלה אם שכר שיקבל ממההשלום
 עתה עד שהורגל המפטיר בעל~"ו

 לעלו~
 ל~יית יר~ה לא

 מן א~לם יותר הוא שהנ~חון בזמנינו שכיח כאשרלדברינו~
 שנשארו שה~וים השלום למען אומר אני אזיהמ~וה~

 עלי~ב~~ מבח~~
 החיובית העליות מן אחת להם לקנות יוכלו

ר~
 העלייה דהיינו ל~וי באמת השייכה עלייה תהא שלא
 כ"א ס~יף ל~~א כ~ל אדם בחיי ש~רי ד~די וטעמאהשניה~
 קורין ול~ורך דחק ובמקום ו~"לכתב

 כה~
 בהפסק כהן אחר

 לוי אחר בלוי וכן כהן שהוא אעפ"י החזן ואומרישראל
 דמתיר הרי עכ~~ל~ כן מ~גינו אין ומ~מ ישראל~ הפסקע~~י

 מקום יותר לך וא~ן ~ורךבמק~ם
 ~ו~

 לה~מיד כ~ה ~נידון
 להעמיד גדול ע~ין הוא כמה במדרשים דמבוארהשלום
 כן~ אינו דמנהגינו בח~~א דסיים ואע~~ג מכונו~ עלהשלום

אב~
 סעי~ בש"ע דגם ועוד להקל יש שלום דלעשות אדעתא

 ישראל אחר לוי ~ו לוי אחר לוי לקרות אפי~ מתיר שםי~~ב

כ~
 שאין

 בישרא~
 פגס שייך לא דב~ה~~ג משום סיפוקם כדי

 ~י בישראלים ~~ לא אל~ כ~ דהוי נראה דידן~~י~ן
 יהי~ אם ו~מסיפוקם~

 כ~
 העליות בין עלי~ ה~י לו ויקנה

א~
 שהוא ~~פ~~י פ~וני יעמוד יאמרו אותו יקראו

 ל~~
 הדו~~ש~ ידידך בזהו~נני

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

א~דשה~~ט~
 דמבואר במה וחקר מכתבו~~~~~

 סי~ ביו~~~
 ~~~ח

 חלב בנפלב~ג~~ה בר~~
 ~ב~יר~~י~

 לתוך
 קדי~

 שיש דאף
 לתוך לשפוך ~ריך ~~מ ביטולשיעור

 ~~יר~
 ~וננים ~ם

 ויטלהו ~מעלה ~~ף להקפיא החלב ~ך שאז ~מאכלל~נן
 ו~תה לברר~ ~חויב האיסור לברר דאפשר כיון הקדירה~ן
 שי"ט סימן ~או~~ח דמבואר בשבת כן אי~ באםש~אל

 אם מ~~~ק הוא ועתה בשבת בורר שלהאיסור
 בכה~~~ ג~

י~
 מברר הי~ לא דבאמת דכיון נימא מי בורר~ אי~ור בשבת

 כמות אוכלו הי~ אלא האיסורכלל
 א~~~ ש~ו~

 לא בכה"ג
 ע~מו מחמת ~סולת דאינו כיון כלל פסולת החלבחשוב
 בכה~~ג שייך ו~א התו~ה~ אותו ~~סרה האיסור מחמתאלא
 החלב אין סוף כל דסוף כיון דלמא או בשבת בורראיסור
 כיון מ~~מ שיהיה טעם מאי~ה יהיה לאכילה ראויעתה
 איסור בשבת בי~ ושייך פסולת כמו חשוב באכילהש~סור

 בק~רה~ עכ~~דבורר~

~~~~
 ~ל למעשה אינו שאלתו דעי~ר ~ין אני כי אם
 שהרי הנ~~ל ~~~ח ~י~ן די~ד בכה~~ג שאירעענין

ל~~ע~
 ~רור אפי~ שהרי אסור בודאי ~ה ענין אי~ אם

 לברור אלא מותר א~~ו מיניס ב~ שהוא כל אוכל מתוךא~כל
 תיכף אותו יברר ו~ם לאכול עתה רו~ה שהוא המאכלא~תו
 דמה הנ~~ל שי"ט סימן באו~~ח כ~~ז כמבואר להאכילהומיד
 ~~מ לאכילה ראוי שהוא אף מיד עתה לאכול רו~השאינו
 ידו~ הרי ב~א~~~כ וגם ~סולת~ כמוחשוב

 שלנו דח~ים
 בלא ואפי~ ~~כילה רא~ים שאינם וכמעט טוביםאינם

 שלהאיסור
 תו~

 הדחק ע~~י אלא אות~ אוכלים אנשים אין
 דרובא רובא עתה וגם בש~~ס~ מקומות בכמה ג~~כוכמב~אר
 נרות מהם ~עשות למ~אכה רק האסורים החלביםמוכרים
 שאר ~הדומה בורית אולהדלקה

 מלאכו~
 חשוב בודאי וא~~כ

 ע~~י שלא אפילו לאכי~ה הראוי דעלמא אוכל לגביפסולת

ה~~
 ~ידע רק הוא נ"י מעכ~ת ~~ן שעיקר הבנתי אך

 בספקדעתי
 ה~

 פסו~~ שאינ~ דבר של
 אס~ר רק בע~ם

 לענין פסולת ח~וב ~ה גם אם ~יסור~ מחמת~אכילה
 או שבת גבי בורר~לאכת

~~ 
 פסולת ~שוב לא

 ~ שב~ גבי בוררמלאכת לעני~
 בע~ם ~~~לת שה~א מה

~ ~  יש אם כגון ~נ~~מ עו~ם~ שלטבעו~ 
 פיר~ת אחד בכלי לאד~

 ~הם מ~~תם ביניהם ~יש ~ם ~~ד~מה אגו~ים אותפוחים

ש~
 איסור מחמת אסורים או ערלה

 אח~
 אם

 בשבת בורר ~יס~ר ~מת~שבת ~ר~ אס~~
 ~שיבה~

 הנה ~ה על
 ~רק בשבת ב~ן מבוארתסברתו

 סו~ט גבי חב~~
 אד~

 י~~~ו~ס~מי~אלי

 ו~ו~ המופלגהרבני ידידיכ~וד

~~~~~~~~~~
 מישוב נ~~י

 לפ~~ק~ תער~~ב~נת

 מי~~הכ~~~ת
 יע~~~~~~עטש ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 ענבים של~~כול

 לתו~
 הביא קדירה~

~~~~~ 
 לחלוב ד~~~~ד

~ז
 לתו~

 לא דאמאי ע~~ז והק~ה מותר ג~~כ בשבת מאכל

~ה~
 לאכילה חזיא ~ופא ד~ז כיון ותי~ בורר~ מ~ום אסור

 ל~ ~לי~ רביע אי~ורו~ק
 פסול~ מקרי

 דף בגמרא ~יי~~ש
 שכתב ו~יי"שקמ~~ד

 ל~ ד~רי~~~
 יש ו~ן זו~ ~ברא ס~~ל

ק~ת
 ראי~ ל~בי~

 בסי~ הט~~~ מדברי זו לסברא
 באו~~ח ל~~ב

 לענין שכתב י~~חב~~~ק
~ 

 ד~~~ל
 להרש~"~

 שנוגעין דבס"ת
 גויל מוקף ואינן להדדיאותיות

 ד~~~~
 מ~ום אחרת ~הו~יא

 ~יל~ דראוי~~ו~יל
 א~רינן א~~כ ג~ידה ע"י לתקן ~יינו

 אין לבילה ~ראוידכל
 ביל~

 הטו~~ז כתב וע~~ז בו~ מעכבת
 מ~~מ לגרוד דאסור בשבת כן נמ~א אם דא~ילו הב~~חבשם
 רביע דשבת דאי~ורא רק ~~רוד ר~וי ע~מו דמ~מתכיון
 ו~וכח לבילה~ ראוי חשוב ג~~כעלה

~~~ 
 כעין מדבריהם

 זו~ברא
 דמ~

 אינו מקרי לא אי~~ר מחמת ראוי שאינו
 אל~ר~וי~

 דידן נידון לענין ר~י~ ד~ין לדחות יש זה דכל
 ראוי אינו בש~ת דרק ~תםדשאני

~~~ 
 ראוי תהי~ למ~ר

 שלנו בנידון ~בל ראוי~ אינו בכ~~~ג מקרי דלא ס~~לולכן
 לאחר גם לעולם אםי~ דהוא ערלה או חלב איסורל~נין
 איסור מחמת ל~כי~ה ~אוי שאינו מה דגס י"ל ש~ירשבת
 לפסולת נחשבש~יר

 ושיי~
 ~~יסור בשבת בי~

 בו~
 אליבא

 במנחת מ~~תי ושוב~~~~~~
 במ~ו~~ חינו~

 בקו~ שבת
 בחקירת לחקור שהעיר ~לוה~בת מוס~

 מעכ"~
 דערלה פרי לענין

ע~
 אם אחרות פירות

 מדברי והביא בורר מלאכת ב~ ~יי~
 בחי~וק לחלק ~~יר ולא הנ~~ל~ חבית פרק בשבתהר~~ן
 אינו דשבת משום דערלה ~יסור שבת ~דשאני די~~לשלנו
 לעולםאסור

 לכ~
 נחשב דלא י~~ל

 כפסול~
 באיסור משא~כ

 מלאכת לענין פסילת כמו דחשוב י~~ל שפיר לעולםדאסור
בורר~

~~~~~~
 ראיה להביא יש

 מ~
 בי~~~ מם~ בסוף דאיתא

 ~סור אינו בשבת ומעשרות תרומותד~פרשת
 ש~סור דמה ~יתא ו~ם מתקן~ ~~וי שבות משום~לא

~אכיל~
 לפסולת נחשב איסור משום

 ושיי~
 מל~כת ~י~

 תרומ~ ~רי א~~כבורר~
 ל~סור לנו יש ~"כ ~זרים~ אסור

 תרומההגב~ת
 בשב~

 דהוא בורר מלאכת ~ש~ם אף
 מן לזרים ~אסורח~ק בו~

 ח~

 המותר
 מברר כמו והוי ~זרי~

פסולת
 מתו~

 ועכ~~ח האוכל~
 דמ~

 ~לא ~סולת ~שוב שלא
 ולא פסולת חשוב לא תורה ~אסרה ה~יסורמכח

 דכיון י"ל חדא לדחות יש זה גם אמנם בורר~ מ~אכת~~ שיי~
 נימא אי דאפילו ועוד פסו~ת~ ח~וב לא לכהנים~מותר
 חשוב שפיר ל~בייהו דאסור ישראליםד~גבי

 פסו~
 אבל

 ואם פסול~~ חשוב דלא ודאי לגביי~ו דשריא ל~הניםעכ~פ

כ~
 ל~~ביה~ לכהנים ~ם לאסור כדי מת~ן של הטעם ~ו~רך

~טוד
 דהו~ר~

 אסורין ד~ינן מע~רות הגבהת משום הטעם
 ~ת~ן של הטעם דאי~טריך ו~~ד ~ני ~שר כמו~~כילה
 ~ל מא~ד ~פריש מותר דהר~ חבירו~ על אחת מ~בית~~ אח~ מ~רי מפריש אלא ~ורבין ה~ לא מתחלה ~ם~~ם

~בירו~

~~~
 הר"ן ~~ברי ר~~ ~ביא יש ד~כאורה

 בפ~~
 דחולין

 ~שר למלוח לאסור דפלפל בשבת דהשוחטבסוגיא
ב~בת

 ד~ מידי ל~ו~יא~
 ~בד משום או מתקן משום

 אי~ור בשביל רק דאסור מה גבי דגם איתא ואם~י~~ש~

שיי~
 לאסור ~שוט טעם לנו יש ~~~כ בורר~ מלאכת

 ו~וא ב~בתבשר ל~לו~
 משו~

 המ~ח ע~~י ~ה~י בורר מלאכת
 בה ~נבלע הדם ו~וא ~פסולת את ~ח~יכה מןמו~יא ~ו~

 ~~יסור מכח פסולת דהוימטבעה
 ש~~~

 התורה~ אותה
 האי~ור מכח ~ק הוא ד~פ~ולת דכיון ש~~מ ודאיאלא

 בכה~~גתורה ש~
 ל~

 בשבת~ בורר ~~ל~כת לענין פסולת חשוב
 ~תם דש~ני לומרו~ין

 מל~~~ שיי~ דל~
 כיון בורר

 אלא בידים ~אי~ור את בורראינו דהו~
 ~ו~ ~~ל~

 ~מברר
 ז~ שהרי בורר~ משום בואין

 ~ר"ן דכתב דכיון אינו
 רק בידים מעבד איני ~וא דג~~כ אע~~ג מעבד מלאכת~~~ דשיי~

 בטבעי דהמלח יוד~ים ד~נו כיון מ~~מ ~מעבד ~ואהמלח
 אחר דבר על או ~עור ~ל המלח שם ו~וא מעבדהוא
 כן בורר ל~נין ה~~~ד א~~כ הו~~ מעבדו כאילוחשוב

 דמטבעד~יון הו~
 ל~ו~י~ המ~ ש~

 ולברור
~~ 

 הח~יכה מן הדם
 על המלח משים~וא

 ~חתיכ~
 ~פסולתבורר ~י~ כאילו חשוב בידים

 ~תו~
 או א~פה מלאכת גבי וכמו האוכל~

 דהאופה ו~ע~~ג ~~~~ על הדבר נותן הוא באם דחייבמ~של
 המבשל~~~

 על דבר אותו ניתן ~ד~וא כיון מ~מ האש~ הו~
 חשובהאש

 הו~
 מל~כת לענין ~ה~~ד האופה~ או ~מבשל

 רק שהוא מה ~~ל ש~~מ וד~י אלא כן~ לומר ראויבורר
 האיסור מחמת~סולת

 הרוב~
 אסור ה~יסור ~ם אפי~י ~~יו

 פסולת בורר חשוב לא מ~~מ~ולם
 מתו~

 מלאכת ל~נין אוכל

 גבי דשאני זו ר~י~ גם לדחות דיש אפשר דמ~~מ אלאשבת~
 לפי כלל פסולת כ~ן אין אכתי מליחה דבשעת בשר~~יחת
מ~

 פירש שלא ~ברים דדם וס"ט ס~~ז בסי~ ביו~~ד דמבואר
 ~ין ולהכי כלל פסולת כאן אין המלי~ה קודם א~~כמותר
 לתא מ~ד בשבת דמו מידי ל~ו~יא בשר מליחתל~סור
 הנ~~ל מ~ד כלל פ~ונת כ~ן אין מלי~ה דקודם כיוןדבורר

 מותר~ פירש שלא אבריםדדם

~~~
 ראי~ לדחית יש דבלא~~~~כ בדעתי עלה הנ~~ל כל כותבי
 במנחת ~פמ~~~כ ו~וא בשבת בשר ממליחתהנ~~ל

~ינו~
 באות שבת ~מ~ות

 מל~~ת גבי י~~~
 אופ~

 שמביא
 ~שיית דגבי שכתב ע~~ד דף בשבת רש"ידברי

 חבית~
 אינו

 משוםחייב
 בפטי~ מכ~

 ~ד~מ~~כה משום
 נגמ~

 מאליה
 בכבשן במ~רפו ~י~ב למה דא"כ לכאורה ע"ז דקשהבתנור~
 דמאליו נ~י נימא מבשל~~ום

 נגמר~
 דאינו וכמו ~~~אכתו

 יתחייב לא מבשל משום גם כן כמו בפטיש מכה משוםחייב
 ממלאכת שבת מל~כת דכל דכיון לחלק ~ם במנ~~חוביאר
 נעשים הם באם רק המל~כות ~ל על ~ייב י~ינן~משכן

~~
 נעשים ש~י~ אופן

 במלאכ~
 ב~שכן גם ובישול המש~ן

 ~עמידין ה~ולם כדרך רק אחת ברגע תיכף נעשה הי~לא
 האש~~

 ז~ ובמש~
 מבשל

 הא~
 מ~אכת ענין כל ולכן

 אופן על רק מיוסד הואה~ישול
 ז~

 חייב ו~כה~~ג
 מכ~ גבי משא~כמבשל משו~

 ברגע תיכף ב~שכן ~י~ בפטיש
 ש~~ והתולדה בפ~יש מכה מלאכת עיקר כל ולכןחדא
 נעשה שיהי~ זה אופן על רק ג~~כ הוא ~א~ ~קןדהיי~ו

ברג~
 שמיישב עיי"ש ה~ש~ן במלאכת הי~ שכן כיון חדא

בז~
 מכה משום גם חייב אינו אופה או מבשל כל ~ה
 בפטיש מכה ~דהרי~פטיש

 שיי~
 ולסברא אוכלין~ ג~י גם



~ ~ ~ ~
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~נ~~~
 דלענין ד~יון א~~ש

~~ 
 במשכן ~י~ בפטיש

 נעש~
 הכל

 אח~~כ דנעשה וא~ייה בישול גבי א~~כ ~אדם ע~~י חדאב~גע
 דמל~כת בפטי~~ מכה משום לחייב אין בכה~~ג ~אש~~~י
 ומל~כת לחודמ~של

 מכ~
 ~נ~~ל ו~~י ע~~~ד~ ל~וד בפטיש

י~~~
 ג~~~ ד~וי בו~ר במל~כת דהה~~ד

 ~~~ש~ן
~~ 

 של אופן

 בידי~ בפ~י~מכ~
 וברגע

 ~ד~
 לכן

 ג~
 לדידן

 מל~כ~
 זו

ל~
 ב~ם אלא שייכא

 ~ד~ ברג~ האד~ ע~~י נעש~
 בידים

 דנ~~ה כיון בשר במולחאבל
 המ~~ ע~~י ~בריר~

 אח"כ

ל~
 מל~כת ~~~~~ג ~ייך דלא כמו בורר ~לאכת בכה~~ג שייך

מכ~
 בפטיש

 והו~
 נכין~

~~~~
 לדינ~ להכרי~ ב~מת

 דל~נין ובפרט ~~~לי ~~~~ ~כתי
 בזה~ נ~~מ ~ין בוד~~ לפני מעכ"ת ש~~י~~שאלה

 ובשני אחר מין דהוי כיון אסור ענין בכל בודאידבכ~"ג
 עתה ל~~ול ~ו~ה ש~ינו ~מ~כל אותו הוי אוכליםמיני
 בודאי א~~כ ~נ~~ל ~י~~~ סימן ב~ו"ח כמ~ו~ר פסולתכ~ו
 ול~קור ~ומר ~פשר ~ומ~~מ המאכל ~תוך ~~לב לברור~~יר
כיון

 ~דלול~
 ~ותו לברור ~ק~יד היה לא תורה של האיסיר

ו~י~
 אוכל

 ~~מ דבכ~~~ג אפשר ביחד~ ~כ~
 ל~

 בורר חשוב
 השני המאכל ~~ה לאכול רו~ה דאינו ל~יכא דומהו~ינו
 ע~םמ~מת

 ~מאכל~
 בכל נ~~מ ואין

 ~~~יר~
 זו

 אל~
 במין

 אחרת מפרי ערלה של פרי לברור כגון ממש אחדאוכל
 ממש אחד מין שני~ם אשר ב~םכיו~א

 ובז~
 נפניתי לא

עת~
 הדין~ לברר

~~~
 בגוף ראיתי

 ~חקיר~
 יש רק לגמרי ~חד במין הנ~~ל

 משום ~א~ור אחד פריבו
 ער~~

 נותנת דהס~רא
 במ~וה שם המנ~~ח ~ברי ע"פ ג"כ ו~וא בורר משום בוד~ין
 במל~כת כ~~ז באותהנ~~ל

 מתקן ~ענין דכתב בפטיש~ מ~
 ד~וא~נא

 תולד~
 דלא בפטיש מכה

 מל~כ~ שייכ~
 אלא זו

 במקום ו~יינו ~י~ם~ של טבעו לפי מנא מתקן הואבאם
 נחשב עכו~~ם ~~לשגם

 ~וי דלא ב~ום א~ל לתיקון~ ז~
 מ~~~ת מנא ~תקן בי~ שייך לא ישראל לגבי אלאתיקון
 ~תור~ שהרי ראי~ו~ביא

 אפילו בשבת ומע~רות תרומות
 איסור אלא ~~ן ~ין עכ~~ז מ~~~ת בתו"מ שמחויב~דבר
 אפילו כלים לטבול וכןדרבנן

 וקש~ ~~~"ת~ טמ~י~
 כיון

 א~~כ מ~~~ת אף גמור מתקןד~וי
 ~~ למ~

 י~י~
 בז~

 איסור
 בטבעו אינו ש~~יקון כיון כנ~~ל מוכח וע~~~חד~ורייתא

 של ~אי~ור לולא שהרי עולם~ל
 תור~

 שום חשוב ~י~ לא
 בי~ שייך ולא ג~ור מנא מתקן חשוב לא בכ~~~ג~יקון
 ודבריו עיי"ש בפטיש ~ה~~אכת

 נכוני~
 וא"כ ומסתברים

 בורר חשוב לא בורר במלאכת~~~~ד
 אל~

 פסולת דהוי מה
 אבל פסולת~ ~~שיב עכו"ם לגבי דאפילו עולם של~טבעו

~~
 של בטבעו ~אינו כיון איסור מ~ד רק פסולת ש~וא

~~
 בו~~ הוי ~א

~~~~~
 בשבת דאמרינן ~א ליישב שם מש"כ פי על לדחות

~~~ו
 דמיל~

 תי~ון או גברא תיקון לי דמה תיקון חשוב
 בטבעו מתקן אינו ~רי דקש~~~א~

 ליישב וכתב עו~~ ש~
 חובל~ ד~וי מילה גבידשאני

 ו~
 משום לפטרו ~אים דאנו

 ~ברא תיק~ן ד~וי אומרים אנו שפיר ולכן מקלקל~~הוא
 בע~ם דהוא דכיון מקלקל~~~ינו

 אפילו די מלאכ~
 בתי~ו~

~~
 מתקן ש~וא

 ר~
 מ~ד

 הכי הה"ד ו~י~~ז עיי"ש~ מ~~

 בתיקון אפילו די בורר~ מלאכת כ~ן דיש כיון נימאנמי

כז~
 מילה גבי כמו ~~י~~ת ו~יווי איסור מ~ד מתקן ש~וא
 אינו דזה ~לאכה~ מ~~~טד~שוב

 דבשלמ~
 כ~ן יש מי~ה גבי

 מק~קל מ~ד ~פטור באים דאנו רק חובל~ מל~כתבאמת

 תיקין מתקן הוא אם די ב~מת בזהבחבור~~
 שהו~

 רק
 א~ל עלינו ה~ורה מ~ותמ~ד

 ~כ~
 ~ליו דנין ש~נו ~ו~ר גבי

 ב~~~רי
 כ~ן ש~ין כיון כלל בורר כ~ן אין

 פ~ול~
 ו~ין

 אל~ בבריר~~ מקלקל מ~ד אותי לפטור רו~ים~נו
 שאיני מ~ד

 ~~ה לנו מועיל אינו שכן וכי~ן כלל~בורר
 שחשו~

 פסולת
 מ~ותמ~ד

 התור~
 כיון בורר מל~כת עושה עי~~ז חשוב שי~י~

 וד~~ל~~ ברירה שום כאן אין עולם של טבעושמ~ד

~~~~
 ניקור גבי ת~~ק בסימן יו~~ט ב~ל~ במג~~א ראיתי
 וז~~ל מ~~~ת בורר ~~י לא דבכה"ג ל~דיא כתבביו~~ט

~~~~
 בו אין ש~ניק~ר ל~י י~~ח ס~יף ת~~ק בסימן ~תניא

 בורר ש~וא א~פ~~י גמור~~לאכ~
 ומפר~~

 אין מאו~ל ~וכל
 א~ד מין ~כל כיון כלוםבכך

 שהתיר~ אל~
 אסרתה

 שייך בורר איסור ואיןבאכיל~
 אל~

 ב~ ומפריד ~בורר
 זהמינים

 מז~
 מינים ב~ ש~ם מאכל מתוך פסו~ת ~ו

 ב~בת ~ילה ~~רי ראיה ק~ת ועוד מבוארת שא~תוהרי ~כ"~
 ובגמרא חובל~ משום רקאסור

 קר~
 ב~בירה~ מק~ל ~~~

 חלק מ~ריד ד~יא בורר דחשוב נימא לאואמאי
 איסור ו~רי ~~ולת שאי~ו הנשאר הגיד משאר פסולתשהוא ה~רל~

 אוכל דלאו במידי אפילו שייךבורר
 ~ו~

 באו~~ח כדאיתא
 דעביד מאן האי ובגמרא שי"טסימן

 חבית~
 ועכ~~ח וכו~

 ~יווי מכח אלא ~וא פסולת דלאוכיון
 תו~~~~

 שם לאו
 טבעו מ~ד הוא ~~ולת דלאו כיון בורר איסור לענין עלי~פסולת
 כמו חשוב מילה שג~י כזו דברירה לומר ~ואין עולםשל

 דנרא~ שא~ל~~ג~מלאכה
 ה~ל~~ג מלאכה ~~וב ~פיר בסברא

 יהא שלא רו~יםדאנו
 ע~ ~~רל~

 הנימול~~ ~~יש

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

 ת~~~ב~שנת י~"ו~סעמיהאלי

 וכו~ המאה"ג הרב ידידיכבוד
 ~~~~ ~~~~ ~ו~~~

~~~~~~~~
 יע~~א~ בביסערמין נ~~י

א~דשה~~ט~

~~~~
 יתום קדיש לומר ליתום יש אם חוו~~ד שאל אשר
 עומד והיתום עלינואחר

 דזמר~~ פסוקי באמ~~
 ~~~דש ~נדפס מרדכי לבושי שו~~ת בספרכי

 בסי~
 קי~~ב

 גאלי~יען ממדינת אחד ות~~ח להפסיק~ דאין כתב או~~חמחלק
 ~די~~ ולומר ל~~~יק שיכול נוטה דעתכם נ"י מעכ~~ת~גם
 שכתב והטע~ים בזה~ ב~ורה הכרעה לי אין אני~~~
 מכריעות אינן ~"כ להפסיק שלא הנ~~ל מרדכי לבושיבש~ת
 דאמירת דכיון נראה היה ~סברא ועפ~~י לומר~ שלאא~לי

 ~~~~י~
 דקיי~ל כיבוד ~ענין ~וא נ~אה אמו~ ועל אביו

בי~~~ד
~~ 

 ואם אב ~יבוד
 דמכ~ד~

 ~~כבדו בחייו
 לאח~

 ~ותו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ואם ~ב לכיבוד נוגע דה~ניןוכיון
 לכ~ור~ נ~~~

 דכמו
 לשאול לעניןד~מרינן

 בשלו~
 ברכת דגבי

~~~~ 
 דבאמ~ע

 הפ~קים יבין ~כ~וד ~פני ומשיב היראה מפני שואלהפרק
 ה~וסקים יבי~רו ~דם לכל שלום ו~יב ~כבוד מפנישואל
 הכבודדמפני

 והיר~~
 שחייב ולאמו ול~ביו כג~ן ~יינו

לכבד~
 דהוי קדיש אמירת לכאירה וא~~כ מפניהם וליראה

 לשא~ל כעין ו~וי כבוד כ~יןג~~כ
 בשלו~

 וכיון ואמו ~ביו
 ~ימ~ פסוקידבא~~ע

 הסכימו
 ~מיר לא ד~ד~י ה~י~קי~

 ~~~כ וברכותי~~ ק~~ש דגבי הפרקים מבין~פילו
 הי~

 נראה
 אם ובפרט ואמו אביו א~רי קדיש ב~מירת להפ~יקדמותר
 עתה יאמר לא דאם ביחידותמת~לל

 ק~י~
 שוב

 ל~
 יוכל

 היה ב~דאי עש~~ לו י~י~ דלא משום א~~~כלומר
 כמו ואמו ~ביו ~~~ יתים קדיש באמי~ת ל~פסיקדמותר נרא~

דמות~
 בשלומם ~אול

 ראיתי וגם ~זמרה פסוקי באמ~~
 העומד לאחד ד~תיר קכ"ח ~ימן ש~~י תש~רת שו~~תבספר

 דזמר~ פ~וקיב~מ~~
 ואין

 בתורה ~קרות שי~כל מי ש~
 דכבוד יטעמא ב~ורה לקרות להפסיק לו שמותר הואא~א

 וא~~כ בשבי~ו לה~~יק דרש~י ת~~ח כיבוד כ~ו הויה~יבור
 אין ~ובאם ו~ם ~ב כיביד דאיכא דידן בניד~ן נמי~ה~~ד
ש~

 ו~מ ה~יבור כ~וד ג~~כ דהוי אפשר קדיש שיאמר אחר
 חיובית אינו יתום דקדיש דאפ~ר כיון כ"כ מוכרחאינו

כ~כ~
 של הדין דבמקור גם ומה

~~ 
 לה~סיק ד~סור

 ישיח ~לא רק איתא דזמרה פסוקיבאמ~ע
 בטלה~ שיח~

 בש~~ע וכן נ"א~ סי~ן או~~ח בטור המובא ברי~~ףכדאיתא

ש~
 מורה זה ולשון וכ~~ בדיבור יפסיק שלא רק איתא
 לג~י בטלה שיחהדדוקא

 א~ו~
 שיחה דלאו קדיש אבל

 ל~פסיק אין דבודאי נראה ומ~~מ לא~ור~ אין הוא~בטלה
 או תחינות ב~מירת או ב~~~ת אפילו דזמרה פ~וקיב~מ~ע

 בזה ~פסיק לו ולמה אח"כ לומר דיכול משוםמעמדות~
 שנזדמן יתום קדיש באמירת אבל דזמרה~ פסו~יבאמ~ע
 מ~מ דמ~תר~ ק~ת משמע אותו לאחר לו וא~~אהאידנא
 בז~ לי אין ברורההכרעה

 דעביד וכן עביד כ~ר ודעביד
 בכוח~~ט~ ומברכו וש~~ת דו"ש ידידו בזה ו~נני ~ביד~כמר

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

 לפ~ק~~~"ג י~~~ו~סעמי~אלי

 כ"ה וכו~ ה~פ~ג הב~ תלמידיכבוד
~~~~ 

~~~~~~~~~~~
 ~בארשא~ נ~~י

 מקדם דרכה שזה ב~שה חו~ד שאלת אשר מכתבך~~~~~
 ש~~ק עללהד~יק

 ח~
 קטנים נרות וארבעים

 ~~ת ליל של הסעידה עד כלל דולקים אינם מהםורוב
 ~ה שנתחממים כיון שב~הכ~ס מהתפלה שבאים אחרשהוא
 ורק ונימו~ים~ה

 ~~ ארב~
 שאל ולכן גדולים~ הם

 א~
 פחות ולהבא ~אן שתד~ק יותר טוב ה~ל~

 ה~ה כ~ו שק~ים ~~ שבמש~ל באופן~דולים וי~~ ~~
 ~~ני~

 במ~פר~ פ~ותים י~יו אם ו~ף עתה עד הדליקהאשר
 שיהיו שלהם שהמעלה אפשרמ~~מ

 או~
 יהי~ וגם טוב

דו~קים
 הסעוד~ בז~ ג~

 ~~~רון תכריע
 מ~

 פ~ותים שהם
 הכרע~ ~ז~ לי שאין ~גם והנה שאלתו~ עכ"דבמנינם

 ברורה
 הי~ דלכאו~ ק~ת בה אפלפל~~~מ

 מקו~
 דבר לדמות

 ז~
 במשנ~ דאית~למ~

 פ~~ג אבות במ~~
 המעשה~ רוב לפי יה~~

 דה~~שנ~ שלו~ ה~נה בפי~ הרמב~~םופי~
 מלמדינו

 ליתן מ~והיותר די~
 למא~

 ~כל ~ניים
~~~ 

 בתורת פרוטה
 ממ~ ~דקה~מ~~ת

 פרו~ות מאה ~~ת בבת א~ד לעני שיתן
 כלום יתן לא הענייםו~~אר

 מ~ו~
 שיתן דבמה

 אפשר וא~~כ ~~~~ד~ ייתר ~שה יש בזה פרוטותעניים ל~א~
 נרות הרבה נ~דליק יותר דטוב ני~א שלנו בנידוןדהה~~ד

 רוב לפי והכל בהו דשייךקטנים~
 ~מ~~

 שי~ליק מ~ה
 מהודרים ב~דאי יהי~ דהם דאף גדולים נרות ה~ אוד~

 ~דקה גבי גם הלא מ~~מיותר~
 הו~ ~~

 אחת בבת נותן
נדבה

 המ~ו~ הוי גדול~
 הרמב~~ם כתב ומ~~מ יותר~ מהודר

 אמנם דידן~ ~נידון ~ה~~ד ~~~כ יותר עדיף במעשהדריבוי
 זה דאין ל~חות ישבאמת

 דומ~
 הנ~~ל דהרמב~~ם ~נידון

 שפיר ~דקה מ~ות גבי~דבש~מא
 כת~

 בנ~ינה דיש הר~ב~~ם

לכמ~
 ונתינה נתינה דבכל משום יותר~ מ~וה עניים

 ~חת ל~ני שנתן ~~ דאפ~ מ~דש~ דאורייתא ~~והמקיים הו~
 א~ ~מ ~דקה מ~ות בזה וקייםפרוטה

 לפניו בא אח~~כ
 היא השני ל~ע~י גם ונותן עני~עוד

 ~קיי~
 ~דקה מ~ות

 ~שניה הנתינה ואיןמחדש~
~ 

 הנתינה למ~וה הידור
 וא~~כ מחדש~ ג~ירה דאורייתא מ"ע הוא רקהראשונה
 ~אה ~יים ~וא פרוטות מאה עניים למאהבנתינתו
 כתב שפיר ולכן ~מ~וה~פעמים

 ה~~~ב~~~
 יותר דטוב

 שיקיים ממה כ~~כ מהודרים ש~ינם אף מ"ע מאהלקיים
המ~וה

~ 
 ומשום ביותר~ ~ו~ר שתהי~ ~ף א~ת פעם

 ה~ניה מ~וה לדחות הראשונה מ~וה ההידור בכחדאין
 לכןלג~רי~

 אמר~
 אבל המעשה~ ~~ב לפי והכל ~משנה

 כבר אם ~רי ~~נו בנידון כמו שבת של נרותב~דלקת
 וכשידליק המ~וה קיים כבר נרות~ שני או נרהדליק
 ל~וה הידור רק מחדש~ מ~וה קיום בזה אין יותרא~~~כ

 על מברכין אנו שהרי ~ורא~הראשונה
 מ~ו~

 של זו
 נמלך ואח~~כ נ~ות~ איזה הד~יק כבר ובאם נרות~הדלקת

ורו~
 על מחדש לברך יכול ש~ינו פשיטא עוד להדליק

 ועכ~~~ להדלי~~ שרו~ה החדשיםהנרות
 טעמא דהיינו

 המ~וה חובת ידי י~א דכבר~שום
 הראשונה~

 שגם וכיון
 נרותהד~ת

 רבי~
 הרי א~~כ מ~וה~ ~דור אלא אינו

 ~שפיר מ~וה~ ~ידור הוי ג~~כ ויפים גדולים נרות כןכמו
 במה ~הידור יקיים תיתא מהיכא לומר~נ~כל

 שיד~י~
 ~רות

 לקיים~ יותר טוב אפשררבים~
 הה~ד~

 נרות שידליק במה
 ויפים~ טוביםמועטים

~~~~
 עדיף במעשה דריבוי משם להוכיח ~ום עוד יש

 והוא יותר~ גדולה אחתמ~שה
~  

 ד~י~ו
 ~ענין ב~נחות הש"ס מדברי והוא שכ~ח ס~~או~~ח

ש~ריך ~ו~
 על ונמ~א תאנים~ שני פק"~ משו~ לאכו~

 יש אשר ענפיםב~ האיל~
~~ 

 ענף נ~~א וגם א~ת תא~ה ענף ~ל
 עלי~ י~ אשרא~ת

 את לק~~ר ~וא ש~ריך תאני~~ שלשה



הע~
 עליה ש~ש

 תו~ש ~וא זו שבק~ירה אף תאנים~ שלש~
 יש שהרי~ותר

 ע~י~
 בתר אזל~~ מ"מ ת~נים~ שלשה

 ו~רי~מעש~
 יעש~ ל~

 של המעשה
 י~~ה הענפים ב~ כשיתלוש משא~~כ אחת~פעם א~~ ות~י~ ק~יר~

 מוכ~ הר~ פעמים~~~ ~ק~~ר~ מ~ש~
 דל~נין מזה

 מ~~~
 ~י~ אף פעמים ~ני~מעשה בעשיי~ י~ ~י~ור

 יותר ~י~ור ~~יכות קטנה

ממ~
 שי~שה

 המעש~
 ~ק

 פ~~
 א~ת

~~ 
 של שהמ~שה

פע~
 ו~~~כ ת~ניםג~ ~~י~ י~ ~הרי יותר ~דולה ~~יכות ה~א א~ת

 יש עביר~ ממעש~
 ל~וכ~~

שיש מ~וה~ מעשה על
 מ~~

 ד~~ינו יותר המעשה לעשות יותר
 פעמים~ כמ~

 ~ות~ שי~~ממ~
 אף אחת בפעם

 תה~~ ה~שיי~ ש~ות~
 וא~~כ ת~נים~ ג~ עליה ד~ש ~תם כמו ב~יכות ~ותר~דולה

נ~מ~
 קטנים נרות לה~ליק ~ותר דטיב דידן בנידון ג~~כ

 דתה~~הרבה
 מעש~ נ~~~

 המ~וה
 ממ~ ~~מים~ כ~~

 ש~דליק
 ריבוי דמ~~מ ~יין ~ותר ~פים שי~י~ ~ף מו~ט~םנרות

 עד~ף~במ~שה

 דמילת~ לקושט~~~~~
 נ"ל

 יות~
 יו~ר דטוב ~~יפך

 ויפים ~דול~ם נרותל~דליק
~~ 

 פחות~ם ש~היו

ממ~
 מ~ ~פי כי ~רבה~ קטנ~ם נרות שידל~ק

 ש~ו~עת
~ענין

 ש~נרו~
 קטנים

 הרב~
 דולקים אינם ~~~יק שהוא

 אין לדע~י בכ~~~ג קטנם~ מפני כו~ם נכלוכבר מב~כנ~~ס~ לביתו ב~אתו ~~ם כ~ כ~ל ש~ת סעודתבזמן
 ב~~

 כמעט
 ד~~קר מ~והש~ם

 מ~ו~
 נרות של

 ~ש~~
 ש~היו רק הוא

 בשעת ומא~ר~םדו~ים
 ~סעוד~

 לה~פך רא~~ ~הב~א ויש
ממש~~כ

 ממ~ למעל~
 ו~ם ו~קרא פ~ ר~ה במדרש דא~~א

 עמל חפנ~ם ~מלא נחת כף מלא טוב פסוק עלב~~לת
 ששו~ מ~ דטוב ~מדרש דדורש רוחורעות

 או אחד סדר
 כמ~ ששונ~ ממ~ ~~טב בו ובק~ סדריםב~

 ואינו ~דר~ם
 כ~~כ ב~םבקי

 חפנ~ס מלא ~וי דז~
 עמ~

 רוח ורעות אלא
 ללמוד שרו~ה דמ~ ו~יינו מכ~לאן מרי דמתקר~רעותי~

~רב~
 על לחזור ו~א

 מ~
 גאות ענ~ן רק ~וח כבר שלמד

ש~וא
 רו~~

 מקום בכל ויודע גדול ת~~ח שהוא על~ו שיאמרו
 ~פסוק על דדורש ~"ט דף בע~~ז בגמרא גם ~"גומ~ינו
 ימעט מהבל ~וןשל

 ע~ וקוב~
 ~ד

 ~רב~
 א~ם עושה דאם

 ששוכח סוף חב~לת חב~לת~ורתו
 הכ~

 ואם
 קוב~

 ~ד על

~רב~
 ושס

 דו~
 ~חר~ך דלא ~קרא בגמרא על~ו

 וה~~~ו לרמא~~ אותו מחש~ב ד~גמרא הר~~דו רמי~
 כנ~~~

 משום

שנרא~
 עכ~~פ והתנשאות לכבוד אלא לשמים כוונתו שאין

~וכח
 מז~

 מלעשות טפ~ עדיף בשל~מות אחד דבר דעש~~ת
 ו~~ בשל~מות~ ש~א ענ~נ~םכמה

 ~נ~דון קו~~ח נ~מוד ~ש
 אלא מא~ר~ם ~~~~ ~לא קטנים נרותת ~ד~ת ~ר~דידן

זמ~
 ~תחלת קודם כלם ~כבו ואח~~כ ק~ר

 הסעו~~
 א~ן

 ~ראי~ ק~ת לדחות אפ~ר ו~~ מ~ו~~ שום כמעטבהם
 ~הלכות ש~ד~עת שאנ~ תורה דל~מוד ו~ומר תורהמל~מוד
 ~יא ~ורין~ל

 מ~ו~
 אחרת

 חו~
 ואתחנן בפ~ ע~~~ת ~רש~י ומובא ~~רי שדרשו~כמו התור~~ ~ימוד ממ~ות

 ע~
פסו~

 א~דם ישא~ך שאם ~~ניך ~ש~~תם
~~ 

 ותאמר תג~גם
 ו~ש~לי

 ~ה~ התניא
 ת~

 ידיעת דמ~ות מ~ואר
 ~תור~

ע~
 ממ~ות י~ר ~דו~ה היא בוריה

 ולכן ת"ת~
 שפי~

 טוב
~למוד

 ע~ ו~יד~ מ~
 ביר~ר

 מ~~
 ~רבה שי~מוד

 ~י~~ ו~~

~~~~~~ ~~~~~~~~
 א~ן אפשר וא~~כ בוריה~~~

 מז~
 רא~~

 למ~ו~
 כמו אחרת

 טוב~ם נרות להדליקיותר דמ~ו~ שכתבתי כ~~ו יותר לי ~ראה מ~~מ אבל ד~דן~~ידון
 גדו~י~

 ירק מיעטים וי~ים
 כל משך ~ל~ידלקו

 הסעוד~
 ~ף קטנים נרות מל~ד~יק

 כיון ר~ים~י~~~
 של~

 יכבו רק ~דלקו
 ~נאה שום לו~ין מבהכנ"~ ביא~ ק~~~

 ית~וו~ אדרב~ ר~ מה~
 ור~ח עשן מהם

ר~
 במדרש הרי בל~~~ה וגם חלב של

 ע~ דיר~
 של זה פ~וק

~~ב
 מ~~

 כף
 נח~

 עיי~~ש א~~ות מ~ות לענ~ן גם
 ומוכ~

מז~
 ~~~~ מ~ט נ~שות יותר טוב ~מ~ות בכל דה~~~ד

טוב
 ~רב~ ש~עש~ ממ~ ונ~~

 דטוב ו~~שות ת~~נות אמ~רת לענ~ן ג~~כ ~ו"ח בש~~עמ~ינו יה~~ ~"כ טוב י~~~ ולא
 מ~רבות בכוונה מעט ~ימריותר

 שיהנה ~~ית מעט יותר טוב דידן בנידוןד~~~~ד ~~ינ~ בכיונה~ ~ל~
בשבת מ~~

 כנ~~ל~ מה~ ~הנ~ ש~ מהרב~

 ל~~~~~
 להאריך ראו~ ה~~

 בז~
 ב~נ~נ~ם כי ~רבה

א~ך כאל~
 כ~ האש~ שת~ש~

 ~תהי~
 כיו~ת~

 טוב ל~מים

 סי~ בא~ע~~ז בט~~ז ו~בוארהוא~
 כ~~~

 ~פרש
 ~פסו~

 של
 ד~ נחלת ~נה שנא ל~דידו ~תןכן ~~~בי~ לח~ ~~כלי שבת מאחרי קוס משכימ~ לכםשוא

 בני~
 הבטן פרי שכר

 לעסוק ~לול מו~ו ש~~א כדי בל~~ה ש~שן דמ~ ~מבארעי~~~ש

ב~ור~
 אז שעוסק חב~רו כמו שכר ~בל ניעור כש~~~~

ב~ור~
 כמו אחת בשעה א~~כ שלו הש~נה ע~~~ שהוא כ~ון

ח~ירו
 בכ~

 ~ר~ב"ד מדבר~ ר~י~ ש~ביא ע~~~~ש שעות
 ב~בר ~ש כי על חוו~~ד בזה כת~ת~ ~מאך

 עת~
 נפקותא

 ~גדול~ ~מלחמ~ ע~~~ כ~~דול~
 ו~נשים נרות ב~מ~א אינו

 להדל~ק רג~ל~ןשהי~
 הרב~

 משום לפחות ~י~~ס אינם נרות
~חושב~ן

 לעו~~
 ולכן רגיל~ן~ שה~ כ~ו מל~ד~יק ~נ~חו אם

 רקמדליק~ן
 הרב~

 כן האמת א~ן ולדעתי קטנ~ם~ נרות

ר~
 גדול~ם ד~ או ג~ נרות ~~דל~ק ~~ם מוטב

 ש~ד~~
 על

כ~
 ~סעודה

 ממ~
 ~תרה אף ולד~~י קטנ~ם~ ש~דלקו

 דו~~ש~~ד~דך א~~~

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

 לפ~~ק~תער~~ג ~~~~ו~סעמיהאל~

 ~ו~~ק ~~ד~ק ~רב יד~ד~לכבוד
 ב~ש"~

 כש~~ת
 ~ו~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~ג~~~ק מרן בן נ~~י

 זי~~ע~ ז~וק~~למ~אנז

~~~~~~~
 אודות מ~תבו הג~עני

~~~ 
 לא

 ש~קח הכפרים ~בנ~~אחד ש~ר~ טוב~
 ב~ט~

 שלו
 י~

 שלו
בן

 ל~~~
 עמו ל~שן ~מים

 וב~
 ראה ולא בר~א ~~~ ל~יחתו

 ובבקר חלישות ~וםא~~ו
 ר~

 ~~לד ו~נה
 מוט~

 ~ל מת
 ואיזה תשובה ל~~ל מחו~ב אםושאל

 ~שוב~
 יש

עליו~ ~~ט~~

 ~רור דבר כאן אין לדעתי ל~מי כשא~ בא~~~~~
ש~י~ד

~ 
 ~ם ~ראי~ ש~נו שכבר ~סי~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 שבר~~~ ~~~~א~
 י~~ח תפלת אחד התפלל העבר טבת

ואמר
 ויב~ יעל~

 אבל
 ש~~

 ומטר טל לומר
 ב~ פעםו~תפלל

 השני~ ובתפל~
 ומטר ~ל הזכיר

 אם ושאל ויבא~ יעלהלומר שכ~ אב~
 לחזו~ ~רי~

 ו~~תפלל
 פ~

 הספר ואין י~~ק שדי שו~~ת ספר דברי ו~ביא~לישית~
 א~לי פשוט ~~בר בםברא אבל ידי ת~ת~~~~ל

 ד~רי~
 לחזור

ולהתפלל
 פע~

 שלא הוי ותפלה תפלה דכל כיון שלישית
 דבזו לומר להדדי התפ~ו~ שתי מ~טרפין אנו יאיןכראוי
 דומה דזה ומטר טל ותן הזכיר ובזו ויבא~ יעלההזכיר
 שלק~ למיא~לי

 אתרוגי~ ש~י חג של ראשון ביוס
 באחד

 מלמטה ק~ת ~סר היה וב~שני מלמעל~~ ק~ת חםרהי~
ד~ע~~ג

 דמ~
 כיון י~א~ ~א מ~~מ בהשני חסר לא בזה ש~םר

 ובזוג קדש~ פרשת חסר א~ת ובזוג תפילין זוגות שני~~בש א~ תפילין גבי כה~~ג וכן פםול~ הי~ א~רוג בכלד~מ
 או יביא~~ כי והיה פ~ חסר~שניה

 שמ~י~
 שני אחת בבית

 חסר השניה ו~~רשה אחת תיבה חסר אחת בפרשהפרשיות
 חסרון~ שום מבלי לגמרי שלם אחד אתרוג שיהי~ ~ריכיןדאנו משו~ המ~וה~ קיי~ דלא פשוט הני דבכל אחר~~תיבה
 שי~יו אנו ~ריכין כה~~ג בתפיליןוכן

 זו~
 אחד תפילין

 תפלו~~ גבי ~ה"ד א~~כ חסרון~ שוםבלי של~
 ~ריכין אנו י"ח

שיתפ~ל
 תפ~

 ~פלה שבאותו יכל חסרון ב~י בשלימות אחת
 לא חםרוןיש

 תפל~ חשיב~
 חיבתי~ ידי י~א ולא

 ~~ב~
 מותר אם ששאל

 ברי~ לו~
 פםוקי באמ~ע ~~יה

 יפסוק דלא נותנת הםברא דלדעתי אשיבהודזמרה~

ול~
 קאמר

 ד~רי~ בז~~~~
 אלא ם~~ת הו~את בשעת לאמרו

 אב~ פנוי~העומד
 המתפלל

 איז~
 דמותר באופן א~ילו תפלה

 לומר ~ריך אינו מ~~מ להפסיקלו
 ברי~

 ואפי~ שמי~~
 בא~

 הוא

 עום~~
 תהלים אומר רק הוא באם אפ~ א~שר או בתורה

 שוב~מ
 א~~~

 לומר
 ברי~

 שמי~
 דהטום~

 מן פטור במ~וה
 פסוקי באמ~ט ~הפ~~ק לו אין ממילא כן ואם~מ~וה
 ב~ריאת עתה ~~את רו~ה שאינו דמי נ"ל ובלאה~~כדזמרה~
 א~ כגון~תורה

 קריאת ~בר שמע
 התו~

 הקודם במנין
 אז ויקרא במנין אח~~כ שיתפללאו

 ג~~~
 עליו אין התורה

 לומר כלל~יוב
 ברי~

 א~ שמ~~
 הוא אם אפי~

 רו~~
 עתה

 ~מ התורה קריאת בשמיעתל~את
 נ"~

 דאין
 באמירת ~פםיק לו נכוןאינו וג~ ~רי~

 ברי~
 שמי~~

ג~
 נזכר ולא בתפלתו ויבא יע~ה בר~~ח לומר ש~כח ~~~

 ש~ר עד או דר~~ת תפילין שהניח לאחרעד
 י~~ח תפלת הפעם עי~ להתפלל יוכל אם דר~~~ תפיליןגס חל~

בל~
 הי~~ח~ ולהתפלל תפילין להניח מחיוב א~ תפילין
 של תפילין מחדש להניח יר~ה אם דודאי בזה~~~~~~

 וגםרש~~י
 ט~ה~ ~ר~

 ל~שות ויוכל טוב~ מה

כ~
 אדם מניח הלא ז~~ בדבר יש הפםד מה כי יר~ה אם
 א~ שיר~ה~ אימת ~יום בכל~פילין

 מתויב אינ~ ~כ~~ז
 הי"ח תפלת להתפלל ~ואוי~ול

 ולדעתי ~פילין~ בל~ ג~
 ~ש~ם דאמרו ~~~ש לטנין דאפי~ פשוט~ראה

 כ~
 הקורא

 מ~~מ בע~מו~ שקר עדות ~יד כאי~ו תפילין בלאק~ש

היינ~
 וגם יום באותו כ~ל תפילין מניח שאינו במי דוקא

 ונמ~א אונם ש~ם ~ואין
 פי ~ל ~פילין מחויי~ ~~

 הת~רה מ~~ת ~יים ~אינוהת~רה
 ~~ת כ~יד הוי ~

 אבל בע~מי~שקר
~ 

 ~יו~~ באותו ת~~לין ~~ות מקיים
 שכברכגון

 הני~
 ~חר להניח עתיד ~הוא או תפילין

 קיים כבר באמת ש~רי שקר עדות מעיד זה איןב~"ג כ~
 ורו~ה עתיד הואאו

 מ~ לקיי~
 וקשרתם בק~~ש שכת~~ב

 ענין הוא שכן וכיון וגו~~ לטוטפות ו~יו וגו~לאות
 לענין מכ~~שק~~ש

 ~~ תפל~
 כבר

 קיי~
 אין תפילין מ~ות

ק~ידא
 א~

 ומה תפילין~ בלא י~~ח תפילת אח~כ יתפלל
 ב~יזהשנמ~א

 מחברי~
~י~ו בתפילין י~~ח תפלת להתפלל

 טוב מהיותאלא
 א~ לכתחיל~

 יותר טוב אפשר
 שלנו נדון בכמו א~ל בתפילין~ לבוש כש~וא ויתפלל~~~ש שיקר~

 אי~י לדעתי בתפלתו שטעה רק בתפילין התפללשכבר
 הפע~~ ~וד התפי~ין דוקא ללבושמחויב

 ~~ד~
 של תתפילין בין אמן לענות

 לתפילין ~~
 ש~

 ראש
 ~ילין להניח ברכתאחר

 ~~~בר~
 ~וא חבירו

 כתב נ~~ט ס~~ ח~~א פנמ~~א דבשו~~ת ~ואילשומע
 וכתב אמן~נות ש~רי~

 שנמש~
 א~ ש~~ע~ בקי~ור אחריו

 שנמ~א

 חולקי~ג~~~
 לאו~~ח ב~~הותיו הגרעק~~א ד~יינו עליו

 החולקים לשטת נוטה דעתי תפילין~בה~ ש~
 ע~

 משום הפנמ~~א
 בפנמ~~אדעיינתי

 ש~
 ברורה ראיה מ~~תי ולא נ"ט בסימן

 דעניית כיון ~~~ש~~כ אמן ~ענות שמותר מוכרחת~תהי~
 חיובאאמן

 הו~
 מטע~ אי ~~~ הפםק~ חשוב לא

 זה
 שהרי הברכות ~~ אחר אמן לענות לו מותר יהי~א~~כ
 דאעפי"כ וכיון הו~~ חיובא הברכות ~ל אחר אמןע~יית
 ראש של תפילין ובין יד של תפילין בין אמן לענותאםור
 לענות לו אין ג~~כ תפילין הנחת ברכת אחר הה~~דא~כ

 ג~~כ זכרוני על העולה ~י נגדו הג~~א וראיותאמן~

 במי ~הה~~ד נימא לדבריו הרי וג~ היא~טוב~
 פת אכילת עלה~~יא שביר~

 וטר~
 מחבירו שמע לאכול שהתחיל

 בר~שמבר~
 אחריו שיענה הדין יהי~ ג~~כ זו

 א~
 וכן

 כן~ נוהגין ~עולם שאין לי וכמדומה ~ה~~ג הברכותבכל
 לענות דאוסר ה~ סי~ בח~~ב בע~מו בפנמ~~א ראיתיו~וב
 ביןאמן

 ברכ~
 ~ברך שחבירו ~ף קידוש~ גבי לשתייה

 וכדי גמור~ ~ה~~ק לה שחשוב ועיי~~ש ע~מה זוברכה
 תפילין בין ~~חלק ~~~ל זה~ את זה דבריו יםתרושלא
 ברכה לבין ראש~ של לתפילין ידשל

 ע~
 בע~מו דבר אותו

 וש~ טפי~ קיל ראש של לתפילין יד של תפי~יןדבין
 מותר

~~נות
 א~

 דוחק הוא אבל תפילין~ ברכת אחר
 דאנודכיון משו~

 אומרי~
 תפילין על נמי ~~י להניח דברכת

 גם א~~כ ראש~של
 ש~

 תחלת ובין ברכה בין כמו חשוב
 טליו~ החול~ים לדעת נוטה דעתי ו~ן ו~~~ע~המעשה

 ~~ה~
 האבלות של ~א~ון ביום תפילין להניח לו יש אבל
 יום שהואשלו

 ~קבו~
 כדעת המיתה יום ואינו

המהריט"~
 אני הנה לא~ ~ו א~רונים איזה שמביאים

 כדברי ש~א ובאמורה
 ~ריט~~~

 כשהייתי בע~מי נהג~י וכן
 אא~~ו עלאבל

 ז~~~
 המ~ריט~~~ ~~ שח~ל~ים משום

 רוב

~כמ~
 כל

 האחרוני~
 מו~ה ו~גאון ~~"ח בם~ בדגמ~~ר

 ז~~ל ~גליות~למן
 ב~

 יו~~ד~ הש~~ע ~םוף בש~ו שנדפם
~כן

 מה~ם מורי בתש~
~~ 

 שיק ~~ם בשו"ת ~~~ל
 ו~ א~~נים~ גדולי ~מה ~טוד ש~~מ ם~חיו~~ד

 גם
 לא ה~מרא לשון~שט

 כו~ת~ מש~~
 ~~מהריט~~~

 ~רי



~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ו~~~רי בתפילין~ אסור דאבל בש"סאמר~

 מ~ריט"~
 אין

 הגי~~ ~~א ה~יתה יום א~א התפילין פטור גורםה~בי~ות
 א~ור המיתה יום למימר ל~ש~~ס הו"ל ~כי~א~~כ

 ומדתלי~ת~ילין ב~נח~
 ל~

 באבילות
 מש~

 וד~~
 ~מהריט~~~~ ~~

 וכתבו ~שמי~ה מיום ~דגמ~~ר קו~ ליישב שכתבו מהיגם
דיום

 המרירות ~יקר ~~לי ~יא דאז משום שאני השמיע~
 ביום א~לי אין שוב שמת וידע אתמול במתמשא"כ

 תי~ כך~ כל~רירות ~קבור~
 ז~

 לא ג~~כ
 נ~יר~

 הוא ידוע ד~רי
 ~חיש כ~ראה מחדש מרירות גורם המתדק~ורת

 זמן שמת ישנות ע~מות מלקט אפי~ והרי עם~~מון א~~

ר~
 ו~פ"י ת~~י~ סי~ ביו~~ד כמב~אר מחדש אבלות גירם

~סבר~
 של ~~תע~קות

 הקבור~
 מיוס מרירות ~פי גורם

 דבשמועה דכיון הדגמ"ר קו~ קשה שפיר כן ואםהשמיעה~
 ראשין ביום בתפילין אםיר~ובה

 כ~~~
 ~קבורה~ ביים

 פוסק מנ~~א דבשו~~תומש~~כ
 כהמהריט~~

 ת~~י~ ספרו אין
אך

 במונקאטש הייתי בעוד ~תב תשובתו לי שש~~ לי כ~דומ~

ול~
 אזן ו~ס~ ~דבריו הס~תי ולא בעיני אז ישרה

 מפניו לד~ות ~~לי כדאי אינו ש~ביא הספרדיאהרן
 ס~רדים מ~~ג רק דהוא ואפשר שלנו~ גדוליםדברי

שהמהריט~~~
 ואפ~ר מאנשי~ם~ הי~

 דג~
 אהרן אזן ב~ל

 לא ~בירושלים ~~שכנזים אבל מהריט~~~~ של תלמידו~י~
 בכל כי ובפרט כן~ שינהיגושמעתי

 הקדוש~ ~~
 ~~ר

 מאד נזהרין ~שם כיון שכיחא דלא מילתא~וא
 ביוסל~בר

 המית~
 לאו על ל~בור שלא

~~ 
 נ~~ו ת~ין לא

וגו~
 ועש~

 לא ששם כיון ה~וא ביום תקברנו קבור של
 שייך לא שכיחא דלא ובמילתא ~ממשל~~ ~אתנאסר
 כמהריט~~~~ ד~א בעיני העיקר וכן מנהג ידועולא

 ~~ז~
 ולהתפלל משניות וללמוד דרבנן קדיש לומר רשאי

 שמתי ראשונה שנה מן ~י~~ב בחודשהתפלה
 זמן לבלות כ~ל כדאי אינו לדעתי הנה ואמו~ אביובו

 ד~וותי~ וכל כזו שאלה עללהשיב
~ 

 משניות ללמוד
 משניות ללמוד ~~~וה אינו אבלות בלא וכי שמותר~~שיטא
 השאלה כוונת ו~ם ~ו~ם כנגד ת"ת הרי היום כלא~י~

 חיוב יש חדש י~~~ בתוך וכי התפלה אמירת ענין~~
 ש~וא להיות וי~כל תקנה מי כלל יודע ~שאינולאומרה
 של התחינות רוב כדרך מדפיסמאיזה

 הנ~שים~
 וכי

 ולדעתי לאומ~~ ברמב~~ם א~ בש"ס מבוארת זות~לה
 לבטל נראהלא

 תו~
 לעשות

 שאל~
 כאילו מענינים ותשובה

 למי א~ליודומה
 שעו~

 על בש~~ק יזמר אם שאלה
 של~~מר ~סעוד~

 מנוח~
 של או ושמ~ה

 עכ~~ז והנה ידידות~ מ~
 בז~תשובתי

 שני~גים כמו וינ~וג יעשה שבפרהסייא הוא
 ~~ורש איסור ענ עובר הוא אחר באופן יעשה שאסשם

בש~~ס
 בפסחי~

 שנהגו ~ום פרק
 במש~

 ~דם ישנה דלא
 יו~א גמור איסור והוא ~מחלוקתמפני

~ 
 ~ל ~פ~וק

 מונה והסמ"ק וכע~ו ~רח י~~ולא
~~ 

 ~לאווין בין

ש~
 יל~ י~~ שלא ו~וא מ~ות התרי~~ג

 מח~קת יגרום
 שבפר~סייא דבר ש~וא כיון דרבנן קדיש לומר לו איןולכן
 ~מ עי~~ז ~חלוקת י~~ לא ואפ~ ונכון ראוי דרך זהאין

י~~יקו~ו
 ~עול~

 אות~ו למד כאשר כיוהרא~ ומחזי לגוותן
 אם אפ~ בביתי אבל כאלו~ בע~יניםהנסיון

 רו~~
 ללמוד

 ~יום כל~שניות
 מ~

 טוב
 ו~

 בודאי נעים
 מ~ו~

 קעביד
 ~~ יהי~ לאו~ודאי

 שכוונתי מא~ר אבו~יו נגד פגם שום
 מ~והלקיים

 דאו~יית~
 תוה~~ק~ ~י~וד של

~~~
 הגמ~ על החוו~~י קו~ ש~ביא

 ד~ בב~~~
 דנימא ~~~ב

 יאוש ל~חר עד ~מתין אם לענין ~ראדאתיא

ה~
 ו~~~כ ב~~מ ~מס~ שם בשמ~~ק גם מבוארת זו קו~
 בשב ~וא ב~~"ג אב כיבוד של דהעשה כבודומע~ת

 דז~ יד~~~שה~ וא~
 שישמש אביו לו אמר שלא דכל אינו

 משאר בא~ או ומ~תה מאכל של שימוש באיזה אז~ותו
 כאן איןא~~ כיבוד~ בכלל ש~ם דקדושין קמא בפרק המבואריםדברים

 מ~ו~
 תחת כלל נכנס ו~יני כלל אב כיבוד של

 לומר בי~ שייך שיהי~ אב כיבוד של~י~
 דוח~ עש~

 ל~~ת
 משום גרידא ל"תא~י~

 דל~
 ~ותה

 לכב~ התור~
 ואמו אביו

 והם דקדושין בפ~~ק ~מבוארים דברים ה~ באותןאלא
מאכיל

 ~משק~
 מהם נהנה ש~אב דברים שהם וכו~ מלבוש

 אבל בהם~ שייכות להאב לו וישגופו
~~ 

 ~אב
 מ~ו~

 לבן
 אי~ יעשה שלא אושיעשה

 הנאה שום נ~אב ל~ שאין דבר
 אין עולם של טבעו ~~~~י בהםושייכות

 ז~ ~~
 כבד של ~~ע

 מה~~ם בתשו~ ל~~יא מבו~ר וכן נאמר~ ע~~ז שלא אביךא~
 קל~~ו סי~מלובלין

 בד~~~ התשוב~ בסו~
 דין מן בר ועוד

 קס~~ו בשורש ב~רי~~ק ג~~כ מבואר שכן שהביא ועיי~~שו~ו~
 הרמ"א שמביא ~דין באותווהוא

 ר~~מ בסי~ ביו~~~
 שהוא אשה ~ישא לבנו מוחה האב אם לענין כ~~הסעי~ בהג~~

חפ~
 מפורשים ~דברים ומ~אתי בה

 יות~
 דף ב~~מ בשמ~~ק

ל~~ב
 ע~

 הרמב~~ן בשם ~בידה תחזור אל אביו לו דאמר ~א
 איכא וכו~ תחזור אל אביו לו אמר יכול וז~~לוהרשב~~א
 כשאינו כבוד ל~ביו אין ~רי יש~ שלא פשיטאלמידק
 דהכא בתוספות פ~ דתדחי~ כלל עשה ליכא שכן וכי~ןמ~זיר
 לי להביא בכבודי עסוק אלא תחזור אל אביו לוכ~אמר
 דיבמות פ~~ק ~ריש א~י כתבתיה וכן לשמשני אוגיזלת
 מתוך מפורש ~רי ~ש~~ק עכ~~ל ו~רשב~~א ~רמב~ןב~~~ד
 הנ~~ל דברי~ם ~פי ק~ת לד~דק ~ויש ש~תבתי כמודברי~ם
 ד~עוסק מטעם אבידה~ ~שבת פטור י~~ לא למה ~ןאם

 כיבוד במ~ות ~~סק ד~וא ו~יון ~מ~וה מן פטורבמ~וה

 גוזלת להם להביא ואםא~
 וכדומ~

 מ~~ות לפטור
 ~שב~

 אבידה ~שבת מ~ות לו נ~מן באם דמיירי ו~~~לאביד~~
 שייך ו~א אב~ כיבוד במ~ות עוסק ה~ ש~אב~וד

 עוסקמטעם למיפטרי~
 במ~ו~

 פטור
~ 

 יאדרב~ ~מ~וה~
 פטור הוא

 עוסק מטעם אב~י~וד
 במ~ו~

 פטור אבידה ~שבת של
 ~דין באמת היה הנ~~ל ת~ ולפי אב~ כ~וד של המ~והמן
 ~א~ל לו להביא אבי~ בשימוש לעסוק מקודם התחילדאם

 לו ונז~ןוכדו~~
 אביד~

 של
 חבי~

 באמת פטור
מטעם מ~שב~

 עו~
 וכמדו~ במ~וה~

 ס~ בח~~מ בט"ז גם שכ~~כ לי
 אךרס"~~

 עכ~~~
 אינו

 מוכר~
 ד~אב דכמו די~~ל

 בע~מ~
 אם

 עוסקה~
 בהבא~

 ~ריך שהוא ~~אכל דבר א~ה לע~מו
 האבידה להחזיר מחויב ה~ חבירו~ של אבידה לו נזדמןו~י~
 ~~עמ~ד

 ש~
 להביא עוסק ה~ ~בן אם וכן אבידה השבת

 לו ~דמן ו~~ ע~מו עבורמאכל
 אביד~

 לקיים ~ויב הוא
 ב~ם כן כמו א"כ אבי~~ה~בת

 עוס~
 ~דא א~יו~ עבור

מ~ו~
 ~ויב בע~מו ד~~ב

 להס~~
 ועוד בדבר

 א~~~
 ~תייב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ואבידת ~בידתו ש~רי ע~מו ב~של יותר אב בכיבוד הבן
 כמבואר אדם כל לשל קודם דשלך קודמת אב~דתואביו
 סי~ בח~~א ש~ ~~רך ועיין ז~~ בד~ן ו~~~ע דב~~מ שניב~רק
 מ~ סעי~ ופ~דון מ~י~ה ב~~ התניא ש~~ע וז"לר~~~ז~~
 חבירו של ש~~~ונו~~פ~~י

 אינו כבודו מ~ני נדח~
 מפני נד~

 ש~ם וכו~ א~ו ושל אביו ~לכבודו
 א~

 ~ביו לו
 א~

 ~~זור
 ותשקינו שתאכ~לנו עכשיו ~ריך אני כי עכ~יוה~בידה

 ע~"ל~ וכו~ שנ~מר לוישמע ל~
 לה~זיר ~לא בענין ואם אב שכיבוד~~~

 ~ב~ד~
 משכחת לא

~~
 ב~ופן א~א

 שמקיי~
 ו~שה בקום ~תה ~ב כיבוד

 ש~ביודהיינו
 ~רי~

 באותו
 ~ע~

 בזה והנני ~ימוש~ איזה
דו~~ש~

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

 ~~~ק~תרע~~ב י~~~ו~סעמיה~לי

 מו~~ה ו~ו~ ובקי ה~~יף ~רב ידידיכבוד
~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 יע"א~ ב~י~ער~ין נ~~י

אחדשה~ט
 עם לו שה~ וויכוח פ~ול לפני שהעתיק מכתבו~~~~~

ת~~~
 דברי~ שני שאכל מי בענין אחד

 לברך ש~ריך
 פי~ות וגם ~כיסנין הבאה ~ת כגון ג~ מעין ברכתאחריהם

 ג~ מעין אחת ~כה לברך לו שיש הוא שהדין מינים~~
 המחי~ על ויאמר שניהם לכלול ~ריך ברכה ~באותוורק
 ועלוכו~

 הע~
 שניהם לכלול ה~רכה בתחלת שכח והוא וכו~

ול~
 על רק אמר

 הע~
 נזכר הברכה ~~~~ע ואח~~כ לבד~

 בדיעבד י~א אם הפירות ועל המחי~ על בשני~ם בסוףו~יים
 אם גם י~א דבד~עבד י~~לכ~

 הזכי~ ~
 וכך לבד בחתימה

 שאלתו ~כתו~ד עניו חולק אחד שחכם אלא נוטהד~תו
בק~רה~

~~~
 הכרעה לע~~ע לי אין

 ברו~
 עוסק אני אין כי בזה

ע~
 אל מסכתא ~האי רבי ק~י וכי הללו ב~~ות

 אמנע לא כבודו מפני ועכ~~ז אחריתא במסכתאת~אל~
 שהסברא~לכתוב

 חי~ונ~
 לי אומר ראשונה וההשקפה

 התקנה עיקר ~~רי משום והוא י~א ששפיר ~דבריול~סכים
 דאותן ~ום הוא ג~ מעין אחת בר~ה ~רים אותן עללברך
 ~ואיל ק~ת חשי~ות להם יש מיניםהז~

 ~נשתבח~
 א~~י בהן

 אכילתם אחר להזכיר ~ריכיםלכן
 ה~ר~ ח~יבו~

 וכל
 אכילת אחר שמזכ~רין כמו בברכה המבואריםהענינים

פת
 ו~

 על באריכות מזכי~ין פת ~בי
 ענין כ~

 בפני ב~
 וגביע~מה

 אינ~
 להזכיר סגי מינים ז~

~~ 
 בברכה הענינים

אחת
 ול~

 נ~רא
 ברכ~

 הסברא הרי וא~~כ ג~~ ~ין אחת
 שאכל המין בפרטות להזכיר כ"כ דוקא החיוב דאיןנותנת
 כאן ~ם ~רי ~ר~ות~~בר~~ז~ ~ג~ ~ין להזכיר~לא
 ~כיר ~לא ומה ~~ מעין של ~בר~ה ~ופס שאמר כ~וןה~כיר
 שנימא ~ד ~"כ חמ~ר אינו בפ~יות שאכל המיןב~ילא

של~
 בחתימתו הז~יר דעכ~~פ כ~ון י~א

 וראי~ המין~ א~
 עכ~ז מ~~~ת שהוא גופי~ בב~מ~~זשהרי

 ל~
 בפרטות נזכר

 רק שבברהמ~~ז~ ברכ~ת מה~~ ברכה בשום שאכל~לחם
מזכירין

 בה~
 ~הם ה~נ~נים ~ל על כללי ענ~ן ש~וא מזון

 שייך דלא ומסת~ר האדם אתזנים
 לומ~ בז~

 המשנה כל
 מ~~~~ת שכתב הט~~ים מלבד י~א לא חכמים שטבעוממטבע
 שטבעו המטבע דעיקר כיוןנ~~י

 הו~ חכמי~
 רק

 ל~זכי~
 וכק~ת שבברהמ"ז~ ברכות הג~ מ~ין דברים אותן אכילת~~
 ~~נין ר~~~ח ~י~ שבת ב~~ א~תא שהרי לדברראי~

 שחרית על ו~ן מיו~דת ת~לה ערבית על בשבתדתיקנו מ~
 ו~~

ע~
 דאם התם איתא ועכ~~ז מנ~ה

 שינ~
 זו של והתפלל

 משנה ד~~~ אמרי~ לא ואמ~י י~א חברתהבזמן
 במ~נה אלא כן אמר~~ דלא ~~~ל ועכ~~ח חכמים~שט~עו ממטב~

 חכמים שקבעודבר
 לעיק~

 שב~ גבי ולכן
 מ~פלת שינה ~ם

 או לשחריתערבית
 למנ~~

 להיפך וכן
 י~~

 כיון בדיעבד
 םיוםדסגנון

 התפ~
 אחת

 הו~
 ~וגם

 י~~~
 ~ך נאמר דלא

 תקנו דלא חדש נו~ח באומר אלא וכו~ המשנה דכלכללא
 דשניהם כיון לנוסח מנוםח במשנה אבל כלל זה נוסחחכמים
הם

 ה~~שנה של בכלל זה אין חכמז~~ל~ נוס~
 וכו~~

 ו~י~ן
 ועק~דת ב~~ה ה~~מר לענ~ן ז~ סעי~ תק~"א ס~~באו~~ח
 משנ~~ דהוי תזכור י~ב של לזרעוי~חק

 שטבעו ממטבע
ח~מים

 ואפ~
 בדי~בד י~א ~מ~~מ בסק~~ח ~ם המג~~א כתב

 חכמים שטבעו מ~בע שינוי הוי דלא במהש~ק שםוכתב
 חתם או פתח באם אלא י~א ~לא שנאמרעד

 בשע~~ת ראיתי מזו וגדולה עיי"ש~ חכמים תקנו שלאב~ום בבר~
סי~

 ת~~
 ולא ששכח חוה~~מ דבשבת המח~ב ~שם ט~ סעי~

 וכן י~א השבת מ~דש גם שחתם כל שבת מוסף שלהזכיר
 ואמר יו"ט של מוסף הזכירבלא

 יעל~
 ויבא

 י~~
 וא~~כ

 הת~ שהרי דידן לנידון ~ו~חהדברים
 ~וסף הזכ~ר לא

ש~
 טעמא דהיינו ועכ~~ח כלל יו~~ט

 די~~
 אמר דמ~~מ כיון

ב~וך
 ~תפל~

 וכיון כ~לכתם ומוספים כסדרים תמידים
 כא~~ מכ~~ש י~אדהתם

~~~
 ~ח בסי~ ~במג~~א דמבואר מהא מעכ~~ת שה~יר
 שמברכין ג~ מעין וברך תפוחים ואכל ייןדבשתה

 אף הייןעל
 במקו~

 מעין ברכת אחר שחות~~ין הוא שהמנהג
 על היין על~~

 האר~
 אח~~כ לברך ~ריך אפ~~~ הפירות~ ועל

 הזכיר שלא טעמא ועכ~~ח התפוחים על נפשות בוראברכת
 התפו~יםמענין

 מתח~
 בנידון דהה~~ד ~~~ו~ מוכח וא~~כ

 משום והוא ~~ר~ מטעם גם לדחות לענ~~ד י~א לאדידן
 על שסיים שלבסוף ~זכרה אפי~דהתם

 האר~
 הפירות ועל

 אחר דבר על קאי ~הברכה מבורראי~ו
 חו~

 משא~~כ ~יין
 דאם דאע~ג מ~~ב סי~ בחו~~מ מבואר זה וכעין דידןבנידון
 ולמ~ה מנה למעלה בשטרכתב

 ~חתון בתר ~זלי~ מאתי~

~~~~ 
 יש

 לל~
 הת~תון

~ 
 כ~ון ~מדים שפיר העליון

 דהע~יון אומרים ~נו חננ ולמטה חנני ~מעלה כתוב ~י~א~

מגל~
 חנני הכוונה הוא בהתחתון דגם התחתון על

 ר~
דט~

 התחתון~ על מגלה הע~ון דבכ~~ג הרי ~יו~~ד ו~יסר
 דהתחיל כיון נמי הכיוא"כ

~ 
 ~~לה ~תחלה הגפן בעל

ע~
 התחתון

 ד~
 על דמסיים

 וע~ הא~
 ~~ינ~ הפירות

~
 ברך שלא ונמ~א הגפן פרי

 ע~ כ~
 אבל ~תפוחים

 ~כ~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 דאמר דידןנידון

 לב~ו~
 ~מין ~ותו על ~ק מיוחדות תיבות

 ועו~ די~א~ י~~ל שפיר~~דש
 אדם ~יי בספר מ~~~י הנה

 דהמג~~א בנידון גם שפיסק שם אדם ובנשמת ט~ ~~י~ ~~בכלל
~נ~~ל

 ש~~~~
 לברך

 בור~
 על נפשות

 ~ת~י~י~
 ברכות ד~פק

 עיי~~ש~~~קל

~~~~~
 בנדון

 ש~ל~
 ניט~ דעתי דמעכ~~ת

 קודם נזכר ~ב~ם
~סיים

 הברכ~
 וית~ינ יחזור ג~ דמעין

 מ~ לומ~
 ששכח

 במקוםד~יי~ו
 ~טע~

 ויכלול ~כו~ ~מ~יה על לומר ית~יל

ג~
 טופס כל הפ~ם עוד ויאמר בתחלה ששכח דבר ~ותו
 ויסיי~ ג~ מעיןהברכה

 ~ב~ ~דינא~ בשניהם ג"כ
 בדיעבד

~ם
 ע~ ל~

 רק כן
 שכ~

 ו~יים לב~וף ו~ז~יר מת~לתו

 נוט~ דעתיה~רכ~
 בדיעבד שי~א

 ו~~~~
 עוד ולברך לחז~ר

 דאו~~ח ב~א ~~כ~~ת ו~ש~~כ מלעלה~ שכתבתי וכמוה~~ם
 שינה אם בין ל~לק נ~~טב~י~

 ב~~ב~
 ע~~י ~~מים ~~בעו

 אם ובין לו~~ר~ לי ראוי שהי~ מה לומר ש~י~ר~ה
 א~ר ב~ופן דכשא~ר אחר באופן שאמרהמטבע שינ~
 גר~

 שמות כתיבת ל~נין מ~י~ו דבכה~~ג לדבריו ק~ת ראי~י~
 קכ"ט ~י~ ב~הע~~זב~ט

 ~~ שבא~
 האב שם ~~ב

 ובאם בדיעבד~ כשר בגטהמגרש ש~
 שי~

 אחר באופן וכתב

גר~
 שם מ~י~ו וכן לכ~~ע ופ~ול

 בא~~~ני~
 לענין בכה~~ג

ח~יכתו
 וחניכת~

 בדיעבד כשר כתבם לא דב~ם
 ובשינ~

אות~
 והג~ טפי~ גרע

 משם שאין
 משום לכאן ראי~ כ~~~

 דבשינ~ שאני דהתם משום לדחותשיש
 טפי מקום יש

 אחרת אשה או אחר איש דהוא~ומר
 שש~

 הוא~ כן ~ביהם
 ערבים מ~ריב בבקר יברך דאם כן לומר שייך כאן גםמ~~מ
 אמרא~~כ

 ברכ~
 איזה חיסר מאם טפי וגרע ערבית של
 אמר~ ולא לומר ~ריך שהי~דבר

~~~
 אחד באיש השניה השאלה דבר

 בע~
 אשר עבירה

חנותו
 פתו~

 ~כם והורה ~ש~~ק בן לו ונולד בש~~ק
א~ד

 של~
 בעיני גם ~מחרת~ ליום רק בש~~ק אותו למול

 בעוה~~ר הללו ב~תים והרי מעולם זאת שמעתי לא כיי~~א
 ~לין המקומות בכל ועכ~~ז שכיחים~ בפרה~ייא שבתותמחללי
 דתמך ומה שבת הוא ללידתו השמיני כשיום בש~~ק אףבניהם
 רס~~ו סי~ ביו~~ד ~ש"ך הט~~ז דברי על יסודו הנ~~ל~חכם

 שכתב שם יו~~ד בטור המובא העיטור בעל דברישמביאים
 משום בשבת אף למומר שנשאת ישראלית בן מליןדלכך
 שאמו הואיל ר~ה לתרב~ת שי~א אותו מחזיקיםדאין

 בשב~~ למולו אין מומרין שני~ם אם דהא ומש~עישראלית~
 במומרים היינו ~~מ לדבריו~ לחוש נר~ה אם ~פי~לדעתי
 נ~ראים שהם א~רת דת וקבלו לג~י דתם שעזבוגמורים
 בשבת חנותו ~פותח איש אבל עם המון א~ל גםמ~מרים

ול~
 את למול רו~ה ~וא רואים אנ~ והרי לג~רי הדת עזב

 זה לענין ח~וב לא ודאי זה על הו~אות ועושהבנו
 ~תב רס~~ו בסי~ ש~ בב~~י בבה~~ב ד~רי ועוד לגמרי~מומר כמ~

 דהעיטור וכתב בשבת הבן את מלים מומרים בשניהםדאפ~
 דלשון ~~ דהש~~ך ~~י זה~ טעם נקט דוקאלאו

~א העיטו~
 סיי~ מ~~~ ~~י מש~

 ~תשו~ ומורי ב~~~ע
 ר~~ט ס~~יו~~ד ש~ מהר~~~

 ע~ ג~~~ ת~
 זאת דמנ~~ל ה~יטור

 נה~ לא למה ~ומר ג~~כ יה~ שהבן לנו מוחזק יה~א~ ~אפיל~

 דאפי~ מבו~ר דב~י~ור עוד וכתב בשבת אף למולומ~ויב
 יהי~ לא ש~ולד אפשר מ~~מ מומרת ג~~כ ~אםאם

 ~עי~ור דמש~~כ ~יישב לומר אפשר~והיה מו~
 שהבי~

 ~טור
 אנו שאין משום בשבת למול ישדלכך

 ~חזיקי~
 הבן ~ת

 מחזיקין ~יינו ד~למלא לומר כוונתו דאין רעה לתרבותשי~א
 רשאין יהיו שלא אבותיו כמו רעה לתרבות י~א הבןשגם
 ~ין גופא מילה לענין דודאי בשבתל~ולו

 ל~~
 כיון בזה

 במ~ות ומחויב הוא ישראלד~"מ
 מיל~

 ~לא א~ר ~ישראל
 בשבת מילה דגבי משים כוונתואפשר

~~ 
 עניני כ~ה

שבת חילו~
 מ~

 מטעם ש~ינו
 המ~~~

 ~כנות פק~~נ ~~~עם אלא
 בשביל רק דהוא מ~י~ה כמוהו~ד

 פקו~~~
 ~ולד של

 וא~
 ~ן

 שכ~~ח ~י~ באו~~ח בפר~~גהרי
 ומוב~

 מה~~ם מורי ~~שו~
 אין שבת המ~לל מומר דעל כתב ק~~מ ~י~ או"ח ח~שיק

 א~ ולכן שלו פק~~נ בשביל שבתמ~ללין
 את מ~זיקין ~יי~ו

 הנולדה~לד
 שי~~

 למולו רש~ין דהיינו נהי~~~כ אבותיו~ כ~ו ~~ומר ויהי~ ~ה לתרבות
 בשב~

 לנו אסור ~~ ~~~~מ
 לול~שות

 המ~י~
 חיל~ל עניני וש~ר

 ש~~
 רק עושים שאנו

 לעשות לנו דמותר לומר העיטור בא ולכן רפואהמשום
 את מחזיקין אנו ~~ן מ~~מ ~ומר דאביו דאף משום הכללו
 במ~ות אבל רעה לתרבות שי~אהבן

 מי~~
 הוא גם ~פשר

 אפי~ בשבת אותו ~לין ענין דבכלמודה
 בל~

 ~אין ה~עם
 לתרבות שי~א אותו מחזיקיםאנו

 רעה~
 דינא לענין ומ~~מ

 רשאין שלנו בנידון דודאינראה
 למו~~

 גם שבת ולחלל
 ~רפואה עניני ושארבמ~י~ה

 כ~
 חדא הנימול~ ~ינוק בכל

 מומרים הם והאם ~אב דבשניהם הח~יט לא בעיטורשהרי
 לתרבות בבירור הולד י~אדאז

 ר~ רע~
 םפ~קי

 מספק~
 לי~

 פק~~נ ב~פק הרי פקו~~נ משום שעושים ענינים לעניןוא~~כ דבריו~ הנ~~ל רמ~~ט ~י~ חיו~~ד ~ה~ם בתשו~ שהובאכמו
אזלי~

 להק~
 ב~~~מ ל~לכה ו~~~ק בב~~ק אמרי~ דהרי ועוד

 משום ~ומר ממון לאבדד~~ור
 נפי~ דילמ~

 זרעא מיני~
 דהגמ~ הרי~ליא

 אפי~ חושש בע~מה
 ~ומרי~ ט~

 ג~ורים
 מהר~~ם מורי ד~תשו~ ונהי טובים~ בנים להם יהי~שמא
 אין עכשיו של רש~ים דגבי כתב ~~ג סי~ ח"מ ח~שיק
 היינו מ~~מ מעלייא~ זרעא מינייהו נפיק שמאל~וש

 חסידות~ מדת כמו אלא שאינה נחלה העברת איסורלענין דוק~
 אבל רחוקה~ ~~ששה ~וא עכשיו של דבמו~רים קאמרע"ז
 מן הולד את לה~יל פקו~~נ~נין

 גם ודאי הסכנ~
 ועוד ~בת לחלל ~ריכים אם אף ~~ילו ש~ריכיןמודה הו~

 מהר"םדבתשו~
 שי~

 על מפקפק הנ~~ל ק~~מ ס~ או~~ח ח~
 ודעתו הנ~~ל שכ~~ח סי~ באו~~ח הפרמ~~גדברי

 נוט~
 דאפי~

ע~
 עיי~~ש~ ~סוכן כש~וא ש~ת לחלל מותר שבת מ~לל

 על מאיר בית בספר מ~אתיוהנ~
 האו~~~

 פלפול ש"ל סי~

בז~
 ושם ~~~ל רע~~~~א ה~~ון ובין מאיר בית בעל הגאון בין
 ספרבנ~ון

 ~נ"~
 הגאון לדברי ראי~ ז~~ל הגאון אאמ~~ו ~ב

~עק~א
~"~~ 

 תינוק לענין ט~~ו בכתובות ~מבואר ממה
 דאע~~~י עכו~~ם שרובה ב~יר ~שלךהנ~א

 שהתינ~
 ~תר

לו
 לאכו~

 שבת ל~לל וכן נו~ט
 וע~~~~

 שבת ~לל ~ן ~~תר
 ד~תר הרי מ~כן ~שהוא~~ורו

 ~ל~
 אדם על גם ~בת

 לחד בש~~ס ~מבואר הטעם שייך ש~א אף שבת~ מח~לשהוא
 הרבה~ שבתות יתחללו שלא כדי אחת שבת י~~לתנא
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 מהר~~ם בת~ו~ גם מרו~ת זו ראי~ובאמת
 שי~

 סי~ או~~ח
 הוא דוקא לאו זה דטעם ראי~ עוד אוסיף ואניה~"ל~
 מחללין שעה חיי ~ל דאפי~ פ~~ה דף ביומא מבוארש~רי

א~
 שבתות שישמור כדי הט~ם שייך לא התם והרי השבת

 כיוןה~בה
 דבל~~~~~

 לשמיר~ יגי~ לא
 אחרות שבתות

 והוא דוקא לאו הוא ההוא דהט~םועכ~~ח
~ 

 ~רי כ~אר
 שבת לחלל מותר ענין בכל ובאמת חכמז~~ל~ שאמרואגדה
 של פקו~~נ~בור

 אד~
 למ~שה עיקר נלפ~~~~ד ולכן מישראל

 אף הולד ~בור ש~ת לחלל דמותר דידן נידוןבענין
 הילד~~ של ~ק"נ ל~נין רק מילה למ~ות שייכיםשאינם בדברי~

 אם דאפי~ לפ~נ~~דונראה
 נר~

 והש~~ך הט~~ז ל~ברי לחוש
 לדבריהם חש ק~~ט כלל אדם בחכמת שגם שראיתיי~ן
 שיק מ~~ם מורי בתשו~וגם

 אינו הנ"ל רמ~~ט סי~ יו~~~
 ~אבל בהדיא ~ליהם לחלוקרו~ה

 בתשו~ שראיתי לי כמדומ~
מ~~ם

 ~י~
 בעינו שפשוט ~סי~ ושכ~תי אחר מקום באיזה

 למול יש אלא ~נ~~ל והש~~ך הט"ז דברי ~ל להשגיחשאין
 מומר ולד אפי~בשבת

 ומומרת~
 מאיר בית ב~ל הג~ון וגם

 גמורים ומומרת מו~~ר בולד דוקא היינו ~~מ לדבריהם~חש
 את אף בזמנינו כ~לו מומרים ~והנה לגמרי דתםש~זבו
 מניחין איןב~יהם

 למול~
 ש~נו נדון בכמו אבל

 של~
 דתם ~זבו

לגמרי
~ 

 שבת מחלל שגם ~~י בפרהסייא~ שבת מחללים שהם
 ב~ ~םי~ ביו~~ד כמבואר התורה לכל כמומר דינוב~רהסייא
 דרק אסאד מהר~~י בתשו~ מבואר הרי מ"מ קי~~ט~ובסימן
 כאלו אנשים ~~זה~~ז ו~וד התורה לכל כמומר דינומדרבנן
 ק~ת שוגגים כמו חשוביכ~~עט

 דסוברי~
 פרנסה דחסרון

 אנשים באותן רק שייך זה ט~ם ~אך פק"נ כמות~וב
 במ~ום אלא שבת מחלליןש~ין

 הנוג~
 לפתוח כמו ~~~נסתם

 וכן רוח~ין ואין מבשלין אין בביתם משל בדרך אבלחנות~
 ש~וא דמי במ~~~א מזה וכתבתי בשבת~ ~יגאר~ן מ~שניןא~ן
 בכה~~ג~ שבתלחלל

 בדב~ ~
 לפרנסתו הנוגע

 נרא~
 בעליל

 שמים בבריאת מאמיןשהוא
 ו~ ואר~

 ושאפשר טועה ש~וא
 לכל כמומר דינו אין בכה~~ג דמומרלומר

 התורה~
 דאין ונ~י

 התו~ דיני לכל ובודאי אמתלאזה
 אותם ~חשוב יש

 להח~ר ל~נין היינו מ~~מכמומרים~
 כ~ו~

 שחיטתם לאסור
 כמו נ~מנות להם ~אין לענין וכן מומר שחיטתכמו

 למו~
 ~לוות או פק~~נ לענין ו~ן מילה מ~ות לענין אבלגמור~
 שי~או עד התורה לכל כמו~ים לדונם אין בריבית~להם
 בשבת אף בניהם את למול יש והש~~ך להט~~ז וכן לגמרי~ הדתמן

 ומ~ בשבת~ לי~ם של השמיני יוםכשחל
 ה~ור דדברי גם

 ~לייהו להוס~ף דנא והבו גדול חידוש הם ע~מווה~יטור
 בס~ פתים מנ~ת בספר ועיין לגמרי~ דתו עזב שלאבמומר
 ~לא בדבריו ~~בואר ה~אירי ספר לדברי ~יין בי~~~דרס~~ו
 העולם מנהג הוא וכן הנ~~ל~כ~ש~ך

 ל~י~
 מחללי של בנים

 ו~~מ בשבת אףש~תות
 הח~

 כן ~סק שלא
~ 

 להפך
 ~נתו ה~ דאפ~ר~כותו~

 בז~
 למיגדר

 ~ילת~
 את לבייש

 ה~ולם ידעו ~מ~ן בפ~סיא~ שבתות מחללי העבירהבטלי
 ישכי

 הפ~
 ~שר ישראל בן ובין ביניהם

 א~
ו~ם ~ה~ בענין

~ 
 עשה יפה אזי ~וונתו הי~

 נתונ~ דהרשו~
 ~רב

 למחר ~בן למול שאפשר כזהב~נין ומכ~~ מ~וה~ ב~יטול אפי~ מילתא למיגדר ל~שותשב~יר
 ו~~

 ח~~ו~ ערל ישאר
 וש~~ת~ דו~~ש ידידו בזה ~הנני ק~רתי טרדותיומחמת

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

 לפ~~ק~ת~ר~~ג י~~~ו~ס~מיהאלי

 כש~~ת חו~~ב ~מ~ה~~ג הרב ידידי לכבודשוכ~~ט
מו"ה

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 נ~~י

 דומ~~~
 בק~~ק

מונקאטש~

אחדשה~~ט~
 שאמרתי הסברא ~ל להשיג שבא וראיתי מכתבו~~~~~

 בורר ב~נין ~שלחן מסגרת ב~ל דברי לדחותלו
 מ~בוש או ~ספרים מבין ספר ליט~ל לאסור שבאב~בת
 לו ~ריך שאינו כל המלבושיםמ~ין

 לאלת~
 זמן~ לאחר אלא

 שאינם של~~ר שהדרך דבדבר אחת~ סבראו~מרתי
 בכה~~ג בתחילה ~ה~~ להמקום בחזרה אותו נותניםאותו ~ריכי~

 לו המיוחד ~~מקום אותו לוקח כמו חשוב אלא בורר~או
 מניחים אנו ~~ימוש שלאחר רואים אנו ש~רי בול~שתמש
 ספרים בין ~ספר דהיינו הראשון מקומו ~ל שובא~תו
 בין והמלבושאחרים

 משיג מעכ~~ת ~בל אחרים~ מלבושי~
 נוב~ים שדבריו ~~ב השלחן המסגרת בדברי ומחזיקע~י

 באו~~ח הט~~זמדברי
 סי~

 מדברי שמוכיח י~~ב ס~~ק שי"ט
 העתיקו האחרונים וכל הכלים מבין כלי ברירת לאסורר~~~י
 הט~~ז ד~רי ומסתימת הלכה~ לפסק הט~~זדברי

 בין הכלי ול~רב לחזור ~שימוש לאחר הדרך באםדאפי~ משמ~
 דברי גם באמת לסתור נבוא ואם אסור~ אפ"ההכלים
 מסתברת~ אינה הסב~א באמת הרי זו~ סברא מכחהט~~ז
 לחזור דעת ~ל או~ל מתוך פסולת שבורר דמי נאמר~כי
 או חטאת חייב יה~ דלאו~~רב

 ל~
 משום ~סור י~י~

 נ~~י~ מ~כ~תעכתו~~ד בור~

~~~~
 מש"כ ~ל אשיב מקודם

 שהס~~~
 מסתברת אינה

 איך יוד~ איניואני
 לו~ יו~

 ~ו ~סברא על
 אינה שלד~תי ~ד ונכונה טובה סברא שהוא לכלשנרגשת

 מסתברת~ שאינה עליה יאמר ומעכ~~ת לר~~ כלל~~י~
 לה~ ילפינן ~משכן ממלאכת שבת מלאכות דכל כיוןשהרי
 הברי~ ה~ו~תם

 הסימנים מתוך או ה~וכל מתוך הפםולת
 שייך זו שמלא~ה אנחני נימא איך לעולם~ כן נשארשי~~
 בלוק~ג~

 או הספרים מבין ספר
 מל~~~

 ~מלבושים מבין
 מניחה השימוש מ~~ה שלאחר מה ע~~י בעליל דנראה~ון

שו~
 כאיל~ בדברים ה~רך תמיד ~וא וכן המקום באותו

 דלאו חזינןא~~~
 ברי~

 ש~וא ~י ידוע שה~י כלל הוא
 ולערב לחזור המשוגעים מן אינו האוכל מתוך פסולת~ורר

 וא~~כ האו~ל בתוךה~סולת
 נרא~

 ברירה הוי לא ד~ה ב~ליל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שסברא כתבתי כבר והנה לו~ המיו~ד ממקום לקיחהאלא
 בג~רא וכדאמרי~ ראי~ שום ~ריכה אינהזי

 דוכתי בכמ~
 באמת לראי~ ~ריכה אפי~ אמנם ~רא~ לי למה הואם~רא

 רא~~ להי~
 גדו~

 שמענו ~לא העולם ממנהג והוא
 שרו~~ שמי בזהלדקדק מעול~

 מי או המלבושים מבין מלבוש לקח
 בלי~ ~י אסור יהיה בבקר בשבת ללמודשרו~ה

 קודם שבת
 הוא השלחן ~~גרת בעל ורק הספר~ לע~מו להזמיןהשכיבה
 י~ראל ישועת ב~פר כתב בע~מו ו~וא זו חומראשהמ~יא

 דעת~ ולפי ב~~ נזהרין העולם שאיןש~~
 חשש זה בדבר יש

 זה בדבר היה ~א דבריו שנדפסו קודם אבל חטאת~~יוב
 להביא בפוסקים מבי~ר פעמים כמה והרי ומ~פ~ף~ פהפו~ה
 גדולה לראי~ ~~לם ונחשב נזהרים העולם שאין ממהראי~
 מלמחות רבנן ~תקו הוי לא וגם טועים רבים דאיןומשום
 מעכ~~ת ומש~~כ גדו~~~ ראיה הוי הנ~~ל בנידון ו~ה~~דבהם
 ~ב~~ דמי נאמר דוכי משום סברא זוד~ין

 פסולת
 הנה בורר~ משום חיי~ י~י~ לא ולערוב ל~זור ע~~מ~וכל מתו~

 בסימן מ~ואר ו~רי אחרות במלאכות גם כן מ~ינוב~מת
 הטשאלינט לסתור ל~ניןרנ~~ט

 בו דאין בשבת~ ברעטע~
 אלא נעשה דלא כיון וסתירה בנין~יסור

 שעה לפי שיתקיי~
 ומתיר קושר ~ענין שי~~ז סימן ובש~~ע בש~~ס מבוארוכה~~ג
 ~ל~כה הוי לעולם קיימא של דבקשרבשבת

 גמור~
 וחייב

 ל~תיר ע~~מ ובקושר חטאת~ע~יה
 ל~ל~~

 הוא~ גמור מותר
 ב~~~דו~~אתי

 סימ~
 אשר ס~~ה

 מש~
 של הדין מקור

 בטשאלינט דאין לדבר~~ו ראי~ שהביא ברעטעל~~~אלינט
 קיימא של שאינו דכל קשר מדין וסותר בונה משוםברעטעל
 א~ כלל~ איסור בואין

 שלנו דנדון לבאר לי נראה העיקר
 פסולת שבורר ~~חד כ~~ת שעושה להמשל כלל דומהא~נו

מתו~
 אפשר גוונא דב~אי ולערב~ לחזור ודעתו האוכל

 העולם רוב בדעת אלא תלי~ לחוד בדעתו דלאו חייבדשפיר לו~

ו~~
 ע~~מ לעשות העולם רוב דעת עושה שהוא כזו שמלאכה

 דאורייתא מלאכה הוי שפיר לעולם כן קייםשיהי~
 פסולת בבורר ולפ"ז אדם כל א~לד~תו דבט~

 מתו~
 ע~~מ האוכל

 הד~ר ד~רוב משום וגם חייב שפיר א~~~כ ולערבל~זור
 הוא אשר ממחשבתו אח~~כ בושיחזור

 כנג~
 עולם~ של מנ~גו

 לעשות רק העולם בני כל שמנהג בדבר רק הם דברינואבל

כ~
 ב~נין שהוא כמו ומערבין חוזרין ושוב כ~~ש~ זמן על
 בגדלקיחת

~ 
 ~ספרים מבין ~פר או הבגדים

 ע~
 כה~~ג

 ת~ת כלל נכנס לא כזה דעניןכ~בנו
 סו~

 שם אלא בורר
 בשם כלל אותו קורין העולם ואין עליו~ ממקומו דברלוקח
 ברעטעל ~שאלענט סתימת דסתירת בהיתר דגם ונ~~לבורר

 דלאו טעמא משום רנ~~טד~סימן
 ~יי~~

 המבואר נעשה
ב~~~~ד

 המשים ~כל זה באו~ן רק ג~~כ הוא ס~~ה~ בסי~
 פי וסותם להטמין בתנור~מין

 התנו~
 דרכו אין לעולם

 ול~ח לאכול הוא ~ריך שהרי ~עולם כן קיים שיהאל~תום
 גוונ~ ~אי כי כל ולכן שם~ הטמוניםה~מין

 בכלל לאו שפיר
 בית ~~נות יר~ה אחד אם אבל הוא וסותרבונה

 בסותרו וכן בונה משום חייב שפיר ודאי למחרלסתרו ובדע~
 בנין בונין דהעולם כיון סותר~~שום

 ~ז~
 א~~כ להתקייס

 שהוא~ף
 ל~

 ~דם כל א~ל דעתו בטלה ~מ ~התקיים ב~או
 דכיון הנ~ל מטעם וגם בונהוחשוב

 דרו~
 בו~ה העולם

 מדעתו בו דיחזיר בנין בשעת אומרים אנו גםלה~קיים~

~~
 רוב כמו הבנין ויקיים עכשיו

 העול~
 ומתיר בקושר וכן

 במנ~ג דת~י~ ג~~כ נ"ל קיימא~ של קשר שיהיה לחיובידבע~

העו~
 כזה קשר קושרין אם

 ל~תקיי~
 קשר ~שוב שפיר

 דאל~~כ לדבר וראי~ דעתו~ על משגיחין אנו ואין קיימאשל
 לוי~י~

 שנפסל~ למי תק~
 שיקשרו בשבת מ~י~י~תיו אחד לו

 כמו ולו~ר יתירנו התפלה שא~ר בדעתו שיהי~ ורקבשבת

 לדידי קיימא~ של לקשר אחשבי~ דהמ~וה סבראש~~תי
 נתבררה לאאכתי

 ה~
 אם סברא

 קיימ~
 אבל נהלכ~~ ~וא

 כאלי דבענינים משום קשה לא דבלאה~~כ דרכו יורההאמת
 של מנהגו בתר אלא תלי~ בדעתול~ו

 עול~
 שעל וכל ~זלינן

 קשר עולם של מנהגופ~
 כ~

 של ~שר הוי לקיימא עושים
 להתיר דדעתו אףקיימא

 וב~~~
 דעתו~

~~~~
יש

 לו~
 ב~~מ ב~ו~~ ד~יין לאסור סברא

 ד~
 ל~

 לענין דוכתיובכמה
 פ~

 סברא ~כתבו אדומה
 בה בנעשהנ~סלה דלכ~

 מלאכ~
 להבעלים לי~ ני~א לא שודאי אף

 לא ודאי ו~רי המלאכ~ ע"י נפסלה הפרה שהרי~~ום
 הפרה שיפסיד לי~ניחא

 דלולא כיון מ~~מ יקרים~ שדמי~
 של והפסולה~יסור

 הפר~
 ~שוב בהמלאכה ~~~ ניחא היה

 א~~כ הפרה~ נפסלה וממילא לי~ני~א
 שבת מלאכת גבי ה~~~

כ~
 דב~ עושה הי~ שבת האיסור שלולא

 ז~
 אף להתקיים

 ~~מ להתקיים ~~א לעשות רו~ה שבת איסור בשבילש~תה
 ~מה דוקא בר~טעל טשאלינט גבי וא~~כ לקיימאחשוב
 בע~ם רק שבת אי~ור בשביל אינו ק~ר בזמן לסתרושדעתו
 עולם של מנהגו לפיה~בר

 להו~י~ ש~רי~
 הטמוני~ החמין ~ת

ז~
 האיסור שבלא כל קשר גבי כה~~ג וכן מלאכה~ חשוב לא
 קו~ ה~ לאשבת

 ~שר חש~ב בכה~~ג ~תקיים זה קשר
 דמלבוש ~נידון כן כמו וא~~כ ומותר~ קיימא שלשאינו
 עתיד שהוא דמה כיון בורר~ מלאכת לענין הנ~לוספרים
 מ~ד אלא שבת אי~ור להפ~יע כדי מ~ד אינו ולערבל~זור
 כלל בורר ~שוב דלא מסתבר ודאי בכה~~ג בע~מוהענין

וכנ~~ל~

~~~
 לדעתי סקי"ב~ ~י~~ט בסימן הט~~ז מדברי ראי~ ש~~יא

א~~~
 ~ודה בע~מו מעכ~~ת שהרי כלל דבריו על להשיב

 מן כלי ~ברירת דאוסר דמה ב~דיא בט~~ז מפורשדאינו
 אח~~כ באם אפי~ דהיינוהכלים

 הדר~
 אלא לערבם ל~זור

 דבריו סותם דהט~~ז ממה דייק~מעכ~~ת
 דמיירי מש~

 דיוק זה דיוק ~~~ת אבל ולערבם~ לחזור הדרך באם~פ~
 מכחה לסתור הואקליש

 ~ב~
 שהרי שכתבנו כזו נכונה

 נקטה שהגמרא דאע~~~י דינו לחדש אלא התם בא לאהט~~ז
 איסורגבי

 בו~
 יכי~ והייתי או~ליס מיני שני רק

 ~מר
דלא

 שיי~
 כן ה~מת אין ~מ באוכלין אלא בורר

 די~
 ~דייק

 בכלי ~ד~ם ר~"ימדברי
~ 

 הרי בורר איסור שייך הכלים
 לחדש אלא בא ~א שם דהט"ז ו~יון אוכלין דוקאדלאו
 לו מהדינו

 לב~
 אם בענין בורר בדי~י אחרים פרטים כאן

הד~
 לו דיו והרי ול~בם~ ~ח~ר

 להוכי~
 בורר דשייך דינו

 ובאו~ בכלי~א~
 הבורר סוחר כג~ן גמור ב~רר דהוי

 כ~
~ב~

 ואינם להקונה לשלחם הכ~ים
 עתידי~

 ולהתערב~ לח~ור

~~~
 מ~ר ס~ מדברי מעכ~~ת שמביא ~רא~

 כל ומנית הדפוס מבית אותיות הנוטל ~~יןת~~ה ~סי~ וק~יע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ו~ותאות
 בתיב~

 במו~~ק שכתב ~~ות ל~ותו מיו~דת ש~יא
 בוררדהוי

 ו~ז~
 ראי~ נ"י מעכ~~ת מביא

 ס~~~ דל~
 כס~~י

 רוא~ איני ואניהנ~~ל
 משום ~ברתי נגד רא~~ שום מדבריו

 לעולם כך יש~ר ודאיד~תם
 כ~

 להמדפיס לו יזדמן שלא

 י~דר~ וד~י אז לו יזדמן ובאם אחרת~~~פ~~
 מה כפי לו

שי~~רך
 ~אני אז~ ל~ד~י~

 הרב לדברי מידינא ודאי בז~

י~ב"~
 בורר הוי דבכה~~ג ~נ~~ל

 ומני~
 ~~ון

 דכ~
 שהם זמן

 המאשיןב~וך
~~ 

 ~עורבים
 ו~ני~ ~~~~ ו~ו~

 אות כל
 בורר~ ד~וי ~~~ת~ר וד~י ב~~~ג לו המיוחד ב~קוםו~ות
כיון

 דז~
 שיונחו דרכם

 והרי הר~וי~ במקומ~
 כ~

 שלא זמן
 אותם מניח ~הוא כ~~ מונ~ים יהיו ופ~~לה עבודה לויזדמן

ע~~
 מה וגם הברירה לא~ר

 שנתקש~
 דברי על מעכ~~ת

ה~און
 י~ב~~~

 ~נ~~ל
 דמ~ש~

 הוי לא בירר ~~רי לבי~ר זה
 ~וכל מן בורר ~~ילו ~י האוכל מת~ך פסו~ת בבורראלא
~~ינו

 רו~~
 של ה~ותיות בנידון מש~~~כ מ~בירו ל~~ול

היעב~~~
 שום כאן אין

 עכ~~ד~ פסו~~
 תמי~תו מבין איני~~~~

 כל~
 בכלי לו שיש מי דלדבריו

 שיפון בתוכו מ~ורב~דול
 וחטי~

 אותם בורר והוא

ז~
 יהיה לא דבר ~י~ ל~כול עתה רו~ה ואינו זה מתוך
 כה~~ג קטניות גבי וכן בורר בזהשייך

~~ 
 במי אי~ור יהי~

 שחורים מתוך לבנים קטניותש~~ברר
~~ 

 אחרות~ מראות
 אוכלים מיני ~בשני מודה בע~מו ו~רי כן לומר יוכלו~יך
 בבורר ~פי~ בורר~ייך

 אוכ~
 ר~ונו אין אם ~יכ~ מתיך

 דבבורר לומר ~פשר איך שכן וכיון ומיד~ תיכףלאכלו
 גמלי~~ן או בתי~~ן מתוך אלפי~~ן דהיינו אותיות ~וךאותיות

 משום בו יה~ל~
 בו~

 דאין מטעם
 ש~

 גם הרי פסו~ת
 ואינו אוכל מתוך אוכלבבורר

 רו~~
 דבר שום לאכול ע~ה

 ~ה~~ד וא~~כ בורר בי~ שייך ואפ~~ה פסולת בו אין~"כ

 גם אחד~ מין הוי אותיות דכולן דכיון ר~~ל ואםבאותיות~

ז~
 עם א~ דאות דפשוט ספק אינו

~~~ 
 כל עם וכן ב~

 דמ~~מ נתיישבתי ~~וב מינו אינו זה לענין חשובהאותיות
 בבורר דבש~מא ~נ~~נ החכם לסברת מקום ק~ת ליתן~~שר
 דשייך י~~ל שפיר לחבירו ולא לאחד ו~ריך אוכל מתוךאוכל
 ~אותי אוכל מתוך פסולת בוררב~~

 ש~ו~
 כמו חשוב ~ריך

 בבורר אבל הפסו~ת כמו חשוב ~ריך שאינו ואותוהאוכל
 ~ריך והוא אוכל מתוךאוכל

 לומר אפשר בשוה~ לשניה~

ד~
 ~בכה~~ג מחבירו ~~ד המינים מפריד אלא בורר~ ~וי
 במלאכת דכוותי~ הוי ד~אאפשר

 ~מש~~
 לכולן ד~ריך וכיון

 ~ני~ דמיירי האותיות בנידון כמובשוה
 וק~יעה מ~ר ~ספר

 מינו אינו דהוי אף דבכה~~ג ואפשר טפי דעדיף אפשרהנ~~ל

ל~
 ~ברת דאפשר אכתי ~~~ע והדבר בורר מ~אכת בי~ שייך
 כן אם נכונה דהס~רא נימא ואם הוא נכונה הנ~~להחכם
 פש~א וחיי ~~~ל חייב~נין

 ~~ בלאה~~
 כיון בורר שייך

~~ריך
 ו~~~~~ בש~ לשניה~

~~~~
 רנ~~ח סי~ ביו~~ד דמ~ואר דינא בהך מ~כ"ת הקשה
ובח~מ

 ~י~
 ינתנו שאמר דמי כ"ג סעיף ~~ג

 בס~ע ופ~ ל~ניהם~ דיתנו בשני~ם רגיל ו~~ ל~ניים זוזי~~

ש~
 ~~ונה

 דיתלק~
 בת~מ דמב~אר דינא מהך ~מ~~ש ביניהם

ש~
 באותו

 הסי~
 בסעיף

 כ~~
 ל~ו~יה~ נ~י ~~ו~ מי לענין

 ו~כן דדי~נו שודא ~פסקי~ שו~ים ושני~ם ~וביה שני~א~ו

 לומר מעכ~~תרו~ה
 ש~מנ~ ד~תוספת~

 דין ~קור
 ש~

~~ 

ז~~
 דינתנו ~עניים

 לשניה~
 לטיביה נכסי גם כמ~~ד ס~~ל

 ד~~ר~~ כ~~~ד לטובי~ נכ~י ~בי~ ד~~קי~ לדידן אבל ~דיחלוקוא~רי~
 ~~ך גם לפסוק ר~וי ממילא דדיי~ישודא

 ז~ז ר~ גביכ~~ג ד~~י~ דינ~
 ד~מרי~ לעניי~

 שוד~
 ~דיינא

 ע~~~
 תו~~ד~

~~~~~~~
 ~ט~בי~ נ~סי גבי דשאני דל~~ק

 ~ר~י איש ~~זכיר
 ד~~ר ואי ד~ר~ ~~ו דמר אי ממילא שכןו~יין

 נ~נוהי ו~יור~ים לז~~ דנ~ן י~עי~ ~וי אילו וה~י דמר~לאו
 הי~ הרי להש~יעתה

 אמר~~ שפיר שכן ו~יון לושיחזיר בדייני~ ל~שני ~ת~~~ע הראשין יכול
 ~וד~

 ~~וקה ~~א
 כדין שלא נ~שה ודאידבחלוקה ~שו~

 אב~
 שו~א גבי

 ~יה אפשר כי כדין הכלשיהי~ ~היו~ יוכ~
 ב~מ~

 לזה~ ~נותן כ~נת
 ינתנו דאמר כ~~ג דס~יף ב~ךמשא~~כ

~~~~ 
 בז~ ~~~~ פרטיים~ ענייםה~כיר ול~ לעניים~ ז~

 עו~ין ~נו אין ~~~~~~ה אף

של~
 דנימא דאף כדין

 ד~כתחי~
 יש

 להיורשי~ ~~~
 לתת

 אין ~~~מ א~לם~ שהם ל~~נייםאותם
 לעיכוב~ ז~

 אלא
 מ~ ~ד~י בדיעבד אבל לכתחילה בעלמאלמ~וה

 עשו ש~שו

ול~~
 א~רת~ עיר ועניי עירך עניי ד~מרי~ כעין אלא הוי
 נאמר דלא דפשי~א קודמים עירךעניי

 חל~
 ~מי לכת~~ה

 נ~~ל לעניים זוז ק~~ק תנו באומרכן
 פשו~

 דבדיעבד
 אם שכן וכיון י~או~ שיתנועניים לאיז~

 נימ~
 יחלוקו

 ל~
 עשינו

 ~קוד~ים ~עניים ו~ין י~אי~ דבדיעבד כיון כדין ש~אבזה

יכולי~
 וכיון חלקם הפעם עוד לתבוע

 ~~חלוק~
 נעשה לא

 שודא~ מ~ומר י~~וקו לומר עדיף טפי עדיף שוב כדיןשלא
 ~דין דבאמת קל"ט סי~ בח~~מ כתבודכבר

 ה~
 של

 כעין~וא שוד~
 גזיל~

 אנו דמ"מ רק לדי~ן~ ~ברירה לתת ק~ת
 היכא לפעמים כן לומרמיכרחים

 די~
 רי~ותא בחלוקה

 כדין שלא ודאי עושין דאנו~~רת~
 ~ת~

 שאינו מה לאחד
 דבח~וקה במקום אבל הח~י~ מאחד ~גזול וגם לומגיע

ל~
 ודאי נעשה

 של~
 בודאי אז עכ~~פ~ דיעבד לענין כדין

 ח~ו~ה לומר טפיעדיף
 מלומ~

 שודא~

~~~~
 אחר באו~ן ק~ת הנ"ל דרך על לחלק יש

 כ~~ג בסעיף ש~וא דתוספתאדינא ב~~ דהנ~
 ~ענין אייר~ ל~

 שי~~ בעי~ ש~~מ מתנת שהרי ש~~ממתנת
 ועוד בכילו~ דוק~

 דאנו משמע ~~~~ח סימן ביו"ד הדין שהובא ממהש~רי
 דרק ועכ~~ח ~דקה~ נדר לעניןאיירינן

~~~~ 
 או ~דקה נדר

 וה~ ~~ה~ אתינן קא המת דברי לקיים מ~והמ~ד
 מבואר

 ~ין החי~וק שם ובש~~ך ובט~~ז ב~ סעיף רנ"ב סימןב~~~מ
 מ~וה דהוא היכא לבין שכ~מ~ מתנת מ~ד בה ~וכההיכא
 אלא עלה לבא יכול המקבל דאין דהיכא המת~ דברילקיים
 היורשים נתנו כבר אם אזי המת דברי לקיים מ~והמ~ד
 אם משא~~כ עשו שעשו מהל~חר

 המ~~~
 מ~ד לבא יכול

 דמי~ ו~מסורין ככתובין שכ~~מ דברי ~יי~~ל שכ~~מ~מתנת
 הזוכה יכולאזי

 מ~~
 שכ~~מ מתנת

 כן ואם בדיינים~ להו~י~
 שכ"מ מתנת עפ~~י דזכה מיירי לטוביה דנכסי דבההיאא~~ש

ויכו~
 בדיינים ~הו~יא

 ל~
 ולעשות חלוקה ~שות בזה א"א

 דסעי~ בהך משא~~כ שודא~ אמר~ ל~ך לאחד כדין שלאודאי

כ"~
 אלא שכ~~מ~ במתנת מיירי ~~א

 מ~ו~ בדי~
 דברי ~יים

 בתיוב אוהמת
 יכול אינו ~~יעבד ודאי דב~ נדר~ שמת~

 נימא אם בזה א"כ בדיי~ים~הו~יא
 יחלי~~

 החלוקה לא~ר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

ל~
 י~ליקו ~י~ר ~פי ~דיף ממ~לא כדין שלא ודאי יהי~

מלומר
 ~נ~~~ שיד~

 ~~~שון~ באו~ן

~~~
 רנ~~ג סי~ ב~~~~ הש~~ך דברי מעכ"ת הז~יר כ~

 דברי ~ל שחולקל~~ט ס~~~
 ~ש~ הרמ~~~

 דבריו מקיר
 בין לחלק וה~מ~~ג ~ר~~ןמדברי הו~

 ל~י~ מתנ~
 דב~וב פקדון ~ו

 ~~~ דעתי ~~ש~~ך חלוקה ל~סוק ישו~קדון
 ו~קדון ד~וב

י~
 לפ~~ק

 שוד~
 ~בסו~ ו~תוס~ת~ דד~ינ~

 ~רק
 כמ~~ד ס~~לי~לוקו שאמר~ ג~~~

 חלוק~
 אנן ~בל עדיף

 ל~
 ~לא כן קיי~~ל

ד~~ד~
 בכל אמרי~ ממילא עדיף

 שוד~ דוכת~
 ~ף

 בסקי~~ג שם ו~ק~~~~~ח עכ~~ד~ו~קדין בחו~
 דברי ~יש~ י~~

~רמ"~
 ל~ק~~ן ~וב בין ו~ילק

 דר~
 יחלוקי ~~רי~ ~~וב

 ~מרי~ ב~~ת ב~קדון אבל דלת נעילתמש~ם
 ~ו~~

 ~י על
 ~~~ד כתובות בתוס~ ר"תד~רי

 ב~"~ ~~בי דכ~~
 וכתובת

 עכ~~~~ י~ל~ק~ לכ~~ע~שה
 ז~ כתבתי~~~~~

 בשנים רב~ת
 ~ב~~כ~~~

 ק~וה~~ח ה~~~ן של
 הת~ דשאני לכאן כללדומה אינ~ הנ~~ל ב~תי~ות ~ת~ס~ ~דברי שהביאהדמיון

 לזה ~ייב ~ם ~~ק כ~ן דאין
 ל~בירו~ו

 ~ל~
 חי~ב ודאי

 ר~ לשני~~
 נשלם לו ~~ין

 בשם ~תוס~ כתבו ש~יר ע~~זל~ניהם
~~~~ 

 לנו ד~אוי הנ~~ל
 יחל~קולומר

 ול~
 ול~~ירו ~כל לאחד ל~תן

 ל~
 כלל יתנו

 ש~י~ שייךד~זה
 ו~ינ~ בע"~ גבי דלת נעילת

 לטוביה ד~ייב ~~~ר והש~~ך הרמ~~א של בנידון ~~לא~ה כתוב~ גבי
 ~~ל~קו לומר כאן שייך מה למי אמר ולאא~ד

 משו~
 נעילת

 כלל חיי~ שאינו הוא הם~ק הרידלת
~~~ 

 ומה לחבירו רק
 והו~ חייב~ אינו ב~ם שייך דלאנ~ילת

 השגה
 ש~יך לא יורשים דגבי עליו הקשיתי ועוד הק~וה~~ח~בעל ע~ גדול~

כל~
 בגיטין כמב~אר דלת נ~ילת

 ר~~~
 אין דמה~~ט ~נזקין

 לא יתמי דגבי משום בזבוריות אלא היתומים מןגיבין
 הלואה בשעת ~~~וה אדעתי~ מסיק דלא ד~ת נעילתשייך
 דה~ בהך שכן וכיון יתמי קמי נכס~ו וי~~ל הלוהש~מות
 נעילת משום תקנה כאן שייך מה ומת לטוביהחייב

 וג~ יורשים~ לגבי רק ~וא דהדיןכ~ון דל~
 הש~~ך דברי על

 דכת~הקשיתי
 חלוקה או עדי~ה שודא אם ~לוגתא דהיא

 שודא דאמרי~ ל~יביה נכסי גבי דגם הש"ך והביןע~י~א~
 שטרות ש~~ ~בי דאמר ולרב זו ב~לוגתא ג~~כ~ל~

 לטוביה דנכסי ~ינא ב~ך גם ממילא דיחלוקו אחדביום היו~אי~
 משמע לא ו~~ענ~~ד דיחלוקו~ אמר~ ג~~כ טוביה שניובאו

כ~
 לטוביה נכסי גבי דהרי בגמרא

 ל~
 כלל הגמרא מייתי

 דדיינא~ שודא ס~מא קאמרה רק ושמואל רב של זו~לוגתא

ור~
 הגמרא מיית~ שם אחד ביום היו~אין שטרות שני גבי
~~וגתא

 ד~
 ולחד עד~פא שודא דלחד ושמואל

~די~א חלוק~
 ומשמ~

 שודא~ אמר~ ~כ~~ע לטוביה נכסי דגבי ודאי
וטעם

 החי~ו~
 דאנו כיון שטרות שני גבי דבשלמא מובן

 ס~ל ו~כן ליתן ר~ה דלשניהם י~~ל שטרות לשניהם דנתןרואין
 אחת בבת לשניהם דזוכה ~י~ל משום וב~ר~~ דיחלוקולרב

אב~
 שום לנו דאין לטוביה נכסי ג~י

 ~וכח~
 ליתן דר~ה

 רב גםלשני~ם
 מוד~

 וקו~ שודא בי~ דאמרי~
 הש"~

 ש~~שה
 ו~ש ~נה~~ש

 מלו~
 חדא נכ~ן~ על ישב~י ~קדון או

ד~ת~
 ש"מ

 כיו~
 אמרו הם מדרבנן אלא דאינו

 דקונ~
 ד~בריו

~תובים
 לו~ ר~~י דב~"ג אמרו והם דמי~ וכמסורי~

 ד~וריית~~ ~~מ מ~~ת י~א אי דא~י~ ועוד חלוקה~ ולאש~דא
 ו~~י בעלמא~ הנ~תן באמירת אלא זוכה דאינה כיוןמ~~מ
 לטוב~~ נכס~ אמר דהנותןכיון

 ~יני א~~כ טובי~~ ש~~ וא~כא
 ל~~ד~ באמת ~~ון א~ א~י~ א"כ כ~ון למי ~יו בדיבורמבורר
 של~ הוי ל~ ג~~~ ל~שני שלהם שודא ע~~י ~תנוו~ב~~ד

 כדין
 ~~ו בד~ור מבורר דאינודכיון

 דכוונתו קנה~ ל~
 דקיי~~~ שבלב דברים כמו ~וי ~~~רהבלא ~~ו~~

 הוי ד~א
 ב~יט~ן מ~ינו~~כ~~~ג דברי~

 ~ל~ב~
 שאינו וכל ~תוכו~ מוכח שי~י~ ב~~כרתי ~תי~~ ד~ד~ ד~~~ר דר~~מ

 מיכ~
 לא מתוכו

 ~יש איתי לשם נכתב דבאמת אע~~~~ גט~ו~
 ~ות~ ולש~

~~~
 ו~~~כ דוכ~י~ ~כמה התוס~ וכ~~כ הג~~ כל ב~~פ כמ~ורש

 בעינן נמיה~~
~ 

 ש~~א
 ה~ותן של ~יו די~ור ע~~~ קונ~

 ~יו ~מ~רת מתוך מבורר שי~י~ב~י~
~~ 

 למי ~נותן
 ה~~

 ל~ה~~כ ואינותן~
 כתבתי וכבר קנ~~ ל~

 במק~~
 דב~נין

ה~לוגת~
 וכן מתנה ~ו ~~דון המ~ות אי א~ותו מקדש של

 וכן דב~~מ~ ב~~~ק ולק~ה ~לו שאינה בה ב~כירבכ~~~ג
 דאמר~~מקום בכ~

 בש~~~
 לומר דיכ~ל

 ב~הוא כגון בך ~ני משט~

 דמ~שבתו כלל במחשבתו תל~~דלא ~שו~ כי~ן~ נ~ה ~ותו דנשאל לומר שי~ך לאד~עוברת~
 כמו ~וי בז~

 לטוביה נכסי גבי ה~~נ א~~כש~לב ד~רי~
 ל~

 שבאמת מה כ~ל מ~~י
 הוי מבורר אינו ~יו דבדיבור דכיון ~וביה לאיזהכיון

 דבר~ם רק בזהמ~ש~תו
 ~בלב~

 בשום שודא ~~~~י וכ~ון
 והוי שודא בזה אמר~~ שפיר כדין שלא נעשה לאא~~ן
 הב~~ד שיברור ט~ב~ לאותו נכסי השכ~~מ אמר כא~לובזה

 ו~קדון הלואה של ~וב גבימ~א~~כ
 דל~

 ~רי זה כל שייך
ל~

 גילוי רק הוא הדי~~ר אלא לו~ ה~כה הוא הד~בור
 מגיע המעות ~בל א~לו~ ה~~יד מי או הלוה ממיד~ת

 אין שכן וכיון באמת א~~ו ה~קיד או לו שהלוהלמי
 באו~ן נכין והוא יחלוקו למימר ט~י ועדיף לשודא ~וםכאן

 רנ~~ג בס~~ הר~~א ~סקש~~ענ~~ד
 הנ~~

 בין ~וא קיים
 כהק~ו~~ח דלא ~~ם כהש~~ך ודלא ב~קדון ב~ן הלואה שלב~וב
 מה ל~ישב ג~~כ מובן ש~בתי~ובמה

 דקש~
 גבי לכאורה

 את לדחות ~כ~~ים ה~ורשים יהי~ לא למה לטוביהנ~סי
 ש~דו שניס גבי בבכורות הגמ~ ד~ריך כמו ואחדא~ד
 דלהאי ~~ תוך ~~הן אחד ומת אחד כהן א~ל בכורותב~

 הוי דהכי מא~ד א~~ש ולהנ"ל מדחה~ קא ולהאיקמדחה
 לאותו נ~י אמרכ~ילו

 טובי~
 שודא ע~~י הב"ד שיברור

 כאן אין הב~~ד שב~ררו לאחר ממילא הוא ~כן וכיוןשלהם
 בשודא הב"ד אותו שזיכו טוביה אותו ויכול ס~ק~שום
 מידו ~~יאים וה~~~ד בדיינים היורשים את לתבועש~הם
 דו"ש ~דידו בזה ו~נני ס~ק~ כאן אין דשוב לד~ות יכולו~ינו

וש~~ת~

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

~~~~
 ~יזה אחר ~כתבתי א~רת ב~שובה

 שכתבתי שני~
 ינתנו גבי התוס~תא דברי בפ~שנ~ל

 ק~~~
 דינתנו ל~יי~~ זוז

 ~יינו ש~י~ כ~ס~ע דלא משניהם~ לא~ הוא דהפי~~~~ם~
 דא~רבה ל~~מ ב~אה"כ ולפי~~ז~~ה~

~~ 
 אמרינן בזה

 דהם בהיורשים השודא תל~ ד~אן א~אש~דא~
 שי~~ ~יר מאיזה ~ניים איזה לבחורבידם הבריר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~

שנ~ י~~~ו~סעמי~א~י
 לפ~~~~ ת~~~ג

 הרב ידידי ~~בודשוכ~~ט
 המאה~~~

 כש~~ת וכו~ ~ו~~ב
מו"ה

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 אב~~ד

 בז~~ב~ מ~ראש~עוויזד~~~ק

~~~~~
 פורים לאחר ~יד כי ~~ל ה~בר בפורים קבלתי
 תשובתי שאין ~בנתי וגם נ~~י~ ~בני נשואין~יתי

 כ~נ~ו~
 ~מעכ~~ת ~יית אינו המעשה ב~ל שאם כך

 ו~מ י~יית~ ~א~דברי ג~
 הכבוד~ מפני ~~יבו ב~תי עת~

 כיו~ומר
 ב~ו~

 ~עבר הפסח ~בימי מעכ~~ת ש~תב הענין
 מת~י~~ ש~י~ חנותו את אחד עכו~~םפתח

 ישראל של
 אותו מכר הפסח ימישקודם ור~

 הישר~~
 משום לעכו~~ם

 הוא שבהשהס~ורה
 חמ~

 כ~וג
 האידנ~

 ~וכר ישראל שכל

א~
 אבל פסח~ קודם לעכו~~ם חמ~ו

 הפיר~~
 עדיין הישר~ל של

 ועת~ ה~נות~ על~וא
 הנ~~ל החנות ~ת ה~~י~~ם פתח

ומוכר
 ב~

 בין חמו~ים דברים בפסח
 ב~~~

 בימי בין ויו~~ט
 הנה ויו~~ט~ שבת שאינוחו~מ~~פ

 איני דעתי ג~ ב~~~~
נוחה

 ב~
 סי~ או~~ח בח~ ז~~ל ~י"ק מהר~~ם מורי ו~מש~~כ

רט"~
 וגם שלפנינו דורות קש~~י ~רבנן חזינן שלא ובפרט

עת~
 ענין ל~תיר בזמנינו

~~ 
 הטעם ונ~~ל

 בז~
 דלכאו~ אע~~ג

~~~
 ~עכו~~ם ~~יון לאסור מקום כאן אין מכירה

 ~נ~

ה~מ~
 ~עשות בידו הרשות ודאי א~~כ

 החמ~ ע~
 אדם ככל

 וכ~ בשלו~העושה
 שעל מ~ירות בשטרי ~נוסח שנד~ס

 מ~~מפסח~
 יוכ~

 כמה ~ידי ~בא
 ~שו~ איסורי~

 ~רבה דהרי
 את מוכריןפעמים

 ~חמ~
 בטוח המעות ואין עני ~עכ~~~ם

 עם חנותו י~תח ה~כו~~ם ואםא~לו
 ~~מ~

 וימכור
ב~ס~ ה~מ~

 עניים ~קונים
 ע~"~

 לחוש יש
 ~הישרא~

 עליו ישגיח
 הישראל וי~לה מוכר~ הוא כמהלידע

 בז~
 הוא שעדיין דעתו

 עכ"פמחזיק
 החמ~

 ובפסח המכירה ~מ~ מעותיו על ל~כן
גם

~ 
 ב~ו~~ח כמבואר ~~~ר בקיומו רו~ה אפי~ ש~רי איסור

 המובאת בתוספתא בהדי~ איתא שהרי ובפרט ת~~נ~ס~
 מכירת גבי ת~~ח סימן באו~~חבפוסקים

 חמ~
 שלא ובלבד

 נודע שלא ~הגםיערים~
 לנ~

 כ~~כ
 הפירו~

 בתוספתא הפשוט

 מכירת דגבישאמר~
 חמ~

 הוא מה יערים~ שלא בעינן

 בז~~~וונ~
 רא~ת ~פי לכאו~ שהרי יערים ש~א שאמרה

 מ~ירת כל~ינינו
 חמ~

 הוא ~~~מה ש~נו לע~~ם
 עי~~~ מתיריןאנו ואפ~

 מכירת דמ~מ ו~~~ל
 חמ~

 אין ~לנו
ני~רת ~ער~

 כ~~~
 ~ערמה חשוב לא

 אב~
 ~נותו יפתח ה~כו~ם אם

 הער~ ני~י הדבר שיבא לחוש יש ~~וניםל~כור
 ניכרת

 ויה~ ~מהם ידבר או ה~ונים על ישגיח המוכר שישראל~~~י
 סרסורכ~ין

 וכ~
 גבי אסורין מילי הני

 ~מ~
 משתכר משום

 הנ~~~איסורי
 ובחמ~

 בחנם סרסור ~ף ~היות אסור
 דף פסחים ו~תוס~ יי"נ~ ~~נין ק~~~ג בס~ ביו~דכמ~ואר
 ~ואר החי מן אבר גביכ~~ב

 דג~
 סרס~ר ~~י~ת ~סור מ~~ת

~~יסה"נ
 ותמהני ~~נם~ א~

 ע~
 בס~ התניא ~ש~ע הרב

 ש~תב ה~ ס~~ת~נ
~ דר~ מ  

 ~אי~~~ ~~תכר ~אסור
 פ~ים ~ת~ס~ו~רי

 ~נ~~
 מפורש

 ועוד דאורייתא~ דהו~

 בו שמוכ~ן הזה דהחנות דידועכיון
 ח~~

 בו מוכר ~י~שתמיד ישרא~ של הוא
 חמ~

 בכל
 עת~ וג~ השנ~

 עדיין
 י~מרו עליה~ הישראל ~להפירמא

 עת~ ד~~
 בשלי~ות

 מוכר הואהישראל
 ו~חמ~

 ע~~י ומוכר ~ישראל ~ל עדיין
 לנו א~~א מ~~מ שיהי~ ~~ה הטעם יהי~ והנהעכו~~ם~

 מה~התיר ~פעוטי~
 של~

 ~אבותינו ראינו
 ואבו~

 שינ~יגו אבותינו
 דוכתי~ ב~מה ~~יים דברי בתשו~ זה כעין וכמש~~כ בו~היתר

~~~~~~
 מ"מ בזה~ ל~~י~ נוחה אינו שדעתי שכתבתי

 מפריז~מעכ~~ת במ~
 ~מד~ ע~

 עליהם העולם ומר~~ש
 ידי על בשבת למכיר בפרהסיא שבת מחנלי אותםוקורא

 בדבריו ומאריךשלוחם~
 לה~או~

 ~דינא מעי~רא ש~סור

הפלג~
 ~בריי אריכית ~~ל שבאמת א~~י הוא יתירה

 ראי~ אין זה מ~ל בשבת אסור דק~~נות ~בארשהאריך
 לאו ש~רי דידןל~ידון

 ~ב~נו~
 הוא

~~~ 
 מכירה

 מוכר והעכו~~םהוא גמור~
 סחו~

 ~לו ג"כ ~וא והרווח שלי
 דמ~כ~~ת מכת~ו ומכותלי בזה~ל~ישראל ל~ ו~

 נרא~
 ד~ינו

 מ~ירתתופס
 ~חמ~

 מה
 ~ישר~~ שמכ~

 ~~כיר~ ~הנכרי
 עובר ד~~~כ ~ן לומר לנו ח~~ו ובאמתגמור~~

 ע~ ~ישרא~
 מ~יר~ דהוי לומר אנו מו~רחין ובוודאיב~~י

 גמורה
 ו~לוט~

 דגבי ב"י לענין דש~ני לומר איןוגם
~~~ 

 ~אין
 דנ~~ ~נ~

ר~
 בביטול דמ~~~ת דרבנן ~ענין

 בעלמ~
 ביטל כבר והרי ~גי

 אתהישראל
 דז~ החמ~

 ~וד~י כלל ~דעת אל נ~נס אינו

~~מ~
 אינו לנכרי שמוכר

 בכל~
 התניא ב~"ע ~~ש"כ הביטול

 שלמה בית בשו~~ת עמו ו~סכים פסח הלכותבסוף
 ועכ~~ח בטעמא~ מילתא נכונים נראין ודבריהםתשובות בכמ~

 דמכירת לומר מוכרחיםאנ~
 קוד~ חמ~

 ~אנו פ~ח
 מו~י~

 ביד יכולת יהי~ ~~ך שכן וכיון וחלוטה גמורה מכירההוי

הי~רא~
 בסחורה למכור בעכו~~ם למחות

~~~ 
 אימת ממנו

 אי דאפי~ ~סתבר הסברא דמ~ד אלא עוד ו~אשיר~ה~
 מכי~ גבי דגםנימא

 במכירת מ~~מ עין מראית שייך
 ידעי דכ"~ טפי עדיף בפסחחמו~ים דברי~

 לגוי נמ~ ~החמ~
 דברים לישראל שיה~ ~לל שא"אכיון

 ~~ו~י~
 בפסח

 לעכו~~ם חמ~ם ~מ~ור נהוגיכ~~ע וג~
 ועפי~~ז הפסח~ קוד~

 שייך דלא נותנתה~ברא
 בז~

 החשש כלל
 ונהי מ~~ע~ ~~

 לא המוכרש~"מ
 ~ש~

 היינו יפה
 מ~~

 שכתבתי החששות

 מ~כ~~ת אבללמעלה~
 ~רי~

 אותו ש~ורא ~מה ~מדה על
 ~~ור ה~יסור אין ~י בפרהסיא שבתמחלל

 ולדעתי כך~ ~~

 מקום א~תו בני לכל יפרסם שמעכ~~ת במהדי
 שהו~

 ~א
 ויותר ~~~מתו~ עפ~~י הדבר נעשה וש~א ~יתר ~ונתן

אינו מז~
 ~נרא~ ~ ~פי כי ובפרט לעש~~~ מחוי~

 ~וך
 מש~~~

 היתר ~הוא ~איש יש~כ~~ת
 או מאנטיניא~ מהה~~~

אחר מאיז~
 ש~

 א~ל המסתופפים
 הה"~

 כי הגם ~אנטיניא
 כתבמעכ~~ת

 הנ~~~ שהה~~~
 ל~ כתב

 ~מ ~ו~ הותר ~א שהוא
 ~וא שהאיש או ומסתמא סריך~ לא מי~תא בחדאשטיא
אמר

 הנ~~~ להר~
 הע~~~ם כן שיעשה

 ו~ר~
 לזה שתק הנ~~ל

 חמור אינו שהענין ההוא ~איש~בין
 כ~~~

 ~~י~ או בעיניו
 אחר דעת גי~וי~ו

 מה~
 ~~~וה כשם ~יי"ל הרי וא"כ ~נ"ל

 ~נשמע ~בר~מר
~~ 

 נשמע~ שאינ~ דבר ~ומר ש~א ~וה
 ~א ש~איש ויד~ע ברור~ האיסור שאין ~~ה ~~ניןב~רט
 וסייעתי מנא אומר ~וא~~יית

 גמ~ר~~
 ~לכן מינך~ ~י
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 במה ~זה יו~א דכוותי~ וכל זה בענין~~עתי
 דברים על בכח יריב מעכ~~ת ואם מאתו~ י~א לאש~היתר שיפרס~

 ג~ולים דברים נגד בחוזק ל~את כח אח~~כ לו יהי~ לאכאילו
 ללמוד בניהם את ישל~ו ה~קום שבני כגון יותרומוכרחים
 ח~וניות חכ~ות ללמוד אותם יניחו ולא ישיבה~ באיזהתורה
אשר

 ז~
 לעם ש~יק דבר הוא

 ישר~~
 בתכלית בכלל~ת

 בז~ והנני בראשו~ עיניו ו~חכם~היזק
 וש~~ת~ דו~~ש יד~דו

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

 לפ~~ק~ תע~~גשנת י~~~ו~סעמיהאלי

 ~~גיד חו~~ב ה~ופלג הרב ידידילכבוד
 ~~~~~ מו"~

~~~~~
 יע~~א~ קרא~~א בק~ק נ~~י

 מעכ"ת ושאל ~~ח קודם שבועות איזה קבלתי~~~~~
 והם~ דבריםשלשה

 א~
 ~מ~א

 בחטי~
 שק~ר

 מ~ומחים~ הרבה מ~ו~~ ~~ת על שמירה לשם אותםו~מר
 ~~ומחים שאינ~ אותם וליטול המ~ומחים לברור ר~הו~נה

ע~
 שי~~~ ~~ר"~ למורי ראה אמנם מ~וה~ מ~ת

 ז~~ל
 דבכה"ג שכתב ~י"ז וסי~ ק~"ה סי~ או"ח לח~קבתשובותיו

 ושכ"כ נינהו ש~ירה בכלל לאו מ~ו~חים שאינם החטיםגם
 ואשיבהו בזה~ ~וו~~ד מעכ~~ת ושאל ו~שיב שואל בשו~~תג~~כ
 נהוג לא ידיעתיד~פי

 על~
 והשואל שיק המהר~~ם כדברי בזה

 נהוגים ~~ראמאריש ומחוז ב~רעג ב~חוז שהרי הנ"לומשיב
לברור

 החטי~
 וכשמו~אים שמי~~ של

 בה~
 ~ו~חים חטים

משליכי~
 של מ~וה על הנשארים ~כשירים ועכ~~ז אותם

שמיר~
 ש~א וזה

 כדבריה~
 שנ~~או כיון לדבריהם שהרי הנ~~ל

בה~
 לאו הכל מ~ומחים חטים

 ש~יר~
 ועל הוא

 חזקה או רוב גם משומר שי~י~ דבעינן היכא דכלשכתבו טע~
 וא~~~ מהני~לא

 ~בוקעות דאינן בתשו~ה הר~~ן שכתב אף
 בחזקתןהם

~~ 
 דחזקה כיון מהני לא

~~~~ 
 עכ~~ד~ ~ני לא

 דב~ום שכתבו בזה כדבריהם ני~א אי דאפ~ להשיבי~
 וחזקה רוב מ~ני לא שי~ורדבע~

~~~~ 
 ב~קום דוקא ~יינו

 כיון איתרע כ~ו ק~ת החזקה חשיב דאז ספק עכ~~פשנולד
 לא שי~ור דבע~ דבמקום י"ל בכה~~ג ספק טכ~~פדנו~ד
 הוי וזה כלל ספק נולד דלא ב~ום אבל כזו~ ~זקה~ני
 בכלל והוי יחשב ג~ר לודאי כזו חזקה איתרע דלאחזקה
 דף ובקדושין ~~ולין בריש בפ~~י זה כעין וכ~בוארשמי~~
 ע~~בס~~ג

 בד~
 גמרא

 א~
 ד~זקה דבריו ~~וף וכו~ רב

כז~
 ואבאר עיי"ש~ ג~~ור לודאי ~נחשבת ~רובא ~רבה עדיף
 ספק גבי ~של בדרך אנן דנחזי יותר בביאור ק~תהדבר
 ~קת על ~גחינן ולא ט~א ספיקו דקיי~~ל ברה~~יטומאה

 באיזה ~רה"י שהניח ד~י פשוט הדבר ועכ~~זט~רה~
 כלי או~~כל ~ו~

 ה~ב~
 כך א~ר ובא ~נה והלך טו~אה

 ולומר ~חוש ~ריך אין שהניח כ~ו לה~א~לו~~א
 יכול ~לאנ~~את ש~

 לאוק~
 טהרה בחז~ת

 אול~~אכל ~~ ש~~ הקוד~
 והרי ~הני~ ~~ח~~

 ב~פ~
 ג~ ברה~~י טומאה

 מועיל אינו טהרהחזקת
 ועכ~

 כיון כנ~~ל ~הטעם ~~~ל
 טו~ה כוחה שעדיף איתרע דלא חזקה הוי ספק נולדדלא

 בספק אף דוכתא בכל ומועיל יחשב וכודאי דעלמאמ~זקה
 בממון הולכין ~אין דקיי"ל להו~יא אפ~ וכן ברה~~י~ו~אה
 פשוט לדבר בש~~ג הש~~שכתב ימ"~ ~ון~ נהו~יא אין חזקה דעפ~~י ו~~~ש הרובאחר

 דטב~
 שק~ה

 בהמ~
 ונאבדה

 אנ~ אין לה~וכר לומר יכיל אינ~א~לו
 מש~~

 לך
 היתהדדילמא משו~

 ~ילכין אין כשרות דרובן ~שום ואי טריפ~
 וספק ריעותא כ~ן נו~ד דלא ו~שום הרוב אחרבממון
 יחשב~ גמור ~~דאי איתרע דלא דחזקה הרי עיי"שכלל

~~~~
 אותם והניח ~~ים שק~ר דמי נר~ה הנ~~ל עפ"י

 לו ואין יח~ב גמור לש~ירה ~יוחד~במקום
 דלענין וני~א גש~ים על~ם ירדוש~א לספ~

 ~מי~
 אינו

 ~חזקה איתרע דלא הנ~~ל בנידון ~~~מחזקה מועי~
 כל~

 שפיר
 מ~~מ מ~ומ~ים ~~ת ביניהם ~~א אם אפי~ ועפי~~זמועיל~
 ~~ומחים שאינםאותם

 לומר ואין יחש~ לשמי~
 דזה החזקה ו~~תרע ריעותא כמו הו~~ל מ~ומחיםשמק~תן דכי~

 החטים של דהריעותאאינו
 מ~ו~חי~

 על כלל פועל ~~נו
 דכ~יו לדבר ורא~ מ~ומחים~ שאינןא~תן

 נותנו זקן שהי~ אעפ~~י לאשתוגט ~שול~ דקיי~~~
 השלי~

 שהוא בחזקת לה
 ש~ניח כהן או הי~~ מ~דינת חטאתו השולח וכןקיים
 מטעם בתרומה לאכ~ל ~ותרת שאשתו לו והלךאשתו

 דלא חזקה הוי ~וזה קיים שהוא בחזקת אותודמו~~ינן
 מקום א~ה לנו שנולד ד~יינו דאיתרע בחזקהאבל ספק~ ושום ריעותא שום לנו נולד דלא ~ום כנ"לאיתרע

 ~~נן אף ~תיר אח~ה ~ג~רי ~וק~י~ ד~א נלענ"דבזה ספ~
 ~~ית ביו~~ד ~~~ח וכ~ש"כ ~ד~נן עכ~~פ אסרינןאלא
 עיקר נ~~ל וכדבריהם היו~~ד ו~ל א~~ז ~ל ~~פרו~יר

 לבאר~ו~כ~~~
 הגט שליחת ד~~ן דאע"ג פשיטא והנה

 אוו~ילך
 מז~

 הים למדינת הילוך ~זמן או החטאת שליחת
 מתוכבר

 כ~
 באותה א~ עיר באותו אפי~ או בעולם אנשים

 חי ~חזקת ~גרע זה אין ~~~ השולח~ שלהשכונה
 אכתי ודינו בתקפו~ עומד עדיין וחזקתוה~שלח ש~
 כדי~

 אח~חזק~
 כן א~ ודאי כ~ו ~ו נ~שב אשר אית~אי דלא

 ~~ו~חים איזה ~הם דנ~~או אע~~ג ~שומרים חטים גביה~~~ד
 ~חזקתם שי~א~ ~בוקעיןאו

 בחזקתםעו~דין ~ב~~י~ שאינן או~ן ~~
 וחז~

 איתרעאי ד~א כחזקה הוי ש~ם
 לו~ר ואין ~מירה~ בכלל אכתי הו~ ו~~ילא יחשבוכודאי
 ~~א שבאם ק~ וס~ פ~~ד בס~ ביו"ד דחזינן כיון~דיין
 הר~ והירקות הפירות כל לבדוקו~~ויב ח~קה~ הוי דבתלתא דא~רי~ תו~עים ג~ בירקות אובפירות

 ~וכ~
 דהריעותא

 אחדשב~ר
 גו~

 גם וספק ריעותא
 ע~

 אינו זה הנשארים
 דאיכא התם ס~"ה תס~ז בס~ ~~~ח בספר כתבדכבר
 ה~סתבר~ורם

~ 
 ח~קה ~וי ז~~ני דבתל~א א~י~ התם

לחוש
 ~כ~

 והיינו הנשארים על זה
 ~שו~

 דטבע דנתברר
 לגדל הירקות או הפירותא~תן

 תולעי~
 אבל

 בדב~
 דליכא

 ~וק~ת ~זקה הוי זי~ני דבתלתא אמר~ לא ~מסתברגור~~

אתרוני~
 ~רבו ד~ני~ ד~~ידי ~וא ~~ת אחר חילוק כתבו

 דאתי ב~ידי ולא ח~ה הוי זי~ני ~~א~ר~
 שהרי לדבר רא~וה~יא ~על~א~

 ר~
 בתלתא ~וית ~~ר~ קטלנית גבי
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 דמעין הטעם לומר הגמרא מוכרח ~זה וגם זימני~ בתרי~ו

 ה~ קגרים~ מזלא או~גרים
 ל~ה~~כ

~~ 
 קטל~ן דין אין ב~מת זה ט~ם שייךד~א ובגבר~ חזקה~ ~וי

 ב~בר~
 וא~אי

 כן ~יחזק דכבר כיון ד~~מנימא ל~
 ת~~~

 ~וי ~~~כ זימני
 דרק ועכ"ח~זק~~

 היכ~
 אמרי~ ~ז ~מסתבר גורם ד~יכא

 ~זקה הוי זימנידבתלתא
 לא~~~~ ה~

 מקרה כמו רק ~~~
ו~ין

 אטי דאל~~כ למקריים~ חזק~
 נימ~

 שלשה שנסע דמי
 עת וב~ל ה~ך עלפעמים

 שנ~~
 ירדו

 נימ~ ~~מי~
 נ~י

דבתלת~
 וי~ ~זקה~ הוי זימני

 כ~ן
 דבכ~ חזק~

 עת
 ~ל~ גשמים~ יורד ~דרך עלני~ע ~הו~

 מקרה רק הוי ~~ה וד~י
 דידן ב~ידון נמי והכי למקריי~~ חזקהו~ין

~~ 
 ~טים

 ~~בוקעי~
 בי~ שייך ולא מק~ה כמו רק ג~~כ דהוי בכרישנמ~אי~
 ומ~~יל~ למ~ריים~ חזקה ד~יןחז~ה

 מא~ד ~"כ ~~~זיק ~ין
 ב~פר וכ~~כ חבירו~~ל

~~~~ 
 ~נ"ל

 ש~
 מבו~עים דח~ים

 כמו רק הויבכרי
 מקר~

 דב~~~ לי ~מדומה ~ומ~~מ עיי"ש
 ד~~~ע כתבת~ ק~ ב~י~ תערובת בה~ היו"ד~ל

 ח~ים של ~ענין בזה גםד~פשר משו~ בז~
 דשייך אפשר בכרי מב~ק~י~

 ~~~ו~ ה~סתבר~ גורם דהוי לומרג~~כ
 דאנו ד~יון

שנמ~אים רו~י~
 כמ~

 ל~מוח שהתחילו ~ו שנתבקעו חטים וכמה
 במק~ם מונחים הי~ דהחטים העניןמראה

 וכיון ורטוב~ ל~
 ~פשר ד~י~~ז ח~~ינים~ ~טים עוד דנמ~~ו ל~וש יש שובשכן

 ומ~מחים ~קועים חטים שלדהענין
 דומ~

 של להענין ממש
 א~לי מו~רע הדבר ואין ~נ~ל~ ק~ ובסי~ פ"ד שבסי~תולעים
 מהך רא~ אין בלאה~~כ אךעדיין~

 דינ~
 דהוא דתול~ים

ר~~
 הנשארים שגם לע~ין

 י~~ל מ"מ אבל בדי~~~ ~ריכי~
 שאינם אותם הבדיקה דלאחר דידן~~ידון

 חשובי מבוקעי~
שמירה~~

~~~~
 ל~חזיק ~אין ~ומר וםברא טעם גם כאן יש בלא~~~כ
 מאחדריעותא

 ע~
 ת~"ז סי~ באו"ח ~~רי חבירו

 לבא יכול לגמרי שנתייבש כל שבמחובר דדגן איתא ה~סע~
 שנתייבש קודם הש~~~ה לק~ור ~ריכין הי~ וע~י"ז חימו~~לידי

 אמנםלגמרי~
 במחהש~

 שם שיק ~מהר"ם מורי וגם שם
 דבריו ותורף ~~קה מעיל תשו~ דברי הביאו אחרוניםושאר

 כש~ורדים גם ~~~דלי ~~ב בקומתם ~מדים ש~ם זמןד~~
 הנה ~בריו~ ו~פ~~י מחמי~ים~ אינם גשמים~לי~ם

 בא~
~~א~

 א~ר
 הק~י~

 מבוקעי~~ חטים ~יזה שמירה של
 דא~~~ דאיתרמי ~ה~ בקיעתם דבאי~~~

 נכפפה שיבל~ם
 עדקומתם

 לא~
 בגשמים שרוים והיו

 ול~
 ~מדלי הי~

 חברתה ~בי על ~ונח ~י~ אחת ששבולת או מ~~עי~~נעשו ול~
 נתחמ~ה~ ו~כן הגשמים למי קיבול בית שם שנעשה~ד
 בקו~ם~ שהיו הנשארים החטים על כלל רא~ ~ה איןוא"כ
וכ~

 בקומתם שה~ אלו
 י"~

 ~חשבו~ שמירה דבכ~ל ודאי
 ~א לדעתי הדברקי~ור

 נהו~
 כ~הר~~ם עלמא

 שי~
 ותשו~

 כוותייהו~"ל דל~ ל~~ ס~ ~י~ם דברי בתשו~ וכ~מ הנ~~ל~ ו~שיב~ואל
 היט~ להמעיי~

 ליש~ל להם והנח בדבריו

~~הוס~
 ו~"כ חומרות~ ~ליהס

 מעכ"~
 שואל שו"ת בשם

 הנ~ל~~~שיב
 ~ואי~

 הס~ר
 דה~ע~ ת~~~י~

 ~~~ דכמו הוא
 ~~ד ~~~ ~~ירי ולא ו~~ עשירי בהמה מע~רגב~

לענ~
 ~ריו לפע~"ד ~דאי משומר שי~~ ד~~ נמי שי~ר

ת~והי~
 ד~~בד בזה

 דאי~
 ~~ות דרשות לד~יש בכחינו

 ומלבד ו~ת"כ~ בש"ס דרשו שלאמה
 ~~ירי גבי גם ~רי ז~

 ה~ברים נאמרו לאודא~
 קפ~ בא~ אל~

 ה~נויין מן ~חד
 כיון מנויין האינן~~וך

 ~~ית~ רוב~ ד~ו~
 דבזה ק~ן

כיון
 ~ד~ דאיכ~

 ל~ פטור~ דוד~י
 יד~י~ עשירי ~~~יב

~בל
 ברו~~

 ~ן וד~י דליכא כי~ן ד~יתא
 ה~יעו~

 שם
 וכמ~~~~ וד~י~ עשירי מן ד~תמעט~~רי~ ל~

 בש~~ש
 על רב~~פ בהג~ות וכן ט~~ו פרק~~ שמ~~~

 ש"~ ~ש"~
 עיי~~~~ ~~~א

 ש~י~ן אותן ~ל דנין ש~נו לכ~ן זה ענין שייך מה שכןי~יון
מבו~עות

 למ~
 יהיו לא

 בכל~
 שמירה~

 ~~~ב~
 ניה~ ש~~~ בדבר עוד מעכ~~ת ששאל

 ע~ה ~ד

של~
 הפס~ ~מי בכל לאכול

 רק
 ר~ה ו~תה ק~ירה~ ~ש~ת~שומרים מ~טי~ מ~ו~
 ~~ר~~~

 ת~~~ו ב~י~

דל~
 ל~כול ר~~ה ושאם כלל סייג ~רי

 מח~י~ ~~~ת~
 שאי~ן

 דלדעתי ~שיבהו עכ~~ד~ ב~י לא התרה ~פי~משומרים
 דר הי~~~~~ח

 מ~רי~ באר~
 יורד ~ינו שם אשר

~לל ג~מי~
 כמש"~

 הירק כגן ברגלך והשקית ע~ב בפ~ בתורה

ו~~
 אר~ות בש~ר

 החמי~
 הסמוכים

 שיורד אעפ~~י ל~~~רי~

ש~
 רובא מ~~מ גשמים

 דרוב~
 אינם

 יורדי~
 ~קבוע בזמן רק

 דמבואר ~~~ דהיינו וניסן ~שון בחדש ד~יינול~ם
 ובזולת ומל~ושיורה בקר~

 ל~ ז~
 וכן גשמים שירדו כ~ל שכיח

 ~נשי ~תה גם~ימרים
 אר~

 ישר~ל
 ש~ו~

 כן~ שם עתה גם
 בעלי רבותינו של מושבם מקום שהי~ בבל ב~ופק הואוכן
 ג~מים ירדו ~מא שנימא החשש הוי ולכן התלמוד~~מי

ע~
 רחוק חשש על ~~וש ואין רחוקה~ חששא בתלוש חטים

 טריפו~ ח"י אחר לבדוק ~ריך שאיןכ~ו
 הוא ~בודק ו~ל

 בכל מ~וים ש~גשמים שלנו במדינות אנן אבל התמוהין~~ן

 או למכור בשוק החטים מולי~ים פעמים והרבה~ת~
 גשמים שיורדים מתר~~י לבינו ו~ינו למקום~ ממקום~ו~יכים
 מבואר והרי ה~ש~~ים מן ורטובים לחים נעשיםוהחטים

בגמר~
 ~ס"ז סי~ או"ח בש~~ע ונפסק מ~ דף בפסחים

 נתבקעו דלא ~ע"ג חטים על גשמים יורדים דאם א~סעי~
 להיותיכולים

 חמ~
 שהגשמים ש~~~ בג~ילות וא"כ

 בדיקת וכמו ~שכיח מיעוט כמו עכ"פ הוי א~~כ עתבכל מ~וי~
סירכות

 הריא~
 ~ודקין שאנו וכמו ל~דוק ז~~ל חכמינו ש~וו

 ~טרפות ~ושבין ד~~ו הואיל שמלעיטין האווזות שלהוושטין
 חשש באמת יש א~~כ דשכיח~ למיעוטשבו

~~ 
 הנ~חין החטים

 ז~~~ל ווי~נר אלי~ ר~ שהגאון רב מעשה בספר וראיתיבשוק~
 מחטים רק מ~ה שום בפסח במדינתינו לאכול שלא~וה

 משעתהמשומרים
 ק~י~

 דבמדינתינו שכתבתי זה מטעם

~ו~~
 ~ב~שך דשכיח מיעיט עכ"פ דהוי ה~יאה לסירכות

 שם כתב זה ול~ו~~ת ג~מים~ ירדו הפסח עד השנהכל
 דאפ~ משום א~ייות ממ~ות ~ניידליך ~קיל הנ~~לש~גאון
 קמח מ~מ קמח ~ט שנשאר רחוק חשש לחוש נר~האי

 אינו חם בתנור~היה
 מחמי~

 דחשש הרי
 ז~

 חטים של
 אכילת ~ל מהחשש יותר הוא משו~ריסשא~נם

 של מקמח שנעשה מה כל לווהדומה קניידלי~
 מ~~

 וכן אפויה
 של ~מח ~נעשה מה כל שאכל ז~ל החת"ס שנהגשמעתי
 מחטים להיות מוכרחין ה~ ~מ~ות אבל בפסח ~ויותמ~ות

 עד שנ~ג מי ~כ"פ ~ענ~ד לכן ק~ירה משעתה~מרים
 לא~ל שלא~תה

 בפס~
 ק~ירה משעת הנשמרים מחטים אלא
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 ~ה על ל~שגיח ואין מנהגו לעזוב לו~~ילה
 שמ~~

 מ~כ~~ת
בפר~~ח

 דל~ הנ~~~
 שכת~תי~ וכמו שלנו בגבולות מיירי

 ששא~ ~~~ג~
 לו שהשכיר ~האדון אודות עוד מעכ"ת

 הווירטהשאפט כל עם הגוטאת
 הות~

 עמו
 בפסח~ יתנהג ~יך ו~~~כ לאחר להשכיר רשות לושאין
 בזה דאיןולענ~~ד

 שו~
 ~~ג סי~ בח~~מ מבו~ר ש~רי חשש

 ש~כלו~~~ד
 התנאי~

 אזלינן בשטרות הכ~ו~~ן ו~לשונות
 אד~ בני לשון בתרבהו

 ~דרי~ ג~י שהיא כמו
 ד~יי~~ל

 לא בודאי אד~ ~ני ובלשון אדם בני לשון בתר בהוד~זל~~
 בפשיטות ישכיר שלא ~עסק לו ש~שכיר שלו האדון ~וונתה~~

 שא~~~ב~ק~~
 כדרך אלא א~סור א~~ה ~הפקיע אלא

ה~שכירי~
 ~רויח כדי לא~ר משכירים שלפעמים והשוכרים

 ששכר בהדבר ~~~רי מת~סק ממנו והשוכר שכירות~בדמי
 כ~ו איסור איזה להפקיע אלא א~נו שהשכירות כלאבל
 איםור ל~פקיע דמשכיר שלנוב~ידון

 ~מ~
 כמעט וידוע

 יחזיר הפ~ח שלאחרבבירור
 ~עכו~~~

 לו ויש~ירנו ~שוכר

בחז~
 כתב וכ~"ג שלו בתנ~~י המשכיר כוונת הי~ ~א ע~~ז

בחת~~~
 לענין

~ 
 מכירות על ~ט~~~פעל נותנין דאינן

 ע~~ז לא מ~~מ די~א דמלכותא דדי~א אף כאלהושכירות
~יתה

 דה~ כוונת~
 רק זה מחשיבין אינם

 למכיר~
 של

 נהי ~עכ~~ת של בנידון נמי וכן אמת של למכירה ולאמ~וה
 כדת גמורה לש~ירות וכן למכירה ודאי זה ~חשיביןד~נו
 שמעכ"ת ונ~~א התנ~~ ע~~ז לא שלו ה~דון מ~~מ תורהשל

 ~ש~~ת~ ידידו ~תנאי על כלל עובראינו

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

 לפ~~~~תער~~ג י~~~ו~סעמיהאלי

 ~ר~ ידידילכבוד
 כקש~~ת וכו~ ~~ע~~ה חו~~ב הג~

מו"ה
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 נ~~י
 יע~~א~מונקאטש בק~ דומ~~~

 בשבת~ בורר מל~כת בדבר ה~עם עוד מכתבו~~~~~
 זה בענין בד~תו ~חזיק עוד מע~~ת כיוראיתי

 דעתי קבלו לומר אוכל לא כי לו אשר לו י~~והנה
אני ור~

 מג~
 לא כ~ אעמודה מש~ר~י על אנכי כי בזה דעתי

 ~כ"ת בדברימ~אתי
 ~דברי~

 של
 טע~

 לחזור אותי ~~כריחו
 אין ולפלפולים~דעתי

 ק~
 ו~תוב לפלפל די הא~ ולמב~שי

 ~~~יל אלא עתה באתי ולא אחת~~עם
 איז~

 דברים
 עליהם השבתי שלא מה במכתבו עתה שבאיםחדשים

ב~רוכ~
 ראשונה בפעם

 א~ וה~
 על

 ב~כתבי שכתב~י מ~
 ~לפי בורר לענין וכן בשבת ומתיר ~ושר דלענין~ראשון
 על דבעינןסברתי

 לעולם~
 רק הכל תלי~

 ב~נה~
 ~ע~לם

 ל~תרו ובדעתו ק~~ר ש~~א אף לקיום כזה קשר עושיןאם
 ש~ת איסור עליו יהי~ שלא ~וםא~~כ

~~~~ 
 לא שוב

 ו~~זמהני~
 חול~

 תלי~ דה~יקר לה~פך וכותב עלי מעכ"ת

ר~
 ~שבת ~לאכת שבת דג~י משום בכוונתו

 תו~ אס~

 ועל סק~~א~ שי~~ז םי~ באו~~ח הט~~ז דברי על יסודוו~מך
 ב~ת גם הדבר אמת והנה שם~ התניא הש~~עדברי
 הט~~ז שלשון והרגשתי י~תיכ~יבתי

 כדברי מיר~ ~ינ~ ש~
 דברי~ שכתבתי משום ע~~ז השגחתי לאאבל

 ומוכרחים~ נכונים
והנה

 מאיר בית ספר פתח~י עת~
 ע~

 ~~ו~~ח
 ור~יתי ש~

 בחזקת ~~יהם ו~שיג הנ~~ל שי"ז בסי~ הט~~ז דברישמביא
 לקשור דה~ריכו ממה נכונהר~י~ ומבי~ ~ט~ז~ לד~~י דלתנייהו בעיניו ברור ש~דברהיד

 המקד~
 ~בת מס~ ב~וף

 ולמה קיימ~~ של קשר יהי~ שלא כדי גמי שלבמקדה
 שהי~ רק ויפה טוב בחבל אףקשרו ל~

 ~ה~
 ל~זור לחשוב

 ל~ני~ו בכה"ג ש~מנהג דכיון ועכ~~ח ומיד תיכףולהתירו
 ראי~ ו~וא י~ויי~~ש כוונ~ו מועיל אינו קיימא שלש~י~
 וידוע ~~~כנכונה

 ~לי~ כמ~
 ה~~ון של כחו

 בע~
 ~~איר בית

 וכמ~ז~~~
 ~וסיף ואני ישרה סברתו

 ~ו~
 בתו~~ שהרי ראי~

 ע"א ט~ דף וב~ו~ן וכו~ אביי בד~~ה ע~~א ~~~ז דףעירובין
 כתבו וכו~ ואידךב~~~ה

 בש~
 ~~ת

 ל~ב~~
 ר~י~

 דא~~~
 לקשור

בכל
 יו~

 ~עירובין מבו~ר למה דאל"כ ~חדש התפילין
 תפיל~ןדהמו~א

 חדשי~
 אסור בשבת

 לבישה ע~~י ל~כניס~
 ~קשור ד~ריך ~כיון ~רי בשבת הק~ר לעשות לו דא~~אמ~ום
 ~שתא עיי~~ש~ קיי~~א של קשר הוי לא א~~כ יום בכלמ~דש
 ו~א ובכ~ו~תו במ~שבתו דתלי~ מעכ~~ת כדברי נימאא~

ב~~נהג
 העול~

 מי דלדבריו ~קשה ר~~ת לדברי גם א~~כ
 במקום ה~~י~ין מונח להניח מוכרח הוא דל~הנ~~א

 ש~~ד בדעתו ולח~וב ולקשור להניחם יכול הלאובזיון הפק~
 ~מור דרבנן ~יסור אפי~ והרי הקשר יתר לביתו~יבא
 כ~סברא לדחות ואין התפילין~ בזיון בשביל שם לו~~ירין
 שלא הראשון ב~כתבישכתבתי

 דהמ~וה א~לי נתבר~
 עוש~

~~
 עכ"ח ה~ת ש~רי קיימא של קשר הוא כאילו הקשר

ל~
 מכאן מייתי איך דא"כ הזו נתבררה שלא סברא ס~~ל
 אל~~ו רבינו דברי את לדחותראי~

 ה~~רי~
 בכל לקשור

 שאינו קשר דא~כיום
 ש~

 קי~מא
 כנ~~~

 קשר דהוי מגו הרי
 ועכ~~ח ~בת לענין קשר הוי מ~וה מ~מת תפיליןל~נין

 ד~ר~~
ל~

 שוב וא~~כ זו~ סברא ס"ל
 תקש~

 ~דידי~ גם
 ל~

 בחדשים
 וע~~כ הקשר ~תיר כנ~~ל לחשוב~סור

 דכ~
 שהעו~ם קשר

 ולכן קיימא של חשוב ~קיי~אעושין
 ר~

 כדברי נימא אי
 ממי~א וא~~כ מחדש יום בכל לקשור הוא דהמ~וה הנ~~לר~~א
 שפיר לכן זה אופן על תפילין גבי ~קשר לעשות~נהג
קשה

 בשבת~ תפילין של הקשר מותר להיות ראוי דהי~
 נימא אי משא~~כ ר~~א~ דברי לסתור ראי~ מכאן מביאו~כן
 לא אזי יום בכל ~שור ~ריךד~ינו

 ~וע~~
 ~~שבתו

 במחשבתו~ כלל ת~י~ דלא מכאן רא~ הרי ה~שר~~תיר שיחשו~
 ~וטאו~כי

 בש~~ע והדינים קשריס ואלו דבפ~ סוג~ ~ל~
 ומבואר באיזור שיק~ור הדלי של החבל נפסק גבי ש~ז~~

ש~
 אמר לא ול~ה חטאת חייב וגם אסור דבחבל

 ועכ~~ח ה~ים שידלה א~ר תיכף שיתירנו ~~שבתו~יחשוב ע~~
 של ~נה~ו ~עפ~~י כיון ~ידלא

 עיל~
 של קשר נשאר

 אותו ~~תיר הי~ ~חשבתו אם א~י~ חייב לעולם בד~יה~בל
 כנ"ל~מיד

~~~~~~ 
 ~ענין קשר דהוי ~ג~~ של דה~ברא כתבתי אשר
 ~~ ה~י~י~ית

 ~לא סברא הוא ש~ת ל~נין ~שר
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 ~ו דסברא מע~~~ת יכתבנ~ברר~~
 ~ת~~

 הפ~מ~~ג
 וכתובה חינוך~ והמנ~תה~לך ו~ט~

 ג~
 כן

 בגמר~
 מחי~~~ לענין

 ס~~ל לא ~ללו דגד~לים ~וכחו~כ"פ
 ~סבר~

 לענין שלי
 ליתא הפ~~~~ג את דחשוב מה הנה ~כתו"ד~קשר

 ~ק~~ו ~~~~א ~י~~ז סי~ באו~~ח בפ~מ~~ג ~כשיור~יתי דאדרב~
 ל~~ לי ק~יא ~וי מריש וז~~לק~שיתו דהקש~

 ~י~ית ~ו כש~ין
 יתיר שבת ~~מ~~~י י~שיב אמאי וכו~ בשבת ל~טילא~יר
 אסור הדרך ~ן כי מבטלו שלפעמים כל וי~~ל וכי~~יד

 לדעתו לכווין ב~ז~~~י וזכיתי כ~רי ממש הרי ע~~~לה~ורה
ואף

 דאח~~~
 אם ~טאת ~ייב ד~י~י ד~פשר ~דד בסק"כ

 יניח שלאדעתו
 ש~

 ~ו~ לעולם~ הקשר
 רק

 משו~
 שידוע

 שום מ~ליט ~ינו ענותניתו שמרוב הפרמ~~ג שלד~כו
 עכ~~פ אבל ~~דדים~ לכל ומ~דדד~ר

 מעכ~~~
 די~ה

 להאי בז~
 גם לקיני~~ ~ש ד~ייתי~ירבא

 ג~ ד~שו~ ~
 המנ"ח את

ג~~~
 ה~א דאמת כן אינו

 מ~י~ ש~מנ~~~
 כן

ה~לך טע~ בש~
 ~קש~ אב~

 דאי שם דמפורש דעיריב~ן מהגמרא עליו
 קשר ל~ו~~יבה

 ~ו~
 דלא הרי ~ניבה~ ~~~י מותר הי~

 ~וי תפילין לענין ק~ר דהוי ~גו ~ל זו ~סבראאמרי~
 בפלפולים ג~~כ ~י~ד שא~~~כ ואף שבת~ לענין קשרנמי
 מ~~מ הנ~~ל ~מלך הטעם סברתלפי

~~~ 
 ג~~כ

~ 
 ~ום

 הסברות ו~כל ה~דדים לכל ל~דד הפרמ"ג כ~רךשדרכו
 דלדידי~ ב~~י~ נ~אה בראשונה ממש~~כ~בל

 ס~~~ ל~
 סברא

 ול~זו~
 ~מלך הטעם אלא זו בסברא שיחזיק מי נשאר

 ~דחות ויש בלשון אלא כתב לא ~וא ~וגםל~דו
 הסברא הי~ לא בעיניו דגם זהמ~שון נרא~

 ג~~כ~ ברו~
 ~למידי שהי~ שיד~ע ובפרט כ"כ הוא סמכא ברדלאו וידו~

 והגאוןהרמ~~ד~
 על להסכים ר~ה ~א בנעט מרדכ~ ~

 שעה"מ~ ~פר את כשהדפיס המלך שער ס~ עלה~הותיו
 והוא אחד מגדול שמעתיוגם

 הגה~~~
 בעל ז~~~ל ~נאנאש

 אפסי ספרהמחבר
 התו~ ע~ אר~

 מת"ח ועוד
 בגד משים ה~ ש~~~מ בס~ר מעיין כשהי~ ז~~~ל~חת"ס אח~

ע~
 משוטטות עיניו יה~ו שלא כדי המלך טעם הג~ות

 שלאב~ם
 ר~~

 מביאין גאלי~יען שגאונ~ ו~ בהם~ לעיין

דבר~~
 זה~ מכל י~ לא מ~ום בריחוק שהי~ משום הוא
 התו~ מדברי מוכח עכ~~פ הרי ידעתי לאובלאה~~כ

 בעירובין
 ~ת דבר~ שהביא ומנחותו~ולין

 דברי לסתור רא~ שמבי~
 בחדשות למה ~~~~כ יום בכל התפי~ין לקשור ש~~ריך~א

 ס~~ל דלא מוכח א~כאסור~
 סבר~

 זו
 ו~י~

 ישקול
 התוס~ ב~לי כל של רבן ר~~ת דברינ~~י מעכ"~

 בע~ ~~
 אפ~ ט~ם

 סברתו יה~א~
 נ~ונ~

 טפ~ אלים דהר~~ת פשיטא ~~מ
 דהרי נת~ררה ~לא הנ"ל הסברא על כתבתי יפהול~ן
 ל~~מיד שלא בזה לנו ודי עליה חו~קים והתוס~הר"ת
י~וד

 סב~ ע~
 ~ובהג~ר זו

 נמ~~
 א~ל זו סברא

חי~קים תו~
 אינה ג~~כ ע~מה מ~ד הסברא ובאמת כנ~~~~~ עלי~

 מ~י~ה ~ענין כן ד~~ינו דמש"כ יסוד~ ע~יה להעמידכדי
 ביראות פסי גבי ~~ בסיכך בסוכה דמבואר הא ~לוכוונתו
 ~בתוך בשבת ה~וכה דכשירה ~חי ~ו שיש מבוי גבי על~כן
 סוכה~ לענין דופן נמי הוי שבת לענין דופן ד~וי ד~והחג

 מ~י~ה דיני ~אני רא~ משם איןולדעתי
 דה~

 ה~~ס
 ח~י~ין דשיעו~יןכדאמר~

 ו~חי~~
 הן

 הלממ~~
 וכן

 כ~
 דיני

 וגוד אחית גודמ~י~ה
 אס~

 למדין ו~ין עקומה ודופן

 התם וגם אחר~ ~מקו~~ימנ~
 ל~

 נאמר ~יוב לענין
 ~גיגה במס~ מ~ינו ו~ה~~ג להכשיר~ ~עניןאדרבה אל~
 היתה ~~ם כשפה~~נ ~פיה ש~ין כלי בת~ךכלי בטוב~
 דסלקא מגו אמרי~ אזיטמאה החי~ונ~

 ל~חי~ונ~ טביל~
 נמי סלקא

 ק~א בבא הר~~~ש שכתב וכעין ~קולא רק זה וכללהפנימית
 בישמח~מובא

 מש~
~~ 

 ב~ דהלמ~~~~ א~ור~
 לעולם

 דל~ו קשר ~ל לחייב אבל קולא~ל~ורות ר~
 ש~

 קיימא
 לענין קשר ד~וימכח הו~

 א~ז~
 דבר

 ל~
 שי~כל מי דא~ו ~~~רי~

 אי~ור ~יתבי~הכ~פ
 ני~

 יו~כ~~פ משום ח~~ת דחייב
 מאכל משום ב~ית ד~ייב ~~ומ~ום

 אכילה והוי ~~י~ו~
 ~~יפך והרי ~כ~ית יו~כ~~פ משום נמי~ייב

 של~ שבוע~ גבי פ~~גבשבועות מש~~~ ~וכ~
 וטריפות~ נבילות ~וכל

 ח~~ש על נשבעד~ם
 ה~~יע~ משו~ מתחיי~

 מ~זית פ~ות
 נו"ט על חייב אינוו~~"מ

 ר~
 זה ~עין והרי בכזית

 עם מט~לין הקנה דאם הא דעלדמ~ינו בקניני~
 בקנין קרק~

 ד~מטלטלין ד~מרינ~ ה~לטלין ולא נקניתשהקרקע
 מיוחד~ לימוד דק~ו~ין בפ~~ק זה על בעי~ ק~עאגב נקני~

 לענין קנין דהוי דמגו אמרי~ ~י~ לא ~לימודובלא
 ק~ע ~ין ומה~~ט מטלטין~ לענין קנין ג~~כהיי קרק~

 מטלטלין ~ין וכן בו~ נקנין שמטלטלין בדברמטלטלין אג~ נקנ~
 זרעי~ גבי דגיטין בפ"ב ועיין שערות~ ואגב עבדיםאגב נקני~

ו~~י~
 דלא ~רי עיי~~ש

 אמ~
 מטלטלין לענין ~נין דהוי מגו

 דיתחשב אחר דבר איזה לענין~י
 קני~

 השני לגבי גם
 ב~ליפין ביחד מטבע עם מטלטלין בהקנה בכה~~גוכן

דמבוא~
 מסקנת עכ"ז בזה פלוגתא ר"ג בסי~ בח~~מ

 דהעיקר שםהאחרונים
 להל~

 קנה שפיר ד~מטלטלין הוא
 קנה לא והמטבעב~ליפין

 דבכ~
 כדינו~ דהוא ~מר~ אחד

 נ~י ~וי מטלטלין לענין קנין דהוי מגו אמר~ דלאומוכח
 כסברא דלא ד~מא דסוגיא הרי מטבע לעניןקנין

 מדהו~ אמרי~ ד~א קשר של דידן נידון לענין נמיוי~ינה ז~
 לומר מקום והי~ שבת ~~נין נמי הוי ~י~ית לענין~שר

 הוא מגו מטעם דלאו והוא ק~ת אחר באופןהסברא
 אחשבי~ ~י~ית גבי ש~וא המ~וה דחשיבות מטעםאלא
 ל~תירו דעתו באם אף קיימא~ של קשר חשוב ~קשר~היות

 ס~~ל~ ~א ו~תוס~ דר"ת מוכח זה גם ~מ אבל~יד~
 לדחות ראיותם הי~ לא סברא לאותה דס~ל איתאדאם

 ~י~ ת~ילין של קשר בענין ~א דברי~~
 כל~

 דגבי משום
 ש~ריכין נימא אי אפי~ת~ילין

 לעשו~
 הקשר

 יום~ בכ~
~~~~

 ~יימא שנ קשר הוי ש~יר
 מש~~

 אחשב~ דהמ~וה
 ~ברא ~תור ק~ת רא~ יש גם קיימא של קשר חשובשיהי~

 ממ~ז~
 דף מנחות בש~~ס דאיתא

~~~~ 
 דקשר דמוכחינן

 דאל~~כ דאורייתא~ הוא ~י~ית גביע~יון
 ל~~~

 ה~ריכה
 אחת תכיפה דהתוכף קיי~~ל הרי ב~י~ית כלאיםלהתיר התו~
 אינ~

~יבו~
 ~רי להיות גורם המ~וה דח~יבות איתא ואם

 התם גם א"כ~שר
 י~~

 דאורייתא~ לאו עליון ק~ר ד~עולם
והוא

 דהו~ר~
 התורה

 ~תי~
 ~שום הוא ב~י~ית כלאים

 של דהחשי~ות אמרינן הוי ~אה"כדאי
 המ~~

 להיות גורם

חיב~
 ג~י דאמר~ ~מו

 ק~
 זו~ לסברא ~ליתא ודאי אלא

~~
 מסוכה ~א~ ק~ת

 ד~
 הלולב של אגדו דבהותר ע"ב ~ג



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

 באגודה א~דוביו~~ט
 קשר יק~ור דלא רש~~י ופי~ ירק~ ש~

 שאינו קיימא של קשר ~וי דזהגמור
 חוש~

 עולמית~ להתירו
 דלולא מדבריוו~~מע

 ז~ טע~
 ~קשר לקשרו ~שאי הי~

 אע~~גגמור~
 דלכ~~~

 יש
 מ~ו~

 הרי לאגדו
 דל~

 דהחשיבות ~מרי~

 המ~ו~ש~
 ~והנה קיימא של קשר עי~~ז חשוב להיות אחשבי~

 דחולין בפ~~קבהגמ"ר
 מדח~

 דברי נגד ר~~ת ראית באמת
 של מקשרר"א

 תפילי~
 גבי ~שאני כזו בסברא

דהתורה תפילי~
 קרי~

לדבריו דגם ונ~~ל וקשרתם~ דכתוב קשר
 קשירה בפירוש קריא דהתורה תפילין גבירק

 גבי ל~ אב~
 בהדי~ ~תורה כתבה דלא ולולב~י~ית

 קשי~~
 ועכ~~פ

 מועיל אינו קיימא~ של הואהעו~ם מנה~ שלפי קשר עושה שהוא דכל שכתבתי כמו~מחוור
 מ~

 להתירו שדעתו

תי~~
 דלולב מהא נמי וכדמוכח

 הי~ א~~~כ ~רי הנ~~~
תקנ~

 ~יטלנו לאחר האגודה להתיר שיחשב
 בו~~ וי~~

 בסי~ האו~~ח על שי ערך בס~ ראיתי הנ~~ל כל כותביו~~ר
 על ג~~כ ש~~יגשי~~ז

 ל~ו~

 הט~~ז~
 ~ראשונה בראי~ ו~~יר שם~

 נראה לדעתי א~~נם תפילין ~ענין ~ירובין מ~אשלנו~
ו~ש~~כ העולם~ במנ~ג דת~י~ לדברינו דמודה להיות יכול ~ט~~ז~~ף

 כמ~
 להתירו דעתו בלשונו פ~מים

 וכ~
 דעתו אין

~~תירו
~ 

 ל~תיר ה~ולם ~~~הג דעת ו~ל אנשים רוב דעת
 או כזהקשר

 ל~
 ~~שונו בספרו להרגיל כידוע

 הרב~
 פעמים

 מנהג בו ידוע ש~ינו בדבר בקשר דמיירי ~ו מדוקדק~~~נו
 כנ"ל~ בדעתו הדבר דתולה י~~ל שפיר ואזהעולם

~~~~~~
 על ל~שיג ע~ד

 מ~~
 ראי~

 מהדי~
 ברעטל דטשאל~נט

 ברעטל ט~א~ינט ~בי דשאני מ~~"ת כתב וע~~ז רנ~~ט~בסי~

דבלאה~~~
 דב~"ג משום בסתירתו דאורייתא איסור בו אין

 פתחא ~ושה אלאש~ינו
 בעלמ~

 או בנין א~ור ~ן אין
 בשם ס~~ה ב~י~ בת~~~ד מבו~ר שכן דאורייתאסתירה

 בתה~~ד מבואר שכן הדבר אמת הנה עכ~~ד~ רש~~יב~ם א~~~

 באמת אולם מזה~ ידעתי אניוג~
 ובמפרשי רנ~~ט סי~ בש"~

 אלא אינו ~תח דע~יית זה טעם שיביאו ראיתי לא שם~~~ע
~~רבנן

~ 
 נ~שה שלא משום הטעם כתבו

 לקיו~
 נראה

 ~תיר מועיל ~קיום נעשה לא של זה דטעם~~~בריהם
 בע~מו התה"ד מדברי נראה וכן דאורייתא במלאכה~פי~
 נעשה לא של הטעם דמחדשדלמאי

 לקיו~
 אפי~ ~תיר יש

 סי~ באו~~ח הט~~ז בדברי מבואר הרי ועוד~~אורייתא~
 חלון או דלת ד~נטילת סקכ~~ב ש~~ח בסי~ ובמג~~א~י~~~
 חיוב בו יש ל~ר~ע המחובר בדבר ה~יריםמן

 חטא~
 משום

 יש בשבת פתח בסתירת או דבבנין להדי~ ד~~~ל ~רי~יתר
 וא~שר ~תד~~ה בז~ה ס~~ל דלא וע~~~ח ח~את~ חיוב~ו

 דבריו הביאו לאד~~~ט
 בסי~

 הרב ~וב~~~ע הנ~~ל ר~~~ט
 בזה גם התה~~ד דב~י שהביא ראיתי רנ"ט ב~י~~~ניא
 ~בסי~ דאורייתא~ בנ~ן חשיב לא פתח בנין אודסתירת
 דב~יחת הט~~ז דברי העתיק~~~~ג

 דל~~
 המ~ובר מדבר

~רק~
 ו~וא חטאת~ חיוב בו יש

~ 
 הם שהרי התמה

 את זה הסותרים~בריס
 זה~

 גם לתמוה דיש והא~ת
 התה"ד~ברי ע~

 ב~
 המחובר בדבר פתח דעשיית ~תב איך

 עירובין בש~~ס מפורש הרי מדרבנן אלא~ינו
 ד~

 ק~~ב
 בור ~ל דלת גבי~"ב

 ודו~
 בנין בו ד~ייך

 וס~י~
 ~~ייב

 פתח א~א דאינו אף~טאת
 וא~

 ד~רים הביא דבתה~ד

 רש~~י לדברי ~וונתו בודאי הנה רש~~י~ ב~ם א"ז בשסהללו
 ובעי בד"ה ע~~א ל~~ה דףב~ירובין

 סכ~~~
 אבל וכו~

 שם בתוס~ ~ועיין ל~אורה מובנים אינם רש"י דברי~ם ב~מ~
 אפשר ב~לי~ד~יירי

 דחולקי~
 בד~ר רש~~י על

 ז~
 ~שיית של

 דאינו רש~~י שכתב בעלמאפתחא
 מדרבנ~ אל~

 באמת ~ס~~ל

 דאורייתא~דהו~
 איתא ד~רי דב~יהם על ק~~ל ועוד

 לעשות בשבת מי~סא דהמפיס ו~ דף וב~תובות ק~~זבשבת

ל~
 ~~ום דחייב בכתובות רש"י ופי~ חייב פה

 ומייתי בונ~
 שייך בע~~ח גבי ד~םר~~

 אית~ ובשב~ בני~
 ב~ ברש~~י

 משוםלשונות
 בני~

 דברמב~~ם ~גם והנה בפטיש מכה ומשום

 כת~ו שכ~~ח ס~ובש"~
 ש~ הטע~

 רק החיוב
 משו~

 מכה

 אמנ~בפטיש~
 ~שבת במוסך חי~~ך במנחת ראיתי ע~~~ז

 הפוסקים דרובש~~
 מסכימי~

 ~~שום שהוא
 בונ~

 ונמ~א
 אהדדי סתרי ל~או~ בע~מם ~"ידדברי

 ו~~~~
 ו~~~~פ

 רק כתב דבש~~ע כיון שיהי~ איךיהי~
 דל~ משו~ ~טע~

נ~ש~
 דעשיית הטעם ~זכיר ולא לקיום

 פת~
 אלא אינו

מדרבנ~
 מטעם להתיר דיש דס~~ל עכ~~ח

~ 
 במל~כה אפי~

 קשר~ ~בי בכה~~ג דמתירין כמודאורייתא

~~
 במש"כ עלי ל~שי~ מש~~כ

 ב~יטפ~
 וכתב בונה~ ~~ישנא

 ~אינו בדבר אפ~ שייך ודאי בונ~ד~בי
 בונ~

 לקיים
 לא כן~ דכתבו ~וא ב~ותר ורק תיכף לסתור המנהגאלא
 דבריוהבנתי

 כל~
 בס~ירה דהא ב~בנין רק תלי~ העיקר דהא

 של סתירה הוא ברעטעל טשאלינט גביג~
 קיו~

 דהיינו
 משום רק הוא ~~~ר וע~~~ח רב זמן סתור להיותשעומד
 ולא לסתור אסור בנין רק ובשבת בנין~ חשוב לאדהבנין
 לא ק~ר בזמן לס~ור נעשה שהבנין ו~יון בנין שאינודבר
 בתו~~ש ויעויין בו ~ין בונה משום דגם ע~~~ח א~~כ בניןח~וב
 בנין זה שאין ש~ב סקי~~ז רנ~~טב~י~

 וסתי~
 הרי וכו~

 או~~ח בש~~ע ויעויין ג~~~~ ב~ין לשוןדנ~ט
 סי~

 לע~ין תק~~ז
 טוב ביום התנור פילשרוק

 להיו~ שח~
 ~לפלו שלא בע~~ש

 אבל ~ש משום ~~ י~י~ שלא הטיט הגבלת משוםאלא

ל~
 ל~סת~ק הדעת על עלה

 היינו ו~~~~ח בונה~ משו~
 לקיום~ נעשה ש~ינו בונה משום בה דאין הנ~~למ~עם
 לעולם~ כן ~ומד דה~יט הואיל פלפלו לישה משוםורק

~~
 מור ס~ על בתמי~ו ועומד שהחזיק מה

 וק~י~
 שכתב

 שהי~ א~יותשהמפריד
 בורר~ משום בי~ דאית לה המיוחדת בתיבה אות ~ל~ניח והו~ בד~ו~~ מסודרי~

 בורר משום בזה ~אין הראשונים בדבריו החזיקומע~~~ת
 אוכלים מיני שני דהוימשום

 ו~~~~
 עת
~ 

 מהם~ אחד לשום
 מ~ורב ~י~ ב~ם גם ~ן ד~ם דבריו על שהקשיתי מהועל
 ~בנים באנדליך ~ם ~חורים באנדליך או שפון עם~~יס

~~
 דאין מע~~~ת כתב מזה זה בברוריתם מ~א~ה יהי~
 משום לאסור יש ~רק נמיהכי

 עובדי~
 דאסר ומה דחול~

 היינו או~לים~ מיני בשני וש"עב~~~ס
 דו~~

 עתה רו~ה באם
 אחד ~ןל~~ול

 ד~
 לאו~ל לא~ל רו~ה שהוא זה נחשב

 אבל ~סולת לא~ול רו~ה שאינו~השני
 בא~

 איגו
~תה רו~~

 לא~ו~
 ~חוורים ואינס ע~תו~~ד~ ~לא~ה ליכא ~ין שום

 עיקר א~~כ ד~דבריוכלל
 האיסו~

 ר~ה ש~וא ממה ל~ו נ~מח
 אלמ~א ~י ~איסור ל~ו גו~ם וזה ~ם אחד ~א~ולעתה

 מין שום ~א~ול רו~ה ה~ל~
 מא~

 ד~שני משום ~ותר ה~
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~י~י
 ~~ כ~~~~ ~וכלי~

 ~ירר שייך
 ו~~~~

 ~~~ע
 בש~~~

ש~~
 ~~~ד

 ד~~ ~הי~~ ~י~~~ ~י~ ~י~~~ ובש~~~
 ~~וא

 רי~~
עת~

 ~~ד ל~כיל
 ~ור~ ז~ ~~

 לו מ~תר ~ל~ך ~י~ר ~~ו
 דבר ~ו~ול~רור

 רי~~ ש~ו~ ~שו~
 ~ותו ~~~יל

 זהי~ין ע~~
 חשו~

 ~~ ~הרי ור~י~ ב~ך ~~י~~ דדרך בירר
 רו~ה

 ו~ל למ~ר ~ל כביררד~~שה ~~י~ ה~~ין ~~~~~ י~~~ ~~ור~ ~~רת ב~~ידה רק~~כ~ו
 י~בו~ר ~~~~~~~ י~~~

 ~~~ ~~יר תיכף ל~~ול ~ירר ש~ינוד~ל מז~
~~ 

 ש~ינו
 ~וכ~

 דברשי~
 ~ת~

 זמן~ ל~~ר רק
 ~ו~~ ש~~~ וכ~

 ל~~ר ל~כלו

ז~~~
 ז~~ן ~ל~~ר י~י~ ~י~תי ~ילוק ~ין

 ~ז~
 ל~~ר ~~י~

 ב~יל~ ~~י~כ~~
 ~~~ין ~ק~~ב ב~~~ז ~~~~~~ג מ~ב~י ר~י~כ~י ~הבי~ ימ~ ~~~ת~ ו~ייב ~י~ור יש

 ת~וחי~
 חמו~ים

~~
 כלל יוד~ ~י~י יכי~ מ~וקים

~~ 
 מיי~י ~תם ~~~ר

 י~~~י ~ש~י ~ו~א ממש ~~ד במין~~ר~"ג
 בו~~ן דבז~ ~וכ~ים~

 ~שו~
 ו~"ז בורר

 בורר ~שום בו י~ין ~~ש ~~ד ~ין ~שובי ~י~~תוקים ~~י~י~ ~ת~י~י~ ה~ר~~~~ ~ק~
 ~יך כתבו~~~~ז

~~~ 
 אי הדין

 ני~~
 ~ין ד~יי

 ~יןאבל ממש~ ~ח~
 ז~

 ד~רי ~ד~ו~~ של אותי~ת ל~בי ענין
 ~~ותיות ~ל י~ן ~~ ~ות עם א~ ~ות כ~ודה~יתיות ~שיט~
 ז~

בז~
 ~ש~י ודאי בשבת בירר מל~כת לענין

 מיני~
 הם

 והנ~ ~וכלים~ ~יני ~~י בש~ר כמו בורר מ~~כת ב~וושייך ח~ובי~
ג~

 ~ודא בענין דבריו על
 וחלוק~

 מחמת רק ל~שיב ~~ יש
 וש~~ת~ דו"ש ידידו כעת נ~ניתי לא ~תלמידיםטרדת

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

 ל~~~ק~תער"ג י~~~ו~סעמיה~לי

 מו~~ה כש~~ת וכו~ ~מאה~~ג הרב ידידיכבוד

 דומ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~עער סילאדי ~~~~ק

יע~~א~

 נשרף במקומכם בבהכנ~~ס אשר ב~רמכתבו~~~~~
 הישוב אנשי בד~ת ועתה נשארו ו~כתליםהגג

 אחד מעטער ערך ~יקח ורו~ים הב~כנ~~ס את ק~תל~קטין
 שמת~ללין ה~אליש אל אותו ולחבר הבהכנ~~ס שלמארכו

ש~
 יותר ארוך עתה ה~אליש יהי~ ול~י"ז החורף~ בימות

מ~
 ~בהכנ~~ס אחד מ~ט~ר ערך בשיעור ~זה ~ודם שהי~
 להם יהי~ ~~הכנ~ס כי וטעמם הנ"ל~ מעטער בערךיתק~ר
 נשים ב~רת גם החורף~ בימות שם שמת~ללין ב~אלישא~ל מעטער~ בערך ~ותה יק~רו אם אף לעולם בו להת~לל כדידי

 ויגדילו יאריכו ואם ה~ום~ להם ~ר ה~אליש גבי עלש~וא

~קו~
 ושואל נשים ה~רת ~ם להגדיל יכולין יהיו הפא~יש

 הכי למי~בד דמ~ ש~יר אי חוו~~דמ~כ~~ת
 י~~

 א~~ר כי
 ~בהכנ~סקדושת

 ג~ל~
 ה~אליש מקד~שת

 ו~ז~
 נשים

ו~~~~
 ~דושה מורידין דאין חשש משום בו דיש אפשר

חמו~
 מתוכ~ הנרא~ לפי הנ~ ~כתו~~ד~ לקלה

 דברי של
 הפאליש ~~~י~~~

 הו~ ה~~
 בימות ~תפלל ~בוע מקום

ה~ור~
 ~~~כ

 ה~~ליש ~וי לכ~ור~
 ג~~~

 ~~ו
 בו ~ת~ללין ש~יןד~ף ~~~~ ב~כנ~~~

~~~ 
 מ"מ ~~ירף~ בימית

 מ~
 לי

 בי~ות ב~ ש~תפלליןה~~כנ"ס
 ~קי~

 ~י~ות בו~מת~~לין ~~~לי~ לי ~ה
 ה~יר~

 ו~ידי ~ידי
 ב~~לי~ ~י ~~~ בו~ש~~ת~ל~ין ~קי~ ~ו~

 ~מנ~ג
 ~ו~

 בו ל~שות
 ל~עמי~

 ~~דברי~
 כמו ~יל

 ושי~~ י~י~י~ ושתי~ ~כי~
 וכדו~ה

 ~יי~י רק~"מ
~~~~ 

 כל בו ל~ש~תד~ותר~ן ה~דר~ ~י~ ~~ו או~ו ד~ו~בין
 דברי~

 דלימוד ~~שי~ ~~~ו
 ל~~~~ים~~יך ~תיר~

 לדברי~
 ו~יד~י ~~~ו

 הי~
 ~~~~ג

כ~ו בק~~ת~~
 ~~נה~ ש~ו~

 ~~שרית קה~ות בריב
 דלומדי~ ~ב~דינ~

 ~~~י~~~
 תורה

 ברבי~
 ב~פ~ליש

 בש~~
 ~~י~ ~ו

 ה~דרש בית ~מו ~~י בו לל~וד ~ם דנ~שה ו~יון ~~ולבימי ל~עמי~

~ב~
 וד~י קדושה ~ענין

 יותר קדוש דבהמד~~ר א~ ~עי~ קנ~~ג סי~ ב~י"ח~בו~ר ~דר~~ ו~רי ~~י~~ קדוש~~

ו~ב~~נ~~~
 ל~שות מותר

 ~~ור ו~ב~~ד~~ר ~~דר~~ ~~~
~עשות

 בהכנ~~~
 ~יי~~~~

~~~~
 ~ין וא~שר ~~~י~~~ מנה~ לי ידוע ש~ינו ל~י

 בה~~ליש שםלי~דים
 ~~ ~~~ ב~ו~

 ב~ול
 ו~~

 מקום יש ~כתי כי וגםב~בת~
 ~ויר לתוך ~ותה ול~שוך נשים העזרת ל~אריךרו~ים שא~~ מ~ ~~ ~~~~~

 יד~י נשים ~זרת ול~ענ~~ד ב~כנ~~~~ אויר בת~להש~י~
אינו

 קדו~
 של בהכנ~~ס כמו

 ~נשי~
 ד~וי ~ומר יש ו~~יר

הורדה
 מקדוש~

 בית בשו~~ת דר~יתי הג~ לקלה~ חמורה
 ח~שנמה

 או~~~
 כ"ח סי~

 דל~
 ~י ברירא

 ז~ דב~
 ו~~דד

לומר
 דל~

 חייבות נשים ~ם דהרי משום ~ורדה~ הוי
 ~~~ג ברכות במס~ כמבוארב~~לה

 ~~שנ~
 סי~ ובאו~~ח

 העזרת קדישת דודאי ס~ק אין ל~ענ~~ד מ"מק~~ח
 להת~~ל מ~~מ בתפנה~ חייבות דנשיס דנהי משוםקלה נשי~

 לעשרה מ~טר~ות אי~ן שהרי חייבות אינן בוד~יב~יבור

ומ~
 בודאי מ~טר~ות ש~י~ן ו~יון דמין כחד נשים

 ברהמ~~ז דגבי וכמו ב~בור להת~לל וקדושה ~לה א~לםח~וב ל~

א~
 מדרבנן אי מדאורייתא אי בברהמ"ז חייבות ~שים דודאי

 א"כ לזימון~ מ~טר~ות דאינן כיון בזימון חייבות אינן~~~מ
 מ~טר~ות דאינן כיון ב~בור ת~~ה לענין~~~ד

 ב~בור ל~ת~לל חיי~~~ אינן ממילא ~בור חשוביןל~יות לעשר~

 חייבות שאינן וכיוןכלל~
 ב~בו~ להת~ל~

 עזרת אין מ~ילא
 בו שמת~~לין בית כמו ורק בהכנ"ס~ כמו ~ינונ~ים
 בשו"ת שם שהביא ומה דמי~בי~ידי

~~~~ 
 מתיר דה~ג~~א

 יחיד של רבים של מבהכנ~~סלעשות
 ותמ~

 הט~ז ועל עליו

 היחיד באס ~~תיר רק ~מג~~א כוונת ל~ענ~~דעיי~~ש~

י~ב~
 שיהי~ ורק ב~בור~ בו ל~ת~לל עשרה יום בכל שם

ש~ה
 ב~כנ~~~

 יחיד של
 ב~

 ~קיע אינו שהרי מתיר הוא
 רמ~~א דברי מביא ש~יר ו~ן מקדושת~~א~תה

 ~"ט ג~~כ דמותר ס~~תג~י ב~ג~~~
 משו~

 מ~קיע ד~~נו
 אות~

 יהי~ ד~א נ~ים לעזרת ענין זה אין וא~~כ~דושתה~
 ש~

קיבו~
 ומנין

 לעו~ עש~
 דמ~ה ~בור ~~שיבי לא ונ~ים

 ועוד ~יין~כ~ד
 דבלאה~~~

 איכא
 ת~לות מיני ~מ~

 דנשים ודאי נ~אה מוס~ין ~ת~לת בהם ~טורותדנשים ו~~וו~
 דנשים הט~ם ~יקר כלש~רי ~טורו~

 חייבו~
 היא בת~לה

 דהוא מוסף בת~לת שייך לא ו~ה נינ~ו דרחמימשום ר~
 ר~
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 הקרבןנ~ד
 מו~~

 ~בור~ מקרבנות ~~ירו~ נשים ו~רי
 איכאו~וד

 כמ~
 ב~בור הנעשין מ~ות

 בבהכ~"~
 דנשים

 ונטילת שופר ותקי~ת התירה קריאת כמו מהן~~ורות
 עיין ועוד ~לל~ ואמירת~ילב

 ב~~~~~
 סק"ב ק~~ח ~י~

 ~ייבות ה~שים ~ין בתפלה ד~~י~ ד~פ~רש~ב
מדרבנן א~

 אל~
 ב~מירת

 איז~
 בקשה

 ותפ~~
 כי

 חכמי~ ג~
~~

 ~יי~ו
 ~שט~ ~כ~~~~ כי ו~~ם יותר~ א~ת~

 דמתני~
 בר~ותד~"ג

 דק~מר~
 חייבות דנשים

 ~~פ~~
 לא ב~תמא

מ~מע
 ~~ כהמ~~~~

 ד~ייב~ת
 בתפל~

 כמ~ ברכות ~~~י
~~נ~י~

 ב~נשים יי~ ב~ל מ~שים רו~ים ~נו ~~י מ~~מ
 ברכות ~"י יום ~כל ל~ת~לל נו~ג~ת שאין~~~ו

ד~ומכית ועכ"~
~~ 

 דברי
 המג~~~

 ~ין ~~~ה~~כ ~רי ו~וד הנ~~ל
 ל~תפלל ב~ות~~שים

 אל~
 ו~ו~~ט בשבתות

 ודאי י~~~~
~ו~

 ה~רד~
 לע~~ת

 מ~~~נ~~~
 בה ~מת~~~ין

 בכ~
 יום

~ז~ת
 בה מתפללין ש~ין נשי~

 אל~
 ו~~~כ ויו~~ט~ ב~~תות

מ~עמי~
 ברור~ ~י~ר ~ין ~~לו

 לחפש אמר~י לכן בז~~
 חלק ימכרו ק~לתו שבני~~ה

 ~בה~נ~~
 שרו~ין ~המקום

 במעמד ~עיר טובי ז~ פי על ולמטה להפאלישל~~~~
 ~~יל~ מבני ל~חד העיר~נשי

 ייפקע ואז
 בישוב דהבהכנ~~ס א~~י פשוט וזה ~מקום~ מאותול~מרי ~קדוש~

 ל~ש~כ~
 כרכים של בהכנ~~ס ~שוב

~~~ 
 כמו

 ב~כנ~~~
 כפריםש~

 וב~כנ~~~
 למכור דמי שפיר בודאי כפרים של

 ~עיר טו~י ז~~~~~י
 במא"~

 מה כל על ~מ~ות ולהו~יא
 ויקנו י~זרו ו~ז ז~~ סעי~ קנ~~ג סי~ ~ש"ע כמבוארשיר~ו
 פ~ליש שם לעשות ע~~מ מ~קונה ~לק~יתו

 הכל נשים~רת מלמ~ל~ ועלי~
 כר~ונ~

 מעכ"ת~ כמש~~כ לעשות עתה

וא~
 כשיש דוקא דהיינו ברמ"א שם דמבואר

 רק להם אין אם אבלאחרת בהכנ~~~ ל~~
 בהכנ~~~

 א~ור ~חת
 מוכרים ש~ין כיוןמ"מ למכר~

 אל~
 וחלק התחתון ~~ק אותו

 ~מכירה לא~ר עדיין הנשאר~~ליון
 לב~כנ~~~

 בו יש
 את להכיל ~יפוקכ~י

 כ~
 להתפלל ~יוכלו היש~ב בני

 ~~~י~ אחרת בהכנ~~ס להם כיש דזהנ~~ל ב~
 וא~

 דבמג~~א

ש~
 שי~י~ דוקא דבעי~ מבואר ב~קט"ז

 ל~~
 ב~כנ~~ס

~~רת
 מ~

 אבל עכשיו שבנאוהו
 בהכנ"ס ~ני לה~ כשי~

 אחת למכיר א~ור~ודם
 א~

 ~קום עוד ל~ם שנשאר

 בסי~ ~ט~~ז ~~תבו שם ב~חרונים ראיתי מ"מלהתפלל~
 שיש דכל וסובר המג"א~ דברי על בזה חולק סק~~א~~~~ב
 ~כל ל~תפלל קבועמקום

 מודי~
 וכיון למכור דמ~תר

 בית ~~תשו~ חיים דברי בתשו~ כתבו ~רישכן
 מדרבנן אלא ~ינו ב~כנ~~ס~ קדושת דכל ~ואדהעיקר שלמ~

 ~ורדה אי~ור גםוממילא
 ~שיי~ מקדוש~

 בהכנ~~ס גבי
 ~ט~~ז שבין בפלוגתא וא"כ מ~בן~ אלא אינוג"כ

 דכל בש"ס איתא שהרי להקל ולתפוס לסמוך לנו יש ~פיר~נ"ל ו~מג~~
 ~~כתא אתמר ולא אמוראי תרי או תנ~י תרי דפליגיהיכא
 בדאוריי~ מיניי~וכחד

 הל~
 אחר ובדרבנן המח~יר אחר

 דכלל ק"י בס~~ס בפר~~ג מובא במנ"י ומבוארהמיקל~

ז~
 וא"א פוסקים ~ני בין פלוגתא דיש ~י~א ג"כ הוא

ל~~
 דיש כמאן ~לכתא לברר

 ומ~ בדרבנן~ ל~ק~ ליל~
 גם

דיש
 מקו~

 דידן דבנידון לומר
 דנשר~

 ראוי ואינו הגג
 דמ~ ב~~נ~~~~ של חלק בשום ~תפללע~ה

 שמתקנין

ע~~
 ~ות~ בונין כאילו ~וי הנש~ר חלק

 עת~
 מ~דש

~~שר ~~~~~
 ג~ דמות~

 המג"א לדעת
 א~ והנ~

 כנ"ל ימכרו
 ~~ ~כ~ שרי יהי~ במ~~~ה ה~יר טיבי ז~ע~~~י

 ל~תור
 ~כותלמ~י~ת

 ~מבד~
 ~נין ~רם ~~~כנ~~ס ~פאליש בין

 מהיות ומ~~מ מלמע~~~ חדש~כותל
 עדי~ ~ו~

 יותר
 ~כותל~~תור ~~~

 הישנ~
 ~~דשה ~כי~ל ב~~ן בשעת רק

 ושילק~וממש
 תיכ~

 הי~נה מכי~ל האבנים
לבנות ~~ו~רי~

 ב~~
 וע~ ה~~שה~ ~~ותל ומיד תיכף

 מעכ~~ת כי
 כר~יי ~יון בלי ~ה~י~ נח~תי להשיב למ~ר עלי דחקנ~~י

 ידידו בזהו~נני
 דו~~~

 י~~~ת~

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

 לפ~~ק~תער~~ג י~~~ו~~~מיה~לי

 המופלג ~רב ידידיכבוד
 מו"ה וכו~ ~~~~~

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

 יע~~~~ ש~מ~יי ~י~~די בק"ק נ"י

א~דש~~~ט
 ~זמן ש~ין ו~גם מכתבו~~~~~

 ~ל ל~שיב עמדי מ~כ~~
 ~~ה באתי ~ורה לומדי ידי לחזק מ~~מפלפולים

~~שיבו
 ו~נ~

 הם דברים תוכן
~~ 

 ~רמב~~~ דברי ~יישב

ב~ו~
 פ~

 כ~~~
 תרנגולת לדדות ד~~ור בטעם שכתב שבת מ~~

~שו~
 ונמ~א היד מן נשמטת ש~וא

 ש~ראב~~ד נתל~ין~ אגפ~~
 ~וא ש~טעם וכתב עליו~שיג

 משו~
 מוק~~~ טלטול איסור

 דס~ל הראב~~ד השגת דברי ביאר סקס"ט ש~~ח ~~ובמג"א
 לאסורדאין

 משו~
 וכמו מתכוין ~אינ~ דבר ~וי ש~רי תולש

 למשו~דמות~
 ה~מר

 וכן ת~~~ח ב~י~ ביו~~ ואיל~ איל~
 דמותר בשבתגם

 ~~ו~
 עכ"ד~ בנזיר וכן ~י~ ולפספס

 משום ה~יסור ~~רש להרמב~~ם ל~ דניחא מעכ~~ת כתבוע~ז
 ~נו~ות~לישת

 משו~
 משא~כ דאוריית~~ ~שש איכא דבזה

 ביאר דש~~~מ דהוי הראב"ד של ~קו~ ועל מוק~הב~לטול
 בפר~ג מ~א ושכן פס"ר דהוימע~ת

 ש~~ח בסי~ ש~
 ב~~

 שהבנתי ~ענין תוכן ~וא זה רבה~אל~
 מתו~

 מעכ~~ת~ דברי
 לכאורה דאירייתא~ חשש ~וא נו~ות דתלישת מש"כ עלו~נה

 ~יון משא~~ג הוי לכאו~ ש~רי לפ~פקי~
 ~~נו~ו~~ ד~"~

 כר~י דפסק לשיטתי~ ~רמב"ם דהא ח~א ליישב יש ~כ"זאמ~ם
 חייבין שא~ל"גדמלאכה

 עלי~
 הוי ~רמב"ם לדברי ו~כ

ד~ורייתא
 גמור~

 ש~"ד סי~ ~ריב"ש מבואר ש~רי ועוד
 גם חייב בשבתדבגוזז

 בא"~
 ~נגזז ל~דבר

 דג~ משו~
 במשכן

 אלא ~~מר ל~ורך ~לא גוזזין~י
 ל~ור~

 עיין הנשאר ~עור

 חכ~~~בשו~
 שמשיג במה פ~~ב סימן

~~ 
 בנק~~כ הש~~ך

 לדיד~ דגם ל~קפק יש ע"ז ~~י~ו סק~ט ק~"ח סי~ובס~ט
 ~ו שיהי~ ~עיעכ"פ

 ~ור~
 הנגזז להמקום

 מש~
 דבגוזז וס~~ל

 ב~"גג"כ
 ש~רי~

 חשוב הנגזז להמקום
 ב~וס אבל זו ~ל~כה גבי ~משכן גבי ~י~ ~כן~שום ה~ל"ג~ מלאכ~

ש~"~
 י~~ל משם שנגזז לה~ום ולא ל~גיזה לא

 דג~
 ~וא

 וכן ~א~~"ג בכה"ג ~יי גיזה גבי דג~מיד~
 ~ו~

 ב~ידון
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דידן~
 הדין שייך ~~ה גבי דגם נימא אי דאפי~ ועוד
 מ~~מ~~~~~~~~ג~

 ג~ עכ~~~
 מאיסור טפי ח~יר ~א~ל"ג מלאכה

 דאורייתא הוא המלאכה שורש דעכ~~פ כיון אחרד~בנן
משא~~כ

 ט~טו~
 ~ורש ד~ם מוק~ה

 האיסו~
 מדרבנן רק היא

 למלא~ה ~שש ~יהי~ לפרש ט~י ל~רמב~~ם ניחא ו~כן ט~י~~י~
 אגפיה שי~י~ ~יא ד~~שש ~ב ו~כן ~~~ת ~כ~~פ~~ורשה

נתלשין~

~~~~~~
 דש~~~~~ הוי שהרי המג~~א ק~ על

 וכתב מותר ש~וא
 ~ס~~ר דהוימעכ~~ת

 א~ הנ~
 כן מביא ~בפרמ~~ג

 ד~כאורה בעי טעמא ~מ הא~~ר~בשם
 למ~

 י~י~
 ז~

 פ~~ר
 ~שבת נזיר גבי ומפספס מחופףיותר

 ד~~
 לפ"ר~ מ~שבינן

 ראיתי ולא ת~~~ח שבסי~ ואילך איך ~~מר מ~שיכת~כן
 הגון טעם מ~כ~~תבדברי

 ל~
 פס"ר~ ~כאן חשוב ~יה

 ד~~~~~ ~וי התם אי ~סברא עפ"ידלכאו~
 גם פ"ר ולא

 שיהי~ ראוי תרנגו~ת מדדין גביהכא
 ש~ ה~~~

 נו~ות ת~ישת

ר~
 נראה אך פס~~ר~ ולא דשא~~מ

 דאפש~
 לומר ~~ת

 טע~
 דאנו דכיון והוא~~בר~

 אומרי~
 דטבעו

~~ 
 ~גביה תרנגולת

 ע~~~~
 י~אר א"כ אותה כשמדדין

 כ~
 של גופה כובד

 וכיון אותה נדדות בה שאו~ז המקום על רקה~רנגולת
 רק תלוי י~י~ ~תרנגו~ת גוף~כל

~~ 
 שהוא אחיזתו מ~ום

 שפיר ~נו~ותאוחז
 דס~~~ י~~~

 שבודאי פס~~ר שהוי ~~רמב~~ם
 וכן ומפספס ~ופף להא דומה ואינו הנו~ות נתלשיןיהי~

 אין דהתם הנ~~ל ת~~~~ שבס~ ואי~ך אי~ך ה~מר~משיכת
 שהוא בה~מר או חופף שהוא בשערות תלוי ~ובד שוםכאן
~ושך

 אב~
 הכא

 כיו~
 בהנו~ות שת~וי

~~ 
 כובד ~תרנגו~ת

גופה
~~ 

 ו~~מ ~פס~~ר~ הרמב~~ם ~י~ ~~שבי~ שפיר התרנגו~ת

 ~פוסקי~ נקט~~הל~
 הש~~ע אחרי הנ~~כים וכ~~ והש~ע

 משום רק ~וא דהחשש הראב~~דכדעת
 ט~טו~

~~~~~ 

~~~~~~
 דבריו עפ~~י עוד מעכ~~ת

 הנ~~~
 המג"א דברי ב~נין

 האווזות את להמרות ~ענין שקי~~ב ש~~הבס~
 הרמב"ם דברי ש~פ~~יבשבת

 איכ~ הנ~~~
 דאורייתא חשש

 איני עכ~~ד~ נו~ות ת~ישת חשש משום האווזותבהמראות
 אף ש~רי בתרנגולין או~זין מ~~~~ת מ~רב איךיו~

 ~ר~~~~~
~~

 ב~רנגו~ין א~א חששא ~אי כתב
 אב~

 ובפירוש באווזות לא
 ~דדות הרמב~~םמתיר

 כ~
 ועוף חיה

 חו~
 וא"כ מ~רנגו~~ם

 הם אווזות גם~מי~א
 תלי~ת דחשש ועוד ההיתר~ בכל~

 שייך ~א הנ~~להנו~ות
 א~

 ב~דדה
 אב~

 ~א
 דאיירי בהמרא~

 והרמ~~א במג~~אמינ~
 ~ת~וב~

 מ~~טל ש~ינו~אופן מיי~ שהרי המג~~א שמביא
 ~~ כ~~

 ~נח האווזא רק ~אווזא

ב~~ומ~
 מ~ניס הוא ורק

 האוכ~י~
 ב~ה~ג ובאמת פ~~ ~תוך

 ענין~י~ו
 נכונים בתשובה הרמ~א ודברי ~מדד~

 ש~
 ד~יכא

מ~א~
 עובדא רק

 ד~ו~
 ~אי~ור

 ק~
 ~התיר ~ש אפשר כזה

 בע~~ח~ ~~רמשום

 ש~קש~~~
 לח~לין בח~ ה~ב~א דברי על

 ~~~~ ד~
 שה~שה

~~
 דמעין כנישתא גבי ~ג~א דברי ~מפ~ים

 ה~~ב נגד ~~ ~י~ ד~כן ~וא ד~~ הוי~ כח~ש~יא דמתר~
 ~~דיד~ כש~אל דא~יא מש~ע דהא הרשב~~א וה~שה~~~~ ~~ט~

 מב~~~ה~
 מועיל ואי~ בטל ~א

~ 
 ד~א ~עכ~~ת הקשה וע~~ז

 ~~וש הגדי ד~ויכיון
 א~~~

 ~~~רונים~ש~~ך ~~~ ~ס~ מבואר ש~ר~ ~~~~
 ש~

 עם ~~וש ~שר
 הוי חל~

~~ ~~~ 

 דהאחרונים ו~~~מ~~~~ד
 ש~

 מב~~מ לענין אלא מיירי לא
 בטע~א מבשא~~מ ה~י חלב עם כחוש דבשר והיינובטעמא
 ~יפך ~וא א~~כ במב~~מ כר~~י קיי~~ל ד~א דלדידןומשום
 דנרגש משום ~~ה"ת ס~ בי~ דבעי~ טפי חמור מינודאינו
 אבל סק~~ו~ בש~~ך כמבואר טעמא ב~ר אזלי~ ובזההטעם
ל~"י

 דס~~~ ולשמוא~
 לא מב"מ

 בט~
 בתר אזלי~ זה ולענין

 בש~~ך כמבואר~מא
 הנ~~~

 בשר בין כ~וש בשר בין הוי ודאי
 בשר נקרא חלב דגם ומשום בשמא במ~~~מ חלב עםשמן
 דחולין בפ~~ז הר~ב~~ד בשם ~ר"ן ~רשב~~א ~ביאו~מו
 ומן החי מן חלב האוכל דאמרי~ ממה מב~~מ דהויר~י~

הטריפה
 לו~

 ובשר משום
 טרי~~ בש~

 הרי תא~לו לא
 חלבדגם

 ~ב~י~~י~
 המב~ל ודאי בב~~ח ~~נין וכן בשר נקרא

 בב"ח מב~ל ~~ום חייב בחלב~לב
 וכ~~~~~

 בריש הד~מ~~ר
 ולא פ"זםי~

 פ~פ~
 ~ל איסור אין ~טעם א~א

 ע~
 איסור~

 דאע~~ג דברי~ם בארתי ק~~ז בסי~ תערובת ~~ו~חי~
 דוקא היינו ~~~מ אזלינן~ ש~א דבתר כרבא דע"זבפ~~ה דקיי~~~

 אי בעינבי חדתא חמרא כגון מבשא~~מ בע~םשהוא
 או דשע~~ וחמירא דחיטאחמירא

 חו~~
 יין

 וחו~~
 שכר

 ש~ם מה אי ורבא אביי פליגיבזה
 שווי~

 ולמר בשמא למר
 דבר איבטעמא

 ז~
 מב~~מ~ כמו דינו שיהי~ חומרא ~נו גורם

 מ~אב~
 ישן יין עם חדש יין כגון אחד ~ר בע~ם ~הוא

 שמשונים אף בשר עם בשר~ו
 בז~ ~

 ו~ן לאביי בטעמא
ע~ת

 חטי~
 שאור עם

 ש~
 אף חטים

 ש~~
 מזה זה משונים

 ~מ בטעמא~ בין בשמאב~ן
~~ 

 הם ש~ניהם
 ש~

 הוי חטים
 בפ"ב ממשנה כדמוכח ~~~ע מב~~מו~אי

 דער~
 דחלה ופ~~ב

 מב~~מ חשובי ועסהד~אור
 כ~

 וכן מחטים הם ששניהם
 וקו~בן לבודאי

 וכב~
 אף וריאה

 שמשוני~
 בטעמא ~ה זה

 בשר דכלם כיון מב"מ ~וי ודאי מ~~מ בשמא אףואפשר

ה~
 ג~~כ הוי ד~~~ט שכתבנו עיי~~ש

 חמ~
 כמ~ואר מב~~מ ו~~ה

 משונים ~לכאו~ אף ל~~ דףב~סחים
~~ 

 מזה זה
 בשר מין דשניהם כיון ובשר חלב ה~~~ד לפ"זו~כ~~פ בשמ~
 כיון שמן בשר בין כחוש בשר בין ~ר~~י מב"מ חשובי~דאי ~~

 ובודאי בשר מין ממשש~וא
 ש~םר~ מק~~ ב~

 התורה
בשר

 ש~
 חלב גם ודאי דבר איזה

 בכ~~
 ~~יסור

ע~ד ש~קש~ ומ~
 ד~~

 לא
 הקש~

 הרשב~~א
 דאמ~ ממ~

 דבנ~~ה בש~~ס שם
 כיון והא ואוכלק~לף

 דלשמוא~
 מב~~מ

~~ 
 למה א~~כ בטל

 ג~~~ עכ~~ד~ בנטי~ה או בקליפה דייהי~
 גם דבודאי לק~~מ

 ~א מב~~מ~מ~~ד
 בט~

 מ~~מ
 במב~~מ גם אוסר אינ~ ו~לי מ~יח~

 כ"נ או מ~~קיותר
 ~בכ~

 כדינו חד
 משי~

 כ~~ק מן דיותר
 האיסור אין ב~~י כ~~נ אובמליחה

 נב~~
 משהו אפי~ כלל

~~~נו
 הו~~

 ס~ או~~ח בש~~ע ~ה~י~ כמבואר כלל ומתפשט
 ~ריך ה~ ~א תערובת בשאר אם אבל בזה~~ל א~ סע~תמ~~~
 או ק~יפה אלאס~

 נטי~
 אף ~ום

 בחמ~
 כן

 וכ~
 ~פי עד

שאינ~
 וכו~ הה~~ג מדברי והוא יותר מבליע

 שבח~
 ~פסח

 דר~~י אליבא ~~ב~~מ הה~~ד מ~ילא כן הדין במ~ושאוסר
 פש~~ והוא כן הדיןנמי

~~
 ~וד שח~ר

 ב~~
 ~פ~ סי~ ביו~~ד דמבואר

 דם בענין
 שיש~ש

 ~בדו~
 מ~וך ע~~י

 מ~פו~
 נימח לא שאם

 ~הור~~וא
 ~נסת~

 בשבת~ ~ן ~עשות ~ותר אם מע~ת
 שחי~ת משום לגזור יש א~ר~י

 ~מני~
 עכ~ד

 ל~תי ~נ~
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 מ~ינו שלא כאן שייך לא סממנים שחיקת של גזירהענין
 לענין אלא בזהשיגזרו

 של~
 לעשות

 ר~וא~
 בשבת

 שמאגזרו בז~
 ישחו~

 שאינו כאן אבל רפיא~י~ ל~ורך סממנים
 גזירות ~גזור ב~וחינו ואין שגזרו~ מ~ינו לא רפואהל~ורך
 מ~ינו שלאחדשות

 לה~
 הוא ~חקור יש ~י ורק ב~~~ס רמז

 בשבת מרסקין דאין ובש~~ע בש~~ס דאי~א מה מ~דרק
 הברד את ולא השלגאת ל~

 משו~
 דכל

 ~~מ~
 דבר

 ממנו ויהי~ נימח שיהי~ ממנוו~ושה קש~
 משק~

 ואסור נולד ~שוב
 אסור ומה~~ט ~שבת כןל~~שות

 לרחו~
 בבורית ידיו או גופו

 משום זייףשקורין
 שממח~

 הבורית את
 ~עוש~

 משקה ממנו
 יבש ~דם ~ת ל~~~ות ד~סור אפשר כאן כן כמוו~~~כ

 ~קל ל~דד אפשר ~~~ עכ"ז אך לח~ משקה ממנוש~תהווה
 ליתן מותר ש~רי זה באיסור הרבה ש~קילו דמ~ינומ~ום
 הואיל הכוםל~וך

 די~
 ~~כר ו~ינו מים שם

 ה~מחא~
 ו~ן

 נמחה ו~וא ~~יי~~ ~ו קאווע במשקה ~וקער עתהנותנים
שם

 ל~ משק~ ונעש~
 וכן

 במל~ עוש~
 ~~ותר בכף ו~פי~

 בתוך שהוא כלנמעך
 המשק~

 בזה גם ל~קל ~~שר וא~~כ
 אותו בודק הוא שה~י כלל יתמחה אם יודע אינוש~כתי
 לטלטל ~סור ~ל~~~~כ לפענ~~ד אך ימחה~ אם~~ה

 ~וא יבש ~דם משום א~בעותיו~ בין בידו למעכ~י~ש הד~
 גמורהמוק~ה

 דל~
 טלעול מטעם א~ור וא~~כ ~מי~י חזי

 וש~~ת~ דו~~ש ידידומוק~~~

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

 לפ~~ק~תער~~ג י~~~ו~~עמי~~לי

 מח~ ידידילכבוד
 כש~~~ וכו~ המופלג הרב

 מו~~ה

~~~~~~ ~~~~ 
 יע~~א~ ב~טארטש ב~"ק נ~~י

א~דשה"ע
 ~קריאה בשבת ס~~ת לקשור בדבר מכתבו~~~~~~

בקשר מנח~ ש~
 ועניב~

 חלוקי ל~אר מעכ"ת והאריך ע~ג
 ולדעתי חו~~~ד~ ו~~ל להתיר והאריך בשבת קשר עשייתדיני
 דברי~ ובודאי אריכות ~ריך הענין זהאין

 בזה נכונים
 חדא בק~ירה מעכ~~ת שכותב זה באופןדהקושר

 קשרים שני בעוש~ אפ~ אלא בו~ לגעור איןע~~ג ועניב~
 ז~

 ~~ג

ז~
 שני הביא שי~~ז ~~י~ דה~"א מאחר בו לגעור אין ג~~כ
 לסתור ה~וי בקשר אידיעות

 בפחו~
 אסור ימים ~~

 א~~כ ה~יע ולא לא אומדרבנן
 ממיל~

 דהרי נ~קל יש
 סנהדרין בש~~סמבואר

 דכ~
 או תנאי ~רי דפ~יגי היכא

 בדרבנן מיניי~ו כחד ~לכתא אתמר ולא דבר באי~האמוראי
 כתב שלו הספיקות ב~ונטרס ובמנ"י ~מיקל~ אחרי~לך
 בתראי~ פוסקים ~ני שבין פלוגתא גבי נ~י הוא כללא~ך

וכ~
 ס~~ ~י~~~ ~ס~ התניא הש~~ע מדברי נראה

~ 
 עיי"ש

 אתמר דלא פיסקים של פלוגתא גבי ~ן כתב פעמיםוכמה
 הל~תאגבייהו

 ב~~
 יזיק ו~א ט~ב מהיות ~~"ז אלא

 ~ע~יבה נעשה ולא האגד ~תוך ראשים השני נתחוב אםלנו
 חשש מעכ~~ת ש~שש ערום ס~~ת האוחז של והחששע~~ג
רחוק

 הו~
 ~בת~ קדושת י~ירך הס~~ת ~ורך דהוא כיון

 ואין עב~ד כמר ודעביד עביד כמר דעביד לד~תיולכן
 מעכ~~ת שכתב הטעמים ועל ~~דדים~ אחד בשוםלגעור
 ל~תיר דמש~~כ לפקפק ישל~תיר

 קש~ ע~~~ ב~~י~~
 משום

 מסופק רק הואד~מרדכי
 בעניב~

 רק ו~וסר קשר ~~ג
 לעולם קיימא של אינ~ הקשר אם א~~כ~ספק

~ 
 זמן על

 ויש דרבנן~ ספק הוי דרבנן רק אינו ג~~כ גמ~רד~ק~ר
 מ~~מ מספק רק אוסר דהמרדכי נימא ~י דאפי~להשיב
 אי ו~בנן~ דר~~י בפ~וגתא הפי~ הוא ספיקו~רי

 קשר ע~~ג ~עניבה אפי~ או לחודא בעניבה ~ואשלהם פלוגת~
 חסרון ספק ד~וי כיון בדרבנן אפי~ ~קל א"א שובא~~כ
 ב~ ל~~מיר דיש בש"ך ס"ס בכללי ק~~י בם~ דמבוארי~וע
 הפי~ הוא איך זה ודבר בדרבנן~אפי~

 בהג~ר~
 הוי ודאי

 ג~ ידוע~ חסרוןספק
 דכיון עוד מש~~כ

 ד~ר~~~~
 שי~~ז בסי~

 מביאב~ו~~ח
 דע~

 ימים ז~ יעמוד ~קשר באם דרק הסוברת
 כתבו ~רי א"כ ~בסוף מדרבנן אסוראז

 להעמיד אין ~דעתי בעיניו~ עקרית היא לבסוףש~ביא דד~ ~א~רוני~
 ר~ה לא הרמ~~א ולדעתי כאלו~ כללים עליסוד

בדבר ~כרי~
 ז~

 סו~ר הי~ שאם
 כדע~

 וכן עליה כותב ~י~ זו
 ~ה~ריע שרו~ה הי~א מקום בכל לכתוב שדר~ו כמועיקר
 כן כתב מדלא וע~~~ח עיקר~ וכן עליה כותב אתתכדעה
 ודאי הזהב~קום

 ה~
 דבר בעיניו

 ז~
 דפלו~תא כספיקא

 שכתבתי ~~ה מ~ד ~קל אפשר ו~~מ הכרעה~בלא
 ב~א פלוגתא בספקדאפילו למע~

 הכרע~
 הוא שהפלוגתא כל

 כמר ו~א כמר לא הלכתא אתמר ולא דרבנן שהואבדבר

 כדאי ש~יני דנולא אומר אני ועוד המיקל~ בתר~זל~
 ~דרך ש~ינו דכל כהמקילים נוטה ד~ס~רא אומרהייתי
 קשר אפ~ הוי לא ימים ז~ לעמודהקשר

 ש~
 ומותר ארעי

 כתיבא ושנה ו~דש שבת דאטו הט~~ז דמש~~כ מ~בנן~אף
 יש אסור~ מזה ~יותר מותר מזה דפחות דנימאבאורייתא
 סוכ~ גבי מ~ינו שהרי דבריו על~שיב

 כר~י דלא דקיי~~ל
 אדרבא אלא בעי~ קבע דירת דסוכהד~~~ל

 בע~ סוכ~
 קבע דירת ולא עראי דירת רקשתה~

 ואפ~~~
 בפ~~ב מ~ינו

 גבידסוכ~
 העוש~

 הספינה~ ובראש האילן בראש סוכתו
 דיבשה מ~ויה ~רוח לעמוד י~לה שאינה באופן הואדאם
דהיא

 פסו~
 הסוכות חג דדרשינן משום ~טעמא

 תע~
ל~

 עכ~פ שתהי~ דבע~ ימים שבעת
 הראו~ סוכ~

 שתעמוד
 אינה דאם הרי ימים~ז~

 ראוי~
 אפי~ ימים ז~ שת~~וד

 היטב ו~יי~~ש עליה אין ארעיש~
 ובש~~~

 תרכ"ח סי~ או~~ח
 את סיכך דאםפס~ינן

 הסוכ~
 ~וך לייבש שד~ן בדברים

 אויר כמו הזה ~ס~ך את דנין אנוז~
 וגר~

 פסול מס~ך
 אלא פוסלדאינו

 ב~
 טפחים

 וז~
 בג~ ו~ו~ל אויר ~מו הוי

 מוכ~הרי
 לא עראי אפי~ ימים ז~ עומד שאינו דבר דכל

 ~א"~ה~י~
 ז~ עכ"פ לעמוד שמד~כו קשר ג~~כ קשר הה~~ד

 ואסור ~ראי קשר עכ~פ הויי~~י~
 לקש~

 ~כ~~פ ~ל~תירו
 סוכ~ דגבי כמומד~נן

 סוכ~ דגבי כיון ימים מז~בפתות אב~ עראי~ דירת כה~ג ~שוב
 ~וי~ לא כ~~~ג

 דירת אפ~
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 הר~ויה סוכה בע~ דמה~~טעראי
 לשב~~

 בק~ר ~ה~~ד לכן

~~~~~
 ל~ ~ראי של קשר אפי~

 ~פי~ ~יסור בו ו~ין ~וי
 כ~נ~ עליו גזרו ד~אמדרבנן

~~~
 קיימא של קשר ~ענין

 דאוריית~
 עליו ~ייבין שיהי~

 א~~טאת~
 רש~~י דמלשון

 שמבי~
 שכתב מ~כ~~ת

 ד~ענין לכ~ו~ ~שמע לעו~ם~ כן קיים שי~י~ דוכתיבכמ~
 קשר שיהי~ ~ד ~ייב אינו~יוב

 הט~~ז וגם ל~ולם~ קיימ~~ ש~
 חדש דאטו ~לשון~~ב

 ב~~ריית~ כתיב~ ושנ~
 אפשר מ~~מ

 שנ~ להתקיי~ עשוי הקשר ד~םלימר
 קשר חשוב ש~י~

 ~י~ באו~~ח ד~בואר ממה והוא דאורייתא~ ~~מא~נ
 וה~ר ב~ ס~י~ קס~~ג סי~ ובח"מ ~טים מעות ~נין~כ~~ט

 י~~ב ב~יר שדר דמי מתו~פתאיי~~
 חד~

 עיר כבן חשוב
 שם ~ובמג~~א כאילו נתינותלענין

 כת~
 כן נוהגין דעתה

ב~ם
 שה~

 אבל יום~ ש~שים רק
 ~ו~ ז~

 מ~ד רק
 יש מזהו~~~כ ~מנהג~

 ל~וכי~
 ו~~~כ קבוע ~שוב ~דש דבי~~ב ק~ת

 שכל כן קשר ~ענין אףאפשר
 ~ו~

 י~~ב להתקיים ~~מד
 ושל קבוע ~שר ~שוב יהי~חדש

 קיי~~
 זכר כעין ו~וד

 דקיי~~ל ממאי ק~תלדבר
 אינ~ טריפ~

 דהיי~ו יאמרי~ ~~יה
 יב"ח חיהדאינו

 ק~ מז~ ומשמ~
 יב~ח זמן של ~חיות

 קבוע חיות כמוח~וב
~~ 

 שאנו
 קורי~

 חי~ בשם אותו
 ו~~~~ חי~ עדיין הוי לא מיב~~חובפ~ות

 לענין ~ה"ד לכאו~
 עומד שהקשר כלקשר

 להתקיי~
 דהוי ק~ת משמע יב~~ח

 קיימא שלקשר
 א~

 חי~ב שי~י~ מד~וריי~
 משו~

 דהוי קושר
 ~~~ע ומ~~מ מלאכות~מא~ות

 א~
 ~דמות יש

 הדברי~
 זה

~ה~~

~~~
 ~ה~כיח יש

 ק~~
 ימים ז~ יתקיים שלא דק~ר ~י~

 ב~רק מפורשת במשנה דאיתא~ מהא לגמרי~מותר
 ~גמרי מותרים ו~מן יין נודות של דקשרים קשריםואלו

 נוד~~ איכ~ בודאי ולכאו~ מדרבנן~א~
 שאין ושמן יין

 דברים ~ם משקין שהרי יום בכל הקשר ~תיר~~רך
 להתיר פסקא מאי וא~~כ מיד מתקלקלין ואינםהמתקיי~ים

ולמה
 סתמ~

 בש~~ס דפריך ו~וד בסתמא להתיר המשנה
 ~מותר פשיטא זהעל

 ומתר~
 אוני תרתי ~י~ דאי~ כגון

ויכו~
 ~רות

 ה~דדים~ משני ל~תיר שי~טרך מבלי המשק~
 חשוב דבכה"ג בעיניו דפשוטמשמע

 ל~
 כלל~ לקיום נעשה

ו~~
 ~די משני אפי~ ~~ לפני דקושרין התם דאיתא הא
 משני יום בכל ~תיר ~וא דפשוט לומר ק~ת דוחק~~ת~~
 וקשרים דחות~ת שי~~~ בסימן דאיתא הא וכןה~דדים~
 הוא קיימא של דל~ו משום וחותך ומפקיע מתירש~כלים
 באותו להתיר עשוי ~קשר א~~כ אלא מותר דאינו איתאו~ם

יו~
 לא וכי מאכל ~ם בכלים לה~יר פסקא מאי קשה
 שאינם בתוכם מ~קה עם או בתוכם מאכל ~ם כליםנמ~או
 אותם להתירעומדים

 ו~כ~~~ יום~ בכ~
 מתרתי חדא ~~~ל

 שנימא או ביומו~ להתיר ע~וי דוקא שיה~ בעי~ דלא~י
 הוא שזה כל ~ו~ה יתירו אימת יודע ש~ינו~~תמא
 להתקיים ראוי הקשר שאיןי~וע

 לעול~
 שבעכ~~ח משום

י~ט~
 ~ותר~ ג~~כ ~בתוכו מה ולטול פעם בא~ה ~תיר

 ~ ידעתי~~
 הרא~ות

~~ 
 כי כ~כ מוכרחות ~~ינן

~~ו~ם
 ו~~~

 ~ידו~ בא~פן מ~יר~ דה~נה
 אותו שיתירו

 ו~כן ~ם בימים המנהג ה~ שכן ואפשר יום~~~~תו

סתמה
 המש~~

 נר~ה ~~נין פשטות מ~~מ להתיר
 להתיר סתמה דהמשנהלומר יות~

 א~
 ביומי~ להתיר ~שוי שאי~ו

ובפרט
 שמנהג לי שכמדומ~

 ~עו~
 בשבת להתיר ~וא

 ~~ק~~~ ~יני בתוכה שיש ~לו~ית על אשר~~שר
~~ 

 ש~וד~י
 להתיר ~שויאינו

 דתופ~ין ועכ~~ח יום~ בכ~
 ה~ו~~

 דבכ~~~ג

 של קשר הויל~
 א~ כל~ קיי~~

 מדרבנן ~סור ~יהי~ לענין
 ~~~ת ~ל קשר הה~~דו~~~כ

 דמי~
 לגמרי

 ל~~
 לא~ור ~ו~ין

 אב~ ימים~ ~~ בודאי הקשר י~מוד אם רק~~דרבנן
 קשר

 ~ף ~ז~ אותו ית~ר כשי~~רך בס~~~אשעושין
 שיכו~

 להיות
 י~טר~ של~ ימי~ ז~שי~ברו

 ג~~כ ל~תיר
 כי~ן ~יסור~ ליכ~

 ודאי ~עולםדעכ~~פ
 ורק לו ~ין קבוע וז~ן יתקיים~ ל~

 ג~~כ בכה~~ג אותו יתיר~י~טרך
 ד~י~ שפ~~

 ~ך
 ב~י~ ש~~ע ~קי~ור סביב שנד~ס שבת מנחת ב~~ר~יתי מ~~~

פ~
 שמבי~

 בוד~י טוב מהיות ל~~נ"ד לכן האוסרי~~ מחברים
 אבל האיגיד~ בתוך המט~~ת ראשי שני לתחיב לבע~~נר~וי
 קשר ש~ושה~י

 ועניב~
 בו לג~ור אין ג~~כ ~~~ג

 כי בדבר ק~ת להחמיר לכתחלהדראוי נרא~ ועו~
 הו~

 דבר
 המון פשוטי לפניברבים שנ~ש~

 עשיית ב~נין ל~מוד ויבואי ~~
 בין בזה ה~ילוקים ידעו כ"ע דלאו בשבת קשרו~תרת

 להכשל ויבואו קיימא של לאינוקיימא ~~
 א~

 של בקשר
 ~ינו ומתיר ~קושר כ"ד סעי~ ל~~ד סי~ בח~~מ ~ועייןקיימא
ידוע

 להעולם~
 סי~ באי~~ח ועיין

 תרנ~~~
 לולב ל~גוד לענין

 בתוך ראשים ה~~ לתחוב כתבו דג~~כ ביו~~ט מיניו ב~עם

 ראי~ דאין י~~ל משם אךהאגוד~
 ~ת~

 ~ושש דאינו י~~ל

א~
 דאוריי~ קיימא של קשר שפיר והוי לעולם האגוד ישאר
 שם דמשמע תרנ~~א בסי~ התניא בש~~ט ו~יין ~כא~מ~א~~כ
 דוש~~ת~ מחו~ בזה והנני זה~ דין של טעמו הוא שכןכן

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

 לפ~~ק~תער~~ג י~~~ו~~~מי~אלי

 חו"~ המופל~ ה~ ידידילכבוד
 מו~~ה כש"ת וכו~

~~~~~~~~~ 
 שו~~ב נ~~י

 ודומ~~~
 יע~~א~ ~סאמאטאר

אחדשה"ט
 בדבר מכתבו~~~~~~

 הנהו~
 להם שאין ~אותן שמה

 ~רלית עם הולכת שישראלית מנחה בזמן בש"קמעכ~~ת ורא~ הער~ים~ ~ן חלב לקנות ו~ריכין~מות
 בידיה נושאת והערלית להחליבהא~ת

 ~קנקני~
 ~בל

 ולא~ר החלבבהם
 החליב~

 הקנקנים את הערלית נושאת
 מעכ~~ת ודעת שם~ אותה ומנחת הישראל לבית החלבעם
שיש

 ב~
 דאפי~ וראייתו ~ול~ על מש~~ק הכנה משום איסור

 שהוא אע~~ג קיד~ש על יין להכין אסור ב~ יו~~ט על א~מיו~~ט
 וכמבואר היתר~לאכת

 באו"~
 סי~ ובמג"א תק"ג~ סי~

 אסור ב~ י~~~ט על א~ מיו~~ט בס~~ת דלחפש מבואר~רס"ז
 ~אי~ו כאן קו~ח היתר ומלאכת מ~וה דבר שהוא~~ג
 הנ~רך חלב להכין דאסור ודאי מ~והדבר

~ 
 ה~ול~ ~ימי
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 שנתן מאוה~ל נ"י ר~~ד הרב לו שכתב מכתב ליוש~ח
 חשש~ שום יהי~ לא ואז להערלית הקנקנים למ~רע~ה

ו~עכ~~ת
 ת~

 עכתו~~ד חוו~~ד ~~אל עליה והשיג זו ע~ה על
בק~רה~

~~~~~~~
 אין החול ימי על מש~~ק הכנה משום דלדעתי
 אמת הוא ודאי דז~ דנהי משום והואלאסור~

 מלאכת בעשיית א~י~ החול ימי על בש~~ק להכיןדאסור
 וכמבוארהיתר

 ב~~
 את מו~יעין אין דשבת ט~~ו פ~

 קודש שבת מו~אי על מש~~ק הכלים את מקפלין ואיןהמטות
 להרויח ~עושה כוו~ת באם דוקא היינו מ~~מ חול~דהוא
 הו~עת גבי ש~וא כ~ו החול בי~י לעשות י~טרך שלאהזמן

 קודם ש~~ק ~מו~אי המטה להו~יע לו הי~ דלעולםה~~טות
 רו~~~ פנוי הוא שבשבת יען ורקהשי~ה

 דבר לעשות הוא

ז~
 הוא זה במו~~~ש הזמן או ~טירחא ~רויח כדי בשבת
 הטירחא ~רויח היינו חול על משבת מכין דהויד~סור
 בהד~ת כה~~ג וכן בחול~ הזמןאו

 הכל~~
 שלא כדי בשבת

 ה~נ~ הוי זה בחול בהדחתם לטרוחי~~רך
 חכמז~~ל~ שאסרו

וכן
 בכה~~~

 קידוש על יין בהכנה
 ב~ יו"ט על א~ ~יו~~~

 של כ~נתו עיקר ~ני כל ב~ על א~ מיו~~ט בס~~ת חיפושאו
 מחליף שהוא ו~מ~א שלאח~~כ ביום לטרוח י~טרך שלאהמ~ין
 חול יום שלעבודה

 בעבוד~
 ~והרי אסור~ זה ~כן ש~~ק של

~~
 בשביל בשבת ~~ים להדיח או המטות לה~יע רו~ה
 מודחים והכלים בה מו~עות המטות אם יותר נאהש~בית
 להדיח מותר באמת אזי ~בית קישוט הם כיבה

 ולה~י~
 אב~ בשבת~ג~

 ב~ום
 יעש~~ ~ שא~

 אזי בש~~ק הדבר
ל~

 העושה כ~נת שאין נמ~א כלל~ אותה לעשות יוכל
עבודת להחלי~

 יו~
 בכה~~~ ש~~ק~ בעבודת חול

 חכמז"ל גזרו לא
 שהוא כלל ניכר אינו שהרי לאסור~כלל

 מחלי~
 עבודה ועושה

 בחלוקי ש~~ח בסי~ מבואר שהרי לדבר וראי~ בש~~ק~ חול~נ
 מותר להיתר שמלאכתה דכ~י מוק~הדיני

מחמה א~ לטלט~
 ל~~

 כיון תקשהוהשתא בשבת~ כ~ל לכלי ~ריך שאינו והיינו תגנב שלא או
 כל~ שא~~~

 והוא בשבת~ כלי לא~תה
 שלא כדי לבית מח~ר משל בדרך ומכניסה אותהמטלטל
 שהכלי כדי והיינו הח~~ מחמת תתקלקל שלא אותגנב
 ימי על קייםת~אר

 החו~
 על משבת כמכין ~~י ~רי א~~כ

 יהיה לא ואמאי החולי~~
 בז~

 ~~שום איסור
 הכנ~

 דאסור

א~
 דכיון הנ"ל כחילוק ~~~ל ועכ~~ח כנ~~ל~ היתר במלאכת

 מוכרח שהדבר רק בחול העבודה להרויח בזה כוונתודאין
 או תגנב ~כלי כי הכי בלאו ס~י ולא בשבת דוקאל~יות

 ~מתש~תקלקל
 הכנה כלל הוי לא בכה"ג השמ~~ חו~

 ה~ד א~~כ לאוסרה כוונו כזו הכנה על שלא חכמז~~ל~~סרו
 לא הישראל שאם שלנו נידון שלב~~ב

 יל~
 על לע~ד אז

 ~עכו~ם עליו י~~תין לא אזי בקנקניו החלב ולקבלהחליבה
 רו~ה אינו שהעכו"ם ~חלב את לגמרי הישראלוי~סיד
 הישראל בפני ~לא בע~מו פרתו ויח~יב עליולהמתין
 ~מילא החלב~ו~אסר

 מ~
 אל בשבת ~~שראל שהולך

 לחול משבת ~כנה שם לאו שלו הקנקנים ~םהחליבה
 שלא החלב את מ~יל שהוא ה~לה שם אלאע~יה

 עומד ישראל שאין בע~מו הע~~~ם חליבת ע~יממנו תאב~
גבו ע~

 וב~
 ל~ני שהקשה מעכ~~ת שכ~ב הקושיא מיושב

תור~
 בישוב שם

 הנ~~~
 שהרי עניהם ~הקשה להתיר~ שר~ו

 ישראל בבית ה~לב הי~~~
 בש~~

 לביתו ~ביאה ~סור הי~

כ~
 א~ל שכשהיא א~שר ואיך ש"ק מו~אי ל~ורך שהוא
 עכ"~ טפי קיל ~י~העכו~~ם

 ונכון גדול טעם ~יש לק~~מ ול~נ~~ל
 דאפי~ כיון ישראל א~ל החלב אם דבשלמא בינייהול~לק
א~

 לו אפשר ~י~ בש~~ק יביאה לא
 ש~~ק במו~אי להביא~

ולא
 תאב~

 ה~ליכה א~~כ ממנו
 להבי~~

 רק אינה בש~~ק
 אבל חכמז~~ל~ ש~~רו מה באמת וזה חול עלהזמנה
 תהי~ בשבת י~יאה לא דאם עכו~~ם א~ל ~יאכשהחלב
 ~ לגמרי~ ממנו ואבודהאסורה

 ~א
 ת~ נכנ~

 הכנה סוג
 החלב ~~יל דהוא ה~לה סוג תחת אלא חול~ עלמש"ק
 דמ~ואר וכמ~ עליו~ תאסר~לא

 ובסי~ של"ד בסי~ באו~~~
של~~ה

 כ~
 בשבת ה~לה דיני

 מדליק~
 ומשאר ומגשמים

 בשאר בין בסחורות בין הפסדותעניני
 דברי~

 בין
 לו שיש מי משל בדרך וא~~כ מוק~י~~ ושאינןהמוק~ים ~ד~רי~

~ח~ירו
 ש~י~

 קמח מל~ים
 מונחי~

 הרי בא גשם ור~ה
 את ולכסות מח~לת ליקח לומותר

 הק~~~
 נאבדים יהי~ שלא

 בשבת~ להקמח ~ריך אינו שבודאי ~אע"ג ~גשמים~~~י
 דהוי נימא לא א~אי וא~~כ אותם י~טרך החולבי~י
הכנה

 משב~
 ועכ~~ח דאסור~ לחול

 כסבר~
 דאינו דכיון הנ"ל

מחלי~
 לית בש~~ק שיעשנה החול לימי השייכה העבודה

 אלא נקרא דאינו דהכנה~ לתא משוםביה
 ה~לה~ בש~

 ילך לא שאם כיון דמיא להא הנ"ל החליבה נידוןו~~~כ
 אלא ~וא הכנה לאו ~ל החלב לו יהי~ ~א בשבת~שמה
 שכ~בתי ובמה לא~ור אין הכנה דמשום באופןה~לה~
 לע~ין ט~~ו דין ס~ כלל אדם חיי בספר מש~~כ על טעםי~בן
 על בשבת ייןלהביא

 הבד~
 על יין להביא ד~ין שכתב

הבד~
 עכ~~ד~ שבת במו~אי להשיג שא"א לא אם בשבת

 להשיג א"א אם מות~ יהא למה וגם הא מנ~~לולכאו~
 מותר ~כיבמו~~~ש~

 לעשו~
 הבדלה~ ל~ורך דרבנן איסור

 לא במו~~~ש היין להשיג אפשר לא דאם א~~ש הנ~~לולפי
 מהך וכדמוכח ה~ל~~ בשם אלא הכנה בשם כללנ~רא
 של~~ד וסי~ ש"חדסי~

 ושל~~
 ראיות עוד וראיתי הנ~~ל

 דבשבת לולב ~ענין דסוכה פ"ג במשנה איתא דהרילדבר
 ~ח~יפין ובמועד מוסיפין וביו~~ט למים הלולב אתמחזירין
 כשחל עכ~~ח ~היינו בו שי~א לאחר בשבתוהרי

 יו"~
 ראשון

בשבת
 בז~

 נוטל דהי~ הקדום
 בשב~~ א~

 הוא
~ 

 מכין
 ~למה חו~~~מ על מכין הוא ~למא וביו~~ט ב~ יו~~ט~נ
 ועכ"~ להוסי~~ או להחזיר ~תרי~~

 דבכה~ג ~"ל
 וכן מה~~ט~ לאסור ~כנה משוםבי לי~

 מעש~~
 ש~ליכין יום בכל

 של ביו~~טהשופר
 ר~

 ששוב אף לביתו התקיעות לאחר
 נושאין סוכות של ביו~~ט וכן היום באותו לו ~ריךאיגו
 ראו~ הי~ מעכ~~ת ולד~רי לביתו~הל~לב

 כ~
 לאסור זה

משום
 הכ~

 הכנה הוי דלא כנ"ל וע~ח
~ 

 רו~ה כשהוא
 עי~זל~רויח

 ש~
 בימי לטרוח י~טרך

 ה~ו~
 משא~~

 הנ"ל בניד~ן
 ~נ~~ל כל כתבי אחר עוד מותר ~ה ~בר כלל ~וונתוא~ן

 ~דש~ רא~ראיתי
 שאם ש~~בר ~תבתי להסברא נ~~ה

 לית לגמרי נפסדת תהי~ בשבת א~תה הישראל יעשה~א
 והוא הכנ~~ משוםבי~

 מ~
 דאיתא

 בסו~
 שבת מ~~

~נדרי~
 דיש שמ"א ס~ או~~ ובש~~ ~ פרק סוף

 חילו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~פרת ~בין החכם ~ל נדר התרתבין
~~ 

 בשבת ~בעל של
 אם אלא בשבת נדר להתירד~ין

 התר~
 שבת~ ל~ורך ~וא

 ~שבת ל~ורך ~ינו אם אפי~ נדר כל ל~פר יש ~פרהאבל
 ~תר~ דגבי הואו~~ם

 ביום שי~~ דוקא בע~ דלא כיון

~~מי~
 אין לכן הנ~ר ~ת ל~תיר יוכל לעולם ד~חכם

 ~~ורך ~וא ~נדר ~תרת א"כ אלאמתירין
 ה~ב~

 אבל
 אינו דהבעל כיון~~רה

 יכו~
 אלא להפר

 ביו~
 ונמ~א שמעו

 ~~פר י~ול י~י~ לא עכשיו יפר לאש~ם
 כל~

 י~ל לכן
 דאפ~ ל~די~ הרי השבת~ ל~ורך ש~ינו נדר אפ~להפר
 בשבת יפר לא דאם כיון מ~~מ השבת ל~ורך שאינןנדרים
 כל לגמרייפסיד

 ~~פר~
 הרי ענין בכל ~~~~ר יכיל ל~ן

 ו~וא החול על משבת הכנה משום בי~ לית דבכ~~~גל~די~
 ב~~ה~ ואלי~תא נכונהראי~

 משום לאסור שאין שבררנו אעפ~~י למעש~~~~~
 ברור ~~יתר אין אכתי מ~~מ החול~ ימי עלמש~~ק ~כ~

 לא אכתי ד~ישראל דנהי משוםכ"כ
 קנ~

 וא~~כ החלב את

נרא~
 דשפיר

 דומ~
 דיני~ להנך

 ס~ בסוף ~מבוארים
ש~~~

 בעכו~~ם שם מבואר וכן תבואה~ ~מביאים בעכו~~ם

העוש~
 ו~ישראל גבינות

 רוא~
 את

 ~~ניב~
 עשיית ואת

 ~אינו כתב ומעכ~~ת עיי~~ש~ דמותר~גבינות
 דומ~

 ל~תם
 אינוד~ישראל

 מאומ~ עוש~
 עכ~~ד~ דידן בנידון משא~~כ

 כוונתו יודעו~יני
 בז~

 הישראל אין דידן בנידון גם ד~א

 מאומ~עוש~
 הולך רק

 מ~ ורוא~
 ואפשר חולב~ ~שהעכו~~ם

כונתו
 ב~

 הוא ואח~~כ ל~עכי~~ם~ כליו נ~תן שהישראל
 של לביתו ו~ח~ב ~~נקנים בשבת שישא ל~עכו~~ם~וה

ישרא~
 משום ~גם אבל ואסור~ מע~ה ~וי זה

~~ 
 אין א~י

 בשבת ~חלב קונה אינו דהישראל ליסוד נניח דאםל~סור
 ~חלב א~~כ לקנות~ עדיין ר~ונוד~ין

 לעול~
 עכו~~ם של ~וא

~~
 קונה שאז ~שבת לאחר

 אות~
 ~ש~וא ונמ~א ~ישראל

 החלב נישא ~וא עדיין ~ישראל ~ית ~חלב אתנושא
 גוי שלש~וא

 ובחפ~
 ~ישראל אם אפ~ איסור אין גוי של

 לגוי ~ומר ש~ותר ש"ז בסי~ כמבואר לעשות לואומר
 ע~~ז להשיב יש דאכתי ~איברא מלאכתךעשה

 אלא אינו מלאכתך ~ה ~גוי לומר דמותר ד~אבמק~~א ~מש~~~

 ~מלאכ~א~
 אינו

 ~ישרא~ ע~ כ~ מוט~
 כל אבל

 ג~~כ ~~ו~~ם בח~~י ש~וא אעפ~י הישראל על~וטל שהמלאכ~

~~~ר~
 דחשוב א~ר ~דידן בנידון וא"כ הוא אסור בו

ה~לא~
 יש דא~~ אלא הישראל~~ על מוטל

 חש~
 איסור

 נימא אי ואפ~ הישר~ל~ מבית ~כלים ~וטל ~הגויב~

 עד כליו ~ו משאיל ~ד~ישראל שאלה רק ~ויד~~
מ~~מ מ~~~~

 ז~
 בשבת כלים ~כו~~ם ל~~איל הוא אסור גופא

 בעיר זולת ר~ו בס~כ~~בואר
 ~~ו~~

 אבל
 שאין אףמעורבת שאינ~ כ~

 ב~
 משום אסור מ~~מ כרמלית אלא

 בש"~~יי~
 ~~ז אמנם ד~~ סע~ ר~ו ס~ התניא

 ~~~ז דבס~כיון ~רא~
 אי~

 ~כו"ם ~י דרבנן ב~בות פ~וגתא
 ~ל~א ו~וג א~ור או ~תר אי ~~ול ~ורך~~ום

 ל~~~

בז~
 לגעור אין תו א~~כ

 ב~נוהגי~
 היתר

 דלמי בדב~
 נ~~ א~~כ נפש חיי כמו כמעט חלב ~וי קטנים ילדיםלו שי~ למי ובפרט גד~~ל ~ורך כמו חלב ~וי בביתו חלבלי שאי~

 לזהר ראוי במע~יו ומדקדקד~בע~~נ
 בז~

 לחוש דיש ובפרט
 עכ~~פ אבל ~חמור~ דשבת במילי להקל עי~~ז~ילמדו

 שלא ללמד להם רא~י וגם ~יתר~ הנו~גים באותןלמחות אי~
 בלא~~~כ דגם א~תם~ ~נושא ל~~כו~~ם בידים הקנקניםי~נו
יש

 רק ~יוחדים ~אלו הקנקנים אין דאם חשש~ בז~
 כמו מוק~ים~ם לח~יב~

 קדי~
 ~~לות או לבשל ~ק מיוחדת שהוא

ב~
 ד~וא

 מוק~~
 יקחם לכן

 העכו~~~
 בע~מו~

~~~
 כבר ~קנקנים ליקח בא ~שהעכו~~ם דאם נראה

 ~ק~~
 סי~ ויו~~ד רס~~א ב~~ ~גאונים לדעת ~נההחמ~~

 בביאורי ל~ברי~ם והסכיס ~שמשות~ בין כבר ~ויר~~~ב
 הכנסת במאמר התניא ובסדור הנ"ל במקו~תהג~~א
 ר"ת דדעת בחוש שנראה וכתבשבת

 שקיע~ דא~~
 יש

 ומ~ ~מי~~ ~וא יום ודאי שהוא ורביע מילין ג~מהלך עדיי~
שנר~

 סי~ באו~~ח קיי"ל ~רי א~~כ ל~כחיש~ א~~א בחוש
 בהש~מ שבית על גזרו שלא שמ~~ב ובסימןרס"א

 ב~ו~
מ~ו~

 מסתפק ש~~ב בסי~ ש~מג~~א ואף גדול ~ורך או
 בב~שמ"ש ולא גזרו לא ע~~ש של בבהשמ~~ש דוקאדאפשר
 בשע~~~מ ~כ~~כ להקל דיש סיים ~תניא בש~~ע אבל מו~~~ש~של
 למעלה לפמש~~כ וא"כ אחרונים באיזה ועוד ~רמב~~םשעל
 אפי~ להקל יש נפש וחיי גדול ~ורך ~וי בז~~~זדחלב

 אינן ~נ~~ל בענין החששות דכל משום במ~יו~להמדקדק
 גזרו דלא ל~קל יש ובב~שמ~~ש דרבנן שבותיאלא

כנ~~ל~ ע~יה~

~~~~
 מאוהעלי ר~~ד ~רב דברי על מעכ"ת ש~שיג ~שגות

יפ~
 הנ~~ל ~רב ~~ברי ~שיג

~~ 
 ~חתו~~ כספר

 פ~ סי~ מ~רי~~א דמתשו~ומש"כ
 שמוב~

 ישראל נזר בס~
 מעכ~~ת לי ימחול לאסור~ ראי~ יש ~ת מנחתובס~

 חקר ~א שהרי דידן בנידון ~התיר רא~ ישמדבריו דאדרב~
 שם כי יען ורק הח~~~ ימי על מש"ק הכנה מטעםל~סור כל~

 אפשר ~י~ ולא לעיר בש~~ק ~חלב מוליך העכו"ם~יה
 מ~ד מנעולין שני לתת ~וה לכן שבת~ ~וא כיחותם ~~ני~
 לא~ור יש וגם אחד~ חותם כמוחשוב מנעולי~ ושני ~~~פ~~ג ד~וא אחד חותם בע~ עכו~~םש~וליך דחל~

 ~ות~
 עד במו~~~ש

 מ~ד שיעשוכדי
 מ~

 מוליך דהעכו~~ם
 ~ות~

 עבור בשבת
י~ראל

 מחו~
 כל כאן דאין דידן בנידון אבל לתחום~

 ~ם ~ולך וישראל ~חתום~ בתוך הוא שהרי~ללו החששו~
 ~עכו~~~

 ממילא וגםומשמר~
 שיעש~ כדי אי~

 ש~וא כיון
 מהרי~~א שבתשו~ ~ל~ו ~חששות כל שייך דלא וכי~ןהכ~ר בתו~

 ד~כנה מדבריו גם ~מע א~~כה~~~ל
 ל~

 ~ייך
 בכוח~~ט~ מברכו וש~~ת~ דו~~ש ידידו ב~ה ~נניכתבתי והנ~ענ~~~ בז~

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



 ~~"ו~סעמ~האל~

 ~~~~ש ~מופלג ~ב~ תלמ~ד~לכבוד

 ~ע~~א~ מונקאטש בק~~ק נ~~~~~~~~~~

~~~~
 כל שנ~עור במ~ שאלת אשר

 ה~~~
 במג~א שמבואר

 ובשו~~ת ת~~~דס~
 ~ר"~

 א~ ס~ או~~ח ח~ ש~ק
 אחר מא~ש הת~רה בר~ת לשמוע לו ~ש~לכתחלה

 אעפ~"כ לו~~~א ובא~
 ~בר~

 ה~~וג בענין ~אלת ו~ה ברה"ת~
 השחר ~מוד ~עלה שלאחר שבועות בל~ל ~נעור~םבאותן
 ~ת~רא~~ כ~ ולאשר ל~שן ~ולכ~ם הם ~א~ר היוםומתח~ל
~ל~

 זמן ~עבור אשר עד ~~נו
 ק~~~

 אומר~ם לז~ת ~ום של
 חובת יד~ ל~את~ בזה ~תכוונים ו~ם ~ש~נה קודםק~~ש
 אמ~רת קודם בר~~~ת לומר מחו~ב~~~ א~נם אם ~ום~ שלק~~ש
 בבר~~~ת כבר ~ת~י~בו א~~כ ~שחר הא~ר שכבר דכ~וןה~~ש
 לומר הנדפס הסדר אומר~ם עד~~ן אם אפ~~ול~~~~ז

 התרי~~ג א~~רת באמ~ע עד~~ן עו~ד ש~וא כגון~~ועות בל~~
 ג~~כ השחר ~א~ר וכבר~~ות

 ~ר~~
 מקו~ם ולומר לה~ס~ק

 וכן הנוסח כל ~ומר ~ו~כול בה לן דל~ת דלמא או~~~~ת~
 אח~~כ ורק ב~~~~ת~ אמ~רת קודם שחר~ת של ק~~ש~~~
 והנה חוו~~ד ושאלת ברה~~ת ~אמר אז כש~~ום הש~נה~~חר
 נוטה וד~~ זו~ בשאלה הערת~~ה

 ש~וכ~ ~~
 כל לגמור

 ~די בה ל~את שם על ק~~ש אח"כ לומר ~וכל וכן~נ~~ח
 ~ום של ק~~ש~ובת

~~ 
 ~וד~~ בר~~~ת אמירת ב~~

 עלמא נהוג כן ובאמת משנתו ש~עור לא~ר ברה"ת~~אמר ו~
 מ~~ז ס~ או~~ח ~ש~~~ דהנה נ"ל הדבר וטעם~ש~ועות
 ברה~~ת בענ~ן שיטות ב~הו~א

~~~ 
 הרא~ש דדעת~ נתקנה

 דהוא~הטור
 נתקנ~

 כל כמו ול~מוד ל~מ~ד כל על
 בא~~ אפ~~~ל~~~~ז מ~~

 ה~ום
 א~

 לימוד ב~ן הדעת הסח ה~~
 ש~שן כגוןללימוד

 באמ~~
 קבע ש~נת ~~ום

 ~דעס~ק~
 בעסק~ם

 משום לד~ריהם אף הדעת ~~סח זה בענ~ן הו~ל~
 דלעו~

~רי~
 התורה~ על דעתו ש~ה~~ אדם

 ו~
 ש~נת

 קב~
 ~וכל

 הדעת ~סח~ה~ות
 לבר~ ~ר~~ בזה~

 על מחדש
 אבל אח~כ~ ללמוד~יר~ה ~ל~מ~

 ד~
 דבר~~~ת אלא כן א~נו ר~~ת

דומ~
 ולא הח~וב ~ורם ~~ום שרק השחר ברכות לשאר
 שניעור במ~ ~ספק ל~ו י~א הנ~~ל ה~טות ו~~~~ההפסק~
 כל~לומד

 הל~~
 דהפסק

 והס~
 כאן ה~ה לא הד~ת

 ובז~ הוא~ אחר ~ום הרי~~~מ א~
 ~ת ד~עת ~הי~וך הדבר

 ~~ון א~~כ גורםדה~ום
 שנעש~

 אחר ~ום
 ~רי~

 ~נ דלמד כיון והטור ~רא~ש לדעת~בל ו~ר~~ לחזור
~~~ 

 ה~ ולא
 מ~~לא ה~ת הסח~אן

 שינת ~ ב~ום וב~שן לברך~ א~~
 ~ר~ך והטור הר~~ש דלדעת בה~פך הוא~בע

 ~בר~
 ולדעת

~ת
 א"~

 עוד ונ"ל ול~ר~~ לחזור
 ~לדעת ב~ני~ם~ ~~~~

 שופר בר~ת כמו המ~וה בר~ת ד~וא והטור~רא~~ש
 ~ו~ם כלל ללמוד אסור א~~כ ומ~ה~לולב וסוכ~

~אין דכ~ ברה~~
 להנ~~

 תפיל~ן
~~ 

 ל~בוע או הברכה
 ~ו~

 ~ודם
 כמו~~רכה

 כ~
 ~ל ב~~~ ~ודם ~ורה ~למוד א~ן

 רק המ~ות ~רכת כ~ו דא~נו~~ת ל~~
~~~ 

 ב~ת
 נ~~ הש~~

~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
דג~

 ב~ר ל~קד~ם ~ש לדבריו
 לבר~

 ברכת ומיד ~~כף

 מ"ז דף בנ~~ם וכדא~תא~~ורה~
~ 

 בת~רה ב~רכו שלא

 ד~ש משמע ופשטות~~~ה~
 ל~ר~ ~קד~~

 קודם בר~~~ת
 התורה של ~ש~בו~ה מפני רק הוא ~ום מכל ברכות~משאר

אב~
 ~ורה לומד באם אפי~ ל~~א א~סור מ"מ

 ק~~
 הברכה

 א~ן השחר ברכת שאר דגב~~~ו
 א~סו~

 איזה מקד~ם באם
 כמו ~ברכה ~ודםדבר

 בדר~
 ב~רכת משל

 כל ל~ ה~וש~
 באם א~סור א~ן ועכ"ז מנעל~ם לב~שת על שנתקן~רכ~
 קודס מנעל~ולובש

 הברכ~
 והשתא לז~~ וכדומה

 ול~שן ק~~ש ל~ות טפ~ עד~ף ~ה והד~מה שבו~ותד~ל~ל נרא~
 ~שנתו ש~עור אחרואח~~כ

 ~ב~
 מה ש~רי מ~ום ברה~~ת~

 רו~~ןשא~ו
 לבר~

 כל ולמדנו נעור~ם ~~~~נו אף ~ר~~~ת

~~~ל~
 ~עת דחושש~ן משום רק הוא

 ר~~~
 אלא ~ש~~תן ~~בר דוקא דב~~~ המ~ות ברכת כמואינו דברה~~~ דסו~ר

כ~
 א~ן ~ל~~ד ~י~ור חשש וא~~כ השחר~ ברכות ש~ר

 בל~מוד א~סור א~ן לד~ד~~ דה~~~אן
 ול~יפ~ ~רה~~ת~ קוד~

 נבר~~~
 ~בע ש~נ~~ ל~שן נ~~ך ואח~~כ ~~~ש קודם ברה~~ת

 יה~~ לא ר~~ת ד~~~~תנה~
 בז~

 שום
 הר~ ~~~מ חסרון~ ~~

 אם א~~י~ ק~ע ש~נת אחר והטור הרא~~ש~~עת
 ~שי~

 ~וא
ביום

 לבר~ ~ר~~
 ~דעת לכתח~לה חוש~~ן שאנו וכ~ון מ~ש

 לשמוע ~פשר ~ם כתבו ~"ט שהרי והטורהרא~~ש

~~רכ~
 ש~טת ~ד~ ל~את ו~וא טפ~ עד~ף מאחר

 ~~ טפ~ עד~ף מה~~ט ~~~כו~טור הרא~
 הש~נה לאחר~ בר~~~ת

 ~~נת ל~שן אח"כ רו~ה דהואדכ~ון
 קב~

 ~ותר נכון א~~כ
~~מת~ן

 מלבר~
 גם ~~א דבזה הש~~ה א~ר עד ~~~~~ת

 חשוב קבע שינת דלעולם הסובר~ם והטור הרא~~שדעת
 ולעולם הדעתהםח

 לב~ ~ר~~
 באם אפ~ ~~כה~~ת א~ריו

 מ~ות ה~רי~~ג לנ~ור דמ~ שפיר ולכן ~יום~ באמ~ע ~שןהיא
 ואחר ~תורה ברכת ~ל~ ~ום של ~"ש לומרוכן

 ~ש~~
 ~אמר

 נראה ולפ~~~כברכה~~ת~
 ע~

 לומר
 ז~ ד~~

 המג~א שכתב

דלכתח~~
 דוקא ~~ינו מא~ר ~תורה ברכת ל~מוע לו ~ש

 כל נ~~ר ש~~במ~
 הלי~

 ו~~נו
 ~הול~

 ש~נת ל~שן א~~~כ

 אב~ק~ע~
 השחר כש~א~ר ה~~לה כל נ~עור שה~~ אחר אם

י~~
 לו מיתר אז~ מש~נתו קם ואח~~כ ~בע ש~נת

 ~ףה~ורה ~ר~ ~בר~
 וא~~ לכתח~~

 ל~דד כלל
 לכ~~~ל~

 ~א~ש לשמוע
 ~~ך ~ר~ ר"ת לדעת ש~ר~ מ~~נ ~~כא דבכה~~ג ~~וןאחר

 לבר~
ב~~

 ה~חר ברכות ש~ר ~ו הלילה כל כשנ~עור אף בוקר
 ~ס"ל והטור הרא~~שולדעת

 דברכ~
 זו

 דומ~
 ~רכת

 ה~ו~
 לדיד~הר~

 ~עת ו~סח הפסק חשוב ~עולם קבע ש~נת

 לבר~ו~ר~~
 וא~~כ ה~ום ב~מ~ע כן כש~שן אפי~ לדעתם

~כ"ע
 לב~~ ~ר~~

 ש~ן וכ~ון
 ~דר ל~ למ~

 לכתח~ל~
 לש~וע

 נפ~ט הנ~~ל לפ~ ועכ~פ מאחר~ה~רכות
 ~~לת~

 טפ~ דעד~ף
לומר

 ברכה~
 ~ל~א כדין ~ברכה ש~ה~ כדי ~שינה אחר

דכ~~

~~~~
 ה~ה לא דעד~ין דכ~ון לומר סברא יש

 ~נ~
 החמה

~בו~
 דב~ם ד~ ~עיף רל"ה ס~~ או"ח בש"ע

 יו~~~אונ~
 ~ובת ידי ~ם אז

 ק~~
 ~ד~~ן א~~ ~~י~ של

~~
 וגם ~מור~ יו~ הוי

~  
 ~ואר~

 במס~ ~~ש~~
 מגי~

~~~
 ~נ~שין

 ~~ו~
~~א~כ הח~ הנ~ א~ דו~א ~מ~וה לכ~ילה

 ~ו~
 ~ב~עת

 ע~י~ן ~~~ש ~א~~~
 ל~

 היה
 ה~~~ ~נ~

 ~פ"ק~תער~~ג



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
 אחר עד בר~ה"ת עם להמתין ~פיע~יף

 ~נ~
 ואי~ו החמ~~

 לברך ד~ריך ~לי~~ לישןדומה
 בר~"~

 אפילו כשניעור
 לברך ~ריך אח~~כ וניעור בלילה בישן שהרי הנה~~ח~קידם
 כשניעור ה~~~~

 ג~
 בשניעור משא~~כ השחר~ ע~וד קודם

 בלא ל~מוד לו ד~יתר ודאי השחר ע~ד דקודם כיוןב~ילה
 לו דמותר י~~ל כן כ~ובר~"ת~

 ללמ~
 שעלה אחר אפי~

 דב~~ ו~~שו~ הנה~~ח~ קודם עדיין שהוא כלהשחר
 שינה

עיקר
 מ~~

 ~נה"ח ל~חר אלא אינו ברכה~~ת של
 וד"~

~~~
 דהש~~ע ~וכיח דכ~ב ~"ב ~י~ ביו"ד ה~~~ז על ש~קשית
 לענין לר"י רש~~י שבין בפלוגתא רש~~י כשי~ת~~~ל
 האחרים~ דאוסרת מדכתב הרו~ב בתוך שמק~תהח~יכה
 בניעור רק ד~~יירי בש~~ע אח~~כ כתב דהא תימאוזה

 והפר~~ג בנקה~~כ כן תמה וכברל~~וף
 מת~

 ה~~~ז~ דברי
 ב~ק~~ד~ בע~מו מדבר~ו הפר~ג דברי על תמהתו~תה
 מדלא דהוכיח ה~~~ז בכוונת דכתב בפרמ"ג המעייןהנה
 ומדהתחיל וכו~ ב~וף בניעור בד~~א המחברכתב

 ~ו~
 בד~~א

 הוכי~ וכו~ מתחי~ה ניעורבלא
 ב~וו~~ד ועיין כן ה~"ז

 ד~רי לייש~ ו~ש~~כ ה~"ז ב~וונת מש"כ ~ק~~בב~יאורים
 דכ~ חלב ד~פת ב~וגיאר~"י

 דהחידו~
 ד~ניהם מה הוא

ה~
 דחה דבפ~חים תמ~ו ותוס~ היתר

 וכתבת ז~~ ה~~~~
 בימי כן אמרתי ~ני גם לחומרא הוא דהחידוש ~לדרש~~י
 ס~ יו"ד מה~~ת בנוב~~~ כתובים הדברים מ~אתי אךח~י~

 הדו~~ש~ ז"ל לאנדא ~ש ~גאון ~נו בשםל~~ז

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

 תער"ג~שנת י~~~ו~ס~מיהאלי

מו"ה וכו~ חו"ב המופלג הרב ידידילכבוד
~~~~ 

~~~~~
 שו~~ב נ~~י

 ומו~~~
 י~"א~ ~אמא~אר בק"ק

 אלאבא~י ולא וכו~ שנית מכתבו קבלתי~~~~~~~~~
 מעכ~ת שמ~א החזקית ה~תירות ~ללהשיב

 ימי על מש~~ק ~כנה של האי~ור ביאור בענין דברי עלנ~~י
 בי~ה במ~~ דמבואר מהך ע~י מעכ"ת דהקשה והואה~ול
 ת~~~ח ~ימן או~~ח בש~עונ~~ק

 בהמה לענין יו~~~ בהלכו~
 ~ח~ה שא~ורמ~וכנת

 ר~
 לאכול לו אפשר שיהי~ בא~ן

 ~~~ה אי~ור דאין ו~ברי מבע~~י בשר כזיתממנה
 יה~ אמאי א~~כ ההכנה בלא לגמרי הדבר יפ~יד לאב~ם א~

 עכ~~ד~ ה~לה ~נא הכנה ~ אין ~א לשוח~הא~ור

~"~~
 כמו היתר במלאכת אלא היו לא דברינו כל שהרי
 והדחת מ~ות דהו~עתהאי

 מ~אכת בזה דאין כלי~
~י~~ר

 ו~
 ~ל לה~ין ~עשות א~ור היתר מלאכת דאפ~

 יין ל~ביא בכה"ג וכן החולימי
 ~ מ~~~

 מש~ק או לחבירו

ע~
 הו~אה אי~ור דליכא במקום הבדלה

 כגו~
 להביא

 מרשו~
א~~

 שיש ב~ום או
~ ע  

 לחפש ו~ן
 א~ מיו~~~ ~ס~

 או~~בירו
 ע~

 הני כל וכן דהחיפוש החול ימות
 בשבת ~םהיתר מ~אכ~

 דעכ"~ ר~ ויו"~
 ל~ורך

 ו~~ אס~ חו~

 משום אלא מלאכה מ~וםהאי~ור
 ה~נ~

 בס~מן כמבואר
 דכל סברתינו ~תבנו בזהתק~~ג

 ש~~
 הדבר אז יזמין לא

 ב~ם נקרא זה אין לגמריתאבד
 הכנ~

 אלא
 מ~וכנת גבי ~תם אבל בזה~ ל~~ור חכמז~~ל גזרוולא ה~ל~ בש~

 דשחי~~ ביו"~ל~וח~~
 היא

 מלאכ~
 מן

 הל~~~
 מל~כות

ו~סורה
 מה~~~ ביו~~~

 בשבת כמו
 כ~

 אוכל ל~ורך ~אינה
 בין אין דהרינ~ש

 יו~~~
 אלא לשבת

 ורק בלבד~ נ~~ איכ~
 אבל מו~ר~ נפש אוכלד~~ורך

 השוח~
 ~ה~~ה

 ההורגאו ביו~~~ ~ריפ~
 ~ו~

 מ~ד אי אכילה בר ש~~נו דבר ושאר וכלב
 אוכל דאינו דכיון מלקו~~ חייב הרי האיסור מ~ד איע~מה
 וא~יל~ האי~ור~ בדב~ שוים ויו~~ט שבת שוב ה~ינפש

ב~וח~
 ורק לאכילה~ הראוי דבר

 ששו~~
 אותה

 קיי~~ל דאנן נהי אכל שכברל~חר ביו~~~
 דמ~~~

 לוקה אינו
 דא~רי~ מ~~ז דף ב~ס~ים ל~ דאית כמאןד~יי"ל ~שו~
 הואי~

 ו~~
 עיקר מ~מ וכו~ אורחים ל~מ~לעי

 של~ ה~~~~
 הוא ילקה

ר~
 מ~ד אינו ~האי~ור אסור מ~~מ ומדרבנן הואיל מ~ד
הכנה

 מיו~~~
 על

 מ~ד רק בלבדו~ חו~
~~~ 

 דעושה
 נפש אוכל ל~ורךש~א מלאכ~

 ביו~~~
 ה~יתר דע~~י דאםור

 ש~
 ~ואיל

 ומבואר אסור~ מ~~~י מדרבנן אבל מה~~ת רק מותראינו
 שם פ~חיםבתו~~

 ג~דו~
 ~חשיכה סמיך ~~של דאם ~ו

 ~ף ~וקה ביום בי אורחים לאכילת ראוי יה~ שלאבאופן
 בכ~~~ג שייך דלא ומשוםל~ידן

ה~ולם נזהרי~ ו~~~~ הואי~~ לו~
 ביו~~~

 ל~~מין בע~~ש ל~יות שחל
 ה~שאלינ~

 זמן
 שיה~ עד יום מבעוד להתבשל שיוכל כדי הלילה קודםג~ול
 תבשילין דהעירוב ומשום לאכילה~ ראוי כמב~~דעכ"פ
 מ~ד דאורייתא אי~יר כאן אין כבר באם אלא מתיר~ינו

 העירוב שוב מועיל ~דיין הנשאר דרבנן האי~ור ועל~ואיל~
 תבשילין העירוב ~ן הואיל שייך לא באם אבלת~שילין
 והעתיקו תקכ~~ז ב~י~ המג"א כ~"כ דאורייתא אי~ורמ~יר
 וא~~כ האחרונים המחברים כל~ריו

 השוח~
 מסוכנת

 ~אכול כלל שא~~א באופן ללילה~מוך
 ~~נ~

 הוא יום באותו
 אף וא~ור ~יו~~~~ מלאכה דעושה דאו~יתא איסורעושה
 ~אכול שהות ביש משא~~כ ישחו~~ לא אם הפ~ד לידישיגיע
 מ~~~ יאכל~ לא שבאמת אף מבע"יממנה

 אי~ור ליכא שוב
 ונהי הואיל~ מ~עםדאורייתא

 דהואי~ דב~ית~
 איכא אכתי

 ממונו הפ~ד ~ש~ם בזה התירו שוב מ"מ דרבנןאי~ור
 דבאמת ו~ום כלל~ התם מיירי לא הכנה אי~ור משוםאבל
 כנ~~ל~ מלאכה ~~יית אי~ור אלא הכנה איסור שםליכא

 דגם יראה בפוסקים שם הי~ב יעיין אםואדרבה
 מש~

 יש
 דברו לא ש~רי לדברינורא~

 כל~
 הואיל~ מענין רק הכנה מענין

 כונת~ שאין במקום הכנה ~דל~~ש ~נ~~ל ~ברתינו מ~עם עכ~~חוהוא

~הכנ~
 את לגמרי יפ~יד שלא רק

 ~~לה רק דהוי הדב~
 גם השגתו ~רה ובזה עליה גזרוולא

 מ~
 עירוב דבעי~

 אסור ~~ תבשילין העירוב לולא ד~תםתבשילין
 שמבשל גמורהמלאכה מטע~

 ביו~~~
 ג~כ שהוא

 ל~ורך דהמבשל דקיי~~ל ו~~ימלאכות מל"~ מל~~
 ~ו~

 לוקה אינו ג"כ
 נש~ר אכתי מ~~מ אבל הואיל מ~עםהיינו

 דרבנן אי~ו~
מ~~ם

 המלא~~
 שמבשל גופא

 ביו~~~
 ול~ן יו~~~ ל~ורך שלא

 אי~ור ~~לאכת שאינו דבר אבל תבשי~ן~ עירובבע~
 כ~~

~~
 כמו הכנה מ~עם א~ור שמ"מ

 בני~ו~
 ה~ל~ גבי ~לנו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~

 ורק בשבת ~עשות שאסיר ~דבר שום עושה הישראלש~ין
 בשבת ~~שות א~ור ה~תר מלאכת שגם משום דנ~ןש~נו
 הדבר י~סיד דבאם נ~בה וגם סברת~ קמה שפיר חול~ל~ירך
 בשבת אותה ~עש~~ לא אםלגמר~

 וכ~ו~
 ~וא ד~מלאכה

 ד~~~ שפ~ר ה~תרמלאכת

~~~
 מדברי

 המג~~~
 ~ק~~~ח בס~מן

 ס~~~
 ל~שא לענ~ן ב~

 סופם דהתירו ~~~~ר טעם ו~ב~א לב~תםהמחזור~ם
 כן גם מ~~ר~ ~תם אסור~ היה לא~~~כ הא תח~לתםמשום
 עירוב~ דל~כא ב~~ים כגון הו~אה אי~יר שש~~ך~~קום
אב~

 הו~אה ~~סור כאן דאין ע~רוב בה שיש בעיר
 בע~~ לא בעלמא~ה~נה ר~

 הט~~
 תחילתם משום ~ו~ם דהת~רו

ר~
 ב~ו~~ט לשם אותם הביא לא אפ~לו

 ר~
 שם מונחים ה~~

 ~~קוד~עו~
 י~מ~א ה~טב י~יי~~ש להת~ר ~ש ג~~כ ~ו"ט

 דבר~ו ~תר ועל שכתבתי~ כמוה~ברים
 ל~

 מעכ~~ת כמש~~כ הדבר אמת דאם לכתוב מוכרח אני זאתורק להשיב~ נפנ~תי
 עד הפרות ~~ל~בת ל~מת~ן רו~~ם הערל~ם דבאמתעתה

 לשלח ש~א להישראלים לאסור ראוי באמת אזימ~~~~ש~
 האמת אם זה ~חר מעכ~~ת יחקור ~ך בשבת ה~לבאתר
 שבס~יבותינו וה~רל~ם כן א~נו הסברא עפ~~~ כ~ הואכ~
 יען ואפשר להמתין~ רו~ים~ינם

 ~הער~י~
 זה שבמחוז

 גם ולדעתי ~~קום~ מ~ום בזה דנים ואין ~ותרעשיר~ם ה~
 בזה~ שוים הערלים כל אין~~ליכם

 ומש~~~
 הרא~ על מעכ"ת

 נק~א ~לא שאני דהתם נדר~ם~ מהפרתשהבאתי
 הכנ~

 כלל
 ה~~ם בהדיא ~י~ם דנדרים פ"~ סוף במשנה ש~רי~א

 יהי~ לא שוב שמעו ב~ום יפר לא דאם משום להפר~~~שאי
 בשבת הנדר להפר אסור ה~ זאת דלו~א ומשמע להפר~יכול
 רק הטעם ועכ~~ח השבת~ ל~ורךשלא

 הכנה כמו ד~ו~ מ~ו~
 את לגמר~ דיפס~ד משום שרי עתה ומ~~מ חולל~ורך

 ההפר~
ו~~

 הדבר את לגמרי דיפס~~ דב~ום שכתבתי כמו מוכח
 ב~~ והנני הכנה~ ~ו~לא

 וש~~ת~ דו~ש ידידו

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

 נפ"~~תרע~~ד י~~~ו~~מיהאל~

 ~נגיד המופלג הרבני מחו~ ידידיכב~ד
מו~~ה כש"~ חו"~

~~~~ 
 נ~~~~

~"~~~~~
 ראיתי ולאשר ~ביר~ ~מן ~ה מכתבו קבלתי
 אינו שאלתוכי

 ~חו~
 לאחר עד הנחתי לשעה

 כי ~ער של ימים א~לי ה~ לבינו בינו וגם טוב~ם~הימיס
 השי"ת ~ר ועתה ל~בא נ~ח בתורה מופלג שהוא נ~~יבני
 את~ באתי לחפשי~ י~אכ~

 יש אם בדבר להשיבו
 שני ב~ה ~~ח~~ו שכר של חבית פסח עלל~געיל ל~תי~
 בספר ~ראה מה על יסודו ותמך ~יר אחדל~דן לומדי~
 ~~ל מבע~שאן הגאון בשםשמואל מעד~

 להתי~
 אוסר והשני

 ש~דועמשוס
 שהאי~~

 מוט~ים ~~ר של החביתן
 המ~

~בפני~
 כדי ~עמענט ש~ורין בטוח

 יפו~ ש~~
 טעם

 ש~

 חרס כל~ כמו דינו לדעתוו~עמענט
 של~

 הגע~ה ל~ מהני
 מ~מדו ~ל נשאר והשנ~ מהשוליים אחד רק נפתח לא כ~וגם

 חוו~~ד מעכ~~ת ושאל הו~ לא כדינא הגעלה אפ~ו~מ~לא
ב~ה~

 הדין ע~קר מ~ד כי דעת~~~~~
 אפש~

 אבל להת~ר ד~ש
 נ~~ל המנהגמ~ד

 לאסו~
 ~הי הוא ב~ה וטע~~י

ד~~מ~
 חרס כמו הו~ ~עמ~נט שהוא בחבית~ן אשר דהטוח

 מ~מ חרס~ כלי כמו החבית ד~ןו~"כ
 גופא חרס בכל~ ~ל~

 שם ובמ~~~א ובט~~ז כ~~א ס~~ף ~נ~~א סימן באו~~חמבואר
 בהם מוע~ל ב~ונן רק הי~ בו הא~סור ~ל שתשמ~שודכל
 בחמ~ן הגעלה ~~ם מועיל וכן מעל~~ע ~מים ג~ וע~רוי~ילוי
 כשהשכר בהחב~ת~ן השכר נותנ~ן אין אם לחקור ~ריך~ירק
~~א

 ע~
 רק יסובו דבר~ כל כי חם

 ע~
 ש~דוע אופן

 הוא כבר אז~ החבית~ן בתוך ~שכרכשמ~~מ~ן
 ~ונן~

 ובאמת
 ד~נא הךבגוף

 דמקי~
 ~ב~ גם הנ"ל בש~ע

 חמ~
 ה~~ באם

 דמוע~ל וכן ימי~ ~~ ועירוי מילוי דמוע~ל ב~ונן רקתשמישו
 מד~ן דנל~ד ~~שום ואי זה דמנ~~ל ק~ת נבוך אנ~~געלה

ש~
 כל בפ~ בחולין ב~"ן שמבו~ר מה לפי לפענ~~ד ~~~ע ~~"נ
 דאסור בה ששחט סכ~ן גביהבשר

 ובתשו~ רותח~ ב~ לאכו~
 בשע~ת מובא תקע~~ה ס~מןהרשב"א

~~ 
 ס~~ האו~~ח

 מד~ן משונה ה~לים הכשר בענין י~~~נ של דדינוסק~~א תנ~~
 מועיל ~ב"ח ישון שהרי להחמיר בין להקל בין א~סוריןש~ר
 איסור~ן בשאר מוע~ל וא~נו ~~~~נגבי

 וג~ ~בתו~
 בתשו~

ח~~~
 דמ~ינו אע~~ג ~"כ יותר ~~"נ גב~ מקיל ע~ה ס~~

 ~בוש דהי~ אע~~ג ועירוי מילוי להכלים מועיל יי~~נדגבי
 לענין ממנו ~ל~ד אין מ"מ מע~~לב~ם

 חמ~
 ואפשר בפסח~

 כ~א סעיף תנ~א דבסימן די~א דהך מרא שהואדהמרדכי
 האיסורים שאר ~גם וס"ל ה~~ל והר~~ן הרשב~א עלחולק
 כתב תנ~~א בסימן שם הג~~א בביאורי אמנם ליי~~נדומים

דירושל~
 דפסחים פ~ב בסוף

 מבוא~
 גבי דמועיל נהדיא

חמ~
 ב~ונן רק תשמישו מתחלתו ה~ ב~ם ועירוי מילוי ג~כ

 מדברי גדול יסוד דינא להך יש כבר דבריו לפי א"כעיי~ש~
 הנ~להירושלמי

 ~הדיא מבואר א~נו שם דבירושלמי ~ואמ~
 משאר כלי דהוא ואפ~ר גרבי~ דנקט חרס בכלי אףד~יירי
 הסברא ~~~י אך מחרס~ לאמ~נים

 נרא~
 מילו~ ~וע~ל דאם

 ש~ו ה~שר מדמין דאנו עכ"ח א~~כ חמב~~פ~ לעניןועירוי
 מילוי ~ועיל י~"נ דגבי כיון וא"כ ליי"נ~ ב~ונן תשמישובאם
 גם א"כ חרס~ לכלי אףו~~רו~

 בחמב~~~
 ש~ועיל הוא דין

 שתשמישו כל לכ~~ח אף ועירוימילוי
 תנ~א סימן או~~ח דבש~עכיון ועכ~~~ ב~ונן~ ר~
 ~י~

 פסק הנ"ל כ~א
 ~~י~י ~ילויד~ועיל

 והגע~
 שתש~שו כל חמב~פ לגבי

 לדחות בכוחינו דאין ודאיב~ונן
 הדברי~

 ולכן ההלכה מן
 מועיל ודאי הדין עיקר דמ~דנראה

 ~גע~~
 ועירוי מילוי או

 כל חמב~~פ לגביגם
 לכ"ח אף ב~ונן רק הי~ שתשמיש~

 המערער ומה~~ושש הנ"ל בש"עכמבואר
 ואוס~

 משום
שלא

 ~ נפת~
 הב~~ח דבר~ ועפ"י החבית ~דדי של אחד ~ד

המו~אים
 בט~~~

 נראה שם~ ובמ~~א
 ג~~

 מע~ת דלפ~~כ

ד~חבי~~
 הללו

 מבפני~ מוטחי~
 ~וח באיזה

 חל~
 א~כ

 ~~ו~א~ ב~
 ~~~ט של הוא

 כמ~~~
 הטוח אם ~ין מע~ת

 זפת של~א
 כיון מ"מ אחד מאיש ששמעתי כ~

 ד~כ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~  מבפניםניטוח
 בטו~

 ג"כ ח~ש א~ן שוב א~~כ ח~קה
שיש ~~

 א~~
 מעכבת הטוחה שהר~ הנסר~ם בין ב~ין דבר

 שום ~כניסש~א
 חמ~

 ~וא הרי ו~טיח~ הנ~י~ בין בעין

~לק~
 ואין

 ב~
 כ"כ~ חשש אין זה מ~ד גם וא~~כ ~דק שום

~~~~
 בז~ וט~מי לאסור נ"ל המנ~ג מ~ד עכ~~ז

 ~רי הוא
 לענין בהגה ברמ~~א ~"ו בסעיף שם בש~~עמבואר

 אפילו מ"מ מעל~~ע ב~ונן שת~מישן דאף זכוכיתכ~י
 לענין ~הו מהנייאלא ~גע~

 ~ס~
 מש~ם

 ככל~ שדינן חיששין שאנ~
 ~ש"ע גם העתיק זה ו~ר נו~גין שכן מסיים והר~~אחרס
 וכןה~ניא

 כ~
 ולכאורה המעת~~ים

 קש~
 דנימא בכך דמה

 הא חרס ככליד~ינן
 אפ~ל~

 בסע~ף מבואר ג~יי~ו בכ~~ח
 תשמ~שן שה~ כל ועירוי ומלוי הג~לה ב~ו דמועילכ~~א

~
 רק הוא דזהו ~~~ל וע~~~ח ב~ונן~

 מדינ~
 ה~~ג מ~ד אבל

 ~ונ"ל וע~רו~ ~ילוי ולא הגעלה לא להו מועיל אינוב~~ת
 ~באמתד~ל

 ~טע~
 של

 מ~~
 ~וש~ין דאנו ~שום ~וא ~לנו

 ד~כשר ד~ון דס~~ל ל~עלה ~הבאתי וה~ן הרשב~~אלדעת
 אין ולכן ~~סור~ כלי שאר מהכשר משונה יי~~נ כל~שנ

 איסור~ם לשארללמוד
 א~

 שיועיל ב~נן שת~~~שן לאותן

בה~
 שם ~גר~~א ~ביאורי ראיתי וכן וע~רוי מילו~ או הגעלה

 וכן תנ~~א סימן~או~~ח
 ~ב~

 שכתבו שם~ האו~~ח על מאיר
 שתשמישן ~כ"ח ועירוי מילוי או הגעלה דמועיל דינאדהך
 לעניןב~ונן

~~ 
 שם ובב~~מ ~~וסקים בין פלוגתא הוא

 ~בסע~~ ~ג~ בדברי סתירה ~יש ג"כהעיר
 הנ"ל כ~~ו

 כ~~א בסעיף המבואר~דין
 דבספר ~הא עיי~~ש~~ הנ~~

 מב~רזשאן ~גאון ב~ם מב~א שמואל~~י
 ז~~~

 דמו~יל
 עבר דאי דיע~ד לענין אלא ~~ירי לא ה~עלהב~ו

בהו ושימ~
~  הגעל~ 

 נאסר לא ועירוי~ מילוי או
~ 

 שהשת~ש
 בהו נ~~~ש מ~ירין אין ודאי לכתחלה אבל~~ו~~

 הנרא~ ולפי ועירוי מילוי או הגעלה ע~~י~ף בפס~
 האידנא ~ אף

 ~~~נים ראיתי ב~ונקאטש ~הייתי כי ~ן עלמאנ~~ג
 התירו שלא לפנינוש~יו

 בשו~
 בכלי~ ~~תמש ~כ~ר

~ל ~כ~כ~
 חמ~

 לא
 בהגעל~

 אח"כ ~ני נ~גתי ~~ן ועירו~ במילוי ולא

 למו~~~ ~מ~כשנתקבל~
 א~~~הס~

~~~~
 ב~ב~ה בין~ ~ דאסור נ~ל ~יו~~ט~ העלעקט~רי נר

ב~
 נר כל כמו ~אםור ~~ט ~בכיבוי בכ~בוי

 ביו"ט~ ~כבותהדאסור
 ו~

 ~פי ~יל מתכות של ~ג~לת
 א~ורלענין

 דאף ~יב~
 בש~~

 גופא להכי~וי ב~ריך ואף
 כ~בוי ~איסור איןמ~~מ

 א~
 ~בש~ס וכמב~אר מד~נן אלא

 או~~ח~ וב~~~ע שבתבמסכת
 סי~

 ~~כ"פ כיון ~~מ של~~ד
 אף שוב מדרבנן גבה אסורהכיבוי

 ביו"~
 לכ~ות אסור

א~
 של גחלת

 מתכ~
 נפש אוכל לאו דכיבוי דכי~ן

 א~ ~~
~ילו~

 ~~ש אוכל שאינן דרבנן איסורי דכל~~ לשבת יו~~ט בין
 כמו ~בי~~~טאם~רין

 שא~~~
 ול~~~יר בשבת

 נרא~
 גם

 ~ם ~דש~ ~ור נולד לזה ~ה ~ד~ט~ן ~~וגעין~במה ח~~ אור הולדת הוי ~על~~ערי ~ר דהבערתדאסור~

 ~~ו~~~
 ~ה ~רא~ין ש~עו ~לה

 כמ~ ב~
 ~ס~ר

~ה~יא
 חילוק ~ין דודאי ואבנ~~ ~מע~י~ א~

~~~ 
 אם

~ריכ~
 הפעולה ~ע~ות

 ~ו~א~ ש~
 ג~ כ~ ע"~ ~ור

 ל~ין
 ~עשות די~~

~~~~ ~  
 ~ט~~ גבי ~~~ו ~ל דבר

 נ~~~~"~
 נולד ב~למא

~  ~~ אסו~ ~~ 
 ~וף ~ל

 עתה דעדכיון
 ל~

 של הנג~עה ~~~י אור שום כאן ~י~
 טוב~ ביום כן ל~שות אסור שוב חדש~ אור נולדהדראטין
 בספר רא~תי במונקאטש שבהיותי ליוכ~ו~

 אח~
 מן

 להגאון י~~ק בית השו~~ת בשם שמביאהמלקטים
 ~~תבתי מטע~ העל~קטערי הבערת ש~וסר~~~ל מלעמבער~

 וע~
 אין

 הנ~~להספר
 בזה ו~נני ~די~ תח~

 י~~~ו~םעמיה~לי

~~
 ~ם יש בעירינו

 לכ~~
 ישראל~ם

 אותי שאלו לא לכאןבאתי
 התירו כי ~אמרו בשבת~ נוהגים הם היאך אותםו~לתי
 שנותנים ע~~י חכמים~ם

 לפועלי~
 בדישה ה~~ת~סקים

 תבואה מעטער ד~כל ו~יינו קבלנות ח~ק עכו~~ם~ם
 מהתבואה ~~א~ע~ט איזה מקבלים הם בהמאשיןש~ידוש
 של ברשותו ~ומדת א~נם והמאשין הד~שה~ בשכרהנקחת
 להם אומרים אינם וגם~שראל~

 ~שב~ לדו~
 העכו"ם רק

 ממה ~לקם יקבלו ~מען דשים קא דנפשיהו אדעתא~שים
 כנ"ל~שד~ים

~~
 דלכאור~ לי קשה ~וי ע~~ז

 ~ס~יק הזה ~~~תר אין
 ~ל ~מלאכה עשיית היתר לעניןאלא

 הדיש~
 מה

 ~בל ד~עכו"ם ~ה מועיל שפיר ע~~ז בשבת דש~~עכו~~ם
 דאף כ~"ל~ קעביד דנפשי~ ואדעתאחלק

 דג~
 ה~ראל

 ~ר~~
במ~

 עושה ~עכו"ם
 מ"~~ בשב~ מ~א~

 ל~ת
 א~י ב~

 וכמבואר המל~כה~ בע~ייתאיסור
 בגמ~

 דסוף
 פ~

 ~"ז
 שד~גבי

 ל~בוד ל~עכו~~ם ~מו~ר
 ב~

 אף באריסות ב~בת
 נהנה הישראל גם הרידבאר~סות

 ממ~~
 עושה ש~עכו~~ם

המלא~
 ~מלאכה עשיית היתר לענין הכא הה~~ד א~~כ ב~בת

ל~
 סימן בתשו~ ~ו~מ~~א נהנה שהישראל במה לן אי~ת

 שהישראל בכה~~ג לאסור דרו~הל~~ח
 חולקי~ ~אמת הרי נהנ~

 או~~ח שיק ~הר~~ם בתשו~ עי~ן האח~ונים המחברים~~יו

סי~
 ניטל שהישראל מה אכת~ אבל ~~~~

~ 
 שהמאשין

 בשבת מרו~חשלו
 שהעס~

 ~נ"ל
 נעש~

 המאש~ן ~~~י נהרויח

 מעטער ~כל שם שדשים ה~בואות בעלי שמשלמין~דיש~
 גראם קילא ששהו~עטער

 ~בוא~
 בשבת דש ~מאשין ואם

 מרויח חטים מעטער מאה~רך
 הישר~~

 ערך לו שנותנים

~ש~
 ~וא חטים מ~ער

 לכ~ור~
 גמור ש~ת שכר

 הישראלים והנה ~~~ שכר בשבת לו הרוי~ו שלוהמאשינ~ן שה~
 השיבו הללו מאשינעןבעלי

~ 
 שבת של השכר לוק~ין דהם

~~~ב
 ע~

 ~ותר ~הבלעה שבת שכר ו~וי חול של השכר
באו~~ח

 סי~
 א~לם ש~~~~

 הז~ התשוב~
 בעיני~ הו~~ר לא

 מות~ שי~~ בהב~עה ~וי לאדבכה~ג
 כיון

 ~~~ ד~~ו~~~
~~בוא~

 שדשין
 בעבור~

 משלם הוא
 ~ עבו~ שכ~

 מעטער
 שדשיןו~~טער

~~ 
 ~ש~ן אם וממילא

 בעבו~
 בה~~ש~ן

 ~ה~~בת
 ~ט~

 ~וא
 משל~

 ~ר
 ~ב~~

 זה
 מ~טער~ ~~

 ~שב~ ~ישר~~ ~~כר הללו ~~טער ~~ה~~כ
 ~י~י ~ל

 דו~~ש~ מחו~~ד~דו

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

 תער~~ג~שנת

 ומ~ז מא~~נעןדרעש

אוד~
 בשב~~ הדישה



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 מ~רב לו אותם יתן ש~ע~ו~~ם ב~ך מה א~~כ שלו~המאשין

~~
 בימי שדש מה בעד לו שמגיע מה השכר

 החו~
 זה וכי

 נקראי~י~
 ש~

 שומר נעשה ~ובן אם ואטו בהבלעה~ שבת
 או זרעיםלשמור

 פר~
 א~ד ~ב שכר בעד

 ליו~
 גם ושמר

 ששמר ולאחרב~בת~
 כ~

 שכר ~בעלים ~ו יתנו ימים
 משו~ שרי ש~י~ ג"כ נימא ביחדי~~ם כמ~

 השכר מקבל דהוא
 ו~י דהא בהבלע~~ ש~ת שכר והוימ~ורב

 לית~
 דכיון

דמ~~~
 השכי~~ תנאי אם דידן נידון של~כ~"ג הה~~~ ודאי א~~כ ויו~~ יום כל בעד השכר לו מגיע

 מעטער כל שב~ד
 ונדוש שכר וכך כךמ~יע

 כמ~
 בודאי בשבת~ מ~~ר

 ~שכר ~בל שהישראל מה מועילאינו
 ש~

 מעורב ימים כמה
 שבת שכר הוי לא ודאי דבכה"גביחד

 ~~בל~
 מותר שיהי~

ר~
 איסור דמי עם היתר דמי כ~ערב

 למורי ומ~אתי ~י~
 שהעיר ~~~ו סי~ או~ח ח~ שיק מ~ר~~ם בתשו~ ז~~להגאון
 תשובה ובס~ף זו בתשובה מדבריו ק~ת ונראה זוב~ברא
 ~דוש לאסור באמת שמסקנתו~~~ז

 ת~וא~
 אחרים של

 שי תשורת בשו~~ת עוד אח~~כ מ~אתי וכן זה מטעםב~כר
 בזה~ ג~~כ שהעיר תקי~~טסי~

~~~~~
 הקשה ~~~ו בםי~ ~~~~ל שיק מה~ם מורי דבשו~~ת
דא~~כ

 דז~
 הבלעה חשוב לא

 י~~ש~
 דברי טל ג~~כ

 דבריו מקור ~שר א~ סעי~ רמ~~ה בסי~ ~או~~חה~מ~~א

 של שהוא תנור ג~י דמתיר דע~~ז ספ~~ק ה~~ן מדבריהמ~
 ליטול שותף הוא והעכו~~םי~ראל

 חל~
 שאופין מה ב~ד

בת~כ~
 אין אם

 מוטל~ המלא~
 ואין הישר~ל על כלל

 נגד החול בימי מתטסקהישראל
 מ~

 העכו"ם שמתע~ק
 איסור אין המלאכה דמ~דבשבת

 ד~עכו~~~
 דנפשי~ אדטתי~

 ותקשה עיי~~ש~ בהב~עה שבת שכר נוטל והישראל~ביד
ג~~כ

 ל~~
 התנור שמרויח מה הלא בהבלעה כה~~ג יתחשב

 אותו ~~בל שהוא בכך ומה לט~מו נפרד דבר הואב~בת
 ג~~כ הוא הרי ~חול בימי התנור ע~~י שמרויח מה עםביחד

 כמע~ר~
 ביחד היתר ודמי איסור דמי תערובת

 מותר~יהי~ ולמ~
 ומתר~

 דהחלק שאני ד~תם הנ"ל מורי בשו"ת

ש~
 דלא ח~ר כ~ו בש~ת הוא בתנור להישראל לו

 שום הדין טפ~~י ל~ישר~ל לו מגיע אינו וממילאל~גרא~ קיי~

 אין ש~בל דהשכר ונמ~א~כר~
 ז~

 כלל תנורו של שכרו

אל~
 כלל~ שבת שכר חשוב ולא זוכה הוא בע~א מתנה

 יכול הישראל אין דבא~תו~שמע
 לתבו~

 ה~ין מן שכרו
 היטב לה~יין דבריו כונת הוא זה ~ענ"דאבל כוונתו~ היטב ~~בן ואינו ק~ת מגומגם ולשונו~תו~~ד~

 בדבר~
 ד~ריו דלפי חדא הזה בת~ נוחה ~תי אין אבלב~תינות~
 יהי~ לאגרא ~יימא דלא ח~ר לו שיש דמי ~ין לנוי~א
 לזה~ ~סכמת ה~~רא ואין שבת שכר ~מנו ליטול לומותר
 ~הוא ~~~מ לשלם~ מחויב אינו דהלה דנהי~~שום

 שיה~ ראוי ושוב משלם~ הוא חבירו של תנורושכר ~ש~~
 דא"כ קשה וע~ד שבת שכר שם~~יו נ~ר~

 ל~
 ה~ן ~תב

שיטול
 א~

 הלא דוקא~ הימים שאר ש~ר ב~בלעת השכר
 שם דלאוכיון

 ש~
 ~בת

 ט~
 כ~~ ~וי ~שום

 דלא ~ר
 ש~ר שכר הבלטת בלא א~~ א~~כ לאגראקי~א

 הימי~
 סברא דלפי ~עוד השכר~ ~קבל היתר לו ה~~~

 ה~~~
 כלי ~לא~~~

 בשבת הגוי שנ~ל~ ישר~~
 ~לא~ ~~~ ~~

 לו דאסור ~יון שכר ליטול הישראל רשאי~~
 א"~ שבת~ שכר איסורמשום ל~שכיר~

 ח~ר כמו ~וי ממילא
 חשוב לא ממילא ~נ~~ל הסברא לפי ושוב לאגרא~קיי~א דל~

 סוף או~~ח בש~~ע להיפך מפורש והרי שבת~ שכרהשכר
 בשבת ישראל ב~נור עכו~~ם אפו אם ~א~י~ ר~הסי~

 האפייה בשכר אחר דבר או פת לו ונתנו ישראל שלב~כ~~ח
 במחה~~ש~עיין

 שם~
 הדבר או הפת ~~ם לקבל לו דאסור

 משום הא~ייה בשכר לו שהביאואחר
 ש~

 דלא הרי שבת
 מה"ט ית~שב ולא לאגרא ~יימא דלא כח~ר דהויאמרי~
 מורים הנ~~ל הר~~ן דדברי דרכו יורה האמת אבל שבת~שכר
 השכר של ~החיוב אף מעורב השכר ~בל שהישראלדכל

 ש~ר הו"ל כבר מ~~מ מעורב ה~ל~
 ובאמת ב~לעה~ ~ב~

 דלא נראה ש~~ו בסי~ הפוס~ים ומדברי ~~~עזה
 ס~~~

 סברא
 אסור ~נ~ן בכל באמת ד~ידהו אפשר ולכןז~

מסתברים~ ודבריה~

~~~~
 שכר ~וי לא דב~~~~ג הגמרא מדברי ראי~ מ~אתי
 דע~~ז בספ~~ק איתא דהרי והואשבת

 ד~~
 ישכיר

אדם
 מרח~

 יעשה והגוי שמו על שנקרא מפני לגוי שלו
בו

 מלאכ~
 ~וא דיאמרו מותר שדה אבל ויו~~ט~ בשבתות

 בש~~ס ע"ז ופריך קעביד ואריסתי~אריס
 מר~~

 יאמרו נמי
 אריסא ומשני קעביד~אריסת~

 למרח~
 אי~שי~ עבדי לא

 דהא הללו ש"ס ~דברי מבוארו~נה
 לעשות הדרך הי~ א~

א~יסות
 ב~רח~

 גם
 מרח~

 מותר הי~
 לי~~

 לעכו~~ם
 בארוסו~

ולכא~
 עשיית דמשום נהי קשה

 מלאכ~
 טושה ~טכו~~ם

 ~עביד דנפשי~ אד~תי~ דהעכו~~ם משום בה לן ליתב~בת
 תלק לו שיש כיון שלו חלקלקח

 ~רוו~
 יש ~כתי ~~מ

 באריסות ליתןל~סור
 משו~

 אסור שהישראל ש~ת שכר
 ש~ו רווח חלק לקבללו

 משו~
 ש~א והוא שבת שכר

 דפריך הא טלוא~~כ בהבל~
 אריסת~~ אריס אמרי ~~ ~רח~ הג~

 ל~גמרא הו~~לק~ביד
 לתר~

 דג~י
 מרח~

 ארוסא עבדי לא
 שכר בי~ שייך דלא שדה גבי ושאני שבת שכר איסור~~ום
 בכל בא הרווח דאין משום כמובןשבת

 יו~
 בסוף אלא

 רווח גבי שייך ד~א הג~א ~דברי מוכח ודאי אלאהש~~
של

 ש~ המרת~
 ~אשין ודר~ש ~חיים גבי הה~~ד וא~~כ שבת

 אם דא~תי ולומר זו רא~ ק~ת לדחות שיש ראיתי~ועתה
 ליתן המנהגה~

 המרח~
 בא~יסות תולים הי~ באריסות

 שבת ~ל ~הרחי~ה כלל רווח לו~ח הישראל איןובאמת
 א~ל ~בד~~ דנפש~ א~תא בשבת כולו עושה הגויאלא
 כיון ~י טט~א להבין יש~~תי

 ~שכ~
 אסור שבת

 גבי מותריה~ ל~
 מרח~

 לו~ר אפשר הי~ ולכאו~ ודכוות~~

 אסר~ד~~
 מחמת הוא ~שכר באם אלא שבת שכר חכ~ים

ש~ופ~
 ששו~ במי כ~ו בשבת לו מרויח האדם של

 את
 הזרטים ואת ~פרה ואתהתי~וק

 ~ו~
 ב~ם ~בל ד~ות~

 לית שכר אי~ה ~שבת לו ~רויחים שלו ~תפ~ים~~יו
 ל~

 בה~
 ~גופודבשלמא לדבר~ טעם ק~ת ג~~כ י~~ל חי~וש הדבר י~~ ש~אוכדי

 מרוי~
 איזה בשבת לו

 ~פו מלאכת ט~~י שכ~
 ש~ירה ~~י כגון הוא הי~ר דמ~אכת נהיאז~

 ד~ אי~
~~

 מלא~ות ~ייך דבגופו כיון
 ~סור~~

 מן
 ~~א~ת שכר ~ום בשבת י~בל ש~א~כ~"ל ~ר~ ה~ו~
 אפי~ גופ~

~~~א~
 היתר

 גזי~
 אטו

 ~יו א~ל ~ס~ות~ ~ל~~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~
 כיוןו~~פ~יו

 דאנ~
 בשבת כלל ~יכא כלים דשביתת קיי"ל

 מ~אכה חשש ב~ולית א~~~
 אסור~

 ח~~~~ל גזרו לא כלל מה~~ת
 אמנ~ בשבת~ וחפ~יו כליו שכרל~~ור

 ניתן ש~דבר אף

 רמ~~ג סי~ ב~ו"ח וטור ל~רא~~ש מ~ינו ~רי מ~~~ל~א~
 של שכירותגבי

 מרח~
 ש~תפרסם כגין מותר ש~וא ב~ום

 בעי~ דמ~~מ שכתבו בשכירותש~וא
~~~ 

 שבת שכר ~וי משום בלבדהשבת יי~ על יש~יר
 ~ל~

 על ישכיר
 ומוכ~ בה~לע~~ שתהי~ ~יכא כי שבוע~י חד~

 דאפ~ מדבריהם
 ג~~כ הוא מגופו ~דל~ו שבתשכר

 אסו~
 וכן בשבת

 כליס ~שכרת ~ענין דכתבו רמ"ו סימן או~~ח מש~~ענמי מוכ~
 ומוכח ואסור~ ~~ת שכר שייך ~לבד השבת יום ~לדבמשכיר

 ~וא ג~~כ בשבת וחפ~יי כ~יו שכר דאפי~ דס~~ל הנ~~ל~~כל
 טעם ק~ת ~ריך שהדבר ~ובא~תא~ור

 ~נ~~~
 בזה לאסור

 דישכיון
 לח~

 כנ~~ל~~

~~~~
 דכמו ~וא א~ר באופן לחלק ה~כרח דמן נראה
 שמחלקי~ עכו~~ם ~"~ מלאכה איסור לעניןדחזינן

 ~וא אם לבין יום שכירבין
 עוש~

 דשכיר ~~בלנות
 ש~יא אף אסור ומ~~~ט מדינא לעשותאסור יו~

 עיש~
 ל~ישראל

 אבל תלוש~ ובדבר עכו"ם של בביתומלאכה
 ה~וש~

 בקבלנות
 רק מותרמדינא

 במלא~
 בביתו או מחובר

 ש~
 ישראל

 שמדינא וראי~ מ~~ע~ ~ניאסור
 ו~ואתלוש במלא~ שהרי מו~~

 עוש~
 בכובס כמו מותר הישראל של בביתו שלא

 ~~מ דאסור ~חובר במלאכת ואפי~ דמותר~ לעבדןועורות

כ~
 עושה שהוא

 חו~
 מותר לתחום

 כמבו~~
 כל

 ז~
 בפ~סקים

 ק~ה שלכאו~ ואף רמ~~ד~ סי~ או"חובש"ע
 מ~

 שכיר בין
 לעושהיום

 בקבלנ~
 ~עכו~~ם כוונת יום שכיר גבי גם הא

הוא
 ר~

 ולכאו~ היום ~לאכת בעד המעות~ ~קבל ע~מו עבור
 ~וא ע~מו ד~טובת לומר ק~ת שייך בזהגה

 עוש~
 שאינו כמו

 בין חילוק יש שא~י~~כו~כ~ח המעות~ לקבל ק~ביד ד~פשי~ דאדעתי~ בקבלנותאימרים
 ז~

 ניכר יום דבשכיר לזה
 יותר שבת~~לאכת

 ממ~
 וכתבתי בקבלנות ניכ~ ~הוא

 זה בין חילוק שיש רואין אנו ה~י עכ~~פ אבל ב~~~א~מ~

 א~~לז~
 נוכל

 לו~
 ~זמן על עושה ~ין חילוק שיש דכ~ו

 היתר ~ענין ביניהם חילוק יש כןכמו המלאכה~ גוף ~~יית איסור או היתר לענין בקבלנותלעושה
 ש~ קב~~

 ~ע"כ שבת
 אלא שבת שכר חכ~~~ל אסרולא

 ש~
 בטד מ~ל שהוא

 שב~ ש~הז~
 הו~ א~ בין אסרו בזה

 עבור שכר מקבל
 אבל כליו~ מלאכת עבור שכר מ~בל ש~וא בין גופומלאכת

כ~
 ש~וא שהשכר

 ~ב~
 וחפ~יו כליו של ק~לנות מלאכת בעד

~~ז~
 אינו

 הז~ נז~
 בעד משלמין באם משל דרך כלל

 ~י לאשדשין
 הז~

 רק ו~ך~ כך ~ישה שעה כל בעד
 סכום מ~טער מכל דהיינובקבלנות

 ידוע~
 בדישה בין

 את ~~ירין אין הנ"ל אופן על ד~~~נות כיון בטחי~ה~ין
 ובאיזה יום באיזה כלל נ~~מ ואין כללה~~ן

 שע~
 הוא

 שהוא אף בכ~~ג טו~ןאו ד~
 ~ש~

 לא ב~"ג מ~~מ בשבת
 וא~כ כלל~ שבת שכר ח~~~~לאסרו

 ע~ ב~ח~
 אופן

 ~ל~ן בושהרוח~ים
~~ 

 ב~ד
 קבלנו~

 שייך לא הרחי~ה
ש~

 ~בת
 כל~

 ל~ת ~~~~המנ~ג אם ולהכי
ל~~ו~~~ ה~~~ א~

 לה~כו~ס מלא~ה איסור כאן ~~ ולא בארי~ות

~~
 שכר ~ום

 ~יכ~~ שב~
 ו~כ~

 הוכרחה
 ~~ ~ג~

~~~~~~ ~~~~~~
 אסור~~כן

 במרח~
 דאריסותא משום

 למר~~
 ~ינשי~ עבדי ~א

ו~ינ~
 שמש~~ין כל ~כוותי~ וכל ור~יים מאשין לדרעש ~ה~~ד

 דישהשכר
 וטחינ~

 שכר משום ליכא מ~ט~ר מכל בק~לנות
 ונ~נ"ד נלפענ~~ד~ כןשבת

 דז~
 בסימן המג~~א כוונת הוא

 ~כר משום ליכא בקבלנות דבשלמא במש~כ סקי"חר~"ד
 שכר שייך במשכיר אבל וכו~ש~ת

 איני ולכאו~ ~יי"ש~ שב~
מובן

 ~עירו וכבר ~בת~ שכר שייך לא ק~לנות ג~י למ~
 ובמ~~ש~~ק אפרים ביד ~יין המ~~~א מפרשיבזה

 ש~
 יל~ענ~~ד

 דכל שכתבתי למה כייןהמחהש~~ק
 שהש~~

 הוא
 ב~~

 קבלנות
 דאין כיון ~שעה בעד לא מעטער כל בעד שמשלמיןד~יינו
 נ"משום

 באיז~
 זמן

 הי~
 שייך לא ~~~ן או נידוש

 ומ~~מ שבת~ שכר משוםל~סור בז~
 ד~~ נרא~

 לו מגיע השכר
 כל בעד נ~מעון משלם ראובן אם כגון גופו טרחתבעד

 חפ~
ו~פ~

 לו מניח ושמעון וכך~ כך פ~וני ב~ום לו שיניח
 אפשר ב~בת~ מקום באותו~~פ~ים

 ד~~~~
 את להתיר ~ין

 רק לו מגיע דהשכר אףהשכר
 בקבלנו~

 ~זמן ב~ד ולא
 להתיר מגמרא ראי~ אין דמ~~ממשום

 אל~
 בכה~~ג

 ב~ד ולא בק~~נות ~וא ד~שכר דהייני למ~ליותאתרתי דאיכ~
 של גופו מעבודת אינו ה~כרונם ~ז~

 הישר~~
 ~לא

 מכליו~ הו~
 גיפו מטרחת הוא שהשכר דכל לומר אפ~ר שפירולכן
 א~א~י~

 בקבלנות לו בא ~שכר
 דאפ"~ ~פש~

 בו גזרו
 כנים ~ואם וד~~ל~ שבת שכרמשום

 ~לל~ הדברי~
 יתיישב

 כמו ~התיר עלמא שנ~וג שרואין מה קו~כמה
 שכר לוקחיןמקומות בכמ~

 מקו~
 ~כמה וכן בשבת~ שם שטוב~ין

 ולוקחין בשבת ~ם ונושאין בשכר אגרות שנושאין~קומות
 תקיעות שכר ובכ~~~גשכר~

 ותפ~ו~
 שמשלמין ביו~~ט~ ושחי~ה

 שמעתי ולא התרנגולת~ ששוחטל~שו~~ב
 משו~ ~פקפ~

 שכר
 לוקחין הנך דכל ~כל מיושב יהי~ הנ~ל ולפי ויו~~ט~שבת
 עשיית עלשכרם

 ~פעול~
 משום בי~ לית ובכה~ג בקיבולת

 דגם תופסין דה~י~~ אפשר מ~~מ בקבולת~ גם~~חמיר י~ בגופו העושה דבאדם שכתבתי ואף ויו~~ט שבתשכר
 בק~ו~ת~ ~הוא כל להתיר יש גופו טרחתבשכר

~~~~~
 מש"כ דעל

 למע~
 עשיית אי~ור ל~נין לחלק

 עכו~~ם ע~~ימלאכ~
 דמות~

 בקבולת מדינא
 כוונת בשניהם דלכ~ו~ ו~קשיתי מדינא אסור יוםובשכיר
 לע~ות ולא שכר לקבל רק הואה~כו~~ם

 טוב~
 לי~אל

ול~
 להסביר שיש ~כשיו ראיתי מותר~ ובזה אסור בזה יהי~
 שה~כו~~ם מה ~ועיל אינו דודאי והוא אחר~ באופןהחילוק
 דמ~~מ כיון המעות לקבלעושה

 עוש~
 ל~ורך המלאכה

 ש~עכ~~ם דמה משום רק הוא בקבלנות דמותר והאהישראל~
 זה איסור בזמן~ושה

 עו~
 ו~א דנפשי~ ~~עתא רק

 דמ~ד כלל דהישראל~דעתא
 היש~א~

 ל~שות י~ל הי~

המ~אכ~
 דגם זה שייך ~א יום בשכיר אבל היתר~ בזמן

~~~
 מועיל ~א ואזב~~ת דהיינ~ איסור ~זמן אלא לעשות יכול אינו הישראל

 מ~
 ו~בל ~~נה שהעכו~~ם

~~ור ~ו~
 הפעו~

 נ~א ולפי~~ז
 ד~~

 קבולת גבי אומרים שאנו
 ה~ קעביד~ דנפש~ אדעת~ דהעכו~~ם ~ום~ותר

 פי~שו
 האסור בזמן ~ושה ש~~~"ם~~ה

 דנפשי~ אדעת~ ~~~
 לנידון כ~~כ ~י~ כ~ן אין ו~פ~~ז ~לל~ דישראל אד~א~לא
 וגם~ד~~

 הי~ב ~ובן יה~ ~פי~~
 ~מב~~ם דב~י טע~



~ ~ ~ ~
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 גבי רמ"ד בסי~~מובא
 פוע~

 דמתיר וכו~ ~~~יבה מיוחד

~~
 שייך דבזה מ~ים מקפיד~ ~ישראל ~~ין כל יום בשכיר

 לומרג~~כ
 ~מ~

 ~וא האסור בזמן לעשות בוחר ש~~כו~~ם

ר~
 ל~ישראל ו~ין דנ~שי~ אדעתא

 בז~ נ~~~ שו~
 ודמיא

 לק~ו~ת~~ממש

~~~
 דא~~~ מאשינען ~דרעש בהני אמ~י

 בהו שייך דלא
 להסיק הדישה ל~ירך ~ריך ד~רי שבת~ שכראי~ור
 והנה בענזין~ או ע~ים ע~~י~מאשין

 ~~ו~
 דאע"ג הדבר

ד~~
 לקב~ ל~ מותר בוודאי מ~~מ א~ור ש~ת

 בעד שכר
 ש~ק~ מי כמו ד~וי שלי~ ~בענזין אוהע~ים

 חבירו של דבר
 י~לה דלא ~פסידו או ואכלו~~בת

~~ 
 לו~ר ~דעת

 שבת ש~ר ~ד~וי משום לשלםי~טרך דל~
 כיו~

 הם ד~תשלומין
בעד

 ~חפ~
 ~בירו אם ואפי~ ה~סידי~ או שאכלו שלו

 ב~~ לן לית ג~~כ בו~רויח
 וא~

 מרויח ש~מוכר דנמ~א
 כיון מ~~מבשבת

 דהרוו~
 הוא

 ~בהחפ~
 ~ו

 ב~דב~
 מ~כל

 ד~יון ועוד ב~~ לןלית
 דמ~

 בעד שמשלם
 ~חפ~

 בו אין
 שוב א~~כ ש~ת שכר~שום

~~ 
 ~~מ בה מרויח ד~~וכר

 איסור אין שובג~~כ
 ב~בלעה ש~ת שכר ~וי דז~

 א~~כ שכן ו~יון ~~~~~ של ~קרן דמי בתוך נבלע~וא דהרוו~

 דבעד ~כיון י~~ל~ ~ללו מאשינען ~רעש גבי~~
 לו מותר בודאי ~מאשין בעל הישראל שלו~בענזין ~ע~י~
 לטו~

 ~ללו תשלומין דמק~ת כיון א~~כשכר~
~~ 

 ממילא היתר~ של
 שכר ~נוטל~ף

 ~ר~
 גם בו ונ~לל

 ב~~
 מאשין~ ~דרעש

 ונרא~ מותר~ י~כל ב~בלעה שבת שכר ~וי שוב~~~מ
 שבת דשכר ד~א ו~שו~~ת ~פוסקים~דברי

 מותר~ ב~בלע~

ל~
 שי~י~ כגון ~רוב היתר של הזמן דוקא שי~י~ בעי~
 שכירדוקא

 שנ~
 אי אפי~ ~לא שבוע~ או חדש או

 ג~ כ~~ו ~תחילים ~ל~ו ו~שעות שעות שלשים בעד~~ר נוט~

 שעות ד~~~
 שעות ג~ או ב~ בכ~ו ~מו וכ~ים ~שבת~ קוד~

 שבת של ד~שעות אף ב~בלע~~ ג~~כ חשוב השבת~~ר

 ~ש~ר נק~ב דלא כיון מ~~מ הרוב~ה~
~~ 

 שבת של ~שעות
 מעורב רקלבדם

 איז~ ע~
 שעות

 ש~
 ו~~~ל מותר~ חול

 ד~א~דברי~ם
 הג~ דנקט~

 שכיר הי~ ואם הזהב בס~~פ
~~ת

 שכי~
 שכיר חדש

 ~וקא לאו מותר~ שנ~
 נקט~

 הג~א
באופן

 שהית~
 דמילתא אורחא א~א הרוב הוא

 נקט~
 דכן

 מושכר ~י~ אי א~י~ באמת ~בל ~רוב~ עפ~~י ~דרך~וא

~~
 שכר לקבל לו מותר ג~~כ שעות ל~

~~ 
 ימי של השעות

ה~בת
 א~

 המה שבת של דהשעות
 דג~ ~רו~

 חשוב ב~~~~ג

 דמעורב כיון מ~שינען ה~רעש בנידון כן כמו וא~~כהבלעה~
 בעל שנותן ו~בענזין הע~ים שכר גם לו שמשלמיןבהשכר
~מאשין

 א~~~
 מעטער מכל ~קבל שהוא השכר ~וי שוב

 אושדשין
 שטוחני~

 איסורא בי~ ולית ב~בלעה ש~ת ~כר
 זכות ללמד נלפענ~~ד כן שבת שכר~שום

 ע~
 אחינו פרנסת

 ענינינו בכל ז~ות עלינו ילמד וד~ ~ז~~ ~מר בגלותב~~י
 באעה~~ח~ע~ז

 סעמיהאלי~ פ~

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

 לכבודשוכ~~ט
 ~ר~ ידידי אהוב~

 ה~סיד המופלג
 ~ש~~ת חו~~ש~נגיד

 ~~~~~ ~~~ מו~~~
 בט~רק~~ נ~~י

~~~~~
 ~י ומ~מת הע~ר ~פסח חג ~ודם עוד קבלתי
 בענינים אז טר~ד~ייתי

 א~ר~~
 להלכה~ ה~~רכים

 כ~~כ נוגע ~י~ לא שכתבתםו~ענין
 ל~ לה~~~

 ~ז השבתיו
 ל~שיבו וב~תי נזכ~~י ו~יום ממני הדבר אח~~כונשכח
 אשרבדבר

 תמ~
 נ"י מעכ~~ת

 ע~
 ב~י~ ה~~~י דברי

 המ~~כ בשם ~הביאו שם בא~~א ~פרמ~~ג אחריו ונמשךסק~~ז תמ~~~
 שחמ~ מ~ כישיען

 אלא אינו ו~~ע~ה שעות מד~ אסור
 עד מע"ה ל~יום ~שבינן לכן~דרבנן

~~~~ 
 ~הר~ תמי~

 ~~ש השמש מבא בס~רבמ~~כ
 כ~~ פ~~~

 להי~ך להדי~
דלענין

 חמ~
 עד מנ~~ה ~שעות חשב~ דרבנן ש~וא

~כ~~ד ש~~~
 ויפ~

 או אלא דב~יו ליישב בידי ואין תמה
 ו~~~ל ~ד~ריו נפלשט~~ס שנימ~

 מנ~~~
 ~~ו ~~~ה עד

 יפה~~ העתיק ולא שכחשבמחכת~~ה ש~י~

~~~~
 נ~~י ידידי

 שבגו~
 דברי ל~~תי גם הדבר

 דבכל ל~מר שם ב~כש~ביא הלבו~
 מק~~

 בדברי שנזכר
 ~יום שעותרז"ל

 ~כונ~
 לחשוב

 מנ~
 ~ד

 ש~
 לענין כגון

 ק~~שז~ן
 וכדומ~ ו~פיל~

 נכונ~ם
 מאו~

 מבואר שכן
 ~ה לזוז שאין וכ~ב תנ~~ט ס~ באו~~ח הג~אב~יאירי ג~~~

עיי~~ש
 וא~

 כחו וידוע כן כ~ב ~א נ~~ח בסי~ ש~מג~~א
 ~הכח~ש א~~א ~~מ בהוראה ~מג~~אשל

 ~נרא~
 ~חוש

 ש~יום ותשרי ניסןתקופת שבז~
 והלי~

 גדול ~יום אז גם שוים

 ו~מ~ליל~
 יש שאז

 מנ~~~
 עד

 שקיעת~
 משקי~תה ~מו

 ש~י"ב ~וא מבואר א~~כזריחת~~
 שע~~

 ש~ש~ו היום של
 רק ~יאחכ~~~ל

 הח~ מ~נ~
 שעות י~~ב ו~ן שקי~תה עד

~ליל~
 משקיעת היא

 החמ~
 עד

 זריח~~
 גם כתב ו~ן

 מ~ד וגם שם תנ~~ט בםי~~~~~י
 ~ס~~~

 ד~יון כן ~וא
~~~י

 היק~
 על ל~עומדים נראה השמים

 בכ~ האר~
 מ~ום

 ת~ת נ~סה ממש וח~י אופק~ להתוכנים~נקרא
 האר~

ו~חמ~
 כך ~ל כן אם בשוה מהלכת ~ל~ו בתקופות

 ז~
ש~רי~

 ~~י על לי~ך
 היק~

 ~שמים
 ז~ ~נרא~

 כזה
ממש

 ~רי~
 ~~י על שתלך

 ~נכס~ שמי~ היק~
 מאתנו

 שוקעות~ שעות וי~~ב זורחת שעות שי~~ב ~פי~~ז ~ואומבואר
וד~~

 וחזק גדול הוא בחוש הנראה
 ואע~~ג הראיות~ מכ~

~~ע~~~
 ותפי~ה ק~~ש ~ובת ידי אז יו~אין וכבר יממא חשוב

 ב~~~ק המבואר ק~ש זמן ~ענין שעות ~ג~ לחשוב ~~נין~מ
 ש~ות ד~ תפלה זמן ל~נין וכן שעות ג~ עד וגמרהדברכות

 שעות מהי"בש~~ונה
 ש~

 מנ~~~~~ ע~~ח ה~ונה היום

~~~~
 הנ~~ל ד~י עוד

~ 
 תו~ בני רוב בפי ששגר

 דש~עור

מי~
 היא

 י"~
 ~ש~~ע מ~ש~כ להם וי~א מינוט

 והמחב~ ס~~ ס~~ליחה ב~
 ~י~ה~ד ו~~~ ~~~~ תנ~ט ס~ באו~ח

 הנ~~~
 בדיע~ד אפי~ו אוסר ואנ~ ~ן אינו

 ב~

 תר~"וש~ת י~~~ו~מונקאטש
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 דרבנן ~הוא אף מי~וט ימח~ה כ~~ב שיעורש~ה
 ~וא מיל ~שיעור א~לי היא בודאי דרבנן ובש~וש~לחו דד~

 מנ"ה הוא שעות די~~ב סובר ה~ ~תה~~ד מאחריותר

ע~
 דשי~ור לו י~א זה חשבון ועפ"י ~~ה

 מי~
 י"ח היא

 הרמב~~ם כדעת אלא כן שאינו בחוש שנראה ולאחרמינוט~
 היא פרסה ~ילוך א~~כ דפסחים פ~~ג מברטנורהוהרע"ב

שע~
 מיל דשיעור החשבון יו~א ומח~ה

 הי~
 ומח~ה כ"ב

 דפוסק ה~ב~~ם ולשיטת~ינוט~
 ד~

 ~כן הנ~~ה עד ~~~ה

~~
 ש~~ה

~ 
 י~~ב על מגיע מי~ין ה~ אדם מהלך ~~~ה

 פרסאות ומח~ה ז~ רק ש~יעתה עד נ~~ה מן אשרשעות
 דשיעור חשבון יו~א מיל ל~דהוא

 מי~
 מינוט כ"ד הוא

 יותר להקל א"א~~כ"פ
~ 

 ואל מינוט ומחנה כ~~ב
 מגיד שאניב~~תו ידמ~

 בז~
 דנקטו דעלמא ם~גי~ נגד חדשות

 ~~כחיש שא~~א שכתבתי ~בד כי מינוט י~~ח רק מילשיעור
 כן הא~רונים מגדו~י הרבה דעת שגם לו אראהה~וש
 תנ"ט~ בסי~ הגר~~א ביאורי דברי את הבאתי כבר הנההוא~
 וכן שם בח~~יוכ~~כ

 פוס~
 ובס~ עיקר שכן שם התניא בש~~ע

 ~~ילת איסור זמן של החשבון עושהתמ~~ג
 חמ~

 מן ג~~כ
 מן ולאה~~~ה

 יונה כנפי ובס~ ע"ה~
~~ 

 ~~יחה ה~ יו~~ד
 כ"ד הוא מיל ~דשיעור שם כותב ~והוא ~יי~~ש ס"טסימן

מינוט~
 מליחה ה~ על י~ודה יד בספר פוסק שכן ושמעתי

 כמה יבין ומזה בסו~ו עיי~~ש פ~ סי~ או"ח ח~ובחת~~ס
 ש~ותר מ"כ בעל הרב דבריתמוהים

 א"~
 במאמר שמסכים

ב~
 לדב~

 מבא ס~ ~ל א~ במאמר ועכ~~ז הלבו~~ש
 והוא מינוט לי"ח מיל שיעור לחשוב התה~~ד ~דבריהסכים הש~

 הסותרים דברים שני הוא כי הפלאמן
 ז~

 וכבר זה~ את

ת~~
 לב~~ ח~אי ב~ בין ~וסגר תנ"ט בסי~ ח~~י בס~ עליו
ועכ~~~

 לחו~רא בין ~~ולא בין הוא כן העיקר לפענ"ד
 פחות לא מיל~~יע~ר

~ 
 בתיו~~ט~ וכ~~כ מינוט וח~י כ~~ב

~~
 ~כ בעל ~רי ~אוד תמוהים ש~נ"ד אודי~ו זאת

 ומסכים שמאריך השמש ~א ס~ של א~במאמר

לב~ו~
 יש ש~יעות שב~ ר"ת לדעת

 ל~~~ ו~~~יל~
 שקיעת

~ח~
 שיעי~ ~~ין ~~י~~ מלאכה לעשות מתיר ע"ש של

~הל~
 מכ~~ד ~יה ~שעה ~רוב שהוא ורביע מילין ג~

 שעו~
 ל~עלה ולפ~~~כ ~יל שיעור בחשבון תה~~ד לדעתה~ום~
 יותרה~א

~~ 
 ~גם מל~כה לעשות אז ומתיר

 דב~~י אחר נ~שך ~ילה לענין הנ~~לבתשובה בח~~~~
~ 

 שבשיעיר

~~~
 ובאו~~ח ~~~~~ר~נים הר~ה וכן כנ~~ל~ עליו חולק הוא
 ובאמת הנולד תינוק לענין של"א~ימן

 ה~כתי אני ג~
 אב~ נעורי~ בימי זובשיטה

 ופלא ה~לא מאוד נפלא~~ כעת

~~
 הגאונים שדברי בעליל שנראה הנ~~ל כל

 נכוני~
 ואמיתים

 לאחרש~י~ף
 ג~ו~ השקיע~

 ~המ"כ ~יה~~ש היא
~~ 

ש~~
 קושיותיו ליישב שדחק ~ה

 שהוקש~
 נ~~א הר"ת על

 וב~רט נ~~מר~ נתנו ~א שכמעט עד מאוד דחו~ים~י~
 ב~שנה שםש~~ואר

 ובגמר~
 ד~כתי בכמה

 בפ"~
 ד~ת

ו~כולן
 ב~~~

 הש~~ ~ ~ת~רין
~~ 

 ד~ואר~ מה
~ 

 בפ~~ב

את~
 ~ים ~לא

 ד~~~ בש~~~ ל~~
 די~לי אדשי~א

 אחר ~לאכה לעשות ~אסור ו~ואר~~א~~ אדלי~
 ב~~~ ~~~

 ~חמיר ~ראוי משום במ"כ שת~ו~
 בשבי~

 ב~יאות חסרון
 להחמירת~~

 בז~
 והיה ב~יאות חסרון ב~ביל כזה ארוך

 וכל האי כולי ארוך זמן ~לא ~נוט כ~ או ט~ו להח~ירדי

 זה כל מלבד אך כזה~ בתי~ שיש הדו~ק יבין~~ואה
 אחת~~שיא י~

 גדו~
 דכבר החוש~ נגד הם ר~~ת שדברי לכולם

 ~ו שעל ~סיון ~ל~~דו
 המש~

 בתקו~ת בפרט בא~~י וכן
 רק ~~~ה עד מש~~ה אין ותשריניסן

 ואפילו ~ינוט~ ~~~~
 מעלות ~"ח בכמ~ ה~פון ב~ד יושבין שאנוב~דינתינו

 יותר שם מתארך ביה~~ששזמן שידו~
 ויות~

 בהילוך מ~ט נ~יודע
 שאז ~ת~וז סיון בימי ~פילו אין עכ~~זהחמה

 הז~
 שבין

 הח~הש~יעת
~ 

 עכ~~ז השנה זמני ~כל גדול יותר ~~~ה

ל~
 ה~ של ~יעור ומכ~~ש מילין ד~ הילוך של זמן נמ~א

 ~~לינו אפי~ ותשרי ניסן תקופת בימיומכ~~ש מילי~
 ליכ~

 אפילו
 תמה פ~~ה ב~ במ~מר בע~מו ~~~כ וכבר ש~ה~ שעהשיעור
 שר~ה ומה מענה מ~א ולא זובקושי~

 לתר~
 מובן בדוחק

 בעל הרב על ~ימה והיותר כלום זה שאין דעת ברלכל
 בע~מו הוא הביא פ~~ג שני שבמאמרמ~~כ

 שבאר~
 ברזוליא

 מן יש מעלות ח~ בערך המשוה לקוהקרובה
 השקי~

 עד
 החוש מן סתירה וזה יעיי~~ש פחות או שעה ח~י בכמו~~~ה

 אחד כתב פ~~א א~ במאמר ולבסוף ~ת~ לדבריהראות
 הוא הגא~נים שדעת ~~ת כדברי ~כריע ש~וא~טעמים

נ~~
 נראית החוש נגד הוא ר~~ת דעת דאדרבה ופלא החוש

 לפי ו~פרט היום משוה לקו הקרובים אר~ותבכל
 הוא ביה~~ש שיעור א~~כ מינוט וח~י כ~~ב ~וא מיל~~יעור החשבו~

 שקיעת מסוף ~ו~בין אנו ביה"ש והרי מינוט~ ט"ו מןיותר
 של האחרון~~ה

 השמ~
 תחת

 האר~
 ק~~ש בהלכות וב~~~~~ם

 חשוב הח~ה גוף עליות קודם שעה דעישורמבואר
 כן כמו וא"כהחמה~ הנ~

 בש~
 חשוב ~דיין

 ח~
 זורחת

 מ~ד~י דמ~
 ז~

 מ~ד או
 ז~

 החשבון ומעיין ל~מדייק נמ~א א~~כ
 ~ו ~אוד רחוק יושבים שאנו לנו וא~~כ~כוון~

 להיות א~לי~ו ראוי והיה ובבל א~~י שלומאופק המשו~
 י~כ"ז האר~~ כדור ב~ורת להיודע מאודגדול הבה~~~

 ינס~
 בימ~ נא

 ר~~ת~ ~דברי כלל לומר שא"א ויראה ותשרי ניסןתקופת
 שבת לה~ ~הקדמתו ז~~ל התניא הגאון של בס~ור~~~~~~

 החוש נגד והם אוגרי ~רפסן ר~~ת דדברישכתב
 מחשב ושם המעיינים עינימבהילים

 בד~ו~
 במקומו יש כמה

 הגאונים כדברי והעיקר שנה~ זמני בכל ~"ה עדמ~"ה
 בדברו~ין

 ספ~
 הא על ל~~ת ~~ה שהיה ומה כלל~

 בפ~~~ ~רי משק~~ה מתחילדבהשמ~~ש
 לילך דיכול אמרי~

 ל~~ק ל~~ה דף ~שבת התוספות שהביאו כ~ו מילין ד~ אז~ד
 שבקטנים הקטן ~ף ~כוכבים כל י~יאת ~ד הכוונהד~תם
דכל

 ז~
 מן הארה מק~ת עדיין שיש

 הא~~
 של

 הש~
 האדם

 כל ~~יאת ועד ש~~ה ומןהולך~
 ~~כבי~

 מילין ד~ שיעור

~~~ 
 טד ע~~ה ההתחלת

 הנ"~
 ו~דבר~ הוא ~ן השי~~ר ג~~כ

 שמן יתכן ואיך החוש נגד דהוא קשה זה גםר~~ת
 ע~~~

~~
 ש~ יה~ הנ~~ה

 עד ש"ה ~ן כמו
 אנו הרי ~~~~

 רואי~
ב~ו~

 מן אלא כן שאינו
 ע~

 כאשר זמן יותר ~~~ יש
 ~"ה~ עד ש~~ה~ן

 הכוונ~ דהת~ ~אי אלא~
 כל על

 אחר כוכבים ג~ בי~י~~ לילה שהוי התו~ דיני לעניןאבל ה~כבי~
 רבע~ ג~ שיעור ~וא המ~וה ובקו ביה~~ש תיכף הוישקה~~ח

~~
 ובאו~קים

~~~ 
 הזמנים ~פי ~שתנה וכן יותר הרבה ~וא

 כדור ב~ורת ~ט ל~ב~אים הידועים~טעם
 האר~

 ובהילוך
הח~~

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

~~~~~ 
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~  

 דתוה"ק~ ~~יה~יווח
 ג~

 לכתחילה כן ~~שות מותר אם
 על וועכסיל ליקח לכתחלה מותר ש~~ אופן למ~א ישו~ם

 האופן~ הוא ומה לבדו הקרן על עכ~פ או והר~וחהקרן תרנ"ט~שנת י~~ו~מ~נקאטש
 ~ואומר

~~
 הרב לאחי שכתבתי

~ ~~~~ 
 שנוהגין מה בענין נ"י

 שנותנים מה~ות וועקסלןלי~ח
~~ 

 עיסקא היתר ~ד
 והרווחים~ הקרן על וועכסלין ליקח שנ~גיןויש

~~
 שבשנה ~~ה בענין נ"י אחי א~ובי שכתבת

 כנהוג עיסקא הי~ר ~ד על אחד לאיש מעותנתת העב~
 וגם שנה~ מ~~י והרווח ה~רן על וועכסיל לך~נתן

 בחתימת חתום עיסקא היתר שטר לך נתן הנ"ללהוועקסיל חו~
 היטב באר הענינים נכתבו ושסי~~

 כ~~~
 וגם הקרן הוא

 שנתן וגם שנ~~ הח~י משך עד העיסקא יתחשבכ~ה
 ולא הרווחים~ עם הקרן על וועקסיל הנ"ל עיסקאל~טר חו~

 בפ~יטות סברת כי איסור בזה שיש דעתך על אזעלה
 ס"ח דף בב"מ המבואר מחוזנאי כשטרי הלכתא דליתדהא
 ~שמא חששא משום רקהוא

 יפו~
 כל ויגבו יו~י קמי

 ולפי~ז בש~ס שם כדאמרינן~שטר
~~ 

 שטר גם כתבין
 שם ונכתב~~סקא

 שחו~
 מה~טר

 עיס~~
 גם נתן הנ"ל

 נפל והרווחים הקרן על~ועקסיל
 החש~

 דהרי ~יורשים
ג~

 לחוש ננו ואין עיס~א בשטר ~ביאור הכל יראו הם
 ~א גם כדין שלא לגזול היורשים יר~וש~~א

 ע~
 ענ

 ליקח בדיעבד איסור חשששיהיה דעת~
 הריבי~

 עבר אם בדיעבד
 ד~יכא סוברים הרבה שיש ראית וכעתהזמן

 חש~
 על גם

 גם לך שנתן מה מהני לא וא"כ לגזול היורשים יר~ושמא
 שאסרו מאחרונים הרבה שיש ראית גם עיסקא~ היתרה~טר

~~
 תחזיר ~א אם נק~ך לבך ולזאת הרווח~ ליקח בדיעבד

 הנכתבים ~אלו וועכסלין עוד לך יש גם שלקחתהרווח
 ר~

~~
 נבוך ואתה מהמק~ל עיסקא שטר וגם בלבד הקרן
 הסך ~ז וו~סיל גם לך שיש השטר על וכת~תל~שות
 מהחשש עכ"פ י~א ~עתך ובזה שמך חתמת וע~ז~מקבל
 עכ~ד~ בזה~ ~עתי חוות ו~אלת יתמי קמי יפולשמא

~~~
 יש

 וועכסיל ה~בל נותן באם א~ ~ינים~ שני ב~
 א~ ב~ והריווח~ הקרןעל

 נ~~ן אינו
 ר~ ווע~י~

 ~ל
 ובכל לחוד~הקרן

 והם חלוקות ג~ י~ ענינים השני אל~

 א~א~
 אותו~ לה~זיר מחויב אם הריווח קיבל כבר

 ב~
 אם

 קיבל ~א~דיין
 רי~ו~ וי~ ~הריוו~

 א~~~י~ר
 ל~ו~ י~ ~ד ~לו ~~תר~~ת"ל הריווח~ ~ב~

 לי~ן ה~תן מתויב אם

 ~~~~א~
 לענין הריווח ~יבל שכבר הראשונה החלו~ה
 שבכל ב~ני ~שוט אותו להחזיר מחויבשיהי~

 הריווח עם הקרן על וועכסיל שנתן בין היינו הענינים~~
 וועכסיל ~נתןבין

~ 
 פשוט בלבד הקרן ~ל

 שא"~
 ל~~זיר

 להלן שיתבאר והטור הרא"ש לשיטת אפי~ו ד~ע~~יבא

 להדיא מפורש וכן הוי~ לא ודאי ריבית מאבק דטפימשו~
 ט~ סי~ פ"ט כלל הרא"שב~שובת

 בנת~
 ~קרן על שטר

 ~כתב הטור ~~~שון משמע וכן עיי"ש~ ~דרבנן ריביתדהוי
 לשכר קרוב דהויה~עם

 ורחו~
 נאמר זה ולשון לה~סד

 הר~"ש שכתבו הטעם לפי דלכאורה איברא דרבנן~~יסור
 עיס~א על שיהי~ ב~פ ביניהם הותנה דאפילו עודוהטור
 כולו לי~ והוי אז~ינן שטרא בתר מ"מ ולהפסד לשכרמח~ה
 משמע היה בדבריהם~ עייןמלוה

 שהותנה דהתנאי לכאור~
~י~יהם

 בע~
 ~וא בטל בא~ת

 ר~
 והוא מלו~~ באמת הו"ל

 ווע~סיל נתנו באם לכאורה וא~כ ה~קבל באחריותל~מרי
 הו~ל והריווח הקרןעל

 לכ~ו~
 ויו~ה גמורה ק~ו~ה ריבית

 ~דבריו דמבואר שכתב~ו הרא"ש דתשובת והאבדיינים~
 דוקא מיירי דשם לו~ר אפשר היה דרבנן ריבית אלאד~ינו
 ~עשה דהקרן נהי דבזה הקרן על אלא השטר נתן לאב~ם
 מ"מ אזלינן שטרא דבתר משום~לוה

~~ 
 אם גופא ב~וה

 ענין בכל ריבית לתת מתנהאינו
 אל~

 ירויח אם באופן
 משום דרבנן אלא ואינו דאורייתא ק~ו~ה ריבית הוילא
 ל~כר קרובדהוי

 להפ~~ ורחו~
 ~שטר נתן דלא כיון וא"כ

 ריבית אלא דאינו הרא"ש כתב שפיר והרו~ח הקרןעל
 קרוב דהוי הלשון במ"ש הטור נמי מיירי ובכה"גמדרבנן
 ה~רן ~ל חוב שטר נותן באם אבל להפסד ורחוקלשכר
ו~לל

~~ 
 ריבית הוי דבכה"ג י"ל ~פיר הר~וח גם

 ב~שטר הרי א"כ אזל~ שטרא ד~תר להרא~ש דס"לדכיון ~~
 בדגמ"ר ו~"כ ממש~ ק~ו~ה ריבית וגם מלוההוי

 תמיה באמת הוא ~ריבית עם הקרן ~שטר ב~למיירי דהרא~
 ובפתחי רב"פ ~גאון ברוך אמרי בהגהות עליו תמהכ~שר
 בש~~~ו~

 ~ש~~ות להדיא מבואר דהרי אחד חכס
~~~ש

 ~וב שטר נ~ן לא ~אם דמיי~
 ~ אל~

 לבדו ה~ן
י~ויי~ש

 בכל~
 ~~ט~ ו~כלל פ~ח



~ ~
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 הדג~~ר על רב~~פ להגאון ברוך אמרי ב~ג~ות
 הרא~~ש ת~ובת ד~רי ב~יאור שכתב קע"זבסי~

 דעיקר וכיון ~ז~~~ל להפ~ד ורחוק לשכר ~רוב דהויב~ש~~כ
 הנותן יכחיש ~~א דאף מהפסד רחוק ~וי ~שטרהוא

דברי~
 ~טרא דבתר ~היזק באחריות חייב יה~ לא שבע"פ

 שבע~~פ ~ברים בתר ולאאז~י~
 במ~

 ביד להשטר שמתנגד
 בדעת ש~~ר ~לו מדבריו ג~~כ מבואר ~כ~~ל~ה~י~יא
 ד~~י סתמא ~בו~ר דב~טר ד~יון כן ~דין דבאמתה~א~~ש
 על שניתן ~יניה~ התנ~י ~י~ בע~~פ שב~מת ~ף~~וה
 כדיןעיסקא

 עיסק~
 ו~נותן בשכר ופלגא בהפםד פלגא

יו~~
 בינ~~ התנ~י הי~ ~כן

 ה~עות ~ו נתן זה אופן וש~ל
 שבע~~פ ה~נאי ב~ל באמת כן מבואר אינו שבשטר כיוןמ~~מ

 הוי וא~~כ ~מק~ל ~ל לגמרי ~וי הי~ק הי~ אם אףו~מילא
 ב~מתה~~ות

 מלו~ ~
 כן ו~ם רווח~ ממנו ליקח ואסור

 ~דין ~וי~~י~~ז
 כ~~~~

 דב~ם
 עש~

 ומן הקרן מן ~לוה ~טר

 מל~ה על ק~י~ה רבית הויהרוו~
 ~דיינים~ ו~~א~

~~~
 ~בר באמת

 ת~י~
 מ~וד

 לפ~נ"~
 דהתנאי כן לומר

 שטר ~ו דנתן ב~ך דמה לגמרי בטל יהי~שבע"פ
 דשטר דוכתי וב~מה בכתובות בש~~ס דמ~ינו כיוןד~רי
 ~לוהו שלא הו~יל הוא פסול~מנה

 ול~
 שטרא דבתר אמרי~

 שהמעות בפירוש ~~מר דהנותן הואיל ~~~נ וא~כאזל~

~ז~
 לא לו נ~תן שהוא

 מלו~ לש~
 אלא לה~בל נותנו ~וא

~נ
 עיסק~

 ~מקבל לו שנותן ~זה השטר וא"כ
~ 

 שטר
 עליו לו הלוה לא דהרי הואא~נה

 דאיכא בכך מאי וא~~
 שטר הרי~טרא

 א~נ~
 השטר~ זה על הלו~ו דלא הוא

~~וח~
 הנותן מעות לו נ~ן ~באמת כיון הכא דשאני לו~ר
 ~~תן לו דאמר רק~~~ל

 ל~
 דנתן וכיון עי~א~ על

 ~וא~ בטל דיבור דאותי מילתא איגלי שט~ח גם ה~בל~~
 לשם הי~ לו שנתןוהמעות

 ~הלוא~
 אזלינן~ שטרא ~בתר

 בפ~~ב בפשיטות מ~~ע ת~אי על משטר תקשה דא~י~עו~
 דאזדכתובות

 תול~
 ~אם ב~תנאי השטר

 ~תנאי נתקיי~
 בתוק~והשטר

 וא~
 ו~כ ~טל השטר נתקיים לא

 ל~
 פ~פלו

 נעשה ~שטר ~ימר ע~א או ~עדים נאמנים אם אלא~ם
 בע~מו המלוה אם הא תנאי~~

 מוד~
 תוקף ~ל~ לכ~ע

 תנאי~ שום בהשטר נזכר דלא ואע~~ג ~תנאי בקיום~~~ר
 כלו~ן

 ~ר~
 תנאים מדיני ו~לא גיטין במס~ שאחזו מי

 ואע~~ג בהתנאי תל~ דהגט~~יטין
 דל~

 תנאי ש~ם נזכר
 לחלק שאפשר ~הגם אזלינן שטרא דבתר אמר~ ולאבהגט
 בע~~ו הדבר גוף מ~מק~ת

 ג~~~
 שנותן דאדם לומר תמיה

 בעיסקא מ~וןל~בירו
 ו~תנ~

 הפסד~ יהי~ אם חלק לו שי~י~
ו~ני~~

 נותן אם בהתנאי ~ודים
 המק~~

 שטר
 ~ל~

 וכתב
בשטר

 ש~ל~
 ~פסד ~י~ אם דאח"כ ני~א ה~מון לו

 ועוד בהפ~~ חלק ~ו ל~יותהניתן א~~
 דא~ קש~

 ~ן ני~א
 שם ~ייתי ~אי בתשובה ~רא~~שכוונת

 בתשו~
 לזה ראי~

 ד~ית ס~~ח דף בב~מ דא~ר~~~~י
 ~חוזנאי כשטרי ~ל~ת~

 שאביו ~א~ר א~י~ר בר~~ר
~~ ~ 

 ~~~ א~י ~וי וכי
 ו~א ~ו~ ~י~ן ~וי רווח ~~ ש~א או ~~סד שה~ו~~רו
 הת~ ל~דחו

 ~ר תינח
 ד~הי~

 ~כ~ ~י להו
 ~~י ~נפיל

 י~ות ש~א~וס אס~ ז~ ~~~ע~ ~נ"~ ~~~ וש~ו~~ ~י~ל~ ~איי~~י
 ~~לו~

 ~~י ~טר ו~ול
 ~ת~~

 הרי

 משום כלל הטעם איןל~~ידי~
 ~מ~

 אל~ ית~י קמי י~~ל
מ~ו~

 בטל שטר דנתן דכיון
 ~עיסק~

 ~זלי~ שטרא ובתר
 כולוו~ו~~ל

 מל~
 ומכ~~ש רי~ית לי~ול אסור וממילא

 בהש~~~ד~יירי ב~וונ~
 ~קרן על שטר שנתן

 הו"ל הרי ו~רוו~
ריבית

 ק~ו~
 ב~~~ק ~~~~ז ומש~~כ בדייני~~ ויו~אה גמורה

 מיי~י ~דבזהליישב
 בש"~

 כתב דלא
 ~ה~~~

 ב~טר
 ~ך שקיבל שכתב רקמליה ~הו~

 כז~
 ~~~~כ הניתן מיד

 ל~
 שייך

 לומרבזה
 שנעש~

 מלוה
 משו~

 דבשטר
 ~ופ~

 אינו
 בעיסקא דקיבל די~~ל מלוהש~וא ~וכ~

 עיי~~~
 מ~י דא~~כ ק~ה

 ~ב~ר ~לוה דהו~~ל שכתב לדינו ~ה ר~י~ הרא~~שמייתי
 דין ~לא אזלי~שט~א

 ז~
 ~ייך ואינו ל~מרי אחר ענין הוא

כל~
 דהת~ הש~~~ לדברי

 ~א
 מל~ נעש~

 רק כלל
ל~שות ד~סו~

~ 
 מחשש

 ~ל~ ויורשי~ מית~
 וד~י

 אחד~ ע~ין ~וא ד~כל ש~~מ ממנור~י~ ~רא"~ ~הבי~

~~~~~
 כוונת י~~ל דל~ילם ולומר ליישב נלענ~~ד היה

 דבאמתמשום ~ר~~~~
 נ~~

 דבתר מלוה
 ש~ר~

 ולא אזלי~
 בש~~ס דק~מר והא שבע"פ~ תנאיב~ר

 ~טע~
 משום

 היינו יתמי קמי ויפולימות ~מ~
 ז~ דמטע~

 ~ין
 עש~~ אד~

 ~נותן דבר על מלוה שטרליתן
 ב~יסק~

 ~~ דאפילו מ~ום
 לנותן המקבלמהימן

 של~
 ה~טר כל יתבענו

 אל~
 ~י~ א~~כ

 חלק יקבל הפסד י~י~ אם ו~ןרווח
 הרי מ~~מ ב~פ~ד~ ג~

 קמי השטר ~יפול ~נותן ימות שמא לדאוג לו ישהמ~בל
 שטר נותן אינו בודאי ול~ןיתמי

 ע~ מלו~
 ~~בל המ~ות

 ~יהי~ דעתו באמת ~סכימה א~~כ אלאבעיס~א
 ולא מלוה ~וי אזלינן שטרא בתר שפיר ולכךע~סקא ול~ מלו~

 מ~ריכינן דשפיר נמ~א~יסקא
 להטע~

 ויפול י~ות ~ש~א
 דמטעם יתמי~קמי

 ז~
 ~ו~~ל

 ~טרא~ בתר ואזל~ מלו~
 אפשר דאיך לעיל שהקשיתיומה

 שיהי~
 ~ות

 מלו~
 כי~ן

דהותנ~
 ~י~קא שי~י~ בע~~פ בפירוש ביניהס

 וי~י~
 מח~ה

 דב~חיל~ ~יירי דלהרא~~ש י~~ל ו~פסד~לשכר
 שנתן קודם

 לו שיתן ביני~ם ~דיברו ~מעותלי
 ואח"כ עיסקא~ ע~ מעו~

 לו נתן והמקבל בסתמא לו נתן המעות לו שנתןב~עה
 שט~~ח לו דנתן כיון דבזה עליהם שט~חב~ת~א

 דחזרו אמרי~ ~לא ~ראשון דיבורם דעת ~ל לו נתןדלא אמרינ~
ב~ם

 עת~
 שט~~ח לו נותן ~י~ ~א ואי בהלוא~~ לו ונתנם

 בעת כלום אמר ו~א בסתמא לו נותן ה~ אפי~ אזעליהם
 הראשון דיב~רם דעת על דבסתמא אמרי~ הוי ~מע~תנתינת
שהי~

 ביניה~
 כדמ~ינו עיסקא דהוי אמרי~ ~הוי לו נתן

 ו~וא שט~~ח ~ו ד~תן כיון אבל דוכתי~ בכמהבכ~~~ג
 אזלי~ שטרא דבתר הרא~~ש כתב ב~~~ג בסתמא ~מעותל~ נת~

 במלוה המעות לו ונתן ~ראשון לדיבורם דבטלוו~מרי~
 ד~שט~~חב~יסקא ול~

 א~ ולפי~~~ כך~ מור~
 לו שנתן בשעה

 בפיר~ש ביניהם ~ות~י אז שט~~ח לו נותן והוא~~ות
 שט~ח לו שנ~תןשאע~~י

~~~ 
 ה~עות

 ~ז~
 על י~א

 אזי עיסקא כדין בש~ר ופלגא ב~פסד פלגאוי~~ עיסק~
 ~לו~ ~וי לא שט~~ח שנתן אף~רא~~ש א~

 ~~א עי~קא אלא
 שטר~~~ ~תר בכה~~גא~לי~

~~~
 ~~סד היה אם ~באמת לו~ר נלע~ד

 ~ו~ ו~נ~ת~

 עיסק~ ~ ~מעו~דנת~
 שנתן אף

~~ 
 ~קום ~כל שט~~ח

 ה~ותן~חויב
 ג~

 ומ~~~ ~ח~י~ ~סיד
 ו~טור ~רא~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ריבית איסור ~~~ין ל~ח~יר רק ~יינו אז~י~ שטראדבתר
 ור~וק לשכר קרוב ~ינו ~באמת דאף חכמז~~ל~~מירו
 שלפי כלל~פםד

 ~ני~
 בי~י~ם שיש ~שטר

 ~י~
 קרוב

 נתן ש~מקבל ד~יינו ל~פ~דורחוק לשכ~
 שט~

 ~לוה
~~ 

 המעות
 מלוה שהוא לומר יורשיו או הנותן יכול הרי דאזשקיבל
 ~פסד כשיהי~ו~~

 ל~
 וא"כ בהפסד ~לק לו להיות י~טרך

ה~ריר~
 ביד

 כשיר~~ ~נות~
 לשקר

 ל~
 קרוב ~וי שוב יפ~יד

ל~כ~
 הניתן מ~י~ ~בי ~כמז~~ל שאסרו להפ~ד ורחוק

 בש~~ס שאמרו דמה ום~~ל~י~קא~ ע~
 לאו הוא יתמי קמי ונ~למ~וה שכי~ דיל~~ ה~ע~

 דו~~
 לחוש דיש שה~~~ד

 ויאמר ישקר ~~מוש~מלוה
 ~~ו~

 מלוה~
~ 

 מיירי ד~ש~~ס
 ~גברא אמימר גביש~

 ר~~ ל~ ~ו~ רב~
 בפירוש לומר

 ישקר שמא~טעם
 ולכ~

 ק~~ר
 דלמ~

 יתמי~ קמי ונ~יל שכ~ב
~ב~

 בסתמא באמת
 דמילת~

 כל
 ש~נות~

 לומר יכול בע~מו
~~וא

 מלו~
 ואסרו ~הפםד ור~וק לשכר קרוב לי~ ~וי שוב

 ו~י ריבית~ לענין בכ~~~גח~מז~~ל
 הנ~~~

 דבכל פשוט
 עני~

ל~
 הוי

 ~ל~
 ריבית

 דרבנ~
 ~ל וו~כםיל ב~תן אפילו

 ~~יסור אין ~וף כל ד~וףו~~ווח הקר~
 ~ל~

 קרוב מ~ום
 מלוה~ ולא ~יסקא הוי ב~מת ד~רי ~הפ~ד ~ןור~וק לש~~

 ש~קש~~~~
 ו~טור ה~~~~ש ~די~~רו אפשר ד~יך ~דגמ~~ר

 ק~~~ דהוי מ~ו~ הקר~ ע~ שט~~~בנת~
 ורחוק ~~כר

 ימות דאם~הפ~ד~ מ~
 ~מלו~

 יגבו
 כמו הלא ~כל~ ~יורשי~

 דאם השכר מן רחוק ג"כ הויכן
 ~לו~ ימו~

 יוכל לא
 ~לו~ דיורשי רווח שום ~לוה מיורשי לגבותהמלוה

 יאמרו
 וממילא ב~לואה המעותש~יבל

 א~~~
 נראה רוו~~ ליתן כ~ל

 יוכל לא בלא~"כ הרי דלטעמך דלק~~מלפענ~~ד
 ~מלו~

 ~גבות
 עדים בי~י~ אף רווח שום הלוהמיורשי

 שנת~
 על לו

 עוד ולא הרוויח~ לא שאביהם בעבורם טוענים אנודהרי ~יסק~
 כל ~אפילואלא

 הק~
 בב~~ב כמבואר ~~ם לגבות יוכל לא

 ובח~~מ ט~דף
 םי~

 היתומים על ~יו~א כים דבשטר ק~~ח
 וגובהנשבע

 הפקדו~ וחל~ מח~
 מהס לגבות יכול אינו

 לעולס וא"כ דנ~נסו במגו ה~זרתי או נאנםו להוד~ענינן
 השכר מן רחוקה~י

 באחריות שי~י~ שהו~נו דכל אמרי~ ואפ~~~
~לוה

 לשכר קרוב הוי וכדו~
 ורחו~

 ~"ל ועכ~~ח ~~~פ~ד~
 דכל בהקרן רק תלוידהעיקר

 שהקר~
 כל אז בטוח ~וא

 אפילו רווח גם לו שיהי~ אופןשיש
 הו~

 שוב רחוק אופן
 ולזה לזה קרוב ~וי ולא להפסד~ ורחוק לשכר קרובהיי
 רחוקאי

~  
 אלא ומזה

 בא~
 אינו הקרן

 בטו~
 כל ולכן

 המעות על שט~~ח מקבלש~מלוה
 שנות~

 הוא אם דאז
הוא רו~~

 שי~יה אופן באיזה רחוק הרווח ~יה בהקר~~ בטו~
 הוא כן ואסור להפ~ד ורחוק לשכר קרוב דהוי י~לש~יר
 ~טור הרא~~שדעת

 באופ~
 שכבר ~ריבית ד~ל שנלפענ~~ד

ל~חת
 אי~

 דלכ~~ע שאלה שום
 א~~~

 ~ר~~~ש דגם להחזיר
 ריבית~ אבק א~א ~וי לאוהטור

 ~~~~~ב~
 הרווח ~יבל לא ~וד אם דהיינו השני~ החלוקה

 וגם ל~בל~ רשאיאם
 ~~ן ~~בל ~חויב א~

 הש~~ך ~אמת הנההרווח~
 בס~

 הב~~ח בשם מביא מ~~ט
דאם

 נות~
 גובין דאין רק ממנו ל~בל יכול רו~ח ה~בל

 נ~ן אם בין מ~לק ובדג~ר בע~~כ~ממנו
ו~ג הק~ ע~ שט~~~

 ב~"~ ה~~~
 אוםרים

 הרא"~
 וה~ור

 הריבית לי~~

 שמותר ~י לא דאז בלבד ה~רן על שט~~ח ~תן אםובין

לי~~
 ~יי~~ש ליתן הנותן מחויב גם אך הרווח

 ~מבי~
 ר~י~

 ברוך ~מרי ~~ג~ות עליו ~שיגו כבר אך הרא~~ש~~~שובת
 בשם תשובהו~פת~י

 ח~
 דמבו~ר א~ד

 ל~די~
 ברא"ש

בתשוב~
 להל~ אמנ~ עני~~ בכל לא~ור

 ליק~ אוםרין והטורדהרא~~ש אמ~ ד~ן נלענ~~ד
 דאפילו ו~בואר הריבית

 בנת~
ש~"~

 מודו כ~~ע לאו ~בל אסור ג"כ בלבדו ~קרן על רק
ל~ו

 הרמב"~ דמלשו~
 משמע ו~ש~~ע

 לכת~יל~ דר~
 ~~ור

ל~~ות
 כ~

 שט~~ח לק~ת
 אב~

 לקח כבר אם
 כיון שט~~~

 המעותדמ~~מ
 נית~

 ביניהם הותנו כך כי עיסקא על
מותר ~~~~

 ליק~
 דלאו ומשמע הרבית

 דוק~
 ל~ח ~מותר

 המקבל דמחויבהה"ד אל~
 וכ~ ~ית~

 כן ~~ביא מ~אתי
 בש~

 ~~ר
 יעקב שבשו~~ת

 ו~~
 לדייק שכתב מאיר בית ב~פר מ~אתי

כ~
 חולקים והש"ע דהרמב~~ם

 הרא~~~ ע~
 כתב ו~ן ו~טור

 ז~~ל מפלא~ק ניבוש מו~~ה להגאון ריבית ה~ על א~דב~פר
 ומק~וע מקושר גט ספר המחבר~~על

 בתירה~
 כן שכתב

 ו~יינו והטור~ הרא~~ש על חולקין והש~~עדהרמב~~ם
 ז~ירות אלא ~זלינן שטרא דבתר זו ~ברא כלל ס~~ל לא~ם משו~

ב~למ~
 ב~~~מ ~מבו~ר ~רוע שטר ל~שהות דאסור הא כעין

םימ~
 ~ימן ב~~~מ ה~~ואר עדים בלא להלוות וא~ור ~~~ז

ע~~
 ור~

 ג~~כ יש דכאן משום
 חשש~

 ניתוםף ג"כ ~ריבית

 בהך דבשלומא איסור~~ו~
 דינ~

 שטר להש~ות דא~ור

פרו~
 ~מתחייב אם ~דים~ בלא להלוות דאםור בהא וכן

 יהא ~ה בשטר אותו יתבע שכנגדו דאם ע~מו~ עלמקבל
 י~~ל לשלם חיובע~יו

 דאי~
 ~תו~~ שכתבו ~וכעין איםור עליו

 עליו קיבל ~גט בידו דהשליש דכיון דשליש~ בסוגיאבגיטין
 ס~~ד~ בדף בגיטין ~י~~ש לגירושין בידו מוםרו הואבאמת להאשה~ וימסור לגירושין דהוא הש~יש יאמר ~אם~בעל
 בדיני י~~ל כןוכמו

 ממונות~
 מר~ון דאפילו בריבית אבל

 איסור ריבית גבי יש לכן אםור~ ג~~כ והמתחייבהלוה
 ~חר ו~םק ומלוה ל~ה ~גבי טפימיוחד

 דל~
 בי~ שייך

 ריבית שלה~ין
 אב~

 ~ריך שפיר רווח בא~ת שהי~ בדיעבד
ה~קבל

 לית~
 ולא ברווח~ חלקו להנותן

 ז~
 שמותר

 מחויב אפי~ו אלא הרווח~ל~בל להנות~
 המקב~

 דבאמת לו ליתן
 הב~~~דברי

 ~~ א~ בין שמח~ק ~ש~~ך שמביא
 מדעתו נותן

 ליתן אותו להכריח ובין לקבל~שמותר
 ש~י~

 אותו מכריחים
 ה~ בעכ~~ח~ליתן

 יש אם דממ~~נ מסתברים שאי~ם דברים
 שטרא דבתר משום ר~ית חששכאן

 אזלינ~
 א~~כ

 אפי~
 באם

 כאן אין ואם ~רווח~ לקבל המעות להנותן אין מדעתונותן
 דהי~ כיון בעכ~~ח אפילו ליתן מחויב א~~כ דריביתאיםורא

רווח~

~~~~~
 נימ~ א~ דאפילו נראה הלכה לענין

 בזה דיש
 כ~ והוי דרבוותאפלוגתא

 פ~וגתות בספק
 ~יתן המ~~ל דמחויב ג~~כ נראההפוםקים

 הרוו~
 להנותן

 הרא~~ש לדברי דאפי~ו ל~עלה ביארנו דכבר כיוןדהרי
 ק~י~ה ריבית הוי לאוהטור

 אל~
 אבק

 רב~~
 ~הפלוג~~ ונמ~א

ש~
 דרב~ן במידי אלא אינו ~וס~ים

 הל~
 קיי~~ל

 דכ~
 היכא

 מיניי~ו כחד הילכתא איתמר ולא בדרבנן ~לוגתאדהוי
 א~~הלך

 ~מיקל
 כדאית~

 דף בע~~ז
~ 

 דגבי לומר ~אין
 להנ~~~ מ~כינן דלעולם שאני דמ~ן~ילי

 המו~ז~~ דהוא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~
 מש~~כ ~~~י אינו~ה

 ~תש~
 ~"ב מהרי"ט

 סי~ן חיו~~

ד~~
 מחויב לא~ או ריבית אבק הוי אי פלו~תא דאיכא היכא
הנתבע

 לשל~
 ו~עתו ברור שחיובו משום טעמא והיינו

 האיסור אלא ~יובו מידי מו~יא דבר ~ום ואין~תחייב
 וספיקא מד~נן רק הוא ריבית ש~איסור וכיוןריבית

 לשלם הלוה חייב וממילא נתחייב היתר בדבר ממילאא~~כ לקול~

~ל~
 שייך

 בכה~~~
 בדבר איסור שיש ~מ~~ד לי קים לומר
 עכ~~ד~ שם~עיין

~~~~~
 אבק הוי אי בענין פלוגתא ~הוי כיון בנ~~ד ~ה"ד
 מח~יבריבית

 הלו~
 בספרו מ~ט ה~ער וכ~~כ לשלם

 דיע~ש~י
 סימן סוף

 ק~~~~
 ראיה שהביאו דמה ~איברא

 הרא~~ש מ~~~כלזה
 בפ~~~

 המבואר ~~סק לענין דמכות

ש~
 ושביעית בש"ס לישנא תרי בזה דאיכאדכיון לא~ או מ~מט אי ~נים ל~שר חבירו את במלוה בש~~ס

 ב~ה~~~
 דרבנן

הי~~~
 יש לפ~"ד ~כ~~ד~ לשלם~ וחייב ולקולא דרבנן ספי~א

 ~תם ד~אנילדחות
 נ~חיי~ ודאי ~הל~

 לשלם מתחלה
 או הדרבנן ע"י ~חו~ו נפטר אם לו~פק

 ל~
 ~ויב בדרבנן רק דהס~ק~כיון אמר~ ולכן

 ב~ם אבל לשל~~ הלו~

 חי~ב בעיקר הוא והספק ריבית אבק כאן יש אם ספקי~

 הלו~ש~
 א~ דהרי כלל חיו~ו התח~ל אס

 אבק הוי זה
ריבית

 מעול~
 עם שמתנה מי דהרי החיוב מת~יל אינו

 לו ליתן~~י~
 אב~

 הוא ~ספק ו~יון בטל תנאו ריבית
אם

 החיו~
 דה~~~ה ל~ללא דהדרי~ן י~~ל שפיר ~לל התחיל

 התחי~ ל~ שלי דהחיוב לי קים לומר הלה~י~כל
 ומה כלל

שרמ~
 בסי~ הר~א ממש~~כ ~רא~ עוד מ~ט בשער

 פוס~ין אי פלוגתא לענין דשם ו~נתו בהג~~~~ א~סעיף קע~~~

~~
 עיירות של שער

 דכת~
 ב~"ע

 ~י~
 והר~~א פוסקין

 דרבנן~ באיסור ל~קל ויש ~~ז וסיים דפוסקין י~~אהביא
 המוח~ק~ בתר ~~ל~ ולא ~מקח ליתן הלה שחייב~מש~ע להקל~ א~לינן ריבית אבק בענין פלוגתא דגבי הריעכ~~ד~
ג"~

 יש
 לדחו~

 רו~ה שהמוכר באופן מיירי דהתם
 כפי ~מ~ח לי~ח הלוקח רשאי אם רק ~וא ~נ~~מועיקר לית~

 דניזול לומר שייך דלא פשיטא ו~"גה~סיקה~
 בת~

 חזקת
~מון

 כיו~
 ואין המקח לקיים רו~ה דהוא

 ~נ~~~
 לענין אלא

איסור~

~~~~
 לומר יש

 ולח~
 היכא בין

 שה~י~~
 ליתן הלוה של

 ~וא ריביתה~בק
~ 

 שלו שהחיוב ובין של~~ התנאי מצד
 דבמתנה ממילא~ה~א

 לית~
 דיש בגוונא והוא רווח

 עלי~
 שם

 ~דבר שיש דאף י~~ל ריביתא~ק
 פלוגתו~

 הוי אי הפוסקים
 ~תנאי אין א~ ריבי~ א~ק הוי דאי כוון ~מ ריבית~אבק
 דהתנאי קיי~~ל סופרים דברי על מתנה דגם כלל חלשלו

~ט~
 י~~ל שפיר כן אם ל~~~~ סימן ריבית ה~ ~~ח~א כמ~~~כ

די~ל
 ~ו~ הלו~

 א~~ר דהוי דס~~ל ~פוסקים ל~ ~ים
 התנאי אין~ממילא

 ש~
 חל

 כל~
 ~~ו~ת דיני ~ורת ~גם

 ~אף התנאי~ עפ~~י ש~חיי~תי הרווח ל~ן ~ריך אני~ין

~כ~
 הוא ~טל שה~~א~ מה ע~ין

~ 
 ~כ~יס ת~נת ~~י

~~
 גם

 ~~ות הני ב~ל דהרי ~ו~ז~~ ~~ר אז~~ ~~
~בוארין

 ~ח"~
 בה~

~~ 
 בכ~ר כג~ן ~~~ר

 ~ך ~ו~ר אניבסלע סא~ ב~
 ~ ~~בואר~~י~

 של ~כ~י~ ו~ן
 ל~~

בר~ו~
 או ~~ר

 ~~פי~~ ~~ ~~וו~ ~י~
 ~~י~א

 ד~יי~

~יקום
~ 

 ש~ ~~ אם בין ~לל ~לגינן
 מעות קנין

 קונות מעות דד~~ת כ~י ~יי~~ל מאי לפי ~ונה כבר~ד~~ת דא~
 המעות ~נין אפילו ה~ לא איבין

 דבכ~
 בתר א~לינן ענין

 בא החיוב דאין היכא א~~ר ב~ידון ~שא"כהמוחז~~
 כ~ון ממילא החיוב בא תנאי ~ום בלא אפילו אלאהתנאי מכ~

 הנ~~ל~ מ~רי~~ט בת~~~ בי~ דמיירי בס~ה~ סאהב~לואת
 ד~לה כיון תנאי ~ום ב~א ד~~ת ~~~יד~~

 הלו~
 סאה לו

חטי~
 לו להחזיר ~מילא הלוה מחויב

 בהך וכן חטים~ ס~~

~~י~
 חטים וקונה מעות בנותן קע"ה

~~ 
 עיירות של שער

 הדין עיקר בתר אזלי~ פלו~תא דב~פק י~~ל שפיר הניבכל
 לו להחזיר ~דין מ~ד ~להדמחויב

 הסא~
 לו ליתן או ~טים

 השער לפיה~טים
 ש~

 בספר מ~אתי בל~~~~כ גם ממנו~

מ~נ~
 חוב גביית בהלכות אפרים

 סי~
 דברי ~מביא

 ~הרי"ט דתשו~ הך על שחלקוהמחברים
 הנ~~~

 בשער אך
 אלא ב~ה~~ ו~"ע ~~רי~~ט לדברי מסכים שםמשפט

 סעיף קע~ז ~סימן בש~~ע דהמ~בר דכיון נראהד~לאה~~כ
 ~איסור עיקר ~כל הרמב~~ם לשון רק העתיק הנ~~לכ~~ד
הוא

~ 
 ימות דשמא חששא משום

 המל~~
 קמי השטר וי~ול

 שכ~ והטור כהרא~~ש ולאית~י~
 מ~ו~ הטע~

 שטרא דבתר
 בכל והריא~ל~~

 ~ו~
 ספק חשוב זה דאין נ~אהא~כ השו~ע~ ~כרעת אחר גרירין אנו

 ~יש כיון כלל~ פלוגת~
כאן

 מ~ו~~~ הכ~
 דידן ס~ק לפי ממילא וא~~כ

 מ~~מ כן~ לעשות ~ו אסור דהיה נהי ~וב שטר וע~הד~ע~ר נר~
 לו מותר רווח והי~ עשה ש~רכיון

 ~יק~
 די ולא הרווח

 הריווח ליתן ה~~קבל שמחויב אלא הרווח ליקח לוש~ותר
 הש"ך שמביא ה~"ח דברי דבזה כתבתי ~דכבר בע~~כא~ילו
 הדגמ~~ר ~ברי אלא ~ובניס~אינם

 דאי~ נכוני~
 בין חילוק

היתר
 קב~

 ~ריווח~~ ליתן ~~קבל של חיובו לבין ~רווח
 ~~ו~~ה ~רב ~ו~~ע קי~ור בספר ראיתי~וב

 של~
 גנ~פריד

 ליקח לאסור כתב דשם ~דאף ט~ םעיף ס"ו בסימן~~~~

~רווח~
 ש~ תרנ~~ד~ שנת בלובלין שנדפסו

 מבעל הגהות יש
 לדינא~ שם כתב הפני~~ לחס ב~ם נקרא ~ע~מוהמחבר
 ש~ותנה מה כפי ליתן מ~ויב רווח~ ~הי~ ~דה ה~בלד~ס

עיי~~ש~

~~~~
 הקרן על רק שט~~ח נתן באם ד~א ~ז לכאורה
 א~נםבלבד

 בא~
 שט~~ח ונתן ~רווח עם ~קרן כלל

 הטעם בע~ דלא ו~רמב~~ם בש~~ע משמע דבזה הכל~ע~
 ימות שמאמשום

 ויגב~
 המלוה על אלא הכל היורשים

 הטעם קאמרו ~~ה ~הרי איסור יש ג"כ~~~ו
יהיה ~מ~ משו~

~~ 
~~שר לכאו~ ולפי"~ ריבית~ נוטל ונמ~א רווח כך

 לו~
 אסור בדיעבד אף דבזה

 ל~טו~
 אך הרווח~

 וה~ו"ע ~רמב~~ם לדעת ב~ה דאף לומר יותר נ~אה~כ~~ז

 אם אבל כן~ ל~ות איסור רקאינ~
 עש~

 ריווח~ והיה כן
 דסיימו דמה לומר דאפשר חדא הריוו~~ ליטול~תר

 ימות ש~א הטעם ~כתוב הסעיף בסוף והש"עהר~~~ם
 ג~~כ אסור זה ד~עם ארישא גם קאי הכל היורשיםוי~בו

~לו~
 וסי~ור הרווח~ עם ה~רן

 דבריה~
 ~ו לא ~~רך ~וא

~~
 זו

 ~בע~ דל~
 לכלו~

 עס הקרן
 הרוו~

 אפ~ אלא דאסור
~~~ו~

 ~ט~~ח
 ע~

 לבדו הקרן
 והכ~ אס~ ג~~

 ה~א

~~
 י~ות ש~א

 ~ל~ הי~י~ ויג~
 אין~

~  ~~א~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  דמהב~ישא
 טע~

 ונ~~א רווח ~~~כ יהיה לא שמא זה הוא
 דהותנו עסוקין אנו הלא ריביתנוטל

 ב~ניה~
 דלא

 ו~ רווח~ ש~~ באופן רקרווח ל~ ית~
 משפט שער בס~ שהביא

 בתנאי רק ~שומא שהי~ דבכה~~ג משפט ש~ר בס~ דחהיפה גובה~ שאינו אף אסור שומא דמשעת בתשובה הב~~חב~ם
 רווחשיהי~

 ו~~
 היתר

 ובא~
 שייך דלא ודאי י~בה לא לא

 דג~ ודאי ~לא עיי"ש~ מותר לכתחילה ואף תשימוןלא
 בזה

 טעמאעיקר
 משו~ ~

 יי~בו ימ~ת שמא
 היורשי~

 הכל
 קס~יך~ואסיפא

~~~~
 איכא ~רווח עם ה~~ן דלכלול נימא אי דאפילו נראה

טע~
 נראה לאסור אחר

 לו~
 דכיון הוא ד~טעם

 ~מלוה מחשב כ~ר המעות נתינתדבשעת
 כ~

 ריווח יהיה
 שהוא~ד

 כול~
 אותו

 ע~
 איכא ה~עות נ~ינת בשטת הקרן

 שיהי~ בעי~ דבעיסקא בדבר~~יסור
ואפילו שקול~ ~הפסד הרווח

 א~
 ר~~ת שלפי עד טוב הוא העסק

 בודאי העיני~
 להיות יוכל מ~~מ רווח~י~י~

 או בהמעות אונס ~יז~
 נתינת בשעת דעת גילוי לעשות אסור ועכ~~פבהסחורה
 נתינת בשעת מ~זי דאל~~כ ברור~ הוא דהרווח~מעות
 דקו~בהמעות

 הרוו~
 ולכן לא או רווח ש~י~ בין ענין בכל

 הטע~ ואיאסור~
 רק

 משו~
 הוא דה~יסור ~~~כ נראה זה

 והיה כן ועשה ~~ר אי אבל לכתחילה כן לעשות שאיןרק
 רק הוא דהאיסיר כיון הרווח ליטול מותררווח

 מכל היו~א כרבית~דמחזי משו~
 עב~ בא~ הנ"~

 על שט~~ח ועשה
 לדעתהקרן

 הרמב~~~
 הריבית ליטול מותר והש~~ע

 ול~
 עוד

 והלכה ברווח הנו~ן חלק ליתן ~מקבל דמחויבאלא
 ובא~כדבריה~~

 הי~ ואח~~כ והרווח הקרן על שט"ח עשה
 כ~~כ ברור הדבר איןרווח

 ו~~
 ג~~כ נוטה הדבר

 מה~~ד~ ליתן ~מעות המקבל ~~ך וממילא הרווח ליקחמיתר ד~בריה~

 ~~~~~~ג~
 הנה לכתחילה~ לעשות איך הג~ לחלוקה נבוא

 על אפילו שט~~ח ליתן אסור ודאילכתחילה
 ראיתי אמנ~ ~י~ד~ והרווח הקרן על ומ~ש לבדוהקרן
בשו"ת

 ~רד~~~
 נתן ל~~ח סימן חיו~~ד

 טע~
 לתת להתיר

 בין לבדו הקרן על בין האידנא הנהוגין וטראטיןוועכסלין
 ~קרןלכלל

 והוא הרווח~ ע~
 ~שו~

 אסרו ~מה לי~ דקשיא
 ויגבו המלוה ימות דשמא מחששא שט~~חליתן

~כל היורשי~
 ול~

 יותר הרבה שוה אפי~ ~שכון ליתן ג~~כ אסרו
 ~אותו שמקבלמהמעות

 טע~
 המלוה ימות דשמא בע~מו

ויזכו
 היורשי~

 שבוע~ ~י המשכון בכל
 אבא פקדנו שלא

 ונטעון משכוןשהוא
 שאביה~ לה~

 וכדומה נקחו
 ~משכון~ שט"חב~ן ומ~

 ומתר~
 החילוק דעכ~~ח

 הו~
 הואיל דבשט~~ח

דהדרך
 ה~

 לכתוב
 בהשט~~~

 כל
 התנ~י~

 והותנו שנדברו

~י~
 לכ~וב והמקבל להנ~ן הו~~ל ולכן ~~חייב המתחייב

 הדבר~~כ~
 והותנו נדברו אשר

 דהיינו ~שטר בתוך ביניה~
שי~תבו

 כ~
 הוא

 הק~
 רק ושניתן

 ע~
 וממילא עיסקא

 י~טרך לא ~רויח שלא ה~בל ישבעאם
 לית~

 ~רק
 הק~

ו~~
 ~קרן הפסד ~קבל ג"כ הנותן י~טרך שהפסיד יברר

 ~~יקר ~ה דנראה חכ~~ל אסרוולכן
 כוונת~

 הוא
 ~יב~ל~ שית~

 הדרך שאין במשכ~ן משא~~כ אופן בכל
 ~ב~

 ד~שפי~
 דידן ד~טראטי~~ש ועפי~ ~~ווח~ עם הקרן כשיו~י אף ~שכון ליתן

 דג~~~
 א~ן

 הד~
 ~~וב

 בת~ התנאי~

 כח לו יהי~ לא שא"כהטראטי
 כ~ והרי בני~~סיה~

פעמי~
 ס~~ טראטי לחבירו אחד נותן

 בתורת אלא ואינו
 משי~ מגמג~ לבי ממשכון בראייתווהנה עכ~~ד~ איסור ~זה ואין למשכון ~יא שובאונטערלאגע

 בכמה לחלק דיש
 דרך כעין רק ~וי דבמשכון ~א לשט"ח~ משכון ביןגווני
 ד~בל ו~מכרמקח

 חפ~
 קיל ובזה שנתן המעות תחת

 שהיו הרי גבי ~~~א מ~~ו דף הזהב בפ~ התוס~ וכמש~~כטפי
 ופועליוחמריו

 תובעי~
 אותו

 בשו~
 עד הלויני לענין וכו~

 אחר מין לו דכש~~תן מפתח שאמ~א עד או בנישיבא

 עיקר כל ~רי שאני דבמשכון י"ל ועוד עיי"ש טפיקי~
 בהןשיזכו

 היורשי~
 הוא המלוה מיתת אחר

דנטעון ~שו~
 ממי~א וא"כ לקחו~ שאביה~ לה~

 א~
 נאמר אנו

 מועיל דלכן ~שליש בסוגי~ וס"ד ס"ג בגיטין התוס~סברת
 גט לענין אף השלישנאמנות

 ~ג~
 שייך ולא איסורא דהוא

לו~
 לעשות בכחו אין בע~מו הבעל דהרי הימנ~ ~הבעל

ג~
 דהבעל דכיון או~רים אנו ~~מ גט~ שאינו מדבר

 אנו ל~שליש הגטנתן
 אומרי~

 יאמר דאם בדעתו אז דגמר
 בידו דנתןהשליש

 לש~
 באמת אז לו מ~סר הוא גירושין

הגט
 לש~

 כיון גירושין
 דהבע~

 לומר הש~יש דביד יודע
 הה~~ד א~~כ יעו~~שכן

 בנ"~
 כיון ~שכון

 דהלו~
 יודע

דהיורשי~
 באמת הוא ממילא לקוח שהוא עליו לומר יוכלו

 המשכון נתינת בשעת בדעתוגומר
 דא~

 דהמלוה כן יארע
ימית

 והיו~י~
 לקוח דהוא יא~ו

 אב~~ בי~
 הוא אז

 כאן אין בזה והרי תנאי~ על כמוכרו והוי באמת~מוכרו
 ביד הרשות ~רי ריבית איסור~~

 אד~ כ~
 חפ~יו ~~ור

א~
 כל מהש~ר בפחות

 שהחפ~
 ביד כש~וסרו ומ~~~ש בידו

 הרווח ועל הקרן על ומכ~~ש הקרן על שט~~ח ליתןאבל עיסקא~ על ~~שכון ליתן חכמז"ל אסרו לא ו~כןהלוקח
 אף יותר ליתן הלוה רי~וי מהני לא דבזה לאסור בש~~סדמבואר
 דנהי~יורשי~

 דני~
 מתחילה עליו קיבל כאילו דהוי

שא~
 יתבע

 היורשי~
 באמת ע~מו את ~ייב הוא הכל

 כלליתן
 ~~מ בהשט"ח~ שמפו~ מ~

 ג~
 אסור זה

 דשמא מחששא ש~~~ח ליתן חכ~~~ל אסרו שפיר ולכןריבית משו~
יגבו

 הכ~ היורשי~
 לא דהב~~ד כיון דבמשכון לומר יש עוד

י~בו
 להיו~י~

 א~א
~~ 

 יזכו
 ב~

 גביית בלא ~~ידם
 הש~ר דע~~י כיון בשט~~ח מש~~כ בו~ הח~ירו לאב~~ד
יגבו

 לה~
 ונמ~א הב~~ד

 שיגרו~
 שטר ~גבות להב~~ד

 כ~~כ הוי לא דבמש~ן עוי"ל טפי~ בו החמירו לכןבאי~ר
 לשכרקרוב

 ורחו~
 כיון מהפסד

 דמשכח~
 ג~~כ בו

 יפסידו ואז המש~~ דיאנס וא~נסתוהא לפע~י~
 היור~י~

 הכל
כיון

 דה~
 שכיח ד~א ~שט~~ח משא"כ לקוח שהוא יסברו

 כ"כ אונסב~
 השט"ח~ ישרוף נמי דאי ועוד במש~ן~ כ~

~"מ
 היורשי~

 דנשאר דידעו כיון בע~~פ הלוה מן יתבעו

מ~ביה~
 הח~רו לכן הלוה על שט"ח

 עוי~ל טפי~ ב~
 הט~~~

 ליתן אסור דלכן ~מעלה שכתבנו
 שיע~ר ה~ות נתינת בש~ת בתחילה הנותן דכו~ב~~יון משו~ שט~~~

 הדבר ברור כ~ילו הוי שיעלה~ ש~שב והרווחהקרן
 בע~מו ה~וה ~ייב ~כ~ילו רווח כ~~כ שיה~~עיניו

 על שנכתב כזה רווח~ש~ור ~חי~
 השט"~

 ליתן עכ~~פ מחויב

~ד~~
 ~לוה ~אילו

 ע~
 ד~ו לגלות דאסור ~~~~ה ~בית



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 נתינתבשעת
 המעו~

 במשכין ~~~כ ה~וו~~ ב~י~יו דברור
 כותב אינוד~כ~~פ

 ע~ מת~ל~
 ו~רווח ~קרן שיעור המשכון

 בזה ניכר ואינו משכין סתם לו נותן אלא לו יגיעכמה
 מש~ון~ שנותנין ה~ולם כדרך אלא הרווח ב~יניו שברורכ~נ
 המש~ן שי~י~ ל~מ~םש~"א

~ 
 ~מעות~ שיעור שיווי כדי

וג~
 ~לל בזה ~חזי לא ולכן ו~ו~א יוקרא במש~ון ששייך

 מלוהכ~ילו
 וקו~~

 בשעת הריבית
 ~לו~

 אםרו לא לכן
 גוונא בכמה ~~לק שיש נתבאר הרי ~כ~~פ ח~מז~~לבזה
ל~ין

 שט~~~
 ~רד~~ם לחילוק ה~רח אין ולפי"ז משכון ו~בין

 לו יש ל~נ~~ד ~נ~~ל הר~~ם של ~חילוק ~גוף מ"מ~נזכר
 דימין אינן ~~~דנא הנוהגין וטראטין דווע~ס~ין~ום
 פרטי כנ בו ל~תוב דא~~א ומשום בש~~ס הנזכר~שט~~ח
~דברי~

 משלישין אחרים עני~ים על ו~ם שבש~~ס בשט~~ח כמו
 בכתב נכתבים והתנאים תנאי שום בלי ובטחוןווע~סלין

א~~
 ~פי~ בלאנקע דווע~סלין נ"ל ו~וד בע~~פ נדברין או
 ה~קום ושם ~מלוה שם בו שנכתבמבלי

 והזמן~
 אינו

 דבאמת וועקסלין ודי~י בנמוסי שבקי למי משכון אלאב~מת
 שם בו נכתב ל~יות ~ריךבוועקסיל

 המל~~~
 ~מקום ושם ג~~כ

 ~וועכסיל לו שיגבו ער~אות לפני שתובע במי ומ~~~טוהזמן

של~
 אינו לאו ובאם מ~ורש~ ~כל ב~ווע~יל באמת כותב

 מלוין ד~~מ רק בו~ ל~~ועיכול
 העול~

 ו~עכסיל ~ל גם
 ושם שמו בו לכ~וב יכול שהמלוה שיודעין לפיבלאנק
 אי~ו בו ~כתב שלא זמן כל מ~~מ אבל והזמן~~מקום

 והוי~שכון~ ר~
 חלק~ כחתימ~ ~

 ~ש~~ך ה~ואר
 שטר דין לו דאין י"ז ס~~קס"ט בס~

 וא~~~
 אלא אינו באמת

 מ~ינו לא דע~~ז~~כון
 טעמים כמה דלפי ונ~י ~יסור~ ~ש~~~

 ~ן ~אסור לנו ~י~ לשט"ח משכון בין לחלק ל~ילשכת~נו
 לכלולב~רט

 הק~
 ~יון הר~וח עם

 דמ~~~
 אותו ליתן אפשר

 ובטחון~~כון
~ 

 שמו הלוה דיחתום ~או בלבד הק~ן על
 מעות סכום שום ~תוכי נכתב יהי~ ולא הוועכ~ילתחת

ר~
 כמו

 חתי~~
 כיון ~מ הנ~~~~~ בש~~ך ~מפורש ~לקה

 ליתן ועכ~~פ ~ש~~ם איסור ע~~ז מ~ינו לא שט~~ח הוידלא
 לבדו הקרן על רק~י~כסיל

 ב~~ה~~~ דבז~
 מפורש אינו

 הרד~~ם על לסמוך יכולין דשפיר לומר אפשר לאסור~בש~~~
 לכ~~יל~~ אפי~ ~נ~~ל חי~קועל

~~~
 ליתן ל~תיר טעם מ~אתי

 וועכסי~
 הקרן על עכ"פ

 להג~~~ק חיים דבריבשו~~ת
 מסא~~

 של ב~ו~~ת ~~~~ל
 רובא ~אידנא משום י"ז~ סי~ ח~~ב לאחר~ליקוטים

 לחבירו מא~ ה~עשין~ועכסלין ~רוב~
~~ 

 על והיינו ריבית על

~~
 פלגא דהוי ~יסקא ~יתר

 מלו~
 כדין פקדון ~~~גא

 על שלא הלואה בדרך נותנין דמיע~טא ומיעוטאעי~קא~

~~
 ימות אם גם ל~ן עיסקא ~יתר

 ~מ~ו~
 הווע~סיל ויפול

 נאמן דתוה~~ק עפ~~י יתמי~מי
 הלו~

 על לו שנתן לומר
 מחויב ~פ~ד ש~י~ יתברר אם וממילא~יסקא

 עיי~~ש~ וועכסיל ני~ן דמי שפיר האידנא ולכן הח~י~ל~פסיד המל~
~~גם

 ש~תיל~
 ~תב

 ד~"~
 שנתבונן כתב לבס~ף מ~מ

 ה~~~הט~~
 הוא~ ~כון

~~~~
 למטה כותבין אם

 ~ב~
 ~ד על שניתן ~וו~~סיל

~ת~
 ~הוא עיסקא

 ~~נ~
 א~ל

 הג~ ~מל~
 ~י~~ל

~מלו~
 ~אופן למטה ~נ~תב כתב ~ותו לחתוך

 שישא~
 בי~ו

 לה~יר י~קב שב שו~~ת בשםשמביאים לה~~~וני~ ראיתי דע~מ~~ שטרי ככל פשיט שט~~ח אווו~כסיל
 משו~

 ~לרשיעי
 ב~יסיר רי~ית ~יקח ~די למטה הנכתב כתב שיחתוך~יישינן ל~

 רש~ים יהי~ לא דהיתומיםוכיון
 ~מיל~

 יד~ו הם גם
 ל~ם ובספר בעיסקאשניתן

 ~פני~
 קי~יר על ~ה~ות

ה~"~
 בקי~ור ממש~~כ ~ו וחזר דבריו ~ביא ס~~ו ב~לל

 ~טרות שני ~~~~לה ליתן נמי דהה~~ד ו~תב לאסורש"ע
 ~רטי כל בו ש~~~ב עיס~א שטר ואחד סתם שט~~ח~~

 לקט בספר מ~ואר וש~ן~דברים
 ~ ~ק~

 מ~ר~~ם להג~ון
~~יז

 הנדפ~
 יו~~ד בגליון

 בנוס~
 ~כתב עיסקא היתר

 ליתן מנה~ם הי~~כן ש~
~ 

 שטרות ב~
 ש~ דט~~

 י~קב השב
 גם~ייך

 ב~
 ו~נה ~יי~~ש

 ג~
 ל~גאון ~רוך ~מרי ב~גהות

 ה~יסח על ~עיר היו~~ד על ז~~לר~~~פ
 ~נ~~

 ג~~כ וכתב
 אזלינן שטרא דבתר דס~~ל ו~טור ~רא~~ש ~דעתש~פי~
 שטרות ב~ נכתב שבאמת בזה~"מ

 ג~ וא~~~
 הוא ה~יםקא

 ביד ש~וא אףבכתב
 ו~מלו~ המלו~

 השטר להטמין יכול
 דבתר לומר שייך לא שוב מ~~מעיסקא

 שטר~
 ושפיר אזלינן

 וסיים לדוחק זה חילוק מיחשב ש~~מ עיי"ש לכ~~עדמי
 אינו שמביאים יעקב שב ~וספרב~~ע~

 ~~~י~
 ~י~ ולפ~נ~~ד

 דלה~ע~ ל~~ל~~ ש~תבנו בפלוגתא תלי~ דזהנראה
 ש~תבי

 ~פיר ית~י קמי ויפ~ל ימות שמא מ~ום ו~ש~~עהרמב"ם

 דכיון עיסקא~ ~~ר גם להמלוה נותן באם להתירי~
 הרי א"כ יתמי ק~י יפול שמא משום רק הט~םדנדיד~ו
 שמא בע~מו להנותן חייש~~דלא

 יר~~
 דאל~~כ רשע נ~יות

ל~
 ~שמא משום ~~עם לימא יתמי משום הטעם ~~~ל הוי
 דלא ועכ~~ח ~יסקא ולא מלוה ש~וא יאמר בע~מו~נותן
 וא~~~ ~רשיעיחיישינן

 שטרות בב~ גם
 כ~~~~

 א~ל דמי~ שפיר
 ו~טור~~רא"ש

 נרא~
 ס~~ל דהם

 דהט~~
 קמי יפול שמא

 דוקא לאו הוא בש~~ס הנאמריתמי
~~~ 

 דחיישי~ ד~ה~~ד

 למ~ וג~ בע~מו~ל~מלו~
 שבארנו

 למ~~
 ~וא דטעמם

 להפסד ורחוק לשכר קרוב שיהי~ המלוה שביד דכלד~~~ל
 יועיל ~א לפי~~ז א~~כ עיי~~ש~ ריבית גבי לדבריהםאםור

~~
 שביד

 ג~ המלו~
 ~יסקא שטר

 מ~~ו~
 ביד דמ~~מ כיון

 ~יזק ~י~ אם ~י~~א ~שטר לחתוך או להטמיןהמלוה
 י"ל ואדרבה מלוה~ השטר רקויו~יא

 דבז~
 גרע מגרע

 יותר~רוב
 לשכ~

 קרוב ~מלוה אין ל~דו מלוה שטר דגבי
 יוכל רווח יהי~ דאם כ~~כ~ל~~ר

 הלו~
 לא שמעולם ~ומר

 לא וא~~~ בהלוואה רק עיםקא על לוניתן
 ~ודאת ע~~י לא אם הרווחלגבות המל~ יוכ~

 ה~~~
 עיסקא ~ל שהי~

 הברירה הנה עי~~א~ שטר גם ~מלוה ביד בישמ~א~~כ

 רווח ויטול ~יס~א ~שטר יו~א רווח ~י~י~ המלוהבי~

 ויו~יא עי~קא ה~טר יטמין אזי הפסד ו~י~~בע~~כ~
 ל~תם היתר ואין בהפ~ד~ חלק יקח ולא מלוה~שטר

 ~מלוה שביד ~~ט~~ח נגד עיסקא שטר הלוה ביד א~כאלא
 הרא~~ש בלשון~~עיין

 ~נ~~ בתשוב~
 נזכר שלא י~הטור

 החשש כלל~דבריהם
 דשמ~

 הרא~~ש וב~שון י~מי~ קמי יפול
 ה~לוה על גם ה~א ד~חשש להד~ נראה הנ"ל~ת~ובה
~ע~מו

 עיי~ש~
 ~ לפי אך

 שבא~ו
 למ~ל~

 לתפוס לנו דיש

~ל~~
 ~רמב~~ם ~שיטת

 והש~~~
 ~~~ ה~ א~~כ

 ~להלכה

 ה~ו~~~
 נותן

 שט~~ח או ווע~סיל היינ~ ש~ות ~~ ל~מל~~
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 זה סך שעל ~~סקא בהשטר ונכתב ~~סקא שטרוגם
 שב~ ה~ורש~ם ~ידעו באופן שט~~ח או וועכס~ל גםבידו ~~

 ~ש ~דאל~~כ אחד הכל הםהשטרות
 לחו~

 ~~ורש~ם ש~דמו
 הלוה כ~ אמת~ש~נ~הם

 ~ב~ה~
 החוב ומלבד הנ~~ל סך לו

 על הנ"ל ~ף גם לו נתןהנ~~ל
 ע~סקא~

 דמ~~ שפ~ר

~~
 לכלול מ~~מ

 ג~
 הכל על שט~~ח יל~~ן הרווח עם הקרן

 בדבר~הם להדי~ מבואר א~נו דבזה למעלהדכתבנו
 ואדרבה יתמי~ קמי ~פול דשמא משום רק הואד~א~סור

מ~מ~
 ק~ת

 מלשונ~
 גם ~ש דבזה

 טע~
 אחד בת~~ למעלהל~מש"כ ובפ~ לאסור~ ~~ר

 דטע~ ~ד~~~~
 משום היא ~איסור

 דעת~ לגלות אסור ע~סקא על המעות נת~נתד~תח~לת
 נפ~~~ז הקרן~ עם בשטר שכוללו עד כ~~כ הרווח א~לודברור
 אף שט~~ח ע~ז וליתן הרווח עם הקרן לכלול לכתחלהאסור
 שט"ח~ או וועכס~ל ה~ינו שטרות ב~ להמלוה הלוהש~ותן

 בזה~ ~~~ע ומ~~מ להמלוה מהלוה ע~~קא שטרוגם

~~~~~
 מכל

 ~נ~~~
 זה~ הם

 א~
 הראשונה חלוקה בדבר

 ~שוט הרווח המלוה לקח כברבאם
 דא~~~

 להחז~ר
~אפ~~

 ל~~~~ש~
 על שט~~ח או וועכס~ל הלוה נתן באם ב~ן

 ומכ~~ש ב~חד שח~בו והרווחהקרן
 בא~

 ה~ט~~ח נתן לא
 גם המלוה ב~ד הי~ לא באם אפ~~ בל~ד~ הקרן עלרק
 תנא~ם ועל בע~~פ~ ב~נ~הם כן שהותנו כל ע~סקא~שטר
 לו נתן~~~~ל

 הל~
 התנאים כפ~ שיקי~ם והאמ~נו השטר

הנ~~ל~
 ב~

 נתן לא ~ד~~ן באם השנ~ה חלוקה בדבר
 להמלוה מהע~סקאהרווח הלו~

 ר~
 אזי באמת~ רווח שהי~

 הלוה ~ר~ך לבדו~ הקרן על רק השט~ח לו נתן לאב~ם
 חלקו לולתת

 ברוו~
 הנותן דה~~נו ~~~וה ~דרשא~ וכ~~ש

 ד~ריך וש~~ע הרמב~~ם לדעת פשוט ~דבזה הרווחל~בל
 נתן ובאם כדב~~הם~~ דהלכה למעלה וכתבנו הרווחליתן
 הד~ן ג"כ נוטה ב~ה הרווח~ ועל ~קרן על שט~~ח הלוהלו

 הרווח לו ל~תן ד~ר~ךיו~ר
~ 

 שכבר ~משום בזה ~~~ע מ~~מ
כתבת~

 למע~
 כ"כ ברור א~נו דבזה

~~ 
 הרמב~~ם לדעת

 משום ~הרווח~ ל~קח דמותרו~ש~~ע
 דבז~

 הטעם כתבו לא
 ויפול המ~וה ~מות שמא משום רק הוא דה~יסורבהד~א
 ~ותר דנוטה למעלה ~דכתבנו הגם ~תמ~~ ק~יה~ט~~ח
 ~ואיל מ~~מ לכתחלה רק הא~סור א~ן בזה דגםלדבר~הם
 מפורשש~~נו

 כ~~~
 הרא~~ש ולד~ר~

 בתשוב~
 בודאי והטור

 הדבר הנחת~אסור
 ב~"ע~

 הלוה נתן לא ב~ם זה וכל
 שטר גםלהמלוה

 ע~סק~
 נתן ובאם לחוד מלוה שטר רק

 א~~~ה ~תבאר ע~ס~א שטר גםלי
 הד~~

 אחר
~ 

 בחלוקה
השליש~ת~

~~~~~~~ 
 הנה לכתחלה~ להתנ~ג א~ך השל~ש~ת חלוקה
 כבר הא~דנא הנהוג~ן וועכסל~ןבדבר

 פנ~ם~רא~נו
 בש~

 לכת~לה~ אפילו לה~~ר מחברים כמה
ג~

 השט"ח מ~בד ל~~ליה ~לוה שנותן כל בשט~~ח אפילו

ג~
 ש~ד~ו ובאו~ן מבואר הכל שם שנכתב עיסקא שטר
 הם ע~ס~א והשטר השט~~ח ~~ינו השטרות ש~ני~~ורש~ם

 גם אחת נת~נהעל
~ 

 בשם פנ~ם הרא~נו
 כ~

 מחברים
 ~כן לכתחל~~להת~ר

 נרא~
 דע~פ

 כשנות~
 טראטי

~ 
 ~ל

 אופן ~ל ע~~א שטר להמלוה הלוה נותן וגםה~רן~
 לכתחלה אפ~לו נפש לב~ל אפ~ ~סמוך יכולין~~~ל~

 לעשו~

 אבלכ~~
 ל~~

 ~פ~לו ו~~תן הרווח עם הקרן
~ 

 וו~סיל

 דגם למעלה ~כ~~תי ~משום בזה לזהר נפש לבעלי~
 דבזה משמע והש~~ע הרמב"םלדעת

 ההיתר ו~ם ~ותר~ חמי~

ש~
 הה~תר ועל בזה~ ש~~ך לא ח~~ם דבר~ בעל ה~"ק

ש~
 לכתחלה לסמוך נפש לבעל ~א~ן נ~~ל הרד~~ם

 כמש~
למע~

 וד"ל~~ ~וכרח אינו שלו דהרא~~ משום

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

 לפ~~ק~תרס~~ו ~~~~ו~מונקאטש

 ש~ק מה~ם הגאוןלמור~~~~~~
 ז~~~~

 תשובה בח~ו~~ד

 ע~~ו ומקבל שטר שמוכר דמ~ שכתבקס~~א~
 לא באם אחר~ותהמוכר

 יש~
 ריבי~ ~וי מרווח ב~ן מקרן ביןא~ריות על~~ מקבל דאם ה~וה~ לו

 משום דאור~~תא
 והתומ~ם ד~נן רק ~וי שטרות דמכירת פוסק~ם כמהדדעת
 וקנ~ן ו~רא~~ש~ והרמב~~ם הר~"ף דעת דכן כתב ס~~ובסי~
 ס~~ ובסוף ~כ~~ד דאורי~תא לענ~ן מוע~ל א~נודרבנן
 הנראה לפ~ ו~פענ~~ד יעו~~~~ש~ בדבר~ו החז~ק ג~ אותק~~~ב

ש~
 ממכירת דמ~~רי קס~~ב ובתשובה תשובה באותו מדבריו
 בוועכסלין והרי הסוחר~~~ ב~ן הללו בעת~ם הנהוגוועכסל~ן
 אלא המלוה שם נכתב לאהנהוג~ם

 כ~
 הו~ שמו~יאו מ~

 ובשטר שמו~~או~ ~~ לכל בשטר שנכתב כמו והו~בעל~ו~
 לכל אלא המלוה שם בו נכתב~לא

~ 
 ו~י נראה שמו~יאו

 דמ~רת טעמא ~ד~רי מה~~ת למכרו יכול~ן דכ~~עד~ל~בא
 לא ~~יף דשיעבוד משום רק הוא דרבנןשטרות

 ב~
 הקנאה

 בו שנכתב בשטר אבל לאחר~ להקנותו יכול~ן וא~ןהוא
 השיע~וד הי~ מתח~לה א~~כ שמו~יאו מיל~ל

~ 
 ש~ה~ למ~

 וחזר לחב~רו שט~~ח ~מוכר ד~~~~~ל אף ו~~~ט ב~דו~השטר
 ~כול אין שמו~~או מ~ לכל שנכתב בשטר ~~מ מחול~ומחלו
 מבו~ר ובאחרונ~ם למחול~המלוה

 דא~~~
 כלל

 הקנא~
 בכת~בה

 נקנה אלא אחר~ שטר כדיןומס~רה
 הו~

 בעלמא במס~רה
 ~~בואר ע~~ז ס~~ ח~~מ חלק שלמה ב~תובשו~~ת

 דנקנ~
 ~וא

 מה~~ת הוא ד~כירתו פשוט נראה ועכ~~פ מטלטל~ןכד~ן
 ס~~ו ס~~ ר~ש ב~~~מ בנת~בות ראיתי ושוב ~כ~~ע~~ל~בא
 מ~ושב ~ולפענ~~ד עמו והסכ~ם ~תומ~ם בשם כןכ~ב

בז~
 שטרות דמכירת ~~ד שהקשו דוכתי בכמה התוס~ קו~
 אונאה מדין ש~רות הזהב בפ~ בב~~מ ממעט~~ איךדרבנן
 בר לאו דמה~~תכיון

 מכ~ר~
 קושיא ב~שוב ~ד~קו כלל הוא

 דמשכחת נ~חא ~נ~~ל ולפ~זו
 בשט~ ל~

 מי לכל שנכתב
 בממרמ~ם או הא~דנא הנהוגין וועכסלען כמושמו~~או
 ד~ הש~~ע~ בעל~ ב~מישהיו

 הוא דנקנה ודאי בזה וכ~ו~א

מה~~~
 ואינו ממון גופו דאין כיון אונאה בו א~ן ואפ~ה

 ל~א~אלא
 בעלמא~

 הא משום דאי דנ~~נ~~ד בא~פן
 שפ~

 ~~ר~ דהויי"~
 דא~~ייתא~ ריבית ~וי לא וממ~לא מה"ת

 דלכאו~~~~~
 נראה הי~ הסברא מ~ד הנ~ל טעם בלא

 ~ב~ת דהוילכאו~
 דאור~~ת~

 ד~~ון
 עם המעות ח~יב ~"כ~~~מו ד~מו~

 הרוו~
 ~מו~בל לזמן ~שלם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

ז~
 לכ~ורה ~וי א~~כ הפ~ן

~ 
 ד~שטר כיון וא~~כ הלואה

 י~תרנכתב
 ממ~

 ליתן ~לואה בשעת ק~ב הוי הרי שה~וה
 נראה ~מנם ~~ו~~ ריבית לכאורה ו~וי יותר ~פר~וןלזמן
 ~ך ~וי דמ~~מ דרבנן ריבית רק הוי ~א דעכ"זלענ~~ד
 ג~~כ בע~מו המוכר ~הרי ואע~~ג וממכר~~ח

 חיי~
 ~~עות

 הקרן של אחריות עליו דקיבלכיון
 והרוו~

 דאם כיון מ~~מ
 ~חר קלקול איזה בה עשה או הלוה ~תימת מחקהלוקח

 של הנימוס הוא דכן פטור המוכר גם פטור לו נתןא~
 ~לא עוד ולא ~וועכסיל בדברדיניהם

 ב~~
 בהווע~סיל נכתב

 ~מוכר את תבע לא והלוקח פרעוןז~ן
~~~~~ 

 אחריות עליו
 ~בור עד זשוראנט~ בתורתוחתם

 הז~
 אינו שוב פרעון

 בנידון ~~"ד וא"כ הערב~ את ~תבועיכול
 ש~~ הוועכסי~

 שוב ~~וכר את יתבע ולא ~פרעון זמן יעבורא~
~~ 

 יהי~
 ואת הוועכסלין בדין דינ~ם הוא שכן עוד אותו לתבועיכול
 ~תב~ע יכ~ל המ~ת את מ~בל בתורת ה~תוםהל~ה

 ~לוה אינו הערב ~~מ חזינןע~~כ לעול~
 ממ~

 בכמ~ דהרי
 דברים

 ממש אינו שהוא ~כיון דינונשתנה
 לעולם לוה שהרי הלו~

 הלוה חתימת שיהא ל~אות ~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~

ע~
 ~ו שכשיפרע באופן ~יים הוועכסיל

 הע~
 יכול י~י~

 ~מש הלוה אינו ד~מו~ר וכיון הלו~~ מן חובו לתבוע~ילך
 שהוא ~כל מכירה רק הוי ~ובא~~כ

 ~ח דרך הוי מכיר~
 איז~ו ר"פ רש"י כמש~~כ דרבנן ריבית רק הוי ולאו~~~ר
 ריבית מפרש וקא דאורייתא לריבית מדשביק גבינשך

 ריבית רק ~וי לא מ~ש הלואה דרך שאינו דכל~בנן~
 בנשך הונו מ~בה כדכתובדרבנן

 ובנידון עיי~~ש~ ותרבי~
 וג~~כ וממכר ~ח ~רך ג"כ ~וי~ידן

~~ 
 ~וו

~ 
 ריבית

 כנ~~ל~דרבנן

~~~
 ז~~~ל הגאון מורי כתב

 בתשו~
 מהר~~ם

 ש~ שי~
 באם

 אחריות המוכר עליו ~בלאינו
~ ~ 

 לבדו הקרן
 מעותיו רק לו יחזיר הלוה יעני שאםד~יינו

 שבש~~~
 בב~~מ

ד~
 ~ריטב~~א בשם הביא ס"ד

 בש~
 ל~~יר י"א

 והבי~
 ראי~

 לחברי~ לונ~ר לאינש ל~ דשרי שם אביי דאמר~א
 ה~

 לך
 תקפ~ אי דחמרא אחביתא זוזיד~

 אי ברשותך
 וזו~י יוק~

 ~סתור ר~~~ שהביא ~~~~ל הגאון מורי ותמ~ב~שותי
 ~היתר~ם ד~דרב~

~ 
 קרוב הוי ברשותי~ זולא ~דאי דכיון משוס

 א~ור~ א"כ ~ט~~ח במ~ירת שייך לא ו~ה ול~~סד~~כר
~ש~ן

 המהרי~~
 סימן בח~~ב

 ל~~~
 ~דברי ראי~ הביא

 עכ~~ד~ ל~יסור~זו ~גמ~

~~~~~~~
 שט~~ח גבי דגם ס"ל דהריטב"א תמיה ~ן אין

 אלימ~ ע~~י הוא וזה ו~ולי~ יוקרא~ייך
 ~לוה ~~שיבות

 נעשהדלפעמים
 א~

 הוא ושבח חשוב
 שי~ להבע~~~

 לו

שט~
 ויוכל א~לו ונכנס יו~א הוא שעי~~ז עליו

 עי"~
 ~היות

 א~ים גבר היא ואם שלו~ עסקים בשאר ומשא מגט~ו
 אי~

ר~
 להיפך הוא

 א~
 חובו מ~ם לגב~ת נ~ים לו שיש

 זול נעשה שלו השט~ח ואז ממנומ~חד ~ו~
 ו~דומ~

 אנפי~ כמה
 כ~~~ שכיחי לא ~ל~ו ~ניניםו~ף

 רבנן פליג לא מ"מ
ב~~ם

 ות~~ת~
 ד~למא ~~ורות דב~ב וכיון ב~ה

 עליו ש~~ל ש~יר~נן רא~
 ~~וק~

 המו~ר ~אי וזולא יו~רא
 אחריות~קבל

 חימו~ ש~
 במכירת הה~ד א"כ יין גבי כמו

ש~ח
 כ~

 ~ל הלוקח ש~בל
 יו~~ ~~~

 ~ף ~נ"ל ~ולא

~ל~
 המו~~ רש~י כבר ~~מ הוא~ שכיח

 ע~~ו על לקבל
 עניית שלא~ריות

 הלו~
 ~אפ~ר

 ז~ דעני~
 יותר חשוב לא

מענין
 תקפ~

 הרי ואדרבה דשרי יין גבי הנ~מר ברשותך
 תוס~~בו

 והרב~
 דענין שם מראשונים

 חימו~
 הוא ביין

 בגמרא סק~~ד ~וי ~הכי למ~וד שכיחדבר
 חשוב ד~י~ ש~

ריבית~

~~~~~
 דגם דמס~ינן למסקנא

 ידי ~ל שרי ז~
 קב~

 הלוקח
 בשט~~ח הה~~ד וזולא~ יוק~אאחריות

 י~~~
 המוכר דמותר

 הלו~ ~ני אם אחריות~~ל
 הריטב~~א ראיות שפיר וא~~כ

 ~ד~ינו דכיון ובפרט לסתור ראי~ כאן ואין הואנכונה
 דבריך נתת א~~כ לסחורה סחורה בין לחלק לנו תיתי~יכא וזולא~ יוקרא א~ריות הלוקח קבלת ע"י שהתירול~ז~~ל

 ~~וכר מותר מקום בכל ודאי אלאלשיעורין
 חביתא גבי לקבל שמותר כמוא~ריות אי~ לקב~

 אחריו~ ~חמר~
 של

 בין מסברא לחלק ואין ת~פה~~
 דב~

 וזולא שהיוקרא
 ~ר לבין כ~~כ שכיח אינו אחר ו~קלקול יותר בי~~כיחא
 ראיה מ~אנו דלא כיון בי~ שכיח לא וזולא ~יו~ראש~ם
 אתה הרי אלא ~ד ולא בהכי לחלק ח~מז~~לב~~ברי

 פע~םשה~ה רוא~
 הקי~

 דרבנן בריבית חכ~~~ל
 שהרי המוכר על ~ואהאחריות שכ~ ~~

 הפוס~
 שבשוק שער על

 כשער לפסוק מותר לו שישאו
 הגבו~

 בס"פ כדאיתא
 אף ~יי~~ש קע"ה סימן יו"ד בש"ע כן ונפסק נשךאיז~ו
 מיוקרא הן האחריות ~לדבכה~~ג

 וזול~
 הן

 מק~קו~
 ~חר

 ~תוס~ הקשו וכבר מותר ואפ~~ה ~מוכר על~וא
 ב~~

 ס~~ד
 דהאטעמא

 מילת~
 ו~יינו ובמהרש"א~עיי"ש להפסד~ ורחוק נשכר קרוב הוי דהרי

 טע~~
 כיון

 דל~
 לו ייחד

 ואע~~ג הדבר בי~ור ~ע"ג סימן ובחוו~~ד ועיי"שמיוחדת ס~ו~
 גרע מגרע ~יוחדת םחורה לו יוחד כשלא ~סב~אד~~~~י
 וממכר ~ח דרך הוי יותרדהרי

 כשמוכ~
 מיו~ת סחורה

 ועיין הנ~~ל ~ש~~ס דברי ~כח ב~כי לחלק ~ריך עכ"ח~מ
 הנ~~ל בחוו~~ד דבר שלט~מו

 עכ~~
 א~~כ ~~~ בדברל~כמים ~י~ ~ל חזינן הרי

 ~יכ~
 להחמיר נוסיף תי~א

 ולח~ק חכ~~~ל בדברי מ~ינו שלאבדבר
 וזולא יוקרא לביןדשכיח וזול~ יוקר~ בי~
 דל~

 שכיח~
 ~נ~~ל~~~~

 נרא~ ~~
 ~ומר

 דא~
 המוכר עליו כש~קבל

 דעות נ~~א עכ~~ז ~יבית ובין מקרן ביןהאחריות

~מתירי~
 אף לאסור הש~~ס מן ב~ור הכרח כאן ואין

 ח~~ב מ~רי~~ט בתשו~ ו~רימד~נן~
 הנ"ל ל~~ט סימן חיו~~~

~~י~
 כתב ס~ סי~ בס"ג מהריב~~ל תשו~ בשם

 שנמ~~
 גירסא

 ~ט~~~ א~ דמו~ר דינא הך ג~יבירושלמי
 בפחות חבירו של

 וש~ מותר~ אחריות המוכר עליו ב~בלד~פילו
 בן דוד

 אחריות ע~יו במקבל דאפילו רבותינו בשם שם כתבש~ול

כ~
 בין מקרן בין ~היינו ~חוב

 מריבית~
 בקרקע~א ורא~ מותר ג"כ

 הנ~~ל מהריב~~ל שבתשו~ ~אף ~~ד ~~י כה~~~
 וגם ע~יו ~ולק המ~ר~~טש~ביא

 בתש~
 תמה ~ם ~רי"ט

 הריטב~א דברי מיניי~ו אישתמיטת~ הנרא~ לפי ~נ~~ליו~
 בדף הנ~לשבש~~ק

 ס~
 ~מתי~ים שיטת ג~~כ דמביא

 האוסרים שיטתדמביא ~א~
 ג~~~

 בזה"ל שכתב ~תיר ~~ריע ~מ
 ונר~ ק~~ כלישנאומסתברא

 מבואר להדי~
 בדברי~

 דמתיר
 מאוד ותמהנ~ החוב~ ~ל אח~יות עליו ~מוכר ~ש~בלאפי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הגאון מורי דבריענ
~~~~~ 

 מהר"ם בתשובת
 שלאחר ~~ שי~

 ודברי הריט~~~א ד~רי~~יא
 המהריב~~~

 בשם שה~יא הנ~~ל
 בזה~~ל ~ב הנ~~ל ~ל ~חר המתרת~ אחת~יטה

 וכ~
 הנ~~ל

 המוכר אם~ייך
 ~ב~

 אבל זביני דמי ~חזיר אחריות רק

 בוודאי ה~ט~~ח דמי כל להחזיר אחריות עליו ~בלא~
 כריביתאסור

 גמו~
 ~כ"ד~ הנ~~ל ~ברות ול~ש

~~~~~
 ~נ~~ל שיטה ובדברי הריטב~א בדברי ה~יין ~דהרי

 יר~ה מהריב~~לשבת~ו~
 להדי~

 באס אף דמתירים
 בריטב~~א ואדרבה החוב~ ~ל ד~י אחריות המוכר עליומקבל
 מ~בל באס אלא אוסרים אינם האוסרים דאף להיפךמבואר
 הדמים אחריות ~בל באם אבל החוב כל דמי אחריותע~יו
 אב~ מו~ר~ לדידהו גם ה~וקחש~ותן

 ~שר המתירים לשיטת

ה~יטב~~~
 דהכי כתב

 מסתבר~
 מקבל באם אפי~ מתירים

 שם בתשובה שה~רי~~ט ומה ~שטר~ דמי כל שלאחריות
 אני אין ~ע~~~ד עיי~~ש ה~תירים דברי על ותמה~~יג
 מוכרחת~ השגה שוםרואה

 דמה~
 שת~

 אין והלא בזה"ל
 הלו~ה אלא מוכרזה

 דמ~
 ברשות קיימא ובמאי לו מכר

 דלמה בזה השגה רואה אני ~ין שם~ עיין וכו~לוקח
 חבירו של חוב לו מכר הרי מכרי~~ב ל~

 בכ~ ו~
 שה~וכר

 מכירה יחשוב לא באחריות מ~רה ואטו אחריות עליוקיבל
 אחריות~ניני וכ~ וזולא~ יוקרא בי~ דשייך למע~ה ביארנו שכברובפרט

 ש~
 וגם ~מוכר~ עליו קיבל לא וזולא יוקרא

יש
 כ~

 דהלוה להערב הלוה בין בוועכסלין ~ף חילו~ים
 י~א לו שקבע הזמן שעבר כיון ו~ערב לעולם~ בחובו~שאר

 חילו~ים כמה יש התורה דיני עפ~~י ~ובפרטמערבותו
 לא ~נין דאמרי~ לערב הלוהבדין

 תב~
 לעבוט בי~ו אל

 תנאי על ערב וגם ע~~ של ל~יתו נכנס אתה אבלעבוטו
 אסמכתא משום משתעבדאינו

 וכדומ~
 חילוק שיש הרבה

 לוה ביןדין
 לערב~~

 דהוא דכיון המהרי"ט שכ~ זה ומה
 לזאת ערבנ~אר

 ל~
 אם וגס לוה~ אלא כלל מוכר חשוב

 א~ה ללוה יהי~ אם או הערב גם יפטור להלוהי~חול
 והרי הערב~ גם יפטור אזי ~ובו עי~~ז ~יפטורטענה
 מו~יאין שאין אחת בעיר הד~ם שמעון בן יוסף ~שניאמרי~
 האחד אם דאף ~ט סי~ ב~~~מ ומבואר עליהם~ט~~ח
 לגבות יכול דלא דכל משום פטורים אפ~ה חבירו בעדערב
 ממ~~נ~ למימר דאיכא אף הערב מן ~גבות יכול לא הלוה~ן

 בין גדול ח~לוק דישוש~מ
 לו~

 יכתוב ואיך ערב~ ובין
 מכירה מכלל י~א ערב דהוא דכיוןהמהרי~~ט

 ונכ~
 תחת

 לוה~סוג

~~~
 ~אן ~בלין דאין ~א ודמיון ראי~ ה~רי~ט שהביא
 למח~ית חנוני מושיבין אין וכן שכר למח~יתב~ל

 חוב כ~ש מלוה הוי אחריות ~ליו דמ~בל כיון אלמאשכר~

~~
 אין עכ~ד~ לוה דחשוב ודאי אחריות ע~יו ש~יבל ע~מו
הנידון

 באחריות עליו שחייב הח~י דהתם להתם~ דו~ די~
 ~הוא ~וא גמורה~~וה

 משת~
 מלוה דהוא פשוט ודאי בה ~רויח ע~מועבור הסחור~ בח~י או במעות

 גמו~
 ו~ם

 חייב הוא~רי
 ב~

 שלו ממש והוא ב~ולא אף האחריות בכל
 אבל הוא~ גמורה מלוה ודאי ו~כך והפרעון החזרהקודם

~~יד~
 לחבירו ~ט~~ח שמכר ~~ן

 ל~
 לוה איהו י~שב

 כתבנו ~בר וגם אחריות~ עליו ש~אר בשביל~חבירו

 י~ה אם ו~פ~ ~ליו אין וז~לא יוקרא~אחריות
 זיב~רית או עידית~ש~~ח ש~ ~ל~

 יתב~
 ~ו~ח הכל

~ 
 הלוה מן

 שם ~ד ה~רי~~ט שתמה מה גם כלוה~ איהו יחשבולמה
 הרבעל

~ 
 ה~בא ~ריב~~ל בתשו~ת ~מביא שאול בן דוד

 כה~ג ב~רקע ~א בזה~~ל להתיר ראי~ שמביאב~רי~~ט
 בתשובת תמה וע~~זשרי

 מהרי~~~
 ~קרקע אשכחן דהיכא שם

 ~נין בכל ~ממשכן באחריות דבמשכנתא שרי דיהי~בכה~~ג
 י~י~~ש~אסור

~~~~~~~
 כוונת

 ה~
 דאיתא הא על הוא שאול בן דוד

 וקי~ל לחבירו קרקע דמכר ד~יא ע~~ג ~ף~גיטין
 שם ומפלפל דמתיילד אונסא כלעלי~

 ב~~
 ב~ן

 עיי"ש הקבלה בכלל זה גם אם שכיחא דלאאונסא ~ול~ א~
~ן ונפס~

 ז~
 דעת על ~לה לא אבל ר~ סי~ בח~~מ להלכה

אדס שו~
 לו~

 זו גמרא ומובא ריבית איסור חשש בזה שיהיה
 הביא ומזה ב~~רה שם ק~~~ג בסי~ בחוו"ד גםדגיטין
 להתיר ראי~ שאול בןדוד

 ג~
 עליו ומק~ל שט"ח במוכר

 בקרקע שהרי במש~כ הכוונה הוא וזה דמי דשפירא~~יות
 מותר~כ~~~ג

~~~~~~~
 כ~~~ג בקר~ע ~הרי שםבתשו~ ה~רי~~ט

במשכנתא
 והמש~

 ~ליו ~יבל הלוה ד~יינו
 ריבית והוי אסוראחריות

 ~~ו~
 יפסיד ישרף או הבית יפול שאם ~ום אלא אינוק~ו~ה ריבי~ הוי דלא דכתב הרא~ש ושגם שם שהביאוהרשב~~א הרמ~~ מדברי כדמוכח

 טעמא האי לאו הא מעותיוה~לוה
 א~

 הי~ הרא~ש לדברי
 אי~ו הנ"ל כל שם~ עיין ק~ו~הריבית

~~ 
 דידן~ ל~ידון

 הוא ~ריבית אלא גמורה הלואה כאן דיש שאנידהתם
 בש~~ס המבוארים מהטע~ים נכיתא ע~~י דשרי ~כנתאענין

 ויפסיד ת~והא יהי~ שמא ברור הרווח דאין משוםובפוסקים
 הוא שהרווח היכא כל כתבו שפיר ומש"ה הנכיתא~המלוה
 בפחות ממנו שוכר הוא שהרי ק~ו~ה ריבית הויברור
 ~נידון רא~ שום זה מכל ואין לו שהלוה ~הלואהבשביל
 שפיר באחריות מכירה אלא הלוואה שום כאן דאיןדידן
 ש~שיג ומה כלל~ ריבית איס~ר שום בזה דאיןי~~ל

 ה~
 בעל

 ~~ דברי על שם מהריב~~ל שבתשו~~שיטה
 בן דוד

 במנה ~רקע לו מכר שאם אסור כה~ג קרקע במכרשהרי שאו~
 ~כר של היתה שלא ונמ~את אחריות עליווקיבל

 עלו~~ה והו~~~
~ 

 הנגזל כש~חה
~ 

 להמוכר אין הלו~ח
 ה~ כדברי דלא מזה ו~כח ק~ אלאלו ~של~

 עכ~ד שאול בן דוד
 השיטה~ בעל הרבשל

~~~
 השיטה בעל הרב ד~רי על שם בתשו~ במהר~ט השיג
 דבדלא ופו~~ים בש~ס להד~ מבואר דא~ההנ~~ל

 ~לו~ח גובה המוכר של אינו שהשדה הלו~חהכיר
 כד~רי הוא ~ואר וא"כ ריבית ~וי ולא השבח גםה~כור
ה~

 מדמי אף האחריות ל~בל דיכול הנ"ל שאול בן ~וד
כ~

 אחר מטעם עליו ~שיג שם שב~רי~ט אלא השט~ח
 דידןש~ידון

 ש~
 שט~ח המוכר

 בפחו~
 אחרי~ת ו~בל

 שד~ גבי שלו שאי~ו בהלהכיר דומ~
 ~גו~ה שהדין

 הש~ח אתולא ~~ א~ ~
 ו~~

 דהכא עוד
 ~~ר ~~י ג~

~~ 
 שאי~ו

 א~ל דהתם~~ו
 בתו~

 ו~ביח ~ר
 ~תו~

 ~ר
 ~א~

 ~י~~~~י~~~
~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 כל
~~ 

 ~י על דו~אי מובנים שאינם דברים
ה~~

 הכא
 עד~~

 ~ם ~רי ~פי
 ס~

 ~~ף ~ל
 כאן~~ן

 ~~ ~ת~~~
 דאיך כלל מכר

 יכו~
 שדה למכור ~דם

 ה~וכר א~ל ה~י ~מעות ו~חלה שלו~אינו
~ 

 כהלוואה
אפילו

 בל~
 בה ~כיר

 הלוק~
 שאינה

 ש~
 סוף סוף מוכר

 לדון נוכל ~א מוכר של שאינו~יון
 ב~

 על מ~ירה דין
 אבל ~~וואה~ ~דין א~א~מעות

 ~כ~
 ~בי

 ~ט"ח ~יר~
 ~~ורהדמ~ירה

 הו~
 בהלוואה ~~ו~ר ~~ל ה~~ות ואין

כ~~
 ~ר שט~~ח דהרי

 הוא~ מ~י~
 ו~נ~~~

 דבשביל לומר בזה
 ויהי~ מכירה מ~לל יו~א י~י~ אחריות עליו מקבל~מ~כר
 תחתנ~נס

 ריבית חשוב שיהי~ שני~א עד כ~~כ ה~ואה סי~
 ול~ן ~~ט~~ח~ דמי כל של אחריות מקבל המ~כר באם~~ו~ה
 מכל שאין ~~נ~~ד~~יט

~ 
 ראי~ מ~רי~~ט בתשו~ ~ייתי

 מדרבנן~ רק א~ור שי~י~ אפילו דידןלנידון

~~~~~
 ~גיטין ~היא ~מ~~ה ש~באנו ל~תיר ~ראי~ דגם
 קרקע במוכר ע~~גדף

 וקיב~
 ע~יו

 דשאני עליה לפקפק ישד~תיילי~~ אונס~ כ~
 הת~

 ~ולא דאחריות

 ואע~~ג ה~ו~ח~ ~~נ~א~
 ~יב~

 ואונס אחריות המוכר עליו
 בה ויארע ~קרקע יוזל שאם ודאי מסתבר שמכר~קרקע
 לש~ם המוכר י~טרך לא בודאיאינס

 ~שעת ~וויה כפי א~~
 ~וא~ גמורה מכירה ודאי ד~מכירה נמ~א ~נ"ל ולפי~אונס
וי~

 עליו המוכר יקבל ~א אם נמי דידן ~נ~דון מינ~ ~למוד
 שוה שיה~ כפי אלא ~ש~םאחריות

 השט~~~
 בשעת

 דמקבל שא~תינו בנידון אבל דמי דשפיר ~לו האחריותלולא הגבי~
 בשעת תיכףעליו

 המכי~
 המעות כפי ~שט"ח כל ~~ם

 ~מוכר על ~וא זולא של ענין ~כל נ~א בהש~~ח~נכתב
 אם אפי~ושהרי

 יו~~
 השט"ח

 ע~
 שכתבנו אופנים

 זשוראנט בתורת הוועכסיל על החתום ~מוכר יו~רח~~מ ~מע~~
 ~ול~לם

 כ~
 ולא ~וא המוכר על וזו~א היוקרא ~ריא~~כ יותר~ ו~א פחות לא בהשט"ח ~נכתבים ה~ים

 ע~
 הלוקח

שפיר
 י"~

 ו~וק ל~כר קרוב ד~וי הוא ~סור דבכה~~ג
 ד~עמים שכתבנו ונהיל~פסיד

 מת~~
 עליי שיש אף השט"ח

 הזשוראנט שלאחריות
 ~מוכ~

 היינו
~ 

 יר~ה שלא ~ום

אד~
 בדינא ~בא

 כ~
 ו~דומה רע איש אק~עפטאנט שיש

 לשלם מחויב ~וא הדין מ~ד ~מ אבל אלמא~גברא
אם הכ~

 יר~~
 דאינו ונמ~א ~~פט עמו ל~א

 דומ~
 דגיטין להא

 לש~ם י~טרך לא ית~ל אם הדין מ~ד דאף ~סתבר~~~ג
 נראה ~כן האונס~ אירעת בשעת הק~ע ששוהמה
 על זשוראנט בתורת יחתום אם ~~תיר איןדידאי

באופן ה~וע~סי~
 שי~ט~

 ~ע"ג ס~ יו~~ד בש"ע ו~נפסק הפו~ים רוב ב~ה~~דאסרו ב~שט~~ח~ ~נ~תבים הדמים ~ל ~שלם
~נ"ל~

~~~~
 נ~~נ~~ד אעפי"כ

 דעכ~
 ריבית עכ"ז

 ק~ו~~
 הוי~ ~א

ד~~
 שייך לא

 ~ית~
 מה ~י ~וה שם המו~ר על

 על~~תום
 בתו~ הוועכס~

 שכתבנו ו~טעמים ~שוראנט
 ~~ור ~~ה אינ~ ה~א ד~~זלמע~ה

~ 
 ~יקר ערב~

~~א ~~ו~
 ר~

 ~מ~כר האק~~ט~נט~
 ר~

 כערב
 ~בל~

 ~~י נחשב
א~

 חתימת ~~ו~ח ~י יופסל
 ~אק~עפטאנ~

 זמן שעבר או
 ~א~~רעון

 ב~די~ איתא ו~רי המ~כר~ ה~~ ~ ~~בו~ יו~
בב"מ

 ד~
 ~א סוף ~א

 ת~~ א~
 אבל ותרבית נשך ~תו

~ת~
 נעשה

 נחשב לא ~רב מ~ה ו~ו~ר ערב~ ~
 ~~ כ~~

 בערב א~~ עלמא נהיגי והכי פוסקים ~רבה ~~דעתגופ~
 שישראלים יום בכל מעשים ש~רי מותר ג"כ~בלן

 ~וי~
מעכו~~~

 אחר וישראל וועכסלן על ע~"ם של מהבאנק או
 לאי~ור לה ~יחשבי ו~א זשוראנט בתורת הוועכםל עלח~ום
 שמלמד ק"ס ~~~ חיו~~ד ~יק מ~ר~~ם בתשובתוי~ויין

 דדוקא העו~ם מנהג עלזכות בז~
 הלוה את~תבוע יכולי~ דאינ~ דו~ שלי~ ב~~

 ~~ ~ל~
 מ~ואר עכ~~פ קבלן~ ב~רב ולא אסור

 דהע~מז~
 וא"~ ~~מו~ כלוה נחשב ~א

 ל~י~~ז
 ג~

 במוכר

וו~כסי~
 בתורת הוועכסיל על ע~מו ~תם והמוכר בפחות

 עבר ואם ק~ו~ה~ ריבית ~וי לא ג~~כזשוראנט
 במעות וכן בדיניםיו~א אינ~ וגב~

 ש~
 דרבנן שריבית יתומים

 וועכ~לן לקנות גם ל~פסד ~רחוק לשכר קרוב כלכ~ו ~ות~
 אחריות ~מוכרשיקבל

~~ 
 מ~אתי וכן מותר~ השטר דמי ~ל

 ב~עט מרדכי ר~ ~מה~און מרדכי פרשת בת~ובתאח~~כ
 בסי~ן ריבית הלכות על ב~ג~ותיו ~ימן~~~~~~חיו~~ד ז~~~ל~
 אינ~ אחריות ב~בלת דאפי~ להדי~ כן ג~~כ שכתב ד~סעיף קע~~~

ר~
 על ש"י ערך בספר ראיתי וש~ב עיי~~ש~ ריבית אבק
 ו~ו~ ~רי~~ט בשו"ת בד~~ה ריבית להלכות במה~~בהיו~~ד
 אחריות דבקבלת בדבריו דמבואר הבעה~~ת לשוןשהביא
 א~וראינו

 ר~
 ואם להפ~ד ורחיק לשכר קרוב משום

 מדבריו~מע כ~
~~~ 

 ה~ר~~א בביאורי ו~~כ ~נן אלא דאינו
 בערך ו~ם ריבית ה~ על ז~~ל התניא של ובש~~ע זהטעם
ש~~י

 תמ~
 הנ~~ל ז"ל המהרי~ט על ג"כ

 דה~
 שפיר

 אך ומסירהב~תיבה נק~
 מש"~

 ד~הפוסק~ דעתו ש~~י בע~ך שם
 קע"ד סימן בריש כמבואר ~ק הוי בריבית אחדד~ד

 ה~~~
 יחזור הלוה מן לגבות יוכל לא אם~רי

 ע~
 ~מוכר

 המכרבטל וא~
 ופו~

 לדעתי יותר~ לו
~ 

 נכונים ~בריו
 ~ומר יש ש~יר הרי המכר בטל ~אז לו הגידדמי בז~
 ~רבות מטעם לו ש~ש~ם ~ערב של ~חיובי~חיל דא~
ה~ר אב~

 יאמר ומאן נתבט~~ ל~ לעול~
 שמשל~

 ביטול בסיבת
 ככל ע~ות בסיבת ו~א~מכר

 ~ב~
 ~ל ~חריות

 ערב ככל אלא אז משלם אינו~דעתי החו~
 שמש~~

 בעד
 המוכר של ד~תש~ומין ק~ת דמוכח לומר אפשר~והיה ~לו~

ב~ם
 ה~ו~

 ביט~ל מטעם אלמא גברא ש~וא או לו אין
 ולא הוא~ר

 מטע~
 ע~ות

 ככ~
 דא~ משום דעלמ~~ ערב

 ערב מטעם שלו ת~לומיןהי~
 ה~

 ערב הוי דהרי פ~ור
 נשתעבד דלא וקיי~~ל ~~ת מתן~אחר

 ו~~~נ בק"ס~ זו~
 ~אהרי

 הלו~
 מכר ביטול דמטעם ועכ~ח פיו~ על ~הלוה

 מעות להמוכר ונתן ~~קח קנה ~דעי"ז ~יינוהוא
 משום אי ~~מ אך ש~~י~ הערך דברי א"ש ~י~וא"כ הקני~
 המוכר ~ריך ובאמת הוא~ ערבות דמטעם י~~ל דשפיראריא ~~ ה~

 ק"ס~ ב~יוב ה~רבות על א"ע~השתעבד

~~~~
 עפ~~~ נעשין אשר הנ~וגין דבוועכסלין לענ~~ד נראה

 שחת~ מי משתעבד שפיר ~מ~ינהני~סי
 על

הוועכסי~
 ~כיון מעות~ מתן ~אחר אפי~ זשוראנט בתורת

 ~שפע עפ"י בוועכסלן ה~ה~ג נימ~ס עפ"י ע~מודהשתעבד

 ~וי~מדינ~
 השתעב~ כאי~

 ~ב~אר וכמו בק"ס ~~מו
 אבני~~ו"ת

 ~ד~
 דעפ~~~ דאף ~חי~~ הערב מן לגב~ת ל~ין

 מן ~גבות יכול אינו~~ת
 ~ע~

 ~ודם תבע אם זולת
 א~



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ב"ד גם בוועכסלן ~מ א~לו לגבות ~כול ה~~ ו~אהלוה
 לגבות דיכולפוס~ים

~ 
 על א~ע דחתם תח~לה הערב

ד~ת
 ש~ו~

 הה~~ד ס~~ ח~~מ ב~לק שם ע~~ן בנ~מוס~הם
 אף משועבד ש~ה~~לענ~ן

 בח~~
 ~אחר ע~מו את הזשיראנט

 ~"ע חתם ~ר~ ~~~מ ללוה הלוהשכבר
 ד~~ ע~

 נ~מוס~~ם
 בקנ~ן~ ק~~ל כא~לו והו~ נ~מוס~הם של וועכסל ~~~כ~ון
 ש~~~ תשורת שו~~ת ב~~ עכש~ו שרא~ת~ואף

 ס~~
 ת~~~ג

 מתן לאחר ש~תם כל בוועכסל ~דאף ולבאר לסתורש~אר~ך
 שמה אף לפענ"ד נשתעבד~ לאמעות

 שד~~
 השנ~ טעם

שכתב
 ש~

 מ~ד ~בל נכוניס דבר~ו
 ~ע~

 והשל~ש~ ~ראשון

ש~ב~~
 ו~~ן ~ערב את ל~~~ב ~ש שם

 הכונ~
 דד~ד מ~ד

דעל
 ז~

 אלא פקפוק יש
 משו~

 על~ו ק~בל בע~מו ~~רב
 ולפענ"ד הווע~ל~ נ~מוס~ עפ~~~~התחי~ב

 בק~ב~
 ע~~ו

 מעש~ם וגם בקנ~ן~ כמו מוע~ל שפ~ר וועכסל ונתןלהתח~יב
בכל

 ~ו~
 הלוה ~אם

 נעש~
 המלוה חב~רו מבקש בטו~~ א~נו

 לוש~תן
 הלו~

 זשוראנט
 ע~

 רפרף ולא שלו הו~עכסל
 לכתוב במק~~א ~~~~ה א~וה ואכ"מ לשלם ~תח~~ב שלא~עולם א~

בזה
 א~

 השם~~ ~~ ~עזור

~~
 מש"כ

 ע~
 ה~רי"ט ב~ן נ"מ ~~ש שם ש~~י ~רך בספר

 א~להרמב~~ן
 ח~~רו של פ~רות על ש~ר לחב~~ו ~כר

 ~שכר קרוב הו~ וזולא יו~רא ש~~ך דבפ~רות כ~וןדלהרמב~~ן
 אם ~~ן ~ב~ות גב~ כמו אחר~ות ~בל ל~מוכר ושריו~פסד
 ~ש~~ך בכך דמה לענ~~ד נה~רא לא זה גם ע~~~~ש~~קפה
 א~נו שזה וזולא יוקרא פ~רותגבי

 ~ב~
 כ~ון המוכר~ על~ו

 קיבל שהמוכר כל וזולא ~וקרא ש~~ך לא ע~מוד~השטר
 ~קפה אם דח~א ד~ב~תא ל~א דומה א~נו אחר~ותע~~ו
 ~ל~ו שק~בל כל ולכן ~~ן החבית הוא שמכר הסחורה~תם
 הס~ורה הכא אבל מותר~ הסחורה של וזולא יוקראהלוקח
 ~~ו~רא ש~ה~~ ~ר~ך ו~כן השטר הוא להלוקח המוכרשמכר
 אחר~ות המוכר ש~~בל כל וא"כ הלוקח על השטר שלוזולא
 ה~וקח על הוא זה ואחר~ות וזולא ~וקרא ש~~ךדבפ~רות ו~ ואםור~ המוכר על הוא ~שטר של וזולא ~~וק~אהר~
 ~אה פ~רות ללות דאסור כמו להת~ר מוע~ל א~נוא~~

 אף מדרבנן אסור בסאה סאה ואפ~ ~דאור~~תאבסאת~ם
 וס~ת~ם הפ~רות ~וזלו ושמא המלוה על הוא וזולאדהיוקרא

 א~נו זה ואפ~~ה הלו~ה שבשעת הסאה כמו ~וו~ן ~הולא
 הנמק~~~ כמש~~כ אזל~~ מע~קרא דבתר מה~~ת ואסורמ~ע~ל
 וג~ נשך~ א~זהוב~~~פ

 בספר עוד מש~~כ
 ע~

 שם ש~~י
 א~נו והח~~ב אחר~ות על~ו המוכר שק~בל פ~רות עלבשטר
 מה כפ~ הוזלו אם הפירות לשלם המוכר מחו~ב אםנותנם
 דכ~ון ופשוט לפנ~ם ~ר~ך זה אין לפענ~~ד ע~~~ש~שהוזלו
 הלוהדאם

~~ 
 כפ~ רק לשלם לו די ה~ה הפ~רות משלם

 ~מו שהוז~ו~ה
~ 

 ומוכרח א~תם משלם הלוה ~א~ן עתה
המוכר

 הע~
 ~~~~ שבוודא~ אותם לש~ם

 ~ותר לשלם
 כפ~ רק לשלם ~ר~ך הפרעון בשעת הוזלו ואם ע~מוהלוה

 הפרעון~ בשעתשווים

 מ~~~~~~
 בד~ן דלפענ~~ד שכתבנו מה

~ 
 שט~~ח שמכר

 ~ליו וק~~לבפחות
 המו~

 אף לפענ~~ד אחר~ות

שע~
 י~~אה ואינה ק~ו~ה ריב~ת הוי לא מקום מכל א~סור

 אחר~ות בקיבל אפ~בדיי~ים
 ע~

 ב~ט~~ח הנכתב הסך כל

 השט"ח שה~~ ובין מעות על הש~"ח שה~~ין
 ע~

 פירות

וממי~
 ~סור מדרבנן אבל ~כה~~ג~ מותר ~תומים במעות

 לבדו המוכר שק~בל הסך על אחר~ות ל~בל אפ~ ענ~ןבכל
 ~קבל אבל מעות~ על בשטר בין פ~רות על בשטרב~ן

 ~לולא הפרעון ~מן ~שט~~ח שוה ש~ה~~ כפ~ לשלם~~ריות
 שלהערבות

 המוכר~
 ~לו~ נכסי ש~ה~ מ~ ~~

 ע~דית אז

 ~לוה של ואלמותו חש~בתו כפ~ או ז~בורית או בינונ~תא~

לז~
 דג~ט~ן האי ~~ הוא גמור דמותר נלפע~~~ד זה הפרעון

 בד~נ~ם ~ת כנ"ל שמכר דבר על אחריות לקבל דמ~תרע~~ג
הללו~

 תר~~ס~שנת ~~~~ו~מונקאטש

 חיו~ד ש~ק מה~ם בתשובת ז~~~ל הגאון לאדמ~~ו~~~~~
 על ה~תר ולמ~וא זכות ללמוד שחתר ~~~תס~

 בכלהנהוג
 ב~תים שנת~~סד העולם בכל ואול~ המד~~

 ~שראל אשר שפארקא~סא~הללו
 ועכו~~~

 בה שותפ~ם המה
 והן לעכו~~ם הן ב~יב~ת מעות מלווין ו~ה אק~~ען~ע"~

 ~עות להם שנותנ~ן בר~~~ת מעות להם מלוו~ן וכןל~שראל
 ומשלמ~ן מאתם ווע~ל כמו ~הוי ב~כעל ע"ז נותנ~םוהמה
 שותפות הוא הנ~~ל דהקאססא כיון דלכאורה פרא~ענט~ע~ז

ש~
 וכי בר~בית ~ם ללות מותר איך א"כ ו~שראל~ עכו~~ם

 בשותפות שהוא ממעות ללות~~תר
 ע~

 בר~בית~ ~כו~~ם
 הממונים אם ואף בריבית~ להם ללות מותר ה~כיוכן

 ל~לוו~ם המעותהנותנ~ם
 א~נו ~ה גם מ"מ עכו~~ם~ ה~

 כ~~ד סע~ קס~~ט ~ס~~ ב~ו~~ד מבואר דהר~מוע~ל
 מעות~ו מלוה והוא נכס~ו על ~כו~~ם אפטרופסשעשה דישרא~

 אסור~ ה~שראל על הוא ~אחר~ות דאם ל~שראלבר~ב~ת
 על הוא האחריות ד~דן ~נידוןוהר~

 השותפ~~
 האק~~~ערן

 דאם ~דועדהרי
 אינ~ הלוו~~

 ענ~~ם ~הם לשלם י~ל~ם
 אשר הממונ~ם על ולא האק~~אנערן על הואה~פסד

 מיד~~~א ה~לוא~

~~~~
 היתר כתב שם ז~~ל אד~~~ר

 ותו~
 ~~~~~ דבר~ו

 הקא~סא ענ~ן ומ~~ע ליסוד בתחלהשה~יח
 ~כול הנ~~ל בהק~ססא מהשותפ~ם אחד שום דא~ןה~~~ל
 דכל ~~לה ו~י~~ז בהקאססא הנמ~א מהמ~ות ח~ו~~~ח
 עמהם ו~תתף הקאססא בתוך מעות מתחילה שמנ~ח~י
 שלו מעות הלוה שהוא ולוה מלוה נקרא אק~~ע~~בל
 ~ם וק~בל השותפותלתוך

 הלוא~
 ~וך הם שנתנו מה

 ~לו הוי לא הלואה רק כאן ~אין וכיון הנ~~ל~השותפות
 ש~ו ה~ות גוף דאין וכיון ~הם~ משועבד שהמעות~~א
 שהוא ~~א ~שראל של ממון ~האין

 שמשו~ד אלא ישראל של גופן שאיןומ~ת לישראל~ משו~~
 לישרא~

 אין
 בשביל עוד פלפל ושוב ל~ש~אל~ בריבית ~הלוותן~יסור
 באו~ח דעות ב~~ דתל~ והעלה הישראל באחריותשהוא
 ~מון חשוב לא אכתי אחריות בשביל די~ דלחד רמ~~וס~

ש~
 יעויי~ש~ ~~ד ישראל
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~~~~
 ~רי דברי אחר לה~ר אנכי ~י אשר

 הגא~
 שאי~י ואומר ~ריך ~ני וללמיד הוא תורהאך ~~~~ל~

 אשר ~המטות ליסוד ~הניח דמה הללו~ דבריםמבין
 משועבד א~א האק~יאנערין השותפין של אינו~הקאססא

 להש~תפות שלו מ~ות הלוה ואחד אחד דכל משוםל~ם
 בהקא~סא~ אשר ה~ות גוף ש~יך ~~י דא~כ מבין~איני
 וא~ד אחד כל אחד בכיס נותנים שו~פים אם ודא~~~י

~י~
 בכיס אשר ה~ת ~אי ידוע סך

 ה~~~
 גופו הוא

 שכתב מה וגם ~שותפין~~נ
 דכ~

 ~עות ~לוה ואחד אחד

 חוב ~ו כיש רק ~וי ולכן ~השותפיןשלי
 ע~

 הקאססא
 יקרא ~מה מבין איני זה גם וברשותו~ ש~ו נ~רא ~או~וב
עליו

 ש~
 לע~מי~ לו רק הלוה ~א הרי הלו~ ~~י ~~וה

 קיבל ~א אדם ~~שום הלואה שום כאן שאין פשוטולדעתי
 אחד במ~ום ~ניחו דכו~ם רק ש~ו~ ~עות עלא~ריות
 ~בעלים הם האק~יאנערן וכל ידוע~ סכום אחד~בקאססא

~~
 רק בו שותפים הם שכו~ם ~מ~ון אותו

 ש~כ~
 יש א~ד

לי
 ח~

 הניחו ~ם בזה ~משל שם ~תן אשר המ~ון כפי
 אנשים ~אהב~אססא

 עשר~
 אחד כל הניחו מהם

 הני~ו אנשים והתשעיםז~"כ ~א~
~~ 

 ~הובים~ ~אות י~~א א~ד
 שביןונמ~א

 הכ~
 ~~ז ונתנו זה~~כ ~לף ~אה ב~קאססא יש

 אק~יעןאלף
 כ~

 מאה ~סך ואחת ~חת
~~~~~ 

 להעשרה ונתנו
ש~ניחו

 כ~
 ו~אותם אחת אק~י~ ז~ובים מאה ואחד אחד

 אזי אק~יען י"א נתנו ~אות י~~א~~ניחו
 כ~

 בידו שיש ~י
 אשר מהמעות ~א~ף אחד ח~ק לו יש אחת~~~יע

 שישומי בהקאס~
~ 

 וממילא אלף~ ח~י י~~א בידו יש א~~יען י~א
 נבעלי אזי זה~~כ א~ף ריוח ~קאססא ~י~ דאםמובן
 ריוח י~~ אחתאק~יע

 ח~
 מהסך מ~ף אחד

 ~יוח יהי~ אק~יען ~י"א ולב~~י אחד~ זהב א~ף מכלדהיינו ~הובי~ א~~

מכ~
 אופן על ~כן זהובים~ י"א ~לף

 ז~
 זהי~סיד הפסד~ יהי~ אם

 ח~
 ~הרי מא~ף ח~ים י"א וזה מא~ף אחד

~ממו~
 המועט או ~ריבוי נת~~~ או נתרבה כולם

 שטר רק הוא אק~יע ו~טר להם~ שיש החלקים ערך~פי נתחש~
 לו שיש~ראי~

 ח~
 שם שיש מעות ב~שוה או בהמעות

 ~ו שאין ~הכחישו יוכ~ו ~א ~מעןבהקא~סע~
 ש~

 ח~ק
 וע~~ז שאומר ממה פחות רק ח~ים כ~~כ לו שאין אוכלל

 הראי~~ הואהאק~יע

 נ~~~~~~"~
 הגאון מורי ~מש~~כ ג"כ

 ז"~
 מכירת דל~~~ד

 כ~ל ~א~~יע להקנות יכו~ין אין ד~נן~טרות
 כ~ל ענין זה אין הנ"ל ו~פי עיי~ש~ א~~ לאיש~~~ת
 היינו דהתם שטרות~מכירת

 שט~
 איזה על ~ו שיש מ~וה

 ~ו דאין משום מ~"ת ~~~נות י~~ין אין זהאיש
 שיעבוד אלא~~ירו ע~

 והו~
 ואפי~ ~ה"ת~ נקנה שאינו ~ר

 ~ך קני ~ו שיכתוב ~יינו ומסירה כתיבה בע~מדרבנן
איהו

 ו~~
 כ~בואר ב~ דאית שיעבודא

 בב~~ ז~ כ~
 ובח~מ

 שום כאן שאין כיון הנ~ל האק~יען ~נידון אבל ס"וסי~
 באותו ~~ק ~ו שיש ~ראי~ שזה א~א שיעבוד ~ום~וב

 וה~פ~יםהמ~ון
 ש~

 ~~נות רו~ה הוא אם א~~כ ~שותפות
 ל~קנות י~ל בהשותפות לו שיש המעות גוף ל~חר~למ~ר
 דגם אודיתא בקנין אובאגב

 נק~ מעו~
 באותן

 ~~יפא א~ב ~~ דא~נ~ זוז~ ~~י ~ריס~ ~ביכדא~ינן ~נינ~

 ~~בו~~~ ~נין דהוי ~~ דאית למאן אודיתא ב~נין וכן~~יתא

בח"~
 שפיר וא~~כ

 יכו~
 יכול ~הרי לאחר ח~קו להקנות הוא

 ~~ילו יותר עדיף ~וזה לאחר ש~ו פקדון לה~נותאדם
 בר~ותו והוא אדם~ שום א~ל נפ~ד ש~א לא~רמפ~דון

 האק~יע ב~קנאת דאם לו~ר ואם השות~ין~~ כל ברשות~מי
 קונה~~בי~ו

 ה~~
 דבזה ודאי מסתברא ~הקאססא~ ~ו שיש

 כתיבה ~פי~ יועיללא
 ומסיר~

 שיעבוד שום כאן דאין כיון

וכמש~~~
 מ~רי~~ט

 בח~~~
 פקדון שטר לענין כ~~א סי~ חיו~~ד

דאינו
 מועי~

 ס~~ו בסי~ בתומים ומובא ומסירה כתיבה בזה
 ואפי~ נ~~ו ס~~קבאורים

 בסי~ שם ~שפט בשער ש~איתי ~פ"~
 הנ~~ל ה~רי~~ט על שחולק סק"ו~~~ו

 ו~ע~
 שטר דגם

 משום ~יינ~ ומסירה~ בכתיבה נקנהפקדון
 ~ד~~~

 ~פקד
 אם ושגם ~החזיר ~ריך שאכתי שיעבוד בו ושייך אחרא~ל
 יתחייב בויופשט

 ~ש~~
 ושלא

 יוכ~
 החזרתי או להד~~מ לטעון

 אדם~ שום א~ל נפקד שלא שלנו בנידון~א~~~

~~~~~~
 ~דבר דבגוף

 ש~
 ~שפט ושער המהרי"ט

 נראה ל~חזיר שיעבוד דאיכא משפט השטרשטען דמ~ נכונים~ ~~רי~~ט ד~רי ~כאורהנראין הנ~~~
 דז~

 אינו
 ד~וא רק ~יכא~ נכסים דשיעבוד כיון שיעב~ד~רוי

 ברשותו דאיתא היכא כל הנפקד דברדאותו הוכח~
 ש~

 ק~א מרא
 דכל טעם מאותו ולה~דישו למכרו יכול ~מפ~יד דהריאיתא~
 דשיעבוד ועוד הוא~ דמרא ברשותא דאיתאהיכא

~~ 
 חזרה

 ה~פקיד א~א ~חזיר חיוב ע~יו דאין שיעב~ד ~רילא
 ~באמחויב

 ו~יטו~
 פ~~ו~ סימן בק~וה~~ח דמבואר כמו שלי את

 הרי הנה לשלם~ שיתחייב יופ~ט אם שיעבוד שיש שטעןו~ה
אנן

 אונסין משעת א~א משתעבדי לא שומרים דנכסי קיי~~~
 משעתולא

 שא~~
 וא"~ שמ~~א~ סי~ בח"מ כמבואר

 ק~דם
 דגם ~~ר דאפשר אלא שיעבוד~~ עוד כאן איןאונסין

 תחת אשר ידועים אנשים דממנים כיון פקדון ~מוהוי ז~
 החפי~ים וכל הממוןיהי~ יד~

 ש~
 מופקד כמו הוי א~~כ השותפין

 כמו ~אק~יע הוי ולפי~~זא~~ם
 שט~

 א~ל שמופקד פקדון
 ~וי ~~בירו האק~יע ד~סירת אפשר ועכ~~ז ע"זהמ~ונים
 לחבירו האק~יע ~וסר ד~וא כיון אודיתא קנין כמוקנין

וחות~
 שמו

 ע~
 ש~וא כמו מוסרו שהוא האק~יע

 אק~יע אותו של שותפות שהחלק בזה מודה ~וא כאילו~וי המנה~
 ע~ מור~שהאק~י~

 ה~א ח~ק אותו
 ש~

 או~י וא~~כ פ~וני
 בעי~ אודיתא ~נין דגבי דאע~~ג אודיתא קנין מ~ד~ני
 כת~~י ~איכא כיון ~~מ ק~~~ד~ סי~ בק~וה~~ח כמבוארעדים
 ה~ א~ו כמו הוי ד~י עדים דכ~אה ב~ד הודאת כ~ודהוי
 ד~מנהג כיון י~~ל וגםעדים~

 א~~
 על ~קנות אק~יענארען

 ~~תוםאופן
 ש~

 כ~ו הוי א"כ ל~בירו ולמסור הא~~יע על
 ~א בסי~ דמבואר סיטומתאקנין

 ~~עי~
 אך

 ע~
 אין כי

 נ"מ בזה אין ~פענ~ד כי האק~יע קניית בענין בכאןעסקי
 ~א ~כן לא או ריבית איסור ~אן יש אם דידן נ~וןלענין
 העיקר אך ב~~ כעתעיינתי

 בז~
 שכתבתי ~מו

 איןד~פענ"ד ~מע~
 ע~

 ~שותפין
~~~ 

 שם
 ~ו~י~

 נגד מאחד ו~~ווין
 ~ם~ ~שו~בד שבהקאססא המעות ואיןחבירו

 ו~מי~א השות~ין של הוא בה~אססא אשרה~ות ~ו~ ר~
 המעות~כש~~ווין לכא~

 ~ישרא~
 מ~ות גם מ~ווין הרי בריבית

 ~ישרא~~ב~י~ית ש~
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 לקיים

 ע~
 ז~~~ל הגאון אמו"ר דברי אחד אופן

 על עכ~~פ ק~ת זכותיללמד
 מנה~

 העולם
 בפרעון ~מעות ולקבל להלוות הממונים ~ם ב~ופןוהוא
 להקד~ם אנ~ ~ריך רק עכו"ם~הם

 א~ז~
 והוא~ לזה~ הקדמות

א~
 מ~ות ח~יב ~י~ ~~ד דאם הוא דאמת אף

 מעות~ו שיחזיר שלו להלוה אמרו~י~אל לי~רא~
 מחובו נפטר הלוה ~דה~שר~ל לעכו~~ם מעיתיו והחזיר כןעשה והל~ לעכו~~~

 לא וממ~לא ~כו~~ם שליחות דאיןד~ף
 זכ~

 המלוה ה~שראל
 ל~תן ~והו דהמלוה כיון נפטר הלוה ישראל מ~~מבמעותיו
 ב~"מ כמבוארלהעכו~~ם

 ק~~ ס~~
 ש"מ~ ובס~מן ו~כ~~א

 א~ והנת~בות הק~וה"ח ב~ן פליגתא יש קכ~~א בס~מןושם
 והטעם והפטר~ לעכו"ם מעות~ תן המלוה ש~אמר נמ~בע~
 אך ע~ות~ מטעם הוא לעכו~ם שנתן במה הלוהדנפטר

 בהמעות זכה לא המלוה ישראל מ~~מ נפטר ה~הדישראל א~
 דבמההנ~~ל

 לא הר~ ~זכ~
 ~עכו~~ם דק~בלם ובמה לידו~ ב~

 לעכו~~ם~ וזכ~~ה של~חות דאין לז~ות ~ו אפשר איבעבורו
 בג~טין ברשב~א מ~~נו זהוכע~ן

 בפ~
 לענין שאחזו מי

 ~חוב פרעון ד~ענ~ן דאף החוב פרעון לענין בע~כפרעון
 ה~ןבודאי

 ~דנתינ~
 דוקא ה~ינו מ~~מ נת~נה שמ~~ בע~~כ

 אב~ מחובו~ הלוה שיפטורלענין
 זכה ~א המלוה ~~~מ

 בנתן לענ~ן ~"נ ו~ה~~ד בע~~כ~ לזכות לאדם דא~~אבהמעות
 במעותיו זכה לא והמלוה נפטר דהלוה דיבורו ~~~ילעכו"ם
 בספר וראיתי כנ~~ל~ עכו~~ם ע"~ וזכ~~ה של~חות דאיןכיון
 הרשב~~א דברי על שכתב שם ג~ט~ן מס~ על ג~ט~ןתורת
 חייב ~יה דהלה דכיון הפקר ה~~ לא המעות ~מ~מהנ"ל
 ר~ה דלא נהי בע"כ לו ז~ם ~הלוהועכשיו ל~מלוה~ לו משועבדים נכסיו כל ה~~ ממילא מתחילהלו

 ~קב~
 מ~~מ

 לו שהי~שיעבודו
 מתח~~

 לא המעות אותן על גם
 לו משועבדים הם עתה דגם ונמ~אבזה~ מח~

 ו~
 נ~ו דעתה

 הוי לא עכ~~פ אבל לו~ נ~נסו נ~נסו דאם מפורשכ~פותיקי
 דמיא אז בכ~~~ג במתנה אךהפקר

 לה~
 ד~נותן דכר~תות

 וא~ר לחבירומתנה
 זכה המ~זיק דכל בה ~פשי א~ הל~

 לא פרעון גבי ~כאן דבמש~~כ ~איברא עכ~~ל הפקרונעשה
 להמלוה ה~~ ~ת~ילה דכ~ון משום ~פקרהוי

 שיעב~
 על

~מעות
 במ~

 זה דכל לפענ~~ד ~"ע דהמלוה~ ש~עבידו נפקע
 ימטלטל~ן מעות אבל שיעבוד ב~י דהו~ במקרקעי שייךהוי
 מן נגב~ן א~ן מטלטל~ן דמה"ט נ~נהו ש~עבוד בנ~לאו

 הד~ן ומעיקרהלקי~ות~
 מדינ~

 ~יתמ~ מטלטלי אף דהש"ס
 הגאונים תקנת דלאחר דכוונתו ואפשר משתעבד~~ לאלבע~ח
 המטלט~ין על גם א~~כ לבע"ח משתע~ד~ ד~תמי מטלטל~ןשיה~
 דאורי~תא דשיעבודא נימא דאי כוונתו נמי א~ שיעבודאיכא
 איכא ~~~תאז

 שיעב~
 ה~~יה~~ח וכמש~~כ המטלטלין על גם

 כלל ת~קנו לא אדם לשום הפסד כאן דא~ן דבכ~גי~ל ~~ ולפי עיי~~ש~ הרש~~א בשם ~"ד ובסימן ל~~ט סימןבר~ש
ומו~מ~~

 ל~
 א~כא מט~טלין על גם וממ~לא תורה אדין

 דאף נראה הנ~ל ו~"~ וד~ל~~שיעבוד
 דבש~

 שהלוה
 על הממונה הע~~ם מן לוה שהואמעות~ו לוק~

 הבאנ~
 בודא~

 דאין דנהי משום ל~שראלים~ אף ב~חנעשה
 ל~ו~ ישראל של ~ות בא ~רי סוף ~ל סוף מ"מל~~ם ~לי~ו~

דלז~
 ו~דושין גט גבי ד~ו~א ~משוס שליחות~ תורת בע~ לא

 לא קרקע גבי מעל ג~טך~דטל~
 מ~י~

 של~חות תורת בע~ בזה

ג~
 ע~~י או עכו~~ם ע"~ הגט לה נתן אם ולכך הנת~נה על
 דמה ומשום מגורשת~ א~נ~ בודא~ של~חות בר שאינו~חר
 נה~ וא~כ נת~נה חשוב לא של~חות בר שא~נה מ~ לה~נתן
 מע~מה הגט ל~חה ~~לו רק הו~ ~מ ל~דה~ ~גט~באה
 ~ענ~ן ה~אה לגבי אבל מגורשת~ אינה ומ~לא ~~עמ~~ג
 ליד הממון שהג~ע ד~ל בודאי נראה וכדומה ר~ביתאיסור
 שליחות בר שאינו ממ~ לידו הג~ע אם אף לוה נעשההלוה

 בספר הנתיבותוכמש~כ
 חו~~

 ממון בהלואה נטל אם דאף ר~בית איסור איכאוממילא שם~ מאיר והב~ת ~~ס סימן
 ~מ ר~ב~ת~ ~יסור ג~כ איכא ודא~ ~רקע ~ע~~ג~שראל
 הראשון הלוה דוקאהי~נו

 הממון עד~ין שה~ בש~ שהל~
 אח"כ אבל בע~ן~ השותפות לתוך ה~שראל שנתן~ראשון
 של ~ממונים ליד שהלוו הממון שהחזירולא~ר

 הבאנ~
 ש~ס

 מחובם ~פטר~ם שהלוו~ם דאף כתבנו שכבר כיוןעכו~~ם
 עכו~~ם~ הממונים לאותם אותם ל~חז~ר להם ~~וודה~שראל~ם כי~~

 כיון פ~רשו כאילו הוי ~מ בפ~רוש להם אמרו דלאדאף
 של והשטאטוטען דהתנאים לכלדידוע

 הבאנ~
 הוא

 גס מ~נח א~לם אשר הנ"ל הממונים ליד~ המעותלהחזיר כ~
 וכמש"כ הלוה נפטר וא~כ המ~ת להם ש~חז~ר בהדי~פ~רשו כאיל~ הוי ממילא הלוואתו בש~ת הלוה שנותןהוועכסל

 כיון בהמעות זכו לא המ~~ת בעלי הישראל~ם מ~~מלמעלה~
 וא~~כ לעכו"ם וזכ~יה ש~יחותד~~ן

 נימא א~ אפ~ל~
 משועבדים ~נ~~ל ה~ות ד~מ הנ~ל ~יטין תורתבס~ כמש~~~
 להם שהי~לה~שראלים ג~~~

 חל~
 הנ~~ל בהבאנק ושותפות

 בע~ם ש~ם אינישוב מ"~
 אל~

 שוב כן ואם להם שמשועבד
 שיק מהר~~ם בתשובת ז~"ל ה~און מורי למש~~כהדרינן

 ל~שראל שמשועבד אלא ישראל של בע~ם שאינודמ~ות הנ"~
 בריב~ת~ ~הלוותם איסורבו אי~

~~~~
 עד~ין דקש~~ מה לבאר עוד אנ~ ~ריך

 עבור שכר נוטל~ם ה~לדהממונ~ם דכ~ו~ לכאו~
 וא~~כ להלוותם ולחזור הממוןל~בל ש~ושי~ פעולת~

 ה~
 בשכר בפועל

 תיפסגב~ אמרינ~
 לבע"~

 דף בב~מ
 בעה~~ב~ כיד די~ו פועל ~שאני ~

 אפשרוא~~כ
 דג~

 פועל ~~מ של~חות בר שא~נו אף בעכו"ם
 דזוכה ואפשר שאנ~בשכר

 בז~
 כתבת~ כבר אמנם שם~ עיין קפ"ח בס~מן בנתיביתוכמש~~כ עכו~~~ ~~~ אף ה~שראל

 נכונ~ם הנתיבות דברי דאיןב~~~א
 ב~

 בני דלאו הני דכל
 של~ם מעשה מועיל א~נו בשכר אף נינהוש~יחות

 שיזכ~
 בו

 לבע~~ח תופס גבי ורקמשל~ם
 במקו~

 ~גב~ שח~~ל
 לא אבל בשכר~ ושלא בש~ר בין שחילקו הואבזה ישרא~
 הוא דהשליח לד~ע בשליח ואפילו נינהו של~~ות בנידלאו במקו~

 שליחותבר
 ר~

 דה~א משום שליח בו מוע~ל אי~ דהענין
 פועל ~בין בשכר בין בחנם ב~ן חילוק אין ג"כד~ע

 מהא קפ"ב בסימן משפט שער בס~ ראיות שהביאכ~ו לע~
 ו~ש"ס ש~ר עדידהשוכר

 בב~~
 ש~בת~ ו~מו ~א דף

 בטעמא מילתא ב~~אבאריכות
 לחל~

 תופס ב~ן
 וא~~~ שליחות~ ב~ ש~יך דלא ~חר~נא למידי שח"לב~ום ~~~

שבמחנ~
 ~ב י~א סימן שלוחין ב~~ אפרים

 גוי פועלע"י ~~~ דהעוש~
 מב~

 ~פועל משום עליו
 א~

 בע~ם
 א~גא~~ בר~ט גס ומ~אתי עליו ל~שיג כתבתי שלי~ותלדין ישנ~
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בפ~ד
 ממ~

 הנ~ל מח~~א הרב דברי על ש~יג ב~רות

והע~
 שהוא איברא יעויי~~ש~ לברך שלא

 מסי~
 שיש שם

 בדברמחלו~ת
 ור~

 בהו שייך ~לא הפוס~ים רוב שדעת
 שליחות מועיל דלא בזה מודה כ~~ע לפענ~~ד אךשליחות~
 שייך דלא במילתא בעבד או בחש~ו וכן בשכר~ אףבעכו"ם
 בכל או וקדושין~ בגיטין כג~ןבי~

 אד~
 דלא ב~"אאו עבירה~ ~ר לענין

 מועי~
 נדרים הפרת ~ענין כגון שליחות ב~

 מיעט~ הני דכל סמיכה לענין או בבעלים שאילהאו
 התורה

 אף ודאי שליחות~ין
 בשו~

 אמרינן ולא מהני לא שליח

 שאניבז~
 פוע~

 ומ~ בעה~~ב~ כיד דידו
 שם הריט~~א שייחס

 מוכ~~ אי~ו לפענ~ד עיי"ש והרמב~~ן רש~~י ~שיטת זוסברא

וג~
 גם ~לפי~~ז בשכר~ ~ועל ~ובא טפי עדיף כנע~י עבד
 שלנובנידון

 א~
 נוטלים דהממונים

~~ 
 עבודתם עבור

~~וות
 ו~קב~

 דאין דיגא עכ~~ז מהלווין הפרעון בחזרה
 לעכו~~םשליחות

 במקו~
 הישראל הבע~ים בהן זכו ולא עומד

 מהא ראי~ כדמות ע~ד בדעתי עלה ~~עכשיוהמשותפין~
 על ל"ד דף נערות אלו פרק ובכתובות ע~~א דף בב~~ק~ריך
 שליח דאין בש"ס דפריך אחר ע~~י בטובח ד~ניהא

 הכנעני עבדו ע~~י בשחט או בשכר אחד ע"י ב~חט ~~יולא ~~~
 אין דאמרינן ~דכיון ש~~מ ודאי אלא ~ירה ג~~כדשחיטתו
 דעתי שאין והגם מהני לא פועל ואף בשכר שליח אףשלד"ע
 כמו ראיות על ~העמידנוחה

 א~
 יש ומכירה דבטביחה האמת שפיר משגי ד~~ה~~כדי"ל כ~~כ~ הכרח דאינו משום

ש~ד"~
 ~מ

 ע~
 דאל~~כ משום כן הדברים נראין בל~~~כ כי

 ואין ש~ד"ע דאין לסתום ולא זה לבאר להראשוניםהו"ל
 ~ו~~ רא~ גם כתבתי ~כו~~םשליחות

~~~
 ~ום לבאר אני ~ריך

 דל~ו~
 עכו~~ם אותן רוב ~~~י

 ג~~כ הם בע~מם הם הפ~ון ~~~בל להלוותהממונים
 של בהמעות וחלק אק~יען להם ויש בהקאססאשותפין
 מקום היה ל~ורה וא~~כ~קאססא

 לו~
 שליחות דאין דאף

 כיון בגוויי~ שותפות לי~ באיתמשא~~כ בה~ שזוכה ~דבר ~לק לו באין דוקא היינו מ~~מלעכו~~ם
 דשיי~

 דזכי ~ו לומר
 דא~י~ כעין בעכו~~ם אף שפיר מועיל לחבר~ נמי זכילנפשי~
בב~~מ

~ 
 דאע~~ג ~ום רש~~י ופי~ חייבין שגנבו דשותפין ח~

 שליחדאין
 מ~~~ ~~~

 בזוכה
 ג~~~

 משום שליח יש לע~מו
 אמנם הנ~~ל~מגו

 נרא~
 דלאו הני בכל דודאי ליתא זה דגם

 להיות י~~ין אין שותפין הם אם אף נינהו~ שליחותבגי
 ~תם ~תוס~ פירשו כבר חייבין שגנבו דשותפין והאשלוחין~
 בס~ הנתיבות וביאר ~ירש~~י~ ד~א שניהם בהגביהודהיינו
ק~

 ו~ום שניהם בהגביהו דוקא היינו דלדבריהם סק"ד
 לכן יקנה לא אי~ו גם לחבירו ~כה לא איהו דאם~יון
 שגנב בשותף משא~~כ לחבירו ~ם ו~וכה בכולו זכייתופשטה
 איהו ~מ יקנה~ לא חבירו אם ד~~~ כיון ו~בירולו

 זוכה אי~ וחבירו ז~כה איהו לכן ש~ו בח~י יקנהשפיר
 ד~ב הק~וה~~ח ~ל ו~יג מאוד נכונים שדבריועיי~~ש

מ~ומות בכמ~
 יש אמרינן דבשותף הנ~~ל רש~~י מדברי לל~ו~

 ~ינו ה~וס~ דלדעתשלד~~ע
 א~ ~

 שניהם~ בהגביהו דוקא
 לה~וראיתי

 בית
 ש~~

 ~~ל
 ~ל~

 או~ ל~~ סי~ או~~ח
 א~

 שפיר בגוויי~ לעכו~ם שות~~ת ל~ ד~אי~ לו~שרו~
~כו"ם

 שליחו~
 ה~~וה~ח ~~רי ו~יא

 והנתיבו~
 ~נ~ל

ועכ~~~
 שפיר בעכו~~ם ~תוס~ לדברי דאפי~ לומר מ~דד

 וכל עיי~~ש~ שליח להי~ת יכול בגוויי~ שותפות לי~דבאית י~~~
 ו~אמת כלל מוכרחים דבריו שאין יראה בדבריוה~יין

 ~~~~ בס~ בנתיבותכ~"כ ~ו~
 ~ליחות בני דלאו ~ני דבכל הג~~ל

 שליחות בני אינם בגווי~ ~ותפות ~~ו באית אףנינ~ו
 מ"ב ~דף בקדושין הש~~ס דפריך מ~א לדבריו סמוכיןשעושה ומ~

 ~רא ~תורה בכל שליחות ל~ילף דבעי ~א עלע~~א
 אותודושחטו דפס~

 קה~ כ~
 לשחוט לכולן אפשר דכי ישראל עדת

 דאית ~תם שאני דלמא ופריך כ~ותו דשליחו מוכחאלא
 ~יף בגוויי~ שותפות לי~ ד~אית ומבואר בגוויי~~ שותפותלי~

 עכ~~ד~טפי

~~~~
 מודינ~ דודאי כלל סמיכות ~ה

 ~י~ דאית
 ללמוד אין ולכן עדיףבגוויי~ שותפו~

 ~גוויה שותפות לי~ ~ד~ית למידי שו~ף דהוא דבר גבישליחות התו~ דגי~~ ממ~
 על ~ימוד לנו דאין כיון מ~~מ אבל הש~~ס~ פריךושפיר
 ענין בכל ממי~א שותף דהוא בדבר אפי~ עכו~~ם גבישלי~ות
 בגוויה~ שותפות לי~ דאית בדבר אפ~ ש~יחות בראינו

 דהרי חי~וק דאין הש~~ס מ~רי ראי~ ל~ביא ישואדרבה
 ופריך למטה~ א~ד מנשיא שליחות דילפ~ ~א פריךאח~~כ
 לאו קטנים והא נינהו שליחות ד~א ותיסברא הש~~סעל~
 ג~~כ היו דהנשיאים כיון ו~א פריך ומאי נינהו~ שליחותבני

 יכולין שפיר וא~~כ לע~מן גם זכו וא~~כ השבטיםמאותן
 זכו לנפשייהו דזכו מגו משום לקטנים אפ~ ש~וחיןלהיות
 שליחות בני דלאו הני דבכל משמע ודאי אלא לקטני~~גם
 די"~ ק~ת~ לדחות ~ויש חילוק איןנינהו

 התם דשאני
 לא בזה קטן~ הוא דהמשלח המשלח א~ל הוא~חסרון
 מגו של הטעםמהני

 דזכ~
 בהש~יח~ החסרון דאין כיון לנפשי~

 ג~~כ מועיל דאינו י"ל עכו"ם ~וא המשלח באם כה~~גוכן
 וה~לח עכו~~ם הוא הש~יח באם משא~~כ שותפות~ לי~אית
 שפיר בהשליח הוא החסרון דאז ישראלהוא

 חילוק דמ~~מ אלא לחברי~~ נמי זכה לנפשי~ דזכי מגומועיל דבז~ י~~~

ז~
 וה~מת נהירא~ ~א

 יור~
 בני דלאו הני ~דבכל דרכו

 נמי בגוויה שותפות ~י~ באית ואפי~ חילוק אין נינהוש~יחות
 בית ד~רב ונראה שליח~~ להעשות יכולאינו

 של~
 בע~מו

 שהשיג מה כלפי הרא~ונים דבריו ל~עמיד אלא זה כתב~א
 זה דאין כתב וע~~ז לעכו"ם~ ש~יחות דאין מ~ד השואלע~יו
 דשפיר לומר מקום יש שותפות להנכרי דבאית כ~~כפשוט
 אב~ זכי~מ~י

 מודה ע~מו ~וא גם ודאי
 דל~ל~

 בכל
 מועינ אינו בגוויה שותפות ~~ אית אף שליחות ברדאינו מקו~

 לדברוראי~
 דה~

 סימן יו~~ד לחלק בתשובותיו ~ע~מו ~וא
 קנה שאחד בכורה ~נין השאלה שם שהי~ קפ~~ד וסי~ר~~א

בה~
 אין בדין שם ופלפל עכו~~ם ועבור עבורו בשותפות

 ח~ק אי ל~ו"םשליחות
 שקנ~

 הישראל של הוי עכו~~ם עבור
 על עלה ו~א הפקר~ הוי או ~מוכר עכו"ם של או~~ונה
 כללדע~ו

 לו~
 ~~ד בעבורו קנה א~ר העכו~~ם של דיהיה

 ~ואי~ ~נפש~ דזכימגו
 שותפו~ ל~ ואית

 דבריו ויהי~ בגוויה
סותרין

~ 
 את

~~ 
 נאמרו ~א הנ~~ל שבאו"ח ~ריו ודאי אלא

אל~
 דב~ ~לפי

 ולסניף ~ואל
 ~על~

 סמוכין ~הביא ~ואין הנ~~ל יו~ד שבחלק כדבריו~עיקר שיהי~ איך וי~יה
 ד~ בסו~ דא~~~הא ~ז~

 לענין דופן ~הויא ~גו ~~
 סוכ~
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 בכלי בטובל בחגיגה בכה~ג אמרי~ וכן שבת~ לענין דופןהוי
 הכלים דגם אמר~ טמאה הכלי דאם כשפה~~נ בפיהשאין

 כלי לאותו טבילה דסל~א דמגו טהורים בתוכהשנטבלו
 ד~ויא שאני דהתם דמלבד בתוכו~ הנטבלים לכלים נמיסלקא
 הוי סוכה לענין דופן דהויא דופן דאותו ממש אחד~דבר
נ~

 משפה~~נ פחות של חיבור אתי וכן שבת לענין דופן
 בהכר~ כלי ~אותו חיבור~וי

 לכלים גם חיבור שתהי~
 וגם אחר ואיש אחר חלק דהוי בנ~~ד משא"כ שבתוכהאחרים
 זה מ~בד גם אך שליחות~ ובזה קנייה בזה עני~יםב~

 הלממ"ס הם אילו עניניםדכל נרא~
 וה~

 ח~י~ין שיעורין בכלל
 ב~ום אלא לך ואיןומחי~ין

 שהי~
 כך והלממ~ס ה~בלה

 מ~ינו דהרי ותדע אחר ב~וםולא
 בכ~

 נמי מקומות
 המקנ~ דהרילהיפך

 מטלטלין של קנין ע~~י וקרקע מטלטלין
 כגוןבמשיכה

 ע~י~
 בגיטין מבואר נקוב

 ד~
 ובתוס~ ע"א כ~~ב

ש~
 בד~~ה

 ע~י~
 ~~ב סימן וב~~~מ וכו~

 ~א~
 המטלטלין דקונה

 א~י~ ולא הקרקע קנהלא
 דעול~ מ~

 להמט~לין ה~נין
 נמי~ולה

 ~~רק~
 בכסף ומט~טלין קרקע בהקנה להיפך וכן

 או בשטראו
 בחזק~

 לא הק~ע דקנה אף
 קנ~

 המטלטלין
 מהא קדושין במס~ ~רא נלמד זה וגם אגב~ קנין ע~~יאלא
 להםדויתן

 אביה~
 אשר ב~ורות ערי עם רבות מתנות

 לא וח~ר קנה דהוא קיי~~ל וחמור את בקני וכן~יהודה
 שיטות שלשה איכא ור~~ט ר~~ג סי~ ובח~~מקנה

 דשב~~ל לחבירו הקנה אם או ב~ליפין ומטלטלין מטבעלחבירו בהקנ~
 העיקר ובאחרונים שם בסמ~ע המבואר ולפי דשלב~~לעם

 ועל מועיל שמועיל מה דעל הני בכללהלכה
~ 

 מועיל ~דלא
 מטלטלין בק~~ס ומטבע מטלטלין בהקנה וממילא מועילאינו
 לא ~טבעקנה

 ובהק~ קנ~
 שבא דבר דשלב~~ל עם דשב~ל

 שקנה מתוך כלל אמרי~ ולא ~נה לא ודשלב~ל קנהלעולם

ז~
 א~~ פרק וב~ובות ע~א דף ובמרובה זה~ ג"כ קנה
 דחייב לע~~א או בשבת וטבח דגנב ל~א דמוקי ל~~ד דף~ערות
 ~י בטובח דקלב~"מ משום דפטור אמרי~ ולא וה~~ד~
 ובטביחהאחר

 ומכיר~
 אמרינן

 ישלד"~
 דכיון א~רינן ולא

 ה~א על נמי שליחותו יועיל הטו~~מ על שליחותודמו~יל
 וממילא לע"א או בשבת טביחה ~ום הבעלים יתחייבו~שוב
 עשאו לא דע~~ז דמיירי לדחות ~ויש קלבד~מ שייך יהיהשוב
 לך ואין בהנאה נאסר ~רי בשליחות שינוי הוי דא"כ~לא לע"ז~ מע~מו שחט ו~וא לשחוט שליח שעשאו אלא~ליח
 גדולשינוי

~~~ 
 דכל אמר~ דמילתא ~סתמא ודאי אלא

 עכו~ם הה"ד וא~כ כדינו~~ד
 ו~~ שהגבי~

 דבר באיזה
 לא ישר~ל זכה הוא י~ראל ועבורעבורו

 ז~
 אמרינן ולא

 שיתפין גבי דב"מ וההיא לחבר~ נמי זכי לנפשי~ דזכהמגו
 וביאורם טעמם שכתב וכמו התוס~ כדברי העי~ר חייבין~גנבו

 הנ"ל~~ ק~ה בסי~ןבנתיבות

~~~~~~
 הבעלים ~זכו דידן בנידון לומר מקום עוד היה

 הלווין ש~חזירין בה~ותהישראלים
 מ"~ דהרי~שום להבא~

 של בית לה יש הנ"ל הקאססא
 אפ~ או הנ"ל השותפות ממעות~~נו ע~~

 ר~
 אם

 שכר~
 להם

 ושם הנ~ל השותפות ~עות~ית
~ 

 השו~פים של שהם כלים
 ~מחזירין א~~ המעות~ בה שמניחין טובה קאססאדהיינו
 הנ~ל ה~ות את ~יחין ~~בלים וה~מונים ה~ל~~ות

בתוך
 או~

 ומסוגר סגור כלי אותו ובתוך הבית
 א~

 קנו
 וא~כ ~~ר קנין ~"י המעות את המשותפין הישראליםכל

 ~ורם זכו לא הממונים והעכו"ם לעכו"ם שלי~ותדאין א~
 קו~ בודאי השותפין ח~ר דהרי להם י~נה והכלי הח~רמ~~מ

להשותפי~
 בהג"ה~ עיי~~ש ד~ סעיף ר"ס בסי~ ב~"מ כמבואר

~~~~
 ממון הוי לא אכתי ~א ~ום דגם נראה לפענ~~ד
 ח~ר שיה~ או בע~ ח~ר בקנין דהנה הישראליםשל

המשת~
 או

 עו~
 אין בנ~ד ~נה ר~~ בסימן כמבואר ב~דו

 תמיד שם עומדים הישראלים אין דהרי ב~דו עומדכאן

בש~
 בהם~ ונותנין ונושאין המעות את ~בלין שהממונים

ר~
 ו~ונה הנ"ל ו~ית ~כלי ~וא המשתמר ח~ר אכתי ד~מ

א~
 ~מנ~ ב~דו~ ~מד באין

 ~שתמר אינו אם~ל ש~יחות~ בר הוא אם שליחו לדעת אפילו או ה~ונה~לדעת משת~~ שיה~ דוקא דבע~ נראה
 אל~

 ודאי נראה עכו"ם שלוחו לדעת
 אשר המ~ן בנ~~ד הרי ולפי~~ז ~ונה~ ו~ינו מועילדאינו

 ~ינו מ~מ ובה~אססא~ בהבית שמשתמר נהילה~אססא
 הישראל~ ל~ת ולא עכו"ם שהם הממונים לדעת אלאמשתמר

 וח~ר בשותפין שאפילו שם ובק~ות ר~~ס בסי~ בנתיבותו~יין להם~ קונה אינה לדעתם משתמר שאינו וכיוןהמשותפים
 לדעת אלא השותפים שני לדעת משתמר שאינו כלהמשתמר
 ישראלים שניהם דהשותפים מיירי דהתם~אלא ~ונה~ אינה לדעתו משתמר שאינו אותו אזי ~םאחד

 בני דה~
 עבור גם לקנות מכוין האחד אין באם ~ו~א לכןשלי~ות
 אלאחבירו

 לחבירו גם לקנות ~וין ואי לע~מו~ ~
 קונה ~לי~ ח~ר אפילו דהרי חבירוקונה ~פי~

 להמשל~
 כמבואר

בסימן
~ 

 דאחד שלנו בנידון אבל קמ"א סימן ובאהע~~ז
 ~ין העכו~~ם אפילו אז שליחות בר דאינו עכו~םהוא ~~

 מ~~מ לשותפו~ גם השותפים ח~ר אפילו או ח~ירושיקנה
 לדעת משתמר דאינוכיון

 המשל~
 העכו"ם השליח לדעת אלא

 לדעתו~~ משתמר שהוא מה מהני לא שליחות בר אינושהוא

~~~~
 היתר על עוד ג~~ם שם ז~~ל הג~ון ~ורי בתשובת

 והוא~ה
 סעיף יו~~ד ~ש~~ע מבואר דהרי משו~

דא~
 העכו"ם של הוא שהמעות

 מ~~~
 באחריות שהם כל

 דה~עות ~ימא אף בנ~ד ~ה~~ד וא"כ ריבית הויהישראל
 של בע~ם הוילא

 הישראלי~
 כ~ש~כ~~ ל~ם משועבד ~רק

 באחריות שהוא וכיון באחריותם הוא סוף כל סוף הרי~מ
 ~יטות בב~ דתל~ דבריו ומס~נת לאסור לנו הי~הישראל
 די~ד ~הא הנה ולפענ~~ד עכ~~ד~ ר~ו סי~ן או~חבש~~ע
 קס"טסימן

 סעי~
 חשוב יהי~ אחריות ~משום רא~ אין כ~~ד

 אפטרופס שהישראל הגוי במעות התם דאסור דהאכש~ו
 דכיון משום טעמא היינו הישראל באחריות הוא אםעל~ם

 לו ניתנו זה ע~ור שהרי להו~יאם רשות לו ישדהישראל
 לו~ ז~ הרי א"כ שיר~ה למי אותםשילוה

 ה~ות על ~מש
 רשות לו דיש כיון הראשונים בעלים ברשות כלל אינם~הרי

 ~לי לכל באחריותו והם תחתיהם אחרים וליתן~ו~יאם
 ~ות שלוה והישראל הלו~~ ~מש הוא הויא~כ

~ 
 הוא

לו~
 ~~~ו

 ~ואפיל~
 ~רכ~ ~~ר להו~יאם רשות לו אין אם

 מ~~~יתו~
 ~ליהם לוה ח~וב ~פיר

 כי~
 ~~ת לו דיש

 ~ל~א דח~וב ב~ס~א וכד~~ינו שיר~ה~ למיל~~ותם
 ~ל~

~~~~
 ~~~ון

 כ~בוא~
 בב~מ

 פ~
 ~~~בל

 וא~~~
 דה~ל~א



~ ~
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 רשות לו א~ן ~~כמלוה
 ~תם כדאמרי~ ביתו ~~ר~~ להו~יא~

 שי~א~ בי למישתי רשות לו ~ין עיסקא ל~ ~ר~~~הכי
 מלו~ הויואפ~~ה

 ~~~ר~ל את ~מ~נה בעכו"ם בנ~~ד ~~~~ד
 וה~חריות נ~סיו טלאפטרופס

 ע~
 ~וי שפיר הישראל

 עליו לוהישראל
 א~

 ~שות לו ~~ין
 ל~ו~~א~

 ביתי~~ ~רכ~ טל
ומה

 שהבי~
 ~א

 ד~ו"~
 רמ~~ו בס~~

 ו~י~ן ד~עות ב~ די~
 ~חת~~סלדברי

 באו"~
 השואל בשם שמביא ס"ב סי~

 בעלהגאון שהו~
 ב~

 אפר~ם
 ז~~~

 שמ~א רש~~י תשובת על שתמה
 להתיר ר~~ו ס~~ בסוףהב"י

 ~שראל בהמת ע~~~ מלאכ~
 ~זו~א ~וקרא וגנ~בה גזילה אחריות עליו ~יבל~~עכו~~ם

ר~
 גב~ דוקא דהא ותמה ח~לקין ~מביא

 חמ~
 ~רא גני

 לענ~ן כשלו נעשה אחר~ות קבלת ~~~~ ~מ~אדלא
 ~סופו ר~~ה בסי~ ב~~~ הנה לא~ במק~~א אבל ~ראה~בל ש~עב~

 א~ל ~ישר~ל שיש בהמות לענין ~ר~~ב~~א תשובת שם~ביא
 עם אועכו~~ם

 עכו~~~
 ~ם אלא ת~נה שאין בשותפות

 ימכו~
אות~

 או לעכי~~ם
 אות~ שי~~

 ש~הא גמורה בהלואה לו
 אחריות שיה~~ ל~ו~~אם העכו"ם בידרשות

 העכו~~~
 על~ו

 דיש כתב ואח~~כ שאלה~ ~תורת ולא הלואה בתורתודו~א
 כגון להו~יאם העכו"ם ב~ד רשות ~הא שלא אפי~~יתר

 יפרע שלא זמן כל אפותי~~ בתורת לו ~שעבדםדהעכו~~ם
 בסימן שהביא הסמ~~ק דברי הב~~י הב~א ואח~כ מעותיו~לו

 אחר~ות קבלת ע"~ מותר אם שיטות ~נ~ ד~ש הנ~~ל~רמ~~ו
 באין אפ~~ו כאן שהתיר הר~~ב~~א שדבר~ ~כתב עכ~~~ם~של

~העכו"~
 פשוט למכרם רשות

 דאזי~
 המתירים בש~טת

 בב~~~ הסמ~~ק בשםש~~א
 ס~~

 עכ"ד~ ר~~ו

~~~~
 המתיר~ם ש~טת ~ם הרי~ב~~א ד~ר~ הב~~~ מדכלל
 יהרי ~חת~ שיטה ~שהם בחדא ~נ~~ל ~סמ"קשמב~א

 באם רק מתיר שאינו שם ~ורש ~רי~ב~~אדברי
 ה~

 א~ל
 ולא בהלוואההעכו~~ם

 ~שאל~ בתור~
 בהעתקה בהד~~ כמפורש

 כן אם הנ~~~~ ר~ה בסימן ד~ר~ו הב~~~שהעת~ק
 אכתי לבדו העכו~~ם של האחריות ד~שביל בדבר~ומבואר אדרב~
 בהלוואה לו אותם הלוה באם רק כשלוחשוב נ~

 גמור~
 ~היינו

 שוורים לו ~החזיר העכו~~ם ב~ד הבר~רהשאז
 כמי א~רי~

 ~לא מלוה ככלאלו
 ~ד~

 ואז דמ~הם לו להחזיר או בעינ~~
 רק ה~וה על להמלוה לו וא~ן ממש הלוה של דחשובודא~

 ביד רשות שאין ואף ~ל~ה של הוי הדבר גוף אבלש~~בוד
 שיעבד שאח~~כ ~ון למ~םהלוה

 השוור~~
 ~המלוה הנ"ל

 של השוורים הוי מ~~מ מפורש אפות~~יב~ורת
 דהר~ הלו~

 הלוה ב~ד ~רשותמ~~מ
 לסל~

 או בזוז~ למלוה
 אינו והמלוה כמותם~ ה~וו~םאחרים בשוורי~

 אל~
 ע~~ם בע~~ח כמו

 דאין דאע~~ג ~פורש אפות~ק~ בתורת לו משוע~ד~םוהם
 הוא ל~~ם ~לוהרשות

 כ~ ר~
 מ~~ת~ו לו משלם שא~נ~ זמן

 ~פורש באפותיק~ דאף א~~ו כמו שווריםאו
 ק~~~~~

 ~בע"ח
 הבהמות גוף ע~~ר וא"כ גובה ~וא ולהבאמ~אן

 ש~
 ~עכו~~ם

 רשות וא~ן הם ה~שראל של השוורים ע~קר אם אבלהוא
 אף כמותס א~ר~ם שוור~ם או דמיהם לו ל~תןלהעכו"ם
 וזולא ויוקרא אונס~ם של דהיינו אחרי~ת כל ~ליו~~בל
ע~~ז

 ~~ב~~
 ~לו ח~וב לא אכתי לבד האחר~ות ~ב~ת

 ו~~
נ~א~

 שהב~א מת~ר~ם ה~ש ד~ת דאף הב~~~ ~ד~ת
 סוף ב~יה~בא הסמ~

 ס~~
 ~~ דמת~ר ר~ו

~~~ 
 ~ה~ו~ם

כ~
 הו~ וז~~~~ ו~וקרא אונסים של ~~ריות

 ג~~כ
 דוק~

 על
 א~רים שוורים לו ליתן ~כו~~ם ביד דהברירה ד~יי~ו זה~ופן

 או ~לו כמ~השווי~
 ~מ~ה~

 ~שיב דאז
 ~גמרי והוי הלווא~

של
 קבלת בשביל אבל ב~מתו שביתת משום כאן ~~ין עכי~~~
~~ריית

 ש~
 ליתן רשות לו ואין ~חודא העכו~~ם

ת~תיהם ~~רי~
 ל~

 בשו"ע ~ד~ריו ו~ף עכו~~ם~ של ב~מה ~שוב
 כן נראה ~א ד~ סע~ף ~מ~~ו ב~ימןא~"ח

 אל~
 דקבלת משמע

 לבדההא~ר~ות
 הו~

 ~ל בהמה כ~~ו שי~שב הגורמת
 ס~מן שבב"י מד~ריימ~~מ ~כו"~

 נרא~ ~נ~~~ רמ~~
 שכתבתי כמו

 ~~מ~ יכן הגו~ת~ ~ואדהמליה
 בש~~ע שם ממש~~כ

 אותם ולוה בב~מה שותפים ועכו~~ם דבישראלה~ סעי~
 ~ותר~ ~עכ~~~ם על השוור~ם ואחר~~ת וכו~ גמורהבהלוואה לעכו~~~

 להו~~אם ע~ו"ם ב~ד רשות יה~ לא אפ~לו מתיריםויש
 וכו~ ל~שראל אפות~קי ויעשהו~ח~ור וכ~

 דר~ דמש~
 פל~גי בזה

 פרעון בלא ל~ו~יאם העכו~~ם ביד רשית אין באם מותרא~
 אבל מפורש~ אפותיקי אותם עושה באם ~~י~נול~ישראל
 שיה~~ בע~~ לכ~~ע~~~פ

 השוורי~
 ביד מלוה ~מיהם או

~עכו~~ם~

~~~~
 אם מת~ר~ם דיש ד~ בסע~ף מש~~כ דגם משמע

 הי~ני ואונס~ן וזו~א יוקרא אחריות כל ~עכו~~םעליו קיב~
 העכו"ם על ~שוור~ם שנעשו באם דיקאג~~כ

 ~ל~~
 דהיינו

 ~י כמותם אחרים שוורים ל~תן ~עכו~~ם בידשהרשות
 ~ע~ו~~ם ~~ד רשות א~ן ~ם שם האוסרת י~ש~טה~דמ~ה~~
 העכו~~ם באם היינולמוכרם

 עש~
 מפורש אפותיק~ ~ותם

 ~תן אם זולת ל~וכרם ~העכו~~ם ~ות לי אין ד~זלישראל
 מי ~דין כמ~תם ~חר~ם שוורים או דמי~ם לישראל~ידם
ששי~בד

 ~יז~
 דהיינו פירש ולא שסתם ~~~ה מלוה על דבר

דוו~~
 בעשה

 אות~
 משום ~~~ל מלוה

 דסתמ~
 ~ל

 סתום ~לשון ושם בב"י שמביא ~~ק של הלשון~העתיק שרו~~ מפני וגם הוא~ כן וזולא יוקרא אחר~ות גםע~יו ש~ב~
 ~וא גם םתםלכן

 ~שונו~
 הב~ מתיר~ם ה~ש דגם ונראה

 העכי~~ם את ש~זהיר ע~~י ~~ בסעיף שם המחברשהב~א
 ת~יה מלאכה~ בה יעשהשאם

 א~ריית~
 אפי~ על~ו

 ת~יה אז מלאכה בה שכ~יעשה באופן דוקא ג~~ככוונתו מה~~נסי~

 שפיר בכ~~~ג ו~כך מלו~~ על~יהבהמ~
 אבל בהמתו~ ~שיב~

 מסתבר לא וודאי בלבדו ~עכו~~ם של ~~~ותבשב~ל
 ~כו~~ם ב~מת כך בשב~לחשוב שיהי~

 ש~הי~
 לעשות ~~תר

 עמ~
 שז~ וא~פ"~ בשבת~~מל~כ~

 לשונ~~ כן לפרש ק~ת דוחק
 הב~~י דברי מכח כן לפרש טפ~ ~ד~ף לפ~נ~~דמ~~מ

שכתבתי~ ~נ~~~

~~~~
 ~~~א סי~ ח"א מא~רות פנים בתשובת רא~תי

 שבת מ~~בפ~~ו ובמל~~~
 הלכ~

 ה~"ל הב~~~ על שתמהו ט"ז

ב~
 בסמ~~ק הנ~~ל המת~רים לדעת הר~~ב~~א דעת שמשווה

 ~פענ"ד א~נם עי~~~ש~ על~ו ~הש~גו שתמהתיכמו
 הת~רו לא הנ~~ל ה~~רים גם דל~תי שכתבתי ~מוהב~~י כוונ~ נרא~

 ב~ד השוור~ם ש~~יו באופןאלא
 העכו~~~

 ~לוה כמו
 מ~לתא חדא המת~ר~ם דבר~ עם הרי~ב~א דברי ~ו~שפ~ר דלפ~"~

וב~ד
 ~נ~~ל ה~~ר~ם דבר~ יה~ שלא וגם קיימו~~ ~~ט~

 מר~~ ~הר~ת~~ה~
 ~כח דפ~ד~נות ~סוגיא ~ס~ים פ~~ק

 הו~ לא א~ת~ אתריות ~בלת ~~ילודא~
 ~~שו~ כש~
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דק~~~~ל
 דהגל~~~

 ד~י כ~~ון לאו
 ו~

 גב~
 דעוב~ ~~

 בבל

 וגם שם~ ע~~ן ~~א לא בלשון קרא דאפק~ ו~שום שאנ~ירא~
 גם עכ~~~ם של בב~תו עכו~~ם של ח~~ על א~~ות~~קבל
גבי

 ח~~
 כל א~~ו ונ~שכו ר~~ת ל~יטת עליו עובר אינו

 ו~סת~~תהפוסקים
 ~ש~ דברי~~

 ק~בל ב~ן ~~לוק דא~ן
 אפ~~ או לתו~א ו~ונס~ן ואב~~ה ~~בה א~ריותעליי

 ~וקרא אחר~ות ~םעל~ו ק~ב~
 ~זול~

 כל
 שהח~~

 בב~תו
 ש~

 עכו~~ם
 וא~~כ על~ו~ עובראינו

 א~~
 דאף בכאן לו~ר ~פ~ר

 הישראל שלהוא דהבה~
~ 

 גנ~~ה אחר~ות הע~~~ם על~ו שק~בל
 לקולא אפי~ עכו~~ם כשל חשוב ש~ה~~ וזולא ויוקראואונס~ן
 בשבת ~לאכה בה לעשות ~ותר ש~ה~~ל~נ~ן

 ולהק~
 בא~~ור

 ~א~ אלאת~רה~
 עד~~

 ~תירים ה~ש כוונת דאף לו~ר טפי
 אלא אינוהנ~~ל

 בא~
 גנ~~ה של אחריות העכו~~ם עליו קיבל

וגז~ל~
 הרשות שאז כהלואה א~לו ~נעשו ע~~~ וזולא ו~וקרא

 שוור~ם להחז~רב~דו
 ~~ר~~

 ו~שום ד~~הם או דוגמתם
 ~וקרא על~ו ש~בל ~ידסתם

~ 
 הלואה בודאי וזולא

 דחשוב וא~רו התיר~ זה אופן על ורק הדבר~ ~תםלפ~כך ~ו~
 הת~רו לא לבדו אחר~ות ~שום אבל עכו~~ם~ שלכבה~ה
 כל ריב~ת לגב~ ~ה"דו~~ילא

 שגו~
 של א~נו ה~~ון

 ~שראל~ ~~ון חשובי לא ל~ו~~אם ב~דו ~לוהוא~נם ~שרא~

~~~
 ~~תיר~ן נ~~א א~ דאפ~לו לו~ר לפענ~~ד נראה

 ~חו~~~ העכו"ם של אחר~ות קבלת ע~~~ התירור~~~ו בסי~
 ~אחר~ות דקבלת דס"ל ו~שום הלוא~~ א~לו נעשו בלאאפ~לו
 לכל כשלו הדבר נחשב ש~ה~~ גורם וזולא ו~וקרא אונס~ןשל
 ~~ שבת~ א~~ור לענ~ן להקל אפ~לו~~ל~

 ב~ם דוקא ה~~נו
 ~דו תחת הוא אחריות על~ו ק~בל שהוא הנ~~לשהדבר
 ברשות שהס הבה~ות לענ~ן דהתם עובדא כהא~וברשותו
 בזה גוב~ינא ~יחסרא ולא ~לאכה ע~ם עושה והוא~כו~~ם
 ו~וקרא ואונסין גנ~בה ~נין באחריותו שהוא שכ~וןא~ר~~
 אין באם אבל כשלו~ הו~ שפ~ר רשותו תחת ועו~דתוזולא
 אחר~ות ק~בל שראובן אלא רשותו תחתהדבר

 ע~
 ~ר

 ש~עון בב~ת ו~ו~ד ש~עון שלשהוא
 א~

 עליי ק~בל שהוא
 ~אונס~ן הן האחר~ות כל ~~ה~ה בק~~ס כ~ון ~~ע~לבאופן
 חשוב לא אפ"ה עליו הדבר אותו של וזולא ~~וקראהן

 ב~

חפ~
 ית~~שב זה פ~ ~ועל ברשותו שאינו כיון ראובן של

 ~כו~ם של ח~~ו על אחר~ות ד~בל ~הא ל~ע~~שהקש~נו ~~
 ו~~~ע ח~~~ גב~ אפ~לו עליו עובר שאינו עכו~ם שלבב~תו
 הדבר דעו~ד ~תם דשאני אחר~ות~ ~~ני כל ב~יבלדאפ~לו
בב~ת

 עכו~~~
 א~ל ~וא הדבר באם אלא א~רו קא לא ~ם

 על~ו שק~בל~~
 האחר~ות~

 ~א~~ו דכיון בדבר ~ש טעם וק~ת
 א"כ ברשותועו~ד

 ב~~ ~"~
 שלו~ ה~ר לה~ות הלה קנאו

 נעשה דבזה ב~ש~כתו ד~נאו ~~~ל ברשו~ו כשהואובשל~א
 קנאו~ ב~א~ א~~כ כלל ~שכו ו~א ברשותו כשאינו אבלכשלו
 העכו~ם ש~~בל ב~~ות שלנו בנידון ה~~ל ל~י~א~כ

 הישראל ב~ד כלל הנ"ל ה~עות שא~ן בהקאס~אה~~ונה
 בא~ריות הוא ~נ~ל שה~עות בשביל ב~דו הי~ לאו~ולם
 ~ל ושפיר ל~ע ~שראל של ~~ון חשוב לא אכתיה~שראל
 את הנ~~ל ה~~נה ~לוה כשאח~כ ר~ב~ת איסור כאן~א~ן

~עו~
 ~~שראלים~ הנ~ל

~~~~
 ישר~ל של באחריות כלל חשוב לא שלנו ~נידון נר~ה
 ~ו~ר כלל ~~~ךו~א

 שה~עו~
 ~שראל של ~י ~נ~~ל

~שום
 ש~~ו~

 ~~~קרא אונס לענון באחר~ותו ~וא הנ~~ל
 ו~שו~וזולא~

 עכו~~ם של ב~~ון אלא שי~ך לא זה דכל
 ~ופסד או ~~בד שאם על~ו ק~בלוה~שר~ל

 וכדו~
 ~ו~ח

 ~קום ~ש שפ~ר ~ז~ באחריותן ויתחי~ב בעבורו ~לם~וא
 באו"ח אחת דלש~טהלומר

 ס~~
 אות~ ~שוב ה~~ל ר~~~ו

 ~ר~ ו~ום עליו~ שקיבל האחר~ות קבלת ע~~~ כשלו~~ון
 הרי שלנו בנ~דון אבל ~~סו ~לם הוא יוכרח ~אבד~ם
 אלא ~כי~ו לשלם כלל ה~שראל ~~טרך לא ה~עות יא~ד~~אם

~~פסי~
 ש~ד ע~~ו ה~ות א~תו

 עת~
 על ש~עבוד לו ה~ה

 הנ~~ל ג~טין התורת דברי לפי ה~עותאותו
 ל~ע~ שכתבנ~

וא~
 יה~ה

 הפס~
 ש~עבודו הוא י~סיד ~~~לא בה~עות

 הבאנק ~~עות תחילה ~לוה העכו~~םדהר~
 הנ~~~

 נפטר
~חובו

 ת~כ~
 אעפ~~~ ה~~ונ~ם העכו~~ם ל~ד ה~עות כשנתן

 ההלוואה דתנאי כיון ל~עלה שכתבנו וכ~ו קנאם לאשהישראל

כ~
 כי~ן רפה ישראל ~ל ~ובו נעשה אח~~כ ו~~~לא היו~
 ואם עדי~ן ק~אם לא וה~שראל הלוה~ העכו~ם נפ~ר~בר
 אבל חובו לגבות ~~ה לו ~~י~ לא ה~עות~אבד

~~~~ 
 לא

י~ט~ך
 לשל~

 לגבות יוכל שלא אלא ש~אבד ה~עות ~כיסו
 לא זה לפע~"ד שיא~דו כ~וןה~עות

 לא ע~~ו ה~ות דאותו דכ~וןאחר~ות ~ב~~ ב~~ ~ו~
 קנ~

 ~אבד ואם עד~~ן
לא

 י~טר~
 ידי על שיעבודו ש~פס~ד ו~ה ~כ~סו בעדו ל~לם

 באופן א~ר~ות קבלת ח~וב לא זה ה~עותאב~דת
 כנ~~ל~ ~י~וש ב~ת כאן א~ן אחריות דקבלת לתאד~שום שנ"~

~~~~
 דא~ילו דס"ל ~ת לש~טת נ~חא זה ~כל עקא דא

 לדעת אבל לעכו"ם שליחות א~ן א~רינןלחו~רא
 ד~ בב~~~רש~~

 ~ו"ד בש"ע ה~ובא ע~~א
 סי~

 ~ס"ט
 יועיל לא א"כ ל~ו~ם של~חות ~ש א~רי~ דלחו~רא וז~ו~ סעי~
 א~~נן אנן לחו~רא אכתי דלדבריו ~שום הנ~~להיתר ~

דכש~קבלי~
 ה~עות בהקאססא הנ"ל העכו~~ם ה~~ונ~ם

 האק~יאנערן כל עבור אותו זוכ~ם הם הלווים ~~דבפרעון
 ה~עות אח~כ ~לוו~ם כשהם ושוב הישראלים עבור גם~ה~ינו
 ואכת~ ~לוו~ם הם ישראל של ~ות בריבית ל~שראל~ם~נ~~ל
 ~בלי ~דול ע~וד לנו ~ש עכ~~פ א~נם ריבית~ איסור כאן~ש

 כתב דכבר ~דבר היתר הנוהג~ן להעולם ל~חותשנ~טרך
הר~"א

 בסע~~
 ו~

 דב~ו~ בה~~~
 על לס~וך להקל שנה~ו

 בידם ל~חות אין ר~~תדעת
 ו~

 ~ום דיש ~ם
 לו~

 דע~~כ
 של השל~תות על דנ~ן שאנו בשעה באם אלא ~~~רינןלא

 ריבית הא~סור גם יש כבר לא או שליח נעשה אםעכו~ם
 ד~ש ~ו~ר לחו~רא ריב~ת א~סור ~ב~ ד~ח~רינן י"לבזה

 על דנין שאנו שלנו בנידון ~שא"כ לחו~רא~ לעכו~~םשליחות
 לו~ר הלוו~ם ~ד הפ~ון העכו~ם ה~~ונ~ם ש~קבל~םשעה
 ה~~ון של ~עות באותו ה~לווין ה~שראלים ~כו לאשאז
 ריבית איסור ל~א א~י ואז לעכו~~ם~ שליחות דאין~שום
 דא~ן ~~נות בדי~~ שבידי~ו ~דול כלל בתר אזל~~~~לא
 ~עות אותו ~לווים דהם אף אח"כ ושוב לעכו~~םשל~חות
 דאנו ריבית לענין הנפ~ותא ~נו ~נולד בריב~תלישראלים
~ח~ירין

 לו~ ב~
 ~ום ~ל לחו~א~ לעכו~ם ~ל~חות דיש

~תתיל~
 ש~יבלו בשעה

 ה~ו~
 ~אין או~ים אנו ב~רעון
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~ ~ ~  

 ז~ו
 ב~

 כמב~אר במידה לחלק יראויה ~ואיל ~ו~~ם ש~תפות~~א ~א וב~"ג ~ו~ם ~י~~~לים

~~~~

 ~לי~~~ ~י~ ~~~ ~~
 מ~ת וכ~~ש הה~~ד ברש~~ישם ~דו~א ל~~~א ל~ו"ם

 דראוי~
 במנין לחלק

 דעדי~
 ~~ נ"~ ~~~~ ה~~"~ ~~י~~~~~~~~~

 ואיןטפי איסור ~ענין
 ל~

 דלא מממון יותר לחלק שראויה דבר
 שיי~

 ב~
~~~~~~~ ~ 

~~~ 
 מותר ~י שותף ~נין בב~~מ כדאמרי~ ורעה י~כלל ה~~ל~ ~~י~~ן ~~"כ

 ~חלו~
~~~~~~~ ~~~ 

 בתש~~ת
~~~ 

 ~יק
~~~~ 

 אסור וסחורה ~חפי~ים ח~ירו מדעתשלא חדש היתר
 לחלו~

 דמאן
 ש~

 ~ת~~ ד~ב~~~ ~~ ~~י~~~~~
 ~חו~ין

 קל~ ~~
 דבמעות שיק ב~~ם ו~"כ דמיא~ ד~ליגא כמאן ומעותל~ לחד

~י~~~~
 ~~~ם

 ~~~~ ~ ~כתו~
 ממ~~י~ן

 ~~ו~
 ניתן אינושבקאססא עם

 לחלו~
 לחלוק ניתן שאינו מה הרי

 ~נ~

~  חלק ~~י~~ ~~~~
 ~~~~ ~י~~~

 י~לקו ~לא ביניהם ה~תנה שכן ~מת אלא הדבר ~םמחמת ~נין הה~~ד ~~"כ

 ~~ למ~~ ~ם~~ ~~~~~~~~
 ~כ~"ם

 ~~י~~
 שיש ממ~ן ~ם

~
 כל ולכן כולם שיסכימו

 ז~
 כוגם יסכימו שלא

 ל~לו~
~~~~~~~~~ 

 ~ם
 ~יי~ ~~ ~עכו"~

 כל י~ימו אם והרי ~~מו~ לחלוק מהם לאחד רשותאין כל ריבית ~י~~~ ~י~

 ~~~~י~~
 ~י~ן

 ~~ל~
 ~~י כי

 הנ~~~ ד~ק~~~~ ~~~נ~
 י~לקו ואז שיר~ו אימת לחלוק יכולין ודאי לחלוקהשותפים דלא

~י~ן
~~~~ ~"~ 

 ~ין זה ~י~~ ~ד~י
~~~~ 

 בתוך שהניח ה~ות כפי אחד לכל במנין ב~ותבינ~ם לסניף~ ~פי~ו

 ~~וס~ ~~~~י~~~י~~
~~~~ ~"~ 

 לתרו~ דומ~ ודאי א"כהשותפות~ דרשות ~~רוש ~~~ ~ין
 ~רבנן ~עט~ דלא

 וניתן הואיל עכו"םשותפות שמביא ~~~ ~כ~~~כ~ ~~"~ ~י~~ דלא ~~~ם~~~י~~
 לחלו~

 הה~~ד מ~~ עפ~~י
 בממו~

~~~~~~~~ ~"~~~ 
 שיק

~~~ 
 בממון ריבית דממעט~ נימא אי אפילו הנ~~לשבהקאססא בהמתו ~~~יתת ~ם ~ה~י

 ~~~ ~~י~~~~~
 ינוח

~~~~ ~~~~~~ 
 ו~"כ

 ~~כ~
 מדכתיב עכו~~םשל ג"כ ל~ט

 ~פ~
 ולא דרשי~

 ~~מ עכו"~~ ש~
 א~

~~~~
 ~ם ~~ר

 ~ו~פו~
 דניתן ~~איל ממעטי~ לא ~~ות נשתתפו וישראל~כו~~ם או~ח ~ש"ע ~~~~ר ~~פ"ה ~~"ם

 שם ~~~"י ~~~~י~
 ~מ"~ ~~~י~

 הסכ~ ~~~י במניןלחלוק פוסקים כ~ה ~~ם
 ב~אי וא"כ השותפין~ כל

 אי~
 ~~~ ~כ~"~ ע~ ~~ ~י~די~~~~

 ~ש~~~~ת
 ~~יי~

 דיש משום לומר הנ"ל הבאנק של במ~ות היתר~בזה ~חלקו
 לעכו"~

~~~~~~ 
 ~י~ר

 ~"~ ~~~י ~~א ~~~~~~ ~שבית~
 יהיה לא ~הממוןשותפות דרש~ ~לא

 שיי~
 ו~פ~ט ריבית~ איסור בי~

 ~~ ז~~~~
 ~~~~ א~~ ד~כ~י

 ~~~ינו
 נמ~א שלא דרשא דכל למעלה כמש~~כ נ"לדה~יקר מקובל ~ה~ ~~"~

 ~ש~~~
 ~~~~"כ זו ~א ~~~~~~י~~

~~~~~~ 
 מדעתינו לדרוש לנו אין חכ~~לובדברי ז~~~ל שיק ~~"ם

 ובמקו~
 ~נמ~א

 ~~ענין ~יי~~ל~~~~
 ~~~~ ~ו~~

 ~~ן
 ~ר~ ~י~

דרשא לחלק
 דלא ובמקום מ~טי~ ~כו~~ם שותפות דממעט~ בש~~~

 חילוק ואין ממ~טי~ לא ~ו"ם של שותפות למעטנמ~א כעין אחד י~ם ה~כ~"ם ~~~ ~~~ י~~ הי~ר~ל ~~~~~~~~
 ~א ~~י~ין~~~~ בי~

 ל~~י~
 ~~~ין ~ן ~~~י ~~~ ~~י

 ל~~
 כנ"ל~ לחלק אפשר ~לא היכא ובין לחלק דאפשרהיכא חשובא

 ~ענ~~ד ~~~תו~ ~~ית~ ~י~~ ~ח~ ~יי~ ~~~~~~~~
~~~~~~

 ~ר~~ם בתשובת עוד
 שי~

 התשובה בסוף שם ז~~ל

~~~~~~~ ~~ 
 ~~ן שלא

~~~~ 
 ~~"כ

 אלא כאן ד~ין לומר וכו~ מסופק אני ועודבד"ה ר~~ית ~~י ~~
~~ז

 ~יי~
 ~~ק

 ~~~ ~~~ז~ ~ה~~ג~
 ד~שותפות משום ~בנן ריבית איסור שלהישראל תהי~ ~~~ן ~ל

~ 
 הנ~~ל ה~א~~א

 וכיון הלווין לטובת אלא ממון להרוויח נעשה לאעיקרו דשותפות א~~~ ו~פ~~ ~~כ~"~ ~~ ~הי~ ~~נ~~~~~~
 ה~ז ~~~י~ פ~ור ~~~~~~

 ~~~ ~~מ~
 א~פן

 וא~
 יבא לא אםשאפילו כן

 אד~
 שכר לשלם הם ~ריכין ללות

 דיר~
 ~~~ו ~~י~ת דגבי~"~

 ושכר ~ן~~ ני~~
 ~ממוני~

 בו אין ~כתי ~~לווין אחד שנותן ובריבית

~~~~~ 
 ~~כל

 והלוה המ~נים של ושכר דירה שכרכדי כדי יש ~~~ד י~~ל ~ל ~~~~~~ ~~~
 ~רי~

 שכר ליתן

 ע~ ~נ~~ת~ ~~ מ~~ ~י~~ איסו~ ~~~י~~
 אלא הוי לא ברור רווח ~ן ~אין כיון ועכ~~פ ה~ופר העכו~~ם

 ~ם ~~ז ~~שי~ ~~י הת~ ~~~~~~~~~ אב~
~~~~ 

 בשכלי נכנס אינו זה והיתר עכתו~~ד~ריבית בשותפות ~~א
 כל~

 דהרי
 ~~~ו ד~ין כי~ן ~~~"ם~

~~ 
 י~ר~ל

 קו~בין דהם וברור ~~וב רווח הוי זה מלוהע~~פ כדי שלם ~~ן ~~~~
 עמ~

 ~~~ת~~~ ל~ ~י~ ~ע"~ לכ~ ~יו~~~~~
שיתן ~אן העכו"ם עם

 וכ~ כ~
 ו~ פרא~ענט~

 לו
 בכ~

 שהם
 ~~~~~~~ ממוני~ מחזיקי~

 ישראל ~ה~י~~ ~~~סא ~~י~~ן ~~~"כ
~ 

 ש~וא מיוחד באדם גם וא~~כ דירה~ להם ושוכריןבשכר
 ~~ום ~~ו~~~ת ~מ~ו~~~~~

~~~ 
 ח"ו ול~~נ~~ד כן נימא ג~~כישראל של המ~ות ~~~~ק כי~ן

 לו~
 לא הא ד~ום כן

 ~~ו~י~~י~~~~
 ~יעו~ ~~י ~י~

 ז~~~ל אמ~~ו שכתב ~דבר וגם ריבית~ אבק אלאלהוי דקודם וע~ד ~י~י~~ ~יסור
 ה~ ~~~~~~~~~~ שאי~

~~~ 
~~~ 

כוונתם ~~ותן ~ס~ר הי~~ל ~ל

 ~רווי~

 ~ין~~י~~ שאנ~ מה לפי לד~י הלווין~ לטובת אלא
 ~~~ ס~ר~

 ~~~~יל ~~~ר
 ~~ת~~ ש~~"~

 ~בם מ~ון לה~ויח כוונתם הללו בעתיםרואה ו~ירף
 ככול~

~~

 ~~~ת ~ם ~~~ ~~~~~
 ~~~~ ע~ו"ם~ ש~

 לה~מיד אין ~~י ועכ~~פ הדברים דנשתנוואפשר ~ח~~כ י~יה
 י~ו~

~~~~

 ~כ~ ~~~ ~~ ~~~~~ו~
 שבלב~ בדברים רק דתלי כאלה דברים עלכלל נא~ר שכבר כי~ן ~~י~ית

~ ~

 ה~~~ ל~ ~~י~ ג~ ו~~
 לג~י ש~ו ~~~ת

~~~~
 גו~ לענין כתב ~קט~~ז סימן ח~~א ~רי~~ט בתשובת

~~
~~ ~~ 

~~~~ 
 נ~~~ ~עו~ ~~ו~

שמתע~ק במהרי"ם ~~~"כ
~  

 דאף ברווח~ עמו וחי~ק ישראל של ממון

~ז~~~

 ניתן ~~י~~ ~~~י~ ~ק~סס~ ~י~~~
 לתל~

 ו~ותר בה לן לית בריבית לישראל אותם מלוה דהעכו~~ם
 דנפשי~ אדעתיה דה~כו~~ם כיון ב~וח~ חלקו ל~בלל~ישראל דממעט~ ~כיון ~ם ~ת~ס~ בר~~י ~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ו~
 ו~ינו ~~ט~ ~~כו~~ם

 שיע~עוש~ לתרומ~ ~ו~
 שיאמר לישראל ישמ~ ולא חלקו על רווח

~~~~~ ל~
 ~~~"~ ~~~"ם~ ~~ו~

 ~~ת~ר ~י~ו
 דאדרב~

שלא
 יל~

 ביד כח ואין בריבית לישראל
 הישרא~

 למחות
 ל~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  
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 ולא כ~~אסעיף
 ה~י~

 והנה כלום~ ~ליהם
 עפי~~~

 היתר היה
 ~א התם ד~ם כיון הנ~~ל מהקאססא גם הריבית~יטול
ישמ~

 והם ~שראל בריבית להלוות שלא ה~כו"ם ~ותפים
 של בע~"חמלווין

 הישרא~
 ~ל ש~~י ערך בספר ראיתי אך

 שםהיו~~ד
 בסי~

 שהביא קס"ט
 דב~

 הנ~~ל המהרי~~ט
 ו~בי שבת לאיסור ריבית איסור כלל דומה שאינועליהם והשי~

 עביד דנפשי~ אדעתי~ שה~כו"ם מה כלל מועיל אינוריבית
 דברי ראותי בתחילת אנכי ו~ם נכונה~ הש~תו ולד~תיעיי~~ש

המהרי~~ט
 שמ~

 הבנתי שבת לאיסור ריבית
 תי~

 שאין

דברי~
 יסוד לה~מיד אין לפ~נ~~ד לכן לזה זה דומין הללו

 הנ~~ל~ ש~~י ערך ~פר כמש~~כ הנ"ל המהרי"ט דברי~ל

~~~~
 המהר~~ם מורי שכתב ההיתר כל הנ"ל ~ל מלבד

 ללות ~תר שיה~ לענין אלא אינו הנ~~לז~~ל שי~
 שבעלי ו~ם הנ~~ל~ הקאססאמן מעו~

 האק~יאנע~
 השותפין

 הרווח חלק ליקח ~תרין יהיוקאססא ב~
 ה~ו~

 ח~ם~ על
 ~ אכתיאמנם

 בה~ מ~ות שמניחין היתר נוה~ין שהעולם
 הנ~~ל להשותפים מ~ות שמלווין היינו ביכליך ~לקאססא
 כאן אין ~~~ז אכתי ריבית להם משל~ן הנ~~לוהשותפין
 מישראלים ריבית מ~ליס הישראלים המלווין בזה דהריהיתר
 ו~כו"ם לישראל ~לוות מותר יהיה ואיך בשותפותוע~"ם
 לא שיק ב~ר~~ם שכתב ההיתרים וכל ריבית עלבשותפות

 כאן~שייכים

~~~~
 דל~ו~ם דכיון ע~~ז ~ם זכות למ~וא יש ל~לה שכ~ לפ~~מ

 ה~כו~~ם ליד אלא הישראל ליד המשולש כסף באאי~ו
 שביר~ו וכיוןהממונים

 למ~ל~
 אפ~ ל~כו~~ם ש~חות שאין

 הישראל זכה לא א"כ ב~וו~ שותפות ל~ באית ואפילובשכירו
 השותפין כל דנתחייבו את"ל ~ואפילו המעות באותוכלל
 כן ו~בו תנאים ~ו השתתפותם ~תחילת כיון לולשלם

 לשלם הם יתחייבו בהבאנק מעות שיניח מי דכלבפינקסם
 ביכעל קאססא הנקרא דהיינו הנחה שטר יראה אםלו

 ערב מדין אלא אינו ~ה כל מ~~מ בהבאנק~ הניחו מעותסך כ~
 לוה ~כ~~פ אבל ואכ~~מ ~~~ע בזה ואף הנותן נתן פיוש~ל
 כ~ל ~כה דלא כיון הוי לאוד~י

 במ~ות~
 דלא וכיון

 כנ~~ל~ ריבית איסור ב~ ליתלוה נעש~

~~~~~~~
 שמניחין שכתבתי הנ~~ל בנידון לומר אפשר היה
 וריבית~ קרן להם משלם והבאנק בהבאנק~מעות

 הם שהלווין ~ון ק~ו~ה ריבית הוידלכאו~
 ישרא~

 ועכו~~ם

 עכ~~פ~ ~~ו~ה ריבית הוי דלא לומר אפשר והיהבשותפות~
 דאיכא היכא אלא מה~~ת ק~ו~ה ריבית הוי לא ד~~כמ~וס
 ~ל ~ו~ב~ן הלוה נכסי דכל ה~וףשיעבוד

 נשתעבדו ~א דמעולם ידו~ הנה הנ~~ל~ הבאנק בנידוןאבל הלוואה~ אות~
 אשר השו~פות ממעות אלא מביתם לש~םה~ווין

ואם ~הבאנ~
 יכ~

 הלווין אין יאנס~ או שיאבד כ~ון השותפות ~ת
 דלא מ~ותיו~ יפסיד המלוה אלא מביתם לשלם כללמחוייבין
נשת~בדו

 ~ל~
 ולומר לחקור ~ום לכאורה ישו~~כ להבאנק~ אשר ה~ותפות ממ~ת אלא החוב

 דבכה"~
 רבית הוי לא

ק~ו~~
 אשר המ~ות כל ויופסד יאבד דאם כיון

 פטוריםהם בהבאנ~
 מלש~

 ריבית הוי לא ~~~כ וי~~ל
 מ~"~ ~~ו~~

~ל~
 נכסיו וכל ~חוב לשלם הלוה של ~ופו נשת~בד באם
עריבין

 לא ~ופו באם אבל ק~ו~ה~ ריבית הוי בכה"~ לז~

 שנשת~בד הוא מיוחד שבמ~ום ~ות אלא כללנשת~בד
 אפשר לא~ותו

 דבכה"~
 וה~ם ~~ו~ה~ ~יבית הוי לא

 לדבר ורא~ ~ום ~אה כ~תיד~י של~
~ 

 ש~דבר אפשר מ~~מ
 דאמרינן מהא ~ה לדבר ~ום מראה וק~ת ~א~~ניתן
ב~יטין

~ 
 ואת הלוי ואת הכהן את מעות המלוה ~בי ל~

 משום בו דאין ומעשרות תרומות ~ליהן מפריש ~היותה~ני
 כ~ון ל~ יהיב לא ל~ לית דכי ~ון הט~ם ואמר~ריבית

 נ~ ~~ אית כי לכך השדה~באשתדף
 ~שלם ה~וף חיוב הלוה ~ל ~אין כיון ל~נ~~ד ט~מאוהיינו עיי~~ש~ ריבית הוי לא

 ל~נין בנ~~ד הה~~ד כן אם מקום~ מאותו רקמביתו
 ה~וף חיוב שום עליהםאין הבאנ~

 ר~
 אשר מהמעות ~לם

 אייר~ דהתם משום מהתם אין ~מורה ראיה אך להא~דמיא בהבאנ~
 ~~ל שפיר וממכר מקח דרך דהוי דרבנןבריבית

 בזה שיהי~ אבל התם~ חכמים~זרו ל~ ~~~~~
 חילו~

 ~מור ריבית ל~נין
 לומר הלואה~ דרך תורהשל

 דבכה~~~
 מ~ת רק נשת~בדו דלא

 שלא מיוחדשבמקום
 יהי~

 אין אכתי דאורייתא איסור בזה
 זו סברא ו~וף ראי~~משם

 זמן זה כי למזכרת ורשמתי ~"~
 זו~~ בסברא נבוך אני אשרכביר

~~
 מעות דהמלוה ~חדש נ"י הרב ידידי שר~ה מה דבר

לחבי~
 עס~א בהיתר

 ז~~ל מהר"ם תקנת עפ~~י הנהו~
 ~ם ~סק שום י~ה לא ~ם ~מו להתנותיוכל

 ~המלוה לשלם מחויב יהיהא~י המ~ו~
 ~ ה~~

 שק~ב ה~סקא
 אש~ם א~בוד ולא אוביר באם כמו להמלוה ש~סידמט~ם
 לפ~נ"ד נהירא לא ע~~ד~ התנאי ו~עיל ~זום דאינובמיטבא
 ביו"ד מ~ינו לאד~~כ

 ~~~~ סי~
 אופנים ר~~~ב סי~ ובח"מ

 עשה הלוה באם אלא לקבל להמלוה מותרשיה~
 שהמלוה ~ון המלוה ברשות שלא ש~ה אף אזיוהרויח ע~

 א~לוהופקד
~"~ 

 בה~ות ~שות שלא
 עס~

 בזה וכדומה
 ~שה הוא דאם לומר אופנים כמהיש

 עס~
 והרויח

 לאדם ו~כין ~כות ~וי רויח דהי~ וכיון המפקיד לטובת~שה מ~~~
 וכדומה בפניושלא

 כ~
 במפ~י שם המבואר ~פי אופנים

ש~~~
 הרויח לא הלה אם אבל בזה~ דינים והחלוקי האופנים

בהם
 ור~

 חבירו של כיסו דהמבטל כיון וד~י מכיסו שישלם
פטור

 מה"~
 ש~לוהו בשביל רק ~וא משלם הלה אם א~~כ

 ריביתוהוי
 ו~

 דבהותנה א~בוד ולא אוביר דאם להא דמי
 ב~ לית דהתם ~ותנה~ דהוי ב~ד מתנאי נמי איחייב
 דאית עסקא ~ל ~ות ~ו בנתן אבל ר~ית~ דאיסור~תא
 ~שלם אם פטור דמה~~ד כיון א~כ ריבית איסור משוםב~
 בהותנה ואדרבה ריבית~ הוי~ו

 לתא משום בו דיש טפי ~~
 מד~ נ~י שידידי ומה ק~ו~ה~דריבית

 טפי~ קיל דבהותנה
 שכתבתי~ וכמו ~י ח~ר דבהותנה הוא נהפוךלד~תי

~~~
 בנמק"י מירו~~~ובא ראיה שמביא

 לחבירו מ~ת דהנותן הב~יתא מתוךד~וכיח ה~ב~ פר~
 תערומות אלא עליו לו אין ל~ח ולא שכר למח~יתפירות לי~~

 של כיסו מבטל כלדה"ה
 א~ חביר~

 ת~רומו~~ אלא ~ליו לו
 איסור דאיכא ~ות הנו~ן ~בי שאני ~~ מאי אי~או~ם

ריבי~
 ~כ~ ודאי אלא

 ואי~י עכ"ד~ ריבית איסור דליכא
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ר~
 ~~~ ~~ל~ מ~וי~ הי~ אם~ דודאי

 ~דין
 א~א ~ש~ם ~ דאינו כ~ן ריבית~יסור ~~כא~ ~י~ ל~

 מ~ שמחוי~ ~
 מזיק

 לי לשלם מו~ח יהי~ לא ~~י~ ~ת שלוה מידאטו
 ריב~ת~ איסור איכא~ ~~ן ~~ור דמה~ד כיון אבלהיזיקו~

וא~~~
 ~דמדאיכ~ הירושלמ~ הוכחת שפיר

 ש~~מ ר~בית איסור
 ~ו אין הדין עיקרדמ~ד

~~ 
 כנ~~ל~ ת~רו~ות א~א

~~~~~
 דבכל מ~~

 נוס~
 ההת~~ע

 שנתק~
 גד~לים ~י על

 הנוס~בכו~
 יפטור הרויח שלא י~בע ~~~

 ~~ת~
 ומש~העיסקא~

 בהן ~~סק אפילו ~רויח ~לא ענין דבכל
 קנה ולא~~רכו

 סחו~
 כלל

 ~לם והרי פט~ר~ ואפ~
 חתר~

ע~~
 ~יתר~ בדרך העיסקא לתת לו מותר שיה~ אופן למ~א

~ל~
 שלא שיתנה ~~רו ו~רי תחבולה~ מ~או

 יק~
 סחורה אלא

 י~ול לא ~היזק לאמ~ע ~רווח ~~~~ז י~~ ישנה ואםפ~ונית
 אם הרי הנ~~ל ~רב ולדברי הנותן~על

 ישנ~
 עי"ז ויהי~~

 גם לשלם מחויביהי~ ~י~
~ ה~ו~  

 לו שגרם
 ~יז~

 באם כ~ו
 מה ודאי דהרי ~וד אעבוד~ ולאאוביר

 המשנה ~ל ריעותא לענין הוי ודאי הבעלים ~םשהותנה מ~ שמשנ~
 שום קנה ~לא איתא ואם דבר~ שום קנה לא אילוכמו
 אוביר אם מטעם עכ~~פ ב~ותנה ההפסד לשלם ~ריךדבר
 ~חוי~ יהי~ בזה גם א"כ אעבידולא

 יכולים שהי~ מה לש~ם
 שלו בשינוי להם ~פסיד להרויחהבעלים

 וא~~~
 למ~א יכולים הי~

ע~ה
 ג~

 המ~ת ה~בל אם אפי~ רווח ~יזה לקיחת על
~ 

ירוי~
 הרווחתי ~לא שבועה ע~~י אותו פטרו ול~ה ~אומה

 ענין בכל הרויח לא וכ~לוה ליתא ד~א ודאי~לא
 ממנו~ שכר או ~ח ~י~~ הנותן~מלוה ~סו~

~~~
 ז~"ל שיק מ~ר~~ם ה~~ון מורי בתשוב~ דר~יתי הדבר

 לענין אחד ~עם לו~ר רו~ה קס~~א ס~בחיו~~ד
 מ~ח ~וי ~ני ~~לוה דבהי~ דר~~ל באחריות שט~~ח~כירת
 מותר ומג~ל ג~ל המעות והוי~~ות

 לי~
 וב~שו~ ריבית~

 ~גאון השיג ~א ב~ אותקס"ב
~~ 

 אלא ע~יו סופר ~ב
~ הוי טעותדבמקח ~  דמוד~ ומש~ ה~ואה~ 

 דממעות
 הנ"ל ועפ~~י ~ ריבית~ לי~ח מותר~נגז~ין

 ה~
 דגם ~ימר אפשר

 א~לו גזל הוי ~חרים לע~יניס ~ע~ת המקבל יו~יא אםהכא

 ~ו~ ~~נו דהכי אדעתי~דלא~
 מגזל לפ~~ד וא~~כ הנותנים~

 ~בל ריבית ליקחמותר
~~~ 

 נפלאים ז~~~ל ~ורי דדברי אגיד
 ריבית~ לי~ח~ אםור מגזל ~~דגם דפשי~א מאודא~לי

 דאז בזה~~ל בהג~~ה ה~ בסעיף קע~~ז בסימן ~דיאוכמבו~ר
 כגזלן~וי

 וכ~
 הרווח

 ש~
 והמעות

 ~לו~
 ליטול ואסור עליו

 ריביתא~~~כ
 עכ~~~

 בב"י מובא הרשב~~א ~תשו~ מפורש והוא
 ובב~י קע~~ז בסימןבבדה"ב

 סי~ בס~~
 דדו~א יעויי~ש~ ק~~ס

 ~יתן רו~הבאם
 אגר הוי הרויח בלא אבל ש~~ח~ מ~

נט~
 שאי~ שדה ~מוכר א~~ פרק דב~~מ והא

 נג~ל ובא ~לו
 דקיי~~ל~טרפה

 די~
 מיני~ דמייתי ש~ח לו

 במהר~~~
 ~~~ל שיק

 בי~ לית ד~גזלראי~
 ~~דה ד~"מ שאני התם ריבית~ ~שו~

 הוי ~~מ ~מו~ר של שאינ~~ ואף ~דו~ בא ~ח~ת~רת
 ל~~ם ומחויב אחרי~ת המוכר עליו קיבל והרי~ח

ש~יב~
 ו~ הא~יות~ עליו

 דף בב~מ מבואר
~~ 

 דאפילו

~~ד~
 שלו שאינה

 מ~~~
 ניתן ה~טר ו~ש~ב ~יו ~קח תורת

 ~ו וגובה~~~וב
~ 

 אמ~י~ נ~י ו~~~ מ~~~די~ המ~ר

~~
 ח~ר

 המ~
 ~ג~~

 הנ~~ ~ ו~ח~
 הרי

 ~ו~
 של

 הלוק~

 יעו~~ש~ ~זלנא לקרייא דלא ~~י אי ב~מנותי~ ~ד~י~~ ל~~י~א
 ל~יל מו~ר שיהי~ בה הרויח לא שהלה ~נגזלים מ~ות~ל

 כלל ראי~ איןריבית
 ופשיט~

 דאסור
 ש~תבנו~ כ~

 שר~ דמ~ פשי~~~~~~
 וכתב כן לכתוב נ~~י ~רב ידידי

 הבאנק בתקנתכן
 החד~

 לדבריי דאפיל~ אינו~ וד~י
 שהפסיד ש~~בל באם דו~א דהיי~ופ~~טא

 ול~
 כפי ~שה

 ~מו ~ותנה~תנ~י
 שיע~~ ~נותני~

 יהי~ בהמעות~ ~יסקא
מחויב

 תי~~
 ההפסד לשלם וגם ה~ות להח~יר

~ 
 שגרם

 לדבריו אז ~בא~ק~~יזק
 הי~

 אגר הו~ דלא לו~ר ~ום
 דה~קבל כיון ~בל ~תנאי~ ~~~י היזק גרם משלם אלאנטר

 נמ~~ פלוני~ ז~ן עד המעות להח~יר ומ~ויב ~ריךיהיה
~~ש~

 ~עד רק
 ~ז~

 ז~ והרי גמור~ נטר ~ר ~וי
 דומה

ל~
 ו~ם ל~~ג ס~~ק בש~~ך קע~~ז ~ימן ~~ד דמב~אר

 זמן על המק~ל ביד נשאר שהמעות ד~ל ~~ב~~ח ב~םל~~ו בס~~~

 אג~ הוישקב~
 דהוי ר~ד ס~ן ש~~י בתשורת ועיין נטר

ריבית
 גמ~

 דהלוה ~ל ד~ובן וסברא~ בט~ם נ~ון ו~דבר

ל~
 יס~ים

 ל~
 לו שימתין בשביל אלא

 המל~~
 ~מעות על

ע~
 ~~ המוגבל~ זמן

מחויב ויהי~ תיכף ממנו לתבוע יוכל באם
 ל~ל~

 ש~ם ~הפסד עם קרן המעות תיכף
~ 

 שלא
 הוי ודאי א"כ המקבל לזה י~כיס לא ודאי הס~ירה~~נה

 נ~ר~אגר

~~~~
 הוא דגם כתב דבריו ב~וף אשר נ~~י לידידי ר~יתי
 י~~וק לא הלוה באם אלא להתיר כוונתואין

 וחתומים ~רורים מונחים ישארו רק ~רכו~ אף כללבהמעות

~ל~
 ב~ם י~וק

 והנ~ כל~
 נפל לפי~~ז

 פי~
 וה~~ה בב~רא

הנ~~~
 ~ינו

 ז~ דהרי כ~ום~ ~ו~
 כלל מ~י שאינו דבר הוא

 שלא כן לעשות שיר~ה ~וטה ~וא ד~י כ~ל לזה ל~שואין
 דא"כ ע~מו~ ל~ורך אף ב~מעותישתמש

~  
 לת~ר נכנס

 ~עסק רק יכנס ועכ"ח לו~ ולא ~וטא אדם אין חזקהזה

~ז~
 כן ואם ע~מו~ ~רכי עבור ~מעות הוא ד~ריך בשביל

 לפלפלהארי~ות
 ב~

 ל~ותר~ רק ~וא

~~~~
 לא ~מע~ת שהמ~בל לחוש שיש הדבר לגוף ב~תי

 בשוםיעס~ק
 עי~ק~

 לדברים בהם ישתמש רק
 דבשו~~ת חובותיו~ לפרוע ~ו בתו או בנו להשיא ~גוןאחרים
 ו~גאון העיסקא~ ליק~ בכ~"ג אף מתיר ומשיבש~אל

 דכתב השל~~ה דברי מביא וגם אוסר ש~~י ערך בספרונ~~י רש~~~
 בעיסקא שמתנין ~תנאיםדכל

 של~
 בסחורה אלא יעסוק

 על אלא ילוה ולאפלונית
 ~כנו~

 יהיה יש~ה ואם בטוחים
 ~וונת באמת באם דו~א ד~יינו ה~בל על~א~ריות

 א~ל כן~הנותן
 ב~~

 האחריות כל לשום כדי מערים
 איס~ עושההמקבל

 ויראת נאמר וע~~ז
 ~לק~

 ואומר
 ה~בל ~יות ד~ריך משמע ~של"ה ה~ה ב~ה~ לפענ~~דהנראה
 המקבל של כדין בעדים ש~א בש~ועה ההפסד על אף~נאמן
 והרי כ~~ תנאי בלא תורה דין ע~~י שכר ל~~ית~מ~ת
ראינו

 ~נוס~
 ל~תנות שיכול ~מחברים שכתבו ~הת~~ע ~ל

 על נאמן ~~שלא
 ההפס~

 ונא~נים~ כשרים בעדים אלא
ובט~~ז

 סי~
 ~ס~~ז

 ~ת~
 עדים ע~~י אפ~ נאמן יהי~ שלא יותר

 ב~~~ד מבואר ~עוד וה~~~~~ הרב ופלוני פל~~י בעדיםרק
 בש~ך גםו~~א

 וכ~~כ ס~"כ~ קע~~ סי~
~  

 ה~~~א
 ~~ו דבת~אים ~דיא~~ו ~ש~

 קע~~~ ~סי~ המבואר~
 ס~יף
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 ש~א
 ילו~

 וכ~מה כספים משכונות על ~לא
 ש~

 ~~~וק
~לא

 בסחור~
 כן גם ~נותן כוונת אם ~ף ~ותר פלונית

 ~ם ~וכתב ~מקבל על האחריות כל ~יהי~ כדילהערים ר~
 ספר ~מחבר בעל מנכדוב~דו

~"~ 
 ~חדש~ם

 שהו~
 דלא

 יעויי~~ש~~כשל"ה

~~~~~
 ~סברא ~ד אי

 ג~
 לי ~ה ~יה ~דידי

 היא~
 מותר

 ~דם מדרך אין ~לא הללו~ תנאים כל~~נות
להת~~ות

 בתנאי~
 המקבל דב~אן ורק ~ילו

 הללו תנאים כל עללהסכים מוכר~ עכ~~~
 והנותן ~המעות ד~ריך משי~

לא
 יר~~

 א~~כ אחר באופן לו ליתן
 בע~מו ~תנאי ל~או~

 הוא ממון שוה בו~י ד~תנאי הוא ריביתג~כ
 א~~

 הנותן
 והתנאי ~מקבל א~לוגם

 הז~
 והוי כ~בן ממון שוה הוא

 ק~~~ז סימן בחוו~~ד וכמש~~כ ריביתהתנאי
 ס~~~

 ויש ט~~ו
 ע~~א ס~~ד דף בב"מ התוס~ מדברי ~זהראיה

 ~י בד~~~
 כשמשך איירי דלעולם וי"ל בז~~~ל דכתבו וכו~תקפה

 ירחוק לשכר קרוב דחשוב ברשותך זולא ~י ~~ איאסור ואפ~~~
 שיכול ~ע~~ג דא~ור עיסקא גבי לקמן כדאמר~הפסד
להתנות

 יב~ שא~
 בהלואה ~~ות כל יהי~ בעיסקא הפסד

 דאחריות כיון ודאי אלא פקדון כולם יהי~ רווח יבאי~ם

ההפ~~
 ~ל

 ~~ המ~ב~
 להחשיב~ בתנאי אפילו מ~ני

 ~קדון
 ב~סקא תנאי ל~תנות ד~סור נכונה ראי~ דהביאו הריעכ~ל
 ו~ף בטוח הקרן שיהיהבאופן

 של~
 עכ~~ח הט~~ ביארו

~"~
 טעמא דהיינו בכוונתם

 דהתנאי ~שו~
 שו~ ~ופ~

 ממון
 הנאהוחשיב

 ירו~
 כנ"ל ~שה ~"כ הי~~ וריבית

 ע~
 ~ש"ע

 ~ב~~ק י~ר~~~ש ~תוס~ ~מדברי היו~א ה~ סעיף קע~~זב~ימן
 ש~~ע מפרשי וכלק~~ב

 וכותבי ~ש~~ע מעתיקי ואחרוני~
 להתנות שהתירו ע~~קא היתרנוסחי

 שי~י~ ת~~י~
 המעות ה~ותןלטובת כול~

 ול~
 ~שוב ~~~י~ ~~תנאי לזה חשו

 וג~ריבית~
 ראיות מכח

 ~נ~~~ בב~~~ התו~
 שרי ד~י

~תנות
 ת~~י~

 ~טובת ומועיל טוב יותר תנאי יתקנו ~~~כ
 י~י~ ~פסד ואם פ~דון יהי~ רווח יהי~ שאם~נותן

 כאילו תנאים ל~תנות דאסורוש~~מ מ~~
 ~וא ד~ת~~י משו~

 ~~לו~ה~ של ~ריבית נטראגר

~~
 על גם א~~כ כנ~~ל ~י~א אי בא~ת

שהרי יוקש~ הש~~~
 מו~

 ~~ק~~ח י~בע שה~בל ~~חמיר דיש ~וא
ושבועה

 חמור~
 שכתב יעויי~~ש יותר

 מ~י~
 תנא~ ~~ל

 ~מתנה קיי~שבממון
 ש~~~

 הרי י~~ה וכו~ כשו~ל ~היות
ג~

 ז~ תנ~י על
 לו נותן שה~ותן בשביל רק המקבל מסכים

מעות
 וני~~ בהלוא~

 סי~ן בנתיבית ועיין כריבית~ ד~וי
 שמקבל ד~~ף ד~ע"ג שכתב ה~ ס~~ק בביאורים~~~ג

 שכ~
 משום ליש~~א~~~

 דל~
 מ~~מ היתרא מורי

 ב~יסק~
 מ~ויב

 תקנת הי~ דכןלשבע
 מובא ט~~א ובשו~~ת ז~~ל~ מהר~~~

 סימן בח~~מבפ"ת
 ק~~~

 ~ישבע ש~ריך עיסקא ד~מקבל כתב
 ליד~י ~יאו שאינו לקב~~ח ~ריך שכנגדו אין הרווחתי~א
 ~ם ש~~י ערך ובספר פ~ז סימן בטוש~ע המבוארש~~ח
 ~נ"ל ובכל הוא~ כן ~מנ~ג דאולי ~יים ~~מ עליופקפק
 אשר הללו והיפויים הזכותים כל הא כנ~~לת~שה

 וכל כן התנו כ~ילו ד~וי משום והיינו הנותן לטובתרק נתק~
 ~ה~כו~ס ~~ויים ~א ~נ~~ל וקשה קיים שב~ן~נאי

 נ~ר אגר ו~וי ~~ון ~וין~ל~י
 ד~

 בשביל
 ~לוא~

 ~סכים
 ה~~~ ~תנאים לכל~מקבל

~~~~~~
 הנ~~ל כל ~יישב ~"ל

 ~אמ~
 ק~~ה ריבית

 שאסר~
התור~

 שמ~ויב מה רק ~וא
 ~לו~

 ידי על לשלם
 אינו באם אבל הלואה~ בשביל שיהי~ ~ופן בכל~לואה
 כשיהיה דעיסקא בגוונא רק ב~ירור לשלם ע~~ו~תחייב
רווח

 ל~
 ש~ה~ ~ף~ אופן בכל ר~~ק הוי

~ 
 על ~אחריות

 ~וי דלא~~בל
~ 

 רק דהוי ~~פסד ורחוק לשכר ~~וב

 שיש כל ולכןדרבנן~
~ 

 גם הפסד שי~י~ ~~פן ק~ת
 בי~ גזרו לא שובהנותן

 רבנ~
 באם ~פי~ כיון

 כ~
 ה~פסד

 רק אינו ג~~כ ~מקבל~ל
 ~בנן~

 כן דלמדו ונ~~ל
 במשכנתא ד~~ינו ממההנ~~ל הגדולי~

 בש~
 הוי נכייתא דבלא

 בי~ דא~ת ד~~נין ~ט~מא ל~~י~ שרי ~~ת ובנכייתאא~~ר ר~
 וישתדפותיוהא

 השדו~
 וקשה הקרן~ אף יו~יא ולא

 רחוק חשש הוא ~תבואות ~ שידוף ~ל זה דחשש חזינן~א לכאור~
 יותר או שנה על שד~ת שמשכי~ן יים בכל מעשיםדהרי

משנ~
 ספק להחשש ונכנסים ממין משל~ן ו~וכרים

 שרי מיעוט דבר ובנכייתא א~~ר רק נכייתא בלא הויא~י ~"~
 א~רה לא ריבית ~גבי ~~~ל וע~"חלג~רי

 תור~
 באם אלא

 שא"א ברור ודאיהרווח
 ללו~

 שאסרו וחכמים ממנו~ לפ~ור
 שיש באם התירומ~~מ

 ~~ ר~
 איזה המ~וה שיפסיד אופן

 ל~נין הה~~ד מ~נה ילפי~ וא~~כ ~~קרן~ מן~ר
 עיסק~

 כל
 ~נותן ~יפסיד רחוק אפילו אופן ק~ת רקשיש

 הקר~ ~
 הרוו~וג~

 אינו
 ~הוא א~ל~ בטו~

 ר~
 ~זרות ~ד על

א~שר ~~~
 הו~

 מתנים ולכן הוא ~מרי מותר שפיר
 של~

 י~י~
הלו~

 אלא ~הפסד על נאמן
 ב~די~

 רשאי פוסקים ולמק~ת
לי~ד

 הרווחתי לא ועל והש~~~~ ~רב ~~יינ~ דוק~ עדי~
 התוספות ד~שים באופן מש~~~כ בשבועה~ נ~~ןי~יה

שיתנ~
 יהי~ הפסד יהי~ אם

 וא~ מלו~
 יהיה רווח יהי~

 הוא גמור וד~י ~ז הריפקדין
 ש~

 אף המלוה~ יפסיד
 לא שמא ספק~רווח

 ירווי~
 ~דרבנן עכ~~פ אסור מ~~מ

 הא מנ~~ל שפיר מובןובזה
 ~כת~

 ד~בואר דאף הט"ז
 ליחד דרשאיבתה"ד

 עדים~ י~יו דוקא שאיל~ והש~~~ ה~
 עי~~ש מו~~מ ~ין ידי~ ~~ת ע~"פ להם שי~י~ בעי~~~מ
 קס~~ז בסימןבדבריו

 ולכ~ו~
 ~סקא מאי דבריו על ק~ה

~נך
 ~בולי~

 ליח~ ~ש~י כיון ~לא
 ~וקא מיוחדים עדים

ומועיל
 משו~

 א~~~ ~יי~~ שבמ~ן תנאי דכל
 כמו

~ 
 נימא

 עדים לייחדדיוכל
 לה~ שאי~

 ~יהיה במו~~מ כלל ידיעה
~יעיל

 דכ~ משי~
 כמו הוי לא וריבית קייס~ שב~מון ~נאי

 ריבי~ ~וישלא
 ד~א בייחד

 וה~ ~~"~
 ד~כ אף

 שיש דכל ניחא ~נ~~ל ולפי ~~פסד~ מן שי~ו הוא~~וק דב~
 שידעו ~וא ר~וק שדבר אף במו~~מ יד~עה ק~תלהם

א~שרות ~~~
 ~פסד ~יהיה אופן ~~ת ויוכל הוא~ בעול~

 כמו הוא ~ותר שפירלמלוה
 במשכנ~~

 דמותר בנכייתא
 דרבנן דבריבית זה~מטעם

 ~ה~~~
 ג~ור~ לא

 ~ב~
 להם באין

ידיע~
 כ~ל

 במו~~~
 ידעו ש~א הוא ודאי א~~כ

 ~א~~~
 בשום

אופן
 בעול~

 שיהי~
 לה~לו~

 אם א~~כ הפ~ד
 יתנ~

 ~כיו~א
 קיים שבממון תנאי דכל אףבזה

הוא ר~י~ ~פ~ ~תנאי ~~
 כ~

 דאסור
 ל~~נו~

 ואם פ~דון יה~ רווח יהי~ אם
 ~~וה ~~י~ הפ~דיהי~

 כ~~
~ 

 ב~~
 ה~ל~ ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~

~~~~~
 אם דאף נראה~ הנ~~ל ~פו~~ם דמ~~י ~~~
 ~מ רווח~ הי~ שלא לה~בל ה~ותן ~~ן~~~ו

יו~
 ~~א לו וישלם ~בע יר~ה לא ~לוה ~די ~שב~עו

 ו~~~ק~ו~~
 נאמר ו~ז ללב המסור דבר דהוא ~זה ~מ~~~ן

 חנם ש~ועת הלוה על דמטיל שנימא ~ו מ~לק~~~ו~~~ת
 הוא חנם שבועת דלאו אינו דזה ~ל~ו~ ~ו דמ~מ~ן~ון

ד~ו~~
 ~וא

 ~~ש~~
 מעותיו ב~ד לו שמגי~ מה ה~ה ~ו

 היא~ תי~ ו~ ~~ל~~ ~~~לות~~~
 אפשר

 לו~
 הלא כן

 שאס~ ~ו~~
 מאתו תקח אל תורה

 נש~
 יכמה ותרבית

 ~~~~ו~~ן~
 כגון התורה שאסרה אופן על דהת~נח ~~~ו

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~לוה

 נותנים באם אבל ולפטור~ ל~ב~

~~~~~~~~ 
 ויפטור~ הרויח ~לא ליש~ע בידו ש~~שות

 שיהיה מ~~ות לו י~ונ~
 להמל~

 הפסד
 מהק~

 באופן שלו

 הותנו אשר תנאים שאר ושיקיים הפסד ש~~ עד~~ ~~~~~~

~~~~~~
 ~יון

~~ 
 ~ו~ן

~ 
 חכמז~~ל ולא התורה ~א אסרו לא

 ~~גר~ת
 ממ~ל~ ~~~

 הוא גמור היתר נטר האגר
 ויוכ~

 ~~~ו~ ~~פ~~~~~~~
 מטעם גם

 כה"ג ומ~ינו בע~מו~ ~
~~נ~ן

~~ 
 שום בלי לע~מו אותו ~קחין שאם ~~ע~~ג ש~ת

 השכר בהבלעה אותו לוקח~ן אם ע~~ז ~~~~ ~סו~~~~ע~
 ~~מו~ת

~"~ 
 ~~~ן וגם בד~~נים~ ויו~א היתר נעשה

~מ~"~
 פועלים ש~~ות ~לכות

 םי~
 שכר הנוטל ~נין ח~

 שעדותו~~~ד
~~~ 

 ד~נוטל הרשב~~א תשו~ מדבר~ שמדי~~~

~~~
 ~ור

 ש~ו~~
 עבור גם ליקח ל~~ שרי העדות את ~~אות

 ע~מו~~ות
 ו~וק~

 ~יקח~ לו אסור העדות ~ת כבר בידע
 ~~ ש~~ ~~~~

 האמירה עבור גם לי~ח לו מותר עד~ין

ו~"~
 ~כנתא גבי ו~י דהרי ~~ר וראי~ ~וות~ ~נ

~~~~~ת~
 דבר מנכה ~~ם ~~~

 מוע~
 השדה השתמשות בעד

~~
 פש~~~ ו~~י

 המג~עות ~ות~ו תפס דהמלוה ד~שיזדמן
 מן~ו

 ~לו~
 בידו יניח הנכייתא ~מ~ ~ק

 ורו~
 ~השתמש

~~~~
 ~עד

 בד~ן אותו יתבע הלוה אם ודאי זו~ ~~~~ת~

ו~~מ~
 ~ר ~~~ת ~~ון

 מעותי~
 המגיעות

 ל~
 וא~ן ~מני

 ~ו~ ל~ ~~~~~~י
 שלי בשדה ~תשתמש רו~ה איני לזאת

~עד
 ומחויב טענה~ דטענתו ודאי כ~נכייתא~ מו~ ~~

 ~ לה~ז~~~מל~~
 אם שאפילו הד~ר קרוב ולדעתי ~שדה

~~ר
 המ~ו~ ~~~

 יכול ~ותיו קיבל שכבר אחר ~פירות

~~ו~
 לת~וע

 ~ות~
 הבקיא~ם שומת כפי לו שיש~ם בד~~ת

 ש~ ~ו~~מ~
 הלואה בלא שכירות דמי ~ל ~ו

 והב~~~
 יחייבו

~ת
 ~מ~ו~

 שכל לה~~~ד וגם לעין נראה הרי וא"כ לש~ם

~~~~~ת~
 זו

 ~ ~ו~
 נטר~ אגר בשב~ל

 ואי~
 משכנתא ית~רו

 נ~~ ו~ל~~נ~~~ת~
 ויראת

 מאלקי~
 במשכן אפ~ הרי ועוד

~~~~~~ן
 ש~~~

 במטלטלין והרי בנכייתא ~כנתא ד~ן
 ~ונ~ה~~ן ש~~~

 ו~~
 ביתר ומכ~ש אונאה מחז~ר בשתות ~תאנה

משתות
 ו~"כ ~~~ ~~~

 אי~
 הרי בנכייתא המשכנתא הותר

~כ"~
 ~גר

~~~ 
 ~וא

 דאל~~~
 ועכ"ח אונאה~ דין כאן יש

ד~ג~
 ד~א ~~ו~ן נ~ר

 אס~
 לנו

 התו~
 נטר האגר וחכ~"ל

~~מו
 ~ו~ ~~ת~

 דהר~ גמור~ לממון הב~~ד א~ל ונתחשב
 מעות ~שתמשותבאמת

 ז~ ע~
 ונחשב ~ון ששוה דבר הוא

 דעדים ~נ~ ג~י ג~ ~~~דף ~א ו~~ ~~ר~ון

זוממ~
 שנים~ עשר ועד מכאן ובין יו~ ל~ ועד ~~ן ~ין

ו~ן
 ~~ ס~מ~ ~~~~ ~~~

 ד~יש
 הכחש~

 ~ין
 ~לו~

 למלוה

על
 ז~

 ש~ועה הב"ד ~ל~ה~ פוסקין ה~ות של השתמשות
 הלואה דגבי רק ממון תב~עת שאר כדין ש~~דואפילו

 אס~
 ~א~תורה~

 כ~
 חכמז~~ל וגם התורה אסרה דלא באופן שהוא

 נחש~ אזי בכה~~ג גזרולא
 כן ואם גמור נממון נטר האגר

 ~לבו מאמ~ן ~מלוה אם ד~דן ב~~סקאממ~לא
 לל~~

 מ~~מ
 כ~~ משבי~ו דהוא חנם לשבועת נחשב ולא להשביעויוכל
 נטר האגרשישלם

~ 
 שפ~ר מובן ובהנ"ל התורה~ שהת~רה

 באמת הוא וכן ט~א שו~~ת בשם שכתבנו הנ~~ל דין שלטעם
 שא~ן ~ב~~דמנהג

 נותנ~
 ~ב~~ח

 ~תו~~
 לא שבו~ת קודם

 ה~ בעי ~עמא ה~בל שלהרווחתי
 תקנת כן ה~תה

 יביאנו שלא כדי קודם לקב~~ח המשביע שמוכרחהגאונים
 פ~~ז ס~ ב~"מ כמבואר ש~~חלידי

 דתקנ~
 ולפי הוא טובה

 כאן אין העיס~א דבנידון ~יחאהנ~~ל
 שבו~

 דמשביע חנם
 דבכ~~~ג כיון עמו שק~ב הע~ס~א לו שישלם כדי לו~א

 המותר נטר אגרהוא
 כנ"ל~ הוא גמור ממון א~~~

 דאמר ע~~ב ס~ג דף בב"מ ה~~~ס מדברי לדברי עוד~~~~~
 ד~ ד~ אזלו וקא לקיראה זוז~ דיה~ב מאן האי~~נ

 יהיבנאוא"ל
 ל~

 והלכה שר~ ג~יה איתני~ו ה~ ה~
 באיןהוא מוסכ~

 חול~
 ד~ ד~ אזלו דקא הש~~ס דנקט בהמשל והנה

 ~יבנא~א~ל
 ל~

 אמאי וא~כ אונאה ד~ן מ~ד בטל וה~ח אונאה ש~עורכאן י~ וא~~כ משתות יותר בזול הוא ה~ ה~
יהיה

 ש~
 ש~עור מ~ד מקח דין כאן דא~ן כ~ון הא

 אונא~
 גמור נטר אגר הויא~~

 המוכר בידע דמ~ירי לו~ ~ודוח~

ד~
 להקשות להש~ס הו~ל האי כי

 ולת~
 גבי כד~שה

 בכדי דהוי ומשני הבקר את לו מכר לא ה~מד את לומכר
 והפוסק~ם מ~מפ~~ם אחד שום א~ן גם טועה~ הדעת~אין

 שלא באופן דמי~רי זה אותנו ללמדש~~וררו
 שיי~

 דין ב~
 ללמד לבאר הו~ל מאיסורא לאפרושי הא~ כי וכלאונאה

אותנו~
 דאנו כ~ון אונאה ד~ן כאן דא~ן ש~מ ודאי אלא

 וכ~ון בכה~~ג הוא דה~תר ~טר~ האגר את גם בחש~וןלוקחין

ש~
 ש~עור א~כא נטר האגר ב~ירוף גם אם אפ~ ממ~לא

 דין בו אין מ~~מאונאה~
 אונא~

 קע"ג בסי~ בחוו~~ד כמש"כ
 ~ב~אר אונאה ד~ן בשטרות ואין כשטרות הוי דחובסק"א

 ס"ו~ סימןבח~~מ
 ~ס~ר הע~לם מנהג על זכות ל~מד כה עד~~~~~~

 לא הפוסקים גדולי ~עת ~לומר השל~~התלונת
 ויראת של החשש ולהסיר כןהי~

 מאלקי~
 בשל~~ה המבואר

ונמש~
 ג~~כ ומ~אתי בספר~~ נ"י רש~~ל הגאון אחריו ק~ת

 ר~ב~ת~ ~ה~ שלו בש~~ע ז~~ל התניא הרב מדברי לדברירא~
 שמביא שאחר ~הס~~ף

 הע~
 על לה~בל יאמ~ן שלא

 בסוף ~ב כשרים עדים שנ~ ע~~~ יברר אם רקההפסד
 בלבו מאמינו אם ואפילו ~זה~~ל לבנה ח~אי שני ביןהסעיף
א~ן

 בכ~
 וכו~ בעדים יב~ לא שאם עמו ש~ותנה כיון כלום

 וכו~ כאן אין ר~ב~תומשום
 אל~

 אכת~ בחיבורו ש~המע~ין
 ~פה להסביר הארכנו אנחנו אבל יפה~ מובן הטעםאין

 הרב ~"כ ובודאי בטעמא~~לתא ב~~~
 הנ~~

 שלא הפסד לענין
 חלק ליטול מחויב ואין ~ואיכפת

 בהפס~
 בלבו~ ש~מין אף

 דהרי לזה זה בין דמה הרווח קבלת לענין גם הוא כןבודאי
 העסק דכל הוא אסור הרווח גם ~פסד ~לם אי~ואי
 הרווח מן חלק לי~ח לו ואסור ~איסורהוא

 א~
 אם

 הי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בטוחות מענין ~יירי ~סעיף דבאותו משום ודאי אלארווח~
 כתבה הקרןשל

 הת~
 הרווח חלק לענין נ~י נילוף ו~ינה

 ~ה~בל לבקש רשאי רווח הי~ שלא בלבו ~אמין אידאף

 הק~וב~ ~רווח לו וישלם ישבע שלא כדישבוע~

~~~~~
 של בדינו הנ"ל לפי

 השו"~
 מ~ות שקיבל במל~ד

 רש~~ל והגאון בתו או בנו להשיא אובעיסקא
 הטע~ים דודאי ~ני ואו~ר עליו~ השיג ש~~י ערךבחיבורו
 בשו~~ת~~~

 שו~~~
 דין לדון וכדומה במלמדות חלק לו ד~נה לו~ר שייךדלא ~~ה~ חלושים ש~~י ערך בספר שמביא הנ"ל

 ללב נכנס שאינו דבר ודאי זה לפרנ~ם ~ריך שהי~גרמא
 ולכן ~דין~ עיקר ~~ד לפרנסם ~~ויב אינו הרי וגםהוא

נרא~
 השו~~~ ~דברי דלא לענ~~ד

 ה~ות הנותן ובודאי בזה
 בתו או בנו להשיא לעני וכן חובו שיפרע לה~למד יתןלא
 העני או ~מ~~ד קיבל כבר אם כן וכמו עיסקא~ עלאלא
 לישבע הוא רו~ה הפרעון ולזמן ה~עותאת

 של~
 בו הרויח

 העי~קא ~~נו ליטול ~הנותן יוכל לא ואז ליש~ע יכולשפיר
 כמנהג ב~תם ה~עות לו נתן הנותן באם אך לו~שק~ב
 אך ~יסקא ה~עות עם לעשות בידו הרשות והי~העולם
 ל~שיא או חובו פרעון ל~רכי בו השת~ש אלא עשה לאהוא
 שפיר בו הרויח שלא לישבע רו~ה איני ואח"כ בתו~ אובנו
 בידו ~ברירה כיון שק~ב העיסקא ~~נו ליקח הנותןיכול

 לא כזה נטר אגר ולפטורלישב~
 אסר~

 אם ואפי~ התורה
 ~~~~ בלבו~ לו מא~יןהנותן

 כדי ~א~ינו שאינו לומר י~ול
 וישלם לישבע יר~ה לא והוא שבועה הב~~ד לושיפסקו
 הק~ובההעיסקא

 ואי~
 ודלא ~א~יך ויראת ~שום זה בדבר

 תשו~ בדברי ד~לפלים והא בזה~ נ"י רש~~ל הגאוןכדברי
 וכתבםמיי~וני

 ג~~~
 לענין שלו בש~~ע ז~~ל התניא בעל הרב

 בהם קונה כך ואחר ל~רכו בה~עות ~תחילה השת~שאם
 ואם אחר~ ע~~י לו לזכות ש~ריך בדבריהם ש~בוארסחורה
 או~ר פ~ סי~ ש"י תשורת שו~~ת בספר ועיין ריבית הוילאו
 הרויח~ שלא לישבע רו~ה שהלוה ~ענין דוקא ~יינואני
 קנה שאח"כ כיון לישבע אותו נניח ש~א לו~ר רו~יםואנו

סחו~
 ע"י אותס זיכה דאם כתבו בזה בה~עות~ ו~רויח

 הרי שאח~~כ בהסחורה שהרויח כיון לישבע יכול אינואחר
 הרויח לא הרי אחר ע~~י אותם זיכה לא ואםהרויח~
 הר~~~א גם ולכן לישבע~ יכול ושפיר הקונה שלבהמעות
 ~ת~ילה להשתמש שיכול ~יתנה כתב ה~ סעיף קע~~זבסימן
 הוא ה~בל אם אבל לישבע יכול ~יה שלא ע~ותוכדו~ה
 ~לו ~וותר ורו~ה אמת על אפילו ~ישבע רו~ה שאינואיש
 ~~נו ליטול הנותן יכול בודאי הק~ובה עי~קא יותרלתת
 חנם שבועת דלאו כתבתי וכבר לישבע רו~ה הלה שאיןכל
 היתר בכה"ג נטר הא~ר דגם בלבו לו ~~ין אם אףהוא

הוא~

~~~~~
 בנידון הנ~~ל מכל

 דהשו"~
 לענין ~נ"ל~ ש~~י וערך

 שבועתו לו יועיל ולא לשלם ה~~ל שיוכרחזה
 זה~ לנגד תבונה ואין ע~ה ואין ש~י~ הערך דברינכונים

ר~
 איזה ב~ך שיודי~ להתנות באחרונים המבוארים הע~ות

 לישבע שרו~ה כל אבל וכדומה~ ~הודאה הוי לאו ואםזמן
 ל~ח להנותןאסור

 רוו~
 אינו אם אבל הק~ו~ה~ עיסקא

רו~
 ~שבע

 א~
 אין רווח לתת יותר ו~וחר לי~בע ש~ל

 הנותן ו~שאי איסורבדבר
 לקב~

 ה~רכנו מ~נו~
 לל~

 זכות
 עליהם של~~ו וכשם ישראל בניעל

 ~ליני ד~ יל~ד כך ז~י~
 עולם~ גאילת לגאלינו וי~הרזכות
 תרס"~~ ראה ה~מונקאטש~

 ~פ~~~תרס~~ו י~"ו~מונקאטש

~~~~
 שהמבואר בקי~ור הקארט~ל ב~~תב כתבתי אשר

 ~באנקבתקנת
 ~חדש~

 נר~ה לא ט~ באות דפה
 ~בית אי~ור לה~קיע תוה~~ק דין עפ~~י מו~יל שיהי~בע~ני
 לבארהנני

 באריכות דברי פ~
 יות~

 כותבין שהבאנק דמה
 ~גלים שהם שלהםבתקנות

 ש~ דעת~
 ~מעות ש~וקחין

 שלא כל כלל מו~יל אינו עיסקא~ היתר ~ד על רקהוא
 ~~~~~א או ~פעסט הבאנק עם כן ו~ותנודיברו

 ו~ זה~ לדבר הם גם שיסכימוה~עות הנותני~
 בת~ובת כן שמבואר

 שיק ~~~ם~ורי
 ז~~~~

 קאססא~ לענין ק~~~ד סי~ בחיו~~ד
 ה~וקח בלבו ויג~ור שיא~ר ע~ה בעוה"ר הנהוגשקאנטא

 ה~וק~ א~ ש~רי לדעתי כלל מובן אינו זה גםכן~
 ~קבל

 ~פטור הרויח שלא ישבע שאם ה~ר ~וכרח הת"ע ~דעל
 המ~ת נותן הי~ אם לשלם ~ריך שהי~ ה~עות אלא יתןולא
 ה~וכר עם כן הותנה לא אם וא~כ הקנייה~ בשעתתיכף
 התנאי יועיל איך לזה ה~וכר ~ם שיסכים קניתוב~עת
 ~י~תא יותר פשוט אלא ע~~ו~ לבין בינו ~תנהשהוא

 בלא ~~מו לבין ~ינו מתנה שהוא הזה ~תנאיב~ותחא~
 ה~תנה לא וכאילו כלום ~וה אינו המוכר ~סכ~תשאלת

ד~י~

~~~
 ל~דם דזכין ~~א ס~וכין נ~~י ~עכ~ת שהביא

 כתב פרוזבול גבי דגיטין בפ~~ד וה~~ןבפניו של~
 שכ~

 שהוא
 מ~ל להזוכה~ חוב אח~~כ ~זה שי~שך אף זכותעכשיו

חשוב ~קו~
 עכשי~

 לענין זכות
 שיוכ~

 ו~ה"ט בפניו שלא ~ו לזכ~ת
 עליו אח~~כ ולכתוב קר~ע~ להלוה לזכות ~~לוהיוכל

 על הנאסרת אשה גביוכן פ~בו~
 בעל~

 סי~ באה~ז מבואר
 לזכותדיש ק~~~

 ל~
 הנידון אין עכ"ד גט

 דו~~
 פרוזבול דגבי לכאן

 לזכותדיכול
 זכיית של זה ענין ~רי שאני ל~ל~ ק~~

 ומה זכות~ דהוי לחבירו שנותנין מתנה ככל זכות הואקרקע
 לע~ות ה~לוה אח~~כ יוכלשעי~~ז

 פרוזבו~
 ענין כבר הוי זה

 דכ~י חוב~ יהי~ זה דבשביל לומר בזה לן איכפת ולאאחר
 ו~ועיל זכות הוי ~מון וזכיית מתנה קבלת של עניןדכל
 אפ~~ה ל~תו~ לבעליו ש~ור עושר דלפעמים אע~~ג בפ~יושלא
 לענין קרקע זכיית גבי הה~~ד ושעתו~ מקומו אלא לךאין

 ~רקע זכיית של העניןפרוזבול~
 ו~ זכות~ חשו~

 שי~כל
 חוב ~~נהלה~שיך

 ז~
 לן אי~ת דלא כמו לן איכפת לא

 המל~ה יוכל והרי מתנה~~כל
 ל~כו~

 לו
~~~ 

 ~לא
עליו ~כתו~

 פר~בו~
 זכה מ~ילא זכות דחשוב וכיון

 הלו~
 בהקר~ע

 יש ד~רוכיון
~ 

 ה~לוה א~"כ יוכל מ~לא ~ר~ע
 לכ~ו~

 דעת ~לא ~ועיל לא ב~~י דהת~ע בנידון אבלפר~זבול~

הנות~
 הוא ~הא

 תי~
 לא שאם ~יינו ~נו~ן ~ב

 ~רוי~
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הלו~
 ~ברר ואם ~~ה~ אם ו~פטור ~בע

 בעד~~
 ש~פס~ד

 מכ~סו~ הח~~ הנ~תן~פסיד

 דאש~~~~~
 ק"מ ס~מן ב~הע~~ז הנאסרת

 ג~~~
 ר~~~ א~ן

 דה~~נו הפמ~~א בשם מב~א שם בפ~~ת ד~ר~חדא

ד~~
 יודעים ב~ם אבל האשה דעת ~ודעים אנו ~~ן ~~ם

 ~אש~ד~~
 ~כולים א~ן לכ~~ע בודא~ בגט מרו~ה ש~~נה

 ~הע~~ז חלק א~ ~לק ח~~ם דבר~ בתשובת ו~~כ גט~ ~~לז~ו~
 יודע~ם אנו כאלו הוי ד~דן ובנ~דון פשוט לדבר ~~ס~~ן

~~~~ו~
 ה~בל ב~ד המעות ש~ה~ לזה ~סכ~מו שלא

 ע~
 ~ד

 ושאם ~ריב~ת~ יקחו לא הרויח שלא ישבע הלוה שאםהת"ע

~~~~
 א~ן שהם כיון הם גם שיפס~דו שהפס~ד ~עד~ם

~~ש~~
 שאני הנאסרת דבאשה ועוד כלל~ ר~ב~ת א~סור על

דל~
 כיון הבעל עמה ~דור לא בלאה~~כ שהרי מ~די ~~א

שאםו~
 בנ~דון אבל דבר~ שום הגט ע"~ כלל תפסיד ולא לו

ד~~
 ו~שאר להם ילוו לא הריבית לשלם הלוו~ם ~ר~ו לא ~ם
 או אחר עסק להם ש~זדמן להיות ויוכל א~לם~~~ון

 יה~~ לא שמא אחריות ~הם יה~~ לא ועכ~~פ ל~ו~~ם~ל~~וו~
~~~

 בזה ש~יך ~א פש~טא וא~~כ לשלם ~~וו~ם
 לו~

 זכין

לא~
 שלא

 מד~~
 אלא ליתן רו~ה א~נו שהנותן כל

 ה~בל~ם~ על האחר~ות כל ש~י~ג~ר בריב~~

~"~~~
 שהמקבל~~ ~אשר זכות הו~ דמ~~מ ק~ת ליישב ~~~ת
 ~ביאו ולא הפסד ח"ו יה~ אם אפילו לשלםמוכנים

עד~~
 לכן רווח מלתת ל~נ~ל ישבעו לא גם ההפסד ~~רר

 הדבר תולה ד~מ כלל לפענ~~ד נהירא לא ז~ות~~~~

~~~ו~~
 הברירה א~לם ש~~~ הוא ~~ח ד~ה ישבעו יר~ו ואם

ל~~~
 הפסד ~~ד

 ולשב~
 להפטר

~ 
 משום אסור דאל~~כ הרווח

 אופן ~שום לומר א~~א א~לם~ שהברירה וכיון ~מובן~~~~
 ~ש~ה~

 בלא מוע~ל
 הסכ~

 וא~ך זכות~ משום הנותנים

אפ~~
 רבית א~סור משום ~הת~ר ראשים בשנ~ החבל ~תפוס

ולו~
 הפסד~ ליד~ לבא הנותן יוכל וגם ברור~ הרווח ~~ן

ול~~~~
 זכות

 נ~~
 ~ם ~ה~ בע~סקא דגם כיון זכות דחשוב

 מ"מ המקבלים כן שיעשו ~ינ~~ ~אנו ונהי ב~~רור~ה~ו~
כ~ון

 שהבר~ר~
 כמובן~ זכות חשוב לא א~לם

~"~
 משום ~היתר טעם עוד ~י ~כ~~ת

 דר~
 המ~ונ~ם

ש~
 בשליחות הו~כסל על ~ות~ם ~~נק

 הבאנ~
 הלווים של

ו~"~
 דאין ~~ון

 מדין שלד~
 תו~

 חי~בים ~באנק בעל~ אין
~~ו~

 כלל
~ 

 הוי לא הריבית ~אנק וכשמשלם ה~נים~
~~~~~

 דברי האחרונים שביארו כמו למלוה הלוה מיד ה~א
 בר~א המובא ז"ל~~"~

 בסי~
 וגם עכ~~ד~ ק~~ס

 ז~
 לא

 מ~ן דגם דפשיטא כלל ~~ינ~~~א~
 תו~

 בע~י מחויבים

~~~נ~
 החוב לשלם הלווים

 שהרי חדא טעמים~ מכ~
 ל~ם ישה~~ו~~ם

 פאללמא~
 רשות להם יש אשר ~ו~ם

ללו~
 ושמם הבאנק שם ~~~תום

 ת~~
 סמך ועל הוו~סלין

הפ~~~~~
 הגדולים ה~ענק ~ם מלווים הזה

 מה~יי~~
~~~~~

 הוי א~כ הנ~~ל הממונים חת~מת יד~ על בר~ב~ת
 ~וה~~~ו

 הבא~
 ~בוד~י הללו ל~ממונים המעות ליתן

~"~~~
 נתח~יב

 הבאנ~
 כמבואר שליחות דין בלא אפילו הלווים

~"~~
 ס~מן

~~~~ 
 דאפילו

 של~ ב~ו~
 ע~~~ם ~י ה~ות

ושל~
 דעל כיון הוא שלי~ות בר לאו דעכ~ם א~ג ~ת~~~ב

 שם ~כירים דה~נים ~יון שנית ~~ת~ ~ןפיו
 המש~~

 וגם המעות~ בשבילם שלוקח~ם הבאנק בעליד~~~נו
 בחוו~~ד כתב כבר הבאנק~ לבעל~ המעותאח~~כ נותנ~~

 בס~~
 ק~~ס

 וא~ן של~חות לד~ן לבא כ~ל ~ר~כ~ם אנו ~~ןדב~~~ג
 של~~ות לד~ן כללש~~כית

 דמעש~
 ~~נ~ ק~ע גב~ מעל ק~דושך או ~~טך דטל~ וקדוש~ן גטגב~ דבש~מ~ עבד~~ בעלמא קוף

 המלוה אםאטו ר~בי~ ג~~ א~ל שליחות ~דין לבא ~ר~כים ~נו בזהמ~ע~ל
~~~ 

 השלחן ע~~ג המעות
 ומש~

 לוק~ים
 ל~תא ודאי הא ר~בית לו לי~ן מותר ~~~~~לוה~

 טעמ~ם שם כתב ועוד והריב~~ש הרא~~שבתשובת וכמ~~~
 בס~מן שם ~~~~ד על מא~ר ב~ת בספר וכ~~כ~כונ~ם ודבר~~
 המובא בתשו~ ורש~~~ ו~~ סימן ר~ב~ת ~ד~ני ~פריםובמחנה ק"~

~ר~א
 טכ~~

 שם השליח הזכיר ב~לא אלא מ~~רי לא
 ממנו~ לזוז שאין גדול ע~קר הוא זה ולדעתי ~הלואה~על המשל~

 אדם מלוה גבי ~~א דף נשך א~זהו בפרק הג~אוד~נ~
 בד~ן הגמרא דתלי~ וכו~ נכר~ של~ותיו

 של~חו~
 אין או

 מובא הר~ט~~~א כתב כ~ר לגו~שליחות
 בשט~

 נ~מרו דלא
 המלוה הישראל או העכו~~ם א~ל מתח~לה היו באםאלא
 של בחזרה ש~תהוו רי~ים אנו אם דאז בהלואהאותם
 להו~אה דמלוה בדבר זכ~יה ל~~ות מו~ח ~ראשון~מלוה

ניתנ~
 לא השל~ח אם אבל של~חות בד~ן הדבר תלי~ לכן

 השליח ב~ד כשהם א~~כ לע~מו הלואה בתורת אותם~~בל
 א~נו ~שליח שהר~ ה~לוה ביד עד~~ן ~~ כא~לוהו~

 ~מרא ברשותא דאית~~ היכא דכל פקדון והו~ ~ו~ראלא ע~~ה~
 מעותיו באו הר~ ~~לח ליד באו וכשאח~~כ ~~תא~קמא
 ~~כא בודא~ ו~~~כ ~לוה~ דה~~נו המשלח ליד המל~השל

 של~חות תורת כאן א~ן ב~ם אפ~לו ~אור~~תא ריבית~יסור
 שהוא דהי~נו הממו~עעל

 עכו~~~
 שלד~~ע א~ן ~~~ד ~ו

 לומר רו~ים ה~~נו באם נ"מ ~~~זה דכ~
 דמשע~

 ליד שבאו
 הש~י~

 ה~ אז המשלח ל~ד באו ~~ילוהו~
 העני~

 של~חות לד~ן נוגע
 עלאבל

 ש~
 ה~של~ לידי באו ש~ר

 נוגע הענ~ן א~ן
 הרי מ~~מ ~ליחות אין אי דאפילו כנ~~ל~ של~חות לדיןכלל
ב~

 ליד המלוה של מעות~ו
 הלו~

 ריבית~ משלם והוא

~~~~~~
 בס~ משפט ש~ר ספר שבסוף דיעה שער בקונטרס
 מה~ פ~~ה מיימונ~ הג~ות שמדברי ט~ אותקס~~ט

מלו~
 ~ביאו הם שהרי ק~ו~ה לריבית זהדמשווה הריב~~~ דבר~ על שחולק נראה ל~~ג ס~ מיימונ~ ו~שו~

 ש~יחות ~ש מטעם מדרבנן אלא זה איסורדא~ן דס~~~ הר~ אסור~ ב~ב~ת מעות~ו ש~לוה לעכו~~ם~אומר ישרא~ דקתנ~ מתוס~תא לחומרא לעכו~~ם של~חות ד~שדס~~ל לר~~~ ראי~
 לעכו~~~

 כתב ח~ ס~מן ח~ו~~ד מרדכי פרשת בשו~~ת הנהלחו~א~
 התוספתא דבר~ מפרשים ה~ו דהם רק חולק ~א~נו~הד~
 בהלואה העכו~~ם ביד היו ~מעות אם אפ~לודאסור

 ה~ו אםאבל עי~~~~
 של~

 לדידהו גם הע~"ם א~ל הל~אה בתורת
 שה~ה מה גם שדחה עוד שם וע~ין עיי~~ש~ ק~ו~ה ריביתהוי
 מחכ~ שמעתי וכבר לומר~אפשר

 ~חד
 שר~~

 הטעם~ לומר
 שליחד~~י

 מ~~~
 ריבית הוי לא

 דאור~ית~
 דמה~~ת כ~ון

 ~~י~~ ממילא ש~~ע דא~ן כיון א"כ ~~י~ה ע"~ אלאאסור א~נ~
השלי~

 לא ו~ילו ~~י~ה הוי לא
 ק~~

 אבל דמי
 לפענ"ד נהירא לא זה~עם ג~ ב~מ~

 דנר~
 ל~נין דגם ודאי

 תורת ב~ינןלא ~~~~~
 ש~חו~

 ו~פ~לו
 בק~~

 ג~~כ ~ש~ו או גוי ע~~י
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 לא באם אפילו א~א עוד ולא הוי ק~ו~הריבית
 ק~~

 כלל
 וכתב ~ום באיזה מעות שהניח ישראל אלא זה הלוהעם

למעלה
 כ~

 ריבית ישלם מעות מאותו שילוה מי
 מאותן ונטל אחר ישראל ובא לע~מו להלוות יוכל~אז וכ~ כ~

המעות
 ע~~~

 דלא ק~ו~ה ריבית הוי ודאי הריבית לשלם
 בפה ק~י~הבעי~

 דוק~
 ~הכי אדעתא שנטל ~ל שידוע דכל

 כ~י וא~~~ דמיא~כק~י~ה
 כ~

 לכל ידו~ דידן בנידון
 ~~ו~ה~ ריבית הוי ודאי ריבית לו וישלםלו שמלו~

 להרב פתים מנחת בספר~~~~~~~
 מיאזלאווי~

 סי~ ביו~~ד
 שת~ק~~ס~

 בסימן הריב~~ש ~על החוו~~ד ~ל
 והגוי גוי ביד המופ~ד ישראל דמעות שכתבו הנ"לש~~ה
 ~רי ר~~ק דהוי הישראל ~אחריות והוא בריבית אותםמלוה
 שלי~ ע"י ה~כרגבי

 דלא דוכתי בכמה מבואר עכו~~ם
 מכירה דגבי אע~~גמהני

 קחי גם מועיל ודאי ולקיח~
 דמבואר ~פ~~ב סי~ בח"מ הנתיב~ת לדברי ו~יין ק~עמע~~ג מקח~

 דודאי לקושיתו דליתא אומר ואני עכ~~ד~ מהני דלאשם
 קנין ישראל הלו~ח עשה אח~~כ אם ולוקח מוכר גביגם

משי~
 בנתן מהני דלא והא מהני~ ודאי הנמכר בדבר

 ח~~מ בש~~ע כדמשמע שליחות בר שאינו למי למכוררשות

סי~
 קודם דוקא דהיינו נראה א~~ סעיף ~פ~~ב

 שעש~
 בו

 לעכו~~ם שליח שעשה ~ון המועיל קנין איזה הישראלהלוקח
 הכסף עדיין בא ולא כםף קנין ע~~י העכו~~ם ומכרלמכור
 ~כסף שיתן להלו~ח אמר לא וגם המוכר ישראלליד

 ו~י~~זלהעכו"ם
 הי~ דא~ הקרק~ יקנ~

 מועי~
 ערב~ מדין

 אילודב~"ג
 הי~

 שליחות בר שהוא ישראל ע~~י כן עושה
 הכסף את השליח קבלת אחר תיכף ל~זור יכול היהלא

 ישראל ליד שיבא עד בו לח~ור ויכול מהני לאובעכו"ם
 שהרי ~נה~ ודאי הלוקח ישראל ליד שבא אחר אבלהלוקח~
 בע~מו שהלוקח כיון שליחות לדין ~ריכין אנו אין כבר~~ה
 שעכ~~פ בנתיבות ומש~~כ קנין~ עשהג~~כ

 ~רי~
 ללוקח לומר

 משו~ל~
 באם אבל בו לח~ור ~וכר י~ל שאל~~כ ~יינו וקני~

אינו
 דמועיל~ ודאי לו~ח של לה~נין מסכים הוא הרי חו~

 ~א באם אפילו למכור להשליח רשות נתן באם ודאיוגם
 אותו שיסכים מי כל אמר כאילו הוי ידוע~ לאדם דוקאק~ב
 לו למכורשליח

 יל~
 וא~ ויקנה~ ויחזיק

 בלא אפילו מועיל
 בס~ הנתיבות וכמש"כ לו~ מוכר בע~מו ה~כר אלא~ליחות~
 דאפילו~פ"ב

 בתרו~
 כל אומר אם

~ 
 יהי~ ה~טן שיפריש

 וכ"כ בע~מו~ ~ריש כאילו דהוי הת~מה מועילתרומה~
 בטעם מו~ן והוא עיי~~ש~ ושותפין שלוחין בה~ אפריםבמחנה

 ו~~בסברא~
 בפ~ רש"י מדברי פתים מנחת בספר שמ~יק

 ירד דלא ל~"מ נש~~איז~ו
 לחל~

 הע~~~ם ביד שה~ הדבר בין
 ניתנה~ להו~אה דמלוה ברשותו הדבר הי~ לא עתה דעדכיון המלו~~ ישראל בו ש~כה בעינן ודאי דב~ה הלואה~~תורת
 בעי~ דלא פקדון בתורת העכו~~ם ביד הדבר ~~ אם~בין

 דאיתא ~יכא כל דפקדון הישראל עבור בממוןשיז~
 יכולים ה~כייה ~ו~ם ואפילו איתא ~מא דמרא~רשותא
 מ~לא במתנה~ אותו לתת או ול~רו לה~דישוהבעל~ם
 הוא ~~ות ולוקח ישראל~ש~ה

 לו~
 של מ~ת ו~~ח

 וב~אי מרשותו י~א לא דמעולם הישראל הראש~ן~מלוה
 ריבית ליתן לו~~ור

 וכ~
 שהאריך האריכות

 ב~~
 במ~חת

פתים
 א~

 והאמת הוא למותר
 יור~

 ~ שאין דרכו
 ענין

 שליחותלדין
 כלל~

 ועיין
 בש~~~

 קכ~~ו סימן ח~~מ
 ס~

 ~~~ד
 בית ובשו~~ת שםובק~וה~~ח

 של~
 ר~ד~ סי~ חיו"ד ח~~ב

 כתבתי~והנל~~ד

~~
 מוכרין דאתם משום היתר ל~רף נ"י מעכ"ת מש~~כ

 שלכם הזשירא נותנים שאתם ואף לכם שישהוועכסלין
 מ~~~ הווע~לין~על

 ה~ר~~ם ~ידד
 שי~

 לםתיר ז~~ל
 ה~ר~~ם ~לא תמ~י ב~ה גם עכ~~ד~ דאורייתא ריביתאינו ועכ~

שי~
 חיו~~ד בתשובותיו ז~~~ל

 ~ס~~~ סי~
 ~התיר מצדד אינו

 ה~עות על אלא אחריות מקבל אינו המוכר באםאלא
 הוא הלוה דאם שכתב ו~טעמים מהלו~ח מקבלשהוא
 המוכר ו~ריך בטל וה~ח אונאה או טעות ~ח הויעני

 כל על אחריות מ~בל באם אבל ~לו~ח~ המעות~~זיר
 היינו~מעות

 ע~
 במהר~~ם מבואר א~בה הריבית ועל הקרן

 דידן ובנידון דאורייתא~ ג~ר ריבית דהוי שם ז~~~לשיק
 אחריות ~בלים אתם~רי

 ו~ ה~~ ~
 והוי ~ריבית

 מהר~~ם מורי לדעת דאורייתא ריביתאדרבה
 שי~

 ז~~~ל
 ~~~ם מורי דברי על לפ~פק במ~~~א כתבתי אנכי~והנה
 דגם ל~דד וכתבתי הנ"ל ז~~~לשיק

 במקב~
 אחריות ה~כר

 ראיתי וכן דרבנן ריבית אלא אינו בשטר הנכתב ~לעל
 ~גאון מרדכי פרשתבשו~~ת

 בנעט מרדכי ~
~~~~~ 

 וכן
 הביאורי ומדברי ריבית בה~ שלו בש~~ע התניא מד~רימשמע
 ביו~~דהגר~~א

 בסי~
 לה דאסרו קע"ג

 ר~
 קרוב משום

~שכר
 ורחו~

 דרבנן רק דהוי משמע זה ולשון להפסד

 קשה עכ~~ז אבלואכ~~מ~
 לסמו~

 שלנו בנידון ~ה על
 שכתבמהטעמים

 עיקר דידן ~בנידון בע~מו נ~~י מעכת~
 המלויםסמיכות

~ 
 דאין ה~שוראנטען עליכם

 יוד~~
 כלל

 כלל בעולם האחרים הערבים ושם הלוה שם ישאם
 מכיר~ הוי דלא לומר יותר ה~ת נוטה לכם לוויןשהם ור~

 המ~ווים א~ל רק הממושכן הווע~יל על הלואה ורקכלל~
 הנ~~ל~~ לפי ק~ו~ה ריבית והוי הלואה רקוהוי

~~~
 שכ~ ההיתר ~ד על

 ד~דד המ~~מ דברי עפ~י מעכת"~
 בנידון והכא ממומר מותר בריבית ללות דגםלומר

 ~שה כמומרים~ ודינם בפרהסיא שבת מחללים ~מלויםשלנו

לסמו~
 אלא מתיר אינו ביו~~ד קנ~ט סימן דבש~ע הואיל

 יש ו~ד האחרונים~ שם הסכימו וכן לולהלוות
 הר~א מש~~כעפ"י לפ~פ~

 בסי~
 שנשבה דבתינוק ג~ סעיף ק~ט

 ~ת~רת יודע דאינ~ הואיל מומר דין לו אין הנכרים~בין
 דינו כללישראל

~ 
 ~מכוין רבונו את ביודע ודוקא כשוגג

 מאמין שאינו או בו~למרוד
 ישרא~ בת~~

 כלל
 בז~

 דינו
 שכבר הגדולות בעיירות אשר יש~לים ~נך וא~~ככ~מר~

אבותי~
 אבותיהם ואבות

 ~ל~ל~
 ~שיהם

~~ 
 כמה

 לא כי כלל ישראל מתורת יודעים אינם החדש והדורשנים וכ~
 אלא כמומר די~ם דאין ~ומר מסתבר ישראל בין~תגדלו
 מאבא ש~תי וכן ה~~"ם לבין שנשבהכתינוק

~~ 
 הגאון

 כ~מרים~ לגמרי ~שותם שלא ל~ה לחוש שיש כבר ~ה~~~י

~~~~
 דא~רייתא ~יבית תה~ שלא לענין ההיתר

 שכת~
 הרב ידידי בשם ~~ימעכת~

 דאין ~ום ~י ר~~
 הל~ים נ~י כל על ו~אחרי~תהערבות

~ 
 אשר הנכסים על

 ~שיי~ים ב~ותפות ~םיש
 לה~אנ~

 לשלם ~ריכיס ואין
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~~ית~~
 ~נ~

 ז~ א~ת~ ש~תבתי י~~ה מאתי הנ~~ל ~סברא

 שמנ~~~
 לענין ~נים

 ~~~ו~
 והמ~ בהבענק~ ש~ני~ים

~~לי~
 ה~~נק מנכסי א~ריות המעות על

 דל~
 ריבית הוי

 שלא ~~ז הרב על ותמהני ~~~ת~ק~~~ה
 כתב~

 בשם
 ואבאר ~הוא~ ~~ברא מן ~מו גם אז דברתי זכרוני ~י~י אומר~

 ראיה לה ו~~ביא באריכות יותר זו סברא עכשיו~~ן
 ד~~ה והראשוני~~ הש"ס מדברי~םמ~~ין

 מ~~~
 חש~תי

~~~~
 דרבנן ריבית אפילו תהי~ שלא לענין יועיל זי ד~ברא
 בברייתא שם ד~יתא ל~ דף בגיטין הש~~ס מד~רי~~~~~י
 ~~יות ~עני י~ת ה~וי ואת ~כהן את מעות~~מל~ה
 בגמרא ומפרש ריבית~ מ~ום בו דאין מ~לקם עליהםמ~~יש

ה~~~
 נמי לי~ אית כי לי~ י~יב לא לי~ לית ד~י דכיון

 ~ו~ין
 על רש~~י ו~י~ ריבית~ משו~

~~ 
 כגון לי~ לית דכי

~~
 שבברייתא ~הי~ר פי~ רש~~י והנ~ שדותיו~ נשתדפו
 לענין~~~~רא

 פסיק~
 ד~~ה ובתוס~ ~שער~ י~א שלא עד

 הרבה ל~וזיל לענין אף לה~יתר לה מפרשי ו~ו~~~~םק

~~~~
 אחרי~ת דאין דידן בנידון ה~~~ד וא~~כ הזול~ משער

 כמו ב~באנק~ בשיתפות ל~ם שיש הנכסים על אלא~~~וים
 על ~אחריות דאין ד~י~א דמפורש ~נ~~ל דהש"ס~נ~~~ן

~~
 ידו~ דבר ~ל אלא ~לוה נ~סי

 ריבית~ משום בו דאין
 הדבר אם אפי~ חילוק דאין משמע~~~~~י

 ידו~
 הרבה שוה

 ואת ה~הן את מ~~ת המלוה דודאי שחייב~ ~~וב~~~ר
 ~ו במלוה אפילו מיירי העני ואת~~~י

 ו~הלוה ז~"כ~ עש~

 שדות הרבה ל~י~
 וכרמי~

 עולם של מנהגו דעפ"י באופן

מ~
 ~כל שגדל

 שנ~
 ככה פע~ים מאה המע~רות שוים

 הוי הגוף שיע~וד ד~יכא כיון ריבית משום בו אין~~~"ה
 אלא החייבים~ הם הנכסים אלא כלל לוה הגוף אין~י~ו

~י~
 ה~~~ל גיטין בש~~ס התם דשאני לד~ות

 דל~
 אלא מיירי

 דאינו נראה מ~~מ גבי~ שמוזיל דמיירי התוס~ לדברי~~~ילו הש~ר~ י~א שלא עד בפוסק כמו דרבנן שהוא ריבית~~~ין

~~~
 שנראה אף וממכר מקח דרך ש~וא דרבנן ריבית
 המעות מקבל דהוא הש~~ס לשון מפשטות~~~~~ה

 מתנה אם וא~~כ ו~~ מעית ה~לוה בברייתא כדקתני~~~אה בתו~
~ר~ע

 בסחו~
 ולחשוב

 אות~
 היה לכאורה משוויה בפחות

 וא~~כ דאורייתא ריבית דהוינ~~
 ה~

 דאף משם נראה
~~י~ית

 דא~ריית~
 ד~י הואיל בש~~ס ד~אמר מט~ם מותר

 לי~~י~
 ל~

 ~יבית רק הוי דמ"מ נראה עכ~~ז לי~ יהיב
 וממכר ~ח דרך ד~מ~~~נן

 הו~
 מעות שמלוה ~ואיל

 ומקבל מעות למלוה ~~ מזה אין ואכתי סחורה~ו~~ק~

מ~ו~
 ועוד חובו~ ~פרעון

 נרא~
 ל~תיר ראי~ אין דאכתי

 שם התוס~~~~י
 בד~

 דלמה הנ"ל כלל לפי הקשו ו~ו~ כיון
~~ר

 ר~
 ~ברת ושייך תיוהא בי~ שייך ג~כ הרי בפרדיסא

~"~~
 התירו דהכא ותיר~ו לי~~ יהיב לא ל~ לית דכי ~יון

~ק
 מש~~

 אסור~ באמת במק~~א זה ו~פי ע~~ד~ כהן תקנת

 דעפ~~י ולומר ~קל ל~דד ~ום היה הנ"ל ד~~~י~~~~~~
 מה בד~~ה ~~~א ס~~ד דף בב~~מ התוס~דברי

 בתי~~ ו~~~~י
 דוקא אלא בפרדיסא אסר לא דרב השני

 ל~~~~
~ 

 התיוהא אחריות ואז לך מכור הינין וכך

 אין א"כ כמ~בן~ הלו~~~
 הכר~

 בגיטין התוס~ ש~תבו למה

~~
 וע~ד התירו~ כהן תקנת משום

 הי~
 אפ~ לומר מק~ם

 אפי~ בפרדיסא אוסר דרב שם ב~~מ בתוס~ הראשון תי~לפי
 בסימן ב~וו~~ד ל~מש~~כ מ~~מ מ~ט~ או רב הן לי~בא~מר
קע"ג

 השמ"ק בשם דוכתי ו~כמ~
 ב~~~~

 ב~ך דבאמת שם
 שום כאן אין בפרד~~א וכן לך מכור חו~בת ש~זידמה
 דיני מ~ד כללקנין

 דשלב~~ל~ הוי ד~רי הת~~
 ו~

 דמ~~מ
 בי~לית

 מש~~
 ומכירה קנין בדרך היי ד~~מ כי~ן רבית

 י"ל א~~~ המקח~ לקיים רו~הוהוא
 ג~~~

 בהיפך
 דכל כלל מכירה כאן דאין משום אלא בפרדיסא רבאסר ל~ דע"~

 במו~ דהרי בו ל~זור יכולאחד
 יכול שהמוכר כמו דשלב~~ל

 יש שפיר ולכן בו~ ל~זור יכול ~לוקח גם כן כמו בולחזור
 ~וםל~סור

 קרו~
 ישתדף אם ו~רי ל~פסד~ ורחוק לשכר

י~י~
 הבריר~

 ביד
 הלוק~

 ~וכרח המו~ר וי~י~ בו ל~זור
 דשלב~~ל דהוי קנין בו נתפס דלא כיון מ~ותיו לולה~זיר
 ד~וי כיון מחלקםולגבות להפרי~ ה~ני ואת ~ליי ואת ~כהן את מעות במלוהמשא~~כ

 פשיט~ הלוא~ ר~
 ה~~ואה דלאחר

 ~אן דאין כיין יכול ~י~ו בו לחזור המל~ה יר~האם
 ~~ותר שפיר שדותיו ישת~ו אם הלוה א~ל יוחלטוהמעות מכי~

 שלני בנידון וא"כ ג~~כ~ ל~פסיד קרוב דהוי מדרבנןאפילו
 ~~~לוין יאבדו ~~אנק של מ~ות ישתדף או יופסד אםג~~כ
 מהלוין אחד ~ל א~~~כ אם ואפילו מעותיה~~את

 יהי~
 הכ~ן את מעות ד~מ~וה להא דומה שפיר א~~כעשיר~

 די~~ל וכו~ הלוי~את
 דליכ~

 דרב~ן~~ ~יס~ר אפילי

~~~~
 הריב~~ש מדברי ש~נו לנידון ראי~ נראה

 דמבואר י~~ח סעיף קע"ג סימן יו~~ד בש~~עהמובא ש~~~ בסי~
 בשובה לו ושיתן ~ספינה אחריות על מעות דלהלוותשם

 דזוזי דכיון שם סק"ל בט~~ז וביאר דאסור~ יותרבשלום
 הוי דלא אלא ריבית הוי שקיל וזוזייהיב

~ 
 ~יבית אבק

 שם הריב~~ש בתשובת מבוארשכן
 יעוי~~~~

 ממש דומה והוא
 דידןלנידון

 חפ~י אחריות או הספינה אחריות לי דמ~
 ג~~כ דידן דבנידון מינה וא~~כהבאנק

 ל~
 אלא ר~~ק הוי

 דלפי שם בחוו~~ד מש~~כ ולפי ריביתאבק
 מ~

 בסי~ דמבואר
 אחריות גם ~~לוה עליו מ~בל דאם א~ בסעיף ברמ~~אקע~~ו
 לא א~~ר ואפילו מדרבנן אף לגמרי מותר ואבידהדגניבה
 א~~~הוי~

 או יגנבי א~ דהרי הוא כן ג~~כ דידן בנידון
 כלל לגבות המלוים יוכלו לא הבאנק נ~סי כליאבדו

 ושיתף שותף לכל שיש מיוחדיםמהנכסים
 והיה הוא~ המלוה על ואבידה דגניבה אחריות גםא"כ האק~יא~ר~ ~

 שב~ו~~~ד ורק מדרבנן~ אף לגמרי להתיר ~נ~~ל לפיאפשר
 שכירות~ לשון הזכיר לבין הלואה לשון הזכיר ביןמחלק
 עכ~~פ אסור הלואה בלשון הכל דנדבר דידן בנידוןוא~~כ

 ברור דלא החוו~~ד מדברי ק~ת שמשמע אלאמדרבנן~
 א~ל~

 ~חילו~
 ב~ מדמה קע~ו בסי~ן הג~~~א בהג~ות גם

 בסימן דל~י~~א מדבריו ונראה ל~דדי~ הללודינים
 אחריות על ל~לוות לגמרי~תר קע"~

 ~~תמה הוא ול~ן הספינ~
 דינא להך י"ח סעיף קע"ג בסימן בש~~ע מביאאיך

דאסור ד~ריב~~~
 להלוו~

 ובסימן כנ~~ל הספינה אחריות על
 עלי~ מקבל באם לגמרי ל~תיר תה~~ד דברי רמ~אמביא קע~~~

 ליישב עוד אפשר והיה א~ריות ~להמלוה
 דבסימ~ ו~ל~

 מה ל~~ריות גדול דבר הלוה דייחד שאני~~~~
 ~רבה שוה הספינה דבוודאי שהלוה המעות מן יותרהרבה ששו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בס~ ~ש~~~כ ~~דרבנן~ עכ~~פ א~ור ולכן שלוה מ~מ~ותיותר
 ~~~ן המעות ~ותן ~לא ל~חריות יי~ד שלא דמייריקע~~ו
 על הוא שלוה המ~ות שעל שאחריות מיירי שהריש~וה

~מלו~
 לא בע~מן המעות אותן רק יאבד באם ~פ~לו וא~~כ

 כל ל~~ריות ייחד דספינה בנידון משא~~כ לו לשלםי~טרך
 בנידון הדין ~יה ל~נ~~ל וגם בהס~~נה אשר~~~ורה

 לאחריות מי~~דין הב~נק נכסי כל דהרי מדרבנן דאסורהנ~~ל הבאנ~
 עכ~~~ שלוו~~~עות

 דנר~~ דנהי ~ה לנו ה~ו~א
 לכאורה

 ולס~וך הנ~~ל קע~~ו דסימן להא לדמית דקשה א~ורדמדרבנן
 המתיר שיטת~ל

 ~נ~~~
 עכ~~פ אבל

 ז~
 דאינו הוא ברור דבר

 ~נן~ ריביתאלא

~~~~
 דינים בהנך לעיין ש~ריך

 המבו~רי~
 ק~~~ט ב~ימן

 טעם שם ד~בואר ישראל מש~ן על שלוהבעכו"ם
 ובא~ משכונו~ לי~ אקני ~קנוי דבודאי משוםרק

 מע~~י לוה
בלא

 הקנא~
 הלא יוקשה ~נ"ל ~לפי דאסור~ משמע

אחריות אי~
 המלו~

 נכסיו כל ועל הישראל ג~ף על
 אל~

 על

 ~פשר גם מדרבנן~ א~א א~ור אינו דב~מת ואפשר~משכון~

דז~
 נכלל באמת

 בכל~
 בסוגי~ דפ~~ים ~~"ב ה~~~~ש ה~~ת

 ~כו~~ם בדין במש~~כ שם שהביא העיטור בעל עלדהרהינו
 קנה דלא דכיון שכתב בריבית ישראל של ~שכון עלשלוה
 ללות אסור ~כי הרא~~ש ע~~ז ותמה אסור~ ~עכו~~םאותו

 על בריביתלעכו~~ם
 חפ~

 כנ~~ל ג"כ דכוונתו די~~ל ישראל~ של
 על דאיןכיון

 הישרא~
 רק ~חר לוה על כמו הגוף שיעבוד

דהחפ~
 ריבית איסור בו אין ב~~~ג משועבד שלו

 דחפ~
 של

 של טע~א נמי והיינו ריבית~ בהלואת נאסר לאישראל
 ב~ימן שם הש~~ך שמביאהרא~~ש

 קס~~~
 דמתיר כ~~ה ס~~ק

 והוא לי~~ אקני אקנויי של טעמא בלאלג~רי
 מט~

 ~נ~~ל
 אין ~פ~יו מק~ת רק ~שועבד הישראל גוף דאין כיוןג"כ

 ריבית~~ ~~סור משוםבו
 ריבית אלא כאן אין דכ~~ע שאליבא שביארנו הנ~~ל~~~~

 שהרי בזכותם ל~פש ג~ל מקום לנו יש כברדרבנן
 ס~מן בש~~ע כמבואר ועבר הלוה אין דרבנןבריבית

 איסור~ עלי~ם ואין הלווים רק אתם והרי ב~גה~ א~סעיף ק~~~
 הנה עור~ לפני של איסור חשש עליכם איכא דאכתיונ~י
 לכם ישכבר

 ~קו~
 מ"ק בריש הרא~~ש דברי על לסמוך

 ~תחי בעל ~מהגאון ~בי נחלת בס~רשמביא
 תשובה~

 ביו~~ד
 ליכא דרבנן דבאיסור ק~~סבסימן

 לפ~~~
 בספר וביאר

 לי~א במומר דעכ~~פ דבריו הנ~~ל ~בינחלת
 לפ~~~

 במ~שיליו
 בבירור ידוע הדבר דאין ובפרט דרבנןבאיסור

 בתר ואז~י~ ישר~לים הללו המלוים השותפים בין~יכא גמו~
 פני בשו~~ת ~ראיתי ובפרט נינהו~ דעכו~~ם דעלמארובא
 שכתב סימןיהו~ע

 דלפ~~~
 ולא בוודאי אלא ~ייך לא

 ע~~א ס~~א דף בגיטין התוס~ מדברי כן נראה ובאמתבספק~
 עביר~ עוברי ידי וסיוע דבלפ~~ע וכו~ משאלתבד~~ה

 כל

היכ~
 הנראה הש~~ס ודברי תל~נן בהיתר למתלי ד~יכא

 שאין בידוע מייריל~םור
 אל~ ל~

 ואף שביעית~ פ~רות

ל~רשב~~~
 בגיטין ב~י~

 תירו~ שמתר~ ש~
 קו~ על אחר

 היכא דכל מ~~ו מבוארמ"מ ה~ו~
 שה~שר~~

 דבר לאותו ~ריך
 שלום דרכי של ~טעם בלא להיתר ת~ינן ממנו הנאה לוויש
 לשאלה מכירה בין מ~לק ש~ריעיי~~ש

 מכירה דגבי משו~

~ישראל
 נ~נ~

 א"כ ~יי~~ש~ חששו ולא ה~ירו לכן
 ~כו~~ם דהם ותל~~ להתיר לסמוך יש דרבנן של לפ~~עבספק עכ~~

וא~~~
 אכתי אפשר ~יה ~~לכאורה ולדרוש ולחקור לברר

 אינו דלפ~~ע הנ~~ל פ~~י בתשובת דכתב דהא ו~ומרלחלק
 למעלה וכתבנו לתלות ש~שבמקום

 שמוכ~
 ~ני מכל כן

 התוס~ דמ~יתידוכתי
 בגיטי~

 מ~~~ ס~~~~ דף
 היי~ו

 א~ להבא על ~וא הספקאם דוק~
 יעשה

 ה~
 או איסור

 תלינן לקולא לתלות יש אםאזי ל~
 לקול~

 דלא
 יעש~

 אי~ור
 אם שלנו ספק מש~~~כומותר~

 ישר~ל או נכרי המלי~
 ישר~ל הוא ~~לוה אם ש~רי ה~בר דבר על הוא~ספק
 י~~ל א~~כ ידאי לפ~~ע ואיסור עבירת כ~ן ישכבר

 בלפ~~עמקלינן ד~~
 ~~פיק~

 דגם
 הלא~

 הוא ~פ"ע של
 ב~דינו דכלל דאורייתא ספיקא שאר כ~ו הויוא~~כ ד~וריית~
 לחומרא~דאורייתא ~~יק~

~~~~
 ~ריך דלכאורה נראה

 ט~מ~
 ~קלי~ן באמת ~מה

ב~פ~~ע
 היכ~

 דה~עם ונר~ה להיתרא~ לתלות דיש
 אין הרי ~נ"ל ~גיטין התו~~ דמייתי דוכתי ~~ך דבכלהוא
 לכאו~ והוי חבירו את ל~כשיל הישראלכוונת

 שאיני דבר
~תכוין

 דקיי"~
 דלאי איסורין בש~ר אפילו דמותר כר~~ש

 פס~ר דהוי ד~יכא רק שבת~איסורי
 ג~

 ~תכוין אינו אם

 דוקא בעי~ א~~כ ~ס"ר ~שום רק א~ור דאינו ו~יוןאסור~
 איסור י~שה לא שהלה לתלות שנוכל כל הא וד~ישיהי~
 את להכשיל כונתו שאין כיון כנ~~ל ומותר דשא~~מ הוישוב
 טעם והוא פס~~ר הוי דלא כל ~א"מ מ~ד מותרחברו

 שנאה מ~ד לה~יל כוונתו באמת באם ~ולפי"זונכון טו~
 שייך דלא כיון אסור ~היתר לתלות שנוכל במקום אףאזי ו~דו~

 כנ"ל~~ דדשא~~מטעמא

~~~~
 תיבה סגירת לענין שט~~ז סימן באו~~ח בט~~ז מבואר
 ~ון העבר בדבר הספק אם ד~ף ז~ו~ים בהשיש

שאינ~
 לסגרם מותר זבובים ~תיבה בתוך יש ~ם יודע

 דשא~~מ משוםבשבת
 מות~

 דהספק אף פס~~ר ספק הרי
 ואף דשא~~מ~ הוי ג~~כ של~בר מכחהוא

 דלכאו~
 ~~ד

 דהספק דשא~~מ דשא~י ~סתברים אינם ה~~ז דבריהסברא
 ~ו המלאכה יתעביד אםהוא

~~ 
 כסא מטה בגורר ~ון

וספסל
 שמ~

 יתעביד לא
 חרי~

 כגון דלש~בר ב~פק אבל
 יתעביד בהכרח הרי זבובים יש אם אבל זבובים ישאם
 ספק הוי אלא ~דשא~~מ ענין זה אין לכאורה ה~אכהאז

 כבר מ~אתי אבל לחומרא~ בי~ דאזלי~ סד~~א כשארפס~~ר
 הללו הט"זשכ~רי

 מוכ~
 בשבת והר~~ן הרמב~~ן דברי מתוך

בפ~
 לי~ קריא ~לכך דכתבו מ~ דף דמ~רף בסוגי~ כירה

 משום דשא~~~~ מ~רף מלאכת שפנהו מיחס גביל~ש"ס
 עד כך כל רותח המיחם איןדשמא

 שיה~
 ~ירף בו שייך

 נקט ואפ~~ה העבר בדבר הספק ג~~כ ~תם והריעיי~~ש~
 אבי לי הראה וכן מ~אתי ~~וב דש~~~מ~ בהדי~ בש~~סלה
 בק~א ~ניא בש~ע זו בראי~ שהעיר ~גאוןמורי

 הראשוני~ מדברי ~כ"פר~ז~ בסי~
 הנ"ל כהט~~ז ~כח הללו

וא~~~
 שיש כל להכשיל הכ~ונה דאין כיון שלנו בניד~ן גם
 ~~י ולא דשא~~מ מ~ד מותר שפיר העבר ב~ר א~ילוס~ק

 דהוי משוםפס~~ר
 ר~

 ספק~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~

~"~~~~~
 בכעין מד~דקין העולם אין

 ~ים שהרי ~
 בעיירות גדולים הסוחרים א~לבעשטעללונגען

 ה~ ביום אףגדולות
 וכדו~

 ובשאר ~חשב~ן בכתיבת שבת ו~ח~לו בש~ת אף אותה~של~ו ה~ שבודאי ואף לשבת ~רוב
 חלק ש~מה בית בתשובת ע~~ן לישראל להם והנחענ~נ~ם

או~~ח
 סי~

 ~~ח~

~~~
 בענ~ן זכות לחפש דעתי נ~~י ל~כת~~ה כתבתי פה עד

 בערכאות הלוים את לתבוע דבר ועלרעסקאמפט~
 עוד ואי~~ה ~~ת נ~~י ל~עכת~~ה כתבתי כבר ב~~ד רשות~לי
 באריכות זה בענין ד~י למעכת"ה לכתוב למועד~זון
 אסיים ובזה וכו~~יותר

 ואבר~
 נ~~י מעכת"ה את

~בר~
 דיני ~~י הכל לעשות עמו ד~ ~ה~ כוח"ט

 התוה~~~
ו~

 דו"ש~ ידידו

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

 תרס"ו~שנת י~~~ו~~ונק~טש

 כש~~ת ו~~ ידידיכבוד
 ~קר אבןנ"י ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~
 בק~

 י~~~ו~ ד~ש

אחדשה"ט~
 מאיסור להנ~ל כדי אשר ה~אנק בדבר מכתבו~~~~~

 קע~ג בסימן החוו~~ד שכתב ע~~ד הנ~וגריבית~
 ועת~ שטר~~ל~לוף

 על ~קפ~ין שיש ~נ~~ מעכ~~ת שמע

 ו~"~ מסיגעט~ ~"י ליב שלמה מו"הוהגאון מפ~ נ~~י כהנא זנוויל מו"ה ו~~ הרב ידידי והואזה~
 נ"י מחוסט

 ע~ה שאלולזאת
~ 

 ה~תר ל~ות כי לעשות
 עיסק~

 ~ל
 וגם אסור~ שטר נותנים דאם בש~~ע מבואר ווע~סל~ל

 ושאל במו~דם~ הריבית לי~ח~סור
 שש~

 בעירנו שנעשה
 הוא~ אופן אי~ על לו שאכתוב ~~~ד עפ~~י תיקון~יזה

 נעשה שבעירנו הה~תר אשר נ~~י מע~~~ת ידע ~ תשובתי~~~
 ל~ות המתעסק ~~ה הוא כ~ נ"י זנוויל ~ ידידיע"י
~ליסד

 ~חדש~ הבאנ~
 ולא

 התיע~
 ולבסוף הב~ד~ עם ע~מו

 שלהם הבעדינגניסע הביאו הבאנק~ נפתח הי~ כברכאשר
 אופני בעלמא בהעברה אז וראיתי דפה~ הב"ד א~ל~שליש
 הייתי אותי שואלים ה~ אם אפשר כי ואם שלהם~~יתר
 להיתר ל~כים אםמתיישב

~ 
 ולא החרשתי עכ"~ לא~ או

~מ~י
~ 

 ש~ש
 לפקפ~

 מקו~~ הריבית ל~יחת בדבר
 הטעם ועי~ר אות~~ שאלו לא הרי חדא~ ~ה היהוטעמ~
 כי ~בר ראיתי בעוה"ר לאשר כי~יה

 לומר ~י אסור והיה ~באנק ריבית איסור של~~ומינו הענ~ נפ~
 כשם~י

 שמ~ו~
 הנשמע דבר לומר

 שוגגין שיה~ ו~וט~ וכ~
~~~

 ו~
 מן נ~הר שאני ~~י הגדתי סגולה י~ידי לפני

 בענ~ שכ~ וב~~~~אנק~
 האק~~ רוב אשר בעירנו יש

 הם~~ע
 ורו~ ישרא~~

 והגדתי ישראלים~ הם הלווים
~א~

 ~דק~ שערי ~~ו"ת הן יו~ד~ שיק ~ר"ם מורי בשו"ת~ן ו~יב~ שואל בשו~ת הן ראיתי אשר ה~יתר~ם שכל

 מ~רי"א בשו"ת הן ת~ח~ ס~מן או"ח דוד שבול~ ~ספר~ן
 אמ~י דבריהם~ מב~ן אני ואין בע~נ~ ~שרו לא כלם~לו~
 להנ~ל טובה ק~ת ~~~~ החדשה הבאנק ~יעשועכ"פ

 ת~ותות בשר ~~אכלו ומוטב דאור~י~א~ ~מורמ~~סור

 על עלה לא כ~ נבלות תמותות בשר יאכלו ואלשחוטות~
 סיבת היתה זאת טוב~ יותר אחר באופן ~קן ש~שדעת~

שתיקתי~

~~~~
 הה~תר כשראית~ כעת

 של~
 האמת שטרות להחליף

 אשר מ~~תר יותר לפ~י יוכשר שלכם ש~יתראג~ד
 בהעברה ה~ום ראיתי הנ~~ל הרבנ~ם של והפקפוק~ם~~

 בהם עיינתי ולאבעלמא
 תיכף ראית~ אבל כראו~~ ע~

 ~סודה אשר הנ~~ל~ ה~תר לדחות כדי בה~גתםשאין
 שט~~ח למ~ר דמותר הפוסקים בכל המובא הירושלמיעפ~~י חז~

 מו"ה ה~~ להשיג ומש~~כ בדבר~ חולק ואין בפחות חב~רושל

~מ~
 ~ יד~די ~"י לזה ונתעורר נ~~י ליב

 כ~ כי זנוויל
 כאילו ו~וי הבא~ק שליח הואהבוכ~אלטער

 הבאנ~
 בע~מו

 הג~ ב~תב והמעיין זה~ כל אתעשה
 שלמ~ ~

 נ~~י ליב
הנ~~ל

 אין לאסור~ טעמו עיקר זה כ~ ~רא~
 בז~

 השגה
 אין כן גם ~בריו~ ל~ יהיבנא דאפילו חדא טעמים~מכמה
 אפילו דהרי ריבית~ ~ערמת אלא ריבית איסור שוםכאן
 על שולדשיין נותן שהבו~אלט~ר דמה נ~מאא~

 ז~
 פלוני

 פרעון זמן על שולדשיין לו נתן ע~מו הבא~ק כאלו~וי
 את ב~~מו ל~באנק למכור מותר הדין מן ג"כפ~ני

 כמבואר בפחות מעות ע~יו לו שיתנו שלהםהשולדשיין
 סימן בש"ע~הד~~

 קע~~~
 שמ~תר דכשם בסופו ד~ סעיף

למכור
 שט~~~

 למכור מותר כן כמו בפחות לאחר חברו של
 הבאנק בעלי ו~אים יכולים וא~~כ בפחות~ ע~מוללוה

 פלוני לזמן לשלם ע~מם על שט~~ח נתנו שכבר אחרבע~מם
 מהלוה ולקנות פ~ות עכ~יו ליתן אח~~כ רשאים וכך~כך

ש~ם
 שט~~~

 באין מפורש דין ג"כ והוא בפחות~ ע~מם על
 ~ל חזק יסוד על ונבנהחולק

 מש~
 דבשכירות נשך באיזה

 לומררשאי
 א~

 משום ביוקר~ לבסוף ואם בפחות מע~יו
 ~שום ט~מא וה~ינו לבסוף~ אלא משתלמת אינהדשכירות
 לאחר לו ~מגיע הדמים שנוטל בשביל מהשכירותדלהניח
 דמסכת דמתנ~ נמי טעמא והי~נו דמ~~ שפיר עכשיוז~~
 זהובים אלף ל~ברו לתת שחייב שהעידו זוממין דעדיםמכות
 עשרה בסוף אלא לשלם ~ריך שאי~ו זוממין ונמ~או ל~בסוף

 שאומדיםשנים~
 כ~

 אדם
 רו~~

 ז~בים אלף בעד לתת
 העדים ~ריכים וזאת יום ל~ פחות שנים ~ר בידושיהיו
 ~ור מעות ליטול אסור דהרי ~שה ולכא~ה לשלם~זוממין
 דהיינ~ ועכ~ח ריבית~ דהויזה

 ה~ בע~מו דהמלוה טעמא
 ושרי דמי שפיר דזה עכשיו ליטול כד~ החוב מדמי~ניח
ואין

 בז~
 והא ריבית~ איסור

 דה~טר~
 לו לתת מלוי ראובןשיב~ש ע~ה~ ~ת החוו~~ד

 שט~~~
 ~מ~ן~ אותו וימכר שלו

 ע~מו משמ~ן ש~~~ח או וועכסל לבקש ע~ה לו נתןולא
 גם לפמש~כ דהר~ ע~מו~ לש~ן אח~כוימכרנו

 שרי ~
 וימכרנו ע~מו משמעון שט~~ח דכשי~בל משום דהיינו~ל
 ה~מת ~ום אסור אכתי בפחות ע~מו לשמעוןאח"כ

 דהואריבית~
 מ~

 ה~ואר דין
 ~ס"~ סי~ בש~

 סעיף
 ~ויני לחבירו דבאומר ס~ב דף דב"מ ~מג~א והואג~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 חטי~ לי אין מנה והשי~ומ~~
 לו ו~לוה ~י~ יש במנה

 וחזר~~ים
 ו~~

 דאע~~ג תשעים בעד ~מנו
 ד~

 מיתר ה~ין
 מאבק דקיל ובש"ע ברא~~ש ועיי~~ש ריבית~ ~ערמת ~וימ~~מ
 ~לויני ו~מר הבאנק ~ל ~ו שמעון ~ל כשבא וה~~נריבית~
 שט~~ח לנו אין מנה משיבין והםמנה~

 במנ~
 ושוב לנו~ יש

 ממש ~וי בתש~ים שלהס השט~~ח לוקחים בע~מםהם
 ~מינה ריבית~ הערמת משום לכתחלה ו~סור דהתםכדינא

 ~וי השט~~ח מקבל שראובן דהיינו באמ~ע~ אחרדבדאיכא
 ליכא ריבית הערמת אפילו לשמע~ןומוכרה

 וגדו~
 ~ו

 ~לויני מתחילה אמר דאם סק~~ט ובש~~ך שם בש"עמבואר
 הערמת הוי ולא ע~מו לראובן למכור אפילו מותרחטים
 אחר בדאיכא ומכ~~שריבית

 וכה~~ג טפי דעדיף באמ~~
 נרשאי חכירי לענין ב~ סעיף קס"ד סימן בשו~~עמבואר
 אחרדבדאיכא

 כן מ~אתי כותבי אחר ~שוב רשאי באמ~~
 עיין הגד~~ת בשם חיים מים במקור קס"ג בסימןשם

וגדול~ שם~
 בט~~ז מבואר מזו

 בס~
 מנה בהלויני דאפי~ סק~~ז

 ולק~הו~זר
 שע~ לאח~

 בע~מו הבאנק עם ~ן לעשות בנ"ד אפשר היהועפי~~ז ע~~ש~ ריבית ~ערמת הוי ולא מותר
 הבאנק אל יבא זמן ולאחר זמן~ על שולדשיין ~ו יתןשהבאנק
 חולק שבנקה~~כ אלא בפחות בע~מם ש~הם ~שט~~חלמכור
 בלא שניהם דברי הביא שם ב~י~ ובחוו~~ד ~ט~~ז~ עלשם

 הגאון דברי נסתרים ועכ~~פ~כרע~~
~ 

 נ~~י ליב שלמה
 כי ואף מדאורייתא~ ריבית דהוי לומר המידה עלשהפריז
 א~לי גדול וכבודו הנ"ל הג~ של ו~דקתו ב~יאתו גודלידעתי
 אבל עליו~ ~~לוק כדאי אניו~ין

 תו~
 ואין ~מת בה כתוב

 ~יים~ אלהים בדברי פניםמשא
~~~~

 ידעתי ל~ ש~יח~ הוא ש~בוכהאלטער ~דבר גוף
 דכיון הל~ו דברים לומר להםמנין

 דכ~
 מה עיקר

 הוא שטרות לה~ליף הללו פעולות לעשות לטרוחשנחתו
 ~ינם בודאי א"כ ריבית ~יסור יהי~ שלא שרו~יםבשביל
 שליח להיות רו~ה אינו הוא וגם שלי~ם הוא שיה~רו~ים
 שיעשהאלא

 ~כ~
 ע~~ב דף ב~~מ בתוס~ מבואר המערערים מסברתולהיפך בדבר~ איסור י~י~ שלא כדי ע~מו בתורת

 לעשות דטרח חזי~ דלא בסתמא אפילו שםוברא~~ש
 ~אינואמר~ בהית~

 רו~~
 בנ~~ד ומכ"ש בהיתר~ שיהי~ כדי לקנות

 השטרות להח~יף יתירה טירחא לטרוח החרדה כל אתדחרדו
 שי~~ שולדשיינעןוהדפיסו

 בד~
 ~פוא וא"כ היתר~

 הכל~ ולקלקל שליחם שיה~ רו~ים ~ם ושגם הואשרו~ה נימ~
~י~ו~

 תימה דברי הם לדעתי בזה דבריהם הדבר
 ואי~

 להם
קיום~

~~~
 ר~י~ להביא משלו את נשא נ~~י ~יב שלמה ר~ שהג~
 יעל~ ו~י בזה"ל וכתב הבאנק שליח אלאדאינו

 על
 תמורתו וקבל ~לוה שט~~ח יתן הבו~אלטער אם~דעת
 והלךוועכסל

 הלו~
 ומ~ר~

 להקאסיער~ השט~~~
~~ 

 הש~~ח בעד הוועכסל את הבוכהאלטערשהחליף ~~ר~
 נוד~

 או
 ואין בטוח הלוה שאיןנולד

~ 
 דת יודעי כל הלא השט~~ת~ להבאנק לשלםהבו~~טער כשמחוי~ ממנו~ לגבות

 רק אינו דהבוכהאלטער ישפטוודין~
 שלי~

 ומתחלה הבאנק
 אין עתה וגם כן~ לעשות ע~~זנתמנה

 הבוכהאלט~
 וה~

 ~הלי הסכ~ת שי~או עד ~אומה עושיםקאסיער
 הבאנ~

 דאינו לנו הגיד מי חדא תשובות~ ב~ יש ע~~ז עכ~~ד~~זה
 יר~ה לא הבאנק אם הדין עי~ר מ~ד לשלם באמתמחויב
 כיון נגדו יוותרו ע~מם מ~ד דבודאי ונהי נגדו~וותר

 לו להלוות הסכימו שהם שע~~י לו להזיק בנזקין גרמאהיו שה~
 ע~מו~ על ~ט"ח תמורתו ונתן שלו וועכסל הוא גםקבל

 וראו~ בנז~ין גרמא ככל שמים ידי ל~את חייביםועכ~~פ
 דכל ~שאטה הגאון הביא וכ~ר ממנו יתבעו שלאונכון
 ש~ם ידי ל~את עכ~~פ ש~ייבים בדבר לוותר ~ריכיםרבים
 נ~י~~ש יר~ו ולא לוותר~ יר~ו לא אם ה~ן מעיקראבל
 גב~ דף ב~~מ בש"ס ואיתא ממנו~ לתבוע יוכלולדעתי
 לך אחזירנו מעות לךלכשיה~

 דנעש~
 מדעת~ א~~ל כאילו

 דגט מ~ה ידוע וכבר ק~ד~ סימן ביו~~ד ונפסקו~תר~
 עליו וער~ר ז~~ל~ הס~~ע בעל ה~~ שסידרווינא

 ועכ~~ז קכ~~~~ בסי~ בתשובותיו כנדפס ז~~למלובלין המ~~~~
 על ד~ת חרם והכר~ו ז~~ל~ להס~~ע ~ר~ות ארבעגאוני הסכ~~

 נראה היה הענין ה~עת שלפי אף הגט~ על שיערער מיכל
 תבוא יעמוד שבאם הגט נותן כן ע"מ שרקיותר

 שבלב~ דברים על משגיחין אין ~~~זבחזרה אלי~

~~~~
 לשלם הבוכהאלטער ~ריך אין ה~ן שמן י~~ל

 דמ~ קכ~~ט סימן בחו~~מ מבואר ד~ר~ שלו~שט~~ח לה~אנ~
 בטוח כי הלה ל~ ואמר לפלוני~ ילוה אם לחבירוששאל

 כמוהוי הו~
 ע~

 לשלחנ~ דינר המראה כמו לשלם~ ומחויב
 ~דה מ~~מ שם עליו חולק דהש~~ך ונהי רעה~ונמ~אה

 בא~
המלו~

 מודה סמכינא ~א דעלך חזי ההלואה קודם אמר
 לגבי הבאנק דמנהלי לומר יש ונ~~ד לשלם~ הלהדמחויב

 חזו ~ם הבוכהאלטער אמר כאלו הויהבוכ~אלטער
 לכל דידוע כיון סמכינאקא דעליכ~

 ד~
 חקירה עפ~~י

 ~ך על ה~א~ שבטוח בהם שבוטחשלהם ודריש~
 ז~

 ~וא
 מחויבים בטוח אינו הלוה אם א~~כ השט~~ח~לוה נות~
 להבוכהאלטערלשלם ה~

 מ~
 דינר כ~אה ~יק מ~ד לו שהזיקו

 טובה הוא כי ואמרלשל~ני
 לענין ועכ~~ז רעה~ ונמ~א~

 ~ין ריבית~יסיר
 ~דב~

 כלל מזיק
 מ~

 חייבים שהם
להבוכהאלטער לשל~

~ 
 הוא נותן ידם שעל לו שהזיקו

על שט~~~
 ע~~

 ה~ה~ ~ל וועכסל תחת
~ ~ 

~~~
 גם הנכרת הערמה מ~ד עוד ה~רערים שפקפקו

 ז~
 כל~ נ~~ל~

 על נמי יו~שה ד~דבריהם
 דנדרים במשנההמבוארים ~יני~ כ~

 ד~
 ה~~ מ~~ג~

 לו ואומר א~לו הרגיל חנוני ~~לדהולך מחבירו~ הנאה
 ~פלוני אעש~ ~

 הרגיל לפועלים אווכו~
 א~~

 דה~ ובהאי לו~ בונים והם
 א~ר שם אין ובאם ~תנ~~ לשם לאחר נותןבדרך

 סעיף רכ~~א בסימן ביו~~ד אלו דינים ונפס~ו הסלע~ע"ג נות~
 אין דברים הני כל אטוח~~

 מותר המודר שיה~ הכונ~
 ועכ~~ח הער~~ ~~ד לי~ אמר~ ולא מותר ואפ"הלהנות
 המערערים על ת~תיועוד הוא~ מ~רת הערמה ~רי ואם ה~~~ בכה~~ג מקרידלא

 ~~ בז~
 בש~~ס ~ואר

 שלא כל דשרי ד~נבטרשא
 ק~

 ש~~ פרה או טלית וא~כ
 לו יתן לא שהלו~ח שיודעכיון עכ~~~ ה~~~ ~ד נו~ן הלו~ח הי~ אם חמשים בעדנותן

 עכשי~
 לבו והלא זה~~כ ששים~עדו ~ו~~ ~אי המ~ת

 יוד~
 שהוא

 ה~נ~ ~~~ ~
 ל~ר דמותר לו~ ביש קיי~~ל וכן~ת~~

 ~ד~~~ ב~~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~

וא~~~
 השווים ח~ים ווא~אן

 ~ל~
 מותר זהובים

 ליק~
 עליו

 ~ך~ות
 דאין ס~~ד דף בתו~~ ומבואר מ~ות~ שמונ~

 גם למכור ~מוכר דמותר ~מעות~ לנותן נ~ניןהח~ים
 ~לא ~ו יש מ~ני ולא אחרים לו ול~ת לו שישהחטים
 הכל כן ו~ם לגמרי~ נקנים שיהי~ ולא פסיקה היתרלענין

 מעותיו ~קדמת על ריבית ~לא מכירה ~ן שאין~~ד~י~
 ועכ~~~ הוא~ מותרואפ"ה

 ריבית דכל
 של~

 ~כמז~~ל א~רו
אע~~ג

 ד~לו~
 אדם לכל נודע וכן יודע המלוה וגם יודע

 ~פקיע רקד~וא
 ול~ערי~

 טרחו טרחות וכמה ב~~ לן לית ~יתר דרך ע~יוש~וא כ~ ואפ~~~ ריבית~ איסור נגד
 לפרשהר~שונים

 כגין היתרים~ ולמ~~
 מ~

 דמבואר
 יעסוק שלא להתנות והג~~ה ב~חבר ה~ סעיף קע~~זסי~ן בש"~

~ל~
 יטמון ושלא פלוני~ בדבר

 ישנה שאם כדי בקרקע~ אל~
 מותר ולהלוה באחריות~יתחייב

 כל וכי ~כתחלה~ לשנו~
 וד~י אלא נינ~ו~ ריבית אי~ור נ~ד ~ערים לאו מיליהנ~

 ב~ו~ לן דליתמוכח

~~~
 נ~~י ליב ש~ה ר~ שהג~

 מבי~
 אבל הם~ אסורי~ מילי ~ני כל השל~~ה לדב~י~נה חו~י~~ במס~ השל~~ה דברי

 גרורים אנו דבתרי~ ב~~~עהרמ~~א
 הת~~~ד וכן כן~ ס~~~ ל~

 ויאמרו אחריו~ נמשכיםשאנו
 נ~

 ע~קא ~~יתר כל אטו
 ד~ב~ נינהו~ הערמה לאו בישראל~נוהגין

 פעמים
 הו~אות על מו~יאו או חובותיו~ ב~ם ופורע מעותנוטל הלו~

 ואפ~ בנין~ לאיזה או ביתו~~רכי
 נתפשט

 הד~
 בכל

 יודעים ומלוה שה~וה אף להתיר ישראלתפו~ות
 זנוול ר~ הרב ידידי עלותמהתי ~דב~

 שרו~~
 נגד ומרעיש לאסור

 נגד מר~יש ואינו הערמה מ~ד שטרות חילוף שלההיתר
~ת~~ע

 שיוד~
 המק~ל שאין פעמים וכמה כמה ג~~כ

 עוש~
~~~  

 ש~בל~ ~~ות

~~~ 
 הרב שמ~רער

~ 
 שט~~ח שה~בל עוד נ~~י זנוויל

 הקא~יער אל אנווייזונג שהוא סוברמהבו~האלטער
 בכל ~קשות יכול הי~ זו קו~ לקנות~ קנין כוונת כאןו~ין

 אי~ור~ איזה ב~ביל הנעשים מכירה ~~טרי ובכלהקנינים
ובגוי

 הקו~
 ובנ"ד מבכורה~ להפקיעה ה~רה את

 ו~ודאי שם~ כתוב מה ל~רות יכול ה~י ~נדפס כיון ~ש~~~א אדרב~
 שהרי ועוד שמ~~ כתוב מהיוד~

 הו~
 כדי כן שעושין יודע

 מכוין ~יתר~ ~דרך ~שות רו~ה הוא וגם היתר~ בדרךשי~~
 ~ה~~יא הרב דעת על הענין~ את המייסד דעת עלהוא

 העולם כל אבל תמ~~ח~ בסימן המחה"ש כן טען וכברההיתר~

א~
 מש~י~

 ב~
 אתרונים~ ובשאר ~תת~~ס בתשו~ ~מבואר

 הוא נכון שלכם שההיתר לבאר ~~ת ~אר~י ~~~
 ~ותר בעיניויוכשר

~ 
 הד~ר הי~ ונכון פ~~ אשר ההיתר

 ה~ט~~ח יתן הבוכהאלטערשלא
~ 

 ש~ל או אחר~ איש
 עפ~~י~בו~א~טער בהבאנק~ ~הנ~פאש~ יום ~אותו שיהי~ מיהפחות

 הטב~ דר~
 ונ~ה כ"כ אמוד איש אינו

 אך יותר ~אריך וה~יתי ~ערמה~יותר
 ור~

 מעכ~ת כי
 טרוד אני הפסח וקודם מאיסורא~ לאפרושי שהוא כותבנ"י
~מי~י

 ~מת~
 ~רבנים לכתוב אי"ה ואקוה דביתא~ וב~ל~

 י~~ כי ואקוה שליט~~אהגאונים
 ~יתר ויסכימו מדבריהם

 ה~"~~~~
 כי

 נכו~
 י~~ים א~נם הם כי ובפרט ~~א~

 ~~וש~~יתר
 ג~~

 כלל ~דעים ואינם יותר
 ~ו~~ ~

~~~~~
 פה אשר

~~ 
 הוא כי כעת לו לשלוח אוכל

 ו~ריכ~ ~ב~~ד~ ~~ל מינחבויגין ~~~
 עבודה

 ~דול~
להעתיק~

 ישראל כל הפסח וקודם
 יו~ל ולז~ת ~ם~ טרודי~

 ~~סור ידע הפער~וגס~ינזען אך שלכם~ ~היתר עללסמוך
 של ~וועכ~~ן על היתר בדרך ג~~כ זולת הלוה מןלקבל
 ודי הלוה~ שיתןאח~~כ

 לחכימ~
 מ~כ~~ת יבין ובודאי ברמ~זה

 המ~ות חג את ויחוג בזה~ כוונתי~~~י
 בדי~~

 ~~ות ו~כשרות
נפשו

 ונפ~
 בלונ~~ח~ וש~~ת דו~~ש ידידו

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

 תר~~~ט~~נת י~~~ו~סעמיהאלי

 כה~ המופלג הב~ לכבודשוכ"ט
~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~
 לו~ד נ~~י

 בק~~~ ב~שיב~
 מ~ד ~~

יע"א~

~~
 ל~שיב~ו אמרתי מכירו אני אין כי

 אילי כי בד~~~
 הענ~ן שאין ה~נתי כי ועל ~אמת~ לידע רקכוונתו

נחו~
 אירע לא כי למעשה ל~~כה

 ~מעש~
 לעת הנחת~ו

 ~ והם ששאל~ השאלות כפי בק~רה רק ואשיבהוהפנאי

 ~~~~א~
 שה~זיקו בכורים כמה אחד א~ל נפדה אם
 שאינו והעידו עדים באו ובסוף ל~ן~אותו

 הפ~ם עוד ~פדות הבכורות של אביהם ~רי~ים אםכ~ן
 א~לי ופשוט ~רור שהדבר תשובתי של~ם ~ילדיםאת

שמ~ויבי~
 אחר כהן א~ל בכוריהם את לפדות הפעם עוד

 עד אותו ש~חזיקו הראשון והכהן כהן~ באמתשהוא
 ~החזיר מחויב טעות ע"ילכ~ן ע~

 ל~~
 הפדיון ד~י את

 שקב~
 ב~ק~~ה ש~~ה סי~ן ביו~~ד בפ~~ת גם מובא זו ושאלהמ~~~

בש~
 הנדפס לי שיש ~ובחו~~י ק~~י ~~ימן חו~~י תשובת

 בסימן הוא ב~עמבערגמחדש
 קי"ג~

 עיי~~ש~ כן ג~~כ ופסק
ו~ם

 י~~א דף במכות ~שר להפלוגתא בחו~י לה שמדמי ~
 או ~רושה בן הוא שהכ~~ג ונודע לגלות דינו ~נגמרברו~ח
 אמר דחד חלי~~~~ן

 כהונה~ בטלה א~ר וחד כ~ונה~ מת~
 כהונה מתה דל~ד מדבריודמשמע

 א"~
 ול~דות ל~זור

הב~ורים~
 ר~

 דפשיטא תמוהים דבריו הכי~ קיי~~ל לא דאנן
 באם אלא פליגי לאדע"כ

 נתב~
 או ~"ג רק הוא ~כ~~ג

 אבלב~~~~
 בא~

 ~ן היה לא דאביו כלל כהן שאינו נתברר
 פשיטא ישראל~ רקכלל

 ונמ~א כהונה~ דבטלה מודי דכ~~~
 שי~בור בעולם מ"ד ~ת~בנ"ד

 שא~~~
 ומ~אתי ולפדות~ לחזור

 אל~ו יד ס~ בשם שמביא הנ~~ל ~~~ק בסוף שם ב~"תאח~~כ
 השג~ ש~~י~ ~~~~~

 חו~~י תשובת על ~ו
 הנ~~~

 ודבריו
 ובהשקפה בזה~~כונים

 לדבריו~ ל~ין זכיתי ראשו~

~~
 ~ליו נתברר לא באם אפילו

 שהו~
 רק פשוט ~שראל

נ~ברר
 ~ל~

 ת~~~ ש~א דהיי~ו ~~ת א~ ~~ג ~שהוא
 הפעם עוד ~דות מחויבים הילדים של שאביהם דעתיג~~
 ד~י את להתזיר מחויב הנ~ל והתלל כשר~ אחר כהןא~ל

~יו~
 רו~ח ~~ בפ"ז בר~~~ם שהרי מ~ם~ שקבל

 ~ס~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 במ~ותכמ~~ד
 כהונה~ דב~~

 ו~
 עבו~תו עבודה~ לענין

 וע~~ש חילו ד~ ברך מדכתיב כשר חלל ש~וא שנודע קודםשל
 משו~ כן~ שפסק הרמב~~ם של ~עמובכ~~מ

 דכן
 מש~

 בסתמא
 במכות ברש~~י ועיין בירושלמי הוא ושכן דקדושין~דג~א
 וכו~ ידיו פועל בד~~ה ע~~א ריש י~~בדף

 שכת~
 ~ הלשון בזה

 עכ~~ל~ כהן אינו דברים שאר לענין אבל כשרהעבודתו
 כהן ח~יב דלא מדבריומבואר

 כל~
 פדוי~ הבן אין וממילא

 על נפלאתיומאוד
~ 

 ס~ בשם הנ~~ל בס~~ק הפ~~ת שהביא
 שנתברר רק גמור זר הי~ לא אם אכן בזה~~ל הנ~~ל א~יהויד

 ולכן ולפדות לחזור ~ריכים אם ~~~ע ב"גשהוא
 א~~~

 הכהן
 אבל תח~~י~ הנ~~ל ה~~ אין והנה עכ~~ד~ הדמיםלהחזיר
 ב~לה כמ~~ד פ~ק רו~ח בה~ שהרמב~~ם מאחר עליונפלאתי

 א~~ככהונה~
 פשו~

 בתשי~ גם וכמ~~ש הדמים להחזיר ש~ריך
~ו~~י

 הנ"~
 על לחלוק מסתפק הנ~~ל אליהו יד בס~ ואפשר

 אבל~רמב~~ם
~ 

 אחד בשום נמ~א שלא בדבר בזה כוחו
 המהר"ם מורי בתשו~ ומ~אתי ע~יו~ שיחלקומהראשונים

 להתזיר הכהן שמחויב ג"כ שפוסק ש~~ח סימן חיו~~דשיק
 דהוי משום והוא אחר~ ~עם שכתב אלא הפדיון~ד~~
 כשר כהן אחר ~דר שהדרך שכיון ב~עות~ נתינההאב
 האב דאם ברור הדבר א~לו ~פדות וי~שות~~ח

 הי~
 יידע

 הי~ שהנתינה ונמ~א א~לו~ פודה הי~ לא ב"ג הואשזה
 שאין אף זה ~עם משום אי לדעתי ובאמת עיי~~ש~ב~עות
 תורה מ~~מ ז~~~ל מ~רי דברי דבריו אחר ~ה~ר כדאיאני
 ממון להו~יא כ~~כ א~לי ברורה הסברא דאין ואומר~וא
 הפדיון מועיל דבדיעבד הדין ~י~ דאי משום י~~על

 בטעות הנתינה מחשב הי~ לא בודאי ו~דות לחזורהאב וא"~
 ש~ותה התורה מ~ות בזה שיקיים באופן לפדות האבדדעת
 קיים הרי האב ונפ~ר מועיל הפדיון ואם הבכור~~פדות
 ידי די~א כיון ~~ת מחשב ולא התורה מ~ות בזהגם
 ~ום היה אי אפילו וגם פדיון~~ות

 לו~
 ~עות דחשוב

 בה לו ואין ~כהן ליתן מחויב שאדם בדבר לדעתימ~~מ
 ממון אינו ~וה~~נ קיי~~ל אנן ו~רי הנאה~ ~ובתאלא

 א~~כ פ~~ז ובסימן ל"ז ובסימן ש~~ן סימן בחו~~מכמבואר
 ~ענת ע~~י ממנו להו~יא קשה הכהן ליד בא כבראם

 ועיין ממון אינו ד~וה~~נ כיון ~עות ע~~י שהי~הבעלים
 בנ~ך ושם וכו~ הכא והא בד~~ה ע~~א ו~ דף ב~~מבתוס~
 הבע~ים הלא מו~יאין אין דאמאי תק~~כ גבי כתבו ע"בעל

 לתבוע יכו~ים אינם דהבעלים ותי~ אחר~ לכהן ליתןאמרו
 ומשמע ע~~ש ~מון ~וה~~נ למ~~ד בה ~הם שיש ~ו~~~נרק

 יכול אינו ה~וה~~נ גם ממון אינו ~וה~~נדל~ד
 היתה שהנתינה ~ענת ע~~י להו~יא יכול שאינו מכ~~שוא"כ ~תבו~

 מחשב לא דע"כ ולומר ק~ת ~דחות יש שזה אלאב~עות
 או בהמה בבכור אלא ~וה~~נרק

 בתרו~
 שגוף ומ~ר

 הואהדבר
 שהבעלים כיין ~דם פדיון גבי אבל ה~ן~ ש~

 שיהי~ פר~י דבר כאן ואין מכיסם מ~ותנותנים
 ש~

 הכהן
 לתת בידם שהרשות אחר כחוב הבעלים על חוב שהואאלא
 ~כן שיר~ו מעות~יזה

 שלקת אף כסף ~ם ש~קת דמי י~~
 ~הבעלי~ שאין לומר בזה שייך ד~א י~~ל מ~~מ בנו~ פדיוןעבור

עליה~
 אלא

 תבי~
 יש אלא ~וה"נ

 בב~מ התוס~ וקו~ ממש~ ממוןתביעת ~~~ להבעלי~
 ותיר~~~

 לא
 נא~

 ב~מה בכור עלאלא
 דח~

 דוקא
 ע~

 ומ~אתי הגוף~ אותו
 מק~ם מכל אבל ח~ סימן ומתנה זכיה ה~ במח~~א זוסברא
 ~יק מהר~~ם בתשו~ וכ"כ ~עות ~ד בזה לדון דא"אנראה
 ~נ"ל במכות דמבו~ר כה~~ג של מינוי לענין בע~מו שםז~~~ל

 דגם אף כשרה~דעבודתו
 ש~

 ב~עות הי~ שלו דהמינוי י~~ל
 שהוא יודעים היודאם

 ל~ ח~
 הפדייה לענין כן כמו וא~~כ כן~ אמרי~לא ואפ~~~ אותו~ ממנים ~יו

 א~~
 ב~~ג

 ב~עות שהוא אמרי~ הוי לא פדיון בדיעבד הפדיון הויאי ~ב"~

אל~
 לפענ~~ד דנראה

 פשו~
 ~עם מ~ד פדיון אינו דהפדיון

 ~ל~ בפ~~ז ~רמב~~ם פוסק שכבר מאחר שכתבתיהראשון
רו~ח

 כהונ~ דב~~
 גזה~~כ הוא עבו~ה לענין רק וא~~כ

 אבל חילו~ ד~ דברך מקרא כשרה נודע שלא עדדעבודתו
 שארלענין

 כ~
 ולכן ל~רע וזר כחלל דינו מילי

 וב~~ח ב~~ג בנמ~א אפי~ הכסף כל ~חזיר וחייב פדויםאינם הבני~
 כלל~ כהן שאינו שנ~~א שא~תינו לנידוןוקו~~ח

 ~~~ב~
 שיעורר זייגער בע~~ש ~העריך מותר אם ששאל

 ~ לפי דמותר נראהבשבת~
 שנפםק

 בסי~
 ~~~ב

 מיס ~ל לרחיים ח~ים לתת ל~~וסרים דאפילו ה~סעיף
 לה~ריך מותר ~~מ השבת~ יום כל והולך נ~חן שיהי~בע~~ש
 להעריכו שדרכו יודעים דהכל בשבת שיקשקשזייגער
 ב~חבר ג~ בס~יף של~~ח בסימן באו~~ח הוא וכן יום~מבעוד
 ומשיב שואל בשו"ת מבואר ~ווגדולה

 מה~~ם מורי ובתש~
 שבת בערב זייגער להעריך דמותר קנ~~ז סי~ או"ח ח~שיק

 ע~~ש~ בשבת מע~מו נרשידליק

 ~~~~~~ג~
 חמור פ~ר פדיון על שהחיינו לברך ~ריך אם
 כ"ב סי~ באו~ח במג~~א שמובא בפלוגתאתלי~

 על שהחיינו מברכים אם רס~~ה~ ובסימן כ~~ח סימןוביו~~ד
 ~מן בא שאינהמ~וה

 לז~
 הוא רק

 אות~ עוש~
 ~פעם

 ב~"ע וסיים לברך שאין נר~ה הש~~ך דהסכמתראשונה~
 ~ום הוא ~בן בפדיון דמברכין ו~א כ~~ח~ בסימןעיי"ש
 אם והנה שמחה~ זו במ~והשיש

 אמנ~
 ג~י פסק דבת~~ש

 ~מ לברך הדםכיסוי
 ~ נרא~

 האחרונים
 דהסכי~

 שלא
 כ~ת"ש~ נימא אם ~ף הדם מכיסוי כ~~כ ראי~ ואין~ברך~
 לאכול ד~ריך הגוף~ ~נאת בו שיש ~ום ~עמא כתבדהתם
 לו ואסורבשר

 ~שחו~
 לא זה ו~~ם לכסות~ לו א~~א באם

 כ~~ב סימן באו~~ח התניא בש~~ע ועיין פ~~~ח~ בפדיוןשייך
 ~ימן יו~~ד יבפרמ~~ג י~ אות ס"ב כלל אדםובחיי

 ברכות שספק לברך שלא דעתם נראה ~~ס~~ק בש~~ כ~~~
 להק~

 ~~מ
דעביד

 וכו~~ כ~

 ~~~~~ד~
 אחד ובא ב~י~ית ~התע~ף ~"ג על ברך אם
 אם אחר ב~לית ~התע~ף והוכרח מידוותפסו

 דגדולה לברך מחויב לדעתי הפעם~ עוד לברך~ריך
 שיק ~~ם מורי בתשו~מבואר ~~

 תיו~~~
 לענין רפ"ה סימן

 אחרת~ תיכף וקובע כשרה ונמ~את ~וזה דבשבדקמזוזה
 שם~ עיין ~וזה לקבוע ~רך ~ריך הוא ~אחרת כי~ן~מ
 בע~מו הבית אותו ~וא שם דהרי מהתם הוא כ~~שונ"ד

ר~
 דאכתי וכיון אחרת~ ~יא כשה~זה

 ~ו~
 ~ראשון ~~ית

 ואפ"ה חדשה מ~וה כאן איןא~~כ
 פ~~

 שם
~~ 

 הנ~~ל
 מכ~ש לברךש~ריך

 ב~~~
 עלברכה ~ו~ ~~ ~~א אתר תדש ~בר ~וא

 אות~
 ודאי ~בגך

 ~~~~ ~~~ ד~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~

~~~~~
 שלוקח ~וזה לענין ~נ~~ל ש~ק ~מ~~ם של בנדון

 מ~דש~ לברך ~~ריך ~כתב אחרת וקובע זו ~וזהומ~~ר
 ~שום לברך~ ~ר~ך שא~נו אומר ה~ית~ כדא~ שאינולולא
 ה~א שהמזוזה אף בע~מו הב~ת אותי על ש~ובעד~~ון
 וב~לית גורם~ ה~~ת ~לא גורם ~~וזה א~ן ~~מאחרת
 על~י שמט~ל א~א הראשון הטל~ת על~ו נשאר ~~ אםע~מו
 א~נו לפענ"ד נא~ם~ יותר ~י~~ת שמ~א כגון אחריס~~י~ית
 בסוף הנ~~ל מור~ שבתשו~ ואף שנית~ פ~ם לברך~ר~ך

 אע~~ג בזה"ל וכתב זו בסברא הע~ר שבע~מו נראהתשובתו
 וא~~כ כ~~~~ת ו~~וזה כבגד חשוב הבית לכאורה מזוזהדגב~
 עפר עכ~~ל~ אחר לבגד דמי לפענ~~ד בגד~ אותו עד~~ןהוו
 דומה דאינ~ אומר אני ~כ~~ז אבל רגליו~ כפות תחתאנ~
 אחר בבגד דבשלמא ופשוט~ מו~ן ~חילוק ~י א~ר~~~ד
 ולא ~י~ית עם בגד בלובשהרי

 ה~
 ל~בוש מתחלה בדעתו

 דעל משום מחדש ברכה ~ר~ך ולבש נמלך ואח"כ בגד~עוד
 ובכה~~ג מחדש מ~וה ~ש בגדכל

 בלא מזוזה לגב~ ב~תי~
ר~ה

 לדו~
 נמלך ושוב וברך ~וזה וקבע אחד בחדר אלא

 ~ר~ך אחד בחדר עודלדור
 לקבו~

 ~~חדש ולברך ~וזה בו
 אחד חדר על ~וזות שני אבל בפ~~ע~ מ~וה הוי חדרדכל
 ש~ש כ~~ז בהשניה מ~וה שום כאןאין

 הראשונ~
 וא~רבה

 על עדי~ן שהוא זמן כל שכן וכיון תוסיף~ בל איסוראיכא
 תית~ ומה~כא חדשה מ~וה שום כאן אין ~ראשוןהב~ת
 על ברך שאם שמענו לא דמעולם לדבר וראי~ לברך~י~טרך
 ש~פר ~~טול ~וכרח שופר באותו לתקוע יכול ה~ ולאתק"ש
 לפנ~ו ה~ שלאא~ר

 בש~
 ולברך לחזור שי~טרך שברך

 להסתפק ד~ש מאן ולית בר~~ה כן אירע פע~~ם~מה
 שופ~ ל~ דמה ועכ"ח מחדשלברך

 אחר~ שופר ל~ ומה זה
 זו ~וזה ל~ מה כשרות ~וזות שהב~ כלו~~~נ

 ~זוזה ל~ מ~

א~רת~
 דב~ דו~ ~~

 וקודם בנו את לפדות שברך למי ~ה

נתי~
 א~ר כסף ליקח והכרח המעות אותו ממנו נאבד

מכיס~
 דפשוט ולתת

 דא"~
 אחר ש~יתי ואמת ולברך~ לחזור

 סימן באו~~ח תשובה בשעריכך
 כ~~~

 שכתב בסופו סקי"ז
 דאם תפיליןל~נין

 נפס~
 הקשר

 ורו~~
 אחריס תפילין להניח

 ספר בשס במח~~ב ושכ~~כ שיב~~ ~דים שהכלי~ל
 ש~ק מה~~ס כדברי וזה אמת זרע וספר~דכי מא~
 ~ כ~ והנ~ תח"~ אינס הנ"לוהספ~~ס ~נ~~

 משמע י~~ל בלשון
 מן חילוק דאין להיפך נראה ~~~"ד ~~~ בר~אדלא

 ועכ~ שכתבתיהטעס
 בעיני גם ~לית לענין שאלתו ~נדון

 דו"ש~ ידידו ~~~~ לברך ש~ר~ךפשוט

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

 לפ~ק~עת~ר י~~ו~~~יהאלי

~ו~
 סו~ה חו"ב ה~דול ~~ ידיד~ ~~וד

 וכ~
 ~~~~~ ~~~~~ו~

 דיין או רב נ"י
 בק~

 י~~ו~ניג~~

~~דשה"~~
 לבקר מ~וה לדבר לנס~ע הכרחת~ ות~כף ~כתבו~~~~~~

~ול~
 ~דידינו פנ~ את

 הג~~~~
 נ~~~ מחוסט

 ~של~ ד~ שמ~ם לר~מ~~ר~ך ש~ו~
 בקרוב~ של~מה ~ואה ~ו

~~~~
 בדבר באת~

 ~מקו~
 אשר נ~~~ מעכ~~ת כתב אשר

~ש
 ב~

 ש~עור
 ש~גיע כד~ אך סאה~ ~

 ה~
 ~זרת

 לשפוך מו~רח~ם ~טבור מןלמעלה
~ 

 ש~גב~~~ כד~ שאוב~ם
 ה~לכת הזאת המקוה כ~ השופך הבלן הרג~ש יהנההמ~ם~
 ששופכ~ן מ~~~םוחסר

 ב~
 ה~ואות שאר כנגד מועט~ בזמן

 ~ולכ~~ שם גם ש~מ~ם אף ~כ~~ז שא~~ן~ ג~~כ בהםששופכין
 ש~~י לש~עור ~גמר~ שבאים ~ד זמן נמשך מ"מוחסר~ם
 ערך הוא והזמן ~וכה השאובין שפ~כת ~ודסמתחלה
 ו~מקו~ ~~ים~ ששה או~משה

 מחר ב~ום מוכרחים זו
 סבת ול~פש לבקר הבלן ~לך ולכן מ~דש מים בהלשפוך

 מב~~~ ירא~הדבר~
 זו~ל~ן ש~מים ~ותלים

 מכ~ מבחו~
 ובפרט~קומות~

 כשגוב~
 ממדרגה למעלה מגיע~ם המ~ם

 במשך דהיינו מועט בזמן נראה אז~ ה~וה בתוך ש~שאחת
 מעכ~~ת פסל ולזאת ~מדרג~~ עד המ~ם שחסרים שעותא~זה
 אתנ~~י

 המק~
 מ~ במקוה שנשארו אף כ~ זוחל~ן מטעם

סא~
 ~~א בס~מן ב~ו~~ד ~ר~א דעת מ~~מ זו~לין~ שא~נן

 המקוה את לפסול נ~סעיף
 ~כת~ג~

 ~החמ~ר הב"ח ידעת
 דעת וגם בשמו~ ~דקה מע~ל בתשו~ כמש~~כ בד~~בד~אף

 למטה ראשה הרכינה לא שאם ו~מלההל~ם
 מהזח~~

 ~ש
 שהאשה ערב לנו יתן מי ~א"כ בד~עבד~ ~ףלהחמ~ר
 טבילה בשעת ר~שה ~רכינה ~ו ראשה תרכ~ןהטובלת
 את מעכ~~ת פסלולכן

 המק~
 על ואף ולהבא~ מכאן על

 בלא שנית פעם ~טבול שטבלי ל~נש~ם מעכ~~ת ~וההעבר

ברכ~
 עכת~~ד~

 ונכונים טוב~ם מעכ"ת דבר~ את אני רוא~~~~~
 הר~~א שפוסק כמו ולהבא~ ~אן ה~וה אתשפסל במ~

 מקום שיש ומה הנ~ל~ נ~בסימן
 לומ~

 מע~~ן דהוא דכיון
 ~~~ש ~ז לסמוך דא~ן ודא~ בזוחלין גם מטהרת ~ואא~~כ

 לסמוך דא~ן בפ"ת מובא יעקב משכנות תשו~ בשם~כ~~ת
ל~קל

 ולו~
 שלנו דמ~ואות

 גדול חשש ד~ש משום מעין~ ~~
 כ~ון וגם בזוחלין מטהר~ן שאינם תמ~~ות מי רק שהםלומר
 שאובים לתוכה ששופכ~ן מה ~~י ורק ~~ד מעין רקדהוא
 זוחליןנעשים

 להרב~
 מטהרת א~נה מע~ן בכה~ג שיטות

 במה עכ~~ז אמנםבזוחל~ן~
 ש~ו~

 שכבר ~נש~ם מעכ"ת
 אליבא כשרה במקוה א~רת פעם ולטבול ~חזור זוב~וה טבל~

 שכבר להנשים גם כן ש~וה מדבריו והבנתידכ~~~~
 מאח~ כי המד~~ על ~פר~ז בזה ב~ל~הן~ עםוש~שו טב~~
 שגדול

 הבריותכבוד
 להו~~~

 היה עתה עד השימוש אשר ח~~ו לעז
 ~הקל~ סב~ת לחפש אנחנו ~חו~ב~ם לזאת ח"ו~באיסור
 כ~~~ג ש~וארכמו

 ק~~~ בסי~
 בשם

 תש~
 מה~ם

 אשהל~ין מלובלי~
 ש~ב~

 שמשה לא עדיין שאם ~פרנ~ם~ ק~~ה ולא

~רי~
 ~ריכה אינה שמשה כבר ואם אחרת~ טב~לה

 להקל סב~ות יש באם ~מר~ לא דבכה"ג הריולטבול לחזו~
 באם בנ"דגס וא"~

 ~~~ כב~
 ר~א בס~ ~מחבר ~ל לסמוך יש

~~י~
 סאה ~ יש שבאס נ~

 אשבו~
 לא הר~א ואף כשר



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~
 אלא~חמ~ר

 לכתח~
 דהב~ח מעכ"ת ~כתב ומה ~עו~~~~ש~

מחמ~~
 ~דקה~ מע~ל בתשו~ בשמו ושכ~~כ בד~עבד אפ~לו

 תח"~ ~ש הב~~ח אמנם תח~~~ א~נו ~~ה מע~ל תשו~הנה

 בד~עבד אף ש~חמ~ר משמ~ות בו רא~ת~ול~
 אדרב~

 כ~~ן
 ד~ש שכתב הרמ~~א מדבר~ ~חמ~ר ד~ש ~דבר~ו ראי~~ב~א
 הרמ~~א כדעת רק דעתו משמע ~~~כ וכו~ לכתחלה~החמ~ר
דרק

 לכתח~ל~
 והנ~ להחמ~ר~ ~ש

 ו~ש שכתב הר~~א לשון
 משמע זה מלשון ה~דק לסת~ם לכתח~ה לדבר~הםלחוש
 כבר באם אבל להחמיר ~ש הסדק לסתום לענ~ן~ק

 באם אפ~לווטבלה עב~
 ל~

 עכ~~ז עד~~ן שמשה
 א~~~

 פעם לטבול
 באם ד~דן לנ~דון כ"ש א"כאחרת

 טב~
 ודאי ושמשה

דלדעת
 ~"~ הר~~~

 אחרת~ טב~לה

~~~~~~
 הרכ~נה לא דבאם ושמלה לחם ~פר בשם מעכ~~ת
ראשה

 למט~
 בד~עבד גם להחמ~ר ~ש מהזח~לה

 כ~~כ שהואאמת
 אב~

 גם
 הו~

 לא עד~~ן ב~ם רק מ~~רי

שמש~
 מכח דרק כן מורה להחמ~ר ~ש ולשון בעלה עם
 זה כתב~ומרא

 ול~
 כבר באם

 שימ~
 כן בלא אך

 המ~בר שדעת ~~ד~~ שם כתב לזה מקו~ם שהר~ כן~דעתו מוכ~
 בחלק טובלת ~אשה אם אף לה~ל הואבש~~ע

 ~מקוה בתוך שנשאר כל אפ~~ה זוחלשהוא שלמעל~
 למט~

 סאה מ~
 אפ~~ה זוחליןשא~נן

 כש~
 המקוה

 והטבי~
 מ~נה כן ואם

 ג~כ מקיל המ~בר כש~טת בד~עבד דמק~ל דהר~~אמשמע
 זוחל~ שהוא בהחלק גם טב~לה בשעת גופה בא באםאפי~
 באם בד~עבד גם להחמ~ר ~ש דלד~נא ~כתב נה~וא~~כ

 ה~~נו ~~מ הרכ~ן ולא בזוחל~ןגם טב~
~ 

 גם ודאי בשמשהאבל שמשה~ בלא לה~מ~ר
 הו~

 לא דבודא~ להקל מודה
 הר~א~על י~לו~

~"~~~
 הרא~ש מדבר~ לד~~ק במש~~כ על~ו ~שיג מעכ~ת
 מ~ בנשאר אפילו דפו~ל ~ר~~ש ופי~ לש~טתבמש~~כ

סא~
 הוא דהשתא משום הוא דטעמא זוחל~ן שא~נן מ~ם

 וכתב זוחל~ן~ שהם העל~ונ~ם במ~ם גםטובל
 ד~~

 משמע
 שהרכ~נה ~ודע~םדאם

 ראש~
 גופה ~כל שיודע~ם עד למטה

 גם כשר באשבורן~בל
 מעכ~ת ה~י~ וע~ז המחמ~ר~ לה~~

 מנ"ל ושמ~ה הלחם דלדבר~ להפך משמע ~רא~שמלשון
 העל~ונ~ם במים גם טובלת שהיא האלהרא~ש

 שמ~
 מרכין

 הרא~ש שלשון ב~דק ישפוט מעי~ן כל ובאמת עכ"ד~~אשה
 שלדבר~ הנ~~ל~~ ושמלה ~לחם מ~ריו ~מדי~ק כמו משמעהזה

 כלם הו~ דהשתא דפסול לכתוב ל~א~~ש הו~ל הכימעכ~ת
 ~הוא שכתב הלשון אבל ~את~ המים שננערו כיון~וחל~ן
 שרק להדיא מורה זוחלין~ ~הם העל~ונ~ם במ~ם גםטובל
 טובל דאינו ~דע~ א~אבל ט~~לתו~ מהני לא לכן העליונ~ם במים גם טובל שהוא~שביל

 ר~
 התחתונ~ם במים

 הי~ באמ~
 טבילת~~כשר~

~~
 טו~ל שהוא הא ~רא~~ש ל~ מנא ל~כ~ת לי~ ד~שיא
 וטובל ראשו מ~ין באמת דלמא העליונים~ ב~~סגם

~דא כלו~~ של קושיא הוא אשבורן~ שהם הת~תונים במ~םרק
 דמכ~

 שהוא ועוד ~~מיר~ יש ספק
~~ 

 דהמשנה
 טו~ל אם לענין ~דין~מדנו

 וא~נ~
 ~כול אינו או רו~ה

 ואף רא~ו~להרכין
 שממ~

 ~ו שיטה של טעמו הטור שכתב
 וכו~ ל~את נוע~ם דהמים דכיון~ס~ל

 מש~
 דס~ל

~~~ 

 התחתונ~ם המ~ם ~ם דחשוב~זו
 שלמט~

 מן
 א~נם זו ש~טה בטעם ~~~~ש דל~ון להכחיש א~~א~~מ ~ו~לי~ הסד~

 הטור הב~א דבלא~"כ משום ~~ל ו~ותר כן~מור~ס
 על ~ולק אב~ודהרא~~ש אח~~

 ו~סת~ זה~ ש~ט~
 ל~ור ס~~ל

 לא לפ~כך ז~~ל הרא~~ש אב~וכש~טת
 ד~ד~

 כ"כ
ש~טה ש~ בטע~

 ראשונ~
 ~בלאה~~כ כ~ון שלה הטעם ע~קר ~עת~ק

 ה~~בר של ~פלוגתא ע~קר הנ"ל לפ~ וא~~כ כוות~~ ס~~ללא
 ~נ~~ל נ~ ~~~ףוהרמ"א

 הו~
 במקוה ~ש באם רק

 מרכין אינו בין ראשו מרכין ב~ן זוחל~ן שאינם כשר~סמ~ם סא~ ~
 אלא ה~מיר לא דהר~א וכיון למטה~ראשו

 כבר באם ע~~~פ א~כ הס~~לסתוס ~כת~יל~
 טבל~

 לנו יש ושמ~ה
 שלא עליולסמוך

 ל~~ריכ~
 א~רת~ ט~י~ה

~~~
 בעברה עכ~פ בד~עבד להקל סברא ~ש

 שהרי ושמ~
 יראה י~א בסימן ~וואות בה~ ברא~~ש המעי~ןבאמת

 להקלדדעתו
 יות~

 זו~לין שמ~ם דמה
 אפ~~ לגמרי כשרה והמקוה למפסל~ כלל עלי~ זח~לה שםלאו ל~ו~ ה~ו~ מ~

 ל~כאבאם
 סא~ ~

 שמפירושו ~~ש על ו~~שה ~סדק~ עד
~ו~א

 מק~ ~סו~
 א~ר פירוש ופ~ גדולות~ קוש~ת בכ~~~ג

 מקוה ~פסול אין זה ולפ~רוש וז~~ל לבסוף ומס~~ם זובמשנה
 יו~א~ןשמ~מ~ו

 ל~ו~
 בב~אור~ שרא~תי מה על ~ות~ני ~כ~~ל

 במשנה אחר פ~ שמפרש אף שלהרא~~ש ובד~~ח~הגר"א
 מ~וה לפ~ול מסבראמודה מ~~

 ו~מ~ שנסדק~
 י~~א~ן

 ~עתקתי כמו ~סול דאין בהדיא מס~ים הרא"שוהר~ ~~~
 ~~ין כל ובאמתלשונו~

 ~א~ ~~ ~וש~~~ רא~
ש~~

 מקוואות מס~ של למשנ~ות ובח~~ גדולית~ קו~ הם זו
 דעת ~ל הב~או דלא הנ~ל נ~ בסעיף הש~~ע עלתמהת~
 אופן ~כל דמ~יר בזההרא~ש

 א~י~
 ~א באס

 ~ם בספר רא~תי ועתה הסדק~ עדסאה ~שא~
 ושמל~

 שם
 מקוואות מה~ בפ~ט הרמב~ם מלשון שמדי~ק בסופופ~ז בס~~

 אינן ממנו הנז~לין והמים זה~ בלשון שכתב ח~הלכה
 א~~~י באשבורן שהם המים הא משמע עכ~למ~ר~ן
שמ~ם

 זוחלי~
 ~ם

 הוא גם וא~כ מטהרין~ אפ~~
 לולא ובאמת ענין~ בכלהמכ~~ר~ן

 דב~
 בעלי וגם הראשונים

הש~
 סברא כ~ל ~ביאו שלא

~ 
 ה~ותר זו ש~טה נראית היה

 ~ו~ מי דאין דהא מאוד ומסתברתמחוורת
 מטהרין

 הטובל על כשבאים דוקא ה~~נובזו~ל~ן
 בז~י~

 ומשום
 על לבוא ~~יין ו~ך ב~דרכם~ אלא מטהרים המ~םדא~ן
 זחילה בדרךהאדם

 וכ~
 נכנס שכשאדם המושכין הנהרות

 ה~~~רות ודרך ומעיין~ נהר של מעליונו מים עליו באבהם
 בהם ה~ו~ל האדם על באים שא~נם גש~~ם מי בהםש~ש
דרך

 זחי~
 המים עליו בבא מטהרים אינם ולכן

 המים עליו בא שלא כל ולפ~ז כדרכה~שלא ~ז~יל~
 ב~~יל~

 לא
 זה ~ם~ זו~לין שמ~ם מה לןאיכפת

 נר~
 דעת

 ~~~ד מה~ב שלמה בית בשו"ת ומ~אתיו~רא~ש~ הרמב~
 דגםשמביא נ~ סי~

 בת~ב~~
 מביא

 כ~
 ~ומ~אתי כן דס~ל רבוותא

שהוא
 בת~~~

 שס ראית~ וגם י~ז סי~ ~~א
 בה~

 דלדעת
 ~וה וה~~םהרא~ש

 ש~ר~
 א~ד

 ~ותל~
 ~ר

ענין ב~
 עיי~ש~

 ו~רף
 או~

 דעה ~ובא שלא אף לסנ~ף
 וכתב~ש~ע ~~

 שי~
 ~ו לשיטה

 ראיו~
 ~~ע~~ן ~אוד נ~נות

 ~~~ד ה~אבב~אורי
 ס~

 ~א
~~ ~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 אין הרא~~שראיות
 ~שיב~

 ושמשה טבלה כבר באם וא~~כ
 ~ל לס~וך דיש נראה ל~ענ~~דגם

 שיט~
 זו

 ~ל~
 ~~~ריך

 ~הקל סברות כמה עוד בנ~~ד ד~יכא בפרט א~רתטבי~ה
 אי~~ה~ עוד שאכתוב ומה ~תבתיש~ר

~~~
 זה אם ~אוד מ~ופק דאני משום להקל סברא יש

חשיב
 זחי~

 באם בפנים ניכר שאינו כיון ~נ~ת
 ענין שום המים עלנביט

 זחיל~
 שניכר ומה

 בחו~
 אפשר

 והטור ~רא"ש הרי וגם הניכרת~ ז~ילה חשוב לאדב~ה~~ג
וש~~ע

 כול~
 מכותליו~ א~ד שנסדק מקוה בדברי~ם ~זכירו

 סדק רואים אנו באם דדוקאמשמע
 והמי~

 דרך זוחלין
 י~~לה~דק

 דז~
 שאין בנ~~ד אבל הניכ~~ זחילה חשוב שפיר

 רואין שאנו רק ~דק שוםכ~ן
 ש~מי~

 ושמב~ב~ים חסירים
 דרך רק חשוב דזה א~שר מ~~מ אחר~~ד

 בליע~
 ופליטה

 מדברי כן משמע ~ק~ת ראיתי ~ושוב מ~לחלי~ חל~וליוא~א

~תשב"~
 ניכרת שאינו זחי~ה לכה"ג דמחשב י~~ז~ ~י~ ~~~א

עיי~~ש~
 טבע והיא

 האר~
 סע~ ב~"ע ~מובא הרשב"א ו~רי

 שמכ~ירנ"א
 מקו~

 שמימיו
 נוטפי~

 נב~עים או
 בא~

 כתב
 גשמים מי של מקיה לך אין כן לא ד~ם משוםהטעם

 גשמים מי של מקוואות שכללעו~ם כשר~
 במשך נאב~י~ מימי~~

 טב~ שאין ידוע ~רי וא~~כהזמן~
 כל

 ה~ר~
 בכל שוה

 בפני ~רבה ~ו~~ת אשר וחזקה קשה א~מה וישהמקומות~
 ש~וא וישהמים~

 רפוי~
 ניתן הכי וא~~כ כ"כ~ חו~~ת ואינה

 לעשות ד~ין לו~ר ~יעורןדברינו
 ~ו~

 גשמים מי של
 ~וסרת ודאי דשם ורכה רפויה~~דמה

 המק~
 מי של

 דכללא משמע ודאי אלא ויותר יותר ויום יום בכלגשמים
 בהמים ניכר שאי~ו דכלהוא

 ע~~
 אין וגם זוחלין ש~ם

 שבמשך אף סדק~ שוםבכותל
 הז~

 ח~רה ~ה~וה נראה
 אפילוואפשר

 ני~
 ~חילה ק~ת

 ~חו~
 בשביל ~פסול דאין

זה~

~~~~
 ואף מעין~ ~וא שה~י ל~קל סברא שלנו בנדון יש

 אינו מ~~מ תמ~ית ל~י לחוששכתבנו
 אל~

 בעל~א חששא
 בלחםועיין

 ושמ~
 גדולי ס~ בשם שמביא ע~~ד ס~~ק בלחם

טה~
 ועכ"פ תמ~ית~ מי רק או מעין הוא אם סימנים

 ~עבר שעל דעתי למעלה שכתבתי סניפים הני כלבשביל
 לחושאין

 וא~~~
 אמנם ולטבו~~ ~חזור טבלו שכבר הנשים

 חשש~ שום בה יהא שלא ה~וה לתקן יש ולהבאמכאן ע~
 בא~רונים שמביארו~פרט

 שבמקו~
 ידי ל~את לחוש יש

החומרות~

~~~
 מאמר שלפי ה~וה הכשר גוף על עוד שמפקפק

 מעכ~ת פקפק וע"ז בחול~ אותה הכשירו המקוהבעל
 שהוא ~י~נט עם מלאכתו ~אומן שם עושה שלאח"ככיון
 וחש~רך~

 נפל שלא ימלט ולא מים~ כמו שדינו מע~ת
 ט~~ו סעיף בש"ע ~בואר שהרי ~דעתי רחוקוה~שש לוגין~ ג~ גס שנפל להיות ויכול המים חפירת ~תוך~מנו

 שאין כל כלים מ~~ לוגים ג~נפלו דא~
 כוו~~

 פוסל אינו ל~ות
 ~ימענט שיפול כוון לא האומן ובוד~י עיי~~ש המקוה~ת
 ובפרט ה~י~ענט ע"י ה~ים שיעור שית~ו ה~יםלתוך

 את פוסל שאינו הנרוק כטיט דינו ודאי ~י~נטש~דעתי
המ~וה

 ו~ אחת~ בבת בנפל אף לוגין ב~
 גם

 דנר~
ד~~קו~

 סעיף ~~ע ומבואר ~עין~ הוא
~ 

 אינם דבמ~ין

 אלא לו~ין~ ג~פוס~ים
 לכתחיל~

 גם ומה מחמירין אנו
 ~מקוה קרקע עדדבהחפירה

 מקו~
 ואף המשכה~ והוי טפחיםג~ י~ ודאי שם שטובלין

 שלכתחי~
 הר~וי קרקע בעי~

 יש דרק ~יים ~~מ מ"י בסעיף בר~~א כמבוארלבלוע
 אין טב~ו שכבר הנ~ים על ~דבר קי~ור ל~חילה~להחמיר
 ~אופן לתקן יש בודאי ולהבא ~~אן ועללה~ר

 של~
 י~י~

 בז~ והנני זחיל~~חשש
 וש~~ת~ דו~~ש ידידו

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

~~~
 מ~לתכם מכתב קבלתי כותבי

 ~~מקו~
 זו

 הו~
 של

 בגוף שינוי ק~ת יש וגם ~מכשיר~ הוא והוא נ~~יהרב
 רוא~ הנני שיהיה איך ויהיההענין

 שהדבר
 ההו~

 יוכל
 שחלילה נ~~י למ~~~ת כ~תב אני לכן ח~~ו~ מחלוקתלגרום
 של הענין מזה לדברלו

 ~~ ~מקו~
 רק העיר מבני ~חד

 יוכל ע~הם ורק חת~ו עם או הרבעם
 ~תווכ~

 ב~נ~ה
 וא~ העיר~ מאנשי אדם שום במע~דשלא

 אחר
 בדעתם וחתנו הרביחזיקו ה~לפ~~

 שה~ו~
 ~ליי אין היא כשרה

 מ~לוקה עשיית של האיסור כי יותר~אחריות
 ~ו~

 יותר
 אכתוב אנכי וגם ~מקוה~ של פסול החשש מגוףגדול

אי~~~
 להרב בל~~נ

 שירא~
 מכאן זוחלין ~שש י~י~ שלא לתקן

 יא~ ד~תי כתבתי כבר העבר ועלול~בא~
 ל~ת~ת יניח

 נאמנה יד~תי כי לשמים~ י~י~ כוונתו אשר ~~י~ר ח~~וע~מו
 ידע לכן ת~~ח בין ~חלוקת לעשות ~י~ר מתרמית רקשהוא

ש~
 כבר ובזה נ~~י להרב ובחשאי בנחת דעתו הוא יאמר

 העולם כל את לתקן הוא יכול וכי שמים~ ידיי~א
 שילכ~

 אין ג"כ ~ש~~ך על יסמוך ~רב ואם דעתו~אחרי
 ח~ים דברי ורק עליומעכ~ת אחריו~

 ב~~
 בדרך לא נ~~עים

 ח"ו~קנטור

 ~ת~~ר~שנת י~~~ו~סעמיהאלי

 ~ה בן מזה ח~~~נ חו~~ב הה~~ג ידידי לכבודשוכ~~ט
 מו"ה כ~~~תוכו~

~~~~ ~~~~~~~~~~~ 
 אבדק~~ק נ~~י

 מו~~ה חו~~ש ~מופלג תלמידי ולחתנוניגרעשד
~~~~ 

אחדשה~~ט~
 על התרעמו בו אשר הקארטל וגם חתום ה~כתב~~~~~

 אודות רעש עשה אשר בק~לתכם אשר~דיין
 ו~נ~ זוחלין~ חשש על~ יש דבריו שלפיהמ~וה

 ~דבר אמת
 הנ"ל ~רב מכתבש~בלתי

 מקהלת~
 ~וו"ד ל~ לכתוב

אודות
 המקו~

 מגיעים ה~רים היכן ע~ י~עתי לא ולאשר
 הוא מי ~דברותוכן

 המקו~ בע~
 ~~~~ וש~שי טבלו ש~ר שהנשיםכתבתי יע~~ חוו~~ד~ לו השבתי

 ו~טבול לחזור
 יש כי לו שכתבתי~טעמים

 כ~
 בדיעבד לה~ל סניפים

 אבל ושמשה~ טבלה כבר באם עכ~~פ עליהם לסמוךויכולים

~~
 שתהי~ ~מקוה ~תקן ש~ריכים ל~ כת~תי העתיד

 באופ~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~
 המכתב כותבי וא~ר ~~~ו~ זחילה חשש שום עלי~ יהי~ש~א

 וכתבתי המקוה~ בע~י ~ם שאתם מכתבים ע~~י ~ינוד~
 עליו גוזר שאני המכתב בשולילו

 של~
 ידבר

 מז~
 שום עם

 שכתבתי שאף לכם גם כותב אני וע~ עמכ~~ רקאדם
 מכאן עכ~~פ אבל חשש~ אין העברש~ל

 ולהב~
 לת~ן ~ריכים

 כשרה ל~יות ~ריכה מקוה כיהמקוה
 והרבה דכ~~~~ ~ליב~

 דעת אפילו ל~את מקוה עשיית גבי האחרוניםמ~מירים

יחי~
 מו~כם שהוא זוחלין חשש בענין ומכש~~כ

 כמ~
 מכל

 פ~ול שהוא~פוסקים
 דאוריית~

 דאין י~ידאה ד~ת ~זולת
 כלל~~ עלי~ל~מוך

~~~
 ~ש~~ך שכת~תם

 ב~י~
 שזוחלין כתב ק~~ך ס~ק ~א

 במקוה וטובל יורד שהאדם מה ב~בת רק זוחליןשהם
 ויו~אים המים נגבהיםועי~~ז

 לחו~
 אין ע~~ז פו~ל~ אינו

 ושמלה בלחם מ"מ כן~ כתב שהש~~ך אף כי ל~עשהל~מוך
 ועוד שלמה ביתובשו~~ת

 ב~~
 עליי חילקים א~רונים

 ~וזרי~ ~מים מן ה~דם י~יאת לאחר באם דוקא כיואומרים
 זוחלין חשובי דלא בריב"ש מבו~ר אזי הראשוןלמקומם
 המים מן האדם י~יאת לאחר גם באם אבל המקוה~לפסול
 אלא הראשון~ ל~י~~ חוזרים מת~לה שזחלו המים~ין

נשארו
 בחו~

 רק זוחלין שנעשו מה מהני לא להלן וזו~לין
 האדםע"י

 ונא מ~תברים~ ה~ו~ים ודברי לטבול~ שנכ~~
 ד"ח בשו~~ת לעיין ימח~ו כי הדבר בעיניו יקל שאל~בקש
 שם שנשאל ~~ ~ימן יו~~ד ח~בח~~ב

 ע~
 נדון כמו ממש ענין

 בהשאלה שם כתב וגםשלנו~
 שמבחו~

 ומבפנים הזחילה ניכר
 המקוה ~פסול ~אוד שם החמיר ועכ"ז הזחי~~ ניכראינו
 העבר על שהקלתי במה די ולכן ~~~ג~ ב~ימן עודועיי~~ש
 מהטעמים אחרת טבילה י~טרכו שלא טבלו שכברלענין

 העתיד על אבל כמובן~ גד~ל הד~ק כש~ת והוישכתבתי
 זאת וגם הו~אות~ להו~יא י~טרכו אם אף יתקנוידאי
 מכתבו לכם ויראה הנ~~ל הרב אחר שתש~חו מכםאבקש
 שלום ישפית וד~ ביני~ם שליםויהי~

 וא~~
 הת"ח בין ואחוה

 בלונ"ח~ וש~~ת ~דו~~שידידכם

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

 לפ~~~~ת~~ע י~~~ו~ס~מיהאלי

 ומפור~ם הנ~יד החו"ב ידידי אהובי לכבודשוכ~~ט
 מו~~הכש~~ת

~~~~~ ~~~ 
 יקרה אבן נ~~י

 ~~~ו~קרא~~א בק"~

 אודות אחד ל~ום להשיב לפני אז והי~ מכתבו~~~~~~
 ולזאת א~תמקוה

~ 
 עתה~ עד להשיבו נפניתי

 ~שאול תרבינו ע~ותו אשר בדבר להשי~ו~ באתיי~ת~

~וו~~~
 זה והנה חדשים~ ד~ כמו זה מעוברת שהיא באשה

 כ~דר~
 פי פתיחת מרגשת שהיא פעמים

 המקו~
 וכבר

בדק~
 תמיד ומ~אה ~עמים כמה

 ~בנה~ טהו~ מרא~
 תמיד לה לבדוק הנמנע מן כי ~אשר ש~לולז~ת

 ב~

 יושבת היא פ~מים כמה וגם הטירחא~ מ~דשתרגיש
 ו~~לות בדיקה בלא לטהר שת~מוך היא רשאי אםאנשי~~ ~~

 מראהשבודאי
 כש~

 שמ~אה כמו היא
 כשבד~

 כבר
 ז~

כמ~
 המובאים התה~~ד דברי הביא מעכ~~ת והנה פ~מים~

 ~ימן יו~~דבש"ע
 ק~~~

 דאורייתא דהרגשה דכתב א~ ~עיף
 בדקה אם ואפילוהוא~

 ול~
 ו~ד~~מ טמא~~ כלום מ~אה

 דבמעוברת שם השלמים תורת ודברי עליו חולקיםוהרדב~~ז
 בהרגישה היא טהורה עכ"פומניקה

 מ~א~ ול~
 כלום א~~~כ

 ה~ד~~טודברי
 ו~חת~~~

 שפקפקו
 על פלפל וגם טעמו~ ע~

 ל~~ד~ ~ימן חיו~~ד ב~~~א חיים דברי תשובתדברי

~~~~
 אין וגם הנ~~ל~ ה~~~ד בדברי עתה לפלפל ~י אין

 שלא ובפרט מ~ראשונים~ הוא כי דבריו עללפלפל
 שאין מפני תלמידים עם והלכותיה נדה מ~~למדתי

 זו הלכתאל~מוד המנה~
 ע~

 מפני עוד נשאי ~לא רווקים בחורים
 כדברי הלכתא נקבע שבש"ע בזה לנו ודי ה~בן~טעם

 אחר להרהר בכ~נו ואיןהתה~~ד
 הכרע~~

 וכ"כ הש"ע
 בד~~~

ב~י~
 שמביא דאף הנ~~ל ל~~ד

 חולקי~
 נראה וגם התה~~ד על

 ~סברא דמ~ד ל~~ז ~ימן וב~וף שםמדבריו
 הי~

 נראה
 כן שפ~ק ד~חר כתב מ~~מ עליו~ החולקים דבריבעיניו
 דגם פשוט לדבר כתב זאת רק להקל~ בידינו איןבש"ע
 ~רגיש~ דמדמי כיון טמאה ~פק אלא אינולת~~~ד

 ולא
 וו~ת שגם וכיון דאורייתא~ וו~תות למ~~ד לווסתמ~אה
 ולא כשבדקה ~פק אלא אינו דאורייתאלמ~~ד

 מ~א~
 דם

 הה~~ד כן אם רש~~י~ בדברי כן שמבו~ר שהביא כמוכלל
 להתה~~ד~ מ~אה ולאבהרגישה

~~~
 בח~ת שאלתו מבוארת שכבר תמהני שאלתו בגוף
 דכבר משום ל~קל וכתב ג~ ~~יף קי~~ג כללאדם

הוח~
 שלה בהרגשה לראות

 לבנ~ מרא~
 במ~וי תולין א~~כ

 ממש כזו שאלה ג~~כ הנ"ל ל"ד ~ימן בד"ח וכןעיי~~ש~
 גרע דלא הטעם דכתב ~יי~~ש להקלומ~יק

 ממ~
 שיודעת

 חיו~~ד ובח~ב דכ"ע~ אליבא בו שתולין דםשמו~יאה
 בה~כמת להקל כן שפ~ק כתב~~~ו ~י~

 בד"~
 איברא עמו~ שהי~

 בית בשו~~ת והוא מהאחרונים אחד לגדולשמ~אתי
 ~~~בחיו~~ד שלמ~

 ~י~
 שישתקעו וכתב זו ההוראה על שחולק ל~~ו

 הראב~~ד לדעת טמאים הם באשה דמים רוב ~ריהדברים

 מקמי~ ולא ~ד"א הוי עכ"פ הרז"ה לדעת ואפי~בבעה~~נ~
 אשה בין ל~לק וגם עיי~~ש~ מדרבנן עכ"פאח~קה

 ~ראשונים~ שערום שלא בחלוקים ~לק ל~ נהירא שלאכתב ל~ש~
 אדם חכמת ~פר דברי יותר נכונים נ"ל לע~מיוכשאני

והגה~~~
 דהא הב"ש שטען דמה המקילים~ ז~"ל ד~~ח בעל

 באשה זהו ~ם~ טמאים שבאשה דמים דרוב ה~אב~~דדעת
 הנ~יון על באתה שכבר אשה אבל דרכה~ יודעין אנושאין

 בשעת שלא כאלהשהרגשות
 וו~ת~

 מראות א~לה הם
 של הרוב מכלל י~אה זו דאשה רואין אנו הריטהורות
 הם ז~~ל ~ב~~ד לדברי אשר דעלמאנשים

 טמאות~ ממראו~
 ש~ס לאשה אשה בין לחלק נהירא דלא הב~~שומש~כ
 אלו~ דברים ~ל תמה אני הרא~ונים~ ש~רום שלא~לוקים
 דיני בכלדהרי

 וו~
 יש ד~ו ~שה~ אשה משתנה

 שלווסת
 הפלג~

 ו~פי~ות~ מקרות של וו~ת לה יש וזה

ו~
 ו~~ת

 ש~
 של ובווסת החודש~ ימי

 ע~~ הפלג~
 זו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

מפלגת
~~ 

 וז~ו שבועות ד~ רא~~תה
 ז~

 ~ד~ן אחר~
 אחת~כל הו~

 ~ר~~
 ~ו~ה~ טבע~ לפ~ שלה ל~וסת רק לחוש

 שרוב ואףודרכ~~
 נש~~

 הפלגה ווסת להם ~ש
~~ 

 ~ום~ ל~
 ש~ש אשה~מ

~ 
 ~ווסתן כלל ~וששת א~נה אחרת ווסת

 ה~~נ וא~~כ מאשה~ ~שה דמשנ~ן הר~ אחרות נשיםשל
 זו~שה א~

 טב~
 ב~גשה רואה ~ה~ות

 ~ל~
 טהורות מראות

 ~כ~ דטבע~ ח~~ הר~לבנות
 ד~כולה מסתבר ודא~ א~כ

~תלות
 ~כ~

 ב~אר ואמר~נן תולות~ א~נן נש~ם שאר אם אף
 וא~ ~~~ טב~ה א~ן ~ו אשה מ~~מ ~מאות דמ~ם רובנש~ם
נפש~

 מתח~לת ~~~רא דשם רא~ א~ן דמווסת לומר
 נת~~סד~בריאה

 כ~
 ווסת לה תה~~ אשה שלכל

 ~ונ~
 לענ~ן ~שא~~כמחברתה~

 מ~
 אס הרגשה ע~~ רואה שנת~ר

מר~
 בש~ס בזה ~~~נו דלא ל~~ או ~ורה

 לחל~
 ב~ן

אשה
 לאש~

 נ~מא
 שהכ~

 טמא~ם דמ~ם שרוב הראב~ד של
 כמה שראתה ברא~נו אף לחלק וא~ן אשה בכל הםה~~

 דרוב לרוב הדר~ן בדקה בלא מ~מ טהורות~מראות פעמי~
 ה~ טמא~ם~שבאשה דמ~~

 ~ש
 להב~~

 רא~~
~~ 

 ב~ו~ד דמבואר
 אם לענ~ן בר~~א ה~ סע~ף קפ~~חס~מן

 רא~
 כע~ן

 ~ר~ו~
 כל פעמים ג~ ~~ה האשה דאםו~ורות~

~ 
 ולא שראתה

 א~נה שובנמו~ו
 ~ר~~

 לבדוק
~ 

 והנה כ~~ אחר שתראה
 אחרתאשה

 שתרא~
 ת~טרך ודא~ כאלו ו~~רות בריות

 שכבר כ~ון זו ורקלבדוק~
 בדק~

 פעמ~ם בג~ שראתה מה
 ~ר~~ א~~שוב

 ~טבעה רוא~ן ~אנו כ~ון אח~כ לבדוק
 לראות זו אשהשל

 ד~ר~~
 שלא שלה הרגשות פעמ~ם ג~ בדקה אם בנ~ד הה~דוא~~כ ~ור~ס~ שהם נמו~~ם שא~נם

 טהורות ~לבנות מר~ות שהן וראתה וו~תהב~מ~
 ~כו~

~סמו~
 שלא

 לבדו~ ת~טר~
 ווסתה~ ב~מ~ שלא שלה ה~שה עוד

וכן
~ 

 שראתה אשה לענ~ן ק~~א דס~מן מהד~ן רא~ ~~~א
 פעמים ג~ תעשה ~ם ברמ~א שם ד~ב שלה רג~~ם במ~דם

 ~~~ו שלהבד~קה
 מו~ ~כנ~~

 ותעלה ~עו~~
 שוב~וגן ב~~

 לסמו~ ~כו~
 כך אחר שתראה הרא~ות כל ~ל

שלא
 ת~~ר~

 אשה ב~ן מחלק~נן ד~פ~ר הר~ יותר~ לבדוק
 שהר~~אשה~

 ב~
 ספק

 א~
 שתראה אחרת

 אופ~ ~
 זה

 ודאי רגל~םבמי
 ת~טר~

 דאש~ ודא~ אלא בד~קה~
 שאני ~ו

 הוא מ~ר ממקום שלה שראי~ה על~ נתבררשכבר
 לכ~

 אנו
 ~אות לענין הה~ד ~~כ כז~~ אח~~כ ~ל ~רא~ות גםתול~ן
 הם~ ~הורות ~אות ש~ה שהרגשות לתלות אנו~כול~ן

~~~~
 אף ומנ~ה דב~וברת תוה~ש ~דבר~ ~~~ ~כ~ת
 שבחת~ס שאף טהורה~ ~אה ולא~~~~שה

 מ~מ ~ריועל פקפ~
 ב~ד~~

 עוד דעת~ נח לא דבריו~ מי~שב
 ~ל והחת~ס ה~ד~ט של הש~ה דודאי ה~~ט~ של~תירו~ו
תוה~ש

 ה~א~ נכונ~ השג~
 דא~

 הרג~ה מדמי דבתה~ד
 ~מר יכולין אנו אין ~מ דאורי~תא ווסתות ל~ד~וסת
 אין כך עבור בימי ווסת דאין~ו

 ~ור~ בימי הרג~~
 או~ם אנו ווסתות ו~שלמא שהר~י~~ רואין אנו~~רי

~ווסת
 הל~

 ~~ו דבר הוא שהר~ עבור בימ~ ונעלם

~~ר~ש~
 ו~~~

 חוששי~ א~ אין
 אבל ומני~ה~ עבו~ בימ~ ~ה

~ר~~
 ~ר הוא

 שהאש~
 ~ר~~ת

 הלכ~ א~
 ~א או

 לו~אפ~~ וא~~
 דל~תא

 ~ת~~ד ולדבר~ שה~ג~שה לה ברי ה~
 בכל~ש

 ~הר~~
 דם

 נדו~
 ומה נכונה~ ד~ו~ נמ~א

~~~ 

 לובן ממראה בא ההרגשה דאז אומר~ם אנו דמ~מב~ד~~ט
וירוק

 שהו~
 דמ~ם מסולקת בחזקת ש~וא שכ~ון טהור

 א~ן אכת~ טהורה~ במראהתל~נן
 בדב~

 לפ~ דה~ הכרח~ זה
 דם שא~ן בחז~ת ~וא כ~ו מעוברת א~ה~ראה

 טמ~
 של

נ~
 מדמ~ם גם מ~ו~ת בח~ת היא כן כמו ממנה~ ~פע

 עכ~יו ~ומד~ם אנו אשר שהרג~שה וכ~ון טהורה~ מראהשל
 שעכ~~ח דאמר~ ה~~~ד~ס~רת

 ראת~
 מ~~כא מהרוב ו~~אה

 שמא טהורות~ מראות וראתה מהרוב ש~~אה נ~מאת~תי

~~א~
 לנו ה~~ א~ ובשלמא טמאות~ מראות וראתה ~רוב

ה~ח
 מא~ז~

 רואה הוא ומנ~קה עבורה ב~מ~ דאף מקום
 ט~ורות~אות

 ה~
 כ~ הסד~ט דבר~ מסתבר~ם ש~~ר

 נ~טר~ דל~~יכ~
 ~~אה זו דאשה לומר

 אב~ ~רו~
 ה~ד~ט

 לזה מקום הראהלא
 כת~ אל~

 ~~~ע~ ו~ה ע~מו מס~רת

~~~~~
 ל~~~ב כ"ט בס~מן בתב"ש כ~ב שכתבנו זו סברא
 ד~דרן בהמה לענ~ן ~חול~ן דאמ~~~ על הפר~חקו~

 חוט לפסי~ת ~ושש~ן וא~ן בשגרונא דתול~ן בתר~~תאכרע~~
 הו~ר~ דלמ~ טפ~~ שכיח דשגרונא משוםהש~ה

 לומר
 ג~~כ השקול בספק שאפ~לו תפ~~ל ד~כ~ח~עם

 לן א~~
 ה~תר~ אחז~תלאוקמ~~

 ומתר~
 ה~א דהבהמה דכמו התב"ש

 בחזקת ה~א ג"כ השדרה ~וט נפסק שלא~חזקת
 דעכ"ח ו~~וןש~רונא שא~נ~

 א~כ~
 ~א מתרת~ א~ד כאן

 עי~~~~ א~זקהלאוקמא ש~~~

~~~~
 י~ג דכתובות מהא על~ו ~ש~ג נ~ בס~מן ד~חוו~~ד
 האשה דמוקמ~~ א~ש ודר~סת ~עגב~

 דנוכל~ף אחזק~
 לו~ ג~~

 דר~~ת שא~נה בחזקת ה~א שה~א כמו
 בחזקת ה~א כן ~מו~~ש

 ב~ת ב~ו~ת אבל ~ע~ שא~נ~

~~
 מב~א קס~ט ס~מן ח~ו~ד ח~א

 דבשו"~
 ~פר~ם ב~ת

 פשוט החלוק ג~כ ולדעת~ התב~ש~ דבר~ בטובמ~~שב
 ~ך טובא אל~ס ~נות ש~~נן ישראל בנות דחזקתשאני דהת~

 ישראל דבנותחזקת
 ל~

 ~וכו
 בע~

 כן גם הוא וכן כמובן~
 תוה~ש דבר~ על ~~נ~ד לכן שם~ בכתובות ה~ן~ונת

 כ~ ~ובפרט לפקפק אכת~ יש ~מ דבר~ו מיישב~סד"ט א~
 לומר ~סוד להעמ~ד שא~ן שכ~ב ס~מן בת~~דרא~ת~
ענ~ן

 ח~ק~
 סתירות ~רבה ~ש כ~ ~ש~ס ~י~ו שלא במה

 ה~כן עד ~ודע~ם אנו ו~~ןבדבר~
 מג~ע~ם~ הדבר~~

 אבל
 כי על למ~לה שכתבת~ מה~עם האשה לטהר ~שלפענ~~ד
 לראות הוחז~הכבר

~ 
 מ~~ת מש~כ גם ~הורות~ מראות

 דארג~ה דנה~ תוה~ש~ ~ל והחת~ס ~סד~ט הש~תל~~שב
 ~~ד~ עומדת ה~א טהרה ובחזקת הו~ ספ~קא א~ימ~מ
 שהרי כלל~ ל~ נהיראלא

~ 
 שלא הנש~ם

 בש~
 בחזקת ווסתן

טהר~
 ~מא~ן הנ~ל התה~ד לדבר~ ואפ~ה עומדות הן

 במעוברת גם א~כ מ~אה~ ולא שבד~ה אף ~רגשה ~~ילהו
 וכ~ון ווסת~ בשעת שלא דעלמא מאשה עד~פא לאומניקת

 טמא~~ש~
 הה~ד

 ב~ו~~
 ו~~~

~~~  שפקפ~ 
 ל~~ד ס~מן ח~ו~ד ח~א הד~ח על ~כ~ת

 הרמב~ן דדעתשהוכ~ח
 ~נד~

 שלא ~וא י~ב דף
 תבדוק לא דאשה דאמ~~ ~א על שם ממש~ככתה~ד

 שלא כדיב~ה בפ~
~  

~ משו~ דה~ינ~ ~~~ נקפו~ לבו ד  לא ארגשה לא דאי ארג~הבו~~י 
 והשתא בוד~~ ה~ת~

אי~א
 ~א~ור~

 ~~לא
 ~א~

 כלום
 כד~~

 ~~~ד
 אי~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~ 
~ 

~~~~~~~~~
 הסד"ט כדברי ~ושלא ח~~ו באיסיר שמ~ילתו אותהיחשיד
 יפרוש למהדאל~~כ כ~ת~~~ד~ שד~תו ל~פך הללו הרמב~~ן דברי מתיךשמוכיח

 הבעל~
 נדברי ~רי מעכ"ת כתב וע~~ז

 ~התה"ד גםהנב~~י
 בהרגיש~

 ולא
 כלו~ מ~א~

 אינו
 יחשוד שפיר איסור ובספק ס~ק~ מכח~לא טמא~

 אות~
 כדאמרי~

 על ~~~גבסנ~דרין
 פס~

 שם וכדפרש~~י וכו~ ~רב לא ~~גע

 ז~~~ל ד~~ח בעל ~גאון דברי רואה ואני~כ~~ד~
 דגםיותר~ וטובי~ נ~וני~

 ז~
 אותה דמכשלת ~ותה לחשוד אין

 נגד וגם לחומרא~ סד~~א דתוה~~ק דעפ~י כוןאיסור בספ~
 יותר~ נכונים ז~~~ל ד~~ח בעל הגאון דברי נראיןסד~~ט בע~

דמשמעות
 הלש~

 מותרת ~יא הדין שמן ופורש נקפו לבו
 אלאלי

 שהו~
 ע~מו על ~הח~ר יר~ה

 ור~
 חומרא מכח

יפרוש~

~~
 מה ~נ ס"ו סימן חיו~~ד בח~~ב הד~~ח על שהשיג מה

 בסימן החוו~~ד עלשהשיג
 ק~~~

 ק~~ן בסי~ החת~~ס ועל
 כת~ים בענין שםבמש~~כ

 מע~~ת לי ימחול מכגרי~~ פחו~
 רק דבריו תוכן על לעמוד יכולתי ולא מ~ורבבים דבריוכי

 מתוך לי המדומה לפי כי לו ~כתוב~חת
 מכתב~

 ירד לא
 ~אינו מחמת כי וגם ז~~~ל~ ~~~ח ב~ל ~גאון לכוונתמעכ~~ת
 השאלה שהי~ והנראה הנ"ל~ הגאון כוונת לב~ר בזה באאני ל~ הנ~~ל~ הגאון ~ל~~ שהשיב השא~ה ~י~ מה שםמבו~ר
 מראות ומ~אה בדוק שאינו בעד ובד~ה הרגישה אשהכי

 בשעת ש~א הי~ דההרגשה כיון האש~~ לט~ר ז~"ל הגאוןבא וע~~~ מכגריס~ פחות אדומות טפות בתוכם הי~ אךטהורות
 במראה ההרגשה תולין אנו טהורה מראה נמ~א וגםווסתה

 תולין אנו העד על נמ~או אשר אדומות והטפותהטהו~~
 וממי~~ ~גריס~ פחות כתמים כשאר מאכולתבדם

 לא
 האשהי~אה

 מחזק~
 בשעת שלא לה שיש שלה ~רה

 באם שמחמיר החת~~ס על להשיג ~~ח בא וע~~זווסתה~
 שכי~י טמאות דמראות משום ה~~ר פי פתיחתהרגישה
 בשו~~ת והואטפי~

 בסי~ חת~~~
 בד~~ח השיג וע~~ז הנ~~ל ק~~ן

 דיש דאשה כיוןהנ~~ל
~~ 

 היא ווסתה בשעת שלא ווסת
בחזקת

 טה~
 א"כ

 ל~
 שכיחי טמאות דמראות אז נימא

 תוה~~ש דברי שמקיים במה הסד~~ט כדברי ~וזהטפי~
 לענ~

מעוברת~
 דאע"ג כתב ואח~~כ

 שמ~א~
 אדומות נקודות גם

 הטהרה כח מגרע אינה זה מכגריס פחות ~מיםוהם
 דרו~ה הבין ~ומעכ"ת דעלמא~ כתמים כמו אשהשל

 באמת אבל ראי~ דאינו השיג ולכן ~תמים~ לדבריורא~ להבי~
 הדין ~ת לפסוק רק לראי~ כלל כוונתואין

 ש~ינו העד עלש~אה דהכ~מי~
 בדו~

 כח מגרעין אין
 טהרתה~

 ועל
 החת~~ס כדברי להחמיר נר~ה אם דאפילו עוד ~בואח~~כ שמ~אה~ ~טהורות במראות אותה תולין דא~ו כ~ב~הרגשה
 דוקא להחמיר והיינו מ~בריו~ יותר להח~יר אין~~מ

 רק הרגישה באם לא אבל מקורה שנפתח האשההרגישה בא~
 ביאור הוא זה לח~ ~ברזיבת

 ~שובתו~ ~~ין ~דברי~
 כ~ם~ ~ליו מעכ~~ת בהשגת שאיןונמ~א

 מש"~~~
 ~כ~~ת

 ק~~ן סימן החת~~ס בדברי אח~~~
 ~מה לח~ דבר זיבת ימיהן רוב שמרגישות דידןנשי ענ~

 ב~ח~ת ~ורבבים ~ב~ו ~~כ עליו~~~ת
נ~ו~ים ~ח~ דדב~

 ו~
 מטמא ~ינ~ ~~~ד תשובה באותו שם שדעתו

ב~ם
 הרגיש~

 ולא ובד~ה
 ~לום~ מ~~

 ר~
 באם

 הר~יש~
פתי~~

 ממנה שניי הוי דזה ה~ור~ ~י
 ג~

 רוב נגד
 או ו~מוק טמאה מראה ראתה דמסתמא חיי~י~בזה נשי~

 לא באם אבלנאבד~
 הרגיש~

 פי פתיחת
 המקו~

 א~א
ה~גיש~

 באם לט~אות חלילה ~זי ~~ דבר זיבת
 בדק~

ול~
 איה א~~כ נשים~ רוב של דרכן דכן כיון כ~ום מ~אה

 רואין ~נו ש~רי לווסת~ ווסת בין לאשה שיש טהרה~קת
 ודא~ אלא לח~ דבר זיבת עת בכל מרגישות שלנו~נשי

 אלא איי~ לאהתה~~ד
 בהרגיש~

 המקור~ פי פתיחת

~~~~
 כתבתי כבר ש~ו~ ~שא~ה ~דון בענין דבר של כללו

 ב~ד~ה שכברשמאחר
 כ~

 שלה בה~גשה פע~ם
 הו~ דהבדיקה א~~י ספק ~וב~י טהורה מראה תמידומ~אה
 פעמים מג~ יותר~ר

~ 
 מלשון נראה כן

 מכתב~~
 ~ר

 בשעת שלא שלה ה~שות ע~~י לראותאתחזקא
 בשעת ~פענ~~ד ~~כ ~רות~~אות ווסת~

 הדח~
 יכולה ע~פ

 הי~ דבודאי ולומר לתלות בדי~ה בלא גםלסמוך
 ~רא~ ר~

 שגם ובפרט כלום~ מ~אה כשלא להטהר יכולה וגםטהורה~
 אנו יכולים לכן מפ~פקים יש התה~~ד ~ל הדין גוף~ל

 רק הוא דברי~ו ~כל לדעת זאת אך ע~ה~ לוסיף דלאהבו לומ~
 מ~אה תמידבאם

 ר~
 טהורות~ מראות

 ו~
 בשעת

שופע ווסת~
 ~מנ~

 ווסתה בשעת שלא הוחז~ה שפיר אזי טמא~ ~ם
 רקל~אות

 בד~ה אם אבל כשרות~ מראו~
 כ~

 פ~מים
 מ~אה פעמים שכמה אף טמא~ דםומ~אה

 וו~תה בשעת שלא גם דהוחזקה כיון ~~מכשרות מראו~ ~~
 לרא~~

לפע~י~
 בלא ולהכשיר לתל~ת א~א ~וב טמאות מ~ות

 ו~ומר ~ק~ר הטרדה י~פני כמובן~בדיק~
ידידו לתורת~ ש~~

 ה~~~~
 וש~~ת~

~~~~~~~~~~~ 

 י~"ו~סעמיה~לי
~

 ~פ"ק~ ע~~~ר

 חו~~ש החו"ב האברך ידידי אהובי לכב~דשוכ~~ט
 כש~~תרענן זי~

 ~~~~~ ~~ ~~~~~ מ~
 ~~י

י~רה אב~
 ב~~

 י~~~ו~ קערעסטור ב~

 ~~ ~שה כי הגם נדה~ בה~ שאל~ בענין מכתבו~~~~~
 בע~ינים התלמידים עם בלי~ד טרוד שאני~השיב

 בה~ ובפרטאחריתי ב~~ת~ ~תשאל~ אל ~כתא בה~י ~י ~אי וכיאחרי~
 ה~ ~מדת~ ש~~ נ~

 עם זו~
 ~למ~~

בחורי~
 מ~ולם~ יותר ומתל~די חכ~~~ל אמרו שאז כדרכי

~כ~
 ~~ין זו~

 ~ד~
 לל~ד

~ 
 שהם בחו~ים

 כמובן~ פנוי~
 ה~נ~ נ~ ~ביו ועם ~מו ידידותי למעןועכ"ז

 כ~וכרח
ל~שיב

 ~~ רואות~ שעינ~ ~
 בד~ר~ נ~ל שלא יעזור

 ~ הלכ~

 שא~ת~~~~~
מוכרחת ~רופאי~ ~~ עפ~~י א~ר באשה הוא

 רח~ ל~~~~~~~~נ~~~בת~~
 במים

 מ~יסה ~א ואת"כח~ם~
 בא~ב~

 לתוך
 חתי~ ~מ~

~גו~~
 ג~ן ~מר של

 גדו~
~ ~ה~ אגו~~ כ~רך  לפ~מי~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 אם אדומים~ג"~
 אי~

 משום בזה לחוש
 שאמ~ ~

 חכ~~~ל
א"א

 לפה~~~
 וגם שלו בש~לה ספקות כמה ופרט דם בלא

 תשובה~ ח~י חכם ששאלת כמבואר להתשובה פתח~תח

~~~~~~~~
 ד~ל בזה נראה היה

 כ~~ שאי~
 בראיית ברור דבר

 הקבר שנפתחעינים
 אי~

 ומשום לדבר~ לחוש
דגוף

 העני~
 של

 מ~
 דם בלא לפה~~ק א~~א חכמז~~ל שאמרו

 שה~"יאף
 בסימ~

 ~ה ~~שה קפ~~ח
 ~~ ע~

 דמבואר דינא
 דראתהשם

 ד~
 בשפופרת

 ~טהור~
 ~פה"ק א~~א הא ולמה

 דם~ב~א
 ומתר~

 כתב ה~י~ ובסוף ~טן~ בשפופרת דאיירי
 דקה ~שפופרתד~ירי

 מ~
 ז~~~ל ~גאון אאמו~~ר אבל הדקה~

 שפע~ לי~ב
 משה מו~~ה להרב בתשו~ כתב אחת

 יוס~
ז~~~

 ג~~כ באוהעל ספרדים קהל של אב~~ד שהיה
שאלה נדו~ ע~

 כעי~
 ה~פא שהי~ שלנו

 ~די~
 אשה איזה לבדוק

 אשה של מקום באותובא~בעו
 בשבי~

 ענין איזה
 שנ~~לו~תב רפוא~

 עי~~
 א"א אמרי~ לא שע~~כ

 לפה~~~
 מהקבר דבר איזה יו~א באםאלא דם~ בלא

 כעי~
 ~לת או לידה

 בו שפליגי בש~~ס נאמרד~ז
 רבנ~

 ש~דבר אמרי~ וע~~ז ור~~י~
 הרחם מןהיו~א

 מולי~
 דם איזה עמו

 מ~
 שעלול הרחם

 דבר ~~ם יו~א אינו באם אבל לדמים~הוא
~ 

 רק הרחם~
 נפתח אם וכ"ש דבר~ שום י~יאת בלא מע~מושנפתח

 נאמר לא שלנו כנדון אשר רופאע~~י מבחו~
~~ 

 לפה"ק דא~~א כללא
 דם~בלא

 ואי~
 ז~~~ל אאמו~~ר של התשובה גוף לפני עתה

 גוף אבל הראיות~ הם ומה לדבריו ראיות הביא אםלראות
 גם אמיתית ונראית נכונה סברא והיא זוכר אניהסברא
 נפשטת שאלתו א~~כ הנ~~ל סברא נתפוס ואם ראיות~בלא

 לדם הנ~~ל בכל לחושדאין
 רואי~ בש~~

 רעותא~ ~ום

~~~~
 זו לסברא ראי~ להביא ראשונה בהשקפה בלבי עלה
 התה~~דמדברי

 בסי~
 סי~ יו"ד בש~~ע המובא רמ~~ו

ק~~~
 שנפתח שהרגישה באשה קפ~~ח בסי~ן וגם א~ סעיף
 דם להו~יאמקורה

 והעל~
 דם שום מ~אה דבלא בתה"ד

 שם כדמוכח ~וא דאורייתא דהרגשה טמאההיא
~ 

 הש~~ס~
 טהורה מראה מ~אה ואם נימוק~ או ונאבד דם דהי~ותלי~

הי~
 עיי~~ש~ טהורות במראות ההרגשה דתל~ ~ורה

ו~שת~
 דם בלא לפה~~ק א~~א אמרי~ ענין דבכל איתא אם

למה
 הו~ר~

 לה~רא לבא
 דהרגש~

 הוא דאורייתא סברא
 ~~וסתותולדמותה

 ל~
 נמ~א ובזה ד~ורייתא~ הם וו~תות

 עליוחו~קים
 ה~~~

 בסימן ~ד~~מ
 קפ~~~

 המ~בא והר~~~ז
 ~א"א משום טמאה דהיא ותפ~~ל ק~~~~ בסימן~סד~~ט
 בסימן בש~~ע וכן שם התה~~ד ~הרי ד~~ בלאלפה~~ק

 ק"~
סעי~

 שהרג~~ ל~ד~ כתבו א~
 אלא וכו~ ~~רה שנפתח

 ~~"ל ~כח~דאי
 ד~~~~

 ~קבר לפתיחת ש~~~א אמר~ לא
~~א

~~ 
 א~א

 י~~ בא~
 ש~~פ דבר איזה ~ה~ר

 ל~דה כעין שהואחתיכה הפיל~
 אנו אין ב~ם אבל ~~ וכד~~

 מה~בר שי~איוד~ין
 שו~

 ולכאו~ כללא~ הך נאמר לא דבר
 רו~ה~יי~י

 לו~
 בלשון נ~רא שה~א ורחם ~ור דאפשר

הש"~
 ~בר

 וא~~כ ה~א~ ~ל~א ~דא לאו ~~ל שפי~~~י כ~
 ~~ור~ ~י פ~יחתהרגשת

 ~פה~~~
 ה~א א~ד דבר לאו

 ו~י~

~~~
 ב~ ראיתי

 ה~ב~~ם דברי הביא ~ג ~~ התניא

בפ~~
 ~ב ~ל~ת

 וחד~ ורח~ ד~ו~
 דבר הכל

 ז~~ל~ כ~רמב~~ם ~נת~ח ב~כמת בקי לנו ומי הוא~אחד
 שהעי~ חיו~~ד ל~~ב סי~ שא~ה עמק בספר ~איתיוש~ב
 וכתב הנ~~ל התה~~דמדברי

 ~בא~
 כוונת

 לטמ~ ~ת~~~~
מ~ו~

 ~ה"ק ד~~~א
 ~תה~~ד מעל סרו ובזה דם~ ~ל~

 כל ובאמת עכ~~ד~ וברדב"ז בד"מ עליו ~הקשוהקושיות

המעיי~
 ש~~~א יראה בת~~~ד

 ל~עמי~
 כוונתו ~י~י~ בדבריו

 ~פה~~ק דא~~א ומ~ום הקבר פתיחת משום האשהלטמאות
 הרגשה משום דרק מדבריו יו~א מפורש שהרי דם~בלא
 עיי"ש~ לוו~ת שדומה ראי~ שהביא כמו אותו מטמאהוא

~~~~~~
 שראיתו ~נ~~ל בספר

~ 
 ~וא ~ש~~ס

 ר~
 זה לענין

 ש~רגישה לה שנדמה במה טועה שהיא נימאשלא
 מקום יש דאם פעל~ מה ~דיק ידעתי לא מקורה~שנפתח
 בטעות דתלי~לומר

 אי~
 להקשות יש דא~י הש~~ס מן ראי~

 בטעות~ דתלי~ לומר אפשר דלעולם והרדב~~ז הד~~מכקו~

וה~
 אח~~כ דם דמ~אה משום שאני דהש"ס

 ו~אי~בהרגשה אמרינ~ לכ~
 ל~

 שו~~ת בס~ ראיתי אמנם בטעות~ היתה
 שהשיג למה תשובה יש שם ל"ג בסי~ הנ~~ל שאלהעמק
 התשו~ הוא הנראה וכפי ז~~~ל~ ד~~ח ב~ל הגה~~ק חותנועליו
 חיו~~ד ח~~ב בד~~ח נדפסהאשר

 סימ~
 שם הנראה וכפי ע~~א

 הביא ז~~~ל ד~~ח בעל הגאוןמדברי
 ד~רגש~

 שנפתח
 הוא התה"דשל ~ו~

 עני~
 אחר

 ממ~
 שא~~א חכמז"ל ~אמרו

 הוא שפה~~ק דם~ בלאלפה~~ק
 בעו~

 שבספר אלא יותר~
 שבתפארת כתב הנ~~ל שאלהעמק

 למש~
 קפ~~ח בסי~

 הניתוח ב~כמת בקי איני כי ועל אחד~ ענין שהואכדבריו הבי~

ל~
 שני הוא שאפשר זו~ ראי~ על יסוד ~עמיד כ~~כ אוכל

 כדעת ענינים ושנימקומות
 הגאו~

 ז~~~ל~ ד~~ח ב~ל

~~~~
 האחרונים~ בדברי וגם אח~ות~ ראיות אח"כ חפשתי
 הנ~~ל סבראומ~אתי

 ~ו~
 חוו~~ד בס~

 סי~
 ק~~~ד

 נחלת ספר עלבהשגותיו
 שב~

 הנ~~ל סברא בפשיטות כתב
 לא דבר שום ממנה י~אדבלא

 אמרינ~
 לפה~~ק א~~א

 בל~
 כתב ז~~ל רב"פ הגאון בהגהות וגםדם~

 מאיר בית בס~ וגם עיי~~ש~ המשניות בפי~ הרמב~~םמדברי הו~ הוכי~ שכ~
 הנ~~~ דברי על משיג ק~"ד בסימן שם היו"דעל

 כי~ן כנ~~ל
 דבר איזה מ~רחם שי~א ראינושלא

 שיי~ ל~
 א~~א לומר

 עוד עושה הנ~~ל מאיר בית בס~ ~ו~ם דם בלאל~~~ק
ספק

 דשמ~
 דלא כהרמב~~ם הלכה

 לה~ ס~~~
 דא"א כללא

 ספק לעשות ק~ת חיד~ש דבר א~לי והוא דם~ בלאלפ~~~ק
 מהאחרוני~ והרב~ בש~~~~ כלל ~באת ~לאמשיטה

 כתבו
 ממונ~ת דיני לענין לי קיםדאפ~

 יכולי~ אי~
 ~ומר

 כלל הובאשלא בשיט~
 א~ בש~~~

 ידוע
 שהגא~~

 גובריה רב ב"מ בעל
 ש~ול י~סף ר~ ~ג~ בהסכמת כמש~~כ בהוראה כוחווגדול
 בחת~~ס וגם חכמים עטרת ו~תשובת אהע~~ז ב~~מעל

אהע~~ז~
~ 

~~~~
 סימן חי~~~ד ~~~ת לאברהם חסד בתשו~ גם ראיתי
 ~ן כפשיטות והשיב ~ו שאלה על ג~~כ נשאל~~ו

דבלא
 י~~

 דא~~א אמרי~ לא הרחם מן מ~ומה
 לפה~~~

 בלא
דם

 וכ~~
 מיחוש ~ית בזה שאין

 כל~
 הראי~ ומביא

 מתה~~
 שמביא הראי~ ג"כ ומביא~נ~~~~

 מ~ נ"י מעכ~~~
 דאמרי~

~בשע~
 ה~ק

 טה~
 האשה ~ריכה

 בעו~ לבדו~
 מ~ום עד

 ולא מג~~~ידה
 חשש~

 חשש יש שאדרבה ~לל
 ב~ שתקלק~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 בעומק ~בדוקשתכניס

 כ~~~
 שתפתח עד שתכניס שאפשר

 שאין ודאי אלאהמקור
 בז~

 מיחוש~ בית
 גם ראיתי והנ~

 הנ~~ל ל"א בסי~ שאלהבעמק
 בד~

 וכו~ חובה ודאי והנה
 שאסור שכתב רק בעי~יו נכונה ונראית הנ~~ל בסבראהעיר
 מ~אתי לא אנכי ~~נם הראשונים~ דברי אחר להרהרלנו

 זו מסברא היפך שיאמרול~ראשונים
 ר~י~ מ~אתי אדרב~

 ש~ל ~"א ~~~א דף בנדה רש~~י מדברי הנ~~ל לסבראחדשה
 בלא לפ~~~ק א~~א בדין פליגי ור~~י דרבנן שם שאמרומה
 בד~~~ פרש~~ידם

 העובר וכל וכו~~ לידה דם דם~ בלא
 ו~ל~ ליד~~ דם שפי~ בזה רש~~י בעי מהישתומם

 עפ~~י
 ~ענין~שטות

 נדה דם שי~רש ז~~ל לרש~~י לו ר~וי הי~
 באמת וש~~~ל ברש~~י ט~~ס שהוא~ולומר

 ד~
 ~~א נדה

 בכל כן שהוא מאחר א~לי גדולדוחק
 ~דפוסים~

 ועוד
 והל~ לשתוק~ לרש~~י לו היהדע~~פ

 הוא מה נדע ממילא

 במ~~כוונ~
 אמנם דם~ בלא לפה~~ק שא"א שאמרו

 נרא~
 ז~~לדרש~~י

 ב~
 ~יכא דדוקא אותנו~ ללמד

 שנפת~
 הקבר

 שלבענין
 ליד~

 במפלת ור~~י חכמים בי~ דפליגי כ~וונא

 אין באם ו~פילו הפילה~ ובשלישי שנים בקשתה ~וחתי~~
 לר~~י ס~~ל בזה לידה~ ענין עכ~~פ הוי מ~~מ וולד~ ~ורתבו

 ע"י שלא הקבר נפתח באם אבל דם~ בלא לפה~~קדא"א
 כלל ו~פלהלידה

 ל~
 בלא לפ~~~ק דא~~א כללא הך נאמר

 דוקא~ לידה~~ ~דם פירש~~י ולכןדם~

~~~~~
 דקאמר בש~~ס אחר דקדוק גם ליישב אפשר היה
 ו~כאו~ דם~ בלא הקבר לפתיחת אפשר באםדפליגי

 או ~מקור לפתיחת קאמר לא ולמה ~קבר~~ לשון הוא~ה
 והנה אחר~ ממקום הלשון כאן משנה ולמה הרחם~לפתיחת
 השנוי על בעי ~עמא ואכתי רחם~ קבר~ מלת על פי~רש~~י
 אינו ורחם מקור דלשון י~~ל הנ~~ל ולפי בגמרא~ שמשנהלשון
 הוא קבר לשון אבל דבר איזה בו שמונח עלמורה

 וולד משם שי~א ממנו ומו~י~ין דבר איזה בו שמונחעל מו~
 דב~ איזה משם שי~א בכה~~ג ודוקא חתי~~ או נפלאו

 אבל דם~ בלא לפה~~ק דא~~א לר~~י ס~~ל בזה בוהטמון
 היא זה אופן שעל דבר שום ממנו י~א שלא בעלמאבפתיחה
 לא בכה~~ג מקור~ או רחם בשם גם להקראיכולה

 אין זה ישוב שעל והגם דם~ בלא לפה~~ק שא~~א לר~~יאף ס~~~
 נכונה הסברא נראית בלאה~~כ כי על מ~~מ יסוד~להעמיד
 לזה כוון ז~~ל שרש~~י שאפשר ג~~כ~נראה

 ב~
 לידה דם שפי~

 פלפולא הוא כי זה ישוב אף ל~כ~~ת מלכתוב מנעתילא

דאורייתא~
~ 

~~~~~~
 עוד שם

 בע~
 הרא~~ש דדעת לזה מקודם שאלה

 דם~ בלא לפה~~ק א~~א ל~דה בלא דאפי~הוא
 לקבל ע~ינו שחובה אח~~כ במש~~כ כוון שע~~ז שם~משמע
 הכרח שום רואה אני אין לפענ~~ד אבל ה~אשונים~דברי
 דהמפלת ~א השאלתות על שהשיג ומה הרא~~שמדברי

 ענין הוי דמ~~מ שאני זהחתיכה~
 בש~~ס גם שהרי לי~

 נפלים~ הפלת כעין ענין ד~וי הרי חתיכה~ המפלת להקורא
 וולד לידת ב~י~ בתורה המבואר לידה טומאת דלעניןונהי

 ל~~ דאית למאן דם בלא פה~~ק א"א לענין אבלממש~
 דגםוד~י

 י~א עכ~~פ ש~~י לידה ב~ל הוי חתי~
 דברי וא~בה ~בר~איזה ממנ~

 העמ~
 ~ים ~ס הנ~~ל שאלה

 דלדברי~מאוד~
 דמעוברת הרא~~ש~ בדעת שם לומר מוכרח

 אבר~ הכנסת ע~~י ביאה בשעת שלה הק~ר שנפתחאף
 דמים~ מסולקת בחזקת שהיא הואיל דם בלא אפשר~מ
 ~יי~~ש~ דם מ~אה ולא ~רגישה לענין בתו~~~ש שכתבו~ין
 בנוב~~י ~יין וגם פה~~ק~ לענין בכך לח~ק גדול דוחקוזה

 דאף להיפך פשוט ל~ר שכתב ~~~כ סס~ חיו~~דמה~~ת
 לפה"ק א~~א אמרי~ וזקנה ומניקהבמעוברת

 והרי דם~ בל~
 דמים מסילקת והיא מניקה או מעוברת ~יא יולדתכל

 לפה~~ק דא~~א לר~~י א~י~ואפ~~ה
 ודאי אלא דם~ בל~ גב~

 בעמק ממש"כ להפךמשמע
 שאל~

 דרק ס~~ל להרא"ש וגם
 ~א~א ~מרי~ דבר איזה משם וי~א מבפנים הקברבפתיחת
 אף ביאה בשעת האבר שנכנס במה אבל דם~ ב~אלפה"ק
 הרחם בתוך שנכנסשנימא

 אפ~~~
 אפשר

 בל~
 ~לא כיון דם

 לי~ ע~~י הפתיחההיה
 מבפנים~ דבר וי~יאת

~~~
 מה בזה יתיישב

 שהקש~
 המ"ב על שאלה עמק ב~~

 שפופרת בדיקת גבי שכתב הסמ~~ע בשם ~טבסימן

 האש~ש~רי~
 שגם י~~ל הנ~~ל ו~פי דם~ בלא ~קבר לפתיחת א~~אדא~~כ ותמ~ ~~ם~ פי את ולפתוח בעומק לשים

 נפתח שהוא דבדבר הוא כן והמ~~ב הס~~ע~דעת
 דבר שום יו~אואינו מבחו~

 ליד~
 מבפנים

 לית~
 ד~~~א כללא ל~ך

 דם~ בלא הקבר~פתיחת

~~~
 והנוב~~י ק~~~ז בסימן באחרונים המובא הנ~~ש כי

 קע~~ט סי~ ובחת~~ס הנ"ל ק~~כ סימן חיו~~דבמה~~ת
 נכונים נראים הדברים אמנם זו~ לסברא ירדו שלאנראה
 מאיר והבית והרב~~פ החוו~~ד כי זאת גם ואף שכתבנו~כמו

 ישרו ולא דבריהם וראו נגדם הם רבים הנ~~לוהחס~~ל

בעיניה~
 את בע~מו שסותר מ~~תי דבנוב~~י עוד ולא

 דברי~
 בפ~~תשהרי

 בסי~
 נדפס מאהבה תשובה שבס~ הביא ק~"ד

 אבל שם~ בפ~~ת וז~~ל כדברינו שם וכתב ~נוב~~יתשובה
 אמרי~ לא משקה או מאוד דק דבר שי~א או דבר י~אכשלא
 טהור דם כלל משכחת היכא דאל~~כ דם בלא לפה~~קא~~א
 הקבר נפתח עכ~~פהרי

 עכ"~
 י~א דבשלא להדי~ שכתב הרי

 דברשום
 ג~~~

 לפה~~ק דא~~א אמר~ לא
 בל~

 דם~

~~~~~
 דזה מאוד נפלאתי

 סתי~
 בע~מו ~וא למש~~כ

 להפליא יש וביותר הנ~~ל~ ק~~ך סי~ חיו~~דב~~~ת
 ולא הת~ובות ב~ ה~תיק אחד שבס~~ק פ~~ת בעל הגאוןעל

 מ~אתי והנה זה~ את זה סותרים דברים שהם כללהעיר
 על השיג כ"ג בסימן אדם חכמת בעל מהרב אדםבבינת

 ש~א עליו וכתב הנ~~ל ק~~ך סי~ ~~~ת בנוב~~יהתשובה

 כנראה תלמידו שה~ ~אף א~דקד~
 ש~

 בשם שקראו

 ~אדמו~~ר~
 עליו ~יג שהוא

 מטע~
 מגעת הא~בע שאין

 סיבת דברינו לפי אבל ידו על הקבר שיפתח עד כ~~כבעומק
 שי~א נודע דלא דכיון מטעם רק זה~ מטעם אינוהשגה
 ~ין הוי ולא הרחם מן דבראיזה

 ליד~
 לומר שייך לא

 ~תשובתו ב~~מו בנוב~~י וכמש~~כ דם בלא לפה~~ק א~~אבכה"ג
 תש~בה בס~אשר

 מ~ב~
 השגה יש מעכ"ת ~תב על וגם

 ~ד~ל שאלתו נדון על שכתבמ~~~ט
 מ~

 ש~ימה
 ~י~ף כאן דאין משום לחוש יש בעומקהוואטע האש~
 דב~

התשוב~
 בפ"ת המ~בא מאהבה

 הנ~~
 שהרי אי~ו ו~ה עכ"ד~

 מתיר הנ~~ל~תש~בה
 בל~

 ~וא דבר~ שם ממ~ו י~א
~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~

 ~~וק~~
 ~~א

 ממ~~
 ד~ר

~~ 
בחדא הנ~~ל יבתשו~ ומ~קה

~~~~
 ע~"פ ~~~~נהו~

 ~מ~~
 גם

~  
 להתיר~ הנוב~~י

 ~~ל~~~~~
 ~~ר של

 ~~סב~ כ~ו~
נכונה נראית ~נ~~ל

 הא~ר~~י~~~~~
 מ~ז~~~ם

~ 
 לה הבאנו וגם כ~~~ל

 ~ב~~י הג~ ~"~~ ~נדה ~ש"~ ~~~~~ר~~
 בסי~

קפ~~ח

 להחמיר~ נר~ה ב~ם אפילו מ"מ זו~ ל~~ר~ ~~~ ~~~נר~~
 ~~~~~ר ~~~~מ

 רוא~~ ה~~נ~ ~~~
 הקבר~ שנפתח בב~רור

אבל
~ 

 ~ש גמור ~~~רור ~~דע~ן אנו ~~~ן
 לסמו~

 נ~קל~

 ~~~~~וא"~
 ~ל~~

 ש~~~ל ~~~"ד
 לםמו~

 ~מים ואם ל~ק~~
הם

~~~~ 
 תוכל ~~~ם

 לסמ~~
 תמ~א אם גם ל~קל ~ח"כ

 ~~~~מ~א~~
 ~ג~~ה~ על

 ו~
 מש~נות הללו מראות ~ה~ו ~לא

ממ~~~
 ~~ם

 ~ר~מ~ שש~
 הוואטע ב~ם שלי~לכה או

~שר
~~~~ 

 מ~חנן ו~ני כתבתי~ ה~~~~~ד ~עו~~ ~~חמה

 ~ר על ~~~~~~ל~ש~"~
 כ~~~

 בדבר אכ~ל ~לא שמו
ולא הל~

~~~~ ~~~~ 
 שע~ניו מה אלא לד~ין ו~ין ~~~~~ו שלא ~~ר

 ~~~~~~וא~~~
 ~ש~~ת ~~"ש

 ~מ~~
 י~ם~ ~אר~ך זרע ~יראה

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

שנ~ ~~"~~סע~~ה~~~
 עת~~ר~

 הנג~ד החו"ב המ~פלג הרב ~~~~~ ל~~~~~~~~~
 ~ש"ת~~~~~ם

 ~~~~~ ~~~~~ מ~~~
 בישוב נ~~י

~ראסנא~

 ובשאר ב~~~~נ ולפ~וט לטעום מ~תר א~ ~~~ר ~~~תי~~~~~
 ~רבנן~~~~~ר~

~~~~~ 
 ~רי~~א לתשובת נ~~י מעכ~~ת

 קע"~ ~~ ~~~~~ה~~~
 וס~ נ~~ז~ סימן סופר כתב ו~תש~~ת

 ~~תש~~~
 ס~~ר

 ~נ~~ל ה~~ן בגוף ~ולם ת~"~~ א~נ~
 ~~~כת~~~

 ת~~~~ת ל~~ ~~~~
 ס~~

 שהביא מה על ק~~ח
 ~סע~~ ~~~ש~

 לאסור הריב"ש ~~~~ ה~
 טע~~

 בכל

~~~~~~~~~ 
 ס"ג דף בע"ז ורבא אב~י ~~~~~ ת~הא ~~ת

אי
 ~ום דמותר ~א ו~ל~ה מ~תר ~~ ~~~~

 דריח~
 לאו

 ל~ע~ם א~ל ~ו~~מ~~~~
~~ 

 אסור~ לכ~~ע מ~~מ שפולט
ו~~~~~

~~~ 
 ד~תשו~

 ~מ~
 ~~ק

 ס~~
 לטעום מת~ר מ~~ז

 ~~~~בו~~~
 מדרבנן אלא אסור ואינ~ ~~~"ג הוא ~~~ר~ת

 ~ע~~ו~~~~
 מאד ~ונפלאתי ~~~ד~ ה~א מ~~ר ~~ליטה

~~~~~~~ 
 בק~אותו שבגודל הנ"ל ~ר~"א תשובת בעל

 ~א~~~~~
 תשו~ ~~~~ ~

~"~ 
 דבר~ו כלל הביא לא שהר~ ~נ"ל

 ל~ת~ר זו ~~~ה ~ל ~~ר עמד ~~א~~~~
 טעי~

 ופליטה

 חי~~~ד שיק מהר~~ם בשו"ת ז~~~ל מ~~~ אמנ~ ~ר~~~~~~~~~~

 ק~~~~~~
 יעויי~~ש בהם ומפ~ל ~~~אם דבריו ר~ה

~~~
 ~ם~~ו

 לאסו~
 אף דרבנן ב~~סור ו~ליטה ~~מה

 ~~~~ רא~ שא~ן ~~~~~~~~
 ~מ

 ג~
 ליכא ~דבריו סתירה

~~
~~ 

 ~תש~ הר~
 המובא הנ"ל רפ~~ח סי~ ~~ב~~ש

 אסור דרבנן באיסור שאפ~ ל~~~ מ~~~~"~

 ה~~~ שהרי ~~~י~~~~~
 לא ~ר~א דאביי ממה רא~~

~~~
 ~~ת

 ת~~~
 ומו~ ~ח~ ~ע~~ן אלא

 ~א
 ו~פלו~ לט~~

 ~ר~ ד~בנן ב~~"נ רק מי~ר~ ת~הא בבת והר~ לכ~~ע~אסור
 א~ אב~~ בדנכרי ישראלאמר

 ~ותר~ אמר ורבא אסור
 אלאאסור אינ~ עכו~~ם של י~ן דהר~ י~ן סתם רק הו~ בדנכר~וישראל

 מדרבנ~
 שכתבו כמו גמור לנ~סוך ח~~ש~~ דלא

 ו~ר~~ןהרמב~~ם
 ~~~ בפ~

 רא~~ת ו~~~כ ~מ~ד~~~
 אי~ור עלגם הר~ב~~~

 דרבנ~
 על ק~ת לפקפק ד~ש ~א~ברא הו~~

 ו~ מ~תר~ ופל~טה טע~מה ד~עולם ד~~~ל זו~רא~
 דנקט

 ר~ש~ דתנ~ משום הוא ר~חא לענ~ןרק
 לכ~~ע בישראל דנכרי

 מותר ~~נו ב~שר~ל דנכר~ ודא~ וזה דמ~~שפ~ר
 ר~ח~ אל~

דבטע~מה
 פש~ט~ ופליט~

 ~שראל ב~~ן נוגע שהנכרי דכל
 אסורודא~

 הר~ב~~ש דעת מ~~מ אבל נסך~ ונעש~
 כ~

 היא

לאסור~
 הקודמת בתש~בה מדבריו ע~ד מוכח וכן

 טע~מ~ א~ הגמרא מ~ופק יחיד תענ~ת לענין דרקשכתב ר~~~~ ~~מ~
ופליט~

 על~ו~ ~בל לא ופליטה דטעימה די~~ל משום אסור
 ות~~ב ~והכ~~פ גבי הטור פסק ~בור תענ~ת גביומה~~ט
 אסורה~ט~ימה

 ו~
 א~ן דר~ו משום ת~~ת בשאר

 ב~ב בט~ גם הטור מדפסק וא~~כ י~יד~ ~~נ~תדינן מת~נ~~
 טע~מ~

 בדרבנן דגם מ~כח מדרבנן~ אלא א~נו ט~~ב והר~אסורה~

 סת~רה וכ~~ז אס~ר~ ופ~י~טע~מ~
 ל~~"~

 הנ"ל~

~~~~~
 ד~רי לדינא לקי~ם ~ש מ~~מ בור~ת טעימת דלענין

ה~~~~
 גמור נטלפ~~ג דהו~ משום טע~מה ~ת~ר

 הפר~~ח ודעת בה מ~~נו לא דרבנן א~סור ואפי~כנשארל"ג~

בס~~
 ק~~ג

 דנבל~
 ורק מדרבנן~ אף לגמרי מותר שארל"ג

 דנ~מא אלא בזה כוות~ דלא נימאדאפילו
 דנבל~

 ש~רל"ג
 להת~ר ~ש שפ~ר ~מ המנ~~כ~ כשטת מדרבנן עכ~~פאסור
 די~~ל רפ"ח בס~~ס הריב~~ש לפמש~~כ הבורית~לטעום

 טעימהדאסור דמ~
 ופל~ט~

 ממנו~ יבלע שמא ח~ש מש~ם הוא
 בשב~ל הוא מה~~ת היתרו וגם שארל~~ג דבמיד~ י~~לוא~~כ
 יבל~ לא ודאי לאכ~ל~ ראוי שא~נו כ~ון שהר~ גזרו~ לאזה

 של דינו לקיים יש ד~~מ ונמ~אממנ~~
 מטע~י~~ ול~ ה~~~~

כל
 ועכ~~פ ק"ח~ בס~מן תערובות לה~ בח~~ כתבתי ז~

 ופ~~טה~ טע~מה אסור ג~~כדרבנן בא~סו~

~~~~~~
 דוקא הר~ב~~ש דכוונת נ~~י מ~כ~~ת

 ~של~
 ~גיע

סמו~
 אז הבליעה לב~ת

 טע~~
 א~נו ופ~~טה

 אסור דאל~~כ מדרבנן~ אלאאסור
 מדאורי~ת~

 ח~~ש~ מ~ד
 בט~ימה י~~~ דלמה ~~~ח סימן ביו~~ד הפמ"ג העיר זובקו~ הנ~ ~כ~~ד~ גרונו ב~נאת דתל~~ בחולין כר~~י דקי~~~לכיון

 איסיר רקופליטה
 דרבנ~

 הנאת ד~ל כר~~י דק~י~~ל כ~ון
 ~רונ~

 ~נ~~ל ~מ~~ד ס~מן ח~ו~~ד שיק מה~ם בתשו~ ומ~ריח~יב~
 ליי~ב כתבתי אנכי אבל ת~רו~ו~ כ~~כ א~לי מובן וא~נומיישב
 דטע~מה היטב~ מובןבדבר

 ופל~~
 כדרך שלא ~וי ש~ני

 או האוכל דכלאכילתן~
 ~י~ שות~

 דרבנן~ ~~סור רק הא~סירין ~כל אין אכילתן כדרךושלא לבלוע~ רק לפל~ט דר~ו

וה~
 גר~נו ה~~ת בתר דאזלי~ ~~~ דקאמר

 משום מ~ט~~החניכיים שב~~ ומ~
 כל ד~~ל אכילתן כדרך ~ו~ דז~

 נש~ר ה~וכלאדם
 ק~~

 המ~כל מן
 בי~

 וכן ~חנ~כיי~~
 ו~כלו וחזר והקיאו זית ח~י באכל לר"ישחייב מ~

 ~ ג~
 בשעת

 דבר הוא ~הקיאו שח~ר ~ה אכילה כדרך הויאכילה
~ח~כ שב~

 ובשע~
 ~נ"ל לפי י~~~כ ~~ילתו~ כדרך אכל אכילה

 לומר מוכרחין אנואין
 כ~~~

 דו~א ~~~רי מע~~~ת
 בש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בטעימה אין ענין דבכל רק ~בליעה לבית סמוךה~יע
ופליטה

~ 
 אכילתן~ כדרך שלא דהוי משום דרבנן איסור

 בתשוב~ מורי מש~~כ גם הנ~~ל~~~~
 דבאיסור הנ~~ל

לכ~~ע הנא~
 טעי~

 הרי דעכ"פ משום מה~~ת אסור ופליטה
 יש הריב~~ש~ בתשו~ כתב שכן וכתב נה~ההוא

 לפקפ~
 ע~~ז

 דאסור דנ~י משום מדרבנן אלא אינו ב~"נ דגםולומר

 אבלבהנאה~
 הנא~

 טעימה של זו
 כהנאתן שלא הוי ופלי~

 שכ~~כ ומש~~כ מדרבנן אלא אסור אינו באיה~~נדגם
 רק הריב~~ש בתשו~ הללו דברים מ~אתי לא אנכי~ריב~~ש בתש~

 שיששכתב
 לדחו~

 אסור דהתם משום תיהא בת של הראי~

בהנ~
 אסור באיה"נ שיהי~ ב~בריו ~בואר אינו אבל
 גם~דאורייתא~

~ 
 לה~שו~ מורי שהביא

 בשם
 בו מותר ופליטה שטעימה קיל יחיד בתענית יהי~דלמה הפמ~~~

 דאינו כיון ל~~ק לפענ~~ד זה גם שם~ גם נאסור לאולמה
 לכל ~אסור בדבר משא~~כ בי~ גזרו לא לבדו לו אלאאסור
 גם טפי~ בי~ גזרי~העולם

 י~~ל~
 עליו הביא ע~מו דהוא כיון

 ע~~ו שהוא חזי~ ש~רי לבלוע~ יבא שמא לחוש איןהאי~ור

 ~ו~ אין בל~~~~כ וגם לפרוש~רו~~
 ז~

 דאין לפענ~~ד מקום
 ועיין ~דדי~ אותם לדמות ואין חכמים גזירת על~קשות
 הערוך דמפרש בכותחא ביעתא גבי ס~ דף כתיבותבתוס~
 ד~ש והקשו בחלב~ לאכלה דמותר בתרנגולת בי~הדנמ~א
 דב~יתר ותי~ דאסור~ בשום נמכרת ש~מוהו נבילהמבי~ת
 ע~~ש דאורייתא הוי בחלב עוף דבשר נימא אם אף גזרולא

 יו~~ד בש~~ך ג~~כומובא
 אם והנה פ"ז~ סי~

קו~ להקשו~ נר~
 כא~

 ולענין גזרו נבלה דלענין מ"ש יוקשה שם גם
 קיימי~ שאנן כיון הוא ד~ורייתא ואידי אידי גזרו לא~ב~~ח
 קי~ זה דאין ודאי אלא דאורייתא בחלב עוף בשרלמ~~ד
 חכז~~לדראו

 דב~
 כמו לגזור~ ~לא היתר הוא הדבר שע~ם

 י~~ל~ן
 ל~ני~

 דע~ם דכיון ל~קשות אין ג~~כ יחיד תענית
 בו~ לגזור שלא חכמז~~ל ראו היתר הואהדבר

~~~
 על ~מקשה ~~ב בסימן הש~~ך דברי מעכ~~ת שהביא
 הכבד דטו~מיםהא

 א~
 והרי לא~ או מר טעם בו יש

טעי~
 סי~ חיו"ד שיק מהר~~ם בשו~ת המעיין הנה ב~מ~~~מתיר הפ~~ דברי הביא וגם איסור~ דבר גבי אסורה

 של שאלתו לנידון ענין זה דאין יראה הנ~ל~ק~ד
 ופ~יטה~ מטעימה טפי קיל בלשון דלחיכה ופליטה~בטעימה מעכ"~

 מותרת בלשון לחיכה מ~~מ אסור ו~ליטה טעימה איואף

 דעוש~עיי"~
 מדרגות~ ג~ בזה

 א~
 וב~י~~ טעימה

 ופליטה~~עי~ ב~
 ג~

 ~דאי הייתי ואלו ע~מה~ בלשון לחיכה
 ~לשון דלחיכה נכונים הפ~"ח דברי לי נראה היהל~כריע
~מ~ום

 ספ~
 ~~~ג שמבואר ע~מו הדין מזה שרי עכ"פ

 נמ~א בלא ~ב בסי~ובש"ע
 המ~

 ~ל כן~ ~וכיחיש הכבד~ בלשון שילחוך
 התירו~י~

 הנחת כדי בהם אין שתיר~ו

 מר טעם יטעום רוב שעפ~~י הש~ך שתי~ דמה~דעת~
 מכחיש דהנסיון חדא קשה~ מותר~וממילא

 עפ"י ואד~~
 הכבד דבנאבדה בתב"ש וכ"כ מר~ טעם טועמין אין~ב
 דאין הרי אסור~ טעימה~ודם

 ז~
 י~ה גם הרוב~ בגדר

 דהא הפר~~ח~קשה
 עכ~

 דאי~א ~איברא דם~ משום אסור
 מה ~ם בתב~~ש~~ ועיין מדם~ שילחוך המקום ד~נחלמדחי~
 ~ם ב~~~ש~~~

 ~נ~~
 ~~וע

 ~ו~
 לכך מר~ הוא ~מא

 י~ הוא~ דדוחק מלבד טעימה~ בי~ גזרולא
 מ~~~ת הקשה

 האיסור עיקר שהרי יעקב~ באר תשו~ בשם כן מביאוגם
 ~יסור כשאר הוי ואז מר~ טעם יטעום לא באם רקהוא
 הפר~~ח כמש~~כ מחוורתא לכן הגזרה~ ושייך מרשאינו

~~ראשוני~
 דס~~ל משמע בלשונו יט~מנו סתם שהזכירו
 עכ~~פ~ ספק במקום מותר בלשוןדטעימה

~~~
 בל~ונו ללחוך לאסור למד דהמהרש~~ל בתב"ש שהביא
 חולין בגמרא ד~~רינן ממה מלוח הוא אם לידעבשר

דקע~
 ד~א משום רותח בו לאכול אסור בשר בה שמלח

 ש~רי תמהני בלשון~ ~לחוך דאסור וש~~מ למטעמי~אפשר
 איסור בליעת על חוששין שאנוהתם

 בהרות~
 אכילה בעי~

 לבאר בתב~~ש שמדחק ומה חלב~ בו שנבלע בשר כמוממש
 הלחיכה ע~~י גם דהתם משום המהרש~~ל והוכחותראיות
 ~~~יכ~ ע~~י ירגיש לא דאם ~הכיר ישבלשון

 מלח~ טעם
 ידי על המלח טעם נרגש דיותר ב~רותח~ טעס איןודאי

 מטע~הלחיכ~
 ~ם אכילה~ ע~~י דם

 דברי~
 לפענ"ד דחוקים

 דלעולם אחר~ בדבר טעם נתינת ב~נין חכמז~~ל חל~ודלא
 בדבר ~יר בליעת חשש יש באם להקל ~ולם שמענוולא אחר~ איסור מ~ד או מלח מ~ד הטעם יהיה אכילה~ רקבעי~
 בלחי~ די שיהי~אחר

 ממש טעימה בעי~ רק בעלמא בלשון
 ו~וד למטעמי~~ דא~~א בש~~ס קאמר שפיר ולכן אכילהע~י

 בחולין הש~~ס של דלישנאדפשיטא
 דמחלק~ קי~~

 ~נון בין
 ובין בטעימה דאפשר בשר של בסכיןשחתך

 קע~
 שמלח

 בטעימה~ דא"א משום רותח בו ~אכול שאסור בשרבה
 א~~א דה~רהמשמע

 ב~עימ~
 מאכל~ אינו ד~קערה כיון

 למ~עמ~ אפשר של הכונה דב~נון וכמו ב~נון~ כמו הואשהרי
 למטעמ~ שא~א בהקערה כן כמו ה~נון את לטעוםהיינו
 ותדע אוכל~ שאינו משום לטעום א"א ~ק~ה אתהיינו
 אטו טע~~ בהרותח יהי~ שלא בכך מה שאל~~כ הואשכן
 רותח בשר לאכולמותר

 אסו~ בק~~
 טעם יהי~ שלא ~ף

 ה~ערה~ על רק הוא ~ג~א פלפול כל ודאי אלאבהרותח~
ד~קערה

 אסו~
 אסור וממילא למטעמי~ דא~~א משום

 רותחלאכול
 בהקע~

 לאסור הנ~~ל ~ש~~ס ראי~ שום שאין ב~דא~ הנ~~ל פי~ועפ"י אסור~ כלי בכל לאכול ד~סור כמו
 בלשון~טעימה

~~
 ~ריב~~ש מדברי ראי~ בתב~~ש שהביא מה

 סי~
 רפ~~ח

 ואני עיי~~ש~ בלשון טעימה כ"ש אסור תיהא בתדאם
 דאמר כרבא דמותר באמת ~יי~~ל תיהא בבת דהריתמה
 והריב"ש ק~~ח~ ~~ יו~~ד בש~~ע כדנפסק מילתא לאוריחא
 פיו לתוך ליקח ופליטה טעימה אלא ~אסרלא

 דבתי~~ל מ"~ אסור~ תיהא בת הוי אי א~לו בלשון טעימה עלאבל ~ש~ מ~
 תי~~

 הריח תיהא בת דגבי בלשון~ מטעימה ג~ע
 כטעימה דהוי וי~ל פיו לתוךנכנס

 וג~
 בלשון~ מלחיכה

 ב~ום בלשון לחיכה להתיר נראה היה שלפענ~~דבאופן

 ~ו~ספ~~
 בחוו"ד ראיתי

 בסי~
 רק ~~~כ העתיק ב~י~ ~~ח

 נראה ס~~א ~~~ח סי~ בפ"ת שראי~י ואף להתיר~ ה~~~~דברי
 עיקר~ ~מתירין ~ברי ~~ל לאסורשמ~נתו

~~~
 לכתו~ ראי~י

 מהרי~א תשו~ דברי שהביא ~למעכ"ת
 סימןחיו~ד

 וראיתי שם ועיינ~י ק~~
 שמפלפ~

 בתחלה

~~
 ~~ור

~~ 
 ~ומר ורו~ה דרבנן~ באיסור

 מות~ ~הרא"~



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ 

 תמ~~אני
 ~גמרי להתיר הדעת על יעלה איך דבריו על

 ח~י לאכול מותר שיהי~ כזאת שמע ומי דרבנן באיסורח~~ש
 שוה ~ענינים דבכל רואין אנו הרי בחלב עוף בשרזית

 לדאורייתא דרבנןאיסור
 באיסור גם הלא כאלי~ בעניני~

 ~זירה ה~א דאורייתא שבאיסור אף ס~ בעי~ במב"מדרבנן
 באיסור דבוק אסור ואפילו חענ~~נ אמרי~ וכן א~~מ~אטו
 ~סי~ כדמוכח מ~ש בדאורייתא כמוד~נן

 ע~~~
 גבי וע~~ג

 וגבילב
 כב~

 אינן בדא~רייתא גם אפילו מילי הני שכל אף
 ואפ~ מד~נן~אלא

 בזה להחמיר הפוסקים כל נקטו
 מבטלין אין והנה ממש~ בדא~רייתא ~י דרבנןבאיסור
 הפוסקים רוב דלדעת לכתחלהאיסור

~~ 
 דאוריית~ באיסור

 לכתחלה לבטל דרבנן באיסור גם ואפ~~ה ~דרבנן אלאאינו
 מ~אוריית~ אסור דאורייתא דבאיסור שיעור ב~~י כ~~שוא~~כ
 הדברי~ ישתקעו לכן מדרבנן~ אסור דרבנן איסור דגבי~דאי

 יאמרו~ולא

 י~ד סימן או~~ח ~~ שיק מה~~ם מורי בשו~~ת~~~~~~
 תמה הנ~~ל מורי אבל כן~ לומר השואלר~ה

 דברי מאוד ונכונים כן~ ויסבור שיכתוב מי נמ~א דלאעליו
 ~נ~~ל~מורי

~ 
 בכ~~מ הוי ד~"ש דר~~ל דאליבא מש~~כ באחת

 באיסור ח~~ש מותר דלדידי~ דאפשר ל~קור יש מדרבנןרק
 דודאי ספק~ מקום שום אין לר~~ל דגם אומר אניד~נן~
 אין בי~ שאסור ~מו ד~נן באיסור אסור ח~~ש לדידי~גם

 וכ~ לכתחלה~ איסורמבטלין
 בי~ ואמרי~ במב"מ ס~ דבעי~

 שהביא ומה בי~~ בטל אינו חשוב ו~ר דבוק~ ואסורחענ"נ
 נט~~י מענין ~רי~~אבתשו~

 שכל יבין המבין גוויה~ ופסו~
 וכתבתיו איסור גבי לח~~ש שייכות להם אין ~דבריםאלו

~~~
 העולם מנ~ג ק~ת ליישב לומר שאפ~ר מה אדבר רגע

 גם הביא כאשר ביי"נ ופולטין טוע~יןשהסוחרים
 בימיהם שגם הנ~~ל מהרי"א ובשו~~ת שיק במהר"םמורי
 השתייה להנאת כוונתם דאין משום והוא כן~ המנהגהי~
 ל~רגישאלא

 חוז~
 וא~~כ וקלקול מום איזה בו אין ואם ~יין

 לא ועריות דבחלבים ונהי בעל~~ מתע~ק רקה~י
לנו מועי~

~ 
 חייב ועריות בחלבים שהמתעסק מתעסק שהוא

 שתיה דהוי בליעה גם בדאיכא דוקא ~~ל מ"מ נהנה~שכן
 הטועם אבל ממשואכילה

 ופו~
 וכמש~~כ אכילה הוי דלא

 דאיןהריב~~ש
 ב~

 י~~ל מ~~מ אסור דמ~~מ ונהי ח~~ש~ משום
 לה~ות כדי בכוונה כן בעושה ~וקאדהיינו

~ 
 ע~~י הטעם

 פיו לתוךשבא
 אב~

 אם להרגיש במלאכתו לעסוק כן בעשה
 דרבנן ב~יסור דהמת~סק י~~ל בכה~~ג וק~קול ~ום א~הבו

 ה~לם~ מנהג ק~ת י~~ל כן איסורא בו אין האיכי

 וגם בד"ת~ עמו להשתעשע כדי ק~ת~~~~~~
 ע~

 פלפולו
 לאחר אך תשובה לו כתבתי דח~~ש סוגי~של

 ששלחתיו ק~דםכתיב~י
 ע~

 שנשאר אף ממני נאבד הפאסט
 ב~ה והנני ולכותבו~ ~חזור עלי קשה ~מ העתקהא~לי

 וש"~~ ד~~~שידי~ו

~~~~~~~~~~ 

 נפ~~ק~~ת~~ר

 הירא ~מופלג ~ב~ תלמידי לכבוד וכוח~~טשוכ"ט
 כ~רכש~~ת

~~~~ ~~~~~~~ 
 נ~~י~

~~~~~
 בו אשר קבלתי

 שאל~
 חוו"ד

 ~שלש~
 דברים

 ולא~בתי עליהם~ ל~מוד ראוי אשר עניניםהם וכול~
 והם~ ל~שיבך זמן לי לקחתיאותך

א~
 אם בשר לאכול אח~~כ ורו~ה חלב מאכל שאכל ~~~

 אם או החלב על מקודם בהמ~~ז לברך~ריך
 אף לאכול לו מותר או אחרונה~ ברכה יברך עכ~~פ פתבלא אכ~

 בלא אסור ו~ת~~ל החלב~ על אחרונה ברכה שיברךקודם
ברכה

 אחרונ~
 א~רונה בר~ה לברך לו אסור זה גם אם

כדי
 שיא~

 ~א האי ~לו עכ~~פ או הט"ז כדעת בשר אח~~כ
 עכ~~ד~ חלב אחר בבשרמחמר~

~~~~~
 הש"ע דמדברי

 בסי~
 פ~~ט

 נרא~
 ח~ב אחר דבשר

 שיעשה או ידיו שיעיין רק מותר אחת בסעודהאף
 שכן וכיון והדחה~קינוח

 דא~~~ נרא~
 או בהמ~~ז לברך כלל

ברכה
 אח~נ~

 ~עידה שת~י~ כדי רק דהוא החלב~ אחר

 בעי~ דלא וכיוןאחרת~
 סעוד~

 קודם חלב א~ל באם א~רת
 אחרונה ברכה גםממילא

 א~~~
 בפרשת הזהר לדעת אמנם

 שם בש~~ך ברמז המובאמשפטים
 ב~י~

 ט"ז ס~~ק פ~~ט

 לאכול דאין בדבריו דמבואר קע"ג בסימן או"חובב~~י
אותם

 בסעו~
 א"כ בשר~ ואח"כ חלב אפילו ומשמע אחת

 לאכול שלא כדי אחרונה ברכה עכ~~פ לברך ~ריךבוודאי
 והנה אחת~ בסעודהאותם

 הפ~~
 פסק סק"ו פ~~ט בסימן

 בדברי להחמיר נמ~א לא א~ם ואם הז~~~ק~ כדעת~חמיר
 כדעת לפסוק נכון ודאי אבל פ~~ט~ בסימן הש"עמפורשי

 החמיר הפר~~ח והנה הזוהר~ ~ברי שיסודו כיוןהפ~ח~
 דבעי~עוד

 ברכ~
 כתב שהזהר מאחר שעה ושהיית אחרונה

 אסור חדא דבשעתא משמע חדא~ בסעודה או חדאכשעתא
 ברכה ברך באם אפילו והיינו חדא~ בסעודה אינואפילו

אחרונה~

 דב~ לי כמדו~~~~~
 נז~רים אינם המדקדקים אפילו

 דס"ל ואפשר~כ~
 ד~

 אין חדא בשעתא שאמר
 שעה על דוקאהכוונה

 שלמ~
 ~יום~ שעות מכ~~ד אחד שהוא

אלא
 ז~

 כ~~ש הגמרא ב~שון לפעמים שעה נקרא מה
 עכ~~פ אבל עיי~~ש~ עומדין אין פרק ריש ב~ת יונהה~ינו
 אחר בשר לאכול לו אין במעשיו דהמדקדק ~ה לנוי~א
 אחרונה ברכה בליחלב

 ע~
 מותר אי ובדבר כנ~~ל~ החלב

 כדילברך
 שיאכ~

 ב~ק~~ג~ הט~~ז לדעת לחוש או בשר~ אח"כ
 דף בחולין שור בבכורהנה

 ק~~~
 משיג

 ע~
 ו~עלה הט~~ז

 כך ואחר בבשר אף המקילין ביד למחותשאין
 ראיה והביא חלב~ אח~~כ שיאכל כדי אחרונה ברכהלברך חל~

מ~
 סעו~ת ג~ ~ענין ר~~~א סימן או~~ח בש~~ע דמבואר

 הט~~~~ כדברי ~הח~יר לחוש שרו~ה מי דאפילו ונראה~שבת~
~ה~

 ואח~~כ בבשר
 ח~

 כתבתי ד~בר ~שר ואח~~כ בחלב אבל
 מבוארדאינו

 ב~~
 רק א~ת~ בסעודה לא~ור

 ד~ת~נ~

 י~~~ו~סעמיהאלי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 על לסמוך ד~י שפיר עכ~~פ אבל הזוה"ק לדברי לחושדנכון
 ~~ודה הוי ובירך שסילק דכל שורהבכור

 א~רית~
 ושפיר

 ר~י~ רק דמביא ראי~ אין ג~~כ שה~את הפ~ג ומ~רידמי~
 ה~ דאם דמי ~פיר דבכה~~ג ועכ~~ח כן~ נוהגיןדבשבועות
א~ור

 ג~
 איסור~ ל~שות ח~~ו נוהגין הי~ לא בשבועות

 ~~ב~
 בדבר ששאלת

 השמו~
 ששמ~ת

 בש~
 הגה"ק

מראפשיט~
 בפמ~~ג מבואר ושכן ז~~~ל

 או~~~
 בסימן

 מנייר או מכסף או מבלעך לתפילין שעושין דהמכסהקנ"ג
 שנעש~ ש~עב~

 להשתמש ואסור קדושה בו יש ראש לשל
 הקדושה גוף והוי שי~~ן בו יש ראש של ד~בית משוםבו
א~~כ

 המכ~
 ~שמיש הוי בית שקורין

 קדוש~
 יד של אבל

 ת~מיש רק הבית גוף הוי שי~~ן בודאין
 קדיש~

 וממילא
 עכ~~ד~ אמרי~ ולא דתשמיש תשמיש רק הויהמכסה

~~~~~
 במס~ דהרי לך ק~ה

 מגל~
 ור~ועות נרתק רק ~שוב

 מש~ע קדושה~לתשמישי
 ע~~~ דהבתי~

 של בין
 נרתק הוי למה דא~~כ ועוד הם קדושה גוף ש~~י ביןראש

 תשמיש רק הוי לא ש~~י דהבית כיון הרי קדושה~תשמיש
 דתשמיש תשמיש נרתק הויא~~כ

 ול~
 בהם ל~~תמש יאםור

~כ"ד~

~~~
 ב~י~ בע~~ו הפמ~~ג מיישב כבר שלך הקושיות

 דהיי משום תשמיש רק הוי דנרתק ו~ב ~ק~~ב~במ"ז ~נ~~~
 ~תשמיש בש~~ס דנקט והא עיי"ש~ לש~~ר גם נרתקגם

 ע~מם ~בתים נקט~ דפסיקא דמילתא י~~ל ור~ועות~נרתק
 ו~מ ש~~ר כגון ע~מה~ קדושה שהוא אחד בית עכ~~פאיכא
 מודים הכל דאיןנ~~ל

 בז~
 ע~מה הק~י~ה יתחשב יד דבשל

 ובפר~ג סק"י מ~~ב סימן במג~~א שהרי כתשמיש~רק
 גוף חשוב דהק~י~ה להנ~~~י דס~~ל מבואר שםובמחה~~ש
 דכיון נ~ה והטעם עיי~~ש~ ש~~ר בין ש"י ביןקדושה
 הק~י~~ הוי ודאי ש~~רדבתפילין

 קדושה
 ע~~

 השי"ן משום
 גם לכן בה~שיש

 גוף חשוב ש~~י הק~י~~
 קדוש~

 ~ק~י~ות דב~
 סקכ~~ז במ~~ז ל~~ב סימן באו~~ח הפרמ~~ג וכמש~~כ שוה~דינן
 הק~י~ה אם זה דדין נלענ~~ד ועכ~~פ ~יי"ש~ בפיך מ~תרלענין
 הפוסקים במחלוקת תשמיש רק או קדושה גוף חשובש~~י

תלי~~

 ~~~ג~
 מאווזא הוושט שנאבד שאירע בעיבדא עוד ששאלת

 כמבואר בדיקה בלא האווזא והתירושהלעיט
 ושוב מלובלין~ ~ר~~ם תשו~ בשם ל~~ג סימן סוף יו~~~בש~~ך
 אם הוושט נמ~א הבישולאחר

 ~ריכי~
 אפשר או אותו~ לבדוק

 שוב בהיתר י~א וכבר הואילנימא
 לפי הנ~ לבדוק~ א~~~

 גם בדיקה בלא הריאה נאבדה של לדין אותהשמדמין
 ~בדוק ~ריכים נמ~א אח~~כ דאם האומר לדברי נוטהדעתי

 שבריאה מסתבר ד~דעתאותם~
 ~די~

 דעכשיו כיון כן ~וא
 בלא הסכין נאבד של לדין דומה ואינו לברר~אפשר

לאחר בדיק~
 שחיט~

 כמבואר בהיתר די~א מטעם דמתירין
 לא~ר שנפגם נתלה פגום נמ~א אם אפילו ~התםי"ח~ בסי~

 יהי~ אם בוו~ט או סרכא~ ימ~א אם בריאה משא"כש~יטה~
 ~~יל אינו ו~כן מחיים ודאי ~וי וכדומה ~לקתנמ~א
שי~א

 בהית~
 נפ~ך להלהיב כר~ונך דבריך כל על השבתי
 וש~~ת~ הדו~~ש רבך ב~ה והננילתו~~

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

 ~~~ק~תר~~ע

 ~ו~ה החו~~ב ~גדול הרב גיסי אהובי לכבידשוכ~~ט
 ~~~~~ מו~~ה כש~~תוכו~

~~~~~ 
 דק"ק אב~~ד נ"י

 י~~~ו~וואדקערט

אחדש~~~ט~
 אחרים בענינים ק~ת טרוד הייתי כי ועל מכתבו~~~~~

 הענין שאין הבנתיוגם
 נחו~

 השבתיו לא לשעה
 מלעיטין אשר באווזות שאל אשר בדבר באתי ועתה כה~~ד

 דרכי בספר אשר ~י~~ דם שזב אווזא לפעמים~נמ~א
 ל~~~ סי~תשובה

 ~יב~~ם שו~~ת ספר ~שם העתיק ~"ח ס~~ק
 שיוכל כדי ~בדה ~נה רק לשחוט ~לא לה~מירשנייטוך
 ~ר והוא שחיטה במקום אף בשלמות הוושט אתלבדוק
 לדבריו~ לחוש יש אם חוו~~ד שאל ע~~כ להשוחטיםקשה

 לדבריו ג~~כ ~נ~~ל תשובה דרכי בס~ חש הנלעטיןובאווזות
 וד~ת ס~~ ל~י~ בהשמטות ספרו בסוף וגם הנ"לבס"ק

מעכ~~~
 טפי מסתבר ~נלעטות באווזות שאדרבה להקל נוטה

 של נשמתה ו~י~~ז מאכל במרבית שמלעיטין ע~~י שבאלומר
 זיבת בא ומשם האווז מגידי אחד גיד ונפתח ק~רההאווז

 עכת~~ד~ טרפות חשש בזה ~ין וא~~כהדם

~~~
 כללא הך ~דעתי וט~מי ב~ה~ להקל נוטה דעתי ~ם

 לענין טריפות אלו בפרק חכ~~~לשא~ו
 דהוי ~

 ~רה דמ~~מ וקטלי~ בכוליתא וכן וקטלי~ דנשיא בגידאמחי
 לה בדרי דאי דג~רי ומשום הטרפות על ~וסיףדאין
 בסימן ומבואר הנ~רך כדין שחיטתהלאחר ~רכס~ דאי מסו~ת~ בכלל רק הויא וא~~כ חיי~ הויסמא

 י"~
 כשרה~ היא

~לל
 ז~

 מ~ויב שיהיה שיגרום שנימא לענין ~ילו ג~~כ הוא
 שתהי~ באופןלבדוק

 אסור~
 בלא

 בדי~
 אין ג~~כ בזה כי

 על הטרפות על להוסיףלנו
 מ~

 במה אלא חכמז~~ל~ שאמרו
 בש"ס~נמ~א

 שדב~
 לבדוק ש~ריך באופן ספק לנו גורם זה

 ה~יאה לבדוק ד~ריך בש~~ס דמ~ואר הגף בנשמט כגוןעי~~ז~
או

 בהוכת~
 ~דידן וכן דאוושא וריאה ראשה~ על חולדה

 הגף נשמט בכלל דהוא י~~ל דבדק~ אגודל בתוך הגףבנשבר
 בדיקה ~ריכים בזה דכוות~וכל

 לע~
 מע~מנו לומר אבל

שדבר
~ 

 וש~ריך טריפות ספק חשש לנו גורם
 בדיק~

 אין ~עכב
 בסתמא אבל כן אותנו מלמד הנסיון באם ~ולת ~וסיףלנו
 שלנו בנידון ~ו יד~עה שום לנושאין

 לו~
 דם שזב דמה

 יגרום~יה
 ושתהי~ ובוושט בריאה בדי~ה ~ריך שיהי~ לנ~

 אסו~ ש~~ לבדוק נוכל לא שאם מעכבתהבדיקה
 זה

 ג~~כ והוא לומר~ לנואין
 ~ בכל~

 וכי ~~~~~ל שא~ו

להוסי~
 יש~ הטריפות ~ל

 א~
 חכ~~~ל~ שמנו מה אלא לך

~~~
 ר~~פ ~בחים בש"ס שהרי ~ר רא~ אומ~ אני

 הש"ס דפריך בטרפה~ ~תערבה גביהתערובות
היכא

 ~ ~~ח~
 שידע

 ~תע~
 וע~ז טרפה בהזבחים

 דאית~רב ~ם ~תר~י אמ~ראי ו~ ניכ~יה~
 דרוס~

 או
 ~ש~ס ה~ל איתא ואם טר~~ ולד אונפולה

 לת~
 דמשכחת

~ה~
 ~רבה דם מת~לה ש~ב

 ד~
 בש~ר ונת~רבה פיה

 י~~~ו~עמיהאלי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 בדיקה ש~ריך וכיון עכשיו ניכר ואינובהמות
 שו~

 שייך
 טרפה וד~י דאינו אע~~ג תערובות של ה~יןב~ו

 אל~
 ~ריך

בדיק~
 נפול~ גבי כמו

 ודרוסה
 דמת~

 וכמש"כ שם~ ~ש"ס
 ל~וחטו אסור בקדשים שוב בדיקה ש~ריך דכל שםבתוס~

בעז~
 אחרות דחששות ש~~מ ודאי אלא טרפה~ יהי~ שמא

חו~
 לה~ריך לענין אפילו לחוש לנו אין בש~~ס מהמבוארים

 בתרייתא כרעי שגרן דהוי בהמ~ גבי דאמר~ וכ~בדיק~~
 בשגרונאדתלי~

 וא~~~
 אכתי זו ראי~ דעל אלא כל~~ בדיקה

 ראיה מביא ל~~ב בסימן דבדגמ~~ר אף יסוד ל~עמיד~ין

מ~~~~
 הפליתי וכן ~יי~~ש במקל אותה שהכו בהמה לענין זו
 ולטעמך אומר אני מ~~מ דברים~ לכמה ממנה רא~מביא
 בבהמה לה מוקי מ~י הוי בלאה~~כהרי

 שנקב~
 עד במחט

 בחלל מחט כמו טרפה דהוי ניכר ואינה ונתרפאת ה~וף~לל

הגו~
 דאמרי~

 בקו~
 ב~מות בשאר ונתערבה לחלל שתנקב עד

 יש דודאי דדרוסה בש~תא בחולין מלובלין ב~ר~~םועיין
 אלא בכ~~~ג~ לה מוקי לא אמאי וא~~כ נכרת שאינהד~סה
 לאוקמי~ שי~י~ טעם מאיזה ל~גמרא ל~ ניחא דלאודאי
 אחר~אופן

 דמת~ ב~ ר~
 מדברי ראי~ אין ו~~כ שם

 דבר~ לשום הנ~~להגמרא

~~
 לא פיה דרך דם ששופעדריעותא בע~~ותו~ נכון כן נראה הדבר כלל זו רא~ בלא ~~~~ז

 הוי~
 ריעו~א

 זה~ דבר נמ~א לא בש~~ס שהרי בדי~~ בלא~~~ת
ומסברת

 הכ~
 כמה והרי טרפות~ שום לחדש לנו אין

 וכן ש~הם~ החוטם דרך דם שיו~א ישאנשים
 כ~

 אנשים
 מפני~יות הדם בא והרי ~מורידין~~ הנקראים הטבעתפי

 הגידים רק ח~~ו טרפות חשש שום עליהם אין וע~"זהב~~

נפתחי~
 ויעויין רופא~ מפי שמעתי כאשר דם מהם ויו~א

 חיו~~ד ח~ב ~"חבשו"ת
 סי~

 שיו~א בהמה ~נין ל~~ח
 לשון תשובתו בתוך וכתב אותה~ שחולבין בשעה דםמדדיה

ז~
 וכמש~~כ דד באותו שנתעקרו גידין מאיזה בא ~דם ורק
 כיס ו~ו~י בגידין הדם שתולין דם המשתינים שו~ריםגבי

 אמרינן בזה נמי כ~~כ הכיס נמי שניקב תלי~ ולאהשתן~
 החלב כל דודאיודאי

 נתהפכ~
 בא הדד ובאותו לחלב מדם

 עכ~ל~ מהדד שניתקמגיד

~"~~~~
 להקל לי נראה

 בפ~
 החלב את דם~ ~משתנת

 ~י~ ה~תן~ כיס ניקב שמא לחוש ואיןשלה~
~~

 דניקב הלכה שמא ס"ס של ~טעם
 השת~ כ~

 דהדם השתן כ~ס ניקב שמא כ~ל ל~וש דאין בפשיטותאלא כשר~
בא

 ר~
 טרפות~ כלל נמ~א לא גיד ובפסי~ת גיד איזה מן

 שמחמיר ז~~~ל סיגעט דק~ק ~ג~ון ~~ק אבני כתשובת~דלא
 הוריתי וכןבזה~

 במונקא~
 בזה~~ ~~ל פעמים כמה

 יש דמ~~מ נראה בדיקה~נין ו~~ פיה~ דרך הזב דם לענין נמי ללמ~ד י~ומדבריו
 לבדו~

 כי~ן טוב~ מה~ת
 מ~יני והרי טבעיים~ בענינים כ"כ בקיאים אנו איןד~מ

באח~~ים
 כ~

 בהם ש~~ך בש"ס מבואר שאינו אף ענינים
 כתבו ~מ~דיקה

 לב~~
 כ~ו

 במי~
 או הבהמה ב~טן

 אוהעו~~
 שמנענ~ ~בה~

 בחייה ראשה
 משו~

 מים ~ש
 ~בל"י בשם בבאה~ט ~מב~אר דם המ~תנת בפרה ~ן~מוח~

 מ~~~י~
 דם ~זב אף~ שמא א"כ

 ~וש יש פי~ ד~
 אב~ ה~טרי~~ ~ין איזה ~י~בא

 א~ן עכ~~פ
~ ~  

 כ~כ

שי~ט~
 הוושט את לבדוק יוכל למען לבדה ה~נה רק לשחוט

 נקב ב~ום דלמא ושניחוש שחיטה ב~ום אףבשלמות

 כישחט~
 חומ~

 ~לא נמ~א לא זו
 מבחו~ בניק~

 קניא ~~י

וכדו~
 ש~חויב

 בדי~
 דרך דם בזב אבל דהש~~ס~ ~דינא

 אווזות כל של וושטין שבודקין כמו הוושט לבדוק דיפיה
 הקנה רק שישחוט כ~~כ בהם מחמירין שאיןפטומות

 שיוכלכדי ~בד~
 לבדו~

 בז~~ וה~~נ השחיטה~ מקום גם

~"~~~
 בד~ת

 דבאווזו~
 ומסתבר במ~וי תולין שמלעיטין

 כתב ומעכ"ת בריא~~ או בוושט קלקול איזה מחמתשבא
 ו~י~~ז ק~רה שנשמתה משוםהסבה

 ואי~י גיד~ אי~ נפת~
 יגרום למה ~~כמבין

 ז~
 נתיקת או פתיחת ק~רה שנ~ימתה

 פיה לתוך שנותנים משום י~~ל וביותרגיד~
 מאכ~

 ~רבה
 דוחק מח~ת ב~דדים המאכלמתחכך

 ~מאכ~
 בתוך העובר

 באיזה ישנם ושםגופה
 מקו~

 דם מהן לזוב ונפתחים ג~דין
 כי היטב לדעתי מובן זה ו~בר בהם~ המאכל דוחקע~~י
 אין ועכ~~ז בשכל~ דמסתבר מילתאהוא

 ב~
 טריפות ענין

 ב~לל לא גיד איזה נתיקת ~ו גיד איזה דפתי~תכמובן
 הוא~טרי~ות

~~~~~~
 דאמאי עוד מעכ~~ת

 ל~
 אחת פ~ם שיבדקו יועיל

 מ~כבד ולא ~ריאה ולא ~וושט לא בא הדם שאיןויר~ו
 יש שע~~ז אומר אני זה~ חולי עיקר של כלו הכלל עלויועיל
 אף אחת של ~דיקה מ~יל אינו ספק בכל דודאיל~שיב
 דהגע הפעם~ אותו על רק כלו הכלל על ללמד יפהשתעלה
בע~מך

 ברא~~ ש~ענ~ בה~
 שיש ל~~א בסימן שמבואר

 בדק שאם נימא ~י בראש~ מים א~רלבדוק
 ~שוב בראש מים היה~לא אח~ פ~

 ל~
 לבדוק אחרת בפעם י~טרך

 יוכל כאשר ליתא ודאי הא בראשה~ שמנענע בהמה אועוף
 זהלהוכיח

 מכמ~
 שכתבתי כמו ~עיקר ורק בש"ע דינים

 הנ~יון~ או בש~~ס נאמרו שלא דברים לחדש לנו דאיןלמעלה

~~
 לשחוט לו מותר אבל לבדוק יש ~~מ כי אם לפענ"ד
 כשר~ הוא ריעותא ימ~א כשלא ועכ~~ז והוושט~הקנה

 ~רבינא בריה מר לאו אבל אתי~ יש שנייטוך ריב~~םותשו~
 בלונ~~ח~ וש"ת דו~~ש גיסו ידידו ב~ה והנני עלי~~חתום

~~~~~~~~~~~ 

 עת"ר~שנת י~~ו~~~~אלי

 החסיד המופלג הרבני ידידי לכבודשוכ"ט
 יר~

 ד~
 ~~~~~ מו~~הכש"ת

~~~~ ~~~~~ 
 בק"ק שו~~ב נ~י

 י~"ו~סאטמאר

 בפרט ל~~~א לכתוב עלי קשה אמנם ואם ~תבו~~~~~
 ירא ~ורסם גדול רב והפלתי ה~תישעמכם

 ~ו~~~
 מכתבי ~טובה לו יה~ כי ~~ב ~כ"ת לאשר

 ד~ ירא ~בנן ~ורבא לה~יל בזההנ~י
 ~ו~יע ו~ער~ ~לות~

 הענין שורש ב~רהבזה
 עגלים שני ~שחט לו שאי~ ~

 חדשי~ ~~~י
 ~ליות ה~ בקנה הראש ל~ד ~ניח לאחד
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חו~
 חליות ד~ הניח ולאחד הגדולה הטבעת

 חו~
 הטבעת

הגדו~
 ~~קום שנשתייר וראו הוושט את ~דדו והנה כנ~~ל~

 הרב והכשירו ברווח ~עטער ~ענטי ש~ונה בלחייםשדבוק
 העיר כל את ש~רעיש אחד שו~~ב ש~ה יש אולםשליט"א~
 ל~דוד ש~ריךבא~רו

 ~סו~
 הדבוק מ~קום לא הלחיים

 וגםבלחיים~
 רו~~

 הוא אגודל א~בע ששיעור ולו~ר להח~יר
 ~פני רק הכשיר שהכ~יר~ ו~רב וח~י~ ~עטער ~ענטישני

 העגלים ~א~ת לפי א~נם גדול~ ובדוחק עליורח~יו
 ~ענין~ תירף ע~~כ עו~דים~ נבלה ספקבחזקת ה~

 אשאל ו~קודם ואכילנא~ ~שופר~ לן יהיב ~אן ~ו~ר~~~~
~ל

 השו~~~
 יא~ר וא~ור העיר כל את שהרעיש הנ"ל

 כלכי
 כוונת~

 ה~רים א~ת אם פ~יי~~ שו~ בלי ש~ים לשם
 אדם לשום ~זה להודיע ~ריך היהל~ה

 חו~
 שליט~~א~ ~רב

 ~ה ~~~ות ~וני כל אותה ש~נו דאורייתא לאו בזה איןוכי
 בפ~שכתב

 קדושי~
 ~ליו תשא ולא ע~יתך את תוכיח הוכח

 ש~י ב~כילתא דרשו חטא ע~יו תשא ולא של והפי~חטא
 עליו תשא ולא של זה בלאו עובר ברבים חבירו אתש~וכיח
 זה לאו ש~נה ~~וחטא

 בסה~~~
 וב~~ות ובחינוך ובר~ב~~ם

 ח~~ ז~ הל~ דעות ~ה~ בפ~~ו ובר~ב~~ם קדושים פ~השם
ו~בואר

 ש~
 דוקא שמים~ בדברי שאפי~ בהדיא

 א~
 חזר לא

 הוא שתחילתו כל הא ברבים~ להוכיח ~ותר אז בסתרבו
 דאורייתא~ לאו על עוברברבים

 ו~ו~
 עוד כאן יש ~ה

 ~~ בפ~~ז בר~ב~~ם ה~בואר הרע לשון של דאורייתאלאו
 א~ת~ שהוא אעפ~~י הוי דלה~~ר ואילך ב~ ~הלכה~ות

 לשון הוי ~פניו דאפילו ~בואר ה~~בהלכה
 ~ הר~

 שהדברי~
 עיי~~ש~ לו לה~ר רק אפילו או לחברו להזיק גור~יםשאו~ר
 ~אריך עוד אר~ה לא אשר לאווין כ~ה כאן ישועוד

ב~~

~~~
 השו~~ב של טעותו לפי אפילו כתבתי הנ"ל

 הנ~~~
 שעשה

 אפילו פנייה שום בלי ל~~ים שכוונתו שאו~רהרעש~
 רו~ה הי~ ~עלתו כי ~איסורא~ לאפרושי שכוונתו דעתולפי

להאכיל
 ח"~

 ע~ ~~~~ נבלות~ ~פק
 עפ~~י שלא כדין שלא

 מח~תתוה~~ק
 שכ~

 לבין בינו להיות לי~ הוי הנ~~ל הוויכו~
 ובלשון~~~ו~

~~ 
 ~עשיו עליו אני וקורא בהר~ב~~ם כא~ור

 ני~א אם אף ר~ויםאינם
 שכוונת~

 לו ~ואין ר~ויה
 מאחר ר~ויה אינה כוונתו שגם אותו חושדין העולםאם לכעו~

 כדין ~~ו התנהג שלא לע~~ו גרםשהוא
 תורה~

 אבל
 שום כאן שאין הוראה שערי באי לכל פשוט הדברבאמת
 אפרושי של חשש שום כאן ואין ~עכ~~ת על חששנדנוד

~~י~~ר~
 ~עכ"ת על ש~שים החטאים כל ל~נינו נא ~יעברו

 בינו ואפ~ ~~שות~ שוס באחד אפילו שאין יתבררל~ען
 כי אף ~עכ~~ת~ את בשבילם להוכיח כדאי אינו ע~~ולבין

 החטאים~ ה~ה ושלשהב~רי~~
 א~~

 בדיעבד אף חשש יש
 כ~ש"כ ו~י~א אגו~לין~ ד~ להרחיק כתב ~שמ"חשהרי

 ~ענ~י שני והוא ~א~ל הוא דאגודל ~פ~~א בסי~ןהחת"ס
 ל~דוד יש אולי וגם ~~י~~עט~

 ~~ו~
 הלחיים~

~~~ 
 ~~~פ

 ה~ו~~ את בדק לא ו~עכ~~ת ~הוושט לבדוק לוה~
 הראש~ ל~ד שייר חלי~ת כ~ה לבדהה~נה ~

 ג~~
 יש לכתחילה

 לא ו~~~ת ~ואר בא~~עלחוש
 כ~ם ~אמת אבל כן~ ~ש~

 ~משות~ בהםאין

 ~~~~~א~
 בדי~בד

 ~כ~~
 חשש~ שום אין טע~ים

 א~
 הרי

 להקל ~רובה בהפסד בע~~ו בש~ח~בואר
 אלא הקל לא דב~~"ח יא~ר ואם אג~דל~ שיעורבהרחיק
 כ~הרי~~ו נוהגין שאנו שלנו ב~קו~ות לא אבל ~~ו~ותבשאר
 אףובזה

 בהפ~~~
 ב~~יף ~לשונו ק~ת שנראה כ~ו היקל לא

 ואי~א ~ו~ות בשאר אבל וז"ל שכתבד~
 הפ~~~

 ל~סור אין
 ~~אר דרק מש~ע וכו~ אגודל רו~ב בתוך ששחטכ~~א

 היקל~קו~ות
 בהפ~~~

 לא אבל
 ב~קו~

 בא~ת א~ל אנו~ כ~הרי~~ו שנהגו ~~קו~ות דאנן אפשרוא~~כ כ~הרי~~ו~ שנו~גין
 ב~~~ז בפ~~~ג ~~ש"כ מקום בכל ~יל דהתב~~ש אינוזה

 ב~ק~~ח בתב~~ש להדי~ ~בואר כן ובאמתבש~ו~
 לבסוף וסיים כ~הרי~~ו נוה~יםדאנו דמתחי~

 דבהפ~~~
 תשוב~ ד~כי שבס~ ואף בש~ו ב~ז בפרמ~~ג העתיקויפה ~קל~ יש

~~
 כתב כ~~ד

 שט~~~
 הקיל לא בש~~~ח שהרי בפר~ג הוא

 שכתבו ודע~~ת ~נה~~ז אחר נ~שך הוא ~קו~ות~ בשאראלא
 בשם העתיק בפר~~~ג ~רי ~דקו לא ~לם בא~ת אבלכן~

 בא~ת ~בואר ב~ק~~ח ובתב"ש הש~ח~ בשם לאהתב~~ש
להכשיר

 בהפ~~~
 כ~~רי~~ו שנוהגים ב~קום אפילו ~קום בכל

 דוכתא~ בכל ו~יל בו חזר דבתב~~ש להפר~~~גו~~~ל
 ב~

 כיון
 אתד~דדו

 הווש~
 הש~יטה ~קום עד בלחיים הדבוק ~~קום

 לדעת ~בעי~ לא א~~כ ברווח~ ~עטער ~ענטי ש~ונהוה~
 ודאי ~~ודל הוי ~עטער ~ענטי דב~ נ~~י ~בע~שאןהגא~ן
 החת~~ס לדעת אפילו אלא כלכתחילה~דעשה

~~~ 
 הוא הלא

כתב
 ~פו~

 ~י~ אג~דל ~ן ~ט יו~ר הוא ד~אל בתש~בתו
 גם הוי ברווח ~עטער ~ענטי ש~ו~ה א~~כשם~

 ד~ ל~רי~
 רק דהוא דכי~ן ~ס~~~י בתב~~ש כתב שהרי ובפרטאגודלין~
 שוחקות א~בעות שיה~ ~ריך אין חו~רא~ח~ת

 ג~~כ גדולים רא~ים או הגד~ל שור לענין בעגל ~ה~~דוא~~כ ש~~ עיי~
הוי

~ 
 ב~י~~ום~ ודי חו~רא

 ג~
 פנים בשו~~ת ~בואר הלא

 בפר~~~ג ו~ו~א א~ ~~~ ח~~א~אירות
 ו~סכי~

 דיש ע~ו
 חבורו ~וף ~~קום ולא בלחי הוושט חבור ~התחלתל~דוד

 ~עשרה יותר בלחי חיבורו ~תחילת ה~ ודאי ובנ"דבלחי~
 כמובן~ ~עטער~ענטי

 ד~
 כשלשה בח~~ין כתב ~"י הרי

 וארבעא~בעות
 וכ~

 בעי~ דאם מובן אינו לכאורה והוא
 איך א~בעות כארבעשירחיק

 כת~
 ~הרי א~בע~ת~ כשלשה

 יונק גבי ב~ובותבג~רא
 תינו~

 שנים ח~ש או ארבע
 אחת ~~~ל ועכ~~ח זו~ קו~ כעין ג~~כ~קשה

 ~ש~
 א~בעות ד~ דוקא בעי~ לא ג~~כ~רש~~י א~ אלה

 ר~
 בעי~~ מג~ יותר

 בבה~ רש"י דכ~ונת דני~אא~
 ד~ גדולה

 או בג~~ וקטנ~
 דוקא ד~ו חזי~ ~~ף כל ~וף רש"י בכוונת שני~אואיך ד~~ אחרות ובא~~עות בג~ די דאגודל רש~~י דכ~ונתאפשר
 ~ב~י~ן

 ~לש לאחת התי~ לכל בנ~~ד ~א~~כ ב~גל~ גודלין

א~
 הח~יר דהתב~~ש ו~~~ל לכתחילה~ אפיל~ כשר יהי~ ~נ~~ל

ל~חי~
 ד~פשר כיון טוב~ ~~יות ב~מא חו~רא ~ח רק

 חשש~ שום אין ודאי בדיעבד עכ~~פ אבללהזהר
 ה~

 באמת
יש

 לת~~~
 ה~א אגודלין ד~ לכת~לה דבעינן להש~~~ח ~נ~~ל

 ~בר דרש~~י נהי א~~כ היד~ תפי~ת כדי בג~רא שא~~כיון
 ~~אבלשנא

 שיתפ~~ ~יינ~
 בכל

 הי~
 א~בע~ת ב~~ ד~יינו

 ~~היד~
 שכתב ~~ה א~בעות~ ~תם רק אגודלין אינם הם

ה~~~
 א~בעות ~~~ם ~ום

 אינ~ ~ג~דלין היינ~ ~ש~~~
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 דה~~י~
 ~~~ס ~תוב הי~ ~י ת~~ח

 שה~יעו~
ב~מודים ~~ הוא

 וב~~ע מת~ח~ החב~
 ש~י~~כ לחוש ויש ~וי~ ~~~

 ל~מ~ ~~~ ה~~~~ת
 ~סתם

 ~~~ע~~
יארע היא דהש"ס

 למקום סמ~ך שוחטים ולכן בש~יטה~ ק~ק~~
 ~בור~

 ~י~ן אבל~~~~לין~
 ~~~מ~~

 ~כוונתם וכיון מתוחים~ ה~ שש~בלחי הרי היד תפיסת ~~י רק ~~~ר
 בז~

 שעי~~ז
 י~~

~~~~~
 של ~יד

 ל~~~ ~~~
 כבר הדבר קי~ור ע~שים~ הם יפה כתקונו יותרהשחיטה דה~~ח ~"ל ועכ"ח ~ג~~~ין~ ~~

 ~~ ~~~י~ ל~ת~ל~~
 שחזק~ חוו~~~ביארתי ב~יעבד אבל ~~יסו~~ מן ~~~חיק

 מעלתו
~~ 

 הנ"ל מ~שה מכח ~תרע

 ע~ לם~~~ י~~ו~י
 שוב ~~~~~~ ~~~ע~ת ~~

 חזקת א~לי אתרעויותר לי ~רא~
 ~רות~

 ~ש~"ב ~ל
 המרעי~

 שעבר

~"~~~
 בעינן דלא ל~~י~ ~~אר ~~~ י~~~~ י~ ~םפ~ מ~ה

ע~
 נכשלים ~עו~ם שבעוה~~ר ו~ף איסורים~ כמה

 באי~ורי~
 ל~~י~~ ~~~ל~ ~~~דליןו~

 ל~יות ~ריך ש~~~ב אבלכאלו~ ודבריו בעלמא~ ~~~~ות ~~ ~ק
 ~י~ מרבים~ שמי~ י~~

 לא

~~~~~
 בט~ם

~~~~~~ 
 ~~ני~ון

 די~~
 כללו בעקביו~ דש ~אדם מעבירות ל~זהר ~נפשו נזהריהי~ ~ענטי שמ~נה ש~י~

 יות~ ~י~ וד~~~~~
 שכוונתו בנפ~ו מדמה ~מרעיש ש~שו~~ב אף ~ברשל ~ן ~ין וא"כ ~למא~ ~~~עית מ~~

ש~ם לשמי~
~~~ ~~~~~~ 

 הוא ב~~~ת ~בל מ~יסורא~ לאפרושי פנייה שוםב~י ה~~מרות~ יל~ל ~~עית ל~ל
 ~~בי~

 ~ה~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ה~~~~ב ש~~~יש ~ש~י

 של~
 ל~מיתו ~א~ת ~פי אב~ עיניו~ מעור וקנאה שנאהשי~ר בדק

 ~~~~ ~~~ת~~
 ~פרושי כ~ן אין גם ~ר~ש ל~ד ~~~~ט מן

 מאיסור~
 פנייה~ שום בלי ~~~ש וכוונת

~ז~
 ~~כ"ת על ~ין

 ~~מ~
 ~הלבנת שנאה קנאה כ~ן יש~בל דבשלא כ~~ה ב~י~ ~~~~~ר ~נ~י

 ~ני~
 בקל~ן ומתכבד

 ~~מ~~ ~~ ה~~ו~~ ~~~~~~~~
 ~~ינן ~י~

 בדיק~
 גם

 ~~בתו ב~בנו יטע וה~י~~תחברו~ ~ו~
 ~יר~ת~

 זה ישר~ל וא~בת

 ש~א ~~~~קי ~יינ~ גרמה~~~~
 י~~~~

 ית~~ש בתורתו ודב~ק המ~מין ישראל כל נפש כאותלזה בדק אם אבל כל~ם
~~~ה

 ~~ ש~~~י~ ו~א~
 מ~~~עת חליות

 ב~ערו~ ומ~טערה~ו"ש והרי ~גדול~

 ~~~כ ~ילמוס~ מ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ב~ינ~~~~~~
~~~חט א~

 ~~~~ סמ~
 ע~ז

 דיכול ~ליל~ ע~ל~ ~~~ עש~ ל~
~~~~~~~~~~~~~ 

~~מ~~
 ב~~יקת

 ע~ ~~ו~~
 ועל ~קנה~ ש~~ק מה

 מ~
 שהוא

 ~~~ שהש~י~~~~~
 ש~רי לדבר וראי~ ~~~ע~ ו~ינ~ ~~~~ר

~~~~~~ 
 ~~עי~ ב~מ~~~~"~

~~ 
 לעני~

 של ~ו~שט ~~יקת
 ע~~

 יכ~ל ~~י ~~י~~ ~מי ~ל~~~~
 לםמ~~

 עת~~~~שנת י~~~ו~סעמיהאלי נגד ששחט מה על
~~~ם

 של ~שחיטה ~~~ימות הרי עיי"ש ~~~~ ~~י~~
~~~ה

 והווש~
 וש~ח כ~~ה בסי~ ~~~"ע וע~ח ~ם~ ~~~ים

שוכ~~~
 ישראל וידיד ידידי לכבוד

 הרהגה~~~
 ה~ורסם

~~
 ש~וו

 ע~ק~ ~~~~ ~~~ ~~~~
 מו~~ה ~קש"ת חו~~פ בנש"ק י~דוק שעכ"פ ~כוונה

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 בדק ש~"ת ו~יון ~ו~~ ~~~י~~ ו~~~~~~~

 הקנ~
 י~~~ו~ בספינקא נ~~י והי~

 ח~יות~~~
 ל~~~

 יכול הי~ ~פיר ~~חיטה מק~ם ~~תחלת

~~~~~
 ~ם

 ~ע~"פ ~~~~~~ ע~
 ~ע~~

אחדשה~~ט~ שום ע~יו אין כן
ת~~נ~~

~~
 בשבו~ לידי נשלח

 אנשי~ ~ב~ נדפס קו~טרס העבר
 ~~~ ~~~~נ~

 על
 מ~

 שהתרעם
~~ 

 ב~מ~ע שחט שלא
בסענזשא~

 הרב על בזיונות מלא בזב"ג
 מאינטע~~א~

 ~~~"ב ~~תי ~~~~~~~~~~
~~ 

 ~ודותנ~~י שו~~ב שהוא
~  

 השו~~ב שחיטת שאסר
~~ 

~~~חה נ~~י חיים אבר~ם
 ~י~ ~ר~י~

 לו
 מה~"~ קבל~

 כמה תע~~ת שמה ונדפס הרגשתו~ אבד כיבאמרו ז~~~ל באבוב אבדק~~ק
~יה שוח~י~

 ~~~~~ ~י~~~ ~~
 הדק~~ מן דקה ~פי~ בפגימה מר~ש שהואהמעידים עיירות וכמה ~ריגעל ווישני~ע

 ~מ~מחים מ~~הקים ש~~~~~~~
 ~כ~ל~

 שמהונדפס באמ~ע שוחטים אין
 מ~~

 מש~יטת לאכול להתיר ג~~כ נ"י מ~הד~ג
 ו~~~ת~~~~~~

 מ~
 בסימן ש~ת~"ש

~ 
השו~~ב כמו ~שה סק~~א

 ה~~~~
 דרכי ~~ין ~גם ~~דרין~ מן למהדרין אפי~

 ~כת~ ~~~"~~~י~
 ~תח~ה

 ~~~ת~י~
 מאינ~ הרב את מכיר ש~ני יען אך כאלו בדבריםלהתערב ~מטה ישחוט

~~עת
~~~~~~ 

 כת~ ~ ~~~י~
~~~~ם ~שחוט נכון ~~כתחי~ה

 ליר~
 בק~נטרס הנדפסים המכתבים ~ראתי שמים

 עיי~ש ~~~~~~~~~~~
 גמ~~~ ~~י~ ל~

 ~~כון~~ דתיבת ~יא
ה~"~

 אמנע ~א אמרתי נ"י הדר~~ג מכתב בעיני ~פ~א וה~
 ה~~~~~~

 ~~ה ~י~ו
 ~~י~

 ~נכון~~ ד~ון ~~תחילה~ על
מ~שאו~

 ר~ה מה בע~מו נ~~י הדר~~ג את
 ע~

 ~יתר ~תת ככה
~~~

 ד~תרא מרא הרב ~אסרו שו~~ב עלבכתב דבאמת סתירה~ כאן ~ין ~ל~י"ז ~~למ~~ ז~~~~ ~
 ענ~~~ ש~י ~

 ~ק~י~ ~ י~~~~
 מהט~עת~ ל~ה שי~י~

 כאן אי~~ה שאבאר מטעמים היתר בו אין דתוה"ק עפ"יגם הגדולה~

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

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

 ש~~ ~ח~ מש~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~
 השו~~ב שאין הטעם

מכמ~
 הוא אשר מומחים שוחטים

 בפגי~ מרגי~
~~~~~~ 

 ה~ווא~~ ~~מ~ע ~~ח~ט
 חו~

 דקה אפ~ הפסד מ~ט~ם
~ 

 מ"~ הדקה~
 הרב הלא

~~ 
 ר~ש נ~~י פרענקעל

~~

 ~ח~ ~ע~ ~~ ~ ~
 לדיבו~ם םמוך ~םימ~ים ~אשר

~~~יי~
 ~~נו

 ה~תי~
 מאינ~ מהרב מכתב נ~~י הד~~ג ~~י

~ י~ת~ ~ת~~י~~~  
 ב~מ~~ ~י ~~וו~ר

 ~ומחה שו~~ב ב~ירוף ראה בע~מו שהוא ~ו שכתבטרדאם הם
~~~

~ ~  ~~ו~ 
 ~וש~ם ש~ם

~~~ 
 ב~מוד ~הודק אפי~

 ~ח~~~~~
 ~השו~ב

 ~נ"~
 ב~ כאן יש א~~כ הרג~~ו~ אבד

 ~~ע~ד ~~ן ~~~~
~דים ~~שר ל~ום סמוך ~זי ~אן אח~

 ע~
 ~~~יר~ עדים עש~ים דיש נהי השו"ב של פסולו



~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ותרי דבתרי הדר~~ג מעיני נעלם הכימ~~מ

 ל~
 בתר אזלי~

 פ~ בש~~ס כמבואר כתרי ומאה כמאה תרי אלא ד~ותרוב
 וא~~כ הדיינים~שבועות

 מ~
 המכתב ~ל ~שו~~ב לו יועיל

 א"כ לפסול כשרים עדים ב~ דיש כיון ~~ו~~ב של~עודות
 הפו~לי~תרי

 הם
 כ~א~

 ותרי ~רי השי~~ב ו~ין המכשירים
 מדרבנן אסור ד~כ~~פ דינודנודע

 ~יכ~
 היתר ~זקת לו שיש

 ותרידתרי
 ספיק~

 ד~ בפ~ ביבמות כדאיתא הוא דרבנן
 ד~ה~~ת כיין מה~~ת אסור איםור חזקת דאיכא ובמקוםאחין
 ~דבר דתלי~ בנ~~ד וא~~כ אחזקה מוקמי~ ותרי בתריגם

 דקיי"ל שחי~הל~כשיר
 ב~~

 עומדת איסור בחזקת בחייה
 נ~~י ~ד~ג ובאמת ~דאורייתא~ אסור ותרי בתריא~~כ
 במכתבוכותב

 שסומ~
 נ~~י מבערזשאן ~ג~ דברי על ע~מו

אבל
 ג~

 ~גודל בדורינו י~יד כי אם ל~פליא~ יש עליו
 כתיב תורה ע~~~זבקיאתו

 הוא רב כי ובמ~כ~~ת אמת~ ב~
 אין מאוד ת~והיןדבריו

 סמ~
 לה~מין שלו ~שוח~ים על

 ל~כחישלהם
 שני~

 המ~י~ים ~ ~~חרים
 להיפ~

 הרב והוא
~~ינ~ערדאם

 והשוח~
 חז~ת דאיכא במקום מאינ~ערדאם

אי~ור
 ב~יי~ דב~~

 עומדת איסור בחזקת
 ובפר~

 דנראה
 בע~מו שהוא מבערזש~ן נ~~י הגאון~דברי

 ל~
 את בדק

 רק~~ו"ב
 סמ~

 אפילו וא~~כ שבדקוהו~ שלו השו~~ים ~ל
 שניס נגד שלו להשו~טים להאמין רשאי הי~ לא בע~מוהוא

 תרי כדין בדבר לדין הי~ אלא אותם ~מ~ישים~~חרים
 דבשנים כ~~ח סעיף ל"ד ~ימן ב~ו"מ נפסק ומפורשותרי

 ד~סול הדין ומכשירים מכחישים וב~ לעדות לאישפוסלים
 ותרי תרי במקום מ~ני לו דברי יאמר ו~ם מספקלעדות
 כ~~ב דף בכתובות הש~~סכדמשני

 ה~
 התם דגם מלבד

 הר~~ן הרי זה מלבד להנשא לה אסור אבל ת~א לאבדיעבד
 באומרת שפי~ במה רש~~י על חולקים בשמ"ק ראשוניםוש~ר
 הי~ קיים הי~ דאלו ליברי

 ב~
 ברי ~שוב לא דזה וכתבו

 גם א~~כ ש~ת ראיתיו היינו ממש לי ברי ב~ומרתאלא
 במ~ ברי חשוב לא~נ~ד

 שלבו
 סומ~

 שמכיר השוח~ים על
 לדבריו אין במחכ~~ת לכן ~~ יראי למומחיםאותם

 ההל~~ נגדוהם ~ו~

~~~~~ 
 על נדון באם אפילו ~י~ עתה עד דברינו כל

 תמוה היותר אבל לעלמא~ להכשירו הנ"להשו~~ב
~ה

 שמכשירי~
 הרב את קבלו ששם במקומו אפילו אותו

 דאתרא~רא
 לסמו~

 אנוש ~ל יותר עדותו ועל דעתו ~ל

 משחי~תו לאכול שם ואסור שם נאמן ד~רב ופשי~אדעלמא~
 בבית ומבו~ר דש~~ אב~~ד ~רב אותו יכשיר שלא זמןכל

 שבאותו הרב ~ל דרק א~ סימן בחיו"ד תשובות בכמהשלמה
 יש~ום

 לסמו~
 אשר הרעש בדבר ~נה אחרים~ על ולא

 פסלו רש~~ק שהג~ מבארדי~שוב ר~~א השו~~ב אודות שםהי~
 לו ~אמין הראוי מן הי~ לא דתוה~~ק שעפ~~י~נראה

 ~לכה משיב ובתשו~ א~ סימן חיו~~ד אש אמרי בתשו~~בואר ועכ~~~
 בני כל לו ~אמינים ~סתמא רש~~ק הג~ את שקבלודהואיל
 מס~רי ענזל ר~ והג~ ~חיטתו לאכול אסורים ולכן~עיר
 בתשו~ז~~~ל

 מהריא"~
 הג~ נגד ברעש י~א הוא כי אם

~רש~~ק
 ~כ~~~

 הג~ אחר ששלחו אנשים ~לאותן שם ~ודה

 הנ~~~~ השו~~ב ש~י~ת ל~ם ואםור דעתו קבלו הרירש~~ק
 במכתב שכתב נ~~י מברזשאן הג~ על נפליתי מאודומה

 לה~גי~ דאין מקלויזענבורג הרבשהעתיק
 מרא ~רב על

 ~ותו של במקימ~ אבל אחרים ב~קומות דוקא דזהוחדא בדבר~ י~ השגות וב~ כרבים~ הלכה ורבים דיחידדאתרא
 בג~א כד~~ינן יחיד כאותו לפסוק חייבים ודאייחיד
 של במקומו וגם הוא~ דרבאתרא

 ר~~~
 דזהו ושנית א~מל~לעשות ע~י~ כורתין הי~

 דוק~
 אם

 ב~י~ מ~ול~י~
 דין

 ע~מם את מכ~ישין באם אבל הדעת ובשקול בסבראהתלוי

 הוא הדין אדרבהבמ~יאות~
 להיפ~

 וא~י~ כמאה דתרי
 מ~~~תרי ליכ~

 רבים שמכחיש יחיד אפי~
 ב~יז~

 וד~י מ~י~ות
 בכריתות להדיא ומבואר חד~~א אנפשי~ דשוויא לדידי~אסור
 ש~רב וכיון עדים ממ~ה ויתר לע~~ו נאמן ~דאדם י~~בדף

 ת~תיי הכפופים כל ממילא ~שחי~תו לאכול לואסור
 הרי ו~ם מש~י~תו לאכול ג~~כ אסורים לדבריוומאמיניס

 ~שתקעו לכן סכינו לראות לו אסור דבריולפי
 הדברי~

 ולא
 הס~ר שבסוף בהשמ~ות ד~~ח בשו~~ת ויעוייןיאמרו~

 סי~
ל~

 לעשית רשית לו יש שהרב בפי~ שכתב
 ע~

 שת~ת השו~~ב
 מש~י~תי~ ל~כול העיר בני לכל ואסור כר~ונודגלו

 ~~~~ג~
 ~דבר הנ~~ל כל

 ת~ו~
 בענין ל~תערב ~~וד

 אם דחברי~ באתראשו~~ב
 ל~

 משם ~רב ביקש
 ~ יו~ מי כי חוו~~ד הרבנים שיגידובע~מו

 יש ~עם
 בעניןלהרב

 ז~
 שהשו~~ב לו נראה אפשר

 מח~
 ~ירות

וקלות
 ל~

 א~ סימן בשמ~~ח כמבואר בהפנימה אז הרגיש
 אין שכן וכיון ~שו~~ב עם הרש~~ל של בעובדא ח~סעיף
 א~לם והרגיש שנסוהו אחרים ~ו~~ב כלל הכחשהכאן

 ול~רגיש ליד~ הי~ב מחשבתו שם הוא בנפשו כיידע ~א~
 אומר שהרב וכיון קלות הוי הרב א~ל הרגיש שלאכיון יעכ~~~

 ~כתבנו כמו בעניניו להת~ב יוכל מי הרגיש שלא ליברי
 מתשו~כבר

 ד~~~
 כנפי בספר ראיתי וכן ל~~ה סי~ בהשמ~ות

יונ~
 ~מו לעשות הרב ביד מסור ~שו~~ב א~ ~י~ בסוף

 חורבן י~י~ כן נאמר לא ואם עיניו~ וכ~ותכר~ונו
 על דבר איזה יגזור הרבדאם העו~

 השו~~~
 לד"ת אותו יז~ין

 של מורא כלל י~י~ולא
 ה~

 ובאמת השו~~ב~ על
 חו~

 לכל
 בע~מו ~ה עבור גםהנ~~ל

 שהדפי~
 ונראה השו~~ב ~מ~ד עתה

 בדבר היתהשידו
 כמובן~

 ש~רן שהוא ~רב על בזיונות
 מזה וכדומה ~~תין שידיו שו"ב ושהכשירוכ~בן

 מה"ת נוב~~י בשו~~ת כ~בואר שחי~תו לאסור הרב יוכלע~מו ה~~

~~~~~
 גדול אדם נ~~י מב~ר~שאן הגאון הרב כי אם הדבר
 ל~את ה~הו שלו הרח~ות בכאן מ"מהוא

 ויותרהיושר~ ~ד~
 ה~

 עליו לעורר ~ם הרב אל לכתוב לו
 הד~ג וגםרח~ים

 נ~~
 ~דקתם לא לדעתי אבל אחריו

 והנ~י מאינטער~ם~ הרב את לפייס עליכם ~וטלולדעתי
 וש~~ת~ דו~~ש י~ידובזה

~~~~~~~~~~~ 



 י~"ו~~מי~אלי

 הרב ידידי אהובי ל~~דשוכ~ט
 כקש"ת לשבחהמפורסם

 ~~~~ מו~
~~ 

~"~ 
מו~

 ודאין
 ב~~

 י~"ו~ טעגלאש

אחדשה"ט~
 אשר בדבר ולייע~ו ל~יבו מכתבו~~~~~

 כ~
 פע~ם

 בהמה מביא למחנהו הסמוך בו~ין מכפרהק~ב
 ומביא בטעגלאש המטבחים בביתלשחוט

 ע~
 מישוב השו~ב

בוקין
 הנ~~

 בוקין לישוב בחזרה הבשר ומוליך ושוחטו
 ביד למחות ~מע~ת מ~ווים ~ג~אש מישוב הקהלואנשי
 שימכור אפשר כי הגאבעללע כח יגרע זה כי הנ~~להשו"ב
 בוקין מישוב ~שו"ב בשר~ ליטראל כל על ה~~ובהטאקסע ישל~ ו~א מטעגלאש ליחידים כשר בשר בגנבה הנ"לה~~ב
 להמחאה יש~ שלא ע~מומשבח

 ש~
 הקהל של ולא מעכ"ת

 בוקין כפר ונגד בוקין ישוב עבור רק הוא הבשר כילאשר
 דבתשו~ וכ~ דעתי מעכ"ת ושאל ~ום~ ל~~ת ולא ~קהלאין
 להשו~ב לאסור כח לו יש דאתרא דהמרא ~וארהב"ח
 וע~ז דעלמא אורחים עבור שוחט וגם אורח עוברשהוא
 אותו של הרב רשות בלא ~ום באיזה לש~וט לו~סור
 הביא ~גםמקום

 דבתש~
 חכמת

 של~
 מו"ה ~להגאון

 ש"~
~~"ל~

 הנספח
~~ 

 נרא~ ~ סימן המור הר
 לאורחים דאורח

 ע~ד~ לשחוטמותר

~~~~
 נראה היה הסברא ועפ"י תח~י אי~ם הנ"ל ספרים
 בידדאין

 ה~
 דו~ ~אסור~ ו~קהל

 לאנשים להם
 מ~ומם שו"ב עמם ל~חים ~מרחקים ~מרח~אותהנוסעים
 במ~ום עבורםושו~טין

~~~~ 
 אין שמא כלל חוששין ואינם

 ב~ומו~ אחר שו~ב שישחוט מרו~ה ~ום שבאותו~רב
 שאינם אחרים אנשים עבור אלא שוחט דאינו כיוןוע~ח
 ו~ בה~ לן לית ~וםמאותו

 בשם מעכ"ת שהביא
 ~מ טעמו~ ~אות תח"י שאינו כתבתי כבר לאסור~הב"ח תש~

 לומר דאפשרנראה
 דבנ"~

 הב"ח וגם טפי קיל
 מו~

 ד~ל
 אסר ~א~"כ

 הב~~
 ב~ום מתאכיל הבשר באם אלא

 י~ל ובזה דאתרא~ מרא הרב של מ~ומו שהואהש~יטה
 שנאכל אף מקום באותו נאכל שהוא ~כיון להב~חד~ל

 ~אורחי~ר~
 מה דכל ~~~ השגחת תחת ל~ דיינינן מ"מ

 ~ריך ~ום באותושנ~ה
 הר~

 אבל ע~ו להשגיח
שאינו בנ"~

 כל~ ~א~
 תיכף אותו מוליכין רק ב~~לאש הבשר

 שאין ~~ה הב"ח דגם י"ל לבו~ין לביתם השחיטה~אחר
 ~יינול~משגיח

 ה~
 ~ב~~ שום עליו ל~הל וגם ~~לאש

~~~~
 א~ ס~ תשובה בדר~י ראיתי

 ס"~
 ס~ו

~ב~~ שהעתי~
 תש~

 חכ~ת
 ש~~

 הנ"ל
 וכת~

 דב~ום ~ליו
 מסתבר ~א ~אי דב~ אסו~ ודאי רבשיש

 לחל~
 שו"ב בין

 ~ין עיר אותה ~אנשידמתא
 אור~

 ואני עכ~~~ לאורחים
א~

 אינו דהשו"ב דכיון מסתברא איפכא דאד~ה
 ~~תו שייכים אינם האוכלים האנשים וגם הרבאותו תח~
 ~בלוהו~לא ה~

 ל~
 על~ם

~  שיי~ 
 בזה

 כבו~
 להראות הרב

 רשות ממנו וליטול סכינו~ו
 א~

 זה
 ה~

 אלא א~לם
 אם בענין בד"ת אח~כ מש~כ וגם ~~מא~רב כמ~
 ואין נהירא לא מלתאלמיגדר עשאוה~

~ 
 דמיית~ להך כלל ענין

 לא ~ידן לנידון נפקותא שאין וה~יל ר~~ד ס~מיו"ד
 זה~~ביארתי

~~~~
 עושה אדם באם העולם ש~הג רואין אנו הלא

 ע~מו מפשר הוא אחר במקום לבתונשואין
 הקדושין סידור שם עושה שהוא ~ום אותו שלהרב ע~
 אודו~

 הגםעיי"ש~ ש~"~ ס~ חיו~ד שיק מה~ם בתשו~ מבואר והדברהרח~ש~
 ~כאו~

 תחילת שהרי תמ~ים שם דבריו
 אין מ~~א הם המחותנים דאם הם שםדבריו

 עליהם חל הנשואין~ ~ום שלה~הל תקנ~
 ו~

 שסיים
 פ"ג ס~ חאהע~ז מה"ת בנב"י המבואר המנהג~עפ"י הואי~
 ~ן דחברי~ באתר~ קדושין לסדר רשאי אחררב אי~
 ~ריכים מקום אותו של מהרב רשותש~ריכים כיו~

 לית~
 לו

 א~~
חל~

 ~ כפי ברח"ש
 שכתב ו~ה ע~ד~ הקהל שיתקנו

 הם שמחותנים מיירי דהנב"י תמוה לכאורה הואמהנב"י
 יו"ד בש"ך ה~ואר המנהג שמ~ד כתב ובזה מקוםמאותו
 קדושין לסדר ~אי אחר רב אין רמ"הסימן

 אב~
 בעלי אם

 שיה~ שמה כלל ~בואר אינו אחרים ממקומות הםהחתונה
 לסדראסור

 קדושי~
 החתונה~ ~ום של הרב רשות בלי

 בתחלה שיק במהר"ם שכתב מה לפי~לכאורה
 אי~

 ~ריך
 ~ותליטול ב~

 כ~
 וכ~ ה~דושין~ סידור ~ום של מהרב

 והם גור~ים האנשים רק הלא גורם שם שהםה~ום
 ונ~ה הואיל ~מ אך ~זור~ ודעתםמ~"א

 שמהר"~

שי~
 יעפ~י גורם ג"כ שה~ום ~נו~"י מדברי הבין ז~~ל
 ~~ הרח"~~ אודות לפשר עלמא נהוגדבריו

 ~ום של הרב
 מקום של הרב אין הפשר ובלא הקדושיןס~דור

 של שו"ב ש~יטת לענין הה"ד לדעתי א"כ קדושין~מסדר המחותני~
 הרב עם לפשר ~ריך ג"כ אחרים לאנשים אחר~ום

 ~וםשל וה~ה~
 ששוחטי~

 לרשותו ק~ת ~ריכיס ש~מ הואיל שם
 יודעשאיני

 חלו~
 שו"ב~ שחיטת לבין קדושין סידור בין

 ממק"א רב שום שיבא ~ולם שמעתי לאולכן
 אף ~חבר~באתרא ג~ לס~

 שהמגר~
 והמתגרשת

 ה~
 מ~ומות

 מקום של הרב אפ"ה~חרים
 המג~

 וה~גרשת
 בדברים גדול עיקר הוא והמנהג דחבר~~ באתרא גטמסדר אינ~

 ומכ"שכאלו~
 בנ"~

 ה~הל שטענות בהמות לשחוט
 ה~ום מבני איש לאיזה בשר בגניבה הק~ב י~ור שמאשם ששוחטי~

 ויזיק שםששוח~ין
 ב~

 טענה ג"כ מקום אותו של ההכנסה
 ש~ ואף לפענ~ד היאנכונה

 מע~ת
 שיכולי~

 איסור להכריז
 שלא בשרעל

 נמ~
 אכתי הק~ל~ של במקולין

 אי~
 כד~ בזה

 ~ים בעיני קל ~ה שאיסור ידוע מ"מ שהרילהנ~ל
 שלא מעכ"ת שכתב התקנה וגם ה~ו~ בעתיםהעם מהמו~
 ת~נה אינו ג"כ ~ום באותו~ריאה ~בדו~

 טו~
 כ"כ ו~לה

 להם ולמה עורבא~ כאר~ הדבר עליהם דומה~מ~מ
 ה~ר~

 ב~ום כלל השו"ב ישחוט שלא יותר להם ~וב הלאהזאת~
 לא ו~כה~ג ~~מירות~ ~זהירות כל י~טרכו ולא~להם

שיי~
 זה ל~מר כלל

~~ 
 של הענין וכן חסר לא וזה

על ~ופי~
 מ~

 כמבואר ס~ום
 בח"~

 לאחר ~הרי שס~ג סימן
 יותר והשגחה שמירה הם ~ריכים ש~~שישחטו

 כעני~

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

 עת~ר~שנת

 חו~בהמאוה~ג



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 חס~ם שהם ונמ~א גנב~ חורא א~א גנב עכברא לאו~אמרו
 השחי~ש~י

 להם יש בודאי יותר~ להשגיח ~ריכים
 מדקד~ין העולם שאין רא~ למעלה שכתבנו ואףלפשר

 למ~"א הנוסעים אנשים דלפעמים שראינו~מה בז~
 עפ"י ~התם כ"כ ראי~ אינו שלהם~ שו"ב ע~םולוקחים למרח~

 מ~ום של השו"ב אין~וב
 המרח~

 שיש וב~ום כ"כ~ כשר
 ~ב בכבוד כ~כ מדקד~ין אין מאיסורא דאפרושידררא

 אותו של והרב ה~ל אין רוב עפ"י וגם הקהל~~בהפסד
 שם שוחטין אין וגם בכך~ מדקדקין~קום

 ר~
 ובזה עופות

 כן ואם כנ"ל~ גנבה חשש בזה שאין חשש שום ל~קהל~ין
 להתיר בזה העולם מנהג שיה~ ראי~ אין~~י

 מקום אותו של הרב ~פיד ג"כ הכשרים בנתינת~אפילו וכמדו~
 הפאבר~ שבעלי אף ~כשר ליתן לגבולו בא מ~~~א רבאם
 איזה ונותנין לפשרשהמנהג וכמדו~ אחרים~ מ~ומות הם הקונים האנשים וגםקען

 חל~
 של להרב גם מהשכר

 בו~ין ישוב של והשו"ב ~הק~ב בזה חוו"ד לכן מקום~אותו
 על בזה ~מם יס~כו ט~לאש של והרב הקהל~ם

אנשים
 חכמי~

 שליש ~ם יבחרו והנבררים וזבל"א בזבל"א
 שום ב~י לגמ~י להתיר בין הם יסכימו אשר וכפי~~רי~~
 ~שלם שמחויבים יסכימו אם בין ט~לאש של להקהל~כר
 לשחוט לילך מבוקין להשו"ב לו אין ל~יית ~~ו לאואם ~ום~ כן יפסקו אשר כפי מט~לאש להקהל דבר~יזה

 על גם הנאמרים לדברי י~ייתו שב~דאי ומבטחנו~~ומכם~
 בלונ"ח~ וש"ת דו"ש ידידו בזה והנני דתוה"קפי

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

 עת"ר~שנת י~"ו~סעמיהאלי

 עפ"י לחוו"ד~~~~~~
 דתוה"~

 השו"ב בדבר
~ 

 אברהם
חיים

 בסענזשא~
~ל~ומת אסרו~ דאתרא מרא הרב אשר

 ז~
 גלוי" ~מכתב הנקרא מכתב נדפס

 שכ~
 רבנים

 הנ~רא בישוב השו~ב על לחוו"ד נדרשתי וכן אותו~תירו
 ~~ון ולאחר ה~דדים ב~ בדברי עיינתי והנה מינ~א~אילווא

 השו"ב ששחיטת א~לי פשוט הדבר~דבריהם
~ 

 ~יים אברהם

~~ענזשאר~
 אסורה היא

 המתירים ודברי טעמים~ מכ~
 בדבריהם~ ~ד~ו ~לאבטלים

~~
 שנמשכו טעות~ של יסוד על נבנו המתירים ~~~~~

 אחרכו~ם
 ה~

 שהוא וסברו ~י מב~שאן
 אם בתנאי רק שכתב ב~~ו היטב השגיחו לא אבל~תירו~
 גם אסרו הרב אם אבל מרגיש שאינו בשביל אסרו~רב
 איסורו ידאי אחרים ענינים~ני

 איסו~
 ~ח"כ וה~ירים

 ~~ת ~י~י ~ני גם ~סרו הרב מפי שנתברר כיוןוהנה ב~~מא~ ד~~ו אחר ונ~שכו בדבריו היטב השגיחו~א
 דגם ~אי ~כת~~ דברים~שאר

 ~ודה נ"י ~ע~שאן ה~
 זה והרי ~היתרים~ כל ~פלו וממילא אסור~~~~חיטתו

 ל~~ו~
 ~אם ונזירות ~דרים לענין במשנה דמבואר

 דאם כ~שני הרני והשלישי כראשון הרניהשני אמ~
 הו~

 הראשון
 ה~ בדברי שתלו וכיון כולם~הותרו

 נ"י מבערזשאן
 השו"ב שחיטת לדבריהם דגם ל~ינא ו~שאר ~ור~ ונפלעוזר ~~

הנ"ל
 ב~זשא~

 מבע~שאן הג~ על לפלא ~ובאמת ~סורה
 שלא י"ז ס~ בחו"מ דמבואר במה ~זהר היה לא איךנ"י

 כנ"ל ~יים שלא וע"י א~כ~ בדרך מב~ד לאחד פסקלכתוב
 וחכמים אחריו~ להבאים ומכשיל ט~ת במח~ת גרםהנה
 דאתרא מרא הרב את לשאול לו והיה אמרו בדבריכם~הרו

ל~
 אסרו~~ ~וא

 ~~~~~ב~
 אסרו שהרב שדמו המתירים טעות לפי
 בההיתר ~דקו לא ג"כ הרגשתו~ שאבדבשביל

 שוחטים ~כמה תעודות הביא שהשו~ב ב~ך דמהשלה~~
 ה~ב והוא ע~ם ב~ יש הלא ~מ מרגיש ומ~אהושבדקוהו

עם
 ~שו~

 לא מי וא"כ הרגיש שלא המעידים מע~טרדאם
 כ~ואר דעות רוב בתר אזלינן ולא כמאה שתרי הדיןי~דע
בש"ס

 פר~
 הנ~ל השו"ב על שיש וכיון הדיינים~ שבו~ת

 ~אכול שאס~ר פשוט להכשיר יותר ואפ~ וב~ לפסול עדיםב~
 ~ח סעיף ל"ד סימן בחו"מ להדי~ מבואר דהרימשחיטתו~
 ות~~בתרי

 ~היות ~ע~ין כ"ש דממון מילי ל~דות הוא פסול
 דבהמה איסור מחזקת להו~יא הוא מעשיו עיקר דכל~ו"ב
 עד עומדת איסור בחזקתבחי~

 לך שיווד~
 נשחטה~ במ~

 מא~ו~
 על לתמוה יש

 ה~
 לשמוע לנו שאיןופשיטא בזה~ ~~ד שלא נ"י מ~שאן

 ר~
 עפ"י להלכה

 דתוה~
 ואין

 הוי לא שבנ"ד ~ימא ~ואם חיים אלהים בדברי פניםמשא
 ~~ן על הכחשה ה~ שלא מאחר ותרי תרי של ~כחשהכמו
 ועלאחד

 ז~
 הכתות שני דברי ל~יים ל~ו יש ולכן אחד~

 העדי~ דברי ליישב ~דין ~ואכמו
 מה כל

 שנוכ~
 באופן

 שבאותו נימא ולכן הכחשה יה~שלא
 ז~

 ובאותו הרגיש

ז~
 ~ דודאי א~ורה שחיטתו ג"כ הרגיש~ לא

 עתים שהוא
 עליו לסמוך אסורים מרגיש~ אינו ולעתים~גיש

 מהר"ם מורי בתשו~ מבואר ~זה ו~תר דעת ברלכל ~מוב~
חיו~ד שי~

 סי~
 הרגשה של ב~י~ה שב~נין ה~ אות א~

 על לסמוךאין בפ~י~
~ 

 מ~"א וש~ב
 שבוד~

 השו"ב את
 אמרינן דלא קיי"ל ה~ועד שור דגבי משום אז~והרגיש במק~

ריח~
 הבדי~ה מועיל ואינו כ"ש~ לא ~י~ חייב נגיחותיו

 הזמנים~ כל על אחת שעה או אחד יוםשל
 ר~

 על
 בכ~ה פעמים הרבה שבדקו לסמוך יש שמלמדווהשו~ב ה~

 וא"כ נכו~י~~ שדבריו עיי"ש מתח~ים סכי~ים ובכמהזמנים
ב~"ד

 בדי~ו~
 אינם במקרה ש~~והו השוחטים כל ו~עודות

 שבדקוהו הסמוך שבמקום והשו"ב הרב בדיקת נגדכלום
 כ~בן~~ זמניםבכמה

 ~~ג~
 ש~יטת ~ל נדון באם אלא ~ריכים אנו אין הנ"ל

 ~ישוב אבל אחר ~~וםרא"ח
 סענזשא~~

 ד~~א ~רא שהרב
 ג"כ ותרי דת~י טעמא ~לא אפילו ו~יא~רו~

 שחיטת~
 ~~~ א~ ~~ב~ משו~אסו~

 וכמבואר ~ליהם ~אמן ~יות
 וב~~םבד"ח

 שי~
 ~~מבואר האח~נים שו"ת ספרי ו~שאר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ביו~~דבאמת
 בכמ~

 שאינו עכו~~ם דאפילו מקומית
 ולדעתי ~אכול לו אםור לו ~~מין שלבו מי כל מ~~מכלל נאמ~

 ~ענין והנה מכחישים~ ב~ דאיכא ב~ום אפילו הואזה
 בעל הג~ כתבו מבארדיטשוב ר~~א השו~~ב אודות שה~הרעש
 כהלכה משיב ובשו"ת א~ סי~ בחיו"ד א"שאמרי

 סי~
 א~

ד~פילו
 א~

 לבני ~~ורים מ"מ ה~לכה עפ~~י נאמן אינו
 ה~ ע~ ~~מ~ וסמכי הואיל ~~כולבארדיטשוב

 ~רש~~ק
 ~ג~ו~פילו

~ 
 ~~ אף בחרי נגדו שי~א מסטרי ~נזל

 מודה
 הג~ אחר שכתבו אנשים שלאותן ריא~~ז שו~~ת בספרובזה

רש~
 ~ה"ה ומינה ~~~~~~ ~שו~~ב משחיטת לאכיל אסורים

 רב שקבלו מקוםלבני
 נ~מן ודאי עליה~

 ב~דותו~ ~ליה~

 ~~~~~ד~
 דאילווא השו~~ב

 מינק~
 פי על הרב שהעמידו

 דשם מ~רבפס~~ד
 כמ~ ז~

 למותר אך שנים
 המהד~ין מן למהדרין אפילו כשרה שש~יטתו מזהלדבר
 ו~כילנא דשופרי משופרי לן יהיב ומאן וישבעו ענויםויאכלו
 הרב אלא איסור ~ליו נמ~א לא גלוי במכתב גםוהרי

 להשיג שאסור אלא כתבו לא הרבנים ושארמקלויזענבורג
 והיינוגבולו

 מ~
 דהיינו גבולו שהוא

 ס~נז~אר~
 אילאווא לא

 עפ"י פס~~ד עפ~~י שנים וכמה כמה זה גבולו שאינומינקא
 מינקא~ אילווא ישוב מפורש כתב ~~~ק הרב ורקדתוה~~ק~

 כמה זה נפרד שכבר ידע שלא בטעות הוא לדבריווגם
 הרבנים של טעות ~י אפילו הוא וכ"ז פס~~ד~ עפ~~ישנים

המתירים
 הנ~~~

 שכתבנו מה לפי וכ~~ש
 למעל~

 ששחיטת
 רא"חהשו"ב

 בסענזשאר~
 פשוט ה~דבר א~~כ היא אסורה

 דגם בכותחא~יעא
 בסענזשאר~

 משחיטת לאכול מותרין
 התחלה ואין דאתרא~ ~מרא הרב עליו יסכים אשר אחרשו~~ב

 כמובן~ גבול השגת ~נין נדנודלשום

 ~~~ה~
 השוחטי~~ בדבר תוה~ק עפ"י חוו"ד כתבתי כה עד

 והשקרים והחרופים ~בזיונות בדבר באתיועתה
 ~ל גלוי~~ ~במכתבשה~יסו

 ה~גה~~~
 נ~~י~ מאינטערדאם

 שידידי הגםהנה
 הגה~~~

 לכבודו חושש שאינו כותב נ~~י
 שאין שא~ אני ואומר שתקי~~ מי אנן שתק הוא אםאבל
 בי~דעו הנ"ל הרב כי מזה יותר מ~ח ועזות אפקרותאלך

 וכפי ו~דיק שמים וירא גדול ת~~ח שהוא קאמינאומכירו
 הטמיד ורק הנ~~ל גלוי במכתב ידו הי~ השו~ב שגםהנראה
 כל בלא שגם אומר אני לזאת עולם~ של כמנהגואחרים
 בשביל רק למעלה אשרהטעמים

 ההדפ~
 הלזו

 נבלה לעשות כי שחיטתו לאסור נ~י הרב בידהרשות בע~~
 ו~דיק ת"ח פני להלבין בפרהסיאכזו גדול~

 העולם ~ל בפני ברבי~
 המכירים לכל שנודע בדברים ומכ~~ש השם~ חלולולעשות
 הללו בעתים כמוהו נשמע שלא ח~~ות הוא לשקראותו

 ובלב בלבם ד~ יתן הן~ דעבי~ סרסרי החתומיםוהאנשים
 ~פייס ~וותו אשר את ויתקנו תשובה שיעשו ישראלכל

 הנ"ל מכל העולה הדבר ותוכן ~נ"ל~ הרב ידידי אתב~ים
 ~"ח ששחיטתהוא

 בסענזשאר~
 באילווא ~שו~ב ושל אסורה

מינקא
 ~א~~ח~ ו~ז מותרת~ ~ב עפ~י שהועמ~

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

 עת~~רשנת

 ה~ופלג ~מא~~ג ~רב ידידי אהובי לכבודשוכ~~ט
 מו~~ה כש~~ת וכ~~חי"ב

~~~~ ~~~~~~~ 
 נ~~י

 י~"ו~ ב~טיאבק~~ק דומ~~~

אחדשה"~~

 נ~~~~~
 שעה לפי ~ז כי מכתבי אח~רת על מע~~ת

 אחרים בענינים טרוד הייתי מכתבוקבלת בע~
 ש~~~תי ~~ה עד מל~י ה~ר י~א וא~~~כ אתר עלהשבתיו ול~

מכתבו~

~~~~
 ש~לתו

 הו~
 אחד בבעה"ב

 שהלעי~
 בר

 זו ~ווזא בר נתערב ואח~~כ ימים~איזה א~~ ~ווז~
 ע~

 שאר
 מאה ערך אווזותבר

 ו~~~~~
 ו~בדקו שנים ושחטו ~כירם

 אם ונט~ו הוושטעל
 י~

 בדיק~~ בלא ~נש~רים להתיר
 שהבר הדברולתלות

 ~נלעט~ אווז~
 אותן ~~וך היתה

 וכתב שנטרפו~השנים
 כי מעכ~~

 ~דול~ ט~~~
 לבדיק

 גם כאן יש הבנתי ~וכפיהוושטין כ~
 ק~~

 כי ממ~ן הפ~ד
 אווזות מהבר הוושט לבדוק ש~ריכים להקונים יאמרואם
 מקום בכל הוא שכן כמובן לקנות יר~ולא

 וב~~
 בגב~ל

שלכם~
 כמ~ ד~וי לומר מדאבראן השו~~ב שר~ה דמה ואומר

 אף הנשארים~ דהותרו לים נפל או מהם אחדנאכל
 לימר מסתבר יותר דאדרבה לומר עליו מעכ~תשמשיג ש~

 ברובאאסורה
 אית~

 אחד נפל גבי גם ד~רי לי~ נהירא לא
 ואפ~~ה איתא ברובא איסורא לומר שייך ליםמהם

 וא~~כ נא~ד~ דהאיסור תולין אנו אלא כןאמרי~ ל~
 מו~

 עכ~~ח
 איסורא אמרי~ לאדבכה~~ג

 הדבר וטעם ~ית~~ ברוב~
 ברוב בטל ~שוב דבר גם דמה~~ת משום מ~~ו ס"קבש~ך כ~~~

 ~ם אמרו דהם מהם אחד בנאכל חכמים בה הקילולפיכך
 או בנטרף דגם ובטעם בסברא א~לי פשוט והדברא~ו
 בין ד~ש לים~ כנפל הוי מהם אחדנתנבל

 ז~
 ~רי לזה

 הנטרף~ או הנאכל אותו על לדון ~ריכין אנו וכאןכאן
 ~ואיני פשוט והוא בפר~~ג וכ~~כ הפ~~א~ בשם בפ"תוכ"כ
 מעכ"ת דברימבין

 שכת~
 לומר הפמ~~א בשם מביא דפ~~ת

 הוי דנטרף מבואר בפמ~~א אדרבה איתא ברובאדאיסורא
 מעכ"ת כתב יפה בזה מ~~מ אך ~ים~~ ~ם אחדכנפל

 מבו~ר שהרי בדיק~~ בלא ~תיר בזה איןדא~י
 בש"~

 השאר שיאכל בעי~ לים מהם אחד נפל של ההיתר~"י
 מהמנוח שמעתי וכבר שאלתינו~ בנדון הקשה ~ר וזהו ב~~ב~

 לב~וף דיין שהיה מגלה מס~ על י~חק בית בעלהגאון
 שלא ש~מרבמונקאטש

 ש~
 על למ~שה ~סמוך מעולם

~הי~
 שנ~כל ~י להתיר חשוב דבר בתערובות הש~~ע של

 ב~ ב~ שיאכל דוקא דבע~ כיון לים נ~ל או מ~םאחד
 כן~ יעשה אופן איזה על עכשיו נודע לא ממשובפו~ל
 בדיקה ע"י לברר דאפשר משום מעכ~ת שכתב הפק~וקגם
 הר~א לדברי כתב י~ז בס~~ק הש"ך שהרי להאמר~ ניתןג"כ
בשם

 א~ דבשיל~~~
 דהכא הגם לים~ ~ם אחד בנפל ~התיר

 למעלה כ~"כ הפסד איכא וגם הוא דטרחא כיון~ל
 לא~

 י~~~וסעמיהא~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~וא~ בדיקה ע~~י דשיל~~מבכלל
 כ~~כ~ ב~~ר ההיתר אין מ~~מ~

 י~~ל אכתי ~~עט דב~~סד ~~מיר ~ש~~ך כתב ק"בדבסי~
 דשי~~מ~ד~וי

~~
 ~מ

 א~ר מטעם ק~ת נ~ונה השואל כוונת ~י נרא~
 דגבי לים ~ם אחד מנפל עדיף דהכאו~וא

 נ~~
 מהם ~חד

 יותר לתלות יותר ~ברא שים ~יןלי~~
 שנפ~

 לים ה~יסור
 שנפל להיות יכול כך ש~רי ההיתר שנפל שנתלהממה
 האיס~ר~ שנפל שנימא כמו~יתר

 ו~
 משום מתירין דאני

 ~~~ירו לכן ברוב~ בטלי בע~~ח גםדמה~~ת
 ש~~~~

 ב~ינן
~בל אחד~ לאדם ~~ורים שיהי~ וגם ב~~ ב~ הנשארים~יאכל

 ~כ~
 א"כ הוושט בדיקת ע~~י דנטרפה

 ~~בר~
 נותנת

דאותה
 שנטרפ~

 דנלעטה ומשום הנל~טת~ אווזא הבר הי~

לכ~
 בסימן ד~~רינן כמו ק~ת דהוי י~~ל הוושט~ על נטרפה

~~~~
 דתולין כתמים לענין

 ~קלקל~
 טהור~~ ו~ש~יה במקולקל

 כיון י~~ל ~~~כ הנ~~ל כסברא נימא ו~ם כאן~ י~~ל כןכמו
 מ~דדתולין

 ~~נלעט~ הסבר~
 היתה

 באות~
 ממילא שנ~~ו

 הנש~רים שיאכל בעי~לא
 שני~

 רש~י אחד אדם ו~ם שנים
 כו~ן~ אתלאכול

~~
 השקפה שלפי כיון

 ראשונ~
 יסוד ל~עמיד ר~י~ לי אין

 ש~רמ~~א ש~~חר למ~שה אומר אני לכן זו~ סבראעל
 ק~~יבסימן

 סעי~
 שיפרשו ע~~י ב~~~ח של בתערובות מתיר ו~

 ל~ן האחרונים ~ב~ שאוסר ורקכו~ן
 ג~

 יפתח בנ~~ד
 יפרשו ומ~ילא העופות של הלול את המעשה בעל~בעה"ב
 של סמך על בדיקה בלא לאכול יוכל דיפרוש מה וכלכולן~
 לאחרים אותם למכיר יוכל וכן פריש~ קא מרובא דפרושכל

 ו~ןבסתמא~
 יעש~

 ישארו ~אחרונים הב~ רק כו~ן עם
א~לו

 ע~ ויאכל~
 ואם של~ם~ הוושטין בדיקת

 יעש~
 שוב ~ן

 הוושט בדי~ת של הענין דגוף ובפרט בדבר חשש שוםאין
 מבוארת ואינו בעלמא חומרא רק הוא הנלעטת אווזאדבר

 הגםבש"ס~
 דמ~

 בסי~ הרמ~~א מדברי ראי~ מעכ~~ת שמביא
 אינ~ וכו~ הוו~ט לבדוק שלא טוב יותר שכ~ל~~ג

 ראיה
 לו דישב להכשיר שנוהגין כלפי רק כתבדהרמ"א

 קו~
 בזה

 לו בישב וניקל שנבדוק ממה נבדוק שלא טוב דיותר~ב

קו~
 לו בישב מקילין אנו ואין בודקין אנו הרי אנן אבל

קו~
 הוא זו חומרא מ~~מ

 ר~
 בדיעבד והרי הא~רונים~ תקנת

 בש~~ך ל~~ג בסס~ כמבואר כשר הוושט בדיקת בלאבנאבד
 ש~ם ואין שכ~בתי אופן על להקל דמי שפיר עכ~~פלכן
 בלו~~~ח~ בא~~~ר וש~~ת דו~~ש ידידו בזה והנני ב~ר~~שש

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

 עת~~ר~שנת י~"ו~~עמיהאלי

 וכו~ חו~~ב המאה~~ג ~רב ידידי אהובי לכבודשו~~~ט
 מו~~הכקש~~ת

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 נ~~י

 י~~~ו~ לוגאש ניראבד~~~ק

א~דש~~~ט~

~~~
 דתו~"ק עפ"~ ל~וו~~ד נד~שתי

 בדב~
 קטן בישוב אשר

 אנ~ים ישנם דגלות~ת
 חמש~

 יש אשר במ~פר
 וכן כ~וג ל~רלים משקאות ~מכורליסענ~~ן ל~~

 ~וכרי~
 שאר

 וכברדברים~
 בקש~

 ש~~רו ~קונים ה~רלים מ~ם
 ב~~ות~

ג~
 אמנ~ ה~שרים~ ישר~לי~ כדרך ו~יאנו ~זיר בשר

 ~תה
 שמהבא

 עכו~~
 הסחורות כל ומ~ר הנות לו ופתח אחד

 כל לח~ותו ממ~יך ~זיר הבשר מכירת וע~~י חזיר בשרוגם
 פרנם~ ~ג~רי ו~פח ~נ~~ל בי~וב אשר~ערלים

 הישר~לים
 מו~רכי

 לה~
 הסחורות כל

 והישרא~י~
 ~ם

 כי אומרים הקונים הערלים אך ר~~ל~ פ~סתם נפסקהכי גדו~ ב~ר~
 ~נ~ת כולם ילכו ~זיר בשר גם להם ימכרו הישראליםאם
 החנות בעלי כל הסכימו לזאת למבר~שונה~ כמוא~לם

 ~ם להשתתףאגודה וע~
 ער~

 והערל אחד
 יע~~

 ~~כור ~נות לו

בש~
 חזירים יקנה ולא לחנותם סמוך ~זיר

 חיי~
 לנוחרם

 וימכור דע~רע~ין מעיר הכן ~זיר בשר לע~מו יביארק
 מוכרחים הם כי ~ל רק הע~ל~ א~ריות על ~כל ויהי~בחנותו
 ~נ~~ל להערלליתן

 אל~
 רו~ים לזאת זה~ מסחר על זה~~כ

 שימכור ומשקל משקל מכללי~~
 וגם רווח~ ~יז~ העכו~~~

 יתאבד שלא בפעם כפעם חשבונו ועל עליו להשגיחמוכרחים
 ו~נ~ כמובן~ממונם

 אפילו מרו~ים הללו מהאנשים מק~ת
 רק חזיר ~בשר במכירת כלל רווח להם י~אשלא

 ואומרי~ ג~~~~ רוח לי~ול רו~ים ומ~~תם שלהם~ עסקיפםידו של~
 השאלה~ עכ~~ד באיסור יעשו להם יתירו לאשאם

~~~~
 מדאוריית~ הוא אם סחורה איסור בדין פלפל מעכ~~ת
 כיון לומר ורו~ה מד~נן~או

 דמש~
 דאיסור

 י~~ל א~~כ לאוכ~ו~ יבא שמא גזירה משום רק ~ואסחורה
 בשבת כדאיתא גזרי~ לאדבר~ים

~ 
 אדם בני ד~ ק~ז

 מותרים ~י~ד דרבים ופירש~~י א~ת באלונטיתמסתפקין
 הנר לאור שבת בליל ללמוד לענין וכן אהדדי~דמדכרי
מבואר

 באו~~~
 דברבים ~רי מותרין בי~ד דשנים ער"ה סי~

 כלל לי ~~ירא ולא עכ~~ד~ גזרי~לא
 דא~~~

 איסורי כל נתיר
 ~רבים ~דין ויהיה ברבים~ גזירה מטעם שאסרודרבנן
 בשר לאכולמותרים

 עו~
 של בקדרה לבשל ומותרים ב~לב~

 י~יו בשות~ות ~נות להם ~יו רבים ואם אב~~י~איסור
 מו~~מ דכל בשבת ~כורמותרים

 בשב~
 דרבנן אלא אי~ו

 בטלים דדברים ודאי אלא הרבה וכדומה י~תוב שמאגזירה
 ~סניף ל~רפם אפ~ יאמרו ולא ~דברים וישת~עונינהו~
 ד~נן איסורים כל דאפ~ ודאי ~אקל~

 שאסורי~
 רק

 אסר~ ~~רי ברבים~ בין ביחיד בין אסורים גזירהמט~ם
 בשבת ר~~ה כשחל שופרלתקוע

 משו~
 יעבירנו שמא גזירה

 המעוררת כזו גדולה מ~והובטלו
 א~ רחמי~

 שהוא
 מ~ו~

 במג~~א כמש~~כד~ים~
 בסי~

 ~יכא ב~ים דגם וש~~מ ת~~ו
 שאסרו אלא עוד ולאגזי~~

 א~
 רה~~ר אין שכמעט בז~ה~~ז

 בס~ שבת תוספת בס~ כמש~~כ הוא העיקר א~~ו ~ום~בשום
 מהרי"ל בשס שם המג~~א ~ו~ ליישבע~ה

 שה~ש~
 כיון

 ש~ים יהיו כן כמו א"כ ה~ר לאור לל~וד מותריםדשנים
 דאין ה~~~ל ת~~ש בס~ ותי~ בשבת~ סוס ~ל לרכובמותרים



~ ~
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 וכן עיי~~ש~ ל~ו ~ו חכמים גזירותמדמין
 כת~

 גופ~ ~~~א
 ~~בס~

 א~ילו התירו דלפעמים ~וה ~~ום שבות לענין
 כמו ג~רשבות

 ב~ו~
 אפילו אסרו ולפ~מים בא"י שדה

 שום זה ~ד אין ~א~~כ בשבות~ ואפילו לעכו~~םאמירה
 הוא סחורה דאיסור נימא אם ביןהיתר

 ~בנ~
 אי וכ~ש

 דאיסורנימא
 סחו~

 ד~שום דא~ו והא דאורייתא ה~א
 מבואר כבר חזיר בשר ~אכי~ו הראשוניםמים

 כמו ולא ~שמד~ בשעת דהוי בלקפ~ ~~ במד~
 שד~

 משום מעכ~ת
 רבים~ של אכס~יאדה~

~~~~
 ~יו~ד החת~~ס דברי עפ~~י ~יתר ולחפש ל~ד יש

 דמתיר דבריו בסוף נ"י ~כ~~ת שמביא ק~חסימן
 ושעתבהפ"מ

 הדח~
 כנ~ל קנין לו יה~ לא ~ישראל באופן

 ~~ ס~ חיו"ד אש א~י ~בשו~~ת עיי~~ש הטמאים~הדברים
 ובתשו~ טמאים דברים של ב~חר עכו~ם עם ל~שתתףאוסר
 שם ~~ד וגם וקל~~ח ~ל~~ז סי~ חיו~~ד ז~~ל שיק מהר~~םמורי
 ע~מו שסומך במי למחות שלא שם וכתב קל~~ו~ס~

 נכתב יהי~ החנות שעל בתנאי אך ז~~ל~ ~חת"ס שלהיתרו ע~
 ו~ל עיי"ש ~ע משום בו יהא שלא העכו~~ם שלהפירמא

 ההיתר הוא אופן איזה על בדבריהם ~יטב נתבאר לאכי
 א~ארשלהם~

 חלוקי ג~ בזה יש ל~תי אשר דעתי~ ב~
 ~ והםדינים

 ילו~ ~~~~~~~א~
 כשאר ~לואה זה~~כ אלף סך להערל

 ישלם והעכו"ם ריבית~ ~ל דעלמאהלואה
ריבית

 ב~
 ~ כפי מעותיהם

 רווח ואפילו עמו~ שי~~~ו
 שום אין לדעתי ~~ה עמו~ לק~וב י~לים ה~הוריבית
 שהע~"ם יודע הישראל אם אפילוחשש

 י~נ~
 ~ ~ישראל אם אפי~ אלא עודולא חזיר~ בשר

 ~ או~
 ויסחור שי~נה

 ואין מותר~ ~וא לדעתי הדבר פשוט ~מ ח~יר בשרעם

בז~
 ב~ר~~ם ש~יא ~חששות חשש שום

 שי~
 תשו~ בשם

 מענין לא אשאמרי
 שליחו~

 משום ולא ~חומרא~ לעכו~~ם

 שחש שבות לעכו~~ם אמ~רה משום ולאהנאה~
~ 

 ב~~~ם

~י~
 איסורי דלאו איסורין בשאר אף שאסור ~סוברים כדעת

 ומוכר קונה ~עכו~~ם דכיון נינהו~שבת
 לע~~

 ש~ונה אף
 ע~מועפ~~י

 ודבור~
 איסור~ שום בזה לית מ~~מ ישראל של

 ~ו~~ם דבקנייתמשום
 לע~מ~

 וא~כ איסור שום ב~ לית
 אמירה שום כאן~ין

 ע~
 שייך לא שליחות ענין וגם איסור~

 נ~נה דהישראל ואף ~ישראל~ ~ור קונה דאינו כיוןכאן

מ~
 מצד חזיר ~בשר ו~ותן נושא שהערל

 שה~וני~
 לא

 א~לו~ הסחורות שאר ויקנו אחר העכו~~ם א~ל ל~נות~לכו
 דגם ~דבר פשוט~מ

~~ 
 כהחששא נימא אי ~אפ~ ~תר

 דבר לפענ~ד שבאמת מה אס~ר~ ג~כ ד~נאה אש בא~ישחש

 ~וא~~חו~
 ~וא ~ותר ודאי זה ~מ

 דהנ~
 חשוב לא כזו

 הוא~ בעלמא ג~מא אלאהנאה

~~~~ 
 הישראל

 מלו~
 ~מכל עמו ו~ו~ב מעות~ להערל

 ~וח ו~ך כך להישראל יתן שימכור חזיר בשר~ילא
 ~ה בא~ן שגם~ נראה לו~ ~הלוה ~~ות בעד רי~ית~~וא
 להערל ~יתן המעות ד~מ כיון ~תיר~יש

 ב~~וא~
 ורק

 אופן על נק~ב ~ריבית ואף ריבית~ ממנושלוקח
~~ 

 שישלם
 י~יע יותר ימ~ר ואם ~ר בשר שימכור מה כפי~ו

 לו יגי~ פחות ימכור ~אם ~רי~ית יותר ריוח~הישראל

 ~מא דבר העכ~"ם מ~ירת נהנים ~ם נמ~א וא~כ~חות

 אין זה אופן על מ~מ יותר~ ריבית לו ליתן י~~רךשא~
 חזיר~ ~הבשר קנין שוםלהישראל

 ר~
 הריבית של שהתנאי

 אין ולדעתי חזיר~ בשר העכו~~ם שי~~ר מה כפיהו~~ב
 ~ז~~התנאי

 להשתכר דאסור או~ים ~אנו דנהי איסור
~בשר

 חזי~
 בדברים גם לעשות רשאי אדם תנאי אבל

 לדבר דוגמא~אסורים~
~ 

 דא~ג ר~~ט סי~ בח~~מ ד~ואר
 שלב~~ל~ דבר על להתנות יכול ~מ דשלב~ל מ~נה אדםדאין
 באיסור דאפי~ יותרונ~~ל

 הנא~
 להתנות לו מותר גמור

 של הש~ר יעלה אם אחד עם שיתנה כגוןתנאי
 חמ~

 בפסח

 לא ואם וכך~ כך לי ליתן אתה תחייבא~
 יעל~

 תחייב~ לא
 ה~דברים של ו~זולא שהיו~א באופן רק הוא ~~זאך

 רק המעות הוי שפיר דאז העכו~ם על ~י~הטמאים

 ע~מו ק~ין שום לו אין שהישראל בכ~~~ג לומר ונוכלהלואה~
 הטמאים~בהדברים

 ~~~~ג~
 הישראל על הוא וזולא יוקרא ~ל האחריות אם
 יוקרו שאם דהיינו ~ישראל על מח~ה רק אפי~או
 הדברי~ יוזלו ואם יותר~ ריוח להישראל יה~ טמאיםהדברים
 ~ישראל יה~טמאים

 ח~

 בזה בהפסד
~~~~ 

 אם לפענ~~ד
 דאין שיק מהר~~ם ובתשו~ החת~ס שכתב דאף להתיר~יש
 שה~א לומר הישראל יכול הרי וא~~כ בעכ~~ח~ ~ונהאדם
 רו~האינו

 שיק~
 בעכ"ח~ יקנה לא וממילא חזיר הבשר

 להישראל גם יהי~ וזולא שביוקרא הוא דהתנאי כיון~מ

~ל~
 ~ הרי

 ~זיר~ ב~בשר קנין ~ישראל לו שיש מורה
 זהודבורו

 שיא~
 סותר ~וא קנין בו לו שיה~ רו~ה שאינו

 שאין נראה ש~ה וזו~א~ יוקרא עליו ש~בללהמעשה
בהדיבור

 שאו~
 שאינו

 רו~~
 ממשות קנין~ בו לו שיהי~

והם
 ר~

 לדח~ק ש~פשר ו~גם בעלמא~ מילי פטומי
 ול~~

ד~
 עליו ש~בל

 חל~
 שהדברים בשביל אינו וזולא ביוקרא

 הםטמאים
 שנימא ו~יינ~ תנאי~ בדרך ג~~כ אלא בע~ם~ של~

 הם טמאים הדברים לקנות להעכו~~ם שנתן המעותשלעולם
 ~ונה הוא לע~מו העכו~~ם וממילא העכו~~ם א~לבה~ואה
 שמתנ~ ו~ הטמאים~ בהדברים קנין להישראלואין

 עם
 יו~~ו ואם יותר~ רווח ל~ישראל ~י~ יתייקרו שאםהעכו~~ם
 ז~ו הפסד לוי~~

~ 
 להתנות יכול אדם שהרי תנאי בדרך

ע~
 עם להתנות ג~~כ שיכול הה~~ד וא~~כ שבעולם~ דבר כל
 שאם זה~ בדרך העכו"ם לו שישלם ~פרא~ענט על~~כו~~ם
 להישראל ישלם טמאים הדבריםיתייקרו

 ~רבה~ פרא~~~
 רק ~פרא~ענט ~עכו"ם לו ישלם לא יוזלוואם

 מכל דנראה לי נראה לא ~מ בההפ~ד~ חלק יהי~~ישראל אדרב~
 לענין ר~ו ס~ ומאו~~ח ריבית בה~ המבוארים~דינים
 הישראל על הוא וזולא יו~רא שאחריות דכל בהמתושביתת
 הישראל של הדבר~ו~

 וכ~
 הדבר ~וי ~~ו~~ם על שהוא

העכו~~ם~ ש~

~~~~~~
 ~תשוב~ באמ~ע ~ל~~ו ס~ חיו"ד שיק מה~ם בתשו~

~ד~~
 ערך שלפי וכיון בזה~~ל וכו~ באתי ועתה

 בגוף אבל ~~ק בערך שותף ~וא ~~כהרווח
 דב~

 ~איסור
 ~עיי~ש עכ~~ל וכו~ חלק בו לואין

 ש~~
 מלשונו ~~ת

 וזולא בהיו~רא חלק ~ישראל יש באם אפ~ ל~תיר~אפשר

~"~
 ~~~ד

 דנרא~
 שייכות להישראל שיש דכל לפענ~ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~ כדמוכח הישראל של ממילא הדבר הוי וזולאב~יוקרא
ריבית

 הנ"~
 שליחות~ לדין בזה כלל ~ריכים אנו אין ו~דעתי

דדעת
 המו~

 בב"ק וכדאיתא המעות לבעל ל~נות
 מעותיו נתן ~הישראל וכיון בס~ע קפ"ג סימן ובחו"מ~"ב

 על שישאר וב~"ג טמאים הדברים שי~נהלהעכו"ם
 אחריותהישראל

 יוק~
 כלל הלואה ה~ות הוי לא ~ולא

 ~נותן הישראל ברשות נשאר המעות גם ואכתי העכו"םא~ל
 העכ~ם לו ~נהוממילא

 המו~
 כיון חזיר הבשר את

 שיש נראה ובלאה"כ המעות~ לבעל להקנות דדעתודא~~

 ה~~ם בדברי ביאו~ וחסרון ט"סא~~
 שי~

 כנראה הנ"ל
 כ"כ~ ~בנים דבריו שאיןשם

~~~
 א~ בחלוקה ה~ואר אופן דעל לפענ"ד

 ובחלוק~
 ב~

 ריבית על בהלואה ~עכו"ם ינתן שה~ות~יינו
 על הטמאים הדברים של וזולא יוקרא אחריות ~~ולא

 חילול יה~ שלא ~ובתנאי בהפס"מ להתיר ישהישראלים
 שיק ב~ר~ם ~ש"כהשם

 בסי~
 שיה~ כגון וקל"ח קל"~

 ~וות~ אחר באופן או הפירמא על כתוב העכו"םשם
 הישראלים אם אפ~ להתיר אפשרואז

 י~טר~
 ~מו~ לחשוב

 יפשע שלא עליו ~שגיח לפעמיםאו
 בהעס~

 המעות ויאבד
 ממה להישראל יה~ ולא פשיעתו~י

 לגבות~
 אופן על אבל

 אין וזולא יוקרא אחריות הישראל על שיה~ דהיינוהג~
 ~תיר~ מסכמתדעתי

~~~~~~ 
 קולא ~ד לחפש שרו~ה מעכ"ת מדברי שנראה

 לנוחרם חיים חזירים קונה אינו שהערלבאשר
 שום בזה רואה אני אין מד~ברע~ין~ הכן ~זיר בשר~ונה ר~

 ולנחור חיים לקנות איסור יותר שיה~ ידעתי דלא קולא~~ד
 בבינת אדם בחכמת ו~יתי וימכור~ מוכן בשר שיקנהממה
 מעות לעכו"ם שילוה ג"כ מ~יר ~בריו בסוף ס~ד ס~א~ם
 מה מכל לו יאמר והישראל טמאים עופות י~נהוהגוי

שתק~
 כך לך אתן

 ו~
 שלי יה~ והרווח

 ומד~
 לאו"ח

סי~
 ~ביד דנפש~ אדעת~ דהעכו"ם בכה~ג דמותר ר~ה

 ~~ וזולא היו~רא באם אפ~ דמתיר מדבריו ומשמעע~ד~
 ע~ש~ ~ישראלעל

~~~
 שפיר דבשבת שבת מענין כלל לכאן רא~ אין לפע~~ד

 כן עושה אם אף עביד דנפש~ אדעתא עכו~םמועיל

בסחו~
 של

 הישרא~
 להעכו"ם ~יתן מותר בקבלנות שהרי

 ה~לא~ה יעשה אם אף לתקן מ~עלים או לכבוסבגדים
 א~ת לא דשבת הריבשבת

~ 
 נעשה אם

 בע~ין אבל דנפש~ אדעתא עושה שהעכו"ם כל ~ראלשל בסחו~ מלא~
 של הוא ~הסחורה כל טמאים בדברים ס~ורהאיס~ר
 דנפשי~ אד~א ~ד העכו"ם אם אף אסור בודאיהישראל
 חיו"ד א"ש א~י ב~ש~ויעויין

 ואפשר ~~ ~י~
 הפר~

 שם
 העיקר לפענ~~ד אבל להחמיר המדה עלק~ת

 להל~
 כמש"כ

 מו~ר הישראל על ~ולא יוקרא ~חריות איןדאם
 ובא~

 ל~ו
 ב~דבר היתראין

 ל~ענ"~
 בכוח~ט~ ו~רכו דו"ש ידידו

~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~ מ~ וכ~ ה~ ידידי ל~ודשו~ט
~~~~~~~

 אב~ד נ"י
 ד~"~

 י~"ו~ קלו~נבורג

 הד~~ג ש~~ה ראיתי כי מאוד ונהניתי ~תבו~~~~~
 לדורות הלכה ולקבוע האמת שרשי עללהתחקות

בעני~
 בישוב נתהווה אשר השערור~

 ס~נזשא~
 השו~ב עם

 חוו~~ד לו לכתוב בקשנו ולאשר שםאשר
 ב~

 מתוך למען
 יתברר לח~רו מאחד הפלפולדברי

 לכ~וב בזה הנני האמ~
לו

~ 
 בעיניו י~ שאל וא~וה דבריו על להשיב לי שנראה

 של ~ה הוא כןכי
 תור~

 סותר~ ~ה בונה זה

~~~
 ביד כח שיש ~ה שדבר דבריו~ בראש ~ד~ג כתב

 מ~ורי טע~~ ב"ד לפני בירור בלי שו"בלאסור ~~
 השו"תמדברי

~~ 
 חיו"ד

 מדחה נ"י והד~ג ~~ סי~
ראיות

 ה~~
 זה הבנין כל יפול היסוד בנפילת וממילא

תו~
 כ~ל ~ין א~י שאין אומר א~י כל מראש והנה ~ריו~

 ~ד"ח הלא ~אן ד"ח השו~ת דברי ענין מה ה~ג~דברי
 ש~מיירי

 אלא שלנו ~ידון כלל שייך שאינ~ אחר מענין
הוא

 שאל~
 פ~לים שכירות ו~נין ממונות לדיני ה~וגע

 או מותר השו~ב שחיטת יה~ אם לענין כלל נוגעואינו

אסו~
 הי~ דהשא~ה יראה ב~ח היטב שם המעיין שהרי

 שחיטתו לאסור דא"א הד"ח ומודה רינון קול עליו שי~אעל
 דליכאכל

~ 
 ד~מ הנ~ל הג~ שחידש אלא פסולו~ על עדים

 לסלקו יר~ו ה~הלאם
 ולו~

 ממון תביעת ~וחטאין ~בל~וך~ לא דהכי אדעתא לו
 לו~

 ~בלתם אתם הרי להם
 כש~ שחיטתי עדיין הדין ומ~דאותי

 ~חו~ים אתם לכן
 שהקדים הטעם כתב וע"ז אותי~ להחזיק ולהבא ~אןגם

בתח~
 על ומ~וה דמוטל ראיות להביא

~ 
 ואחד אחד

 ואין רינון~ ל~ול לחושמישראל
 למסו~

 לשוחט לשחוט לכתחלה
שיש

 עלי~
 וכיון רינון~ ~ול

 ש~
 וכמו ב~ח מום ה~י

 ברמ"א כמבואר לשלחו י~ול גניבה קול עליו וי~אמשרת שבש~
בחו"מ

 סי~
 ג"כ רינון ~ול עליו שי~א בשוחט הה~ד תכ"א

יכולי~
 לסל~ו הקהל

 א~
 ~תברר ולא הואיל כשרה ששחיטתו

 ~ ~~דים~~דיין
 ה~ ~רי ~וכן

 בעל
~~ 

 עוד ~כ"כ ~~"ל
 חיו"ד בח"ב ~ורש ג"כ ~כ"כ שאח"ז~בתשו~

 סי~
 פ~

ו~תה
~ 

 בכח יש לאם ענין זה
 ה~

 שו"ב~ שחיטת ~אסור
 הד~גודברי

 שמע~ ב~
 כלל~ מובנים אינם הענינים אלו

 א~~~~~
 ד"ח השו"ת דברי אין שביאר~י ~ לפי כי

ה~ל
 שייכי~

 לענינינו כלל
~~ 

 דב~ ו~א~ עליהם~~יג שהד~~ ~יתי כי יען
 בעל ה~דיק את ו~~דיק ה~~ו על מלהשיב א~עלא מאוד~ ~וד~ים ה~ל ז~"ל הג~

 דמ~א כשת~א דינו ~שו"ב בד"ח מש"כ על ה~ה ~~"ל~~ח
 והס~ימו דבריו האחרונים דחו כבר ב~"ל ה~~גכ~ב

 הש~ דד~כל~
 ל~עבירם שאין ה~בור כ~וי בזמננו

בנמ~א
 עליה~

 וברור גמור פסול
 ו~

 הנה עכ~ל~ דבר עמא
~א

 א~ ~~~ ~יי~
 מ~ום

 האחרו~~
 שדחו ~נ~ל

 דבריו~ א~

 לפ~~תר~א י~"וסעמ~אלי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ד~~~ ~~~ ~~~~~

 ~~ ~~~ל~ ~~~~ל
 י~תר ח~שיהי~

 מספ~
 ~בתשי~ ~א~רייתא~ א~סור ~שיית

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

 ~כ~ ז~~~~ ~"~ ~~~
 בשם מביא~ריב~~ש בזה לב~ר ~~~~

 ע~~"ז בע~~י דאף הר"ן רב~
 א~~

בוחר ~שכר שמי ~ק~~ם ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
 ~~דברי התורה ~ע~ינ~ מכ"ש ~טוח היותר ~ך לע~מ~

~~~~

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

 ~~~ם
~"~~~ ~~~ 

 הוא פריכא הק~~ומע~~ת ה~שרת ~ל
 הת~רה בעניני דא~ר~

 קי~
 טפי

~~~
~~~~~ 

 ~~~ל
 ~~י~ ל~~~~~ ~~~~~

~~~~ 
 ~~~~ח ~~ ז~~~ל שיק מהר~~ם מ~רי ובשו~~ת כל~ם בכךו~ין ~~~~ז זמנ~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 מ~~מ

 ~י~
בכמה ~ין חל~ק

 תשובו~
 ~דו~י של התקנות לקבל ~החיוב לה~כיח כתב

~~~~
 ~~~~ו

~~ 
 ר~ ~~~~ ~מ~ ~~~~~ מ~~~ ~~ ~~

המדינה ~זן או
 ו~קאנ~על~י~

 ~~~ו מכח
 הגוף ב~ניני דא~

 מ~וי~
~~~~

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

 ~נ~~
 ~~ין

 ~~ בק~~~
 מעכ~~ת ולד~ר~ נפש~ בעניני מכ~~ש ~קהלעש~ת מור~דין

 ~ק~~~~

 דר~~ ו~~ ~~י~ו~~ ~~~ ~~ ~~~~ו~~~~~
 ל~~ ~ממ~ן

 א"ו הוא~פריכא
 אי~

 כ~~ת לסברת
 א~~~ שלד~תי ואף מקי~

~~~~~ ~~~~ 
 רק ~~~~~ו

~~~~~ 
 עכ~~ז ~~כ~~ת סברת לסת~ר לראיותכלל ~~רי ~~ו~"ק עפ"י

 ~כת~~
 ראיות איזה

 נ~~~ ~~~ ~~~~ י~ ~י~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ר~~ו~~ ב~שקפה בדעתישנפל ה~ין~ עפ"י

~~~~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~ין ~ו~~ב ד~מ~~י ~י~~~ ~זה

~~~
 ל~~~ר ד~סור נ~~ז ס~~~ן ~ביו~~ד ~~לין בש~~ס מ~י~ו

 ש~ל~ ~מ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~
 ~~~~ל

 ~~למ~
 לנכרי טרפותספק אין ~א"כ

 שמ~
 יחזור

 וימ~נ~
 לישראל

 ו~~
 דרב~ן ~~~ור ~~י~~ אלא דאורייתא איס~ר ספק דוקא א~ר וע"ז ~ק~~~~~~ מש~~ ~ממו~ ~~~~ ~~ ~~~~ו~~~~~~~

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

 ~~ם
 ~מק~

כמב~אר ~יכולין
 פ"~ סי~ ביו~~~

 ד~~~ו נ~לה ב~~ת לענין
 אל~

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

 ~~ברי~ ~~~ ק~~~~~~ ~~
מ~רבנן ~א~ד~ ~~~נים

 ובסי~
 קי"ב

 ל~~י~
 עוד ~לא ~כי~~ם~ פת

~~~ו אל~
 שרובה בעיר ~אפילודמ~מע במ~~י ~~~ילו ~~"ז~ ~~~~ מ~"~ ~~~~~~ ~~~~

 עכ~~~~
 ת~י~ ולא למכ~ר ~~ור

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
 ימכורשבו~אי ע~~~י ~ס~ל

 ~כ~~~~
 גיד פרק ~~ו~ין הת~~~ כתב~ ~כן

 ~~ ~~~י~ ~~~ק~ ~~~~ ~~~~~~~ו~~
 ב~ם

 כ~~~ ~גדי ש~~~~
 טבחי שרוב ~עיר ל~תיר תלי~ שחוט דבנמ~א אףהנ~ה

 ~~רי~ נ~~~ בם~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~ך ~ט~ם ~ריך הדבר וב~מתישראל ~~~ים ~ירור

 פשי~ ה~~ לז~ ה~~~
 ~~~ ~~~~~ר~ ~י~~ ~~~י~ ~~~~ן ~~~~~~~~~

 ר~בא בתר אזלי~ נעשה שכ~ר בדברדדוקא מותר ~~הי~
 ~ב~

 בדבר

~~~~~~~~~ 
 ~י~~ ~~~~~ ~~~~

 שם
שיתהו~ ~ד~ג~ עלי~ הש~~ ~ל~~~

 אפילו ל~וש לאדם יש אח~~כ
 למ~ע~

 וה~~רא
 יו~~

 ט~~ו ס~~ שלמה ~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
 בגיטי~מהגמר~ בחיו"~

 שמא חיישי~ ~א מת ~מא הגט כל פרק

 ~מ~י~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~ר~"ק

 ~מ~ ועו~
 ~על הנ"ל מ~ם כן גם והוא חיישי~~ימ~ת ראשונים

 מחוי~ העתי~
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~"~~ 

 יותר~ ל~~שהא~ם ~~~ת לי ~~מ~~ל ~~~~~

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~"ש

 ~ת~ר~
 במ~רי"ק ~~א ~~"ח

~~~~
 דאמרינן מה נתיישב

 בגמר~
 ב~~מ

 ~נפס~
 סי~ בתו~~מ

~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~נים

~~~ 
 ~~~ר~נים

 ~~~רב~
 ~~ר בלפני עובר עדים בלא דה~לוהע~ ב~"ש

 ולכאו~
 הא

~~~~~~~~ 
 חשש הוא ~"ח בעל ~~~ כד~ר~ ~~~~~ ~ת~ ~"~ ~~~~~~

 ר~ו~
 אי~ו המ~וה ~~~~פ חבירו בו שי~ור

 ~ם~~ ~ינ~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 ע~~~~

 ה~~~
 איס~ר ~ליו יהי~ ולמה לזהמתכוין ~ח ה~י ~מ

 ש~
 ה~א ~בל לפ~ע

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
 דברנו אשרהדבר ~~ימן ~~"ש ~ש~~ל

 דע~
 שלא יותר ל~וש האדם ~ריך העתיד

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~"ש נ~~

 ~ס~~~
 מ~כ~~ת כמש~~כ ~ומר אפשר איך ~א"כ איסור~ לויזדמן בסוף עמו

~~~~~~~~~ 
 ע~ ~~~ המנ~~ מ~~ ~~ ~~"~ ~~~~~

 אח~~כ ישחוט שמאדמחשש ל~~לם
 של~

 ~עות מקח ~וי לא כ~~גן

 ל~ ~~נ~~ ~ו~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ~עת ~~ר~ה הר~ ~וג

~ש~~
 כיון התירה ~התירה כלל מכ~ול יהי~ דלא

 שהוכחנ~
 ~"~ י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ב~ל ~~~
~~ 

 הא~~ש~ריך ~גאון ז~"ל
 לחש~ש

 טוב~
 מ~ול ~די יבא שלא ה~יד על

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~ים ~~~~~יל

 מבערזש~~
 כלם ~~~י

 של~
 סומכיןואין

 בז~
 שכתב הסברא גוף גם וחזקה~ ר~~א על

~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~ב~ בש~ ~נכ~ ~~~~

 ר~אי היה ~ת דעפ~~י דכי~ןמ~כ"ת לק"ק
 לאכ~~

 השו~~ב משחיטת

~~~~~~~~~~ 
 שלא השוחט שחט באמת אפילוא~~כ בח"מ ~~ואר ר~~~ ו~~~~~ ~~~ ~~~ן

 ~וג~
 אין ~וכל והוא

 ש~~כימ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 המ~ינה ~ני ע~יו

ז~
 אכילת דודאי יאמרו~ ולא ~דברים יש~~עו כל~~ פגם

 וא"~ ו~~ ~~ ~נ~~ מ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 גורםנו~~ט ~ה~~ד

 פג~
 שאין בא~פן ~אינס באכל א~י~ו בנפש

 ביו~~ד מבואר ש~~י ~לל עונש עליו ~~על~ ~~~ר~ת~ע~~ן
 סי~

 דאפיל~ פ~~א
~~~~~~ ~~~ 

 בעל ~ג~ ~~~ות ~~ח~ת
~"~ 

 לו גורם נו~~ט שאוכלת העכו"ם מן יונק~ה~טן ממשרת ז~"ל
 ר~~ טב~

 ~~~י ~~~~~~
 ~~"~ ה~~~

 ש~מור בט~ם ~"ד
 ספ~

 ~~ר עונש שום הקטן על שאיןוב~דאי
 כתב~

 התוספות

~~~~~~~~ 
 ~~ק ~~~~ ~~~~~

~~~~ 
 דף~חולין אף ~ק ~~~א כל

~~ 
 תקלה מביא הקב~~ה אין ~דיקיס של דבהמתן

~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~

~~~~ 
 מ"מ ~ס~ר

~~ 
 ידי~ בלא אפ~ הרי אכילה ~בר במידי נאמרה ידןעל אי~ו שהוא

 ~ל~ ~~~~~ ~~י~~~
 ~רי סכנה בס~ק מ~~"כ ~~ ~ז~ק

כל~
 אמרינן וביומא ~קל~~ חשוב

 דא~~
 ביוה"כ שהריחה

 ~~~~ ו~~~~~~~~
 ג~ת

 מ~~~
 ל~~ק

 סכנ~
 אילחישא ולא לחשו ~חת ולאשה היו~~ שיוה~כ להשלוחשין מ~א~כ ~~א

 ~ ~~ל~ ~~י ~~~~~ ~כת"~~ ~~~~~ ~~~~~~
ו~רו ד~רים

 ע~
 דאע"~ הרי מרחם~ רשעים זורו ה~ולד

 דמותר

~ ~ו~ס~ ~~~ ~~~~~~  ~~~ר~ני~ ~ 
 גרמא דהזמן רק ~יתר דהוי ו~ד ~דתוה~~ק עפ~~י~האכילה מ~ויב ~יותר

~~~~~~~ ~~~ 
 ~י~ור ס~ק

 עלי~ ~~י ואפ~לאיסו~ ~~ ~בח~ ~~~ריי~~
 רש~

 דבר במידי דו~א ולא
 אכי~

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ת י~מר

 ~ה~~~
 ש~~ק

 ממון א~~~
אל~

 אם איסור בכל
 נז~

 לעשות מוכרת ~~ לאדם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 או אונס מחמת~איסור
 שעשא~

 בלא
 הוד~

 ק~ת נשאר
 בשימש קפ~~ה סימן יו~~ד ובש~~ע ~~ סי~ ו~וי בנפשופגם

ע~
 ~שתו

 ~ל~
 התשמיש וב~מ~ע ווסתה בשעת

 ~מר~
 לו

 על ורתת פחד דימלא הרמ~~א כתבנטמאתי
 אף לו~נזדמן העבי~

 שא"~
 ונלאתי ל~כביר ראיות ועוד כלל כ~רה

 הוי דעכ~~ז הוא ה~מת א~~ילכתב~~
 מכשו~

 שכתב ו~ין

בתב~~~
 דקטן אף זביח~~ בר דחשוב קטן לענין ב~ בסי~

 הוי קלון ~~מ לה~רי~ו עליו מ~וין ב~~ד ~ין נבילות~וכל
 שכן וכיון עיי~~ש~ מהרי~~ל מתשו~ו~וא

 ~שי~~
 דנכוני~ טובא

 ~קהל ויכולים ~נב כמו מק~~ט דחשוב ~ח ~על ה~~דברי
 בטענהלדחותו

 דחש~
 מכשול~

~~~
 דף ~פס~ים דא~רי~ ממה ר~י~ ~וד מעכ~~ת ש~ביא

 שרוא~ דמיקי"~
 יחידי בו ומעיד בחבירו ערוה דבר

 איסו~עוש~
 ל~~יל יעיד לא א~אי וקשה ~ונאו~ ו~קב~~ה

 א~~ו עליו יסמכו שלא ישראלאת
 שמיא ~מי דאף ש~~~

~ליא
 ש~ש~

 עושין אין יודעין ~עולם ~אין כיון מ"מ איסור
 ראיה ש~וא מעכ~~ת וכתב עליו סומכין אם מכשולשום
 הוא מה יודע ~יני זו הפל~ה ו~מ~כ~~ת עכ"ד~נפלאה
 הד~~מ דברי ממנושנע~ם

 בחו~~~
 והרמ~~א ב~ אות ~~~ח סי~

בה~
 שפיר מאי~ורא אפרושי דשייך דבמקום א~ ~עיף שם
 ~ובא ובד~~מיעיד~

 בש~
 להעיד דמחויב במשרים ירוחם ר~

 הרי מאיסורא~ אפרושי בזה שייך איך קשה לכאורהוא~~כ נאמן~ ע~~א אין באמת שהרי להפך מוכח אדרבהוא"כ
 דתוה~~קע~~י

 א~~~
 נאמנות שעבר לאיש ויהי~ לו ל~אמין

 בעל דמ~~מ ז~~~ל ד~~ח בעל ~~~ כדברי ~~~ל ועכ~~חכבתחי~~
 ~מא או לע~מו יחושנפש

 י~ד~
 נאמן י~י~ שהמעיד א~ד

 סמיא דההוא מעשה כעין בד"מ שהביא כמו תרי כבילו
 נמ~א להשי~ בא שמעכ~~ת ממקום כי ונמ~א ס~~ו~ב~ידו~ין

מוש~~

~"~~~
 כתובות מ~מרא ז~~~ל ~ח בעל ה~~ על עוד מעכ"ת
 פ"ה~ף

 דאמ~
 ידענא ~רבא חסדא רב בת לי~

 לשבועה רבא ואפיך אשבו~תא דחשוד ~ברא בהאיבי~
 מעכ"ת כתב וע~~ז ולרינון~ לקלא ~חיישי~ דש~~מאשכנ~דו
 זה דדין מאוד תמוהים~דבריו

 דקי~
 נאמר ~א ב~ווי~ לן

 אבל ~~~ סעיף ט"ו סי~ בחו~~מ כדפסקי~ ~מון ~ביאלא
 אדם לפ~ול מכאן ללמודחלילה

 לעלמ~
 השערתו ע~~י

 עדים כתי דב~ מהא הנ~~ל ה~~ על תמה ועודתו~~ד~ ע"~
 באה כת דכל דקיי~~ל ל"א בסי~ זא~~זהמכחישים

 בעל דעת לסוף ירד לא ד~ר שבמכ"ת אומר ואניומעידה בפ~
 ע~~י לעלמא אדם שפוסל בד~~ח מעכ~~ת מ~א דאנא ~~"ל~~~ח

 ו~ם תשובה באותו כתב בפ~ אד~ה ו~ומדנאהשערה
 ע~ים בב~ אלא לעלמא אדם לפסול ~~~א אחרות~תשו~ות

ו~א
 ב~

 נימא דלא לו~ר אלא שמה
 דקו~

 איזה והבנת רינון
 מילתא לאו הוא שכןדבר

 וא"~
 לו ~חוש

 כל~
 ל~~לה שאף

 מביא ועי~~ז רינון קול עליו שי~א לשו~~ב לשחוט למסור~ותר
 מ~וה מ~~מ אבל לעלמא אותו פוסלין דאין דנ~יראיותיו

על
 כ~

 עפ"י ~עשה עשה רבא ש~רי נפשו על להזהר יח~ד
 כלל נא~נות לה שאין אף אשה ~ל בגוו~ לי~דקים

~פ"י
 ומש~~~ דתו~"~

 מע~ת
 ממון~ דהוי שאני דהת~

 לענין טפי חמור איסורא הרי אדרבהלד~תי
 ז~

 ~מ~ן

 ואפילו קרוב וא~ילו נאמן דע~~א קיי~~ל באיסוריןדהרי
 ו~ורת כשרים ~דים ב~ דוקא בעי~ ~מון ~בי ואלופסול
 וא"כ ~מורעדות

 אדרב~
 ~דברים

 דמ~ קו"~
 בממון

רבא ע~~
 מ~ ע~"י מעש~

 ו~~~מיר ב~י~ור ~~ש ב~ווי~ לי~ ~ים
 דמיעיל ודאי בגווי~ לי~ וקים ע~~א או רינון קול יש ~םודאי
 ז~~~ל בד~~ח שכתב להענין ועכ~~פ לאכול אסור שיהי~לענין
 לו למסור ~איןהנ~~ל

 ומ~ לשחוט~ לכתחל~
 ~ע~~ת ש~יא

 כלל יודע ~יני זא~~ז המכחישים עדים כתי דב~~א
 הד~~ח כוונת האמת לפי מבעיא לא לכאן זהענין

 ל~וש אלא אותו ולא~ורלפוסלו ~~ ש~~
 של~ לכת~~

 לו למ~יר
 עדי~ כתי ב~ של הענין שאין ודאילשחוט

 לכאן ~ייך
 א~א כבר ~עיד ב~ס הדין מ~ד לפוסלו לענין מיירידהתם
 דכוונת מעכ~~ת הבנת לפי~ף

 ד~~~~~ הד~~~
 ל~~רי פוסלו

 בדבריו להדי~ ומ~ורש כמבואר כן אינו ש~~ת~מה

בד~~ח~
 ענין שייך מה יודע איני ~~~כ

 ז~
 התם שהרי לכאן

 ו~יי~י בגווי~ לי~ קים מענין כלל מיירילא
 ש~ ו~~~~ האמת~ הוא הכתות מב~ איזה עםלהב~~ד כ~ נ~ד~ בל~

 כ~ל
 בגוי~~ לי~ קים מ~דלדון

~~
 ז~~~ל ~ח בעל ~~~ ראיות על לתמוה מעכ~~ת מש~~כ
 ~דם ישא דאל מהא רי~ון לקוללחוש

 דומ~
 כן ונ~סק

 עשו דמ~לה שאני דבעריות מעכ"ת ודחה אהע~~ז~בש~~ע
 לענין רובא ב~ דבעי~ בי~ דהחמירו כמוביוחסין

 חש~
 אם

 בכתובות לה לפסולנבעלה
 ט~~~

 דמלבד ליתא זה ~ם עכ~~ד~
 משום בזה הטעם שיהי~ בש"ס מבוארדאינו

~~ 
 עשו

 זה מל~ד ט~~ז דכתובות בהך דכתובות בהך כמש~~כביוחסין
 ~דרבנן אלא אינו ביוחסין עשו מעלההרי

 כמבוא~
 ~לשון

 ~רה ~עשו" דתיבת ביוחסין ~עשו"מעלה
 ד~

 חכמ~"ל
 ישא דלא דינא בהך ואלו דאורייתא~ הוי ולא כןעשו

 כמבואר לחוש לו יש דמדאורייתא בד~~ח מביאדומה אד~
 ~עוד ט~ו ~יף ד~ סימן אהע~~ז בש"ע ו~ובאבהרמב~~ם

 כהו~ ופ~לי איסורי אלא נאמר לא ד~ובותדהך
 ואלו

לענין
 דו~

 להרחיק רו~ה אם ישראל דאפילו בש~~ע מבואר
 דו~~ ישא שלא לחוש לו יש ~כיעורמן

~~
 אם שזינת~~ דבאשה להסביר מעכ"ת ש~אריך מה
 עושה אינו ש~ינתה יודע אינוהבעל

 שו~
 ולא איסור

 וש~~~ט נטמאה~ באמת אם אף ~בעל מ~ול שוםהוי
 ~דים ששני דאף הדין להיות ~ריך היה דבריו שלפימאוד אתמ~ נ~מאה~ שאשתו להבעל להודיע ~ריך הבועלאין

 דבלא כיון להבע~~ לה~יד ~ריכים יהי~ לא שנטמאהיוד~ים
ידוע

 להבע~
 פ~ם ~ליכא כיון ~שול שום לדידי~ ~וי לא

 באבלות כמו ב~ה ~הדין לדבריו ויהיהב~חשבתו~
 ויש~ק~ו יוד~ים עדים ששני אף ~ת לו שמת להאבללהודיע דא~~~

 הדעת על להעלות וח"ו יאמרו ולאה~ברים
 לומ~

 בא~ה ~ן
שנטמאה

 שהבועל מה הטעם ועיקר ליתא זה דבר בודאי ~
 לה~על להודיע ~ריךאי~ו

 שנט~~
 הוא אשתו

 במה כלום יפ~ל ולא לו יא~~ן לא שהב~ל ~דבריםשנראין בשבי~
 כ~ו~א רק ~וישי~יד

 ש~
 ענין אינו זה דבר כי כי ועל רע

 בזה~ הארכתי לא שלנולנ~ן

~~~
 עד

~ 
 הנ~~ל בנדון הארכתי

~~ 
 ~ו ~קירה על שלא

 מ"~ ~י חדא טעמי~~ ~ב~ על~ בא~י ~~ע~נו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 הרב מכתיבת הנראה ~י כי שלנו לנדון ק~ת ענין~וא
 ~שו~~ב ~ל גם ~י~ נ~~ימ~ונט~רדאם

 ~סענז~ר~
 רינין~ קול

 בעל הג~~~ק ~~דיק את לה~דיקושנית
 ז~"ל~ ד~~~

~~~~
 יש אם מעכ"ת ש~קר החקירה לעיקר אבוא

 כ~
 ביד

~רב
 מ~

 ב~~ דגלו שתחת ~שו~~ב לאםיר דאתרא
שיברר

 טע~
 איז~ לפנ~ האיסור

 דיש אני ואומר ב~~ד
 וה~~ חלוקותב~ ב~

~~ 
 הרב באם

 ~וד~
 שלא

~~ 
 השו~~ב

 רק שלו באומנית חסרון שום שאין וגם עולה~שום
 או אוהבושאינו שמח~

 שפג~
 רו~ה זה בשביל בכבידו דבר באיזה

 מאומנתו~ ו~עבירולאסרו
 ב~

 ש~שו~~ב ~ומר הרב באם
 הסכין ל~עמיד יכיל ש~יני כגון שלו אומנת לעשית יכולא~נו
 ש~וא או בפגימה מ~גיש שאינו אוכ~וי

 ק~
 ~ראוי~ הס~ין בבדיקת זהיר לה~ותלטרוח רו~~ ואיני

~~~~
 שלא מודה ש~רב הראשינה חלוקה ~ל אופן על

 בז~ עולה~ שום~שו~~ב עש~
 ~י~ ~יו~~ד ~~~ת נוב~~י מתשו~ כי לאסרו~ ~רבבכח י~ אם ק~ת מ~~פק ~ני

 מבואר נראה מה~ש מבנובתשו~ מ~~~
 דא~

 בכה~~ג
 ל~סרי~ יכו~

 נרא~ ~~ סימן חיו~~ד שלמה בית בתשו~אך
 בזה ש~קפק

 בחו~ין ה~יט~~~א דבריומביא
 שנרא~

 ~נב"י כדברי ~דב~יו
 מ~~מ ל~שיב יש דב~יו שעל ואף לחלק ורו~ה הנ~~ל~~~ת
 ~~וקה מענין ~ינו שלנו נדון כיי~ן

 ~נ"~
 ~רב שהרי

 שבשביל או~רמ~ינטערדאם
 ~נ~~~ ~ול~

 פו~~ו בהשו~~ב
 ורק בזה אאריך לאולכן

 אב~
 ב~~ ~שניה~ ~ה~לוקה

 ~רב
 פי על אסירה ש~יטתו דעתו ש~י מטעם השו"באסר

 ה~כין~ בדיקת על נאמנות לו ואין קל~ שהוא משוםדתו~~ק~
בז~

 בני כל ~ל הוא איסור הרב של שאיסורו ברור נ~~ל
 השו~ט ~ין שבדור חכ~ם שאר בעיני אם אפילועירו~

 הז~

ק~
 הרב של חוו~~ד שלדברי כיון נאמנות ~שוחט ~ו ויש
 דתו~"ק עפ~~י אסורהשחיטתו

 ור~א~
 החכמים של טעם

 א~~כ בעיניו~ נראין ואינםהמתירין
 פשיט~

 דבעירו
 שאר דעת ~~כרעת עיקר הוא הרב דעת דאתרא~רא ש~ו~

 ויא~החכמים~
 בין פלוגתא נמ~א כבר הלא ~כ~~ת נא

 הר~~~ם ראשונים~~וסקים
 מתי~

 אוסר יהרא"ש
 ~ורים הי~ ~רמב"ם בחיי הרמב~~ם של דב~ומוופשיטא וכ~~

 רוב אז נמ~א שהי~ אףכ~רמב~~ם~
 פוסקי~

 חולקים שבדורו
עליו~

 ו~
 הי~ הרא~~ש של ב~ומו

 ויעויין ~הרא~ש~ מורי~
 מובא ב~ ~דר י~~ב ביתברד~~ך

 בקונטר~
 להג~ משפט עין

של~
 ז~~~ל ליב

 סי~
 שיש בדבריו ~מבואר מסיגעט נ~~ט

 ב~וס אפילו להחמיר בין ~ה~ל בין שבעיר כ~רבלפסוק
 רא~~ ומביא עליו חולקיםשרבים

 מה~
 ~~י של שבמ~ומו

 כו~ין ר"א של ובמקומו ב~~ב~ עוף בשר או~ין הי~הגלילי

ע~י~
 בעין עוד שס ועיין עיי~~ש~ אזמל ל~שות פח~ן ל~שות

 רק תלוי דהכל ס~~ה סי~ הרדב"ז בשם שהביאמשפט
 בחכ~

הממונ~
 ~~ עיין שבעיר~ חכמים בשאר ולא ה~יבור על

 אבאר הנ~~ל~~~~~
~ 

 שיובא לומדים איזה שטו~נים
 ב~~ד לפניהדבר

 ש~
 שחיטת אם יפסקו והמה שלשה

השו~~ב
 כש~~

 לע~ד מחויב מישר~ל איש כל שהרי לא~ או
לד"ת

 בזה דבריהם כל ~~ו ~א ובאמת אותו~ כשתובעי~
 בד~~ ~א ~ון תביעת בדבר אלא ד~~ת לע~ידת מ~וםשאין

תביע~
 של

 איסו~
 ב~ כי

 אם אף אי~ור בענין היינו

ש~ש~
 לפי ~ם ~~~מ ש~ותר~ אומרים ב~~ד שהם הדיוטות

 ל~~יר הוא ~ריך אסיר שהוא נ~~ל הרב של הדעת~קול
 שיש מי לכל מובן והטעם המתירים להב~~ד לשמוע לוואין

 שבעניני או~~ה ל~ניני ד~~~ עניני שבין ~הבדלל~בין
 רשות התו~ה נתנה לאד~~מ

 לה~ד~
 ~פי~ו ל~~מו לפסוק

הוא
 ת"~

 דו~~ד לי יש ~ם ו~ק פרוטה שוה על אפילו גדול
 דיינים ג~ ~פני עמו לדון הוא ~ויב חברו עםוסכסך
 ככתוב ~מוכיםמומחים

 בתור~
 עד

 אלה~~
 דבר יבא

 כמבואר סמוכים הייני אלהים דכתיב היכא דכל בגמ~וי~י~ ש~יה~
 סמו~ים~ ג~ ג~~כ דבעי~ ג~~כ התם וילפי~ דסנ~דרין בפ"קכ~~ז

~והאידנ~
 מדרבנן רק הוא בד~~מ הפסק כל סמוכין דליכא

 קנס~ת דיני דנין אין ומ~~~ט ק~בדינן דשליחותייהומטעם
 דל~ווחבלות

 ב~
 כ~~ז כמבואר תקנו מידי

 בחו~~~
 ~י~

 הב~~~ד אםואפילי ~~
 ג~~~

 פםול ניגע מ~~מ סמוך
 ו~ד~

 ~ע~מו
 ~וא הבע~~ד אם אפילו מ~לא שכן וכיון ~ואניגע

 ~מו ש~דין בבירור לו ונראה סמוךגדול ת~~~
 מ~~~

 הלא
 נד~~ת לעמוד מחויב הוא לכן שלו בדבר כלל הפוסקאינו הו~

 ~~ אף חוו~~ד~ כפי לקייםומ~ויב
 או~~הבעניני משא~~~ כן אינו חוו"ד

 ל~
 סמוכין בעי~

 וא~~~
 בשם נקרא להיות כלל

 ~ריך ואיןדיין
 שלש~

 היא ש~רי ו~ראי~ כשר נוגע וגם
 לע~מו ~ו השאלה אירע אם אף ופוסק ביחידיפוסק

כ~ואר
 ב~וסקי~

 יום בכל מ~ים היא וכן ובש~~ע
 ואפי~י בביתו~ ~שר או~~ה שאלת על לע~~ו פוסקוהרב שת~~~

 באו~~ה ~מ רב ~פסד לו י~י~ אסור י~י~ שאם ב~ופןהוא
 ב~~ד א~~כ בדבר הפוסק שהוא וכיון כך~ על נ~שדלא

לא בז~
 מעל~

 לבטל כנל מחויב אינו שבעירו ד~רב מוריד ולא
 זה בענין הב~~ד דעת מפנידעתו

 וא~
 ענין איזה נ~דמן

 עיוני עפ~~י ו~רב ~~ר שהוא ב~~ד עליו שפסקובאו~~ה
 זה ענין בהבנת דעתו שקול~עפ~~י

 נר~~
 אסור שהוא לו

 שלענין דבר~ אותו ~אכול לו דאסור ודאי נראהבאכילה
 הב"ד על איןאו~~ה

 ש~
 כלל ב"ד

 ו~
 בעלמא ת~~ח כשלשה

 שלשה מפני דעתו לבטל לו שאין כמו שכן וכיון~חשבו~
 כן ד~למא~ת"ח

 א~~~
 דעתם~ מפני דעתו לבטל לו ואסור לו

 לאחר והנה דבריהם~ שישרו ג"כ ב~~מו מבין באםזולת
 לנושנתברר

~~ 
 הרב דעת אם ד~~~ה ממילא מובן הנ"ל

 ב~~ד להושיב ~ום אין אסורה ~שחיטתו שבעירו שו"בעל
 של שחיטת יהי~ הב~~ד חוו~~ד לפי אם ~פילו שהרי זהעל

 כשרה זהשו"ב
 הפוסק הוא בע~מו הרב או"ה בעניני מ"~

 ~~ו"ב שחיטת שלדעתו וכל ~ירו~ בני ולכללו
 עפ~~י אסו~

 כלל הב~~ד של ~~יתר עירו ולבני לו מועיל אינודתו~~~ק
 ל~~ן~ ברוריםוהדרבים

~~~
 הדברים באם אלא ~ריכים אנו אין שכתבנו הנ~ל
 ~דעת בשקול תלי~ הדור חכמי שאר לביןשבינו

 דבר ש~וא נ~~ד בכמו אבל דתוה"ק~ וט~מי בדיניובהבנה
 שהוא או~ר שהרב כגון במ~יאות~התלוי

 אף בפגימה מרגיש שאינו או טריפות האכילש~שוחט רא~ בע~~
 ועפ"י יחידישהוא

 דתוה"~
 ע~~א אין

 נא~
 אדם לפסול

 וממי~א נון בן כיהושע גדול הואאפילו
 א~

 לפני הדבר יבא
 שהב~~ד ~דעים אנחנו הלאב~ד~

 יוכ~~
 לפסוק

~ 
 עפ"י

 שאיןד~ת
 ה~

 הוא סוף כל סוף שהרי נאמן
~ 

 ע~~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שחיטתו את לא~ור מחו~ב ש~רב א~לי פשוטודא~
 אם אף בזה להב~~ד ל~~~ת לו א~ן וגם ע~~ז~ ב~~ד ~וש~בולא ת~כ~

 כתבנו שכבר כ~ון שהר~ אותו ~ת~רוהם
 שב~

 ד~נו אין
 אם הפוסק הוא בע~מו שהרב רק פוסק~ם שהב~~דכד~~מ
 בכמה ועוד החודש קידוש גבי ר~~ה בש~~ס א~ו הריכן

 שמועה תהא שלאדוכתי
 גדו~

 ראה שהוא וכ~ון מרא~~ה
 ע~מו על נאמן דאדם כריתות בש"ס אמר~~ הר~בע~מו
 ממאה~ותר

 עד~~
 משח~טתו לאכול להרב לו אסור וממ~לא

 בקולו לשמוע מחו~~ב~ם ע~רו בנ~ וכל כן לפסוק מחויבו~וא
 קבלו~ושהר~

 על~ה~
 אלפ~ם ~בואו ואפ~לו ~וראתו~ ל~~~ת

 מ~ד~~ ולא מוע~ל ~א נגדו~ד~ם

~~~~~~~
 הג~ מש~~כ ה~טב מובן וב~ארנו שכתבנו הנ~~ל
 ז~~~ל ש~ק מ~ר~~ם מור~ ובתשו~ ז~~~ל ~~חבעל

 כב~ השו"ב נגד ~~רו אנש~ על נאמן דהרב אחרונ~םובשאר
 ולכאו~תר~~

 מה קשה
 ט~

 הוא חק וכ~ בדבר
 כפר~

 לשמוע אותו קבלו הם שהר~ ה~~ב מובן הנ~~ל ולפ~אדומה~

 עפ~~~ נאמן שא~נו ~באו~ן ב~ח~ד~ ~ראה ~וא ואםל~וראתו~
 רק שהוא מפנ~דתוה~~ק

 ע"א~
 וכדומה~ נבלות ~כל שהשוחט

 ששח~טתו על~ו ~סוק ~וכרח הוא~כ"ח
 אסו~

 תהא שלא
שמ~עה

 גדו~
 לפסוק מחוי~בים ע~רו שבני וכ~ון מרא~

 מובן ו~ה תר~ כב~ דנאמן הוא עכ"ח מ~~א~דבריו
 להג~ד כלל ~ר~ך ~~נו דהרב האומרים דבר~ דנכונ~םממילא
 מב~א תשובה ובדרכ~ תורה דעת שבס~ אף ב~~ד ~נידבר~ו
 בזה חוקריםש~ש

 ול~
 הפוסק הוא ע~מו דהרב כ~ון הנ~~ל

על
 שח~~

 שמ~עה ~א ש~א לומר שי~ך וא~לו שלו השו~~ב
 מועיל ב~ום דראו ב~~ד שגב~ כמו וא~~כ מראי~הגדולה

 כל~~א~~~
 הה~~ד ראי~תם~ עפ~~~ לפסוק ~כול~ם אלא הגדה

 וא~ן בע~מו שראה מה עפ~~~ לפסוק ~כול השו~~ב עלהרב
 לענ~ן ~ל ש~~כותלב~~ד

 שי~
 להרב

 ע~
 שהרב כל השו~~ב

 ה~~ן שבדבר מובן הנ"ל ועפ"~ ע~מו~ של רא~~תו עפ"ידן
 השו~~בשל

 מסענזש~ר~
 אנו א~ן

 ~ריכ~~
 תרי מכח לדון כלל

 בע~מו הרב רק אם אפ~לו אלאותר~~
 ה~

 ב~חיד~ בודקו
 לאלף אפ~לו לשמוע לו אסור הרגשה~ לו שאין לוונתברר
עדים

 המכח~ש~~
 אפ~~ בע~מו ראה שהאדם דמה דבריו את

 לפסוק לו ואסור להכחישו יכול~ם אין ומ~רב ~רח מלכ~כל
 שראה מה עפ~~~ רק העד~ם מאמרעפ"~

 בע~מ~
 כדמוכח

 ~וא וסבר טעה דהרב נ~מא אם זולת הנ~~ל י~~ב~כר~תות
 פג~מה ואינופג~מה

 אב~
 אם ~דבשלמא טענה א~נו זה גם

 בו שא~ן אומר היה שהרב ~יפך הענ~ןה~~
 פגי~

 והא~ר~~
 א~נו הרב דשמא י~~ל פג~מה בו שמרג~ש~ן אומריםה~ו

 מרג~ש ש~וא אמר שהרב להיפך שהוא כ~ון אבל~רג~ש
 כמ~ ה~ וכן הר~~ש לאוהשו~~ב

 א~~א בזה פעמים
 הדבר למה והא הרב שלבטעות לתל~

 דו~
 מחט שראה ~אחד

 אנשים אלפים אם שאף עבר אל ~בר ב~ור~בן~תחב
 ~איןיאמרו

~ 
 מ~ר ~חוב שאינו או קו~בן

~ 
 ~ר

 ~ו ואין ~ט~ף הרואה~חו~ב
 ל~מו~

 אנשים להאלפים
 לת~ו~ ר~איואינו

 לת~ות מחויב אלא בטעותו
 ~ט~ו~

 של
 או אנשיםשאר

 א~ך ויהיה אחרת~ ~סב~
 שיה~

 מחויב הוא
 ~י~ אם כן וכמו ~ירו השא~ה ה~ אם~הטריף

 השא~

 לכל ברור וזה לאסרו מחו~ב כן גם שבע~רו השו~~בעל
 אמת~ דבר עלמשכ~ל

 מ~גאין מכתב מעכ~~ת שהעת~ק גם הנה הנ~~ל~~~~~~
 ש~חו~ב כתב דע"ת שבחבורו שכתב נ~~~מבע~שאן

 החבור~~ ~הנה בכתב~ הטעמ~ם ל~תן השו~~ב את שאסרהרב
 ~שו"ת וכ~~כ כן שכ~ב ואמת תח~~~ ~שנם הנ~~ל הרבשל
 לדבריהם ר~~~ הב~או לא אמנם הנ~~ל ט~ ס~מן ח~ו~~דב~~ש
 חו~~מ ~~~ת ובנוב~~י י~~ד ס~מן בחו~~מ המבואר מהדיןאלא

ס~~
 דהתם הנ~~ל לפ~ ה~א רא~~ לאו ובאמת ע~י~~ש~ א~
 או~~ה ענ~ן שהוא השו"ב של בא~סורו אבל בד~~ממ~יר~

 ואם בכתב ט~מ~ם לתת מחו~ב הרב ש~ה~ה כללשמענו ל~

למש~
 מ~ויב ~ה~~ הכי שורו את אחד לק~ב ~טרוף הרב

 לול~תן
 טעמ~~

 מעולם שמענו לא ~ה הטריפו~ למה בכתב
 מעכ~~ת כ~ש מחלוקות בעל~ ד~~נ~ דנפ~ש~ הא~דנאובפרט
 בעל~ שיזדמנו להרב מחלוקת יגרום זה דבר א~~כבע~מו
 שאין הגט בסדר וכמש"כ כ~דוע הרב אחר ש~נקרומחלוקת
 ~רב נחי~ב וא~ך ודוקרנ~ם לנקרנ~ם גטלהראות

 כמ~~ש נ~מא אי ש~פילו בטח אומר אנ~ זאת אמנם כזהדבר לעשו~
 טעמ~ם הרב ל~תן ~ר~ך בזה דגם הנ~~ל ב~~ש ובשו~~תבדע"ת
 א~נו לדעת~ שבאמת ~מהבכתב

 מוכר~
 כלל

 כנ~~ל~
 ~~מ

 ומ~שראל~ מד~ נקי~ם והי~תם משום לכתחלה ~דוקאהי~נו
 שבשביל שנ~מא לאאבל

 של~
 גופא דבד~~מ הד~ן ~תבטל נתן

 אינו שהרב ~ב~ל הדין נתבטללא
 רו~~

 הטעמים ל~תן
 ובטור וברא~~ש א"נ ופ~ ז~~ב בפ~ להמעיין כמבוארבכתב
 וכו~ ~ק~~ם וה~~תם לק~~ם הוא דהכל ובב~~י י"ד סימןחו~~מ
 וה~יתם ו~~~ם ל~תן הרב ר~ה שלא שבשביל נימאוא~ך
 וא~~כ הפסק יתבטלנקי~ם

 ה~~~
 בנ~~ד

 א~סו~
 הרב ~ל

 בכתב~ הטעם נתן שלא אעפ"~ לכ~~ע א~סורנשאר

~~~
 שאם מעכ~~ת שהעתיק מבערזשאן הג~ במכתב שבא
 לבטל ~וכלו ~דבר ב~דק לא כי ~ראו אחר~םרבנ~ם

 שומע~ן וא~ן דע~~ת בחבורו נמ~א לא זה דבראיסורו~
 ב"ש שבשו~~ת ואמת ופוסקים~ מש"ס רא~~ בלא זהלדבר
 ט~ס~מן

 הנ~~~
 ש~~ו~~ת הנדון ששמעתי כפי אבל כן משמע

ב~~ש
 הנ"~

 השאלה הוא
 ב~~~

 ד~~ח בהשמטות
 סי~

 ל~~ח
 הוא ד~~ח בשו~~ת השואל ~חכםהנ~~ל

 הגה"~
 הלל ר~ מו~~ה

 ב~~ש בשו~~ת אשר האוסר הרב ה~ה הוא מקאלאמ~עז~~~ל
הנ~~ל

 וה~
 כהב~~ש דלא האוסר הרב ביד הנ"ל בד~~ח החז~ק

 הענ~ן כי אחר למקום לע~ל ~~כר ב~~ש משו~~ת ~מ~דיןואין
 הרב ל~וד נוגעהיה

 ה~די~
 ז~~~ל~ מוויזני~א המנוח

~~~~
 הרב אם הב~ בח~ירה ~כ~~ת למש~~כ לבאר אבוא
 ש~פה אמרו ואחר~ם פגום ~כינו מ~א אחדו~ד

 אמרי~ דלא מעכ~~ת והעלה כמאה תרי בזה אמר~~ אי~וא
 כמאה תרי אמרינן לא דבפסול~ם משום בזה כמאהתרי
 אמר~נן לא נאמן שע~~א מ~ום בכלוכן

 כמא~ ת~
 וה"נ

 א~ר~נן לא באיסורים נאמן דע~~א איסורא דהויבנ~~ד
 דא"כ לדבריו ו~ירה עכתו~~ד~ כמאהתרי ב~

 ~ים ב~ א~
 יא~וכשרים

 דחת~~
 ~לב הוא ~ו

 ~ה~תי~ה יאמר~ ומ~
הוא

 שומ~
 דנימא ה"ג

 ב~
 ולא דעות רוב בתר ~אזלינן

 כיון ~מאה תרי בז~א~~
 דה~

 דאיסורא מילתא
~"~ 

 וי~~ ב~~~
 ~א~רו~ ולא הדברים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~

~~~~~
 ל~ו~יא דלענין ~וד

 אזלינן ל~ולם ~~זקתי ~ד~
 ומשום דעות~ ר~בבתר

 ~הסבר~
 דמה"ת ש~~

 ~~יק~ ות~י דבתרי ירק א~זקהמוקמ~
 שהוא ~כיון דרבנן

 דעות רוב ב~ר אזלי~ד~בנן
 ול~

 וכ~ כמאה תרי ~~~רי~
 קילורין~הדברים

 לעיני~
 מדבריו ו~הפך

 מו~~
 התוס~ מד~

ב~ובו~
 גבי כ"ב דף

 ה~
 ~ר~ר אי דפריך

 ~~~נות~
 תרי

 ערער אי ננהוו~רי
 דפג~

 גלוי משפ~ה
 ~ילת~

 הוא בעלמא
 הו~ ~~בר~ ה~שוי דד~רו~רש~~י

 איך התו~~ ~ליו ות~~י
י~ברר

 ה~
 ~דם ל~סיל דגם הרי כמ~~ תרי

 כ~א~ תרי א~רינןמחזקתי ול~ו~י~
 עבד גבי ~תם לד~~ת ו~ין

ל~
 ~בד ~יא אם דהרי ~חזקתו להו~יא מקרי

 ל~
 לו ~י~

מעול~
 והרא~~ש והרי~~ף ~תוס~ פי~ לפי שהרי כשרות ~זקת

 בג~רא הפי~ ל~~ד סימן ב~ו"מ כוותייהודקיי~~ל
 הו~

 אי
ערעיר

 דגז~נות~
 מספק דפ~ול ה~א והפי~ ננהו ותרי תרי

 דגם ו~וכח גזלן שאינו אומרים בשלשה דמשכחת אמרי~ולא
 מועיל אינוזה

 ופ~ו~
 לו הי~ בודאי בגלניתא ~רי מספק

~זק~
 מס~ק פסול אותו פוסלים כשתרי ואפי"ה כשרות

 ויותר דשלשהאף
 אותי~ מכשירי~

~~
 גם דעות רוב בתר אז~י~ דבדרבנן מש~~כ

 ז~
 דא~~כ ליתא

 הדבר ויבוקש ה~לך ינאי גבי בקדושין הש"ס פריךמאי
 ד~י היכי הש"ס ופריך נמ~אולא

 ~לימ~
 אמרו תרי דבי

 חזית מה אשתבאי לא אמרו ותריאשתבאי
 ד~~כ~

 אהני
 ה~אשוני~ וכל ~~ו ~~ף ובכתובות שם התוס~ ופ~ אהני~מוך
 מוקמי~ ולא מדרבנן עכ"פ הוא פסול ותרי דתרי הואדהפי~

אחז~
 כן ואם מדרבנן רק הוא לכ~ן שבויה ו~י עיי~~ש

 לאאמאי
 ~ר~

 לא דלכך הש~~ס
 ~מ~~

 ~~יירי משום
 יותר או ש~ה באו ~א~~~כ אישבאי תרי בי אמרודמתחלה
 אזלינן מדרבנן רק הוא דשבויה וכיון אישתבאי לאואמרו
 אמרי~ לעולם כשרים דבעדים ליתא הא א"ו דעת~ רובבתר
 דרבנן במילי אפילו כ~אהתרי

 ובשבוי~
 שהאשה ~ה לענין

 דוקא בע~נשבית
 ~די~

 ~אם שפיר הש~~ס פריך ולכך כשרים
 אמרו איך שנשבית עדים ב~הי~

 ו~
 ~פילו שהרי נמ~א

 מ~~מ נשבית שלא אח~~כ יאמרומאה
 אסור~

 ~חשוב מספק
 ו~ ותריתרי

 ל~~ז בסוס"~ ~ר~~א מלשון מעכ~~ת שמדייק
 ~נ~~א דלא הוא טע~ת ל~~ב בסימן מע~~ת בדברי~ומש~~כ
 הוא אלאשס

 ~~ז~ בסי~
 דאפי~

 בכשרי~
 ליתא ~ן~ ה~ין

 וקאי בפםולים רק הר~אדכוונת
 ע~

 שם המחבר מש~~כ
 הוא כן שהרי ופסולים~ קרובים להכשיר נהגודע~שיו
 הדיןבמקור

 בתש~
 שם בד~~מ המובא י~~ג סימן מהר~~ם

 דמיירי ל~~זבסס~~י
~ 

 ~כתב עדות ב~סולי
 ש~

 דלכך
 ש~בין נראה וכן פסולין~ דכולן דעות רוב בתר~זלי~

 שאינס פסולים בעדים רק הוא הר~א דכוונתהגר"א בבאו~
 אלאנאמנים

 הדברים למקור ~יין כן ובשביל או~דנא~ מ~~
 דלא כ~~ז דף ~כ~~ת ב~רי שנדפס כמו ~ודלא קי"זי~מות
 בדף אלא כלל שםנמ~א

 קי~~ז~
 לה~~ין להדיא מבואר ושם

בש~~ס
 ד~

 בכל ~רים בעדים אבל מיירי~ עדות ב~סולי
 דבר ~ל ~שכיל לכל פשוט והוא כמאה~ תרי א~~נן~ום

אמת~

 ~כ"~~~~"~
 ~אה איכא דבנ~~ד אח~כ

 ~~~י ~~רי ~~~
מ~

 דאף ו~ ס~מן ~יים ד~רי בש~~~ת ש~ואר

 מ~~מ יפה ש~ינו שנמ~א להשו~~ב הסכין מחזירשהחכם
 את זה בשביל פסלינן ולאאסר~ ל~

 ה~ו~~~
 ~מך ק~ת ו~ביא

 ה~בר כתב ומעכ~~ת יו"~~ מה~ בפ~ה הרמב~ם מדברילזה
 תלוי~ הרב הבדיקת בשעת אז ~רגיש שלא שמהלזה

 ~ילין ג~רא ב~דוד בפלפול והאריך עכ~~ד~ מקריתסבה באיז~
 והנה ע~~א~י~~ח ~~

 מ~
 ~ת ~ו יהיה ~לפול בדברי שה~ריך

 לדינ~~ לדין באתי לא ~ני ~י לו~אשר

~"~~~
 בזה~~ל עוד

 ו~~
 כמש~~כ

 כוונתו ~~~ יד~~י לא בזה~ עליו~ולקים ~רבי~ מס~מיהלי ~ר~
 הראשון במכתבי ~בתי לאאנ~י ~ל~ בז~

 ~נדפ~
 יושר בכ~ב

 ד"~
שו~

 הראשון במכתבי ד~רי דעיקר ומשום זה מענין דבר
 ~~תירים הרבנים דברי מתוך שהבנתי על רקיסובו

 הרב את שמחזיקין ב~ביל סובב שלהםשההיתר
 ש~ללשקרן מאונטערד~~

~ 
 יש ש~רי להד"מ~ ~שו~~ב ~ל שאומר

 ~די~
 ב~~ות ש~וראה שכתבו דבריהם מתוך יו~א וזהמכחישים~

 ~אמת מ~~ינים הי~ ואולי וכדומה~הוא
 שבשע~

 שהראה
 לימר ~ייך איך מרגיש~ ~י~ לא ה~~ינים הרבלפני

 הל~ בטעות~הוראה בז~
 רבא ~ריכא ~ה דבר ב~מת

 בשקול כטעה רק הדבר נחשבלא ו~כה"~
 הד~~

 דינא קם דאמרי~
 שאסר חכם של הוראה בכללי רמ~~ב בסימן ביו~~דוכמבואר
 היה מזה ~ובאמת בש~~ך כ~~ה סי~ן וב~ו~~מ בש"ך~אשר
ק~ת

 הוכ~
 כונתם ~י~ ש~א ה~י~ים רבנים הרבה על

 מענטר~ ~רב את לבזות אלא עליו~ ~רחם ה~ו~~בלתועלת
 יכולים היו הלא השו"ב לתועלת כוונתם הי~ ש~םאדאם
 הדברל~פך

 ע~
 ~ו הי~ לא שאז שאף ולומר אחר ענין

 הר~שתו לו וחזרה הנ~~ל אומנות למד אח~~כ מ~~מהרגשה
 גדול אומן הוא מנא~יד שהשו~~ב אומרים שמעתיכאשר

 בשעת אז כי הרב לפני בזיון הי~ לא וזהו~מדו~
 אי~ור~

 ש~~ד ואח~~כ הרגש~~ אז לו הי~ שלא כיון דןיפ~
 רבנים איזה של ~תבים מתוך הבנתי אבל לכשרותו~חוזר ו~רגי~

 ~~~ו שקר עדות מעיד מאנטראדאם שהרב ידעו שהעולםשר~ו
 להבאיש ור~ו אחר לרבי שנוסע השו~~ב של שנאתובשביל
 על לר~ב לא דבריהם עיקר הי~ וזה ~עו~ם לפניריחו

השו~~ב~
 אמנם מדבריו~ לחזור רשות לו אין בע~מו ~אוסר

 שבמכתבאמת
 הרה~~~

 גלו~ במכתב הנ~ס נ~~י ~ויזני~א
 ~מה לפני אז אמרתי ~ובאמת הנ"ל הד~~ח והביאהעיר
אנשים

 ש~
 דבר~ו על אשוב לדינא כי אם ~ הנ~~ל~ ~רב

 ש~ר ממ~תבי יותר בעיני הוטב נ~~ד על לקמןאי~~ה
 דברי ~דנו ~~דיא נראה הרבנים שארשב~~בי הרבני~
 השו~~ב על שנאה בשביל שקר עדות למעיד~ינטרדאם הה"~
 כמבואר בכך נחשד אינו שבקלים קל אפילו ש~~עשעפ~~י מ~

 כלל יתקבל שלא ומכ~~ש ל~~ג ס~בח~מ
 הדע~ ע~

 שיהיה
 דתו~~~~~ עפ~~י מתנהג ~ינו באם זולת להשו~~ב שונא~רב
 לפיאבל

 הרה~~~ מכת~
 מוויזני~א

 הנ~~~
 אחר~ ~ין הוא

 מאונטערדאם והשו~~ב ~רב~דאי
~אר~אוו ~יבו~ מו~~ והרה~~~

 א~
 שכתב ה~~ם מן ל~וסלו אין ~~~ז העידו

 שזהוואמת
 ד~

 ה~~~~ למ~קשי נכון היותר

~~
 להשיג אבא עתה אמנה

 ג~
 שכ"כ א~ ~נה ע~~ז

 ו~ ~ימן ~~ד ח~~אבד~~ח
 מד~רי ~רא~ שבא~ ~ג~

 סכין ל~ראות ~סרו שלכן שכתב יו~~ט ~~ ב~ד~רמב~~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ביו~~טל~~ם
 שמ~

 תהי~
 פגו~

 ~ש~וט ~אסור לו ויאמר
 וילך פגימתהמשום

 ויחדדנ~
 איתא ו~ם עכ~~ל~ במש~זת

 תהי~ א~הרי
 פגימ~

 לו א~ור יהי~
 לש~~~

 ע~~ד~ ~לל
 חכמים תקנו דלכך י~~ל ד~רי שכ~י לקו~ר כ~~כ מוכרחתאינו

 י~טרך ~עי~~ז כדי ביו~~ט ל~כם ה~כין להרא~ת~א~ור
ל~ראות

 קוד~
 יו~~ט

 וממיל~
 לו יגיד קלקיל בו יהי~ אם

 יו~~ט קודם הסכין ויתקן~חכם
 מותר י~י~ א~ מש~~~~

 על שיסמוך כ~ל יבדוק לא דהשוחט י~~ל ביו"ט~~ראות
~חכם

 בבדיק~
 לענין כ~ל ראי~ ~ה אין יא~~כ

~~ 
 ראינו

 מוויזני~א ~ג~ גם נתכ~ון ~ה ואילו באמת ~רגיששלא
 ר~ייתו שעלשכתב

 י~ מהר~ב~~~
 לפק~ק

 מ~~ד ה~י מ~~~
 אין טעמי מתרי אבל ~מנהג הואשכן

 ז~
 לנ~ד~ מועיל

חד~
 דמבואר

 בד"~
 דדוקא שם

 בפגימ~
 ~ורגש ~~ינו דקה

לכל
 בז~ א~

 שלא להיות יוכל
 ~ת~ הרגי~

 בשביל
 אבל~בה איז~

 בפג~
 ~שש לא שהשו~~ב ~ו ג~ור

 ~בדו~
 י~~ב

 ~ינט~רדאם הרב ~עיד ו~נ~~ד אותו מ~~ירין בזהבדיקות
שהי~

 פג~
 שהרב גלוי במכתב לפמש~~כ ומכ"ש גמור

 אמ~
~~רא~

 שהשו"ב גם ק~יר מגל ~ניו
 ל~

 ~וגן~ לבדוק ~שש
 כמ~~ש אותו דמעבירין מודה הד~~ח גם ~אופ~ים אלוו~ב~

 ב~די~~ תשו~באותו

~~~~
 דכ"ז ט"ז סי~ן חיו~~ד ח~~ב בד~~ח מבו~ר ה~י
 רקהוא

 בא~
 ~~א ~ו אירע לא

 פ~~
 אבל אחת

 ב~ לו שנזדמן ~ד~יינו באולתובשנותו
 ~עמי~~

 ~~ע
 לו אירע הרב דברי לפי ובנ"ד אותוד~עבירין ~ד~

 כ~
 פעמים

 פה אב~ר חידוש בלא בהמד~~ר יה~ שלאוכדי
 טע~

 ה~י~וק
 אי~בין

 דהרי והוא ב~~פ לו איר~ לבין א~ת פעם לו
 שג~ הטע~ לפי קשהל~ורה

 שלא מה דתלי~ כתבו מעכ~~ת
 בזה~ ~זקתו אבד לא עדיין ולכך מ~רית סבה באיזההרגיש
 דכמו לחוש יש סוף כל סוףשהרי

 ש~יר~
 שלא עתה לו

 גם לו יארע כן~רגיש
 בפע~

 בעוד אחרת
 ש~

 שם יהיה
 וא~~~ ~טעות~ על להעמידוא~ר

 יבא
 מכשו~

 אז~ ידו על
 לו שאירע ד~מה די~~ל קשה לא זה~ך

 פ~~
 אין א~ת

 תולין ואנו הפעם עוד על כלללחוש
 פע~ שבשו~

 אירע לא
 אך לו~ יארעולא

 בא~ כ~~~
 אחת פעם אלא לו ~ירע לא

אבל
 בא~

 ~זקה הוי זימני בתלתא קיי~~ל הרי ג~~פ לו אירע
 לפני לו שאירע דכמו הנ~~ל מחשש להעבירו~ ישבוודאי
 ויבא בביתו הפעם עוד לו שיארע לחוש יש ג~~פ זה~רב
 תולעים דגב~ וכמו ידו~ על~~ול

 א~
 ג~ נמ~או

 ק~ בססי~ בט~ז מבוחר כי אף והנה יותר עלחוששין תולע~~
 משום חיישי~ בג~~פדדוקא

 ד~
 דבתרי קיי~~ל ומילה בנשואין

 בב~ר בתב~~ש אבל מלי~ בשאר לא אבל חזקה הויזמני
 נ"ח דף בחוליןשור

 חו~

 דהוא מידי דבכל ומסיק עליו
 בנ~~ד וא~כ עיי"ש~ חזקה הוי זמני דבתרי קיי~~לדאורייתא

דהו~
 זי~ני בתרי הנ~~ל הבכ~~ש דברי לפי דאורייתא ג~~כ

 ~~~ל ד~ח בעל ה~ה"ק דברי ונכוני~ חזק~~וי
בטעמא~ ~ל~

~~~~~
 בדקו שאח"כ מה מהני דלא לנו י~א ה~"ל לפי
 פעמים כמהאותו

 שו~~בי~
 שמרגיש ו~מרו ורבנים

 ג~ ~או ~~ דמ~אהו כיון ד~מהו~~
 פעמי~

 כל מתולעין ~י~ת ג~ ~א אם תול~ם דגבי כמוא~כ מרגיש~ ש~נו

 ~ריכין~פירות
 בדי~

 ואינו
 שבנ~יי~ ~~ מועי~

 ג~~כ מ~~ו

כמ~
 והטע~ מת~ל~ין~ היו שלא פירות וכמה

 כיין מובן
דמ~~מ

 איתחז~
 פירות ב~וכם ג~~כ כאן שיש

 ~הי~ ג~~פ אית~~ק אם בשו~~ב ה~~נ א~~כ מתולעין~ כולןשיהי~ ו~~~~ מתי~~י~
 אפילו וד"ח הבכ~~ש ולדעת הרגיש~ ולאפגימה

~~ 
 א~~זק

 דאית~זק ~~ון מ~~מ מרג~ש שאינו פעמיםב~
 אז ייכש~ל ירגיש שלא הפעם עוד שיזדמןלחוש י~ ש~רי עליו לס~וך רשאין אנו אין א~~כ מרגישאינו שלפ~~י~
 ומהעליו~ ~סומכי~

 שקש~
 תשמיש מחמת דם מרואה ~ה על

 הת~ שאני מותרת ראתה ולא אחתפעם דב~~ש~
 נ~ברר ד~י~~ז

דג~
 מן ראשון דם

 ה~דדי~
 ו~ין במק~~א בזה וכתבתי הי~

 מקו~ו~~כאן

~~~~~~
 רק הם הנ~ל דינים דכל דנראה

 בא~
 אינו הרב

 ש~רי ומהירות~ ק~~ת מחמת הי~ הרגיש שלא דמהמבין
 י~~ח~ בסי~ כמב~אר הסכין לבדיקת הדעת ישוב ~ריך~רבה
 ת~י~ דהרגשה א~ וב~ימן שםובתב~~ש

 ~ב~ בשימ~ ~רב~
 אבל כמו~ן~ השו~~ב של בי~~ש תלי~ לבושימת

 א~
 הרב

שהשו~~~
 השו"ב הרגיש שלא שמה מבין דגלו תחת הוא

 כ~~כ~ יר~~ש לו שאין ובשביל לבו~ על שם שלא בשבילהוא
 שילמוד מה לא וגם הנ~~ל הסברות כל מהני לא ודאיבזה
 ~גיש הי~ בתחלה שגם כיון ~רגישאח~~כ

 ו~
 מ~~ת

 ול~בא מכאן נם ~כן וכיון ~רגיש~ ולא דקדק לאקלות
 בתהלוכותיו בקי ל~ו ומי ירגיש~ לא וממילא לבו עלישים ל~

 ~כל מבו~ר ולכן תחתיו~ ~וא אשר הרב כמו השו"בשל
 באותו ~רב ~יני בראות תלוי ש~כל זה בענין השו"תספרי

 ו~~כמקו~~
 ג~

 בסוף שלמה בית ובשו~~ת ב~ בסי~ בשמ~~ח

סי~
 שהוא מ~כ"ת ידע ומאין יעויי~~ש~ א~

 ממנו ר~וק הוא אשר השו~ב שלדרכו ר~ו~ במקו~
 כמ~

 ~אין פרסאות
 עמו~ שייכות שוםלו

~~~
 שמשת~שין מה על להשיג מעכ~~ת כתב

 ~בהמה שלאיסור בחזק~ כא~
 ~נעל~

 בסי~ הט~~ז דברי ~רבנים
 ג~י בח~לין הריטב"א ודברי סק~~וא~

 שנמ~ מקו~
 דכל

 ~ו~ טמאות~ ע"ג שנעשוהטהרות
 אדם דאוקי

 דנוקי אמר~ ~א ואמאי טומאה~ בח~קת בהמקוהשנטבלו והכלי~
 ~חזקת שטבל~ האדם בהם שנגעהטהרות

 דנין ש~נו האדם~ אחרדנגררין ו~כ~~~ טה~
 מ~ו~

 ו~~~נ הספק שנולד
 כשרותו ~~~ת לו היה ש~שו"ב כיוןדכוותי~

 ובאמ~ עכתו~~ד~ אחריו נגררתששחט הבהמ~ ג~
 ממני נעלם לא

 א~בהדבריהם~
 נעל~

 החוו"ד דברי ממעכ~ת
 ~דברי ש~

 גנת ובספרו הע~ים ~ושנת בספרוהפרמ~~ג
 וורדי~

 שדחו
 דדוקא וכתבו הט"ז~דברי

 ב~ו~
 ~וודאי הראשון שהחלטנו

 הראשון~ חזקת כנגד שהוא ~שני חזקת מו~יל אינו שם~

אב~
 לודאי ה~שון החלטנו שלא במקום

~ 
 שפיר נספק

 ~יו~~ד ~~~ת בנוב"י ויעויין ל~י~ך~ שהוא השני חזקתמו~יל
 ותוס~ שרש"י שכתב ~כ~אסימן

 חולקי~
 הריטב"א~ סברת על

~~~~
 דאף כתב א~ סעיף ס~ף בר~א ק~~ז סימן ביו"ד

אוסרים א~
 ~ירי~ המאכ~

 ~כ~ים~
 ~ו~
 ~יש ~

~קת
 הית~

 סברא קיי~ל דלא הרי
 ובימי דגרירה~ ז~

 ממש~~כ גם לזה ראי~ הבאתיבחרותי
 התו~

 בחולין
 בש~

~~
 וח~קה ד~בא ~א

 רוב~
 ~רה יל~~ עדיף

 אדו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 אפר ~~~י הטובל לאדםדמטהרין
 אע~~~ פר~

 להטובל דיש
 ולדברי ~דיף~ רובא וחזקה דרובא וטכ"ח טומאה~זקת
 מוכח לא והריטב"אהט~~ז

 כל~
 אף שהרי מפרה

 אליםכה"ג בחזק~
 להפרה שהחלטנו ~יון מ~ניה~ הראשו~

שהיא
 כשר~

 ~חזקת ה~ שלא בעוד כשרות בהמות רוב מכח
 בחזקת כלל אח~~כ להשתמש אין א~~כ כנגדה~ ~ודטו~ה
 האדם שלטומאה

 הטוב~
 ומדכתב

~~ 
 מפרה דמוכח

אדומ~
 דרובא

 וחזק~
 מוכח עדיף ~ובא

 עכ~~~
 ס~~ל דלא

 מוכח וכן זו~סברא
 ~ו~

 דלא ~~ת דכתבו ~א
 ס"~

 וכן זו~סב~
 מוכ~

 א~רונים מק~ת דכ~בו מ~א עוד
 של ב~ם ל~~ז~ סימן חו~~מ בסמ"ע ג~~כ והובאוראשונים
 ~~ אומרי~ בתרי דפוסקהרי~~ף

 לעדות פ~ול שהוא איש
 ושני~ וכדו~~ גזלןשהוא

 פסול ש~וא גזלן~ שאינו אומ~ם
 יכתבו כ~ סעיף ל~~ד סימן ב~ו~~מ כוותי~ וכדפסקי~מספק
 מ~~מ כשרות ~זקת לאדם דיש אע~~גהטעם

 חזק~
 ~ד~מונא

 עד ע"י ממון להו~יא וא"אעדיפא
 כסברת ס~~ל דלא הרי ז~

 שיש ממון חז~ת ו~~ש ~נ"ל~ריטב"א
 להנתב~

 ~זקת ו~ש
 של אבמה~~חאיסור

 הב~~
 שלמה בית בשו~~ת ראיתי שוב

 הנ"ל הריטב~~א בדב~י הרבה שהאריך כ~~ט סימן~יו~~ד
 הראשונים מן שהרבה ג~~כוכתב

 חולקי~
 הריטב~~א סברת על

 אלו~ בענינים הרבה פלפלתי חרפי ובימי שם~ועיין
 כלל לדון י~וד להעמיד שאין שכתב בתה~~ד ראיתיואח~~כ
 ענין עללהלכה

 חז~ ש~
 יש כי

 בז~
 ואין סתירות הרבה

 כללים לעשות ואין חכמז~~ל בדב~י שנמ~א מה ~י אלאלנו
 מלבנות חדלתי ומאז לזה מזה סתירות ה~ה נמ~או כי~זה

 כאלו~ ענינים עליסוד

~~~
 כתי מב~ רא~ שהביא

 עדי~
 זא~~ז המכחישים

 ב~ו~~~

סי~
 ומו~יאין אחזקתו גברא דמוקמ~ מטעם והוא ל~~א

 דא~ו ~ום ועכ~~ח טובא אלים ממון דחז~ת אף ממוןע"י
 ~דבר אמת הנה הריטב~~א וכסברת ה~דים על מקודםדנין
שטעם

~ 
 ב~תיבות כתב

 ב~~
 אבל נ~~א

 מ"~
 רואין א~ו

 פסול האדם רק כן א~~ ~א אדם לנגד ותרידבתרי
 בזה העיר וכבר כ~ סעיף ל"ד סימן בחו~~מ ~פסקמספק

 התי~ עיקר אבל תירו~יס כמה שהביא ועיי~~ש שםבק~וה~~ח
 באו ש~א כיון זא~~ז המכחישות עדים כתי ב~ דגביבזה
 האדם אתלפסול

~ 
 אחר ענין באיזה ע~מם להכחיש

 לא לכן ~ת~ף ממילא הכיתות של~~ול
 החמי~

 בזה
 בהך אבל כשרים~ ושניהם ותרי כתרי אותם לדוןחכ~~~ל
 אף בזה האדם את ~סול העדים דבאו ל~~דדסימן

 ה~"ש כוונת זהו ו~~תי מספק~ פסול האדם ותריתרי ~איכ~
 לסוף י~ לא ובמ~כ~~ת שם כה~"נ דלא ד~ובותבפ~ב
 גוף על ותרי ~רי דבאו בנ~~ד ו~כ"פ ~~~ש~כוונת

 וד~~ל~ ~פק~ פסול השו~~בא"כ הא~

~~~
 עד

 ש~ד כהד~ג לי ויאמין הנ"ל בענין הארכתי ~
 כבר אבל להאריךלי

 בענין נפשי בחל~
 הנ~~~

 וגם
 ~יטב ~יין ~כ~~ת נא וימחול התל~דים בל~ד אנכי~~ד
 שי~א ~ד~ וא~~ ~~~~י

 ~ה~
 בזה ו~נני נכון~ ~עם

ידידו
~  ~~"ת~ 

~~~~~~~~~~~ 

 לפ~~ק~תרע~~א

 המא~"~ ידידילכבוד
 כש~~ת וכי~

 מו~~~
~~~~~~~~~~~ 

 נ~~י
 דומ~~~

 ~~~ראוואס~לא בק~~ק
י~"ו~

~"~~~~~
 השבתיו לא נפניתי לא ולאשר מכתבו הגיענו

 הענין שאין הבנ~י כי ~יום~עד
 נחו~

 ~שע~~ כ~~כ

~~~~
 הוא שאלתו

 שי~רא~
 כבדית ל~נות עסק לו י~ אחד

 ועל וויען~ ~גדולה ל~יר ומוכרם ~וטמותמאווזות
 קהי~כם של ה~ביבותכי

~~ 
 שטאטאס~ של ק~ילות כלם

 ורבני מגאוני שלהם ה~ו~טים שנאסרו ונעאלאגן~ווא
 וגםמדינתינו~

 חו~
 להם בוחרים ~מה הגאונים של התקנה

 ~~כ משגיחים אינם שהם ו~ים קלים ב~וה"רשוחטים
 אם אף בנקל להם נזדמן ולזאת כמובן יר~~ש השו~~בשיהי~
 יחילק אותי שאל ולזאת אפיקורס~ ש~וא ~ליו לחוששיש

 והם~ שאלות ג~ עלשאלתו
 א~

 לו שנראה ב~ום
 שהשוחטי~

 בסחורה~ מותר עכ~~פ דאפשר ושואל אסור~ הבשר הריא~~כ המדינ~ גאוני מפי נאסרה הרי מ~~מ רק כשו~~מתנהגי~

ב~
 קל שהוא דנראה השו~~ב גוף על חשש שיש ב~ום

 אסור מישראל איש כל שבוודאי אפי~ורסות חשש עליוויש
 של בהכבדים ~סחור מותר עכ"פ אי ~חיטתו לאכוללו

שחיטתו~
 ג~

 אווזא לו שנטרפה לבע~~ב נזדמן בקהילתו אם
 ממנו לקנות הנ"ל בכבדים הסוחר לישראל לו מותראם

 בטו~~~ כיהכבד~
 יו~~ד

 סי~
 ~דמן באם מתיר סק~~ב ~י~~ז

 חבירו לישראל מותר נו"ט אחדלישראל
 לקנ~

 בזול ממנו
 מתיר אינו ס~~ט כלל בח~~א ורק בו~ ו~רויח ביוקרולמכור

ר~
 על חוו~~ד אשיבהו והנה עכ"ד~ שליח שיהי~ בתורת

 ראשון~ראשון

 ~~~~~א~
 כשורה מתנהגים שהשוחטים למעכ~~ת שנראה
 וא"כ המדינה מ~אוני נאסרו הרי שמ"מורק

 מותר דמ~~מ נלפענ~~ד בזה אסורה~שחיטתם
 בסחו~

 דכל
 המדינ~ דגאוני בפירוש נתבאר שלא~וד

 גם אסרו
 ~התיריש בס~ור~

 הסחו~
 אם דאף

 תק~
 מה~~ת הוי הגאונים

וממיל~
 ~~~ת שחיטתם בשר אסור

 מ"~
 תקנה ספק קיי~~ל

 שכתב ~מ~~ו וסי~ ~~ סי~ חיו~~ד מה~~ת בנוב~~י ו~ייןלהק~~
 הר~~ן מדברי הוכיח מה~~ק שבנוב~~י שאף ב~~ד חרםלענין
 הרשב"א מדברי כ~ ~מ ~"ת~שהוי

 בתש~
 ~מיוחסות

~רמב"ן
 סי~

 רק ~וי להקל בו הולכין שבספיקו ~~~ג

 קבל~מדברי
 הולכין ~בלה מדברי רק הוא שהמקור וכיון

 בנ~~ד גם א~~כ שכן וכיון ~יי~~ש~ לקולאבספיקו
 דמדינתנוהגאונים בתקנ~

~ 
 ~~ אז~~ שתקנו בפ~ נמ~א ש~א

 בפי~ נמ~א לא ידיעתי ~לפיל~ו~א
 שגז~

 איסור על בו
 בו ~הקל נ~ענ~~ד שכן וכיוןסחורה

 ~יינו סחורה~ באיסו~
 לפני של איסור איכא לישראל ב~ירה דהרי ~~~~ם~למכור

 גם נ~~ל ~מה~ט ~שול~ תתן לאע~ר
 ~ בשא~

~~~~ 
 ~יש

~ 
 חשש

 ע~
 קל בעי~יו שנ~ה ה~וחט גוף

 שלא ~שחט חשש ~שא~כ
 ~ו~~

 ~ה~ל ~~ל ~מ

 י~~~וסעמיהאלי

שוכט~~ס



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הוא סחורה דאיסיר נימא אי דאפי~ו סחורה איסורלענין

 בה לסחור אסור יהי~ טרפה בספק אף וא"כמדאורייתא~
 דאיסור נימא~ם

 סחור~
 לומר בי~ ושייך ד~ורייתא הוא

 ~~מ לחומרא דאורייתא~פיקא
 נ~~~

 ~ע~ין בזה דהחשש
 בחזקת ישראל כל ד~~~ת מדרבנן~ אלא אינו ~~מהשו"ב
 א~ל מ~ויין ורובכשרות

 ש~יט~
 שלא עוד כל הן מומחין

 מ~ד אי פסול שהוא דתו~~~ק עפ"י המועיל בבירורנתברר
 או ה~י~ים למד שלא מ~ד או נבילות~ אוכל מומרשהוא
 מדרבנן א~א אינו בזה החששות וכל כראוי~ סכיניםל~עמיד
 כיון ~~מ לה~מיר דיש נהי וא~~כ שוחטין הכלד~~~ת
 לענין להקל יש מדרבנן רק~הוא

 ~~ו~~
 ואף

 דלעני~
 אכילה

 כן שגם אעפ~~י שאב~~י בכלים ואפילו בכלים א~ילונ~מיר
 דבאיסור נראה מ"מ בהו~ נ~מיר מ"מ מדרבנן רק~וי

סחו~
 בכלים א~י~ בכלים להשתמש מענין יותר~ בזה הקילו

 אפילו אסורים ב~~י שאינן ד~לי~ חזי~ דהרי ב~~י~שאינן
 ~שרא בה ~מ~ח אמי דר~ מפינ~א כדמוכח דרבנןמאיסור
 דרבנן רק ~וי שבשלו דדם אףותברה

 ול~
 ~ותה השהה

 ועכ~~~ אב~~י שתהי~עד
 מאיסור אף שאב"י דכלים מוכח

 לסחור ואלו אסורים~דרבנן
 דמ~חלה ~~~ל ועכ~~ח קי~~ז סימן ביו~~ד כמבואר מותרמדרבנן באכיל~ ה~סורי~ בדברי~

 ושלא טפי בו לגזור אכילה בענין יותר להחמיר חכ~"לראו
 שיש מי~י לבין דרבנן איסיר רק דהוא מידי בין בולחלק
 שאיני סחורה באיסור אבל ב~כיל~~ מדאורייתא איסורבו
ענין

 אכי~
 וכמו ~כ בו החמירו לא

 דמ~ינ~
 דהקילו

 נזד~ א~ לענין~~~~ל ב~
 לכן לו

 ל~
 ולא כ"כ בו ה~מירו

 בכמו דאף נראה שכן וכיון מדרבנן~ רק ~וא במידיגזרו
 דהחשש כיון ~~מ מה~~ת~ הוא הענין דשורש שאלתונדון
 א~ל מ~וין רוב אמרינן דמה"ת כמש~~כ מדרבנן אלאאינו

ואפילו בעדים~ גמור פסול עליו נתברר שלא כל הן מומ~יןשחיטה
 בא~

 ל~ין להקל נ"ל שפיר דשחט י~~ל עכ"פ קל הוא
 וכמו ~~כ חכז~~ל בו החמירו שלא רואים שאנו סחורהאיסור

שכתבנו~

~~~~~~ 
 באם השלישית בשאלה

 נזד~
 טרפה אווזא לאחד

 וויען ~יר ולמכרה ~כבד לקנות לאחר ~תראם
ולהרויח

 שב~כמת הואיל סק~~ב קי~ז בסי~ן הט~ז כדברי ב~

אד~
 ל~לוטין לקנות אבל מותר שליח בתורת שרק כתב
 אח"כולמכור

 אסו~
 דנהי לאסור דהעיקר נלפענ~~ד בזה

דמדב~
 דמתיר נראה הט~~ז

 שאין להדי~ כתב שהרי בז~ ג~
 אבל הב"ח ~רי על ו~ולק לא או מרויח אם ~יןחילוק
 הב"חהרי

 חו~

 ב~ק~ח הש~ך ג~כ ומביאו
 ומחז~

 דבריו
 ~ן בנקה"כ ~הדיא וכ~כ ~ב~~ח~ לדברי ש~כיםונ~ה
 ו~יין הב"ח כדברי שהע~ר הנ~ל הטו"ז דברי ~ל ז"להש~ך
לדברי

 הש~~~
 הסברא מ~ד גם ובאמת הנ~~ל בסק~ח

 ראי~ הט~ז דמש~~כ לאסור~ והש~ך ~~~~חכדברי העי~
 של~

 לא

יוכ~
 בשכר ושליח שליח ע~~י למ~ור לו שנז~מן המוכר

 ג~
 כן

 עכ~~ד~ שליח~רוי

~~~~
 ~ונה שליח בין יש ~דול דחילוק ~~ אינו

~ליח ומו~
 ה~

 אותו של וזולא יוקרא של אחריות
 ~כר שמ~בל אף וה~ליח ה~לח~ על הוא הנ~רדבר

 ואפילו שכר כשו~ר אלא אינושליחותו ב~
 ~ונסי~

 ~וא
 פט~

 ומוכר קונה אחד באם משא~~כ וזולא~ יוקרא מאחריותכ~~ש
 הכל ואונסין וזולא יוקרא א~ריות כל ~רי ברווח כךאחר
 המוכר ~ל אחריות שום ואין הקונה עלהוא

 ודאי בכה"~
 של שלי~ ~וא רק לחלוטין קונה אינו באם ~ו~פילואסור
 ~וא ברור דבר לאו ג~~כ ש~~ותו בעד שכר ומקבלהמוכר
 להרויח מותרשיהי~

 בדברי~
 ידי על באכילה האסורים

סרסראות
 ד~ וכדומ~

 ס~ורה~ ד~שוב י~~ל בה שמרויח ~ופא
 יש כן ו~ירה~ קנייה ידי על ולהרויח לסחור שאסורוכשם
 וסרסראות שליחות של התעסקות ~~~י ל~רויח דאסורלומר

 ~למה בית שו~ת בס~ ארוכה תשובה זה בענין שישוכדומה

חיו~~~
~~~~~~

 ק~~~ב בסימן שהוא וראיתי הנ~ל בספר עיינתי
 בדברים מלא~ה יד~ ~ל א~ילו כלל ל~שת~רוא~סר

האסורי~
 כ~ון ~כילה ~נמכרים

 לק~ו~
 בשכר טרפה בשר

 ד~תיר הנ~~ל הח~~א לדברי דמודה אפשרועכ~ז
 ל~כו~

 על
 מיירי לא דהב~~ש לומר דיש שכר יקבל שהשליח אף שליחי~י

א~
 עבור מהעכו~~ם שכר ולקבל לעכו~~ם שליח להיות
 לישראל אבלהשליחות

 שנזד~
 ההזדמנות דמועיל אפשר לו~

שנזד~
 ע~~י למכור לו מותר שיהי~ זה לענין ע~פ לישראל

 ד~שתרי דכיון השליחות בעד ריוח השליח ש~בל אףשליח
 כאן שאין זמן כל לו גם אשתרילהמוכר

 בעלי~
 ~דשים

 הדבר על נזדמן שם ואכת~ הראשון המוכר של הואדאכתי
הנ"ל

 הנמ~~
 ה~וס~~ כדברי נוטה דעתי בזה ~דבר קי~ור

 א~ל לקנות הקונה לישראל דאסור והפ~ח והש~~ךהב~~ח
 אווזא לו שנטרפהבעה"ב

 הכב~
 אח~~כ ולמכרה האווזא של

 סי~ חיו~~ד ב"ש בשו~~ת גם ראיתי ושוב בה~ ו~רויחלויען
 ~ביא לואי בר דבשו~ת שם ו~יא שאוסר בזה תשובה~~~נ
 כתבתי~ הנלע~~~ד בטוב ~יותיו דחה אבל להתיר~יות

 וש~ת~ ~ו~ש ידידו ב~הו~נ~י

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

 לפ~~ק~תרע"א י~"ו~סעמיהאלי

 ע~~ם ב~י ה~ו"ש המופלג ידידי אהובי לכבודשוכ"ט
 מו"ה כש~תהסופר

~~~~ ~~~~~ 
 בניר~ סופר ~~~י

 י~~~ו~באטיר

 משפטים ~פרשת בס"ת שנ~א בדבר ~תבך~~~~~
 מן נגיעה יש שם אשר ~האדן~ בשםכ~~ז כ~~~
 ת~

ה~
 כחי"ת שנ~ה באופן פשוטה ~ן~ לתג

 אש~
 שמאל הר~ל

 ע~~ד סימן חיו~ד במה"ק הנוב"י שכתב ~כיוןארוכה~
 ש~~~ת ~ה חי"ת נ~אאם אש~

~ 
 וחטוטרות ז~ עד ד~

מ~~~
 עי~ר ד~ד עכ~ח מוכח א~~~ להו~יא אין בס~ת

 לה~יר א"א מ~לא שכן וכיון ~ח~~ להיות כ~ה מ~יר~~ין
 גרי~ ~יבכאן

 של תג בין היינו ~ת~ים בין מעט לבד
 הדל"ת שיתהו~ה נמ~א שהרי ~~ אות של תג ובין ד~א~ת
 ולגר~ד תו~ות~ חק ~י~נ~"ן

 ל~מ~
 ולחזור וה~ו"ן הדל"ת



~ ~ ~ ~

~"~~~~~ ~~ ~~~~~~
ולכותבם

 ג"~
 משום חשש יש

 תיב~
 שם הוא זו

 לעשות~ מה כדת שאלת ולכן ק~~~ס בספר כמ"שב~חיקה דאסור~

~~~~~
 אגיד

 הו~ ~מיר~ זי ~שאל~
 כ~~כ לי ואין א~לי

~כרע~
 יודע ~~ייתי ולולא ר~יטא~ לפוס בה

 כל~~ משיבך הייתי לא אותה ~אול א~ר מקום לךש~ין
 ~כ~~ז אך ע~י~~ ברורה תשובה יודע אינני בע~מי אנכיכי

 לדיין ואין א"א חלקל~ניחך
 מ~ אל~

 ו~ד~ רואות~ שעיניו
 של לאמתה הלכה לכיין ~~ו כבוד דבר על שיעזרינואבקש

תור~~

~~~~~~
 שם שבדבר אומר

 ז~
 ~א~ או קודש ~וא אם

 ישם י"ז כ~~ג משפטים בפ~שבקה~~ס
 ~מט~

 בלשכת
 ~ים ~תה ~באת זה ולעומת קידש~ ש~וא ~כרי~~סופר
 ~~ קו~ש~ שאינו ש~~~ל האחרוניםמ~דו~י

 לי אין ~~מת

 בשם ש~באת כ~ו לכ~ורה בזה נכון והי~ בזה~~כ~~
 ~ד~ת עכ~~ז אבל לספ~~ דעשהו אבר~ם~שנת

 נוט~~
 א~לי

 מו~~ות יאינן ק~~~ס ב~ל ראיות דראיתי קודש~ דאינויותר
א~לי~

 דמ~
 בבריית~ מדתני שמדייק

 ~~~ה דף שבו~ות דמס~
 אלי הרי וכו~ ו~~זק האדיר ו~נורא ~גבור ~גדולאבל

 ~~דן נמי קחשוב ולאנ~חקין
 ~וכ~

 ~מחק אינו ד~אדון
 ~"ד~ שייר דהאי שייר דמה ו~ייר תני לומר שייךדלא
 ה~ור כגין אחריס~ כנוים גם שייר דשפיר אומר~~~

 בעזרך שמים רוכב וכן האזיני~ פ~ דבריש וכו~פעלו תמי~
 ועוד ~ברכה וזאת דפ~וגו~

 ל~~ דומ~
 ~~תוב וישר ~דיק

 לחשוב רוכלא כי דאטו ~~~ל ו~~~~ח שם~ האזינו בפ~ג"כ
 ראי~ ק~ת כעין יש וגם ~ הוא~ רא~ לאו זו ראי~ וא~~כוליזול
 ש~ שהריל~פך

 מ~וי~~~ י~ כתב א~י~ בברייתא
 א~~~ף

 ~וא שם האדן ~ם ~יתא ואם נמח~~ ~ינו מא~קיםל~ד
 ~ נמחקואינו

 נו~~ן דל~~ת אל~~ף כ~ נ~י ~תני לא ~מאי
 אינומאדני

 נמח~
 שם ג~~כ ~ם הללו אותיות שג~ כיון

 מ~וי~~~ י~~~ דבכתב כמו ודאי א~~כ נמחק~שאינו
 א~~ל

 ~אדני נו~~ן דל~~ת אל~~ף בכתב הה~~ד נמחק אינומאלקים
 נמחק אינו כןגם

 ולמ~
 כל וכן בברייתא שם תנו~ו לא

 ומשמע זה~ דבר הביאו לא~פוסקים
 מז~

 דאל"ף דס~~ל ק~ת
 לכתוב כדרך ~פשוטה נו~~ןדל"ת

 בסוף~
 נמחק שאינו שם לאו

~וא~

~~~~
 משום לדחות דיש

 דל"~ דאל~~~
 נמחק ~אינו נו"ן

 נו~~ן בכתבהוא
 פשוט~

 ~תיב~ בסוף לכתוב ~דרך
 מה

שאין
 כ~

 נו~~ן כתוב אינו הרי אדני שם בכותב
 כי פשוט~

 מותר יהי~ זה שבשביל לומר ~תבר לא מ~~מ כפופה~אם

 נמחק שאינו שם ~וי נו~~ן דל~~ת שאל"ף שנימא כללמחוק~
 ~א~~כ כ~ופ~~ בנו~~ן ~כתב אפילו למחוק לאסור ישבודאי
 גבי גם זה דין ~להשמיענו להשמיט ל~פוס~ים הו~~ללא
 משמע ודאי אלא אדני~ם

 ~ס~~~
 לאו נו~~ן דל"ת דאל~~ף

ש~
 נמחק שאינו הוא

 על כך כל יסוד ~מ~ד ~ינני ו~~
 אל~ באתי ולא ~ורא~

 לו~ר
 בז~

 דעת
 אב~ נוט~

 ודאי
 אב~~ משנת בשס שהבאת כמו לספק ~דבר לחשוביש

 חסד בשם שהבאת ע~יךונפליתי
 לאב~~

 סי~ חיו~~ד מ~~~ת
 שם עיינ~י ואנ~י שנמח~~ שס"לס~~ד

 ד~~ך עפ~~י ע~~
 אלא ~ן שאינו~ראיתי

 ~~ ג~
 ~~ה ~ס~ק ~ח~בו

 ~~ות ~וא דשמא ~סור ד~חקו~סוף ~~
 שאינ~

 נמ~~~~

 למעשהו~מנם
 בניד~

 נראה שא~תך
 ~~~ די~

 אשר אופנים

העוש~
 או~ר ~ני לכת~לה וא~נם ~שתבש~ לא אותם

 ~ ו~ם הראשון~ ~אופןאת לת~י~

~~~~~ 
 ב~ עוד ~ם ~אדן תיבת לקדור אתה שכתבת
 ולדבוק של~ניותיבות

 ולכתו~ ~~~י~ ~~
 ~הוגן

 ל~דור דאיןדאף
 הש~ ~~

 כיון ~~~מ
 ד~~

 לקדור שאסור
 ~שםאת

 הו~
 ~~~יך ומכש~~כ דרבנן איסיר רק וד~י

 ל~~וך יש ביד~י ~דירה לענין ~~~כ ~~~~ת~לתיקון ל~
 ל~ו נו~~ןדל~~ת ד~~~~~

 ש~
 אלא יהי~ דלא ~וא נמ~ק שאינו

 ~~קל~ דרבנן ספקהרי ספיק~
 ו~~

 גופי~ ~שם ~ל ~שש דיש גם
 ~ג נוגע הדל~~ת דתג ~יון ~וא כ~וגן לאוש~א

ויש ~נו~~~
 לחו~

 וכ~ין ~וא~ ח~ ש~א
 ז~

 ~י~ן ק~"ס ~~פר ~ביא
 חיים שנית ספר בשם י~~~ ~ות הסופר בלשכת~~~א

 שפיר ~ודאי בנ~~ד ~כ~~ש וא~~כ עיי~~~~ שם ע~ושהסכיס ו~רא~
 ~תבנו דכ~ר ובפרט ספי~ות כמה דישדמי

 ~וא~ נמ~ק ש~ינו שםדלאו נו~~ דהדע~

 ~~~~~~ב~
 לתג ~נו~~ן תג בין ~יינו ~דבקים בין רק
 י~יו שלאהדל~~ת

 מחוברי~
 דכיון דכתבת ואף

 בס~~ת כן בנמ~א ע~~ד סימן חיו~~ד מה~~ק ~נוב~~יד~עת
 וא~~כ א~רת~ להו~יא שאין ח~ ל~יות ש~ריךב~קוס

 ית~ווה ~פירוד שא~ר כאן וא~~כ הוא~ ח~ דדינאמעיקרא עכ~~~

מז~
 ע~~י נעשין ~ן ~~~כ פשוטה ונו~~ן דל~~ת אותיות ב~
 עלי~ יוכיח פשוטה ~נו~~ן אריכות דבנ~~ד לחלק ישח"ת

 הוא~ ח~דלאו

~~~~~~
 תשובת בשם דמבואר

 מט~
 ~לא אף דבח~ יוסף

 אות כמלא רק אחד מרגלנשאר
 קטנ~

 אחד ורגל
 דבריו נ~ח אם ~בל הנ~~ל תשו~ לפני אין ~נה ~ר~ארוך

ל~לכ~
 שהוא ומביט קורא לכל שניכר באופן רק עכ~~ח ~~~ל

 אות דבודאי להכשיר אין בוודאי ניכר אינו ~ם אבלח~
~~פסל

 מ~ורת~
 לאו דל~ודל"ט דלתינוק ניכרת שאינו עד

 ~ואאות
 לסמוך י~ולין אנו שאין ובחי~~ת כש~~~ ואינ~

 כזו בח~ מורגל שאינו משוסתינוק ע~
 נרא~

 להעמיד יש דמ~~מ
 ~סופר בעיני ואם ~סופר דעת אומדעל

 נרא~
 בני שרוב

 יטעו לאאדם
 בז~

 ~פיר לי נראה
 דכשר~

 דחזי~ דכיון היא
 דלא ב~ום מ~ילא ~תינוק~ ~בחנת על ל~מוך ~וודחכ~~~ל
 דב~ינן כתב ס~~תבהל~ ~ר~ב~~~ ש~רי גדול~ הבחנת על אומד פי על סומכיןאפשר

 שירו~
 דאם נר~ה ועוד בו~ קורא כל

 גדול~ ~בחנת גם מועיל שפיר ומאחריו מל~ניו הכתב~~סין
 נ~טרך שלא כדי אלא תדלח~ל~~ט א~ינן לאדע"כ

 בע~מך שלך לי כמדומ~ כבר~ כ~~ש ומא~ריו מלפניוהכתב לכסו~

 בהבחנת א~~א ובאם~תבתי~ו~
 תינ~

 שאין ~ס~~ת ח~ כגון
 מורגלתינוק

 ב~
 על ~ם וסו~ים ומאחריו מלפניו מ~ין

 ש~וא עליו יא~ו~ו המדו~ כפי שלנו בנדון ולכן ס"ת של בח~ גם המורגל~דול
 ון~ ~

~ 
 ~תיר יש דשפיר שנדבק

 פרידה~ע~י

~~~~
 ~ואינו מ~רש~~ם בשו~ת שם~ ~באת בע~מך אתה

 תפילין~נין תח"י~
 שנעש~

 לח~ הז~ ~~ב~ק~~ בתיבת נגיעה
 ניכרו~א

 איז~
 שהתגין ~עם להתיר ~ורה ~ח~ הוא

~וכיחי~
 שיש בנ~~ד מכ~~ש וא"כ הז~~ הוא ~שניה

 כ~
~ו~ות~

 א~
 הדל~ת~ ~וחב

 ב~
 א~יכת

 הנו~~~
 ~ש~~~

 ג~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 כל ~כיר הסברא ~פ~~ ודא~ פשוט~~ ~נו~~ן של~תגין
 זה שנדבקו ונו~~ן דל~~ת רק~הוא א~

 בהתג~ לז~
 וכיון ~להם

 נכש~ר ו~ם ~~~ שהוא לומר ~~כ ~ום כאן שאין נראהשכן
 פש~~~ ~~~ לתג הד~ של התג חבור פר~דתע~~י

 נוכל לא
~סול

 לדעתי כי ח~~ת~ משו~
 במקו~

 כי גדו~ות ~וכ~~ת
 גם וד~י ~~ לה~ית ש~ריך ב~ום כן כ~ נמ~א הי~ אםהאי

 מוד~הנוב~~י
 הנוב~~י ~וה לא דע~~כ א~רת~ ל~ו~יא ש~ריך

 ל~ו~~אשלא
 אחר~

 במקום אלא
 רעות~

 שא~ן וז~ ד~ של ~~
 ~החי~~ת~ ~ר~~ון חלק של ~~ג רחבת של הריעותא רקכאן
 פשוטה שהנ~"ן ~~נו נדון כגון ר~עותא עוד יש באםאבל

 תג~ן ג~ עלי~ ~ש וגם מדא~~ יותרארוכה
 בכה~~~

 כל יכיר
אדם

 שהו~
 שנדבקו וד~ ~שו~ה נו~~ן רק

 ול~
 ב~ק~ם ~ו~שר

 כן ואםחי~~ת
 ממיל~

 בנ~~ד
 א~

 ולכן ח"ת~ ~וי לא יופרד
 שהכל נראה ~מ~~מ משתבש~ לא להפריד שלנו בנידוןהמורה
 י~~ל עבות ו~נגיעות התג~ן ~אם המורה עיני ראותל~י

דנרא~
 הסופר ע~ן בראות ~כל ~תלו~ ולכן ח~ כאות באמת

 המורה~~או

 ~~~ג~
 הנגיע~ ע"י נראה עין ראות לפ~

 לתג תג שבין
 מאן ח~כמו

 להתי~ דמור~
 באופן לגמר~ ~גרוד

 כן גם כראוי~ ולכתבם לגמרי אותיות הב~ ~ורתשיתבטלו
 יותר נוטה דעת דנראה ~ת~נו דכבר כיון משת~ש~א

 ואפילו הוא נ~חקין שא~נן מהשמות לאו נו~~ן דל~~תדאל~~ף
 ספק כמו כאן יש א~~כ להו משווי לספקא רקהמחמירים
ספיקא

 לאו שמא חדא ב~~ להק~
 משמו~

 נמחקין שא~נן
 נמחקין שאינן משמות ד~וא ~ומר תמ~י ואםהוא~
 ~משמא

 דו~
 כשיטת נמחק השם שכבר ונמ~א לח~ ע~ה

 דג~ה~וב~~י
 ואף נחשב לחי~~ת חטוטרות עם וז~~~ן דל~~ת

שאת~
 נוגע ש~אם רע~~ו ס~מן ביו~~ד הרמ"א לדברי חששת

 נגיעה בגגה הה~רגל
 דק~

 כיון מ~~מ בנ~~ד הה~~ד וא~~כ
 מחיקה איסור בו א~ן זה בשם שמא ספק עוד כאןשיש
 נראהכלל

 די~
 על חולקים רבים הכי דבלאו כיון ל~קל

 והמהר~~ל ~רדב~~ז דברי במכתבך שהבאת כמוהר~א
מפראג

 ובז~
 קשה לא

 ג~
 ~ענין הלוי מהרי~~א תשו~ על כן

נגיעה
 מקו~ ד~

 ~א~ק~ך" בתיבת ~יו"ד של ~שמ~ל~
 התיבה שב~וף פ~וטה הכ~~ףאל

 ע~
 פשוטה ~ד"~ שנעש~ת

 שלא ותמהת כ~~ סי~ בח~~א והוא ~כ"ף~ למחוקשהותר
 שבנגיע~ רע~~ו סי~ ביו~~ד הרמ"א שהביא הר~א"ס ל~דעתחשש
 שם הלוי מהרי~~א דבתשי~ לק~~מ ובאמת למחוק~ אסור~ה
 חי~ש~נן ~א מ~בנן אלא דאינן ובנטפלין מ~~ע משוםאלא אינ~ דהא~סור כיון דמי~ שפיר דבנטפל~ן וכתב בזהה~יר
 זאת ~ורק פ~~ז סי~ ביו~~ד הש~~ך מדברי שהביא כמולמ~~ע
 לא דבד~נן פ~~ז בס~~ הש~~ך מדבר~ שהביא עליוק~ה
 בדרבנן דגם להפך מבואר שם בש~~ך ובאמת ל~עח~ישי~
ח~~ש~נן

 ור~ ~מ~
 שק~ים חלב ~ענין מבואר שם ברמ~~א

 נכונים דבר~ו ו~מ שם~ עליו ~ולק הש~~ך אבל עוף~בבשר
 הפ~סקי~ על לסמוך ~כול~ם ד~נן דבנטפל~ן רק מטעמ~~ולא

החולקים
 ע~

 הנ~~ל~~ הר~א"ס

~~~~~ 
 ה~"ף מ~~קת יד~ ~ל שהותר ע~יו שתמ~ת

 ח"~~ ע~י נעשה ~יו"ד אכתי והרילב~~
~~ונים דב~~

 ~ג~
 דמתיר

~ 
 ~י~וק ע~~~

 קו~ ג~
 ה~~ל~

 ש~

 ויכתוב ויחזורהיו"ד~
 הקו~

 אינ~ו זה גם ~~מ ~שמאל~~

מועי~
 פשוטה הכ~~ף של המח~קה לאחר נשאר דאכת~ כיון

 יו~~ד~ורת
 שלמ~

 בלא
 קו~

 אף ח~~ת ~וי אכת~ השמאלי
שעד~ין

 ה~ו~~~
 בלא פסולה

 קי~
 מ~~~ השמאלי

 ~עדיין כיון

ש~
 ~חיקת חשש בדבר אין דמ~~~ט בע~מו כמש~~כ עלי~ יו"ד
 דגם מדבריו משמע וגםהשם

 ~קו~
 ~~גיעה במקוםמעט ל~~ו~ א~~~ ה~מא~~

 ד~~~ תמוה~ ודא~ וז~
 ~יו~~ד

 ח~~ת~ ע~~~נגמר

~~~
 ~~ח~ק ה~יר שהמריא~~ס ממה ~דבריו רא~~ שהביא
 והדל~~ת הה~ רגלרק

 ש~
 א~~כ למחוק ~ריך ~ין ~~~

 במ~יקת סג~ כאןהה~~ד
 קו~

 ד~תם דומה איני ~יו~~ד~
 הרגלבמח~קת

 ש~
 ~חר וממילא כל~~ עלי~ ~~ שם אין הה~

 בנידון אבל כתיבה~ ע~~~ האות נעשה הרגל בכתיבתכך
 בהכשר נכתבה שמתחלה ואף מחיקה ע~~י ה~ו~~ד נשארדידן
 אלא כהסה~~ת באו~~ח ל~~ב בס~מן ק~~~~ל דלא לן מוע~ללא
 ~~סול ~תקן כך וא~ר שנפ~ל כל מ~~מ בהכשר ש~כתבהאף
 ש~לתו דבנדון ~שום וא~שר ח~ת הוי שפיר מחיקה~~~~
כ~

 שנר~
 יו"ד הוא כי לע~ן

 ו~
 א~לו הדבר הי~

 הי~ כת~בתו שתחלת ד~ל ~ה~~ת דעת על סמך לכךכחומרא ר~
 ~~~ ח~~ת~ ~שום ב~ ~~תבהכשר

 נהירא~

~~~~
 ד~~~ נרא~ כח~~~ת~ ממש דנראה משוםלג~י ~חיק~ ע~~י להתיר נר~ה דאם ~נ~~ל הג~ אופן בנדון

 יש
 ~ ~ואינו בחיו~~ד אפרים ב~ת בשו~~ת כ~~ש~עשות

 שלמה ב~ת בתשו~ אחריווהחזיק תח~~י~
 בכ~

 תשובות
~ 

 ~עש~ת

ע~
 דבר או נ~יר ל~ום קטן~ וע~~~ גרמא ~ד~

 א~
 לח

 לאו שמא ס~יקא ספק שיש שכתבנו דאף הנ~~ל~האותיות ע~
 שא~נושם

 נמח~
 ~גמרי והנו~~ן ~דל~~ת נתק~לו ~~א הוא~

 שהג~ול~ם כיון ~מ מח~קה~ א~סור בהםוא~ן
 הנ"~

 ~וו
 ~~~ טפי עדיף א"כ כן לעשות~נו

 ולהקטין
 ~ח~~

 איסור
 בגרמא~ ג~~כ שמפלפל ק"א ס~מן הלו~ במהרי"א שםועיין

~~~~~
 ~יותר נ~~ל הראשון והאופן אופנים ג~ כתבת~ הדבר
 אחרים ו~אופנ~םמוב~ר~

 ת~ו~~
 ראות כפי ק~ת

 איך המורה או הסופרעיני
 נר~

 בספר ומב~ט להקורא

 שלא לנו י~ור וד~ההוא~
 נכש~

 וש~~ת~ ~דו~~ש הלכה בדבר

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

ס~מ~הא~
 לפ~~ק~תר~~~א י~~~ו~

 ~כשר וביתרון ודי~ות~ בח~וה יחוג המ~ות~ חג~ת
 מו~~ה מ~ו~ ~דיד~כבוד

~~ ~~~~ ~~~ 
 אב~~ד נ~~י

 י~~~ו~ בסרוואשדקה"י

~~~~~~
 ~יל~ טרדת ~מת זו בשבוע מכתבו

 דפסח~
 ~א

 בדבר בא~~ ועתה היום~ עד לו ל~יב באפשרי~~

~~~
 א~ד

 רו~~
 ביתו ~הר~~ב

 ~איל~
 עושה

 ~ירו~
 שם עומד

~ו~
 ~א~~א ~בית~~

 ~הר~~
 ב~תו

~ 
 אס

 יקו~
 ~י הא~לן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 עומדהאילן
 ב~ו~

 ספק ובלי לבנות~ ש~ריך
 ראות לפי ג~

 התיקין ד~למא האנשיםעיני
 הו~

 ~ו~~ים היו דעלמא אנשיםסתם ~ג~ ~קלקול~ על יותר
 האיל~

 כזה ענין בשביל
 לבנות ~ריכיםש~יו

 ש~
 לדור שיוכלו ביתם ~רחיב

 ש~
 המת~י~~אחרונים הפוסקי~ בדברי נ"י מ~~ת עיני ראו וכברב~רחב~~

 ור~
 רבני~ ב~ עוד דעת ל~רף רו~ה

 עמו
 אנכי ג~ ~~ ~~~ אבני בשו"ת כמש~~כ סכ~ה חששבשביל
 באופן ליכא סכנה חשש דגס אומר ואני ל~תיר~מסכים
 אמת~ דהואכזה

 וג~
 ~קל~ול~ ~ל יתר דהתיקון לכל ניכר

 ~כת~ה~ ש~~יין נ~ז סימן חיו~~ד ח"ב ד~~ח בשו~תוכ~~ש
 ד~למא רובא באם אלא סכנתא חשש שייך לא כאןועד
 כן עושין היולא

 לקו~
 נחשב דהי~ כזה ענין בשביל

 ובשביל דעלמא~ מרובא אחרת דעות לו יש הוא רקל~לקול א~ל~
 לעשות שרו~ה דבר באיזה ר~ונולמלאות

 במקו~
 ~אילן

נרא~
 יותר טוב לו

 לקו~
 היו לא אנשים ושאר

 עוש~
 ניכרד~ינו כן~

 א~ל~
 ~ל דהאיסור נ~י בזה כך כל הת~ון

 ~ושה אינו הוא גם דמ~~מ כיון ליכא ~מ י~~לתש~ית

או~
 המשבר בש"ס שאמרו ~וכענין והשחתה קלקול דרך

 דאינו ביתי~ אאינשי אימתא למירמי כדיכליו
 עוב~

 בזה
 בלעל

 תשחית~
 אילן ק~~~ת גבי ~מ

 העוש~
 איכא פירות

 בגמרא א~ו כה~~ג ו~ל בזה להזהר לו וראוי ~כנה~חשש
 אלא ברי ד~רת שכיב לאב~ק

 דק~
 ~ולפי זמני~ בלא דיקלא

 לאו על ~עבור ח~~ו איסור עשה לא הוא גם בודאיהנ~ל
 תשחיתדבל

 וכ~ל~
 אבל

 בא~
 העולם כל

 מביני~
 כאן שאין

 בשביל כזה קלקול ~~ות שראוי לכל וני~ר והשחתהקל~ול
 שיבאהת~ון

 לבנות יכול ש~י~ ~~
 ש~

 שיבא והתיקון
 בכ~"ג ה~~ול ~ל יתר שהוא לעינים נראה ~ואמ~ה

 ונכון הנ~ל ד"ח תשובת מתוך מבואר כן ליכא~ סכנאחשש ג~
 און~ כל להבונה יאונה ולאהוא

~~~~~
 שו"ת ספרי ב~~ת המבואר מענין מעכת"ה
שימכור

 לעכו~~~
 האילן את

 ~עכו~~~
 לע~מו~ יק~~ו

ות~
 נטע השו~~ת על ב~ה

 שפקפ~ שור~
 דהוי מ~ם בזה

 דמה הערמה~מ~ירת
 הער~

 ~מכירה כיון בזה איכא
 מכירההוא

 בא~ גמו~
 את לע~מו יקח והעכו~~ם לח~וטין

 הימי~ ט~ות מחמת הנההאילן~
 לעיין ~פניתי לא הללו

 ~היתר לולא הסברא עפ~~י לע~מי כש~ני אבל הנ~~לבספר
 מטעם לי מחוור ~א מכירה של זה היתר שכתבתיהראשון
 לאאחר

 איסור ד~חשש דכיון מט~ם רק הער~~ מטע~
שיש

 ~ז~
 ו~לקול השחתה ~וא

 בע~מו ה~ירה כן א~

 י~ו~שהעכו"~
 ה~י~ה כמו האיסור הוי ג~~כ לע~מו אותו

דג~
 ד~ השחתה~ הוי זה

 ~ו~~ו ה~ראל אם לי
 א~

 ~יבשו
 מו~רו או שורפואו

 שהעכו~~ כדי לעכו~~~
 שהרי ~~~ו

 ק~י~ה~ בלא במקומו ~ניחו ~עכו"ם רשות לו~ין
 ~א~

 מחשב
 המ~

 גופא
 דבשלמא ק~י~ה~ כ~

 בשבת כמו העושה הואדהאיסור במ~ו~
 וכדומ~

 ב~ה
 ואזמ~ירה מו~ שפ~

 בה~ר~ ~מו~
 מכירת אי לחקור שייך

 ה~ר~
 ~איסור הוא ה~ה דלאו אילן ק~י~ת גבי אבלמועלת~
 השחתהא~א

 ~ וא~
 ~עיל אינו

 דמי ל~כו~~~~ המכי~
ש~~

 פי~ת העושה אילן
 לע~י~ ל~ו~~

 אף
 שה~כו~~

י~ו~
 ולדעתי ב~דיו~ אותו

~ 
 ולא ~ה

 כ~ו~
 ~י~~ ל~נ~ל

 תשחיתבל
 לע~י~ ~מכי~

 וה~יסור~ השחתה ~וי גופא
אך

 שהתיקון לכל דניכר דין דבנידון ל~לה ~תבתי כ~
 ה~לפול יתר ועל חשש~ שום כאן אין הקל~ול על יתרהוא
 להשיבהו~ דפסחא מילי טרדות מפני עתה ~פניתילא

 הפעם עוד ומברכו בלונ~~ח וש"ת דו~~ש בזהוהנני
 ב~~

 כשר
ושמח~

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

 לפ"ק~תרע~~א י~"ו~סעמיהאלי

 מופלג הרה~~ג גיסי ~הובי לכבודשוכ~~ט
 בתיר~

וירא~
 ~~~~~ מו~~ה כקש~~ת סוע~~ה חו~~נ חו"ב

~~~~~
 אבד~~~ק ~"י

 י~~~ו~ וו~דקער~

 כי תשובת~ ~ח~י כי בעיניו ירע אל~חדשה~~ט~
 ~~וה בטרדא טרודהייתי

 ועת~
 באתי~

 ~~~~א~
 שם על הו~ך ומסחרו ~ל אבל שנעשה א~ד
 יסגרו שלא שלו~ חובות מבעלי להבריח כדיאשתו

 החוב עבורחנותו
 של~~

 בתוקף
 ~ותר אם ~ערכאות~ כ~

 אחרי~ ע~~י למכור אבלו בימי פתוחלהיות
 שיש משום

 דאע~~ג לומרמקום
 דמ~

 אשה שקנתה
 קנ~

 הוי ~~מ בעלה
 נותןכאילו

~ 
 וכן בה~~ רשות לבעלה שאין ע"מ

מוכרין הסוחרי~
 ל~

 אופן על
 ז~

 להבריח
 מבע~~~

 בעתים כידוע
הללו~

 משו~ אי בז~~~~
 ~דרבה להתיר אין הא

 ואין דתיה~~ק~ עפ~~י ממשות בה איןזו ה~ברח~
 של מברחת שטר ~בי ע~א ע"ט דף בכתובות כדמוכחשלה הנכסי~

 להבריחאשה
 ~נכסי~

 ש~א דאמרינן מבעלה
 קנ~

 המקבל

 כל כ~ט שם והסכמומתנה~
 הפו~קי~

 ~יירי כרש~~י~ דלא
אפילו

 בא~
 עדי~ לפני ~ודם האשה גלתה לא

 שאין
כוונתה

 בנתנה אפילו רק גמורה~ למתנ~
 סתמ~

 נכסיה
 הוי שתנשא כדי כן דעשתה כיוןלאחר

 ר~
 מברחת שטר

 המקבל קנהולא
 עיי~~~ מת~

 הביאו שהתוס~ ואף
~ת בש~

 בא~
 דקנה מבע~~ח ל~בריח כדי מתנה שטר נתן

 מתנההמ~ל
 דא~ משו~

 ~מתנה יקנה לא מתנה המקבל
 ישארו בהכרחאזי

 הנכסי~
 יכול שוב וממילא הנותן של

 אבל ~יי~~ש~ ו~ני גמר לפיכך חובו את לגבותהב~~~ח
 עליו חולקהרא"ש

 ש~ דג~ ופס~
 לא מבע~~ח ~בריח

 סעיף ~"ט סימן חו~~מ בש~ע המבואר וכפי עיי~ש~קנה
 דפסקינן בהדיא נראה ח~ ז~ו~

 כהרא~~~
 המק~ל קנה דלא

 גמורה~ למתנה נתכוין שלא הוא דמוכח דאומד~אמת~ה~

~~~~~~
 אפי~ או דמכירת דוכתי בכמה חזי~ שהרי קשה
~תנת

 ער~
 גבי דחזינן כמו ל~תיר~ מו~יל

~~
 כל דנוה~ין בפסח

 ה~ל~
 מכירת ידי על להתיר

 בכ~~ש ובספר ב~ורה~ מקדושת ~הפ~יע בבכור וכןטרמה~

ב~~חי~
 כותב

 ד~~
 מועיל אינו ערמה

 בדרבנן~ אל~

~בח~
 ~ כ~ ג~ הוי

 בעלמא בביט~ל ד~אורייתא מדרב~ן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~

 ו~"ט הער~~ מכירת מהני לא בדאורייתא אבלסגי~
 הבהמות למכוראסור

 פס~ קו~
 להאכילן

 חמ~
 שם~ עיין

 ~~~ח בספראבל
 בסי~

 ר~יות ומביא עליו ~ולק ת~~ח
 ד~ועיל ס~~ה דף בגיטין ומובא מע"ש ממשניותנכונות
 שכן וכיון עיי~~ש~ בדאורייתא אףהערמה

 ל~
 גם יועיל לא

 ~גבות הבע~~ח יוכל שלא כדי להברי~ שנותן ~מתנהל~ה

 מכירת דגבי דלק~~מ נראה אבל~ובו~
 ~מ~

 ה~ה לאו
 כ~כ הואגמורה

 כ~
 שוו~ כפי ~כו"ם שמכר

 החמ~
 א"כ

 שווין העכו"ם לו ישלם שאם בלבו באמת יסכים לאלמה
 הוא בכור גבי באמת בכה~~ג וכן באמת~ לו מוכרשהוא
 גבי~ מו~יל ואינו הדבר שווי כפי מסתמא ל~כו"םמוכר

כ"~
 אשתו שם על החנות כותב דהבעל נ"ד בכמו אבל

 לה נותן שאינו לכל מובןהדבר
 במת~

 מניח אדם שאין
 גרע שהוא ניתנת והסברא הוא מתנה ולא ערטלאי~א"ע
 המבואר מברחת משטר~וד

 בג~
 דהכותב ועוד הנ"ל כתובות

 על או אשתו שם על~נותו
~ 

 אינו ~בריח כדי אחרים שם
 להם מקנה ואינו כלל~ ~נה ~הםנותן

 הסחו~
 קנין~ בשום

 שמב~ש היינו שלהם הפירמא ~ם שואל הוא אדרבהרק
 נמ~א הסחורה על שמם את לתלות רשות לו שיתנומהם

 את שכותב רק ~ודם כמו שלו באמת הואשהסחורה
 ב~מה ש~ו הסחורה על אחר איש שם את או אשתושם
 שום כאן ואין מבע"ח~ להבריחכדי

 התח~
 מתנה~ ענין

 מס~ורה חובו לגבות עדיין הבע~ח יכול באמת ד"תועפ~י

 ומוכר וקונה ב~נותו אח~כ עומד ~וא רואים אנו ו~י~ו~
 למכירת כלל דומה שאין ונ~א מקדם~כאשר

 חמ~
 ~~בכור

 אפי~ דכאן ~רמות מכיריושאר
 ער~

 ליכא
 ר~

 שם תלו
 שאין ב~יני פשוט לכן ~ה~אות~ ב~ה ומטעיןאחר

היתר~

~~
 משום נ~י ~כ"ת שכתב ההיתר ~ד

 שיש מי שב~~"~
 הקונים ירגילו ימים ~~ יסגרנו אם לפרנסתו חנותלו
 שאחר המס~ר טל גם לו וי~יק אחר~ במקום לקנותשלו
 בריבית ~לוות לענין ש"פ סימן בש~ע שמבואר וכעיןכך~

 ובקי~ור ה~ סעיף קס~ד כלל ובחכ"א א~לו הרגיליםלהעכו~ם
 א~לו ל~~~ת להרגילם סחורה למכור ד~~ד מבוארש~ע
 אחרים ע~ימותר

 ו~~מה~~
 הכל ~שוב קשה שהפ~סה

 היתר האבוד~כ~ר
~~ 

 העולם שמקילין כמו להאמר ניתן
 וה~ני~ טעמא~ מהאיב~וה~~מ

 והגם עין~ מעלימים
 ריבית הל~ בש~עשמתיר שמ~

 ע~
 אפילו בריבית לעכו~~ם ללוות

 עול משום ~ייו ככדי הכל ד~שוב משום ~ייו~ מכדיביותר
 ש~יה ראי~ ~ה דאין י~ל עלינו~ שיש והארנונותהמסים
 חייו וכדי לחוד האבוד דדבר די~ל האבוד כדבר הכל~חשב
 אכתי מ~מ ~ייו~ ככדי הכל ד~שוב ~הי י"ל וא~כל~וד
 ש~לימים ~מה מ~מ אבל האבוד דבר נחשבלא

 ב~וה~מ ה~ניות ~תי~ת~ין הרבני~
 עכ~~ נר~

 ~דנקטו
 ל~

 כדבר
 ל~דד ד~וכל ה~~ד א~כ ~וה~מ~ ~ה~ במ~הש"ק כ~שהאבוד

 באב~ת~ גםב~"ג

~~~~
 ~כ~ת שהקשה ה~ושיא בעיקר

 ל~
 ב~וה"מ ~ילין

 הלא ~ילין איןובא~לות
 אדר~

 ~ואר ברא~ש
דאב~ת

 ק~~
 ~ לדעתי מ~וה~מ~ ~~ת

 והוא ליישב
~~ 

 פ~
מש~

 ~ל ~ד שבולי בספר
 ב~ האוה~~

 ~~ה~מ
 ~~ע~

 עין מעלימים והגדולים ~וה"מ במלאכת ~ולםשמקילין
 ב~~ הרא"ש הביאו בירושלמי מש~כ עפ~ישהוא
דאמר

~ 
 התרתי עמדי שימנה מי היה אלו ממל בר אבא

מלאכת
 ~וה~~

 ושותים אוכלים שיהא כדי אלא ניתנו כלום
ויגעים

 בתו~
 טיי"ש~ וכו~ ופו~~ין ושותין אוכלין כן ואינו

 האיסור נשאר ובודאי התיר לא אעפי~כ שהרי הגםוהנה
 ~~מוד יש ~כ~פ מ~~מ במנין~ שנאסר דבר להתירוא~א

~סב~
 דהבטלה ב~יירות ~אין דאנו דכיון

 לידי מביא~
כ~

 דרך עם תורה ויפה ~יר~ת
 א~

 ~ניהם שיגיעת
 מותר~ ממנו האבד דבר בשביל אם כן ואם ~ן~משכ~ת
 ובטילת טפי~ דחמיר גופו אבידתמכ"ש

 ממלא~
 ~מו~~מ

ב~~~~~
 האבוד דבר לך ואין נפשו ואבדת עבירות גורם

 ~היותר
 ול~

 שייך לא ~ה כן ואם עין~ מעלימים
 עוסק שאינו אף בא~לות אבלב~וה~~מ ר~

 במלאכ~
 ובמו~מ

 ל~את לו ואסור בביתו יושב שהוא כיון~~מ
 ~ו~

 אינו
 הטעם שייך לא א~ לי~נות ולבתי ~תאות ~תי לילךרגיל

 יותר~ העולם בו החמירו ולכן ב~וה~~מששייך

~~~~
 אב~ו דבימי

 ש~ י~ר~
 דבש"ס והגם ק~ת ~וף אדם

 יתאונן מה אמרינן יו~סין עשרה פ~~דושין
 וג~~י אד~

 עליו~ מתגבר ~דם של י~רו אנינות בשעת אפילו
~~~

 ו~יכא שמ~ה ימי שהם ל~וה~מ כ~כ דומה אינו
 לבוא יותר~ששא

 לכ~
 ביטול ע~י עונות

 ומו~מ~ מלא~

~~~~
 יש

 ל~ל~
 דוד שבולי בספר ג~כ מש~~כ עפ"י ~~ת

באו~~
 מחוה~מ אב~ת חמור פרהסייא דלענין שם

 בסי~עיי~~ש
 ת~ל~~

 דבפרהסיא דבר החניות ופתיחת סק~ב
 ועכ"~הוא~

 יש להתיר~ סניף אי~ה ~ד בה~טרף לפענ~ד
 מכירת ידי על כגוןלהתיר

 ער~
 האבלות עליו ש~לה ~ודם

~כדו~
 אי~ה

 מתאבל הוא מי על לראות יש וגם א~ר~ סני~
 חשוב ~י~ כי יותר~ בו להחמיר יש אמו ועל א~יו עלכי

 פגיעה שהוא שיאמרו העם~ ההמון בעיני השם ~ילולכק~ת
 ~~מיר אין קרובים שאר על ובאבלות אמו~ או אבי~בכבוד
 הוא מ"מ ב~ה~ חילוק מ~ינו לא ב~~ע כי הגם כך~כל

 גם הרי וגם יותר~ ~מור עם ה~ןבעיני
 בש~~

 סימן יו~~ד
 שב~ה בתוך ה~וד בדבר דגם מבואר כ~ה כ~ד ~יףש"פ
 ~רי בסחורה~ נ~ט יש אמו ועל אביו על שלושיםובתוך
 ~ה~מיר יש אמו ועל אביו שעל דבאב~ות בש~~ע גםמ~ינו

יותר~

~~~
 סדרם אשר כפי שאלותיו כל על להשיב אבוא
 תשו~ה יש כבר הא~ השאלה על והנהבאותיות~

 להתיר~ אין אש~ו שם על שה~נות מטעם כיב~"כ
 מעכת~ה~ כתב אשר השנימטעם ר~

 ~~~ב~
 ידוע כבר אנינות~ בימי ~כור להתיר יש אם
 וה~ ב~~ו~~ אסור א~~ן אם ב~ה פלוגתאדיש

יד~
 תר~ או תנאי תרי דפליג~ היכא דכל דסנהדרין מג~א

 הלך ב~ו~יתא מנייהו~ כ~ד הלכתא אתמר ולאאמורא~
 דכן כתב ובמנ~י ה~יל~ א~ר הלך ובד~נן ה~~רא~ר
 ~"ל הת~יא בש~ע ~והג וכן הפוס~ים ~פלוגתות ג~כהוא
 ה~~ה שאין~ד~ר

 בש~~
 ~~מיר שיש כתב בדאורייתא

 בגדר ~ה נ~שב ~ולא ~~ל שיש ~בובד~נן
 ספ~

 ~סרון

~ד~
 ~~ידושי כמש~כ

 לסי~
 ~וא ב~~~ו עתה וגם ~"~~



~ ~
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 לכל כוללספק
 העולם~

 מהג~ מהרי~~א בתשו~ ראיתי וגם
 ל~~ל עלמא דנהוג שכתב ~~ל א~אד~~י

 ~ג~
 ברא"ש

 הכותבפרק
 מש~

 המורה לכן ~נינות בימי למכ~ר דמותר
 ל~ורות יש ~~ו ועל אביו על ועכ~ז ~ותו ~ני~ין ~יןלהקל

 למעל~~ שכתבנו מטעםלהחמיר

 ~~ג~
 ב~י~ או בעל~א בדיביר שימכור די

 ד~~
 שיהיה

 שיקנה דבעינן לדעתי ~דבר פשוט בקנין~הקנייה
 בדבורא סגי ולאבקנין

 מכירת גבי ש~רי~י~ כ~ בע~מ~

~~~
 איסיר ד~נין ואע~~ג בכור מכירת וגבי

 ~יבי~
 מבואר

 בסי~ב~ו~ד
 קס~~~

 ~כל קס~~ט
 שהו~

 דרך
~~ 

 וממכר
א~ילו

 של~
 גבי שאני ריבית~ מאיסור נפקע שוב בקנין הי~

 ומ~~ר ~ח דרך שהוא דכל רי~יתאיסור
 שו~

 ביה לית
 בפה ומכירה ריבית~יסור

 ג~~~
 הוא ו~מכר מקח דרך

 ונותן דהנושאדא~"ג
 בדברי~

 לו אםור מ~~מ קנה~ לא
 ~ן משוםל~זור

~~ 
 וכמבואר ~דק~ שלך הן ודרשינן

 מ~וסר ~וי ר~~ד~ימן ~~ו~~~
 אמנ~

 לו נותן שהוא מה וא~~כ
 ריבית בשביל לו נותן אינוהס~ורה

 ~ל~
 דבורו לקיי~ כדי

 איסור לענין דרבנן בקנין ואף ל~זור~ אי~ור יש~כ"פ
 סימן ב~יו~~ד בתשו~ ז~~~ל שיק ~~~ם מורי פקפקריבית
 קנין דבעי~ וד~י נראה אבלות ~נין ועכ"פ וקס~~ב~קס"א
 יתן שהקונה לעשות בנקל והקנין מועיל~ אינו קניןובלא
 של כ~יו דבעי~ כדקיי~~ל להמקנה ~לוסידור

 קו~~
 עי~~ז

 כפי הס~ורה עם ה~נות לויקנה
 מ~

 ג~ אותו שישומו
 הק~וב~ שטר כפיאו בנ~~~

 ~~~ד~
 אסור למה ששאל

 ס~ו~
 נהי א~רים ע~~י באבל

 מלאכה~ אינה ס~ורה האי ~~מ ל~ג~ אבלותדאתקש
 דכיון קושיא זה איןלדידי

 דבח~
 לכן עכ"פ מדרבנן א~ר

 אף באבל ג~~כאסור
 דהקי~

 גמורות~ ~לאכות בכמה ~אבל
 ה~מירומ"מ

 פעמי~
 ידי על אפילו קלים בענינים אפילו

 מותר דלפעמים ג"כ בחוה~~מ כ~~~ג ומ~ינוא~~ם~
 ~לאכ~

 ע~~י אפילו דרבנן מלאכה אפילו אסור ולפעמיםגמו~~
 בדבר אף ל~שתכר אסור ב~וה~~מ והריא~רים~

 ~ה ודבר כה"ג באבלות הה~~ד ~וה~~מ בה~ כמבוארמלאכה ש~י~
מסור

 וזה לאסור ראוי זה שדבר שהבינו מה ~י ל~כמי~

~~תי~
 כה~~ג~ בט"ב וכן

 ~~~ה~
 היא שה~נ~ת ב~~~ג ששאל

 ע~
 במסחר לעסוק הבעל רש~י אם להאשהאב~ת ואי~ האשה~ שם

 לפי מבעיא לא כלל~ שאלה זו אין ל~תי ה~נות~ל~תו~
 למעלהמש~~כ

 ד~
 אלא אינו האשה שם על ה~נות ש~סב

 עם ~~נות אבל ~םהסבת
 הס~ו~

 כ~דם שלו ~שאר
 לו ~~מ בזה ש~סופק דבריו לפי אפילו אלא ד~ותר~ודאי
~א

 שהו~
 של לגמרי

 ה~ האש~
 הרוו~ים

 שלי ודאי ה~
 הוא ~~מו ~ן א~ נכסיה ~ירות אוכל הב~לשהרי

 דבר אין לדעתיולכן ~וס~
~ 

 מותר~ שהוא כלל בושש ~ריך

 ~~~ו~
 לגל~ ב~יי~ רגיל שהיה מי

 זקנו
 בת~

 ול~לל
 לש~~ ~אי~ ו~רו~יו ~~~ ב~~~א~ת

 שאלות
 אבלות~בעניני

 א~
 ~ס לאמור כי ~ם~ ~~~ת

 איכא ~לל~~~בל ~א~~
 איב~ ~ש~

 בתער גל~ח בשביל הנה

 ד~ עלי~ ל~תאבל ~כים עדיין ~~עתי~דו~
 אלא הוי

~ב~
 ~~י ~א בתשו~ ראי~~ דכ~ר וע~ד דעלמא~ אתת

 באיזה כעתזוכר
 סימן~

 ד~ף לומר דיש
 כשרי~

 ל~דות~ ~ם
 כן מהעושיםדהרבה

 ונ~ שוגגי~ ~~
 להו משמע

 ~יסור~
 ~ענין כ~ד ~עיף ~~~ד סימן ב~ו~~מ דמבו~ר וכמובהכי~
 והשת~ בשבת~ ומתירקושר

 הוכיח עדות לענין אפילו אם
 הנ~~להגאון

 להכשי~~
 ~ליהם להת~בל לענין כ~~ש

 גמי~ לאו על ב~ייו שעבר במיאפילו ~נ~
 ~~ל ~ידוע

איסור שהו~
 ג~

 שראיתי ו~ף עליו ~התאבל יש ש~~מ דעתי כן
 דהרגי~ ג~ אות קנ"ו בכ~ל שהעתיק ~כמ~~אבס~

 לעשות
 לא אם לתיאבון אפילועבירה

 ~תווד~
 אין מותו קודם

 מדברי דבריו העתיק ~נראה לפי הנה עליו~מתאבל
 ש~~ עיין ש~~מ מסי~ לבסוף שהקשה שמ"הבסימן הש"~

~~~
 על קאי ש~~מ בסימן דמבואר ~מה ליישב יש לפענ~~ד
אנשים

 דה~ ש~ העומדי~ א~רי~
 קירעין אינם

 י~~ל שפיר קרוביו אבל עבי~~ בעל על מתאבליןואינם
דמ~ויבין

 ל~תאב~
 כפי ה~בור מדרכי פורש שאינו כל

 וא~ ה~~ סעיף ש~~ה בסימןהמבואר
 גם ~י~ ~מת

 קרוביו ד~ם נלענ~~ד בזה גם מ"מ בפ~סיא~שבת מ~ל~
 איזהלשאול באי~

 שא~
 בענין

 אבלו~
 ~~גיד מ~ויב ~עכ"ת אין

לה~
 כלל להתאבל ~ריך שאין

 לא א~ וב~רט איבה~ משו~
 כתבתי וכבר ענין ב~יזה רק ענינים בכל שבת מ~ללהיה
 ל~דד א~דל~כם

 דא~
 לגמרי השבת יום ~ת מ~שב היה לא

 והני~ גוט~ לו שהיה משל בדרך רק ~ול~כיום
 אותו לעבוד

 בשבת מבשל היה לא וכן מעשן היה לא ~יגאר אבלבש~ת
 אפ~ר שלו~ להעסק שייכות הי~ ~לא מלאכות וכדומהבביתו
 השואל לענין ועכ~~פ גמור~ כמומר לגמרי דינו איןדבזה
 ובפרט עדיף~ תעשה ואל ב~ב להיות נ~~ל אבלותלענין
 ~~כ~~א וכן למיתתו סמוך תשובהדעשה

 ~ ש~
 אפ~ משמע

 הוא ורשאי יודע אינו הנשאל ה~כם והרי שהתודה~ ידעולא
 שהתודה~לתלות

 ~~ז~
 ספסל ע~~ג ישיבה בענין עוד ששאל

 קוד~
 שנקבר

המת
 מדב~ שמש~

 ~עולם שאסור הש~~ע
 נו~גי~

 דעתי ו~~מ בזה העולם מנהג יפלא בעיני ג~היתר~
 היתר נוהגין דהעולם כיון מ~~ נ~~י מעכ~~ת ישתוקשאכתי
 איזה נמ~א ~זמן שב~ך אפ~ר כך~ כל ~מור העניןואין
 וד~ בזה~ ול~פש ל~יין נפניתי לא ועתה העולם~ ~נהגסמך
 כל מעל דמעהימ~ה

 פני~
 המות ובלע

 לנ~~
 גיסו ידידו

 ו~~~~דו~~ש

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

 לפ~~ק~תרע~א י~~~ו~ס~מי~אלי

 הה~~ג ידידי לכבודשוכ"ט
 ~רי~

 ומסיק מתון ובקי

שמעתת~
 כק~"ת מזה בן מ~ה ד~לכתא אליבא

 ~ו~
~~~~~~~ ~~~~~~ 

 והגליל~ ניגרעשד ~~~ק אב~~ד

אתדשה"ט~
 תרבנו ~נותנו~ו א~ר מכ~ו~~~~~

 ל~תייע~
 בדבר עמי

 של ור~בו ~רכו מ~י~ות מוקף ~ום ~ודותהלכה



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 והי~ אמ~~ מ~ות ה~ על ~מה מאות ה~ הוא מקוםאו~ו
 שוכב ~הי~ ~אן מאות ג~ של עדרב~וכו

 שמ~
 גם

 מרתתים שה~אן שמעו ~בלילה רועים~~ם ישרא~
 הרועים ~ם הישראל וקם תניעה שום שמעו ולאביחד~ להתקב~ ור~~

ו~~
 ובאותו מאומ~~ ראו

 ליל~
 ~בור אחר

 ~יז~
 שמעי שעות

 מקודם כמו מרת~ים ש~~אןשנית
 תניע~ בל~

 הישראל וקם
 שלא~ריי וביום מ~ומ~~ ראו ~א וג~~כ שנית~ הרועיםעם
 ראשם~ על נפ~עים מ~ם שנים ומ~א ה~אן את הי~ראלבדק
 ה~אן יתר ו~ל וקיימים חיים והם אזנו ~וך נפ~ע א~דועוד
 לברר ~רחיב ~עמיק ~~~י ומעכ~~ת כלל~ רושם שום ראו~א

 ושאלת י~רות בסברות ה~אן של~יתרן
 או תשובה ~~י ~כ~

רובה~

~~~~
 ל~ור~ כי הדבר אמת

 חזקים~ ~יתרים ~~ כאן יש
 כול~~ על ק~ת לפק~ק יש ה~יון לא~ר עכ"זאך
 א~ ~ הםוה~יתרים

 כיון על ספק דהוי
 דל~

 דורס כלל חזי~
 דחיישינן דהלכתא דאף וב~~~ע בש"ם ל~דיא אמרינןוהרי
 לא ש~א דאמרי~ מותר על בספק מ~~מ דרו~ה~לספק

 ע~
~~

 שותקין דבשנ~ם ובש~~ע בש~~ס אמרינן הרי דשתקו כיון
 עבדו~ שלמא דאמרי~מותר

 ג~
 ~פ~וע דורס חזי~ דלא כיון

 ובש~~ע בש"ס להדיא דאמרינן בקניא או בכלבא לתלותיש
ספק

 כלב~
 או שונרא בספק וכן כלבא אימר שונרא ספק

 קניא~ אי~קניא

~~
 על דלא שנימא הראשון היתר דטל כך~ הוא הפקפוק

 דנמ~א ~כיון להשיביש
 שלש~

 ש~תבנו כמו פ~ועים
 חשש שום נמ~א דלא מיי~י ובש~~ע ובש~~ס על~ עכ~~חהרי
 א~ד שוםעל

 מ~~
 נ"ד בכמו אבל על~ דלא י~~ל שפיר דאז

 השני היתר ו~ל כולם על לחוש יש ~פיר על בבירורהרי
 מבואר וא~~כש~תקו

 בש~~~
 ב~ יש עבדי~ דשלמא בחולין

 ~ והםתשוב~ת
 א~

 נקט דוקא לאו בש"ס דלפענ~~ד
 א~ר ב~ימן אפיל~ אלא חיישינן~ז ~ק~רי~

 הדו~
 כמו חשוב ~ו

 הכוסות בית גבי דם קורט נמ~א דגבי וכמו מקרקרים~א~ו
 דמבואר המחט של השנימ~ד

 בש"~
 שם אין דאם דאסור

 נקט דוקא דלאו הפו~קים וכתבו מנין~ דם קורטמכה
 נקט דוקא לאו דבש"ס הרי שבול הה"ד אלא דםק~רט

קו~
 הש~~ס נקט דוקא דלאו אמרי~ נמי בזה הה"ד דם
 מה בנ~~ד וא~~כ ~וותי~~ אחר סי~ הה~~ד אלאמק~רין
 אלו כמו חשוב ~יחד ומת~ב~ים ור~ים מרתתים ה~אןשהי~
 רק כן עושין אין הנסיון עפ~~י הידוע דלפי מקרקריןה~

 ביניהם זאבכשרו~ין
 בי~ות~ ומ~~

 מחמת או ופחד
 הוא גבי בש~~ס כן ד~מר~ כמו בהו דקעבידמעשה

 וקיי~~ל דרוסה~ לספק דחוששין דס~~ל לשמואל מקרקריןוהן שות~
 זו סברא ראיתי ושובכוו~י~~

 ד~
 מרתתין הי~ ~ה~אן

 בש~ ~רקרין ~ן כאילו דהויומתקב~ים
 ~~~ שערי שו~~ת

 סב~א הואולפענ~~ד
 נכונ~

 ~תה אמנם ע~י~ לסמוך ראויה
 היתר לדברנ~וא

 הג~
 דתלי~ והוא

 בכלב~
 ועל בקניא~ או

 ב~~~ע כוו~י~ ד~יי~~ל הרשב"א דברי ~פ~~י לפ~פק ישזה
 היינו ~ניא או ב~א דתולין בש"ס דאמרינן ~~אדכ~ב
 אין באם אבל לפנינו~ שני~ם ~אם~וקא~

 כא~
 דבר שום

 בנ~ד וא~~כ להחמיר~ ~ין להקל בין במ~וי תולין אזילפנינו
 סברה מעכ~~ת כ~ב ~זה והנה יותר~ מ~וי אי~ ~עיין~ש

 דאע"ג טוטו~~ד בשם~כ~נה
 דנ~~

 טפי מ~וי דורס דבשדה
 מ~~ב בתשו~ דמבואר כיוןמ~~מ

 ד~זק~ וב~גד~~~
 ~נדרס דאין

 ל~~יליכול
 ע~~

 הי~ דורס שם הי~ אם א~~כ הדורס~ מיד
 עכ~~ח נ~רג דלא ומדחזי~ נהרגהנדרס

 ד~
 הי~

 דור~~ ש~
 יותר לתלות יש במ~וי תו~ין אי גםושוב

 ב~לב~
 ~ינו ~הרי

 הב~מה את יני~ שהדור~מ~וי
 באמת אמנם מכלב נעשה הפ~עודאי ~~~ ב~יי~ ממני הנדרס~

 כי ~~
לכאורה הסבר~

 מדברי ~תירתה ~זינן אנו ~רי אך הוא~ נכונ~
 יש איך דאל"כ בע~מיהרשב"א

 ל~רי ~מ~י~ו~
 לה~~יר והרי ל~~מיר בין להקל בין במ~וי דתוליןשכתב הרשב"~

 בדורס דת~י~היינו
 ו~~

 תלי~ יותר ~~וי ~וא הדו~ס אם כן
 ~פשר איך ~נ~~ל לסברא ~יתא ואם בדו~ס~ הרשב~~אלדברי
 דיר~ ידי ~ל הפ~ע ~י~ אם ~רי בדורס~לתלות

 היה לא
 הרשב~~א דכתב ומדחזינן בחיים הבהמהנשאר

 ~~וי דבדור~
 זי סברא ~ל ~שגחי~ דלא ~~~ל עכ~~ח בדורס תלוייותר
 ~ן גם ובא~ת ~דורס~ מן ע~מו לה~יל יכול הנדרסדאין
 ראי~ ישהש~~ס

 דעכ~~~
 יסוד להעמיד י~ ד~כתי בכל לאו

 ע~~ו ~~יל יכול הנדרס שאין זו סברהעל
~ 

 הדורס~
 קיי~~לשהרי

 כשמוא~
 לםפק דחוששין

 דרוס~
 נכנס ב~ם

הדו~
 ותקש~ מק~רין~ ואינהו שתיק ו~י~ו

 נ~וש ~יך
 הי~ דור~י ~י~ אם ~א"כ ע~מו לה~יל יכול הנ~ס איןהרי
 דקטע דחזי~ במקום אלא זו סברא דל~~א ועכ~~ח~ורגו
 ועכ~~פ הריגה עסקי על ~דבא ~ז~ דאז מיניי~ו דחדרישא
 ביארנוכבר

 סתי~
 יסוד ~ל שנבנה נ~~י מ~כ"ת של ~יתר

הט~טו~~ד~

~~~~~
 דעתי גם שלנו הנידון בגוף

 נוט~
 אופן על להתיר

 עוד יש בנ~~ד כי מחמת מעכ~~תשכתב
 כ~

 טעמים
 ~ והם להתיראחרים

 א~
 מש"כ

 ב~ם נ~~י מעכת~~~ ג~
 ~מ במ~יי דתולין ש~~~ל הרשב~~א לדברי דאףהטוטו~~ד

 הריעותא ע~יו שנמ~א ~כבש איתו לענין דוקא דהיינוי~~ל
 נפ~ע שנמ~אכגין

 ומב~ב~
 הרשב~~א~ קאי ש~~~ז דמא קוע~

 נ~מרו זה ~ופן על רק הרשב~~א של הראיותוגם
 ב~

 ס"ל
 כ~בא לא לפנינו דבר שום דבאיןלהרשב~~א

 קני~ ול~
 ולא

 אחרים ~בשים על עי~~ז לחוש אבל במ~וי~ תלוי~זאב
 שום עליהםנמ~א של~

 פ~
 לומר יש חבורה ושום

 דג~
 להרשב~~א

 חוששיןאין
 עליה~

 ודמיא דורס~ ביניהם ראינו שלא כל
 לא בהמה ~תרעאי סכין י~ דף בחולין דאמרינן~א

 בחולין בבכ~~ש ועייןאתרעאי~
 ד~

 ~~~ד ~ס~~ ו~ו~~ד ~~
ובמ~"ח

 והר"ן ל~רא~~ה שהרי ~די וטע~א תס~~ז~ סי~
 דדרי~ בדריסה~ תולין איןלעולם

 הוא אחריתא מילתא
 להרשב~~א אףא~~כ

 ה~ו~
 אפושי

 פלוגת~
 ודי מפשי~ לא

 על לא רי~תא~ עליהן שנ~~א הכבשים אותן עללחוש

הכבשי~
 ופ~ע~ רושם שום עלי~ם נמ~א שלא א~רים

 ב~
 אף

שכתב
 לדבר נ~~י מעכ~~~

 פ~~
 שכיח ודאי דב~דה

 אני ו~ניא~ מ~באי~ר הדור~
 מסופ~

 נ~~י מע~ת כותב אס ב~ה
מ~ד

 הידי~
 הנסיון מ~ד ברורה

 ו~דו~
 או

 האומדנא~ מ~~
 ובלי כלבים בלא עדר אין לדעתיכי

 ספ~
 שמעכ"ת אף

 בלשון ~ב לאנ"י
 ~שא~

 בהעדר~ כלבים שהי~
 מכ~

 ~ום

 ע~ר בכל המנהג ~ן כ~ שם ה~ ס~ק ~בליאדמ~
~ם ל~~

 ג~
 ו~~בים~ מ~בים ~~אן את שומרים והם כ~בים



~ ~
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ה~~
 ואת הז~ב את ומר~יש חזק הריח חוש לו יש

 ה~ה~~
 קודם

~ 
 א~~כ כלבים שם שה~~ וכיון ~כ~ים~

 ~ותר ~ו~ם~ב~ם
~ 

 בתוך הם ~רי ועוד הזאב~ם~

 וב~~~~דר~
 כלל בא שלא השאלה ענין כל ל~ נפלא

 אין ידיעת~ לפי כי ל~~ או נב~י ~ם ~~לב~ס נ"~~כ"ת במכת~
ע~

 ש~בא מאוד נפלא דבר הוא ו~ם שומרים~ כ~~~ם ב~א
זאב

 ל~ ~כ~
 יעשה ולא ~ר~יש

 אני ומזה בנבוחו~ ר~
 אם מענין השואל את שאל ~א נ~~י מ~כ~ת ~פשר כ~ש~פט
 שםה~~

 כלב~~
 והשואל ה~אן~ רתת בשעת אז נבחו ואם

ל~
 שיש ~דט לא כי ~~מו נ~~~ ל~~"ת ס~ר

 ב~
 נפקותא

 וב~~לד~נ~~
 על לבוא יכולין הי~ ~זה

 הא~
 אם ~ותר

 שם~~
 דו~

 אם ו~כ~~פ לא או
 ספ~

 לנו
 יותר מ~ו~ מ~

אם
 דו~

 ~וותי~ דק~י~~ל להרשב~~א ~ם ל~קל ~ש אחר ~ר ~ו

 ס~מן ח~ו~~ד א~~ש א~י בתשובת וכ"כ~ש~
 כ~~~

 שאפשר
בכלל

 ~ ספ~
 יותר מ~וי מה לנו שספק הנ~~ל ~י ו~"כ

 ~~קל~ דיש~פשר
~~ 

 ~שאלה ב~יור מעכ~~ת שכתב מה לפ~
 מאוד ~חב ~וםשה~

 ת~
 על אמה

 ת~~~
 לשלש אמה

~~ות
 כבש~~

 ~ותר מאד מרחב מקום ו~ש כבש לכל מ~יע
 ~דטת אשר מרובעות ~מות ~~ותמשמנה

 כ~
 פוסק~ם

 חושש~ןא~ן
 ב~ה"~

 עכ"פ מתיר כ~~ד בס"ק והש"ך
 לסמוך דיש ~~~ל מדבריו ו~מע לנ~~ם~ח~~ם למוכר~

~ 
 דעה

 ב~~"מ לגמריזו
 ו~~~~

 ספ~ות ~נך לאי~ט~פ~ חזי עכ~~פ
 בנ~~ד~ ל~~י להתירםשל~לה

~~~~
 שיאמר ע~~י ~הת~ר סניף ~שות ~ד רו~ה נ"י ~"ת

ל~רו~
 אם אפילו דאז דנייד~ שיכבשינ~ו ~כו~~ם

 לחששנחוש
 ר~~

 לחוש אין עכ~~פ הלא דר~סה~ ~ל
~ 

 על
 ל~מרי שרי~ן ~~~ת כן ו~ם נד~ו לא בודאי ר~ן כי~עוטן
 ~םד~"ת

~~~~ 
 פר~ש מרובא דפריש וכל בטלו~ ב~בן

~מרינן
~ 

 שנים רק מותר~ן כולן ~י~ וא~כ ~ד~נן
 נ~נים דדבריו ~~ם והנה עכ"ד~ אסורין ~~~ה~חרונים
 בחת"ס ומובא~ן ק~~ד~ סימן מלוב~ין מהר"ם בתשו~ו~ו~ר~ן

~ו"ד
 ~ ידעתי לא עכ~~ז אולם תשובות~ בכ~

 ב~ם יפעל
 רק חשש הי~ ~א אם דהתינח ~אחרונים~ ב~ רקי~סר

 טובה זו ע~ה הי~ ~חד~ ~שדר~~ת ע~
 ~ ל~א~

 הספק
ול~סור

~ 
 וכל דניידי נכבשינהו של זו ה~אה ~"י ש~~ם

 וחדחד
 דפר~~

 כיין אבל ~ריש~ כל מ~ד ~ם מותר ~~~
 לנוד~ש

 חש~
 שמא חשש ~ש כן אם יותר דרס שמא

 ד~
~~~ ~  ~~ 

 דרך וא~~כ יותר ו~וד
 מש~

 אם
נחוש

 ח~~ ~
 דאז ~חרונים עשרה לאסור ~ריכים אנו

 רוב~ל~כ~
 וכ~

 הכ~ לאסור ~ו יש עשרה על נחוש באם
אחרונ~ם

 אני פה עד לומר ~בול לנו יהי~ ~י~ ו~"~
~וששין

 ו~
 סימן ובחת~~ס יותר~ ~ל

 ס"~
 זו ע~ה דכותב

 יסודעושה
 ~ר~ ~~~

 ~מר מ~בלין
 אין א~~ דבזא~

 וא"כ ד~ד~~ בנידון עיי~~ש ~שים ט~ו ~ל יותרחושש~ן
 ~"י ~כ"תאם

 רו~
אז השיטו~ ~~ ידי ל~את זו ~קנם לעשות

 ~נ~~~ ב~~
 ~~~ים ~~

 ~ה~
 על חשש עוד יש ניכרים

 הנ~ ל~יי"~
 דורס אינו אחד ~אב הנ"ל

~ 
 א"כ ~ו~

~~
 לו

 שי~ ד~~ ~ו~
 אזי וניידו הע~~~ם ~~תם

 שיש ~~ום אסורי~~ ~אחרו~ים ה~ד~יו
 כ~ ~~~~נ~ ~כ~~הוי ~~ ~~ ~~~

 שנים
 האח~~~י~

 ~~ום
 שי~

 יוכל לדעת~ אמ~ם כמובן~ אחד עלחשש
 ~התיר נ~~~ מעכ~~~

כולן
 חו~

 כיון להחמיר ~ש פ~וע~ם ~ובג~ פ~וע~ם ה~~ או~ן
 על~הןדנמ~א

 לחוש יר~~ ובא~ הר~עותא~
 ע~

 של ~עשות
 ויהי~ דנ~ידו לכבש~נהו י~וה אז הנ~~ל ו~ת~~סהמהרמ~~ל

 ו~כ~~ד כ~~ד~ רק ישארו שלא עד ~ותר דפריש קמאקמא
 יהנני טרפה~ ספק כבש כד~ן לעכו~~ם ~מכרם~אחרונים

 וש~~ת~ דו"ש ידידובזה

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

 בו כ~ הספר שלבסוף בס~ת נ~~י תלמ~די חתנו שאלת
 ~כאות לפנ~ אחד א~ש את תבע הזהוהאיש תורה~ הספר את לכתוב ש~ניח אחד א~ש או~~ותאיזה

 ש~
 ע~~~ם

א~
 הס~~ת על אין

 הז~
 שמבואר מסור שכתבו ספר חשש

~א"ח
 סי~

 ל~~ט
 דסת~~~

 בס~~ת הנה פסול~ן מסור שכתבן
 בעי ~~~כ ~מור ~ורשכתבו

 טעמ~
 הא פסול ~הי~ למה

 שם והט~~ז קש~רה~ בר הוא הרי תפ~ל~ן מנ~ח שהואכיון
בסק~~א

 נר~
 הוא ש~סולו עיקר שתופס

 ר~
 מדרבנן

 ח~יםשהחמירו
 לפוס~

 לעבור שפקר הואיל
 ~דול~ עב~

 ב~ מב~א ה~ סעיף ברמ~~א שפ~~ח סימן בח~~מ והנהכזו~
 ש~ו את לת~ע ב"ד ב~ות שלא בערכאות בהלךשיטות
 ~י כן ואם שלו~ את לה~~ל שכיון הואיל מסור חשובאי
 מדרבנן אלא א~~ו סת~~ס לכת~בת מסור ~סול שכלהנ~~ל
 מלבד אך ~~יל~ בתר ואזלינן בדרבנן פ~~תא הויא~~כ
 ~וסלו דלענין ~רש~~ל בשם מביא שם בחו~~מ בש~~ךזה

 ~נין ~~~ד וא~~כ ~ור~ כמו ~נו אין ולש~ועהלעדות
 נשאל ~"ו סי~ בחו~~מ ש~~~ ובערך ס~~ת~כתיבת

 שאל~
 כזו

 ל~חרי~ למכור ולענין כשר~ הוא ל~מו לכתוב ~דל~ין~שיב
 דבנ~~ד ומינה כשר~ אינו ביותר שמים ירא שיהי~דבע~
 ומכ~~ כשר~ הס~~ת בודא~ לע~מושכתב

 מעכ~~ת לפמש~~כ
 קודם האותיות דכתב ~ם ומה דינא~ ~יית לאדשכנ~דו
 כשר שהס"ת בושש ~ריך דין לית בערכאות חבירו אתשתבע

כנ~~ל~

 ~פ~~ק~עת~~ר י~~~ו~מיהאלי

 מו~~ה כש~ת וכו~ הרה~~~ י~די לכבודשוכ~~ט
~~~~ ~~~

~~~~~~~~~ 
 נ~~~

 ~ומ~~~
 י~~ו~ ט~לאש בק~~ק

 אב~ו על קדיש האומר יתום בדברי לחוו"ד ~תבו~~~~~
 יש איך אמוועל

 בש~ ל~ו~
 די אם ~וברת

 שו~~ע דבקי~ור חדשים~ י~~ב יאמר או חדשים י"אשיאמר
 חדשים י~~א רק לומר שאיןכ~ב

 ~~~ ומעכ~~
 עליו

 י~ב שיאמרודע~ו
 אמרינן עד~ת ש~מס~ אף כי חדשי~

~~שון
 ש~~~

 חודש ~ב ~~י~ם ר~~ם
~  

 ~כ"ח כ~ונ~ם
 שנה~ל

 של~
 שיליף באשר

 שכ~ב ~רא שם במתנ~ ל~

 הר~"ט ~~ם הראב~ד ופ~ ו~ו~ בחד~ו ח~דש מ~י~הי~
ד~~יבא

 א~ת~
 ממי~א וא~~כ ~יהנם י~א חודש ואו~ו י~ם
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 שנה נדון העבור בשנתגם
 של~

 ח~~ו הוי דזה לומר ואין
 בלאה~~כ דהרי כן~ עליו ~מר אין ולכך ית~ש מאתועולה

~ר~
 בדרשות כדאמרי~ בישראל תולה הוא ה~ב"ה שמכפר

 וכן וכו~ ~ישראל נשאל ואתם אני ה~ב~~ה אמר ~~האימת
 שתולה שנים ג~ ~ת בתולה לענין עלי גומר לאלא~י~
 עכ~~ד ח~זרים בתוליה יהי~ השנה את יעברו אםבהב"ד

 יותר~ האריך ועודבק~רה

~~~
 לו משיב הייתי לא ל~כ~~ת ואהבתי הכרתי לולא
 מ~ נ~~י למ~כ~~ת אומר אני כי הזה בדברכלל

 לך
 כלך הגדהא~ל

 א~~
 החמורות ההלכות ואהלות נג~ים

 אבל רב~ ~פסד ~י~ בהם יטעה ח~~ו ואם עיוןה~ריכות
 הלא קדיש אמירת של זהבענין

 ה~
 בעלמא מנ~גא רק הוא

 ואם המנהג ~י בזה לעשותויש
 יט~

 ההפסד אין בהן
 במדרשים שמבואר אף יתום קדיש אמירת גוף כי ~~כ~גדול
שיש

 טו~ ב~
 אין ~מ הגיהנם מן להו~יאו הנפטר להאב

 והרא~~ש הרי"ף והרי הדין מעי~ר הבן על ג~ר חיובזה
 שי~יה זה דין כלל הביאו לא בש~~ע והמחברוהרמב"ם

 י~~א או י~ב כל אביו מיתת אחר קדיש לומר מחויב~בן
 ברמ"א רק היאר~ייט~ ביום וכןחודש

 בסי~
 ביו"ד שע~~ו

 ס~~ל ש~שמטוהו דהפוסקים ובודאי במדרש~ כן שנמ~אכתב

 מדברי הלכה למדין אין חכ~~ל שאמרו מה בכלל הויד~
 ובפרט כלל בבלי בש~~ס זה דין נזכר לא ושמ~~טאגדה~
 הספרים מכל דיניו כתב שהוא יותר ראי~ יש הרמב"םמן

 בחבורו ש~ב הי~ד לחבור בהקדמתו וכתב חכ~~~ל~מאמרי
 התו~ דיני כלזה

 חבור לשום י~טרך לא בספרו ושהלומד
 אמירת דין השמיט ואפה~~כ התורה דיני כל לידעאחר
 במדרש וגם ~ל~ ס~~ל ~דלא ~כח ודאי ~תוםקדיש

 דעושה אלא ~בן על חיוב שיהי~נמ~א ~~
 בז~

 ~אביו טובה
 דגם ~ובודאי מגיהנם~לפדותו

~ 
 סק~~ד ~י פירוש ~ריך

 ע"י מגיהנם שלו הבן אותו יו~יא וכדומה נו~~ט שאכלדמי
 אחרת~ אגדה כמו הוי זה הגדה א~~ו שלו~ ~דישאמירת
 שאמרוכגון

 ~דהאו~
 עונותיו~ כל לו מוחלין שבת בליל ויכו~ו

 אדם דמעשה בשכל מובן ודאי אבל הרבה~ וד~ותאגדות ו~~נ~ עונותיו~ לו מוח~ין יום בכל הים שירת האומראו
 בר וכל הבן שיאמר קדישים מאלף יותר ודאי מועילבע~מו
 יביןדעת

 ז~
 ~י~ ~ריך הדבר ואין ~~מו

 כלל~
 באופן

 וכיון מנהג~ אלא אינם ק~ישים ענינישכל
 ש~

 הענין אין
 חיו"ד מרדכי פרשת בשו~~ת ו~יין לפענ~~ד~ פלפול כללסובל
 אמירת של שאלה לענין ג~כ שם ש~ב וכ~~ו כ~~הסי~

 משום מכאובו בעת אותו ליגע כדאי הענין שאיןהקדיש
 ~ין לפענ~~ד ולכן יא~~ לא או יאמר אם הפ~דשאין
 מנהג בזהלשנות

 וכ~ו~ העו~
 הוא העולם ~מנהג ~לי

 רק ~ומרים העיבור בשנת דגם שו"ע בקי~ורכמש"כ

חוד~
 ~ל מכריחות אינן מעכ~~ת של הראיות דגם ובפרט

 להמתין ש~ריך אמרו חברו במעוברת שהרי דמש~~כלהפך~
 בג~א ~מרו אע"ג חדשים ~~ה ובמ~ברת חדשים~~ד

~
 לפעמים ח~דש בלשונס דנקטו אע~ג הרי חודש כ~~ד

 אומר אני דו~א~לאו ה~
 רא~ מש~ אדר~

 להפ~
 ~~~ר דהרי

 ~~בי~ ג"כ ~העבור ~ב י"ג סימןבא~~ז
 לחו~

 ואפילו
 הב~ש כתב ~מ ~ו~קין ~~ביאה~~א

 דר~
 מחמרי~ התם

 הת~ שאני וגם פק~~נ~ ~פק הוי סכנה חשש דאיכאמשום
 הרי שנים~ ב~ דמניקין שאחזו מי פרק גיטין בש~~סדאמר~
 הת~"ד בשם באהע~~ז בט"ז שס כמבואר שנה~ ג"כנקטו
 דמחמיר מהר~~ם של טעמאדהיינו

 ש~~
 העבור ~ודש לחשב

 דבמקום ~ה ומבואר ~יי~~ש~ להקל הט~~ז מסיק שםוגם
שלא

 נא~
 שנה תיבת

 כל~
 ~שטא~ חודש י"ב רק הוי

~~
 דאמרי~ מטרפות רא~ מש~~כ

 סי~
 ~ודש י~~ב לטרפה

 ~ודש~ י~~ג בעי~ ~וברת דבשנה בת~ח כתבואפה"כ
 הא~רונים רוב דעת ולד~תי מוכרח אינו שם גםבאמת
 שס"ה עברו אם ועכ~~פלהקל~

 י~ות כמנין ימי~
 הח~

 בפ~~ת כמ~ש להקל ישודאי
 בסי~

 חומת ספר בשם נ~~ז
 פ~וגתא בספק להחמיר שם נימא אם אפילו רק~ושלים~
 רק ליכא דרבנן חיוב דאפילו קדיש באמירת בנ"דאבל

 של דבריו ולפי ירחקוהו ו~שיו יקרבוהו אדם שלמעשיו הל~ מגי~~ ~ה ~ד יודע מי התוטלת וגם בעלמא~תוע~ת
 רשע אדם אטו בדוקה~ כרפואה לה דנ~ט מעכ~~תשל

 להפך וכן ג~~ע יורש אטו קדיש שאומרים בנים לושיש ור~
 ולא ד~ וירא כשראיש

 ז~
 שיאמרו בנים ~מנו שישארו

 ~וא אמיתית ודאי חכמז~~ל שאגדת רק סבלן~ ~דעתשאין דברי~ ודאי הא השני ~ל יתרון להראשון יה~ אטוקדיש
 גמור ~יוב הקדיש אין ו~~מ תועלת~ שהוא אחת בחינהעל
 מנין שאין ב~ום שדרומי

 ל~
 לשכור מ~ויב שיה~ מ~ינו

 י~~ב בתוך דירהלו
 חוד~

 עיר~ באיזה אמו או אביו שמת

~~~
 יב~ח הכלים על עברו דאם דאמר~ יי"נ לענין

 ודעתמותרין~
 החכ"~

 כגון איסורין בכל ד~~~ד
 ~עבור בשנת ~קל אחרונים בא~ה ומבואר חמב~פלענין
 בלא כפשט~ ~ק חודש הי"ב דנ~טו~רי

 הע~ו~
 ~ה~~ד

 מטה חסד רב דהקב"ה בפרט בג~נם~ רשעים משפטלענין
 חסד~כלפי

 וא~
 לה דייק שבמשנה

 מק~
 חודש דמדי

 כ~ הריבחדשו~
 הל~~~ס ~וא דהעיקר מ~ינו פעמים

 וה~נ אקרא~ואסמכוהו
 דרשא לאו ודאי הדרש~

 גמו~
 הד~א~ על יס~ד ל~~מיד אין ~ום בשום ולדעתיהוא~
 לדברורא~

 ש~~
 הרמב"ם

 כ~
 הדרשות את משנה פעמים

 בתלמוד מבוארות שאינן אחרות אסמכתותלהביא
 אלא ~~יקר הוא הדרשא דלאו ועכ~~ח בספרי אובספרא ר~

 דקרא~ אדרשא ואסמכוהו כך ~ובליםשהי~

~~~
 בחאו~~ח החת~~ס מדברי לדבריו סיוע מעכ"ת שה~יא

סי~
 שמת דמי שר"ל א~ חכם ~ברי לדחות שכתב ~ד

 יאהר~ייט לו שיהיה א~ אדר בכ~~ט מעוברת בשנהאביו
 שבטב~ט

 דמש~
 דס~~ל מדברו

 ד~
 רשעים שמשפט

 יב~חבגיהנם
 העב~ בחו~

 אומר אני חודש~ י~~ג הוא
 לה דיש מודינא היאר~ייט לענין דודאי ל~ד ענין זהדאין
 י"ג מעוברת בשנה שהוא השנה כל שיעבור לא~רלהיות
 שבכל שמאחר הוא לדעתי ~יאר~ייט דענין ומשוםחדשים~
 ~וז~ים יום אותו ~~יעשנה

 הדברי~
 כ~ש ~ת~רר

 בשער הכוונות בספר האריז"לב~בי
 ר~

 את דנים ש~כן
~עולם

 ב~
 האדם נברא בתשרי דבא~ משום

 ו~~
 נתעורר

~ה
 ש~

 הע~לם בריאת בשעת
 בכ~ ו~

 י~ט
 ~תעו~ ויו"~

 אז~ה~
 ראשונ~ ~אר~

 כן ~ב~מת הז~~ באותו
 ג~כ~ואר

 במ~
 ~משל ביאר~ייט הה~ד ולכן א~ור~ פ~
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א~
 ני~ן א~ שמגיע עת ~כל ~זי ניסן ב~ח ~אדס מת
 ולכן הזמן ב~ותו ~~ת הזה ה~דם את לדון שובנת~~רר
 את דנין אם ענין זה אין וא"כ קדיש לומר אזנוהגין

ה~
 או~ו דנין אין דאפילו ~ודש י~~ג ~ו יב~~ח בגיהנם

 ~מ ב~ור אפי~ יב~~ח רקבג~נם
 ה~א~

 נתעורר לא
 ~וד ה~דם אתלדון

 ר~ ~פע~
 שמת החודש של ~ום באותו

 רשעים משפט ד~מרי~ דהא אי~~ל לעולם אבלבו~
 יב~~~

ד~וק~
 העבור~ בשנת אפילו הוא

~~
 ד~משנה ~"כ

 ה~ש~ הרידאדרבה הוא~ דוחק ג~~כ אינך ~~ב יב~~~ נקט~
 פת~ה

 לו~
 הם יב~~ח ~משה

 מה גם ל~ק וב~ה שווין~ ~ם ד~ולם משמעוכו~
 מקו~ל ה~~יעל שמקש~

 ~מוב~
 קדיש ש~~~ל שכתב בד"מ

 שנ~
 של

 דהר~~י לק~~מ ~מבול דור של משפט שהי~ כמו החמהימות
 דהמשנ~ מדחז~ ס~~למקורבל

 כוללה
 כו~~

 בפתיחת יחד
 ~מרדבריה

 דחמש~
 משמ~ השם~ יב~~ח

 דינם דכילם
 ואף בכולם~ הה~~ד החמה ימות של שנה הי~ ש~מבולוכיון שו~

 ~~מה~ חדשי י~~ב הוא דהכוונה י~ל יב"ח נ~טהדהמשנה

~~~~~~
 מודו דכ~~ע ~פשיטות אדר דר~~ח א~ ביום שמת במי
 באדר רק מעוברת בשנה היאר~ייט ל~חזיקדיש

 כלל שני באדר ולא שבט חודש עדיין דהוא א~ ביוםרא~ון
ד~~~ע

 ל~
 לפענ~~~ לשבט~ נחשב

 ודלא ב~ה נכונים דבריו
כמי

 שר~
 ב~י~ המג~~א כוונת זהו ולפענ"ד השני~ ב~ד ל~דד

 בסוףתקס~~ח
 סק~~~

 בזה~~ל שכתב
 וא~

 מת
 ביו~

 ראשון
דר"ח

 א~
 יתענה

~~ 
 ראשון א~דר ד~~ח ~~ ביום ~באה

 ב~~טולא
 ד~ו~ ב~

 שני~ אדר תחת עומד רא~ון ~דר
עכ~ל~

 דבר~ ~~
 מה וראיתי מובנים~ שאינם

 שמגי~
 בדבריו

 ~אתי לא ובכולם ופרמ"ג ולב~ש אפ~ים והידהמחהש~~ק
 ובחכ~טעם~

 ישולפענ~~ד דבריו~ מבין שאינו כתב אבלות בהלכות אדם
 להגי~

 ~ולא ב~ום קטנה~ הגה רק בדבריו
 ~כי ב~~ אדר על וכוונתו בו" בב~ ~ולא ~"ל בו"~ב~"ט
 אביו שמת ~היינו אדר ~~~ח ראשון ביום מת ואםפירושו~
 בשבט~ ל~ עדיין באמת שהוא אדר דר~~ח בא~ פשוטהבשנה
וע~~ז

 כתב~
 ראשון אדר ל~ודש באחד הבאה לשנה ית~נה

 לחודש בא~ רק ית~נה ~וברת ש~י~ הבאה דבשנה~היינו
 באמת ~וא דאז משום ל~דו א~אדר

 בשבט~ ~
 בב~ ולא

 ~היינובו
 שא~~~

 לה~נות
 ביו~

 אדר דר~~ח א~
~~~ 

 וע~~ז

סי~
 ת~ת עומד ראשון אדר ~ל~לם ~טעם

 אד~
 ~היינו ~~

דר~
 שייכות ~הם יש ב~ ואדר א~ אדר

 ~ ז~
 לא אבל זה

 וכיוןשבט~
 דיו~

 ~אש~ן אדר ד~~ח א~
 הו~

 ~בט באמת
 שייכות לו אין לכן שבט לחודש ל~ יום שהוא כמש"כעדיין
כלל

~ 
 שני אדר

 וא~~~
 דכיון ועוד שני~ באדר כלל להתענות

דא~
 ד~ח ~~ יום כן אם שני אדר תחת ע~מד ראשון

 שיי~ת לו אין ראשון אדר לחודש ל~ באמת שהוא שניאדר

כ~
 באמת אביו ~מת כיון ולכן שבט~ עם

 א~~~ בשב~
 כלל

 א~ ביוםלהתע~ות
 ד~~

 אדר לחודש ל~ ~הוא שני ~ר
 ~~ל שבט תחת ולא ~ני אדר תחת רק ש~ומדראשון

 ישבאמת ו~ו~
~ 

 היא~~~ט
 בשב~

 ולא
 באדר~

 בדברי ~ו ~~~~~ה
 ה~ח~ם הני כל ממה~~גיהו נכון יותר נ"ל~מג~א
 ז~ הג~ לפי ~רי ה~~א~דברי

 ~י~ת המג~א ל~רי יש

למש~~
 ~ע~ר ה~ודש היה מיתתו~ ~ב~נת מ~ין לזה מ~ודם

 כנ~~ל~ ~~ר היה היאר~ייט ו~~ום ל~ ביום ומתמלא

~~~~~
 שבעל רו~ים אינם הקהל ~ם ששאל מה

 היא~~~~
 האב~~~

 עליו ~ין וב~מת ~תיבה לפני יתפלל
 גמג~ם או פסילשום

 לשו~
 לפענ~~ד

 הק~ל אין א~ ד~כ~~~
 בורו~ים

~ 
 להיות דא~א יתפלל

 ש~~~
 דכ~ב ואף בעכ~~ח

 שאין דבז~~~זהמג~~א
 הש~~~

 ב~ינן לא רבים מו~יא
 כ~~~

 ר~~ן
 בתר ~אזלינן ~עכב~ יכול אחד יהי~ שלא ~נין היי~הק~ל
 ~קהל רוב אם א~ל ברובא~ דתלי~ מקום בכל כמירוב
 שאין ~ף בו~ רו~יםאינם

 טע~ לה~
 בעכ"ח הוי מ~~מ ~גון

 להיותוא~~א
 ש"~

 בעכ"ח~

~"~~~
 ז~ ~דקו~ לא דהקהל מע~~~ת

 היה
 שיי~

 ~יי אם
 להשיב הראוי מן ~א~ או בו יחפ~ו אם לשאולבאים

 אם אבל בו~ שיחפ~ו ו~ייםםלהם
 ל~

 רק ש~לו
בסתמא או~רי~

 ~אינ~
 לאבל לו חלילה ~תיבה~ לפני שיתפלל רו~ים

 ~ובה יהיה וגם שכר יקבל ויותר שיתפלל~ יאר~ייט ~עלא~
 לאמו אולאביו

 שרו~
 הפרישה ע~~י עבירם להתפלל

לכוף ~פ~~ ואי הק~ל~ ר~ון נגד הת~לה ע~~י לנשמתם ~לוישיהי~ ממ~
 לא~

 שיתפלל הקהל לרוב ומכ~~ש
 לה~

 לפני
 שיהיה טעם מ~יזה יהיה אותו~ ~וחה דעתם שאיןאיש התיב~

 ברור~כנ~~ל

~~~
 אמנם

 שבחת"~
 ש~~ה סימן יו"ד

 ל~
 ~מ כן~ מש~ע

 ~קהל באם רק כוונתו דעכ"חנ~~ל
 שואלי~

 ה~אלה
 שישליכו להורותם לנו יש לא או בו יחפ~ו~ם

 נ~~ל מש~כ מ~מ כן כוונתו יהיה לא אםואפילו יתפלל~ לא רו~ים אינם אם ע~~~ז אבל להתפלל אותוויניחו מ~ב~ ה~נא~
 ~ורו~

 כן
 דמסתבר~ מלתא הואכי

~~~~~
 מדרך שיניח ל~עכ"ת הפעם עוד אומר אני ע~ה

 ויאר~ייט קדישים ב~יני ע~מו מלהתערבהזה
 מעיקר אינם כולם כי ~אבל~ותפלת

 דדינ~
 דהש~~ס

 ו~לו~

ר~
 מתגרים חוגרים ות~~ח במנהגא

 ע~ בז~
 ת~~ח

 לידי~ח~~כ ו~~
 מחלו~

 ושנאה
 ויג~

 למ~כ"ת הרבה היזק
ויניח

 מה ~ל ע~מו י~מוט ישאלוהו ואם מנהגם~ לה~
 ~~ ברנון בטוב ביני~ם יפשר אפשר או להם ~ורות~יוכל

 גדולה ~~ה ש~יא מונקאטש בק~ק כי לי ויאמיןה~דדים~
 הוא הגדול בביה~~דובפרט

 קבו~
 ובכל ישראל מבני גדול

 ו~ול~ ויאר~ייט~ אבלים הי~ ויוםיום
 ל~ם הורי~י ~א

 יפחד ו~ל ודומייהו~ וד~~מ וגיטין שבתוהל~ או~~ ב~ניני רק מורה אני ש~ין ל~ם אמרתי כי זהבענין
 משו~

 ~יסור

~~
 מורה שאי~ו

 השי~~ת אותו שחנן דעת בר כל כי לה~
 שכתבו שאף מבין טובבשכל

 כ~
 אלו בענינים מחברים

 אין ~~~~ ודומייהו~ ה~תים את וגוזלגזל
 ז~

 לשון אלא
 ואיןמושאל

 ז~
 ~~ל ואינו דרבנן~ ולא דאורייתא לא גזל

 ולשבו~ לע~~ ~ ידי~ל
 ת~דק ואל ~דרב~ן~ אפילו

 ויוכל ושקט שלום ~ו יהיה~בזה ~~~
 בתו~~~ לעסו~

 כר~ונו
 ראשוני~~ ופוסקים בש~~ס ה~וארות חמורותבהל~ת
 ~ין אני כי לאהבתו ~~תהא~תי

 ש~יני~
 א~ו

 גורמ~
 ~ע~ל~

 ב~~ נ~~ ו~כ~ת
 ~יניו ~חכם בדבר ~~ת חייב

 וש~~ת~ ד~~~ש ידידוב~שו~

~~~~~~~~~~~ 



 י~~~ו~ע~יהאלי

 חו~~ש ה~ופלג הרבני ידידי אהובי לכבודשוכ~~ט
 ~ו~~ה כש~~תהחסיד

~~~~ ~~~~ 
 בק~~ק נ~~י סת~~ם

 י~"ו~ באטורניר

~~~~~
 ראית אשר בדבר קבלתי

 בספ~
 ברכת שו"ת

 ע~~י שלא הנכתב דשם לו~ר אחד חכםשרו~ה ר~"~
 ב~ מכח ל~וחקו ~ותר בה~ד~~ר בכותלי ~בע ע~~י רקדיו

 ואת~ שהביא~ראיות
 וכל חלושות הן שהראיות כתבת

 ושא~ אוסרים~האחרונים
 נכונים~ דבריך אני ורואה חוו~~ד

 שנכתב שם ל~חוק ה~תירים לדעת שאפילו אוסיףואני
 י~~א בסי~ן הסופר בקסת שהביא כ~ו תוכות ~קע~~י

 בשם הביא וא~"כ יעקב ~ב ספר בשם ד~ אותבלשכתו
 ~~~~ ז~~ל~ רש~~ק להג~ סת~~םספר

 בכתב
 ש~

 ~בעונים בשאר
 ~שום הדבר וטעם ל~חוק אסורבוד~י

 דבש~
 ע~~י הנכתב

 דח~~ת אסורא שהרי משום והוא להתיר~ טעם ק~ת י"לח~~ת
 בגוף ~עשה עושה ש~ינו ~~ילא נכתב שהאות בשבילהוא
 נעשה ע~מו ו~אות האות שא~ל הדיו ש~ו~ק רקהאות
 ~~שו~ ~ן ולא תעשה של פסול כעין הוי זה ופ~ולמ~ילא
 ו~זוזה~ וסוכה ב~י~ית כ~ו ~~ות עניני בכמהה~בואר

 שתופס ל~~ב בסי~ האו~~ח על ~דוד שבולי בספר ראיתיוכן
 ~~ילא~ נעשה שהאות ~שום שהוא ח~~ת של לפסולכן

 דו~ה והוא להאות~ הס~וך בדיו א~א אינו אדם שלו~עשה
 רב ז~ן זה אנכי גם הבנתי וכן העשוי~ ~ן ולאלתעשה

 הללו~ עניניםבל~די

~~~~~
 שם ל~חוק ק~ת להקל בסברא ~קום יש לפי~~ז
 ~~ילא שנעשה שם שהרי ~שום ח~~ת ע~~ישנכתב

 וכן ב~חיקתו~ איםור בו אין כ~ל שם כתיבת בכוונתשלא
 הרב ~דברינראה

 בע~
 י~~א סי~ן בספרו הסופר קסת

 טובא שהחמיר שאף סק~~ז ובלשכתו בפנים~ בסופו ב~סעיף
 השם מחיקתבאיסור

 מ~~~
 ש~ו שזה ידע שהכותבו בעי~

 מקילין ~האחרוניס ו~ק~ת י~~ ובחקירה עיי~~ש הקב~~השל
 שנכתב בשם להקל טעם י~~ל וא~~כ ~טן ע~~י שנכתב בשםגם
 כוונת בלא ~אליו שנעשה שם כ~ו דהוי ~שום ח~~תע~~י

ש~
 כלל

 דה~עש~
 ~אות שא~ל בהדיו רק עשה

 וז~
 לא

 בשם ~קילין יש ולכן השם~ של האותיות גבי ~עשהנחשב
 טפי גר~ ודאי ב~בע הנכתב בשם אבל ח~~ת~ ע~~ישנכתב
 לענין טפי גרע ד~בע לדבר וראי~ ל~חקו~ אסורולכ~~ע
 דוקא שיהי~ בעינן דלא גט כתיבת שהרי מחיקהאיסור
 המתקיים דבר שהוא כל ~בעונין ~יני בכל וכשר ודיו~פר

 בגט גם פסול ח~~ת ע~~י ואפ~~ה דגיטין~ בפ~~בכמבואר
 וש~מ וקכ~~~~ קכ~~ד סי~ן אהע~~ז ובש~~ע שםכמבואר

 ~ב~דכתיב~
 כן ואם ח~ת~ ע~~י מכתיבה טפי כתב חשוב

 ~ב~ ע~י שנכתבו דשם מסתברודאי
 למוחקו~ אסור

~~~~~~~~
 שנכתב השם ~~חוק ~תיר שכתבתי

 ידי ~
 הסופר קסת ספר בעל השגת ~ושב~~~ת

 על שמים ~לאכת ספר בשם ד~ א~ת בלשכתו י"אסי~

~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 נגד דהוא ל~וחקו מותר ח~~ת ע"י הנכתב דשםהסוברים
 ~חיקת איסור גבי אטוהסברא

 הש~
 ~י~~~~ ~תוב כתיבה

 בכ~ונה ש~א ~~ילא נעשה דהשם כיון ~ד~~מ לק~~מ הנ"לולפי
 ~חיקה~~ איסור בי~ דלית לומר יש שפירכ~ל

~~~
 דכתוב ~~ה להתיר ראי~ ~לבוב הרב בשם ש~באת
 תפילין ב~פרים ש~שר ~ה דוקא ~ש~ע כן תע~וןלא
 דכיון ~התם ~הפך ראי~ דא~כא כתבת ואתהו~וזות~
 א"כ חקיקה ע"י~י~ שלה~ ופסי~י~ וגו~ כן ת~שון לא וגו~ אלהיהס פסילידכתב

 ~וכ~
 גם השם את ל~חוק דאסור

 ~ימן קה~~ס בספר ~בואר והוא חק~קה~ ע~~י נעשהבאם
 לה~יר לא משם ר~י~ אין לדעתי אמנם ד~~ אות בלשכתוי"א
 הכתוב~~~ מדרשות ~ראיות ~הביא לנו דאין לאסור~ולא
 הי~ ~~ כי לנו~ לא אבל התל~וד לבעלי כח רק היהדזה
 יהי~ ואיך ~קובל~ ענינ~םכל

 ד~ות לדרוש כח לנו
 דורשים התל~וד שבעלי רואים שאנו ~אחר~הפסוקים

 שום אין ~דע~י לכן יתיר ~איזה רחוקותדרשות
 לכאן~ ולא לכאן לא~הפסוק רא~~

 דף בשבת ~הש~~ס הו~~ל דאל~~כ להתיר ש~ביא הב~~~~~~
ק"כ

 לתר~
 שם דהי~ הא

 כתו~
 דמקשה בשרו על

 ח~י~ה דהויתפ"ל
 ו~ת~

 בדיו ד~יירי
 ל~

 ולא
 ~~~ל ועכ"ח ~ו~~~ שאינו ב~בעד~יירי מתר~

 ~יסור בו אין ~~ב~

 סדרי דבס~ חדא להתיר~ כדי זו ברא~ ואין עכ"ד~~חיק~
 ג~~כ ד~בע להלכה תופס דהש"ע מדייק ק~~~ט סי~ןטהרה

חו~~
 ~שום ~~י~ה הוי ~א זה ליפות כדי ד~ובע היכא ורק
 אי אפילו אך ~קפיד~שאינו

 ני~~
 אינו ענין בכל ד~בע

חו~~
 לחם כ~ש"כ

 ושמ~
 שם

~~~~ 
 בע~~ו ~וא הקשה

 חו~~~ אינו דב~בע הנ~~ל לפי ב~בע ~ג~רא ~וקי לאדא~אי

ו~תר~
 ~ה~~~ ש~רי שנבלע כיון ד~בע

 אינו
 ~~~~ חו~~

 גם
 שאינו ליכא ~חיקהחשש

 נ~ח~
 נדחה א~~כ ע~~~~ במים

 אפי~ שהרי זו ראי~ על יסוד להע~יד אין ובלא~~הראייתו~
 אינו ~ד~בע ני~אאי

 חו~~
 יכול ה~ דהש"ס נהי ~"מ

 ~~~מ ב~בע דכתבדמיירי לתר~
 ה~

 בדיו ד~יירי שפיר ג"כ משנה
 ובפרט ~ש~~ ~תרתי וחדאלחה

 דכתיב~
 טפי שכיחא בדיו

 לכן ב~בע~כתיבה
 ניח~

 דהי~ ~יירי באופן לשנוי~ שפיר לי~
 בדיו~כתוב

~~~~
 דמבו~ר כתבת

 בכ~
 מדברי והבאת לאיסור האחרונים

הפ~~ג
 בסי~

 ~זרק ה~חבר דברי דפי~ ב~~ז ל~~ב
 זהבעפרות

 ע~
 לא הזהב בהעברת כמוחק דהוי האזכרה

כן ~ש~~ ג~ ב~עיף ה~ח~ר דברי ד~שטות וא~ת הדיו~מ~ום
 דבהעב~

 א~ם ~חיקה~ איסור איכא לחודא הזהב
 רס~ ס~ חיו~ד שיק ~~~םבתשו~

 ~ב~י על משיג ורס~~ט
 דכש~עביר הדיו~ ~שום ה~חבר דברי בכוונת וכתבהפר~ג
 ובא~ת תחתיו~ אשר ~הדיו גם יתערב שלא א~~א הזהבאת
 מגדים הפרי הבנת ולפי ה~~בר ~דברי פשטות לפי ליקשה

דהעב~
 ה~ב

 ב~~
 של האיסור הוא

 המחי~
 כן אם

 אבל בזהב~ האזכרה כל בכתבהתינח
 המחב~

 א~ילו ~כתב
~~רק

 א~ ע~ ~
 האז~רה של א~ת

 ג~~~ ז~
 אין

 ~קנ~
 יה~ו~~

 על רק ~הב ליכא ~~ם להעביר א~ור
 או~

 בשל~א~ת~
 משום הוא האיסור אם

 ש~~~
 ~דיו גם

 לפ~~~~עת~~ר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בליכא קשה הזהב ~שום רק האי~יר ~י אבל א~~ששתחתיו

ר~
 אחת אות על

 מ~
 בזה~ שי~ך השם מחיקת

~~~~
 שם אפיני למחוק דאסור בקדמון גם ~פורש ~אתי
 והוא ב~בע~שנכתב

 בתשב~~~
 י~ביא קכ~~ז~ סי~ ח~~א

 מ~י~ראי~
 ~ד~ קודש עליו ~תוב והיה ~ב של טס שהוא

 וכןע~י~~ש~
 מפו~

 בסימן בבד~~ה בב~~י שמביא בהאו~~ח
 י~~א סימן ב~~~~ס ~מובארע"ו

 דכתב ה~~ או~ ב~~
 ב~ה ש~סתפק מקים בשום מ~אתי לאובאמת עכ~~ד~ במחיקה אסור תפירה ע~~י במשי שמ~ויירדשם

 מל~סא להגאון גיטין תורת בספר שראיתי מה לפירק ~חבר~ איז~
 עליו תמוה והדבר בזה~ גם שמסתפק משמע כ~ דףבגיטין

 ע~מו ו~שה האותיות אריגת ע~~י ובכתב בח~תד~תפק
 שכתבנו~ כמו הדבר מבואר שכבר ידע לאכאילו

~~~~~~
 בנכתב בין ב~בע בין דאסור עיקר נראה ד~א
 שכתב שלמה בית בשו~~ת שראיתי ואף ~~~ת~ע"י

 כבר וגס ח"ת ע~~י בנכתב להתיר הסכימו האחרוניםדרוב
 לענין כתב הוי דח~~ת מדחזינן ~~מ לדבריהם טעםכתבתי

שב~
 החטו~רות דנטל כגון ק~~ד דף שבת במסכת כמבואר

 ועשהו דל~ת של תגו בנטל וכן זייני~~ן שני ושוויי~מ~חי~~ת
 ממילא כנעשה הוי דלא וכיון ממילא כנעשה הוי דלאוש~~מ ח~~ת~ שע~~י בכתב גם שבת גבי דחייב מוכח ~ייב~ר~
 כנ~~ל~ למוחקו אסור ח~~ת ע~~י שנכתב שם גם ממילאא~~כ

~~~
 לענין ~ד ששאל

 מ~
 הנייר על שכותבין

 שכורכי~
 על

ה~וזה
 מבחו~

 גם הכי~ למי~ד אריך אם שד~י שם
 לידי בא שסופו כן לעשות דאין מעכ~~ת כדעת דעתיבזה

מחיקה
 ב~

 הזמן ובמשך ה~וזה על היד שמשימין
 בזה מחיתי וכברלגמרי~ נמח~

 לאיז~
 ~קולי~ השומעים אנשים

 שם לכ~יבת מקום שאין דבריך נכונים בזהוגם
 הז~

 רק
 ב~ום מגולה הוא המזוזה אם שס וגם ע~~~ מזוזהעל
 ~רו~ה כדי זכוכית השם על להשים ישהשס

 ~שי~
 ידו

 ~שקה המזוזהעל
 כמנה~

 על ישים
 הזכוכ~

 ~שש יהא שלא
 שכורכין הנייר על לכתוב אבל בהפסדו~ שכרו וי~אמחיקה

 המזוזהבו
 מבחו~

 סי~ ר~~~א בתשו~ וע~ין מקום~ שום אין
 על היד להניח נ~ן דאינונ"ח

 ה~ו~
 אחר מטעם

 כתבתי~ ~לענ~~ד שרי~ לדי~י~ גםזכוכית וב~פס~

~~~
 מלהודי~ך אמנע לא השם מחי~ת של הענין בזה אני כי

בעני~
 ~ספר הנ~~ל בענין מעיין בהיותי עת~ שראיתי

 הנ~ל י~א בסימן הסופרקסת
 בס~י~

 אות ~בלשכתו ד~
 של עבה מאות או ארוך ~אות ~~ת למחוק ~נין שכתבט~
 איסור בזה שיש ~תב בתשו~ שהרמ~~ע השם מאותיותאחת

 ח~ כ~דאוריית~
 דאסור ~תב ובנוב~י ~~~ת~ שאסור

 נטפל כ~ומדרבנן
 ומכ~

 זה
 משי~

 הפ~ג על
 בסי~

 ל"ב
א~א

~"~ 
 איסור שום בו שאין בדבריו שמ~ואר ~ז

 ר~
דל~

 להמח~ה ~ריך אינו באם והיינו לן
 כל~

 עליו וכתב

ב~~
 בחקירותיו ספרו ובסוף ליתא ודאי והא הסופר ~סת

 זה~ בענין יותר האריך י~~~ח~י~
 ב~~

 שה~ שם של אות
 ~ד וה~יעארוך

 סו~
 ~בעל נקב~ עד או ה~לף

~~~ 
 אוסר

 נשאר שיה~ ~אופןלגרוד
 מוק~

 והוא גויל
~ 

 ר~~ה כי
 ש~יא אלא ~תיר כ"כ טעם מ~א ~א~תיר

 ב~ח~
 ד~רי

 בסי~~~~~~
 שרו~ה ~"ו

 לו~
 ~אינן איסורין דבש~ר

 ~כיל~~י~~רי
 ד~רי בזה שמיישב ועיי~~ש מ~~~ת מותר ~~~ש

 עשק~ בארבעל

~~~
 אחר מטעם נכונים הפרמ~~ג דדברי ~ומר אני

 נשאר ש~ח~~כ באופן שם של מאות ~ק~תדבמחיקת
 איסור בי~ דלית מבעיא לא בשלימות האות ~ורתעליו

 ב~ דשייך אלא בי~ לית דרבנן איסור אפילו אלאדאוריי~א
 מהר~~ל בתשובת וכמ"ש מ~וה אכחושי כעין ~וי לומרק~ת

 סי~ יה~דא בית ~נוך בתשו~ אשרמפראג
 ע~~

 המובא

בחקיר~
 קסת שבספר י~~ד

 הסופ~
 אלא כאן שאין וכיון

 הוי לא דרבנן איםור דאפילו פשוט מ~וה אכחושי~שום
 נלענ~~ד והטעם שרי ~~ת תיקון ~ורך בו שישוכל

 ל~
 מטעם

החכ~~~
 דלא~ איסורים דבשאר הסופר ק~ת בספר שכתב

 דאכילהמיד~
 ~דברי אינו דזה מה~~ת~ אסור אינ~ ח~~~

החכ"~
 בפי~~ח בהגהות במל~~מ שכתב כמו מההלכה נדחים

 ובהגהות ע"ד דף בשבת ב~~~י ~הדיא דמפורש~בת
 אבל מה~~ת~ אסור ח~~ש האיסו~ם דבכל שםאשר"י

 ד~דיין כיון ~לל ~"ש משוס לית דב~~~ג משום הואדידי טעמ~
 יהי~ שנשאר מה ימ~וק א~ר אדם אם א~~כ כשר אותנשאר
 ולא עשה לא הראשון א~~כ השם את מוחק מש~םחייב

 אלא לא~טרופי ~זי ל~~שדע~~כ כלו~
 בא~

 ~~ירוף גם ~ריכים אנו
 ח~י דבאכילת איסור~ זית ח~י ב~כילת כגון הראשוןמעשה
 האחרוןזית

 ב~
 בשבת התולש וכן ~ייב~ אינו ג~~כ הראשין

 ~ריך ו~ראשון שערות ב~ הוא חיוב ש~שיעור א~ת~~רה
 היה ~ם אפי~ו ה~~ בנ~~ד אבל ~~אשון~ ו~אחרוןלא~רון
 ~אות ~ורת נשאר שעדיין כל מאליו האות מן מק~תנתמחק
 עשה לא דהראשין נמ~א חייב י~י~ וימחוק אחד יבאאם

 ובזה בנקל~ יותר המ~יקה אח"כ שיה~~ שקירב אלאמ~ומה
 בסי~ מבואר שהרי לדבר וראי~ מ~בנן אפילו איסור בו~ין
 מי~ ~כתחיל~ אפילי בשבת לה~מיד דמותר באו~~חשי~~~

שית~מ~
 ק~ת

~ 
 ערוך ש~~ס והוא בו סולדת יד יהי~ שלא

 אלא ח~~ש מטעם בזה דיהיה נימא ולדבריהם כ~~~בפרק
 מט~ם הואודאי

 ~נ~~~
 ~יק~ ד~שני כיון

 וירתיח ~מים מים
 ולא עשה לא הראשון א~~כ מבשל משום חייב יהיהאותם

כלום~

~~~~
 בשבת ~ההולך פסקו והש~~ע הרמב~~ם דהרי ראי~
 ו~ייב דאורייתא איסור עושה ~רסאות מג~יותר
 ~חת ~סי~ה אפילו לילך שאסור נימא ה~~נ כן אםמלקות~
 ע~~א סימן יוסף יד שו~~ת בספר ראיתי ו~ר ח~~ש~מט~ם
 אבל ז~~ל~ רש~~ק ~גאון בשם כןלהקשות

 באמ~
 מידי ל~~ק

 בשבת ע~ו~~ם אותו יו~יאו אם אפילו שהרי הנ~למטעם
 אחר ש~ם פשוט פרסאות ~~ של הגבול בסוף אותוויניחו
 שיו~אין פסיעות מק~ת אותן רק הוא ילךכך

 חו~
 ~ג~

 אין שהראשונות חזינן א~~כ חייב~ שהוא~רסאות
 כנ"ל לא~~ופי חזי בהו שייך ולא כלל~יסור בה~

 לי~א דרבנן איסור אף בראשונות ולכן הראשונותל~ירוף כל~ דא"~
 אין בנ"ד ה~~הוא"כ

 הראשונ~ בהמ~יק~
 אפי~ איסור שום

 שאין ב~ום ורק דרבנןאיסור
 ~ור~

 אכחושי ~שש איכא
~וה~

 ~~ת חיו~ד ב~ש בשו"ת~~~~~~
 סי~

 שהעיר קל~~ב
 ~שאגת דברי מכח ~נ"ל ה~נ"ע דברי עללחל~ק~



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

 אבל עיי~~ש~ יראה בל לענין ח~~ש ~ענין פ~~א בסימן~רי~
 אבל ב~~י~ ~בי כמו איכא דרבנן איסור עכ~~פ דבריולפי

באמ~
 אומר אני אבל ואכ~~מ~ כ"כ יסוד ~עמיד א~~א ע~~ז

 ~י ב~~י מבנידון טפי עדיףדבנ"ד
 ח~~

 נהי
 דל~

 י~טרך
 זית הח~י ל~רף ~ריך עכ~~פ אבל הראשונה ~ראייהל~רף

 אפשר או מדרבנן אסור ולכן ~שנייה הראייה בעתהראשון
 הראשון מחיקת בלי חייב הב~ המוחק בנ~~ד אבלמה~~ת~
 ו~פילוכלל

 א~
 על רק כתיבתן מתחילת השם ~ותיות ~יו

 הראשון של ~אותיות ק~ת מחיקת לאחר עתה שהםאופן
 כמובן~ כלום ולא עשה לא הראשון א~~כ חייב השני הי~~~~כ
 שכתב תל~~ז בסימן להמנ"ח ומ~אתי נכונים~ ~פמ"~~דברי
 ד~עשות פשוט לדבר~~~כ

 איז~
 או ק~ת ק~ר מהשם אות

 בו אין ק~תדק
 שו~

 הביא ש~א ~ותמהני ו~ניתי ~יסור
 שאו~רים~~ הנ~~ל וכל המנ"עדברי

~~~
 מהר~~ם בשו"ת ז~~~ל ה~און למורי ראיתי

 שי~
 חיו~~ד

 ו~ם בכ"ז~ ~עיר שלא רע~~ד~ימן
 מ~

 שם שה~יא

בש~
 יונ~ בני ~פר

 לחדש בעיני מחוור לא ~~~כ
 לשבר ~חיוב הע~~ז הרי ואד~ה ~ש~~ס ראי~ בלא~דשים דיני~

 אין השם במחיקת ~ם א~~כ עלי~ ~ורתה ישאר שלאהע~~ז
 באופן רקהאיסור

 של~
 ~~ בשלי~ות~ האות ישאר

 מש~~כ
 זה ~ם מנטפלין~ ~רע דלא אסור ~אות דלהמעיטבניב~~י
 נכר עכ~~פ דנטפל למשכיל מובן הח~וק כי בעיני מחוורלא

 אס אבל דבר~ איזה נח~ר הנטפל מיחק ואםב~קריאה
 ~אות הקטנת ולאחר מעביו או מארוכתו האותנתמעט
 אות נשארעדיין

 של~
 ב~וף ~א כלל חסרון כאן אין א~~כ

 ולאהאות
 בנטפ~

 איסור שום כאן דאין נותנת ~~~רא
 מ~~ל וכתשו~ מ~ו~~ א~חושי כאן היותר לכלרק

 בית חנוך~בתשו~ ~רא~
 ~וד~

 הנ~~ל~ י"ד חקירה ב~ה~~ס המובא
 ~~לה נ~~מ יש כי בעיניך הדברים ישרו אם להודיענוו~בקש

 בז~ ו~נני למעשה הלכהבדבר
 דו~~ש~ ידידך

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

 ~פ"ק~עת~~ר י~~~ו~מיהאלי

 נ~~י~ בדעברע~ין סת~~ס סופר וכו~להרבני

~~~~
 בס~~ת נ~א אשר

 ש~~
 אחת תיבה של למ~~ד של

 התחתונ~משט~
 שם של פשוטה כ~~ף לתוך נכנס

 אשראלקיך
 ב~ דעתי ~ליונ~~ בשט~

 דלא תינוק דאם
 טיפש ולא~כים

 י~~
 ד~~ שפיר כהלכתו אלקיך שם את

 וסימן ל"ב סימן חיו~~ד ח"ב שבמהרי~~טואף
 החמי~ ~~~~

 ד~ול~~ט תי~וק ~ל בזה סמכינן דלא מ~ריו ומשמעבזה~
 עכ~~ ~~וי היה סמכינן אי דאפילו כתב~~ם

 לכס~ת
 של התחתון חלק שם אשר התחתונה שטה אתלהתינוק
 ~ם ~ובאמתהלמ~~ד~

 ~ריכים מה~~ט שהרי א~לי תמו~ ~
 וא~~כ ~ענין~ מכח מע~מו ~דע דאל~~כ דל~ול~~ט תי~וק~יקח
 ~המוכח

 דא~~~
 ~ם א"כ מכסין דאם שתחתיו מה לכסות

 במ~"א~~ כבר שכתבתי כמו דמיא חכיס כלא חכיםתינוק
 במהרי~~ט המעיין לפענ~~ד~~~מ

 בתשובו~
 יראה הנ"ל

 היה כל שלעין באופן~י~ דש~
 נרא~

 מל~לה הרי"ש על
 שהו~

קו~~~
 ולא א~ת~ר שהקורא עד

 יכו~ ~~
 בבוא לקרות

 המ~רי"ט בא ולזה הוא~ מה יודע היה לא כי מקוםל~ותו
 ~ראות אמרו ד~אבטענה

 לתינו~
 ב~ום אלא דלחול~~ט

 ואינו שנת~ל~ל כל לעין ונראה ספק שאין ב~וס אבלספק
ניכר

 מ~
 ~~ורא שאין ב~ום אבל תינוק~ מועיל אינו ~וא

 גפסול דאין מודה המהרי~~ט ~ם לדעתי בקריאתונסת~ר
 ה~רי~~ט ש~וה מה בזה ו~ם ~ט~ כניסה בשביל זהבשביל
 שתחתיו הכתב אתלכסות

 תמ~
 הסופר קסת בספר עליו

 הספר בסוףבלשכתו
 ד~ ~~~ חקיר~

 בכך
 דהתינו~

 יבחין
 שהאות שתחתיו ~שטה~~~י

 שלמעל~
 בשם והביא כ~~ ~וא

 ד~ם מהראנ~~ח בשם מראשית מ~ידספר
 ההכר~

 ידי על
 ו~אמת ~~יר~ ומועלת הוא טובה הכרה שתחתיו~כתב

 כך נותנת הסברא לדעתי~~
 דמ~

 כתב ע~~י שמכיר בכך
 רק הוא העיקר הלאהת~תון

 שירו~
 כמבואר בהם הקורא

 מאי וא~~כ י"ט~ הלכה תפילין מה~ פ~~א בסוףברמב~~ם
נ"מ

 מאיז~
 טעם

 ר~
 ~ות שהוא לו שניכר כל ב~ם הקורא

 דמי~ שפיר דלחול~~ט לתינוק שניכר וכיוןפלו~י

~~~~~
 שהרי ~חוש ~דש לדבר חש שם ~סופר דב~סת
 בתוך הלמ~~ד של הראש לכתוב כשהתחילבתחלה

 אף כן ואם כמובן~ ה~ ~ורת ~כ~~ף אז ~יה ~כ~~ףח~ל
 של ל~וף וחיברה למטה הל~~ד של ~ק~ כשמשך כךשאחר
 הלמ~~דאות

 פר~
 שא~ כיון ה~ ~ורת הכ~ מן

 ניכר היה
 אשר הלמ~~ד גוף אל ~ייך ~ואשהר~ש

 בשט~
 שתחתיה

שנעש~
 להכ~~ף שחזר שמה כיון מ~~מ שלמה~ למ~~ד ממנו

 הוא~ורתה
 ר~

 כתיב~ ידי על
 ולא שתחתיה אות של אחרת

 ~~~כ דפסול ח"ת כמו הו~~ל הכ~~ף ~וף כתיבתמחמת
שלא משו~

 נע~
 מעשה

 ב~~פ~
 עכ"ד~

~~~~
 ~ששא להך ח~ו שלא יראה האחרונים בכל המעיין
 ח~~א ד~~ח בתשו~ הרואה שיראה כמו הנ"לדקסה~~ס

 סימן~יו~~ד
 נ~~~

 ר~ה שמתחלה
 לו~

 ~י שית~ן ל~שואל
שימחו~

 ~~לקל שלא כדי ובלסוף ויק~רנה~ הלמ"ד ~וואר
 ל~ ~ראוי מ~ורתההלמ~~ד

 ~דבר להניח הותר לכתחילה
 שלא הרי תקון בלי ולהכשיר שהואכמות

 על~
 דעתו על

 שר~ה במה מזה ויותר ח~~ת~ חשש ב~ה שיהיהכלל
 הל~~ד ה~וואר ל~רוד~~וות מתחל~

 ול~~רנ~
 לא בזה ד~ם מוכח

~~
 הכ~~ף על ח~~ת חשש ש~י~ דעתו על

 שלמעל~
 ודלא

 פשוט לדבר שכתב שם ~ה~~סכספר
 ד~

 ~ויתבאר ~ני

 דאין הטעם לקמןאי~~~
 בז~

 משום
 ח~~ת~

 ב~ר טוד וכן
 חיו~~ד בח~~ב הנ~~לד~ח

 סי~
 ל~רוד ~יר קל~~ב

 ה~~
 ~ה~ם

 נראה אמנם כוונתו~ היטב נתבאר ולא סתומים שםשדבריו
ש~וכן

 כוונת~
 ~ן הכ~~ף אריכת מעט ולק~ר ל~ר~ד הוא

נרא~
 ~יטב לה~יין

 ו~ דבריו~
 ~ן ח~~ת ~~י חשש

 ~~ם ~וריבתשו~
 ש~

 לא ~"כ עד~ר סימן חיו"ד ז~~ל
 ~~~ל ~וא ד~~מם לענ~~ד נראה לכן דח~~ת ~חשש עלחשש
דאין

 לחו~
 הא על

~ 
 ~שעת

 הת~~
 ה~ הוא הכתיבה

 הכתיב~ ב~~~~מי~
 שנ~ית

 כ~~~
 ד~יון כח~~ת~ ~ו"ל

דמעש~
 ~כתיבה~ ~וף הכתיבה תחלת הו~~ל הוא א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
יכעין

~ 
 טפת גבי חענ~~נ לענין ק~ דף בחולין התוס~ כתבו

 והלי~ה פישוט דרך שהוא דכל החתיכה על ~נפלהחלב
 והה~~ד אחת~ בבת כמו הוי רק נ~~נ קמא דקמאאמרינן ~~

 דכוותי~~ הכתיבה בעניןנמי

 מטע~~~~~~~
 קה~~ס בספר ~ש~~כ על ~קפק אני זה
 ז~ באות וכן ~~ אות בלשכה ט~סימן

 מלאכתספר בש~
 שמי~

 שם שכתב תקון בענין
 לדק~

 שבכל
 כמימרא~ רגע אף האות ~ורת תתקלקל ~א ~תקוןזמן

 בדרך שהוא דכל נראהולפענ~~ד
 כתיב~

 ואינו אחת ב~עשה
 בנדון מ~~מ אך ~חוש~ אין ידיומסלק

 דה~~
 א~~כ באפשר

 כמו הכתיבה בשעת שאף לתקן לד~דק נכון טוב~יות
 לפענ~~ד נראה שא~~א במקום אבל האות תתקלקל לארגע
 ואינו אחת כתיבה בדרך שהוא דכל שכתבתיכמו

 הכתיבה~~ בא~~~ע שהוא מה על ל~וש איןידיו ~סל~

 מ~~~~
 התיקון אופן על הסו~ר קסת בספר ש~פקפק

 מעט יק~ר או הלמ~~ד ראש יגרודדאם
 רג~

 יש הכ~~ף

ב~
 זה בענין המחמיר הרי לפענ"ד עיי~~ש~ ח~~ת פ~ול

 דגיטין בפ~~ב הרמב~~ן הוא כנ~~ל בחברו שנכנס אותשל
 סי~ בתשו~ והריב~~ש דגיטין בפ~~ב הר~~ן בשמו שהביאכמו
 לא הוא גם ו~ריק~~~ו~

 פס~
 כתב אלא גמור פ~~ל בזה

 לפסול יותר קרוב בגט פוסל האותיות נגיעת דאםבזה~~ל
 דל"ת בתוך למ~~ד כעין לחברו שנכנס באות ~היינובזה
 כ~ ~ו ר~או

 כנ~~ל~
 מבנגיעת יותר בזה החמיר דלא הרי

 מה"ת רע~~א בתשו~ ועיין להדדי~אותיות
 סי~

 שכתב כ~~ז

 ממילא ח~~ת~ משום בזהואין גריד~ דמהני קיי"ל ~דדי אותיות דבנגיעת כיון וא~~ככן~
 ג~

 ~חברתה אות בכניסת
 ~ב~ שדי ח~~ת ~שום בו ואין גרידה ג~~כ מהניכנ"ל

 מן
 יש שפיר וא~~כ כנידון~ להיותהדין

 האחרוניס ~דברי לקיי~
 ומתערב הנכנס האותיות מן אחד גרידת ע"י לתקןשהתירו
 לחששא כלל חששו ולא חברובחלל

 דח~~~
 בזה ראיתי ועוד

 המחמיר ה~"ן אףכי
 בכניס~

 ~חליט לא לחברו אות
 כתב לא שהרי גמור ל~חלטהפסול

~ 
 קרוב יותר בזה"ל

 ו~ריב~~ש בגיטין הר~~ן בשמו שהעתיקו כמו וכו~לפסול
 שכתבו וכו~ לפסול קרוב יותר של זה ו~שון הנ~~ל~בתשו~
 ראוי היה וכמעט בהחלט~ פסל שלא למבין מבוארבשמו
 התוס~ בעל לר~~י ~י~ דפשיטא מה שב~י~ דלא ע~~ז לומרלנו

בפ~~~
 ובפ~ הר~ב~ן~ של ספיקו מפני הנ~ל דגיטין

 שנפסול
 נראה שלפענ~~ד באופן הקדושים~ ושמות ספרים לגנ~זונ~טרך
 י~רא חול~~ט דלא ותינוק כהלכתו~ לקרות יכול שהק~ראדכל

~לכתו
 הס~

 כ~רה
 בשו~ת ראיתי ושוב תיקון~ שו~ וא~~~

ב~
 החמיר קכ~ט סימן מה~~ת ~חיו~~ד

 אבל מאד~ בז~
אח~~כ

 בסי~
 באמ~ע קל"א

 התשוב~
 ומ~דד בו שחזר נראה

 סי~ בחאו~~ח בדבריו ועיין ל~עשה~ ב~~~ע ומסייס להקלק~ת
 כותב ולכן ל~ ברירא לא שבע~מו ו~ראה~

 לפעמי~
 להחמיר

ופע~ים
 להק~

 ע~ה ~ביא ~~~~ז סימן ~"ק ובחיו"ד
סופר בש~

 ל~בו~ אח~
 מעט אח~~כ ולמשוך הכ"ף רגל ק~ת

 הג~
ש~

 י~שה ו~ן הכ~~ף
 פעמי~ כ~

 וי~שוך הרגל מעט יעבה
 סמ~ך הנכנסת הלמ"ד של הראש ~יה שאח~~כ עד ~גגמ~ט

 ~יני אז ~י כשר ודאי ואז הכ"ף ~רגלמאוד
 דו~~

 ~~י~ת ~לל
 אם והנהה~~

 אפש~
 כתבתי ~או וב~ם טוב מה זו בע~ה

 חסד בתשו~ ראיתי ושובהנלענ"ד~
 לאברה~

 ~~ ~ה~~ת
 ~שובה ז~סימן ~ו~~~

 ב~
 היה הזה המ~בר כי ~אוד~ שה~מיר

חריף
 ע~ו~

 וכל ~כללות מן ~~דין אין מ~~מ גוברי~ ורב
דבריו

 ש~
 תשובה באותו

 במחכת~~~
 לי~ נהירין לא

~~~
 מש~ כפי~~ שכ~~ף השניה השאלה דבר

 אלקיכם
 ~ו~

ק~ר~
 נו~~ן כמו ונראת

 ושא~
 ואמר לתינוק ~עלתו

 שאפשר וראה עוד עיין ~ך אחר אמנם נו"ן~הוא ב~יני~ כי ל~חוק ל~תיר מעכ~~ת דעת ומ~~מ כ~~ף~שהוא
 של גגו הרחבתע~~י לתק~

 הכ"~
 ק~ת

 מלפני~
 רק מל~~ריה

 שחש~
משו~

 וג~ כסדרן~ י~יה לא שאז
 בעת ל~מ~ם א~~א כי יען

 מהדיו ~~~ת יבא שלא הגג~רחבת
 ~חדש~

 ה~לק על גם
 וחשש נכתבשכבר

 משו~
 עכ"ד~ כתב~ ע~~ג כתב

~~~
 שה~ינוק כיון ~~תיר ש~ין דעתי ל~חוק כי תשובתי
 שמעלתו ואף כ"ף שהואאמר

 כת~
 נו~~ן~ הוא שבעיניו

 דלא עכ~~ח לתינוק אותו מד~ראהמ~~מ
 הי~

 וכיון לתינוק אותו מראה היה ~א שאל~~כ נו~~ןשהוא א~~~ ברור
 להקל א~~א כ~ ודאי שהוא אמר והתינוק לתינוקאותו שהרא~

 נטפלין וב~חיקת לשם נטפל למחוק שהוא ואףלמחוק~
 כל כמעטכ~בו

 האחרוני~
 שאינו

~ 
 מ~~~ דרבנן~ ~יסור

ג~
 להק~ דעתי אין בנטפלין

 שכל התינוק~ ~מירת נגד

השיעורי~
 המבוארים

 בספרי~
 האיתיות כתיבת ~ורת בענין

 אלא אינן וק~ירתן ואריכתן הרחבתן בעניןהן
 כל ולכן התינוק~ בקריאת רק תלי~ הוא לעכובאאבל לכתחיל~

 שם גבי לא למ~וק אין כהלכתו קוראשהתינוק
 ול~

 ג~י
נטפלין~

~~~~
 ~כ~~ף של הגג ב~~חבת לתקן שאפשר ~לתו מש~~כ

 והחשש לתקן~ הדבר נכון ודאי אפשר אם ומלאחריהלפניה
 אינו כתב ע~~ג כתב ושל כסדרן שלאשל

 אפילו שהרי כלו~
 האחרונים כל כמעט הסכימו ע~מובשס

 ובתוכ~
 הגה~~ק

 כ~~ש וא~~כ כס~ן שלא בכתיבת פסול דאין ז~~~ל ד"חבעל
 בלש~תו הקה~~ס וכן תיקון~ ול~ורךבנטפלין

 מ~יק י~ חקיר~
דאפילו

 ב~ש~
 כתב של החשש וגם כסדרן~ בעי~ לא ע~מו

 אינו כתבע"ג
 דנהי כלו~

 דבתשב~~~
 ~~ובא קכ~~ז סימן ח~~א

בשע"ת
 סי~

 גבי על ~יו דגם כן לומר ~דד מ"ב ס~~ק ל~~ב
 על להעביר אסורדיו

 הש~
 חשש משים

 מחי~
 מה

 בגיטין דמבואר מה ונגד הסברא כנגד הוא אבלשתחתיו~
 בתשו~ ז~~~ל הג~ מורי הסכים וכברפ~~ב

 מ~~~
 חיו"ד שיק

 ודבריו דמותר~ היא פשוט דדבר רס~~ח וסי~ רס~~הסי~
נכוניס

 ומסתברי~
 ~~ן שאין וכ~~ש בנ~~ד כ~ו בנטפלין כ"ש

 בעלמאחששא
 מ~

 שא~~א מחמת מעלתו שחש
 גג ומשיכת הרחבתבעת ל~מ~~

 ש~
 ב~ד~י ולכאן לכאן הכ~~ף

 שבז~ נכתב~ שכבר מה על ~ס דיויע~ה
 הנ~~ל כל מלבד

 כלל חשש שום בזה שאין ודאי מתכוין שאינו דברהוא
 וא~~~

ל~ני~
 בזה ~נני בכותחא~ כביעתא להיתר פשוט שהוא

הדו~~ש~

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



 י~~~ו~ס~מיהאלי

 ירא ~ו~~ש חו~~ב והמופ~ג הרבני ידידי לכבודשוכ~~ט

ושל~
 מו"ה ~ש~~ת

~~~~ ~~~~ 
 י~~~ו~ ב~טור נירבק~~ק ~ת~~~ נ~~י קליין

אחדשה~~ט~
 השא~~~~~~

 בכתיבת עתה עד טרוד ~ייתי כי יען אך
 נ~ניתי לא ~~ד שו~~ב בענין מק~~ב להרבמכתב
 ל~שיבו~ ~תהעד

~~~~
 בה~ שא~תו בדבר באתי

 ש~ ~~רו~~
 שנ~~רך ~ם

 של רגל כמו ~ימניר~ל~
~~~~ 

 ~שו~ה
 דינה~ מ~

 פשוטלפענ"ד
 דא~

 התינוק
 מכי~

 בלא ~פי~ו כ~ר לה~
 ~אינו פשוט מיושר כתב ~י~וב הפרישה ומש"כ כלל~תיקון
 זה בש~יל לגנוז יאין לעכב ולא לכתחילהאלא

 שו~
 דבר

 תפיליןלא
 ו~~

 שנמשוך תק~ה ע~~י וא~ יריעה~ ולא מזוזות
 דמי שפיר יפה יותר נראה ~יה הה~ של השמאלירגל
 בכך דאין זהגם

 נמשוך א~ כ~ו~
 ג~

 ~הה~~ השמ~לי ~גל
 רגל מאריכת ק~ת לגרוד אף דרשאין נלענ~~ד ~הויותר
 שלא שיז~ר ~ך כ~~כ ארוכה תהי~ לא למען ה~~ שלהימיני
 עד הרבהיגרד

 שהגרי~
דאף משו~ דידי וטעמא תיקון~ יהי~ לא

 ל~סוברי~
 את למחוק דאסור

 הש~
 לתקן~ ע~~מ אף

 דוקא היינומ"מ
 לא התיקון א~

 ב~
 רק הגרידה בעת

 אבל לתקן~ ע"מ מוכח הלשון שמדיוק כמואח~~כ
 א~

 התקון
 היא הה~ של הימני דהרגל בנ~~ד כמו הגרידה בעתהוא

 מ~~מ שהיא~ כמו היא כשרה דהה~ ונהי הרבה~ארו~
 ~~~ת ~ו הרגל גרידת והרי יפ~~ ואינה היאמכוערת

 וכמו ה~ מ~ורת שתפסול באופן לגמרי לגר~ד ~ריךשיהיה הו~
 דכלשכתבנו

 שהתינו~
 ~יא כשרה לה~ קוראה

 ג~
 תקון בלא

וא~~כ
 א~

 לגרוד יר~ה
 ג~

 ~~~~א ~ל הימיני הרגל ארוכת
 כ~~כ ארוכה ~הי~שלא

 א~~~
 שיתק~ל אופן על לגרוד כלל

 ובפרט ~קל~ נ"ל בכה"ג אחת רגע על אפי~ האות~ורת
 שגורד שכל נוטה שדעתי הקוד~ במ~בי ~בתישכבר
 ליכא דרבנן איסור אפילו בהכשר האות ~ורת נשארועדיין
 איכא דאכתי ונהי ל~~ב~ ב~ימן ה~~~ג כדעת זובגרידה

 הראוי השעור מן ק~ת ב~~ר שייך כ~~ז מ~וה אכחושימשו~
לה

 לכת~י~
 ראוי שהי~ ממה יותר דק האות שעושה או

 הוא שהה~~א כמו דאדרבא נ~~ד בכמו אבללהיות
 עת~

 ברגל
 אינו מהשעור יתר ארוךימין

 וא~ יפ~
 מ~ט יגרוד

 לפענ~~דיפה תהי~
 ואף וש"ד~ בה ~ין מ~וה א~חושי משו~ ג~

 אחרוני~ באיז~שראיתי
 ומ~אתי כמ"ש~ נלענ~~ד מחמירים

 ~כמה ועוד וקמ~~א ק~~~ב סימן חיו~~ד ב~~שבשו~~ת

 וט~מ~תשובות~
 כלל נכנס זה ד~ין

 ת~~
 שיהי~ מחיקה סוג

 את מוחק משום לדוןשייך
 הש~

 אלא ח~~ו
 נכנ~

 סוג תחת
 השם את מיפה שהואיפוי

 זו~ בג~י~

~~~
 לא~ר יפה שאינו מה ר~ועות שיורי בדבר חוו~~ד שש~ל
 ~סנדלר אותם ליתן עתה ~ד שנהגת לר~ועותהעיבוד

 מכח ~פק בלבבך ~לה ועתה קדושה~ לתשמישי תנ~יד~ני

~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~
 ~מש~~ז קנ~~ג ב~ימן או~~ח בפמ~~ג שראיתמה

 ב~~~
 ~פרש

 מגונה דלתש~ש וכו~יש
 ~ינ~

 נ~תפקת ו~ז~ת תנ~י ~ועיל
דאפשר

 ד~
 שיעשה

 מ~~
 הסנדלר

 תשמיש ~וי מנעלי~
 עכ"ד~מגונה

 ~~וס~ בכך ואין הר~יעות שיורי למסור שפ~~ד~~~~~~
 תנאי מהני לא מגונה ~דלתשמיש אמת דזהדנהי

 דוקא היינו מ~~מ ~ב בסימן במג~~אכמבואר
 ב~~

 כבר
 בההשתמשו

 לקדוש~
 א~ בזיון הוי דאז

 ~ך ~חר ישתמשו
 לתשמיש ההואבדבר

 מגונ~
 אבל

 ב~~
 עדיין

 השתמשי ל~
 ת~מישי רק דהוי לר~ועות נעבד ~אם מבעי~ לא אזיבה

 כ~~ו דף במגלה כמבואר~דושה
 וב~~~~

 ~י~ן
 לתש~יש בה ~~שת~ש ~ותר א~~כ ל~ו"~~ ~ב סימןבשע~~ת מוב~ פ~~~

 לאו נכ~~ע קדושה לתשמיש ד~זמנה כלל תנאי בלא חולשל
 וכמבואר הואמילתא

 ב~~~~
 לה~תמש דמותר ודא~ הנ~~ל

 ב~א ~~ילו לר~ועות מו~לח שאינו מה הר~ועותבשיורי
 בא~ אפי~ אלא מגונה לתשמיש אפילו כללתנאי שו~
 נתעבד

 מ~~ב בסי~ן ~רמ~~א פוסק דבזה הקדושהלגוף
 הוא מילתא הקדושהלגוף דהזמ~

 מ~~~
 מועיל ודאי תנ~י

עדיין ב~~
 ל~

 על כתב

 הק~
 דדוקא הזה~

 בא~
 על כתב כבר

 אבל הקדושה בגוף תנאי מועיל לא אזהקלף
 ב~~

 עדיין
 אף תנאי בו דמועיל ודאי עליו כתבלא

 שהו~
 גוף

 תנאי בה דמועיל וכיון מ~~ב ב~ימן מהמג~~א שנראהכמו הקדוש~
 דהתנאי פשוטנראה

 מועי~
 דרק מגונה ~תשמיש אף בזה

 לתשמיש מועיל לא בזה קדושה דבר בה נשתמשבכבר
 מועיל דאינו י"א סעיף קנ~~א ~ימן דאו~~ח והךמגונה~
 בהדי~ מיירי מגונהלתשמיש

 בא~
 נשתמש כבר

 ב~
 לת~מיש

קדוש~
 דדוקא כנדון~ להיות הדין מן לבא די שכן וכיון

בא~
 כך נותנת והסברא ~דוש~~ לתשמיש בה נשתמש כבר
 ~אדכיון

 השתמ~
 לן יזיק לא קדושה לתש~ש עדיין בה

~~
 מגונה לתשמיש ע~יו בה ישתמש

 ו~
 בז~ ~וי

 בזיון
 דבריו בסוף ~ק~~ו מ~~ב בסימן ~מג~~א ימש"כ כלללהקדושה
 רק ג~~כ מיירי תנאי מועיל אינו מגונהדלתשמיש

 בא~
 כבר

 ~דושה תשמישי על וקאי קדושה לתשמיש בהן~שתמש
 אפילו תנאי בהןדמועיל

 בא~
 לתשמיש בהן השתמש כבר

 ~מש~~כקדושה
 ש~

 לתשמיש דבכה~~ג קאמר וע~~ז לה בס~וך

מגונ~
 בהזמנה אפי~ אז תשמיש בלא אבל תנ~י מועיל אינו

 הקדוש~לגו~
 הוא~ מי~תא הקדושה לגוף דהזמנה ונימא

 מגונה תשמיש ב~ו להשתמש אף תנ~י מועיל עכ~פמ~~מ
~לפ~~ד~

~~~~
 דרק שכתבת דבכה~~ג נלענ~~ד היה

~  
 ראוי שאינו

 שאינו חלק אותו ב~~~ג ל~~נדלר נותניןלר~ועות
 דעתו אין העיבוד מתחילת דוודאי כלל נת~דש לאראוי
 אבל לר~ועות שיו~לח חלק אותו על אלא לשמה המעבד~ל

החל~
 לר~יעות ו~וי יפה שאנו

 ל~
 ~ניןדאמרינן ד~מי~ כלל~ נתקדש

 טבי~
 ידות ~בי

 הכלי~
 א~וכות שהם

 מה~ריך יותר ארוך ~~וא דמה השעור מןיותר
 א~~~

 טבילה
 העומדדכל

 כק~ו~ לק~ו~
 ד~י~ ~גזוז לגזוז ה~מד ו~ל דמי

~~~~
 ורבנן ~ש של ל~לוגתא שייך זה

 בה~
 העו~ד דכל

לזרו~
 דבז~ דמי כשרוף לשרוף העו~ד וכל דמי ~רוק

 יש
מבו~

 הל~ אי הא~רונים בין
 בב"ש עיין כרבנן ~ו כ~ש

 ~פ"ק~תרע~~א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~~~~~~
 איני באם רק מיירי דהתם שם ובפר~~ח קכ~~ד סימן~ה~~~ז
 האיסור ע~מו מ~ד לשרוףעומד

אבל ור~נן~ ר~~ש פליגי ב~ה~~~
 במקו~

 שעומד
 לק~ו~

 של יד כמו עולם של טבעו מ~ד
כלי

 ארו~
 אמר~ לכ~~ע כ~~~ג וכל מדאי יותר

 כ~
 העימד

 כ~~ו~לק~ו~
 והיינו דמיא

 דל~
 נזכר

 בה~
 ~כלים דידות דינא

 גרושין~~ מ~לכות בפ"ד בשעה"מ ועיין כר"ש דוקאדאתיא

~~~~~
 מן השיריים למסור מותר טעמים ג~ דמ~ד מזה
 לר~ועות מו~לח שאינו מה ~ר~ועות שמעבדיןהעור

לסנדלר
 שיעש~

 מ~עלים~ מהם
 א~

 ~וי דר~ועות משום
 אמרינן לכ"ע וא~כ מגלה במס~ כמבואר קדושהתשמיש~
 בתשו~ וכ~~ש ה~א מילתא לאו הזמנהבהו

~~~~ 
 פ~~א~ סימן

ב~
 עוד בהם שימוש ובלא תנאי בהם דהיה דכתבת משום
 תשמיש בהם להשתמש אף התנ~י מועיל קדושה~נין
 בהם ~שתמש כבר באם דדוקאמגו~~

 לאיז~
 הוא ~דושה

 מגונה תשמיש על תנאי מועילדאינו
~~ 

 ~~~א דסימן
 מיירי~ בהכי י~~א~~יף

 ג~
 ~או~ שאינו חלק דאו~ו משום

 ודאי המעבד דדעת הזמנה שם עליו חל לא מתחלהלר~ועות
 על ולא לר~ועות ומוכשר הראוי חלק על אלאאינו

 מה וכתבתי ק~רתי ~רדות ומח~ת ראוי~ שאינו~עור ח~
 וש~~ת~ דו~~ש בזה ו~נני ב~י~ור~שנלענ~ד

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

 לפ"ק~~רע"א י~~~ו~~עמיהאלי

 ~ו~~ש ~מופלג הרב אחותי בן אהובי ~ידידישוכ~~ט
 ו~~ שמיםירא

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
 יקרה אבן נ~~י

 י~"ו~ ארישארב~"ק

~~~~~
 מכתב~

 בדבר
 אש~

 נקובים שניים לה שיש
 ~בלאמביערען~~ שנקרא האידנא כ~וג רופאים ע"יהנקבים וסת~

 וקשה אחר מת~ת ומין בעופרת ה~קבים ~וםשממלאים
 ~ו~יא כי טבילתה עת ב~ל הסתימה להו~יאמא~ד

~ריכים הסתי~
 ג~

 אחר ו~ם אומן~ רופא כן
 ~רי~ כ~

 ולסתום לחזור
 אומן~~~~י

 ונפש~
 ש~ו~ת בעוד תטבול אם בשאלתך

 שלא ~~י~ה חשש ב~ה אין אם~שי~יים בתו~
 תה~

 ~ילתה
 ש~שה יעןכשרה~

 מא~
 וזאת כמובן~ ו~כ~יס לה~יא
 ~תש~תי

~~~
 נודע

 ל~
 ~ב~ם אחרונים שספרי

 א~ ~~
 אין

 ו~~ספריהם~ ל~
 המדברים הספר~ם כל נמ~אים אי~ם פה

 שו~~ת ~פרי א~~ אתי נ~~א א~ל~~~
 אבני בש~"ת והוא~התיר ~דברי~ שמבוא~

 ~ד~
 חיו~ד

 פ~ סי~
 ובשו~~ת

 חיו"ד שורק~טע
 סי~

 ~"ו
 ~חלק~

 ~ינת על
 שא~ר א~

 ~נשים~~ר
 ו~ם כ~~א~ סי~

 ע~ ~~
 שה~את שאלה

 בחיו~~ד~תה ~~
~ סי~  בדבר~ו מבואר אינו ~אמנם ~יר~ 

 ~מ~יא במכת~ך שה~את הסד~~ט ראי~ת דחה ב~הכ"כ
 שעושין ~~ה~י~

 חו~~ ל~וא~
 ~ייה מהא

 ~ע~
 ג~י

~מ~ה
 בסי~

 י~ ס~יף ק~~~ח
 דחו~~

 דאיגוד ~א וכן

 דעושין דמידי הרי ח~י~ה דהוי השבר שע~~ג וקשקשיםהמכה

 וא"~ ח~י~~~ היילר~וא~
 ~~~~ד לכ~ורה

 ב~~
 שן ממלאים

 הבאת והנה ח~י~~ להוי ג~~כ לרפואה וכדומה ד~ופרתחלל
בשם

 ע~
 דלאחר ש~ני דהתם הללו ראיות לד~ות שאלה

 ה~ן בנדון משא"כ להסירו~ תקפיד בודאי המכ~שתתרפ~
תש~ר

 כ~
 ~ו שיש אדם וכל ~עולם

 מ~
 לכן כן עושה כזו

אינו
 חו~~

 עכ~~ד~
~~~~~

 ~רי~
 ד~רי הסבר

 ג~
 אם לרפואה שעושין בשן

 כן גם ב~שן ונקב ~לול שוב יהי~ ולא השןיתרפא
 ש~וא עתה שמ"מ תאמר מה מ~ם~ העופרת ~הסירתקפיד
 ב~ייה גם הרי בתוכו ~ופרת שת~י~ הוא רו~הנקוב
 באיגוד וכן המכהשע"ג

 ~ וקשק~~
 ז~ן

 שה~~
 קיים

 הו~רו~
 וה~ש~שים המכה ~"ג והאיגוד הרטייה שתהי~

 הוא הח~וק בא~ת ~בל ~~י~ה ~וי ואפ~~ה ~שבר~~~ג
 שע"גדרטייה

 המכ~
 וקשקשים המכה שע"ג האגיד וכן

 כן אם להת~אות שדרכן י~לאים מכות הם ~שבר~ע~~ג
 עוד לו שיש בשעה עתה גם לכן תקפוד~ כשנתרפאלבסוף

המכ~
 אין בשן נקב אבל ח~י~ה~ חשוב

 מהדר~
 להתר~אות

 יו~א דעבד משפטים בפ~ ע~~~ת ברש~~י כמבוארל~ו~ם
 לעין~ דמיא ~עולם מתרפא דאינו משום שינו בהפלתלחרות
 נעשית ממי~אא~~כ

 הרפוא~
 שיהיה

 שפיר בכ~"ג לעולם~ ~
 לה שיש אשה ת~שה דאכתי אלא ח~י~ה~ הוי דלא לומריש
 יו~אין ~יה שבני השברח~לי

 לחו~
 ע~~ז לעשות והמנהג

~ברו~
 כ~ חולי לה יש ולפעמים גארטיל~~

 הטבור במ~ום

הנקר~
 שם וע~ין ברו~~~ ~נופעל

 ל~
 הנקרא חגורה ג~~כ

 והנ~ ברוכגארטעל"~~נופל
 מתרפאין אין ~אלו חולאים

 וא"כלעילם~
 לכאו~

 ~כי בשניים שתוחבין לעו~רת דומים
 זה הללו~ בהגארטלין לטבול רשאי תהיה כזו דאשהנימא
 ולכאו~ מסתבר~ שאינו ~ר~ד~י

 ~שבר שע~~ג קשקשים
 לעולם ית~פא לא ה~בר באם אפילו דמיירי משמעג"כ

 גא~לין גבי דשאני נראה א~נם ~~י~ה~ ~דהוי משמעו~פי~~ה
 משום ח~י~ה ~וי דודאיהללו

 דהדר~
 להסירם לפ~מים

 אומש~~
 משו~

 שמו~ים במקום גוף מן הזו~~א לנקות
 הראוי המקום מן זזים דלפ~מים משים או הללוהגארטלין
 להם הראוי מקומם ~ל אותם ליישב ו~ריכים ~מהל~יות
 הנדבק הזוהמא מן ע~מן החגורות לנקות ולפעמיםלהיות
 אבל ~~י~ה~ הוי לפעמים ~ותן דמסירין ~י~ן ו~ןבהם

העופרת
 שב~ו~

 אין השניים
~ 

 לעולם ל~סירו הדרך
 ~~ כי לו הראוי ~מקומו אותוליישב וא~~~

 אומן ע~~י ~חלה
 מ~~ומו יז~ז שלא ~אופן ~ו הקבוע ~מקום מונחש~י~

 ח~י~ה~ הוי דלא ודאי מסת~רשפיר

~~~
 כי~ן שאני וחגו~ת רטיות הני דכל לחלק נראה
 לה שיש זודאשה

 הרטיי~
 ב~ום

 ה~
 או

 לא להן שאין ה~שים מ~אר משונות נראית השברבמקום החגו~
 א~לה הוא תוספת הח~ורה או ~~יה חגורה~ ולארטיה
 עופרת גבי א~ל ח~י~~~ שפיר הוי ~ן הנשים מבשאריותר
 כדי אלא בשן הושם לא ~נ~~ל העופרת הרי השןשבנ~ב
 הע~רת לתוכה שהושם ~קודם ~נשים לשאר שוה~תהי~
 ~~י~ הנשים משאר משונההיתה

 ל~
 חלל

 בת~~
 ש~יה

 ה~פרת שימת וע~~י כן~ הנשים לשאר להםשאין מ~
 בת~~

 חלל



~ ~ ~ ~
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~~ן
 שי~ נ~ש~

 מלאים שניה נ~יות הנ~~ם לש~ר
 בנ~

 חלל
 ש~ר גביכמי

 נשי~
 ~סתבר ~פיר בכה~~ג

 דל~
 מקפדת ~ינהש~רי ~~י~~ ~וי

 כל~
 דומה שתהי~ ה~שה דר~ון כיון

 ~ש~ר משונה בשניים נקב לה שתהיה מב~י ~נשיםלכל
הנשים~

~~~~~
 ~בנ"א דברי

 תמו~י~
 מאיד

 שבת~~
 ~ביא דבריו

 ~ביע~ גבי הרשב~אדברי
 הב~~י שהביא

ק~~~ח בסי~
 שכת~

 אינו שערן ~נשים ש~ובעות ד~בע
 ~ו~~

 משני
 ע"ז וכתב נוי מטעם חדאטעמים~

 הרשב~~~
 מ~פיד ש~ינו ~~~~י ורובו השער בכל פושטזה ש~ב~ ~עפ~~י
 חו~~

 כאן
 ~~גופו הוא כאלו הוא והרי שם להיות ורו~ה מקפדתאינו
 יכתב ~יי~~ש~ וכו~ בשער ~בע של ממשו ש~ין ועוד שער~של
 ~בע של ~שו דאין ~ב~ טעם הרשב"א דמש~~כ הבנ~~אע~~ז
 כ"כ~ לסמוך אין הא~ ~טעם דעל משום כוונתו ~יןבשער

~ל~
 לדעתי ובזה הוא~ ~מת הב~ טעם ד~ם משום לסניף

 ב~ די~ ~יון מחברים של ד~כן כן דב~מת נכוניםדבריו

 כותב מ~~מ סגי דבאחד אף להתיר~מי~
 שניה~

 כיון
דגם

 טע~ ~שו~
 ~ב~ היתר~ יש ~ב~

 עוד כתב ~~~~כ
 ~בע יש באם נ~~מ דיש משום הב~ לטעםדהו~רך

 ע~
 רוב

 דבזהשער
~~ 

 סגי
 ט~מ~

 ש~ינו אעפ"~ דב~ובו משום דנוי
מקפיד

 ~ו~~
 של ממשו דאין משום הב~ טעם בעי~ ולכן

 בשערה~בע
 חזות~ ~ל~

 מדבריו מבו~ר עכ~~ד~ בעלמא
 מדברישהבין

 ~רשב"~
 ה~~ דטעס

 ש~
 לריבו מועיל ~ינו נוי

 דאף ל~פך הרשב~~א בדברי דמפורש תימא וזה שער~של
 ~~די~ כו~ב ~הרי שע~ של~ ברובא אפילו סגי נוי של~תירא
 ש~ינו ~~~~י ~רובו השער בכל פושטת זו ש~בעשאעפ~~י
 אינ~ כ~ן חו~~~~פיד

 ו~רי שם להיות ורו~ה מקפדת
 כן ד~ריו וביאור עכ~~ד~ שער של מגופיכ~לו הו~

 הו~
 ד~~כ

נ~
 מקפיד ש~ינו אעפ~~י דרובו אמרינן

 מקפיד~ינו ב~~ ~ל~ חו~~
 אב~

 אינו מ~~מ
 רו~~

 שם שיהי~
~~~ 

 ~ינו
 כללמקפיד

 ל~
 שם שיהי~

 ול~
 אבל שס יהי~ שלא

 ב~קו~
 רו~~שהו~

 שיהי~
 ל~ ש~

 מקפיד אינו חשוב
 א~

 ~ז
 ~~יבו ואף שער של ~~ופו ~וא כאלו ו~שיב ~גוףלגבי בט~

אינו
 חו~~

 ה~ב"א שכתב וזהו ב~~"ג
 ורו~~

 ~ם להיות
 בכלו אפילו לכן ~ם שתהי~ רו~ה ש~יא משום ~היינווכ~~
אינו

 ~ו~~
 ~י~ דהרי

 מ~ופו הוא כאלו
 וכן שער~ ש~

 ור~~
 ~ף הפרוכת ~ת טוב~~ן ש~י~ שם שמביא מהרא~בהדי~
 ~בועש~י~

 תכ~
 ~ת~ והרי ואר~מן

 ש~~מ א~~כ כילי~ ~בוע
ד~"ל

 דבמקו~ ~רשב~~~
 שהיא

 רו~~
 ~פילו ~ז שם שיהי~

 אינובכולו
 ~ו~~

 מקפדת ש~יא במקום ננוי הה~~ד ~~~~כ

 כתב ואיך שם~ שתהי~ורו~~
 הבנ~~~

 ~ו~רך שהרשב"א
 רובו ~י~ אם לענין ~זותא אלא ממש בו אין ד~בעלטעם
כך

 אל~
 הוא הא~ת

 ר~
 הבנ~~א כמש~~כ

 בתחי~
 ~רשב~~א

 משום הב~ לטעםכתב
 דשני~

 אמת~ הם

~~
 בת~ילה למש~~כ רא~ דבריו ~סוף הבנ~~א ש~ביא מה
 אינודלנוי

 ~ו~~
 דאשה ~בת בפ~ט הרמב~~ם ממש~~כ

 ~~אתמותרת
 בש~

 דבר כל והרי ניכר שאינו ~ני ~סף של

שחו~~
 בשבת בו ל~את אסור בטבילה

 ומדמו~
 בשן ל~את

 דאינו עכ"ח כסףשל
 חו~~

 לאו ג"כ ל~ענ~~ד עכ~~ד~ בטבילה
 הוא~א~

 דב~מ~
 דבר דכל כלל זה אין

 ש~ו~~
 יהי~ בטבילה

~ס~~
 המכה שע~~ג רטיה דהרי בשבת בו נ~~ת

 ל~די~ כמבו~ר בו ל~את מותר יאפי~~הבטבילה ~ו~~
 ת~א דלא דאמרי~ ד~א ~~~ל ועכ~~ח פרק~ באותו~ם ~רמב~~~
 דשמא משום שבראשה וב~ועות ופשתים ~מר~חוטי אש~
 יזד~

 טביל~ל~
 של

 מ~ו~
 היינו ח~י~ה משום ~~סירן ות~טרך

 משו~הת~
 אין ~סרה דלא~ר ~דרך דלפעמים

 כמש"כ לביתן בידיהן אותן נושאות אלא אותן ללבוש~וזרת ~אש~
 ש~~ג ~סימן התניא וש"ע והמ~"א אשה במה בר"פהתוס~

 ואפ"ה ~~י~ה דהוי י~~ל שפיר אחרים בדברים אבלסק~~א~
 ע"י שתסירן לחוש שיש ד~ף משום בשבת בהן ל~את~אי
~יזדמן

 טביל~ ל~
 שהדרך כיון מ~~מ מ~וה של

 הו~
 שלא~ר

~טביל~
 ~שים או ללבוש חוזרות

 בז~ גזרי ל~ במקו~
 על

הו~אה~

~"~
 דאפשר בשיניים י~~ל ה~"ד

 ד~~
 לא מ~~מ ח~י~ה ד~וי

 לא~ר הדרך דג"כ משום בזהגזרו
 הטביל~

 להשים

 ה~~~ל הבנ~~א כדברי ראיתי שוב אבל לפיה~ ב~זר~~~ת~
 בסס~~י חיו~~ד אש א~רי~שו~~ת

 ~~ עכ"פ ~בל עיי~~ש~ ע~~~

~י~~
 ג~~~ י~ ~~~כ הוא נכונה זו דר~י~

 על ראי~
 פי~ ~תוךשמשימה ה~ופר~

 מילתא ש~רי ~~י~~ ~וי דלא
 כמו הו~אה חשש ~שום ב~בת ~יסור ~שש בזה שאין~וא דפשיט~

 בשבת יו~את ~ה~שה יום בכל מעשים רו~יםשאנו
 שאסור במקוםאפי~ בה~

 ל~ו~י~
 ל~~ת שמותרת כיון וא~~כ

 ע~חבשבת ב~~
 דל~

 ~~י~ה~ ~וי

~~~~~~
 שאלתך בגוף

 נרא~
 טבילה לענין ל~קל פשוט

 דאי~
 משו~בז~

 ~לאות ~א מ~ום א~ לעולם כך שי~י~דנעשה משו~ ~י א~~ונים כמה כמש~כ ח~י~ה
 משו~ אי נשים לש~ר שוהשתהי~ החסרי~

 ד~ריך
 או~

 להו~יא

 מש~ה~תימ~
 אינו טעמי הני כל ומ~ד

 לרטי~ דומ~
 ואגוד

שע~~ג
 מכ~

 בושש~ ~ריך דין ולית שבר שע~~ג וקש~שים
 בשרה ~תתכ~ס

 במי~
 בטהור~ דברינו וי~או וט~רה

 טרד~תו~חמת
 וג~

 חסד לגמול ב~וו"ד הייתי
 ע~

 ה~~~ג

 לז~ת ז~"ל~~מני~
 ירו~ ~ד~ מכתבי~ נת~~ר~

 ו~זמין קרנך
 בתורה לעסוק ותוכל נ~ת וחיי מרוו~ת פרנ~הלך

 ומ~פם ~דו~~ש דודך ונפש נפשך כ~ותבטהרה ויר~~~
קרנך~ ל~ר~~

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

 י~"ו~~עמיה~ני
תרע~~

 ~פ~~ק~

 חו~~ש ה~ופלג האברך ידידי אהובי לכבודש~כ"ט
מו~~ה

~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 י~~ו~ ~בי~ר~ין נ~~י

א~דשה"ט~
 אשר בדבר מכתבו~~~~~

 החות~ דברי ל~י נתקש~
 ראתה אם ~ף נ~יים דבז~ שכתב ~~~~ובסימן

 ד~
~~

 דהד~ דנהי מדאורייתא~ סות~ת ~~רגשה
 ~ש~ שלא

 וב~יא מתחילתה זבה ~יתה באם מ"מ ~~~ה הא~ה~~~
 שלא הראייה ~חשב לא ~~נספירת

 א"~ לנ~יי~ ~רג~
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 ש~וא כל ז~~נ בתוך דגם הדין יה~ל~ה
 ג~ לאח~

 ק~~~ו בסי~ ברמ~~א כמבואר לתלות שיכולין במה כתםתולין ימי~
 עיקר כלהא

 ש~ הטע~
 ~וי מ~עם הוא כ~ם תליית

 בסימן הש~~ע מלשון כמבואר דרבנןספיקא
~~~~ 

 י~~ח סעיף
 הוי הא לתלות ניקל למה מדאורייתא שהוא ז"נ בתוךא"כ
 ~בואר קו~ על ~תי~ א~נם עכ~~ד~ דאורייתא ספיקאאז

 ש~רי בע~מו שם~חוו~~ד
 מתר~

 בנדה המשנה דברי שם
 כתם לתלות הקיל למה תמ~ים שהיו לתלמידיו ר~עשאמר
 שכבר~מכה

 חיית~
 ~היה רק

 אפש~
 דם ולהו~יא ~התגלע

 ל~קל אלא בדבר לה~מיר ח~מים אמרו שלא להםואמר
 וקשה כתם~ ולא דם ו~ו~ זובה ~י~ דםדכתיב

 ל~
 לא

 של ~פסוק להםהביא
 בבשר~

 בבשרה שתרגיש עד
 בנדה~ שם~מואל כדא~

 ומתר~
 ~ד ~בבשרה הא מ~ים דאי

 דאז משום תו~ין ~יינו לא ספירתה ימי בתוך א~~כשת~יש
 אב~ הרגשה~ בלא אפילו~ותרת

 זובה יהי~ דדם קרא משום
 כתם ולאדם

 מוכ~
 לית לעולם דכתם תלי~ לעולם דבכתם

 שיש במה תולה ספירתה ימי בתוך אפילו וא"כ ממשאב~
 עכ~~ד~לתלות

~~~~~~
 ~תמים דס~~ל נראה דבריו

~~ 
 בלא אפילו דרבנן

 הדבר וטעם ב~רגשה~ שלא שראתה מהטעמא
 דאתיא תלי~ דמה~~ת משוםנראה

 ~למ~
 ~ופה~ ולא

 וא~~
 של ~שוק דק~מרה נדה ריש הש~~ס מדברי משמעשלכאורה
 לאטבחיים

 עב~
 קאתי~ מהיכן דם האי ע~קה לא ב~פור

 דבאין ~אורה~מע
 ב~ ~

 שהדם ודאי כאלו ~וי לתלות
 שבא מה רק היתר כאן אין שוב ממילא וא~כ הואמגופה
 ו~ם ז~~נ ספירת בתוך מועיל אינו זה והרי הרגשהבלא
 ז~ דאוריי~א~ ~ו~ לתלות ~~ם באיןכן

 ~ש~~ס דדברי אינו
 דטעם מדרבנן אלא ג~~כ נאמרו לאהללו

 ז~
 בשוק של

 לא ב~פורעברה ל~
 נתעסק~

 ח~מים בו ~ח~ירו מה"ט
 מעלמא דאתילתלות של~

 אב~
 במעלמא~ תלי~ לעולם מה"ת

 תת~~~~
 שלא החמירו וחכמים תלי~ דמה~~ת לומר ע~~ז

 ~וא כן דהרילת~ות~
 ג~~~

 שמא דהחשש לכ~ן~ בשבויה
 הוא לעכו~~םנבעלה

 ר~
 ~אמת דאם דאף דרבנן ~ששא

 היא לעכו~~םנב~לה
 אסו~

 אמר~ מ~מ לכהן מדאורייתא
 שבוי~ גבי ומקי~ין דרבנן דשבויה דו~תיבכל

 דגוף אף
 לחוש אין מה~~ת מ~~מ ~דאורייתא הוא הבעילה שלהענין
 שוםעל

 ו~ ~וי~
 שיהיה הקילו ולכן ל~וש אמרו דרבנן

 נא~נים עדות ופסוליאשה
 ע~י~

 הוא וכן ~ורה~ שהיא
 הקילו דרבנן בדמאי בש~~ס ~ומות ב~מה דאמרינןבדמאי
 לא דשמא חששא הך והרי דרבנן~ איסור ~שאר יותרעוד

 התבואה הי~ ~ן ~אמת הי~ אם מהתבואה ~שרהפרישו
 מה~~תאסורה

 וא~~
 דרבנן דהוי משום בד~אי הקילו האיך

 ~חששהא
 שמ~

 ג~~כ ~~~ל וע~~~ח דאו~יתא הוא טבל הוא
 חכמים שאמרו מה אבל דאורייתא~ הוא דטבל דנהיעד~~ז
 הנקח תבואה עללחוש

~~~ 
 א~א אינו זה טבל הוא שמא

 דמה~~~רב~
 הה~~ד לחוש אין

 ב~~י~
 ממה ילפ~ ~~ג

דכתיב
 ד~

 יהי~
 ~ב~

 כתס ולא דם וג~~
 ~ת~ דע~

 לחוש אין
 מגופ~~ בא ~מא~~ורייתא

 א~~ ~על~א א~~ ~ל~
 ז~נ ~וך אפילו ה~כך לחוש א~ודרב~ן ~~

 ~ת~ו~ ~~ ב~ו~
ת~

 ל~ל~ אלא ~דבר ~החמיר ~מרו ~א

~~~
 שכתב סק~~ד ק~~~ד סימן בסד~~ט ראיתי

 כדברי ג~~~
 וכתב זו בקו~ ~עיר דבריו בתוך ושם הנ~~להחוו~~ד

וז~~ל
 וא~

 ז~~נ בתוך ~פי~ שתלי~ כ~מים בדיני ש~תבו
 אפי~ סותר אינ~ ~~~נ תוך דאפי~ אלמא ימים ג~ אחרהוא א~

 כתמי~ גבי דתלי~ עיק~ כל ד~אליומו
 שאינן ~שום היא

 דס~~ל מוכח חזיא בהרגשה דלא כיון מדרבנן אלאטמאים
 חזיאדאם

 בל~
 ספירת תוך הר~שה

 ז"~
 יום ד~יתו

 דא~~כמה~~ת עול~
 הי~

 ~ינו יום ~ותו דעכ~~פ לפרש להם
 הוא דסד~~אכיון עיל~

 ל~
 ד~יכא דהי~א די~~ל ז~~א במידי תלי~

 ~לאה"כ~מתלי
 טהור~

 עוד ושם עיי~~ש ו~י~ ס~~ס משום
 כ~מים בשאר ד~של~א זה בלשון עוד כתב הדיבורבאותו
 ~פילו דתלינן ש~יר אתיא דמ~למא למתלי דאי~אהיכא
 מדרבנן ~ן ד~רגשה ~~מא דבלאו משום ז~~נתוך

 ו~~~ש"~
 דבתוך לשיטתם אפי~ כנ~~ל ג~~כ דכתב הרי עכ~~ל~למעל~
 מה~~ת ~ולה אינו עכ~~פ או סותר בהרגשה שלא דםז~~נ

 מדרבנן~ אלא אינו ודאי כתמים~מ

~~~~~
 הנ"ל החוו~~ד דברי

 א~
 שבס~

 סד"~
 ~~ל ג"כ ~נ~~ל

 נמ~או ~מ~ן
 בע~מו שם יבסד~~ט חולקים~ הרב~

 דס~~ל ז~~ל א~רונים תשובות בכמה ראיתי וכן בזה"לסיים
 ת~י~ת ובין ז~~נ ספירת בין בזה ~חלקדאין

 ראיי~
 דלעולם

 על חלקו ו~ן ע~"ל~ מד~~ס אלא אינו הרגישה לאאם
 כ~~~~ סימן בתשובתו הספר בסוף מלואים באבניהחוו~~ד
 בית בשו~~ת וראיתי עיי~~ש~ קע~~ז סימן חיו~~דובחת~~ס

 י~~ז סימן חיו~~דח~~ב של~
 שא~

 לסתור שהאריך
 הטעמ~

 של
 ש~א מה מכח עמו מס~ים לדינא לבסוף ~~מהחוו~~ד~
 בעי~ ז"נ דבספירת שכתב נדה למסכת בחי~ רמב~~ןדברי
 ושלא בהרג~ה דדם וכיון מעיין אותו מכל נקייםשיהי~

 עכ~~ד~ נקי היו~ אותי הוי לא קאתי אחד ממעיןבהרגשה
 זה דלפי ת~ואני

~~ 
 ירוק או לבן דם ד~ף לומר לנו

 דעכ~~פ בזה לומר שייך דג~כ הספירה ימי בתוךלסתור
 בעי~ ~יין אותו מ~ל נקיים ואנן נקי המעיין אותואין
 כן מורין דאין יום ב~ל מעשיםוהרי

 וא~
 ~פירה ימי בתוך

 טהורה מראה רואה אשהאם
 מטהרי~

 וגם ~ותה
 גדול ודוחק הז~~נ~ בח~ון היוםאותו עול~

 לו~
 דדם

 קאתי~ אחד ממעין לא טהורה ~אה של ודם טמאהמראה ש~

~~~~
 קישוי דם לענין אלא קאמר לא הרמב"ן דאף

 אחד מין והוא ~ם דדם כיון דע~~~פוטוהר
 מכ~ נקי המעיין אותו יהי~ דב~~~נ בעי~ בזה גמורדם ע~
 מין

 מראיית נקי שת~י~ ה~"ד וממילאדם
~ 

 בהרגשה שלא
 של דם אבל הנ~~ל ב"ש בשו~~ת מדבריו כן ~וכיחו~מו
 משמע טהורה~אה

 בג~
 כדא~ינן כלל הוא דם מין דלאו

 שראתה ~מה שכן וכיון וכו~ אדום שהוא לדם מנין~ג~א
 מעין אותו מכל נקי מיח~ב אכתי טהורה מראה שלדס
 הכידאנן

 קאמרינ~
 נ~י

 נקי אבל בעי~ מדם מעין אות~ ~
 אחרמדבר

 לן~ איכפ~ ל~

~~
 שהקשת

 עו~
 הכתיבה רוע ~ני ל~בין יכולתי לא

 ידי~ ב~ והנני הלשון~וקי~ור
 ~ו~~ש

קרנך~ שיר~ ו~רכ~

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



 י~~~ו~סעמיהאלי

 ידידי אהובי לכביד וכוח~~טשוכ~~ט
מו"ה

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 דבי~ חתנא נ"י

 אב~~ד ה~"גנשיאה
 דק~

 י~"ו~ ביסערמין

אחדשה~~ט~
 שנתן עכו~~ם אודות אחד לרב שהשיב מה מכתבו~~~~~

 בשותפות להם שיהיו בהמות שיקנה לישראלמעות
 ש~רלמ~~ית

 והישרא~
 גם קנה

 פ~
 והכניסה מבכרת

 אם בכור~ שם וילדהלרשותו
 הבכו~

 בקדושת קדוש הנ~ל

 פנים מראה ומעכ~~תבכורה~
 טעמי~

 הנ~~ל הוולד לפטור
 כי בזה~ ~לפולו נהניתי כי אגיד והאמת בכו~~מקדושת

ה~
 ראוים ישרים דברים

 למ~
 נוטה חוו~~ד וגם שאמרם

 ~מנע לא עכ~~ז אולם בכורה~ מקדושת הוולדלפטור
 אשר ההיתר ~דדי על ל~שיב שיש מה למעכ~~תמ~ודיע

 ~ והוא ~התיר~ ~כ~~תכתב

 ~~~א~
 להעכו"ם שיש ~ום מעכ~~ת כתב הראשון בהיתר
 מה ולפי הב~מות על שיעבוד עכ~~פ המעותשנתן

 מ"מ בזוזי לי~ לסלק דמ~י דאף ארנונא בהמות גבידקיי~~ל
 בנ~~ד הה~~ד הבכורה מן ופטור באמ~ע עכו~~ם ידחשוב
 בשו~~ת ושכ~~כ באמ~ע~ עכו~~ם ידחשוב

~~~~ 
 ואף ס~~ד סימן

 בפסקיו המהרא~~י על השיג דבכורות בפ~~ב אלגאזישברי~~ט
 עכו~~ם יד חשוב לא דעלמא שיעבוד דמשום וכתב ק~~לסי~

 דעיקר היכא דכל דארנונא דינא ~~י מוכח מ~~מבאמ~ע
 גוי יד חשוב שפיר הבהמה על הואחיובו

 באמ~~
 וגם

 עכ~~ד~ הבהמות~ על הוא עכו~~ם של חיובא עיקרבנ~~ד

~~~
 על אחת השגה עוד השיג שם אלגאזי ברי"ט הרי

ה~~~~
 הפוסקים התירו לא למה דא~~כ ו~וא הנ~~ל

 ישראלבהמת
 בא~

 ~כתב דמה לחוד כסף קנין ע~~י מכרה

ה~~~~
 על דו~א מיוחד שעבוד להעכו~~ם דאין משום ליישב

 לפי מספיק אינו אחר ב~~ח נגד קדימה לו ואין זובהמה
 על מעות דבנתן בחו~~~~ ק~~~ד בסימן הראשונים רובדעת
 ואם עכ"פ משכנתא בתורת לו משועבדת היא דבראיזה
 שנתן העכו~~ם לאותו יותר ~ועבדת ~ות ב~תן גםכן

 עכו~~ם יד חשוב לא ואפ~~ההמעות
 כל שהרי באמ~~

 ובכסף ומשיכה כסף תרתי דוקא דבעי~ן כתבוהפוסקיס
 ישוב ~מ~א לא זו קו~ ועל מועיל אינו בדיעבד אףלחודא
 חיו~~ד שלמה בית בשו~~ת ראיתי וכן מעכ~~ת~ב~רי

 דברי על לס~ך דאין שכתבתשו~ות בכ~
 ה~~~~

 דפוטר בהא
 עכו~~ם יד חשיב לא שי~וד דמשום לגוי~ דמשועבדתמשום
באמ~ע

 ר~
 נמ~א לא מעכ~~ת בדברי גם ובאמת בארנונא~

 מספיקטעם
 על העכו"ם שיעבוד עיקר אמאי לו~

הבהמות
 דמ~

 דנ"מ
 נאה בהמה ימ~א שאם כדי ~כו~~~

 אשר כרס~ות סברא רק והוא טעם בזה ~ין לע~מויקחנה

ע~
 לסברא שיודו אוהבים ש~ריך בספרים אמרו זה כגון

~~ 
~~~

 יש לדעתי
 על הענין להסבי~

 ד~
 דהא והוא~ אחר

 דמ~י אע~~ג הבכורה מן דפטור ארנונא בהמתדגבי

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~

מסל~
 ו~כאו~ בזוזא~ לי~

 הסברא נגד הוא
 ~כ~

 דהכי
 יה~ו מעות לעכו"ם חייב יהי~ אדם דאםנימא

~~ 
 ~המותיו

 יד דהוי דנימא הבכורה מןפטורין
 עכו~~

 באמ~ע
 כיו~

 ~ם
 לא אםהתם

 יש~
 וא~כ ליתא ודאי והא בהמותיו יקח לו

 בה~ גביאמאי
 פטור ארנונא

 מ~~ מבכו~~
 נהי א~~ו~א ב~ת דגבי הוא כך לפענ~~ד ה~לוקאבל ~ו~ ס~רא

 ~~מ בזוזא ל~ מסלק מ~ידהישראל
 ב~ הברי~

 ~ש~ל
שלא

 לסל~
 ב~ו~א לי~

 וא~
 ה~המה דו~א לקח המלך יוכרח

 לו יב~ר אונס באי~ה יאנסו או הבהמות ימותו אםוא"כ
הישראל

 הברי~
 שלא

 ~ס~
 וא~ בזוזי ל~

 המ~ך יפסיד
 הארנו~א ~גבות ~ות לו ואיןבעכ~ח

 באמ~ע~ עכו"ם יד שפיר חשוב לכןהישראל ש~ א~רי~ מנכסי~
 וד~

 ~לישנא
~דמ~י

 מסל~
 אמרו לי~~~

 ר~
 דמ~י

~~ 
 אם יכול פ~ לי~

 ודאי הבה~ת ב~אנסו וא"כ מחויב אינו אבלרו~ה
 אבל מביתו לשלם ~ריךהישראל א~

 בע~~~
 דהב~~ח נהי ~ע~א

 ~~ע~~ח יוכל ה~המות ימותו אם ~~מ מבהמות גםיגבה
 יותר לו משועבדים הבהמות דאין ונמ~א מ~~~אלגבות
 הנכסים ~ו שמשועבדיםממה

 אחרי~
 לא לכך הישראל של

 עד באמ~ע עכו~~ם יד עליהם יש כאלו ישראל בהמתחשוב
 נמי כיוון דלזה ואפשר הבכורה~ מן זה מכח אותםדנפטור
 ~חיוב עי~ר ארנונא דגבי דכתב מע~~ת שמביאהתה"ד
 והשתא כ~ום להעכו~~ם אין מתו אם היינו הבהמות עלהוא
 ובנדון דבנ~~ד נראה הנ~~ל~י

 סי~ ה~"~
 דהי~ראל ס~~ז

 דא~ ודאי נראה העכו~~ם~ ב~וויבהמות ~~
 ~משלח דהעכו~~ם

 אם ודאי ~~~מ לע~~~ם ש~יחות דאין מטעם אותם קנהלא
 פטור דהישראל ו~אי אונס באיזה נאנסו או הבהמותמתו

 לו יאמר דהישראל כיון מביתו דמיהם להעכו~~םמלשלם
 אמרת כאשר בהמות וק~יתי עבידנא קא דידך שלחותאאנא
 לא או שליחותי ע~~י אותם קנית אתה אם בזה לי ומהלי~
 אלא עוד ולא לי אמרת כאשר עשיתי א~י סוף כלסוף
 ויקנה ~יסו מעות שיתן ~ישראל אמר העכו~~ם אםאפילו
 העכו~~ם מחויב ג"כ הבהמות נאנסו אח~~כ אם ב~מותלו

 לו~לשלם

~~~
 ש"מ סימן בחו"מ דמבואר ממה זה דבר להוכיח
 ~םבנתיבות

 ובסי~
 ק"ך

 בא~
 לי ש~ח ~אחד אמר

 שם בנתיבות ומבואר באחריותן נתחייב פלוני ע~~יבהמות
 חייב מ"מ שליחות ב~ שייך דלא אף עכו~~ם הי~ אםאפילו
 בשם כן שהביא ~יי~~ש ערבמטעם

 שמ~
 וכיון

 ש~
 הה~~ד

 שלבנדון
 ה~"~

 של בנדון וכן
 מעכ~~~

 גו~ יד חשוב שפיר
 ולפ~~ז ב~ר~ונא~ כמובאמ~ע

 ~ ל~~~
 ~כ~ת שה~שה

 הנדון על~עמודים ~י~
 דה~~~~

 עי~ שהישראל
 ~הובים השלשה

 ולפ~ ה~ו~~~~ של במעות ש~נה לומר שייך ולא מעותיועם
 ~ישראל קנה אם אפילו שהרי ~ה ~ריכים אנו איןהנ~~ל
 א~ סוף כל סוף שלובמעות

 העכו~~ם יפסיד ה~ה~ת ימותו
 מחויב שיה~ אלא עוד ולא שנתןה~ת

 ה~~ת בעד להמוכר הישראל שנתן המ~תמיתר ~ש~ הדי~ ~
 ופ~ור בא~ע ~~~~ יד חשובשפיר ול~

~ 
 הבכו~~

~~~~~~
 ~ו~ ג~~כ

 הפוס~ים דה~מירו מהא אלגא~י הרי"~
 ~ה~~ ס~~דלא

 מ~כרת ישראל
 ~וד ~ףבקנין ~~~ ~ר~

 יש ~כסף ד~י אע~~~
 שי~ו~ ~עכו~~

 ~פ~~ק~תרע~~א

 ~~~ת וכו~הרב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
משום באמ~ע~ עכו~~ם ~ד זה בשב~ל חש~ב ~א מ~מעל~
 הבה~ ת~~ א~ דודא~ ~אניד~תם

קודם תאנס או
 של המעות להחז~ר מחו~ב ה~שראל ~ה~~ בודא~~מש~כה
 דק~~~ל מ~שראל ב~שראל אפי~ו שהרי אחר ממקוםהעכו~~ם
 חכמ~ם שהפקיעו לאחר ~~מ ~ונות מעות תורה ד~רכר~~~
 א~י~ הבהמה נאנס אם כ~ףקנ~ן

 דברשו~
 נאנסה מוכר

 פ~ק דבי מהא~כדמו~
 רפו~

 בב~מ
 בפ~

 ו~פ~לו הזהב
 בעכו"ם כש~כ וא"כ המ~ח~ כל ~סיד באם ליכא שפרעמי

מ~שרא~
 דאם ודא~ ~ונה כסף א~ן הדין מעי~ר מה~~ת דגם

 מהגוי המעות שקבל מה שכן וכיון ~~כר נאנסהנאנסה~
 ~ו~ ~גוי שחי~ב כ~שראל רקמחשב

 נפטרו דלא דע~מא
 כי שעבוד ~שב~ל חשוב ולא מבכורה זה בשבילבהמותיו

 שפ~ר~ ואתי באמ~ע עכו"ם ~דהא~

 ~~~~~ב~
 כתב הב~

 מעכ~~~
 המג~א האחרונ~ם שהסכ~מו

בס~~
 ובחת"ס ת~ח

 סי~
 ~נין שט~ז

 בד~ניהםעכו"ם ש~
 מועי~

 בנ"ד וא"כ בכורה~ מקדושת ל~פקיע
 פטור וא"כ ~עכו"ם שליחות דאין הא ~י~ך ~א בד~ניהנ~י

 עכתו~ד~מבכורה

~~~~~
 להיפך ~ואר דבשניהם מעכ"ת ל~

 דקני~
 דינ~הם של

~ינו
 מוע~~

 דס~~ל ה~ב על וח~קו בכורה~ ~דושת להפק~ע
 ה~טב לעיין מעכ"ת וימחול מועי~~ ד~ניהם של~נין

 א~נא ועוד דבריהם~ בסוף העלו שכן ו~ראהב~ר~הם
 קנין ~~מ מועיל דינ~הם של דקנ~ן נימא א~דאפ~לו

 ב~מ בגמרא מ~~נו שהרידינ~הם ש~
 פ~

 סטומתא קנין א"נ
 קנ~ן כע~ן חשוב ד~נ~הם של דקנ~ן לומר אפשר וא~~כקניא

 ש~~חות אבלסטומתא~
 ש~

 מועיל אינו ומ~~ת ד~נ~~ם
 אינו ודא~השל~חות~

 מוע~~
 וק~ת בכורה~ מקדו~ת ~הפק~ע

 שהרי לדברר~~
 לעני~

 ריבית איסור
 מו~~~

 כסף ~נין אפ~לו
 משום מותר לו ב~ש ד~כך נשך איזהו בפרק התוס~כמש~כ
 ע~~י ע~~א דף שם ~ואר וע~ז שפרע~ במי ~אידעכ~~פ
ש~יחות

 ש~
 ~עפ~~י מה ד~הנ~ א~~נן ולא ~אסור עכו~ם

 ושל~חות לחוד דקנין ועכ~ח לעכו~ם ש~יחות ישד~ניהם

 ד~ר שום מוע~ל לא של~חות בר א~נו ד"ת שעפ"י ~מ~לחוד~
 שלו~ ש~יחותשיועיל

 ~~~~~ג~
 לא ~~שראל שהרי משום מעכ"ת כתב הג~

 דאין דנימא נהי ~א~כ ~ע~מו~ ~זכותנתכווין
ש~חו~

 לא ~ישראל גם מ~מ קנה ~א והעכו"ם ~~"ם
 ח~קו ו~"כקנה~

 ש~
 בחו"מ כ~ואר הפקר הוי העכו~ם

סי~
 ~כ~ד~ מבכורה פטור ג"כ הפקר עם ושו~פות ק~ד

~~~
 כתב שיפה שאפשר הגם

 אב~
 מ~מ

 ל~מו~ ~
 ע~יו

 שבתשו~ הרגיש לאא~ך
~"~ 

 שהב~א הנ~ל ס"ד סימן
 דהיינו ~פך ~וארמע~ת

 ש~ה~
 של

 במ~א ~~א מבוארו~ן הש~~ הישרא~
 בה~

 ~"נ בסימן פסח
 ש~נה ישראל~~ין ס"~

 ח~
 עכו~ם עבור בפסח

~ע~~ם ש~ במעו~
 דה~שרא~

 דאין ~~ום בב~י עובר
 ~כ~"~ ש~יחו~

הח~
 הוא

 ישרא~ ש~
 ו~ן

 כ~~
 שם ~ו בש~ע ~~נ~א

 ~~ם ~פש~טות ~זסע~ף
 ~~מ~

 ~ריהם
 שהרי תמו~י~

 ה~~~ש מד~ר~ הם ~ם ~דברים~ור
 סי~ ב~שוב~

 ת~א

 ה~ב"~ ד~ בסו~ ~ו~ו~~
 ד~ייב

 א~
 ~ש~ל

~~
 ~~ ~~~ ~~ש~~ ~ו~ ד~פ ~אח~ו~ו דהוא

 עכו~~ם ל~ב~ שומר~ם ד~ן דא~ן ~ו~"ע הו~ שומרשל~ח
 ~ס~מן ובתומ~ם במק"ח וע~~~~ש ש~~א ס~מן בחו"מדמבואר כמ~

 ש~~ר שנראה שם ש~~~ןע~~ב
 וכב~ בזה~

 במק~~ח שם הע~ר
 ככתבן~ הדברים ~עת~ק שלא המג"א העתקת עללתמוה
 מבואר הלאמ~~מ

 ש~
 דקנ~ו ~ומר רו~ה ד~ח~ה בר~ב~ש

 כתב ואח~~כ לעכו~~ם שליחות דא~ן מטעם השל~ח~ישראל
 לא דאיסורא מטעם קנה לא דה~שראל נימא א~דאפ~לו
 מ"~ דלקנ~~ ל~~נ~~א

 א"~ אחר~ות~ מטעם אסור
 מדבר~ו גם

 דלא הוא ד~יקני ~~~ ניחא לא דאיסורא מטעם דרקמשמע
קנהו

 ה~שרא~
 טעם ש~~ך ד~א במקום הא הש~~ח

~ 
 שפיר

 בענ~ן ע~מו בר~ב"ש ה~ואר ~פי גם וא"כ השל~חקנה
 כל בדבריו הזכיר ש~א ומעכ~~ת השל~~~ ישראל קנהשפיר דל~קנ~ לי~ ניחא ~א א~סורא לומר ~ום כאן שא~ן נ~דשל

 נרא~הנ~~~
 הנ~~~ דבר~הם לכל דא~תמיטת~~

~~~
 שמ~ריהם אף באמת

 אב~ כן~ נ~~
 הענין בגוף

 השוכר ר"פ בע"ז בתוס~ שמ~את~ ומה א~ל~~"ע
 שביע~ת דשכר רא~ בש~ס שס דמ~~תי הא גב~ הפועלאת
 מהאמותר

 דתנ~
 ה~לך ~ומר אדם דרשא~ שביע~ת במסכת

 ו~קש~ שביע~ת~ פ~רות ~~ ולקוטד~נר
 ~~ד בתוס~ שם

 א"כ חב~רו קנה לא לחב~רו מ~י~ההמגב~ה
~~ 

 הלוקט
 פ~רות חלופ~ הד~נר והו~ הדינר ~בעד להשוכר כמוכרוו~ו~

 ~בירו קנה דלא ~מ~ד גם דמ"מ הב~ בת~~ ות~~שב~ע~ת~
 לע~מו לזכות כ~וון לא שהר~ קנה לא ~מגב~ה גם~מ
 כסברא ד~א וזהע~~"ש

 הנ"~
 קנה~ ~א השליח דגם אלא

 בתוס~ הממלא כרגל~ גבי בי~ה מסכת בסוף משמעוכן
 משמע שם רש"י ~דבר~ ואפ~לושם~

 דתל~נ~
 בפלוגתא

 ד~~~
 ד~א ג~~כ ק~~"ל ו~ה~כהור~ש~

 קנ~
 בפ~~ק משמע וכן השל~ח

דב~מ~

~~~~~~
 דהביא ט~~ז סי~ ושות~~ן שלוחין ה~ במח"א מ~אתי
 ד~תם ק~~ב דף בב~~ק התוס~בשם

 נו~
 דהשל~ח

 הנ"ל ת~א בס~מן הריב~~ש דברי מב~א ואח~כ קנה~לא
 דף בג~טין הרשב"א דבר~ עפ~~ דבר~ו ומחז~ק קנהדהשליח

 דעת דא~כא דה~כא הראב"ד בשם חז~~ה בפ~ והנמק"~כ~
 שכן וכ~ון קנ~ן~ כוונת בע~~ לא אותו ~נהאחרת

 ~קנה אחרת דעת גם דאיכא מעכ~ת של ובנדוןד~ר~ב~~ש בנ~דו~
 ושוב לע~מו~ לקנות נתכוו~ן ד~א אע"ג הש~~ח קונהאותו
 ג~~כמ~את~

 בשו~
 שהעיר קפ"ד ס~ חיו~~ד ח~ב שלמה בית

 הר~ב~ש בדבריג"כ
 ובכ~

 ג"כ ומחלק הנ~ל
 כחילו~

 המח~א
 קונה ולכן אותו מ~נה א~רת דעת דא~כא הכאדשאני
 הגר בנכסי בעודר דאפי~ו כ"ש מכח כוונה ב~אהשליח
 באם ~ונה~ כלל קנ~ן לשום נתכוו~ן ד~א שלו ש~ןוכסבר
 לחב~~ ~זכות עכ~פ דנ~כווין הכא כ~ש ~נ~~ אחרתדעת
 דה~וס~ יען ~ספק ה~ר עושה~מ

 בב~
 ~"ב

 אף קנה ~א שהש~יח ~ומר נוטהדע~ם הנ"~
 שם~ עיין~נה אחר~ דע~ דאי~

 ג"כ נ~ל ~ע~מי~~~~~~
 הש~י~ ד~~

 ~~~א ו~~כ
 והנ~"~ ב~יטין ~שב~א דברי עפ~יוהב~ש

ב~~
 דבדעת

 אחר~
 ה"נ וא"כ ~וונה ב~א ~ונה ~נה

 ש~~~ין אף~~יח ~ו~
 ~ו~

 ו~א ~המשלח
 ~ע~מ~

 נ~ה
 דו~ ~א~~~ע~ד

 ~פי באם א~א איירי ~א ש~ם לכאן
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~ ~ ~  יודע ~נין העושה הוי ואלמלא שלו להיות הדבר ~ריךהאמת
 יודע ואינו טועה שהוא רק לע~מו~ לזכות ~תכווין הי~מזה
 יודע שהמ~נה דכל סברתם כתבו בזה לע~מו לזכות~כוין
 להקנותומכוין

~ 
 ~וונה בלא אף הוא וקונה דמי שפיר

 ~סרון א~לו ד~םכ~ון
 הכונ~

 הוא
~ 

 שלו הדבר שיה~ הוא רו~ה סוף כל סוףשהרי י~יע~ חסרון מחמת
 הוי וכה"~

 ב~יטין דרשב~~א~אי
 ~נ~~

 בנ~~ד אבל הנ~~~~ בב~~ב והנמק"י
 הא~ לפי שהרי טעות שום כאןדאין

 רו~ה הישראל אין
 שהוא שלו הדברשיהי~

 קונ~
 ב~ותיו הע~"ם עבור רק

 הע~ו~~ם~ל
 בכה"~

 מועיל לא
 דע~

 דיש אותו~ מ~נה אחרת
 ~ור לקנות שלא ~כוין שהוא כוונה להפך ~דברלדמות
 ~וין ~~לו הוא עכו~~ם עבור לקנות מכוין שהוא דמהע~מו

של~
 דאינו ודאי כוונה ובהפך ע~~ו ~ור לקנות

 קו~
 אף

 אדם דאין אותו מקנהבד~~א
 הרשב~~א וכמש"כ בעכ~~ח~ ~ונ~

 בעכ"ח פרעון חוב ד~בי דאף בעכ~~ח פ~ון לענ~ןב~יטין
 ~אין ז~ה לא המלוה מ~~מ מהחוב הלוה ונפטר פ~ון~וי
 דעת התם ד~ם אף בעכ~~ח זוכהאדם

 ~קנ~ ~חר~
 אותו

והוא
 הל~

 חדא~ הא המעות~ הפורע

~~~~
 או~ אני

 הנ~~ל ונמק"י להר~ב~~א ענין זה דאין
 להקנות דוקא רו~ה המקנה באם רק נאמרודדבריהם

ל~קונ~
 הזקן כענין

 בידקא ~בי ~כן הכפר~ בני ~
 ד~

 לי~ איכפת מה בנ~~ד וכן דהריב"ש ~נדון אבל~נן~
 מ~נה הואלמי לה~~

 אדרב~
 דעת

 המקנ~
 לבעל רק להקנות

 וכיוןהמעות
 דהמש~~

 ~~ ודאי ה~ות נתן
 המוכר דעת

 ש~וחין בה~ מח"א בס~ מבואר כסף קנין ~עניןוא~בה ה~ות~ הבעל ~וא שהוא כיון המ~לח ~עכו~~ם רקלהקנות
 דלכ~~ע ט~~ז סי~ןושותפין

 קנ~
 עכו~~ם שהוא אף המשלח

 דבזה לעכו~~ם~ שלי~ותואין
 א"~

 כמו כלל שליחות לדין
 להד~וכח

 מפר~
 עבד שיחרור ~בי ~ידושין ו~ם ה~וזל

 שיחרור ד~ביקאמר
 קבל~

 רבו
 ~רמ~

 ת~והין מאד ~ומה
 דאפי~ דפסק כ~~ז סע~ף ת"נ בסי~ן התניא ש~~ע דברילפי~~ז
 אמר ואפי~ העכו~ם של ~~ות ואפילו בכסף קנה רקאי

 ~ונה שהוא ה~וכר לעכו~~ם הקונהי~ראל
~ 

 ~כו~ם עבור
ואפ"ה

 ~נ~
 כסף ~קנין ת~וה ודאי וזה הקונ~~ הישראל

 זאת כל הודיע השליח ו~ישראל העכו~~ם של הוא~הכסף
 במח"א כמבואר המשלח העכו~~ם קנה לכ"ע ודאילהמוכר
 סימן בב"ש וכ~כהנ"ל

 רי~~א~
 הוא הספק עיקר וכל

~~ום ר~
 שיט~

 ~ועיל אינו דבזה ~שיכה בעי~ דבעכו"ם ר"ת
 אבל לעכו"ם~ שליחות שאין משום ~~וי הישראל~יכת
 ש~חות בעינן דלא במח"א שם מבואר כסף קנין משוםאי
 ~נה ה~וכר דהעכ~ם~לל

 ל~ ~
 המ~ות~ בעל ~וא

 דדעת לומר כאן שייך דלא ודאי נראה הנ"ל לפי~כ~פ
 מסת~א דא~בה להשליח~ להקנות~~קנה

 ה~נ~ דע~
 ר~~הקנו~

 ה~שלח להעכו"ם דהיינו המ~ת לבעל
 בסימן שם ב~ח"אשכתב ~וכ~

 ט"ו~
 לא כן ואם

 ז~
 הש~ח

 אחרת דעת~טעם
 מקנ~

 או~ו~

~"~~~~~
 ~קום ~וד יש

 לפ~פ~
 ד~ת של ה~ל ה~ברא על

 בק~ו~ח לפ~~כ אותו ~נהאחרת
~ר~ בסי~

 אם דוקא ולכן הוא זכייה ~~ד אותו ~נה דד~א
 י~ראל הוא~קונה

 הוא א~
 ~ונ~

 בד~ת
 אח~

 אותו ~נה

 ~וא הקונה אם משא~~כ קנין כו~ת ב~אאפי~ו
 עכו~

 עיין
 הוא ~מ~נה דאם ל~ך דהה"ד לומר יש זה ולפישם~

 בלא ישראל ~י~נה לענין ~ו~ ~ועיל אי~ו ~"כעכו"ם
 שייך לא זכייה ענין דהרי קניןכוונת

 בעכו~~
 אנן בין

 ~דדים הב~ באם דו~א וא"כ לדידן אינהו ביןלדידהו
 ד"א מועיל אזישראלים ה~

 מק~
 אחד ~ד באם ולא אותו

הו~
 לא הזה ~ו~קפוק ה~נה בין הקונה בין עכו"ם

 לעו~~~ אלא להחליט עודכתבתי

~~~~~
 והנמק"י הרשב"א דכתבו מהא ראיה דאין שכתבנו
 קנין כוו~ת בלא ~ונה אותו מקנה אחרתשבדעת

 קנה דלא נראה ~סברא ומ~ד הסברא על ~דברנשאר
 דבר אליו נייחס איך ל~~~ו כ~ל קונה דאינו ד~יוןהשליח
 דבריו בסוף שכתב הריב"ש ד~ם ונראה ~ כלל ש~ושאינו
 אין דלקני~ לי~ ניחא לא דאיסורא משום הש~יח זכהדלא

 לומרכוונתו
 דב~ו~

 שפיר די~נה בה~ני~ איסור דאין
 ~ם אלאהשליח

 הו~
 אפ~ השליח קנה לא ענין דבכל מודה

 רק דל~ני~ לי~ ניחא לא איסורא לומר שייך דלאבמקום
 ד~בימשום

 חמ~
 של זו סברא ~ם שייך הריב"ש ב~ ש~ירי

 לו~ר התם נ~טה לכן דלי~ני~ לי~ ניחא לאאיסורא
 שלא ספק שוםבלא דב~מ~

 קנ~
 ורק השליח

 ד~~
 ~עם לאסור יש

 הוא ש~ם להיות י~ול באמת אבלא~ריות~
 ~ד~

 דבכל
 ~א לישראל שאמר כהן דאטו תדע הש~יח~ קנה לא~~ום
 ~רושה אשה ליוקדש

 ל~
 בב~~~ כוותי~ דקיי"ל סמא

 י~ דף
 אי~ה ומ~ילא ~י~ לדבר ש~יח אין של ~נין ב~דשייך

 ~בתוס~ השני כת~ להכהן~ודשת
 בב~~~

 שהאריך וכמו שם
~נוב"י

 במה~~~
 דאין דכיון ני~א אטו ע~ה~ סימן אהע~~ז ח~

 מועילהשליחות
 ת~

 הדבר והרי השליח לישראל מקודשת
 הה"ד וא"כ אינו~ דזהפשוט

 אח~ בחפ~
 ראיתי ~שוב

 על שהשי~ו שם האלף ~~ן ובס~ ת"נ ~סימן שםבמק"ח
 ~מק~ח ~ש~~כ וא~נם קנה~ לא ~~~כ דהש~יח והעלוהמ~~~א
 ל~~וכר ~דיע לא שהשליח מיירי דה~~~א דבריובסוף
 ~דבריו שם ומשמע ~משלח~ עבור קנהשהוא

 שפיר ל~~וכר הודיעש~א דבכה"~ דס"~
 אף ~ענ~ד השליח~ קונ~

 הדברים~~ לב~ עת~ נפניתי ולא השליח קנה אם~~~ע בכה"~

~~~~
 אדבר עוד אחד ~דבר

 ~כ~ת ב~ש"כ והוא פה~ ק~~

 דלא ני~א דאילפשי~ו~
~~ 

 ולא ה~שלח לא
 ~דבר ~וי כן אםהשליח~

 הפק~
 המבואר וכעין

 סי~ בחו"~
 ~נה ישראל לעניןק~~~ד

 קרק~
 כך ~חר בכסף מ~עכו~ם

 עכ~ד~ שטר לוכתב

~~~~
 בריב~~ש

 סי~
 ה~ר דנשאראלא ~~~ כדברי שלא ~בואר ~נ~ל ת"א

 ש~
 ~יי~ש ה~וכר

 וב~ל"~
 בפ"ד

בה~
 חמ~

 ~~~רא הריב~ש ~ל תמה ומ~ה
 דב~~

 ד~וי ה~ל
 ה~נ א~כ איסתל~~ לידו זוזי מטי ~כי ד~כו~ם ~וםהפקר
 הדין לפענ"ד א~ם הפקר~ ~דבר ד~וי לו~ר ראויהיה

 שם חז~ה פ~ בב~ב ה~א~ש דברי ~~י והואהריב"ש ע~
ו~ובאים

 בנ~יבו~
 שם

 סק~
 דדו~

 ~סף ב~נין
 ~~ין ישראל ל~בי ואפי~ו ~כו~ם ל~בידהוי ~~~

 ~ ~~ו~
 ~לא

 של ד~וס~כא
 ול~ ה~ונ~

 לחזור י~ל ~~ו~ם אין
 כיון ה~ר ~דבר הויו~מילא ~~

 כיון בנ~דאבל ~~~ ~~כו~~ דאס~~
 ד~יי~~

 ~אין
 לעכ~~~ שליחו~

 ה~ ו~א כלל
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 המשלח עכו"ם עבור ~~ות ישראל השל~חב~ח
 ~קונ~

 אם
 יכ~ל אכתיכן

 העכו~~
 כ~ון ~מכירה בו לחזור ~מוכר

 לחזור המוכר ביד עדיין דיש וכ~ון כלל זכה לאד~לוקח
~ו

 מהמכ~ר~
 לא וממילא לגמרי אסתלק לא אכתי א~~כ

נעשה
 הפק~

 ונמ~א ~ראשון ה~כר של ~ד~ין נשאר רק
 יד~דו בזה והנני הראשון~ המוכר של שנשאר הריב~~שכתב שיפ~

 וש~~ת~דו~~ש

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

 ~פ~~ק~תרע~~ב י~~~ו~ס~מי~אלי

 מו~~ה כש~~ת וכו~ המא~~~ג ~רב לכבודשוכ~~ט
~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 י~~~ו~ מביסערמין ~רב ח~ן נ~~י

~חד~~~ט~

~~~~
 סימן ביו"ד ~מוב~ים הר~ב"ש דברי שהב~א מה
 והטו~~ז שליח~ ע~~י הבן לפדות דא~ן בר~אש~~ה

 קיי~~ל דהר~ דבר של בטעמו נתקשו אחרונים ועוד~הש~~ך
בכל

 התור~
 ~וסיף ומעכ~~ת כמותי~ אדם של של~ח כלה

 יכול הבן דאב~ הר~~א כתב מילה דלענין לתמוהעוד
 ו~ של~~~לעשות

 הבן~ לפד~ון מילה ב~ן

 ראשונה ~שקפה לפ~~~~
 ה~~

 נדברי טעם לתת נ~~ל
 מל~סא ~הג~ ג~ט~ן תורת בספר ~~~כ עפ~~י הנ~~להריב~~ש
 היינו מ~~מ כמותו~ אדם ~~ל של~חו דקיי~~ל דאע~~ג ק~~ךסימן
 מעשה היה כאלו נחשב השליח של ש~מעשה ל~נ~ןדוקא
 של דמ~ון אמר~נן לא ~~מ אבל המשלח~של

 ~~שב השלי~
 הקלף שי~י~ דבע~נן גט גבי ולמשל ~משלח~ שלכממון
 נהי הגט כתיבת על של~ח הבעל עשה אם ~בעל שלוהני~ר

 בעינן מ~~מ ~בעל כ~בו כאלו נחשב השליח שלדכת~בתו
 ש~~חות מטעם מוטיל ואז שלו ונ~יר קלף הבעל לוש~מסור
 לקח השל~ח אםאבל

 ניי~
 הגט את על~ו וכתב השל~ח של

 ~וע~ל אינו דהשליחות מועיל אינו הבעל בשל~חותשכותב
 וכבר ~בעל~ של כממון ה~ליח של ~מון חשוב שי~~לענין
 ה~ליח של ח~ר אם לענין זו סבראכתבתי

 קו~
 נהמשלח

 יכול השל~ח אם ו~נ~ן א~ת~אי~ של~חות משום ח~רלמ~~ד
ל~נות

 חמ~
 ס~~ל ה"נ וא~~כ ד~לי~~ קרקע אגב ~משלח של

להריב~~~
 כיון ~מ בנו את לפדות שליח עשהו ש~אב דאף

שא~ן
 הא~

 ~עות נותן השל~ח אלא ~דיון מעות ~ו נותן
 המשלח במ~ות נפדה דלא הפד~ון מו~יל אינו משלו~פדיון

 הבן~ אבי שלדהי~נו
 הנ~~ל ברמ"א המובא ~ריב~ש ~ין ~י~ הנ~~ל~~~~~

 לאבאם אמו~
 הבן אבי מס~

 מעו~
 להשליח שלו

 ~אם ~ל השליח~ ~י נפדה אינואז
 ~עות הבן אבי מס~

 ~ש~יחשלו
 ~~ שי~~

 שפיר בנו את
 מוע~~

 ~וגוף
 ~י~ר~~ה~"ש ~דב~

~ 
 ~אופן

 חת~~ס ~~שו~ ג~~כ ~~אתי ~~
חי~ד

~~ 
 מ~~~ם ~גאון מור~ ~ש~ו ~יא

 שי~
 ~"ל

 ~עיי~ דו~ת~ ~~ חיו~~בתשו~~ת~
 ~~ב~יו

 ר~"~ בסי~

רק
 כת~ ~ו~

 המש~ח של דבמעות משום אחר טעם
 רק ו~~ליחלשליחות א~~~

 מע~
 אבל עב~ד~ בעלמא קוף

 נכון~~ג~~כ טעמינ~
 קו~ ~~~~ק מובן זה דין על ה~~~ל ההסבר~~~~~~

 קיי~~ל שהרי דינא הך עלהנ~~ל האחרוני~
 ב~

 התורה
 ~~~~ב מ~~ש ש~קשה מעכ~~ת קו~ וכן כ~ותו~ אדם שלששליח כול~

 דלפי שליח לעשות י~ול מילה דגביממילה
 ~נ~~~

 ~כא רק
 של בממון לפדות שליח מועיל א~נו פדיוןגב~

 השלי~
 ~ום

 ונמ~א ~משלח של כממון נחשב לא ~של~ח שלדהממון
 זה ש~יך דלא דוכת~ בשאר אבל הבן אבי ~ל ש~ינובממון שנפ~

שפיר
 אמרי~

 כמ~תו~ אדם של שליחו

 ל~לכ~~~~~
 באם דאפילו נראה

 פוד~
 ש~ו בממון השליח

ג~
 יועיל שלא בזה להריב"ש מודו כ"ע לאו ~ן

 ~ראה הנ~~ל גיטין תורת ב~~ כמ~~ש ~משלח כממוןנחשב אינ~ השליח של ממון שהר~ להקשות דכתבנו ~אהפדיון~

דל~
 ל~נין ק"כ ס~מן אה~~~ז בטור המובא הרמ~~ה ל~רי

 שכתבגט
 שזוכ~ דמ~

 כאלו נחשב בגט ~אשה
 מקבלתו היא ש~ר~ ~בעל~ם ב~ זוכ~

 מכ~
 שהיא ונמ~א הבעל

 זוכ~
 ע~מה עבורב~

 ועבו~
 ~מקבל ~כהן ה~~נ א~~כ כאחת~ ~בעל

 ועבור ע~מו עבור ב~מעות זו~ה השליח מן הפד~וןכ~ף
 ~יה כאלו וחש~ב ג"כ הבןאבי

 נ~~
 אבי של במעות

 ~הנ~ קפ~~ג~~ סימן ב~ו~~מ~ועיין הב~
 ב~~ע~~ז

 ם~כינ~ ש~
במקו~

 אף הרמ~~ה דבר~ ~ל ~~גון
 שהו~

 אשת ~יתר לענין
 הבן פד~ון לענין הכא כן אם חנק~ איסור החמוראיש

 וד~יבדי~בד
 ג~

 לסמוך יש כן
 סב~~ ~~

 פדוי שיה~ה ~נ~~ל
בדיעבד~

 מעכ~~~~~~~~~
 דרק ~ריב~~ש בכוונת

 לכתח~~
 ל~שות אין

 בפה~~בשל~ח
 ד~שמע נהירא לא מ~וה~ בזוי משו~

 גם פדו~~ א~נו בדיעבד דאפילומדבריו
 דברי שהבי~ מ~

 בקטנותו דהנפדה משוס ~ריב~~ש דבר~ בט~ם שכתבהחת"ס
 לעשות יכול א~נו ו~ן חיובא בר ~שוב לא האבע~~י

 עליו שהשיג כמו לפענ~ד מחוור לא זה גם שליח~ להיותולא של~~
 שאחר בתשו~ השואל חת~~סב~שו~

 דבכל קי~~~ל שהרי ז~
 מי~שב שם שבחת~~ס ואף מו~יא~ שי~א ~עפ~~~~מ~ות

 המשיג ד~רי אני רואה לפענ~~ד ~שואל השגות~גד דברי~
 ~~~ב ~כו~~ם גבי יכן דגיט~ן בפ"ב עבד גבי מ~~נו לאדע~~כ נכוני~

 ל~יות או לעשות ~כ~ל אינו ב~~ ש~יך דלא דבמידידקדוש~ן
 וכן וקידוש~ן ב~יט~ן עבד דגבי דומיא דוקא אלאש~~ח
 דל~תא ~ס~~ד דהו~ למאי בתרומהעכו"ם

 דנפש~ בתרומ~
 כלל ש~~כאדלא

 בתח~ ל~
 או שנפדה אדם אבל בסוף ולא

 על~ו חלה דלא אע~~ג קטן בהיותו אב~ו ע~~~שנ~~ול
 ב~ר שליח להיות ~יכול א~לי פשוט מ~~ממעולם המ~ו~
 ה~ ולא נמול ה~~ לא אלו זה בענ~ן שייכות לו ~שדעכ"פ כיו~

 החת~~ס דמודה מכהן עדיף ולא אביו ע~~ינפ~ה
 ע~י~~ש~ של~ח להיות ויכול בפדיון ש~יכות לו ישדחשוב בע~מ~

ועוד
 נרא~

 פדיון בענין שליח להיות י~ול לוי דאפילו
 בסוף ולא בתחלה לא ההיא במ~וה שיי~ות לו דאיןדאע~ג הב~

 עכ"~~~
 בע~ות איתא

 ו~
 אי ממעט~ ועבד ע~ו"ם

שייכ~
 ז~ בענ~

 כ~~~כ ליתנ~יהו בערבות דגם ~איל
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הרא~~ש
 בפ~~~

 דברכות
 לעני~

 ~יתא בפ~~~ב לוי אבל נשים~
 כנ"ל~ שליח להיות יכול ו~פיר ערבותבכלל

~~~
 מקום באותו שנבדקה אשה בענין מעכ~~ת שחקר
 ~ם ספק וישבאמ~ע

 נג~
 דם בלא לפ~~~ק א~~א חכ~~~ל שאמרו למה לחוש איןאם המקור~ ונפתח במקור בא~בע

 בלא לבעלהו~~ורה
 וטבי~ ספיר~

 על נשאלתי כבר ~נה
ענין

 כז~
 שהוא מ~רב

 עת~
 ~עיין סנינא~ בק"ק

 חיו"~
 סי~

י"א~
 דמה ~דברים דנראין ~כתבתי יען ~קל לו והשבתי

 באם אלא אמרו לא דם בלא לפ~~~ק א~~א חכמז"לשאמרו
 לא באם אבל ~~ור~ מן דבר ~יזה שי~א בבירורנודע

י~~
 נאמר לא אחר דבר שום ממנו

~~ 
 שכ~~כ ו~באתי כללא

 ~ל מאיר ובבית שם רב~~פ ובהגהות ק~~~ד בסימןבחוו"ד
 וכן מ~~~ת~ לאברהם חסד בתשובת בפשיטות ו~~כ~יו~~ד
 בס~ נדפסה אשר נוב~~י תשו~ ב~ם ק~~~ד בסימן בפ~~ת~ביא
 וא~~כ מ~~ב~~תשובה

 נ~~
 ק~~כ סי~ חיו~~ד ~~~ת דבנוב"י

ה~מיר
 וכ~

 ב~ו~~ת וכן חיו~~ד ב~~ש בתשובת
 ~בנ~~~

 מ~~מ
 ועכ~~~ עיקר~ נר~ים ~מתיריםדברי

 ~בירור נודע לא באם
 ~קל~ יש ודאי המקור~נפתח

~~~~~~
 שנים כמה הנכרית עם שדר אחד בנדון עוד
 ועתה בעו~~~ר הנהוג ~ה~יווילע~~~~ נמוסעפ~~י

 וכתב ל~~ ל~זדקק לב~~ד יש אם ~תגייר הנכריתרו~ית
 בדיעבד כי גיורת עם ידור וגם נ~~~ט יאכל לא אזיתתגייר ~~ כי מאיסורים עמה שדר הבעל ~ת לה~יל כדילהתיר
 גירות הגירות ~ויוד~י

 א~
 עכתו"ד~ לש~~ש מתגיירות באינו

 אם ~פינו ~י זה פ~ק ~~לי מחוור אינו ~ר~שון משקלולפי
 הוי אבל תתגייר ~ם תיקון הדבר תהי~ ~בעל שלגבינימא
 שיחשוב ה~ווילע~ע ~~לי יותר יתרבו שעי~~ז ל~עולם~~ול
 יפע~ל שאח~~כבלבו

 שאנשים ידוע והדבר שתתגייר~ ~~~
 ולא במ~ות מדקדקים ו~ינם קלים ~ם הגרות אחר גםכאלו

 חכ~~~ל אמרו כאלו עריות ~ירי ועל כראוי~ שבתשומרים
 ~בעל לה~יל יסודו עיקר וגם כספחת~ לישר~ל גריםקשים
 ש~ועות במס~ מבאר דכבר דתוה~~ק עפ~~י מ~ויבין אנואין

דע~
 ~תשו~ ו~יין וימות~ לר~ע הלעיט~ו אמרו זה כגון

 כן פסק דהרמב~~ם רי~~ג סימן חאו"ח שיק מה~םמורי
 ~ית~ בדמאיוכן

 אחר~ין ~נו ד~ין
 לרמאי~

 אנו ו~ין
 דכוונתם מש~~כ ~ם ~ל~~ כגון המזידים את לה~ילמ~וייבין
 וכ"כ לשמיםעתה

 סבר~
 ד~ל~~כ מבאני~~ד הג~ בשם זו

למ~
 ~וא בושה דמחמת א~א כלל לי נהירא לא לגייר~ ל~ם
 והיא שתתגייר לבה עלמדבר

 מוכרח~
 מח~ת כן לעשות

אהבת~
 דו~~ש ידידו כ~ל~ שמים לשם ענין כ~ן ואין לו

וש~~ת~

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

 לפ~~ק~תרע~~ב י~~~ו~סעמיהאלי

 ~ורסם חו"ש חו~~ב המופלג הרב ידידי לכבודשוכ~~ט
 מו~~ה כש"תלשבח

 ~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~
לי~

 ~י~ דשם ~ב~ד ~~~~~ ידידי בן

אחדש~~~ט~
 ב~יזה דמבואר מה לענין אמרי~ן אי בדבר מכתבו~~~~~

 ~י~ אם ~ראשונה ש~יא~"ט~פרים
רחוק הקבור~

 מיו~
 מיום היא~"ט לחשוב יש אזי ימים ג~ המיתה

 א~רי~ אי~קבורה
 ב~

 באם ועפי~~ז ככלו~ ~יום ~~ת
 בעש~~ק מתאחד

 סמו~
 לערב

 ונקב~
 יש בבוקר א~ ביום

 רחוק שהוא כיון ה~בורה מיום הראשונה ~יא~~~טלחשוב
 ככלו היום מק~ת בזה אמרי~ לא דילמא או ימים~ג~

 בעינן מעל~~ע ימיםג~ ר~
 ~ארי~

 שגם מעכ~~ת
 מ~ח ככולו ~יוםמק~ת אמרינ~ בז~

 עליו חולק אחד ות"ח ראיות~ כמ~
 חוו"ד~ושואל

~~~~
 נוח~ דעתי אין

 שאין כאלו בענינים להשיב
 ועפ~~י המנהג~ בתר אזלינן ובכה~~ג ב~ש~~סמקור ~~

 ד~רי דהאומר ברייתא דמייתי ב~דרים הש"ס דבריפשטות
 שנ~רג כיום ואמו~ אביו בו שמת כיום בשר לאכול שלאעלי
 דלא מילתא תלי~ ה~יתה דביום מ~מע אחיקם בן גדלי~בו
 ו~מו~ אביו בו שמת רק ו~מו אביו בו שנקבר כיוםנזכר
 ואעפי~~כ שני~ יא~~~ט או ראשונה יא~~~ט בין ~לוק נזכרולא
 בין ימים ג~ רחוק יש ב~ם דת~י~ אמת ~וא ~חלוק~ם
מיתה

 ~קבור~
 ראשונה יא~~~ט לענין

 ד~ספ~ ר~
 ~י הוא

 בז~אמרינ~
 נרא~ ככלו~ היום מק~ת

~~מרי~ מעכ~~~ דברי דנכונים
~~ 

 דיני ברוב ד~מרי~ כמו ככל~ היום מק~ת בזה
התורה~

~~~~~~
 לענין ב~ו~~ח תר~~ז סימן בש~~~ מבי~ר ~ו

 מק~ת אמרינן בזה דגם נז~ ג~ ביןדמ~~קי~ יולד~
 בסמוך בתשרי בז~ ~ולד נולד ו~םככלו ~יו~

 לע~
 כבר

 נחשב~
בי~"~

 וא~ ד~ כיום
 אמרה

 שאינ~
 מאכילין אין ~ריכה

 איבראאות~~
 דבז~

 שס ~גר~א בבאורי חולקים נמ~א
 ח~ בגיטין בתוס~ וגם חולק בב~~ק שברא~~ש ~פריםובמטה
 לומר ה~ליטולא

 בז~
 ואני ככלו~ היום מק~ת דאמרינן

 סימן בריב~~ש גםמ~~תי
 דל~ שפ~~~

 מק~ת בזה אמרי~
 היו~

ככלו~
 נרא~ ~~

 ~תם דוקא ד~יינו
 ~מ~

 חכמז~~ל שחלקו
 מחמת הוא ו~ל~ לז~ ג~בין

 ~טב~
 ~מוך ש~וא ~~ דעד

להליד~
 מחולשת הרבה בה יש עדיין

 הליד~
 עד מ~~ וא"כ

 מסתב~ ודאי בז~ יותר~ ~חותה ~חולשהז~
 אמרי~ דלא

 שילדה משום דאטו ככולו ~יוםמק~ת
 סמו~

 יסור לערב
 ש~וא דכיון מסתבר~ אינו וד~י זה קודם החולשה~מנה

עני~
 ל~~יט ~ורם ~זמן אריכות שרק ~ד~י טבע

 לענין כה~~גוכן החולש~
~ 

 טרפ~ גבי דאמרינן
 המכה פי הו~לד

 יין תורם לענין וכן שחיטה~ קודם ימים ג~ ש~~אבידו~
ונ~~א

 חומ~
 בין דמחלקי~

 תו~
 י~ים ~~ לאחר או ימים ~~

 מה~~ט ככולו ~יום ~~ת אמ~נן דלא מסתבר ודאיבז~
 שילדה משום דאטושכתבתי

 סמו~
 יסור לערב

 דינא בהך החול~ים דברי שנכונים ונמ~א קודם~החולשה ממ~
 לא יולדת דגבי ~רי~~ז סימןדאו~~ח

 ני~
 היום ~~ת

 שגזרה במ~ום אבל ובסברא~ בטבע דתל~ מידי בכלוכן ככל~
התורה

 איז~
 בטב~ תלוי הדבר ואין דבר

 ~יל~ ~י כמו
 תו~דא~~

 דא~ ודאי דכוו~~ וכל י~ול השמיני וביום
 א~ל~~ די~~ ~בי דאמרי~ כמו ככולו היום ~~תב~

 וכ~ה
דו~~י~
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 ~וא אם אפ~~ ~~ור ח~וב הוא כספ~םדמ~ר
 ר~

 ח~וב
 דאפ~לו יתומ~ם מנכס~ ~ם ~ת לאפטרופס~ם הו~~לדר~נן
 שהוא~חיוב

 ר~
 דא~תא כמו ל~תומ~ם מחו~ב~ם אנו דר~נן

 להם ד~ונין שם~~~~ס
 מ~ל~

 ומל~ד
 ז~

 דפשיטא מ~לתא
 שהוא אף ח~וב שהואדדבר

 ר~
 אותו קונ~ן ודא~ דרבנן

 יו~שה ו~ם~יתומ~ם
~~ 

 קרו
 ל~

 שא~ן דבר בש~~ס
 לו ~ש שהר~~~בה

 ~~ב~
 אלא ש~רו~חו~ הרווח מן מעשר

~דאי
 נר~

 הוא זה דמ~ר
 ר~

 ח~וב ואינו מ~וה ה~דור
~מור

~ 
 ~אור~~תא

 ול~
 של~~א~ בס~~ הב~~ח כ~ש מדרבנן

~~~~
 בענין ~ם

 לעשו~
 ל~ק ק~~ק

 ~ד~~
 היא~~~ט ב~ום

 דאינו ~~כ נראה אב~ושל
 חיו~

 הד~ן~ ~~~ר גמור
 דמכב~ו ר~מ סימן יו~~ד ו~ש~~ע בש"ס מבואר אמנםדאם
 ~מבואר לענ~ן רק הי~נו ~מ מותו~ לאחר ומכבדובח~יו
 כש~כ~ר ש~ר~ך~ם

 בתו~ ש~
 ולאחר הכ~~מ לומר ~ב~~ח

 א~נו ק~~ק עבורו ~שות מחו~ב שי~י~ אבל ז~ל~ ~~~ל~ב~~ח

 אב דכ~בוד ר~~מ בס~מן ק~~~ל בח~~ו אפ~לו והר~~בואר~
 אלא~ינו

~~ 
 ולא אב

 מש~
 האב מ~תת אחר ו~נה בן~

 ~יורשי~ של הם כ~ר הרי מ~~מ נכסים אחר~ו כשהנ~חאפ~לו

~א~נ~
 אותי מ~~ כפ~ כבודו ~~ ל~ברו אלא מחו~~ב~ם

 דאם אפשר ~ועפ~~~ז בו כיו~א לא~~ם~~ום
 מנה~

 ~מקום
 לק~~ק סך א~זה להניח בו כיו~אלאנש~ם

 לח~
 ~ר~וח

 ~ש באמת ה~א~~~ט~ ב~וםלענ~~ם
 לח~~~

 דהו~ היורש~ם ~ם
 אשה לענ~ן נערה בפרק בכתובות וע~~ן קבורה~ ~רכ~בכלל
 ~מרי~ חלי~ין לקנות בעלה~~ב~

 עו~
 עמו

 ואינ~
 ~ורדת

 ע~מו בפני ~מור ח~וב א~נו עכ"פ ~~~ז אךעמו~
 הו~ א~~

 ~כל דאמר~~ מהבכלל
 המד~נ~~ כמנה~

 שכתבני כ~ון והנה
 ולא כספ~ם מעשר ~רשת ~א ~מור ח~וב אינם~שנ~הם
~ש~~ת

 ק~~~
 הד~ן מע~~ר א"כ האב נשמת עבור

 ודאי נרא~
דאם

 ~יו~
 ה~א~"ט ב~ום ~ענ~ים לחלק ממע~~מ לעשות רו~ה

 ממון ש~קח לחייבו נוכל ולא כן ~שות ~יכול ודא~ אב~ו~ל
 ה~א~~~ט~ ב~ום ~חלקמשלו

~~~
 הדבר ש~ע~נ~ו רואה אנ~ מ~כ~~ת מדברי כי לאשר

הז~
 שיעשה

 ק~
 לטובת

 נשמ~
 ~מור כח~וב אביו

 מעשר~ ממעות ~ק~~ק כל מעלתו י~ח דלא נ~~ל למעשה~~~כ
דוודא~

 ח~ו~ ע~
 ~רוע כ~ון ממע~~מ לקח לו א~ן ~מור

 דבנ~~ד מעכ~~ת שכתב ~סברא נימא אי ואפ~~ חוב~~מנו
 סוף דסוף כ~ון אחרת ממ~והעד~ף

 יתח~
 לענ~~ם המעות

 הוא הנאה הטובת והרי היא~~ט ב~ום החלוקה שיה~~~רק
 ב~~"ק יה~ לא אם ~~מ הבעלים~ל

~ 
 בלבד מ~~מ

לא א~~~
 ~ה~~

 והנחת היא~~~ט בלא ~ם ~~ כלל לעני~ם ר~וח בזה
 ה~~~~"ק

 מחל~
 כיון מ~ות כ"כ

 שנוה~
 כספים~ מ~ר ל~תן

 בחלו~ה יה~ לא ל~~ים ריוח בזה י~~~ ~לאוכ~ון
~ 

 טו~ה
 ה~ור~~ם שאר עם שמ~~ת כיון לכן ז~~ל~ א~יו לנשמת~~~כ

רו~~~
 ~שות

 ב~~~
 והגון ~וי המנוח א~~ו לנשמת טובה

 ~תוך ע~פ ש~י~~ד~ר
 ה~~~

 ~זה
 חל~ א~ז~

 ממ~ות
 ~ה~ ~~"ק שע~~~ באופן ~מור~ם חולין אלא ~ר~אינו
~~

 בה~ או~~ח בש"ע מבואר זה~~ין ע~~ה~ אב~ו ~שמת ~מורה טו~ה ~ה~ ~אז ~ני~ם
 ~~ל~

 מתנות ל~נין
 ~ריך אב~ונים ~שני ~תנות ש~~ דעכ~פ בפורים~~אב~ונ~ם
 ואם חיוב~ שהוא ~ען ~שר מעות שאינו ש~ו מעות~~ת

 ~~~ דכוות~~ ה~~נ ממע~~~~ ל~תן ~~ול יותר~תן
 ב~ק"~

 א~זה
 י~~~ ל~ן ואח~~כ מ~~מ שאינ~סך

 דב~
 ~ותר מ~ו~ם

 ~כו~
להוס~~

 ממע~~מ~
 ~ענין אפ~לו שם מבואר שכן ~~ וכדו~

 בפור~ם שנוה~~ם השקל מח~~תנתינת
 שהדבר~ם ל~ וכמדומ~

 בשל~~ה ומקורם בבה~~ט או ~מ~"א שם מבואר~םהללו
 שמ~כ~~ת ד~תי ד~דן בנדון נמ~ ~כ~ הוא~ דאסתברוטעמא

 כן~יתנה

~~~~~~
 רכ~~ט ס~מן חיו~~ד חת~~ס ~תשו~ ראית~ זה

 ת~
ע~

 רמ~~ט בס~מן ~~~ך ה~הות
 מ~ם בד~ר~ ס~~~~

 מ~ו~~ח ממ~מ ה~דול~ם בנ~ו לזון דמותר דלמד שם~עת~ק
 ~ו~~ח ממע~~מ ~זונו ~ותר ואפי~~ה בכבודו שח~~במאב~ו
 ~~ניו ~ו~~ח מ~מ לזו~ו מותר ו~~~~ה בכבודו ~ח~~במאב~ו
 בחת~~ס ותמה בכבודס~ חי~בשאינו

 מ~
 הוא כ~ש

 ז~
 א~~ה

 ~ש~~ך ד~~הות כתב ולכן לזונו מחו~ב לכן בכבודו דחי~בכ~ון
 נכוןא~נו

~ 
 ובס~ עי~~~ש~ אביו כבוד לולא ב~~~ם מ~יה

 מהר~~ם בדברי הש~~ך ~~~ות ג~~כ מביא שםר~"א
 על~ו תבוא אמרו באב~ו ~רי ק~ת אחר מטעם על~הם~~~כ ומש~~

 ומחז~~מא~
 ~כ~~ט~ בסימן כמש~~כ ~וא שמ~~ה במה

~~~
 על וקו~ נכו~ה ~ש~~ך ה~הת לפענ~ד

 ה~~
 ~ק"מ~ הנ~~ל

 ד~ר~~ם ~וא כך ~ש~~ך ה~הת לפ~ מה~םדכוונת
 שלא לומר~א

 ~ע~
 שכל הוא~ל לומר לב על

 אד~
 מחז~ק

 ~ע~~מ לו בא~ן אפ~לו משלו ~דול~ם אפ~לו ב~תו ובנ~בניו
 כתובות בש"ס מבוארו~ם

 נער~ פר~
 שנתפתתה

 איכא מ~וה ~~מ שש~ בנ~ ש~הי~ ~ד רק לפרנסם מחו~בדא~ן דאע~~~
ובא~נו

 רו~~
 בעי עורבא על~ו ומכר~ז~ן אותו מבז~ן לפרנסם

 וכן בנ~~ בעי לא ~ברא וה~יבנ~
 ~ארו~

 מתא ואבנ~ ילדה
שד~א~

 ~כנפס~
 אפ~~ הוא וכ~~ז ע~~א סימן אהע~~ז בש"ע כן

 וא~~כ ממע~~מ ו~א ממשמשלו
 ה~~

 ראוי דא~ן לומר מקום
 אמר וע~~ז על~ו כחוב ד~ו~ ממע"מ ~~דולים בנ~ו~פרנס
 קו~~ח ממע~~מ לפרנסם ד~י שפ~ר דמ~~מ כן שא~נומה~ם

 שהר~ מ~נ~ו לפרנסו על~ו ח~וב ~ותר הוא אב~ו שהר~מאביו~
 מ"עא~כא

 ש~
 ~ד~א מפורש אב כ~בוד

 בתו~
 ~ותר וא~~כ

 ~ממע~~מ משלו~ אלא אותו לפרנס וא~ן על~ו כחוב דהו~~~~ל

 ממע~מ חובו כפורעהו~
 ואפ~

 א~נו ד~מ כ~ון דמ~ שפ~ר
 שבודא~ בבנ~ו כ"ש לנכס~ו ~ורדין ש~ה~~ עד כ"כ ~מורח~וב
 דמ~וה דאמר~נן דנה~ באב~ו~ כמו כ~~כ ~מור חיובא~נו
 דמפורש אלים ~ותר הח~וב דבאב~ו פשיטא מ~~מ ~נ~ולפרנס
 אביו לפרנס דשרי וכ~ון ו~ו~ אביך את כבד ב~ראבהד~א
 וא"ש~ בניו ~~שממע~~מ

 ו~
 רל~א בס~מן בחת~~ס דתמה

 אמרו באב~ושהרי
 תבו~

 וכו~ מארה
 ל"~

 איסור אינו דמ~~מ
 שנכון אלא~מור

 ל~מד~~
 כבודו לפי ולפרנסו לזונו במ~~ו

אב~
 בדבר אלא מ~~רי ~א הוא כ~ ב~ר~ם א~יר~ ~א מזה
ש~וא

~ 
 לפרנס ~כול הד~ן דמע~קר ~אמר ו~ז ה~מור הד~ן

ל~ניו
 במכ~~~

 מאב~ו~

~~~
 כמו ראיתי

 סתי~
 לסי~ רל"א בס~ חת~~ס ~תשו~

 דבסי~~~ב~
 הבאר דבר~ על שהשיג אחר ר~א

 להפריש הת~גותו מתחלת דאם מהרי~ל~ בדברי ס~~םה~ו~ה
המעשר

 לעשו~ הותנ~
 ~רי~~ל גם אזי מ~ות ממנו

 ע~י"ש~ ~לו ממע"מ מ~ות לעשותד~אי מוד~
 ובס~~

 רל~ב
 ~וא כספים מע~ר ~פרשת ל~מ~ר~ל דס~ל מהרי~~לבדברי כ~
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 וחייבה ממשדאורייתא
 התור~

 אין ולכך לעניים ליתן דוקא
 דס~~ל זו סברא ולפי בדבריו עיי"ש מ~ות ממנולעשות

 בתחילת דאם הקודמת בתשו~ כתב איך כן~מהרי~~ל
 גם מ~וה של דברים ממע~~מ לעשות כן הותנההתנהגותו
 לתתו מדאורייתא ~וא דהחיוב כיון הא דמי ~פירל~רי~~ל
 ודאי אלא דאורייתא החיוב נגד תנאי מהני מהלעניים
 כמו נראה העיקר ובאמת זה~ את זה סותרים הללודברים

 למע~ש~
 מן ומ~וה מ~וה הידור רק אינו כספים דמעשר

 טרדות ומחמת שלו בענין דעתי לו כתבתי וכברהמובחר
 אותו יברך וד~ ק~רתיהתלמידים

 ב~
 נפש~ כאות עניניו

 בלונ"ח~ וש~~ת דו~~ש ידידוונפש

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

 ~~~ק~תרע~~ב י~~~ו~ס~מיהאלי

 כש~~ת הנגיד המופלג הרבני מחותני ידידילכבוד
מו~~ה

~~~~~ ~~~~~ 
 נ~~י~ לאנדא סג"ל

אחדשה~~ט~
 נפניתי לא אבל שבועות~ ב~ ערך זה מכתבו~~~~~

 ענין באיזה אז ~רוד הייתי ~י עתה עדלהשיבהו
 א~ל בפסט הייתי ~עבר בשבוע ואח~~כ למעשה הלכהחמור
 בדבר באתי~ ועתה רבנים~אסיפת

 אש~
 איך חוו"ד שאל

 ~ריך הוא כי ריבית מאיסור להנ~ל לפניו אשר בעניןלהתנהג
 רו~ה אינו והוא אחותו~ בת נ~ואי ל~ורך מסוים סךלהלוות
 שמשלמים הרוו~ים ~מעות יהיה אם זולתלהלוות

 והנה כמעט~ המקומות בכל הללו בעתים הנמ~איםבהבאנק ע~
 הנ~~ל אחותו יורשי של האפטרופס הוא הוא כי ~ניה~יע
 שמו על בהגרונדבוך כולם כתובים שנ~ארו הנחלאותוכל
 ו~לוה ~חת בת השיא כבר והנה לו~ האמינה אחותוכי

 ~נים~ כמה זה זה~~כ מאות שבעה סך הנ~ואין ל~ורךמשלו
 הריבית היתומים מעזבון ליקח לו מותר שיהי~ אזוחשב

 וע~ בהבאנק~~משלמין
 בזה שאין א~ד ח~ם לו אמר

 הפרא~ענט להפסיד שלא לעשות איך ע~ה שאל ועתההיתר
 משלו מעות להלוות יכול שיהי~ וגם הר~שונהמה~לואה
 וגם ללות רו~ה אינה בחינם כי ~שניה בת נשואי~~ורך

 אינו הנחלאותלמכור
 רו~~

 עכ~~ד~ היתומים ~ובת
 כי ו~אשר מכירה הית~ ע~~י רק בזה היתר אין~~~~~~

 מאחותו זכרים בנים שני ג~~כ שנשארו ~לתוכתב
 עתהאשר

 ה~
 א~~כ נכסיהם נמכור ויכולים גדולים כבר

 משוויין בפחות נחלאות איזה מהם לקנות מעלתויוכל
 שמגיע שיחשוב מה כפי רווח בהם למעלתו שישארבאופן
 שהרי שניה~ ~לואה הן הראשונה מהלואה הן רווחיםלו
 הזכרים היורשים דעת גם מעכ~~ת ממכתב שהבנתי מהלפי

 שמשלמין מה ~י הפרא~ענטען מהם מעלתו שיקחמסכמת
בה~אנק~

 שהשא~ ר~
 היתר בזה ~יה אופן בא~ה היא

 שר~~ התורה~ ~~~י~ם
 אסור

 הל~ה מדעת אפ~ מה~~

 שפירא~~כ
 י~

 וכיון שכתבתי~ זו ע~ה לעשות
 ~בלאה"~

 גם
 שלהם העזבון כל שהרי למעכ~~ת הכל מאמינים הםעכשיו
 הנחלאות וכל בידוהוא

 נכתבי~
 על

 א~~כ בהגרו~דבוך~ ש~
 עם שהלוה המעות למעכ~~ת יתנו שאם יאמינו זאתגם

 הנחנאות~ להם ויחזור להם אשר בכל יגע לא אזיהרווחים
 גמר קודם ל~תנות להם שאסור מע~~ת ידע זאתאך

 להם יחזיר מעות להם ~כשיהי~ בפי~ נ~~י מעכ~~תעם המק~
 גמור איסור שזה הנמכר~תהנחלאות

 הו~
 ~ש~~ע ~מבואר

 ~~ו~ה ריבי~ דהוי שם ומבואר א~ סע~ קע~~ד סימןיו~~ד
 שם בש~~ך דהביא למהואפילו עיי~~ש~ גמורה הלוואה אלא הוא מכר לאו דבכה~~גמשום

 דל~
 אלא הוי

 אב~
 ~יבית

 א~~ר אלא הוי לא נכייתא בלא דמשכנתא הסובריםלדעת
 עם המעות שכשיח~ירו להיות התנאי שי~טרך בנ~~דמ~~מ

 ודאי ~נ~לאות להם יח~יר אזי חשבון לפי העולי~הרווחי~
 תנאי שום יהי~ לא המכירה בשעת לכן גמור~ ריביתדהוי
 בזול שמוכרים אף אי~ור שום אין דבזה סתמא מכירהרק

 נגמר יהיה ש~ר ואחר בזול שלו את למכור רשאישאדם
 יה~ אזי וכדין כדת~מקח

 שאם להם לבטוח רש~י מ~לתו
 להם יחזור ~עולים הרוו~ים עם הקרן וכך כך לויתנו

 חיוב ע~~י ~דבר ~ז לחזק רשאי ויהיה ש~ם~הנחלאות
 נגמר שכבר כיוןגמור

 בש~~ע כ~~ז וכמבואר בסתמא~ המק~
 ~~וו~~ד דברי ~לפי הגם והנה ב~~ סעיף קע~~ד סימןיו~~ד
 שתחזור מנת על ב~שון מתחלה דכשמתנה שכתב בסק~~אשם

 ל~כר~ מלוקח מחדש ממש הקנאה בעי~ יהי~ שאח~~ככיון דמי~ שפיר המקח בתח~ת תנאי אפילו אזי ליותמכרנה
 וחשוב הוא גמורה דמתנה קיי~~ל לה~זיר ע~~מ דמתנהוכמו
 מועיל וכן בסוכות אתרוג חובת ידי בו יו~אין שהרישלו
לענין

 תרו~
 דף בקידושין וכמבואר ופה~~ב

~ 
 הא ועכ~~ח

 דוקא היינו דאסור נשך באיז~ודמבואר
 בשל~

 לשון אמר
 דהכוונ~ע~~מ~

 ~ל~ מאלי~ יתבטל דהמכר
 מחדש הקנאה

 למוכרמלוקח
 בכה~~~

 ב~ומר ~בל ריבית והרי הלוואה הו~~ל
 דהיינו ל~תנות רשאי בנ~~ד הי~ ולפ~~ז עכ"ד דמי ש~ירע"מ
 ~מעלתו שמוכרין ה~ירה בשעת עמו יתנו אחותושבני
 מחויב יה~ העולים והרוחים הקרן יחזירו שאםבתנאי
 הנ~לאות ~הם ולמכור מחדש להם ולהקנות לחזורמע~~כ

 אלאהללו~
 דפ~~~

 מה"ת נוב~~י ב~ם מביא בסק~~א שם
יו~~ד

 סי~
 וכו~ דמסתפינא לו~א בלשון זה דין שכתב ע~~ה

 שבלא~~~כ וכיון זה~ דין לי~ ברירה דלא מזה נראהעיי~~ש~
 על כתובים הנחלאות כל ~הרי א~לם~אמן

 שמ~
 והוא

מתעס~
 לכנס לנו למה א"כ ו~כנםה הו~אה בענין ~ובתם

 בסתמא למעכ~~ת הנחלאות הם שימכרו טפי עדיףבדחו~ים~
 עם המעות כשי~זרו מ~וא ולעת ותנאי דיבור שוםבלי

 נחלאותי~ם~ ~ם יחזיר אזי למע~~כ החשבון כפ~העסקא

~~~~
 כתקון עסקא היתר על להם להלוות כי מעכ"ת
 מועיל אינו ~~ל~ר~~ם

 ~~~~ ~ג~ בנ~
 ~ואל

 מעות למלמד להלוות מתיר ש~~י תשורת בשו~ת מובאומשיב
 ~הת"ע על עסקא לשלם לו מותר והמלמד בתו נשואיל~ורך
 לה~יח יוכל ש~בל ה~ות ד~י משום ז~ל מור"םכתיקון

 מ~כר~ ה~ זאת דלולאבמ~ומדת
 ~~ו ~השיא ו~ד נע להיות

 תש~~~ ~בשו~~ת ש~~ בערך אך באו~ו~~ לעסוק יכול ה~~לא
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 שא~ן כל ואוסרחולק
 ~מ~ב~

 המעות עם מתעסק
עסק בא~~

 שיו~
 שאנכ~ והגם זאת~ ~ודע ו~נותן רווח בו ~יות

 ~ס~א ש~קחים העולם מנהג על זכות ללמד ~~"א~תבתי
 ~ודע ו~נותן כלל סוחר שאינו לא~ש מעות שמ~ויםאף

 ~עמ~ לבאר ואכ~~מ אחת פרוטה אף בו הרו~ח לאשהמקבל
 כלל הבנים ליד המעות הגיע שלא בנ~~ד מ"מ א~לבזה~
 האפוט~וס הוא מע"כ רק כלל ~מו~~מ ~וסקים אינםוהם
ש~ם

 ~עבור~ ומתעס~
 ה~ות ה~וואת ומתחלת

 הוא רק בהם ש~תעסקו ~~מ כ~ל ה~וה לא ~הםמע~תו שהלו~
 לנדונ~א המעות הו~יאבע~מו

 ו~~ור~
 ב~ה~~ג אחותם נשואי

 ולומר עס~א בתורת רווח ~ם ~קחת א~~א לכ~~עודאי
 ב~"ג כ~ ~רויחו שלא ~שבע רו~ים שאינם בשבילשנותנים
א~ן

 להשבו~
 ~ום

 כל~
 ~ד ~ל ~עשות כאן אפשר אי לכן

הת~~
 מור~~ם כת~קון

 ז~~~
 ~~~ש ~~ות רק

 בדר~
 ד~~ת ועפ~~~ גדו~ם~ כבר שהם הזכר~ם שהבנ~םדה~ינו מ~~רה~

 הואהירושה
~ 

 ימכרו המה יו~ות~ אינן ד~בנות שלהם
 שור בבכור וע~~ן מידי לא ותו ~מעלה כ~בת~ אשר אופןעל

 ~ח~ תב~~שבס~ר
 ~פ~

 א~~ו
 נש~

 בז~ ו~ננ~ בב~~מ~
 ידידו

דו"ש~

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

 ~~~~~ת~~~ב י~~~ו~סעמיהאל~

 מ~~~ה ו~~ הרב ידידי ~בודשוכ~~ט
~~~ 

~~~ 

~~~~
 מאדיאר אב~~ד נ~~י

 י~~~ו~ טשעק~

~~~~~
 באתי ועתה בב~ת~ ~י~תי שלא בעת ~כאן בא
 שהוא ש~~רבדבר

 ~ רחו~
 כשרה ה~וה

 והנ~ ע~~~ על שעותג~ מהל~
 ~טבול הכפר מן ~הנשים א~~א

 ~הם שא~~א ח~~~~ל
 ב~י~

 דרכים סכנת ~ני ~ביתם לשוב
 ~ום ש~וא שםאשר

 ש~
 עכ~~ח ומוכרחים וגבעות~ הר~ם

 ביוםל~ול
 וכשח~ ~

 עכ~~ח ~כרחים בעש~~ק ז~ ~ום
 ט~ יום שהוא א~ ~ום עדטבי~תם ~עכ~

 ש~
 ז"נ~ ספירת ~תח~ת

 ~ד אירעועתה
 ~ר~~ ~~~~

 אחר א~ ביום מ~יתו לנסוע
ח~ות

 ~ו~ ו~
 או ג~ יום עד

~ 
 ~טבילה וית~ב

 ~ות~
ושא~

 ביום לבנים האשה~ת~בש ק~~~~ ס~ בחיו~~ד החת~~ס כמש~~כ מעשה ~עשות אם
~ 

 ואחר ~ראייתה
 כ~

 ה~ ביום
~ראייתה

 תפסו~
 ג~~כ

 בטהר~
 יה~~ ואז

 עש~
 הז~ יום

נק~~ם ש~
 ו~ו~ ~שנייה~ בטהר~ ~סי~

 ~פסיק~ ~ח~
 ~ר~שונ~בט~~~

 ~ען עש~~ק ~יום ~טביל אז רשאי ותהי~
 ~~~~ז סימן ~סוף ושמ~ה ~חם~ספר אמנ~ החת~~ס~ עכ~~ד הראשונה ~פסיקה ~ח~ יום הואכי

 הק~
 דכיון ע~יו

דאינ~
 בטהרה מהפסיקה א~א מונה

 השני~
 א~~כ

 כ~ סו~
סו~

 ~~ ~ז~~ ביום טוב~ת ~וא בעש~~ק טו~~ת כש~יא
 פעל

 עכ~~ד~ זו~ ~ע~ה~חת~~ס

~~~~
 הא משום אי או~ אני

 דכוונת דפשוט אר~~ ~

~חת~
 דגם ~וא

 מט~~ ~פסיק~
 הראשונה

 ה~~~ ~ום ~ש~~ק יה~~ זה לענין וממילא הנקיי~~תמ~ה
 פסיקה מן דתמנה החת~~סומש"כ

 בט~~
 כוונתו השנ~~ה

 עם ולשמש הטבי~ה מעשה ממש בפועל לעשות לעניןרק
 ~ז~~נ מן יום בכל וא~~כ השני~ה פסיקה מן רק תמנהבעלה
תמנה

 לפסיק~ וכ~ כ~
 שהוא השנייה בטהרה

 פס~קה שלאחר ה~~ ביום וגם הראשונה~ בטהרהלהפסיקה וכ~ כ~
 להפסקה הנקיים מן א~ ~ום תמנה הראשונה~בטהרה
 גם תפסיק ו~~מ הראשונה~בטהרה

 א~
 מחדש~ בט~רה

 מהפסיקה א~ ~ום תמנה שלאחריווב~ום
 שניי~

 יום שהוא
 בטהרה מ~פסיקהב~

 ה~שונ~
 ו~~~מ הז~~נ תשלום עד וכן

 ושמלה~ הלחםקו~

~~~~
 מטעם זו ע~ה על מפקפק שם ב~~מו בחת"ס הר~

 אסור ~~מ זו~ ע~~ ~י דאף ~ום והוא~חר~
 שאסורה אלא עוד ולא ~ל~לה~ עד לביתה לבוא ~עש~~קלה
 וא~~כ ~~~~כ עד העיר מבתי בית לשום לכנסלה

 אנ~
 תהי~

בעש~~ק
 בחז~ר~

 עם לשוב וא~~א הטב~ל~~ מן
 הע~~~

 עד
 לא ש~חת~~ס ק~ת ונראה ש~~ק מפנ~ כמ~בן ממשהלילה
 המ~אה הוא שההמ~אה אלא השואל החכם דבריקילס

 לעשות אבלשכל ש~
 מע~

 ממש בפועל
 בעש~~~

 החכם ~דברי
 דנ~~מ משום ע~תו ק~לס אפשר בע~ניו~ ישר לא הנ~~להשי~ל
 יכולה דאז עש~~ק ש~ינו א~רלזמן

 האש~
 על להיות

 לעשות דא~~א בחת~~ס מבואר בעש~~ק אבל ~~~כ~עד הד~
 קילס שלא לה~ות יוכל ~גםזו ע~~

 אלא השואל דבר~ החת"~
לכבודו

 בפו~ל מעשה לעשות אבל תשובות כותבי כ~ כדר~
 ~ה לא ב~ת"סגם

 לסמו~
 התשובה דברי מסוף ק~ת כנראה

 ועודהה~א~~
 ~ש~

 ד~נא לאו דנשי כנ~~ל~ מעשה ~שות
 ואי לזה זה שב~ן ~בדל ל~דעגמ~ר~

 נק~
 נגד ~פעמ~ם להו

 דתלמד דאפשר לחוש יש בו רגילה שה~א והמניןה~~ירה
 מענין אחרים בענ~נים אף לפ~מים להקלמזה

 מובא ~דקה מעיל בתשו~ דלמש~~כ ו~וד הז~~נוספ~רת הבדיק~
 ב~ אות ~"ו ס~מן חאו~ח שלמה בית ובשו~~ת ק~~~ובסימן ב~ד~~~

 כל מחזקת היתה א~~כ אלא עולה אינו ז~~נ ספירתלענ~ן
 לספירה ויום~ום

 כל אבל ספק~ שום בלי גמו~
 אף לספ~רה~ נחשב א~נו בו מסופקת היתהספירה שבשע~
 הא~ ה~ום נמי י~נ~~ד עיי~~ש~ גמורה נקי~ וה~~ בו ראתה~א שבאמ~

ש~
 הז~~נ

~ 
 כמו ק~ת נחשב הא~ בטהרה הפסיקה

 לדברי מהני דלאספק ספ~ר~
 ה~ע~~~

 על~ו דהי~ כיון ~נ~~ל
 בו~ שתפ~וט הראשונים ימים מג~ ~~ת עוד בו ~ששמא חש~

 לה אסור האמת לפי שהר~ ראי~והא
 לטבו~

 הפונה בליל
 מן ה~שבון לפי הז~~נ שלמו שכבר אףלעש~~ק

 שהוא כ~ון הראשון דיום ~~~ל שכן ו~יון הראשונה~בטהרה ~פס~
 זול~גה ~ג~ ונרא~ הז~~נ~ מן כלל אותו ~חשוב לנו אפשר איבספק

 ר~
 ק~"ז בסימן ושמלה לחם בספר

 בשמ~~
 מ"מ הנ~~ל ב~~ש בשו~~ת ועי~ן ~~ישב~ שיש והגםס~~~ט~

 ה~ת~~ס כדבר~ מ~שה ~עשות דאין נ~~למעשה לעני~
 הנ"~

 ובעכ~~ח
 ל~יתו~ הבעל שיבא עד או קדש שבת אחר עד האשהתמתין

כן
 ~פענ~~ד~ נרא~

~~~~~
 עברה אם בדיעבד

 ב~ש~~ וטבל~
 מעכ"ת ש~ביא

 סד"ט ספרבשם
 שמ~~~

 אחר
~~ 

 טב~לה
 שנ~~

 ש~בלי~
 נ~פ~~ד ב~ה

 שאי~
 בדיעבד ואם בנ"ד ~~חמ~ר
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~ ~ ~

 ~טב~לה לה עלתה טבלהכבר
 ואינ~

 ~ריכה
 ב~ום תטבול שלא ~תי כתבתי כבר לכת~~לה ל~ניןאך שנ~ת~ טבי~

 הז~ יום שהואעש~~ק
 בטהר~ לפסיק~

 תמתין רק ה~ ~ום של
 נ~ל שלא לנו ~עזור וד~ ~לפענ~~ד~ כך ~לאחר שבועעל

 וש~~ת~ דו~~ש יד~דו וכו~ הלכהבדבר

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

 לפ~~ק~תרע~~ב י~"ו~סעמיהאלי

 ~רב ~ד~די לכבודשו~~~ט
 מו~~ה כש~~ת וכו~ המאה~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~ 
 נ"י

 דו~~~
 פעער בק~ק

אחדשה~~ט~
 שעכברים פטומה אווזא בדבר חוו~~ד לשאול מכתבו~~~~~

 באחוריה אותה נשכו ~ראטען" שנקר~ים~דולים
 כרוחב הא~רון המעי מן שנת~לה עד האחרון למע~סמוך

 והנה ~ולש~ נקבו וה~ומן שהעור ה~~נוא~בע~
 בד~

 מעכ~~ת
 המ~ולה ב~ום המעי~ת

 ו~
 וריעותא~ נקב שום מ~א

 חלל עד שנקבה מחט ~ד~ן לדמותו ~ש אם מ~כ"תושאל
 דהחשש התם שאנ~ ד~למא ~ו בד~קה מהני ולא דטרפה~~וף
 ה~ ~ב~ ~אברים~ כל עלהוא

 אות~ על רק חשש אין
~ום

 ש~
 דבש~~ך ואף הנש~כה~ ע~~י ש~ת~לה המעי

 בסי~
ל~~

 מקום הר~א לדברי מיקרי בדם מלוכלך ד~וואר כתב
 ~דוע שאינו מקום בבדיקות בק~אים אנו וא~ן ידוע~שאינו
 גמדה בי~ ופע~~ ב~ דאכלה וושט דש~נ~ שפ~ר אפשרמ"מ

 משא~~כ ידוע שאינו ~ום בכה~~ג הו~ שפיר לי~ופשטה
 עכ~~פ להקל ואפשר ידוע מקום הוי דשפיר י~~ל הזההמע~

 עכתו"ד~ הפ~~מ הואבאם

~~~~~~~~
 ש~ה בבירור ~ודעין או רואין אנו דאם נראה

 שנשכה מנשיכה בא בהאווזא עתה רואין שא~וזו
 ד~ורש מאחר כי בהפ~מ אפילו כלל להקל אין החלל~עד

 חולין בש"ססתמא
 דבקו~

 ~~~פ ומוכח לחלל~ שתנקב עד
 ~ילקו ו~א טרפה לחלל ה~יעאם

 כ~
 נגד מקום באיזה

 תחיבת ה~ה~לל
 ה~ו~

 כ~ משהו~ בנקב נטרפים שאינםאברים ~פני~ים~ באברים ~ם ~ינו שהרי
 וה~ל וכ~יות~ כבד

לחכ~~~ל
 לחל~

 נקב באם זולת טרפה אינו החלל עד ד~ם
 שיש ~ום אותו נ~ד החללעד

 בבה~
 אברים בפ~ים

 שא~ן ש~מ בזה חכמז~ל חלקו ומדלא משהו בנ~בשנטרפים
 כלל אלא כאל~~ סברות על יסודלה~מיד

 א~ ~דו~
 שכל

שניקב
 ב~ו~

 מ~ום איזה יהיה החלל עד
~~וף חל~

 שיה~
 של שן ~דין הוא כן ואם טריפה

 חשוב ד~~כ דפשיטאעכבר
 כקו~

 ש~וא
 ד~

 ו~ם ונוקב~
אין

 לו~
 י~ל הי~ ולא ק~ר שהוא שאני ה~בר דשן ולחלק

 ~ום הפנימיים מהאברים אחד את ~~וב ~ומק~לכ~ס
 בסימן מבואר שהרי בלחי~ דבוקשהוא

 או ר~לו ~בי ~~
 דדינו ~~ בס~יף הד~רס של~ינו

 ~ו~
 לחלל שת~ב עד

ו~מע
 דטרפ~

 של שן או ד~פורן אף החלל~ עד בניקב
 אי ~אף ו~וד עכבר שן הה~~ד וא~~כ הוא ק~ר ~~~כהדורס
ני~

 רק דדינו הבדי~ה בזה מוע~ל ה~ דהש~~ס דלדינא
 יש בלאוה~~כ לדידן אבל ~דוע~כ~ום

 להטר~
 היכא דכל

 ב~ום בבדי~ה בקיאין ~נו אין עכשיו מדינא בד~קהדבעי
 ודומה משהו~ בנקבדנטרף

 למ~
 ל~ סימן ביו~ד דמבואר

 עד ראשה על חולדה בהכתה דלדידןברמ~~א
 שנ~~

 ע~ם
 בקיאין אנו דאין טריפה~~ו~ולת

 לבדו~
 הקרום~

 ו~
 בסי~

 בקו~ בני~ב~ ל~~~ ובס~~כ~~~
 בקיאין א~ו אין ה~וואר נ~ד

 נ~ד ע~ר בנשך הה~~ד א~~כ בעוף~ אפי~ הוושטבבדיקת
 ונתגלה ובשר בעור ~ולש נ~ב שנעשה עד ~~יםהבני
 אנו אין ~"כהמע~

 בקיא~
 ב~ת לי ד~ ~מע~ בבדי~ת

 ב~יאין אנו אין כך ב~ה בקיאין אנו שאין כשם מש~ובנקב ט~~ ואידי אידי המעי בדיקת ל~ ומה מח שלקרוס
 בסימן החדשים בפ~~ת מובא נ~ט סימן יו~~ד ובחת~~סבזה~
 ~ראט~" שקורין עכבר לענ~ן סק~~דל~

 שנש~
 לתר~~ול

 בקיאין אנו דאין טרפה ודאי הע~ם נ~ב דאם שםכתב בראש~
 בדי~ת על אפ~ לסמוך אם ב~~~ע וסיים הקרוםבבדיקת
 ונת~פא~ ו~ריא נ~ב בו הי~ שמא לחוש שיש ~וםה~ם
 חיישי~ לא קשה שהוא ע~ם דאפשר משום רקומסופק
 ממש והוא עיי~ש ~רה כ"כשיתרפא

 כ~
 ויש שאלתינו

 אנו דאין משום אי אסור ודאי דב~~~ד מדבריולהוכ~ח
בקיאין

 אי דהתם~ הקרום כמו בנ~~ד המעי שהרי בבד~ק~
 כמו שהוא המעי מ~~מ ב~יא~ן הו~ אי דאפ~לומשום

 הבריא שמאחייש~~ בש~
 ע~ם~ אינו שהרי במה~

~~~
 רק להקל אפשר ה~ בנ~ד בהפ~~מ ~קל אפשר היה
 בא מאין יודעין אנו איןבאם

 חסרו~
 והשומן העור

 אותה שפשפה ~א~וזא או ~ולי מחמת שהוא שאפשרהזה~

מ~ו~
 ו~~י רחב~ נסר באיזה או בקרקע

 הדח~
 שם נשפשף

 היינו אם והרי זה ~י ~~ת ש~ת~לה עד והשומןהעור
 נקיבה~ על כלל חוששין היינו לא אז הענ~ן ה~ שכןיו~ין
 א~ו ואין ספק שהוא ~כשיווא~~כ

 יודעי~
 ביו~~ד מבואר הרי

 אם יודעין א~ו ואין ה~לל עד נקב ד~נמ~א ברמ~~א ~~~אסי~
ע~~~

 קו~
 שמא ס~ס ~ח להקל דיש חולי ~י או ומחט

 ע~י ואת"ל חולי~~י
 קו~

 ~אברים אחד נקב לא שמא
 אך במשהו ש~קיבתןהפנימים

 בט"~
 ~ט סי~

 חול~
 משום

 ~יותר אחר ~עם ~מיר ~תב~ש מתהפך~ הס"סדאין
 ~י ה~לל עד ובשר עור נ~יבתשכ~ח

 ~ו~
 יש ~מאבל חולי~ ~י

 כ~
 ~י~ם אח~~ים מחברים וכמה

כהר~א ~הפ"~
 מטע~

 ה~ל ס"ס
 וא~

 בנ"ד ~ם
 אפשר א~

 א~א עכבר בנשיכת לאלתלות
 ב~~

 לפי ~שהרי אחרת
 שעכבר ~~א אדם ראה לאהמדומה

 נש~
 ל~אווזא

או~ם ר~
~ 

 אכתי כן אם סברתם ~~י
 הוא~ ספ~

 הוי

ספ~
 עור ~לקול שמא ספק ספיקא

 ושו~
 ~מעי נ~ד הנ~~ל

 ~יזהבא
 סב~

 הע~ר נשיכת מחמת לא אחרת
 יש אכתי ~בר נשיכתמחמת יאת~~

 ספ~
 שמא

~ 
 תלי~ עכ~זאך ה~י~ נקב

 ה~
 הנשיכה ענין לפי

 ועני~
 שאירע ~~~ם

שם
 ~מ~~

 ~י ~ה ענין שי~ווה יותר שם מ~וי אם
 אין אזיע~רים

 ~ת~~
 ~ ~סי~ דמבואר כמו

 לענין
 בין במ~וי הכל תולין ~פנינו וק~א ~ורס דכשאיןדרוסה~
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ל~ק~
 יותר מ~וי ~ם וא~~כ להח~יר~ בין

 ש~
 רק כזה ענין

 ל~קל אין ע~רים ידיעל
~~ 

 ע"י כזה ענין יותר שם שמ~וי יודעין אנו אין אם~בל ב~~"מ~ ~פילו ספיקא

עכברי~
 ~פסיד~ לא בהפ~~מ המיקל

~~~
 שנותנין אחד ~יבות שני בק~ילתו שיש בדבר ש~~ל
 ~~שני א"י~ עניי ~~רך נס בעל ר~~מ מעותבת~כו

 ה~ל ל~ורך מעות בתוכושנותנין
 דש~

 ומשימין
 כב~ מזה זה הם ר~וקות הללו ו~תיבות וה~~ בב~שגובין ש~

 נמ~א ועתהאמות~
 בתיב~

 אחת מ~בע ~הקהל ~דקה של
 שלשלימה

 שיתן בהשכל הדבר רח~ק כי ועל כתרים~ ~שרי~

אד~
 א~ד

 בב~
 ~דקה אחת

 רב~
 שהרי ה~הל~ לקו~ת כזו

עכ"~
 ניתן בב~~א

 ש~
 חקרו לכן א~ת מ~בע שהוא

 לנדב ר~ה אחד ש~יש ב~עותהדבר שנתל~
 מ~ב~

 עניי ל~ורך זו
 ואם ~"י~ של ~ופה שזהו וסבר ו~עהא~~י

 נת~
 ~דבר

בז~
 עכ~~ד א~~י ~עניי זו מ~בע לתת הקהל מ~וייב יהי~
 דגדולה לחוש אין הדין דמעיקר דנ~~ל כתב מעכ~~תוהנה
 הי~ כ~ן נמ~א ד~אן~זקה

 וג~
 ואינו גזל ד~חד לתלות יש

 דעתי וגם עכ~~ד רבים ~רכי בהם שיעשה ד~דין למייודע
 רק ~ואכן

 מ~ע~
 פ"א סי~ ח~~מ ~ש"ע דמבואר ק~ת~ אחר

 בסי~ וכן ~ענ~~ אינה ~עיתי ולעולם ל~עות לחוש לנודאין
 דף בגי~ין המבואר גינאי ~ני של דינא הך גביקכ"ו
 ע~~בי"ג

 דדוק~
 ~א ש~עה~ בעדים ~דבר נתברר אם

 ושכנגדו ברי ש~וען אע"ג ש~עה לומר נאמן אינולא~~~כ
שמא

 ומכ~~~
 ש~עה כלל ברי ~ענת כאן דאין דידן בנידון

 ויאמר אחד יבא אם ואפי~ ~עות~ על כלל לחוש איןודאי
 שסברתי ו~עיתי הקופה לתוך זו מ~בע שהשלכתי הואאני

 אינו ג"כ ~וא א~~י ~ניי של זוש~ופה
 נא~

 להקהל~ ל~פסיד
ומש~~כ

 ל~שית עתה ורו~ה גזל דשמא ב~עם נ~~י מעכ~~~

תשוב~
 הקה~~ קופת לתוך ~שליך לכן רבים ~רכי ועשה

 גם לדעתיהנה
 הי~ ג~~כ ~~~י עניי בקופת ~ליך הי~ א~

 רבים כי רבים ~רכי חשוב זה דגם בזהיו~א
 בני המ~

 ועוסקי~ שיושבי~א~~י
 אין וא~~כ ובמ~ות בתירה

 מז~
~ע~

 אבל הקהל~ קופת לתוך דוקא להשליך שר~ה
 גנב שבאמת לומריש בפשו~

 פ~~
 כתרים~ כ~ ~קהל בני ממ~ות א~

 ב~ו~~מ בסמ"ע ו~יין ל~ם ו~חזיר תשובה לעשות רו~הועתה
 ל~חזיר שרו~ה שתל~ סק~~ד ר~~~ב~~

 גז~~
 מדברי והוא

 בנ~~ד מכ~~ש א~~כ ס~~ג דף נשך איזהו פרק בב"מהש~~ס
 יוותרו שהקהל הדבר נכון עכ~~ז אך כלל~ במ~ות תל~דלא
 ג"כ יקיימו ובזה א~~י עניי ל~ורך דבראיזה

 ~ו~
 ~ה

 ב~ורה ועוסקים יושבים ת~~ח שהם א"י עניי החזקתשל
 אבל הדחק~ מתוךובמ~ות

 ר~
 חסידות ממדת

~ 
 מעיקר

 וש~~ת~ דו~~ש ידידו בזה ו~נני ~~דין

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

 ~פ~~תרע~ב י~~ו~~~~י~אלי

שו~~~~
 ~~ב ~בוד

 וכ~
 ~"ת

 ~~~ מו"~
~~~ 

~~~~~~~~~ 
 י~~ו איי~~ש~א~ אבדק~~ק נ~י

~~~~~
 השאלה

 ע~
 תואר לה היתה ~ירוף ~ע~~י הוו~דא

 ~ירוף ש~"י רק בשלימותוורד
 הית~

 מן גדולה
 לא אך האמ~עיתהאונה

~ 
 ומ~כ~~ת ועב~~ הארוכה

 ה~ ~בהמה~ אתה~ריף
 לכאורה

 בשמ~~~
 סעי~ ל~~ה סי~

 אם רק לה~ריף אין דב~פ~~מ העלהל~~א
 ~וורד~

 ~וא
 כמו כ~~כגדולה

 הפ~~מ במקום שלא אך ועבה~ האר~כ~
 כאן אך האמ~~ית~ כאונה רק גדו~ה אפילומ~ריף

 ב~קדש ומ~אתי מקומ~ת בב~ ~וא שהוורדא רע~תאעוד איכ~

מע~
 בסי~ ~שמ~~ח מלשון ~~~ייק קנ~~ה ס~~ק ל"ה בסי~

 תהי~ ~ירוף וע~~י זה בלשון שכתב ~~ו סעיףל~~ה
 הוורד~

~קונ~
 ~מש כתקונה מדכתב ע~~~ל כשרה מ~ש

 משמ~
דבכה~~~

 וורד ~תיכות ב~ ~ירוף ידי על רק בא דההכשר
 בעי~ ~ומותבב~

 הוורדא תה~ של~
 כשו~ גדו~

 אונה
אפילו

 כ~ו~
 אמ~עית

~ 
 ו~ם כשרה~ אז ממש כתקונה

 ה~ריף יפה ש~עריף מעכ~~תכן
~~ 

 הנ~~ל המק~~מ דברי פי
ומחמת

 ש~אידנ~
 ואברכ~ו ק~רתי דפם~א במילי ~רידנא

 בביעור ודי~ות בחדוה י~וג המ~ות חג ואת ס~ה ~ובבכל

יפ~
 וש~~ת~ דו~~ש ידידו ונפש נפשו כאות שבעסה שאור

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

 ~~~ק~תרע~~ב י~~~ו~סעמיה~לי

שוכ~~~
 וכו~ חו~~ב המפורסם הג~ ~~ ידידי לכבוד

 מו~~הכש"ת
~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 בק~ל רב נ~~י

ספרדי~
 דק~~ק

 מיש~~
 י~~~ו~

אחדש~~~~
 אחד שו~~ב נתקבל אשר בדבר לחוו~~ד מכתבו~~~~~

 מק~ת עליוונמ~א
 מערערי~

 בהיות נ~מנותו על
 ימים איזה שמה באשהשו~~ב

 מקוד~
 והי~ לשחו~~ שנתקבל

 אודות לד~~ת הקהל ~ת שתבע אחד שו"ב לזה מקודםשם
 או בידו שהברירה ~פסק והי~חז~תו

 לשחו~
 עוד

ששה שמ~
 חדשי~

 לו~ וילך זה"כ~ מ~ות ששה ~קהל ויקבל
 ואז מיד לילךאו

 מחויבי~
 ז~~~כ~ מאות שמונה לו ~ת הק~ל

והנ~
 ~~אות שמונה ולקבל מיד לילך לו בירר הישן השו~~ב

 יכולת הי~ ~א הקהל רק הי~ וכןז~~~כ
 לית~ ביד~

 עד
 ימים וד~ הג~ אותן ובתוך ימים וד~ ג~משך

 שח~
 השו"ב

 הנ~~ל החדש השו~~ב כי לאשר והנההח~~
 חת~

 תחת ע~מו
 ~ל לאסור הזוב~ים אגודות ש~שו אחדכתב

ובשבועה בחר~ ע~מ~
 מלשחו~

 אימרי~ גבול~ השגת נדנוד שיש ב~ום
 ~מ~~רי~~ת~

 הנ~~ל שהשו~~ב
 ששח~ במ~

 ה~~ באותן
 שבועתו על עבר ימים ד~או

 וראיתי נ~מניתו~ ואב~
 נגד השו~~ב שלההתנ~~ת ג~

 המערערי~
 שבא כמו הנ~ל

 במ~~
~  חוו~~ד~ ושואל נ"י~

 חזקת כלל אבד ולא כשר הנ~ל ~שו~~ב~~~~~
 כשרותוו~זקת נאמנות~

 וג~ ~~ים~ מכמ~
 ההתנ~לות

 של~
~~

 ג~~כ
 ~רדא זמן עתה כי ומ~מת נכ~נים~ דברי~

 הו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~כתובלהרבנ~ם
 ר~

 בק~~ור~ מהם א~זה
~ הנ~ א~  

 ~י
 שבא ~מ~ם הג~באותן

 שכ~ לש~ו~
 מכל

 הכת~
 וה~ת~מה

שה~~
 ז~

 ולדעת~ שנ~ם~ כמה
 נא~

 הוא
 ב~

 דמבואר דאף
 ס~~ב~ו"ד

 ב~ב~ ק~~~~
 נאמן א~נו מת~"~ ~רפה שהו~~א

 ~ע~~~~ש ה~~ת~ שוגגלומר
 בש~ בש~~~

 ~ר דבא~ש מהר~~~ו
 ב~ ב~~~ מבואר וכן הוא נאמן בזהאף

 בשמ~~~
 ובפר~ג

ובש~ר
 מ~~~ א~רונ~ם~

 דוקא ה~~נו
 ~רפה גב~ הת~

 זה~ר לה~ות מ~ו~ב שו~~ב וכל הוא התורה ו~ד~נ~ לכלהוא דהא~סו~

 שוגג לומר נאמן דא~נו לומר מסתבר הדעת בודא~בזה~
 דא~ה~~ת~

 וג~ ~ופסל~ לא לעולם כן לא
 א~תרע בלא~~ה

 ~ה~ות ~כול הלא בשוגג ל~~ א~תרמ~ באם ד~פ~לוק~ת
 נאמן ~~נו ו~כן הפעם עוד לו ~ארע עתה לו שא~רעדכמו
 בענ~ן אבלכלל~

 שחת~ ~
 על ע~מו

 כת~
 כ~ון איסור

דא~ן
 אלא שו"ב לכל התורה מד~נ~ ז~

 הו~
 ע~מו על קבל

 לומר נאמן בזה בדבר מ~ו~ב א~ר שו"ב שא~ן מהא~סור

 שכ~תי לומר נאמן ~~נו ב~רפות אבל הא~סור~ כלש~חת~
הא~~ור

 להקשות וא~ן ~רפות~ ש~
 ממ~

 ב~ו~~מ ד~בואר
 א~נו שבועתו על שעבר דמ~ ל"דסי~

 ~כו~
 ה~~ת~ שוגג לומר

 ע~מו על הוא ק~בל נמ~ ד~תם אף שם ע~~ן עד~םבב~ו
 באמת שם מבואר שהר~השבועה

 בש~ סק~~~ בש~~~
 מהרש~~ל

 שנשבע רב זמןדב~ש
 נא~

 ע~~"ש שבועת~ ש~~ת~ לומר

שנרא~
 שהסכ~ם

 הש~~
 של נאמנות לענ~ן ומכ~ש לד~ר~ו

 כל ~ד~ן דמע~קר ממונות ד~נ~ מלגב~ ~פ~ דק~להשו~~ב
 אכת~ שו~~ב בענ~ן דה~~נו ע~מו דבר באותו נ~שדשלא
 שלנו שענ~ן עוד נותנת והדעת או"ה~ בענ~ן הואנאמן
 ~ר~~ לא~ש שנשבע מ~~ר~ דשם ל~~ד ס~~ ד~ו~~מ מהאק~ל
 אבל אנפ~~~~ למ~רמ~ באמת לו ה~~ זה שבועתו עלועבר
 נעשה דהכתבבנ~~ד

 בדר~
 עלתה לא המד~נה כל נגד כלל

 מה נגד הוא הזה הענ~ן כ~ אז דעתועל
 ש~ת~

 על ע~מו
 לא~סור~הכתב

 ~ע~ ~~ב~
 שה~ת~מה בפ~~ אז שהותנה ~~ו~ן השנ~ה

 לא הא~סור עלשלו
 תקו~

 שו~~~ כל באם אלא
 א~סור כתב על ~~תמוהמד~נה

 ~נ~~~
 ~אות שכמה וכ~ון

 ג~ ~ת~ל~
 ~ד~ו ש~~~~ דה~~ אדעתא כ~ ב~ל ~ת~מתו

 ~פש~ת השו~~~ם שאר ו~ד~אסורות
 ~דעת כן כ~ כן שה~תנה ל~מר הוא ונאמן ~~א נכונה זו~ענה ג~ ע~מו~ ~ת~ ~~

מת~~~ב
 ו~

 בפ~~ כן אמר לא ש~פ~~ו אומר אנ~ אלא עוד
 וכ~~ן ~וא גדולה דאומדנא הוא דהכ~ אד~תאסת~א
 ובס~~ ר~~~ו סס~~~ ב~ו~~ד מבוארהנ~~ל

 רכ~~~
 שקבלו דשנ~ם

 ~נסוע א~ד ~כול לא ו~ח~~כ לא~~~ ש~סעו בשבועהעל~~ם

 אלא כ~ון דלא פ~ור השנ~ג~
 ע~ ב~~רו~

 וכ~ון ~ב~רו
 נאנסש~ב~רו

 ג~
 אנו דבסתמא הר~ ע~~~~ש פ~ור הוא

 שכן וכ~ון הוא שכןתופס~ן
 פש~~~

 שהו~נה אומר דאם
 שו~~~ כל שאם באופן רק הוא שלו שהא~סורבפ~רוש
 מקבל הוא אז~ הא~סור על~הם י~ב~ו~מד~נה

 וא~
 לאו

ג~
 זכו להאומר ודמ~א בזה דנאמן ודא~ מקבל א~נו הוא
 שתכתבו ע~~מ זובשדה

~ 
 ב~ן בש~ר ב~ן ד~וזר הש~ר את

 ב~ל~ הקנ~ן גם הש~ר נכ~ב דלא דכ~וןבשדה

ג~~~
 כלל גבול השגת ~ו~ לא שזו ש~ען

 ג~
 כן

 עת~ רא~ת~ שלא ~ף כ~ הוא~כונה ~ענ~
 הכתב נוסח

 אבל ה~וב~~ם~ אגודת עשו אשרוהא~סור
 לא כ~ אד~

 ~ד~~ת לעמוד כלל ר~ונה שא~ן קה~לה נגד רק ב~הכווגו
 אסרו בזה הב~~ד ש~פסקו להפס~~ד ל~~~תאו

את השוב~~~~
 ~~ל~ ע~מ~

 לשמש
 בקה~~

 בנ~ את ~כר~~ו למען הנ~~ל
 השו"ב וב~ן הקהל שב~ן בנ~~ד אבל לד~~ת~ ש~עמדוהקה~לה
 ומעולם פס~~ד עפ~~~ הכל ~וה~שן

 ל~
 עלה

 ע~
 מחשבת

 ק~ר זמן ~ר~ך שה~~ רק לד~~ת ל~~~ת שלא הקה~להבנ~
 ~מ~ם ג~ אוב~

 לקב~
 ה~~ הקהל אבל המעות

 מ~שבת~
מת~~~

 הב~~ד לו שפסקו מה ה~שן ~שו~~ב לשלם סוף ועד
 לפנ~ם שה~~~אפ~~

 משה~~ד~
 עשי לא דעת~ לפ~ ~~~ג על

 ו~~~~ א~סור~מעול~
 ~~שו ~כתב נוסח לפנ~ שא~ן ~ען

 לא ה~וב~~ם אגודותבעל~
 אוכ~

 ה~תר על ~ס~ד להעמ~ד
 כ~~כ~זה

~~
 הדעות רבו בכתב דשבו~ה דמשום נ~~~ ~עכ~~ת מש"כ
 להקל נו~~ם האחרונ~םורוב

 לנו ~ל~לה כ~ הג~

לסמו~
 כמש~~כ ~~~ז

 בד~~~
 הנ~~מ מ~~מ תשובות בכמה

 ~ו~~א אבללכת~~לה
 ע~~~~

 ~פ~ר כשרות מ~זקת א~ש
 ב~תבשו~~ת כת~

 שלמ~
 על לתלות ~ש דעכ~~פ ב~ ס~~ ~~ו~~ד

 ה~ו אם ספק בל~ שהר~ כן נראהוק~ת שבועה~ ~ו~ לא בכתב ששבו~ה שסבר ב~עות בזההשו~~ב
 אומר~~

 ל~ו~~ב
 שאנו כמו ~תר~ה ה~ לא ודא~ דבר א~~ה על בפ~וש~שבע
רוא~ן

 ~דקד~ שאד~
 דבר על אפ~לו לשבע שלא ע~מו על

 לק~~םשדעתו
 ועכ~~~

 או שבועה בו שכתבו כתב על ל~תום
 ועכ~~ח יותר בנקל ע~~ו ו~ותם כ~~כ מדקדק א~נו~רם

~שו~
 שא~ן וסובר ד~ועה

~ 
 באמת ש~ועה

 ר~
 שם

 כת~
 ש~דמה ב~עות לת~ות ~ש שפיר בעבר עכ~~פ וא"כעל~ו~

 מעכ~~ת דבר~ ~תר וגם הוא שבועה לאו בכתבששבועה

 על שעבר בשו~~ב אפ~~ הד~ן שמע~קר ~ען ומכ~~~כנכונ~ם~
 לדעת רק נפסל א~נוהשבועה

 הרמב~~~
 אפ~~ ד~ש~ד דס"ל

 פשו~ לו~ ונותן סכ~ן בודק בע~ עב~רות ~כללא~ד
 שבנ"ד

~ש
 לסמו~

 ה~~~ל שהשו"ב באופן שכתבנו ~עמ~ הנ~ על
 ו~מ כלל נאמנותו אבד ולא עומד הוא כשרותוב~זקת
 ~ז~ק~א

 את לע~מו ~ת~ר א~
 פת~ ע~~~ ~שבוע~

 ~ר~ה
 נשבע לא וכאלו ~~קרו נדר עוקר ו~כם הד~ו~ות ג~ע~~~
 ~הנ~ל כד~ ~~וה ~דבר אלא שבועה מת~ר~ן שא~ן ואףדמ~

מנדנוד
 שמ~

 ב~רכה ואס~~ם דמיא~ מ~וה כדבר א~סור ~שש
 ~ד~דו ונפש נפשו כאות בד~~ות ~~וג ה~~ות ~גאת

וש~~ת~ דו"~

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

 ~פ"ק~תרע~~ב ~~~~ו~סעמ~האלי

שוכ"~
 ושמחת

 ~ו~~~
 מנוער ~דידי לכבוד

 ~ו"ה כש~~ת וכו~ה~ס~ד ה~פל~
~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

 נ~~י
 י~"ו~ אויפעה~ר~ו~אב~~~ק



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~חדשה~~ט

~~~~~~
 אין אם לחוש ~ש וגם רב~ת בענ~ן שאלומעכ~~ת דפס~~ במ~ל~ ערוד~ם העולם עתה אבל מכתבו

הדבר
 נוג~

 להש~ב רשא~ שאינו לחבירו אדם שב~ן לד~~ת
 אחד ל~ד~זה

 הוא כ~ ~ען ומ"מ ה~בר~ם מספר~ ~ידו~
 חוו"ד~ כפ~ ~ש~בהו ~מר~~ ר~ב~ת לא~סור דא~סורא~~לי

~~~~
 שותף נעשה שלוי השאלה~ את מעכ"ת ה~עת לפ~
 מ~לם א~~כ ראובן שקנה ה~~ן בדבר ראובןעם

 קנ~~ת ~שם רק הלואה לשם ~~ שנתן ~כסף נ~תן~א
 לו ~ה~~ שע~~~ז כד~ כתר~ם אלף ז~ סך לו שנתן~ה~ינו ~~~

 לפ~~ז ~~~כ ~~זק והן לרווח הן בפ~~ ונכתב בה~~ןחלק
 דען עד ללו~ ש~תן ראובן ב~ד שהבר~רה עוד שהתנואף

 הנ~~ל כתר~ם אלפ~ם ז~ הסך נאוועמבער~~עען
 סך נוסף עודלזה וחו~

~  
 וה~~ן השותפות נפסק ואז כתר~ם

י~~
 ר~

 ~ודע א~נ~ לבדו~ ראובן של
 מ~

 ר~ב~ת א~~ור
 חלקו גם ל~~ח ראובן ב~ד ובר~רה כתנא~ רק הו~ הלאבזה ~~

 ו~דר~ כתר~ם~ מאת~ם סך רווח ~תן אם לוישל
 זה

 הא~סור לה~ל ק~תמוע~ל
 ב~ד הוא הבר~רה שהר~ ר~ב~~

 הבר~רה לו ~בחר אזי בה~~ן הרבה רווח ~ראה שאםראובן
 כתר~ם מאת~ם ~~ך ללו~ ש~תן רק לע~מו ה~~ן כלל~קח
 לו ~בחר אז~ ~~זק ~ראה אם או כלל רווח י~ה לאואם
 על~ו ~הפסד כל ~ה~~ ולא בה~~ן לגמר~ שותף לו~~~ה~~

~
 ורחוק לשכר קרוב זה שא~ן ונמ~א בה~ק לו~ גם ~שתתף
 ססק~~ז בבאור~ם ק~ז בסי~ ב~וו~~ד וע~~ן לו~ לגב~~הפסד

 ע~לה ~ר אף דבכה~~ג ססק~~טובח~דוש~ו
 א~~~

 לכן ל~תן
 א~סור שום רואה אנ~ א~ן הראשונ~ם כתר~ם מאתים~~כר
 ר~ב~ת אבק של אפ~~~בית

 ~~ג~
 ~ענ~ן שכל לה~ות ש~וכל

 נ~ה~א
 אל~

 ה~~ ה~~ם וא~ל ר~ב~ת האיסור להפק~ע
נחשב

 ר~
 דען עד לו ~תן ~הלואה ובעד כהלוואה

 מאתים סך~אווע~בער
 כתרי~

 בדרך דנעשה כ~~ן מ~~מ
 שעשו טוב~~תר

 מת~~
 אופן ועל בה~~ן~ טוב שותפות

 אני א~ן ~כ"תשכתב
 בז~ רו~

 זה שהרי ~~סור ~ום
 הוא~ל מ~נ~~ ועד~פא הת~~ע ע~~י הנ~ים הל~אותכשאר
 סחו~שה~

 לראובן שהי~ בהסחורה שותפות ו~ו ~דוע

באמת~
 עם וועכס~ל ל~ו~ ראובן נתן שאח~כ במה אך
 לו שנתן הנ~ה ולפי הנ"ל הסך עלזשוראנט

 בשעת אז ~בר~רה את ראובן לו בירר שכבר להב~ן~ש ולפי~ הרוו~~ גם ~כלל כתרים ומאתים אלפ~ם ז~ סךעל ווע~י~
 ~היין ~לק לו יה~ לא שלוי וו~כסיל~נת~נת

 ר~
 ש~שלם

 ואח~~כ ~שותפות לו~ ו~~א רווח כתר~ם מאת~ם~סך
 עוד ראובן לו ונתן בהאבאנק ה~ועכס~ל לתת~ לו~~שר~ה
 כתר~ם וחמשה וששים מאה סך על אחרוועכס~ל

~ 
 שינכה

לו
 הבאנ~

 ~ע של הפרא~ענט
 ~קווארטיל~ שנ~

 מן הא~
~סך

 שבע~
 חשש בזה דיש א~שר כתרי~~ ומאתים אלפ~ם

 ל~י ראובן נעשה דכבר ~יוןריב~ת
 ר~

 אז ה~ו ולא בע"ח
 הוי לא דראובן וכיון כלל~ותפים

 ר~
 ד~י~ אפשר לוה

~סור
 הפ~~~~ לת~ ~

 לו שינכה מה
 הבאנ~

 מהסך

~שב~
 על גם עכ"ז אך הנ~ל~ כתרים ומאתים אלפ~ם

 הס~
~ס"~

 של אפ~ ב~ר א~סור כאן אין א~י ~~~כ כ~רים
 ~אובן י~ל דהרי ר~ב~ת~~בק

~~ 
 עכש~ו לתת

 במ~ומנ~~

 ~~ות לס~ו כד~ כתר~ם ומאת~ם אלפ~ם ז~ ~סךללו~
 עשהו במזומנ~ם ~ות לו הי~ שלא וכ~ון בהי~ןשותף

 הבאנק כש~נכהו וא~~כ המעות הבאנק בתוך עבורולקבל של~~
הסך

 קס~~~
 ~אובן ~~~נו ש~נכו הוא להמשלח כתר~ם

 חתוס הוא שםר~ בהבאנק גם ~לוה הע~קר הוא ראובןשהר~
 הגר בלשון דה~~נו אק~עפעאנט בתורת הוועכס~לעל

 ב~באנק הוועכסל לתת שלוחו רק ה~~ ולוי~עלפאג~דו~"
 ממ~לא האק~עפטאנט לראובן המעות נ~כו שהבאנקוכ~ון
 ומא~~ם אלפ~ם ז~ הסך ללו~ להשל~ם ראובן על ~ועל~~

 ה~~ן~ של משותפות לסל~ו כד~ לו לתת ~ר~ך שה~~כתר~ם
 שגם מסתברוא"כ

 ב~
 אך ~ל~ ר~ב~ת א~סור ~כאן אין

 ק~ת ק~~ר מעלתו כ~ וגם ב~ור לדבר כ~~כ אחלוט לאזאת
 ב~עלו כבר הוועכסל נת~נת בעת אם הענ~ן~בהו~עת
 דאפשר לבסוף ח~ר שמעכ~~ת ~ה אך לא~ אוהשותפות

ד~ו~א~
 דא~נ~ א~ל~ פשוט זה דבר בד~~נ~ם

 בד~~נ~ם ~ו~אה
 אנ~ ה~~סור התחלת על ד~ףכ~ון

 מסופ~
 קס~~ה בהסך

 ב~ו~~ד וע~~ן דא~נה~ ודא~ בד~~נ~ם ~ו~אה אבל הנ~~ל~כתר~ם
 הרמב"ם דדעת סק~~ז ובש~~ך סק~~ד בע~~ז ב~ סע~ף קס~~וס~~

 ר~ב~ת ~ו~דל~
 ק~ו~~

 אבל ההלואה בשעת כש~ו~ב אלא
 ולא דעות ב~ שם הב~א ובש~~ע זמן~ הרווחת בשעתלא

הכר~~
 שם דבש~~ך ונה~

 סק~~~
 הפוסק~ם רוב דדעת כתב

 הד~ן א~ך סקס~~ח קע~~ז סס~~~ בש~~ך וע~~ן כהרמב~~םדלא
 או ר~~ק הו~ א~ הפוסק~ם ב~ן פלוגתא דא~כאבמקום
 בנ~~ד עכ~~פ ~מ בד~~נ~ם ~ו~אה א~נה דג~~כא~ר

 שנרא~
 שגם אלא בד~~נ~ם~ ~ו~~ה דאינה ודא~ כלל ק~ו~ה ~ו~דל~
 א~סור כאן ~ש אם מסופק דאנ~ למעלה כתבת~כבר

 שכתב ומה כתר~ם~ קס~ה ~סך על~ס כ~
 מעכ~~~

 דראובן
 אדווא~אט~ ע~~~ לפרוע אותו ~נגוש שלא פחד מ~מת כןעשה
 נוגשו ה~~ דבד~ן דנראה כ~ון ממש זו בטענהא~ן

 שבא~
 ערדות ומחמת וועכסל~ לו שנתן כ~ון לו לפרוע מחו~ב~~

 ואד~ ~~רת~ הללוה~מ~ם
 דעתי ~ה מעכ~~ת ~ב~ן שכבר

 הענין תוכן כך כל הבנת~ שלא לה~ות ש~כול אף הנ~~לבענ~ן
 דו~ש~ ~ד~דו היתהא~ך

~~~~~~~~~~~ 

 לפ~~~~תרע"ב י~~~ו~סעמ~האל~

 ~~~ה כש"ת וכו~ הרבנ~ ~בודשוכ"ט
~~~ 

~~~~~~~~
 נ~~י~

 ועל ~בלת~~~~~
 שכחת~ דמ~וה בטירדא ט~ד ~~ית~ ~

 המכתב מ~אתי והיום מעכ"ת~ ל~ שכתב העניןכל
 א~ז~עפ"י

 להשיב ~ר~ך שאנ~ ונז~ת~ סיבה
 נ"י~ למעכ~

 ~ זה שא~ן נראה הענ~ן לפי כי אם מש~בו~~~~
 נד~

 שהרי
 ולא ~ונם לא נדר מלשונות לשון שום הזכירלא
 הוא אפשר ~כ~ז אחר~ לשון ולאא~סור

 ~ובה~ הנה~~ איז~
 ~אלכן

 יזי~
 ~ד~וטות אפילו אנשים מג~ ~ב~ש מעכ"ת אם



~ ~ ~ ~
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 במס~רת בע~~~ה מבט~ין שכבר והגם ~יו~ דיבור לוש~ת~רו

המודע~
 כל ש~וש~ן

 ש~~
 לו כ~דוע נדר בלי על~ו ~~מר

 לכתחל~ לגמרי זה על םומכ~ן א~ןמ~~מ
 בש"ע כמבו~ר

 בהג~~~~ א~ ~עיף ~~~א ס~~~ו"ד

~~~~~
 השוחט של הענין

 ל~
 כ~ על~ו דעתי לומר אוכל

 ~~ והכל המ~~ שווים לא כאלו עניניםבאמת
 השוחט של בהתנ~גות ~דבר תלו~ גם ומה הזמן ולפיה~ום
 בדרכ~ אחרים בענינים מתנהג הוא ~ם כי אחריםבענ~ים
 מעכ~~ת שכתב מ~ים אין ו~חסידות~ ויראההתורה
 המלך דוד אמר לחנם לא כי כראוי~ יר"ש שאינו כללראי~
 ~ הורנ~ פעמים כמהע~~ה

 בנתיב ~דריכנו וגו~ חוקיך דרך
 וגו~מ~ותיך

 וכמ~
 ~לו~ ענינ~ם על בתהי~~ם פםוקים

ולכאו~
 התורה עפ~~י מותר זהו אם ונחזה ספר ניתי קשה

 ועכ~~~ לא~או
 ענינים כמה יש והידיעה הלימוד כל דל~חר

 על ~שי~~ת~ בםיועת זולת ~ות איך לידעשא"א
 וכן ~עשה~~~פן א~~

 של~~
 וגו~ לדבר ועת ~חשוב עת ~אמר בנו

 ~~כלולא
 אד~

 ~עת הוא עתה אם ~דעת פעמים ~רבה

 השת~ק~ש~
 הנה ~ראהו~ שהשי"ת זולת הדיבור של או

 בילקוט מבואר הנה חכ~~~ל~ ~דבר~ חזקה רא~~ראהו
 יום שלושים אהרן את ויבכו פסוק על חו~ת פ~שמעונ~
 ם~ שמיני בפ~ וכן ד~~נ~ מאבות ו~וא ישראל ב~תכל

 פס~ק עלת~כ~~ו
 ~י~ר~

 מש~ל אל משה
 וא~

 והוא אל~פן
 ו~אשה סרחת ~~יש מ~מיו אמר לא דאהרן כהנ~ם~מהתורת
 א~ ~כו~סר~ת

 שלום~ ל~ נותן רשע או רע באדם פגע
 לי איי אמר עברה~ ולעבור לילך איש אותו ביקשלמחר
 את ואראה פני אשאאיך

 אה~
 עיי~~ש ו~~ הימני בושת

 על ~הרן עבר איך אהרן ~ל קשה ולכא~רה הענין~כל
של

 תו~
 ועיין עמיתך~ את ~וכ~ח ה~כח שנאמר

 א~םור שעושה בחברו שרואה דמ~ דעות ב~~ברמב~~ם
 והתורה זה~ ד~ן פרטי כל וע~י~ש להוכיחומחויב

 עבר וא~ך בשוה~ אדםלכל נ~מר~
 א~~

 דענ~נ~ם ~"ל ועכ~~ח ע~ז

כ~~
 רק ש~וא

 למ~ו~
 מלעשית חברו את

~ 
 ו~חזירו

 מרגיש ש~וא אופן באיזה לק~ים ~אדם יוכל טוב~לדרך
 בדרך מק~ימו שה~א ~ש אופן~ לאותו מסוגל שהואבע~מו
 ויש ו~עק~~תוכחה

 שהו~
 והתקרבות אהבה בדרך מקיימו

וע~~ז
 א~

 זי מ~וה לק~ים מםוגל ה~~ ד~שה ~נ~~ל בת~~כ
בדרך

 תוכח~
 משנה בכל שאמר כמו

 תור~
 קשים דבר~ם

כ~~דים~
 וא~~

 לק~~ם יותר מסוגל שהוא בע~מו מרג~ש ~י~
 של זו~~יה

 ~וכ~
 ובאמת ~בירה עוברי ש~קרב ע~~י תוכיח

 בריש ע~~~ת רש~~י מדברי ר~~~ ועוד ז~~ מ~וה קי~מושנ~הם
 ~מוך ~לא להוכ~ח שלא מ~עקב למד דמשה ~אמרדבר~ם
 שלאחר עוד שכתב עי~~~שלמ~תתו

 שע~
 שכבש טובה להם

 אר~~~
 ממ~וה אז עד א~תו פטר מ~ וקשה ועו~~ סיחון

 לפי דהכל כנ"ל ~עכ~~ח מ~ות~ ~תרי~~ג בין נמנה שהואזו
 יוכל יותר אז נשמעים דבריו שי~~ מבין שהאדםה~~ן

 כלום~ בכך ואין נשמעים דבריו שיהי~ שעה ~דלשתוק

~~~~
 אח~ך~ את תשנא לא קדוש~ם בפ~ הפםוק ~פרש יש

 תוכי~הו~
 חטא~ עליו תשא ולא עמיתך את

ד~פםו~
 את ~וכיח בטב~ו ש~וא דמ~ אותנו ל~מוד בא

 את ו~בזות ~~עקות ~ערות ~יאנשים
 הנה עברה~ עוב~

 שאינו כשר א~ש ~פעמים רואה~ם
 עוש~

 שונא הוא כן
 אב~ זו~ מ~וה מקיים שא~נו ל~מראותו

 מזו אין באמת
 מ~וה לקי~ם םגו~ה ~ו ~ש שחברו לומר ד~ש כלל~כרח
 עיקר שהרי התקרבות~ ע~~~זו

 התו~~
 יעשה שלא הוא

~בעל
 עבר~

 יותר
 מ~

 גם מ~לא מתחלה שעשה
 שנתן שלך בלב פ~וש בלבבך~ אחיך את תשנא לאשאמר וז~ שלו~ הת~רבות ע~~י תוכיח הו~ח של המ"עמ~יים המק~

 אולי אבל עברה עוברי לרחק ~וא שלבבך אף כ~ ה~ב~הלך
 ~כן כן אינו חבירךלב

~ 
 אמר וע"ז לבך~ ע~י אותו תשנא

 ולא עמיתך את תוכיחהוכח
 תש~

 דעיקר פי~ חטא עליו
 ע~יו ישא שלא רק תה~ לעמ~תךהוכ~ה

 חט~
 יותר

 ~יות יוכל עבירות בעל את המקרב גם ממי~אשכן וכ~ו~
 ש~יי~

 התקרבות בםיבת שגם כיון המרחק~ כ~ ז~מ~ו~
 של כדרכו ~חטא מןע~מו ימנ~

 אה~
 הכהן~

~~~~
 תי~ אינו הכםף מפני השו"ב של שתי~ ~גם

 בדבר כלל לומר שא~א שידע לו כתבתי מ~~מכ~~כ נכו~
 עניני~ בשאר ואם ענינ~ו~ בשאר האדם בהנהגות ותלי~זה
הו~

 חטא וירא במ~ות ומדקדק בתו~~ ו~וםק יר~~ש
 של מדתו תופם שהוא שאפשר זכ~ת לכף לדונו ישבזה ג~

 דרך בא~ה ותבונה דעת וילמדנו ~ע~רנו וד~ ה~ן~אהרן
 ו~~ הזמן ולפ~ ה~ום לפי הכלל נשתנה באמת כינלך
 אותנו יחונן והוא דשמ~א םי~עתא להי~ת ~ר~ך ולכןהא~ש
בדעת

 שלי~
 ל~דע האמת לכוין

 נילך אשר הדרך א~
~את ב~

 המעש~
 וש~ת~ דו~ש ידידו דברי נעשה אשר

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

 לפ~~ק~תרע~ב ~~~~ו~סעמיה~ל~

 ~למ~די אהובי לכבודשו~~ט
 ~מופ~

 כש~~ת וכו~
 ~~~~~~~ ~~~~~מו~~ה

 שו~~ב נ"~
 בז"ב~גדול באילאוו~

אחדש~~~ט~

~~~~
 לאחר שנמ~א ש~לתך

 ב~כל~ ~פם~
~ 

 בו שה~
 ערך אלא בו הי~ ולא מת עכבר בארשט~וו~קעל

 ששמשו הכלים של דינם מה וח~רת ב~רשט~ ליטע~ב~
~ודם בה~

 ע~
 בהם שבשלו ה~~ם ~יינו זו מכל~ ~בארשט

 ידוע שלא ם~קות כאן ~ש כי באשר מ~~ר ~תוכןישעי~
 ~א ואפשר מע~ע כבוש ה~~ אפשר ~~ העכבר~ נפלאימת

 עכתו~~ד~ ם~~ה~

 חוו~~~~~~~
 שבשלו ~כל~ם

 ב~~
 זו הכלי מן ~באר~ט

 יש ודא~ ע~רוי ע~י בהם ששמשו הכליםוא~~ל
מחמת ~התי~

 אבארם אשר ה~תר ~דדי כמ~
 פ~

 לאחת~ אחת לפנ~ך

א~
 ק~~ד בםימן ~מחבר דעת ~~~

 םע~~
 ד~כבר ב~

 ה~קיןבכל פוג~
 בחל~ ור~

 להש"ם ל~~ מםפקא ושכרא
 דיש שם דהביא והר~א משביח או פוגםאי

 ג"כ םייםבשומן מ~~יר~~
 לבםו~

 ~~ום
 הפ"~

 לם~ך יש
 א~קיל~
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 ב~י~ ~ג~"א שם וכתב המשקין~ ב~ל דפוגם לומרהיינו
דברמ"א

 ~ת~~~
 מבואר

 דר~
 אבל הפ~~מ שיהי~ בעי~ בשומן

 דאינ~ כאן וא"כ ~יי"ש~ גוונא בכל ~קל יש המ~קיםבשאר
~ל~

 ולא מע~~~ע הי~ ~ודאי אפילו להקל יש משקים שאר
 בלא אפילו ~~הי~

 הפ~~~
 ויש

 לסמו~
 ואפילו דבריו~ על

 בכל להחמיר דיש מהרש~~ל בשם ב~ק~~ב הט~~ז דהביאל~י
המשקין

 חו~
 דבריו הביא וכן ודבש~ שמן מיין

 בש~~~
 ~ק~~ה

 להחמיר רק דפתח ק~ת ~תירה כמו בדבריו~ויש
 בשו~

 דבכ~ ומש~או~
 הנ~~ל ר~~~א בחי~ כמש~~כ מותר המש~ין

 ודבש ושמן ביין אלא מתיר דאינוומ~יים
 מש~

 דבשאר
משקין

 א~ור~
 משמע להח~יר יש ב~ון רק מדכתב ~מ

 ~וא ~יון וממילא ודאי אי~ור ולא חומרא רקדהוא
 חמור לא עכ~~פחומרא ר~

 מ~פ~
 אי דאפי~ו כיון ~א~~כ אי~ור

 כבוש ~י~בודאי
 מעל~

 מעל~~ע כבוש היה אם ~פק עוד שיש בנ~~ד כמווממילא חומרא~ רק הוי ~~ היה ולא
 להקל יש בשומן ואפילו ל~קל יש ודאי ~~ ~יה אםאו

 בהפ"מ שכשר דבר דכל בפתיחתו הפמ~ג כתב דכ~ר~ספק
 כיון ו~~~כ הו~~ ~פק עכ~~פ הפ"מ במקוםשלא

 ~וי ~פק עוד ביש ~~~כ בשומן אפילו הפ~~מ במקום~יל שהרמ~~~
 ~~~~וד~י

 ~יה שמא ועוד מעל~~ע כבוש ה~ לא שמא ~פק
 דמחמיר ו~ר~א פוגם~ שמא ועוד~~

 בשו~
 אפי~

 ~ש דלדידהו ודאי~ בתורת בשומן האו~רים דעת רקהביא ב~פ~
 אב~ ב~~ק~ אפילו~~מיר

 בהפ~~מ לה~ל שהכריע מה ~י
 ~~~~~ מטעם מותר ב~פקא~~כ

 ובש"~
 ~דעת אפילו ~קשה

 יש הא~או~רים
~"~ 

 לדידן אנן ע~~פ אבל ב~~~ע~ ו~יים
 אפילו ~פק עוד ביש ל~קל יש בודאי הר~א הכרעתלפי

שלא
 ב~ו~

 ~פ~~מ~

 ~~~ב~
 כבוש ד~פק פ~ק ק~~ה ב~ימן שהר~~א אמת

א~ור
 חו~

 נוקי לא אמאי ~קשו ובכרו~~פ ובט"ז מבב~~ח~
 האי~ור או הע~ר דנפל ~וא ~שתא לומר ~יתראחז~ת
 ~רות דהגבינות פ~~א ב~ימן גבינות גבי ~יי~~לכמו

 דנט~ה הוא השתא דאמרי~מטעם
 ג~~כ שם והרי ~~~~

 התי~ ע~ר אבל דאורייתא~ איסור~וא
 ~ו~

 שתי~ כמו
 במק~~ח ב~פרו וכ"כ ק"ד ב~~~~יבחוו~~ד

~~ 
 סימן פ~ח

 השתא אמרינן ~ריעותא בו נמ~א שלא בדבר דדוקאת~~~ז
 אלא הריעותא נמ~א דלא בגבינות כמו דנטרפההוא

 ע~מ~ב~בה~
 בחולין דא~ינן כמו והוי בהגבינות ולא

 כבוש ~פק גבי אבל אית~י ~א בהמה איתרע~ ~כיןבפ"ק
 מחמת מקילין לא הריעותא בו שנמ~א ה~ר על דניןדאנו
 ~ספר ~~~כ ח~~ דף ל~ולין בחי~ הבכ~~ש וכ~~כ ~יתר~זקת
 ג~~ ~ימן אישות להלכות הרמב~~ם ~ל בח~ אפריםמחנה

~~~~
 שהם אחר מטעם אבל דבריהם ~~זקתי אני גם

 בהמה איתרעי סכין דחולין להא הדבר ודימוכתבו
 החו~~ד על רב~~פ הג~ ~הג~ות פקפק ~וע~~ז אתרעילא

 ק"דבסימן
 עיי~~ש~

 ~~רתם הח~קתי ואני
~~ 

 דכתובות
דף

~~~~ 
 ליישב ~בא דאמר דמומין ב~וגי~

 הסתיר~
 מרישא

 ~יפא הי~~ וכאן נמ~א כאן ~ישא מומין~ ~ין~~~א
 ד~אורה ~יה~ וכאן נמ~אכאן

 ~~תירו~
 דכיון פירוש ~ריך

 כאן~א~ינן
 נ~~

 כאן
 הי~

 ~ומין בנמ~או גם ~~~כ מתחלה
 מתחלה גם היה דכאן ני~א הבטלברשות

 וא~~~
 נימא

 לעו~

 דברי ש"ב בש~~ש ביאר כבר אבל ראיה~ להביא האבדעל

הש~~~
 הר~ב~~א בשם

 דהכונ~
 מרשות מחזיקין דאין הוא

 ואמרינןלרשות
 דר~

 ~יה כאן הבעל~ בר~ות פי~ נמ~א כאן
 האב רשות והוי ה~ב ברשות ולא הבעל ברשות ג~~כפי~

 דאין ובמק~~ח ב~וו~~ד ביאר וכבר כלל~ אי~רעי דלאחזקה
רשות

 שיי~
 כתובה~ לענין התם כמו ממונות דיני לענין רק

אב~
 לע~ין

 או"~
 ברשות תלי~ לא

 א~
 דמ~~מ

 שיי~
 כאן לומר

 בהי~ר פי~ נמ~א כאן דרק ו~וא אחר אופן על זו~~רא
שישנו

 ע~
 באותו פי~ הי~ כאן האי~ור נמ~א ששם לפנינו

 מקום ~נו שניטל בההיתר ולא לפנינו ~ו שנמ~א~מאכל
 ונמ~א כלל ריעותא בו נמ~א לא והוי האי~ור בו נמ~אשלא

 ~ות כ~ו ~וא הריעותא בו שנמ~א קודם שנ~חדההיתר
 הבעל ברשות המומין נמ~או אם לענין מומין לגבי~אב
 דידן בנידון כמו זה ולפי כלל~ אי~ור בו מחזיקיןואין

 ~כלי מן הנ~ח~בארשט
 ע~

 יש העכבר בו שנמ~א קודם
 והוי כלל~ רי~ותא שום ~ו ~מ~א דלא בפש~ות~תיר
 בהבארשט פי~ נמ~א כאן דרק ותלינן כלל איתרע דלאכחזקה
 העכבר מ~יאת בשעת לפנינו עתהשישנו

 ו~
 כיון וממילא ~עכבר~ כלל הי~ לא ~ודם הנלקחב~בארשט אב~ ~י~~ כאן

 הם ב~ם ש~תבשל הכלים גם כשר מקודם הנלקחדהבארשט
 להלכה בחוו~~ד וכ~~כ כמובןכשרים

 בבאור~~
 ~י~ ובחדושים

ק~
 ת~~~ז סימן באו~~ח ~מג~~א דמבואר דהא ~"ל ועפי"ז

 נמ~א ואם לז~~ מזמן דמחזקי~ מלובלין מהר~~ם תשובתבשם
 רק ~וא מקודם הנלקח הכרוב גם א~ור בחביותשעורה
 חומראמשום

 דחמ~
 נמ~א דלא כיון דבאמת בש~~ש~ כמש~~כ

 עליי ל~חזיק הדין מעיקר לנו אין הקערה בתוךריעותא
 שם במ~~~ח חלק וכבר פ~~א~ ב~ימן גבינות גבי כמואי~ור
 נ~ונים~ נראים ודבריו הנ~~ל מה~ם דבריעל

 ~~~~ג~
 מענין ~נראה דלפי

 ~שא~
 העכבר שנ~~א שבשעה

 ~ר כבר הבארשט שלבכלי
 מעל~~~

 בישול מז~ן
 הנ~חהבארשט

 מת~ל~
 ~פיקא רק הכלים על הוי א~~כ

 לקולא דרבנן ~פק בי~ דאמרינןדרבנן
 א~ורים שאב"י דכל~

 הספק הוי וא~~כ בדאו~ נולד דה~פק ו~י מדרבנן~רק
 ובט"ז בש~~ך דמבואר גלגול ע"ידרבנן

 דוכתי בכמ~
 בכללי בפמ~~ג כתב כבר ~מ לקולא דרבנן ~פק בי~אמרי~ דל~

~~~~
 כ"ז ~י~ ד~ים בחדושי ובלב"ש פ~~א וב~~ ק~~י ב~י~

 בתשובת ועיין ל~קל~ יש דרבנן שנעשה עד נודע דבלאול~~ב

בי~
 ה~~~~ ~ברי על דמפקפק דאף קל~~ה ~~ חיו~~ד שלמה
והפרמ~~~

 דאורייתא אי~ור עכשיו דליכא להקל מסיק מ~~מ
 דעת דבס~ הביא מבנו שם וב~גהות ~יי"ש~נינו

 עי~~ש~ נודע בלא להקל הפ~ג בדעת מאוד החזיק נ"זב~י~ קדושי~
 בהל~ השעה~~מ ~בריוכן

 מקוואו~
 להקל נראה

 ו~
 גם

 וודאי נראה שכתבנו הראשונים ה~דדים ~ד דישבנ~~ד
 דכל דפ~קא ~יומא להקל~דיש

 הכלי~
 הבארשט בהם שבשלו

בפ~~
 ~כלי אך ~גע~~ בלא מותרים

 שנמ~~ ע~
 בתוכו

 להחמיר דיש נ~נ~~ד בארשט ה~וו~על בתוךהעכבר
 שאמרנו הראשון היתר ~שר הגם כי אותהלהגעיל עלי~
 ~ואיל מ~~מ המשקין ~כל נוטלפ~~ג שע~ר לומר על~גם שיי~

 חשוב ש~וא עלי~ נ~מוך לא להגעילדאפשר
 כ~

 דשיל"מ
 הג~לה דהו~את ק"ב ב~ימן הש~~ך ~קנתשהרי

 ~שו~
 ~בר



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~כלים אבל מתירין לו כיש ~וי דבכ~~~ג ל~חמיר וישמועט

 לגמרי מותרים~ראשונים
 בל~

 כלל~ ~געלה

 יעל~~~~
 ~גם חר~ף דבר הוא דבארשט חשש ~בך על
 בסי~ וב~וו~~ד בפר~~ג מבואר דכבר בי~ אסורנטלפ~~ג

~~~
 חזקו ~~מת ח~ לשתותו אפשר דאי בבארשט דדוקא
 חזק שאינו בבארשט ולא חריף דבר חשיבוחמי~ותו
 שאין לכל שידוע בארשט ~וויקעל וכ~~ש כ~~כבחמי~ותו
 שפוגם לומר שיש דדבר ובכ~~ש כך~ לידי מגיע~מי~ותו
 בדבר בנ~~ט אפ~לו א~ור ש~~י~ כ~~כ רא~ לנו שאיןב~ין

חריף~

 שקש~~~~
 שנים גבי דכתובות בפ~~ב לך

 ~~תומי~
 על

 ועל חתי~תו על יעיד דלא ~~ם אחד ומת~שטר
 ~שום חבירוחתימת

~~ 
 אפימי~ דמ~ונא רבעא נכי נפיק

 גבי ולאשדויי אחספא יד~~ חתימת דיחתום רק ס~דא~דחד
 ידו חתימת ע~~י ~שטר על חתימתו ~ב~~ד ויקיימו דינא~י
 חתימת על ואחר ~וא ~ל~עיד רשאי י~י~ ואז עת~~של

 לך וקשהחבירו~
 דמ~

 יועיל
 בז~

 ב~~~ג גם סוף כל סוף
 קיי~~ל שהרי סהדא~ דחד אפומי~ דממונא ריבעא נכינפיק
 ~חתומים דעדיםכר~~ל

 ע~
 ~שטר

 נעש~
 כמו

 שנחק~
 עדותן

 דיןב~ית
 שגם וכיון הגדה~ וחשוב~

 הראשונ~
 וגם

~שיבא ~שני~
 ~גד~

 אמר וכאלו
 ר~שונ~ ב~גד~

 ידי ~ב זו
 שני~~בהג~

 מוע~ל~ אינו דוודאי חבירי כת~~י זה אמר
עכ~~ד~

~~~~~
 אמרינן לא דאנן

 ד~
 ~וי ~שטר על חותם שאדם

~גד~
 וכאלו

 נ~קר~
 הדברים על אלא בב~~ד עדותו

 אמר כאלו ~שטר בתוךהכתובים
 אות~

 ונחקרה בע~~פ
 אינו בחספא ידו בחתימת בנ~~ד כאן אבל בב~~ד~עדותן

 בז~אומ~
 ידו כתב ~וא איך ~ב~~ד מראה אלא כלום

 שגם דמיון ע~~י לב~~דיוודע ומז~
 ~ח~ימ~

 דנין שאנו ~שטר על
 עדות שום ע"ז ~ב"ד י~טרך לא וממילא כת"י הואעליו
 בע~מם ל~ב~~ד שיודע באשר חתימתולקיים

 ואין כת~~י שז~

ז~
 עד חתימת לקיים לה~טרף אח~~כ יכול ולכן כלל עדות
 לאשר~שני

 שע~
 יודעים שה~~~ד כלל ~עיד לא ידו חתימת

 עדותו בלאבע~מם
 שז~

 בעיני~ם שראו באשר כ~~~י ~וא
 וש~~ת~ ~דו~~ש רבך ב~ה ו~נני ~ וא~~ש~ חותם ~ואאיך

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

 לפ~~ת~~~ב י~"ו~~עמי~אלי

 כש~~ת חו"ש המ~פלג ~רבני ~~ו~ ידידי לכבודשוכ~~ט

~"~~~~~ ~~ ~~~~ 
 יקר~ אבן נ~~י

 בישוב
 י~~~ו~באטארטש

אחדש~~~ט~
 כי מל~שיב אחרתי כי ~~ת לי וי~חול ~ת~ו~~~~~~
 ל~שיב נחו~ים יותר ~ינים לפני~~

 ל~~ ~לכ~

 עם ~לימוד משיעור לבטל יכולתיולא
 התלמידי~

 כי לאשר
 ועת~ דרבים~ ת~~ת~וא

 ~~תי~

~~~~
 ש~כ~~ת ~וא הענין תוכן

 שוא~
 ש~י~ בדבר ~וו~~ד

על
 ~כי~

 בשר אחד בקדרה
 בה~~

 ביחד~ עוף ובשר
 תחתונזחל

 ~קדר~
 כנגד ס~ שא~ן באופן ~רבה חלב

שבתוך מ~
 ~קדר~

 אסור בהמה ~בשר לי~ ופשיטא
 מותר ~י עוף ~בשר על שואלורק ב~נ~~

 ב~נא~
 דפשוט דאף

 עוף ~בשר בלע ~כא ~~מ ב~נאה מותר בחלב עוףדבשר
 ~בשרמן

 ב~מ~
 ש~יא

 אסור~
 בהנאה

 ממיל~
 ~ום יש

 וא~"כ ב~נא~~ אסור עוף ~בשר דגםלומר
 פשו~

 לי~
 איסורדלענין

 ~נא~
 ל~תיר יש ממילא דאורייתא לאו טכ~~ע

 עוף~בשר
 ב~נא~

 הדבר דנו~ד כיון דמ~פק רק
 ע~

 שני~ם
 אסור ~עוף גם דבכ~~~ג אפשרביחד

 באו~~ח ~מג~~אכ~ש זלזו~ מטע~ ~~נא~
 סי~

 עכתו~~ד סק~~ג קפ"ד
 בק~ר~

ומעכ~
 יותר~ ~אריך

 דמ~ בז~~~~~~~~~
 ד~בשר מעכ~ת בעיני דפשוט

אסור ~~מ~
 ב~נא~

 ענין ש~י~ר ב~~~ג אף
 לתוך החלב נשפךשלא ~שאל~

 ש~ ~קדיר~
 נזחל רק בפנים בשר

מתחתיו
 מבחו~

 ~~ אין לדידי
 שמעתי דכבר כ"כ פשוט

 ~~ב סי~ דבסוף דנ~י ז~~ל ק~ו~~~ח בעל ~ג~ בשםאו~רים
 על נזחל אם ספיקא ד~ויקיי~~ל

 ~בחו~ ~קדיר~
 אוסר אי

מ~
 עבר אל מע~ר מפ~פע ב~לי ב~של ~ם ד~יינו שבפנים
 עכ~~פ מ~~מ דאורייתא בס~יקא מחמריניןוממילא
 סברא ע~"י וממילא ~~לי ח~ור ולא ~וי לא ודאיבישול
 שבתוך גופא ~בהמה דבשר ~ומר מקום יש~נ~~ל

 ~קדיר~
 ו~נ~ בהנא~~ מותרי~י~

 ו~גם ל~אמר ראוי~ הנ~~ל ~סברא
 עת~ ע~מי תוקעשאיני

 לדבר
 ~לכ~

 יש אם ב~ה להכריע
 ל~ייר למ~כ~~ת ~יה לא עכ~~פ זו סברא על למעשהלסמוך

~שאל~
 ו~י~ ~~~ אופן על

 ל~וך החלב שנשפך ל~ייר לו
 ובשר עוף בשר בו שהי~~קדרה

 ב~~
 אני ~שהרי בי~ד

מבין
 ש~מעש~

 אירע לא מע~~ת שכתב
 בפי~~~

 רק
 שכתבתי~ זו בסברא כלל ~רגיש לאשמעכ~~ת שנרא~

~~~~~~
 עוף ~בשר ל~תיר מעכ~~ת

 בהנ~~
 דגענין ~שום

~נא~
 לי ימחול ע~~ל~ דאורייתא לאו טעכ~~ע

 דיבר לא כי~כ~~ת
 דאין ~סתבר דו~י חדא ~ז~~ נכונ~

 עיקר זוסברא
 ל~לכ~

 כן ל~דש ראי~ לנו דמנין
 לו~

 דלענין

 מסתבר ~~א לא~ הנאה ולענין דאו~ טכ~~~אכיל~
 בפרק בע"ז הר"ן הביא דכבר ועוד ~וא~ אכיל~ מעניןחלק ד~נא~

 ~פועל א~השוכר
 סבר~

 זו
 ודח~

 ~נין דגם לו~ר או~ה

~נא~
 ל~כריע אדם שום יר~ב לא ובודאי דאורייתא~ טכ~~ע

להלכ~
 מ~תר דלכך דת~פס דלדבריו ועוד ~ר~~ן~ דעת נגד

ב~נא~
 דלענין ~שום

 ~נא~
 ~~נ א~~כ דאו~יתא לאו טכ"ע

 במים חלב נתערב באםיאמר
 ו~י~

 חלב ו~~עט מים רוב
 בשר בוובשל

 בה~~
 הבשר שי~י~

 ב~מ~
 התערו~ות כל עם

 ~נא~ דל~נין הואיל בהנאהמ~תר
 דאורייתא ט~כ ל~ש

 ~מועט ~טלוא"כ
 חל~

 ו~וד ~תא~ ~דאי והא מים ברוב
 כיוןדלדבריו

 דעכ~~~
 אס~ר י~י~ ב~נאה~ ד~נן טע~כ

ב~נא~
 אבל ~כ~~פ מדרבנן

 הא~
 דכל

~ 
 דודאי ל~תא

 ~אכל של ~שני~ם אחר בדבר שנתערב ~נאהאיסור
 ~אי~
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 דמוכח וכמו בהנאה~ אסור ~תער~ות נ~דוס~
 מש~~~

 בי~ה
 עכו~~ם של יין שבכוס דפרורין התם דאמרינן כ~אדף

 לתת דאף מוק~ה דהוי משום טוב ביום בטלטולאסורים
 משום חזי לאלתרנגולים

 דבלו~
 ומוכח ~נאה~ איסור בהם

~~
 וכן בהנאה~ הכל אוסר הנאה איסור של דתערובות

 או~~ח בש~~עמבואר
 ה~

 א~ סעיף ת~~~ז סימן פסח
 דאף מזה ומוכח בהנאה~ במש~ו תערובתו אוסרבפסח דחמ~

 ס~~ עד איסורים בשאר והה~~ד במשהו~ אוסרבהנאה
 ~יר דאינו לו אחר ענין ~~~י סימן ברישדהחוו~ד וה~
 דאורייתא טכ~ע אי אפילו מותר ודאי וזה ל~ו~~םלמכור ~ל~

 יותר נותן העכו~~ם אין ד~מ משום והוא ~נאה~ לעניןגם
 בודאי אחרת הנאה אבל שבו איה~~נ ~ל הבלוע בשבילדמים
 להלכות בח~ בארוכה כתבתי הדברים ~יאור והנהא~ור~

 ~עתקה לו שולח ~ני ב"פ ל~וב עלי שקשה ומפניתערובות
 בטעמא~ מילתא מבואר הכל יראה ושם הנ~למח~

~~~~~
 דכשנפל עוד

~~ 
 בשר לתוך

 בהמ~
 עוף ובשר

 בהנאה אסור עוף הבשר גם דבכה~~ג לומר ישביחד
 ~ענין סק~~ג קפ~ד בסימן המג~~א כה~~ג וכמש"כ זלזולמשום
 בלי ח~יס דברים לחדש לי נהירו לא ~"~~ בהמ~~זספק
 להקל ראוי הוא דכן כלל מסתבר לא הסברא וגםראיה
 בדאורייתא~ ולהח~רבדרבנן

 ו~
 ~רכת ספק מענין ~ביא

 כלל גם לענ~דה~ון
 ז~

 למאות מ~ינו דלדעתי ~לכה~ אינו
 ואפ~ה דרבנן ועל דאורייתא על ביחד דנולדוספקות
 גבי ~~~~ סי~ ובש~ך בדרבנן~ ומקלינן בדאורייתאמחמרינן
 היתר של מינו ואינו מינו בו שה~ בק~ה איסורנת~ב
 והמינו סד~~א מטעם אסור דהא~~מ הש"ך ד~תבונשפך
 זלזו~ דהוי אמרי~ן ו~א לקולא סד~~ר מטעםמותר

 ואף
 כ~~ש בפרק וברי~ף כללא~ להאי דליתא א~~ו נחמירבדר~נן
 בתבשיל שנמ~א נתבקעו שלא מרוככין שעורין גביבפסחים
 סד~~א מטעם אסורים דהשעוריםבפסח

 והתבשי~
 ~ותר

 ~"י זלזול ד~וי אמרי~ ולא ס~"ר~ והוי דרבנן דמשהו~עם
 ~איות לכתוב עוד ונלאיתי כללא להאידליתא

 דליתא למכבי~
 כללא~ל~אי

~~~
 ההמ~~ג דברי על דבריו ~סוף עוד שה~ה

 מה דל~נין שכתב סק~ד ~ט סימן ביו"דהש~ך ש~בי~
 אסור~ אדם דבשר הרמב~~ם לד~ת אף מותר אדםדחלב
 היו~א כל ~מר~ ~לאמשום

~ 
 אלא טמא הט~א

 וע~~ז עשה~ ~לא ליכא אדם בבשר משא"כ בלאו~שאסור ב~
 שביעית דבפירות ק~~כ דף בחולין מבואר ש~ריהקשה
 בה~ ~ית שביעית דפירות א~ג כמותן~ מהם היו~אמשקין
 ולא דלאכלה עשה איסוראלא

 לסחו~
 כלה או

 מן לחי~

 כ~השד~
 הבית מן לבה~ך

 ומוכ~
 כסברא דלא

 ד~עכ" הנ~~

~~~~
 היו~~ין דמש~ין ליישב

 בש~~ס התם דמיירי מה~
 דמש~ין טמא~ הטמא מן היו~א דכל לדינא ~ניןאינו
 ~כל הא שהרי ותדע ~~י~ מגוף נעשים הם מהםהיו~אין
היו~אין

~ 
 מדרשא א~ הגמל מואת לה ילפינן טמא הטמא

אח~ינ~
 ~מ~~ין ~א ואולי בבכו~ת הש~ס שמביא

 מדרשות ה~~ל ~"כ דף חולין בש~~ס ילפינן כמותם~ם היו~א~

א~רו~
 זה דאין וע~ח ~שית ועוד ~ותה ל~ות דנפש

 מן מהן היו~א דכל והא לזהענין
 הטמ~

 ~ד~ר הוא טמא

דל~
 רק האיסור גיף נמ~ה

 יו~~
 טמאה כמו ממנה

כמין שילד~
 טהו~

 או
 בי~~

 גוף דמ~~מ מבהמה ~לב או מתרנגולת
 שביעית פירות גבי דמרבינן הא אבל נמ~~ לא~איסור
 האיסור מגוף הבאים במשקין מיירי כ~תן היו~אמשקין
 ועוד ~סור~ עשה באיסור אף בזה נמ~~ האיסורשגוף
 שהרי חומרות כמה בה דיש שאני דבשביעית לומריש

 טפי~ חמור לכן ~סורים שלו וחלופין ד~ים תו~סשביעית

 שהקש~~~~
 פסק ד~ סעיף ק~ בסימן דבי~~~ד המחבר על

 שם שנפל מרק שלדקדרה
 דהכ~ ונאב~ ברי~

 אסור
 בשא~~מ אפילו דבריה בב~~י ש~ביא הרשב"א כתשובתוהוא
 ואולי בטל~לא

 בסי~
 רק חשוב דדבר פסק א~ סעיף ק"י

 הש~~ך על תמה ומזה בטל דבשא~~מ ומשמע בטל לאבמינו
 י~~ל יותר ~שה ~מחבר על ו~לא הרמ~~א על רקדהקשה
 בשא"מ דאפילו דנימא כ"כ ראי~ ~ין ק~ דסימן דינאדמ~ך
 יבש דדבר משום טעמא היינו דהתם לומר דיש בטללא
בל~

 טרחא ע~~י האיסור להכיר דאפשר הואיל בטל אינו
 מה"ת אף ביטול בי~ שייך ד~א ה~יסור כניכר חשוברבא

 לדבריו והסכימו ב~ריכות סק~~א ק"ד בסימן הט~~זוכמש~~כ

הא~רוני~
 חכמת ובס~ והמנ~כ ~פר~~ח

 אד~
 דבר גבי אבל

~שוב
 האיסור להכיר אופן בשום אפשר דאי איירי עכ~~~

 וכ~ש"כ האיסור הוא איזה ידוע ש~ינו כגון ~רחא ע~~י~ף
 הר~~א על אבל ~~ק ה~חבר על ולכן ק~~ט בסימןבש"ך
 בהדיאדכתב

 בסי~
 בטל לא מינו בשאינו דחה~~ל ק~~א

 השיג לא אמאי הש"ך ~קשהשפיר
 ג~

 ק"י~ בסימן

~~~
 דבכמה אגיד האמת הנה מקוואות~ בעניני שהעיר
 כלל מבין שאיני באו~ן מדאי יותר קי~רמקומות

 מה את מ~~מ~וונתי
 אשיב יל~שיב ל~בין במ~ודתי שעל~

לו~

~~~~~~ 
 המעיל דברי על

 ~ד~
 ג~ ס~~ק בפ~~ת המובא

 דוקא בע~ אדם ע~י זוחל המקוה אםדאפילו
 בהם אין אז למקומם המים יחזרו האדס כחשכשיפסוק

משו~
 יש הלאה~~כ זוחלין

 ל~חמי~
 משום לטבול שלא

 ות~ עכ~~ד~ז~ילה חש~
~א ~ד~ ע~~י ש~וא מה מועיל מה דא"כ

 אפי~
 ב~וזרין זחילה ~שיב לא נמי מע~מן בזו~לין

 עכ~~ד~ל~ומם

~~~~~~
 דס~~ל

 להמע~~~
 מע~ה לא אדם ~~~י דבאמת הנ~~ל

 בא~ תלי~ והעיקר מורידולא
 ~זי למקומם חוזרים

 חוזרים אינו ובאם זוחלין חשיבלא
 למקומ~

 זוחלין חשוב

~מ~
 אדם ~"י בסק"ל הש~~ך דנקט

~ 
 נקט דמילתא ~ורחא

 הטובל דכשי~א אדם ע~~י הנעשה בזחילה הדרך הואדכן
 בחזרת רק כלל תלי~ דלא אה"נ אבל ל~ומם~ המיםחוז~ים
 דמיקל דסקק~כ הש"ך מדברי שהקשה ומה ל~ומם~המים
 ע~~י המי~ביו~אין

 טבי~
 במקוה ונשארו אדם

~ 
 סאה

 ס~~ל לא דהש~~ך העיר יפהבזה
 כה~~~~

 ~בתי וכבר הנ~ל
 על ~ו~ כאן אין ועכ"ז שלי~ היו~ד של הפ~ת בגליוןכן

המ~~
 קרמית אגברא דגברא הנ"ל

 המע"~
 בזה ס~ל לא

~ש"ך
 הנ"~

 ובפרט
 ש~~

 הנ"ל שבס~ ~~~יק מדבריו
 ~חמיררק

~~ 
 כן

 במ~~
 יהי~ שלא כן לחוש

 החרי~
 קטן~



~ ~ ~ ~

~~~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~

 ~~ב~
 דבר~ על שכתב במה בסקכ~~ג הט~~ז על שה~שה
 א~~~ שהרי גמור טעות שהוא פר~שההגהות

 לפי
 המובא המהר~~~קשי~ת

 בש~~~
 בזה לתמוה קדמו ~בר סק~~ל~

 ע~~~~ש~ סקל~~ח ושמלה לחם בספר הט~~זעל

 ~~~ג~
 הוו~~תו הו~ ~א נ~~ה בסע~ף הש~~ע על ~קשה

 וגם הנ"ל ושמלה לחם בספר ~~~כ קדמו אדם~ע"~
 בז~ הארכת~אני

 מקוואות~ למס~ בחי~

 ~~~ד~
 ~ט~~ז דבר~ על שהקשה

 סקל~~~
 בספר ג~~כ יעו~~ן

 וש~~ת דו~~ש מחו~ ~ד~דו בזה והננ~ הנ"ל~לו~~ש
 ובמ~ות בתורה לעסוק ד~ ש~זכהי ומברכוב~ונ~~ח

 לשמ~
מתו~

 ו~רחבה~ נ~ת

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

 לפ"ק~תרע~~ב י~~~ו~סעמ~האל~

 ~רב ~ד~די ל~ודשוכ~~ט
 חו"~ המופל~

 כ~"ת ~ר~~ש

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ו~~
 ~קרה אבן נ"~

ט~ ~ק~
 ל~~

 ~י"ו~

א~דשה~~ט~
 לכבדי לחב~רו אחד הבט~ח אשר בדבר מכתבו~~~~~

 זה מעובר ו~לדה זכר אשתו תלד אםבסנדקאות

נק~ב~
 אחר וכן

 כ~
 ה~~וב אם זכר ילדה הה~ בפעם רק

 והגם לד~נא~ ל~ר~ו מסכ~ם אנכי וגם כתב ויפה החיוב~מן לפוטר~ מעכ~~ת כתב אשר ראית~ עתה~ גם לכבדו עליועד~~ן
 טעמים איזה עלכי

 שכת~
 ודא~ ~ד~נא מ~~מ להש~ב יש

 דלא נכוניםדבר~ו
 ה~ת~

 כוונתו
 אל~

 זכר אשתו ת~ד אם
מע~בור

 ז~
 שאחר מע~בור ולא

 כ~
 י~~ה דהכי

 א~ל~ אגו~
לעולם~

~~~~~
 ריקם לפנ~ו אבא לא

 לג~
 שנ~~ל מה אוד~עהו

 ע~~ז דש~"ל מ~ד ~טרו לפלפל מש~~כ כ~ זהבענין

 אם עכ~~ח שהרי להשיבי~
 נר~~

 בדיבורו ~השאר אותו לחי~ב

עכ~~~
 דבדברים ר~~ד ס~~ בחו~~מ דקי~~~ל מ~ד רק הח~וב ~הי~

 בב~~מ כר~~~ א~נה מחוסר משום בהםיש
 פ~

 ומה הזהב~
 ב~ו~~דשמביא

 ס~~
 קנין לענין המרדכ~ בשם ברמ~~א רס~~ד

 קנין איזה וכי א~ל~ כלל מובן א~נוסטומתא
 ש~~~

 זה בדבר
 א~ן ממש בו שאין דדבר רי~~ב ס~מן בח~~מ מבואר~לא

 וכי קנ~ןבי~ שיי~
 שיי~

 התינוק גוף את לו ה~נה דהאב לומר בזה
 הקנה ~אהלא

~ 
 אין וגם

 יכו~
 את דרק להקנותו בידו

 אפ~~ בנו את ~א אבל למכור האדם ~כול קטנה כשהיא~תו
 פשוט והוא בעולם כבר כשהוא ואפ~לו קטן~הוא

 ר~ בי ~בראפילו וידו~
 שכן וכ~ון ~ומא~ ד~ד

 שיי~ אי~
 בזה

קנין
 ו~כ"~

 במ~ות לחברו שי~ד ודיבור הבטחה ~ענין דהוא
 וכיון שיר~~ מי את לכבד האב של בידו דזהוסנ~אות

~כן
 נרא~

 דשלב"ל דהוי מה י~עיל דלא לכאורה
 ש~

 י~~
שיי~

 מחוסר משום ב~
 אמנ~

 או במוכר דאפילו דנראה

מקנ~
 דש~~~ל לחבירו

 דא~
 וי~ולים בו נתפס קנין דאין

 א~נו דמ~מ אמנה~ מחוסר הוי בו החוזר ~~מ לחזורשנ~הם
 דכתבה מהמק~~ם

 התור~
 הן

 של~
 ~ד~~ יהיה

~~~~~
 טעמא דה~~נו

 דהש~~~
 שכתב ביו~~ד רס~~ד בס~מן

 מ~~מ בו לחזור דיכול הרא~~ש לדבר~דאף
 אי~

 ק~ת
 משום וה~~נו לכופו יכול~ם הב~~ד שא~ן רק בדבראיסור
 דבדב~ דנה~ אמנה מחוסר הוידמ~~מ

 קנין ~כא שלב~~ל
 ד~בורעכ~~פ

 יד בספר ורא~תי בו~ ש~י~
 אברה~

 שנ~ס
 שהשיג החדשיםביו~~ד

 הש~~~ ע~
 בתשובה הרא~~ש דבדבר~

 לא א~ה ~וסר אף דבדשלב~~ל להד~א מבואר ק"בכלל
 אבל ~נינו~ אשר הרא~~ש בתשו~ כן שמבואר ואמת~וי~

 התוס~ מדבר~ רא~ ~שלפענ~~ד
 להפ~

 ס"ו דף בב~~מ ו~וא
ע~ב

 ~~מ~ דמתר~
 התוס~ ופי~ הלו~אה~ ~כא זב~ני התם

 מו~יל דבזביני ~תבשם
 תפיס~

 במכירת היינו
 דיכול דנהי בזה~~ל וכתבו המוכר בו חזר לא דבודאימשום דש~~~~

 בהימנות~~ דל~~ום לי~ דנ~חא לחזור ~ו אין מ~~מלחזור
 חוזר הי~ לא לחזור ש~כול יודע שה~ה דאפ~לו למ~מר לןאית ולכ~

 שם ע~יןעכ~~ל
 בד~~

 ע"ב ס~~ז דף בתחילת ו~ו~ זביני התס
 בא שלא ~ר דבמכ~רת מדבריהם להד~~מוכח

 ~ו~
 החוזר

 מ~ך עוד מוכח וכן אמנה מחוסר והו~ עוולה ק~תעושה

ד~נ~
 שדה ~מוכר אשי לרב דס~~ל ע~~ב סוף ט~~ו דף דב"מ

 ואחר שלו~אינו
 כ~

 חזר
 המו~

 ~ראשו~י~ מהבעלים ו~חה
 של הואד~שדה

 ~לוק~
 ~~~ דו~י מטעם

 הלוקח בשביל
 בהימנות~~ דליקו~ ל~~דנ~~א

 בש~~ע ק~י~~ל והכי עי~~~~
 שאי~ו ~דה המוכר דאף להד~א הרי שע~~ד~ס~מן חו~~~

 ש~
 ד~נו

 דש~~~ל כמוכרממש
 דה~

 מ~~מ בטל
 שיי~

 לי~ ני~א בי~
 החוו"ד מדברי עוד מוכח וכן עי~~~ש~ בהי~ות~דליקום
 ~לב~~ל דבר דהמוכר דוכתי בכמה ושם קס~~ט ~ימן~יו~~ד
 אלא ריבית כאן דאין ריבית משום בו אין ה~חומק~~ם
 ~י~~ש ש~ו הנאמנות לאבד רו~ה שאינו בשביל המקחד~~~ם
 זה ומכל לדבריו~ נכונות רא~ותשהביא

 מוכ~
 לפענ~~ד

 דאע"~
דהמו~

 היינו מ~~מ לחזור ויכול מכ~רה הו~ לא דשלב~~ל
 אם מ~~מ אבל הלוקח~ קנה ולא חזרתו מוע~ל חוזר~אם ר~

 מחוסר הו~ ה~ח ~י~םאינו
 אמ~

 ובאמת
 מכל לי ק~

 בכ~ל הרא~~ש תשו~ על~נ~~ל
 ק~

 ~ם דבדשלב~~ל שכתב ~נ~~ל
 ל~~ה~ אמנהמחוסר

~~~~
 לא א~נה מחוסר גם ודאי ש~ו בנדון ד~מ לנ~~ד
 הבטחתו ה~~ דלא משוםהו~

 אל~
 אשתו שתלד באם

 ל~ שהי~ זה מע~בורזכר
 ולא ~בטחתו בשעת

 מעיבו~
 שאחר

 מחוסר ח~ש אלא כאן דא~ן דכיון ועודכ~~
 הרי א~~

 משום בו ~ין תרעי דבתרי ר~~ד סימן בחו~~ממבואר
 מ~ו~

 תרעי בתרי דגם ~ולקים מביא ~רמ~~א והגםאמ~~
 שם משמע אמנה~מחוסר שיי~

 שמכר~
 אבל כדבר~הם

 ב~~~
 שם

 לדעה דמסכים~שמע
 בו אין ת~י דבתרי הראשונ~

 ~ואר והנה אמנהמ~וסר מש~
 ב~~~~

 איזה ~יש ~דכל ~ סימן
 לכבד ~ה דרו~ה ו~~ון תרעי~ תר~ כ~ הוי~שתנות

 ת~~~בסנדקא~
 ~~וסר משום בו ואין תר~י תרי כמו הוי א~

אמנ~
 כנ~~ל~

~~~
 בש~ס ~ינו ~לא נ"י מרדכי ~~ ~ני סברא ש~תי
 ~וסר שלהענין

 ~ו שמכר כגון ממון~הפסד ~~~י~ ה~~~ בדב~ א~ אמ~
 איז~

 מ~ח
 בעל~~~ בדברי~



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ או
 הבטי~

 א~ אזי מועטת מתנה לו ליתן
 בו חוזר אח~~כ

 בש"~ ל~קרי
 ~~סד כאן דאין במידי ~בל אמנה~ מחוסר

 של ענין איזה רק לחבי~ו~ון
 מ~ו~

 וכדומה~ רוח ונחת
 אי לתורה אותו יקרא מחר שביום לחבירו שאו~ר מיכגון
 אוחויכבד

 לבר~
 בזה מ~ינו לא וכדומה~ הזימון ברכת

 אחר בו החוזר שיהי~בש"ס
 כ~

 סיבה איזה ידי ~ל
~חו~ר בכל~

 סברא ו~~ד ~~ק~ ~ן עבירות ע~יו ויה~ אמנ~
 אלא להאמר ו~ויה הואנ~ונה

 של~
 בראיותבה ל~ארי~ כע~ נפניתי

 ש~ ובטע~
 בז~ והנני הסברא~

 דו~~ש ידידו
וש~~ת~

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

 נפ~~ק~תרע~~ב י~"ו~סעמי~אלי

 וכו~ הרבניכבוד
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ מו~~~

 נ~~י
 י~~~ו~ דעברע~ין בק~~קסופר

~~~~
 אשר

 שא~
 גדולים שלו ~תגין שנכתבו קדוש בשם

וגבוהי~
 למחוק רשאי אם

 ~די ק~~ ~~~
 שנ~

 יהי~
~דולי~

 איסור חשש ב~חיקתם יש אפשר ~ו כ"כ
 ש~

 מחיקת

~~~
 ש~ביא דמה ~התיר~ נוטה שחוו~~ד אשיבהו ~ו"ד

 ש~ושש ~ס סי~ חיו~~ד חת~~ס מתשו~ לאיסור רא~~~~"ת
 לדברי אף הנה לי~ ראוי שאינו ד~ר אף מקדששהשם
 נטפל איזה שכתב מיירי דאי~ו לנ~~ד רא~ אין~חת"ס
 דבספ~ א~יכם~ כ~ב אלקינו ש~מקום כגון בטעות~שם
 יונהבני

 ב~ א~ מת~~
 למחוק

 דס~~ל ~ום ~~כס~~ אותיו~
 נטפלד~בי

 ל~
 מה אלא נתקדש

 ש~רי~
 נטפל להיות

 רו~ה ואינו בחת~~ס ג~~ם וע"זזה במקו~
 ~מו~

 הבנ~~י דברי על
 בזה אוסר ז~ סעיף י"א כלל קסה~~ס בס~ וכן ל~מרי~הנ~~ל
 וז"ל ~~עם ו~תב~"כ

 א~
 שייכות ל~ם אין שכאן

 להש~
 מ~~מ

כיון
 דב~"~

 יש
 לה~

 שייכות
 הש~ קדשו~ להש~

 ואסורים
 סקט"ז בלשכה ועיי"שלמחוק~

 ש~ב~~
 יונה הבני דברי

שא~
 להתיר דבריו החליט לא ~~ו הוא

~ 
 לה~יר~ מ~דד

 לא כ~~זאבל
 בא~ שיי~

 כתב
 תגי~

 ארוכים
 ולא האות~ ~ורתק~ת שמקנקלי~ גדולי~

 שיי~
 כלל בזה

 הטע~
 שב~ק~~א שכתב

יש
 לה~

 שייכות
 להש~

 כאלו דתגין
 מקו~ בשו~

 אין
שייכות לה~

~~~ 
 דלא פשוט

 שיי~
 נטפל ענין שי~ לומר בזה

 ל~וד יש שלו ושאלה כלל~להשם
 מה~

 שם ~ק~"ס דכ~

בסעי~
 ~~ופו ז~

 בשום לו שאין אות הטפיל א~ אב~ וז~~~
 פ~ או ק~ שהטפל כגון להשם שייכותמקום

 וכדומ~
 לא

 נטפל~ר~
 ~ש~

 ~הוא ע~~ז ו~יין עכ"ל ונמחק
 ~ואונ"ד מהר~~

~~ 
 משחיתין ארוכין תגין שהרי וכ~~ש קו~~ח

 דין ~ו לדין דאין ודאי האות ~ורתו~סי~ין
 נטפ~

 להשם
 מקוואות במס~ דאיתא למה זה דבר לדמות ישולדעתי
~~~~~ 

 ~די יותר ארוכים שהם הכלים די~ת ~~
 שא"~

ט~י~
 כבר כאלו אותם ~ושבין דאנו להם יד דין ואין כ~ל

 העו~ד ~~ל ק~ו~יןהיו
 כח~ו~ ול~תו~ לק~ו~

 נ~י הכי דמי~

 שהוא מה תגיןג~י
 ארו~

 הראוי משיעור יותר
 ~~פל נחשב ולאכלל נתקד~ ל~

 להש~
 ול~רור ~~תוך העומד כל רק
 דמי~כגרוד

~~~
 גב~ לתקן ע~~מ מוחק אי דאפי~ למחוק דשרי נראה
שמות

 ~קדושי~
 היינו ~מ הוא~ אסור

 התיקון רק מחיקה~ בש~ת תיכף בא התיקוןשאין ב~~ דוק~
 ב~עיף ר~~~ו ~י~ ביו"ד המבואר באופן כגוןאח~~כ יב~
בהגה י~~~

 ב~~
 כרעא

 ש~
 של הה~

 הש~
 שלה בגג נוגעת

 נגיע~
 למחוק דאוסר ב~~~א דמשמעמו~טת~

 דבכה~~~ משו~

~רי~
 הרגל ב~רידת סגי ולא הה~ של הרגל כל לגרוד

הגג מ~
 משו~

 מחיקה א~יר שפיר שכן וכיון תוכות חק
 ~יקון כ~ן אין ועדיין מחיקה כאן ~ש המחיקה דבשעתכיון בכה~~~

 יחזור ד~~~~כ נהי הש~~ נמחק שעה דלפיוכיון
 איסור עושה המ~יקה בשעת מ~~מאותו וי~תו~

 ש~ וג~
 מחיקה

 מביא בכה"ג אפילו ומ~~מע~~
 בפ"~

 ~סקכ"ג שם
תשובת בש~

 חינו~
 בית

 יהוד~
 ועוד

 ~ח~רי~
 דמתירין

 איירינן אנו בעכ~~ח נ~~ד בכמו אבל~~~ א~
 שג~

 שהתגין עתה

ארוכי~
 עדיין

 האותיות~ ~ורת נ~רת אכתי מ~~מ קיימי~ ה~
 בלאה~~כדא~"כ

 ל~
 גרי~~ מהני

 ~ת~ין ומחיקת
 ~ין א~~כ נכרת האות ש~כתי וכיוןתוכות~ ח~ משו~

 ~רי~
 ~ל ~רוד

ה~ות
~ 

 הוא דהגרידה ונמ~א ~~מן~ התגין של ק~תן
 נעשה שהתיקון דהיינו תיקוןבע~מה

 בשע~
 וה~חיקה הגרידה

 לאבכה~~ג
 ש~

 מחיקה
 על~

 אלא
 ש~

 ושרי ~לה~ תיקון
 בכמה כן שכתב חיו~~ד שלמה בית בשו~~ת ראיתי וכןלכ~~ע~

תשובות~

~~~~
 גופייהו באותיות דאפילו

 מוחק אינו א~
 האו~

 עד
 כך ואחר עב מת~לה שהי~ רק אות מהיותשתפסל

 נעשה הגרידהאחר
 אב~ ~

 בשלימות הוא ה~~ת אכתי
 גבי ~ן לעשות ברור איסור כאן אין ~דעתי עדייןוכשרה
 כתב ד~ סעיף י~~א סי~ קס~~ה דבס~ דאף הש~~אותיות
 נקוד~ אפיל~בזה~~ל

 אחת
 דק~

 מן למחוק ~~ור כ~~ש
 ט~ אות בלשכה ו~יי"ש וכו~~כן הש~

 דהו~ הר~~ בש~ שכת~
 הביא מ~~מ ~~~ ואסורח~~ש

 בש~
 ס~ בא~~א הפרמ~~ג

 ~י~א נשאר האות ש~ירת שכל מדבריו דמשמע סקמ~~זל~~ב
 ודא~ ו~וא דבריו ~ל הקה~~ס שכתב רק מחי~~משום
 אומר אני ובא~תליתא~

 להפ~
 ה~רמ~~ג דברי

 נכוני~
 ו~ין

 ~פרק דמבואר להא דומה ואדרבה לח~~~~ כלל עניןבזה

כי~
 דמותר

 ל~ח~
 מים

 בשב~
 היד יהי~ שלא באופן

 סולד~
 שה~בי בבית הפתח על לישב דמותר ~דה גבי מבואר וכןבו~

 לברוח~ יכול ה~בי ואכתי הפתח נתמלא שלא באופןבתוכו
 כ~~ח סי~ בחיו"ד במק~~אובארתי

 הטע~
 דלא

 שיי~
 בזה

 שיבשל דהשני כיון ח~~ש משוםלאסור
 אף חייב יהי~ המי~

שהיו
 ח~י~

 ~יד ~י~ שלא רק ק~ת לזה קודם
 דהראשון נמ~אא~~כ בה~ סו~ד~

 ל~
 ע~ה

 המ~א~ה כל עשה ו~ש~י כלו~
 שיב~ מי כה~~ג ב~דהוכן

 אח~~כ
 וימל~~

 חייב יהי~ ~פ~ח
 והשני טפחי~ ט~ של בור הי~ אם בור דגבי וכמו ~דהמשום
 עשה לא והר~שון חייב השני העשירי טפח רק~פר

 ול~
 א~ הש~~ ב~חיקת נ~י הכי הה~~ד וא~ככלו~~

 מעו~ו מחק
 האות מאריכתאו

 א~
 ~ד וי~וק אחר אח~~כ יבא

 כל היי דהשני נמ~א חייב~ השני יה~ ~ו~והאות שתאב~
 המו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הפרמ~~ג ד~רי זה לפי נמ~א כל~ם~ ולא עשה לאו~~אשון
 י~~ד חקירה ה~ופר בלשכת שכתב מה וכל ומאירי~~נכונים
 בעניןלפל~ל

 ז~
 דבריס הם אי~ירים בש~ר ~~~ש מ~ד

 דנרא~ ונהי ל~~~ש כלל ~נין זה דאיןל~ורך ש~
 ~~מ

 או מעובי ק~ת רק אפי~ למחוק דאין ודאי ל~ורךשלא לכתחיל~
 אותיותמאורך

 ש~
 השם

 מ~~~
 א~חוש~ כמו ק~ת הוי דמ~~מ

מ~י~
 מדי יותר ארוך או מדי יו~ר ~ב ~אות באם אבל

ב~ופן
 שממ~~

 ש~גרדי דמי וד~י נראה ה~ות ~ורת ק~ת
 לא מ~וה אכ~ושי דגם ודאי יותר נאה שת~א כדיק~ת
 אדרבה בזהשייך

 מיפ~ הו~
 וא~~~ בזה~ ה~ות את

 עכ"פ
 שהם כה~~גבתגין

 ארוכי~
 דמותרין לדעתי נראה מדי יותר

 מדי יותר ~רוד שלא מאד שיז~ר רק לגרדן ~ולמו~קן
 החלק אותורק

 שממא~
 א~ כי האות את

 יהי~ יותר יגרוד
 בז~ והנני כנ~~ל~ קדושה דאכ~ושי דרראעכ~~פ

 דו~~ש~ ידידו

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

 לפ"ק~תרע~~ב י~~~ו~~עמיהאלי

שו~~~~
 ו~~יד ~ריף ה~ופלג י~~ידי א~ובי לכבוד

כש~~ת
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ מו~~~

 בניר סופר נ~~י
 י~~~ו~ב~~ור

~~~~
 על ש~~י ערך בספר ~שש ~שר

 האו~~~
 ל~~ב בסי~

 ~ל ה~ותיות באם לגרודלא~ור
 נוג~י~ הש~

 זה
לזה

 ול~ דק~ בנגיע~
 מ~א אשר ע~~~י ~א~ת עובי בכל

 מנ~ותבשטה
 ~מיו~~

 דמוקף שכתב להרשב~~א
 גוי~

 דבעי~
 שיהי~ היינו ו~ות אותל~ל

 בכ~
 גם ~אות של ~ד

 גוי~
 ולא

 או למ~ה מ~דבקיהי~
 ל~~

 ~אות מן ~לק ~ד באותו נשאר ואכתי דק בדיבוק רקנדבק ~~ א~~ לגמרי מה~דדים או
 הפי~קים וכל שהב~~י וכיין לן~ איכפת לא מו~קש~ינו
 ראו לאשא~ריו

 הש~~
 נ~מך לא דלהקל נהי הזו

 ע~~
 אבל

 ל~~ש לנו יש ~~ד ~~~ור השם באותיותלהחמיר
 גרידה בלא אף ~ואכשר דשמ~

 וממי~~
 מ~יתיות לגרוד א~ור

 זו דשטה וכתב דבריו נראין לא ולמעכ~~ת עכ"דהשם

אי~
 רק מ~רשב~~א

 מ~וח~
 דברי נ~~ל להרשב~~א

 ובנתיבות בתומים כתבו כבר כי למעשה להלכהנכונים מעכ~~~
 דש~ה כ~~הבסי~

 ש~~
 גבי לי קים אפילו בש~~ע מוב~ת

 ~ומר יכולים דשם ~ף כוותה~ לומר נוכל לא ~מונותדיני

 אפילו ~יקי~
 במוע~

 ~~ רבים~ נגד
 אזלינן דאנן בנ~~ד

בתר
 הפוסקי~ ~~

 אי ואפילו הנ~~ל כשטה כלל ~~~ל דלא
 כל היא כללא לאו והנתיבות התומים של כללא דהךנימא
 ש~~ שדברי ב~ום הייניכך

 מסתברים זו
 בדברי~

 של
~עס

 אב~
 זו ש~ה בדברי מ~~תי לא בנ~~ד

 ~ע~
 דכיון

 מ~תבר ודאי תמה~ כ~י~ ~יה~ כדי גויל מוקףדבעי~

דל~
 נוגע אינו הוא באם אלא תמה כתיבה ~שוב

 אפי~ מקום בשוםא~רת באו~
 ראי~ ~הביא יש ו~נה דקה~ נגיע~

 ס~~ל לא~רשב~~א
 כש~~

 מנ~ות למס~ הנ"ל ו~ידושים זו

 בתוס~ ע~~ב כ~ דף בגי~ין שהרי מהרשב"אאינן
~ריכא ~~ בד~~~

 דמעור~
 ראי~משם דהבי~ מרדכ~ ברב י~~ק הרב בשם ~בו

 דבג~
 דחה ו~ר~~י גויל מוקף בעי~ לא

 עיי~~~
 ו~נה

מוכח
 הר~~י ובין הריב~~ם ד~ין ~~לו התו~~ מדברי עכ"~

 ~~~ללא
 כש~~

 אין א"כ כוותי~ ס"ל הוי דאי הנ~~ל ש~~י~ ~ו
 הש~~~מדברי

 בעינן דלא ראי~ הנ~~ל בגי~ין
 דלעולםגויל ~וק~ בג~

 ~ימ~
 גם דבעינן

 בג~
 מיקף

 וה~ גוי~
 דמשני

 א~ת ~~ת רק דמעורה מיירי במעורה~תם
 ~ל~

 א~ד ~ד
שלם

 ועכ"~
 בעי~ גויל ~וקף דבעי~ דבמקום ד~~~ל

 בחברו א~ד אותיגע ~ל~
 בגי~ין ~~שב~~א בח~ והנ~ כל~

 התוס~ ~דברי ג~~ככתב ש~
 הנ~~~

 וא~~כ
 מוכ~

 גם
 הנ"לגי~ין בהרשב~~~

 דס~~~
 דבעי~ דבמקום

 מוק~
 ~~יעה ~פי~ גויל

 דמס~ אלו ד~י~ ועכ~~ח פוס~ת ג"כ ה~ד מן במק~תדקה
 ~רבנים בשם וכמ~~ש נינהו מהרשב~~א לאומנ~ות

שם~ ~מ~כימי~

~~
 לפענ~~ד

 אין ג~~כ הנ~~ל ה~י~ של לש~ה דאפ~ נרא~
 בש~ת הוא ד~תיקון כיון זו בגרידהאיסור

 וע~~כ הוא גמור מתקן אלא עלה מוחק שם לאו בכה~~גע~מו ~גריד~
 ה~מירלא

 הרמ~~~
 רע~~ו ~י~ ביו"ד

 בכרע~
 ~~שם ה~ של

נוגעת
 כ~ו~

 התם רק למ~~ק דא~ור דאפשר בגגה השערה
 נמ~וק דאימשום

 עכ~~~
 וב~ותו הרגל כל למ~וק נ~~רך

 יהי~~עה
 הש~

 רק מ~וק
 ד~~~~~

 הרגל דיכתוב ית~נו
 לפי ~כ~~פ כיון לא~ור יש שפיר ב~~~גמחדש

 שע~
 מ~וק

 נ~~ד בכמו אבלהוא
 דא~~~

 כלל
 ר~

 ומעולם הנגיעה להפריד
 כלל הוי לא בכה~~ג שם מלהיות פו~ק השםאין

 נרא~ ולדעתי אי~ור שום בזהואין מ~י~
 דאפי~

 א~
 כשר הוא

 כיון ~~מ תיקון בליוגם
 דעכ~

 אינו אם ב~ותר נאה האות
 שם ל~ו בכה~~ג פרידה א~~כ מקום בשום כלל בחבירונוגע

 מיפייהו שם אדרבה רק עלהמ~יקה
 ע~

 רק ~וא כי
 הש~~ של אותיות בזהמייפה

~~~~
 ~י~ ~יו~~ד א~ד במכתב ~מעכ~~ת כ~בתי כבר

 כי כ"~
 עכ"ז אבל השם של אותיות מעובי ק~תהמוחק

 בזה דלית מבעיא דלא וכשרים שלימים האותיותנש~רין
 ~וכמש~~כ מ~~~ת דא~ור ~~~ש משום דאורייתאאי~ור

בל~כתו ~קה~~~
 חקיר~

 בשם י~~ד
 הרמ~~ע~

 ~יסור דאפילו אלא
 בו דיש רק בי~ ליתדרבנן

 ק~~
 מ~וה אכ~ושי משום אי~ור

 מים לה~ם בשבת דמותר וכמו בי~~ לית דרבנן ~י~וראבל

~
 בפ~ וכמבואר בו ~ולדת יד תהא שלא

 כי~
 אמרינן ולא

 על לשב דמותר וכמו בשבת~ ממבשל ח"שדהוי
 הפת~

 שנכנס
 עשבים על לילך דמותר ו~מו מ~דה~ ~~~ש ד~וי אמר~נןו~א ~ברו~ ה~בי י~ול ועדיין ~פתח כל ממלא אינו אם ~ביבו
 ~יבורם שבמקוםאף

 ל~ר~
 ~מרינן ולא ק~ת תלוש נעשה

 ~~~שדהוי
 מילתא הי~ב הדבר וביא~י מתליש~

 אסור דמ"מ דנהי נראה שכןוכיון ב~עמ~
 לכת~ל~

 ל~ורך שלא
 מ~ו~ אכחושימש~ם

 מייפה ואינו ב~נם כן בעושה ד~יינו

בז~
 נותנת ~דעת ה~ותיות בזה מייפה אם אבל האות את
דאין

 בז~
 ~יכא מ~וה ~כ~ושא משום וגם כלל ~י~~ר

דאדרבה
 מיפ~ הו~

 האו~יות בזה
 ש~

 שהיו הקד~ש השם



~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ו~~
 ~~ו~~~~

 ו~~~ו
 עוש~

 ~~~~~~ ~~י~ ~י~ם

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ 

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

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

~ז~  
 ל~ל

~~ 
 ~ניכ~ ~~ל ~~~~~

 בדיב~ר ~וא
 ~ו~~ה ~~~ת י~~~י~ עכ"~

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

 ~ל
 ~ו~ ~~~

 ~ה
 ענ~ ז~

 ~~~ו~ בביש~ינע שו"בנ"י

~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~"~ ~~~~ נ~ו~י~

 ~~א סי~ ~קה~~ס

~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 
 ~ו~ת

~~~ 
אחד~~~~ט ~~~ה

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 א~י~ ~~סור ~ו

~ וא~ ~דר~נ~ ~
 ~רו~~ ב~י ~וו~~ד שאל ~שר

 ~וזה נ~~וע
 ~איז~

~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ 
 הו~ ליתא~ ודאי ~א

 ~ש~ם
 ~רך א~~דרי~

 ~זו~ ~~בו~
 או

 יע~ ~וזו~
 ~~נ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~

 ~ד~ריו
 בהח~י~

 כלים ~טבי~ כי י~~ד
 ~ ה~ני~

 סי~ן ~טו~ע ~~אר ~~~ו~~ם

 נ~וני~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~
 דב~ובל~~~כ ~~~~אי ~~רים

~~ 
 ~ברך א~ת ~~י

 ע~
 ~~~ טב~לת

 בטוב~ אב~
 ~~~ ~~~~ ~א~~~ ~~~~י~~

 ~ד~~~נו
 ~ת~

 על ~~רך~ותר הג~ ~ם
 כלי~ טבי~

 ~ו~ה גבי ~"נ א~כ
 אפש~

~~~~ 
 ז"ל

 ~קל~~ ~ל"~ ~ם~~~ ~~ו~ו~ ב~~~
 רק ~~"ן

ד~~
 ~ילוק

~~ 
 יות~ א~ ~וזות ב~ ~~~ו~ע

 לב~ך לו ~ש

~~~~~~~~~~ 
 דר~~~ א~~ו~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~ב~~~~ו

 ש~~ ויפ~ ~~~ת~~ עכ~ד ~~וזות~קבוע
 שום אין ~לכאו~

 ~~ו~ ~ו~~ ~ש~ ~~~~~~~~
 ~ום

 ~יי"~ ~"~
 ו~פ"ד

סבר~
 טבילת בין ~~לק

 ~~וזות ~~יעת ~בין כלי~
 וע~~~~

~~~~ 
 ~ב~ן

 בסי~ ה~~~ע מ~~י~ת לכ~ו~~ש~ ~י~א~ ~ו~ ~~חו~י ~ו~ ו~ ~~~
 רפ~~~

 ול~ולם ~~ק דאין

 ~אות ~~י~ ~~י ~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~~
 ביות~ נ~~

~ברכין
~ 

 ~~בוע
 ~~וז~

 רפ~ט בסי~ ~ר~~~א ~ד~רי ובפרט

~~
 ~י~ור ~~~

 ~~~ ~~~~ ~ל~
 בס~ ~~ה ~~~~ר

 ~~ס~י~ ש~~י ת~ו~
 ב~~

 ~~~ו~ ל~די~ ~~~~רי הרשב~~א ת~ו~ת
 ב~

 ד~רך ד~תב מזוזות ג~ או~~~ל~
 ברכ~

 ~לוק ו~ד~א לכולן א~ת
לו~ר

 ד~ב~
 ~~ו~ות ל~בוע ב~נוי

 ~ש~~
 דב~ל

 ~~י~
 איני

~~~~~~ 
 ~~ד

~~~~ ~~~ 
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~~

 ~י~~ד
 ~בר~

 ל~לק טעם יד~~י לא ו~א~ת ~ו~ה ~קבוע רק
 א~

 ~~ ~~~~וכ~
~~~ 

~~~ 
 כ~ם

~~~~~ 
 לא ור~ה

 שנ~~
 ש~~~~ה לשת~ע ~לא

 בכל ~ז~זות ב~ לק~ו~
 ~כת~~ ~~ד~ ~~ו~~ ~~~י~~ ד~~ לו~ ~~~~~~

 ~~~ול
 ב~ א~ד ב~ד או ~בש~אל ~ימ~ן ~~~ים ב~~ ~~~~~

 אי~יר א~כא ב~"ג ובא~ת~~~~~~ ~ט~~~ ד~~י ~"י ~וא ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~ו~

 תו~יף בל
 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ כד~ו~~

 ~~"כ
 ~~~~~ ~ש~

 ע~~י
 עיר~בי~בש~~~

 ו~~~~ע תפילין ז~~ות ~~ ~~י
 ~~~ד~ ~י~ א~~~~

 ~ו~ ~~~~~~~
~  ~~ ~הט"~ ~~~~ ~~~ 

 ~יירי
ל~

 לעו~ם ~~~כין
~ 

 ~~וע
~~~~~~~~י ~שא~~ ~ש~ ~~~ ~ז~~

 ~~ו~~~
 ~~~ו

 ו~~~
 ל~ות

 כלי~גב~ ע~~~ד~ אח~
 ז~~ שי~ך ~א

~

 ~ריך ~~י
~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ת"~ ~~~ו~י~~ ~~

 הטבי~ה על ~ב~ך ~ק~ו ~א ל~ה ש~קשה
~ כ~~~~~

~ 
~~"~ י~~ ~עת~~ ~~ ~~~א~ ~~ ~~י ~~ס~~

 נ~טרך לא ~א~ ~~דכי ~שם
 ל~~

 כ~י בין

~~~~

 ~~~ ~ נ~ ~~~
 דכיון ~ש~ם ליי~ב יש ~ה י~~ר~ א~ א~ת וא~~כ שת~ס~ל ~ד

 ט~ דאד~
 ~ברך

~~

 ~~~~~ד~~~ י
 ד~ ~~ת~~ ד~~ ~ו~ ~~סי~

על
 ~~~ הטביל~

 ~~~~ז
 ~ד~

 על ~ב~ת ~ט~ב~ת
~~~~~~~~~~ ~טביל~

~~~~~~ 
 ~~~~ק

~~~ 
 קודם

 ה~ת~~
 לאחר

 ~כ~ז~~~ ~~~~~~
 ~דם טבי~ת בין ~~ק

~~~~ 
 ~שר ~ס~ק ל~רי ~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~ וכיון ~לי

ש~ו~~ הכ"~
 ~~י~א ~לי ~ז~יר בדבורו

 ~וכר~
 כל~ ~ין לח~ק

 ~~~~נ~~~ ~~~~
 ד~~ ~ת~ ~~~~ ~~ ~~ו~ ~

 ובזה רבי~~ ~~~ים~~ת ~~~~~ק
 ~~~ש~

 ק"כ ~סי~ ה~~~ז קו~ ~ם

 ~ו~ ~~~~~
 טיפ~ ~~פל~ ~~~ ~~~

 דיו
 ד~"~

ס~"ה
 דל~

 נר ~~ד~ת
 ~נו~~

 נר בה~רכה ~~ט~ן א~ו

~~~~~~ ~~~ ~ 
 ~~ל ~~~

 ~~ר~ ~או~ דו~~ ~נ~~~
 והלא שבת נר אוחנ~כה

 ה~ר~ לפ~ א~~
 על

 ~אי ~~
~~~~~~~~ ~~~ 

~ 
~~~ 

 ב~~ג ~~~
 נר הד~ת ד~~י ~אני א~~ש ול~נ~~ל~~~"ש~ ~י~~ ~"~

 ~~ ~י~ כיו~
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ג~י ק"~ ~~~

 ~ר~~~~
 ש~ברכין נ~ות~דלקת ל~ס~ ~~~~

 ~~ב~ חנו~ כ~~ ע~יה~
 טוב ~י~ם

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

~~~ 
 ~טבילה ד~יא א~~~י~כ~~פ ~~ואר ~ייני~ן ב~ ~~~ה ~~~

 די~ ~יו~
 אדם

~~ן פו~י~ ~כלי~
 ~~~ ~י~

~  

 ~~ ~~ו~
 ~יי"~ ~"ת~ ~ו~ לא

 ~ו~ אי~ פורטין א~ו נר~ת ~ד~~ת ~ביה~~נ
 אם ~~א

 ~~~~~ ~~יו~
 ל~ל~~ ~~~ ~~ ק~~~ ~~ ~~~ז ~

 שבת~ל
 ש~ א~

 או ~נוכה
~~ 

 או יו~ט
 ש~

 י~כ~~~~

 ו~רי~ ~~ ~~~~ ~~~~
 ו~~ת ~יו"ד ל~וק

 ~~ק~~~~~ ~
 עוד

~~ 
 לא

 ~נו~ ~ ~י ~~ ב~~~ ~ת~
 ~ז~ וה~~י ~~~~

 ידי~ו
 שבת ונר ~רכ~ דו~~

 ~~~ דב~ד~י~ ~~
 יברך

 להד~י~
 נרות

 ו~~~"~~ ~~~~
חנוכ~

 ~בת של או
 ע~~

 ~ם
 ע~ר כי ~~~~ ~

 ~ינו~ ה~~ו~
~~ 

 ~~ר
 א~

 בשבת בין
 ב~נ~כ~ בי~

 ~~ף
 שכת~

~~~~~~~~~~~ 
~~~א

 ~דלי~ דנ~~גי~
 ~~~~ר זכ~ר כנגד ~~י~ ~~~פ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לה~דור א~א ~~~נו פשוטמ"מ
 מ~ו~

 ש~~ך וא~ן
 בר~

 ע~~ז
 הג~ור הדיןומע~קר

 ל~
 וב~תי א~ש נר אלא חכמז~~ל תקנו

 ~לא תק~ו לא הבר~ה עכ~~פ אבל מ~~יפ~ן~ המ~דריןורק
 ~ותר~ ילא הד~ן מן גמור ח~וב ~הוא א~ד נרעל

~~~
 שכתב דמגרומתא בפ~~ ~~~ט דף בב~~ק ברש"~ שהקשו
 רש~~י פ~~ לפ~ שהר~ ~בעת~ טב~ת בין הגר~םרש"י

 הגרמה חש~ב לאב~ולין
 למעל~ א~

 הגדולה מטבעת
 ו~

ג~
 ~גר~ מד~נ~ ~או דבב~ק כ~ון קוש~א א~נו זה

 א~~ר~נן
 כששחט תשלומ~ן מד~נ~אלא

 שח~ט~
 רש~~~ דקדק לא פסולה

 נו~ג וכן להלכתא אל~בא הגרמה ד~נ~ אותנו וללמדלפרש
 ~למדנו הגרמה ד~נ~ ללמוד הרו~ה כ~ דוכת~ בכ~רש~~~

 זו~ ~~ה ~ום שם כי חול~ןבמס~

~~~
 שהב~א סק~~ד ל~~ז ס~~ ב~~ז ~פר~~ג על שה~שה
 במ~~ז דסמ~כ~ ב~עי בתרי להכש~ר ~תב~~שבשם
 אוסר ~~ סע~ף בשמ"ח ובאמת גדול ול~ורךבהפ~~מ

 אפ~לו לא~ור בסק~"ז בתב~~ש~ וכתב מנ~גש~ין במקו~
 בהפ~~

 וא~ן לו אשר ~ו י~י~ באמת הנה~יי~~ש~
 הפר~~ אחר~ו~

 בפרמ~~ג דהמעיי"ש דבריו ליישב יש עכ~~זעלי~
 דאייר~ ~רא~

 רק סמוכותד~~נם
 למט~

 ~וג~~ם א~נם ולמעלה
~ינו וב~ה~~~

 טרפ~
 סע~ף שם בשמ~~ח שמביא ~ראש~ן ~~~ם ~ק

 להכש~ר ~ש הראשון דלטעם משמע ~~ ~י~ ובש~~ח~~~
 משום הוא מנהג שא~ן במקום דאוסר י~א זכ~ם~מים

 נוגע~ם בא~ן אבל השני לטעם~חושש
 ~שזכיס ממי~ וה~ למע~

 סבר~
 דבכה~~ג להפ~~מ ~ס"ל ממ~~נ מכח להקל

 מ~~רי ~~~ז ב~~~ק והתב~~ש ~פ~~מ~ ב~ום כשר לתב~~שגם
כשנוגעי~

 והננ~ בז~~ די נפנ~תי לא כ~ ו~ל ו~מטה ל~לה
 בכ~~"ט~ ומב~כו ו~~~ת די~~ש ידידובזה

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

 לפ~~~ת~~~ב י~~~~~~עמי~אלי

 ~מופלג ~רבני תלמ~די אהוב~ לכבוד ושוכ~~ט~~~~~ט
 מו~~ה כש~~ת ~~~~שחו~~ב

~ ~  ~~~~ ~~~~~ 
 נ"י

 י~~~~~ באטור בנ~רסת"ם

 ~מכתב~~~~~
 ~מזוז~ ע~

 במונ~אטש היית~ ~עבר ובש~~ק

אודו~
 טנין

 נח~~
 לכת~ב ובאתי לב~ת~ ב~ת~ ~עתה

 הנו~~ן שבין הד~בוק גרידת ע~~י כשרה שהמזוזהחוו~~ד
 ~והשתחו~תם~~ שבת~בת ה~ לאות ~פן~~ ת~בת שלפשוטה
 גם שלדעתי כ~ון שתחתיה בשורהאשר

 הגר~~ קוד~
 נכר~ם

ה~
 נו"ן הוא שהעליונה דלחול~~ט לתינוק ~אותיות

 פשו~~
והת~תונ~

 ~ען ~נסתפ~ת ומה ה~~ הוא
 ~ה~ו~י שבתחל~

 קודם להלן ה~~ אתמושך
 שג~

 על ~~ גגה ~ל למשוך
 שאח"כ אף א"כ לגמר~ כפופה נו~~ן ~ורתהנ~ן

 ונ~כר להלן הה~ראש כשמ~
 שהו~

 אות~ות בד~בוק רק
 בלשכ~ו בסופו ~ק~~ס כמש"כ עי"ז נכשר א~נו שובמ~מ ~~ד~

 ~לל ~וך ה~~~ד ראש נ~ס לענ~ן ג~בחקירה
 ~כ~

 פש~טה

דכיין
 ~בתחי~~

 דומה הכ~~ף ה~~ הלמ~~ד ראש מש~כת
 ע"~ כ"ף שהוא נראה שא~~~כ מה מוע~ל א~נו שובלה~ מ~

מ~
 ~ל~ד גוף עם וחברה הל~~ד ראש שמשך

 אותי ששאל מדעברע~~ן אחד לסופר ~~ט ס~ ח~ו~~ד~ת~~ר בשנ~ כתבת~ ~בר אנכ~ הנה עכ"ד~ דכוות~ ה~~נ וה~~~דלח"ת דדומ~
אודות

~ 
 של כ~~ף חלל לתוך שנכנס ל~~~ד של ו~וואר

 שאין ד~~ וכתבת~קדוש ש~
 לחו~

 לחשש
 ש~

 ~נ"ל ק~"ס

מש~~
 אות~ למשוך ב~תו הלמ~~ד ~וואר כת~בת דמתח~לת

ולחברו
 א~

 חשבי~ ולא דמ~ בב~א כנכתב הלמ~ד גוף
~ה~~ מ~

 ברג~
 דו~ והבא~~ הכתיב~~ אמ~ע של

 ממה לזה

~~
 על שנפלה חלב טפת ~ענין ק~ דף ב~ול~ן התו~~

 שהוא דכל משום נ~~נ קמא קמא בה לומר ~איןחת~כה
 ~ר~ חדא רגע על נ~נ בה אמר~נן לא ו~לי~ה פ~שוטדרך
אף

 דג~
 ~מר~~ דבב~ח דאור~~תא ענ~ן הוא שם

מדאור~~תא נ~~~
 מ~~~

 זו סברא אמר~נן
 הענ~ן ~אמ~~

 וכת~בה פשוט דרך כמו הו~ בנ"ד ~~~נ נ~~נ~מר~נן ל~
 ש~הי~ עד אחרת לאות נשתנה הכת~בה דבאמ~עאמר~נן ול~

 דכ~~ו כסדרן שלא אי ל~~~תנחשב
 נעש~

 דמי~ בב~א

~~~~
 ~ף מחול~ן והוא זו לסברא דמ~ונות עוד מוסיף אני
 ליכא ~שוחט~ן דבכל וכו~ ~כי בד"ה ברש~~י ע~~בכ~
 משום טרפה כ~ש הוושט לחתוך מת~~ל דמכיל~ימר

דרך דז~
 לשחוט ד~תחיל דכ~ון ~ר~ ע~י~~ש~ ה~ר~

 הכל הוי סימן של ~בא דלגמ~ראד~תא בווש~
 מעש~

 ולא שחיטה
 טרפה והו~ הוושט ניקב הראשונה ברגע ש~י~~שבי~

 שלא זמן דכל בשבת המל ל~נ~ן ב~ סעיף של"א~ימן ובאו"~ ~מי~ אחת בבת נעשה וכאלו ~וא שח~טהמ~שה ~כו~
אינו ידי~ ס~לק ואם מעכבין שא~נן ~~~ין על אפ~לו ~~זר ידיואת סל~

 חוז~
 בלא אפ~לו אמר~נן ולא ה~עכב~ן ~~~ין על אלא

 והיה ה~לד נמ~ל כבר המעכ~~ן ~י~~ן שגמר דברגע ידיוס~לק
 יד~ו ס~לק שלא זמן ~ל ועכ~~ח יותר~ לחתוך לואסור

כחתיכה כל~
 סימן באו"ח וכן דמ~א~ אח~

 רס"~
 ~~ ס~~ק בט~~ז

ומג~~א
 סק"~

 שבעי~ ~מות מד~ פחות פחות הו~אה ל~נין
 לא לאוה~~כ ~~~ ב~נת~~ם ~שיבה או לפוש עומדש~הי~

 בב~~א כנו~א רק אמות מד~ פחותכפחות חשו~
 דומ~

 ~ם~ עי~ן
 אמ~ע של ברגע שהוא במה לחשוב א~ן בנ~~דוהה~~ד

 ~ותר~ מלכתוב לגמר~ יד~י סילק שלא זמןכל הכתיב~

~~~~
 רא~ה להביא מקום ה~ה

 מהל~
 ל~ד אל~ף מ~ו~"ה~ ~ה~~א יו~~ד דה~ותבמבו~ר דהנ~ ע~~~ זו

 ב~כתו י~ב כלל הסו~ר וב~סת נמחק אינומאלק~ם
 עיי~~ש~ מדאור~יתא ~סור דה~א הרמב"ם מ~שון מדייקי"ג או~

 ב~יתבו~נה
 הוי~

 כבר דהו~ ה"א ~ו~~ד מתח~לה יכתב

ש~
 באותו הנה וי~~ו אח~~כ וכותב נמחק שאינו

 מהשם אותיות ג~ רקלפניו ~נ~~ ז~
 ו~~

 ודאי ו~ו ה~~א יו~ד
 ונהי כמת~ק~~ והו~ שם ש~ה~ אותיות ~~ ~אותן~י~ש שא~~

 ש~ כאן ~ש שוב אחרונה הה~~א גם אח~~כדכשגמר
 קדוש

ו~שו~
 לפנ~נו

~~~ 
 הוי הו~"ו כ~~בת של ברגע

 מ~י~ת של בלאו תל~~ז במ~וה ~~נוך במנ~תומ~אתי כמחי~
~~ק~~ הש~

~ 
 ל~ענ"ד אבל ב~ה~ ~כתב מה ו~~י~~ש

 ~נ"ל~א האמ~
 דמ~

 ~הוא
~ 

 על
 רג~

 אין
 ל~ו~

 כי~ן כ~ל



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

דדרך
 כתיב~

 לחתיך ה~ומד כל ד~~רינן כמו והוי בכך הוא
 ד~יא~ ככתוב לכתוב ~עומד כל בזה ~~~ד דמיאכחתוך

~~~~~
 דה~~~ד

 ב~וז~
 זו

 שנדבק~
 הנו~~ן

 לאמ~עי~ ~שוט~
הג~

 דלחול"ט לתינוק ~אותיות וניכרין הה~ של
 האותיות ונכשרות הדביקות מעט להפריד היתר יששפיר
 משום ולא ס~~ת גבי ח~~ת משום לא פסול כאן ואיןעי~~ז
 בכ~~ף וכן כנלפ~נ~~ד ומזוזות תפילין גבי כ~דרן ושלא~~~ת

פשוט~
 ב~ באות למטה שנוגעת

 והפקפוק לזה~ ו~ו~
שהבאת

 ב~~
 משנת ~פר

 אברה~
 לא

 מטעם בעיני נרא~
 כ~~ף ולא כפופה נו~~ן לא נע~ה לא דמ~ו~סהנ~~ל

 באמ~ע שהוא מה ~חשבין אנודאין כפופ~
 הכתיב~

 שהוא כיון
 כתיב~~דרך

~~~
 בחיו~~~ מרדכי לבוש~ השו~~~ ~ברי שהבאת

 ~י~
 על ג~~כשחולק קפ~

 במ~ הקה~~~
 דל~~ד שחידש

 דמתחילת ~ואיל ח~~ת דהוי חשש יש פשוטה כ~~ףלתוך הנכנ~
 הכ~~ף על הי~ הלמ~~ד ו~ואר גגעשיית

 פשוט~
 ה~ ~ורת

 דהיינו אחרת אות ותקון כתיבת ~~י ממילא נכשרואח~~כ
 הטע~ ה~הל~~ד~

 לא הנ~~ל מרדכי לבושי ב~~ ש~ב
 ש~ל דבריו מק~ת והנ~~ל אותו~ להבין עליו לע~ודיכולתי
 לא לכן כתיבה ע~~י האות נגמר סוף כל ד~וףהואיל
 אחרת באות אלא שנפ~ל ההוא באות אינו דהכתיבה~כיון הק~~~~ דברי יותר לי נראין ~יה הא משוס ואי ח~~תהוי

~~מוך
~ 

 ידי על שלא ממילא נגמר ~ראשון האות א"כ
 שנעשה משום פ~ול דח~~ת וכמו גופ~~ אות באותוכתיבה
 כיון ה~~נ הה~~ד אות באותו ~תיבה ~"~ שלאממילא

 הואדהכתיבה
 ר~

 נכשר הראשון האות א~~כ אחרת באות
 של הפ~ול כמו ממש ~והוי בו כתיבה ע~~י שלאממילא
 שהאות משום הוא ח~~ת של הפ~ול דעי~רח~~ת

 של הפסול והוי האות בגוף כתיבה ~ע~~י שלאממילא נע~
 ~מבואר העשוי מן ולא ~שה של פ~ולכעין ח"~

 בש~~~
 בש~~ע

 וכ~~כ ו~וכה ~י~יתגבי
 ב~ימן האו~~ח על דוד שבולי ב~

 נ~ירא לא מרדכי לבושי השו~~ת של טעמו לכן עיי~~ש~ל~~ב
 חשבי~ לא אחת כתיבה שהוא הואיל שכתבתי טעמי אךלי

 אמ~ע של אחת ברגעשהוא
 הכתיב~

 יותר נכון ~"ל
 ע~~ז~ ל~מוךשראוי

~~~~~
 במה

 שכתב~
 ואח~~כ וי~~ו או ~~~ד שכתב מי בענין

 באופן הה~ של גג כתיבת בשעת ה~ ~ש להנתחבר
 לדל~~ת או לרי"ש הה~ גג עם הוי~~ו דומה הי~ רגטשבאותו
 וגמר י~ן רגל להה~ שעשה ע~~יואח~~כ

 ניכר לגמרי אות~
 מתיר מרדכי לבושי שב~~ מדובקים ה~ עם וי~~ו רקש~וא
 פרו~~י

 ביניהם
 מט~

 שלפענ~~ד כתבתי וכבר שכתב
 ~לכאו~ טעמו~ עלל~מוך אי~

 הי~ שלי לטעם גם
 הראוי מן

 מחשבין אנו דאין כיון באמ~ע ופירוד גרידה ע~~יל~תיר
 הנ~ל בנידון עכ"ז אמנם הכתיבה~ באמ~ע דומה שהי~מה
 בדבר ק~ת חוכך לביעדיין

 משו~
 ~ל שהגג ~הואיל דאפשר

 וא"כ ממש אחת בכתיבה ~ותבין אין הימין רגל עםהה~
 שהתחיל קודם הגג כתיבת לאחר ק~ת ידיו ~ילקהרי
 ~אז הה~ של ~ימין רגללכתוב

 ~ם הוי~ דומ~ ~~
 ג~

 הה~
 יש שה~אתי הראיות ~~ת שמן וה~ם ~רי~~ש אולדל~ת
ל~וכי~

 בפ~~ק ~פיל~ ~~ת
 באמ~~

 לא שהוא כל
 פ~

 ~~~מ

 דגבי וכמ~ ידיו את ~ילק הוי לא ~כותבין כדרך רקלפוש
 מ~לך אבל לפוש~ ~ומד דוקא דבעי~ בר~~~ר אמות ד~העברת
 מה~~ לבי ~~מ עומד מקרי לא המהלכיןכדרך

 בדבר ק~ת
 כפי~~ן בנדון וכן לי ששלחת ד~וזה נדון בכמ~ אבלזה

 כת~בת ובאמ~ע שת~תיהן באותיות שנוגעיםפשוט~ם
 ~~רת אות כמו חדא רגע על נראין היו שתחת~ןהאותיות
 ניכר הי~ האות כתיבתובגמר

 שה~
 ש~וג~ין רק א~תיות ב~

 טרדות ומחמת הפירוד בגרידת ד~ג~ ~קל נלפענ"ד בזהזה

הימי~
 בברכת אותך ואברך אק~ר

 כוח~~~
 על~ך וית~דש

שנה
 טוב~

 ועבורי עבורך בשמים תפי~תך ויקובל ומבורכת
 וש~~ת~ הדו"ש רבך ישראל כללועבור

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

 לפ"ק~תר~~~ג י~~~ו~~עמיהאלי

גמח~~~
 מו"ה הב~ וכו~ תלמידי לכבוד ושוכ~~ט

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

 נ"~~

~~~~
 תולין דלכך שכתב נ"ז ~ימן יו~~ד בב~~יהמובא הרא~~ דברי פי~ שאלת~~ ובו קבלתי שלך הקארטל

 וכתבת הוא~ אחריתא מלתא ד~רי~ה משוםבקניא
 כתבתי לא ובאמת לדבריו פי~ כתבתי לניגרעשד~דבתשובתי

 המביאים האח~נים בדברי אז עיינתי כאשר רק הפי~שם
 שכתבתי עפי~~מ ו~וא הדברים~ פי~ אמרתי הרא~~הדברי

 ע~~ה דף בכתובות דגופא וחזקה דמומין ל~וגי~בחידושי
 הש~~~ דבריפי~

 ב~פק ור~~י ר~~א של הפלוגתא שם דמביא
 דר~~י לבן לשער קודם ב~רת ~פק לבהרת קו~ם לבןשער
 מזה ומוכיחמ~ר

 ד~ בש~~~
 הגוף בתר אזיל נ~י יהושע

במקו~
 לכאורה דקשה ~גוף חזקת נגד ממון חזקת דליכא

 הגוף חזקת מאי קודם לבן שער ~פק קודם בהרתב~פק
 כך ובין כך בין ה~וף הא בזהשייך

 נשתנ~
 ~וף כל ד~וף

 דמוכח בחי~ ו~בתי לבן שער עם בהרת לפנינו ישעתה
 כלל חשוב לא התורה עפ~~י טמאה נגע שאינו דדברעכ~~ח
 בסימן התב~~ש ~ל להשיג מכאן ראי~ יש וא~~כ הגוףשנוי
 ראיות לדחות שבא במהכ~~ט

 הפ~~~~
 השקול ב~פק ~חמיר

 אימרתא דגבי לומר הגמרא דהו~רך ממאי טרפות ~פקשל
 שכיח דשיגרונא משום בשיגרונא ~תלי~ בתרייתא כרעידשגרן
 ~פק הוי אי הא דמוכח שכיח לא השדרה חוטופ~יקת
 תרווי~הו או שכיחי ~רווייהוהשקול

 ל~
 א~ור ~וי שכיח

 שהוא כמו דהרי חזקה שייך דלא התם דשאני בתב~~שוכתב
 כמו ה~דרה ~וט נפ~ק שאינובחזקת

~ 
 דלאו בחז~ת הוא

 החוט נפ~וק שלא החזקה על להעמידה חזית ומהשיגרו~א

העמי~
 הנ~~ל ולפי עכ~~ד~ שיגרונא בה שאין החזקה על

 הוא טריפה לאו דשיגרונא כיון חזקה זה דאין מכאןמוכח
אין

 פ~י~ת ~שא~~כ ~לל~ ~זקה ענין ~ שיי~
 ה~ו~

 כיון
 הי~ שלא בחז~ה דהוא חזקה ~ין שייך שפיר הוא~טר~ה
ב~

 טל נ~ ב~ימן בחוו~~ד השיג וכבר טרפות של ריעותא



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 מוכת גבי י~~ג כתובות מגמרא הנ~~ל התב"שדברי

 ~ימן חיו~~ד שלמה בית בשו~~ת אבל עיי~~ש~ אישודריםת ע~
 התב"ש דברי לחזק אפרים בית שו~~ת בשם הביאקס~~ט
 יש הנ~~ל לפי אבל עיי~~ש~ החוו"ד השגתוליישב

 ~שג~
 ע~~דש~

 כאן הש~~ס מדברי ה~וו"ד לס~רת וראי~ התב~~ש
 ובהרת~ לבן שערגבי

~~~~~~
 הנ~~ל הרא~~ה דברי ג~~כ לפרש יש הנ~~ל ~פ~~י לנ"ד
דכתב

 דל~
 דכיון משום בקניא או ~כלבא תו~ין

דכלב~
 המטריף דבר לאו קניא או

 בע~מ~
 ב~ילה ~ין

באש~
 בנגע לבן שער ואח~~כ בהרת וכעין

 וז~
 שאמר

 המטריף דבר הוא כי פי~ הוא אחרינא מילתאדדריסה

והור~
 ~זקת בתר אזלינן שכן וכיון הגוף את ומשנה

 אלא בגוף שינוי דהוי דרי~ ע~~י ג~פו נשתנה דלאלומר הגו~
 כנ~~ל שינוי חשיב לא דזה קניא או כ~בא ע~~י נעשההחבלה
 ~רא~~~ דברי פי~ אמרתיזה

 דמילתא לקושטא ו~מ והר~~ן
 ק~ת מסופקאני

 כוונת~ ~~
 הרא~~ה ד~רי בפי~ ה~~ת את

 סי~ חיו~~ד שיק מה~~ם מורי בשו~~ת~~~~~~
 ע~~~

 שהביא
 בסימן ועוד ס~רתו~ להבין שקשה וכתב הנ~~ל הרא~~הדברי
 תו~ין אין ~לכך בכוונתו וכתב דבריו ג~~כ הביא שםפ~

 אינו שהנדרס ~זקה יש דרוסה הי~ דאם משוםבדרוסה
 מן ~רוב עפ~~י ע~מו ~~יליכול

 הדור~
 דרו~ה הי~ אם וא~~כ

 קשה הללו הדברים כי ובאמת עיי~~ש~ לגמרי הרגוהי~
 שקשה ממה יותר עוד הנ~~ל~ והר~~ן הרא"ה בדברילהעמיס
 להעמיס יותר נח שכ~בתי הפי~ כי אני שכתבתי פי~להעמיס
 הנ~~ל~ והר"ן הרא~~ה שכתבו א~ריתא מילתאבלשון

~~~~
 חתימה בגמר נ~~י אביך ואת אותך וא~רך אחתום
 וחזק ושוכ~~טטובה

 בתו~ ואמ~
 הדו~~ש~ רבך ד~

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

 לפ~~ק~תרע~~ג י~~~ו~סעמיהאלי

 פ"ה סוע~~ה חו~~ב המא~"ג לידידי ושוכ"טגמח~~ט
 מו~~הכקש~~ת

~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 דק"ק אב~~ד

 י~~~ו~אילאק

~חדשה~~ט~

~~~~
 שמים ירא ~חד איש

 ש~
 לקבל ומ~חרו דרכו

 כמה סחורה על מעות מפעסט אחדמסרסור
 ואח~~כאלפים

 כששו~~
 לו

 הסחו~
 א~תה לוקח

 אשר היומי מחיר בעד גדולה פירמא עבור או לע~מוהנ"ל הסרסו~
 ה~ירה ביוםבפ~ט

 ו~
 והנ~ במוקדם~ לו שנתן המעות בעדפרא~ענט הסחו~ דמי מן לו שמנכה

 הסרסור
 הקלים ~האנשים הוא הנראה לפי בפעסט אשרהנ~~ל

 אב~ ריבית~ לאיסור חו~ים שאי~םבזמנינו
 ירא האיש

שמים
 חו~

 הלוה על גם איסור יש בריבית ~כי ~אשר לעצמו
 ~ה~שאל

~  ל~ות ~~שה ל~ות~ 
~~~~ 

 פעס בכל
 וג~

הוא
 ל~חו~

 שאלתו~ תו~ן ע~~כ בפ~סט~ אשר הסרסור בעיני
 ~ תשובתיוזאת

~~~
 השקפה לפי

 ראשונ~
 אשר דאורייתא איסור כאן יש

 ~לא לומר ואין והמלו~~ הלוה מו~הרים שניהםלכ"ע
 הסרסור ~ין כיון דאורייתא ריבית איסור בזההוי

 רק ריבית לו שישלם המעות שליחות בעתלו קו~~
 לושולח

 בכ~
 ~וא החשבון ~עת כך וא~ר בסתמא עת

 ~ריבית לומחשב
 וני~

 ש~א דכיון בזה
 ק~~

 לא בפירוש
 של רי~יתהוי

 תור~
 על רק איסור ליכא ד~נן ובריבית

 דיש ~ורק הלוה ~ל ולאהמלוה
 משו~

 נדבר ~מזה לפ~~ע

ל~לן~
 הוא ברור דדבר אינו דזה

 כיון כק~י~ה הוי דז~
 ח~ ס"ק ק~~ם ~סימן בחוו"ד שכתב וכמו תמיד כןשמנהגו
 בחו~~מ דמ~ואר להא דדומהבב~ורים

 ~ סימ~
 דהלוקח

 שקיי~ודבר
 גם וא~~כ עיי"ש~ דמים ק~~ו ~לו הוי דמ~

 הסרסור שלוקח שהריבית כיוןבנ~~ד
 ק~ו~

 ~כל הוא ועומד
 כאלו הוי אדם ~כל ק~וב סכום מעות ממנו ש~בקשמי
 ~ין וגם תורה~ של ריבית ו~וי הלוואה בשעת בפי~ק~~ו
 דאורייתא ריבית יהי~ דלאלומר

 מטע~
 ה~ות דאין

 מה ב~ם לעשות רשאי המקבל שיהי~ גמורההלוואה
 שכר בהם לשתותאפילו שיר~

 וכדומ~
 ע~~מ אלא נתן לא שהרי

 בש~~ס מבואר עי~קא על דנותנים ובמעות סחורהשיקנה
 ל~ סעיף קע~~ז סימן יו~~ד בש~~ע ונפסק ה~בל פרקב~~מ
ל~~א

 ול~~~
 דנימא אפשר וא~~כ אחרת~ הלוואה כמו הוי ד~א

שריבית
 גמו~

 של
 תו~

 ~~ה שנתנו במעות אלא הוי לא
 שיר~ה מה כל בהם לעשות רשאי שיהי~ לגמרי של~שיהי~
 הוא דהמעות נהי ידוע דבר על רק הניתן במעות~בל

בא~ריותו
 מכ~

 ריבית הוי ~א ב~~~ג אפשר ~מ וכל
 דהלוה אפשר ממילא ושוב אסור מדר~נן ורק תורהשל גמו~

 כמו מוזהראינו
 ב~

 על רק הוא ~אי~ור דרבנן ריבית

 קע"ז בסי~ הש~~ך דמדברי אינו זה דגם נראה אבל~מלוה~
 הנותנים במעות כמו כה"ג בהלואה דגם ל~וכיח ישסק~~כ
 וא~ה~~כ אחר ד~ר על להו~יאם ~אי אינו דג~~כ עיסקאעל
 הויאי

 קו~~
 ריבית הוי להדי~ ע~ו

 גמו~
 שהרי תו~~ של

 רק בעסקא ~וי דלכך ש~~ב ב~ימן התה~~ד בשם שםהביא
 ואינו ~ואיל דרבנןח~ש

 קו~~
 אם אלא בידוע כלוס עמו

יהי~
 דה~ ומש~ ~מח~~~ יפול רווח

 ~ם
 קו~~

 רווח עמו

 סחורה לק~ות היינו עסקא על רק ניתן דהמ~ות אףבידו~
 דאורייתא~ ריבית הוי אפ~~ה א~רת הלוואה ~וולא

~~
 עסקא ההי~ר של הע~ה

 שכת~
 מעכ~ת

 יו~~ ~
 בענין

 עיק~ שהריהזה~
 הלוה דאם הוא ~~~ע של ההיתר

 שלאישבע
 דלפי וכיון ריבית שום ~נותן יקח ~א אזי הרוי~

 ~נותן מפעסט שהסרסור מעכ~ת של ה~תב מתוךהנראה
 ריבית ועניני קל איש הואהמעות

~~ 
 כן אם ל~חוק א~לו

 ריווח ~תת ה~ות ה~בל שיפטור בזה יתר~ה לאודאי
 שלא שישבע מה ע~~י המעות על העו~ה הריביתהיינו
 מרו~ה אינו שהוא וכיוןהרויח~

 ב~
 להמקבל שא~~א פ~יטא

~שות
 שיעשה וה"ע ה~ות הנותן ~ון בלי ה~

 מע~~
 שו~אינ~

 ריבית האיסור י~זר חשוב גמורה וכהלואה כלום

 ~ו~~~~ו~
 ב~ה ~~י ת~וה

 ג~
 ~ל

~~ 
 ~ג~

~ ~  
שי~

 ז~~ל
 ~~ש~ב~

 שיק ~~ם
 ~~ חיו~~

 ק~ד
 לעני~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ולבעל כשר לאדם תקנה שכתב הנ~ג ~אנטעקאססע
 שאינו עדים לפני שיאמר בהיתר ל~ות ש~ו~הנפש

לקנות רו~~
 הסחו~

 ואז ה"ע ~ד על בעסקא א~לו שיה~ אלא
 מועיל איך תמה ואני יעויי"ש בהיתר ישלם העודףכשישלם
 פשיטא והרי ~~וכר הסכמת בלא הקונה שלאמירה
 ב~קא הלוקח א~ל יה~ באם כי ע"ז~ יסכים לאשה~כר
 אבל ~עודף~ מלשלם פטור יה~ הרויח שלא כשישבעאזי
 יהיה יותר ישלם שבהקפה שהתנו שלהם התנאי ~יעתה
 ירויח~ לא אם בין ירויח אם בין ענין ~כל לשלםמ~ויב
 רו~ה בודאי ריבית לאיסור חושש ואינו ~ל ש~אוהמוכר
 ו~~~ע~~ ירויח לא ~ין ירויח בין ענין בכל ~יים התנאישיה~

~~~~~
 פרנסה לפיקוח נוגע הוא הד~ר ~ין שאני ~ לפי
 לו לחפש אמרתי שמים יראלאיש

 ע~~
 ~כשימכור

הסח~ר~
 של היומי במחיר לו ימכור ~עסט להס~ור

 ש~בל המעות של הפרא~ענט ב~כיון ועוד בפעסטהבע~א
 רשאי שהרי איסור אין לכאורה ~זה ~עסטמהסרסור

 לו ביש מבעיא לא מהשער ~פחות ס~ורתו למכורהוא
 ביו"ד כמבואר דשרי ודאי הסחורהלהלוקח

 סי~
 ~~ ק~~ג

 והואו~
 מימ~

 באס אפילו אלא עיי~~ש ס~~ג דף בב~~מ דר~~נ
 המעות ~בלת בשעת עדיין ~סחורה לואין

~ 
 הסרסור

 בפחות נמכרת ד~סחורה דאע~~ג להיות יכולמ"מ
 ~פרייז פחות אינו ~מ פעסט דעיר פרייזמ~טאגעס

 כפי בפחות הסחורה לו ימכור אם אף כי באילאקאשר
 באי~אק לקנות יכולים ~מ הפרא~ענט נכיון שעולהמה

 נמכר שאינו וכיון הנ~~ל~ ~פחות שער בעד גםסחורה
בפחות

 מהפריי~
 לו באין אף מותר באילאק אשר

 בהגה א~ סעיף קע"ה סימן בש~~ע כמבואר השער שי~אכל הסחו~
 בפחות במוכר דאפילו אמינא ועוד ~יירות~ ~ער עלדפוסקין
 דל~ור דנהי ~התיר ל~דד יש ג~~כ באילאק אשרמהפרייז
 לו ביש רק היתר אין מ~ות לו במקדים מהשערפחות
 סעי~ ק~ג בסימן ~כן ד~ סעיף ~ע~~ה סימן בש"עומבואר

 שקיבל~ ~מעות כל ד~י כפי סחורה לו שיה~ דב~ינןו~
 לו דאין אפשרובנ"ד

 עדיי~
 כל הנ"ל להאיש

 מ"~ הסחו~
 בל~הרי

 ספ~
 מעט

 בס~ ברמ~~א והרי לו יש ב~דאי סחו~
 אפילו מתיר שם ~ ~יףק~ג

 באי~
 סחורה מעט רק ~ו

 סאה בהלואתכמו
 בשם והש"ך דהט"ז ונהי עיי~ש~ בס~

 קע"ה בס~ הש~~ע מדבר~ עליו חול~ים והלבושהב"ח
 כתב שם בח~"ד~מ הנ~~~

 לח~
 ד~אם ד~ריו וליישב

 לו ~סור המוכרביד הרשו~
 הסח~~

 אז זמן לו קבע ~לא תיכף
 באי~ אפיל~ ~שרי יותרקיל

 לו
 סחו~

 כל דמי כדי
 יבא ד~י סיים שם דבחו~~~ד ונהי ~יי"ששקבל המעו~

 להק~
 נגד

 המ~ה ל~בי דהיינו לו~ר יש ~מ האחרוניםד~רי
 ל~ה לגבי אבל ה~ות שהקדים ~~חבנ"ד דהיינ~
 בש"עמ~אר ב~ה"~

 סי~
 דבריבית ~גה א~ סעיף ק"ס

 ~לוהאין דרב~~
 מוז~

 שפי~ לפ~ משום אלא
 א~רי לס~וך יש

~וו"~
 הנראה ~י בנ"ד ~~ר~ הרמ"א~ ש~טת ש~~ב הנ~ל

 שום ~פעסט ~ס~ור ~בעלא
 זמ~

 להמ~ר
 ד~~לת~~

 ע~ הסחו~~מסי~
 בי~ ~~ת הבא~ן

 האי~~
~לוח ~הי~ת~~

 הס~~~ ~ ~~
 וכ~ן

 ש~~
 ~ס~ר אין

~ ~~~~~ 

 ה~עות של הסחורה כל לו אין באם אפילו מהשערבפחית
 כנ"ל~ ממנה מעטרק

~~~~
 עבורו היתר לחפש לי נראה

 דנרא~
 כיון ~ום דמכל

 הוי סחורה ומקבל ~ות נותן מפעסטדהסרסור
 נותן אינו מת~לה ש~רי ו~מ~~ מקח דרך~מ

 לו שיתן רק מעות לו וישלם שיחזורבהלואה ה~עו~
 ~חור~

 ובכה~~ג
 מ~~מ הוי ו~א מו~~מ דרך רק דהויפשיטא

 ר~
 ד~נן ר~ית

 דרבנן ~בריבית הנ~~ל בהג"ה ק"ס בסימן ד~וארוכיון
 מוזהרהלוה אי~

 א~
 לפ~~ע איסור ~איכא ונ~י לפ~~ע~ משום

 הרימ~~מ
 בנח~

 פתחי ספר המחבר ~מבעל שם ~בי
 דרבנן דבאיסור ב~ק הרא"ש דברי מביא הנ"ל ק"סבסימן תשובה~

 שייךאינו
 לפ~~

 דהיכא דבריו ומיישב סתירה וה~~ה
 ~יד הואדהנכשל

 ומו~
 באיסור לפ~~ע בו שייך לא

 לא ומומר מזיד הוא דהסרסור נראה בנ~~ד וא~~כעיי~~ש~ ~רבנ~
 כנ"ל~ דרבנן באי~ור לפ"ע ~ל איסור הירא בהאיששייך

 הנ~~ל כלוב~ירוף
 נ~~

 ימכור מ~הילתכם הירא האיש דאם
 מ~ כפי ובנכיון בפעסט אשר הטאגעספרייז כפילו

 שעולה
 עליו אין ~מנו ש~יבל מהמעותהפרא~ענט

 כ~~ אשמ~
~~~~

 ~י הסחורה על פרייז יעשה ~איך הנ"ל על לפקפק
 הר~ית משום דז~ו בלט נראה הלא הפרא~ענטנכיון

 לו מוכר דהוא דכיון אינו דזה ריבית~ כהערמת והוי~וא
כן

 הסחור~
 חשבון לעשות רשאי דאדם בדבר חשש אין

 הס~ורה מוכר שהוא כי~ן ריבית מן גם סחורהבמכירת
 ב~ר בנ~ייתא ובמשכנתא בטרשא דשרי וכמו בה לןלית
 רואים דהכל אע"ג~ועט

 ויודעי~
 ה~ות המתנת דמשום

 כיון ה~~נ בה לן לית היתר בדרך ש~וא כלהוא
 שה~~

 רק
 בלונ~~ח~ די"ש ידידו טובה חתימה גמרבב~ת וא~יי~ כתבתי הנ~נ~~ד הריבית~ נכיון גם ול~רףפרייז הטאגע~ ~י הפרייז לעשות הוא רשאי הסחורה שלהפרייז

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

 ~פ~~ק~תרע~~ג י~~~סעמיהאלי

 וכו~ המאה"ג ידידי ~ובי לכבודשוכ~~ט
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 י~"ו~ לאגאש ניר אבדק~~ק נ~~י

אח~ה~~ט~

 מקר~~~~~
 ~עבר בהוש~ר ב~ילתו שאיר~ טוב לא
 שה~ הס~~ת בחזרהשבהניחם

 ~בחו~
 בעת

 אחד תורה ספר נפל י~ראל כמ~הג~ו~~ות אמיר~
 ~גיע אחד וראשו נהפך רק לגמריולא לחו~ מאה~~~

 לא~
 ע"ג

 ~עתה הא~ק של ~תיבה נסמך שלמטה ו~שו הארון~ל ה~רג~
נפשו

 בשאלת~
 אם

 ~חו~
 או להת~~ת המניח ~כ"פ

~ם אפש~
 הרואי~

 ~קל ~דד נ"י ו~כ"ת
 מכ~

 א~ טעמים
 ראש~ ~ לאר~ הגי~ שלא גמ~רה נפילה ה~ שלא~שום
~~

 זה וגם
~ 

 ס~ת ~~ ~ום ~גם המ~רגה~ ע~~ג
 ~~שאין פסו~

~ 
 חו~ין ~ד~שת

 ול~
 אחד כל שי~ו ~עתו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ון ל~ורך יתנו ו~ה ~~~לח~י
 ה~

 שה~ הס"ת של החיים
 בעיני חמור הענין ולהיות הנפילה~ סיבת בא ו~ה~שבר

 חוו~ד~ שאל בהוש~ר שה~ גם ומהה~לם

~~~~
 וכל בש~~ס יסוד להם אין אלו דינים כן ~ם

 שאירע ~ב בהדאיירי
 ב~ו~

 הורה~ ~א שפיר
 בביהכנ"ס אז שהיו האנשים דעל נ~~ל היה לע~מי כשאני~"מ
 קא~פיר

 הו~
 האדם אבל ~"ל~ ח"י אחד כל דיתנו מעכ~~ת

 ~ליו להורות דיש נ"ל הס~~ת~מניח
 דיתענ~

 לכ~~~פ
 א~ יו~

 אוב~
~ 

 ח~י יתן אחד כל בעד תעניתים ב~ יפדה וע~ד
 דעל ומשום~"ל~

 כ~
 ~~דדים

 ש~~
 עליו לה~ל ~מעכ"ת

 אלא בו אין פסול הוא דהס~ת דמשום דמש"כ להשיב~ש
 או"ח בש~~ע כ~ש חומשין~דושת

 סי~
 לו ג~ סעיף קנ~~ג

 כשר ~לף על נכתבו אם גופייהו בחו~ין מ"מ כןיהא
 שאחד אירע אם הש"ס~ בימי המנהג שהי~ כמובגלילה
~פילן

 לא~
 שמואל משפטי הס~ לפי ג~~כ להתענות יש

 המג~~א~הביא
 בסי~

 אף תפילין גבי דמתענין ~~ד
~קדושתן

 קל~
 דלדעתי חו~ין גבי הה~~ד א~~כ ס"ת מקדו~ת

 בהו נכתבו שהרי תפילין מקדושת ~לה אינו חו~יןקדושת
 בחומשים~ הה"ד ת~ילין גבי דמתענין וכיון התורהכל

~~~~
 ~דושת אלא ע~י~ אין פסו~ה דס~~ת דהא נלענ~ד
 היתה באם היינוחומשין

 פסו~
 שנמ~א מתחילתה

 היתה מתחילה אם אבל ס~~ת קדושת עליה הי~ לא~מעולם
כשרה

 ו~
 שבמשך

 הז~
 ומחקים טשטושין ~~י נפסלה

 עלי~~ בראשונה לה הי~ אשר ס"ת קדושת עדיין~כדומה
 ממנה עושין אין שבלהדס"ת ~~ ס~ יו"ד בש~~ע ונפסק מפורש ש~~ס דהרי לדבר~רא~

 מורידין~ שאין לפי מזו~
 ~בלה כיון הא ו~שהעיי~~ש~

 נפסל~
 כמו אלא הוי ולא

 טפי ח~ר כשרה ~חילה דהיתה דכיון ~~ל ועכ"ח~ו~ין
 ולא עלי~ הראשונה ~דושה~עדיין

 וא"כ לגמרי מ~ פק~
 היתה הס"ת בודאי הנראה לפי~נ"ד

 כש~
 רק מתחילתה

 כשרה דהיתה ~ון וא"כ ~פסלה הזמן אורך במשך~אח~כ
 פ~עה לא הראשונה קדושתה אכתי~תחילתה

 לג~
 כנ"ל

~~וג~  אונסו מחמת תלמודו ששכח בז~ן הז~ו דא~~ 
 שב~כתב והגם בארון~ מונחים ~וחות ושברי ~לוחות~א~~
 חסר והרי וטעויות ויתיר מחםר פסול שהוא כתב~~~~ת
 אינו של~ונו ודאי נראה ~מ הוא מתחילתו פסול~יתיר

~דוקד~
 לומר ד~שה

 ע~
 ~א~כ מתח~~ו פסול שהיה ספר

 הוא הפסול דעי~ר ועכ"ח כתבוהו~מה
~ 

 קפי~ת ~מת
 ~וא גמור פסול ~או ג~כ ויתיר דחסר ועוד וט~טושין~~דיו
 נמ~א אם אחרת ~~יאין איןשהרי

 ח~
 באמ~ע יתיר או

 בשו~ ראיתי ושוב~~ריאה~
 חי~א ~~גאון שאל חיים

~"ל~
 בח"א

 סי~
 אין תענית לענין אבל ו~"ל שכתב י~ב

 פסול בס"ת אפילו כלל~ה~ל
 ע~~

 בעיניו דפשוט הרי

~~
 אינו פסול שהס"ת

 ~עי~
 כלל

 לענ~
 י~טרך שלא

להתענות
 כשנפל~ עי~~~

~~~
 נפלה דלא משום ל~ל ~כ~ת שכתב הסניף על

~מרי
 חל~ ר~

 אחת וק~ה
 שלפני במדרג~ נגע~

 גם מ~~ ק~ע ~ג כנפל הוי ולא~רה~ק
 ~ ע~~

 ~קפק
 ~ש"סד~כח

 בפ~
 בט~ת או~זין ש~ים ~ענין דב"מ

~הגב~
 מעל ~ו ל~~י במוגבה אלא הוי לא ~נין שהוא

 ~ונח אחד שראשו כל האהאר~~
 ~אר~ ע~

 שר~ו אף
 כלו ~מונח ~הוי ~~הה קנין חשיב לא מ~מ ~וגבההשני
על

 הא~
 עיי"ש~

 ו~
 ~ו"מ בש~~ע נפסק

 סי~
 ~עיף רס"ט

 עיי"ש~ה~
 וכיו~

 וק~ה ש~שו דמה ~~ת ~מע לכאורה שכן
האחד

 מונ~
 ~לו מתחילה היה ~בגד התם דשאני ק~ת לדחות דישאלא ~ר~ע~ ~ג כלו מונח כאלו חשיב ה~רקע ע~~ג

 אותו הגביהה באם אלא הגבהה חשיב לא לכן הקרקע~ג
כולה

~ 
 נוגע תשאר שלא עד הקרקע

 בא~
 ~שו אפילו

 מן ~בוה ב~ום מתחלה ה~ דהס~ת בנ~~ד אבלאחת~
 ~~ל שפירבאה~~ק האר~

 ד~
 כולה נפלה באם ~ולת נפילה חשיב

 ~ריך הענין ו~~מ מק~תה~ בנפלה לאאבל
 הכר~

 ומשום
 ~ח~ר~ ל~דד יש הס"ת כבודחומר

~~~
 נ~ל

 די~~~
 למעלה ~גלו הס"ת שנתהפך מה ע~מו דזה

 בש~~ס כד~כח ב~יון חשוב ~ע~מו זה ~מטהו~שו
 ד~ה~~ד ומינה בזיון חשיב הכתב ע~ג ~~ת ~הפך~ירובין
 ראשי שעומד באופן הכתב נתהפך באם בזיוןדחשוב
 האותיות ורגלי למטההאותיות

 למעל~
 ל~ה ~ה בין ~מה

 הוא~ כדרכו שלא ואידואידו

~~
 לומר אפשר

 ד~
 ב~יון דרך ג~~כ ה~ הס"ת שנחבט

 ~ום שאר או שלחן ע~~ג נפל באםואפילו
 גב~

 שנפל כל
 ב~יון דרך הוי בכח חבטה ~י ונפל יותר גבוהממ~ום
 דרך ד~ל כיון בנ~~ד גםוא~כ

 ולחו~ מאה"~ נפי~
 הוי

 לג~י נפ~ה שלא אף בזיוןדרך
 ר~

 במדרגה נגע אחד ~ד
 שהניח האיש על לג~ור הראוי שמן נ~ל ולכן האה"ק~שלפני
 הס~תאת

 באה"~
 ב~ ועוד ה~ או ב~ אחד יום שיתענה

תעניתים
 יפד~

 את
 ע~~

 יום כל בעד שיתן התענית מן
 הס"ת ש~ניח לאיש ו~ז ~"ל~ח"י

 באה~
 ~אנשים ושאר

 ל~ענות ~ריכ~ אינם הס~ת נפילת בשעת בביהכ~סשה~
כלל

 ר~
 ח"י שיתן דהיינו אחד יום תענית יפדה אחד כל

~"~
 את ית~נו ומהמעות אחד~

 ה~
 הס~ת של חיים

 עודשישאר ו~
~ 

 לת~ח יתנו הנ"ל המעות
 הס"ת תקון עם חד הכלדהוא בתו~ ה~ס~

 וכ~
 ~ות במסכת שאמרו

 ולא ס~ת ~מי ~יימו אנשי הני טפשאי~
 ~מי קיי~

 בתורה דאלו ~א~גברא
 כת~

 ~נן ואתא יכנו ארבעים
 כנ~ל י~יימו ואם חדאוב~רו

~~ 
 ו~בא ~כאן י~הרווגם א~~ כל ~ם יאונה לא

 ~קד~
 למן ~~ת ליטול יניחו שלא

 לה~ שאי~ מאח~ כי ונ~ר ~היר לאיש אלא~וא
 מ~ול

 ויותר~ יותר ל~הר ו~בא ~אן ~ריכיםק~ת

~~~~~
 ~כה אי ~נין

 כ~~
 ~~יל ~א~ נגד גם

 הלכה פ"ד בכתובות וא~ו רבו היהאל~ר ש~
 הנה רבו~ כנגד ולאמחברו ~~

 ובט"ז אמור בפ~ המזרחי בד~~

בסי~
 בדבריהם ש~~רו ~יתי לא מעכ~ת שהביא תרכ"ה

 ~ע הלכה אם ח~רו פשוט רק ~בירו כר~ע דהלכהשם
 דהלכה ~ד ולא ~אאו

 ובאמת מחברו~ כר"~
 שאיןבדבר ~בלאוה~

~"~ 
 לדינא

 כ~
 לא ~סו~ת בנ~ון

 נא~~
 ה~לים ~לל

 שאין ~ון כה~ב או ~למיד~~לכה
 ~~בי~ת לדינא ~~~

 בז~הל~
 אלו ~ללים כך כל ~~מ אין לד~תי ב~"ה ו~ם

 למדים שאיןכיון
~ 

 א~ילו ה~~ל~ת
 ~והרי ~ו~ ~~ ~~~~ ~ו~

 ושמ~אל
 כ~ הלכ~

 באיסורא
 וע~

 פ~מים ה~ה
~לכה

 ~~א~
 גבר~ ~~ה ~ו ~~לאי בפלו~תא ~ון



~ ~ ~
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~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
בפלוגתא

 דנ~~~
 ~~מינ~ ~ייגעות ל~ו אין לדעתי ולכן נ~~ט~ בר

 בידי~תכ~~כ
 הל~ כללי~

 בורין ~ל
 ובמ~ו~

 שנ"מ
 הקדמונ~ הפיס~ים רבותינו לנו שהכריעו ה~רעה עלנ~~וך ~דינ~

 ירדפ~ו וח~ד ~וב ואך קרנו ירים וד~ מקום~באות
 ידידו ונפש נפשו ~אות חייו ימיכל

 דו~~~
 בלונ~~ח~ וש~~ת

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

 ~~~~ק~תר~~~ג י~~~ו~סעמי~אלי

 כש"ת ~ו~~ב ~ו~~ש המופ~~ הרב תלמי~י לכבודשוכ"ט

 ~~~~ ~~~~מו~~~
 י~~~ו~ בניגרעשד יקרה אבן ~~~י

א~דש~~~ט~
 רובא הוי ~ירוף וע~~י מקומות בכמהבמק~תו אדו~ ה~ הפני~י העור אשר וושט בדבר מכתבך~~~~~

 אחד במקום ~~ד~~ימות דאין כיון דאפ~ר ונסתפקתאדום~
 דמ~~מ כיין די~מא או מ~טרף אינו ברוב~כ~~פ

 ב~ירו~
 הוי

 כלו כאלו ~וירובא
 ולדעת~ עכ~~ד~ אדו~

~~ 
 דשניהם נח~יט

 ביו"ד ~ש~~ך כמש~~כ ככלו דרובו בזה ונ~ליט טרפהאדומים
 ע"י גם רובא דהוי א~לי פשוט אזי ל~~גסימן

 ~ירו~
 שהרי

א~י~
 סימן של רובו בעוף לעכובא דבעי~ שחיטה לענין

 חולין בש~~ס מפורש סימנים ב~ של רובן ובבהמהאחד
 כשרה~ השחיטה שיהי~ לרוב מ~טרף ~ומות וג~ בב~דשחט
 מכ~~ש ככולה לשוויא רובא ~יר~ף דמועיל אמרי~ לקולאואם
 רוב~ הוי ~ירוף שע~~י דרוב להחמיר לענין כן לומר לנודיש
 א~לי פשוט ככולו רובא דאמרינן התורה דיני דבכלועוד
 ~רוב אם בין חילוקשאין

 ב~ו~
 ~~מות ~כמה או אחד

 על מרו~הובעומד
 הפרו~

 וכן
 בסיכ~

 ~בעי~
 ~ילת~

 מרובה

מחמת~
 במקום הםכך של ~~ל או העומד שי~י~ בעי~ אטו

 טפי עדיף ~ומות בהרבה כ~וא אדרבהאחד~
 ~מות מעשר יותר והוא ביחד הוא המעוטה הפר~האם דבפ~~

 דעדיף הרי ט~~ים בג~ פוםלת סוכה גבי באויר וכןאוסרת
 העומד כשאין~פי

 במקו~
 מקומות בכמה מפוזר אלא ~~ד

 ב~~דע~"פ
 אף אדום שרובא דכל ~סברא מ~ד א~לי פשו~

 יש מיהו לרוב~~ מ~טרף מ~~מ אחד ב~ום ~אדמימותשאין
 בין ~אווזא ב~וך שנשארו החלקים אף הוושט כלל~רף

מל~~
 הנ~~ל החלקים ב~ירוף ואם ~~ס~ ל~ד מלמטה ובין

 אין רוב האדום חלק יהי~לא
 וכ~~ו~ לאסו~

 שבעלי לי
הו~ו~

 בענין להקל ק~ת נוהגין
 ז~

 ב~ניהם דא~י~ הואיל
 ה~רפות ~~ן לגמריאדומים

 בר~
 אתה גם וכ~~ש כ"כ

 כמהבשם
 אח~ני~

 להקל
 וג~

 בשעת מקיל בדע~~ת
בשני~ם הדח~

 באם לכן לג~י~ אדומי~
 עכ~~~

 דה~ב בירור אין
 לחוש ומש~~כ להטרי~~ אין אדוםהוא

 ק~~
 ~ב~~ח לשיטת

 לספק חו~שין מק~תו באדום דאף הט~~זשמביא
 ~רוס~

ד~פ~~
 כלל ~וש אין לדע~י ~ליו~ הט~ז ~גת מיישב

 דדבר להחמיר ~ד להיות ~~~ח דברי ל~רף~ף
 רחו~

 הוא
 ~וושט של הפנימי בעור אדמימות בשביל לחוש~~וד

~~~ 

 אחר אדמימות בשביל חיישי~ דלא וכמודרו~ה
 בגו~

 נ~~ק

 בוושט בא~~ימות לחוש אין כןדרו~ה~
 דכתבי ובפר~

האחרונים
 דחז~~

 הוא
 דהנדר~

 אינו
 י~ו~

 ע~מו את ~~~יל
 וא~ הדורס~מיד

 דהרי ובפר~ ל~מרי הרגו ~י~ דרסו הי~
 לא ~פק על ספק דרוסה ספק גבי בש~סאמרו

 ע~
 אימר

 ספק קניא ספק על~לא
 שונר~

 כלבא ספק ק~יא~ ~ימר
 שניהם כלבא אימר שונראס~ק

 שותקי~
 מותר

 ~יוחי~ ש~י~~
 א~י~ ה~א דמותר דא~רי~ הני דבכל ב~יני ופשו~מותר~
 מית~ ~כי אפי~ אדמי~ות ונמ~אבנבדק

 לדינא ד~רי א~רבדבר ~אדמי~ו~ ותלינן
 ~ש"~

 לבדוק בקי~ין היו
 לפנינו דורס עכ~~פ דהי~ דהש~~ס גווני הני דבכלוכיון דרו~~
חוש~ין ~י~

 לדריס~
 ~י~ בלא מכ~~ש אדמימות בנראה ו~~י~

 ל~ד ~רף אין הב~~ח דדעת נלענ~~ד ~כן כלל דורסלפנינו
 ~דו~~ש~ רבך בזה והנני לסניף~ אפי~ כללחומרא

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

 נ~"ק~ת~~"~ י~"ו~סעמיהאלי

 נ"י~ וכו~ ~מאה"ג מחו~ ידידי לכבודשוכ~~ט

אחדשה~~ט

~~~~
 ראוי לדעתי השני~ בדף מעשיו מבואר אשר ~שי"ב
 במלאכה ר~שון יו~~ט שחילל גדול לעונשהוא

 והמשחית שעטנז הל~בש כמו מלקות חייב והואדאורייתא
 יד~ לא ~~ שאומר ו~~תנ~לות בתער זקנו~את

 ע~ות ~שות
 מ~ מפני עכ~~~ם ~הק~ב לומר מהבנפשו

 אינו
 שוח~

 אחרת
 הו~ח ול~ן פגו~~ ש~סכין לומר ירא ~י~כי

 לשחו~
 אחרת

 אינו ~ק~ב~ יבין ש~א פגוםבסכין
 כ~ו~

 זה בשבינ לעשות

מלא~~
 נפש~ אוכל ל~ורך שלא ביו"ט דאורייתא

 והנ~
 באמת

 לדעת לחוש הא~רונים שכתבו מהלפי
 ~רמב~~~

 ד~ף

במו~
 ל~~ ונותן סכין בודק בעי~ עבירות משאר לא~ד

 ל~מר~ ~שו~~ב ש~י~ת ~אסור שלנו בנדון מקום לכ~ו~הי~
 ב~י~ ~בשמ~~ח ~לא ה~כין בדיקת על נאמנות לי דאיןמשום
 ר~ בעב~ אפי~ נקרא דמומר דם~~ל אףב~

 מ"מ אחת פעם
 נבלות לאכילת או שבת לחילול או לע"ז במומר דוקאהיינו
 ~ו דאין אסורה שש~יט~ו מודים הפוסקים כלדבזה

נאמנות
 עבר לא אפ~ מומר הוי בז~

 א~
 אבל אחת פעם

 שחיטתו הפוסקים ד~שאר כיון עברות משאר לאחדבמומר

 מ~מיר הרמב~~ם רק ~םכין בדיקת על גם ונאמן לגמריכשר~

 בז~בדבר~
 הרמב~~~ ~רי על לסמוך יש שפיר

 מקרי דלא
 עבירות משאר אחד על בעבר אבל לעבור ברגיל אלאמומר

 יעויי"ש ס~ין בדיקת אפילו בעינן לאבאקראי
 בשמ~~~

 ~י~
 רק עבר דלא בנ~~ד ולכן בסק"ו~ ובתב~~ש י~~ג סעיףב~

 בנ~~ד סניף יש ועוד הדין~ מעיקר נפסל לאבא~ראי
 לו יש וכי לו שאירע מה ~נשים ספר ע~מושהוא

 אנשים היו שלא מה דבר שהוא ו~יון מזהנפש עגמ~
 נ~ה דב~יו בלאלידע יכולי~ א~רי~

 הוא כי ~~
 עוש~

 תשובה
 ומת~ר~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~
על

 מ~
 שעשה דשו~~ב ~~ף לו~ שאירע

 ~י~ו~
 ~ינו

 היינו תשובה~ שעשהלומר נא~
 דוק~

 ב~ם
 נו~

 ח~או
 עדי~ ע"י פיו~ודאת בל~

 אבל לזה וכדומה
 נודעאינו חטא~ ג~ ב~~

~ 
 הוא חטאו שמודיע מעשה ובאותו ידו על

 ש~~ר ~פה אמרינן בוודאימתחרט
 הו~

 שהתיר ~פה
 ~שובה עושה שהואד~יינו

 וממיל~
 כשרה~ ש~יטתו כך ~חר

 דכל ממון ~דות ~נין אפי~ כ"ח בסי~ הק~ו~"ח כתבוכ~~~ג
 תלי~ לעדות ופסול רשע שנעשה בב~~ד עליו הועדשלא

בתשוב~
 דשייך דידן בנידון מכ~~ש וא~~כ עיי~~ש

 ה~
 שא~ר

 ואין שהתיר~ הפההוא
 אד~

 נפסל ואינו רשע ע~מו משים
 על מתחרט שהוא באומר פיועל

 מ~
 ~~שה~

~~~~~
 ~אחרונים תשובת בספרי דמ"מ

 מחמירי~
 על

השו~~ב
 שנמ~~

 ושורש הנ~~ל כ~ין עליו
 ט~~י סי~ ב~ו~~ת ספרו ב~~ף בש~~ע התניא מש~~כע~"י הו~ ~עמ~

 דמבואר דכיון רע~ו גבול המסיג השו~~ב שחיטתל~~ור
 של דעלמא כשרות בחזקת ~ לו די אינו דשו~~בבד~~מ

 לכן יתירה כשר~ת חזקת לו שיהי~ בעינן אלא אדםבני סת~
 מיכל

 שהו~
 לו ~ין ד~ ירא ד~ינו רעהו גבול משיג

 ונמשכו ~מנהג נ~פשט ומזה ~יי~~ש עכ~~פ יתירהכשרות חזק~
 ממנו שנר~ה ~ש~~~ב על להחמיר שו"ת ה~רים כלא~ריו
 דינא עפ~~י שחיטתו נ~סר שלא ב~ופן אף קלות ~ניניק~ת

דהש~~ס
 מטע~

 ואך בו וכיו~א מומר
 הרב בדעת תלוי ז~

 ~ת מכיר שהואלפ~~מ
 מעש~

 הנ~~ל השו~~ב
 בעניני~

 ~חריס
 לו~ היתה שגגה ורק טעה אוליכי

~~~~~
 ואני מדי יותר השי~~ב על הרב הקיל דעתי ~י
 ~ל אותו לעבור היינו יותר קונ~והייתי

 שעשה מהאך ימי~~ איז~
 ה~

 להתיר ~ין עכ~~פאבל רואות~ שעיניו מה א~א לדיין ואין עשה
 הרב בפני ע~מו על שקיבל מה ל~

 הוא כי אנשי~וה~
 נעש~

 אין כזה ונדר מילתא למגדר
 הוא כי יסחור שלא שקיבל מה ובפרט לכתחילה~להתיר
 וראשם ברכה סימן ב~םש~ין ~סוחרי~ השוחטי~ ראיתי בעיני כי מאוד הכרחי דברלדעתי

 ורוב~
 כי וידוע המו~~מ על

 סובל המוח אין גדולות והטרדות חלש שהמוח הללובעתים
 דברי~שני

 ואי ספרא לאו סייפא ואי~
 ספר~

 סייפא~ ~או
 לו להתיר אין בודאי זה דבר לדעתילכן

 בשו~
 כי ~ופן

 הלכותיו בכל ושילמוד עמו ורובו ראשו שיהי~ גדולתו~לת
 ילך שלא ג"כ עליו ~קבל מה ~אך או~~חוש~~ע

לבית פ~~ בשו~
 המטבחיי~

 שיראה זולת
 מקו~

 סכינו
 לה~

 הוא
 בכל הולך הוא ספק בלי כי מאד חמור דבראפשר

~בית יו~
 יום בכל להרב הסכין ~ראות וי~טרך המטבחיי~

 הוא אפשר אך ~ו~ לע~ד קשה אפשר הוא זהודבר
 הולכין שאיןמקום

 ש~
 לבית

 המטבחיי~
 אך במקרה~ רק

 אפשראיך
 דבמקו~

 ולד~תי ביו"ט בה~ות ישחטו כזה קטן
 ב~ להרב ס~נו שיראה עליו להטילראוי

 בשבוע~ פעמי~
 והנה

 בית בשו"תיעויין
 של~

 ש~א שמר~יש ק"ג סי~ ~או~~ח
 וש~~ת דו~~ש ידידו בזה ו~נני ביו~~ט ~מה שוםיש~טו

בלונ~~ח~

 נפ~~ק~תרע~~ג י~~ו~סע~יהאלי

 סוע~~ה חו~~ב המא~~~ג הרב ידידי לכבודשוכ~~ט
 מו~~ה כש~~תוכו~

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 נ"י

 י~~~ו~ ט~~אל ~~~קאב~~ד

אחד~~~~ט
 ב~~ר ~כתבו~~~~~~

 בהמ~
 בע~~ב של

 ישר~~
 ש~כלה

 מ~כל של ירק של גדולהחתיכה
 בהמ~

 ונתפ~ה
 מ~או שלא עדמזה

 רפוא~
 אחרת

~ 
 ~~~י אותה לדקור

 דקרו ~שו וכןאינשטר~מענט
 אות~

 סמוך בכרסה
 לבוק~

דאטמ~
 ו~~ בזה~ הבקי ישראל ע~~י

 ברור שכמעט אומרים

א~ל~
 ~האברים אבר שים ניקב לא הזה שהאי~ש~ר~מענט

 זהירים שהי~הפנימי~
 של~

 ~גו~~ ח~ל התחלת עד רק ליגע

ועת~
 להתיר אפ~ר אם נ~~י מ~כ~~ת שואל

 הבהמ~
 שהוא

הפ~~מ
 וא~

 להתיר אין אפשר
 עכ~~~ לגמרי אות~

 ~פשר
 מעכ~~ת והביא שה~א~ כמות בחייה לנכרי למכור להתירנוכל
 השו~~ת ספרידברי

 המדברי~
 חוו~~ד ושואל מזה

 וז~
 תשובתי~

~~~
 דבריה~ לפי

 דקרו שלא שאמרו
 אל~ א~ת~

 החלל עד

 נ~מיןא~
 לה~

 דיש פשוט נל~נ~~ד
 מקו~

 ~תיר
 סי~ וביו~~ד בש~~ס דמבואר דאף ל~כילה אף לגמרי~בהמה

נ~~~
 כתבו כבר ~מ טרפה~ הגוף לחלל עד שניקבה דמחט
 העושה דאומןהאחרונים

~ 
 באו~תו בקי הוא

 באופן~שות ~יוד~
 של~

 תנקב
 שו~

 אבר
וכמ~~~כ הפנימי~ מאברי~

 הפרמ~~~
 בסי~

 מ~~
 ~ענין

 ~מסורסי~ תרנגולי~
ומוב~

 ל~~ג סי~ חיו~~ד ח~~ב ד~~ח בתשו~ כן
 בש~

 בעל הג~
 סי~ מהרי~~א ובשו~~ת ק~ סי~ שלמה ~ית ובשו~~ת ז~~~ל~חוו"ד
 אנו אין זה ו~דבר ~אברהם חסד שו"ת בשםס~

 בזה די כי כללראי~ ~ריכי~
 ממ~

 שכל רואים שאנו
 אוכלי~ העו~~

 ה~סורסי~תרנגולי~
 לסרס שא~~א אף

 אות~
 זולת

 שאנו וכיון הגוף~ חלל עד הסכיןתוחבין בא~
 סומכי~

 כן
 ~ואבמסרס

 עכו~~~
 התוחב בישראל ל~~~ך שיש מכ~~ש

 בזה תלוי והתר שאיסורשיודע
 ו~ו~

 ~יש ודאי טפי~ ~יר
 ואפשר יותר גדול שחללה בבהמה ומכ"ש עליולסמוך

 טפי~ בהלהזהר

~~~~
 דכ~~ז אגיד האמת

 דבריה~ ה~~ א~
 שכלי אבל אמת

 ליאו~
 שכ~

 אינו דבריהם
 א~

 או
 ש~ומרי~

 עד האינשטראמ~ט ~ת לתחוב הוכ~ו דבאמתבאומדנא~
 היתה לא אחר ובאופן הכרס ~ת ולנקובהכרס

 הב~מ~
 מ~רפ~ת הבהמה אפשר ~איךמ~רפאת~

 ע~
 נקיבת ידי

 לחלל עד והבשרהעור
 ה~

 אלא זה אין יותר ולא
 תימ~

 ונקבו ה~ס עד שנקבו א~לי ברור והדברוש~וק~
 ש~~וה~רס א~ ג~

 הרופאים ע~~י ה~ו~~
 לבה~~

 יותר שאכלה
מדי~

 ו~~
 נ~שית ~מאכלים של הקיטור ידי

 וניקבי~ דפוח~
או~

 הקיטור ממנה ויו~א בכלל ועד הכרס ~ד
 וה~~

שנתהוו~
 מהרי~~א בשו~~ת וכ~ש ונתרפאת~ המאכל ידי על

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 ס~~~

 הנ~~
 בית ובשו~~ת

 של~
 א~רו שכן ~~ ס~ ~יו~~ד

~ב~יאים
 וא~~~

 לא
 שיי~

 כאן
~~ 

 ב~י באומנות~ אומן
 זה דבר אדרבה~הרי

 גו~
 ~נקוב באומנות~ שב~י ל~מיר

 שת~בו נ~~י מעכ~~ת שכתב וא~ג ט~ה~ ולעשותההכרס
 ~וקהאינשטראמענט

 מהכ~
 אד~ה דאטמא להבוקא

 ~יודע~י כ~
 שכיב~ ס~

 בתוך פנימים האב~ם
 הבה~

 יודע
 ~ום הוא~שמה

 שכ~~
 בתוך למטה מגיע והכרס הכרס

 ~~ם הולך ~המאכל מעים~ הבני מן יותר ה~ה~ב~מה
~ל

 הכ~
 ~לה ושוב למטה

 למעל~
 מעים ובני ה~בה אל

 ~מה ויורד שעולה הגדולות ~יורות של בהקנים ש~וא~מו
 ממש הוא שאלתינו א~~כ שכן וכיון~עמים

 השא~
 שמבואר

ב~~~ת
 בב~~

 מדי~ יותר ~אוכלת

 נ~ו~~~~~~
 שהביא כנ~~ל בכרס הנדקרים בהמות של הנ"ל
 אם שם ד~יר בבנ"א ה~כ~~א דברי נ~~ימעכ~~ת

~תה
 יב"~

 או א~~~כ
 ~סד בשו"ת וכן וילדה~ נתעב~

 בתשי~ הג~ מורי וכן מ~~~~ בסי~ דע"ת ובספרלאב~ם~

 שי~~ר"~
 ס~~ו ס~ ~יו~~ד

 מת~
 אף

 יב~~~ ~ו~
 למכרה

 חיו~~ד ב~~ש ובשו"ת ס~~ סי~ מהרי~~א בשו~~ת ולעומת~עכו"ם~
 ק~~~

 ו~~~~
 מהני דלא וס~~ל אוסרים ל~~ג סי~ ~יו~~ד ~~~ב

~ב"~
 האוסרים כשיטת נוטה ודעתי לע~ו~~ם למכור אף ואסרו

כיון
 נדקרים דודאי כנ~~ל ספק כאן אין המ~יא~~ דבגו~
 שהריבכרסם

~ 
 אופן על

 ז~
 דנימא רק רפואתם~ הוא

 כ~~ד הלכה שמא מ"מ בכ~ם נדקרים אפילו~מ~מ
מפ~תה ד~

 טר~
 ונימא כשר~ הכרס ניקב אם במ~~~א אבל

 ~נ~יון~יון
 הור~

 יב~~~ ~י הכרס שניקב ל~ו
 מ~ילא

נ~ב~
 הוא הכרס ניקב ~ום ~כל דלאו הוא שהלכה לנו

~~~
 ואף ~ח ס~ בטיו~~ד המגיה וכ~ש

 ש~ב~~~
 ו~תב~~ש

 המהר~~ם מ~~מ תגר עליו~~ו
 ז~~~~ שי~

 בדבריו מ~זיק
 נ~~ז סי~ הש"ך בשם ומביא ל"ג מס~דרין רא~ו~יא

 מברר פלוגתא דבס~ק שם~בפ~~~ג
 מ~

 ע~מו על ללמוד דלא כתב ל"ד ס~ ~ו"מ ~ת"ס~שו"ת יב~~~ ~י שהוא
 ~יז~ן דכל י~א~ כלו ~כלל על ללמד אלא~י~א

 שא~
 כזו

 בתשובתו המהרי"א דברי נכונים נראים ~דעתי אבל ~רהוא
 יב"~~~י י~~ שהאו~ים כל יב~~~~ שי~~ ~ני לא פ~גתאדבספק

 ל~ות ~דבר ל~ם ה~ ~"כ הטרפוהו ואפ~~ה
 לדעתם ~וששין שאנו לדידןגם ~"~ ש~י אף ~~~ת ~דבר אסור ש~יטתם וכיון~~אי

 אסו~
 אומר אני ועוד

~פילו
 לדב~

 נ~~ז בסי~ ביו"ד ~ש~~ך ש~יא ~רש~~ל
 והש~~~ ~"~ ~ני פ~גתא דבספק~כתב ס~~~

 דבריו על כתב
 מ"מ הם~שנכונים

 בספ~ הנ~~~
 שלא ~וסקים של פלוגתא

 בז~~ליגי
 ~ל ב~~~ס~ א~ראים

 בפלוגת~
 בה שפליגו

~~~ים
 מועיל אינו ודאי בש~

~~~ 
 ~ריע

 דדברי מז~
 ~~ר~~יר

 ו~
 הפוסקים של בפלוגתא ~בשלמא ה~ר

 שמבואר כיון הש~~ס ~ברי~פ~
 ב~ו~

 דהרשות ~~~ה סי~
 ~~~ כדברי להכ~~ הדיין~יד

 כ~י א~~כ ~~ני על ו~לוק

~יכו~
 שיטה דברי לסת~ר ~ש~~ס ~י מתוך רא~ ~ביא

~א~ת
 כ~ ~לה~~

 כמו ~שנ~~ שטה
~ 

 ~~ ל~יא יכול

 שדבר שרואה וכיוןהמ~יאות~
 רא~ לו יש יב~~~ חי ז~

גדולה
~ 

 ש~ כדברי המ~יאות
 יכול ושפיר ~כשרת

~~יע
 ולפסו~

 דאין אמוראים דפליגי ב~ום אבל כמותה~
כ~

 ~ו יש אפילו א~ד אמורא דברי ל~תור ~דיין ~יד

 רא~ שמביא במה דבריו לסתור יכול אינו כן ~מו~~
 המ~יאותמן

 שה~
 דבר

 גם ס~ק בלי שהרי יב"~ ~י ז~
 איך א~~כ אסרו~ ואפ~~ה ש~י מזה ידע האוסר~אמורא
 בנו שאין וכיון שאסרו האמורא ~ן יו~ר אנ~נונת~כם

כ~
 דברי לסתור

 ממיל~ ברא~ אמו~
 שראינו ברא~ גם

ש~יה
 יב"~

 בנו אין
~ 

 דבריו ל~ות
 ובז~

 ג~~כ שפיר מובן
 ~פלוגתת דכתבו הנ~~ל נ~ז בס~ וה~~~ך ~מ~"ל דאףמש"כ

~פו~ים
~~ 

 האוסרים באם דוקא דהיינו י~~~~ ש~י מה
 עומדים ה~ דאלו אומ~ם אנו דבזה המ~קר~ על עמדולא
 אם אבל ~תירים~ וה~ מדבריהם ~וז~ם ~י~ ~מ~קרעל

 לאסור~ בדבריהם ו~זיקו ~זרו לא ואפ~ה המחקר עלעמדו
ועכ"~

 ~ילא ט~ה ~וא בש~~ס דמפורש להם פשוט דהי~
 ברור מהני לא לדידןגם

 ז~
 כשר~ שהוא להי~ח

~"~~~~
 שכתב ז~~~ל שיק מה~ם מורי על השגה יש

 ~תיר ראיה מייתי סנהד~ן בגמרא גםש~רי

מ~
 ש~ינו

 ש~י~
 ומזה

 מ~ז~
 המג~ ידי

 בס~ בטור
 תמ~ ואני הנ~~ל~~~

 ~ולין מגמרא גם להביא יכול שהי~
 דאמר מאיוב רא~ דמביא א~~טפ~

 לא~ י~פו~
 דני~ב מרתי

 ~י אבל הקנה~ ~דקר לענין נ~~ז בדף שם וכן כשרה~ה
 כלהנ~~ל

~ 
 הוא

~ 
 וכן ~ברו~ נגד א~ד תנא

 להביא יכול ~ליו ל~לוק רשות לו דיש דכיון ~~רו נגדא~ד אמו~
 נגד אנ~נו אבל יב"~~ ש~י שר~ינו ממה ~בריולסתור

 ב~יותנו אין~מוראים
 כ~ ב~

 ו~ה"ד דבריו ~סתור
 הרמב~~ם ז~~ל והנה כנ~~ל~ אמוראים פלוגתת ביןל~כ~ע
 שהן ואמרו שמנו אלו וכן ~~ג הלכה ~~י~ מה~בפ~~י
 שמק~תן שבזמנינו ה~ואה בדרכי שי~ה אעפ~~יטרפה
 אלא לו אין מהן שת~י~ ואפשר ממיתיןאינן

 שמני ~
 הדבר ו~כן ~~~ל יורוך אשר התורה פי על שנאמר~כ~ם
 שאין שכל א~ליברור

 ספ~
 במ~יאות

~ 
 דאמו~י פלוגתא

 כ~ל~ מכריע ~~יותאין

~~~~
 בענין דבר של כללו

 נדו~
 של~תי נ~~י ~כ~~ת ~ל

 משום אסור ח~ לעכו~ם ~מו~ו ואף ט~ה הב~מהוא~~כ הכרס~ בתוך דקרו ספק ~לי לו כ~שוהמגידים
 אני מ~~מ ת~~~~שש

 וא~ מב~ו~
 י~וש נ~~י מעכ~~ת

 לו ויתברר ה~ם ~ד א~לםויח~ור
 שהא~

 שיש הגידו

ספ~
 ד~ואת משום הכרס בתוך ~קרו שלא

 ה~ הבה~
 מאמין אינו ששכלי כתבתי ~וכבר א~רבאופן

 להם~
 לדקור

 ~שש כאן ואין הגוף ~ללבתוך
~ 

 בתוך מ~ט מש~ם
~לל

 הגו~
 הסברא משום לגמרי להתירה יש ~ענ~ד ~זי

 נ~ב ולא ב~י באומנ~ת~דאומן
 שו~

 הפנימים מהאב~ם אבר
 ~~ ו~ני~

 וש~~ת~ דו~~ש ידידו

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



 ~~~~ו~סעמ~האל~

 מו~~ה כש"ת וכו~ המופלג ~רב ~ד~ד~ לכבודשוכ~~ט

 נ"~ ~~~~~~~~~

אח~ה"ט
 בפתחי לקבוע שרו~ה שאל אשר בדבר מכתבו~~~~~

 ורו~ה מא~~~ שקבל מהודרים מזוזותביתו
 הנה ~חדש~ם~ ש~קבע בעת לברך ~ר~ך אםהישנ~ם לק~
 אותם ויקבע ~חזור כשרים וכשי~~ לב~דקם ה~וזותבהס~ר מש"~

 לברך ~ריך אם נסתפק יוסף דבברכית~כף
 ב~

 קב~עתם
 תמה רפ"ט בס~ תשובה דבפתחיאח"כ~

 דמ~
 וכי נסתפק

 להחזיר ע~ד טליתו פושט כמו הוי הרי בזה ~ש ספקא~ה
 ח~ ~~ באו"ח דפשוטו~תעטף

 דא"~
 ומעכ"ת ולברך לחזור

 פע~~ם נב~קת דהש"ס דמהדינא כיון דבמזוזהמ~~שב
 הוי ולבדקה להס~רה דה~ס מד~נא מוכרח והואבשבוע

כנפ~
 לא ו~דיד~ עכ"ד~ ולברך לחזור ~ר~ך ולכן טל~תו

 ולברך לחזור ~ר~ך טל~תו דבנפלה דהא זה ~~לוקמ~וור
 הוא דהטעם פשוטנ"ל

 ~שו~
 ~~ לא מע~מו דנפלה דכ~ון

 הטלית שפשט כלל ~דע דלא כ~ון וללבשו לח~ור כוונהכאן
 של מחשבה בלא ב~מא ט~יתו פושט כמו הויולכן

 ~וא דהד~ןלבישה חז~
 רו~ דא~

 וללובשה לחזור אח"כ
 בנ~ל~ נמי הכ~לברך~ ד~רי~

 ש~יך זה וא~~כ בידי~תו~ שלא ממנו
שפיר

 בנפל~
 שלא ~נו

 ביד~ע~
 ~בל

 מ~
 שנטל ענין

 המזוזה מס~ר ש~וא כ~ון סוף כל סוף הר~ לזה לבודקהע"מ ~ו~
 מסתב~ ודאי אותה ויקבע ~חזור הבד~קה שאחרבמחשבה
 וללובשו לחזור ע"מ טליתו פושט כמודהו~

 שא"~
 ולברך ~חזור

 הסברת עפ"~ יהנה הברכ"~~ של ספקו על הפ"תו~ו~
 של הד~ןהנ"ל

 נפ~
 ~ריך ~~~תו דנפלה בהא נ"ל טל~תו

 שלא טליתו ממנו נפל אם דו~א ~~י~ כשלובשו ולברךלחזור
 אבלבידיעתו~

 א~
 התחלת בעת

 נפ~~
 ממנו הטלית

 ~ד~
 לפעול יכול הי~ שלא רק ול~בשו להגביהו מחשב וה~מז~
 לגמר~ אח~כ ממנו שנפל אף אזי ממנו ~פילשלא

 כשלובשו ולברךלחזור א"~
 דבז~ א~"~

 אם ב~ן חלוק אין ודא~
 מע~מו שנפל או וללובשו ~חזור ודעתו מע~מו פושטוהוא

 ובין כך ב~ן וללבשו לחזור ומחשב בנפילתוומרג~ש

א~~~
 באופן ו~ברך ~חזור

 שנרא~
 דהמסיר מזוזה לענין הד~ן

 וחוזר כשרה ונמ~א לבודקהמזוזה
 וקובע~

 אין מ~ד
 ~סכים יכןלברך ~רי~

 מו~ ~~ ~הל~~
 שיק מה~ם בתשו~

 שם~ ע~~ן ר~"ה סי~חיו~~ד ז~~~

~~~~
 כל לכאורה

 ז~
 בחוזר ש~~ך

 וקוב~
 זו מזו~ה

 וקיבע מזו~ה ה~~רא~ם ~מ~
 מז~

 כמו אחרת
 דמחויב לומר ~ום ה~~ לכאו~ נ"~ מע~ת שלבנדון

 ולובש טליתו בפושט וכמו הוא אחרת שמזוזה הואילולברך~ לחזו~
 ~~ם מורי בתש~ ו~~אתי אחרת~ מ~ויי~תטל~ת

 ש~ב~הנ~ל ז~~ שי~
~ 

 דבקובע
 ~וז~

 לחזור ש~ריך אתרת
 כלל ~ומה אינה דלפענ"ד אגיד האמת אמנםע~~~ש ול~
 אחר טלית~~ ~ לובש גב~ דבש~מא אחר לטליתא~רת ~וז~
 י~

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 דכל מ~ות ב~ ~י~ם הוא טל~תים בב~ דהר~ חדש חיובכאן
 ~~~~ת טל~ת לכל ו~ר~ך הוא~ נפש~ באפ~ מ~וה וטל~תטלית

 בדעתו ה~ ולא על~ו וברך אחד טל~ת לבש ואםמיוחד~ם
 טלית עוד ללבוש נמלך כך ואחר אחר~ טל~ת עודללבוש
 מחדש~ לברך ~ריך ~~~~ת עםא~ד

 ו~~~
 טל~ת בפושט ~ם

 אחר דטל~ת לברך ~ר~ך אחר טל~תולובש
 מ~ו~

 אחרת מ~וה לאו הראשון ב~ת אותו על אחרת ב~וזהאבל ~וא~ אחרת
 ~הר~הוא~

 כ~
 זמן

 שה~ת~
 הפתח על קבוע הראשונה ~וזה

 ה~~רת ~וזה בקביעת כלל מ~וה ה~לא
 ~~ אדר~

 איס~כאן
 אין לכן תוסיף בל

 חילו~
 קובע ב~ן לדעתי ~~ל

 הדבר ~לענ~~ד אחרת~ מז~זה קובע או הראשונה~וזה
למ~ דו~

 בר"~ שב~~
 לפני~ שה~ השופר על

 ה~ ~לא
לתקוע ~כו~

~ 
 שופר ~ו להביא ~וכר~ו זה~ בשופר התק~עות

 דא~ן דפשוט ב~מ~עאחר
 לב~ ~רי~

 שברך ~עת כלל לפנ~ו ~י~ לא השני השופרבאם אפי~ מחדש~ ברכה
 אלא החיוב גור~ת ה~ופרות ~א~ן והטעם התק~עות~על ~ברכ~

 התק~עות ששמע וכל הגורמים הםהתקיעות
 ~וד בהם ו~ת~ע אחרות שופרות אח"כ ~ו ~ביאואפ~לו ~מחו~ב~~

 משא"כ ~ו~ר לברך לו ואסור מ~וה שום מק~~םא~נו
 שהדבר ואף חדש~~ וב~ה חדש חיוב גורם אחרטל~ת בטל~~

 אלף ~ג~ת מ~אתי מ"מ ובשכל~ בסברא א~ל~פשוט
 להגאון אפר~ם מטה ספר סב~ב מ~דששנדפס המג~
מרגל~ות מהרא"~

 תקפ~~~ בס~~
 בנין ספר בשם שהביא ו~ אות

 שופר התקיעות באמ~ע כ~ביא מחדש לברך שאין ~ל"אסי~ עול~

 דכן אב~גדור תורת ס~ בשם שם עוד כתב וכןא~ר~
עלמא~ נהו~

~~~
 בשם עוד הביא י"ד בס"ק א~"כ

 השו"~
 בנין

~נ"ל ~ול~
 בסי~

 השופר ממנו שנטלו דמ~ הנ"ל ~~א
 א~ר שופר לו ~הביא התק~עותבאמ~ע

 דא~~
 ~ריך הת~~עות להתחלת הב~ה בין ממנו נטלו באםאבל מח~~ לברך

 לפענ"ד אבל לפני~ עולם ב~~ן השו"ת ואין ע~~"ש~ על~ולברך

נרא~
 דגם

 ז~
 דאפ~ל~ א~ל~ מסתבר והדעת תמוה דבר

א~
 התקי~ת להתחלת הברכה בין הש~פר ממנו נטלו

 השופר דאין עליו~ לברך ~ריך אין דג"כ אחר שופרלו והבי~
 ~כל ד~רם הוא יומא אלא הח~ובכלל גו~

 עו~
 יום אותו שהוא

 שיעור ~~ולא
 ~פ~

 ע"י לב~ך שי~טרך
 ה~פס~

 לענ~ד
 כלל גורם א~נו ~שופרדשיני~

 חדשה~~ בר~

~"~~
 נראה אחרת מזוזה בקובע ~~~ד

 דא"~
 סיים הנ"ל שיק ~ר"ם בשו~ת שראית~ואמת ולב~~ לחזור

 דגבי אע"גוז~ל בסופ~
 ~ו~

 והמזוזה ~בגד חשוב ~בית לכאורה
 עדיין הוי וא"ככ~~~ית

 אות~
 אחר לבגד דמי לפענ"ד בגד

 ~ום מכל בעיניו~ ~שרה ולא זו בסברא שהע~ר הריעכ"ל~~
 דומה שאינו נותנת פ~וטההס~רא

 לבג~
 רק א~ר

 ל~י~י~
 גם לפענ~~ד אחרות וב~י~יתא~רות~

~ 
 שלא כל לברך ש~א

 הפסק~ שיעורשהה
 ו~

 ו~ו~ב בתפילין הדין נלפענ~~ד
 ועיין א~רים~ לתפילין תפילין אותן בין ~וקבזה דא~~
 במג"~

~י~
 תרל"ט

 בס~~
 מי ל~~ין ~ז

~~ 
 ~אמ~ע

 מסקנת ומשמע חברו~~וכת ~עו~
 לבר~ דעת~

 דהו~ ~ום שנית
סו~

 ה~~ו ~הא~~נים אחרת
~ 

 ~~י~ש~~ ~בריו
 וכ~

~ס~
 ~ש"ע

 ~~ני~
 מוב~ אינ~ הכ~ ובאמ~ י~ד~ ס~~ף שם

 לפ"קתרע"ג



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מ~וה דחשוב א~ר ~טלית כלל ~נין דאינולי
 כנ~~~~ חדש~

מ~א"כ
 בסו~

 וא~ר ~חרת~ סוכה לי מה זו סוכה לי מה
 שם המג~~א על ש~ילק שם או~~ח מאיר בבית מ~אתיכותבי
ופוסק

 דא~~~
 לברך

 דדומ~
 קע"~~ בסימן המו~יא לברכת

 ~מעש~~ לה~ה עיקר כדבריוונ~~ל

~~~~~~
 בש~ נ~~י מעכ"ת

 ו~ט~ז דברכות ב~"ק הרא"ש
 בה~ביו~~ד

 סי~ ~חיטו~
 דיש א~

 חילו~
 אם בין

הברכ~
 אם לבין לולב נטילת על השחיטה על כמו בעל הוא

הברכה
 הו~

 דאם מזוז~~ לקבוע או נר ל~דליק כמו בלמ"ד

נו~~
 ומותר תשא לא חשש מש~ם בה אין בעל הוא הברכה

לברך
 אות~

 כ~יש
 ספ~

 דהוא כ~ון
 ברכ~

 ולשון כוללת
 שב~

 נוסח אם משא~~כוה~דאה~
 הברכ~

 שייך ~פיר ב~מ~~ד ~וא
 ענין חששבה

 ל~ ש~
 ב~ום אותה לברך ואסור תשא

 פשוט נראה ולפענ~~ד בדבריהם~ זאת מ~אתי לא אנ~עכ~~~~ ס~
 אםדגם

 נוס~
 אותה לברך אסור ~מ בעל הוא הברכה

 דאפשר דנ~י ספק~ב~ום
 דחש~

 דא~ר~יתא תשא לא
 דהוא~יון ליכ~

 שב~
 על והודי~

 ה~ל~
 איסור איכא מ"מ אבל

דרבנן
 בעל מברכין מ~ות כמה ד~רי ו~ראי~ ל~ורך~ ש~~

 על מ~ה אכילת עלכ~ו
 נטי~

 ~ברך מותר ואטו לולב
 נטילת או מ~האכילת בספ~

 לול~
 על מברכין העומר בספירת וכן

 בש"ע מבואר ועכ~~ז העו~רספירת
 בשכ~

 בלילה לס~ור
 בשאר סופר אחד יום בשכח וכן ברכה בלא ביוםסופר
 ספק מכח מברכ~ן ואין ס~ק דהו~ משום ~רכה בלאהימים
 שייך בעל שמברכין בברכה דאפ~לו הרי תשא לא חששמשום
 ב~~ שמברכין בברכה דגם נותנת ה~ברא ובאמת ל~~תחשש
 אותנו ש~וה ד~ את לברך א~ן דאטו והוד~~ שבחהוי

 ~~בו~
מזו~

 של נר להדליק או
 שב~

 ח~לוק שום רואה אני וא~ן
 נוסחבין

 הבר~
 ואידי ואידי כלל זה בענין בל~~ד או בעל

 כנ~~ל~ לברך איןבספק

~~~
 ב~י~ית למה י~~ט ס~מן ב~ו~~ח ~~ג~~א קו~ שמביא
 ואין מזוזה לקבוע וב~וזה ב~~~~ת להתעטףמברכ~ן

 דבמזוזה מיישב ומעכ~~ת מזוזה~ בו שיש בב~ת ~~~כמברכ~ן
~ין

 להמ~ו~
 פעם בכל הו~ ~י~ית בעטיפת משא~~כ הפסק

 רוא~ אני אין חדש~~~~וה
 בדבריו ישוב

 ב~ו~ דג~
 כ~ון

 שם~ במג~~א שהביא ~ו הוא הדר חובת דמזוזהדק~י~~ל
 מב~תו דירתו העוקר ~ןא~

 איז~
 חוזר ואח~~כ זמן

 שבזמן ~דשה ~וה ג~~כ ~וי שמהדירתו וקו~~
 של~

 הי~ שם דר
 בטלית כמו ה~וזה מן פטורהב~ת

 ו~
 לדור ~ברך לא

 ו~פה ב~י~ית ל~תעטף דמברכ~ן כמו מזוזה~ בו ש~שבבית
 לדור שנ~ס דמי לדינא מבואר רע~~א ובת~~ במג~~אהקשה
 בו ש~ש בב~ת לדור לברך באמת ד~ריך ~זוזה בו שישבבית

 לא ובאמת~וזה~
 ~ו~

 דבמלבוש הטעם נ~~ל כותי~~ עלמא

שהד~
 איכא ולובש כשחוזר וא"כ מ~בושיו לפשוט ~פעמ~ם

 ~ל ברכה חכ~~~ל ת~נו לכן חדשהמ~וה
 עדיין ~דאם ~~ר~ מדירתו ל~את הד~ך דאין כיוןבבית א~~ העטי~

 גרע ד~א במזוזה חייב ~י~ן תשמישו וכלי כ~יו בונשאר
 חי~בין כן דגם ומר~יפין~או~רות

 ב~וז~~
 תקנו

 פ~ם כל ועל ~ב~תה~ל ה~ר~
~  

 ~ל הברכה תקנו ~כבר ~יון
 פעם בשום ל~רך אין~ביעות

 ~ינ~י דהוי הדי~~ ~
 ~ל ~~גאון ~בי ~נחלת וגם ~~ם~ ~טב~~מטב~

פ~~ת~
 ~יי"~~ הנ~~ל רע~~א ~גאון על חולק ר~"א סי~ ביו~~ד

~~~
 שהק~ה

 למ~
 מן לשמור ~וא הא ~מזוזה על מברכין

 א~רונים למים ודו~הה~יקים
 שכת~

 ד~ו~יל הרמב~~ם
 הס~נ~ מפני אלאדאינו

 דברי ממנו נע~ם מברכין~ ~ין
הרמב"ם

 בפ"~
 ~~ותן ~קרא ~~ הל~ה ותפילין ס~~ת ~~

האומרים
 דמזוז~

 טפשים הבית לשמירת נעשה עיקרה
 רו~~ איני ובל~ו~~ה בכ~~מ ו~יי~~שוסכלים

 דמיון
 כל~

 למים
אחרונים

 דמ~ילי~
 ~ן

 הסכנ~
 כמי עולם של ~בעו בדרך

שמרחי~
 את מ~מרת א~נה מזוזה ~בל דבר~ כל

 ו~~~כ משמר~ המ~וה קיום זכות אלא עו~ם~~ל ב~בע~ ~בי~
 בדבר העיקר הוא והמ~וה להש~ירה סיבה הוא~מ~וה ~דרב~

וה~מי~
 מברכין~ שפיר המ~וה קיום ~ח באה

~"~~
 ~עכ"ת

 ~מ~
 מה על

 ש~בי~
 ש~~ל ~ו"ת בשם

ומשיב
 מהדור~

 ש~~ פתח לענין קם~~ו סי~ ~~~ב ג~
 ~וזהבה

 קבו~
 ממנה ולקחו הבית ~ן הכותל ונתק~קל

 עםהפתח
 המזוז~

 כש~תקן כך א~ר דמותר וה~~ה
 ה~תחלקבוע הכות~

 ע~
 ביחד המזוזה

 ול~
 ול~ תעש~ הוי

 ~~ן
 ומעכ~~ת בהכ~ר הי~ עשייתו דתחלת כיוןהעשוי

 תמ~
 עליו

 אחד כנף דב~תך כן הוא תול~ה כלדהרי
 ע~

 ~~י~ית
 ~ם ו~פ~~ה ב~כשר עשייתו ת~ילת הי~ג~~כ

 רו~~
 ~~ברה

 ~~~ ואין עכ~~ד~ מ~דש ~ח"כ ולהט~לם ה~י~ית ~סיר~ריך
 תח"ישו~~מ

 אב~
 ~ש"ס זה דבר מבואר דהכי לק~~מ~ קושיתו

 ~י~ית גבי ט"ו בסימן המג~~א דעת באמת והרי ~~~ית~גבי
 בסע~ף שם התניא בש~~ע פסק וכן תולמ"ה הוי לאדב~~~ג
 המבואר לפ~ ו~כ"פ אחר~ בענין דא~~א היכא~"א

 בזה יש שם ובאחרונים ומג~~א בט~~ז וט~~ו וי~~ב י~סימן באו"~
 ש~חי~ת כל המג~~א ולד~ת והמג~~א~ הט"ז ביןפלוגתא
 משום בזה אין באמ~ע שנפסל אף ~הכשר ה~~עש~יתו

תול~
 אין וא~~כ

 תימ~
 אם כ~~כ

 יהי~
 ~שו~~מ ד~ת

 הפסול הי~ אם בין שם שחלקו מה לפי ואפ~לוכהמג~~א~
 ענין בכל דאזבגופו

 אם ובין תולמ~~ה~ משום בי י~
~~~ 

הפסו~
 ומש~ב השואל של השאלה בנדון מ~~מ ממק~~א

~~~~ 
 של בגו~ו ~פסול ד~ין דכ~ון דאפשר מגופו פסול חשובא~

המזוזה
~ 

 ~וכמו ממק~~א פסול כמו ד~וי אפשר בהבית
 ~~מק"א~~ פסול רק ג~~כ ~ו~ דמשמע כנפות בעלתבטל~ת
ועיין

 בסי~
 תרכ~~ו

 בע~~
 הסיר ואח~~כ ב~ת תחת סוכה

 לדברי יאפילו דכשר~ ב~ בסעיף בר~א דמבוארהגג
 לו ש~ש ד~גג בסק~~זשם המג~~~

 ~יר~~
 בסיכך ה~ינו מ~מ טפי חמור

 הסוכהאת
 בשע~

 בשעה ~ככה אם אבל מוסגר הגג שה~~
 הגגשהי~

 פתו~
 משום בי~ ל~ת ~כ~~ע ופותחו וחזר וסגרו

 ~גגות לסגור העולם כל נ~הגין וכןתול~ה~
 ב~

 הגשמ~ם
 פו~ה ואין ~גשמים כשפוסקים כך אחר ולפותחםולחזור
 דבשעה דכ~ון משום כנ~~ל ועכ~~ח תולמ"ה~ משום לחושפה

 כשר הי~ש~יכך
 נפס~ ~

 תולמ~~ה~ משום אח~~כ

~~~~
 כ~ו~א ענין לנו יש ~ד

 בז~
 פטורה החג דסוכתדקי~~~ל מ~ לפ~ מזוזה ~ענין
~ 

 גדול ודעת ה~וזה~
 אבן טורי ארבעה שו~~ת בספראחד

 ~י~
 ב~~ת המובא ~~~ד

 סימן~או~ח
 ובפ~ ס~~~ז~ תרכ~~~

 רפ~~~ בסימן היו~~ד על
 ~~רים עם ה~ו~ות גגות תחת שהם שלנו סוכות דאףסק~~י~

פטורי~
 הגדיל דעת זה פי ועל החג ימי כל ~מזוזה ~ן



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
~נ"ל

 והחזי~
 ~י~ יו"ד ~ופר כתב בשו~~ת אחריו

 אפרים ה~טה על ב~~~ותיו הנ~~ל המגן אלף בס~~ומובא קל"~
 ~"ק תרכ~~הבסימן

 ל"ז~
 אחר ד~ריך

 הח~
 ל~סיר

 אבל תולמ~~ה משום ולקובעהולחזור ה~זוז~
 ל~

 הכי עלמא נ~ג
 ועכ~~ח ש~~כ סי~ חאו~~ח ז~~ל שיק ~ר~~ם מורי בתשו~וכ~~כ
 ב~כשר המזוזה נקבע דמתחלה דכיון משום טעמאהיינו
 לן איכפתלא

 מ~
 ונתקן שחזר כל הבית אח"כ שנתקלקל

 ראי~ ~ומ"מ בה לן ליתב~כשר הי~ עשייתו שתחלת דכל הנ"ל~ ה~ו~~~ כדברי ז~ו~רי
 ברור~

 אין העולם ~מנהג
 תופ~ים דאנו הוא העולם דטעם לדחות דאפשרכאן

 הם החג בימי אף ~ירים ל~ם שיש הג~ין ~תחתדה~י~ית
חייבים

 במזוז~
 וב~טה הנ~~ל תרכ~~ו ~י~ בשע~~ת וכ~ש

אפרים
 הנ~~ל~
~ 

~~~~~
 ~דינא עכ~~ז

 הי~
 בנידון דודאי ~חלק נלענ~~ד

המזוז~
 אם אף ה~וכות של

 נתפו~
 בימי דנפטרין

 מהר"~ מורי עם הדין ודאי מ~~מה~ג
 הנ~~ל שיק

 ~ששא משום ולקבעם ולחזור ~~ג א~רלה~ירם שא"~
 דתעש~

 ולא
 דומה וזה בהכשר הי~ קבי~ותם דתחילת כיוןהעש~י

 מ~ככין שאין ~~וכות של הגגין להסגרתשפיר
 מח~

 בכל
 הטעם שכתבו וכמו ופותחין~ ש~וגריןעת

 דדומ~
 לפורס

 דבין דפשוט ~~וכה עלסדין
 דפרס~

 הסכך ע~~ג מלמעלה
 שפרסהובין

 מלמט~
 פרוש שהסדין שבשעה אף ה~כך תחת

 הסיר שאח~~כ כל ~~מ פסו~~היא
 הסדין א~

 א~~~
 לחזור

 תולמ~~~ ד~וי אמרי~ ולא מחדש הסוכה אתול~כך
 ועכ~~ז

 את שהסיר הנ~~ל ~דהשו~~מבנדון
 עם מחובר לגמרי המזו~

 הטיהר~ את ויחבר שיחזור ד~חר נלפענ~~דהטיהרשטאק
 ולחזור המזוזה לה~יר ~ריך ב~בניןשטאק

 מחדש~ ולקובע~
 ~דברוטעם

 דבשלמ~
 נשאר דהמזוזה הני בכל

 במקו~
 מ~ד נילד ~פ~ול הראשון במקום נשאר ה~כך וכןה~שון~
 הגג או דהכותלאחר

 נתקלק~
 ה~וזה מן הבית נפטר ועי~~ז

 ד~ לבע~ת ב~טיל ב~י~ית ~כמו אחר מ~ד פסול חשוב~דאי
 הבגד תיקן ושוב אחד~ כנף נתקלקלואח~כ

 ונעש~
 בת

 שתחילת כל ולכן י~~~ ב~י~ ב~ו~~ח זה דין דמבוארוכמו
 בנידון אבל תולמ~~ה~ משום בי~ לית ב~כשר הי~עשייתו
 ודאי למק~~א וניטל לג~י נעקר ~טיהרשטאק עםדהשו~מ
 שהי~ מה כלל מועיל ואינו לכאן בא חדשות פניםאח~~כ

נעש~
 ~גמרי בטלה הראשונה דהעש~ כיון בהכשר מתחלה

 העשייה מן כלום כאןואין
 הראשונ~

 כעש~ כך אחר ונחשב
 ב~ום עוד נשארים המשקוף עם כ~מזוזה ובשלמאחדשה~
 שנעשו וכיון עליהם~ הראשונה עשייה שם עדייןהראשון

מתחל~
 מחמת עדות פסולי דלענין כמו בה~ לן לית בהכשר

 מועילקורבה
 מ~

 בחו~מ כמבואר בהכשר וסופם שת~ילתם
 באו חדשות פנים לגמרי ונתלשו דנעקרו כיון אבל ל~~ג~סימן

לכאן~
 אם ט~ו בסימן ~י~י~ גבי גם ~ראה היה הנ~~ל~~~~~~

 ולתופרם לחזור אסור ה~י~ית עם ל~מרי הכנףנחתך
 ~א אםהבגד

 שית~
 ויקשרם ויחזור ה~י~ית

~~דש בה~נ~
 לא~

 ו~ו הב~ד עם הכנף שת~ר
 בס~ הט~ ש~~

 ולא תעשה של החשש כאן שייך דשפיר~~~ו~
~ 

 כ~ן העשוי

ד~עשיי~
 הראשונה

 כן לגמרי~בו שה~י~י~ ~כנף דנחתך כיון לגמרי בטל~
 ה~

 לי~ נראה

~~~~~
 א~ורר בי~

 מ~
 ש~~~ע

 לכאור~
 למה

 פסול יהי~

במזוז~
 בתורה כתב דלא ~ון תולמ~~ה

 במזוז~ כל~
 שפיר וגו~ תעשה גדילים כתוב ~י~ית גבי דבשלמאעשיי~~
 ~סו~ות חג כתוב ~וכה גבי וכן תולמ~~ה~דרשינן

 אבל כן~ דרש~ ~פיר כן גםוגו~ תעש~
 במזו~~

 כלל כתוב דלא
 למפסל מנ~~ל וגו~ ביתך ~וזות על וכתבתם רקעשייה

 ב~
 להגאון ~ש~~ס ב~דושי מ~אתי בספרים ובחפשיתולמ~~ה~
 ממנו מיו~ב הקשות ~ם ביחד הנדפס ז~~~ל~רי~~פ

 ~עיר ל"ג דף במנ~ות תר~~כבשנת ז~~~
 בז~

 יםיים
 ומ~ו~

 ~יישב~

~~~
 השקפה לפי דלכאורה אעורר זאת

 נ~שה אם לן איכפת לא מעקה דבמ~ותודאי נרא~ הראשונ~
 המעק~

 עד מ~אתי ~ולא תול~~הע"י
 שידבר ~~י עת~

 בזה~
 כגון

 קיים ודאי הב~ר את ש~פר קודם להבור מחי~ות עשהאם
 הבית מ~~מ ~הרי נותנת הסברא דכן ובפרט מעקה~מ~ות
 ועשית בתורה כת~ב הרי וקשה ~מכשו~~ מןנשמר

 ל~ט בי~ וישלגגך ~~ק~
 תול~~

 שכתוב ~ום בכל כד~שי~
 ו~~~ע~עשייה

~~~
 ישראל של ~ביתו מזוזה קבע עכו~ם אם מסתפק אני
 מבואר ~~~אתי דלא משום ~שרה ה~וזהאם

 קביעת אפשר א~~כ פסול דתולמ~~ה כיון ולכאורה הדין~בש~~ע ~~
 ~ה אין באמת אבל ופ~ול~ העשוי מן כמו הויהעכו~~ם
 אל דבר מש~ם רק פסול העכו~ם שתלאן ~י~ית דהריראי~~
 דגם אע~~ג י~~ד~ ~י~ או~~ח בש"ע וכמבואר ו~ו~ ישראלבני

 ג~~כ דפסול בסוכה וכן תולמ~~ה פסולב~י~ית
 תעש~

 מן ולא
 בז~~ זה תלי~ דלא וש~~מ כשרה גנב~~ך סוכת ואפ~~ההעשוי
 בזה והנני כש~~ עכו~~ם שקבעה דמזוזה משמע כןואם

 וש~~ת~ דו~~שיד~דו

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

 ~פ~~ק~ת~~~ג י~~~ו~~עמיהאלי

 וכו~ חו~~ש המופלג הרב תלמידי א~ובי לכבודשוכ~~ט
 מו~הכש"ת

~~~~ ~~~~ 
 נ"י~

~~~~~
 אשר על בעיני הוטב ולא קבלתי

 מטר~חני א~
 לך לתת אני ~ריך וכי כזה~בדבר

 הסכמ~
 כל על

 הלא בדעת~~ נופל אשרדבר
 התלמידי~ בלימוד אנכי מוט~

 להשואל להשיבוגם
 הלכ~

 בא~~ שאירע ~נין על למעשה
 רבנות חזקת בעניני זמן איזה זה אותי שהטרחת~כמו

 אש~
 כ~ט יס~דם~י~~

 ר~
 אמרתי ועכ~~~ מילתא~ תל~ במנהגא

 ה~ס~~~ ידי לח~ק ~ה~השיבך
 ~שב~ם וש~ם בתורה

 ~~ה~
~~~ 

 ~~כ
 בי~ לחל~

 דמ~~ ל~פתח~ מ~~ל
 ה~א

 יהיה בל"א~ ~~ג~ל~~נ~רא
~ 

 בו ~יתי ולא לך אשר
כ~~כ נ~~~

 הל~ ל~י~
 ל~~ה~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ששולחין להקל נוהגין דהעולם הבאת אשר ~~ר

ח~
 או שהכלים רק חו~ם עליהם ואין עכו~ם ע~~י

 קי~~ח בסימן המבואר לפי דלכאורה ב~תח~ סגורהעגלה
 ~דק שערי השו~~ת דברי והבאת חותם~ הוי לא מפתחוק~~ל
 משום אסור דלכתחילה דמביא ~"ח סי~~חיו~ד

 דמפת~
 לא

 לכתח~ כחות~הוי
 ~כלי על משימין ואם מותר ובדיעבד

 נראה ו~ענ~ד עכ~~ד~ טוב מה שליסליך שני העגלה עלאו
 ~הוא ה~לם מנהג על זכותללמד

~ 
 וכרכים בעיירות

 ע~~י שם אותם וחולבים הסמוכים בכפרים ישנםשהבהמות
 וסוגרין העגלות על בהכלים החלב ומשימין שם הדרישראל
 את או הכלים אתאו

 העג~
 מיוחדת עג~ה יש כי במפתח

ר~
 כיון העגלה ~מוליך ה~לון כי ונ~~ל חלב~ להוליך לזה
 דין לו יש ~ה~ ~וא פרנסתו ועי~ר לזה רק קבועשהוא

או~
 דהאומן רמונים יין לענין קי"ד סימן ביו~~ד המבואר

 אומנתו לה~סיד דמירתת מטעם כלל חותם בלא אפילונאמן
 יתפסוהו אם הזה העג~ןה~~נ

 ר~
 איזה שעשה אחת פעם

 טמא חלב בתוכה עירב או מים החלב בתוך ששםזיוף
 ~י~~ח סימן יו"ד בפר"ח ועיין אומנתו~יפסיד

 סעי~
 ד~

 התנור על שיש כל עכו"ם א~ל טשאלענט להטמין~הותר
 האומרים לדברי ~פילו זו סברא בהדי~ ו~ב~תח

 כמו דהוי זו סברא גם שם דיש כיון מ~~מ כחותםאינו דמפת~
 א~"גאומן

 דל~
 אומן הוי

 מ~
 בתשו~ שראיתי ואף בנ"ד~ והה~ד עיי~~ש~ דכ"ע אליבאלבדו במפת~ סגי עכ"פ ~מ

 אומן הוי דלא וכתב הפר"ח על שמשיג ל~~ט סי~ ~ביחכם
 דחייה בדבריו ~ואה איני לדעתי ע"ש~ ~תח מועילואינו

 ניתנים שפיר הפר"ח ~דברי הפ~ח~ לדבריג~~
 להאמ~

ד~
 חכמז~ל הח~רו

 ע~
 אחד חותם דוקא ד~ריך ~מפ"ג

 גוי ~ם בשולח דוקא אלא אסור בדיעבד אפילו לאוואם
 שפיר לכן יזייף אם כ"כ ל~גוי לי~ איכפת דלאבמקרה
 לכך העומד גוי ע~~י בשולח אבל ~יוף~ עלחיישינן

 וי~
 לו

מזה
 הכנ~

 שבוע מדי
 בשבו~

 יד~ו שלא מסתפי זה גוי
 לזייף~ שלא זהיר והוא מאומנתואותו

~"~~~
 לדברי אף ~דו במפתח להתיר ה~ר"ח ~יל יפה

 ו~ כחותם~ אינו דמפתחהאומרים
 עליו שהשיג

החכ~~~
 דמי~א עלה למיקם דאיכא היכא דדוקא ל~~ט בסימן

 ס~ חיו~~ד ב~~ש בתשו~ הנה אומנתו~ מרעא לא אומןאמר~
 ב~יכא דאפילו ~~ן להדיא דמבואר כתב ו~פ~ח ו~פ~ז~ע~~ח
 או~נתי~ ~א לא אומן על סמכינן דמילתא עלהלמיקם
 לדברי אפילו לומר אפשר~וגם

 החכ~~
 איכא חשוב ד~א

 עם טמא חלב הנראה דלפי כיון דמי~א~ עלהלמי~ם
 ואי הטעם~ ~רגש יהיה וא~~כ ~שא~מ הוי טהורחלב
 הרי כן אם נרגש הטעם שאין עד כ~כ ~עט דברדעירב
 אם אף ל~מרי מותרהוא

 עי~
 טעם נתינת כדי דליכא כל

 טל וכ"ש ~פילא על ב~שא~מ סמכ~ הרי הדיןד~יקר
 ישראל~~~עימת

 ו~
 שהשיג

 החכ~~
 מיר~ת לא דהכא

~~ו~
 לא ~~ייף ית~רר דאי ~ום

 י~ח~
 אותו

 ~י~רא~
ר~

 דמכ~ ~שי~ ~ חותם~ בתוך חותם ~ה יחתום
 ~ום

 ~וך ח~~ם ~תום ~~ח היש~ל יר~ה שלא~רתת
 ~חות~

 ידי~~~
 ב~לון דו~א ה~ל ול~~ אחר~ ~~לון וי~ח

 ל~ל ישמיוחד
~ 

 ב~רה שולח אם א~ל לבד~~ ~ח ~די

 מפת~ות שני לשום ~חמיר יש לכך מיוחד שאינו עכו~~םע"י
 ~קום חשוב ד~דרך משום להקל סברא ~וד ישואפשר
 אפי~ ~קל יש דבכה"ג קי~~ח בסימן ומבואר לרביםמעבר
 שכיחבאינו

 ע~
 ~~עבר חשוב ג"כ עכו~ם רק ישראלים ~דרך

 גבי דאפי~ ישראלים הרבים שיהי~ דוקא בעינן דלא~רבים
 היתר טל ~~י~ לא דלכתחלה ואף ~רתת עכו~~םמעבר
מעבר

 לרבי~
 אפיל~ סמכינן ~תח דב~ירוף אפשר ~מ

לכתחלה~

~~~~
 בערכאות גדול עונש יש דבזמה~ז משוס אפשר

 ~תח על סמכ~ ומה~~ט העכו~~~~ מירתתה~ייף ע~

 ~ן אשת על בזמ~~~ז מחמר~ לא שמה"ט וכמדומהלבדו~
 כהן אשת כדין לבע~ה לאסרה הסוהר בביתשנחבשה
 דא~ורהשנשבית

 מדינ~
 שנחבשה פנויה וכן בעלה על דגמרא

 דעתה משום טעמא והיינו לכהן אותה אסרי~~א
 הוי ולא מרתת הדבר על הערכאות מן גדול עונששיש בז~~~~

 הדו~~ש רבך בזה יהנני כנ~~ל~ זה בני~ון ~דין והואשבוי~
וש"ת~

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

 ~פ~~ק~תרע~~ג

 וכו~ סוע~~ה חו"ב המאה~~ג הרב ידידי לכ~ודש~~~ט
כש~~ת

 ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ מו~~
 אבדק"ק נ"י

 יע~~~~ ז~~ב במדינתטשימפא

אחדש~"ט~
 גדול פלפול מכתבו~~~~~

~ ע~  דבר~ ~יישב בשמי שרא~ 
 ריבית ~עניןהרמב"ם

 שנק~~
 והנה ה~ואה~ לאחר

 טעמים~ מכמה ~השיבהו שלא דמיתי כי אגידהאמת
 ~חדד אלא לדינא כתבתיו שלא פ~פול על להשיב לי ~~י א~

 אם הרי בעיניו~ דברי ישר~ שלא בזה לי ומההתלמידים
 ~עיני~ ישרו בעיניו ישרולא

~~ 
 מאריך שמעכ~~ת ראיתי

 כמה כותב ועכ"ז כזה~ אריכות ~קרות בכוחי ואיןהרבה
 כך שלו הק~רות ואס האריך~ ובמק~~א מ~~ר שהואפעמיס
 ולא ~קרותם ה~ירא ילאה הלא שלו בהארי~ת יהיהמה
~ו

 ד~
 של דבריו שיה~ ש~ריך ברמב~ם כמבואר האמיתי

 מעט אמור הא~כות ורבי הכמות מעוטיאדס
 ו~~

הרב~~
 ג~

 קשה זה ידי ועל ~רותו עלי ק~ה שלו הכתב
 כ~עלי

 שלמד ראיתי כי יען עכ~~ז אך דבריו להבין פעמים

הרב~
 לו~~ עם ~שתעשע ~שיבהו א~ת~ זו~ הלכה

תוה~~~
 בה~ ע~מם את ומייגעים

~~~~
 דריבי~ בשמי שראה במה עלי להשיג דבריו תוכן

הנ~~~
 אין בדיניהם חשוב הלואה לאחר

~לוה מו~יא~
 למל~

 הלוה נתחייב לא~ ריבית איסור בלא דגם ~ום
 נתחייב דלא כמו הק~י~ה~י

 ע~
 וע~~ ~~~ לאחר

 ~ביא

~הג~
 ב~~שין

 ~ו~
 ~ה דרי~ית

 בד~~יה~~ ~~~אי~
 לא ה~~ם ודאי וא~כ כן נותנת ~סברא~גם

 י~לו~
 על

 י~~~ו~סעמי~א~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אני שהרי נכונים דבריו ואין עכת~~ד~ הסברא ועלהגמ"ר
 משום מו~יאין אין בדיניהם למה בטעמא מילתאכתבתי
 לא הרמב"ם דבודאי ומש~~כ ~מ~ לאחר נשתעבדדלא

 הוא המרדכי ידע שמסתמא מ~יאות ש~וא בדבר הגמ"ר~ל יחלו~
 של שהפירוש הבין שמעכ"ת ~ני רואה בדיניהם הדיןאיך

 נמוס לפי הדין עתה באמת שהוא מה לפי ~ואבדיניהם
 יתלה דאיך ליתא ודאי וזה להם~ שקבעומשפטים

~ 
 ספרא

 שהערכאות בדיןד~~ת
 יהיה זה לפי כן ואם להם~ עוש~

 ומדינה מדינה בכל שהרי המדינה לפי להשתנות הדין~ריך
 למשל ח~קים~ דינים להםיש

 בא~
 פראנקרייך א~ רוסיא

 כך~ אינו שלהם הדין ישמעאל ובאר~ות כך~ הדין להםיהי~
 ריבית איסור יהיה ספרא ר~ דברי לפיא~~כ

ישמעאל מאר~ נשת~
 לא~

 מדינה באותה אפילו אלא עוד ולא רוסיא
 ~מן א~לם נשתנה שהדין ידועע~מה

 לז~
 שקובעים מה לפי

 לידע הדיין ~ריך יהי~ מעכ~~ת ד~ת ולפי בהלאנדטאג~ה~וק
 מלוה מו~יאין בדיני~ם אופן באיזה שלהםמשפט

 מו~יאין אין אופן באיזה וכן מחזירין~ בכ~~~ג שבדיננולידע למלו~
 בדיננו לפסוקשיוכל

 כה~~~
 הי~ לא אם דתוה"ק עפ~~יהדין הי~ איך היינו הוא כך ר"ס שאמר בדיניהם של הפי~אלא ליתא~ ודאי והא מחזירין שאין

 אס~
 וכמו ריבית התורה

 ריבית האיסור בלא דתוה~~ק הי~ ואם ר"ס דברישפרש~~י
שמו~יאין

 מל~
 האיסור לאחר היינו בדיננו אזי למלוה

 בדיניהם אפי~ אם משא~~כ ללוה ממלוה מחזיריןבכה~~ג
 מו~יאין היינ~ לא כן גם ריבית האיסור לולאהיינו

 וא~~כ מחזירין~ אין האיסור לאחר גם בדיננו בכה~~גלמלוה מלו~
 המשפט המרדכי ידע דבודאי מעכ~~ת למש~~כ כלל ~וםאין
 נמוסי~ם של משפט לידע כלל ~ריכים אנו ~ין בדיניהםשל
 ריבית האיסור לולא הי~ איך הד~ת לידע ~ריכים אנואלא

 התורה~של

~~~~
 ראי~ ראייתו אין מהמרדכי שאפילו לו לברר אבוא
 הוא ואיךכלל

 מדמ~
 תחלה המקבל א~ל שה~ ~ות

 עסקא בתורת בתחלה המ~בל א~ל שהיה למעותבהלוואה
 המקבל א~ל שהי~ דמה פשיטא שהרי הנ"ל במרדכיהמבואר
 כל דפקדון ה~עלים ברשות הי~ כ~לו חשוב עס~אבתורת
 יכולים והבעלים איתא קמא דמרא ברשותא דאיתא~יכא

 ואפי~ רי~א סימן בחו~מ כמבואר ולהקנותו~הקדישו
 ואין הבעלים ברשות הוא ~לו חשוב העסקא שלהמלוה חל~

 ב~מ ~ש~~ס כמבואר סתמא אחרת כמלוה~ינו
 פר~

 ה~בל
 וברא~ש~ ברי"ף עיי"ש בניו א~ל מטלטלין נעשין איןומה~ט
 דעסקא להכריע וק"י ק"ט ס~ חיו"ד ב"ש בתשו~ האריך~כן
 ע~ש~ המ~ה חלק אף ~אחר לה~נותו ויכול ברשותו~שוב
 סקל"ה ס~ו בסימן ב~~וה~~חוכ~~כ

 ובנתיבו~
 סקל"ח שם

 הניתן עסקא דמעות שכן וכיוןעיי"ש~
 ע~

 שכר מח~ית
 דאם פשוט ברשותו הוא כאלו~שוב

 שינ~
 שיה~ אח"כ

~~ל
 ה~ב~

 כא~ו ~שוב מלוה בתורת
~~~ 

 ו~ם מ"מ בש~ת
 הוי בכה"ג~הרמב"ם

~  
 מ~וה ~~יאין בדיני~ם וב~"ג

 לע~ד ופשוט ~תורה~ של ריבית ~יסור לו~א היינו~מלוה
 נשתעבד ~א ~מ בשעת שלא שערב ~ף ~"ג ב~ב~גם
 אם~מ

 מתחי~
 ~~ות ה~

 א~~
 ה~בל

 בתו~
 ע~קא

 זה נעשהוא~~~כ
 ע~

 ועי"ז
 שינ~

 יהי~ שה~ות הנותן

מעת~
 עסקא ו~א מנוה

 דא~
 ד~וי ~פיר ~~ב נש~בד

 דכל ~ש~ו הו~יאו ערבותו ד~י כיון מ"מ בשעתכערב
 נעשית ועתה הנותן ברשות המעות היו עסקא שהי~זמן

 שיכרא בי למשתי לגמרי המקבלברשות
 ~וגדו~~

 מזו
 א~ל המעות שהיודכל נ"~

 ה~ב~
 עסקא בתורת

 כנ~~ל הנותן ברשות הוי ד~אכיון
 ב~ מועי~

 ע~ות
 יהיה לא כן גם ולהבא שמכאן אף ~מ~לאחר
 רק המ~בל א~ל~~ות

 בתו~
 ~ק ~בן והטעם עס~א

 מתחלהבהי~
 מלו~

 המבוארארי ~מברי~ דדמי ~~מ לאחר ערבות מועיל לא בזה רקהנותן ב~ו~ ה~ לא עתה עד ~ם דבלא"ה
 קכ~~ בסי~

 הי~ באם אבל הנאה~ חשוב דלא
 דומה הנותן ברשות עתה גם דה~ כיון עסקאמתחלה
 איזה ~ל לחברו פרה ששאל למיהדבר

 זמ~
 ובכלות

 אף ערב הוי דבכה~~ג פשוטנראה ע~בות~ ע~יו ו~בל לו ופייס חברו ובא פרתו המ~אילתבע הז~
 ששא~

 כיון ~פרה~ כבר לו
 ברשות דאיתא היכא כל הפרה הערבות בשעת עתהד~ם

המשאיל
 קיימא~

 כאן אין ~~דכי מדברי אף שכן וכיון
 מדע~ למביני נכונים והדברים ל~רינו~ כללסתירה

~~~
 אם דאפי~ משמע ~מב~~ם מדברי שהרי עוד שהקשה
 ~וי ~א ג"כ תיכף הריבית לונתן

 ר"~
 ב~~ג ו~רי

 קנין בע~לא
 ~ שאי~ כ~~

 יותר ~נין
 ~נ~~ ~~

 אפילו או הריבית תיכף לו נתן אם דאפי~ולק~מ ~~~~
 ומשום ר~~ק הוי לאג~כ בקני~

 דר~~~
 ~תנאי אם אלא הוי לא

 א"כ מחייב אינו הק~י~ה תנאי אס אבלמחייב
~ 

 שנתן
 ~~י~ה בלא נתן כאלוחשוב

 ו~
 לא ~~י~~ בלא שנתן

 וזהו הרמב~~ם דעת הוא כן דאורייתאריבית חשו~
 הוא דהאיסור בנשך ~ו תתן לא כספך דאת מ~ראהרמב~ם שמדיי~

ר~
 ההלואה אם אבל הנשך~ את ~ורם הכסף הלואת אם
 או מע~מו נותן שהוא אף גורםאינו

 שמ~ב~
 להתחייב ב~"ס

 היה לא ~~ואה של ~התנאי להחיוב אחר דבר דב~י~כיון
 ל~רמב"ם ~ו וי~א ריב~~ איסור כאן אין בכ~~גמחייבו
 ~ מדברי זו וסברא זהדין

 הנ~ל~ שבג~א ספרא

~~~~~~
 דאין לומר אחר ישוב מעכ"ת עוד

 הלכ~
 ~ב

 ד~ ש~ול גבי ס"ט דף בב"מ ד~א משוםספרא
 הילך וכן ~וזי לי דליזוף לפלניא ואימורזוזי

 ~ו~
 ואו~יף

 ד~דא~
 מ~לוה הבאה ריבית אלא תורה אסרה

 ומלוה בלוהוא"כ ללו~
 כה"~

 דבכ~ג א~ג ~ק חשוב
 דלא ומוכח ~דיניהםמו~יאין אי~

 ס"~
 ~~ירא ו~א עכ"ד~ כר~ס

 מכחלעשות
 ורבא ~ס בין מח~וקת ~~

~ 
 נ~א שלא

~שום
 ~וס~

 ~~~ ~~ ואין
~~יאין ב~י~ ~~~ ~~~ ~~~י ~א

 והק~י~ה הלואה בשביל הריבית מ~~יאין אם לי ד~
 דמו~יאיןאו

 הה~וא~
 בתנאי בפירוש שה~דים הריבית בשביל

 ~כבר שת~יני~ ובשביל ריבית בתורת דינר ~ך נותן אניגמור
 ~~~~~א ובח~ ובש~ד בחו"דמבואר

 בסי~
 ד~בית ק~ס

 גמו~ בתנאי נתן לא אם ~לא ~וי לא~קדמת
 באם אבל

 הוי אח~כ הלוואה של ~~ור בתנאינותן
~  

 ומשום ~~ר
 לאדהמ~וה

 קנ~
 לו ה~ן ~~בית ~ת

 בת~~
 א~א

 ~~ דא~ נמי אי ~הלוואהבעת א~~
 ~דינר ~ו

 ~חי~ ש~ב~
 למלו~ודו~

 ~חבירו
 ע"~

 ~ו שי~ול
 א~ ה~ו~

 חוב
 בדיניהם חשוב ו~ם ~ק ודאי שהויש~בר

 מו~יאי~~ בכה"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  שמבי~~
 ב~ימן ב"י ~~חקירת ר~~ס ד~רי נדחות ראי~

ק~~~
 אין ומאו~רת ~וקד~~ת ריבית גבי

 הלני ~דברי~
~~לי

 אל~
 תי~ דברי

 הו~~ל וטפי ר~~~ דברי לדחות דרו~ה
 מ~~~ יותר ד~לים ר~~ס דברי מכח ~ב~~י ~קירתלד~ות

~~~
 ט~~ז סעיף ק~~~ז סי~ן מיו~~ד ראי~ בסוף עוד ~ה~יר
 שלא ~בוע בכל ו~ך כך לתת ע~מו את ~ייבב~ס

 הסכימו ~א~רונים ורוב ריבית דהויי~לם
 דל~

 אף ר~~ק ~וי
 ~לוה מו~יאין בדינ~הםשבוד~י

 ועכ"~ ~מ~ו~
 קיי"ל דלא

 ד~תם לק~~מ ג"כ ע~~~ד~~~~
 הוידלא ב~ אי~~ ~~רינ~ ט~~

 ר~~~
 בתו~ת נת~ייב דמ~~מ כיון

 קנ~
 בתורת ולא

 ~דבר ופשיט נטראגר
 דר~~~

 לא
 ב~

 שלו כלל לימר
 אותו ~חייב שהק~י~ה דכל ק~י~ה דהוי מהבענין א~~
 לשל~

 עד
 ה~~י~ה אם אבל מ~זירין ובדיננו ר~~ק הוי ~ו~יאיןשבדיניהם

 ~יבית הוי לא מ~ו~רת או מוקדמת כגון אותו ~~ייבאינו
 לא אבל ~חזירין אין ובדיננו~~ו~ה

 ב~
 לומר

 דכ~
 שבדיניהם

 בכל בדיננו י~י~מו~יאין
 מקו~

 לפמ~~ש הרי דאל~~כ מ~זירין
 ריבית איסור לי~א דבקרקע מהראשונים והרבה~תוס~
 הא על ג~~כ תקשה ~~~כ~~~ת

 דר~~~
 בקרקע גם שהרי

 ~~זירין אין בדיננו ומ"מ למלוה ~לוה מ~~י~יןבדיניהם

ו~~~
 דכיון ~"ל

 ד~
 הט~ם אין מחזירין אין שבדיננו

 ~סרוןמשום
 הק~י~~

 ~שום אלא
 אס~ ל~ דבקרק~

 התורה
 גבי ~~~נ א~~כ ד~~~~ כללא ~וג ת~ת נכנס זה איןריבית
 אין מחזירין אין שבדיננו דמה כיון קנס בו המעורבריבית
 נטר ~גר דלאו ~שום אלא הק~י~ה קלישות מ~וםהט~ם
 כעין אלאהוא

 ~נ~
 אין

 נכנ~ ז~
 כללא ~וג תחת כ~ל

 ~ה להודיעני אלא שלו כלל ~מר בא לא ~פרא דר~דר~~~~
~שוב

 ~~י~
 ק~י~ה~ ~~~ב אינו ומה

~~~
 ~י~ י~~ד ס~~ק קע~~ז ~י~ן הט"ז בדברי עוד שהאריך
 ת~לה שהי~ שהמעות ~כונה ב~דושין המרדכיבדברי
 הא~רונים שכל וכתב מלוה הכל שיה~ עשה ~כרלמ~~ית
 הטו~~ז דברי נ~~ל לע~מי כ~אני ובאמת הט~~ז~ עלת~ו
 אינם וה~רי"ק הש"ך דברי ואדרב~ ומובנים~נכונים
 דהיינו ק~בה שעשו ד~יירי דכיוןמוב~ים

 שעכ~~~
 ישלם

 כן אם ירוי~~ לא בין ירוי~ בין ק~וב דבר ~הנותןהמ~בל

ע~~~
 שקיבל ק~וב הדבר י~~ם ג"כ ~מקבל י~~יד אם דגם

 ~כן וכיון ע~~ועל
 עכ~~~

 על ואונ~ין הפ~ד א~ריות אין
 א"כ הפסד א~ריות עליו יהי~ דאס ~ללהנ~תן

 עכ~~~
 אינו

 יהי~ באם רק ~~וב דבר לו~שלס
 רוו~

 א~ריות דאפי~ דכי~ן

 ~~~א~~י~
 ה~סד

 ה~~
 איך ה~~י מן ע~~ו על ~בל

 לו דמשל~ין לומר בזהיתואר
 רוו~

 יהי~ ~ין ~~וב דבר
 לד~וק שרו~ה ~עכ~~ת ב~רי ~ראיתי ואף יה~~ לאבין רוו~

 אין ירוי~~ אם ~~וב דבר י~לם בהם יע~וק ~~אםולפרש
 כ~~ ללבי נכנ~יםדבריו

~~~~
 ו~ה יותר~ בדבריו לפלפל פנאי לי אין ל~"ע

 ה~~ו~~י ~הע~י~
 על

 הנה תשו~~ ידרכי תפא~ ~בי ~
 לכתוב שיכול ובפרט ~לוואי ~ביל~א לא דא~י~אא~ריות
 ידידו ב~ה והנני ~ליט~א~ בע~~ו ~~~ר ל~רב~ל~אול

 דו~~~

~~~~~~~~~~~ 

 ~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~י

 ה~ופ~~ הרבני ידידי לכ~ודשוכ~~ט
 כ~~~ת ו~ו~

 מו~~~

~~~~~~~~~ 
 י~~~י~ בד~בר~ן ש~~~~ ~~~י

~~~~~
 משו~עת ~~ת י~~ה ~ם שיש בד~ר קבלתי

 וב~
 ~~~~יבי~ ~כפ~ ש~ני ה~רכאו~ משריהפקו~

ל~~זיק~
 שיה~~ לה~זיקה רו~ים ו~ם

 ל~
 ~~נ ~~זונות

 שםותאכל עכו~~~
 נו~~~

 הילדה כי
 ב~ אינ~

 מ~~ית י~נו בכ~ר ~שר היהודים אם כי ה~ר בניאומרים אול~ כנל~ ד~ת
 י~זיקו אזי ההספקהדמי

 אות~
 ~~ל

 י~רא~
 ותוכל

 ~~~י~
 בכפר דרים אשר יהיהודים כשרים~ מאכלי~ש~

 מ~~ ה~
מעט

 וה~
 עניים

 ו~ו~
 ההספקה

 ושאלת ~ליה~~ ק~~
 מ~ויבים דתוה~~ק פי על~ם

 ~ה~ילה כדי ~הספיק~
 הב~ת~ ו~נה ~ עכת~~ד ~חויבים אינם אם אוא~ורות ממ~כ~ו~

 שאין כתבך ומתוך שאלתךמתוך
 כוונת~

 אם לשאול
 ~דקה בתורת~~חזיקה מ~ויבי~

 אל~
 אם

 מ~ויבי~
 לה~זי~ה

 ~דקה מ~ות שהרי חוב~ איזה שחייב מי כ~ו גמור~יוב מ~~
 עודף לו אין ואם פרנסתו~ על עודף להנותן יש באםתלי~
 ג~ור ~יוב ב~חויב מש~~~כ פטור~ הוא אזי פרנסתועל
 כל פרנסתו כדי לי אין אפילו מ~ויבהוא

 שי~
 ~ו

 א~לי הדבר שפשוט משיבך אני ולזה לבע~~~~ ~ידו~מכדי עוד~
 מ~~מ נו"ט~ באכילת עלי~ גמור אי~ור כאן הי~שאפילו

ל~
 הכפר בני ה~ודים את ל~ייב נוכל

 לה~זיק~
 עיקר מ~ד

~דין
 ר~

 ק~ת בה שייך היותר לכל או ~ד~ה מ~ות מ~ד
 שבויי~ פדיוןכעין

 ו~"כ
 ממיל~

 כד~ ~ו שאין דמי נ~~מ
 במ~ות מחויב דאינו כיוןפרנסתו

 ~דק~
 ~~~ויב אינו בזה ~ם

 דאין הוא דהדין בכפר אשר יתו~ם ~נכסיוכן
 סי~ ביו~~ד כמבואר שבויים ~פדיון אפילו ~דקהעלי~ם פו~קי~

רמ~~~
 ובחו~~מ ג~ ~עיף

 אף ר~~~~ ~י~
 להס~ק~

 של
 ודא~ שבויים פדיון דהרי וראי~ מנכ~יהם~ נותנין איןזו ילד~

 ודאי מוכר~ ש~באי מי א~ל שהוא ש~שבוי פ~וטהדבר
 ואין בידו שהוא כיון הא~ורים דברים אלו לאכולגם

~ה ל~
 פדיון ~~יוב את ~שבינן לא ואפ~~ה שם~ יאכ~

 היותר ~דקה כמ~ותאלא של~
 גדול~

 ביו~~ד~ ~~~ב ב~י~ כ~בואר
 שהוא בי~ איתנייהו כ~ו דשבוי ~טע~א רק זהוגם

 וכדו~ה נבעל~ להיות בין נהרג להי~תבין מסוכ~
 אסורי~ ~~

 ממונ~ כל לו ליתן האדם ~ת מ~ייבים אין ואפ~~ההרבה~
 שמבואר ואף ~בוים~לפדיון

 בש~~~
 ~עי~ רנ~~ב ~י~ יו"ד

 על עובר שבוים מפדיון עיין ~~עלים דמיב~
 ויש לג~רי עין ב~ע~ים היינו עיי~~~~ עשין ~הועל לאוי~ כמ~

 עין ד~עלים וכמי לפדותו~ ל~ברו כלל ~~ייעואי~ו ל~
 על ג~~כ עוברה~ד~ה ~~

 כ~~
 ב~י~ בש~~ע כ~בואר אי~ורים

~ז
 ~עי~

 ~פדיון עין דב~לים אמרו כן כמו א~
 אב~ יתרי~~ אי~ורים כמה על עודעובר שבוי~

 ~יהי~ מ~~מ
 ~יו~

ג~ו~
 ~ייבין ~יו אלו כמו הי~וב בני על

 איז~
 ודא~ ~וב

 ~הרי ורא~~א
~ 

 כמבואר אשתו בפדיון ~ייב הבעל
 דתקנ~ ובאה~ז~ב~תובות

 פירות תחת פרקונה
 שהו~

 י~~~ו~עמי~אלי



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~
 ~דיא ומ~מע מנכסיה~~וכל

 ו~מבואר ~יי~י~ אינ~ דאחרי~
 כל דהרי תקשה וא"כ ע~~ח סי~ב~~ע"ז

 אד~
 חייב ~ישראל

 ~בעל של ~דיון חיוב בין ~ילוק דיש ועכ~ח חברולפדות
 בעל פדיון דחיוב לחברו~ ישראל פדיון חיוב שללאשתו
 פדיון חיוב משא~כ ~חר~ כ~וב גמור ~יוב הואלאשתו

ישרא~
 וא~~~ כנ~~ל~ ~דקה מ~ות מ~ד רק ~וא לחברו

 מוכח
 דידן בנדון ד~~~ש~יני~

 דפשו~
 יותר הרבה קיל ש~~א הדבר

 יהיינו כלל~ מ~וכן שלה הגוף דאין כיון שבויםמפדיון
 שאין מה נמי~ע~א

 העול~
 ~בא אנשי את לפרנס נזהרין

 הקיר~~השל
 היהודי~

 שיאכלו
 מאכלי~

 דאין משום כשרים
 אלא בהו~ייבין

 משו~
 בכחינו שאין וכיון ~דקה מ~ות

 אות~לפרנ~
 ו~ם

 לפרנ~ נר~~
 אחרים ל~ניים יש~ר לא

 ו~תת אחרים לעניים ל~פסיד לנו ~יןכלום
 ~~~~ כ~

 שלנו
 כנ"ל~ להםרק

~"~~~~
 בנ~~ד

 ופ~ורה שו~ית הוא דבא~ת ~מרת~ יפ~
 בחרש וה~"ד ~פרישומ~ווין ב~~~ אין נבלות או~ל ק~ן וקיי~~ל המ~ותמכל

 ושו~~
 דאסור ונהי כן ~דין

 דף בגי~ין כדמוכח ושו~ה ל~~ש גם בידים לי~למיספו

נ~~~
 ודאי הכא מ~~מ לכהן~ שנש~ת ישראל בת ~רשת גבי

 דאין כיון בידים לה ספו כאלו חשובלא
 ~ישר~~

 עושה

כלו~
 קס~~ג סי~ חאו~~ח שיק מ~ר~~ם מורי בתשובת ועיין

 ליתןלענין
 ק~נ~

 שהיא
 סומ~

 ללמדה
 מלאכ~

 שת~כל בבית
 דא~ ~סורות~ מאכלותשם

 ~קל מ~דד התשובה שבתחילת
 סיי~~מ

 אנן מחמיר דבחת~~ס דהואיל
~ 

 דידי~ לנידון דומה שלנו ענין אין ~~מאבל אבתרי~ נענה
 דהת~

 כיון
 מאכלות שמה שתאכל ~נ~~ל לבית הק~נה מוסר הואד~~מ
 ~ו~ר אינו דהיש~ל בנ~ד אבל בדבר~ להחמיר סייםולכן ~ידי~ ל~ ס~י כאילו דהוי מקום יש שפיר א~~כ~סורות
 ~ע~מו אותה לוקח דהעכו"ם אלא עכו"ם~ לבית כללאותה
 ל~ ספי של נדנוד בה שיהי~ כלל ל~דד מקום איןודאי
 ליתן אפשר אם הדבר נכון ומ~~מבידים~

 אות~
 ישראל ~בית

 המ~כלות מ"מ כי הישוב מבני ~הו~אות על מעות ע~~זולגבות
 בתשו~ וכמש~~כ רעה ו~בע הלב ~מ~ום גורמיםאסורות

חת~~~
 וממילא זה על רק ~דקה של בכיס הנמ~א כל ליתןאבל ~נ~~ל~ שיק מה~~ם בתשו~ ומורי פ"ג ~י~ או~~ח

 לעניים ישארלא
 אחרי~

 להפסיד רשות אין ~פענ~~ד כלום

 וש~~ת~ הדו~~ש בזה והנני כנ~~ל~ אחרי~לעניי~

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

 לפ"ק~תרט"ג י~~~ו~סעמי~אלי

שוכ"~
 שמים ירא הבקי המופ~ג הרב תלמידי לכבוד

כש~~ת
 ~~~~~~~~~ ~~~~~ מו~~

 בישוב שו~~ב נ~~י
 ז~ב~ במדינת גדולאילאווא

~~~
 חוו"ד ש~לת

 ב~~
 הי~ אחד שבטה"ב שם שאירע

 ב"י הי~ ואחד ~שר של ~ות ה~ אחד ב~וםלו

 ולק~~ ב~~י אינו ~יו והנש~רים בשרמשימוש
 כף המשרתת

 ב~ר של הכפות מאותן~חת
 והגיס~

 חלב בה
 רות~

 ולא
 ולאח~כ הכף~ נגד בהחלב ~~הי~

 הי~ הכף כי ר~~
 דהי~ ו~תבת לא~ או הב"י הי~ אי ידעי~ ולאבשר ש~
 דהכף משום להתירמתחלה בדעת~

 ש~
 נתב~ל בשר של ב"י

 ברוב~ ב"י שאינן כפותהד~ בתו~
 ~~ אח~ א~

 חזרת
 ב~

 משום
 בהיתרדהיתר

 בסי~ ברמ"א דמבואר ונהי ב~ל~ ~~
 ב~ים נתב~לדחלב ~"~

 ובש"~
 בסקכ~~ב

 ב~~
 ~תחלה דאף ~~ו~~ח

 מים באותן ב~ר לבשלמותר
 ומוכ~

 ב~ל בהיתר ~יתר
מ~~מ

~~ 
 ב~י~ דמבואר שם כתב בע~מו הש"ך

 ר~"~
 דהיתר

 ועכ"ח ב~ל לאב~יתר
 ~ריכי~

 ~יבש לח בין לח~ק
 דבל~

ב~~
 ביבש יבש דהוא ובנ"ד ב~ל~ לא וביבש

 ג~
 לא להש~~ך

 עוד ו~תבת עכ"ד~ב~ל
 דג~

 לילה
 ל~

 ~ברה
~~~ 

 ~שימוש ~~ף
 האב"י הי~ שמא ס~~ס מ~ד להתיר אפשר הי~ דאל~~כהבשר
 דלינת כר"ת ה~הושמא

 ליל~
 בסי~ ~פר~ג כמש~~כ פוגמת

 ~כתו"ד~ ~~~ס יהוי לס~ק ~~ת דעת דמ~רפין~~~ה

~~~~
 אגיד האמת

 ל~
 ~ביא~ת שאף

 דברי~
 שאלת כמו

 אחד דבר חסרת מ~~מחכם
 של~

 ביארת
 א~ ב~~י בשר של הכף הי~ממה בש~לת~

 בו ששמשו ~~ה
 בשרמעל~~ע בתו~

 בהמ~
 עוף בשר דרק אפשר או

 שכי~ דהו~
 ביום בו ששמשו מ~ה רק ב"י הי~ אם כי הללו~בעיתי~

 על היתר לנו יש א"כ עוף בשררק
 ~קדיר~

 גם חלב של
 כאן דבהי~ א~ ~~י~ קי"א בסי~ המבואר אומר שאנימ~ד
 נפלה אם אזי מד~נן רק אסורה ואחת חתיכותב~

~חת חתיכ~
 לתו~

 והה~~~ נפל דהיתר אומר שאני אמרי~ אזי היתר
 לגבי הוי א~~כ עוף בשר רק ב~כף שמשו ד~ם כיוןכאן
 שאני אמרינן וממילא דרבנן איסור רק בשר שלקדרה
 דהש~~ך ואף אב"י~ של בהכף החלב דהגיס ותלי~אומר
 דכל כתב שםבסק~~ד

~ 
 החתיכות באם דו~א הוא

 אזי ניכרין ואינו מתחלה נתערבו באם אבל לע~מן~ניכרין
 בנדון שכן וכיון אסורה~הקדירה

 של~
 נרא~ נמי

 דה~ות
 וכיון ~חלב בהן שהגיסה קודם מתחילה נכרין היולא
 לדברישכן

 הש"~
 אומר שאני מ~ד מקלי~ לא בכה~~ג הנ~~ל

 שם השיג שהפ~ח מלבד אבל דרבנן~ באיסוראפילו
על

 הש~~~
 שאינן בכה"ג דאף בתרומות מפורשת ממש~ה

 ויש אומר~ שאני אמרי~ניכרת
 לסמו~

 בדרבנן~ דבריו על
 דברי ישבתי בחי~ ש~נכיואף

 ~ש~~
 נגד דבריו יהי~ שלא

 ש~יינו דהתם בנדון כמו דוקא מ"מ הנ"ל דתרו~תמשנה
 חד תערובת הי~ ואז חתיכות ב~ על רק מתחלה גםדנין
 ואסרנובחד

 שניה~
 יש שפיר ולכן

 מקו~
 כדברי ~ומר

 מ~ד אח"כ להתיר מקום אין שניהם אסרנו דכברדכיון ~ש"~
 דהתירא שנ~ל חתיכה דאותה אומרשאני

 הו~
 לב~ ודמי

 ד~נן איסור ונפל היתר שלק~ירות
 לתו~

 ~ן~ אחת
 אחד נ~רף או נאבדואח"כ

 מה~
 באיסורא נשארה דהשניה

 או~ה ~סרנו שכברכיון
 ~מתח~

 שלא נ~~ד בכמו אבל
 שאב~~י קד~ה שגם כיון מתחילה הכפות על כלל דניםהיינו
אסורה

 ~כתח~
 א~כ בה ~שתמש

 מתחי~
 לאחר רק הספק

 שאני מ~ד ~דרבנן להתיר יש שפיר אז בהח~בהתחי~ה
או~

 כתבתי כבר יותר הקילו דימוט דגבי דתרומותהמשנה הפר"~ ראיי~ דחה ~~~א בס~ ~ם שבחוו"ד ~ואף
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 ~ב~ אומר שאנ~ ענ~נ~ כל שהר~ דחוק~ם~ דדבריו שם~ח~
 תרומ~ ד~בי מד~מוע למד~ן אנו דרבנן~~סור~

 אמר~נן ולא
 שפ~ר עוף בבשר רק הש~מוש הי~ אם ולכן ~~~לו~דבד~מוע

 כנ~~ל~~ אומר שאני מטעם לה~ל~ש

~~
 בבשר ביום בו השימוש ה~~ א~

 ב~~
 ה~תר דא~ן

 ~ש א~ ל~ריך באים אנו אז~ כנ"ל אומר שאנ~מ~ד
 לא בה~תר דהיתר אפשר או מתחלה~ דנתבטל מ~ד~~ת~ר

בט~
 ~~תר ר~~~ט בס~~ דמוכח כתב דהש"ך מש~~כ והנה

 לא~ה~תר
 בט~

 ראית ולא הש"ך דבר~ על ס~ת ~נה
 דהיתר לה~פך ר~~~ט בסי~ מבואר דבאמת תמוהיםדדבריו
 זה ועירבן שטרפן רחל~ם ו~מר ~מל~ם ו~מר בטלבה~תר

בז~
 והוא פשתן עם לתפרן מותר ~מל~ם מ~מר הרוב אם
 הד~ן וכן דכ~~ם~ בפ~~ט חולק שום בלי מפורשתמשנה
 בהיתר דה~תר להפך ומוכח ע~י~~ש~ פשתן עם קנבוסלענין
 התערובות באם דוקא ה~~נו בטל לא בהיתר דהיתר והאבטל~
 פשתן חוט בו שאבד ~מר של ב~ד כמו ~א~סור~וא

 ביארו ס~~ה דף ע~~ז ובתוס~ דוכת~~ בכמה בש~~סהמבואר

ד~
 ה~ורם הוא ~תערובות בהיתר דה~תר משום בטל
 ~ורם התערובות שא~ן במקום אבל בטל~ לאהא~סור
 וכבר בטל~ שפ~רהא~סור

 תמ~
 ה~רע~~א בח~~ שם

 ובחידוש~ להפך~ ה~ורש דבר ש~עתיק הש"ך דבר~ על~~~ט בסי~
 טע~אמרת~

 הית~ א~אי הח~לוק
 וב~ום בטל בה~תר

 דביטול משום ו~וא בטל~ א~ן האיסור ~ורםשהתערובות
 הא~םור את מכ~ר~ם ~יינו שאם במקום אלא שי~ך~א
 בה~תר ד~ש כ~ון אז ~ותר וה~יתר אסור האיסור~~

 הי~נו אם הרי בכלאים אבל ה~ובר~ הוא ב~טול~~עור
 בכלאים שהר~ אסור ~יתר ~ם הי~ פשתן של החוטמכירים
 אחד חוט ~ש ~מר ב~ד של א~ד ב~ד שאם הדין הואכך
 הש~~ך כמש"כ הב~ ב~ד אפ~~ו אסור הב~ד כל פשתןשל

 סק~~~ז ~~~ה ס~~יו~~ד
 ב~

 כאן ש~יך לא א~~כ המהר~"א
 א~ן שהר~ כלל ביטול~מר

 כא~
 ה~תר

 כ~
 יודעין שאנו

 כיון הוא איסור סופו ועד מתח~לתו הב~ד שכלבבירור
 אותו מכיר~ן אנו שאין ומה פשתן~ של אחד חוט שם~יש
 מכירים ה~~נו באם ש~ם בדבר ~~תר לנו ל~רום יכול~~נו
 שלא תבין ~~ה ומסתבר נ~ן דבר והוא אסור כ~לו~~
 ~~~ז ס~ ~~~ב בחיו~~ד שלמה בית בעל ה~און דברי~דקו
בדבר

 שנתע~
 על וכתב שהורות בין טמאה ~המה עור

 הס~~ת ~דין דמעיקר א~ת~ ס~~ת ה~ר~עותכל
 כש~

 דה~ר~עה
 כ~ון אינו זה הנ~~ל ולפי הט~ורות~ ברוב נתבטלה~~טמאה
 את מכירים הי~נודאם

 הירי~
 הוא איזה הפסולה

 הרי א"כ הוא חסר ~ום דאותו כיון פ~ול הס~~ת כל~~
אין

~~ 
 ~יתר

 וכ~ כל~
 ~~חר

 ההכ~
 ~יתר כאן אין

~ם
 הה~ קו~

 שייך לא
 ביטו~

 של חוט ~ב~ וכמו כ~ל
 ~ב~ד שנאבד~~תן

 כאן אין כי ועל הנ~~ל~ ~~
 ק~רתי מ~ו~

 דבר שלבטעמו
 אב~

 טוב דבר ~וא כי ויחכם ~כם תן
 להמביןונכון

 ~~ו~
 י~ד נפל הנ~~ל ועפ~~י

 דבר~~

 שכת~ת
 דס~ ~אי בטל לא בהיתר היתר ~יבש ~יבש ~~~לדעכ~~ח
 ב~בש ליבש ~ט דס~ ~אי ~~בינן אי ואד~א~~"ט~

 עכ~חמוכח
 ד~

 היתר ~~ש ביבש
 בטל~ בהית~

~~~~
 לא בה~ת~ דה~תר דנ~מא הד~ן בגוף

 בט~
 לכאורה

 דף בנדר~ם ~ר"ן דבר~ עפ~~י אלא לדבר טעםא~ן
 שה~א כל בטל דלא ב~~נו מ~ן הו~ דלרבנן דש~ל~~מ~ ~ב~נ"ב
 א~סור שנ~הם אם ד~~ינו ו~~תר ~~סור ~ענין אחדמ~ן
 אבל בטל~ דלא דרבנן אל~בא מב~~מ ~ו~ ה~תר שנ~הםאו
 ק~~ב לס~ בח~~ הארכת~כבר

 דאע~~~
 דבר~ הב~א שם דהט~~ז

 כרש"~ אלא ~~~ן ההלכה א~ן עכ~~ח מ~~מ וקלסי~~הר~~ן
 ה~סוד לכל ~כרח אין ו~~~~ז ברורות~ בראיות שםוב~ארת~ו

 אלא הר~~ןשל
 ד~

 בטל לא בעולין דעול~ן רבנן שא~ו
 בטל~ שפיר ~ה~תר היתר אבל ל~בו~~ בעולה דוקאה~~נו
 ~ם ומ~את~ כוות~~ דלא שם הכר~ת~ בט~ל לאבה~תר דהית~ דס"ל משמע קפ~~י ס~~ ח~ו~~ד מה~~ת שבנוב~~~ואף
 ועל הט~~ז על שם חולק ק"ב ס~~ ב~ו"ד מא~ר ב~תבספר

טע~
 בטל בה~תר דה~תר ופוסק הנ~~ל נ"ב בנדר~ם הר~~ן

 דנתבטל מ~ד החלב להת~ר ~ש שפ~ר שא~תך בנדון הנ"לו~~
 קע~~ה ס~~ ח~ו~~ד שלמה בית בשו~~ת ומ~את~ ברוב~ ב~~יהכף
 כענ~ן ממששנשאל

 ~נ"~
 היתר ~~טול בענ~ן ק~ת ומפלפל

 הכר~ע ולאבה~תר
 והוא חדש ה~תר לבסוף כ~ אך כ~~כ~ ~

 להתיר ~ש מ~~מ בטל לא בה~תר דהיתר נ~מא א~דאפילו
 דהכף אומר~ם ואנו פר~ש מרובא דפר~ש דכל מטעםהחלב
~ה~~ס

 ב~
 דלקח דכ~ון ואף פר~ש~ אב~~~ של מרובא החלב

 ~~~כבידים
~~~~ 

 עפ~~י מת~ר ~~מ הקבוע מן ~ח כמו דהוי
 ה~~דבר~

 הקבוע מן לק~חתו שבשעת דכל שבת מה~ בפ~~ב
 הו~ לא נ~~מ ש~ש הדבר נולד שאח~~כ רק נ~~מ שום הי~לא

 נ~~מ א~ן הלקיחה בעת בנ~~ד ~ם וא"כ פ~רש ~לאקבוע

 נ~~מ וא~ן חלב בי~ ~השתמש אסור שאב~~~ בכלי ~םשהר~

אל~
 על והנה עכ~~ד~ פ~רש ~ו~ שפ~ר להחלב שתחב בשעה

 דמדרבנן כיון נ~~מ א~ן דמד~נן דנהי לפקפק~ ~ש הב~~שדבר~
 יש מה~~ת אבל שאב~~י~ בכל~ ~ם להשתמשאסור

 שהר~ נ~
 להשתמש מותרמה"ת

 לכתח~ אפ~~
 שאב~~י בכלי

 ב~~~~ אטו שאב~~י ~זרה ~ז בש~~ס כדאמר~נן אסורמדרבנן דר~
 שייך ולא קבוע ~~~ת ה~~~ל כן אם נ"מ ~ש דמה~~תוכ~ון
 א~~כ אסור הוא שמה~~ת כ~ון וא~~כ פר~ש~ דמרובאלו~ר
 שמה~~ת כיון פי~ש הוי שמ~בנן מה ע~~י להת~ר נוכלא~ך
 ב~~ש בשו~~ת מש~~כ ~ם קבוע~הו~~ל

 ש~
 דאם התשובה בסוף

 לדברי ~מ~~ין התבשיל אסור במזיד שאב~~י בקדרהב~של
 הנה ~~~ט~ בס~~הפ~~

 בפמ"~
 זה ד~ן ל~~ ברירא לא ~ם

ר~
 זאב ב~ימ~ן ספר בשם כן מביא

 אב~
 ~~ר סיים הוא

 עי~~~שב~~~ע
 מהר~~ם מורי שבתש~ וכמדו~

 שי~
 ס~~ ח~~~ד

 דב~~שול כתבקי"ב
 התבש~ל ב~~ד אפילו שאב~~י ב~דר~

 הב~ דברי אין וא~~כמותר
 בנ~~ד להתיר ד~שנלענ"ד ~~~ אך ~וכרחים ~~~ל

 ~ח~
 ~ואיל ~~שון טעם ~ד

 יבש אפ~ בטל ב~יתר ה~תר ד~ם עיקרדנראה
 ב~ב~

 ~עכ~~פ
 כל מ~ד להתיר הב"ש דבר~ על לס~ך ראוי זהמטעם

 הי~ ב~שר הכף את כשתחבו ~סתמא ~ד ונוסףדפר~ש~
 מחשבי~ ולא ערך לפי מחשבי~ וא~~כ רוטב ~ם בודאישם
 שבודאי ~דבר קרוב ~ך הלפי ונ~ד ב~ר~ כולו ה~~ כאלוהכף
 שיש הבליעה נ~ד ~חלב ס~ה~

 ב~
 מ~שר

 ובפ~
 שמע~קר

 ולפי ~אט~מה~ אקפילא סמכינן הריהדין
 ~הנסיו~

 ~~יד
 ~ילנו

 רחו~
 הדבר מא~ד

 ש~~~~
 בתב~יל

 שנתבש~
 בקדרה
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טעם
 מהבל~ע~

 טעם יש לא ספק בלא ו~כן בהכף אשר
 במק~~א כי ~גם ~חל~~ בתוךבשר

 חל~ל~
 סב~ות מכח להקל

 הוא ראו~ מ~~מ משער~נן~ בכולה אמרו גדול שכללכאלו
 ~כף דתחבו ולתלות להתיר הב~~ש דבר~ על לסמוךל~רף

 וש~~ת~ הדו~~ש ~בך בזה והננ~שאב~~~~

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

 של ~טעם על כאן לפקפק יש דלכאו~ מלכתוב~~~~~~

 חרס של ה~~ לא הכף דבודא~ כ~וןב~טול~
 בס~ ~סכ~ם הש~~ך והר~ ב~געלה~ תקנה לו ה~~וא~~כ
 וא~~כ ~ל~~מ~ וחשוב מועט דבר הו~ הגעלה של דהו~אותק~~ב
 וא~כ ישל~~מ~ מטעם הכפות שאר בתוך ב"~ הכף נתבטללא
 ~מ~לא א~~כ הגעלה מטעם ~של~~מ דחשובכ~ון

 ג~
 ה~תר על

 ק~~ב ס~ בר~ש בפ~~ת שהב~א לפ~~מ ~קפק ~ש ~ר~ש כלשל
 דפר~ש כל אמר~נן לא דבדשל~~מ שבת של סדורו ~פרבשם
 מוע~ל לא דשיל"מ דהו~ אומר~ם דאנו כיון ~"נ א~~כע~~~~ש
 לס~ בח~דוש~ ~ארכת~ א~~ אמנ~ דפר~ש~ כל שלהה~תר
 ~הו~י~~~~י

 והבאתי דפר~ש כל אמר~נן של~~מ בדבר דגם
ראיו~

 ואזכיר ~~בר
 בס~מן ~בואר ממא~ ו~וא ק~תם~ פ~

 אע~~ג דפר~ש כל מטעם דמתיר~ן בנו ואת אותו ל~ניןט~~ז
 חדש לענ~ן ר~~~ג בס~~ דמבואר ~מה וכן דש~ל~~מ~ד~~~

 ~בואה סתםדמת~ר~ן
 מטע~

 ורוב פריש ~ובא דפריש ~ל
 והרמב~~ם הר~~ף לש~טת וכן ~~שן מןתבואות

 דחמ~
 הו~

 מבואר ואפ"הדש~ל~~מ
 מ~ה רבתה גבי ז~ דף בפסחי~

 ~תניא בש~~ע דפסק ~את~ וכן דפר~ש~ כל מטעםדמותר
 ~~ת~ר ד~ש ב~ו"ט העכו~~ם מן בי~ים לענ~ן תק~~~ג~~~

 גם דבאמת ועוד ~ר~ש כל מטעם למכור בשוקבמב~א
 אנו באמת דהרי הוא גמור דש~ל~~מ לא הכא בטוללענ~ן

דני~
 ה~תר לו יה~~ לא והבלוע בכף~ א~סור הבליעת על

 ~ום הי~נו ~ש~~ך החמ~ר ק"ב דבס~~ ונ~~לעולם~
 לענ~ן~ייר~נן דש~

 הקדר~
 אבל לכתחלה~ בה להחמ~ר ~ש ע~מה

 נתחב שכ~רהכא
 בהתבש~~

 ~הי~ ולא חלב~ של
 ל~

 ה~תר
 דמה דכ~ון ועוד נתבטל הכף דגם לומר יש שפ~רלעולם

 ~~בנן א~~כ דרבנן רק הוא בטל אינודדש~ל"מ
 שפ~~

 אמ~נן
 לתוך נתחב ב"~ ש~ינו ד~כף ותל~~ אומרשאנ~

 בבשר מעל~~ע תוך בהכף ש~משו אם גב~ למעלה~כתבתי כ~ הח~
עוף~

 לפ~~ק~ת~~~ג י~~~ו~סע~~אלי

 כש~ת וכו~ חו~~נ חו~~ב ~ג~ הרב ידידי ל~ודש~~~~ט

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ו~
 ~דקהל אב"ד נ~~י

ספ~~ם
 ב~שקאל~

 י~"ו~

אחדשה~ט~

 ~מ~ו~~~~~~
 ש~~~ין גשמ~ם ~י ~ל

 ב~
 ~אובין

 ש~ריך ומחמת ב~~ שטוב~ין ~~פי~ה ~~םויו~ד ~~

ננקות
 המקו~

 בכל שם ש~ובל~ן ~ום שהוא הגדולה
 שאוב~ם המ~ם ~פוך ג~~כ מוכרחים ממ~~א לכן הפחותלכל שבו~

 גשמ~~ מ~ של ה~וה לתוך הנק~וןבכל
 למען

 יר~
 אל משם

 מחמת חשש א~ן אם מעכ~~ת ח~ר והנה הגדולה~המקוה
 דכשר סאה ונטל סאהנתן

 ר~
 ס~~ ב~ו~~ד והש~~ך רובא~ עד

ר~~א
 ס~~~

 בשם כתב ס"ג
 שנכו~ ~רשב~~~

 לדעת לחוש
 מ~ם לענ~ן אף לה דמפרש~ וה~ב~~ן והראב~~דהרמב"ם

 והחת"ס ושמלה הלחם דבר~ ו~ב~אשאוב~ם~
 בס~מ~

 ר~"ד
 שולטת אדם ~ד באםדדוקא

 בנט~ל~
 אז~ ובנתינה

 שאוב~ן המ~ם דב~ן ~כ~~ת בנ~ן אבללהרמב"ם~ פסו~
 ששופכי~

בתו~
 משם ~ו~ים הללו כשמ~ם אח~~כ וב~ן העו~א

 ל~ו~
הגדול~

 ~מש~ ע~~י בא הכל
 עכתו"ד~ כלל~ לחוש א~ן ~~~~ג

~~~~
 ~נטילת שולטת אדם ~ד אין דאם זה דבר באמת
 בבאור~ גם כתב הרמב~~ם לדעת גם דמותרהמ~ם

 הרמב~~ם ~~שב דבזה הכ~~מ בשם ב~ו~~ד שםהגר"א
 מ~ לתחתון שירד עד ה~ליונה במקוה דנ~תן מ~~חדפ"ו ~מש~~

 ~~~ש זה חלוק לכאורה ~מנם הנ~~ל~ושמלה ~~~ כדברי מפורש הר~ כשר ב~ד נטלו דלא דכיוןסאה
~ 

 הב~~~ לדבר~
 מרא~ת ~שום הוא דפסול דטעמו הרמב~~ם בשיטתוהכ~~מ
 י~~ל א~~כ הפסול~ בטעם לב~~ב בחי~ ~רמב~~ן וכמ~~שה~ן
 סימן חו~~מ ח~ ח~~א ד~~ח בשו~~ת הר~אבל ~ע~ן~ מראית משום גזרו לא מע~מם המ~ם דב~~ושפ~ר

 ל~~~
 דל~ר~ כתב

 משום לא מדינא פסול הנפש בבעלי~ראב~~ד
~~ 

 אם
 כ~

 ~ע~מן בירדו אפ~לו פסול ש~ה~ה היה מהראו~לכאו~
 ~חוש דנכון בד"ח שם ומשמעעיי~~ש~

 ~כתחיל~
 אף

 והגם הנ~~ל~~ראב"ד לשיט~
 ~~~~שב איך יוד~ א~ני שלכאור~

 ~מ ~~ח~ פ~~~ ב~וואות המשנה ~ראב~~דלדבר~
 לחוש ~ש בודא~ ל~רי~ ל~וש כתבדבד"ח כיו~

 לדבר~ו~ לכתח~ל~
 עוד ב~הילתכם לעשות נכון ~ותר ה~ה לדעת~ולכן

 זו וע~קא סא~~ ~ גשמ~~ מ~ בה ~קוותשל~ש~ת עו~~
 בה שאובין שפ~כת שום בלי מ~מדה על לעולםעומדת תה~~
~~חו ול~

 ממנ~
 דבר לשום משמשת תהיה ולא מים שום

 של העוקא על חשש שכשי~~ה זהל~~ן ר~
 גשמ~~ ~

 ששופכין
 העו~א לתוך ממנה ~רד למען שאובין מיםבה

שטובל~ן הגדול~
 ב~

 נתן מכח
 סא~

 ישיק~ אז~ ברובא סאה ונטל
 ע~א~ת~

 בה שיש השל~שית זו להעוקא ח~בור ~ד~
 בשו"ת ראיתי ~ו והשקה כ~~ שאובין בה שופכ~ןואין סא~ ~

 ב~ת בשו~~ת וכןשם ד~~~
 של~

 ועוד פ~~ה סס~~י חיו~~ד ב~"ב

בכמ~
 דאף ~השקהל~סוק יוכל~ כך ואחר א~ת רגע על אפי~ ~י תשובות

 בסי~ דהש~~~
 כתב ~י"ב ס~~ק ר~~א

 להמקוה החבור יפסוק שלא לכתחלה ל~חמירד~ש
 על החשש דאין בכ~~~גמ~~מ הכשר~

 המקו~
 השנ~ה

 ר~
 נתן ~חמת

 גופא דהואסאה
 גדול~ חומ~

 דרובא דרובא ~וא
 ~שי~ן ~ללם והש~~עהפוסקים ש~

 ~פוסל~ם~~~יטת כל~ ~~ש~~ ~~~ לג~
 ל~

 לשיטת ל~חלה ~וש נר~ה אם אף

הפוסל~
 ה~וה שיחברו די ~כ~~פ

 בהש~~
 פ~ם

 ותהי~ ~ה ~סמוכ~ם גשמים מי של כשרהל~וה ~ח~
 ~~~ א~ת~ רגע כשפ~ה~אליה מ~וב~

 ל~עתי ~ו
 עדי~

 ה~וה את שי~א~~~ת מ~~ ~~י
 ~~וב~~~

 ב~ם בה
 ~אובי~

 ~או~ו~~~
 ו~שום ~פ~ה~ ~ה ידי ~ל

 ~או~~
 ש~תבת~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 חד~ ל~ליותא~ ~נינים ~ני לנויהיה
 ~גם

 העוק~
 ~שופ~~ן

ב~
 שטובלין ל~~וה ~מנה ו~~~יכין ש~ובין ה~ים

 נר~ה אם דאפי~ ועוד ה~~~ע~ ו~~ק ~פוסקים לרובכ~רה ~~
 דנתן דין על ל~וש ע~ו והנלוים הראב"ד לדעת~וש

ונטל סא~
 ~שיק ~רי ~~ סא~

 אות~
 עלי~ ~~ין כשרה למקוה

 אבל חשש~שום
 בע~~

 ~לה רק כאן אין מעכ~~ת שכתב
 שטובלין ~~קוה שהרי ~שקה שלאחת

 ב~
 י~יה

 וגם ג~ורין~שאובין בתחיל~
 החשש~

 ~~~ע ~ל
 שיי~

 באם יותר
 ~~קוה בתוךמ~לאים

 ע~~~
 בה שטובלין

~~ 
 ש~לאין

ב~קו~
 ויורד ~חרת

 ל~קו~
 ~ע~~ה~ הגדולה

~~~~
 בי~י ל~שות יכוליס אם ~עכ~~ת חקר

 הקי~
 שאין

 פי על כ~רה שיהי~ ~קוה קונסטאייז ~ןקרח
 ~אובין ~שום ~הור ~ה~ליד שאוב ש~קוה בש~עה~~אר
 בו~ לטבול ד~ותר דהיינו הש~~ך דפי~ ~ליו ~קוותוכשר
 בטו~אה הווייתו ~שום ~~כ~~ת ~ושש בקונסטאייזאמנם
 ~ין ולדידי אדם~וע"י

 ז~
 חשש

 כ~"~
 ראיה מעכ~~ת

 המים בתוך חלב או יין שפיכת ~"י ~וה ~כ~יריםדאנו ~~~
 שישתנו שאובים ~~םהנשארים

 ול~ ~ראיה~
 עי~~ז ~חשבי~

~~קו~
 והטעם יד~ תפיסת בה ליש אח~~כ

 פשו~
 דהא

הה~ז~
 ~אליו בא ~י~ ל~ראה

 ו~
 השנוי

 ב~
 אדם ע"י

 פוסל אדרבה אלא הוא הכשר לאווהשנוי
 ה~קו~

 וה~ים
 של פסולו ~~אשין ידי על הקרח עשיית בנ~~ד וה"נהוא~
 ~ע~~ו ~קוה ונעשה ~אליו כשנפשר ואח~~כ ~ואה~ים

 ~וא~ ש~יםבידי

~~~
 הקונסטאייז ~הם שעושין שאובין דה~ים עוד שחושש
 ונט~או טו~אה ש~קבלים בכליםהם

 וטומאתן~ שאובין ~די ל~ו~יאן אח~~כ שהגלידו ~ה~ני ול~ ~תחל~
 ~~ים דאם לו~ר ~ה דבר ראיתי ולא ש~עתי לא אנכיהנה
 והיו ~תחלה ט~איםהיו

 בקרק~
 ונעשו ונפשרו ~גלידו

 מידי ולהי~יאם ל~כשירם הגליד יועיל ~לא סאה ~~מים
 הי~ ה~ים ~ם דאפילו פשוט ולדעתי ושאובתןטו~אתם
 שם ויש ו~פשרו והגלידו בקרקע שהם כל בתחלהט~~ים
סאה

 ~מקו~
 ד~ים בעיני ~דבר קרוב ועוד כשרה~

 טו~אתן ~הם פקעו שה~לידוט~אים
 ~יכ~

 קרח ~נע~ה
 שם דבטל~א~ר

 דכ~י ד~יא לשלג וקרח ~יניי~ו~ ~שק~
 דאינו טו~אה~ מקבל אינו קרח כן טו~אה ~בל אינוד~לג
 פ~ע מינייהו אוכל ו~ם ~קה שם ופקע אח~~כ ש~גלידכל ~~ ~תחילתן בנט~או אפילו ולכן ~שקה~ ולא אוכללא
 טומאות בדיני כ~~כ בקי איני כי ועל לג~רי~ טו~אתם~~ם
 טרדות ו~פני ~דבר~ הח~תי לא ו~רתו ו~~קהאוכל

 הדבר קרוב דעתי לפי אבל לחפש כעת אוכל לא~~~~ידי~
 ה~ין~ הואשכן

~~
 לחם וספר ג~~ט ספר בשם ~עכ~~ת שהביא ~ה

 על~~~~ו וש~ל~
~~ 

 שאוב ד~קוה די~א
 שהגלי~

 ונפשר
 ~~ דהרי בה לטבולד~ותר

 שהגליד
 ל~

 עדיף
 ~ם א~כ וה~שכה ברובא אלא כשר אי~ו דה~שכה~כיון ~~ש~

 אבל תח~~י אינו ג~~~ ספר הנה ~ן~ ~~ין יהיהב~~לד
 ~יקר הכריע ר"א בסי~ן ~ד~~ שהריתמה~י

 דהפ~ להלכ~

~ת~פת~
 ~ר ד~א עליו להק~~ת כשר

 לטבו~
 בו

 כ~~
 ~ן ~ב~א ו~~~י~~~א~

 ~תו~~ ~ר~
 ל~~וב דו~~י בכ~ה ~

~~
 הכ~ר דבר

 ל~קו~
 מ~ינו דלא וכיון עליו ל~קוות כשר

 לו~ר כדברי~ם ~י~מר ~~ם ~~ד שום ו~פו~יובש~~~
 ~~יקר ודאי ~ש~ע ה~שכה ידי על רקדכ~ר

דגליד בתו~פת~
 עדי~

 ~~אובתן ונט~רו נכשרו ~~~ם דה~ים ~ה~שכה
 ל~וש אין לד~תי שכןוכיון

 בז~
 וש~לה~ הלחם ~ל ל~קפוקו

~~~~~
 קהילתכם כ~ו גדולה ק~~ק ~ל נפלאתי

 של~
 י~י~

 בא~ריית ש~וא ג~~~ים ~י ~ל רק טהרה ~קוהבה
 הבלן זהירות ~ל בזה ~ס~וך ו~ריכים ול~ז~ר~ לדקדק~דול
 בקהיל~ת אפילו ~עכ~יו יודע ו~י~ב~~ב

 ק~נו~
 ~ו~יאים

 ~עושיםהו~אות
 ~קוואו~

 ~עיינות
 ~ל~

 לשום ~ריכים יהי~

 י~תדל ש~עכ"ת ~הראוי ולכןאחריות~
 א~~

 שלו האנשים
 ~תהי~ ~ק~ה לע~ות שיראו ~ה~ילה בעניני כח להםשיש
 ~~~ין טוב היותר ~ד עלכשרה

 גמו~
 שגם ~גם

 ~כשיושל ה~ו~
 הו~

 ואין טוב
 ב~

 רק ~ם אלו כל כי ח~~ו ח~ש

 אבלחו~רות~
~~ 

 האחריות גש~ים ~י ~ל שב~קוה יד~ע
 בז~ והנני ~פסול~ יכולה בקל כיגדול

 וש~~ת דו~~ש ידידו
 ובלונ~~ח~באה"ר

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

 ~פ~~ק~תרע~~ג י~"ו~סע~יהאלי

 כש"ת יר~~ש חו"ב ~~ופלג ~רב ידידי לכבודשוכ~~ט
~ו"ה

 י~~~ו~ בקראסנע יקרה אבן ~~~ ~~~~~

אחדשה~~ט~

~~
 שלו ~ענין כי י~ן ואיחרתי ~כתבו שקב~תי ז~ן איזה
אינו

 ו~ נ~ו~
 היו ואני כותב ~~א בעל~א ל~לפולא

 ל~שיבהו באתי ועת~ ול~עשה~ להלכה הנ~רכים עניניםלפני
 וה~ הכבוד~~פני

 ז~~ל רבו בשם ~פ~ם עיד כותב ~עכ~~ת
 ברכ~ גבי החילוק ~חזיקשהי~

 בנוסח הוא הב~ה אם בין
 הוא הברכה אם ובין~על~~

 בנוס~
 וכו~~ נר ל~דליק ~ל~~ד~~

 בהחילוק ~רגיש איני שאני הקודם ב~כתבי לו כתבתיו~בר
 ואידי אידי ו~~~~ הוא~ שבח ואידי דאידי עיקר של טעםזה
 הפוסקים ~דברי ראיות לו וכתבתי ~ספק~ לברךאין

 העו~ר ספירת סיפר אם דבספק העולם ו~~נהגהאחרונים
 בלאסופרין

 א~ ברכ~
 שנוסח

 הב~כ~
 ועוד ~בעל~~ ~וא

ראיות~

~~~
 ז~~ל סופר כתב ה~~ון בשם ז"ל ~ורי בשם שהביא
 סי~ ביו~ד מבואר פקוטה דבן שקשה ~ה בזהליישב

 תשו~ בשם שם ובתב"ש ~בפר~~חי"ג
 הרש~~~א~

 דמברכין
 בבית חנוכה נר לענין תרע"א סי~ן ב~ו"ח ואלו שחיטתו~ל
 ההדלקה על ~ברכין ד~ין פתחים ב~ לושיש

 השני~
 ~ואיל

 ~~~ חשדא~ ~שום אלא ההדלקהדאין
 התב~ש ~יישב כבר

 דבן דהך לו~ר ~וד יש ולדעתי י~ג~בסי~ן
 פקו~

 לאו
 דגזרו גזרה ~דין אלא שחיטה~ ~ריך ב~בד ח~דאמשום

 ~קוע~ ~~~נ~
 ולד אטו

 ה~ול~
 קרקע~ ע~ג ~פריס כיון

 נראה~~כי
 מבו~~

 ~לשון
 ה~~ל~

 חדשה
 דגזר~

 הוא ג~ורה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  
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 עליהם דמברכין דרבנן מילי ש~ר כמו ~וי דרבנן דגזרהוכיון
משא~~כ

~~ 
 דב~

 פתחי~
 דבודאי ~וא גזרה דלא~ חנוכה דנר

 ~גזרה אין וגם גזרולא
 ש~

 אלא הטעם ואין מקום שום
 ומישר~ל מד~ נקיים דו~ייתם הקרא מכח והוא ~שדאמשום

 ~שו~ ל~ז~
 חיוב ~ל מברכין ואין דרבנן מ~וה כמו

 י~~ג בסימן בפ~~ת י~ייין ~ועכ~~ז ~שדא משום רקש~קיימין
מביא

 בש~
 אין פקועה בן בש~יטת דגם ראש בשמים שו"ת

מברכין~
~ 

~~~~~~
 יש ל~קל ברכות ד~פק דבהא עוד

 ד~ו~
 דה~ירוש

 יעויין דמברכין~~וא
 סי~ ~ו~~ח ~דק אבני בשו"~

 וכו~ השלישית וע~~ד בד~~ה~~~ו
 דהארי~

 דהפי~ לבאר בזה

~ז~
 הוא

 כהלכ~ של~
 דבספק ~פוסקים כל דדעת א~א

 איןב~ה
 ~בר~

 ש~~ עיין

~"~~~
 אם מ~ה מ~ות מענין שכתבתי מה על ~~~ת

ע~~
 המחי~ה

 קוד~
 תולמ~~ה דהוי הבור שעשה

 ג~א~
 בזה

 ~מ~ו~ קיי~
 דכתוב דהו~יל

 בתור~
 ועשית

 כמו ה~שוי מן ולא ועשית לדרוש יש א~~כ וגו~מעקה
 כיון דיו~א שפשוט מע~"ת וכתב וסוכה~ ~י~ית ~ידדרשינן
 דב~ינן וסוכה ל~י~ית דמי ולא המכשול מן שמורשהוא

שי~ש~
 עכתו~~ד~ מ~וה~ ~ם

~~~~
 אנכי שגם דברי ~ל בזה הוסיף מה יוד~ איני

 דהסבראכתבתי
 שמור ש~וא כיון די~א ודאי נוט~

 בתורה כ~וב הרי דמ~~מ הי~ שלי דהקו~ רק המכשולמן
 וגו~ועשית

 ול~
 נמ~א לא וע~~ז העשוי~ מן ולא דרשינן לא

 דשאני מעכ"ת שכתב מה וא~~~כ כלל~ ישוב שוםבדבריו
 סוכ~גבי

 דב~ינן
 ~ו~ שיע~~

 סוכה דגבי אמת אינו מ~וה
 ט~ דף בסוכה כב"ה מ~וה לשם ~שייה בעינן דלאקיי"ל
 ב"ש פליגו ובזה כשרה ישנהדסו~ה

 וב~~~
 כב~~ה והלכה

 לשמה~ עשי~ בעי~דלא

~~~~
 קודם ה~חי~ות דבעשה לומר ~תה נ~~ל ה~ר בגוף

 מחויב ואינו בזה~ י~~ בודאי הבור או הגגשעשה
 קיים לא המ~וה ~~מאמנם מחי~ות~ ולהבור להגג יש דכבר כיון מ~דש מעקהלעשות

 אל~
 אחר המעקה עשה א"כ

 ונ~~מהגג~
 לבר~ דא~~~

 מחויב אינו ו~~מ מע~~ מ~ות ~ל
 ול~שות ולחזור בפטור שנעשה הראשונה המעקהל~תור
 שיקיי~ כדי בחיוב מחדשמעקה

 שזה אינו דזה המ~~ע
 ול~סות ולגלות לחזור חייב דאינו הרוח בכסהו הדםלכסוי דו~

 דלא פשיטא ומ~~מ כ~~ח~ בסימן ביו~~ד דמבואר כמומחדש

קיי~
 דהתורה הרוח ~~~י ממנו החיוב דניטל אלא המ~וה

ל~
 אף מ~וסה דם לא אבל מגולה דם אלא לכסות חייבה
 ניטל מ~קה במ~ות ה"נ והה~~ד הרוח ע~~י מע~מושנכ~ה
 המע~~ ע~~י ממנוהחיוב

 פטור ושוב מקודם להגג שנ~שה
 אלא מעקה לעשות אותו חייב לא דהתורה מע~~מ~שות
 ויש שמור שאינוב~ום

 מכשו~
 אפילו מעקה שיש כל אבל

 המעקהנת~ווה
 מע~~

 כלל מחויב ואינו פטור~ ג~~כ
 ולחזורהמעקה לסתו~

 ולעשות~
 יש שפיר הנ~~ל ו~~~י בחיוב~

דגם לו~
 במעק~

 אבל ה~שוי~ מן ולא ועשית דרשינן
~ 

 ל~ין
קיום

 המ~ו~
 המעקה בנעשה גם מ~~מ אבל

 בתח~
 ~פ~ר

~~ר
 כ~

 הדם כיסוי גבי ה~ח לכסהו דדומהוכמש~~כ כראוי~ המ~וה ~יים שלא רק המע~ה מעשיית
~~ 

 למי דומה

 ל~~ת שהת~ילו קודם ש~ן להן ושילם פו~ליםששכר
 מ~ות ל~יים יכול אינו מלאכתן כשגמרו שאח~~כמ~אכתו
 שכרן להן נתן שכבר כיון שכרו תתןביומו

 קוד~
 ~~לאכה

 כנ~~ל~ בזה וה~ד החיוב~ עליו חללא

~~~~~
 אחר אפילו מע~ה בעשה דהה~~ד

 שעש~
 ~גג

 דאין כיון המ~וה קיים שלא גוי או~ן ~~~ישעשה ור~
 המעקה מלעשות אח~~כ נפטר ו~מ לעכו~~םשליחות

 לגבי ~מ~קה העכ~ם ועשיית החיוב נפקע שמורדהבית כי~
 כסהו כמו ~וי מעקהמ~ות

 הדם כס~י מ~ות לגבי הרו~

דפק~
 מע~מו כנ~ה הוי ~עכו~~ם שליחות דאין דכיון החיוב

 ואף הרוח~ ~~~י~ילא
 שבמח~

 שליחות הלכות אפרים
 כתב י"א סימןושותפין

 דיבר~
 אף בשכר האומן דעשיית

 כבר דמיא בע~~~ב כיד ~ועל יד בי~ אמרי~ עכו~~םשהוא
 דלא עיקר נראה ולכן עליו להשיג ב~~~אכתבתי

 יבר~
כ~

 במנחת כדברי ומ~אתי פקע~ החיוב ומ"מ
 חנו~

 במ~ות
 נראים והדבריםמעקה

 נכוני~
 שאין ובסברא בטעם

 שלא עלמא נהוגומה~~ט ~בר~
 לבר~

 העליות ע~~ג המעקות בעשיית
 דרובא רובא דעפ~~י כיון הבארות א~לוהמחי~ות

 כנ"ל~ ע~~~ם אומנים ע"יאותן ~ושי~

~~~~~
 שאיני ענין ש~וא י~ן מח~~ל בכור בענין מש~~כ

 ו~השיבו~ בזה לעיין נפניתי לאהזה
 ובלונ~~ח~ באה~ר וש~~ת דו~~שידידו

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

 לפ~~תרע~~ג

 המופלג הרבני חביבי תלמידיאהובי
 ~ו~~ה כ~~~ת טובות במדות מוכתר רוח יקרחו~~ש

~~~~~~~~~~~~~ 
 י~~~ו~ דעברע~ין בק~~ק נ"י

~~~~~
 ~י הי~ ו~אז בביתי הייתי שלא ב~ת לכאן בא

 נפניתי ולאטרדות
 ~שיב~

 מראייה יום ל~ ש~ד אשה אודות שאלת אשר בדברבאתי ועת~ עתה~ ~ד
 לראות רגי~ה אינה ל~לםא~

 ו~
 היא ~~ג ~ד יום ~~ אחר

 ל~~א בהפלגה רואה שהיא פעמים ד~יינו לראותרגילה
 בהפלגה ופעמים ל"ג בהפלגה ופעמים הראשונהמראייה
 ~ד ועד~~ז ול"דל~~ג

 ההפל~
 יום מ~~ג

 א~
 מחויב הבעל

 ~ג~ יום עד ל~ אחר שמן הימים באותן ממנהלפרוש

 עיני~~~~~
 הש~~~ דברי ראו

 ~פ~~ו סימן ביו~~ד
 ס~י~

 ג~
 יום ל~ ~ד ~ו דאשה נלמדדמשם

 דינ~
 אשה כדין

 ~וששת שאינה ~בועה ווסת להשיש
 כל~

 וו~תה בשעת שלא

ור~
 הר~א ד~רי עפ~~י מסתפק אתה שאח"כ הימים על
 ~~~~ך דברי ש~~~י כתבת יפה וגם ה~~ ססעי~ קפ~~דבסימן
 ~פ~~טבסימן

 ס~~~
 לה אין הנ"ל הרמ~~א דברי בפ~ ~~ט

 ראייה של זמן ~ל רקלחוש
 ה~~רונ~

 החו~ד דברי עפ~~י וגם
 ~ם ה~א דברי בפ~ קפ~דבסימן

 ג~~
 קב~ה דלא בנ~~ד

~~סת
~ 

 ג~כ
 א~~

 מיירי ד~רמ~~א ממ~ה~ ~פ~ש הב~ל
 ר~

 בזמןנוהג
 בזהוהנני

 י~~~ו~סעמיהאלי

 לכבודשוכ~~ט
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ב~ב~
 משכחת היכא שביאר שם ועיין ~וםתות ג~

 ל~
 א~ם

 שבנוב~י י~ן הוא שאלתךע~ר
 מה"~

 מובא ~ו ם~ ~יו"ד
 הרמ"א דברי מפרש שםב~וו~ד

 באופ~
 דבריו ו~~י אחר

 זו אשה על הדין יהיהלכאורה
 שהבע~

 ~פרוש מחויב יהיה
 ~ג יום עד ל~ אחר מןממנה

 ור~
 ארוך דבזמן אפשר

כזה
 ג~

 ~וש~ אין ~הנוב"י

 לכאור~~~~
 ~נוב"י דגם נכונים דבריך נראה היה

 ~רמ"א דנקט ימים וג~ ב~ כמו ק~ר זמן על אלאלחוש א~
 ימי~ מג~ יותר ארוך זמן על ולאבלשונו

 בנוב"י הרי אבל
 נקיים ז~ לספור יכו~ה היתה שלא אשה לענין משםמוכיח
 ווםתה כימי שלה הז"נ דכלבטהרה

 חשובי~
 מובא עי~ש

 בםימן ובפ"תבח~ו"ד
 ~פ"~

 לווםת~ מחשב ימים ז~ דגם הרי
 דמחשבוכיון

 ל~
 גבול דאיזה יותר הה"ד א"כ כווםת ימים

 גם דא"כ הנ"ל בחוו~ד עליו השיג יפה לדעתי ו~~מתתן
 ~דעת דאין כתב והחו~ד הכי נימא ויותר יוםבעשרים
 אוםיף ואני ~ה~סובלת

 עו~
 ווםת לה שאין אשה דלדבריו

קבו~
 הא לה משכחת האיך לבעלה מותרת שתהא

 כמש"כ טמאה תהיה לא לעולם דהכי ~עמים רואההיא עכ"~
 בםימןהפום~ים

 קפ"~
 אחר ביום ופעמים רואה ~ה ביום דפעמים ~בוע אינושלה הראי~ דזמן א~לה הא דרק ועכ"ח

 שהיא כיון ונימא בי~ד הימים כל נ~רף הנוב~י לדבריוא"כ
 ותה~ ארוך כווםת חשובים כולם יה~ הימים באותן~ואה
 ועכ"ח לווםת םמוך פרישה משום בכולם לבעלהאםור
 משום לבעלה אםורה אינה ב~"ג דודאי לומרמו~ח
 כווםת הימים כל חשובי לא דוודאי לווםת~ םמוךפרישה
 בםי~ וכמש"כ ווםת לה שאין כאשה חשובה ל~ דלאחראלא
 שיש כאשה דינה טבילתה ~חר ד~ יום דעד ג~ םעיףקפ~~ו

~~
 להדיא שם ג"כ ומשמע מהתה"ד והוא ~יי"ש ~וםת
 והיינו ווםת לה שאין כאשה דינהדלאח"כ

 ד~רי~
 בדיקה

 לדעתי ו~ן לבעלה~ מותרת היא ~מ אבל תשמישלפני
 לםמוך ראוי שפיר שאלתךבנ~ון

 ע~
 ומ"מ החוו"ד דברי

 ב~י~~ריכ~
 אף בדיקה בדין מקיל קפ"ו בם~ ~ש"ך ואף

 לה שאין באשה הנ~מ ~מ עיי"ש ווםת לה שאיןבאשה
 לא כללווסת

 בתחילת~
 ל~ דעד בנ"ד אבל בםופה~ ולא

 שיש אשה כדין אותה דנין אנויום
 ל~

 ד~ד כיון ווסת

אות~
 רואה אינה זמן

 לעו~
 ל~ אחר להחמיר יש שפיר

ע~
 קפ"ו בםימן ושמלה לחם בם~ וכ"כ בדיקה ש~ריכה ~ג
 דבימים הפליתי בשם םק"ובלחם

 נבו~ שה~
 והיא לבד

רק
 א~

 לה שאין בג~ר
 וום~

 נוהגין כ~ע
 לבדו~

 ואין
 עיי"ש~ והש"ע ~ב דברי נגדכלל לה~~

~~~
 התניא שבש~ע תלמידי אהובי עוד

 ב~
 ~פ"ד

 ווםת לחשוב חדש דבר כתב ם~"ח ~פ"ו ובםימןכ"ב ם"~
 ~~י~ש הראשונה הראייה שכלה מזמןהפ~גה

 שמ~יי~
 כן

 וםת הנ"ל להאשה שיה~ אפשר הנ~ל ועפ"י פוס~יםמכמה
קביע

~ 
 ~מן האשה של טהרתה שנמשך שבז~ן להיות יוכל

 נמש~ ה~ ש~ודם שראייתה בשביל הואיותר
 אריך ~מן

יותר יכו~ שה~ אפשר היה ראייתה מםוף ~חשוב ואםיותר
 ~ד~

 שהע~לם האמת ~~נה בקביעות~ ווםתה ~מן
 ה~ל הת~יא כדברי נוהגיןאינם

 ר~
 ווסתן ~שבין הנשים

 ת~י~~
 כן כ~ב וכבר ראייתן לתחילת ראייתן

 בי~ בשו~~

 התניא הש~ע דברי מ"מ אבל ט"ו םימן ~יו"דשלמה
 לחשוב דיש ובדעת בםברא מאודמםתברים

 הז~
 שהיא

 הולך~ הישר משכיל ~ל כ~בן ראייתה מתחלת ולאטהורה
ו~

 נחת ~חיי מרווחת פרנםה לך וישפיע מלכד רגלך ישמור
 וכראון כדת מ~ותיה ולקיים ולשמור ב~וה~ק לעםוקותוכל

 וש~~ הדו"ש רבך ונפש נפשך ~ותוכנ~ן

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

 לפ"ק~תר~ג י~~ו~םעמיהאלי

 ~~~~~ מו"ה וכו~ הרב גיםי אהובי לכבודשוכ"ט

~~~~~~
 נ~י

 אבדק"~
 י~"ו~ וואד~ערט

 ויש גשמים ממי שהיא המקוה דבר על מכתבו~~~~~~
 וחפירה ח~ירה בכל ויש חפירותב~

~ 
 ובאחת םאה

 ההנקה לאחר שופכין ואז ~עמים אותה ומנ~ים שםטובלין
 ויורדת שמתמ~את עד השניה החפירה לתוך ה~השאובין

ממ~
 ~פ"ה נ~ב דרך

~ 
 שטובלין להחפירה ויותר םאה

 החשש אודות על חקר ועתה כראוי שמתמלאת עד~ה
 והרמב"ן והרמב"ם הראב~ד שלדעת םאה ונטל םאהנתן ש~

 בשאוביןגם
 ר~

 מרובו יותר לא אבל כשר רובו ~ד
 ד~ שכתב רי"ד םימן בחיו"ד חת"ם השו"ת דברילפני והעתי~

 בםפרו נ"י מקראלי הג~ הוא בדורינו אחד ושחכםהיתרים
 על השיג ~כ"ה בםימן שאלשאול

~ 
 החת"ם של היתרים ד~

 אמת הנה ב~גותיו~ הנ"ל הג~ ש~דק מעכ"ת ו~בהנ"ל~
 דה~ת"ס טעמא נ"ל אולם הם~ נכונות שההשגותהדבר

הנ"~
 לחשש לחוש לנו אין דבאמת הי~ ~דעתו

 ש~
 םאה ~ן

 זאת ועוד פירות מי לענין לה ומפ~י חול~ים הפום~יםכל וכמע~ הוא~ יחיד~י דדעת שאובין מים לענין סאהונטל
ש~שין

 ע~
 ח~קות קושיות זו שטה

 כמבוא~
 בה~ בהרא"ש

 ולכן הראב"ד~ לדברי ליישב ו~שה~וואות
 אפי~

 ה~חבר

בש~
 לדעת לחוש תמיד שמדרכו אף זו~ לשטה חשש לא
 דראהמשום ועכ"~ שאובין~ לענין לה מפרש ג"כ הרמב"ם וכאןהרמב"ם

 דשט~
 שיש ה~ושיות מכח מהלכה~ דחויה זו

עלי~
 ו~~

 ילמ~ו שלא כדי
 ה~~

 ש~א במ~"א לה~ל ללמוד
 הראב"ד לדעת הנ"ל ת~ כ~ הקדמונים גדולי לדעתלחוש

 עליהם~ ~השיב שיש ידע הוא דגם אףוםייעתו

~~~~~
 ~שפוך מ~תה לתקן נ"י מעכ"ג שדעת מה הדבר

 בתוךהשאובין
 החפי~

 ~אחר בה שטובלין ע~מה
 שינק~

 להשיק ואח"כא~תו~
 לחפירה כשפה~נ חיבור ~י אות~

 תמיד בה שיה~השניה
~ 

 איזה זה ה~ה כשרים~ מים םאה
 ~הל אב"ד הג~ מהרב מכתב ~בלתיחדשים

 ם~רדי~

במישקא~
 לתוך השאובין לש~וך מעתה לנהוג נ"י מעכ"ג כדעתג"כ ד~~ וה~ א~ליכם כמו הם המ~וואות שם שגם

 בה שטובליןהחפירה
 ו~ש~

 אנכ~ ~מנם ~ח~כ~ אותה
 שלי~ית ח~ירה עוד ל~ות וה~א א~ת~ ע~ה לוכתבתי
 בהולהקו~ת

~ 
 ת~י~ הש~י~ית ~ו וחפירה ~רים מים םאה
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 ולא כן עומ~תתמיד
 ממנ~ יע~

 לעולם~ מים
 ור~

 תה~
 זה עלמשמשת

 שאובים שופכין שיה~ שבע~
 הרב~

 לחפירה
 שטובלין ~חפירה המים יורדים יה~ ממנה אשרהשניה
 מים סאה מ~ רוב בה אין שכבר חשש שיה~ באופןבה

 כשפוה~נ בחיבור ~שניה שבחפירה המים אז ישיקו~רים
 על רק ~חוברת שיה~ די לכ~ע בודאי וב~ ה~~ זולחפירה

 רק הוא סאה ונטל סאה נתן של החשש שגוף מאחררגע~
 בחיבור שדי לסמוך יש בודאי לכן~ומרא

 ז~
 וכ"כ מועט

 בכמה חיו"ד שלמה בית ובשו~ת ל"ו~ סימן חו"מ ח~בד"ח
 מע~ת יותר בעיני יוכשר זו שע~ה מה הדבר וטעםתשו~

 ס~ בב~י מובא בב"ב הרמב"ן שדעת מא~ר כי הואמעכ"ת
 נתן דפוסל הרמב"ם דברי בטעם~"א

 סא~
 ~וא סאה ונטל

 טובלין דאם נותנת פשוטה הסברא ~רי כן אם ~עמשום
 ~וכו ששפכו ע~מו ~וםבאותו

 ר~
 והם שאובין

 ל~~וה כשפוה"נ וחיבור השקה ע"י שנטהר ורקשאובין כול~
 ישכחו דילמא ~חוש יש וגם מ"ע~ יותר שייךכשרה

 נחוש תיתא דמהיכא מעכ"ג שכתב ואף כש~~~מקוה לחב~

 לעו~~ לדקדק ה~ריך דבר דעל מעיד דהנסיון אינו זהלזה~
 פעם שכחה על לחוש יש שפיר דור לדור העומד דבר~הוא
 חפירה נעשה באם אבל שווים~ הזמנים כל דלאואחת~
 המקוה שנשיק ונתקןשלישית

 השנ~
 ~שלישית

 ב~
 אפילו

 נחושאם
 לשכח~

 כיון כך כל והפסד היזק אין אחת~ פעם
 ונטל דנתן הסכימו הפוסקים כלשכמעט

 כשר~ סא~

~~~~
 ~ר הוא ד~עמענט בשמי ששמע ~י מעכ"ת כתב
הראוי

 לבלו~
 על מתמיה השומע דכל

~ 
 דהחוש

 עם אותם שמסדן יין של חביות יש כי בולע שאינומעיד
 כן אמרתי לא אני הנה עכ"ד~ יבלע שלא כדי~ע~נט
 והראו לבקיאים שאלתי אלאמע~מי

~ 
 נסיון עפ"י בחוש

 של רעפים וישנם מאבנים יותר הרבה בולע ש~עמענטאיך
 במהרה מהם יורד הגשם ואין הגגות בהם שמכסין~ע~ענט
 והדיין הגשמים~ בולעים שהרעפים יען ב~ך מן שיורדכמו
 לב~וע ראוי מקרי שאינו שאמר בשמו מעכ"ת שכתבמפ"ב
 מעכ"ת וימחול בדברים עסקן ואינו בטלן שהוא להיותיוכל
 שהוא איך ויראה ~ו במלאכה הב~יאים א~ל ולדרושלחקור
 שכלי ל~תי ופשוט יותר~ עוד ואפשר חרס כלי כמובולע
 ~ע~נטשל

 שנאס~
 תקנה לה שאין איסור בליעת ידי על

 הרבה~ שבלעה הואיל בליבון ולאבהגעלה

~~~~
 יין סוחרי שנותנים מה אודות מעכ"ת עוד כתב
 ברק להיין שיה~ כדי ביין האלוין כמו לבן דבראיזה

 ענין איזה בו יש אשר מסופק הוא ועתה טוב~ומראה

~ימו~
 אדמה~ מין ~וא אפשר או משפיריטוס שנעשה כגון

 הוא אך בפסח היין לשתות להתיר נ"י מעכ"ת~דעת
 יין למכור יוכל~ם מסופ~

 הדבר דבגוף כיון לדעתי ל~דרין~ כז~
 ביין או~ו שנותנים כיון חשש בו יה~ אם אף להתירדעתי
~ו~

 ~ד האיסור מן ולהנות לבטל ~ינתו ואין פסח
 יכ~ל למהדרין אף כן אם בלאזען ~הויזען הנוב~ישהתיר
 דהא~מו~ו~

 דחמ~
 בו ~~ בלח בלח הפסח ~ודם שנתבטל

ס~
 דאי~

 בו אומרים
 ערוכה הלכה הוא וניעור~ ~ז~

 ה~דרין מן ~דרין אפ~ העולם כל בו ונוה~ין~ל וש~~
 שום לשתות ~ו בפסח מ~ה שום לאכול נוכל~א דא~"~

 מ~
 יין או

בפסח~
 ו~

 י~ליל פסח ש~ודם לעשות לדעתי יש זאת
 היינו השמריםמן היי~

~ 
 מן ~אב~אפען" שקורין

 הפו~לים אכלו שמא ~חשש המד~ד~ים כן נ~גיןובלאה"כ השמרי~

חמ~
 בסתמא למוכרו יוכל כן יעשה ואם היין~ עשיית בשעת

 י~דו בזה והנני ~ ל~דרין~ אף הפסח חג על כשרבשם
 פורים~ בשמ~ת ומברכו וש"ת דו"שגיסו

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

 ~פ~~תרע"ג י~"ו~סעמיהאלי

 ~וכתר חו~~נ תו"ב הג~ הרב גיסי לכבודשו~ט
 ~~~~~ מו"ה כש~ת וכו~בנימוסין

~~~~~ 
 נ"י

אבדק"~
 י~~~ו~ וואד~ערט

~"~~
 השלישית החפירה ש~~ לת~ן שרו~ה נ"י מעכ~ג
מחוברת

 להמקו~
 בודאי טבילה בשעת אף תמיד

 לא כוונתי גם כי ח~י ~סרון שום בזה ואין הוא טובמה
 בזה נכונים ~עכ"ת דברי שבודאי זחילה חשש משוםה~
 ליכא לזה מזה וז~חל כשפהנ"ד המחוברים מקוואותדשני
 ומ~מ ד"ח~ שו"ת בשם מעכ"ת כמש"כ זחילה חשש שוםבזה
 בית שו"ת הס~ א~ל~ ישאם

 של~
 חיו"ד ח"ב

 סי~
 ~~א

ירא~
 ~~כ פסק שכן שם

 ה~
 ב~ו~ת אבל פשוט~ ל~ר רש"ק

 חשש משום ה~ לא טעמי ומ"מ ב~~ ק~ת מגמגם שםב"ש

~חי~
 שיהיה אפשר אי אם דאפילו לומר היה כוונתי אלא

 שכ"כ ומשום בזה סגי אחד רגע על אחת פעם רקהחבור
 שיהיה אפשר אם אבל ל"ז~ ס~ חו"מ ח~ ח"א בד"חגם

 מעכ"ג מש"כ ~ועכ"ז הוא~ יותר שטוב ודאי תמידהחיבור
 מועיל דאינו ודאי הראב"דש~עת

 השק~
 אחר שנפסקה

 בשאובים לדיד~ פסול סאה ונטל סאה נתן דמה ~ו~חכך
כל

 של~
 מחוברים היו באם כש"כ גשמים~ מי רוב נשארו

 דאין ו~י ונפס~ו גשמים המי עם אחד ~ע רקהשאובין
 לדידי עכ"ד~ פסולים ודאי הם א~כ גשמים מי רובבהם
 דהסאה סאה ונטל סאה נתן דשאני הוא~ פריכאקו"ח
 פוגע אינו אח"כ שנתןשאובים

 ב~
 כיון כשרים מים סאה

 בנדון משא"כ מהם~ נטלדכבר
 דהש~

 של ~מקוה
~ 

 סאה
 דנתחברו כיון כשריםמים

 ל~ו~
 בו שהי~

~ 
 מי סאה

 יש שפירגשמים
 לו~

 בשו"ת ו~כ בה~רם~ ~ולם דנשארו
 המים דנתכשרו הראב"ד מודה דבכה"ג נ"ד בס~ הנ"לב"ש

שאובים~
~ 

 מעכ"~~~~"~
 ~א ס~ ביו"ד דמבואר ה~עמענט אודות

 עליה להמשיך אין אבנים דר~פת בהגה מ"וסעיף
 ראוי דאינו~ום

 לבלו~
 ח~ סעיף ת~~א ס~ באו"ח ואילו

 אבנים של דכליכתב
 הגע~ ~רי~

 דאבן אלמא
 בול~

 וכתב
 בע~ן המשכה דלענין ביו~ד דמבואר דמה ליישבב~מו
 ~~ע כעין ~רה בליעה היינו לבלוערא~י

 יש ~~"ל ~~יוא"כ מי~ דבול~
 לפ~פ~

 דאינו דאפשר ~ע~ט על שוב

 כ~ במה~בול~
 קר~ע

 ע~ד~ ~~ע ~וי אינו ~רי א~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 קרקע כמו שי~יה בעינן ד~דאי כיוון י~ה ליישב ~"כ

הבולט~
 לדעתי ועכ~~ז מהרה

 ראוי מ~רי ~עמענ~ ג~
 כמ~לבלו~

 באמת דהרי קר~ע
 ~עמענ~

 קרקע מין ~~~כ ~וא
~ק

 בין לחלק אין בקרקע בודאי ו~נ~ קש~ קרק~ הו~
 דא"כ יותר בכבדות ~בילעת ק~ה ~רקע לבין רכהק~ע
 לשיעורין ~~ריךנתת

 ואיז~
 ~ד תתן גבול

 כמ~
~  

 ל~יות
 ~י~ו לא דבקרקע וד~י אלא לבלוע~ וראויה רפה~קרקט

א~
 אחר שבמקום לק~~ זה שבמקום קרקע בין חיל~ק שיש
 מ~תבר ודאי אל~ ~~גביל~ המדינ~כפי

 דל~
 במה מיע~ו

 אבנים אלא ~בלוע ראוי שי~י~ש~~רכו
 שש~

 עלי~ם אחר
 בין חלקו לא ודאי בקרקע אבלל~מ~י

 קרק~
 וכל לקרקע

 כתבתי ולכן לבלוע~ ר~וי בכלל ה~י טליו קרקטששס

ד~עמענ~
 ראוי ומקרי קרקע בכלל ~וי אבן דאינו ~~ן

 בחוש שנר~ה ממה ראי~ ~ב~תי ~~~ז ועודלבל~ע~
של ~מ~רעפי~

 ~~~נ~
 הגשמים ~א~רים

 ממ~ ~יר~
 מבלעך שיו~יס

 יורדיס דכש~גשמים משוס ו~ט~אוע~ים~
 ~ליה~

 ב~לעים
 יותר לבל~ע דממ~רים ועכ"ח ~ליכתס דרך ~~שמים מיאת

 ~נים אף ~~~פענ~~ד~בנים~
 הנשרפי~

 ~~יגעל~~ ~נקראים
 אף ~~~ואלקין~~ ~נקראיס נשרפים שאינם לבניםו~~~ש

 ש~רב~
 שה~פעמי~

 כיון מ~~מ מאד קשים
 הוי קאתי ~מק~~

בכלל
 ל~לק דא"א ~נ~~ל ומטעם לבלוע ראוי ~מקרי ק~~

 ~דברים ולתת לקרקע קרקע~ין
 לשעורין~

 ויעויין
 בפסחי~

ד~
 הוא ו~ן דקוניא מ~ני לענין דכתובות ובפ~~ב ע"ב ל~

~פ"~
 ד~ז

 מן דהוא רש"י דפיר~
 קש~ קרק~

 ש~ופרין

 ~רי~ממנ~
 ומסיק ~אלוין~ ש~ורין

 ~~רפי דחז~ הש~~~

 ~וא ש~קר~ע ובמקומות ב~ונן~ אפילו וא~רי הרב~ובולעי~
 גפרית ~קרא שנאמר וכמו בסיגע~~ שהוא כמומ~ח

 והי~ נאמר ובתוכחה וגו~ ~ר~ה כלשרפה ומל~
 אר~כ~

 כנ~ושת
 וא~וו~ו~

~~ 
 מקומ~ת ~ני

 ל~
 תו~יל

 ~משכ~
 ק~ע ע"ג

א~~
 ורק לקרקע קרקע בין חלקו לא ו~אי

 ~בני~
 שאר או

 שלא אחרדבר
 נעש~

 א~ר דבר ולא מיע~ו מ~רקע כלל
 נ~שה או קרקטש~וא

 ובפר~ מקרק~
 דינא ~ך דעיקר כיון

 חומרא אלא אינו ~מש~ה לענין לבלוע הראויה קרקעדבע~
ידידו בז~ ו~נני כנלענ~~ד~ ~קל ~ברות ~ני על לסמוך ישב~דאי

 וש~~ת~ דו~~ש גיס~

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

 ~פ~~ק~תרע"ג ~~"ו~~~~~אלי

 כ~"ת וכו~ ~ו~~ב הרה"ג ידידי לכבודשו~"ט
 מו~~

~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ד~~ל אב"ד נ~י

 ~פרדי~
~מישקאל~

 י~~ו~

~חד~~ט~

 א~~~
 ~תר אם בענין ~~ב~ קבלת~ אשר ~~ו~ות

~שות
 מקו~

 מן
 ~מוב~ת ~תוס~תא א~~~כ ~ני הע~יקורו"מ להתי~~ ~~בתיו שאני ק~נס~אי~

 ה~"~ ~~~

 ~מאים דמים ס~~ב ל~אכלל
 ש~גלד~

 ~רא~~ש ~ובתשו~ נט~רו

 ש~גלדי ~~~ת מי בלש~ן מע~"ת העתיק וכןהנדפסי~
 ד~וא נראה אבלנ~הרו

~~~ 
 דמה

 שיי~
 ח~~ת במי ~~מר

 מי נקט למה וגם למימר~ הו~~ל פ~ולים ~~וריםשהגלדו
 ~לאח~את

 נק~
 נראה לכן ~מאים~ מים

 ד~ו~
 ~יד~ע ~~~ס

ש~רב~
 ~לנו ~תוספתא בנוסח ~~יייס ט~~ס

 וכ~~~
 בה~~~ת

 לגרוס דיש ~ת~ס~תא על~ג~א
 נמוח~ ~מאים~ ~י~

 חזרו

 הנ~~ל דברים ועפ~~י הישנ~~ל~ומאת~
 ר~~

 ~חזק מעכ~~ת
דבריו

 פ~ול~ דהמקו~
 כיון

 בת~~ה ~י~ ד~~י~
 בכלי~

 מ"מ ~ומאתם ~ם פרח קרח שנעשו שבעת הגםונ~מא~~
 שנמו~ו בעת אח~~כהרי

 חזר~
 ~ומאתן עלי~ן

 וכיין ~ישנ~
 א~א מ"מ ~אובין שא~נן אף ~מאיןשהם

 ~~בו~
 ב~ים

 עכתו~~ד~טמאים

~~~~
 פרי שו~~ת ~פרו נ~~ד מבא~יהאד מה~~~ג לידי נשלח
 כתב רנ~~ג בסי~ ספרו ב~~ף שם ור~יתי ח~~גהשדה

 תשובהבזה
 ארוכ~

 מסקנתו ~~וא וכך נ~~י ~~~כ~~ת
 היא מקונ~~אייזהנעשה דמקו~

 פסו~
 דה~ים מ~~ם הנ~~ל מ~~ם

 ~מאים בודאיהיו
 מתחל~

 אף ונמוחו ~חזרו וכש~ג~דו
 ~מקו~ ב~כרח ~מאיס שנשארו כיון ~~מ שאובתן מידישי~או

 זהפסולה~
 תור~

 דבריו~
 נרא~~~

 יש וממילא ~אוב~ן מידי שי~או דכיון ל~י~ך
כאן

 מקו~
 כשרה

 ש~
 ~~מאתן מידי אף לכן ~א~ מ~

 ל~ומאתן דחזרו בתו~פתא ק~מרה לא וע~~כי~או~
 מקוה תורת להם להי~ת דא~~א בכלים הם המיםבאם אל~

 שיעור ב~ם דאין ~יוןדבכה~~ג סא~ מ~ בהם אין מ~~מ בקרקע ~ם אי אפי~י א~~נכש~~
 כשר~ מקו~

 ב~ומאתן נשארו
אבל

 ה~ א~
 שיעור ב~ם יש וגם בקרקע

 מ~~~
 דיש כיון

 שיעורב~ם
 ~ו~

 שיעורב~ם שי~ ע~~י ע~מן ~ת מטהרין ~מים הרי
 וממי~~ ~ו~

 י~או ~ומ~תן מידי אף
 ה~בא ~תוספתא מדברילדבר וראי~

 בר~~~
 משנה פ~~א מקוואות

 מים ד~הרות במשנה התם דאיתא מה עלה~
 ~מאי~

שבקרק~
 א~~~י רבייה ע~~י ב~~ה לדברי ~וא

 ש~
 ~טפו~

 כשרים הםואז
 לח~

 והביא לידים מ~ם ולי~ול ולתרומה
 תו~פתאהר~~ש

 ש~יימ~
 מ~~ס בה שיש מקוה וז~~ל ב~ופה

 ונפלו קור~ובח~ר
 לתוכ~

 ~מאין שאובים מים ל~גין שלושת
 ~פ~ לוגין משלשת פחות עדוכו~

 שנפ~
 לתוך

 מג~פחות ~~ס~ המ~ו~
 לוגין~

 כל אפי~ ~פי~ ~מאין כולן אפילו
 ~מי~

שב~רק~
 ~מאים

 ~ם~
 כיון

 דנפ~
 לתוכו

 קור~ו~
 של א~ד

 ש~הורין וכשם ~ה~רין גשמיםמי
 ל~ביל~

 ~~ורין כך
 עכ~~ל~דבר ~כ~

 מדברי יו~א ~ורש~~~
 הת~~פת~

 דהכ~ר דאע~~ג הנ~~ל

ש~
 מים לענין ~ומאה

 ~מאי~
 ~וא

 וש~פו~ ~רוב~
~מ

~ 
 הכשר שיעור ב~מים אין באם רק הוא זה

 מקו~
כשר~

 ~כשר שיעור ב~ם שיש כל אבל
 מקו~

 ~וה ושם

כשר~
 דכשרה כיון ~ה

 ל~בי~
 פקע

 ומש~כ ~ומאתן~ מ~~

 בפ~ברמב"~
 ש~~ן מקוה ~~ ~לכה מקוואות ~~

 ונפל~אה ב~
 לתוכ~

 מים לוגין מג~ פחות
 שאובי~ ~מאי~

וכ~
 נ~~ל עליהן ל~קוות ופסולין וכו~ ול~רומה ל~לה ~שר

ברור
 לגרוס ~ריך וכך הוא~ ד~"~

 פ~ו~
 לחלה

ו~ר ו~תרומ~
 שהרי עלי~ ~~וו~

~ 
 ו~יי~ש ב~ו~פתא הוא

 ברמב~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  
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~ ~ ~

 ל~ל ט~ור כך ל~בילה שט~ור וכשם שסיים ~לכהב~וף
 מ~ה עכ~~ל~דבר

 מור~
 שכתבנו כמו

 דמקו~
 עפ~~י שהיא

 אף לטבילה כשר מקוואותדיני
 דלשיטת נ~~ל ומזה הטומא~~מנייהו ~~ ט~אי~ מי~ שהו~

 הס~ברי~
 כו~ו ~ף

 ~מ~י~ ~י~ שהמשיך אף כשר אזי כשר~בהמש~
 שיש כל

ב~~
 פורים טרדות ומחמת כנ~~ל~ סאה מ~

 ומברכו וש~~ת דו"ש ידידו בזה והנני לפסוק~הוכרחתי והחתונ~
בשמחת

 ובשוכט~~ס~ פירי~

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

 לפ~~ק~תרע"ג י~~~ו~~עמיהא~י

 ברכות המסופרים~~בימי~
 ושוכ~~~ כבירי~

 לכבוד
 כקש~~ת ירו~~ש סו~~ע חו~~ב הה~~ג נפשי ידידא~וב

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ו"~
 ניר אבדק~~ק נ~~י

 י~"ו~לוגאש

~~~~
 ~הילתו ~חד םוחר איש ע~~ד מכתבו קבלתי

אגוזים שקנ~
 מקו~לי~

 א~ל מ~ם לעשות והניח בפעסט
 באטור בנירהפאבריק

 נ~מנות להם ש~ין יהודי~ שה~
 די~ כישמן

 וא~ר למלאכ~~ עכ~~פ ראוי יהי~ שהשמן
העשייה

 נו~
 לו

 שהש~
 ניסה ורק ל~לאכה י~לח לא הנ"ל

 אדרבה וראה מ~שין טיסט~ליער ידי על השמן אתלעשות
 לאכילה יוכשר הטיסטלירונג לאחרכי

 לת~
 ~ארדינ~ן אותם

 שאל ועתהפאבריק
 א~

 כי הנ~~ל השמן ~ת ~כשיר יש
 אין באטור מניר הפאבריק בעלילאשר

 לה~
 א~כ נ~מנות

 טוען הסוחר והנה איסור~ בשומן ~חליפו שמא לחושיש
 לאיבוד ילך שלא ומשגיח הפאבריק ע~~ג עומד הי~שהוא
 אבל החליפו~ שלא ראהוממילא

 מעכ~~~
 נסמוך רו~ה אינו

 רמיא דלא מילתא ~ז היה כי י~ן הנ"ל הסוחר על גםכ"כ
 ל~ורך רק כוונתו ~י~ בהפאבר~ק השמן עשיית בשעתכי

 ו~ענין עליו לסמוך רו~ה אינו דממון במילי כי וג~מ~א~
 ~ענט~ן מעטער ו~~שה ארבעים היא כי מרובה הפסדהוא

ועול~
 ארבעת ערך

 ~לפי~
 והסוחר כתרים

 הו~
 עני איש

 הואואליו
 נוש~

 נפשו~ את

~~~~
 משו~ א~ טעמי~ ~~ ~ירוף מכח להתיר דעתו מעכ~~ת

דשו~
 ~אינו וכל הזה משמן ביוקר הוא תזיר

 קי~ח סי~ן יו~~ד בש"ע כמבואר לאח~ופי חיישינן לאבחלופן נהנ~
 ר~ה לא לבדו דע~~ז ורק י~~ סעיףבסוף

 לסמו~
 דבגליון

 ש~~רש~~
 מביא ~יו"ד

 ב~~
 דאם ומ~רי~~ט הרשב~~א

 בלא אף לזייף ~ריךאינו
 רוו~

 ב~ה ~ירף לכן ~יישי~~ ~נאה
טעם

 ב~
 כמ~ואר זית ב~מן פוגם ושומן דבשר דכמו

 הה"ד ז~ סעיף קי~~דסימן ~יו~
 ~פוג~

 בש~ן
 ~כ~"ד~ אגוזי~

 חו~ד~ושאל

~"~~~~
 לסמוך אין ה~ני טעם טל

 דה~~~ משו~
 בסי~ן

 ~נו ושומן דב~ר ~וכיח האריך י~ד ס~~קק"ג
פוגם

 בש~
 ~~ה

 דבמש~
 הי~ רא~ונה

 ש~
 ~ל

~~ ~~~ 

~שו~
 של זליפתן

 כלי~
 אע~ג

 דבדב~
 ~ע~~~ מותר~ הי~

 משוס
 בדבשדבשר

 ~וג~
 התירו כך דל~חר והא פוג~~ אינו ובשמן

הוא
 משו~ ר~

 דסתם
 ~וגם אינו בע~ן שומן אבל אב~י כלי~

 שכן ש~ביא ועיי"ש נכונה~ ראי~ והיאבשמן
 ד~

 רוב

הפוסקי~
 מעכ~~ת~ ש~יין נ~~ד סימן ~רמ"א תשו~ על והשיג

 הנ~~ל הרמ"א בתשו~ ~ם ישוב~מת
 טו~

 חידוש ~חד דבר
 ~וא חזיר ששומן שכתבפלא

 פוג~
 כמו דבר בכל

 תמיה והיא ש~~ עייןמוסרחת נב~
 כל ~ואין ~ני שהרי גדול~

העכו~~~
 וכל

 אוכלי~ הש~י~
 אותו

 עול~ ו~ו~
 של~ן על

 ישראל איש שנפש אמת הןמלכי~~
 ק~~

 א~ל חזיר באכילת
 רק~וא

 כל ולכן אותו שאסרה תוה~~ק של איסורי משו~
 זה בשביל אבל אותו מואס הוא חזיר כשרואה ישראלאיש
 הוא הדבר ע~ם שמ~ד היינו דנט~"ג נט~~~ג חשובנא

 ריש בש~~ד ק~~ג בסימן ~פ~~ג רמז וכברפוג~~
 ס"~

 י"ד

תמי~
 הר~~א תשובת על זו

 הנ~~~
 בזה לסמוך דאין ופ~וט

 יותר או ס~ עד או~ר ~זיר ~ומן ובודאי הנ"ל~ התשו~על
 והרמ~~~ הטע~~ הר~תכפי

 ~~~ור מ~מת קדושתו ברוב ז~~ל

התו~
 קולמסו ~פלטה ~ד כ~~כ ממנו ק~ה הי~ ~זיר בשר על

 ~וסר שאינולכתוב
 דברי ~י וע~~פ פוגם~ שהו~ משו~

 להתיר לסמוך שאין ודאי נראה ~נ~ל ק"ג בסימן~ש~ך
 בשמן פוגם חזיר ששומן~~ד

 ו~
 על

 מ~
 מ~~~~ת שכתב

~שו~
 ד~ין ודאי בזה הכלים פליטת

 לח~~~
 דקי"ל ~שום כנ~~ל

דסתם
 כלי~

 מותר עכו~~ס של דשמן דקיי~~ל וכמו ב~~י אינן
 שנתבשל מבושל ~מןא~ילו

 בכליה~
 אבל

 א~
 לחוש יש

 דבשר מ~ד להתיר שאין נ~ה בעין איסור שומן~ערובות
 ~נ"ל סקי"ד ק~~ג בסימן הש"ך דברי ~כח בשמן פוגםושומן

דדבריו
 לפענ~~ד~ נכוני~

~~~~
 ~ד ל~תיר די יש לפענ"ד

 טע~
 שכתב הראשון

 רוב שהרימעכ~~ת
 ש~ינו שב~ום הנ"ל י~ סעיף קי"חבסימן הש~~~ לדברי הסכימ~ האחרוני~

 נה~
 חיישי~ לא

 על רש~~א דבגליון מעכ~~ת ומש~~כ להכשיל~ כדילאחלופי
היו"ד

 ש~
 קי~~ח בסימן

 בש~ ~בי~
 ומהרי~~ט הרשב~~א

 שא~~~דבמקו~
 והנאה~ רווח בלא אף לאחלופי חיישינן לזייף

 באמתהנה
~ 

 שהבי~ ~ ~ן~ מבואר במהרי~~ט
 ג~יון

 ~מ כן כתב שב~רי~~טאף אמנ~ לזה~ מק~דם שם אמש"כ קאי הרשב~~א דברימהרש~~א
 חו~י~

 עליו
 ~~ר"~ ~אחרוני~

ש~
 ובתשובת קי~~ח בסי~ן

 ח~~
 והמה עי~~~ש~ ל~~ט ~י~

מובהקי~
 לסמוך בהוראה

 לכן המהרי~~ט נגד אף עליה~
 דבנ~~ד ובפרט עליהס לסמוך יש~פענ~ד

 איכ~
 עוד

 סניפי~
 ~~יה~לסמו~

 מש~~כ חדא
 ג~

 ~פאבריק דבעלי ד~יון מעכ"ת
 באטורמניר

 ~שודי~ ד~~ נ~י יהודי~ ה~
 ~יסורים על

 חשודי~ ~ינ~~~~
 דברים ולגזול להחליף הגזל על

 הנטחני~
א~ל~

 ועוד ג~ סעיף קי~ט מסימן מעכ~~ת דמביא וכ~ו
 מרעא דלא דאמרי~ וקפילא אומן כמו הוו ה~בריקד~לי

 וכמבואר להחל~ףאו~נתייהו
 חדש ובפרי ק~ד ~י~ ~ש~

 קי"~~ובסי~ ש~

~~~~
 א~ד ~ר

 ~רי~
 שלא ~יות לבאר עוד אני

 מ~~~ת מדברי היטב~י נתב~
 טיב~

 הסי~ר של
~~ה ~הילת~

 א~
 מא~~י~ השמן

 הנ~ל
 א~~

 בעלי
 הפאברי~

 ב~יר

 א~~אטו~
 ~שוד הוא

 ובאמת לא~ ~י א~ורי~ ע~
 א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 כל אזי איסורים לא~ל חשוד הוא הנ"להאיש
 ~או שעירב בע~מו עליו לחוש דיש דכיון יועילו לאשכתבנו ~תירי~

אפשר
 לגמ~~ שהחלי~

 הנ~ל~ אגוז שומן בתוך איסור ~ומן

הנ~
 שייך לא א~לו

 לו~
 דכיון

 דשו~
 יקרים דמיו איסור

 יש דהרי עירב לא בודאי ~כןיותר
~~ 

 להשביח דעירב
 ~ב הוא ~ן לא~ילה השמן כל ראוי יה~ דעי"זסחורתו

א~
 סע~ ~י"ד בס~ בש"ך וכמשכ יותר ביו~ר הוא אם
 לכן הש~ דברי על שםובפ~ח

~~ 
 ג~כ הוא הנ"ל ~סוחר

 את להתיר אין איסורים עלחשוד
 הש~

 אם ~ל ה~ל
 אסורים דברים אכילת על נחשד אינו השמן בעלהסוחר
 אוכל ל~ורך הנ~ל השמן את להתיר ~כ"ת עם מסכיםאני

 לסארדינען אותו למכור~היינו
 פא~רי~

 שכתב כמו ובתנאי
 של כדת בהש~חה יהי~ ולהלן הטיסטעל~ונג דמן~כ"ת
 תורה של לאמיתה ~לכה לכווין לנו י~ור וד~ ~תורה~
 דו~~ש ידידו בזה והנני כר~ונו~ ש~א דבר פינו יא~ושלא

 בלונ~ח~ו~"ת

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

 ~פ~~תרע~ג י~"ו~סעמיהאלי

 האברך בנילכבוד
 וכ~

 בי~וב נ"י ~~~~~ מו"ה
 י~"ו~סווידניק

~~
 שכתבת

 בע~
 וש~ון בראובן לפניך שבא שאלה

 עם ~השנתווכחו
~~ 

 המפטיר~ את מכרו כמה בעד
ה~~

 בעד אומר והלה כסף בעד אומר
 כס~

 ונתנו ורבוע~
 עשרים ל~דקה ש~ון יתחייב ראובן כדברי ~אם לזה זהכפם
 לתת ראובן יתחייב ש~ון כדברי ואםכתרים

 ל~ד~
 ~שרה

 נתברר ו~ה שליש ביד המעות את השלישו ושניהםכתרים
 שהשליש מה ליתן מחויב השליש אם ראובן כדבריה~ר
 הוא כי יען ~מעון להחזיר בידו ה~ות אי ל~דקהש~ון

אסמכתא~

~~~
 מש"כ

 דב~ד~~
 כתבת~ יפה אסמכתא~ דין שייך אינו

 בחו~מ מבוארדכן
 סי~

 רנ~ח~ ס~ וביו"ד בהגה ר"ז
 מודו ~"ע לאומ"מ

 ב~
 בב"י ~בדה"ב בשם שכתבת כמו

ביו"ד
 סי~

 בשם שם הב"י הביא וכן הריב~ש בשם רנ"ח
הג"א

 בפר~
 דברי על שתמהת ומה ~סנהדרין~ בורר זה

 יועיל לא אסמכתא שייך בנדר דגם דא"כ הנ"ל~ריב"ש
 ע"ת נדרים כמה בג~א ~ואר והרי תנאי על נדרשום
 ד~י ל~~מ ~מחר~ אישן אם היום בשינה עיני קונם~גון
 ~ו ~דים דהכל ממונות דיני גבי לך יקשה א"כדבריך

 מכירה א~ מתנה משכחת איך וא~כ קניא~ לאדאסמכתא
 ועכ~ח אס~א דהוי נימא תנאיעל

~~~ 
 התנאים כל דלאו

 ד~נת ויודעין ~אין שאנו ב~ום אלא נינהואסמכתא

ה~חיי~
 ~הוא ה~י ~פ~ ע~מו את

~ 
 ע~מ~ את לקנוס

 לא אם ~וזי~ א~א א~לם אע~יד ולא או~יר אםכגון
 ~וא ~~ שנים ג~ ~דמ~אן

 ~ל~
 ש~רו את השליש גבי וכן

ופ~
 יומין תלתין ו~ד מכאן א~ינא ~א ואי חובו~ ~~ת

 ~ה~מיך רק ש~נתו יודעין א~ו הני בכל ~כוות~לבטלין
 שיאמין חבירואת

~ 
 לו ויפרע שדהו את יעבוד שבוודאי

 ~ג~יל זמן עד חובו תשלום לו ושיפרע שנים~ הג~~ודם
 קנס ע~מו על וק~ב ימים ל~ עד לדיןשיבא

 ~יז~
 חשיב זה

 שאינו דעלמא תנאי אבלאסמכתא
 ני~

 שנ~שה כלל לעלמא

לחיזו~
 להיות שיכול רק ~נין איזה

 שרו~~~
 בקיום גם באמת

 שכן וכיון אסמכתא חשיב לא בכה~ג בביטולו אוהתנאי
 דידי~ בנדון אלא קאמר לא ~ריב"ש לק~מ הריב"ש ~לגם

 שלא לכל שניכר עיי~ש ישחק שלא א~~ ~נוס האחדשר~ה
 על קנס אלא תנאי שוםה~

 ל~דק~ ע~~
 בכה"ג ישחק אם

 להריב"ש ס~לשפיר
 דא~

 כ"ו ס~ בתומיםועיין אסמ~א~ דין שייך ונדר ב~דקה
~ ~  

 ג~כ שכתב
 הרי~~ בד~

 שגם
 שם~ עיין אסמכתא דין שייך ונדרב~דקה

~~~~
 ו~ד~ה בנדר שייך אי פלוגתתם ב~ם לומר אפשר
 ר~ז בסימן הש"ך שכתב בזה ~פליגו אסמכתאדין

ס~~~
 רק הוא קניא לא דאסמכתא דהא הב~ח בשם י~ח

 וב~ר~ ב~ג מתנאי ת~שה ד~א הב~ח בזה ויישבמדרבנן~
 אולם עיי"ש~ קניא לא מה~ת ודאי דאסמכתא השיגוהש"ך
בנתיבות

 ס~~
 מבו~ר כן שהרי הש"ך על ק~ת השיג ט"ו

 ואני המרדכי בשםבד~~מ
 אוסי~

 ברש"י מבואר דכן
 משום מדרבנן פסול רק הוא דלכן ב~וביא משחקגבי

 בש~עות רש"י מ~רי ~ואר וכן ~ניא לא אס~תארבנן דאמ~
 נימא אי א~כ עיי"~~ ו~~ ב~וביא מש~ק ד~ה ע~א~ז

דאסמכתא
 ר~

 גבי כן תקנו דלא פשיטא קניא לא מדרבנן
נדר

 ושבוע~
 דאסמכ~א נימא אי אבל ודומייהו והקדש

מדאורייתא
~ 

 והקדש ושבועה בנדר דגם י~ל שפיר קניא
 לא דב~דקה הסוברים דשיטת י"ל וא"כ מועיל אינוו~~ה
 ס"ל אסמכתאשייך

 דאסמכת~
 בודאי כן ואם ~ניא מה~ת

 הסובר~ ושיטת העניים~ כח להפ~יע חכז"ל תקנו לאב~דקה
 ~א דאסמכתא ~א ס~ל אסמ~א דין שייך ב~דקהדגם
 חילוק אין מדאורייתא שהוא וכיון מדאורייתא הואקניא

 כנ"ל~ ו~~קה נדר לעניני ממון עניניבין

~"~~
 דהשליש דכיון משום אסמכתא ~וי דלא טעם עוד

המעות
 א~כ~

 ~בע~ד והוי ~ד~ה גבאי השליש נעשה
 ד~והרי

 ~ז בסימן המחבר
 סעי~

 מחול ערבוני גבי י~א
 הרמ~א לדעת ואפ~ אסמכתא הוי לא תח"י שהוא דכיוןלך
 ואני עכ"ד~ אסמכתא הוי לא ~ש~שו ששניהם כיון~מ
או~

 מועיל אינו והמחבר הרמב"ם לדעת דאפילו להיפך
 שם הש"ך מדברי להד~ שנראה כ~ו שליש ביד שהואמה
 התפיסו אם דכ~ש שם כתב ה~מ~אשהרי

 ר~
 שליש ביד

ההג~מ דלדע~ בח~~ והנ~יבות הש"ך שס וכתב קנה~ לאדודאי
 א~

 ~רמב"ם לדברי
 בכה~~

 שליש ביד רק שהוא
 הביאי הר~"ם ש~רי רא~ עוד אוסיף ואני מועיל~אינו
הש~~

 שם
 תיכ~ י~~ בסעי~

 גבי כתב ה~שון דין אחר
 השטר את השליש יתן דלא שטרו והשליש חובו ~~ת~רע
 ~שלשה הרמב"ם דעת להד~ הרי אסמכתא שהואמשום
 עוד מוכח וכן ממש~ שכנגדו ביד כשהוא רק ~עילאינו

 דנ~ים זכוות~ דאתפיס ב~~וא כ~א ס~ ~בחו"~~ד~

 אף א~מכתא ד~וי ~~ר~ כ~~~~
 דהשלי~

 ו~נת
 ~ג~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~

 ~ב"ם דעת ~ד~ הרי חשוב בב~ד ~נין דו~אדבע~
 ליישב ר~יתי והנה מועיל~ אינ~ שליש בידדהשלשה

 אינו שליש ביד דהש~ה הטעם דנימא והוא~בריך ול~י~~
 מתנ~ גבי דקי~ל דכיון משוםהוא מועי~

 ו~ן ד~ולך וכה"ג וגט
 כמבואר דמי כזכילאו

 בח"~
 גבי שכן וכיון קכ~~ה סימן

 הזוכה ביד הוא כאלו הוי לא ~כו להשליש אמר ולאהשלשה
 אינו ההשלשהולכן

 מועי~
 אפשר ~פלוני זכי להשליש ובאמר

 אסמכתא~ הוי ולא מועיל והמחבר הרמב"ם לדעתדבאמת
 אפשר היה הנ"ל~~~"~

 לו~
 ~דקה ~הוא בנ"ד

 מבוארהרי לעניי~
 בס~

 הילך ~א~ר ובש"ע בטור ~כ"ה
 כאלו הוא הוי שכן וכיון דמי כזכי הילך בהו אמר~לעניים
 העניים ביד~וא

 מ~
 הרמב"ם לדעת ומועיל

 הי~ך א~י~ עניים דגבי מה שהרי להשיב יש ע~זאמנם ~מח~

 מטעם חוב עליו נעשה דבעניים משום רק הוא דמי~~
 שייך זה כל שכן וכיון דמי~ כזכי הילך א~~ ובחובנדר
באמר

 הי~
 אם אבל אסמכתא של תנאי שום בלי לעניים

 גם שייך דאסמכתא נאמר אם אסמכתא של בתנאיאמר
 שלו הדיבור ע"י גם פטור הוא הרי א"כ ~דקהגבי

 לא ~~כ תנאי שום בלי תן או ~ילך אמרשלא כיו~
 נע~

 אכתי
 וממילא חוב נעשה לא ~דקה גבי גם שבכה"ג וכיון עליוחוב
 וכיון דמי כזכי הילך בכה"ג אמר~ לא לעניים הי~ך גביגם
 האסמכתא לסלק ההשלשה מועיל לא ממילאשכן

 זו~
 אם

 שהוא מה מגרע אינו ~ד~ה דגבי לומר ~ודםנקדים
אסמכתא~

~~
 ~ד~ה גבאי דהוא שליש ליד אותם דמסר דכיון מש"כ

הו"~
 ~אסמכת~~ את מסלק ומעכשיו ~כשיו אמר כאלו

 מכח נסתרג"כ
 מ~

 הוי אי דבשלמא למעלה~ שכתבתי
 ד~ כזכי הילך בזהאמרינן

 דהוי ~ומר מקום ה~ שפיר
 הש~ש זכה כבר ההשלשה בשעת שהרי מעכשיו אמרכאלו
 כזכי הילך אמרינן לא ~כא שבארנו כיון אבל העניים~עבור
 לא א"כדמי

 ז~
 בר~ון ~שלא העניים עבור ~ליש

 דלאכיון הנות~
 א~

 זכה
~ 

 או הילך
 תן~

 לומר שייך איך א"כ
 לא דעדיין כיון מעכשיו לו אמר כא~ודהוי

 זכ~
 עבור

 לסלק מועיל לבדו דמע~יו מש"כ ובלא~~ההעניים~
 המחבר דדעת דאף י"ד סעיף הש"ע בדברי עיינתלא האסמ~

 חולקים הביא הר~א אבל האסמכתא~ את מסלקדמעכשיו
 משכנתא גבי דרק שדהו על הלוהו גבי בב"מ התוס~וכמ"ש
 לושעשה

 טו~
 אלא אחר במקום ולא לבדו מעכשיו מועיל

 שם~ עיין חשוב בב"ד מינ~ וקנו מע~יובעינן

~"~~~
 מ~תת שמעון פטור מ~~מ העיון דלאחר דבריך בסוף
 בדבר הדבר בעיקר דטעה כיון שהשליש הסךאת

 דף משבועות רא~ והבאת שגגות~ כנדרי והוי עבר~כבר
 דהכא נשבע דמר דרב תלמידי גביכ"ו

 ~ א~
 ומר

דהכא נשב~
 א~

 שבו~ הוי דלא ואמ~נן רב
 שגגה דהוי ~~ר

ואדם
 בשבו~

 נכונים נ~יך בזה לאנוס פרט
 ו~

 מבואר
 יו~ד בש"עבהד~

 סי~
 ובט"ז בה~~ ו~ סעיף ר~~ב

 ש~
ס"~

 דלפענ"~ איב~ אתה~ שהב~ת זו ראיה מביא י~ב
 יש

 ד~א ~ב תלמידי גבי דשאני ~ומר דיש זו ראי~ עללהשיב
 בפשיטות נשב~ו רק דבר בשום ע~מם אתנתחייבו

 ד~ה משום שקר שבועת חשוב ד~א~מרינן ו~ז~
~ 

 בשבוע~ דאדם

 בנדון אבל לאנוס~פרט
 דהט"~

 ע~מו את דחייב שלך ונידון
 יש שפיר ת~איעל

 ~~ לו~
 דין דאין

 אס~ת~
 נדרים גבי

 ~שום הטעם לומר מוכרחין ואנו ו~ד~ה והקדשושבו~ת
 להתחייב בא~ת בדעתו גומר הוא גבוה של ענין דהואדכיון
 אומר בעלמא לאסמכתא ולא כדבריו יה~ לאאם

~ 
 ~וי

 דקני דכיון דאמר~ הדיוט ~גבי חשוב בב~ד מינ~ ~וכאלו
 יה~ נא אם להתחייב בא~ת ~דעתו גומר ודאיבבד"ח
כדבריו

 ו~
 דשמיא מילי לגבי הה"ד כן אמר חבירו להסמיך

 במת~ה גם כן י"ל שפיר שכן וכיון כלל קנין בלאאפילו
 גומר הוא דשמיא מילי ענין דהוא דכיון דלשעברבתנאי
 א~ אף להתחייבבדעתו

 ובאמת כן שהיה וסבר בדמיון טעה
 לא ועפי"ז כן~ היהלא

 דשם דרב מתלמידי כלל רא~ יה~
 חיוב שוב היה~א

 ~ובטו"~
 דרב דת~מידי עובדא מביא

 קרבן~ להביא ~ון לגבוה ד~ר בא~ה א"ע התחייב אחדשכל
 הרא~ ה~ דרב תלמידי של ה~ובדא הוא שהביא מהולפי
 הדברים באמת אבל שלנו~ ~פקפוק נסתר וה~ טובםשלו

 הוא שהביא כמו ה~שה נזכר לא בש"ס ~ריתמוהים
 ולהבא מכאן על התחייבות שום בלא נשבעואלא

~ 
 אחד

 אמר שרבואחד
 כדבריו~

 ראיות על להשיב שיש אף אמנם
 דבפרק ~תני~ כדבריו מוכח הדין מ"מ אמנםהט"ז

 ובס~ נדר לענין ו~ סעיף ר~ב ס~ בש"ע שם ונפסקנדרים ארב~
רל"ט

 ~י~
 שבועה לענין ט"ז

 ד~
 שלא נשבע או שנדר

 כן ~יה ובאמת כן היה אם זה ככרלאכול
~ 

 שכח שהוא
 הרמ"א כמש"כ ~ד~ה לענין הה"ד וא~~כ ב~ר מותר טעהאו

 נכונים~ ~ריך ונמ~אושם

~"~~~
 על שישאל לשמעון ונכון דראוי אומר אני למעשה
 שקיבל ה~דקהחיוב

 ע~
 הוא ~טעמי ע~מו~

 ע~
 פי

 ~"ךדברי
 ~סי~

 דנדרי שכתב דבריו בסוף סקל"ג רל"ט
 בשעה אם א~א הוי לא דמותרין שגגות ושבו~תשגגות
 ה~ לא נשבע אושנדר

 ספ~
 כלל בלבו

 וה~
 לו ברור

 שכדברי~
 שכן הואכן

 מש~
 דמשמע אנסך לבך לו שאמר בגמרא

 או בדבר מסתפק אז ~יה אם אבל גמור~ אונסדהוי
 יו~ה~ של~

 העמיד אומדנא על ~רק ~והיינו לאו או הן כלל

דבריו~
 השבועה~ או הנדר וחל שגגות שבועות הוי ~א אזי

 ז~ולפי
 ברור הי~ לא אם ל~דקה ~נדר חל בנ"ד הה"ד

 מי וא"כבעיניו~
 יוכ~

 שמ~ן בלב אז הי~ איך ע"ז לעמוד
 מת~ילה גם אפשר שטעה לבסוף רואין שאנו כיוןשהרי
 על לקבל ~בו שמלאו עד דמיונו ועל שכלו על דבריוהעמיד
 שגגה לא וב~~ג ל~דקה וכך כך יתן כן ה~ לא שאםע~מו
 בגיטין מ~ינו והרי ~"ליחשב

~ 
 נמנעו גבי ע"א ל"ה

מלהשבי~
 ב~גגה~ שנשבעת ב~"ג נע~ה אחת דאלמנה

 שגגות שבועות הרי איענשה ~מה באמת תמהוותוס~
 וכן עיי"ש~ ~זהר לה שה~ ות~ ליכא עונש וגםמותרות

 ענינים בכעין להזהר לאדם יש דכמה הרי בשבועותת~

 בנ"ד גם ולכןכאלו~
 מה~~

 ~~ ישאל שש~ון נכון טוב

ע~
 דנזירות בפ"ב ~רמב"ם שדעת ~ובפרט ~~דקה~ נדרו

בכה"~
 ב~ ~~ין

 אנשי~
 אם נזיר הרני ~ם ~חד שאמר

 שט~ דמי להיפך~ אומר והשני ראובןזה
 הוא בדמיונו

 לכא~רה וקשהנזיר~
 ה~

 ו~בר שגגו~~ נדרי הוי
 ת~

 עליו
 חיו~~ד ב~"ב~מ~ר~ט

 סי~
 במל~~מ ועיין ב~~~ ~הניח ~ה



~ ~ ~
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 אבל ז~~ בענין עכשיו ~ני ואין נזירות ~~שם
 עכ~

 כיון
 ~רמב~~ם לדעת גס ל~את הדבר נכון לשאולשאפשר

 ליישב יודעים אנושאין ~~
 דבריו~

 ואף
 בפ~~ שה~י~

 סי~
 רעק~~א וח~סק~~ז רנ~~~

 ב~ ש~
 בתשי~ ~רדב"ז

 דחכ~
 המתיר

 ~~~~ ל~ניים~ ד~סיד נדוי חייב ~וא ~דקהנדרי
 דוקא היינו

בנדר
 דלול~ סת~ ל~דק~

 אינו שפיר ליתן מ~ויב הי~ ה~יתר
 א~י אין ~חכם של ה~י~ר ב~א דגם בנ~~ד אבל ל~תיר~נכ~ן
 לחייבויכולים

 ומטע~
 דמ~ד א~א שגגות נדרי ~וי הנ~~ל

 נדרו לו שמתיר יפה החכם ~ושה שפיר ל~תיר ישחו~א
 טוב~ ~יותר ~ד טל י~י~למען

~~~
 מש~~כ ראיתי הנ~~ל כל כותבי אחר

 בז~
 סימן בנקה"כ

 שם הגר~~א ובביאורי תקס"ב סימן ובמג~~ארנ~~ח
 אביך כתבתי והנ~נ~~ד רפ"א~ סימן ש"י תש~רתובשו~~ת

 ~~~ת~הדו~~ש

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

 לפ~~ק~תרע"ג י~~~ו~סעמיהאלי

 כש~~ת ו~ו~ חו"נ חו"ב המא~~~ג ידידי לכבודשוכ~~ט
מו~~ה

~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 נ~~י

 דו~~~
 בק"ק

 י~~~ו~וו~בויא

~~~~~~
 לבית ש~~ו שב~ילתכם מעשה אודות מכת~ו

 שניהמטבחיים
 שו~~

 ומ~א בהמה אחד ושחט
 ומשמוש מיעוך ע~~י ועברה כסדרן~ שלא סירכאבבדיקה

הנהו~
 השני והשו~~ב כנהוג פושרין בבדיקת ~רה ונמ~א

 בה נשאר שעדייןאמר
 ונג~ שו~

 להראות שילכו ביניהם
 מקום בתחלה שניהם הראו והנה ו~לכו~ ~ב~~ד לפניהריאה
 שאינו אחד טבח וגם שורש~ נשאר שלא וראו ~סירכאשהי~
 אחר שו~~ב וכן ~סירכא הי~ ששם אמר בדברנוגע

 ~ן~ א~
 ולכן שורש מתחילה שנשאר שידוע השני השו~~ב אמרואח~~כ
 המקום~ עכשיו יודע ואינו אחר ב~ום הסירכא שהי~אפשר
 מה מעכת"ה שאלוהנה

 דינ~
 של

 ~ב~מ~
 של דינם ומה

 אםהשוחטים
 לקנו~ ~

 בדיבורו שמחזיק השו~~ב את
 לא או זמן איזה על אותו ל~~יר או שורש הסירכאבמקום שנשא~

 שאלתו~עכתו~~ד

~~~~
 לא השו~~ב בין הבהמה בין כשרים דשניהם ואומר
 כלל יודע דאיני הוא כשר בודאי השו~~במבעיא

מא~
 שר~ה בשביל תאמרו אם לפוסלו חשש עליו יה~ ~ד
 ~רא~ון שו~~ב על לעזלהו~יא

 שרו~~
 סירכא להכשיר

 של~
 אז הי~ הריאה הרי שורש~ עוד בה נשאר אלא לגמריעב~
 בב~~ד אז העיד לא וגם הדבר לברר אז יכו~ים והיולפנינו
 אלא ש~ם ווי~ח שאין ונמ~א לברר~ יכולים שאין דברעל
 זה בדבר~ זע~~ז ש~ווכחים אנשים ב~כמו

 כ~ או~
 ~וא

 הי~ל~ ~יפך~ אומר וזההד~ר
 ש~י לומר הדעת על

 שאינו פ~וט ה~בר ~~הלא חשש ~~י~ יהיה כדבריונ~א ש~~
 שלאחד ~מיון ~נין הוא אלאכן

 נד~
 ~ן הוא שהדבר

ול~בירו
 נד~

 סימן ~חו~~מ בנתיבות ~~רי וראי~ כן~ ש~ינו

ל~
 לענין כתב

 ~~אל~
 בש~~ך ה~יבא בריסק ח~מי של

 אם ע"א המכחיששע~~א ש~
 שניה~

 ביחד כך אחר מ~טר~ים
 עדים~יות

 ה~עיד דבע~~א לומר סברא וכתב ~ר~ באיז~
 לו שנדמה היינו בדדמי דאמר~לינן

 יש ולכן כן~ שהי~
 אפי~י ומ~טרפין נפ~ל אינו מהם אחד שום לומר~ום
 פסול עכ~~ח מ~ם אחד ד~מ~~נ אמרינן ולא ביחדלהעיד

עיי~~ש~ הו~

~"~~~

 ~ומר ע~~א גבי ~כ~ובות בפ~~ב
 ~תגרש~

 אימר וע~~א
 מס~די~ קא בא~~א תרוויי~ו ד~מרי~ נתגר~הלא
 את זה מכחישים דהם דכיון ~ר~~ןו~קשה

 ז~
 אחד עכ~~ח

 לא~~א~ אותה לעשות מ~טרפים הם איך וא~~כ פסול~ם

ומתר~
 שהי~ ~ומר דע~~א בכה~~ג ע~מן במכחישן דמיירי

 ואחד לוקרוב ה~
 או~

 לה קרוב ש~י~
 דטעו עבידי דבכה~~~

 דבמקו~ הריעכ~~ד~
 בטעות לתלות ~ש

 ל~
 אחד שום נפסל

 ממון ב~דות ל~עיד אפילומהם
 דידו~

 טפי חמור דזה
 כ~ר שיהי~ בעי~ן וערוה ממון דבענין או~~ה בענינימלהעיד
 ממשלעדות

 אינ~ ואש~
 איזה שעבר רשע ו~ל נאמנת

 סימן בחו~~מ כמבואר לעדות פסול הוא רשעשנקרא עב~
 בטעות לתלות שיש במקום ואפ~~ה דבר באותו אינואפילו ל~~~

 או~~ה על להעיד לענין מכ~~ש~כשרינן
 ~ל~

 העד שיהי~ בעי~
 בהגה קכ~~ז בסימן וכ~ואר ממש~דיק

 סעי~ סו~
 דכל א~

 שחשיד לא אם אי~ורים לענין כ~ים עדות~סו~י
 לאות~

 נאמן עבירה דהעובר ז~ סעיף קי~ט בסימן עוד ועייןדבר~
 אחרים בשל ומכ~~ש איסוריםבשאר

 עיי~~~
 כן אם ובש~~ך

 השו~~ב על ולהבא מכאן לחוש דיין ולית דין דליתפשיטא
 דלא לחוש שנר~ה ~~ד ~י אפילוש~רי

 ט~~
 החולק השו~~ב

 בעל את להפסיד הי~ כוונתואלא
 הבהמ~

 או
 ל~אי~

 ריח
 לעז עליו ול~ו~יא הראשוןהשו"ב

 שר~~
 ~טרפה~ את ל~כשיר

 אבד לא אכתימ~~מ
 בז~

 במומר ואפי~ שו~~ב~ בענין הנאמנות
 ב~ סי~ בש~~ע הפוסקים רוב דעת עברות משארלאחד

 הר~ב"ם לד~ת ואפי~ ~סכין בדיקת בענין נאמנות לו דישו~ סעי~
 שםהמובא

 בש~~~
 שם ובפרמ~~ג ~תב~~ש האחרונים ~וחיישו

לדבריו~
 בדיקת בעי עבירות ~אר לאחד מומר דאפילו

 היינו מ~~מסכין~
 במו~ ד~~

 ג~ עכ~~פ עבר באם והיינו
 מומר אינו אבל ובתב~~ש בש~~ך שם כמש"כפעמים

 גם ~מ תורה~ של עבירה שעבר משום ממון לעדותפסול שהו~ א~
ל~~מב"ם

 א~~~
 בנ"ד מכ~~ש וא"כ עיי~~ש~ סכין בדיקת

 אכתי שהרי לכ~~ע כשר הוא מ~ונות דיני של דעלמאלעדות דא~
 כלום עשהלא

~ 
 שיש ומכ~~ש דבר~ איזה על מתווכח שהוא

 מכאן פסול חשש שום עליו דאין ודאי כנ~~ל בטעותלתלות
 הש"ס מדברי בראיות בזה האריכות דעתי ו~יולהבא~

 למותר~ אך הוא~פוסקים

~"~
 החולק השו~~ב את לפסול לענין הוא

 ע~
 ולהבא~ מכאן

 על נדון עתהאמנם
 ~ה~

 עליה היא שהשאלה זו
 השני ~שו~~ב עוד עתה גם ממכתבו לי ה~בן לפיאשר
~חולק

 ומחזי~ מתאמ~
 שמ~א שהסרכא לומר בדעתו

 שורש בה ונשאר ~ג~י עברה לאהראשון ~שו"~
~ 

 אינו שעתה

 ~ו~יוד~
 של

 הסר~
 ~ום באיזה

 הית~
 והנה

 א~
~~~

 שהוחזק כתב
 ש~~

 ~חלה שהרי
 הו~

 בע~~ו



~ ~ ~ ~
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 ה~~שלא
 בהבהמ~

 אחת ס~רכא רק
 ושה~ת~

 רק הו~ עכ~~פ אבל בד~קתינו עללסמוך שאנו ב~ום
 םפ~

 וכיון טרפ~~
 שורש שם נשאר שלא עתהרוא~ן

 א"כש~ן זה א~ן דעתי לפ~ מ"~
 אפי~

 החולק השו~~ב לדבר~
 שאו~

 רק הוא דבר~ו של הענ~ן דשורש משום בדבר~ו כ~~כסתירה ~י~ שנשאר
שור~

 ספק~ רק טרפה ודא~ א~נו ~מ
 ~הנ~

 לדבריו ר~~~ יש
 דבנטרפה ~ומר~ם דאני גבינות גבי פ~~א דס~מן מהךגם שורש אכת~ נשאר ~ראשון שהעב~ר דבס~רכא לו דברורלומר
 לכן על~~ ר~~א דלא כמ~לתא א~ל~ הם דבר~וושאר

 מת~ל~
 ו~כשיר~ן טרפה ודאי חשובה לא ס~רכא מחמתהב~מה

 שבמקום ~בור~י~
 ~ז~

 וש~ר והרא~~ש ~תוס~ מדבר~ והוא ס~~ס משום~גב~נות הס~רכא של הש~רש עוד ר~אין ~ה~~
ראשונ~ם ~כ~ הראשונה ~סירכא מקום באמת ש~יא ד~מהלכן

 בפ~~~
 דחול~ן~

 אחרת מ~א ~דע שלאמאחר
 מה~כ~

 ש~א לו ~~ תית~
 ט~~~~~

 שנשאר השני השו~~ב לדבר~ גם בנ~~ד אשר אחר
 ~~רכא בהבהמה ה~~ שלא הראשון להשו~~בל~אמ~ן

 יותר~
 אפ~ר ש~ר~ בהחלט טרפה הי~ לא אכתי שורשעוד

 ש~ס עתה בע~מו ראה כאשר~מנם
~ 

 לא ואפשר ~שורש אותו גם ולמעך להס~ר עוד יכולין ה~ו כלל שורש נשאר
 אז גםה~~ שט~ה עתה שפט מזה שורש שם ש~שאר א~לו ברור ~י~ו~ר~

 מב~ב~
 שפיר שכן וכ~ון

 ~נ~~ל הלב~~ש לדברי ג~
במה

 שהרא~
 ~~~ט ב~ימן הש~~ע כדבר~ ה~תר אחזקת ולאוקמ~ ל~ת~ר~ש א~ן עכ"ח כ~ בכאן הראשונה הס~רכא מקום

~נ~~ל~ ברור ו~~לו שורש ל~כא שכ~ן כ~ון ב~אן הס~רכאמקום
 שבמק~םהוא

 הס~רכ~
 שורש עוד לה~ות מוכרח ~ראשונה

~~~~
 אנו אין שהר~ להת~ר סברא יותר כאן ~ש

 שמה שקרן ~ו~זק חשוב לא זהוא~~כ מו~א~
 של~

 עתה מ~א
 שו~

 ואף מקו~~ בשום סירכא של שורש שוםבהריאה
 שהשו~~ב זה אין שעכ~~ח ולומר ה~אשונ~ם מדבר~ו~ לחזור אותוהכר~ח

 החו~
 ב~ום שורש שנשאר בודאי ש~ודע אומר

 הסירכא ה~~ ~קום בא~זה ~ודע שאינו ורק הס~רכאשה~ גב~ אפ~לו ע~ ס~מן בחו~~מ מ~ינו ו~ר~ הס~רכא~מקו~
 המקומות בכל ה~טב ~ב~~ד לפ~~ אז חפשו ספק ב~י הלא~~מ ואפ"ה ו~~שה חקירה הדין ע~קר מ~ד דבעי ממוןעדות
 דאינש על~~ רמיא דלא מילתא של הד~ן ב~~ דש~~ךמ~ינו

בהר~א~
 יש אם לראות

 ~א~~
 שורש מקום

 ומסתמ~
 לא

 מ~~מ הראשונ~ם בדבר~ו מחז~ק עוד שהשו"ב אף וא"כמ~או ~דעת~ בל~~~ה ועוד או~~ של ב~דות ומכ~~ש אדעתי~לאו

ל~
 הזה שהשו~~ב ~דבר רגליםהר~ גבי רק ~ותר נאמן ואינו שקרן הו~זק של הענין ש~יך

 טע~
 במה בתחלה בדמ~ונו

 פסול דאפ~לי או~~ה עדות גב~ ולא ~מ~נותדיני
 נא~

 דלדול איזה מונח שה~~ לה~ות ~ויו~ל שורש שנשארשסבר בי~

ל~
 שעכ~~פ כיון

 עת~
 שב~ום אומר ה~א השנ~ השו"ב

~נפ~
 ממ~~~א

~~ 
 שורש ש~וא סובר והי~ הריאה

 לדון ~ש אכתי כן אם שורש נש~ר הראשונה~ס~רכא מהסירכא~
 ע~

 ~מו על להאמ~ן מנ~חו אינו שכלו כיו~ל
 שט~

 בדמיונו
 עתה בדבר~ו מחז~ק הוא לזאת שט~ה לומר בוש שהואאו דזה לדון ~ש ~שנים~ שהכח~ש מעכ~~ת שכתב ואףהב~מה~

 חשובלא
 ~כח~

 ואינו שורש שישלומר מקום זה דא~ן ~~מר דהוא כ~ון ברורה
 אב~ מקומו~ יו~

 ~דידן אנן עכ~~פ
 סירכא במקום והר~הס~רכא

 הראשונ~
 בדמיונו ~חלה טעה החולק שהשו~~ב לומר ~ותר לנוקרוב אלא הוכחש לא

 הדין עפ~~~ הב~מה ל~כש~ר ~ש אעפ~~~כ אמנם~ע~~א
ובא~

 גם נשאר לא
 מתח~

 ו~כן הם~רכא מן שורש שום
 שגם הדברפשוט ס~רכא מ~נ~ן ו~~~ז ט~~ז סע~ף ל"ט ס~מן ב~ו~~דהמפורש

 כשר~ ~~מ~
 ק~~ור הב~~ד~ שפסקו כ~ו

 כגון טרפה היתה אחד בודק דבר~שלפ~
 של~ שהי~

 מ~טעמ~~ והשו~~ב ה~המה כשר~ם ששניהם נוטה חו"דהד~ר כסדרן
 דבר~ולפי

 בו~
 וש~~ת~ דו~~ש ידידו בזה והנני למעלה~שכתבתי ד~ש כסדרן שה~~ כגון כשרה ה~~ השני

 וש~~ך ובט~~ז ~יתר בחזקת הבהמה דמעמ~ד~ם משוםלהכש~ר
 מנאבד~ טפ~ דעד~ף~תבו

 אלא כשר דא~נו הראה
 ~ש אחד מקום על ורק כהלכתא דנבדקהכ~ון ~~~~~~~~~~~~ ~פ~~~

 ~כ~ש~
 בכ~~~ג

 חזקת על ~מידיןל~ע
 ה~ת~

 במקום שלא אפ~לו וכשר

הפ~~מ ~~~~~~
 וא~~~

 ידי על כשרה אם ל~ דמה דמ~א להא נ~~ד גם
 או כסדרן היתהשהס~רכא

 ~פ~~ק~תרע~~ג י~~~ו~סעמיהאל~ מ~עוך ע"י שעברה ע"י שכש~
 ב~ב~~ ולא הנהוגומשמוש

~~~~
 וענ~ו ח~יד חו~~ב ה~פלג הרב ידידי לכבודשוכ~~ט והש~~ך ~ט"ז פסק ל~~ט בסימן שם בשמ~~ח גם

 בס~~ק שם שרד לבוש~ בס~ ראיתי אמנםהנ~~~~
 קפ~~~

 מו~~ה כ~~~ת
~~~~~~~ ~~~ 

 יקרה אבן ~"י
 ~~~~ו~ נאנאש דאנו מה על להקשות שמואל חגורת ספר בשם~ב~א בק~~

 כתב סק~~ג נ~ ב~ימן שהרי היתר חזקת מטעם שםמכשר~ן
 לי ש~ש ה~ינים כאב ומפנ~ ~תבו קבלת~אחד~~~ט לחומרא תלי~ שוו~ם שנ~הם והה~תר ~איסור דהיכאה~~~ך
 ~ ב~~רה אשיבנו ל~ מודה שם ובלב~~ש הללו~ בדינים להחמיר כתבולכן

 דב~ שלפי ה~כא ה~ינוב~~ת
 ה~~ שנ~הם

 עכ~~
 דבר

~~~~ דברי עפ"~ ~הכשיר יש ד~~מ נראה אמ~ם ריעותא~~מקר~
 בסופו הלשון ת~ת~ת והי~ ה~ש~ן נמוק ש~~ עוף

 דר~א הוא טרפה ודאי ~או גמירא סירכא~אפילו הור~~ שיפה ספק בלי מעכ~~ת שהכשיר ו~ר~אש~ם כיון ~אני םירכא גבי ד~ב ~~~ט בס~מן שם מא~רהב~ת
 בש"~

 אך
 מסתפ~

 הלשון ה~ באם ~כ"ת
 א~ ~~מו~

 ב~חתיתה
 רק אמר~ול~ן

 דת~
 ~הו ~ית ~הד~י דסמוכי אונא

 ~~~ ~~ ~~א~ ב~~~
 ~~~א

 ו~~~ ~~~~~
 ~~אה~ט

 זהולשון
 מו~

 טרפ~ ודאי דא~נו
 ~ישו~ר~ג יכו~~ם אנו דאין רק

 סי~
 ~א ~"ג

 נ~~ ~א~ ~ ~הטרי~ כת~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~רש יודע ~ינו ומע~~~ת ~גרון~רלת
 ~ו~ ז~ ~

 ה~קרא
 ד~ינו ו~פשר הגרוןערלת

 נמ~~
 עכ"ד~ בעוף~ כ~ל

~~~
 דעת בספ~ו ז~~ל ~ברעזשאן ל~ג~ ~יתי

 הד~~ במי ב~ סעיף ל~~ג ב~ימןטרפות ~~ תור~
 ובדעת

 שהזכיר ד~מטולטלתשכתב ש~ תו~
 הרוק~

 את החופה ערלה היי~ו
 והיא הקנהפי

 דבו~~
 הלשון בסוף

 וחופ~
 ה~נה~ פי את

 נשאר באם~בל
 הער~

 מקום בנמוק גם
 הע~

 כשר שבלשון
ועיי~~ש

 בד~
 ראיות כעין שהביא תורה

 לדב~
 לפי ובאמת

 ל~חמיר איןענ~ד
 בז~

 אף הטרפות שגוף יען
 בנמ~

 ~לשון
 המטולטלתעם

 הו~
 ל~~ג בסי~ הפ~ח שה~~י א~~~ מ~וק~ק

 ~קשה אלא ~רוקח~ דברי ~ל כתב סק"א שם בתב~~שמובא
 בדברי ~היינו שם יש ואולי ~טרפות על ל~וסיף לנומנין

 ט~~~ איז~~ריקח~
 ו~~~כ עכ~~ל~ ~חר

 הו~
 ש~פשר מסופק

 ואף ענין בכל מ~שיר ~~ו~חגם
 שבתב~~~

 דברי מיישב שם
 דטע~ ~פר~~ח~ מ~ש~תהרוקח

 שאין משום הוא הרוקח של
 כל ש~יןלך

 כמו~
 ולכן ~ה יותר חיה

 ל~
 ~ש~~ס ~ו~רך

 טרפותלפרש
 ע~~ד~ ~

 בתב"~~~~
 סק~~ג ~ח"כ שם ~~~כ דכתב לשיטתי~ בזה ~זיל

 העליין לחי בניטל שמטריף ~רמב~~ם דעתליישב
 ל~י~יף וכי דאמרינן ~ג~א מדברי ג"כ ~טור ~ליוש~קשה

 יש~ ~ט~~תעל
 ומת~

 אמרה ד~א ג~~כ בתב"ש
~ 

 הג~א
 חיה העוף או הב~מה שאין פשוטים שאינם בדבריםרק
 בגידא דמ~ו הך כגוןבהם

 הפשוט בדבר אבל וקטלי~ דנשי~
שאין

 הבה~
 לחיות י~ול העוף ~ו

 בה~
 ~וא שפיר

~ף טרפ~
 של~

 שאינם דברים הם ובאמת ~כ~~ד~ בש"ס נזכר
 טבע לידע ~מורה או הדיין מחויב דא~~כ כ~ל ללבינכנסים
 שאין פ~וט שהוא דבר איזההדברים

 ~ב~~
 ~עוף ~ו

 הדברי~ ~ותן ~חסרו אתרמי באם יטריף לען בו לחיותיכול

ונמ~~
 ש~~~ו

 תי~
 אינה שלנו

 שלי~
 טרפות עוד שישנו

 יום בכל מעשים הרי ועוד בש~ס~ נז~ו ~לאמה
 ~יזה שנ~ס ~~קערנדל~~ הנקראת חולי א~~ם שנולדמפוטמות באווזו~

 בתוךדבר
 הגרג~

 שלהם
 ונעש~

 ש~~ וידו~ מסוכנת
 ~א

 אתישחטו
 ~אווז~

 יים ב~ל ומעשים ~מות~ אזי תיכף
ששוחטין

 או~
 מן להנ~ל

 ה~פ~~
 שפש~ט כיון אמרינן ו~א

 כמוה אין כל בכלל הוי ממילא תחי~שלא
 טרפ~~ חי~

 סוברים דאנוועכ~~ח
 ד~

 ~מבו~רין בטרפות אלא מטרפי~
 אבלבש~~ס

 חו~
 שידענו אף כולן בש"ס המבוארין מהטרפות

 אין תחי~שלא
 דינ~

 י~~ז בסי~ ~ינה ~מבואר כמסוכנת אלא
 לאחר שפ~סהד~ל

 דהתם דינא ~~~י לה ~אוי שחיט~
 דגמירי נ~~ד דף ~בחולין הש"ס של ~~ א~~ דבכולןש~ר
 חיי~ סמא לה בדרידאי

 וא~
 סם אי~ יודעין אנו שאין

תועיל
~ 

 בשביל לטרוף ~יק אינו ידיעתינו חסרון ~~מ
 שחיטה מה~ בפ~~י ב~ב~~ם מבואר וכןכך

 הל~
 שכתב י~ב

 ואפילו וכו~ כלל אלו טרפות ~ל להוסיף ו~יןב~~~ל
 ~"ל~ כלל לחיות סו~ה שאין הרפואה מדרךלנו נוד~

~~
 התב"ש ~"כ על עוד לתמוה יש

 בסי~
 ל~ה

 ~וורדא כיס של טרפותלענין ~~~ ס~
 להשי~

 ה~רש~ל ~ל שם
 בתב"ש וכתב בש"ס~ נמ~א ד~א משום ד~יריןו~~ר~~ח

דאט~
 רבינא

 לנ~ שסדר~ אשי ו~
 ~~ס

 בש~~ מבוארות דא~ן טרפות ~וד דישנם ~~ל ~~יר~די ~~לא~~ש~ קא~

 ש~ינ~ ~כינ~ ~יסורי ~~ר ד~יכאו~~ו
 בש~~ס מבוארים

 ימים ג~ שש~ה בשרכגון
 בל~

 דינים הרבה וכן מליחה
המבוארים

 בשימוש~
 ונפ~אתי ~יי~~ש~ תפי~ין לענין רבא

 שיירי אשי ורב דר~ינא כן לומר ח~~ו דלדעתי כן לומרמ~וד
דינים

 כתב~ של~
 דא~~כ

 ל~
 מה בבירור נדע

 שא~
 אוכלים

 וכמוה~ כשר~ הוא~ם
 בבירור גדע לא ~תורה דיני בכל

 כהלכתה המ~וה יו~~ין ~נו~ם
 וא~

 נכשלים ~~ו אין
 נכונים שם הפר~~ח דברי לדעתי ו~י אלא ח~~ו~ב~יסור

ש~~~~
 לחדש

 איז~
 ~וכ~י בש~~ס מבו~ר ש~ינו איסור דבר

 חומרות כמה ש~ביא א"י הלכות בעל על ~ראשונים~ה~יגו
 משום לחוש דאין וכתבו שחיטה בה~ודינים

 דל~
 נמ~א

בש"ס
 ו~ דילן~

 שאינם ענינים באיזה מחמירין שאנו
 תקנת רק מדאורייתא אסור אינו באמת בש"סמבוארים
 בשר ב~נין תקנתם כמו הש~~ס שאחר~ג~ונים

 ששה~
 ג~

 בלאימים
 מליח~

 בשפול~~ ובועא ~לי אם כי לאכלו דא~ור
 טרפו~ דיני כל וכן לעבר מעבריביעא

 ~ורת וח~ופי כיס

 לריעותא תרתי דיני כל וכן ~גאונים~ תקנת הכל~~~נות~
 רק ~וא הכל רי~ה~~גבי

 תקנ~
 משום עלי~ם לוקין יאין

לאו
 ש~

 ממונות בדיני ~וכן טרפות
 ג"~

 פעמים כמה מ~ינו
 דמדינא דאע"ג שתקנו כמו ~גאוניםתקנת

 מטלטלי דג~
 ל~דיתמי

 מ~~מ לב~ח~ משתעבדי
 בז~

 דינם מטלטלין ~זה
 כמבואר הגאונים תקנת ~פ"י~רק~ות

 וב~ו~~מ~ באהע~~~

והי~
 מכל מי~כם

 ~פו~קי~~
 מכל ונ~~מ

 דבספ~ ז~
 ה~רפות

 בו להקל יש ~ליגתא בספק בין במ~י~ות ב~פק בין~~לו
 ~פק~דין

 ב~קנ~
 כמבואר

 בא~ע~~~
 ~י"~ בסימן

 דבספק

תקנ~
 ל~קל ~זלינן

 ~ד~
 נא שבתב"ש ואף ת~רה~ לדין

 כוותי~~ בזה פסקי~ דלא נ~ל דאו~ ד~יא אלא~ן כת~

~~~
 הג~~~ק דעת ר~יתי

 ~~~ בע~
 ~יו"ד במה"ק שכתב ז~"ל

 ועוד ב~סימן
 בכמ~

 שו"ב ~ל להחמיר תשו~
 גמורה~ טרפות להאכיל ~שוד שאינו שאף קלים דבריםעל ש~ב~

 ה~אמ~מ
 חשו~

 בני לנו שיש וה~קנות ה~ו~ות על ל~ור
 לשונו וזה~שכנז~

 ב~י~
 על ~שודים ~ם בוד~י ולכן ט~~ו

 יתיר כמו ל~חמיר ומנהג חומרא שרק דבריםכמה
 וכ~ומ~ בשפוליו~~א כי~

 שאפילו ~רי עכ~~ל~ וכו~
 ~ינו מ"מ ~פוסקים יבכל בה~~ג איסורו שמ~ורשבשי~ולי בוע~

 גמור לטרפות אותומחשב
 אל~

 משום ט~מא ו~יינו ל~ומרא
 וי~ויין בש"ס~ ~י~ורו מפ~רש~~ינו

 נ~
 חיו~~ד בח~~ב בדבריו

 ~דו~ה וכל ~וורדא כיס של ~טר~ות על שם שכתב כ~~וסי~
 ספר על ~~ ו~כן מנ~~~ רק שהוא בש~~ס מבואר שאינולו

 ~שמוע ~~ין הוורדא כיס בני~ב גם לאסור שרו~האחד
שהוא

 טוע~
 ~ת ליתן עתיד ו~מחמיר משנה בדבר

 בש"ך בהדיא כן מבואר וגם עיי~~שהדין
 בסי~

 ל~~ז
 בבוע~ ותרי תרי ~כחשת לעניןכ~~ד ס~~

 ל~שיר דיש בשיפולי
 ותרי תרי דהכחשת שודאי אף בש~ס נ~כר דלא~ום

 רק דמחשבי~ כנ~~ל ועכ~ח אסור~ אחרבטרפות
 לספ~

 בתקנה
 בתוס~ ~ט~ות שהו~~ה בשיפולי בבועא ~וא שכןוכיון
 נ~ב של ספק בענין ~ו"ח הפו~ים~ ו~ל ובש"עורא~ש
 בש"ע טרפ~ו כלל נזכר דלאהלשון

 ול~
 כליו בנושאי

 ע~
~~~

 אינו ודא~ ו~תב~~ש
 ר~

 ו~י ובספ~ו ב~א ~ו~רא
 בו~ ~~לדיש



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~

 לול~~~~~~
 או~ ה~~ת~ דמסתפ~נא

 בודא~ אפ~לו להקל
 דלא הרמב~~ם מדבר~ לד~~ק רו~ה בפרמ~~גשהר~

 כהרוק~~~~~
 ה~ון נמוק של זה ד~ן הב~א מדלא

 טרפות~ הט~ ב~ן~~~ילטלת ע~
~ 

 לי~שב דכתב
 יכול ואינו התחתון לחי בניטל דגם דס~~ל אז~ל~ש~טתי דהרמב~~~

 אינו והלעטה המראה ע~~~ל~יות
 טר~

 לד~דן ~א~~כ
 ה~אה ע~~~ לח~ות ~כיל וא~נו ~תחתון לח~ בניטלד~רפ~~
 עם הל~ון בנמוק גםוהלעטה

 המטולטל~
 עכ~~ד~ להטריף ~ש

~~~~
 ~ש דבר~ו

 להא~
 והש~~ע הטור אבל הרמב~~ם~ בדעת

 לחי דנ~טל דינא הך כולם שכתבו פוסקיםושאר
 דטרפה והלעטה המ~ה ע~~~ ל~יות ~כול ואינו~ת~תון
 הלשון דנימוק דרוקח ד~נא הך מלהביא השמ~טוועכ~~ז

 ונראה דט~ה~מטולטלת ע~
~~ 

 ~וקח ד~נא הך ס~~ל דלא
 רק עכ~~ח הרוקח ~ד~ר~ דגם שכתבנו~כיון

 תקנ~
 הוא

 דבריו ~ב~א והט~~ז והש~~ך והרמ~~א הב~~~ומדהשמ~ט~
 נתפשטה דלא דס~~לעכ"ח

 תק~
 הר~קח של במקומו רק זו

~בל
 ל~

 יש אם א~ל~ ~~~ע ולכן ~ומות~ בשאר
 ~נ~~ל~רוקח לפסו~

 ו~
 והפר~~ג התב~~ש על לחלוק ד~תפ~נא

 טענה לאו לח~ות ~כול שאין שטענו ד~ענה כתבת~יכבר ט~~ ~וסיף דלא הבו עכ~~פ אבל להלכה~ דבר~וש~ב~או

 בש~~ס מבואר שאינו דכלהו~~
 דטרפ~

 בדרו דא~ אמרינן
 ~~~~ סמאלה

 ~~~~~ב~
 לעבר מע~ר ~רוקה ~ה~תה עוף של כבד

 נתקלקל הי~ אם דרק נלענ~~ד מעכ~~תשהטר~ף
 המו~ ע~ני ראות שלפ~ עדהכבד

 לחוש ראו~ ה~ה
 א~

 לא
 להטר~ף ~ש ~זי גרדו ה~ה שהרופא עד נתמסמס לגדר~גיע

~ב~
 א~ן בלבד מראה שנוי משום זה לגדר הג~ע לא אם
 לחשש ~אה שנו~ בכל חושש שבתב~~ש אף כ~ל~טר~ף
 ומס~נתם אחרו~ים ושאר ~נוב~~~ על~ו חלקו כבר~תמסמס
 ~ע~~י והפרמ~~ג להטר~ף אין בלבד מראה שנו~דמשום
 ~פעם מראה בשנו~ מטריף פעם א~ע פעמ~ם כמהסותר
 שלא ז~~~ל אאמו~~ר א~ל רא~ת~ וכן ~דעתי ~ך מ~ר~ףאינו

 אנו שא~ן ואף נתמסמס~ חשש יש באם זו~תלהטר~ף
 דתלי~ דטלמא סוג~ין מ~~מ גרדו שהרופא בבשרבק~אים
 של~ת וכל המורה ~יניב~אות

 המו~
 אין עיניו וראיית

 ומש~כ ~רפי~ לא גרדו ורופא נתמסמסחשש
 מעכ~

 שיש
 לא~ר התרנג~לת נפלה שמא גרין שהורק כבד גבי נוסףחשש
 ל~רף דא~ן נ~~ל נ~~ב~ ד~סי~כמו

~~ 
 הוא רחוק דד~ר זה

 במ~נו שיש עוף של דבכבד בש~~ע ד~ואר גם ומהמאוד~
 חוששין אין גם ב~~תי לכן כשר גרין הוא שלו שהכבדמדברי

כ~~כ~

~~~~~ 
 הרא"ש פסקי ק~ור בדבר שנתקשה

~~ד סי~ בפכ~
 ~סו~ שכת~

 ~ונן ~תוך ~ונן איסירים ד~שאר
 גבר דתתאה קיי"ל הא דתמוה קולף~ חם לתוך ו~ונןמד~ח
 ד~"ס ב~~ני פשו~ כולו~ אוסר חם לתוך ד~ונן ~דאיוא"כ
 הרא~ש ~~י ~~ורהוא

 ו~~
 ו~יינו קולף ~ונן לתוך וחם

 גבר תתאה דק~"למשום
 ו~

 ל~ דאדמי~ר ~יפה בעי מ~~מ
 ~אינם ל~ין שאינם כוונתו איסורים דבשאר ומש"כבלע~
 לקלוף שא"א חלב כמומשקה

 ד~ז~
 פלוגתא למע~ה כתב

 ששניהם איסו~ם דב~אר כתב ולכן לק~וף דא"אמשום

 דאפשרגושים
 בקל~פ~

 לקלוף~ ~ר~ך
 ו~

 ~כ~~ת ש~קשה
 דהרג~ל קו~ זה אין ~פנים~ ~הרא~~ש מבואר ~~בר איןש~רי
 הרא"ש פסקיבקי~~ר

 ~וד~
 כמה ~~~ל הטור ~נו שה~~

 בפסקי נמ~א שאינו מה ז"ל הרא~~ש פ~~ בתוךדבר~ם
 שגגת ע~~י בדפוס שנחסר שנראה שלפנ~נוהרא~~ש

 שכ~ח זה ודבר ~~פ~סאו ה~ת~
 ~ד~דו ב~ה והננ~ פעמ~ם~ הרב~

 ו~~~דו~~ש

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

 גפ~~ק~תרע"ג י~"ו~סע~יהא~~

 כש~~ת חו~~ש המופלג הב~ תלמ~ד~ אהובי לכבודשוכ~~ט
~~~

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ 
 ~ראסנא נ~~י

א~דשה~~ט~
 להשיבך נפנ~ת~ לא אנכ~ מוטרד כי ועל מ~בך~~~~~

 אש~ב ~תה וגם היוםעד
~ 

 ~ק~רה~

~~~
 ~~א סימן ר~ש ב~י~~ד הב~~~ על הקשית

 במ~
 דנראה

 לאדם גם דמקוה ל~~ע~ת דבטלוהו דקודם~מדבריו
 לפ~~~ז ונמ~א רב~עית בשיעור סגי~~

 עת~ דג~
 שיעור

 ~רביעית סג~ ד~~~ת מדרבנן רק הוא במקוה אףס~ה ד~
 הקשת~ יפה טמאים~ לכלים רק מ~ירי דהגמרא אינודזה

~~~~
 נמשכו האח~נ~ם דכל מש~~כ

 ~ב~~י~ דברי אח~
 ס"ל ~אחרונים כל ואדרבא אמת א~נו זהלדעתי

 ~דבעי~
 סאה

~~~ 
 ~ורסם פוסק לשום מ~אתי ולא

 מדרבנן רק שהוא כןשיאמר
 ~ חו~

 בס~ן כן שכתב הב"ח
 לא ~וא גם אבל ביו"דק~~כ

 הב~~י דב~~ ~זכ~
 בס~~

 ר"א
הנ~~ל

~ 
 ~מהר~~ם ועי~ן עי~~~ש~ ע~מו מסברת כן שכתב

 ור~ב הוא יחידאה ~ב~~ח ד~ת שכתב ק~~~~ ס~מןחיו~~ד שי~
 מהר~~ם ~תשו~ שם מבואר ~ו וגדולה כן~ ס~~ל לאהראשונים

 מדבריי היו~אים ד~נ~ם ב~~כ התשובה בסוף הנ"לשיק
 והם והראב~~ד הרמב~ם על החולק~ם דלשיטת ב~~בא~ת
 לאדם מה~~ת בעינן במעיין אפילו והר~~~ה~~ת

~ 
 סאה

עיי"ש~

 בד~~~~~
 ~וואות ~הלכ~ת

 בהפתי~
 לומר מסתפק

דאפשר
 להסובר~ דאפי~

 בעי~ ב~יין ~ם דלאדם
 ~~פ א~ל עיי~~ מדרבנן אלא דאינו אפשר ~~מסאה
 סאה מ~ ד~~נן ~דים האח~נים כלב~~ה

~ מ  
 ו~~ה

 הטמא ד~וואות בפ~ב הוא~ורשת
 שי~

 ל~בול
 ו~

 ספק

 בוי~
~ 

 דהוא איתא ואם טמא~ ספיקו בו אין ספק סאה
 הוי א~כמדרבנן

 ר~
 ~מא ספיקו ואמאי דרבנן ספק

 הבאת~ ~וואות למסכת ובח~ ~~ת~ ~וא דמ~~סועכ~~ח
 דא~ראיו~

 ~אד~ דבע~ הסוב~ם ~~ות ב~יין
 ~~ין גם

 ~"ת~ ג~כ הוא~ס

~~~~~~
 הב~ם ~וגת בעל ~גאון ~שם ~הקשות ששמעת

 פוסל אינו כ"ש ב~~ן דאם~~ל
 שאוב~

 גם א~כ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~  
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 ~~~א אתה השגת וע~~ז שאובים~ יפסול לא דמקוהברביעית
 רביעית כלל מועיל איניד~אדם

 ד~קו~
 ~ ב~ינן רק

 סאה
 לך אומר אני קושיתו~ כלל ו~ק~~~~ת

 ד~~
 יפה שמעת

 לא שלו הקושיא שהי~ מבין שאני וכפיהקושיא~
 דיהי~ משכחת דאיך ~י~ כך דקושיתו שלך~ בתי~ הקו~כלל נתיישב~

 בשאובין נפסל אינו כ~~ש דמעיין כמו הא ד~ו~ שאוביןרובן
 לאדם ~ס בעינן במעיין דגם להחמיר תיפסין דאנואף

 בשאובין נפסל אינו דמ~~מ ~~~לועכ"ח
 משו~

 דמעיין דכיון
 דין א~~כ בכ"ש~ כ~סמטהר

 שאובי~ ~מי~
 טמאי~ כלים כדין

 ה~~~ד כ~~ש מעיין ע~~י ט~וריםדנעשים
 ~מי~

 ש~ובים
 ז~ועיםנעשים

 ש~ובין דמים המעיין של כ~~ש ע~~י וטהורי~
ודאי

 ל~
 עדיפי
~ 

 מכ~י~
 כ~~ש מעיין ע"י דנ~הרים

 ונעשי~
זר~עי~

 מתחילה שהי~ כל מקיה במי אף א~~כ שכן וכיון
 מה"ת ~מטהררביעית

 ט~~י~ כלי~
 ~הם דהי~ ~ה"ד א~~כ

 דיהיה לה משכחת ואיך שאובתן מידי שאובין מיםלטהר
 וכבר חמורה קו~ באמת והוא דאורייתא~ שאוביןרוב

 מקוואות~ למסכת ב~י~ כתובה והיא ג~~כ אנכיהקשיתיהו
 שהקשה פ"ו סי~ ביי~~ד א~~ש אמרי בשו~~ת ~יתיואח~~כ
 ועיין לייש~ה שדחק ועיי~~ש זו קו~ג~~כ

 בד~~~
 מקואות ה~ ~ל

 א~~ש א~י בעל ~ג~ ~ל בשמו ג"כ זו קו~ ~הביא כ~~אסעיף
 מתור~ת אינה זו קו~ והנהז~~~ל~

 כ~~
 דמקו~ שכתבת בתירו~ך

 כלים מטהרת דמ~~מ כיון ממ~~ס פחות אדם מט~ראינה
 ~סברא~ עפ~~י טמאים ככלים דינם שאובין והריברביעית

~~~
 שהבאת

 בש~
 דלשמואל שהעיר ר~ב סימן ביו~~ד הח~~ס

דס~~~
 מי רוב בדאיכא אפילו א~~כ בטל~ לא דמב~מ

 גשמים מי דהמועט כיון בזוחלין לטהרו לא בנהרותמ~יין
 דס"ל לדידי~ בטלולא

 לפלפל נכנסת ואתה בטל לא ~"מ~
 ~~יפך או כהבטל להיות יכול המבטל ש~יה בעי~ איבדין
 שבין הפלוגתאו~וא

~ 
 ואני כ~~ג~ במנחות חנינא ור~ חסדא

 התוס~ כדברי עיקר שנראה מאחר בזה לפלפל ד~תיאין
 מב"מ ענין בכל ס"ל דר"י וכו~ ור"י בד"ה ע"ב כ"בבמנחות
 להיות יכולים אינם שניהם אם אפילו בטללא

 זה~
 כזה~

 דוכתי בכל דהש~~ס סתמא ~הטא דהכי שכתבוועיי~ש
 בעיקר אכן כז~~ זה להיות יכו~ן שיה~ כלל בע~דלא
 כוו~ת שהבין ז~ל דבריו לפי אפילו הנה ז~~ל~ החת"סה~ת
 באם אלא מקום לחקירתו אין ג~~כ ביטול מטעםהגמרא
 הנוטפין על הזוחלין שירבו דו~א דבעינן מתחלהנקדים
 אין מח~ה על במ~~ה אבל בזוחלין מטהרין דוקאואז

 ~ב~~מ דאי ~קשות מקום יש שכן וכיון בזו~לין~הרין
 יטהר שלא ו~וי הוא מח~ה על כמ~~ה לעולם א~~כ בטללא

 באם דרק נימא אם אבלבזוחלין
 רב~ נוטפי~

 אין ~ז
 אזי בזו~לין מטהרין שפיר במע"מ אבל ~וחליןמטהרין
 לו~ דראוי להפך החקירהתפול

 לא דמב"מ דס~~ל למאן
 מטהר להיות ראוי לעולם וא"כ הזוחלין בטלו לא א~כבטל

 מביא ביו~ד הש"ך והנהבזו~לין~
 חקי~

 במע~~מ אי בזה
 הכ~~ בדבר ואין א"ל בזוחליןמט~רין

~~~~
 דלפענ"ד מקוואות ל~ס~ בחי~ כתבתי כבר באמת
 פשוט אלא בטול לדין כלל ~ייך הכא העניןאין

 לדין ~ייך~וא
 ריב~

 ככולא
 וכמ~

 אמרינן מחי~ה דלענין
 מרובהעומד

 הפרו~ ע~
 בסוכה ~ו להפך או

 ב~מת~

 מרובה כשר ~כך או מ~~תהמרובה
 ע~

 ו~ט~ ~פסו~ סכך
 ~דין ה~נין שייך הניבכל

 ה~ בי~ו~
 ~שיטא

 דלית~
 ד~רי

 וכן ~אי~ור ניכר הרי ~כתבנו הני וכלביטול כ~~ שייך לא ה~יסור דניכר היכא דכל בידינו גדולכלל
 בכ~

 עניני
 ככולורובא

 כגו~
 ~~נים ב~ ש~יטת דבעינן

 ב~המ~
 ובע~ף

סי~
 דרוב ואמרינן אחד

 הסי~
 הוי

 ~לה וכי ~סימן~ ככ~
 דעתעל

 אד~
 מ~ין שם הוא דהענין לומר

 ביטו~
 ברוב וכן

 דבר ולימר להתפ~ל מותרים אנשים ששהמנין
 שבקדוש~

וכ~
 התם הוא דהענין

~ 
 וזו~~~ן בנוטפין הענין הוא

 ש~ובין דפסול הא וכן ככולודרובא
 דלכ~

 תלי~ פוסקים
 ו~חות ~~~ת פסול שאובין דריב דאו~ לעניןברובא

 לענין וכן דרבנן אלאאינו מז~
 המשכ~

 נת~ת דש~ובה דקיי~~ל
 דלאו נ~~ל הני בכל והמשכהברב~

 מטע~
 ק~תינן ביטול

 אלאעלה
 מטע~

שיק מהר~~~ ~ורי בתשו~ ומ~~תי ככולו רובא
 ז~~~

 בחיו~~ד
 סימ~

 וז~~~~ תשובתו ב~מ~ע שכתב ק~~~ב
 ביטול לאו וזו~לין נוטפין דגבי הו"א דמסתפינאולולא
 תקל"ב ס~~ ב~ו~~ח הט"ז ~מש~~כ אלא ~וא בעלמאכביטול
 כמאן א~לם דהמועט ומעיין ~וה הכשר דכךסק~~ג

 דמ~תפינא לולא כתב ז~~ל שמורי ואף עכ~~לעיי~~ש דלית~
 ז"ל החת~~ס רבו של כבודובשביל הו~

 ש~
 ועיין כן~ הבין

 ובפ~~ה בסופו ז~ משנה פ~~א במשניות ~וואות הל~על בד~~~
 אה~~י ואתה כתבתי~ והנלענ~~ד אחר בסגנון ק~ת שכתבה~ ~~שנ~

 חזקתלמידי
 ואמ~

 וש~~ת~ הדו~~ש רבך דברי ד~ בתורת

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

 לפ~ק~תרע~~ג י~~~ו~סעמיהאלי

 הרב ידידי לכבודשוכ~~ט
 מו~~ה כש~~ת וכו~ ה~~ל~

~~~~~~~~~~ 
 י~~~ו~ בקראסנא יקרה אבן נ~~י

אחדש~~~ט~
 לעמוד יכו~תי שלא ו~~מת בד"ת פלפול מכתבו~~~~~

 ומ~~מ ק~ת~ מעורבבים דבריו כי דבריו עלהיטב
 והנה מכתבו בתוך הבאים בענינים חוו~~ד ~גידאבוא

בתחל~
 בית שו~~ת בשם קו~ הביא

 אפרי~
 כת~~ס שו~~ת ובשם

 הקטן~ את להקיף מותרת דאשה נ"ז בנזיר דמבואר האעל
 והנה בידים~ איסור לו ~פות אסור האואמאי

הללו הספרי~
 להג~ מע~מי זו קו~ הקשיתי כבר ואני תח~~י אינ~

 ואח"כ הבושם~ ערוגת שו~~ת בעהמ~~ח ז~~ל מחוסטהמנוח
 בתשו~ לאמו~~רמ~אתי

~~~~ 
 סי~ חאו~~ח ז~~~ל שיק

 קנ"~
 אותה והביא זו בקו~ שה~יר קס~~גוס~

 ג~
 בית שו~~ת בשם

 ז~~~ל~אפרים

~~~~~~~~~~
 בנזיר דהגמרא זו קו~ בישוב עתה

 הנ~~
 לא

 דמקיף איסורא משום בה יש באם אלאמיירי
 דניקף איסורא ובאמת כלל~ מיירי קא לא דניקףובאיסורא

 ~יון נ~~מ מאי א"כ תימא וכי איכא~ בידים ל~ ספידקא
 הניקף משום איסורא בי~ אית אכתי סוף כלדסוף

 ז~
 יש



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~

 בידים ~י~ ~~י שנ דאיסורא מוכח דנ~~נ מה פי ענניישב
 ורפואה ~~בה הדבר אין באם אלא אסור אינו ~~ןדאסור
 הוא שהדבר כל אבללק~ן

 ל~ור~
 אינו אפי~ הק~ן בריא~ת

נ~~ל וז~ בידים~ לי~ ספי מ~ד איסור אין בכה~~ג מ~~מחולה
 מוכ~

 יוה~~כ הלכות ובש~~ע פ"ח ביומא דמ~ואר ממה

 לחנ~דא"~
 הק~ן

 ענויי~ בהחמש~
 ימותר

 לרחו~
 ולסוך

אותו
 חו~

 גופו לבריאות כ~ל שייכות לו דאין הסנדל מנעילת
 מ~תר יהי~ אמאי והשתא ה~~ן~של

 ה~
 ~ו לספות אסיר

 שי~י~ עד ל~מתין לנו ~י~ הפחות לכל וא~~כ בידים~איסור
 בסי~ מבואר וכן סכנה~ בו שאין אפילו חולה חשש הק~ןעל

רס~~~
 שהדבר דכל ועכ~~ח קידוש~ קודם להאכילו דמותר

הוא
 ל~ור~

 בידים~ לי~ ~פי ~שום בי~ לית הקטן בריאות
 הק~ן אם לענין הה~~ד לפי~~זוא"כ

 ~רי~
 ניקף להיית

 בי~ לית גופו בריאות של עניןאיזה ל~ור~
 משו~

 ~י~ ~~י של איסור
 היה דאכתי ורק הניקף שעל והאיסור הלאו מכחבידים

מקו~
 לאסור

 ~ת~ משו~
 באו וע~~ז ה~יף שעל דאיסור

 בת דאינה דבאשהלומר
 הקפ~

 לית
 ב~

 משום
 לת~

 דמ~יף
 משום בי~ אית שאכתי אף ~מקיף לתא משום בה דלית~כי~ן
 אי ~~~~ לקטן~ איסור בידים לי~ דספי דניקףלתא

 ענויים ה~~שה לי~ דשרי כמו דמי שפיר רבותא להתינוקב~ שיי~
ביוהכ~~פ~

~~~~
 שק~ן שכתב קפ~~א ב~ימן הרמ~~א דברי גם יתיישבו
 וכן מעכ~~ת שהביא עכו~~ם ע~~י ניקף להיותמותר

 אפרים בית שו~~ת בשם בסק~~ב שם ביו~~ד תשובה פתחיב~
 דאם מיירי~ אופן איזה דעל עליולתמוה

 שו~
 הקטן את

ליל~
 איסור בי~ אית הרי ממנו ניקף י~י~ למען עכו~~ם א~ל

 אתי הנ~~ל ולפי הניקף~ של איסור מ~ד בידים ל~ םפישל
 שהוא דמיירישפיר

 ל~ור~
 הקטן אין ומ~~מ הק~ן~ רפואת

 ניקף להיות לו אסור כה~~ג דמישראל סכ~~ בו שישחולה
 מעכו~~ם אבל המקיף של דאיסורא לתאמשום

 ואש~
 שפיר

 סימן ביו~~ד ב~~מ בעל הג~ גם שכ~~כ לי ~וכמדומהדמי~

קפ~~א~
 כה~~ג שם ובח~~י במג"א ת"ן סימן באו"ח ועיין

 תי~וקלענין
 ש~רי~

 לאכול
~~ 

 שם ומשמע
 ג~~~

 מ~ריהם
 שהואדכל

 ~ור~
 םפי של איסורא משום בי~ לית להתינוק

 מעבירת הגדול את לה~יל ע~ה לבקש חפשו ולכן בידיםל~
 ~ת ישראל יקנה שלאב~~י

 החמ~
 עיי"ש~

~~~~~~
 המאכיל דאין דבאיסור ז~~ל זקנו בשםמעכ~~ת

שיי~
 בידים לי~ ספי של איסורא משום בי~ לית בי~

 ק~ת נו~ה ~וזה הק~נים ~ומאות ~ל מוזהר ~ן רקו~~~כ
 סק~~ב ס~~ב ס~ ביו~~ד תשובה פתחי בספר שמביאלהסברא
 תתן לא עור לפני של הלאו לענין ש~אל אמונת םפרבשם
 ~לא דהלאו זה כעין לומר ג"כ דרו~המכשול

 שיי~
 באם אלא

המכשול
 שיי~

 את בו מכשיל ש~וא הלאו באותו ~ן גם
 אבלחברו~

 בדר~
 בלאו הכהן את מכשיל ישראל אם משל

 אינו דהוא כיון דטומאה~ אודגרושה
 שיי~

 עובר אינו בו
 שפיר~ אתי לא דבריו ~פי אפילו ומ~~מ דאורייתא לפ~~ע~ל

 בנדה~ התוםפות ~ו~ ליישב הנ~~ל זקנו בשם מעכ~~תמ~~~כ
 באיזה נדר הק~ן אם נדרים גבי דגם משום דבריוותורף
 לא לע~מו~דבר

 שיי~
 משום בידים~ לי~ ספי של האיסור

 הלאו~ באותו כלל שייך לא הרי א~~כ נדר דלא כיוןדחברו

 בעל גם בכה~~ג לפ~~ע גבי גם דהרי ליתא זהובאמת
 כיון הלאו~ באותי שייך חשוב דנדר מ~דה שמואלהאמונת
 הלאו באותו יהי~ ידור הואדאם

 וכדמוכ~
 בש"ס ב~דיא

 יושיט שלא מניןדאיתא
 אד~

 דאף הרי וכו~ לנזיר יין כוס

דהמושי~
 כנ~~ל ועכ~~ח לפ~~ע על עובר ~מ בנזיר נדר לא

 חשוב נזירות ~ליו יקבל אם נזיר ל~יות דיכולדכיון
 א~ונת בשם בע~מו שם בפ~~ת שכתב וכמו ~לאו~באותו שיי~

 הנ~~ל זקני כסברת נימא אי אפי~ וא~~כ הנ"לשמואל
 היה ~הנה בידים~ לי~ םפי של האיסור שייך ודאי נדרגבי מ~~~

 פי ~ל וה~א זו~ ל~~רא םמוכין כעין ק~ת לומר מקוםעוד
 ~ס~ ~ל י~~ק בית ובספר ז"ל ~גרע"א בתשו~שכתב

 שהיה ז~~ל אייזיק י~חק מו~~ה המנוח מ~גאוןמגלה
 בבהמ~~ז נשים גבי בבר~ות הרא~~ש ד~רי ל~ארבמונקא~ש דומ~~~

 ~דבר דלכאורה ערבות ב~לל אינן דנשיםשכתב
 עונשין לכל לאיש אשה הכתוב דהשוה דקיי~~ל כיון כןלחדש תמו~

 משוס הרא~~ש כוונת דאין ז~~ל הם וכתבושבתו~~
 האדם שאין דמ~וה אלאדנשים לת~

 שיי~
 ערבות בכלל ~ינו בה

 ~אינו ב~~וה ואיש איש כלוהה~~ד
 ~יי~

 אינו בה
 שופר בתקיעת מחויב שאינו מי מה~~ט דהרי וראי~ערבות בכל~

 יכול י~א שכבר רק המחויב אבל אחרים להו~יא יכולאינו
 לו~ר רק הוא בברכות הרא~~ש כוונת ולפי~~ז אחריםלהו~יא
 שייכות אינן א~~כ מדאורייתא בבהמ~~ז פ~ורות נשיםדאי
 לענין אנשים כמו ערבות בכלל אינן ממילא מ~וה באותוכלל
 ודאי בה שחייבות מ~ות ובשאר בקידוש אבל מ~והאותה

 ע~~ד~ אנשים כמו ערבות בכלל הם נשיםגם

~~~~~~~
 ~ל הפקפוקים כל ונפלו וא~יתים מאוד נ~נים

הדג~~ר
 בסי~

 אם קידוש לענין באו"ח ר~א
 הנשים את להו~יאיכולין

 לא~
 התפלל שכבר

 דברי מכ~
 אינו דזה ערבות~ בכלל אינן דנשים הנ~~להרא~~ש

 לחיוב בה שווים ואשהשאיש דבמ~ו~
~~ 

 היא~ ערבות בכלל ה~ה
 דגבי דכמו י"ל הנ~~ל הקדמה לפיוהנה

 מ~ו~
 שייך שאינו

 לאבה
 שיי~

 ספי של דהאיסור לומר אפשר כן כמו ערבות
 שיי~~~ לא ג~~כ בידיםלי~

 א~
 דחה יפה לדעתי

 אםורה דהאשה ש~ג בסימן במג~~א ה~בא הרוקחמדברי מעכ~~~
 המת באוהלליכנס

 משו~
 העבור

 שב~~
 אין דהיא אף

 שע~~ג םי~ ביו~~ד ה~~~ז מדברי וכן הזה בלאו כלל שייכותלה
 ראיתי ג~~כ דלפ~~ע ב~או שמואל דאמונת בהא וכןסק~~א
 עליו שמשיג מ~~ג בםי~ ז~~ל פר~~ג בעל להג~בגוו~~ד

 וקדש ~א לישראל דאמר ~ן גבי ~~~מ בפ~~ק התוס~דברי מכ~
 הישראל דעובר להקשות התוס~ דכתבו גרושה אשהלי

 בכה~~ג דאף דם~~ל ומוכחבלפ~~ע
 דאורייתא~ לפ~~~ שיי~

~~~~~~
 לא דהקפה לאו ~ל מ~ווה אינו דק~ן מעכ~~ת
 ~ות בכל כמו דעת בר ואינו ק~ן שהואמ~ד

 ג~~כ הוא דהרי לאשה בזה דומה שהוא מ~ד אלאשבתורה
 מקשינן ואנן ~קן לואין

~~ 
 ה~קן לפאות הראש

 דמ~~מ משום נהירא לאג~~כ ~כ"~
 שיי~

 וק~ן כשיגדל~ ~~ן גבי
 ק~ן םוג ד~ין דנימא הם א~שים םוגי מיני שני לאווגדול
 שדו~ אש~ ושאני ~~ן~ לואין

 אחר סוג למין ק~ת
 פשו~ ולדעתי ע~מו מין אותו הוא~טן משא~~

 אסו~ ל~רים דאפי~
 יאיני דםריס כיון לאשה דומה ואינו הראש ~אות~~יף
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 ודוקא אחר פרטי לאיש זהפרטי אי~ בין אחד במין לחלק אפשר אי הוא אחד מיןסריס

 סוג ד~וא ממעטי~ אש~
 וד"ל~ אחרת אנושיימין

~~~~~~
 מעכ~~ת

 ע~
 של~חות בענין ז~"ל ~ג~ זקנו ~ל להשיג

 דברי ותוכן בב~~מ רש~~י דעת ל~י לחומראלקטן
 פא~~נ בב~~מ לרש"י ד~~~ל דא~ג הםמעכ~~ת

 ד~~
 שליחות

 ~חומרא אף לקטן אבל לעכו~~ם הנ~~מ מ~~מ לחומרא~לע~ו~~ם
 מסתפק ואני עכ~~ד~ שליחות~ין

 בז~
 הסברא דעפ~~י כיון

 לע~~~ם שליחות דיש נימא דאי יותר נכונים זקנודברי
לתומרא

 בב~~מ מבואר דהרי בקטן כן לימר דראוי כ"~
 דל~טן מעכו~~ם יותר עדיף ד~טן זכייה לענין בש~~ס~~~א ד~

 משא"כ שליחות לכלל עכ~~פ דאתיא ה~איל מד~נן זכייהיש
 שליחות ל~לל אתיא דלא הואיל לי~ ~ית זכייה גםעכו~~ם
 דשליחות דררא ~~טן שייך דיותר רואין אנו וא~כעיי"ש~

 דלחו~א לומר שלנו בנדון כאן משא~כ ולעכו"ם ל~טןאנח~ו שנזכ~ דמיירי ~תם דשאני לדחות יש ~ואפשרמ~כו~~ם
 יהי~ ו~קטן שהעכו~~ם עוסקים אנו הרי לעכו~~ם שליחותיש
 נראה מ~~מ אמנם עבורינו~שליח

 דהטע~
 שם אומרים שאנו

 לכלל דיבא~ואיל
 משא~~~ שליחו~

 אנחני בין שייך עכו~~ם
 מל~~ו~~ם יתרון להקטן יש האופנים ובכל לנו הם בין~~ם
 משא~~כ שליחות לכלל לבסוף יבא דהקטן טעמא הךמשום

עכו~~ם~
 לחומרא שליחות יש רש~~י לדעת דבעכ~~ם כיון וא~~כ

 קטן~ גבי כן לומר דראוימ~~ש
 א~

 מ~אתי דלא אמת
 שכתבו אחרונ~םלהפוסקים

 ב~
 שליחות י~ אם ~ום בשום

 כיון ואפשר לחומרא~לקטן
 דבלא~

 ~ם כרש"י קיי~~ל לא
 לחומרא אלא לחומרא~ ~כו"ם שליחות דיש דס"לבהא

 ק~רו ~כן קס~~ט סימן ביו~~ד לדבריו חיישי~ לכתחלהבעלמא
 וישובים בדרשות ~~לפל דבריו וב~ר ~ ב~ר~~אחרונים

 אין ~י להשיב~ו ~פניתילא
 ד~

 וענינים דרשות ~יישב
 ~רמב~~ן כמש"כ ב~ל~א אסמכתא רק ש~ם עיקר~נראה

 ו~נ~ ב~~ בפרשתעה~~ת
 וש~ת~ דו~~ש ידידו בזה

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

 לפ~~ק~תר~ג י~~~ו~סעמיהאלי

 הרב יד~~נ לכבודשוכ~ט
 המופל~

 וכו~ חו~ב ~חסיד
 מו~~הכש~ת

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 אבן נ~י

 י~"~~ בנא~אשיקרה

א~דשה"~~

~~~~
 נקיה היא ובבד~ה כתמים ת~יד שמו~את אשה

 במ~ור כאב להאשה ~~ שמתחל~ו~
 והרופ~

 נתן
~ה

 רפו~
 הרופא אך ~נת~אית

 שה~~ אמ~
 לא עדיין

 יכול~ם ~ ואם בזה הכתמים לת~ת היא רשאי אם~ת~א
 שאלתו~ תורף זה ~רופא~ ~ללסמוך

~~~
 נלע~~ד ~~ הרופא על לסמוך ~כולים אם שאלתו בגוף

 לעני~~~~
 על לסמוך יכולים ודאי ד~~ן ~תמ~ם

 ~~ כשר~ ישראלרופא
 שבזמננו הרופא~ם על

 ש~~
 ~ו

 שבלי כיון עכו~~ם כמו חשודים ישראלים או גמוריםעכו~~ם
 ~מוך ד~ין אפשר בפרהסיא שבתות מחללי ~םספק

 על דסמכ~ יומא בש"ס דמבואר ממה ראי~אין וא~~~
 רופ~

 אף
 ~יוה~~כלאכול

 שה~
 מ~~רי ד~ג~א די~~ל משום כרת~ איסור

 אין ואכתי הש~~ס חכמי בימי שהי~ ~שר ישראל רופא~ל
 על לסמוך ~הרא~

 רופ~
 איסיר לענין אף ~בזמננו אליל

 סומכין שאנו ~מעשה הלכה רואין אנו ה~י ~מ אךדרבנן~
 עביר שבת חלול לענין שלנו רופאים על אף בז~"זאף
 התם דשאני לומר ואין סכנה~ בו שיש הרופא כשאומרחולה
 אליל רופא על אף סומכין אנו ולכן לקו~א פק~~נדספק
 על~ם לסמוך על~א שנהג רואין ד~~ו כיון מ~~משבזמננו
 וכיון אמת~ אמר דשמא לספק הדבר לוקחים אנו עכ~~פהרי
 הרי כתמים גבי גם א~כ ~ספק אמי~ו מחשביןדאנו
 שלנו בש~~ס~ואר

 ש~
 אלא להחמיר חכמים בו אמרו

 משוי ספק אמירתו דעכ~~פ וכיון לקולא~ כתמים וספקל~קל
 ה~ברא הרי ו~וד להקל~ עליו לסמוך יש כתמים גבי א~~כלה

 ~~~ח בסימן שהרי א~יל רופא על אף לסמוך דיכוליןנוטה
 עכו~~ם קפילא על אף דסומכין מבואר תערובות הלכותבריש
~ום

 דאו~
 בדאו~ דאף התם ומשמע אומנתו~ מרעי לא

 אבל אמסל~~ת אלא והש~~ך ~ט~~ז הקשו לא דע~~כסמכינן
 הרי מדאורייתא~ טע~~כ א~ אף כלל ~הו קשיא לאאקפילא

 דאורייתא~ לענין אף אאומןדסמכי~

~~~
 יש דלכאורה

 עיון ~קום אכתי בז~
 ~מ~

 ~~בואר
 סימןביו~~ד

 קי"~
 ~נ~ן כ~ סימן ובמג~~א ש~~א וסימן

 אומן מתגר תכלת ליקח לסמוך יכוליןאי
 וי~

 פלפול בזה

~~כ~~~
 קפ~~ז~ סי~ חיו~ד ב~~ש ובשו~~ת נוב"י ובשו~~ת בתשובותיו

 י~ויח שהת~ר לחוש דיש ב~ום רק הוא זה דכל י~~לאבל
 מזייף או מחליף שהוא דחיישי~ התם כגון שישקר~~ה

 ~רופא מרויח שא~ו נ~~ד בכמו אבל ממון להרויח~נאתו
 ~ל נתרפאה~ שלא מכה שם שיש שאומר במהכלום

 בספק אפילו אקפילא דסמכ~ ~~~ח דסימן להאלגמרי דדו~
 ~~יר אם אפילו אך הכא~ ~~~~דד~ורייתא איסו~
 רק שהוא כתמים לענין מ"מ הרופאים על לס~ךשלא ב~או~י~~

 דיש ~בואר מעכ~~תדברי בתחיל~ הרי לכאורה אך ארופא לסמוך יכולים ודאידרבנן
 כת~ ואח~ כא~ ~

 "מ~~~ בלשונו
 מבואר הרי מד~יקים הראשונים דבריו אםוהנה

 רק הוי דלא ואפשר בו~ תולין ואין כ~ה דינו איןדכאב בש"~
 בה~ תלי~ לא כתם ואף דם שמו~יאה ידוע שאי~הכמכה

~~
 בפ~ת ראיתי

 בסי~
 ~אף נוב"י ש~~~ת בשם מביא ~פ~~ז

 כתמים לענין ~מ כמכה~ דינו אין~אב
 דדינו לומר בכאב אףלהקל ~~ דרבנ~

 כמכ~
 ראיתי ושוב בה~ ולתלות

שא~
 בית בשו~ת זו כעין

 ש~
 י~ח סימן חיו"ד ~"ת

ואין
 ברו~ ד~ת~

 נראה ו~מ יעויי~ש בזה להקל כ~כ
 הוא דעתו ~ם כת~ים ~ו לת~ת דלע~יןמדבריו

 אפשר אם זה כלעל ~הנ~ להק~
 שתלב~

 ש~ין ~בעונין בגדי ~אשה
 ל~"ד ~ראה אפשר אי ובאם ט~ב~ מה בה ~מאיןכתמ~ם

 להקל~לסמוך

~~~~~
 לאחר כתם מ~אה ~אשה

~ 
 ימים

 ור~
 שיש

 ימיס ~ג~ בתוך הזה הכתם עוד ראתהשמא לחו~
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ש~~תפק

 ~ע~~~~
 ~ואיל

 דבספ~
 ג~~כ ל~ענ~~ד בזה~חילקים מבי~ ~~~~י בסי~ ~~~ת
 יכולי~

 להקל נסמוך
 בכתמי~

 ה~~~ת ~דברי וגםדרבנן~
 ק~~~~ בסי~

 נ~ענ~~ד מעכ~~ת ש~ביא
 מת~ל~ ד~רי ראי~דאין

 ~בי ת~ארת שו~~ת ס~ר בשם הביא
 שיביא אתיו בשם א~רי~ בית דבתשו~ כתב כך וא~רל~קל
 הב"א ~דברי ובא~ כן~ דעתו שאין ~שמעלק~ן

 שלא ש~ני ד~תם לנ"ד ראי~ אין א~~~כ שם ש~ביאא~יו בש~
~י~

 מקו~
 ~ימי או הבגד על שם ~י~ אלא הכתם לתלות

 הי~ ע~~ח וא~~כנידתה~
 הכת~

 דא~ דכיון ~נ~~ל~ ב~~א של לא~יו ס~~ל ילכן~רא~ונים ימי~ בג~ גם ~לבוש על
 היו

 ימים בג~ עוד האשה ~ל השאלהשואלין
 הראשוני~

 תוליןהיינ~
 ו~"~

 ~נא עתה גם לכן אותה~ מ~מאים היינו
נש~לה

 השא~
 אנו דב~כ~~ח ~יון לה~ל א"א ~אח~~כ ~לא

אומרי~
 בהתלייה

 ~י~ דהכת~
 ג~

 הראשונים ימי~ בג~
 במכה התלייה לנו דיש נ~~ד ב~מו אבל ~יכא א~רתותלייה
 הי~ שלא לומר יכולים אנווא"כ

 הכת~
 י~ים ג~ בתוך כלל

 י~~ל שפיר בכה"ג ~מכה ע"י נולד עתה ורק~ר~שינים
 ריעותא להחזיק דאין תולין הנ"ל אחיו בשם ה~~~אלדברי דג~

 גם הכתם דה~~לומר
 מוכרח דהתלייה התם ו~אני מקוד~

~היו~
 ~כתם הי~ ובהכר~ ~ידת~ ימי על רק

 ל~י ג~ קוד~
התליי~~

 ששא~~~~
 עבור לדון בע~~ד שני ל~ניו שבאו עוד מ~כ~~ת

 ~תרים אלף ל~ ו~~ א~ת בתולה שמתה וה~אירושה~
 הח~י ה~חים ולקחו אחיות ושתי אחי~ וב~ ~ם להויש

 ובאו הני~ו הב~ י~~~י כתריםמ~~לף
 הא~

 ~ד"ת~ ~ה~חיות
 דכיון כנגדם ~אם ~~~נה הא~ר ~~~י לקחת ~א~י~ת~ר~ו
דגם

 הירושה מגי~ נכן דתוה"ק ~פ~~י יורשת אינן האחיי~
 ~אחים יורשת~ אינ~ שהא~ ~ף להה~ותרת

 דכיון או~רי~
 ~ינם לכן לדין י~ייתו ולא בערכאות ילכו שהא~יותשיודעים

 ולוקחי~ ודייני לדינ~רו~י~
 ידם השנייה ומה~~י ~ח~י רק

 והנ~מסילק~~
 ~ערכאות ני~וס שע~~~י אומרת ~אם

 השא~~ עכת~~~ד~יורשת~ הי~

 למ~ו~ קש~~~~~~
 ע~~~י ~סק ביניהם

 אין הבע~~ד ושני האחי~~ של הואדהממון כי~ דתוה~~~
~~ק לה~

 שמדיינים ושמעון לראובן דומה זה ו~רי בהירוש~
 אותו יקח מי לויממון ע~

 למ~ו~ שקש~
 א~ר ע~~ז ~~ק

 מגיעהממון שא~
 לשו~

 לגמרי חלק להו~יא ~כ~~ז ~~~~ אחד
 ל~אחיות יותר מגיע דהממון לומר סברא יש ~~נה~~~א~
 הא~יות אחי~ דבליכא כיון ל~א~מן

 ה~
 מ~א~כ היו~ות

ה~ם
 דלעול~

 ~ינ~ ~א~ דמש~~ת יורשת אינה
 קר~יה

 הח~י מירושת ע~מם סלקו דהאחים ד~יון י~ל וא"כמש~חה
ובלתנייהו כ~~ אחי~ כאן אין כאלו הח~י אותה לענין הוי~בון

 ה~ להאחי~
 מ~ינו זה וכעין יורשות~ האחיות

 ומת לו ונשבע אביו את גזל גבי ק"ט דף הגוזל ~רקבב~~ק

 ~ ~של~אביו~
 בא~ יורשי~ שהי~ לאותן הגזלה

 ~גוזל
 בעול~ ה~לא

 ו~יין ה~ סעיף שס"ז סימן ובח~~מ ועי~ש
 סק"א ~ו סימן בפ~ת ה~באב~ת"ס

 ~ני לאשלנו דבנד~ דנרא~ והג~
 סילו~

 מיתת לאחר ש~ילקו אף האחים של

המור~
 דב~"ת

 ~ורש~~ ה~
 ~ח סימן ב~"ע כמבואר

 כ~~~~
 ס"ק ו~סוף

 כ"~
 בלשון ע~~ן סי~ו א~ רק

 ה~ק~

~ב~
 יד~ לשון

 שאמרו מסולקת
 הא~י~

 ~ינ~ מעכ~~ת כ~~ש
 דוכתי ובכמה הכותב ר~~פ בכתובות וכמבואר ~~קרלשון

 ממנו מסולקת ידו שלו שהוא דבר עלד~אומר
 ל~

 אמר
 שלו הוא והריכלום

 אותו שירש ב~בר והה~~ד מתחלה~ כ~
ע~~~י

 דתוה~~~
 יהי~ ד~~~כ ~~קיר~ ר~ו לא ודאי דהכא ו~וד

~~
 סימן ב~ו~~מ כמבואר בו לזכות רשאי אדם

~"~ 
 סעיף

 ~ין ל~~~ע שי~קיר ~ד הוי לא דה~קר כב~~ה דקיי~~ל~~

לעניי~
 לעשירי~~ בין

 ש~ שב~~~~~~~
 מביא

 שכתב קנ~~ד סי~ ~יו~~ד הנוב~~י בש~

דא~
 עיי~~ש~ ה~קר הוי לנוכח ~ר~י לאדם מ~קיר

 ~ב~~ה דס"ל דמה דכיון מסתבר אינו ~סברא מ~דלדעתי
 ולעשירי~ לע~יי~ שי~קיר עד ה~קר הוידלא

 הוא
 א~~~ שמי~~ כמו שיהי~דבעינן משו~

 במ~קיר דאף מסתבר ל~י~~ז
 ~ו~ר יש מ~~מ אבל ~פקר ה~י לא ג"כ לנוכח ~ר~י~~דם
 אינם שהא~ים דכייןבנ~~ד

 כ~לו ~וי ~שני ח~י תובעי~
 שאכת~ ואף שלהם מהי~ושה שי~לו מה לה~~יותמ~לו
 מ~~מ האם או ~~חיות נ~ילת קודם ל~זוריכילי~

 שלה~ יהי~שי~לו לאח~
 עוד יכולת י~י~ ולא

 ביד~
 כמבואר לחזיר

ב~"~
 ג~~ סעיף רמ~~א סי~

~~~~
 דכיון והוא האם לז~ת מקום גם למ~וא יש

 על וויתרולא ~הא~י~
 חלק~

 ערכאות דין מחמת רק
~ם א~~~

 יתב~
 היא ~א~ ~יא ~ערכאות דין שב~מת

 ~יורש~
 ~~~~ האחיות~י~~

 ~בי הי~ האחים של הוויתור עיקר נמ~א
 לתת דראוי ונמ~א~~ם~

 אמנ~ הירוש~~ ~~י ל~
 באמת

 ~ת בכל דלאו הערכאות דין בזה לברר קשהלדעתי
 חלוקים בזה ועושיםבשיה פוסקי~

 ו~ור~ין ושואלין שונים~ מחלוקי~
 ~בתולה החזיק ומי העזבון נ~מח~מה

 וכדומ~
 וע~~ לזה

 בכיו~א ~ח ב~~~ת כ~~ש כלל לברר א~~א~אדוואקא~ן
 זאת עוד שוא די~ר ד~י~םדמלבד בז~

~~ 
 אינם בע~מם

 דבר י~ולאיך יודעי~
 ביד ותלוי ~מש~~

 השו~~
 ל~ניו הבא

 לעשות יכוליןיאח~~כ ~מש~~
 ותול~ א~עללא~

 ביד
 השו~~

 היותר
 בז~~ ה~ר~ות דין ~י~ב לברר א~שר אי לז~ת כיד~עגדול
 דאיתא למה זה דבר לדמות ב~ה דעתי אומר אניולכן

 ~~ סעיף ק~~~ג ~ימן ~ו~~מ בש~~ע ונ~סק ~~~ח דףכתובות בש~~~
 בדבר ~שליח הוסי~ובאם

 שי~
 ביני~ם שיחלקו ק~~ה לו

 עיי~~~בשו~
 י~~ח ס~~ק בס~~ע

 ~ה~ למי ס~קדיש משו~ דהטע~ רש~~י בש~
 וסיי~תו דהרי~~ף ואף בשי~~ חולקים נתן

 כתבתי א~ר~ ~עם~תבו
 ~~ דג~ במק~~~

 ~כ"ח ~ודים
 בנ"ד וא~~כ ז"ל רש"י שלל~עמו

 ד~~~~
 וויתרו ל~י ס~ק יש

 א~הא~י~
 או ל~א~יות

 לה~
 בשוה ביני~ם י~לקו לכן

 יתנו מ~נש~ר ד~~~ידהיינו
 ~שת~ יקחו השני וח~י להא~
אחיות~

 ~ת לקרוא ~דבר שנכון מעכ"ת את מעורר~~~
ול~ייס האחי~

 אות~
 של השנייה ה~~י את ב~וב שי~נו

 להא~כתרי~ האל~
 או~ן על ולהא~יות

 ה~"~
 כי ביני~~ ~~לק

שאמרו
 שיד~

 שידעו בש~יל שהוא ש~מרו כ~ון מסול~ת
 בס~מן ד~יי"ל ע~י"~~ והאם האתיות ביד גזל~שוב אינ~ אם בזה לדון יש א~י א"כ דינא י~ייתו לא~אחיות

 ~ב~ל ~דעה ~י~ בלא לבדו ~ונס א~~ ~ת~הדגבי ר~
 ~ונס תשוב לא בנ"ד דה~א שא~שר והגםה~תנה

 ~שו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בער~אות לתבוע ל~לך ~אח~ות ולא ~אם לא התח~לודלא

א"~
 שבבטח זה דבר להאח~ס להו דמנא אונס ח~וב לא
 בערכאות~לכו

 א~ב~
 כ~רות חזקת להם ~ש ישראל כל

 ~אח~ות ש~קח לאחר אם לד~נאוא~כ
 ~שני ה~~~ והא~

מהאל~
 מה להם ש~חזירו לד~ן אותם האח~ם יתבעו ~ר~ם

 ~~~ באונס~ ה~~ נתינתם כ~של~חו
 קש~

 שי~~ו לפ~וק
 מ~~מ להם נתנו לבבם ~ושר מחמת דאפשר ל~~ז~רמחי~ב~ם
 ו~י~ באונס הי~ דנת~נתם ל~~~ר מקום ק~ת יש שאכתיכ~ון

 בסימן דקיי~~ל ו~ה~בכתלוהו
~  לכן בט~~ ~מת~ 

 על שיסכימו וגם בר~ון הכל שיתנו האח~ם לפ~~ס ~ותרטוב
 והאח~ות מהנשאר הח~~ תקח ~האם שכתבנו באופןהחלוקה
 השנ~~הח~~

 דו~ש יד~דו בשלום~ יבא מקומו על הכל ואז
וש"ת~

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

 ~פ~~ק~תרע"ג ~~"ו~סעמ~האל~

 מו~ה ו~ו~ ~מופלג האברך ~ד~ד~ לכבודשוכ~ט

~~~~~~
 ~~~ו~ במארגארעט~ן נ~~~ ~~~~~~~~~~

אח~ה~ט~
 וגם ~שו~ב אודות מכתבו~~~~~

 ל~ש~ב קבלת~ נ~~ מה~
 כפ~ אש~בהו מכתבו ממנו נאבד ולאשרלמע~ת

 ~נין~ תוכן ~זכרונ~ עלהעולה
 ש~ת~ אפשר ואם השאלה~

 מעכ~ת ~וכל מ~מ ק~ת אחר בענ~ן השאלה והי~ דברא~זה
 בז~ דעת~להב~ן

 הוא שאלתו ותוכן האחר~ ~אופן על גם
 מעות שלוה אחד ב~שובבשו~ב

 מ~שרא~
 משלם ואינו אחד

 בערכאות שהוא רק ב~ת לו ~ש ובאמת לו~ ~א~ן באמרולו
על

 ש~
 הדבר~ם ונ~~ן ~מה על א~נטאבול~ערט ה~ינו אשתו

 שלו הוא באמת כ~ שקר שהואל~עולם
~ 

 בערכאות העלה
על

 א~ל ~ללו בעתים ~נהוג שלו מבע~ח להבריח כד~ ש~

כ~
 ומאחר אנשים~ וכמה

 שנרא~
 שכתוב מאותן ש~וא

 ~רה שח~טתו אם מע~ת שאל ~שלם~ ולא רשע לוהעל~הם
 בענ~ן נאמנותו אבדכ~

 ושח~ט~ בד~ק~
 אבד לא אפשר או

 השאלה~ עכתו~~ד נאמנותו~ אכת~ זהב~ב~ל
 דשח~טתו פשוט הדבר~~~~~~

 כ~~
 מכמה ~ד~ן ~ע~קר

~~מי~~
 א~

 שתח~לת גמור גנב ה~ אם אפילו שהרי
 דחשוד ק~~~ל ~ר~ ~מ בא~סור~ ה~ מחברו הממוןלק~חת
 לו שנגנבו מי שהר~ אחר דבר על חשוד א~נו זה דברעל

 ~שראל~ם ה~~ר שרוב במקום שחוטין ומ~אן ותרנגול~וגד~~ו
 על דחשוד דאע~ג ~שרי~~ הם ~שראל~ם הע~ר ט~ח~ רובאו

 ~ל ח~וד א~נו~גנבה
 השח~ט~

 משאר לאחד ~ומר ואפ~לו
 דאפ~~ הפוס~ים רוב דעת נבלות ל~ין מומר שא~נו~ברות

~ד~ק~
 ב~~ ס~מן ~ו~ד בש~ע כמבואר ב~~ לא סכין

 ור~
 לד~~אפ~~

 כדבריו~ מחמ~רין שהרב~~~חרונ~ם ~ר~~ם
 ב~ב~שכמבואר

 ו~פר~~
 דא~ילו דס~ל ב~ בסימן שם

 ב~ינן ~ברות ~אר~מומר
 בד~~

 דס"ל ~משום ס~ין

 עלי~ נאמנות לו ~ין רבא ט~רחא ~וא כ~ון הסכ~ןדבד~קת
 ~~~ עב~רות~ משאר לאחד מומראפ~לו

 ~ייני לדבריו גם
 אבל זה א~סור על לעבור רגיל שהוא במומרדוקא

 הרמב"ם גם ~א~רא~ רקעבר בא~
 דל~ מוד~

 סכ~ן בד~~ת ב~~~
 ~~ ב~~מן שם הא~רונ~ם ושאר ו~ש~ך הב"י שכתבוכמו
 עברית משאר אחד ~ל ב~קראי לעבור רק נחשד שהואדכל

 חדא~ הא סכ~ן~ בד~קת ב~~נן לא להרמב~םגם

 ~~~~ב~
 באקראי~ ב~ד~ם ~~מש גונב ה~~ אי הוא זה דכל
אב~

 גנב אפ~לו ב~יתר לידו המעות דבא ב~~ד
 ולא ממון לעדות לא כלל פסול ואינו הו~לא

 ל~ד סי~ בחו~~מ כמבואר לעדות ~~ול דגנב ואע~גשבעולם עדו~ ~שו~
 רשע עם ~דך תשת אל כדכתיב לעדות פ~ול חמסדעד
 וא~נו לוה באם אבל חמס~ עדלה~ות

 מש~
 לעדות הוא כשר

 להד~אכמבואר
 בש~~

 כשר במלוה ד~כופר דב~מ בפ~~ק
 סע~ף ~~ב סימן חו~מ בש~ע כן ונפסקלעדות

~ 
 לענ~ן

 פסול~ לענ~ן ז~ סע~~ ל~ד ס~~ בחו~מ הרמ"א ורמזהשבועה
 והנה~ו~~

 ובאו במלוה ~ר באם מ~~ר~ ה~~
 גמור~ם כשרים עד~ם ~~~ בב~ד שנתברר ונמ~אוהכח~ש~ו טד~~

 משום ולשבועה לעדות הוא כשר ומ~מ בממון לחברושכפר
 משתמ~ט~ ד~א הוא דאשתמוט~ משום בזה גנב כלל הו~דלא
 ~~ חת~ס תשו~ ב~ם מב~א סק~~ז בפ~ת ל~ד בסי~ושם
 שטר שזי~ף אחד על נתברר אם דאפ~לו ל~ט ס~מןחו~מ
 דאפ~~ מוכח הר~ ע~~~ש ממון לעדות אפ~לו נפסל לאמ~מ
 הממון בכל כופרבאם

 דלכאור~
 בזה ש~~ך לא

 לפ~ דהר~ ממון לו ~יה~~ אח~כ לשלם ור~ונודמ~שתמ~ט לומ~ כ~~
 שלא נראה הר~ כלל ח~יב שא~נו טוען ש~ואטענתו

 וקו~ח ~ש ~שמטה~ דתל~ משום פסול אינו ואפ~ה~ולם ~של~
 החוב בגוף כופר דא~נולנ"ד

 ומוד~
 שעתה שטוען רק בו

 לו כש~~י~ ~לם ~~~ב הוא בע~מו טענתו לפ~ וא~כ לוא~ן
 קו~ח הדבר~ם ודא~ ונגל~ת בולטת שלו השמטה הר~וא~כ
 ולא נפשות לעדות ולא ממון לעדות לא כלל נפ~לדא~נו

 רק דהוא שו~ב מלה~ות נפ~ל שא~נו ומכ~~שלשבועה~
 באו~העדות

 דק~~
 ועבד ואשה עדות פסול~ דאף טפ~

 ו~ קכ~ז~ ס~~ ביו~ד כמבואר בי~כשר~ם
 משלם שאינו

~~ 
 ל~דו דבאו כ~ון לגנב אף כלל נ~שב ולא דמשתמ~טאמר~
 דמלוה בה~תרהמעות

 להע~ר ~ש ולכ~ורה נתנה~ להו~א~
 ה~וב דמ~מ ~~ון ולשבועה ממון לעדות כשר הואלמה
קראו

 ר~
 בחו~מ מבואר והר~ ישלם~ ולא רשע לוה דכתוב

 כדכת~ב לעדות פסול רשע הנקרא דכל וברמב~ם ל~דס~~
 ונראה וגו~~ עד ~~ות רשע עם ~דך תשת אלבקרא

 רשע הנקרא ~י~נו לעדות פסול רשע דכל אמר~נןדהא דל~
 למות רשע הוא אשר דכתוב ב~ד מ~תות ח~~ב~ כגוןבתורה
 ו~מש~כ הרשע הכות בן אם וה~~ ~כתוב מלקות ח~~ב~וכן

 רשע הנ~רא אבלברמב~ם
 ר~

 בדבר~ ומכ~ש קבלה מדבר~
~ הו~ לא ודא~ זהחכ~~ל  

 לעדות פסול ש~ה~~ לענ~ן
 לא~ז~ ~ורא~ת~ ברור~ כנ~ל מדרבנןאף

 אחרונים מחבר~ם
 דאל~כ דרכו~ ~ורה האמת אבל ~כתב~~ ~~לוק ~רדושלא
~~

 הזו~
 בגמרא דקראו ~פרניו

 ר~~
 וכן לעדות פסול

 או בו~רת~ בתוהמשיא
 המש~~

 ל~כור ע~ה
 בנכס~

 ~ל
 בב~ב דמבואראופן

 פ~
 דהוי דאמר~נן חז~ה

 רש~
 ונ~מא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אלא לעדות פסול רשע דאין ודאי אלא לעדות~ פסולדהוי
 וד"ל~~ בתורה רשעהנ~רא

 ~~~~~~ג~
 שיש בירור כאן אין דבלא"ה בנ~~ד נראה

 ל~ח~ט נוכל לא רשע לוה בכלל ואפילולו
 ומ~ לו~ אין באמת דא~שרעליו

 אינטאבולי~ט בית לו שיש
 מאחד בירושה ממון אי~ ~ה הי~ אפשר אשתו שם~ל

 שנפלו האשה פרק בכתובות מפורש הדין דבזהמקרובי~
 הבע~~ח דאין ופשיטא פירות~ יאכל והבעל קרקע בהןדילקח
 פי על גם חובו זו מקרקע לגבות יכול הבעלשל

 אהע~~ז בש~~ע כמבואר הבעל של חוב לשלם מחויבתדאינה דת~~~~
 אותה ~בטיח ~בעל באם אפילו א~א ~וד ולא פ"ה~סי~

 ניתן לא ד~נדן אף ~ו שהכניסה הנדן עלב~אינטאאבאלא~יאן
 ועיין עביד~ דשפיר דעות כמה יש מ~~מ מחיי~~לגבות
 בשם סק~~א ובפ"ת סק~~ב ~יטב בבאר ~~~ג סי~באהע~~ז
 כמה זה לה נתן אפשר ועוד מאירהבית

 מתנ~
 גמורה

 ש~ינו דברים לידע יוכל ומי הבע~~ח~ את ~בריחולא
 שהוא אפשר ועודלבינה

~ 
 מסכי~

 לשלם הבית שתמכור
 ~ינה והיאלהבע~~ח

 ומ~ רו~י~
 ~פסול וא~~א לעשות יוכל

 גמור~ ברור מבלי כאלה אומדנות דברי עלאיש

~~~
 אלא שחיטתו על מיחוש בית כאן שאין נראה ~נ~ל

 ~אסור ~מנהג ונתפשט עלמא דנהוג לפידלכאורה
 בית ובשו~~ת שחיטתו~ ואוסרין רעהו גבול ~משיגשו~~ב

של~
 דברי על מיוסד ד~וא תשובות בכמה כתב חיו~~ד

 אין הדין שורת דמ~ד דנהי ט~ סימן בשו~~ת בק~~א~תניא
 לשחוט בממונה מ"מ שחיטתו~לפסול

 לאחרי~
 כיון

 ~ילין ועתה לחכ~~ סכינו~הראות ד~רי~
 משו~

 יר~~ש שהוא
 בחזקת די ולא יתירא כשרות חזקת לו שי~י~ בעי~א~~כ

 רשע שנקרא איסור על שעובר ומי ישראל סתם שלכשרות

עכ~~~
 בעל וכ~~כ עכ~~ד יתירא כשרות חזקת לו אין

 מ~וה מלחמות בספר הנדפס משפט עין בקונטרסש~~י ער~
 שו"ב שחיטת ~וסר תשובות בכמה בד~~ח וכן סיגעט~של

 איסור עשה באם הה~ד לכאורה וא~~כ רעהו~ גבולהמשיג
 משלם~ ואינו דלוה כגוןאחר

~~~~
 לא ~נ~~ל הגדולים וגם ~מנהג נתפשט שלא נראה
 ע~מה השחיטה דמעשה גבול במשיג אלאאסרו

 ו~~ דשחיטה~ במילי חשוד כמו והוי באיסורהוא
 כל

 מומר כמו והוי חדש ~בול השגת חשוב ושחיטהשחיטה
 אי דאפילו בנ~~ד משא~~כ פעמים~ בכמה שעובר אחדלדבר
 ועוולה ערמה ~כל הי~ הטיבעלא~יאן מעשה דכלנימא
 מ~ד ובפרט איסור שום עושה אינו השחיטה בשעתמ~~מ

 ואוסיף ערמותו~ נתברר לא דאכתי למעלה ש~בתיהטע~
 אותן לענין י~~ סעיף ב~ סי~ בשמ~~ח דמבואר טעםעוד

 ~ם שאין חלק בפ~המבוארין
 ח~

 שחיטתן דמ~מ לעו~~ב
 הללו שאסורים משום הסכין בדיקת על ונאמניםכשרה
 ומו~ן העולם בעיני קל נראין מ~~מ הם~ שחמורים~עפ~~י
 שהם עבירות לשאר מזה ללמוד דיש וסיים היתרא~~הו
 מח~ת לאיסור ~ם נחשב שלא עד ~המון ב~ניקלות
 ואני עכ~~ד~ ס~ן בד~ת בלי שחיטתן דכשרה ידיעה~סרון
 ממון ~בריח הללו בעתים הוא דכןאומר

 מהמ~ו~
 נ~ה

 בדרכ~ המ~נה~ים ~רים אנשים א~ל אפ~ כהי~ר~עוה~~ר

 דשימ~א משימ~א טובא ש~זהרין אףהחסידות
 ש~

 ~כיל
 א~~א לכן איסור נדנודשל

 לפסו~
 השו~~ב שחיטת ~ה עבור

 ו~יר שמור הוא ~ניניו בשאראם
 ידידו משחיטתו~ לאכול במעשיו המ~דק אף יוכלהפנאי ב~ בתו~ ועוס~

 וש~~ת~דו"ש

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

 ~~~תר~~ י~~~ו~סעמיהאלי

 ~רב ידידי לכבודשוכ~~ט
 כ~~ת וכו~ המאה~~~

 מ~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

 י~רה אבן נ"י
 י~~ו~ביסערמין בק~~~

 ביקש אחרת מעיר אחד שבעה~~ב בדבר מכתבו~~~~~
 מעות ~ו שילוה בק~ילתכם אשרמידידו

 לא הבאנק ובעלי כנ~ו~~ וועכסלן בידו ומסר שםאשר בהבאנ~
 את האחרת מעיר האיש וביקש זר~ לאישלהלוות

 וועכסלן הוא שיתן ~הילתכםהאיש
 ע~~ ש~

 להבאנק
 להאיש ~מעות ומסר שלו וועכסלן על מהבאנק ולווהעשה וכ~

 שהרי ריבית איסור משום מעכ~~ת שאל ועתה האחרת~מעיר
 נגד לוה הוא מקהילתכםהאיש

 הבאנ~ בע~
 להם ומשלם

 האחרת מעיר ~האיש בריבית ג~~כ מלוה והואריבית
 ו~כ~~תעכתו~~ד

~ 
 ושאל ~~ק שהוא

 ע~~
 בהיתר~ לעשות

 יפ~~~~~
 כמבואר ריבית איסור בזה דיש מ~כ~~ת כתב
 ~י~~ש י~~ז סעיף קס~~ט סי~ יו~~דבש~~ע

 ק~~ע סימן בט"זמבואר וכה~~~
 סק~~~

 ומ~מ עי~ש~ שותפין לענין

 בסי~ הט~~ז דבדברי דאף בדבר לעיין יש ממש ר~~ק הויאי
ק~~

סקכ~~ב קס~~~ ס~ בדבריו מ~מ ר~~ק~ דהוי משמע סק"ג
 מש~

 ~יהוי דלא ק~ת טעם לתת ויש ~~ק הוי דלא
 דהאיש כיוןגמור

 מתחל~ מקהילת~
 המעות לוה לא

~~ור~
 אלא ע~מו

 ל~ור~
 האחרת מהעיר האיש

 השליח באחריות דהוא משום אסור דמ~~מ ונהיכשלוחו~ ר~ ~נעש~
 בשליחות א~א לע~מו לוה לא סוף כל דסוף כיון~מ
 מתחלה וזכהחברו

 ל~ור~
 אפשר חבירו~

 בכה~~~
 לא שוב

 לשיטתיה דלהט"ז אלא ~ק~הוי
~~~~ 

 דערב ק~ע בסימן
שלוף

 דו~
 דלא אף ר~~~ הוי ודאי

 קיב~
 ל~ורך אלא ה~ת

 אף ר~ק דהוי ~דאי בכה"ג מכ~~ש א~~כהלוה
 ש~

 ~יבל
 ~~ורך ~תח~הה~ות

 ע~~
 אלא

 ל~ו~
 ~י ובאמת הלוה

 ~ל לתמוה ישהנ"ל
 הט"~

 דכתב ס~~ב קס~ט בסי~
 שלוף ~ערב ד~פילו דכיון ר~ק~ ~~ חשיב לאשהרמ~~א

דו~
 ח~רו~ שם כלל הז~ר שלא בכה"ג כ~~ש ר"ק הוי

~~~~
 הע~ה

 הנ~~~ בענ~
 שיה~

 בדר~
 פשוט נ~ל היתר

שהאיש
 ~~ילתכ~

 ~דידו יאמר
 הנ"~

 ~אין
 שלו ~ו~סל לו נותן הוא ~לא המעותלו נות~

 ע~
 ח~שה סך

 כתריםמאות
 א~

 ~ו ויתן יו~ר
 ~ר האישילך ואת~~ ~~~ ס~ ~ וו~ס~

~ 
 הוו~סל

 ויקב~ הנ~~~
 ע~יו

וזה בהבא~ המ~ו~
 ויוכ~ בפשיטו~ מו~

 ש~ית ~ם ל~~ח
 א~

 עם ~~נק
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 שכבר שלא~ר עוד ואפשר המעות~ מהם שיביאהוועכסל

~~
 דהייני מקהילתכם האיש של ב~וועכסל זר האיש

 דמי לו לשלם כבר ונתחייב בי~ו ה~שכבר
 הוו~כ~~

 אזי
 שליחות בתורת ~ע~מו ~חתום אפי~ ~וועכסל למסור לומותר
 ~איש זכה דכבר כיון ה~עות את לו ~הביא ~באנקשילך
 ומה הוועכ~ל את ~ו ~חזי אז ונחייב ב~וועכסלזר

 פרעון בתורת אותו קבל ל~~ ~וועכסל את א~~~כשקבל

 אל~ו~זר~
 מעות ~ו ~הביא שילך ושליחות שמירה בתורת

 ע~~ב סי~ בחו"מ דמ~ינו וכמו מהבאנק~ ~ו~כסל זהעל
 של שהוא דבר להמפקיד ~נפקד מסר באם דגם ג~סעי~

 דבתירת כיון הנפקד ברשות הוא כאלו חשוב אכתיה~קי~
 משכון לע~ין ~יי~~ש לו מסרו שאלה אופקדון

 ו~
 ~וא

 לענין ת~~מ סי~במג"א
 חמ~

 במסר
 ה~מ~

 המפקי~ עכו~~ם ביד
 הוועכסל את זר האיש שכבר לאחר הכא הה~~דא~~כ

ונעשה להו~א~
 לו~

 הוועכסל בעל את שלח כך שא~ר אף עליו
 בתורת הוו~כסל לו מסר שלא כיון המעות ~בלבע~מו
 ובעל הלוה זר האיש ברשות הוועכסל עומד אכתיפרעון

 וא~~כ בדבר איסור ואין שליחו אלא נעשה לאהוועכסל
 וראטע ראטע בכל תמיד מקהילתכם האיש ~ריך די~ןבנדון

 ~מסור כנהוגש~למין
 מתח~

 למי בחתימתו הוועכסל
שרו~~

 באמת הלוה לו יאמר שאח~~כ אף ואז המעות ללות
 איסור יה~ לא להבאנק הוועכסלן עם עבורו ילךשהוא
 עם ה~רן להבאנק לש~ם ~אי יהי~ באמת והלוהבדבר~
 בחזרה ~וועכסלין למסור יוכל למען כנ~וג הכלהריבית
 ראוי דלכתחילה נ"ל מ~~מ אמנם מתחי~ה~ אותםל~נותן
 בע~מו הווע~סלין בעל את ישלחשלא

 אל~
 אפי~ אחר איש

 בעל את לא ורק מקהילתכם האיש של ביתו מבניאחד
 סעי~ ע~~ב סי~ דחו~~מ ~ינא דהך ומשום בע~מו~הוועכ~לין

 לאג~
 וראיתי בדבר~ חולקים מביא שם ובש~~ך בי~ מודי כ~

 שהכריע שם בחו~~מ בתורה מק~ועבס~
 כהחולקי~

 וגם
 לכא~לדעתי

 לעיין אתי העת אין ועתה כהחולקים ~תבר
 שיקבל להבאנק אחר איש לשלוח יותר טוב ולכןבדבר
 ~איש של הו~כסל על הלוה עבור בהבאנקה~ות

 להאיש ומותר בדבר חשש שום שאין נלענ~~ד ואזמק~ילת~ם
 לשלםזר

 ~~ר~
 בחת~~ס עיין והנה ~ ~ריבית~

 ס~ ביו~~~
קל"~

 ביו~~ד ~~דש בפ"ת המובא
 סי~

 שם קס~~ט
 בטעם ~~רא"ש דברי מ~ין איני ו~ענ"ד מהרא~~ש~ תשו~בשם במש~~~

 ונותן דהנושא להא ענין זה מה יוד~ ואיני שלוההיתר
 שייכות ~ום לו אין זה שדין כתף שכר לו דמעלה~אמנה
 כתבתי~ ~נלענ~~ד ת~~~י אינו בע~מו ~רא~~ש ותשו~לכאן

 ששא~~~~
 ש~ב אודות עוד

 שמ~
 וי~א עוף של נו~ות

ד~
 ~~ ~ס~ כמבואר ~ומרא מ~ד העוף שאסור

א~
 אסור דהוא כיון ~י~ ~הוא לנכרי למוכרו ~תיר יש

מ~
 דאין אפשר ~ומרא

 ~~מי~
 כ~~כ

 ג~
 למכור לאסור

 הנה עכ"ד~~כרי
 ד~וי להתיר נותנת הסברא לדעתי ג~

כעי~
 לענין בש"ס דא~~ מה

~~ 
 מיכל אי~ו דאייתרא

 ולדידןאכלי
 מסת~

 ומ~~ סתים~ לא
 כיון

 פס~ דבש~~
דל~~ר~

 יש הפ~מ או ~י או שבת
 ~מרי ~ת~

 ו~~אהנו~ות ב~
 ד~

 א~כ
~~~ 

 ~יש
 להת~

 עכ~פ ענין ~כל
 ~מ~ לנ~י~למכור

 ה~"מ מד~רי ~~"ת ~מדייק
 בש~

 ל~עתי לנכרי למכור בזה אף לאסור השמ~~ח ומ~ברי~רי~~ו
~ין

 הכ~~
 התחיל על דבריהם לפרש דנוכל בדבריהם כ~~כ

 להיות יוכל נו~ות תלישות ע"י דם בי~א אבל בעור~ל~תיך
~גם

 לעכו~~ם~ למכור דרשאי מודי~ ה~

~~~
 מכירה של איסור בטעם אחרונים בשם מעכ~~ת שמביא
 ~ואלעכו~~ם

 והוא ל~חלה איסור כמבטל ~הוי משו~
 לא בש~~ם מדאמרי~ ~אוריי~אאיסור

 אמר~
 תורה

 ומעכ~~ת ס~~ו~ ס~ חיו~~ד שיק מה~ם לשו"ת ו~ייןלתקלה של~
 ליחיד רק אפי~ האיסור דבניכר משום הש~~ס בכוונתכתב
 ~יטול שייךלא

 ומסת~
 אותו מכיר ~~פור את המשלח

 פעל מה י~עתי לא עכ"ד אדם לשים ביטול שייךולא
 במקום אף מ~~מ ~דבריו נימא אי אפי~ הא בזה~מעכ~~ת
 מהם אחד בפ~ש מ~~מ בטלשאינו

 מות~
 דפריש כל דאמרי~

 אחר הלך דבנמ~א ~אמרי~ חנויות תשע גבי פרישמרובא
 דני~ אףהרוב

 ~י כל סוף כל סוף הא ה~פור בש~וח יהי~ תקלהמה דברי~ לפי ~ן ואם הקבועות~ החנויות לכל
 דפריש כל משום לו מותר יהי~ ~יפורשי~וד

 לדעתי ובא~
 מעורב ה~פור דאין כיון כלל ביטול בזה שייך לאבלאה~~כ

 לה~ בחי~ כתבתי וכבר אחד בבית דעלמא ~פריםעם
 והבית וה~וו~~ד הפרמ~~ג דברי על להשיג~רובות

 בע~יה וא~ד בבית אחד אפי~ ביבש יבש דבתערובותדס"ל אפרי~
 על השגתי ואנכי לבטל~ מ~טרפין עיירות בשניואפי~

 לבטל~ מ~טרפות אינן ~~~ת דאפי~ והעליתי ברורותב~איות דבריה~
 ובתשי~ מאיר בית בעל ~גאון וכ~~כ אדם~ בינת בספרו~~כ
 תרומה של לגינה ומה"ט סי~ חו~~מ שי~~ק מהר~~םמורי
 ואיני ~ואיל ביטול שייך ~א בקרקע קר~ע וגם בטלהאינה

מעו~
 ביטול שייך לא בלא~~~כ ~פור הך גבי לפי"ז וא~~כ

 ורק להמשלח ~יכר משום לומר לדבריו ~ריכים אנוואין
 משום תקלה יהי~ לא דמ~~מ הקו~ נ~יישבה לא אכתידמ~~מ
 אף דשייך דפריש כל משום מותרדיהי~

 במקו~
 שייך דלא

ביטול~

~~~~~~
 מהר~~~ מורי שרו~ה מה

 ס~~ו סי~ בחיו~~ד שי~~ק
 לישראל ימכרנו שמא דהחשש ~ה ~וכיחהנ~~ל

 עיי~~ש~ ~"ח בסי~ ~תה~~ד על ותמה דאורייתא~הוא
 מזה איןלפ~~~~ד

 הש~
 קאמרה לא דהגמרא התה"ד על כלל

 ~ושה שהוא ~שדה פני על ~סורה ~פור שמש~חדמי
 ד~~פור ~עכ~~ח מוכיח ~גמ~ אלא דאורייתא~איסור בז~
 מ~וה הי~ לא אסור הי~ דאי הואמותר המשול~

 התו~
 דבר לעשות

 ואיך הדבר נכון אינו מ~~מ אבל איסור עלעובר אינ~ כן ד~עושה דנהי והיינו תקלה ממנו ל~יותשיוכל
 תקלה לגרום שיכול דבר ~ווי ~תורת~תורה ת~ו~

 ועכ~~~
 מד~וותה

 כןהתורה
 מוכ~

 מות~~ דהמשול~ת

~~~
 מותר דאי ~ע~מו מעכ~~ת ש~ביא הא~רונים שתפסו
 או ברוב ביטולמ~ד

 מ~~
 דפריש כל

 תקל~הוי ל~ שו~ א"~
 כלל

 ול~
 להו קשיא

~  תקל~ 
 שייך

~ק הו~ ו~כ~~
 משו~

 לפענ~~ד ~כ"ד~ וכה~~ג לכת~ילה איסור ~טל
נראה

 דא~
 ש~וא

 ~ת~
 כל מ~ד או ברוב ביטול ~~ד

 דפ~י~
 שפ~ מי מקו~מ~

 ואכלו ~איסור
 ~ ~שו~

 ~ול
 ~ב~~ עליו~ נענש ~אינ~ לאכלו לו ~תר שהי~דנהי ותק~

שי~
 ב~י~~ התוס~ מד~רי מביא

 ~סמכ~ ~יכא ע"ב ~ה
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 ~מועט מן שה~~ וא~רע~רוב
 א~~~

 כלל
 כפר~

 ~מ ~עו~~~~ש
~ש~ב

 מכשו~
 ובהיתר באונס אפ~~ איסור אכ~לת ד~מ

 שהר~חה דעוברה בש~~ס מדאמר~ לדבר ורא~~ מכשולחשוב
 וקרו נתפ~~סה ולא ה~ום ~~הכ~~פ באזנה לה ~וחש~ןי~~~
 שנתפ~~~ וע~ מרחם~ רשע~ם זורו הוולדעל

 קרו
 וזו ~ד~ק הולידה דזו ~~~ דכן וע~י~~ש ~דעת~ך בבטן~~רך בט~

 ~י~ כ~ון וקשהרשע~
 ל~

 דמה~~ד ופשעטא גמור ה~תר
 א~~~

כפ~
 אפי~ א~סור דאכ~לת ועכ~~ח כלל מכשול כאן א~ן א~~כ
 ראי~ ועוד מכשול~ הו~ ~ונש על~ו מקבל~ם שא~ןבמקום
 משום הטעם הפוסקים רוב ביארו בטל דא~נו ד~~ל~~מדהרי
 לכאו~ מובן ואינו בהיתר תאכלנו בא~סור שתאכלנוד~ד
 עדמה

 שתאכל~
 ח~~ו וכי כאן שי~ך בא~סור

 אכ~~
 ע"~

 דכל ו~כ~~ח הוא~ היתר זה גם ה~א הוא באיסורב~טול
 עפ~~י רשות לו שהי~ אף האיסור גם דאכל בסוףשנתברר
 אוכל קטן ק~~"ל הרי ועוד מ~שול~ ק~ת חשוב מ~~מ~תורה
 בש~~ע מבואר ומ~~מ להפר~שו על~ו מ~וו~ן ב~~ד א~ןנבלות
 אסוריס דברים אכלה שלו המ~נקת אם דאפ~~ פ~~אסי~

 טבע המאכל~ם ל~וולדגורמים
 עוד וע~ין בזקנותו~ ~

 קטן דשח~טת א~ בסי~ שורבתבואת
 בעע~~~ כש~

 ולא
 דף בסנה~דר~ן ~גמרא דברי ו~ב~א זב~חה בר ד~~נואמר~~
 בר חשוב שפיר לכן קטן גב~ קלון א~כא דמ~~מנ"ה

 מכלמוכח זבי~
 הנ~~~

 מכשול חשוב ~מ עונש דליכא אף דמ~~מ
 יש ברוב דבטל דאע~~ג ק~~ט סי~ ~ו~~ד מהא מוכחוכן

 באם גנאי דהו~ ~טעם וב~ארו מהם אחדלהשל~ך
 דנתבטל גב על דאף הרי שם~ ~~~ן הא~סור גם דנאכללבסוף ~ד~

 וודאי הא דהר~ כן מוכח ועוד גנא~ חשוב מ~~מ עונשול~כא
 לשמעון להניח לו אסור אסור הוא שהבשר ~ודע ראובןדאם
 א~נו דשמעון דכיון א~~~ג ה~מנהלאכול

 לא בודאי יו~
 במהר~~ם וכדהביא עליויענש

 שי~~~
 בבי~ה מתוס~ הנ~~ל

כ"ה
 דא~~~

 וא~~כ כפרה כלל
 לכאו~

 לא עור ~~י מה
 הרי כאן שייך מכשול~תן

~ 
 דלא כלל מכשול לשמעון ה~~

 של ה~תר על סומך דשמעון כ~ון כלל עליויענש
 התו~

 דאזל~~
 בכל מכשול הוי א~סור דבר אכילת ד~מ ועכ"ח רוב~תר

 אין ~ד~ק~ם ~של דבהמתן דאמרי~ ~א כן ~וכח ו~ודענ~ן~
 והי~ני ע~~~ ל~דיקים וכ~~ש ידן על תקלה מביאהקב~~ה
 וא"כ למ~דע הו~~ל לא וגם כלל יודעים שא~נם באופןאפ~~
 ~~~ באם למהלכאו~

 אוכ~
 כ~ון הא ~קלה חשוב הי~

 איסור דאכילת מוכח ועכ~~ח ע~יו ~ענש לא בודאי לידעלו שא~~~
 או באונסיה~~

 בשוג~
 מכשול חשוב ענין בכל ב~טול ע~~י או

ותקל~
 עוד ל~ה ל~ ויש איסור~ דבר ~ופו לתוך בא ד~מ

 לכותבן~ ונלאיתיראיו~

~~~~~~
 פרק בחו~ין הרא"ש דברי גוף על גם

~~~~ 
 ד~ב

 היתר להיות הא~סור נהפך ב~בש יבשדבת~ובות
 ~הל~ת בחי~ וכתבתים וע~ו~ות ~דולות תמיהות לייש

תערובות
 בסי~

 דאם והעליתי ~~~ט
 קלף חתי~ נתע~

~ל
 טמא~ ב~

 בתוך
~ 

 וכתב טהורה ב~מה של ~לפים
על

 ה~
 תפילין של פרשות ד~ הללו ~לפים

 ש~
 דבודאי ראש

 פסולים ~ם~תפילין
 דפרשה בבירור שי~גו כיון ~דא~

 ~~ף מ~~~~~ וני~ור ~חוזר א~ינן וכן אסור באיס~רגם אח~~~ ~י~ ~אם רא~ והא פ~ול~ קלף על נכת~האחת

 ביבש יבש בתערובות לה~ל רו~ה ס~כ~~א ~~~ט ס~~דבש"ך
 והחוו~~ד הפר~~ח על~ו ~ש~גוכבר

 ממש~
 מפורשת

 פשיטא כך אחר ובישלם ברוב ב~בש במבש~~מ וכן שם~ע~~ן בתרו~ו~
 לה~ות ~איסור נ~הפך מה~~ת הא אמא~ נתקשהבאמת והפר~~ ס~~~ו~ ~~~ח בס~ בש~~ך ~ואר מה~~תדאסיר
 דאסור אמת ד~ן הדין ש~ה~ א~ך יהי~ אבלה~תר

 ב~~~~
 היתר ~היות הא~סור נתהפך מענ~ן הרא~~ש ומש~כמה~~ת~
 ~ני~י ולא פלא ~נ~ן בא~ת ~וא ביבש יבש בתערובותאף
 להאר~ךעתה

 ב~~
 חוזר ואני

 עת~
 דד~~י שאלתו לגוף

 ~כו~~ם העוף ל~ור דמותר דם ו~~א נו~ות דבתלשנוטה
 בז~ והננ~ חי~כשהוא

 וש~~ת~ דו~~ש יד~דו

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

 ~פ~~תרע~~ג י~~~ו~סעמ~האלי

 ה~ופל~ הרבני ~ד~די לכבוד ושוכ~~טכוח~~ט
 חו~~ב

 מו~~הוכו~
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 סת~~ם סופר נ~~~
 י~~~ו~ באטורבניר

אחדש~"ט
 ~וגע אלקיכם בתיבת אשר ס~~ת בדבר מכתבו~~~~~~

 כפופה בהכ~~ף ה~ו~~ד שלהשמאלי קו~
 בנגי~

 דקה
 ~ראה ואולם ~ד~~~ כמו נראה אינו אם לחקור ש~שבאופן
לתינוק

 והכ~~
 ואינו מאוד ~ה הנגיעה כי וכ~~ף ~~ו~~ד

 כדת שאל ועתה למרחוק~נראה
 בין ל~ריד ~י לעשות~ ~

 לחוש ש~ש מאחר ח~~ת~ על חשש ישהדב~ק~ם
 ש~

 ~ד~~י הוא
 שם הוא כי השם מוחק חשש יש היו~~ד עם הכ~~ףולגרוד

 פעם כתבתי כבר הנה ~ תשובתי וזאת חוו~~ד ושאלקודש~
 מאיר ~בית למעכ"ת במכתבאחת

 באהע~~~
 קכ~~ה סי~

 אל~ הוי לא דאורי~תא דח"ת לע~קרתופס
 טיפת נפלה באם

 לא האות ~וף דבזה אות שנשאר עד ממנו וגרד~ו
 אלאכלל נכת~

 נעש~
 ותוכו סביבו ו~רידה חקי~ה ~~י ~י~א

 כתיבה ~י כלל נעשה דלא כיון ~מור ח"ת דהו~ פסולבזה
 אלא אדם ע~~י האות נכתב אם אבל ~איליו נשאראלא

 בפסול שנכתבאלא נכ~בו~ והכ~~ף שהיו~~ד בנ~~ד כמו בפסול ונכתבשנעשה
 כה~~~

 ח"~ הוי ~א
 ו~~ מדאורייתא

 א~י~~יה הואש~י
 ~דב~

 ה~~א
 בשב~

 ~א ~~אמר ~"ד

דב~ט~
 ~תגו

 ש~
 דנכשר ~שום דחייב רי"ש ועשו הדל~~ת

 ו~ש~ בכך~הספר
 ועכ~~ח ~~~ת~ משום פסול דהא

 דעכ~~פ הנ~~ל~ש~~ס ~וכ~
 ח"~ הוי לא ודאי ~ה"~

 שם וכמש"כ
 ~רב~ן ח"ת דהוי ונהי ~שבת~ בחי~ה~ב~~א

 ו~רי עכ~ד~ בכה~~ ח~~~ הוי לא ~דאי ד~ה~~ת הנ"למש~~ס ~וכ~ ~~
במהר~~ם

 שי~
 רס~~~ ס~ חיו"ד

 ח"א פ~א דב~ש~~ ~ביא
 ~רש~א ~דברי הסכים ס~וס~

~~ 
 בשבת ה~ן דחיית

 דברי ד~ישב א~~~~ הנ~ל ומורי ע~י~ש~ הרשב"א ~ראיותשם
~ ע~~ב~ וב~~ שםה~ן  ~~~ב ~ס~ 

ה~ב~א ~~~~~~ ~סכי~
 ה~~

 ח"~ ~~י דלא
 ~"כ ~אה ~ו~י ~ד~~ן אלא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~נטלו ~א ~~רשב~~א ראיות שדחה ~ר~~ן ד~ריליישב
 רי~~ש ו~שו דל"ת שללתגו

 ~מלאכת שבת גבי דשאני מש~~
 א~רהמחשבת

 תור~
 בפמ"א עליו ותמהו

 ובבי~
 מאיר

 ה~~ת דתיקון משום רק הוא החיוב עיקר ~ל ~ריה~~~ל
 א~~כ שפרש~~יכמו

 ~כ"~ מוכ~
 כאן ~ין דאל~~כ כשר ~~~~ת

 בדברי לומר אפשר ולפענ~~ד אחת~ באות ~ייב ואמאיתיקון
 כמבואר מוגה שאינו ס"ת להש~ות אסור דהריהר~~ן

 דאי~ור להר~~ן ו~~~ל רע~~ט~ ~י~וביו"ד בש~~~
 ז~

 הוא
 לענין דאף לזה~ וכדומה ל~יפך או רי"ש~ דל~~ת ת~תנכתוב ב~~ דוק~

 ~יא בזה ומכשול טעות לידי מזה לבא יכול ב~למאלמוד
 בס~~ת הפ~ול אם אבל בבית ~שהותוהאי~ור

 ~ו~
 בדבר

 דפ~יל ~ף ~"ת ע~~י אותיות בו שנכתב כגוןאחר
 ~ו~

 מ~~מ
 בואין

 אי~ו~
 מכשול ~ידי יבא לא ~לימוד כיון בשהייתו

 ל~ש~ותו א~ור פ~ול ~"ת אמרי~ לא דהרי וראי~ בה~ לןלית
 ול~ ~יל~~ באה~יך תשכן אלמ~ום

 מוגה שאינו אלא אמרו
 בנטל לפי"ז ו~שתא ללימוד~ אף גמור טעות בו שישד~יינו
 משום פסול ~ס~~ת דאכתי דנ~י רי~~ש ו~או דל~~ת שלתגו
 שאינו ~פר ~וי לא שוב עכ"פ מ~~מח~~ת

 מוג~
 ומותר

 מתקן היי שפיר וממילא לימוד לענין בו ולקרותל~~ותו
 כמבואר מתקן חשוב כ~~ש בת~ון אפי~ שבת לעניןש~רי

 ~טאות ג~ חייב לע"ז בשבת שו~ט גבי ע~~ג דףבפ~~י~
 דתיקוןמשום

 ובתו~~ עיי~~ש נח ~בן ~במה"ח מידי להו~י~
 ד~וא כל בתיקון חייב ~~~נ א~~כ בפ~~ק~ולין

 להו~י~
 ~ידי

 וללמוד להשהותו מותר שיהי~ מוגה שאינו~פר
 ~~~ת ~וי לא דבכ~~~ג הרשב~~א ל~ת ה~כים ~נ~~למורי ומ~~~ בו~

 ~ו~מדאו~יית~
 מסתבר דהסברא

 כ~
 בי~ קרינן ש~רי

 ~דבר זכר ונ"ל כתיבה~ בכוונת נכתב האות ש~ריוכתב
 י~יים בדחמרא בפתח ר"ט סי~ באו~~ח ד~בוארממה

 בדבר ד~יי~ אע~~ג דברכה אדעתא דפתח דכלבדשיכרא~
 חשוב ~~מאחר

 ברכ~
 חשוב הכא וה~"ד

 כתיב~
 ~יי ולא

 כל לנו ש~תברר ולאחר מאליו~כ~שה
 הנ"~

 ד~ורייתא דח~~ת
 אני אין וא~~כ בתוכה~ וחקק דיו טפת בנפלה אלא ~וילא
 נוכל שפיר דרבנן פ~יל בענין אלא שאלתינו בנדוןדנין
לו~ר

 ב~
 אותו קורא ~תינוק דכיון והוא להקל~ ~ברה

 ~י ש~ייר מה לפי וגם ~~~ והנגיעה וכ~~ף ליו"דכהלכתו
 שאין כל לעין נראה בחבורן ~אותיותמעכ"ת

 ולפי ~ד~~י ז~
 ל~יות ש~ריך במקום כתוב כזה ~ד~~י ה~ אםדעתי

 ששנוי בידינו גדול ~לל דאע~~ג מכשירו~ הייתי לא~ד~י או~
 שאינו באופן האותיותב~ורת

 דו~
 אינו אחרת לאות

 ל"ו ~י~ באו"ח וכמבוארפו~ל
 מ"~

 ב~ו~~ת ~בואר
 רד~~

 ח~
 האות ~ורת ניכר שאינו עד ~רבה דבשנוי י~~א סי~או~~ח

 אחרת לאות דומה שאינו ~ף פ~ול הוא שפירל~קורא
 שכן וכיון שם עיין ~"ת מ~~ בפ~~ז ברמב~~ם ~בוארשכן
 יכיר לא אדם דשום ל~ד~~י אותו ~שוב דאיןנראה

 אות~
 מטעם או היו~~ד~ של ימיני רגל מ~ד הטעם ~י~ל~ד~י
 של התגין ~ד או ה~ף של ו~ל הגגרחבת

 היו~~
 ~וף

 שוב א~~כ ל~ד~~י נכרת ~ינה קורא כל ד~עין כיון סוףכל
 אותיות ששני בעלמא כנגיעה אלא הדבר לחשוב לנואין

~~~~~~~~~ 
 ~די~

 ~ודש משם הם באם אף הוא
~ריד ~~

 ~דבו~
 דמ~~ ושפיר בינ~ם

~~~~
 א~פי~~כ

 עוד בלבי ע~~
 ע~~

 מעכ~~ת שיגרוד ש~~ר
 מןק~ת

 הקו~
 היו~~ד של השמאלי

 ~ולפ"דב~כ~~ף שנוגע~ במקו~
 א~~~

 אלא יגרוד שלא כ~~כ לדקדק מעכ~~ת
 ~~ כתבתי דכבר קדוש שם מן ש~וא מ~ני מועטדבר
 שנש~ר דכל אחת~פעם

 הקו~ין בגרידת אין ייפ~ של~ הש~
 שו~ לד~תיו~עודפין

 יגי~ כן ת~שון לא של אי~ור ~שש
 הפרמ~~גכדברי

 באו"~
 כדברי ולא סקמ~~ז ל~~ב ~י~ בא~~א

ק~ה~~~
 וביארת~ מה"ת~ דאסור כח~~ש דהוי עליו שהשיג

 ק~ת ומ~אתי ~ח~~ש כלל ענין זה דאין בטעמאמילתא
בתשובות כעי~

 הרד~~~
 א~~ושי כעין אלא אינו ה~יסור וכל

 אבלמ~וה
 במק~~

 משום ואף לגמרי מותר השם ליפות ~ירך
 מ~והאכ~ושי

 ליכא~
 ו~כ~~ף היו~~ד את ק~ת לעבות יוכל

 אומפנים
 מב~ו~

 אפי~י וא~~כ יותר~ ~י שיוכשר ~ד באיזה
 והכ~~ף שה~ו"ד לחוש נר~האי

 עליה~ ~וי ~ישנ~
 חשש

~"ת
 וה~

 וכ~~ף יו~~ד לנו י~י~ אכתי מ~~מ פסולים
 ואין כתב ע"י ודאיהנעשית ~דש~

 על~~
 וכי כלל~ ~"ת ~שש

תימ~
 עלי~~ יהי~ אכתי

 ~שש
 גויל~ מוקף יה~ של~ משו~

 הם ששמא עליהם דנים שאני ~ישנה וכ"ף יו~~דש~רי

 מקיפי~פ~ולי~
 אותם

 מ~~
 א~ר

 מקו~ מכ~
 דכיון לומר יש

 יש ה~יתדבסוף
 גוי~

 גויל מוקף הם ~ותיית כאלו ~שוב

 ל~וא~
 נ~ליט א~ דהרי יזיק~ לא עכ~~פ יועיל

 שג~
הישני~

 הם
 כשרי~

 גויל~ מוקפים ~~ותיות בודאי א~~כ
 לחוש שנר~ה ~ד ~~ותי ~ף שיועיל להיות שייכלורק

 ~ותיות שיעיר יהי~ מ~~מ פ~יל ~שש~לי~ם שי~
 מהר~~~ מורי כתב בלא~~ה שהרי ועוד כשריםודאי שה~ ~דשי~

 שיק
 להעביר יש דבכ~~~ג הנ~~ל ~~~~ ~י~~~יו~~ד

 בקולמו~
 מחדש

~~
 עליהם שיש האיתיות

 ~איר דהבית ומשום ~~~ת~ ~ש~
 ~י~באהע~~ז

 קכ"~
 מועיל דיותר ~~ברא כתב

 העבר~
בקילמו~

 ח"ת פ~ול ~ל
 ממ~

 שלא של פ~ול על שיועיל
 א~~כ הוא כתב לאו ~~~ת משום דמילתא וטעמאלשמה~
 בבית ועיי~~ש כתב~ ~עליון כתב חשוב שיהי~ ~~תבריותר
 לשיטת ד~ שללתגו שקל~ גבי ק~~ד בשבת ~גמרא דברי מיישב שעפי~~זמאיר

 ~חו~קי~
 דכוונת ~רשב~~א על

 ~נ~~ל שיק ~מה~~ם שדעת כיון וא~~כ בקולמו~~שהעביר הגמר~
להעביר

 בקולמו~
 ~ו~פילו

~~ 
 של אותיות

 ש~
 לה~ביר מיתר

בקולמו~
 דלא

 שכול~ כ~רשב~~~
 שאין עליו חולקים

~שש בז~
 מחיק~

 ~~~ו~
 הדבוק את מעכ~~ת שיגרד לאחר א~~כ

 יע~ור והכ~~ף ~יו~~ד~בין
 בקולמו~

 וי~שה והכ~~ף היו~~ד על
 ב~ו~פה שיהי~ באופן בתחילה שהי~ ממה עבה ק~תאותם
 יהיה בכ~~ף וכן וקלושה דקה יו~~ד ~יינו הכשרשיעור

עוד לנ~
 סני~

 פקפוק~ שום בל~ ה~~~ת את להכשיר גדול

~~~~
 יו~~ד ~ו~יף שכתבתי זו ע~ה ומ~אתי יגעתי אח"כ
 בד~~ה י~~ב ~י~ בחאו~~ח הרד~~ם בשו~ת חדשהוכ~~ף

 דא"כ זאת ~מ~אה דחה שאח~כ וראיתי וכו~ לדוןוי~אתי

ל~
 בשבת ו~נן דר~~י פלוגתא גבי זו ע~ה אמרו לא

 י~ודא לכתוב בנתכוין כ~ דףובגיטין ק~~~
 וט~

 בה הטיל ולא
 ב~ולמו~~ ל~~יר או ~חוק אם ורבנן ר"י בה דפליגיד~

 אותיות האותיות בתוך שיכתוב זו ע~ה אמרינן לאואמאי
 ~~ר החדש אות דבטל ~~י דלא ש"מ ודאי אלאחדשים
 ~לפענ"ד יעויי"ש~ כתב ~ג בכתב כמו הפסול הישןלאות
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 דיש המסתבר דבר ונ~תור כ~~כ מוכרחת זו ראי~אין
 ~~דש אותיות ולכתוב להוסיף ש~~~א באופן הואדפלוגתתם נדחו~

 אלא לאות אות בין דאיןכגון
 נראה ולכן השערה~ כ~ו~

 שאלתינו בנדון~ענ~~ד
 ד~~

 מעכ~~ת יעשה אפשר
 של האותיות ק~ת ויעבה בקולמוס יעבור הגרידהדלא~ר כמש~~~

 הכשר שיעור כד~ ~כ~~פ בהו~פה שיהי~ ב~ופן וכ~~ףיו"ד
 יעבור אזי לו אפשר אי ואם בדיעבד~אות

~ 
 לבדו קולמוס

 לבד~ בזה הס~~ת ויכשיר הגרידה לאחר והכ"ף היו~~דעל
 הנ~~ל~ רב"ע סימן יו~~ד בח~ שיק המ~ר~~ם ~כתבכמו

~~~~~
 העיני~~ן ראשי שהי~ ס~~ת בשמלויא שיהי~ שכתב מה

 את ד~~ת בעל הרב ופסל רחביןוה~די~~ן
 ~ענ~~דתורה הספ~

 א~
 הוא כשר ו~ד~~י ל~י~~ן אותו מכיר התינוק

 כתבתי לענ~~ד הנראה בחנם~ תורה ספר לפ~ולו~ין
 וש~~ת~ הדו~~שידידו

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

 ~פ~~ק~תרע"~ י~"ו~סעמיהאלי

כו~~~~
 מו~~ה כש"ת וכו~ החו~~ב ~אברך בני לכבוד

 י~~~ו~ סווידניק בישוב נ"~~~~~~

~~
 בשמעון ש~לת ~~ר דבר

 שש~
 שהי~ לר~ובן ~~ן א~ף

 אחריות שכל בינ~ם והותנה ~וב מרעה של שדהלו
 של והרוח לבדו רא~בן על יהי~ ~ולא או מיתה הן~ונסין

ה~יז~
 ושמעון בשוה~ ביניהם יח~ו וולדות ~ו והחלב

 הגבינה ובעשיית ה~ליבה בענין ל~פל מחויב ה~אןהנותן
וההו~אות

 ע~
 וחקרת השותפות~ מן יהי~ זה

~~ 
 ב~ ~ין

מש~~
 ברזל ~אן דין הייני דלכ~ורה משום רי~ית איסור

המ~ואר
 במשנ~

 קע~~ז סי~ יו~~ד ובש~~ע א~~נ פ~ק מפורשת

 אמנ~ ד~סור~ א~סע~
 עבידה דמו~ל משום להקל ~דדת

גם
~~ 

 דמקבל משים חשש ~ש אכתי אך הנותן~ ש~ון
 עבודה בעד שמגיע ממה יותר ~וא הרווחשמעון

 יש דמ~~מ ורק עושהשהוא כז~
 ~בר~

 דאם דכיון מש~ם להתיר
 רווח יהי~לא

 י~ו~ ל~
 באבק אחד ~ד ~רק הוי כלום שמעון

 ריבית ב~בק אחד ד~ד ו~פשרריבית
 ורק לגמרי~ מות~

דאכתי
 רפי~

 ~שיבך ~ ~וו~~ד וש~לת בידך
 זה לדעתי לגמרי~ דמותר אפשר ריבית באבק אחדד~ד ש~תב~ ד~

 פלוגתא גבי ע~~א ס~~ג בדף בב~~מ מגמרא דמוכחאינו
 שמואל דמשני דמיהן לי מה הן לידמה

 ד~בריית~
 דתני

 כר~~י אתיא מותר לו ישאם
 דס~~~

 מותר~ בריבית אחד ד~ד
 אסור אסור~ בריבית אחד ד~ד דס~~ל לרבנן ~אומבואר
 על דפסיקה אע"ג דמיהןלקבל

 הפירו~
 א"ר אלא הוי לא

 ומוכח וממכר~ מקח דרךשהוא
~~ 

 כ~נן דקיי~~ל דלדידן
 אסור ג"כ דרבנן שהוא בא~~ר אפי~ אסור בריבית אחדד~ד
 או הבית את לו דמכר מהא עוד ~וכח וכן בריבית~ אחד~ד
 לי תחזי~ו מעות לי כשיהי~ וא~~ל השדהאת

 בס~ כתב ו~ש"ך בריבית אחד ~ד דחשוב מבואר~לנו ובג~ דאסו~

 איני נכייתא בלא דמשכנתא ~סוברים דלדעת ~ק"אק~~~ד
 דגם דבריו לפי ומוכח א~~ר~ אלא אינו בזה גם א~~ראלא
 השגת ש~תה דזכירנא איברא אסור~ בריבית אחד ~דבא~~ר

ע~
 בלא דמשכנתא ד~~~ל מבואר הרמב~~ם דמדברי ~ש~~ך

נכיית~
 וא~~ל לו דמכר בהאי ואפי"ה א~~ר אלא הוי לא

 ד~וי בהדיא כתב לי תח~ירם מעות לישיהי~
 היא נכונה שכתבתי הראשונה ראי~ מ~~מ אבל כהש~~ך~ד~א ומוכ~ ~~

 דף ב~~מ בש~~ס המבוארים דינים שני מהנך ק~ת משמעיכן
 אסורים דשניהם דמים~ ~~ת לו נתן גבי ע~~בס~~ה

 תמכרם לא למוכרם כשתר~ה גבי וכןהפיר~ת לאכו~
 לי~ אל~

 ואסוריס בריבית אחד ~ד דהוי בש~~ס מבואר הנידבכל
 הני דבכל לומר בעיני וקשה כר~~י קיי~~ל דלא דידןא~יבא
 הוי דלא אע~~ג אסור ואפ~~ה בשלוש~ חי~יםוס~תיים דינרי~ בה~ סלע למלוה דומה אינו דמ"מ כיון ~קיהי~

 מוכח וא~~כ אחד~~ד ר~
 דג~

 דידן אליבא אחד ~ד אסור בא~~ר

 היי לא בנ~~ד דבלאה~~כ אומר אני ועוד כר~~י~ קיי~~~דל~
 ע~~א ס~~ג בדף התו~~ דברי עפ~~י כלל בריבית א~ד~ד

 ללות מותר יה~ דר~~י אליבא וכי שה~שו אחד ~דבד~~ה
 אחד ~ד חשיב דלא ותיר~ו יתייקר לא דשמא ב~אהסאה
 שלא ל~ות המלוה או הלוה ביד שיש בדבר ~לאבריבית
 י~י~ עכ~~ח יתיי~ר דאם בס~ה סאה משא~~כ ריביתיהי~
 ב~"גריבית

 ל~
 על פוסקין אין הש~ר שי~א ~ודם מ~א עודמוכר~ים ודבריה~ עכ~~ד~ בריבית א~ד ~ד חשב

 נשנה ולאהפירות
 ש~

 אחד ~ד של בפלוגתא דתל~ כלל
 יתייקרו לא שמא איכ~~ל הנ~~ל בכל והריבריבית~

 ואפ"~
 ~כ~~~אסו~

 דבכה~~ג ו~כ~~ח
 ל~

 בריבית~ אחד ~ד ~שוב
ו~~~~

 ויהיה יתייקרו ד~ם ~יון שאלתינו בנדון ה~~~ד
 ריו~

~כ"~
 ~ד חשוב לא ~~~כ ריבית ויהי~ רוח~ להמלוה יהי~

 כלל~ בריבית~חד

~~~
 מ~ע~ לדעתי ל~דד יש להקל ל~דד יש

 שאכתוב
 ל~אן דומה דאינו כתבת יפהדבזה דכיו~

 ב~~
 משום

 דעיקר אלא הנותן על גם ועבודה פעולה מו~לש~נו דבנדו~
 שכר הוא הרוח ח~י שי~ול דמה משים ~ואשלך הספ~
 רבית ענין בו שמעורב ונראה עושה שה~א הפ~ולהנגד הרב~

 שכרו~ על יותר לו משלם הוא ה~אן את לו שהלוהשבשביל
 הלוה מן לשכור לו אסור דהמלוה במשנה ~~יתא כ~וו~~~כ
 לשלם אסור ~לוה ~ה~~דבפ~ות

 להמלו~
 איזה בעד

 הרי אמנם כזו~ פעולה ב~ד לא~ר לש~ם שרא~י מ~הייתר פעול~
 דבר הוא דהנכייתא אף דמותר בנכייתא משכנתא גבימ~ינו

מוע~
 הוה הרי לכאו~ ו~שה קע~~ב ~י~ ביו~~ד דקיי~~ל כמו

 בב"מ רש"י קו~ הוא זו ובאמת דאסור~ בפחות הימנושוכר
 ינכה ואפ"ה שדותיו ישתדפו שמא ברור הרוח דאיןכיון הת~ דשאני רש~~י ותי~ כו~ ק~ל בד"ה ע~~ב ס~~דדף

 ור~ת מוע~~ דבר בנכייתא מותר לספק שנכנס כיוןלכן ל~
בת~ס~

 ש~
 מודה ~וא גם בית גבי בנכייתא רש~~י על שחולק

 מועט דבר בנכייתא ~~ט דמותר רש~~ילסב~
 ר~

 ~וא
 הרווח דאין ספק חשוב בבית דגם ~ומר קולאמוסיף

 ~יי"ש יפול או ישרףדש~א ברו~
 הדב~ ולכא~

 תמוה
 שה~

 ת~י~
 שדותשמשכירין

~ 
 והשוכ~~ לשו~ים~ ובת~~

 נכנסים
 סוף א"כ ~ר~ה משלמין וא~"ה ישתדף שמאהספק לבי~
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 ~ל סוף ה~~ ~ועט דבר בנ~י~תא ~כנ~א ~ותר איךסוף
 שהרי לו~ שהלוה בשב~ל בפ~ות שוכר ד~וא ח~~סוף
~א~

 שלא אחר
 ~ו~

 משכ~~~ ה~ לא לו
 ~ועט דבר בשביל

 בפחות ממנו ~שכור דלא דהא דכ~ון ~~~ל ~עכ"ח~נכיי~א
 רבנן אסרו לא מדרבנן אלאא~נו

 במקו~
 בעולם ~ד ש~ש

 הא~סור על וג~רו אמרו הם אמרו~ והם אמרו והםשיפס~ד
 בנ~~ד א"כ שכן וכיון בודאי ברור הרווח שא~ן בכה~גוהת~רו

 להנותן פעולה שכר ~שלם שה~קבל ל~יפך הוא שהעניןנ~~
בעד

 אי~~
 אחר לא~ש ש~שלמ~ן ממה ~ותר שעובד ~בודה

~~
 רווח ~~~ לא שאם בנ~~ד כמו ברור ~רווח שא~ן כל

 ב~~ ל~ת בכה~~ג פ~לתו שכר בעד ~ר שום הנותן י~ול~א
~~וה ד~פס~~ בנכי~תא משכנתא גבי התם דשאנ~ לו~ר וא~ן~יסור

 ק~~
 בנ~~ד משא"כ ~נכ~~תא את דה~~נו ~כ~סו גם

 ~ה~ לא באם אף מכ~סו דבר אי~ה הנותן יפס~דדלא
 שבאם דמה מכ~סו הפסד א~כא הכא דגם א~נו ד~הרווח
 כ~ו חשוב ב~נם עבד שנמ~א טרחתו ~פס~ד רווח יהי~לא

 בכמה החו~~מ על ש~י ערך בס~ ~ב~א וכמו מכ~סוהפסד
 טיר~א שכר דפס~דת במ~~ק ~ר~טב~~א בשם~קומות

 עי~~~ש~ מכיסו שמפסיד כמוחשוב

~~~~~
 לסמוך ~ש אם א~ל~ ~"ע לד~נא

~~~ 
 שרא~ת~ ~שום

 ו~"ל שכתב נ"ב בסע~ף ריבית הל~ התנ~אבש~~ע
 כעין שהוא ב~תו את בממשכן ריב~ת ~שום בו חששוולא
 ממנו לשכור אסור סתם לחב~רו במלוה ~א"כ ~~תמכר
 ד~~~ף הר~ עכ~~ל ענין בכל ב~ויו בפחות אחר דבר אוב~תו
 ~~גם מכר כעין ק~ת דחשוב ~שום הטעם ~שכנתאגב~

 כיון דהרי ~כר~ ענין של הטעם כ~~כ מובן אינולכאורה וג~ מכר~ ענ~ן של הטעם כלל הזכיר לא הנ~~לשברש"י

דהל~
 בכך מה א~~כ לו להח~~ר מחויב ~~ות לו מב~א

 הא מכר~ ענ~ןש~וא
 לכש~היו מתנה אם גופ~ ~מכ~

 ואדרבה הפ~רות~ לא~ול להלוקח אסור ל~ ~ח~~רהו~עות
 ר"ק בכה"ג א~ סעיף קמ~~ד בס~~ הש"ע~דברי

 סק~~ג בב~אורים קע~~ב בס~~ בחוו~~ד גם ~דבר~וו~~אתי הוא~
 ~שכןדבלא

 אסו~
 משום והוא ~~ת א~ר טעם שכתב רק

 ע"י יופ~ע החוב שכל לה~ות יוכל בנכי~תאדבמשכנתא
 אלא נשנה לא ה~ה ~ד~ן רואין שאנו כיון עכ~~פ~נכי~תא~

 מ~ה ללמוד דאין אפשר א"כ מ~ש בנכי~תא ~שכנתאגבי
 ל~לתא~ מילתא לד~ותלמק~~א

~~~~
 נוט~ דעת~ ~משכנתא הרא~ בלא אף ~~מ

 לומר
 ~וא ~רווח דכיון ומשום ריבית ~ום בודאין

 כלום~ אין ול~עמים הרבה יש ולפע~ים ב~ל דתל~דבר
א~כ

 נרא~ ב~~~
 לו~ר שייך ד~א

 ד~
 לה~לוה שמשלם

 ו~ום ריבית ליהוי לו ה~וי ~ן יותר~ירחא שכ~
 ד~

 לא
שי~ך

 א~
 שכר לו ש~שלם כגון ידוע שכר לו קו~ב באם

פעו~
 בעד ~ה~כ מאה

~~ 
 אינו אם אבל נ~~ אלא דאינו

 דבר לו נו~ן אלא ק~וב דבר לו~שלם
 ס~

 ~א בנ~ד כ~ו
 הספק לבית נכנס דהפועל כ~ון בכה~~ג ~וח יה~~ כ~הידוע
 בו~אין

~~ 
 בדיני אפ~ם ~~חנה כמבואר אונאה דין

 בשם כ~ד ס~א~נא~
 תש~

 חכירת גב~ י~ג כ~ל ~רא~ש
 דבדבראל~~אה~

 לפי ש~תנ~
 ה~~

 אונאה ד~ן בו אין
 ~נין ~ד"ג ראי~י~~~ן

 ~ו דאין וכיון ה~אב~ללא~ שכ~ר~

 נר~אונא~
 ר~ב~~~ לענין ו~ול יוקר ~י~ שי~ך דלא ~ה"ד

 אונאה ד~ן ב~~ לית ~~ע שכ~רת גב~ גם דהר~ואף
 בפחות~ ממנו ~שכור לא חברו את דה~וה ~משנהאיתא ואפ~

 לא~ קר~ע דאפ~לו הפוסק~ם וכל המשנה מסת~מתו~בואר
 ממנוישכור

 בפחו~
 בי דאין ~מ~די דאף ~בואר וא~~כ

 ד~
 מ"~אונא~

 ~תם נראה ר~ב~ת לענין וזול ~וקר ב~~ ש~~ך
 ~וא אונאה ד~ן בקרקע דא~ן דמהשאנ~

~ 
 ג~רת מ~ד

 אבל ו~ולא~ ~וקרא ב~~ שי~ך שפ~ר ר~ב~ת לענ~ן ולכןה~תוב~
 הוא דה~פק דכיון מט~ם אונאה דין ב~ שי~ך דלאב~ר
 ד~ש נראה ב~ה דהכי אדעתא העסק בתוך לכנס העולם~דרך
 ~ום בו דא~ן דכמו לאונאה ר~ב~תלדמות

 אונא~
 כ~ו

 כנ~~ל~ ר~ב~ת לענ~ן ו~ול יוקר בו ש~יך א~ןכן

~~~
 דבריך~ בתח~לת מש~~כ בדבר~ך~ ~~ת לפלפל אבוא
דעל~

 ~המקבל ומה הלואה כאן דאין ~ומר בדעתך
 והאחר~ות אחריות~ על~ו שמקבל בשב~ל הוא הרווח ~~~נוטל
 ~מבואר להד~ן לדמות ור~~ת אס~קער~~יאן כ~ו רקהוא

 ספינה ~ל אחר~ות ש~קבל כדי ל~טר~ן כ~ לתת קע"גב~ס~~י
 ור~~ת דח~ת ושוב ריב~ת~ ~ן דאין ק~ לשלם תאבדבאם
 שכר נותן אם ביןלחלק

 הבטח~
 הסחורה~ ~ן או מ~יסו

 מובנ~ם דבר~ך איןלדעת~
 דנרא~

 א~סור דהחשש ד~בנת

ש~
 דע~~ז משום הוא קע~~ג דסס~~י הד~ן

 ו~ בהלוואה~ א~לו היתה כא~לו אחר~ות על~ושמקבל הספ~~ נעש~
 א~נו

 יש א~סור חשש ~אי אכת~ ~~~כ כללמובן
 ב~~

 הוא הלא
 כלל הר~ב~ת משלםאינו

 אדרב~
 האחר~ות בעד לו משלמ~ן

ש~ב~
 אסור ואטו

 לש~ לה~ל~
 ר~בית

 ~~ להל~
 לא

 אבל להמלוה~ לשלם לו א~ור הלוה דרק מעולםשמענו
 בשביל לו לשלם לו מותר בודאי להלוההמלוה

 שנעש~
 לוה

 הא ודאי אלא אחר~ות על~ו ~~בל דהי~נו המעותעל
 ~שום אסור ש~י~ דקס"ד הוא~ אחר ענ~ן קע"גד~ס~~~
 אחריותדהמקבל

 נעש~
 בתחלה~ ש~בל ליטרין הכ~ על לוה

ולכך
 בא~

 נאבד
 הספ~נ~

 דהש~ונים ונ~א ליטר~ן ק~ ~שלם
 אפשר ה~~ כן ר~~ת~ הם שק~בל ממה יותר שמש~םליטר~ן
 וק~ל הדעת~ עלל~עלות

~~ 
 לא ל~טר~ן הכ~ דעל אינו

נעש~
 בט~ז ה~~א בר~ב~~ש הטעם וכמבואר מעולם לוה

 הקו~ וגם ל~ורך~ שלא הם דבר~ך ד~ל ונמ~א שם~וב~~~ך
 ~י אפ~לו שם דגם ליתא~ כשואל להיות ש~ש ממתנהשלך
 ל~תחי~ב כשואל לה~ות ש~תנה ~~~י כלוה הש"ש דחשובנ~מא

באונס~ן
 מ~~

 ריבית א~סור חשש שום כאן אין
 מן שכר ל~בל לו ~ותר לוה דהרישכר ש~ב~ במ~

 כלל~ ריבית ~ניןשם ול"~ כמובן~ המלו~

~~~~~~
 אחריות גם אפ~ א~ר~ות דבקבלת כך הוא

 ~ית~ כעיןאונס~ן
 ושרפה

 וכדומ~
 ב~ה ל~ה

 חשובלא ~~ באונסין דחייב אף שואל ולכן כלוה ~וי לאאכת~
 ור~ כלו~

 גם עליו יקבל באם
 א~ ו~ו~ יו~~

 ברשות הוא אכתי ו~ולא ~ו~רא לענין שואל וגב~ לוההוי
 להקד~שו ויכול ה~שא~ל של הדבר חשוב ולכןה~שא~ל
 אף~ל~כרו

 שהחפ~
 ולענ~ן השואל בב~ת

 חמ~
 המשא~ל עובר

 ~מת חשובה בשבת בהמתו שביתת ולענין יראה~בל
 שהשאיל אף~ש~ל

 אות~
 גם ~ייב ו~~כו"ם לעכו"ם

 חשוב א~י ו~ולא ב~וקרא אף ~ייב ~שואל ב~ם ורקבאונסה
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 כמו הבהמה~ל
 לו~

 באו~~ח מבואר וכן שלו ~גמר~ והו~א
 דבכה~~ג רמ~~וס~~

 חשוב~
 העכו~~ם של הוא כאלו הב~מה

 לזה ו~ש בהמתו שב~תת א~סור משום ב~~ וליתלגמר~
מקור

 ~ג~
 דנחשב~ם ברזל ~אן עבד~ גב~ ס~~ו דף ב~במות

כאל~
 הם

 ש~
 לאכול רשא~ם כהן הוא ואם הבעל

 ברשות הם ו~ולא ~וקרא לענ~ן דגם משום טעמאו~~ינו בתרו~
 לומר ש~~ך לא וזולא ~ו~רא לענ~ן ברשותו שהם וכלהבעל
 דכל אס~א~~~אן אחר~ות וכן כשואל לה~ות ש~~חדמתנה
 כמו אחר~ות שאר בקבלת אלא נאמרו לא הללוהדבר~ם
מיתה

 ~וקרא גם ~ל~ו שמקבל כל אבל וכדומה~ ושר~
 לוה~ על~ו נעשה בעכ~~ח כשלו לג~ר~ הדבר חשובוזולא

 בז~והננ~
 וש"ת~ דו"ש אביך

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

 ~~"ו~סעמ~האל~
~

 ~פ"ק~תרע~~ג

 ד~ ~רא חו~~ב ה~~ופלג הרב ג~ס~ בן לכבודשוכ"ט
 ~~~~~מו~~ה

~~~ 
 נ~~~~

~~~~~
 פתיחת שבשעת בהמה ל~~ן חוו~~ד שאל אשר

 נמ~א~כרס
 מ~~ מ~

 הגוף בחלל
~ 

 ד~נה
 סכנה חשש מ~ד הן א~סור ~שש מ~ד ~ן זו ב~מהשל

 שאני זה ~ח~ש להקד~ם אנו ~ר~כ~ם כל דבר~ש להתיר~~ד~ש נ~~~
 מ~ ע~~י לחושרו~~ם

 נ~קלקלו לא אם מ~ם בה שנמ~א
 שלא חששא הוא בהם פוסל שהקלקול ~פנ~מים~א~בריס
 זו חששא מבואר ומדלא ראשונים~ ובפוסק~ם בש~~סנמ~א

 חשש גב~ גם דש~~ך נ~הבדבריהם
 ז~

 דאיתא מה ל~מר
 ש~נו מה אלא לך אין ~ש הטריפות על להוס~ף וכ~בש~~ס
 בס~~ והפר"ח~~~ם

~ 
 שרו~ה משה פנ~ תשו~ דבר~ שהביא

 ע~~~~ש על~ו ופק~קל~כש~ר
 ה~

 פקפוקו עיקר כל
 בא~ם שה~ים ש~~~ל~שום ~ו~

 מ~
 הבהמה ששותה

 ~בר~ם באחד נקב ~~ש והב"~~ והכרס ~וושט דרךעובר~ם והמי~
 לחוש א~ן ובאמת הגוף לחלל שם דרך המ~ם וזב~ן~ללו

 במקום ~ים פעמ~ם כמה רוא~ם אנושהרי לז~
 שא"~

 לומר
 שבאוכלל

 מבחו~
 ל~~א בס~~ שבמוח ~ים כמו נקב ~ך

 למים והיתה שנמיקה וראה ל"ב בם~~ השדרה שבחוטומ~ם
 עכורים או זכים מים ~ל ובועא ל~~ובם~

 וסרוח~~
 בסימן

 דרך שמה שבאו לומר ש~יך דלא פש~טא הני דבכלל~~ז~
 נקבאיזה

 מ~
 לפעמ~ם דהרי ועוד הבהמה~ ~שתתה

 שבאים המים שעל ופשיטא ~שלפוחית העוף בבטן הםהמים

מבחו~
 ~ני דכל כמו א~~כ שלפוח~ת העוף בבטן ~עלה לא

 ~~ים ~או~א
 כ~ מבחו~

 לחוש א~ן הגוף בחלל ~~ם כן
 והנה מבחו~~ נקב דרך שמה שבאוכלל

 בחוש רואין אנ~
 הנקיפה ~מ~ום ונעשה בא~בעו נוקף הוא דלפעמים באדםגם

 דם בהבו~א אין ולפעמיםבועא~
~ 

 ~ועא
 ~עין ~ליא~

 האדם כשאין ~ו~ע~ים~ם
 ~נק~

 ה~ם להו~~א ה~ועא
 כע~ן שמה ונעשה ה~ים עם הבועא ~תי~שאח"כ

 שה~ חי~ ~בעל שבתוך מ~יר דנעשה משוםו~עכ"ח יבל~~
 א~ו

 ~לטה שכבר לאחר ~ף מל~חה~ בה~רוא~ן
 ~ותר או שעות ~~~ב כל ~~ר לפלוט בה נשאר ~ד~~ןהדם א~ החת~כ~

 ע~ בס~~ בש~~ע כמבואר ל~והל רק לדם נחשב לאוזה
 בבעל לפעמ~ם נתרבה כשה~~ר לפעמ~ם א~~כ שםו~אחרונ~ם

 פלט~ אז~ ~ב~~~ח ש~ש ~~חוש א~זה ~~~הח~
 ה~~~ את

 דמה הוא פשוט הסברא דעפ~~י באופן הבעה"ח בתוךמח~~ם
 בבטן או האדם בבטן הן הבהמה בבטן הן בבטן מ~םדנמ~א
 ה~~ם לשם באו לאהעוף

 מבחו~
 בהאב~ם ~~ב דרך

 שע~ז עדהפנ~מ~ם
 בא~

 שם גדלו המ~ם אלא הגוף לחלל
 שם ג"כ וכמש"כ חולי אי~ ע~~~ ע~מהה~ה~ה

 וכ~ון נ~ בס~~ ובתב~~ש~סוף הפר~~
 שכ~

 חשש כאן א~ן
~ 

 דנימא
 ~דחול~

 ה~א בבטן מים של
 וע~~ז המטרפת חולי בע~~

 מ~~ דהו~ כה"ג על בגמ~ דאמרי~ כיון חשש א~ןבודא~
 דכי וקטל~~ בכול~תא מחי והוי וקטל~~ דנשיאב~~דא

 אין ~ש הטריפותעל להוסי~
~ 

 ח~מים~ שמנו מה אלא

~~~~~
 החששא דגם נראה שכן

 ש~~
 ~אבריםנתקלק~ו המ~~ שע"~ לחוש

 והמסמס~ שנקיב~
 אחרונ~ם הפוסק~ם כל ~~ריכוולכן בהם~ פוסל

 בד~ק~
 כל

 מעכבת אינה ש~די~ה ג"כ נלענ"ד אבל בהם~ נוגעשהמ~ם האבר~~
 בחלל מ~ם שנ~א בזה ריעותא ק~ת ~ש ד~~מ כ~וןלבדוק י~ דלכתחילה ורק בש"ס נמ~א לא זו בד~קה דחיובכיון

 אבל~גוף~
 היתה דאלו לדבר ורא~~ ~כבת~ אינ~

 אפ~~ דהש"ס מדינא בדיקה דבעי~ במקום בבדיקהבקיאים אנ~ דא~ן לגמרי לאסור אנחנו ~ר~כ~ם ה~~נו אז~~כבת הבדיק~
 וכמש~~כ ידוע~ במקום שאינו כל עכ"פ אחד ~ברבב~~קת
 אפ~ דבזה ~פני~~ם האבר~ם כל לב~ק ש~ר~כ~םבמקום
 סומכ~~ ה~ו לא הש"סבימ~

 ע~
 נ"א בס~~ כמבואר הבד~קה

 קו~ א~דמחט
 ודאי אלא מה~~ט~ טרפה לחלל עד שנקבו

מוכר~
ל~סור מעכב~ אינ~ בבטן מ~ם שנמ~א מה של זו דבד~קה
 א~

 בד~עבד
 בא~

 סעי~ ל"א דס~~ והא לבדוק~ א~~א
 טרפה~ ~ח של ~רום מגולים המים דאם ב~וח במיםב~

 המים~ כש~עור מהמוח בנחסר דוקא ~~~ר~ שאנ~התם
 ונעשה שנמחה דמוח הל~מ"ס הקבלה ~י~ דשםומשום

 מי~
 דאם בלב"ש ד~בואר להכשיר ראי~ ~ש משם ואדרבאדט~ה~
 בנגיעה לן איכפת דלא הר~ דכשרה כלל מהמוח נחסרלא

 שבתב~ש ואף ם~"ג~ ל~~א ס~ בפ~~ת דבריו מובאיםל~קרום
 ב~"ל כתב סק~~ב נ~ס~~

 וכ~
 ~כבים אלו הבדיקות

 דאם ומשום מי~רי לבדוק ~באפשר נראה עכ~~ל וכו~ד~עבד א~
 כ~ הוי אז~בדוק

 לו דאסור במזיד הר~אה אובד
 בשם שמביא מ~~ח בס~ בד~~ת ראיתי ושוב בשבילו~שאיבדה ~ל~

 א~~א דבאם ל~ד~ שכ~~כ שלום שאילתס~
 לבדו~

 הבדי~ה אין
 שכבר ליכא ג"כ סכנה ~שום שם כתב וגםמ~בת~

 דש~
 סתמא שפוסקים ב~נ~אטש רא~תי ובאמת עלמא~ב~

 לו או~ים ואין עוף בבטןמ~ם להתי~
 כל~

 סכנה~ שיש
 חול~ ~יח~ש משום לאכול רו~ה אינו בע~מו השואללפע~ם ו~

א~
 ו~נה ~יסותא~ משום

 שכת~תי ~~
 ~ז~דעת~ ~ב~ תוכ~ ~

 ~ון ~י ל~קל
 ובד~ק~

 ~ס~כים בא~רים
 ל~ו~

 דודך יותר להאר~ך אוכל לא ט~תי ~~ח~תה~ים~
 ה~~~

וש"~
 בלו~ח~

~~~~~~~~~~~ 



 י~~~ו~מי~אלי

לה~
 מו~~ה וכו~

~~~~~ ~~~~~~~ 
 אבדק~~ק נ~~י

טשי~
 י~"ו~ סערעדא

~~~~
 שנוהגין כמו סיד ~~י ~וה לה~יר דמי שפיר אי

 נימא אי חלב~ ע"י~כשיר
 דכ~

 מראה בהמים שיש
 דסידנימא א~ יין~ ~ראה בהם ביש כמו ~וגין בג~ פוסל אינו~יד

 דה~ו~ ל~ב~ דומ~
 ~ם~ לוגין בג~ נפסלת

 העל~ו~נ~
 שפיר וא~~כ ליין דומה ~סיד מעכ~~ת

 ח~~ב ד~~ח שו~~ת דברי ו~ביא בסיד~ המקוה אתלהכשיר ד~
 מראה בשנוי פוסל דסיד שכתב ק~~ב סימןחיו"ד

 ~יו~ וז~
 ב~וה מראה שנוי אי בפלפול מעכ~~ת האריך וגםלדבריו~

 בזה~ חוו~~ד ושואל מדרבנן רק או מה"תפסול
 דדבר א~מר~~~~

~ 
 בספר הראב"ד בין פלוגתא הוא

 בחבורו הרמב~~ם וביןבעה"נ
 בפ"~

 מקוואות מה~
 ש~~י ערך בספר מובאה כבר מעכ"ת של והשאלה י~~בה~
 הראב"~ דברי עפ~~י להכשיר והשיב ~א~ בסי~ היו"דעל

 ~ב~ גבי שכתבבבעה~~נ
 ואי~ו לוגין בג~ שפסול

 כלום ~מים הדבר מגוף נמחה בלא דמיירי מראה~שנוי פוס~
 ומדייק ~סממנים משריית בא~ק

~~ 
 מגוף נמחה דאם

 וא~~כ פירות כמי דינם ~בע מי גם המים בתוך~דבר
 יין כמו דינו המים בתוך הסיד אבן גוף שנמחהבסיד
 שו~~ת על שם והשיג לוגין בג~ פוסל ואינו ~אה בשנויופוסל
 ~שאינו לאברהםחסד

 תח~~י~
 שנעלם אחר חילוק שכתב

 שאף אומר אני אמנם הנ~~ל~ בבע~"נ ~ראב~~ד דברי~מנו
 ~נ~~ל ~ד~~ח ש~~י הערך כדברי נר~ה הראב~ד~מדברי
 נראה שם ר~~א בסי~ בב~~י המובא הרשב~~א מדבריוכן

 ~רמב~~ם מדברי אמנ~ הראב~~ד~ דברי אחרי ג"כ~נמשך
 לדברי להיפך רבא סיוע יש הנ"ל הי~~ב מ~וואות מ~~~פ~~ז
 ונרא~ הנ"ל~החס~~ל

 הש~~ס דברי בפי~ תלוי~ דפלוגתתם
 יין מראה בהן שיש דמים שם דאמרי~ הא דעל ג~~מכות
 וכי ~ש"ס פריך שאובין~ לוגין ~ג~ ה~וה את פו~ליןאינן

~~
 בין

 מ~רי ד~בעא מיא ~תם ו~ני דפוסל~ ~בע למי ז~
 ביאור~ הנ~~ל התי~ ~ריך ואכתי מ~רי ~וגא חמרא~כא
 משמע הי~ הלשון פשט ~פידל~או~

 מתר~ דהש~~
 בזה דאזלי~

 וז~~ אדם~ בני ~ריאת~תר
 הדעת~ על מתקבל ש~ינו ~דבר

דהרי
 ר~

 ~וה פסול וכי אדם~ בני ~ון בתר אזלינן בנדר
 דהרי ו~ד אדם~ בני לשון בתר בו שנלך נדר כמו~וא
 דגם נימא ~כי והזמן~ המ~ום ~י ~תנה אדם בנילשון
 יה~ ג"כ כאלו בענינים שאובין לוגין ג~ פסול של זה~נין
 אותו קורין איך ו~זמן ~~ום לפי ב~ם נשתנה~דין

 ~ראוי מן אינו סיד ד~~~ט באמת מבואר מעכ~~ת~ובדברי

~פ~ו~
 אלא סיד מי נ~רא ~לא משום שאובין לוגין בג~

 מ~ם להכשיר בעיני ישר לא אבלסיד~
 ז~

 בני לשון של
~דם

 וכמש~~כ~
 ~~ בפ~~ז ~רמב~~ס מל~ון בעיני והנראה

 שכתב י~~ב ה~~וואות
 ~ו~ הל~~ ~ז~

 שנשתנו
 אמרו לא כשר~ הר"ז דבר לו נפל ~~~ולא מחמת~ימיו מרא~

 אחר מש~ה מחמת ~~שתנהאלא
 עכ~~~

 הישר מעיין כל
 מלשון ישפוטהולך

 ז~
 ש~רמב~~ם אחר" משקה ~~מחמת ~כתב

 ~קה מחמת המקוה ~ראה נשתנה אם שרקס~~ל
 מ~וה ממנו ~ושין שאין אחר דבר כל או מוחל או ייןכגון אחר~

 נשתנה אם אבל מרא~~ שנוי מחמת המקוה נפסלהבזה
מראה

 המקו~
 שנפל מחמת

 לתו~
 שאינו גוש דבר

 ונ~שה בתוכו הגוש דבר שנמחהאף מש~~
 מש~~

 בכה~~ג מ~~מ
 דבריו ולפי ~מקוה את פוסלאינו

 ז~
 הטעם נמי הוא

 ~בעבמי
 שאינ~

 ~ו~לת
 ד~~בע משום מראה~ בשנוי ~מקו~

 ה~מ~ לכונת שמפרש נראה דבריו ולפי היא משקהלאו
 ג~ דףבמכות

 דמחל~
 ~כי ~רי~ ד~בעא מיא דהתם

 ול~כי מים רק אחרת מש~ה כאן שאין משוםפירושא
 מזוגא חמרא הכא מ~א"כ ד~ב~א מיאנקרא

 מק~
 פי~

 השנוי בא ומחמתו התערובות בתוך משקה ש~וא ייןדאיכא
 בשנוי פו~ל אינו סיד דגם נ"ל הנ~~ל דבריו ועפ~~ימראה
 אחרת משקה מכח בא השנוי אין ג~~כ ש~רימראה

 כיון מ~~מ המים לתוך הסיד גוף שנ~ה ואף גוש דברמכח ר~
דאינו

 משק~
 ~בע מי דין

 ע~~
 בשנוי נפסלת ~מקוה ואין

 שאובים מים לוגין בג~ נפסלת וממילא כזומראה
מראיתן שנשתנ~

 למרא~
 להכשיר א~~א לדבריו וא~~כ סיד

 ע~~י מק~
 את דפוסל כיוןסיד

 ~~ו~
 לוגין~ בג~

~~~~
 ~מובא הרשב"א אחריו ונמשך בבעה~~נ הראב~~ד
 בתוך יש דאם אחר באופן מחלקים ר~~א סי~בב"י

 שנמוח רק גוש דבר שהיא אף הדבר מגוף~מים
 אז המ~והמראה ושינ~

 ה~ו~
 והא מראה שנוי משום פ~ולה

 אלא הסממנים גוף נמחו דלא מיירי פו~ל אינו ~בעדמי
 כמ~ פוסל אינו ובכה~~ג ~מראה נשתנה ועי"ז ב~םנשרו
 ~דיח עם ~בע מי חדא והכל וענבים זיתים סלי בוב~דיח
 ~דבר מגוף בהם שאין משום טעמא דבכו~ו זיתים סליבו

ו~~~~
 מים דהתם הנ~~ל ג~ במכות ~ש~~ס כוונת דלדבר~ם

 שלא כלל ה~בע מגוף בהמים שאין והיינו מקריד~בעא
 שאמר ומה ד~בעא~ מיא העולם אותו קורין ומה~~טנמחו~
 של מגוף במים דאין אמר כאילו הוי מקרי ד~בעאמיא

 בהמים דיש מקרי ~וגא חמרא הכא משא"כ כלום~~משנה
 דבר~ם ועפ~~י המשנה~ הייןמגוף

 ~נ"~
 ~דין באמת יהי~

 גוף שנמחה כל מראיו ושנו המים בתוך ~בע בנפלדאפילו
 וממילא מראה~ בשנוי ה~וה פסולה המים בתוךה~בע
 כשיש שאובין לוגין בג~ ~~וה תפסול דלא קולא ג"כי~י~
לה

 מר~
 דהסיד שלנו בנדון וא~~כ כנ~~ל~ ~בע של

 בשנוי נפסלת המקוה ~נ~~ל לדעתם א~~כ המים בתוךהוא נמ~
 סיד מראה לה כשיש וממילאמראה

 אינ~
 בג~ נפסלת

 ~י~ ע"י ~~וה את להכשיר דמי שפיר וא"כ שאוביןלוגין
ו~מש~~~

 הנ~~ל~ ש~~י ערך ב~פר

~~~~
 שביארנ~ לאחר למעשה

 שדבר
~ 

 ה~א
 מחלו~~

 בין
 להכשיר אין הרמב"ם ולפ"ד והרמב~~ם~רא~"ד

 בענין ~חוש ~נו דיש ודאי בסיד~מקוה
 ~ו~

 הרמב~~ם לדעת

דר~
 זה פירות ו~י ~קין שנתערב ע~~י הבא מראה שנוי

אינו
 פוס~

 וא~כ סיד מחמת ~~א ו~א ~וגין בג~
 עוש~ ~~

 שה~ש~ במ~מ~~~~
 את

 ~מ~~
 ~~ב~ ~י ב~ פעם אח~~כ

 ל~תערב בכוחינו דאין דא~~~גו~וד
 ע~מנ~

 שבין בפ~ו~תא

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

 לפ~~קתרע"ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~מ מ~ם~ כאחד ל~כריע ו~ראב~~ד~~מב~ם
 דברי נרא~ן ~ש~~ס ודברי ~ענ~ן פשט דעפ"~ לומר~יד~נו ~רשו~ ז~

 ~ב~ מי שבין ~חלוק באור וגם נכונ~ם~ ~ותר~רמב~~ם
 לב~ן

 לדברי ש~רי ~רמב"ם~ לדברי יותר א~~ש ומוחל ~~ןתערובת
 אין~ראב~~ד

 חלו~
 אם דבשני~ם ~בע~ לבין ומ~ל ~~ן ב~ן

 ד~~~נו מ~גוף מעורב~ש
 שנמח~

 נפסלת ~מ~ם בתוך
 מרא~בשנוי ~~~ו~

 אך
 נמ~ וב~ מ~ב~

 א~ני ומוחל יין אף
 באמת דא~תא וכמופוסל

 ב~שנ~
 ז~ת~ם סלי בו ד~ד~ח

 וא~~כ פוסל~ א~נווענבים
 ~משנ~ חל~~ למ~ תקש~

 בין
 ו~ו"ל שו~~ שני~ם ד~ן ~באמת כ~ון ~בע למ~ ומוחל~~ן

לחל~
 ~דבר נמוח בין רק

 ~משנ~
 יותר א"של~רמב~~ם אב~ נימוח~ לא ובין

 ד~משנ~
 ש~פסיל בע~~ דת~תי אשמעי~

את
 ~דבר מג~ף בו שי~~ חדא מרא~~ בשנוי ה~ו~

ק~ל וז~
 במשנ~ דאמר~ במ~

 וענבים ז~ת~ם סלי בו ~ד~ח
 דו~א דבע~ ושנ~ת ~דבר מגוף בו דאין משום ~ואכשר
 פוסל א~נו ~בע דמי אמר ולכן מש~~ מחמת ~שנויש~~~~
 דמנ~ג חז~~ דאנן רא~ ועוד מרא~~בשנו~

 ~עו~
 כד~רי

 י~ן או חלב ע"י ~ואות ל~כשיר שטורח~ן~רמב~~ם
טירחא ו~י~

 גדול~
 וגם

 בסיד מכשירין אין ואמאי מרובא~ הו~א~
 דאין כ~רמב"ם ~מנ~ג א~~ו מאוד~ וזול מ~ויש~וא

 משק~ ע"י רק מראה ושנוי~כשר מוע~~
 כנ"ל~ אחרת

~~~~~~~
 ש~אריך מעכ~~ת בדברי ק~ת

 פוס~ במ~ו~ ~א~ שנויא~ בחק~ר~ ~רב~
 מדרבנן~ רק או

 דבר איןולד~די
 ז~

 דשנוי נימא אי דבין שאלתנו לנדון נוגע
 ~מ מדרבנן~ אלא דא~נו נימא אי ובין מ~~~ת פוסלמראה
 למיפשט ידענא לאאכתי

 מז~
 יכולים אם לענין שאלתנו

ל~כש~ר
 ~ם מעכ~ת ודברי בס~ד~ מקו~

 ר~
 לחדודא

 ו~ב~~~
 ~ל לבנות יכו~ים אנו ואין בפלפו~אחד~

 ז~
 ~סוד

 לקבו~
 אעורר ועכ~~זהל~~

 ב~
 דממה ו~וא אחד~ דבר

 בש~~~ דפס~
 נימא אי לכאו~ מרא~ בשנוי נפסל אינו דמע~ן ~~חסע~
 מ~א~ ~נו~דפםול

 ~וא מ~~~ת
 למ~

 במעיין~ אף יופסל לא
 ר~ מרא~ שנוי איובשלומא

 ~חמ~רו~ לא דב~ין ~~~ל מ~בנן
 ~וא מדאור~~תא מ~אה שנוי פסול א~אבל

 דבר נמ~א שלא ובפרט מעיןגב~ נ~~ למ~ קש~
 או במשנה ל~ד~ ז~

 בגמ~
 ו~נ~ מראה~ בשנוי נפסל דא~נובמע~ן

 ד~נא ד~אי מרן
 מרא~ בשנו~ נפסל א~נודמע~ן

 וכבר ~ראב~~ד ~וא
 דפסול דס~~ל ד~~ח בס~ ד~יק וכן ~ראב"ד מדברי יפ~מעכ~~ת די~~

 מרא~שנוי
 ~וא

 ר~
 ~חמירו דלא י"ל ולכן מדרבנן

 בז~
 מרא~ שנוי אי אבלבמ~~ן~

 יודע איני ~~~ת פוסל
טעם שו~

 למ~
 ז~ בפרק ו~רמב"ם ~ין גבי נ~ל

~~ 
 ~וואות

 ~ ח~~~
 ~טובל וז~ל

 מרא~ שנשת~ במ~ו~
 ~ה לא

לו
 ט~~ל~

 יין של חביות אפי~
 ו~ראה ~~דול בי~ שנשבר~

 ~מקוםאותו
 מרא~

 עלתה לא מ~ום באותו ~עובל ~ין של
 ט~יל~לי

 מראה שנוי שי~ך ~גדול בים דגם ומדכתב עכ~~ל
 דד~נו א~~~גופסול

 משמ~ כמע~~
 וס"ל ~ראב~~ד על דחולק

דג~
 מרא~ שנוי פסול שי~ך במעין

 יש ולכן
 לתמו~

 ~ש~ע על
 כלל ~עירו שלא כליוונושאי

 בז~
 דמע~ן ד~נא ד~אי לומר

 מרא~ בשנו~ נפסלאינו
 חולק~ ש~רמב"ם ~וא דכ~~ע לאו

 בלא~~~כובאמת
 למ~ תמי~

 מרא~ בשנו~ מע~ן יופסל לא
 ~דבש~מ~

 טוב טעם יש בשאו~ים נפסל א~נו כ~~ש דמע~ן
 כמו ד~נו ~~ש ד~~ןמשום

 מקו~
 מ~ של

 סא~~
 וכיון

 א~~ שלמ~דמ~ו~
 ~ש מעין ~~"ד בשאובים נפסלת

 של פסול ל~נין אבל זרועים~ כמו ~ו~ שכתבוומ~טעם
 מרא~שנוי

 דאפ~~ כיון
 שלמ~ מקו~

 של
~ 

 נפסלת סאה
 מרא~בשנוי

 ו~~~~ מרא~ בשנוי שיופסל ראוי כ~~ש במעין גם
 בז~~~ ק~ת ש~ע~ר הבית ~תח בס~~ומ~אתי

~~~~
 פסו~ מרא~ דשנוי נימא א~

 נ~~ל ~~א מדאורייתא
 ~מב~~~ט שכתב מד~א דלאו לומר ~אפשרג~~כ

 ~לבוש שכתב מ~דרשא לא וכן ~וא~ ספר קריתבםפרו
 אבל מע~מנו דרשות ~חדש כח לנודאין

 י"~
 ~טעם

מ~~נו ~נ~
 כסוי חיוב ~נין במ~ם שנתערב דדם ~דם כסוי ב~

 יש איתל~
 ב~

 עד~ין
 לענין בזבחים כ~~ג וכן דם~ מרא~

 וטע~ זרי~~~ לענ~ן במ~ם שנת~רבדם
 ~~ר

 נרא~
 דכמו

~לענ~ן
 אכ~ל~

 ~יתר ברוב בטל איסור דכל אע"ג
 לחולין בחדושיו ~רשב~~א וכתב ברוב~ בטל לא ~טעםדנרגש ~~~~מ~בשא"~

 ניכר כמו ~וי ~טעם דנרגש דכי~ן~טעם
 ~איסו~

 דלא
 דברובמ~די בט~

 ~טעם ב~רגשת ~כרתו ~וי אכיל~
 ס~ ו~ש מים לתוך דם נפל אם משל ובדרך לן אכפתלא מרא~ אב~

 יש ש~מ~ס אף הטעם נרגש לאוממ~לא
 מרא~ ל~~

 אדום
 ~דםע~~י

 אפ~~~
 איכפת לא

 ל~
 בס~ וב~ו"פ בפ~~ח ו~י~ן

 לענין רק ~וא כ~ז אבל ~וא~ מילתא לאו דחזותאק~~א
 לענן אבל אכ~~~~ לענ~ן דנ~ן ש~נודבר

 מק~
 ~נין וכן

 זר~~ת ו~נין ~דםכסו~
 הד~

 תלי~ ד~א ל~פך ~וא
 וכמו כמים דינן כבש~ם מי ומ~~ט ~טעםב~רגשת כ~~
 טעם נותנ~ן דקאמר ירושלמ~~ר"ש ש~בי~

 בתרומ~
 נותנין וא~ן

טעם
 ~מקו~

 ואם מרא~~ ~שנו~ ה~ל תלי~ אבל
 נשתנ~

 ~איסור ניכר ~וי החלב או ~~~ן תערובות ~י~מקי~
 דלענין וכמו ביטול~ שי~ךולא

 ולא בטכ"ע תל~~ אכ~ל~
 ~נין כן ~ם~ שיש כל מ~~~תנתבטל

 ~ו~
 במראה תלי~

 ~ז~ ו~נני ~~~ת~ אפיל~ ~תבטל לא וג~כ ~איסורוניכר
 ~ש~ת~ ~ד~"שיד~ד~

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

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
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 שגגות מה~ פ~"ג במל~מ
 ה~~

 דבר~ על ה~שה ה~
 שהקשוהתוספות

 ל~
 חמב~~פ נהנה ~~ה אבהו

 לר~ ~זקי~ ב~ן ב~נ~יהו איכא דהא ל~מא ה~~נ ו~~תבכרת
 נהנה דאם הוא ~~שהאבהו

 מ~מ~
 בכרת

 ל~
 קרא לן

 מטעם ד~~~ב ל~ה ת~פוק השותה ל~ותדנפש
 הנ~

 ולדעתי

 מנ"ל דפר~ך ב~ בעמוד הגמרא על הקשה שלא ל~~מ~
 קאי הקוש~א רש~~י ~~רוש כמותן מהם ה~ו~איןד~~~ן
 אסור~ם הא וקשה כלא~ם על התוספות ולפ~רוש הקדשעל

 הנאה~ מטעם אסור~ם מהם ~~ו~אים ~ק~ן וא~~כבהנאה
 א~הן

 דשיע~ר כ~ון דבהקדש לומר ~ש רש~~י דלפירוש
 ב~ית ד~~~ב מנ"ל הג~א ~וש~ת ~ומר ~ש בש~~פהנאה

 וכן ~שה~ התוספות לפ~רוש אבל מהם היו~איםמשק~ן
 המסקנא ~~קשה

 ~הו~ ל~
 ה~ו~א~ם משקין דערלה דס~ל

~ם
 ~ו~

 מותר וענבים ~~ת~ם
 ~~ וק~

 הוי~ הנאה עכ~פ
 ~שוב לא מ~ם ה~ו~אין משקין דבאמת נ~ע~~ד ~ןעל

 ה~ו~א~ן ~קין רק הוא~ בעלמא דזיעא ~ון הא~סורמגוף נהנ~
 הא~סור כגוף ~שוב~ם בישול ~ד~על

 ואפ~
 קרא אי~טר~ך

 דעתך דסל~א רוטבן ד~י דהטמא~ם ~רא הי~נו~בו~~

ד~שת~~
 והקדש כלאים על הג~א וקוש~ת מ~~ייב לא

 ~ם שסחט ב~ן אפילו אסורים מהן היו~א ד~~~ןמנ~ל
 וב~~גמש~ה

 בא~
 ס~ל

 ל~
 היא בעלמא דזיעא ~הושע

 ~ו~ ותרו~בער~
 גוף בהמ~ה אבל וענב~ם מבזית~ם

 ~שוב לר~~י גםהא~סור
 הנא~

 דנפש ו~רא עכ"פ
 כד~כח האיסור כגוף ~שוב ~ם היו~א~ם ~דמ~קיןאו מוכ~

 דפ~ךבג~א
 ~ה מהני לגמור ~ט~א~ם ל~ ל~

 ~ש דנפש מקראדגם מוכ~
 להוכ~~

 ~ם היו~אים דמשקין
 מ~ושב ממילא וא~~כ בע~א זיעא הו~ ולא איסור של~ופו ~שו~

קושית
 המגי~

 דנהנה ני~א א~ דאף
 בפס~ מ~מ~

 ~רת ~י~ב
 דהוה דס"ד מהם ה~ו~א~ן ~ק~ן לענ~ן דנפש קראאי~~~~ך
 ר"ש שפירש וכמו ~למאזיעא

 בתוספו~
 ו~~ז ה~כא~ ד~~ה

~ש
 בערל~ דג~ לו~

 ~~ו~א~ן דמשקין דס~~ל ~הושע לר~ אפילו
 ושת~ו ~ערלה גוף ה~ה אם מ~מ כמותן הוה לאמהם

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

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

 ו~~י ~~ו~~ ~~~~~~

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

~~~~ 
~~~~~~ 

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

 ו~~~ו ~~~~ו
 ~~ ו~~~~~ ~~ ~~ו~

ח~~~
 לש~טות הנאה ~מו דהוה מטעם ~~פ

 בב~ות ~רש~"א ב~דושי רא~ת~ שוב הנאה עלדלוקין ~סוב~~

ל~~~
 שנ~לקו

 ב~
 ס"ל דהראב"ד והראב"ד~ ה~~~א

 גוףהמ~ה דא~
 הע~

 והרשב~~א אסור
 מחל~

 שדרכו דבר בין
 ממנולעשות

 מש~
 דחייב וענב~ם כזית~ם ד~נו

 משא"~
 ~בר

 התורה~ מן ~ותר ~ם ה~ו~א משקה בכך דרכושא~ן
 ~ק~דוש~ן ~דש בדיני הפ"~ של בקו~~א~~~~~~

 שר~~
 לומר

 מותר מהם ה~ו~א~ן משק~ן ~יסור~םדבכל

התו~
 ומלבד

 של~
 ל~ולין והרמב~~ן הר~~ן חדוש~ דבר~ ראה

 כמותם ~ם היו~א~ן דמשק~ן האיסור~~ ל~ל ד~לפ~נןשכתבו

מ~~
 ~בואר ~דהר~ תמה אנ~ זאת ~ד ושר~~ם ונב~לה

 טמא חלב לענ~ן שר~ים מ~~ר ד~~~נן ~~ ד~ בכורותבגמרא
 בטמאה דגם אמינא והוה הוא ~ידוש דחלב לולאדאסור
 את או גמל גמל א~~טר~ך לכךשרי

 הג~~
 מבוא~ ועוד

 לדעת ואפילו לבי~~ם ה~ר מנ~~ל ש~קרו ובתוס~בפוס~~ם
 דהתורה שכתב ~ י"ב ס~~ק פ~~א בס~מןהש"ך

 גילת~
 ד~יר

א~"~
 רק הוא מותר

 באמה~~~
 לא~סורן ה~תר ד~ש ~ל

בשחיטה~

~~~~~
 ~לק ~דו~~ת בנוב~~~

 ס~~ או"~
 לומר ש~ה ס~~ו

 ~לבדגב~
 ט~

 הר~~~ם לדעת דאור~תא לאו טכע~~ק
 במ"ז פ~~א ס~מן ובפ~ג לוקין אין טמא חלב עלדס~~ל
 ו~ ~ף בכורות התוספות דבר~ הב~א א~ס~~ק

 נפיק לאדהמ~הו ע"~
 מ~י~

 ה~פה א~ אלמלא בהקפה דא~יר~
 כן אם לוק~ן א~ן דס~~ל הרמב~~ם על ~וקשה ולדב~ולוקה
מא~

 ת~~
 בחולין הג~א

 ~דה~
 הד~ן מן לבא ד~ו אמר~נן

 שר~ים ~יר על ~ייב הוה ולא ~נידוןלהיות
 בכעדש~

 הא
 לומרואפשר התו~~ מן אסור ~~ש איסור ולענין חייב א~נו זהבלא

 לפ~~~~
 א~נו ~ידוש דהוה גה~~נ דגבי הפ~~ג

 מותר ~"ש ~דא"פ תוךמ~טרף
~ 

 ח~ גבי ~ן כמו התורה
 דמאוס~םשר~ים

 וה~
 ~ותר ח~~ש חידוש

~ 
 ויותר התורה

 מ~לתא גילוי ~וה מודה הרמב"ם גם דבהמחהונראה
 למה דבר~~תא תנא על היה הגמרא קושית וא~~כבעלמא
 זה ועל מהטמאים זה גם לדרוש המ~הו גם~לל

 תיר~
 דלא

~ו~
 וכן ב~דשה דח~יב ידעינן

 מש~
 בג~א מדפר~ך

 באמת אך מיניה ונגמרו הנך וליתי בשר~~ם רחמנאולכתוב
 נבילה על רק דקאי ב~הרשב"א כתב הג~אקוש~ת

 מינ~ה~ אתיא לאו~לב דחמ~

~~~~
 ל~ תיפוק ~טמאים קרא לי למה הקשו ~~~~ב ד~

 טכ"ע~ על דלו~ין דס"ל ומשמע דאו~יתאט~~~ע
 הוה דאי אי~טריך הא שהקשה ד~ד שבול~ בספרורא~תי
 בכז~ת אלא ~קין הוה לא ממש~תי~ינן

 דה~
 א~~ינן

 ולדעת~ בג~א כ~ואר ~נידון להיות הדין מן לבאד~ו
 דלא המקש~ן על הוא התוס~ ~ושיתלק~~מ

 ה~
 ~דע

 ~יני~ו דלילוף הק~ה אמא~זה ~תיר~
 ונבי~ דחמ~

 ליה תיפוק
דטכ~~

 ~א לי למה הקשו דלא והא מ~רת ~או~~תא
 ~י~ב דאין דעתם ~פשר דאור~יתא דט~~ע תיפוקדנפש
 עלכרת

 ~ טכ"~
 ואי~טריך ~~ות

 בח~
 ~רת דחי~ב וחלב

 ~א טומאה לענין ~רא א~~טריך כרת ח~יב דאינוובנב~לה
 ב~ו~ת בתו~ות ~~בואר דאורי~תא ט~~עש~~ך

 כ~~~ ~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~~ו
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 מהאיסורים היו~אין ~ש~ין
 בפו~ים שיטות ג~ אי~

 ~רכות בח~דושיו ~רש~~אד~ת
~ 

 דבר דבכל ל~ח
 ~סורים ו~נבים ~יתים הוה ~שקה ממנו ל~שותשדרך

 מהם היו~אהתורה
 ונ~~

 בחולין התוספות ד~ת שכן
 ~ותר טמאים דגים ד~ירשכתבו

 קש~ ולכאו~ התור~ ~
 חלב לאסור ג~ל גמל ל~ל ו~ דף בבכורות פריך מאילפי~~
 הא מהטמאים ליה תיפוקטמא

 משר~י~
 ל~ילף ליכא

 התוס~ דלד~ת א~ת הן בכ~ד~ה ~ליהם לוקין שכןטמאה ~ה~
 ~ם היו~אים משקין לאסור מיוחד ~רא איכא בבהמהגם
 ואפשר ~בכורות קפריך דשר~ים ד~טמאים פירש ~~יאך

לייש~
 ~ש ~ל היא בבכורות ~גמרא דקושית

 דלדיד~
 ל~ל

 והוא ל~לקות שהו כל דוכתא ~כל ס~ל ~וא הגמלאת
 הג~רא ~~ון אך משר~ים~ ~ילףמ~י

 ~ש~~
 דקושית

 דקושית נ~ל לזאת כן~ גם רבנן~ל הג~
 הג~

 ~ינייהו נילוף
דשר~ים

 וחמ~
 דנילוף קשה דגים ל~יר גם א~כ אך חלב או

 ~שר~ים~ינייהו
 ~ וחמ~

 ה~~נא דלפי נלפ~ד כן
~~לה דג~

 ~ם היו~אים ד~ש~ין מביכו~ם פרי פ~
 להתר ד~ים ב~יר ילפינן א"כ ~ות~ם ו~נבים~יתים ~ו~
 מ~~~~

דער~
 דאסור

 ב~נא~
 מותרים ~ם היו~אים מש~ין אפ~ה

~ו~~
 אך ~הנאה דמות~ם ט~ים ~דגים

 דומ~א הוה ~ש~ה מ~ו ~תהוות בהכי דאו~יהכיון ט~~ בה~ ~ל~
 הרשב"א שכתב כמו ו~נ~ים~זיתים

 ~ברכו~
 ~זהו~יושב ~~~ דף

 הפ"י לפי ל~יל שה~שתי ~~
~~~ 

~~
 דס~ל ~~ש

 כ~~
 הטעם ~איר רב~נו ול~ת ~~ל~ות

הו~
 ~ום

 ו~~~ דאחשב~
 ב~ש כרת ~ייב דל~ש

ל~~
 ל~ש ~שוגג דאייר~ קרבן

 א~ש~~
 א"כ

 ~~ ל~

ק~
 ~טמאים

 נילו~
 ש~ים

 ~~מ~
 ~אפ~ר ונב~לה~

 ד~
 נ~ילת דג~~~~

~~ 
 ~בית ~ט~א א~ו

 פ~~ ~ל~

 וא~כמכזית
~ 

 אמרינן דהוה ~י~ייהו ל~ילף מ~י הוה
 קשה ~~ז אך טהור~ ~וף כנב~לתדיו

~ 
 דר~ה ~גמרא

 מתחלהל~ילף
 ונבי~ מחל~ חמ~

 כרת ל~י~ף ליכא הא
 ואפשר כרת ליכא דבנבילה~ינייהו

 דה~~
 ל~י~ר ~~י דהוה

 ~הר~ם קושית בזה ומיושב שפיר~ דחי ובלאה~כהכא
 דלריוה~ג שכת~ו בתוס~לובלין

 ~לף ~י הו~
 ~הוא~ל מחל~ ~מ~

 לחמ~
 וה~שה ~תר ~לריה~ג בהנאה אסור שכן

 למילף ~~י הוה דאכתימוה~~ם
 ונבי~ מחמ~

 יד~ינן ~והדלא לק~~ ולדיד~
~  בישוב נ~ל ה~י~ר ~ך ~ינייהו~ 

 היו~אים ד~קין ש~אל רבינו דלד~תקושיתי
 קרא אי~טריך ~א ~הטמאים פריך מאי ~שה~המחהו גרו~ מ~

 ד~רייתא תנא ~ל הוא ד~ושיתו ו~"ל מהם היו~איםלמש~ין
 ו~מילא ~ה~חהו ~אסור ~~ינן ורוט~ן רוטבן גםד~כיר
 לא באמת ד~מאים ~רא ~ש קושיתי~יושב

 ל~ירןרק אי~טרי~
 דגרו~

 ולפ~ז מה~חהו הרבה
 ~יר~ ל~ני~

 ~יכא
קרא ר~

 דהט~א~
 ד~טמאים ~רא אי~טריך ו~ש

 ר~
 לרבות

~ירם
 ד~רו~

 כ~ל~ ~~חהו

~~
 בישוב א~רת~

 קוש~~
 נפש ל"ל הנאה~ל כ~ ~יי~ דאי ~מל~מ ה~גיה
 דנפ~~

 ל~ין
 ד~י~~ ~

 בכל
האיסו~ם

 כ~
 ~~ ~~~ אכל דאם יו~נן

 ~~~או
 אכילה מט~ם ~ל~ותדחייב ~א~~ ו~~

 ו~
 ש~יך

 א~~ ~אכי~
 ב~נאה

 ב~נן וא~ כזית שי~ור ב~~נן~~דאי
 ל~~

 שיתחייב הנאה
~ל~ות

 שו~ ~ל~
 פשיטא פרוטה

 ד~~~
 ~סו~ין ~תוספותאך ה~גיה~ ~ושית

 מש~
 בהנאה דגם

 ב~~~ שי~~

 ~ירו~ ~ני~ דנפ~~ ~~~~
 ~~פ ~וך

 כתבובהנאה ~~טר~ דבאכי~
 הפ~~

 מ~ט~~ דא~נו

 ~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~י ~~ו~~
 ~~~~~~~~י~ו~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ד ~



~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

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

 ~~~~~~~ו~ו~
 ~~~ ~~ו~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~ג~~ו

~~~ 
~~~~ 

 ~~~ו~~~ ~ג~ו~
 ~ו~~ו~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~ ו~~~~~~~~~~~~

כבוד
 ~~בר~

 כש~~ת בתו~~~ מו~לג החו"ב
~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~~~~ 
 נאמעני~ בק~~ק ~ל~ט~~א

~"~
 כבש ~בשר שאלתי

 טר~פ~
 בבשר שנתערב

 בהמ~
 גדולה

כשרה~
 ונחת~

 ק~ת מתח~~ה ו~שלו ~טנות לחת~כות

 ושו~ונ~~ל~
 ~תערובות ~ודע

 ו~~
 ס~ ~ש אפשר ספק

 לא~ או מותר הנ~אר אם הכש~~ב~מה בבש~

~~~
 ר~~תי

 בדבר~~
 ממקום השאלה לפשוט ש~~את

 אחד ונאכל שנתערב בא~סור ו~ סעיף ק~~~מס~~ רחו~
 לפקפק ~ש וע"ז בנ~~ד~ נמ~ והכי לים נפלאו מה~

 חו~
 מפ~קפוק~ך

של~
 ~~לן~ שאכתוב כמו

 ו~
 נטית למה ~דעת~

 מדר~
 ה~שר

 דמ~ן ב~ ~ע~ף ~~ח בס~~ המבואר מטעם דמ~תרוהפשוט

ב~נ~
 רק ודא~ ~ש ורוב שנתערב

 ס~~
 ונשפך ס~ ~ש אם

 ב~י~ מדרבנן ורק ברוב מה~~ת בטל דמב~~מ מטעםמותר
ס~

 ובנשפ~
 ו~ש

 ספ~
 דרבנן ספק הו~ ס~ ה~~ שמא

 מב~~מ הו~~ל כשר בשר עם ט~~פה ב~ר בנ~~~ד ה~נוא"כ ולקול~
 מותר~ ס~ יש אםובספק

~~~
 ~ש בשר דאפשר נספק

 ע~
 הו"ל פרה בשר

 ל~ל~ בפת~ח~ו שהפרמ~~ג אתה שהב~תכמו מבשא~~~
 מבשא~~מ~ דהוי לי~ פשיטא פ~ז תשו~ ושבח~~ס בזהמסתפק תערובו~

 פש~טא הדבר לד~דיאבל
 ~הפו~

 ראיות ומכח סברא מכח
 הרא~ות א~תוב ו~ודם מב~~מ הוי כולס הבשרדכל

 ג~ בד~תי עלו כתיבה ובשעת והטעם~ הסבראאכתוב ואח~~~
 וה~~ראיות

 א~
 ושעיר פר מדם ~לפי~ דמב~~מ הא דהרי

 אזלי דע"ז ה~ בפ~ ולאב~~ בטל ~לא דמב~~מ ~~~ יליףומשם
 בטעמא~ שווי והשעיר הפר דדם ס~~ל ועכ~~ח טעמאבתר
 ובש~ הפ~ בשר הה~~ד בטעמא שוו~ ~שע~ר הפרומדדם

השע~ר~

ב~~
 דזרוע בסוג~~ פג~ה~~נ בחול~ן ~רא~~ש ~~~~~

 דהא וכ~ ד~~ת בט~כ ~~ת דעת דהביאוטע"כ בשל~
 זבח כגון בשא~~מ דמ~ירי ~"ל וכו~ והטמא ונותרדפ~גול
 וכו~ומנחה

 רק וזבח זבח הו~~ל ומנחה זבח לומר לי ול~
 ג~כ ~וי פר או מפרה וזה מכבש ה~דזה

 מבשא"~

ומדהו~ר~
 זבח כגון לכתוב

 ~מנח~
 מיני דכל דס"ל ~וכח

 כבש בשר שזה אףזבח
 וז~

 מב~~מ~ נחשב ~דולה ב~מה בשר

ג~~
 שכתבו בנ"ט דנ~~ט בסוג~ ~חולין התוס~ ~~~~~

 מבשל~ם והי~ נח~ירו ג~עול נעשה יוםדבכל ה~
 ד~~~ת משום הקד~ת באו~ןתמיד

~~ 
 ובכלי מב"מ ברוב

מקד~
 ה~ ~~ ב~דש ~מלט לא הא ו~שה אד"ת~ אוקמו~

 הוי ואי עזים או פרה או פר הב~א וא~ איל שלמ~םמב~א
 מיני דכל ש~~מ עכ"ח אלא ס~ מד~~ת בע~~ הר~מב~א~~מ
 ~~~מ~ הוי ובכולם שוו~ן שור~ם ב~ן כבש ביןבשר

 ~גאון שהביא חדשה ברא~~ נזכרת~ הכת~ב~ ~~~~~~ד~~
 ה~ו~ד על הגרע~~ק בח~~ מב~או מאירבית

 ~~וגיא כתב דרש~~~ ק~זס~~
 ד~ר~

 על
~ 

 ב~~~ס ~תם דאמר
 באילפס ופ~רש~~~ הוי בא~לפסכלבס

 לרש~~~ ולמה בשר~ ש~
 ה~אזאת

 יות~
 דג שתמ~א שכ~ח

 טמ~
 דג~ם כשמבשל~ס

 לפרש נ~~א טפי וא~~כט~ורים
 ודאי אלא דג~ם~ ש~ בא~לפ~

 מה לרש~~~ קשה דה~המוכח
 טע~מ~

 מב~~~ הו~ הלא ~זה
 טמ~~~דד~י~

 רש"י הוכרח ולכן מב~~מ~ הו~ טהור~ם עם
 רא~~ והוא בשר של א~לפסלומר

 נכו~~
 כ~ והגרעק~~א לו ראו~~

 ודפח~~ח~ זו ראי~על

 מדדג~~~~~~~
 עם טמא~ם

 דג~~
 מב~~מ הו~ טהור~ם

 פרה בשר ~ם כבש בשר כ~~ש לגמר~ אחר מ~ןדהוא אע~~~
 ~ו~וד~~

 מב~~~
 דמדבר~ ואע~~ג

 הש"~
 משמע לא ק~~ט ס~~

 ו~כאן לכאן אומר ק~~ז בס~~ וכןכן
 וכמ~

 מן
 מבא~~מ דהוי אומרזה האחרונ~~

 דנ"ל מה כתבתי א~~ מסתפק~ וז~
 מב~מ~ הוי ~יקר וכ~ האוכל ב~ה ובררת~~~קר

~~~~
 אכתוב

 וטע~ הסבר~
 דזה דנהי והוא הדבר

 אמ~
דטע~

 הנ"מ מ~~מ שוה א~נה כבש ובשר שור בשר
הוא

 ז~ כשאוכ~ ~
 אבל בפנ~~ע וזה בפנ~~ע

 טעם מרג~~~ם א~ן ב~חדאותם כשמבשלי~
~~ 

 זה ד~מ דכיון בזה
 א~ בכח א~ן לכן זל~~ז קרוב~ם הטעמ~ם בשר וזהבשר

 דילפי~ והא טע~מה~ ע~~~ נרגש שיהי~ עד בחב~רו ט~םנותן לה~ו~
 טעם מרגישים כשמבשל~ם אם רק ה~~נו ד~~תט~~~כ

 ~בשר מרג~ש~ם א~ן בשר מינ~ וכלבחב~רו מאח~
 ז~

 של טעם
 לא וממילא חבירובשר

 שיי~
 ~"ת ובטל מה~ת ט~כ ב~~

ברוב~
 ובספ~

 ולקולא~ דרבנן ~~קא הו~~ל ס~ ~ש אם

~~~~~
 אף א~~כ מבשא~~מ חשוב דזה נ~מא דאם ל~ר עוד

 לו יש בשר חלק שכל ידוע ב~מהבשר
~~~ 

 טעם
 וחזה טחול כמו מ~~רומשונה

 ור~א~
 כן גם ובעוף וגרה

 וא~~כ ודיכט ופל~געלב~לוק
 כו~

 וכן מבשא~~מ ~ה~~
 ומוכח מב~~מ הו~~ל ואפ~~ה זל~~ז דו~ים החלב כלא~ן בח~~
 נרגש ש~ה~~ עד כ~~כ משונים הטעמ~ם שא~ןדכל כנ"~

 מ~
 בזה

 מב~~מהו~
 וכמדומ~

 השיב בתשו~ גם מ~את~ שכן
 ולמעשה~ להלכה נכונ~ם ו~דברים ז~"ל מאוהעל~גאון מש~

~~~~~~
 אתה למש~~כ אבא

 מטע~
 מהדמלבד פשו~ מהם~ אחד נפל

 ש~
 אלא נאמרים הדברים דאין אתה

 וברי~ בחהר~~ל כגון חשובתו ~חמת ב~ל שא~נובדבר
 הנ~ל היתר ~~~י מעשה לעשות לנו אין הנ~~ל כל מלבדלו והדומ~
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מ~ו~
 שיא~ל דבעי ~מבו~ר

 אות~
 לני ~יד~ ולא שתים שתים

~כוונ~
 בכל אם

 נשיכ~
 ונשיכה

 ~~ו~
 ~~יו המאכל נושך

ישוך
 דוק~

 בי~ד משניהם
 ו~

 להורות קשה דבר הוא
 הוראה ~על ואנילהשואל ~~

 ז~
 גם והייתי שנה ארבעים ערך

ב~יר
 גדו~~

 הלכ~ הורתי לא ו~עולם
 סמך על למעשה

ה~יתר
 הנ~~~

 מהדיינים שמעתי וכן לים~ מהם א~ד נפל של
 הרב ~"ה במונקאטש לי הקודמיםהגדולים

 י~~ק ביתס~ ב~~"~ הגאו~
 ע~

 מס~
 מגי~

 ל~ורות שא"א לי שאמר
 ~נ"ל מטעם לים מ~ם א~ד נפל של דינא הך סמךעל ~ית~
 ש~ריך מה ~ונודע דל~

 לאכו~
 שנים

 שני~
 להתנהג~ איך

 ה~ינ~~~~~
 טבעת כ~~ו כלי גבי ~בל ~כילה בדבר לכאורה

וכדומ~
 ש~י לעולם שילבש ~~~י להתיר אפשר היה

טב~ות
 ~ב~

 גם ~בל ~חת
 ז~

 דבר יהי~ ~מע~הא~לו ש~יר~ דהשואל קשה דבר
 תמי~

 מותר שתים דל~בוש עליו
ו~~ת

~~~ 
 לפ~מים ילבוש ובודאי ~םור

 ג~
 לבדו אחת

 נרא~ולכ~
 ד~~~ה

 ~ולמ~ש~
 עי"ז~ להתיר לנו א~~א

~~~
 על

 למ~~~ שכ~בתי ~~
 ל~תיר

 וב~י~ מב~~מ ד~וי מ~~
 ס~ יש שמא ספק דיש כיון ולכן ~~ מדרבנןרק

~פיקא ~~~~~
 דרבנ~

 ואין נשפך~ לענין ~~~ח בסי~ כמבו~ר ולקולא~
 מבואר ~~רי מכחלפקפק

 ש~
אין שי~ור~ על לעמוד א~~א דאם

 ~ומרי~
 דבריך בסוף ש~קפקת כ~ו לקולא דרבנן ס~ק

 דהך משום ~פיקא~ ספק~ענין
 דינ~

 ד~ימן
~~~~ 

 נאמר לא
 אנו באםאלא

 יוד~י~
 האיסור ~וא כמה

ההיתר הו~ וכ~
 א~

 אומרים ~נו בזה ב~~ לשער יודעים אנו שאין
 אמרי~ ~א ובכה~~ג כלום אינו שוטיםדעת

 הספק אםאבל לקול~ דרבנ~ ספ~
 מכ~ נ~מ~

 ש~ר לפנינו ה~יסור דאין מה
 ~היתר על וכן הי~ כמה יודעים אנו ואיןנתערב

~~~ 
בז~

 מור~ אני וכן ולקולא~ דרבנן ספק אמרי~ שפיר
 ובא

באם
 ז~

 זב כמה נודע ולא בשר של קדרה ת~ת ~לב
לא וממיל~

 נוד~
 הבשר ד~ם ס~ יש אם

 שבקד~
 ש~יר עוף בשר הוא

 אותה להתיר לנויש
 מט~

 אמרי~ ולא לקולא סד~~ר
 וכמדומה ~~ם~ אינו שוטיםדעת בכה~~~

 שכ~
 בשם בפת~~ש מבואר

 מ~ברים~אי~
 דו~~שוהנני

 וש"~

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

 סערדאהעלי דק~~ק האב~~ד ~מאוה~~ג הרב ידי~~נכבוד
שליט~~א~

א~דשה~~ט~
 ~ והם שאלות ג~ רבית בעניני ~וו~ד לשאול מכתבו~~~~~

 ב~א~~
 הסו~רים שמוכרים

 סחו~
 ס~ או ל~ עד לשלם

 ואומרים רעכנונג הנקרא בכתב ~שבון נותנים ושובימים
 ל~ה~ אחוז ~~ או ב~ נכוי הקונה י~ל תיכף י~לםשאם
וא~

 ישלם לא
 ר~

 כל לשלם יוכרח ימים ס~ או בל~
 ~בית~ איסור בזה אין אםה~שבון סכ~~

 הנ~ ב~~~~~~~
 מבואר

 ביו~~~
 דאסור קע"ג סימן

 ולומר ס~ורהלמכור
 א~

 מע~ו תשלם
 ~דבר ובי~ור ~ יו~ר~ ביו~ר יהי~ ~~~~~ז תשלםואם בכו~~~
 פ~ות ומש~ם עכשיו ~שלם ב~ר ~קונה באם~איסור דאי~
 כן המוכר ~אמר היכא אלא בזה~ י~י~~יסור דמ~

 והלו~~
 ב~ר

 אז~ ~שי~ ~לם שה~ ממה ביותר ומשלם לא~~~ז לולשלם
בז~

 בת~ילת דאם ג~ בס~יףמבואר ואמנ~ מ~לוק~~ המוכר שמקבל רבית הוי ~עודף
 המק~

 המו~ר אמר ~א
 אז ~נין ועשה ~~ח ונגמר ביוקר סתם לומכר ~
 ו~א מיד לי תפרע לו~רהמוכר מות~

 אק~
 אלא מ~ך

~~ 
 ולא

 ~דבר וביאור ~יי~~ש~י~~~
 ע~~

 ~נ~~ל ג~~כ
אם אפי~ דב~~~~

 ל~
 קבל

 תיכף שילם ולא ~מוכר דברי ~לוק~
 עשר~

 אלא
 כאן ואין הי"ב לשלם לו מותר י~~ב ל~~~~ז משלםהוא

 עכשיו משלם שהי~ מה על ~עודפים הב~ב~~ינת רבי~
 ~ש~ ר~

 אומר המוכר דאם שאלתו נפשט וא~~כ~יי~~ש~
 כ~

 לאחר רק
ג~ר

 ~מק~
 עשה ש~ר לא~ר

 קני~
 שאם בהסחורה~

 ~מאה ג~ או ב~ הנ~ה תקבל ~זיתי~ף תשל~
 מות~

 אם בין
 ההנ~~~ לו איןואז א~~~~ ~לם ~ם בין הנחה~ באמת לו יש ואז תי~ףמשלם הקונ~

~~~~
 להם שיש הסוחרים אותם

 שישלם שמי בפירוש נדפס ושםנדפסים ו~שבונו~ פאקטו~
 תי~

 יהי~
 כאומר הוי א~~~ כו~~כ ~נ~ה~ו

 ב~~יל~ ~
 המקח

 וז~
 ו~~ א~ו~וד~י

 בפיו כן אומר דאינו
~ 

 ~מ בכתב
 פשיט~

 להגאון שכ~ קס~~ד סימן ~יו~~דשיק ~~~ מורי ~תשו~ ועיין כדיב~ר~ ~תיבה הוי ז~דלעני~
 ד~~~~

 ~~~י~ ~ואיט~~ן
 ו~~ כאמי~ כתיב~ אי בענין שמפלפל מהוגם

 ל~ אין
 תליא לא דכאן לכאןשייכות

~ 
 הר~ עכ~~ל~ וכו~ בידוע

 כן כותב אם ~ין בפיו אמר אם בין בפשיטותדתפס
 ב~ת~

 גם אך בזה~ דבריו דנכוניםבודאי
~ 

 האיסור דאין פשוט
 תיכף לשלם שלא לו בחר שהקונה באופןרק

 ר~
 לא~~~ז

 מה ה~ודף את ליקח להמוכראסור א~
 שמש~

 ~י~ מאם יותר
 תיכף לשלם לו ב~ר ה~ונה אם אבל תיכף~משלם

תיכף ומשל~
 ב~נ~~

 דאז פשיטא פרא~נט ג~ או הב~ של
 איסור~נעשה ל~

~~~~
 ~ר לאדם ע~ה כותב הנ~~ל שיק ~מהר~~ם

 ~קנותשלא שיתכוו~
 ר~ ~~ק~ שהו~ ~ס~ו~

 ~ליתן רשאי יה~ וממילאבעי~קא א~~~ יה~
 ~וו~

 ואין ל~מוכר
 ~ו~ ~דעתי דאין א~יד והאמת עכ~~ד~רבית כא~
 בהיתר

 ~יי~~ל שהרי בע~מו שם ז~~ל מורי ה~שה ~יפ~משום ז~
 שיאמר ~שוב~ו בסוף ומש~כ דברים~ אינםשבלב ~רי~
 שהוא עדים ב~בפ~י ב~ירו~

 לוק~
רו~ה ואינ~ עיס~א ~תורת רק הס~ורה

 ~נו~
 ת~ת אניואפר ועפ~ עכ~~ד~ שבלב ~~ברים תו הוי לא ואז ואז

 ~בל ~"ל ~רי ר~לי ~~ו~
 ב~~

 זכי~~ לא
 על באונסין הוא ~~ייב הוא פשיטא דמ~~מ דבריו~בין

 ~ו אותו נתן לא דהמוכר כיוןהס~ורה כ~
 ~יס~א~ ב~ו~

 ~וב הס~ורה ~ל על ב~ונסין ~ייב שהואו~יון
 ~ינה ~יס~א כל שהרי ריוו~~ ממנוליטול להמו~ א~~
 ~ן אבל הנותן בא~ריות פלגאהוא א~ אל~ ~ת~

 ~~ו~
 כו~ו

ה~בל בא~ריו~
 א~~

 להנותן אסור
 ~~ בס~ כ~וא~ ~וו~ ל~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~א~~
 ~בל

 ועוד ב~ל~ ~א~
 א~~ דה~

 בעד לו ~למים
 דמורי ~~תרא נוחה ~~ ~~ן ול~ן ~~~~ר

 ז~~
 הנ~ל~

~~~~
 ~ה ז"ל מור~ יד~י לא בל~"ה

 פע~
 ~"ל~ בע~תו

 הוא האיסור ע~~ר ~להרי
~ 

 שהוא המוכר על

~~ו~
 דעל ה~~ת~ והלוקח

 הלו~
 ל~כא

 איסו~
 ב~~ת

 קאססא~שקאנטא של ענ~ן כל והר~ ק"ס בס~ כ~ואר~~~ן
 וכו~ ~כש~ו אם ההנחה של תנא~ ~ת ה~~נו~~נ~נו
~~נו

 ר~
 כ~ואר דרבנן ~~ת

 בש~~~
 בשם סק~~ד ק~ג ס~~

 דהו~ ~ום~~~"ם
 הא~סור דע~קר וכ~ון ומ~כר~ מק~ דר~

 כלום ז~~ל ש~ק המה~~ם ~ור~ תיקן לא ~ו~~ על~~א
~ודא~

~ 
 נותן א~~ו דהוא כ~ון הא~סור נשאר ה~כר

~ס~ו~
 בשם אלא ע~~א בשם

 ~לוקח ועל ~~~~ ~~~

~~~~
 משום וא~ ד~נן~ רב~ת גבי איסור ל~א

 ~~סור ~בי~בד לפנ"~
 ד~נ~

 כ~ון זה~~בד לפנ~~ דא~כא ~ודו כו~~ע לאו
 ~מו~

 בין א"כ א~סור עושה בלא~ה
וב~ן כ~

 כ~
 ~נ~~ע~ איכא

~~~
 ~~ב שוה הסחורה ה~~ באמת אם

~ 
 לו נותנים דאם

~ות
 ת~כ~

 ~וזיל הוא
 א~

 ס~"ה ~ת"ש שרא~תי
~~~~א

 ב~
 תפארת ספר

 ל~ש~
 ~ענ~~ד אסור~ בכ~~~ג דגם

 ~ום הטעם ד~~כ ~תיר~תבר
 ד~~~

 שאו~ר כ~ון
 ב~ו~כ ~ש~ו~ם

 יותר א~לו שוה דאין ד~~ גל~ וכ~

ו~
 דהכי א~לי מסתבר אינו ~~ת~ הוא ~ותר אח~כ ש~טול

ל~
 מוכר אנ~ ולכן ל~ות ~~ו דחוק אני לומר אדם ~ו~ל

 א~נ~ עכשיו לי תתן לא אם אבל ~וי~ ~~ות של~ס~ו~
 ו~ ~ו~ אלא אותה~~ר

 דגם אמנם ~ם בזה~ ~ש ~ית
 במלחמות~רמב"ן

 מחנה בס~ א~נם התפאל~~מ כדבר~ ~~

 ~ית בד~נ~א~ר~~
 ס~~

 ל~~א
 ~מד~~~

 בפ~~ח ה~"ם מדברי
 ~"ל~ה~

 טרש~ ~~ ש~
 ו~~ת~ענו וז~~ל

 בדי~
 נוטל א~נו

 שו~ ש~~ ~ ~פ~~~~
 בשעת

 וכו~~ המ~
 ~וכ~ עכ~~~

 שוה שה~~ ~ ד~י~~
 ה~~ בש~

 וא~~כ ל~תן ~~ו~ב
 שוה ~~~ם

 ב~
 תתן ~ם לו דא~ר א~ג י~~ב ~מכר

 ל~ מוכ~ אנ~~ש~ו
 ב~~

 מ"~
 מחויב עכש~ו שילם לא אם

 כן שוה ~אמת כ~ון ~ב~~תן
 וט~

 הוא~ ד~תברא
 בתש~ו~~ת~

 ~ר"ם
 ש~~

 יו~ד
 ס~~

 שבתחלה שאע~~ג קס~~ג
~ה

 דאס~ לו~
 ~מ

 בסו~
 ד~י ג"כ נראה התשו~

~~~ר
 ה~~ מ~

 ה~ דאם אלא כלל ~ית ~ן דאין
 אבל למעות דחוק שהוא ~שום גב~ ~ז~ל ה~ ~ש~~ל~
 א~נו~ם

 מ~
 עכשיו

 ל~
 מ~ הסחו~ גב~ ~וז~ל

 שהיא
 ~אם נר~ה ד~נ"ד באופן בא~ת~~וה

 בא~
 הס~ורה

יותר שו~
 ר~

 ~וא כן דא~"י
 או~

 ה~ות לי תתן שאם
 ל~ ~~ ~נ~~~ד ת~~

 ~ינ~ ואם רבית איסור ליכא בפחות
 ~ ת~כ~~~

 ~~ב~ ~~נו ל~~ח ~אי ~~~ז

~~~~~
 הסוח~ם בענין ~מ

 ש~
 א~ן ~ע~"ת

 לס~ו~
 על

 ואם ל~לם כן או~רים ~ם ~יון הזההה~תר
 ~ש~~א~

 ~וא ~לתר המ~ת בנת~נת קו~בים שהם
 ו~ ~~חו~~שווי בא~

 יותר ש~לם
 ~אח~~

 הוא
 בא~

 אגר

~ט~
 ~ד ובאתי

~~ ~ ד  
 ~ית חשש ~זה יש

 ד~~
 ~ה~~ו~~

 ס~~~ ק~"~ ב~י~ ד~~
 ~ר~"ם ה~יא

~
 ~~נו

~  
 ~~ הא ~~מ ד~נן ~בית

 ה~ע~
 הב~~ בשם

 אלא שא~נו~~~~ן
 ד~נן ~ית אלא א~~ ~~~ ד~

~"~ 

ולכאו~
 כ~~כ ~ובנ~ם א~נם דבר~ו

 זה ~~ למ~
 ד~

 ~ר
 הסחורה לו ~וכר ד~וא דכ~ון ג~רה הלואה הוי זההא

דר~
 בעד ~של

 זהו~ אל~
 ~י ישלם לא שאם לו ואומר

ה~ל~
 זהו~~כ

 ת~כ~
 ~ותר ~ו ~שלם ~ום ס~ או ~~ לאחר אלא

 א~ן ~רא~ענטכו"כ
 דר~ ל~

 ~~ ול~ ~ה~ ~ותר ~אה
 זה

קרו~~
 ד~

 מו~~מ~

~~~~~~~
 אותה מוכר הר~ניעכש~ו המעו~ ל~ תתן אם באופן מ~~ר~ דהר~~~ם

 ל~
 לא ואם ~עש~~

 לא~ר אלא ~~ות ~ש~ו ל~~תן
 ז~

 מו~ הריני
 אותה

ל~
 ~כירה~ לשון שנ~הם על דהזכ~ר דכ~ון ב~~ב

~ 
 דפרט

ה~כ~ר~
 ב~ על

 אופנ~~
 ~ו~~ל לכן

 ~ו"~ דר~
 ואינו

 אל~
 ~וכר ~ר~נ~ אומר ~מוכר באם אבל ~~ת~אב~

ב~~ הסחו~ ל~
 ו~

 תשלם לא אם
 ת~כ~

 המכ~רה ד~~ ~ל ~~ת תתן
 הלואה הו~ זה ~ד~י פרא~ענטכו"כ

 גמו~
 ~ית והו"ל

ד~ת~

~"~~~~
 ~ון ק~ו~ה רבית לפע~~ם הוי שקאנטא בק~ססא
 תשלם לא אם לו ~ומרשה~וכר

 ת~כ~
 ל~תן תוכרח

גם
 פרא~ענ~

 רב~ת בכה~~ג הוי לדעתי ~כירה דמ~ על
ד~~ת

 א~ ויו~א~
 כנ~~ל~ בדי~נ~ם

~~~~~
 ~ו~ אני דא~ן הנ~~ל ~כל לנו

 ~~תר
~ 

 באו~ן
 לא ל~שראל סחורהכ~~~כור

~~~ 
 פאקטורא שום לו

 ח~בונות~ כתבה~~נו
~ 

 על כו~כ בעד בסתמא לו ~מכור
 דתה"ק ~~~י ה~וע~ל קנין ~~קח ש~עשה ולאחר זמן~לאחר
 תשלם אם לו לומריוכל

 ת~כ~
 ~ניח אני

 ל~
 הנחה

~ 
 או

 ה~ואר ע~~ד למא~~ פרא~ענטג~
 בסי~

 ק~ג
 סע~~

 ג~
 הלוקח לו יבחר אם אפ~לוואז

 של~
 לשלם

 ~יכ~
 ~ו ~ותר

 ~בל~~וכר
 הס~

 שק~ב
 בתח~ל~

 דהקנין כ~ון
~תח~~~ה נ~

~ 
 על

 וד~ל~ ז~ ס~

 ~"~ב~~
 לו ש~ש בר~ובן הב~ שאלתו

 תב~
 שר~ם על

 והי~ גדולבסכום
 ~רי~

 זו תב~ו על ~ו~יא
 שאם בהשטר וכתבו ע~סקא ו~ו ~שמ~ן ולוההו~אות
 ל~~ון תנתן אזי ~~שרים תביעתו ~ו~~א ראובןי~ל~ח
 ל~ובן ~ות שא~ן בהשטר כתב ~ם ע~סקא~כו"כ

 אחר עסק על~~ות ל~~י~
~ 

 ~ל דוקא
 המשפט ו~נה זו~ תב~~

 נג~ר לאעד~ין
 ודוח~

 ~~ת~י לו ~חזיר ל~ובן ש~ון
 בו וא~ן ~לם לראובן מותר אםעיס~א~

 ~ובן את ש~ון ~תבע אם ואסור~ בו ~שואת~~ל רב~ת~ ~שו~
 הוי א~ ה~~ת ממנוו~ו~יא ~כאו~

~~ 
 ~ייני של בדי~נים ו~ו~אה

 השא~~ עכתו"ד~שראל

~~~~
 נ~תן דלא ~יון העיס~א~ ל~ח היתר כאן ~~ן לי
לו

 ~ בסחו~ ~עסו~
 ~ות ע~~ז

 ~השר~ם~ חוב~
 אופן שום אין ברור חוב ~~ ~נ~ן בו נתפס אינוובזה

 לחב~ו החוב אתלה~נות
 ר~

 כדאיתא שלשתן ~ד ~~

בחו"~
 ש~תן ו~ד ~כ"ו ס~~ן

~ 
 ו~כ"ש בגוי שייך

 ש~תן ~~ד כאןה~ דל~
 כ~

 רו~ים ה~ לא דה~ים ו~~"כ
 ~קנותו ~כול אדם אין חבירו ~יד בגזילה וא~ילו כלל~~לם

~~י~
 אדם

 ~נ~
 שנ~ד בסי~ן כ~ו~ר בר~תו~ שא~~ו דבר

~כיון
 שי~~ ד~

 בו
 הקנ~

 הוי דלאנראה ו~~ רבית~ איסור א~כא ~~ילא
 ואי~ ~ב~

 ללוה ~~וה בדיינים י~~אה
 אם באופן אלא בסתמא ק~~ו דלאהואיל

 י~
 ~~ובן



~ ~ ~ ~~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

להיות
 וכ~ בד~נו~ זו~

 שלא
 ק~~

 אלא ~~ת או ריווח ליתן
 לאו תנאיעל

~~ 
 וממילא ~~א~

 א~נ~
 מכח בד~ינים ~ו~אה

 בד~~נ~ יו~אה ד~~מ נראה אמנם לל~~ ממ~וה רביתא~סור
 ד~ סע~ף ~~~א סימן ב~ו~~ד ~מבואר עפ~~י גזל א~סורמכח
 גב~ אמרודלא

 אב~
 כשגתן אלא בדי~נ~ם יו~א שא~נו רבית

 עכו~~ם בדי~ני בעכ~~ח ממנו כשהו~~ו אבל מדעתוהלוה
 מטעם והוא בד~~נ~ם~ו~אה

 ג~
 ד~דן בנדון הה~~ד א"כ

 איסור מכח בד~ינ~ם ~ו~א עכו~~ם בד~נ~ ממנו הו~יאאם
 דעלמא~ גזלככל גז~

~~
 שאלתו

 הג~~
 חב~רו ל~ורך מבא~ק מעות שלוה במי

והלו~
 הא~

 הוכ~
 לשלם

 להבאנ~
 להבאנק~ לשלם ש~ריכ~ם הרב~ת ~ש~ם הב~ שהלוהתובע הו~ וע~ רב~ת~

 ~ית~ שילם דהא~ אע~~ג לשלם להב~ דאסור ג~~כפ~וט
 ישראל ~~א דף ב~~מ מהגמרא ~וכ~ח כתבת~ו~ר

מעות שלו~
~ 

 וא"ל חבירו מ~או ~ו ~חזירם ו~ה ב~~ת הגו~
 ואנ~ ל~תנם

 מע~
 שאתה כדרך לך

 מעל~
 וכי~ א~ור לו

 הראשון דה~ש~ל דאע~~ג ללמד דבא בזה הוא הח~דושכל
 אינו וגם להגו~~ ~~תמשלם

 תוב~
 הב~ מה~שראל ~ותר

 שהואכמה
 כלום מרויח שא~נו ונמ~א להגוי משל~

אסור אפ~~~~
 ~ישרא~

 מאת משלם ש~וא ה~~ת ל~קח הראשון

 ושת"הדו~~ש
 בבר~

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

 ת~"ט סעמיהאליב~~ה
 חו~

 חשון
 יד~~~נכב~

~  
 ~ש~~ת ה~ורסם המא~"ג

~ ~~~ 
~~~~

 י~~א~ טשארנא אבדק~~ק של~ט~~א

~~~~
 שאלתו

~ 
 סחורה שלקח

 בהקפ~
 על וועקס~ל ונ~ן

 על ג~~כ שמו חתם ו~מוכר המקחדמ~
 שדרך וידועלבאנק~ הוועכסי~

 הבא~~
 חדשים מג~ הפרא~ענט לנכות

 נותנ~ם א~ן פענגא ממאה וועכסיל על משלובדרך
 הוא ש~שלם מה~קח המוכר תובע ועתה פ~ וחמשהתשע~ם א~

החמ~
 ~פסיד פ~

 שהוא מעכ"ת ודעת הבאנק~ שני~ מ~
~ית

 גמו~
 שמנהג כתב ~ולם

~ 
 וגם כן~ הוא ~~גר~ם

~~
 הוא ש~שראל המנהג על

 ע~
 הלוה לחבירו

 בבאנ~
 ~ל

 כיון~~ת~
 דהרשו~

 הר~ א~~כ שיר~ה ממי ל~בוע להבאנק
 ~בלןב~ב

 דע~
 ~~ בס~ הר~~א

 ~ב~ ל~יות לאסור
 שאל~ו~עכ~ו~

~~~~
 על

~~ 
 ההי~ר דנתפשט

 לה~ו~
 א~ ישראל

 ~ן נשאל כבר ב~י~~ מ~אנק הלוהלחבירו ע~
ה~~ם

 שי~
 בחיו~ד

 ס~מ~
 ~גאון ק"מ

 מוויט~~
 נ~~ו

 טעמים שכ~בוע~~ש
 לה~י~

 ~ה ~טעם וע~ר
 א~ל ב~ות הי~רנוהגים שהע~~

 הבאנ~
 ד~ר משום ~א א~לי

 ק~ ס~ בב~י ~מובא הרשב~אכ~ב
 ו~שטמ~ק

 בב~~
 ד~ד

 ~~יר פשוט הי~~~~~
 בע~

 דיש ו~~ון עי~ש ~בלן
 פלוג~~

בדבר
 והאוסר~~

 אוסרים אינם ג~~כ
 אל~

 ~ד~נן
 בע~ ד~ ~רא~ ובשו~~בסוג~ ד~~יי~

 שלוף
 דו~

 יש ב~ה
 ~בלן בערב אבל פוס~ים~ לישד"ת א~סו~

 א~
 ל~אוסרים

 והרי מדרבנן~ אלאאוסרים אינ~
 בפ~גת~

 בת~ ~ל~ ~~נן
 הכריע שלנו בנדון דכאן ואףהמ~קל~

 אם ~מ הר~א אחר בכ~~מ גרורים ואנולהחמ~ר ב~~~ ~ר~~
 המ~ג כח דגדול ב~דם מוח~ם אין ~~קלהמנהג נתפש~

 וכ~ט גדול ~פסד ~ה~ נאסר דאם ומ~~~שבד~נן~ ~~~ א~
 ~ובן~ מ~רים על ללות שמוכרחים לענ~~םהמסחר ~ט~

 לה~ כתבת~~~~~
 ט~ נ"י מסעמ~פ

 דנ~ה משום להת~ר
 ני~ס דלפ~דא~~ג

 ה~ו~ הבאנ~
 בידם

 החתום ~לוה בין ש~~ו ממ~ תח~לה~חוב לתבו~
 בי~ ~בפנ~~

מהע~
 נימוס לפי גם מ~~מ ~חו~~ הווע~~ל על הח~ום

 החתום של ד~נו איןהזה
 מבחו~

 כמו ~מרי
 לא דאם הוא ~נ~מוס ~ר~ משום הג~א~שב~מי ~בל~ ע~

 מהחתום~באנק יתב~
 ~חו~

 כ~דוע ~ג~~ נפטר הוא ~פרעון בזמן
 הי~נו אוואש~ ל~ות ש~ר~כיםהנ~מוס

 התרא~
 והודעה

 מבפנים ה~תוםהלוה ~א"~ לגמרי~ נפטר הזמן ו~ר זה עוש~ם אין ואםה~ב א~
 בתור~

 לעולם נפטר אינו א~~עפטאנט
 ב~ורואפ~לו

 ~ ז~
 לשלם~ ~ויב הפ~ון זמן לאחר

~~~~
 ~ש

 חילו~
 בין שלהם ב~ימוס

 הל~
 מבפנים הח~ום

 באם מבחו~~ החתום~~זש~ראנט
 המלו~

 או
המלו~ם ~אנ~

 ימחו~
 ~~ינו ה~שיראנט שם

 הע~
 ~מ

 מןלתבוע י~לי~
 האק~עפטאנ~ הלו~

 אם משא~~כ
 שמו מלוה כל~ו ~באנ~ ימחו~

 ש~
 ~א~~~טאנט ~לוה

~~ 
 ~ם

 ~טורה~שיראנט ה~~
 מלשל~

 בעליל נראה וא"כ
 דר~

 הא~~עפ~
 וא~כ הלוה~ ~ואטאנט

 לו~ אפ~
 וכל ד~ר~א

לתבוע י~~ ~ם אלא החמירו לא שי~ה~ מי את לת~עביכול המח~רי~
 א~

 ושניהם בשוה~ ~ניהם
 ביני~ם הבדל ביש א~ל כלווים~ שניהם דהו~~ל ~רמ~אמחמיר א~ שו~ דינ~

 נ~~ א~ שכתב~~כמו
 הוא דזה בעליל

 הח~ו~ ו~~ הלו~

 זשיראנ~ ~ הו~מבחו~
 איסור~ ליכא ב~~~ג

 ה~לם מנהג ~~שב שביאר~~~~~~~
 ב~י~

 ~ות
 על א~וא ברבית ~באנק הלוהיש~ל ~~~

 ~קש הסוחר בעניןמעכ~~ת שהעי~ מ~
~ 

 ה~א~ לו שיחזיר ~~נה
 ש~תן~ענט

 ~אנ~
 דאם כך~ נ"ל בזה

 לאהוועכס~ל ~~~~ ~ונ~
~~ 

 לע~מו שי~ח לו
 הדיןודאי ~~ ~~באנ~ המעו~

~~ 
 דא~נו דמלבד נ~י מעכ~ת

 ~חו~
 מה לי~ן

 איכא נו~ן אם עוד ל~אנ~~שהניח
 ~~ א~סו~ ~~~

 פרא~ענט לו שמשלםד~~~~
~~ 

 אבל מעו~י~~ על שממתין
אם

 ~ח~ל~
 לו אמר קני~ו

 שהו~
 היינו

 ~~ו~~
 י~ן

וו~ס~~
 י~ח ~מוכר

 המעו~
 מן לע~~ו

 ~באנ~
 ~~ אז

 ~ור ל~בל שליח עשאוכאלו
 ה~ו~

 ~~ום ~וא
 הוא והואא~~עפטאנט ב~ו~

 ~באנק~ ה~~ א~ ~~
 כאלודהוי וכיו~

 ~לו~ ה~ונ~
 ~~ר

~~ ~~ 
 שמשלם

~~ 
 שמ~חי~ ~י~ איסור ~~ה ליכא א~כ חובו~ א~להמו~
נ~

 המוכר
~ 

 ה~ו~ה של שליחו
 הקונה~ור ~באנ~ ~ ה~ו~ ללו~

 ור~
 ~~ל ~וכר

 א~
 ~ו~ס~ל

 אחר ~ואש~ו ~~~ ש~~
~ 

 ~דשים
~ ~~ 

 בעד
 וחמש~ ~~י~ ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ש~~~ל לו ואומר~ואיל
~ 

 בעבור
 ואף מהבאנק~ הוועכסי~

 ב~ ~גומג~~~ונ~
 שהוא שמעכ~~ת א~וה

 ח~
 מדעתו ~~~ן

 אנחנו וגם הקודמ~ם ~ד~ינ~ם ~ס~ו שכן בב~רור ל~וכמדו~ה

במונקאט~
 ~ע"א~

 ~ד~"נ וש"ת~בד~~ש

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

 הרב ~ד~~~נ לכב~ כ~~ט וב~תשלום
 המאוה~~~

 כש"ת

~~~~~~~~ 
 של~ט~~א

 אבד~~~
 ~ע~~א~ טש~רנא

 מ~~~~~
 במתן כ~~ה דף ~ה הגמרא בענ~ן מע~~~ת שהע~ר

ד~
 שנתע~

 ~~ ~תן ~תן שאם ~א דקאמר א~ במתן
 ד~ במתן דאפ~לו דכ~ון מעכ~~ת והע~ר תגרע~ בל עלי~בור
 בל על ~עבור א~~כ ~~א א~ מתנה רק ~~ן~ם

 והד~~~ תגר~
 בענ~ן הע~ר~~~~

 ז~
 ~ש אם ב~נינו שה~~ המדובר לענ~ן גם

 עכ"פ~ מ~וה ק~ת ש~עורבח~~

~~~
 בפ~~טות

~ 
 הלא ל~~ קש~א מה ~דעת~

 אדר~
 בטו~~א

ר~~ה
~ 

 מ~לוא~ם אבנ~ בקו~טרס שם ~~ח
~~דוש~ו ש~סו~

 ע~
 רק תגרע בל על ~ובר דאינו כתב ר~~ה מס~

~אופן
~~ 

 ~ותר לעשות המ~וה ~~~מ רק בד~עבד ש~~א
 א~ במתן גם ~~א החוב ש~ד~ ד~ ~מתן~מו

 ו~ב~
 רק כשר

 תג~~ ~ל על דעובר הוא בכ~~~ג מתנות ד~ לעשותשמ~וה
 ~ו שבתפילין ~רש~ות בג~ כגון כלל כשר ש~~נו במקום~בל
 או בלולב מ~נ~םג~

 על כלל עו~ר א~נו אז ~~~~ת~ ב~
 ב~

 כמבטל רק ~ו~~ג~
 ~ש~

 תג~ע בל ליכא ~שה ובמבטל

 איכא אז וכ~פר שכשר בכה~~ג רק לדבר~ו א~~כע~~~~ש~
 ד~מ ~~וןתגרע ב~

~~ 
 ~מו עשה

 ש~ו~
 אבל ~מ~ו~~ ~תורה

 ~פסול~מקום
 ב~ ליכ~

 תגרע
~ 

 ~מ~ו~~ ק~ים שלא

~~
 בל של זה ~נ~ן ל~ד~נו דבא כ~ון

 לפ~~ בזה באתי תג~
 א~נם אבן ~טו~~ דבר~ ש~דעת~ לבאר נ~~~ה~~~ג

 דבספרי בע~~ו ~ב~א דבריו בסוף הטו~~א דהנה~כונ~ם
 ראה~~

 מפו~
 מ~נ~ם וה~ בתפ~ל~ן ~רש~ות דבחמשה דכמו

 בתפ~לין פרש~ות בג~ כן תוס~~~ בל א~כא ~~~~ת וה~~לולב
 מינ~םוג~

 בלו~
 תמה בטו~~א רק בת~~ג~ א~כא ~~~~ת וג~

 מק~~ם ~א~נו כ~ון~למה
 המ~~

 כלל
 למ~

 וכי בת~~ג א~כא
 ב~ה ה~ב~~א על שתמה ע~~~~ש בת~~ג ~הי~ מ~והבמבטל
 ותוק~~ן וחוזר~ן תוק~~ן למה גב~ט~~ו

 דמשמ~
 מדבריו

~~מבטל
 ו~ בת~~ג~ א~~ ~~~

 ~ף מסוכה ~א~ה מב~א
 דל~כא ורמון ~רוש יב~א לא אתרוג מ~א לא גב~ל~~א

 שא~נו רק בסוכות ~~נים ג~~נוטל בת~~~
 המ~ו~ מק~~~

 בת~~ג אבל

 ~שו~~ת וכןליכא~
 מחזיק וט"ז ט~~ו ס~~ חאו"ח שלמה בי~

 עכ"ח דהספ~~ ו~ב טו"א~דבר~
 חול~

 בג~ בת~~ג דל~כא חדשות רא~~ ~ד ט~ז ~ס~~ו~~א שלנ~ הגמרא ~ל
~~~~~ 

~~~~~
 א~כא א~ ב~~ן הרשב"א ~ר~ ~~יש~ ~בוא

 בת"~
 מ~~ים שאינובמ~

 מ~ו~
 ~ם דודאי ~אומר

~רשב~~א
 או ע~לות מחמת מ~ו~~ע מקיים ~א~נו במי מוד~

 ~ינו או ת~ילין מניח שאי~ו כגוןקל~ת
 שו~

 שו~ר ~ול
 מ~נים ד~ ~וטל שאינו אובר"ה

 ב~~
 או ק~ות מחמת

 ה~ב~~א גםודאי ע~לו~
 מק~י רק בת~~ג על עובר ~איני מוד~

 ~יום דב~ותו אומר ~אינו כיון מ~ו~~ע מק~יםאינו
 בת"~ מ~ המ~ו~~לקיים א"~

 אבל בז~~ ~ייך י~י~
 ~רשב~~~

ב~"~
 רק קאמר הנ~~ל ט~~ז

 במ~
 חל שאם חכמ~ם שאמרו

 ב~בת~~ה
 א"~

 ש~יר לכאורה בכ~~~ג בשופר לתקוע
 שאומ~ מ~ משל ובדרך תגרע בל~~יך ה~~

 חל שאם
 ר~~~

 ב~ום
ה~

~~~~ 
 דלא בשופר לתקוע

 אמר~
 ב~אר~ לתקוע תורה

 נרא~ ב~~~~ ~ם~ באחד חל אםימים
 כ~ון בבת~~ג דעובר

 משום אלא תוקע אינו ק~ות או ע~לות מחמתדלאו
 ~וםד~~ותו דאומ~

~~~~ 
 כן~ א~נו שהאמת מה בשופר לתקוע

 חכמ~ם אמרו למה ~רשב~~א לי~ קש~א שפ~רולפ~~ז
 בשבת ~חל בר~~הלתקוע של~

 וא~~~
 הר~ ~~ום באותו כלל לתקוע

 שפיר וע~~ז בת~~ג~ ב~~~גא~כא
 מת~

 ~~ון
 תגרע~ בל ~ירת ל~כא כן ~מרו ~ע~~נו שמאגזירת ~חמ~ דר~

 ע~~~~~~~~~
 מ~ות ב~טול בענין דינ~ם ח~לוק~ ב~ ב~ד~נו

עשה
 א~~

 שמ~ו~~ע שאומר מ~מת מ~ו~~ע שמבטל מ~
זו

~~~~ 
 ה~ום שב~ותו שאומר או ~~~ם

 א~~~
 כגון קי~ם

 בפור~ם או שב~חש~ומר
 ~~נ~~ א~~~

 עובר תפילין
 ע~

בת"ג~
~~~ 

 בזה ~~לות או קלות מחמת מ~ו~~ע שמבטל מ~
 השגת ו~רה ~ו~ בא~ן וכן בת~~ג~ על עו~ראינו

 כדברי מ~את~ שוב ~~ב~~א~ מעל מ~לוא~ם אבנ~בקונטרס הטו~~~

 מנין על בח~בורו ש~ק ~מה~ם מורינו בדב~יאל~
 ט~~ס~ הרבה שם בדפוס שיש ורק תנ~~ו~~וה המ~ו~

~~~~~
 נבוא הנ~~ל חילוק לנו שנתברר

 ל~א~
 באם הש~~~

 מד~ אחת או מ~נים מהד~ אחתח~סר
 עובר שא~נו מסתבר דג~~כ הנ~~ל בטו"א שכ~ש~תפ~~ין פ~~~~

בת~~~
 דכל ~~ון

 ~מ~ו~
 הנ~ל ול~~ ראה~ פ~ ~~פר~ על הקושי~ נש~רולד~ריו ~מ~ו~~ כלל קיים ד~לא נתבטל

 ~א~
 בז~דג~

 ח~לוק יש
 ר~

 נוטל ש~ינו דמי ק~ת ~חר ב~ופן
 שאומר משום בחג מ~נ~ם ג~רק

 שא~~~
 וכן ~ותר~ ל~קח

 אומר בתפילין פרשיות בד~בכה~~ג
 שא~~~

 פרש~ות ג~ רק
וגם

 בז~
 מתקי~ם

 המ~ו~
 ~ל עובר ודאי ב~~~~ת~ ב~~~ג וכן

 ובביטול לגמר~ ~מ~וה מבטל דהר~ הטו~~א ומש~~כ תגרע~בל
 עובר א~נומ~וה

 ע~
 דבב~טול מש~~כ לפ~ א~נו זה בת~~~~

 שאומר משוםמ~וה
 לקי~~ שא~~~

 גם הלא לגמר~ המ~וה דמבטל בכך מה כאן גםא~~כ בת~~ג~ על עובר ג~~כ המ~וה
 שאומר בכה~~גמ~וה בביטו~

 שא~~~
 גם ~ותר

 כ~
 תגרע~ בל איכא

 ו~~ ב~ולב מ~נ~ם ד~~ בטו~~א שמובא ~ספרי מי~ר~ובכ~~~~
 מ~נ~ם בג~ ו~~פך תוס~~~ בל א~כא בתפ~ליןפרשיות

 באומר בת~~ג איכא בתפ~לין פ~~ותוג~ בלול~
 א~ל ~ותר~ שא~~~

 מ~נ~ם ג~ ~ק לו ש~~ןמ~
 בח~

 ג~ רק לו שאין מ~ וכן
 מ~י~ם דא~נו נה~ ~~~~ת ג~ רק לו א~ן אופרשיות

 עב~ת מ~~מ אבל זא~~ז~ ד~כב~ם ק~~~ל דהר~משום המ~ו~
 בת~~~

 מודה הוא דגם כ~וןליכא~
 שהמ~~

 הוא
~~ 

 ובד~ מ~נ~ם
 ל~כא לו ש~~ן מפנ~ נוטל שא~נו רקפרשיות

~ 
 תג~~

 ס~~~~~~
 דאמר~~ ל~~א דף מסוכה הטו~~א רא~~ת

 וקאמר ר~~ן או פרוש ~~~א לא את~וגמ~א ~~
 תשתכח שלא כדי ד~~א סד~~א מ~~מ דפש~טאדא~ג ש~
 תור~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

 מ~ני~הד~
 לא ואמא~ ~מיסרך~ את~ דלמא דחיישינן קמ~~ל

 ב~ום ש~וא טפ~ דחמ~ר ת~רע דבל חששא משוםקאמר

 כסברתו מוכח ועכ~~חו~~
 דא~~ דכיו~

 כלל ~ו~א
א~סור ל~~

 הנ~~ל ולפי עכ~~~~ בת"~
 דאין דכ~ון כלל ~א~ א~נ~

~ו
 אתרו~

 ~~כא
 דבת~~ בת~~~ עב~~

 לא ~ספרי ~א~ר
 אלאנאמר

 בא~
 ~ם לו ~ש

 אתרו~
 הד~ כל לו ש~ש ד~~~נו

 ש~ך שאומר משום ~~ רק נוטל וא~נומ~נ~ם
 התורה~ ~ות~

 יו~א~ם ב~~וגם
 ב~"~

 נוטל א~נו אם אבל בת~~~ איכא
 ~ת~~~~ ליכא לו שא~ןמשום

~~~~~~
 סעיף תרנ~~א סי~ באו~~ח ~שו"ע דברי גם בזה
 יט~ל מ~נ~ם ~~ ~לא לו א~ן באם שפו~ק~~~ב

 אם רש~~ל בשם ומ~~~א בטו~~ז וע~~ש בע~מא לזכר רקאותם

ר~
 א~כא הא יטול אמאי וקשה הלל~ קודם או ~לל בשעת

לתא
 עה~~ת וברש~~~ בטו~א שמובא ~ספרי דברי ~~ דבת~~~
 בת~~~~ ליכא ~ו דב~~ן ניחא ו~נ~~ל ואתחנן~בפ~

 בחיבור ז~~~ל למור~נו~~~~~~
 ע~

 ת~~ו ס~~ ~מ~ות מנ~ן
הנ"ל

 ~~~~ שמד~
 מט~ם הנ"ל הטו~א רא~ית

 עב~רת דליכא חדש ~בר ואמראחר
 בת~~~

 אלא
 כ~ון ב~חדלהיות המוכר~ בדב~

~~ 
 ~~~ית בד~ או שבתפ~לין פר~~ות

 הנקחבדבר אב~
~ 

 כ~ין זה ולפ~ בת~~~~ עבירת ל~כא זה אחר
 בתח~לה ל~קח ד~איןדקי~~~ל

 הלו~
 ואח"כ ו~ה הדס עם

~אתרו~
 אח"כ שיקח ל~יות יכול עדי~ן הלולב שנוטל דבשעתמשום והטע~ בת~~~~ ליכא תרנ"א ס~ בשו~ע כמבואר

 ~~כא לכןהאתרו~
 בת~~~

 ה~מרא נ~ט בד~וק דלכן ומדייק

בסו~
 ל~~א

 הנ~~
 מ~א לא

 לא אם אבל וכו~ אתרו~
 ~לאה"כ א~וד ~ריך לולב ל~ד ~בה או הדס אולולב מ~~

 א~וד~ ~ריכ~ן דלמ~ד כ~ון בת~~~~ ~~רת משום לואסור
 עכ~~ד~ ב~חד הללו מינים ~~ק~חת בעינ~

~~~~~~~
 כל לו דבאין תרנ"א ס~~ בשו"ע דפסק הא ~~~ל
הד~

 מ~נ~~
 מין ד~ל זה מלשוןלכאורה ומש~ בעלמא~ ג~כר לו ש~ש אותם ~קח

 שחס~
 לו חסר ~ם אפ~ לו

לו~
ולדבריו לו~ ש~ש מ~נ~ם ~~ יקח אפ~~ה ערבה או הדס או

 קש~
 ~א

 בא~
 או ע~ה או הדס לו חסר

 לול~
~~

 ו~~ל בת~~~~ עבירת איכא הא לו שיש מ~נ~ם ~~ ~קח
 לו~ב קי~"ל דאנן משום ~קדהוא

 א~~~
 ל~כא ולכן ב~~ד~ דוקא ל~יחתם לה~ות מוכרח~םאינם מ~ני~ ה~~ וא~כ א~וד

בת"~~ חש~

~~~
 ה~ברא כי

 מה נופל יה~ לדבריו ו~ם ~אמר~ נ~ת~
 מ~וה דבק~ום לעורר שרו~ה נ"י הד~~ מדברישהבנתי

 חשש שייך יה~ שיעורב~~י
 ~נ"ל ו~י בת~~~ א~סו~

 ח"ש מ~ה בא~ל א"כ מעט מעט או~ל הוא דעכ~ח כיוןאינו
 בת~~~ליכא

~~
 על לי ~שה

 סב~
 דפריך הש"ס מדברי ~כח דהרי זו

 ~ה דאם ד~ במתן שנת~ב א~ ~ן ~בי ל~י~~~א
 עובר הוא הר~ א~מתנה

 מוריני ולסב~ בת"~ ע~
 ~ת~~~ ~י ליכא הנ~ל~~"ל

 מתן נותן שהוא דבשעה כיון
 אלא הנשאר~ם~ מתנות ~וד אח~כ ליתן יכול ~ד~יןהא~
 ד~ם ע~~ח מוכחודאי

 בכ~~
 א~כא

 בת"~
 כיון

 ליתן רו~הא~ו דמתח~~
~ 

 ז~"ל מו~נו על ות~ני אחת~ מתנה

~למ~
 ~א

 מדח~
 שאין ה~כא דכל שכתבנו כמו הטו~א ~וש~~
 בת~~~~ ליכא יותרלו

~~~~
 הטו~א מדבר~ יו~א שמפורש אומר אנ~ אחת

 ב~ת משו~~ת וכן מ~~א~ ס~~ בשא~~~א מדבר~ווכן הנ~~~
 ~מהר~ם מורינו מדברי וכן הנ~~ל ט~~ז ס~שלמה

על ז~~~~ ש~~
 התר~~~~

 דהלאו הבינו דכולם הנ~~ל תנ~ו סי~ מ~ות
 ש~

 ועכ~~ח ועשה~ קום של לאו הויבת~~~
 משו~

 שהוא ~הב~נו
 פרשיות ה~~ של התפיל~ן ~לובש שהוא בשעה הלאו עלעובר
 מינים~ ~~ נטילת על הוא ו~לאו מ~נ~ם ה~~ לוקח שהואאו

 ~~ בסוף שם מפלפל ז~~~ל מורינוש~רי
 לו~

 ה~ה לפענ~~דאבל בת~~~~ על
 נרא~

 כן דאינו
 ר~

 ~ה לאו חשוב ד~עולם

דבת~~~
 הנ~~ל בר~~ה ה~מרא מדברי וראי~ שוא~~ת של לאו
 על עברת נתת כשלא לר~~א ~י ~לי~דקאמר

 בת~~~
 ולא

 עשי~
מעש~

 ועשית תוסיף בל על ~רת וכשנתת ב~דך
 מעש~

 ~ם הרי איתא ואםב~דך~
 בת"~

 כשנותן בקו~~ע הוא
 המתנ~

 הלאי חשוב לא דלעולם ~נ"ל מוכח עכ~~ח אלאהאחת~
של

 בת~~~
 במה אלא אי~ ~לאו ומשום שוא"ת של לאו א~א

 ואם ~ותר מל~תן ע~מו את~מונע
 בח~ נוט~

 הלאו מינים ~~
 בתפ~~~ן וכן ~ב~עי~ ~מין מלקחת א~~ע שמונע במההוא
 הוא~לאו

~~ 
 של לאו משכחת לאולעולם ה~~~~ת~ הפרשה ~להניח א~~ע שמונע

 ועשה~ קום ש~ה~ בת"~
 ~ל כמו על~ו לו~~ן א~ן לעולם וא~~כ שוא~~ת~ הואלעולם ר~

 תנ"ו מ~וה בסוף ז~~ל כמור~נו ודלא מעשה בו שא~ן לאוכל

 יש ושפ~רהנ"ל~
 חילו~

 ~ל תוס~ף בל ב~ן
 ת~~

 תוסיף דבל
 ב~ו"ע עוברהוא

 ו~ת"~
 הנ"ל ולפ~ ~שוא~ת~ עובר הוא

בלא~~ה
~  

 ב~ה מ~לואים אבני ~~ונטרס הטו~א ~שי~
 הנ~~לכ"ה

 א~ דלמ~
 של הטעם ל~~א בסוכה

~ 
 ~קח שלא

 לו באין רמון אופרוש
 אתרו~

 דהוא למיסרך ~אתי משום

ר~
 משום הטעם ול~~א דשוא~~ת ~ששא

 שהו~ בת~~~
 איסור

 שהוא קו"עשל
 ~שש ד~ם אינו ~ה הנ"ל ולפי טפ~~ חמו~

דבת"~
 השא~"א ~וש~ ~~כ ומיושב בשוא~~ת~ רק ~~~כ הוא

 תפ~לין ~מו~א בפרק ב~~רוב~ן דס"ל ~~~י על ~אבס~
 משום וח~~ב משאוי עליו ומשוי תוסיף בל א~סורדאת~

 איסור ~בי ~ם וא~כהו~אה~
 איסור דאתי נימא נמי בת"~

 כן ואם משאוי עלי~ ומשוויבת~~~
 הלוב~

 משום בשבתח~יב ~י~י~ ~~ של ב~ד
 הו~~

 ד~ ~בעתן דס~~ל ל~י אפ~לו
 הןמ~וות

 הלאו דאתי משו~
 ע~~~ משאוי על~ ומשווי דבת~~

 לאו ד~בי א~נו זה הנ~לולפי
 דבת~~

 למי~ שי~ך לא
 דמשו~י

 דאין ~אויעלי~
 העבי~

 ב~דו טל לו שיש ~י~ית ~~ בא~תן
 ה~יעי ~ף על מ~טיל מונע שהוא במהאלא

 ובז~ ~~~
 ~ית ראי~ת נמיסר~

 של~
~~~ 

 חדש~
 עובר דאי~ו

 בב~
 ב~ת~~

 ~~~ית
 ממ~

 ~מנחות ה~מרא ~א~ה
 א~ת ~י~ית לו דבנפסל י"~ ס~ בא~ח~ל~ה ונפס~~

 איתא ואם בשוא~ת~ דדוחה הבריות ~וד ~~םהטלית להסי~ א"~
דא~כא

 בקו"ע ד"ת איסור ~וי ~י בת~~
 ~ת"~ משו~

 אלא
 דליכא~דאי

 איכא דאפילו הנ"ל ולפ~ ~~~ית~ ~~ בת"~
 ב~"~

מ~~~
 הלאו

 שוא~ ~~ דבת~~
 שום אין כ~ל

 מהתם~ ~א~

~~~~~
 לאו בענ~ן ~דבר~~ו ל~ו

 דינים חילוקי כמ~ ד~ת"~
והם

 א~~
 ואינ~ מ~וה במבטל

 ~ה ~יים
בת~~~ ל~~

 ב~~
 ~ום מ~וה במ~טל

 ~או~
 ~הוא

 ל~ר~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בת~~~~ על ~ם עובר ~וא זו~ו~~ע
~~~ 

 ומ~רע מ~וה בעושה
 אם בתפ~~~ן פרש~ות ~~ בלולב~ מ~נ~ם ~~ כ~וןבעש~יתה

עו~
 שרו~ה משום

 ל~~
 על ~~~כ עובר

 בת~~~
 כ~טו"א דלא

 ה~~~ם כמורינואלא
~~~ 

 ח~נוך המנחת דעת וכן ז~~~ל
 בספרי~וכמבואר

 ד~~
 כ~ון ~ותר לו שאין בשביל מ~וה במ~רע

 דא~ני נה~ ~~~~ת ~~ אלא לו א~ן וכן מ~נ~ם ~~ אלא לושאין
 אבל המ~והמ~י~ם

 כז~ת ח~~ ~אכל והה~~ד ~כ~~ בת~~~
 ~ו חלוש ~דם שהוא ~ותר לאכול ~כול שא~נו משוםמ~ה
 בל ל~כא ~~כחולה

 ת~~
 ובזה

 ס~
 של פקפוק

 אוכל שא~נו א~~רי שהרי ~וה של ש~עור ח~י ~~וםבענין מעכ"~
 האכילה~ לו ש~~ק משום ~ו לו שא~ן משוםכז~ת

 ה~~
 ~ם

 שעוש~ןב~ות
 ב~

 דמ~ם נת~נת או אכ~לה כ~ון זה אחר
 א~כא ~~~כ ד~במתן

 בת"~
 נותן א~נו באם

 בכוונ~
 אחת~ אלא

וה~~נו
 ~עוש~

 כד~ בכוונה
 ו~ ל~ר~

 מ~~~ם כמור~נו דלא

שי~
 תנ~~ו~ במ~וה ז~~ל

 ואתחנן בפ~ עה~~ת ~רמב~~ן בדברי ~לדברי רא~~ ~ד~~~~~~
 בסוכה דהיושבשכתב

 ר~
 עובר ~מים ששת

 ע~
 רא~ה ~ש וכן בזאח~~ז~ ~"כ עכ~~ח ~נעשה א~~בת~~~~

 תק~~ש מניעת ~~ שכתב הנ~~ל ט"ו דף ר~~ה~~ב~א

ב~~~
 ש~~ך ד~~~ בשבת שחל

 בת~~~
 ד~~א הטעם לולא

~עב~רנו~
 ושת~~ה~ דו~~ש בזההננ~

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

 ס~ני ה~וחס~ן שלשלת ~~ד~ק ה~און הרב ~ד~ד~כבוד
 כש"ת וכו~ועו~~ה

~~~~ ~~~ 
 יע~~א~ דעב~~~ן ד~ה~~~ אב~~דשל~~"א ~~~~~~~~ ~~~~

~~~
 הע~ונה

~ 
 ~שת מביסער~~ן א~ר~ם ~ת ~פורה

 ס~ון ~"ב ביום שנאבד משם ~אלדשטי~ןבנימין
תרפ~~ו

 ונמ~~
 סיון כ~~ב ב~ום ~באר נט~ע

 שנ~
 ומעכ~~ת ~נ~~ל

~עת~ק
~~ 

 ו~כ~רו שהכירו~ו ו~ים מ~ש~ל~ם ~~ב~~ע
 וה~~ ~הם לבוש ש~~ שלו שהם מלבוש~ו כלאת

 ב~
 ה~ה

 כל ~~יע האריך ו~~~ת א~נשי מושלו ~אחפ~ים
 ~ת~ר יש ~~י אשר ~ט~מיםוכל ה~ב~~

 ~ע~ונ~
 ונהנתי הנ"ל

 כל אם אלו ~דינים היטב ובקי לו רב ידיו רא~תי כימאוד
 ~כמתי~ ~ם ~~ה חמור ענ~ן הוא ולאשר~~רונים

 ~"כ מסכ~ם~~~~
 בהי~

 הנ"ל ~אשה
 ה~~

 אי~ה שעל
טעמים

 להת~
 אפשר היה מ~ת שכתב

 משלובדרך לפקפ~
 ~והו מב~ס~~ן ~ים ~ד~~ ש~

 אותו~~ו~יאו תיכ~
~ 

 והכירו מת ~באר
 א~~

 בנימין ~וא
 נו~ות עם הסוחר ~יס~ן~"ש

 ~נאמני~
 במסל"ת

 ו~~
ה~

 ~ינו דלא ~~פק אפשר
 מס~ ש~~

 נאמן
 בעדו~

~אש~  על להעיד ~א שאז מת פלוני באו~ 
 ~מית~

ב~
 ב~ות ח~~ל ~ה~ילו מ~ינו

 א~
 ~אין אבל

 ~~א~
 ~~ ~~~ע~

 מסופקים ~אנו אלא ~ני~ו ~~ח המת
 ~ואמי

~  ~  ~מונ~ 
 כאן שאין לפנינו

~~ 
 על

המ~תה
 ור~

 שא~ש הוא ~ספק
 ז~

 וב~י הוא מ~ ~מת
 נאמנ~~ א~נם אפ~ר בזה ~וא~ פלונ~ ואומר~ם מסל~~תעכו~~מ
 הוא ש~מת לומר ~או רק מת פ~ונ~ לומר באו לאד~ר~
 ~מעון או ראובן ~וא שפלונ~ רק הוא ועדותםפלונ~

 אפש~
 הוא זה א~ש לומר בעלמא כעדות רק עדותם הו~בכ~~~~
 נאמנ~ם ~~כו~~ם שא~ןפ~לונ~

 בכה~~~
 ול~תי במסל~~ת~ אף

 סבראהוא
 ~דול~

 ~ם אם בדבר ו~~~ע לחלק
 בכה~~~

 נאמנ~ם
 במסל~~ת~עכו~~ם

~~~~~
 ולענין ~~ סע~~ ק~~כ בס~~ ~ט לענ~ן בשו~~ע דמ~~נו

חל~~~
 ~ודע~ן אנו א~ן דבאם ה~ סע~ף קס~~ט בסי~

 את ~ו המ~רש אתומכ~ר~ן
 החול~

 לפנ~נו ש~ע~ד ב~"א ד~
שהוא

 הא~~ ש~ ~ע~
 ש~ר~ך המת של א~~ו שהוא וכן

 אול~בם
 ומבו~ לחלו~

 אשה או קרוב אפ~לו בע~~א דד~ שם
או

 שפח~
 עי~~~ש נבון ש~וא ~טן או

 שהטע~
 ~ם מבואר

 מז~ מוכ~ ד~לכאו~ הרי בעלמא מ~לתאד~לו~
 ל~כ~ר דלענ~ן

 עבד נאמן הד~ן ומע~קר טפ~ ק~ל עוד פלוני א~שש~וא
 מ~~ני דלא ~ען בזה מפקפק לב~ מ~~מ ופסול וקרובושפחה
 נאמן ~ה~~ מסל~~ת עכו"ם ד~ם הד~ןשם

 ו~ד~
 אם משל

 ~ל בע~ה שהוא ~ודע~ם אנו וא~ן אשתו ל~רש ~אאדם
 וכןהאשה

 ~כה~~~
 ~א אם יודע~ם אנו ~אין חלי~ה ל~ין

לחלו~
 של אח~ו הוא

 ה~
 ואומר מסל~~ת עכו~~ם ובא מאב~ו

 של בעלה הואש~ונ~
 האש~

 שפלוני או ל~ת~רש הרו~ה
הבא

 לח~ו~
 נמ~א לא מאב~ו המת של אח~ו הוא

 אמר~ שסתמא ומאחר נאמן ש~הי~ והחל~~ה ~~ט בסדרולא בשו~~~
 בעדות א~א נאמן מסל~~ת עכו"ם א~ןבש~~ס

 א~
 וכן

 מור~ד~ן ולא מעל~ן לא ע~~~ם ~לדבר~ו אמ~
 מש~

 דא~נו
 לומר ~ים הב~ באו דלא דידן בנדון ~ם אפשר שכןוכ~ון נא~

 רק באו ולא מת הנו~ות עם ~סוחר מבס~~מ ~"שד~נ~מין
 א~~כ מב~~ס ~~~ש הא~ש ~וא לפנינו המונח מת דאותולומר
 ב~רור מענ~ני אלא מ~תה ~נ~נ~ עדותםא~ן

~ 
 שהוא א~ש

 אפשרפלונ~
 בכה"~

 עיון~ ~ר~ך והדבר נאמנ~ם א~נם

~~~~
 א~ להת~ר~ אחר~ם בטעמ~ם ד~ ~ש בנ~~~ד

 כ~ון
 ו~ם נ~כר~ם ה~ו בהם מלובש שה~~הכלים ד~~
 ~~~ במלבוש~םשה~~ בהחפ~~~

 ל~ו~
 ה~~ בהם

 כמ~
 מושלי דלא חפ~~ם

 כמו כללא~נש~
 הרעכנונ~

 תש~מי ו~עטל מ~~עדלענדער
~פאר~אלמי"

 והדו~
 למעליותא~ ~~ בזה ויש ל~ם

 א~
 דדעת

כמה
 ~ד~

 סימן בחו"מ ~ש~~ך וב~ני~ם ואחרונים ראשונים
ס~ה

 וה~~
 חייש~נן דלא י~ז ס~~ אהע"ז ~ל בב~אורו

 כלל~לשאלה
 ב~

 חייש~נן א~ אפילו
 לשא~

 עכ~~פ ~מ
 בכ~י~

ד~
 ח~ישי~ דלא ודאי וטב~ וארנקי כיס כמו א~נש~ מושלי
לשאל~~

~~ 
 ~י~~ש שהביא בתשו~ הב~~י לשי~ ניחוש א~ אפ~לו

דלמ~~ד
 דלא בכל~ם א~י~ו לש~ה ח~יש~נן ד~נן סימני~

 מסימנים ~דיפי לא ~~כ הללו דכל~ם משום אינשימושלי
 כ~~ם על סמכינן לא כן אס~מנים סמכינן דלאוכמו

 בכ~ם אלא אמר ~א ~ב~~י ד~ם ~~~א אני כתבתי~מ ~א~
 ~ד אינשי מושלי~לא

~ 
 ב~~א המבואר וטבעת כיס א~~י כמואותם ל~אי~ ~~~ אי~ ש~שאיל

 מסמני דלא משום וכיס ארנ~י אותם להשאיל רו~הה~איל דאי~
 שלא ~פיד ש~משאיל מ~ד א~נשי מושלי דלאוטב~ת

 אותם ~יךאינו להשאיל~
 ב~ כל~

 בתשו~ ~י ~ם
 א~ ~~~ ~ד~



 ח~~ש~נן לא ד~נןס~מנ~ם
 כיס בארנק~ דדוקא כזו~ לשאל~

 מקפ~~ד ~משאיל מ~ד ~ינש~ מושל~ דלאוטבעת
 ש~

 ~שא~לן
 ש~דמן י~~לב~ה

 אד~
 נ~~וש על מקפ~ד שא~נו

 שאין בדבר אבל מס~מ~~ן עד~פ~ דלא ~~~~ ~~ל לכןאותם ומש~י~
 מפני אותן שואלהשו~ל

 שא~~~
 ומיושב מס~~~ עד~פי ודאי לו

בז~
 דקאמר מה הנוב~~~ קו~

 בגמ~
 בעדי ~מור דמח~~ר~ן

 לשאלה נ~חוש ואמא~או~ף
 ומתר~

 אוכף ~~נש~ מש~~ל~ דלא
 דהא קשה ולהב~~~ ל~מרא ל~~ דמ~קבומשום

 ~~ מ~~~
 עדיפי

 ד~נן ס~~ א~ ותקשהמס~מנים
 ל~

 בעדי ~מור מחז~ר~ן
 א~נו דהשו~ל ~גמרא ~כוונת ~~~ש הנ~~ל ולפ~אוכף

 ח~~ש~נן לא ומה~~ת מס~~ עד~ףלשאול רו~~
 לכו"ע~ כז~ לשאל~

 ר~כנונג המת של בהבגד~ם דנמ~אים ד~דן בנדון נמ~ומ~נה
 ~מת של שמו על ~עטל~~ ו~פארג~למ~מפר~~דלענדער

 שום שוא~לא~נו דז~
 אחר א~ש שא~ן מפני אד~

 ~רי~
 כלל לו

 ח~~שי~ לא ~דא~ע"ז
 לשאל~

 הב~~י לש~~ אפ~לו וא~~כ כנ~~ל
 בזה ח~~ש~ לאבתשו~

 ל~~
 ~חל~ט ~כול~ם ואנו

 דמ~
 זה

הו~
 בבגדו דנמ~א הללו מדבר~ם ג~לדשט~ין בנ~מין

 בו~~וש שה~~

~~
 של בעד~תו להת~ר ד~ ~ש

~ 
 גאטטלי~ מרדכי

 שהו~~א
אותו

 מ~
 אותו שראה האיש שהוא אותו והכ~ר הבאר

 של עדותו ול~רף ~נאפלערא~ל
 קנאפל~

 היום שאותו שאמר
 בו א~לו שה~~ ה~וד~ם וכל אחר ~הוד~ א~ל~ ה~~לא

כולם ב~ו~
 או בסופו ח~~~ סי~ באה~ ה~וא~ ע~~~ חי~~
 כיון נמי ~כי ~~~ם~ ~ם שא~ וידוע שנ~םכשהוחזקו

 ששא~
 המת עכ~ח א"כ ~~~מ~ם~ כולם ביום בו א~לו שה~אנש~~
 ~ש לכאו~ רק גאלדשט~~ן~ ~וא הואהנמ~א

 לפקפ~
 כיון

 ה~~ לא מרדכ~העד דמ~~~
 מכ~~

 ג"ש ששמו כלל ~דע ולא אותו

מב~סערמ~ן~
 ור~

 שלעדותו א~ מרדכי של לעדותו ~רף ~ר~כ~ן אנו
~ 

 ח~י רק מע~ד הוי א"כ ~נא~ר אהרן רפאל
 בפ~ ואמר~נןדבר

 ~ו~
 בע~~ עדות דגב~ ל~ ס~ ובחו~~מ

 כמי כלל נאמן א~נו דבר ח~י על ובמע~ד דבר ~~~ ולא~ר
 דמילתא אינו דזה ע~~"ש~ בכריסה ואחת בגבהאחת

 במ~ן כגון עדים ב~ דבע~ במיד~ דוקא דהי~נודפשיטא
 עדות לענין אבל ומ~תה במ~ותאו

 אש~
 ע~~א דאפילו

 ק~וב ואפ~לונאמן
 ~ן א~~ת לא דבר ח~י דגם ~דא~ וא~

 ~אהע~~~ומ~את~
 בשם כן שהביא סק~~כ פת"ש ~~~ז סי~

ה~שועות
 יע~

 ~שו"י של דבריו לו ~ראין שכתב וע~~ש
 אף ועקרים נכונים דבריו פשוט ולדע~~הנ"ל

 יסודעליהם ~ע~~
 ל~שה~ הל~

 ~~ג~
 דמה הגם ל~רפם~ הם ראוים ~יתר~ם שאר

 שנ~~
מדב~

 ש~כ~רוהי או~ים עדים דב~ דכיון מעכ"ת
 ג~~ שאישתהי אחר אף מועיל ולכן בדדמי בהו ש~~ךולא

 כן א~נולדעתי
 ד~

 מלחמה של ב~מי גבי
 וקב~יי דב~

 ~והו של הבדדמי ~י וכן עדים~ ב~ גבי מק~לין~בזה
 ~~דין דא~ן במשנה דמבואר הא גביאבל שנטב~

 א~
 דאחר ~שום אח"כ~לא ימי~ ג~ עד

 מים גבי וכן נשתנה~ ימי~ ~
 ב~ ונשתהה~ המ~ם מן~כשהו~יאוהו

 ב~ אפ~ מועיל אינו
 דס~מא מהני לא ג~כ ~כירוהו מעי~יםע~ים

 ימים ג~ ~ד אלא מעי~ן איןהמשנה קא~
 מש~

 ~י~~ ב~ אפי~
~ו~

 אם במים כה~ג
 נש~ה~

 שה~~יאוהו ~~ר
~ 

 ~מים

~~~~~~~~~~~
 ל~רפו לסניף ראוי~ העד~ם אותו ~ה~ו מה עכ~~פמ~~מ
 דאם כתב דהמ~~~~ט ובפ~ט למעלה~ שכתבנו ~יתריםל~נ~
 תמוהה הדבר גוף ו~אמת על~ו~ מ~~ד~ן נשתנה שלאמע~ד~ן
 בו ה~ ואם שמעון של לט~ע ראובן ש~שתנה אפשרדא~ך
 ה~ שנוישום

 ~רי~
 לא כלל אותו ~כ~רו לא שעדים להיות

 אפשר וא~ך לש~ון ולאלראובן
 דהעד~~

 שמע~ן שהוא ~אמ~ו
 ראובן ~וא~ב~~ת

 ~ר~
 ~י זה בענ~ן ~סוקים אנו א~ן עתה

 הק~דמ~ם~ ב~יתרים לנודי

~~~~~
 על

~ 
 אומדנא יש הנ"ל

 ג~ו~
 כ~ון

 ד~~
 משתי יותר

 שבנ~מ~ןשנ~ם
 ג~~~

 הנ"ל
 ח~

 העולם מן
 בזמנ~נו דהוי קל~~ט ס~ ~רא~~~ בפסק~ וכתב זכ~וואבד שמ~ וחס~

 גדול~אומדנ~
 ט~~ו סעיף בסוף בר~~א ומובא ע~~~~ש

בק~~ו~
 באהנען מלא ~ותר פתוח שהעולם ~זמנ~נו וכ~~ש
 כל מפני כלל חסר אינו אחד שאיש וכ~שוטעלעגראפען~

~נ~~ל
 וישבו א~תתא דהא~ בשר~ותא ע~מ~ מ~ט~ף אני ג~
 שלבי~ד

~ 
 בשעת

 כמבוא~ ~ית~
 וכו~~ ~ט בסעיף

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

בעזה~~~ת~
 לס~ ג~יום

 ב~

 תרע~ב
 לפ"~

 סעמיהאלי~ פה
~ ידיד~ לכבודשוכ~ט  מפורסם סו~ה וב~י החריף 
 מו"ה כש"ת ולתפארת~לשבח

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

 נ"י
 ב~~

 נשיאה ד~~ חתנא בי~ן
~דידי

 הגה"~
 של~~א~ אב"ד

אחדש~~~ט~

~~~
 חוו"ד שאל

 בדב~
 אשר

 המנה~
 הסותרים בין עתה הוא

 בינ~הם נעשה שאם תוה"ק ד~ן ~~~~ גם כן ~ס~ק ישאם ב~ד~ דבורם עפ~~י שלהם ו~מתן המשא כללקיים
 דבו~ עפ~~~ מסחראיזה

 לו שיהי~
 תו~~

 ~~ ~ילו
 סטומתא קנין מ~דבדבר קני~

 אש~
 ~א~ ס~ בחו~~מ מבואר

 נעשה אם גםומה
 המסח~

 ~י גם
 אנגאב~

 כי יען
 ~א~ ס~ חו"מ ש~ק מה~םבתשו~

 ד~
 עם אנגאבע

 ש~ע אך סטו~א~ קנ~ןהוי ת~~
~ 

 וכן ומשיב ש~אל בשו~ת
 ~~ל ~יב~ דגם פסקו מבראד ~~~ק הגאון בשםשמע

 ~תו"ד~ סטו~א ~נין מ~ד לקניןע~ה

~~~
 ~לא ראיתי לא מב~ד ומהרש"ק שו"מ הגאון בשם מש~~כ

 אולםשמעתי~
 ~יפ~

 הרא"ש בשו~ת מב~אר ~ה
 ~ ס~ י~~בכלל

 ~הראה ~ה על בהשיגו
~ 

 בשם א~ד
 אבל ב~~ל כתב~~ם ~~

 דיבו~
 בכמה ~~ל שפ~"י כמו בתר~ א~לינן ולא הוא גרועמנהג נ~~~ אי אפ~ לא בעלמא

מ~ומות
 בג~

 ~ל ה~דש ב~ג ו~ובא הרא~~ש עכ"ל
 ה~ו~ות ידעתי ~א ר~יטא שלפום והגם עיי"ש~ נ"באות פ~~

 ~"י בהםשכתב
~ 

 אבל בג~א
 נא~

 כ~ג~נה ~~ל~ הרא"ש ע~ינו
 ה~ו~ ~דב~ מבוא~

 ~ש
~~ 

 דאמרינן הא ~ל
 ב~נים טפחים ו~בגוויל

 ו~~
 ~אמרי~ן כיון ות~ו

ג הכ~  א"כ המדינה~
 גויל הו~ כ~ ל~י~ לי ל~

~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ב~~~ה הוא הכל הרי לבינההוי
 דאי ות~ ~מדינה~ כמנה~

נהו~
 ~המבואר יותר

 מנה~ ~~ במשנ~
 דלאו כלל מהני לא

 ד~מנה~ מנה~~ בתר דאזל~ אמרינן דוכתיבכל
 ~רוע

 ד~ה~ אף בתרי~אזל~ ג~
 ודברים עכ~~ד~ הוא כן המדינה

 ס~~~ה קכ"ו סי~ ובשע~~מ הנ~~ל~ ז"ל ה~~~ש כד~רי הם~ללו
משמע

 דס~
 דלה~~ם והרא~~ש הר~~ם בין פלו~תא בזה ~יש

 ישאי
 מנה~

 שפיר בדיבור
 מו~י~

 קנין מ~ד
 אין ~~ם ~ם לפענ"ד ~ובאמת מועיל~ אינוולהרא~~ש סטומת~

 ד~~~ח שאני ברית בעל ~בי והתם ד~~יל שיסבורראיה
 על כוונתואין

 קני~
 רק בו~ נתפס קנין אין שהרי ממש~

 דיש רא~דמביא
 ~יל~

 א~ר
 המ~~

 שם בשע~מ מש~~כ ו~ם

בסו~
 מ~וסר הוי בו ~וזר אם דהרא"ש דינא דבההיא

 כמש~~כאמנה
 הש~~~

 ל~ אישתמיט ס~~ז~ רס~~ד סי~ בי~ד
 שהוא ד~יון הנ"ל דין על להדיא כתב ק"ב ב~לשהרא~ש
 ממש בו ואיןדשלב~~ל

~~ 
 שם~~ עיין הוי~ לא אמנה ~וסר

 באמ~~~~~
 ~לאה~~כ

~ 
 דמנהג ~ל~עכ~ת ל~ ~~שיטא

 מקום שבכל ב~מרא הוא ~דול כלל שהרי כן אינולפענ~~ד קונה~ בלבד שדיבור הוא ~~יו שלהסו~רים
ש~נה

 הס~ו~ הלוק~
 כדי כסף קנין ~כמים עקרו בקנין

 נ~רפו המוכר לו יאמרשלא
 חיט~

 יותר ועוד בעלייה~
 הרי יתומים נכסי שמואל דאמר נ~ב דף ב~יטין מבוארהרי מז~

ה~
 התם אמרי~ ועכ~~ז ב~ספא~ אלא מקני ולא ~קדש

 המוכרי~ יכלו דלא מיני~ דסבור ואיקר אפ~י זוזי יתמידיהבי
 ד~ף ~וםל~ור

 א~~ קו~
 בר~ שישא רב להו ~מר

 הא אידידרב
 ר~

 נשרפי להו ~מימר דאתו לדידהו היא
 דלע~ין דא~~ ותוס~ ~~י ש~ ופ~ בעלייה~~יטכם
 אפשר לא ~מ להקדש~ דמיא לא~י~תא

 לח~
 ואם הדבר

 המק~יה~
 באם ל~זור המוכרים יוכלו שלא לענין קיים

נתיי~ר
 בהכר~

 א~ה יאר~ אם לענין ש~ם לומר
 אונ~

יעמ~
 הלו~~ים ~~ות הדבר

~~~~ 
 יו~ הרי

 לנו
ה~~ל מתו~

 שא~
 מן לקנין ה~ר לו~חים אנו

 ה~ר~
 לומר לנו

 שאנו כיון וא~כ הלוקח~ ב~ות הוי אונס אם ענין עלש~ם
 הסו~רי~ מנה~ דלפירואים

 שנת~יים נהי עתה
 המ~~

 א~ם
 א~ל הס~ורה נאנס או נשרף הדיבור א~ר אם ~מבד~ור
 על ~פסד מ~שבין~~כר

 ~מוכ~
 ואפילו אנ~אבע ~םנ~ן א~ אפ~ אלא עוד ולא

 ידו~ ס~ו~ קנ~
 ~כי מבוררת

 הק~יות דרובא רובא פי~ל
 ש~

 סחורה כאן אין האיד~א

 כלל~ידו~
 המו~ ~

 סתם ~יטים מוכר
 וה~ו~~

 קוגה

בסתם~
 ו~

 יי~~ש בקניית
 וכדו~

 שנוה~ין כמו לזה
על ב~ני~

 הבע~~
 כלל קנייה ~~שב לא זל ובאמת

 כדמו~~
 ב~ז

~~פ
 השו~

 בטל~ לי התבעלי ~נין ~ועל את
 ד~א סתם

 דלא כיון ~ונה את~ן~שוב
 ט~ ~~

 דאמרינן ועיי~ש זה
 דזה הרי עי~ש~ מיתסר לא ש~ו~~ ~י~ד דלאכיון

 מבואר וכן כלל ~~י~~~שוב ל~
 ~~~ל שיק מ~~ם מורי בתש~

~~
 או"~

 בית ובשו"ת
 של~

~~ 
 לו שיש דמי או"~

 על~נייה בפס~
 שלו~

 של
 הורתי וכן ב~י על ~ל ~בר אי~ ~~

כ~
 דאינו פ~ים

 ~~ו~
 ~ודם אותו ~ור

 ~ס~
 והיינו

 ד~א~ום
 פשי~ ו~~ ש~ו~ כ~~ נ~ש~

 ה~סד ~כל
שיארע

 הכ~ בהס~ו~
 ~ל הוא

 ה~ו~~
 באם אפילו א~א

 ש~~ ~~ני~ שס~~ה ~ו הראה שהמוכר~~ע
 כאן

 ~~ו~

 מ~כר אני~זה
 ל~

 שלא זמן כל מ~~מ
 מש~

 אותו
 עתה קוראין שהעולם מה~היינו הלו~

 אונס אפילו שת~נב או שתשרף כ~ון בס~ורה הפסדאיזה ויאר~ ~איבערנעה~ן~~~
 כל מ~~מ~מור

 ~עול~
 וכל

 הסי~רי~
 על ה~סד יטילו

 עכ~~ח א~~כהמוכר~
 מ~כ~

 לא מ~שבים אינם ~סו~רים ד~ם
 של הוא ~סחורה ואכתי לקנין~ אנ~~ע ולאדבור

כדמ~יקרא המוכ~
 ואי~

 קנין כאן
 כל~

 והא
 דנוה~י~

 הסוחרים
 שה~ הדבו~ לפי הס~ורה את שיתן ה~וכר אתל~כריח
להם

 שיק~ ללוק~ ו~
 כפי המעות את ויתן ~סחורה את

המדוב~
 ~יוב~ מ~ד אלא קנין מ~ד זה אין בינ~ם שהי~

 ~~~ד סי~ ~~~מ ~~ שלמה בית בשו~~תויעוין
 ופ"~

 ועוד

בכ~
 זה שביא~ תשובות

 באור~
 ~ובלי הנוה~ים דמס~רים

 מס~ר אופן רק הוא ~כ~ת שאלת ~םספק
 ~ה~

 אין
 עליהם קנייהת~ת

 כל~
 ובז~ ~יוב~ תורת רק

 מה יתיישב
שנתקשו

 האי~ הר~
 ~ילו מס~רים מועילים

 והמו~
 אין

 הס~~רה בא לא עד~ן לפעמים ו~םלו
 ל~ל~

 כידוע כלל
 תיכף שקונים האידנא של ו~מס~רים ~בערזאבמנה~י
לא~ר

 חדש~ תבוא~ ~ס~
 דשלב~ל מקנה אדם שאין וידוע

וד~ר
 א~~ש ~נ~ל לפי אבל ברשותו~ שאינ~

 דלעו~
 שם אין

מכירה
 וקניי~

 ש~מוכר ~יוב רק ~ה~ מס~ר על
 ליתן~~מו מחיי~

 ~סחו~
 והלו~~ ~לוני לזמן

 ע~מו מ~ייב
 ולש~ם פלונילזמן ליק~

 וכ~ כ~
 וידוע מעות~

 ד~יו~
 אפי~ מועיל

 ברשותו ואינובדשלב"ל
 כמבוא~

 ס~~ סימן ~~~~מ

~~~~~
 דלא ~דביארנו הנ~~ל לפי

 שיי~
 כיון קנין ~ין כאן

 וידוע~ מבוררת סחורה כאןדאין
 ו~

 שם
 יק~אהת~ייבות

~ 
 התחייבות ד~ם ידוע הנה מ~~ר ~נין

~רי~
 קנין איזה

 אב~
 א~~כ הא~דם~ נת~ייב לא בע~מא בד~ור

לכאו~
 אם לעיין אנו ~רי~ם

 שיי~
 התחייבות ~ין ~ם

ענין
 סטומ~

 בו שיועיל היינו
 מ~~

 דבש"ס כיון הסוחרים
 אלא ~ואר אינווש~~ע

 קני~
 ~י התחי~ות ולא סטו~א

 ~"א ס~ ה~"מ על רב"פ בה~הות ומ~אתיסטומתא
סק"א בש~~

 שנר~
 שם

 כמסתפ~ מת~~
 ולבסוף בזה

 התחייבות ~נין שאף ה~ סעיף ק~~~ט ~סי~ הרמ~~אמדב~י הוכי~
מועיל

 מנה~
 ~בות לענין מדמו~יל והיינו ~יי"ש~ הסו~רים

 ~"כדאי~ו
~ 

 בב~~מ התוס~ ~דברי הת~ייבות לענין אף סט~תאדמוע~ל לדב~ רא~ ~"כ להביא יש ולענ"ד הת~ייבות
 א~הופ~

 ד~ נש~
 שכת~ו וכו~ אמר ומניומא ב~ה ~א ס~~ו

 ~נו לא אפילו מה~י שידוכין בשעת ש~שין ק~ם ומיהווז~ל
 סטו~א דהוי מידי העולם כל ~ו שנוה~ין כיון ~שובבב"ד
 דאינו דקנם הרי עכ~~ל~ ד~ניאדלקמן

 אל~
 ואפ"ה התחייבות

 וא~~כ ~מור ל~נין ~יוב ומדמין סטו~תא מ~ד ד~~לס"ל
הה~ד

 ב~י~
 רק דאינם כתבתי דכבר הנהו~ים מס~רים

 ~עיל~יובים
 בה~

 של התחייבות
 מנה~

 כנ~~ל~ הסו~רים

~~~~~
 ה~ המו"מ דאם נלענ"ד ולמ~ה

 ר~
 בדיבור

 ~יוב שיה~ מועיל דאינו ודאיב~~~
~~~כ ~מו~

 ל~
 ~ב כלל הרא"ש תשו~ בשם

 ל~זור ~מור איסור יש בעלמא בד~ור דא~ילו ~וןדמ"מ ור~ ~~ סי~
~בו~ר

 א~~ מחו~ ~וי ~~ בסי~
 ובמ~ט

 בשם ~יא ז~ל ~~זשאןל~און שלו~
 איס~ר דהוי ~ראנ"~

~מו~
 לב~ד ויש

 דב~ ~~ו~
 זה

 ו~וס~ות עבריינא~ ו~רות~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 מהר~~מ בשם עוד ~~א שלום משמרתקונטרס
 ~נ~

 בשם
 נ~ן ע~~"ש~ ברבים לב~~שו ויש ~ע דנקרא מה~סתשו~
 הש~ר נשתנה באם אך דברו ש~ק~~ם להזה~רו הב~~דמחו~ב
 כ~ון ~דולש~נוי

 דב~~
 פלו~תא מב~א לבסוף ר~ד בס~~

 מחוסר ~~~כ בזה הויא~
 אמ~

 אהע~ז בט"ז לזה ונוסף
 בב~ש ~ם שם ומובא סק"ב ק~"דסי~

 ס~~~
 דאפ~לי כתב

 דאונס פטור ה~ה נ~~~קר אם מ~~מ ~מורבח~וב
 בח~מ ובשע~מ שם ובאב~~מ מא~ר דבב~ת ה~ם על~ו ~~בללא שכ~~ ד~

 נ~ד בזה כתבת~ אנכ~ ו~ם דב~ו על פקפקו ס~ס~~
 מ~ד רק דאינו בעלמא בד~בור אבל ~מור בחיוב הנ~מ~מ דבר~~

 הט"ז~ כדבר~ ל~~ל ~ש אמנהמחו~ר

~~~~~~
 ח~וב ש~ה~~ מוע~ל דאינו ~"כ נ~ל אנ~אבע בנתן
 בו החוזר על ~ותר להחמ~ר ~ש דבזה רק~מור

 שפ~ מ~ קללת ~ם על~ו ד~~כאכ~ון
 בנשתנה אפילו לכם

 ה~ד~ם ולפשר ההתחי~בות לק~~ם לכופו ~ש ה~ההשער
 ~כ"ע מועיל אינו שפר~ מ~ ד~נ~ןבעכ~~ח

~  
 תרי שהוא

 הש~~ וכב~ת~~
 בתשי~ ~חת~ס ~ל הח~מ על ~ב~ בנחלת

 שפ~ מ~ לענ~ן גם חלקשר~ה
 ת~י~ לתרי ת~י חד ב~ן

~~~
 בכתב שלוסם בעשו

 כנהו~
 ללוקח כתב נותן שהמוכר

 נו~ן והלוקח וכך~ כך בעד הסח~ה לו לתתשמחו~ב
 ממנו לקב~ל שמחו~ב למוכרכתב

 הסחור~
 הפר~~ז לו ולשלם

 המנהג נתפשט דזה ~מור סטומתא ח~וב נ"ל זה וכך~כך
 כשאר בד~ינ~ם אף יו~אה וזה ~מור ח~וב ד~ו~ המד~נהבכל
 יותר להאריך נפנ~ת~ ולא אלו בענינים נ~ל זהח~וב

 ידידו בזה והנני כס~רן~ ש~עור~ן התלמידים עם לימודטרדת מ~מ~
 בלונ~~ח~ וש~תדו~ש

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

 תרע~ב ~ב לסדר ה~יום
 לפ~~

 י~א~ סעמיהאלי פה
 ה~ ~דידי לכבוד ושו~טכוח~ט

 ס~~י ובקי החר~ף

ועו~
 כ~ש~~ת וכו~ הרים

 ~~~~ ~~~~ מו~
~~~~~~~~

 אבן נ~י
 יק~

 דב~ חתנא בבי~רמין
הרה~~

 של~ט~א~ אב~ד

אחדשה~ט~
 שנת~ם השנ~ ~ם הראשון מכתבו~~~~~

 ע~
 אחירת

 טרוד הי~תי לאשר כי הסליחה ואתו~שובתי

~ש~
 אחרים בענ~נ~ם

~ 
 הבנ~י ו~ם התלמ~דים בלימוד

 אחר במקום להתלמד רק שעה לפי נ~רך אינו שלנו ~ניןכי
 מ~וא עת עד תשובתי להנ~ח ואמ~י מ~שיבנתרשלת~

 להש~ב~ אמ~י שנ~ ~תבו בה~יעיו~

~~~~
 שמכ"ת ~נין ~וכן

 ~חז~~ מ~אמ~
 שב~מן ב~תו

 סטומתא קנין הוי בעלמא דיבור ~םהזה
 של כ~ונתו דע~קר וכתב הרא"ש משו~תשהב~תי ומדח~

 הואה~"ש
 ~ע~

 ~ן לימא דמאן אח~כ שכ~ב האחר

 מנה~שנו~
 ט~ם כתב ולא כלל~ זה

 ~ ה~שו~
 ~יף

 ו~ב~מא~
 ה~ל~ מנ~~ שהרי ראי~ שהבא~~ מה

 ג"כ

 נא~ד או נ~נבשאם
 הסחו~

 א~ל
 המוכ~

 באונס ~פילו
 הלו~ח על ההפסדשא~ן

 וע~~
 ~י ~ם ~~~ן נחשב ~דלא

מנה~
 ד~~~ל דחה הלו~ח~ של סחורה העולם

 הלוקח של באמת הואשהסחורה ב~~ דהמנ~~
~ 

 ~ח~וב
 אח~ו~

 ~ל
 מ~ד הואהמוכר

 המנה~
 אך בזה והא~~ך

 ז~
 העולה הוא

 מ~ח מת~לים דבר~ו א~ן וא~ל~ בק~רה~ דב~ומתוכן
 המפו~~ם ~מ~ר~ם מדבר~ דבר~ו~ נ~ד ל~ ש~ש~וכחות ~~

 ועוד ד~נ~ם הבתיוממ~~
 מכ~

 ~יסכ~ם מה כפי ~~תםפה ו~זכ~ והוכחות~ סברות
~~ 

 והם~ עמד~

א~
 ידוע ה~ורסמ~ם המחב~ם ~~~~~

 ~נין המחבר~םכר~ו כרכו~~ כ~
 ~וד~ חמ~ מכ~~

 ה~ה ~~כר לה~שראל ~ש פעמ~ם שכמה ~עןהפסח~
 לעכו~~ם שא"אעד ח~

 ~מ~יאו במשיכה~ לקנות~ הקונ~
 ה~לם בכל נוה~~ם וכן ק~ע א~ב בקנ~ןלהקנותם עי"~
 ק~~ד סימן בק~וה"ח ע~ין אחרים~ קנינים המ~~אומחבר~ם וכ~

 לעכו"ם בהמה להקנות לענ~ןוכן
 ~פ~~

 הולד
 כסף קנ~ן לעשות הזה~רובכורה ~דוש~

 ~"~~ ב~ד~ מ~י~ שבע~~ יען להטר~ח העכו~ם~ריך פעמי~ וה~~ ומש~~
 ואם משיכה ל~נ~ן שיוכשר ~ום איזהומחפשים

 לקנין נחשב בעלמא ד~בור דבזה"ז מעכ"תלדבר~ אית~
 לעכו~ם ימכור דהישראל כ~ון הר~ הללו~ הטרחות כל לןלמה סטומ~~

 מבע~א לא ד~~ ב~מא בד~בורהכל
 ל~

 שר~ו
 בכל דמוע~ל ודא~ דאור~~תא קנ~ן הוא ~טומתא ~דקנ~ןלומר אח~ני~ כ~

 סטומתא ד~נ~ן ~ימא אי אפי~ אלא מאיסור ל~קיעדוכת~
אינו

~ 
 א~ב קנין ~ל ~ם ~לא ~מ דרבנן~ ~נ~ן

 כמש~~כ ד~נן קנין אלאדא~נו אמר~
 התו~

 י~ב בב"ק
 ~בימו~יל ואפ~~

 חמ~
 משו~ ~י

 בביטול ד~"ת
 בע~

 א~ ס~~
 להפ~יע מוע~ל ד~נן ~נין ד~םמשום

 הטעם ויה~ מאיס~
 כל סוף ש~הי~איך

 סו~
 מן אחד שוס העיר לא

 ומכי~ חמ~ ~כי~ ~בי בע~מא דיבור ב~~~ז ~ועיללומר המחב~י~
בה~

 להפקיע
 מבכור~

 קנינ~ם ש~ר ~נין וכן
 הסחורה עם חנות ~ירת כמו איסור מיד~להפקיע הנ~רכי~
 עפ"י ~נ~נים ~חר ~דרים אבלו~ בימי פתוחל~~ות שיו~~
 קניןכ~ון ~~וה~

 כמש"כ דלא ~דאי אלא וכדומה~ סו~
 ~םבעלמא וד~~~

 בזה"~
 חדא~ הא סטו~א ל~נין נחשב לא

 ~~~~~ב~
 ~ינתינו בכל דינים הבתי

 כ~
 מארא~ ב~בול

 דיגים ב~י ~יושבים ובע~~~מאר~ש~
 יוםבכל ~בו~~~

 מק~~ והו~
 מסחר

 ~ד~
 ~ה ונ~ים

 ויש לאלפ~םומסחרים ע~י~
 ~~ עבו~

 ק~וע די~ן ~"כ ה~י~י יד~~ אני כאשרשבינ~הם ~~~ ~~רי ל~~ד
 בח~מ~ ב~יאים ~דול~ם ~"ח ד~ינ~ם מקודם שם וה~הללו ב~ומ~~

 בעל וה~און ב~~~עט ש~י ערך בעל ה~אוןכמו
 בדברים ~נותן שהנו~א פסקו וכולם במונ~אטש~ מ~~להעל י~ח~ בי~

 קנ~~
 אלא

 דהחו~~
 ושלא איסור ~ושה בו

 כדי~
 מ~ד

 על ו~בר אמנהמחוסר דה~
 ה~

 ב~~ב ~~יאי~ ~יו ~הם ב~ח וידע~י ~ו לשכנ~ו~ין ממו~ ~בי~ אב~ ~דק~ שלך
מו"מ

 ובה~~
 א~א ~אם ~סח~ים ב~ין הסו~ים

 הויהזה ~~מ~
 בד~ו~

 ~ד ק~ין ב~למא
 ו~יו ~היוד~ים ~י~ ~וחרי~ ~ה~

 פוסקי~
 להא

 מיל~~
 הע~ד ~כבר

~און
 ב~

 ~~מ
 בש~ ~~~ ~~~ שי~

 ~ית
~~ ~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בזמן א~ן בכסף דאפי~ בכור לענין ~נכתבות ת~ובות~כמה

~~
 עם כסף ב~ירוף רק סטומתא~ דין

 ת~~~
 הוי ביחד

 בעלמא דבדיבורא מכ~~ש וא~~כ~טומתא~
 סטומתא~ לי~

~~~~~ 
 סטומתא~ ד~ן בזה~~ז ~ם בעלמא בדיבורא דאין ראי~
 אח~ דין ומתנה מכירה הקנאה דלענ~ן ידועהרי

 ואם~~~
 בד~

 ב~משיכה נקנה ~ירה משל
 וק~~~ והגב~~

 ~םוסטומתא~
 מתנ~

 ואדרבה הללו~ הקנינים בכל נקנה
 ~מתנה מבואר~תוס~

 עד~~
 טפי

 ~וא~
 כסף קנין דא~ן

 מה~~ת ל~י ~ם במשיכה נקנה בה~שי~כה
 ~ידו~

 וא~~כ

 מ~~~~
 סטו~~ת~~ קנין דהוי מחמת בדיבור בזה~~ז נקנה

 קנין ד~ו~ מחמת בע~מא בדיבורא נקנה מתנה ~םעכ~~ח
 דבר ~ח~ירו דהאומר הדין ויהי~סטומתא~

 לך נותן אני ז~
כבר

~~ 
 ~נין ~וי דלא ~זה יודה בע~מומעכ~~ת ו~~ אינו~ דזה ידוע והדבר מתנ~~ המ~בל אותו

 כ~~
 ובוודאי

 בדיבורא דאין ו~כ~~ח בו~ לחזור~נותן יכו~
 בעל~

 בזה~~ז ~ם
 נר~ה ואם סטומתא~~ין

 לחל~
 דבר הוא למכר~ מתנה בין

 המבוארים סטומתא עניני דכל דפש~~א ~ו~ם שמענוש~א

~~י~
 ~ם במתנה~ ושייכים במכר~ ד~ונים ר~~א

 מתנ~
 נ~נית

 ומדחזינן זו~~סטומתא
 דמת~

 ~~~ח בדיבור~ נקנית אינה

~~
 אינו ~מ~ר

 בדיבו~ ~נ~
 לא ~~ריו

 נ~ט~
 לקנין כ~ל

 בדיבור די יהי~ הכל על כי ושידוכין התק~רותבשעת

~~~
 ~ד

 ק~י~
 שאין יודע בע~ו ומעכ~~ת ס~ו~א~

 קנין עושים הכל על אלא כן ~מא נה~ו ולא כן~~דבר
 ~עיל~ לא ב~למא שד~ורו~כ"ח

~~~~
 דאין ראייתי מעכ~~ת שדחה מה

 ממה כן~ המנ~~
 באחריות עומד ה~בר שעדיין חזינן שהרישכ~תי

 הוא שזה וכתב~מוכר~
 דא~~ המנ~~

 הלוקח דקנה
 זה מנ~~ל אומר אני ~מוכר~ ~א~יות עומד עדיין~דבר ~~

 המנהג דמ~ד רק לו~ח~ של הדבר מחשיבים~סוחרים
 הדבר דלעולם להיפך שמא באחריות~ המוכר את~חייבים
 דתה"ק עפ~~י שהוא כמו המוכר ~ל אכתיהוא

 הוא ול~יפך קנה לא בדברים~נ~תן דהנוש~
 ממיל~

 המוכר~ באחריות

 דהמנה~~~
 אח~~כ ליתן ~ריך שהמוכר הוא

 הסחו~
 לקיים

 ~דק שלך~ן
 דהחו~

 ~לא אעפ"י דתו~~~ק ~פ~~י ~ם מדיבורו

~~
 ~מ

 עוש~
 אמנה מחוסר ו~וי בו חוזר אם אי~ור

 ראי~ להביא אין לפענ~~ד ובאמת ר~~ד~ ~ס~~מבואר
 ~~~כ ד~~ת דעפ"י כיון דבריהם~ ~~ים הסוחרים שנה~ו~ממה כל~

 ~ביא ואין איסור~ על ~בור רו~ים ~ינם ד~ריו ~~ים~ריך
 ~ל~א~

 המ~~
 פוס~ים שהב~~ד שראינו ד~יינו מב"ד אלא

 ~בריהם~ לקיים העולם שנה~ו ממה ~א אבל קנין~ ~וי~זה
 לא ~רכ~ות מ~ד אףולדעתי

 חשו~
 ד~ערכאות אלא ~נין

 שלך הן ~יים~ופים
 א~ ~ד~

 העובר~ לנכסי יריד~ ~~י
 לדין ~ם ~מוכר באחריות עדיין הוא שהרי כנ~~לוראי~

 דמ~ד ומש~~כ~רכאות~
 ~מנה~

 חי~ ~וא
 לא א"כ באחריות

 באחריות חיוב כל כמו ממו~~ אלא תבואה לתת~תחייב
 ~ת שמחייב ומד~זינן ממ~~~ רק שמשלם הד~ר ממנו~נאבד
 הי~ כא~ר~~בו~ה

 ביני~ המו~
 קנין חשוב שלא כרחך על

 או~ים~אנו
 ~מו~ ש~ ~~חיטי~

 ולכן נאבדו~ א~ נ~רפו
 ו~ם ~~ח~ תחלת ~~ כאשר אחרים חטים ~תמחויב
 ~ו~ דאפ~~דוע

~  
 ~וא אס

 מנה~
 קו~~ אינו ~~כ לא או

דבספ~
 לד~ן הד~ן הדר

 תור~
 כמ~~~כ

 כ~
 ו~ן מ~רים

הו~
 ד~~ת~ בתר אזלינן בתקנה דבספק ~י"ח בס~ בא~ע~~ז

 שרו~~ מיוא~~כ
 תקנה מ~ד קנ~ן דהוי דבר איזה על לומר

 מ~דאו
 מנה~

 ~ינה הרא~~ ואם ברור~~ ראי~ ל~ביא ~~יו

ברו~
 ~זר

~~ 
 ברורים אינם מעכ~~ת דרא~ות ו~יון ל~~~ת

 הוא~ קנ~ן דל~ו לד~~ת ~דבר ~זר ש~תבת~כמו

~~~
 קנין בע~מא ~~בורא ש~הי~ סמוכ~ן מעכ"ת ש~ב~א

סטומת~
 דברי עפ~~י

 הרמ~~~
 ע"י ס~מן חיו"ד בת~ו~

 דברי הביא ו~ם בכור~ ב~~ והטוטו~~ד כ~ סימןובאו~~ח
 הנה ~יי~~ש~ של~~ו לסי~ בהשמ~ות ח~ניךהמנחת

 רא~תי ולא שס וע~~נ~י ת~~י ישנומנ~~ח הספ~
 שמ~

 ~דבר~ סיוע
 זה מענ~ן כלל שם כתב ד~אמע~~ת

 א~~
 בתוס~ דמ~א שכתב

 חי~~ שטרא~ דכת~י באתרי כסף קנין אחר בקרקעד~~וזר
~ב~

 שפ~ מ~
 כלל~ ש~נו ~נידון ענין הללו דברים וא~ן

 ~שו~וס~~י
 רמ~~~

 כדבר~ם יהא ו~ו ידי תחת אינם וטטו~~ד
 מה הוא הקנין דעיקר דכתבו שלנו ~נידון כלל ענ~ןא~נם
 דבעי~ מודים הם ~ם בוודאי מ~~מ ~הקנות~ בל~ו ~ומרש~דם

 לקנות ב~בו ש~מר יודעים אנו איך דאל~~כ בקנין~מעש~
ועכ~~ח

 ר~
 עושה אם

 ~ש~
 יודעים אנו אזי ש~ריכים קנין

 דברים~ שאינם שבלב דברים הוי לא ואי ~נות ב~וש~מר
 כאשר הם תמוהים בוודאי תל~~ד סימן באו~~ח ט"זודברי

ת~
 דוד בשבולי הביא וכבר הא~~ ובמ~ן במק~~ח עליו

 י~~ח~ בבכורות התוס~ עפי~~ד דבריו מיישבים שה~לםשם
 ת~ דאינוו~~ב

 ~ו~
 התוס~ ד~י ד~ם קושי~ עם קוש~

 רוח קורת מ~אתי לא ~דבר ~י~ור קשים~ שם הראשוןב~~
 שלבתי~

 הטטו~~~
 אין ולדעתי הנ~~ל הט~~ז ~רי על

 וממכר~ ~ח ה~ בח~~מ קבועות והלכות כ~לים לעקורלו לשמו~
 לא בדברים ו~נושא והנותן קנין בעי~ מת~ה או מכירהדכל
 ענין כלל נזכר לא הח~~מ שבכל ראי~ והא~נה~

 ז~
 שיהי~

מועיל
 ~סכ~

 בלא אף ~לב
 מע~

 ~נין~

~~~
 דסגי שכ~~מ~ וממתנת ~~קדש~ מאמירה דמיון שהביא
 ~מיונות א~לי הם אלה כל בעלמא~ בדיבור~פעמים

 אמירה ד~בי וחלשות~קלושות
 לגבו~

 ו~~~ט נדר~ ענין הוא
 מועיל אינו דב~נין פשיטא ~נין הוי ואילו שאלה~מועיל
 דיבור רק קנין חשוב דלא ~יפך משם ומוכחשאלה~

 ומה"~
 ~יים דבנשבע בסופו ~~ז סימן בח~~מ ועיין שאלה~מו~י~
 ו~~ שא~~ ומועיל קנין חשוב לא~~~

 ~ריכים הבנים אין
לקיים

 בא~
 ~ט ו~סימן עיי~~ש נשבע או שנדר אביהם מת

 בה~~~ה ד~סעיף
 ובס~

 בחי~ ובנתיבות ~לו~ במקומות
 להד~ ומבו~ר הריב"ש מדברי שהם דבריושה~תיק

 כמו ~יים ~ריכים ~נים ~ם הי~ ~דא~~~כ ~נין~חשוב דל~
 מוכח וא~~כ שלו~ ו~וא קנה שכבר כיון~נין בכ~

~  
 ל~~פק

ממ~
 ד~~ טטו~~ד~ ס~ בשם מעכ~~ת שהביא

 בלבו
 ~נו~

מועי~
 או דנדר ~ה יותר להקנות בלבו ~מר לך אין ~רי

נשבע
 ואפ~~~

 ו~ם קנין~ חשוב לא
 ממ~

 ממתנת שהביא

 ~וא התם~כ~~מ~
 ר~

 ד~ו תטרוף שלא כדי חכמים תקנת
 מלוה אפ~ ממנו ~ובה בע~~ח שהרי ירושה מטעם רקו~וא

 אע~~~ע"פ~
 דלא

 ~בי~
 ידוע ש~וא כמו אחרת ממתנה

דמל~
 ע~~פ

 ~~~ אינ~
 אפי~ ~שועבדים

 ועכ~~ח כי~שה~ אלא ~אינו כיון גובה שכ~~מ ממתנת~אלו מתנה~ ממק~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 עמד לא ~ם ואפי~ חוזר~ עמד ואם עלה~ מתנה שםדלאו
 דלאו ועכ~~ח השני קונה לאחר ונתן נמלך שאח"כאלא

 חלו~ות דמיונות הם ~דמיונות הדבר קי~ור ~לה~מתנה ש~
 ונותן דהנושא בעיני והעיקר להלכה~ עליהם לסמוךואין

 וכן ~זמה"ז~ אף קנה לאבדברים
 מורי~

 בכל הב~~ד
 ~ומו~

מושבותיה~
 ~ראשון~ במכתבי כמש~~כ תזיע לא ומינה

~~~~
 לא באנגאבע דאף דעתי לבאר אי~~ה מוכן אני

 וכמש~~כ הסוחרים מנהג בזה ואין שפ~~ למירק ~נ~
 מה~םמורי

 שי~
 והבית מ~~א סי~ ח~~מ בתשו~ ז"ל

 שלמ~
בכ~

 ל~פ~יע בהמה מכירת לעניני השייכים תשובות
 תפס לחינם כי נ~~י מעכ"ת לפני ול~רר~בכורה

 ע~
 תשו~

 הגאוןמורי
 ז~"~

 דבריי כי הנ"ל שיק מהר~~ם בתשו~
 לא ואני אריכות ק~ת ~ריך ~ענין כי יען רקנכונים~
 יתחילו התלמידים כאשר בקרוב ואי~~ה עתה~נפניתי

 ועת~ הנ"ל~ כל לו לברר ל~עד חזון ע~ד אבותםלבית לנסו~
 תהי~

~~
 מקום לו ~מין והשי"ת קולמוסי~ שביתת

 וש~~ת~ הדו~~ש ידידו ונפש נפשו כאות ו~ודה התורהעל ליש~ מנוח~

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

 ~ואר החו~~ב המאה~~ג ~רב נפשי ידידי לכבודשוכ~~ט
 ~ו~~ה כקש~~ת טובות ובמדותב~לות

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

 נ"י
 דומ~~

 י~~א~ ביס~רמין ~ק~~ק

אח~ה"ט~
 ולבי ראשי כמוני וכ~והו מכתבו~~~~~

 ב~
ה~רה לסב~ עמי

 הגדול~
 גם אשר ב~וה~~ר~ הנ~ווה

נתונים יש~~
 ~משיס~

 ישראל עמו על ירחם וד~ ולמכים~ ו~~רג
 הסבל כח ~של ממשאשר

 ו~מש~
 נפשינו~ דאבה אוזן

~~~~
 ת~יני ענותו

 שותפים הי~ אשר בדבר חוו~~ד~ לשאו~
 מה~חר ~מדינה מס ~למים והי~ עורות~במסחר

 שנ~בכ~
 סך

 במסחר עו~ק אחד שותף כי ויען ר~~כ~ שבעי~

ז~
 והי~ אחרים~ ממקומות לע~מו גם

 מש~
 ג~~כ

~  ועתה ש~ו~ממסחר לע~מ~ 
~ 

 שי~~ הסכימו שהשותפים שנים ש~ש
 ה~סק שותף ~ותו על ג"כ השותפות ממסחרהפירמא
 ~~ המס מתשלומי הם נפטרו וממילא לע~מו~ גםבמסחר
 ~הרי ~ירמא~ בעל את רק מכירים אינם המדינהמנהיגי
בעל

 הפיר~
 ועת~ מש~~ ב~אה"כ

 תובע
 בע~

 ~ירמא
 השותפים~אר

 שישל~
 הס אשר ~כ~ שבעים הסך ~ו

מרוי~ים
 ע~

 ה~א ~י טוענים ו~ם ידו
 אי~

 שום ~ו
 היז~

 לא~ו~רוו~
 והנ~ ~י~ עם הדין

 ~כ"ת ד~ת
 ד~ה מט~ם השותפים את ~~ת ~ש ד~יד~~ו ~סו~

 וז~ נהנ~
~

 ~ת ~פי מ~מ שס~ג~ בס~ כ~בואר ~סר
 ה~י~~~ ב~

 היזק ק~ת ג"כ ~~י~
 ~בכ~

 את ~~יכין שנה
 ה~

 ~דש
 י~ת~ ~ ~ריכין ה~~ר ~ת~הואם

 ~הוספ~ ונהי
אינ~

 ש~ויחין כ~כ ~ולה
~ ~~ ה~  

 נהנה בזה
~  

 ~א
 ~סר אםתסר

~ 
 מ~ט

 מגלג~~
 ~~~ א~ הכ~~ את ע~ו

מ~ו~י~
 ~ש~ם ~שותפים

 הכ~
 ~~ת ~סר דהוא כיון

 עכת~

 חסר לא וזהנהנה ~~ דגבי אמת ~זה דנהי כן~ ~דבר אין ולדעתיבק~רה~
 בא~

 ע~יו ~~גלין ק~ת רק חסר
 א~

 מחוד~ת ~נאה איכא ב~ם דוקא היינו מ~מהכל~
 ל~שותפים~ מחדשת הנאה כאן אין~כא אב~ חבירו~ בח~ר דר ב~י~ דמיירי שס~~ג בסי~ התםכמו ~הנהנ~

 מ~ ~
 שמ~ ש~א

 ו~ מס~ המדינה שריעליהם
 מחוי~ים שיה~ הנאה חשוב לא

 דהוי עבורה~לשלם
~ 

 חבירו של חובובפורע אפיל~ ו~י בע~מא~ ארי אברוחי
 קיי"~

 ~הוא ~כ~~ח~ סי~ בח"מ
 בתרא ב~~ כתובותבש"ס ~וא~

 וב~דרי~
 דפטור

 ה~~
 ~חשובמה~~ט ~~ ~~ם

~ 
 הנא~~ מקרי ולא בעלמא ארי אברוחי

וכן
 בנדרי~

 מחבירו הנאה דהמודר קיי~~ל
 פו~

 שהי~ בחוב כן אומרים אנוואם חובו~ ~ו
 ה~

 ואפ~~ה מכבר חייב

ל~
 כ"ש לו~ מלש~ם ה~ה ופטור ארי אברוחי א~א חשוב

 הי~ לאהחוב בא~
 ~ עדיי~

 ש~ה
 פע~

 ש~ו ש~א דידן בניד~ןכמו ע~י~ י~א שלא ב~יו
~ 

 החוב השותפין
 ש~

 המס
ודאי

 ד~
 ו~א בע~מא ארי אברוחי א~א חשוב

 טעמא ו~אי אותו~ ~~נה ~שלם ~~ךשיהי~ הנ~ חשו~
 בנידו~

 דידן
 דפטוריםנראה

 ~כ"~
 חוב ד~רעון ר~~ת ~דעת אפילו

 אשתו מזונות של בחוב ורק ארי~ אברוחי חשובלא ג~~
 בסימן הסוברים ~דעת אפי~ וכן ארי~ אברוחי~וי ובני~
 ~~וב אבל חייב~ ה~ שכברבחוב היינ~ ~"~ ארי~ אברוחי הוי לא עכו~ם של חובדפרעון קכ"~

 ~עדיי~
 חייב~ ~י~ ~א

 ע~י~ יבא שלא דהיינו חייב י~י~ ~א במעשיו גרםוחבירו
 דאין ~עכ~"ם~ נתחייב הי~ באם אפ~ ~כ~~ע פטורהחיוב

 דזה לדינאענין ז~
 נה~

 ~א וזה
 ~ס~

 א~רוח~ ~את כיון
 ~~ויב הנהנה שיהי~ עד ~כ הנאה חשוב לאארי

 באםאפ~ ~ש~~
 חס~ חביר~

 כ~~~ חסר ש~א ש~נו בנידון ומכ"ש

~~~~~
 בראובן מ~~ד סעיף ע"ב ס~ ב~מ

 מכבר לו שהי~ ש~~ משכון עלשילוה ~ש~עו~ ש~ש~
 לראובן ~ש~ם ~ריךאין דמ~~~ מחובו~ ש~ון ונפטר ה~ו"ם א~ל המשכוןונשרף העכ~"~ א~~

 מ~
 שנהנה

~~ 
 מחובו~ שנפטר ידו

 דהא ב~עמא המה~ם בשם ק~א ס~ק בש"ך שםוביאר
 זה ו~עם עכ~~ד~ דשמעון ע~~ דרחימו הוא~מים שמעון~ בהנאת לראובן לי~ איכפת דמה משום~י~תא~

 מה~~ס דברי ביאיר ~י ונראה דידן~ בנידוןגם שיי~
 חסר~ ~א וזה נהנה זה משוםטעמו דאי~ הנ"~

~ 
 יש אחר טעם

 ~~נין דחזינן ד~~ו משום והוא ד~רבאותו
 ~ש~ב ~לא ~יינו פטור~בנז~ין דגר~ ה~

 ~י~
 ~ש~ם שיתחייב

 א~א בגרמא~ שלא הזיקובאם א~~
 כן כ~ו מ~~ בפ~~

 ~י~
הנא~

 אינו
 ~ע~ ~תחי~

 ~~נאה
~~ 

 באם א~א
 אב~ גר~א~ ב~י ~ממונו אומחבירו נ~~~

 אם
 ~נא~

 ~~ ~א
~

 נהנה חשוב לא בגרמא
 ~~~ך ~ה~~ כ~~ מ~בי~

 ~יתו ~שרוף רו~השה~ ~~
 ש~

 או ש~ון
 ~~ ל~~

 אי~ה
 א~ ה~ך וראובןא~ר~ ~~~

 ~ום ~אותו
 נ~ייר~ ו~~

 הע~~~~
ו~א

 ונ~~~ ~ש~ן~ הזי~
 ~~יכת ה~ה ~ש~ן דיש

 ראו~~
 ~ד~~

 היע~ה
 ע~

 ~ש~ם ש~ן ~ית~ייב הדעת
 ~ראו~~

~~
 שנהנה

 ע~
 פ~ור ודאי א~א ~יתא~ ו~אי והא ידו~

 טעמא היינ~ו~"ח
 ~ דה~נא~ ~ו~

 ~ו ~אה
 היז~ ~ר~ כ~ א~ ~ג~~~א~א ~ראוב~

 ~~וב לא
 ה~

 ~ן
ה~ה ~~

~~ 
 ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~א~ והו~ ~~אה~ ~ש~ב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ש~~ך ה~ובא המ~~~ם שכתב הוא וזההשמים~
 כלו~ ~כ~~ל~ דשמעון ~ל~ דרחימו הוא~משמיא ~~~~~
 דההנאה

~א
~~ 

 מראובן כלל
~  

 הנ~ל פ~ ולפי השמים~ מן
 ~ספר קו~ מיושבשכתבנו

 משפ~ ש~
 ~~~ב בס~ שם

 הכונס פרק ~~מרא הנ~~ל ע"ב ~ד~י~ זה דין על שתמהל"ט ס~~~

דנפ~
 ונהנית ~~ינה

 ~ משל~
 שנהנית

 ~~מ~
 שלא

 לפטור כלל ה~ר"ם כוונת דאין ול~~~מ עיי~~ש~ הקר~עמן נחבט~
 דזה מטעם ולא ארי אברוחי ~טעםלא

 נהנ~
 חסר לא וזה

א~לא
 מט~

 ~נכסי לא זו הנאה הנא~~ חשוב אי דאפי~
 לו באה ההנאה אלא שכנ~דו~ של מ~ופו ולא לו באשכנ~דו
 ~שכנ~דו השמים~~ן

~ 
 ו~רמא ה~ורמים~ רק הם נכסיו

 משא~כ לה~ורם~ לשלם ~חויב הוא שיהי~ מהנה חשובלא
בנפלה

 ל~ינ~
 ל~~ק ובזה ~מש~ חבירו מנכסי באה ההנאה

גם
 מ~

 באנס קל~~א דחולין ~א בשע~~מ שהביא
 חבירו לו ד~חב מ~א וכן ~עשר~ דחייב בחו~ו~ורנו המל~
בבית תרומ~

 ~~לי~
 דחייב נ~ות אלו פ~ בכתו~ות ה~בואר

 ~דהנא~ שאני הני דבכל שנהנה ~ה~שלם
 ~נכ~י לו ~אה

חבירו
 ~ע~~

 אין דה~~ם בנידון אבל ~מא~ חשוב ולא
 ה~אה~ו

 ~מ~
 שנשרף

 חפ~
 ב~רמא רק בע~מו~ חבירו של

 לאשהעכו~~ם
 תב~

 בכה~~~ חובו~ ממנו
 מן הנאה חשוב

 ו~~ש~י~
 לבעל לו

 החפ~
 הנ~~ל ו~~~י ברור~ כנ~~ל עליו

 השותפים ~נפטרו מה הר~ שלנו בנידון~ה~~ד
~ 

 המס
 אלא ~בירו מנ~י ~ל להם ~א ההנאהאין

~ 
 השמים

 המס~ מהם תובעים אין המס שבעלי עליהו דרחומי~הוא
ו~~

 דרחו~י הוא הש~ים ~ן אי על~ם הפירמא לבעל לו
 דברינו מתוך העולה קי~ור לדעתי~ ברור וזה~ליהו

 ~כ שב~ים ה~ך לשלם השותפים פטורים טעמיםשני שמ~~
 ~ והם הפירמהלבעל

 א~
 הנאה חשוב ~א זו דה~ה מ~ד

 אברו~י אלא דאינה ומשום ~מהנה ~ורה לשלם~י~ט~ו
 טפי ועדיף ה~~ ~ל החוב עליהם ש~ו ~לא בעל~אארי
 דינא~הך

 סי~ דח~~~
 דפטור חבירו של חובו הפורע ~כ"ח

 למעלה וכ~~כ הנאה חשוב לא ארי ~דאברוחי זה~טעם
 עוד הי~ לא ובנ"ד פטרו והש~י ~תחילה החוב ה~דהתם
החוב~

 ב~
 מ~~מ הנאה חשוב הי~ אי דאפ~ מ~ד

 ב~ל ~נכסי להם באהלא ז~ הנ~
 ני~א אי ואפי~ כלל~ הפיר~~

 לכל הפירמא בעל ה~ ~לא ~מ נפ~רו~ד~סבתו
 היות~

 אלא
 חשוב לא ~ורם דאפ~ ~ואפשר~~ורם

 אל~
 הם

 עליהם ישומו לא המס שבעלי להם~רמו בע~~
 וכבר המס~~ א~

 ד~ם ~ד סעיף ~~ב ~סימן דינא ~ך ד~וכח~תבנו
 להם באה~ההנאה

 ר~
 חבירו~ נכסי בגרמת

 אי~
 לחבירו לו

 ~לום~ליהם
 ד~

 ולכן על~ו~ רחימו דקא הוא שמיא
 ~~ יב~ ~ם~~פילו

 לשלם ~~יך שהוא הפיר~א
 שה~ ממה~ותר ~~ ע~

 ~ו~ מ~
 ה~ ב~י דא~רו ~ון

 דהוא
 יותר מסחר עתה~~ושה

 ~~~ ~ודם~ עוש~ ש~~ ~~
 אין

 יותר~ ולא שלו ההוספה כפי אלא לו ~לם ~ריכים~שותפים
~ו~ם

 הט~~ ~~
 הוא ~ריך

 בבירו~ לב~
 ~~~י המו~יל

 הוא שבסבתם הוא שכןדתוה~ק
 ~רי~

 יותר לשלם
לו ישל~ ו~~

~ 
 שהפ~יד

~ 
 יותר~ ולא ידיהם

 ~~ין אבל זה~ ב~ין ~ילין ~וד ל~ ~י~~~~~
~ 

 ~~ת

 ה~~~~ב~
 ה~דול

 אש~
 ב~וה~~ר עתה ב~י ~חינו

 והא בבזתא והא ו~ולים ו~ולדלים סחופים ישראלשבני
 וממש במלקותא~ ~אבשבייתא

~~ 
 הסבל כח

 שיש~יף שבשמים אבינו אל נשואות ועינינו ה~דולות~ה~רות מ~סבו~
 מןוירא

 מ~רה ויו~יאם ~יהם וירחם ע~ו בעני השמי~

 ובסבו~לרווחה~
 א~ מברך והנני עמי~ בל ראשי הללו

~~
 קבלוהו קהלתו בני אשר ~~~ט בב~כת

 ותקלה מכשול מכל ד~ שישמ~ו הדיוט בברכתוא~ר~ו לדומ~~~
בהוראת

 החוקים את ישראל לבני ויל~ד יבד~~מ~ או~~
 דו~ש ידידו ונפש נפשו כאות ל~לה ל~לה ויעלה~תורות וא~

 בלונ~~ח~וש~~ת

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

 יד~~נ ל~ודשוכ~~ט
 הה~~~

 מו~~ה כש~ת חו~~ב חו~~נ

~~~~~~~~ 
 נ~~י

 דומ"~
 יע~~א~ ביסערמין בק~~ק

אחדשה~~ט~

~~~~~~
 ר~ח ס~ יו"ד הש~~ע על הק~ה אשר ~דבר מכתבו

שמסתפק
 בא~

 ואח~~כ זה כ~ר לאכול נשבע
 השנ~ דהוי לאכולשלא נשב~

 על נשאל ואח~~כ שוא שבועת
 לו ואסור ביטוי שבועת השניה נעשה אםהראשונה

 דמה לא~ או השניה ביטוי שבו~ת מכחהככר לאכו~
 ספ~

 בזה יש
 דבאומר כ~א דקיי"ל כיוןהלא

 שבו~
שלא שבו~ אוכל~ שלא

 ~ו~
 ~וכח עכ"ח חלה~ השניה הראשונה על ונשאל

 שפי~דנ~ה
 דאיך ליתא ד~א ~ין ~ם דאל~~כ ביטוי שבועת

 השבו~חל~
 השנ~ה

~ 
 שנש~ע בשעה דהא והן בלאו ליתא

שבו~
 לו אפשר הי~ לא י~כל שלא שניה

 לשב~
 שיאכל

 מכ~
 חשוב הי~ נשבע הי~ וא~ הר~שונ~שבו~

~ 
 שבועת

 למה ודומהשוא~
 ~ב כ~~ה בשבועות אביי דא~

 דפטור עדות לך יודע שאני שבועה לחבירו ~אומררב דמ~ד~
 ~שום רק חייב ה~ הכי דבלאו משום והן בלאודליתא

שבו~
 חייב ~י~ בנ~~ד הה~~ד ביטוי משום ו~לא העדות

משו~
 ~~~כ ביטוי משום ולא שוא ~בועת

 חש~
 ב~א~ ליתא

 וא~~כ ש~לה ~~י והן בלאו איתא דחשוב כנ~~ל ועכ"חוהן~

~~
 בזה יש ספק

 עכתו~~
 בחכמה~

 הדבר ניכר מעכ~~ת מכתב ד~כותלי דל~~ק או~ר~~~~
 ס"ל~~ת

 כל ביטוי דבשבו~
 שום כאן אין והןבלאו דלית~ הי~

 ~א כלל~ שבו~
 בשו~~

 ב~יד ולא
 ~ל ~ור לוומ~ר

 השבו~
אבל כלל~ מסתבר שאינו דבר וזה

 נ~~
 דלא כן דאינו

 נת~
 קרבן ל~נין אלא

 ~ף ~נדרים ~~ן ~ואר זה ודבר במזיד~ מלקות ~עניןולא בשו~~
 והלא בד~ה ~~אח~

 דנהי לענינינו~ ה~ריך וז~~ל וכו~ מושב~
 ~רבן ~~והדא~יטא

~ 
 ~תם כדחזינן יחל מבל אי~יטא

 מקרבן דאי~יטאבל~א נ~ אי והן בלאו ~יתא דמילתא בתרא שת~ם שבועותבפ~
 ~ל~~

 ~הטיב או
 ול~

 א~יטא
ממל~ות

 ולה~
 ומ~אתי ~ד ~יי~תי ושוב ע~~ל~ ~רא ~ריך לא

ה~בר
 ~וא~

 אלא דב~~ה ~א כ"ד דף בשבועות בתוס~ ~ם
כדרבא

 וכ~
 דל~לקות ל~י~ר וליכא וז"ל ~בו ~סו~~ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לדייק נ"ל וכן ~כ~~ל~ וכו~ ו~ן ל~ו בעינן דלאאיירי
 שםרש~~י מלשו~

 בד~~~
 ~שלמא

 ש~ ל~~
 לקמן לן ~יימא וז~~ל

 מו~א אתה א~~כ ~לא בא שבועה קרבןאין
 ב~

 והן לאו
 ~~קרבן~~ אין וכתב דייק ע~~ל~וכו~

 שבוע~
 לא ולמה וכו~

 דאיןכתב
 שבו~

 לענין דרק כנ~~ל ~~~כ ס~~ל ודאי אלא וכו~
 איסו~ לענין ולא נתמעט~קרבן

 שפיר ו~שתא ב~~ד
 על בנשאל דרבאל~א משכח~

 דחל~ הראשונ~
 שיהי~ בעי~ לא ד~~הומ~ות איסי~ ~ענין שניה

 ב~
 הדבר ומ~אתי והן~ לאו

 בלהבא דאיתא בסו~יא שם בשבועות בריטב"א גם~ורש
 לענין ולא קרבן לענין אלא אינו זה דכל והן בלאוואיתא

מלקות~

~~~~
 הנ"ל בנדרים ה~ן דעת

 גדול~
 דא~י~ מזו

~יים בשבו~
 המ~ו~

 אם במזיד אבל חלה~ אינה ל~רבן רק
 מבואר וכדבריו יחל~ בל על גם עובר המ~וה ~ייםלא

 השבועה ~ע ~יים ובנשבע בזה"ל שס בשבועותהמאור ב~~
 אבל למל~ות עליו חליןוהנדר

~ 
 שאינה ~י לק~ן

 ~כ~ מקרבן אלא הכתוב ~יעטה לאוהן בלא~
 ב~

 ~טיב או להרע
 אות ב~דרים המשניות על הגרע"א בהגהות~מובא עליו~ חולק ~טות בפ~ התורה ~ל ~רמב~~ן א~נםע~ל~

יעוי~~ש~~
 ו~

 בסוף בשבועות שם ב~לחמות ברמב~~ן מבואר
 אינה ~לקות לענין גם ~ה מ~ות ~יים דשבועהדבריו

 והן ~~ו דליתא ב~ום הה"ד דבריו לפי ולכאורהכלל~ ח~
 כלל חל אינוג"כ

 אפי~
 אמנם מלקות~ לענין

 נ~~
 די"ל

 ~ר~ב~ןדגם
 מו~

 דא~ג והן~ בלאו דליתא מקום לענין
 והא ~לקות~ ~לענין חל ~~מ קרבן לענין חלדאינו

 דברדלענין דס"~
 מ~ו~

 הוא מל~ות~ לענין אפ~ כלל ~ל אינו
 קרבן לענין חדא כתיבי פרשיות שני בתורה דבאמתמשום
 לבטא ת~~ע כי ונ~ש ויקרא פ~ בסוף ו~וא ויורדעולה

בשפתי~
 להביא ד~ריך ~בואר ושם וגו~ להטיב או להרע

קרבן
 עול~

 לאסור שבועה השבע או ~טות בפ~ וחדא ויורד
 והן בלאו שיהי~ דבע~ הא והנה וגו~~ דברו י~ל לאאסר
 ~לשעבר מ"דולחד

 ו~ב~
 או ד~רע ~רא נלמד הוא

 כתוב ו~הל~טיב
~ 

 לענין אבל ויקרא~ בפ~ קרבן גבי
 בל לענין נתמעטה לא ולכן כלל נכתב לא מטות בפ~יחל ב~

 נתמעט זה ~דגם הגם מ~וה דבר ~ל שבועה לענין אבלי~ל~
 גם נת~ט ~מ להטיב אומ~רע

 ממ~
 בפ~ דכתוב

 המותר דבר ודרש~ איסרלאסור מטו~
 ול~

 וכן האסור דבר
בנדרים

 פ"~
 דף

 מטות דפ~ מקרא ד~~ ~~
 שש~וע~

 אינה
 נת~ט וא"כ ~~~וה~ עלח~ה

בפרשת דנ~ב~ ~פסוקי~ ג~
 דב~

 ~~וה דשבועות להר~"ן ס"ל ולכן יחל
 נת~

 ~נתמ~ דוכתי בשאר אבל מ~לקות~ג~
 מלאו

 ו~
 כגון

 עדות לך יודע שאניב~וע~
 דנ~~ ~וד~ ה~ב"~ ג~

 בשוגג ~רבן~נתמעט
~~ 

 וראיה מ~ות~ חייב ב~יד
דהרי

 בגמ~
 דף

~  
 תפילין ~נחתי ד~א בברייתא דאיתא ממה בלהבא~יתא שיה~ דבעי~ דס~ל שמואל על ~רכינן

 בלהבא איתא ד~עינן ד~~ואל ~די~~~י מ~ו~ היינ~ חי~ ~דמאי ~משני ב~בא~ ~יתא ~יחייב
~~ 

 ל~בא בליתא
 ה~"ד ~לקותחייב

 לדיד~
 והן בלאו איתא דבעינן

 הדבר לה~יר ונ"ל ~לקות~ חייב והן ~~ו~ל~תא ~"~
~טע~א ~ילת~

 ל~
 ו~~ין ו~ן בלא איתא בעינן קרבן חיוב ~~נין

 והוא והן~ בלאו איתא שיה~ בעינן ~א ב~יד מלקותחיוב
 קרבן חייב בשוגג ביטוי דבשבועת הא דבאמתמשום

 מקום בשום מ~ינו לא דהרי חידוש~ הואויורד עו~
 בתו~

 קרבן
 לאו שגגתעל

 ור~
 שג~ת על ולא חטאת חייב כרת שגגת על

 חדש~ ביטוי דבשבועת רקלאו
 לאו שגגת על דגם התורה

 קרבן חטאת~ייב
 ע~~

 בו לך אין ב~ אמרינן לכך ויו~~

אל~
 ב~ום חידושו

 דאית~
 גם בעינן מ~~ד ולחד והן בלאו

 וכל בלה~א~שיהי~
 ז~

 לך אין אמרינן ~רבן לענין בשוגג
 הוא חידוש דלאו מל~ות ~ענין ב~יד אבל חידו~ו~ אלאבו

 עלשהרי
 כ~

 ~לך אין אמרינן לא ממילא מל~ות חייבין ל~ו
 ובין בל~א איתא בין אופן בכל וחייב חידושו~ א~אבו

 והן בלאו ליתא ובין והן~ בלאו ~יתא ובין בלהבא~לית~
 דכ"ע~ו~ליבא

~~~~
 מענין מ~רים ~רבה ומ~אתי באחרונים עיינתי אח~~כ
 בסוף ובאב~~~ שבועות~ מה~ בפ"ד ב~ל"מ ~הזה

 אות ש~ועות במס~ המשניות על בהגהותיו והג~~אסק"ה ~~~ ס~ וב~~וה~~ח י"ב~ בסי~ וגם י~~ד סי~ בתשו~הספר
 כ~ט ~עירכ~

 בכ~
 עתה ב~י אין ואני ~עכ"ת~ דברי

 ל~ורר אלא באתי ולא בדבריהם~לפל
 עת~

 אחד ~דבר
 בע~ לא ~יסור דלענין ראי~ להביא ~ה לכאורה ישאשר
 מבואר דהנה והוא וה~~לאו

 במש~
 הו~ שוא דשבו~ת

~נשב~
 וכן ה~וה~ את לבטל

 בנשב~
 לאכול מתחילה

 ~~א וכן שוא שבועת השניה הוי להיפךנשבע ואח~~
 סעי~ר~ח סימ~ בש"~

 בנשבע אולם כ~~ י"~ ט~~~
 לקיי~

 את
 ד~ סעיףשם בי~~ וכן במשנה מבואר וטריפות נבילות לאכול ~לאאו ה~~ו~

 דהשבוע~
 שבוע~ ~וי לא אבל ~~~ אינה

 ת~~ ולכאו~שוא~
 אינה דהשבו~ה ~יון

 ח~
 לא

 דבנשב~ היכ~ כי א"כ ~ייםולא לבט~
 שוא שבועת הוי לבטל

משום
 בין ~יי~ בנשבע כן כמו א~כ חלה~ אינ~ דהשבוע~

~~
 דג"כ נבילות לאכול שלא בל"ת בין תפילין להניח

 שבו~ דהוי אמרינן לא א~אי ~~~~~בוע~ אי~
 ~~ן שוא

 יש גב~ מכ~ת בריטב"א דראיתיא~ת
 תל~ חו~

 שבוע~ נמי ולחשוב בש"סדפריך וכ~ א~
 שכתב ~יו"ט אחרוש שלא

 ב~~ דאיל~וז"ל
 ואע"ג ביטוי~ ש~ועת עליה חיילא לא

 שוא שבועת ~ום~איכא
~~ 

 חרישה בשעת
 עובר אינ~

 ~נינן חרישה בשעת ~ליה דאתי לאוין ואנן דשבו~~בלאו
 דגם מדבריו מבואר עכ"ל~ ברורוזה

 ~נשב~
 לא~ול שלא

 אבל שוא~ שבו~ הוי ג"כאי~ור
~ 

 א~לי ~~ל חידוש
ונ~

 בדבר ~וא ד~יד
~~ 

 וכל ה~~ה ד~תימת
 כן~ נראהאינו ~וס~י~

 ו~
 שוא ~בועת הוי איסור ב~טל

בלקיים ול~
 איסור~

 כנ"ל ~י~א אי אבל
 דר~

 בע~ ~רבן ~ין
 ~ין אבל ~ן בלאו~יה~

 ב~
 איכא ~ין בכל ו~לקות יחל

~ש
 שבו~ דאינ~ מ~

 שוא
 דאי~ כ~~

 ~מ
 ב~ב~ע~

 ~נין
~~סו~

 בל~ו ד~י~א ה~"ן לדעת~אפילו כת~ ס~~ ~~~ ס~ ~ב~~ו~"ח ~~~~ ~יה לעבור
 וה~

 ~ות גם
 לי~

 עיי"ש~ איכא ~יסור~~
~ 

 ד~ריו
 ~מ~~~ סותר~~

 ~וא
 ביו"דהש~~ך ~ ו~~כי~ ~ג~י~ הפרי ~ ~שי~ י~ ס~ בתשו~באב"מ

 ~י~
 רל"ח

 כ~ ~"~
 הת~~

~~~"~ 
 ~ענין פל~לו

~ ~  באי~ 
 ~ו

 שאפ~
 א~ל

~לא נכ~
 ~ ~שי~

 ~יס~ השל~ ~י ~~נור



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 נ~י ~אופה א~ל אז אפו מישראל אחרים אנשיםשגם
 אין בכה"ג לדעתי גם הנה ה~נור ~כשירו הםושמא

 דהרי וראי~ ספק סוג תחת כלל נכנס ואינו~לל ספ~
 הן הרי פירות מלאה מגורה והניח שמתחבר אמרי~~
 שאיני דבר ידו מתחת מו~יא שאינו ~בר על דחז~המתוקנין בחז~~

 וודאי דהוי אמרינן חוששין דאין בסוגיא ובפסחיםמתו~ן
 אין בזה שייךולא

 ספ~
 דגם וו~י מידי מו~יא

 וודאי ~
 בדאורייתא דמיירי התם דמה לנ~ד קו"ח ~ד~רים וא"כהוא
 שמא לחוש יש טפי וא"כ א~~~כ~ לתקן אפשר הריוגם

 החברנת~ל
 מלתק~

 ואפי"ה אח~~כ שית~ן וסבור
 ולא~וללסמוך מות~

 ע~
 בנידון קו~~ח תיקן דוודאי זו חזקה סמך

 תיקן לא אם וגם קל ד~נן איסור אלא דאינו~~דן
אפייה בשע~

 א~~
 בהשלכת דתיקן לס~וך יש ו~י אח~~כ לתקן

קיסם
 דחזק~

 באופן מתוקן שאינו דבר מת"י מו~יא שאינו
דגוף

 הש~
 שוודאי אחרים על ול~מוך ~תיר פשוט

 התנור~הכשי~

~~~~
 הדבר בגוף

 שפקפ~
 סימן ביו~~ד הש~~ך על מעכ~~ת

 הוא באם סק~~כ~י~~ב
 מסופ~

 ~כשיר אם
 עפ~~י ~כ~~ת ופקפק ל~ו~~ דרבנן ספק מטעםדמותר התנו~

 בכורות מה~ בפ"ד המל~מד~רי
 דבספ~

 ~~עשה נעשה אם

כל~
 ולכן להחמיר ספי~א ~רבנן גם אזי

 הסי~
 דהש"ך לומר

מיירי
 ר~

 דאיכא דידן בנידון כמו
 האחרים ~בוודאי חזק~

 הוא הספק אם ולפ~~ז עכ~~ד~הכשירו~
 ר~

 בע~מו עליו
 אין בא~ת ח~קה דליכא אחרים עלולא

 ז~ ~תי~
 ~א

 ~כשיר אמר ואמאי זו חזקה הש~ך הזכיר לא אמאי~א"כ נ~~~
 בכוונת מעכ~~ת לדברי והרי לקולא~ דרבנן ספק מכחולהתיר
 מכח ורק להתיר~ אין ל~ולא דר~~ן ספק מכח באמתדבריו

חז~
 מתיר~ כ~וגן דעשו

~~~
 האחרונים וכל דהש~ך ד~ו יורה האמת ודאי

שהב~
 בפ~~ד המל"מ כ~רת ס~ל ~א ענין בכל מתירים

 הוא שאפילו ~ד ובאמת הנ"ל~ בכורות~~
 בע~~

 לא
החליט

 ר~
 נט~~י גבי דהרי ה~שה שיפה ומפני ב~~ע סיים

 בסתמאמבו~ר
 ספ~

 לקולא~ אזלינן נטל ~א ספק ידיו נטל
ומה

 שרו~
 נטל לא ספק כדין נטל ספק דה~וונה לדחוק

 הוא ח~י~ה~ איזה הי~ אם ש~ופק ~וןכדין
 דוח~

 גדול
~~~ון

 שבטוש~~
 בברכות דמב~ר ועוד כן~ משמע לא

כ~א
 ספ~

 ק~ש ~רא
 ספ~

 ~וזר אינו קרא לא
 וקו~

 משום

 ה~ ~בנן~ד~~
 דאפילו להדיא

 ~ בספ~
 נ~ה

 ג"ככלל המעש~
 א~

 בה~ להשעה~מ ומ~אתי ~ולא~ דרבנן דספק

 ק~י ס~ ביו~~ד בפ"ת ומ~בא דרבנן ~פי~א בכללי~וא~
 ש~ייק ומה כנ"ל~ עליוש~שי~

 המל~
 ~א

 דאית~
 פ"~ב~ואו~

 לט~ול שירד ה~מא
~~ 

 ו~~ טבל
~וס ומשמ~

~  יר~ ודאי 
 ~ו~א א~לינן ~א ~אה"כ ~א

 ~תם ~~ דאין ~לד~נ~~ א~
 הכוונ~

 ~ידת אי~ה ד~"פ

~פ~
 דא~כ ~עינ~~

~ 
 הוי

 כ~ ספ~
 תיתא ד~יכא

 ~ית~יר~ נח~~
 טב~~ ~ש~ ה~~

 דהיינו אית~ ~~ ו~~~
 ~ה א~~ ~ולדש~א

 נ~פ~ ~מחמת~
 ממש כוודאי בדבר

 מש~ ~ו~ד~~תש~
 אפי~ו

 בספ~
 ~~יי~~ל ב~~~י טומאה

 ואינו ~~א~~ו
 ~~עי~

 ש~נית מי ~מ ~הרה~ ח~ת

 ~~א~~
 ~~יתו

 ~ אי~ ~י~ שהו~
 ~חוש

 ש~
 ב~ נגע

 דהייני כלל איתרע דלא ~ו דחזקה ומשום טמא~איזה
 בו אין והוי טמא איזה בו שנגע נחוש תיתא~~~י~א נ~שב~ גמור ~וודאי ריעותא ושום ספק שום נולד~לא

 ד~זקה ש"ב בש~~ש ו~ייןכלל~ ספ~
 דל~

 טובא אלים איתרע
 על דלוקין טעמא דהיינו ונ~ל ידה~ על ממון אפ~ומו~יאין

 התוס~ וכתבו ~שאול לו דאפשר אף שבועה ועלנדר
 דבכה~~ג הכוונה ונ~~ל אחזקה~ דמוקמינןובכמ~~ד בהשול~
 מה גם מיושב ובזה נחשב~ גמור כווד~י כללאיתרע ל~ דהחזק~

 דהש~ועה ב~אמעכ"ת שנתקש~
 שלא מתחלה נשבע גבי שנ~

 מ~~~ת ~דנתקשה לשוא~ השניה ~נחשב שיאכל נשבעולבסוף יאכ~

 ביטוי לשבועת שתתהפך להשבועה אפשר הרשב~~א לדעתהרי
 כזו דחזקה א~~ש ולהנ"ל הראשונה~ על שישאלע"י

 דל~
אית~

 גמור כוודאי כלל
 נחשב~

 במשנה מבואר לכן ו~~~כ
 ~ו~ לטבול~ שירדט~א

 ~ל ספק נולד דעי~~ז
 הט~י~

 ~בל
 וכודאי טבל שמא יסתפק תיתי ~יכא כלל ~טבול ירדבלא
 אזי הסברא עפ~~י ספק כשנולד לעולם אבל נחשב~ טבללא

 שיש אף לקולא~ ~דרבנןאזלינן
 ספ~

 כ~~ מעשה נ~ה אם

 ~~~ג~
 ~עכ~~ת שנתקשה

 ע~
 ב~דאוריי~א סמכינן דלא הא

 יש הא דאמאי שליחותו~ עושה ש~יח חזקתעל
 המשלח~ את ל~כ~יל לפ~~ע על יעבור שלא השליח שלכש~ת חזק~

 שליח חז~ת על סמכינן לא תורה דב~ל דקיי"ל דכיוןל~~~מ
 או ול~כול ל~מוך להמשלח לו אסור א"כ ~ליחותועושה
 יודע דהרי כלל~ מכשילו השליח אין א~כלישא~

 יסמוך המשלח ואם עליו ~לסמוך ל~ות לו אסורדהמשלח השלי~
 איסור עושה ב~~מו~~לח

 שסו~
 ~~ן שהרי כדין שלא

 לעיין מעכ~~ת וימחול כלל~ עליו ~מוך לו אין באמתהדין
 והקושי~ נכון שהת~ ויראה בדברהיטב

 ש~
 קוש~ אינו

כלל~

 ~~~~ד~
 תפ~ט בסימן או~~ח הטור דברי על שהקשה

 בה~~ש העומר ספירתלספור שמות~
 והו~

 ה~א~~ש ~ברי
 דרבנן הוא בזמה~~ז דס~ירה הט~ם שכתב פסחים~סוף
 בשם כתב קפ~~ד סי~ בחוו~~ד דהא ותמה ~קו~לא~וספיקו

~פר~~~
 קושי~~ איזה הקשה ועוד בחד כחד הוי ד~ה~~ש

מובנים אינ~ הר~"ש ד~רי להקשות הו"ל מיניה עדיפאולדעתי
 כ~

 כיון ~דאדרבה
 מחויב אינו א~~כ דר~נן דם~ה~~

 לענין תרנ"ב ~סימן המג~~א וכמש~~כ בה"ש~ כלללספור
 ~ה~~ש לי~ח מחויב אינו ואילך ב~ מיוםאתרוג

 ד~~
 ~רבנן

 ועוד בה"ש~ לספור מחויב אינו בספירה וה~"דלקו~א
 הרא~ דבריקשים

 ה~א יברך איך אבל ל~ור דהתינח
פשיטא

 דמספ~
 אפילו ~רך אסור

 ספ~ ע~
 ואיך דאורייתא

 עליברך
 ספ~

 ב~ יה~ וכי ד~נן מ~וה ~יום
 ח~ר דרבנן

מד~וריי~
 ~ה אין

 ומתוך ת~~~ א~
 ~דוח~

 היה
 מ~ינו ד~אמת ~שום ה~~~ש בכוונת~ומר נ~~

 ~ס~~לע~ית תפ~~ ~עני~
 ד~~~ ~~

 המנתה
 ולמעל~

 ~תר כבר
 ל~

~התפל~
 ו~ביד ~יד כמר דעביד ו~יי~ל ~בית

 ה~ו~ך ~~י~ כ~
 נוהגי~

 ~ק~ונים בימים
 להת~

 ~ודס ערבית

 ולכאו~הלי~~
 הוא י~ס ~יין כי~ן מובן אינו

~~ 
 דינ~

התו~
 ש~ניו ביום ע~ית להת~לל לו ~תר יה~ איך

 ~ריךוב~ח
 לדחו~

 הם א"כ הוא ~דר~נן דכיון
 היתה כךאמרו ו~~ אמ~

 ד~ז~ ~~נ~
 מותר כ~ר ~~י~ה הס~ך
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 אמנ~ ערבית~ להתפלללו
 זהו

 ר~
 דרבנן ~~וא דבר לענין

כמו
 תפ~

 בעינן דבאמת דאורייתא שהוא דבר ל~ין אבל
 או וודאי ליל~ שיה~דווקא

 מט~
 דלא דכיון ק~ת אחר

 בפ~~ק אמרינן הרי א~~כ כמר ~לא כמר לא הלכתאאתמר
 ולא אמוראי תרי או תנאי תרי דפלי~י היכא ~דכלדע~~ז
 המחמי~ אחר הלך בדאורייתא מיניי~ו כחד הלכתאא~מר
 שהוא ~בית תפלת ~נין א~~כ המקיל~ א~ר הלךובדרבנן
 לענין משא~~כ ה~יל על ~מכינן שפיר~דרבנן

 ק~~~
 ~וא

 דלאי להרא"ש וס~~ל המיקיל~ ~ל סמכינן לאדאורייתא
 לכל ~ה~~ד אלא כן~ ~~~י ~~~ל תפלה לעניןדווקא

 שמ~ינו ~וכמו ~ליל~~ בתחילת~מתח~לין המ~ו~
 בליל~~ המ~ילה ק~יאת ולענין ~נו~ה~ נר הדלקתלענין בכה"~ ~א~

 ~דחקשבשעת
 ~דו~

 הלילה קודם לעשות יוכל
 המנח~~ מפל~

ולמעלה~
 ~אי ב~~ תל~ העומר ספירת ל~נין ~ם וממילא

 ויכול ערבית ~תפלת דומה ד~נן הזה בזמן ~ד~~~ענימא
 הלילה קודםלספור

 סמ~
 דסה~~ע נימא אי משא~~כ ללילה~

 לילה שיהי~ דווקא דבעי~ ~~~ש~ דומה אזי דאו~יתאבזה~~ז
 ~דכיון הרא~~ש דברי מובןשפיר והשת~ ליל~~ מיום ~שות א~~א דאורייתא דלעניןודאי~

 דספיר~
 לכן ~~נן ב~~ז

 לתפילת דומה דלכן ~~~~ קודם לספור ~ו מותרשפיר
 דמתיר והא~בית

 ר~
 ולא ב~~~ש~

 מפל~
 ~למעלה המנחה

 ליישב אלא בא דלא משוםי"ל
 המנה~

 לספו~ בימיו שהי~
 חדא ס"ס כמו יש דבה"ש משום י~ל ועודבה~~ש~

 ש~
 ד~~~ כר"יהלכ~

 הוי ל~לה המנחה
 ל~

 ~בית לענין
 ~בר ~וא בה"ש ~שמא ספק ועוד ספירה~ ~ניןוהה~~ד
 ה~א"ש~ ~ברי ליישב כנ~~ל יותר להתיר ר~ה לא ולכןלילה
 יהיו שלא דב~יו ישבתי מ~~מ ~~ת דוחק שהואוידעתי

תמוהים
 כ~~~

 ~~~~~~ה~
 מעכ~~ת

 בש~
 ס~

 מו~~
 ~~ע ד~בי י~ו ס~ מאש

 ~בי כ"א ברכות במס~ מבואר דהרי לי נהירין לא~ריו דרבנן~ במ"ע אף ~טרו ספק לן מהנילא
 הרי ד~נן ~ק"ש משום וקורא חוזר ד~ינו ק~שקרא ספ~
 דא~

~~
 מבואר ~כן ~ולא~ ~רבנן ~ספק אמרינן דרבנן של
 המ~וה ברכת או הפירות ~רכת בספק בש~~ע מקומותבכמה
או

 בספ~
 אזלינן ד~נן שהוא דבמ~ום המזון ברכת

 בזה וכתבתי ראי~ אינה מטומטום שלו והרא~~ולא~ ב~~

ב~ו~
 אחר~

 ~~~ו~
 אף דרבנן דספיקא רא~ מעכ~~ת שהביא

 דמ~אר ממאימותר באיתחז~
 ובש~~ס ע"ו ס~ באו"~

~~~
 כ"ה

 דספ~
 מ~ום מותר בא~פה אפי~ ר~לים מי

 הוי דאשפה אף ~רי העמוד כנ~ד אלא תורה אסרהדלא

 אפ~איתחזי~
 ~תר

 בספ~
 ~אין לדחות יש לדידי

 ~וי ~ית לומר דבא אלא איתחזיק הוידאשפה הכ~ו~
 איתחזי~

~י~
 ~ית לומר דבא כלפי ~ואה שם

~~ 
 ~ואה בו יש אם

~ותר
 ד~~

 ואין איתחזיק~הוי שפי~ דאשפ~ נמי נקט ~ו~ה~ בו שאין בית
 ר~ הכוונ~

 לומר
 דבאשפ~

 א~ינן לא
 הוי שפיר דאשפה נמי נקט ~ו~ה~ בו ~ין בחז~ת~וא

 ~הוא אמרינן לא דבאשפה ~מר רק הכוונה ואיןאיתחזיק~
 ~ואה~ בו שאין~חז~ת

 ו~
 בדאורייתא ומ~ילא הוא ספיקא

 מ~ינ~ וכה~~ ספק~ כדין לה~ל ~~נן ~לים ~במי~החמי~

 בתזקת פרה ~ל~~ד דף בחו~ין ב~~א אחרים ב~ומות~ם
 אלא הכוונה דאין קיימא~ חיוב ~חזקת קמה קיימאפטורה

דבקמ~
 כאן אין

 חז~~
 שהרי וב~י~~ בפרה כמו לפטור

 דבבית הכוונה כאן כן ו~מו בקמה~ יש חיוב ~זקתמאי
 שם שאין ~ז~ה ליכא ובאשפה ~ואה שם שאין חזקהיש

 ותדע~וא~~
 אלא זה את זה סותרים הדיוקים הרי דאל~~~

 ויראה במתינות היטב לעיין וימחול שכתבתי~ כמוודאי
 ומש~כ הש~~ס~ דברי בפ~ ~מיש~דין

 דכא~ מ~כ~
 ה~

מתחילה
 ~~זי~

 דו~~ש ידיד~ בזה והנני בעיני~ ישר לא כך
 בלונ"ח~וש~~ת

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

 דב~~~
 ידידנו

 המופל~
 מו"ה

~~~~ 
 שנ~קבל נ~~י ~~~~

 ~ודם עוד בדאש בישוב שו~~ב~יות
 וז~ ~מלח~

כשנתיי~
 ~ש~ אי כי ~מובן ל~א שנלקח

 לו
 וד~במלאכתו~ ~~תעס~

 בני מחייבים הדין ש~י~ר נ~~י ~כ~ת
 לו לתת ~נ~~להישוב

 ~סיפו~
 כן כי ~~ודם

 פ~
 ה~"ז

 סימןבסוף
 שכ~~

 ~בי
 מדי~ מ~

 ~בא שנ~ת ה~"ל ונ~דון
 ~~"א סימן תו"מ בת~ שהחת"ס כי ואם מדינה~ מכתהוי
דעתו

 על מדינה מכת ~בי ד~~
 להב~

 ב~ין
 ~אי~ ~זר~

 לשלם מחויבים הח~י ~"פ~~מ
~ 

 תוו"ד~ ושואל

~~~~~
 אם כי

 שהמופל~
 ~מ א~לי ~ביב הנ~~ל

 פי על הם פטורים הישוב הבני ולדעתי אמתבה כתי~ תור~
 המבוארהכלל

 בסי~
 א~ בסעיף בח~מ ש~~ד

 ~ה~~
 שם

 שדרך י~~~ים היו ששניהם בין ~פועל ש~י~ע ~ונסדבכל
 יודעים היו לא ששניהם בין לבאהאונס

 האו~ ~ד~
 ~ועל~ פסידא הוילב~

 ו~
 דב~"ב פסידא ה~י

 באופ~ ~
 יודע ה~שבעה~

 והפו~
 יו~ ~~ לא

 ~א~כ
 בנידו~

 ~ידן
 פסידא הוי יודעים ה~ לאדשנ~ם

 ~פוע~
 ומש~כ

 בסימן הט~~זמדברי ~~~
 ש~

 פסידא הוי ~ינה דבמכת שכתב
 ושל~בריו~עה"ב~

 ב~יבות~ הסכי~
 ונידו~

 ~ת הוי הנ"ל
 הנ~ עכ~~ד~מדינה

 ה~י ש~נו ד~ון ל~ יהיבנא אי אפילו
 הר~~א ד~ם נהי ~~ מדינה~מכת

 בסי~
 כתב הנ"ל של"ד

 מכת ~וא ואם ~ונווזה
 שכ"א~ בסימן לעיל עיין מדינ~

וכתב
 הס~

 דבא ~בריו ביאר
 לו~

 ~עמים מד~ה דבמכת
 ה~"א הביא ~כן הפועל~ כת יותרעדיף

 בסי~
 בשם שכ~א

 יל~י שלא ה~~ים ~ל המושל ~זר שאם לעניןמה~~ם
 מ"מ דבה~ב~ פסידא הוי ~ינה מכת ד~וידכיון

 אי~
לפסו~

 דהנת~ות כמותו
 בסי~

 בסק~א ש~~ד
 ת~

 ~ד
 לא ד~א ו~ב זו שיטהעל

 כוות~ פס~
 ~ה ~מ~ין

 ~דולות תמיהות הם הנ"ל הש~ה על הנתיב~תשקו~
 ש~יש~ ו~ ~ל~ם~ להשיב איןשכמעט ו~ומו~

 ~ת ~~ת
 ~לא ק~ר דלאהנ"ל ~ה~"~

 במ~~
 דנו~ל משום

 שכ~ ~
 שי~ר

וז~
 לא דהמו~ל ~שום ~שות ~ה ~ם יכול

~~ 
 ~לא

 ~~~ ~בי שלנו בנ~ון דבריו ו~י עיי"ש~ה~ימוד ~~
 ~דבר~ ~ם

 ~א אי אפילו אך השו"ב~ על הוא ~הפסד~~ם
 כא~ ~ר"מ~ ב~רי הנתיבו~לפ~ ~ס~~

 ה~ת"ס ~ם
 בתש~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מ~~מ הנ~~ל~ ~נתיבות של לטעמו ~ס~~ם לא ~ס~אס~מן

 לנו שא~ן נכונ~ם ~נת~בות דבר~ ודאיבז~
 לפסו~

 כ~מ~~ם

 בסי~ ~ט~~ז לדבר~ ~סכ~ם ש~נת~בות שכתב ~ומ~~~תהנ"ל~
 שם ~סכ~ם דלא ~~טב עי~ן לא במח~"תש~~~א

 לדברי אל~
הרמ~א

 שחול~ במ~
 ~א~ן ואומר פא~דווי~ ~מ~ר~~ם על

 אבל ל~בא~ ב~ן לשעבר ב~ןח~לוק
 ב~~

 כדבר~ ~הט~~ז שס~~ל
 דבע~~~ב ~ס~דא הוי מד~נה שבמכתמ~ר"ם

 בז~
 ~סכ~ם לא

לדבר~ו
 אדרב~

 ~וא ושם ש~"ד שב~~מן לדבר~ו ~ם ~~~ן

~ו~
 ~~מו~ים המה~~ם ~דברי לפסוק ~א~ן ככרוכ~א

 כתב ~~~ז סע~ף סוף ~~"ב בס~~ הרמ~~א שהר~ואוס~ף ~נ~~ל~

ל~~פ~
 נשרף וז~~ל ~נ"ל מהר~~מ מדברי ל~מרי

~ 
 ~וי ~ע~ר

מכת
 ומנכ~ מדי~

 ב~ן בו דר שלא מה שכ~רותו מן לו
 או שכרו~ו ~קד~~

 ד~פ~לו ~דכוונתו בס~~ע וע~~"ש עכ~~ל~ ל~
 ~כרי לו ל~תן ~ר~ך הב~ת דבנשרף וס~~ל ~חולקתלדיעה
 מד~נה מ~ת ~וא באם~~מ

~~ 
 לד~דהו

 א~~~
 ~~י~ לו ל~תן

 להיפך דסתם ~ר~ ~חזיר~ ~משכ~ר ~ח~~ב נתן אםואפי~
 דב~~"ב פסידא ~ו~ מד~נהדבמכת

 ~~~י~
 ~תשלו~ין ~בל

 ל~ם אשר המשכיר~ם ~ם ד~ם והשו~~ב ~מלמד בנ~~דוה~~נו

 בס~מן ~ג~~~א ~ב~אור~ ~ם רא~ת~ שוב ל~לם~~ר~כ~~
סק~ז שכ~~~

 מ~~~ ~תמ~
 ~מובא~ם הנ~~ל המה~~~ם דבר~ על

ברמ~~א ש~
 במ~~~~

 ומחו~ב דבע~~~ב פס~דא ~ו~ מד~נה דבמכת
 ו~יורא בארעא ד~~~בא א~~ר~ מרפס~ן דדבריו וס~~םלשלם
 מכת דוודאי כנ~~ל וה~~נו ~~י~~ש~ שמ~אבשמ~

 כחלאלם ~ור~ מד~נ~
 ~שוכ~

 מלמד ~ב~ וא~~כ
 וכ~

 ~~י אם שו~~ב~ ~בי
 נתאלםמ~~מ

 בז~
 ונחלש ~שוכר~ם~ ד~ם הבע~~ב כח

 ע~מם את השכירו הם שהר~ ~משכ~ר ~הו~ ו~שו~~בהמלמד ~~
 ~ין לשלם ה~עה~~ב מחו~ב דבמ~~מ לה~פך כותבוא~ך

 וא~~אתימ~~ אל~ ז~
 לפסו~

 כ~ר
 הזו~ תמו~

~~~~
 ס~~~ בחת~~ס ~ם

 קס~
 הנ~~ל

 מ~ר"ם דדברי מוד~
 ו~ תמוהים~ הם~נ~ל

 דס~~ל דבר~ו ~מ~~שב
 כובד ד~ר ~~ון לשעבר כמוחשוב דבמלמ~

 ~עבוד~
 ~תחלתו ~וא

שמר~~ל
 ע~וד~ ~לי שבח ~ש ואח~~כ דרכו~ עפ~~י הנ~

 עי~~ש~
~ו~נ~

 עכ~~פ הנ"ל~ מ~ר~~ם דבר~ ב~~וב דבריו ~י ~ם

בנדו~
 פטור~ם ~נ~~ל ~~ר~~ם לדברי גם השו"ב בענ~ן שלנו
הב~~~ב

 מלש~
 לא בשו~~ב ש~רי

 ש~~~
 לומר זה טעם

 דנחש~
ה~

 במלמד רק זה טעם שייך ולא לש~ר כמו
 עי~~

 שם~~
 לא ~וא ש~ם יראה בדבר~ו המע~~ן כלמ"מ

 העל~
 ~שוב

 ובפ~ט ~נ"ל~ ~~~ם ל~ברינ~ון
 שתל~ ~

 המה~ם
 את לח~יבשלו ט~

 ~~ה~~~
 שהוא משום

 ודא~ מד~נה~ מ~
 דדבר כיון ~בןשאינו

 ~ורם ו~סברא ~ש~~ס ש~טת ~~ ז~
 ~ב~"ב אתלפטור

 ~שוכ~
 לח~~בו~ ולא

 לכ~
 בז~ דעת~

לדי~
 ~י~

 ט~
 הנ~~ל ~~ר~ם

 שמה~ם אף שיהי~~ מ~
 בט~ז המובא פ"ו בסימן~אדווי

 בסימ~
 סי~ ובש"ך שכ"א~

~~ד
 ו~

 לנו אין ~~מ אחריו~ שנמשכו נראה ~~~ו בט~~ז

ל~סו~
 נ~ד ~מותו

~~ 
 הנ"ל~ ש~~~ב ~ס~ ~מו הר~ח

 ~ותינ~ דבריו~~ד
 ו~נ~יבות שכ"א בס~ ~~~א האח~~ים

 נ~ד ו~ם הנ"ל~ ~ס"א בסי~ בתשו~ ובח~~ס של~ד~ס~

 הפשו~הסבר~
 ~בד ~אי~ו ד~ו~ל

 א~~
 אפילו לו לשלם

 ~ ד~בנא~
 לי אומר ולבי ~~ של באו~סו לב~~ב

 ~ירות נמ~א ש~רי בו~ ~זר ~מודה~~~ם
~~ 

 ב~~ת

 הב~א של"ד בס~~ ב~ו~~מ בב~~~ ש~רימהר~~ם
 מתח~

 בשם
 ~מלמד ב~טל שאם עוד וכתב בז~~~ל ~אומנ~ן בפ~המרדכי
 מכת הוי בע~ר ~מושלמחמת

 מד~נ~
 בע~~~ב על ו~הפסד

 ואח~~~עכ~~ל~
 מעט

 ~~ למ~
 כתב

 וז~
 מל~ד השוכר לשונו

 ומת לזמןלבנו
 ב~ו~ הנ~

 פטור הזמן
 ו~ב וז~~ל כתב אח~~כ ושוב ~~~~~ שם מרדכילמד של~ מ~~ ~ב~~~

 עו"~
~~

 לו ונותן ואנוס הוא~ל על~ו שוכר א~ן ~מלמד חלה

ב~~~
 שכרו

 וא~ מ~
 ע~"ש חל~ו ~מי ל~של~ם המלמד ~ר~ך

 ול"א ל~ ס~~ קנ~ן דספר מ~~מונית ובתשו~ וכו~ובתו~פתא

 לזו~ זו סת~רות ~ם הללו ~דברים ~ר~~ש לא מ~ והנ~~כ~~ל~
 בע~~~ב של מ~דו הע~כוב דבא ~נער במתד~שתא

~~ל ד~מלמ~
 לו~

 ל~ ותן קאמ~נא הא אנא
 בנ~

 ואפ~~ה עמו ואלמד
 קו~~ח א~כ הבע~~~ב~~טור

 בחל~
 המושל ש~זר או ~~למד

 נו ראו~ דה~~ ודא~ המלמד מ~ד ~ע~כוב דבא ילמדושלא
 ומ~את~ בז~~ ~מ~ר~~ם ח~~בו ואיך פטור להיותלבע~~~ב

במח~
 נח ולא בזה שהר~~ש ~ד~ ס~~ שכ~רות בה~ אפר~ם

 לס~ מ~ימוני בתשו~ ~מע~~ן אבל בת~רו~ו~דעת~
 קנ~~

 ~~ ס~~
ול~~א

 ~רא~
 בתח~ל~~ סבור ש~~~ ממה בו חזר ד~מ~ר~~ם

 ל~~ קנ~ ד~ופו ע~~ע כמו ~וי ~ועל סובר ה~~ובת~~לה
 הכל הוא שא~רע אונס בכל וממ~לאלב~~~ב~

 בקדוש~ן בע"ע כמודבעה~~ב פס~ד~
 ~ע"~ דבחל~

 ~מ~ר"ם ס~~ל ה~~
 לו לשלם הבע~~~ב מחו~בדא~~~~כ

 דז~
א~זה שקנ~ למ~ דומה

 חפ~
 ו~מוכר הקונה~ של הוא ~~פסד דכל א~לו ונאנס

זכ~
 בשכרו

 ולבסו~
 דוקא ~ופ~~ ~דב~~~ע וס"ל ~~~ם בו חזר

 אז ~בעה~~ב לו ש~לם ~בראם
 זכ~

 אונס א~רע ואם בשכרו~
 ~אונס הוי ~ד~~ן לו ש~לם לא באם אבל דב~~~ב פס~דא~וי
 הנער דבמת ~מ~ר~~ם מש~~כ והשתא הפועל ושל ~~~עשל

 ה~עה~~בפטור
 ז~

 לאחר כתב
 דבחלה ומ~~~כ ש~ו~ ~ז~

 המושל בגזר וכןהמלמד~
~~ 

 לשלם ~בע~~~ב ~מחו~ב ילמוד
כל

 ז~
 חזרה לאחר ~מהר~~ם ~ס ולפ~"ז חזרה~ קודם כתב

 ב~רדכ~ המ~ר~~ם דעת ויהי~ לשלם~ הבע~~~בפטור
 אפיל~ הבעה"ב את ~טור יש בוודאי לד~נא מ~~מש~~~ה א~~

 ס~~ק בש~~ך של~~~ בס~מן וע~~ןב~מד~
 כ~~~

 שם ובק~ו~~~ח
 דלדברי בשו~~ב קו~~ח ל~חזיר מחו~ב ש~רו לו ב~~ד~םשאפ~~

 בשו~~ב מ~~מ מלמד ~ב~ מ~ר~~ם ~שיטת ~ם ו~חת~~ס~נת~בות

~~
 ~וא אם ברור דאינו בנ~~ד קו~~ח ~ישוב~ ב~~ ~פטור

 דלא מדינ~~מכת
 מב~~~

 ~~ו בס~~ פאדווי מהר~~ם לדעת
 ~ל"ד בס~~ בש~~ך~מובא

 מד~נה מכת ~קרי לא ~רי סק~~~
 באםאלא

 ~~ז~ר~
 א~~כ נעדר~ לא מהם אחד ~ולו ~~לל ~ל

בודא~
 דבנ~דו~

 נמ~א~ם ~~מ הר~ שלנו
 כמ~

 אנש~ם
 לד~ת אפ~לו א~א מדינ~~ מכת ~וי לא א~~כ ל~בא~נלקחו של~

~ש"~
 הוא ~מכה דבאם וס~~ל ~חולק שם

 מכת ~וי בר~
 בנידון מ~מ דב~~י רובא אישתד~ף ב~~א כדאיתאמד~נה
 בני ~ד י~ח מב~י אנשים רוב א~ א~תברר לא אכתישלנו

 כמ~ ~ר~ ~בא~ ~ל~חוחמש~ם
 אי בפשיטות אי ~~לו מ~ם

 נלקחו הרוב אם לברר א"א אם ואפילו ~טור איזה~י
~מ

 בספ~
 הם הישוב בני ו~רי דה~~~ בידינו כלל הרי

 ועליומוחזקים
 ~רא~

 באופן
 ~דין מע~ר בוודאי שלפ~~

 לשלם ב~ן ~~לו הס~וק את ~לם בין פטורים הישובבני

 ~ח~יו~
 בש"ס מ~אתי ~א

 ובש~~
 חי~~ לפ~ם שיה~ כלל



~ ~ ~ ~
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 הוא פטור ~הוא במקום אלא ח~~ו לשלם הב~ת ב~לעל
 מכלפטור

 וכ~
 ש~הי~ בש"ס לזה מקור שום ~ד~ת~ ולא

 הח~~~ לשלם מחו~ב הבעה~~ב ~~~ אשראופן

~~~
 ~ח~~מ הש~~ך דבר~ עפ~~~ נ~~~ מוו~טק~א הרב ~וד שטען
 לח~~ב א~~א אונס ב~ום ~~מ ~בל אותו~ לפטוררק ה~~נ~ מ~~מ פטר~~ רחמנא אונס דאמר~~ דאף כ~~אס~~

 זהגם עכ~~ד~ אמר~נן לא ודא~ לחב~רו ח~~בו רחמנא דאונסחב~רו א~
 ט~נ~

 מ~כ~~ת ומ~~~כ ה~שוב~ בנ~ עבור הוא נכונה
 הי~ לא הכא אבל גמור~ תנא~ ~ה~~ במקום דוקאדה~~נו
 בנ~דון דבו~דא~ נה~רא~ ולא עכ~~ד~ פטרי~ רחמנאאונס כמ~ דחשוב ~~~ל שפ~ר שכן וכ~ון ~שחוט~ לא אם לפטורהתנא~
 זה דדבר נ~מא דאם מתנא~ ~ותר ע~ד עד~ףשו~~ב

 פעולתו ~עשה ~לא שאם תנאי מתנה והוא תנא~ כמורק חשו~
 דס~~ל למאן א~~כ מעכ~~ת~ כמש~~כ מתשלומ~ן הב~~~ב~פטור
 ~גם תנא~ם ד~נ~ ושאר כפול תנא~ שיה~~ תנא~ גב~דבע~~
 ~ו לעשות חב~רו ~ת ששו~ר מ~ ~ל כן ~ם כן~ ~~~~~לאנן
 דווקא ~~טרך וכך~ כך שכר בעד פעולהאיזה

 ~תנו~
 זה

 ענ~ן בכל לו לשלם מחויב ~ה~~ לאו ו~אם תנא~ם~ ד~נ~בכל
 הדעת שא~ן דבר וודא~ וזה קי~ם~ ומעשה בטל התנא~א~~כ תנא~~ בד~נ~ התנה לא כ~ לאשר נ~מא כ~ ~עב~ד לא אםאף

 לחב~רו ~וכר אדם אם מקח~ גב~ כ~"ג וכןסובלתו~
 ג~~כנימא חפ~

 דמ~
 ובעי~ תנאי~ רק הוא לו לש~ם ~ר~ך שהלה

 ובא~ תנא~ם~ ד~נ~בו
 תנ~~ ~ה~~ תנא~ם~ ד~ני הותנה לא

 ו~ה~~ ק~י~~ והמעשהבטל
 החפ~

 לה~פך או ~~ן בכל שלו
 אלא ליתא~ ודא~ ו~א ~~ן ב~ל המוכר של ה~עותש~ה~~
 דז~וודא~

 דכל כן הוא ממ~לא אלא תנא~~ כלל הו~ לא
 הלה שאין כל ~כן שכר~ לו מגיע א~נו עובד הפועלשא~ן
נותן

 חפ~
 א~נו מקח גבי

 מג~~
 וע~~כ כמובן~ ~ות לו

 אותו של ש~וו~ בתו~ת א~נו הדבר ~אם א~א תנא~חשוב ~~
 ג~טך זה הר~ כמודבר~

 ע~~~
 שתנ~קי או זוז מאת~ם לי שתתן

 אבל דכוות~~~ וכל בניאת
 כ~

 ~שוב לא ש~וו~ בתורת שהוא
 שכר בתורת הקהל לו ש~חי~בו הנ~~ל שו~~ב בנדוןו~~נה ~כרו~ לו מג~ע א~נו פעולתו ~ושה שא~נו כל אלאתנא~

 באונס שלא או באונס ~ה~~ עובד כשא~נו וממ~לאפעולתו~
 בסברא פשוט והוא שכר~ שום לו מג~ע א~נו עובד שא~נו~ל

ובטעם~

~~~~
 ~רמ"א~ לב~ן פאדווי המה~~ם ב~ן אשר המחלוקת
 ~אדווי ל~ר~~ם הסכ~ם ש~~~א בס~מןושהס~~~ע

 מ~ד~ק שכ~~א בסי~ הנת~בות האחרונים הגאונ~םואחריהם
 והחת"ס הר~אדבר~

 בס~~
 מהר~~~ דבר~ ~~דיק קס~~א

 לנ"ד ~נ~ן א~נו זו דפלוגתא כתבת~ כברפאדוו~
 מ~"ת הזכ~ר כ~ על אך פטור~ם~ הישוב בנ~לכו~~ע ~בנ~~~
 א~

 אוד~~הודבר~ה~~
 מ~

 ~~וני מ~ד~ הללו בענ~נ~ם שנ~~ל
 מ~ כ~ ואומרבד~ריהם~

 שה~הפאדוו~ ~~~ דברי החת"ס שב~אר
 קש~

 גבי למה לו
 א~~

 דא~נו אמר~נן חגב
 רק לומנכה

 חמור בהשכיר ואילו לו~ ~~ וב~~~ במ~~~

 פס~דא הויו~
 דמשכי~

 ולכן
 ח~~

 בלש~ר ~ייר~ דהתם
 ~ל ד~~רי ~אי חזרה ב~ן הח~ור ובמת הוא~ ניכויב~ד~ן
 דלא ברור הדבר לד~ד~ ~כ~~ד~להבא

 מט~ ~די קש~
 שכתב

 ~י ~ני ס~א~ ש~א בס~מן~נתיבות
 אכ~

 או חגב

 בגוף ~ה~ום החס~ן נולד דלאנשתדף
 הקר~

 רק
של בהפ~רו~

 הקרק~
 שהוא בגוף נולד דהמום החמור ומת חמור גב~משא~~כ עליי~ מו~ל ההפסד לכן השוכר של והפ~רות

 ובחת~~ס עליו~ מוטל ~פסד לכן המשכ~ר שלעד~~ן
 ח~לוקומב~א ש~

 ש~
 על~ו וכתב הנת~בות

 וז~~~
 סברא וא~ן

 ~וכר של בפ~רות~ו ה~סד דבשדה אחרבח~לוק לחל~
 בס~ רא~תי וכן משכ~ר של שהוא בגופו ההפסדבחמור ~א~~
 נרא~ן דבריווא~ן נה~~~

 ל~~
 ~בש אבל חגב אכלו ת~נח

 ה~~~
נק~~

 דגם נדחק והגאון ל~~מר א~כא מא~ ~אילן
 איננ~ ז~

 המ~ין ביבש ~דהר~ תמוה~ם ודבר~ו מאדנכונ~ם הנת~בו~ ד~רי ה~א ו~פוך עכ~~ל~ תמוה~ם ודבריו שלושדה
 הואוהח~לוק לא~ או מדינה מכת הוא אם בין כלל ח~לוק א~ןבאמת הא~ל~ ונק~~

 ר~
 סתם אמר אם לב~ן

 משכ~~ אני שד~
 ~כא~~~ א~לן~ או מע~ן בו שיה~~ על כלל הקפיד לא דאזלך~
 לו מ~כה א~נו ולכן דמ~ א~לן ובלא מעי~ן בלא לושכר

 אמר אם וב~ן~כ~רו~ מ~
 שד~

 ב~ת או זה הש~ח~ן ב~ת
 הא~~~

 ולכן א~לן ועם מע~ן עס ~ו השכ~ר דאז לך~ משכ~~ אנ~ז~
 ~מעין~יבש

 ונק~~
 זה ד~ן כמבואר לו מנכה הא~~לן

 ~דב~בש מאוד נ~ונים הנת~בות דבר~ וא~~כ ק~~גדף ב~נ~
 ~מעי~

ו~ק~~
 דא~נו הא~לן

 ~נ~
 דאינו ~שום הי~~י לו

 שלו~ שד~
 מ~~~ השוכר~ ~הם נ~נהשם דב~שנ~ ונה~ הא~לן~ ואת המ~~ן את לו ~שכ~ר שלאכלומר

 לא לומר ש~יך לא שם בא~נם
 ~הך ואדרבה כלל~ אותם השכ~ר דלא כ~ון ניכוי ו~אחזרה
 ב~ת לו אמר דאם דמתני~ דס~פאד~נא

 השל~~~
 זו

 ~מע~ן ו~בש זההא~לן ב~~
 ו~~~

 מכת דא~נןאף חכירו~ מן ~לו דמנכה האילן
 מדי~

 דלא
 ה~~~

 ~~ה ל~ותו רק ~פסד
 תקשה דהר~ הנתיבות~ ~דבר~ ברורהרא~~

 למ~
 ינכה

 ל~
מ~

 בכך
 דאמ~

 זה האילן בית או זו ~שלח~ן ב~ת לו
 ה~

~ש~
 שהשכ~ר

 ל~
 ~אם ואילן~ ~~ן בו ה~~ בא~ת

 המע~ןנת~~בש אח"~
 ונק~~

 האילן
 השו~ מז~

 כמו גרם
 ~כת שאינו כל דשוכר פס~דא דהוא ~שתדף אוחגב באכל~
 ה~ע~ן ב~בש גם נ~מא כןכמו מדינ~

 ונק~~
 פס~א שיהי~ הא~לן

 אף השוכר~ל
 בא~

 זה~ הא~לן בית או זו השלח~ן בית לו
 טעםו~"ח

 החילו~
 ג~~ דשאנ~ ה~~בות~ כמש~~כ רק הוא

 רק נ~ה והקלק~ל דההפסד ונשתדף חגבאכלה
 ול~ך חלק~ שום בהם לה~שכ~ר וא~ן השוכר של לג~ישהם ~פ~רו~

 ה~עיןב~בש ~שא~~ לו~ ~נכה ואינו גר~ם דהשוכר מזלא מכ~~מ שאינוכל
 ונק~~

 כיון האילן
 דגו~

 של הוא והא~לן המ~ין
 ש~וא בדבר אי~ הר~ ~ק~ול כשאיר~ א~כהמשכ~ר
 שאמר כל ולכןהמשכ~ר~

 ל~
 וכו~ זו השלח~ן בית

 ו~~~לא ה~כ~ר עלהוא ההפס~
 מנכ~

 ו~ו חכ~רו~ מן לו
שנשרף בב~~

 שא~~~
 בסי~ כ~בואר הש~~פה לאחר שכירות דמ~ ~לם

 והוא הנ~~ל ~~~ז סע~ףשי~~ב
~"~ 

 נ~ה דההפסד
 בחת~ס ומש"כ גרם~ ~לו א~~כ ~משכ~ר ש~~ךשהוא בגו~
 ~א שנ~ ששנה פש~~א שניםל~ה ח~ א~ ה~עין ויבש בחוכר ~"נ והה~~ד וז"ל ל~המקודם ש~

 יעמ~
 וי~זור ב~כי~ו

 בלא אפ~ ~ח ~והי~נובו
~  

 שדה
 ב~

 בש~ס מבואר הרי דאל~~כ זההאילן ובי~ ~ו~ ~ש~ין
 דמנכ~

 ~ין~~ ~כל ~ו
 ~וכר ~~י~ ש"סאבל

 ש~~
 אחד

 ש~~ ובאות~
 אפי~

 ה~~ןיבש ב~~~~
 ו~~

 הוא
 כמ~

 לש~ר
 י~ ~~~ ו~

 ~~ ~ת~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 פ~יות למכת מדינה~כת
 וכ~

 כל דשכר בחמור משא~~כ

יו~
 כזה ד~ן לחדש נכונ~ם דבר~ו א~ן ~כ~~ל~ וכו~ בפ~~ע ויום

~
 משמע לא הפו~ים וכל וה~מרא המשנה דברי דפשטות

 וכמש"כ~ן
 המשנה ~דברי פשטות דוודאי הנת~~ות~ ~

 דאמר~
~מקב~

 המע~ן ~בש וכו~ ה~לח~ן ב~ת ו~וא מחב~רו שדה

~~~
 אינו הא~לן

 מנ~
 כמה על אפ~לו משמע חכ~רו~ מן לו

 ני~וי~ שו~ בל~ שכירותו דמי כל ל~~ם השוכר ומחויבשנים~
 דמ~יקרא ~טעם והרעב~~ט רש~~יוכמ~~~כ

 ל~
 דעתי ~~לה

 ל~זור ~כול אינו וממ~לא ~ה~ טפי אילן או ~~ןדמשום

 מש"כ ~םבי~
 בחת~~~

 דשכר בחמור משא~כ
 ~ו~ כ~

 ויום

~בפ"~
 דה~ מש~ דוודאי ~דעת~ לא וכו~~ הוא

 דחמור דינא
 החמור~במת

 לש~ א"~
 לו

 ר~
 שהשתמש הש~מוש בעד

 ש~כר ב~ן הואב~ייה ע~
 ב~מ~

 אותו על ששכרה ב~ן יום על

~ד~
 הנתיבות שדב~י ~פשוט באו~ן יום~ על ולא בקבלנות

 בישובנכונים
 הנ~

 ורק תמוה~ם~ ה~ת"~ ודברי דינ~ם~ תר~
 אניאחת

~~~ 
 ק"ג דף בב~~מ הש~~ס ד~שה בהא לבאר

 א~ני אמא~ רבה ~רא ביבש א~ דמ~ ~היכ~ ~~~ן יבש~ב~
 נ~רא ד~בש ~ר~כא לא ומשני הוא מדינה מכת הר~ לומנכה

 ~ת ד~אמר בהא ~ש~~ס קו~ מובן א~נו ד~כאורה~ו~א~
 דכ~ון ~דינה~ מכת מכח הקו~ אין דהרי הוא~מדינה

 במשנהדמבואר ד~
 דביב~

 ה~עם אין לו מנכה אינו המע~ן
 ~~ת דלאו~ום

 דעת~ ~ילה ~דלא משום אלא הוא~ מדינ~
 א~~כ אות~~ שוכר הוא המעין דמשום~ע~~רא

~ 
 בכך

~הוא
 מד~נ~ מ~

 שכרו זה בשביל לא הרי סוף כל סוף
 באמת אבל לו~ ינכה ולמה כלל ו~ול ~עות כאן איןוא~~כ

 ק~ ~ו~~~~
 ~~ס

~ 
 כיון ~~דול הנהר דביבש ~וא

 לא א~כ כל~~ ~~ה התבואה איןדבזה
 מאכ~ ~~

 ח~ב
 כלל ק~ול ~~ ~א דג"כ נשתדף~ו

 שש~ במ~
 ב~פירות אלא

~ז~
 המשכיר ~ל ולא ~וכר של הוא

 ושיי~
 לומר בו

 ~ת שהוא כיון ואפ"ה ~רים~ השוכרשל דמז~
 מדינ~

 ~ף
 ש~~

~~וו~
 כן כמו א~~כ לו~ מנכה ששכר ~~וף כלל ~לקול

 ה~דול הנהר את שכר שלא דאף כן הוא רבא נהרא~יבש
 ולכן לו~ ש~נכה הדין להיות ראוי~מ

 מתר~
 כ~ון וממילא הוא~ מד~נה מכת לאו דזה זוטא~~רא ב~ב~ דמיירי

 ממ~לא וכו~ זו השלחין בית לו אמר דלא כיון הנהר אתשכר של~
א~נו

 ~~ מנ~

~~~~
 נכונים הנתיבות ד~רי שכתבנו אף

 ב~
 ~ין שמחלק

א~
 הקלקול

 נעש~
 המשכ~ר של עד~~ן שהוא ב~וף

 אם~בין
 ~ ~ל~ו~ נ~~

 כמו בהפירות
 ~א~~

 או ח~ב

 אין לעולם מדינה דבמכת להוכיח במש~~כ אבלנשתד~~
 בטל ה~ח ואין ח~רה~אן

 ר~
 ו~פסד קאי ני~י בדין

 ~ת שאינה פרטיות במכה משא"כ שניהם~~ל
 ~דינ~

 בדין

 אינם דבריו לפענ"ד ה~~~א~ כדברי והיינו עכ~~ד ~אי~ז~
 וסברא ~עם שום דאין בזה~~נכונים

 ~חל~
 ~ת בין בזה

 דה~ע לא~ או~מדינה
 ~מ~

 בח~י ומת חמור בשוכר
 הדר~

~יע~
 מ~ ~~ דאם הדעת על

 עד בחמורים משולחת
 עד רובם או הח~רים כל~~מתו

 שנ~~
 שלא מדינה מכת

 ב~ת ~שוכר וכן בו~ לחזור יכול השוכריה~
 ~חבי~

 ואח~~כ
 בתי רוב ונפל~ שנש~ו ~דינה ~כת וה~ נ~רף או~נפל

~~~~
 בו לחזור יכול השוכר יה~ שלא הדעת ~ל היעלה

 מסת~ר לא ודאי הא ~ותר~מל~~ם
 דמ~

 טעם
 ~לחלק בש~~ס מ~ינו ולא לא~ או מדינה מכת הוא אםבין בז~ לחל~

 מכתב~ן
 מדינ~

 אלא לבדו~ השוכר ~על מכה ~~ן
 ה~~שההפסד ב~ו~

 ר~
 ~ש בזה ~~ל ב~וף ולא בפ~רות

 דמזלי לבדו השוכר על הוא ההפסד מדינה מכתדבא~נו חילו~
 כדא~תא לבדו~ ~משכיר על הוא הה~~ד מדינה ובמכתגרם~

 כמש~כ ~ולא נשתדפה~ או ח~ב דאכלהב~משנה
דב~כת בנת~בו~

 מד~~
 דרק א~נו~ דז~ שנ~~ם~ על הוא ה~סד

ע~
 ~י~ ד~הפסד ב~ום אבל ~פ~ד~~ הוא לבדו המשכיר

 א~ן ששכר הדברב~וף
 חילו~

 או מדינה מכת בין
 ל~

 לענ~ן
 סתמא במתנ~~ דהא וז~~ל בנתיבות וכ~ש~~כ וחזרה~ניכוי
 דאם המע~ן ויבש השלח~ן ב~ת החוכרקתנ~

 מכ~
 מדינה

~וא
 מנ~

 דכל מוכח הרי וכו~
 שהה~ז~

 מכת מכח בא
 ~ו שמנכה רק ק~~ם ה~ח ושאר שנ~~ם על ~ואמדינה
וכו~

 עכ"~
 דבר~ו

 תמוהי~
 מבואר אינו במשנה באמת דהא

ד~ן
 ז~

 ב~בש ואדרבה המעין~ ~בש ~ב~ מדינה מכת של
 דאינו במתנ~~ קתנ~המ~ין

 ~דינה מכת של וד~ן לו~ מנכ~
 ~י~ דההפסד ה~כא ח~ב אכלה ~בי רק במשנה מבוארלא

 רבה נ~א ~בש ~ב~ ~ם ~מרא דקאמרה ומהבפ~רות~
 פ~רושו~ למעלה כתבת~ כבר מדינה ~להל~ון

~~~~~
 נ~כוי דין רק וב~מרא במשנה הזכיר ח~בואכלה נשתד~ ~ב~ דלמ~ פאדוו~ המה~ם ~ל הקו~ עיקר

 שמכח עד חזרה~ דין הפוס~ים הזכ~רו חמורו~~ת
 ו~ר~~א לחלק~ י~אזו קוש~

 והסמ~~
 י~אי ז"ל והחת"ס והנתיבות

 זהאחריו
 מח~

 ו~ ~הבא~ בין לשעבר בין
 מכת ב~ן מחלק

 ~דקדוק כדאי אינו ובאמת ~דינה~ מכת אינו לב~ןמד~נה
 את דהשוכר ב~שנה באמת כי דין שום ממנו להו~יאהנ"ל

לא ה~נ~ כי חזרה מענין ~ין ~ום נשנ~ת לא ו~בריקה~~חמו~
 נח~

 ~וא ההפסד אופן א~זה על לנו ללמד אלא התם
 איזה ועל השכר ולשלם בה ~~ל מחו~ב והוא ~שוכרעל
 ביארו והפו~ים אחר~ לו להעמיד מחו~ב ~משכ~ראופן
הדין

 באיז~
 ח~י בעד לו משלם אופן

 הד~
 אחד ~ום וא~ן

 ניכ~י מענין שם נזכר לא ולכן חבירו~ על יותרתביעה
 של במשניות משא~~ככלל~

 השו~
 המעין ו~בש השלחין ב~ת

ונק~~
 והשו~ האילן~

 כיון ח~ב~ אכלה או ונשתדפה שדה

דבקלקולי~
 ~השכיר ~ה ק~ת ראוי אכתי כאילו

 יכ~ אכת~כי אות~
 ל~דל

 ב~
 מים~ ~כ ~רי~ים שאינם דברים

וכן
 בנשתדפ~

 או
 אכל~

 ~י דבר לאיזה ר~וי אכתי ח~ב
 עד םח~ב אכל לאמסתמא

 ש~
 דאכתי או ירוק~ ~לה ~אר

 שנה ~ל ראויה~יא
 האח~

 לכן
 ש~י~

 עניני למיתנ~ בה
 רק שכירות דמי ק~ת שוה ~וא אכת~ דמ~תמאניכוי~
 השוכר עבורה פסק כאשרכ"כ

 ב~
 קתני לכן השכירות

 את בשוכר משא"כ ניכוי~לשון
 החמו~

 ~א ומת
 שיי~

 למתני

 שוה אין מיתה לאחר כ~ינכ~
 כלו~

 נלענ~ד לכן
~ 

 החילו~ים
 ובין לשעבר בין וכן לא או מדינה מכת ב~ן זה בעניןהללו
 עי~ר ורק שיסמכו מה על להם א~ן כולםלהבא~

 ו~ה~~יל ב~וף הקלקול אם או ~פירות ה~~ול אםבין החילו~
 יש אז בפ~רות רקהוא

 חילו~
 מכת ~~ן

 מדינ~
 ובזה לא או

 הוא ש~ין דב~ום לומראפשר
 שמנכ~

 לו~ י~ א~י לו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ דאם
~~ 

 לחזור ו~כול טעות מקח ג"כ ~וי להבא על ~דון
בו~

~~~~
 ומה פטור~ם~ ה~שוב דבנ~ דעת~ כתבת~ כבר לנד"ד
 כשחלה אף העו~ם מנהג דהר~ רא~ מעכ"תשהב~א

 מ~~מ ~ודתו~ ל~וד יכול וא~נו~שו~ב
 נותני~

 הקהל
 ~פנ~ם מ~ד רק ~וא זה דכל ידע ובניו~ ~אשתו~רנסה
 הם קדוש~ם ו~שראל ו~טוב ה~שר ועשית ומ~ד ~דיןמשורת
 אב~ קדוש~ לעס ~וי הוא וכןמוותרים~

 הדין ע~קר מ~ד
 ~ודתו עובד אינו אם ברב~ בין במלמד ב~ן בשו"בב~ן
 וכל פטורים ה~שוב בני באונס ב~ן בר~וןב~ן

 ז~
 ברור

 ראשי העולם ~ער ומ~מת וש~"~~ של"ג ס~ בח~~מ~מע~~ן
 ויב~ן יעי~ן שמעכ~~ת ואקוה עמיבל

~~~~ 
 שכתבתי הדבר~ם

 וש"ת~ דו"ש ~ד~דו די~ ל~רות~נו ~אמר וד~ ~ם נכונ~םכ~

~~~~~~~~~~~~~ 
 נ"~~ הגאון ~דידי לחותנופ"ש

~~~~
 שכ"א~ בסימן בט~ז עוד ~~~נת~ הנ"ל כל כתב~
 שהר~ פטורים~ ה~~וב בני ~דבריו שגםורא~ת~

 כתב בדב~~ו היטבהמע~ין
 ~ל~

 דמת ~א ב~ן א~ר באופן

 לו ~נכה הא ~~ןהחמור~
 דבכ~ וז~~

 מקום
 שנתבט~

 ה~נין
 נשבר או מת כמו לגמריו~פסד

 ~בה~
 אם

 שכ~
 אפי~ו

 אפ~ או ש"~~~ ~בס~~למשא
 לרכיב~ ושכ~ בהברי~

 ~ו

 ~ויה דאינה כיון כלל שכ~רות שום זה על א~ן ~כוכ~תלכל~

 אם ב~ן תלו~ וד~נו לז~~כ~~
 בה~ א~

 סתם ב~מה או זו
 בע~ן דבר אותו ע~~~ן ש~ש במקום אבל ש~~~ בסי~וכמש"כ
 א~ן ומ"מ לחזור~ ~ם אחד שום מ~י לא ~פסד בושאירע
 זה~דבר

 דומ~
 כ~ מי של במ~ל ~ח~וק ו~וי~ וכו~ ~מום

שמור~
 ~~ז

 כ~
 תמ~ד שהזכירו במה ~הל~ות ש~טות

 דמאןדמז~א ב~~
 גר~~

 מכת הוא דאם בזה הח~לוק וכלל
 דהוא הר~ עכ~~ל~ וכו~ ~משכ~ר של ~~פסד הו~וכו~ מד~נ~
 מכת ~וא אם ב~ן נ"מ שוס אין לגמרי הענין שנתבטלדכל מוד~

 ואז כלל~ ~ל~~ שכ~רות שם אין ענ~ן דבכל לא אומדינה
 ~וא ~משכ~ר על ~פסדודא~

 כ~
 יש ולא שמת~ בחמור

נ"~
 במקום א~א ~א או ~~נה מכת ב~ן

 שנתק~~
 רק

 השו~~ב של בנ"ד וא"כ ע~~"ש~במק~ת
 ~נל~~

 ונתבטל ל~בא
 שום אין לגמריהענין

 נ"~
 מ~ת ~וא אם בין לדבר~ו גם

 כלל על~ שכ~רות שם אין אלא לא אומדינה
 ודומ~

 ~~ר

 של פסידא ודא~ והוישמת~
 המשכ~~

 פסידא בנ"ד ~ה~ינו
 בני הט~ז ~דברי אף וא"כ ~משכיר הוא דהוא~שו"ב
 ו~~ל פטורים~~יש~ב

 לפ~~
 דמ~~שב ~א

 הט"~
 ~ב~ו ב~וף

 הס~~קו~
 ג~ירת גבי המרדכי על

 ~~וש~
 ש~~ד מסימן

 הוי ~י~ ב~ת משא"כ מדינה ~ת הוי ~אדהתם
פ~ידא

 ~"~ ד~~~~
 ~יישב דרק

 ~~ הס~~ ~~
 ה~כ~

~~
 ~ן

 אב~
 בא~ת לדיד~ איהו

~~ 
 ~~~ ~~~ה ~מש"כ

דב~~
 ש~ירות שם ~או ~ג~י הענין ~נתבטל ~ום

 ~~ ~דינ~~ ~כת אפי~ו ד~~~ר פסידאו~וי
 דא~תי

~~
 ~~כ

 הט~
 ~"א ש~"ד בסי~

~~~ 
 ~די~ה ב~כת

אפי~ו
 בנתבט~

 דשםתמ~ים ~ט~~ ~רי ש~א~ת א~א ~ג~י~ ה~נין
 תיכ~

 א~ר
~ ~~ 

 ~~~ ~כי~ א~~ ~ין

 הכל ש~ר~כין מ~נן בר או~ר ש~נוי ונתהווהלחב~רו
 מכת דהוי דמשום להיפךפסק ~רו~

 המעות~ ~הו~~א שבאהמשכ~ר ש~ ההפס~ הוי מד~~
 ו~מעי~

 יראה היטב
 שז~

סת~~
 ~בע~"ב מחו~ב מד~נה ~מכת מק~ם ~מש~~כ

 הע~~ן ו~פ~ בזה~ נודעו לא ה~ז של ~בות~ו~כן לש~~
 ~ה~ נר~

 ב~"ב ובין הבית את שהשכיר בעה"ב דביןסובר
 הוא ~~יו ה~סד ותמ~ד בעה"ב בשם נק~א תמידמ~מד ~שכ~

 הבית את משכיר בעה"ב דאם מובן אינוובאמת
 ששכר בעה"ב ממ~~א א"כ הוא~ ע~יו וההפסדמשכ~ר חשו~
 ~שוב~ המ~מד או והשו"ב שוכר חשוב שו~~ב אוהמ~מד א~

 ~הפסד ~~ות ו~ר~ךמשכיר~
 א~

 דבעה"ב כיון ע~י~ם
 הו~

 ו~~שה~ לה~~ה עיקר וכן השוכר~א~

 יע~~~ סע~~~א~~ ~פ"ק תרפ~~ג חשוןבחדש
 ה~ אהוב~ ~כב~דשוכ"ט

 כש"ת חו"נ הגאון
 מו"~

~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~ נ"י

 ~~~ק
 ס~וב~י~ מדינת כעת הואאשר פישטא~

אחדשה"ט~
 באופן ~ו ~~ הרח~ב כי ושמחת~ מכתבו~~~~~

 ה~ יוסיף כן הדעת הר~בת ~תוך בתורהלעסוק ~יכו~
 ע~יו ~סדולהמש~ך

 ש~רב~
 גבול

 והנ~~ ו~~ראה~ התו~
בז~

 ~הש~בו
~ 

 ~ ~הם ~וו~~ד~ ע~~הם ששאל השא~ות

 ~~~~~א~
 ה~לושים הקטנ~ם הגידין אם הגידין ~ומת

 ביןנמנים ג"~
 ~ו~ הט"~

 ~מ~אים אינם אפילו ואדרבה נמנים ודאי לד~ת~בעוף ~יו~ ה~ריכין הגידין
 ט"~

כ~
 אל~ם ~ם שאחד

 ו~
 אי ~שנ~ם נמנה מחב~רו ~ותר

 פ~ ב~ולין בגמרא כמבואר ~שנים ל~ותר~פ~~ו
 כ~ל מונה א~י א~ן הג~ד~ן ~ומת בב~קת ובא~תהמקשה בהמ~

 הנמ~אים אם הוא הבדיקה וע~קר ט"~~ בנמ~א ישנםאם
 כא~~~ הוי דא~ ל~בון בהם שני~וש עד מקול~ל~םאינם
 אב~ ו~ר~~ה~נפסק

 נחסרו לא אם ~מנות
 ממנ~ ~תח~

ט"~
 לחוש אין זה על

~~ 
 דאין

 ז~
 ענ~ן

 ~נפו~
 אשר

 ~א ו~וודא~~~וף~ ~רג~
 ~ס~

הרמב~~ם ד~ ~ בסי~ דמבואר ובפרט
 דב~

 שאמרו
 נט~

 ~סר אזי ט~ה
 הואהבד~~ה עי~~ הדבר ~י~ור ה~ה~ג נט~ו אלא א~ו ~א הגיד~ןב~ומת וג~ כש~

 ~ ר~
 ולא ~~ול

~ 
 ~ס~ן~

 ~~~ב~
 שנדרה

~~~~ 
 מ~ושים

 ש~
 י~ד

~~ 
 ~יים

 ו~~
~רי~

נדרה חוב~ י~ ת~א אם ~בושים לק~ת ~יא
 שת~~~ ב~

 ה~~בושים דמי
 ~יי~

 ~כתב
~ ~  ש~אידהורה 

 המ~ב~שי~ לה~~י~
 כי ב~ות

 ~וא ~~~ ~דב~ו ~כים אני ואין עכתו~ד~~אסור יד~ ~
 בנתי~ותוכן ס~~ ו~ק~~~ ר~א~ ס~ ~~~מ ש~א ס~ בת~דדמבואר ~ו~

 ~~ דכ~ שם~ ~~~
 ש~פ~ים

~  
 ב~הת~אי ~~י~ ~א

 ~ה~א ~~יהם~ שנותן
~~~ 

 ~~ס
 אשתו את ה~רש ~י ~א~~ ~~ב~~ דאפ~ שא~זו~ ~~ ~י~~

~ שתתן 
~~ 

 ~א~ א~ ~~~~~~ ~יתא באם ~~א היי~ ~~ ד~יהאת ~תת~ ~~ התנאי ~נת~יים ו~בד א~ט~יתו



~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ם מ~עיל א~נו להא~טלית~~תא
 ב~ ל~שב~~~

 לו ~תתן
 ~"ד ~א"כ ~~ו~ת~ וא~~~ התנא~ נת~~~ם לא וחשוב~~~ה א~

בנדו~
 לא שלנו

 נד~ חוב~ ~די ~~א~
 לענ~~ם תתן באם אלא

 ק~~"ל דלא לד~דן ומכ"ש ~ופ~~הוה~בוש~ם
 דא~ן הא~~טל~ת ~אב~ד באם אפ~~לו מ~ו~שת א~נה~באי~טל~ת כ~שב"~

~לכה
 כ~ב"~

 ב~~דון
~ 

 משום כ~~כ ~א~~ א~ן ~בנן ד~מ
 אבל קמכוון ~~ו~~ה ד~"ל ~ט דשאנ~די"ל

 מ~ב~~~
 דלא

 באם ואפ~~ה קמכוו~ן ד~עו~י הסב~א א~~טל~ת ~ב~ס"ל
 ~אי~ ~ש ודא~ הדמ~ם נת~נת מוע~ל א~נו ל~אי~טל~תא~תא
 חובת ~ד~ ~~אה ולא ד~דןלנדון

 נד~
 ובלאו הדמ~ם~ בנת~נת

 כאן ~י~ך דלא נ~אה~כ~
 לומ~

 הן ל~ מה
 דמ~~ם ל~ ~

 א~סור לענ~ן נשך ~~זהו בפ~ אלא זה מ~~נודלא
 למעות~ חפ~~ם ב~ן ח~לוק א~ן ודא~ ~~ב~ת ד~ב~ומשום ~~ב~~

 הוא כך~ה~~
 א~סו~

 כמו חפ~ים בנת~נת ~~ב~ת
 וא~ן~ות בנת~נ~

 ח~לו~
 זה ב~ן

 לז~
 ~ב~ אבל ~~ב~ת~ איםו~ לענ~ן

 ונד~תנא~
 ~~עות~ ל~תן ~כול א~נו ודא~ חפ~~ם ליתן המתנה

 בס~ ה~יועוד
 אפ~~~ מח~

 ס~~ ומתנה זכ~ה בה~

מד~ד~
 א~ ל~ שתחז~~י ~~מ ~בי ב~~~~ן ה~~א מדב~י

 אימ~ ל~ב"~~נ~~~
 משמע זה דלשון ~דמי~~ ל~~ ד~~~סא

 ובכה"~ נותן~ של ~~ונודוו~א
 דמ~ם~ נתינת ~ו~~ל הוא

 שב~ן בתנא~ ש~~ך זה וא"כ מהני~ לא ב~כ~בל
 אד~

 אבל~חב~ו~
 בנד~

 וכ~ון כן לומר ש~יך לא דעלמא לענ~ים
 המלבוש~ם תחת מעות נת~נת ~ועיל אינו ודא~~כן

 ובנד~ לו~ שנתח~יב מי ~~וןדבע~~ כ~ו~
 שמים ~ד חיוב דהוא

 מ~ לו~ שנתחי~ב מי ~סכמת~יכא
 י~אה דלא נ~אה הנ"ל

 חובת~די
 נד~

 אם אלא
 ~~~כ~

 אותם תתן ~מלבושים
 ו~ז~לעני

 ואח"כ בהם
 ותקנ~ תחזו~

 הענ~~ם~ מן אותן

 אש~ ~~"~~~
 כמדומה בבי~ים~ הנמ~אים בפלי~שלעך שאל

 שכב~לי
 ~ל של~ת~ השבת~ו ו~ם בז~~ ל~ כתב

 א~ן דם~ חשש הפל~~שיל ~ל ש~~~~ באופן אדום~א~נו
 נ~א דלאומשום לאסו~

 א~סו~
 אלא ס"ו סי~ ~ו"ד ובש"ע ב~~א

 בה שנמ~א ב~~העל
 ד~

 לא פל~~ש~ל בה שנמ~א ב~~ה אבל
 נמ~או שלא חדש~ם א~סו~ים ל~וס~ף א~ן שכן וכ~וןנמ~א~
 דנפש א~ינן המוז~ות ב~~~ם אפ~לו וה~~ חכ~"ל~בדב~~
 דב~~~ם כמו וא"כ א~סו~א בהם דל~ת ה~י תאכלם~~פה

 בפ~~ישעל~ הה~~ד אסו~~ן~ וא~נן ריקום חשוב לאהמוז~ות
~א~ן

 להחמ~~
 שמא ~החמ~ר יש לאדמי~ת נוטה באם זולת

 ~גם שש~~ ל~ וכמדו~ כנלע"ד~ דם טפת באמת~וא
 בשו"ת ~וע~~ן ~תי~~ כן כתב ז~~ל ~~ש~~ם~שו"ת

 ב~ח~ מ~~ש"~
 ס~

 ק~ט
 ב~~~ שאל~

~"~~
 ~מון סך ישיבתו עם ישיבה תופס ~~ב שנשלח

 שפסק מעכ"ת שכתב החלוקה יה~ אי~ידו~
 ~~~יב~ ~ו~ח~ה לה~ב~ח~ה

 חו~"ד~ ושואל ה~ם ביאר ולא
 מבואר כן ודא~~נה

 ס~~ בח"~
 ובס~מן ה~ סעיף ר~~ז

~"~
 ו~וא כ"ד סעיף

 ~ב~א~
 והית~ ~ד~ש~ ~מה בש"ס

~~
 ~~ח~ה לא~~ן מח~ה ו~ניו~

 ~נ~
 ~ה~~ וה~ם

 אפש~
~~~ת~

 או~ר אם~ין ~ל~ והיי~ ~ויו~ כ~ו א~~ו ~שיבתו ~ם דלשון
 ~~ א~~ א~ לב~ן ו~ישי~~ ~~

 דיומא בפ"ח ישנים בת~~ ועיין~שיב~ו~
 לחל~

 ד~ון
 ע~

 כמו~ינ~
 ~~ בו~"~

 א~ן ~~לתא דל~ושטא ~~ע
 לח~~

 לה~ב מח~ה וא~ד~וא~ד~
 ומח~~

 משום דעובדא~ ב~ופאק~ת מ~מ~~ לב~ ועכ"ז לה~ש~בה
 דע~ק~

 ~ות השולח~ם
 הואכוונתם בכה~~~

~~ 
 ס~פוק לו ~ש ה~~ ~~ב ומשום לה~ש~בה~

 אם ו~ד~וש לחקור למעכ"ת ~ש ולכן הע~~~ בנ~מן
 אמ~

הדב~
 חלק~ ~קח ה~ב ש~ם כן כוונתם ~~~ שה~לחים

 במ~ דל~שנא~ וש~טפא בלשון טעות ~ק הואדאפשר
 שכתבי

 ~ק לבדה ל~~ש~בה ה~~ כוונתם ו~~ר ~י~יבה עםלה~ב
 ה~ב~ כ~~ון ~הי~ ב~נ~הםש~~~וקה

 אש~ ~~~~~ה~
 דאין כתב ק"ח ס~~ דבשא~"א מעכ~~ת כתב

 דא~נן כ~ון הנענוע~ם בשב~ל ב~ו"ט הלולבל~ו~~א
 עמא מא~ חז~ ~וק כתב ומעכ"ת מד~בנןאלא

 דב~
 שמו~יא~ן

 אףהלולב
 ~כב~

 בב~תם ברכו
 בסוכ~

 ו~~או
 כב~

 את
 דמבואר מה דה~~ השא~"א על ת~ה ו~םהדאו~~~תא

במשנ~
 ~"ב ב~~ה

 וב"~
 הנענוע~ם ל~ו~ך ~ק עכ"ח מתי~~ן

 הנענוע~ם ל~ו~ך ~ק עכ"ח וא"כ ב~~ נפק מדא~~ה~~"ת
 א~ והנה השא~"א~ כדב~~ דלא ומוכח מת~~~ן ב"הואפ"ה
 ה~ה הא~ום

 אפש~
 עד~~ן ~~א שלא דמ~~~י ל~~שב

 הש"סוכדמשני
 בסו~~

 משום כאן פ~~ך ד~א והא ~ב~ דף
דעל

 דסוכ~ המש~
 השא~"א כדב~ידלא לומ~ אפש~ דכאן להקשות~ ל~ עד~פא
 א~

 השא~"א דב~~ ב~וף
 ~~ת~ כב~

 דב~י ו~וף כדב~~ו~ נוה~~ן א~נם שהעולם ~דעתי ו~ם~ם~
 דמסתב~ כ"כ~ בע~ני ~~ו לא ~"כהשא~~~א

 כדב~~ו דלא
 מתוך~ ב~~ א~~נן ושפ~ר ק~ת כ~ו~ך חשוב ודאי ד~בנןדח~וב
דדו~א

 ~דב~
 יחיד~ אלא לעשות עלמא נה~ו שלא

כמו ס~ו~
 מו~~

 בדבר אבל מתוך אמ~~נן לא ב~ה לו והדומה
 מטעם שנה~ו בין ~למא בי~ד~~ו

 הנא~
 ~נה~ו ב~ן

 ~טע~
 מתוך~ ב~ אמ~~נן בו נוה~~ם העולם ד~וב כ~ון ~ממ~ו~~
 כיון נענ~~ם ל~ו~ך בלולב הה~~דוא~~כ

 דנהו~
 ~מא ב~~

 ומות~ מתוך~ ב~~ ואמ~ינן ק~ת ~ו~ךחשוב
 הלולב להו~~א

 וכן מתוך~ משום נענוע~ם ל~ו~ךב~ו"ט
 בשופ~ כה"~

 א~ג

דכב~
 וא"כ דמיושב תק~עות תקע

 כ~~
 חובתי ~ד~ י~א

 כ~ון ~מ~"ת~
 דנהו~

 עלמא
 לתקו~

 על
 ~ד~

 ~"כ ב~כות
חשוב

 שפ~~
 ק~ת ~ו~ך

 ומות~
 ~ופר להו~~א

 ל~ו~
 זה

 ומות~ מתוך~משום
 נענועים ~~ו~ך ~~ו"ט ~לולב להו~~א

 וכן מתוך~משום
 דכב~ אע"~ בשופ~ כה"~

 תק~עות ~קע
 וא"כדמיושב

 כב~
 כיון ~מ ~~~ת~ חובתו ידי ~~א

 על ~תקועעלמא דנהו~
 סד~

 ~~ת ~ו~ך שפ~ר חשוב ~"כ ב~כות

ומות~
 להו~~א

 השופ~
 אלא עוד לא מתוך~ ~ום זה ל~ו~ך

 כבר אםאפילו
 ~~ תק~

 ש~ל תק~עות
 סד~

 הב~כות
 מאה תקע לאשעד~ין

 דנהו~ קולו~
 השל"ה ~"י עלמא

 בסדר שעושין הקפות עד~~ן עשה שלא בל~לב וכןוהא~~~

 אפי~ ח~וב ~ום בזה א~ן דש"ס ~ינא שעפ"י אףהוש~נות~
 ~קד~בנן~

 ~עולם ד~וב כ~ן ~מ ב~מא~ מנה~
 דו~האינו ב~ ~הו~

~~~~ 
 ~תיר יש ו~פיר ק~ת ~ו~ך וחשוב

 וםלולב ~~ו~ך השופר~ו~~א
 המנה~ ל~ו~

 דחשוב ~ום

~~
 דלא ק"ו בס~~ השא~"א שטען

 מס~ב~
 כלל

הו~את ~ת~~
 שופ~

 לולב ~ו
 משו~ ~"~

 ר~ח נחת
 דנשי~

 ~ח ו~ס~ ע~ד~ וכו~ ~~ו~ך שלא הו~אה הו"לדוודא~
 כת~

~~~~~~ 
 ~ב~~וה ~א ~~"ל ה~ו~~ ~~~ לי תמי~א ~בא~ת
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 הפוסקים רוב כדעת דס~~ל כיון מתוך אמרינן נמידרבנן
 אמרינן לא מ~~~ת ל~ורךדבשלא

 מתו~
 ל~ורך אלא

 משום תורה של איסור למשרי אפשרהיאך מ~ו~
 מ~ו~

 דרבנן
 לגמרי ל~ורך שלא ~ו"ל דמ~~~תכיון

 עכ~~~
 אין ולדידי

 של איסור מדחין אין דוודאי כלל מחוורתזו טענ~
 תור~

 משום

מ~~
 דכיון כלל~ ~וא איסור דלא שאני ~כא אבל דרבנן

~תורה ~תיר~ ~ורך ~מקום א~~כ מתוך דאמרינן התורהדגילתה
 ב~~מ~

 חשוב דרבנן ~ורך ~ם א"כ האיסור את

 גרע דלא~ורך~
 מ~ו~

 ~ותר וכמו ב~למא~ מהנאה דרבנן
לעשות

 ~מלאכ~
 ב~ום דמותר ~~~~ד הגוף הנאת ב~קום

 קיום~נאת
 קיום במקום אפ~ אלא ע~ד ולא דרבנן~ מ~ו~

 ~ורך חשוב בו דנ~גו כיון ישראל כל בו שנ~גו טובמנ~ג
 של טעמא ו~יינו מתוך~ מטעם ומותרק~ת

 ~ראבי~~~
 ~מובא

 רוח נחת משום ~שופר להו~יא דמתיר ק~~ו בסימןבשאג~~א
 משום והיינו רשות~ סומכות דנשים דקיי~~ל למאידנשים
ד~~ל

 עכ"ח ~מוך לנשים ~י דמדמת~ ל~ראבי~~~
 דה~"ד ומיניה שכר ~בלים מ"מ מחויבותדאינן אע"~
 לשופ~

 ממילא ועושל ~~ווה אינו כמו ש~ר ~דמקבלות וכיוןולולב~
 להו~יא מותר וממילא ק~ת ~ורך וחשוב רוח נחת להןיש

 מתוך~ משוםב~בורן

~~~
 ל~תיר ~ם יש

 משו~
 בסי~ן השא~א ומש~כ עת~~ ~ם מותר עדייןי~א של~ מי מתרמי ואי ~ואיל

 נפש אוכל של בדברים אלא ~ואיל אמרינן דלאק~ח
 דאני נפש אוכל שאינן בדברים אבל מתוך שלל~יתר דא"~

 א~ מתוך של ההיתר~ריכים
 בי~ד שני~ם

 ~ם עכ~ד~ אמרינןלא והואי~ מתו~
 ב~~

 דבריו אין
 דכיו~ מחוורי~

 דאמרי~
 של ~ענין ~הרי אמ~נן ביחד ו~ואיל מתוך אף~ואיל
 ל~ ~~י אור~י~ ל~ ~~ו דאי ד~ואיל דאמרינן~ואיל
 ~וא לי~ ח~י נמי~שתא

 לכאו~
 נימא דאיך מובן אינו

 אוכל ל~ורך שלא נמי מותר נפש אוכל ל~ורך דמותרדהואיל
 ועכ"חנפש~

 ד~כוונ~
 דס~~ל ~וא כן

 לרב~
 שאמרה דמה

 ~כוונה לכם יעשה לבדו ~וא נפש לכל יאכל אשר אךתורה

שמ~
 ~ יתאכל~ לא באם א~ילו ל~תא~ל שיוכל

 י~ה שפיר
 דלאו~יינו

 ~תור~ בא~
 איסור דבר ביו"ט לבשל ~לא~ור רק

 כלל~ לאכול ר~ונו אין באם אפילו מותר ~יתר דבראבל
 דהתירה מתוך ~~נין נמי הכיוא"כ

 תור~
 ש~וא דבר

 שיכול דמה נמי אמרינן נפש~ אוכל ש~ם במלאכותלאדם ~ור~
 מסתבר א~~כ ~ורך~ אין דעכשיו אע~~פ מותר לאדם ~ורךלהיות
 דמי שפיר וא"כ אמרינן~ ביחד ו~ואיל מתוך ד~םודאי
 שופרלהו~יא

 ב~~~
 ואי ~ואיל מטעם סו~ת של ביו~~ט ולולב

~~
 דאי לומר ואין חובתו~ ידי עדיין י~א שלא אדם

 עירוב ב~~ ~~~~ ד~רי מדרבנן אסור אכתי ~ואילמשום
 ~יו~~~תבשילין

 דב~ואיל ~א דנראה בע~ש~ ~~יות שחל

 איסו~~יכ~
 דוו~א ~יי~ו ד~נן

 ברו~~
 ~שות

 א~ל ~ר~ל~ורך מלאכ~
 ל~ו~ מלאכ~ בעוש~

 אף ב~~מו יום אותו
 ~ית~דאין

 מ~מ הואיל משום אלא
 אף ל~מרי מות~

מדרבנן~

 ~~ו~
 על שתמה

 ~רמ~
 ב~~"ה

 סעיף קט~ו סי~ באה~~

~
 ש~~מה שאשה שכתב

 לבעל~
 שאם

 ~ יעש~
 דבר

תשכור
 ערלי~

 ל~רגו
 ~וב~ דחשיב~

 ~ל
 ו~ו~ ד~

 מ~רי

 בתש~ ו~רי מאישות פכ~ד~~~מ~~י
 תקע~~א סי~ ~ר~ב"א

מבואר
 באש~ מעש~

 לבעלה שבי~ה
 לילך אחד ~וי ושכר~

 את לשרוף ~שלטוןלפני
 בע~

 וכו~
 ועכ~~

 שתה~ כלל דנו לא
משום

 עובר~ ~~
 אמינא ב~י~א אי הנ~ ע~ד~ דת ~ל

 שלא לענין מיירי ו~רמ~~א ד~גהמ~~יי יראה היטבדהמעיין
 ושיוכל חדרג~ה עליויהי~

 אב~ בעכ~~ח~ ל~רש~
 תפסיד לא

 מ~כתובתה~
 ~נין מיירי שם בתשובה ~רשב~~א כן שאין

 ב~~ כתובתה ~פסיד שלענין ידוע וכבר כתובת~~שתפסיד
 גם בעינן ש~ריטפי

 ~תרא~
 וכל

 ~בר~
 בלא אפילו

יכול ~תרא~
 לחלק במק~~א כתבתי וכן בעכ~~~~ לגרש~

 ~ל עוברת חשיבה ~דלא סק"א קט~~ו ב~ימן בב~~שדמ~ואר דאע~~~

 ~כשילה באם א~אדת~
 לבע~

 באם אבל
 איסורי~ עשת~

~~מ~
 שבת שמ~ללת אשה כגון

 לע~מ~
 חשיבה לא

 כתובתה שתפסיד לענין רק מ~~מ דת~על עיבר~
 ב~~

 דווקא בעי~
 יכול הבעל שיהי~ לענין אבל לבעל~שתכשיל

 ל~~
 אותה

 באינ~ אפי~ א~יבעכ"ח~
 אשה משל ובדרך לבעל~ מכשילתו

 לובשת או יו"ט~ או שבתשמחל~ת
 שעטנ~

 לגרש ~בעל יכול
 ב~~ נ~ ~כי ~ה~ד א~כ ב~כ~~ח~~ו~ה

 ~~ל
 ד~תובת~

 אינה
מפסדת

 אבל ~נ~~ל~ הרשב"א בתשו~ מיירי וב~
 ~~רשנ~

 ב~~~ח
 דיכול י"לשפיר

 ~נ"ל~ וב~~א ב~~~יי מיירי וב~~ ~~~

~~~~
 לכל

~~ 
 ~נ~~ל~ ~~ב"א מדברי רא~ להביא דאין הנ~~ל

 הרשב"א תשו~ ~בדברי בסקי"א ב~"מ כתבדכבר
 ~אפשר בתש~~ הי~ב ל~מעיין שנראה כמו ט"ס ישהנ~ל
 אחד גוי שכרו ו~ם ל~~ס ויש ט"ס יש ב~הד~ם

 ל~ל~
 ~פני

 וכו~~שלטון
 וישראלים גוים בפני ש~~~ דע~~י ו~כוונ~

 ~יות יכול ו~ם וכ~~ ושכרו ~ומעים ה~ויםהלכו
 דלא כתב שםברשב~א ש~~

 ר~~
 ל~ן

~~ 
 ~יית

 בפני~ ~~ אם ב~ין ~~מם ~ת מכ~ישים ד~~ניםמשום ~דו~
 הרבני~ דברי לד~ות בעלמא ~~ולא אלא דן ולא לא~או
במ~

 ~י~ לא אפשר ~וי שכירות של ובענין לדחות~ נ~ל ש~י~
 ה~ני~~ דברי ~חות דבר שום ל~רשב~אלו

 ב~~~~~~~~
 ו~כ"~ ושלוה~ בבריאות מותאמים

 ב~ם חש ~אנימיחושים כ~ לי יש
 אני וע~~

 ב~~ ~י ישתלמידיס ב~וה~ר~ ח~
 ובח~ ושמו~ים~ כשבעים

 ~עבר אלול
 ~~עיר~ לבתי נשואיןעשיתי

 נכד עם
~~~~ 

 ~~~~ל~ ~אסאן
 ב~~ והנני מ~ונות~ על א~לי הוא נ~~יחתני

 וש~ת~ ד~ש ידידו

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

 הר~א בשם מעכ~~ת במש"כ עיוני~~~~~
 בא~~~

 בסימן
~~ו

 ~~ ש~~~ באש~
 וכו~

 מדברי ~~ו~
 מאישות פכ~דהגמ~יי

 הרמ~א על לי ק~~
~~ 

 דשינה אחרת
 ~כרה שכבר ~~ובדא ~י~ דבה~מ~יי ~~מ"יי~ברי

 פ~ט סימן בנוב"י וכמש"כ ~עכו"םאת האש~
 רקבאם אב~ רו~~~ ~הבי~

 ~ז~
 ~א מנ~ל~ בדיבור

 מבו~~
 פ~ ~ש"ס

 ~~ וגדול~ עביד~ ולא ד~זים אינש ~יד~נשבעין כ~
 מבואר

 סימןבחו"מ
 ר~~~

 ~סירת ~~ין שאפילו
 ב~~ ~~

 ואונס מודעהדב~~
 שיל~ שא~ ~

 ~א בערכאות
 ד~~י~ אינש דעבד מ~~~טאונס ~ש~~

 ~ם אף ~בד ~א
 בא~~

~~~~
 ועכ~פ ~סברא מ~ד

 שי~ ~~ ~ש~
 ד~~~ ~ר~~א



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 אש~ לכתו~הג~מ~~יי
 איני דבהגהמ~~יי כיון וכי~ שגזמה

מבואר
~ 

 דבהג~~יי קשה גם וכו~ ש~ה שכבר
 אלאזה כת~ ~

 ל~~
 שהאשה עוד שכתב לטעמים

~~ 
 החרם על

וגם
 שהרו~~

 הזה
 שש~

 האשה של מאוהבים ~י~ ~אשה
 לבעלה שאמר הוא א~בתה וב~ביל הר~ה עמוש~רה

 יעשה אםאותו שיהר~
 עם כ~ד~רת האשה חשיבם ולכן דבר~ ~

 שלא היו~~ין מאותן ~אשה דהויא ~ש~~ס ד~ואר אדםכל
 מעלמא גוי לשכור לבעלה שג~מה ~אשה אבל~כתובה~

מנ~~ל~
 ו~רי~

 ליישב
 כנ~~~

 לענין רק מיירי לא דהרמ~~א דכיון
 לה~סיד לענין ולא מ~~~ד~ג

 כתובת~
 ~הקל רו~ה בזה

 דהש~~ס מדינא ~איסור דאין ~יון בעלמא ~ברא מכח~פי~
 קלה ~ברא ~י~אמרינן

 והק~
 להפסיד ל~נין אבל

 מקיל~ אינו ~אמתאפשר כתובת~

 המ~ורסם הנג~ד ובקי החריף ידידי לכבודשו~~ט
 מו~~הכש~~ת

~~~~~ ~~~~~ 
 נ~~י~

 בעל שהייתי בעת מכתבו~~~~~~
 חתונ~

 ימים היו ואח~~כ
 ~ועתה עתה עד ~ד"ת להשיבו נפניתי ולאה~דושים

 מכתבו ממנינאבד
 ור~

 וע~~ז בע"פ זוכר אני ד~ר איזה
 אשר בד~ר ~אתי ועתהאשיבו~~

 כת~
 ס~רא מעכ~~ת

 אח~
 קו~לייש~

 ~~ו~
 על ק~~י בסי~ ~~לתי ו~א

~ 
 דקאמר

 משום יוהכ~~פ ימים שני לעשות תיקנו לא דלכך~ירושלמי
 ~יחד~ ימים ~~ להתענות פק~~נ הוא כ~ יען דיומאס~יקא
 לתקן אפשר היה ~~~ת ~ותר דח~~ש ל~ל ~דאכתיוהקשו
 בין ויש~ה ח~~ש רק תמיד שיאכל פק"נ ~י~ דלא~אופן
 מעכ~~ת חידש וע~~ז כא"פ~ ל~כילהאכילה

 ס~~
 לומר אחת

 כמו ~ש~ת ע~מו דהמטריח הרמ~~~ן ~שם שכת~וד~ו
 מהתולדות ולא מ~~ת מל~~ט א~ עשה דלא נהי~חול

 איסור עלעבר מ~~~
~~ 

 והתורה שבת לא דעכ~~פ דאורייתא

אמר~
 מי ~"ג אכילה לענין יו~כ~~פ לענין הה~~ד שבות

 ח~~ש רק תמיד ~יוהכ~~פשאוכל
 ושוה~

 אכילה בין
 כרת חייב דאינו נהיכא~~פ ~אכיל~

 של~ כ~
 כא~~פ תוך ~יעור הי~

 של עשה איסור על ~~ר עכ~~פאבל
 ש~~ירוף כיון מעונה הי~לא עכ~~~ שהרי וענית~

 היו~
 מעונה ואינו הר~ה אכל

עכת~~ד~

~~~~
 מקום מכל נאים ~בריו הראשון המושכל ~י כי אם

 כי ~ואף דמילתא ל~ו~טא אמת אי~ם~ענ~~ד
 להשיב ד~~ איןמעולם

 ל~
 אליבא שלא ד~ר איזה שחו~ר

 איןכאן ג~ והרי כמותו הלכה שאין ד~~ד אליבא דהיינודהלכתא
 הל~

 מ~מ כ~ל
~ 

 אליבא לדידן גם ~~~מ ~דב~~ה
 שא~ל מי לדידן גם נ"י מעכ~~ת ד~ברי והואדה~תא~

בי~כ~
 ת~יד היום כל

~ 
 ~שי~ר פתות

 עב~
 על גם

 ועניתם של ~שהאי~ר
 ויו~

 ~יות
 מ~ שי~מ~

 נ~~מ אי~ה
 ו~~דםלד~א~~

 ~ע~ או~
 ל~תור

~~ 
 נ~~י מעכ~~ת

ש~ו~
 ש~רי

 סו~
דשפיר אי~ ~ה דלדעתי מעונה~ ~ינו ~וף כל

~~~ ~~ 
 שהוא מה

 ~כ~
 באכילתו ~~ין

~~תבת
 יות~

 ~א~פ
 שה~

 ~~~ם ~רי ~ת~ו~ ~ואר

 עי~וי~ ~שוב ע~מו זה ~~ינוט ח~ ששיעורו ~ו~~ח ~~ ז~~לשיק
 קייםוכ~ר

 ב~~
 שאינו דמי בתו~~ ~כתוב עי~וי מ~ות

~~נ~
 אכילתו איכל ~~מו את

 בב~
 אחת

~~~~ 
 יותר

 אוכל ~~ינו ~מי ~תורה ושי~רה~~~כות~ת~
 ככותב~

 ואינו
 רבי~ית רוב~יתה

 זול~
 ~זמן

 יו~~
~~~ 

 מי~~~
 ~בר

 ~ינ~
 ע~~ו~א~

 ועת~
 בגמרא ~~רי ~דבר ראי~ א~יא

 יימ~
 ר~~פ

יוהכ~~~
 כ~ת ענוש ~סור ~~יך

 ~נר~ ~ ומת~
 לח~~ש אלא

ו~ריך
 איכ~~ל מאי ~ר"נ א~א ל~~~י הני~~

 ומתר~
 לבסוף

 ו~~ וכו~~ מדרבנן דאסור ר~~למידה
 ~ודה דר~~ל איתא

~~וכל
 ~עמי~ כ~

 איכא כה~~ג בשותה ~כן מכשיעור ~~ות
 ענוש אינו ועכ~~ז ועניתם של דאורייתא עשה איסורעכ~~פ
 הו~~ל א~~ככרת

 לתר~ להגמ~
 אסיר שיהי~ באופן ל~ל גם

 לר~~י~ כמומדאורייתא
 ש~כוונ~ ו~

 אסור ~יוהכ~~פ ב~~ני~
 ככותבת בכל ש~ייה ב~מן היום כל לאכול ובשתיהב~כילה
 התורה מן אסור לר"ל גם מע~~ת לד~רי דאז מכא~~פ~יותר
 לדברי מקום הגמ~א מ~אהומדלא

~~~ 
 דהכוונה לומר אלא

 איני ח~~ש אופן ב~ל דל~~ל מוכח דר~נן על היא המשנהשל
 הרמ~~~ן לדברי כלל דומה אינו ~והענין מדרבנן אלאאסור
 והמה מעכ~~ת~שה~יא

 מבוארי~
 ~פ~ התורה על ברמב"ן

 ש~ת מה~ כ~~א ~פ~ ~הה~~ג גם ומוב~יםאמור
 א~ הל~

 בע~מו~~ נ~י מעכ~~ת י~יןוהחילוק

~~~~~
 על ג"כ לי נראה זו

 מורי ~שו~~ת עתה ~ראיתי מ~
 ~ס~~ד סי~ או~~ח ח~ שיקמהר~~ם

 ש~~
 בת~ שם

 דאיך ז~~ל מפאקש הגאון לו שהקשה מה לייש~השלישי
מוכי~

 ~ית אין נ~ילות אוכל דקטן ~י~ד יבמות בש~~ס
 מ~ואר י~~ג ב~ריתות דהא התם דשאני ראי~ מאיוהקשה ורמ~ים~ משק~ים לינק לקטן דמניחים ממה ל~פרישומ~ווים די~

 הוי כן ואם בכא~~פ~ כזית יונק אינו~טן
 ר~

 ח~ש
 לאי~טרופי חזי בקטן שייך דלא מדרבנן רק אסור אינולר"י וג~

 ראי~ומאי
 הנ~~ל מורי ותי~ דאורייתא~ איסור לג~י מז~

 להשלים ~~דעתו דתרומות פ~ו ~ירושלמי דמבואר ג~~תי~

ג~
 כמו הוי שיונק ובקטן מה~~ת אסור ח~~ש לר~~ל

 דעת~
 דילן בגמרא מוכח הרי ~נ~~ל ולפי עיי~~ש~להשלי~

 ד~
 ס~~ל

 מ~י הוי ~ל"כ ~נ"לכ~ירושלמי
 לתר~

 ~והכ~~פ דתנן דמאי
 ומיירי מה"ת דאסור לר~~י כמו לר~~ל גם ~אכילה~סור
 חולק ~ילן דהג~א דכמו ש~~מ ודאי אלא להשלים~~דעתו
~ענין

~ 
 דמודה בירו~למי דקאמר

 כמו ביוהכ~~ ~~~
 ר~~ל דמודה דקא~ר ~מה בזה גם הירושלמי על~ליגא כ~
ל~לים~ ~דעת~

 דמת~ מ~~~
 טמאים ~בדב~ים הנ"ל בתשו~ מורי שם עוד

 ד~~ש ר~~ל ~דה ~כי~ה ~ובדלא
 אסו~

 ~~~ת
 גב~ גם הרי דא~~כ דילן~ בש~~ס כן ~~ לא ~ענ~~ד~ה ג~

 כתוב ~איוהכ~~פ
 ~ אכי~

 בש~ס אמר~ ואפ~~ה עינ~~ לשון
 ~"ש ביוהכ~~פ גםדלר"ל

 ש~מ ~דאי אלא ~~~ת~ ~ת~
 ועוד חילוק~אין דלר"~

 שה~
 ~משנה על

 דשבו~
 אוכל שלא

 ~מוקי ור~ים ~ק~ים וטר~ותנבילות
~ 

 וכו~ בכולל ~"י
 לה מו~יור"ל

~ ~~~ ~~~ 
 בסתם או ד~נן ואליבא

 ~שונים ושאר בשבו~ת ~ת~~~ וכו~ ~עואליבא
דר~~ל ~ו~

 ס~
 וכן מדרבנן אסור ת~ש

~ ~  
 ~ל הש~~ס בפלפול

יומא
~  גם איתא שם והא ~והכ"פ~ 

 ~~~י~ שק~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ד~ם ומוכח בח~~~~ ר~~ל לה מוק~ואפ"~
 בשק~י~

 ור~שים

~ר~~~
 גם ~~~ת~ מותר ח~~ש

 שמת~ ~
 בתשובת שם עוד

מורי
 הנ~~~

 אפי~ו מ~טרף חם קאפפע כגון ~ט מעט לשתותשרגי~ין דבדב~ במל~~מ המובא יוהכ~~פ התוס~ דבר~ עפ~~~
 הה"ד כן מכא~~פ~ביותר

 בתינו~
 או אמו מש~~ היונק

 בסימן שם דבתשובותיו אתפלא הנה טמא דברמשאר
 שתי~ת שיעור בכדי הוא המשק~ן ~י~וף דשיעורהרמב"ם דע~ ~~ ~~עית שתי~ת ש~עור ~כדי ~דרק בע~מו~יק פ~~

 בזה~~עית
 מועי~

 מה
 שהדר~

 שי~טרף ~ט מעט ~שתותו

ג~
 שיעור עד רק אבל רביע~ת שת~ית מ~ד~ ב~ותר בשהה

כא~
 מועיל אינו ודאי מכא~~פ יותר שהה אם אבל
 ~לשתותושהדרך

 מ~ ~~
 ~ובאמת

 נרא~
 מהגמרא גם כן

 ב~ לית הבבל~ דבכותח דאמרי~ בפסחים ~וברין א~ור~~פ

 בט~~ ל~ קשר~ף דא~כא~
 ש~יר קא ~שטר וא~ וכו~ ד~תי~

 להיות הוא כן שהדרך אף הר~ בכא~~פ~ כזית ב~ ל~תל~
 שא~נו כל ~~מ ל~~ שטר ~אמש~ר

 אוכ~
 א~ני בכא~פ כזית

מ~טרף~
 יותר רב~עית ביניקתו ש~ש קטן גב~ שכן וכיון

 של הסברא מועיל א~נומכא"פ
~ 

 הוא~ כך ~הדרך

~~~~~~
 ~~ם בתשו~ ז"ל ~~ש הגאון דקו~ נ"ל

שם ש~
 ד~ ~"~

 כיון קטן דגבי ~יסוד שמנ~ח
 ח~~ש לר~~י גם לכן תכא"פ שלם ש~עור לאכול יכולדאינו
 ולדבריי אמת~ אינו היסוד לדעתי מדרבנן אלא אסוראינו
 ח"ש אין בכא~~פ כז~ת ~אכול יכול ~אינו וזקן בחולהגם

 אב~ מדרבנן~ א~א א~לםא~ור
 כל

 ז~
 דחזי כן~ ~ינו לפענ~~ד

 חז~ האדם ~אותו שיה~~ דווקא הפירוש א~ן~אי~טר~י
 א~ם שום ~~ל ~א~~טרופ~ חזי שהוא כל אלאלא~~פי
 כ~ון שיעור ח~י על איסור ~ש ע~כ כברבעולם

 שיעור לאכול ~ו שראו~ אדםא~ל דמ~טר~
 ש~ו~ באכל~ של~

 שלם
 א~ן שכן ~כ~~ן עלי~ א~סור דשם ע~~כמוכח

 חילו~
 אדם בין

בריא
 ח~~ לאד~

 אסור דבר ~יהיה ~ינו דלא ז~ן~ או
 בפ"ג אשכחן לקולא ואפי~ו לחבירו ומותרלאחד

 ~מסכ~
סוכ~

 דכתיב משום יו~אין אין ~לה של דבאתרוג שמבואר
 ישראל ~ו~א ועכ~~ז אכ~לה~ היתר בו שיהיה ודרשי~לכם

 ~וכן שם כמבואר ל~ן ~דראוי משום תרומה שלבאתרוג
 ביין לנז~ר מערבין ועכ"ז אכ~~ה היתר בע~ ~~רובלע~ין

 דבר ~נ~ן רק הוא דשם ורק בתרומהול~שראל
 אל~~א ~ותר ראיה י~ באתרוג ל~את מ~ענ~ן אבלדרבנן שהו~

 הרי דאורייתא~~ ענין ~ואשהרי
 דבשבי~

 לאיזה ראוי שהוא
 לאחד אם ~חומרא ~ענין כ~ש ישראל כל בו ~ו~איןמי~ראל
 ח"ש בו אסור ב~ודאי לאי~טרופיחזי

 ~כ~
 ישראל

 ז~ל~ מפאקש הגאון קו~ו~ק"מ ~"~

~~~~~~
 ובתשובותיו מ"ד דף בפסחים ה~ל~ח דברי דגם נ~~ל

 ~"ג ס~ ~ו~ח ח~ ~"תבנוב"י
 שמחז~

 ומיישב
 ח~~ש שאוכל ~דמי ~ומר ~ינו ותוכןדבריו~

 ~מ~
 בשביעי

 באותי ~וד לו שא~~א באופן היום של אחרונה ברגעפסח ש~
 ח"ש עוד לאכולפסח

 שי~ט~
 שייך לא ~כן כזית ש~יה

 ביוה~כ הה"ד דב~ו ולפי ~"ת~ אסור ואינו לאי~טרופי~זי

ברג~
 ולפ~"ד היום~ של אחרונה

 כ~
 אין דוודא~ ליתא זה

 של~מ~ם וכל הזמנים ב~ןלח~ק
 בז~

 זה בדבר שייך אחד
 ושו~ ח~ש~ בו נאסר לאי~~ופי~זי

 ח~~ש בו אסור ממילא

 ~היפך~ אומר ואנ~ ה~~י~~ בין ~ח~ק אין ולעולם~עולם~
דבז~

 הד~דוק נתיישב
 ש~

 תוספת ~ספרו הכפ"ת
 הש~~ס תי~ עלשדקדק ~והכ~

 דמת~
 אסור יוהכ~~פ דתנן דמא~

 דמשמיעני ~~ש ודקדק ~~י ח"ש על ה~ינו ושתייהבאכילה

הת~~
 טפ~ ביוהכ"פ אסור דח~~ש דינא

 ~ר~~~ ש~רישבתורה איסורי~ ~כ~
 בכ~

 עיי~~ש~ ~~ת אסור ח~~ש מקום
 כ~ ב~~~ אמרתיו~בר

 ~ן ואתד ~ושיתו ~ל תירו~ים
 גם הואהתירו~ים

 ז~
 ש~א ~~מדנו שבא

 נ~
 כסברת ~ומר

 ברגע דביוהכ~~פה~ל~~ח
 אחרונ~

 לא היום של
 שיי~

 חז~
 מ~"ת מותר ח~~ש אז יה~הלא~~טרופי

 ק~~
 אלא דלא

 ד~ניתין דלישנא כפש~א מה~~ת ח~~ש אסור ~והכ~~פהיום כ~
 אסורד~והכ~~פ

 וודאי דכולל וכו~ באכי~~
 כ~

 היום
 בנוב~י וע~ין היום~ של אחרונה רגע ~ד היום שלראשונה ~ג~

~ם
 בסי~

 ד~ל~ א~~י וה~יקר דחו~ים ~דבר~ו נ"ג
 ~ש

 האנשים~ ~כל הזמנים בכל ~~~תאסור

~~~~
 מ~תבו

 ולא עתה עד ~~אתיו ולא ממני נא~
 לו~יב אוכ~

 ע~
 עוסק היה כי על ורק דבריו יתר

 אודי~ו חב~בותו למען זובסוגיא
 זה בענין שא~י מ~

 המחהש"ק דברי ~לל~ש~ג
 ב~י~

 שם ש~יא ~"ז
 מ~ם מלא מכלי דג ~~~~ם ~י בשבת ליטול ~יןהחוו~~י בש~

 דכשנוטל משום שם ופלפל מים~ של אחר בכ~יולהניחו
 רגע בכל ~מים מןהדג

 ~ג~
 אח~ ב~כלי אותוכשמניחים שאח~~ ואף מחיו~ו ~~ת אובד

 ~ו חוזר מים מלא
 גס ואסור מה~ת ואסור ח~~ש של א~סור ~שה אז ~דמ~~מ ח~ות~

 הפסד ב~ום דמתירין דשבות שבות הוי ד~א עכו~~םע"י
עכ~~

~~~~
 גדול

~~ 
 ולדבריו לח~~ש זה דבר ~יתפוס שכמותו גאון

 ב~~ ד~ואר~א
 ~נפס~ כ~ר~

 באו~~ח
 סי~

 ש~~ת
 לאש סמוך ~וננים מים ~עמ~דדמותר

~ 
 יוכל שלא

 המח~ית דברי ולפי ב~~ ס~דת היד שיהי~ עד כ~~כ~התחמם
 ש~היה נימא הנ"לה~קל

 בז~
 שהרי דאורייתא איסור

 ~של גמורה מ~אכה הו~ ש~יס~ב ~ד נת~מםכשהמים
גמור

 וא"~
 היס"ב שאין אף ק~ת נתחמם אם

 נימ~
 דיהיה

 אלא כן דאינו רואין אנו והרי מה~~ת~ דאסור ח~שבכלל
 ~לאכה דרק מוכח ודא~ אלא ב~~ אין דרבנן איסוראפי~ו

שלי~
 פחות מים ~מחמם כגון ~"ת אסור זה ב~~~ש
 הוי זה ~היס~~ב ~דמכגרוגרות

 בכל~
 מה"ת~ ואסור ת~ש

אב~
 מחמם רק שהוא כגון שלם בשיעור אפילו מלאכה ח~~
 כן עושה אפילו יס"ב ש~הא עד כ~~כ מחממו ואינוהמים
 דאורייתא איסור בו דאין ~~יא לא בכ~"ג הרבהבמים
 ל~~י ~ותר אלא בו אין דרבנן איסור אפילו אלא ~~~שמ~ד

 ת"ש שם~אין
 כ~ל~ על~

~~~~~
 דבנידון

 הד~ בנטי~ המחהש~ ש~
 נ~י~ת א~ור ~~ד אחריםבמים להניח~ מה~ם

 נש~
 אפילו ליכא

 ד~נןאיסור
 ~ו~

 שהוא דבר ~~ל ~ד ד~נן איסור שיש

מו~~
 תולדה ~~וא נשמה נטילת של מלאכה מ~ד ~א אבל

 ש~דשוח~
 הל~ט

 מ~אכות~
 הדב~ים כי והבן

 ~י נכו~י~
 התולש למשל ה~א~ת בכל ~~ז~י~

 ~ב~
 מתובר ~ר

 אם אבל ~ו~ר~ משוםחייב
 ק~~ הר~ ר~

 מחובר דבר
 ש~~יש אף שורשו~ ~~ום ת~ות ~שך ה~א~~יין

~~ 
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 ל~ ח~ותו~מש~כת
 מ~ד דרבנן א~~ור אפ~לו בזה עשה

דמלאכת לת~
 קו~~

 הדבר~~ ל~ ואסבר~ה
 בטעמא~ מ~לתא גם

 ח~~~ד~נ~
 באוכל וה~~נו לא~~טרופ~~ ~ז~ מ~ד מ~~ת אסור

 ה~ה דאם ז~תח~~
 אוכ~

 גם ~ר~כים הי~נו ז~ת ח~~ עוד
 אוכל אחר אדם ~~ה אם שהר~ הראשון ז~ת ~~~ שלל~ירוף
 ~~~כ~ם דאנו ~~כ ומוכח פטור~ ג~~כ הי~ ~שניהח~ש

 חיוב ~ענין הראשוןל~ירוף ג~
 וממי~

 אסור ח~~ש ~י~ אמר~
 אבלמה~~ת~

~ 
 אם הנה ~ס~~ב נעשה ולא מ~ם שח~מם

 ו~רתיח ק~ת שנתחממו הנ~~ל המ~ם יקח אחר~דם
 אף מבשל משום ~תחי~ב הא~ר האדם הנה ~ס"ב שיהיהעד אות~

 חשיב הגמר שרק ש~~מ א~~כ הראשון ה~~מום עשה לא~~וא
 א~~~ שהריהמלאכה

 ~ירוף בלא ~גם הראשון ל~~~וף כלל
 ח~יב הוא~ראשון

 ממ~ל~ לכ~
 בו ש~~ך לא הראשון ה~~רוף

 ~לק~~מ ה~ברת~ ועד~~ז לגמר~~ ומותר לא~~טרופ~ חז~כלל
 הג~ון בשם ס~מן ~וסף ~ד שו~~ת בספר ש~א~תימה
מ~

 שלמ~
 ~~~ב דבתחומ~ן להקשות ז~~ל קלו~ער

 מ~~
 א~סור ~ש

 ~~~כ ק~~~~ל ~כי הרמב~~ם ל~עתדאור~~תא
 א~~

 ל~לך ~ותר

פס~~
 ע~~"ש~ מה~~ת וליתסר ח~~ש דהו~ נ~מא בשבת אחת

 של דהא~סור לק~~מ~ הנ~~לולפ~
 ~~לו~

 אפ~~ ~וא מילין י~~ב
 לאבאם

 ה~~
 הוא

 המש~
 כגון מיל~ן ה~~~ב של

 לו אסור ועכ~~ז מ~לין ה~~~ב ס~ף עד באונס אותוהו~~או שעכו~~~
מה"ת

 ליל~
 של ד~~~יא~ נמ~א וא"כ ולהלן~ משם

מיל~ן לי~~~ חו~
 א~~~

 כלל
 ההל~~ ל~ירו~

 ולא הראשונה
 ש~~~

 בה~ל~כה
 לגמר~ מותר ול~ן לא~~טרופי חזי של הענין כללהראשונה
 ~ב~ן שכמותו ח~ם כי ואקוה ליכא~ ~נן איסורואפ~לו

ב~~~
 ק~ת הארכתי הם~ נכונ~ם כ~ הדבר~ם

 ~ארי~ ע~~ ~עז~~~~ את~ ~ש ~י מעכ~~תעם ל~שתעש~
 ולה~ב~ר

 והנני הטרדה~ מפנ~ וק~רת~ אחרים ענ~~~ם על גםהדבר~ם
 בלונ~~ח~ וש~~ת דו~~ש יד~דובזה

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

 יע~~א~ ס~מ~האלי פה לפ~~ק תרפ"ג תשר~ בחדשבעז~~~~
 סוע~~ה המופלג החריף הרב ~~~ד~ ~בודשוכ~~ט
 מו~ה ~~~ת~נגיד

 בקראסנא נ"~ ~~~~ ~~~~~
י~א~

~חד~ה~~ט~
 ב~ר בזה~~~~

 מש"~
 דלא נ~~י ~~~ת

 שי~~
 משום במאכל

 מלאכה ~דנוד א~זה בו יש הת~ון אם ז~לתמתקן
 הוא ת~ון ~ום דאסור ומ~~ת תרומותוהגבהת

 לתא בודיש משו~
 בו~ דמלא~

 מבואר שהרי ראיה ומביא
 ורק משו~נן אוכלי דשווי~נ"ה בשב~

 מטר~
 מט~~ינן לא באוכלא

 ול~עכתו~~~
~ 

 הוא הוא ע~מו התקון שהרי נה~רא
 שום בו ~אין ~פטיש ~ה ב~אכת~הוא המ~~

א~א מלאכ~ ס~
~ ~~ 

 מה
 בו~א~ וא~ נגמ~ ש~דב~

~ 
 הג~י~ת

~ג~~
 ~אסור הם~ ~ן ג~כ בו~דא~ מת~ן משום ~כמז~ל

לג~ור
 ולה~ש~~

 שום
 דב~

 בפט~~ מ~ ~י~ מ~ום בשבת

 הא~~ור הוא ~וא ע~מו הת~קוןו~~~כ
 ש~ה~~ וא"~

 נדנוד בו
 אחרת~מלאכה

~~~
 אוכלא דשוו~ דמבואר קנ~~ה משבת מ~~~~ת שמב~א
 ~א דבאוכל~ן מזה מבוארמשוינן~

 ש~~~
 לא א~כל דגב~נר~ה מנא~ ת~קון

 ש~~~
 ה~ה באם ~לא מנא ת~קון

 ועכש~ו א~סורמתח~לה
 הו~

 גב~ כמו ~~תר אותו עשה
~ג~~ת

 תרומו~
 דה~~ ומעשרות

 מתח~~
 אסור

 באכיל~
 מ~ד

 א~סור כע~ן מת~~לה ~~~ מטומ~ה במטב~לו וכן טבל~~סור
 והוא טומאה מ~ד בולהשתמש

 אב~ טב~לה~ ע~~~ מתק~~
בא~

 ה~ה לא
 מת~ל~

 לאכילה טוב ש~היה באופן מתקנו ש~וא א~ג ע~~ומ~ד לאכ~ל~ ראו~ ה~ה שלא אלא אסור
 הכי ת~מא לא דא~ מנא~ מתקן ~שוס במאכל א~ןב~~~ג

 לו ש~ש מ~א~~~
 מ~ק~

 שאינה קאפפע
 ראו~~

 בלי לשת~~ה
 מש~ם ו~וא~~קער

 המשק~ ~תו~
 נמ~ הכ~ ~וקער הזו

 משוםד~תח~~ב נ~~~
 מ~ק~

 ראיי וא~נו מא~ל לו ש~ש מ~ וכן מנא~

בל~
 דאם נ~מא נמ~ הכ~ מלח

 ש~
 בשבת מלח בתוכו

 דלא משום נ~~ל הדבר וטעם מנא~ מתקן משוםש~תח~~ב

ש~~~
 בדבר אלא מנא מתקן

 שדר~
 האומן

 ל~ות~
 כמו אותו

שנר~~
 כמה

 פעמ~~
 שבה~ שבת מה~ בפ"~ הרמב~~ם מלשון

י~~ז
 כדר~ כת~

 ה~א שזו וכו~ עושין ש~רופא~ם
 המנ~ ~~~י ובה~ וכו~~רופא מלאכ~

 ו~ו~ טל~ת
 כדר~

 שהאומנ~ן
 מאכל ת~קון אבל וכ~~עושין

 שדר~ ~
 ל~ות בע~"ב כל

 מנא~ ת~קון משום בזה א~ן אומנות מעשה וא~נוב~~תו
 דבר על זכות ל~מוד ל~ נראה הנ~~ל ההקדמה~~~~~~

 כמו בו נבוכושרב~ם
 ל~ער~~

 בשב~~ ~אוהר
 וכן מנא~ ת~קון משום לאסור מהנזד~ןשמק~תן

 ב~ו~
 טוב

לחתו~
 ק~ה

 ~~~גא~
 לעשות וכן נעי~ון~ ראו~ ש~א

 מתקן איסור משום ~קפק~ן ורב~ם ב~ו~~ט~~~גארעטעל
 לא הנ"ל ולפימנא~

 שיי~
 בדבר אלא מנא מתקן

 שמדר~
או~

 כמו לעשות
 ש~~~

 ~מב~~ם מלשון
 ~נ~~~

 מה כל אבל

~דר~
 יח~ד כל

 ו~ח~~
 ואין בב~תו לעשות

 מדר~
 האומן

 איןאדרבה הלל~ ה~בר~ם וכל מנא~ מתקן משום ~זה א~ן~שות
 מדר~

 ~תקן משום בו א~ן וא~~כ ל~ות האומן
 קנ"ה בש~~ס ~מבואר הא וע~~פ נכון~~ חילוק והואמנ~~
 בדבר ~~~נו משו~נן אוכלא דשווי~הנ~~ל

 שדר~
 יחיד כל

 באוכלא דטרי~א והא אומן~ ~ה לוקח~ן וא~ן בב~תול~ות

ל~
 מנא מתקן משום הא~סור ~~ן ג~~כ טרח~נן

~ 
 משום

ט~רחא
 כמבוא~ ל~ור~ ש~

 ש~~~ד~ ס~מן באו~~ח

~~~
 דמ~מע ק"ח בשבת גמרא עוד שהב~א

 דש~~~
 תיקון

 משם אין ה~למי~ עש~ית גבי מאכלגבי
 מכה תולדת דה~א מנא מתקן של גז~רה משום לאודהתם כלל~ ראי~

 ~בד ג~~רת משום לרש~~י אלא עלה קאת~נןבפט~ש
 אופה גז~רת משום הוא ולהרמב~~ם במלח העור ~תלעבד דדר~

 כמבושל~ וכבוש כרותח ~וא הרי דמליחומבשל

~~~~~
 נדנוד א~כא ומעשרות תרומות דבהגבהת ~~ת

בו~
 דמבואר אחד ללמדן בזה כתבת~ כבר

 ~סימן יו~~טבה~ות במג"~
 דבו~

 לא
 ש~י~

 ~בר אלא
 ~בין ~ו פסולת ע~~תומ~ד שהו~

~ 
 הפ~רות מן ועפר ~מח

 ~ותו מא~ל ש~וא בדבראבל
~ 

 א~סור ~יו ש~ש
 כגו~

 ע~ה אג~~הבו~
 ~א~

 שם ~~ין בורר הוי לא ~ג~ים
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 ר~יה ~באתי ואני ביו~~ט~ ניקור לענ~ן כןשכתב
 לז~

 דהרי
 ~ם פלפ~ו בשבת דשוחט בסוגיא דחולין ברפ~~קהתוס~

מות~
 מטעם בפשיטות לאסור כתבו לא ואמאי בשבת~ למלוח

 דהדם דכיון וע~כ ה~~~בורר
 בע~~

 שהרי הוא פסולת לאו
 את ~ו~יא הבשר את מולחין א~ןהעכו~~ם

 ~ד~
 לא ל~ן

 ~סו~ת ~אינו תו~~מ ~הפרשת הה~~ד וא"כ פ~ולת~ דםחשיב
ב~~ם

 משו~ ~
 שם~ עיין פ~ה חולב גבי חבית פ~ בשבת הר"ן כתביכ~~ג פסולת~ חשוב ~א עליו דרביע האיסור

~~~
 ע~רובין בריטב~א המבואר לפי מעכ~ת ש~קשה

 שבתוברשב~~א מ~~~
 ק"~

 אמרי~ ~א לרשות מרשות דבהו~אה

דמעש~
 משום א~ורין שבת

 נעש~ דל~
 א~כ בגופו~ מעשה

 משום בשבת אסור כ~ים דהטבלת דאמרלרבה
 גזיר~

 של
 יעבירנושמא

 למ~
 ו~י אסור בשבת כ~~ם המטביל י~יה

י~יה
 ~טב~~

 חמור יעבירנו דשמא גז~רה משום אלא דאינו
 וכיון גופא~ ברה~ר ~מות ~~~~עברה

 ~בהעבר~
 ד~

 נאםר לאב~~~ר אמו~
 השימ~

 לק~~~ לדעתי ~כ~ד~ בטבילה ק~~ו
 או ברה~~ר אמות ד~ העברה~~גבי

 בהו~א~
 לרשות מרשות

ד~תבו
 דל~

 דאז הראשון למקומם בחזרו דווקא ה~ינו ~~סר

 נעש~ל~
 לא נשתנה שלא מעשה שום ב~ם

 גו~~
 ולא

 ונמ~~מקומ~
 שבת ממעשה נהנה דאינו

 ~ל~
 הם ש~רי

 במקו~~עת~
 בעירובין ר"פ דנקט וכ~ו דחזרו כיון הראשון

 ש~~או פירות ש~באתמ~~א
 לחו~

 באם אבל וחזרו~ ~תחום

ל~
 כג~ן חזרו

 שהכנ~~~
 והם ~רה~~י מר~~~ר

 ברה"~ ~ת~
 כאי~ו ד~וי אסורים דהפירות מודו ו~ריטב~~א ~רשב~~אגם

 והם ב~~~ר ש~יו במקומם מעשה דנעשה כיון ב~םנעשה
 וראי~ ברה"י~עתה

 הרשב~~א יח~קו ~א ו~דאי שהרי לזה
ו~ריטב"א

 ע~
 גבי קכ"ב בשבת מפורשת וגמרא משנה

 ~בו אסורים ~המים ישראל ~בהמת מים שמ~~אעכו~~ם

 דאסור ~מת ח~ילין ב~ביא קנ~~א דף בשבת וכןביום~
 ~ספו~

 דאפילו מזה ומוכחב~ם~
 בעכו~~~

 ~שות מ~ות שהו~יא
 ישראל דאם לומר אפשר איך וא~~כ אסור~ ישראלבשביל
 יהיה וכי מותר שיהי~ לרשות מרשותהו~יא

 קי~
 מלאכת

 בשבילעכו"ם
 יש~~

 מבואר וכן ~ישראל~ ממ~אכת
 שהביא דעכו~~ם ~דין איןבפ~ בבי~~

 מחו~
 בשביל ביו~~ט לתחום

ישרא~
 בשבי~ו ש~ובאו ישראל ~אותו ה~ירות דאסורין

 חו~ י~יא~ שהרי בגופם מ~ה נעשהדלא אע~~
 דומה ~תחום

 ~מקומם בחזרו דדווקא כנ~~ל ~~ל וע~~כ והכנסהל~ו~אה
 כאן דאיןהראשון

 הנא~
 ממעשה

 שב~
 קודם דגם כיון

 הרשב~א מתירים בכה"ג רק מקום באותו היו~מל~כה
 ב~~ אב~ יונ~~ ~רבינו בשםו~ריטב~~א

 כיון חזרו
 ~מלאכה ידי ו~ל ~ום באותו ~ם להנות יכול ~יהלא דתחל~

יכו~
 אסור שבת מעשה ודאי בכ~"ג ~ם ~~נות

 גם וממי~א ביום~ בומדרבנן ע~~~
 בהמטבי~

 ~קודם כיון כ~ים

הטבי~
 ולאחר ~הם ~~שתמש רשאי הי~ ~א

 ~טביל~
 אם

 שפיר ו~כן בשבת שעשה ~מ~אכה נ~נה נמ~א ~ונתיר
 יהנה ~~א בהם ישתמש ~א במזיד ~ים דהמטבילאמרי~

 שעש~~ ~איסור ע~י ביוםבו

~~~~
 שי~או ד~י~ת ~א על בעירובין ~תוס~ שה~שו מה

וחזרו
 ב~י~

 ד~~ש ~~ן~ ~~סידו ד~א
 ה~א ~ו קשיא דמאי ישוב ~~ך~~בת מ~מב~~

 ~חי~ו~
 ~שוט

 מבשל גבי דהתם ה~שקפהבתחלת
 בתח~

 הי~ לא
 ראויי~

נמ~~
 נהנה

 מ~מ~אכ~
 אב~ חכמז~~ל~ אסרו ~כן

 ראויין היו וחזרושי~או פירו~ גבי
 מתח~

 שהם כמו
 ~ת~

 נ~נה ואינו
 אמר שפיר ולכן ~לל א~סורממ~אכת

 ר~~~
 דלא

 בסימן ~ירובין ה~ על התניא לש"ע וראיתימקומם~ ~פסיד~
 שהם פירות בשבת מ~מבשל התוס~ קו~דמביא ת~
 דבעש~ הרי אסורים דאפ"החיים נאכ~י~

 עם מלאכה
 דאינו אע~ג בשבתאסורין פיר~~

~~ 
 כ~ל

 דהר~ ממ~אכ~
 הכי ואפילו חי ~אוכלם יכול ~יההפירות

 ~קשו שפיר ולכןאסורין~ ~שבש~~
 ע~

 כלאבל ~ו~~ד~ ע~~כ ~פא~ רב דברי
 ז~

 ~בעל~ ~גיד ~מי חדא לי~ שוה אינו
 בבישל אפי~ היינו אסור בשבת ד~בשל דהא ז~~להתוס~
 א~שר חיין~ ~הן ~כמו נאכ~ין שהן~ירות

 דג~
 ב~מבשל

 ~סור אינובשבת
 א~

 ח~ לאכי~~ ראוי שאינו דבר ב~ישל
 שהוא דבר בישלואם

 נאכ~
 דגבי כן נימא אם ד~פ~שנית ~ותר~ באמת חי שהוא כמות

 המבש~
 בשבת

 הוא באם אפי~אסור עני~ בכ~
 נאכ~

 אינו מ"מ חי~ שהוא כ~ות
 ו~וא הפירות נשתנו עכ"פ המבשל דגבי וחזרו שי~או~ירות דומ~

 לאכול דווקאר~ו~ו
 מבוש~

 ~הכ~ ביש~ם כן בשביל שהרי
אסורין

 אב~
 ושום שינוי ~ום כאן אין וחזרו ש~~או פ~רות

 דמותר~ י"ל שפירר~ון

~~~~~
 ~קו~

 שנתקש~
מקום ~~ אין לדעתי דשרי מים השקת ומ~~ש ~אסורכלים ~בי~~ ד~ש ~~ל~~ח וגם מעכ~~ת

 דכ~ כ~~
 גזירת

 חכמז~~~
 גזרו בזה הם כך

 ובז~
 ~א

 רא~ הם כי ~דבר טעם ולחפש ~~תחכם לנו ואיןגזרו~
 ולא ~ילה על ~גזור ~דשםברוח

 ע~
 הש~ה~

~~
 אריה שאגת השו"ת בשם ~כ~~ת שהביא מה

מדוע לה~שו~
 אס~

 הע~ו~~ם מן הנקחים חדשים כ~ים טבי~ת
 באחד המד~מע את דמעלין חכ~~ל דאמרוכיון

 זה ב~ד עיניו ~יתן כדרשב"א ואפשרהואיל ומא~
 ואוכ~

 ב~ד
לא אח~

 חש~
 אפשר חדשים כ~ים גבי נמי הכי א~~כ מתקן

במ~נה ~ית~
 ~עכו~~~

 ו~חזור
 ו~שאו~

 באו~~ח כמבואר ממנו
 לד~דישכ~~ג~ סימ~

 עיניו נותן דשאני חדא קשיא~ ~
 ~~ ב~

ואוכ~
 במ~ום דמועיל אחר מ~ד

 ה~~
 משא~כ ~דבר~ ונתקן

 מה חדשים כ~יםלענין
 דמו~י~

 ~כו~ם מתנה ~יתן
 ~א בזה שהרי ~יקון ב~ום אינו ממנוולש~ול ו~חזו~

 וז~ טבי~ה~ חיוב ממנו ~נפ~עא~א ~כ~י~ נ~ב~
 אינו

 מועי~
 וכמו טעמא~ מ~אי מת~ןחשוב ~י~ ד~א

 ד~
 ~י~ית גבי מועיל

 נפקע ~ז ו~ום ~גו~~ אחת קרן ~עשות~אפשר מ~
 ~חיו~

 ועוד חדא~ הא~גמרי~
 ד~

 ליתן דאפשר
 ~~ב~ י~י~ דאז כיון אפשר כלל חשיבלא ~ו~~ ב~נ~
 ש~ו אינו

 מיעיל ו~א אחרשל א~~
 ב~ א~

 ~ישאר ~ע~ות שא~שר
 יתן דאם ועוד ש~ו~ה~ר

 במת~
 אפשר ~ו~ם

לא ד~~ו~~
 ~שאי~ יר~~

 מסתבר לא הדבר ~י~~ר ~ו~
 ואינ~ תיקון~ בלא אפשר זה בשבילחשוב שיהי~ ~~
 דומה

דמדומע ~ה~ ~~~
 דמועי~

 ב~ד ~ניו נותן
 ואו~ ז~

 א~ר~ ב~ד

 אם א~א ~~ן~ שייך לא ~וכל כת~תי ~~~~~~~~
 ת~מות בהפרשת כ~ו מאי~ור~יר ~~
 ו~שרו~

ו~טב~~
 תיקון אבל

 ~כיל~ ראוי ש~י~
 לא בטבעו

 ~יר ~~~טתיקון ~שו~
 ~גמ~

 דף בשבת
 או~~~ ~שווי~ ~~~
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 באו~~ח ראית~ אמנם~משו~נן~
 בס~~

גבי ~~ף ש~~~ח
 כל~ של חמ~ם במ~ם אפ~~ ל~ד~חו דאסור האספנ~ן~ו~יס
 וכתבשנ~~

 ~פר~~ ש~
 ה~כא כל ב~ונן ד~ה~~ד

 ע~~~זמ~~ר ~נעש~
 לאכי~

 תולדת ד~וא מתקן משום
~ו~וא בפט~~ ~~~

 מדברי כמדו~
 הלבוש~

 נראה ~ן ואם
 מז~

 דאף
 המאכל לתקן א~א א~סור מן ל~כש~ר שא~נו במאכלת~~ון
 ו~וא מתקן~ ש~~ך ג~~כ לאכילה ראוי ש~ה~~בטבעו

 לכאור~
~ת~~

 ש~תב ~תנ~א בש~~ע שם רא~ת~ אמנם לדבר~נו~
~אמת

 דב~ונ~
 מותר

 דל~
 ו~~~ן במאכ~~ מנא מתקן ש~~ך

להרא~
 קנ~~ה דף דשבת ד~נא ~ך ~בואר ~שם שכ"ד מס~~

 בחמין דווקא הוא הא~סור רק ~ו~נן אוכלאדשוו~~
 וזה מבשל~ בכ~~ש אף הוי דבזה דמבשללתא משו~

 כד~ר~נו~ עול~
 לי ~~י~ למען נ"י למעכ"ת לכתוב מ~ודת~ עלתה כהעד
 ו~ ~דבר~נו~ להשת~ע~ונג

 ובכל ענ~נ~ו בכל או~ו יברך
 י~ל~ח ~עשהאשר

 ~ד~~
 וש~~ת~ דו~ש

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

 ~תן אב מנחם בחדש~~~~י
 ברכ~

 ~~~א~ סעמ~האל~ ~~ק
 כש~~ת הנכבד ~נד~בהגדול ~ר~ ~ד~ד~ כבוד בשוכ~ט ו~רושל~ם ~~ון בנחמת~ראה

 קראסנא~ בק~~קנ~~~ ~~~~~ ~~~~~ מו"~

~חדשה"ט~
 ל~וות מכתבו~~~~~

 ד~ומא~ במ~ל~ ענ~נ~ם בשנ~ דע~
 א~~דוהאמת

 בענ~נ~ם להש~ב נוחה דעת~ א~ן ~

~אל~
 מקור ~ם שא~ן

 בש"~
 וא~נם

 מנ~ג~ ~
 בעלמא~

 בתענ~ת מבוארו~ר~
 דר~ במש~

 בסעודה ט~~ב ~ערב
 א~ן~מפסקת

 ~בשאר להד~א מ~כח וא"כ בשר~ לאכו~
 ולשתות ב~ר ~אכול מותר ~תענ~ת עד ~~ח שמן~~מ~ם
 דמותר~ ~תם מוכח ג~~כ ~~ות קודם בעט~~ב ואפ~לויין
 ממנהגאורק

 בעלמ~
 דמי שפ~ר שכן וכ~ון לאסור~ נהגו

 בהלכות ע~ונ~ ~שום ~ותר ל~ וטוב ל~קל~ סברות בהלומר
 ~נני ~ל~ו ~ד~דות ול~ן כבודו למען וע~~~זהחמ~רות~

 לול~ש~ב
 ע~

 בז~~ ~ם

~~~~
 ~ששכר והבנ~ תקנ~א ס~מן באו~ח הברכ~~ דבר~ ~ביא
 ~ברי ש~ב~או ~~ אות א~ מאמר ואב תמוזבחדש

 שרו~~~י
 אם הללו דב~מ~ם לומר

 נשא~
 שבת מס~ודת בשר

 רא~ה וש~ביא ~~ו ב~מים אף לאכלו דמיש~יר
~~ול~ן מש~~

 בשר באברי דב~ פ"~
 נח~~

 ממדבר שנשתי~רו
 וכתב בתיקו~ בש~~ס ונשאר לאכלן~ רשא~ן א~ לא"י~כניסתן

 נדר לע~ין דנ"מ הרא"ששם
~~ 

 וא~לך פ~~~
מ~ודם ונשת~י~

 ה~~
 של תק~ה ~נין או

 לאסו~ ב~~~
 דבר א~זה

ע~י~~ש
 וכי~

 ולענ~ן ~ולא~ אזלי~ ~דרבנן א"כ בתיקו דנשאר
 דמי שפיר ימ~ם הט~ באותן שנשת~ירבשר

 לא~ו~
 עכתו"ד~

 דאין כתב~~כ~ת
 וא~ משם~ רא~~

 אוסיף
 ~תמ~

 ביתר
~~את

 ~ש~~~
 דא~ן ~כ~~ת

~ 
 ~נין

 ~~על~ כלל~ ל~~
 על

 ~~י~~
 ~פס~ ~~

 נשת~~ר שאם
 ש~~ פס~ ~וד~ חמ~

מותר
 באכ~ל~

 אדם אמר ~א הא ~פסח בתוך
 כלל~ מעו~

וע"~
 הזמן בהג~ע ת~כף א~~כ ~א~סור גורם ~זמן כ~ון

 נשת~~ר ב~ן נ~~מ וא~ן ~דבר אותו על א~סורחל
 ~וד~

 ובין

 נשת~~ר דאם ~~~ור ס~~ד ~ה~ה ~יך וא"כ מחדש~נעש~
 דשאנ~ לומר וא~ן מותר~ ש~~~ה אחר ~~תר מזמן אומשבת
 דחמ~~ת~

 דהר~ דאור~~תא א~~ור הוי
 בחמ~

 אפ~לו ודא~

חמ~
 הפסח ב~ג~ע ק~רד~י~תא ח~ט~ כגון מדרבנן רק ~אסור

 מכבר ~ווה~ה
 האסור דט~~ב ועוד אסור~ אפ~~~

מדרבנן באכ~~
 ה~ע~

 ~ו~דם מאכל בידו ~ש ~אם הדעת על
 א~ן הא~סור גורם ~מן כיון וע~~כ מותר~ ש~~~הה~נ~ת
 ~כם רו~ה א~ך וא~~כ ל~~ או מק~דם המאכל נשאר ב~ןנ~~מ
 נ~~ר דאם לומראחד

 בש~
 ~ותר ש~ה~ה ה~תר מזמן ו~~ן

 ב~ג~עאף
 ז~

 א~סור~

~~~
 נלענ~~ד מ~~מ

 לכאו~ דהר~ ומשום ~~וא~ ש~ לתר~
 ~חכם עללא

 ~ו~
 על גם אלא קוש~~תנו תסוב

 מדבר ע~מו באוסר דנ"מ ש~ב הנ~ל דחול~ן בפ"קהרא~~ש
 גבינה כמו ~בר א~זה על א~סור ש~ו ב~~ד או פלונ~לזמן

 גורם ~זמן דכ~ון דומה ~~נו ~נ~~ל ~~ דהר~ וכו~ושלקות

 אבל לא~ או מקודם נשאר ב~ן לחלק א~ן בוודא~הא~סו~

נרא~
 דבנדון ה~~ש כוונת

 כיון שאנ~ ד~ד~~
 ד~ז~

 ב~מי
לולא

 קב~
 ~~ה לא שלו

 מב~~
 ל~ שהר~ א~סור

 אסרה

התור~
 ~חמת על~ו קבל הוא רק זמן באותו דבר אותו

 לא~סור~ ס~~ג א~זה לעשות ראו הב~~ד או לא~סור ס~~גא~זה
 או האיש כוונת אם ספקו~ש

 על רק ה~~ ~~~
ש~תהווה

 מח~
 גם כוונתם אפשר או

 ע~
 א~לו שנשאר מה

 שמ~ינו וכ~וןמקודם~
 במ~

 דאסרה
 בשר בא"~ התו~

 נח~~
 ~תור~ כ~וו~~~

 שננחר מה אבל ~חדש ש~נ~רו מה על רק
 לאמק~דם

 התור~ כ~וונ~
 בא~~ה ~גם ~~~ל א"כ לאסור

תקנ~
 על רק מ~וונ~ם ~מתקנ~ם א~ן מ~לתא למגדר

 על ולא ~דשש~תהווה מ~
 ש~~~ ~

 ~והר~ מק~דם ~הם
 כך על ק~ת מסתבר ג~~כ~דעת

 ובד~
 על שמקבל מ~ משל

 שנת~טמו מאוו~ות רק ול~בא מכאן ~ומן לאכול שלא~~מו
 בב~תו ש~ש דשומן ~~~ל ו~לעט~~ המראה ע~~י ולאמאל~~ן
 מה ~רק לאסור~ כ~וון לא ממ~ראות מאווז~ת שהם אףכבר

ש~ש~וט
 מ~דש~

 וכן
 תקנ~ בכ~

 וסתמו ~ב"ד שמת~נים

~ר~~~
 ~ב~תו ש~ש מה על גם שמתקנ~ם להד~א ב~ארו ולא

 שלולא ורק החדש~ על אלא כ~וונו שלא כנ~ל י~למכבר
 נ~~~ אבר~ גב~ ~גמרא מן~ראיה

 דמה~כא לומר ~ום ה~ה
 וכל וט~~ב ויוהכ~פ פסח גב~ שהר~ לחלקת~תא

 הדו~
 להם

ש~ז~
 ב~ן מקודם נשת~יר ב~ן ח~לוק א~ן האיסור גורם

 בתורה כ~~ג דמ~~נו כ~ון אך מחדש~~שה
 דאס~

 בשר
 מ~קא ואפ"ה לא~~~ ב~אתם משעתנחירה

 ל~ש"ס לי~
 כיוונה לאדאפשר

 ש~~~ מ~ ~ התו~
 א"כ ~קודם ~ם

 בכל נ~מא כןכמו
 קבל~

 שאינם בב"ד בין ~~חיד בין ותקנה

~כווני~
 על

~ 
 בתקנה ספק שהרי מק~דם~ ~ם שנשאר

ל~קל
 כמבוא~

 באה~~~ז
 בסי~

 שם~ ~יין קי"ח
 דלא שלנו~ קו~ ולא ק~~~תו ~א ~~~מ ם~"ל~~~~

 ע~
 בדעת

 לה~ל הנ"להחכם
 אל~

 ~ט~ בשר אכילת בענין
 ~סור דלא הללוימים

 ו~רא~ כל~ מד~נ~
 ל~עלה שכתבנו

 בעט~~~~ר~
 אפי~ ~~א~ א~ור ~~אז אסור ח~ות אחר
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 כלל ספק וא~ן משבת~נשת~~ר
 בדבר~

 שה~~~נו משום ורק
 ~ורבן על לה~טער מ~לתא ל~גדר ורבות~נו אבות~נוכן

 שפ~ר ~~~לבה~~ק~
 דל~

 לתקן כ~וונו
 אל~

 מחדש ~נשחט על
 שהקשה מה י~~ק ~מן שנשת~~ר על ולאבא~סור

 ב~שול גב~ ק~"ג ס~מןמ~ו~~ד מעכ~~~
 עכו~~~

 א~סור דהתם
 תל~~ אבות~נו ב~בלת לאועכו~~ם ב~שו~

 מ~לת~
 גמור א~סור אלא

 ~עכו~~ם אותו ב~של ב~ן ח~לוק א~ן ודאי דבר מ~~~חהוא
 אבל בחול~ אובשבת

 הכ~
 בשר לא~ל שלא אבות~נו ~הג

בט~
 ~מ~~

 שפ~ר הללו
~~~~ 

 ולא הנה~גו לא בה~תר בנתבשל
 בא~סור~ ~של שלא רקקבלוהו

~~~~~~
 ס~~ד ס~~ ח~ו~~ד מה~~ת הנוב~~~ על גם ~תמוה יש כן

 ו~ם דבר~ם~בכמה
 ב~ א~

 טעם שהב~ן
של ~~בע~~

 הש~~~
 ד~וא נח~רה ב~ר אבר~ גב~ בחול~ן

 משו~
 ד~~~ל

 מ~ר~~ם מור~ בתשו~ גם ראית~ ושוב אשתר~~ ו~שתריהוא~ל
 ח~ש~ק

 או"~
 מפורש ה~ה כא~לו מ~ר~ו שנראה רפ~~ו ס~~

 הנ~~ל בחול~ןבש"ס
 דטע~

 ~ואיל דנ~מא משום הוא ~ספק
 זה~ טעם כלל בש~~ס מ~א~י לא ובאמת אשתר~~ואשתר~
 ~שתר~ ואשתר~ הוא~ל דנ~מא משום הספק טעם דאיןונ"ל
 התורה אסרה לא דאפשר משום הוא הספק ~עםאלא
א~א

~ 
 ב~אתם אחר ש~נחרו

 לאר~
 ~ודם שננחר מה אבל

 אסרהלא
 כלל~ התו~

 מ~ ב~
 דברי על בנוב~~~ ש~קשה

 יה~ה ~ודם י~ן לו דבה~ה נימא נמי נזיר גב~ דא~~כהרא~~ש
 מוכח והרי לטמא ~א~ ~ה~ה שמ~ודם למת וכן בומותר
 בעי~ ~~~ז מנזיר כןדאינו

 רב~
 שה~ה נז~ר

 בבה"~
 ו~~ ושהה

עכ~~ד~
 ש~~ך ולא ~לל שלו אינו המת ~ר~ ותמי~

 ולהבא מכאן ~ם עכש~ו ~ד ע~מו את דטימאהוא~ל לומ~
 בדבר אלא קאמר לא והרא~~ש לטמארשא~ ~הי~
 נודר אינו נז~ר דהרי לנז~ר~ דמ~ לא בלא~ה וגםמתח~לה~ ש~ שהי~

 למת~ם ~טמא ושלא ~~ן ~שתה שלאכלל
 אל~

 ~בל הוא
 נזיר~ להיותעל~ו

~ 
 ש~תורה

 גז~
 לו שאסור נזיר ~ל

 א~נו שכן וכ~ון למתיס~ ~טמא ושלא ה~~ן מגפן ~~אאשר מכ~

תול~
 בתחלה גם שהיה שמדבר שנימא ~ד שלו בקבלה כלל

 ~הוא לדבר ענ~ן זה ומה התו~~ בגזירת רק עליו~ קבללא
 ש~ו~ בקבלהתולה

~~~
 בהא נה תול~ם ~ש~כר ~בני דהברכ~~~ דאע~~ג נלענ~~ד
 כן גם כוונתם מ~~מ ~ם ובהרא~~ש ט"ז דףדחולין

לדבר
 אח~

 קודם מן במרתפו ~~ן לו שיש מי כל דאל"כ
 דנתבטל ונמ~א ימים הט~ בכל י~ן לש~ת מותר יהיהר"ח
 טעמים עוד ל~~טרף ~ריכ~ם ~נו ודא~ אלא המ~ג~כל

 הוא דינא לאו דהך ~סוד ~ודם בשנעשה והוא לזה~אחר~ם
 ואפ~ ופדה"ב מילה בר~ת ~ון ~~ה בסע~דת לאכולהתירו וש~~~~ הקודמ~ם~ רבות~נו שהנהיגו בעלמא מנהגאאלא
 דהש~~ס מ~נא אסור הוי ~ואילו מסכתס~ום

 ~אסור ח~ות אחר ט"ב בערב ומה~ט מ~וה ~ודתאפילו מועי~ ה~ ~
 סעודת מועיל לא דהש~~סמדינא

 מ~וה~
 ~אם שכן וכיון

 ~שאר אונס ובדרך שבת ~להכין
~ 

 ~ון החול י~י
 ~דיין ל~כול יכול היה ולא אסורים בבית בשבתשחב~והו
 סעודת של דש~ר~ים דמי ושפיר ~וה ~ודתחשוב

 ~בד ~נה ~ל יו~ר ועוד ~ו~~ סע~דת ~~כ~שוב מ~~
 ~אכ~

 הכ~ן באם וא~~כ תשח~ת דבל א~סוראהו~
 בש~

 על
 א~ז~ ע~~~ לאכול ~כול ה~הו~א שב~

 ונשאר לו שאירע אונס
 ~ו~ח ~ה~ לא~ל ~ו אסור ~היה ואם שבת~ לאחר ~להבשר
 לכלבים או עכו~~ם לפועל ה~שרלתת

 וז~
 בל חשוב

 ~ל א~סורא ש~~~ה ובכ~~~ג בדבר איסוראוא~כא תשחי~
 ה~מים עבור אחר עד להתקיים ~כול שא~נו בשר שלבתבשיל א~ בבשר רק ש~יך לא זה דכל ונמ~א רבותינו~ הנה~גולא תשחי~

 לסמוך שרו~ה שמי ונמ~א להת~ר~ החכמ~ם אמרו לאמעו~ם הלל~ הימים לאחר עד להתקי~ם ש~כול בי~ן אבלהללו~
~ל

 ז~ חכ~
 שבת על בהכ~ן דווקא אלא לסמוך לו א~ן

 שאם באופן וגם כך~ א~ר על נשאר ובאונס ופד~~~במ~~ה ברי~ כגון אחרת מ~וה סעודת על או מ~וה סעודת~הוא

~שה~
 ממון~פסד ל~ וי~יה המאכל ~תקלקל הללו ימים לאחר עד

 ואיכ~
 ~התורה בש~~ס ומ~~נו תשחית דבל לתא

~ס~
 ממונם על

 ישרא~ ש~
 בנשאר אבל א~~ט~ בפרק ע~~ן

 ~~ן ~וא רק שבת מסעודת בנשאר ואפ~לו ~~חמקידם
 ~תיר~ ~~ן בכה~~ג הללו ~~מ~ם אחר עד להתק~~םשיוכל
 ~ראה ~ששכר בבנ~ ה~טבוהמע~ין

 שר~
 ש~תבנ~ ~דברים לכל

 ~סומך מי שכתבנו ובכה~~ג היטב~ אותם ביאר שלארק
 אותו מזנ~חים א~ן בכה~~גלהתיר

 וכנ~~~
 ד~נא ד~ו דכיון

 לא בעלמא ~נהגא אלא הואדגמרא
 ב~ אמ~

 חכמים
 א~~

 לא הרמב~~ם ~רילהקל~
 הבי~

להחמיר לנ~ ודי זה א~סור כלל
 ~מ~

 בש~~ס~ שמבואר

 ~~~ב~
 ב~מים הבגד על ש~חי~נו בדין חוו~~ד עוד שאל

 א~ן ל~דיהנה הלל~
 נפקות~

 לעולם בר~י לא דאני
 כ~~כ א~ל~ ח~וב דא~נו חדש~ בגד לב~שת עלשהח~~נו

 הללו בימים חדש פרי באכ~לת ואפילו שהח~~נו~על~ו לעשו~
 דז~כ~ א~

 בעתים שהחי~נו לברך לאסור בש"ס נמ~א דלא אמת
 ראיה מביא הג~א בביאורי והריהללו

 נכו~
 מ~ו~~ח

 אבל דגס בש~~ס מבואר והוארכ~~ג ס~~~
 מות~

 שהח~~נ~~ לברך לו
 אבל~ בימ~ אפי~ שהחיינו ברכת על א~סור בש~~ס נמ~אדלא ומשו~ ~ללו~ בעת~ם אפילו שהח~~נו ~פדה"ב מב~כיןו~~~ט
 בחנוכה אבלוכן

 מ~~
 בפעם חנוכה נר בהדל~ת שהחיינו

 סימן במג"א מבואר חדש פרי באכ~לת אךר~שון~
 ~אר"~ כיון לכן רשות רק שהוא דעירובין מגמראסק~~ו רכ"~

 ידעתי והנה ~הש~~ס~ מד~נא חיוב השהח~ינו שאיןבדבר כוונת~ הא~~ גם ובוודאי שומע~ אנ~ אליו לברך שלאאמר
 מגלה על י~חק ב~ת המחבר בעל מהה"גושמעתי

 היה לא~~ד~~וב שהה~~~
 מב~

 רק חדש פרי שום על שהח~~נו
 ענבים~על

 ול~
 בשם תשו~ה בשערי כתב יפה

 ~~מה~י ה~~וב~ ~~
 פרי לאכול הללו בימים ז~"ל ~רח~~ו שהפ~ירו

 ואכלחדש
 ב~

 ברכת כי עמו והדין שהחיי~ ~רכת
היא שהח~ינ~

 פע~ אני אף ~יתי וכן רשות~ ~
 אחת

 ב~ שהפ~י~
 שהחיינו~ ברכת בלא ואכל~י ~ש פרילאכול

~~~~
 ~דברים

~ שכ~~ ~  
 משום

 ~יחשב ~~רים ~ין די~ חדא ~~~י~מחוור אינ~ ימות~ ~~
 לענין ש~ריק~ר~ ~~~ ~

 להש~~
 תר~גולת

 ~~ ספ~
 עד

 דחש~ב ~"ז סימן ~יו"ד ~וארב~ים שת~~
 ו~ מו~ ~~

 חיי~~
לת~~

 ד~ריך אע~ג
 ~שהו~

 יום כ~~א
 ה~רי~ ~י~ ~~ כ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

וע"~
 לדחות א~ן בעלמא דבסברא ועוד מ~ט~ זמן דחשוב

 חושש היה ולא ~ברך שלא נ~ג הוא דהרי ז"ל~ הא~~~בר~

 דש~ל~
 בכל שהחי~נו לברך דמ~ שפיר בודא~ הא~~ לדבר~משגחינן ל~ א~ וממ~~נ ~סוד~ לזה אין ודא~ אלא ~מות

 ואם בש~~ס ע"ז איסור נמ~א דלא למ~לה שכתבנו וכמו~ת

נר~~
 לחוש אין ימות שמא על גם ~א~~~י דב~י על להשגיח
 זה~ חשש על השגיח לא דהאר~~יכיון

~~~~~~
 ~כת~ דבר~ ~פ~ מעכ~~ת

 ד~ייש~נן ~ב~א סופר
 מנ~עת איכא דבמאכל וכתב ~מות~שמא

 מ~ו~
 אם

 ש~ב~א ה~רושלמ~ דבר~ עפ~~~ ב~ד בל~~שת משא~~כ ~אכללא
 דין ל~תן אדם דעת~ד סקי~~ד רכ~~ה בס~מן~מג~~א

 ע~
 מה

 ידעתי לא פשטות ע~~~י הנ~ עכ~~ד~ אכל ולא ע~נ~ושר~ו

ל~
 ובמנ~עת מ~וה מניעת א~כא חדש פרי אכ~לת במניעת

 מפרש הוא דהיאך מ~וה~ מנ~~ת ל~כא חדש בגדלב~שת
 בס~~ס הט~~ז שהב~א כמו מפרש דאם הי~ושלמ~~ דבר~~טעם
 בשםרכ~~ו

 ~ת~~~~
 בבגד גם הרי א~~כ בברכות להרבות כדי

 שהחי~נו לברך מ~וה א~כא~דש
 בגד או חדש פר~ לי דמ~

 ל~ער דאסור מטעם ~ירושלמי דברי מפרש ~וא ואם~דש~
 דרך על ע~מו אתגם

~ 
 חטא מאשר וכפר בנז~ר דכתוב

 ר"א דדרש כמו הי~ן מן ע~מו את ש~ער במה הנפש~ל
 נז~י בה~ התנ~א בש~~ע וע~~ן ב~~~ק~ נדר~ם במס~ הקפרבן
 כלל גו~ו על רשות לאדם א~ן כ~ ~ז"ל ד~ סעיף ונפש~וף

 איזה במנ~עת אפי~ ~ער בשום ל~ערו ולא לבי~שו ולאלהכותו
 עכ~~ל~ וכו~ תשובה בדרך עושה א~~כ אלא משתה אומאכל
גם

 בז~
 א~סורא א~כא חדש בגד לב~שת במנ~עת דאפ~לו נ~~ל

 טעם מבין שא~נ~ באופן ע~מו את~~ער
 לחל~

 פרי ב~ן
 ב~רור עוש~ן דבמאכל ה~רושלמ~ דברי יפ~ש ~ואפשרלמלבוש

 האדם ע~~י נתקנ~ם שבמאכל והנ~~ק האכ~לה~~~~
 ~תקן מס~יע דהברכה ולאחר~ו לפנ~ו מברכיןומה~~ט שאוכ~

 הוי שפיר ולכן הא~~~ בכתב~ כמבואר הקדוש~ם~נ~~ו~ות
 ני~ו~ות ת~קון כאן א~ן מלבוש בל~~שת משא~~כ מ~~~אכילת
 מלביש ~שחר~ת אחת פעם רק מברכ~ן א~ן שהרי וראיהכ~~כ

 ~ אך מ~וה~ הוי לא לכן~רומ~ם
 הוא

~ 
 מיל~ עפ~~י

 הסברא עפ~~~ ומ~~מ ל~~~ נתכו~ן לא ומעכ~~ת~ח~~די
 ~ש~לא~~ה

 לחל~
 א~~כ המ~ר~ם ב~ן ב~שול זמן שא~~ דבפרי

 מ~ תל~ שבדעתו חדש בגד לב~שת אבל למ~עבד~ הו~~ל~אי
 מקודם ל~ות לו ~יה הללו ב~מ~ם חדש ב~ד לעשות לו~וה

 ~ח~כ~ א~ ה~רים~ין

 אבל ה~שנה ולאהבתנו כבו~ו ל~ן למעכ~~ת השבת~~~~~~
 ~ם שאין ~אלו בענינ~ם ~טר~דנ~ אל ולהבאמ~אן

 בש~~סמ~ור
 ו~

 שנאמרו הסברות כל כי בעלמא מנהגים

 ה~~ז~
 תורה דברי א~ל~ חשוב ולא פ~יות ס~רות רק

גמורי~~
 ~קדושה תורה ללמוד ש~~כל לו י~ור~~~

 וטה~
 מתוך

~רחבת
 ונזכ~ הד~

 ~דידו וירושל~ם ~~ון בבנ~ן לראות
 וש~~ת~דו~~ש

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

 עומר ~פ~רת שספר מי בדין בד~~ת מכתבו קבלת~~~~
בכתב

 שכת~
 בדין וכן י~א אם ~עומר וכך כך היום

ש~ו~
 חוו~~ד ושואל דמי כד~בור א~ הרהור ובד~ן בכתב

בדבר
~~ 

 כחי מה עולם גדול~ ~ו שנחלקו ב~בר ובאמת
 ~ותר~ נוטה ד~ת~ שטה ~~יז~ מעכ"ת כוונת אךל~כר~ע
 נ~ט~ דעתי ~~וא~~בהו

 דמ~ כדיבור לאו שהרהור בזה
 לרב~נא ואפ~לו דעבירה במ~לי ב~ן ד~~וה במ~ל~ ב~ן~דוכתי בכ~

 ד~~ורדס~~ל
 כ~ דף בברכות דמ~וה במ~ל~ דמי כד~בו~

 על יעלה ד~כי דמ~ כדיבור לאו ודאי דעב~~ במ~ל~מ~~מ ע~~~
 לומרהדעת

 דה~ל~
 בהרהור חבירו

 ילק~
 אביו או

 או ~מותבהרהור ואמ~
 הנש~

 לשקר
 במחשב~

 במחשב~ המ~מר וכן
 וכל ~ד~בור מקלל כאלו~ה~ה

 הדו~
 גם בודאי והלא לזה

רבינא
 מו~

 דדברים האומר בפ~ ק~דושין במס~ דמבואר להא
 אמר לא רב~נא גם ודא~ א~ דבר~ם~ אינםשבלב

 ק"ש מ~ות קיוםלענ~ן אל~
 לומר נראה ת~~ ועוד לזה~ והדומ~

 ~כאור~דהר~
 אפילו הרי בלבו מהר~ר קר~ בעל ה~נה נקטה למהא~~כ דמ~~ כד~בור ד~רהור דס~~ל ~רב~נא קש~א

 ולכן נמ~~ אדםכל
 ה~~

 אמר לא רב~נא דגם לומר נראה
 ~הרהר עכ~~פ אונס דב~וםאלא

 אב~
 אונס ב~ום שלא

 דרך על נראה ~דבר וב~אור בהרהור ~ו~א א~נו ~ב~נאגם
 ~~ת לאכול יכול שאינו במי האחרונ~ם שכתבומה

 ~אכלדעכ"פ מ~~
 ~חו~

 ומובן ~~וה ק~ת יש בזה דגם מכז~ת

 ~דהו~
 ח~~ כמו חש~ב הרהור בזה הה~~ד אונס ב~ום

 נחשב ~דה~ה בפיו לומר יכול וא~נו אנוס ~דהוא וכ~וןש~עור
לש~עור

 שלם~
 ח~~ כמו ~ונחשב ~הרהר עכ~~פ

 ש~~ור~
 ולכן

 כתב דמ~ כדיבור בד~~ה דרש~~י ואמת קר~~ ~לדווקא
 אבל כדבר~נו~ דלא וזה בהרהור ~ו~א נמ~ אדם כלדלרב~נא
 ובז~ בזה~ לרש"~ מוד~ם הכל דא~ןאפשר

 ~דין ה~טב מובן
 במקום ושלא בהרהור ~ו~א אונס דבמקום ס~~ב ס~מןב~~ע
 מובן וא~נו ~ו~א אינואונס

 לכאו~
 א"כ כד~~ד הרהור ~דאם

אף
 של~

 אף ~~~כ כד~~ד לאו וא~ ד~ו~א נימא אונס ב~ום
 ניחא ולהנ~~ל י~א ~לא נימא אונסב~ום

 דש~
 הנ~ל

 ה~~נו כד~~ד הרהור למ~~דדאף ס~~~
 לו~ ~

 גם ~ש מ~וה ד~~ת
 ועדי~ן האונס עבר דאם שכתב נכונ~ם שם הפר~~חדברי נ~~~ ובז~ לג~~~ המ~וה ק~~ם לא בודאי אבלבה~ור

 עברלא
 ה~~

 הגאון מורי וגם שם והפרמ~~ג ו~קרא~ יחזור
 או~~ח ש~ק ~~םבתשו~

 ס~~
 ~ר~ עליו הש~גו ~~ב

במ~ו~
 דס~~ל הפר~~ח דברי א~~ש ולהנ~~ל דיו~א~ הד~ן אונס

 ה~א דהכוונה שכתבנוכמו
~ 

 ק~ת מק~~ם בהרהור דגם

 ש~עו~ בח~י ו~~~~
 ~אם דהתם כמו אבל הנ~~ל

 הבעל באם הה~~ד שלם שיעור ולאכול לחזור ~ר~ך~אונס עב~
 ק~~ש זמן עבר לא ועדי~ן טבלקרי

 בס~מן האו~~ח על ~וד שבולי בספר וגם נכון~וא בפי~ ולקרו~ לחזו~ מחוי~~
 ס"~

בעז~שי~~ת~

שלוכ~~~אחדשה~~ט~
 וכו~ לכבוד



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  בדעתמחז~ק
 במ~ר"ם ומורי ~~"ת ומש"כ ~~~~ש~ ~פר~~~

 הדבר ב~אור ובפרמ~~גש~ק
 באונ~ למ~

 באונס ושלא ~~א
 ומדרבנן דמי כ~בור ~רהור דמד~ור~~תא משום ~ו~אא~נו

ל~
 דאור~יתא על וה~~חו גזרו ~א ~ונס במקום ולכן כד"ד
 דלא ~דא בע~נ~ מחוור לא~~~ד~

 נזכ~
 בש~~ס זה ח~לוק

 ג~י בסוכה ~בואר ושנ~ת ודרבנן~ ד~ור~~תא בזהש~~~ה
 ורובוראשו

 ב~וכ~
 פסלו דרבנן דכל ~ב~ת בתוך ו~לחנו

ל~
 לק~ום נ~שב

 מ~ו~
 שמדרבנן כל ענינ~ם בכמה וכן כלל

 ו~כן ~מ~וה נחשב לא ~ו~אא~נו
 נרא~

 ש~תבת~~ כמו ~ותר

 רב~נא פ~~ג~~~~~~~~
 ור~~~

 ה~~נו כד~~ד ב~ר~ור
 א~

 נחשב
 לדבר לו שא~~א במקום ו~~~נו מ~וה~~~ת

 דמ~~~ם ס~~ל דרב~נא ב~ר~ור~ מ~וה ק~תמ~~~ם א~
כד~~ד ד~ר~ו~

 ור~~~
 להפוסק~ם ולד~נא מק~~ם דא~נו ס~~ל

 כרבינא ול~פוסק~ם טוב מ~~ות ~ רק בהרהור מ~והשום ל~~ כר"~
 ולק~~ם להרהר עכ~~פמחו~~ב

~ 
 שכ~ ו~א יכול~ שהוא

 מ~ם לשתות ש~כול לברך לו וא"א בל~לה ש~מא דמ~הט~~ז
 שכתבת~ מה ~פ~~~ דבר~ו לקי~ם ג~~כ ~ש הברכה ש~רהרע~~

במק~~א
 וכמדומ~

 א~סור דאין ~ה כתבתי למעכ~~ת שגם
 אבל דרבנן מ~וה מ~ד לברך שמחו~ב אלא ברכה בלא~אכול
 לברך לו אפשר אי דאם ונ~מ א~סור א~ן המאכלעל

 בלא לאכוללו מות~
 ברכ~

 ~רכה ~לא אוכל אונן שהרי וראיה
 ולמה א~סור דבר שום לאכול לאונן לו דאסור פש~טאוהר~

~ה~~
 לו מותר

 לאכו~
 וע~~כ ברכה בלא

 מוכ~
 המאכל דעל

 כשא~ן ומ~~לא מ~וה מ~ד לברך ד~ר~ך ורק א~סור שוםא~ן

המ~~
 ו~ן א~סור~ שום עליו וא~ן לאכול ~כול על~ו חלה

 או ~סוכות בחג אתרוג או בר~~ה שופר לו שא~ן במ~עד~~ז
 או לקדש יין לו א~ן או בפור~םמג~לה

 ל~ב~די~
 לו מותר

לאכול
 ואקו~

 זה ולפ~ הדבר טעם מ~מו ~ב~ן ש~~~ת
 ~מא והוא ~ד~ו ל~טול מ~ם לו שא~ן מי בלילה הד~ן~~קר
 כלל ברכה בלא מים לשתות ~כול לברך לו אסור אםלמ~ם
 בק~רה לו כתבת~ ע"כ ~הרהר~ דעכ~~פ הט~~ז כתב שפ~רולכן

 ה~ור~ לענ~ןדעתי

~~~~
 ושאר שבועה גב~ וכן ספ~~ע גב~ כותב לד~ן נבוא
 ב~ו~~ד והחת~~ס בזה ~נ~לקו כדבור הו~ א~מ~ל~

ס~~
 וע~י~~ש~ ש~ועה הוי ודא~ בכתב דשבועה ~כר~ע רכ~~ז
 ודאי חב~רו נגד הנוגע דבר ~~ודא~ ל~לק בזה ~שולדעתי
 ועד~ף כד~בור כתב~וי

 מ~ני~
 וכמבואר בחת"ס כמש~~כ

בח~~מ
 ס~~

 לטעון יכול ד~בור דעל פ"א
 ודאי איסור לענ~ן וכן לטעון ~כול א~נו שנתן כתבועל והשב~ משט~

 ~מור מסור ~וי ודאי בכתב ~כו~~ם ~בירו אתהמוסר
 לשלםומחו~~ב

~ 
 וגם שהפסידו

 נפס~
 ~עדות

 ולשבו~
 כדין

 ה~ותב ול~~ר רכ~לות איסור לענ~ן וכן ~מורמסור
 ולה~~ררכ~לות ~ב~ר~

 ע~
 כא~לו גמור איסור עשה ודאי א~ד איש

 וכן מינ~ה וגרע בפ~ו מדבר~יה
 ~~ות~

 בשקר שטר ~ל
 לא ~ל~בר

 ~ענ~
 שקר ~ד ב~ך

 ונפס~
 לעדות

 ב~"מ כ~ואר ממש בפיו ש~ר ~יד היה~א~לו ולשבוע~
 ס~~

 ~ד
 פשיטא הניובכל

 ~ינ~ה ועד~ף כד~בור הוי דכת~~
 ל~בירו נוגע ש~ינובדבר אב~

 ~מי~ ~
 שבועה כגון

 ~~וב ~נין וכן אכלתי ש~א או שאכלתי וכן אוכל ש~אאו שאוכ~

אמ~ר~
 דהוא ספ~~~ע ~ספור או ב~מ~~ז או ק~~ש

 ר~
 ענין

 לק~~םשמ~ם
 התור~ ש~ו~~ ~

 הו~ לא כת~בה ודא~ בזה
כד~~ור

 ובז~
 ~רא~~ שא~ן ה~טב מובן

 ש~
 דכת~~ ה~וו~~י

 כד~בור~ו~
 מ~

 שהו~רכה
 מפיהם עדות ~ב~ ל~ ~תו~

 כדיבור כת~בה ~וי דבמק~~א ומוכח כתבם מפ~ולא
 מ~

שהו~רכ~
 רא~ה ראייתו שא~ן מובן הנ~~ל ולפ~ למעט התורה

 הסברא ~~~ ~בירו לגבי הנ~רך ענ~ן דהוא עדות גב~דודא~

 ענ~ן גב~ אבל מ~עוט ו~ר~ך כד~בור הו~דכת~ב~
 לנו אין וודא~לשמ~ם הנוג~

 ~ ר~
 ב~ן התורה ~אמרה

 לגבי ובין וספה"ע וב~מ~~ז ק~~ש גב~ כגון בד~בורלקי~ם במ~ו~
א~סו~

 לעבור שלא כגון
 ע~

 וכל בשבועה בפ~ו שאמר מה
 רכ~~ז ס~ ח~ו~~ד בחת~~ס ש~אר~ך דבר~ם~אר~כות

 ק"ו מכח הוא דבר~ו ותורף בכתב מו~~ל שבו~הדלענ~ן להכר~~
 ק~~י בפ~ו בנשבע לק~~ם התורה אותו ~~יב אםדמה

 לק~~םשמחו~~ב
 מ~

 ול~~ד~ מד~בור עדיף דכתיבה כ~ון שכתב
 מחוורא~נו

 כל~
 ע~ות י~~ל שהרי הוא פריכא דק~~ו

 בחת~~ס וכן כתבם ~י ולא דמפ~~ם מוע~ל א~נו ובכ~בבפה יוכ~~
 דכתיב דבמקום מודה תשובה באותו שםבע~מו

 יש ממי~א וא~~כ אמ~רה חשיב דלא מוע~ל א~נוכתיבה אמי~
פ~רכא

 ע~
 מהני דאמ~רה ~ומות מ~ינו דעכ~~פ כיון הק~~ו

 הוא ק"ו דלאו נראה ובלא~~ה מהנ~~ לאו~ת~בה
 לטעון ~כול שא~נו עד~ףדבכת~בה מ~

 מש~
 ~א~~כ ו~שבעה

 לטעון י~ול בע~~פבאמ~רה
 שלא או הודיתי ~שטא~

 מ~ ש~רי פ~א בס~מןכ~ואר ~הש~י~
 א~נו דבכתב

 יכו~
 לטעון

 והשבעההשטאה
 הט~

 נותן א~נו שמשטה דא~ משום הוא
 נתן דהוא כ~ון וא~~כ בע~~פ אומר רקכתב

 כת~
 שהוא

 ~כתב אלא מחייבו הכתב דאין ונמ~א לוהלוה ~~ביר~ ע~~י ל~ב~רו ~י~~ שהוא גמורה ~ודאה חשובודא~ ~~~~
 ל~בירו ~~~ב והוא ~ו הלוהשחב~רו מוכי~

 מ~ מכ~
 שלוה

 הכתב מכחולא ממנ~
 וא~~~

 מדיבור אלים שכתב ~יה זה מה
 ~ודבר פיו מ~~בור ~ב יותר לק~~ם ~ר~ך ש~ה~הלענ~ן

 כת~א~ ז~
 ~~~ב אינו שבאמת במקום פ~ו מדיבור ~ותר מ~~~ב

 ושם ~~ ס~~ ב~~~מ הוא אותו מח~~ב ~ד~בור או שהכתברק
 א~ך ויה~~ בזה~~ פלוגתא~ש

 שיה~~
 כמו נ~~ל העיקר

 הכתב בזה ~בירו נגד לעשות רו~ה שאדם דבדברש~תבתי
 ב~ת~~ה ~ש בדי~ור מתח~~ב דאם אמר~נן ובזה ~ותראל~ם
 כמו לחבירו להז~ק שלא תורה שאסרה הלאוין בכה~~גוכן

מס~~
 כ~ו הוא בכת~בה ~ו בודאי ולה~~ר ורכ~לות

 בדבר א~לבד~בור
 ש~ות~

 למ~ום אדם בין התורה
 כ~

 ~"ש
 מימר ~מו ל~ום ~דם שב~ן ~ו וכן וספה~עוברה~~ז

 ~~~ושבו~
 אם

~~~ ~  
 ~~מוד אין ~דיבור

 להכ~~ש א"א כי לחב~רו אדם ב~ן מעלה רק ~ואדכת~בה ~~~ ~~
 הכחשה שייך שלא שמ~ם נ~ד לא אבל רבים ימיםועומד
 ~ואף לעולם קיים ~ד~~ורו~ם

 דשבו~
 ~גד ~ם ~כ~ת

 עי~ר מ~~מ~ב~רו
 השבוע~

 רק הוא
 ב~

 למ~ום אדם
 שא~~

תו~
 ~ת~ ~ש~ ~~~ היו~א ככל ~רו י~ל לא

 שהרי
 שבועהאפ~לו

 בי~
 ל~בירו אדם

 א~נ~
 כלל קנין עושה

~~וב ר~
 שבו~ ~~

 כמבואר התרה ו~וע~ל פטור~ם וה~ורש~ם
 התור~ והרי ~ז סו~ס ב~~~מכ"ז

 ~יו~א ככל רק א~רה
 ולא י~המפיו

 אמ~
 בכתיבה דהי~נו מ~דיו היו~א

 יעש~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 הסוברים שיטות יותר נ~~לולכן
 בכת~ ד~ו~

 י~א~ לא בכתבספה"ע וכ~ מהני לא
~"~~~

 ס"ב סימן באו"ח ו~פרמ~~ג הלב"ש דלדברי מעכ"ת
 לא~ הרהור דמדרבנן רק כד~~ד ה~ורדמ~"ת

 לדידהו א~~ככד~ד
 שבוע~

 שבו~ה ו~וי חלה ודאי בכתב
 לעבור חכמים הפקיעו לא א~~א כד~ד הרהור ד~~~תדכיון
 דבריו ~~~ת ה~לה שבועהעל

 דבריו תוכן דה~י תמוהי~
 הרהור עכ"פ הוי דכתיבה משום~ם

 ואסו~
 ~רהור מ~ד

 שבוע~ גבי גם ל~ריו א"ככד~~ד
 כד~~ד ה~ור אמרינן

 מחוייב בשבועהוהמהרהר
 ל~דיא מפורש י~רי ~קיי~

 דאמר ~היפך כ~~ו דףבשבועות
 שמוא~

 ~ריך בלבו גמר
 פשיטא וא~~כ בשפתיולהו~יא

 אמרינן ~א שבועה דגבי לכ~~
 מ~ד אי וממילא כד~דהרהור

 ז~
 גם

 בכתי~~
 חיוב כ~ן אין

שבו~
 דמבואר ב~א אומר ~ני אחת עוד והנה

 ותמה נברך ~ריך ב~ת דהכותב הרד~~א בשם מ"זסימן באו~~~
 ש~~תי מה לפי ליישב ואפשר כד~~ד לאו ה~ור דהאבט~~ז
 כל דלאו~~לה

 העניני~
 ואיכא שווים

 ~מ~
 דהרהור ענינים

 שקר עדות ומעיד מוסר גבי כמו ~וי ו~יבה הוילא
 ~וי שפיר וכתיבה הוא כדיבור ~או ה~ור ~ייהודבוודאי

כדיבור~

~~~~~~~
 תורה לימוד דגבי תורה ~ימוד גם נמי נח~ק נ~ה

 חלקי שני דיש ~ורה תלמוד בה~ בתניאמבואר
 לימוד ~ות והוא~ות

 תור~
 איזה ב~ורא אף יו~א ~בזה

מקר~
 מ~ות איכא זה ומלבד משנה איזה לומד או

 מישראל איש כל שידע הי~ ית~~ש הבורא שר~ון דהיינוהתורה ידיע~
 נלמד וזה התורה מדיני דין כל ~ידע בידו יכולתשיש

 א~ ישאלך שאם בתורה ~~~י ופי~ ~גו~מושננתם
 אל דבר

תגמגס
 א~

 תו~ דברי שיהיו מיד לו אמור
 ~פיך מחודדין

מלשון
 ב~

 ידיעת דמ~ות בתניא ועיי"ש השנון
 התורה לימוד ו~~ות התורה לימוד ~מ~ות וקודמתגדו~ה התור~

 לקיים מחוייב מ~~מ התורה דיני כל כבר יודע באם~יינו
 ועפ~~י התורה~ ~ימודמ~ות

 הנ"~
 לימוד מ~ות ~נין נראה

 א~רת מ"ע כמו רק ~אהתורה
 ~תלוי~

 ק~~ש כמו בדי~ור
 בי~ ואמרינן וספה~~עוב~~ז

 דאינו
 ~כתי~ה אף ~יו~א א~לי מסתבר התורה ידיעתמ~ות אב~ בכתיב~ יו~~

 וגם יותר הדבר א~לו גם מתברר ד~ת כתיבתו~דרבה
 ולכן לשכוח שלאמסוגל

 ס~~~
 נהי ד~~ת דבכתיבת להרד~~א

 בזה ליכא התורה לימוד דמ~ותדאפשר
 אב~

 כיון ~~מ
 ידיעת מ~ות ~זהדמקיים

 התו~
 ב~~~ג מחוייב ~יר

 הוא רבה מ~וה ג~~כ התורה ידיעת דמ~ות ~ום~ברך
ו~וכח

 מושננת~ ל~
 וגו~

 ~ואד~
 מן

 הסב~
 ~ל אפילו

הר~ר
 ב~~

 ג~~כ דאפשר לברך ראוי היה
 ~עי~

 לידיעת
 הגר~א ~ביאורי ומ~אתי בו והגית כתיב והרי התו~דיני
 גם יברך לא א~אי בא~ת שתמה מ"ז בס~ שם ~ו"חעל

 ~ין ~חשבה ~על ~ום ~ומר אפ~ר ו~פהה~ור
 ~~פ אבלמברכין

 ע~
 ~תבר שפיר הכתיבה

 ~בר~
 כנ~~~~

 בז~וה~ני
 וש"ת~ דו~ש ידידו

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

~"~
 ח~ב סופר כתב תשו~ בשם מעכ~~ת שהביא במה דגם
 גם דבמספר ז~~~ל הגאון אביו בשם ק"ו ס~יו~~ד

 העם את שאול מנה לא למה דאל~~כ כדיבור הויכתיב~
 מ~ ולפי בספ~~~ע ה~~~ד דלפי~~ז וכתבבכתב

 ש~~בתי
 העם ישראל את למנות דבשלמא ~חלק ~זה גם ישלמעלה

דנר~
 לאדם לו שאין ~יא התורה של ה~פידא דעיקר

 כ~לי~
 ולא ימד לא אשר כדכתיב בעולם יש ישר~לים

 גם ד~~מ כיון דיבור כמו כתיבה הוי ידאי בזה וגו~יספר
 האיסור ואיכא בטולם יש ישראל כמה הוא יודע כתיבהע~~י
 חוק ענין דהוא בספה~~ע אבל יספר ו~א ימד לא אשרשל

 ללמוד ~ין ודאי ~זההתורה
 כתיב~

 ואם מדיבור
 בכתיב~~ ~~את ~י~ אין בפיו לספורהתורה גזר~

 יע~~א~ סעמיהא~י תרפ"ג ני~ן ב~דשבעז~~~י
 לשבח ~מפו~סם הנגיד החו~~ב ~רב ידידילכבוד
 מו~~הכקש~~ת

~~~~~ ~~~~~ 
 יע~~א~ בקראסנא נ~~י

~חד~ה~~ט~
 ת~מידי ע~~י המכתבים~~~~~~

 מו"~
 נ~~י בערגער יהושע

 על ~השיב ו~נני חוו~~ד אותו ~שיב ביקשומעכ~~ת
 דברים~איזה

 ~~~~א~
 ~גב~ מועיל דרבנן קנין אם פלפול מעכ~ת
 דבכורות ~פ~~ב א~גאזי שברי~~ט ו~יאדאורייתא~

 לאש~י~ אי~ט~יך ד~ל ש~תבו התוס~ ~דברי נתקשהי"ג
 וחייבת קנה ~שוןכפל

 בבכור~
 או מספק קנה דל~~ת

 חייב רק אי אפי~ הלא וקשה גמור קנין דקנהק~~ל מ~רבנ~
 חייבג"כ מדרבנ~

 בבכור~
 אינו דרבנן דקנין לתו~ דס"ל וע~~כ

בדבר מחיי~
 דאי~טריך כן היא התוס~ כוונת ו~דעתי דאוריית~

 קנה למימר מ~י הוי לחו~ד קנה דבלשון משום לשוןכפל

 בכור ובספקמספק~
 כב~

 ~~~ דב"מ בפ~~ק ~דין ידענו
ד~סור

 בגיז~
 ועבודה

 מ~~~
 דלענין ל~ן ליתנו מחויב אינו

 אחד בכורות ספק דט~רות במשנה וכדאיתא המע~~הממון
 בכור וא~ד אדםבכור

 אינו ה~~נ וא~~כ המע~~ בהמ~
 ב~כורה~ וחייבת ~שין כפל תנא לכן לכהן ~יתנומחויב
 נ~~ אי ~כהן~ ליתנו דמחויב דעלמא בכור כמו ~איהיינו
 אמינאהוי

 ק~
 אסור דרבנן בכור דגם נהי וא~~כ מדר~נן

בגיז~
 בעזרה~ חולין חשש משום בהקרבה אסור אבל ועבודה

 חייבת לשון ~ל ק~ל ב~דש~ ~הקר~ו איך ~~הוי~טרך

בבכו~
 ודאי בכור כמו

 וא"~
 וי~ל כ~ל ע~ה שום

כמו להקריב~
 כ~

 בפסחים הת~ס~ ~ד~רי בריט~א ש~יא ומה בכור~
 דרבנן ל~לוט מחי~ה דאי מושבות היתר לעניןל~~ל

 ~ינו דבאמת משום שאני התם לדעתי מושבות~היתר חשו~
 אוכ~

אות~
 מושבות~ ב~אר עתה

 ר~
 רא~~ שיהיה ~עי~ גזה~כ

לאכו~
 ~הוא דבר ~~נין ~ו~ות בכל

~ 
 ס~ל גזה~~כ

 דאינו ~~ום אבל ~אורייתא~ ראוי שי~יהדסגי להתו~
 גזה"~

~~~ ~  
 ~ג~ ודאי דר~נן באה~~נ ~~דש

 דרבנן
 קדושין~ ~~דושין י~יושלא מועי~



~ ~ ~ ~ ~

 דרבנן ה~נין ב~חד באו דאם הלח~~מ כמש~~כע~~ר נ~~~ דאור~יתא~ לענין מועיל דרבנן ~נ~ן אי הדבר
 בא דרבנן הקנ~ן אם אבל ~חוש~ יש אפשר אזו~דאור~י~
 ~ועיל שלו הדבר נעשה וכבר הדאורי~תא~ קודםמתחלה
 הב~~ד פסקו דכבר דכ~ון ~דבר וטעם דאורי~תא~ למידיאף
 ממילא שלו~ הדבר ונ~ה דרבנן ה~נין מכח זכהדזה

 ושוב וג~~ס~ ואש נ~~ ט"י ~מת~יאשין כמו א~דךנתי~אש

זכ~
 ה~טב ~כ"ת ויע~ין מ~אור~~תא~ גם דרבנן ~קנין בעל
 נכונ~ם הדברים ו~מ~אב~ר

 ולמ~~~ להלכ~

 ~~~~ב~
 דנ~מא דאף המ"ב בשם המג~~א דברי מעכ~~ת
 ~עיל מ~~מ הוא~ גמור ~נ~ן לאו כ~ףדקנין

 משום ביטול ד~ע~ל דפסחים ברפ~~ק ה~ן ~~~דבחמב"פ

דחפ~
 ושבמ~~~ח ברשותו~ א~נו בלא~ה

 פקפ~
 ~שום זה על

 מגן ושבס~ עכו~~ם~ של לרשותו נכנס במה~~~מ
 דברי ישרו לא ~~~ני דגם אומר ואני ה~ב~ ~רימ~~שב הא~

 דנהי ומשוםה~~ב~
 דה~~

 כתב
 ~חמ~ כ~

 ~~ר~ם ~יל

 בסו~י~ בפסחים אמר~~ דהרי ~יפך ~ם מ~~נו אבלאחרים~
 על אחריות דבקבלתדפקדונות

 חמ~
 הישראל עובר עכו~~ם של

 בש~~ס שם ואמרינן וב~~י ~~~יעל
 דאע~~~

 התורה דבכל

~~ל~~
 ואכתי בעיניה דאיתא הכא ומכ"ש דמי כממון לאו

 הר~~ן ~ברת ~יפך סברא הרי י~א~ לא בלש~ןקרא דאפ~~ שאני ~~~י לענין מ~~מ מו~~ ~ש גם נאבדלא
ד~בי

 כתבו בתשובה בשא~~~א וכן ובפנ~~ טפי~ ~~ חמ~
 ע~י או ה~איל דע~~י דאמר~ הנאה וטובת דהוא~לבסו~י~
 ד~כל דנימא דאע~~ג ב~~י~ על עוברטו~נ

 התו~
 ט~ה~~נ

 מ"מ הואיל ע~~י כשלו נחשבו דלא וכן ממוןאינ~
 אחריות קבלת משום אפ~ ב~~י עלדטובר בחמ~

 אע~~~
 דבכל

 ולכן כשלו זה בשביל נחשבלא התו~
 חמ~

 איסורים~ משאר חמור
 שכןוכיון

 אע"~
 ד~שום וכן ממון אינה דטו~~נ ~דנ~מא

 מ"מ דוכתי בשאר כשלו נחשב לא ~תשל בעי וא~דהוא~ל

בחמ~
 ל~מרי ה~פך ה~א זו דסברא הרי טכ"ד~ ב~~~ על עובר
 דס"ל המ~~~א שכתב ה~~במ~ברת

 דח~
 ולכן ~י~ ~יל

 סברת על יסוד להעמיד דאיןנ"ל
 לה~ל ואין הנ~~ל~ המ~~

בחמ~
 לה~ל מ"ב סברת דגם ואמת א~סורים~ מבשאר יותר

בחמ~
 ~חמיר והשאג~~א הפ~~י סברת גם טפי~

 בחמ~
 ט~י

 אלא זה לענין בינייהו ~חלק בש~ס כן מ~ינו דלא נ~~לא~נו
 א~ליהע~קר

 דח~
 אני ומ~~מ איסורים~ לשאר דומה

~קל מו~
 ~חמ~

 שנמכר
~ 

 הפסח עליו ועבר כסף ~~נין
 בין קונה דעכו~~ם הרמב"ם ~דעת משום בהגאה~~תיר
 במשיכה ב~ןבכסף

 ובחמ~
 דהוי שעה~~פ

 ר~
 ד~~ן איס~ר

 אמרי~ק~ל
 ספ~

 לסמוך ויכולים לק~לא פלו~תא
 ד~ ע~

 תורה דדבר כר~~ל ד~לכה רש"י דעת משום אבלהרמב"ם~
 בח"מ שהרי לסמוך אין בכסף עכו~ם וממילא קונהמשיכה
 ~~"טסימן

 נפ~~
 שכיחא דלא ב~לתא ~~ם בכמה

 ד~יי~ל ~~כקונה דכס~
 ~בר כר~~י בהחל~

 תו~
 ~ונות ~ות

 דדבר ~ר"י בהחלט ~~יי"ל~ע~כ
 תו~

 קונות מ~ת
 משום אלא דפלו~תא ספי~א ~א ~םהוי ול~

 דע~
 ~~"ם

 בת~י~דע~~~ם

~~~~~~~~ 
 עכו~ם אם

 ד~~נה א~ל~ העי~ר בח~ר~ ~ו~

~דמוכ~
 ~א ~~~א

 ה~~~ ד~~
 ~~ך

~~~~~~~~~~~
 ל~~ותקנ~

 נת~ב~ת בספרו הדברים י~ ביאר ו~ר כל~ו
 ~~ ~ימן בפת~חתו בח"מהמשפט

~~
 לע~ו~ם שליחות דאין א~לי ~ע~קר

 כל~
 בטכו~~ם א~~כ קרא~ ~ריך בישראל ש~ר~לעכו~~ם עכו~~ אפ~

 נעש~ אינ~ לעכו~~ם ע~~~ם גם ול~~ד ~רא לןדלית
 שליח~

~~~~~
 אח~כ אם לעכו~~ם מתכות כלי מוכר~ן אם

 ולקחםכשחוזר
 מע~ת ו~תב ~בילה~ ~ריכי~

 ~שניהם ~י~~ ~~כין שאין טעמים שני רש"ק ה~אוןבשם
 נראה לי אבל כלל~ בעיני ישרולא

 לו~
 טעם

 בסוף ~ואר ~דהרי והוא טו~~ן שאין~עולם ~ה~ ע~
~~ 

 ~תוס~
 אומן א~ דאפילווב~~~ש

 קונ~
 טב~~ת גבי ~מ כל~ בשבח

כל~ם
 דמעשה דו~יא ~בע~~ בש"ס ד~ואר ~ום לטבול~ א~~~

 ו~י עיי~~ש~ עכו"ם של לגמרי מתחלה שהיו מדין גבי~~
 דווקא בט~ כלים טבי~ת חיוב ד~נין טוד אומר אניז~

 ~ל עשי~תן ~חלת שהיו מד~ן גבי שהיה ~עשהדומיא
 ישראל של מקודם ~~ו ולאעכו"ם

 כל~
 שהיה כלי א~ל

 ישראל של~חלה
 ו~ לעכו"~ ומכ~

 אותו וקנה חזר
 העכו~םמן

 א~~
 ~אינו טבילה

 דו~
 מה~"ק~ ה~און שכתב מט~מים נכון יותר נ~~לזה יט~ שהי~~ למ~ה

 ~~~ו~
 בעל הגאון רבו בשם שהביא

~ 
 סופר

~~ 
 אם

מותר
 ל~~

 מ~ה
 להמ~~ של~

 של
 ח~

 שיהיה כ~י
 באכילה דאס~ר ~יון נ~מא אי זו~ ~שבת משנה לחםלו

 בשם מעכ~ת מש~~כ הנה ~ט~ת~ ה~ה אין יוםבא~תו

המ~י~
 ~חי~~א ב~ה

 ד~~
 רק נחש~ת השנה בכל

 טעם ואין נהירא~ ~א בכיסנין~הבא
 ~דב~

 בשם מש~~כ ~ם
 בשם מעכ~~ת מ~"כ ~וט~ס הפ~~מ בשם בנ~ם~~~טיב
 ~פ~ח נמ~א לא כיהפר~~ח

 בפר~~~ ר~
 תמ~~ד סימן בא"א

סק~~א~
 כתב ~א ~נה שבת באותו מוק~ה היא דהמ~ה

 מ~ה לי~ח יכול ו~כתי מ~וה~ של ~מ~ה אלאב~ר~~ג

 לעופות או לק~נים ליתן דראויה מוק~ה אינה דודאיפשוטה~
 שא~~ יש אכתיא~כ

~~~~~
 של דינו גם

 דא~~~ א~לי ברור אינ~ הפר~~~
 אף

 ג"כ דעלמא פסח ש~םבשבת
 י~~

 של המ~ה
~וה

 מו~~~
 ~פ~ד דהא

 על~~
 ש~ריך

 רשאי סוף כל שסוף תאמר מה יאכלנה~ לא ~~א גםוא~כ פס~ לי~ ע~ אות~
הוא

 לאכל~
 אינה ו~ן

 מוק~~
 בשבת אף א"כ

 שח~
 ~ע~~פ

 הוא ~ולהרי
 להאכיל~

 דביו~כ"~ וכמ~ ו~טנה~ ל~טן
 אין

 ~ה ~ה~~ד מו~~י~המאכל~
 שמו~

 בשבת
 שח~

 ~פ
 לכ~

 דינו
 וגם משנה ללחם המ~ה את ל~רף די~ול לי מסתברלדינא ~מ~~ היא~ נאה ח~ירה ז"ל רבו ח~~רת ~~~פ א~לי~רפיא
 פירור ~~י לאכילהראוי

 וש~~
 או ביין

 בחל~
 דאין באופן

יו~אין
 ~ה ~ובת ידי בכה~~

 מותר וד~י ~כה"~
 לאכל~

בע~
 ת~~א בס~ דבמ~~א ראית~ ~שוב

 ~ופ~
 בזה

 עיי~ש~~ ב~פמותר א~
 אות~ יברך ~~ ~הם~לפלפל ~הני~~ ולא ~אים חי~~שים רא~י דה~ינו בס~~~~~~

 ה~ו~ת הבר~ת ~כל

בתו~
 דו~~ש ידידו ~נפש נפשו כא~ת

 בל~~~~ ~ש~~
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~ ע~  על תי~ ~~ באות ל~לה שכתבתי 
 מ~

 שא~ן
 של כל~םטובל~ן

 חמ~
 לעכו"ם שמוכר~ן מתכות של

 מ~~לה ש~יה דכלי וכתבתי ממנו~ ולו~חין חוזר~ן פסחואחר
 ולקחו חזר ושוב לעכו~~ם ומכרו ~שראלשל

 א~~~
 משום טב~לה

 דומ~אדבע~נן
 דמעש~

 ~כתבו וכמו מדין~ כלי גב~ ~היה
 שוב ע~~נתי והנה כל~~ בשבח ~ונה אומן לענ~ןהתוס~
 לעכו~~ם כלי שמכר ד~שראל לה~פך כתבו בע~מםדתוס~
 טב~לה ~ר~ך ו~חווחזר

 ופ~~
 סימן ~ו~~ד בש~~ע כדבריהם

 ו~רא~~ש התוס~ על תמ~ה ה~בר ובאמת ~~~א~ סע~ף~"כ
 בעניןלמה

 או~
 זו סברא על סמכו ~בש~כ

 ולק~י וחזר ובמכרו שהיה ד~עשה דומיא הוי דלאמשום טב~ל~ דא~~~
 שה~ה~ דמעשה דומיא הוי דלא זו סברא על סמכולא

 שם דנ~רא ~ל ~טעם דעיקר ~ראה ~ב~~~ המעי~ןאמנם
 שפ~ר הו~ על~והעכו~ם

 דומ~~
 סקכ~~ז ובש~~ך סקט~~ו ובט~~ז ~א בסע~ף שם ברמ~~אמבואר ומ~~~~ שהיה~ דמעשה

 מהם נת~~אש שה~~ראל אף מ~שראל כל~ם שגנבדבעכו"ם
 לישראל אח~~כ ש~ו~זרו כלמ~~מ

 משו~ טב~ל~ א~~~
 דכ~ון

שאין
 העכו~~~

 בהם משתמש
 בפרסו~

 שם נקרא לא
 הכלי ממילא וחשוב היש~אל שנתי~אש אעפ~~י ולכןעל~ם ה~כו"~

 אפ~~ה העכו~~םשל
 א"~

 המכירה בנדון לפי~~ז וא~~כ טב~ל~~
 פסחעל

 כיו~
 שם נקרא לא ~הם מ~תמש העכו~ם דא~ן

העכו~~~
 דומיא הו~ לא וממילא עליהם

 דמעש~
 גבי שה~ה

מ~ין
 וא~~

 גבי י~~א בס~יף והש"ע והר~~~ש ותוס~ טב~לה~
 ד~ריך ו~חו וחזרמ~רו

 ~עכו"ם ד~חם ע"כ מייר~ טבי~
~~תו

 ונשת~
 העכו"ם שם ש~רא באופן בפרסום ~הם

 הוא ובכה"געליהם~
 שכת~

 ד~~ך
 טב~~

 בכמו אבל

~מכי~
 על הוא

 פס~
 נ~רא לא שוב

 ש~
 ~ל~הם ע~~~ם

 ול~חם~חזר
 א"~

 כנ~~ל~ ~בילה

 יע~~א~ ~~האלי תרפ"ה כסלו בחדשבעזה~~
שו~~

 הנד~ב הנגיד החו~~ב הרב י~ידי ל~וד
כ~ש~~ת ה~כב~

 נ~~י~ ~~~~ ~~~~~ מו~

 שלא במש~~כ ואתפלאמ~בו~ היום~~~~~
 ~ב~

 ממני

תשוב~
 בתחילת לו השבתי ואנכי

 חד~
 חשון

 ועוד בידיעתו ~לא ~רו של ~ל~חפלפולו ע~
 ע~ינים~ בכ~

 המאה ש~לתי ל~ ~ודעתיוגם
 שמואל מו~~ה מתלמ~די ל~

 ~פאסט~ על מכתבי שנאבד ונראה מדעבר~ין נ"יבערנשטיין
 א~לי נשארוהנה

 ~עת~
 איש לי אין אך

 ~עת~
 ידו על

 לז~~ כח בי אין בע~מיואני
~~ין

 לק~
 ק~ג~~ סימן

 עת~~~~~
 תו~ בד~רי בא אני

 פ~~לים כעת שכתב
 ח~~ש~בענין

 ו~נ~
 והז~ן המ~ום ש~פי אגיד האמת

 ~ו~ ~~ ב~אין
 בו הלכו שכבר כאלו~ ~ינים פלפ~ם

 וג~נ~שו~
 בו אין

 שו~ כ~
 ~לש א~ש ואני לדינא~ נ~~מ

 אני~~ך
~~ 

 ענינים על כחי
 אחרי~

 ולא נחו~ים~ יו~ר
 ע~באתי

 ~די ולחזק ל~~יב הכבוד מפני ~שיב אלא
מ~"ת

 ~~ו~ ~עסו~
 עת~ אני שאין ~דע אבל

 מעיין

 בי א~ן כ~ בע~~פ ה~ל כותב ~ני אלא זה ~ע~~ן בספרכלל
 נחו~~ם א~ן אשר אלו בענ~נ~ם לע~~ן ספר ל~קח אף וז~ןכח

 דעתי~ ~~~~~כ

~~~
 הא אם חקרו ~חרו~~ם דגדול~ ~ביא נ~~~ מע~~~ת

דח~~
 אפ~~ או דאכ~לה במ~די רק ~וא מה~~ת אסור

 ו~ו~~ט שבת בא~סור~ כגון האיסור~םבכל
 ג~~~

 א~ור ח~~ש
מה~~ת~

 בדבר ל~אריך כלל כדאי א~נו~~~~~
 ~ז~

 דמ~לתא ומשום
 ח"ש הא~סורים ד~~ל הוא ~הע~~ר הואדפש~טא

 בשבת ר~~~י מדברי מע~~ת גם ~~ב~א וכמו מה~~תאסור
 פ~~ מכש~עור פחות ל~פות מותר וכ~ דפר~ך מה דעלע~~ד
 ו~~~~ מה~~ת~ אסור ח"ש ד~ר~רש"~

 קלו~ות לראיות כלל
 ~~ל ~רי אח~י פ~ ~ת"כ מן ~כ~~ת שהב~או~לושות
 בא בפ~ ע~~~ת וברמב~~ן בעלמא~ אסמכתאד~וא

 מב~~
כמ~

 ש~וא ו~תב ~מכי~א דרשות
 ר~

 ואסמכ~ה דרבנן
 וכןא~רא~

 א~~~
 אבות מגן בספרו הגרמ~~ב מדברי ~רא~ה

 א~~~ולדיד~
 הללו ~ראיות כלל

 ~ד~~ אל~
 מקום דבכל פשוט

 מי~י ~היה ~~~ת ח"ש בהו א~ור לא~טרופ~ חזידש~~ך
דאכיל~

 ס~מן בח~~מ בסמ"ע וע~~ן דאכ~ל~~ דלאו מידי או
 דעלשנ"ט

~ 
 פחות אפ~לו כ~~ש לגזול דאסור בש~~ע שכתב

 ג~~כ דתופס הרי מ~"ת~ אסור דח~~ש משום כתבמשו"פ
 א~ור ענ~ניםדבכל

 ח~~~
 ב~י~ור אפ~~ מה~~ת

 גז~
 ומש~~כ

מעכ"ת
 בש~

 אורג או אחת אות דבכותב רמ~~ב הגאון
 בפחות לכן במשנה ~שי~ר דמבואר הואיל אחדחוט

 והכותב ליתא~ ודאי לפענ~~ד מ~~~ת~ אסור אינו~שיעור
 א~סור הוי ודאי בשבת אחד ~וט האורג או אחתאות

 לאי~טרופי~ חז~ בו ש~יך דהרי ~~~ש כל כמודאו~יתא

~~~
 דלמה דוד אהל ס~ בשם לה~שות מ~כ~ת שהביא
 כמבואר דאורי~תא איסור הוי מכשיעור פחותהאופה

 אמות מ~~ פחות ~~ביר מותר ולמה הנ~~ל ע~~דבשבת
 אין לד~די קנ~~ג~ בשבת כ~בוארברה"ר

 התח~
 זי~ לקו~

 ב~~ר אמות ד~ המעב~ר אלא הוי לא דח~~שמשום
 רק ~שלמות מלאכה ~שה ~כגרוגרת~ פחותשהוא מאכ~
 מלאכ~ הוי לא ~מות ~תי ה~ביראבל שבת~ של שיעור דהוא גרוגרת בח~י דהיינו מכש~ורבפחות שעשא~

 אמות דד~ כלל
 של או אדם של רשותהוא

 החפ~
 שם ה~נח

מו~יא וכש~ו~
 חו~ אות~

 ל~שות~ מרשות מו~יא ה~י אמות לד~
 כ~מעביראבל

~ 
 את נושא ~אילו הוי אמות ב~

 דאין דפשי~א זה ל~ום זה ממקום היחידמרשות החפ~
 בב"ח גבי משל בדרך ~מר ~ום דא~ן ~כמו לח"~~~ום כא~

דאס~
 וא~~כ זה על ולו~ין ~חלב עם בשר לב~ל התורה

 בישול דעל כיון ~שואלישאל
 בב~~~

 אסור יהי~ ~~~כ לוקין
 או לבדו בשרלבשל

 ח~
 לבדו

 אלא עוד ולא ח"ש~ ~~
דשייך

 שור חרישת על י~שה וכה~~ג לא~טרופי~ חזי ב~
 בשור א~~כ ב~חד וחמור בשור לחרוש דאסורו~מ~ר

 לבד~
וב~~~

 המב~ל אלא ח"ש זה ~א~ן וע~כ ח~~ש~ יה~ לבדו
 וכן מ~ית~ פחותבב"ח

 נ~
 ~ ~~יר בנדון

 פחות אמות

מ~
 מרש~ת ~ו~יא דאינו כלל מלאכה כאן אין אמות

 שלדרשותו ~שו~
 א~

 של או
 ~פ~

 הוא
~ 

 ו~~יר אמות
 פ~ו~

מ~
 ומניח ~רשותו כמו~יא אמות

 ~ו~ ולא דמיא~ ב~ות~
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 מכגרוג~ת פחות אוכל אמות ד~ המעב~ר אלאח~~ש~
 בא~~~ח שהפרמ~~ג ל~ ~וכמדומה מה~~ת הוא אסורבאמת ו~~

 ~עו~~~ש~~ זו בקו~ האר~ך ש~ת ל~~בפת~חתו

~~~
 דלהפוסק~ם אמת זרע ~~ ~שם קו~ מעכ~~ת ~ב~א
 דאור~~ת~ א~סור פרסאות מג~ ~ותר בה~לוך ~שדב~בת

ולו~י~
 לא ולמה כ~~ש אפ~~ להלך רשא~ ~ה~~ אמא~ א"כ

 קי~ ח~י ב~מ~ רא~ת~ ואנ~ מה~~ת~ דא~ור ח~~ש דהו~נ~מא
 הגאון בשם ~וסף ~ד שו~~ת ~ס~זו

~ 
 ז~~~~ קלוגער שלמה

 דאין מע~~~ת אמר יפהוהנה
 התח~

 דע~~ר משום זו ~קו~
 ~מה אלף מ~"ב ~ו~ר מביתו ההתרחקות על הואהא~סור
ולא

 ע~
 הו~~או~ו אם אפ~~ ש~רי ורא~ה ~~מו~ הה~לוך

 רוח אונכר~ם
 רע~

 י~~ב סוף עד רעה רוח או נכ~~ם הו~יאוהו אם אפ~לוש~רי ~רא~~ ע~מו~ ה~~לוך ~"ב סוף ~ד
 ולהלן משם ל~את ש~א הא~סור ~ל~ו ג~~כ אמהאלף

 מב~תו~ ~התרחקות על רק הוא דהא~סור מו~ח א~~כ~"ש אפי~
 א~סור ~ז~ת ח~~ לא~ול רעה רוח שכופהו דמ~ מסת~ר~דא~
ו~וב

 נשת~~
 ~ש~ השנ~ ז~~ ח~~ ואכל

 ודא~ בדעתו שה~~
 הכ~~ת דכל ומוכח מ~טרף ~אונס שאכל ~ראשון ז~ת ח~~א~ן
 שהרי לא~~טרופ~~ חזי ב~~ ש~יך ושפיר ו~דעת ~ר~וןבע~~
 ה~ה לא הרא~ון ~~ת ח~ילולא

 ח~~~
 היה דאפ~ כ~ון ~ראשון ~ירוף בע~~ לא החומ~ן ג~~משא~~כ השנ~~ זית ח~י ~ל

 ג~~כ בשטות ~ראש~ןה~לוך
 ע~ ח~~~

 ממ~לא לבדו~ ה~~ הילוך

ל~
 ~ריך האחרון ההילוך דא~ן לא~~טרופ~ חזי ~זה ש~~ך

 לגמר~~ ביה מותר ח~~ש ולכן הראשוןלה~~לוך

 רא~ ה~את~ ח~~~~~~~
 בשבת דמ~ואר ממה ל~ה

 פר~
כיר~

 ו~או~~ת
 ס~~

 דמותר שי~ח
 לכתח~

 להתם
מ~ס

 ש~
 גמו~ מלאכ~~וי ~היס~~~ ~~ון אמאי וקשה בהם~ סולדת ~ד ~הא

 ~נעשו א"כ ~ש~ת~ מ~של משום
 כג~ל וע"כ מה~~ת~ ג~~כ אסור ויה~ה ח~~ש דהו~ נ~מאק~ת חמי~

 אותם ו~ה ~יס~~ שא~ן חמ~ם מ~ם שמחמם דמ~כ~ון

 ח~~~ה~ס~~~
 לא~טרופי~ חזי ~~ה ש~~ך לא א~כ מ~של משום

 ח~~~~שני
 ו~מילא ח~~ש הו~ לא ו~כה~~ג הראשון ~לא

 ו~~ין לאי~טרופי~ חזי ~~ה ש~~ך ולא לגמרי מותרהראשון
במחהש~ק

 שט~~~ ~ס~~
 במ~ י~~ ~ס~~ק

 שה~~א
 בש~

 תשו~
 ליטול ל~~ן קס~ד ס~~חוו~י

 ~ ד~
 אח~~כ ולתתו ~מים

למי~
 הנ"ל ולפ~ מה~~ת~ ואסור ~~~ש ~הוי שם וכתב אחר~ם

 נכונ~ם~ ד~ריואין

~~~~~~~
 ס~ דברי לסתור ~זה כת~ת~ אחד לסופר

 ~להגאוןהסופר קס~
 גאנ~פר~ד~ שלמ~ ~

 שכתב
 שםלענין

 שנכת~
 ק~ת מהם ד~גורד ע~ות~ ~אותיות

 של דאורי~תאא~סור עוש~
 מוח~

 דאסור ח~ש כמו ~ו~ השם
 וכמש~~כ~~~ת

 ותמ~ מפאנו~ מהרמ~
 הפרמ~~ג על שם

 א~ן ~נ~ל ולפי עי~~~ש~ לגמרי שמותר מדבר~ו שנראה~או~ח
 נכונ~ם ה~רמ~ג ד~רי ורק נכוניםד~ריו

 דהכ~
 ת~ש הוי לא

~דכיון
 ~~מוח~

 דקות אות~ות של שם
 ח~~~ ~~~

 משום
את מוח~

 ה~~
 השניה מחיקה א"כ

 א~~
 המחיקה של ~~רוף

 להמח~ ודו~הרא~נ~
 מ~ם

 ~וננ~~
 ~ד ~ש~ת

 שית~ו~
~ושרי~

 כ~ו~ח לכתחלה ד~תר ~הם סולדת י~ יהיה ולא
 ואמת~ ברור א~לי והוא ה~ל שי"ת ובס~מן ~י~ב~~

~~~~~~
 שעושה ~מי לחקור ד~ר~ו בסוף מעכ~~ת עוד

 נג~ת ~מלאכה תהא ולא לחש~כה סמוךבש~ת מלאכ~
 הד~ן~ א~ך ש~ת מו~א~עד

 והנ~
 ה~טב מעכ"ת ביאר לא

 שמנ~ח ~מ~ הוא ~שאלתו מ~~ן אני ועכ~~~ שאלתו~תוכן
 סמוך בשבת האש עלקדרה

 ~ר~
 שכ~יתחיל באופן

 כבר ~ה~הלהתבשל
 ל~~

 ~~ ~שבת מבשל משום ח~~ב אם
 עם וו~כוח בזה ל~ ה~ה כבר הנהלא~

 משום פטור דבכה"ג מנ~~ח ס~ ~שם ~~יאמקלויזענ~ורג המנו~ הר~
 הואדהמלא~ה

 ~שע~
 רותח שנעשה

 שה~ס~~~
 ~וא כ~ר ואז

 ~פר~ג אז ומ~את~ ~ה ~ד~ן ל~ ~ר~רא לא ואנ~ל~~ה
 ח~~ב~ ש~א יותר נוטה ודעת~ ~זה שמסתפק שבתל~~ בפת~ח~

 ל~ואסב~
 לכאו~ ש~רי ~טעמא מ~~תא

 על ~קשה
 הוא ה~אך ~~~תהמ~של כ~

 ע~קר ~ר~ ח~~~
 המלאכ~

 של
הב~שול

 עוש~
 ~ך ~~~ל וע~~כ האדם~ ולא האש

 נמסר~
~לכ~

 ~ש~ת פעולה העושה דאדם לממ~~ס
 שהא~

 י~~ל
~וא

 ח~~~
 וא~ ~ש~ת~ ~של שנקרא הוא וזה

 ה~~רוש כן
 כזו פעולה ש~~ה לאדם לו דאסור מ~של~מ~אכת

 ש~ושה כל שכן וכ~ון ~~~ל~~~אש בש~~
 פעול~

 אפי~ו ~~בת כ~ו
סמוך

 לער~
 ~ולה ~~שה ~שבת~ מ~של הוא ~ו~ ~~מ

 נ"מ וא~ן האששיבשל ~~~~
 ~א~~

 דהרי האש מבשל זמן
 מ~של~האש מ~ ע~

~~~ 
 אפ~לו פטור שי~~ה ~ראו~ מן

 ~ש~~
 וא~~כ הראוי מן א~נו האש פעולת עלשהר~

 א~
 נ~~מ

 שהפעולה כל וא~~כ שלו~ פעולה על ורק מ~של~ האש~מן ~א~~
 ועוד ~ש~ת מ~של והו~ שיתחי~~ ראוי בש~ת היתהשלו

 ~חר נקלטים שה~רעים אף ~ש~ת~זורע כמ~
 הש~~

 ולא
 משום ח~י~ הוא~~מ בש~~

 ז~ר~
 על קדרה ~~ים ה~~ד ~ש~ת

 בשבתהאש
 ת~~~

 רותת נעשה ~לא אף מ~של משום
 ~מנ"ת דמ~יא ומה הש~ת~ לאחר~ד ש~י~~~

 אם ~רי רא~
 קודםוסלקו ~ד~

 שנעש~
 שלא שאני התם פטור יס~~ב

 מלאכת שנע~ה כל אבל ע~~~~ הב~שול מלאכתכלל נ~
 בש~ת שה~~ד מהע"י ה~ישו~

 מ~חש~
 ~ש~ת~ למ~של

~~
 וד~ כ~ל~ ~ספר עיון בלי ר~ונו למלאות כת~ת~ זה כל

 ~לונ~ח~ וש"ת דו~~ש ידידו עניניו~ ~כלי~רכהו

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

 י~~א~ סעמי~אלי לפ~~ק ת~~~ד חשון ~חדשבעזה~~~
שוכ~ט

 הר~ ~ד~די ל~
 הנגיד ובקי החריף

 מו~ה~ש~ת המ~ורס~
~~~~~ ~~~~ 

 נ~~י
 רו~~יען~ ~~~נת עתה הוא אשרק~סנא ~ק~~~ ~~

אחדשה~~ט~
 ~"י חוו"ד לשאול מכת~ו~~~~~

 דתוה~~
 ב~~ר

 להתפלל לע~מן מ~~ן ~ו~~ילת~ם ש~~תס~~
 ~"י~~ל הא~ בנ~ס~

 פס~
 של ~~ד

~~~ 
 ~ם שהת~רו

 ~~~ת ~ניית ~קהלהפסידו וע~~ ה~~~
ותו~עים ונד~ות~ ומנדרי~ ~~~~

 מהיתס~~
 שישלמו ~ללו

~~ 
 ~ת

טו~ים והית~~ ה~פ~~
 ל~חזי~ ~~כי~ ש~~

 מ~ין בית ~ת
 ב~י~ ש~ה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 נדרים לתת רו~ים ואינם ה~ריכים דברים ו~~ר~בנרות
 מ~~ עם ~ין ל~~ל~ שלהםו~דבות

 ל~~~~~
 בין ~~~ת שהוא זה בענ~ן להש~ב הראוי ~ן היה
 ע~~ז להושיב ו~ריך מיוח~ת חברה ~ב~ןק~ל

 אבל שב~נ~ה~~ בד~~מ יפסקו והמה ה~ד~ים ~ש~~~מ~ו~ה ב~~~
 לא וגם הנ~~ל מנין ~נשי טענת שמ~י ל~ הריאני

 סמכ~
 ~ביא כ~ וגם מע~~~ת של כבו~ו ~ני ~מ ~ךעלי~

 ~~מם ה~דדים יר~ו ואפשר הו~אות ~ריך ב~~ד ל~~~~דב~ם
 להו~אות י~טרכו ולא ~~~לסמוך

 הב~~~
 להשיב אמרת~ לכן

 ~ ואומרחוו~~ד~

 שהו~י~~~~
 יו~~ד שיק ~מהר~~ם מורי ~ברי ~וך מעכ~~ת

ס~~
 ~~~ד ס~ ובח~~מ ~"ד

 ד~~
 ה~הל ב~ד רשות

~~ו~
 ~~ל~ ~יזק שגרמו כיון שנתפ~דו אנשים על ~ם

 שמחויבים רק כתב ~לא שיק~ ב~~ם זה ~~תי ~אאני

~ת~
 ח~

~~ 
 וכל וה~~~ת ה~ועבד~ם להספקת שמ~טרך

 ~תת הם ~ויב~ם ~הקהל ~~~~~ם~ינים
 חל~

~ע~ר בנ~ כשאר
 א~~

 שנתפר~ו מחמת ~ותר מס עליהם ל~~ות
 ח~~מ בח~ כתב אדרבה ש~ק ב~ר~~ם מ~א~~~א ז~

 ס~~
 כ~ד

 ש~~נ~~~
 אם דגם כיון ~פסד מקרי לא עליות קונ~ם

~יו
 נשאר~~

 הברי~ הי~ ~אשון בב~כנ~~ס שם
 שלא בי~ם

לקנות~

 ~ועב~ים ל~חזיק מחו~בים שהם כמו ה~ל ~ר~ ~~~~

ו~~
 בהכנ~~ס ~חזיק חי~בים הם כן כ~ו

 גם וא~כ לזה והדומה ~~~ים ~ח~~ם ה~ת~ד~ת ובכל~
~רי~ם לז~

 ה~הל אם משל ב~רך וא~~כ חלק~ ~ת העיר ב~~ ~~
 ~ריכים ו~רכיה ~הכנ~~ס החזקת ~ל~ורך ו~~ומוי~~כו
~ו~~ות

~~~ 
 דר~ם ואם לשנה ~כ

~~ 
 בהעיר

 חמשי~
 ~ס~ורע~

 ו~מ~~
 ~ר~ם לשלם ~חד כל על שמג~ע

 זה~~~
 ~~ו~~~~~

 בתוך מתפלל איש אותו אם בין חילוק אין
 מתפלל אם אפי~ והרי מ~וחד~ במנ~ן מתפלל ~ו~בה~~~ס
 ליתן ~ריך ~~~כ כלל מתפלל א~נו או בב~תו~~~~ד~ת

~ה חל~
 שהקה~

 וא~~כ בהכנ~~ס ~ספקת ל~ורך ~רי~ים
 ~יחס~~ג בט~ת~ין לכאו~

 שה~ מ~
 ~ריכים

 ~חזי~
 המנין

שלה~
 כל לשלם ~ריכים ד~מ

~ 
 הקהל~ ש~ריך

~~~~~
 דבענ~ן ובחת~~ס בת~~~ד כתב הרי ~~~ז

 ל~ן לדין קרוב פשרה רק ~מור ד~~ת כאן~~ן ~ערכ~
 ב~יר~ שלוםיהיה

 ל~
 בדרך נ~ל ~יה

 פש~
 לדין קרוב

 שהו~תו~
 כמש~~כ ~מש תורה ד~ן הערכה ב~נין

 בתה~~~
 ה~"~ובחת~~~

 ישלמו הבהכנ~~ס להחז~ת ~נ~רכים שמהו~אות
 שלישים שני רק אחר ב~ום ~מתפ~לים~יחס"ג

 משל בדרך ~ג~ן בבהכנ~~ס~ המתפ~ים ~ותם~~ל~ם מ~

 שמג~~ה~"~
 כל ~ל

 ~ח~
 עשרים בהכנ~~ס ~רכי ה~פקת ל~ורך

~ה"~
 מ~רים שלישים שני רק הללו הי~ס"ג ישלמו לשנה

זה"~
 תמ~ד ישל~ו ~ותר מגיע אם זה ב~ך ו~ן

 ר~
 שני

 שמה~ מתפללים היו אם עליהם ~~גיע~~יש~
 ק~ת~~ר ו~

 אינו כשהפועל דת~ד~~~"ג של~~~ ס~ ~ח~~מ ~ואר ~הרי ה~ין ~~~י ג~
 ~ש~

 ~ו לנכות יש המלאכה

 ב~ ~~~~~~
 עובד שאינו

~~~~ 
 כן כ~ו

 כא~
 ~ת יש

 שנשא~ לאו~~~ו~
 בבהכנ~ס ~תפלל

 מ~
 ~ם שנ~ה

 ב~ה~ווחה
 היחס~~ ~~ללי~

 א~ר ~~ום
 ~~א~

 בפועל גם הלא מ~~מ זו להנאה ~ריכים שאין יא~ושהם
 בטל~יושב

 ג~~~
 ל~אה ~ריך אנ~ ~~ן דיאמר זו טענה שי~ך

 ~אין הרי זו הנאה לו מנכין ו~~מזו
 טענ~

 טע~~~ זו
 אב~הם ~הם שהניח ביתומים ד~ סעי~ שמ~~א סי~ בח~~ממ~ינו ו~נ~

 אב~הם של ש~יא וס~רו שאולהפרה
 וטבחו~

 ואכלוה
 ~הנא~ בסק~~~ בסמ~~ע ועיי"ש ~לישים שנידמשלמים

 של
 שליש~םב~

 שו~
 אף להם

 כשא~נ~
 וא~~כ בשר~ לאכול רו~ים

 בנדון נמיהכי
 ~ד~~

 ל~ורכי לשלם עליהם ~מגיע החלק
 ישלמו ב~כנ"ס~ספקת

 ר~
 ~רכי אם משל בדרך שליש~ם~ ב~

 הבהכנ~~סהחזקת
 ~ע~

 א~ים ששה על
 לשנ~

 ב~~~ב וישנם
 כל על מגיע נמ~א ששים ~מספו~י

 זה~~~ מא~ ~ח~
 אזי

 זה ~ל אחד כל ישלמוה~חס"ג
~ 

 או ממאה~ של~שים שנ~
על

 אופ~
 ~ום של ונ~ות ונ~רים המ~ות דמ~~רת אחר
 חלק יהיההספרדי~ם

 ~שאר שלישים ושני ~קהל~ שלי~
 המניןלבני

 הספרד~~
 בלא~~ה והר~ ש~ם מנין להחז~ת

 יוכלו בב~כנ~~ס מועטים שנשארו דע~~י טוה~~נ עוד ~אןאי~א
לעלות

 לתו~
 כנ~~ל~ כמובן יותר

~~~~~
 של כללו

 ~ב~
 או בהכנ~~ס אנשי ביד ה~רירה

 שלהם מנין לבטל הם מו~ח~ם ואז ספרדנוסח ~התפ~~
 ~ב~~ד בפס~~דכ~ואר

 ש~ שע~
 ספרד בנוסח יתפללו אם

 משתי אחת יעשו אזי לאו ~אם ~הכנ"ס ~חזורמחו~בים
 ~~לה

~~
 כל על שמגיע שמה או

 אי~
 ~בית החזקת ל~ורך ~לם

 שני רק אחר במנ~ן ~מתפללים היחס~~ג ישלמוהכנסת
שלישים~

~~
 יתני מ~וות ~מכ~רת וכן שלהם ונדבות שמהנ~ר~ם או
 החזקת ל~ורךש~יש

 ~ב~כנ~~~
 ש~ישים ושני הקהל של

 שלהם~ המנין ~חזקת להםישאר

~~~
 כעין שנראה א~~~ג שכתבתי

 פש~
 א~לי הוא מ~~מ

כמ~
 וכ~ו השלום להחז~ת גמור תורה ~ין כמו
 ~עלהשכתבתי

 בש~
 ~ח~"ס~ התה~~ד

~~~~
 אשר האלה בימ~ם ובפרט מוטרד איש אנכי

 בזה והנני יותר~ ל~א~יך יכול ואיני עלי עברותלאות כמ~
 ס~~ טוב בכל ומברכו ~ש~~תידידו

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

 יע~~ סעמ~אל~ תרפ~ד אייר בחדשב~~~~י
שוכ~~ט

 הר~ ידי~י לכבו~
 הנגי~ ובקי החריף

 הנדיב
 מו~~הכש~~ת

~~~~~ 
 יע~א~ בק~סנא נ"י ~~~~

א~דשה~~ט~
 ~אול מ~תבו~~~~~

 חוו~~
 שאחותו בהיות

 נדר~
 בעת

 ישיבי ~אם ~וכן חולה היה נ~~י שבעלה~רה
 ~יל שתעשה וגם ~~ יום ~כל ש~מה שנה ת~נה~ריאותו
 משימב~~

 ~נ~ ~ס~~ת~ ש~
 שב שהב~ל השי~~ת ~זר

 י~ול אם ו~אל לה קשה והתעניתלבר~אותו
 הב~

 ~הפר

 א~~
 ~ם

~~~ 
 ~~ ו~רט~ ~ת~ ~~ ~תיר

 ~ו~ה ~יא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

 עניים~ לבני לת~~ת ~יתן מסוים סך בעד התעניות~פדות
זה

 תו~
 שאלתו~

~~~
 אם ב~ין מעכ~~ת שמביא מה

 יכו~ הבע~
 נדר להפר

ש~ד~
 יו~~ד במהד~~ת הנוב~~י בין פלוגתא ~רה בעת

 כמו ~פר יכול דהבעלהנוב~~י דדע~ ר~~י~ סימן יו~~ד שיק במהר~~ם מורי ובין קנ~~טסימן
 שיכו~

 נדר ~פר
 שע~~~

 רבים
 שאינו נוטה מורי ודעת ~~~ד~ בגיטין ורא~~ש בתוס~כמבואר
 כתב י~ סימן ביו~~ד דהחת~~ס ~ום ~הפריכול

 דנד~
 בעת

~רה
 דו~

 ובנודר חברו דעת על ל~דר
~~ 

 גם חברו דעת
 משו~ אי הנ~ ל~פר~ יכול אינוהבעל

 שתלמידו אף הא
 כת~ב בת~רה מ~~מאני

 ב~
 יותר נ~~ל אמת

 דברי נכוני~
 ד~בעלהנוב~~י

 יכו~
 דאף ומשום ~רה~ שבעת נדר את ~פר

 והיינו חברו ~ת על ~וי ~רה בעת דנדר נימאאי
 ע~

 דעת
 יכול הבעל ג~~כ גופא חברו דעת על בנדר ~מה~ום
 משועבדת שהיא כיון דאשה מ~~ברת דהסברא ו~וםל~פר

לבעל~
 ~חתיו ע~מה ל~פקיע יכולה אינה דברים לכמה

וא~
 ~ת תענה ~יא

 ע~מ~
 היא ע~מם את ת~שט לא או

 הטעם הוא וזה ~ו ע~מה את ~שכירה שכבר לומפסדת
 לבינה שבינו ידברים נפש עינוי נדרי ~פר יכול ש~עלמה
 אם בזה ע~מה ל~~ור יכו~ה אינה לו מפסדת דבזהכיון
 ו~חה רו~ה אינוה~א

 ב~
 מה הטעם ג~~כ ~ו~ובן

 הנדרים לה דהיו דכיון בקודמין מיפראינו שהבע~
 מקוד~

 כן אם
 שיעבד~ ~הכיאדעתא

 בע~~ח גבי וכמו כשנשא~~ ~ו ע~מה
 וגו~ה מוקדם ~שון דהב~~ח הואדהדין

 הכ~~
 וכיון

 דגם ~נוב~~י דברי מסתברין א~~כ כן ~דברים טעםדנראין
 ביד כח יש חברו דעת ~לנדר

 הבע~
 לה ~פר

 כ~
 שהוא

 שבינו ~דברים או נפש עינוינדרי
 ~בינ~

 ~אשה ביד כח דאין
 אפי~ו ל~בעל ולהפסיד ע~מה~ה~קיע

 ע~
 וא~~כ חברו~ דעת

 ~~פר~ כח ל~בעל יש ג~~כ ~רה בעתהה~~ד

~~~
 ~אדם דזכין שיק במהר~~ם שטען

 של~
 סהדי ואנן בפניו

 אין לדידי עכ~~ד~ להפר כח לו אין ולכן ~יהדניחא
זו

 את ת~יל ש~ה דהתענית ברור דבר זה הוי דהכי ~~
 עכשיו וגםהבעל

 דריפ~
 דזכות יימר ~~י ~שי~~ת אותו

 אפשר גרם שלההתענית קבל~
 ג~

 בלא
 ז~

 כ~לו נתרפא~ היה

ש~
 ~ומר יודעין אנו ~ין הטבע בדרך שאינו ה~לה כל דבר
 גרם שלה תענית דקבלת נימא אי אפילו וגם זכות~דחשוב
 דהיה יימר מיג"כ

 ד~דיה דדמא חזית מאי מסכי~
 להחליש ~ריכה והיא~י סו~

 ע~~
 שיתרפא ~מען ו~תעגות

 דאנן לו~ר בזה שייך דלא א~~י פשוט הדבר קי~ורהבעל~
 דשפיר הנוב~~י אם הדין ל~תי ולכן ~יה~ דניחא~די

 הבע~יכו~
 ~רה~ בעת נדר אף ~הפר

 ~ונ~~~
 ראיה

 ל~~דדגיטין ~מ~ ג~
 הנ"~

 ~ום ~א דנשאת דאמרי~
 דהבע~

 ע~~ד דבנדרה איתאואם ~ה~ יפר
 חב~

 אין
 יכו~ הבע~

 כן אם להפר
 הת~םרי

 יכול ~בעל אין וא~~כ היתומים ע~~ד נודרת היא
 ~~ם מוכח ~דאי א~א~פר~

 יכ~~ ד~ב~
 ~נדר גם ~הפר

 ~~~~ ע~דשנדרה

~~~~
 בנד~ן ע~~~ז

 ~סמוך ~~ה איני ~~~~ ש~
 הט~ ע~

 ב~ הפר~ש~
 ש~ר כיון

 ~~ עב~
 רב

 ו~~
 ם~ר

~~~~ 
 ~רי

 ~בע~
 ~פר י~ל ~ינו

 ש~~ו~ ~יו~ א~~ ל~

 אף הנה ~רה בעת שהוא כזה נדר ~פרבידו ~י~ מזה יד~ לא ת~~ח שה~א אף ~בעל מעכ~~ת~מש~~כ
 ~~א ~יף ר~~דבסימן שמבוא~

 וז~~~
 בידשיש י~ד~ שאינ~ מפני שתק ואם

 הבע~
 נדר שנדרה א~א יודע אפי~ו או להפר

 וכו~ נפש עינוי שאינו שסבר כגון להפר יכולשאינו שסב~
 יום או הנדר שעת הוא כאילוידיעתו ושע~

 שמי~
 ~ה ~יפר

 היוםאותו כ~
 עכ~~~

 דומה אפשר נפש עינוי של נדר שהוא ידע וגם ~הפרבידו שי~ י~ ש~על כי~ן ~ידן בנדון מ"מ
 בלשון בטעה כ~~ב דסעיף~הא

 ה~~ ש~
 הפר ביום ובו הקמה~~ן שאינ~ וכסבור

 ל~
 וכן ההפ~~ מועיל דאינו

 יום שעבר כי~ן שמעו ביום ל~פר ש~ריך ידעבלא
 תשו~ ~שם שהביא מה בסק~~א בפ"ת ועיין ~הפר יכולדאינו שמי~

 יוםףראש
 סי~

 דסוף כיון דידן דנדון נימא אפי~ו אך ו~~

 סו~כ~
 ~~א דומה א~~כ זה נדר ~התיר שבכחו ידע ~א

 דכבר כיון מ~~מ ש~עו יום הוי ידיעתו דיום כ~~אדסעיף
 ~וס דיש ממעכ~~תשמע

 ל~סת~~
 ~לא נהי ~~פר יכול אינו שיק ולמה~םלהפר יכו~ ד~הנוב~~י בזה

 ~ כדבריהלכה א~~~ נתב~
 כק~ת הוי דעכ~~פ י~ל סוף כל סוף מ"מ

ידיעה
 בית שבשו~~ת ~י וכמדו~

 ש~~
 ~בוש~ בשם ~יא

שר~
 בספק ידיעה אם בזה וטריא ושקלא פלפול

 חשו~
ידיע~

 ד~א בי~ל ~ענין הוא שלו ~ונ~~מ
 בט~

 א~א
 בנד~ן וא"כ לא~~ או ידיעה חשוב ספק ידיעתאי בנוד~

 מ~~~ ש~
~רא~

 לו ד~יה
 ~הבע~

 ידיעה עכ~~פ
 בספ~

 יכול םוא דאפשר
 ע~~פ ~הפר ~ו והיה ~רה בעת שהוא אף נדרלהפר

שמא ~ספ~
 מועי~

 הפר דלא וכיון ההפרה
 ~הפר~ יכולאינו ד~~ נרא~ שמע~ ביו~

~~~
 מעיל שתעשה ה~ר

 ~ס~~~
 ודא~ נראה ש~ה~ ~י מבגד

בלא~~~
 דאין

 הבע~
 דאין מש~ם ~~פר יכול

 ודברים נפש עינוי נדריאלא מפ~ הבע~
 אב~ ~בינו~ ש~ינ~

 שתעשהוכן ~דק~ נדרי
 מעי~

 שבינו דברים לא זה אין לס~~ת
 נפש עינוי נדריולא ~בינ~

 דהבע~ נרא~
 ומאוד להפר~ יכול אינו

 חיו~~ד מהד~~ת הנוב~~י ~לנפלאתי
 סי~

 קנ~~ט
 כזה נדר ~פר יכול שהבעלבעיניו שפשו~ הנ~~~

 שנד~
 אשתו

 ותמיהני לס~~ת מ~ב~ש שלהמבגד ש~ש~
 דאנ~

 שהבעל כזה ~א
 ולא נפש עי~וי בזה דאין ~דקה נדרי ~הפר יכולי~יה

 ועי~ לבינהשבינו דברי~
 בסי~

 ואינו וע~~ד~ ~~ב ~~ רל~~ד
 עושה שאני קונם באמרה ע~~א דס~יףל~א דו~

 ע~
 פיך

 דעכ"פ ומבואר יגרשנה שמא~פר ד~רי~
 אסרה דעכ~~פשאני דהת~ הפ~ מועי~

 ~ש~
 חשוב שפיר ע~יו ידיה

 נ~~ט דף ~תובות בתוס~ ועיין ~י~~שבינו דב~~
 בד~~~

 ~ע
 דברים חשוב ~ה ~ני הטעם שכתבווכו~ א~~

 דידן בנידוןאבל ~בינה~ שבינ~
 בניד~ ו~

 א~ה ש~א הנוב~~י של
דבר שו~

 ו~ הבע~ ע~
 ~א

 אסר~
 ~ר שום

 שלה ~גדל~ות ש~ר~ ~ ע~י~
 לס~~~ ~י~

 נפש עי~י מה
 ו~

~~~~ 

 יש ~י~~שבי~
 ב~~

 ני~~~
 ~פסד בזה דיהיה

 ~ ~נ~ ~~~~
 ~~א

 ענ~
 כ~~ ~פ~ שא~~~ח~

 ~בואר שהרי
~~~א סי~ ב~~~

 ~~ ~לו~ נ~י ש~דיש~ דאש~
 ד~י~ו

 חיי י~כל ~~~ ~~~
 הב~

 ~בגד א~~ו א~~כ
 מ~נ~ ~שו~ שר~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 קנה הבעל אם מ~יא לא~עיל
 ל~

 בווד~י הב~ד אותו
 ~~יש בכחהאין

 כמ~
 שאין

 בכח~
 אם אפילו אלא למכור

 מלו~ מנכסי עדיף לא מ~~מ אביה בבית הב~ד להעשו
 שלה

 מקפיד אינו דהבעל מזה נפקותא אין דמעכ~~תבנדון הנרא~ לפי אך להקדיש ולא למכור לא יכולה אי~ד~~~כ
 הוא התענית על רק מעיל לע~ותשנדרה בז~

 מקפי~
 משום

 ~נדר חל אם בזה לחקור ~ריכין אנו אין וא~~כ דיד~~חולשה
 לא~או

~~~~~
 ~פרת על שלסמוך כתבתי שכבר ~תענית לנ~ון
 להתיר תניח ואמנם מסכמת~ דעתי אין~בעל

 פתח ~~~י שלשה של ב~~ד ע~~ילה
 שהוא ואף כנ~ו~~ וחרט~

 והתענית חלשה דהיא כיון מ~~מ ~רה בעתנדר
 מזי~

 ~ה
 דמתירים ~דול ו~ורך מ~וה דבר~וי

 ג~
 ואף ~~~ בעת

 ביתש~שו"ת
 הבי~ שלמ~

 מהר~מ דבתשו~
 מינ~

 מבואר
 בעת שנדר נדר להתיר הוא דסכנה חסיד הר~~י בשםדשמע

~ר~
 ל~וואת חוששין דאין י~ סימן יו~ד חת~~ס בשו~~ת ~~מ

 ואף בזה~ החסידר~~י
 ~ז~

 כן ~ם מסתברת ~דעת הענין
 בש~יל אלא השי~~ת ה~ילו לא אפשר הוא דסבראלחוש
 ערך לפי מסו~ים סך ה~תרה לאחר תתן אם מ~~מ~נדר~

~כס~
 תורה לומדי לעניים ~ממון ותתן תענית כל לפד~ות

~בפרט
 ל~ו~

 אחורנית ירדו הבאנקאנאטען עתה כי הישיבות
 הם הישיבות בני הרבה לבאנקאנאטען~~ריכין

 בדוח~
 ~דול

 מהתענית יותר טוב דהוא מסתבר ודאי ב~~~~במדינתנו~
 ההחזקה משא~~כ ח~~~~ בה חוטא אינו אם ספק הוא~שר
 תור~ לומדי~~די

 שאין מ~וה ודאי הוא
 לכן ~~מנה~ למעל~

בכ~~~~
 על תשאל אם

 נד~
 יהיה לא ודאי זה אופן ~ל

 חשש~ום בז~
 מ~ו~

 ח~~ו~
 ~נ~~ל שיק במהר~~ם ז~~ל מורי ו~~

 זה~ אופן על ל~תיר ל~ניחהסכים

~~~~~~
 מעיל ~שות רש~י אם בענין מעכ~~ת פלפל אשר
 שאינו דעתי להדיוט~ בה שנשתמש מב~דלס"ת

 להאר~ךכדאי
 בז~

 כמש"כ הדבר פשוט כי הזמן ולבטל
 שהי~ ממה וס~~ת בהכנ"ס ללמוד שאין ק~~ז בסימן~מ~~~א
 לה~ ואהי שאמרו אף כי ובמזבח~בבהמ~~ק

 מעט למקדש
 ה~דש במקום הוא הבהכנ"סד~כשיו

 שהי~
 מתחילה

 א~ד~ דברי אלא זה איןמ~~מ
 ודאי ה~בר ב~וף אבל בעלמא

 ומזבח ב~מ"ק כמו ד~נם אין ס~~ת ~פילו או בה~~~ס~אין
 לעשות ~~~ן אפילו ובוודאי ~מור הקדש והם בהםדמועלין
 דאסור כלב ומחיר זונה מאתנן ~דושה דברי ושאר~הכנ~~ס
 אין לבהכנ~~ס ד~ם ה~~~ו בשם ~ביא ד~מ~"א אף~בה~ק
דא~~כ ב~מא~ חומרא אלא דאינו א~לי פשוט ~מ מהם~י~ח

 א~
 במנעל~ם לבהכנ~~ס לבא נאסור אנו

 ובאב~
 שעל

 ל~דליק נחייב וכן ~ית~ בהר כמו ובאפו~תו ר~ליו~~י
 והדומה תמידנר

 ל~
 ~לא במ~דש~ חיוב שהיו דברים

 ~עיין למ~דש בהכנ~~ס ~ין אין כי שאינם דברים הם~אי
 מילי הני וכל שע~~ד סימן יו~~ד שיק מהר"ם מורי~תשו~
 הא~רונים~~בו

 ונה~~
 על~א

 אי~
 ~עלמא חומרא ~לא

 בזה להאריך כדאי הענין אין ~~ן ~לל~ ד~מרא מדי~א~ו~ינו
 יסוד ~ו שאין~בר

 שם~אם ב~למא~ במנה~א ותל~ ~ש~~~ ו~~
 המנ~

 הרי ~~מיר
 ה~עיל להחליף ~~בא~ יכו~

 לס~~תשתעשה
 בסחו~

 אחרת
 דבלא~~~

 ~די שבא לאחר
 סימן ביו~~ד ~מבואר אופן על לשנות בידו הרשותה~באי

רנ~~ט~
 לו ~שר בכל ~ותו יברך וד~ ה~לענ~~ד~ לי~~~~~

 וש~~~~ דו"ש ידידו ונפשנפשו כאו~

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

 תר~~~~~ שבט בחדשבעז~~~י
 הרב ידידי לכבודשו~~ט

 ~חרי~
 ~מפורסם ~נ~יד ~~קי

 ~ש~~תל~בח
 ~~~~~ ~~~~~ מו~

 אבן נ~~י
 אשרבקראסנא יק~

 ~ו~
 רומעניען~ ~~~ינת עתה

אחד~ה~~ט~
 מכתבו~~~~~

 לשאו~
 ~~ופר שכתבן תפילין בדבר חוו~~ד

 שמאלביד
 א~

 ועיניו ~ם פסולים או כשרים
 לשמוע רו~ה אך ה~~ סעיף ~~~ב סימן באו~~חהמבואר רא~
 הזה~בדבר חוו"~

~~~~~
 דמה הם דכשרים יותר נוטם שחוו~~ד

 שרו~~
 מעכ~~ת

 אשי ולרב דלת~~ק דכיון מכח הם דפסולים~כריע
 תפילין דמניחין מוכח דבריהם תפילין בה~ הרי~~ףשהביא
 אי השמאלית ידו ~וי וסתמא ידך מ~תוב ש~אלביד

 ההיקש לן מיותר א~~כ כ~ה~ יד ב~~ ידכהמדכת~ב
וקשרתם ש~

 וכתבת~
 לדרשה דבא וע~~כ

 קשי~ מ~
 אף בימין

 דיעבד אף פסול בשמאל בכתב ממילא וא~~כ בימין~כתיבה
 נהירא לא ולדידיעכתו~ד~

 ~כרע~
~ל ה~יק~ דהרי כלל זו

 וקשרת~
 אש~ שכתבן דסתו~~מ אי~טריך וכתבתם

 או

עכו~~~
 אינו בקשירה שאינו דכל משום פסולים קטן או
 סימן ובאו~~ח השולח פ~ ב~יטין זה לימוד כמבוארבכתיבה
 ~ל לק~~מ וא"כל~~ט~

 הת~~~
 ההיקש אי~טריך דל~אי אשי ורב

 הנ~~ל~ לדרשה דאי~טריך כיון וכתבתם וקשרתםשל

~~~
 נדרוש שאנחנו בע~מנו אנחנו על כלל נ~~ל לא בלא~~ה
 לנו שאין בש~~ס מ~ינו שלא בדבר והיקשיםדרשות

 מעכ~~ת את שואל ואניבזה~ כ~
 ל~

 על ~ם ~הי~ש דרש לא
אופן

 ז~
 בשבת אינה כתיבה מה וכתבתם וקשרתם לומר

 תפילין זמן לאו דשבת מכאן ונוכיח בשבת אינו קשירהאף
 הוא ~פ~לין זמן לאו דלילה דקיי~~ל למאי אופן על אוהוא~
 קשירה מה וכתבתם וקש~ם~דרוש

 בל~~ א~נ~~
 דס"ל למאן

ליל~
 לא ~~בה אף הוא תפילין זמן לאו

 ~עי~ז בלילה~ יה~
 תפילין לכתוב דאסור חדש דין להולידנוכל

 בליל~
 כתבן ואם

 ד~ה שום או ה~קש שום לדרוש בכחנוואין ~אמרו~ ולא הללו דברים דישתקעו ודאי אלא פסולין~אז
 ר~

 שדר~ו מה
 מ~~מם~ ד~ות ש~~שו ב~וסקים מ~ינו ~לא הש~~ס~חכמי

~~~~
 נוטה שה~עת אני אומר לפסול מעכ~ת ראית ~נדחה
 הש~~ס ח~מי שתקו הוי לא פסול הוי דאילהכשיר

 ל~~מים שהרי מכש~ל להסיר כזה דין חידוש~שמי~ו
 יוכ~

~~ד~
 שמא~ת ביד אות אי~ לת~ן ~ריך שאדם

 ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  
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 ו~רא"ש ו~רמב~~ם הר~~~ף~פוסק~ם
 למ~

 מלהב~א השמ~טו
 שהם לע~ן נ~אה אלא בנקל~ ~הזדמן ה~כול זה ד~ןח~דוש
 משמ~ט~ם ~~ו לא ס~~ל ~ו~ דא~ הזה הפסול את ס~~ללא

מל~ב~או~
 ד~ן ח~דוש~~~~

 ז~
 בב~~~ המובא בס~~~ת אלא נמ~א לא

 כתב שהר~ ~דבר~ו רא~ה מ~~ת~ לא הוא וגם ל"ב~ס~~
 מסברא אח"כ שכתב אלא משבת~ ללמוד שא~ן ש~פשרב~~מו
 שיכתוב משכ~ת ~~~ה א~~כ בשמאל כש~תב דכשר נ~מאדאם
 דה~~נו בשבת כשר~ם תפ~ל~ן~דם

 ש~כתו~
 ו~פ~~ה בשמאל

 ~~לול משום ח~~ב ~~יהלא
 וז~

 רא~~תו מדחה דבזה ונ~~ל ו~ו~ ש~~~ה לענ~ן ~~נםכתב אח~~~ הר~ אבל מסתבר~ לא
 סכ~ן ד~פ~ל ~וא כן ע~~כ ש~יטה לענ~ן שהר~מהםברא
 פטור ודא~ כה"ג שבת דל~נ~ן אע~~ג כשר~~ ~ש~~~הושחט
 ד~שח~טה מדמ~~נו א~~כ ~ד~ כלאחר שו~טד~ו~

 בז~ הו~דלא אע~~~ ~שר~
 כן ~מו א"כ דאור~~תא שבת וח~וב ח~לול

 תפ~לין דכתב דאע"ג תפ~ל~ן כת~בת לענ~ן למ~מרמ~~נו
 אפ~~ה שבת ח~לול משום ח~~ב דא~נו באופןבשבת

 מ~ושב ובזה ~ם~כשר~ם ~תפ~~י~
 מ~

 דבהק~~ור אחר הב"י דהב~א
 תפ~ל~ן לכתוב ~אין אלא ע~מו בסה~~ת כתב לאד~נ~ם
 וקש~ דפסול~ם~ בד~עבד כתב דאם נמי כתב ולאבשמאל
 לכתוב שם ~שמיט ולמה ג"כ דפסול~ם בפנ~ם כתב~ר~

 רא~~תו~ ~דחה בו חזר לבסוף ש~ר~ א~~ש ~נ~~ל ולפ~דפסול~ם~
 שנכתבו תפילין בהחלט ש~פסל מי לנו א~ן הנ"לולפ~

 בשם ~גהמ~~י בשם לבסוף הב"י ומש~~כשמאל~ ב~~
 ~ודם ס~~~ת מדבר~ הוא דזה נ~~ל התפ~ל~ןלפסול סמ"~
 כנ~~ל~ חזר לבסוףאבל ב~~ שחז~

~~~~
 ~ה ל~וכ~ח ~דעתי העול~ם רא~ות ~ה אכתוב
 כשרים~ בשמאל שנכתבו ו~וזות וס"תדתפיל~ן

 ~~~א~
 וה~~נו תוכות~ חק לפסול פ~~ב גיט~ן בש"ס שהו~רך
 דהאות ~לל הוא כתב לאו תוכות דחקמשום

 דוד שב~ל~ בס~ וכ"כ כת~בה~ שום בל~ מע~מו כתובנשאר
 תעשה ענ~ן כמו ממש הוא ~"ת דענ~ן ל~~ב בס~מן האו~~חעל
 ממ~לא ~עשה שנשאר העשו~ מןולא

 כ~
 נשאר הכא כן

 פסול ממ~לא ~דוו~א מזה מוכח וא~~כ ממילא~ כתובהאות
 כלהא

 ע~~~ אפ~~ו ~אדם מעשה ע~~~ שנעש~
 ואפ~ שמא~

 ~וא~ כשר ודא~בפ~ו

 ~~~ב~
 הטלית על ה~י~ית קשר אם ב~~~ית אטו לזה

 אמר לא הא לדעת~ פסולין ה~~~~ת א~ובשמאל
 וכן מעולם~אדם

 בסוכ~
 ה~עלה בשמאל הסוכה סכך אם

 הקושר שבת לענין ודא~ ולדעת~ פסול~~ שהסוכה הדעתעל
 בכך כת~בה ~דרך דלאו משום בשמאל דפטורל~~בה דו~ דוודאי שבת~ ~~לול משום ח~יב אינו בשמאל~~~~ת

 שחיטה לענ~ן לדעת~ וכן בכך~ קשירה דרך לאובקש~רה הה~~~
 ב~ותב כמו שבת ח~~ל משום פטור בשבת בשמאלהשוחט
 לשון לי~שב נ~ענ~~ד ~ובזה ~~~ ה~ח~טהובוודא~

 שח~טתי בנפשו שמתח~יב א~ג וב~והכ"פ ~שבתהשוחט המשנ~
 ב~~ו שמתחייב אע~~ג ה~לו ד~בור~ם והנה~רה~

 ולהנ"ל מזה~ ידע לא דמ~ מיותר~םד~ור~ם ה~
 רו~~

 לאשמע~נן
 ~שמאל בשחט דדווקא נימאדלא

 ~א~נ~
 דהוי בנפשו מתח~יב

 כדרכושלא
 ר~

 קמ"ל לכן כשרה~ שחיטתו אז
 דא~~

 של וכדרכו ב~מ~ן דשחט דה~~נו בנפשודמת~~~ב
 כש~~~ ~ח~טתואפ~~ה ~ח~ט~

 ~~ג~
 אם

 ~ר~~
 ב~~~ית דשאנ~ לדחוק ~כ~~ת

 וסו~~
ושח~ט~

 דכתוב הכא כמו בקרא ב~ד~א כת~בה דלא

 נ~לו וחל~ה בהד~א דכת~ב ~חל~~ה ~ר~ ארא~ווכתב~ם~
 ואפ~~~ ר~לו~מעל

 ל~ סע~ף קס~~ט בס~מן בא~ע~~ז מבואר
 לה ~ש דלכתחלה דאע~~גבה~~~ה

 לחלו~
 ~מ~נה ב~ד

 ~ל~ה~ם אפ~~~
 ב~ד~

 כשר~~ ~חל~~ה בש~נ~ה ואפ~לו השמאל~ת

ומוכ~
 בל~ונו מעכ~~ת דמש~~כ מזה

 דכת~ב~
 ~א בשמאל

 דא"כ ל~תא כתבמקר~
 ב~~ חל~~~

 חל~~~ מ~רי לא שמאל
 וא~נו

 ~~~א שמב~א כ~רמ~~ע דלא להוכ~ח נ~~ל ומזה כשר~ דבאמתכן
 ~ז~ פסול~ ודא~ בפ~ו דבכתב ל~בבס~מן

 כמו אלא א~נו

דבחל~~~
 בחל~ה כשר

 בש~נ~~
 כת~ו אם כשר בתפ~ל~ן כן כמו
בפ~ו~

~~~~~
 כו~ן המ~וות בכל נותנת והסברא הדעת הדבר
 בלקח כגון ב~מין כמו בשמאל בד~עבדמוע~ל

 וכן בשמאלוהלו~ב האתרו~
 בת~

 וכן שמאל ב~ד שופר
 בקב~

מזוז~
 שמאל ב~ד

 שמב~א ~לבוש לפסוק ~ש לדעתי וא~~
 ~כתובין תפיל~ן רק לו ~דבא~ן סק~~ד קכ"ג בס~מןהב"ש
 כ~ב~~ש ~דלא על~הם ו~רך ~נ~חם לו מותר שמאלביד

 שהמחהש~ק אף על~ו~ שםשחולק
 בס~~

 דבר~ מב~א ל~ב
 לפסקהב~~ש

 ~לכ~
 ג~ ~כלל הסו~ר קסת בספר וכן

 כמש"כ~ ע~~ר נלענ~ד ברכה~ בלא ד~ניחםז~ סע~

~~~
 שהביא ~~א סימן ביו~~ד הט"ז לשון על מעכ~~ת שעמד
 ב~מ~ן קשירה מה וכתבתם וקשרתםהדרשה

 א~
 כתיבה

 הקוש~~ א~תא כבר לה~פך~ הד~ה א~תא ובגמראב~מ~ן
 ל"ב בסימן או~~חבפרמ~~ג

 ובקס~~~
 ב~ בס~ האו"ח על אש אמר~ בשו"ת בזה עמד שכברוכתב ס~"ו~ הסו~ר בלשכת

 אחר נמשכו ו~ם כן~ כתב שג~~כ ל~~ב בס~מן הב~~~אחר שנמשכ~ ל~~ הזה ~~ון העתיקו ולדעתי ו~ט~~ז~ הב~~חעל
 גם ע~דו שלא להפליא ו~ש~ר~ו~

 באמת אבל הב"י~ ע~
 הנ~ל~ אש באמרי וכמש~~כ בדקדוק שלא הואהכל

~~~
 שאלתו דבר

 ~שנ~~
 ~מנוח מאביו לו שנשארו בתפ~לין

 ו~םז~~ל
 אולם ומומחה ~~ש ~ופר אומן ~ד~ מעש~

 להעב~ר רשאי אם ק~ת שנתאדמו ת~בות או אות~ות ק~תיש
 בזה א~ן אם וגם כשרים עד~~ן יה~ו אם עליהםבקולמוס
 השם~ את מוחק חשש משום שם גב~ או כסדרן שלא~ום
 ~זה שכתבו מה ע~נ~ו ראווכבר

 א~ז~
 אשיבהו אחרונים

 א~ן דוודא~ להתיר ~~~כ נוטהדד~ת~
 ב~

 את מוחק מש~ם
 מ~~ם ~ר~ כמש"כהשם

 שי~
 ח~ שיק מה~ם בתשו~ ז~~ל

 משום כתב גבי ~ל ב~ב דא~ן ~"ח וס~ רס~ה ס~~ו"ד
 שלא מש~ם ואי מחיק~~חשש

 נרא~ ~~
 דכיון ג"כ

 ~י~ם ה~חתון כתבדעדי~ן
 א~

 שנראה
~~~ 

 א~~ם
~~ 

 בטל
 ~כל התחתון כתב לגב~ ה~ליוןכתב

 הכת~
 התחתון ככתב

 אלא בא אינו ה~ליון כ~י~שב~
 וה~א התחתון~ לת~~

כעו~
 אומרים ~א~ו וכי~ן יושחר~ התחתון שהכתב פ~ולה

 כתיבה כאן ~אין התחתון כתב נחשבדהכל
 ~דש~

 ואותיות
 כסדרן~ שלא הוי דלא ממילא ~ובן א"כחדש~ם

 ד~קילו בפוסק~םמ~~נו וב~~~
 כ~

 ד~לא ענינא בהך קולות
 הך נמ~א לא ~אמת משום ~~ל וטעמאכסדרן~

 פסול~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~לן~ בש"ס~ורש
~ 

 דבעינן והיו על דורש במכילתא
 יו~ ומי כסדרןשיהיו

 אפשר ב~מכילתא~ הכוונה היא מה
 לה~ורא אפשר דאז ואותיות תיבות לת~ות שלא הכוונה~וי
 אינו באם אבל כסד~~ שלאל~רא

 תו~~
 איכפת דלא אפשר

 ויהי~ כסד~~ י~רא דהקורא כיון~ן
 שאלתו~ ב~דוןלהקל נ~~~ שיהי~ איך הטעם

~~~~
 חלש ואני לימים ~עיר איני זה אני כי מע~~תלי וימחו~ השבתיו~ לא כבתה בענין הראשון מכתב על

 ועוד עלי~ תלמידיםועול
 קטנ~ המדינ~

 ובעוה~~ר
 נמ~או ~חזרה ה~בויים ש~או ולאחר ~מלחמה~אחר עת~
 ~כיל לכל ומובן ~ע~~~~ שלהם ההיתר אשר ע~ונותשא~ת הר~~

 במילי פלפולים מלהשיב יותר ~וכרחת ע~ובה ע~ונהשהיתר
ד~נוכ~

 לא ולזאת נמושות בו הלכו כבר אשר
 אוכ~

 ל~יב
 עלאפי~

 הלכ~
 ~דול~ הכרח שאינו בדבר למעשה

 הדפס~~~~~~
 יש כי אמת תורה חי~

 ב~
 גדולה מעלה

 עדיין שהמחבר כיון אזי ~שיב יש שאםובפרט
 יוכלבעולם

 לתר~
 מורי מאבי ש~י אמנם דבריו~

ז~~~ל ה~~~~
 שה~~

 על מקפידים היו ~די~ים
 ז~

 יוכל שהדבר

ל~זי~
 של אחד ס~ על בהסכמה וראיתי עה~~ר~ ~י ח"ו

ה~~~~
 שחותנו שאמר מראזלא~ מה~ה~~ק מזידיטשוב

 לא בחייו אמנם ספריו שידפיסו מאד משתוקק היההנ~~ל הה~~~
 ש~י וכן לו~ שהיו כמוסים טעמים מ~מה אופן בשוםר~ה

מאא~ו
 ע~

 ר~ה ~א ~"כ ז~~ל והחת~~ס אחרים~ ~די~ים
 מורי וכן בחייו~ ~ריו~~יס

 ה~ה~~~
 ז~~ל~ שיק מהר"ם

 לבי זכיתי יאמר מי כי ~"כ פשוט ה~עם מבין אניוהנה
 רוב~פ~~י

 מעו~
 ו~אוני ~דיקי ואם ו~או~~ כבוד בדבר

 להזיק שי~ל ~מעתי ועוד אנן~ נפחד לא איך פחדועולם
 ש~ שבעי~ ימי מלאת ואחר ימים~ לאריכותח~~ו

 אי~~ה
 ~לונ~~ח~ וש"ת דו~~ש ידידו בזה ו~נניאפשר~

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

 יע~~א~ סעמיהאלי לפ~~ק ת~~~ד תזריע ה~ יו~בעזה~~י
ח~

 הרב נפשי ידיד לכבוד ושמח כשר
 החרי~

 ובקי
 ~ו~~ה כ~ש"ת לשבח המפו~םהנ~יד

~~~~~ ~~~~ 
נ~~י

 בק~~~
 יע~~א~ קראסנא

אחדש~~~ט~
 ממנו קבלתי כי הדבר ואמת מכתבו~~~~~

 בחור~
 העבר

 הוא כי ראיתי אבל התורה ברכת בעניןפלפולים
 בע~~א~~פולא

 וא~
 עלי ~יה ה~ורף באמ~ע

 עו~
הב~ו~~

 הל~ה ~השיב ו~ם
 למ~~

 להשיב ב~י היה לא

~~
 ~ע~מא~ פלפולא

 ובפ~
 ו~ם ל~ל~ הי~ועים בדברים

 אינו הענין כי כבודו בשביל א~א באתי~א ע~~
 נחו~

 כמובן כ~~כ
 ד~ע~ אליבא יו~איםו~כל

~~~
 אבן ~ט~י ~ש~ ~~ ~~יא

 ד~ ~מ~~
 ד~ל~ ז~

 נשיא~ ר~יל~
 ו~~א ~~א דע~לא א~מא ~ר~~א

 ד~יימ~ ~~ ו~דרדח~~
 בנו

 ~ו~
 מש~וח

 ~~~ מנ~~

 את בח~~א המהרש~~א דקייס לא~יונים ומתנות~ס~רים
 מנות מ~לוח מ~ות המ~ות שני באמת ~ייםה~ירסא~
 הט~~~ והקש~ לאביונים~ מתנותומ~ות

 עושין אין דהא
 אבן טורי בספר עיינתי ואני עכ~~ד~ חבילות חבילותמ~ות
 ~~וות עושין אין של זו קו~ שיקשה בו מ~אתי ולא לישיש

 אדמה ולכן חבילות~ח~ילות
 שהער~

 זו
 אינ~

 רק מבוארת
 אין ואני מע~~~ת שמביא ~ל~~ט בסימן סופר כתבבשו~~ת
 כלל לכאן שייך לא כי אומר אבל בו~ לעיין הנ~~ל הספרלי

 תקשה דאל~~כ חבילות~ חבילות מ~וות עושין אין שלהענין
 תפלת מתפללין וא~ו בשבת ~~ח~חל

 מוס~
 וכוללין

 עושין דאין נימא לא ואמאי תפ~~ בחדא ר~~ח ושל שבתשל מוס~
 להתפלל מוכרח ויהי~ חבילות חבילותמ~וות

 מוס~
 שבת של

 בכה~~~ וכן בפ~~~ ר~~ח ושלבפ~~ע
 כן ~ם ביו~~ט שבת כשחל

 כוסות ד~ במ~ות וכן אחת~ בתפלה המוס~ין ב~ כולליןאנו
 וכן ולכאן~ לכאן עולה קידוש של הראש~ן הכוסבפסח
 לברך ו~ריך וגפן חטהכשאכל

 ~חרונ~ ברכ~
 אחת ברכה

 כוללין אנו ~~מעין
 בב~~

 על אחת
 המחי~

 ~י ~~פן ועל
 מ~ות עושין אין בכלל דהוי נימא לא ואמאי הע~~ ~ריטל

 זה על לברך ושי~טרך חבילותחבילות
 בפ~~

 ועל
 בפ~~ע~ ז~

 מעכ~~ת יר~הואם
 לו~

 חבילות מ~ות עושין אין של דהענין
 סו~ו~ ב~ ל~קות כמו דאורייתא במ~וה אלא נאמרלא
 וברכה תפלה בענין ולא מ~ורעים ב~ לטהראו

 לפניך ~לך ~רי א~~כ מד~נןשהוא אחרונ~
 דל~~~

 משלוח מ~נין ~~~כ
 ד~"כ לאביונים ומתנותמנות

 ר~
 שייך לא ו~~~כ הם מדרבנן

 אבל חבילות~ חבילות מ~וות עושין אין של העניןב~ו
 בין החילוק דאיןנ~~ל האמ~

 מ~~
 ספק בלי והרי לדרבנן~ דאורייתא

שבכזית
 מ~~

 חובת ידי אף יו~אין פסח בליל שאוכלין
 הוא בשבת פת אכי~ת ד~ם נימא אם אפילו בשבתפת אכיל~

 מ~ות עושין אין בי~ אמרי~ לא ועכ"ז דאורייתאמ~וה
 חבילות מ~ות עושין אין של דהענין וע~~כ ח~ילות~חבילות
 ~וד ו~השקות זו אשה להשקות כ~וןמיוחדיס ~שי~ שני ~~ות ~ריך באם אלא נאמר לאחבילות

 אחרת~ ~ש~
וכן

 ב~"~
 לדבר טעם ליתן נ~~ל ~והיה מ~ורעים בטהרת

 עלי~ דומין דהמ~ות דנראה משום כרש~~י לומר מוכרחדאינו
 דמ~ינו משום והוא בדבר יש אחר טעם אלאלמשא~

 בסוכ~

ד~
 מן פטור במ~וה דה~וסק כ~~ה

 המ~וה~
 שם וכתב

 רק והוא להרשב~~א~ שיטו~ ~שב~ בחי~הריטב~~א
להר~ב~~א מיוח~

 אב~
 זה דלא הריטב~~א ח~ מאמת הוא

~ 
 שהוא

 מ~וה להניח לו אסור א~ילו אלאפטור
 נכונים~ שד~ריו עיי"ש ראשונה להמ~וה בזיון דהויבהשניה ולעסו~ ראשונ~

 לה~ות משל בדרך במ~וה עוסק שהוא מיולפי~~ז
 ו~תחיל הניח באמ~ע אם ספ~~ בלי מ~והדהוי סוט~
 להשקו~

 בזיון הויאחר~
 ~ראשונ~

 מן פטור במ~וה דהעוסק
 ח~ילות מ~ות ~ושין אין של ~ענין לפי~~זונמ~א ~מ~ו~
 עם חדא במחתא~וא חבי~ו~

 ~עוס~
 המ~וה~ מן פטור במ~וה

דה~וס~
 נאמר במ~וה

 ע~
 מ~וה

 אח~
 ~~ון

 העוס~
בתו~

 הוא חבילות מ~ות עושין ואין מ~פ~ה~ פטור
 באות~

 ע~~~מ~~
 בא~ה רק

 א~ר~
 בטהרת או

 מ~ור~
 לטהר זה

 מ~ינו ~כן אחר~מ~ורע
 כה~~~

 עוד
 בפר~

 ב~רא
 כ~טןלענין ד~ובו~

 ~~דו~
 תשמעון

 ש~~חי~ ~ד~~
 ~~לה ~ו

 אי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

מסלק~
 ס~~ בח"מ כמבואר א~ר ד"ת לדון אותו

 ט"ו~
 אבל

 מ~וות שנ~ מק~ימ~ן אחתכשב~ה
 נ~~

 ב~~ ש~יך דלא
 חב~לות~ חב~לות מ~ות עוש~ן א~ן של~ענ~ן

~~~~~
 בזה ~ו~א~ן אם מנות שני לענ~ שולח~ן אם ~דבר
 מתנות ושל מנות משלוח של שנ~~ם חובת~ד~

 אםלאביונים
 של~

 עוד
 לעני מתנ~

 אח~
 ~ט"א דכתב

 נראה ולדעת~ אדם~ בנ~ ב~~ רק יו~א~ן דאין לודמסתבר
 דהי~נו נכונ~ם~ ד~ריו א~ן ובמ~~ת נכונים דבריודבמ~~ת
 דברי נכונים אחת מתנה עני ולעוד מנות ב~ לעני שולחאם

 דהב~ ~יון המ~ות ש~י חו~ת י~י בזה י~א דלאהט"א
 ~קי~ם ~כול אינו שוב מנות שלוח מ~ות מ~~~ם הואמנות
 אם אבל לאב~ונים~ מתנות מ~ות בע~מם מנות ~ב~באותן
 או כסף מעות סך א~זה ו~ם מנות ב~ ה~שון לענישולח
 המ~ות ב~ קיים שפיר אחד לעני מתנה ועוד כסףשוה

 ~ות משלוח מ~ות ק~~ם הראשון לעני ~לחדב~מנות
 ל~ דענ~ בט"אוכמש"כ

 ששלח ובהכסף רעהו~ מכלל נפק
 הוא עודףלו

 מקיי~
 שיתן מה עם ומ~רף לאביונים מתנות

 כמש"כ אנשים שלשה ש~~~ו דוו~א בע~~ ולא אחד~ לעניעוד
 רק ~ברי~ בתרי אפי~ לק~~ם דא~שר אלא כדבר~ו נ"ללא דב~ ~ברי~ בתלתי אלא המ~ות ב~ לק~~ם שא"א ט"אבס~
ש~הי~

 נ~
 תה~ המיוחדת ו~נדבה המנות~ מלבד מ~וחדת

 ~ניהם מ~י~ם ואז לאביונים מתנות של מ~וה ~יוםבשביל
 ~ברא~ חד שהוא אף לאביונים ומתנות מנות~של~ח

~~~
 דמה~רושלמי נ"ל ה~רושלמי מן ראיה הט"א שמב~א

 ~~פך~רא~~
 ואעת~~

 הט~א שמביא ה~רושלמי לשון
 שלח נשיאה ר"יוז"ל

 ל~
 ל~ין ו~ד עטם חד רבה ~ושעיא

 חז~ לאביונים~ ומתגות בנו ק~~מת ל~~ שלחדחמר
 לי~ ושלח

 מנות ומשלוח בנו ~יי~ לי~ ~לח דחמר ~רב וחד ע~לחד
 ~ט"א מדברי נראה והנה הי~ושלמי~ לשון ע"כ ל~הואיש
 ~י שלח דחמר והל~ין דהעטם ב~רושלמ~ הפ~~שהבין
נשיאה

 ושלח חזר ואח"כ הושע~א~ ל~
~ 

 בחזרה ~ושע~א
 נשיא~ל~"י

 ב~י ולכן דחמר~ ו~רב ע~ל
 קי~ם לא~~ר שהי~ נש~~

~ 
 אלא הושעיא

 משלו~
 ב~ה שי~ך דלא מנות

 דלא כיון לאב~וניםמתנות
 נשיאה ~י משא"כ עני~ ה~

ב~
 מתנות ~ם לק~~ם יכול ה~ה ~פיר עני דהיה הושעיא
 אלא בהירוש~מי~ ~ן ~פ~~ אין לפענ"ד א~ללאביונים~
 נש~אה ר"י שלחדשנ~הם

 ל~
 הושע~א

 בתח~ ו~
 ל~~ שלח

 שלח ואח~~כ דחמר~ ול~יןעטם
 לי~

 ע~ל עוד בע~מו היא

 חדא ~~י~ם ליה אמר הראשון משלוח עם ולכן דחמר~ו~~
 אמר השני ובמשלוח ~ב~ונים מתנות~~וה

 ל~
 שקיים

~~ו~
 הירושלמי מדברי מוכח ולפי"ז מנות~ משלוח ה~ניה

 דבחד אלא הט"א מדבר~להי~ך
 ~ב~

 ~מ~ות~ שני ~קיימים

ו~
 אחת מ~וה קיים הראשון דבשלוח מש~חות~ שני דהיו
 ~יים ה~נ~תוב~לוח

 מ~ו~
 בירושלמי שהפ~ ולאחר השניה~

 ה~א~ן
 נרא~

 שני שישלח דוו~א בעי~ דלא מסברא פשוט
 דהיינו ~~עורים ב~ ש~ש כל אחת~ במשלוח אפ~ אלא~עמ~ם
 שפיר לעני מתנה בו שיהיה ~וד נשאר מנות ב~ שיעורמלבד
 ב~ אחת בש~ח אף מ~יים~וא

 המ~ו~
 אחת בבת לי דמה

 ומתנות של ה~~רסא לק~~ם נ"ל היה ~ובזה זה~ אחר בזה~ו

 ~םלאב~ונים
 דידן~ ב~מ~

 ר~
 בש"ס ~~ת ~חסר דאפשר

 ו~מעשהד~לן
~~~ 

 פעמים ~נ~ לו דש~ח
 כ~

 בי~ושלמ~ שהוא
 ~ד~נא~ ~ם נכוןכנ"ל לאבי~נים~~ ומתנות מש~מ ~מ~~ות ב~ ש~~~ם ~~ה אמרולכן

~~~
 ~~~מת ליה שאמר ~ישנה ה~~~ ו~ם הכל ליישב נ~ל
 הירושלמי ו~ם לאביונ~ם~ ומתנות מנות מש~חבנו

 דידן~ ~מראעם
 ור~

 שהם אף ה~דמות כמה אקדים ~ודם
 בכתב~ אותם לבאר טוב ~מפשוטים

 ~~~א~
 לא מנה כלוש~עור אחד~ לאדם מנות ב~ הם מנות משלוח מ~ות

 נתבא~
 בכל בכזית ~די וי"א

מנ~
 שיהי~ ש~ר~ך ~אפשר מ~~ ~כל בי~~ם ~ ש~ריך ו~"א
 ~כל חהר"ל לענ~ן ק"~ ס~ ביו"ד ~מבואר וכעיןחה~ל~

 הז~~ ולפי המ~וםלפי

 ~"~ב~
 שלח דאם פשוט

~ 
 היא אבל אחת מנה

 מנות ב~ ממנה ~היה לשנים יחת~נה שאםבאופן גדול~

 דכל נחתכה כבר כא~לו ~וי לשנים אותה לחתוך אדםכל שבי~ דכיון מנות~ ב~ שלח כאילו ד~וי י~א ~"כחשובים~
 כמחוסר לאו~בידו

~ מ  וכן ~ה~ לענין ד~י 
 ברה"~

 לענין
 אזי ח~ו~~ מ~ ה~י יין ליט~ דח~י נימא אםמשקה
 לחברובשולח

 ליט~
 ~מ אחת בכלי ש~וא אף ~לם ~ין

 ש~ו~כ~ון
 לחל~

 הוי מנ~ת לב~
 כאי~

 מנ~ת ב~ לו שלח
 מנות~ משלוח חובת ידיו~~א

~~~"~ 
 ~אחר באופן מאד ~דולה מנה לו שלח דאם עתה

 מנות ב~ ממנהשיחתוך
 חשוב~

 וה~בל עוד ישאר
ששלח

 ל~
 גם מנות ב~ על בהמותר יו~א ~וא אזי ענ~ הוא

 ואם ~ד~~ בכלל הוא דהמותר לאביונים מתנות חובת~די
א~ן

 ~ בהמ~
 מתנות יד~ ~ו~א אינו אזי מנות ב~ כמו

 משלוח קיום ~שב~ל להיות מוכרח שה~ה דמהלאב~ונים
 ~פיד דהקרא לאב~ונ~ם מתנות ~די בה ל~את א"אמנות
 ה~לשה וכל לאביונ~ם~ ומתנות מנות משלוח תרתי~ל

 ומסתברים~ נכונים ל~ת~ ~ללו~י~~ים

~~~~~
 ד~י הירושלמי ~~רי לביאור נבא ~נ"ל ה~דמות
 ~ה ל~ה ל~~ שלחנשיאה

 בת~ל~
 עטם חד

 חתיכת דהיינו בפנ"מ ~ופ~~ דחמרל~ין וח~
 ו~ישאר מנות ~לוח כדי בה שאין מועט ~רדה~ינו יין~ ~לו~ בש~

 מתנות בנו ~יימת ל~ שלח לכן לאביונ~ם~ מתנותעל עו~
 כ"כ ב~~ לא לאבי~נים דמתנות משום ~וה~ינולאב~ונ~ם

 אחת בש~"פ או אחת ובפרוטה חשובדבר
 ~ו~א~

 ושוב
 וחד ע~ל חד לוושלח חז~

~~ 
 משה הפני ~ופ~ דחמר

דבר ~ו~
 ~דול~

 מנות משלוח שיעור כד~ בו ~יש ~דול דבר דהוא
 ליה א~ ~כן לאביונים~ מתנות על ~ם וכן כן~ם

 ובא~ שניהם~~י~ם ד~
 דשלח משום דווקא לאו ~וא

 ה~ א~~ א~ דחמר~ לגין וחד ~ם חדמתחילה ל~
 משלח

 ה~שון של~ח כלל ~כר לא דידן ב~מראולכן שניהם~ ידי יו~א ה~ ~"כ כזה ~דול שיעור בראשונה תיכףלו
~  כיו~ יין~ חבית ד~יא דחמרא ו~ר~א ע~לא בשנ~הלו ~ש~ ~ 

 ~זה
 על ~ד ו~אר מנות ב~ ~יעור כדי בו יש לבדוהמשלוח
 בנו קיימת ל~ דשדר בש"ס קאמר ~~ר לאביונים~נ~ת
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~שלו~
 מנות

 ומתנו~
 במשלוח ביחד שנ~הם הי~נו לאב~ונ~ם

~חת~ ~~~~~~

~~~
 סופר ~ב שו~~ת בשם ~כ~~ת שמביא

 ס~~
 קל~~ט

 אלא המ~וה דאין מעשר במעות גם ד~ו~א לומרהנ~~ל
 הנ~ ה~נ~לשמח

 הסברא מ~ד אבל הנ~~ל~ הספר ב~ד~ אין
 לתת על~ו הוא חוב סוף כל דסוף ~ו~א דא~נו ~ותרנ"ל

 ~שר במעות חובו פורע זה נמ~א וא~~כ לאביונ~םמתנות
 ~ו~א ~~~ה ~דקה גבא~ ואטו ענ~ים~ של אלא שלו~א~נו
 שמחלקבמה

 ה~דק~
 בנו ש~פדה מ~ ע~מך ו~גע ב~ום~ בו

 מת~ות ממ~ות ע~~~ז ~פטור אטו עני ~ן א~לבפו~~ם

 ל~ דכך ל~ מ~תבר~ם דבר~ו א~ן ראיה ~לא לכןלאביונ~ם~
 אחר~ א~ש של ~דקה של מעות כמו שלו~ע~~מ

~~~~~~
 על ב~ג~ות~ו ז~~~ל ~~~א הגאון בשם מעכ"ת
 בפ"ההמשנ~ות

 דמגל~
 הרא~~ש דמש"כ ~~~ט אות

 על רק כוונתו נ~נהו ערבות בכלל לאו דנש~םבברכות
 ובר~מ~~ז תק~~ש כמו כלל בהן חי~בות הנשים שאיןהמ~וות
 דח~~בות במ~ד~ אבל דאור~~תא~ מב~מ"ז דפטורות נ~מאא~
 של לאמ~תה ~אד נכונ~ם והם עכ~~ד~ ער~ות בכלל הםגם

 מס~ על ~~חק בית בעל מ~גאון כן ג~~כ שמעת~ וכברתורה~

מגל~
 בעל להגאון שכ~~כ הנ~~ל ספרו בהקדמת שם ונדפס

 בעל שהג~ ואף ז~~ל~אב"~
 אב"~

 מקום מכל עמו מסכ~ם א~נו
 הוא מ~א ~רא דהר~ ומשום כ~ירו~ם~ לדעתי הואהאמת

בתו~
 טפכם וגו~ נ~בים אתם

 וגו~ נשי~
 ~ב~

 בבר~ת
 ~לוגו~

 ~רש~
 בכלל ~ם נש~ם דגם ~די~ ~ראה משם

 בשבועת דא~~~ ~ד~~נים שבועת ~פ בשבועות וכןערבות~
 בכל והא בש~~ס ופריך וממש~חתו~ מ~ו ~פרעיןשקר

 וכשלו דתנן הוא ~ן נמ~~ור~
 א~

 שכל מלמד אח~ו בעון
 לא ואמאי וכו~ ב~ה ~ה ערבין~שראל

 מת~
 דא~~טר~ך הש~~ס

 ד~ וי~א וכן נש~ם~~ש~~~
 ו~נא~

 וע~ין ובנותיו בנ~ו מכעס
 דא~תא במ~ות ~שים דגם ודאי א~א התו~ה עלב~מב~~ן
 ורק ערבות בכלל הםגב~יהו

 במ~ו~
 כמו בנש~ם דליתא

 ערבות מן גם אותם פטרה המ~וה מגוף פט~םד~תורה
של

 ושאר דהדג~ר אף ואמת נכון והוא המ~ו~~ אות~
 ד~ו~ יורה האמת כן ~בינו ~אאחר~~ים

~~~
 ב~כות המשניות ~ל הגרע~~א בשם להק~ות שהביא
 ~ה~ז נשים א~ ~~ה לי~ מספקא דמאי ל~אות
 כדבור ~ר~ור ל~ינא תפ"ל אנשים ~ו~יא לעניןדאורייתא

 ה~יר ~ד ויו~אדמי
 הנ~

 בית בס~ כתובה זו שקו~ אף
 דב~~~ור ואע~~ג לם~ור ענ~ן אינו שמיעה ~עתישלמה
 ~מיו~א

 בשמיע~
 ~ר~ור~ פחותה ~~א דשמיעה יו~א אי~ו

 דאיני ל~כ~ת גם ואפשר כתבת~ דכב~ לי כמדומם~~וד
 בדי~ור אפשר דאי במקום אלא לרבינא ~ם ~~ר~~ריו~א
 ב~ל~גון

~~ 
 ~אפשר במקום אבל

 בדיבו~
 י~~א אי~ו

 לחפש ~ת ~פניתי ולא לרבינא~ גםבה~ור
 טרור אנ~ ~

 ל~שה~ ~נ~רכיםב~רים
~~

 וש~~ת~ דו~~ש ידידו בזה

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

 יע~~א~ סעמ~האלי ל~~~ק תרפ~~ה מר~שוןב~דש
 ~נגיד החו~~ב המופלג הרב ~ד~ד~ לכבודשוכ"ט

 מו~~ה כש"תהמפור~ם
~~~~~ 

 בק"ק נ~~י ב~ו~א
 הוא אשרקראסנא

 עת~
 רומענ~ן~ ~דינת

אחדשה~~ט~
 ששלח ~לע~ וגם מכתבו~~~~~~

 ע~
 נ~~י שמואל מו~~ה ~די

 ~חמת עתה עד ל~ש~בו נפנ~ת~ ולא ל~ד~~בא
 נחו~ים~ יותר ענ~נ~ם ל~שיב לפנ~ הי~ וגםה~ו~~ט

 וע~
 לפי

שע~
 זוכר שאנ~ ~~~מ ~ש~~ו ובאת~ מכתבו ממנ~ נאבד

בע~~פ~

~~~~~~ 
 קו~ מעכ"ת

 ~ט"~
 מה ~ל ~~~ד ס~מן באו"ח

דפוסק
 בש~~~

 חברו טל~ת ל~קח דמותר שם
 של ולא כסותך דדרש~~ דאע~~ג ~שום על~ה ולברךמ~ו~~ת
 ש~ק~~מו לא~נש ל~ה דנ~חא דכ~ון אמר~~ מ~~מאחר~ם

 מ~ו~
 הלובש של ש~~~ה הטל~ת בעל מסכים ודאיבממוני~

 ל~קח לו דא~ן מבואר תר~ט ב~~מן שהר~ ל~חז~ר~ע"מ במתנ~
 אמר~~ ולא דעתו~ בלא חברו של לולב חג ~ל הראשוןביום
 ומעכ~~ת להחז~ר~ ~~מ במתנה לו ~נו כאילו ד~וי זוסברא
 משא~~כ חי~ב שותפ~ן של בגד ~~~~ת דגב~ משום ל~לקמיישב
 חן מ~א לא ות~רו~ו עכ~~ד~ שלו כולו ש~~~ה ב~י~ לולבגבי

 ~~~ד דס~מן ד~א ~~~ל וה~ותר לחלק~ טעם בזה דאיןבע~ני~
 לברךדמותר

 ע~
 הוא ~טעם מדעתו שלא חברו של טל~תו

 שאו~ה דטל~ת דהא הרא~~ש בש~טת בזה דקאז~ל~שום
 מןפטורה

 ה~~~~~
 לא ~י~ית לה אין באם דווקא ה~~נו

 חכמ~םחי~בוהו
 ב~ להט~~

 ~ותר על שאלה א~~כ אלא ~י~~ת
 ~י~ם מ~ו~~ת טלית שאל אם אבל ~ום~מל~

 ~מ~ו~
 תיכף~

 ~~וא ו~~י~ית שאול הוא הטל~ת אם דבש~מא ~~~לועוד
 בשאלה רק מחוי~ב אינו בכה~~ג לגמרי שלו יה~ה בהמט~ל
 וה~~~ית דהטלית כיון אבל יום ל~על

 ה~
 שאולים שנ~~ם

מא~
 גם בכה~~ג נ~~ל ובאמת תיכף~ חייב בכה~ג אחד

 מזוזה הבית על ~~ה ולא מחברו ב~ת דהשוכר מזוזהלענ~ן
 לקבוע מחויבא~נו

 ~וז~
 ~ום ל~ על שכרה אם א~א משלו

 שיש מחברו ב~ת השוכראבל
 מזוז~ ב~

 מק~~ם מכבר קבוע

~מ~~
 ב~אר ~א ~בשר כל פ~ בחולין דהרא~~ש ו~ף תיכף~

 אבל שכתבת~ זה אופן עלהטעם
 בש~

 כט~~ם י~~ל שפיר
 ~דעת שלא טלית על לברך דמי שפיר ולפי"ז שכתבת~~הנ~~ל
 מדעתו~ שלא לשאול מותר להקפיד הדרך דא~ן דכיוןחברו
 דמבואר כמו לברך לו מותר ~מ שאול כטלית רק דהויואף

בסי~
 בעינן דלא שני ביום חברו של לולב לענ~ן תר~ט

 דאז כשר ושאוללכם
 מות~

 מדעתי ש~א חברו בלולב ל~את לו
 לכם דב~~ ראשון ביוםאבל

 ושיהי~
 לברך לו א~ן גמור שלו

 דמ~ד מסתברת ד~סברא מד~תו שלא ~רו של לולבעל
 אינו בממונ~ה מ~וה ד~~עבד ~~נש ליהניחא

 ~נ~
 הדבר

לחברו
 ש~~י~

 ג~ר שלו
 בידו שי~~~ ו~

 כשאו~
 ולאפוקי

 חש~בדלא
 גזו~

 ~וי ~א ~~י ממש ~רו של שיהי~ אבל
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 מ~
 בסו~ דאוונכר~ בסוגיא מעכ~~ת שמקשה

 ל~ דף
 ליה דניחא נ~מא ~אדאמאי

 לב~ל~~
 מ~וה ש~תעבד

 שהיא אף במתנה~ לו ~נו הבע~ים כאילו ~ו~ וא"כבממונו
דאין פש~ט~ לדיד~ ב~~ בסימן א~רים שערי שו~~ת בס~כתובה

 הת~ל~
 לאינש ל~ה נ~חא אמר~~ ~א דוודאי זו~ לקו~

דלתעבד
 מ~~~

 במתנה לו נתן כא~לו ~~יה ולכן בממו~ו
 העש~ר ממ~ון ל~טול לעני מותר אטו ע~מךד~גע

 דוודאי דנימא משום העשיר של מדעתו שלא לע~מו~ד~ה בתו~
 כזה דבר ~דקה~ מ~ות ה~~נו מ~וה ש~ק~~ם לעש~ר ל~הניחא

 ~עולם~ אדם אמרלא

~~~~~~~
 דקי"ל מא~ לפ~ לכאור~ ד~רי במק~~א כתבת~ כבר
 אלו ר~~פ בב~~מכאב~~

 מ~~או~
 מדעת שלא דיאוש

 יאו~ הו~ל~
 אף ~דע לא דהאדם מידי דבכל מזה ומוכח

 ~יה ידע הו~דא~לו
 מת~יא~

 א~ני ~ודע דא~נו ע~~ו ~~מ
 דמקשה בגמ~ שם ומוכח ~דע~ כא~לו דהו~ א~~~ ולאמוע~ל

 דגב~משל~חות
 דיני דכל טומאה ~גב~ ומ~כשר תרומה~

 וא~~כ בז~~ שוו~~~תיר~
 בכ~

 התור~ ד~נ~
 מה

 דאד~
 לא

 של טלית ל~טול מותר א~ך וא~~כ ידע~ כא~לו הוי לא~דע
 כשאינו חברו של תפ~ל~ן ל~נ~ח וכן מדעתו~ שלא~ברו
 דנ~חא מטעםבב~תו~

 לי~
 כלל ~א בממונו מ~וה ד~תעבד

 דכלב~ד~נו
 מ~

 והק~ו~~~ח ~דע~ כא~~ו הו~ לא יודע ש~ינו
 דבמ~וה הב~~~ דברי עפ~~י ות~~ בזה ~מד רס~~ב סימןבח~~מ
 לחלק בגמרא נמ~א דלא ל~ שוה א~נו זה וכל ע~~~~ששאנ~
 דממ~~נ בזה~ לחלק טעם א~ן וגם מ~וה לא~נו מ~וה ב~ןבזה
 אינו הרי יודע שא~נו דכיון גדול לכלל תופס~ם אנואם
 ולא~ודע

 הקנ~
 מה קנה לא חברו וממ~לא לחברו

 בז~יה~~ ח~לו~
 מ~וה~ לאינו מ~וה בין

~~~~
 דחז~נן העולם מנהג ~~שב ~ר~ך

 דא~
 לבית אחד בא

 ונהנה שם אוכל והוא בביתו א~נו וב~~~בחברו
 ע"ז עמד וכבר כלל~ ~ודע א~נו דה~עה~~ב אף בעה~~במשל
 ודחק שנ"ח~ ס~מן בח~~מהש~~ך

 לחל~
 לא יאוש גב~ דדוקא

 דבריי על השיגו וכבר מהנ~~ במק~~א אבל מדעת שלאמהני
 בגמראד~רי

 מדמ~
 אמרתי אנ~ אבל ליאוש~ והכשר שליחות

 דק~~"ל לאבי~ דוו~אי והוא אחר~ בח~לוקלחלק
 כא~לו הוי לא ~דע לא דהאדם כל ו~י מדעת שלאב~א~ש כוות~~

 גבי וכן הפקר~ הדבר ~עשה לא וביאוש מוע~ל~ וא~נו~דע
תרו~

 הפרשת מוע~ל ואינו של~ח עשאו כא~לו הו~ לא
 של דבר ל~טול לראובן לו מותר ועכ~ז חברו~ שלתרומה
 שאינו בו ידענו ששמעון כל שמ~ון בו ידע שלאשמעון
 שמקפיד~ן בדבר אלא שייך לא גזל דא~סור ומשום~פ~ד~
 גזל~ א~סור ש~יך לא ~פיד שא~נו בו שידענו כל אבלעל~ו
ומשום

 דהתו~
 ~ר אלא לגזול אסרה לא

 ממה ואמימר אשי רב אכלו שפ~ר ולכן עליו~מקפ~ד החפ~ ש~ע~
 ~א שהבעה~ב אף ~פניהם הב~אד~אריס

 כיון ~מתנה להם נתן כא~לו הוי לאבאמת א~~ שם~ ה~~
 דה~

 שלא
 יד~ כאילו הוי לא ידע דכשלא כאב~י וק~י"למדעת
~~~~~

 דכיון ~~בל~ של הדבר הוי לא דוודאי ~ה לנו
 עדיין הוי ~ד~ר דנהי ליטלו~ המקבל על איסור אין~מ אב~ לה~~ל~ אותו ה~נה לא א"כ ידע לאדהנותן

 ~נ~ן י~נו אם ~פיד שא~נו שיד~ו כיון ~מ ~נותןשל

 שפיר מובן והשתא בדבר~ גזל איסוראין
 מ~

 אמימר שאכלו
 דהנ~ א~י~ורב

 הק~ה דלא כיון שלהם הדבר ~ו~ דלא
 גזל א~סור אין ~~מ כלל~ ידע ולא הפרדס בעלהנותן לה~

 ברמ~~א תר~~ט דס~מן ד~נא הך שפיר מובן והשתאבדבר~
 שלו שי~~ה דבע~~ ראשון דב~ום חברו של לולבלענין

 המקבל של ~ו~ לא ~נותן ידע לא אם ודאיכתוב דלכ~
 דאם דעתודאמד~נן א~

 ה~~
 על במתנה נותן היה יודע

 של הוי ולא מועיל א~נו ידע דלא עכשיו מ~~מלהחזיר מ~~
 בע~~ דלא ~מים בשאר אבל ב~~ ~ו~א אינו וממ~לא~מקבל

לכ~
 ש~א בע~~ ורק

 ~ה~~
 אמרינן ~פ~ר וע~~ז גזול

 דלתעבד לא~נש ליהד~~חא דכיו~
 מ~ו~

 מקפ~ד א~נו ודאי בממונ~ה
 שוב מ~פ~ד שא~נו וכ~ון שלו לולב חברו ש~ט~לבמה

 ושפ~ר שאול כמו ו~ו~ ~ב"ע הו~ לא ושוב גזל א~סורכאן א~~

 וע~~ן ב~~~ו~~
 בסי~

 ~פר~ם וביד ~ם במג~~א תרנ~~ח
 הסב~ר דלא ורק ה~מים~ לשאר ראשון יום ב~ן ג~~כדמ~לק ש~

 ~סברנו בעזה~~י א~חנו אבל כלל~ מובן וא~נוהחילוק
 ה~ט~

 דגב~ מזה לנו ~~ו~א ועכ~~פ בטעמא~ מ~~א ~דבר~ם~~לוק~
 א~~א לכם ש~היה ד~~י~ ראשון ~ום לענ~ן גם דמ~~ריאוו~כר~

כל~
 ד~תעבד לא~נש ליה נ~חא מטעם בו יו~א ש~ה~ה לומר

 דכל ~ממונו~מ~וה
~ 

 שלא לענין אלא מו~יל אינו
 יאו~ הוי לא ~דעת שלא דיאוש כאביי דק~י~~לכ~ון ל~ ב~ קרינן ולא שלו הו~ לא אכתי מ~~מ אבל גזלא~סור יהי~
 וכל

~ 
~אד~

 לדעת~ נכון והוא ידע כא~לו ~ו~ לא יודע א~נו
 ~אמת~ על ומודה ה~טבלהמעיין

 ~ענ~ן גוף דבלא~~ה כתבתי~~~~~
 ש~

 ליה ניחא
 נמ~א ולא ~שה דבר הוא בממוניה מ~והדלתעביד לא~נ~

כ~~כ
 מפו~

 ל~~פך מפורש כ"ט בב~~מ אד~ה ~רי בש~~ס
 ס~~תדמ~א

 ש~
 שם ו~אמר בו ~רות אסור חברו

 דלת~יד לא~נש ל~ה דניחא דנ~~א דת~מא דמהודקמ"ל בש~~~
מ~וה

 במ~וני~
 להיפך מפורש ~ר~ ע~~~~ש~ דלא ק~~ל

 ס~~ד ורק בממוניה~ מ~וה דלתעביד לאינש לי~ דנ~חאאמר~~ דל~
 נמ~א רק ואך כן~ אינו האמת לפ~ אבל כןה~ה

 שאינ~ ונמ~א בדוק בחזקת לחברו בית ~משכ~ר גב~בפסחים הדב~
 למיעבד לאינש ליה דנ~חא משום טעות מקח הו~ דלאבדוק

 ומוכח בממונו~מ~ו~
~  

 ליה דניחא אמרינן דשפיר
 לא~נ~

 דכיון התם אלא ראיה אין מהתם גם אבלוכו~~
 בודר דהבי~

 עת~
 וא"כ ~יא~ שלו המ~וה וא~~כ השוכר

 ניחא דאמר~ מ~כח המ~וה יקי~ם בע~מו שהואבכה"ג ר~
 שלו שהוא בדבר המ~וה חברו ש~ק~~ם אבל וכו~לאינש ל~~
 ~א~ר שי~~ים לא~נש ליה ~ניחא מהתם כלל מוכחלא בז~
 מ~ו~

 אפרים שערי בשו"ת השואל החכם וכ~~כבממונו~
 ~י~

 ב~
 ~ת~ דשאני הנ"ל מפסח~ם הראיה לדחות יש ועודהנ~ל~
ד~

 ~שביל המקח לבטל אין
 ז~

 ~יים ~ריך שהוא
 המ~~

 דהוי ונ~מאלבדו~~
 טעו~ מ~

 ש~~ לא דהכי דאדעתא
 ליה ני~א של הסברא דמוע~ל ~גמרא קאמרהע~ז

 לאינ~
ו~

 ~יה דלא סהדי ואנן ~עות ~ח הו~ דלא לומר
 ~מ~~א א~ל בדו~~ אינו ש~י~ כך ~שבילהשכירות מב~~
שפיר ~כו~

 להיו~
 דלא

 אמ~
 ני~א של ~ו ~רא כלל

 עוד יש אך ~~"א~ ~ ~~בתי וכברוכו~~ ~אינ~ ל~
 בש~~ ~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 גבי בב~רות והוא לאינש~ ליה נ~חא של ~ו ~~ראדנמ~א
 ב~ה~ לע~ין עתה נפניתי לא אבלמ~ה

~~~~~~ 
 עוד הב~א

 ~כת~
 דלמה ~רונים ב~ם קו~

 ~עה ~ו~ הא בכך דמה ~עבירנו~ שמא~זר~
 זו קו~ ראי~י אני שגם אמת ופטור~ ~~וה~דבר

 באי~~
 שלדעתי ~ו לקו~ כלל לב ~ת ר~~ת~ לא אנ~ אבל~חרון~
 בכך דמה כלל~ שחר לה~~ן

~~ 
 ~~מ ~ור מ~וה בד~ר

 לא~כי
 אמר~~ דאנן אלא א~סור הו~ ודאי הרי א~סור~ עש~

ד~~ון
 ד~ח~

 כן ליד~ בא מ~וה ב~בר התעסקות
 אפילו~לל כפ~ א"~

 כפ~
 ד~טור אונס כמו דהוי שוגג~ של קרבן

 ~~ור ~ש שפיר כד~ן ושלא איסור עשה שעכ~~פ וכיון~יסור ~~ ובוודא~ הוי מ~ול מ"מ אבל דק~ן~ מכפרהאף
 כך~ לידי יבא שלאולראות

~~~ 
 של ראשון ~ום דכשחל קו~ שהביא

 סוכ~
 בשבת

~מה
 ל~

 בסוכה ~שון בליל לאכול אסרו
 משו~

 שמא
 ~~ לדעת~י~ירנו~

 ולדבריו כלל~ מקום לה אין ~ו ~ו~
 ל~

הקש~
 בשבת פסח של ראשון ~ום כש~ל פסח ~ל גם

 ~שה לא זו דקו~ בפשוט אבל מ~ה~ הכזית לא~ול~נאסור
 ~ימוד ~ריך המגלה וקריאת לולב ~נטילת תק~שדבשלמא
 לל~ד בקי א~ל שילך חשש~ש~יך

 א~
 כזית ~כול

 פ~
 בין

~~
 בין בסו~ת

 מ~~
 בפסח

 א~~
 תינוק וא~~ כלל בקיאות

 שנה~ן
 יכו~

 שילך ביה גזרו לא פת כ~ית לא~ול
 בלונ"ח~ וש"ת ~ו"ש יד~דו בזה והנניו~עבירנו~ ~למו~

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

 יע~א~ סעמיהאלי ת~~ד ל~~י ~ו א~יר בחדשבע~ה"י
 סוע~~ה חו"ב המאה"ג הרב ~ד~די לכבודשוכ"ט
 כש"תוכו~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ מו"~
 נ~י

מו"~
 ~ע~~א~ ~קעווע ~~ק

~חדשה"ט~
 ראובן בדבר לשאול מכתבו~~~~~

 שש~
 ב~ל~ם וואגאן

 כנהוג שפיליטאר ע"י ל~ינ~ חו~לווי~
 וטע~

 או
 לוויען אותו ושלח~שפיליטאר ש~נ~

 שמעון של האד~ס~ ע~
 חד~ים כמה לאחר ועתה רב זמן~~ר כנהוג~ ב~ל~ם הוואגאן את מכר וש~ון בוו~ען ג"כשהי~

 ~סו~
 ~שבאו השנה

 ששמ~ון הדבר נודע החשבוןעל
ועתה בטעות~ ומכ~ קיבל~

~  
 בעד לו לשלם שרו~ה ל~ת ראובן את ש~ון

 הד~ ~י שלו~~לים
 כאשר

 א~ני וראובן הב"ד~ יפסו~

רו~~
 די~י ב~ד לאו כי באמרו עמו לדון ולא ממנו ~בל

 בס~רו וט~מו הש~~ליטאר~ על אלא ~ביעה ~י ואיןאת~
 א~ י~ב~ אם~~

 ספק גוי ~ק ~שהוא השפיליטאר
~ע~ות מומר~

 א~
 ~כול שה~ ~רי~~ת ~כל ~גרמות כל לו יפסקו

 ש~ון עם ידין אם ~א~כ ב~ות~להרוי~
 ב~~

 יפס~ו לא
 שהוא יען ~י ~ו~ן וש~ון~~כ~

 רו~
 כפי לו לשלם

 אסו~~~~
 א~ כי ב~אות~ השפ~יטאר את לית~~ ~ו

 שיפסקו החיובכל
 ע~

 ~מנו השפיליטאר ~תבע השפ~ליטאר
 ושאלבערכאות

 מעכ~
 מי~ עם הדין

 ~ל תב~עה לראובן א~ן שבאמת מעכ~ת דטת רא~תי~~~~
 השפיליטאר על רק הוא ד~די~ ב~ד ולאושמעון

 הפש~עה דעיקרכיון
 עש~

 ששלחם במה השפיל~טאר
 ע~

 שם
 ~ו אין שמעון על אבלשמעון

 תב~~
 שהוא כיון

 קב~
 מיד

 תב~עה לראובן יש אלא א~נו זה ולדעת~השפיליטא~
שמעון ע~

 וז~
 דא~תא מהא מוכח

 בב~
 אמר ע"ב~ קי"א דף

 גזלחסדא
 ול~

 ובא הבעלים נתייאשו
 נת~~אשו דלא כמה כל מ~~ט גובה ~ה ר~ה גובה~ה ר~~ ואכלו~ אח~

 ~רשותי~הב~לים
 נעשה שאכלו וזה רש"י ופי~ קי~מ~~ ד~~

 מבעליוכג~לו
 עכ"~

 שס"א ס~מן ב~ו~מ הזה הד~ן ינ~סק
 דאפ~לו שם שמבואר אלא עוד ולא חו~~ בא~ן ז~סעיף
 יכול~ם והב~לים כלום שוה מחילתו א~ן לשנ~ ראשוןבמ~ל
 ק~ת י~א דג~לה אע~~ג ממש בגזלה ד~פי~ הרי מהשנילתבוע
 שניהם ~עלים נתי~אשו ולא גזל שהרי ה~עליםמ~ות
 ולא להקדיש יכול הנגזל דאין הר~ להקדיש~ י~ול~םאינם
 מבואר וכןלמכור

 בש~
 ד~די~ ב~~ד וחשוב ~מנו לגבות יכול ואכלו אחר בבאו~מ שנ"ד~ וס~ ר~~א ס~~ סוף בח"מ

 לקח שהשניכיון
 דב~

 שהוא
 ע~

 שהוא הבעלים של ק~ת
 ~~לן השפ~ל~טאר נחשב הי~ אפילו א~כ יאוש~ קודםעדי~ן
 וו~גאן מראובן שגזלגמור

~~ 
 לשמ~ן ומסרם ב~לים

 שמעון את לתבוע ראובן י~ל ~מ אכ~ם או מכרםושמעון

שלק~
 לאו לו לומר יכול שמעון ואין שלו ב~לים וואגאן

 בנ~ד ו~"ו כ"ש ~שפיליטאר קבלתים אני א~ דידיב~ד
 ב~ינן גזלן כל שהרי גמור ג~לן השפי~יטאר א~ןשבאמת
 ~ל ~נין אי~השיעשה

 הגזל~
 או אותה שיגביה

 ~יכ~ קנ~ןבה שי~
 לא ובנ"ד לח~רו עכ"פ שתבוא או

 וא~ן לג~לם~ ~מ ב~לים בהוואגאן קנין שוםהשפיל~טאר
 השפיליטארעל

~ 
 ושומר דשליח ונה~ שו~ דהוי שליח ד~ן

 לשלם ~י~ב ג"כ הדבר ונגזל נגנב הפשיעה ובסבתש~שע
 יכולים ~בעל~ם ~שיטא~מ

 לתבו~
 והג~לן הגנב את

 לו~

דחפ~
 בעל ראובן בנ~ד נמי הכא א"כ הוא של~ של~חת

 שמעון את לתבוע ~כול ב~לים~וואגאן
 ולו~

 הוואגאן לו
 ~לקחתב~לים

 ומכ~ א~
 דמיהם לי הח~יר הוא שלי

 השפיל~טאר ראובן של מרשותו הב~ל~ם י~או לאד~ולם
 תב~עה לו יש שראובן שפ~וט באופן קנין בהם ~הלא

~מעון~ ע~

 על תביעה לראובן שיש שביארתי נ~י לכאו~~~~~
 שמ~ון ~כול ולאש~ון

 לו~
 דיד~ בע"ד לאו לו

 ~ו יש השפיל~טאר על שגם כיון אבלאת~
 תבי~

 בדין
 ונר~ גובה~ ~ה ר~ה גובה ~הד~ה הנ~~

 דבש"ס דאף וודאי
 ~וארהנ"ל

 ~ הדי~
 אבל הבעלים נת~יאשו ולא בג~ל

 כן~ הדין בשומר גםבוו~י
 ~ד~

 ש~פקיד ראובן משל
 ושמעון שמעון א~למעות

 פ~
 ובא כראוי שמרם ולא בהם

 לו יש ה~קיד לראו~ן ודאי וגנבם~לוי
 תבי~

 על בין
 ~~ון או~ם שגנב לוי על ב~ן ה~קד~~ון

 ור~
 ~ה

~ ~~גו~  
 הה"ד ואכלם אחר ובא ג~ל גבי כמו גובה

 ל~ובן ~ו י~ ש~ובנדון
 ~ו~

 ~מי ש~ו ב~לים הוואגאן
 ~ה ו~ה ש~~ם משמעון בין ~שפי~יטאר ~יןשי~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

גובה
 ר~~

 לכ~ורה ~אובן יכול א~תי א~~כ גובה~ ~ה
 לגבות דיכול כיון מהשפיליטאר אלא ממך לגבות ר~וניאין לו~

 הנ~~ל~ בש~~ס שמבואר כמו הדין עפ"י ממנוגם

~~~~
 בש~~ס דקאמר דאע~~ג נלע~~ד

 ר~~
 מזה

 לשלם רו~ה אינו השני באם היינו מ~~מגובה ר~~ גוב~
 אבל מהראשון גם לגבות יכוללו

 לו לשלם רו~ה השני א~
 לקבלמחויב

 לגבות יכול ואינו מהשני מעותי~
 כל~

 מן
 גובה ~ה ר~ה דאמרינן דמה א~לי דמסתבר ומשוםהראשון

ר~~
 היינו גוב~~ ~ה

 ר~
 והוי ערב הוי הראשון דגם משום

 דיכול קכ~~ט בסימן דמבואר קבלן ערב ד~יינו מערביותר
 גםלגבות

 מתחי~
 הערב מן

 אב~
 עיקר ~~מ

 הוי בע~~~
 ~ייב אינו והראשון הראשון של חפ~ו אכל שהוא השניגזלן ~

 קבלן ~רב ונעשה באחריות מחויב דנעשהאלא
 השני ~גזנן אבל הראשון~ מ~גזלן גם לגבות הנגזל יכולולכן ה~פ~ ע~

הו~
 ~ם לאחד מחל הנגזל באם ונ"מ חוב~ הבעל עיקר

די~
 ללוה מ~ל דאם הדין ולוה קב~ן דבערב דכמו חילוק

ג~
 אין לוה אין דאם נפטר קבלן הערב

 ע~
 ערב אפילו

 עדיין ~ערב מחל ואם קכ"ט בסימן כמבוארקבלן
~~ 

 נפטר
 שפטר אעפ~~י ~הלוה חובו לתבוע הנגזל עדיין ויכולהלוה
 ~ערבאת

~ 
 ואכ~י השני ובא וגזל אחד בא של ב~ידון נמי

 הראשון אם ד~רי הוא דמסתברוטעמו
 פרע אם והשני ~שני ~בות יכולהראשון להנגז~~ פ~

 ~נגז~
 אינו

 בע~~ח העיקר הוא דהשני מוכח הרי מהראשון לגבותיכול
 בחו"מ מבואר הרי שכן וכיון ~בלן ערב רק ~ואוהראשון
 לו דיש אע~~ג ד~~בלן דאע"ג ט~~ו סעיף ~כ"טסימן

 תחילה שיר~ה ממי לגבות~ות להמלו~
~~~ 

 הלוה באם
 חובו לק~ל ומחויב מה~ב לגבות יכול אינולפרעו רו~~
 א~~כ ה~~קין~ ב~~פ מוכח דכן בזה מודי ד~"ע בב"יועיי"ש מהלו~

 הוא וש~ון קבלן ~ערב הוא השפי~יטאר דידן בנדוןהה"ד
 ששמעון וכל ואכלו ראובן של ב~לים וואגאן שלקחהלוה
 א~~ לתבוע כלל ראובן יכול אינו חובו לראובן לשלםרו~ה

 והדברים קבלן ה~רב רק שהוא כתבנו אשרהשפיליטאר
 ה~מת~ על ומודה להמבין ומסתבריםנכונים

~~~~
 דינא דב~ך לומר אחד יר~ה אם דאפי~ אומר אני

 מזה דר~ה ואכלו חברו ובא ~ס אחדדגזל
 ערב מטעם ולא גמורים לווים שניהם חשי~י גובה מזהר~ה גוב~

 בגזל הנ~~מ מ"מ הואקב~ן
 דווק~

 מקום יש
 לו~

 כן
 או דבגנב ה~ סעיף שנ~~ד סימן בח"מ ~יי~~ל דבגזילהכיון מטע~

 אלא כלל השברים לק~ל מחויב הנגזל דאין ושברו כליגזל
 ~ל~ כלי לבעלים ליתןמחויב

 ~ום יש ה~~נ א"כ דמיו או

לו~
 אף מהשני הפרעון ולקבל לתבוע הנגזל מחויב דאין

 ל~לה שכתבנו כמו גזלן חשוב השפיליטאר ~אין שלנובנדון אב~ השברי~ כ~ הוי הטירחא מ"מ ממנו לגבותשיכול
 מטעם אותו מחייבים דאנוורק

 דהזי~ ~י~
 ב~לים וואגאן

 מטעם ~יובו ג~~כ הדבר ונא~ד שפשע דשומר חברושל
 והרי כמובן הואמזיק

 במזי~
 ~חו~~מ קיי"ל

 בסי~
 ת"ג

 השבריםדשמין
 להניז~

 ו~~יק ב~בלה מטפ~ם והבע~ם
אינו

 מ~ו~
 להשלים אלא

~ 
 כן ואם הנ~ק ש~סיד

 ל~ות עדייןשיכול
 מהג~~

 ע~מו
 ז~

 לא עדיין
 היז~

 ~כאלו
 וז~ ~~~~~ או בהשברים שיווי איזה עדייןנשאר

 אינו

 מחויב וא"כ לשלם כלל המזיקמחויב
 הניז~

 מן לגבות
 הגנ~

מ~
 יוכל ישלם לא ה~נב אם רק ~שלם רו~ה שהגנב

 יכול דלא ונמ~א המזיק~מן לגבו~
 הניז~

 את כלל לתבוע
 ד~שפיליטאר נמי בנדון וא"כ לשלם~ רו~ה שהגנב זמןכל ~~י~

 ~גנב הוי וש~ון המזיקהוי
 כ~

 ל~לה שכתבנו
 שש~ון זמן כל ב~לים הוואגאן את ואכללקח דהו~

 רו~
 לשלם

 הי~ שלא ונמ~א שגנבמה
 היז~

 לתבוע יכול ראובן אין כלל
 באמירתו שפשע מטעם לו לשלם השפיליטאר אתכלל

 בלאה"כ מוכח ועוד כלל היזק כאן שאיןכיון והוז~
 מכמ~

 דוכת~
 ו~וא השני עם ה~ורה בעל בין הדין עיקר הוידבכה~~ג
 מ~ברו פרה השוכר ה~קיד~ בפ~מהגמרא

 ומבוא~ יוסי ר~ עם רבנן דפליגיומתה ~אח~ ו~שאי~
 שם

 בג~
 ד~לכה

 מיד אלא כלל לו ~שאיל לא דהרי המשכיר את כללמכיר אינ~ השואל דהיינו וא~~ג לבעלים פרה תחזור דאמרכר"י
 אפילו המשכיר נגד חייב ואפ"ה הפרה את קי~להשוכר
 בשליחות לו השאיל כאלו ~וי הטעם ברא~~ש ועי"שבאונסין
 דיד~ דברים בעל ל~ו להמשכיר לומר יכול ואינו~משכיר
את

~ 
 הו~ המשכיר של הוא הפרה דגוף ~יון אדרבה

 ש~~ ב~~ מבואר בבעלים שאילה לע~ין וכן הבע"ד~הוא

~~~ 
 ב~א

 ב~"~
 וכן

 בסי~
 שמסר שו~ר ~בי ~~~א

 לו שמסר מי בתר אזלינן שלאלשומר
 החפ~

 מ~ בתר א~א

ש~חפ~
 כל דבר של כללו קי~ור שלו~ באמת הוא

 מי התובע עיקרהוי בכה"~
 ש~חפ~

 ועי~ר שלו באמת הוא
 האביד או אכל שלבסוףמי הנתב~

 ה~פ~
 שבינם האנשים וכל

 אפ~~ כן לראות יש ועוד ערבות~ מטעם אלא חייביםאינם לבי~~
 סימן באהע"ז ונפסק ע~~ב כ"ט דף דגיטין~גמרא

 יכולדשליח קמ~~~
 שלישי שלי~ שני ושלי~ שני שלי~ לעשו~

 מת דאם לומר אשי רב ור~ה פעמיםכמה וכ~
 אלא כן דאינו ב~מרא ודחה שלאחריו השליחים כלנתבטלו ~אשו~ השלי~

 ואם כשרים השלי~ים כל הבעל חי דאם בבעל תלויהכל
 ההבנה ~י לכאורה תמוה ו~דבר כולם נתבטלוהבעל מ~

 מכח מ"מ בא השני השליח הריהפשוטה
 מת באם וא"כ ~ליח כלל אותו מינה לאשהבעל הראשו~ שלי~

הראשון השל~
 ל~

 דבעל כנ~~ל ג"כ מוכח ו~כ~~ח שלי~ותו יתכשר
 המפקיד בפ~ הרא~~ש וכמש~~כ ~עלמא ס~ור כמואלא אינ~ הראשון והשליח ~שלי~ים כל המ~ה חשוב הוא~גט
 מסר דהשוכר דאע~~גהנ~~ל

 הפר~
 ע~מו מדעת

 כיו~ ל~שוא~
~הפ~

 הוא
~~~ 

 ה~כיר כאלו דנין אנו המשכיר של
 הבעלים הוי וממילא ה~~יר מדעת שלא לו במסר אפי~לו מס~

 בעל ראובן בנ"ד והה~~ד לזה זה ב~~ד האחרוןעם
 ואם דינים ~עלי עיקרי אותם שאכל שמעון עםהוי הס~~~
 שפיליטאר כי פטורים כולם תביעתו ל~מעוןימחול ~א~~
 וכ~

הממו~עי~
 שהלוה וכל ערבות מטעם אלא ~ייבים אינם

 ~לם רו~ה הלוה אם ו~ם כנ"ל פטורים הער~ים גםנפטר
 בד~ת לא השפיליטאר את לתבוע ראובן יכולאינו

ב~~אות~ ~~
 הנ"ל~~~

 מש~~~
 ה~א של הדין ~"י ~כ"ת

 דיששס"ט בס~
 לפסו~

 פ~~ים שהיו ה~ת כל ב~ת
ב~כא~

 וכל
 השאדנ~~~

 יש פוס~ים שהיו
 ~מעון עלבד~~ת ~~ לפסו~

 ~יו~
 ~א שהוא

 ~~ילי~~ ~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ז~ הנ~~~ ולפיחייב
 אינו

 דאדרב~
 הוא החיוב ~יקר

~~ 
 ואדרב~שמעון~

 ש~ש ~חוב הוא ~שפיל~אר שתובע מה
 על שחי~ב מה ~שלם בא ~עכו~~ם ~~שראל על הואהחוב עיק~ ד~אן הר~~א ממש~~כ ל~יפך ש~וא נמ~א שמ~ון עללו

 לפסוק א~ן וממילא~ישראל
 ג~

 על
 ~ע~ו~~~

 ~גרמות~ ח~יב

~~~~
 כתב מע~~~ת

 מוק~
 ח~א~ שני בין

 חו~ לבנ~
 הרבית

 גםולפע~~ד
 ~ז~

 מע~~~ת ממש~כ לה~פך
 דו~גאן כתבנו דכבר כ~ון טפ~ לפ~וק ~שהריבית דא~רב~
 ו~~י גזל ~וי ראובן של באמת ~~וא בוו~ען שמעון~לקח ב~ל~~

 בסוף קס"א סי~ ח~ו~~ד שיק מה~~ם מורי בשו~~תמבואר

התשוב~
 ל~כא דבגזל

 משו~
 סופר כתב בעל והגאון ~~ב~ת

 קס~~ב ס~מן~ם
 נרא~

 דאינו
 חו~

 ע~יו
 ~ז~

 לפ~ וא~~כ
דבר~ו

 נרא~
 דש~ון כ~ון ר~בית משום דידן בנדון דל~כא

לק~
 ידע דלא נ~~ גזל בתורת ראובן של ב~ל~ם ~וואגאן

 אך לו ל~לוות מעולם ר~ה לא דראובן כ~ון גזל ~ואמ"מ
 ~מ~ר~~~ מור~ דברי על לפקפק במק~~א כתבת~אני

 ש~ק
~~~ל

 שכת~ בז~
 יותר ח~דוש ~וע~ין רב~ת משום בגזל דאין

בד~~~
 בשם שמביא א~ אות ר~ב~ת כלל ~חדש

 ~מ~
 מחברים

 איס~דאין
 אלא ר~בית

 ב~לווא~
 ולא בה~ק ולא

 בתשוב~ כתבתיוכבר בשכירו~
 ~ימא אפ~~ אך ~~~ על להש~ג אחת

 ש~ק כ~~ר~~ם~לא
 בז~ ז~~~

 ד~ם ונ~מא
 בגזיל~

 א~סור א~כא
 ~דיפפערע~~ען אחת בתשו~ כתבת~ ~מריבית

 ממ~
 שירדו

 ~ריך ודאי עכשיו על ול~בא ~זמן מאותו~באנק~אטען
 כשעת משלמים הגזלנ~ם שכל משום לשלם~גזלן

 ~ג~י~
 וא~ן

 ~כול ~ר~בית בענ~ן דעתי לכן עכש~ו הדבר לבאר פנא~ל~
 ב~נ~ם~ ~ר~כ~ת

~~~~~
 ~וא תביעתו דע~קר דעתו לפי גם נ~~י מעכ"ת כתב
 נגד לילך לראובן אסור דמ~~מ השפיל~טאר~ל

~~שפ~ליטא~
 דנגד ~אומר ראובן כדברי שלא בערכאות

 ש~וא~שפיליטאר
 עכו~~~

 בערכאות לילך ~~ותר מומר או
 ט~מו מעכ~~ת ב~אר לאאבל

 למ~
 נגדו ל~לך אסור ~ה~~

 מבאר אינו אבל~~אות
 טע~

 נכונ~ם דדבר~ו ~גם
 ~ברי נ~~ב בכלל גאונים בדברי מב~אדכבר בז~

 ~רשב~~~
 ~שו"ת

 תנחומא מדרש דמב~א ~משולש חוט הנקרא שליש~ בחלקשלו
 ~נ~~ל מדרש דברי מב~א השאלתות וגם משפטיםבפ~

 ד~~
שמ~

 דין ל~שראל ~ש דאפי~
 ~ברי~

 כלשהעכו"ם עכו~~ם עם
 עי~ש ב~רכאות לתבעו אסור ישראל בב~~ד לדין שר~ונו~ומר
שכתב

 ד~
 ~וא בערכאות ע~ו"ם את לתבוע נו~גין שאנו

 מותר מידם ל~~יל ו~את ישראל לד~ן כלל י~ייתו שלא~יוד~

לתבו~
 לדון שר~ונו בפירוש כשאומר אבל בער~ות אותם

 דבע~~ ~ונ~~ל בערכאות לתבוע אסור לו גם ~שראל~~ני
 לחוש יש דאל~כ ישראל לב~~ד ש~~יית ע~~ז ~טוחותש~שליש
 לא דינא בי ואטרוח~שמשקר

 וא"~ מטרחינן~
 כ~ון בנ~ד

 פסק כפ~ ישלם ש~שפ~ל~טאר אחר~ות עליו ~בלששמ~ן
 ד~~ת ול~יית לדון שר~ו~י אמר השפ~ל~טאר כאלו ~ו~ב~~ד
 ~ש~~כ לפי וכ"ש ב~כאות לתבעו ~~ור~~דאי

 ~ב~~~ד~עיקר ל~~~
 הו~

 לתבוע לרא~בן אסור ~וודאי ~ישראל

 ב~~אות~ ~שפילי~~~א~

~~~
 ~~ ימחו~ י~~ט~ בכריתות ~תוס~ דבר~ ענ שהקשה
 ענינים ~ל כ~~ש קו~ על להשיב פנאי ~~ שאין~כ"ת

ש~י~~
 ~נ~רכים דברים ללמוד ל~ די כ~ ~זה בזמן נו~ג~ם

~לכ~
 וש"ת~ דו~~ש ~דידו בזה והנני למעש~~

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

ה~
 ~~ר~

 ניסן ~~
~~ 

 ~~~~א~ ~~~~אטור~אום פעסט
 כשר ~מ~ותחג

 ו~מ~
 לכבוד

 מ~ ~~ו~ל~
 יע~~א~ ~אקש בק~~קנ~~~ ~~~~~ ~~~~

אחדש~~~ט~
 מכתבו~~~~~

 לשאו~
 הוא פרנסתו אשר ~חד בא~ש

 עמו ומול~ך אוטומוב~ל~נקרא עגל~
 סחור~

 ~שםומביא פעםט~ ל~~ר
 סחו~

 ~נקרא האוטו ~ת ~מוליך ~~נ~~ אחרת
 ו~א~ש שבתות לחלל מומר עוד ~ואשאפ~ער

 ישרא~
 בעל

 שיול~ך קודם או ו~ ב~ום ~נ~~~~ להשאפפער לו אומר~אוטו

~סחור~
 משם ו~ב~א לפעסט

 סחור~ בחזר~
 וביום אחרת

השב~
 מוש~~ק עד בשבת ~ם ל~~ות לו שיגיע במקום ~ש~ות

 השאפפע~ ~נרא~ לפ~ אבל וכד~ן~כדת
 שומע א~נו ~נ~~ל

 ו~את שבתות~ לחלל מומר הוא כילו
 השאל~

 מותר אם
לו

 ~~שרא~
 קש~ כ~ ~נ"ל~ ~שאפפער את ל~חז~ק

 למ~א לו
 אחרא~ש

 ש~~י~
 משאפפער כמו ממנו נח~~ר לו

 ~ז~
 או

 משום לו אסוראפשר
 ע~תו~~ד ולפ~~ע~ עביר~ עובר~ מסיי~

שאלתו~

~~~
 מש"כ

 ~כ~~~
 ל~על ~ת~~ אחד דמורה

 עגל~
 ~ותר

 בעל ~שראל ע~~~לש~ח
 עב~ר~

 גוי ע~~י מ~שלוח

מטע~
 בעל דב~שראל

 עב~ר~
 בשולח משא~~כ ~~ד~~ע א~ן ק~י~~ל

 עכו"~~~~~
 א~ן לדעתי עכ~~ד~ ל~ו~א לעכו~~ם של~חות ~ש

 רש~~י לדעת א~לי דפשוט משום זו ~קדמה בגוף ~כוניםדבריו
 לאסור לחומרא לע~ו~~ם של~חות דיש ע"ו~ דף נשך א~ז~ובפ~

 ~~~~דלכתחי~ה
 ד~~

 נקט רבותא ורש~~~ לחומרא שלד~~ע
 ~ום בשום כלל של~חות שום בו דאין עכו~~ם ע~~~דאפ~לו

אפ~~~~
 ש~וא רק ב~שראל וק"ו כש~~כ של~חות יש לחומרא

 יש רש"י דלדעת וודא~לד~~ע
 שלד~~

 לד~~ע דהרי לחומרא
 ומכירה טביחה וגב~ מעיל~ גב~ כמו שליחות ~שלפעמים
 יש ~ו דלשיטה וכיון ר~~~ב ס~מן בחו~~מ ~ד של~חותוגב~

 ~רק לחומרא~ של~ע ד~ש כש~~כ לחומרא לעכו~~םשלי~ות
 ~עכו~~ם שליחות יש דק~~~~ל ברור ~דבר אין לדינא~~מ

 תם רב~נו שה~ילחומרא
 חו~

 דלמסקנא וסובר רש"י על
 ~ומרא אפ~לו לעכו~~ם של~חות א~ן ~נ"ל בב~~מדגמרא
 דוחק במקום ~ר~~א מיקל סעיף קס~~ט סימןוב~ו~~ד
 כן ובאמת תם~ רב~נו עללסמוך

 נרא~
 דא~ן דעלמא סוגיא

 ובשום ~קום בשום נמ~א דלא לחומרא אפילו לעכו~~םשל~חות
 שי~יה לתרום שליח לעכו"ם שעשה דישראל לומרפוסק

תרו~
 ות~~~ לחומרא

 אסור~ ~~ו~
 שאם וכן לזר~ם

~ידש
 אש~

 לחימ~א גט ~ריכה ~אשה שת~~~ עכו~~ם בשל~חות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 א~נו ~כו~~ס משום ד~~~ל לד~ות יש מק~דוש~ן שהרא~~הגם
 ב~~ אמר~נן לא ל~ומרא ~ף לכן ~לל וק~דוש~ן ג~ט~ןבתורת
 מזה משמע ~ותר מ"מ אבל אחר במקום משא"כ של~חותיש
 ~חומרא אפ~~ו כלל לע~ו~~ס של~חות דא~ן תופס~םד~נן

 ר~תו~דעת
 הנ~~ל~
~ 

~~~
 הנ~~ל אוטומוב~ל הבעל של שלנו דנדון לי נראה באמת
 ד~שראל ~~ין של~חות לענ~ן כלל ~~י~ות ~ואין

 רק ~שבת עמו ~סע שלא ל~שאפפער בפ~רוש אמר~או~טא בע~
 שא~נו לו אמר בפירוש ~רי א~~כ ~שבות ובשבת החולב~מי

של~~
 ולא ב~שראל שלד~~ע ענ~ן לא כאן ש~~ך ולא בשבת שלו

 העושה עושה הכל ~~ עכו~ם גבי לעכו~~ם שליחותענ~ן
 שלו של~ח נעשה ולא כלל משלחו מדעת ולא ע~מומדעת
 וטבח גנב בענין גנ~בה מהל~ בפ~~ג במל~~מ ועייןבעכ"ח
 בשבת לשחוט להשליח ~וה שלא דכל של~ח ע~~ בשבתומכר
 בשבת לש~וט ~והו דלא כ~ון ~לד"ע א~ן של הענין כללל~~ש

כש~~~
 לנסוע שלא בפ~~ ~אויטא בעל לו דאמר דידן בנדון

 של~חות של בענין דל~~ש וודאי לשבות רקבשבת
 כל~

 השאפפערשעושה מ~ כי
 עוש~

 אדעתא ולא דיד~~ אדעת~ רק
 שישבות לו אמר ד~משלח כיוןדמשלחו

 בש~
 אם רק ~

 ~מו דהו~ דלפ~ע דררא משום רק הוא בכ~ון לד~ן לנו~ש
 ~מש~~כ ~ב~רה עוברי ידימס~יע

 מע~~~
 מש~~כ אבל

 שבת ממלאכת ~נות לישראל מותר דאין משום חששותעוד מע~~~
 האויטא בעל דה~שראל לומר ע~ה יש ע~ז עבורוהנעשית

 ~~נהלא
 ממ~

 הי~ אם משל ~בדרך בשבת השאפפער שנסע
 ה~ לא אז בש~~ק שובת וה~~ הבעלים לדבר~ ~~~תהשאפפער

 ח~ות א~ ביום רק להיותיכול
 הוא בשבת שנסע ו~י היו~

 בבוקר א~ ~וםבביתו
~ 

 באויטא ~ש~מש עליו נאסור אוהר
 ~~ום ח~ות א~ יום עדהנ~~ל

 דז~
 בכדי בגמרא הנקרא הוא

 נהנים הבעל~ם אין שהר~ ~איסור מן נהנה א~נו דאזש~עשה
 יש ענין דבכל נ~~ל ובאמת בש~~ק השאפפער שנ~ע ממהכ~לל

 ש~עשו~ בכדי רק האו~טא מן ~בעל~ם ~~נו שלא כןלעשות
 שובת ~~~ אם אפ~לו ליהנות ~כו~~ם ש~~ו ~נאה רקכלומר

בש~~ק~
~ 

~~~
 ~דעת דבכה~~ג כלים שביתת משום חשש מע~~כ כתב
 איכא בכלים ג~~כ והחת"סהב~~ח

 איסור~
 כלים לתת

 הא משום א~ולדעתי
 משום ליכא ענין דבכלובפוסקים בג~ וודאי דמשמע חושש ה~~ת~ ל~

 שבית~
 אפ~לו בשבת ~ל~ם

 לא באמת אבל ביד~ם~ מעשה עושה דהעכו~~ם~יכא
 א~סור איכא וודאי בזה אלא כל~ם שביתת של לחשש~ר~ך ה~

 האו~טא עם יסע השאפפער אם וכאן אדם של ב~ל~םגם

בש"~
 מתחום יותר אותו ~וליך הרי

 וע~~~
 לא

 קיי~~~
 שביתת

 תחומין לענין אבל אחרות מלאכות לענ~ן אלא בשבתכלים
 ישראל של ב~לים איסורא א~כאוודאי

 ועכ"~
 חשש משום גם

 אדם של כל~ו אסור~ם דע~~כ ולומר ~קל אפשר ה~הזה
 אינם שהבעלים כל אבל הבעלים מדעת אלא חו~~לל~את
 מזה כלליודעים

 ו~ולכ~
 מחו~~ל

 נע~
 ולא מדעתם שלא

 סחורות ~מה שהרי א~סור דלי~א נראה בהסכמתםנעשה

ש~
 מתחום ~ותר בשבת ~ול~ים והם הבא~ן על שהם ישראל

 כיון עכ~~ח אלא בדרך איסור חשש ש~הי~ מעולם ש~ענוולא
 איס~ר לי~א ב~סכמתם ולא הבע~~ם מדעת שלא ~כל~עשה

 שב~תת לענין בתשובה בחת"ס כתב ב~~~גבדבר
 ש~בהמהדכל בהמת~

 עוש~
 איסורא ל~~א ~שראל מדעת שלא

 ה~יסורד~~ן בדב~
 אל~

 ~עשות ה~שראל יניח שלא
 אם א~סור א~ן ~שראל דעת בלי אבל בשבת~בהמתו מלאכ~ א~ז~

 הבהמ~
 משום הנ~~ל הדבר ~וטעם מע~מה~ מלא~~עוש~

דלהב~מ~
 תורה נ~תנה דלא כלל תורה אסרה לא

 ~שום המ~ות מ~ל פטורים חש~~ו דאפ~לו דעת ~ראלא לבהמ~
 נינהו דעת בנ~דלאו

 כש~~~
 וק~~ו

 בהמ~
 שביתת דאיסור

 נאמרהבהמתו
 ר~

 לעשות להם אסור דהבעל~ם הבעל~ם על

פעול~
 שאסורים וממילא בשבת ~לאכה יעשה שבהמתם

 או אותם~ש~~ר
 אות~ להשא~~

 עושה ג"כ שב~ם לע~ו~ם
 שלהםהבהמה

 ~לא~
 עושה שהבהמה ~ל אבל מדעתם

תולשת א~ בקרנ~ בע~מה שחופרת כגון לר~ונה ~~מהמלאכה
 בע~~

 ביאור כנ"ל איסור שום ~עלים על א~ן
 ~ה אופן ~על ~~ליות מה~~ז הגאון בשם החת~~סדבר~

 אדם של ~לים בי~~את הה~~ד שכן וכיון נכונ~םהדבר~ם
מחו~~ל

 ג"~
 ~וא

~ 
 אסור ~ישראל דמדעת הזה האופן על

 מע~מם ~ול~ים שהכלים ~ל אבל חו~ל ~ליו ש~~או להניחלו
 תו"ל אותם ומו~יא הבעלים מדעת שלא נוטלם ש~עכו"םאו
 וא~~ איסור~~ שום הבעלים עלאין

 שה~שראל בנ~~ד
 אם אף בשבת האו~טא שישבות ~שאפפער מ~וההאו~טא בע~

 הבעלים על אין חו~ל אותם ויו~יא לו ישמע לאהשאפפער
 מדעתו שלא הכל דהוא כ~ון חו~~ל ~ליו י~יאת של איסורשום

 נר~~ היהכן

~~~
 לחפש א~שר היה ולכאורה לפ~ע~ מ~ד לדון יש ש~~מ
 ל~ור דמותר שביעית במס~ איתא דהריהיתר

 השביעית עללהחשוד
 פר~

 די~ול~ן משום בשביעית החורשת
 משם ומוכח אות~~ לקח הוא ד~חיטה בהיתראלתלות

 וא~~ לפ~~~ משום ול~כא תול~ן בה~תר לתלותשיכולין דכ~
 ל~או~

 את ל~שאפפער למסור דמותר בנ~~ד ~ה~~דאפשר
 בזמן אלא אותו ~ו~~ך לא דאפשר תלי~ מטעם ~שבת~ודם האויט~

 קודם דה~ינודה~תר
 השב~

 לא שא~~~כ אף ואז השבת ואחר
 על י~י~ לא ~~מ בשבת ג~~כ ו~וליך השאפפערי~~~ת

 ~י למסור בהיתר ~כול שה~~ בזמן לו מסר דא~הוא~סור ~~שרא~
 אסור יה~~ דא~~כ לדבר רא~~ ק~ת ו~מו לפ~~ע~ עליוול~כא
 בפרהס~~ שבת למחלללמכור

 בשבת בה יעבוד שהר~ ב~מ~
 ונ~יר בשבת אותם שידל~ק נרות לו למכור אסור יה~~וכ"כ
 כת~ב~וכ~~

 לה~שילו מכוון אינו המו~ר דה~שראל ~יון ~~~לועכ~~ח לפ~~ע~ משום אסור ויהי~ בשבת בהם ש~כתוב
 שבבהמה בה~תר לתלות יכול וגם מוכר הואע~מו ולטוב~
 ~יכא החול בימי היתר בזמן ~~תוב ~תיבה ובכל~ החולבימ~ י~ו~

 ואב~~~ח לנזיר י~ן כוס יושיט דלא והא דלפ~~עאיסורא
 לנ~~ר א~ן שהר~ בהיתרא כלל למיתל~ דל~א מ~ירילב~~נ
 אבל לעולם לב~~נ אבמה~~ח היתר א~ן וכן לעולם בייןהיתר
 ד~שבנ"ד

 ז~
 דמותר לומר א~שר היתר

 דהישרא~
 מוסר

 האו~טא את מוסר הוא בנ~~ד והה~~ד ה~תר זמןעל
על להשאפ~

 ~ז~
 ל~דד אפשר היה ~ן היתר~ של

 ל~אור~
 דהוי ~יון

 עושה~ הוא ע~מו ולטובת ישראל~ורך

~~~~
 בסוף והוא לזה סתירה מ~אתי לכאורה

 ל~~תי שדהו את יש~יר לא אומר ~ב~~אדתניא דע~~~ פ"~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 שי~המפני
 מ~~ ~

 וכו~ שמו ~ל נ~ראת והוא בחוש~~מ
 לפ"ע משום ותיפ"ל בש~~סופריך

 ומתר~
 קאמר~ ועוד חדא

 ה~י עיי~~ש~ שמו ~ל דנ~ראת מפני ועוד לפ~~ע משוםחדא
 ב~ שי~~ למי שדהו שישכיר דמי ב~מראמוכח

 מלאכה
בחוש~~מ

 אס~
 היתר ~~ן ד~יכא כיון ול"א לפ~~ע משום

 מלאכה שי~שה לתלות ה~כירויכול
~ 

 שלא המותר בזמן
 משום להתיר אין בנ~~ד ה~~נ וא~~כ לפ~~ע משום בהיהי~

 שי~תל~
 השאפפער

~ 
 בזמן

 ~ית~
 לחלק יש ובדוחק

 דהכותי כיון לכותי שדהו משכיר ~~י דש~ני ולומר~~ת
 רווח לו~י~

 ב~
 בה מלאכה שיעשה

 שה~ בחוש~~~
 ה~א

 ההנאה ו~ל~כר
 ברי כאלו ~וי ש~ו הוא ופירות~ מהש~

 שי~הלנו
 בחוש~~~ מלא~ הכותי ב~

 אף לפ~~ע משום בי~ אית ולכן כלל לאיסור חו~"ממחזיק אינ~ דהוא כיון
 ~~כירשיכול

 ~לל נוסע אינו שהשאפפער בנ"ד משא~~כ לו~ש~תי ההית~ בזמן מלאכה שיעשה ע~~מ אני לו~
 ע~מו לטובתהאויטא ע~

 ר~
 והוא ב~ליו~ ~ורך

 שפיר בעליו א~לבעלמא פוע~ ~
 י"~

 לו אומרים שלו ש~עלים דכל
 וליכא להם י~יית שלא לחוש לנו אין בש~~ק שישבותשר~ונם
~~ום

 לפ~~~
 בשבת שנסע איתרמי אח~~כ אם אפילו וממילא

 והא~ת לפ~~ע כאן ואין ע~~ו הוא אלא לו ~מו הב~~יםלא
 דוח~ ~דת~

 חזינא מ"מ הוא
 דמנה~

 ~~ל הוא ה~ולם
 ריחיים משכירין לפ~~ע בענין כאלו בעניניםק~ת

 וחנויו~
 ע~ ~די ו~סייע ל~פ"ע חוששין ואין שבתל~חלל~

 ואפשר

דהט~
 כאלו אנשים בעוה"ר האיד~א דנפישא כיון הוא

 האנשים ~עת בשביל ~שלו להפסיד ~כשר יש~ל מחויבאין
 אין אם דבר~ של כל~ו קי~ור וימות~ ל~ע וה~ט~והללו
 נכון אזי שבת המחלל את י~~ אם להישראל הפסד~~~כ
 הפסד לו יה~ ואם ~כרי אפילו אחר איש במק~מושיקח
 לה~זי~ו יוכל אזי יותר ב~י הוא שבת שה~ללבשביל

 ר~
שית~

 שינוח עת בכל ע~ו
 בש~~~

 עת בכל נזהר יהי~ ו~ם
 שי~תין עד ~אויטא מן ליהנות שלא בשבת שבא נר~השאם
 האיסור~ ~ן יהנה שלא בש~~ק שובת הי~ אם שיעשהבכדי

 כתבתי~והנ~ד
 וש~~ת דו"שידידו

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

 י~א~ סעמיהאלי פה תרפ~~ט אלול בחדשבעזה~~י
~ח"ט

 ושוכ~~
 וכו~ סוע~~ה ~ו~~ב ~~~~ ידידי לכבוד

 מו~~הכש~~ת
~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 דינא ~בי~ ~~~י

 י~~א~ בב~ין ישראל ~דת ~הלרבה

אחד~"ט~

~~~~
 באי~ ~הייתי בעת ~כאן בא מכתבו

 מ~ום
 אח~

ל~ו~
 ~ופי ב~את

 ולכ~
 ב~ד ל~כר ~ת שחייב בקונה שאלתו בדבר באתיועתה עתה~ ~ד ל~שיב יכ~לתי לא

 ב~~ו ~ורע ואינוס~ו~~ו~
 וה~ו~

 הפרעון ~~ן ה~ות על פו~יןו~ם ב~~~ת~ לתב~ו מו~ח
 ~י ~~~~ט~ ~מש~

מותר
 להמו~

 ~חת
 ה~ינז~

 ריבית איסור משום בו יש אי
 השאלה~ ע~ו~~ד לא~או

~~~
 בעיר אחד מת"ח תרפ~~ד בשנת עוד בזה נשאלתי כבר

 בסי~ השו~~מ דברי ג"כ ~ביא והשואל~ראסווארדיין~
 הניתן במעות אלא אסור אינו שריבית מ~עם להתיר~קכ"~

 כלל החדש ה~אונים שבדברי דאף השבתי ואניבהלוא~~
 חולק~ שום בלי בסתמא השו~~מ דברי ~"כ הביא א~סי~ ~~~~

 אין לד~י ~~ ידי~~ תחת אינו הנ"ל ומשיב שואל~וספר
 ד~וכח משום כדבריו~האמת

 דאף בש"ס דוכתי מכ~
 ועיין ריבית~ איסור איכא בהלואה לידו באו שלאבמעות
 המבואר ~דין כן שמוכיח סק~~ח קע~~ו סי~ן יו~~דבש~~ך

 עוד מוכח ו~ןשם~
 דיני~ ~כ~

 ובסימן בש~~ס המבוארים
 י~א שלא ~ח קנ~ית ~ניןק~~ה

 ~דיין~ הש~

~~
 ~~ות שכתב ~~ת~ בשינוי השו~~~ דב~י הביא מעכ~~ת
 סתירה ליכא ול~ה ריבית~ איסור ליכא וב~זל ~זל~ח~וב

 ~רבין ואין השכר על מרבין ~~י ה~לו~ הש~~ס מדבריכ~~כ
 בסימן ~ליהם השער י~א שלא פירות מקניית וכן המכר~על

 ~~~כ הנגזל~ של ~שארו דהמעות כיון י~~ל דב~זל ומשום~~~~ה~
כל

~ 
 הריוח שלו דה~עות הנ~זל של הוא ה~זלן שהרויח

 ק~ת נ~ה וכןשלו~
 מו~ מדב~

 המ~~ם
 שי~

 בשו~~ת ז"ל

 שי~~ר~~
 לומר ק~ת דמ~דד לסופו קרוב סי~ן חיו~~ד

 שאני ד~זל דס~~ל ועכ~ח עיי~~ש~ ריבית איסור ליכאדב~זל
 כמבואר ריבית איסור ליכא פ~דון ו~בי פקדון כמו~ינו

 בסי~בחו"~
 של ד~מעות דכיון ומשום ז~ סעיף ~~~ב

 א~~כ ~~~יד~ ~ויחו המפ~יד של ~מעות א~~כהמפקיד
 ~נ~ז~~ והרוי~ו הנ~זל של ה~ות ב~~ל~"ד

~~~
 ~ם בא~ת

 ב~
 חדא ~התיר~ ס~י~ כדי בו אין

 דנ~~
 מדב~~הד~

 ביו~~ד הר~א
 בםי~

 ד~ם ה~ סעיף ק~~ז
 וז~ל שכתב ריבית~ איסור איכאב~זל

 כ~זלן הוי ~~
 ו~~ות שלו~הרווח וכ~

 ~ל~
 ריבית א~"כ ליטול ואסור עליו

 ~רי שם~ בב~~י שהביא הרשב~~א בתשו~ מבואר וכןעכ~~~~
 ~ברא אפילו ועוד ריבית~ איסור איכא בגזל ד~םלהדיא
 משום ריבית איסור בו יהא שלא דנימא בתחלה~שכתבנו
 ~יה באם התינח ~נ~זל~ הרויחו הנ~זל שלד~מעות

 הרויח הלוה אם כלל נודע לא שלנו~ בנידון אבלבה~ות ~ו~
 ח~שה לשלם ~כשיו פוסקין הע~אות שהריבה~עות
 ונ~~א ב~מ~ת~ כלל ה~ה הרויח לא אם אףפרא~ענט~

 ודאי בכ~~~ג בה~ות~ ~לוה הרויח אם כלל נתבררשלא
נרא~

 איכא ב~זל אף ד~כ~~ע
 שייך דלא כיון ריבית~ איסו~

לו~
 אחר ~טעס ועוד להנ~זל~ הרויחו הנ~~ל של דהמ~ות

 אליבא איסור כאןיש
 דכו~~~

 כלל נחשב לא ~מ~ות
 החייב ליד באו דמתחלהכיון ל~ז~

 בהית~
 ו~זל

~ 
 אלא הוי

 בעד חייב שהוא כאן אבל ~ז~~ ~איסור ה~ות ל~חמתחלה א~

 שלא אלא ~ה~תר בא לידו המעות שכשבא ונ~~אסחו~~

שי~
 ק~ישתמיט אישת~וטי ב~ שייך ~זמנו

 ~~ דהוי ~
 דהרי ל~~ ו~~נא~וזי

 ~ה~~
 ובס~ ~~ד~ סימן בח~~מ פס~ינן

~~~ב
 סעי~

 לעד~ת כ~ר ב~לוה דהכופר ד~
 ועיי"~

 בס~ע

 לידו ה~ת ~א דלאבנ"ד אב~ ריבית~ איסור ליכא דב~זל נימא אי אפ~ וא~ובש~~ך~
 בתח~

 בת~ת
~~~ 

 אלא
 בתור~

ח~~
 איסור ואי~א כהלואה~ ה~י ודאי ה~~ורה~ ~ל

 ריבי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

והוא
 י~ב השבות דברי על משיג ~ומע~ת א~~י~ פשו~

 ~כיתי ~א לדידי וז"~~ וכתב הריבית~ דאוסר ס"ד סי~~"א
 דזה~הבין

 ר~
 ~דמים תבע אם אבל הדמים~ תבע ~א אם

 ~או~~וה
~~ 

 זה אין ~יתן
 מל~

 ואין~ ~כ"ל~ גזי~ה רק
 בי אין ג"כ ~יתן ר~ה ו~א הדמים בתבע דגם נ~נים~בריו
~ו~

 ~"ב דסי~ ~נא ~ך כדמוכח גזל
 הנ"~

 כופר דאפי~
 ~ידו~~ בא דבהיתרא משום גז~ן הוי ~אבמלוה

~~~
 משום ~תיר~ טעם עוד מ~דד ש~כ"ת

 ה~ ~~ו~
 ונמ~א פ~~ענט הבאנק עכ"פמרויח

 דה~ו~
 הוא

 המ~וה נגד~כ"פ
 מבט~

 כיסו
 ונהי חבירו~ ש~

~יסו ד~מבט~
 ש~

 כן ואם ל~יד"ש~ חייב עכ"פ פטור חברו
 י~~

 דמועיל
 כ"ח סימן ~בח"מ דהש~ך ואףתפיסה~

 ובסי~
 ~ה

 ב~הועוד ס~~
 דוכתי~

 לא ל~י"ש דחייב דב~ום כתב
 הש"ך סמיכת עיקר ה~א ~מ תפיסה~מהני

 ע~
 דברי

 בתשו~~ריב"ש
 ~א ראייתו עיקר והריב"ש ~~"ב~ סי~

 מחשב~~לא
 והביא בו חזר לבסוף ~רי לשטרא~ משט~

 ה~"אבשם
 דבאב~

 מל~חזיר~ פטור הוא ~~י~ש אף ריבית

~~~
 ד~כיח נשך איזהו בפ~ בח~ ה~ן דברי ~כ"ת ~יא
 ריבית דבאבק ~שטרא משטרא ~שב~ דלאמהא

 ד~כר ~היפך מדבריו מוכח וא"כ פטור~ הוא ~~י"שאפי~

דכ~
 ~~י~ש דחייב ~יכא

 ~דברי ~ית~ייהו וא"כ תפיס~~ מועי~
הש"ך

 עכתו~~
 מכ~ ~י נ~ירא לא זה היתר יסוד וגם

 דהא חדא~מים~
 כ~

 ~ועיל דאינו ל~י"ש דחייב היכא
 ו~א בע~מא מסברא הרמב~ן בשם בריב"ש ~יאתפי~~
 ~שטרא ~טרא מחשבין דאין ~א~מכח

~ 
 דאח"כ

 ורק ~שטרא~ ~שטרא מחשבין דאין ~א ~דבר רא~להביא רו~~
 אינו ל~~ש אף ריבית דאבק הרשב"א דלדברי קאמר~ז

מחוי~
 אב~ ~~~ משם אין ~החזיר

 בו חזר ~א מ"מ
 ~י ועוד רא~~ בלי כן כותב ~רמב"ן ~~רי הנ"~~הדין
 ש~וא דבדבר זה ~דין מוכרחת אחרת ראי~יש

אינו ל~י"~ מחו~
 ~ב בסנהדרין ~ש"ס מדברי ~וא תפיסה~ מועי~

 ו~א ניה~י~ ואהדרינהו במחתרתא דיכרי ~י~ איגניבו רבאגבי
 הואי~ א~קב~ינהו~

 ב~מים דקני~הו ד~~ ~ומ~ ונפק
 דקש~ בעין~ שהואאף

 ל~י"ש~ חייב ש~י ~תוס~ ~ו~
 ד~רו ~ום אלא אהדרו ~א ~מה תיר~ושהתוס~ ור~

 סק"ד כ~ח בסי~ בתומים ומתקשו הדין~ מן ~החזירדחייבים
 הרי א~כ תפיסה~ ~מועיל נימא דאי שם ובנתיבותובק~וה~~ח
עכ~

 ברשותו~ הוא כבר
~  

 ~~כ"ח ~פס~ הרי א~דר~~
דאינו

ב~ום ~א~י~~ ראי~ ~כאו~ ~~ דיש וכיון ת~יס~~ מ~י~
 ~~ד~

 ~א
 ~~ ~פיס~~ ~עי~

 ~~~ש ~ייב
 דהחיוב מסתבר דודא~אחר~

~~ 
מחיוב עדי~ ~~ד~ גב~ ~~י"ש

 א~נן ב~"ס דאמר~ כ~ ל~~~ ש~ א~
 סימן ~"ד בש"ע ב~~ ~ואר ~ד אמו~ על באאפילו ~ו~ אס~

 דגביקס"א
 אב~

 ~~ם בידי חיוב יש ריבית
~~חזיר המ~ו~ ~

 בסעיף ואח"כ ~ס~ ש~
 ~ ~א~

 דאם ~~אר
 תפ~

ה~ו~
 ~י ~~~ ~י~ ~~בי בש"ע ~~ם הר~ מינ~~ ~קינן

 ד~א ~נ~ ~~ינןתפס
 ב~~ בז~ ה~~ ~~~ כ~~

 מווא~א~ר~מ
~ בסי~ ~~~ ~~  ~~~ ד~י~ ~סו~ 

מ~ש~~
 קס"א סי~ן יו"ד

 הנ"~
 ד~א

 קיי"~
 ש~יא כה~ן

 שם~ עיין ~שטרא משטרא ~שבין גביהנמק"י

~~~
 כיסו ד~~טל ~~ת שכתב הדבר ~בגוף אומר אני

ש~
 ומשמע מפורש~ מ~~~י ~א ל~י"ש ד~ייב חברו

 לכאו~לי
 כיסו ד~טל

 ש~
 ל~י"ש אף חברו

 פטור~ הו~
וא~~

 היזק בגורם היינו ~~מ ~~י"ש~ חייב בנז~ין דגרמא
 אבל בידו~ ~י~ ש~בר ממון דמפסידו~חברו

 הגו~
 ~ח~רו

 ש~רי וראיה פטור~ הוא ~~~ש דאף ~י מש~ ירויח~~לא
 וחייב אדם בד~נ~ שפט~ר דברים אותן דקחשיב דנ"ובב"ק
 ~~א ~שוב ~א שמים~בידי

 ש~ דברי~
 ~סיד ~א ידן

 ~י מש~ קחשוב~ ~א הרווח מניעת אבלמכיסו~
דהמבט~

 כיסו
 שהוא חברו~ ש~

~ 
 הריוח ~י~ת

~ 
 ח~רו

 ש~יאים מ~תוספתא ~~ כעין ועוד פטור~ הוא ~~י"שאף
 ~חברו ~ות ~~נותן נשך איז~ו פ~ בב"מ והרא"שהרי~ף
 א~א ע~יו לו אין לקח ו~א שכר ~מח~ית פירות ב~ן~יקח

 מביא ובנ~~ית~ומת~
 ע~י~ דקא~

 ב~וש~~
 אומרת ~את

ה~ט~
 וא"כ פטור~ ~וא חברו של כיסו

 מדקא~
 ~~ אין

ע~י~
 ~~י"ש דאף ~מע ~~מת א~א

 דא~"כ פטור~ ~ו~
 ~א דאם ~~מרהו"ל

~~ 
 ~חייב אדם מדיני הוא פטור

 ד~ ומדקא~ שמי~~בדיני
 ו~א ע~ו ~ו יש ת~ומות

 יות~
~מ~

 ~א ~~~ש דאף
 ו~ פטו~

 ~ דין מובא
 בחו"מ

 וביו"ד ק~"גסימן
 סי~

 חייב שי~~ כ~ל נזכר ו~א קע"ז
~ הנ"~ מכ~ל~י"ש~ ~  דגבי ~י 

 מבט~
 כיסו

 ש~
 אף חב~ו

~~י"ש
 הו~

 פטור~

~~~"~ 
 גבי דגם ~ימא אם דאפי~ו

 ~ט~
 כ~ו

 ~י"ש ~ייבהוא חב~ ש~
 ו~ ב~~וא~ אב~

 ה~ות ~ו ה~זיר

 הפר~לז~
 ומשום ~~י"ש~ אף פטור ודאי הוא

 ד~
 ד~א

ובש~מא ~מעות~ עוד ~ריך ה~ שהוא ע~מו ~טובת ה~ בזמנו~פ~
 בכ~

 ~~וארים הנך
 ~ב~

 ד~ נ"ו~ דף
 ~יקר

 ~חייב ~וא בזה עדותו~ כובש כגון ~חברו~ ~~זיקהכוונה
 ב~~וא~ אב~ שמים~בדיני

 ~ריך ש~~ ~מן פרע ש~א
 וגם אונס~ כעין ~~ת הוי ~~ות דחוק ש~י~ משוםש~וא ~רו~

 מ"~ ד"~~ דדאין כמאן דקיי"ל בגרמיאפי~ו ר~~~ בס~ ביו"ד כמבואר אונס חשוב מ~ןאו~ס
 בש"ך מבואר

 שפ"ו בסימן~"מ
 ~י ~ו~מע פטור~ אונס דה~ דהי~

 ש~~ כיון ~~י"ש אפי~ ~טורק~ת
 ~ונס~

 מכ"ש א"כ
 א"כ ~~י"ש~ אלא חייב אינו ~הזיק ~~כויןדאפי~ו בגר~
 כ~

~כשה~
 ~~~ש~ אפי~ו דפטור ודאי בזמנו~ פרע ולא אנוס

 דז~~נר~
 של ~עמו

~ תש~  
 אפרסמון

 ~~בי~
 ~כ"ת

 במעכב דאיןשכתב
 לש~

 ~~ואתו ~חברו
 ש~ די~

 כיס~ ~טל
 ומעכ"ת ~ברו~ש~

 כ~
 ו~י ט~~ מבין שאינו

 ~נ~~~
 טעמו

כנ"~
 ב~יתר לידו בא דה~ות ~ום

שאינו ו~ ניתנ~ ו~~ו~א~
 פ~

 הוא ~ז~ו
 ~פרוע ~י~ שום ע~יו אין ודאיבכה~ג ~ונס~ ~~ן והוא ע~מו~ ~טוב~

~  ו~נ~ כ~~~~הרויח ~~~ י~ל ~~~ 
 כדב~ם

 ~א~~
 שכתב

 גם כ~ב אפרסמון~~ר תש~ בש~ ~~~
 ~ ב~~~

 ~"מ
 בח"מ ב~"תומו~א ~~~~ סי~

 באות ~כתב באו~יו~~~דיני~ ד~~~ ~~~~ ו~~~ ~~ב~ סי~
 ~הלו~ א~ ~~ ~

 ~ן

ביטו~
 כ~ס

~ ~הז~~ ~ס~  ~ג~ ~~ ~~~ ~בי~ ~ו~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ול~ כן~ כתב~וא
 ~וד

 דאוס~
 לב"ד

 ל~זדק~
 ~ו~יא

 ריבית~ איסור משוםדבר איז~

~~~~
 מעכ~~ת כמש~~כ נימא אי אפילו לאסור טעם אמינא
 דינא אינש דעביד ב~ום דאפילו ד~ סי~ בח~מ מבוארהרי ~~~ תפיסה~ ~ועיל דבחיוב ~ימא וגם ל~י~~~~דחייב

 ע~~י ~עשות אסור אבל בע~מו~ הוא מילי הני מ"מלנפשי~
 ו~ה עבר אם דבדי~בד כתב ד~ר~~א ואף ~יי~~שעכו~~ם

~
 הגרעק~~א גליון בשם סק~~ד בפ"ת ~ועיי"ש עשוי שעשה

 סימן תק~~כ בספרו הש~~ך~שם
 דלענין קי~~~

 תפיס~
 אף

 נו אסור עכ~~פ תפיסה~~ ~וי ו~א מועיל~ אינובד~עבד
 לגבותלהמלוה

 מ~
 ומחויב הערכאות~ ע~~י להרויח יכול שהי~

 שמבקש לומרהוא
~ 

 הריבית~ בלא הקרן

~~~~~
 מכל

 הנ~~~
 התובע דאם נלענ~~ד מעכ~~ת שאלת בדבר

 ~ו להגיד מעכ~~ת מחויב ד~~ וירא כשר ~ישהוא
 כתבתי~ ו~נלענ~~ד ריבית~ בלא הקרן ~תובעיא~ר הערכאות~ שפוסקים פרא~~נט ~חמשה לגבות לודאםור
 ידידו הנלוים ולכל למר ושוכ"ט כוח~~ט בברכתואסיים

וש~~ת~ דו~~~

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

 יע~~א~ סעמ~אלי ת~~~ט סיון ט~ ב~ יוםבעזה"י
שו~~

 וכו~ חו~~ב הגאון הרב ידידי לכבוד
 כש~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~מו"~
 דינא מבי~ ~ נ~~י

 עדת דקהלרבה
 ישר~

 במדינת י~א ב~לין ד~~~ק
אשכנז~

אחדשה~~ט~

~~
 ~תבו ~בלתי ימים איזה

 לשאו~
 הנהוג בדבר חוו~~ד

 משמעון סחורה הקונה שראובן הסוחרים כל ביןכמעט
 בחת"י~ וועכסעל הנק~א חובו על ש~ר לשמעון נותןבהקפה
 הזה בוועכסעל הולךושמעון

 על א~~ע וחותם באנק~ לאיז~
 המעות~ את לו ~ותן והבאנק ערב בתורת הזההו~עכסעל
 לאט להבאנק פורעוראובן

 לא~
 וע~ין הריבית~ עם הקרן

 נראה ולמעכ"ת דיסקאנט~ בשם הסוחרים בין ~ראזה
 וכתב רבית~ איסור ~ד אסור הוא זה דע~ין~כאורה

 ז~~ בענין נעשים ה~סקים כל דכמעט אומריםד~סוחרים
 חוו~~ד שואל הוא ולכן ~חר~ ב~נין עסק ~עשות א~~אוכ~ט
 ל~ה יש אםבזה

 איז~
 שאלתו~ עכתו~~ד לא~ או היתר

 מדברי ל~סור מעכ~~ת שמביא ומה אי~ור~ בזה אין~~~~~~
 וכו~ ישראל י~א ד~~ה ע"ב ע"א בב~~מה~וס~

 לח~רו המלוה דיש~ל בפשי~ותשכתבו
 אס~

 לשלם ל~לוה

~ריב~
 אין ~כו~~ם~ חייב שהמ~ה אף חייב ~מלוה

ענין
 לנד~

 לוה המלוה ~ם דוודאי די~~
 מק~ באיז~

 לע~~י
 לשלם ~לוה אסור בוודאי בריבית~העכו"ם

 נותן ~יל~ דהוי חייב~ ~~לוההריב~ת להעכו~~
 ל~~לו~ הריב~

 אותו ~ורין שאנו ~ה ~דהיינו הלוה דידן ~נידון אבל~~מו~
 החייב הוא הוא ראובן~~בשם

 ~~אנ~
 ~כו~~ם~~ ~דהיינו

 ~ל חתום ~ואשהרי
 הוועכ~~

 אק~עפטאנט בתורת
והמל~ ~ערב~

 הוא
 ~עכו~~~

 ישראל הרי וא~~כ ~באנק~ דהיינו
 דהיינו שלו~ ל~מלוה ריבית ליתן מותר לעכו~~ם~ מעותשחייב
 דשמעון והא להבאנק~ דידןבנידון

 חת~
 בתורת ע~מו את

 יכול הבאנק ש~רי קבלן ~~ ~וי דזה נהיערב~
 מן לתבו~

 דכעת דבריו בתוך כותב ~ומעכ~~ת תחילה~הערב
 דלפי ידעתי ולא תח~~ הלוה ~ל ~באנק חוזרתבדיניהם ג~

 דבדיניהם אלא כן ~י~ו במונקאטש בהיותי עוד ששמעתימה

 לגבות הבאנק ביד יכולתי~
 ג~

 ואפשר תחלה~ ~ערב מן
 מזה~~ ~מעתי לא אך דיניהם~ עתהנשתנו

~~~~~
 כבר בזה מ~~מ ק~~ע~ סי~ן ביו"ד דעות ב~ יש קבלן

נתפשט
 ה~נ~~

 ל~יות לישראל ~תיר ~עולם בכל
 בת~ו~ מוריוכמש~~כ ~~כו"~~ מן בריבית לע~מו מעות לוה כשישראלערב~

 מ~ר~~~
 גם שמביא ק~~ס סי~ שיק

 שדבריו ונ~י נ~~י~מעכ~~ת
 ש~

 לי מובנים אינם
 טעמים כתבת~ כבר אנכיגם מ"~ כ~~~

 משום להתיר~ אחרי~
 ועכ~~פ גמור~ קבלן לערב הערב מיחשב לא שלנוב~רבות דג~

 שהמ~הג העיד ו~רשב~~א להת~ר~ דעות דישכיון
 ~ו~

 בכל
 וכן וב~המ~~ג~ ב~מ~~ק בשמו ~ביאו כמו להתיר~המקומות

 רו~יםאנו
 ג~

 שהמנהג כן בזמנינו
 הו~

 אין ל~תיר
 כלום~המנהג אח~

~~~~
 המוכר ד~ישראל להתיר~ א~ד ~ד כותב מעכ~~ת גם

 הנכרי~ מן עבורו ללות ה~ונה ישראל של שלוחוהוא
 ~ברמ~א במרדכי המובא רש~~י דעת לזה מ~רףש~כ~~ת

 רש~~י דעת באמת כי זה~ ~ירוף~ריך ל~ ידעתי לא ואני מותר~ שליח ע~~י ~יבית ק~~סבסימן
 הנ~~~

 א~לי תמוה הוא
 ובבית בחוו~~ד עליו שת~ו כמו כלל~ בעיני מובןואינו
 מותר וכי בעי~ ש~יח ריבית דהכי אפ~ים~ ובמחנהמאיר
 להמלוה ויאמר קרקע גבי על הלוה שיניחם באופן ריבית~תת
 וא~~כ ~"ת~ אף אסור דוודאי פשיטא הריבית~ לך~ול
 ליד בא דמ~~מ כיון לכאן~ שלד"ע ואין שליחות עניןמאי

~מלו~
 ~סור בוודאי לוה~ של מעותיו

 ~מה מדאורייתא~ א~
 של מעותיו המלוה ליד בא ~~מ לד~~ע~ ~ליח שאיןבכך
וכמש~כ ~סניף~ אף הנ~~ל רש~~י דברי ל~ף חלילה לדעתי ולכןלוה~

 כן~ ~ב טועה תלמיד דאיזה הג~~א בביאורי ג~

~~
 רש~~י לדברי כלל ~ריכין אנו אין דידן בנידון

בפשיטות הנ~~~
 דהקונ~

 אק~עפטאנט בתורת חתום שהוא
 הוא ~~מוכר הריבית~ ~את הקרן את להבאנק~דהיינו להעכו~~ם~ החייב הוא והוא הלו~~ הוא הוא הוועכסלעל
 על ערב דלהיות למע~ה וכתבנו בע~מא~ערב

 ישרא~
 הלוה

 להתיר~ עלמא נהוג ב~יבי~ העכו~~םמן

~~~~
 של שלוחו נעשה דהמוכר ~מר זה ענין אף לכאורה

הקונ~
 מן עבורו ללות

 אין ג~~כ בריבית~ העכו"~
 להבאנק מוכר הוא ד~מוכר דנימא רק בכאן~ ~ריכיםאנו
 חייב ואילך המכירה ~מן וממילא ה~ונה~ של הוועכסלאת

הקונה
~ 

 חברו של שט~~ח המוכר כל כדין ~באנק~
 ש~~

המכי~
 הלוה חי~ ואילך

~ 
 וכיון הש~~~ח~ את להלוקח

 הבאנק ~דהרי עכו~~ם הוא~לוקח
 ה~

 את ה~ו~יס
 ~מההו~כסל

 ממי~ ני~ו~~ ~ו"~
 את ה~ונה

 להעכו"ם לשלם ~ו מותר העכו~~ם מן הלוה ~ואדהוא הסחו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

 המוכר ~~~ לא ~ם אף~ריבית~
 אמ~~ שלוחו~ נעש~

 נראה
 של הר~ב~ת לענ~ן רק מוע~ל הוא זהדכל

 ב~ אח"~
 שפ~ר

~~
 כ~ון כנ~~ל~ לומר

 דהקונ~
 ~סחורה את

 נעש~
 מחויב

 כמי ריב~ת~ ~ם לשלם ~ו מותר עכו~~ם~ ש~מהלהבאנק~
 ל~עכו~~ם~ רב~ת לתת לו ד~ותר ל~כו~~ם~ ~ח~~ב ~שראלכל
 ~פרא~~נט בעניןאבל

 ~~אחוז~
 ב~חלת דהי~נו הראשו~~

 הקונה של הוועכסל את הסחורה ~ת המ~ר שלנת~נתו

 ג~~כ הבאנק דאזלהבאנק~
 מנכ~

 וא~נן להמוכר סך א~זה
 ~כום לונותנ~ן

 ~של~
 ~מוכר חוזר ושוב בהוועכסל~ הנ~ב

 זה הסחו~ה~ ~ת מ~קונה הסכום זה וגובה הווע~~ל~את
 ~~~כ של הסברא מ~ד אבל ר~ב~ת~ מ~ד לכאורה א~ור~~~

 את דהמוכרמעכ"ת
 ~סחו~

 ~ע~ה
 שלי~ מתח~ל~

 הקונה של
 נת~נת דמתח~לת משום ~ותר~ זה גם ע~ורול~ות

 הוו~כםל את ~~חורה~ת הקונ~
 ל~מוכ~

 לו ~ותו ~ותן הוא
 לא שמעולםונמ~א מ~באנק~ מעות עבורו ש~קח בתורת רק ממנו~ שלוהבתורת ל~

 לו~ ה~ונ~ נעש~
 בוו~כסל המוכר של

 נעשה ומתחלה הבאנק~ מן מעות ש~קח לו נתן רק~ז~~
 ג~ וממ~ל~ כ~ל~ ~מוכר ולא ל~ב~נק לוה רק~קו~ה

~פרא~ע~~
 גם שמנכ~ן הראשו~ה

 ז~
 הקונה על מוטל

 ~שלם~הסחורה

~~~~
 שמבואר למה ענ~ן א~~ו בו~ שדברנו הנ~~ל ש~נ~ן מעכ~~ת
 ובכמה וקס~~ב קס~~א ס~~ ח~ו~~ד ש~ק מה~~םבשו"ת

 אלא ~~~~ר~ לא שהם ~שקאנט~~ את לאסורשו~~ת
 ג~ בא~

 חשש ~ש ואז ~שראל~ ג"כ הוא ממנו המעות שמקבל~ןמ~
 מ~ד רב~ת מקבל הוא בהלואה~ ~מעות את הנותןד~~שראל
 הוא ~מעות את ד~נותן ד~דן בנדון אבל ~מעות~ אתהמקבל
 שלא א~~ור משום בו וא~ןעכו"ם~

 מעכ~~ת שהר~ ר~ב~ת~ ~קב~
 דא~ן נכונ~ם דבר~נו לדעת~ בזה עכו~~ם~ של בבאנקמ~~ר~

 כנ~~ל~ כלל ר~ב~ת משוםכאן
 וש~~ת~ דו"ש ~ד~דו בזהו~נני

~~~~~~~~~~~~~ 
 ~ דלפ~ מלבאר שכחת~~~~~~

 ~תיר לענ~ן א"כ ש~בנו
 הפרא~ענט את ולקבל לחזור רשא~ ש~~י~ המוכראת
 אות~ ~קבל והוא הוועכסל~ מן הבאנק לו שנ~כוהראשונה~
בחזר~

 ~אופן רק ה~תר~ ~~ן ~אמת הסחורה את הקו~ה מן
 הקונה לו יאמר הקו~~ מן הוועכסל את שמקבלשבשעה
 מן בהוועכסל הנכתב סכום מעות אתתקבל

 הבאנ~
 עבורי

 רק הו~ דאזועבורך~
 של~~

 הקונה של
 נמסו~

 ליד ~וועכסל
 מוסר רק כן לו אמר לא אם אבל ה~ות~ ולקבל~באנק

 בעד סתמא הוועכסללו
 הסחור~

 הפרא~ אז~ ~נו~ שקנה
 על מוטל ~ראשונה~ענט

 המוכ~
 שאח~~כ ה~רא~ענט ו~מ

 ב~~~גגם
 מוט~

 על
 מוכר כד~ן לשלם~ הקונ~

 שט~~~
 של

 ומוטל הוו~~סל~ את הקונה של בע~~ח נעשה שחברוחברו
 שלנו בנדון שהוא שלו להמלוה ~ו~~ב~ת הקרן לשלםעליו

 לתת ומותר עכו"ם~ וה~הבאנ~
~~ 

 בעד ר~בית
 ה~וב~ אתשמ~~נ~ם

 ~ע~~א~ סעמ~~אל~ ל~~~ק תפז"ר תמוז ב~דשבעז~~~י
 מו~~ה וכו~ הגאון הרב ~דיד~כבוד

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

 נ~~~
 דומ~~~

 ~ע~~~~ פ~שט~אן בק"ק

אחדשה"ט~
 בקהלה שנשאל בדבר חוו~~ד לשאול מכתבו~~~~~

 שבא~ם בענין ו~שו"ב הרב ב~ן סכסוךש~ש אח~
 ולפ~ לבנ~ם~ נשוא~ן שם ועוש~ס אחר~ם ממקומותמ~ותנ~ם שמ~

 ש~ק מהר"ם ב~ו~~תד~בו~ר
 ~ם נותנ~ם ש~~~ו ס~ ~ו~~~

~~זה כ~
 ו~ להרב~ רח~~~

 הזה דרח~~ש הרב
 שנותנ~~

 הוא
 הזה דהרח"ש ~אחר בו חלק ~השו~~ב ו~~ן לבדו~ הרבשל ר~

 שם~ שיק במהר~ם המבואר כפ~ הרב ל~וד רק הואשנותנ~ם
 הע~ר ב~~ של רח~~ש כמו ~וא הוא ~שו~~בודעת

 שמג~~
~~

 מע~~ת ודעת העיר~ אותו תקנת כפ~ חלק א~זה להשו~~ב

~וט~
 ש~ד~ן

 ע~
 חוו~ד~ ושואל ב~ענתו ~רב ~דק ולא ~שו~~ב

 שא~ן כאלה בדברים ל~שיב נוחה דעת~ א~ן כ~ א~~~~~
 הש~~ בדברי ~סודלהם

 רק ~וא ו~כל
 מנהג~

 כ~~ת גדול מת~~ח שנשאלת~ כ~ון ו~~מבעלמא~
 חוו~~ד ו~לות בזה ~ש~באני מוכר~

 בז~
 בז~ דעת~ א~ך למעכ~~ת

 דעת~ א~ן כי נ"~ למעכ"ת ~תברר ומזה דתו~~~ק~~פ~~~
 לגמר~~להסכ~ם

~~~~~
 א~ן והסברא הדין מע~קר לדעת~ כ~

 והכלה דהחתן מאחר ~שו~~ב~ ו~א להרב לארח~~ש שו~ מ~~~
 ולא אחר ממקום הם כולםוהמחותנ~ם

 לפ~ א~~ ש~ בא~
 דא~ן שם בע~מו ש~ק ב~~~ם ~ הרי א~~כשעה~

 ~ה~~ם ~~ני שא~נם אנש~ם על מס א~זה קו~ב~~ות כ~ ~קה~
 דאע~~ג ז~ סע~ףבחו~~מ קנ~~ דס~ מהא גם כן דמוכח ~וס~ף ואנ~ בעלמא~בא~ם ר~

 דנ~~
 למחות כח דיש

 ~שוק ב~ום אבל הע~ר~ לבנ~ ל~ור מעלמאהבא~ם באנש~~
 א~~

~כו~
 המוכר~ם דבין דכ~ון מטעס ו~~~נו למחות~ ב~דם

 העיר בני ב~ד כח אין דעלמא~ אנש~ם הםהקונ~ם ~~~
 וא~~כ עסק~ם~ כאן לעשות שלאב~דם ל~ו~

 הה~~~
 בנשוא~ן

החתן שב~~
 והכ~

 ~ א~ן מעלמא הס אבותם וב~ן
 ב~ד

 ק~ש~ן~ בכאן ש~סדרו בהס למחות הרב ב~דאו הקה~
 הנוב~~~ דבר~ עפ~~י דמ~~מ התשו~ ~סוף סי~ם ש~קשבמהר~~ס ור~

 לסדר לרב שאין נ~גו דכבר פ~~ג בסימן חאה~~עבמהד~~ת
 לכן דשם~ הרב רשות ב~א דחבר~ באתראקדוש~ן

 לעשותהקהל ~ריכ~~
 תק~

 שם~ ~יין לזה

~~~~~
 בהנוב~~~ ~~נו לא דע~~כ א~לי תמוהים דבר~ם הם

מנהג
 הז~

 שלא
 יס~

 דחברי~ באתרא קידוש~ן רב
 החתן באםאלא

 והכ~~
 דמ~ד מקום~ אותו בני הם

 הי~ בכה~~גגם הדי~
 מות~

 מ~ד או גבול הש~ת ~ום בזה דא~ן
 ביו"ד ברמ~~אדמבואר

 דיכ~~ ר~~ סי~
 אחר רב

 לב~
 ועומדים ~חת"ס ואפילווכו~~

 בשיטת~
 באם דמחל~~ם

 ק~~
לה~

 ~מ ~~ול הש~ת ~ום בו יש אחר ממקום
 ~א~

 שנת~ב~ ל~~~למי~
 הש~ת משום בוא~ן לדב~~~ ~~ ו~אי ל~ ~מ~י~ שכרו
 גב~

 ~זה ה~"ש ~ו שמשלמים כיון
~ 

 סלסול ה~נ~ם נהגו המנהג לפ~ דמ~~מהנוב"~
 דאי~ בע~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 שמשלמ~~ אף ירושלם לאיש בירושלם קידושין מסדר מ~פת~ב
 משל בדרך אבל לו~ ה~יע הר~~~ש כל דירושלםלהרב

 מ~פתמחותנים
~~ 

 מ~פת ~~~כ
 ר~

 סבה אי~ה בשביל
 תיתי ~יכי בירושלם הנשואין~שין

~ 
~ יה~  

 מ~פת
 בשביל וכי מע~ו~ למחותנים ~דושין שם לסדר~אי

 היאשהק~ע
 ירוש~

 ה~ יה~ לא
 שם לסדר רשאי מ~~ת

 דבכ~~~~ בעיני ה~ר פשוטקדושין~
 קנ~~ו דסימןמההיא וכדמוכ~ הנוב~~י מיירי לא
 סעי~

 הנ"ל~ ~~

~~
 נימא אם דממ~~נ הנ~~ל~ שיק המה~ם מורי על ~ה

 ד~םכדבריו
~"~~ 

 אין אחר ממ~ום הם שכולם
א~כ ~ום~ דאותו ~ם הרב רשות בלתי ~ם קדושין~~דר

 ל~
 כ~

 דה~~
 השכר יק~בו מ~ום דאותו

~ 
 להם

 ש~ם~ הדבר אין הלא בכך מ~ום אותו שללה~הל
 יק~יב בע~מו דהרב לומר ~ויש ור~

 לע~מ~
 כחם דמה ש~ר

 תלוי הדבר~לא אחרת~ ~הלה לבני קידושין שיסדר הרב את לכוף ה~~לשל
~ 

 ~דול שכר ומבקש מרחיב בר~ותו בו
 ~~רובר~ותו

 ומסד~
 בעד קידושין

 יש הכי ~טן~ ~~
 ~רב לכוף ה~הל בידכח

 שיו~
 ~לה ~נשי ידון או

~חרת
 במקו~

 להתערב יכולים שאינם וכמו רו~ה~ שאינו
 דין~ענין

 תו~
 ~תערב יכולים אין ככה הוראה~ או

 יכולים הם קבלתו בתחילת זולת קידושין~ סידור~נין
 לא אבל אותו~ מ~בלים הם וכך כך תנאי ~~ל~ומר

 לאח~
 דבר איזה שיעשה אותו ל~וף יכוליס אין בוודאי~לת~~
 קהלה~ני

~~ 
 ~לא ב~נם לא

 בש~
 ובד~ו בר~ונו ורק

 מילתא~תל~

~~~
 מ~ום ~מתותנים אם דוודאי כך נ~~ל העיקר באמת
 אותו ~ל הקהל מ~ותו ~דבר ~לל ~ריכים אינםא~ר

 ה~ריך וכל ורב חופה ע~ם ~יאים ~המחותניםדהיינו שמש~ ולא שו~~ב ולא רב ולא מ~ום ולא חופה לא~ום
 ~ום אותו של הרב להסכמת כלל ~ריכים אינםבודאי

ואי"~
 רח"ש שום לו מ~י~ אינו וממילא כ~ל אותו לשאול

 לולא
 ו~

 כשבאים א~ל הקה~~ לבני ו~א להשו"ב
 או חופה ~ם שיתנו מהקהל ומבקשים מ~ו~~אמחותנים
 של מהרב ומב~שים חופה שם לעשות ביה~~~נ בח~ר~קום
 קידושין שם ~ם שיסדר מקוםאותו

 ביד יכולת יש א~
 תשלם אם רק דבר שום משלנו נותנים אנו אין לומר~ה~הל
 וכן שעושין~ הת~נה כפי רח~~ש וכךכך

 ~~~ש לי תתנו אם ~ו~ת ~דושין לסדר הולך אני איןכן לומ~ יכו~ ה~
 וכך~כך

~~~~~
 כמה דיש ~ט סדור בענין דה~~~ד לפענ~ד

 ממ~ומות ואנשים ~יטין שם מס~ין שאין~ומות וכמ~
 ~ט שם כשמסד~ין מ~~~יםהללו

 מקומות לאותן לנס~
 או ל~עסטיר ~לנו ב~בול ~ון ~יטין שםשמסדרין
 ה~ט את דשם אנשיו ~ם הרב מסדרין ושם~אלוב

~והה~נ~
 ~אם דווקא הוא ~ה דכל שלהם מ~ה

 מביא אי~ו ~ם הוא~מת~~ים שה~וו~ ה~
 אם~אבל ~~~ד~ ו~י~ סופ~ ע~

 ה~
 שב~ום

 ב~~~ נוס~ ה~ו~
 למ~ום

 ~סדר יו~ל וב"ד ו~דיםסופר שמ~שי~
~ 

 ~ט
 ~מ~~~

 של

 הוי ולא בידו למחות יכול האחר הרב ואיןהאחר
 סדור בענין להת~ש א~ יר~ה אם ~ואפילו ~בול~~ש~ת ~ל~

 ~כה שלא הוא~~ כן ודאי בקדושין אבל~ט
 ה~

 ב~וף
 שנוסעים הרח~ה ב~ומות יום בכל ~ים וכןאחרים לאנשי~ ~דושין שם לסדר לרב לאסור מקו~ו שלהק~ע
 ואין להם לשחוט שו~~ב ~מהם ולוקחים חשוב~ם אנשיםשם
 הואיל הנ~ל מטעם לו לאסור יכול ~~ה שבמקום~ב
 אותו בני ואין ~עיר לבני ולא ~ר לאיש אלא שוחטדאינו

 אוכליםהעיר
 כל~

 מ~ה~

~~~~
 עם ע~מם פשרו ~~ל דאם נ"ל הנ~~ל כל לאחר

 המ~טרכים דברים נותנים להם ש~ם ~שבילהמחותנים
 א~י וכדומה~ ביהכ~~נ בח~ר ומ~ום חופה כמו~~נשואין

 מזה ח~ק והשמש ~שו~~ב ~ם דמ~יע מע~~~ת ~ם דהדיןנ~~ל
 בנשואין שהוא אופן ~ל ~מם פשרו הקהל דוודאיה~ח~~ש
 ב~"ש הה~~ד ~עיר בני של ד~~~~ש וכמו ~~יר בנישל

 אם אבל אחרים~ אנשים של מחתונות ~ב~יםשהקהל
 כלל מבקשים איןה~הל

~ 
 רו~ים שהמחותנים

 שה~
 יסדר

 עמו ופשרו ~באו להםקדושין
 יכו~

 לומר הרב
~ 

 בעבורי
 ועיין פשרתי לא והשמש השו~~ב ובעדפשרתי

 בשו"~
 חו~~מ

 ה~~י לע~מו לומר ~עמים יכול שותף דאפילו ~פ~~אסימן
כ~

 דידן בנידון
 דה~

 הם שותפים לאו והשמש והשו"ב
 יכול בוודאי ~הב~נין

 לו~
 ע~מי~ בשביל אלא פשרתי לא

 לכתוב מחויב השו~~ב אין א~ו~
 כתוב~

 מי לנ~ן ולא
אדיר

 ושא~ עה~~~
 הנהו~ים דברים

 וא~
 המחותנים ~ריכים

~פשר
 ע~מ~

 החופה ~~מיד לעשות הוא ש~ריך לשירות ה~מש עםוכן הוא~ שיעשה ש~ריך דברים בעד השו"ב עם ~ם
 ~את שיאמר ~ריך הרב ו~ם ל~ה וה~מה הייןול~~ין

 עמהם ~~ר דאינולהמחותנים
~ 

 עבור
~~~ 

 הסדור ב~ד
 ~רי~ם שהם השירות על והשמש השו"ב בעד ולאקדושין

ל~שות~

~~~~
 נ~~ל דבר של כללו

 לחל~
 הדבר

 באי~
 והם~ חילוקים

א~
 המחותנים באם

 אי~~~
 מ~~ל לא שירות לשום

 מהשו~~בולא
 ו~

 ל~מרי פטורים דהם כיון אז מ~שמש
 מ~ אז~לדעתי

 נותנים שנותנים
~ 

 או ~דקה ~תורת
 לתת מחויב הרב אין א~ימתנה

 כל~ חל~
 ~ום ~לו

משו~בד~
 ב~

 המחותנים עם ~~מם מפשרים הקהל באם
 כפי העיר בני של רח"ש כ~ו נתחלק שהרח~~שמסתבר א~ נותנים שהם דברים ושאר והחופה ~מקום~שביל
 מקום~ אותו שלהת~נות

~~ 
 ואם

 ה~
 בשביל ~~מו ~שר

 ~"כ א~י שלו קדושיןסדור
 אי~~~

 חלק לתת
 לשא~

 משועבדים
 שיא~~~ך

 אלא ע~מי מפש~ איני אני ~מחותנים
~שביל

 ~דושי~ הסדו~
 ~ם ע~מי~ם תפשרו ואתם שלי

 השו~
והש~

 המחותנים ואם עובדים~ שהם ~בודתם בשביל
יא~ו

 שה~
 והשמש השו"ב לפ~ולות ~ריכים אינם

לפ~לת ר~
~~ 

 אבדו באמת א~י ~~שין בסדור
 השו"~

 ~שמש
תבי~תם~

~~~
 ~~~וי ~נכון ~מ אבל הדין מ~י~ר ~~תי כתבתי
שה~

 יפשר
~~~ ~ 

 כי והשמש ~שו"ב ~~ד
 ~ד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שלו~ שיה~ ~הנכון~~וי
 כי ~~ועבדים בין ואחדות

 לו ותפארת לעוש~ תפארתהוא
~ 

 אותנו למד וכן האדם
הנסיון~
 וש"ת~ דו"ש ידידו בזהוהנני

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

 יע~א~ סעמ~אלי פה לפ"ק ~~ת אלול ג~בעזה~י
 אהוב סוע"ה חו"ב הה"ג ידידי לכבודכוח"ט

למע~
 כש"ת למטה ונחמד

 ~~~~~ ~~~~ מו~
~~~~~~~~~

 יע"א~ פאלגאר דק"ק אב"ד נ"י

אחדשה"ט~
 מכתבו היום~~~~~

 כ~
 הזמן כי ועל הפאסט~ על נתאחר

 לאחד אמרתי ~חר ביום מילה ~ברית כי~~ר
 באת~ ועתה הטעלעפאן~ ע"י בשמי להשיבו~תלמידים

 ורו~ה שני מזיווג בן לו שנולד באחד שאלתו ע"דבכתב
 שמו היה זה אשר השני~ אשתו אבי שם על שם לוליתן
 אשר הראשון ~יווגו בן לו יש להנ"ל אולם ~וד~ישעי~

 דבפ~ת בזה~ לה~פיד אין אם חוו~ד ושאל ד~ד~ יש~אלשמו ~

בסי~
 כתב דב~לה פז אדני תשו~ בשם כתב ס~"ח קט"ז

דא~
 עין משום ~~ת לחוש כתב ובהשמטות ~פידא בזה

 אחד לכל דיש כיון הנ"ל בנדון דאפשר מעכ"ת וכתבהרע~
 ובפ~ שם~עוד

 אין הראשון בשם רק אחד כל את ד~רא
קפידא

 עכ"~
 בעני~ים להשיב כ~כ נוחה דעתי אין ובאמת

 לכב~דו ו~מ ומדרשים~ בש~ס ~ור ~ם שאיןכאלו
 להשיב~ כמוכרח הנניד~כ"ת

~~~~~
 מובנים אינם דב~יואבל ידי~ תחת אינו ה~"ת שמביא פז אדני שו"ת ~~

~ 
 בסברא

 ד~
 עין

 ~ ~ אחד~ בשם בנים לשני יקרא אם בזהשייך ה~
 יקרא אם

 קנאה מה ראובן~ בשם ~שניהם או ש~~ן ולזה ראובןלזה
 לקרותדאין בשו"ע~ דכתב הא בש~מא ~זה~ יותר בזה שייך העולםמן

 לתו~
 אחים שני או ובן~ אב

~ 
 משום ~ה אחר

 כל לומר יקנאו דה~ולם בסברא שפיר מובן הרע~עין
 ~וא הכיבודים וכלהעליות

~ 
 זה~ איש של למשפחתו

ושפי~
 ועין קנאה בזה שייך

 ה~
 ש~נו נדון בכמו אבל

 בנים לשני~רות
 בש~

 עין ענין מה לי מובן אינו אחד
 בזה~ שייךהרע

 על אחר טעם לי ~רא~~~~~
~ 

 מו~עים שהעולם שראינו
 משום והוא אחד~ שם בנים לשני מליתן ע~מםאת
 בב"בדאיתא

 בפר~
 בעיר ש~ון בן יוסף דשני פשוט~ גט

 אלא ~שות~ם את מג~ין איןאחת
 וכן זה~ בפני ~

 להו~יא יכול אדם דאין ~ט סימן ובחו"מ שםאיתא
 שט~

 ובגמרא החייב~ ~א ~ביר~ לומר יכ~ל אחד כל כיעליה~~
 לכתוב שישלשו תקנהאיתא

 ה~ אם וכן אביהם~ אבי ש~
 אחד ה~ אם כהן י~בו או ל~לה ~וד י~לומש~~ין
 ש~ולדו בנים לשני יקרא אחד דאם נמ~א ולפ~ז כהן~~ם

 כל יפעלו לא אזי אחד~~ש~
 יה~ דה~ הללו~ הע~ו~

 שנ~ם או וגם י~ב~ עד ומרובעים משולשיםגם
 ~דבר יגרום שכן וכיון אחים~ ~הם כיון ישראלים שני~םאו ~ני~

הז~
 כדין ממון מהם לגבות יוכלו שלא הן עיכובים

 י~~ו אם ואפילו גט~ בעני~י הן בחו"מ~ ~טבסימן ה~וא~
 ד~א ע~וב ~~ ג"כ כשיגדלו לתורה לעלותלאחד ל~רו~
 למנוע העולם הנהיגו לכן קראו~ מיאת ~ע~

 מז~
 שלא

 נכון~ טעם הוא ולדעתי אחד~ שם בניולשני לית~

~"~~
 לשני~ם יש באם הוא זה כל לפי"ז

~ 
 שם

 אח~
 הוא הראשון ~ל דשמו דידן נדון בכמו אבלמ~~

 להלומד י~~ הרי דוד~ ישע~ הוא השני של ושמודוד~ ישרא~
 השמו~ ש~י לכתוב ~ריך דבכה"ג ~כ~ט בסימןבאה~ז
 בכה"ג בשטרות ממון לענין ספק בלי וכןבגט~

 לתורה לעלות כשקוראין וכן השמות~ שנילכתוב ~~כי~
 בנזקין גרמא שום מזה ילמד לא א"כ אחר~ לכיבודאו בבה~~

 בו אין ממילא תו~~~ לדיני ועיכוב מחלו~הושום
 ופ~פוק~חשש ~ו~

~~~~
 ג~ ~~ הימים בדברי אראהו

 פסו~
 דדוד ו~ח~~

 שהרי שוות~ שש~תיהן בנים לוה~
 בפסו~

 ו~
 עוד ~ח~יב ח~ ובפסוק ואליפלט~ אלישמעקחשיב

 ~כך שם כתב הג~א ובביאורי תשעה~~ ואליפלטאלישמע הפ~
 שהוא לטעותואפשר פעמים~ ב~ ואליפלט אלישמע שחשב ~ני תשעה~סיים

~ 
 אחד~

~ 
 פעמים~ ב~ שחשבו

 ב~ דבש~אל דהקשה בדה"י ב~"י עייןאך אחד~ ~שם בניו לשני ~רא דדוד הרי תשעה~ הפסוקסיים ל~
~ 

 לא
 פעמים~ב~ ~שו~

 ומת~
 ~יד"א הגדולים ובשם מת~ דה~אשון

 ז"ל דרש"יכתב
~ 

 מוכח~ו~כ"פ ~וא~ מ~אשון עכ"פ מ~"י אינו דה"י
 ~מ~

 כהאדנ~ דלא להקפיד אין ה~אשון
 בפ"ת ש~יאפז

 דב~
 מש~ם להקפיד יש

 ~~א~~ ~
וברד"~

 רק מת לא דא~שמע משמע
 נג~

 דאין נראהועכ"פ שם~ עיין מת
 הענ~

 כך~ כל ח~ר

~~~~
 עכ~ז

 לו דלמה הבן לאבי אומ~ הייתי למ~~
הגם עם~ המון א~ל חידוש ~~ אשר ~אלובדברים להכנ~

 דבא~
 ~ואר מ"מ כלום~ ב~ה אין דמילתא לקושטא

 ~הוא ~בר לעשות לכתחלה לאדם דאיןבספרים
 ~ה ודבר העולם~בעיני לתמי~

 מ~~~ שה~~ ע~~
 ממנו

 לא ואיש בפ~ תשא בפ~ רש"י שפ~ כמובן~ הרעעין גו~
 לישראל יפה לך ואיןעמך~ יע~

~ 
 ~ם ששום היינו ה~~יעות

 תקרא שלא בכך ת~טער זוגתו אם אך ממנו~ ידברלא
שם א~

 בנ~
יותר בי~ שלו~ יגרום השם ש~~יאת ~~א אביה~ אחר
 לא ולה~א מכאן שגם ב~ה תחשוב כי ובפ~

 תוכ~
לק~

 הדבר הה~ון וא~ל אביה~ בשם מבנ~ בן שום
הוא הז~

 ובפ~ ל~~
 שנאה תטיל שח"ו לחוש שיש

 אינה שבסבתו הראשו~~ מאשתו לבעלה שישהבן בלב~
לקרא יכ~~

 לבני~
 א~ א~יה~ בשם

 יתיר ש~עכ"ת ~דבר נכון
 ישע~ בשם בנו את~רא

 דו~
 בא~ כ~

 ~ו אין הדין מ~ד
 ובפרט מיחוש~ ביתשום

 ש~
ת ~  ג"כ 

יקראו שאח~~ ~כונ~ ~~
 היינ~ הראשון~ בש~ ~ שניה~ א~

 יש~~ ~ה
ישראל~ ו~

~~~~
 אודיעהו

~ 
 לומר ג"כ שנ"ל

 ~~ הטע~
 ~ש~פיד~

 כלה
 וח~י~ חת~ ~~ ו~ וח~~~
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דבכלה
 וחמו~

 ~ש
 לחו~

 שמא
 ~ק~

 לאשתו הבעל
 ו~~~~ הכלהותבא בש~

 א~סו~
 בחתן וכן לזה~ וכדומה ~חוד

 החמות תקרא שמא~~מ~ו
 לבע~

 ג~~כ ו~ה~~ חתנה ו~בא
א~סור

 יחו~
 ~~תת לאחר וחמותה דבכלה עולה ה~~ ולפ~~~ז

 החמות מ~תת לא~ר וחמ~ו בחתן וכן להקפ~ד~ א~ןבעל
 ואנ~ אחר~ם~ טעמ~ם גם ~ש בוודא~ ~ך כ~~כ~ ~קפ~דא~ן

~תבת~
~ 

 כתב~ אחר שוב בפ~טות~
 כ~

 ~ה נזכרת~ הנ~~ל
 ~ז~ ~~~ה~

 והוא כלל ~פ~דא בזה שא~ן חדשה רא~~
 מר בד~~ה ע~~ב פ"ט דף כתובות במס~ רש~~~מדבר~

וכו~ קש~ש~
 ~עו~~"~

 בנ~ס שנ~ לו ה~~ של~ח בהד~א שמבואר
 גדול~~ רא~~ וזה בח~~ם שנ~~ם וה~~ שוו~ם ה~~ששמות~הם

 בז~ו~ננ~
 בכוח~~ט~ ~פ~ם עוד ומברכו וש~~ת ~ו~~ש ~ד~דו

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

~עז~
 ~~~~א~ סעמ~האל~ תרפ~~ט ~בט בחדש
 ה~ו~~ב המאה~~ג הרב לכבודשו~~ט

 סוע~~~
 בנש~~ק

כש~~ת
 ~~~~ ~~~~~ ~~~ מו~

 נ"~
 דומ~~~

 ב~ה~~~
 ~~~א~~ו~~ט~ען

~חדש~~~~~

~~~
 הטח~נה בדבר ~~נה והשנ~~ הראשון מכת~ו ק~לת~
 ד~~~~ הה"ג ל~ד~ד~ כתבתי כבר האבןעל

 מנוקר הוא אם לראות נסע וכ~ר חשש שא~ן נ"ידעברע~~ן מק~~~
 ~סכים הוא ואםה~טב

 ע~~ו~ לטחון מסכמת ~דעת~ ג~

~~~~~
 של בב~~ד הרא~ון במכתב שאלתו

 שלש~
 שנבחרו

 ~~שוות הב~~ד ~כלו ולא ב~נ~הם לדון ה~דד~םמ~נ~

ע~מ~
 ופסקי שנ~ם~ עוד והוס~פו הד~~ת של ומתן במשא

 נסע ושוב פ~קו~ לא אחד פרט על רק הפרט~ם כלעל
אחד

~ 
 ~שה~~ לב~תו הנוספ~ם הד~~נ~ם

 וה~ו ~נשאר ~פרט ול~תן ~~~א הנש~ר~ם הד~~נ~םוהתחילו אחרת~ ממד~נ~
 כמו דעתו לומר ~תח~ל כ~ אם ו~רביע~ אחד~ נגד~נ~ם
 שא~נו ו~ב ג"כ נסתלק אח"כ מ~~מ~אחד

 רו~~
 עם ל~שב

 ~ש~ה~ הרוב כמו פסקו הב~~ד והנה הנשאר~ם~הד~~נ~ם
 ל~~ים רו~ה הבע~~ד א~ןועתה

 הפס~
 ש~~נו טו~ן כ~

 שהאחד ובפרט ~פסקו~ החמשה כל ~ם אלא ל~~~ת~חו~ב

 ג~ל~~נסתל~
 אפשר וא~~כ האחד~ שאמר כמו דעתו ק~ת

 עפ~~י אם ד~ת~~ חוות מעכ"ת ושואל שנ~ם~ כנגד שניםהוי

דתו~~~~
 ח~~ב ש~~א מ~ מחו~ב וממ~לא פס~~ הפסק הו~

 מחו~ב שא~נו טענה טענתו הו~ אפשר א~ הפסק~לק~~ם

~~~~
 ~ם אלא

 ~~סק~
 שאלתו~ עכתו~ד החמש~~ כל

~~~~
 כ~ לאשר לק~~ם~ מחו~ב שהוא נוטה ~כ~~ת דעת

 ד~~נ~~ הו~ לאהנוספ~ם
 לפנ~~ם טענו שלא בא~ר

 ~לשה אלא די~נ~ם הו~ לא וא~~כ השלשה ~נירק
 ב~ן אשר הרוב מכח פוסק~ם ש~ם וכל~ראשו~~ם~

 לפי בזה מגמגם ואנ~ עכתו~~ד~ לק~~ם~ הבע~~דמחו~ב השלש~
 אומר אחד אם לענ~ן בח~~מ א~ סע~ף ח~~~ בס~מןשמבואר
 וה~ ד~~נ~ם~ ב~ שמוס~פין ~ו~ע~~~~

 הלשון מפשטות

 שא~"~משמ~
 ואפ"ה ש~וס~פו~ הדי~נים לפנ~ מחדש לטעון

 ו~ש~~ע הרמב~~ם דעת שםמבואר
 דבע~נ~

 ה~חות לכל
 ~ו~שלשה

 אר~ע~
 דבשנ~ם ומשמע א~~~ לדעת ~סכ~מו

 בד~~ת ~~ב~ ~~ר כ~ון סג~לא
 הז~

 ע~~~~ש~ משלשה יותר
 סנהדר~ן מה~ ~פ"ח בכ"מ המובא הרשב~~א דבתשו~אמת
 אומר ואחד ח~יב ~ו זכ~~ אומר~ם שנ~ם באם ~סג~משמע
 א~נ~ אומר~ם ששנ~ם אף הרוב עפ~~~ ~פסוק ~שלה~פך
 חולק הרמב~~ם הר~ אבל~ודע~

 ובש~~~
 ~עת~ק

~ 
 לשון

 משמע הרמב"ם ולדעת~ר~ב~~ם
 בע~נן ודא~ דשלש~

 דברמב"ם ~ותר ~ועוד אחת לדעתש~סכ~מו
 וש~~

 רק כתב
 מסכ~מי~ דאפ~~ ק~ת ומ~מע אחת~ לד~ת מסכ~מ~ם ד~באם
 דט~מו לומר ואפשר סג~~ לא אחתלדעת

 הוא~~
 דכשאמר

 א~נ~ אמירת שהרי דמ~א דל~תא דכמאן ~ודע א~נ~~ראשון
 אמ~רה לאו~~דע

 הו~
 וכא~לו

 נסת~
 ע~~~ז ושוב דמ~א~

 הראשונ~~ שנ~ם ד~~נ~ם ד~ כאן ~שו הר~ שנ~ם עודהוס~פו
 שישארו בע~~ ולכן דד~ אדעתא נחתו א~~כ הנוספ~ם~ושנ~ם
 באם ולכן ד~לעולם

 ששלש~
 ושנ~ם ח~~ב או זכא~ או~~ם

 א~נ~אומר~ם
 ~וד~

 דאבד~ן~~ ~ל חבל ~שאר ~חסר

 ~ע~~ סעמ~האל~בס~~ד

~~~~~~~~~~ 
 ~ד ס~~ ד"ח בשו"ת שהחמ~רו בכבד
 פ~~ד ס~וב~~ש

 ובאב"~
 התולע~ם נמ~או אם הד~ן הא~ך ח~~או~~~ר וט~~ ח~ ס~~ ~ו~~ד

 ר~
 בתוך

 הכבד~ שלהסמפונות
 ב~

 נשתנה ~א באם
 מרא~

 הכבד של
 ~א ~ז~ת~ם במקום אבל דוכת~ בשאר רקב~ולו

 נשתנ~
 אם

 דלדעת~ של~~ התשו~ מקונטרס ו~עת~ק טר~פה~ בכ~~~גגם
 להקלאפשר

 מ~ כ~ בז~
 ~א הללו ~מחבר~ם שהחמ~רו

 דדעת שם ~דק באבנ~ מ~ואר והרי לדבר~הם~ הכרחמ~את~
 להכש~ר ז~לל~~ה מש~נ~ווע ה~~הגאון

 א~
 מראה ש~נו~ ש~ש

 ה~ל~~ לאחר תלח~ תלח~ נפלה וגםבכבד
 ובאב~~~

 השיג
 מקום נותן וט~~ו ~~~ד ס~~ ~ו~~ד שאלה עמק בס~ אבלעל~ו
 הג~~~~~דבר~

 ~אבנ~ דבר~ ~אה לא ל~ וגם ז~~~ל~ מש~נעווע
 בשאר פוסל א~נו מראה דש~נוי דק~~"ל דנה~ ד~תב~דק

א~בר~ם
 חו~

 ~כבד תולעים ~~~כ כש~ש מ~~מ וושט~ מר~אה
 לר~עות~ תרת~ מטעם טר~פה הוא ולכן לר~עותא תרת~הו~
 מ~ינו דלא מספ~ק~ זה א~ןאבל

 טר~פ~
 א~בר~ם בשאר ולא לבד בר~אהאלא לר~עותא~ ב~ של
 וא~

 ~ש בר~אה
 מק~ל~ם והרבה מדרבנן אלא דא~נו לומר בהמגמגמ~ם

 בש~ גב~ דמק~ל~ן כמו ד~דה~ובספ~קא ב~
 בלא ~מ~ם ג~ ש~ה

מל~ח~
 דא~ן הוא~ל

 ל~
 בש~~ס~ מקור

 ומ~
 שבו~~~ מתשו~ שכ~

הנ~
 בלא"ה אך בר~א~~ מ~~ר~ דהוא מלבד

 כמדו~
 שלא

 המשת~נ~ם שוור~ם לענ~ן ~בל~~~ ~גו לא וגם כוות~~~נהגו

 ~"כ גם להכש~ר~ נהגו השלפוח~ת נ~קב ~לא וכל~ם~
שם

 ~ש~~
 דבתו~ע~ם שכ~ ז~לל~~~ה מש~נעווע הגה~~ק ~ל

 דאדומה ~ו~~ד ס~מן הנוב~~~ מדב~ על~ווהש~ג כשרה~ הכבד דהתליע בגמרא דאמר~~ כ~ון כלל ר~~תאל~ה
 ח~~~ בר~א~

 ד~ודם משמע בר~א~ דהדרא ~ג~א ~~תא הוא~לר~עותא~
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 הכ~ד ~התל~ע הה~~ד כן א~ ר~עות~~ ה~~~~ר~אות
 ג~

 כן

 הכ~ד~ ~~תל~ע ~גמרא נמ~א לא ו~אמת ר~עותא~חשו~
 ~לי דכשרה אמר~~ן סתמא אלא ~ר~א~ הדרא שלהלשון
 ד~ר~ו נכונ~ם שפ~ר א~~כ טעם~שום

 ד~~~
 כל~~ ר~עותא

 מוכרח~ם א~נם ~נו~~~~ ד~וגם
 דר~ה התם שאנ~ וג~ כ~~~

 לדמותהש~~ס
 אדומ~

 ~הי דח~~~~ם שר~~ם לשמונה ~ר~אה
 עכ~~פ~ ר~עותא ~וי לכך דם ~~א שלא אעפ"~~ה~ד~מו

~~
 עוד מש~~כ

 ~א~~~~
 החכ~ ד~ר~ על

 שר~ה שכנגדו
 בגמרא דמ~ואר כ~ון טפ~ ק~ל תולע~ם דאיכאדכ~ון לחל~

 מהש"ס ראיה ~ר~ך דע~~ז כ~ וע"ז כשר~ ~~דדתו~~ם
 משמע ~ותר הכ~ד דהתל~ע מראה ש~נוי כשאיכא אףל~קל
 נאסר ~~ דאם לה~פך אומר ואנ~ עכ~~ד~ מראה ש~נוי~לא

 לומר ~ש~~ס ~ריך ה~ה מראה ש~נו~ ע"י~תו~~ם
 אסור~ ג"כ מראה שינוי ~א~כא מ~~מ כשרה הכ~דדהתל~ע דאע~~

ומדסת~
 ע~מך דהגע כשרה~ ענ~ן ד~כל משמע הג~א

 ~מ~ואר~כל
 ~משנ~

 הגר~רת ני~~ כגון דכשר~ כשרות דאלו
 נש~ר שנסדק~ו

 ול~ השדר~
וכן ד~ר~ מראה ש~נוי וא~כא הגרגרת דנ~קבה רא~~ ~ריךאטו כולהו~ ואידך החוט נפסק

 ~נש~~
 מראה וש~נו~ כשר ~לחוד הגרגרת דניק~ה דכ~ון ודאיאלא ~אה~ ש~נוי וא~כא החוט נפסק ולא השדרה

 מש~~כ גם כשר~ ג~~כ יחד שנ~הם נמ~אים ~אם גם~שר
 יגרום ריעותא דהו~ דתולע~ם לומר ~וא מהופכתדס~רא

קולא~

~~~
 ~חסרון למשל פ~מ~ם הר~ה כן מ~~~ו

 טריפה הר~אה ~~שרר~~ע~ת
 דהחסרון דתול~ן משום וה~~נו כשר~ ~~עית וחסרכק~תון ~נשפ~

 כקיתון דהשפיכה הרי כק~תון~ השפ~כה מחמת~א
 שם מוג~ה ו~איכא ט~~ ~ריאה ~אטום וכן קולא~לנו ~רמ~

 לתמוה א~ן ולפ~~ז קולא~ לנו גורם ~מוגלא ~ר~כשר~
 ע~ד מש~~כ גם קו~א~ לנו גורמ~ם ד~תולע~ם האומרעל
 דשקר ~תשו~ ה~~~~א כמש~~כ ל~ט~חים להאמ~ןדא~ן

 כן אומרים הם ~נ~~ד א~ל מע~~ם~ ~נ~ נ~ק~ו~ל דה~~נ~ טר~~~ דהוא ~ש~~ס ה~ואר ד~ר על כןדאומר~ם ה~~~~א~ ~נידון דשאנ~ לדחות~ ~ש זה גם~~מינם~
 ע~

 ד~ר
 שפיר ~כבד~ התליע על דהי~נו כשר~ ~וא ~ש~~סהמ~ואר
 נ~~א ס~~ ~סוף הפמ~ג ד~ר~ גם ו~אמת להם~ להאמ~ןיש

 תלחי תלחי ~לה ה~ל~~ ולאחר מראה ש~נו~ ~ה ש~שבריאה
 ונראה הם~ הש~~ס ד~ר~ לאודטר~פה

 כמסתפ~
 ~ד~ר~

 ~~~~ח ~נה ~לה~ ~וסיף דלא ה~ווע~~פ כך~ כל ~כרח~ם א~נם דבריו א~ל ספק~ מחמתוהטר~ף
 ~ח~~~

 מ~~ד סי~
 א~ל לו~ן~ של מ~ה ש~נוי ואיכא ~תו~יםמטר~ף

~~ 
 לחוש יש ד~כה~ג אלא ~ריף~ הוא לר~עותא תרת~מטע~
 נראה וכן ק~ת~ חידוש הוא זה גם ו~אמת נתמס~ס~על

מתשו~
 שאל~ ע~

 מרן חותנו שד~רי ~נ~~ל
~ענין ז~~~ הג~~

~ 
 שמתיירא אלא ח~דוש~ כד~ר ~ע~ניו הם

 דעכ"פ לנו י~א הנ~~ל ~כל א~ל הגדול~ כ~ודו מפני~ל~ו ~חלו~
 ה~~ ב~ום מראה ש~נוי ו~ליכא ~~~ ~וס~ף דלאה~ו
 תו~ים נמ~א לא ~אם וכןזיתים~

~ 
 ~סמפו~ות

 ש~
 ~~ד

 להטר~~ דאיןודאי
 ר~

 משום הכ~דים ~כול דאין
 ו~ש~~~ הם~ אס~רים דהתולעים תולע~ם~ אכ~~ת~יס~ר ~ש~

 נ~~ל ע~מם ה~המות אבל ופ~~ב~ פ~~א ~ס~~ ~"ש~תשו~
 ~הם~להחמיר דא~~

~~~~~~
 עוד

 דבה~
 גם נ~~א~ם בהמות

 מ~~
 ~גוף

 לאחר להת~ר נ~~ל ~זה גם~לחופ~ת~ ~ל~
 ~די~

 ~א~רים
 ~~די~ת ~קיאין אנו דא~ן דאף הטורף~ ד~ר שםוא~ן

 ~מחט כמו~א~ר~ם~ כ~
 שנתח~

 דו~א ~יינו מ~~מ ~גוף~ לחלל
 ו~~~ם דהש~~ס~ מדינא ~דיקה ד~ריך~מקום

 שה~ד~~~
 מע~ת~ ה~דיקה וא~ן ~ש~ס~ מ~וארת ~~ד~קהא~ן ~ד~ק~ דבעי מ~ הגוף~ ~חלל מ~ם ~נמ~א א~למעכ~ת~
 הא~רים של הזיעה ~כח ~אים ~מ~ם לומרדמסת~ר
 ש~~הפנ~מים~

 של ~~נימ~ם לא~ר~ם
 בהמ~

 יותר ~יחות זו
 ל~וסיף דוכי ז~~ ~ש~יל טריפה א~נה ו~מ ~המות~מלשאר
 אינה ד~~די~ה וכיון ~ש~~ס~ כדאמר~~ יש הטר~פותעל

 ~קיאין אנו אף~כ~ת~
 לחכם כן כת~ת~ וכ~ר זו~ ~~דיק~

 ומש~כ הגו~~ ב~לל מים של זה ~~ין אותי ששאלא~
 תרתי מחמת ~טריף אין הריאה ~טר~פות שאינהטריפות ד~שא~ דעתי כת~תי כ~ר ~טריף~ יש עוד ריעותאחד ד~י~

 ריא~ ג~~ כן להחמ~ר לנו דדילר~עותא~
 אברי~~ ~שאר ולא

 ~מה~~~ג~עי~ן
 סי~ ח~~

 קס~ט~~

 לחכמ~ם ועד מ~ית~נעתק ~~~~~~~~~~~~
 שנ~

 ס~ ~~ חו~ שני~
 ~~~ר~ט~

 י~~~ו~ סעמיהאלי~~ה
 ל~ות לישראל מותר אם~~~~~~

~~~ 
 ~~שר ~ק

 כראוי הנשחט ~שר לעכו~~ם ולמכור~ן
שהוא ר~

 מחל~
 מחוט~ מנוקר שא~נו הא~וריים

 ח~
 ודם

 כראוי שנשחטו~~שר
~ 

 ~~ד~ו~ שלא
 א~ל טרפות נזדמן ~אם ~י~~ז ~יו~~ד ~טו"ז דהנה~~~~~~

 ו~מכור ממנו לקנות אחר לי~ראל מותריש~ל
 של כשליח אלא דא~נו משום ~ו ולהרו~חלעכו~~ם

 שהרי ~~~ע ~טו~ז מד~ר~ חולק~ם והפר"ח ו~ש~~ך~ראשון הישרא~
 וזולא ~~וקראגם

 מוט~
 על הכל

 ו~כה"~ הקונ~
 דגם

 וכד~וכח לגמרי ~לו הד~ר ודא~ על~ו מוטל וזולא~וקרא
 ~המתו המוסר דישראל בהמתו ש~יתת לענ~ן רמ~~ו~או~~ח
 ומוטללעכו~~ם

 ע~
 יוקרא של אפילו האחריות כל העכו"ם

 לגמרי דנחשבת בש~ת מלאכה ~ה ל~ות ~תר אזיוזולא
 ~~די ס"ו ~י~מות וכ~~מ לקולא אפ~לו עכו~~םכשל

 לקולא אפ~ ה~על של דנחש~ות הר~ ~תרומה יאכלו~רזל ~א~

וכ~
 על מוטל וזולא היוקרא דגם היכא דכל ~רי~~ת

 ~לו ~וההמק~ל
 לו~

 דגם א~ג כשאלהולא כש~~ לגמרי דנ~ש~ת ד~ר אותו
 ~ו~רא ~מ ~אונסין חיי~ ~שא~

 יו~רא ספק כל ד~~ד וכ~ון השואל על מוטל א~נווזולא
 דלא פשיטא הקונה על הואוזולא

 חשו~
 א~ו ~ליח

 לומר אלא ממש ~~חות מ~ד הט"זכוונת דאי~
 דהתור~

 ~א
 לנואסרה

 ~ח~~
 האסורים ~ד~רים

~ 
 ~כ~~ם לקנות

 מישראל לקנותא~ל
 ~תור~ אסר~ ~

 ~הישראל כיון
 וגם למכור לו ~תר הרי האיסור א~לו דנזדמנה~ראשון
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 דכן~ש~ות
 ש~~דמנ~ ~י ~ט"~ ס~~

 ~יב אינו א~~ו
 ~מכורדוקא

 ~ תי~
 שימ~א מוכשר ~מן עד ~המתין

 דמותר וכיון כר~ונוקו~ים
 ~ישרא~

 מותר מ~~א הראשון
גם

 ~הישרא~
 דעיקר ה~ונה השני

 ש~ הקפיד~
 הוא ~איסור

 א~ל אסור דבר יה~ש~א
 ישרא~

 ~ישראל ד~~דמן וכיון
 הוא איסור ~ר ו~"חהראשון

 ישרא~ א~~
 אין שוב

בין חילו~
 ~מ ע~יו חו~~ים והפר"ח ש~ש"ך אף ~ה ו~פי ~~~ ~~
 ד~גס

 הט"~
 ~ט"~ ורא~ נכו~ים

 ממ~אכת
 או"~

 דמותר
 אם אפי~ו א~א ~ה ישראל שיאכל דוקא ד~"בביו"ט

 יאכ~
ישרא~

 מ~כת ~~ות מותר ג"כ אחר
 אכי~

 ביו~~ט
דבר וכ~

 ~אבו~
 דבר מ~אכת אינו אם אפילו בחוה"מ מותר

האבו~
 בחו~"מ~ ~ות מותר ג"כ אחר ~ישראל רק ש~ו

ו~פ~~
 נ~דמנו ~~ין גם

 ~~ ~ישרא~
 גם בהם ~סחור מותר

ישרא~
 דאינו ועוד אחר

 דו~
 ע~ר דשם שבי~ית לפירות

 מותר ד~רי נ~דמן ול"ש ~~ירה על ~וא המסחראי~
 ~יעית פירותל~קוט

 ר~
 ~מכור אסור ב~קט

~ 
 כן שאין

 הוא ~מסחר איסור ע~ר באכילה ~אסוריםבדברים
 גב~ בא~ שהרי~קני~ ע~

 ל~רם מותר ~ו נ~דמן או בחובו
 של הדברים להיות שאסור מפני אסור הק~יי~ורק

 שפירו~כך ישרא~
 י"~

 הוא ב~א"ה דאם
 ש~ ב~ו~~

 א~ה
 גם מותרב~יתר ישרא~

 ~ישרא~
 וא"כ ול~ור ממנו ~נות אחר

 דפסק~ן
 כט"~

 אותו~ ~~יחים אין

 ~שוא~~~~~
 הביא

~ 
 שכ~ הפ~ת

 דכ~
 מינכר ד~א דבר

 שייך ה"נ הבשר עם יא~ל שמא בח~ב פת ~~ושדאסור מ~ ~רא~ ישראל~ ~בית ~כניסו איןאיסורו
 שמא~חשש

 ו~נה מ~ו~ יאכ~
~~ 

 את"י פ"ת
 פשו~ אב~

דג"~
 ~יפך כ~ פסחים ריש ~ס~ שהרי הדין מעיקר אי~ו

 א~ ~אי ~א ~~אד~"מ
 בביתו איסור ~שהות

 מותר ה~א ~פת כיון דשם א"ר בח~ב פתומלישת מח~ חו~
 דכ~א כדא דלשפות ~"ה סימן וביו"ד כ~"ב בפ~~~ואר גר~

 כדא וא~ל אסור דמי~חא כדאא~ל
 שרי דביש~

 ד~
 ~א~

~~ם
 הש"ך כתב ו~וד יותר~ בדו~

 בס~
 דאע~ג פ"ח

דאסור
 ע~ לא~~

 ~~ א~ ~~חן
 ו~ה בשר

 אב~ גבי~
 ש"ד בא~

 ד~"ח~יי~ש
 ג~

 חיות ד~וא אסור פת דרק י"ל ~ד
ופרנסתו

 ורגי~ אדם~ ש~
 ~ בין ~אכלו

 ח~ ~ בין בשר
אב~

 א~ בשר ב~ם נתערב אם א~ אין יין או ירקות כג~ן
ח~

 ח~ו והא~רונים
 ה~"~ ע~

 שנתן יין ~אסור הרו~ה
 בשר ~~ות ~תר אם ו~ענין מראיתו~ ~טיבח~ב
 הביא נבדק ש~א רק ש~שחט מבשר~שן

 השוא~
 טטו"ד ד~

 ~סור כיון דכ~מ~ד"ג
 באכי~

 דאו~יתא טרפות ~שש
 ~א אסור~ בסחורה וגם דאורייתא כא~דינו

 נ"~
 די"ל

 בנאבד~ דהרי~~יפך
 ב~א ה~אה

 בדי~~
 בדי~ד בשו~ג

 כ~ן ק~ס משום ~~יד~ אסור ~מ~יד רק ~ג~יכש~

~ט~
 איסור

 לכתח~~
 באמת וא~כ

 אפי~
 דרבנן איסור

 ו~פי דאורייתא בא~ כמו בטטו"ד החמיר ואיך~~א
שהש~

 ~פ~ח
~ 

 אפרים ש~רי ס~
~  

 ד~איסור
 ~ות מותרדרבנן

 תפ"~ ~~~ סחור~
 א~ אפ~ שהרי

ד~נן
 ~י~

 ~~תר
 גמ~

 דאפי~ו וא~ר ~וא
 ~כתחי~~

א"~
 ~בדוק

 ~רי~
 תקנו דלא

 ~ריא~ ~~~
 בבא א~א

~א~~
 באינו ו~א

 ~ ~א~~ ~~~
 ול~~ ס~~~ א~ ~ום

 ~מעש~ ומ"~ איסור~ ב~ה רואהאיני
 דהש"ס ~מדינא אף

 אד~ רשאי ~א ש~א מ~ינו~א
 אכי~ה בא~ ~ת~ק

 והמ~מירין ~ן ~ותנת הסברא ~מ ~אכלו יבא דשמא~ה מחש~
 א~א הח~רולא

 המבש~ ב~רא~
 דדרך ~ע~"ם ט~ה בשר

ה~שלת
 טוע~

 את
 אם ~יד~ ~בשי~

 ~רי~
 ו~ב~ין מלח

 ד~ע~ין ~טעום הדרך אין בפאבריק ~~שה בדבראבל
 א~ ב~י ואומנתו ל~ה מ~ומד אומן א~א ~ו~חיןאין כ~~
 ~טעום

 ~~ות יותר נכון~מ
 עכו"ם ~ועלים ~י הסחור~

 וכמ"~
עד"~

 בד"ח~

~~~~
 הפר"ת

 דד~ הע~~
 דכתב בסחורה מותר

 והבית ~~ם~ דאיתקש הרי ~מיםתשפכנו הא~ ע~
 ס"ל ~אוהתב"ש ה~~

 כ~
 מ~ד גםובאמת סחורה~ א~ שייך בדם ~גם הפ~ת
 הסב~

 דאיך תמ~ין הפר"ת ד~ נראין
 ~א מה ~~מינו ודרשות ~קשים ~שות אנחנויכו~ים
 וה~ בש"סמ~ינו

 נ"~
 טעם

 ב~
 ה~מ

 דמתי~
 ~ורה

בחלב
 התו~ אסר~ ד~

 ~אינו בדבר א~א בד"א ~סחור
 ~היותראוי

 כל~
 בבית

 ~רא~
 שק~ים טמאים דברים כגון

 שרו ~א בב"י ה~~ו דברים ~היות ענין דמה ונו"טו~~ים
 בביתו~ נ~~ן או מתכוין ב~א ני~וד או ב~ובו~גבות

אב~
 כיון בחלב

 דהקונ~
 ~מה

~~ 
 שיה~ הוא בהכרח

 הח~ב גםברשותו
 ~~ דכ~

 ח~ב ~ו יש
 ~ו~~

 מותר
 גם ~ה ו~פי ח~ב עםלהסחר

~  
 ~סחור ~תר והדם הגה"נ

 כן עייש~ דשביעית ב~ פ~ התויו~ט ~ו~ ב~הו~יושב
 יסוד ~ז להעמיד ר~וני אין מ"מ ו~רא בטעםנכון נרא~

~~שה~
 ת~פ~~ ו~ חו~בו~"ח

 סעמ~א~י~בס"ד
 ד~ ירא וה~פ~ג החביב ת~מידי ~בוד~~~~~~

 ה~כש"ת חו"~
 ~ו ~באר ~אנאש~נ"י ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~

 דב~
 הר~"ן

~"~ 
 ~"ב בחו~ין

 כף ~ף ~~ באית ירמי~ ~דבעי ע"~
 עגו~

 כף ~בהמה או
שאינו

 עגו~
 מיני~ בתר או א~~ינן דיד~ בתר אי

 וסלק~
בתיקו~

 וה~
 לן דפשיטא מתפ~ין ד~ש והרשב"א ~רמב"ן

 שהוא דע~מא בימין תפ~ין מניח ~א~ר ~יד~ בתרדא~~ינן
 ק"ג משבת נ"י תלמידי והק~ עיי"ש~שמא~ו~

 ~מא~
 דאטר

 הוא דעלמאכימין
 וחי~

 אכתיבת
 וע~ ש~~

 ימין ~תיבת
 מ~ייב~~א

~~~
 הק~

 ע~
 ג~"נ ד~~נין הר~"ם

 פס~
 בפ"ח

 ~וי~א~ מה~
 שבת ו~ענין ו~חומ~א~ ספ~

 פ~
 ~שיטות

 א~לינן~ דיד~דבתר

~"~
~ורה ד~אמ~ ה~כן~ ממ~אכת דג~ינן שבת דשאני ליישב~

 מ~א~ ~כ~
 ~ל

 ד~
 ב~כן אותה ~ו

 ב~תי והנה ~שבת~ י~ה~א
~~ 

 ה~כן מ~אכת גבי
 ~~א ס~ שם~יו

 מישרא~
 ~א

 גם בוודאי שה~ ימ~
 י~אטרי

 ~שי~ ה~ בוודאי האטרים ואותם
 מ~אכתם

~~כ~
 ~רשים~ ~ג הכת~ה מ~אכת ~גון ~שמא~ם~

 וא~כ הבנין~ מ~אכת שארוכן
 מ~א~

 התורה
~  

 ~~ת
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 ~כ בשבתכן
 אס~

 ~ושים שה~ ~י אחד לכל
 הי~ דהאיטר כיוןוא"כ ~ו~

 עוש~
 ד~למא בשמאל בחול מלא~ו

 לו אסרה ~ילא דיד~~ ימיןדהוא
 התו~

 על המלאכה
 לא~וקי דיד~~ בתר דא~לינן פשיטא שכן וכיון ~~אופן
 לא תפליןגבי

 ולכן ~~ שיי~
 אי~

 שבת ~יני להקשות
לכאן~

~~~~
 דא~לינן דפשיטא ~~לין~ והרשב"א הרמב"ן ~ו~
 כן גם נראה ל~~ ד~~~א הכא ו~ש ~ד~בתר

 דיש ~וםלת~~
 לח~

 חשוב אדםדכל אדם~ דשאני ב~ח לשאר אדם בין
~~~ 

 מלא~ כ~ולם נ~שב מישראל נ~ש וכל
 וכל חברו~ לגבי בטל האחד איןלכן

~ 
 ~~מו~ נ~שב

ופשיט~
 והרי בטל~ דלא שבמנין מדבר חשוב יותר ד~וא

מ~ינו
 כ~

 וכמו יש~ל כ~ל נחשב א~ דאדם פ~ים
 ישראל"~ ככל משה "שקול וישראל~במשה שאמר~

 ולכ~
 ~א~ אין

 חבירו~ לגביבטל
~~ 

 קא שפיר ו~ו~~ ת~ בבהמה ד~ירי גיה"נ ~ניןבחולין ~א~~ דיד~~ בתר א~~נן א~ בכל
 ~ימין דכל ~ל~~ רובא בתר א~לינן דאפשר ל~~פ~א
 דאותו י"ל כן אינודיד~

 בה~
 רובא לגבי בטל ~וף או
ד~למא~

~~~
 יש

 בתירו~ ~ת~
 ~שאני והוא~ אחר

 בה~
 ~ל דנין אנודאין דחולין~

 ~ו~
 ~ל או

לגבי שנ~נ~ הבה~
 ~ו~

~ ב~י אינם שהאי ~~מם~ ו~מה  ~ורנו דניןאנו כלל~ 
 אי~

 ב~ לנו~ הדין יהיה
 ש~יר

 כבשאר בהוא נוהג אינו אם בגמ~~קמסתפק
 ~ו~

 או
 גם אפשר או מינייהו~ בתר בהוא דני~ול והיינובהמ~~
 דאין ו~ת~ ת~לין גבי אבל בפ~~~ דין בהוא נדוןאנחנו
 ~לינו~השאלה

~ 
 תפ~ין גבי דהרי ב~~מם~ ~ם

 יד א~ה על יד~ אטר ב~ל האיש ~להיא השא~
 תפלין~ יני~

 האיש אותו על היא השאלה ג"כ שבת~נין וכ~
 ב~~~

 שהוא
 בשבת~ כותב של והחיוב האיסור ~ליו יה~ יד באי~האטר~
 ~השא~~וכיון

 הספ~
 ה~ והדין~

 היינו ב~~מו~ עליו
 דהוא וכמו די~~ בתר א~לינן שפיר שנשתנה~ האישאותו ע~

 ~ן כמו ד~למא~ ~ובא במלא~ו משנה~~מו
 אלא דנין אין גיה"נ גבי משא"כ ד~למא~ מרובא בדינו~וא נשת~

 ~סתפק אפשר שפיר משונים~ אנו אין אנחנו והרי~לינו
 ד~למא~ רובא בתרדא~לינן

~~~~~~~~~~~~~ 
 מהקוב~~הו~~

 ב~ חו~ שבי~ית שנה ~כמים~ ו~ד בית

 ~א~ ס~מיהאלי תרפ~חב~"י
 מ~~"~

 ~ר~ג
 ה~די~

 הו~יא של~~א ממאד
 כרו~

 לאסור
לקנות

 בה~
 התשודים מישראלים ~כרים

 ש~
 ~~ור

 דאין ~~ם שלהם~מבכרות
 לס~~

 בכורים שאינם ~ב ~ל
 דמי~ מח~ה ~ל וכ~~ה קבוע~הוי

~~~
 ה~ קוש~ ק"י בס~ ~א~רונים ש~יאים מה

 ~ינון
 העו~ם כל~אסור

 ל~~~
 מביאים ו~ה איתן~ נחל מחשש

 ~וי לא איסור ניכר דבאינ~ ~~ל ד~~תרא~
 ~בו~

 והכו~פ

 ~חקוופ~ג
~~~ 

 לשלי~ או~ גבי ו~ב~א~רמב"ן ע~ ~ר~ש~~ ~של ~ו~ קוש~ ליישב
 וקדש ~א

 ו~
 וס~ל

 מדינאדאסור
 ~בקרובים~

 ~ו"ל
 א~ קבו~

וא~כ ניכר~ שאינו
 אי~

 חדש~ דבר לי ונראה הנ"ל~ קושי~ מיושב י~~
 מ~ינודהנה

 ב~
 ח~קת וב~~ הנשב~ים כל פ~ שבו~ות

 ובחו"מהבתים
 ~ות כתי דשתי כ~ה ד~יי"ל ~א~ סי~

המכחישות
 ~א"~

 ~דות ולהבא מכאן כשרה אחת ~ל

 הס~~ וכ~אח~~
 ב~קת כת כל דמוקמינן משום ~ט~ם

 וכןכש~ת
~ 

 ולכאור~ שם~ ברשב~ם ~ה ט~ם
 מובן~ אינו

 א~ת כת יש ~כ~ח הללו ~דות כתי דב~כיון
~דות שפסו~

~ 
 מועיל דלא פשיטא הא ~רות~ ~~~ת יש שייכות

 העיר וכבר שלו~ ~~קה א~ י~א ד~~חהח~~ה~
 ב~~

 בס~
 ~~מו ודתק ~ק~וה~ח ש~תאשב

~~ 
 ~~א שאנ~ דכאן

 לכן מ~ולם מבורר איסורה~
 ~מידי~

 ~כ~ד~ ~~~קה ~ל
 ולא שבילין~ בב~ מ~ינו שכן~כ~

 כן דאם בתי~~ו ד~י נ~

א~
 אנו

 ואחת ~~ת ב~ ~ן בה~ נא~
 נ~~

 אנו ואין
 כולם דנ~יר א~~ ~לם~ד~ין

~  
 דנ~מיד

 כ~
 אחת

 ~יתרבח~קת
 של~

 דרו~ ~~ שלא
 בסברא ו~בן

 כן~~ומר דא~~

~~~
 ~דים כיתי ב~ ~בי דשאני כ~~ ליי~ב נ"ל ה~יקר

דכיו~
 כל ~ינהו~ בת~ובת לא דאנשים

 ב~~מי ~
 א~נן ושפירנידון~

 דכ~
 מו~~נן אחת

~  אח~ 
 ד~יו

 כיו~ א~~ק~~ מו~מינן לא בת~ובת משא"ככשרים~
 ~נו

 ~לדנין
 כ~

 י~א ~ווד~י ואתת אחת~ בבת הת~ובת
 ~י~ והבאתי~ח~~~~

 הר~~ן דהרי א~~ לדב~ ט~ב~
 ~דש ~א ~לוחו דהאומר הא ת~ ב~~מםוה~ב"א

 אח~קתה אשה כל דמו~מינן מותרין~ שבעולם הנשיםדכל ו~
 היתר~~~קת

 ור~
 ~נו~ ת~קת מו~יל אינו הק~בים ~נין

 ~ושל
 בפירוש ב~ריהם מבואר ~רי ~קרוב~~ לח~ר~

 דאדם ט~מא והיינו את~ק~~דמוקמינן
 בא~~

 דלא כיון
 ב~דושין שנת~~ה עיסה~למנת ~~ ~ב~ רא~ ו~וד אחז~ה~ מוקמינן היאת~רובת

 ו~~~ ~~ ~
 סימן

 היא~ קבו~ה דלכאורה וא~ג כשרות אח~קת דמוקמינןב~
 ו~"י ת~רובת~ הוי לא באדם דאדם כנ~לו~ח

 שלאו כיון ~רקע גבי דג~ ~ינון~ ה~ש ~וש~מיושב הנ"~
 כל היאת~רובת

 ק~~
 ו~ר~ע

 ל~~~
 כל ועל נדון

 ש~
ו~

 לחרוש ~תר אם תוקרין שאנו
 נתל שמא בה~ ול~רו~

 אח~קה אותה ~קמינן אנו הוא~איתן
 הראשונ~

 ה~ שלא
 ~כמי ~א~~~ המכחיש~ת ~דות כיתי ב~ וכמו איתן~נחל

 ~דש ~א לשל~חובאומר
 ש~ב~

 ה~ב~ם כן
באלמנת וכ~ ~~ב~

 בקדושין ~יס~
 ~ל ~ו סברא~~~~~ הנ~~

 לו~
 ~רובת דלא ~~ום בכל כן

 דנין ואנוהיא~
 ר~

 דכ~ וב~~~ות~ ~א בחולין תוס~לפ~~כ בכור~ ~בי ~~ד וא~כ ה~~קה~ על הדבר מו~מינןדשפיר לפנינ~~ ~בא אחד דבר ~ל
 ח~ת ~ו יש ב~ר

 ק~~ש ה~ ~א א~ דב~י קדוש~שאינו
 ~נות דהבא ~ל שפירא~כ היתר~ ~~ ~~

 בה~
 א~ל ~כר

 התשודי~
~לל~

 דאין כיון
 כא~

 ~~ ~~ני ו~כר ~כר דכל ת~ובת
 א~נדון~

 ~יתר א~~קת אותו ~ו~מינן לא~ או ~דוש הוא
 ~דו~ ~~ לא אמושבמ~י

 וכמו
 ש~

 הנ~ל~ תוס~ות



~ ~

~ ~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 כבשבשר
 שנתע~ טריפ~

 בבשר
 מינו~ בש~ינו מין או במינו מיןחשוב א~ גס~ ב~מ~

 א~ נפל בעניןשם
 מ~~

 לים~

 מ~כשיו באם ~מוכרים קאססאש~אנטא~ב~נין
וכך בכ~

 וא~
 ~אחר

 ז~
 אפשר או~ן באי~~ ביותר~

 ~ישריבית~ מאיסו~ ~נ~~
 בז~

 ~~~ג~~ ס~ בח~~ב תשו~ כבר

 ב~לו~ב~
 ~~ברו

~~ 
 י~~ל י~לי~ ואם בערכאות משפט

~ד~~
 ב~~~ ~יסקא ~יתר מועיל אם ~יסקא ~יתר

 ה~~ג~
 מעות

 מבאנ~
 ואם לבקש יכול אם חברו ל~ורך

 לקבלמותר
~~ 

 ~~באנק~ לשלם ~ריך ש~~ הרבית

 ב~קפ~ סחו~~קונ~
 חותם ~מוכר וגם שט~~ח ונותן

 כערבעליו
 ~ב~ ו~מו~

 ע~~ז
 מ~בא~~

 בניכוי ~ס~ום
 מבקש ~מוכר ~רא~ונים~ חדשים ג~ של~רבית

 מ~קו~
~~~לי~

 ~ך ~ו
 ~ז~

 יש אם
 בז~

 ~ית~

 ~ב~
 ~~יתר

 במ~
 עבור ע~ות ~חתום שנ~וג

 באנק נגד חבירויש~ל
 ש~

 גוים~

 ב~ותביאור
 תג~ ב~

 ~מ~ו~~ שעור ~~י ו~ן תג~~ ב~ ~י~ ~ואואיך ~~ו~~ בי~~ל ג~ר ~~א איך
 א~ש~~

 ב~
 ~ום ~וא תגרע

 וע~
 או

~ 
 ת~שה~ ~אל

בדבר
 ע~ונ~

 מס~~ת דגוי ~א אם
 נא~

 ~וא
 ע~

~מית~
 ולא

 ~ ~ב~
 ~וא~

 אותם~ ששוא~ים תיישינן דלא בכ~יםש~~
 עדיו~ ב~ ~ירוףשם~

 ש~ם~ לדבר
 אף ~עיל אי עדים ב~שם~

 ימי~~ ~ג~ יות~ בנשתה~
 המי~~ מן ש~ו~יאו~ווא~ר

 מסתר~~נין
 ~ו שי~~ ד~ור ~י ש~~~

 בדבר קנין ~~~~ו תו~~
 מ~

 ס~ו~א~ קנין

בענין
 שותפי~

 מיסים~ שי~ום ~ענין עורות~ במסחר

 שו~~~ בטוי שבועתבענין
 ר~~~ח~ סי~ יו~~ד

ב~
 את ~כש~ו ו~א בתנור נ~~י א~ל ש~פו בענין

התנור~

ג~
 בדאורייתא~ שליחותו עו~ה שליח חזקת בענין

ד~
 משמשות~ בין ~עומר ס~ירת לםפור מותר אם

~~
 דרבנן~ ב~ט ס~ק בענין

ו~
 דאיתחז~~ ~יכא ד~נן םפי~א

שו~~ב
 ~יישוב אנ~י מחויבי~ אי ל~בא~ שנל~~

 סיפו~~~ו לת~

 ~גידין~ ~ומתבענין

 ~ש~ב~
 אם לעניים ~טן י~~ של מלבושי~ לחלק ~נדרה

יכול~
 מעות ליתן

 ב~ו~
 מלבושים~

 בעני~ג~
 בבי~ים~ ~נמ~אים פ~י~שלעך

ד~
 בנשלח

 ל~
~ח~וק~~ יהי~ איך ממון סך ישיב~ תופס

~~
 ביו~~ט ~ולב ~~ו~יא אם

 בשבי~
 ~~ענו~ים~

 ~בע~~ שגז~ באש~ו~
 שאס

 עוברת נקראת ~יא אם ~~רגו~ערלים תשכו~ דב~ ל~ יעש~
 ע~

 דת~

 שי~ור~ ח~יבענין
 מכלי דג ~ו~~ם ע~י ב~בת ליטול מותר אםשם~

 אחר ב~לי ו~~ניחומים מל~
 ש~

 מים~

 בשבת~ מנא או מא~ל תיקוןבענין

 ~ותר אם משבת שנ~אר בשר אכילתבענין
 באב~ ט~ עד מר"ח ימיםבט~ לאכל~

ב~
 ~~רים~ בין ש~חיינו בענין

 ספירת ~~ור מותראם
 ~ ~עו~

 וכן ~תב
 בדי~

~~~
 ~בור~ וה~ור בכתב



 ~רבנן קניןאם
 מו~י~

 דאורייתא~ ~י~י ~גבי

ב~
 כסף~ קנין בענין

ג~
 ע~ו~~ם אם

 קונ~
 בח~ר~

ד~
 לעכו"ם~ שליחות אין

ה~
 ~ריך אי ~עכו~~ם מת~ות כלי במוכר

 וקונהו~כשחוזר

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

 ~~ו~יך שפרנסתומי
 סחו~

 מומר והוא באויטא
 לו ~~ור ~תר אם~בת ~ח~~

 ס~ר~
 ביום

 ישבות~~בת שביו~ בתנאי ~

~בי~ה
 בערכאות שפוסקין רי~יתבענין ~~~~~~

~~ 
 ש~א קונה

 שי~~
ו~

 ~~רף שרי אי בשבת ש~ל בע~~פ
 ל~ח~ מ~~

 שלקח~ ~חורהעבור משנה~

 דא~י~~ במידי רק מ~~~ת אסור שיעור ח~י~ם
 ~ו

 ויו~~ט~ שבת באיסורי כגון אי~ורים בשאראפילו

 ~~ין ש~שוקהל
 ~ע~מ~

 ז~~ל הא~י ~נוסח ל~ת~~ל
 הכנ~ה ~קהל ~פסידוועי~~ז

~~ 
 יכולים

 ~תבו~
 להם לשלם

~~פסד~

אש~
 בעת שנדרה

~~ 
 ו~כשיו

 רו~~
 ע~~י ~נדר ~תיר

פתח
 חר~

 הב~ל~ ~פרת ~ו
 מדבר לס~~ת מ~יל ~עשות בעניןשם~

~דיוט~ ב~ שנשת~

 כש~~ם~ אם ש~~~ ביד הסופר ~י שנכתבובפרשיות

ב~
 נתאדמו אותיות וק~ת מאביו שנשארו בתפי~ין

 בקו~מוס~ ~העבירםרש~י א~

ג~
 חידושי הדפסת בענין

 תו~
 בחייו~

 א~בענין
 בפורים מנות שני ~ני שולחים

 ומתנ~ת מנות מש~וח חובת ידי יו~אין אס אחרלעני מתנ~ ועו~
~אביונים~
 ~עשר~ ב~ות לאביונים מתנות יו~אין אםשם~

 מ~וי~ת ט~ית ליקחבענין
 ש~

 חברו
 ו~ב~

 ~~ו~
 בעניןשם~

 ני~
 ד~יעביד לאינש ~י~

 מ~~
 בממונו~

~~
 יעבירנו~ שמא ב~נין

 שפי~יטאר י~ ~ ב~לי~ ווא~אן ששלחבאחד
 מס~ם והשפיליטאר~~אובן~ ~ווי~

 ~ר ו~וא ~ש~ו~~ בטעו~
הב~~~~

במנ~
 מ~ב~ים שהם השטרות ~מכור הסוחרים

 ~דיסקאנט~~~ הנקראהקונים

ב~נין
 תשלו~

 שהמחותנים במקום רח~~ש
 מבנ~ אינ~

~מקום~

 המסדר ~~רב גט סידור ~עניןש~~
 המקום~ ~בניאינס והמתג~שי~

 שרו~~מי
 לבנו ~רא

 שמות שני ב~ ~יוו~
 וי~

 לו
 השמו~~ מב~ בא~ נקרא אשר א~מזיווג ב~

בב~~ד
 ש~

 שהוסיפו ב~ב~~~א ש~ה
 ה~סק ~~יית הדין בעל~ מחויבים אי אח~~כשנסת~ו שני~ עלי~~

 יפס~ו~ הח~ה שכל ~ריך די~מא או הרא~~ניםה~~שה ש~

 ב~בד~ תולעיםבדין
~ם~

 בעני~
 שלחופית~ ב~~ בגוף מים

 ~תראם
 ~ישרא~

 ~ות
 ~ע~~

 מבשר ~סק
 לנכריםולמ~ר מ~~

~~ 
 ו~~ ~וקר שאינו האחורים

 כראוישנשחט ~מבש~
~ 

 נבד~ו~ ש~א

 הר~~~ןבדברי
 חו~י~

 בת~ אי ב~ין ~~ב ~~~ב דף
דיד~

 מיניה~ בתר או אז~ינן

 זכרים בה~ות לקנות אסוראי
 ~~ו~ם~ ש~הם המב~~ת ~ורשלא ~~שודי~ מישרא~~~
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