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 וחדושים ותשובותשאלות
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 בדורו ישראל נדולי גאונ עם

 ומךךן 84 קךבפשךגמ כמךכשך 1גך

 זיומלאים
 שונים ענינים ועוד ח"ר ת"ז למפרוהשייכים

 אתם
 הםןרטם הצדיק הגדול הגאון הרבפי"ח

 ובנסוער בננלה לו ידותעשר
 זצ"ל מורבאוויץ וואלף זאב ר'מרן

 דקראזהגאב"ד
 פחר, שערי ום' ח"ר, זיו ותפארת זיו, ועפרת פינה, ראשבעמה"ם

 לאור, כבר יצאו אשר ועוד כהטנה, זיוומפר
 בכתובים עודוהרבה

 הדשם לבית והובאנמדר
 לקרש יד תוספת זיו זהייעם

בשם

6 ם ו יד
 1ביאורימ חד1שימ לש1"תהארות

פאתי

 ר ע ל כש ע כם ז"ל ליפמאן י"פ ב"י ר ו ר ג י ב א ף ם וי
 שייאנד לשנג ברשקיויי, ואב"דרב

 זצלל"ח חגחם"חחתן

 לם"ק רצרצ"פפ,שנת

 הץ עינרשפ
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 שעריםנ8תהי
 תורה. טתן זוותת8אהת

 נ"ח()בדבחת

 תורה. אינה אב בהת לה שאין תורהכל
 פסחים()ירישלטי

 באהבה, "טראל געמו וזבוחר ךיושברך צץבוראיעשעבח
 ונתן הנבחר, במעמד אבותינו אאןוהקריב

 ואורך חיינו היא אשר חיים, תורת תורתו, אתלנו
 מאבוה לנו היא ירואאה ער ולעולטי היום, עדיסגו

 ד' זיכני אשר על לתורה כמזמור פותח דהננילבנש,
 הטצוינים ציון שערי עאירים, ב8תחי לעמוריתברך
 אב, בית לה שיש בת1ר'הבהלכה,

 הנאון חמי 0ורי אדמו"ר של גלימא בשיפוליאחוז
 מה עם זיו, תפארה ספרו היבל בשערי זצל"ה,המהבר

 בחרושי אומץ להוסיף כהה, יר בידי ועלה ד'שחנני
 מיוחדים וסיומגים בענינים ארהכה, בדרך פעם יוסףיד

 מהיבעא, בהם ועסקתי הגיתי ורוביתים, מיפחתיםאהפר
 מו"ח בדברי והערה הארה בתור קצרה, בררךופעם

 הגדויים הכטשורות של וברבריהם זצ"להנהם"ח
 מו"ח אשר לברכה, בולם זבר התורה, אדיריחנאונים,
 חיבה ומתוך עמהם, ובשו"ת במו"מ בא זצ"להנהמ"ח
 לרפוס, הכתבים בסדרי באורם, 'התחממתייתירה
 לחדש להעיר, 0ה ושם פה מצאתי עליהם עבריובדרך
 ביר להוסיף לי שעסדה היא הנדול וזכותםולציין,
 בחלקי זיו נזהרי ולעמר לקשבץ ברבה תוספתיוסף

 יוסף של בח~קוהפעוט,

 יתברך, ד' שזיכני הוא גדול זבותואמנם

 הלו~ים, קרש פרי הנטוע הכרם את לנוטרששמני

 זצ"ל, הנהמ"ח מו"ח מרן אדמו"ר כתבי קד"טבננזי
 מפיקים נבחרים בתבים אצלי, למשמרההמונחים
 הנגלה והאנדה, החלכה התורה חלקי בל 'עלאורה,

 וביותר וחרוש, דרוש ופירושים, פסקיםוהנסתר,
 ונתן נשא אשר השו"ת, בהלק בתביו עלי היוחביבים

 שבחבורה, האריות הדור, הנאוני מנדולי כ0העם
 מאדירי ומכ~ה הרוח, מנאוני שלמה גלריההמהוים
 אלו, יחר נם אחים שבת נעים ומה טוב ומההתורה,
 וכהשיבים, שואלים, הלכה, זו ר' ברבר נו"נלראותם
 אשר וזה והערצה, פבור גנ"כ ואחוה, אהבהבב"כ

 השו"ת, חלק הזה חלק אאץ כל, מראש לסררהנאגי

 מוב, נתח כל בזה לותן שאפשר, במה ערוהשתדלתי
 עמרים, עמריום, בלקמי פנאחתי אאפר נבחרה, חלקהובל

 מו"ח אחריו לברכה הניח אהשר ספריו-בתגיו,בשרה
 בל שאבתי לא זה, מחלק גט בי אם זצ"ל,השהמ"ח
 הפבורך, חברכה טאוצר גידי ש"ש הרבחחומך

 הוא. רב כי בגויעוסו האור את לצמצםוהוכרחתי
 כבוד נורל את בזה לטעריך אבוא אםוהנה

 הארם חשארתהוד שי 8ניו ויו את יטזאר זצ"ל, "מחבר יגאוןטו"ח
 הגר~

 אומ שלא אני יודע הלזה,

 ישראל כגאון שלמה הערכה ליתן חהמתי ידי~צאת
 מעמ אף ולס8ר וחסידתו, צרקתו, תורתו, מנדולתזה,

 לר,שום כ"א גזה באתי לא אולם חייו,מהרושת
 חייו, ימי כעזולדות וקוים, שרטוטים קצרות,רשימות
 הטלאים חייו ימי תולדוה במעט, אך יושקף מהםאשר
 הרוחנית ועבורתו וקדהשה, טוהר ואצייות, הודזיו,

 שדה על והמוח, הלב, קבורת תמה, עבודההכבירה,
 עבודתו על להשתומם יש וסגמט והטעשה,התורה

 שיעוריו לבר אשר לברבה, אחריו שהניחהיצירתית
 ועבודתו הטעשיה, ד'  עגורת יבתורה,ההניליים
 וימן עת 15 מצא שהלות, בכטה רב בתורה8עילתית
 מליצה ג~י וכגמפ התורה, ענפי בסל הרבה, ב"כלבתוב

 ענין בגל חייו, ימי כל תמיד הלכה של בעומקהלן
 תפיסתו לעורר, טה יחד'ש, מה דבר לו מצאוענין
 ובקיאות נחריפות וביה מיניה עילויית,היתה

 רבהוהעמקה
 בבל נליונות אלפים במה שבתב מהלבד
 רבא, ומפרא גפלא, סררן הוה שבתורה,המקצועות

 תכה, בכתיבה מצוין בסדר נכתבו כתביו פלכי
 מצא תמיד והעט, דהשפה רחבווז ומורנש צח,חבלשון

 ומהירות קלות ומבאן הדרוש, דהניב הנבון, הב"טוילו
 הרבה לכצזוב לו עזר בעצמו שוההכת"בה,

 זיו לתפארת בהקדכטעו שבותב מה הואמענין
 לא הצ"ע חדש דין לירי "בשהגיע י"ח אותח"ר

 מילתא לדמות לבד, התבונה במרת ע"רסמכתי
 עד ~מעעפה ההוראה מפי יצא ולא וכו'למלתא,
 הכי ובתבתי הישר הפ~פול בדרך תשובהשעשיתי
- בספר. לכתוב העזה אהבתו המבליט וכו',בספר"  
 ולבחמטה, להלכה הראשונים כאחד הי' לימודודרך

 ~שם ההרוד מדרך התרחק אבי בפלפול, גםהשתכהש
 ביחור הראשונים דברי ליישב ובבואו בעלמא,חרוד
 עד ונפלאים חקר, בהם התעמה הרמב"ם, רבנודברי

 זו סעין גאונות, מבהש מתשובותיו הרבהלהפליא
 כלים במס' להרמב"ם הכהפניות לפירושונבי"טובו
 המלצתו דרכי מענין וכן ודומיהן ו' סימן זיובמלאים

 מדברי הרופ"ל על בתמיה כתירוצו הראשוניםעל
 ברוב בי שמצא, מציאתו ע"י בחו"מ מ"ה בח'הרא"ש
 הצענזוריה, מפני הדברים ונשתנו נשסטו הש"סמפרי
 שלא החדשים, השסי"ם רא" שלא להרש"ל נרםוזה
 עי"ש. הרא"ש, ברברי כהויחם רברים עלעו~ר

 יפיטתו דרכו לו התוה חלימור שבדרכיוכטו
 בקדיפ, ררבו לו התוה ר' עבורת בררבי גןהטיוחרה,
 תלאות, של ארוכה שאא~ח היו חייו שיטי מהולסרוה



בפתחי4
 עובד היה ח"ר( ת"ז לס' כחקדמתו )עי' ויטורים,צער,
 השבה קבלת שסהת עצומה. והתלהבות בשסההד'

 דאשבע, כדרך שלא במינה מיוחדה עבודה אצלוהיתה
 זיו בהפאדת מאירים חיו פניו סלכתא, ושבת קבלתעם

 סיוחד שיעור לו חיה שבת כליל ודבקות, שסחהכטץוך
 ליל בכל ולומד ניעור והיח חקדוש, הזוחרבלייווד
 הלילות כ5 ניעור לחיות וצנהנו היה ובן 5ה, בעלשבת
 נפלא, ומתמיד ששדן ההח ובבלל ומוצש"ק, ה', לילשל

 מביתו ושב היך הקדויש, האר"י מנהנ עפ"יהתומנ
 חי", ערוך "שולחן היה דרניו ובכל בטו"ה,לבההב"נ
 נדר ממש תמימות, בכ"כ היה הכהשיח, בביאתאמונתו
 המלה, מובן במלוא שיבוא, וישעה יום בכל לואחכה
 סארץ הבא דבר כל מחכב נלהב, ציון חובבוה"ה

 הכהשנה מאמר בו נתקייס תם יתירה, בחב"בותישראל
 היה תוארו כי לצדיקים, 'נאה וכו' והכח הנויאבוח
 טוב". "זיוכשמו

 שקנאים כזמן המהלוקת, מן תמידואזרחק
 המוסר, יימוד ע"ד במחלוקת להכהשיכו רצוידועים

 מתעדי מראשי מאחד אצלי, המונח חמכתבבפי
 מיוחד במאמר אז ז"ל הוא יצא חהם, בימיםהמוסר,
 השלום לסעןבהמליץ

 זצ"ל לפירות רא"מ והנאון נפלא, דו"פןהיח
 בי ג"כ ושסעתי מדנליווץ, מפיק פה שהוא עליוכותב
 שהיה אמר זצ"ל סאלאוייצע בער יוסף ר' מרןהטשון
 יוסף ר' הנאון על הספדו בשסעו טרובה החפעלותלו

 ב"ה סימן זיו במלאים ועיין בסלוצק, 1צ"לפייסער
 ממנו אשר הלוי גית בעל להגאון ואשתב המז"טמכהב
 הנאהבים שני בין שהיתה האחואית הידידההנשקף

 1י"ע. הללווחנעימים
** * 

44י44*"  
 ק"

 אייר בר"ח נולד זצ"ל מו"ח המחברהנאון
 הרב לאביו לילעצק, הסמוכח באבוינע, כעיר ת"ישנת
 הסביבה, בכל החשובים טב"ב הקה אהשר ז"ל,אהרן
 ח"ר( בת"1 בהקדמתו עליו )עי' נדול צדקה ובעללמרן
 מבאבוינע", "העילוי בשמו טתפרסם גקטנותוועוד

 החורה ע4 שם ישב איזיליאן, כעיר ב1"רוכשנתחתן
 ובעודו מאיזיליאן", "הפרדש בשם גתודעוהעבודה,

 ובתוך הקבלה, הכמת ללמוד כבר התחיל עלוטיובימי
 כספריו העי' הזוהר, ספר על שלם חיבוד נכממשכהביו
 לר"מ נתמנה תדכ"ג בשנת הנסתר. גחכמתכש8טייו
 נתמנה זיו דחדש בי"ז תרכ"ו בשנתבמינסק.
 הקדמתו )עי' סווי0לאיויץ, בעיר הראהשונהלדבנותו
 כרבנות לשכהט נתכגה  תרל"ה בשנת ח"ר(,בת"1

 תרמ"ם ובשנון וואלפא, לקהלת עבר ואח"בקלעצק,
 שיכהש בה אשר קראוז, כעיד הדבנות לבמונתעלה
 בו אופד וץרפ"ב, בסלו י"ד האחרון יומו עדבקד"ש
 תגצב"ה. למרומים, עלתה ונשכטזו ההשמשישקע

שערים
 פינה רא,ש ספר א( הם בחייו שהדפיסספריו

 בין נחש% אהשר תרל"ם(, )וויינא ודם, טליחה ה4יעל
 וישם חנ"ל, ומהל' מורה ליסוד הוראה ומוריהלומדים
 אלי' ר' חמפוחפם מהגאון חליו והשוסה נמצאבסופו

 תרכיש. משנת דבאדויסק אב"דנ4לדבערנ
 בבה%י. חיל אשת ק' על ידידות שירכ(
 תרם"ד(.)ווילנא,

 בראהשית, ס' על דרושים זיו, עטרת ספרג(
 תר"ן(.)ווארשא,
 קונסרס עם חח"ר, זיו תגטוות שו"תד(

 תרנ"ז(. )ווארשא, טוהר,שערי
 הרסב"ם. על גמשנה זיוה(

 מקצועות % על בכת"י הניח מזהויותר
 כאמור.התורה

***
 קראו1, לעיר כזה לקבוע ראוי מיוחדמקום

 וסופרים ת"ח לעיר המפורסבחז האחרונה רבגותומקום
 התורה" "סעלות בעל אברהם ר' הנאון נאגים,ורבנים
 "החסיד בשם הידוע זי"ע מווילנא הגאון שלאחיו

 גשנת נפטר בקראוז בחבנות שכהטמראגאלע",
 ישל הז"ש ע"ד יפה אנגדוטה נם הטסופר תקס"ד,ה"א

 אליהו ר' מכהשפד~ז קראוז מעיר שהיתההנאון,
 איסור מדין לראותה עוד צריך היה והנאוןקראוזער,
 והמיהעדת בעליהו שבעמדו התרחש שיראנה, עדלקדש
 ענתה התחתון, הבית בחצר עומיה זיו%ולהיות
 . . . . איוטעא ונסיב דהנא נחות להנאוןואמרה

 אבא ר' בשם מקראוז נסתר צדיק אודותומספרים
 לשאול שלח שהגאוז הגאון, בימי זצ'/ל, חסידאריכא
 גיסי של מאמרו )עי' "שראל, לארץ נסיעתו ע"דבעצתו
 אחיאסף מח' בא' ז"ל מורבאוויץ יעקב הר"רהמנוח
 שיכהש כן תקנ"ב(. ה"א שנפמר חסיד אבא ר'אודוה
 קראוזער יענפעלע ר' מפורסם צדיק בקראוזברבגות

 זצוק"ל מוואלאזין הר"ח מרן הנאוןמתלמידי
 החסיד אודוח מספרים %ן ת"ו. בירושליםשנפטר

 חסיד, אברהם ר' בשמו הנודע מקראוזהמפורסם
 זצוק"ל, אינד עקיבא רבנו הנאון מרן אצלסהחשובים

 ברבנות שם שימש לקראוז זצ"ל מו"ח של בואולפני
 הר"י מרן ישראל של רבן אדמו"ר בן יצחק ר'הגאון

 מיווינסק שמחה מאיר ר' הגאון גם זצ"לסאלאנטער
 והוא קראוז, מתושבי שהיה אחיו איל בקראוזנתנדל
 בכל כי שבקראוז בתים חבעלי של נשבחן מ0פרהיה

 מי לחפהש צריך שבקדאוז בביהכנ"ם במזרחהעומדים
 אמריקה, מדינתינו גם הש"ס. בכל כקי 1 נ י אש

 שעשועיה, וגידוליה קראוז בני מהשפעת הרבהברובה
 יעקב ר' הגאון הכולל הרב להכא, מהתם באואשד
 דמ"ז הצדיק מגאון הרב מקראז, הוא זצ"ליוסף

 נאריץ הר"י הצדיק וצאון הרב %יסומרגליוח,
 ר' וחנאון 80יגפמבודג, זיוויץ רמ"ש והטשוןמבופפון,
 ידוש היה )אשד טמיניאפאלים, זילבער שלמחמרדכי

 עיו חתני כ%ם היו מה*מין(, חעילוי גשםבוואלאזין



6 שעריםבפתחי

 ר' הנאון חרב ידאש החיים, בין להבריל ונםקראוז,
 מקראוז. נשכ מנחו שליט"א, בנורפול9 הרב נ"רריןי"ר

 ידידי ח"ח זצ"ל המחלי הגאון מו"ח שלבנו
 שיים"א, טורבאוויץ צבי ר' הנרול הנאון הרבנימי

 והוא ראבוהו, כרעיה בדא באמרור, רבמלפנים
 רבא, ומפרא נפלא, ררשן המעשה, ננרול בתורהנאון
 ישראי באהץ זהתי"טב בפועל, ציון וחובבאוהב

 14 יש בתורה, נרוי מחדש הנהו, טנריאלומתועחבי

 ונם הרמב"ם על נרול וחיבור להרפיס כתביםהרבה
 במילי הלבנון ארזי מאמר סמנו נרפםבררוש,
 אבינו הנאון כתבי במירור בהרבה לי עזררהספרא,

 ותימירו( בנו )אמי אבו"ת בשם הערווע הרבה עםזצ"י
 הגהמ"ח אביו עם שנו"נ שו"ת הרבה 16 שישומובן
 יבוא הראוים זצ"ל ארמו"ר קרש כתבי בתוךזצ"ל

 כי כוים, נכנסו שלא מה עי הסליחה ואתוברפוס,
 חיק המהוים הספר, בזה לי שאופשר כמה ערהכנכאתי
 י"ב, מימן בחאו"ח הסימנים רהם מהספר, מארחשוב
 באו כ"ב-כ"ה, בסימנים כ' בחוי"י י"ז ט"ז,י"ר,

- כ"א. ח', ו', ר', במימנים זיו ו3סלאיםהערותיו,  
 נירולי בתור חיות לנפשות ציון נם אציבדבזה

 גיסי ה"ה ןצ"ל הגהם"ח מו"ח של השני בנוקראז
 חובב מפורמם, וממיף  לוצוין כהטכיל הרה"חהטנוח
 אחר שהיה ז"ל, טורבאוויץ יעקב ר' בסס"נ,ציון

 ציון מחובבי שנשלחה בהועירה לבוי ציר ציוןמצירי
 לפניהם סונר בואם וטרם ישראל, ארץ אתלבקר
 התונרמית המכהטלה ירי על להארץ כניסתםררך
 וכן מכמש, במם"נ ויכנם ררכו לי הבקיע והואאז,
 ביחר ישראי ארץ למובת אפריקה במרינותהיה
 ימיו ו4סוף בלונרון, הראשי הרב כע'ת הערץ, הר"רעם

 בעמקנותו סוב בשם ונ8מר זו, למדיגהטתגלנל
 תשרי כ' ביום במרינה, פה החנוך ולבוובתהציבורית
 תנצב"ה.תרצ"ר,

 בתו תחי', ה-בנית אשתי של אחווזהוגימתי
 במעשיה 0צויעת קכהטכלת, זצ"4 הגהמ"ח מו"חשל

 ג' בברוקלין, פה שנפמרה מושא מהת לבה,ובטוהר
 תנצב"ה. תרצ"ז,כמלו,

***
 ולקבל נשיאה רבי חתנא להיות שזנימיואני

 מאת לימים, צעיר עור בהיותי הוראה, והיתרממיכה
 וצאון ארמו"ר ה"ה הספורסמים, הגאוניםר3ותי
 וארמו"ר מוהשלאזין, שפירא רפאל ר' מרןהאמיתי
 ראיישישאק, הנאב"ד זונריל יוסף ר' מרן הנרולהגאון
 לוריא, בצלאל ר' הנרול ומהנאון יוסא, בכוריבעם"ס
 כולם זכר ריינעס, יעקב יצחק ר' הנדיוסהשון
 נדולה ולשכהטו, לאורו, להתחמם נ"כ זכיתילברגה,
 נהנהלה תם הוראה, בעניני כמותו צריק ע~לשימוש
 וויר"שן בעיר רב זמן אי"ה היוחי ואחריהעיר,

 כהו ווהשית ז9נותו לעת חזרתי למעמיל,המטהכה
 לקראוז, לם"ק זצו9"ל המחבר הנאון מו"חשל
 והנהלח הוראה, עניני כל ככהשמ עלי הטיל שמהאשר

 הוראה ענעי עלי הועמס ה0הל9ותו לאחרי חנםהעיר,
 לאפריקח ררכי על העיר את עזבי עד חעירוהנהלת

 אשר זצ"י מרנליות רמ"ז חגאון הרב של עצתועפ"י

 בקד,ש לשרת ה15ם ער והביאני אמונה נעצתוהנחני
 רב בהור ראקאוויי,פה

 קתח4תי המנוחה, אי סעט בואי אחריומיר
 הכת3ים מירור יפועל ולהוציא בעצה מחשבותלחשוב

 'אור, ויהוציאם זצ"י הבהם"ח מו"ח שלהוש,ובים
 אשאופ וז"ל בצוואהו ומבטיח מבקש, שכותב,כמו
 בער טוב למליץ שאהיה האמה בעולם זכות לייהיה
 עני ראה הנבר ואני כ~זביי", בהרפסח שישתרל מיכ4

 נואש, כמעט אמרו והרופאים רוי, ערש עלבחלותי

 המצטיפת הטובה מחשבת ובזכות בזסותו,נעזרתי
 זיו", "תפארת זה מפר טכתביו להרמיס למעשה,קתה

 ישראל ו4כל משפחתי ולכל יי תמיר "עמורוזנותו
 עולמים. תשועת4הושע

 "ומף" "יר בחלק ירועים במשומהז אםואף
 רוח וינחת נרול לרצון ני יורע הנני רבריו, עלהערתי
 ה4כה, ש4 ב10"מ כחטתעשע היה תמיר כי 14,יהיה

 באחר אלטשדלער, ר"ע חנאון אל"ו שכותב מהויאו
 הרר"ג נשאר לא מעולם כי ירעתי הן "כיממכתב"ו
 קטן א3תרי' אענה מה ואני בטעובים",בע"ח

 שכהש מזוהר נהנמ רגליו בעפר המתאבקשבתלמיריו
 הוה בנילוייא החמה הנץ "בהוך אם אישר זיו,תפארת

 י"ג( )8סחים הוא" 3ע4כאש וזהחוריקאי

***
 זצל"ה טו"ח בעשבות הלכתי המפרובסירור

 יפה, ובעין טובה, בעין מקום שנהן הקורמים,במפריו
 הנו"נ רברי נם ירוכניס במלואם, חביריו לרבריגם
 מב4י שהם, כמו כשלמותט, והכהטיבים השואליםעסו
 וכן עליונים, של מתורתן ולקצר בנטיע1ת,4קצץ

 נם בשלסותם לממור זו טובה במרה ג"אנהנתי
 שהם, כמו זי"ע הבותינו הנעונים מהרבניםהתשובות

 השניות ברברות נם ואף 4האריך, שאמרו במקוםאף
 ש י ל ש ל ם ג 1 רבריהם, ינתק יא המשולשובחוט

 המעיינים יראו כאשר , 1 נ ע ם ש ע י ב ר י1
 וככה שהיא, כמו יפה כלה לנו אהובים בולםבהספר
 לצריקים בינוס מקום כ~י, לספר הספרנעשה

 לכל ר' ומשרש לתורה, והיכל וער 3יתדלתורתם,
 כבור, אומר בלו ובהיכלו בקד"ש, הכהטמשיםכהניו
 הארון ובנסוע בו, הכמשותפים חסיריו לכל הואוהרר
 ואחר אחר %ל עצמו בפני וספר שלמה פרשההוסבע

 הזה הקדש בארוןמהנישאים
 הזה החשוב הספד בתוך שנקבץ אחריוהנה

 הגהס"ח מו"ח שרושת הור של ז"ו מהפארת רקלא
 יתר של זיום כ2זפארת סרובה בסדה אם כיבעצמו,
 ברבריהם הכהפוועפים זי"ע התורה אריריהנאונים

 הנרולה ננ0ת מעין ובאורך, נהרהבובתעיבוהיהם
 ליהן חיה ראוי המפרים", "בספר ר' בסורהבאים
 באמת עלה הנכה ביחור, ואחר אדאר לכל ושלסההערנה
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טנו ע '  ,,,,.לי,יל 4 6 4*4"1=*)4"% 
 הלזה והספר עצמו, בפני שלם לספר באמתהצריכים

 ששוער מכפי יותר 'הרבה ובאיכותו גכמותו נתנדלכבר
- קצרות, בהערכות כזה אמתפק לבןסתחילה,  

 מכנ5יה הערכה ורשמי קצרה רשימה רק לג1טורוהנני
 לפי העבר ודור דורנו גאוני 'נחדלי הלזאאעהנרולה
 בועורה מו"מ ואין חלקיו, לכל הספר ומהלךסידור

 נאוני להעריך לבוא כראי איני ש%4יוז4ף
 וכדאמרו עלי, ישחקו פן אנכי וירא כאלו,עולם

 : וז"ל עולם, הרי על יתרו, פ' תנחומהבמדרש
 אחר איש אמרן אלו דברים ארבעה אמרו"ארבעה

 כחטה וכו', ושלמה, כה1ה, הן, ואלו עליו, שוחקיןהיו
 היה אלו כחטפט, דהכיו גל כי פעלו תמים הצוראמר
 אמר שלכ1ה וכו', עליו שוחקין חיו אחר אד5אוסר
 היו אחר אדם אמרו אלו בעתו, יפה עשה הכלאת

 נאה אינו ומה נאה, ושת יודע הוא מנין עליו,שוחקין
 הבא דבר % 'כי חזינ! הרי גמדרש. עי"שוכו',

 דבעי דהוא כט%! לכל יאחע לא ולהפלגהלחעחכה
 לי יאות לא וכ! מילתא. ליה דחזי למאן ורקלמיסר,
 אולם חללו. תגדולים הגאונים ולהעריך ולתארלבוא
 אם כי מדידי דברים ולמסור לומר באתי לאבאמת
 באומה והמקובלים ההרועים מהרברים כהנטלמטור
 דבריהם מקום וציון רשום עם יחד ונדלם גאוגותםע"ד

 חלוה.בהספר

 ",4 יא ,4 ,ס3ש;"
 מווילנא, הכהן שלמה ר' הגדול הכהןא(

 בווילנא, למו"ץ נתקבל תרכ"ו ובשנת תקפ"ח,נולד
 ע". ביותר ונתפרסם שלמה בנין שו"תגעמ"ס
 והשו"ע, הרמב"ם ספרי הש"ס, כל עלהגתותיו
 והיה שונים, בסמרים לטכביר נמצאיםוהערותיו
 זצ"ל, הגהמ"ח מו"ח עם עזה אהבה כעבותוחסקושר

 הזה בספר וכה1התף תדיריים, במכתבים יחדיבא~
 בסי' בחיו"ר א', בסי' בחאו"ח וזעון, חשחבבהלק
 המטובב ט' ובסי' ג', בסי' זיו מלאים ובק"אכ"ד,

 חסיד ליב ר' והחסיר הגאון לדברי ח"ר זיולתפארת
 1צ5"ח.מקעלעם

 ר' בשמו הידוע מקעלעם והחסיד חנאוןב(
 כי עליו אמר זצ"ל סו"ח  שהגהם"ה זצ'/ל חסידליב
 הנאון מרן ואדמו"ר כולה התורה בכל בקיהוא

 סגירת גזירת על שיתפלל אליו שלח זצ"להנצי"ב
 בחטידות וזהיר וטהור קדוש והיה בוואלאזיןהיש"בה
 האטת דמוח סמל גדרל, וענותן צנרע והיהמופלאה
 בעצתו לשאול אליו פנו ומצוק מר איש כלוהאמונה,
 בטבר הכל את סקבל והוא האורים נכחטפטשהיה
 ספורים הרבה 'נתפע4מו מושבו עיר בנליל יפות,פנים

 בקובז וחסידותו, ומדוחיו אודותיו שונותואגדות
 נוצרי אחד מרופא יפה עובדא נמסר תרנ"ואחיאסף
 בהלויתו בביה"ק שעמד תמיר, שלו הרופא היהאשר
 עניים חולים לרפא נדר וידר ההספרים כל תוםער
 לזכר אבלו  שגת בכמשך כטף אין חנם דת הבדלפלי

 למו"ח כחטאלתו 5נראה תמיר חלוש היה החסיר,נשמת
 ליטי השבעים כשנת ונפטר ח"ר, בת"ז זצ"להנהמ"ח
 נראה הנ"ל בהמכתב מהתימתו תרנ"ו, תמוז כ"אחייו

 המחבר הגאון לפני דן והיה ליב, יהודא היהששמו
 ומרוב ענותנותו, מרוכ הרב גפני פתלמיד זצ"למו"ח
 כי"ק בעצם סכתבו יטע העתקתי הליה הקדושחיבת
 הנ"ל, מווילנא להגר"ש 1יו במלאים והתשובהזי"ע
 הנדפסת שלו שו"ת על ממובבת בת"ת חההוראודות
 ה'. טיסן ח"רבת"ז

 נולד לפירות, כחטה אלכסנדר ר' חגאוןנ(א*4;%אע4"
 חר"י מרן אדמו"ר הנאונים מתלמידי היהתקע"ט,

 תורתו ורוב נרוידע, הירש צבי ר' ומרןטאל5%1ער,
 סוף עד בראמיין גרבנוח ושמש סאלאנט, בעירלמד
 טליא, הוינא כד ווכורני ל"ע, נהור טני %עשהימ"ו,
 שלו לביהב"נ 15ביתו ולהשיבו להביאו לעזר לוהייתי
 בהיותי למדתי בה אשר הישיפה היתה שםאשר

 נם חונך בתורה שונותו %ד ילדותו, בימיבראסיין
 בבמה והכפה תורה מאמרי ההבה וכתבבמדעים,
 דרך מבכר היה ותסיד וכרון, חבני ט' וחיברמאמפים,
 בסגנונו והצכרין מהיר, טופר עט ככתבו לשונוהקיצור,
 ובח' ז', סיסן בחאו"ח בהטפר כחשוטעף לשונו,וגסתק
 ל"א. ל', כ"ח, י"ר, גטי5גים וחו"טיו"ד



בפתהי
 חחנו במיטטק, פו"ץ ליב כהשח ר' הנאוןד(

 מפר בעל ממינם9 טעביל רור ר' מרן הנאוןישל
- %"ר, רורבית  ~יו שהעיר מה להעתיק ורי 

 הערכה שתהיה רור, בית לספר בהקרמוווחוהגו
 סידור העממת "ע"ר שם וז"ל טובה,היותר
 פדהר"ר וסביר נפיר הנרול הרב חתני עלהספר
 הטתקתי עמו כי יען ברמ'ש נ"י יהוראכושה
 התשובות ברוב הלכה של בעומקה ילוןסוד

זשערים

 2הש"ס וב9י הוא וטובהק נדול רב כיהנרפמים,
 ס' חיבר  עכ"ל. ישרה", וסברא בעיון השם ירולו

 ותשובותיו רבריו רנזיקין, ופילי דברכדתפילי
 31"כרו ובאו בהל"מ, לצרקה המורה כת' הםקצרים
 זצ"ל המחבר הנאון מו"ח של התשובות בהוךבה0פר
 ותקרוכה בישולי בענין יור"ר, בח' ב"בבטימן
 הרב מניסי לה הערות עם הארוכה התשובהעכו"ם,
 שיימ"אהגאון

נ.
 וצ"ל האדר"ת הגאיו בייפ מכתב מענפפימיגרפיה

* 4
 ש.ש

 תאומים ראבינאוויץ דור אלי' ר' הנאוןה(
 ימיו ובסוף ומיר, פאניוועז חשובוה בקהלות רבהיה
 עקק"ק בירוישלים הרבנות בפאר ~הן ונתעלהזכה

 לבר העבר, הועי נאוני 'בין ארר"ת גפן והיהת"ו,
 "ארר הנפש השציל הרוח ערין היה בתורהנאונותו
 הבאים ממכתכיו נראה כאישר )הנראיה"ק(היקר"
 ושלום, אמת ואתוה, אהבה תוכן, המלאים הזהבספר
 מלכתוכ עמד לא זה ועם נרולים, חיבורים הרבהכתב

 בעצמו מכנם כאשר שונים, במאספים וחנהוההערוה
 אהבה בקשר משושר והשז וטובות", פלאות"שכלים
 של חוחגו והיה זצ*ל, הנהם"ח סו"ח עםאמיתית
 הףאשי הרב זצ"ל קוק הכהן יצחק אברהם מרןהנאון

 השיג חנהם"ח מו"ח אשר ת"ו, בירושליםהראשון
 אז שה1"ל פאר" "חבש ספרו על ח"ר טת"ז א'נפיפן
 לציין וכדאי בזה(, הספר בפנים )עיין שפובעילום
 בענין בהלבה זא"ז מ2ייסים אלה הרוח גאוני איךבצה
 קו9 הכהן רא"י תעאון כטקופן, שיא תפיליןהנחת
 וסו"ח כפשוטה, ההלכה בער י א נ 9 כניצב

 ך ש 1 י ץ י ל ם ר 1 ת ב פרעצב זצ"להנהם"ח

 רלא קרקפתא ח"ו 4ע,שוהם שלא ' ר ם ע לע

 ה,שלום כמלאך הארר"ת והנאון - תפיליןמנחי
 כרי מצוה לזירוז ההלכה בין ומווווך ביניהם,מפוטר
 בהספר רבריו באו הזכאים מ"טראל מכיטוללהסיר

 בסימנים זיו ובמלאים מ"ו, ח', בסימניםבחאו"ח
 הם4א ימו"ח מכחבו בא שם י"נ ובסימןא'4ב',

 רברי עי זצ"י המחבר הגאון טו"ח ות'תוכן,
 בחפלם.הגהותיו

 בסינסק, מו"ץ הוסענער ארי' ר' הגאוןו(

 עומקא וספר נהנים, תורת על ה"טב באר ס'כאשבר

 טנאוני אחר היה בכת"י, עורנו חו"מ בעניניררינא
 מובהק תלמיר שם, ההוראה ונרולי הסעטירה,סינסק

 ותיפיד סאעיא, פרת כן פנשה ר' הנודעלהגאון
 מה ועפ"י מ9אוונע, ליב ארי' ר' הנאון שלחבר

 הטיב, באר לספרו חמצויינה בהקרכצזו בעצפושאוסר
 שבע"פ" מהתורה הקיצור וחוקי כחשפטי "לנונןושבא
 רניל היה כי מאליו פובן בכלל, ספרו ומתוכןדכו',
 המרובה, את פחזיק פושם ש"היה קצרה בררךלשנות

 בתוך מובשים נפרז בקיצר נ"כ באו ר4מפר בזהורבריו

 פסיטן בחאו"ח זצ"ל רוהם"ח פו"ח תשובותךגרי
 **ה במי' ובאע"ז י"ב-י"ק בסיכנים ובחיו*רי*א,
 מי91ה.גענין
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9"".
 ליפ5אן טוב יום ר' הנאון הגדול 4כהןח(

 חאחרגים" "דורות ספר )עיין באמלאנימקי,הכהן
 בבמה לרב היה בערכו(, אייזענשטאדט הרב"צמאת

 ימיו, סוף עד כהר בעיר ולאחרונה גדולות,קהלות
 טוב" יום "מ~הטי שו"ת הנדול טפרו ע"ינתפרמם
 להשיב הגדול כחו נראה כהשם אשר חלקים,בשני

 בהיתר פחמסכימים והיה ודין, דת עניני בנללשואליו
 יו"ד, בח' הראשונה בהתשובה בהספר ובאהשמאשה,
 מורדת. בענין נ"נ בסי'ובאהע"ז

  ""והאוש " "" "4"ו"ן
 מדינאבורנ-דווגם9, הלוי ראובן ר' תנאוןט(

 דווינטק, בעיר ימיו ובטוף קהלות, בהרבה בדבנותכהן
 דורו, לנאוני תשובותיו ע"י עצום לחרי4מ8ודסם
 )ועיין נכדו, ע"י לראובני" "ראש פפרו נדפסוכעת

 ממנו שבאו תשובותיו משני אודותיו(, שםבהקדמה
 נודל לראוח יש תשובותיו מכל במו הנוכחיכספר
 בתחילת שם שבותב מה ומענין ובקיאתו,חריפחו
 התורה אך מעכ"ת דיבר שבחבמה "הגם למו"חדבריו
 לו כותב שם דבריו ובטוף ובו', ולדד" לתאנהנכהפלה
 דברים סשיב אני משכ"ת שבתב השני מכתבו"ועל
 שני וכו', מדעתי" 0ברות לוכג- דרבי אין .הללו

 מ"ו. בסיפן בחחו"מ הםהמכתבים

 )8עיילמאן( יש"*"ל"נ4

 ונודע מפרוזין, יהודא ירותם ר' הגאוןי(
 בעמ"ס ספורמם, וצריק גאון ממינטק", "תנדולבשמו,
 הזה בספר בא הכן באורך, לבוא דרכו גדול","אור

 בתביו, העתקת על מאד והקפיי הפל4שיים,בשניים
 אבל חבקיאות דרך עפי"ר הוא בתודה שדהכוומענין
 במבוכה בא וכשהוא ידו הניח לא החריפוח מדרךגם

 מחדושיו הרשב"א בדכרי מתירה ע"ד מ'בסימן
 דעתו לפי לדבר מוצא ובאין שבקדושין לחדושיולב"מ
- הווי, רשב"א דתרי להרץ דרכו לו מוצאהנהו  

 ה', ד', נ', בטימנים בחיו"ר בהטפר באותשובותיו
 וסהשולשים הארוכים מ'--ימ"ב בטימניםובחחו"ג!

שערים
 הוא וחתנו בנו לאור הוציאו אהשר יעקב כאוןטפר
 שליט"א.- טאכ441שאוו בנימין כהשה ר' הנאוןידידנו

 הלכה בענין מו"מ ה"ה אשר ז"ל למו"חכצזשובותיו
 כדיני כמשפמ נחייבי בין לדון צוואה בעניןלכהמשה,
 לסרי נראה נדר, איטורי בעניני גם המסתעףממונות,

 יחד, גם ובקיאות חריפות הישר, וימפלו בתורה,בחו
 ס"ח. בטימן בחחו"מ הואתשובתו

ןיו ש *"מץ,4,הו וש6/4ע
 סהשאוויל, שטערען 1כרי' יוטף ר' הנ4בןיב(
 העילויי והזברן הנפלא הבקי והיה עצום לגאוןמפורטם
 וחתנא והטהרש"ל, הרמ"א סיחוטי גד~יס בןהכביר,
 והנאון מראזינאי, גימפל מררכי ר' הנאון נשיאהרבי

 בקיאתו על העיד תפל"י בעל געזאגדהייט הר"יהנודע
 אחדים ונדפמו רבים, ספריס חיבר 3עוריו, בימיעוד
 גדותיו, כל על ד' ברכת המלא יהוטף זבר מפרומהם,
 היה עפי"ר כהישנה, החד"שה הטפרוח בבל בקיוהיה
 בא הזה ובספר לתורה, ועיונים בציונים בקיצורבא

 מ"י בטימן בחחו"םבאורך

",
 גיי,

 מקאוונע, אלחנן יצחק מרן רבנו הנאוןינ(
 למעשה, הלכה סעמודי להיות שזכו הדור מנאוניהיה

 אליו פנו העולם פינות מכל שבדור, מפורטםולפוטק
 ברורה, בהלכה מקומו על דבר דבר השיב ההואבשו"ת
 ל ב אצל טוב, שם לבתר נם שזכה מהמיוחדיםוהיה

 רב. בפרסום נתקבלו מפריו עכגו, של הרחבותשדרות
 נ"ו ובסימן נ"ד, כטימן אהע"ז בח' בתשובהבא

 יצחק עין בטפרו פטקו על זצ"ל מו"ח הנהם"חכהטיב
 להראות משתדל הנני נ"ז ובמימן ענונה, התרתבענין
 יצחק, באר בטפרו 'בעצמו שבתב למה כחתאםצדקתו
 הנהט"ח מו"ח אדמו"ר מאת עין בהעלם היהאשר
 הספד את ראה שלא השגתו בפנים הכותבזצ"ל,
 יצחק.באר

 ו11(מ.,/%

 זצ"ל, רשזין יוממ ר' מרן אדמו"ר הנאוןיד(
 פאר הבביר, והזכרן הנפלא, הבקי מדווינסק,הגאון
 הבאהי הדמב"ם, על פענח צפטת בעל והררו,ישראל
 כחלקו קונמרמי על לי שתשיב אלי תשוכותיורברי
 חו"מ ובשעי ב"ה, מיסן בחיו"ד וימף, ביד יומףשל

 פ*ר.בסימן

בבהובים.

 מתעלעם, א6ינהיש יעקב צבי ר' הגאוןיא(
 נפלא, ושקדן עצום, חרי4 יעקב, לבית תפארת צביהיה
 ממנו נדפס הרוח, ואציל הנפש, עדין וענותן,צנוע



בפתתי

 "ג "4ייי' י4 יי9*7 =איש
 מו"ץ מאיר יעקב ר' והצדיק הנאון הדב5ע(
 ששון" "מי ספרו ע"י ביותר שנתפד0םבטינטק,
 מעיא ריש ניקור  בעניני העבר כדור העולם גועמתרע"ש

 זצ"ל טו"ח להנהם"ח 4ת נידן ובפעתו החלח%ת,לצד
 בהמלצת וחריפות, 'בקיאות כרוב בארוכה לוהשיב
 חדשה שיכ1ה והעלה הם, קדושים ישראל עלזכות
 - עי"ש. וגקלף, קרום תותב דנהבנת הזה,בענין
 י"מ. בסימן 'בחיו"ד בשו"חבא

~ר"
4  
ן

 שהיה מלצן, יצחק ר' דהצדיק חנאון הרבמז(
 ונפמר "פראל יארץ עלה ימיו ולבסוף בהעלע5,דיין
 ל"מ על עובת ושביתת יצחק, שיח ס' חיברשם,

 מו"ח של הותיקים מהידידים היה ועוד,כיאכות,
 תדירי מכתבים בהשר עמדו אשר זצ"ל,המתמ"ח
 יבולהי לא מקוס שמאפם וחבל הלכה, שלבמו"מ
 דק תכנסה ה5שרוביס, מת' 'הספר בתוךלה5ניס
 כ"מ סימן בחיו"ד חדש בעניןתשובתו

 ע*נ',,זע*י
 מקאלמינאן, אלבהשולער עזרא ר' הנאוןטז(

 ימיו ובסוף בליטא, בוויינונמש ברבנות שיכהשואח"ב
 אשתקד אייר ה' אסון ע"י שמה ונפמר לירושלים,עלה
 ולהציב עליו הדיבור ליחד היה וראוי תרצ"ח,בשנת
 זצ"ל טו"ח ומעריצי מחסידי שהיה הח"ה, לנפשוציון

 חבר כתלמיד ונחשב אליו, קשורים היותרומידידיו
 מריץ היה קמן, אם גדול אם לו, הקשה דבר וכלשלו,
 עמ הי' עטו זצ"ל, חגהמ"ח מו"ח פי את לשאולמיד
 בראהשוניס נפלא בקי קל, סננונו מהיר,סופר

 מכמש לו היה תורה בדברי והמו"מובאחרונים,
 ומכהש כתביו, וריבוי האריכות ומכאןלשעשועים,

 מו"ח של קדש כתבי בתוך לו נ15צא מכתביםעפמף
 בחייו, שהדפיס הספרים ע"י לפרסוס זכה ונםזצ"ל,
 ואגדה, בהלכה בכת"י מרובה ברסה אחריו הניחוגם
 היותר מקום חופמים אליו, מו"ח ודברי שאלותיורברי
 בחאו"ח החלקים, בכל ובאיכות בכמות בהספר,חשוב
 ובמלאים כ"ח, כ"נ, י"ח, בסימניס בחיו"ד כ',כסימו
 י"ח י"ז, מ"ו, י"ד, י"א, יוד, ז', בסיסגיסזיו

9שערים

 אלעעחשננ, יעעב דוד ר' הנאון הרכיז(
 כשרון לבעל מפורסם היה בקאלמינאן, ברבנותשיכהש
 ציון מחובבי 45פאניוועז, רי"י הנאון מתלמידינפלא,

 חיה לכהמשה, בחלכה דוד וכרון ס' וחיברהנלהבים,
 זצ'ל, השחמ"ח מו"ח אל חקשורים הותיקיםממעריצים

 ס"ת סכירת  בענין גא ענינו בשאלוועיו, אליופונה
 ט'. סיסן בחאו"ח דחקובושעת

 ר' הרח"ג מז"ש זצ"ל מו"ח של 'ניסויח(
 והמעושח חורה מגדולי היה גיצבערנ, אליעזרחיים

 חרכה ונדפס הל5ה של במו"מ בא היהבפעסק-קארלין,
 מו"ח של טז"ש חמיו הוא מאכיו ונם ח"ר,בת"ז
 מוויינוטא אל5משולער חנאון ניצבערנ. הרס"לזצ"ל
 ממכתביו בא' מנ"ל אליעזר חיים ר' הרה*נ עלכחזב
 ניסו עס נהודעתי כפ"ק "בהיותי בזה"ל, זצ"ללמו"ח
 קשה אלף מני אחד נם אשר הנעלה החסיד היקרהרב

 מוה"ר מעשה ואנשי רבנים בין גם כמוהולמצוא
 בסי' בחאו"ח הם הוה בספר עניניו וכו'", נ"יחיים

 כ' סימן זיו ובמלאיסה'-כ"ו,

 הרב ראבינאוויץ, נתן ר' הגאון מהרבימ(
 אודותם שפנה הל"מ שאלות שני נכנסו וויינאוועדק"ק
 י"ז. סימן בחיו"ד זצ"ל הגהמ"חלמו"ח

 הילצ- שלמה יעקב ר' הגאון הרב ש"בב(
 היה בוסוהליוו, ומו"צ ראקאווסקע דק"ק הרבנערג,
 שלמה, בית ס' מחבר נפלא כשרון בעל מפורסםרב
 מ~*כ%ת ויפיעור כגריס שיעור בענין בשאלתופנה

 בארוכה לו דהשיב זצ"ל הנהמ"ח ומו"ח כזמננו,המצוי
 ל"ד. בסימןבחיו"ד

 זצ"ל הגהמ"ח מו"ח תשובה נמצא כןכא(
 ארמיאנסק בק"ק רב נ"י, מגיד קלמן ר' הגאוןלהרב
 בעיר ברבנות לבהן נא מקראוז נסעי ואחריבקרים,
 בח' הוא השו"ת בוועקסענע רב הוא וכעתקראוז
 יוד. סימןאו"ח

 ה"ה מהרה"מ בק"א תשובה נסצא כןכב(
 הבנכאץי אהשר נ"י,  מוינעש5ער אורי ר' הרבידידי
 בקד"ש עזרתו על והוקרה תודה הכרת לאותבהספר
 ונכנסו הספרותי, ובחומר הספר בחנהת לישהיה
 מוב ארץ של הדגכה לחקר הארץ 'תורה בעניןדבריו

 וסוסיא סיסית, סוסיתא, הערים שלומיפתרפיה
 זיו. במלאיס ה',בסימן

***
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 שבתיע, "סנילת את הדפסתי הספרבםוף

 והוא זצ"ל, הנהמ"ח מו"ח כתבי קדש גגנזישנמצא
 טורבאוויץ לכהפפחת שקרה  דם ~י5ו של 'נוראמעשה
 לזכר נקראת, מנילה בתוכן כתובה באבוינא,בעיר
 בלוח דובנאוו שמעון של מאמרו ועי' ההוא,הנם

 תרנ"ו, בשנת שלו ובמלואים תרנ"ה, שנתאחיאםף,
 תקפ"גג  בשנת באבוינא בעיר הדם עלילתאודות
 הנוראה המעשה את המאמת וועייז לנזירתויחוםה
 כהפפט ופקודת רומיים מקורות ע"י פרטיה %להזאת
 תרנ"נ, שנת בהמליץ שנמטרה עם חגדת ועםהמלך
 טרי- וקפםיל השם )תתת ראזענצווי"נ מהמופד 87נומ'

 המלכות פקורח טופם העתשת שם ומביאבאוויץ(,
 כנתבה גרודינסקי המלשין על שהושם העונשבדבר

 אהרן מר' באבוינע סעיר אליו שנשלחהוכישונה
 ונם זצ*ל(, הנחמ"ח מו"ח אבי )הואטורבאוויץ,
 טורבאוויץ הרז"א דקראוז מהר"ב לו שנשלחההמנילה

- הנ*ל, עם המתאים טורבאוויץ, צבי הרב בנוע"י  
 היו"ל הארץ בעתון וויזנםקי מר' של מאמרו נם)רעי'

 שבתי( מנילת ע"ד תרצ"ט ניםן כ' א' מיוםבירושלים
 ונתאמת ספורכאע, חקירת הדברים פרטי נחקרווככה

 שעדיין שבתי, מג"5ת של ההיסטורית המאורעאמיתות
 כמפפחת צאצאי כמפפחתינו, 'בזכרון הםשמורים

 כובר כל את לשאת הגורל נפל שעליהטורבאוויץ,
 להתנפח היתה יכולה אשר הלזאח הדם עלילתאשמת

שערים
 כולו, "פראל עם על סבדה דם ו9ל"מת דתיתלאשטה
 של עלילוחיו ונתבדו ~ינו, נבר אשר ד' חסדיליי

 הרגנית זחמעי ושקריו. טלפיו ושהגלו פייבישהמומר
 שלים"א טורבאוויץ צבי ר' דנאון הרב דניםיתחי'
 הרגיעי הדור הם ישראל, בארץ אשד כמנריאלהיושב
 תקפ"ט, בשנח באבוינע עיר תושב טורבאוויץ שבתילר'
 התהפבים טורבאווט סמשפחה ישראל בארץ נמצאוכן

 נית בעל טורבאוויץ אברהם מד' אביב בתלהנכבדים
 טורבאוויץ. יצחק ומר' "יצהר" לשמןהחרושת
 ב~ורגאוויץ כמפפדאע לראשי ההשחרור יום אדר ח"יויום
 הזה היום עד טורבאוויץ לבית הוא כמפפחהחנ

 דב-יה, ארכו אשר חהקדסה משעריובצאתי
 יכה אשר זצ"ל, המחבר הנאון מו"ח שזכות תפלהאני
 בתפאדה", ישראל ~וטר להיות חיותו בחייםעוד

 בחיבוריו תורתו מתן תורה", מתן זו"והתפארת
 עטה "תפארת נם שיהי' זיו בכהפנה וכה ועודהראשונים,

 נוחו אחרי דובבוה שפתותיו ולהיות המנוחה"ליום
 רבותינו כל  של ווכותם טוב. בזיו טוב שכולובעולם
 תורתם, ו~כות בדבריהם ועמלתי עםקתי אשרהנאונים
 ובעולם הזה בעולם ללומדיה שמאירה תורה"גדולה
 שיחיו, גמקספחתי ולכל ולזרעי לי יעמוד )מנ"ה(,הבא"

 לםדד ואזנה לעולסים, ד' בישועת חסראל עםו~כי
 יתברך ידם ועל לנאולתם המחכים הכחבים יתרנם
 יוםף י~ל חיקונם

 עעמלער אביגדוריומף
 דראקאוויי ואב"דהרב

 זצ"ל הנהמ"חחתן התרצ"ט. זיו, חרש הוא סיון, ער"ח ה',יום

 עולמלזכרון

 וושחביבים דרקרים וירילנשסות

 מוריאבי
 ד'ל העשיל ידושע ב"ר ליפמאן מוב יוםר'

 סיון( י"ב )נפטר עלוםי בימי בעודנישאפר

 מויתי81מי
 ז"ל ידםף ב"ך בר"נעמרת
 רטרפ"נ( איול בדר"ח ביום)נפפרה

תנצב'קה



 צצוק"ל המחבר דצאה הקדמתמתוך
 מחיבוריו( לאחד מההקדמה)שא

 לכבורו שבראנו י4וצר ךישתבח צץבוראיהברך
 אמת תורת לנו ונתן התועים טןוהבדילנו

 שבכתב תורה היא אטת תורת בתוכנו, טטע עולםוחיי
 נשמות ריבא ס' נגר אותעת ריבא בם'הכתובה
 לו יש טישראל ואחר אחד כל כי לנו להורותישראל,
 להגרילה נבירו התורה באותיות ומתאחר בהחלק

 יניעתו נורל כפי ומתריח מצפוניה ולנלותולהארירה
 היא וכלה נתנה חתוטה תורה כי טעשיו, והכשרבה
 סוף אין ער פרטים ופרמי פרטים ננוז ובה כלליםרק
 מארץ ארוכה הכתיב ראמר הוא זה ועל תכלית,ואין
 בגתב לשתים, בחלקה ולזה ים, מני ורחבהמרה

 כהצה ע"י שבס"ת ובכהב אלקים, באצגעשבלחות
 הרברים בעשרת כלה נכללה שבלחו'ת בבתבבחירו.
 מצות וז' דאורייתא מצות תרי"נ נגר אותיותבתר"ך
 גין הכמצות חלקי ובל התורה כל כי לחורותדרבנן,

 שנשם ולהורות בהן, כלולים כלם ררבנן ביןראורייתא
 החורה כן כללים, אלא אינם הללו הרבריםשהעשרון
 רק היא נ"כ כלה בחירו במטה ע"י אח"זשסכתבה
 הם שבלחות שהכתב וכשם פרטים, בה וישכללים
 ופרטי שבכתב, מתורה היא פרמים בהן וישכללים
 לחורה יש כן שבכתב, לתורה שיש הפרמים הםפרטים
 תכלית, ואין סוף אין ער פרטים ופרטי סרטיםשבכתב
 המצות פרטי בתוכה הכוללת שבע"פ התורה כלוהיא

 וסתריה וסורהתיה התורה פנימיות ונםופירושיהן,
 ומעשה מרכבה וכעשה מרומים גנזי וכלדננזיה

 באו לזה ונם תכלית, ולא סוף לזה אין אשרבראשית
 על להורוח אותיוח בתר"ך שבלחות ההבריסהעשרת

 מכתר המתנוצצת עליונה חכמה היא שכלה התורהכל
 אור, ועמורי נצוצי תר"ך ממנו המתנוצץעליון

 שכל וכשם תורה(, מעלה של חכמה נובולות)וכראמרו
 אין ער וזב"ז זב"ז כלולים כלם אור עמוריהתר"ך
 אותיותיה תר"ך גכל התורה כן תכלית, אין וערסוף
 ומילוי ובמילואיהן גצרופיהן וזב"ז זב"ז כלוליםכלם

 שתר"ך וכשם תכלית, אין וער סוף אין ערמילואיהן
 ואור הקב"ה של גוראים שמות הם כלם אורעמורי
 שטות הם כלה התורה כן ב"ה סוף אין שלעצמותו

 ולא סוף לו אין אשר ב"ה סוף אין ואור 'הקב"השל
 ס' וכל הוא, חר וישראל ואורייתא וקוב"התכלית,
 ריבא בס' וכאשוחרין נאחזין כלן ישראל נשמותריבא

 עתיר ותיק שתלמיר מה כל נם ולכן שבחורה,אותיות
 ורמוז כלול והכל בסיני לכהצה נאמרה ה%לחדש
 בתורה. לו שיש ואחר אחר כל של יבחלקובתורה

 להורות לכתיבה שבע"פ האמירה הקב"הלדשמדימ
 חי אלקים וחכמת ופנמידתה התורה עיקרכי

 אינה וחבתיבה שכע"פ, גתורה בע"פ רק לנונמסרה
 ועיקר הכהמציית, המצות וחלקי התורה לבהצאלא

 אמריה בפניני וצפון ה13וז פניסיוחה היאהתורה
 אנו ואשר גע"פ לנו הנמסר ואותיותימותיבותיה

 תשגח כאהכתה ולקיים לשמה בח להעמיקמחויינין
 תורה, רזי לנו ייהבלו אורה שערי לנו י8תחו ואזתסיד
 וסגלין ער כו' לשטה בתורה העוסק כל התנאכראמר

 בה ולחו"צ מצפ1וועיה לנלות ונזכה תורה, רזילו
 וינדיל נהורה, חלקו כפי אהר כל אמתייםחרושים
 ויארירהתורה
 שבע"פ האמירה הקב"ה הקרים נשבבה לבוונהעור

 בעצמן הרברות עשרת אותן כתבואח"כ
 שבע"פ התורה כל על %ו להורות שבלחוה,בכהב
 יהיה שכאשר לחדש עתיד ותיק שתלמיר מה כלועל

 יהיה אזי נשכחין יהיו שלא נרי בספר לכוהבןהצורר
 חקכ"ה עשה כאשר בספר, לכותכן חובה וגםרשות
 הדברות העשרת בע"פ באמירה הקב"ה שאמרשגזמן
 ישראל כל בלב התורה נתקעה שאז חז"לאטרו

 אח"כ אבל לעולם ישכחם לבל לבם לוח עלונחרתה
 וכהצכחים. לומרים חיו עסנו אתה רבר לכהצהכשאמרו

 בכתב, עצמן הרברות אותן הקב"ה אז להם נתןו~כן
 הארם בלב השכחה ויתנבר הלבכות שיתכהנמו בזמןכן
 תלכהר לכל וכ'"ט וצבע"פ. ושורה נם הדור לחנמי ישאזי
 לחרש שזכה מה כל בספר לכתוב מהויב שהואותיק
 הן הן כן הרבים את בהם ולזכות בישראל להפיצםהנם
 שיפיצם מנת על בסיני לכהוה הנאמרה תורהנופי

 הוא זכה לחלקו נתנו החרושים שאלו וכיוןבישראל
 לו וכראמר בישראל, להפיצם החוב ועליולחרשם
 ונו'", לכם כתבו "ועתה ע"ה רגינו לכהטההקב"ה

 תורה היא זו ב"י", את שולסוה שבכתב, תורה היאזו
 בה לחד"א יוכלו הם שנם בפיהם", "שימהשבע"פ,
 לא ולזה לב"י ג"כ בפיהם וילמדום חוהציםחרושים
 שעליך שכשם רייקא גפיהס אלא בלבם שימהאמר
 לב"י ללטדם התדב עליהם כן בפיך %"י ללמדםהחוב
 ותיק תלמיר סל כי לעצמן, לעכבם דלא לאחריםבפיהם
 רבינו כדטה בסקום עומר הוא שחידש החרושיםלענין
 על החוב היה כאשר לב"י ללסדם החוב ועליוע"ה,
 . . . . . . . וכו' התורה, כל לענין רבינומשה
 התורה גל כי שמענו הנה הרנרים ממוצארערעדץ

 וחרישי החכטים חרושי ונל ושבע"6שבכהב
 מאדון אחד מרדעה נתגו והכל היא אחתהתלמירים

 ופרטים כללים היא כלה התורה כל כי ב"ה,אחר
 ימעלת התורה יקרת וכל קץ אין ער פרטיםופרטי
 הקב"ה ע"י סולה כתובה שאינח מזה רק היאהת"ח
 לחד"צ בבינה הקב"ה שחננו טי גל על ורקבעצמו
 ישראל, לבגי וללמרה לבותבו החוב עליו 'בתורה,רבר

 המחברים לגל בזה התנצלות רי "ט כיואחשב
 המחברים עי עתק הרוברים לכל מספקתותשובה
 האסת, בנתיב ירריגנו האמת ור' ישנים, וגםחדשים
 אמת, חכמי בתוך וגורלנו אמת, בתורתו חלקנווישים
 גאמת. נפלאות בחורהולנלות

 אמת. ברברי וץעמירים וישמחו דץחכמיס'תעננו



 רברכותמילי
 ומע"פ במדות ומוכתהת המשכלת הרבנית הכבודה רעיתי את לברךאשא

 כךכתר במדעים החכם הבהטכיל בני וי"ח זצל"ה המחבר הנאון בת תחי' פע,טעמרת
 ב"ר זעלדע מרת המהטכלת ורעיהע קעמלער יהושע אהרן כמר' לפלוסופיה ד"רבשם
 נ"י. קעמלער צבי כמר במדעים המשכיל ובני יחי',חיים

 זצ"ל הנהמ"ח למו"ח בן פורבאוויץ שבתי ר' והמהטכיל הרה"ח ניסי יבורךכן
 הכבחהה ולרעיתו בטיארק, אלחנן יצחק רבט בישיבת למורים המדרש בביתמורה
 וסש8חתסי משה ב"ר לאהמרת

 קעסלער, העשיל יהויטע ב"ר דוד ר' רבנן ומוקיר רחים דודי גבר יבורךכן
 דחקי. בעת רב לעזר לי היה אשר לואים, סט. בעירהיושב

 דאוואדאף שרה מרת זצ"ל הנהמ"ח של בתו רעיתי של אחותה תבורךוכן
 בליפא. אוזווענד בעיר כבוד השוכנים יחיו, מיטפחתם וכל בעלהעם

 הברכות מאלוקי יתברכו כים משפחתה. עם תחי' חיה היקרה אחותי תבורךוכן
 בימינו. במהרה וארצו ישראל עמו על ד' ישועת ולראות פובבכל

 אכםניה בכבודפותחין
 "מעמפיל הנקרא ישראל, בית הכנסת בית וביחוד ראקאוויים אנשייתברכו

 איילאנד. לאננ של בהסביבה הראשונה ביהכנ"ם שהיתהיזראעל",
 נ"י. ישנג נפתלי ב"ר נחום ר' המצוין הנכבדהנשיא
 טנדארסקע. שמואל ב"ר יצחק ר' הנכבד נשיאסנן
 שמעון ב"ר יוסף ר' הביהכ"נ, מימ- ביהכ"נ בעניני העסקן הכבודנשיא
 והנהלה בעבודת הלק שנוטלים מי וכל והסעמבערם והנאמנים המזכיריםנשטליב,
 ידיהם מעשי בכל והצלחה ברכה להם ויתן שכרם ישלם הקב"ה הכנסת,הבית
 מהט8חותיהכנולכל

 בארווערין. אמונה" "דרך ביהכנ"ם אנשי יבורכווכן
 אליעזר ר' הנשיא פוב, דבר ובכל ביהכ"נ בעניני 8עלים רב המצויןהנכבד
 ומהטפההוזכנ ורעיתו נ"י,א8%ער,טשז
 נשלדהטפיין. מאיר ב"ר זאב יהודא ר' והמצוין הנכבד ראשון נשיאסנן
 ומשפחותיהם. הוירצפעלד שכחטון ב"ר שטואל ר' והמצוין הנכבד שבי נשיאמנן

 והנתלת בעבודת חלק שנומלים מי וכל והטכן, והנאמנים, הנבאים,והמזכירים,
 דמיפב. מילי ובכל ובמזוני בחיי מהט8חותיהם ולכל להם שכרם ישלם הקב"החהביהכ"נ

 מרובבות כטלות ולברכות נצחלמזכרת
 ישר איש דראקאוויים הכשרות למובת ונפשו לבבו בכל ססור פעלים רבלידידי

 יוסף ב"ר משה ר' הנכבד שנים, מכמה הכשרות מועד נשיא תרומות במדותחולך
 זצוק"ל. בנויארק הכולל רב הנאון בימי המובהקים מהשובי"ם שהיה ז"ל,פרידמאן

 פרעזשורער. עמאנחעל, יצחק ב"ר ציון בן ר' והמצוין הנכבדולניסי

 מזכיר. מא%אמאן, ירוחם ב"ו שלמה ר' הנכבדולידידי

ול~
 שכרם ישלם הקב"ה והנשים, האנשים הכשרות בועד חלק שטפלים מי

 דמיפב4 מילי ובכל ומזוני בחיי משפחותיהם ולכללהם

 הנדיב פוב, דבר לכל חבר פעלימן רב נכבד טאד ולתודה לברכה אזכירכן
 בועד ונם ר"ל, דוי ער,ט על ששכבתי בעת לפובתי עשה אשר ציבור, בצרכיוהעסקן
 צבי שמהה ב"ך ~טפיה רוב ר' המפיךממ הגביר לפובתי, יד נתןהכשרות
 יחיו. ומשפחהע "רעיתוארדאהש
 טהמימדים אחד פוב דבר בכל פעלים רב נכבד מאד לידידי לברכה אזכירכן

 רשקטוו". מ8טר מארניות אבא אברהם ב"ר יעקב ר' דראקאוויים, הכו~רותדועד
 ראקאוויי דשה היב קעמלער, אבינרחפעמה
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 ב א ד ב כ י ןב
 זצוק"ל הנהט"ח בןהקדטת

 סלה. יעקב אלקי לנו טשנב  עטנוה"צ
 התועיפ מן והברילנל לכבודו שבראנו אלקינוברוך

 בתוכנו. נמע עולם וחיי אמת תורת לנוונתן
 רקרדטח()בסדרא

 צר על ונאטר כאה אחרי השלילי פנררדשקוך4מן
 למותר, אך רהימית בההטקפה נראההחיוב

 ברום גטגמדינו על ונודע נכיר אשר אחרי הלאכי
 לכבורו נבראים אנו להיות כסוה, שאין המעלהפתנת
 עולם של טלכו המלך יר על עומרים כנצבים היותית',

 אשר על עור להורות איומר יותאם איך עלינו,ותפארתו
 עמקי באשפתות נתנלנלנו דלא לבוא~ע הוררנולא

 ואור שחק לכדכבי מעל נסאו שם אשר זה וכי יכליון
 הברלו בחינת כדבר הגינו ישים עליו יופיעאלקה

 היש הכהטפתים, בין רובץ מאוס וובוב נמבוהמתולעת
 ? לשפל רם בין מבריל קוערך

 לישב רביס רברי מביא בה"ש בהלכותהם2"א
 בנרר נוי", שטני "שלא מברכים שאנו מה עלהקושיא
 שכבר מפני שזהו ? ישראל שעשני בחיוב ו5אהולילי,
 וא"כ כהטנברא, נברא שלא לאדם לו שנוח תמרונמנו
 שבראנו הבריאה על להורות החיוב בנרר נברךאיך
 נוח כי הוא ונהפוך אררבא ימלתא, לקועפטא הלאכי
 אפשר זה ולפי עי"ש נברא, לא אם ביותר לוהיה
 כופה אל שלפניו המאמר סדר תוכן להרנאים נםלנו
 וצבראנו", אלקינו "ברוך מתחלה שבאמרו באופןזו,

 יאמר איך חוררת, יהקויטיא תהיה חחיוב, בגררוהוא
 בגרר נאמר ואיך נברא, שלא לארם לו נוח הלאכזאת,
 כמוסיף כא זה על ? שבראנו על תודה לתתהחיוב
 שאמרתי מה ירצה התרגים", מן "והברילנולאטר
 על אלא באמת הנוונה אין שבראנו, הכריאה עלברוך
 "והברילנו הוא דהיוו נוי", ונשנו "עולא השליליצר
 שלא מה אמת חורח לנו לתת 'בנו ובחר חתועים",מן

 התורה עפ"י נדע אשר אחרי הלא כי 'נוי, לכל כןעשה
 על נם וזכאים ראוים נהיה בסעשינו לפהטפשאיך

 שלנו. חהויה ועצסהבריאה
 בפלונתחם עירובין במס' המאמר באכאז41כן

 לאדם לו שנוח ונמרו הפנמנו שנברא לארם לו נוח44ם
 עצוטה, כפ5יאה הלב מרעיר לכאורה נבר4גשלא
 אמרו וכבר נברא, שלא לו נוח נרהב"ר שצריקהיתכן
 והחסידיס והצריקים לרחב"ר, אלא עלפא איברילא

 הקרושים והאבות והנביאים והראשוניםהאחרונים
 אשר קרושים ישראל מעם הסזהירים %ת כוכביוכל

 חיים אלקים ונר בלבבם אלקה סוד ידסו, שחקלאראלי

 בראהטית סררי "טנו בהנינם אומר בכל אשר ראשםעל
 שבראאזי ברי' ראו כפיו ביציר טתפארוהקב"ה
 בשביל ואפילו לו, 'הוא כדאי כלו העולם וכלבעולמי,
 אלה וכי ל"ח(, )יומא העדלם מתקיים אחרצריק
 ! חלילח ? היתכן נבראו? שלא להם גוח באלווכיוצא
 סובח גחזק באו ר"ל דאמר הא על פ"ר ע"ז תום'ועי'

 כוונח אבל לעולם, באנו לא חטאו שאלמלילאבותינו
 מרת היורעים סתם, ארם בני ררך על הואהמאמר
 ללחום מתאזרים רוחס, בתנגת מתאבקיםנפשם,
 כטוחים האינם יוצר, למען היצר מ5חמת מנן,מלחטת
 וההטיגור בקשת, מושך מול רוער ההלב כרשת,מלנפול
 תצלח כי יצלח, לא גבר ררך יודע ומי למנר, כריחוגר
 תורח לחת וכול ואיך נשלח, בשפל אשר אלררכו
 להיות נשלח, ממרום נברא, שהוא על ה' לשםולברך
 כפי היצירה בהיכל קורש כהטמרתו על עומרהוא

 להחמיא לבלי יונ', ה' פקורי לפי מטותו ולפיתבליתו
 הכערעת, מראהו ולפי והולעת, עש יאכל ובלבוהמטרה,
 בנפשו, חש הוא כי בעצמו, יאמין לא וממורם,ממושך

 לבהו, וים אחור נסונ הנהו, נלוז פן תבעתהו,ואימתי
 וכי יפנעהו, מה עחהו, ידע לו נוצר מרם כיהלא

 פתי מי ישלחוהו, בשפל אהטר תפקירהו ע*רשאלוהו
 לנצורות שית ולהיות בערפל, להתאבק הנהיסור

 נוצר הוא בע"כ אבל כעורוח, נם ואם ירעותלטובות
 אשר האחריות ילקוט עם נברא שלא לו נוח כיאם
 לפניו, מאשר ונחרר ענ"ניו, על נרגז הוא בהיותעליו
 שם לא כי לארוניו תודה לתת עליו שנברא עכשיורק

 נטפל ולא נוי עשהו שלא טבוכים, סירים ביןחלשו
 בנפשו יחוש יחירי ארם כל כן כי הנהלמרוחים,

 הוא כי הי"ת לפני ולהתפאר טטהר נבר יהוא כילאמר
 בנרר רק יברך ולכן נברא, להיות שזכה הנכברהיציר
 קושטא לפי יאות בזה כי רבנן, פלונ דלא השלילי,אופן

 אים כל אשר הגלויה ההטופרא חוודאחע ולפירמלתא
 רקרושה בסררא אולם יאא,וו. בו אחר וקצב אחרבקו

 עצמנו סעריבים אנו כי נותתו אחזה שלפנינובהמאמר

 המועגפרים לפי עלו הכלל בערך בנו הנמצא ערךלפי
 ישראל, וסנולת חלאום בקרב יהנמצא הבחינותולכל
 שהניעו י"ת %בורו הראוים כאלה בקרבנו ישנםהיות
 בצדקתם עליון רר פני פהטרוזי להיותלמעלה



 אב יכברבןא
 בפלטשות, נבחם שיא ברום הנ8לאים חזכיםובמעששץם

 בהם כיוצא על ח', לרעת ויניעם בתורה בעסלםחכמה
 היותם על ית' לשמו תודה להצץ נאמר אהשרהוא

 בטרב הרבים מטצדיקי להיות לכבודו ושגבראובתהכנו
 על יחרבה אשר בישראל ~פפת לאות חסנולהעם
 אם אור בתגנו כאלה ש וישנם חמשום, כבורירם

 מרומים בפתגת עילאה ררני בשלבי לעלחע "כו לאכי
 עכ"פ יופיע עליוהם וכבורו עלהשם רסיכא חג4להיות
 מן שנברלו בבחינה הסודהשי תנרר בם גםכאץבלט
 שמים במלכות מאמינים עילאית סנולה ובםהתועים,
 כפי ישרה בררך לונת מוצקי להיות בנפשםולוחמים
 לנו נתן אשר הקרושה בתורתנו הי"ת לנו התוהאשר
 בתוכנו. נגפע עולם וחיי אמתתורת

 המעיין אחה עיניך לננר תשוה אשרזאת
 זצוק"ל, המחבר השאון אבא מר של ספרהבבואכה
 ותכיר תרע לפ3יך אהשר אל לבך וחישים עיניךותעיף
 ההש כי אלו מחשבות יוצר %ל תערוך רמותמה

 חייו ימי כל מקום של ~בורו העומדיםמהנצבים
 האלקיות, הנפלאות התרומיות החמורותבמדוחיו
 חכמתו גאון גורל בשיא קרועאעו, תפארתביקר

 התורה, אור מאיר אור מערכת חיים אלקיםבמערכות
 הוגה דבנסתר, בנגלה עילאי באופק הקומהשיעור
 קוד"ש יפעת בהתנלה, הושיה רזי עפאלה, העמטוחוקר
 לשואליו, תשובוחיו מריץ למשלה, המטהשמימי
 מפעליו, יפעת ואת חככצזו ונאון דעתו רוחבהיורעים
 לכבור כהטתלהבת בקרבו שלהבת בנצוצי הנפשעמקי
 רוחו העיר כבר ז"ל והוא אמריה, ולפניניהתורה
 הקרושים בספריו ה"כלו, ביפי ער ערי יבולובבנין
 מנלה נעלמות, יפענח בם אשר התוהה, מהצועותבכל

 בעצמו כהב וכבר 3פלא, במעוף שאלה, התרתעלום4ת
 במרינת קראוז בעיר תרע"ט בשנת קד,שו ירככתב
 ושם שנה כארבעים ואב"ר רב פאר כהן שםל"נאו,
 לשונו וזה לפ"ק, תרפ"ב בשנת ושחל"ח כגור,מנוחתו
 וקיכני שהחייני ה' ברוך בצוואתו חרותחטהור
 וברוך היום, אנכי שנה שמונים בן כי לנבורותדהגיעני
 התועים מן והגרילנו לכבורו שבראנו אלקינוהחש
 נמע עולם וחיי שבכהב תורה זו אמת חורת לנוינתן

 בהם"ר מיושבי חלקי ווטם שבע"פ, תוהה זובתדכנו
 הוראות למורה ושכגי בי ובחר הזה היום עדמעורי
 לחכהצה קרוב זה קרושות קהלות גארבעבישראל
 רבים הדעשים לחדש בתורתו חלקי וגתן שנהוחמע:ים
 וכולם נעורי מימי עור התורה מקצועי בכלומועילים

 ושארי הנרפסים, לבר וכו' יסורתם האמת מרכזעל
 הש"ס, פטכהות כמה על בכתובים אתי אשרחיבורים

 הרכוב"ם, חלקי כל על השו"ת שו"ע על מורים,דצל
- וכו', פליאות, השררשים וררושים אנרותוחירהשי  

 לפ3ינו, נחזה ואנחנו קוד,ש, לבב אמרי אמריו הנהבח
 ופראו ע~ם יסור צריק בידנו, דהשאיר אשראת

 והאימות הכמחץ גודל ברכה רב אתר  ~עווסבורו
 תורתינו עמקי פליאות בסהרי רשה הונה רוחבחזון

 אורו עליחם יפרשז אהשר אמרותיה בפניניהקרהשה
 נכונה מלה כל 'חנח כל ~דעת למשכיל ולחורותלהבין

 צפן אשר געבו רב מה חתאחרתים, הראשוניםברברי
 כרכו כי ישראל עם בקרב ברבח אחריו והונאירבערנו,
 כביד שדטף נחל רוחו המתנבר, כסעין יוהיהאלקים
 היעמש לרום נאוני בעשתונותיו, ~אוראדיר

 ובסתרי ברקרוקיה בקמטיה התורה בחרריבמזיסותיו,
 הואירו אופקיח בכל רטור זקוקי ובשביליכוגה,יה
 אורהותיו, וגודע הצטיין כבר גער ובעורנואמרותיו,

 אחרן ר' הצריק המופלנ הרב אבי זנבי מר לישח
 ירושתו חלק ברבר ברין התעצם פעם כי זצ"ליהושע
 מפורסם הגאון לפני כמצפחתו בני עס אגיודעזכון
 נימוויעשז רק"ק האב"ר הנאון ז"ל יההשע ר'ברורו
 אהרן ר' ז"ל, מהר"י הגאון לו ואמר מינסק,בפלך
 חנן העב"ה ממון, רבר על וזצטער אל לו, הנחיהושע
 בישראל, נרול אילן להיות שעתיר נחמר בנטעאתכם

 והצטיין נער עורנו צעיר עלם אז זצ"ל הנאוןואאמו"ר
 ישב עלומיו ובימי היתירה, בחריפותו מצויןלעילוי
 תנחום גרשון ר' נהנאון הרור נא~י אז ושםבמינסק
 זצ"ל ארי' ר' והנאון רחי*א, אילני בעהמח"טזצ"ל

 כאלה אריות ובין עה"ת, היטב בארבעהסח"ם
 אברך עורנו אז והוא זצ"ל הנאון אאמו"ר אתהכתירו
 אברכים לפני בגפ"ת קבוע שיעור לומר יהיותצעיר

 הימים ארכו ולא כלומקין, בבהם"ר תורהסופלגי
 באברויסק עיר בקרבת סוויסליוויץ בעיר לרבונתטבל

 כי יושב היה כי טליא הוינא כר ונהירנא מינסק,פלך
 בהתמרה ה' בתורת וההגה בתפילין מדכתר תמירהיום
 ישב שנים תשע פניו, על אלקים וחררת וקרושהרבה
 אחר וכהטם קיעצק, בעיר לרב נתתבל ואח"כ זובעיר
 וואלפא בעיר לרב והיה כהטכנו העתיק מועטותשנים
 במרינת קראוז בעיר לרב נתקבל וטשם גרארנא,פלך
 לפקורתו העת באח כי ער ימים האריך ובהייטא,

 תרפ"ב שנת נסלו י"ר ביום מרומיס לשמיונתבקש
 קרשי נולם היו אשר חייו ליכ~י ושלש לשמוניםלפ"ק
 נפש של רנבוכה ער פלרות אש ברגוט הומיםשמים,
 במהרה התורה אש בלבת ועוני צער מתוךמכהש

 המה התורה רפי ורחימו, ברחילו ובזהירותובזריזות
 בהם ולכל נחה, בם רוחו הקרושים, חייו ימי רנעיהם

 עם עטו הניח לא משולם ריחו, והמית נפשורנשי
 לבטלה, רנע ידע לא בספר, וההגה חוענב מירו,קוד"ט

 עילוית במדות מדכחר מרוממה, אצילותאישיות
 עצורה באהש הי"ת 'באהבה חררת  נשנבות,תרומיות
 כל ועל ורחייוו, בדחילו בקהבו עמו מלהבבלבבו,
 אלקיו לפני וכעגחנן עומר תמיד ההה תבא שלאצרה

 נבכי01תמוננ
 וב~

 בדרכי ומפעליו ומעשיו רוער,
 עיון הכדעת שק~ה, כחשבון התנהנתו נמדרות,חייו

 םפורות ואמרותיי דהשובה, ומחוכמה עמוקחמחשבה
 משתוקא במלע ט~ה והניון, גפלם ודבורועצורות
 בבאוון לשואלים יבחש"ב עצתו, הכמה ועצתבתרי,
 לתודא ערחו בקהל קורש באסדות להדות וחוצבונחת,



5נ אב יכבדבן

 סעולם החיים, בדרכי אזנש שי ול%8וולשורה
 אם ומתעקל כ4זעקש 8ני חניד המש א"ש פני נשאשלא
 השפעח ובעל ותקיף כביר היח וכ14לון כאלהנם

 ונהור לבחאגליו, וצרק לרגליו נר יט1כאן רק גיטרובה,
 וטהם עליו השיתו פב1ב הביס רעת אשר ב"שראלרב
 עוני נם לסבול שנמו וים חיבה, טשה סבל לחמומנאת
 עדיו חונף %ל האמת סירך מר ולא ותמרוריםוקצף
 דרך חצדט דרך מררכיו הכאהו לא מנור ונל הגיע,לא

 על להאציל נבוהתו וכאיש תורה, של לאמתוהאכ4ן
 קוד"ש בחרדה יראתו היפפעח הרוח רוממותזולוזו
 מאכלו השבה, בקרו,שת היה נאצל אוריפעתו,
 בכהגי רוב עפ"י 'בספר, ומעיין המאכל טועםבקדוייה,
 וטמעם  פה, של ליכ!ודו על חוזר ובלילה זול,האר"י
 חז4ת רא וכגון ריקנית, שיחה שח ואיננוברבורו
 ארז מראהו, יופי בהוד עיליאה, מעלה בתוארנפלא
 תלמודי גאון טובו רב מה נסוהו, מורה ומיבלבנון
 סתר ודברי הקבלה במושכלי גם אורהו, מאיראור
 עוזי חמדתי, קרוש אבא אבא דחכהו, נחליםאפיק

 מרום אל עלית, שמיס מרום חל גאותי, ורוחוסגוסי,
 רוחך אבל ומאדי, הודי כא1נבי שם כסה, והענןונשא,
 בקרבנו, אצ%ו ניום הנך חי חי אתגו, פהעמנו,
 תנובת פרי לנו, הישארת אשר חיים אלקים דברידגריך
 בכוכבי התלמוד שסי כמדחבי אש לבת נצוציקורש
 שבילי במסתרי האגדה, אור בכ14ירי חדולבה,לכצז

 חרותים ומוסר חכמה ופליאות צפונות בנעלמיהקבלה,
 הבניירות וסמוררים ושמורים ערוכים קרשיך ירבכתבי
 והחוקר הההנה ה% יביעת בתמצית טבולים מספראין

 81ימר וכל שפתים 3יד וכל מלה כל והשוקלהחושב
 זכרם והאחרונים הראשתים הקדושים סרבותינוקדוש
 שפסת אשר מרום שרעפי קורש, ילדי הם "מהלברכה
 אורך נצח, אתנו נצג והנך ההקדהט הטהור רוחךבם
 וחיי נאמר כאשר סלה, יפעהך זיו יועם ולא וכהה,5א

 כחוכנו. נסעעולם
 פקודת ופקודתו עתו, ידע מראש ז"ל ההש'והנה

 מומר ללמד רוחו שמרה בקוד,ש דרכו אהפר אדםכל
 קד"שו, רוח עוז מממר לנו ולהרעיף חייםוארחות
 תרע"ט משנת בצואתו הקדושים דבריו ו~מהואלה
 אחדות בשורות הטן וחלק ממנה יטע רק אשרש"ק,

 לי שמעו היקרים בני "ועחה : מפריו בילקוטמצאתי
 האסונה הוא דעה ראשית הי"ת, אלינםוישמע
 ספקות שום בלא ודרישה, חקירה שום בלאהתמימה
 מ14בותינו פבלתינו כפי רק קושיות שוםובלא

 מסיני לכה1ה הלכה עד א"ט מפי אישומרבותינו
 אלא אלקיך את אמר לא 44כיך, אלקי 4אע דע :כם"ש

 לאחר אז ורק כ14ביך, שקבלת כפי אביךאלקי
 השא אז הזזיז השודית אמוגה בלבךשהשרעאע
 כפי והשנלתך בחקירתך גם אותו לידעי1הרשת
 המיוי הוא ית' שהוא מט4טות בכמה בתורההמרומז
 והוא אחריח, לו ו14ין אחדון ר4השית, 15 ואיןראשון
 הנאצלים כל גם כי לו, שני האין ה1אירהע נוובליתאחר

 וחיצודים חגבראים וכל מאורו, חאצילם ית' הוארט
 כם8פס )שהשאם ויצרם כראם שן' הוא רקוהנעשים
 לו שיאטו מי ואין ב% של"מ לכדו והואהמוחלם,

 "שראל ואלקי 0כל5 עולם אלקי והוא הששה,מה
 לנו והורח תורתו לנו ונתן לעמו לקהנו והואבפר43
 כדי נעומת 4השר "מעשה ואת בח נלך אשר הדרךאת

 להיות נזכח בזה ואשר לגחח, לו וההיה רצגו,למלאות
 כל על סושניח והוא היכלו, מבני ולהי4ע אהדביובניו

 כל ויורע נבר טצעדי % ועל ומטה מעלהנבראי
 כאורה, כהשכה תעלומות כל נלוים %פניומחשבותיו

 רצונו". %ושי נמרל דמשלם רצוגו לעוברי מענישוהוא
 למען ימללו ברור חן ופי שס~זיו צדיק וכאלהכאלה
 חזה כבר אשר לבעבור הצרופה האמונה פלבהשבע

 וחברכים הרוח ונואש ירף והלב תורה תפוגכי
 והרעיונות החפשיוח הדעות המעם, ופבכושלות

 ומנמרים סרעיסים הסנופצים והסרעפיםהמטושטשהע
 לב אשר החפוך בעולם החיים במהלך היומיבגלגל
 צדיק וחוא האלה, ביסים  במתעחעים זוכה שיתהאדס
 וסח עמו, סנולת על וחרד פוער הטהור ורוחונרנש
 חמורי רוחו ופרי קוו"ש כתבי כתביו ז"ל לויקרים
 ו*בקש בעהם יטיף בצואתו אשר 3פשו רבשי5בבו
 שיזכני להי"ת "ואקוה הטהור. בלשונועליהם

 וכן רבים בהם יתעננו גחיי עולם לאורלהוציאס
 להוציאם שיעאעדל מי נל אח"נ שישארו וסהשלמים,
 מליץ להיות 44במיחו רחוק הן קרוב הן עולםלאור
 צרה כל על האטת בע%ם ג"ב כל ובעד געדוטוב
 ע"כ בעהי"ת, וכות לי כשיהיה לי 3השיורע דנבואשלא
 מה ז%ת כי לדעת אנכי ואחשהב ז"ל. המהורלשונו
 4הטר עשתונותיו לו ואהדבים לעצמו קרובשהאדם
 כי זאת, גם עור ורוח, בשר ביניעת הנה מאשרחשב
 אצילות הי"ת בתורח רוחו גפרי יחזח המעלההאדם
 לחי"ש בוראו מאת נחגן אשר ססעל אלהה חלקנשכצזו
 אהשר סהורהע באמרות שות4 להיות ויזכהוחידושיו

 בכחות מפעליו יכונן הוא גם אשר בתורתו לנונתן
 להוסיף רוחנהע יצירה אלקית צורה צר להיותנפשו
 כאמרותיה שדי פלאי להרח"ב תורה, ולהנריללקח

 יקרותיה אוצרות טמוני שפוני ולנלותהגמהורהת
 בעמלו חלקו ו"ה חמודותיה, משנבי מעוזיולהאדיר

 היא, קנינו תוהת זו ותורתו בוראו, מאת זכה אשרכפי
 ה', תורת ישעחלה שאמרו וכטה נקראת, היא שמועל

 דידי', תורה הורתו, נעשית כי יהנה, ובתוהתוואח"כ
 העלה אהשר נשמתו דאור ב!סיני, חלקו רוחו,אצילות
 ואשר ונפשו, שכלו ועמל יניעו יד על הביאואשר
 כי איש בני גם ארם גני גם פניו, עבד אלהאיר
 שיח בסור דבר פשר לדעח ידו על ויחכמויו1כילו
 ישראל. לעם נהן אשר הי"ת 'בתורת כהורותאמרות

 למר נלויה ותודה נממי אפריון כן עלואשר

 ההב ניהו הוא זצוק"ל הנהם"ח אאמו"ר חתןניסי
 שיחי' קעס5ער אבינדור יוסף מו"ה "מפורסםהנאון
 זצ"ל אט"ו קורש אמרי לקיים רוחו ה' העירכי



 אב יכבדבןש
 מטפרי אחד עולם לאור להוציא דברו אחריולמלאות
 על ההלכה גחקרי שונים בענינים שוות ידוכתבי
 המלאכה משא לסבול שכסו ויט שו"ע, חלקיד'

 ולהשלימם נכון בסדר לכוננם ועתו, דעתו, רוחו,וינדב
 נעהי"ת הסלאכה היתה עלי %ם לדפום, הראויאל

 ההעתקה בכהשבצות ולשבעם דברים כמהלהעתיק
 להוציא בעזרו הי"ת יהי הראוי, והסדרהנכונה
 ישלים ועצתו רוחו נדבה אושר כפי לפועלסחשבתו

 והי"ת עולם, אור יראו ז"ל הגאון אאמו"ר דבריאשר
 הואון אבי סר וזנות אתו, ושכרו ננטיו לוישונ
 נועם ויהי בעדנו, טהב למליץ להיות לנו יעסורזצ"ל
 כי תפלה, ואני נצח, בחורתו עינינו להאיר עלינוה'
 לה' ישראל קורש לנו, תהיה גאולה עסו, את ה'יחון
 בפירים ישאנו קסו, עליו רבים יאשסו, או~יוכל

 ועד ירעיסו, ונזעף עולם גקצאת יהסו, יפיםכהסות
 חטאים יתסו זעם, מטה להמיר בעס, ה' יעצור לאמתי
 שיחי עייו יערב : כנתוב אינם, עוד ורשעים הארץסן

 ויקשיכ שיחי עליו יעדב ירצה בה', אושסחאגכי
 נלויה שסחה שסח רק והלאה סנהו להידהתחינתי
 אנחותי, רבות כאשד שסחותי, רנות הנה עד כיבה',

 בהצלה תורה וקול שמחה הצילני צרה מכל כיבאור
 אהשר נפשי, אויבי חהב מאבחת ההצלה נסי חנינפשי,
 ותקופה תטופה חבנל ודור דור ובכל חייתי, לארץדכאו

 ריוח פידם, יצי%ו והשב"ה לכלותינו, עלינועופדים
 הציל כי %ו, לה' חג אז בעדנו, יעסוד והואוהצלה,
 אתנו, הם רב סה כאלה פועדים סועד נפשינו,סצרה
 אסתית שסחה אל ורנן נילת לנו, כאלה סתי עדאבל
 אז רק והוא נעלוזה, ית' אתו בה', "השסח אנגיכי

 ואז אינם, עוד ורשעים האדץ מן הטאים יתסוכי

 מטה רשע, חרצובות התר לע~ם, ה' את נפהשיברכי
 ידסו, ונלוזיט עסימ חרפת הסר פקיע, וכלזועם

 לנו, תן אבות נחלת ארצנו, אל ישענו אלקיהשיבנו
 אליך קרבנו 'בנבוליה, זר יבוא ואל שעריה, לנופתח
 בישועתך נפשנו ותגל לבנו וישסח עינינוויראו
 מלך לציון באסור בה'", אשסח "אנבי כיבאסת,
 אסן ביסינו במהרהאלהיך,

 היושב הי"ח בחסדי באלפי הצעיר חותםוהנני
 שלישי, יום היום הי"ת, לתיפועת ומצפה תוג"בבא"י
 סנדיאל סושב פה לפ"ק, תרצ"ה שנת בג(בת,חסישי
 קדישאבארעא
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 ותשובותשאלות

 י ז ת ר א פת
 המחבר חתן הממדר מהךב וביאורים חרושיםעם

 ף יום ידבשם

 חיים אורחחלק
 אמימן

 שבת ותומפת למצות קמןבענין

 המפורסס הנ' חנאון הרב כנפשי ידידי לנבוד שלו'דב

 נ"י הנחן שלטה פ' כו'נו'
 יע"א ווילנא רק"קס"ע

 כת"ר עם להשתעשע והנני הניעני הנעים מכתבוא
 מצאתי הנה וז"ל כתב והנה רבריו,בכל

 ושבת רתוס' כיון בכהש"כ י"ב בסי' תסוה דברבו
 קי"ל רהא תסוה והוא הקירוש, יוצא האיךדרבנן

 היום קירוש ואומר בע"ש שבת של אדםרכעזפלל
 התהרה, סן שבת אצלו נעשה שבת עליו שקיבלדלאחר
 עליו חיוב דאין היינו פררבנן רהוה ראמרינןוחא
 רע"י כת"ר רעת נראה עכ"ל. סבעו"י, שבתלקבל
 כעיקר התויה סן נסור ישבת אצלו נעשה שבתקבלת
 השכת מעיקר קלה רקרושתו רעתו היה ראםהשבת.

 הקירוש י"ח יוצא הוא ראיך בתוקפה הוכחתיהרי
 ע"כ אלא קלה, רקרוושזו בזסן החסור השבת עיקרשל

 כעיקר אז נם התורה מן חמורה דקרושתו הוארעתו
 ראף מכהש, להיפך הוא לענ"ר באסת אבלהשבת,
 אינו שבת קבלת ג"כ ראוריי' הוא שבת רתוספתלם"ר
 קילא ועוד  לר"י, נס הסנחה מפלנ ררבנןאלא

 וכראבאר בעלמא דרבנן חוסרא אלא שאינוטדרבנן
 בעלמא רסלתא לרווחא וק בספרי ואנכיבעזה"י.
 לא כי סדרבנן הוא שבת רתוס' לם"ר ההוכחהבתבתי

 דתום' לם"ד דנם הוא האסת אבל בזה. להאריךרציתי
 רק הוא המנחה מפל2 שבת קבלת ראורייתא הואשבת

 כת"ר סדברי רנראה סה נס בעלסא, דרבנןחוסרא
 דאורייתא רלמוד מלתא תליא בקבלה שבתדתוס'
 ררבנן  ולם"ד טדאורייתא, התוס' עליו לקבלצריך
 הם אלא הוא כן לא לענ"ד אבל סררבנן. לקבלוצריך
 לם"ד דבין מחולקים. ובזמניס נפרדים עניניסשני

 חתוסטאז דרבנן לם"ד ובין דאורייתא חוא שבתהוס'
 שגם טשות חתוס' בזסן ואסור דחייל, הואטאליו
 גסר סראורייתא לסר קבלו לא אם אףטגאכח
 ילא דלם"ד חוא רס"א בסי' הב"י רדעת )אלאמדרבנן
 וקבלת יעוי"ש(. אינו, מדרבנן נם ראורייתאהוה
 מאליו חייל דאינו הוא ואז התוס' זסן קורם הואשבת
 כ"ז דף בברנות התום' וכדכתבו קבלתו, ע"יאלא
 ערבית זמן הוא הכגחח רספלנ לד"י ראף ררב,בר"ה
 שהוא דלתוספת אז טיאכה לעשות איסור איןאפ"ה
 ירק יעוי"וש. כך, כל נרול שיעור צריך אין התורהסן

 הטנחה פלנ וקודם סאז, שבת עליו לקבל יוכלרלרירו
 הקבלה יועיל לא יהורה לר' דנם מרבריהםכמשסע
 יהודה דר' ולרבנן הפוסקים, כתבו וכןטאוסה,
 כיון קבלתו סועיל אינו הסנחה טפלנ דנסכהשמע
 או בבוקר בע"ש שבת כמשבל וחוה הוא יוםרעדיין
 זסן הוה רלרבנן אלא הוא, כלוס דלאו ה' יוםסן

 השכהשות, בין עד החסה משקיעת והקבלההתוספת
 והוביאו הרסב"ן בשם שבת סהל' בפ"ה ה"הוכרכתב
 בש"ע שס הובא וכן יותר, באריכות רם"א בסי'הב"י

 ברנע כמשליו חל הוא מדאורייתא והיינויעוי"ש.
 ט' דף בר"ה התוס' וכרכתבו בה",ש, שלפניהאחרונה
 כתבו הפוסקיס ויתד רהרא',ש אלא כהשהו, אלאשאינו
 משט, סכמפהו יוהד והוא שיעור איזה בו ישרעכ"פ
 אבל החסה, שקיעת לאחר כויר לקבל יכול הואאבל
 אינו לר"י הסנחה פלנ וקודם ~בנן השקיעהקורם
 הרסב"ן סרברי סוכרח הוא וכן סאוסה. הקבלהסועיל
 שהשכאש בעור שיהיה אפשר אי זה שתוספת שכתבשם

 עד סתיוין ב"ה ובכולן תנן רהא הארץ עלזורחת
 סתחלת היינו תוספת של זסני וראי אלא כו',השכהם
 בהקש זסן ער הארץ על נראית השכהש שאיןהשקיעה
 כולו לעשותו רצה ורביע טילין נ' שהיא הזהוהזסן
 ובלבר עושח, ממנו מקצת לעשות רצה עושהתוספת
 הקודש על מחול יוס ודאי שיהיה זסן איזהשיוסיף
 סירי תליא לא השקיעה רקודם להריא אסע )א(עכ"ל
ומה

 % מחול יום ודאי שיהיה זמן איזה שיוסיף רקגתוס'
 להוטיף רוצה ואס םילתא תלוי ברצונו רם"םהקודש
 קבל כבר שבת עליו שספבל נל ~פי"ז מוסיף,יותר
 מהגאון הבאתי ונבר הקודש, על מחג שבת תוס'עליו
 ונעת בזה, זה שחלוי הרמבון דעת בשאלתותנצי"ב

*

 בש"ע סובא וכן הרמב"ן ככוונת י"ל וטעב"דטאט
 רצה ואם עושה מסצת ספגו לעשות רצהאס
 ושבה קבלת דעיקר די"5 עושה, תום' כולי'לישות
 רווריך דאי"ל במשום והיינו ושבת תום' טמ*ין ראנכמשך
 שיעור אין חתורה םן וחנח חקה-ש, על גמתוללהו8יף



זיושיחתפארת2
 נ"כ ווחו 5יע4נ אי13 רצא אם א8ילו א5אברצוט
 לן דטם8קי ואנו "מי"ש. דם"ו פי' בר4* חגנ"ארעת

 עכיד כמר דעביר אי"ל גרבנן אי כר"י איחחלכתא
 שבת וול דצלינן כר"י כזח נחנינן עביד כמרודעביד
 נ"כ אז שבת וסקבלינן ואילך הסנחה ספלנבע,ש
 לרבנן. לא אבל לר"י אלא ק%ח זח חוח לאאבל
 חייל דסטילא התום' בזסן נם הנח אנן נחוי רערצדןב

 אף נ"כ בח"ש לפני סועט ומן שחואלכ"ע
 לבד, עשח אלא אינה חרי דאורייתא שחואלם"ד

 לרע"ט דשביעית וטתשבות ישמעאל לר'סתשבתו
 עבר לא הרי םלאכח כו ועשח עבר ואם ט'( דף)ר,ח
 קבלה דבלא כיון זה זפן קודם וא"כ לבר. עשח עלאלא
 טעם םאיזה בו, לשבות חתורח טן ג1צוח שום בואין
 שום בו שאין כיון נדר 5שו אם אז טבלתויועיל
 אינו כן על אאו מראורייתא, חוא נרר איזהמצוח
 קודם ולר"י שקיעה תחלת קודם לרבנן קבלה שוםטועיל
 כ5הבל דחוח םצוה שום בו שאין גצשום הסנחהפלג
 דזכור בו יש איסור עוד ואדרבא חשבוע באמצעשבת
 כמשיזה וא"ב חול, יום ולא כתיב לקד"שו י4שבת יוםאת
 ולאחר לר"י הםנחה פלנ לאחר נם קבלתו יוע15%עם
 הוא יום דאכתי כיון טדאורייתא לרגנן ושקיעחתחלת
 דרבנן דחוםרא ע"כ אלא לכ"עי סלאכחלעשיית
 וסן עבר שנבר כיון חטנחח %נ ד5אחר היאבעלכחש
  ערבית ת%ת לענין דערבית וסן ומהחלת לר"יאגצנחח
 שכבר ביון ס"ס סלאכח לענין חוא יום דאכתיאע"נ
 בו החמירו השבת ליום חחוא וס! ונגמצך יוםפנח
 וכן פמלאכה. ושביתה לענין גם טבלתו שיועילרבנן
 חסנחח זסן עבר כבר נ"כ חרי לדבנן ושאח"חלאאר
 דחא דהשחר ת8לת פן בר4ש הרר"י כדבהב4ע"1
 אבל שטח"ח. עד חיינו  העדב ער הסנחח תפלתדהנן
 דאכתי כיון ק%תו לאחר טלאכח בו ויצשח "גבוראם
 אלא ל"ת על ולא שמשח על לא יעבור לא חוא ל%חלאו
 דנהנינן %דידן ימכ"ש לבד4 ורבנן איסור עלרק

 חמנחח פלנ לאחד %רידהו חחול. יטות ב%כדרבנן
 מועיל שאינו הוא נטור יום אכתי שקיעח תחלתווודם
 שבת בקבלת עצטנו גאמר אם קבלח, שום לדירחוחו

*ך

 וחבש נ"ב בוח שדיגר נם*א יומש 8ר* נסןה4תי

 קגין עיקר דבל לחוכיח נ"ג וטתב 8ר8ב"1*רגרי
 אין תום' אין שם תום' עליו ש88בל חואאאבלת
 קבלת ענין רכל אנרינן אי נ"ב דתל1י נמי וכתבקבלח4
 8"ל דלא לששן שט דאוחיתא תאן רש אם חואשנת
 דאינו פ5ל שייך לא שבת קבלת נ"כ פמ%א ופבתתא4
 1לא תוס' %יכא כיון ומנו וההם שבת עליו 5ע%שנ*1
 הר8נ"ם ואושמיט ג1ה טיהשב ול18*ז ב8ט8כה,נא8ר
 דגרטת רחסונאש הצשום שבת קבלת דין עיקרכל

 טפ5אכח %דוי סיעיב שבת קבלה דלאחד שםדטבואר
 5קב5ת ענין 4ש %בך דאורייתא שבת תי8ן דט"לצאל
 וכפש"כ כלל שבת לת4ס' נ"ב סשל %א הרמב"םאולם

 אלא אינו רודאי ופשח*ח 19דם חטנחת פלנ לאחרם*ד
 יעכור לא ס5שכח בו ויצשח יעבור ואם כעלכחש,חוסרא
 סח5או 44~8 עבר לא בעצמו וחוא אורבנן עברדלדידו
 גנטיא דהרי והיע כר"י, גוח עצטו שנחנטנחנו
 קשם דחמוהשן דעתך סלטא ב' עטוד כ"ו דףשם

 לכבדויי דשרי ו5ואביי לגשרהץ ושירד מרביד8ריך
 לכתחלה ונם סל44כח לעשות איםור שום שאין%י,
 ושהקילו ופצינו האכאז לפי ואף יעויש"ש, טבלתו,לאאתר
 טע"א רס"א בסיסן חדס"א וכדכהב דברים, בכבוחבו
 יכול חשכח קודם ב' או ישעח ושבת עליו שקיבלדסי
 חט4"א וכתב ושצריך, דברים וושארי חנר להדליטלוכשר
 כו', אכלי םיכל אינהו דאטרינן להא דדםיאבטעםו
 וכגו",1 כצצוח לצורך א4לא אפילו והיינו כם"ש.והוא

 כתבו רם"נ םי' סוף והרס"א והמחבר שם.חטג"א
 קודם שבת קיבל דאם כתב דחטחבר םזח, נדולהעוד

 םלאכח, לו לעשות חברו ליא4ראל לוגצר טותרשחשכה
 חקבלה בזט! דאף לחהרות שחשכח, קודם בדבריוודייק
 קודם ושחוא אלא י98יעח תחלת לאחר ושחוא לרבנןנם

 סלאכח, לו לעשות לישראל נם לומר סותר נ"כשחשכח
 דר"י בופן איירי ב' או שעה דאטר הנ"לוהרמ"א
 נ"כ בוה חצשטיענו ט', בם'א שם חסנ"אוכדברי
 טפ1יקש דאמר לר"י דאף חנ"ל חכוחבר דברי עלרבותא
 םיגע בסוף ושם טותר, נ"כ ערבית תפלת ומןושחוא
 ובאוש חנשלי הםהבר רברי % הרס"א בתברם"נ

 מניח ושטעינן בו', לחת8יק ז4מאחר סיבסוצ"ש
 כתוםפת ובין בע"ש שהוא עצמו בוב5ת וביןהותי
 עצטו. בשבת דינן אין במוצאוש ןשחוא דמאליושבת

 ע5 1ח 8טעם בא8ת %ע ןשם חמ"ו חביאווחלבוש
 לא וחוא ומשום וטוצ"ש, שבה חוס' לעניןהרם"א

 יחגצהכר י5וווח נס4שך. חוא ד5מ*ליו באבלתותלי
 וכם"ש גצבםוצ"ש, יוהר קילא דע"ש שבת דאבלתבדיני
 עליו, 8שבל חיח לא בעי דאי יהשום שם וה8נ"אחט"ז
 דנם כהשום נ"כ חוא כ"ש שחוא דאטר 5חד5ש"אואף
 שכל רוצח ו4חוא ויפעח ןשעח דכל בדעתו תליאו

 ולכן ,שם, וחמנ"א חט"ו וכס"ש ולהבד%לחתפ%
 ולח חתם% ופלא אף דאו כיון כ"ופ ושחוא ק4פיראגשר

וםה
 נהשה רגינו המרברי עשיר וביתת טהל' בפ"אחם"ם
 בעשיטע לא אבל בעינף א5א ד"ת ובת תום' בוושאין
 ה4יז בפשס, וע"ש בובתהת %א ביוח"ב לאסלאכה
 דוקא לאו כרבנן הח"8 שכתב וך"ת המ,א פי'בב"י
 יל*בא %פי"ו ההב כ% שייך לח 83י ס4רבנןדח*ה
 שבת קבלת שנין עישר נ"כ עףיך לא 8מילא כ%תופ'
 טדין 4ברבות המתש % חדמב"ם שחשמיטוחיעו
 ושאשע לפי אב5 עאופ. ל48פר בוח וחאריך שבתק%ת
 ב54' לההמבשם 8שנה וי"ו בפשע וצשל חגאוןמו"ח

 %א שבח, תטן 8"5 חדמב*ם דגם עשיהשביתות
 עיי"ש, ב*ת, זחתשי

 חמהבר( התן חפמדר)יחשרכ



8זיךש%ץהתפארת

 והועו ב8יו, 85והש %יו קבלו לא טץם עדייןחבדל
 אבל סושודייהא, טאלע שצמשך חתש' שאלאחר
 אטנם וכחנ"ל. סשבלתו םובא דהטיר חהשי חתום'בזסן
 סשמשבת יוהר בו האילו נ"ג כאשל"ו דחל ואץחפן בזטןנם

 מרו לא טבות גחשום קשחוא רבר דכל וכהשסוועצם1,
 שאינו כיון התוס' ומן לאחר שחוא א% בח"קשעליו
 באשבותים בחש"ש עליו דנורו לם"ד ואי שבת,ודאי

 ס8ק וכדתנן טבותים, בסוצת לח% מודח נ"כנמורים,

 דס"ל ופירש"י כו' הודאי אמץ סההשרין אין כו'חא4מה
 גועשרין אבל אמר ואפ"ח בח"קש, נם ההשבות עלדנורו
 ישחוא ואי חהסין, את וטוסנים וסאצרבין חרסש8יאת

 בשו*ע ב0ו1כי אחר פ"ד ואיהא חתחפ', וסחלאחר
 קשחוא לענ"ד נראח קשבת, קכלת לאחר אשם דאהשרלגחשן ואי ,שבוע קבלת לאחר נם וחוא סע*ב שצ"נסימן
 דאית חנ"ל חגמשנח איירי דביח דהשבח בס8ק בח"ושרא
 חתום8ת עליו קשחל ולאחר והשכח, םפק תלתא,ביח

 וכן מפוראה עליו טקבלו ולאחר מדאורייתא,נפשליו
 יעוי"ש. חטכה, בספק הכל דאוירי שם במרדכיסמשמע
 תאוסרים כדברי טפסק הם"א סי' במוף המחברונם

 עכעפ איירי חוא, יום אשעדיין אע"פ בלשונוואמר
 מבעו"י אבל תרתי. ביה דאית  דאוחיתא  התוס'בזסן
 קבלת לשחר א% סערבין לכ"ע בודאי טקח"חוקודם
 בת' זה על הח"צ תגויהת בפעעשוה מסיק ובוהשבת,
 קבלה דחמיר ט"ם האוסר דעת על טכתב י"א,סי'

 חסור טיהא טאד תסוה חדבד ובעיני חישכה,מבספק
 שמשח אלא ואינו ברצונו ססבלו שחוא טבתתוס8ה
 אבל עכ"ל. סקילה איסור ספק טחוא מבה"טבעלכש1
 אלא מחמרו דלא ליתא מעיקרא תסיהתו מש"כל8י

 לרעת תרתי עכ"פ או ביחד תלתא ביח דאיתכסקום
 הראי ולדינא שרי, לכ"ע ודאי יום סבעוד אבלחמחבר
 ואינו בלישונו הח"צ )ום"ט טם הח"צ וכדבדי הואהכי
 חתוס' דין עי9ר על ר9 קאי וד81י בעלכאש, עטהאלא
 וכס"ץ4 שהשה אלא אינו ודאי דהוא סמ%יו חלקשחוא
 לכ*ע ודאי חתוס' צמן לפני טבת קבלת אבללעיל.
 קבלת דודאי הנ"ל(. וככל בעלגמש דרבנו אלאאינו
 %כו"ם נם לומר אין בבה"ט דהלא מבה"ט, קילאטבת

 ואלו כמ1וח, הלצורך נרול לצורך לא אם הנרלהדליק
 א8ילו חנר לה%יק לוכור לישראל נם ו4רי שבתבקבלוץ
 שם רס"א בסי' חמנ"א וכם"ש סצוה לצורךטלא

 4הש צבוי דקבלת שם כתב דחמנ"א אלאוכהנ*ל.
 מבח*ש מובא רעדיף הוא 5השום יחיד ושל אכלגשבה'"שן
 וכס"וש. סשליו טחל שבת התום'וגששסן

 י' סי' כ*ב כ% בת' מפורש היא"ש כתב רכןנ
 ובסוף ו' ס"9 קפ"ח בסי' חמ"ו נ*כוחביאו

 להשכח סמוך בשבת לאכול שחתח% בסי רמץ4סי'
 טבת של יצכיר אם מעורתו טמר קודם לו4ישכה
 שאין דע בשבת, חיתח הסעודה דעיקר כיוןבבהם*צ

 דמעודת אע*נ ה"נ כו' בחול שבת ושל כ% לתצכירלו
 עכ"ל. טבת של ייכיר לא בה% דמברך כיון חיהחשבת
 שעדיין אע"נ חול בשם ההוא לזסן דשרי טפורש4יי

 עליו טחולקים חפופקים ואי טבה, לתוס' פתבלוחוא
 8נ5 א14ינן* סעודח תחלת דבתר דם"ל סמשום ראחוא

 דקבלת רשא סוכרח וח סכל עכ"8 הוא, חוללכו"ע
 5כ*ע בעלמא דרבנן חוגורא רא חוא עצסו ולובת
 חחש שבת דתוס' לפ"ר נם טובא ביח חקילוילכן

 חנ"ל. וככלראוריהעא
 ר' רא סנילח בתוס' ם8ורש חוא שכן ראיתי ,118נד

 אבל וכתבו ויעבירנח ר"ח בפויע"ב
 לא בר"ח אמות ד' מעבירו אם דאפילו יוח"גבמוצאי
 סהשחש אנן ונחזי עכ"ל, כו' ררבנן חיסור אלאחוח
 חרי דמפילא, תוספת סמשום אי דרכנן איסור חוחסששי
 מודי דכולחו ורע"ק ד"ח ס' דף בר"ה חתוס'כתבו
 דטני ושם ישכתבו גמ1ום השי דאורייח1ג יוח"כדתוס'

 א"כ כ%, תוס' ייח לית יד"נ אוד משחו,בתוס8ת
 חקבלה משום ע"כ אלא בו. אין דרבנן איסור נםחלא
 דתוספת דאף מפורש הרי דרבנן, דחוה דאמרוחוא
 דרבנן אלא אינח חקבלח לכ"ע דאורייתא הואיוח"כ

וכגהש"כ.
 רף בברכות המהרש"א נ"כ כתב שכן ראיתי שובה

 וז"ל טכתב צלי דרב ד"ה בתוספותכ"1
 ררבגן טבת וקבלת תפלה לענין אלא כד"י ס"לדלא
 קשם יכ4תלק הואיל בד"ח שם עוד הכי כתב וכןעכ"ל.
 אליבא וה כל וכתב שבת, לקבית טבת תום'בין

 חוא טבת דתוס' מפור,ש דם"ל טםדחתהם8ות
 מ"וש. וככל יעוי"ש,דאודייהא,

 רס"צ ובסי' רנ"נ בסי' במחצה'א8 ראיתי ושד1נ1
 טבת דהבלת דפסיקא לסלתא נ"כקשכחב

 הוא שבת דתוס' מ"ד להני נם לכ"ע דרבנו רקחש
 הר"י בטם תר"י לדברי רס"ז בסי' וחביאואוחיתא,
 טאינו לומר טאפשר מפורש נ"כ טכתבדאורליינט

 דססשקי מח לי קטח דאסתי אלא יעוי"וש. דרבנן,אלא
 שום אין תענ"ר בוה, ראור*עיש לחר"יליה
 לתדוסה דדמי נדול  מעם בוה  בתב דאורליינששהר"י ואי הנ"ל. וככל דאוחיתא שיחא לומר בזהח"א

 תרם אם אפ"ה הכרי כל את פוטרת אחת שחטחדאי
 א"כ אבל יעוי"ט. תרומה, ליה דיינינן הכלהרבה
 לומר טאפשר אמד האיך דא"כ להיפך יקטההלא
 שחפריש פה כל בתרומה והלא דדבנו, אלאוששינו
 עניו וה אין דגאמת אלא דאוחיתא, תרומה הואהכל
 וישם הפרשח התורה הלתה הרי דבתרומה לתרומה,כלל

 חטה אפילו חיומח נעשית לא דסאליו ברידיה,תרומה
 את וב9ריאתו מלתא תליא בהפ1,שה רק אלאאחת
 בו ההורח נתנח ש5א כיון 1%1 תרומה, בשםשמה
 היא חרבה בין מעט בין טיפריט סה כל ע"כושיעור
 וכחנ"נ תרוסה. בטם טקראה כיון התורה טןתרומה
 היח ולא טבת תוס' טיקבל התורה מן מצוה היהאם
 ובל לתרומח דומה או היתה בודאי טיעור בונתנה
 תש' טם עליו הי' הכל הרבה בין מעט בין ,שיקבלמה
 שיחא בתורה נמצא לא זה הדי אבל מראורישזא,שבת
 אא4שי כתיב תטבתו אלא דוקא טבת לקבל %יוהמצוה



 ך יזחא"ח וז ישת-קחש
 בלא אף מסגאכה בו לשבות מצחק שאנו חתום'ע5

 דכגי קי"ל שיעורא ביה כתיב דלא בען ולכןקבויג
 לשבות לכא מצוה גם מקודם אבל שכשיעוהן,בפהות
 ואדרבא בזה, כלל קבלתו קהועע מנק א"כ קבלה,ב5א
 פלנ קודם קבלתו מועיל שאינו מפוחט ת"נןה5א

 אלא ה', ביום או בבוקר ו' ביום וכ"ש לכ"עהמנתה

 וככל בעלמא דרבנן אלא שאינו הוא מוברת ע"בודאי
 וכהנ"ל לתדומה הוא דמיון ואייחמ"ש,

 ס"ל, הבי דאורליינש הד"י נם רודאי נראה 4גכפנםז
 ודלא לענ"ד בדבריו יש אחרת כוונהאבל

 בלא"ה אף לכאורה דהנה בדבריו, המתצה"שכהבנת
 שאפשר אע"פ וז"ל שכתב כלל מובן שם 5שונואין
 שום לעשות אסור אפ"ה מדרבנן אלא שאינולומר
 דאיזה כלל הבנה בלא והוא עכ"ל. כ"ש תוס' כמודבר

 אפ"ה מדרבנן שהוא דאף אמר תידדט ודבררבוהא
 וכי אסור, הכי כהטום אסריהו דדבנן ניון פשימאאסור
 רה"ק נלענ"ר אבל מותר, שהוא דרגנן איסוריש

 אינו כ"ש תוס' דין עיקר דכל 5ומך שאפשראע"פ
 הכ"ש אותו אלא אסרו שלא י"ל וא"ב דרבנן,אלא
 אסרו דלא מכ"ש יותר עוד עליו בשקיבל ולאלבד
 לעשוה אסור דאפ"ה אמר ליה יותר, ולא לבד כ"שאלא
 ולזה כ"ש, התוס' בזמן כמו הקבלה בזמן נם דברשום
 תרומה בין דהרי מתרומה, ודאית ראיה שפידמביא

 פומרת אחת שחמה אע"פ דרבנן תרומה וביןדאורייתא
 ליה דיינינן הבל הרבה תרם אם אפ"ה חכריבל

 להפרישה עליו מומלת שהמצוח וכהטום ור"ללהרומה,
 הוה שהפריש כמה שיעור ביה נתנו שלא ביון5כן

 בקבלת הוא ממש כן מרובה. בין מיעומ ביןהרומה
 חנר בהרלקת שבת 5קבל תיקנו רבנן דהרישבה

 תשבה קודם שבת לקבל עליו מוסית וחטצוהיבתפ5ח
 8צות שקיב5 בסה בל שיעור ביח נתנו שלא ביון5גש
 מלאבה בו לעשות ואטור פדרגנן ע5יו שבתתט'
 דתום' נאמר אם אבל ממש. בהרומה כ"ש בהום'כפו
 דרבנן הוא שבת דטבלת פשיטא דאורייתא חיאכ"ש
 ב"ש "תוס' דגם נאמר אם דאפילו דטמטמיענוא5א
 אימור בו יש שבת דקבלת אמרינן נ"כ דרבנן רקהוא

 ותייב הוא תוס' בכלל ב5שונו שם שאמר ומהמדרבנן,
 דנם בו ולשבות לשומרו עליו ותייב ר"ל  ע"בעליו

 דנם כיון בב"ר עונש עליו דתייב לוטר א"אבלא"ה
 ואינו עשה אלא אינו ראורייתא הוא אם אף תוס'עיקר
 עליו, עבר שכבר לאחד בב"ר עונש שום עליוחייב
 סתירה הללו דאורליינש הר"י מדברי "היהולפי"ז

י(4

 הוא זצ"ל שלמה ר' הנאון דכוונת די"ל ואפשר)א(
 בשביל ולא אכילה בשביל הוא ברהמ"ידדין

 להתיוב תש5ומין אלא אינו בזה והזמן טעיוהנאת
 חחו5ים בי על יהיה והמופת אבילה בשעת לושבאה
 ע"י נופם לתוך שמריקין בפיהס אובלים שאינםר"ל
 רהוה ואפשך לברך, יתתייב לא בודאי אחר מצרב5י

 5או שבה תום' ד5ם*ד דאמר רם*א בפי' חב"ילדברי
 אמר דאורליינש וחר"י אינו, מרדבנן נםדאורייתא
 בת"ר נא יראה הלא ועתה וכהנ"ל, להיפךמפורש
 דרבנן א5א אינו שבת דקבלת היא דפסיקאדמילתא
 ועכ"פ ראורייתא, הוא שבת דתוס' לם"ר א4לכ"ע
 יקבלת היא פשימא דרבנן הוא שבת דתוס'למ"ד
 וב"ש שם, בספרי וכמ"ש דרבנן א4א אינהשבת
 וכהנ"ל. אינו דרבנן גם דלדידיהלהב"י

 על בא דבהמ"ז דכיון קמן לענין כת"ר כרזגנ עדז4ח
 מבעו"י, היתה הלא והאכילה אכילההנאת

 עכ"ל. מדרבנן רק אלא בבהם"ז חייב אינווא"כ
 היה שלא או מדאורייתא, לברך בלילה חייב אינונ"כ בהמ"י עדיין כלל בירך לא אם אף דבריו לפיהנה
 שעבר אתרי ג"כ פמור הוא אז אונס מתמת לברךיכול

 ואין שבמעיו המוון נתעכל לא שעדיין אףהאונס
 הוא אמתי עד ישלמה, כהטנה והלא ידתר תיטאדברי
 ודאי ואיידי שבמעיו המיון שיתעכל כדי ערמברך
 האי בודאי אונס מתמת לברך שבת אם אךבכ"ע
 שאכל מי הרישא על כלל קאי 5א מברך אמתיעד

 ולא יה שיעור נתנו בשנת רק דאמו בירך ולאושכת
 בין בכ"ע ואייו-י בפ"ע ענין הוא אע"כבמזיד,
 המזון נתעב5 שלא ימן דכל וכמצום באונס ביןבטזיד
 וטרינן עכשיו אכל ובאלו עצמה האכילה כשעתהוה
 דברי כל ודאי ולכן וברבת. ושבעת ואכלתביה

 שבירך דאף הן מוברתין מצוה בר לענין שםבתשובתי
 עשאן שבבר כיון עכ"פ קמן שהיה בשעה המצוהועשה

 את"ג נם תיוב שום עליו אין עשאן התורהוברשות
 )א( שס. וכרביררתי גפעיקרא ותהבתו ירי יצא כברכי

 באה"ר. ד"ש ידידו שלו' זחוהיח

 ן4שעשי
 י/4ע, "א-עקיאשמג(י

 במימן
 הג"ל בעניןעוד

 בעת יו שכתבתי חערותי על ז"5 הנהם"ח שהשיבפח
 נשיאה דבי תתנא להיות סיועדשהייתי
 יוסף מד והמצוין החו"ב הב' חתני להיותדהכפידעך

 לג2ז ראיה להביא 5י כתב נ"י,אבינרור

 עשה אם י"ב, בסיסן זיו תפארת בספרישכתבתי
 מיר חיוב בר נעשה ואת"כ פמוד שהיה בעתמצוה
 דר"ה מנמרא לא, או יצא אם הנריל ואת"כ קטןכנון

יךסה
 לגבי ע"א בחולין ועיין אכילה כררך ש~א זהבאופן
 ושלכר"א, דר"א בין לח5ק אין ע"כול דממעםגוומאה
 עי"ש, רב, רלגוטה עיכול כזמעם ע~חל במקוםאבל

 ניסן נצני בס' ועיין אנילתו, דרך דוקא דהךאכילה
 להאריך. "צ ביה ונ"כ שי",ש.בס"ו,

 הכאזבר( דאזן הגצסדר)ישהרב



 ך יזווס"ח וז ו- ~* נפז
 יצא מצה ואכל כפאו דשמואל לאבוה ח שלחוב"ח
 עתים חלים עתים והתמא שד כפאו אלימא כ-ןבפאו
 רברט לכל כשומה הוא הרי שומה כשהוא וכףשוטה
 ר"ה אבן במורי וע"ן פרס"ם. 'טכפאוהו אשיא"ד
 דכיח י8ר בכפאו יצא ואמאי בפירוטו שכתבכ"ח

 אכילה הטצות מן ופטור "טומה הוה י8עהדבאותו
 באותו חלים הרר וכי הוא. כלום לא י8עהראותו
 ואכילה ולאכול לחזור צריך חיובא בר ונעשהלילה

 חעב בר שעה באותו המ רלא כיח פמרתו לאטמיתא
 חביב למהר"ם בארץ שמות בספר ונם עכ"ל.מצות
 הש"ם דברי על נ"כ עצמו עטד תרועה עם בחלקז"ל
 בהל' נ' הל' הרטב"ם רביט דברי ע"ז והביאהללו
 בעת נכפה והוא מצה כזית אכל יטכתב וסצהחטץ
 לפי שנתרפא אחר לאכול ח"ב נתרפא ואח"כיטמותו
 הסצות, סכל בצחר 'טהיה בשעה היתה אכילהשאותה
 בחצות בר"ה שנולד במי ללמוד "8 ומכאן זה עלוכתב
 ר"ה תקיעת ושמע א' הום י"נ בשנת כשיבואהיום
 דהדי חצות אחר התקיעה ים"8מע צריך חצותקורם
 בהנהות וע"ים עכ"ל, כף ופמור קמן היה חצותקורם
 לזה. מסכמת רעתו 'מגם רנדסמע זצ"ל רעק"אהנאון
 ובספירת ורביה בפרי' חינוך במנחת וע"ןע"ט

 קפ"ו סימן באו"ח ועיק בזה. נ"כ י8האריךהעומר
 כ~וה שנה קסן אם נ"כ בזה רעק"א הגאוןנסתפק
 הסצוה ו"ר8ות צריך או י"ח יוצא הוא אם מירונתנרל
 עכ"נ ע"עהמחרש

 על נפיאתי רבות כי לקמן ראיה משם אקדלץגנ"ד
 נם סעמשע לבד הים"ס מרברי דהנהזה,

 שוטה רשאמ לקמן משומה ראיה שום שאקמרברט
 הרי התם וכראכו כלל מצוה בר ואימ רעת ברשאימ
 הוא דעת רבר קמן משא"כ דבריו לכל כשוטההוא

 וח"ב בממלמלק ממכר וממכח מקח מקחןוהפעוטות
 עכ"פ טדרבנן מצות בר והוא במצות לחנכואביו
 הוא ראיקעו כל אלא הנ"ל המ"א כרברי רלאוס"ל
 דעת בר שאים משום במעמו כתב שלא רביטטלשח
 הוא. קמן נ"כ וא"כ פמור שהיה לפיאלא

 להיפך טוכרח עצמו זה רביט שמלשון מלבדדלץגנ"ד
 מכל פמור שהש בשעה בלשונו ריק רהרימפורש

 פמור שהיה בשעה בסתם כתב לא תמה ר"קאהסצות
 אדרבא דבא אע"כ הטצות, מכל לאטהי אצטרךולמה
 רמצות מכל פטור '8היה לפי לאמר קטן לאפוקיבזה
 לאשקי כלל דעת בר היה שלא ל% דרבק ממצותואף
 בא ונם לנ( ענ"פ ררבק במצות חימך בר שהמקטן

 חלע טחבאז כזטז לאכול יכול 'טאינו חולה בזהלאפוקי
 בכל ח"ב '8הוא כית י"ח יצא ואכל עצסו דחקראם

 יכ"ש אונסה טחמת פטור הוא זו טיפצוה רקהסמות
יך

 חבורה עושין יטאק כתב ק"פ בהל' ודע-כתנ"נםלנ(
 עי"קג דעת בר י8אינן לפי קטניםשכולה

 ואפשר המצות מן פטורים שהם משום ו,טעם כתבולא

 זאת עוד עכ"פ. טררבנן חייב הוא זו במצוה שנםקטן
 קרבן מהל' פ"ה רבינו בדברי הכי מבואררבהדיא
 פסחים שני בין שהנריל קמן וכן נ"כ שכתכ ה"זפסח
 פמור בראשון עליו שחמו ואם שני פסח לעשותחייבין
 חוב שום שאין להררי וקמן נר משוה והויעכ"ל.
 שנתנייר נר על חוב שאין כמו בראשון קמן עללשחומ
 אחר היה כתב ה"נ שם רבפ"ב ואף פסחים, שניבין
 שוחטיז כזית לאכול יכול אם וכו' קטן חבורהמבני
 אכ15 לפי איש שנאמר עליו שוחמין אין לחע ואםעליו
 שיכו5 הוא הכוונה התם עכ"ל. לאכול ראוי שיהאער

 בא הכתוב ועיקר כזית, לאכול יכול אם עליולשחומ
 כדמרייק עליו לשחומ שאין לאכול יכול אינולאם

 ואף לאכול, ראוי שיהא עד אכלו לפי אישבלשובו
 ושוחמ מביא שארס מלמד לבית שה תניא פ"חדבנט'

 לבית שה ר"ז שם אמר הרי הקמנים, ובתו בנוע"י
 לאו לבית דשה רר"ל התוס' שם ופירשומ"מ

 המורר בין אין בפ' מפורש ר"ז אמר והכימראורייתא,
 חיוב שום בזה אין מדרבנן דגם כה8מע ושם ל"ו,רמ

 לזכות יכול שחיטה לאחר רנם בנררים התםראמר
 ואם ראורייתא, לאו לבית דשה דיייק הוא ומזהלבניו
 רנם אמר איך עליו לשחומ ררבנן מצוה בזההיה

 שאין אע"כ שחימה, לאחר להם לזכות יכוללכתחלה
 וראי לחינוך רבהניע אלא עליו לשחומ מצוה שוםבזה
 וכראמרו חינוך, מצות משום דרבנן מצוה בו"ט

 עליו שוחמין צלי כזית לאכול יכול הנזול לולבבסוף
 רשאר רומיא קאמר חינוך דמדין משמע הפסח,אחר
 לאכול כשיכול חינוכו שעת וזהו שם. שחשברברים
 מצוה, שום בו אין עכ"פ מדאורייתא אבל צלי,כזית

 אף פמור, בראשון עליו שחמו ואם רבינו אמרואעפ"כ
 טצוח ולא חוב לא עליו היה לא ראשוןרבפסח

 התורה ברשות רעכ"פ רכיון משום אלאראורייתא,
 לידי ש"ניע לאחר נם חובתו ידי בו יצא עליוהמניהו
 ולהיפך כדברי מפורש רבינו אמר הרי דאורייתא.חיוב
 הנ"5 והחתן הנ"ל. אבן והמורי בארץ השמותמדברי
 קורקום הר"י מדברי לי העיר נ"י אבינדור יוסףמר
 כהשום בראשון רמפטר בכ"ס, שם בטעמו שכ'ז"ל
 אותו וממנין עליו שישחטו לקטן רבי' דרחמנארכיון
 רחכגא ררבי' כה8מע הרי השני, מן בנך הואנפמר
 ררבי' כה8ום הוא כוונתו אין באמת אכל עליו,לחייב
 המנוהו, התורה רברשות כווגתו אלא לחיוב,רחמנא
 לטולין כטו דהוה  ~יו לשחוט אסור היה הריבוירבלא

 בשאר אבל למנותו, דרשות רבוי רחמנא לכןולערלים
 ואין היתר בו יש ממילא איסור בו אין רק אםמצות
 רבינו ררברי הוא מוכרח ע"כ וא"כ לריבוי,צורך
 ראיה המ"א שהביא ומה שכתבתי, כמו מתפדשבכאן

 היךס!
 בעזה"י שאבאר כמו מצות כה8אר שאני רק"פרי"ל
 'נ'. בסי'לקמן

 רומהבר( חהן הנ?סרר)טהרב



זיומ1"חתפארת
 בן וחציו עבד דחציו שם בר"ה דאמרו 0האלדבריו
 התם עבר. כולו וכ"ש םוציאו אינו לעצסו אףחורין
 ודאי דבבה"נ בעצמו עבד החצי בשתקע אייריהלא
 ר"ה ביום לחירות שיוצא לאשבוחו אפשר היהאם

 התקיעות 5שמוע או ולתקוע לחזור חייב שהיהפיטיטא
 מאינו מתחלה שופר קו5 שמע דהרי חיובא בןמאחר
 אינו ברבר מחוייב שאינו ב5 הכל5 זה נדטום חיובאבן

 קטן כשהוא בעצםו תקע אם ונן י"ח הרביםםוציא
 לחזור שחייב פשיטא ההוא ביום נדו5 אח"כונעשה
 ביון חיובא בן מאחר שופר קו5 5שמוע אוו5תקוע
 בדבר, מחויב שאינו ממי שופר קול םתחלהו"שנוע
 יוצא בוראי חיובא מבן שופר קו5 ששמע קטןכממא"ב
 או עבד חצי נבי ובן נרו5, כשנעשה אח"כ נםי"ח
 חיובא בן מאחר שופר קול שומע היה אם עבדבולו
 אפשר בשהיה אח"כ נם י"ח שיצא פשיטאג"כ

 ו5א בר"ה אח"ב חורין בן נעשה שהיה ביהלאשבוחי
 ובהנ"ל. שופר, קול ולשםוע לחזור חייבהיה
 שם בר"ה מלואים באבני אבן בטורי ראיתי2טד~נ

 ק"פ בה' הנ"ל רבינו לדברי ב"בשהביא
 ע"ש. ובם"ש מדבריו היפך שהם בעצמו  נ"כואמר
 קטן בין לחלק י"ב חו5ין בתום' מפורש הואובן

 בר 5או דשוטה שכתבו תנא מאן בר"ה שםישוטה
 וםלמדין נביו ע5 עומדין בשב"ר אפי5ו היאח5יצה
 בשרה ח5יצתו שהיה שם אמרו בקטן ואלואותו,
 בפרשה בתיב דאיש כמ8ום לאו אי ע"נ עומדיןבב"ר
 בם"ש. והוא ע"ש, קטן5טעם

 זה בדין שמםתפק קפ"ו בםי' רעק"א הנאוןרבנרבט4
 וםיד קטן כשהוא בהמ"ז שברך קטןאם

 לחזור צריך הוא אם המזון שנתעכל קודם נדו5נעשה
 לפי דק זה כתב הנה הנול, החתן לי שהעירולברך,
 דין שמשוה רם"1 בסי' הםנ"א שהביא הסרדכידבדי
 *"ח בו שיוצא דרבנז בשעות בעצסו שטארשקהץש
 בדדבנן דק שהםחוייג לדין דאורייתא בופעותקירהש
 הםנ"א ומדברי םדאורייתא, הםחויב נם 5חוציאשיוכ5
 וכדמצינן הנדול, מוציא שאינו מקטן צ"ע עליושבתב

 דר"ל הסנ"א של הצ"ע 5דברי מפורש רעק"אבחירושי
 ו5צאת אחרים 5הוציא רמדמה המרדבי לדברי בןדאם

 מוציא שאינו רביון 5היפך מקטן לדייק יש א"כבעצםו
 בשהוא בשקידש לעצםו םוציא שאינו ה"האחדים
 כתב זה וע5 בצ"ע, והניח נרו5 אח"כ כשיעשהקטן
 המג"א. רברי 5פי זה בדין שצ"ע רעק"א בחידושינ"כ
 א5ו רינים שני שמשוה 5המררבי אלא אינו ב"זאב5

 רה"נ בשם והרשב"א והמ"מ 5הרמב"ם אב55הרדי,
 הביאם ובן ה' אות בספרי שם שהבאתי והב"יוהראב"ז
 םרין אחרים ד5הוציא דין הוא חלוק בודאי שםהמנ"א
 דרבנן כהשעות עצםו את ד5הוציא עצםו, אתדיהוציא
 נ"כ בקמן וא"כ דש"ד מפורש אמרו דאורייתאלשעות
 כמשא"כ שם, ה' באות ובמ"ש םפק שום בלא הבידינא

 כדאםד לדאורייתא דרבנן מוציא אינו אחרים5הוציא
 זה ובדאםרו ז' אות במפרי  %ס"ש ע"ב ב'בברכות

 י"ח אחרים מוציא אינו בדבר םחוייב שאינו כלהבלל
 נ"כ וזחו ע"ב ם"ח בברכות התוס' דעת הואובן
 פטן לענין דנ"ד דין ועכ"פ קפ"ו, בםי' הש"עדעת
 5הבריח נובל שפיר 5ראורייתא מדרבנן א"ע יוציאאם
 דרבנן בשעות םנדו5 ש5מד הםרדבי מרברינ"כ

 עצםו שהוא לםומא דאורייתא בשעות א"עשמוציא
 מדאורייתא, שחייבים אחרים גם שמוציא דרבנןרק
 ושארי מסופקים רבריו אחרים להוציא רלעניןונהי

 המררכי נם ואו5י בזה. עמו שווים אינםהראשונים
 םםך 5עיטר אבל דםלתא 5רווחא רק זה כתבבעצמו
 נ"ב דםומא מבריח שהוא שם דבריו סוף עיעצמו
 א"ע 5הוציא 5ענין עכ"פ אב5 5ה5כה, דאורייתאהוא

 י"ח שיצא אח"ב ונתפקח םומא שהיה בעתכשקידש
 היותו בעת תחלה שעשה בהקירוש ראורייתאקירוש
 מהראשונים אחד 5שום מצינו 5א דבזה דרבנןרק

 הבי קטן נבי רנם 5הוביח נוכ5 שפיר ע5יו,שיח5וק
 מניה עריף ועוד 5המררבי מםומא נרע לא דקטןהוא
 דאורייתא חיוב 5ידי יבוא אם הוא םפק שםוםאטובא
 המג"א במ"ש דאורייתא חיוב לידי יביא בודאיוקטן
 נם ראייתו ו' אות בםפרי הבאתי ולזה שם.בצ"ע

 ו5ענין ז' באות עליו שתמיהתי אע"פ המרדבימדברי
 בין שםחלק מה בל5 םברא זה אין בי אחרים5הוציא
 לגבי זה אםרו ע"ב דט"ז בברבות ובפרט 5םומאאשה
 בםפרי םםבתי וע"ז ז', באות ובמ"ש ע"ש עצמוסומא
 וצ"ע. םברא, אימא בהאיבעית דברי בתחלתנב

 טורבאוויץ ווא5ףזאב

 נסימן
 הטחבר חתן המסרר טמיב הצ"לבענין
 שנית חענין על בעברי במצודתי בע"ה %ה אשריא

 לה8וס. ה0פר סידודעם

  זצ"ל נצי"ב םהנאון דבר כהציב במפד ראיתידסנעין
 נ"כ וםביא זו חקירה נ"ב שמביא י"חבמי'

 פטור ו5מה הוא ופטורא ב"ח קטן אטו הכ"מקושית
 כיון מקורקום הר"י ג"כ ומביא בראשון ע5יובשחטו
 נפטר אותו וממנים עייו שייטחטו 5קטן רבי'דרחמנא

 מהר"י שהתירוץ בתב הנ"5 והנאון השני, םן בבךהוא
 פמחים מש"ם הביא ונם מקוםות, מבמה נםתרמקורקם

 התום' יפי' מ"ם אבות 5בית שה ר"ז וכהשני פ"חרף
 אין ומה"ת ראורייתא 5או אבות 5בית דשהכהשום
 אוב5ין א5א חבורה בני עם 5הםנות צריכיןהקטנים
 אין דמה"ת בהריא א5מא ע5יו נמנה ש5א אע"פםמנו

 םקודקם בהר"י ז"5 מו"ח ובהבנת ע"ש, נמניםהקטנים

 דהרי הוא לחיוב רבי' דהתורה כוונתו דאין שפיראתי
 דברשות כוונתו אלא מדאורייתא, חיוב שום זואין

 לשחוט אסור היה הריבוי דבלא כחשום המנוהוהתלרה
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 רחמנא רבי' לכן ולערלים למולין נמו דהוהע5יו
 לענין הוא ראורייתא 5או לבית דשה למנותודרשות
 פסח דקרבן בחיובא קמנים איכללו דלאחיובא,
 רפהטום כתב ל"ו בנררים הר"ן ודעת חובה.שתהא

 דלאו כהטום 5מנוין שלא רהוי אף אוכל קמן כלהכי

 אלא למנויין שלא איםור ואין מותרין הם הכיבני
 הוי לא נמי ריבוי בלא אף כהטמע להמנות,בראויין
 ראיתי אבל ולערלים. למולין כמו והוי למנוייןשלא
 הר"י שרעת שמביא פםח קרבן בהל' שמח אורבס'

 הםמוך מופלא שהוא היכא בפרמ נכון היאמקורקום
 ע"ש. הקד"ט והקרישו נדר נדרו דמה"תלאש
 שאני דקמן זצ"ל המחבר הגאון מו"ח שכתב מהאבל

 כ"כ חינוך, כהשום בו ראית משוםסשומה
 קמן לחלק הנ"ל כםי' דבר כהטיב בעל הנאוןנסי

 דקטן הרמב"ם לדעת לפרש ע~כ' הםברה בזהמעבר
 עליו שחטו אם שפ0ור פסחים שני ביןשנתנדל
 פ0ורין בני כהטארי שאני רקמן משוםבראשון,
 ונשתחרר, גרמא שהזמן מצוה שעשה עברדבשלמא

 מצוה שום אין רעבד בחיובו לעשות מחויבדודאי
 פמור שהיח בעת רעשה וכיון נדמא שהזמן בם"עעליו
 הוא דפטור אף קטן אבל כלל, עבר שלא כמוהוי
 מצות עליו ריש כיון להכי חינוך מצות עליו ישמ"ם
 שהאריך. ע"ש שנתגרל, לאחר אף פמור עשיהבשעת
 מהא רבינו לשימת כתב זצק"ל שמח אור בעלוהגאון
 ביום ונתפשמ ראשון ביום חיגר מ' בחגינהדאמרו
 כיון לראשון תשלומין אמר "וחנן ר' בינייהו איכאשני
 רלא אע"נ וכו' ור"א בשני חזי לא בראשון חזישלא

 וכן כו', בראשון ונממא בשני חזי לא בראשוןחזי
 דשכיחא מילתא שבקי מרוע ולפלא שםבירושלמי

 או וחנינה בראיה חייב אם במוער שהנרול קמןמובא
 בשני חזי לא בראשון חזי ולא הואיל ראמרינןלא
 כהטום וע"כ וחנינה בראיה ומחויב חזי ולר"פלר"י
 כהטיכול לחינוך שהניע כיון מדבריהם חייברקמן
 לכו"ע ופמור בראשון קרבן מייתי הא וא"כ כו',לרכוב
 אם אף חייב וזה זה תשלומי דלם"ר נאמר ואםבשני,
 כהטנתנדל להקריב בראשון פנים וראה בראשוןהקריב

 להשמיענו תנא לשום ליה הוה א"כ בעזרה,ו5הראות
 שינרילו עד ממתינים ברנל גרולים הנעשיםדקמנים
 זה שבלא בראשון קורם לחנכם חייב אינוואביהם
 לתגא ליה הוי מילתא כהאי וכל כשינדילו,יביאו

 וזה, זה תשלומי בהן ראמר הושעיא לר'להשושיענו
 קמן בין חילקו לא כי יוכיחו התנאים שלוסתימתן
 ואח"כ קמן בעודו קרבן שמביא מי וכללי(טן
 כמוהם ועשה ישראל בבלל שנכלל במה יוצאהנדיל
 ע"ש. הפעם, עור נדלותו חייבתו ו5א קמןבעודו

 מה הקדויטים. דבריהם להבין ריש נראהולענ"ד
 הק0ן החינוך בענין 5הבין לענשרשנראה

 לחנכו אביו על המצוה דק או נ"כ הקטן על המצוהאם
 דזה וראיתי כלל, והיוב ושצוה שום בו אין ק0ן ע5ולא
 דעח רפני5ה, טפ"ב והר"ן הרסב"ן מחלוקתההש

 א4 במנילח לנדול מוציא אינו רקמן הואהרמב"ן
 בו אין עצמו הקמן דעל פהטום היינו לחינוךבהניע
 הז שא4 לפי מוציא רקמן םובר ור"י כלל. חיובשום
 ולמעמיך ע"ב כ' בברכות רפ"נ והך הנם. באותוהיו
 כלל. נרסינן לא הרמב"ן שימת לפי חיובא ברקמן

 אין מצוה כהטום הקמן על חיוב אין ראם כתבוהר"ן
 רהכא אף הנם. באותו היו שהן סחמת לחייבםסברא

 כךטום הגרוי את להוציא ינול אם קטן יעניןמיירי
 את להוציא יוכל קטן אם יענין מיירי לא אבלחינוך,
 יענ"ד אבי קסן, של חינוך מצר בנריותו אח"כעצמו
 חינוך של חיוכו כענין ולתלות לחקור יש בזהג"כ
 ברכוה ברש"י עיין אביו, מצר או עצמו מצד באאם
 עי רק הוא רהחינוך דגן כזית שיאנל ער בד"המ"ח
 יש לכן בנרה, וכן בתום' ועי"ש הקמן, על ולאאביו
 מצות פהטום חיוב יש אם בזה, הרמב"ם דעתלחקור
 שחמו אם רלכן שפיר אחי עצמו סצר הקסן עלחינוך

 יוש בעצמו קמן על דנם משום פהטני פמורבראשון
 מו"ח רעת כפי לשומה. רמי ולא חינוך מצותמשום
 ע5 ראין הרמב"ן כדעת דם"ל אמרינן אי אבלזצ"ל.
 ע"כ הא לברו. אביו על רק כ% חינוך מצות שוםקמן
 נסי חיוב שום בו ואין עצמו מצד פמור קמןנ"כ

 מצד פמור נ"כ שהוא לשומה. דומה הוא זהובענין
 רק זהו מחייב שהאב ומה המצות מכלעצמו

 כא יא אבל צרו ע5 כמו חינוך מצות כהטוםמצר
- קטן,מצר  חו"ם מהלכות פר"ו ברמב"ם ועיין 
 הכ"ט וכתב אותו, מאכילין מצה כזית נבישכתב
 וכן הקמן, על החיוב ראין משום הוא מאכיליןרלשון
 הרמב"ן כדברי הקמן מחנכין הרמב"ם כ'במנילה
 סכל שפמור זה בענין לשומה רומה הוא א"כעכ"ר.
 שמואי כליית בם' מצאתי אבל עצמו, מצרהמצות
 חית בכללי זצק"ל, מקרלין אבינרור שמואל ר'מהנאון
 דעת ומביא הכ"ם נ"כ שמביא זה, בעניןשהאריך
 ק0ן דאין שבתב הל"ו ברכות מהל' בפ"ההרמב"ם
 מבואד מזה ררבנן, ויעורא אף כשאכי לאביומוציא
 הקמן מוציא ומ"מ האב, עי הוא הקשן שלדחינוך
 שהאריך ע"ש אמרו והם אמרו דהם דרבנןבשיעורא

 מ"ב במוכה רמבואר הני כל להביא נמי וכתבבזה,
 בםוכה, חייב ב' ובערכין בציצית חייב בלולבחייב
 ס"ו תר"ם םי' ובש"ע הקמן. על הוא רהחיובכהטמע
 ובהל' הקמן על רהחיוב כהטמע חייב כתב םוכהדנבי
 חינוך רעיקר שכתב ע"ש לחנכו, חייבין כתבתפלה
 ומצינו ממנו, יםור לא יזקין כי רנם כהטום הואהקמן
 נזרינן רלפעמים גזירה, המתחיל רברי י"ח ביצהבתום'
 ולפע0ים הוא, גזירה חרא כולא ואמרינן לגזריהנזירה
 חדא כולה אב דנבי נראה ע"כ לנזירה, נזירה נזרולא

 לנבי אב5 דרבנן. במצוה אף 5חנכו ומצווה הואנזירה
 הוא, נזירה רחדא מכהט חייבוהו ראורייתא דמצוהקמן
 וא",ט אביו, על רק הקמן את חייבוהו לא בדרבנןאבל

 פנמט, הקמן על חיובו מה"ת דהוא ובסוכהדבלולב
 רמיא אביהם ע5 דרק אמרו דרבנן רהוי בתפלהאבל
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 ק"פ דלנבי נ"ב לומר לכאורה יש טברתו ולפיעבשי.
 נ"ב דרמו וצישהת ולולב טוכה כטו דומיא מה"תדחוה
 שפיר אתי ובזה עצמו, חינוך מצות מצד נמי 59קעל

 זצ"י. חמי מוריסברת
 מצה כזית נבי חרמב"ם כתב אמאי כן אםאבל

 משסע מאכי5ין כתב והכ"מ אותומאכילין
 הנ"ל הנאון ובאמת הקטן, על החיוב ראיןכהשום
 וז"ל טמצה וסוכה לו5ב מן לחלט וכתב בזההרניש

 כנון בדעת ת5וי החינוך אשר מצות באותו רק זהוכי
 בסוכה וכן 5נענע היודע וב5ו5ב להתעטף היודעבציצית
 לאכו5 ביכול דתליא במצה אב5 לאמו. שא"צדקטן
 משוטה עדיף ו5א 5חייבו שייך לא כ55 דעת ברשאינו
 לדעת בזה שהאריך ע"ש אותו, מאבילין רק חואבזח

 ע"ש.הרמב"ן,
 ק"פ דין תלוי ד5א המן דנבי 5ומר לכאורהרי~ט

 סוכה כמו בדעת, נ"כ שלו החינוךמצד
 לכן מ"ב, סוכה צלי, כזית לאכול שיכול כל רקו5ולב
 ומצר אביו, על רק דרמי מצה כמו הוה שלוהחינוך
 ודין קטן דדין במצה, בשוטה כמו פטור הואעצמו
 ראשון פסח עשה אם ואמאי להם, אחר דיןשוסה
 ק"פ, בהל' שמח באור בזה ודאיתי בשני, פטורהוא

 רשות שני בפסח דנשים לר"י שאף להוביחשכתב
 אין שלר"י אעפ"י ראשון כרת מחיוב הנשיםמתקן
 ראשון רפסח קטנים מכש"כ עצמה, בפני עליהשוחטין
 כש"כ בראשון עשו אם רשות להן טפילהעושין
 קה5 כ5 בצירוף הפסח שעשו כיון השני מןדפטודין
 דעת 5פי בזה, והאריך חובתן, ידי יצאו ישרא5עדת

 רכהפני האשה פרק דיש הי1ושלמי בשיטתהאחרונים
 דאמר יוחנן ר' ע5 בנדרים רי5ן הנמרא דמקשי' הךע5

 מביא שכן מדעתם ש5א כפרה מחוסרי על קרבןמפריש
 א"כ נינהו דעה בני דלא אע"נ הקטנים וב"ב בניועל

 מפריש שכן מדעתו ש5א חבירו על פסח קרבןיפריש
 שתירץ מה עיי"ש וכו', הקטנים ובנותיו בניוע5
 פטור נ"כ בינתים הנדיל אם דאף הרמב"ם שיטתעל
 א"כ פ"ש, מ5עשות ופטור בראשון ע5יו שחטואם
 חבירו ע5 פסח אדם יפריש א"כ הגמרא קושיתקשה
 הוא רבריו ומסקנת שהאריך, סה ע"ש מדעתו,שלא
 אייר של בי"ד בזמן תלוי קפ"ש דדין שאנידק"פ
 ונתנייר ראשון בפסח עו"נ היה אם דנם פסחלעשות
 את עמפה לא אם תנאי יש בזה אך בפקש,3תחייב
 הוה דלא באופן אף הראשון וכשוהטה דוקאהראשון

 פסח והקרבת בשני, נתחייב לא תו כ5ל חיובאבר
 זמן כשיניע החיוב עליו יחול שלא סיבה הואראשון
 והקרבת הראשון פסח בהחיוב כלל נמשך ואינוחפ"ש,
 החיוב עליו יחול שלא סיבה רק הוא הראשוןפסח

 נעשה אם קרבנו בפסח תנאי הוא שזה מפניהחדש,
 הסוניא ונם בפ"ש החדש החיוב בא לא אזבראשון
 רשאת יוחנן דר' אליבא כן טברה בבלי חאהשחבפר9
 אותם להמנות צריך ומה"ת דאורייתא אבותלבית
 רעח בני אינם חבי רבלאו יעהם, בעי דלא ר9מהיוב

 יסותי ח9דהשים דבריו ומתוך ע"ש, משם, לביתושה
 להחקירה כ% תלוי דלא פסח בקרבן הדמב"םדדעת
 חיובא בר נעשה ואח"כ פטור, שהיה בעת שעשהדמי
 ענין הוא ק"פ נבי דהנא מחדש. לעשות מחוייבאם

 אותו להמנות רשות לו דיש דכיון בקטן וכ"כאחר.
 כדעת חינוך ש5 חיובו מצד או פסח אותוולהביא
 ולא חעוך של החיוב רמי מי על בזה נ"מ איןהתוס',

 כיון דמ"מ ה3"ל והר"ן הימב"ן 5המח5וקת כ55תיוי
 אז ישראל עדת קהל כל בצירוף פסח קרבןשהביא
 ,פפ*ש, חו"8 החיוב עוד עליו יחול יטלא סיבההוא
 אז פ"ר עלע 'טהביא כען בק"פ בו '8"8 תנאינבבי
 מצר רק פטור שהוא מצד ו5א פ"ש ש5 החיעמפקיע
 לא אבל בק"פ, רק חהו מעיקרא. כ55 חיוב בושאין
 בעת עשה אם הנ"ל בהחקירה דתלף י"ל דשםבסצה
 לכל5 יטבא בעת נ"כ 5עשות מחו"ב אם פטורשהיה
 הוא מי על דתלוי י"5 חינוך ומצד בנדלותו,חיוב
 החיוב רמי אביו על דוקא או נ"כ עצמו על אםהחיוב
 בקטנותו אכל אם א"ילו ואז לנמרק פטור היאומצדו
 דומה הוא ומצדו חינוה של חמצוה אבט רק ק"םאז

 בארץ. והשמות הטו"א יטכתב כמולשוטה
 הנ"ל הנאח דעת לבר 5ומר יש לענ"ד באמת*גנף

 דוקא דרמי אי חינוך בדין שח5קתידסה
 ענין נזה ות5יתי נן, גם עצמו ע5 או אביועל

 דמי דלא הוא, כ5ום 5או קטנים, של פסחקרבן
 לאו אי רג"כ ק"פ נבי דתכא כה8'ום כלל, 5זהזה

 הקטן שעשה בגשה שפיי אתי חינוך ש5 נדרומשום
 סקוריוס 'הר"י לדעת גמש3י שפטור פסח ש5גראשון
 כוונתו דאין בכווגתו ז"ל מו"ח ו5הבנת בכ"מ,מונא
 בזה, שנתקשה )משום חובה ע5יו רמי רהתורההוא
 דברשות הוא דגו31תו א5א ע"ש( דבר, הכף8יב הק'וגן

 קרא בזה רג5י' כהטום לאו דאי ע5יו, הסנוהוהתורה
 למנויו. שלא מצד 5שחוט עליו אסור היה5רבות
 קרא ה'תורה בו שגילתה דאחרי 5ענ"ד י"5 זהולפי

 רזה חזינן ע"כ אותו ו5מנות שישחטו ע5יו5רבות
 של קיום דין של בנררו הוא שהקטן נ"כ מוכיחנופו
 רין בקטן אין 'מה"ת פסח ש5 דין דסצד הנהיפסח,
 התויה שהטריח 'הרשות, גוצד אב5 חובה, שלכ5ל
 5,שחוט שיכול הרשרת ~אע ו5רפות קרא ביה לנ5ותעליו
 לקנויו, שלא מצר איסור שום בו ח5 יהא ש5אעליו
 טפילה נעשה קטן שג"כ הוא התווה דרצון ידעינןמזה

 של מצוה גדרי איזה לו וייחס ישראל, עדת5קהי
 פסח. ש5 קיומא בדיני התורה. מכח שבארשות
 סת שוב נ"נ 15 נו5רו גזה רשוח מתוצאותוממילא

 לענין פסח קרבן מצות קיום  של פרטי נרריאו
 שעשה אחר פסח, קרגן בני שהם נמי בקמןלקרות
 כדין הוא 1סמילא בזה, תורה של רוח ונחתדצוגו
 בזה קיים כבר בראשון ושה אם ו~ן ק"פ, שלנרדי
 שיהא ~נין ק"פ סצות קיום של פרמי וודרי סונדין
 ישראל, עדח 5קהל טפילח להיות פמח, שהבןכני
 רדין אכשריגן אי ואשי5ו ק'ש, סלעמשות פטור ההשולבן



 ום כם ךיש9"ח ךי
 של חעוך דדין י"5 נ"כ ינו בק איתא הטן שלחינוך
 לפי דעל3ם4, חינוך של ויני טשאדי שאני הואק"6
 לא או רשרא 'הריבוי כהטום לאו דאי שביארתי,מה

 חקנוך דין עליו לנזור בדרבנן אפשדות שוםהיתה
 דהאיסור כמטום ק"פ, ש5 במצות לחנבו תאבשגוחוייב

 קרא גיה שדיבוי לאחר ודוקא מה"ת, למנויושלא
 דרבנן של בכוחו יש אז אותו, 'ו5מנות עליו5שחומ
 בסצות, הקמן לחנך חובה מצד חיניך דין ע5יולנזור
 רקרא בריבוי נ'/כ חלוי כזה קמן של חיגוךוא"כ

 סבואר בק"פ דרבנן של וחיוב התורה, סכח באשעיסרו
 חיובו לכלל בא 3מה"ת של מישות )היינוסה"ת,
 ווהו עליו. העסיס דהתורה גושום 'הוא וע"כדרבנן(
 של סצה באכילת כן לא אבל ק"פ, של בדינירוקא
 צריך לא דשם לגמרי, ,הדין נשתנה דשם בפסח,קטן
 ראיזה סצה. באכילת קמן של הו"טות 5רבות קראשום

 והרשות בפסח. קמן של סצה באכילת שם בו "טאימוי
 הוא סחויב שהאב ג1ה ורק התורה, סכח כא לאדשם
 וכן במצות, לח'נכו שסחויב בעלסא, חינוךכמטום

 אכילתו בדין מצות של קיומו שום נסצא לאבאכילתו
 באכילת סצוה קיום דין ש5 וסיגו בנדרו ואיןטה"ת,
 כו קיים האב של חינוך ע"י באכילתו ורק נלל,סצה
 עצמו ולנבי חינוך, של קיום סצד געלמא סצוהאביו
 אחד דין שומה ורין קמן 'דדין בזה, לשומה דומההוא
 עליו נ"כ רסי חינוך של דדינו אמרינן אי ורקלהם,
 אבל כמט'וטה. עדיפא הוא אז ירבנן, מצוה בזהזקיים

 מאכילין שכתב סלשונו 5עיל שהבאתי הכ"מסדברי
 דוקא רסי בקטן פסח של מצה סצות דנם משמעאותו,
 דהאבטחויב5חנכו כמטום והוא עצסו, על ולא אביועל

 ואכילתו בזה, לשומה דוסה בעצסו הוא א"כבסצוה,
 כדעת בנדלותו, אח"כ אותו לפמור יכול אינובקמנותו
 דר"ה מתנמרא להוכיח שכתבו בארץ והשסותהטו"א
 ססולק סק"פ ההמב"ם מדעת יהמו"א וקושיתהנ"ל,
 יטכהג מה נ"כ בזה ססולק וכן וד"5. כדכתבתיבזה
 דהוא בהבנתו הנ"ל סקורקום סהר"י להוכיח ז"5סו"ח
 לפטור יכול דהרשות שבכ"ם ~ללו הרשות,סצד
 לזה מקום אין שביארתי 13ה ולפי אח"נ, ש5 החובאת
 לפי שבא ק"פ של מרשות דמי דלא גמטום וכ5ל,כלל

 רק שבא ישות וש5 ו"בי ל"שאר 'ד%זורה, טכחשיגאזו

 כלל דמי לא מה"פ חינוך של דינו ונ"כ עציעסצר
 חינוך של רעי5שאר
 שכתג ק"פ בהי' הלוי חיים רנינו םחי' ראיהי,טרב

 שוחמין דאין פ"ח פסחים בממ' דאיתארסה
 5ם"ד דאיכא ואף גויעתן אלא הנשים ע5 מפסחאת

 בחובה בא שאיגו דעכ"פ הרי רשות בראשוןדגשים
 אפילו ישוחטין כקמן כן לא בע4ים, דעת צריךס"ם
 הוא קטן של דהרשות כהטמע סזה ע"ש, גפהעתן,שלא
 דקרא, הריבוי טכח דבא אף הנשים של מו"טותשונה
 רנהי בזה כתב ה2"ל הגאון אבל מדעחן. שלאלענין
 הבאה בעיקר דוקא הוא כ"ז אבל רשות בפטחדנשים
 בתורת קרב הוא כשקרב אבל 5הביאו. סהוייביןשאען

 כן לא בו. יש פסח של קרבן דין וכל פסח שלח4בחו
 רין עלייהו חייל ולא כלל חיוב כר קמאינובקמן
 שם עיין טועהן. כן נם צריך לא לכן כ% חובהקרגן

 כזה.שהאריך
 של דהרשות דלענין דנהי י"5 שביאדתי סהךלגפי

 קמנים, של ריטות 3מטאי שאגי הואהנשים
 לכלל בא רלא 'בקמנים, כן לא חובה לכלל באתדשם
 לשמום אם לשנין רק הוא הנ"ם זהו אבל כלל,חובה
 טועתן. שלא נ"כ עליו לשחומ דיכול או טדעתן,עליו

 ק"פ בגי ולקרות ק"פ של בנדרי להיו'ת לעניןאבי
 קטן דנ"כ י"ל ישראל, עדת לקהל מפילה ולהיותנינהו
 להבות קרא ביה שריבוי אחר וה, 'במוגהוא

 דבזה הרשות 'בתורת אפילו עליו, ולסנות עייולשחומ
 ק"פ בני של ונדרי בסונ הוא נ"כ שהקמן סוכיחנופו
- סדעתן, ושלא גטדעתן לענין תלוי ולאזה,  זהו אבל 
 הנ"ל מהורקוס הר"י לשימת רק הוא שכתבתיטה

 פ"ח מפחים 'התוס' לדעת אבל זצ"ל, מו"חולהבנת
 דהא שם שכתב כלל, כן משסע לא לבית, שהבד"ה
 לאו 5'בית ו"טה ר"ל גפ"ם לבית ש~ה ר"זדאגשר

 נסי וכתב כ%, הוא סינוי בר לאו וקמניםדאורייתא,
 אסוד דהא לטנויו שלא פסח סאכילן ו'היאך5הקשות
 שדי, ג1צוה חינוך ר3מטום ווזייצו בידים,להאכילו
 בלא דנם בקטן ריבוי שום צריך 5א זה 'ולפיע"ש,

 עיקר א"נ ע"ש, כ%, לסנויו דין שום גו איןד"בוי
 ליתאיסודו
 בכוונת ג"כ להעסיס דיש 'לוסר לי נראה לענ"דאבל

 מכח נא בק"פ החינוך סצות דגםהתוס'
 שהוא קמנים לנבי חינוך סצהת לשארי דסי ולאהתורה

 דעת סובן אינו דלכאורה משום געלמא, סדרבנןרק
 אי0ור כ"א אסור דלא שתירצו גסה הנ"להתוס'
 סצוה חינוך דאיכא כה"נ אבל ונבילה דשרציםדוסיא
 איסור ידחו דרבנן חונוך בשביל רכי עי"ש,שרי,
 סצות בסנ"ח ועיין 5ומן, איסור להאכיל שלאסה"ת
 כיון האלו התוס' דברי על ועסד ב' אות ק"פהקרבת
 שוחמ דאמדינן לסה חינוך מש'ום אלא היהרדאין
 לחנך סחויב אינו בתו הרי הקמנים ובתו כנו עלאדם

 דמאי בזה לוסר נ5ענ"ד לכן עי"ש, כ"מ, נזירע"י
 שזה הכוונה דאורייתא, לאו לב"א שהדאמרינן
 יטה אבות יבית יטה איש יהם ויקחו תורהשאמרה
 במ כל עבי הק"פ ישחומ בעה"ב שאיש כיוסרלבית
 אבי עצמם, בפמ מצהם ולים שהנ בסה הקנביםביתו
 כטצות מחו"בים 'טהם הקממם על התורה בסצהתאק
 יחנכו רשות לו יש אביו רק אם כי עצסט. סצדק"פ
 על המצוה שאין ל"ד לב"א שה באכרם מהובק"פ

 רשות אביו ע5 יש גמטתר"תא ס"ם אבלהקטמם
 בק"פ ורט סה"ת חעוך סצות כמטום עבורםלשחום
 התורה שטרח כהטום הטנים ג"כ יחנכו התורהחידוש
 הקרא ולולי אותם וממנים עליהם שישחטו קראירבות
 סו"ח של בביאירו שכתבתי כסו 4שחום א0ורהיה

 חינוך של דין רעיקר גג1צא סטורקוס, הר"יבסברת



 ף ם ךידטל"ח ךי%
 וכו' להם ויקחו בקרא התורה מכח כא בקמניםבק"פ
 שאמר מה לפי מ"ט לביון שה בפסחים ר"ז שאמרוזה

 כ"א הקמנים ע4 מצוה שאין ל"ד ~ית ו"שהבנדרים
 בעינן לא ולכן רשות, של מצד האב על חינוךמצות
 הבעה"ב על המצוה כי מ"ם 4בית ושה הקמןדעת
 חינוך רמשום תתוס' כוונת דזה וי"ל ההטן, עיולא
 חינוך הכוונה אין ימנויי שלא לאכול מותריןמצוה
 מכח שבא גק"פ חינוך כ"א דרבנן שהואדעימא
 מצוה והטי~ה בכה"נ התירה התורה והריהתורה
 הקטנים ובנותיו בניו עבור ייסחוט האב עיוחובה

 בנדול וכמו אצלם המצוה ענין וזהו מק"פויהאכקים
 המצוה בקמן כן הפסח כון לאנול מינויו ע"יהמצוה

 אם ולמי"ז לזה, רשות לו שיש מפני האב, מינויע"י
 נמי האב ע" סצוה יכן בבסח, הייבוה דנשיםאמרינן
 ~"א שה איש להם דויקחו מהא בתו עבורישחוט
 מצוה בונו על אינו דיבנן בחינוך ודוקא לבית,שה
 וי"ל מה"ת שהוא בחינוך כן לא אבל לחנכה,עליו
 היינו רגי' דרחמנא כהטום מקורקוס הר"י דעתדזהו
 מצות 3!צד וזהו הק"פ עליו לשחוט לחנכו האבלחי"ב
 מכח בא בקמן חינוך דדין כן התוס' דעת ונ"כהתורה,
 ריבוי משום לאו ואי דקרא הריבוי כהטוםהתודה
 דרבנן, החינוך מצר נ"כ עליו לשחומ אסור היהדקרא
 לכן מה"ת, איםור יהחו דרבנן חינוך בשבי4 וכיכהטום
 מצות דמי דלא מקודם, והדכחתי שאמרתי כמוהוא

 וכן מצה, אכילת כמו לשאר קטנים לנבי פסחאכילת
 גראשון עליו שחמו שאם הרמב"ם דעת נמימיושב
 אביו על רמי ק"פ של דהחיובא דנהי )2פ"שפטור
 כהטום קמן ,של מצות כהסארי שונה נ"כ זהואב

 לקהל מפילה להיות התורה מצר בא ק"פ שלדהחינוך
 הוא לכן נמי עצמם לנבי ק"פ בני ומקרי ישראלעדת
 והשמות המו"א כדעת כלל למצה דמי ולאפטור,
 ודו"ק.בארץ,
 דבאמת להוכיח מ"ש ז"ל הל1י חיים רבינו בחי'דעיין

 שאדם הק"פ והקרבת המינוי הרין עיקרלענין
 לבית שה הו'ה שפיר הקמנים בנ"ב על פסחו את [שוח

 דין דאיהרבו וכמו דאורייתא, מינוי ומינוידאורייתא,
 פסהו על למנותן 'הרב שיכול לבית דשה בהך מעבך
 קטנים נ"כ וע"כ וכו', פ"ח פסהים מדעתןשלא

 האב שיכול לענין לבית דשה בהך איתרבורכוו;ייהו
 רין עלייהו חל ושיהא מדעתן שלא פסחן על תןלבב
 לאו לבית דשה והא מד"ת, פמח של ובעליםמינ,

 קמנים איכללו דלא חיובא לענין רק הואדאו.ייתא
 הקמנים על ק"פ שיהרב חובה שתהא דק"פבחיובא
 נשארו בזה עלייהו פסחים להקריב מחוייב האבויה:ן
 לענין מ"ם אבל הוא, חיובא בי לאו דקמןבדינם
 לבית ד,4ה מקרא קמנים נ"כ איתרבו מעוי דיןעיקר
 שהאריך ע"ש וכו', גודעתן שלא למנותן יכולדהאב
 לבית דשה ס"ל כו"ע זה רלענין ססקנתו ועכ"פבזח.

 דקטן הרמב"ם דעת גזה 5תרץ כתב וכןדאורייתא,
 רכבר כיון פ"ש, ט~עשות פמור בר*4שון ~יושיקר*בו

 לפי ינ"כ ע"ש, בראשון, וטצותן פםח הקהבתקיים
 ש5 טעות דינו בשאר לא אכל בק"פ דוקא הואדעתו
 ש5 רבן הנאון של ודעתו ודו"ק. וכדוסה, כמצהקמן

 הוא דאורי"תא לאו לבית דשה רהא נמי זצק"לישראל
 דק"פ בחיובא קטנים א"כללו דלא חיובא לעניןרק

 מחוייבים ויהא הקמנים על ק"פ שיקהב חובהשתהא
 בר דלאו קמנים נשארו בזה עלייהו פמחיםלהקריב
 קמנים נ"ג איתרכי מינוי דין לענין אכל הם.חיובם
 מדעתן, שלא למנותו יכול דהאב לבית דשהמקרא
 כמו שביאר זצק"ל הנאון ממו"ח חבאתי וכברעי"ש,
 דחמנא דרבי' כוונתו דאין מקורקוס הר"י בדבריזה

 בזה ע"כ הכגוהו התורה דברשות כוונתו אלאלחיוב
 רכהטום התוס' לדעת ואפילו שכתבתי כמו שפיראתי
 התורה מכח שבא דכיון דעכ"פ נ"כ כתבתי הואחינוך

 1ד1"ק הוא. ק"פ בנימקרי

 אסרינן אי דאפי' י"ל בכלל שכמ"מ הינוךדבנענין
 יש שכן עצמו, קטן על הוא חינוך שלדמצוה

 דענין די"ל זצ'/ל, מו"ח 'ככהס"כ לעומה קטן ביןנ"מ
 חינוך ענין היינו עצמו בפני מצוה הוא חינוךמצות
 ררמי חיוב בר על שמוט5 כטו המצוה לא אבללבדו.
 על שמונח מצוה כל כמו לקיים מצוה של חיובועליו
 דרבנן, של במצוה אחרים להוציא ונ"מ לקיים,נופו
 מכל פומרו יהודה ר' היה וכן בד"ה בתוס'ועיין

 לחיובו דסומא חיוב רמי דלא שכתב וכו'המצות
 דחייב דאע"נ לחנכו אלא שאינו לחינוך שהניעדקמן

 חובתו. ידי אחרים 5הוציא שמע על פורם איןמדרבנן
 ולא עצטה בפני מצוה הוא רחינוך כהטכמג מזהע"ש.
 ידי אחרים להוציא דוקא דזה י"ל אבל המצוה.נופו

 בעת שעשה עצמו את להוציא אבל יכול אינוחובתם
 דעכ"פ כיון טהני דשפיר י"ל נרול ונעשה פמורשהיה
 ביעת תלוי ובזה החינוך. מצד לעוות חיובו בויש

 שאלה בהעמק ועי' שביארתי. כמו הנ"ל והר"ןהרמב"ן
 י"ח סי' דבר ובכהטיב א', אות קל"ב סי' נצי"בלהנאון
 שהוא יכול אינו אחרים להוציא ורוקא בן,שכתב
 שליח למעבד מצי לא הכי משום ושליחות זכיהממעם
 ע"ש. י"ח, יצא מעצמו אבל חיובא, בר שאינולמי
 בלשונו רבינו מדברי לדייק הנ' מו"ח שנתנדבןה

 לא ולמה המצות מכל פטור שהיהמשום
 לאפוקי רבא אע"כ וכו' פטור שהיה בשעה גסתםאמר
 ואף המצות מכל פסור שהוא שוטה דדוקאקמן

 שטן לאפוקי כלל דעת בר היה שלא לפי דרבנן,ממצות
 אס"ש, ע"2 נ' בחנינה עיין עי"ש, חינוך, ברשהוא
 האמור רש"י כתב וכו' שוטה איזהו ה"רבש"ס
 קנין קנינו לאיו העונש ומן הג?צהע מכל שפמורבם"מ
 כמהדורא שו"מ להנאון ועי' עכ"ל, כ(מכד ממכדוואין
 בהל' הרטב"ם עמ"ש סתמיה עמד פ"ז, םי' 'ח"דב'

 שומה דהרי מצות בו שאינו לפי פמור דשוטהעדות
 כשו"ת בם"ש עליו סוזהרים והנדולים מצות ברהוא

 בוה, החזיק ס"ט ם"ק ם"א הש~ב"ש קצ"ו םי'מהרי"ל
 דשרי הנ*ל בועיגה והרע"1 מוו"י ~יו גא4שיםוחבים



יךםףש9"ח'ר
 ערוך ותלטוד טהכוצהע פטורין הפוטה רחרושבח%

 קטן נ"כ שם הזכיר )ובאמת עי"ש, ע"א נ'בחנינה
 ועיין המצות(. טכ5 פטור שהוא ושוטה חרשנין
 השו"מ דברי על לי"שוב שכתב טה י"ב סי' חטדבשרי
 הכוללת כפתיחה בא"ח הפרמ,נ נ"כ והביאעי"ש,
 רבמ"ע למ5"ת ס"ע כין בזה רמחלק נראה ח"בריש
 לעבור ל"ת במצהע אבל פטורין דחש"ו ראמרינןהוא
 מוזהר ראביו לקטן שוים שוטה חרש הרי ועשהבקום
 ורברי רחגינה ש"ס שהזכיר אחר כן שכ' עי"ש,עליו,

 במלבושי ויעיין הנ"ל, רש"י ורברי הנ"להרמב"ם
 מאיש מעונשים אימעטו ושוטה רחרש כתב ס"ריו"ט
 מהרורא שו"כו ובשו"ת הארם, הטאת מכל יעשואשל
 וא"מ שא"ש בחרש כשאילתו וז"ל כ' ס"ק ח"אכ'

 ברור הרבר פריון רין בו שייך אם במצות חייבואינו
 פריון מצות לקיים ולו בשבילו לזכות חייביםדהב"ר
 הם והרי הטאים שאינם לא אבל פטורים שהםשאף

 וא"כ ס"א בתב"ש הובא מוהרי"ל כמ"ש מצותבני
 רוראי שם ומסיק זו במצוה ב"ר אותו יזכו לאלמה

 עי"ש ברכה, בלא הפריון שיעשו אלא לפרותוהייב*ם
 רתפלין כ' נ' באות שם בפם"ג ועיין הנ"5, חטדבשרי
 שנקטעה למי ררמי חכשרים י"5 ושומה חרששכחבן
 חרש ה"נ רנ~שר סק"ה ל"ט כסי' המנ"א שפתבירו

 ובסו"ר דכאיב, הוא ופומא נינהו מצות בניושוטה
 חרש דכתבן בפשיטות כ' לגיטין בחי' רההב"שכ'

 ועיין עי"ש, המצות, טכל רפטורים פסו5יםושוטה
 כחכ אחר ורב ש"נ, סי' או"ח סופר כתבבשו"ת
 ירו שנקטעה יפה עולה הרמיון ראין נפלאים,רחכריו
 בני 5או חו"ש אב5 לקיים יבו5 שאינו אלא הואב"ח
 במצות. כל5 נתחייבו %א דעת 5הם שאיז נעהוחיומא
 - עי"ש. יימת, שחמיהתו כהב מנ"ל הטהברוהנאון
 כפתיחה הפם"נ דעת הביא הנ"ל בסי' הטדוהשרי
 בפרם"נ חמין ושוטה 5חרש כיייס 5ספות דאטורופם
 צ*ון שיבת וכשו"ת עוד. ד"ה טק"ד כט"ז רם"ובטי'
 פתח והרב כהפרפ"נ, דלא 5הוכיח בוה האריךס"ר

 כ5 על להשיב האריך ז' אות שם"ו טי' בת"גחדביר
 ראסור ליה רפשיטא חק"ל הנ' בשם והביארבריו

 עשה במצות ד5חננו א5א נ"כ השםיק איסורלספהעם
 עי"ש כשואת"ע, כיטי ישמחפ כען בחרש חי"בולא
 על בזה שהאריך סי"נ יו"ר שו"ת רור בשאילתועיין

 השוטה על לא סוזהרין קמן על רוקא שהחליטהתה"ד
 שלא רמזהיר בקרא אטו מאר תמיהני וז"לוהחרש
 להזהיר כתיב בקרא שם כתיבי קטנים רוהאלהאכיל
 טפי גרע ושוטה חרש ואררבה המממא או'הטאכיל
 עמהם יהם אין שהתורה א5א בזה איסירא בנישהם
 ישראל בר הוא ענינו עכ"ז אבל שוטים, על ב"רוא.ן
 ע"ש. ורעת, טעם בטוב בזה שהאריך ועי"ש רבר,יכי
 שבת קבלת בין לחלק טרח זצ"ל הנאון שמו"חדבןה

 ובזטנים נפררים ענינים שני שהם שבתותום'
 תליא בקבלה ולא בכמשהו, רק הם שבת ותום'שונים,
 שכתב מה וע5 רנ"ג בס' השק5 כזחצית על הההשהולכן

 וסח שבה. לתום' טתרומח שחי5ק דאור~ינ"פ,הי"י
 מדרבנן שחוא 15מר שאפשר ואע"פ שכתב טחשמדייק
 איסור 5י טה וחקשח מ5אכה. 5עשות אסורט"מ

 אב5 שכתב. מה ע"ש דרבנן, איטור 5י ומהדאוחיתא
 אינו מה"ת שבת דתוס' אטרינן אי דאפי5ו י"5לענ"ר
 וראיתי מסויים, שיעור יש מדרבנן מ"מ כ"שאלא

 כן שכתב שא5ה בהעמק קי"ר בסי' ע"חבשאלתות
 אינו קבלה רב5א י"ל בקבלה תלוי רתוס' כיוןמפורש
 קבלו אם אבל מצוה. במקום ושרי מררבנן אלאאסור

 בכל ואסור מראורייתא שהוא כ"ש תוס' כמוהוי
 עיי"ש.רבר,
 רתנן מהא הקשה ר"ל בביצה מקובצת בשיטהאכן

 אינה הא רכהממע מר5יקין אין חשיכהספק
 רה"ק ותי' ואסור, הוא תוס' והא מרליק וראיחשיכה
 להרליק לגוי לומר ואפילו מרליקין אין חשיכהספק

 אב5 סדליק אינו הוא וראי חשיכה אינו אבלאסור,

 עיי"ש. שרי, בתוספת ד,שבות משום מרליקהנוי
 ראיה להביא זצ"ל הגאון מו"ח שהביא בפהד3בם

 אבל שכתבו ויעבירנה בר"ה ר' סגילהטתוס'
 לא בר"ה אמות ר' מעבירו אם ראפילובמוציוה"כ

 הוה לא טאי וכהטום עכ"5, מררבנן איסור אלאהוי
 כתבו הרי ממילא תוס' משום אם ררבנן איסוראלא

 הוה יוה"כ רתוספת מורו רכולהו ט' רף ר"ההתום'
 רר"נ ועוד כהשהו בתוס' רסני כהפום ואיראורייתא

 בו אין ררבנן איסור ג"כ הלא א"כ כלל. תוס' לולית
 הרי דרבנן רהוה ראמרו הוא הקבלה כהפוםאע"כ
 הקבלה לכ"ע ראורייתא הוה יוה"כ רתוס' רס"למפורש
 הר"י כטו רם"ל הך, רהיינו י"ל אבל ררבנן.הוה

 נימא אי ראף התוס' מנרו5י אחר שהואראורלייניש
 שיעור יש מדרבנן אב5 כ"ש א5א אינו טה"תרתום'
 תוס' יין בו ו5ית הולק דר"נ נימא אי וה"נססויים
 אמרינן אי ובפרט תום' בו יש טדרבנן ט"ם 5%מה"ת

 וה מדאוריהתא תום' ליה יאית טודח מלחודבימה"כ
 - טמויים. שיעור בו יש לבררבגן ב"ש א5אאינו
- שאלה בהעמק וע"ל בשא5תותועיין  בענין ובאמת 

 אמרינן אי ראף לומר יש יעתי לענ"ות שבהתוספת
 שלא החיוב אין מ"מ חיוב הוא שבתרתופסת
 עליו 4קבי היא המצוה רק בתוספת מ'אכה'ע'2ות
 מיאכה יעשוה '2אסור הוא רין אז קיבי זאםתיסבת
 ברכוה התום' וכהט"כ מוויקנא, ר"ש הגאון שבתבכמו
 צורך לו שיש מיירי רהכא י"ל מוש"מ"ק של ר"הכ"ו
 וכו' תינוק למוי ליכת כבון במוצ"ש לעשותמצוה

 מה ולכאורה הקודש, על מתול להוסיף צריךרוראי
 הבדלה יענין הקודש על מחול להוסיף דצריךענין
 יבול ולא להברי5 יכול בשבת גם רהרי התוס'שכתב
 אי רתלוי רי"ל אלא שבת, נתוס' מלאכהלעשות
 לקב4 צריך לא דאם 5או, או תום' 4קב' רצריךאמרינן

 מושהש"ק בין עש"ק בין ממילא בא רהתוס' אלאתוס'
 כמו נרע לא לחול קודש בין הבריל אם אףא"כ

 ס5אכה שום לעשות ראטור השבת באסצעשהברי4



 ף כם ך'חא"ח ריט
 רוראי התוס' קאמר ואסאי שבת תוס' טבטל אינולבן
 זה אצל זה ענין מאי הקוד"פ על מחול להוסי4צריך
 יבריל שלא לענין הקודש ע5 מחול להוסי4 שצריךטח
 לקבל צריך תוס' רהך סוברים רתוס' אמרינן איאבל

 הברי5 אם ו5זה בזמנה קבל אם רק שייכא לאוקבלה
 שהבריל שייך 5א שוב בזמנה ש5א 5חול קודשבין
 זה עריין קב5 5א שהוי שבת תוס' ש5 אחר זמןעל

 תורה שנתנה השבת זמן ע5 רק הברי5 5א א"כלשבת
 ועשאו 5חו5 קורש בין זה ע5 הברי5 ושוב תוס'בלא
 רשוב שכתבו וזה תום', אח"כ שיקבל שייך ו5אחו5

 ואיך שבת תוס' א"א קב5ה רב5א שבת תוס'טבט5
 ומצאתי מצוה, 5צורך רה הותר אין באמת בזה,מותר
 כמו התוס' נ"כ שהבין י"א בסימן יוסף ש5בח5קו

 במוצש"ק בקב5ה תיוי ריא 5ומר ואפשרשכתבתי
 התוס' ע5 5קבל רצריך אמרינן אי אפי5ו התוס'על

 דפ5ינ ה5בוש בשם הט"ז שכתב כמו קורש שבתבערב
 זצ"5. מו"ח שמביא כמו הרמ"א ע5 זה מטעםבאמת
 שהביא שא5ה, בהעמק קי"ר בס' ע"ח בשא5תותועיין

 תוס' שיש במקום בזה זה רת5וי במ5חמותהרמב"ן
 קב5ה בו אין תוס' בו שאין ובמקום קבלה בויש
 וזה"ל פ"א תענית הרי"ף ע5 הרמב"ן שכתבממה
 עליו רקבלו רהיכא טבעו"י בה שפוסק תעניתו5ענין
 אטרינן בהריא רהא ו5משתי 5מיכ5 אתסירתענית
 ואתסיר ע5יו קבלו זטן ראמר רכיון ביוה"ב זטןלענין
 הרמב"ן זה ע5 וכ' ז"5 נאון האי רב וכ"כ 5טשתי,לו

 בת"צ זו טירה 5ירי באתי 5א ואני בזה"5במ5חמות
 כתענית משתחשך יאב5 ש5א טבעו"י הפסקה בושאין

 ובם"ב במשיוע הכי שנהנו מקום בפ' וסונייןהראשונות

 5הפ0קה עינוי תוס' הא אסור, ש5ו ובה"ש אטרונמי
 מחול סוסיפין שכן ביוה"כ אלא לנו אין השכהשעם
 קב5ה בו יש תוס' בו שיש יוה"כ לפיכך הקודשעל

 הר"ן והביאו עכ"5, 5נו אין התענית לשארוחפסק
 רברים הוסיף ישנה אב5ות שער הארם תורתובספר
 כשמוא5 לפסוק יש בה"ש אפי5ו ת"צ רבשארוחעלה
 בה"ש רקי"5 ט"ב ואפי5ו רמותר שנהנו מקוםבפ'
 5נו אין טמי5א 5ו אין רתוס' כהשמע מ"מ אסוריפלו

 הסברה רכתב וע"ש הרמב"ן מרברי כ"ז קב5ה,רטהני
 לוב~ר יש וכהפ"ה שאינו ברבר קב5ה מהני רמאיכהשום
 שבתב כטו המנחה זמן 5פני קבלה מהני 5אביוה"כ
 טזמן היא התוס' רזמן היינו סק"ר תר"ח סי'הטנ"א
 היא הרטב"ן ו5דעת ע"ש. רס"א בס' כמבוארחמנחה
 קבלה בו יש אז תוס' רהוה רהיכא בתוס' תלוייקבלה
 וי"ל קב5ה, טהני 5א שבת תוס' שאין ו5ם"רבטי,
 קב5תו בוהני ר5א י"ל תוס' קורם שבת רקבלתנ"ם

 חיוב משום בו שאין רבר ע5 מהני ר5א כהשוםבמי
 אכן היא. כ5ום רלא חו5 באמצע שמקב5 בטודהוה
 תענית רקב5ת אתב אי בר"ה ע"א עירוביןטתוס'
 5תענית, תוספת שאין ניכהש אי אפילו טהניטבעו"י
 בזה זה תלוי דלא י"5 ו5רירו שאלה. בהעטקעי'

 י"ל )ולכן תוס'. בו שאין במקום אפילו טהנידקבלה

 שכתב בטו טזה, זה ענינים שני הוה וקבלהרתוס'
 נ"ב טובא בו חזר בעצמו הרמב"ן אכן זצ"5(.מו"ח

 בזה"ל וסיים תה"א בס' שאלה, בהעמקבשא5תות
 משק"ח שהיא בזה"ז ע5יו אוסרת שהקב5ה י"5אב5
 תום' 5עשות יכול והוא הואי5 ו5מע5ה המנחהומפ5נ
 רבריהם ש5 בימים נטי 5עשות יכו5 תורה ש5בימים
 עצמו כיום ו5עשותו ע5יו אותו 5הוסיף ורצההואי5
 הבר5ה ואומר ט"ש של בשבת שמתפל5 טצינווכן

 בו שהבריל כיון במלאכה מותר שאינו ואע"פעה"כ
 עשה תענית עליו קיבל אם שכן וכיון כ5י5ה עשאוכבר
 עכ"ל, ת5וי סברה 111 ת"ב ש5 כבה"ש ע"עאותו

 שהאריך מה מכל חזרה ורבריו תקנ"נ סי' הב"יוהביאו
 הנאון כתב הנ4ל שאלה ובהעמק הרי"ף, רעת5סתור
 שקשה במשום בו לחזור הרמב"ן שהכריח טהנצי"ב,

 בת"ב הנאונים מימות בישרא5 הפשוט המנהנ15
 בשבת ו5א ת"ב אחר ער הבר5ה עושין אין בשבתשח5
 קבלה היא שזה בהשום בזה וע"כ ו5מע5ה, המנחהמן
 סי' הטנ"א וככהפ"כ לשתות אסור ושוב התעניתע5

 חזר רהרטב"ן בזה האריך הנ"5 והנאון בשמותקנ"ו
 5ת"צ תום' שאין 5רעתו רפשוט זו א5ימתא מסבראבו

 בכמש*ב פ5ה"ם 5פני מהני 5א שביוה"כ כתבוהוא
 בתקפה הסברה ס"5 הראשונים שכ5 ובדעתוהמ"א
 ע"ש. תוס' ב5א קב5השאין
 ממש"כ ראיה זצ"5 הנאון טו"ח שהביא מהדנם

 צ5י רוב ר"ה בתום כ"ז בדכותהמהרש"א
 וקב5ת תפ5ה 5ענין א5א בר"י ס"5 ר5א וז"5שכתב
 הואיל בר"ה שם עור הבי בתב וכן עכ"5, ררבנןשבת
 זה ב5 וכתב שבת 5קב5ת שבת תוס' בין שםומח5ק
 הוא שבת רתוס' מפורש רס"5 שם רתוס'א5יבא

 בהעמק נצי"ב הנאון השינ כבר ע"ש.מראורייתא
 הנ"ל הטהרש"א ע5 קס"ז ברכה פ' בשא5תותשא5ה

 שבת תוס' לענין וכן הנ"5 בתוס' הישנהרהנירסא
 שיעור צריך 5א נ"כ מה"ת שהוא רקי"5 ויוה"כוט"ב
 ואין הרש"א. 5פני הנירסא היה וכן וז"5 עכ"5,כ"כ
 5עשות שאסור רבותינו אשמעינן רמה ברבריהם,הבנה
 ראסור עוי בתבו ומה המנחה, פ5נ אחר בט"במ5אכה
 נ"ם וטאי טה"ת שהוא רקי"5 המנחה פ5נ אחרבע"ש

 שהניהו ויש פ5א, ט"ב תיבת ונם מררבנן או מה"תאי
 רבט1 רה"ק המהרש"א כתב רבריהם ובבוונתיו"ט,
 אין ה"נ המנחה טפ5נ סלאכה 5עשות אסוררבש"ק
 שבבר אע"נ פלה"ם אחר בע"ש מ5אכה 5עשותאיסור
 מה"ת אב5 מררבנן, א5א שאינו קב5ה מטעםהתפלל
 הכוונה וע*ז המרש"א. של רבריו תורף זהומותר
 פירש"י עי' שנחלקו, הואיל ר"ה בתוס' בסמוך עורפי'

 אין רבע"ש 5זה זה ענין מה הנ"ל הנאון וכתבעיי"ש,
 לפי היתר אין רבש"ק טהא מפ5ה"ם טה"תאימור
 שבאטת ותו ח"1 החו5 על מטודש הוספה ר"פס"ר
 שיעור שאין כיון התורה טן תוטפת היינוקבלה

 המתחי* בריבור התוספות דברי הבנת נםלתוספת
 בדזמתא נרים הוא אבל יפה טבואר איןהואיל



 'וז1וי"ח וז 1ש 4פ כפז
 ס~אכח. לעשות אי5י אין אעפ"כ חדשיםבפוסקים
 כייי חתפלל ובלא הכבחה פלנ לאחר כידבע*ש
 פחות ולא דאא זסן מאותו תוס' דשיעוו דחאופהטום

 וסהט"ב הרא"ש, וכמש"כ לתו5' שיעור ראיןאשסעינן
 לסחוק יש ויוה"כ ום"ב שבת תוס' לענין וכןעוד

 לסלאבה שבת תוס' רוקא נימא רלא בזה והעלוהשבת
 אלא אינו למלאבה תוס' דעיקר משום בכ"ש רמניהיא

 עינוי תומפת לבד הנ"ל ברה"ש וכרבריהםסררבנן
 שיעור רצריך ס"ד מה"ת שהיא רקיל ומ"בויוה"כ
 רתקנו ס"ר ס"ם ררבנן עיקרו רמ"ב ואע"נ כ"בנדול
 תוס' ראפילו בתבו וע"ז יוה"ב, של דאורייתאבעין

 הרי דוקא המנחה פלנ מזמן אינו סה"ת שהואעינוי
 הוא ביוה"ב עינוי תוס' דרק רס"ל ראע"נסבואד
 עיי"ש. בב"ש, תוספת יש דמררבנן בתבו ס"םסה"ת

 ב"ז סי' דבר במשיב ועיין שאלה, ובהעסקבשאלתות
 משמע מ"ז כתובות תום' והביא נמי, 'בזהשהאריך

 המסר שתירצו כמטהו, שיעור אינו שבה הום' רנםקצת
 שבת רתוס' במלאבה יטאסור יו"ט לפני אחת שעהלו

 עי"שמראורייתא,

 טתחילה שנמתפק רם"נ מי' או"ח הב"ידכפד1נרי
 במלאכה עי"ז רנאסר בע"ש שבת שלבסתפלל

 שבת עליו מקבל שאינו ספויט ש"תנה תנאי סהניאי
 שבת קבלת רע"י אמרינן אי וא"כ עי"ש,כתפילתו

 בקבלת תלוי שבת דתוס' כדטום מהתורה שבתהוה
 תנאה, מהני איך א"ב זצק"י ר"ש הנאון בדעתשבת

 רקבלה זצ"י הג' מו"ח כדעת אמרינן אידבשלמא
 חומרא רק הוה ה(בלה הם נפרדים עגינים שניותוס'
 ולכן נרר מצר רהוה אסרינן אי אפילו אובעלגמא
 עיין וכן ע5וו, 'ופתחו נרר כבוו רהוה בזה תנאימועיל
  אע"ג בנדר הגאי מהני דלכן כ"ר סי' ראשבש5ים
 דסהני קרא נלי דבנדר משום תשי, דעי כי'דליכא
 טנדר תנאי האי נרע ולא סותר עמו ופתתואוא5ח
 אמרינן אי אבל הכם, חתרת בעי ולא עסוופושחו
 אצלו נעשה שבת קבלת וע*י התו5' מצד באדהאבלה
 תלוי שבת וחוס' כלל כנדר תלוי ולא מה"תקפבת
 תוס' דגשקבל דחיקף כיון תשי סהני איך א"כבקבלה
 ע"כ אלא תנאי, בדיני תלוי ולא היום טצד הט1שבת
 שבי ותוס' דקבלה ז"ל הנ' סו"ח בדעת לוסרצריך

 רק הוה דהקבלה מחולהים, והזמנים הם נפרדיםענינים

 הנדר מצד אגשרינן אי אפילו או בעלמא חומראמצד
 ו:שוטר שכת הל' ריש והכלבו בזה תנאי טהניס"ם
 גמ(בלין שאין להתנהע יבולין בע"ש בקומרליקיןהר"ם
 כיי, שכת הו5' ליה סבירא דלא וי"ל עליהם,שבת
 בלו יוה"כ כהלבות רק תום' דין זכר רלאמשום

 הכלבו לדעת כן עפכושבו בהאחרונים וראיתילהרמב"ם
 כנלענ"ד ביוה"ב, רק כלל שבת תוס' 15ד(ית

 קעס4ער אביגדוריוסף

 יפא
 מבעו"י וטיש קב"ש תום8ות, לעניןער

 פלנ לאחר יום מבעוד בע"ש לקדש סותרשאלה
 רוקא חוא דמותר נאסר ואם לא. אוהמנחח

 ואם ערבית. תפלת קורם אף או ערבית תפלתלאחר
 עכ"פ צריך אם ערבית תפלת קודם אף דסותרנאמר
 ענין. בכל לקד,ט מותר או מקורם, שבתלקבל

 ש"ס הוא יום מבעוד לקרש יבול אם הנהתשובה,
 של צלי רב ע"ב( ב"ז )רף בברבותערוך

 או הבוס על קרושה אוסר הש"ס ובעי בע"ששבת
 סתפלל שסואל אמר נחמן רב דאמר ת"ש ואסרלא,
 והלבחא הבוס על קדושה ואומר בע"ש שבת שלאדם
 הרמב"ס פסק ובן הרי"ף, שם פסקה וכן ע"ב.בוותי'
 לקרש לאדם יש וז"ל י"א הל' שבת מהל' ב"םבפ'
 השבת. נכנסה שלא אע"פ יום מבעוד ע"ש הבוסעל
 הוא ושעדיין אע"פ יום מבעוד הכוס על מברילוכן
 כניסתו בשעת בין לאוסרה זבירה שמצותשבת

 חוא ובן עכ"ל. בטעם זו לשעה קודם ביןויציאתו
 האחרונים. ובל ושו"ע בטור רווחתהלכה

 חיננא רב אסר ק"ה( )רף פסחים ערבי בפ' ~~מנםא
 בסעורתא יתבי ה11 דרב ותלמידי 'טלמיאבר

 חזי פוק לו אמרו סבא המנונא רב עלייהו קאיהוה
 לא להו אמר לשבתא ונקבעי' נפסוק יוסא קדישאי

 שהשבת בשם רב אמר דהבי נפהטה קבעה דהיאצריביתו
 שהם ופירש"י ע"ב לקידוש קובעת בך לסעשרקובעת
 לשם סעורתינו ונקבע השולחן בעקירת נפסוקאמרו
 בלי צריכיתו לא סבא המנונא רב להו ואמרשבת

 ל5עודת חול סעודת בין להפסיט בדי שולחןבעקירת
 אאאסור לקידוש לעצמה סעודתא קבעה היא שבתשבת.
 השובה היא 5מטחשכה אלמא יפקיו"ט עדיטעום
 ונבדלת חשובה שבת דסעודת טאליו שני'אכילה
 עכ"ל וקידוש מפח בפריסת לו ורי חולססעודת
 יהנה שם. ותוספות הרשב"ם כתבו ובןרש"י
 באיסור אלא הקידהי בהיתר כלל בזה איירי לאלרידהו
 ב4שון שם בתב הרי"ף אבל קידוש. קודםהאבילה

 רהבי נפשה קבעה דהיא לסיקבעי' צריביתו לאזה
 הודאי את מעשרין אין בו' חשבה ס' ואפי' בו' רבאמר
 לקירוש עצסה שבת קבעה בו' חשבה מספק ובןבו'
 לסיקבעה חשכה לא אי חשכה אי למירק צריבוולא

 אינה ספק חהוכה ומפק הואיל נפשה קבעה רהיאמשום
 עכ"4 4סע1רתייבו ותהרר וקדישו ספה פריסוחשבה

 היתר 'ענין יה ספרש דהוא לבאורה משמע זהמלשון
 חשבה אי אלא לקדש להם שאסור חשבו שהםהקירוש,
 קידוש דסדסינן רכיון יהם השיב הסנונא ורבודאי,
 במעשר במו לקדש יבויין חשכה בספק גם א"כלפקמטר
 חשבה סספק אלא שבת לשם יטיקבעי' צריכו 4אונם
 לקריט אסור יום רסבעור טזה כהטמע נפשה. קבעההיא
 מפורוט הבין וכן יועיל לא שבת לשם יקבעו אםונם



זיךחש"חךןפארתא
 היכי דכי 1ו"5 ב' באות בכוונתו שם נבוריםחשלטי
 אינה כן לנמרי שתחשך ער 5מעשר קובעת חשבתדאין

 הראוי ומן דאלמא לנמרי שתחשך עד לקידושקובעת
 דאמר מההיא נראה וכן שבת. ש5 עצומו חואלקידוש
 בצאת א5א כניסתו ואין בכניפתו חיין ע5זכדחו

 עכול.הכוכבים
 פובנים אינם לכאורח נבורים השלטי דדברי חיצכראב

 שבא מדבריו מפורש כהשמע דחריכ55,

 שאין דבריו בכ5 מפורש כדדייק דה*כה ספק נם5אפוקי
 בלשונו. ושלש כפ5 וכן דוקא הכוכבים צאת עד5קד,ש
 הרי"ף דהרי פ5א וחוא חנ"5. הרי"ף מלשון והודייק
 5מומשר בין קובעת שבת חשכח בספק דנם מפורשאמר
 דברי בוח שהרכיב בכוונתו נראה אב5 לקידוש.בין

 באות עהם שהביא הרו"ה בשם הרא"ש ודבריהרי"4
 חשכת בספק דנם לרבותא כתב דהרי"ף 5חדדי,א'

 והרא"ש לא, יום מבעוד אב5 דכהשמע 5קידושקובעת
 מכמש בחשכח 5ה דמפרש כהרו"ה והכריע ע5יוהקשה
 לטהד צריכא ד5א א5א אמר 5א דהרו"ה אלאדוקא,
 ב5א 5אכול סותר א5א היום כהשקד,א מ5אכו55הפסיק
 5קרש אסור שיהא 5א אב5 5גמרי. שחשכה עדקידוש
 אבל וחתוס', והרשב"ם וכ8ירש"י ירצח אםמתח5ה
 מבעו"י הקידהש איסור לענין 5ה מפרש הריהרי"ף
 חקידהש, איסור לענין 5ח דמפרש הרי"ף 5דבריוא"כ

 חרי א"כ ודאי. בההשכה לה דמ8רשי והרו"חולחרא"ש
 עד לקךש שאין לחוכיח יש ביחד שלשתן דעתטבין

 נבורים חש5טי דעת ודאי נראח כן לנמרי.שחשכח
 שלשתן. מבין נקט חוטרירחומרי

 בדעת וח לומר נפ5אה תיסח הוא באטת אמנםנ
 די דלא יום. טבעוד 5קדש שאוטרחרי"ף

 אלא הנ"ל דברכות הש"ם סומית 5פ"ז סותרשהוא
 מפורש אאפ שפסק עצמו דברי נם סותר חואעוד

 הש5טי ע5 ובפרט ע"ש. חהיא כסוניא חכיחח5כה
 ננד 5הלכח הכי שפסק נפלאה תימח הוא בודאינבורים
 בפ' הרמב"ם דברי ננד תם דברכות. הש"ססוניית
 הכוס ע5 לקרש לאדם יש ספורש דאמר הנ"5ב"ט

 אמר וכרהו עם חשבת. נכנסה שלא אע"פ יוםטבעוד
 קודם בין ויצשתו כניסתו בשעת בין הוארגמשמעותו

 שאסר נבורים חה%טי טדברי להיפך כמענג ז1לשעה
 % נני חוא ונם בצאח"כי דוקא הואדזכרהו

 רש 8ג"ל דפסחים חש"ס דברי שפירישוהראהשונים
 איסור לענין ולא קידוש קודם אכ%ח אשודאנין

 בדעת כלל לוסר ואין וכחנ"5. יום מבעודהקירוש
 חתפלל שכבר לאחר אלא סבעו"י קידהפ דאיןחרי"ף
 כע"ש שבת של אדם טתפלל דאמר דבדכותכחחיא
 לא. תחלח חחפ5ל %א אבל הכוס. ע5 קדושהואומר
 לענין כלל מורדת ואינח מעלח אעה חת58חוודאי
 5ן אין חדי בתפלח, שבת קבלת סאוום דאיקידהש,
 דאי ועוד עצגוו. הקידהש ט! יותר נד% ישבתקבלת
 ובפהמ חקידהש, קודם בפח לקבל יכול הרי והכהשום
 ונקד,ש באו שאומרים לעולם חקידוש דרך חואישכן
 לחלן וכדאבאר נמורה שבת קב5ת הוא ווהתח5ה
 טוצאי של אדם מתפ5ל נ"כ אמרו דהרי ועודבעוה"י.
 נם נאמר ואטו הכוס. ע5 הבד5ה ואומר בשבתשבת
 הכוס ע5 5הברי5 דיכו5 הוא התפ5ח 5אחר רדוקאי?ם

 עוד אתמחא, בתפ5תו, חול  עליו קיב5 שכברוכהשום
 הנ"5 הרמב"ם ובין ביני' פלונתא 5עשות נצטרךדא"כ
 מבעו"י. הכום ע5 לקרש 5אדם יש מפורש אמרשהוא
 מקודם. שבת קבלת ולא תפ5ח לא בדבריו הוכירו5א
 בשם ש"5 בשם ער"ב סי' בריש המנ"א כתבוכן
 שבשבת ויודע יין בו שיש במקום בע"ש היה דאםגאון
 אע"פ כו', היין ע5 מבעו"י יקדש יין 15 יהיה5א

 מקודם שבת שיקב5 התנה לא וגם התפ55 5אשעדיין
 הנאונים ע5 5חלוק הרי"4 ש5 דרכו ואיןע"ש.

 וסותר מפורש דבריהם שמביא 5א אםבסתמא
 ,)א(טעמם.

 כדעת הוא הרי"4 דעת דנם ברור %ענ"ד אמנםד
 מדין התם איירי %א והאחרונים,הראשונים

 קודם האכי5ה איסור מדין א5א כ% הקידוישאיסור
 המהור 5שונו מתיקת בקיצור דהרי"4 א5אקידוש,

 לחודות בא הסנונא דרב א5ו דבריו בכ5טה*מיעינו
 ויל אמרו שהם בארבע. טעו שהם דרב לת5מידילחם
 שחם ור"ל לשבתא. ונקבעי' נפטיק יומא נגה איעיין
 ורק קידהש ב5א לאכו5 מותרים הם חשכה דעדסברו

 לחפסיק יצטרכו אוי ודאי בחשכה דהיינו יומא נגהאי

 יומהיד
 כהשטע זצ"5 סו,גח שהבהש הנ"ל הנאון מרברי)א(

 יום, מבעוד 5קרש מותר אונס לעניןדוקא
  ושה"נ, הרין4 דעת נ"כ דוהו וי"5 5א, באונסושלא
 דברי שהביא בס"ט הנ"ל יצחק פדי בס' ראיתייכן

 מילתא ליה דסהשיטא והיכא וו"5 קידוש טה5'נח"נ
 עליה לקירושי חמרא ליח מהימי לא שיבהשי%בי

 יתיב נמי אי שבתא דטק5י במנחח חמרא ליחיאיתרמי
 דלאורתא וידע שבהא דמע5י בפניא שתיקא
 דאיכא ואע"נ יום טכעוד טהרש חמרא בה*בואעלא

 מקד"ש 5ביתיה אתא כד ו5אורתא טובא,עדנא
 בה"נ כהג וכן - עי"ש, ג"ב, להוציאאריפתא

 5יה לית דלאורתא 5יה פשימא דאם הב%ח לעניןשם
 דט"ל מדבריו ומתבאר ע"ש, יום מבעוד מבדילחמהא
 מבעוד בע"ש לכתחילה לטרש אין קידהש לשניןנ"כ
 לקירהש יין יהיה שלא כנון אגס בטאום 5א אםיום

 דברי הביא שבת ערב ב"ה ורוע אוד בפפר וכןבלילח,
 וכתב בברטת, הנבורים בשלטי ועיין הנ"5,בה"נ
 האמדו ור"ן בפסחים הרי"ף דעת ג"כ דוהו הנ"5הגאון
 לטמרי הוא לילה אם כלומר יומא ננה אי חוי פוקליה
 כלומר וכו' רב אמר דהכי צריכיתו 5א להוואמר
 ישיטאז ע"פ ונו"שב בה"ש, שהוא כיון להדששיכ%
 על קדהשח דאמר בנמרא דמבואר דהא הנ"5בה"נ



חזיךש1"התפארת
 כחהשבח רנם ב( קידהש. בלא עוד לאכול ולאאכי5תן
 לסעורת ח% אכילת בין גדול הפסק לעשותיצנפרנו
 בדברי המזון בברבת או כפירש"י, שו5חן בעקירתשבת
 מפסיקין שם לעיל דאטר יהורא ר' רברי אופיר"שחר"ן

 אמרו זה וע5 המזון. ברבת היינו זו דהפסקהלשבתות
 נרו5 בהיבר נפסיק ור"5 לשבתא, ונקבעי'נפסיק
 דנם לשבתא. ונקבעי' ב5שון ביוונו ג( שבת.5פעורת
 גם דוקא שבת לשם הסעורה למקבע צריביןבחשבה
 הסעורה שאוב5ים בפה מפורש שיאמרו חקירושלאחר
 אלא 5חם יועי5 5א זה רבל ר( שבת. עונגלשם

 זה ב5 להם יועי5 לא חשבה בספק אבל ודאי,בחשכח
 5אחר ואף שבת לשם מפורש הסעורה יקבעו אםאמ

 נפסוק יומא נגה אי עיין זי5 דאמרי וזהוהקידוש,
 וגמ קידוש, ב5א עוד יאב5ו חשבה בספק אב5ט5אבול
 חול סעורת בין גדו5 בהפסק נפסיק יומא ננהאי

 לשבתא נקבעי' יומא נגה אי וגם שבת.לסעודת
 ההפסק 5ן יועיל יומא נגה אי רק וגםטפוהש.
 בודאי יומא נגה 5א עדיין אם אב5 5שבתאוהקביעות

 המנונא רב 5הו אמר זה בל ועל זה. כ5 5ן יועי5לא
 ו5וטר זה ב5שון 5טעות מקום ו"פ צריכיתו, 5אסבא

 מ5פסוט נס דהיינו הני 5כ5 צריביתו לא הואדבוונתו
 פירש לזה צריביתו, ר5א להם אמר קידוש בלאו5אבול
 טה אב5 ור"5 5סהבעי' צריביתו לא ואמרחרי"ף

 נם אתם צריבין בוראי עוד מלאכול נפסוטושאטרתם

 5סקבעי' צריביתו 5א רק אלא חשבה ספק הוא ערייןאי
 להם חורה ובזה חשבה. בספק עתה נם שבת5שם
 צריבין מ5אכול ד5פסוק א( ביחר. מעותים הד'בל
 ננח אי לדאות צורך לו ואין חשכה בספק נםהם
 חשכח בספק עתה דנם ב( זה. בשביל דוקאיומא
 וטטי5א בחהמכה. וב"ש שבת לשם 5מקבעי' צריביןאינן
 בין להבריל הניבר הפסק לעשות נם צריכיןאינן

 בברכת או שולחן בעקירת שבת 5סעודת חולסעודת
 שבת עוננ לסעודת שהוא בפה 5ומר לא ונםהטזון
 דוקא חשכח עד להסתין לא ונם נ8שה. קבעהרשבת
 שבת נ"ב דהשבה ספק רק הוא אם אף עתה נםאלא
 אסור לאכול רק אלא דבד 5שום וא"צ נפואקאבעה
 נהד4 ולקו,ש כופה לפרום לכם "ש אלא קידווש בלאלכם
 דאמר ררב מחא ראיח מביא חללו הדינים ד' בלועל
 ורש$ לקידו,ש. קובעת כך 5טעשר קובעת שהשבתבשם
 שאינו אף סגפשח לפעשר קובעת וששבתכה*8
 אף עראי אבילת לש8כול לו ואסור ושבת לשםאובל

 כותה4 בלא חף נ*שה קבעה דשבת בהשוםבטהמא

 אוכל אינו אם אאשף לקירויש ט1שח קבעח שבתכך
 דכ"ש ומינח קידוש. %א לאכול 15 אטור ושבתלשם

 שום לעשות צורך ואין נפשח קבעח קידושדלאחר
 או קהלחן בעקירת במעשח לא שבת לסעודתחיכר

 א5א שבת לשם שאובל לוטר בריבור ולא הטזוןבברבת
 עוננ טשוס חובתו ידי יוצא חוא בסתמא אובל אםנם

 קבעה דלסעשר דכשם ומינח נפשה. קבעה דשבתשבת
 חודאי את טעשרין אין דחרי חשבה בספק נםנפשה
 לאכול לו שאסור משום הוא וע"ב חהוכה. בספקנם
 קבעה היא לקידוש כן מתקן והוה עראי אבילת גםאז

 בטפק נם 5אבול 15 שאסור חשבה בספק נםנפשה
 עוננ י"ח יוצא הוא הקידוש ו5אחר שיקדש ערחשבה
 לא היכר שום ב5א בסתטא גם חשבה בספק נםשבת

 בוראי בלו5 חשבה ספק גם רהרי בדיבור. ו5אבמעשה
  למעשר, קובעת וושבת בשם דאמר דביון רבבדברי

 ספק טדתנן למעשר קובעת היא חשבה בספק גםוהרי
 פחשום חוראי, את מעשרין אין חשבה אינה ספקחשכה
 חרי"ף על הרא"ש השגת 5ענ"ד בזה )וממו5קמתקן,
 דאסיק וזהו ע'א1(. שם נבורים הש5מי והביאובזה

 ושבת קבעה חשבח אינה 5ספק השבה מטפק ובןהרי"ף
 קידוש ב5א עוד לאבול שאסור ור"5 5קירוש,עצפה
 טה א"ש ו5זה סקשר. ב5א לאבו5 אז שאסורכטו

 ח,וכח טספק ולוטר בלשונו ~פול הרי"ףשהוצרך
 לחוד, חושבח בספק ובן אמר ולא חשבה אינהלספק

 אינח ספק  חא*כח ספק הכהשנה לדברי בזח לרמז באבי
 עוד ואמר ובהנ"ל. הודאי, את גועשרין איןחושבה
 למקבעי', חשכח לא אי חשבח אי למידט צריבוולא
 חשבח 5א אי חושבח אי למידה צריבו לא ונםר"ל

 בחשכה דנם לומר הם טעו באשר שבת לשםלמקבעי'
 דלא טברו חשכח ובספק שבת, לשם לטקבעיצדיבו

 צריכח אינח חשבח בספק אף אלא הקביעות, נםטהני
 נ"ב בטתסא אח"ב ויאכלו יקדשו ואז כלללקביעות
 חזר ושוב רכ. טדברי הסנונא רב דייק זה וכ5ש"ד.
 דפירש דחא ביאור ביתר וכוונתו דבריו לפרשהרי"ף
 דר"ל צריכיתו לא דאטר המנונא רב לדברימתחלת
 שבת לשם 5מקבעי' לחוד זח דרפ חוא בוונתולמקבעי'

 חול סעודת בין חניכר חפסק לישות במעשחבין
 ובין חמוון בברכת או בש%חן בעקירח שבתלטעורת
 דחסר חוא 5בד ט שבת לשם שאוכלים 5פרשבדיבור
 טידי הצריבן בויאי מלאב51 לם8טט אבל צריכיתודלא
 חשכת אינה ספק ח,שכח 1ט8ק חואיל עוד ראטרוןחו
 פהאפיעינו לפ8ודתייכו ות*חדר ועיישו פאחפריטו

 יוסהיר
 כנון אונם לו ש"ש היכי דהא היינו יום 8בעודהכום
 לקדש אין אונס בלא אבל בלילה לקידווש יין "תיתשלא

 1דב דתלגפידי הרי"ף דעת ניחא 851י"1 יום,8בעוד
 עיין ז"ל 5ר"ה 5יה אמרו לכן אונס שום להם היה5א
 חשבו שחם סושום טמרי הוא לילת אם טכטש נמהאי

 אפילו יום מבעוד לבתחילה 5קרש להם מין אונם1ב$א

 חמנונא וב 5חם ואמר מטאש, שיהשכו עד חשיכהבס8א
 אשילו לקדש "8 השיכת גספא דעכ"פ דרב5אשפיח
 גהה מבואר דעב"8 ואפשר כלל, אונם בלאלבתח"טח
 אפילו טדש יכול בה"נ 5שיטת נם חושיכהדבספק

 בח"נ טרבוי מבואר הרי יום מבעוד אבללבתתילה,
 ע"ש. אונם, בלא לכתחילח לקדש דאין הרי"ףטי



זיךחש"הר2פארתא
 מוכרחין חשכה בספק דנם א( ביחד. דינים הד' ג5בזה
 הוא ואז ולקדש מפה ולפרוס מלאכול להפםיקהן

 חשכה גספק דנם ב( לסעודתייהו. למהדדעויכולין

 נדול להפסק צורך ואין לבד מפה בפריסתסני
 בפה נם לפרש צורך להם אין חשכה בספק שנםנד(

 באשר 5סעודתייבו ותיהדר אלא שבת לשםשאוכלין
 נם חובתכם ידי תצאו בן בסתמא מתחלהאגלתם
 א"צ דודאי בחשבה וכ"ש בסתמא תאכלו אםאח"כ

 ברירא הוא זה לעולם. בפה נם שבת לשםלמקבעי'
 הטהור. לשונו ודקדוק הרי"ף דברי בכוונתדמלתא
 האיסור לענין אלא ההלכה בכל איירי דלאומינה
 ירצה אם אבל ואילך. חיטכה מסמק קירוש בלאלאכול
 וכדברי ש"ד בודאי יום מבעוד גם קידושלעשות
 הנ"ל הרמב"ם וכדברי הנ"4 בברכות והרי"ףהש"ס

 שום בזה ואין והאחרונים הראשונים כלוכדברי
 בסעד"ש, כלל פקפוק שום בלא ברור והואפלונתא
 )14( וכהנ"ל בזה ממוהים נבורים השיטיודברי
 5דברי שהביא שם פסחים בצל"ח ראיתי שוב:ה

 כהבנת בכוונתו והבין נ"כ הנ"להרי"ף

 ותמה חשכה, ספק קודם מלקד"ש י?אוסר נבוריםהשלמי
 סי' בוט"ע ומפורש רווחת הלכח והלא וז"ל נ"כעליו
 וא"כ מיד ולאכול להתפלל יכול המנחה דמפלנרס"ז

 בין לחלק שם ותירץ כו'. האכילה קודם שמקדשודאי
 יכול אז שבת לכבוד הוא הסעודה קביעת תחלתאם

 קביעת תחלת אם אבל המנחה בפלנ תיכףלקדש
 סבוריס היו דרב דתלמידי כהא חול של היתההמעודח
 היא זו שסעודה היכר אין חשכה קודם יקד"שושאם
 דרב ואף סעודה. במקום קדוש מקרו ולא שבתשל
 רב בעי ולא יצא קידוש ידי ע"ב ק' דף לעילסבר
 דחול הסעודה באמצע מ"מ סעודה. במקוםקידוש
 בספק שנם כיון המנונא רב להו ואמד כו' טפינרע

 לקדש רשאים ממילא למיכל שוב להו אסורהשכה
 שאוכל שכוי חדהש דין נ"ל ומזה דשבתא, יקראוניכר

 לקדש רשאי אין ולקדש מפה לפרוס ורוצהי~בעו"י
 אבל ממש השולחן בעקירת לא אם חשכה ספקעד

 באמת אבל עכ"ל. מכהט מבעו"י מהני לא מפהבהפסק
 במה בין כלל. אליו ראויים הללו הדברים איןלענ"ד
 אינו דזה מבעו"י מלקדש שאוסר הרי"ף גדעתשהבין
 מדברי רק הרי"ף על בתמיהתו ובין כנ"ל יכללכלל

 לא ולמה הרי"ף, על הוא הש"ע האחריות וכיהש"ע
 וכהנ"ל. עצמו הרי"ף ודברי הש"ס מדברי עליותמה
 דהרי כלל. אינו זה שנם שלו. חדש ודין בתירוצוובין
 להו שאסור כיון חשכה דבספק בעצמו דאמרכיון
 אם מבעו"י נם הרי א"כ לקדש. רהשאים ממילא5סיכל
 וכמ"ש למיכל עוד אסור נ"כ הרי מפורש שבתקיבלו
 וממילא ע"ש. הב"ח בשם ה' ס"ק רע"א בסי'המנ"א

ין4

 קצת שהביא כ"ז דף כרכות ברשב"א דעיין)14(
 רק קידוש סהני דלא דס"למהגאונים

 נפסיק כשאסרו הם הלא ועתה לקדש. רשאיםיהיו
 ושוב נסורה שבת קבלת הוא זה הרי לשבתא.ונקבעי'
 מה5כות בפ"ד הרמב"ם וכדכתב 5מיכל. לחואסור
 דאם סע"ה רע"א סימן בש"ע ופסקו ח' הל'ברכות
 ע5יהם נאסר היום קדוש ונקדש באו ואמדו שותיןהיו

 קודם ולשתות 5חזור רצו ואם שיקדישו. עדלשתות
 תחלה ולברך לחזור צריבים שאינם אע"פשיקד"שו
 ע"ש. מבעו"י שם המנ"א לה ומוקים כו'.בפה"נ
 הללו דדב תלמידי מדברי הוא אלו דברים שלומקורן

 נם כחב וכן שם, הכ"ם כדכתב המנונא רבומדברי
 כבר זה דבלשון כיון וא"כ ע"ש. שם בש"עהנר"א
 נ"כ לקדש רשאים ממילא הרי עוד לאכול להםנאסר
 ספק הרי"ף מצדיך ולמה עדיין ודאי יום הוא אםנמ

 זו ראיה מובן אינו דלכאורה איברא דוקא.חשבה
 תנאי על רק שאמרוהו כיון בזה היה אמירהדאיזה
 יומא, קד"? לא אי לא אבל נפסוק אזי יומא קדישאי

 חשכה. בספק נם לאכול להם רשאי היה סו"סוא"כ
 רס הוא חשכה בספק לאכול להם שאסר מהוע"כ
 שלהם האמירה בלא אף הקידוש זמן הניע דאזמשום
 תאמור ונקדש באו שהאמירה ראיה אין שובוהלא
 הרמב"ם דדעת צ"5 אבל יום. בעוד השתי'עליהם
 היה יונאש קד"? אי חזי פוק כשאמרו דהם זההוא

 הוא זה ועל ודאי יום עוד הוא דלמא להומספקי
 לפסוק נ"כ השבו חשכה בספק אבל התנאי,דאמרו

 ורב יומא. קד"ש בכלל הוא חשכה ספק ונםולקדש
 לשם למקבעי' צריכו דלא אלא להם חידש לאהמנונא
 בספק נם נפשה קבעה דשבת חשכה בספק נםשבת
 מ"מ אבל הרי"ף. וכדברי למעשר שקבעה כמוחשכה
 אם קידוש ב5א עוד מותרין היו חשכה בספקלשתות

 לשבתא, ונקבעי' נפסיק שאאמרו האמירה כמטוםלא
 אסור נ"כ יום בעוד נם ונקד"ם באו באמרו ה"הוא"כ
 הוציא ושפיר שיקד,ש. עד קידוש בלא לכמטתיעוד

 דאיה עוד לנו אין למי"ז וא"כ מזה. דיני'הרמב"ם
 לא דבאמת חשכה. ספק רק דמזכיר הרי"ףמדברי
 אבל יום. ודאי הוא אם מאז שבת לקבל כללחשבו
 דמצריך קשיא בודאי הלא הצל"ח של חדש הדיןעל

 ונקדש באו באומר יהלא מכהט בשולחןעקירת
 לקדש רשאי יהיה וטמילא למכל עוד אסור יהי'נ"כ
 לחלק עור יש' מעם ואיזה מפורש, שכת בקבלתוכ"ש
 תחלת אם ובין חול של היתה המעודה תחלת אםבין

 הצל"ח בדעת דצ"ל אלא שבת. לשם היתההסעודה
 דאף בזה להדמב"ם הרי"ף בין פלונתאשעושה

 עוד מ5אכו5 דנאסדו הוא האמירה ע"י רקדלהרמב"ם
 חשכה דבספק אלא כן אינו להרי"ף חשכה,בספק
 אמירה ב5א נם למיכל להו ונאסר נפשה קבעהשבת
 לענין סורדת ו5א מעלה היה לא שלחם האמירהכי

יומף
 דאין חרשב"א עלהם יכתב קודם ולאמשהשיכה
 טמחבר( ההן הממדר )לוהרב עי"1. מעם,לדבריהם



מ ך יזהל"ח רצ ך 14 ס4רצ

 מפורש יאמרו אם אף מבעו"י ולכן אני5ה.איסור
  לעגין כלום זה אין מפורש שבת יקבלו ונם ונקדשבאו

 חשכה. ספק ער קירהט בלא לאכול רשאי ויהיהאכילה
 אי חזי פוק בהרי"מ, הנירסא שפיר אתי' היהולפי"ז
 לא חשכה בספק אבל כצדט חשנה שהוא יומא.ננה

 בלא לאכול להם ק1טותר חשבו כי כלל להפסיקחשבו
 על כלל אמירה שם היה ולא ממש, חשכה ערקירוש
 אבל תנאי. על רק היתה האסירה כי חשכהספק

 אי חזי פוק רירן בנ' כמו הוא הנירסאלהרמב"ם
 יומא קריש בכלל הוא חשכה ספק דנם יומאקדיש
 חשכה בספט נם עור לאבול המנונא רב 5הםיאסר
 חדא אינו, בודאי זה באמת אבל האמירה,כהטום
 א4כתבו רע"א בסי' הנ"ל הב"ח רברי ננרשהוא
 ולא שבת קבלת לאחר לאכול ראסור רפסיקאלמלתא
 אחר שום אשתמיט דהלא ועור פלינתא. שום בוכתבו
 הרמנ"ם. על בזה פלונתא שיש לומר הפוסקיםמן

 במקום הכי לפסוק לו היה לא רלרינאומנ"ש
 וכן לננרו. עומרים וה12נ"א והב"ח והשו"עשהרמב"ם

 ואסור שבת קיבל שכבר רכיון הסברא מן נם וראיהוא
 -אמ ולומר קירוש, בלא יאכל האיך מלאכהבעשיית
 שהוא היכר אין עכ"ז קירהן בלא לאכולראסורין
 הוא זה שולחן. בעקירת אלא שבת סעורתכהטום
 רב להו ראמר חשכה מספק רמ"ש כלל מעםבלא

 לקד"ט רשאין ממילא למיכל להו ראסור רכיוןהמנונא
 כתב הרי שם רהכ"מ ובפרמ רשבתא, יקראוניכר
 כאחר, והרמב"ם הרי"ף רעת וכוטוה להיפךמפורש
 אלא קירוש לאין הוא ענין איזה בלא"ה ונםע"ש.
 סעורת לשם נ"כ אח"כ אוכל רהרי סעורהבסקום
 הוא רמלתא ברירא אבל מיר. הקירוש במקוםשבת
 הרי"ף רעת על עלה לא רמעולם הנ"ל בכלכם"ש
 האכילה באיסור רק איירי אבל מבעו"י, הקירושלאסור
 פלונתא לעשות נצמרך ולא הנ"ל. וככל קירושקורם
 לשום נצמרך לא ונם הראשונים כל לרברי הרי"ףבין
 וכנ"ל. בסער"ש ברויחא הכל אתיא רקרוחק

 שיתפלל בעינן אם בעזה"י הרין לברר נבוא דערצד;1
 כרכמטמע רוקא הקירוש קורם ערביתתפלת

 שבת של ארם מתפלל שם בברכות הש"ס לשוןפשמות
 רינים דשם רנאסר או הכוס. על קרושה ואומרבע"ש

 כלל בזה זה תלי' ולא בזה דכהטמיעינו הואמחולקין
 ערביה, תפלת קורם נם מבעו"י קירוש לעשותוינו5
 שיכול מפורש כתב ה' ס"ק רע"א בסי' המנ"אוהנה
 סי' בריש כתב וכן ע"ש. ערבית תפלת קורםלקד,ט
 הרפב"ם רברי נראין וכן נאון, בשם ש"ל בשםער"ב
 טדברי מוכרח הוא וכן י"א, הל' מה"ש כ"מבפ'

 מוצאי של ארם מתפלל כ"כ אמר רהרי עצמוהשקס
 בוראי הלא והתם הכוס. על הברלה ואומר בשבתשבת
 נ' אות לעיל וכמ"ש בתפלה ההברלה לתלות טעםאין
 קי"ז סי' שבת ה' רב מעשה בספר ראיתי אמנםע"ש.
 ב"ץ חיים מ' המאוה"נ הרב לשון זה וז"ל.'?כתב
 שכתב, ה' פ"ק בסנ"א רע"ט סי' עיין דקהלתינו,סשץ

 ולאכול ולקדש יום מבעור לקבל רוצה ראםונ"ל
 ועיין רס"ז, סי' וכמ"ש רשאי בלילה ערביתו5התפלל
 הנאון בשם הטמעתי עכ"ל. ער"ב סי' רישמ"ש
 רב בברכות מראמרינן נכון אינו שזה שאמרהחסיר
 כו' א"ש ר"נ ראמר ת'ץ? כו' בע"ש שבת ש5צלי

 מבעו"י. לקד"ט יכול אז תחלה כשמתפלל רוקאכדטמע
 אבל עכ"ל. כו' לקד,ש יכול אינו מתפלל כשאינואבל

 ומעה שטע רהשומע ספק שום בלא לענ"ר נראהבאסת
 סריקי. בוקי ביה ותלה ע"ה החסיר הנאוןברברי
 תפלת קורם קירוון לעשות שאין מרב היא ראיהראיזה
 רב, ברברי לאשמעינן אתו הקירוש רין וכיערבית.
 צלי רב רק אלא ררב בהא כ% קירוש נזכר לאוהלא
 רמפלנ כר"י לרב דם"ל וכהטמיעינו בע"ש. שבתשל

 ע1ם הש"ס כראמר ערבית רת~ת זמן ליה עיילהמנחה

 אח"ב רבעי הוא בעיין והא שם. ותוספותוכרפירש"י
 א"ש מר"נ ליה ופשמ לא או הכוס על קרושהאומר
 יכול הכוס על קרושה ובין ערבית תפלת רביןראמר
 לרחות מרב מביא ראיה איזה ועתה מבעו"י.להיות
 אמר ר"נ לרברי רק להביא לו והיה הסנ"א,רברי

 ברבריו קירוש נם שמזכיר הוא ראיהו לחורשמואל
 אין א"ש ר"נ מרברי נם רבאמת ועור תפלה.לאחר
 רהנמ' חזינן רהרי בתפלה, תלי יקירוש ראיהשום
 אף ולכן לא או לתפלה רמי קירוש אי ליה מספקיהיה
 אי בעי אעפ"כ בע"ש שבת של צלי ררב שירעלאחר
 סברא בזה שיש הרי לא. או הכוס על קירוש נםאומר
 ררק אפשר לר"י ראף מתפלה. עריפי רקירושלומר
 זמן עבר כבר המנחה פלנ רלאחר אמר תפלהטנין
 הוא אולי היום קרוש אבל ערבית זמן ומתחילמנחה
 בזה כהטמיעינו הלא וא"כ שבת. של בעצומורק

 הוא רזמנה עצמה הקירוש לענין דין וחירושרבותא
 בזה עור יש כהטמעות איזה וא"כ התפלה כמונ"כ

 התפלה אחר עך לקדהט שאין בהתפלה לקירושרתלינהו
 כ"מ פ' הרמב"ם ברברי מפורש הוא שכן ובפרמרוקא,
 ו5א סבעו"י ע"ש הכיס על לשדש לארם יש ראסרהנ"ל
 דכן מקורם, שבת קבלת ולא תפלה לא ברבריוהוכיר
 המנ"א שהביא נאון בשם הש"ל רברי מפורשהוא
 לט הצריך ולא יום בעור לקדזט ריוכל ער"ב סי'בריש
 טעם רמאיזה ועור מקורם. שבת קבלת ולאתפלה
 הוא ע"כ הלא בתפלה תלוי יהיה שהקירוש לומרנוכל
 %י המנחה פלנ לאחר שהתפלל התפלה דע"יסהמום
 אח"כ מועיל ולכן יהורא כר' בזה עביר שהואדעתי'
 ראמר הא רנם נאמר האם א"כ מבעו"י. נ"כהקירוש

 הברלה ואומר בשבת שבת מוצאי של אדם מתפללשם
 רנלי וכהטום התפלה לאחר רוקא הוא נ"כ הכוס.על

 מתחיל ואילך המנחה רמפלנ כר"י בזה דעביררעתיה
 כהטום אי רא"כ ועור נ'. אות לעיל וכמ"ש חלילהחול
 רעת נילוי יש בזה ינס סני, שבת בקבלת נם הריזה

 הקבלת מירי מהני לא לרבנן דאי כר"י דעברנרול
 לר"י מועיל שאינו כמו החמה שקיעת קורםשבת

 ביום או בבוקר בע"ש וכמו המנחה פלנ קורםהקב"ש



זיךשצ"חרגמארתא
 המנ"א על והשינ טאי וא"כ לעיל. י"ר בסי' וכסשושה'

 קהרם שבת קבלת ברבריו מ8ורש הזכיר הסנ"אוהלא
 שם, 'שכיר הפעולת בהנהת נם דהשינ וכזהחקירוש.
 בוראי ז"ל הנרול רבינו 88י הרברים יצאו אםוז"ל
 כו' תשובה יש לרין אם אבל ולעשות, ישסורעלינו

 ח5לח ע*י כ"א ישבת לקבל רנילין חיו שלאדלרירהו
 ומתל תחלה חתפלל א"כ אלא מ9דשין שאין וראיט'
 מדעת שבת עליו נאשמאבל אבל שבה, קבלתציו
 ליום שיר סזמור אמירת ע"י מקבלו אם אוב5יו,
 לענ*ר אבל עכ"ל. אסת המנ"א של דינו נראחחשבת
 לא מ9ורם שבת קבלת לשום רא"צ כלל איט זהנם

 'שבת קבלת לן ראין במזסור, ולא ב5יו ולאנה5לח
 הוא עצסו בהקהרויש ונם עצסו. חקידוש פן נרוליוהר
 . דעתא לנילוי וא"צ כר"י בזה דעביר רעתופנלה
 לנילוי לתפלה צורך אין כאשר מקורם אחרממהופ
 רעתו שמנלה בסה סני אלא מהורם אחר גומקוםרעהא
 עצמו בהקירוש סני כן כר"י בזה דעביר עצמהבת8לח
 הרמב"ם וכרברי כר"י. רעביר בזח דעתוושמנלח
 ולא תפלה לא הצריכו שלא הנ"ל נאון בישםוהיש"ל
 סי ואין הקירויש קורם בפה שבת קבלת ולאמזסור
 שום להצריך בזה אין פברא שום ונם עליהם.שחולק
 שבת הקבלת יועיל ושלא הקירוש קודם שבתקבלת

 חיך בזח פברא איזח חיח ואם לעצסו, קירוששע"י
 ע"י אף חשכח ס8א קורם שבת הקבלת כללתועיל
 בפימן )וכם"ש ררבנן אלא אינו עצסו שהקבלהתפלה
 כם"ש הוא ו~טעם ע"כ אלא )בנ( דאו', וקירושהקורם(
 בין לאומרח ונירה שבוצות הנ"ל כ"ם בפ'הרסב"ם
 ולנן כפשג זו לשעח קורם בין ויציאתו בניפתובישעת
 מ9ורם. שבת קבלת שום הצריך לאבאמה

 רצריך לרבריו ראיה הביא שכיר הפעולת דדןנהז
 דאמרו מהא קירויש קורם בפ"ע ישבתקבלת

 ואח"כ היום על טברך אומרים ב"יש רכרים אלובפ'
 יין ועריין היום קרויי שכבר ומטעם היין, עלטברך
 הוא זה סצאה"כ4 או עליו כהשקבלו ופירש"י בא,לא
 כל דוראי מאד רעוע יפור הוא אבל ובנינו. יפורוכל

 יותר. וחרניל והשכיח ההוה ל5י הוא חז"לתקנת
 שכבר התפלה אחר קירוש לעמשות הוא הרנילותובוראי
 קבלת רנ"כ ונקדש באו באוסר או בתפלה שבתקיבל
 וחתימא בחשכה, או )נ( ה', כאות וכם"ש הואבשגת
 הרי"ף לרברי נ"כ שם שהביא שכיר הפעולת עלעור
 קידוש לעשות אופר שחוא נ"כ בכוונתו והביןהנ"ל

 אחר אלא לקדהצ ראין רעתו לפי רבריו ומי"שבסבעו"י
 רכל נאסר ראם תימא והוא עכ"פ בפה שבתוצקבל
 ההיא בעת קירוש לעשות הן רשאין אם היהשאלתם

 יוסהיר
 קורם הרי"4 לרעת שכחב רצ"ם פי' 'בפם"נ עיין)ב(

 שבת של צלי ורב וכו' לקרש אפורבימ"ש
 רוקא, ביה"ש הכופ על קירוש הא שאני תפלחבע"וש
 שכתב ט', ובר"ה י"נ תעמת הריטב"א בחי'ועיין
 קרושת של ברכרים אלא וכו', ברברים איט זהותופ'
 לי נרצה ולענ"ר ע"ש, בתפלה, או בקירדש אוהיום,
 הקבלת כלל תועיל איך לומר דוצח ישכ4ו"ח סזהלונשר
 עצגוו שהקבלה חפלח ע"י א4 יהצכח ספק קורםישבשן
 לשיסתו רוקא זהו דאורייתא. וקידויש דרבנן. אלאאינח
 אבל מוה. זה נפררים ענעןם ישני ח5 ותופ'רשבלח

 וקבלה קבלה בו יש תופ' בו שיש רמקום אמרינן%י
 עליו רמקבל כיון י"ל ראורייתא, שחוא מהתופ'נכהשך
 תופ' שמהכל כיון וי"ל סכהש, לילה הוה בתפלהנ"כ
 הוה הופ' רמקבל כיון היינו יום. סבעור לקרשיכול
 יום, מבעוד שעשה בקירדש שיוצא לענין מכהשלילה
 לקרוש תשאל ואם ברכות, סקובצת בשיטהוכ"ה

 יתוס' אסרינן הא סבעו"י לסיסר סצי היכאדאורייתא
 כתכ והמנ"א בטררכי, ועיין ע"ש, דאורייתאשבת

 ובפ' ע"ש, פני, בתפילה שאוטר בקירושדמראוהיתא
 גשהא הנ"ל הנאון שדקדק סה ליישב כתב יצחק5צץ

 ואומר בע"ש שבת של ארם מת5לל בנם'רמבואר
 הדין בעיקר דהנה מזה, ונחב הכופ, עלקדושה
 או הכום על קרושה אוטר כו' צלי רב בנם'רמיבעי
 היינו בקידדש להו רסיבעי הא צ"ל כו' אומרחינו
 והא הפלח, כהשא"כ התורה, כה הוא דשידדשכהשום

 הלילה, קודם יום, 5בעור ל19הש ריוכל באצשןדפמקינן

 שמטבל כיון לכן ראורייהא הוה שבה רתום' סהשוםצ"ל
 שכתכ ברא"ש ועיין יום. מבעור לקדש יוכל תופ'על*ו

 לאכול שאין מקורבי"ל הר"י אוסר היה סצהרלענין
 הזח, כלילה בפפח וכתיב וכהשום שתחשך הלילהער

 כאן שייך ולא לפסח איתקש ומצה בעינן ממשולילח
 ודרשיגחו יום, את זכור דכתיב בקירוש ולפי"זתופ'
 כתב וכן שבת בתופ' לקדש יומ כו' נכניסתוזכיהו
 ראמר דוש ש5יר ניחא ולפי"ז ע*ש, זרוע, אורבפ'
 על קדוושח ואו5ר בעשוש שבת של ארם מה%לי"נ
 פ"ם יום, סבעור שחתפלל ראף קם"ל רבווטשהכום
 יוצא חרי בלילח יתפ% דאם וכהשום נ"כ לאוקשיוכל
 סגאש שבת של בעיצוסו שיאטר ראורייתא קירוישי"ח

 שם9דש סה יוצא בוראי ררבנן הכופ על קירושולענין
 ט"ם נ"כ התפלל בשכבר ראף קם"ל ולכך יום.טבעור
 קידוש יר"ח באסת ריוצא סבעו"י, נ"כ לקדשיוכל

 על סחול שבת תופ' ונהשום יום, טבעורראורייתא
 שכתבתי. כטו וזהו ע"יש, וכנ"ל, ראורייתא,הקודש
 לא בהברלה רחרי כהשום חוא להעיר ישיש מהאבל
 טבריל אם חי"שינן לא ואפ"ה תופ', סהשוםשייך

 או"ח חלק זיו תפארת בספרו זצ"ל וסו"חטקורם,
 בזה. האריך ראהשוןחלק
 יול לענ"ר לכאורה שכיר הפעולת את ולוהצריק)ג(

 רמה%5 מוירי רהנמרא הוא דראיתובוה,
 כהשום ההכהח, נן-ימפני לחוכיח "ש מב"הכבר--ע"כ

 חא לב"ה, חוום על סברך ו5ח"כ היין על מברךראיך
 דרבנן חיה חיין וברכת הדא, דאורייחא חיוםברכת



יתזיךהששח רק, אחשרזסנ
 חשכה דספק 5 דחוא חפנתא רב להם אסו לטחא"כ
 עוד היח אי אפילו לקיווש ממשח קבעח יצבתהיא
 ותוכ5ו זשבת קיבלו 5חם לוסר ליה חיה בודאיעם

 דה5א אז ישבת קיב5ו באמה כי וב8ים קידהש,לעשות
 ונקד,ש באו פמש טזחו לשבתא ונקבעי' נפסיקאמרו

 גמשום רק אלא חרמב"ם בשם ח' אות לעי5כדכתבתי
 אז חשוב היח לא יומא ננה חי תנאי ע5טאסרוהו
 להם 5ופר 15 והיה שם 5עי5 ונדכתבתי ישבתכקבלת
 א8י5ו קידוט 5עשות ותוכלו תנאי ב5א זה לאצוןשמרו
 דבעינן דאמר רב דהמעשה ואליביה יום. ודאי עודאם

 *"שב אפשר דהיח ודאי מקודם ערבית הם5תדוקא
 5יתא. זה דכ5 הוא האמה אב5 בחכי. חרי"ףדעת
 ו5א פבעו"י, הקידוט 5אמור מעו5ם כיון חדי"ףדלא

 ונם מקודם. תפלה דבעינן טעולם אפר ע"החנר"א
 א5א מקודש ישבת קב5ת דבעינן ישכיר כחפעולותלא

 לכל בין 5עצמו בין ישבת חקבלת הוא עצפוהקידויש
 וכדברי נאון בטם והט"ל הרמב"ם וכדבדי ו,שבתפילי

 אם ישם בלשונו המג"א ום"ש הנ"5. וככלהמנ"א
 ו5התפל5 ולאכו5 ולקרש פבעו"י שבת לקבלרוצה
 קודם ישבת קב5ת לשון שהזכיר רשאי. בלילהערבית
 מהקידוש לבר בפ"ע שבת לקבלת כוונתו איןקידוש.
 בא ועיקר שבת שיקבל הוא הקידוש ע"יא5א

 תפלת קודם שבת 5קבל שרשאי בזה5השפיעינו
 ועיין רס"ז מי' וכם"ש וז"5 זה על וכדאסיקערבית,
 רס"ז בסי' פ"ש והיינו עכ"5. ער"ב סי' רישפ"ש
 תפ5ת קודם שבת לקבל דיכו5 הב"ח בשם א'ס"ק

 בושם ש"5 בשם כתב ער"ב סי' ובריט ע"ש,ערבית
 מלתא וכו5א ערבית. תפ5ת קודם 5קדש דיכולנאון
 לח דנקט הוא אח"כ שיתפל5 ערבית תפלתכמשוס
 קבלת שום בעינן דלא ודאי קידוש כה8ום אבלהמנ"א,
 וכדבריו בפה ולא במזפור ולא בה58ה לא בפ"עישבת
 וכהנ"ל. נאון בשם ש"5 בשם ער"ב סי'בר"ש
 ע5 שחשינ חוא אפת אם הנר"א בדעת 14כ8נםח

 ישבת ש5 %י דרב מהא בזה הפנ"אעל

 אאתתיר סח % רש חיתח דהשנתו דכ5 בראהבע*ש,
 חוא זח ועל ערבית. תם5ת קודם ישבת סעודתלאכול
 בע"ש שבת ש5 %י דדב מהא ופביא נבון דאינודאפר
 בע"ש, ישבת של אדם מתפ55 ג"כ דאמר א"שומר"נ
 במשמע בע"ש. 5חוד שבת ש5 %י דרב רש סדאמרור"5

 חיח 51א רד"י רבנן 5דברי חושמש חיח החו5דביפות
 והש לא לסח וא"כ יום, בעוד ערבית תפ5תכאזפ55
 רוצה טחיח כמשום ע"כ א5א בשבת. נם~בריחם
 ,שבת סעודת 5אכול אין ערבית תפלת וסודםלאכו5.
 ולחיות אח"ב4 מלחת%ל ו"שכח בסעודתו מנמשיךדלפא
 אינו נ"כ בזפנח ערבית תפ5ת אחר עד בטבתטעונה
 להחסיד רצח לא כר"י לדינא דם"5 כיון ו5כןנכון,
 %כן סעונדע כשחוא לןשבת ו5כנום בושבת עצפועל
 סעודתו אוכל חיה ואח"ב בע"יש ישבת ש5 צליהיה
 עצפו על פחפיר חיח חחו5 ביפות אבל פבעו"י.נ"כ
 חיח ולא כדהשכח אלא %י היח ו5א רבנן לדברילחוט
 ערבית תפ5ת לאחר ב5י5ח א5א נ"כ סעודהואוכ5
 יאל או החול. כימי טעונח 'שהוא פה חש היהולא

 כיון עצפו יבחשיך ישמא חט היה 5א החו5דלסעודת
 שבת. כמעודת חטובה ואינה בחיתר מתחילישחיה
 ישבת ישל עדבית תפלת לאחר טאין מזה שמעינןעכ"פ
 כאן%ל חבי נ"כ דאפר א"ש ר"נ וכן הסעודח. אחרעד
 ערבית ישל אדם פתפ55 אסר ו5א בע"ןש, ישבת ט5ארם
 'שיכול דאמר הוא בע"יש ישבת יש5 רק חוא ע"כביום
 סעודת לאבול 5ו ושא"א הדי חאכי5ה, דוחקוכהשום
 כל ועל חנר"א, שהשע הוא וע"ז תפ"ש קודםטבת
 דטידהש חתפלה קודם לעטות ישאומר הקידוטדין
 קידויש לעטות יוכל ושפיר כלל. בתפלח ת5י 5אודאי
 במקום קידהצ סהשום פיד כזית ולאכו5 התפ5הקודם
 כל 5אכו5 וחדר ערבית תפלת לחתפלל ואח"כסעודה
 וכנ"ל. חתפ5ה 5אחר שבתסעודת

 בפ"נ הרמב"ם דעת נ"כ לי"שב נלענ"ד היח ו1נאהט
 15 ויט שכתב זן ה5ן חפ5הגוהלכות

 ישתש9ע קודם ישבת בערב ישבת 5י5י של ערביתחפ5ת להחפלי

 יוסףיד
 חהפלל דכבד צ"ל וע"כ לדרבנן, קדיפהודאורייתא

 ושלא מי אבל היום, קידוש כמשום דרבנן, נ"כדהוה
 לברכת חיום ברכת דיקדים ב"ה מודים עדייןהתפ%
 כךידי לא דהנמרא ישכיר, הפעולת הוכיח ופזהויק,
 חוא, ההכרח ממני רק ביותר והשכיח ההוהספני
 בות שהאריך כ' בסי' אדיה שאנת בם' ראיתיאב5
 מחנם' 5הוכיח וכהב לדרבנן, דאורייתא קדיפהלענין
 בלל, מו8רים ישל על תורה לשל קדיפה שום דאיןחנ"ל
 בסי' ארצח"ח בספרו מלבי"ם הנאון ובאכאןעאש
 1דעתו בזה4 הנ"ל ארית ,8אנת על לחשינ בתבכ*ה

 כמשום ההפלל, בשכבר כךירי רהממרא סתה נשכלחוכיח
 8ם חלא חיציש טדם ושהיין כ"ח אביץ איךד4של"כ
 טסח באיא היום אדהשת לוהכיר 8חהיב יקב5ש
 דפנשז8עא ול~א ע"ש, חיוש שרהשת חובת הישש

 דפח בזח, חוא חשנ"א רדעת בזח, אומרהייתי
 לצחאש ד9 זהו יין ב5א היום טדוטת לחזכידישמחויכ
 אאא ומלכות בישם לבוח בברכח אך נוסח, באיזהי"ח

 על וט תיקנו לא דזה יין, בלא חיום קדהשתלהזכיר
 חיין נורם זה ומלכות בישם דפקדש חוא וזההיין,

 אסמשד הסידויש ישעיקר אף להטדיפו ראוידכמשו"ה
 לכן א%ינן, השתא דאופרין נוסח בתד אך ברכה,בלא
 ההוח לפי רק ההכרח, במשום לא הוא ישפאי לביתנם ישי %ן השאנ"א, לדעת חתפלל רכבד ראיה איןפב"ה
- ז"ל. פו"ח נדעת ביותר והרנילוהע4כיח  וראיתי 
 נתקד,ש וכבר דקאמר דהא דבחב ישם גרכלתברשבאא
 קודם דמהד,ש פעם איגמש אב5 מעסים 5רוב הואהיום

 ושו"ח שכתב כפו מפורש כמשמע חרי עי"יש,חשינה,
 ע*וש. יותר, והרניל והישכיח דאזוה לפי רק דהואזצ"ל,



 ך יזח1"ח רנ ו' 4* נ2רנש
 שתפלת 15 יטבת 0וצאי של ערבית יתפמ וכןהחסה,
 והלא עכ"ל. בו' בזמנה םדקדקין אין ו"שותערבית
 להוד ,טבת מוצאי ושל שבת של מ"ש בלל מובןאימ
 כתב והכ"ם ערבית. תפלת מתם נקט ולא דנקטהוא
 אבל הנם/ ל8ון העתיק י8רכינו אלא יום בכלרה"ה
 יום דכל דערבית הזמן ירעו דלא רבנם' דוחקהוא
 ומניה רב יטל י8בת מתפלת יטידעו מה הביאויטפיר
 הרמב"ם אבל יום. בכל וה"ה כר"י רהלבה ללמודיש
 ערבית להזכיר יו היה יום דכל ערבית ברק אייריהלא

 ערגית לתפלת מרב יטלמדו היט"ס כסומיתסתמא.
 בהל' מתחלה שם כתב הרמב"ם דהלא ועוד תם.דבל
 זמנה הערב רתפלת יום רכל ערבית תפלת בדיןו'

 ף בה' מיד אח"כ אם ועתה ע"ש. הלילהמתחלת
 בע"ש שבת לילי של ערבית תפלת להתפלל לו ישכתב
 ולא שבת לילי דדוקא משמע הלא בשבת, מוצ"שושל
 בטעמו שאמר מה ביותר מובן אינו ועוד יום. כלשל

 בכך מה חובה היה אם אמ רשות, ערבית שתפלתלפי
 רב, רברי מעתיק הוא ואם הוא. הכי זמנה רלר"יכיון
 הרי לדירן ונם )ך( כר"י דה~ה כני' דייק הש"סהיא

 הרמב"ם וכדפמק עביד, כמר ודעביד עביד ב0רדעביר

 חובה היה אם נם הרי א"כ המנחה. תפלת לעניןהבי
 ניחא הנ"ל כל לפי אמנם עביד. כר"י רעביד כןנם

 הנ"ל הנד"א כרעת הכי נ"כ ס"ל דהרמכ"םשפיד
 החול ימי רבכל כהטמע בע"ש. שבת של דצלידרב
 ערבית תפלת צלי והיה רבנן כדברי לעשות מחמירהיה

 משום מבעו"י דצלי הוא לבר בשבת רק אלאבלילה

יך

 כשהוא לשבת יבנים שלא כדי שבת סעורתצורך
 כהנ"ל. נבון אינו ערבית תפלת קורם ולאובלהמעונה.
 5התפלל בהצודך דיש י"ל וע"ב שבת, מוצאי שלוכן

 שם הר0ב"ם בם"ש ברבות לם14ה להשלים כדיבשכת
 והלילה, היום בין ברכות מאה לברך אדם הייבפ"ז
 דברי והוא בפירות, להו גמטלים דבשבת שםואמר
 לו היו לא אם ולכן ע"ב, מ"נ התכלת בפ'הש"ם
 שכת. מוצאי של בהת~ה להשלימם סוכרח הואפירות
 לאו ראי להרמב"ם ליה משמע הן שלצורך אףולכן

 רחזינן כיון בה מקילין 'היו לא רשות ערביתדתפלת
 קורם מצלין היו ולא רבנן לרברי חשו החולדכימות
 בריש המנ"א שכתב הדחוקים לכל א"צ ולפי"זחשכה,
 ע"ש רס"זסי'

 דאמר נ"ז בברכות הש"ם דברי נ"כ ליישב ישן2נזדן
 שבת של צלי מררב אנן נחזי חמדארנ

 אורבא עליו ופריך כר"י הלכה ש"ם מבעו"יבע"ש
 הלכה אין ש"ם אורתא ער מצלי הוו לא ורבנןמרר"ח

 דאמר אדרבא לשון מובן אינו ולגאורה ע"כ.בר"י
 דהלכה רס"ל מרב נם עוד דאיה אין דלפי"זדכה8מע
 אררב, ורבנן ר"ה פליני ע"כ א"כ דהרי ואמאיבד"י,

 דרב תלמידיו שכולם ואף רב ננר רבים דהם כהמוםואי
 )וכם"ש היחיר רבם ננד גם כרבים 'הלכה עכ"זהיו

 רבם על חולקים תלמידים שלשה דאם טהר שעריבספרי
 בת' להלן ועיין ע"ש. כהי"ם, ודלא כהתלמידיםהלכה
 לומרש"ם להו הכיהי' א"כ זה, בענין מהאלטינןלהנאון
 אין ש"ם סתמא ומדאמר להו, סבירא כר"י הלכהאין

יוםה
 הקודש על מחול להוסיף למצוה מכוין שהיהניון יותר יש ולכאורה בזה, שכתב מה בלח"ם עיין)ך(

 לממיכה. 'חייש לא הדי יום, בכל דה"ה הב"ם לדעתלהקשות
 כר' דהלכה ראיה הש"ם מביא ע"א ב"זבברכות
 כחכמים ולא פלה"ם עד המנהה תפילת דאמריהודה,
 שבת בערב שבת של צלי ררב מהא הערב, עדרזמנה
 זמן ליה רעייל יהודה, בד' דהל' ש"ם יום,מכעוד
 רתמילת ע"א, פ"ז ביומא מ"ל דב הא ערבית,תפלות
 זמנה קודם להתפלל מותר לדידיה א"כ רשותערבית
 מנהה תפילת דזמן בחכמים לעולם דמול אפשרא"ב
 מנהה של בזמנה ערבית מתפלל היה ום"ם הלילהעד

 להרמכ"ם וגם רשות, ת"ע לדיריה משום יוםמבעור
 גן.ומטה

 כמו להקשות שכתב בס"א אהרן אוהל בם'מר4*ירזי
 להוכיח וכתב ע"ש, זצ"ל הנאון אביו בשםבן

 בדי יום, מבעוד נ"כ ק"ש דקרא ר"ת לדעת ראיה0זה
 היה ערבית רזטן ראיה ומק"ש לתפלה, נאולהלהכמשיך
 בא0ת אבל הוא, 0נהה זמן דלאו בר"י ט"לובע"ב
 שגתב ע"ב נ' רף ברבות רש"י לדעת נשארהקושי'
 וכו' לרצון 0יהיה דוד דג1זה לתפלה נאולהוטמיבת
 עריך אין דבשבת ס"י בפ"א פ"ל והנ"א ונואלי,צודי

 ונן הוא. צרה יום לאו ישבוז לתפלה, נאולהלממוך
 הבוכבים צאת ~חד ק"ש קורא היה דרב שבתבלרא"ש

 אמרינן אי דא*ילו לתרץ נדאה היה ל,נ"דאבל
 מתפללין דאין ביון לרבנן י"ל רשותדת"ע

 הבובבים צאת קודם מתפללין אין כן במובבוקר
 םפק דמהמת משום הוא מבה"ש דמתפלליןומאי

 לא אבל הערב, עד קרב היה דתמיד כיוןמתפללין
 אולי הוא דטפיקא לדידן ודוקא הכובבים, צאתקודם
 עביד בנני דעביר בכלל דנבלל יהודה כר'הלכה
 שאנן דאף ביחד, בשניהם והיינו עביד. כמרורעביד
 דת"ע כהטום מקילינן לפעמים אה"ב מנחהמתפללין
 אי לרבנן אבל 'בזמנה, מדקדקין אין להכירשות,
 לד"י, ודוקא מקורם, ת"ע להתפלל דיכדל לומראפשד
 שהרי כר"י דהלכה ראיה שפיד הנמרא מביאלכן

 הוא דמפק הכיון מסקינן ו5בסוף מקודם,גנעריב
 ראית בזה שפיר ואתי ודו"ק, תרווייהו, כקולאעבדינן
 שאית בס' דאשזי ובן בזה. הדמב"ם ורעתהנמרא
 זה אין אגל וכתב כן נגוי שכתב מי"ד או"חשמואל
 או ממשנה דפשטען רגכ"ג2 מסופק היה דרבמברא

 זולת לי' ממפקא קא נופא רלנריימא ניטאברייתא,
 עי"ש. מועטים,במקומות

 המהבד( חתן הנ1מרר)מהרב



שזיךש"חתפארת

 מרב נם עור ראיח אין ילפי"ז 3השמע כר"יה5כח
 ניהא 5פם"ש אמנם סובן, אינו וזח ס"ל כר"ידהלסה
 בע"ש שבת של צלי מדרב 5הוביח רצה דר*חשפיר
 ערבית תפ5ת 5התפ5ל החת ביטי נם כר"י דח5כחש"ם

 אדרבא ואמר ליה דחי 51זה 5צורך, שלא שמבעוא
 אמר 5א רב ינם ש"ם באורחא רק צלי ורבנןסדר"ה
 אדרב עברי הוו לא דאל"כ כר"י דהלכת טפורשבה
 דצלי הוא בע"וש שבת יפל רק רב דגם ע"כ אלארבן

 פ"5 רב נם החול בימות אבל וכהנ"5. דוחקוגמשום
 חשכה. עד להת5% שלא רבנן 5דברילחהש
 הגר"א, אסדה אם מסתפק אני זה ש עכ"1אמנם

 ררב 3והא הראיה לדחות יש זה נםרבאסת

 ושבת ש5 %י דרב נקטי' דלרבותא 5וכשר "שדהרי
 ובסו י9דים, ש5א ובלבד בהשום בו ש"ש ואףבע"וק
 אמרינן דחא תימא וז"ל שם באמת זח חתוס'שהקשו
 ישקיבל רביירי 1תירצ1 יקרים, ש5א %1בד ב*םבפ'
 נ"כ הוא וזח הייגאת. הוה לא הלכך מיד ישבתע5יו
 שבת ע5יו שקיבל בע"ש שבת של שכתב רש"יכוונת

 עצמו הנר"א בביאוד מפוויט נ"כ וכ"כ ע3"ל.מבעו"י
 חסנחח ובפלנ בש"ע הסחבר שכתב סע"ב רפ"ובסי'
 וה על כתב ערבית, בתפלת שבת ולקבל להדליקיכול

 דאף וקם"ל כו' דר"י אליביה ובפלנ, וו"להנר"א
 הרי כו', רס"נ בסי' לעיל כם"ש הקדסה וו ואיןבשבת
 וא"כ בחול. וכ"ש קאמר בשבת דאף להריאדמפרש
 שאין הסעורה לענין נם מוה ראיה שום עור איןהלא

 שלא ער5הקרימה
 יתפ~

 על מוה יש השנה ואיזה
 הרמב"ם לרברי נם בהכי ליישב יש ולפי"והמנ"א,
 שבת של דאף  נ"כ דכחטמיענו רוהו הנ"ל, תפלהבהל'
 דקשל והא הנ"ל. הב"ם וכדברי רחול וכ"ש שריבע"ש

 לפי"ז יותר בפשיטות א"ש בודאי בשבת שבתסוצאי
 רלפי"ז אלא רחול, וכ"ש שרי בשבת מוצא"ש ש5דאף
 ע5 רפריך בטאי הנ"ל הש"ס דברי עוד יתיישבלא
 אדרבא דפריך דהאי י"ל אבל וכהנ"ל. אדרבאר"ח
 וכהטום צלי הוי בע"ש שבת של דרק רב בדעת ס"דהוה

 עביד כמר יעביד דאסיק אחר אבל כדלעיל,הצורך
 וכ"ש רב, צלי בשבת דאף הוא הכוונה ודאי עבידוכמר
 )דז( וכהנ"ל רכר"יכחול
 ולית רינא רלית ודאי קידוש לענין יעכ"פ דברסוה

 אף מבעו"י קידוש לעשות דרשאיייינא
 5י אין בי בפ"ע שבת לקבלת נם וא"צ התפלהקורם
 הנ"ל. וכבל עצמו הקידוש מן נדול יותד שבתקבלת

 כתבתי.והנלענ"ר
 מורבאוויץ וואלףואב

יך
 נה"ג על סק"א רס"ו סי' ש' הל' במנ"א עייןוק

 ועי' בער"ש, שבת ש5 %י דרב חנ"5בענין
 שם בהגמרא אחרת נירסא "8 ולבה"נ שםבמהצה*ש
 בעי הוי דמעיקרא הבח"נ דשי8ת כתבוהמנ"א

 הפק
 וממר פל באמירת יום ל' חזקתבענין

  9דאז תרט"ד, גסלו, כ"ד מוצש"ק,געזה"י,

 נ"י ניצבערג אליעור חיים מ' הנ' ההב ניסילכבוד
 ר' דאמר רחענית פ"9 הירהשלמי כדכרי פפיקוע"ך

 למור שהוא גשה חוקה יום ל' כליוחגן
 אם לי' וממפהי יזניר, שצירך גשה הוילך, כהכןה"סיר
 ואם הממר טל אמר בוראי שלשוים רלאוהריהכוונה
 או דבר כה לחד"ש צריך נדבה תפלת להתפללירצה
 טו"ם אמר יטלא חוא בודאי יום שלשים רקורםהכוונה
 אלא אמר ,ש5א ודאר חוה לא יום ושלשים יאחראב5

 חהפיח לחזור צריך אין וסם"א אמר אם הואפפ"שא
 רבר לחר,ש לו צורך אין בנדבה להתפלל יחוורואם

 עכ"ל. בש"ע, פסקו ובן יונח ברגינו בברכותכסבואר
 תרר"י מוכרי שחביא רמה י~מוהים דבריו כלוזנ1ץ

 צריר אינו ואעפל* דספפ ההש"עומדברי
לחוור

 ולהתפ~
 נר8ח בהורת להתפמ גא ראם אלא

 סמש בחיפר הוא הללו הרבדים רכר, בה 5חדשא"צ
 הרב סורי ואוטר כ"א ר4 הברכות כהא הרר"ידו"ל

 ב980 אבל וכו' שהתפלל וראי בשיורע ררוקאנ"י

 אין הפפט על ומתפל5 כשחוזר התפמ לא ספ9התפלל
 הם98 על ולהתפלל לחוור יטצריך דכיון חרושצריך
 מפוריש ראמר הרי עכ"ל  סוה נרול חירוש לךאין

 אמר ק"ו סי' הש"ע ונן ולהתפמ, לחוורשצריך
 אם מסופק הוא אםמפורש

 התפ~
 ואיע וגאז8לל חוור

 ס98 ר9 הוא אם וא"כ עכ"ל, הבד שום לחדשצריך

 אומך הרי והירושלגוי ולדעזפלל, לחוור צריך היחהרי
 לחוור צריך ואינו יוכיר שצורך מה ואילךמיכן

 *' רלאחר קי"ר בסי' ברכ!"א הוא ונןולהתפל5,
 חוור.אינו
 כ5 בלשונו אמר דהירושלמי 3יון גלא"ה ראףלעדך

 מיכן הוכיר לגווד שהוא מה תוקה יוםל'
 שחוכיר דהחוקה להדיא כהשמע יוכיר, ישצורך מהוהילך
 כאה חזקה אגור וכאלו והילך מיכן על נם קאיטקודם
 רף בברכות התוס' מפורש העתיקו וכן יוכיר,שצורך
 בחוקת כן אחר וו"ל הוה הירושלמי לדברי ע"בי"ב

 יוש ספק איוה עוהוכיר חוקה דיש כיון ועונהשהוביר,
 רקורם מחוקה ל' דלאחר הואת חזקה נרע ולא בוהעוד
 חוקה הוה יום דשלשים עחת, חזקה מכהט והואל',
 כתשעה יום שלשים לי וכך מוכיר למוד  שהואדגשה

 יום בשלשים כך להוכיר שלא למוד שהואחדשים
 דמה חוקה הוה שלשים לאחר והוכיר עצמושלמר
 יום דשלשים דחוקה יאמר ואם מוכיר, למורשהוא

יוסה
 הממאסש לפי אב5 יהודה, כר' דה5כח מרבלסיפשטה

 5תקדים רשאי כמר עביר בעי ואי כטר עביד בעידאי
 רברי וב"ד כרבנן אסוד שבחו5 אעפ"יבער"ש
 חמנקש. עכ"5 חכ"ם שכתב כפו דלא ועיי"שהרמב"ם,



יייט1"התפארתט
 ודאית חזקה נעשה האיך א"כ היא ודאיח ח1קהלאו

 יותר חאה נזכר והיכן יום שלשים פעמיםכתשעה
 זה שזכרו הוא דבכאן יאסר ואם יום, כהטלשיםנרולה
 דיאחר יום וששים הקיץ יסות כל שעבר לאחרדדוקא
 הז3יר לסוד שחוא דסה חאת דהוה הוא אזהתקופה

 הכלל זה אסרו הנשם 3מוריר נם והלא מהודם,ו)א
 חו'ה היה אם ונם חד,שים, ששה אלא למודשאינו
 או נ' כ"א גשם הזכרת בלא התפלל ולא יותר אוחדש
 איני ועדיין אציו, דינו דנשתנה יאמר האם חד,טיםד'

 יפנים צריכה אינה זו שא'ה לכן בודאי, מקרילמוד
 ודאית חזקה הוה יום דש)'טים ספק שום כאן ואיןכלל

 תרי לדבר דונם14 ל' פעמים וכטאה ובתשעהכהטשה
 מותרים ולכאורה מוקשים שם הרר"י דדבריייע פשוט ווה כתדי, ומאהכמאה

 דאמר דהא שם כתב דבריו דברישזא"ז
 ומתפלי חוזר אינו התפלל לא ספק התפלי דספקד"א
 ירצה אם אבל יהתפלל עליו חובה שאינו ר"לע"כ
 הלואי יוחנן ר' מדאסר נמי דיקא ואמר לחתפלליוכל

 נאמרו לא ר"י דברי ובודאי כולו היום כלשיחפלל
 לחוגה כולו היום כל אדם שיתפלל אטר שלא6חובה
 שמעינן ברשות כףירי דר"י וסדחזינא יהטות,אלא
 לכאורה רא)ור הרי עכ"ל, 4יירי ברשות נמידר"א
 כאמת אמנם חובה, ולא ר,צות רק אושר דר"ילהיפך
 מדר' מוכיח דמאי לדבריו לכאורה 3יאור איןהלא
 שניהם ואם ר"א על פליג יוחנן ר' דהלא אדר"איוחנן
 אלא פליגי, במאי ולהתפלל לחזור לו דרשותיאסרו
 איסור יש לר"א רשות הוה לר"י אם ע"כאדרבא
 דבריו ע"כ א3ל חובה, הוה לר"י רשוח הוה לר"אואם
 בספק דאיירי ר"א דברי על דקאי דר"י מתפרשיןהכי

 כל אדם שיתפלל ולואי בלשונו אמר ואעפ"בהתפ5
 התפלל בספק בין תרחי גדבריו כולל ע"כ כולו,היום
 וא"כ כולו היום נל להתפ5ל ולחזור חתפ5 נוד4מובין
 כו5ו חיום כ5 5התפ5 ולחזור התפ55 גחהחיהרי

 נ"כ ר"א דברי וא"כ רשות א5א ח4בה שאינופשיטא
 התפלל בודאי נם והלא ר"י וה"ק איירי ברשהץע"כ

 הרי כולו היום כל ארם קהתפ5 שהלואי לימודיח
 וא"ב התפלל ודאי אפילו להתפלל איסור 3ושאין
 כדבריך ולא בנדבה להתפלל עליו חובה התפללבספק
 שונ )א( חובה דלא רשות רק הוה הבכ"ע אומרעמאתה

 תפילה מהל' בפ"י הכי מתקשה הלח"מ דגםראיתי
 בב"ח ועיין נאש"ש, הכי ומתרץ הרר"י כדברי ו'הל'
 עי"ש. כלום, מתרץ ואינו נ"כ הכי שמתקשה ק"זבסי'

 וצכחב אח"ז עצגת הרר"י מדברי להטשוח ישעוך
 איעתא אבל ז"ל הרי"ף שכתב הלשוןוזה

 האיך לשאול בא 1(4ם כו' מכוון אינה אסורדחובה
 ואם יחפלל ירצה אם בידו שהרשות לו נאמריעשה
 ואמר בזה דבריו סותר הרי עכ"ל, 13' יניחירצה
 אמנם נדבה, להתפלל חובה ולא רשות אלאשאינו
 וכמ"ש כלל מובנים אינם אלו דברים בלא"ה נםבאמת
 אציי מובנים אינם המפרש זה דברי שם בהגהג"כ

 לכן ק"ז, בסי' עי"ש קושייתו, דחה הב"י ונםעכ'/',
 מכוון אינו אסור בלשונו דאמר דהרר"י דה"שנ'ענ"ד

 על דהאיסור אמר והלא ה'מתפלל על אם קאי מידעי
 תמידין ב' 3שקריב באלו תוסיף 3ל כהטום הואהמתפ4)
 איסור שייך לא הלא לא או התפלל אם בספקוא"כ
 מכווין הוא אם אלא תוסיף בל שייך דףא כלףזה

 לתפלה אותה מתפ5 הוא אלא רביעית תפלהיהוסיף כלי מכוין אינו האי אבל רביעית תפלהלהוסיף
 בל ואיזה אותה התפלל לא שמא ספק משוםשלישית
 לנו שאסור עלינו קאי האיסור ואי 'בזה, איכאתוסיף
 לנו יש אלא מספה להתפלל עליו שחובה לולהורות
 הוא שכן כושום אצלו רשות אלא זה שאין לולומר
 בם"ש ודלא רשות אלא עלינו חובה דאינה הרי"ףדעת
 לשון שייך לא 'ג"כ נדבה, להת~ל עלינו שחובהלעיל
 אם בידו שהרשות לומר לו היה הכי אלא ע"זאיסור
 כנ"ל אסור, אסר והיאך יניח ירצה ואם יתפללירצה
 קצת להאריך לו היה דלפי"ז אע"פ ד3ריוליישב
 הכי הבריו לפרש הוא ההכרח ס"ם דבריוולפרש
 בתוכד"ד, דבריו סוהרין ונם הבנה להם איןדבלא"ה
 הפומקים טהלוקת שהביא ק"1 סי' כריש בפם"נועיין
 והביא ר,צות רק או לנדבה לההפלל חייב הוא אםגזה
 ורו"ק. עי"ש, המחי"בין, 3ין הרד"י דברי אמג"כ

 אוהבו, גיסורבדי
 טו"בזי"ו

 יום בכל כפים נשיאתבענין ימיטו
 האגור בתב יוזץ טכש סשן בא"ח "ב"יכתב

 הכהגים אין לטה מולין טהר"ישנשאל
 והשיב ס"ע, שהוא 'מאחר יום בכל כפיהםנושאים
 בהנ"ם שכתו3 כטו שודם לטבול הכהנים שמנהנמפני
 המנהנ עלה ולכן כחורף לסבול להם קעאז יוםובכל
 אינו וכשהכהן )צלאכה ביטול מטעם ונם ביו'ש,דוקא

 יומףיר
 דכףירי מפורש שאמר ה"ד פ"ד בירושלסי עיין)א(

 דר' קמי בעיז שם שחוטר התפללגספק
 ולואי לון אגור נתפלל לא ספס נתפלל ספקיוחנן

 עכ"ל, מפסדת תפיה ימאין לכאה היום נלע4מתפללן
 וה"פ וטכתכ ק"ז בב"ח ועיין קאי, דאספק להדיאהרי

 ש84סור אלא היום כל להתפ5 יכולים עאהיינוהלו4ף
 חיום כל להתפלל יכול כם"ש פענוים כג' יותר%ו

 בודאי דוקא דוהו עלה להוסיף דלא הרי וא"כוכו'
 שהבאתי ו4הו עי"ש, להתפ5, רעשאי בספק אבלהת9)ל
 יוחנן דר' התום' לדעת שכתב ב'מה הוא הב"חהעת
 האריך הוא אבל ,4מואל, אמל יהודא אדרב פל"גלא

 כסו כשט. טחרץ ואעו עי"ש. הרר"י, לדעהביותר
 זצ"ל. סו"חשכתב

 הסהבר( אתן המסרר)מההב



 4* כ2צ
יב ך 'זחאחח רז ךש

 עצמו דחק הב*י עלע יכתב שוץ, עובר איטנקוא
 והר"ט עי"ש, כו/ טספיק ואעו טקוטו מנהנלק"ם
 הוא לטפל הם ץוהשבו הטעם כי אומר יאמ עלתכתב
 הארצות שבאלו לעם מלאכה ביטול יטחמת כיעיקר

 להם ואין בגיותן במח"תן טרודין יהעםשהכהנים
 אמם בדעת ילקנע אי8ר הלחם אם כי ביתם בנילפרנס
 ,טרדים ואינם למחייתן ושרורים והם ביומו יוםהבר

 ביטול בו שיש ביום כפיהם נושאים אין ולכןבי8מחה
 ,צפני כפיהם נושאים אין בי8בת ואף לעם,סיאכה
 יריהם כהל8ה על והרהורים בכטדשבתםעאשרורים
 בהג"ה כתב וכן עכ",, כו' להיות דשעתיריםשעברו
 איט זה דכל אומר ואני עי"ש, קכ"ח ס" סוףביש"ע
 למה המעמים דלכל יונם ראורייתא, מ"ע לעבורמספיק
 כפיהם נושאים הם ולטה א"י בני נם לזה חשולא
 יום.בכל

 על הראב"ר רבפירויט וה הוא הטעם רכל נ"ל4~מנם
 יבספר וז"ל נתב בתרא פ' חמירס0כת

 רכהן בביהא נרה ראינא ה"כא כתוב מצאתימקצעות
 בנרהה ראיתא אימת נל לרוכן '5מיטק ליהאסור
 לאממויי, ואתי היא רנגעה במירי גנע רלמארחי"8
 אשחו או ואטו כפ"ו את שנהשא 'כהן כל יורןא"ר
 לשם שנרה בית באותו הוא ונכנט טמאה נהואו
 שיאבר לזרעו גורם 'ואף תועבה, ישראל על תפלתוהרי

 ירי ישראל את מוציא שאינו אלא עור ולאמהעולם,
 אעלים כפיכם 'ובפרישכם אומר הכתוב ועליוחובתן
 לביתא למיעל לכהן ליה ראסור היני וכי מכם,עיני

 נרה ראיתא בביתא למיעל לו אסור כך מת בושמונח
 ימי כל מיני' נפקא ולא אררונה לה אייחר ואיבגוה,
 יוסף בן ר"ע את תלמיריו שאלו כו'. דמי שפירנרתה
 הרהרתי לא מעולם א"ל מפוארה, לחכמה זכיתבמה
 ולא נרה כשהיתה אשה עם רברתי ולא עכירהלדבר

 מכלל כפיהם, שפורשים בזמן הכהניםהסתכלתי
 אלישע בן ישטעאל ר' את תלמיריו שאלוראסור,
 לא סעולם א"ל גרולה, לכהונה זכית סה מפניכה"ג

 ניטאחי ולא ביתו, בתוך שהנדה מי עם קרבןהקרבתי
 הראב"ר שכתב מה ועי"ש עכ"ל, ירים נטילת בלאכפי
 הזה בזמן שאפילו לומר תימא וסיהו וז"ל, זהעל
 קאמר במקדש רלמא יורן ר' ראמר זה הבר נוהניהיה

 טהרה פרישת וצריך בהלכתו השם שמזכירמפני
 טעם 'וכהשום עי"ש. עכ"ל מתברך והמחמיר כו'ביותר
 לישא שלא הקדמונים רבותינו שהנהינו 'הוא בוראיזה

 לטהר ארם שחייב כיון שאז לבר ביו"ט אם כיכפים
 מטו5ח4ת להטהר ביותר לבו 8ל ישים בוראיברנל

יך
 מובא לשמה שלא מקצת ננתב באות צגענין)א(

 שלא האות מקצת חתך שאם סקל"אבאהע"ז
 בס5ר ועיין מהני, לשמה האות הושלים והשארלשמה
 וסובדין ע"ז חולקין הרד"ק רברי שהביא פשוםנט
  וח85*א יסמגי פוברים נאונים וחרבה מהני,דלא

 הנדה את להרחיק מאז הוא המנהנ בא"י אבלנרה,
 כדשטע וכן בפ"ע, בחרר נלמורה ידטבת והיתהביותר
 הנמצאים הכתמים כל ב' נ"ו רף נרה המשנהמלשון
 לשטעתי ענ"ל, נרתן בי5וי בו 5דטתכה8ות סמוםבכל
 ארץ ובכל הסמררים אצל בא"י היום ער המגהגשכן

 בכל כפיהם ונושאין לזה חשו לא יש5יר ולכןהקרם,
 ורו"ק. ואפת נכון כנלענ"ריום

 טורבאוויץ וואלףזאב

 זסימן
 תורח בספר הדיה שם כתיבתבענין

 כסדרןשלא
 יצ"ו ראסיין תרנ"ב, ארר, ו' א', יוםבעזה"י,

 כו' חוב"9 הנאון הרבכבור
 יצ"ו קראז האבד"ק טורבאוויץ וואלף זאבכש"ם

 שוי"רולכא"ל

 בהם השתעשעתי לנכון קבלתי מנתבואחרשהייט
 חעדות איזו לרשום והנני י"שר, ליהיואמינא

 בושם יו"ד שנטצא ע"ר ראשונח, בהשקפה שעלהמה
 שנם מכהש, וי"ו כמו יחיר של תורה בספרהויה
 של"ב תהוי במקומו יו"ר ולכתב הו""ולמחוק

 קצי דה"ל של"נ נדטאר רנרע וי"ל בשם.שהקפירו
 כבמצורע ביום לכו סחו"ז רבזה ביומו לתקן ואפ'רבר,
 "2ש יע אלא בתר"ה ועי' ה', מנחות הויה ביהרכתיב
 אנרע"א ממחו"מ, מחו"ז דשאני אפ"ל הי' התום'ולולי
 כהונן בנכתב רהיינו ונ"ל לבתחילה, רהיינוצירר

 במנ"א ערכה8"כ בהכשר ריצא כיון אח"כונתקלקל
 תולם"ה כהשום ליכא בנופו פסולו דאין רכיוןתרכ"ו
 רע"ו וביו"ר הכוותיה וה"נ אדהל ואח"ז גנ של"כאלא
 אחרונה4 ה' ומוחק הרלית רנל נמשלים יהורא בכתבי"ב

 אבל האחרות אותיות לקרש בנתכוין רהיינוובתפל"ם
 לשחימה אינה ערכהש"א והוא בל"ז מהנילהרם"ע

 בריש אך )4*(, לימא תור"ה ס"ג פסחים לבמוףאלא
 רצריך בקד"צים כמו לשמה בעי אות רכל כהשמעזבחים
 לשטה שלא מקצתו שנכתב באות ואולם סוע"ת,הוכיח
 ליהודא, שנכתב הרלית רגל רכהשלים כמו ספסיללא

 יבר רבעי ל' זבחים סימן תור"ה ערסש"כוהוא
 הנכו. עד וקאי תלי מתלי השם רכל י"ל ום"ממסוים
 לעולם יגגמר לא רשוב למחוק שרי ושוב ש"רוע"כ

 ר9דש וי"ל לחצאין קרשי' להוסיף בדעתו ה'ובמנחות
 קידש. דלא דאה"נ י"ל בנשפך אבל בהשליםלמפרע

יוכמה
 הרר"9 של המחלוקה הביא כ"ג ס"ק ל"ב בסי'באו"ח
 חמק כתיבה. ע"י האות להשלים שרי אם הב"יעם
 והנאון ע"ז, שהקשה מה כ"ו ס"ק הנרעק"אבחי'
 אי2א עדכהש"א והוא בל"ז מהני להרם"ע כתבהנ"ל

 ליטאע ד"ח בתוס' פ"2 פסחים לבסוף אלאלישחיטה



 ך יזח9"ח רצ ו* 4* ג8רנש
 י"ל נסחק לא יו"ד שש' ל"ה י*בועותדונרטעמפ*רן

 הויה, שי קריאתו 'טהוא לפי מירההמשום
 לענין כתב רחשיב אותיות בשני רק אסור לאוע"ב
 נמחק, אינו אחת אות ראפי' י"ל בהויה אבלשבת

 במיתה א"ר רנוברך רפסק ט' מהע"כ פ"בוהרמב"ם
 וכהט"א הנהוחר שם של קריאתו רהיינו בע"פהיינו

 בהונה היינו רבה שם ראיכא ער רהא ס'בסנהררין
באותילוזיו.
 במעות שנכתב כלו השם 5מחוק דשרי י"לדבננ"ר

 לא וי"ו ה"א ושם כפועל, הניכר כבע"םרה5'
 בו שנמצא ואף ה"א וא"ו רק עכשיו בונמצא

 ו-ם כנטול יתר כל נם נכתב כן ע"ד לאבמציעותי
 משם יוצא רק בתורה כתוב אין כן נם וא"וה"א
 נמור, לשם לאצטרופי 5"ח נם פ"ת ע"פ מ"בצרופו
 שאמרן, למי ראוין ונכוחין ישרים מצאתים רבריוויתר
 בס"ת אבל רבים של בס"ת בזה לעיין עור ישוע"כ
 היריעה. את 5מ5ק הורה יפה יחירשל

 5טובה, תררשנו ונפש כנפשו רו"ש ירירוואו"ש

 5פירות זצ5ה"ה צבי ט' ב5אאמו"ר סשהאיכפנדר
 יצ"ו ראסייןחו"פ

 זצ"5 הנאון סחותני הנ"ל מהשאלה)התשובה
 ר'(. בסי' זי"ו הפארת בספרו נרפסכבר

 תמימן
 הארר"ת להגאען דג"לבענין

 הגרול הנאון הרב כנפשי ירירי 5כבור ש5וםרב
 נ"י ראבינאוויץ תאמים רור א5י' ס' כו' כו' הרורפאר

 י"ע. מיר רק"סהנאב"ר

 בראותי 5בבי ושמחת חניעני נבון האהובטכצעבו
 ה' ויראת אהבת הטלאים הנעימיםדבריו

 ועתה חן, וענות בצדק ה' 5יסורי ו5כ5 5תורהואהבה
 וביתר זה. 5רין הנומ הק' ברבריו 5השתעשעאבוא
 בעזה"י. להסן להן הראוי במקומן בהן אשתעקטערבריו

 שהארבתי ב"ה הוי' בשם נסדרן רין ננרוןוהנה
 5הוכיח ח"ר זי"ו תפארת בספרי ר'בסי'

 וכתב ביה, מעכב רכסררן והפומקים הש"סמרברי
 נפסול אשר לבבי לתמהון הוא ומאר וז"ל הרר"נע"ז
 הק' הזוהר רברי בשביל לגניזה כ"ק ונרון בריעברנם
 ובראשונים וירושלסי בבבלי רמז פזה נמצא שלאואף
 מדי5יף רמניה מרפ"ב שהביא הראיה אך כו'כו'

 ופי' מבורך, ה' שם *הי מרכתיב לא למפריערהלל
 היהה כסררו, יברכתו השם היול יהא כהוו.יתוךם"י

 הוא פירושו 5ענ"ר אמנם ושפת"י, למתוק כרבשבפי
 מהולל ע"מ שמש ממזרח מרכתיב בירושלמיכמ"ש
 מה ואמר מבואו ער שמש ממזרח ה' שם מהולל ה',שם
 סיר על אמורה היא עור אבין א"ר מינה שמעאת

 לרורות ה' לנו לא לשעבר. ממצרים ישראלבצאת
 חג אסרו הכהטיח, לימות ה' ישמע כי אהבתיהללו,

 5בא, לעתיר ואורך אתה אלי נום"נ, לימותבעבותים
 כסררו כהוייתו יהיה יהללו שברכתו רש"י כוונתוזהו
 יהיה כן בהלל כסרר שהם ונפלאותיו טעשיו כפיר"ל

 בחפזי, כנ"ל הכאשוחר להקרים ש5א כסרר ההל5אמירת
עכ"5.
 רק*"י, ברברי בבאורו בזה מאור נפלאים ר"קןןנה

 בע5מא סברא רק הוא זה ה5א רא"כחרא
  ענין ואיזה המוקרם 5זסן המאוחר זמן להקריםשאין
 הוא ענין ראיזה מבורך ה' שם יהי קרא 5האיהוא
 בע5מא 5סברא רק זה אטרה הירוש5מי וכן ה',5שם

 רסשמרח הררשא ס"ל 5א אבין רר' שם הק"עכרפירש
 שהוא הוא הכי נ"כ שם הפ"ם לפירוש וא4 ע"ם,שכמט
 יאכטר ש5א אלא 5הוכיח אין שכהט דממזרחנשפרש

 הפרשיות נם יאמר ש5א מנ"5 אב5 לבופריעהפמוקים
 ש5א ה0ברא מן נ"כ ידעינן רזה אמר ולזה5בופריע
 זה היה אם ואמ המוקרם. לאחר ו5א הכטשוחר5הקרים
 שייכות לזה יש נ"כ שכדט ממזרח מברא ע5ביאור
 היום זסע דכסרר מיניה ד"טכצעינן קרא להאיעכ"פ
 הכמווחר. ו5הקרים הגווקרם 5אחר ו5א 5ה' 5ה5ליש
 הוא שייכות איזה מבורך ה' שם יהי זה 5קראאבל
 מוכרח יהיה ע"כ א5א המאוחר. להקרים שאיןמה

 יומףיך
 ראפי5ו 5זה, זה רמי ר5א 15נצר אפשר ו5ענ"רע"ש.
 חר כו5ה הוה סו4 וער גטזחי5ה לע4היטה ישנהים"ר
 מכ"ם נקדשים, עבורה חר חשוב שהשחיטהטעשה
 בירשים, כמו ו5שמה, לשסה ש5א היה אם פיפס55א

 אח"כ יועי5 5א בפמול היה דהתתלתו כיוןדטפו5
 פמו5 הוה לשנאת ר5א י"5 ודשים נבי דדוקאיהכשיר,
 לקדש מהדש בשינוי רנם בקד,שים גוחשב ס4שוםנפשר
 עושה דזה וכיון בזבחים, כרמוכח קדשים מחשבחשיב
 5שמה, ש5א במחשבתו אח"כ מתבשר יא א"כ5108
 דאיגו רק פסול אינו 5שמה דהשלא סת"ם נביאב5
 לסת"ם ר5הכשיר ההכשר טעשה נעשה 5א רעורכשר
 היה אם אף דמהני די"ל אפשר א"כ לשמהבעינן

 כעת ראיתי שוב המעשה. בסוף לשמה שלאההכשר
 חתם שאם הרבה בזה שהאריך א', בסי' נאון צביבס'

 כתיבתה, ע"י להש5ים שרי אם לשמה ש5א האותמקצת
 פסחים מהתוס' ראיה 5הביא 5נאורה לומר נמיורוצה
 0ומ וער סתחילה 5שחיטה י,טנה 5ם"ר רפסו5מ"ר
 בהחילוק 5קדשים רסי ר5א ה0ברה בזה נמיורחה
 הנהו5ה לדעתו וכוונתי ע"ש, מעצמי כתבתיאשר

 זי"ו תפארת בספר עיין הנ"5 השא5ה וע"רוהרמה,
 שריבר הרבת כמטנים 5אור שהופיע טמו"ח בם"הח"א
 5השלים לשמה שלא במהצת פהני אם נסי והבענין
 עיי"ש. ודעת, טעם בטובהאות,

 המחבר( חתן הגש0דר)סהרב



ע יו1,וי"ה וז 1""אקן2
 סדר יהא כן ב"ה הו" שם כתיבת רכסדר הכילוסר
 וץפםילא כדבדי הוא והרי הזסגים, כסדר וברכתומחלול
 לטפרהה ולא רוקא כסדר נכתב ב"ה הו" דשםש"ם
 בלשומ רש"י ס"2 הוא לשח איזה ולפי"זועוד

 תפיאותת מעשץ על קאי אם דאמר כסררו ונםכההיתו
 בקרא רסיז ראנה ועור ההיתו, לקחן הונח עליהןוכי
 להי2"5 היה הלא רא"כ ועור ונפלאותיה נמל2יוזה

 רבצאת כהירושלמק בהריא לפרש רש"יולפחות
 ואהבתק הללה לרורות לנה ולא לשעבר, תואחטראל,

 לע"4 אתה, ואיי נומ"ג ייטות הג, ואמרולימהמ"ש,

 כ"כ, היא דפסיקא מלתא לאו דהלא הירוי2למיכרפירש
 רכיון כפשוטן מבוארין רש"י רדברי להורות לו ישלכן

 להוייתו יהי לשון רריש מבורך ה' שם יהי הכתובדאמר
 בכתיבתו השם כהויית יהא וברכתו רהלולוולומר
 וכט"ש. בריעבר נם מעכב הוא שלו יפה5דרוטדורו
 בהא ונם בזה בש"ס ומפורש מבואר הוא הלאועתה

 הויה דשם הזה"ק כדברי קמצד בן ע"י השםרכתיבת
 הנ"ו הכי פ0קו הפוסקים ונם דוקא כפדרן ביהבעינן

 *פמוק יש לננ נם בוראי לכן שם השואל והרבוהנוב"י
 בוה האדיכות וכעת באריכות. שפ בספרי וכט"שאכי
 למוהר.אך

 באה"ד, רו"שידידו,
 טורבאוויץ וואלףזאב

 מסימן

 תורה ספר למכור מותר אם בדיןשאלה
 דחקו בשעת לעצמו,שכתבו

-א-
 קאלמינאן פה תרס"ג לופ3"י, טהבב"ה,

 ישראל הפארת עטרת האסיהי הנאון ירי"נכבוד
 מהור"ר כהש"ת וכו' וכו' וטהורקדויפ

 שלים"א טורבאוויץ וואלףזאב
 קראז דט"קהגאכ"ר

 כתבתי שלא מאז כבירים ימים הנה4עשרש~ה"בפ
 ירעתי שלא ? מה יען מאומה, גאונולהוד

 תקופה היתה הזאת התקופה כי בכיתו הוא אםהיטב

 ווארשא בעיר רב זסן ישב כי שכעתי כן נסיעותשי

 ע"י שכתב באחד נשאלהי והנה ספריו, מדפנאןלרנלי
 הרבה ירד ועתח כררך בבה5"ר והכניסה ס"תסופר
 אכתהי לו אין כי ער לו דחוקה והשעה ל"עממצבו
 שימכור גאופן אם כי ממצוקותיו עצמו אתיחלוץ
 לכאורה והנה לסוכרה, לו מותר אם ונשאלתיאותה,
 סי' ובאור"ח רפ"ב סי' ביור"ד להדיא מבואדהדבר
 הביא שבאור"ח המחבר על לי ופקשה אלאקנ"נ,
 מנ"ל ובאמת לסונדה, לכתהלה לו מוחר בשלודיחיד

 מקור הוא קאצשם העיר בני בפ' בסנילה "טר דהראזאת
 בדפיה, לדהפתמש היתר לשנין אלא יצהרי לאהרברים
 לכתחלה נם מתיר שהרא"ש להכהזבר ל1 מניןאבל

 מורה הרא"ש שנם ברורה ראיה ואדרבאלמכרה,
 בנורים סוף סהרא"ש הוא לסכרה לכתחלהשאמור
 למיתני אצטריך וכו' ס"ח כו לקנות מותר וס"תנר"ה
 לשכר חזי לאכילה חזי רלא נהי הני ככל וכו'ס"ת

 שיבוא לשכר חזי רלא ס"ת אב4 אכילה לירישיבוא
 מותר בשלו שיחיד נימא ואי עכ"י, וכו' אכילהלירי

 לירי שיבואו ישכר חזי ס"ת נם א"כ למכרהלנהחילה
 אך לדחות נוכל שאפ'2ר אף ברורה ראיה וזהאכילה,
 הרא"ש שכוונת בהריא מורה והמובן הלשוןפיכנוות
 באור"ח המחבר ע4 יי קשה וא"כ שכתבתי,כמו

 יכיכרה, לכתהילה להתיר הרא"ש בדעת א"עשתולה
 במנילה והרא"ש להיפך, הוא הרא"ש רעתוכאמת
 להשתבוש לו מותר אם מכרוהו שכבר היכא רקמיירי

 הקטנה היר לרעת ובפרט לכוזחלה, לא אבלברמיה,
 בחיקו לא רע"כ סובר שהוא תשובה בפתחיהובא

 רק הוא למכרה לו מותר בשלו יחיד אםהראשונים

 למכרה, לו ראסור הכ"מ יטכהבה היכא אבל ס"תבקנה
 היתר שום אין כעצמו ע~כתבה רידן 'בנדוןוא"כ

 ט"ז, אות רפ"ב יור"ר תשובה בפתחי ועייןלסכירה,
 נדע לא החילוק ו5מגם אצלי אין הקטנה יד הספרוהנה
 דהנה הקטנה, היד עם שהדין העיון לאחר אךלי,

 הוא %ם וכתבו של הטצוה אם האחרוניםנחלקו
 יוכל אחד פעם שכתב וכיון ס"ת בכתיבתמקיים
 הס"ת את שכה2חה השהי"ה כי אח"כ למכרהאת"כ
 דיל5א8 או המצוה, על כלל מוספת איננהבכיתו

 להשהות מחויב והוא 5והמצוה חלק רק היאדהכתיבה
 קיים לא בביתו שהה לא ואם פביתו הס"ת אתנם
 שבכתיבה נימא אם ונ"ם לכם, וכתבו של המצוהאת
 המצוה את מהיים הס"ח את שהה שלא אףלבד

 או שקנה ס"ת בין חילוק שום אין אזבשלימות
 למכרה מותר בשלו שיחיד הסוברת ולדעהו~כתבה
 שגחב היכא ראף שסוברת ה"ה הס"ת את ופקנההיכא
 את קיים שכבר כיון למכרה נ"כ יוכל הס"תאת

 אך כלום, סועלת השהיה ואין לבד בכת"בההמצוה
 ועיקד מהצצצוה חיק רק היא שהכת"בה נימאאם

 שם"ת הכ"ט כוראי אז בביתו השהיה היאהמצוה
 מבם4 בכלל רהוא לסברה לו אסור בעצמושכתבה

 עיקר רבאסת ברורה ראיה להביא לי יש והנהעשה,
 רהנה בביתו, הס"ת שהיית היא לכם וכתבו שלהמצוה

 נופ4ת לבם וכתבו ש4 יטממצוה 5מפמע כ"אמסנהדרין
 ואם במצוות חיוב בר שנעשה כהטעה וזינף הארםעל
 הוא כתב ולא עצטו חשבון על ס"ת לכתוב בידוהוה
 לא, הדיוט אין מלך שם רהקשה עשה, מבטלבכלל

 4כתוב יחיוב שום אין הריוט רעל מזח להוכיחורצה
 ס"ת לכתוב מחוהב שהריוט 4מ"ר דאף ניסא ואיס"ת,
 זטן כל אך ס"ת אחד פעם בחייו לכתוב רק החיובאין
 מהופ שום אין א"כ עשה מבטי ככיל אינו כתבהש4א



 4* נשךזט
 ך יזהארח רן רט

 כאלה לרחוקים לכנם צריך היה ולא תנם'לקדשית
 למלך רנ"ם לתרץ יכול היה אלא תורות, מטתינ"ם

 הם"ת את לו לכתוב וסיר תיכף סחויב רסלךלהריומ
 יטאינו הריומ כן לא עיטה ושבמל הוא כתבה לאואם
 לק"ם עריק בירו 'טהות ייט כיח עיטה סבמלבכלל
 הדיומ רלם"ר היה דברור 'ט"ם אלא המצוה,את

 תיכף מתחי4 הזה יטהחיוב מ"ת לו לכתובסחויב
 מבט4 הוא כותבה אינו ואם חיוב בר שנעיטהכמ2עה

 רלו ו4ומר מפנהררין ראיתי את ידתות )ואיןע,טה,,
 כותבה אינו אם שטה סבטל בכףף אעו ,טהדעטיהא
 אק מטעם תיכף ס"ת יו לכתוב מחויב הואס'"ם

 אלא מראוחיתא רהוא תינח הא המצות, עלמעבירק
 סאי ,שדרבנן הוא יזעבירים ראק המובריםלשימות
 הקעח ולכן יהדעמ,, ימלך נ"ט אין ומשו"האכ"יג
 הנחה לפי ועתה ברחוקים, לכנס והוצרך יטפירשם

 עשה מבסל בנלל ה שיה הגא סעם מה לי קשההזאת
 ואם בח"ו אחר פעם רק ףכתוב מחחב שאעוכטן

 הרא,טתות בעתים נחשב ,ה,ה 4מה כתבהלבמוף
 לברך ל יכ ,טהיה לאחר רומה זה למה הא שטהלסבטל
 הסצוה את גיים ולא בבוקר אתרמ מצות אתוללים
 וה"ה עשה מבמל בכלל הף האם בצהרים איאהזאת
 'טמו"ם כיח עשה מבמל ככלל יהיה לסה רידןכנרון

 היה לא וסתחלה הזאת המצוה את ק"ם ימעבאחרית
 )חעוק בחיע, אחר בפעם אותה לכתוב רק חינעליה

 שנרר בסי י"ב מ"ק יטם גהנ"ה רל"ב מימןבער"ר
 וחזרה לכאן( עמנם ואק שם העוק 'טנה, גתוךלעשות
 לו לכתוב ומיר תיכף מחויב יטהדעמ מ"ר עלקרטיתי
 הוא? מעם סה עשה מבמל בכלל הוא לא ואםס"ת
 רק היא הכתיבה רב(שמת ברורה ראיה מכאןתראה
 הס"ת את להשהות היא הסצוה ועיקר מהסצוהחלק

 בירו מיפק יטהיה היכא ומשו"ה במזחה, כמוגביתו
 המ כתבה ולא מ"תיכתע

 בכ~
 למה הא עשה מבטל

 רנע בכל רהוא מזתה בלא גביתו יטרד למי רומהזה
 וכיק רסנהרריה המורא 'טפיד ואתי עיטה, מבמלורנע

 רס"ת הקטנה היר יטל רינו נ"כ 'טפיר אתי לזהשזכיץ
 עשה טבמל בכלל רהוא למכרה ראמר הכ"משכהבה
 מברק והוא בביתו אותה להשהות סחחב 'טהואכען
 בסעם הראנ"ח הקרימו כבר ובאמת אותה, קשהה%א
 שהיא כען שלה מ"ת לסטר יכולה ראשה עפסקזה

 האימור רעיקר סזה סעאטע הזאת המצוה בכללאינה
 לי וכסרומה עשה, מבטל בכלל הוא המכידהשל

 לסה ~טה שבאסת הראנ"ח שימת את היטבשנארתי
 סמצות זה עמן שנא מאי עשה מבמל בכללקיה
 לק"ם יכול שהיה ראף למעלה שצ"רתי וכסואתרע
 בצהרים אלא ק"סה ולא בבוקר הזאת המצוהאת

 אתי הנ"ל דברי ולפי כלל, עיטה סבמל בכללדאינו
 לעצמה ישכתבה כיח רירן בנדון ולפי"1 וזכל,שפיר
 מקום לסצהא י"ט אמנם הן לסכרה, היתר יטוםאין
 יטססדרק בח"ם ו"מחבר 'טפמק סה לפי והוא פה,להקל
 הנרמאות לפי דבכורים טסשבח נ"כ והוא לבע"חס"ת

 ובניו אשתו בס1ונות מחויב שהוא כיון וא"כרשם,
 בע*ח כדטאר הסה נריעי לא לפרנסם גסה לוואין
 יכול אם מסופק שאני וסה לגטכור בודאי ב"רויוכלו
 לפרוע כרי מ"ת למכור בעצמו הלוה או בעצסוהבעל
 שרוקא מעמ סוכח רבכורים שהמשנה ואף חובואת
 הזה הלשון אם גופ' בזה להמתפק יש ס"ם אךב"ר
 בעצמו הבע"ח נם ובאסת דוקא לאו או רוקאהוא
 את לפרוע בשביל ס"ת למכור לו ומותר נ"כיוכל

 להכריע לי ואין לפנים צריכה ה1את והחקירהחובותיו
 חדשות, אתי אין יותר רבריו, תוצאות על ססתיןוהנני
 כבור, ברנשי עוז, ירירומסני,

 ורוחנית, המריח בהצלחה מברכווהנני
 החופ"ק אלשוואנג, יעקברור

 - ב-
 הנ"ל להנאצןתשובה

 קואז תרם"נ, למב"י, כ"ו עש"ק ו'בעזה"י,

 3*י אלשוו4וננער יעקב דור ס' חו"ב הג' הרבלכבור
 דקאלטינאןהרב

 לשעשועים. קבלתימכתבו
 סה דהנה בהעגחה, שלא הם דבריו בלוהנה

 הרא"ש רברי בהב'נת המחבר דברי עלשתמה
 ומנ"ל כרמיו להשתכהט רסותר רק קאמר הרא"שרהלא
 שם קנ,נ בסיסן בב"י עיין לא למוכרו, נםדמותר
 ראמר רהא אסר רהרא"ש 1ה, הוא שם רבריווכוונת
 העיר אנשי במעמד זס"ה סכרו שלא אלא ל"שרבא
 בי' לכהטתי אפילו העיר אנשי במעמר זמ"ה מכרואבל
 סכרו על נם ר"ל קאי רמתניתין הני אכל ש"ר,שכרא
 שלו מ"ת שמכד יחיר הלכך הרא"ש אמר וע"1ס"ת,
 1ה לי' רסנא הב"י דייק וע"ז ברמיו, להשתמשיכול
 לא רלמא מ"ח אמכרו נם קאי רמתניתין הנידאנל
 בהיתר רהמכירה רכיון למוכרם רשרי הני על אלאקאי
 ביה למשתי אפילו המעות להוציא שרו לכןהיתה
 לזה הוא, 'באימור שהמבירה מ"ת עי לא אבלשכרא
 למכור רשאין ס"ת דגם להרא"ש פ"4 ראפשראמר
 ולכן להררי, כולם רסי וא"כ העיר, אנשי במעסרזס"ה
 רסי ונם קאי אכולהו רע"כ הרא"ש מני' רייקשפיד
 והלכך שכדא בי' למשתא אפ%ו להוציא יכוליןהם"ת
 ידעינן ומסילא בדסיו, להשתכךט יכול נ"כ בשלויחיר
 כזמ"ה בשלו היחיר מותר לכתחילה לסנורדנם

 הנ"י רברי גיאור הוא זה העיר, חנשיבמעסר
 עי"ש.שם,

 כדאיתא הא לומר רנוכל מוכרח אינו 1ה באמתחגטנמ
 וסכרו בעברו (יירי דם"ה כראיתאוהא

 סותרח שם השאר ובכל למוכרה איסור ש"טאע"פ
 רב(* רחטמר רכיון להרא"ש לי' נמטמע ואעפ"כהסכירה
 המכירות כל על קאי נודאי כטתמא שני לאבלשונו
 נאזיר בדירה ואף ס"ח יטברו על גם בכמטנהושנזכרו
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 איסור שעשו אע"פ וסכרו כשעברו בדמי'להשתסהש
 נתנאל הקרבן וכמ'"ט לפרש, לו היה דאל"ככמכירתה

 ינ"נ במי' שם ראמר הטור מרברי ואף ח', אותשם
 בדפיו ולעשות למוכרו יכול בשלו יחיר כל וכןבלשונו

 קאי מ"ת אפ*לו דהאי י"ל ס"ת, אפילו שירצה מהכל
 בדמיו דלעשות ההיתר על מני' דסליק מאי עלרק
 דבריו שבתחלת הטכירה היתר על ולא שירצה, מהכ5

 עי"ש, ז', מ"ק ע"ר סי' ביו"ר הדרישה 'נ"גוכמ"ש
 רשם אלא לזה מורין שם רפ"ב במי' הטור דבריונן

 נעים לא מהב"י ונם עי"ש, בזה, ג"כ הפרישהמטתפק
 אמשר, בלשון רק הרא"ש בכוונת זה 3הב ולזה זהכל

 להיפך לומר אפשר ונם הכי 15מר אפשררבאמת

 במי' הפרישה וכדברי הנ"י, והדרישה הי"נכדברי
 המחבר ממינת עיקר אבל יעוי"ש כ', מ"ק שםרפ"ב
 בשלו יחיד דמותר די"א' דפמיקא למלתא ס"שבש"ע
 בשם המרדכי רברי על רק הוא לכתח"לה, גםלמכור

 בשם הא"ח ועל כהט~ם הר"ר בשם ג"י ועלראב"י
 היתר נתבו שכולם בב"י שם שהביא ההשלמה,בעל

 ו3ס"ת כתב הראב"י בעום דהושרדכי ספורש,הטכירה
 כתב הרר"מ בשם והנ"י איסורא, ליכא המוכרודיחיר
 כו', למוכרו שיכול כו' יחיר שעשה כס"ח הריןוכן

 לעצמו מ"ת שעשה יחיד כתב ההשלמה 3שםוהא"ח
 כו'. למוכרו מוחר קנאואו

 הקמנה היד דברי 'בהבנת טעותו גןכ יראהרלנ8י"ז
 הוא לעצמו שכתב רכם"ת ברבריושהבין

 וזה למוכרה רמותר שיסבור מ"ר שום דלי3אאומר
 וכן מפורש כתב הרר"מ בשם הנ"י בהברי רהריאינו
 אלא יחיר שקנה אמר 5א יחיר, שעשה בפ"תהרין
 עור כתב ההשלמה כעל בשם והא"ח יחיר,שעאוה
 לעצמו פ"ת שעשה יותיר בלשונו הא1סרה יהערמפורש

 ומתירין יהדדי אותם כהשוו דספורש חרי קנאואו
 בון לעצטו ועשאו ככתבו בין ענין בכלהסכירח
 כדעח רא זה לומר חוא חקסנח טיד כוהמן אסגםבקנאו,
 ובי"ר ש"נ רבא"ח אהדדי חבריו קשיין דהיאהמהבר

81,

 כיירי ע"ר בסי' דההם כפשאו לומר ואפעשך)אם
 אימוי, ואז בו לקרות להביםכשהקדישו

 הכהטנה כתב יכן לרבים, הקדישו דלא קנ"נובפיסן
 זצ"ל מו'וח כבוד שנם בסוף האיתי וכן עי"ש,ברורה,
 כל על שח1בה האחת בם"ה שכתבו וראיתו כן,כתב
 למוכרה, אסור יחיר גם 1%1 שם, כמבואראיש

 מצד הוא דהאיסור האחרת בם"ת מיירי כאןכהטא"כ
 יעצמו שעשה יחיד בין כזחלקין אנו בזהקדושתה,
 בזה, וצ"ע כ"ל, מחיוקת כאן ואין 5ציבור ממיהיב.ן

 ראשונה, כריעה תפם חב"י ר3ינו שנם נראהוידי:א
 עי"ש בד"מ, הרמ"א וכ"כ משכ"ב בא"חועיין
 או מקד"טה ראי דבתב תו"ח מב* כושסעדכנן

 14 5כתוב וצריך המצוה נתבט5נאבדה

 דבנאכד מלכים, הל' 3ר"מ מבואר שכן ומביאאחרת,

 האוסר ורעת תמתירין רעת הרעות לשני הביארפ"ב
 ולזה ראופר, *רמב"ם לרעת רק *כיא ע"ר במי'ואלו
 לעצמו שכתב בפ"ת ספורש דאיירי ע"ר רבמי'אסר
 לא ולכן בדידה בגשכירה לאפור כהרטב"ם הכריעבזה
 מי' ובי"ד קנ"נ מי' ונא*ח המתירין, דעת שםהביא
 ולכן הכריע לא בזה ס"ח שקנה ביחיד איירירפ"ב
 אינו זה נם לענ"ד באמת אבל הדיעות, ב' שםהביא
 בש"ס שהוזכר ס"ת טתם דודאי דבריו לפי נםמוכרח

 משום אלא כריני', 4עצמו מ"ת בשכתב הואובפוטקים
 הרא"יט בדעת אפשר דרך רק זה כתב עצמודבב"י

 על בודאי תולק שהרא"ש כיי יי' פמיקא יאאבי
 מ"ל כהרמב"ם ג"כ דהרא"ש נאמר אם וא"כהרמב"ם,

 אלא להחיר חידש ולא המכירה יאיסורמ"4
 ררכו הלא ומכרו, עבר אם בדמיוידהטתמש
 הרמכ"ם עולם עמודי שני כהני בכ"מיממוק

 ביה חזר ביו"ד ולכן הפוסקים, כל ננדוהרא"ש
 שני הני דפסיקא לסילהא שכתב שבאי"חמדבריו
 למפיקא זה ועושה הסכירה היתר בענין נםדיעות
 ס"ל אלא האוסר, לרעת הסתיר דעח כמטוה כידדינא
 המכירה אומר הרא"ש דנם דאפשר כיוןבי"ד

 כ%, לננדם המתירין דעת נחשב לא לכןכהרמב"ם
 רק כתב מ"ת מבירח לענין דאיירי ע"ר במי'ולזה

 הרא"ש רנם ראפשר משום לבד האומר הרמב"םדעת
 רפלינ הרא"ש בדברי מונרח שאינו רכיון מ"לכוותי'
 עולם עמודי שני דעת להשוות טפי עדיף הרמב"םעל

 המתירין, כרעת ולא כוותם להלכה לפסוק וישלהרדי
 לוהטתגמט ההיתר לענין ראיירי רפ"ב בסי'אבל
 הוא בזה הכמעירין מן הרא"ש מפורש שכזהברמיו
 רברי כל דהרי ליתא, מעיקרא קושיא דבאמת1עלד8 לאם הריעוח. שני שםרכחב

 ואיהו שם הטור דברי הוא ע"ר 2סי'הי1חבר
 סי' ובא"ה ז"ל, הרא"ש אביו כדעת מפורש מ"להרי
 אביו לרברי רס אלא הרטב"פ דעת כ% הביא לאקנקנ

 הרמב"ם דעת שהביא רפ"כ פי' ובי"ר %ד,הרא"ש

יוסה
 מכר רה"ה היא מנ"ח 3על ויעת עי"ש, אחרת,צריך
 שיכתוג ע"י ס"ת לו שיהיה המצוה א"כ הקדישאו

 הרמ"ח מי'טון וכ"נ תסידית, מצוה היא א"כ יוויהיה
 ודעת ס"ת, מישרא4 איש כי 5היות שנצטוינושכתב
 יטביה היינו דנאבד שכתב מה דאפיטר קואהמנ"ח
 חבירו קבח ש'א כ"ז נתייאיש אפייו מאתו בנזלא'ב4

 אף דירי' הוי דאיתא היכי וכל ו1לו הוה קניןבאיזה

 יכתוב א"צ בכה"ג א"כ הוי, שלו אבי ברשותודאינו
 הקשה הת"ח וליעת המצוה, מקיים כי אחרת ס"תלו

 ובש"ע פ". ובר"מ כ"ז מגי4ה כעמ' הנ"4 המנ"חנסי
 שיגטי רל"כ! וכו', אשה לישא רק ס"ת ימכורשלא
 2 ימ" איו, דברים כהטום מקום בשום ועע1ה בקוםעיטה

 עי"ש בקוע"ש, זו מ"עדיבטל
 המחבר( התן המסרר)מהרב



ייךשו"תתפארתש
 הרטב"ם לדעת ש שהשיא שם מדבריו מפורשמשמע

 ביניהם כ% פ15נתא עקשה ו5א הרא"קש אביולדברי
 ומשנה כחומשין נם אלא עוד ולא קשם, חפר"שהוכם"ש
 כדברי עצסו הרא"ש בדברי וההש"ע הטור כתבגם'

 ולישא תורה ללסוד אלא בזה"ז למוכרן דאיןהרמב"ם
 מדברי מפורש סוה להכריח יש א"כ והלאאהשה,
 הפכירה באיסור כהרמב"ם נ"כ דס"ל עצסוהרא"ש

 סאל דאפשר הב"י כתב א"נ ואיך בשלו ליחידגם

 בסיג?ן בזה טסתפק הפרישה ונם כהמתירין,להראש
 זו, לקושיא התחלה נם אין כאסת אבל עי"ש,רפ"ב,

 לקרות לרבים כשנתנן רק איירי ע"ר בסי'דודאי
 לא לרבים גתנן כשלא בשלו בי"יד אבל כהן,וללסוד
 כתב וכן הש"ע, ולא הסור לא ע"ר בסי' כללאיירו

 ז"ל הרא"ש א"א ונתב וז"י ז' בם"ק שםהפר"שה
 ראבי"ה פיריש הראשונים, לדורות אלא נאסר לאשזה

 יחיד של ס"ת אבל קאי דמתניתין ואכרביםאכפרים
 עכ"ל, ברכה סי' 'בו רואה אין אם ואף למוכרוסותר
 נסיסן רק בי"ד והש"ע הטור כתבו בשלו היחידודין
 %ד.רפ"כ
 סדברי הרא"ש בדברי בהבנהו הב"י על שהקשהוכשה

 דבוונת ק"ס, לא נ"כ בבורים סו4הרא"ש
 מביאין שם דחשיכ הני דכ5 זה, הוא ודאי שםהרא"ש
 לידי תביא לא ס"ת אבל אצלו, כהיותן אכעהלידי
 שתהיה לוקח בודאי הלוקח דכל אצלו,  כשתהי'אכילה
 יוכל שם הרע"ב דטוכרי א"בהא שימכרוה, ולאבידו
 לו אסור בשלו יחיד דנם דסובר ראיה להביאשפיר

 גם"ש. הדא",ש מדברי לא אבללטהנרח,
 בנ"ם כרם"א דנהנינן יינא לעניז לפי"זדערעה

 עולם עסודי פנ' לפסוה הב"י כ% עלשחולק

ין*
 בשותפות בס"ת יוצאין אם דתל1 י"ל ולכאורה)ב(

 קאסר ולרבים רבים, לשון לכםמדכתבו
 שבוביא ס"ת הל' שסח באור ראיהי אבל 5כם,כתבו
 לכם, סדכתיב בשוהפות דיוצאין אסרינן איאפילו
 לרבים התורה אמרה דכי הוא הנוף דחובת בם"תאבל
 יוצאין שהרבים היינו רבים, בלשון לכםכתבו

 דלא חד בהן איכא וכי עשה, מצות ידיככתיבתם,
 כתבו בכלל נכלל אינו א"כ סצוה ידי בכתיבתהנפיק
 שלא שכיון ס"ע ידי יוצא אינו השני חו וא"כ5כם,

 ראשית בריש בחלה דסצינו וכסו לכם, כתבו עליוקאי
 פטורה עכו"ם שותפות ועיסה חייבת דשותפותהנז

 העיסה, על חיובית רק אינה חלה דהפרשתכהטום
 עריסותיכם, רבים לשון רק אסרה דהתורה1אטרינן
 עליו קאי לא הלא חייב דאינו חר בהו איכא איוא"כ
 שלו שאין פמור הישראל וממילא עריסותיבםהך

 הנ"ל הנאון כתב ובזה עי"ש, בח5ה, החי"כנשיעוד
 סהני לא רשותפות ראיה שהביא הפר"ד על5השע
 וכו' לעומו ס"ת לו וכתב וכו' דסנהדרין פהנם'כס"ת
 מגי דהדיוט איפור פריך וסאי לא, הדיוט איןפלך

 א"נ דיעות, 3רוכ לפסוק קי"ל אלא הפוסקים כלננד
 ס*ל כהרמב"ם והטוד דהרא"קש נאמר אם נםהלא

 המנירה מחירין פוססים רוב הלא עכ"ז הסכירהלאסור
 והר"ר והראב"י המרדכי ה"ה לעצסו ס"ת ככותבנם

 בסי' הפרישה כתב ובן והא*ח, ההשלמה וספרכאשולם
 דגם דאפשר ובפרט ראב"י, בשם האנודה גשםע"ר

 כת שהוא בדבריו הכרח שאין דכיון להיפךעתה וי"י המכירה, נם להתיר ס"ל כוותם ותטורהרא"ש
 להתיר ס"ל פוסקים כרוב הוא שנם יותר י"להאוסרין

 הסכירה.נם
 דא"נ כ5י ליתא לפזוזה, לה ומדמהעשה מבמי טשום ס"ת בכוהב האיסור בטעם כת"רומ"ש

 רשאי דאטו אסור היה אשה ולישא תורה ללסודנם
 בכית ולדור אשה ולישא תורה ללסוד סזוזה נםלמכור
 אחרת, עשה ספני נרחית עשה וכי סזוזה,בלא

 וסייעתו המרדכי התירו היאך דא"כ ונםאתסהא,
 ש5 עשה דפצות זה מוא הענין אבל )ב( עשה5בטל
 חחת, חלוקות, סצות שתי בה יש ס"תכתיבת
 ו5נן ב"י, את ולמדה מצות השנייה לכם, כתבוסצות
 אבותינ לו שהניחו כנון ולמדה שייך דלא כמקוםאף
 סהשל1 לכתוב המצוה עכ"ז ללמוד בסה לו ו"שס"ת
 אינו 5כם כתבו סצות ודאי ויפי"ז לכם, כתבולקיים
 תפיד הוא ולמדה מצות אבל 'בחייו, אחת פעםא5א
 %ם כתבו מצות קיים אם לפי"ז וא"כ הפסק,בלא
 או קנה או אבותיו לו שחניחו אחרת ס"ת לו יש%ם
 בס"ת לומדין שאין בזה"ז או מחברו, לשאוליכול
 ולמדה מצות כממום עוד בו דאין ספרים, בשאראלא

 ונם אז, לסוכרה לו סותר קיים כבר דכתינהוהמצוה
 עשה מבטל כהשום אינו לסוכרו דאוסרהרמב"ם

'דסף
 דכתיב טלד כה8א"כ לכם כתבו רנתיב שותפותבשל
 שותפות, של ולא לשסו לכתוב צריר לו, וכתכביה
 בתוספות דתניא סלד של דם"ת משום אינווב~ה

 כהשום הוא וסעסו אחר ולא הוא בו וקראובירושלסי
 אינו האחר א"כ סלך של בשרביסו כה8תמשיןדאין
 קאסר ורחסנא בה, ללגשוד יכול שאינו כהשוםיוצא
 מצוה דעיקר הרי בנ"י ולסדה וכו' לכם 'כתבוועחמ
 כדשום אשה הקדסונים פמרו וכן ללטור, כהשום רקהוא

 בכתיבתה יוצא אינו שהאחר וכיון וכו' בליסודדאינה
 וא"כ לכם, כתבו בנלל נכלל לא א"כ סצוה חובתידי
 דאינו ס"ת כתיבת כהמום יוצא אינו ג"כ הסלך הויתו
 או חברו שקנה נסו הוה השני והמחצה סחצה רקשלו

 מכתב למדרש צריך דלמאי הנם' פריך ושפירע*אלה,
 בשל יוצא אינו ,נ"כ לו, הך כלא אף הא לשמו,לו

 א%ו הדיוט דנם סעת יכתיבת פ"ע כאשוםשותפהן
 דבירושה וע"כ %ם דכתב פ"ע קיים דלא עליומצוה
 ושפיר לו, שהגוי ובאחרים כשאלה וכן יוצאאדם
 עי"ש. עביי,פריך

 המהבר( חתן הממדר)גחשרב



טו ך יזחשיה וז 4ש"ש ג2נ

 אינודואי
 נצצ~

 במה רק לו יש אם בזה עשה שום
 ולכן ס"ת קרושת נ~טום רק אוסר הוא !*בלללמוד
 להוציאם ואין גקרונה 3תפמים הסעות דנםס"ל

 גם אוסר רהרמב"ם ראמר הב"י לדעת חול,לצורך
 רהמשה ומ"שכת"ר יחיה של כם"ת במע" %טלתטת
 מאן דשה" קאמר תימא רברי בביתו להשהותההוא
 עטו והיתה כתיב כגך של בס"ת ררק שגן'רבר
 ו5מרה, היא המצוה אבל הריוט, 'טל בם"תולא

 ררצה ע"ב כ"א מסנהררין יטהוכיח ומהובמ"ש,
 תורה ספר לכתוב חיוב 'סום אין רהריוט 'סםלהוכיח
 הכה, יסגיאה רברי ברחוקים, יטם 5כנוםוהוצרך
 אעפ"י הרעם רגם ראמר רבה ע5 זה פריךרהתם
 כהט5ו, לכתוב מצוה הורה ספר אבותיו לוקהנ"חו
 הרין זה ראמרה גופורשת מברייתא אכיי ע5י'ופריך
 רהריוט כהטמע אחרים בשל יתנאה ש5א בס5ךרק
 שפיר לי' כהטני ו5זה אחרים כש5 שפיר להנאהיוכ5
 אלא בלל רוחק זה ואין תורות, 5שתי צריכא5א

 מפורשת מברייתא זה כרהביא הוא הכי רמלתאקושטא
 שתים שהוא משנה מ5שון מפורש מקרא שזהולמרה
 שתי לשמו כותב כהסנה את 5ו וכתב וכרתניאנראמר
 אכיי רפריך הראשונה רבברייתא אף ו5פי"זתורות,
 ובותב ב5שונה אמרה א5א תורות קאעי נוכר 'לאמינה
 בם"ת 5ה מוקי אחת, ס"ת רכהט'מע 5שמו, ס"חלו

 בבית מונחת א5א עמו ויוצאת נכנסת שאינההאחרת
 בשל יתנאה ולא 5כותבה הוא צריך אותה שאףננזיו
 ויוצאת נכנסת להיות ס"ת 5ו כתב יסכבר אףאחרים
 רוחק ואיזה בהריוט, ולא 'במלך א5א אינו וזהעמו
 שאמרה הברייחא רברי לתרץ יכו5 איך וגם זה,הוא
 ממעטה רמפורש אחרים בשל יתנאה ש5אבסלך
 רהריוט יאמר ומה אחר, באופן כרבה, ר5א5הריום

 יעלה בזה וכי כת"ר, 'כמ"ש מיר המצוה ע5יו חלהלא
 בש5 יתנאה 5א הריוט רנם שאסר רבה לרבריארוכה
 אלא זה רין ראין 5היפך שמרה והברייתאאחרים
 של רהמ"ע הוא 'כן בוראי אטנם בהריוט, ולאבמ5ך
 כר כשנעשה תיכף הריוט על נם חלה לכםכתבו
 לשהי' ענין זה אין ואעפ"כ שבתורה מ"ע ככ5מצוה
 אב5 ו5מרה גם בה לקיים רצריך כהטום רק אלאב'ביתו
 יו שהניחו כגון ולמדה בה לקיים צריך שאיןבמקום
 מציה שום עליו אין בוראי בזה"ז או ס"תאבוחיו

 ביט5 לא מיר מוכרה אם גם א5א בביתולהישהותה
 זה ואין אחד פעם כשנחבה בה יצא רכבר בזההעשה
ועודש וכמ"ש הוא, הכי להרטב"ם ונם למזוזה, כ%ענין

 ע"ר בסי' הרמ"א כתב הרי להרמב"ם אף דהרי
 יפחות לו יש א"כ אלא 5סכור אסורראינו

 כמ""ט מהצרקה כשנוטל והיינו הדחק ע"י 5אכולמה
 סמה נלל ל1 ואין מהצדקה נוטל שאינו מי אבלהש"ך,

 מותר לדידי' גם ודאי הרי הרחק ע"י אפילולהתפרנס
 מפני רכ"ש הירושלמי בשם בהנה"ם ובמ"שימוכרה
 דברי לתרץ *ה בתב כר"מ והרמ"א דמוחר,חייו

 יתחזק מבירתה וע"י ירו סטה אס ונלענ"דהרפב"ם,

 אחיים אין אם ביותר כ"ש עוד הוא לנטרי יפוללבל
 והש"ע הטור שכתבו למאי ובפרט, גידו,שיחזיקו
 ~תוב סצחה דהאירנא הרא"ש דברי ע"רבסום"י
 רכתבו המצוה רכל וכהטום ונמרא ונ~טגה חורהחומשי
 הרו"פ לרעת מבעי ולא ולמרה, כוצות כהטום הואלכם

 היא מ"ע לא ס"ת של הכתיבה גם ריפי"זשכתב
 למוכרה רמותר רפקיטא ולמרה בה שאין כיוןבזה"ז
 המ"ע רמ"מ שכתב יהב"י אף איא הכתיבה,לאחר
 כתב וכן בזה"ז נם בם"ת גם איתא לכם כתבושל

 מפורש אמר רבה רהרי לרינא עיקר כן ובוראיהט"ז,
 ס"ת אבותיו 14 שהניחו אע"פ כהטלו לכתוברמצוה
 לכם כתבו מצות אעפ"כ האחרת בם"ת ולכורהויקיים
 שאנו בזה"ז גם וראי יא"כ ולמרה, ביא אף בטיהלא

 שנבר כיון עכ"פ אבל מפרים בשאר  ולטרהמקיימים
 בלא"ה שולמרה כיון בוראי לכם כתבו שי המ"עקיים
 למוכרה חשש שום אין בם"ת הארנא שייךלא

 כוחמת עכ"פ ולהרנוב"ם רוחק, יסום בלא אףלהמתירין
 וכמ"ש גרול,רוחק

 כאה"ר, רו"שירירו
 טורבאוויץ וואלףזאב

 יודסיטן
 אחת אות בכתיבת טומרבענין

 שליח ע"י ס"תבסיום
 קראז תרם"ה, בתשובה, ר' ג' יוםיבעזה"י,

 נ"י מניר קלמן ס' הנ' הרבלירירי
 רארמיאנסקהרב

 הקולמס נותנין ס"ת שבסיום במנהנ פפיקוע"ך
 נס"ת אחת אות בשליחותו לכחובלהסופר

 יש אם הקולמם לו שנתן לעכו"ם טומר ינםונמצא
 מין שכתבו ס"ת גמסום הם"תלפסול
 לסופר נמור מין אף ששכר כולה ס"ת אףלענ"ד

 כשרה ג"כ שלמה ס"ת לו לכתובישראל
 כר' קי"ל הרי לעכו"ם ג%ין טחשבת רסתם ראףהיא

 עובר וזה מחשב רזה ע"ב ל"ח דף חולין בכהטנהיוסי
 ורוקא שחיטב כששמענו ואף בקרשים גם אמרינןלא
 אחר כשכתבו ולא ישרף הוא בעצמו מין שבתבוס"ת

 שהביא ר' סי' בי"ר הלבוש רמדברי ואףבשליחותו,
 ששחט ישראל לגבי רעת בשפתי נ' בם"קהפמ"ג
 '41יחות 'טאי, שטום הוא רהמעם כמטמע מחשבועכו"ם

 עכו"ם וכ"'ן עי"ש, הפמ*נ שם השינו הרילעכו"ם
 שרפה טעונה אינה בעצמם ס"ת כתבו אם שאףומומר
 חיא לעכו"ם לאו מחשבתם דמתם וכהסום גניזהאלא
 שאינם רכיון ונתבתם רוקשרתם מהיקש רקאלא

 מהלכות פ"א ברמב"ם )עיין בכתיבה אינםבקשירה
 רממעטינן הוא עצמו ש4 הכתיבה ררק וראיהמייין(
 גם דהרי ותרע בשליחוחו, ישראי של הכתיבהולא
 ופסולה היקש טהאי ממעטינן הם"ת שבהבו וקטןאשה
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 נפסול ס"ת לחן לכתוב לסופר שליח עשו אםואטו
 5כתוב שלח 'טעושק ושה ובפרט לש( אתמהח,נ"כ
 קאיחות נם גאמת ריאי אחר של בס"ת אחתאות

יך
 ט"ע דהוי כיון שמפ5פ5 5"ה סי' בשנ"א עיין)א(

 גאטום ואי רפטורי, טה"ח נרמא הזמןש5א
 אגיו לו שהניחו ראע"פ אמרו הרי טלימוררפטורין
 ס"ת 15 שיש אע"פ הרי כדט5ו, 5כתוב מצוהס"ת
 רמצות הרי כהש5ו לכתוב מצוה מ"ם בהל5סור
 כזה והאריך יע"ש, בה5יטור מירי ת5י 5אהכתיבה

 מביא הרם"ח והנה עי"ש, מתפי5ין ס"ת רי5פינןאי
 ראי בפנ"ת ועיין זו, ממצוה פמורוה רנשיםבסוף
 קי"5 הא ש5יח עשאן אם 5הכי פסו5ות דגשיםאמרינן
 והביא ש5יח, וכ-שוי וכו' 5"ם ראיהו מירי איכאמי

 ופוע5 פועל רהוה כהטום הכא אמרינן ר5א אחרמהכם
 עיק אב5 א"כא, גיי שייך ו5א וכרוסה סעכו"םעריף
 טעות רזה שכתב תרי"ג במצוה הנ"5 במנ"חשם

 שפיר אמרינן מנזה"כ ש5יחות מיעסה רהתורהרהיכא
 לטיעבר רא"י הכהטלח מצר בחסרון אב5 עריף,רפוע5
 זה. לעשות א"י רירו מינרע כירו ירו אמרינןאררבא
 כתכ זצק"ל )דמו"ה עי"ש, עריף, פוע5 5ומר51"ש
 יו"ר גש"ך ועיין בזה(, ש5יח סהני 5א אטו5תמוה
 שאין רנהי עור הקשה 5"ז בסי' והשנ"א רפ"א,סי'

 הרטב"ם פסק הרי חוכהטין חוכ-טין אב5 פ' פ'כותבין
 אלא מזה ללמור אין וא"כ לכתוב רמותר שםבעצמו
 שירת %תוב שא"א רברים חומש לנתוב מצוהשיהא
 ונשאר מנ5ן, חוכדשים ר' 5שארי אבל ב5ערו,האזינו
 חרא השנ"א קושיו'ת דשני לומר ואפשר בצ"ע.שם

 הזמן שלא ט"ע וה5א שהקשה מה בחברתא,מתרצת
 כתיבה רמצוח הרי גשליפור רפטורין פהיום 5אונרמא,
 מצחה היא הכחיבה דמצוח רנהי י"ל ב5ימור הלוילא

 סצות התורה הסמיך לחינם 5א וראי הרי  מ"םבפ"ע,
 וגו'. ולמדה עו' כתבו ואמר הלימור למצוחחבת"בח

 ישנו בלימור שישנו רמי סמוכין, לררויט ע"כאלא
 ו%ן בכתיבה, אינו ב5יסור שאינו טי אבלבגתיבה
 דרשינן וכה"נ בכתקבה, אינן כלימור  שאעןנשים
 י"נ ה5' תפילין מהל' הרמב"ם פסק וכן ט"ה()ניטין
 וקשרתם שנא' פסול וקטן ואשה פסו5 שכתגהדם"ת

 רכיון הראשונה קושיתו י"ל ו5פי"ז וכו',%תבתם
 שישנו גשה זה גם ולמדה, רכושבו מהממהכותדדרע~ינן
 ב5השור  ישנה הס"ת רכל וכיון גנתינה ישנוכליסור
 ברמב"ם הוצרך ואפי"ה דכתיבה, גם"ע כולהישנה
 הכי 5או ראי פ' פ' כוונבין שאין כהשום בטעמולוסר
 שירת את ו55גוור לכתהב הוא דנזה"כ אומרחייתי
 ע"כ וא"כ פ' פ' כותבין שאין כיון אבל לבר,האזינו
 סצות והרי 5פחות רברים ס' כל על הואחכוונה
 תו דרושינן לכן להדדי חחומשים כל חן ואויןחלימוד

 הס"ת, כל והוא גבתיבה יש בלימור שיש מהגל
 סמדכין לרההט דאין הוא גזה לפקפק ש"ש מה0אמ

 באלו חלק לחם חיח דאם סמש שום בא ואין בזחאין
 ולא  להנעלים אלו 4יתיות חסרין היו חריהאותיות

 רוראי בשלטות %ם כת'בו ש5 הס"ע טהיימיןהיו

יומף
 דדראף3ן כן לומר בפוסקים ש בבמ' סצינו דלאבזח

 וכתגתם לקשרתם המי רלא ולגהיה, וכתבה מןסמדכין
 לדרהש אין הכא לא אבל כן ררינו בנט'רמצינו

-טעצמינו(,  נשים רהרי שם, השנ"א הקשה עור 
 סשום התורה, גכרכת רחייבים הפוסקיםכתבו

 עי"ש. לזה, השייך הרינים ל5מורשחייבים

 שלהם הרינין רודאי גו אמינא האי0תפינאולדלא
 לידע צריכין רק א5א 5ימור במצותאינן

 בורי' על הר"נין ויודעין אחר, פעם 5מרו ואםהרינין
 מפי שוסיין אם ואף 55סדן, כל5 חייבין אינןשוב

 בהן ליבא התורה 5ימור טצות אבל להו, סניאחרים
 כנותיכם, את ו5א כת"ב בגיכם את אותםר5מרתם

 סהשום רק רהוי שפיר, חייבין התורה ברכתאב5
 הרינים שמיעחן דע5 נמי )רנ"כ הרינין לידערצריכין
 בכ55 אבל התורה(. בהכת 5ברר נמי צריכיןמאחרים
 ו~מדה הכחוב רייק רהרי אינן בוראי בנ"י אתו5מרה
 שירת על קאי הרי ו5מרה רעיקר -בפרט בנ"יאת

 בנשים, רשייכא דין שדב ליכא האזינו ובשירתהאזינו
 בזהוצ"ע

 נשים שנם שפ0ה הרמב"ם על קושיאשמעתי
 בונין שאין כיון הא בהם"ק בבניןחייבים

 פטורות, ונשים גרמא שהזמן מ"ע הוה א"כב5ילה
 שטוו כגופן הסקרש בבנין עזרו דנשים מהאותירצו

 נקרא עזרו שהנשים פה רזה 5י מובן ואינוובטמונן,
 הנאון מו"ח לפני ואמרתי בנין, נקרא ולא הכנהרק

 הכנה רק זה מקרי לא רוראי נ"נ לי ואמרזצק"ל
 לא אתח רק ית' 15 שאמר ע"ה ברור כהטצינולבר
 כסף והכין ועצים אבנים 'חצב ואעפ"כ הבית.תבנה
 הבית. וזבנה 5א בכ55 זה היה דלא 5רהב וברזלוזהב
 מו"ח גזה תירץ הנ"ל הרמב"ם על קושיא עיקרועל

 ילפינן הרי בלילה בהם"ק בונין ראין רדאשזצק"ל
 ואין הסהשכן אח חקים מביום רק ע"ב ט"וכשבועות

 ואין בעלכאש דברים סיפור רק ל"ת ולא עשה לאזה
 ראורייתא, איסור שום גו ואין בעלי-4 סנאי אלאזה

 אמר אלא ב5ילה לכנות שאסור אביי אמר לארהרי
 את הקים וביום שנאמר 'בלילה בהם"ק בונין איןרק

 וא"כ בלילח לבנותו שלא סמכו ושע"ז ור"להכהשכן
 בזה *יחי נם דכתיג ואע"ג זו, היא שהז"נ מ"עאיזה
 את תקים ונו' הראשון החורש ביום פקוריגפ'

 פשיטא קרא חאי ציווי נבי ביום רכת"ב הריהכהשכן,
 הכתוב כדאסר לרורות ו5א נאסרה לכר במושכןררק
 מני' נילא %י ראל"כ מועד, אהל מכהשכן אתתקים
 לחודשן באחד הראשון ב"רש רק לבנותו %ורותנם

 רש ותביא מ"ע שחוא זה קרא אביי הביא לאולזה



א עזדח" ת ר א פת
 )ב( אות, שום בה *חסר ש5א ש%סה בם"ת א5א גהא

 שם על א5א אראת ה"תה 5א חטצמחג"פ
 כחיבת על רב כסמ המפיים הבעלם ם ושופ"ה
 בחנם, כה חלי לאחרים נם שיהיה ירצו האםס"ה
 חי3וב כחטום אלא אי3ו הזה המנהנ כ5 באטתאב5
 הבעלים 5שם הכל כותב הסופר אכל 5בד,סצוח

 ודו"ק לע"ד, חשש שום 3זה אין ולנן לבררבו%יחותו

 באה"ר, ד"שידידו
 טורבאוויץ ווא5ףזיאף

 יאמיטן
 בער"ש לעכווים נסרים מסירתברבר

 בשבתשינסרם

 לנסור בע"ש לעכו"ם קורות למסור מהושאשלו3
 העכו"ם בית ננד בהחוב בשבת לנסריםאותן

 לצורך תלוש והוה בבנין 95ובעם צריךוהנמרים
כטזובד.
 אפילו ישרא5 של שהוא ג4פורסם הוא אםרזשטו12דן

 ודאי ביתו, לבני ואפילו 5בד אנשיםלנ'
 ובסנ"א סעי"ב המ*ד סי' בש"ע כראיתא לכ"עאטור
 ין4ראל של שהוא ספורסם אינו אם אגגםשם.

 זה רנם שם, והרמ"א הסחבר סחיוקת הוא5כאורה
 דלצהרך ביון קורות ותיקון אבנים פיסול כמוהוא

 ה'וא בדוד דאיסהר נ5ענ"ד באמת אבל הוא,טתהכד
 ההם"א שטביא להי"א אף ספוהמם באינו אפ%ו5כ"ע
 והרא"ש התום' בדברי הוא 4ה דין טקור דהנהשם.
 סומ היהושלמי כ(רברי כן והוכ"חו דע"ז, פ"קבפוף
 לפו"ש כ~ברח דבריהם 3לא ואף עי"ש, דשבתפ"ק
 של בתיהן בחוך שם דז"ל הירוש5פי, דבריהכי

 אכל בחלהט' אמודים דביים בטה ואסו טוחד,ענו"ם
 מחובר כהשכחח היכי והאאתא אסור, יהדקעבסחובר
 5צורך בת5הט ע"כ אלא עכו"ם, ש% ביתו בתוך5טרקע

 בקבלנות ראף בפשיטות פסקו וסוה קאמד,מחובי
 של ביתו בתוך אפילו מחובר לצורך בת5הטאסור
 בביתו אלא תלוש אף שרו ולא עוד שם וכתבועכו"ם,

 הירושלטי טרברי הוא מוכרח זה ונם עי"ש, עכו"םש5
 5ה וסוקי מותר עכו"ם של בתיהן בתוך דאמרהנ"ל,

יך
 בעלמא, אממכהא שהיא הכהשכן את הקים וביוםקרא
 נזצוה בתורת ולא בע5מא סיפוראו

 בלשוני רייק הרנ1ב"ם הרי ב5א"ה דגם אמרועלו4
 ולסעדו לבנות חייבין והכ5 יב"ה מהל''בפ"א

 המרבר מקדש והלא במחבר, בסקדש ינשים אנשיםוכי
 הבנין הכנת ע5 רק קאי אע"כ הקימו, געצטו כהשהרא

 בתלוש חחיחר מקוד עיקד רילן בש"ס 4כןבתלהפ,
 לביבם כלים ליתן י"ז( דף )שבת ב"ה דשרי טהאהוא

 בצנשמה רעא ואזם להלא חהשכה, ע"ש לעבדןושורות
 שם חרא"ש להדיא כהב 4כן עכו"ם, ישל ביתובתוך

 וכ5ים סעורות יאיה שהביא דמה יז"ל דע"זבסופ"ק
 עכו"ם. של בביתו בצנעה שהוא התם דשאני ראההאין
 דחחם ראיה אין טים של וטריחים עוד אמרוכן

 אטור היה  העבו"ם 3יד אבל טמילא נעשיתהמלאכה
 וכן עכ"ל, ק% דכמשמעת פפורסם במוום שהואכיון
 התלמש דקב%ת להדיא ברבריהם הישוס' ושלשושנו
 ומזה עי"ש, עכו'ש של ביחו בתוך אלא מותראינו
 אפילו פרהסיא דכ%אכת סע"ד שם בש"עפסק

 אין בתלוש דאף הרי ,ואסור, נטחובר הוהבסטלטלין
 בהוך שיהא עכ"פ לסיבותא בחדא א5א מתיריןאנו
 שיי ואו פרהסיא במקום %א בצינעה עכו"ם ש5ביתו
 ש5 שהוא כופודסם שהטלאכה לריעותא בחדאאפילו
 משיסם שהג1לאכא לריעותא בתרתי אבלישראל,
 אסיר, בתלוש נם ספורסם בסקום ונם ישראל שלשהוא
 שמביא י"א הני איירי בסאי אגן נחזי לפי"זועתה
 מפורסם אינו אם מחהבר לצורך בתלוש להתירהרמ"א
 אפילו רמת"רין למיסר ליכא רודאי ישראל, שלשהוא
 תלויש דנתיר ומי3ה לטיבותא, יבחדא מפורסםבסקום
 אמר הירויטלגר והרי לריעותא, בתרתי אפילולנטרי
 בתיהן בתוך בצינעה א5א סותר אינו דתלושמפורש
 וכהנ"ל לטיבותא חדא נ"כ ביה ובעינן עכו'ששל
 ביחו בתוך נם לירקע דבטחובר טפור,ש דאמרועוד
 מחובר 5צורך תלוש ר"ל וע"ב אטור עכו"םשל

 הרי יעור 5טיבותא, בחדא דאסור ואטרוכהנ"5
 טחובר עם נ?חובר לצורך תלוש רין והרא"שלהתוס'
 והני לחועם, חוץ אלא מוהר ואינו 5הם אחד דיןמכהש
 בלל פ5יג 5א בד"ס שהובא ה%בו דברי שהואי"א
 שעטר הד"ם סלשון להדיא וכדנראה דבריהם,ע5

 החדוטות ס' בא4ם שהביא הב"י דבדי עלעצמו
 הד"מ בחב זה ו% סחובד, 5צורך ת5וש בדיןדכגשתפק
 ישראי של שהוא מפורסם אינו דאם הכלבורכתב
 התוספות דברי על פירוש דדך רק דבתבו הרישרי,

 (עירי ריא ע"כ אלא פלונתא, בלשון ו5אוהרא"ש
 מכו"ע דאומר הגשחבר דאאידי בכה"נ אלאהרמ"א
 שהוא מןוהסם באינו ואף עכו"ם של בביתוואפילו
 הרמ"א קאי ע"ז לטיבותא, תרתי שהוא ישראלשל

 שי שהוא ספויסם דבאינו וי"א ואסר עליושלינ
 ת-תי 'טהוא ביחו בתוך עושה והעכו"ם ור"יישראל

יוםף
 דלא הוא ביי5ה נם וראי וההכנה במדבר,כמקרש

 הההמה אלא הסהשבן שת הקים וביום מקראשמעינן
 פשוט וזהעצמה,

 אם השא~ה שמביא קי"ה סי' חטר בשרי עיין)ב(
 עי"ש הקראים, לעדוו מ"ת לכתובמותר

 הכטץבר( חתן הגשמדרלטהרב



 ץזיח" ת ר א פתם
 והרא"ש להתוס' נם רבכה"נ ור"5 יפרקלטיבותא,

 במחובר תצרוו לא דע"כ זה הוא רטעמו ת"לשרק
 אפשר '?אי .משום אלא דוקא לתחום חוץנאיט

 ויכן כל, לעין בחוץ ועושהו גבית בשגעהיעשותו
 יא ולנן פרהסיא, מקום הוא התחום 'שבתוךכ5

 נביוג כמו צנוע סקום 'טהוא 5תתום חוץ א5אמתיריק
 הוא ררימ אף מחובר לצורך תלוש ופ5אכתאב5

 בצעעה בבית אותו כשעוטה מ"ם 123טכפחובר
 ממש ממחובר גרע לא בעיר ואף התחום בתוך4עף15
 וזה בדאיתא זה הוא צנוע מקום הה דזה יתחוםחוץ

 וראי פרהסיא בסקום בתוץ לעשותו אב5כראיתא,
 ראיתי 'טוב וטמש, כמחוכר התחום בתוך אסורלכ"ע
 שכתב שבת התוספת רבח הביא י"נ אות שםבפמ"נ
 שם עלע 5ק ח שהפמ"ג ואף עי"ש, י, ה להריאנ"כ
 לענ"ר הוא העיקר עי"ש, לו מנין רזו עליוואמר

 הנ"נ בכ5 וכרבררתי שבת, התוספתכרברי
 בזה רהכב"א רומיא בפשיסות ג"כ לי "חאןבאון

 רבמחובר שכתב העו"ש על שם ט'בם"ק
 אינו ראם כתב ואח"נ אסור, מפורסם נו אאפי5ו
 עכ"ל רשדק רס"5 גוטמע ממחובר נרע 5אמפויסם
 בפשיטות רבריו א"'ט ה5א הנ"5 כ5 ויפיהסנ"א,
 ואמר הרמ"א, יפכתב י"א כהני ס"5 רהואמאר,

 יטראל ש5 'טהוא כטורסם אימ אפיט מנדטרמחובר
 הרי בחוץ 'טעושהו מון וה"נו התחום, בתוךאסהר
 לטיבותא חרא א5א ו5יכא מפורמם הואהמקום
 טהו עו אם מחיבי לצורך בת5וש כתב ואח"כואסוה
 בפורסם אימ אם מסורסם אימ רהמקום הביתבתוך
 לתחום חוץ ממחובר נרע 5א ישרא5 ע% שהואנ"כ

 תרתי ואיכא מפורטם אינו רהכקום כיהדווי
 סק"" שם בפמ"נ ראיחי יטוב וכהנץ,לטעותא
 קאי לא רהכלבו הכי נ"כ קאטלב א"ר בשםיפהביא
 לפ"ז וא"כ כמ"ש, והוא אמחובר, ילא אנם5ט5יןאלא
 'טחוא מפוהמם אימ אם אפיו 5כ"ע אמי וראיבנ*ד
 אף נ2פורסם במקום בחוץ שעושה כיון ישרא5של

 אין רנחוץ הוא כ5ום 5או עכו"ם בית ננרשעדטהו
  שוב וכהנ"5, מכהט כמחובר 5החום מחוץ א5אהיתו

 העו"ש רברי בישוב א'/כ ונתב שרר ב5בושיראיתי
 לפי אבל עי"ש, רחוק והוא קצת אחר ובאופןכח"ג
 ורו"ק. בסער"ש, מאר ברויחא א"י?מ"ש

 סי' נ' בכלל שכהב בזה תסוהין הח"א דחברידרע
 אם טחובר לצורך הלוש רטלאכתט'

 עושה  שהעכו"ם אע"פ ישרא5 ש5 שהואמפורסם
 הפטד במהום ומ"ם רבר, לכל כטחובר רינובביתו
 ו1כתב כמו בבנין לטקעם בריעבד ו5התיר לסמוךיש

 הרכו"א רהלא פ5א "הוא עכ"ל. רם"ד, סי'הרפ"א
 ל5א ישרא5 ש5 שהוא מפורטם בא1נו א5א התיר5א

 וצ"ל נרבריו הוא רט"ם שנאסר 5א אםב0פורסם,
 כרברי לכתחי5ה ופוסק ספורסם אינו אםאפילו
 1להתיר לסמוך ש"פ אמד הפ0ר ובמקוםהמחבר
 קב5נוה כ5 דבוונתו עוך י"5 ואולי הרמ"א,כרברי

 ס' רברי על וגם מכהט, במחובר אפילולכתחילה
 לצורך בתלוש 5יה דגשספקי הב"י שהביאהתיומוח
 בשם בתב דשבת פ"ק ,בסוף המררכי וגםמחובר,

 ר"ת רביי ע5 לסמוך יש ולכן לי', רמספהי 'המצותס'
 הפסר, במקום בריעבר מחובר לצורך בתלושעכ"פ
 ראינו שם רבריו אתח5ת קאי הרמ"א כמ"שוס'"ט'
 בשאינו ולא ישרא5 ש5 שהוא בממורסם אלאאוסר

 שפיר ואתי הוא רט"ם ג2חוורתא אב5מפורסם,
 ורו"ק.בפשיטות,

 - ב-
 מ"ץ ע"ה ארי' ר' מרן המנוח ה'גאון לי כתבעמדבנ

 ברין לההמיר ש5א נוטה שהעתו מינ0קרה"ק
 בשכירי ולא בקב5נות 5עשותן הוא הרגי5ות כירנסרים
 ת"ר. זהו קורות, ותיקון אבנים לפיסו5 רמי ולאיום
 לכת"ר יהיבנא אם אף 15, שהשבתי נוה הואןזה

 0פיסו5 בקבלנות הותר רגי5יםרנסרים
 סתמייהו ווראי ומרחץ תנור הרי קורות, ותיקוןאבנים

 נומל והעכו"ם לשכו"ם אותן שכדטכירין הואבקב5נות
 פדעת תיקונן כו5אכת כל עושה וגם יעצמו שכרןכ5

 מזה "ותר סוכח לך אין רבוראי מעט מעטעצמו
 רמ"נ סי' בש"ע פסק ואפי"ה בקבלנות, רקשעויטה
 באריסות אלא מותר אינו וריחים שדה וגםראסור,
 אנו אין באמת אמנם )14( בנ"ר, וכ"ש בקכלנות,ו5א

 דשבה 0ופ"ק במרדכי מבואר רבהריא זה 5כלצריכין
 תל1ש ברין וווהות אבנים פ"טול בהרי נסרים נםשכ55
 "הנסרים והשורות האבנים ולתקן וז"5 מחובר,5צורך
 שם אנשי בחדושי 'כתבי כ5 בפ' שם וכן עי"ש,כו',
 נדת אבני 5תקן אפילו זה כ5שון נ"כ כתוב ע'אות

 יוסהיד
 בעלבוא, גרכטפ אלא הוי 5א הישרא5 חלק נתרבהזה 5דעת ותנור, ממרחץ 5ח5ק יש 5כאורה לענ"ד)א(

 אמרו ומ"מ בזה שהאריך רמ"נ הש5מן בערוך עי"ש האינו אם הרין רמעיקר שכתבו,הפוסקים

 וכוט5ם לשנתים או לשנה מישוא5 הדבר שובר"הורי
 העסק וכל ושנה שנה בב5 קצוב רבר להישראללו
 עצמו בער עושה  שהרי וכו' מותר הרי הואש5ו

 יעשה 5א ובין בשבת יעשה בין נ"ם איןדלה"טרא5
 רגם ובו' 5מחצה באריטות סהישרא5 נוט5 אםהשפילו
 רהרי מותר ס"ם הוצבת, ע"י סתרבה הישרא5חלק
 שע"י וזה ה"טרא5 5מען וט1 עצמו למען עואמההוא

 דטדח באריסות אפילו להו?כיר אסור רמרחץחז'/ל
 באריסות לשען ררכה רשרה כדטום והטעםמותר
 באריסות ליתן טררך אין מרחץ אבל חשרא,ו5יכא
 מי ממרחץ הוא רהכנ0ה הכנסתה 5נמרי שנעלםמפני

 סנטש יורע הטי כ*כ באטלם לרחוץ 5מרחץשיננום
 שובר ההוא 5הבע5ים הוא שהכנטה מררך ו~ןירחצו
 או לשנה או 5חדקש וו?יב1ע ההשכר וכא(ב5 שיהשבטי



ט ך יזש9"ת ת ר א כשרצ
 החהמה סן רחוס התנסרים חטורוח ולתקןולפוסלן
 ר"י ססשק בהא הומה אהעה ב41ביל נואהשאינו
 עי"ש, כו', אהמר לרמב"ם הוא גצחובר %צלרךהואיל
 נסרים בתיקון רק האיירו לומר הוא נר% דרחקובודאי
 מאומה, כזה מחלקין שאינן כיון נטרים בנסירחולא

 שהוא צ"ל ר"י בשם הנ"ל בחא"ש שאמרוהספק

 המרדכי זה כתב שכן המם"ק בעל גצהורבלהר*י
 מם"ק, הוא וע"כ המצות סםר בשם נ"נ דשבתבמפ"ק
 בעמה"נלהרחיד"א בגעבא הגנרדכי רבעו של ניסווהיה

 מבוארין דבריו ני התום', בעל י"י אינו אבלבשעצ,
 ליה ג04פקי ל5א בביהור 5אסור ו4ה1ר"י בושום'להדש
 הו"ונ כתבתי, התנ5ענ"ד קץ'ש, בה,%ל

 טורבאוויץ והשלףזאב

 יבסימן
 שבות טשום בעניבה י,מאם
 ובקי חריף חנ' הרב היקר לבני שלוםרב

 נ"י טורבאוויץ הירש צביפ'
 רשיהי הסוניא וע"ד לשעשועים. הנענימכתבך

 קשירה כד"ה רש"י דטרברי ע4כתבתערובין
 דעניבה נושסע שבוח, אלא התירו ל% כאן אבלע4כתב
 רכן הר"ח, בפי' כתב ובן שבות, כהשום לר""1אסור
 דהלא והששת להרסב"ס, הכה1נה בפי' גופורשהוא
 לכתחלה טותר דעניכה קשרים וא5ו פ' ברישקי"ל
 באמת כתבו והתוס' ג1הלכה, ד"ש דברי הטוולמה
 רברי ראשית א5ו לרועה המותר דבר הוהדעניבה
מכתבך.

 א"א ונם פלונהא שום בזה שאין לענ"ד נראהא
 כלל לומר אפשר ידאי בזה, פלונתא5ההווז

 דר"י 5רבנן כגשו 5ר",1 לנמרי סוחרתרעניבה
 התירו עמש נפפורש אמר יהרי קי"ג()שבת
 ביה, איה שבות דעב"ש הרי שבוח, כה1ום אלאלך
 סהמום אסורה דעניבה לומר כלל א"א להיפךונם

 עניבה דר"ש אליבי' מפורש אמר היש"ס רהרישבות,
 וא"כ רבנן, דשיי הוא חטאת חיוב לידי אתידלא
 ביה אית שבות איזה חטאת חיוב לידי אתי דלאכיון
 לידי לעולם אתי דלא כיון רבנן עלט ינזדורלטה
 חיוכ לידי דאתי קשירה ספורש אמר ונם חטאאן,חיוב
 רס נ"כ ההשירה דאוסד הרי רבנן, שרי לאחטאה

יך
 ממנו שכר שעתה א9 %כן ויום, יוס מפללשבוע

 שלו, הריוח שכל אותו "חשדו הבדיות מ"םבאריטות
 זה וכהשום כ"כ להו1כיר ק4ררך מפני בשדה כןלא

 שמי  שנ"כ כמרחץ דינו ותנור בעמרה, דינוריחים
 יהישכידה ררך ואין וכך נך גא1לם בתנורי44ופה

 ,4בת ה49בותי 5פי בזה כתבו יהאחרוניםבארינ%ת,
 על אף חז"ל נזרו ולכן תורה של כעין מ44רחגשורין

 חטאת, חיוב לידי אתי דלמא נזירה שבוהמשום
 הוי קיימא, של קק4ר יהשור שכטש נזירהוכדפיו,ש"י

 שאינה קיהצא ש5 עמאינו בקשר אף הקשירהדאוסר
 קייסמה של קשר לקשור אתי %מא שבות נמשלםאלא
 מוכיחין ע"כ לכן בה, אין שבות נם דעניבהומינה
 כרבנן, ובחדא כר"י בחדא מ"ל רר"ש הכי לומראנו
 בפמקיא קושרין כרבנן ס"ל קי"נ( דף )ע4בת דליבדין
 דעלכשו, בחבל לאחלופי ד"אעי דנררי בהבל 5אאבל

 ולא בעניבה, גם דאסור כר"י מ"5 שנפסק דליובחבל
 ד44תי בהשום אלא הוא קו4ר נופא דעניבה דר"יטמעמי'
 אלא 0445ור אין לפי"ז וא"ב בקשירה,לאחלופי
 כהשום דאטורה ד5י דחבל כההיא קי"מא שלבענ"בה
 של א4אינו עניבה אבל קייוש1, של קשר אטושבות
 ונם לע%בע לטמרי קייכ44 ע4ל שאיגי דהיינוקי"סמ4
 אינו נו8א עשירה רכה"נ ביום, בו להתירו עשויאעו
 סי' ר"ש א"ח בט"ז )עיין שבות גמשום אלאאסור
 והעאעא דשבות, שפוח רק העניבה החה אזישי"ז(,
 עניבה בה המשה אם שבמעדש הכנור נימת הרילפי"ז
 באמטע, פלונתתן ק"נ דף ע4ם )כדאוקג11באכהוע
 בודאי דלמחר קיים14 של שאינו הוא 8שיטא הריעי"ש(
 חזט בקשד יקשרנה או במקוגשה שלושה והכניםיתירח
 חזקה שאינח חניסא באמצע  עניבה יניח לאדודאי
 ביום בו אבל 5כ"ע, כ"כ ו4ול נאשגועוז י44ינהסלל
 נ"כ קיימא ש% שאץנל כזו נמורה וקשירה יתירה,לא
 אינה הענ"בה הרי וא"כ שבות, סשום אלא הוהש
 בשם התוס' 5ה קרי ישפיר ו5זה ו,1בות, שסוהאלא
 עניבה שהיא הכנור נימת עניבח והיינו המותר,רבר
 אבל דע4בות, שברת אלא ואאינה קיהצא שלשאינו
 נגוור שבות ודאי קיעצא של שהיא רלי חב5 שלעניבה
 וחרבנב"ם, והר"ח רש"י כיוונו העמב'ה דל9 לר'"ט,הוא
 דאודייתא קשר כעין שהיא העניבה לעיקרוהיינו
 דגאזלפא כה4ום שבות כהמום בה "ש קיינאש שלשהיא
 עניבה בסעמו הש"ם אמר שפיי ולפי"ז לד""ש,בקשר
 דאתי קשירה רבנן 5ה שרו חטאת חיוב לידי אתידלא
 בניכטן דעניבה כה1ום שרו, לא חגחת חיובלידי
 אינו א"כ 'הימה קיימא, ו1ל יטאימו רק הוא הריהננהר
 בכה"נ כקשירה נם ולא  בעניבה רק אלא ר"שמתיר
 דנם במעמו אג1ד לזה קיינ1ו, של שאינו בקורדעניבה
 לגזור שיש כיון להתיר רצה לא דקשירה 'נמורשבות
 חנאאוז חיוב 5ידי בה דאיוי קייסא של קק4ר אמוביוה

 כיון במקד,ם נם תתירוה לא %ן ביה נזדוובמדיגה

יוכמף
 על פרץ יפרצו דאל"כ זה לנדור ובהכרח שלה,החשד

 לנבי רוקא גזרו %כן דפרהסיא, מילי רהוי פרץפני
 הכא למיגזר שייך לא אבל כדפירשת*, וחנורמרחץ

 שכתב כמו בקבלנהע לעשותן ברגילות בי נמריםנבי
 ראין כתב זצ"ל הגאון כוו"ח באמת אבל הנ"ל,הנאין
 מ8ורש דמשטע המדדכי יעת שהכיא אלא לזהצריך
 עי"ש. אכנים, פיסול כמו דהמה הוה נמדיםשנ"כ



זיו1ו"חתפארתא
 5א 3"כ בקשירה מיחלפי" אפ דאף בעניבהעאשפשר

 ואינה קי"מא ש5 שאינה כיון ח3אשה חיוב לידיאתי
 ד,1בות. שבותא5א
 כמטום אלא לך התיהו שלא ב,4ונו ר"ש דאמר ןהאב

 הסוניא בכל דשמעינן 3מ4ום הואיטבות,
 אמר 5זה יעי"ש(, שם, ובפירש"י ק"נ ובדף ק"ב)בדף
 שבות כרטום א5א במקדש התירו שלא הוא כןדלא
 ואף שבות, משום א5א אינה שעיקרה העניבהוהיינו

 שאי כיון בה אין גמור שבות נם העניבהדאותה
 רר"ש יותר יומר דיש או קיימא, ש5 שתהיהאפשר

 לא בקשירה יהתיר שקבלת לדידך אף 5ת"ק אטרהכי

 שאינו שהוא שבות משום רק שהוא בקשר א5אשטעת
 מלא'כה אב שהוא קיימא שי בעשר ולא קיימא,של

 שבות כ"טום אלא מקום בכל 5ך התירו ש5אכבע135א
 לא בזה נם לדידי אבל נמורה, 3!5אכה ו5אבמקדש
 התירו ולא חסאת חיוב 5ידי 5בוא שיוכ5 סשוםהתירו
 שהוא חסאת חיוב 5ידי 5בוא יכו5 שאינו בשבותאלא
 ובזה דטב,ות, שבות איא בכנור שאינו דעניבהשבות
 ודו"ק. דאמר, 5ך התירו ש5א לשון מדוייקיהיות
 לא מעיקרא שהבאת המהרש"א קושי"ת נם רבנזוהג

 דקשידה פירש"י 5א דלסה שהקשה טהק"מ,

 ק"ג בדף כדאמר הצד מן חטאת חיוב 5ידי ביהאתי

 יקשור שכוא גזירה במדינה שכתב רש"י דכוונתוהבין
 במקדש קיימא של קשר דגזרינן ר"ל קי"טא ע1לקץ4ר
 הוא כן לא לענ"ד א53 ב3ייינה, קייכאש' של קשראמו
 שבסו נזירה ב13דינה ט"ש הוא לע4ון איזהרא"כ
 בקשי דאיירי מפורש ד3!שסע קייכחש, י4ל קשריקע4הר
 קיי13א, ש5 קו4ר כה4ום ביה דנזרינן קי"מא שליש184נו
 קיימא, 11ל בקשר במדינה לומר לו היה 'הכיולרידיה
 כם"ש ההש ודאי א5א דאמר, יקשור ש13ו נזירהו3ש4מ
 ביה גזרו דבסדינה קי"מא יפל עאשינו אף קשירהדהעק
 קייכטש של קיצד ויקשער ח3טשת חיוב לירי יבואשס44
 בעניבה שאופשר כיון ב43קדץש נם רבנן להת ו4רולא

 גם חטאח חיוב לידי בי" אתי דלא קיים44 שלשאינו
 שייך לא ולכן קייטא, ש5 שאינו 5ו בדומהבטשירה
 דבקשר הצד, מן חטאת חיוב לירי דאהי 5ומרביה

 חטאת, חיוב ליכא הצד מן גם דאוסר קי"מא ש5שאינו
 של קע4ר גם באמצע הת"ק שג1תיר ק"ג בדףולעיל
 הצד, סן אטו זו קשר נזרינן דלר"ש שפיר אסרקיימא
 קיימא ש5 שאינו קשר נם ר"ש אוסר דבאמתואף
 דרבנן 5רבותא יותר ואמרו לזה, התם נח1ת 5אעדיין
 ג"כ הצד מן אטו אמצע נופא במהדש 5גזור שישדאף
 5'הבגת אף ק"מ לא ב5א"ה נם באמת אמנם נזרינן,5א

 סכשירין דלכו"ע כיון רודאי רש"י בכוונתהסהרש"א
 ביה ל"כא הצד סן דנם ודאי א"כ שבת דוההד3הווה
 בא3אוע גם דהרי ותדע בענ*בה, דאפק1ר אף וז3~אתחיוב
 והרמב"ם ו5הרי"ף קיי13א, של שאינו בקשראפע1ר
 הדיוט, מעעמה רק יעשו אומן כהנשה דוקאדמצהכו
 הש3שרו והטוד 'ולהרא"ש הוא, חזק הוא נםדודאי
 יהיה וש5א 5יופו א5א הק41ר עהטין שאינםמפור,ש

 קיי43ו ץ4ל ישר נם 5ר3נן שרי חשפי"ה קיימא1של
 סו3מטידין אצ5 שבת דדעדחה דכיון או3פןוסעקוה
 כיון הצד ד3ון ודאי אלא נמי, הצר מן וא"כהורהה,
 בו אין 5רבנן ונם רבנן ביה נזרו בעניבהדאפץ4ר
 נק אטו אמצע ביה גזרו לא ולכן מדרבנן, אלאאיסור
 5א הרי דבזה הוא הכי לר"ש דנם ההשי וא"כהצד,

 דס"ל 3דפום הצד מן אטו אמצע 3זר ואפי"הפייגי
 לפי"ז וא"כ עכ"פ, מדוחק בעניבה אפשר באמצעדנם
 והרי חטאת, חיהב 5ירי ראתי קשירה אמר הכאהרי

 לוסר רי4"י הוצרך ו5כן חטאת, חיוב 5יכא הצדמי
 א53 ה3!הרש"א, הבנת 5פי אלא אינו זה אב5במדינה,
 וכהנ"5 כמ"ש, הוא העיקרלענ"ד

 דברי ע5 המהרקט"א קושיית נ",ב מסולק ד2נזהר
 לת5טורא הכריח דמי שהקשה שםהתוס'

 רכולה אימ14 שהחשיך אמי קאי לך נתנו דמשלךלומר
 3מטום העניבה הותרה דלכך אעניבה קאיסייתא
 הנך דכ5 הותדה לא קשירה אבל 5ך נתנודכהטלך
 איסור משום אלא ב13דינה אפ1לו שאינן נמקדשרשרו
 לא וו5דידי עכ"ל, היא מלא'כה אב קעוירה אבלשבות
 קייכ14 של שאינו קשר נם לאמוי בא ר""ש רהריק"מ
 דאפשר משום במדינה שבות 3דטום אלא שאינואע"6
 כהטום לך נתנו דמשלך זה ע5 יאסך איך וא"כבעניבה
 5התיר לו ה"ה קשירה נם דא"כ מראורייתאד3!והר
 הרי לדידי נם וא"ל מדאורייתא, שטותר כזהבקשד
 שהוא לנמרי שמותר סה 5ך נתנו 13שלך 5הטריש

 שאינו הקשר ולא דשבות שבות א5א שאינובעניבה
 בעלכטש ה5א דבאמת גמור שבות שההש קיימאעל

 בשבוה אסהטר רלא היכא נג!ור שבות נם במקד"טהתירו
 5ר'"4, בעניבה דאפשד 3ד4ום יק הוא והב44 5בו"עקל

 ש44מר 3אה כ"ד בתוך דבריו עשעור הלא דא"כועוד
 בעצגע דחטר הרי שבות סשום א5א לך דעזירוע4לא

 ק41סר, סי5י דתרי ע"כ א5א ע4בווז שפקרישהתירי
 ומה בתחיטין, נאיירי גמור היתר הוא לך נתנודסמפ5ך
 טעתא שבוה 3מחום א5א 5ך התירו שלאקחשמר
 ראסרל והתום' וכהנ"ל, קשידה 5ענין מיאאחריתא

 ע5 אלא אמרו לא טשלך א5א 5ך נתנו לא 3אןדנם
 לרטז כדי זב"ז ה~ו חדושים שני  ו"ש דת5ינחומה
 דאפשר הכא מ"מ גמור שבות נם התירו דבע5טאדאף

 גמור שבות שרינן לא העניבה שהיא קלבשבית
 ודו"ק.דקשירה,

 בערובין ברי"ף יהונתן רבינו בפי' ראיתי שובח
 הצד טמן רא3ןצע החילוק שפיו,טשם

 עול שאינו קשר והוי כך שם יניחה 5א ודאידבאמצע
 והוא עי"ש, קייטא ש5 הוה הצד סן טשא"כקייננא
 הוה לכ"ע כינוו נימוז שב14מצע דעניבה כ3!"שמכהט
 של שאינו קשר גם אוסר ור"ש קייג1א ש5שאינו
 ירש"י קייטינן 5רש"י דאנן ואף מ"ש, וככ5קיימא
 מתירין הן דלרש"י לרבנן, א5א אינו הכי פירשלא

 יוכל הקשר דלרש"י קיימא, יפל  קשר גםבא~מצע
 הוה לד"4"י גם רדאי עניבה אבל באמצע נסלהתקיים



 יוזדט" ת ר א פת
 אלא מתיר ו"אנו ור*ש באם?ע ש*טא 'טלשאיט
 'טל '2אינו נם וי1טר ודאי קיאצא יצל 'טאינועניבה
 חה ח,2את, חיוב לידי דבא גמטום אוסר הואקי"טא
 הנ"ל. וכנל לכו"ע,מוכרח

 יותר ר"ש מיקל הכא תלא רא"כ '2דסדשת וס2דן1
 כ' ולמה 5יכא יטבות נם ההתם לתחוםוטבחוץ

 אני מחסיר לתחום חוץ במחשיך 'טהקלתי אע"פרש"י
 מיקי אימ הבא נם ב*ע2ת הלא הנ"ל למי כנוהבנימת
 באסת אמנם נטוה בשבות ולא דשבות בשבותאלא
 על התם 'טפיקל מה על רק הוא כחנתו בלא"הנם

 סחמיר דהת"ק דבריו ע5 מחמיר חוא והכאהת"ק
 מלאנה באב נם סיקל הוא והבא אחת באמת אמהתם

 אמות בט"ו אף התם על" סיקל ור"'טדאוחיתא,
 פעאננ וזה נמי, סשבות אף הכאומחסיד

 דקשר דק תלי דלרבנן נתנא5 הקובן בשם ונ2"עטז
 וא5ו פ' בריש דהאיבעיא בכטי*אטרופה

 5ענ"ד 5א, או 5ר"ם הוא קשר בכלל עמבה אףקשרים
 הוא עגין וטמזה כלג סקום להם אק הק"ןדברי

 לר"ם ס"ל אם רבק רר"מ, א5יביה דכיבה5האיבעיא
 ובק כידת באחת 5התירו שיכו5 גיטום י2ףדעניבה

 מתיר אימ הר"מ הוא דמיהדק משום דאסור ס"לאם
 ררפף משום אלא מירע באחת זירו 5ה שינו5בקשר
 יטכ5ל אומר, ר"מ פלוטזא בלש1ן אכו מרי עכ"פהוא
 נם א"רו עליהן י2ח"בין קשרים ואיו דאמרדת"ק
 חטאת ומח"ב מידיו באחת להתירו יסיכולבקשר
 ואמ עליו, חייבין דאין ואג?ר ר*מ פלינ וע"זע5יו,
 קי"0 דמ )שבת בעמבה דמתיר רר"י דהת"ק נאמראם
 דכען לומר אין דר"מ, הת"ק אלא הוא ר"מלאו

 באחת 5התירו שיכול משום הוא ע"כ בעניבהדמתיר
 בידו להתירו '2יכול בקשר מתיר הוא כ"כ וע"במירע
 5ענק כלל טעמבה שטר למילף אק דוראי כר"מ,אחת
 לרידיה כלל הוא קשר רלאו עניבה רשאניקולא,

 ס"ל יצדרבנן ונם ,2רי ודאי הוא הריוסדאור"תא
 שם הש"ס וכדאמר מיחלפא לא בקשירה רעמבהדשרי

 אחת בירו להתירו ואפשר רפוי בקשר משא"כבטעמו,
 והאיבעיק מראוחיתא, על" וחייב היא ק'2יהרי

 דכיח דר"מ מקשר עניבה רק 5מילמ רצה דר"מא~יבף
 אם ח"בין אין נמור בקשר ראף סמורט אמררי"מ
 ד5או 5ומר '2יש יבה ע כ"ש מידע באחת להתירויכו5
 להתירו יכו5 הרי הוא דקי2ר 5ר"י ואף כ55 הואקעו
 ישאק הוא פשיטא דר"מ רבנן אב5 מידת,באחת
 נם בקשר חטאת ומח"בין 5קשד שטר ביןמח5קין
 גי2ר דלאו י2אני ועניבה מיריו באחת 5התירוביכ51
 וזר"ם כתב ושפיר בקי2ר, מיחלפא לא ונם כ5להדא

 דהתוספתא ק2רים( וא5ו גצ1ש 'שם הק*ן)הביאו
 5התירו יטיכול בקשר ,צח"ב יטאעו הב"ייטהביא
 כטורש הוא וכן הלכה ואינה היא ר"ם סידיובאתת
 וא"ק בריש שם הסאגה בפ" ז*כתב הרמב"םדעת

 באחה 5התיו והנע5 ד*שר ואסו גר"ם הלכהדאק
 פלקף דדבק ספח-1 דם"5 הוי "ייה בין חי אקסדדע

 :צא שבעמבה ואף זה, בקשר חטאת ומח"בין ר"םעל
 עי"ש לכתחלה, נם דשרי מה"ש בפ"יפפורט

 בפ' והריטב"א ווסב"ן מדברי הק"ן 'טהביא ןכתןח
 לא ודאי שרי, מרופה רקשר תפילץהסוציא

 חידוש לר"מ ונם לרבנג ולא לר"מ אלא זהאמרו
 אמר ר"ם רהרי לכתחילה, נם דטרי אמרוהו אםהוא נר~

 אית פיהא ראיסור נמטמע עליו ח"בץ דאק רקספורש
 הכי וכרד"ק ק2ר, בשאר דמיחלף )דטום מדרבנןביה

 שאק קעוים לך יש י2אחר" הנחעה דברי עלהש"ס
 אינא, איסורא הא רליכא הוא חיובא עליהן,חייבין
 עי"וה כלל בד"ה י2ם קי"נ בדמ ושזוס' דייקווכן
 נראה אב5 בירי, אינם והייסב"א הועצב"ן דבריוהנה

 בהטוציא חסדא דרב אליביה רק זה דקאמרווראיי
 פסולה עניבה אומרת זאת דא,טר צ"ז דמתפילין
 יעוטה והיאך בחו-טות  ר"ס ,טתיר האיך וא"נבחפי5יה

 ור"ם רפף קוו בהם שיעשה ע"כ אלא קשרבהם
 סשד לאו סידע באחת 5התירו שיכדל דכללשיטתו
 ר"י דאמר יטם לאביי אב5 לכתחילה, נם ושויהוא

 5ד"ס ודאי הוא, מעלחזא קשירה דענ*בהלסעמי'
 בתום/ י2ם וכדכתבו קשר ולא רפו" עניבה בהםיעיטה

 רפח בגהי. דרבנן איסור אינא לר"מ נם ודאיו5דיד"
 לרכ וגם לומר נ*כל עוד והריטב"א, להרמב"ןנם

 ~גיטום בחפילין א5א דשרי אכוו ו5א הוא הכיחסדא
 בעלטא אב5 5נב"הו, זה '2בות '2התייו התפיליןכבוד

 אכגם לכ"ע, לר"מ נם זה בקשר '2בות איכאבודאי
 דלד"מ וכה בד"ה ע"ב צ"ו דמ בסוף 'טם התום'דעת
 משמע עי"ש, מלבוש, דרך הוה כלי קשירה בלאנם

 נם 5ר"מ היתר '2ום אין ועצי דבקטי דעתם5הדיא
 וכמ"ץגבתפי5יה

 1*לא נ2תיר דאינו דר"י2 לדייק יקיוי בני 1כ2"יס1ט
 ער"ם רפוי ביף2ר ולא כנור 2ת בניעניבה

 כל מלבד הנה כר"מ, דלא אסור ותעי דקטרדס"5
 כלל ראיה מזה אין איסור, ביה 1*ית לר"מ דנםהנ"ל

 דאו 2וי נימת באמצע רפוי קשר לעשות א"אחדאי
 ואף לרפו", תהיה הנינ2א אם כל' קול ישסיע5א

 כדפף קו5 תיטמיע י52א רבנן אמרי דמיהרקבעניבה

 זה אטנם עי"ש, רבנן והא הא ר"ה ק"נ בדמרש"י
 לרבנן לכ"ע, רפף בגץ2ר איסור י2"2 הוא אמתודאי
 עב"פ, ביה אית דרבנן איסוי ולר"מ חסאת נםח"ב
 רפף בקי2ר דאכרי דרבנן לעניבה, ענק זה איןומ"מ

 לכתחילה, נם ו"טיי בעניבה אמרי חטאת חיוב"ם
 חיוב נם ביה אית הוא קי2ר אם בזה תלוידענינה
 דעמבה נאמר אם הוא קשר 5או ואם רי נדעתחמאת
 דאט1 נאכו ואם דרבנה ייבות בו יש מיח5מבקשירה

 ותני הר"י רבק דעת מהו לסתחי5ה, נם עויסיח5מ
 אב5 שבות ביה ואית דכיח5מ פ"ל ר"י2 אבלקי"5,
 ץט*עו נעמבא אבל ק"מא "א בעניבה א5א זהאין
 קגצהר הוא ואותה הטבוה 'טבות א5א אעו קיעטאי2ל

 הנ"ג וככ5 בני,בניסת
 טו"ב זי"ו באהור, ד"שאביך



שצ"חתפארתצ
 ינפמן

 ויו"מ שבת בין בחילוק הטנ"אברבר
 ממודרים לבנים שדצא במנדל עירובבנתן
 שכתב שם הטור לחברי הביא שצ*ד בסי'המנ"א

 לבנים עאץוא בטנדל בתגו עירובבוין
 ומ"מ זה על וכתב עיווב, אינו בשבת ט'פסודרים

 שיכול מפני עירוב זה הרי ב"ו"ט כתב 5גנהצ"ע
 דאסור תקי"ט סי' 5הגון פמק רהא ייט5ו,5סותרו
 ל"ר )דף עירובין רבגמ' ד0ריו ביאור עכ"5.לסותרו,
 גירוב, זה הרי המפתח ואבר במנדל נתנו תנןע"ב(,
 במקום ועירובו אחד במקום הוא אגטף בנמ'ופדיך
 של במנר5 הכא תרווייהו דאמרו ושמוא5 רב ההעאהר
 - ע"כ. 5כתח5ה ונוטל פוחת ור"מ עסקינן5בנים
 פסק הרי והטור עירוב הוה 5א חר"מ 5דבנן הריוא"כ

 נהגטטנה הכא פסק ואיך דר"ט כרבנן תקי"הבסי'
 ריקם. רגרישהוא
 רף שם דהרי מידי, קשה ד5א 5ענ"ר ואהאמנם

 מעשרה למטה באילן נתנו תנן ע"בל"ג
 כהטתכהט קא והא בגמ' ופריך עירוב, עייובומפחים
 משום שהוא דבי כל ראמר היא רבי וגמטניבאילן
 הכי פטק הלא גהטור בה"ש, עליו נורו 5אשבות,
 דר"גו לרבנן נם הרי וא"נ עי"ש, שמ"ב בסי'מפורש
 הע~משות, בין ע5יו נזרו 5א ות5א ש0ות, אלאאינו
 כרבי אוקמיה ו5א כר"מ 5אוקמא הגמ' דהוצרךוהא

 שם התום' זה הקשו ככר באמת לפי"ז, לרבנןואפילו
 הטור ראוסר והא עי"ש, שפיר, ותירצוה 5"רבדף

 הכן כהטום הוא עירוב, אינו דבשבת 'ואמרבשבת
 ~תחי5ה 5פחות דגטעיד ר'ש דנם בנם' קפםאמרו
 דף ביצה תניא וכן בשבה, 5א אבל ביו"ט אלאאינו
 נם זה אתיא ובודאי עי"ש, מפורש ר"מ בדביי5"א
 בזה ומח5קותו ור"ט רבי שיחלוק טציגו י5א5רבי
 כהצארי יוחר דחמורה שאגי גפוקצה ראיסהר צ"5וע"כ

 אשיא רבה אטטכי' 5קו"ט כהצבת רמוקצהשבותים
 לבנין הסדורות תלבנים וא5ו ביצה, בר"טדוהכינו

 כים חסרון מחכות מוקצין הם אקצינהו דסיעתיהאף
 כבה"ש, נם בשבת אמרוהו ולכן גו, מודה ר"השדנם
 5צורך בט5טול 5טוקצה אטראו דלא ביו"ט לאאב5
 ל"א דף שם בביצה והתוס' רש"י וכדבתבו נפש,אוסל
 בשס רק זה כתב והמנ"א עי"ש, ז"רא א"ר בד"הע"ב

 מפה"ט, הכי כתב רש"י נם ובאפז וועשוס'זעפרדכי
 רהוה ביו"ט עכ"פ שבת איסור בטעם שנאטרוהיאך
 כרבי הטור פסק דטפורש ניון ק"ס 5א בודאיעעיב
 יו"ט ה5' נשעה"מ ריפיתי שוב וו0הג"ל, ןצכו"בגסי'
 כהב בשבת האיסור ד0מעם אלא הכי ג"כשכתב
 ויו"ק. עי"ש אהר,באופן

 טהרבאיויץ ווא5ףזאב

זיר
 ידסיטן

 בע"פ רב"י לא דיש דגוב"יבשימת
 המפורטם הנ' הרב היקי לבני ש5וםרנ

 נ"י טורבאוויץ היר,ש צבימ'
 אחד שחכם ומ"ש לשעשרעים, הגיעניטכתבו

 סי' ח"ר ת"ז בסי' שכתבתי דברי עלהעיר
 סהנוג"י לבר געו5ם מ"ד שום להיות שא"אכ'

 בא בפ' החינוך וה5א בע"פ, רב"י לאו ריששיאמר
 לא הזה החכם הנה ע'כ"ל, כה'נוב"י כתב מ'סלוה
 רבהריא 15 אגיר וראשונה ניל, החנוך ברבריהעמיק
 שם שכתב מכהש להיפך י"א במצוה בחינוךמבואר
 הפטח ימי כ5 ברשותינו חמץ ימצא שלא זה,ב-שון
 הדי כו', בבתיכם ימצא 5א ש'אור ימים שבעתשנאמר
 וכן בע"פ, ולא הפסח ימי כ5 בדבריו רייקטפוךט
 בטזיר ברשותו חמץ ונמצא עלי' והעובר עוד, שםבתב
 ו5וקה ימצא וב5 יראה בל משום 5אוין שני ע5עבר
 שום בו עשה 5א אם אבל כו' כעשה בו שעושהכ"ז

 לוקה אין הפסח מקו'רם בבית שנשאר אלאמעשה
 מקודם נשאר דאם מפורש 'ג"כ אמר הרי כו',עליו
 הט0ח עדב מקורם שנשאר אמר ו5א ע5יו, לוקהאין
 הפסח מקורם א5א ד~פסח ערב חצות טהורםאו

 בו עשה חצות אחי גע"פ אם ראף 5הריאדכהצטע
 אם אף ע5יו 5וקה אין ג"כ החמיצו או שקנהומעשה
 בו עוה 5א עצמו שבפטח כיון בפסח בבי'תנשאר
 כתב כ' במצוה שם וכן הפסח, מקודם הנשארמעשה
 בכ5 חמץ יראה ש5א וז"ל יותר, מפורשעור

 ע5י' והעובר כו' הפסח ימי שבעת כלמושבותינו
 5א אם אבל 5וקה בהצהתו והניחו כפסח חמץו5קח

 שאין ל2י ע5יו לוקה אעו מבותו הפסח מקורםהוציאו
 זה לשבות ש5שה מפורש דדייה הרי נו', טעשהבו

 דעובר הוא הפסח ימי בשבעת דיק 5השמיענואח"ז
 ו5א הפסח", ימי שבעת "כ5 בלשונו דדייק בע"פ,ולא
 ודייק בעוע4 ולא "בפסח" חמץ ולקח עור, ורי"קע"פ,
 ואימת מביתו. רפסח טקודם הוציאו 5א אם אב5עור
 5הדיא ואמר בע"ש, תרי מביתו ההוצאה חיובהוה
 מעשה בו ועשה בע"פ יטלקחו אף בפסח לשחו 5אדאם
 ובפסח הוא הפסח שקודם כיון ההוצאה חיובבעת
 מפורש והוא ע5יו, 5וקה אין מעשה בו עשה לאעצמו
 שכתבהי.כמו
 וז"ל, ש0תג ט' שבמצוה 5רבריו נבוא רערזהב

 י"ד ביום טמת~0נותינו חמץ לחם פל5הסיו
 וכו' שאור תשביתו הראשון כיום אך שנאמרבניסן
 ואם  דתשגיחו עוה בט5 השבהתו ו5א ע5י'וחעובר

 שאור שגאמר 5"ת ע5 נ"כ עובד בגמטכגותיו חמץיש
 5א אם זה 5או על 5וקין אין אב5 בבוזיכם יכציאלא
 ואם דהאי 3אמר אם ועתה קכ"ל, כו' כהמטה בועשה
 י"א נמצוה ד"ע ימתור הרי ק"פ קל קאי המץיש

 לומר ורצתו ע"פ על קאי ואם מעד כהג"ל* ג'ו0פצומ



יפ ך יזחא"ח רז ר 4*רמ2
 מצות ואחת מ"ע אחת מצות, ישחי בו "8 בע"פשנם
 מ"ע "חשוב טצות לשתי לחישבם 15 הש א"נ5"ת,

 יוה 5מצוה יטשצא ר5א 51"ת ס/ לפצוהרת'שביתו
 הפשות ממן בסרר דגם יעיד ס"ה ו""5מצות 5אכי תר במצוה שם וחשנ אוצו ה במצ כ55םו5מה

 פסח בערב החסץ 5השבית ט' ה מצ חשיבבהקרמתו
 י"א בסצוה א5א יסצא ד5א מה5"ת זכר ו5א לא,ותו
 ב' ובמצוה ימים, שבעה ברשותים ח3ח ימצאש5א
 הרי ר5פי"ז ועור עי"ש. יפים, 'שבעת חכת יראהש5א
 ע5" והעובר ט' במצוה מ"ש כל5 מובן אינו ל1חנונם
 חפץ יש ואם וידסביתו עשה בטל השביתוו5א

 בלל הבנה ב5א הוא חסץ" "8 "דאם האיבמישכנחזט,
 דא"כ בכחחבותיו חמץ "ש באם איט" 5א מקורםוכי
 ובסאי קבר, סאי ת5 5השבית, גחמוה הוא מהעל

בכ~
 מתח5ה נם איייי ברייה וה5א רתשגיתו, ששה

 בזה עשה חגאי איזה וא"כ במשננותיו חמץיטיש
 אגור בזה נם הלא ואררבא בכה~כנהעיו, יש ואםואמר
 מ"ע על יק עבד השביהו 5א ראם טתחלהמפורש

 היה הכי ראל"כ רב"י 5"ת על גם ו5א 5בררתשביתו
 עשה בט5 השביתו ולא ע5י' והעובד 5ומר,5:

 חגאי בזה שעשה דכיון 5"ת, ע5 נ"כ וקברדתשביתו
 דעובר הוא במשכנותיו 'חמץ יש אם דיק ואמרבפ"ע
 ע5 קאי ו5א היא אחר"תא 513תא ע"ב הרי ב"י,ע5
 5אשורו יבין נבון כ5 5כן עצמו, פמח ע5 א5אע"פ
 מלמע5ה נקורה חסר יש תיבת ועל בזה ישרט"ם
 חמץ ישאי ואם ור"5 ישאר, היבה והוא 5ר"תהמ0מן

 והוא 5"ת, ע5 נ"ב עובר אז 5פסח מע"פבכהמכנותיו
 במצדה כאן גם וכתבו שהקרימו א5א י"א שבמצוהרין

 כזמנו רתשביתו המ"ע 5קיים זהיר שדהיה כריהזאת

,ן*

 בחקירת רתשביתו עשה ט' מצוה במנ"ח דעיין)א(
 ועשה כקום מנרר היא אם רתשביתו,העהשה

 התמץ שיהא היא המ"ע אם כ5ומר בשוא"ת,או
 רב"י 5"ת ע5 שעבר מה חוץ חמץ 15 יש ואםמושבת
 אינו חמץ 15 אין ואם העשה ע5 עור עוברובי"מ,
 כמו בשוא"ת סהיים המ"ע וגם וב"י ב"י ע5עובר
 ואם מ5אכה בעשיית דישבתון עשה איבא ויו"מבשבת
 עשה 5א ואם 51"ת בעשה עובר זו מ5אכה ועשהעבר

 ס"ע נ"כ קיים ה5או ע5 עבד ש5א מה חוץמ5אכה
 החמץ יהא ש5א נאן 'הג1צוה עיקר ה"נדהשבתון,
 דשבתון המ"ע נמו מישוחו מושבת והואברשותו

 המצוה מקיים ראינו עשה מכ55 הבא 5או כמו הויר5א
 העשה ע5 עובר הגמכ"ע ה5או על בעובר הק א"עבאם
 כן אינו בשבת ובאמת המצוה, מקיים אעואב5

 העישה מקיים ע"נ המחייבת עשה בלשון כתברהכתוב
 לאו כן 5א בפ"ע, 5מצוה דשיו"ט מ"ע סחשבוע"כ
 והרמב"ן, להר"ם המצות בם' עיין עו4ה, מב55הבא
 העשה ו5א עשה על עובר חמץ '15 ה"ה אם ה"נ נןאם
 אף רתשביתו המצוה נ"כ מהיים חפץ 15 איןואם

 רתשביתו המ"ע אז שיבט5 מ5בר ע5י' יעבור אםכי
 ב5או קצר ו5כן ל"ה, ע5 נם בפסח אח"כ אבורעור
 עי'א, י"א, במצוה הצורך כ5 בו והאויך בכאןזה
 א5ו 5רבייו מפורש מרמז הוא י"א במצוה שםוכן

 שום בו עשה 5א אם אב5 שם, ש0תב ט'שבמצוה
 ע5יו 5וקה אין הפסח מקורם בבית שנשאר א5אמעשה
 במצוה שא3(רנו כמו והיינו עכ"5 שאמרנו, כמוכו'
 5פסח יעאאר שאם זה ב5שון ואסר נתב שם שנםט'
 כפי העשוי השם מצות בם' כי ותדע ע5יו, 5וקהאין
 מ,ע ט', במצוה הע'תיק מפהש ו5שונו החיגוךסרר

 כ55 וכר ו5א לא, העו בניסן, בי"ר החמץלהשבית
 זא וכל עי"ש, י"א במצוה אלא יסצא ש5אמה5"ת
 )4*( לענ"ך. מאר ופשומ ברהרהוא
 לכאור" דהנה בזה עדד 5עיין שיש מה א~כנבםג

 בפ' ושם ד' ה5' רפסחים פ"קבירושלסי
 כרברי 5הדיא גדשמע ל"נ רף ר' ה5' נשחטתמיר

 אלא הקושיא תהיה לבר צלי לא א"כ אב5הנוב"י,
 באמת הקשה דכן הקויטיא, תהיה הראב"ר ע5גם

 וז"ל הראב"ר, ע5 ניאזט המיר בפ' שם קרבןהש"רי
 51סע*ח עמעוח כמשש ר5מ"ד פה~מע כו'ואתיא

 וחימא ידאה בכ5 עובד בי"ד אפילומראוריהוא
 המחבר זה סובר אולי פ"נ בהשנות שכתבמהראב"ר

 דז' ואינו יסצא ו5א יהאה בלא ו5מע5ה שעותמו'
 הרמב"ם דאף הה"מ לרבדיו ומסכים ע"כ, כתיבימים
 בו' כוותייהו ר5א מפורשת וסוניין כהראב"דסובד
 גם אלא הוא ר5א"ה 5ענ"ר נראה באמת אמנםעכ"5,

 שום ואין היאב"ר כרברי הוא הכייהורושלמי
 בפ"ק הירושלמי ו"5 והגה 5היפך, מדבריוכדשמעוח

 ו5מעין שעות כד8ש אומר ר"מ המשנה, רברי ע5שס

יוסה
 חסץ 15 שיהיה 5דקףה צריך אין ו5פ"ר שוא"ת,רהוא
 איש כ5 ע5 רמצוה ציצית מצות כמו ויבעדוקידם

 בקו"ע המצוה 5קיים כרי כנפות ר' 55בושכישדא5
 אחר ב55 5חזור וא"צ הם"ע נתקיים ממי5אוכאן
 נ"מ עור וכתב שהאריך, עי"ש בזה, נ"מ והרבהחמץ,

 קיים אא"כ יצא 5א בקו"ע היא זו רמצוה אמרינןאי
 קבעה רהתורה מי5ה נמו י4ר יום חצות בזמנההמצוה
 קורם ה"נ המצוה, קיים 5א 5כן וקורם ח' ביוםוזמנה
 המצוה אם אב5 המצוה 5"ק השבית אםחצות
 חגפץ 15 יהיה ר5א העיקר א"ב תעשה וא5בשב

 עי"ש המ"ע, קיים המץ וא"5 הזמןוכשמגיע
 מ"ע הר"מ שהביא ועי"ש הרבה, בזהשהאריך
 השבתה הוא ומה כתב ואח"ז וכו' החמץיהשבית
 כ' כן רכמו בקו"ע רהא הכרע אין בתורההאסורה
 מושבת, ריהא הכוונה נמי וכאן שבת ה'בתח5ת
 איסור ומן קורם שישבית רהמ"ע טרנתבאררבא
 מנ"ל בקו"ע ראי בשוא"ה רהמצוה מבואראכילתו
 וכן התורה שקבעה זמן בחצות רק המצוהר5מא
 שבתבו מדאורייתא, ר"ה ר' בפטחים תוס'מבואר



יימף~1"חיד%
 חלק אך לטמן אכיינן הא מתשביתו ביטול נילףאיך

 איסורו לאח"ו רהוא לבטל א"א ובחצות בחצותוהוא

 אמרה רהתורה כלל ל"ק בשוא"ת המצוה ואיעי"ש,

 ר"ה בסוניא כפירש"י כבר מושבת יהיה יוםדבחצ1ת

 בקום היא רהשטה התוס' דשימת אע"כ חיק,אך

 קורם ולא ימצוה זמן התורה זמן קבעה א"כועשה,

 אכילה איסור זמן קורם שכתב ומהר"מ מילה,כמו

 הוא והעיקר בשוא"ת הוא דהמצוה ףסובר בתבונם

 מנמדא אך מביתו, מושבת החמץ יהיה ההיאדבזמן

 רמקשינן בנמרא ועשה, בקום הוא רהמו"עכהטמע

 כתיבי קראי תרי אביי אמר מנלן חצות אחרדגו"ע
 הראשון ביום אך וכתיב ימים שבעת כתיבוכו'

 כיון ופיר'2"י לביעור, י"י לרבות כיצר האתשביתו
 הרי אך וכתיב ז' תוך רנע אפייו ימים שבעתרגתיב
 ל"ק א"כ בשוא"ת הוא רהמ"ע נאמר ואם בושהה

 הא' וביום ל"ת היינו ימצא לא כתבה רהתורהכלל

 צריך ובאמת מושבת, שיהיה העשה היינוחשביתו
 בלילה מושבת שיהא כרי קצת הלילה קורםלהשביח
 דמקיים גיון וכו' הראשון ביום אך שפירושייך
 נאסר ואם בקו"ע רהוא אביי רסברת עכצ"להעעמה

 דהוא לכן קורם להשבית אסהי יו'ש דהיינורראיטון

 צייכין ה"נ כן הזה יום דוקא ולולב סוכה כמוגזה"כ
 להפסוק סותר א"כ הראשון ביום רוקאיהשבית

 הראשון עכצ"ל קצת שהה ובאמת וכו', ימיםי1בעת

 מיתורא הוא ראביי רריוקא התוס' לפי' אך י"רריינו
 אפשר וגם ראיה, אין א"כ עי"ש, תלק מאך אודשיא

 התנאים שאר לפי אבל ראביי, אליבא דוקא דוהולומר
 אפשר ראביי סהרא ילפי ולא ממק"א 'רילפיואמוראיס

 ע"כ בשו"ת, הוא רהעשה וסובדיס אביי עלרפליני
 הוה שפיר הלילה קודם דסה1כת כיון מידי מוסהלא
 א"א לטמן יוסי ר' בדגרי רש"י ביברי וכ"פעשה

 וכו' אתקש הא ביו"ט ואי הלק אך ת"ל ביו"טאלא
 בעיו"ט דהוא ס"רי סוכח לא חלט אך ובלא רש"יכתב

 ובדדאי בהחלת, בה"יט היא דהשבונה לסימרדאיכא
 ראורי"תא טפיקא רבה"ש 3ה"ש רוסא לאו רש"יכו~ת
 אלא בה'לש להשהות יוכל ואיך ב"י על עוביוא"נ

 ותחילת מושבת יהיה ט"ו יום התחלת דהורםכוונתו
 חלק אך רבלא חזינן א"כ מושבת יהיה כבר ט"וליל

 מושבת שהיא רהיינו בשוא"ת ביו"ט הוא רעשהה"א
 אסור 'נ"כ רי"ר חלק מאך רילפי עשה א"כקורם
 מחצות מויטבת ריהא שוא"ת הוא מ"מ בעשהוחייב
 דהוא ריליף לר"ע אך שם ואמוראי תנאי לכולהווכן

 סוכר ודאי ביו"מ וא"א מלאכה אב 'רהבערהעיו"ט
 רש"י בין דהנ"מ הוא דבריו ומסקנת ועשה,דקום

 העשה וראי זמן קבעה רהתויה בזה והוס'לרסב"ם
 התורה גויה ולר,ש"י העשה, היה יא וקרדם הזטןעי

 ואם אז לבטל א"י כ. לקיים ידכל לא ובאמתשיבטל
 דוישא הזמן כי התורה מצות יקיים 4א מקורםיבטל
 רק הוא רהעשה עכצ"4 התורה שקבעה בעתאז

 כסבואר גאדים שאוו אעפ"י שירצה איגאעלעשות

 תשביתו בכלל אינו זמן דסודם רפמחים פ"קנרא"ש
 טקיים הוא ואז נתקייס ממילא הזמן כשמניעמ"מ

 זמן נכל דעובר לומר 11פשר רש"י )ולרעתבשוא"ת,
 אינו הביטול להתוס' אבל ביטל, לא אםשסשהה
 א"כ בקו"ע, העשה לקיים יוכל א"כ תשביתובכל4
 מסתגר יותר בשוא"ה הוא רהמ"ע נימשמה"ת
 וסוכה לולב שבתורה העשין כל כמו ,הוארהעשה

 לבאר המנ"ח לשון העתקתי במח'/נ, עי"שודומיהן,

 שום בו אין ולתוס' בזה. ולתוס' 'רש"י בין נ"מריש
 עי"ש בזה, והאריך ורגע, רגע כל על רעוברהונחה
 קושית לתרץ שכתב זצק"ל הגאון מו"ח 4שימתובאמת
 הוא רתשביתו רס"ל הוא רש"י רמברת הנ"4התום'
 חצות קורם הוא ההשבתה רמצות הוא וראי ע"בביב
 לאיסור חציו חלק אך וגם הביטול שמועיל בזמןרוקא

 מושבת הבית יהיה כבר השני רבחצי ה"קכרפיריט"י,

 רבחצות חמץ על תשחט מלא למ"ר וכן החסץמן
 שישביתו הוא ע"כ ג"'כ בבית חמץ עור להיותאסור
 מושבת הבית תהיה כבר רבחצות רוקא חצדתקורם
 רלרש"י שכתב הטנ"ח של יסורו עיקר א"ג החמץ,מן
 ס"ל ע"ב איסורו 'זמן קורם הוא השבתה רריןכיון

 ליכא זהו תש~טה, ואל בשב הוא תשביתורמצות
 ועשה, בקום הוא רהמצוה ס"ל רש"י הגם לומרדאפשר
 ראך רכיון איסורו זמן קורם עליו חלה הסצוהומ"מ
 רפהצתו חלק אך הוא הכוונה תשביתו הראשוןביום
 ביום ראך לומר תיתי טהיכי א"כ אטור, וסהצתומותר

 אסור שכבר האחרון היום בחצי הוא הכוונההראמסון
 נחצי הוא רחמ~ה דאפשר תשביתו, אז בהנאההוא
 המותר היום חצי בסוף והיוו תשביתו, הראהטוןהיום
 ודאי הכי לסימד ואיבא הכי לייטר ראיכאוכיון

 סילה, במצות נסו אשה, בקום הוא יהסצוהאמרינן
 איך זצ"ל סו"ח עמהק' ומה כן. עצסו החינוךוכימש"כ
 רכר ולעבור הצות מהודם להשבית חכמיםת"ינו
 נמי עאהקעיה הנ"ל במנ"ח עי' דאורייתא, ס"עמה"ת
 אין המחוייבמ מצוה רוקא דאפ"ל לתרץ וכתבכן

 רבמא אבל ולולב, שופר כנון לעקור "כוליםחז"ל
 כלל חייב אין כנפות ר' בת לובש אינו דאםרציצית
 לתקן יכולים היו סייג גששיזה רואין היו אםכה"נ
 חז"ל אין כי כנפות ר' בת טלית אדם ייבי2'2יא

 שלא אבל עשה, על לעבור וכל מכל לעקוריכויים
 א"כ סייג משום יכולים לעקור אפייו לעבור ולאיקיים
 לעבהר לא אבל המצוה קורם סי"ג כהטום עקרובאן
 ואפשר לעכור יכולים בכה"נ ואפילו המצוהעל

 מצות בשל"ה טצאתי שוב לעקור. יכוליםבכה"ג
 בשם שהבאתי סה לקמן דעיין עי"ש, תשיך,ינכרי

 המצות דעובר רכה2מע רשבת, הירועולמי יצחקהפרי
 עי"ש. יו"ט, בכלעשה

 המחבר( חתן המסדר)ג1הרב



 4*קן2
כ ך יזחארח רז ךש

 יזורה, מדברי ולנאהן יטעות כחדט אוומר ר"ימדבריהן
 ט"ט כר עשי חנדסה זה הראשון בעם אך רר"ממ"ט
 לא אומר ר"מ נו/ י"ד זה הראעחן ביום אךדר"י
 עלת תאכ5 יא אוצר ור"י אכילתו ע5 חמץ עלעתאכל
 אכילתו על ול"ת עשה 5" אית ר"י עש"תה עלחכת
 ימים שבעת אכילתו על עשה כיעורה על ול"תעשה
 מכח בא שהוא )"ת נו/ חכת ולא מצות עלעתאכ5
 חמץ, עלע תאכל לא אכילתו על תעשה לא עשה,עשה
 שבעת מעורו על ל"ת ,שאור, תשביתו בקוח עלעשה
 'טם ופירשו עכ"ל. בבתינם ימצא לא 'סאורימים
 חה"פ ועל ע"פ על הכל דקאי משה והפני העדההקרבן
 יט רתשבימו דם"ע לרידהו מפור9 דאמר החעי"ש,
 אב5 בע'פ, נם חט ימצא דלא ול"ת הפסח בכלנם

 הירוש5מע בנמנת כן 5ומר נפלאה תימה הואבזע!ת
 נמ2בעת ראפר אכי5תו על דוארסה לומר עהיךדאיך
 וכי ע"פ על יאמר חסץ ולא ,צצות עליו ;זאכלהימים
 דף חדן בנמ' א"רי וכן מצה, דאנילת זמן הואבע"פ
 נם פצחז עליו תאנל ימים שבעת דהאי ע"בכ"ח

 נם בלי5ה חובה ולמקבע אגילתו על עלת הואלר"י
 דכותות לענ"ד נראה אבל עי"ש, דאתא הואבזה"ז

 עלע ~זאנל לא דהאי דסובר דר"י זה הואהירושלמי
 ימי שנאענ בכל ובק כע"פ רבק ס"ל עעהיתו עלהפת
 עשה בו יש בע"פ ול"ת, עשה חמץ באכלת "סהפסח

 עלע תאכל דלא ול"ת דביעררה עשה '*השדתשביתו
 הימים שבעת 1ננל )ב( דאכי5תו ל"ת יסהיאחמץ
 ולא סצות עלע תאכל ימים ו"טבעת עשה נ"כיש
 שאור ימים ז"סבעת ול"ת דאכילה, עשה יסהיאחמץ
 יספיר אמר ולזה דביעור, ל"ת 'סהיא בבתיכם ימצאלא
 על ול"ת עשה אכילתו על ול"ת עשה לי' איתר"י

 עשה בי' יש בביעו בין באכילה בין ור"יביעורה
 וה"מ פסח, של הימים בשבעת ואחת בע"פ אחת~"ת

 בע"פ, ול"ת הימים, 'סבעת בכל קשה יסבאכי5ה
 בשבעת תעשה ולא בע"פ, עשה להיפך, הואובבקור
 עיפה על יעבור בע"פ חמץ כסטשכל 51כןהימים,
 אכילתו על עעה דאמר וזהו דבדעור, ל"ת ועלדאכייה
 'סהוא ור"ל חמץ, ולא מצות עלע תאכל ימיםשבעת
 5א אכילתו ע5 "ל"ת היטים שבעת בכ5 דאכילהעשה
 על "ל"ת כע"פ ראכילה ל"ת שהש חסץ" עלתתאכל
 ל"ת ושהוא ימצא" לא יסאור ימים 'סבעתביעורו
 עובר הוא שפיי ולכן הימים, יסבעת בכלדביעור
 5"ת חמ שטה ע5 בפסח בק בע"פ בק חמץבאכילת
 וכהג"ל רביעי, ואחת ראכילהאחת

יך
 יאכ5 נגא 5ע"פ ר*י ריליף שם ה"ב בפ"ב וגיץמנ(

 שם, יווש5פי על ירושים ב בט וליןחכח,

 סותר אב5 המרושלכוי, בפירוש כן 5ומר 3פיי*רוצה
 זה פירש 5פי נפי שחעיר עי'"ט, גוזה, דבריואת

 עי"ש. 0ע',פ, נמי שייך יראה ב5 רלר"י פבוארטפנ"ה

 הנ"5 נשחמ דתמיד הירושלמי לדברי נבוא לעיזהד
 )דאמר דר"ש מעמא יוחנן ר' אמרוז"ל

 חייב אינו הזבחים כל ושאר חייב 5שמו בי"דהפסח
 לא אומר אחד נתוב החמץ( על כששחמן במועדאלא

 תזבח לא אומר אחד וכתוב זבחי דם חמץ עלתשחמ
 כל שאר ואחד בי"ד הפסח אחד זבחי דם חמץע5

 ש5 בח1ל1 לובותן ראית מה מועד, של בחולוהזבחים
 ומיעט הכתוב שריבה אחר י"ד מן 51הוציאןמועד
 ימצא ובל יראה בל שהוא בחש"מ אותן אנימרנה

 דא"ר כיי ואתיא וב"י, בב"י שאינן מי"דומוציאן
 עכ"5. כ!דבריהם ולמעלן שעות כמסש אומר דר"ממאיר
 דסשש דלר"י דכמסמע קרבן השייי רדייק הואומזה
 בב"י עובר בי"ר אפילו דאורייתא הוא ולמעלהשעות
 ד5א נלענ"ר אבל וכהנ"ל, הראב"ד על מזה וזמהולכן

 אדרבא אלא כלל הזה הייושלמי מרברי קשה שלאדי
 דביי?1 5כל הזה ננהירושלמי היא נמורה סייעתאעוד

 וכדדייק לבר הראשון ביום אלא ליכא דתשביתודמ"ע
 א5א אינו וב"י תשביתו, הראשון ביום אךהכתוב
 שאור ימים שבעת חכתוב כרדייפ לבד הימיםבשבעת

 5אואי ה13ב"י כדביי ראי ושיאב"ד, וכרברי ימצא,לא
 אגי כ(רבה לוכ!ר לו היה מזה עריפא כר"ם לי'דמוקים
 מי"ר 1מוציאן וב"י ובב"י בתשביתו שהואבחווש"מ
 הוכיר ולכ!ה וב"י, בב"י ולא בתשביתו לאשאינו

 ודאי אלא לבד, וב"י בב"י יק דחוש"מהעדיפות
 שהוא ל,ר"ם אף הראשון, ביופ בי' דכתיבדתשביתו

 וכ"ש לבד, ההוא ביום א5א העשה אין ג"כ מ"1יום
 א5א אינו דודאי י"ד יום הוא הראשון דביוםלר"י
 לא שאור ימים דץ2בעת ודאי וכ"כ לבר, ההואביום
 והייושלמי לבד, הימים בשבעת אלא אינו ג"כימצא
 א"כ בי"ר ליכא תשביתו דנם לר"ם רבשלמאה"ק
 וב"י ב"י איכא רבחוש"ם מי"ד חוש"ם עריףשפי,ר
 הכי למימר ליכא לר"י אבל וב"י, ב"י ל"כאובי"ד
 דבי"ד בחוש"3! שאין מה חומרא יש בי"ר דנםדכיון
 דתשביתו, המ"ע ליכא ובחוש"מ דתשביתו מ"עאיכא
 חומרא בו יש אחד דבכל הן שקולין שניהן הייא"כ

 ובחוש"ם דתשביתו מ,ע יש בע"פ בחברו, שאיןמה
 וב"י דב"י ל"ת איכא ובחושם"ע דתשביתו, מ"עליכא
 וכזאי הן שקולין סו"ם הרי א"כ הל"ת, ליכאובע"פ
 יאתיא ע"כ אלא י"ד, ולהוציא חוש"3! לרבותראית
 ברור זה וכל מי"ר, חוש"מ חמירא שפיר ולבןכר"ם
 )ג( בסעד"יס5ענ"ד

יוסה
 מהירויט5מי ראיה שמביא סי"ח יצחק בפרי עיין)ג(

 יטי בכל נוהנ רתשביתו דעעחהשבת
 זאת חסדא רב אמר ז"ל מדליהין במה ר"פהפ0ח

 והיא קדשים במרורת האור את 5הצית שאסוראומרת
 חמץ בכודודת להציה מהו כו' בשבת והוטתרו5קת



זיךש1"חרזפארת4
 הנ"5 דפ"ק הירושלטי שאמר כיון שי"ז אי 14מגמה

 ועל עשה על באכילחו עובר הואשבע"פ
 א"ב וכהג"ל, דתשביתו עשה עי הוא וכוונתול"ת,
 שם נשחט רתטיר הפף1נה על תקשה לכאורהחלא

 והיה ב5"דו עובר חחמץ על הפמח את השו~שםשאמרה
 רתשביחו בעשה נם והיעו ול"ת בעשה עובר 4יסי):
 עשה על עובר הוא רבאכילה הירה1לטי עחשפיכטו
 ודאיתי וכהנ"ל, דתשביתו  עשה על נם והייבו ל"תועל
 ועי"ש בפ"ק, שם הטנים הטראה באטת הקשהשזה

 רודאי ק"ם 5א זה רגם נ5ענ"ר אבל בזה,שהאריך
 מ"ע ק5 עובר שהוא יוטר שפיר שייךבאכי5ה
 היה לא מאם יותר האכי5ה ירי עלרתשביתו
 הם"ע ע5 עובר היה 5א אוכ5 היה לא ראםאוכל,

 כשאוכ5ו אבי 5בר תעשה וא5 בשב א5ארתשביתו

 ועשה, בקום הם"ע על ועובר באכי5תו אחשביההרי
 שעתא 'בנל ע5י' שעובר אף 14כ5ה לא אם כיוגם

 3משאוכלה אבל בירים אותה עוקר אינו עכ"זושעהטש

 החמץ על בשוחם מאסא"כ בירים, א4ץה ע44רהרי

ין*
 מותר טנוחו לה יליף דלא ומאן אסור טנותרריליף
 להירושלטי רם"5 והפ"ם הק"ע בפ' ועי'שחכ"ל,
 דגזה"כ א5א נאמר טלאכה כהמום לאו קרשיםד"1ריפת

 אמור ולכך בשכת וכש"כ ביו"ט יתבערו שלאהוא
 ליה וטבעי' בשבת רו5קת שתהא בע"ש אפי5ולהרליק

 מעיו"מ ממץ בטרורת האור את להצות טדתראם
 טנותר לה ,רי5יף דטאן וממיק ביו"ט, רולקתשתהא
 שייפה אלא חמץ ביעור אין רם"5 ר"י והיינואטור
 רבפמח ניטא אי והשתא - ננ"5. כגותרוי5יף
 חמץ בביעור טטי5א וא"כ דתשביתו עשה ליכאנופיה
 אטר אמאי קיסה וא"ב כל5 טנותר ילפותא ליכאבפמח
 טעיו"ט האור את 5הצית אמור סנותר לה רילימדסאן
 דליכא ביו"ט חמץ ביעוד והא ביו"ט יולקתקשתהא
 ובאמת כ5ל, מנותר י5פינן לא הרי רתשביתועשה
 ביו"ט דו5קת שהיא בכך מה וא"כ כנ"5, שריפהא"צ
 וילפינן בפמח גם נוהג רתשביתו רעשה צ"לובע"כ
 עי"ש. כנ"ל,סנוחר
 ירי על מגרע שאינו אטת הן בזה, 5העיר דיש)ך(

 טו"ח 3סברח שוחט, היה לא מאםה,שחיטה
 האחרונים שכתבו ראיתי אבל 5אכילה, רטי ולאזצ"ל,
 י"ר בחצות עליו ח5 רתשביתו ועשה שנראהמה

 ועיין זה. טנלן עאנתבו ירנע רנע ב3לועוכר
 ע5 עובר אינו רלדעתו 3תב ו' רף פמחיםבצל"ח
 יט1ל השטיני ביום דעשה רוטיא אאעחשך, ער זועשה
 כן לא עי"ס, טקריטין, זייזין אלא זמנו היוםקשכל
 צריך באטת 5כאורה אב5 נו"ב, ובשו"ת הטנ"אנתב
 מילה נטו קבוע שזמנם הסצות בכל דהרי הושעםלהבין
 שאין מצות וכן הזטן על ה13שך להם יש ו5ולבושופר
 עובר אינו נ"כ וכדומה קד,שים שרי3אע כטו קבועזטנם
 להיות מצומ דרק אלא ט"ע ביטול על ווצע וגעבכל

 5א מאם יהשר הואת"מה ע"י עתח עובר הוא ט"עאי1ת
 עובר היה שא,ט היה לא אם נם והלא שוהט,היה
 יק עובר חוא ג"ב ב,שחי13ה דעכ,שיו וא"ת בשבעלי'
 השחיטה, ע"י חוסר שום בי' נהוממ ולא וא"ת,בשב
 ום"קש כל5, בשחיטה רחשביתו הם"ע תלי לאו)כן
 ניחא הבערה הוא רתשביתו דלם"ר וופנים הטראהשם
 עבר ולא הלילה עד ההבערה לקיים יכול אכתירהרי
 ללאו ורטיא החמץ על הזבח בשחיטת כל5 חעשהע4

 על לוקה אונו העש'ה לקיים שיכו5 רכ"ז 5עשההניתק
 ל5או הוא ענין ראיזה קאמר מתמיהים רבריםה5או,
 הם"ע כהמא"כ הלאו, 5תקן באה שהעשה )עשההניתק

 אח"כ יקייטה ואם וי~, רנע ב53 עובר הרירתשכיתו
 טפורש כתב וכן בתח5ה, שיעבר טה מירי יהקן4א

 דעשה שס במפרי הבאתיו תם"ר מוס"יהמנ"א
 ושעתא, שעתא 53 ע5י' שעובר טפי חטורדתשכיתו
 שייך 5א רבשחי3נה כם"ש הוא העיקר אב5עי"ש,
 לא מאם השחיטה ע"י ג1נרע שאינו רתשביתו ט"עכלל
 )ך( וכהנ"ל. כל5 שוחטהיה

י1כ!ה
 נ"ה, שבת הרטב"ן בחי' ועי' המהריטין,טזויזין
 טיר 5השבית טחוייב רבחמץ טנלן צ"ע א"3עי"ש,
 להך דטי ר5א 24פ"ל דהיה רגע, כסל ועדברבחצחע
 העשה, לבר וב"י ב"י על ג"כ עבר 'חמץ דנביכהצום
 מו"ח ש"טת ההש בן לא אבל טובא, אלים העע1הלכן

 לאחר וב"י בב"י עבר דלא ובזה ח"א ת"זבספרו
 שטח5ס יצחק הפרי דעת אבל עי"ש, ה"ה, כדעתחצות,
 תשחט 5א בבא מכח קשבא 'הראש,ון ריום עשהבין
 רגע בכל עבר דלא הפסח יטי רכל עשה 5בין חמץ,על

 שהבאתי מה לסטן עיין 3פנז"ש, רק רבא משוםורנע,
 וב"י בב"י עדבר בוראי הפמח ימי שבכל ואףבשטו,
 עבר רלא העשה לשארי שוה שהוא דעחוט"ם
 הטבואר פי ע5 לוטר ויש עי"ש, לבר, זריזין ע5רק

 זבחי רם חמע על תשחמ לא אמר יבא ה'בפפחים
 וחר חר כל ואימא קיים, חמץ ועדיין והפמח תשחט5א
 בפירש"י ועי"ש יחטנא אטר שחיטה זטן שחיטכי

 השבתה, על הזהיר שחיטה רבזטן הוא רמבראותום',
 ילפינן קרא רמהאי רמכיון לוסר וישעי'/ש,

 רבזטן הוא רמברא משום בחצות הוארתשביתו
 חל דהעשה אמרינן טטילא השבתה על הזהיישחיטה
 טיר 5שחוט שיו'כי הפמח שחיטת כהמום מירעליו
 נטצא עי"ש, שחיטה, בזטן השבתה על הוהירר5כך
 לחיל העשה עבירת על גורם הוא הפסח שחיטתרזמן
 הוה הפסח שחיטת זטן שוב בגמצא היה 5א ואםטיד,

 עשה כטו שתחשך ער רק עשה על עובר ראינואטרינן
 זדיזין אלא זטנו היום שכל יטול השטינידביום

 הוהצה, עבירת זטן בא ראז כיון וא"ב 5טצוח,מקריטין
 החמץ על הפמח את השוהט אטרינן לא אמאיא"3
 3עעח פברת על  להעיר יש א"כ ול"ת, בעוסוועובר
 8נים הטדאמ של תירוץ 3זובן אינו ונ"כ זצ"ל,הנאון



כאזיךט1"חתפארת
 רפסיקא לסלהנא י"ט טי' בטפרי שם עור ס"ש 14טנבם1

 ולא יבד הענינים היתה הנששהפב5ת
 ע"ב( כ"ב )דף בנרה דהנה עוד, לעיין יש בזההאזיבהע
 מבריאה בריאה גגמהר עוד פריך מיצירה דיצירהבג"ש
 טוכטות ש5 הענין וץ,ק כדברי 5הדיא מוכח מזהכו',
 אחהת לירה ע5 אדם מ5ידת י5מר שנתקב5 הוא5ידה

 עצב~ה התיבה אב5 באדם, כמו אחה תיבה בהשכתוב
 5ר"מ רההם 5כאו,רה לרחות יש דזה א5א נתקב%5,5
 כדכמטמע מעצמו ג"ש דן ראדם ס"5 ור"מ דקפריךהוא
 התוס' אב5 עי"ש, 'ע"ב, י"ט דף שם הש"סמיברי
 דאין הכי א5יבי' גם כהבו היא זו בד"ה כ"ב רףשם

 מוכח עור אמנם עי"ש, נתקב5ה א"כ א5א נ'ושלמידן
 מופנה דאיכא דהיכא עוד שם דאמר מהא הכי5הדיא
 מצד מופנה שבקינן צדדים כה2ני ומופנה אחרמצר
 ממ"נ וא"כ עי"ש, צדדים, משני ממופנה וי5פיגןאהר
 נתקבלו 5א ואם 5ה, שבקינן האיך שתיהן 3חהב5ואם

 אחת ואם צדרים, כמטני ממופנה י5פינן האיךשתיהן
 מזו רהה ודאי הרי נתקב5ה 5א ואחהנתקבלה
 מצר מופנה רק היא אם ואף 5מי5ף יששנתקבלה

 הוא 5בד הענין רוק הוא מהכרח ע"כ אלאאחר,
 יותר די5פיגן קפפיר אמר ו5כן התיבהת, ו5אשנתקבל
 מוכרח הוא וכן צידים, כה1ני שמופניןפהתיבות

 אין עיקר כל מופנה שאינה רנ"ש התם דאמרממאי
 שנחקבל הוא 'הזאת רהתיבה נאגנר ואם הימנה,למרין
 הרי סו"ס לא או מופנה היא אם לי מה מנה5מי5ף
 הוא הענין ררק ע"כ אלא מנה, למי5ף בסינינתקבלה
 בענין מוצאין אנו אין אם ולכן הח"בה ו5אשנתקבל

 היא חג"ש וע"כ מנה 5מי5ף אין 'מופנ"ת תיבהזו
 לה, ידעינן לא ואנו מופנה שהיא אחרת תיבהמא"זה
 עי"ש. הנ"ל, היא זו רקה שם התוס' מרברי גמטטגוכן
 בנביא ור"ש רבנן רפ5קני ע"ב פ"ט דף במנהרריןוכן

 ור"ש גומסית הדחה הרחה אתיא אמרו ררבנןשהדיח
 נכהר י"ש גם הנדחת עיר ובמדיהי זו נ"ש גמירלא

 הוא הכי נ"כ ודאי עי"ש, שס, כדפירש"י הזאת,הנ'וש
 5מילף שנמיר הוא לבר הנרחת עיר שהוא העניןריק
 בשבת אפנם וד"ל.-- סתמא, 'התיבות ו5א גנ"שאותו
 דילפינן שם ראמר איפכא לכאויה גמטמע ק5"ב()רף
 עלי' וכרפריך אות, דאות כג",1 שבת דחחיאמילה
 אמר שבת, 5ידחי אות בהן רסתיב תפלין גועתהאלא

ין4

 יכו5 אכתי הרי הבערה הוא ררמטביתו אטיינןאי
 הזהיר השחיג(ה רזמן דגיון ה5י5ה, עד הגערהלקיים
 בפרי ועיין זצ"ל מו"ח בזה שהעיר כמו ה'?בחה,על

 ביום דאך העשה ביסור נכונה סברא שכתב הנ"ליצחק
 עיקר ס"מ הפסח ימי כל נוהנ וו דעשה ראףהשביתו
 זטן קביעות לה יש וכו' 'הראשון ביום ראךהעשה
 הקמבית ו5א הראשון יום עבר ואם רוקא הראשוןביום
 בימי רנם בנז"ש ילפינן רמ"מ אלא זו, שעהבהטל
 חי5וק "ט ולפי"ז כנ"5 רתשביתו לם"ע "שנוהפמח

 5א אות דאות חח1א ה1רש"י ברקת ברית אתיאא5א
 הך אלא טעצמו *"ש דן אדם ואין בטעינאסרה
 דהענין מפורש ו1י י"ש, גטעי, גאסרה בריתדברית
 ספא"צ סהער הוא אבל בסיני, נאמרה התיבהונם

 רודאי רא"ש לענ"ר נואה אגל הנ"5, רנדה5סוניא
 קב5ה א"כ אלא מעצמו 'נ"ש רן ארם דאין האלענין
 מניה 5גו5ף שנתקב5 הוא 5בד הענין אם סנימרבו,
 אחר נענין לו בדומה הנמצא שיהיה תיבה איזהע"י

 כההיא הוא הכי המקוב5ת ג"ש מתם וכ5 15,הדומה
 גמרינן מר5א בזה שחידש הוא יבד בשבת אב5דנדה,
 מניה 5מילף נתקב5 דשבת דענין אף משבתתפילין
 נתקב5 ג"ש ראותה ש"מ השווין בתיבותאעלמא
 5מי5ף נתקב5ה ברית 'תיב'ת ע"י ורק התיבה וגםהענין
 5תרץ יכו5 היה 5א )יבנרה אחרת, מתיבה ולאמינה

 היה 5א עדיין ב5ידה מממא אינו דתנן דהאהכי
 הוא וציצית תפי5ין אב5 מפורש טמשנה 5י'פסיטא
 התם 5י' כח2ני מינה רעריפא ועור יותר, דפס"האמ5תא
 ש5שה ע"י ררק ואסיק זה ע5 גם שם וכרפריךעי"ש(
 כשארי %א שנתקבלה הוא ותורה יברית אותתיבות
 שנשהגיח היא בזה דנם ומינה 1"חת, בתיבה דסנינ"ש

 וא5ו כל5 התיבה נתקכ5ה 5א נ"ש רבכל נ"ש,משארי
 גם אסגם הל5ו, תיבות ש5שה ע"י רק נתקב5ההכא

 אלא גהקכלה ר5א ודאי הנ"5 דשבת בהא גםב5א"ה
 כמותה מצוה שהש לשבת הדוסה הבר מעהלמילף
 היה אם בוראי אבל הל5ו, וזיבות נ' ג"כ בהוכתוב
 היעו לא בוראי הרשות כדבר הללו תיבות 'נ'כתוב
 מפמ"ט ו"ט"י כתב וכן הרשות, דבר ממנהי5פינן

 פדיון גמר שכתב כסף כסף בר"ה י"א( )רףבקדושין
 יליף 5א שבתורה נסף שאר אב5 מעשי, מפריוןהשדש
 נ"ש ראין מפורש שמעינן הרי עכ"5, רמיא ד5אמני'
 נם וא"כ סטש, 5ו הרוכטה הענין ע5 א5א ללמרבא

 באיזה מפורש מוצא'ין היינו אם אף ד"טאורבנ"ש
 לא נ"ב דשבת כההיא נתקב5ה חת"בות דנםמיום
 ולא כמותה ב5או הנאמר לשאוי א5א 5מי5ףבאה

 להריא אמרו וכן עשה, שהוא רתשביתולשאור
 וג1טני מערכין נתינה נתינה וני5יף י"ז( )רףבקרושין
 מ' רף בנרה וכן עי'וש, למי5ף לי' הוה מעברעבר
 לירה לירה ולגגור ופריך מב'כור, 5ידה יירה נמראמר
 בהמת אם שכן למי5ף 5י' הוה מבכור וכהשנימאדם

יוגטה
 ביום דאר מקרא דנ5מור בער"פ דתשביתו עושהבין

 והיינו הפסח, ימי בכ5 רהע1בתה עשה וביןהראהטון
 רגע בכ5 ועובר כחצות סיר ח5 דתשביתודעשה
 ההאשון ביום דתשביתו בעשה רק היעו 5בערושכהשהו
 בעשה אב5 וכו' חמץ עי תישחט ר5א סקראדנ5מד

 עהבר אינו בנ"ש דנ5מור הפמח ימי בכלדההיבצזה

 אין הפסח ובתור הפסח יכה כ5 הוא דזמנו רנעבכי
 השבית ולא הפסח שיעבור ער זמן קביעות זולעשה
 עי"ש. מ"ע, וכשאר העה1ה ביט5אז



 ך יזהא"ה רז אה- כנרזש
 רוכתק בכגה ההש וק עי"ש, וטפא נותר פנ%תרשים

ודו"ק.
 ריש פסחים ה' יטני חלק הנר% בא"1 ראיתי -טוגנז )ד"
 דממתפק הריצב"א בשם 'טכתב ע"א נ"חרף

 דאם וכתב לא, או הוא רוקא הראעחן בעם אםבזה

 בע"ט 'טחפה מצות אין הוא רוקא הראעחןבטם
 רבטם נאמר ואם עכו"ם, ע"י לזורקו יכול אלאעצמו

 5שורפה המצוה בע"ט גם הוא דוקא יאוהראשון
 אלא נסתפק )א בודאי הוא גם אמנם עי"ש,דוקא

 הראעחן מבעם )פרשו 'טאפשר הראעתן דבעםבהא
 לא בוראי ימצא ובל יראה בבל אבל תשביתהואייך
 רוקא לאו ימים שבעת ראיו לומר מעוים ארםנפתפק

 דעת ודאי הוא וכן הראב"ד וכרברי ימים שמונתאיא
 'טזה לזה עור נמורה וראיה ה"ה, וכדבייהרמב"ם

 הרמב"ם מלשון כהטב"י ודלא נ"כ הרמב"ם דעתהוא
 ומצה חמץ הל' ת"ל בהקרמתו ומצה חמץ ה'בר"ט
 בטם חמץ לאכול 'שלא א' כר מצות 'טמונה בכללן"ט
 יטלא 0 י"ר. בטם יטאוי להשביז ב( טחצות,י"ד

 ישבעה, כל תע"ח לאכול '?לא ר( '8בעה. כל חמץלאכול
 כל חמץ יפצא 'טלא 1( 'טבעה. גל חמץ ייאה שלאה(

 חשב לא י"ר רבתם ספורם הרי עכ"4 כרשבעה
 ל"ת חבח, %השבית חמץ אתל ל שלא סצות ב'א)א
 יראה לא יפהשב הוא 'טבעה ובכל אחת, ומ"עאחת
 י"ר בעם וע! חשב ותשגיתו י"ר, בעם ולא קמצאולא
 בהקדמת 5הדיא מבואר הוא וכן שבעה, בנל%א

 הסם"ג סדברי עור להקשות ואין עי"ש, ,טם,הכ"מ
 ובל יראה בבל שיתח"ב ולענק ת"ל, יטכתב ל"טמ"ע
 שש לאחר אף ברשותו המ כאילו הכתוב עשאוימצא

 המהרש"ל ביאר רכבר עכ"נ ק, התו ס! שלושאיסור
 בקומ(רס פ" ברשותו, הוא כאילו ת"ל בזה כתנתושם

 אלא וב"י גב"י ח"ב נו שא תימא ולא עצמוובפסח

 '8אמר בקתמרס רהאי אלא עכ"ל, בפמח חמץכשקנה

 וברברי עצמה בפ0ח פף וצ"ל הוא רט"ם וראינראה
 כ"ס( )ר' ק רב' י"ט"י רברי נ"כ יתי"טב הללומהר2"ל

 ראיזי 'טוב -- ורו"ק. עי"ש בפשיטות שםי8הבאתי
 רפסיקא למלתא ג"כ י?כתב ר' מ" אפרים שערבספר
 רש"י מרברי ולמרה חשכה קורם בע"פ יראה בלדאק
 הש י"ש, שם, כ"ח וברף במשנה טר רף םפסח
 בזה. ג"כ 'טהאריך טגוא ב נם5ע";

 טדרבאוהץ מאלמזאב

יך

 הסעם ר"ת בשם ג"ש ר"ה צ"ז יטבת תוס' עייוסת(
 בשל"ה )עיק במנק להם היה רהגששמשום

 וכף מידות די"נ בחיתא בביאור שגן"פ תורהבח5ק
 י"ז בסי' לדוד בתפלה ועיק הזמץ. בפ' נחהנובו"ה
 חטד בשרי תיק עי"ו(, שפ"ח, ס' ב"ר הרבע"ד

 ,טוסימן
 ושטי-ת ן ששש ל ושהמ"ח יטכתבמה

 עוברים זוטביזו ד דמ"ע המנ"אבשיטת
 דמילה מ"ע סשא"כ רגעבכל
 עוז יר"נ יר"ע לכבור בכפילא של1'של1'

 כו' כו' הרור מאר הנרול הגאוןהרב

 נ"י תאמים ראבינאוויץ רור אלי'מ'
 יע"א מיר דק"קהנאב"ר

 בדבריו להשוזעשע אבוא נו' כמשפמ או,באחד"ש
 האריך כ' בסי' וז"ל והנעימיםהנחגורים

 רתשביתו רמ"ע ראיה ויהביא המנ"א דברילי"2ב
 ברבריו קיימתי דמילה, מ"ע מע1א"כ רנע בכיעובר

 לא רעור כה והפוך בה הפוך עלי 1'קריםהנחמדים

 הוא רתשביתו מו'ברח הוא שכן מוכרחת ראיהמצאתי
 ח"ו מטנו געלם לא הן זריזות, יק ומילה רגעבכל

 מקדימין דזריזין אלא היום כל דזגננה ערוךתלמור
 א"א דשם אלא כן, הוא בחשביתו נם י"ל אבללמצות,
 הלאו נקט לא הטנ"א א'בל וב"י בב"י קובר רהאהרבר
 נאמר ואם זו, או זו עשה לי מה וא"כ העשה, רקכלל

 מקום דאין וראי אליפש, העשה נם הלאורכהטום
 עצסו טעמא האי רכ-טום נמי וי"ל כלל, ממייהקושיא
 שכתב הטנ"א ע"ר דנין אנו אבל ועשה, לאו בזהשיש
 כ"נ לרברי וביחור הלאו, בלא לבר רתשביתוהעשה
 דב"י לאו שאין והנעים הזך בפלפולו שהעלהשלי'/ט
 תנן מרלא ראיה ומ"ש צ"ע המנ"א רברי א"כבע"פ
 מחצות היום כל 'נ"כ הוא רתשכיתו רמנילהבספ"ב
 לאמר כזה 0ננון מצינו איכ! ש-חי' ירירי נאיאמר
 מה גם וביניהן היום כל שמצותן רבים לדבריםב44

 הני 5שאר 'כלל רמי רלא ותו היום, מחצות'2מתחיל
 בלילה, שאדנם טה וביחור דברים, בכמה שםדתנן
 רתשביתו דעשה שהעלה אזיל י'2יטתו מעכ"תאך
 ומ"ש בלילה, אינה היא נם וא"כ ביו"מ כללליכא
 כבנל זריזות כ-טום נ"כ הוא שימצאו, עת בכלהכ"מ
 מה וכל הה"ב, בענין רבכורות מפ"ק ועייןהמצות
 ליישב רק הוא פסחים רריש הסוגיא מעכ"תשמביא
 כן שהוא רמנלן הקושיא עיקר על אבל המנ"ארברי
 במחצה"ש עיעתי עתה יישוב, עור מצינו לא התורהמן

 רהא ותמה האלו המג"א ע"ר שהתעהרר מצאתיות"ל
 ה13נ"א 3מ"וש שעה בכל עובר בזמנו שלא במילהנם
 שיחי'. כתר"ג עכ"ל כו' תקס"מ וסי' רמ"טבמי'

יומף
 3תבו 5א דע"כ לוגפר יש ולענ"ר וו"5, הנימלטערגת
 דלכם בההיא אבל ינז"-ם לחד-ט 5ענין אלאהתוס'
 בו ישנאמר כ5 לרון אנו ובאים היא מקובלתדהנז""ט
 בטיני דזמנין היא גז"ש חדא גולה דעומר מלמםלכם
 עי"ש. מלות, יק עצסו העגין נאמר5א



טדי חחי ת ר א פת

 רברי לברר ש פרק מעגה אשוב *צוחי זיטצןא
 בסימן הכג"א רברי ברבר רהנהתתר,

 בכל שהיא רתשביתו מ"ע בין שמחלקתמ"ר
 זמנה, יום שכל מילה ובין חצות, לאחרשעתא
 בזמנה רכרלה הוא, שכן כ' בסימן הכרחתי,צפיר
 ספ"ב במגי5ה הכו2נה מרברי הוא סוכרח וראיהרי

 וכדפירש היום, כ5 שהם אינך בהרי מליןשחשיב

 5הכריח וכמ"ש 5זריזין רק הוא דההקדסה שםרש"י
 הברייתא וכדברי 5הדדי, שייכי מישך הבבותרשני

 מ5מד ימוי השמיני וביום ב"ח ויומא ר'רפסחים
 וכדברי מקדימין, שזר,זין א4א למי4ה כשר היוםשכ5

 מוכרח הרי ומזה הפוסקים, וכל והטוהש"עהרמב"ם
 מלין אמרה לא המשנה דהרי בזמנה, ש5א 5מי5הנם

 מי4ה על נם קאי דודאי תנן מתמא מלין אלאבשמיני
 כדילפינן ביום רק היא היא גם דהרי 'בזטנה,שלא

 בא דעיקרו עוד כתב שם בחדושיו והרי2ב"אמוביום,
 ררבר רהכרחתי וכיון יעי"ש, בזמנה, שלאלמילה
 גם קאי הכה2נה ראסקה היום כ5 גשר ביוםשמצותו

 כ5 רכשרה ביום שמצותה הקורמת דבבא מליןעל
 רש5א מ5ין דנם ומפוה2 מבואר הוא הרי א"כהיום,
 הוא זה והרי היום, כל 'כשרה ביום רבוצותהבזמנה
 אינם הבבות דשגי בע"ר יאמר אם דאף בוראי,מוכחח
 ררבר כיי5י כ5לא הכה2נה הרי עכ"פ 5הררי,שי"כים
 בזכגה שלא נשי5ה והרי היום. כ5 כשרה ביוםשמצותו

 דשני שהכרחנו מאי לפי ובפרט גיום, יק מצותהנ"כ
 )14( שם וכמ"ש זע"ז ומנלין אחת כבבא הם,הבבות

 המג"א רבירי על שם שתמה כ"ג שהביאוהמחה"ש
 עצמו המנ"א בנדברי והקשה בזמנה שלא מילהבענין
 שם בעצמו הבג"א שכתב תקס"ח ובסי' רמ"טבסי'
 הוא זכגו הטעתא שעתא כל בזמנה שלא טילהוגם

 המנ"א אמי לא רהתם י"ל ובזה ערל. טסורראסהר

יצם

 רלא האי ו2כתב בגילה, ירושלים בתפאית עיין)04
 בין ובו' וט?ין טיין ר' משנה ג"כונג4ט

 רפסולין הני רוקא נקט ר5א משום היום, כ5כע~רה
 נ"כ למול שכשר וט' מילה כן לא היום, שעברלאח,ר
 עי"ש נק"ט, לא כה2"ה היוםבעבר
 לתריו כתב הציון בשער ברורה 'בבמ2נה עיין)2נ(

 ש5ב"ז במי5ה דגם הנ"ל המחצה"שקושית
 רתשביתו לעשה דמי לא מ"מ ורגע רגע בכלשחיובה
 מיניה י5פינן הראשון ביום אך רכתיב חמץרלענין
 ו5 היום מחצות ישראל בבית חמץ להיותשאסור
 מצוק אחד יום ובשמבטי פסה ימי ז' כיות ורער"פ

 יוכי 'טלא המרון והוי .ום אותו 5תקן א"א ':ובזו
 חיסר ויא אותו ימ41 סוף סוף במי5ה משא"כובי'
 הבאתי אחר ובמקום ערכ"ל, מ4קיים שהשהה מהא'א
 רציצית קי"1 'טבת והתוס' יו5ב מה4' הרוק"חשימת
 שייך לא ותפי4ין דבציציה למי4ה דמי 5אותפילין
 מל אם בטילה היום חובת הוא עתה רגםתשלוגוין

 שעובף 5א אבל הוא, זטט ושעתא ו2עתא דכלאלא

 הסעורה, לעניו שם זה דאמר והיגו ה2עתא, ועתאכל
 ואילך דמשמוי ליום טיום המילה לחחות שאיןרכיון
 אין וזסעוהה נם לכן הוא זמנה ושעתא שעתאכל

 לשעתא, כה2עתא נם לדחותה שאין לענין אבי5דחותה,
 לשעחא כה2עתא וכ"ש 5יום מיום גם שיעבורויענין

 מדבריו 5רייק דהכא 5הך הוא ענין ואיזה אמר,מי
 עובר, הוא לשעתא משעתא ויטגם עובר, הוא שגםא4ו

 רמע"ק התוס' מרברי לקיהים ח14 המנ"א דבריוהרי

 הב; פריון בסעורת 5ה1 דממפקי ע"ב ח' דףסוף
 5הו מספקי 51א בחוהמ"ע, עושין אם בזמנהדיטיא
 שיא מייה מחשבו דע"כ בזמנה, 'ט5א במייהנמ

 קבוע זמנו מקרו ד'טניהם בזמנה 'כמייה ג":בזמנה
 מי5ה עדיפא 5א עכ"פ הרי וא"כ עי"ש, יום,באותו
 מפורש היום כ5 רזמנה בזמנה ממייה בזמנהשלא
 שאינו ימ41 השמיני דוביום המ"ע ע4 4עבוריענין
 בכי ושעתא שעתא בכ5 זטגה ומ"מ הלייה, עדעובר
 מילה וראי הוא כן זריזין, מצות טשום היוםמצות
 מצוהה ומ"מ היום, כי הוא לעבור לענין ,בזכגהשיא
 כמעמו הכג"א כתב זה 1ע5 ושעתא, שעתא בכ5היא
 בה 15סר אין 51כן ור"5 ערל, לעמור שאסורכהצום
 ליום ליום מיום גם 51רחותה אדחי דאדחיכיון
 )1נ(אחר
 רברי רנם עור לענ"ר נראה היה יאמת 14בפנםב

 כלל מוכהחין אינם בשם עצמןהמג"א

 נחשב יהיה בזמנה ש5א רמי5ה שנאמר התוס'בדברי
 התם רכוגתם א5א מכה2, בזמנה כמילה ק'בועהזמנה

 זמנה ראין בזמנה שלא אף מילה דבש5מא הוא,הכי
 שגאזבו הראשון טעם מחמת היחו בה יש מעמקבועה
 אבל רינהשא, צערא כמ2ום עוטחה בה רל"כאשם

 וכן בזטנו, בשלא הא ולא הא לא ל"כא הריבטרה"ב

יוגטף
 הוי לעולם והילכר בט' וטל חחר היה לאנח'

 היום מהצות דהסץ בהמץ וה"נ עטמיני, ריוםתש15מין
 חמץ להיות אסור פסח יסי ז' כ5וח ער 08ח ערבש5
 רהא חשלומין שייך לא הזה בכה2ך %1ך ישראל,בבית
 ואפי' 4בערו שעתיה חובת הוי המץ 14 שיש שעהכ4
 יחזור מחויב בפסח עיסה לו ונתחם'ו בער"פ ביעראם

 עד ער"פ 'טי היום חצות מן הזה המשך ויכןורבער
 הימים, 4ב4 ותפי5ין ציצית כמו הוי פסח ימי ז'כיות
 ..יא יה במ משא"כ מ"ע נבי תולומין שייךוקא

 דאם כיון מ"מ וחנע רנע בכל דחיובה אע"נבזמנה
 א"כ ימול, מראורייתא מחויב היה 5א פקודם מ'היה
 הכצצוה קיים בסוף וכשמל אחר, פעם רק מחויבאינו
 הזריזות אלא חיסר דיא שעבר חיובו ממנוונפקע

 חמישאי אב בית בם' ראיתי וכן טיקי'ם,שהשהה

 והיגוספות ב'רורה הכד:נה נ"כ ':מביא רפ"נני-ב"ב
 הרמב"ם דעת שם הביא וכן עי"ש, הנ"יוהרוק"ה
 כזה שהאריך עי"ישבפקמ"ש,



זיוחש"חתפארתא
 הראשון טעם דחפמו מפוריט התוס' דברי שםדייקין
 מעודת אבי שם בלשונם כתבו דהרי לעיקר,הנ"ל
 הא לומר ואין בםעד, לעשותה מותר אם צ"עפדה"ב
 דמספקי מפורש הרי עכ"ל, כו' בזסנה תינח קבועזמנו
 מעם בפדה"ב התם דייבא וכהטום בזמנו גםלהו

 זמנו הא וא"ל אסרו, ולזה דינוקא, דצעראהראשון
 תינח להתיר, ממפיק יבד זה טעם ונם ור"לקבוע,
 ניחא כמילה אבל מותר, יהא האיך בזמנה שיאבזמנה
 ולפי"ז וכהנ"ל, לבד הראשון טעם כהטום שפיריהו
 ראיה לנו אין ליום מיום נם בזמנה 'טלא דבמייהודאי
 דבז13נו בדין וכן בזמנה, למייה מטש דוטה'טתהא
 שאין בזסגו שלא אבל ימול, השטיני וביום ס"עאיכא
 שאין י"ל ערל, יעמוד דאמור המנ"א סברת אלאשס
 ודאי עובר הוא '2אז ביי ימוי בדעתו כשאין אלאזה
 גשה אין למול כדעתו אם אבי ברת בו שיש מ"עעל
 קבוע מ"ע בה שאין כיון לבד זריזין מצות משוםאלא

 ובן אידחי, השמעי יום מן דאידחי וביון יוםלאותו
 כהום דגם קם"ו מי' נוב"י ת' מדברי להויאכהטמע
 לבד, זריזין מצות וק בזמנה שלא בפילה הוהליום
 עד מע"פ בזמנה שלא המילה להחות שם ציוהולבן
 יד מדברי כהטסע ובן עגוי"ש, קנסא, כהטום יו"טאחר
 שלא דמילה ס' מ"ק רס"ה במי' הפ"ת יצהביאאלי'
 שלא ועב"פ יעוי"ש, קגוע, זמנו מיקרי לאבזמנה
 מוכרח הוא בומנה שלא במילה שעוגא בבל עובריהיה
 וג"ל אלי' יד ת' וסדברי אברהם ברית ת' סרבוישם

 קודם בזפנה מילה למול שמצריבין שם הפ"תשהביא
 מילה על עובי היה ואם יעוי"ש, בזמגה, שלאלמילה
 שהיה פשיטא הרי ושעתא, שעתא בבל גזמנהשלא
 יכשרה סדא בה דגלי בזמנה המילה על להקדימהראוי
 מצות משום אלא ושעתא קשעתא בכל בה ואין היוםכ5

 נ"י( הרה"נ גני לי בתב הג"ל )הדאיה בלבדזריזין
 נ"כ מדבריהם הוא מוכרח ודאי אלא לעיל,מכם'"ט
 דבכל דמילה פ"א בריש להדיא הרמב"ם וכמ"שכם"ש,
 ושעתא, יטעתא בבל בתב ולא עובר הוא ויוםיום

 )ג( שס. במפריונם'"ט
 מצות גם בזמנה שלא דבמילה עוד לענ"ד רנראהנ

 ולא לבד ליום מיום אלא בה איןזריזין

ין*

 שם ל"נ במי' ז~ברהם דבר בס' זה בענין עיין)נ(
 של דעתו וגם זה, בענין שהאריךעי"ש,

 בזמנה שלא מילה דלהבי אבדהם דבו בעלהנאון
 בזמנה דשלא טעמא האי כהטום בזמנה למילהקודמת
 נימי מר שכתב במו מ"ע, ומבטל ודנע רגע בבלעובר
 הוה אם דנהי מרבן אינו ולי להיפך, להוביח נ"יהרה"נ
 הוא עובר 'כשיכול, )2ולהו ואינו מרצונו וגפבטלעובר
 דאנום היכא אבל בזמנה, שלא במילה ורנע רגעבבל
 איגו הרי א"ב קודמת ב?מנה דמילה הדין מצדהוא
 ובדינא הכמים בתקנת הוא דאנוס כלל עתהעובד

 בם"א הובא הכ"גפ וכס"ש בשעתא, מצאדחביבה

 נדרים רש"י מדברי לזה ברודה הראיה לשעה,כהטעה
 היה לא כהטה של התינוק דאותו שם רש"י שבחבל"ב

 אינו ו~אורה ימים שסונת בן אלא שעהבאותה
 מובן הוא מ"ש לפי אבל לזה. נצרך למאימובן

 ואצא אמול במטה שאמר רבי שם דמדאמרבישיסות,
 בצאתו ימים שמונת גן עוד היה הרי ע"במכנה,
 היה הרי ימים איזה בדרך ששהה נאמר ואםמביתו,

 ימים כמטמונמ יותד למצדים הסמוך 'האחרון ב0לוןאז
 על גמטה נענש למה וא"כ בזמנה שלא מילה זהוהיה
 והלא זייזין, מצות על רק ועבר תחלה במלוןעיע0ה
 ליטעה, כהשעה ?ריזין כהטום בה אין בזמנה שלאבמילה
 למולו שלא היה כהטה דדעת לומר בלל א"אדודאי
 המחרת ביום אוחו מל והיה למצרים שיבוא עדבלל
- ליום, מיום נדחהוהיה  שלא ד3אק אמך דרבי דביון 
 שנתייטל וח"ו ססנה מחשש רק היה בביתו אותומל

 עוד כו היה שלא האחרון במלון בודאי א"כמשה,
 והיה לדידיה, שם גם כהטה נהריטל לא מכנהחש,ש
 לאתר המלון באותו שם שעה לאחר למולורצונו
 דייק וכן תחלה, במלון ונתעמק הדרך סעיפותשינוח
 נעניט, למה וא,כ רבי, דאמר תחלה לשוןלהדיא
 בתינוק סבנה דלינא ודאי מ"ל דהוא 'ניחאולריב"ק
 מל ושלא חגשא אהטר עון בידו והיה אמו בחיקהנושא
 בזמנו שלא במצרים למולו וחשב בזמנו בביתואותו
 מיד נעגש שלא אלא לבד, הדרך מייחת מחמתרק

 בבאו אגל לו, נתלה עכ"פ שעה קצת בי מביתובצאתו
 הסמוך הראשון מלון זה שהיה דם"ל וצ"ללמלון
 מלא עוד לו נתלה לא שם למולו יכול והיהלמדין
 אבל דאמר, שעה מלא לשון דייק ובן מיד, ונענששעה
 לומר שפיי רש"י הוצרך לזה נהנ"ל, קשיאלרבי
 שמונת בן אלא שעה באותה נם היה לא התינוקדאותו
 אף 'בודאי בי הוא הבי ע"כ יתרווייהו ור"לימים,

 מעבדי ק"ו א'חד מיום יותר הדרך בכל שהה לאלהבי
 נדחה )ובזה למצרים. בא ביום בו שיצא וביוםאבות

 כנ0ת כת' שכתב אלו רש"י מדברי הראיהבפשיסות
 וד"ל(, בזה עצמו שדחק ועי"ש מ"כ מי'יחזקאל
 במלון שנתעמק על לבד זריזין מצות על רקונע'נש
 זריזין מצות כךטום בו יש הלא ודאי בזמנו כיחחלה,

'וםוש
 כלי עליו בופה ביו"ט יחמץ דבמוצא מעק"ב תם"ומי'
 בהגאה לאמוד הוא דמוקצה לטלטלו יוכל שלאמפני
 על רגובד ביו"מ שנתחמץ גמור בחמץ אפילודזהו
 וא"ח דשב כיון דרבנן הוא ומוקצה דאורייתאב"י
 ישחכמים אלא לבערו היה דברצונו וכיון אסרוהוהוא

 ראיתי וכבר הוא. דאנום עליו עובר אעואמרוהו
 אברהם דבר בעל המפד על גזה נוררים דבניםע~כמה
 אם בתנוד פת בהדביק ד' ,נבת מתום' וכהבוהנ"ל,
 כיון מקילה מחייב לא שוב לרדותמ לו התידולא

 עיש"ש. סלדדהע,דמניח
 חמחגר( התן חססדר))שהרב



כג ך יזתש"ח ת ר א פרצ

 נם בזמנה ש5א הבמילה טפורש הרי לשעה,משעה
 נם ע"כ ו5פי"ז לוהה, כהשעה בה אין "ריזיןמצות
 כהשום א5א עדבר אינו ג"נ 5יום דמיום הוא מוברחזה

 נם בי' שייך 5א 5שעה משעה ו~ן ב5בד זריזיןגצצות
 יעבור 5יום דמיום שאני בזמנה ומי5ה זריזין,כצות
 5שעה כהשעה שמיר בי' אית 5כן דאהריועא מ"עעל

 זדיזיןטצות
 א5י' והיד אברהם הביית דעת נ"כ ודאי הואלזדץ

 בזמנו וש5א בזמנו מי5ות בשני שפסקוהנ"ל
 ס"ל הכי ג"כ ע"ב דוראי קרים, דבזמנו כאחדשבאו
 לשעה, משעה בו אין זריזין מצות 'נם בזמנוד"ש5א
 צ' )דף התדיר כ5 בפ' שמנו ש5מה משנה הרידא5"ב
 אמש ש5 היום ש5 וש5מים אמש של ש5מיםע"ב(

 ובאו והואיל כ"כ 5השהותם רז5זו5 ופירש"יקודמין.
 שכתבו שם 5התוס' וגם 'עכ"5, ראשון יקרבםראשון
 אכהש ש5 ש5מים 5ענין רק הוא דחוק, שהוא טעמוע5

 אב5 קדשים קדשי שהם היום ש5 ואשםוהטאת
 הנ"5, לכהנמו מורים הם גם ודאי וש5מיםבשלמים
 שצוףה טה הוא דהז5זו5 שם רש"י בלשון התוס'ומ"ש
 וע"כ ששנינו, 'ברש"י אינו זה לשון מתק5קלת,הבשר
 שלמים נם בששהט ראיורי שם פירש רש"י דהריאינו
 5זה רש"י שהוצרך דמה אלא העוי"ש, היום, אמששל
 מאכהם, אכהם ש5 הש5מים דשחמ כג84וטו פיו"8ו5א
 5ענין גם 5אוקמה יצה רףש"י 'חדא תהתי, בי'י"ל

 דא"כ שנית בגמ', שם ו'כדאמר הרם וזריקתהקרבה
 אבי5ה 5ענין גם בזה י"ט ע5 החכמים פ5עי הוה5א
 מתק5ק5ת, הבשר שצורת מדאי יותר ז5זול בזהדיש
 י"ל ו5פי"ז רש"י, בשם זה התוס' כתבו שפירו5זה
 דש5מים טעמא היינו א5א החק 'חינם וע5 התוס'דמ"ש
 הכי 3"כ ח5ילה, עד א5א אבילה 5הם אין אבהשש5

 קדמי, אכהש של ש5מים ~"ע 'בבה"נ ד5בןבו~תם
 פלי3י טעם האי שייך ד5א היום שניהם בששד~מאבל
 אז הנם מ"5 ור"מ קדם, דהטאת ואמרי ר"ט ע5רבנן

 ובש5מים תחלה, שבאו כהפום קדמו אכוש ש5ש5מים
 קדמו אמש ש5 5כו"ע היום ש5 ושלמים אמשש5

 של מי5ה דנם וראי הרי וא"כ תח5ה, שבאוכהשום
 דיא דהונם ואף קדים, אבוש של היום של ומי5האכהש
 התם ראשון, יקרבם ראשון ובאו והואיל ואמררש"י

 רין בהם שייך 5א ראשון ~זרה באו לא אםודאי
 5השהותן שיבו5 בע5ים בבית בשעמרו כללקדיטה
 אם אף כמי5ה הבא משא"כ לכתהלה, נם וא"בלעד
 הם וגם 5מולן, כ5 ע5 המצוה חרי 5פנינו הובאולא

 ועתה עריין, לפנינו הובאו 5א בששניהם מפורשאיירו
  5ענין 5הם אחד דין בזכגו וש5א דבזמנו נאמראם

 של מי5ה 5הקדים להן דהיה ודאי א"כ זריזין,סצות

 דדט ג"כ דס"5 ע"כ אלא היום, של מי5ה ע5אכהס
 כהשעה זייזין טצות כהשום בי' אית שבזמנובמילה

 פסוו עשפיר ולבן בזמנו, שלא במי5ה לא אבללעהה

 דעת 3"ב ודאי הוא ובן שבזכאמת, למילה קדיטחדין

 משום אלא אעו נ"כ ליום דמיום דסול הנ"להנוב"י
 אין עריעין טצות נם לשעח משעה עוכ א"כזריוין,
 ליום דכיום לומר סברא אין דודאי פיל, וכמ"שנו

 בזמנה כמילה ד5א להם אחד דין יהיה לשעהוכהטעה
 בפ"א כתב דהרמב"ם ואע,נ בדיניהן. הןשח5וקין

 בשאין איירי הוא מ"ע, מבט5 הוא הוא ויום יוםדב5
 עצמו למול כשחושב אב5 ב55, עצמו 5מו5בדעתו
 טעם איזה מחמת ליום מיום אותה מדחה שהואאלא
 5בר, זריזין מצות ע5 אלא עובר דאינו ודאי 5ושיש

 וראי ונראה בה אין זריזין סצות גם 5שעהוכד2עה
 רם"ט בסי' ראמר והא ס"5, הכי ע"כ המנ"אדגם
 שעתא בל ג"כ בזמנה שלא דמי5ה תקס"חובסי'

 ויום יום 5בל רק הוא כוונתו נ"כ הוא, זמנהושעתא

 ולא היום מצות 5ענין רק 5הריא אי"רי התםדהרי

 התוס' מרברי 5מרה הוא דהרי וגם השעה, מצותלענין
 ברבריהם זכרו 5א ממוה2 היי והתום' הנ"5,רמע"ק
 המג"א הבנת ר5פי א5א ושעתא, שעתא לשוןכלל

 אין בזמנה ש5א מי5ה הנם 5התוס' ס"5 חכיברבריהם
 וא"כ הוא, זמנו יום רכ5 כהשום אחר 5יום5רחותה

 שעתי' יום דבכל כוונהו הכי נ"ב המג"א דגםודאי
 צדק'ו בודאי תמ"ד בסי' המנ"א דברי עב"פ אב5הוא,

 אינו בזמנה ש5א טילה ובין בזמנה טילה דביןושפיר
 הג"5. וככ5 ושעתא, שעתא ב5 ע5י'עובר

 יש שפיר רוראי שבתשביהו, 5דבריו נבואדערנה
 צדק בזה דגם 5הבריח שבספרי בדבריהכרח

 שעתא בב5 ע5י' עובר דתשביתו דמ"ע בדבריוהמנ"א
 לרש"י דהנה ביאור, ביחר דברי את וא'חזירושעתא,
 הוא רתשביתו דס"5 חו"מ בה' פ"ב ברישוהרמב"ם

 קודם היא ההשבתה דמצות הוא ודאי ע"כ הריבלב

 אך דררשינן ואף הביסו5, שמועי5 בזמן דוקאחצות
 דבחצי ה"ק ע"כ ח', דף בדפירש"י 5איסור יחציוחלה
 למ"ד ובן החטץ, מן מושבת הבית יהיה כבדהשני'
 הושו עוד להיות אסור דבחצות ואשץ על תשהטמלא
 דוקא חצות קודם שישביחו ה"ק ע"כ ג"כבבית

 ובזה החמץ, מן מושבת הבית תהיה בברדבחצוח

 ע"ב ד' בדף ר"ש"י ע5 התוס' סושיהע בפשיטוועמסולה
 דחשביתו ועוד עליו שהקשו מה מדאורייתאד"ה

 הראשונה קושייתם וגם בו', 'חיק מאך לקכוןאמרינן

 בימי 5א אם להש"י נם דודאי ק"מ 5א 5ענ"דשם
 פסחים, בדיש חר"ן ונחכתב בחבערה, 5השביתע5יו
 תשביתו הראשון ביום דאך אומרים היינו אםוא"ב
 יחור הבערה שהיא מוברמ היה עוכ עצמו ביו"טהוא
 שהרי א"א וה נם והרי ביכ4ו5, פועיל אין שאזביון

 שפיר רעוק הכדיח ולבן היא, סיאכה אבחטעדה
 בין בומשביוץו רנבלל אמרינן ואז בעיו"טשהוא

 הרי וא"כ חצהץ, קודם ותרווייהו ההבערה ביןהביטו'
 הבית תהיה היום חצי שכל דגתוב אמרטפוו"ש
 הרי חצות קודם ישבית לא ואם מהממץ,סושבת
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 על סיד חצחז שלאחר הראעחנה ברנע יעבורמסילא
 זמנה ואק וטעתא שעתא בכי וכן דתישביתוהם"ע

 היא הבערה דתשבימו רם"ל להתום' ואף העם,כל
 סיד הוא ג"כ וראי ע"כ חצות לאחר אלא אינהוהיא

 לאחר שהוא וכדכתבו שש שיאחר הראשונהכרנע

 סכורט הרי חכת על תשחט סלא למ"ד רהריאיסורה

 לם"ר גם וראי וא"כ שש, יאחר סיר הכתובאכוו
 יהיה השנ" החצי שכל הוא הכי ג"כ חיקמאך

 הוא הכי ע"כ דהרי יעוד 2,'4/ יא היי דבזהבאיסור
 השנ" החצי שיהיה הוא ה4קהו התורה שאמרהדסה
 חלקהו יומר רא"א '2ם, וכדפיהס"י באיסורכלו

 בחצי ולא יה"בית שסצחה הוא יבד השנ"שבהצי

 יק"ם לא חצות קודם ויבער ישבית אם וכיהראשו"
 יח'טבית רבנן היקנו א'ך דא"כ דת':ביתי, הם"עבזה
 אלא ראוחיתא, הט"ע ו4עקור חצות קודםרוקא

 השמה החצי שכל לךט"י כמו המ הכי לדידהו םע"כ
 מיטחט סלא דלמ"ר ובפרט מקורם, ולא באיסורהוא
 חלק מאך למ"ר נם ע"כ וא"כ הוא, הכי בודאיהרי

 נם ע"כ הוא הכי יליש"י כיח ונם וכהנ"ל, הואהכי
 מהפוסקים אחר 'טום אשתמיט סריא הוא, הכילהתש'
 ועור להתוס/ רש"י בין בזה דין חייוק יט"טשיאמר
 סזה יליף ע"ב ר' ברף יטם היט"ם הרי בלא"הרנם

 התורה, מן אסור ולמעלה שעות כהטש המץר'כו"ע

 בין האיסור ננתחיל עיט לאחר רמיר ספורשהרי
 האכילה על שיעבור וכשם באכילה, בין בביתובשהיה
 שעתא בכל השהי' על יעבור כן ושעתא יטעתאבכל

 ושפיר המנ"א, וכרברי רתשביתו הם*ע עלושעתא
 דפטיקא מלתא שהוא בפפריכתבתי

 הכהטנה כללה רלא סהא ראייתי נם יהריולמף"ז
 רכשרין אינך בהרי חמץ השבתתרמנילה

 צורך אין דלפי"ז סאר, היא סוכרחת נ"כ היום,כל
 מחצות חמץ השבתת שיאמר שם כמ"ש עורלומר
 כל חמץ השבתת בי' נם לומר יכול היה שפיראלא
 דם ק היא השבתה מצות רעיקר כיון בסתמא,היום
 בודא. הרי רתשביתו המצוה ועכ"פ וכהנ"ל,חצות,

 אם וא"כ מצפרא, ואף חצות קורם ישבית אםיקיים
 דהיה שפיר הרי חשכה ער הם"ע על עובר שאינוגאכי
 דנם כיון היום, כל חמץ השבתת בה לומריכוי

 עד היום כל נמשכת והיא הם"ע מקיים הואטצכ-א
 בהרי לכוללה אפשר היה לא דמשו"ה וא"ל ק,הלי
 ביום רוקא לאו מצותה רבאמת ביום שסצותןאינך
 ויקיים החמץ להשבית יוכל הקורסת בלילה נםאלא
 פ"ב בריש הרמב"ם וכם"ש רתשביתו הם"עכח

 וכן י"ר, ליל מתחלת בלילה החמץ וכהטביתיןשבודשין
 סבעיו, י"ר בליל לבערו רצה ואם פ"נ ברישכתב
 כיון בלילה כשרה היא ראיך קשיא באטת הלאדא"כ

 ביום תשביתו, הראשון ביום אך מפורש אסרדהכתוב
 תהיה הראשון ביום אך רה"ק ע"כ אלא בלילה,ולא
 שפיר שייך הלא וא"כ וכהנ"ל, טוזחמץ סושבתבבית

 וכדפירש"י חיטכה ער והיינו היום כל רנהשרה בהיומר
 היום כל נמטרה דאינה הוא סוכרח וראי אלאבאינך,

 רסיר להאיסוור מיוחדת שעה בה קבעה רהתויהכלי
 אם עשה איסור ע4יו יש חצות יאחר הראשונהברנע
 הם"ע על ועבר חחמץ סן אז סושבת הבית תהיהלא
 לפי באסת אמנם הנשנ"א, וכרברי ויטעתא, שעתאבכל
 ובררנו הכרחנו רכבר כיון לזה צורך אין הנ"לכ4

 רהכי הכתובים וליסור דרשת ומעיקר הריןמעיקר
 הם"ע על ועובר באיסור הוא השני היום חצי דכלהוא

 הנ"ל וככל ושעתא, שעתאבכי

 באה"ר, ר"שירירו

 טורבאוויץ וואלףזאב

 טזסימן

 אם מי5ה 5ענין הנ"5 החקירהבענין
 ובמח5וטז ובכ"ש, יום בכ5שברים
 כרת חיוב ח5ות 5ענין ודלאב"דדדמב"ם

 זצ"5 המחבר הגאוןמבן
 נ"י מורבאוויץ צבי ר' כש"ת הנאון הרב ניסיוהוא

 שעה, בכל או יום בכל עלי' עובר אם מל שלאמי
 לפנינו, בזסנה ושלא בזסנה מילהואם

 ? קדום מהןאיזה

 סל לא ואם : ה0חבר סרן כתב רם"א סי'ביו"ד
 עוברים יום ובכל הוסיף: והרמ"אח"כ,

 וכל : ה"ב פ"ר בה"מ כתב והרסב"ם אלו,בעונשים
 הוא הרי א"ע יסול ולא משינדל עליו שיעבור ויוםיום

 בסזיד. ערל והוא שימות ער ח"כ אינו אבי מ"עמבטל
 ספק התראת משום וכי תבלין בזה איןובהשנות
 נהת, באיסור עומר יום וכל השמים מן אותופוטרין
 שאינו סובר רהרמב"ם פלוגתתם, סעם בכ"מועיין

 שהרי הסצוה על עריין עבר שלא לפי כרתמתחייב
 לא לתקן בירו שיש וכל שיסות ער א"ע למולבירו
 אמרינן רכי רבינו דעת ספק התראת ומצרעבר,
 כשהוא היינו התראה שסה ספק רהתראת מ"רראיכא
 כמו בשוא"ת עובר נשהוא אבל ועשה בקוםעובר
 אלא התראה, שסה ספק התראת גבי' אמרינן לאסילה
 דמיום ז"ל הראב"ד ודעת עבר, לא לתקן שבירוכל

 נפטר סל שאם אלא למות חייב הוא סל ולאשנדל
 באיסור עופד יום ובכל שכתב וזהו ההוא,מהחיוב
 כלומר כו' ליכרת יום בכל הוא ראוי נלוסרכרת

 חיוב לידי שיבוא שאפשר דבר לעהטה דדמידאע"נ
 ההש יום שבכל זה שאני חיוכ, לידי בא לאועדיין
 ולא עי"ש, כו', טקום של פצומו % בודאיעובר

 דבר לעהטה דומה זה ז"ל להראב"ד דנם כיוןהבינותי
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 חיוב, לירי בא 5א ועויין חיוב לירי יטיבו1ניטא113ר
 טקום יטל )צצותו על בוראי עובר נם ואם יתחייב,לכטז

 ת"י ועי' כרת? חיוב לירי עריין בא יט1 עכ"פהריי
 ז"ל רכתכו כו' פתיחה מחומר ר"ה מ"ר(~וטא
 כרת ובאיסור עצמו לחקן בירו דטעה 'טעה יטכלכען
 עי"עג מעשה, כמחומר חשיב לא הלכר עומרהוא
 תקן 'טלא זמן רכל הראב"ר כרעת התוס' דעתנראה
 שהוא העתש חומר משום אלא בברת, עומר הואעצמו
 ריתקן הוא השתא ב" אמרינן שעה בכל בועומר
 כזה, חמור נש בע לעמור עצמו ימח איך כיעצמו
 עי"עה טה, מע כמחוסר קרבן לענק יטם חשיב לאולכן
 שכתבו אלא הראב"ר, כרעת להתוס' ס"ל עכ"פאבל
 הראב"ר רכ' טם בכל כלטח ולא ושעה 'טעה כללשון
 שעה כל רלשח ברוחק לומר ראפשר אמ הרמב"ם,נם

 3וטום הוה דלא התקון לענין רק הוא ראמרוהטעה

 רקאי הוא הפשומ משמעות" אבל מעשה, מחוסרהכי
 עומר", הוא כרת "ובאימור אח"כ כתבו אשר עלנם
 רהוא גופה זה משום הא ועור יום, לעחן בי' אמרוולא
 ורו"ק. סשטה, מחוסר הוה ולא רמתקן, הואהיטתא יטע" בכל בי' אמרען כהת בחעב יטעה 3כלעחטר
 הרמב"ם ז"ל רבותוו רפל~תת לומר אפשרדדץדן

 נרת של החיוב ענט בחקירת הואוהראב"ר
 יטלילת סצר הוא זה אם מילה. מצות שלסשעובר
 מצר גם או לעשות, חייב שהוא המילה עניןמעשה
 בכרת חיובו ענין רכל נימר דאם עליו, הערלהקיום
 לא העובר א"כ המילה, סעשה שלילת מצר רקהוא
 היה רעליו בשוא"ת, היינו מעשה באפס רק אלאעבר
 אמרינן ולא עשה, ולא ישב והוא ועשה, בקוםחיוב
 לתקן שבירו כל אלא התראה ע1מה ספק התראאענבי'
 אמרינן אי אבל הרמב"5, דעת וזהו עבר, לאעריין
 מאוסה שהיא עליו הער5ה קיום מצר נם הוארהחיוב
 זה א"כ עצמו, להסול החיוב בא זה ומצרלחקב"ט,
 ראין ואף עליו, הערלה ברצ~ו רפאיים לסעשה,רומה
 ראיתקש ע"ב( י"נ )מכות וכראמרינן מכה1, סעשהזה
 שרא"ת כל אף שוא"ת ע"א מה לע"א, כולה ואזורהכל

 המה דמילה פסח כלומר ועשה, רקום הנילאפוקי
 דמעשה הוא היינו עשה, ולא ישב והוא ועשה,בקום
 יש בכח סעשה אמנם אבל במילה, אין בוראיבפועל
 מקיים שהוא בעבור הוא היינו שאמהנו, באופןבסילה
 בזה שייך לא דלכן עליו המאוסה הערלה אתלרצונו
 עובר הוא רהרי עבר, לא עדיין לתקן שבירו כללומר
 זה רהוי ובזרון ברצונו הערלה בקיום עיעה בכלעליו

 אין ולכן מכמט, בירו בעצמו כרת של האיסורכמקיים
 וכרעה כרת חיוב עליו ויש שמים מרין אותופומרין

 רר"י לרעתו ע"ב( צ"ר )ב"ב בגמ' ועי'הראב"ר,
 בירים כעושה רשייר הא הוה  בעאטייר בכרםבב4אים
 המעם היינו רשם לומר ואין בלאים, כמקייםומיחזי
 שעשה מפני בהשיור מעשה כעויטה הוה ילפמרבמה
 ייתא, ביהתר, לגרל יוכלו ששייר שמה באופןרויחא
 כלאים מקיים אלא רמיחזי לומר לי' היה לארא"כ

 מעט רחוק בצר חיה רלקי6תו אטשר הא ועורט3מט,
 כטקיים רמיחזי לר"י קאמרי זה באופן שנםמהשיור,
 כתבו רהא רמי, רלא נ"כ לוטר השין סתמא,)8רקאסרי
 כהטוי' רמחשבתו רע"ק בר"ה ע"א( ס"ר )ע"זהתוס'
 כשהוא לבסוף מעשה עדטה שהוא כיון מעשהלי'

 שאין כיון עובר אינו עוקר אינו אם רודאיעוקר'
 ע"ש, בקיומו, שרוצה בו ניכר שיהא מעשה שוםעושה

 בו ניכר שיהא מעשה שום אנו צריכין רעכ"פקרי
 רמקיים כמיחזי הוה ושייר בלקט ולכן בקיומו,שרוצה
 שרוצה ההיכר הוה לקט של רהמעשה משוםכלאים
 ממנו שחוץ ברבר רק הוא רזה רנראה השאר,בקיום
 אם נכון על אותו לרעת אפשר שאי מעווםבעצסו,
 נופו שעל ברבר אבל האיסור, של בקיומו הוארוצה

 שרוצה מזה יותר ניכר רבר לך אין בוראיכערלתו
 ואינו המאוסה ערלתו שנושא כ"ז עליו ערלתובקיום
 רהיכא לרברינו מזה ראיה אררבא וא"כ ממנו,מסירה
 מעשה כעושה הוה האיסור בקיום שרוצה היכררהוה

 מפהט, בגופו ומכ"ש מגופו שחוץ ברבר אףהאיסור
 בנורר שם רכתבו אילימא ר"ה תוס' א' י"ז נזירועי'
 מעשה בו שיש לאו הוה הסברות בבית והואבנזיר
 רביאת בפ"ב רהמ"ל ואמנם יוצא, שאינוכהטום
 אף הכניסה רתחלת התוס' ברעת כתב ה3"אהמקרש

 בשבועות אולם עי"ש, לטעשה מצטרף בהיתרשהיתה
 הראשונה הלבישה רמעשה כתבו או בר"ה א'י"ז

 ולא מצמרף ראיסור "רמעשה השהיי', אףמצטרף
 כלאים צ' ביבמות לחלק כן וכרכתבו רהיתר,מעשה
 בציצית.מסרין

 רהביא ה"ז מלכים מהל' בפ"י המ"ל רבריןר84ירצי
 על שם רהקשו נ"ט(, )סנהררין התוס'רברי

 כו' לכ"נ שנא~מרה ורבי' פרי' והרי בנמ', רהההטוהא
 רלא לן מנא תיפה וכהבו לב"נ, ולא נאמרה~ישראל
 שבע בהרי לה דהטיב ר5א כהטום ואי לב"נ,נאמרמ
 ותי' חשיכ, קא לא עשה קום לעיל אטרינן האמצות
 מצווה פ"ו על שמצווה רמי הוא נ5וי וא"ת ד"טבוי"ל
 להמוה ו"ט המ"ל: וכתב ע"כ, זרע להשחיתשלא

 בקושית קושירנם הקשו לא ראכטוי הללו התוס'ברברי
 להם היה התם כו', סילה והרי שהקשו הקורמתהגמ'

 3הטום אי נח לבני נאמרה יא רמילה לן רמנאלהקשות
 עיטה קום אמרינן הא מצות שבע בהרי 4ה חשיברתא
 הרש"4 רברי והביא בזה .טהאריך עי'"ט קחשיב,יא
 ק.טיא 4א אסייה אב4 וז"' שכתב בהנהותיוז"4

 אזה-ק ביא עונש ואין כרת שעונשה מאחרמידי

 אין כריתוה חייבי כל שאמרו מכות במס'כראיתא
 י"ה, נקרא א"ב כו' ומייה פסח שהרי אזהרהצריכים
 חמ"4 והקשה ע"כ, בעריה יהשהות שלא לומררוצה

 א4יבא רבא מרברי במכות שם רמוכח רבריועל
 אינו הזהיר אא"כ הכתוב ענש רלא זה רכ4יררע"ק
 זה כ4י נאמר יא 4כרוו אב4 ב"ר מיתת בחייביא4א
 מה נם וז"ל כתב עור 9 אזהרה ביא עונשראין
 ס"ל זה ולפי בערלה להשהות שלא ל"ת שנקראשטיים
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זיךמ4"ח וז 4שח-רזכ~
 הו"ל ה הסי ע5 מחהרים הע דב"נ איתא דאם5התוס'

 ל"ח בה דאית יששום סצות 'שבע בהדי5סיה-טבה
 ,טהרי זה דבר הבעותי 5א בערלה י~הטהות יטלאדה"נו
 עכו"ם וקשסר לר"5 הישו כ"ה( )דמ סיתות ארבעבפ'

 קא כי ותירצו סצות, יטבע נבי יחשב" 1 מ"ם-חטבת

 דברי ולפי ע"כ, קחשיב לא ומשה קום שוא"תהשיב
 ב5תי אהד עם -טהא 'ש5א 'שוא"ת איכא נסי הכאהרב

 וחשיב שיסו5 שטה קום השיב דסי5ה היכי כיסלאכה
 חשובת עכו"ם נבי נמי הרי בערלה "טהא 'שלאשוא"ת
 ישהא שלא -וא"ת כ"אכה שיעשה עשה קוםדההב
 דהקשה הא הנה ולדעתי עי"ש, כו', כיאכהבלתי
 דמכות סנם' דסוכה סהא הסהרש"ל דברי עלהם"ל
 לא אזהרה, בלא עונש דאין זה כלל נאסר לאדבכרת

 כה אוסר בלשון להקשות לי' דסה לכוונתו,ידקתי
 סהמפורש ליקשי זה, 3לל נאסר ד5א סדכה דבכרתסצד
 שלא אע"פ ענש ומילה פסה -מהרי ו,4מרו ע4םבנם'
 הנראה אבל אזהרהז אין דבסי5ה הריהזהיר,

 אזהרה, צריכים אין ה"כ שאסרו דסה ר"לדטהרש"5
 צריכים דאין אל41 כ55, אזהרה בהם דאין הכוונהאין

 הוי כרת דלנבי כמשום חוב"ד, כדלנבי סיוהדתאזהרה
 ו~ן ב"ד, סיתת 25בי ספורשת כאזהרה בתורההציווי
 שניתן 5או כריתות בהייבי לוסר נוכל שיאא4

 מיוהוןק אזהדה צריכין אין ה"3 דהא כרתלאזהרת
 באי5ו ענוש שידם8 לענין כא-הדה נהשב הציוויאב5
 ענש וסי5ה פסה שהדי דאסרו והוא אזהרה, כונאמר
 דין ד5נבי משום בא דהעונש היינו הזהיר, שלאאע"פ
 נמשה 5א דאוהדה אזהרה, הוה הציווי אזהרתשמים
 סיוהדת אזהרה והיגו ב"ד טיתת הייבי בדיןאלא
 בדין אבל זה, בלתי 5העניש 5ב"ד רשות ניתןדלא
 הוה דהציווי סיוהדת לאזהרה צריכין איןשמים
 דזה וכיון אהריו, הבא שמים בדין למעונשאזהרה

 5שון דיוק והוא ל"ת, 3קרא א"ב אזהרהסיקרי
 בלא עונש ואין נרת שעונשה "מאהר ז"5טמרש"5
 אזהרה צריכין ה"כ "שאין 'הנם' דברי ומביאאזהרה",
 ראיה סביא הוא דבעצסו הרי וסילה", פסהשהרי

 כדפאסדינן, הוא אלא אזהרה, ב5א עונש דישלנאורה
-ודו"ק.  כהנ"5, לדברינו סיוע סזה נסצא עכ"פ הנה 
 שטשהה דסה התוס' בדעת סהרש"5 שסתב-פי
 זה על עובר והוא ל"ת בגדר וה עליו המאוסההעריה
 שזהו י"ל ושפיר טעליו, הסירה שלא זסן כל שעהבכל
 ו5פיכך הרמב"ם, ע5 שהולק סה בעיקר ההאב"דדעת
 עובר אינו 5תקן שבידו דכל הרסב"ם סברת סובראינו
 עליו הער5ה שכ-טהה ב1ה על עובר הוא דעתו -פיע5יו
 נדאה וכן הסיד שלא כ"ז תסיד 3רת באיסורוהוא
 התו"י דעת ונם המהרש"ל, דברי לפי התוס'דעת
 הוא הרסב"ם דעת אכן לעי5, שהבאמי ס"ד1יומא
 5הסו5, שבו 1עשה צד הוא המצוה היוב דעיקרדסובד
 עדיין 5תקן שבידו 53 זה בצד 5ומר יפפיד -טא"כ
 דברי ע5 להקשות -ש או5ם ודו"ק. עובר,אינו

 סי5ה נבי ע"א( -"נ )שבזז דאמרו כעשש ז*5כפור"ש"ל

 אומר יש ויו'ש, שבת דוהה דאינה בזסג1שלא
 אימא ו4י ועשה, 5"ת דוהה עשה ואין כו'שבתון
 בה אית 5"ת, א"כא בטי5ה נם הא סהריש"5כדברי
 הספורש סצד קאסר דר"א י"5 ואו5י 51"ת?עשה
 ולרעתי ודו"ק. כב"ד, עליו מייב 5היות ל"תבתורה
 בבמטנה הגאי דפ5יני היא זו דבסברא לכויןיש

 כו', הסי5ה היא נדולה שם אסר דהד 5"א()נדרים
 הוא בזה דהיינו 13', הע-ה היא סאוסה אסרוהד

 ע5 א5א טובר אינו חמ-ה, היא גדו5ה ד5ם"דדפל"ני,
 הוא  שבערלה, הכאשוס שנין פרט ולא מסילה היובענין
 עקמה היוב צד א5א באסת בזה דאין דסוברכמשום
 גם 5וסר בא הוא הער5ה ה1א כ4ווסה ו5ם"דדסילה,
 הערלה 5השהות לבלי בזה שיש ל"ה סצותסצד

 בדעת וכדכתבחי ונהרש"5 וכדברי עליוהמאוסה
 ודו"ק. ז"ל,הראב"ד
 ז"ל והראב"ד הרסב"ם דסהולקים דבמה אני1ר441דן

 ס"ם דבפסחים ז"5 והוס' רש"י נםמהו5קים
 סילה אשטעינן ואי בנם', שם דאסוו הא ע5ע"א
 פסה 4בל כרת דליבא שבת דהו 5א דם"ם הואהתם
 ד5יכא : רש"י כתב צרי3א, 5ידהי אינ84 כרתדאיכא
 אם ביום לבוכרת

 ים-

 דמפרש והיגו עכ"ל. לטחר,
 חצרות בד"ה א' צ"ב ב"ק שם ואים נדול,בערל
 וכן קסן, שהוא כמטום כרת דאין בזטנה בקטןפירש"י
 הדבדים ונראים בזסנה, בד"ה א' קל"נ בשבתפירש"י
 הענין בהקבלת לפרש רש"י רוצה ס"טדבפסהים
 הנושא הוסר ב3ל דמלתא קה4טא 5פי לפפהססילה

 דהם כל5 בדרך שניהם דהרטוו דאמ היינושבשניהס,
 קרבו בהם ואין אזהרה, בהם ואין כרת, בהיובסצות
 יש בכ"ז יונ, בסכות כדאמדו וקהט1 בקום שהםכמטום
 אפילו ססילה הטור דפסה היינו סבזה, בזההוסד
 כהטום בנדו5 אפילו והיינו כרת בה דאיכאמסילה
 פסה לאפוקי לסהר, יסול אם ביום לבו כרת בהדליכא
 לרש"י דס"ל הרי עכ"פ ביום, לבו כרת בי'איכא

 כוונת ובודאי ביום, לבו כרת חייב דאינוכהרמב"ם

 לתקן בידו דיש כיון כרת בהיוב דאינו לונ!ררש"י
 . כתבו לאפוקי בד"ה י"ד( )סכות התוס' אולם5סחר,
 בכרת הוי' 5א דהא קרא לי למה קשה ססילהסיהו
 עד בכרת שיהא "תברר 5א לעולם דהא דע"אדוסי'
 וי"ל טכרת, ו5יפטר עצמו 5ס51 יכול דלעולםשיסות
 הנה עכ"5, ע5יו כרת עונש ס5 שלא זסן כלדלעולם
 כדעת הוא ותירוצם הרטב"ם, כדעת היאקושיתם
 בזה אין יתברר דלא דהא בתי' לוסר ובאוהראב"ד,

 שמט כיון גזה אסדינן דלא כרת, סידי להוציאוכדי
 מל ש5א שטן כ5 א5א ע5יו, עובר אינו 5תקןבידו
 להעסים יש ממו בדבריהם ונם ע5יו, כרתע~ש
 1יו, עד5תו שמשחה מצד דהוא שסתבתיהסברא
 : ישכתבו ע"ב( ה' )דמ יבסות בתו"י עי' או5םוכהנ"5,

 לעו5ם אותם יע-4ת 5א שאם כרת שכן ופסה 5סילהמה
 5א אשר %ד ועו5 דכתיב כדתיחהייב

 ים-

 ונכרת
 שם כהבו דטהחלה היעוסעמיו,

 בהיל-

 טפעה פטמ
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 מלה אבל כרח יחחיע בי"ד אחזו יעשה 5א אםדפסח
 כתבו וע"ז כרת, -תח"ב 5א ני בי8מ ימו5 5אאם

 יעשה 5א אם נות שכן 5מ5ה מה בססקנא יך פומ"מ
 5א אם דרק הרמב"ם כדברי זה והרי עי*ש,לעיג
 כדברי 5א זה דהא וצ"ע 3רת, יתח"ב 5עו5םיעשה
 סכות כהתוס' וף5א 5גי5 יטהבאתי  ס"ד יומאהתו"י
 ? הנ"לי"ד

 התוס' מדברי מהרש"5 5דברי סמוכין 5מצואןיזט
 רהקשו אותה ו5א אותו ד"ה כ"כ( 8יןמידו

 פמורות נשים י8הזק"נ דמ"ע 5" חיפדק קראל"ל
 הי8מיני דמיום דכיון ותי' ל5ידומ, ב,שמינייטנימול
 אנתי עי והקעח הוא, זמ"נ לאו הפסק לה איןוה5אה
 דאת" ות" בעם, אלא מ5ק דאק הוא 'טה*ם"נמ"ע
 ב5ילה בין ביום בין כזמנה בשלא נוהנת סילהכמ"ד
 בן דהקשה קי"ד 3צצוה חינוך סנחת בס' ועי'ע"כ,

 אנן דהא כה5בתא דלא 5אוקסי' יאמרו היאךהמחבר
 קושיא זו ואין עי"ש, ביום, א5א נוהגת דאינחקי*ל
 א5א היא הה5כתא להעמיד אוקיסתא לאו דהאכל5,
 לומר 5נו מקום היה ואם אותה ו5א דאותודיוקא
 דיוקא 5האי צריכין אנו אין באמת היא שהזמ"נדם"ע
 וכה5נתא הכי 5ומר דקרא דאורחי' אומריםוהיינו
 ורק שהזמ"ג, מ"ע שה"א מזה הוא פטורותדנשים

 ונט זה, 5דיוק צריך שהזמ"נ מ"ע היא שאין5מ"ד
 בנט' הקושיא עיקר דנם זה חירוצם 5פי 5ומרצריך
 דס"ל זה 5מ"ד רק הוא מיחייבא ד5א מנ5ןואיהי
 5מ"ד אב5 בזמנה, בש5א וב5י5ה ביום נוהגתדהיא
 לא דהא כ55 מקשי לא נאסת ב5י5ה נוהנתדאינה
 5א דאיהי אנו יודעין דהא מיוחד 5ימוד 5יהצריך

 אב5 פשוט, וזה היא, שהזמ"נ דמ"ע כדשוםמיחייבא

  דקאסרי הפסק 5ה אין מאי 5י קשיא הא קשיאאי
 בלילה נוהגת דאינה למ"ד גם וכי מתח5ה,התוס'
 האי אדעתם ס5קא 5א אכתי דהא הפסק, 5ה איןמיקרי
 דהא וב5ילה ביום דנוהנת דמ"ד א5יבא ראתי'חי5וקא

 התוס' אמרו סתח5ה וא"כ זה, אמרו שני בתי'רק
 למה וא"כ ב5י5ה נוהנת דאינה דמ"ר א5יבאדבריהם
 דאין לומר דכוונתם נימר ואם ? הפסק 5ה איןנקרא
 זה דנם דס"ל נפסקים, אינם דהימים מצד הפסק5ה

 ביום, א5א מלין דאין אה"כ 5קושיתם מקום אין א"4,3 נפסק, אין חיובם זמן דכ5 כלומר הפסק, 5ה איןמיקרי
 אינם שהימים דמה דס"ל א5א מתח5ה זה ידעוהא

 דקושיתם ואפשר ? הפסק 5ה אין מיקרי זה גםנפסקים
 שהימים דמה נימר ואם כ5ומר ואת"5, בדדךהוא
 כיון הפסק לה אין מיקרי 5א נפסקים אינםב5בד

 יש 5זה עכ"פ, הפסק 5ה יש הרי נוהנת אינהשב5י5ה
 וב5י5ה ביום דנוהנת דם"ד א5יבא באמת דאתהש5תרץ
 שני דכחבו בתוס' שם ע"ב( ע"ב )יבמות ועי'ודו"ק,
 דהא כתבו א5א הפסק לה אין 5שון 3תבו ו5אהתי'
 דמקפמונה כיון נרמא זמן חשיב לא לשסונהדניסו5
 לעיל ו4כתבתי ו5פי הוא, *טנו ושעתא כלהשילך
 שהובחתי ו3פי הראב"ד לדעת הנם דמהרו4"לאליבא

 כרת איסור ע5יו דיש כוותי' ס"5 התוס' דנם5עי5
 עובר, אינו לתקן שבידו כ5 אמרינן ולא הפסקבלתי
 דכהטהה 5ח1 איסור ע5יו דיש המהרש"5 5דבדיומכ"ש
 פצד מכמט הפסק בלתי זהו באמת א"כ ע5יוער5תו
 בקידושין התוס' דברי כוונת וזהו שע5יו,האיסוד
 דכתבו במה 5שונם ונם הפ0ק, לה אין 5שוןדכתבו
 5כוין יש הוא זמנו שעתא כ5 ואי5ך רנדטמונהביבמות
 אביי דקאמר ע"ב( י"א )כריתות ועי' ודו"ק.5הכי
 כו5י' ד5מא  פכפר שעתא כ5 דיוה"כ 5ן 5ימאומאן
 ושעה שעה בכ5 ומנ5ן רנמ"ה ובפי' מאורתא,יומא
 כל ע5 5כוין יש שעתא כ5 ד5שון הרי ע"כ,מכפר
 ב'( )ק5"א דשבת בנם' או5ם הפסק, באין ושעהשעה
 ציין אם דאמרו הא גבי יטם והוא כן. כמ8מעלא

 אדרבא אביי אמר דחייב 5פתחו מזוזה ועשהט5יוזו
 הוא, זפגו ושעתא שעתא כ5 זמן 5הם קבועמדאין
 בעשה עובר ציצית ב5א שמשהה יום דבכ5 רש"יוכ'
 יו143 כל דרק ו3מטמע ע5י', מצוהו רמיא יומא כ5כו'
 ד3מטמע וושפשר שעוזא, כל אביי דאמר אף שעה כ5ולא
 הענין. ראות ו5פי כן וכהצמעכן

 במה ב5או ע5יו דעובר הטהרש"ל 5דעתוד2מץ
 ו4עה כל זה ע5 עובר עליו הערלהדכףטהה

 עובר, הוא ממגו הערלה טסיר שאינו רנע וכ5ושעה
 שיש כל אנו אומרים דאין דס"ל אף הראב"דאב5
 כלשון הוא גם כתב בכ"ז עליו עובר אינו 5חקןבידו

 מצד דהא הדבר ויפלא יום, בנ5 לשוןהרמב"ם
 יונדר 5מה הפסק בב5תי ברת בחיוב ע5יו שישהאיסור
 ימו5 לא אשר זכר וערל אומר: הרי והסתובביום,
 ובשליכ14 יום, בנדר בנרת חיובו הנדיד 5א הריכו'
 ביום הכהוב עפ"י בימים טונדרת בזמנהמילה

 בלבד זריזין מצות א5א בהקדם 5ה אין כו',השמיני
 זנונה 5אחר מי5ה אב5 בבוקר, אברהם וישכםמכתוב
 ט5 שלא זמן כ5 כרת באיסור עומר שהוא כיוןבגדו5
 להביא ואפשר ? ורגע בשעה ו5א ביום נגדר יהיה5מה
 כדכתב אהת שעה גם 15 נת5ה ש5א ממרע"הראיה

 ל"א( )נדרים מנט' והוא פ"נ בסוף 5קמןהרמב"ם
 ש5א מי5ה נדולה אומר ריב"ק . בכהטנה שםדאמרו
 ובגמ' שעה, כמלא אפי5ו ע5י' הצדיק 5כדשה 15נת5ה
 אועשה זכיות שכ5 מי5ה גדו5ה אומר ריב"ק תני'שם

 אטר 13' המי5ה מן כשנתרשל 15 עמדו 5אמרע"ה
 אמר כך אלא המי5ה מן נתרשל רבינו שכהצה ח"וד"י
 הש5ישי ביום ויהי שנאמד היא סכנה ואצאאמו5

 י3פים שלשה ואשהא י~מו5 ונו', כואביםבהיהתם
 נענש מה מפני אלא טצרימה, שוב 5י אמרהקב"ה
 בדרך ויהי שנאמר יתח5ה במ5ון שנתעסק מפניכמ8ה

 בטלון שנתעסק מפני בר"ה פי' דש"י והנהבמ5ון,
 מ5ון ואותו תח5ה במי5ה להתעסק 15 והיה :תחלה
 לא התינוק ואותו סכנה היה דלא ההה 5מצריםסמוך
 וצריך עכ"5, יטים א4מונה בן א5א שעה באותההיה
 אלא התינוק היה דלא רש"י קאמר שעה באיזהלדעוז
 אותה על אם קמכוין, פוום איזה ועל יסים, שמונהבן
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 יוהר היה חמלון עד ומביתו קאמר, במלון ק~היהשעה
 למי4ה, ראוי בביתו התינוק היה לא א"כ אחדסיום
 אמול אמד כך אלא : דקאמר ר"י דברי מובן איגוא"כ
 קודם ימוי היאך כו' ואשהא אסול כו' סכנהואצא
 זמנו שיהיה עד 5בוא לו דאפשר 1עוד ? הואזטנו

 סמוך דהא מכנה אין )מצרים דכה2ם ימ51 1'סםקהמ,ון
 עד דמביתו נימר ואם רש"יז נדכ' הואלמצרים
 היה וא"כ שיצאו יום באותו שעות באיזה הלכוהמלון
 5א א"כ ימי5ה, ראוי והיה ימים שמונה בן בביתונם
 יר"י נם הא ריב"ק, ע4 ר"י דפ5ינ הוא במאייובן
 איא תחיח, במיון '2נתעסק במה במיון דנתרש5הוא

 משום כדין עשה בביתו 51ר"י בביתו, נתרשלדלריב"ק
 במ5וי שנתרש5 אלא0כנה

 תחי-ה, בטיון שה,תעסק
 ויזה בבית יזה דנתר'טל הוא 5שניהם עכ"פוא"כ
 מזמנק 5דחות נורם ההתרשלות היתה 51אבמ)ון,

 ממוקדם ימים שמונת בן יום באותו אלא כזמנהלש)א
 היתה אם נ"מ ומאי בעלמא, זריזין במצותיא.חוד

 הנהות דברי וראדתי ? במ15ן או בביתוההתרשלות
 הזמן קודם למ151 דרצה דצ"ל . דכ' זיל חיותמהר"ץ
 מה ועפ"י אח"כ למולו סקום ימצא לא שטאסחשש
 יצא ימים ח' תוך דבמוהלו רס"ב סי' ביו"דדאיתא
 וכי ח"ו, ר"י יאמר ע"ז וכי כעיני תמוה וזהעי"ש,
 לנו ומה אתמהה, ? זמנו קודם להתרשל לו היהאסור
 המילה סן נתר,של דלא ר"י דקאמר המיפוריכל
 ? זמנהקודם

 ויהי וז"4 דכ' עה"ת בפי' ז"5 להדאב"עןר4*ירני
 הכן יוגול שלא בידם קב5ה היתהבדרר,

 יכ51ת שאין בדרך הוא או חולה הוא אם השמיניביום
 בשליחות להתעכב יוכ5 לא משה כי ובעבורלהתעכב,

 י51יכ1 אם הנער יסתכן כי יומל ש5א בעצתו ראההשם
 מכנת כמסום הראב"ע דג' הטעם הנה עג"ל, בדרךאתו
 סכנה, ואצא אסול סהטמ דאמר דר"י טעם 'הואהדרך
 השם בשליחות להתעכב יוכל לא טהסה כי שכ'ומה
 לי אמר הקב"ה ואשהא אמול ר"י דקאמר מההוא
 טהסה דראה בזה 'הדאב"ע פי' והנה מצריגמה, שונלך

 ר"י בדברי דפי' הרי הע(מיני, ביום יומ5 שלאבעצתו
 ואצא אמוי אטר א"א בביתו בהיותו חל השמינידיום
 השטיני, ביום יום" שיא לרחות בעצתו וראה כו'סכנה
 משמונת יותר התינוק היה במלון כשהיה זהולפי
 דחיתו על נענש ו)א בזמנה, ש5א מילה והיהימים
 צריך היה 4מלון כשבא א5א עשה, דכהוגןבביתו
 ולפי תח5ה, בסלון התעסק והוא במילה להתעמקתיכף
 דכיון במ5ון בהיותו כה2ה דחשב לומר אפשרזה

 באותו בה ואיחור הקדם אין היא בזמנה ש5אדמילה
 מילה אבל זריזין, מצות בה יש בזמנה מילה דרקיום
 עובר ואינו זריזין, ימצות בה נמרינן לא בזמנהש4א
 נענש וע"ז היום, כל מל ולא עבר אם א5אחיובו

 מצות עפ"י בזה דנין לא בזמנה ש5א במילהדאדרבא
 זמן כל 5ה יש שעה בכל אימור חובת נם אלאזירוז
 אפשר כן כהוגן, עשה לא טתחלה גם ולריב"ק מל,דלא

 ואפשד צ"ע, לפירש"י אבל מראב"ע, דבדי עפ"ילוטר
 בעודו בהתרש15תו דלדיב"ק דפלעי הוא בזהדלרש"י
 דבמלון בזטנה 5שלא בזמנה סמי5ה אותה דחהבביתו
 מביתו בצאתו חשב והוא בזמנה, שלא נעשהככר
 נד51 היום בעוד 5מצרים סמוך 5מלון לבוא ימפיקדעוד
 בלי5ה או למחרתו למלון והניע כדרכו נתאחראבל
 נענש היה 11א בזמנה ש5א המי5ה שנעשהבאופן
 שעה כל א"כ בזמנה שלא שנעשה כיון אלא זה,על

 דכל מי5ה מצות לקיים תיכף צריך וה.ה הואזמנה
 שעה" "כם5א 5שון ריב"ק דקאמר והוא חובתהשעה
 אותה דחה דיא מ"ל ר"' אבי שנתבנו, הכוונהעי

 א)א התינוק היה לא במלון דנם בזמנה ישלאמוכנה

 והא לבד, זריזין מצות על רק ונענש .מים שטונהבן
 באופ; יתרש5 שמשה ח"ו היינו כו' ה"ודקאטר
 בן א5א היה יא במיון דנם בזמנה, שיאשנעשה
 וא"כ זריזין, מצות על א5א נענש 51א ימים':מונה
 באותו ימים שמונה בן דהיה רש"י דנ' מאי זה5פי
 זמנה 5אחר היתה לריב"ק אבל לר"י רק הואמלון
 מזה לראות אפשר עכ"פ הנה ודו"ק. דפליני הואובזה
 ננדרת אינה בזמנה ש5א דמילה שכתבנו מה אלסיוע
 דמכמסה אפשר ח51ם בחובתה, עמעה כ5 אלאבימים
 על דהקשה בהא ז"ל הפר"ח כדכ' ראיה איןרע"ה
 טל ולא האב עבר דאם א' בהלכה דכ' הרמב"םדברי
 המיתו ויבוהס גתיב בטהסה הא כרת חייב אינו בנואת
 משה דשאני ותי' ? כהטה על קאי בנדרים דאמרווכפי
 במ2ה דשאני כן לומד דע"כ לי ונראה ע"כ, נוברי'דרב

 אמרינן דלא זה לענין נם גומנו ל5מוד יש הרידא5"כ
 כבר ואעינוק היה אי עליו עובד אינו לתקן שבידוכל

 שהוא בנדול דק הוא זה בענין נם ובאמת זמן,לאהר
 מדאודייתא חיוב עליו אין האג אב5 בעברו, כרתחייב
 מי' א"ח מהש"ק ס' ביטם הקובץ כדכתב ח'לאחר
 להלכה, ממנו ללמוד ואין כהשה דשאני אלאתם"ד,
 גממום ח'ש וכי וא"ת : ז"ל ל"א נדרים סהרש"אועי'

 דעם ויול ? עשה חיוב רק האב על אין האשנתרשל
 היה נח מבני דעדיין א"נ מאד, נשערהמביביו

 בפי' ראיתי ופליאה ענ"ל, מיתתן היא זודאזהרתן
 מצינו כו' 5פק"נ ומנין שם ז"ל ב' פ"ה יומאהר"ח
 כה2ה של בנו טא5יעזר המיתה מן מצילו התינוקשחם4
 ויבקש ה' ויפנשהו במיון בדרך ויהי שנאמררב.נ:
 אותו מ4ה ולא אמו שנתעצלה ממני )התינוקהטיתו
 לא זה והנה עי"ש, כו', אותו מלה שהרנהסהוניון

 הוא אב5 גזיר הוה לא בדי' דנרשם יב"עכתרגום
 שתלה הוא הפ5א אבל האב"ע, שהביא רשב"חכדברי

 בנדרים. הנמ' כדברי במרע"ה 51א אמובעצלנות
 ז"י מהרש"ל דברי הנה מהנ"5, לנו היוצאאבל

 שעה כ5 מ5 ש5א זה דעובר פהםדנראה
 כתב וכן עליו, ערלתו דכה2הא הלאו מצדושעה

 זמנה שעבר מילה רמ"ט מי' או"ח בשו"עהבאה"ט
 דאסור הוא ושעתא שעתא דכל קבוע זמנהמיקרי
 וכדבדינו, טהרש"ל גדברי והוא ע"כ, ערללהניחו
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 המנ"א כתב וכן ח', דף מ"ק מתוס' במטמע דכןוכתב
 ס"ע בין לח5ק 3תב תמ"ד בסי' או5ם תקם"ח,בסי'

 עי"ש מילה, 5אפוקי שעתא בכל עלי' דעוברהתשביתו
 ביום זה יונדר שפיר דמי5ה מ"ע דלענין נראהוהיה

 שכהטהא איסור 5ענין אב5 מוביום, בזמנהמדי5פינן
 5א דהאיסור בימים כ55 ת5וי זה אין הערלהע5יו
 המנ"א דכתב מה זה ולפי עליו, הערלה שיש כ"זיופסק
 שפיר ולכן דמילה מ"ע חיוב מצד הוא תט"דבסי'
 בסימן אבל דמייה, למ"ע דתשביתו מ"ע ביןמח5ק
 דאסור בענין בזמנה בש5א מיירי תקס"ח ובסי'רמ"ט
 כל ממנו יופסק 5א זה איסור הנה ער5,5הניחו
 ושעתא.שעתא
 בזסנה סי5ה 5פנינו אם דהנה לדעת נרדפהךערצדץ

 קודמת בזמנה מי5ה בודאי בזסנהוש5א

 שזמנה 5תמ5ה זמנה שעבר תפ5ה 5הקדים שאיןוכמו
 דאיה 5הביא ויש היא, אח"כ תש5ומין התפלתעכשיו
 אכהט ש5 ש5מים מ"ו( פ"י )זבחים בכהסנה דתנןמהא

 משום והמעם קודמין, אמש של היום ש5ושלמים
 היום וש5 למחר לאוכ5ן אסור אכהס ש5דשלמים
 קודמין היום של שם לחכמים אבל 5מחר, נםממתרים

 הכא נם בודאי דחכטים אליבא א"כ קדשים,דקדשי
 מצוה דחביבה יתירה קדושה חשיבא בזמנהמילה

 דשל המעם בכאן שייך אין ית"ק נם אבלבשעתא,
 כבר בזמנה שלא דמילה לומר היינו 5מחר אסוראכוס
 נכדטך איסורו שיאחר מה וכ5 באיסור חובתונקבע
 חיוב איסור ש'ום האב על דאין 5יתא, זהעמו,

 הקובץ, בשם לעיל כדכתבתי זמנה לאחרמדאורייתא

 מ5 ולא האדח או האב עבר : בה"א כתבוהרמב"ם
 תלף הכהת שאק כרת ח"ב נו וא מ"ע בימלאותן

 עלט יש דאיסור מזה נרסמע ואם עצמה בערלאלא
 כיח אבי עלע, חיוב איסור יש בודאי מדרבנןועכ"פ
 חיוב עליו י"ס בזמנה ובמילה כרת, חיובדליכא

 או5ם נאמרה, דבזסנה זרידן מצות ונםמדאור"תא,

 בזמנה ,ט5א במי5ה הנוב"י בשם רס"ב ס" הפ"תע"י
 לדחות רצו חסם לחלק 1"ס זריזק, מצות עלדעובר
 היא לכן בשעתא, מצוה וחביבה עי"ש, אחר,4עם
 מהרש"א נ5יח עי' להלכה, הוא וכן לכו"ע,עדיפה
 'ס5 מי5ה מצות 5פמנו כשהזדמנו אולם רס"א,במי'
 היסא5ה תהיה כאן בזמנה מי5ה 5מצות מ5 יס5אנדו5
 אין נדו5 נם להרסב"ם אמנם ואם קדים, מימיהוהי
 עם עומד הוא דרגא בחד א"כ שימוח עד 3דתע5יו
 בזמנה מילה ישצות ע5יו ויתירה בזמנה מי5המצחז
 פשימא 3ן אם ביטעתא, מצוה דחביבהמשום
 כרת ע5יו די"ס 5הראב"ד ונם קדים, בזמנהדמי5ה
 . לשון כדכ' בימים ננדהת היא הנה 5דידי' גםאב5

 דרגא חד היום 3ל א"כ כרת", באיסור עוסד יום"וכ5
 ו5א יום באותו ואיחור בהקדם ע5יו ואין 5",אית
 סצוה חביבא נמטום קדים בזסנה יטי5ה וא"ככ5ום

 משהא דאיסוד 5או ע5ת ד"ט 5הרש"ל וט5םבשעתא,
 יהיה לבלי הוא זסגו ףטעה שעה כ5 א"כ עליגער5תו

 ואפשר קדים, הוא וא"3 ונהנ"5. ער5, 5היותנסשך
 יטהזכרתי דתנאי מפ5ומזא 5הסת"ע אמנם י"סדבזה
 קדים אנדט דש5 ד5ת"ק והיום, אנדט וט5 בש5מים5עי5
 כחו סעדיף האיסור רחומר הרי 5מחר, שאסורקמפני
 האיסור דחומר הכא וכן היום, ש5 ש05ים קדהטתע5
 קדושת ע5 כחו מעדיף ער5 עומד דהוא 'סעהדכ5

 ו5חכמים בזמנה, מי5ה יט5 ביסעתא מצוהחביבה
 היא וח קדושתה מפני קדים היום דש5 וס"5דפלימ
 חומר 15 יש א3~ט דשל אף אמ", מבש5 ע5 כחועדיפת
 מצוה חביבה דקדויסת הוא 3ן הכא נם הנהאיסור,
 קדום, והיא עדיף יותר בזמנה במי5ה 5ה דאיתבשעתא
 חו" "תפארת בס' וראיתי בעזה"ג נכח דהואודו"ק
 עם יסהתוכח כ' סימן ביעח' זצ"5 אאמו"ר5הנאח
 דבר דממ5ה הכמטנה עפ"י ונתב זצ"5, אדר"תהגאח

 בזמנה יס5א סילה דנם היום, כ5 3מטד ביוםיסמצותו
 4ה אחד דין נו/ וביום ננ' ב5י5ה 5ש5אדנמרינן

 עי"עג היום, כ5 מצותה ק דגם בזמנה מי5ה דקעם
 זצ"5 הנהט"ח כן מודבאחיץ, הירשצבי

 בעזהי"ת 1?הע5יתי הל5ו הדברים צביאישר
 והוא זצ"5 אאמו"ר הנאון לפני הע5יתי סהםתסצית
 מאד, וקלסם זצ"5, אדד"מ הנאון 5פני הביאםז"5
 נעט* כי ז"5, דעתו כן לא זצ"5 אמו"ד הגאוןאך
 העתקתי בזה מדבריו וכתט נרנא, בהם ושדאידו

 זת". "ם5איםבשו"ת

 יזכד3טן
 וקב"ל 3נ31נין ל3ננך ז דשתתנם"המטךברז

 קראז יזרנ"ז, כס5יו, ד' ב', יוםבעזה"י,

 ובקי חריף הי הדב היקר 5בני 'ס5ו'ר3
 נ"י סורבאוחץ הירש צבימ'

 בדבריר שמחתי ומאד לשעשועים, ה"עני נמכוזננך'א
 בכל והיטבת ישר ביטכ5 הנאמריםהנעימים

 ואיסתעשע למודעק צריכין עד"ן עכ"ז אב5דבריר,
 עמא רש"י דברי שהבאת דמה הנעימים, דבריךבכ5
 דסה התוספתא בשם מילה ומה בד"ה ע"כ( פ"ה)דף

 5אחר כרת עי" יסח"בין נ~טום הוא דוחהשהמילה
 מעמא דמהאי בדראב"ע 15מר רש"י כיחן לאזסן,
 בשבת דה5א שבת, חחה דסי5ה ראב"ע 5ה דידעהוא
 ואי ה55ג ראב"ע בדברי הש"ס אמד קל"ב()דף

 הרי עי"ש, לה, ידע דמקראי 'סם ואסיק כףסהלכה
 לחוה טעמא האי נדסום אמרה מסברא דלאומפורש
 לה שדריש 5אחר הפשוה במעם א5א אמרה 5אא5א
 דמשום דקרא סעמא הוא דרש יסבת, דדחיאפקרא
 דדחיא התורה אמרה 5כן זמן 5אחד נרת בהשיהיה
 ב5או אב5 פק"נ, 5ענין הק"ו מסנה 5עשהת כדייצבת
 האי סחמת מסבדא לה ידעינן הי' דלא וראיהקרא



 ך 'זחש"ת ת ר א פרצ52
 האי מחמת מנה חטיר פק"נ דהרי ותדע 5חוד,טעפ
 לה ידעינן לא ואעפ"כ מנוף, נ5 סכנת שהיאסברא
 מק"ו אלא שבת, רדחיא טעפ האי טחמתמסבדא
 שבת דדחיא מקרא מילח רילפינן לאחר והיינוממילה,

 למילה מקרא לימוד לן היה לא אט אב5 טעמא,מהאי
 דדחי פק"נ ולא מילה לא יודעין היינו לא שבתררחיא
 אין סברא האי דבלאו כהשום לזה רש"י והוצרךשבת,
 פ' שבת בתוספתא מפורש איחא והכי כ55, ק"וכאן
 את שדוחה לפק"נ סניין יוסי ר' אמר וז*ל בסופו,י"ו

 השבת ע5י' דוחין מילה אומר אליעזר ר' כו'השבת

 והרי זמן לאחר כרת עלי' שחייבין מפני מהמפני
 את דוחה ממנו אחד אבר על אם ומה ק"ורברים
 ואופן עכ"ל, כולו על השבת שידחה הוא ריןהשבת
 דמילה כרת דהרי לכאורה הבנה לו שאין מההק"ו
 י"ל אבל בדבריך, צדקת הוא, הנוף כל סכנתנ"כ

 הטעם טובן אינו עדיין הלא דלכאורה יותרבפשיטות
 שבת, תדחה זמן לאחר כרת עליו שחייביןדבשבי5

 ינצל נ"כ הרי הוה מאי השבח לאחר ימולו אםוני
 זה הוא הטעם אבל בחינם, שבח יורחה ו5מהכעזכהת
 זמן לאחר ברת עלי' שחייבין כ"כ חמור שהואדכיון
 יארע או למחר ימות בזמנו ימולו 5א אם לה לחהשיש
 למולו באפשר יהיה שלא אחר ואגס סיבה איזהלו
 כרת יתחייב ולא אנוס יהיה בי אף ואז מותו, יוםער
 עליה שחייבין מאוסה בערלה פנום ישאר האברמ"ם
 תורה אמרה אחר אבר תיקון כהחום ולכן במזיד,כרת

 הנוף. נל סכנת שהוא פק"נ מכ"ש שבת,שתדחה
 שדוחה לפקו"נ כוניין ז"ל הר"ח ז'קל)אבו"ת,

 מצילו הת*נוק שהמל מצאנו פירש כו' העבבתאאע
 ויהי שנאמר רבנו כהשה של בנו מאליעזר המיתהמן

 בשכת ואפילו למולו תו אמרינן וכו' בם5וןבררך
 ימול לא אשר זכר וערל וכתיב המיתה מן לפדותוכדי
 האכ בעון נתפס עוהקטן ללטו ונברתה ערלתובשר

 טעם וזהו מיתה, בחיוב ושניהם עצמו בעוןוהגדול
 סבירא הוא רנם הרי עכ"ל, עזריה בן אלעזר ר'ש5
 כרת בו שיש הקטן דחיוב עזריה בן דר"א בטעטאליה

 טעם זה וכו' התוספתא עפ"י רש"י כדברי זמןלאחר
 רק הוא הכוונה בדבריו נם ואולי עזריה, בן ר"אשל
 קל"ב שבת רש"י עיין אולם הק"ו, עפ"י הטבראמגם
 ביום דאי5ו5י עי"ש, כו', בשבח ואפילו ביומור'~ה
 עי"ש(. אינו, הק"ו אפילו בשבתאפי5ו

 הוא התוספתא של זה רמלשון לומר נוכל דעדךב
 אלא כרת שאין הרמב"ם לדברי נמורהראיה

 להדיא וכדדייק עכושיו ולא ערל נשימהע זמןלאחר
 והיינו זמן, לאחר כרת עלי' שחייבין התוספתאבלשון
 והיינו ימיו, קיצור ולא מותתו לאחר הנפשכרת

 יש הלא לפי"ז וא"כ החייס, מצרור הנפששתכרת
 וכי הוא, מה אחר עון על שבאה הכרת ענין כללהבין
 ולא 5נטרי החיים מצרור הנפש שיכרת לומר סבראיש
 שסינל והמצהע התורה כל וא"כ לעוה"ב, ח5ק לויהיה
 חייבי כל חשבו לא למה רא"כ עם עליהם, תהאטה

 ובודאי 5עוה"ב, חלק 5הם אשאין הנך בהדיכרמעחע
 שתנרת ואע"פ חלאים, ענינים שני שהם לומראין

 בעו5ם חל9 לו שיהיה 5היות יוכל הדוים מצרורהנפש
 עור לו שאין הנפש אבדון הוא דכרת אינו דזההבא,
 עור לה להיות יוכל עוננ ואיזה דלעילא מנהוראחיים

 והיתה כדכתיב זאת רק הוא העוה*ב עוננ וכלבעוה"ב,
 ההיינו א', ה' את החייס בצרור צרורה ארונינפש
 א', ה' את  והנשמה בנשמה והרוח ברוח צרורההנפש

 האבר אוחו הנפש של אחר אבר שרק צ"ל ע"כאבל
 מצרור שנכרת הוא הגוף של הפנום אבר כנגדאשר
 והוה דלעילא מחיים חיות עור ההוא לאבר ואיןההיים
 נשארין ודאי הנפש חלקי שארי אבל המדולדלכאבר
 אלא לנמרי כולה נכהת ואינה החיים, בצרורצרורין
 כולה התורה לכל מומר דהוה הרת עיקרי עלכשעובר
 ובתורה בתחה"מ וכופר בפרהסיא שבת ומחכלכע"ז
 ר"א שחשב הרברים שנם וצ"ל ואפיקורס, השמיםמן

 נ"כ חשובין בזה ה' דבף כי בכלל שהם באבותהמורעי
 ג"כ חשיב המודעי שר"א ואף הדת, בעיקהאככופר
 בכ45 ערל שאין ראיה מזה אדרבא בשר, בריתמיפר

 מחמת שהיא בשר ברית מיפר אלא והערל %4שרשלא
 היסורים פחד מחמת עצמו מל שלא ערל אבלכפירה,
 עונש אלא לו ואין גשר, בריח במפר בכלל אינובודאי
 ואברי חלקי שאר כל אבל חנפש של ההוא באברכרת
 חלק להן ויש החיים בצרור צרורין בוראיהנפש

 כן נם לפי"ז מובן הוא הק"ו הלא ועתהבעוה"ב,
 תשובה. עליו שאין ק"ו והואבפהשיטות

 מכשירין למה זה טעם רלפי קושיותך ה5א דערעדץנ
 לא בזמנה שלא מילה ולמה שבת, דחי5א

 רידעינן הוא טעם מהאי דלא ק"ם, לא שבתרחי
 רק הוא טעם והאי מקרא אלא שבת רוחהרטילה
 לרבנן קרא בהו רליכא מכשירין וא"נ דקרא,טעמא
 איתא נפש ראוכל בטכשירין ואררבא ר"א, עלדפלעי
 נוכל לא מכשירין, ולא הוא לאיסור, קראמפורש
 בזמנה שלא טילה ובפרט לחור, טעמא מהאי5התירן

 שלא מי5ה ו5א 5ברו טפורש, טיעוטא בה כתובהרי
 עי"ש. קל"ג, בשבת כראיתאבזמנה,

 פירש"י על עצומה קושיא בזה יש רלכאורה דרעד
 שכתב בשבת ואפילו ביום בד"ה קל"בשבת

 ופק"נ היא הלכה עצמה מייה למכשירין דאפקי'ולר"א
 והלא עכ"ל, כו' מקראי אלא ממילה בק"ו לי' אתיאלא

 לעיל. וכם"ש בעצמו ר"א הק"ו זה אטרבתוספתא
 רתוספתא ר"א רהאי רש"י הכריח זה רמחסת צ"לאבל
 הוא אלא הור~נוס בן ר"א שהוא סתמא ר"אאינו

 לר"א אבל ישם, וביומא בשבת רילן כבש"טראב"ע
 ביומא פירש"י שפיר ולכן הכי, למימר ליכאסתמא
 ורו"ק ברראב"ע הנ"ל רתוספתא טעם האישם

 רר"א אפשר האיך מזה לבד נם)אבו"ת,
 פלונתהה בר שם והא הורקנוס בן ר"א ההאראמרו
 בהקרם ר"י רברי בהוספתא העמירו והאיך ר"יהוא
 ר"א ר5או ע"כ 4ה הפפני ררביה, רביה שהואלר"א



 רש 4ש-מ2

 ך~
כי ן יזחאחח

 רבשבת ובפרט הוא, וץיב"ע אלא הוא הורקנוםבן
 הכס רקאגו הוא רהאב"ע מפורשי פ"הוביומא

 רש"י ורברי ורבי רריב"ק הפ5תתא ברבר דגפ"ששה
 רבי מראמר הנה ע"ב, ל"א בנרריםי2ם

 עור בי2מיני המילה זמן הגק ע"כ מכנה, ואצאאמול
 היא וא"כ אחר, בעם היה הכל וע"כ בביתהבהעתו
 למולו לו היה רנד2ה מ"ל רריב"ק סבוררתהפלוגתא

 היום באותו למולו וחי2ב י2נתרשל אלא בביתועור
 בתעוק להטפל הררך טרחת מחמת לסצרים,בבואו

 בחיק הנה2א נוק בה י2"ך לא רסכנה ום"ל בררך,חולה

 לא מ"ט ובמרבר ע"ב ע"א ביבמות וכראמרואמה
 כד2ום אימא ואיבעית ראורחא חולשא כה2וםמהול
 בטעם לריב"ק ום"ל עי"ש, צפונית, רוח להו נשיברלא
 משום אבל צפונית דוח להם נשבה רלא כמ2וםההשני
 שלא אלא בחיק, הנה2א גצזינוק ליכא ראורחאחולשא
 אז, למולו יכול היה שלא בדרך שהיה זמן בלנענש
 במצוה רעומק רמילה זריזין ממצות פטור היהאו

 היה רהוא ום"ל למלון בבאו אבל המצוה, מןפטור
 ני שם למולו יכול והיה למרין הסמוך הראשוןהמלון
 ממפא שיתן ער שם לשהות צריך היה בלא"הנם

 שהיה כיון ולרעתו נענש, מיר ולכן ויאכל,יחמורו
 נשתהה יא בוראי 4סרין הסמוך הראשון המלוןזה

 שם במשנה ראמר וזהו נענש, ואעפ"כ שעהכמלא
 רבי אבל שעה, כמלא עלי' הצריק למשה לו נתלהשלא
 בביתו מלו שלא ע"ה רביגו משה עבר ר"ספירמ"ל

 ביבמוה הנ"ל הראשון כג(עם מ"ל ראיהו מכנהמחמת
 שהוצרך מה לפי"ז מאר )וא"ש ראורחא חולש,אכח12,ם
 הראשון רטעם שם ביבמות אלו מעמים שני בי'ליתן
 מלון שאותו אלא לריב"ק( הוא השני וטעם לרביהוא
 היה שלא וכיון למצרים, הממוך האחרון המלוןהיה
 אלא שם לטולו משה חשב למולו מכנה עורשם

 חשב ואח"כ לחמורו מספא ונתן תחלה במלוןשנתעמק
 שאמר ר'8"י טרברי שרקרקת ומה נענש, ולכןלמולו
 שמונת בן אלא שעה באותו היה לא התינוק גאותושם,
 ימים כד2מונה יותר היה ראם משום לזה רהוצרךימים,
 בכל עובר הוא ראז ה'תרשלות זה נקרא 'היה לרביגם

 שלא ראמר רבי אבל ריב"ק, רעת וזהו ושעתא,שעתא
 אז היה לא ע"נ הזריזות על רק נענש אלאהתרשל
 ואין שעתא בכל בו עובר שאינו ימים שמונת בןאלא
 רש"י כוונת אררבא לבר, זריזין מצות משום אלאבו
 ששהה לוכור אפשר היה רלכאורה מכה2, להיפךהוא
 מכנה ואצא אמול שאמר כיון וא"נ בררך ימיםכמה
 הלא וא"כ ימים, שמונה בן כבר צאתו ביום היהדע"ב
 כמ2מונה יותר למצרים הממוך האחרון במלון א1היה
 מצות אפילו בה ואין בזמנה שלא מילה זה והיהיטים
 הלא וא"כ אירחי ראירחי רכיון לשעה סשעהזריזין
 החלה, במלון  שנתעסה על נענש רלמה לרבייקשה

 יום באותו הר4שון במלון זה שהיה ניחאולריב"ק
 מילה לעשותו חשב והוא מביתו שיצא עצמוהשמיני
 קשיא, לרבי אבל נענש שפיר ולכן במצרים בזמנושלא
 היה לא לרבי נם התינוק ראותו שפיר פירש"יולזה
 מיום יותר בררכו שהא לא כי ימים שמונה בןאלא
 מצוח על רק ונענש אבות מעברי ק"ו לכו"עאחר
 מצות כד2ום איכא בוראי בזמנו במילה כי לבר,זריזין
 ראיה אררבא הרי ולמי"ז לשעה, משעה גםזריזין
 נם בזמנה שלא רבמילה הללו רי2"י מרבריברורה
 )וכבר וכהג"י לשעה, בשעה בה אין זריזיןמצות

 וכהם"כ עי"ש(, הקורמת, בתשובה ג"כ בזההארגתי
 וכמ"ש לרבי רק הוא ודאי בררך שהיה אע"פהטור
 מיר נענש ג"כ הררך מעמל ו"נע עיף שהיהראע"פ
 ולכן וכהנ"ל. הררך מעיפות מעט לנוח לו נתנוולא
 נהלה לריב"ק ראלו טיר, נענש אלא ואמר הטורחזר
 לא לרבי אבל לטלון שבא ער עכ"פ קשעה קצתלו

 מב4 רם"א בסי' ע"ה הנר"א ום"ש כלום, לונתלה

 כהראג"ר שחכריע הרם"א רברי על זה כתבתאחר,
 שכתב כהרמב"ם ולא כרת חייב הוא יום שבכלוהמור
 הנר"א מביא זה על ערל, שמת לאחר אלא הכרתעמאין
 יום בכי עובר זמנו לאחר שתיכ4 תאחר מבלראיה
 )4ם חייו. ימי כל יביאנו ולא כשימות ולאויום

 ט"ז במי' שסתבתי נרמא שהזמן מ"ע בענין מ"ש גם1
 ובזה אותן, כשמקיימין מצוה לנשים גםריש

 הרא'/ש על שם רפלינ ק"ו בסי' השנ"א עלהשנתי
 לצורך לר"ה שופר להוציא רמתיר הראבי"הבשם
 שופר להוציא ראמור לרינא שם אמיק 'ואיהונשים,
 ועיקר התום', מרברי ודייק נשים, לצורך לר"הולולב
 כה2ום אלא הגתרה לא הרי רהוצאה זה, הו,אימורו
 בעינן דעכ"פ התום' וכתבו י"ב, בביצה כראמרומתוך
 התורה, מן אמור לנמרי לצורך שלא אבל קצתלצורך
 כוצוה כה2ום כאן אין חייבות שאינן כיון נשיםוא"כ
 מן ההוצאה ראמור לגמרי לצורך שלא והוה עיקרכל

 לר"י גם בנשים נמורה ממיכה שרי וכרלאהתורה
 לפי אטנם עי"ש, לבר ירייהו ב,אקפות רק אלאור"ש
 וכרבררתי אותן בשמקיימין מצוה לנשים גם רישמ"ש
 הרי וא"כ בעצמן, התום' כוונות הוא שזה במפרישם
 ומותר קצת לצורך הוה נשים לצורך ההוצאהנם

 כא2ום שפיר נשים בשביי לר"ה ויולב השופרלהוציא
 ד"2א"ה כלל ראיה אין ומממיבה רבר, עכטש וכןגותוך,
 ואין מומכין ישראי בני וסמך, ב"י אל רבררכתיב
 האי להו אית ור"ש ר"י ונם מומכות, ישראלבנות
 יא ע"ב( מ"1 )רף חגינה להריא ר"י וכראמידרשא
 מרברי הקשת זה ועל עי"ש, בנשים שהממיכהמפני

 עשה טצות על לברך לנשים שאין שכתבהרא"ש
 הרא"ש כמ"יס וציונו לומר יכולין שאינן גרכטושהזמן

 יומף'ר
 תאחר. בבל עובר הוא גזמנה שלא במילה אם בירושלמי בעי ההש שזה הנאתי כבר)4ם



שיאתפארתא
 דבד דודאי כלל, למצוה ענין וה אין ?"ט, סי'בקדושין
 טצוה לו יש ועושה כצצווה שאיטו דכל הואמהשוט
 ונם הקדושים, לאבותינו ישהיה היכות וכל דב,ועוכר
 הדבה שכדך לאבדהם אמד והקכ"ה בזכותם חייםאנו

 הכל ונו' בקולי אברהם שמע אשר עקב ואמרמאד,
 יוסף רב וכן ועושין, מצווין שאינן המצות בשבילהיה
 יומא עבידנא נר"י הלכה לי מ"ד ה"א טר"שאמר
 דאמר לבסוף ואף ועבידנא, מפקדינא דלא לרבנןטבא
 ועושה, מצווה שאינו ממי יותד ועושה הטצווהדנדול
 שהמצוה אלא הוא נד41 ועושה מצווה שאינו נםעכ"פ
 ישון דודאי ברכה, לענין כל4 ענין זה ואין ממנו,נדול
 אי יקיימו שנצטוה במי אלא שייך לאוציונו

 בעימא במצוה אבל תסיר, מיא טדרבנן אימדאורייתא
 הרא"ש, דע(ע וזהו וציוני, שייך לא עלי' נצטוהשלא
 שלא אעפ"י יצונו לומר יכולין דם"ם סובדור"ת
 במצות עצמן להכניס קעבדי ברשות דעכ"פ כיוןנצטוו
 עבדי, קא לכ"ע דמצוה פשיטא אבל מצווין, היוכאשד

 בזכות ואמר זכיין, במאי נשי הני נ"כוכדאמרו
 הייבין שאיגן ואע"פ ולבעליהן לפניהן שנורמיןהתודה
 פשוט. והואבת"ת,

 באה"ר, ד"שאביך

 טורבאוויץ וואלףזאב

 ככמצוה לנשים נחשב דאם וק"ל)אבו"ת,
 דכתבו מהא יקשה מדרבנן, פטורין דהם אףכעשותן
 מכי פטור סומא ר"י דאמר דמה כ"ב( )מנילההתוס'
 פטרת דאי הייב מדרבנן אבל מדאורייתא היינוהטצות
 יהודי כאינו הו"י א"כ מדרבנן אף המצות מכלל"ה

 כאינו יחשכ ולטה עכ"ל, ישראל בתורת נוהגשאינו
 ויהיו ולקיימם הסצות לעשות לו אפשד האיהודי,

 דמדייקי יזהו ואפשד ? וכיהודי כמצותנחשבות
 ישראל, כתורת נוהג שאינו בלשונם להוסיףהתום'
 עם"י לא מצות דמקיימו דאף ישראל, תורוע עפ"יהיינו
 בנוב"י ועי' ודו"ק הם אותם המחייבת ישדא'לתורת
 מהר"ש חגאון שם דהקשה קי"ב סי' חא"חתנינא
 דלא מיאו 4וטר ואין כל', מדאורייתא מצווה אינוהא יציוני במצותיו קדשנו אשר הסומא יאמר איךז"ל,
 גם א"כ מדאורייתא והקים במצות דאינו דכיוןתסור
 הדבר צ"ע ואציי עכ";, מצווה אינו תסור דלא לאועל
 חיוב קו יש היי עכ"פ מדרבגן דמחויב דניוןהזה,

 זה. הרי ציווים, ולקיים החכמים דברי כקוללשמוע
 מה לעשות דמהויב לנו כגין דאל"כ תסור, דלאלאו

 הנ"ל דמנילה התוס' לדברי ונפרט טצוים,ושזהכמים
 ישרא', בתורת נוהג ואינו יהודי גאינו הוא זהדבלתי
 בתורת ונוהג יהודי הדא מדרבנן מחויב אסאבל

 ודו"ק( התורה, זיקת היוב זה בצד לו "צ א"כישראל,
 טורבאוויץ, הירשצבי

 זצ"ל הגהם"חבן

 בתשובה שליט"א ד~און הרב ניסי מר בסבדתדץנדץ
 בהקירת והראכ"ד הרטב"ם דעת שחלויהנ"ל

 מעשה מצד זהו אם טייה מצות על בשעובר כרתשל
 קיום מצד נם או לעשות חייב שהוא המילהענין

 בסברת נמי לדעתי י"ל בזה, שהאריך כמו עייוהער4ה
 ברצונו שמקיים במה עובר שהוא מאחרהראג"ד
 כבל או ויום יום בכל עובר הוא זה 1כד12םהעי:ה
 המצוה שקיים לאחר נמי להיפך י"ל כן כמו ורגע,רנע

 שעה בכל הטצוה מקיים הוא ג"כ ערלתו אתשהסיר
 ועיין מהול, הוא שהנוף במה ורגע רגע בבל אוושעה
 הוא במילה דהמצוה נ"כ שנתב ס"ט האו"זבת'
 דדוד דאמרו מהא דאיה והביא מהול, הנוףשיהא
 שאני לי אוי אמר ערום עצמו ודאה למרהץנבנס
 שנתנה המילה את שדאה כיון המצות בנלערום

 הערלה בכריתות דק היא המצוה ואי שמה,בשמינית
 היא דהמצוה או"ד הוה דהוה מאי הלא שמהלמה
 עי"ש, הטצוה טקייס יום בכל וא"כ מהול גופושיהא
 בזה ק~כתב ס"ז נזידות הל' לויה מחנה בס'ועיין
 היאך כעכו"ם כשדה סילה לם"ד דקשה במהלתדץ
 ולהאמור שליהות, אין והא עכו"ם ע"י מהלינןאנו
 במה אלא הערלה בכריתות אינו המצוה דעיקרניהא

 והא ד"ה כ"ב גיטין 'בתוס' ועיין 1שהול, הגוףשנמצא
 מילה בני דלאו כהשום בעכו"ם מילה פסלו דלאכתבו
 בזה. דמסתפקי רכ-ג סי' ראש בבשנוים ועייןנינהו,
 באו"ה שמיני ה' בי"א אגדהם דעת בס' דאיתישוב

 בענין הנ"ל האחרונים וג"ג שהביא ד"שסי'
 פ"א ר"ה הידושלטי טרעת לדייק עוד והוסיףזה,

 השמיני וביום נתיב יוסי ר' קומי בעא חנא ר'הל"ה
 כי א"ל תאחר בל על שיעבור מהו מל ולא עבדימול
 ניתן שיהא דבר ישלמו תאחר לא וכו' לד' נדרתדור

 פ"ם עיין לתשלומין, ניתן שאעו זה יצאלתשלומין
 היא דהמצוה סובר דהירושלמי י"ל ולפי"זוק"ע,
 דלעולם תמידית מצוה היא וא"כ מהול הנוףשיהא
 טלטול וכמו שעתיה חובת ולעולם המצוה מקייםהוא
 דיש'ל"ג! דבר דהוה לומר שייך דלא להצל"חכ4י

 דעת ג"ב והב.א ע"ש, וימחר היום לטלנולדאפשר
 ושווין, ד"ה קל"א שבת והתוס' לולב, בהל'הרוקח
 לעגין ראד"ם פ' שבת בפיה"מ הרמב"םודעת

 שבת ותוס' הרוקה דעת הבאתי )וכן עי"עו,תשלדמין
 שמדכריהם יו"ד(, לה' טצות אצל דיחוי בעגיןהנ"ל
 ה"מים כל בזמנו נימול לא דאם תשלומין דישכהצמע
 הנ"ל. בספר עי"ש נינהו דראשון תשלומיןשיכואו
 דעיקד משום תוא ע"ג תשלומין דיש אמרינן איד14"כ:

 הרוקח לדעת היינו לדידהו חכוצוהחיוב
 הוי הנ"ל בפה"ם הדמב"ם ודעת קל"א שבתוהתוס'

זיר
 יחפמן

 הנ"ל בעניןעוד
 הנהמ"ה ויזן המסדרמודב



כה ף כם ך'ח~"ח י4י
 שהוא המי5ה ענין מעשה מצד היתו הערלהבגריתות
 רמדעת נמי וי"5 בזה, תש5ומין יש ו~ן 5עש'ותחייב

 "ט תש5ומין, ריש דגתב הנ"5 בפה"מהרמב"ם
 במה ש5ימ"א הרב ניסי טר 5רברי ראיהלכאורה
 חיוב רעיקר החזקה ביר הרמב"ם ברעת כןשפירש
 צריך וא"כ הער5ה, בבר"תות הוא מי5ה 5נביהמצוה
 הוה רהוה מאי ה5א רור שמח במה 5רירהו5הבין
 5ענ"ד אב5 הנ"ל, האו"ז ר"ח בת' בזה שכתבכמו
 שבת והתוס'  לוהרוקח להוכיח ראין 5ומר 5ינראה
 תש5ומין כמו ער5תו 5מי5ת מכהס תש5ומין רישהנ"5
 ףלא 5גמרי, העון מטנו דסר ער5תו שמ5 ראחררמ"מ
 רהוא ר"כ סי' 5ו5ב בה5' הרוקח ש5 רז"5 הוא,כן

 אותה ולא ראותו קרא ד5"ל התוס' קושית 5יישככתב
 רהוה 5הה תיפוק בנה את 5מול ימחתיבת או~הדאין
 ו5א ביום א5א מילה חיוב דאין גיון שהז"נמ"ע

 כמו זהו פטורות רנשים שהז"נ רמ"ע ותירץבל"לה,
 תש5ומין 5הם אין שוב הזמן יעבור שאם ו5ד5ב0וכה
 שעתיה כ5 *בוע זמן 5הם אין ותפי5ין ציציתאב5

 האם שהרי תש5ומין שייך ואין הוא זסנדהושעתיה
 ימו5 השמיני ביום קבוע שזמנו מילה א'ב5מיפמרו

 בזמנו נימו5 5א אם שהרי גרכטש שהזמן מצוה הוי5א
 כהט"ה נינהו שמיני ד"ום תשלומין שיבואו 'הימיםכ5

 5תפי5ין רמי ר5א אותה ו5א אותו מי5ה ,נביהוצרך
 ואי5ך יום 5' מבן 5פרות שיכו5 הבן פריון כמורמילה
 בחנעה הטו"א גתב זה תירץ ובאמת עי"ש,ערכ"5,
 ישרא5 כנות ולא סוטכין ישריא5 בני גבי בעצמו,פ"ש

 מממיכה נשים 5מעומי 5י 5מה התוס' הקשהסומכות,
 א5א נוהג שאינו נרמא שהזמן מ"ע רה"5 5יהתיפוק
 שהקשה מה בטו"א ועי"ש שתירצו טה עי"שביום
 הוי ר5א ר5ק"מ 51"נ וז"5 וכתב התוס', רבריע5
 הוי 5ה הקבוע שהזמן היכא כי א5א שהזמ"נמ"ע
 לנמרי 5ה אזרא הזמן כשיעכור בענין ועומרקבוע
 וסוכה כשופר מעתה תש5ומין 5ה ואין מצותהובט5ה
 במלה קיימיה ו5א זה רנ5 כשעבר וראיה וחגיגהו5ו5ב
 א5ו הנ5ים ויבואו רכשיחזור ואע"נ 5גמרימצותן
 בפ"ע מצוה ההיא ה155 במצות חייבים הרר זמן5אחר
 מחרש חיוב אלא קיים ש5א 5אותן תשיומין ואינוהן
 5הבא ו5קיימן 5חזור צריך עכשיו קיימין ראפי5והיא
 5מצותו התורה שקבע זמן קביעת הא סמיכה נביאב5
 לנמרי מצותו טבט5 ה5י5ה אין ב5ילה ו5א רוקאביום
 אב5 5ממיכה ראוי אינה עצמה רה5י5ה מפסקתא5א
 א5א לנמרי מהבע5ים סמיכה מצות חיוב מבמ5תאינו

 סמיכה מצות ע5יה הררא והרי חו"נ היוםגשהאיר
 וסמוך בעמור יום בכ5 ולעו5ם ע5יו ,גופא וה קרבןש5
 נורם הזמן ,אין דהא שהז"ג מצות"ע זה ואיןקאי
 עצמו מצר ט6מיק א5א ואינו 5נמרי מצותןב"טו5

 ביום 5מקומה חוזרת עצמה והיא עומדתבמקומה
 זה קרבן סמיכת מצות חיוב שהרי היא, אחתומצוה
 סומך היה ואם בעולם, אחת פעם אלא אינו חבעלע5

 טמוך 5א ואם סע5יו 5נמרי זו מצוה חיוב פסעאהמו5

 עצמה היא אתטו5 שחייב גופו טצוה האיאתמו5
 ציצית רנבי וכו', 5קיימה וחייב היום וניעורתחוזהת
 5חברתה תשלומין ושעה שעה ויום יום איןותפילין
 רהא 15 תש5ומין הבא יום אין זה ביום קיים 5אשאם
 5חיובא 5מחר בהן מחויב ביומו קייסיה אםאפי5ו
 5פיכך ושעה שעה בכ5 וכן עצמו מצר עצמובפני
 יחור הפסק זה אין וראי הא ב5ילה נוהנין איןאי
 לה1 ואין 5נמרי הוא שפמור 5נמרי בימו5א5א

 את 5הפקיע רי ראינהו ימים ביטאר בקיומןתש5ומין
 רהא עצמן ממני עצמו מצר ע5יו הרמיא מחיובעצמן
 בשאר בהו מחויב נמי אכתי ב5י5ה זמנן האאפי5ו
 5גמרי ופמור בימו5 ב5י5ה נההנין דאין וכיוןימים
 מצות כהסא'קכ עוהזמ"ג, מ"ע וה"5 ב5חור הפסקולא

 פעם אלא 5עו5ם הבע5ים על רמי חיוב שאיןסמיכה
 בהן שנתחייב ראשונה בץועה עבר ואי בלחוראחת
 לא ראי א5א זה מקרבן ססינה מחובת 5עולםנפטך
 אין זמנו אינו ד5י5ה הא 5עו5ם תק51ומין 15 ישעבר
 זמנו אינו לילה אם 5י מה וכו' לנמרי ופטור בימו5זה

 ביום לעשותו ומחויב כ5ום ממצותו ננרע 5אמ"מ
 אינו ופמורא כ55 במצותו טעדי9 אינו ה5ילהוחיוב
 מגילה התום' רההקוה הא נמי ניחא ובהכי וכו'מוררת
 אותו 5"5 ב"וט אלא מוה5ין ראין כיון הר"אבשם
 בפ"ק בנה ,את 5מו5 מחויבת אשה ראין אותהו5א

 נוהג ראינו שהז"נ כ!"ע רה"5 5יה תיפוק נ'רקרושין
 זמן קביעת אין נמי רמי5ה לק"מ רפי' ו5מאיב5י5ה,
 מצותו את מבט5 ב5ייה ו5א רוקא ביום תורהשקבעה

 האנ מצות אין רהא ב5חור מפס*ת א5א ואינוינמרי
 שאינו בטה א"כ 5חור אחת פעם אלא 5מו5ו זה בןע5

 ואם זה ע"י כ55 ננרעת מצותו אין ב5י5הנוהנת
 5מצותו מוריר ולא סעלה 5א כ5י5ות נמי נוהנתהיתה
 ו'עו5ם ביום שוב מוה5 אין ב5"5ה טוה5ו הי'ראם
 ב5י5ה נוהנ שאין ובשבי5 בן אותו מ5מו5 נפטראין
 5א ואי בע5מא הפמק א5א ואעו שהזמ"נ מ"ע זהאין

 עי"ש ערכ"5, חי"בות נשים אמינא הוה קראמיעטה
 הרוקח סברת שזהו י"5 וא"כ יזה, ראיות כמהשהביא

 5י"צב בא הוא הנם הנ"5 הטו"א שכתב כמונמי
 שכתב רמה שהזם"נ מ"ע הוי ר5א התום'קושית
 שיבואו הימים כ5 בזמנו נימו5 5א אם שהריהרוקח,
 להסיר ואין תש5ומין רהוה כוונתו אין נינהו,תש5ומין
 ר5א אלא לגמרי, העון ממנו רמר היינו העון,טפנו
 אי בזמנו מ5 ש5א במה ע5יו נשאר רהעבירה הוא,כן

 ורגע רנע בכ5 או ויום יום בכ5 עובר רהואאמר"נן
 שום הוי 5א שעבר במה העבירה ו5ענין בזמנו,בש5א

 הנ"ל הרוקח שיסת 'ענ"ר 5הפביר ויש כ55,תש5ומין
 המילה בענין עשה מצות רלענין בזה, הטו"אבסברת
 שהוא מעשה מצר והוא ענינים, פרטי גברי שלשהיש

 העשה עבירת היינו הער5ה, קיום מצר 5עשותמחוי"ב
 בכריתות העשה וקיום הער5ה, ע5יו שקייםבסה

 המציאות מצר העשה מצות וחיובהערלה,
 5ענין שנונע במה והנה השמיני, מיוםשנטשך



 ף ם ייחשייח די%
 3זה תשלוסין אין הער5ה בקיום מעישהעבירת

 בכי עובר הוא הערלה עליו שץאהה טאחר כיכ5ל,
 במה הטצוה בקיום ו5היפך ורגע, רגע בכל או ויוםיים

 ויום יום בכ5 המצוה מקיים הוא נ"כ ערלתושהסיר
 או"ז א"ח ת' בשם שהכאתי כטו ורגע, רנע פבלאו

 חיזב מצר שנונע במה אבל מרור, ראיה שהביאהנ"י
 היה ואם בעו5ם, אחת פעם רק שהוא העע~ההמציאות

 מל 4א ואם מעליו, 5גמרי זו מצוה פקע תו בזמנומ5

 5א תו בזמנו שחייב נופא מצוה רהאי י"ל ראזבזמנו

 אף יקיימה וניעורת חוזרת עצמה והיא סעולםנפטר

 בעלמא, הפסק רק והוה הוא זטנו יא ריילה אמרינןאי

 מיום חיובו שננדטך במה חשלומין כמו הוהבזה
 סוכח או תם.4ין או ציצית למצות רמי ו4אהשמיני,

 פטור הוא זטנו שעבר לאחר ושנה שנה שכל מצהאו
 חיוב עור שבא אחר ורק לנמרי, מעליא חיובוונפסק
 5חיובו כיל נמשך ולא עצמו בפני מצוה זהומחרש
 נמשך זה דלענין מילה במצות הוא כן ר5אהראשון
 השמיני מיום היינו 5מו5 חיובו ע5יו שבא מיוםחיובו
 5מו5 במציאות ראין גיון חרש חיוב רק הויולא

 השמיני מיום  שנכדסך חיובו מהני ובזה ולמו5,ויחזור
 מ"ע נקרא ר5א תש5ומין כמו הוה זה בפרטרק

 עבירת לענין אבי רמ"מ, כמו חיובן שנפסקשהזמ"ג
 הוה 5א ער5תו עליו שקיים במה רעבר כיוןהלאו

 נמי, הרוקח וש5 הטו"א סברת וזהו כלל,תש5ומין
 אותה ולא אותו קרא צריך רכהם'ו"ה 5יישב רקשבאו
 0ברת וזהו אחר, לענין ולא שהזמ"ג מ"ע הוהר5א

 מצות לענין מיירי ריא אף הנ"5 של"א שבתהתום'
 ע~הומ"געעוה

 הנ"5 5ו,רמב"ם פיה"מ הוא לננהי שעומד מהח~מנמ
 באחרית ואפילו שכשימו5 מפורש כתבשהוא

 בפיהמ"ש רז"5 העון, ממנו וסר מצוה ישומה אזימיו
 חייב שאני וממה בשבת, ראר"מ ס"פ5הרמב"ם
 או בנו את מל ו5א כשעבד שהארם בכאןלהזכירך
 עעאז מצות על עבר השמיני ביום ע5יו וחס ביתוי5יר
 5ו יתכן ו5א כ)ווה המצות בכל אין כי וחמורהנרו5ה
 יותר קשה העון זה אבל ה)וצוה זאת 5ושלםיעו5ם
 5יל או סונה עשה ולא הסוכות חג עליו שקברממי
 שמיני יום שעבר אחר שזה לפי כ2צה אכ5 ולאפסח
 ומוכרח מצוה היא אבל המצוה מזו נפטר 5אלמי5ה
 יהיה ער5 ויהיה אותו ימו5 ש5א דכ"ז תמיד5מו5ו
 אותו וכשימו5 זמנה, שהניעה עשה מצות עלעובר
 מי כ5 וכ"כ טצוה ויעשה העבירה זאח הימנותסיר
 ימול דלא הערל הילר לומר רוצה הארם זאתשיראה
 היה כאשר אותו שימו5 ער עשה מצות על עובראותו
 נפמר המצוה חיוב 5זמן ויגיע הו5ר דכשיגרילבנו,
 מיר עצמו את ימו5 חוא ונתחייב ממי5תו הארםכ'

 ער עשה מצות ע4 עדבר הוא עצמו ימו5 שלאוכ"ז
 ג2צוה עהשה אז ימיו באחרית ואפילו וכשימולש"מדל
 מחוייב יהיה אז ערל והוא מת ואם העון טכנווסר
 והנה ערכ"5, גו' ימול שלא בתורה הנוכרגרת

 עשה או ימיו באחרית ואפי5ו וכש"פול ע~כוץבסרבריו
- העון, ממנו וסרמצוה  מטגו רסר 5הריא כה8מע 

 ממנו ופקע המצוה רקיים עתה ער העשה שביט5העון

 ויהיה אביו אותו ימול שיא רכ"ז בקטן וכןחיובו
 אותו ונשימול זמנו שהניעה מ"ע על עובר יהיהערל
 שכתב ואף מצוה ויעשה העבירה זאת הימנותמור
 בתשלומין אפשר אי אז השמיני יום רמצותמפוריס
 ויהיה אותו ימול שלא זמן רכ' בזמנה שלא מצותורק
 תסיר וכשימו5 'כתב בזה מ"ע, עי עובר יהיהער4

 לומר )ודוחק עי"ש, בנרול, וכן העבירה זאתהימנו
 היינו העון ממנו ו0ר שעבר דמה שכתב דמהבזק
 להוכיח שכתב אברהם דב- בס' ועיין -כית(הע.;
 יום וכל שכתב מי4ה מהי' ה4"א פ"א הרמב"םמ4ש.ן
 ואינ, עשה מצות מבטל הוא הרי עצמו מי ש'אינוויום

 העשה אב'ל במזיר, ערל ויהיה שיטות ער כרתחייב
 עצמו מל שאינו ויום יום וכל תמיד עליו מוטלרמילה
 שנתב כמו דלא משמע עי"ש, עשה, ביטו5 עליואיכא

 הנ"י אברהם רעת ח' בי"א בס' ועייןבפיהמ"ש,
 מיירי החזקה ביר רהרמב"ם וכתב נ"כ בוהשהרניש

 ג"כ ביה ראית חמיר רגרו5 כה8ום בשטן ו5א בגרו5רק
 רק מיירי החזקה ביר והרטב"ם בקטן כהסא"ככרת

 כהשום הוא וע"כ כ55, מזה הזכיר 5א בקסן אבלבנרול
 נמי קי5 הוא לכן כרת לענין קי5 הוא רבשטןדכיון
 לענין כ"כ רחמיר כיון בגרו5 כן 5א תשלומין,לענין
 עי"ש תש5ומין 5ענין ג"ב חמיר הוא 5כןכרת

 5הסביר ג"5 כן אמרינן ראי 5וטר 5י נראהןלענ"ך
 שחזר ממה החזשה ביר הרמב"םשיגאע

 רבמצות י"5 רבאמת כהשום הנ"5, 5הרמב"םמפ"ה"מ
 והב' ע~, יהיה ש5א האחר ענינים שני יש בכל5מי5ה
 שני נמי יש קטן במי5ת וג"כ 5מו5. המי5ה מצותעצם

 שני' וטצוה בנו, את 5מו5 האב ע5 טצוה ישעגינים
 מצות רק הוא האב שע5 וחמצות )יסו5, הבןשיהיה
 עמהיא ערל יהיה שלא המצוה וע5 ברת הייב ואינועשה
 כית. חיוב יש הבןע5

 ראבינאוויץ יעקב יצחק ר' מרן הנאון בזה כתבןכנבם4
 ו' חוברת תבונה במהאסף מפאנעוועזזצק"ל

 את 5תרץ 5"ב סי' המאור בס' מובא וג"כתים"ז
 דוחה עברים רמילת הל"י ממייה פ"א קרמב"םרב-'
  שי5רה ער אמו טב5ה שלא בית מיייר חוץשבת

 והראב"ר שבת, רוחה אינו 5שטנה שנימו5שאע"פ
 ע5 מצוה יש רבמילה הנ"5 הגאון וכתב ע5יוהשיג
 שיהא הבן עי מוטלת שני ומצוה בנו את למולהאב

 עשה מצות מטעם רק הוא האב ש5 והמצוהנימול,
 ועל ה5"א שם ברמב"ם כמבואר עלי' כרת חיינואינו
 שמי5ה ראמרינן והא כרת, חייב הבן של עשההמצות
 כמבואי הבן של מ"ע ש5 כהשזם ההש שבתדוחה

 כיון האב ומצות כרת, ע5יו שחייבין כהצום ה'ביבמות
 כיון עבר במי5ת וע"כ שבת, רחי לא כרתר5יכא
 העבר ע5 'כרת בו שיש טצוה יש ע"כ שבתשדוחה
 בי~ה בית ביליד אבל שבת, רוחה %ן נימו5שיהא
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 נכרי הוא הבן %ם בלירתה נבריון והחה טב5הואח"ג
 לטול הא'רון מצות'ובחיוב חיובא שייך 5א הנבריוע5
 והאריך שבת דוחה אינו 'וע"כ גרת לינא ביתויליר
 ומ"ם שכתב שם בתו"י )ועיין עדכ"ל, עי"ש,שם,
 יעשה לא אם היינו נרת שכן ל0ילה מה במסקנאפריך
 הרב גיסי מר התו"י שהביא רכמו עי"ש,לעולם

שליט"א(
 בנרול והן בקטן הן טילה מצות עניני בכלל לומרךיעט

 מעשה מצד מילה בחיוב מצות עניני שנייש
 חיוב יש בקטן ורק למול, התינוק שיהא ומצדהמילה
 ענינים בשני עצמו מצר חייב הוא ובגרול האבע5

 האב, מצות של הענין מהו לחקור יש והשתאהאלו,

 דהחיוב כלומר ההשתדלות חיוב מצר רק דהויאם
 למול מחייב אינו רהוא מצד בנו את למול האבעל
 תורה, ללסדו כמו נימול ש'יהא לעסוק אלא בידיובנו

 וזה רנפשיה, מצוה משום ולא הבן מצד הואוהחיוב
 רהחיוב או גרמא שהזמן מ"ע זה ואין תמירנוהג
 רק נוהג וזה בנו אה למול הרין עצם הוא האבעל

 שהאחרונים בזה וראיתי שהזמ"ג, מצות והוהביום
 חמדה כלי כס' ועיין רבדים, גמה לענין בזההאריכו
 שהביא לר בפ' זצק"ל פלאצקי דן מאיר ר'להנאון
 האב דאין נראיה המילה ומענין וז'/ל ר~שו"זכהם"ב
 רומיא נימול שיהא לעסוק א'לא ביריו בנו לטולחייב
 נראה עדכ'ול, וכו' תורה ללמדו התם רקחשיב הנירכל

 שמצותן הסצוה לכל מילה מצות רמרטי ז"לטרבריו
 יקיים שבנו ההש'תדלות חיוב האב על ש"ט האבעל

 רלכן שחירץ כ"ט קידושין רי"ר התוס' כ' וכןהמצוית
 רק הוא האב של דהמצוה כהטוט ע~הז"ג מ"ע הוילא

 וכו' קבחע זמן 'לו אין וחכשר נימול בנו שיהאחכשר
 כ"ם קידושין הריטב"א רעת וכן חטדה, הכליערכ"ל
 מ"ע דאא ליה תיפוק רהקשה וגו' גנלן ואיהיבר"ה

 דנפשה מצוה הוא רהתם ףטיפר איכא ותידץשהזמ"נ
 נרעה דלא דמחייב הו"א תוא הבנו בסצהה הג~פאבל

 הריטב"א רעת ומבויור קרא, איצטרך להכימבי"ד
 הבן של כמצוה רק הוא התינוק את למול הוארהחיוב
 איגו או רוצה אינו האב אם ינם וי"ל מדנפשי,ולא
 והדבדים להשתרל, הח"וב ישרא'ל כל על אזיכול

 דיא משמע הנ'ול קירושין תוס' ג(רעת אבל הן,עתיקין
 דהחיוב והאו"ז רי"ד והתוס' כהריופב"א להוסבירא
 תמיד, נוהג וזה למולו והשתדלות התעסקות רקהוא
 למול הרין מצד האב על דהחיוב ס"ל דהתוס'רק
 לרידן מעשהזמ"ג והוה ביום רק 'נוהג וזה בנואת

 ביום, איא נוהנ אינה בזפנה שלא מילה דגםדפסקינן
 צי עי רק הוא כרת ש4 רהחיוב אמרינן במאיוא"כ
 על רסי וה אשד ערל התינוק יהיה שלא ה9ניןמצות
 מצר כרת בו אין תינוק שהוא וכ"ז תינוק שינופו
 שנים י"ג שהוא עונשין של שנותיו ~לל הגיעשלא
 החיניך שכתב כמו 3רת האב על אין וג"ב אחד,1'ום
 מל 1'א זו מצוה על שהעובר וז"ל מילה ב'מצוה
 א' ויום שנים י"נ עוהוא עונשין ~לל כהשהניעעצפו

 שעובר אלא בנו ב0ילת כרת חייב אין אבל כדתחי*כ
 כהפום הוא ע"כ כרת גו שאין וגיון עי"ש, ס"עע5

 מעהמה לעשות חיוב נצצר רק הוא האב שלדהמצוה
 רי"ר יהתוס' והאו"ז הרינשב"א לרעת ואפילוהמילה,
 וההעתקות ההשתרלות כחוד האב על שכ!וטלהנ'/ל

 בזה ג"כ נכלל לעולם נימול, יהיה שהתינוק עליושרמי
 בחיוב המצוה מעשה לעשות מוסל שעליו העניןטצד

 י'/ף ולפי"ז 'כרת, בזה בו אין 'עולם אשר מעשהשי

 שני בין נ"מ ריש תש.וסין בענין שכתבתיבמה
 דעת חלק בי"א הס' והבאתי מילה במצותענינ.ם
 תאחר בל לענין ר"ה הירושלמי שהביא הנ"לאברהם

 מאחר כי בנרול רוקא דזהו י"ל טעתה בזה, ג"כשתלוי

 יום בכי ערלתו קיום ע5 עובר הוא עריתו עליוששהה
 שני הגדוי ע' שמוטל משום ורנע רגע ב'כל אוויום
 קיום ומצד המייה מעשה מצד מילה של מצותעניני
 עליו שערלתו גופו באותו רק זהו כלומר עליו,ערלתו
 ךלענין ונהי מהול, יהיה שלו שהגוף הוא התורהשרצון
 מעשה כשעשה דאחרי וי"ל כרת בו אין המילהמעשה
 וסר מצוה עשה א"כ ימיו באחרית ואפילוהמילה
 השני לצר שנהגע בימה אבל תשלופין, 1,הוה העוןממנו
 דחמור מהול יהיה צריך ענהנוף עליו ערלתו קיוםמצד
 וכטשחר עצמו על עליו שרטי כרת אי0ור מצדכ"כ

 ורגע רגע בכל או ויום יום בכל ועבר ערלתוששהה
 מ"מ הא תשלומין בזה מהני איך עליו ערלתוב"יום
 של חיובו דעיקר די"4 בקמן אבל עליו, ערלתושהה
 צד משום רק הוא אביו על שמוטל מילה כוצותענין

 קיום מצד לא אבל לעשות חייב שהוא המילהמעשה
 עליו שהערלתו נופו עי מומל רק שזה משוםערלה

 הוא מל ולא שעבר וביון זה, בצר בא כרתשהחיוב
 המילה, מעשה של 9נין שבצר עשה מצר רקעובר
 ממנו סר או עליו המוטל טעשה ועשה שמל אחריולגן
 שכתב כמו תשלוטין בו יש ויכן מצוה רעשההעון

 נמי נרול לענין שם שגתב 'בזה אך בפיה"מ,הרמב"ם
 ולא בנדיל רק מיירי רשם  שלו היד בס' חזרבזה

 והתוס' הרוקח שכתב רמה נמי וי"ל כלל, קמןהזכיר
 מכהט תשלומין נמי י"ל תשלומין רמהני קל"אשבת
 בסברת שכתבתי למה צורך ואין בקטן יק דאייריכיון

 1ד1"ק מכדט, תשיומין הוי ריאהטו"א

 כרת בעניי והרמב"ם הראב"ד טחלוקתדגנעיקר
 לעולם המאיר בעל שהנאון ראיהירמילה

 מ.יק מצות חעבר על כרת חהוב יש דלהראב"רכתב
 עצמ' ימוי ראם ואע", מל שאינו אחת שעה ע4אף

 עצמו מי שיא זמן כ' מ"מ מכרת למפרע יפטוראה"כ

 מל שלא על כרת רחיוב בודאי כרת חייב הואהרי
 תנא. שום חסר ואינו רבר בשום תלוי אינו9כשיו

 פעשה והוא בתנאי תלוי מברה ש14 הפמור אריבהרש
 החיוב אין כה"ג וכי אח"כ עצסו שיסויהמילה
 על שלוקה בנזיר כפו וראי בתורת רק מפקבתורת
 עליו, לשאול אח"כ שיוכי אע"פ ביין'פתייתן

 טל שאינו אחת שעה על כרת חייב איפוויהרמב"ם
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 עצמו מל שלא מי על רק הוא כרת הח"וב רקעצמו
 בוראי כרת חייב אינו חי שהוא רנ"ז ונמצא ימיו,כל

 חיוב עליו היה דיא ונמצא עצמו יסול אח"כרשמא
 ימול לא אם רק כרת הנתוב עליו חייב ש רהאנרת
 זה ככר שיאכ5 שנשבע כסו והו"ל ימיו, כלעצמו
 במכות הש"ם ליה רחשיב אכל ולא היום ועברהיום
 מניעת על חייב ואינו הואיל ספק ההתראתט"ו

 כל הגנר מניעת על רק 5חור ההתראה בעתאכי5תו
 הראב"ר, ע5יו שהקשה מה קשה ויא בנותר, וכןהיום
 שמים, מרין אותו פוטרין ספק התראת בשבייובי
 היום שיאכ5נו ככר על בנשבע כטו תייא בהאדהא
 רנין אנו כן כמו ספק יהתראת ההתראה את רניןאנו
 וא"כ שבועתו, 1ק11ם ראו14 ספק לעבירת בבוקראותו

 רק רמי4ה מ"ע סניעת עי כרק הייב ראיןלהרמב"ם
 כרת חיוב קליו אינו ימיו כל א"כ ימיו כל מלבאינו
 אונם לענין בזה שהאריך עי"ש בספק, רקבוראי
 עי"ש, מכרת, יפטור אם חייו מימי ימים איזהבנאנם
 החעם' ג"כ שהביא כ"ה סי' חיו"ר יצחק בעיןועיין
 ס"ל דהתום' נמי וכתב הני בר"ה ע"א י"רמכות
 שלא ב"ז ררוקא התום' מרברי ורייק הראב"רכרעת
 פעונש לנמרי מיפטר כשימול אכן כרת בעדנש הואמל
 באייזה יסול ראם הראב"ר רעת נ"ב וזהו לעולםכרח
 עד עליו יעברו הימים של כרת מן מיפטר אזזמן
 רתנן הא ראמרו ע"ב ק"י מזבחים כן וכרמוכחהנה,
 אתיא לא ממותיר 'כו' ממותיר מק"ו תיתי ומילהפסח

 תאמר תקנה לו אין שכן למותיר מה למיפרךראהנא
 מוברח ג"כ ובמילה הנמ', עכ"ל תסנה לו "טבפסח
 דאל"כ לאח"ז אף א"ע כשימול תקנה לו ריש כןל1מי
 רגם הרי ממותיר, טק"ו רתיתי מילה על ערייןתיקשה
 ויום יום רבכל ס"ל להראב"ר ,ואף תקנה, לו ישמילה
 כשפל אפי"ה כרת בעונש הוא מילה מצותשביטל
 וכתב למפרע כרת עוניט ממנו פקע לאח"ז אףא"ע
 רערל ראמרו ס"ט רפסחים מהא הנמרא בזה יבארנמי
 מזמן לתקן ראוי שיהא בשביל כרת ענוש מלשלא

 בשביל כרת ענוש בלא"ה הא וקשה הפסח,שחיטת
 ראולי ניתא הרמב"ם לרעת אכן שביטל, מ.לה,טצות
 אחר ער כרת  ענוש אין שביטי מילה מצותגמטום
 אנו צריכין וע"כ קשה הראב"ר לשימת אבלשימיז,
 זמן באיזה ימול אם רהא א"ש להראב"ר רנ"כלומר
 ראמרו הא שפיר אתי ולכן למפרע מכרת טיפמראז
 ראולי פסח, בשביל כרת ענוש מל שלא רערל כסחנבי

 היה רלא לחשיכה סמוך מתקן אם מילה מצותבשבי'
 ממנו פקע ראז הפסח לאחר או הפסח לשחוט כנאילי'

 הפסח ביטול בשביל אבל המילה, בשביל כרתעוניט
 ולכאורה עי"ש; השיטות לכל שפיר ואתי כרתענוש
 אבל שכתב ה' יבסות התו"י רעת נם דכן לומר"ט

 פריך המ"ט בשמיני מל לא אם כרת יתחייב לאבמילה
 לא שאם כרת שכן ופסח למילה ושה למסקנאשפיר
 אעור זכר וערל רגתיב כרת יתהייב יעולם אותםיעשה
 הראב"י כדעת ג"כ דם"ל י"ל טעמיו, ונכרת ימוללא

 לא אם אלא רוקא כרת עונש שום עליו נשאררלא
 ג"נ מיפמר אז זסן באיזה יסול אם אבל לעולם,ימול

 יעשה לא שאם שבתב הנ"ל התו"י מלשון אבלמכרת,
 מר שתמה כסו הרטב"ם כרעת רס"ל כהטמעלעדלם

 שליט"א הרבגיסי
 כרעת שהבינו הנ"ל הגאונים מרעת חזינן הריא"כ

 ויום יום בכל שעבר דאף נ"כהראב"ר
 שמל אחרי מ"מ עצמו את מל לא אם 'כרתבאיסור
 נ"כ אמרינן לא אמאי וא"נ כרת עונש ממנונפטר

 ממנו סר עצמו את שמל ראחרי נפי העשהבביטול
 דכרת לדמר ואפשר נ"כ העשה שביטל ממההעון
 ימול לא אשר זכר וערל הכתוב, טטעם שהואשאני
 בשר את ימול לא אשר ונכרתה, ערלתו בשראת

 בתנאי הוא וג"נ במזיד היינו לעולם, היינוערלתו,
 נזר ארני בשו"ת ועיין ערלתו, בשר ימול לאאשר
 עי"ש. ל"נ, סי' המאור ובם' ר' אות שצ"ה סי'חיו"ר
 מנייהו הי בזמנו ושלא בזגגו במיעה העניןדע"ך

 מקאוונא מהנא'ון אברהם רבר בם' עייןקרים,
 הגאון בא~ם שהביא הנ'קל המאור בם' וג"כשליט"א

 כבר שליט"א הרב גיסי מר אמנם עי"ש,מרושא"ט
 בענין תרנ"ז  בשגת זצק"ל הגאון מו"ח עם במו"מבא
 בענין שטעורים האלו המפרים לאור שיצאו קורםזה,
 אברהם. ברית בשם בפ"ת שמובאזח
 הם"ל יעת שהביא שליט"א הרב ניסי שכתביגפך2

 דתחילת התום' בדעת יתב הט"ק רביאתבפ"נ
 אולם למעשה, מצטרף בהיתר שהיתה אףהכניסה
 חלבישה רמעשה כתבו א'ו בר"ה י"זבשבועות
 מצטרף דאיסיר רמעשה השהיי' אף מצטרףהראשונה

 צ' ביבמות לחלק כן וכדכתבו רהיתר מעשהולא
 ברברי שם עיין ולענ"ר ערכ"ל, בציצית מסריןכלאים
 באונס רנטטא רהיכא להיפך כתב שבסוףהמל"מ
 1ע11ן ע1,~ש מעועק חשיב לא בהיתר ינכנםבעןרה
 התום' רברי לסתור שהאריך אריה שאנתבשו"ה
 רק מחייב לא אכתי עימוף רבשעת שכתב צ'יבמות
 נבר, מכוסה שאהה כהסמע בכסותך שנתעטףאחר
 הא שנתעטף אחר ער בציצית נתחייב ש'א בכךרמה
 שהיה אף מעשה ע"י היה הע'ימוף שתחילתכיון

 בנזיר כמ"ש סעשה חשיב השהיה גם בהיתרהמעשה
 אחר ובא וכו' תיבה בשדה לבה"ק שטכנס בנזירי"ז
 חייב לכו"ע שם היה ראם המעזיבה, את עליוופרע
 הכניסה שתחילת כיון מעשה בו אין שהשהיהראף
 השהיה נם מחשב בהיתר שהיה אף מעשה ע"יהיה

 מהגאון ארצה"ח בספר וראיתי עי"ש,כמעשה,
 בחירוש'יו הריטב"א עפם"ש שכתב בס"חמלבי"ם
 היום כל כלאים לבוש היה עכהס"ש כ"א מכותלמם'
 אמר תלבש, אל לו אמרו אחת, אלא חייב א"נוכולו
 נל על חייב וללבוש לפשוט ברי שהת אפילו אשירב

 לרב לוקה איך הר"מ בשם הריטב"א והקשהאו"א,
 ואינו לפשום יוכול כיון ות' מעשה, עשה לא האאשי
 מחדוש, עתה ולוכשו מעשה, געהשה ליה חשבעןפועפט
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 זה והשח(ו דבריו אלו טעומה ע"י היה שתחלתייען
 יעבור מחדש עתה ילבישנו ע~אם גשופן ההו אםנכון
 הלבישה בתחילת תלא ציצית אבל במעשה, איסורעל
 שנתעטמ אחר רק של ציצית חיוב מציאהז עוראין

 יש הזאת ובסברה מעשה, בו א'ין שוב שנתעטמואחר
 מותר הל"א פ'וה מלכים בה'ל' הרמב"ם רבריליישב
 אסור ואינו ולסחורה לפרנכומיא מצרים לארץלחזור

 שבשעת מפני זה לאו על לוקין ואין שם להשתקעאלא
 בו אין שם להשתקע חשיב ואם הוא מותרהכניסה
 מלקות בי' משכחת לא זה דלאו רעתו מבוארמעשה,

 יחשוב אם אפילו הוא 'מותר חכניסה רבעתכלל,
 לפרנמטיא לתורה לכנוס רמותר כייןל'השתקע
 וכי במחשבתו, לן איכפת מה בהיתר הואוהמעשה
 לחשוב אסור למצרים שנכנס רבעת הרעת עליעלה

 מותר, המעשה שעכ"פ כיון יחפוץ אשר סכלמחשבות

 בוראי )כי שם וכהשהקע מצרים בארץ שהוא אחרונם
 בית שם שקונה כגון כדטתקע נקרא אימת שיעוריש
 עובר וראי שזה ב"ב עם שם להשתקע תשמישוכלי
 בו שאין כיון לוקה אינו מ"מ תורה(, איסור9ל

 אע"נ הא שם, בכהטתקע ילקה לא למה וקשהמעשה,
 טעשה עשה הפניסה בע~עת הא טעשה בו איןרעתה
 כמ"ש גמצשה השהיה גם לחשוב יש בהיתר שהיהואמ

 שם ונטמא למקרש נבנס דאם ב"מ בתל'הרמב"ם
 היטב נכון הנ"ל ולפי דכו' לוקה השתאה כריויטתה

 נחשב אם שם, ושהה העזרה בתוך רנטטארבשלכוא
 לוקה טמילא מחדש עתה כנכנס השהיה ע"יאותו
 הלא מצרים בארץ בשוהה אבל טמא, ק~הואכיון

 השהיה ע"י אותו נחשוב ואם תמיר, מותרתתכניסה
 אין והשהיה טותרת הכניסה הא בכך מה עתהכנכנס
 במנחת נ"ג בזה ועיין בזה, שהאריך עי"ש מעשהבו

 שבתכ בזה, עור שהאריך י"ג בסי' שם ועייןחינוך,
 היכא גם כמעשה חשוב השהיה אם הרבר בגוחותנה

 כי טובא בזה לחקור יש בהיתר היה הלבישהשתחלת
 שנכנס נזיר ה"ט נזירות מהל' פ"ו הרמב"םממ"ש
 את עליו ופרע חבירו ובא ומגרול תיבה 'בשרהלבה"ק
 ושם לוקה, היה לא שם ששהא אעפ"י ונטמאהעזיבה
 בשנגה לביה"ק או המת לאהל חנכנס כושב הי"טבפ"ה
 היה ה"ז משם קפץ ולא בו התרו לו שנורעואחר
 בהיתר המניסה תחלת שהיה בין שמחלק סבוארלוקה,
 תחילת שהיה ההכא ובין כמעשה חש,יב 5א יטהיהאז

 עי"ש כמעשה השהיה חשיב ראז באיסורהכניטה
 לומר ריש ואפשר עי"ש.- כררכו, למאד בזהע4הו~ריך
 אחר חשיב לא בהיתר שנכנס רהינא הרמב"םבדעת
 ה"ט נזירות פ"י הרמב"ם מרברי וראיה מעשהכך

 המעזיכה חבירו ופרע וכו' חייב בשירה רנכנסשבתב
 מובר רהרמב"ם שם בכ"מ יעיין בששהה, לוקהשאינו

 אינה והשה'יה שהיי' בעי לא רילמא הוארהאיבעייא
 בנכנס פסק רהא הלח"מ ותמה  עי"ש, ומורדתמעלה
 אמאי ועוד בשהייה חייב יהא אח"כ בו והתרובשוגנ
 כיין דתכא וי"ל עאהיקה, בעי רלא כיון יתחייבלא

 רק גהמשה בו אין אח"כ חשיב בהיתר חיחשהכניסה

 אפילו חייב בפנים כטו אטרינן ט8נים חוץ נטד*נןאי
 לה נטירי רהיכהא אח"כ בשהה באונסבגטמא
 חיוב ה"נ א"כ פנים בטומאת כמעשה יוחשבדהשהיה
 אמרינן אי כהשא"כ המעזיבה, אח"כ כשפרעבנזיר
 אין רחשיב לכללא הררינן מבפנים חוץ גמרינןרלא
 בנכנם אבל בשהייה, אפילו יקי לא ושפיר מעשהבו

 רחשיב בשהייה דלקי הרמב"ם כתב שפירבשגנה
 ור3:י בא*סור שהיה הראשונה מעשה מחמתמעשה
 והא מעשה, ע"י שבא ביון מעשה רמיחשבלכלאים
 חבירו יבא ומגרל תיבה בשירה בנכנס הרמב"םדכתב
 ה' פרק שם )עיין שחייב מרעתו הכעזיבה אתופרע

 את לוקה הניח רמרצונו משום היינו ה"ח(מניזרות
 דניחא כיון ועור למעשה, ג"כ הכניסה חשביהמעזיבה
 בזה אומרים ואין חבירו, של ה3יעשה חשיב בכךייה
 מה בעצמו עוש'ה הוא רעבירה משום שלר"עאין

 י"ל אחר ע"י שהמעשה רק טומאה במקוםשעומר
 פ"נ בכ"ט ועיין וצ"ע, מעלה בו יש שפיררחשיב
 הרטב"ם עובתב המעזיבה שפרע שכתב אבלמהל'
 ט"נ, נזיר התוס' כמ"ש המעזיבה ליקח שטסייעמיירי
 נכנס בין ג"כ לחלק שכתב מנזירות פ"ה בלח"מועיין
 טעם עאשין כתב אב4 המעזיבה, חבירו פרע וביןבשוגנ
 חבירו פרע רגבי ניחא לפי"ז אבל ביניהם,יחלש

 בנלענ"ר. מעשה, בו ,גאין לאו הויהמעזיבה
 קעסלער אבינרוריוסף

 יטסימן
 חמצו להאכיל שתר אםבדין

 בפסח הפקאלבוהמת
 מינטה תרכ"ה, שנת כסלו, ט"ו יוםנעזה"י,

 לא. או הפקר לבהסת חמצ'ו להאכיל מותרשאלה
 להאכיל ראסור מבואר תמ"ח סי' בש"עתשובה,

 אמנם עי"ש, בפסח, הפקי לבהמתיחמצו
 ראין והעלה בזה לפלפל האריך כ' סי' הלוי ביתבס'
 לא שגא' רכ"ם כ"א בפמחים רס"ל אבוה לר' אלאזה

 התם ראמר לחזקי' אבי במשמע, הנאה איסורתאכי
 איסור אין יאכל מלא אלא הנאה איסור ירעינןרלא
 בבאן שפסק הטור על י"ב באות תמה זה וגדט'וםבזה,
 סותר הנשה רגיר פ0ק מ"ה סי' ובג(ויו"רכר"א,
 רהט"י רגלה נם עי"ש, כחזקי', רק וזהובהנאה,
 תלת, טדרע"ס ש"מ שאמר רבא ברברי ה"בפסחים
 חמצו להאכיל ומתיר בזה וש"ע הטור על ופםחולק

 רלא רש"י יאמר דאיך הששה אבי ר"פקר,לבהטת
 וז"4 הטור, כרברי בירושימי להריאכהסבואר

 אפילו היום ו~מץ יאכל לא שעה כל ה' גרישהירושלמי
 המקר, לבהמת חמצו להאביל שאמור מכאןלכלבים
 איירי דלא להירושלפי הכי מפרש ררש"י מם"קולזה
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 מלאכה גוטום הוא האיסור וכל עצפו ביו"טאלא
 דליכא בחוהמ"ע אבל דת'שביתו, מ"ע בזהרק"ם
 תיבת היריטלמי רמביא וזהו 'צרי, מי*4כהנמטום
 היום ררוקא מנ" ימרריש חנדו יאכל לא אחרהעם
 בחוה"מ, לא אבל לכלבים להאכיל אסור יו"טשהוא
 זהו עי"ש, הירושימי, ברברי ,צאר נכון פ" רזהווכתב
 ר"ט יפרנס איך רלפי"ז מובן אינו ויענ"ד עי"יט,ת"ר

 ר' קומי' ח"י בר בון א"ר וז"ל יטם היררטימידברי
 הפקר יבהסת 'האכי4 שטותר אומרת זאתזעירא

 וחכמים במתניתין מדתני ז"א וז"4 בקה"ע)ופירש
 יטהרמם אע"פ יים, ממיל או לרוח טורה מפרראומרים
 טותר אפ"ה ויטלנו עכו"ם יט"בוא או אותואוכיים
 ר' התיב הפקר( יבהמת החמץ יהאכי4 שמותרש"מ
 )ק"ע ככרות, ירמי' ר' וסבר פפרר והתנינןירמי'
 לבהמת להאכיל שאסור יט"מ טפררן הואככרות
 בר"ה( שלמין כך יניחם לפרר ל"ל מותר ראיהפקר
 בטל יטפררו כניון מפרר אלא אמר לא יוסי ר'א"ל
 לבו ישים ולא שיבטל כדי מפרהו אלא אמר)לא
 אימ דבר לשום ראוי יהא 'טלא לפררם אבלעליו
 וה דבר אמר והיכן )וא"רא דא אמר וא"ראצריך(
 העם חוצץ יאכל לא הפקר( לבהמת להאכילשאסור
 פה בהנ"ץ לאוסרו בא זה )הרי יכלביםאפילו
 כיח אלא הנאה איטור ההני לכלבו אם שימיןאנן

 שאסור ז"א אחרים לכלב אפילוקי"מק
 פרושו לפי ועתה היושלמע עכ"ל הפקרלבהמת להאכי"

 יטסותר ז"א יטאמר דברת לריש' יפרט איךהנ"ל
 משום ג"כ לפרושו ליכא דוראי הפקר, לבהמתלהאכל
 המשנה והלא דאמר אומרת זאת מאי דא"כמלאכה,
 ולא בע"פ חטת דביעור זפן בעיקר א"רי שעהדכל

 והתניק ירמל ר דאיתיב להא יפרש איך תםבירט,
 ועור בטל, שפירו מכיק יוסה ר'  ראטר ומאיספרר
 והאחרומם מהראשומם אחר שום אשתמיטדלא

יך
 י"ל בירויטלסי בביאורו זצק"ל טו"ח ףעת כפי)א(

 אבל הפהר של כלב ג"כ אסור בחמץררוקא
 דדריש כהטום אימורים, מכל הנאה איסורי בשארלא

 הוא שהיום להורות חמץ יאכל ללא היוםמדסיך
 יש וכן הנאה, איסורי בשאר כן דלא י"ל א"כשנאנר,
 באור ראיתי וכעת הלוי, בית ס' מהגאון כןלדייק
 רק אם בתרתי, בזה שחקר אסורות מאכלות הל'שגשח

 ר3רי והביא הפקר, של לכלב אף או רחמנא אסרלכלבו
 ראסור ריב"ק בשם פ"ג יהמץ בהל' מיימוניהנהות
 חקר אמנם תמ"ח, 3ם' נפסק וכן הפקר של לכלבאף

 כהטום אימורים בשאר או חסץ באיטור רק הוא אםנטי

 לכלב אף יאנל גולא יליף י4עה גל רישדבירושלמי
 הנ"ל, הירושלמי בביאור בוה שהאריך עי'"צ יאכל,לא

 ובכל הנאה, טתורת הוא גלבים אכילת ראיסורוכרב

 עי"ש, הפקר, לבהמדת להאכיל אסור הנאהאיסורי
 חמץ יאכל לא הק"ע הביאו הטור נירטת הביאושוב

 הפקר לבהסת חמץ להאכיל מותר דלרש"ישיאמר
 להמור ועשה לדא~ור, רש"י בין מחלוקת ועשהבפסח,
 לחלוק אף כלי הזכירו ולא רןם"י מרברי ידע לאכאלו

 הוא רא אמר ואיידא הא על הקה"ע פירש נםעליו,
 דהניה קרבן ב,טירי שם בי' הרר ובעצמו טאר,דחוק
 עי"ש אחרת,נירסא

 הירושלמי רברי רביאור וברור פשוט לער"נ 14ג1%םב
 חכמים מרברי ז"א אמר רמתחלה זה,הוא

 דט"ל הפקר לבהמת להאכיל רמוהר נו' טפררדאמרי
 לפרר ולא ולבכ!לם הככרות לפזר הוא פירושורמפרר

 וט"ד מפרר והתנינן ירמי' ר' והותיב רקיםלפירורים
 מפרר אלא אמר דלא יוסה ר' ואף רקים,לפירורים
 דברי על חוזר והרר הנ"ל, הקה"ע וכפירש לבריבטלו

 ואידך לשון בבבלי כמו והוא ואיידא, ואמר בוןר'
 להאכיל מותר רס"ל שפיר הוכחת חכמים רמרבריור"ל

 אין ואמר רפליג יהורא ר' הוא ואירך הפקר,לבהפת
 הלא לדידי' הוא ס"ל האיך שרפה, אלא חמיוביעור
 הפקר לבהמת להאכיל דמותר ג"כ דס"ל למימרליכא
 אטר לזה דבר, בכל רהשבתו מהכהח הלארא"כ
 דאמרה, ברייתא כהאי ס"ל הוא ר"ל דא, אמרואיידא

 היום מדסמך ור"ל לכלבים, אפילו היום חמץ יאכללא
 שנאסר הוא שהיום להורות בא חמץ יא'כלללא

 לכלבים, ואפילו שבעולם הבריהת לכל החמץלהאכיל
 איסור ההני לכלבו אם קיימין אנן מה ראמרוזהו
 ולמאי לחזקי' אפילו לחוד יאכל מלא רשמעינןהנאה,
 אפילו קיימין אנן כן אלא רהיום, הסמיכות לי'אהני
 להאכיי ראסור תנא להאי רס"ל וש"גו אחרים,לכלב
 דמתניתין יהורא ר' נם ולכן הפקר, ל'בהטת חמצואת
 הגה, לשום וא"צ לענ"ר מאד נכון והוא כוותי',ס"ל

 ובפרמ לחזקי' הוא רבריו רעיקר משמע אררבאולפי"ז

 לאוסרו בא זה הרי בירושלמי שיפנינו הגירמאלפי
 )44( ורו"קבהניי',

יוכ(ה
 ההני לכלבו אם קייטין אנן מה לניבים אפייוהיום
 רק הנאה מרין זה דאין גד5מע ולפי"ז הנאה,איסור

 הפקר, לבהמת להאכיל אסור יאכל לא רכתיבבחמץ

 דעת והביא צ"ע, והרבר מותד הנאה איסורי בכלאבל
 טימן ח"נ התשב"ץ ורעת תמ"ה סימן או"חהפר"ח
 להאכילן בכדלן ואסור הנאה איסורי רככלרצ'/ג

 אימא שנגח שור מפרק גצבב"ק הביא וכן הפקרלבהמת
 מיסקל רסקלו להיכא יאכל לא והאי כו' דשחסוהיכא
 כו' ס"ד או כו' בהנאהדאסור

 נכת~
 יהנה, לא רחמנא

 בשור להאכיל אסור הפהר לבהמת ראף קט"לואימא
 דאסור הדין כן הנאה איסורי דבכל וע"כהנמשל,
 פטחים הש"י דעת והביא עי"ש, הפקר לבהמתלהאכיל

 ח"א ציון בנין בשו"ת ועיין עי"ש, שם, והאריךה'
 הוא שדעתו דבריו ותורף זה גענין שהאריךסקי"א
 דכיון איפורים שאר לא להירהטלגף, הוא 'כן חמץדרק
 כתינ דלא דברים בהמאר א"כ דדרשינן הוא יאכלדלא



לאזיךש4"תתפארת

 כפלונתא 1ה רין ח5י רלהירושלמי לפי"ז נמצאנ
 אלא אינו חמץ ביעור אי ורבנן יהורארר'

 רש"י רברי הלא לפי"1 וא"כ רבר, בכל אושריפה
 ש"מ שם ראמר בפשימות, א"ש ה' בפמחיםהנ"ל

 ופי' שריפה, אלא חמץ ביעור אין ש"מ תלתמררע"ה

 כהחכמים ס"ל רבר בכל השבתתו ראי שפיררש"י
 ביו"מ, לאוקמי ויוכל לרירהו מוהר לכלבים גםא"נ
 הוא וראי יהורא כר' רס"ל ראטרינן השתאאבל

 וכרברי אחרים יכ5בים אף להאכיל אמורר5ריריה
 נוכי שפיר רינא לענין הלא ולפי"ז הנ"5,הירושלמי

 כר"י רה5כה כ"ש בפ' התום' כמ"ש לרש"י רס"ללומר
 רתמורה מתניתין רטתם שריפה אלא חמץ ביעורראין

 רבא וסרברי כוותי' ס"ל ררע"ק ובפרט עי"ש,כוותי',

 נ"כ לרש"י ס"ל וממילא כוותי', רפוסק משמעהנ"ל
 לבהמת חמצו להאכיל ראמור והש"ע המורכרעת
 )2נ( מכהנ"ל.הפקר,

 ראיהו המור, על קשיא לכאורה לפי"ז אי 14כפבםר

 רהשבתתו כהחכמים תמ"ה בסי' פוסקהרי
 להאכיל מותר ע"כ לפי"1 הרי וא"כ עי"ש, דבר,בכל
 נראה אבל ארירי', רירי' והשיא הפקר ~המתחמצו
 פליג החכמים הבסברת חזינן רבאמת ק"מ, 5א 1הדנם

 רוקיא כל רהרי ה'נ*ל, הירושלמי על רילןהש"ס

 לבהמת חמצו 5האכיל מותר רלהחכמיםרהירויטלמי
 מפ1ר רק הוא רמפרר 'בדעתם רס"ל כמטום הואהפהר
 רקים, לפירורים ולא לבטלו כרי שלמותככרות

 אבל וכהנ"ל, ירמי' ר' כראות"ב יוסה ר'וכרתירץ

 שם הסוגיא כל כ"ח( )רף כ"ש בפ' רילן הש"סהרי
 לפירורים הוא רמפרר ס"ל אלא הכי ס"5 לאבהריא
 אם לפרר רבעי שם אסיק לים בכ1טיל ואף רוקא,רקים

יך

 ר' המרנרי עי"ש, מעצטו, ניטס שיהיה נאופןלא
 וכ! מ8רר, השתנינן דאותיב וג*5 דהירוש5טיירמי'
 שהביא הכרייהא הרי 5פי"1 וא"ג לדינא,טי"ל

 אתיא לכלכים אפילו היום חמץ יאכ5 לאהירושלמי
 פסקו שפיר ולכן לחהכמים, ואף דכו"ע אליבי'שפיר

 חמצו להאכי5 ראסור לדינא והש"ע המורהכי
 הפקרלבהמת

 רהירוש5מי, רא אמר ואיירא לשון 5מרש נוכ5 עלו4ה
 מפרר והתנינן ראותיב ירמי' ר' ע5שקאי

 הש"ם וכסוגיית רקים, 5פירורים שיפרר רהיינווסובר
 אמר לזה בון, וכר' יומה כר' מפרש אינו ו5טהרי5ן

 פירושו קיבל לא ירמי' ר' ואירך ר"ל רא אמרואיירא
 כהאי רא אמר אלא בון ר' של והרין יוסה ר'של

 לר' ום"5 הפסר לבהמת חמצו להאכיל ראוסרברייתא
 מפרר מפרש הוא ולכן רכו"ע אליבי' ראתיאירמי'

 ולפי"ז רילן. הש"ס וכרנרי רקים לפירוריםרחכמים
 בון ר' רברי ע"פ הנ"ל רש"י רברי שפיר ג"כאאעיין

 רלרינא בפשימות כוראי א"ש הטור והברירהירושלמי,
 רלכו"ע רילן וכהש"ס ירטי' ר' כרברי פוסקהוא
 וכהנ"ל. הפקר, 5בהמת חמצו להאכילאסור

 כמו חכם שם הוא ראיירא לפרש אפשר היה עךר1
 על פליג ואיידא ור"ל רילן, בש"ס אירירב

 היום חטץ יאגל לא  ט"רא לררש רא ואמר בוןר'
 ממילא ומובן הפקר, לבהמת חסצו להאכילראסור
 ירמי' ר' כראותיב רהחכמים מפרר בפירוש ס"לראיהו
 פ' סוף בירושלטי איתי וכה"נ )3( רילן, הש"סוכרעת
 כו' שובר אחר שובר יש רא אמר ואיירא צוליןכיצר
 עי"ש, הללו, הפירהטים ככל לפרושי איגא שםונם

 כהטמע ה"ר פסח קרכן מהל' 'בפ"י הכ"מ מרבריאמנם

יוסף
 אלא תמץ ביעור אין ראמר יהודא לר' א5אנצדכא הנאה, הוי רלא מותר הפקד של לכלב אף יאכללא

 לאחר הוא שרפה ררין אלמא 1מנו, אעבר וקאי שריפה דעת הביא הנ"ל ציון והבנין כ1ה, שהאריךעי"ש,
 הרא"ש ככהט"כ כהנאה אסור הנשה שגיר יונהרבינו
 ציון הבנין הביא וכבר קי"1, סי' הנהשה ניר בפ'בשמו
 שניד התשובה באנרת הנ"ל יונה דבינו בשםה3"ל
 כמטמע עליו, שכה~ותיו שלו לבהש12ת יתן לאהנשה

 יוסף של ח5קו בס' ועיין נ1ותר, הפקר שלר5בהמה
 בזה.שהאריך

 רתלי 1צק"ל מו"ח לרעת להעיר יש ולכ:%רה)2נ(
 שבפה אלא חמץ ביעור ראין אסרינן איזה

 ראפילו י"ב בפסחים אמרינן הא יהורא, לר'ורוקא
 כשעת אבל ביעורו בשעת שלא אקשתי וכי יהוראלר'

 ביעורו בשעת שלא ופירש"י רבר, בכל השבתוביעורו
 ביעורו שקת יקייא ואי5ד מכאן ניעורו ובשעתב'טש
 שטיר זה ולפי מהתורה, החמץ שנאסר כהטעה ז'עעה

 ששית בשעה שורפין אנו שהרי החמץ לשרוףמחוייבים
 אין איסורו בה4עת נמי אחרים של 5כלב לאסוראבל
 פו"ח דעת לפי רבר, בנל רהשבתו כיטום ראיה5נו

 לא בנמ' הבא קאמר הא המאור בעל הקעמהובאמה

 בשריפה כבר רעו אין זטנו רעבר כיון דלרש"יאיסורו,
 רמיירי שתירץ בפ"י ועיין בהשנות, בראב"ר שםועיין

 1מן לאחר לרש"י רבאמת תירץ ועור ררבנן,בשעות
 האש שאם אלא לר"י בשריפה מצותו עיקר נמיאיסורו
 יראה, בבל רעובר להמתין צריך אין טיר מוכןאין

 והיכא בשריפה, רוקא מצותו ביעורו קורםמשא"כ
 5ו אין ראם נמי כחטמע עי"ש, 5המתין, צריךראש:ר
 הפקר לבהמת ליתן ת"כ רבר בכל להוטבית יוכלעצים
 שריפה, רוקא שצריך כהטום לר"י שתלוי פו"חלשימת
 אחר בב"י עוב- ראינו זצק"ל מו"ח שיטתובאנשת
 1יו הפארת ובספרו בתשובתו ביה שהאריך כמוחצות
 הפ"י בטברת בזה 5האריך וישעי"ש,
 בשם רבי ג"כ שכתב שם ירושיים בציון וראיתי)ג(

 חבם, שם הוא דיירא הכנה"ג ביטם וגםהב"מ
 ענף ממינטק רג"ת להגאון רחיי אינא בספר גםועיין
 ואומר הלז הירושימי ע"ד נ*כ שעכך ג' שרינה'

 עי"ש. חכם, שם הואראייהא
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 שם הוא דאיידא הנ"ל אחרון כפירוש 0פרשושהוא
 ויידא זה בלשון הירוש5מי דברי העתיק שהואחכם
 דברי נ"כ א"ש ולפי"ז ע"ש, שובר אחר שובר ישאמר

 הנור ודברי הנ"ל, בון ר' דברי ע"פ הנ"ירש"י

 ור' כאיירא רפוסק מפי בפשימות א"ש כודאיוהש"ע
 שפיר ואתי וכהנ"', דילן וה,ט"ס דהירושימיירמי'
 בסער"שינכון

 דלרש"י שם שכתב הנ"י היוי בית ס' דברי עיקר 3םז

 אפילו תן י דאסור כ"ז( )דף בביצהדס'"
 קד'טים מב.רין דאין מיטום ביו"מ טמאה תרומהיכ'ב

 ה"ה בינרפתו, כצוה דהוה מ':זם ביו"ט,מטאים
 לי תמוהין טלאכה, משום אסור ביו"ס המצויהאבי'
 בט4ו ואם 'טיבט4, צריך הבודק אמרו דהרימובא,

 ירש"י מבעי ולא דתשביתו, מ"ע בו אין תוהיא
 5התוספות אפי15 אלא 'בלב בביטוי הואדתשביתו
 אב5 במלו לא אם אלא אינו ג"כ הבערה היאדתשביתו

 רתשכיתו, מ"ע עוד בו אין לדידהו גם במלואם
 דמראורייתא להדיא ע"ב ר' דף בש"סוכדאמר
 הר"ן, מרברי להדיא נראה וכן יי', סגי בעימאבבימול
 דאף רש"י כדברי בהדיא הר"ן כתב שםדבביצה
 דאין כהטום אסור טמאה תרומה לכיבולהאכילו
 בפ"ק בתב ואפ"ה ביו"מ, ממאים קד,טיםמבערין
 כופה ביו"ס חמץ המוציא דאמר הא על 1' דמדפסחים
 אע"נ ביו"ט לכדטרפי' מצי 5א דבמקומו כליע5יו
 היכא דהנ"ם כו' לצורך הבערה שהותרה מתוךדקי"5
 י"ח נפיק דהא ליכא הכא אבל קצת היום צורךדאהכא
 במקו10 5כלבו דליתנו להדיא כהטמע עכ"ל,בבימול
 י"ח נפיק דהא דאמר טעסא מהאי נ"כ והיינושרי,

 דאין בוכ',ש בזה הוה 5א קצת צורך דאפי5ובביטו5
 א5א לנו אין ודאי 51כן רתשביתו, מלאכה משוםבזה

 חמצו להאכיל ראסור הפוסקים וכל והש"ע המורדברי
 מאד ונכון ברור זה וכל בפסח, הפקרלבהמת

 1ד1"קבסעד"ש,

 מורבאוויץ וואלףזאב

 כמימן
 כלב מאכילת נפ0ל שיעורבענין

 אי0ורין ושאר חמץל3בי
 קראז תרס"א, אדר, כ"ח נ', יוםבעזה"י,

 ובקי חריף המפורסם הג' הרב ידידי לכבור ש5וםרב
 נ"י א5נמטו5ער  עוראנו'

 מאכילת שנפ0ל בחמץ ספיקו וע"ד הניעני,טכתבו
 דכיון וכתב 5עופות, ראוי הוא ועדייןכ5ב,

 אכי5ת דשיעור ע"ב כ"נ דף בבכורות התוס'וטכהבו

יך
 אדם מאכי5ת דכשנפס5ה שהק"טה בהר"ן עי'ולאם

 בנב5ה קיי"ל הא 5בער, חייב ג?"ט נמינרידא
 שהיא כיון הכא רעמאני ותי' נבלה, שמה 5א לנרעאא"ר

 5בן הכלבים, יאכלו איזכ5 ואת בושרא, י5פינןכ5ב
 שארי לאגילח עדיין ראוי החמץ אם דאמ 5יפשיטא
 סגיה המץ שם נאבד כלב 0אבית שנפס5 כיוןבע"ח

 ד5א וזהו אכילה, שבפיה 5או בע"ח שארידאכילת
 מהם ונעלם מרבריהם, כן כמטסע דלא אחרוניםכאיזה

 א' במלכים כתיב הרי אכן הנ"5, בכורות התוס'דברי
 הרי השמים, עומ יאכלו בשדה ונו' 5אחאב המתכ"ב
 5הגשעפק יש חרי  וא"כ אכי5ה שמה עופות אכילתדגם
 עג"ול4בזה,

 תמיהות כמה כי בהשנחה, שלא הוא דנריו כלהנה
 מדברי להביא 15 דלמה חדא בדבריו,יש

 פינול לע'נין ל"א בזבחים הוא ערוך ש"ס והלאהתוס'
 פיגול למחי לכלבים 5האכי5והו חישב ינאי ר'דאמר
 בעצמן והתוס' הכלבים, יאגלו איזבל ואת דכתיבהוא
 נעלם ערוך יט"ם דגם יא:שר וכי הביאוהו,יטם

 ~שקרא ילפו התוס' וגם היט"ס וכי ועודמהאחרונים,
 ילפו לא הרי אכילה ,טמיה לאו כלב מאכילתדפחות
 נמצא אם וא"כ אכילה, יטמיה כלב אגילת דנםאלא
 ד5א ודאי יטמם אכילה בע"ח יטארי אכילת דגםבקרא
 ביטם יטנקראו אכילות נוטאיי גם ישיפסל עד אלאיפסל

 כעפר הוא ב5ב )פאכילת נפס5 דאם קי"5 ואםאכלות,
 עור האוי ואינו 5טידי עוד חזי ד5א נדטום הואע"כ

 להביא צהיך היה 5זה וכי ועור בר", שום5אכילת
 ההלא אכילה, יטמיה עופות דאכילת דנביאיםמקרא
 חיוח דאבילת כתובים הרבה כתיבי משה בתורתגם

 אותם, אוכל והעומ ו"טב, בפ' אכי5ה, יטמםועהמות
 וט' כ5תם תוכ5 לא עקב ובפ' נ"שרך, את העומואכל
 נבלתך והיתה תביא ובפ' השדה, ח"ת עליךתרבה
 בזבחים תתוס' וכן האן-, ולבהמת השמים לעוממאכל
 כל תהיה ונו' ' ו5ח 51בהמתך להקרא הביאושם

 א5א כתבוהו לא התוס' הרי חמץ לענק הנ"לבכורות התוי רברי הוא ענק דאטה ועוד לאכ41תבואתה
 ביה דבעען אומין וסומאת נבלות סומאתלענק
 רגם לחסץ הוא עמן ואיזה לאכילה, ראויהשיהיה
 יטראויה ונמטום יטיף לאכילה ראויה יטאינהטאור
 בעזה"י וכדאבאר אחרות, עיסות כמה בהלחמע

 אכלת שתפס דהש"ם שאל, שאימ דבר באמת*ט"נם )א"
 פחותה אכילה שהיא מחג~ת רק הואכלב
 נם דבר כל לרעבונם אוכלים הכלבים כישבפחותות,

 יטזונותיהם מיעוס נטחמת כ5ל להן ראוי יטאינומה
 מבלע, נללי בכפני כ5בא וכדאמרו חז"לכדאטרו
 שראה 0ה אלא אוכלק איק הבע"ח כל שארימשא"כ
 ודברלהן,

 שאי~
 שאיט מכ"ש כ5ב 5*אף5ת נם האף

 ראף יטאינו דבר נם ולהיפך נריה, לשום עודראוי
 בזבחים ו5זה ג5ב, לאכילת עור ראף בע"ה כללאכי5ת

'ךסוע
 כדתניא עיסות כמה גה ו5תמע 5שהחקהראויה

 ואפ"ה 5אכילה, חזי 5א שאור דהיא קכייתאבברייתא
 בה לחמע עומדת שהיא מפני מה"ס רחמנאאסרי



לב ך יזחא"ח וז ישח- גשנ

 גלבים דאכי*ת דגביאים סקרא רק להביא הוצרךשם
 לכ5בים יד"מי דלא ברבר *צף15 אגילה ישמיהנ"כ
 אגילה נם ולכן אדם, בשר כאכילת להן יאויואעו
 פיינול, והף אכי5ה 'טסיה נ"נ להן קייסי רלאסדשים
 תאכט 5א סרפה בשרה ומשי רתורה סקיא הביאיא
 5הכק קיימי רהתם ,ששום אותו, ת'טליכון5כלב

 נ"כ כיחנו 51זה )ב( יטם, בבכורווה התוס'וכרכתבו
 כל תהיה מקרא הביא זטלא במה יטם בזבחיםהתוס'

תבואתה
 לאכו~

 חישב יטם ר"י אמר 5א זה 1 עי"ש.
 מכל ו5הביא פינול הוי ו5עופות 5חיה למחר5האכי5הו

 ראורחייהו הוא פש"טא רזה 'טבתורה, רלעיל קראיהני
 חי' ע"ב י"מ בב"ק ג"כ וכראמרו הן, וראויהבהכי
 ר5א קרשים 5ביטר ראיה אין וא"כ הוא, אורחי'ביטר
 1צביא לכ5בים, יטחישב יטם אמר ולכן 5הו,ק"מו

 5כלבים ראויה יטאינה ארם ביטר רנם רנביאיםנאאט*
 אכילה, 'טסי' אכילתן נ"כ ולעופות 5חיות יק א5אכלל
 אכבם -- לדו, ק"סי רלא אע"נ קדשים לביטרוא"כ

יך
 דצם י"ל ולכאוהה עכ"5, במכי5תא כרתניאעיסות
 כמו עיסות בו ולחמע לשוחקה דראוי חכיחח,צע
 י?אבילת יטנפסל היכי חנדי רגבי גמו א"כשאור,
 ליתא זה אך כן, יטאור גבי ה"נ לבער א"חכלבים
 עיסוה, בו לחסע א"ר תו מכלבים כשנפסל דואצץדאמ
 לחפע עומרת ס"מ מכלבים 'טנפס5ה אע"נ 'טאוראבל
 עי"ש תמ"כ, בס" הפר"ח וכ"כ עיסות,בה

 חטץ ואיסור כתב ה"ב חו"מ בהל'ןקרעט21"ם
 הוא, אחר ביה ,טגמחמצין היטאורואיסור

 לענק אבל *טיעוריהן, ררוקא הראב"ר ע"זוכתב
 אם יטהועדו ביניהן הפו"ט יט אכילה ולעניןביעור
 אעפ"י והשאור לבער אעק אין כלב כאכילתנפסל
 הפת כתוספתא שקבינו ומה וכו/ לבער ח"בשנפסל
 לשוחקה ראויה שהיא ספני לבער 'חייבשעיפשה
 לא בחמץ דאי קאסר שאור של בפת עיסות סהולחסע
 הראב"ר ו5דעת הראב"ד, שכ"ל המעם לזה צריךהיה

 לבער חייב שקיפשה הפת דתניא קגוייתא ברייתאדהאי
 וכתב כלב, מאכילת אפי5ו שנפסל שאור גפתמיירי
 מארם אלא נפסל 'וגמטלא כחמץ רכךירי לומררא"א
 ובאמת בו, לחמע שראוי לה"מ צריך היה לאדא"כ
 שא"ר נבלה הא קשה לאח"כ ראי ה"מ בעי ע,נהא
 במנחת מצאתי אב5 הר"ן, וכמש"כ נביה הוה לאלנר
 דעת מבואר מ"מ עי"ש, בזה שהאריר י"ז סי'ברוך

 וברעת לבער, חייבין מכלב שנפסלה דשאורהראב"ר
 כתבי והלח"מ והכ"מ רהמ"ע נחיקוהרמב"ם
 אינו יכלב ראוי שאינו רשאור וס"4 חולקדקרטב"ם

 אינו דהרמב"ם כתב עוז בסגד4 ועיין לבער,הייב
 ואיסור החמץ ראיסור הרמב"ם ומש"כ -- ע"זחויק

 שניהם רעי היינו הוא, אחד ביה שמחמיציןהשאור
 מה אבל אכילתן, על כרח וחייבין יראה בבלעוברי!
 הרמב"ם, ביאר יא זה ממץ הוא ומה יטאורהוא

 ר5או אדם בשר כ5בים אכילת דנם דידעינןהא~זא
 כשחישב דכ"ש ידעינן גטמילא אכילה, שמי'אורחא
 רוראי בהכי, דאורחיההו ולעופוה 5מיוח *מחד5האכיל
 שאינו מה וראי הלא והאאעא הוא, דפ"נול אכי5השמיה
 בריה לשום עוד ראוי שאינו פשימא 5כ5בים גםראוי
 כעפר. והוי כ55בעו5ם
 טומאת לענין רק א5א הוצרכנו לא זה 5כ5 גםאמנם

 בהו רבעינן ופוול אוכ5ין ומומאתנבייות
 דוקא, אכילה ש'מיה ושיהיה 5אכילה ראוייןשיהיו

 ראוי שיהיה כ5ל ביה בעינן יא הרי חמץ יעניןאבל
 הברייתא ברברי עוברין בא5ו הר"ן וכרכתב5אכי5ה,

 ואפ"ה 5אכילה חזי 5א שאור רהא שם, ע"ב מ"הדרף
 עיס'ות כמה בה 5חמע ש'ראוי וכדטום רחמנאאסריה
 לעו5ם, ביעור שיצטרך ראוי היה הסברא ומןאהרות,
 שנפס5ה רכ5 או'כ5ין ממומאת למדין שאנוא5א

 הרי"4 וכרבתב בעלמא, עפר 5יה הויא חכלבמאכי5ת
 כדטים א5א אינו רזה הוא פשימא א"כ שםב5שונו

ידכטף
 והמנ"א שאור, הוה נמי כ5ב מאכילת שנפסלו"טאור
 חמץ רבין בפשיטות כתב סקי"ר תמ"ב סי'בא"ה

 כהראב"ר, רלא 5בער א"'ח לכ5ב שא"ר שאורוכין
 אינו הרמב"ם רנם כהראב"ר רמסתבר כתבוהפר"ח
 עי"ש. עליו,חו5ק
 חכן קיימא א'כלב 5או שפירש נתן בחק עיין)ב(

 בתוספות שפירש בכורות מסובצתבשימה
 ובשר דהאי וי"ל קיימא, אכלב לאו אכי5הרההיא
 ועיין קייכ2ש, אכלב 5או תאכלו 5א מרפהבשרה

 דהאי התוס' רברי שפיהש כ"נ בכורותבמהרש"א
 ועיין מו"ח, "טכתב גמו עי"ש קייגות, לכלבאכילה
 דשזוס' דברי נ"כ שפירש ל"א, ובמים גטהובצתבשיטה

 בארצך אשר ולחיה רלבהמך מקרא גד"תי רלאהא
 אלא בהמה, גבי אכילה דשי"כא ליה גהטיסא רהאוכו'

 לאו כלבים דנבי הסר"א ראיה גדיתי בשרמאכילת
 קרשים בבשר זצ"ל מו"ח ומ"ש עי"ש, היא,אכילה
 בשר בין מבחין אינו רכלב אע"ג ר"ל להו, קייכאודלא

 דלא כוונתו אבל הוא, בשר דמ"מ חו5ין לבשרקדשים
 קרשים בשר יכיב יהאכיי שכיח ר4א יביבקייס.
 בהגהות ועיי, 'ביב קיימא יא וממי-א קדשיםמשום

 נקיס רכדט"ה שכתב זבחים מס' עי עמדין יעקבר'
 בהמוה שאר 5אכי5ת חשב אבל ברוקא, כלביםנמי
 במררש כראי כשר, אכי'ת נביה שייגא רלא כיגוקאינו
 רעתו נמרפה רור שאמר דנלות, השרה ולבהמותעה"פ
 הראוי רבר ראינו ש"מ בשר, אביל בעיר אית זה,של
 אכי5ה, רע~גוה חיה, לאבי5ת חישב דאם וה"הלה,

 וי4מר בהריא כקרא נמי וכראשכהן בכך,רדרכה
 כלבים מיהו הנב5ה את אכי 4א אכיי ארם סרףלמרף

 הוי אם"ה בהמה, מין כ~ב דמ"ר אויבא 4יהאצמריך
 נגוי ,גבייהו קרא רטפריט כיוןפיגו4

 המחבר( חתן המסדר)מהרב



זיךחא"חרנפארתא
 ואם שב8חוחות, הפחותה האכי5ה הוא בלבראכילת
 41כן בריה, 5שום עור ראויה אינה לכ5ב ראויאינו
 חמץ נם 5מדין 51כן בעפר, רחשוב ממעם הואע"ג
 5כלב ראוי היה ש5א רבר בנמצא היה אם אב5מניה,
 שלא הוא פשיטא בע"ח, 5שארי 5אכי5ה רשוויוחיה
 שהיא סשום מטמאה אינה ר5כן כ55 אומריןהיינו
 והיאך בע"ח 5שארי 5אכי5ה ראויה היא דהריכעפר
 אחרינא טעמא רע*כ אומרין היינו א5א כעפר,היא
 5בר כ5ב באכילת רק ת5י ופינו5 רטופ*ה בזהאית
 5נבי היא אכי5ה 5או ואם בע"ח, שארי באכי5תוקא
 ראכי5ה אע"פ מפנלת ואינה מטסאה אינהכלב,

 וכדם"ד היא כעפר ו5או כע"ח שארי 5נבי היאחשובה
 שם שיהא כ55 בעינן ר5א חגוץ 5נבי וא"ברבת"ר,
 מממאת כל5 למרין היינו 5א בודאי הרי ע5י'אכי5ה
 כה2ום א5א 5עו5ם, בביעור חייב והיה ופינו5אוכ5ין
 שבפחותות הפחותה אכי5ה היא הכ5ב אכי5תרבאגשע
 עוד ראויה אינה כ5ב לנבי אכי5ה הויא דלאומאי
 להמת נם סגיה ילפען שפיר ו5גן כעפר, והויא5כ5ום
 מידי. 5א 1ת1 5בער, התורה חייבה 5ארעפר

 י"ש,ידידו
 טורב~עויץ וואלאזאב

 כאסימן

 המו"ץ מהל' פ"ח ברמב"םבישרים
 בברכהע, ההגדה, באמירת המררבסדר

 ומרור מצהובאכילת
 א--

 וה5ילה בו' אוכ5ין אנו ה5ילות שבכ5 הל"ה8"ח
 קוישיא שהק2מת לח"מ עיין צ5י, כולוהזה

 הוה ה5י5'ה ת"ש ע' רף בפסחים איירי דהריעצוטה
 דח'נינה דאמר תימא בן דברי 11 ר"ח ואמר צליגו5ו
 נם באה רחנינה ר5רבנן הרי בצ5י, דק רינהג"כ

 הרי ורבינו צ5י, כו5ו 5ומר אין חנינות כשאר)2בוע5
 דחנינה ק"פ, מה5' בפ"י המשנה וכרברי ברבנןפסק

 וא"כ 5פסח אתקש ו5א אחת ו5י5ה ימים לשנינאכיע
 עי"ש. צ5י, כו5ו 5שון השא5ה בנוסח העתיקאיך

 רב אמר ע"ב ס"ט ברף דהנה רא"ש 5ענ"ר1בושז11ץ
 היא חובה 5או עשר ארבעה חנינתאשי

 ותיתי במרובה ותיתי בשבת תיתי היא חובה ס"דדאי
 חנינה כרתניא אתיא מ"ט מיהו ובמיעוטבטומאה,
 נאכל הפסח שיהא כרי תח5ה נאכ5ת הפטח עםהבא'ה

 רהשתא 5ר"י וקשה התוס' וכתבו ע"כ, הש'ובעעי
 ררבנן י"ד חניגת הויא תימא דבן דלרבנןגמממע
 ע"א( רף )שם רתניא התורה, מן שהוא משמעילקמן
 ישנאב5ון י"ד חניגת ע5 5יכוד בו' הבישי סן י5יןלא
 הנא ח' ד4 רחניגה בפ"ק דא2פכחן וי"ל יכוים,לשני

 51תגא תימא לבן וה2אעא כו', טדרבנן שהיאדס"ל
 שבת דחיא ראוריאעא יוד הנ"נת 155 ראיתר5קסן
 עכ"5.בי',

 ק"פ מה5' בפ"י רבינו דברי לכאורה תנווהיןרלסמי"ז
 ואינה רשות י"ד רחניטע ישכתב י"נה5'

 12לטים זבחי ככ5 אחת 1לי5ה ימים 5שני ונאנ5חהובה
 שנאסר השלישי 5יום י"ר חנינח כובשר 5הניחואסור
 רבייו 5כאוהה והרי עכ"5, כו' הבשר מן י5ין51א

 והוא רשות י"ד חנינת דאמר בתובר"ד זא"זסותרין
 ררבנן א5א שאינה אה~י רב וכרברי הכה2נהכרברי
 התנא דברי שהוא דאורייתא קרא ע5ה מביאוהאיך

 מדאוריקעא. חובה ש'היא תימא כבן רם"5רברייתא
 שכתב י"ב בה5' שם רבינו רברי לפי"ז תמוהיןעןך

 מקריבין בראהשון הפסח אחכשמקריבין
 חניגה הנקראת היא וזו כו' י"ר ביום ש5מיםעמו
 צאן לה"א פטח וובחת בתורה גאמר זה 1ע5י"ד,
 בא י~ה'וא בזמן זו חנ"נה עמו מביאין אימתיובקר,
 5היות י"ד יום מל אם אב5 ובמיעוט ובטהרהבח51
 נ"כ והוא עכ"י, חנעה עמו מביאין אין כו'בשבת
 פסח דוזבואז דרשא שמביא בתוכד"ד ד"עסותר
 והלא ע"ב, ע' ברף יורתאי בן רברי שהוא5חגיגה
 גהב ואיך קדא סהאי שבת דחיא רחנינה אמרהוא
 ד2~ם. הגמשנה וגדברי שבת, רחיא דלא בתוכר"ךרבינו
 טעמא ואנן שם ע5י' אמר אשי רב רה5אןעןך

 הוא 5כדר"נ קרא אלא ונפו"2 ניקורפרושים
 שנאסד ש5מים שקרב הפסח למוהר מניין דאמרראתא
 מותר אלא כו' בא הבקר פן פסח וכי כו' פסחוזבחת
 ע"כ. הבקי ומן הצאן מן הבא 5רבי יהאהפסח
 ג"כ שפירש רש"י ע5 התדס' תמיהת שם ישערך

 פטח סוזבח'ת י5יף דורתאי דבן 'רבינוברביי
 כ"כ אשי רב ע5י' קכאהמה מאי רא"כ י"ר,לחגינת
 לבן נם וה5א' ונפרש ניק'1 רפרושים טעמא ואנןואמר
 י"ר דחנינת 5ה1 ראית רברייתא 5תנא ונםתימא

 ביותר. עצומה קושיא והיא שבת, דחיאדאורייתא
 ורבנן רפריך שם הש"ס דברי ע5 לתמוה ישעןך

 צבור קיבן ודאי הא שבת דחי 5אמ"ט
 קרא אמר ספרא בן י"י משום אילעא א"רהוא

 ~אע דוחה שאינו 5חנינה מכאן א5א כו' אותווהנותם
 מ"ט ורבנן קפריך למאן ממ"נ והשתא עי"ש,השבת,

 זו לררשא וחנותם האי איצמריך ו5מאן שבת דחי5א
 ס"5 הרי שבת דחיא ד5א דאב1רה המשנה 5דבריאי

 ואזומ18ת 2מתביאו דחנינה כתנא ריבנן א5אשאינה
 יהש תימא דבן א5יביה 'ואי שבת, תרחה ואיךהנ"5,

 דחיא באטת ה5א היא דדאורי"תא ראמרירברייתא
 מאד. רבתא תמיה והוא לרידהו,שבת
 למתניתין דסוקי חסדא רב ע5 להמוה ישערך

 י"ד דחנינת תיגמש כבן צ5י בו5ויאכוה
 הפמח, חנ זבח לבקר י5ין ולא כ(שיא היאראוריהעא
 ע"ב מ"ט יבדף אסתמא 0תטא יקשה הלאד5פי"ז
 אהד אילה יגרם לשני יגאכלת כרבנן הסן8נה0תמה



לנזיךא"תתפארת

 תיכא! כבן סונמה צלי דכולו ובגמטנה נפסח דינהואין
 כרבנן נם אוקטה לא ולמה דבר, לבל כפסחדדינה
 שיהא הפסח מצות כמטום תיקנוה דרבנן כמטוםאלא
 דאם 3הפסח צלי נ"כ ש'תאכל תיקנוה השובע עלנאכל
 יעזבנה יוחר צלי לו ערב אם גובושל נאכלתהיתה
 תקגתן תתקיים לא וסו"ס הצלוי, הפסח לאנולויתחיל

 החנינה שתאבל תישנו ולכן השובע, על הפסחלאכול
 ולמה 3רבנן, אלו סתטא תרי ואתיא כפסח, צלינ"כ

 סת13א. כאידך ולא כרבנן ולא תימא כבן 'לאוקמהלו

 וכל בסעד"ש, לנכון הכל רא"ש לענ"ר נראהאמנם
 היא וזו אחד, בקנה מתרצי חמיהותהששה

 בלשונו אשי רב רמדאסר 'והוא ספה, בלא רבינושיטת
 אמר ולא היא, חובה לאו ע47ר 11רבעה חנינתש"ג!
 אמי 'כאשר היא, דאודייתא לאו קהשר אדבעהחנינת
 רט"ל דהתם 'הגמטנה על ח' ד4 בחנינה בעצסו אשירב

 דאורייתא דלא'ו גמטום המעשו מן באה י"דדחנינת
 דה3אטגה תנא דנם זה הוא דדעתו  ש"מ עי"7הדיא,
 היא' חוב'ה לא'ו ועכ"ז היא ראורייתא ס"להזאת

 ראגשר רביייתא התנא על כלל פליג 'ולאמואווייתא
 לשני שנאכלת טהרא 'ויליף היא דראורייהאמפורש
 דברי 3חעחלת להדיא 3מטטע 'וכן אחד, ולילהיסים
 דעחן גם היה שזה היא חובה לאו ר"ה ע' ברףהתוס'

 רכהטגשע אח"כ שכתבו 'הוא הריב"א בשם ורקמתחלה,

 3ודרבנן, הוא הש'ובע על נאכל רפסח ההאבירושלמי

 0תחלה אבל להריב"א רק אח"'כ רבריו כתב 'הי"יונם

 עי"17, חובה אינה מ"מ היא התורה רמן ראףסברו
 לא לכאוהה רבראורייתא ואף רבינו, דעת בוראיוזהו

 ביה דכתיב במקום איא זה אין חובה, לאו לומרשייך
 עשה, שום ביה כתיב לא הכא אבל מפוהטת,קהטה

 אלא משמע לא הברייתא שמביא'ה ילין דלאומקרא

 חובה שיהא אבף ג', יום עי תלין לא הביאהשאם
 שבעת לזה )דומה טידי, קרא מהאי משמע לאלדביאה
 רשות אלא אינו זה במוכה וכן מצות, תאכליכים
 אבל המחבר(, חתן המסדר מהרב פירות, לאכולויכול
 פסח וזבחת מקרא לכו"ע הוא שיביאנה הלימודעיקר

 עיקר רכל ס"ל דורתאי דבן אלא דורתאי, בןכדברי
 נמורה, מ"ע הוא הרי וא"כ דאתא, הוא להכיהקרא

 עלי' פליני רבנן אבל שבת, ודחיא חובה היאובודאי
 פסח למותר אלא אתא להכי לאו קרא דעיקדואמרי
 דמ"ח אלא פמח, נקראת לא דחנינה שלמים קרבשיהא
 אלא שלמים לה"א פמח וזבחת אמר לא דה,כתובכיון

 דגם שניה כוונה לן לדמז בא ובקר צאן בלשוןאפקי'
 בקר נם יביא הצאן מן שבא בזטנו עצמו הפ0חעם

 ובקר סלשון דיק כיון לדידהו ולכן לחנינה,עמו
 הוא פסח וזבחת של הציווי ועיקר לח,ניגהשגועונן

 אלא גמור חוב יהזה מרמז ל47מוע אין פטחלמוהי

 בחול לל שנצרך ,ובמקום שאפשר בסהום לבדמצוה
 קרא איא אשי רב דאסר וושוי ובם"שוגקובטהרה

 הוא לכרר"נ קרא דעיקר כותתו דיותא, מואלכדף"ג
 ובקר סלשין מנהה שמעינן חגינה נם גפ"3ו אבלדאחא,

 רורהאי, כבן ודלא שבת שתדחה מני' שג2עינן לאולכן
 רו,שא להריא רברים איו בריש בירושלטי איתאוכן
 ואיך עי"ש, הבבלי, הלל בשם לחנינה פסח סוזבחתזו

 ינמרש, ניקו רפרושים טעמא אנן אשי רב אמרא"ב
 הכי, אנא- הבבלי הלל נם אם ירים בשתי אותוודחה
 לרר,שא מורה רבנן רנם כמ"ש הוא מוכרח ע"כאלא
 שאמטר במקום למצוה אלא לחובה 'ולא ובקר כולשוןז.

 ינם הימא בן רעת נ"כ וזהו כמ"ש הצורך,יבסה,ום
 5ס"ד שני בפסח מצינו וכה"נ רברייתא, התנארעת

 נב על אף ע"ב צ"א רף בפסחים הטות בשנירנשים
 מיעוס כתיב דהתם ואע"נ לכו"ע, היאדראורי*תא

 דהעשה משום הוא לזהטפורש
 נו~

 טפור,ו, נשים נם
 ווו"קעי"ש,

 ש5 לשונות שני לפי"ז בפשיטות א"ש הלארערעדן
 לדרשא שהביא מה ק"פ גשהל' בפ"ירבינו

 תותיר לבל הבשר סן ילין ולא לחנינה פסחדוזבחת
 וכמ"ש, הוא, ~בנן נם הללו הררשות דשגי הנ'5יום

 דקגפתגשה אשי רב על התוס' קושיהת ג"כ בזהומיושב
 תיפא לבן נם רהלא ונפרש, ניקו רמרושים טעמאואנן

 ולרב לפי"ז הוא כן דלא שבת, רחיא רברייתאולתנא

 רהכהטנה לתנא דנם פלונתא שום בז'ה איןאשי
 דאינה נמטום שבת דחיא 'לא יאעפ"כ היאראורי"תא
 הכי דברי"תא 'ולחנא תיטא לבן נם וראי לכןחובה,
 בזה. הוא יחיד דורתאי ובןהוא,

 ויבנן הש"ם פרכת על תמיהתי נ"כ א'"טרלגפ'ייז
 רלרבנן הוא 'הכי הוראי ?4בת, רחי יאט'ש

 1~מנם ראורייתא, שה,וא אע"נ לכ'/ע שבת דחילא

 אאטי רב מדברי ידע ו4א קרמון היה ע"כ מקשןהאי
 ר' לי' מדמתרץ חובה, שאינה כמטום בטעמושאמר
 רבין שם קאי דבריהם ועי סמרא בן ר"י בהשוםאילעא
 דעהם 'היה ולכן אשי, רב קורם היו שכו'לםואביי
 פריך ולזה היא, חובה בוראי היא רדאורייתאדכ"ון
 משום אילעא ר' והוצרך שבת, רחיא לא דלכוהשפהר

 דחובה לכולהו וס"ל מוחגותם 14 לתרץ 0פרא בןר"י
 וא"ש זמ"ז, ילפו ולכן ט"1 כחנינת מדאורייתא'היא
 צלי דכולו דאמר חסדא ירב על תמיהתי 'נ"כ5מי"ז

 דהוא כמט'ום רבנן, ולא תימא בן רברי זודהמשנה
 דלרבנן ספרא בן ר"י סשום אילעא ר' 'כרעת נ"כס"ל
 דרבנן תקנה שום בה היה ולא 3ח"אורייתא ה'יאחיבה
 וראי לרבנן וא"כ הפסח, מצות כמטום כלל באהולא
 כן ואם סבושל, גם דבאו חנינות שארי ככלדינה

 ראמך הוא תימא בן ע"ב צלי כולו דאסיהסתניתין

 אכולהו פליג אשי רב אב' דיניו, בכל לפסחראתקשה
 היא חובה לאו מיא דדאוייש,א אע'ע  ךלרבגןום"ל
 הלימוד כלל לרירי' וא"צ שבת דחיא לאולכן

 על נאכל ש*הא הפסח גמשום באה ועיקרהמוחגיתם,

 כן ואס כוותיה, רתניא 3?הברייתא הכרסביאהשובע

 דכיין כרבנן נם צלי 'דכולו הנהטנה אתיא שפירלדידי'
 כפסח. ג"ג צלי לענין דיגמ היא הפסחדסצומ



ייךשי"ו2פארתא
 שכהכ רבינו ונרי נפשיפת א"ש יאועיעה

 ברב פסק דאיהו צלי טלו ג"כבנוסחחו

 הוא, הפסח המיות כוח2י' לכהתנט* חמש, יביאש*"השי
 אלא דרבנן תקנה שום בזה יזקה ש5א כ"ג אליבי'וי"ל

 ע2וה ביה כתוב ד5א דכיון דסרא טעמא הכידדיטינן
 רכרצות ש"ם לחובה ולא לגשצוה בעלכה* רמזא.א
 בקר נפדאתקש השובע על נאכל שיהא היאהפמח
 הכהטניות כשתי יבינו מ0ק שפיד ולכןלצאן,

 כמסח דינה צ'. יענין דרק כרבנן סתמהיבהדווייהו
 ימים לשני נאכלת א'א אכ~תה זמן 5ענין לאאב5
 בפשיטות ה5ח"3! תמיהת בזה 'ומטולק אחדללילה

 דס"י 5וכ(ר ח' בחנינה אהטי רב שתוצרך מה44בפנבפ
 ראורייתא, 5או י"ד דחגיגת והתםל21נא

 המעשר מן באה י"ד דחגיגת דאמר ניון דההםי"ל
 היתה דאם היא בע5מא דרבנן 3רטום דע"כס"ל

 שיא אלא אינה היא חובה ד5או אע"נדאורייתא
 נוהר 5ידי יבטו ש5א ובטרובה 'וטומאה שבהתרח'ה
 שמצוה שאפ2מר ובגטקום לה שנצרך בגששוםאבל

 כזן שיביאנה יאוי היה הפסח סצות גמשוםלהבטשה
 היבנן, 2אה"ח ס"ל ע"כ אלא ע4בחובה כדברהה%ין
 כשנאמר סני ונותד וטוכחשה שבת לענין הכאכהשא"כ

 וב8רט ראורייתא, שהיא אע"נ היא הובה דלפורק
 היא, דדאורי*תא דם"5 חנאי איכא פפה,טרהבא
 נם אטר באמת ד' ה' דברים אלו פ' ביחושלטיאכנם
 י"ד חגיגת א,ומרת זאת המעשו סן שבאה זהעל

 רשות, אלא דאורייתא לאו אמי לא היא,רשעת
 חובה דלאו דחכא אשי יב כדביי נ"כ בוראיוכוונתו
 היא פצוה אנל ה,ובה, לגבי רשות קראה יולכןהיא
 וככהם"כ, ה2שוכע, ע5 נאכל הפמח שיהא כדיבויאי
 הזה הירישלמי בביאור ק"פ נששל' בפ"י גש"שצעיין
 ודו"ק. עי"ש, רבינו,לדעת
 סהל' בפ"ב רבינו דברי נ"נ לנכון יבואר והרגנכנל

 בפטחים בארנו כבר ישכתב יוד ח5'חנינה
 חובת ידי בה יוצא ארם אין לפיכך רשות י"דשחגינת
 עליו וכתב עכ"5, 2ומחה י"ח בה. יוצא אלאחנינה

 ואותה 5פיכך מאי יודע אינ. בהשגותרואב"ד
 חובה י"ד חגינת דמבר אותה 12ונה תיסא בןביייתא
 אף בה עצא היא דרשות כ"ה 5רבח אב5 בפסחהיא

 בי"ד 1טחטה בה לצאת ע5" ההנה אם חנעהסשום
 ליתא )מדקרא קרט"תו הלא מ'"ט כל ר"יקנחע,
 אף תימא לבן אף היא י"טרת לכ"עדלרבימ

 וכיה נמא, פלוגתא בזה ואין לכ"ע ההאדראוריק2א
 חמנה ניטום בה יוצא ראינו ספורט אמר 'תיגשפדבן
 וגם היא, י"טות דלכו"ע ניון הוא לרבנן נ"כהיי

 אבל טה ישהקדי טרם יק הוא היא דרשות :אמבלאקה

 גה 5צ1אז יוכל איך לשלסים והביאה טה ייהקדיי"אא-
 כח אלא בחה ואינה היא דהובה ט"1 ועינת חובתידי

 נם יודה בזה הראב"ד כמ"ש כששהתנמ 'ואיהחולין,
 תיסא בן וגם התנה בלא איידי רבינו אבלרביע,
 לשון סובן אינו דאכתי אלא התנה, בלא 1ראףאיהףי

 ועבה לא' האם חגא רבינו רדשת תראה דאמר,לפיכך
 והיה ט"ו כחגינת עלי' חגינה 2מם וש-י עצגשהבק4ביל
 אכל חהש, אהר ר0פל הנינה חובח נם בה לצ4אעראוי
 כדי ה04%ח גבצות כמשום יק ובאה היא דרקשוהכיון

 רק אלא כ% עלי' חנינה 2שם אין השובע ע5שיאכל

 שני שחם חגינה י"ח בה יוצא אינו ו%ן ש5מים,שם
 בקרבן ט"ו יחנינת הובת 5צאת ,ראין חלוקיםקרבנות
 בזה מ"ש עוד ועיין הח51ין, מן א5א בא אינו כיאחר

 נואד לנכון הכל שפיר ואתי שם, חנינהבהלכות
 ודו"קבסעד"ש,

 - ב-
 פהומה וגשניח ח' ז' 1' ה5' ומצה חמץ הל'רבוב"ם

 'ואח"כ 'כו' 'ה,מוציא ,ומביך שיסהלתוך

 כו' ומברך בחרומת ומטב5 כאחה ימרור מצהכורך
 בפני סצה אכ5 'ואם ואו'כלן, ומרורים מצות אכי5תע5

 וע5 עצמו בפני זה ע5 סברך עצטו בפני ומדורעצמה
 הזבח אכילת ע5 כו' טבדך וואח"כ עצכצ, בפניזה

 אני5ת ע5 כו' ומגרך 'תחלה, י"ד חנינה סבק4רואוכל
 שם קמאין בזח"'ז כו', פסח ש5 גשנופו וואוכלהפסח
 על ו3ובדך חיוזר לחם הסוציא 42מברך אח'רקרבן
 יגנברך וחוזר ,טווכל בתרוסת ,מצה ומטבל מצהאכ"5ת
 טצה וסורך וחוזר כו' יואונ5 בחרוסת סירד ,אכילתעל

 עכ"ל. 5מקדש זכד יבל"ב ואוכלן בחרוסת וטטבלוטרוד
 לא הסדר זה מ"3! יכהלל זה יכורך ואח"נדבנהשטת

 א"כ כה% דאי דר"5 'ונראה עכ"ל,דייה
 שאכ5 יטאח'ר ואמר ה'כריכה סן הפטח חלקלסה

 אוכל ואח"כ הזבח אובל 'ונשרוי 3הוה ש5הגרוכה
 טצה פסח %ריך צדיך 'היה להל5 'והרי לבדו,ה6טח
 הלח"ם פירש יוכן ביחר, של2אהן כל ולאכלוגשרור

 רבחא. המיה הש ו%אויהבכוונתו,
 ואיך כאנכבת הכריכה לבאעהה כהלל דאי קאאקעלך

 כו', בפ"ע 'וכ(רור בפ"ע טצה אכל דאםנתב
 נאמר אם דאף רעוד בזה, 'כלל יצא לא לה%"הלא

 יאם הכי 5וסר לו היה ונכ"פ לה55 נם יצאדבדיעבד
 יעל בפ"ע זה ע5 'וברך בפ"ע ומ-וי בפ"י מצהאמל
 אלא שא'ינו כמטמע וה 5שון והיה יצא, בפ"עזה

 כאטגמע בפ"ע, זה על 3!ביך שכתב הלשון אבלבדיעבד,
 טפוו"ש זה והדי כך, 5עשות בידו רשות יכתחילהדגם
 כחל5.דלא
 קט"ו בנם' וה5א כחל5 5פסוק יוכ5 דאיך קשהעוך

 כה5ל 5א הלכתא אתמר דלא ההשתאאמרו
 סברך והדר ואכיל סצה אכילת על 'טברך כרבנןו5א
 בהדי יחסא טצה אכי5 והדר יואכ"5 מרור אכילתעל

 לדביי אבל בזה"ז, רבינו כדביי וחטו נו',הדדי
 כך לע2חת הצווןך היה הבית בזמן דנם באשכעהש"ם
 שלא נהי והשתא כמאן, הה5סתא 5הו דמספקיכיון
 כרברי ישפ0ק בזה"ז עצמו גנדברי יבינו דברי עלוהשה
 הם"ל *4לא כהלל ישפ"ר ושפ0ק די"ל הנ"להיש"ם
 בפ"ע זה החלה שימפכל סהיה הלל נםדבזה"ז



לדזיוחש"חתפארת

 מצה אוש לכרוך לא שם הש"ם ובראמר בפ"ע,ווה
 בוה"ז מצה לן רסבירא 3משום דניכל הדדי בהדיוסרור

 לי' יומבטל דרבנן 3שרהר 'ואתא דרבנן יכשרורדאודיהזא
 אכל עי"ש, יהלל, גם זה ואמר 'דאויייתא,למצה

 טה וב5ח"ס ב3!'ומ ועיין קשיאג וקנ"ל ההש"טמרברי

 בוה.עוכתבי
 יכול היה כה% ושף קשי1ו עצסו מדבדי רנםדעדר

 43צה לכיוך 'ואח"כ בפ"ע לבר סצהלחנ%
 למהד,ם זכר דרבנן מצה 'הוה דאז 'ולאכול ביחרו3ש-ור
 החלה )שיהר גם לאכול הצריך ולמה דיגנן,השהחר
 באנ%ת שד דרבנן מצוה ואין כרבנן חוא וע"כבפ"ע,
 רהשא טצה יבסל שלא חווחש '~כן בכריפהמצה

 5אכ1ל השמיי הש"ם טים נ"כ וז'הו דרבנן,למחוי
 כם"ש לדר3נן דחי"שו 3משום בפ"ע טרוור נםתחלה
 עי'ש. ושם,התום',
 דם"נ כרבגן, יבינו שפ0ק נ"כ 5וסר אפשד איאמנם

 שפיר לדידהו אם רבנן בדעת ס"ל'הא'יך
 לאכול 3ה1דיך יו5כן בכריכה, ~1לא בין בכרימה ביןרסי
 ולרבנן כיון ה% דע'ת גם לצאת בכריכה 'וסחוימצה
 הושסח חלק דלמה 'יקעמה סו"ס א"כ ש"ד,נ"כ

 הראב"ד 'הכהשנת בפ'או, לאוכלו ו3צודיךכ!המריכה
 בכדיכה, שלא רוקא 'הוא ד5רבנן מוכר ואםהנ"ל,
 ולפי"ז ועור בכר"מה, 'ו'מהור כהוה לאכול מצריךהאיך
 דמצות כהשום ע"כ ה'רי בכריכה אסור לרבנןאם

 איסורין תלי ע"ם רף ובזבחים זה, את זהמבטלין
 ההלכתא 'לי' כו0פקי ג"כ דרבינו ד5ומר עי"ש,במצות
 חילוק איין רא"כ אפשר אי ג"כ הלא 'ה"ס"טוכרברי
 וכמ"ש הזה, לזמן הבית זמןבין

 רבינו דרעת הוא יוהאיי ,היכל רא'ש לענ"רדנר14ן
 ודעתו כהלל, ולא בזה כרבנן לפמוק'הוא

 דשמעת תנא מא'ן איתא הכי בגמ' שם רהנה זההוא
 אמיו דתניא הוא הלל זא"ז סנמלין אין מצותלי'
 שנא3ור ואדכלן אחת בבת כורכן שהיה ה'לי עלעליו
 עליו ח5והין יוחנן ר' אמר יאכלוה,1, ,31ח-ורים מצותעל

 אחת בבת כודכן יהא יכו'ל רתניא הלל, עלחבריו
 וכצעדים מצו,ת על ת"ל אוכלן שהלל כררךואוכלן
 כשעקיף עצמו, בפני ווה עצמו בפני ז'ה אפילויאכלדה'ו

 אשי רב אמר אלא אפולו מאי הכי אי אשי רבלה
 איא חובו ידי בהן יצא לא יכדל קתני 'הכי תנאהאי
 ת"ל אוכלן שהיל נררך ,ואונלן אחת בבת כדרכןא"כ
 וזה עצמו בפני זה 4שפילו יאכלוהו יומהורים מצהתעל
 ולא כהלל לא 'הלכתא אתסה רלא 'השתא עצטו,בפני
 על 3שברך דההר ואכיל 3!צה אכילת על טברךכרבנן
 חדדי בהדי 'וחמא טצה אכיל 'והדר דאכיל )ש-היאכילת
 ע"כ. סהלל, 5מקרש זומר ברכהביא
 ררב אליבי' ורבנן רהלל פ5גנתייחו 5הבין ישחהגה

 לכאויה 3!ורו המוימהו פליני, רבנ4וי4רשי
 נ1צו'ת דעל טרישא ביחר לכורכן יישדלסתחילה
 דאף 5הלל ווס"ל דיעבד לענין דפליני א5אחשרורים
 סברי וובנן ררששג 3עש4י 3ששכבי2 הסהיכהבדעבד

 כו1עמש נ"כ בפ"ע וזה בפ"ע זה אפ"5ו ש"ררבריעבד
 לכתחלה שייך איך 'ונם פליני, וב3שאי עצטה,ז:

 בלשונם רבנן אסהו מרלא גם 'הקרא, בדרישתוריעבד
 רלריד"י סשסע רוי יצא, בפ"ע וזה בפ"ע ז'האפיל1
 3!האי וג"כ כריכה בלא ר3וי עמשיוך לכתחלהאפילו
 ררשי 'ההאיך חלל יה דדיש והאיך עצטה,דרשא
 רבנןלה

 ודבנן בזה רפליני הוא יבינו דזעת ,לענ"רןנראה
 דהכתוב ש"ט יאכלוהו רכתיב כיוןטביי

 ומרורים, הסצות ב5א לבדו דוקא הפ0ח לאכדלמצריר

 ועליו כמו וקרוב סמוך הוא פירדטו ע"כ עלוהאי
 דאטך צ'/ו יף בסנחות עט4ול אבא 'וכדברי פנשה,ממה

 יאכלו ~סרחרים טצות לאכילת סמוך ור"ל עי"ש,הני,
 כאשים ולא ביחד, 4אזם '5ש אבל בפ"ע יבחוהפסח
 לזה, קרא צריך חיה לא דא"כ וא"ז 3שבם5יןדג!צות
 זא", 43במלין אין 3מצוו2 רבעל13א 3השום אדרבאאלא
 ולפי"ז בפ"ע, 5בהו להסטת לאוכלי הגזה"כ באהלזה
 רוקא שיאכלם 'ומהורים לסצהת נם כתה ללמוראין

 בשביל אלא זה בכתו3 ב144 לא עצמן שכל כיוןבוחר,
 יוכל 'וראי א"כ בפ"ע נאכל עצמו והפסחהפסח,
 יוכל ביחר נם אבל בפ"ע, 'ואחד אחד כל ג"כלאוכלם
 הקפיי 'ולא וא"ז, 43בסלין 13צות אין 'כילאוכלם
 ינבי לא אבל בפ"ע לאוכ5ו ריפטח 5נבי אלאהכתוב
 יוכיורים המצות לאכול "ונלו י%נן המרורים,הסצדת
 דהרי לאכול יוכלו בפ"ע 'דאחד אחר כל שירצו,כמו
 דכיין דוקא ביחר שיאכלם בהם ילפוועא ש'וםאין

 רק הוא דעל הוא 3!וכרח חרי טמש לברוריאכלההו

 מרכתיב ש"ד ג"כ ביחר יולאוכלם ושהוב,סטוך
 סכ% לבר פסח לגבי רק יבוו ריאכלוהוהמיעום
 לעיכוכ ומ"3! ביחר, גם לא'כול יוכלו ומרוהיםרמצות

 ג"כ דלרירהו שפיו מזה ושמעינן כל'ל, מוה 'כדשטעלא
 דין חי15ק לרבנן אין ולפי"ז זא"ז, סבטלין איןמצות

 ונשיורים הכהוו'ת איא ב1ה, כלי וריעבדדקכתחילה
 שיאכלוהו ס"ל הפסח ורק שהרצו, כ123 לאכוליוכ5ו
 ו3שרו'רים כמצות על "ת"י ראמרו ,וזהו 3ונז'ה"כ,בפ"ע

 שגם כוזה נשמע וא"כ לברו, להפסח ר'/ליאנלדהו"
 לזה עצמו בפני זה "אפילו לאכול יוכל וסרוריםמצות

 נ"כ ביחר שתיהן וה'/ה 'יכתחלה, נם עצמו"בפני
 יביהד הוהיתר לאסוקי הוצרכו שלא אלא הוירצו,כמו

 לחדהש הוצהכו ולא ש"ר, להלל נם רזה כיוןמפורש
 5ה%, ראסור בפ"ע וזה עצ10 בפני רזה ההיתראלא

 דאמיו אפילו בלושון רק כ~ן,1 ביחר דלאוכלםרהההתר
 כהשמע לא ריאכלוהו ט"ל הלל אבל ביחד, וכ"שדר"ל
 על רראי דם"ל רוקא בפ"ע יהפמח שיאכלוהוכלל
 ימרהים מצות עם נתוב היה ונאשי ט3ומהוא

 ביחד שלשתן כל שיאכל נזה"כ הוה ואריבאןיאכלוהו
 ש"ז טבכלין אין רטצווע נ"כ סניה ושסעינןרוקא,
 3וצדיך דהכתוב ליה סנא זא"ז כ2במלין ךאי בעל3ש4גם

 חהיחר רק 'הכתוב 3דש13יענו ודלנשו ב"חד דוקאלאדכלם
 איטחר שיש 'התידה 3וכל ולז*פויי ביחד 5אוכלםך3עתר



זיךשו"חרזפארתש
 קהא צניך ש לואיר ע"כ 4*מש לעכב, לא אבלב*ה

 כתבו וכן זא"ז, מבטלין אין טצות התורה בב4דנם
 דאי ועוד עי"ש, הה%, אליבי' ב0וניא שםריגוס'
 לחלוק להלל לו היה לא  וא"ז מבטלין מנותבע434*

 בא דהכתוב ולומר )שנ1ש על האי יפר.ט יבנןעי

 סגי דלא ו4ומר שבתורה מצות מכי אלו מצותלאפוקי

 סצווה הוא עוד אלא זא"ז אלו סצו'ת ג1בטליןדה(1

 דהאי מזה אדרבא להכריח לו והיה דוקא, יתדלאהכלם
 כוצות להחליק שלא 'כדי סמוך אלא כצמס אינו 'הואעל

 ע"כ איא רבנן, וכדברי התורה כוצות כל 3מס(ביאלו

 איו מצות חלוקין אי:ן נ"כ פכהס עי נא3(ר אםרנם
 אין מצות התורה בכל דנם ה'תורה 3!צותכר48*ר
 דס"י מ'?ומ ע4ייהו פיינ ,שפיר ולכן ?א"ז,נובטלין

 ובדף צ"ו דף במנחות ועיין טכהס, הוא דעל ה5בראסן

 מאי, ד"ה שם ובתוס' ל"ז, דף ובסו)1ה ס"ב, ובדףכ"י

 או מכהס ה'וא על אם התויה בכל היא דתנאידפלונתא

 בפסחים יוחנן ור' 'השב"ל בזה פליני וכן עי'"ש,ממוך,
 עי'"ם. ע"3, ט'צרף

 יפלינ פלונהעען, בביאהד אשי יב דשת ה'וא כןההנה
 ד,שמעת תנא גששן דאמך 'הר4השון גו"דעל

 רלרבנן רט"ל 'ההג ה% זא"ז 13בטלין אין 13צהתליה

 זא"ז, טבטלין 'דמצות 3רשום יחד לאוכלן איסהריש

 וס"ל *חד, לאובלן י5רורים ב5נות נם איסהר "שוא"כ

 זא"ז מבטלין דמצות דעעורה לן דנלי חוארבזה

 לא דע"כ 4אשי לרב סעל אלא לעלמא, נם טני'וילפינן

 רלכ"ע אלא אפילו, ולשונם סדאמיו כ% בזהפליגי
 אכילת בדין אלא פליני ולא זא"ז טבטלין איןכצנהע
 ואבילת (*בילתו גועכב דלהלל ומנזה"כ לבדהנש0ח
 ולרבבן סכהש הוא רעל דוקא ביחד ומרוריםמצוה
 ה6סח וורק שייצו נמו לשמ4וונ יוכלו ו3שיהןיםבגהעה

 0כשוך ההא דעל גשנ1ה"כ דוו14 ~ב6"ע לאטל צריךלבו

- טמש,רלש*  ח'לוקין ראמך עצסו הוחנן ר' ובדברי 
 בביאור מ"ל וטויך 'הכרע אין הלל, על חבדעעלע

 אשיי כרב י א תנא סאן כם"ו איפל"צשתן

 כהל4 לא הלכתא אתמד דלא השתא אח"כ דאסרידט*

 ההלכתא לי' דמספקי כושום 4א כו' כרבנןולא
 ברבים הלכה הדבים דיחיד בכ"מ קי'ול דהריכסאן
 מפוהש אתמר דלא' אע"נ כרבנן הלכהנא בודאיוא,כ

 דדוקא כהלל ההלכה אתמר היה דא5 ה"ק אלאההלכה,

 י"ח לצא'ת דא"א בזה"ז 'אף א"כ הטצרה הוהבידשר
 מצה יומבטל דדבנן כצ-וד דאע2א ביחד המרור עםטצה

 עם מרוי סצוח לקיים אפשי היה 3ו"3!דש1ורי"תא,
 לצאת בפ"ע הטצה יתחלה לאכדל והיעו ביחד,הסצה
 שה'וא 3וצות תאכלו בערב )שקרא ראהרי"תא גארהי"ח

 ואח"כ בודאי, יחלל 'נם לוה"ז ל3וצה חובהק3יעות
 הוה דא'ז כהלל, למקדש זכר ביחד יוטרור מצהלכרוך
 אם ,וכן הרבנן, ומרור ימקד,ש זכר כהמום דרבנןמצה
 רעא1ין היעו לא אזי כרבנן דהלכה 3שפרר,ש אעז5רהיה

 בר"ט דברכהע בפ"ק וכדתנן הלל, דעת נםלצ4אן
 לדעב היית כדאי ראף ב"ש כדברי לקרות עצמועמהנאה

 ש"ד לב"מ דנם יאף ב"ה, יברי על שעבחתבעצ5קי
 לא ההלכחא ספוו,ש (אשגשר דלא והשהטש אבלבהגא',
 כיבגן לפמוק לנו י"ש אף ידאי א"כ כרבנן יאכה%
 הלל רעת נם לצאת השאין אנו אעפץכ הםדדבים
 נם ק5יהא הוה דלא במקום כה% ל5הדש זכרולעשיות
 יאכל אח"כ כרבנן הקא דההלכה כיון אלאלרבנן,
 ה13צה תהיה אז הרי בכריכה 'ומרדר טצה ה6עםעוד
 יעשה לכן דרבנן, מרור ויבטל דרשות מצה ואתארשות
 ילאחר בפ"ע, נ"כ 'ומרו'ר בפ"ע מצה יאכי הכירק

 למקד,ש זכר הכריכה יעשה אז שתיהן חובת .די'2יצא
 דלדידהו בזה, חשש ש'ום אין 4רבנן נם והשתאכה'ל,
 ולא מזה קצת התוס' כתבו ובן א,ז, הם -סותענירם
 ורבים דיחיד הוא דכלל כיון 4ומר ואין עי"'ס,כו14,
 הלל רעת נם לצאת נוכל האיך סו"ס כיביםהלכה

 הלכה ג1פורש אתמר היה 3ואם עדיף הוא)ב3ואי
 כמה מצינו דהרי טובא ,הוא עדיף דודאיכרבנן,

 במשום יבים ננד 'נם כיחיד הלכה דפסק'ודוכתי
 חהלכה כקביעת זח ,כלל אין ,ולכן טעמ"הימטתבר
- ש14פשר, במקום שתיהן ידי לצאת הש'ןדפפוהש  
 פייוש ,והוא דרבינו אליבי' הסוניא 3ש*הרכנלעג"ד
 ודו"ק בסעד"הש, 3משדמרווח

 ב5משיטוה 'רבינו רשת לן סת6הש 'הרי לפי"זועי2ה
 כל כי ובריו, על קהש'יא שום ואין3ש4ד

 אה4י יב 'הכדברי כה% ,ולא כרבנן 3ופורש 'הוארברהו
 כצ1ס, הרבים כלשון שפיי אמר ולוה מאד, דייקיהסהר
 בלא לבדן 'וטהורים גוצה הכדיכה לעשות אמרחחלה
 ליבנן איסוור יש ביחד 'הפמח עם 'כי דמשא,הפסח
 יוכל שפיר 'ומרורים מצה אבל לבדו, יאכלוהומנוה"כ
 כן לעשח2 נכון 'הלא ,וא"כ 'ביחד, לרבנן נםלאכול
 חאמר יאשו ש"ד, לרבנן ונם ב1ה סצדה "ש דלה%כייון
 י4מוציא" יו15ברך שלטה לתוך 5חהשה "וסניחרבעו
 מצה כהרך 4ואח"כ ונו"ם אלא עדיין אוכל לאימוד"ל
 סצות אכילת על 'ו3!ברך  3הרוכען ו)שמבל כאחתוסרור

 ה)שוציא ברכח בעת מפודם 'אבל אז, ואוכלין"ומרורים
 ש,1ב 3שעחלה אוכלו היה אם כי אכלה לשון זכרלא

 יי4תא ליב'נן 'בכדי5ה ה3שיחר לאכול לו אפשר היהיא
 הבדת, בזמן דאהרייתא למרור ומבטל דר,שותמצה

 טברך בפ"ע ו3שרור בפ"ע סצה אכל "ואם אטרואח"כ
 יצא, לשון בי' אמר ולא בפ"ע", זה 'ועל בפ"ע והעק
 אפייו דאמרי וכרבנן כן לעשות יונל לכתחלה נםכ
 אנור ההידור צד על יק אלא בפ'/ע, 'וזה בפ"עזה

 דגם ב5הום הלל רעת במקצת עכ"פ לצאתמתחיה
 אחד כל ג"כ לאוכלם יוכל ט'ש אבל ש"ד,לרבנן
 עוד לעשות בזה הצריך 'ולא 'כרבנן, דהעיקרבפ"ע
 יזה בפ"ע וה ישוכל לאחי ביחד ומרור )שצהכריכה
 בזה לצאת יוכל לא ח% דעת ונם כיוןבפ"ע,

 ל)שאי בכ'ריכה לאכול יכול אינו דהפסח כיוןבשלמות
 ביחד 'ומילד 3המה עוד יאכל (1ם אף א"3 כדבנןדקי"ל
 *צא דכבר כיון לכן הלל, 3דפרי יעק4ה לא הפסחבלא

 רגם כ"ון מ% לדעת עוד לחהש אין שניהם חובידי



5הזיוחש"תתפארת

 תם פסת, דאיכא בזמן בדה יצא לא עצמולהלל
 אמי לא ומרורים סצה חובת ירי שיצא קודםמתחלה

 אם דלכן 'וכמ"ש, ההדור צר על אלא ביחדלאוכלן
 בפ"ע וזה בפ"ע זה לאוכלן רצה איא בזה רצהלא

 לאחר שבדיעבר פה2יטא לכתחלה גם כן לעשותרש"ד
 ולאוכלן לחזור להצייכו שאין שתיהן י"ח יצאעוכבר
 דאח"נ עוד שפיר אמר זה ואחר בכריכה, הפעםעוד
 דוקא עצמו בפני הפסח אוכל ואח"כ הזבחאוכל
 ק'רבן" שם שאין הוה "בזמן עוד א23ך זה 'ואחיכדבנן,
 אכילת על מברך חרבנן, רק 23-ור תוה רא"כור"ל
 אוכל זה ואחר בפ"ע ש'איוכל 'חראה2ון כזית עלמצה
 לאוכלו יוכל לא 3י וד"ל עצמו, בפני כן גם 13רורכיית
 ומבטל ירבנן 13-וד דאתא 13תחלה לא ביחד 'ה3שצהעמ

 כדבנן דהלכתא 'כיון כך אחר גם ולא ו,4ורייתא,ל3!צה
 יאוזא מצה י"ח יצא שכבר לאהר 'רשות רימצה אזהוה
 לאגול צריך 'ולכן ררבנן, מרור ומבסל דרשותמצה
 שנית ואוכלן חוזור דאח"כ אלא בפ"ע, ג"כהמריר
 יכיון כהלל, למקו"ש זסר כיחי 'וסרור כמצהבכדיכה
 נם לצאת לו יש כרבנן 'רולכהנא מפור,1 את13רדלא
 הש"ס וכדבדי לרבנן קפידא שאין בסהום הילרעת
 לו יש עצכוו להלל בודאי פסח שאין דבזה"זמכה2,
 בלבד, ו3נרור במצה עכ"פ דאפשר ב23ה הכריכהלעשות
 אתמי רלא השתא הש"ס דאמר טה ודאיולפי"'ז
 ירי לצאאע נוכל עתה כי זה"1 לענין אלא כו'הלכתא
 הלל ידי לצאת נרצה אם הבית בזמן כדמא"כשניהם,
 זה יהיה בכריכה ביחר והטרור דהמצה הפסחולא'כול
 לעיכוב כה2מע יברו דיאכיוהו ,דם"ל רבנן דעתנגר
 יהיה ה% ידי גם לצאת כלל אפשר היה לא אזוראי
 דוקא בפ"ע הפסח לאכול לבר כרבנן לעשותצריך
 נם שירצה 'כמו לעשות יוכל לבר ומרור דבמצהאיא
 מי2ום כרבנן שפיר רבינו ופסק כמ"ש, והכללרבנן
 ס"ל, הכי דגט' וסתמא אשי רב וגם כדביםרהלכה
 על חבריו עליו חלוקין דאמר יוחנן מר' וגםוכמ"ש,

 נגדו. רבים שהם כחבר"ו ס"ל דהכי כדטכ:עהלי
 רבינו דפסק מה אחריתא מלתא ג"'כ לי ניחאךננזה

 כ' הל' המוקד-2ין פסולי מהל' י"חבפ'
 ר' כדבדי הוא וע"כ זא"ז, מבטלין איןראיסורין
 מצות שאין כשם שם דאמר ע"ט דף בזבחיםאלעזר
 ופליג זא"ז, מבטלין איסורין אין כך זא"זמבטלין

 שם ואמר זא"ז, מבטלין איטורין ראמר ד"'ל עלשם
 זא,"ז מבטיין מצות אין דאמר לי' שמעית מאןג"'כ
 כודכן שהיה הזקן הלל על עליו אמרי דתניא הואהלל
 פסק דאיך קו2ה הלא ולכא'ורה כו', ואוכין אחתבבת
 עליו שחייב רכה32ךע זא"ז מבטלין איסו'רין דאיןכה%
 לי' מספקי הגמ' וה'לא בפ"ע, אכלן כאלו טל~ותנס

 כהלל לא הלכתא אתמר דלא השתא דאמר 'כטיההלכה
 דהכא ועוד דדינא, ססיקא הו'א והלא כו' 'כדבנןולא
 לפי אבל יכמ"ש, פהלל ולא כרבנן דפטק 3א2סעהלא
 כרב פ0ק דאיהו בפשימרת שפיר ניחא הלא מ'/שכל

 13בטלין מצות ראין ס"ל הכי רב'נן גם 'ואליבי'אשי

 ונם אשי, דרב אליבי' בזה כלל פלוגתא ,"ינאוא"ז
 מאן דאמר כהמ"ר ודלא הכי רסובר י"ל יוחנןר'

 ימלתא בלש'ונו דגם עוד יוסי ונוכל וכ3פ"ש,תנא,
 לכ"ע וע"כ זא"ז, מבטלין טצות שאין כשכדפסיקא
 כדא13ר תנא מאן שם בלשונו אסר לא הש"ס וגםהיא,

 כ55 שם הביא לא ולכן יי', שמעת כ1אן אלאבפסחים

 הלל, ע4 חבריו עייו חלוקין ראמר יוחנן יר'להא
 רכנן גם רודאי רבנן ולא היא דהלל לומר 'כוונתודא'ין
 מפורש דאמר יי'  שמעית טאן רק אמר אלא ס"להכי
 בא3שן אב4 הכי, להדיא אמר דאיהו היא הלל 'ואסרהכי

 וכם"ש בזה, פלונתא ש'וםאין
 הרנ1כ"ן אלו דבדי לקצת ת"ל רב לי מצאתי2טו2נ

 רלרב נ"כ שכתב שם בפסחים במלחמותז"ל
 מבטיין אי סצות בדין כ% פלוגרנא בוה איןאשי
 יסוניא הוא וכן וא"ז טבטלין אין לכ"ע א'לאזא"ז

 יהג"לדזבחים

 וא13-

 חולשין ואמר ייחנן לר' דנם ג"כ
 כאוי על אלא חולקין דאינם חוא הכי ג"כ חבייועליו

 יכול ולדידהו לעיכוב דוקא לכהרכם ה%שמצייך
 היא אשי רדב וואתקפהא לכתחלה, שירצה 'כמולאכול

 ע"1 ומביא היא/ יה% יאסד תנא מאן מס"ד עלדק
 בדעח שהבין חבריו עליו דתולקין דא13ר יוחנן ר'דברי
 יטצעג1 3ר2ום דדבגן יטעפו"ה'ו הטפרש יוחנןד'

 הוא כן דלא 'ואסר אשי רב אתקיף ע"ז זא"ז,מבטלין
 שכתבתי בזה אנל ע"ש, מ"ש, ובלל כלל .וחנן ר'דעת
 דדעא לא וסהל דוקא בם"ע הפסח שיאכלולעיכובא יאכלההי לשון להו 3!ש13ע דלרבנן רבינובדעת
 כפ1ו וקיוב פמוך הוא דפידושי' להו דמשמעמי'די
 חבר ולא רב לא בזה יי מצאתי לא 'מנש'ה, 013הועליו
 חוא עצמו 13צר ונם רבינו בדעת מוכרח הואאבל

 ודו"ק במעד"ש, ופרחכפתו,ר

 יוסף ר' הרה'/ג התני לי אמר כותבי יחרןהנה
 י"ג י"ב ס"ק תע"ה סי' יעקב שהחקנ"י,

 עם פסח כורך 'היה יא לה% רגם רבינו 'ברעתהבין
 כויך היה לבדם ו'טרור מצה רק איא והמרורהמצה
 עי הטקרא ב"מון כוותי' רמסתבר וכתב הפמה,בלא
 הה.2גות ובכוונת ל'הכסח, יאכ4והו ומרוריםמצות
 4כרוך הבית בזמן כהלל שפ0ק מה על שהשיגהבין
 וא13ר וה'2גתו רבריו רחה ולזה ביחד, וטרורמצה

 ורבריו עי"ש, לכתחלר, כן ~ע'2ות יש לרבנן גםדהרי
 יהיפך מפורש ה'א ההנדה דבלשון הדא נשמני,נפלאו
 ומרור סצה פמח כורך היה כו' הל4 עשה כןשאוסר
 א5א הצורך ה.ה 4א יהל4 דאי ועור ביחר,ואוכלן
 רכתיב כה2ום הוא וע"'כ לבד, והמרור המצהלכרוך

 ירידי' גם ע4 הא. היא ולפי"ז הנוסף בוא"וומרורים
 לסון ומאיזה ררבנן 3!"ט וא"כ וקרוב, סמוךהוא
 בפ"ע, וזה בפ"ע זה דאפילו יהיפך קרא נ1האיילפו
 ריוש מצרים מפסח למי4יף יש ה4א יהל4 דא"כועוד
 צ4י דבתיב בפ"ע וה13רה- בכריכה ו,ה3!צה 'הפטחלאכול
 לא דבאגאז ועוד יאכיוהו, מרורים על ומצו'תאש

 הכדיכה על סורה 'הנוסף דוא'"ו מקום בשום זהמצינו



ז'ריאחח ו8רןותן42*ז
 4ת חיעש גצאי, 4ה ושאש" ואש*ב"ר נם ועקא,,כי"ר

 ריבינו 3ף"4 ככל ~*אשת בוצי וצא אבל ו-"ק, לאהסוד
 בפ"ע הג24ח לאכול *אש* ולכן )מתלל לא ' 0רבנןפ0ק
 הלל ננר כרבנן עא4מק רבי3ו דסגה ,ענ"ר ;גש*הץ8יד* )4ס הנ"ל. ח:כל , לרבנ ימשסבישהרא

 3רטנה ר0תם חרא אנפי, מכמה טוכדחהוא
 כרבנן אפיקומן, פסח אחד נ2פטירין אין 6נאזיםדטוף
 מפטירין אין לונ2ר להכמטנה היה הכי כהלל דאי4אזיא
 מפטירין אין או אפיקומן, וה0ווד והמצה הפסחאחר
 בזה"1 דנם יהשסיענו כרי אפיקומן, הכריכהאחר
 כבזמי מפטירין אין מצה אחר עכ"פ פסח שאיןעאוף
 ראתיא ע"כ אלא מצה, אחר גם הפטירו שלאהבית
 הש'ובע, עי באחרונה שאכלו היא לבדו 'דהפטחכרבנן
 נה2ום היא 23פמירין דאין 'הטעם 'דעיקר כהשוםוא"ל
 דהתינח עמו, 'הנאכלין וטרור 23צה כהשום ולאהפסח
 אבל לחבורה, 3!חבורה יעקרו שלא שם דאטר4רב

 א10'ר בג2*וסו דאף ראמרו ק4ם ייחנן הר'לשגצאל

 בודאי בפיו, פטה סעם ש-ש**ר כרי אחריולאכא
 כל כ4גם שיעאשר 'בעינן ביחד שלואזן % אחמלשהקה לה~

 ו44מרו. 8נשת יסש"8 ג(8יישלואזן

יןא

 החק על להעיר זצ"ל הט*ון פ"ח שהגיא ומה)א(

 הנדה סלשון י"נ, מקי"ב תע"ה סי'יגקב
 כוצה 06ח כו' הלל עע4ה כן שאכאי להיפךהמשרש
 נוסחוח שנ2ביא הנ"ל יעקב בהחק עי"שומרור,
 ק"כ ותוס' ריט"י לדעת שם, הט"ז כתב וכןשונות,
 דהי'ה י"ל הרא"ש לדעת וכן באחרונה, כר"ה06הים
 ,הרמב"ם לדעת לא אבל ומרוי, גצצה פ0חכהרך

 שהיה כהלל רק כלל סזכיי איבו להטפרדים,יוב13סח
 בסי)2ן גרודה בכ4שנה יועיין אוצק בגצן ואוכלןכורכן
 היה ובו' הלל קמשה נן בהנדה אצלנו והסוסחאה3"ל,
 שצ"ל שכתבו ויש 'ביחד, יואוכלם וטרור גחהןכורך
 עוד שכתב ומה עי'"ש. השרוור, ומצה פסח כורךהיזע

 והמרור המצה לכרוך אלא הצורך היה לא להללדאי
 הנומף, בואו ומרורים רכתיב משום הוא וע"כלבר,
 יורה הנוסף דוא"1 23שום בשום זה נ!צינו דלאונתב
 היא הנוסף כ!וא"1 דלא באכאז דוסא, ביחד הכריכהעל
 מצ'ת עי שבהעלותך פרע4ה הכ4עיא מלשון רקדייק

 יאכלוהו וג2רורים 'הנ?צה שעל 'דהפ' יאכלוהווב(וצרים
 זצה"ל נצי"ב הנאון של בהעמ"ר ר**יהי וכןה5טח,
 צלי כתיב נ2צרים דבפ)שן השינוי, לינרץ כ(פור"טע04תב
 כתיב בהעלהתך ובפ' יאכלוהו, כ(רדרים על 'ו23צותאש

 כהטום יאכלוהו, וסרירים סצות על פ"שבאנילת
 מצה אכילת ומצוה פטח אכילת סצות כ!צריםדבפכאה
 וטכאן להם, מפל 'וע2הור ורש במצוה שויןשנ"הן
 כריכה, בלי בדיעבר כע(ו- נ"כ רחרות בפ0ח דאףלסד3ו
 מאיכלן בב"ש כורכן יהא יכול פ0חים נערביכדאיתא
 הזה בלילה הבשר את ואכלו ת"ל אוכלן עעוללכחרך
 ש3י 'וב8סח שווין, רץ4נההם סה4מע ו)צצית אהשצלי

 סעם אאץששר דבעי13 הסעם כתב חישנ"םאיברא
 דה4ובע על נאמ רהפסח נ44ום גפעפסח

 כהרך לנדולה ל4-5חה 3דגתיב קרבנוה כלוכן
 אחר טעם יש יגירושל3ף עכ"ל, אוכלים,שהג2לכים

 שבירת לידי יבוא ,ןלא 3די הק4ובע על 42באכללפסח
 לבד בפסח אלא אאיך 'לא הללו 'ו(טעמים ויטניעצם,
 לא רידן הש"ס טדגרי בא5!ת אבל ומיור, במצהולא

 אין שג!ואל אג!ר 'ר"י שם דא3?ר הני, כללכהשמע
 נ2פטירין אין תנן 81מר אפיקו'מן, טצה אחרפפמירין
 אחר אבל רלא הוא הפמח אחר אפיקומן, פ0חאחר
 אחר כויבעי לא קאמר מיבעי לא ואמר מפטייין,טצח
 דנפיש פסח אחר אבל טעמייהיו נפיש רלאמצה

 ע"כ, המ'ול בה לן לית עיבורי' כוציא ולאטעמייהו
 בין העוובע על נאבל שה'וא 3ר2'ום ה3זעם הוהואם
 נפיש אם גם ה,רי2ב"ם, לטעם ובין הירהטימילטעם
 ודאי אלא השובע, על נאכל לא סו"ם ה'וה מאיטעמי'
 טעמי' שישאר רבעינן 43שום הוא 'הטעם דכלכהשמע
 יהי"ן ארוך. זסן בוכיונו 'המצוה זכרון שיונ-טךבפיו
 שמא חיהשינן 23פהן הסעם יועבר דאם גסעסובתב
 ואולי הפעם עור לאוכלו 'ויבוא ה5סח שאכלייטכח

יךכ2ה
 ועיקר 15 טפלים 'ומצרת המצוה, יהעיקי הואהפטח
 וכה4מעוח וסהויים, סצות על סרכתיב הואהליכצד

 היה דהלל ג'הא להשו"ה בג?שלה, סהם שנבוה הואעל,
 השיא ולא רבהעלותך הקוא 3מיתי 'ומרהר נ2צהכורר
 23צוה על טדכהיב ה'הוכח'ה עיקר אלא רקדים, באדפ'

 כיחר, כהרך 'היה לכך לו, 5(%ים שהם כ4טסעוסרו'רים
 לאכילת שוה סצה אכילת דמצות וודאי 5'ש נביאבל
 והאריך ל"כ, כסי' דבר בגהשינ עוד ו'כתב עי'אש,פ0ח,
 ט-חיוהו רלסד ק"ם ס' 'בח' הח"ס דעת שהביאכוה,
 אל1 שני יאכלו סרורים על היעו אלו שני עלי*אי
 טעל.-- לא הפי' דאי וכתב כועל, ולא 1גוצה, פג2חשל
 הוא דכאן ג-2ום הכתוב שינה דלכך הישוב מהבןאין
 רפ' הקרא הלל 'הביא וכהטו"ה סבטלים, טפליםשני

 היינו טפלים ב' ראפילו יבותא לאשטעינןבהעלותר
 ואי הם עיקיים שניהם ופ0ח מצה אבל ו3!רוד,מצה
 כתובים בשני והלא מיאכלוהו ללמד רכוונתונימא
 טעל הוא הלי3!ור דעיקר ככףט"כ אלא יאכלוהו,כתיב
 נאכל '1מצה וטרור פסח אלא כריכה 'היה לאובפ"מ
 רכריכה הנ"י, הרמב"ם רעת בזח הבין ונ"כבפ"ע,
 דעיקר ככה2"כ הבין ע"כ פסח, ,ולא וסרהר מצההוא

 וג2פר,ש וטרורים, מצות על דמרגאעיב ג!על הואהלי5!וד
 ניכר היה ובפ"מ שניהם, על במעלה ש"הא עלרהלשון
 וטצה ר5טח וכג4שטעו אחר באופן הג(רור שלהטפלות
 ואכלו פענ2ים שני בביאהר כבמש"כ ה0עההה כלאכלו

 אלא היה לא ומרור חנעה היה לא שהרייאכלוהו,
 יסרורים סצות על כתיב דורות בפטח אבלמעט,

 פסח לאנול הטצוה שמיה בסה ני0ר היההטפלוח
 לטרין *נו דסזה דאע"נ יחד וטרהר ומצהבפ"ע



לןזיךחש"חתפארת

 טעסו 3עבירין דאין 'ובתב אושר, בטקום לאובלויבוא
 בדברי 'ונריס דשמואל, מעטי' ווהו בבשר,אלא

 הם אורדילייא דגם 'ופירש 4נוזלי"א אוידילישוע4מואל
 לאכול אין פירוח דאפילו טפי חי"ט ווחנן ור'נוזלות,
 ויעביר בשי גם לאכול יבוא יטסא דנזורינןאחרהן
 יאכלנו 'הטגשו הפסח גם אח"כ יאכל 'ושגואטעמי'
 לר' דא"כ קצת דוחק הוא אבל עי"עה מהוטוהבשני
 היי לע4מואל 'ונם נזירות לשני נזיהה הוא הרייוחנן
 יפסיד שלא הטעם כ' ר1מאור והבעל ינזירה, 'נזירההוא
 שהיו ה)מקום מדוחק ההלל מלומר שישכח 'הללקריית
 רבינו 3שדביי אטנם עי"ש, החלל, לנגווי לאימקשעולין
 ואחרונה יז"ל ט' בהל' ש3תב שכהבתי כמונראה
 אחריו טועם ואונו כזית אפילו 'הפטח סבקשרא,וכל
 כלום אחוי' טועם 'ואינו 3ה4ה כזיח אובל ובוה"ז%ל,
  הסצה או הפסח משר וטעם סעוהתו 'הפ0ק ש"היהכדי
 דכל להדיא טשעצע ענ"ל, המצווה 'היא שאכילהןבפיו
 לו ויש היא מצוה שאכילרנן דכהטום זה הואהטעם

 המצוה זכרון ש"וכדט'ך כדי בפיו יהטעםלהשאיי

 מעם ו,םייך 'ודאי יולפי"ו וכפ'ש, ארוך, זסןבדשתי

י1ש

 שלא טוג יותר ס"מ א"ז, זה )נבטלין אינןדטצות
 שהמצוה לולי בפ"ע המצוה כל פינו יימלאלבטל
 למפלים, 'וסרור ו'מצה 'ה,מצוה לעיקר הפסחלעשות
 מקום בכל ולא מקום, בטמוך על 3כהט)שעו ה"פילדידן
 מתפרשים בתורה ענינים והרבה אחד באופןמתפרש
 'ה' לפני הוא רפעם 'ה' לפני וכמו גמצגשעות,בשנוי
 ה' לפני כמו ניקנור בשער הוא ובפעם בההכל,ג1כהש

 והכל כמי"ב, לח'כם ג(פרשים ואין הרבה ועודדסוטה,
 הנ"ל הגאון ולשיטת עכ"ל, חז"ל, ודעת הבד5הלפי
 כורך היה לא להלל רג"כ יעקב יהחק שכתב ,כסונ"כ
 והובחתו ומדור, מצה פסח ולא ביחד, ומרור מצהיק
 שהם ומררדים ג2צות על בהעלותך, דמ' ב(עליהוא

 וסרוב. סמוך הוא על הפירוש 'נ"כ ו5דידן 15,טפלים

 הגדול הנאון כמו נמי הנאון טו"ח כתבדבמקצת
 דעיקר והעמ"ד, רבר משיב המחברבעל

 על, י3ושמעות כהצום לא אבל טעל, הוא הללהוכחת
 דגמטגשע יאכלוהו ומרורים טצות עם 3מו ממשהוא

 דרק דבר, הכהטיב דעת הוא כן דלא 13אחת,שלשתן
 כמו שניהם על בטעלה שיהא הוא דעל,הכהצסעות
 ביחד, 'וגשרורים 'המצהת ורק לבדו, דדשסחי~האריך

 ד3תיב גצע4ום לא אבל הנ"ל, יעקב החק שכתבכטו
 בעל של 'הנוסח שפהי אתי לכן הנוסף בואוומיהרים
 מסח. ו5א וגשרור מצה 3ויך היה 3הללהנדה,

 הע"ה סי' פסח הל' השלחן 'בעהוך ראיתיאבל
 שם, דברסינן דחלה בפ"ק הייושלסישמביא

 חלוקים יוחנן א"ר כאחת שלשחן כויך היה הזקןה%
 מצה כורך יוחנן ר' והא ופריך הזקן, הלל עלעליו
 בשעת שלא וכאן ה13קדש בשעח כאן חשתו-וי)שרחר

 פנשת הכהטגה זכרה ולגשה וטר4ר בטצה גם לה%זה
 כזה סתמה ודאי אלא הכריכה 3ל ז3ריה ולאלבר

כרבנן.
 הפסח אחי דמדיש 'הש"ס טרברי דאררבא ל1טרואין

 מפטירין, סצה אחר אבל כופם"רין דאיןהוא
 כהלל, דאתיא לג(תניהין דמפיט להיפך הואטוכרח
 אוכל ביחד שישהן נ4 דלהלל דכיון שפיי כורייקויכן

 מכל חווטי דופושח 4אע ה3דטנה זכרה לג(ה א"'ככאחיונה
 ראין הוא לבד פמח ראחר להירות ע"כ אלאהכרוכה
 ה3מטנה אתיא' איי 3מטא"כ מצה, אחר לא אבלמפמ"רין
 תאטר והאיך באחרונה כלל מצה אכלו לא הריכרבנן
 חוא הכי לאו דודאי 14פיקומן, טצה אח'ר ספטיריןאין
 כרבנן וק הטשנה אתיא קושי"הו לפי נם אדרבאאלא
 דאסר התרצן דברי סובן אינו לכאורה דהרי כהלל,ולא
 63יש דלא כהמה אחר מבעי לא קאטר מיבעי'דלא

 נציה אחר חביה בזגשן להיות אסהטר דאיך כו'טעגמיהיו
 אליבי' 3וצה אהר ילא פ0ח אחר או פסח אחר%א
 איך לדבנן ונם באחהוגה, שלשהן 3ל שאכליהלל
 ששנלו כיון פסח אחר ילא סצה אחי להיוחאגהיר

יו3מה
 שני הגשסדש 3שעת וכאן 3אן חאמר ואפילוהושהרש
 הירהשל3ו, עכ"ל אותו, וטב0לים אחד על רביםדביים
 3רוסדים הנ"ל הרמב"ם דדטת הנ'קל הנאון כתבובזה
 המקדש דבשעת 3ותרץ דמקודם וה"פ הירושלמיעל

 בשעת ושלא מה"ת ד3ולן כיון זה אה זהמבטלין
 מבטל, אעו מדאויייתא אינו דמרור 'כיוןהסק'דש
 ואפילו אמר ולזה דילן, הש"ס מסבות 'היפךוזהו
 אסור שלשהן דוקא המקדש בשעת דשניהםהימר
 שנים אבל אותו, וסבטלין אחד על רבים ר,מניםלכרוך
 ו3(רורים טצות על ויפרש השני גצבטל האחד 'איןביחד

 ולזה הפסח, ולא המרור עם יוכרך דהמצהיאכלוהו
 על שהלוקין דזה דס"ל יוחנן כר' היגוב"ם פסקשפ"ר
 ופסק בשנים ולא כאחת שלשתן בכרכן אלא אינוהלל

 דלין בש"ס פסק הזה ובזמן יוחגן, 'די' אליגששכרב'נן
 כל מקודם צריך לפיכך דאורייתא ומבטל דיב13דאתו
 הירושלמי ולדעת עדכ"ל, בכיוכה, ואח"3 בפ"עאחד
 פסח היינו כאחת שלש,תן לכרוך דצ'דיך 'חללסובר
 זה מבטלין מצהת אין הלל ולדעת ביחד, וג(רוימצה
 כר' פ0קינן להלכה ווק אחר, אצל שנים אפילוא"ז
 כהרך דהיה זצ"ל הנאון טו"ח שכתב כטו נמיי"ל להלי א"כ ב', לענין ולא נ' לענין עליו דהלוקיןיוחנן

 הוא על והפ' ומרור, סצה 8טח היינו ביחד,ש5שתן
 לצריק צבי בס' ועי' ומרורים. מצות עם כמומכוט

 שליט"א )שיכלזאהן יחוקאל צבי הגאון הרבשהוצ"ל
 בא בפ' זצ"י מברלין רצ"ה הנאון סכתבימפלאנסק
 ואם אתי לאסופי שו אם בפלונתא זה יתליעי'"ט,
 קוושית בזח שם ומתרץ או"ב( פ' ריש )חוליןיחלק
 עי"ש. החדשות, ארי' שאנת כעלהנאון

 המחבר( חתן ה)שסדר)מהרב



 ך יזחש"ח ת ר א פר722
 אלא הסגודה, כל 4*כ5 כהוה "שהר באחהו3ה הססחרא
 אפילו ח85 בוה"ז מצה אחר טיבעי לא וה"קע,כ
 באהרונה, ה3שסת רק אשחכל הבית בזסן פסחאהר

 בזמן פסח אהר ה"ק נ"כ בפירכתו וא"כוכרבנן
 דאין הוא כרבנן באחרונה 4ברו אותו שאכ4והבית

 היה דאל"כ ספטירין, בזה"ז מצה אחר אב4מממירין
 'בז'ה"ז סצה אחי דנם רביתא יותר  להש3זיענוש

 שפיי "מר יע"י "בית, בזג!1 פטח אחר יכ'"שכופמירין אי~
 נפיש דלא בזח"'ז מצה ג2יבעי לא ואמר 3!יבעידשש

 רנפיש הבית בז113 מסח אחר אפילו אלאטענדיהו
 4א להיי דאי 4רינן ירק הוא הכל הרי וא"כמעמי',

 ףומר אלא הכריכה כ4 מכלל הפמח את להוציא לוהיה

 ללא צריכין היינו ולא 'הכריכה אחו כצשטיריןאין

כויכעי
 דהכדשנה ס"ו דבפייכתו גאטר אם ואף בלא*הךעךך

 הכמשנה אתיא ע"כ לשכ1ואל ג"כ כחלל,4אויא
 טבעי לא תייוצא 'האי יהרי בהלל, ולא סוהבנןרק

 אין פירות דגם דאמר 4וחנן לר' אלא איגו ע"כששששר
 רנפיש הפסח בן4ר כועם גועבהרין אין דפק-וועפפמ"רין
 לא יהרי הגשמח בשר סעם חאין לשסצאל אבלטע3ן',

 אלא וח אסר 'דלא אלא בלל, לדידי' טנעי שו1ייר
 שם, כוותי' דתנש1 יוחנן כר' דהלכה רחלכהאאליבי'
 והלא כ%, תירוץ וה אין היי עצמו לש3צאלאנל

 נ1צה אחר גופמירין וש*ין יה דאמר חואאשמהשל
 ראגשרה סהכמשנה וזקוישיא עליו יקחשר 4תרי1שפיקוסן,

 כריכה אחר ,אסרה %א פסח אחי רק 3שפטהרין*הן
 אחר וזייוץ אין 'דלדידי' ע"כ אלא המהשן,כרברי
 אכלו רלא 'כרבנן בזה סתמה דה3השנה וה רק אלאב"ה

 נשסברא ס"ל ידןשמואל אש לבד, הפ0ח אלאכאוש-ונה
 טצה יש1כילת נצצוה אלא לנו שאין 3זה*ז לד"דןרגם
 כצשטירין יאין בפט סעגשו להשאקר צריך ג"כלבר

 נאכ(ר אם רק 'חחש ק4מואל על הפם' ופרכחאאיריו,
 המצה גם להזכהר לו 'והיה יהלל נם 4צ1יאדחגצשנה
 דעתך לפי גם א"ש "וחנן כר' יפמקינן דלדייןהאמר
 ע"כ בוראי עצמו 4ש123אל אב4 קאמר, 3ובעירלא

 ליתא, מעיקרא ופרכתו כרבנן ראתיא הואמוכהח
 בין בזה פ14גתא לעשות לנו אין בודאי לפי"זוא"כ
 נן גם אתיא יוחנן לר' נם דודאי  לשמואי "רחנןר'

 דאין הדין כלל אמר לא היי דאיהו כרבנןהסת4נה
 אלא הכי כלל ס"ל לא 'ואולי מצה אח'רכצשמעיין

 לרווחא אלא איוה לא יהנט' יטם, כתיאכל"צבא
 נ"כ לפסוק נוכל יוחגן כר' דפסהינן דלדידןדכולתא
 אבל ברויחא, דכ"ע אליבי' 3שזניו1ין ואתטשכקאשהשל
 רק 'ה3מש'נה דאתיא הוא 3שוכרח בודאי עצשל,שסואל

 הרי דבוה הו4ו הכי יוחנן )ר' גם בודאי יא*ככרבנן
 %ע חולקין אמר 'הרי יוחנ! דר' ובפרט פליני,יא

 להלכה ס"ל ד1יהו להדיא דנהשמע 'הלל עלתבר"ו
 לעיל. יכגש"קשכחבריו,

 ראין רשסש% הסש מהא 1צשנ"ם יש"יאינרא
 הגאכלת לסש" 1כר שחוא טצה אחרספטיין

 אכד עצמו שמואל דלד"דחו הרי בכריכה, הפסחעם
 לשיטתייהל אזלי אינהו ודאי להלל, דוקאדבריו
 דשמואל ופירשו ופטריות כמהין הם ארדילייאדפירשו

 הלא מבעי לא האי 'ודאי ולפי"ז פליני, לא ייחנןור'
 שפיר לו3(ר נוכל ולפי"ז לשמואל, גם מספיקתירוץ
 שפירעו 'להר"ן אבל כה4י, א'תיא הכהונהרנם

 דבבשי וס"ל יוחנן ר' על ומליג נוזלותאוררילייא
 טעם 3ועביר הרא שבוראי מפטירין 'ראין הואיחור
 כ% תירוץ הוה לא מבעי 4א האי לפי"ז הריהפסח,
 וכמ"ש, כרבנן רק א'תיא דהכדטנה ה'וע ומוכרחידירי'
 הי"ן פיר,ט ולזה לרבנן, גם אמר דבריו נםוע"כ
 עי"ש, 'לכוצה, 'ולא לפסח זכר שהוא באטתבטעמו
 לא דבוה"ז דכיון הן כבשטן הרברים 'דבינואמנם
 מצה אכילת אם כי ואורייתא מצוה אכילת לןנשאר
 בזסן הפסח טעם כסו בפינו טעמה שנשאיי הואדין

 ע4מואל כ!דברי היא נמוהה 'ראיה ועכ"ם וכמ"ש,הבית,
 %ישבא ובפרט כהלל, 'דלא 'כרבנן סת3(הדה3מש3ה
 סצה אחר מפטירין דאסו 41ם רש0ואלבתרא

 כרבנן, רק ה3משנה 'ודברי 'דבריו אתיין 'והאיאפיקומן,
 ב14חרונה ה3שצה גם הבות בי3!ן שאכלו כיון להללדאי
 לא פמח שאין בוה"ז שגם יאוי ה"ה 'ביחד הפסחעם

 כיבנן חטו ע"כ אלא הכיה, 'כב1מן סצה אחריפטירי
 לכן כשה אחר ת3!יר ספמירין היו 'הב"ת בזסןדנם

 אתיא ה3מטנה 'ונם מצה, אחר ב1ה"ז נםמפט4רין
 הכקע בזסן פסח אחר ספטירין 'דאין לרבנןבפשיטות

 בין הבהע 3זמן בין 3שפטירין 23צה אחר אבללבד,
 ליגא! ד4אשר במאי שם 'המש' כוונת נ"כ וזהובצה"ז,
 נ"כ קאמר 0בעי לא ודחי"תו כוה3משנה, לי'נשסייע
 פסח אחר אפ"ו 'א5ו בז'ח"ז מנה אהר 3זבעי לאה"ק
 ו"שגשואל יאשון %ע4ון 'ונם לעיל, 'וכט'"ש הביתבזמן
 ודו"ק. לעיל, כג!'"ט לעיקר הכיצ"ל
 דחשיב צ"ו 'דדף גמשנה מתם 'דגם לענ"ד נראהעלך

 יויות לפסח גשצרים פסח שבין 'הדבריםכל
 דע"כ חי"ט דבר נלענ"ד ני כהלל, 'ולא כרבנן הואגם
 ביה דכת"ב דחיות במסח אלא ורבנן הלל פ'ינ.יא
 לסירק לי' מש3שע לא רהיל יאכלוהו, ומרורים מצותע'

 5ייוישי' לי' מש3שע כי לבדו 'ר.פסח שיאכלומיאכלוהו
 יו3ורורים מצוח עם כתוב שהיה וכ23ו 3ומ,ש שו1ואדעל

 מהנאי דיאכ4והו מישובחש כ(פיק לא ולכןיאכלוהו,
 01רהיים טצות עם הכתוב ש'ההנה להדיא בי'הספו,יש
 רק אלא הוא כצוט לאו דעל סברי ,ורכנןיאכלוהו,

 כהצמג וש5הר ולכן סנשה, 13טה 'ועליו כמו וקרובסמוך
 להפ0ח שטשכל4חו למיעוט1ש יאכלוחו האי למדרןשלהו

 כהיב כחמיים ב3שסח אבל 5יל, ו'כס'"ש דוקא,4בדי
 נם '4דשא בזה ט4פלהשו, 3שרהרים על וכשצת אהםצלי
 היא סהענחש ששכל4הו רהאי לרבנן פודהה%

 ל5ש-



לזזיךש1"חתפארת

 על יהאי )ב( דוקא, בפ"ע לבדו שיאכלוהו הפסחעל

 כ"ון יאכלוהו סהורים עם כ3!ו ממש לפרש א"אהראי
 יסצות אש צלי ואנ2ר סהחלה המצות עם הפמחשכ1
 עם 'והמצות אש הצלי שיאכל הכוונה יהיה הריא"ב

 אלא יאכלום, מרורים על לו'מר היה הרי א"כפורהרים
 ועליו כמו וקרוב סמוך 'הוא פ"הוו2ו לכ"ע על 'האיע"כ
 למיעוטא לבד אש הצלי על קאי ויאכ4ו'הו מנשה,ממה

 הע"א 'וכוורים, הסצות בלא דוקא לבדושיאכלוהו
 ע4 ולא המצות ע4 יאכלוהו האי שקאי לפי"זלומר

 שלא יבים בלשון ג'/כ מצות שזכר דכ"ון אשהצלי
 אלא יאכלום, לומר לו היה ש'וב מצות אלא מווהאמר
 ל'הצלי שיאכלו'הו מיעוטא האי קאי אש הצלי דעלע"כ
 מקום דבכל ס"ל דהלל לומר ונצטרך בם"ע, לבדואש

 לפרש'ו יש כג1ם היוה דלא הכרח כשאין עלדבתיב
 כוכהט הוה 'דלאי לזה 'הכרח 'כשיש אבל 3!כה2,רוקא
 תוס' ועיין וקיוב, סמוך ,רק רהיוה נ"כ יחוא)!ודה
 ופליני ור"י ר"ס דנם 41כתבו מ44י ד"ה ל"ז דףסוטה
 23ודו ג2כה2 הוא דעל יוס"ל צ"ו כמנחות שאיול אבאעל

 ממוך הוא טכהט שאינו לוטד הכרמ שיש וב23ק,וםנ"כ
 וכמ"ש, ס"ל ה'כי 'ה1 דנם יו,די2י הא"כ עי"ש,וקדוב,
 פסח שבין היגיים כל שחשביה ו~2פנה לפי"זוא"כ
 ש5סח בהדייהו וה גם ח41בה %א דויות ל2סתמצרים
 בכיינה, נאכל דדחווז יפנ2ח בפ"ע לבדו נאכלמצרים
 דוקא נאכל יייות 8סח דנם 3רבנן טפורש נאע23ההרי
 דמתניתין 0תג2א הרי דהני חרי 5שוים, כפמחלבדו
 כרבנן. '5הדיאאתיין
 טוני"ת וכל שלישית 3ה2נה ינם לענ"ד יניאהעןך

 דגם 3רבנן, ס'/ל ו*הושל3ה בבליהש"ם
 יברים שמ2ה אמר שלא כל אדפר ה"ה ר"נה3ה2נה
 טפורש 1אזיא כו', חובחיו ירי יצא לא 'בפסתאלו

 ש5שהרו שום על מרהר מצות על טעם דנתןכהבנן
 5עם שיהא יבעינן הרי ב5וצרים, אבהתינו חייה3וצרים
 בלע ע"ב קט",ו ידף בנס' יבא אמר דכן בפיו,מיור
 יבעינן 3מטום כטגמו 'דיץ4ב"ם 'דפירהש ,יצא לאכשרור
 פיו את לב2-ר רחג2נא קפיד דגה2ו*ה 'וליכא 23הורמעם
 פג2ק ונן עכ"ל. 'חי"הם, את יויכשההו זכר ארכלשל

 אינש 3ישהי לא שם י"פ אמי יכן ב', 'הל' 'ב5"ורבינ'ו
 5י' 3ובטל יתבלין חליי' אנב דלישש בחרונאןמרור

 יבינ' פסק )כן ווליכא, טההר 15עמ ובע*נןלכ(רהרי'
 ני ואוכל הפמח עם כורכן שהיה להיל וא"ב זה,בפ'

 בסעם ה23רייות טעם יתבטל 'ודאי 'חרי 'ביחדשל41תן
 41ם ואף 'דתנלין, 23חליי' הותר 'והכחוה הפ0חבעאר

ידש

 פ' שמות פ' והמצות בהתורה ב5לני"ם ע"ן)ב2(
 הפסוק לפרש כן כסו נסי שכתבל"ס,

 ובא 13יותר, יאכיוהו פעל יאכלוהו, ב?רדרים עלומצות
 וטרור, מצה שא"צ אף לבדו הפסח ל14כול ש"וכל4ימד
 תנאי שהוא י"ל וטצות אש צלי ואכלו סם'אטכ.

 ע34!וסב יא5לוהו פעל 5וטיף לכן ביחד, דוקאשיאכלם

 את לוי23הרו זכר יההה לא נ"כ סרהרהע קצוזהרנ-2

 לאכול סיכים שיחן על עיח 5וא כן ראירבאחיקהם
 וחזרת צנון פסקו לא כדאסיו ביחד וחזרתבשר

 יסות ככי נם לעולם ואנסונינום יבי 41לבמטדלחנו
 רוקא פיל 4אע לטרי כלל הלל בעי לא ע"כ אלאהשנה,
 וסרורים מצות עם לא'וכלו הפסח מצות 'הוא כךאלא
 דם"ל הסוניא וכל האטויאים וכ4 'ר"נ אבלביחד,

 ירבנן אליבי' רק הוא ודא' דוקא פיו את למרררבעי
 לאוכלו יוכל גיחד המצה עם ו'רק בפ"ע, נאכלשהפ0ח

 שאין וכיון המרירות טעם יבטי לא לחוד המצהכ'
 שפיר בשר בלא השנה בכל פת עם מהור יאכולדרך
 א3!ר י"ט דבגמ' ואף חייהם, את לוימררו זכרקוא

 בכה2נה שם וחשבי' בחזרת מצוה אושעיאר'
 חרי יחזרת ע"ש מכולהו יוחר בו ומצוהברא,שונה

 בייוש'למי וה פריך 'באטת הרי מר, ולא הואמתוק
 סתוק חזרת הרי היתיבון וז"ל שפיר, לי' וכהטנישמ

 שם )ובחרושי 23תוק ,אלא חזרת קיוי אינוהרי

 והוא מי שהוא חזרת )2ין יש דבאסת דר*לפירקשתי
 הח"י 'כמ"ש 5ר דחוא שם בנם' ש'נזכר נליןחזרת
 לו  שיק4 כ!שלם לטרוור פסול שהוא 'אלא הערוך,בשם
 אינו הרי ו(טקשן א3!ר 'ולזה שם, בנס' 'כדא(מר לוי41ם
 דלא יזהו ה3אזוק, ,אלא 'למרוד שיאוי סתם חודההרוי

 ר' בש5 חיש י' עי"1ש(, שם, יוהפ"ס הק"עכהפהר41ו
 כץו בחזרת אלא תלוי הדבי אין עצטן 'כלהו11עיא
 וזמצרים וה2ו כך 23ר ופופה 3אזוק וזחלתהחזרת

 טרור כמצות 'טל עצמן כל הר"ל כו', בטצריםלאבותינו
 שעשו כסו טמטי שיהוא בחורת אלא ה5וי יהדבראין

 אב4 כט-, וולבסוף טתוק בתח*ה במצריםלאבותינו

 שיטריו הזכר הוה לבד מרירתן הג2רים ידקותבעש4ר
 לבד וחורת הטרירות, הוא טצותן עיקר 'וכל חי"הםאת
 שהיא אע"פ )2רור, 5ה2אר יותר סצרה יעוד ג1שרההו
 לפה זכר 'הוא תחלתו 'תהתי בי' יאית כהשוםכחעוק
 ג"כ שהיה יוימירל זכר 5(ר 'הוא וולבסוף בתחלהדך

 חטההרים ירקות עאשר 41ל עצסן כל רה"ה אובסוף,
 טר 0ופה חזרת 'דנם סע4ום אלא בהם יוצאיןאין

 כהטיום בחזרת הוא מרור טצו'ת עיקר אבלעכ"פ,
 41עשו כמו טכמ2 שחוא מר וטופה מתוקשתחלתה
 עיקר המהורים ירקות '2אר אבי 4אבותינו,המצרים
 יבמרו- .טם, בירושימי וכדאכך המרי'רות, היאמצותן
 סוגייה 'הוא וכן שרץ, יו ויש מכסיפין ופניו מרידק

 כחזרח בין המצוה דעיקר הרי עי"ם, שם בבבי'הש"ס

 חכדל-.ם ע'טו .טכן באכייתו שיזכור 3ורוי בשאובין

ירכ2ה
 פה אסר לא וע"כ העיקר, י4הוא לבוו הפמחעל

 היינו שאז יאכלוהו, ומרורים מצות על בפ'שכמ'ש
 כ"ז במנחות במ"ש זה, את זה שמעכביםאומרים
 מלת הרי יבונתה כ4 ע4 דנתיב זא"ז טעכביםהקומץ

 הנאוי בדעת הוא כן ?א עי"ש, העי,-וב, עי מורהעי
 לנמרי. אחר באופן פירש שהוא לעיי, עיובאתינצי"ב



זיךחש"חרנפארת%
 אוכלו י4היה רלהלל כה~, דלא ודאי ו4הו4אנוהיט,

 עם לאוכלו השנה יוצות בכל דרכו ק4כן הב,4רעם
 ה3מברים שעשו לכ(ה זכר שום בו אין 'בוראיבשי,

 1כ4 4רידי', הוא הפסח 3וצות רק אלאלאבותינו,

 וכמ"ש 5רבנן, רק אתיין הללוסוגיות

 מצוה שלשתן כל דלהלל נאמי אם וא"כ לוטרן4*ין
 טדברי 5הוכיח הש"ם אמר איך היאאחת

 ר' הרה"נ חתני ונם זא"ז, מבטלין אין רטצותהלל
 נם רלפע3(ים קעיל ב,ררנו כבר רהיי בזה, הרגישיוסף

 בצכרח שפיר הלא וא"כ וקרוב, סמוך עי הוהיה'י
 מבמלין ראי זא"ז, מבטלין אין מצות רבעלמאהוא
 סמוך הוא נ"כ פירושי' על רהאי נאמי אם הלאא"כ
 יחיה הרי חלוקות, טצות שיש והם יבנן כדעתוקרוב
 יבט14 והירי ביחד שלשתן כל לאנול נגומר44סהר
 ולומר ושרבנן ובל יאפלוני להלל לי' סנא יא"כזא"ז,

 מצות ע"כ אלא אהת, 3וצוה ההם פגממ 'הוא עלדהאי
 סמוך הוא על דהאי נאטר אם ואף זא"ז פבט15ןאין
 כען ס"ל יפפיו ולכן יחר, לאוכלן סוחר יהיהנ"כ
 וסואשר 3!נממ, על חאי ל6רש יש לזה הברחשאין

 הו4ו. הפסח 3מנות הכל כי כאחילאוכלם

 חלכה הבית בזמן דנם להכריח זה נ% יע דיעכ"פ
 5בדו וע4סח לאפול צריך 'דהיה כרבנןהיא

 טבטלין אין מצוה 'דלכ"ק ואף יוק44, בפ"עבאחרונה
 פסח בין דהשא לבדו לאוכלו הוא גא"כ ענ"זזא"ז,
 יבינו, הכי גצפה ע4פהר יכן דורות, 6סח ביןמצרים
 ידו"ק. בסעד"ש, נשאד בפשיטות לנכון הכלוא"ש

 - נ-
 זבח של פומרת יהפסח בדכת ולא ז' הלכהרכוב"ם

 לח"מ עיין פטח, של פוסרת זבח שלולא
 ב3רמנה הכי 'ראמר כרע"ק רבינו פסק רבכאןשהקע4ה

 ה6סח ברכת ברך ראמר "שכועאל כר' 'ולא פמחיםסוף
 יי' בזה פלונתייהו פירשו ובגמ' זבח, של אתפמר

 יצא בשפיכה שנתנן בזריקה רהגיתן סברישמעאל
 בזריק'ה רבניתנין סבר ורע"ק שפיכה בכללדזריקה
 הכא יבינו רפסק לאחי ,וא"כ יצא, לא בע4פיכהושנתנן
 פסולי ד"ה ב' פ' בריש יבינו פסק האיךכרע"ק

 יצא בשפיכה שנתנן בזריקה הניתנין רכלהמוקדשין
 גנ0וניא התיגשו להגריל יש ויותר ישמעאל, בר'י4הוא
 מזבח על לניתנין מנין יטם  ראנורו ל"ז רףדובו,ים
 יי4פך, זבחיך ורם ת"ל כיפר אחת כשענה שנתנן ןתה?
 סנין לברתניא לי' 3ויבעי דאתא הוא 5הכי1,עאי

 זבחיך ורם ת"ל יצא בשפיכה שנתנן בזריקה5ניהנין
 זריקה לא יראמר כרע"ק לה סבר"שכך,

 בכ~
 שפינה

 כו' הפסח ברכת בדך דהנן זריפה בכלל 41פ"כה%א
 הרי וו, פוטרת ע ולא ח פו45רת זו לא אוסרורע"ק
 שאם בזריקה יהוה הני רכל לי' להע דרע"קסבואר
 הי:ש וזו ישפך, זבחיך דרם מקרא יצא בושפ"כהנהנן
 עכ"ל. וצ"ע, חדשהידשש

 ,4ם א' דכהל' בשם רבינו רברי על לתטיה "שעדז4

 החיצון מזבמ ע5 הניחגין הרסין דכלא3י
 זב'חיך 'ודם קשנאמר כיפר בלגר אהת 3שענה נתןאם

 שנהנן בזריקה הניתנין יוכל ב' בהל' אטי והרריעשפך.
 לטד והאיך ישפך, זבחיך ורם שנא3(ר יצאבשפיכה

 פריך הלא ובגמ' ישפך, ובחיך 3פודם הררשותעאעי
 זה כמשרא דדריש 'רנשון רפליני לה יונהשני וה, עלמזה
 בוריקה ,רהניתנין כרע"ק ס"ל כי6ר אחת נתנןלאם

 טידי וה מקרא רייש ,ולא יצא לא בשפיכהשנתנן
 הררי?ות עאתי רבינו כתב והאיך בזריקה 'הניתניןלענין
 וכל בזה, עור שהקק4ה כ(ה בב"מ 'ועי"ש, ביחד,אלו
 הש"ס סוניות 65י ב44מת עצוטות קושיו'ת הווא5ו

 רהרי בעזה"י, בפשיטות הכל דא"ש לענ"רךנראה
 הגשוגיהת ש'ני רברי כלל 3פדבן א"נולכאהרה

 זייקה אם 'בזה ורע"ק ישטעאל י' של טעמן התליהללו
 בדבריהם רמז שום ליה שאין טה לא או ה4פיכהבכלל
 קי'ע דהרי 6לונתחן לפרש יכול ההה כ6ה4וטווהלא
 לאוכיו כדי הפסח גשביל רק ,ובאה רשוה י"דרוצינת

 הוה הרי וא"כ הקודם, בדבור וכס"ש יהשובע,על
 תנן והרי העיקר, ועא 'והפסח ל6סח טפלההחנינה
 על כגרך ע3צ 'ופת סלח לפנהו 'חביאו ג(ברכיןבכיצך
 הוא ,וגזה ל1, טפלה ש'הפת ספני ה6ת את ופוטרהמלח

 כשאוכלן אלא הוה לא 1ה 'רין אם ורע"ק ר'"ר6ליני
 יחגיגה בפסח זאח"ז בשאוכלן אבל וופה כםלחביחד
 רהכל ס"ל ישטנאל י' ולזה 'הוא, אחר 'הכל או5א
 פטר עיושר שהיא הפמח על ברך אם 'ולכן יהוא,אחר
 הטה ש'הביכות אף עשממו בפני שאוכלו הזבח אהנ"כ

 וה יש4ין סובר רע"ק אבל יו8ת, במלח כמוכמ8ונווו
 ילא ביחד המלח עם 'הפת שאובל ו6ת כם5חאלא
 דש-יכין אמר 'ולכן וה, אחי וה שאוכלין וחנינהבפסת
 טדברי לה'ריא כהשכמו וכן ואחד, אחד כל עללנרך
 גם נרע"ק הכי רששק ז' הל' ברכו'ת טהל' בפ"נרבינו
 'ואכל טלח רג לאכול שצריך ה'רי ביש,1נ1 שכתבשם

 טביך ה"ז ולשונו נרונו ה'מלח יזיק ש'לא כרי עמוהפת
 'ו'כן ל1, פפלה ש'הפת מפני 'הפת את וכזטר המליחעל

 עמו הפת ואכל שרייק הרי ע:"ל בזה, כיוצאכל
 ייומהבר הטור כתב )ו'כן אח"כ אכלו אם לאאבל
 שאפילו שם כהב שהרמ"א אלא רי"ב בסי' זהכלשון
 בטעמי' רי"ל או עי'עש(. הטפלה, אית 6וטרבזאח"ז
 דאף החגינה על כלל טפלה שם שאין רס"להרע"ק
 ה6סח בשביל אלא עצמה 'בישביל חובה באהדלא

 שיביאנה היא דאורייתא 3פצוה פ"מ 'הע4ובע ע5שיאכל
 בדב'ור ~דהי4רכתי עלי', 5(פ5ה שם שייך 5אלכן

 1"כ היא "'ובה דלאי אשי יב ראסר למאי 'ראףהקורם
 ימפ5ה, רעיקר רין בזה שייך לא ולכן היא,דאורייתא

 יין אזייך רל4 זה הטו דדע"ק רטעמי' לוסר ד"שאו
 'וחניגה ב8מח אכל בעלמא באקראי אלא יטפ5הדעיקר
 הלא יא"כ עסו 6סח בא בי"ר חניטת כשנא הסידהרי
 הדשישח, על וש4  6סח על רק לברך יצ45רך עהבכל
 ק4בייל ועזניגה על ברכה רגגן תיקגו זה לגשהואןכ
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 זועוד כען עט' וך ל ימצז' לא לשים חט*גצ"

 יאמ כא ייו לגעומי חשלן עלשחצאם
 חכגום מקנת היתה וכך ע"כ 4הא לעויהכוכה
 א %א % את הנצצר זו ולא ל9"ם ץאלהן עלו"ברך
 יק נתקנה דהביכה ס"ל וי"י %,אה

 כשאמ"
 החג"ה

 הן פק4וטין טעסים חללו מעמים הנ' כל והייתחלה,
 בין פלוגתא לען2ות להש"ס שהכריח וההש ומהמא'ד,
 שום שאין שושיכה בנל זריקה בדין לרע"ק יע4מעאלר'

 אזלי אלו דגשונ"ות צ"ל ע"כ אלא יזה, בדבריהמרמז
 דחגיגת וע"ב ע"א ע' דף בפסהים דמ"ד אליבי'רק
 לפי"ז וא"כ הקודם, בדבור וכמ"ש היא ח'ובהי"ד
 החנינה ובין הפמה בין הן עיקרין שניהן בודאיהרי
 ישטגא4 רר' טעמי' בדראי כשובן אינו לפי"1יחלא

 שני והיי זבח של את פטר ה8סח ברכת ברךילכומ
 הש"ס ,היוצרך 'ולבן בבוכותי'הן, 'החלוקין הןמינים
 בכלל דזריקה כהטום הוא דטעמי' ולומר עצמולדחוק
 פלינ ע"כ רע"ק ,וא"כ 'היחו אחד מין ,ושניהןש'פיכה
 הן, נשונין וקני ישפיכה כפלל איטו דזייקה וס"לעליו

 אחד דמין 'חא4 לפי"ז יגם ההשה עריין 'הלא'וב44כאע
 יגרך ,והאיך חיוקהת ברכוהיהן עכ"פ הרי בכך מהמן
 הפסח לאבול יצונו 'במצותיו קדשנו 4אשר הגימהעל

 על שבקרך כסו וה 'חוה רהרי עלי' פסה שם ח'נהמתיכי
 מין 'דנ"כ אף יצא דלא 'העץ פרי בחהש הארץפיויחז
 וע"כ גדילין, הן 'הארץ 'מן 'העץ פרי ינם הןאחד

 ברכח כרך ק4אעשר ,רמה ולונשר זה י5עם לדח'וקבצמרך
 ואם 'ה"ק ישמהמול ר' ,דאמר זבח ש5 את פטרמפמה
 של את ,דפוטר הוא אז ,הזבח ל44כול הפסח עלכרך
 נ"כ יצא הזבח לאכול ב"רך אם הפסח על דודאיזבח
 לר' יה4פך זבחיך ודם בקרא זבח 'נסרא פסחדגם

 ו1וא אבל לדורי' הזבח את גם פוטר 'ולכןיישמעאל
 א"א חובה דחגינת יו דלשה"טה כיון אלא נדולדרחק

 לאוקטי 'הש"ס תרכרח אחרינא טענוש בי'לישכוחי
 שם 14שי כחב רקי"ל לדידן גאשא"כ בהכי,56ונתי"הו
 נצטרך יא בודאי היא "ובה לאו י"'ד "נ"נתדלכ"ע
 משיום הוא ישסעאל דר' טעסי' אלא בהכילרחוקי
 בי' שייך ילא סבר הרע"ק יהפטח נ4של 'הוהרחגינה
 היא שפיכה בכלל זוריק'ה לכ*ע אבל יכס"הן, 15פלדין

 חוא מפסה כרבת 'וברך 5רע"ק נם ישפך זבחיךמודם
 ש' את פוטר 'ואעפ'"כ ועשסח לאכול שברךכפשוטו
 אף הטפלה את פוטר דעיקר כהמום יישמעאל לר'זבח

- ובמו. 'ופת דמליח כה14 חלוסוהבברכוה  שפיר ולכן 
 פוטרת 11 ויא 11 4ח7 פו45הת 11 רלא 'כרע"ק יבינופסק
 שנתן בזריקה דהניתנין פסק שפיר ומ"מ זואת

 בי' סרדה יע"ק דגם ישפך זבחיך סרדם יצאבומפיכה
 וכמ"ש רשות י"ד חניגת דסי"ללדידן

 דזבחים בסוגיא שהוצרך מה דגם ג"כ י"לןמנשי"ז
 ישפך זבחים מודם ודריש דהתנא לומרשם

 כיפר אחה יב5אעינה קגתנן החצון גוזבח עליניתנין
 חובה י"ד דהנינת 11 לשינ4ה הוא הבל מרע"קסובר

 אבל שפינה, בכלל יעיקה דגא '4רע"ק ור"ייפ5ו4תא

 ודא. ס55 ב1ת פמני לט4 1"14ת י"ר דאגימתש"ל

 מכל חהושות מרי רודאי כהדי קשהא 5א בלא"הנם
 ושנית ש"ר יבשפ"כה מוא "מפך זבחיך ס4רםלחההש
 רלשיפצ7ו אלא אדעע, לבגאענה אהת בישפיכהדטני
 אבל כר"ע לה דסבי דסיתא לרווחא לי'בוש'ני

 שמעינן דתרווייהו אלא לזה צורך אין בודאילשיטתינו
 פסויי כוהל' בפ"ב ירבינו כתב שפיר ,ולזהסני',

 יעיין ישפך, זבחיך מודם אלי הררטות שניהמוקדשין
 לגם יבינו דברי וישבתי בזה, שהארכתי שםס"ש

 אב4 נמאד, נכון אחר באופן סילקתי שם הכ"מקושיות

 וד"י בסעד"ש, בפשיטות הכל וא"ש הוא נכון זהגם
 טורבאוויץ וואלףזאב

 כבסימן
 שופר ושטיעת תעץעת כוונתבענין
 בתקיעת המתע0ק ה"ד, פ"כ שופר הלכותרמב"ם

 וכן חובתו, ידי יצא לא להתלמדשופר
 י"ת לצאמ שוסע נתכוין יצא, לא המתעסק סןהשונוע
 התוקע  שגונכוין או להוציאו ההוסע נתכויןולא

 עד י"ח יצא לא לצאה השוטע טתכוין ולאלהוציאו
 ע"כ. יכמטגויע שומעשיתכוין
 ע"ב, ל"ב ר"ה הנמ4נה דברי הוא דנרוו יישוןנה

 דברי הוא כו' שומע נחפוין שאנגרומה
 זירא ר' וכדברי כ"ט, ודמ ע"ב כ"ה דמ שםהבדייתא

 שם יוסי וכר' לי, ותקע איכוין לשמעי' דאמרי4ם
 שיתכוין עד יצא לא ביהיד אבל שאמר כ"טבדף
 דס"ל בדעתו שהבין בס"מ ועיין ומשמיע.שוסע
 שוסע כוונח בעינן ולוה בוגה, צריכותדג1צהן
 רבינו כוברי תנשה ואני רז"ל בתב וצןוכמשמיע,
 סשא אכל שאם וסצה חטץ גשהל' פ"ו פוטקשהוא
 חובתו, ידי שיצא עכו"ם שאנסוהו כנון גוגהבלא
 איו מצות שאמשר מי כהשת שהוא בנמ' נואהוזה

 שלחו כ"ח( דף לר"ה ושם שנינו שכך כוונהצריכות
 ואוקיסגא יצא נפצה ואכל כפאו דשמואל לאבוהלו
 אומרת זאת רבה ואסר פרסיים, ימכפאוהו כנוןלה

 אינן מצות רבה קסבר אלמא ואמרו יצא לשירהתוקע
 שמצות רבינו כאן פסק האיך וא"כ כוונה,צריכות
 וכוונת לצאת שומע כוונת באן והצריך בוונהצריכות
 ידעתי, נאות תירוץ בזה מצאתי 'ולא להוציא,קאשמיע
ע3"ל.
 עי 4י וקשה וז"י עוד שווקשה כמשנה כלחםרעיין

 דאפייו כתב פ"ב ק"ש רבהל' רבינורברי
 א"כ ר4ממון. בפסוק לבו ו4כיוון והוא יצא מניההיה

 דבעי דפמק דאע"נ בוונה צריכות אין דמצותכהשמע
 בשם ז"ל ב"י הרב כתב הרי ראשון בפסוקכוונה

 כוונה צריך א' פמוק דלכו'קע ס"ג סי' ז"יהרשב"ם
 עכ"י, נו' כוונה צר"כות אין סצוות לכ!"דאמילו
 'שם.עיין
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 התוקע ולדידיה רבה על ר"ז פלינ דעתם לפיןהנה

 הכור דעת באג?1 הוא וכן יצא, לא5שיר

 בדעת נ"כ כן שכתב בב"י ועי"ש עי"ש, תקפ"סבסי'
 לא לשיר דהתוקע להרמב"ם ס"ל ולדעתםהרמב"ם,

 הימב"ם ד'יק ימה דא"כ תימא הוא והדבריצא,
 יצא, לא להתלסד שופר בתקיעת המתע0קבלשונו
 ולמה לבד להתלמר אלא בעלמא לתקיעה נם כיווןשלא
 512א אלא לתקיעה שכיוון לשיר התוקע דגם אמריא

 דוקא ע"כ איא יעא, 'א מציה ש( יתקיעקכיוין
 והוא יצא, ישיר תוקע אב4 'צא יא להתלמדמתעסק
 מתניתין על רבה פלינ לא דודאי הנ"4, רבה דעתסהדט
 להת5מד מתעסק דדוקא הכ' יהכהט'נה ספרש הואוע"כ
 הש'"ס אמר וכן יצא, יי2יר תוקע אבל יצא דיאהוא
 תוקע הא יצא יא והמתעסק יהד'א ע"ב ק"נ דףשם
 תוקע דלסא ודחי לרבה, ל"ה מ0י"ג ליג2א יצאלשיו

 בעצג2ו רבה אבל ע"3, ליה קרי מתעסק נמילשיי

- וכהנ"ל בהניהם מחלקודאי  רבינו אם לפי"ז וא"כ 
 אלא יצא לא סתמא הסתעסק הכמ2נה כישון אמרלא
 המתעטק ואמר בדבר תנאי והפיל הכהוגה דיןאמר
 דהתוקע כרבה מפורש דפמק, הרי יצא, לא להתל23דרק

 רק לה טוקי יצא דלא דה3המנה והמתעסק יצאלשיר
 גם מפורש רביני פוסה והרי לבד, להתלמדבמתעטק

 דרבינו יאמיו ואטו כוונה, צריכהת אינן דמצווחכאן
 ח"1. בתוכד"ד דבר'1סותר
 כמנוה לשס דכוונה זה 'הוא רבינו דדעת נלענ"דלכן

 לשם כוונה אבל מקום, בשום בעינןלא
 תופע אב5 5התלמד, מתעסק ולאפוקי בעינןמעשה
 כר' קי"ל ובמבילה דבשחיטה ואף כרבה, יצאלשיר
 ל"א( דף )חולין ג2עשה כוונת נם בעינן דלאנתן
 מעשה, כוונת ביה ובעינן עדיף דשופר חז'נןהדי
 וצ"ל יצא, לא דהמתעסק אמרה הכי הכה2נהדהרי
 זכרון הכא אבל ע"ב כ"ח ר"ה הש"ש כדאכ(רבסעמו
 דאמר ומאי הוא, בעלמא מתעטק והאי כתיבתרועה
 כיון מתע0ש לאו לשיר דתוקע קמ"ל ר"ל קמ"ל,ע"ז,

 בי' וקרינן דסצוה, דלאו אע"נ לתקיעה עכ"פדמכ'ין
 מזכרון נמעט ממש מתעמק אבל תרועה, זכרוןשפיר

 שפיר,2 כפירש"י ולא התם התום' וכפירשהדועה,
 צריכות אינן דמצוות יצא הוא דמתעסק דאע"נקם"-
113נ-,

 אבל בעצמו, תוקע כשהוא אלא זה איןאמ.ם
 רבה גם יוכ4 בזה מאחר התקיעהכששוטע

 3י והוא וכה2מיע, שומע כוונת דבעינן לר"ז תלהוו
 מ"ע והוא תרועה שומר והעברתם אמרה הלאחתורה
 המזון ברכת כגון ברכות חובת כל כדין אלא אינוזה אחי מתקיעת י"ח לצאת בא ואם ויהיד, יחיד כלעל

 אחד כל על מדאורייתא מוסל ג"'כ שחהובוקירוש
 וברבת, ושבעת ואכלת כתיכ דבבדהמ"זואחד,

 ואעפ"נ לקדשו, השבת יום אח שמור כתיבובקידוש
 אי וא"כ כעוגה, ד"2ומע כה2ום חברו, את מוציאאחד
 אם אלא כע31ה שומע אמרינן דלא ודאי זהגאטום

 5צאה, מכווין יהוא להוציאו סכווין והמהד"2המברך
 מפום דבכל ואף כשיוחו, הטברך זה הוהדאז
 בכ2עשה איא אינו זה מבש14ה1, יותר בומצוה
 אינו והוא הטצוה עושה לבדו שהשליחמצוה
 אבל אשה, ובמקדי2 פסח בשחימת כסו כלוםעושה
 כעונה דשוסע אמרינן שומע וזה סביך שזהבברכה
 יותר המברך דנדול לם"ד ואף לעצמו, מברךוכאלו
 דברוב אמרינן ובצבור בזימון מ"מ אגשן, העונהטן
 השומעים להוציא מכוין אחד אם 3ולך הדרתעם

 שליח המברך 3עשה דאז לצאת מכווניןוכולם
 ונל מקבל והוא בברבתו לצאי7 כשמכווניםטהשומעים

 אז ורק להוציאם, סכוין הוא אם שלוחם להיותעצמו
 סלך, הדרו7 עם וברוב כעונה, דשומע הדין בזההוה

 השומעים, להוציא כלל ג2כוין אינו המברך זה אםאבי
 הרי בברכתו, לצאת כלל מכוונין אינם שהשופעיםאו
 השוכמגים דלא כלל שליחות ענין בזה שייך לאאז

 עצכוו על קיבל ה3(בדך ולא שליח 5הכ!ברךעי2אוהו
 ונם בעונח שומע בזה עוד שייך לא אז שלוחם,להיות

 ואחד אחד כל על ומומל מלך הדרמ עם ברובוא
 הוא וכן בעצמו, ולברך עליו המוטלת המצוהלעשות
 על ג2וטלת בשופר לתקוע שהגוצוה כיון בשופרכעדט
 5שג!וע היא המצוה שעיקר ואף בפ"ע, אחד אחדכל
 2~ופר קול לשימוע וצונו מברכין אנו כאשר שופרקול
 עצסו מתקיעת שופר הקול לשגזוע היא המצוהמ"23
 ואחד אחד כל על שכ!ומלין המצמת כל שאריכמו

 שופר קול בשמיעת לצאת בא הוא אם וא"3בפ"ע,
 הוא שאם שליחות סדין אלא אינו זה אחרמתקקעת
 בקול לצאת 1'מכוין בשבילו שיתקע לחברו שליחעוש'ה
 להיות עליו מקבל התוקע וזה מתקיעחו ששומעשופר
 הוא אז ולהוציאו, בשבויו יתקוע ימכויןשליח
 'טופך קול וש'ומע בעצמו קולע כאי'ודקיה

 רבינו בלשון לדייק נרצה ואם עצמי,מתשיעת
 נתכוין שאמר חובחו ידי ינון ןיכירשמתח'ח
 3חכוין ולא אטר 1ח5"כ חובתו, ידי לצאתשומע
 לוסר נוכל חובתו, ידי לצאת בזה הזכיר ולאלצאת
 לצאת כשבא דלכחחילה עוד לן להורות רבינודבא
 המוטלת המצוה חובת ידי לצאת לכווין לו ישמאחר
 לשם כוונה בעי לא בעצמו תוקע דאם דאע"נעליו,
 דאז מצוה, לשם כוונה בעי מאחד לצאת כשבאמצוה,
 מלך, הדרת עם וברוב כעובה, דשומע דין בושייך
 לא שיר של התקיעה ידי לצאת רק יכוין אםאבל
 ועונה כעונה, שוכוע ולא כלל עם ברוב ביהשייך
 מבש'15ה1, יותר בו ומצוה לכתחילה טפי עדיףבעצמו
 לבד לצאת מכוין הוא אם נם סגי ודאי בדיעבדאבל
 רק חוקע התוקע אם אף לבד להוציאו יכוין זהונם
 וכן בתהילה, בלשונו ספורש ונדאטר לבד,לשיר
 הכשזעמק על קאי והיי יצא, לא המתעטק מןה,שומע
 דה 3ופורש סהפמע להת5מד, רק שהוא מהודםשזכר
 השומע אבל השוסע, יצא דלא הוא הזה המתעסקמן
 והוא לחוציאו מכווין התוקע אם יצא לשיר התוקעסן



למזיוחש"חתפארת

- לצאה,ממוין  חובתו יף שלשון נאמר אם שצם 
 בפה1יטות שפיר אתיא הוא דהשא לאו רבינושזכר
 דנם תקפ"ט בסי' הב"י והביאו הר"ן וכדנתבטפי,
 הסצוה חובת ידי לצאת שוצוין הכוונה איןבבאן
 נוכל עוד עי"ש. לבד, העוקיעה ידי לצאת אלאדוקא
 זה אם רא4 לרבו,תא חובתו ידי לשון דנקטלומר
 כיוון לא התוקע אבל חובתו ידי נם לצאתניוון

 להוציאו מכווין הוא אם אבל יצא, לא כלללהוציאו

 שפיר יוצא המצוה לחובת כיוון שלא אף התקיעהידי

 דוקא המצוה לכווין צריך אין בזה גם כי חובתוידי

 ראל"כ בעינן בסתמא ולצאת להוציא אבלכבכ"מ,
 כי וצריך נעונה שומע ולא שליח רין בזה שייךלא
 וכהנ"ל בעצמו עליו המוט4ת המצוה לעשותאחר
 לסבור יוכל יבה שגם בוראי הוא רבינו דעתעכ"פ

 וכדברי לר", רבה בין פלוגתא שום ואיןכן
 התוס' והעז להדיא כמממע ובן עי"ש, ימם, ז"להר"ן
 עי"ש. נתכוין, אבל בד"ה ע"ב ב"ח בדמשם
 אמר רבה רברביי הש"ט מדברי מוכח נטנ"דוכן

 כוונה, צריכות אינן 5!צוות קסבראלטא

 בעי כמטבויע קסבר אלמא בלשונו אמר ר"זוכדביי
 אלא כוונה בעי טצוות קסבר אלמא אגשר ולאכוונה,

 בוונה בעי לא לר"ז דנם ש"מ כוונה, בעי פה4מיערה
 יותי ועוד בעצמו, בתוקע ולא וכהשמיע בשוי!עאלא
 נ!לתא הוא זה לצאעץ הש,ומע דנוונת זה מלש'וןמוכח

 כל אלא להשכ!יענו ר"ז הוצרך לא וזה דבעירפסיקא
 להוציאו, כוונה בעי הנמ8גויע רגם להש5ויענו באעיקרו
 עובי מהיה שם דאיתב"ה מהא להדיא טוכחוכן

 יצא, לבו :יוון אם שופי קול ושמע בהכ"נאחורי

 אדעתא מכווין קא לא האיך הוה מאי לבו כיווןוכי
 מדיוקא רארדייק טובן אינו הלא ולכאודה כו',דידיה

 ראב(ר מהמפוהש לד"ז טיהשתא יביא לר"זלאאץובי'

 כדר"ז, כוחמה בעי ו"טמשע אלמא יצא לבו בווןאם
 רלא נאטר אס אף יט8יר ליה אתיא דזה ע"כאלא
 בעי סהאמיע ולא כוונה בעי וש?ות דלא אלאכר"ז
 דשוטע כמ"ש הוא הג"ב כובה, בעי ש'ומע מושכוונה,
 שומע שייך דלא שאני בעצסו הס?וה עוש'השאינו
 לו ת~ה שע4מ"עתו לזה מכווין הוא אם אלאכעונה
 להוציאו כוונה בעי סמט'מיע דנם רה תידש וד"זכעונה,
 וכהנ"ל. כשלוחו, הוהדאז
 לעיל שם כגיה אותיב טאי דא"ב לפי"ז שאשותואין

 אם לאו מאי לבו ייוון ראם 5שהאלרבה
 והא לשמוע 1פריך לשמוע, לא ואמר לצאת לבוביוון
 ראז משום ש,אני, טאחר דשיוםע א5פר ולא שמע,קא
 דשהמע זאת סברא שחידש דר"ז טהא עדיין ידעלא

 בין לחלה נ"כ דעתו על עלה לא ולכן שאני,מאחר
 זאח סברא י"ז שחידיט 4אחר אבי יהכוסמיע,הי:ומע

 בעיהם, פלרנתא שום ואין הוא הכי לרבה נםבודאי
 בסהטיטוה לבו כיוון דאם הא הש"ם לבשלי נתי"צבואם

 דחידש הא אבל משמא כוונה דבעי הוא ודאידשוסע
 דאוהבי' הוא ע"ז גוגה בעי ס4טסיע רגםר"ז

 אלא בכ4שמיע טידי חלי 'דלא הברישזאסג44מעות
 יוסי 4ר' דדבנן פלונהא נ"כ א",1 'ובזה לבד,בשופע
 לבווין צריך דהשומע 5(ודי ג"כ 'דרבנן שם נ"טבדף
 רחידש ההש וור"ץ בגמטמיע, אלא פליני ולאלצ4אע
 להוציא, כהטטיע כוונת נם דבעינן יוסי כר'רהלכה
 רנתכוין לרבה לוסר בזה גם רהוצרך והאעי'"2,
 בעלסא חו5(רא רקסבר הוא שווטע נתכוין ו.אכעומיע
 לאחר אבל דר"ז, מהא שידע קודם נ"כ היינוהוא,

 בי' מורה רבה ודאי שאני וכרטמיע די2'ומע ר"זשחיד"ט
 לר"ז, מודה אינו ררבה נאמר אם אף אטנםוכהנ"ל,
 בכ!צוות כלל ז'ה תלי רלא לרבה, מודה בודאי ר"זאבל

 ענין וכוטמיע שוג!ע בוונת אלא לא, או כוונהצריכות
 רבדנו וויטת היא זו הנ"ל, וככל לנמרי, הואאחר
 ורו"ק 0פק, שום בלאלענ"ר
 כאחר, רבינו 6טקי כל א"ש הלא לפי"זועיעדץ

 כפאוהו אם דא4 מצה גבי פסקדשפיי
 כרבה בוונה צריבות אין דמצוות יצא מצהלא'כול
 ראף ק"ש נבי שפסק מה ונם ג"כ, ר"ז בהרמורה
 והיעו יאשון, בפמוק לבו כיון אם ש'"ר כ(ניהאם

 אין דמצוות המצוה 'כוונת ולא לבר, ה.בכוונת
- כוונהצריכות  כולה בקורא רסגי 'והא 
 שם דגם בעל5!א מתע0ק אלא אינו דזה ואףלחניה

 דגמטמע בם ורברת כתיב רה'רי יצא, לא מתעטקבוראי
 עדיף ולא מתעסק ולא שכ"פ לקהיאה סכויןשי,הא
 לתקיעה שיכוין עד יצא דלא רפ0ק להתלמדמתוהע
 רצה לא קורא היה בריש הש"ס דהרי ועורעכ"6,
 רפ0וק הלב בכווגת לבו כילון אם הפהטנה רברילתרץ

 בקורא ולאפוקי יקרות כיוון אם אטר אלא לבדראשון
 כיוון אם לוסר הוצרך לא דע"יכ י"ל רלא,להגיה
 שם שהביא 'הברייתות סדברי שירע קודם אלאלשרות
 שירעינן לאחר אבל בק"ש, הלב כוהשע ד5וצרבואח"כ
 אכ נפשנאה הג4טנה אאעיא בק"ש הלב בוונתדבעי
 שם דתניא ביון וא"כ הלב, בכוונח דיאשא לבוכיוון
 הלב כוונת צייכה כאן עד אחד ה' א' ה' ישראלשמע
 שמעינן הרי כר"ם, הלכה רבא ואמר ר"ם,דברי
 לבר, 'ראהטון בפסוק אלא הלב כוונה בעינן %אלהלכה
 רעריין אלא בתדאה, רהוא כרבא שם יהתוס' 6סקווכן

 ווטרא ר' שס, בנמרא פ.וגהא איכא קריאהב'מצות
 יאשי' יר' שניה, בפרשה נם היא קריאה דמצותאומר
 וא"כ ראשונה, פרש'ה רק היא קריאה דמצותאומר
 פסק רבינו אב4 יצא, לא להגיה בקויא בוראילרירהו

 ;מע בברייהא שם ראטר שם הנשיא יהוראכר'
 'בר הנ'2יא, ר"י של ק"ש זו אהד ה' א' ה'ישראל

 אייא -' ינם אמר וכן ונוטרה, חוזר ראינו אוסיקפרא
 שגוע אמר דרב 5מט5!י' מיהא בר ק4מואל ררבברי'

 רב ואף יצא, בשינה ונאנם אחר ה' א' ה'ישראל
 תצערן, לא טפי צערן קמא בפסוקי עבדי' לדרונח5!ן
 מיטי' סצער קא הוה קמא בפסושא ררבה שם א4מדוכן
 דנם ס"ל דבולם הרי עי"ש, נפשי' מצעי הוה לאמפי
 ולכן בלבד, קמא ב04וקא אלא הוה לא קריאהמצות
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 ריצא, 5הביה הק'אם כ5 רבקורא סכ"ש הרי5רידהו
 הלב, וכוונת קייאה רבעי הוא 5בר ראשון פ0וקורק
 מה 5הניה בקורא ראף כוותייהו רבינו פטק ק8פ"רו5כן
 יא שם גם הסצוה נוונת אב5 טפיו, מוציאשהוא
 וכהנ"ל.בעינן,
 נם גשכווין ראינו כיון 5הניה רבקורא 15מר נוכ5עדך

 בעינן אז בע5מא כאזעסק א5א ואינולקריאה
 טמילא הוא ראז ספורש חובתו ירי 5צאתשיכווין
 לא חובתו ידי לצאת יכווין לא ראם 5קריאה,מכוין
 סוף דג(וף כיון יקריא'ה טכווין שהוא יומר כ"כשייך

 בע5מא מתעסק איא ואינו 5הגיה אלא אינוהקריאה
 5התעסקות שעושה המעשה 5עקור יוכל 5אלכן

 נם זאת בקריאתו לצאת עכ"פ שיכווין א5אבעלמא

 ו5או 5קריאה קריאתו רנהשבת הוא ראז חובתוידי
 עוד. הואטתעטק
 מנילה מה5' בפ"ב רבינו רברי עור 5י ניחאדגנזה

 ב5א המני5ה את יהקורא שכתב ה'ה5'
 מניה או דורשה או כותבה היה כיצד, יצא, 5אכוונה
 כיון 5א ואם יצא זו בקריאה 5צאת 5בו את כיווןאם
 גשובנים אינם רבריו ו5כאורה עכ"5. יצא, 5א5בו
 דבריו רמפרש דכיון כר"ר בתוך רבריו סותרשהרי
 כותתו הוה 5א יצא 5א כוונה ב5א ש%מר רמהבעצמו
 נם כוונה ב5א א5א חוב'תו ידי 5צאת כוונהב5א

 רורקשה או כותבה היה כיצד כראמר בע5מאלקריאה
 א5א ואינו להריאה נם 3יוון 5א רבכדלם טניה,או

 5בו אעז כיוון אם אסיק 5מה וא"ג בע5מא,מתעסה
 דאולי ו%מר שם עצמו דחק והמ'ש זו, בקריאה5צאת
 אב5 עי"ש, 5צאת, בוונה רבעינן מורים הכ5במני5ה
 דבריו בריש אב5 רבריו 5סוף א5א ארוגה זהאין

 ואג~ר מפורש א5ו דברים סותר הרי כו', כיצדדאטר
 5צאת ו5א 5קריאה כוונה א5א בעינן לא במני5הדנם
 וסוף רבריו רריש בפשיטות א"ש מ"ש 5פי אב5י"ח,
 כיצד שאמר בסה לן 5הורות ובא הן, אחד הכ5דבריו
 שכויזבה 5חור בבה"נ א5א 5צאת כוונה סצריךראינו
 טקריאה גם רעתו נתק שמפורש מניה או רורוה%ו
 כיוון ש5א אף לקריאה מתח5ה סכווין היה אםאב5
 בקריאה לצאת שיכווין מצריכו היה 5א טצוהלשם
 ודו"ק. יצא, מתסא קרא אם גם א,אזו

 שם, בביכות ,רש"י רברי ג"כ 5י ניחא זהובנל
 נמי 5קריאה ראפי5ו 5הניה, בקוראשפירש

 אכתי תיטא התוס' ע5יו וכתבו עכ"5 מתכווין,5א
 כ55 הימא כאן אין מ"ש ולפי עי"ש קרי, קאחא

 רבינו, בדעת כס"ש ספורש נ"כ הוא רש"ידכוונת
 סעשה לשם עכ"פ כוונה צריכות אין דצ~צוותדאף
 אם אף בק"ש כ"כ ו5כן 5מתעסק, פרט כווכהבעינן
 כוונה, בעי קריאה 5שם אב5 מצוה לשם 13ונה בעילא
 הוא ויה ג(כווין, קא לא לקריאה נם להניה בקוראאב5
 5שם ר*י כועה צרי3ות גזצוות ש"מ שם, הש"סדש~מר
 5עפם ר"ל לקרות, לבו כיוון אם מאי ואמר ודחימצוה,
 קרי, קא והא ואמר כוונה, דבעינן הוא לבדקריאח

 ואטר טרי, למה דאל"כ 5קרות מכווין הוא והואור"5
 לוריאה דאפילו שפיר ופיי"ש"י 5הניה, בקוראשפ"ר
 ורו"ק. סתנווין, 5אנמי
 כ"ח רף בד"ה רקם"י רנם 5ומר 5ענ"ד נדאהעדו8

 רמתעסק ראע"נ קמ"5, בר"ה שכתבע"ב
 על פ5ינ 5א נ"ב כוונה, צריכות אין רסצווח יצאהוא
 ררקם"י ג55 5ד13ר א"א דוראי רבינו, ברעת מ"שכ5

 למה רא"כ יצא נמור מתעטק דנם רבה 5רברימפרש
 דחתוקע כגיה עדיפא יאגור יצא לשיר התוקע רק%מר

 על רבה פלינ וכי וגם יצא, המתעסק א,ו יצא,5הת5מד
 וכרא3~ר יצא, 5א והסתעסק מפורש רא3(רההגזשנה
 לשיר תוקע הא יצא 5א והמתעמק שם הש"סנ"כ
 דאגור 5רבה הוא מתעסק 5או 5שיר דתוקע הרייצא,
 זה הוא רש"י רכוונת צ"ל אב5 5עי5 וכם"שיצא,
 דנם וראי כוונה צריכות רמצוות אומרים היינוראם
 דאע"נ קס"5 אסר 5זה ג(תעטק, בכ55 היה 5ש'ירתוקע

 לשם ו5א הרשות ברבר 5תקוע ר"5 הוא,דמתעסק
 נם כוונה צר"טות דמצוות אוטרין 'היינו ואםמצוה,
 צריכוח אין דטצוות יצא, הוא, גשתע0ק בכל5זה

 כ~, מתעמק בב55 זה אין ממי5א ו~ן ור"5כוונה,
 ורו"ק. הנ"5,וככ5
 חנירסא לו היה דרש"י ברוימא יותר 5המר נראהעדו8

 במפ', בנרסתיטו הוא ,וכן יבה 'ו5א רבאבנמ'
 הרכרח 5רבא ילכן רבה, הוא הרא"ש דניוסתאלא
 מ"ל ע"ב ע"ב דף בשפת דהרי הכי, 5פרשרו"י
 את וחתך הת5הט את להתוך דגתכווין בעצסו5רבא

 בנתכווין ע"ג ברף שם וכן הוא, ג(תעסקהמחובר
 ארבע 5זרוק בנתכווין אף או ארבע וזיק שתים5זרוק
 עי"ש, חהש, סתעסק ר,ה ונמצא הוא רה"י רמברא5א
 ומתעסק הני טכל עדיף לא בוראי לשיר תהשעואקכ
 סתעסק ד5או קם"5 האי 5פהס רא"א הרי 5רבא,הוא
 לפףש מוכרח א5א 5רבא, הוא מתעסק רוראיהוא

 דא"ז במצוה יצא מתעסק דאף דקמ"לכפ"הם"י
 לה "וקי ע"כ יצא לא המתעטק רתנן מהא ואיכוונה,
 דד,טו'ת 5תקיעה נם כיוון ש5א גרוע במתע0ק רקרבא
 לאביי דגם דפטור הוא כזה רבמתע0ק 5הת5מרא5א

 5הנביה לנתבווין רדמיא מתעמק זה נקרא שםבשבת
 לתקיעה במכווין אב5 הסחובר, את וחתך הת5ושאת

 עבירה 5ענין 5רבא הוא גותעסק זה רגם אע"גרהןשות
 אין רמצוות יצא מצוה 5ענין ס"מ שבת,ואימור
 אח"כ שם רבא כראסר הוא והגפעם כוונה,צריכות
 ב5 5ענין ורק גוונה, בעי 5עבור כוונה בעי לא5צאת
 אכ5 בזמנו שלא בין בזמנו בין מח5ק הדאתוסיף
 פומרו שפיר ו~ן גוגה, בעי 5עבור בכו"עבע5גאש
 ריצא, שפיר אמר משה לענין והכא שבת, אי0ור5ענין
 ס"ש ולפי אלו, רש"י דברי על שתמה בס"אועיין
 ודו"ק. בסעד'ש, לגבון הכלא"ש

 טהרבאוויץ וואלףזאב



טיךמףהש"חיד

 כנסיטן

 הטחבר חתן הטמדר טהיב הנ"לבענין

 הראשונים שיטות איוה פה לבאר טצאתי)4ם
 שופר בהלסות הרטב"ם יוברברי זה,בענין

 ובמה דכו', שופר בתקיעת 'הסתעסק ד'הלכה
 בזה, 'וכתב חידש זצק"ל המחבר הגאוןענמו"ח
 ראסרינן דמה א'הדדי, פליגי לא 'ורבא זו0ראדר'

 כשש,131ע אבל בעצמו, תוקע לנבי רק זהורכצאצ"נ
 כוונח דבעינן לר"ז להודות רבא גם "וכ5 בזהטאחר
 לצאת השומע רכוונת לר"3 עור וכתב ומשמיע,שוטע
 ר"ז הוצרך לא וזה דבעי דפס"קא מלתא הואזה

 ה3מטמיע דגם להשמיענו בא עיקר כל אלאלהשמיענו,
 וכתב בזיה, ש'האריך מה עי"ש להוציאו, כוונהבעי

 דאותיב לעיל הנמ' כהטני לא אמאי עור,להקשות
 לשמוע לא ואמר וגו' לבו כיוון ראם 15האלרבה,
 ידע לא ראז כיטום שאני, מאחר דשוטע אטר ולאו3ו'
 מאחי רטוטע זאת, סברה שחירש דר"ז 13האעריין
 ה41וסע בין לחלק ג"3 דעתו על ע5ה 5א ולכןשאני,

 בוראי זאת סברא ר"ז שחידש 5אחר אבללהפה4מיע,
 עי"ש ביניהם, פלוטזא שום ואין הוא הבי ליגהנם

 בוה.שמאריך

 בהע5א בשאלוזות שראיתי מה להביא 5יןבך4מץ
 ק"מ תצא ר"פ זצ"ל, נצי"ב מחנאוןש~ה,

 הר13ב"ס, רברי 5י"2ב וה בררר נמישסתב
 טברר סופר וז"ל כ"ז מ"ע הסמ"נ רעת עורומביא
 וכהשמיע שומע דעת שם שיש והוא פי' יוצאובור

 צריכו'ת אין מצות למ"ר ואפילו רה'~ש, פר"גכדקתני
 ח"ל עצאין הר"א הנא'ון ופי' צ"כ, לק4מועכוונה
 יוצא שא,רם ברבר כלוסר לצאת בר"א לפרשונראה
 בעי שמיעה עניני עאתוא מה אבל עצמו, לביןבינו
 בפי' רה"ש חל' בזה כתב העיטור אבל עי"ש,כוונה,
 ג"כ טאחר רהשוסע שכ' אלא אהררי, פל"גי לארר"ז
 יאחר לצ4עץ כוונה צריך המת4מיע הק כוונה בעילא

 שם 'הביא הנ"ל והעה"ש אכל, בד"ה התום'כדעת
 מה בזה"ל שכתב הרטב"ם של בנו אברהםמבהכת
 היד ם' על שנופל קויטית ליה2ב אברהם רבונוא4השיב
 הצריכו אותם ראיגו שלא ועור וז"ל, השיב, ל"דובס'
 הוא, וברוי סעם וכמה לבד, בשומע אלא לצאתכוונה
 התלמידים לכ4 אותו גלינו וכבר למביניס, יפהוברוק
 מפאנו ההמ"ע כתב 31ן עכ"ל, שנים, מפמהבןת"מ
 וסיים ל"ג, םי' חי 3ל אם מאטר טאמרות ששרהבם'

 מחלוסת שום בלי עויה הגמרא טוגית זה ועםבוה"ל
 עדיפא דידן הא כי כן, אמרו יא פוסקים דהצתואע"ג

 דקי"ל הרטב"מ בדעת העלינו מיהו הא עי"ט,מדידחו,
 לאחרים דמשמיע דהיכא אצ"כ לעצ13ו מצוההעויטה
 כן נמי הסברה דזה י"ל שליחו'ת, מטעם שחואשאני

 ממעם הוה אחר ע"י דלצאת כהטום לאהרים  שומענבי
 ברבר טחוייב שאינו כל קי"ל וטש"ה וזכתהשלימווו

 שיהע( בעיגן דביטליחות פהשוס אוצעם לחלצשאאי
 שליח נעשה העבד אין כ*נ בניטין נראיתא הכיבר

 יוחו בו עא1צות 'וניון גיטין בושורת ש14ינומהשום
 להוהשוח או שליח 5עשותו 41רוצה יודע טימבשלוחו
 ראיתא לוה ודומה י"ח, אחרים ע"י להוציאשליח
 ה'כל הבירו בשביל קרבן הביא לענין כ"אבער3ין
 שם עיין ליה, ניחא רלא זמנין בעיים דעתצדיכין

 וז"4 כתב קע"א בםי' ו'השאלתות הנ"ל,בשאלתות

 צבור לאפוקי רתהע בעידנא דעתו לכוון צריךהתוקע
 שתוקע כתב מרלא שאלה העמק הנאון בזה ורייקי"ח,
 להשו13ע ורק י"ח, לצאת דעתו יכווני צריךעצמו

 כוונה צריכות אין רמצוות רהלכה וס"ל שאנילאחרים
 ננד כתב הנ"ל והיגאון שאני, לאח'רים 5המשמיעורק
 בה"ג רדעת גתב דהרא"ש משום ראשוניםדעת

 הל' בה"ג מרהביא הוכחתו ועיקי כוונה,דצרי'כות
 כהטמיע נתכווין ולא שהמע נתכווין דתני הארה"ש
 ער יצא 'לא שו15ע, נתנווין ולא 3אטמיענתכווין
 ש"ץ אבל יחיד, מילי והני וסע4סיע, שוטעשיתכווין

 לכה'לנ דס"ל הרי והד, מר לכל לרעתו גוונה כעילא
 שופר, להדל ולא המצוה י"ח להוציא כהטמיערכוונת
 לעצמו מצוה העהטה אדמ רכל חרא"ש תוכיחוכ1זה

 במלחטוח, הרסב"ן וכ"כ י"ח לצאת שיכוויןבעי

 בזה קע"א בשאלוזות יבינו דעת הכי 3פדכח זהולפי
 דתקע בעידנא דעתא לכווני צייך התוקעחלשון

 הג"ל הגאון אבל בהעמק"ש, עי"ש י"ח, צבורלאפוקי
 לכווני צריך עצמו התוקע כתבו 3מדלא להיפךכתב
 כמהתו רהלכה כרבא רס"ל מוכח י"ח, לצאתדעתא
 לאחרים דכה2שויע *הא אצ"3, נפצוות וס"לב,כ"מ,
 מדברי לזה ראיה ומהא לזה, ראיה אינו כוונהצריך
 רפהשה בהא 3ו' אבל ר"ה ר"ה התום' ב3מט"3התום'
 'נהכוין ולא שוג1ע נתכוין רתניא 3שהא לרבאהמט'

 ל413טך ב1צי יהוי בוה"ל התום' וואשו יצא, לאמ41מיע

- 3ו', ההטומע להוציא משטיע נהנסווין שלאכנון  
 לכווין א"צ לרבא הא לכאורה תמוהיםורביים
 בשני פ"ה ס"ב מהריב"ל והגיה נרחק וכבילהוציא,
 אי ראפילו בזה רעתם הנואה אב'ל עי"ש.אופנים,
 כר' רהלכה אפשר סכ"מ אצ"כ, מצוות כרבאנימא
 ר"ז פליגי ולא כוונה בעי 4אחר ר3ה2מיע ג"'כזירא
 דקתני טהא א'דר"ז דהמקשה דם"ד וכמו כלל,ורבא
 3אטמיע אף לעצ3~ו שומע מה דשומע, דומיאכה2מיע
 אחרים יהיציא דעתא לכווני בעינן לא ותולעצטו,
 את 4היביא דטצ"כ דאע"ג לס"ך רס"ל איש1י"ח,
 אהרים 'הוציא דעתא לכווני בעינן לא טכ"מעצטו,
 יהוציא אצ"כ דסצוות ראע"ג להיפך אמה2ר ה"ני"ח,
 ומעתה להוציא, כוונה בעי משמיע סכ"מ עצסואת

 רוסה מאחרים דשוסע התוס' דעת רטוכחאע"ג
 דמקשה זו לסוניא נם הכי מהכתבו לעצמולתוקע
 קו4 וע4מע בהכ"נ אחרי עובר חיה דתנן מהאירבא

 ס"4 זו דמוניא אלמא יצא, לא כיוון אם כו'שופר

 לח5ט התוס' כתבו ומכ'1ס עצמו לחוקע רומהדשומע



 ום כם ך'חאצ"ה זש'80
 לטשג?יע שומע דומה אינו וא"ב לעצמו מתוקעטשמיע
 5כה2מיע דומה מאחרים דשוטע בה'ע דעתטג"ם
 כוונה בעי דכהשמיע דס"5 זירא ו5ר' בהדדי,1ת15יין
 מאהרים לצאת כוונה בעי מאחרים שומע ה"נלהוציא,
 5עצמו בתוקע הא י"ה, 5הוציא שליה 5עשותושרוצה

 סופר וז"ל כ"ז מ"ע הסמפ"נ דעת והכי כוונה, בעי5א
 שומע דעת שם שיש והוא מי' יוצא ובורמברך

 מצוות 5מ"ד 1אפי15 דרה"ש, נ' בפסק כדשתניומ'2מיע
 ליישב חאריך קנ"5 והגאון עכ"ד, צ"כ 2.4מועאצ"כ
 שישה ר"פ בה"נ מ4שון נובע סמ"נ דבריכקור
 שכתבנו במה הוא בזה דעתו אב5 עי"ש,שאכלו
 ו5דעת וכדר"ז, כוונה צריך מאהרים דלשומעבסמ"נ,
 דש"ס ס"ד דמעיקרא דאע"נ ניסא וסמ"נבה"נ
 ג!קשה וכהט"ה י"ה יצאת כוונק שומע בעי לאר5דבא
 1כו', בהכ"נ אהורי עובר היה אם דתנןמהא

 להס"ד ודאי וגו', וכוימיע שומע נתכוויןומהכרייתא
 הידש ר"ז אב5 להוציא, כוונה בעי 5א כה2גויעה"ה
 כ!שמיע יבין 41ונשע דבין קי"5 והרי בהדדי תלויןדיא
 גשסייע לימא 5"נ 'הסהניא משמעות וכן לזה, כוונהכעי

 מי5י דתרי הרי כו', דד"ז תיובתא תהוי 5ימא5רבא,
 טוכה אבל, בד"ה התום' לדעת מזה, נכעאואאע, לבאי שהאריך עי'"ט עכ"5, להדדי, שייכין ו5אנינהו
 כן 5א אב5 בעצכצ, 5ועוקע דומה מאהריםדשוטע
 לכהטגפהנ, שוטע דומה אינו וא"כ לאהרים,כמטגפיע
 הוצרך לא לר"ז דנם שכתב זצ"5 הגהמ"ה כמו"הודלא

 חוא דזה משום 5צאת הש'ומע בכוונתלהשמיענו
 כוונה בעי שומע ס"ג! ר"ז ב5א ונם דפסיקא,מי5תא
 דגם היד"ם ור"ז כעונה, דשומע משום הואוע"כ
 בכותת לכאורה 5י מובן אינו ועוד כוונה, בעיסהפמיע
 גמ2ני 5א אמאי שכתב שיטתו, לפי זצ"5 הנאוןמו"ה
 שאני, מאהר דשומע וכו' 5דבא דאותיב במההנמ'
 זירא דד' מהא עדיין ידע ש5א דס"ד הוי דאזכמטום
 סברה ר"ז ש'הידש 5אהר אב5 זאת, סברהשהידש
 דכוונת גמ2ום וע'וד 'הוא, הכי לרבא נם דודאיזאת
 5השמיענו ר"ז הוצרך ו5א דבעי דפסיקא מי5תאשומע
 דהמשטיע ס"5 בס"ד דנ"כ הנ"5 התוס' 5דעתדא"כ
 הכה2מיע מו"ה 51דעת לר"ז כמו 5הוציאו כוונהבעי
 , ני לצאת כוונה בעי ודאי דלשומע משומענרע

 צריך דשומע כ"ש התוס' 5דעת א"כ שליהות,שהוא
 5ישני הוי דא"כ זצ"5 מו"ה קושית נשאר א"ככוונה,
 אב5 ר"ז, ש5 הידויט קודם נ"כ שאני מאהררשומע
 שביארתי כפי התוס' קושית שפיר אתי הנצי"ב5דעת
 דומה מאהרים דשומע הוא בה"נ ודעת כנ"5בשמו

 בעי דמשמיע דס"5 זירא 51ר' בהדדי, ות5יין5משמיע,
 לצאת, כותה בעי מאהרים שומע ה"נ 5הוציאכוונה
 בהעמק הנצי"ב ש,יטת 5פי עי"ש, הסט"'ג דעתוהכ.

 5א ד5רבא דהש"ם ס"ד דטעיקרא ו5שיטתםשא'ה,
 אהורי עובר היה 4~ם מדטקע4ה 5צאת, כוונה שוסעבעי

 ה"ה ודאי כו' ,טומע נתכווין הטהברייהטשבכה"נ
 ד5א חידש ר"ז אבל להוציא, כוונה בעי לאכמטם"ע

 בעי גמטמיע ובין שוסע ובין קיי"5 והוי בזה,תליין
 טטייע 5ימא 45נ שם הסעיא טמשמעות 5זה,כוונה
 דהיי הרי כו' דד"ז תיובתא תהוי 5ימא '1ס1'5רבא
 הרה"ש העיטור ודעת בהדדי, שייכן 51א נינהומעי
 מאחר דהשומע שכתב א5א אהדדי פ5יני 5א דד"זדפי'
 כוונה, כעי הכה2מיע דק 5צאת כוונה כעי 5אנ"כ
 3ן 5א אב5 שהעמה"ש. פירוש כפי הנ"ל התוס'כדעת
 כותה צריך טאהר השומע דנם וסמ"נ בה"נדעת

 טו"ה שפיה2 כסו כעונה דשומע משום וי"ל5צאת,
 זצ"5 המהברהגא,ון
 בד"ה הנ"5 התום' דעת 5פי שכתב מה בטו"אדעיין

 אמרינן אי דאפי15 כי2מע התוס' 5פי'אב5,
 אפי"ה כוונה צריכות אינן דמצוית יצא 5שירדתקע
 בעיגן, השומע 5הוציא הגהטמיע דכוונת 15מראכשר
 הכה2מיע כוונת דאי יצא, לשיר תושע דאמר5מאן

 אפשד דאי כ"ש 'כוונה בעי לא 5צאת ה'2תאקיי
 כ(מילא הא כמ2מיע כוונת דבעי דידיה אליבאלו'מר
 5קסן דס"5 י"ז פי' ו5האי יצא, לא לשיר דתוקעש"מ

 לשיר תוקע יאג?ד אדדבא פ5יג 5א 'כוונה כעימשמיע
 דאמד אדד"ז להמן פריך דהא תברא מצידה אב5יצא,

 כהטגטיע קתני שהפע דנתכווין מהא כוונה כעימשמיע
 5עצמו כהטטיע אף לעצמו שומע מה דשוסעדומיא
 דמונה וכיון בתנאי, לדר"ז מוקי קוקיא האיוגהשום
 להוכיח ס"ד איך סני, לעצטו דמשסיע ברייתאמהא
 בעינן 5א דהטיר כדטטיע כוונת היטתא דמצ"כ,מהא
 הסצוה כוונת או"ד בעי '5א דקי5 מצוה דכוונתכ"ש
 5א כהפמיע דכוונה אע"נ וקם"ד כה2מיע מכוונתחמיר
 עי"ש בעינן, מיניה דעדיף מצוה כוונת אמי"הבעינן
 בפי התוס' בכוונת 5פרש כתב הנ"5 הנצי"בוהנאון
 דמקשה דס"ד התוסן דכוונת בשמו, ש'כתבתימה

 שומע סה דשוטע, דומיא גמ2ושיע דקתני גפהא5דר"ז
 אע"נ 5ס"ד דס"5 וכו' 4עצמו 'כו2'מיע אף5עצמו
 5כווין בעינן 5א טכ"מ עצמו את 5הוציאדמצ"כ
 דמצוות אע"נ 5היפך אפ,2ר ה",נ י"ה לאהר5הוציא
 כוונה בעי משטיע מ"מ עצמו את 5הוציאאצ"כ

 בצידה( תברא ש'ום א'ין )וידידילהוציא.
 דאף ק"ש נבי כסק יכן זצ"ל הנאון מו"ח כתבעדך

 ראשון בפסוק לבו כיוון אם ש"צ מגיהאם
 אין דמצוות מצוה כוונת ולא 5בד ה5ב כוונתדיינו

 שכתב בטלהמות ברמב"ן עיין עי"ש, כוונה,צריכות
 א5א קאמר ג!צוה כוונת 5או 5בו כיוון אם האי5ימא
 פסוק או דפר"א י' דברכות רמ"ב וכמ"ד ה5ב,כוונת
 א"צ דלמ"ד כתב זו  קוקויא ומהמת כוונה, צריךאהד
 כמ"ד ס*ל ואמודאי תנאי והני כ55, כוונה א"צכוונה
 על שתמה בטו"א ,ועיין עי"ש, כוונה, צייכותמצוות
 5יה קרי דדאעם דכוונה 5זה זה ענין סה הנ"5הרמב"ן

 הדברים ויבין וידע ש"נווין היינו ה5ב גוונוזשם
 ואע"פ הלב בכוחעע חלוי זה ודבד בפיו,שמוציא
 וכוונה התם, טפקא לבבך ומעל לצאת, ג!כוויןשאינו
  אע"פ גצצוה אעתו י"ח 5צאאע שסכווין הייטודהכא



מא ר יזחש"ח רז וש 4ט נ2ז

 ~דברים 5בו שספנה אלא לבו ע5 'הףבוים 3משים"4ינו
 בחנ יטהאויך עייא4אורים,

 דא אחד נצעק ק"ש ו"~קד ההמב"ן על השיבוכן
 נאנם ואם הוא הנשיא ר"י '4ל ק'"טיעא

 הנשיא דר"י ראיה אינו יצא, יאילך ,תכאןבשינה

 ק"אה גשטאר נצאו, היה לאחרים ישלטד 'טהיהטפני
 ראיה, איט בשינה ונאגס הא ינם וגשדשים,כמ"8
 קאתרא אלא 4ק"ש נל דא ק דודאי הכטרשים פ"רכבר
 עי"קג הלב, כחנת בלי סנמנםכשתוא

 קעמלער י אבונדעסף

 מטסימן

 בשבת לתקוע שלא הנזירהבענין
 ומדינה ירושלים מקדש עניניובירור

 לא בש3ת 5תקוע שלא כשגורו ה"ח שופד חל'רמב"ם
 שהיה בזמן 'אבל ב"ד בו שאין בטקום אלאיגוהו
 הכל היו בירושלים חנדול ב"ד והיו קייםבהמ"ט
 ולא יושבין שב"ד זמן כל בשבת בירושליםתוקעין

 תחום בתוך שהיתה עיד כל אלא בלבד ירושליםאנשי
 נו'. רראה והי'תהידוש'לים

 סיטן בש-ע בבאה"ט ועיין ע"ז, מ"ש בהשנותעיין
 חכל1י בשס מקש'ין יושמעתי שכתבתקפ"ח

 3צוניתין על כ"א( )דמ ביו13א דאמדינן 'מהאא"י
 ומריך המקך,8, בבי,ת לאבותינו נעשו נסיםדעשרה
 דעת רלפי בירוש'לים ווסיים במקד,4 פתחבגמ'

 סאי א"כ ירושלים הוי טהדש דבכלל דם"להרמב"ם
 אהדן יד ועייז ירויסלים, הוה סקהס בכ5ל האפריך

 הבנה אין ולכאורה עכ'גל.- עוד, להקשותשחדבה
 עשדה תנן בכהטנה הרי דהתם א"י 'חכמילקושי"ת
 לא הלא ,ודבינו המהדש, בבית לאבותינו נעשונסים

 להיות שחל ר"ה של יו"ט המשנה על אלאח13ר
 בכלל 'הוא דירושלים ואמד 'תוקעין, היו במהו,טבשבת
 'ולאמקד"ש

 בכ~
 יהקשית הוא כוונתם אבל בהמ"ק,

 יש השי במקו"8 פתח בלשונו דאמד המקשןטלש,ון
 לו היה מטדש ללשון המקדיס בית ל,4ון ביןהפרש
 יטיים המהו"ט בבית פתח י5וטד בלשגולדייק

 מקדש דלשון ש"מ במקד'ס' פתח 'וג1דא3ורבירויסלים,

 לוהשות יש באמת יפי"ז יהושלים, כ%ל אתונ"כ
 סעשרה אהד וזה דאסד שם הקודס טלטון "וחרזה

 ובן המפדש, בבית אמר ולא בטקיט שנעשהנסים
 ילא בטידש, אחרנייתא חדתי א"כא לבסוף שםאסר
 רברי ,1הם למקשות עדיפא ומזה ושמפדש, בביחאמי
 כאהטן. וברי %אהיטןס

 מעיקרי1 שבזה הקושיות דכל ינלענ"ד באמת14כנבם
 יבד מקדש שנאמר מקום כל דודאיליתנהו,

 ירושלים, על ולא לבד בהמ"ק על דהאי 0ובר יביענט
 לא אבל במקרט עאאגש"ו במשום אלא אמי לאורבינו
 דירוו8לים לומר הכריחו מקדש דלשון 'ולאבמדישה,

 לו0ר הכריחי טיינה לשון וק אלא בכ~והוא
 ונדתנן המשנה, בלשון מדינה בכלל אינהדירושלים

 בטדינה ומעות בידושלים פידות ד' מ' דטע"שפ,נ
 חוה 5א דיחושליםהדי

 בכ~
 היה הלא וא"ב טדינה,

 לטהרש, חוע לא אבל תוקעין יהיו בטידש לומרלו
 אלא בא דלא ש"מ בסדיסה לא אבל מהשמר ע"כאלא

 ירושלים את אבל שבא"י, העיהרות כל שארילאפוהי
 מקדש ששם משום ולא אפיקלא

 כו~
 ידהטלים את נם

 נם תקעו 13מילא הוקעין היו ובמתדש כמ4וםאלא
 ספוו"8 העונא פיו"ט דלא כה4ום 14לאבירוישלים,
 כיוון דהחנא אטדינן תאעין היו יובידושליםדבטקדש
 תוקעין היו במקדיס בלשון "רושלים את גם בזהלכלול
 כלל בזה כהדש, בכלל הוה לא ירהטלים שבכ"םאע"פ

 דכיון כהסום מקדש בכלל ג"כ ירושיים אתהתנא
 'רכדאבאד. ירוש'לים, בכל נ"כ תקעו במידשדתקעו

 ד14 חדא טעמי, סתלתא לרבינו לו יצא זוןשיטה

 במדינה לא אבל דק דאמר ד3יוןיאמרן
 דירושלים ידושלים 'ולא מדינה אלא אימעוט דלאש"מ

 אינהבודאי
 בכ~

 עוד דתנן שנית יפהנ"ל, מדינה
 בן יוחנן יבן ה'תקין בהמ"ק כדטחיב פכמטנההתם

 והלא ב"ד, בו שיש מקום בכל תופעיו שיהיוזכאי

 אלא חברו ב"ד דבד לבטל יכול ב"ד אין דהאקשה

 נזי כבד שלסנינו הב"ד והלא כו', מכגו נהולא"כ
 לדיב"ז כח היה והיאך לבד במקדש אלא לתקועשלא
 תלוי הדבר דאין ע"כ אלא לטקו"8, חוץ לתקועלתקן

 מתחילה ונם תלוי 'הדבר בב"ד דק אלא כללבמקד"ש
 דבמקום התקנה הותה כן בשבת לתק'וע שלאכשגזהו

 דאמר הא ולכן תוקעים, יהיו שם קושבים הגהולשב"ד
 מקדיט משום בחשיבהת הוה לא ונוקעין היובמקד,4
 הנזית בלשכת יושבים היו הנדול שב"ד כהשוםאלא

 בכ"וט לתקוע אח"כ ריב"ז תיקן שפיד ולכןשבמסדש,
 ריב"ז, בתקנת מצינ'ו הדי לפי"ז וא'קכ ב"ד, בושיש
 ראלו שם וכדא3ודו לגמרי לייהסלים אוחה השוהשלא

 בפני שלא בין ב"ד בפני בין תוקעין ההובייושלים
 א"ב לא, ב"ד בפני שלא אין ב"ד בפני וביבנהב"ד
 דבזמן 3ך שהיתה ה'וא הראשונה תקנה ע"כהיי

 עיר בכל תוקעין יהיו במהדש חנדול ב"דשישבו
 דאמרא דהכהשנה הוא מוכדח ע3"פ הדיידושלים,

 בכל חוקעין היו הוא חנוונה תוקעין ה"וובמקדש

 אמר ולזה במקדיס יושבין שהיו הב"ד 3צתכאתהעיר

 אימעט לא ירויסלים את אבל בטרינה, לא אבלשפיד



 4* נפרז8
 ךי'חא"ח ךז י4

 בכ4 תושףן הת בטקדש תוקעק דהט בעןרממייא

 )4סירושלים
 היתה זאת ועוד יכדטנה עור ו"4טרד~עויי?טיךץ,

 יטהיא ע.ר שכי יבנה על יתיוהירחטלים
 דאמר הרי תוקעיג לבוא חכולה וקרובה ףטומעתריאה
 לבד ביריטלים ולא ירוש4ים בכל תוקעק יטהיופפורט
 וזוקעיה היו ליררטלים הקרובות העייות בבל אמאיא

 עבר ביעחן ירושלים היתה בלעחן ואששגהו*1טמשרה
 חיבהמ"ק, קודם בבנינה בעודה דע"ב לרבינו*"ל

 ירושלים בנל תוקעין רהיו הוא ריב"ז תקנת~קורם
 הוא חובהמ"ק לאחר יק דריב"זז סביביתיה,וכבל
 התקק בהם"ק נמטחרב בנדטנה יטם וכראמריתיקן,

 עי יתירה ירוש~ים היתה רא0ר כין וא"נדיב"ז
 היתה שם פידש"י וכן קיים, הביח בעור ע"כיבנה,

 דברי דלכאורה אלא כו', בבנינה בעודהירהטלים,
 לא אבל פיריש"י דמתחלה ושם זא"ז סותריןו"ש"י

 ברעת ידלא בנבולין, ולא בירהטלים לאכמרינה,

ין4

 אחר, בררך שבהב כ"ט ר"ה נטוייא ועיין)א(
 ירושלים יורע ואינו 1"ל רש"י לפיישהקשה

 מילהא תליא ולא עיירות כדפאר עדיפא אמאיבחורבנה
 ובהא לר"א נדולה ובסנהררין לרבנן בביידאלא

 הרמב"פ נ"כ והביא וכו' שוין המקומות וכיירושלים
 ניהא ולפי"ז ירושלים, העיר בבל הי"נו במקדשפפרש
 רה"ט הוא מסקנתו ועיקר בזה, שהאריך עי"שוכו',

 כמטום הבית שחרב לאחר ב"ד בו שיש בכ"מרתוקעין
 רווחא הניחו לנמרי שופר מצות לבטל רצו דלארכיון
 וליכא עליהן ב"ר שאימת ספני בב"ר לה ותלואצת

 ביבנה רוקא ולר"א יעבירנו לע4מא ב"בלמינזר
 ב"ר סתם במקום אבל שם, טנהררין ראיפתתוקעין
 עליהן ב"ד סתם אימת ב"כ דאין יעבור לשמאחשל
 ב"ר באימת אלא נורם עצמו מצר הסקום ראיןוכילן
 כדמפ"ג, ב"ד בפני אלא תוקעין אין תליא סנהרריןאו

 תוקעין ב"ר דבזמן בנמ' דרבא רס"ר למאיואפילו
 דבזמן דס"ד כה?ום היינו ב"ר, בפני שלאאפילו
 תושעין אין ום"מ העיר בבי ב"ד אימת יושביןשב"ד
 ~יבא ב"ד אימת דשם ברואה ולא העיר נתוךאלא

 בבנינה ירושלים ואלו יעבור לשמא למיחשוא,כא
 שופר רמצות רווחא כהטום אלא הוא ב"ד כמטוםלאו
 אם היתה שהיא בירושלים ותלו לגמרי לבטלושלא
 קרובה לפיכך וקדושדוה חשיבתה מפני ישראל ערימכל
 שם לבוא ויכולה הואיל דפי' טטעם כמותה עשולה

 תחושין לענין אמות כ"ר חשובה העיר כ5 רהאבשכת
 ירעינן - עי"ש ערכ"ל לשס, באה באילוחהשבינן
 זצ"ל הנאון מו"ח ע8כתב כנטו דלא הנ"י*המו"א
 כמשום יא בירושלים היה הראהטונה תקנהרעיקר
 דעת אלא ובו', הנרול דב"ד משום אלאחשיבות

ר*ו'"
 עכ"פ מה"ת הוא שופר רתקיעת רביון הוא

 שופר תקישת לבטל חכסים רצו לא לבר נזירהופחשום

 הלח"מ הקשה וכן בבנינה, בעודה פיר,ט והרררבינו
 בבנינה בעודה הוא דש"י רבוונת צ"ל אבלכאן,
 לא רבינו אבל העיר, שנחיטה קודם חובה"מיאחר
 שום עוד נשאר לא בוראי ח'ובה"מ דלאחר הכיסבר
 מקום כל אלא תיקן לא הלא וריב"ז בירוו4ליםב"ר
 איזה שם שנשאהו נאסר אם דאף ועור ב"ד, בושיש

 היו הרי עמהם והנשיא גדולה סנהררי אבלטהב"ר
 תיקן ביבנה אז, הנשיא היה שהוא דריב"זביבנה,
 רא"י שס בברי"תא בדתניא בשבת לתקוע זותקנה
 בבר להם אמר שתקעו ולאחי נתקע בתירא לבניריב"ז
 לא בכהטגה דאמר לר"א וא"כ ביבנה, קרןנשמעת
 בוראי לדיךיה הרי בלבד, ביבנה אלא ריב"זהתקין
 היתה יבנה, על יתירה ירושלים היתה זאת ועודהאי
 רבזה נמי לרבנן וא"כ התקנה, לאחר ולא התקנהקודם
 רבנן ט4ת ועוד דהאי ע"כ צ"ל ולרש"י פליגי, לאהרי
 השור להאי בלל יסבור לא ר"א אבל לה דאגטריהוא
 רד"ה כהממע הדברים דטסתינצז דוחק ה'וא אבלזאח

יךםך8
 עמאיכטע מפני בב"ר ותלוי קצת רווחא והגיחולנמרי
 וזהו יעבירנה שמא כהטום למיגזר וליכא עליהןב"ד
 תקנה דעיקר נמי החוהבן קורם וג"כ החורבן,לאחר
 רווחא כושום אלא היא ב"ר כהטום לאו בירושליםהיה

 בירושלים ותלו לנסרי לבטלו שלא שופררמצות
- כשבח, שם לבוא ריכולים כמטום להוהקרוב  
 מו"ח שהקשה מה לומר שייך לא זה רלפיונמצא
 החורבן לאחר לתקין זבאי בן יוחנן ר' יכול היאךזצ"ל
 ב"ר אין רהא ב"ר, שם ש"ש מקום בבל תוקעיןשיהא
 הימנו גרול א"ב אלא חברו ב"ר רברי לכטליבול

  ע"ב נ' כתובות הרא"ש בהנהות ועיין ובו',בחכטה
 קרובי סורי לרברי ראיה "ט מכאן ז"ל כחנ נהנור"ה

 דברי לבטל יכול ב"ר ראין ראע"נ רביצה בפ"קשכתב
 היה שאם טברא באותו יעשו אם וכו', חבירוב"ר
 הענין שנשתנה להתיר, מסבים היה קיים ב"דאותו
 לומר לי נראה ולענ"ר עי"ש רבריו, ביטול זהאין
 תקנת רעיקר משום הנ"ל המו"א לרעת הבאג"כ

 רווחא כהשום הוא והקרוב בירושלים לתקועהראשונה
 שהחריב לאחד א"3 ננדאורייתא, שהוא שופרדמצות
 השופר מצות לבטל שיא בן נם רצוירושלים
 מפני בב"ר ותלוי קצת רווחא והניחו לגמרימה"ת
 הסברא שבטלו הביון משום עליהן, ב"דשאימת
 בשבת שם לבוא ריבולה תלוי שהיתה חורבנהמהודם
 והקרוכה, בירהטלים רק תיקנו רג"ל הסבראדכהטום
 לבטלו שלא אחהת סיבה בזה מצאו חורבנהולאחר
 ב"ר האאיכאע ספני כב"ר שתלוי הסברא והיצולגמדי
 ראין וכיון יעבור, לקשמא כ"כ למ"נזר וליכא~יהן
 סנהררין או ב"ד באיכטע אלא גורם עצמן ב2צרהו8קום
 כרס8רש ב"ר בפני אלא תוקעין אין כמש"התייא
 לתקיעת רווחא א4הניחו מצר הסברא גופא חהופנמ',
 לאהר ב"ר אאץו היה שאם ובודאי סה"תשופר



טבזיךח~"חתפארת

 רבר"ה תניא שם ל' דף בברייתא נם דהרי יעורהיא,

 והיינו החדש, את שקד"אי בב"ד א5א תוקעין היו5א

 היי נרולה וה0נהררי שם, ,ובדפירש"י נדולהסנהדרי
 רטי בעצמו רדש"י אלא חובהמ"ק, 5אחר ביבנההיו
 אב5 כר"א, ברייתא האי ראתיא וגתב זה לתרץשם

 זאת ועוד רבין ברויחא זה כל אתיא 'רבינולשיטת
 והיינו דנ"ע, א5יביה אעעיא הברייתא וביןרהכהטנה
 וקריבות וש,וסעות הרואות סביבותיה וכלדבירושיים
 ולאחר הבית, בזמן נם תוקעין היו לבואויכולות
 בו שיש בכ"מ תוקעין שיהו ריב"ז התקיןחובהמ"ק

 הקהומה רתקנה דומיא החודש, את בו שקדשוב"ד
 יושבים היו ששם מחמת בידושלים רק 5תקועשתקנו
 החורש מקד"שין היו שהם במקדש הנרולהסנהררין
 בנ' נם סגי טנהררין ד5יכא 'ובזה"ז עמהם,והנשיא
 רומיא נ"ג והיא החוד'ם מקד'טין ג"כ שהםהסמוכין
 ריב"ז בימ5 שלא בזה באו ולהורות הקרוטהרתקנה
 מאי לפי"ז מאד וא"ש הקדומה, התקנה בזהכלל
 רלרש"י דוקא, החוד"ט' את עולדשו בב"ר הדבררתלי
 ולקידוש דוקא הנרול בב"ר זה תיוי הלא כר"אדאתיא
 היו לא ובר"ה יומר לו והיה בג', סגי הריהחוהט
 בקירוש זה הלי ולמה הגדול, בב"ר אלאתוקעין
 אליבי' זה דאתיא ניחא רכינו לשיטת אב4ההודש,
 בב"ד ואץ כלל, הגדול ב"ר בעינן לא ולרבנןדכו"ע
 שאין בזמן סגי החודש יקרש שראויין ג' שלסמוך

 וריב"ז הסנהדרין שהיו בזמן ולכן בעולם,סנהדרין
 עור תוקעין היו דלא ודאי ביבנה עמהםהנשיא

 והאי ב"ר, איזה שם 'נשאר היה אם אמבירוש'לים
 שאמרה ומה התקנה, קורם רק הוא דהכהטנה זאתועור

 רטחכין 'הוא מוכרח ע"כ תוקעין היו במקדהםהכ"טנה
 בסביבותיה, ונם ירושלים בכל נם תוקעין היוהמקז,ט
וכהנ"ל.

ין4

 כמטום להתיר ממכים נ"כ ב"ר אותו היה קייםהחוהבן
 הנהות 5דעת בימול זה אין לכן הענין,שנשתנה
 יכול איך זצק"ל הגאון מו"ח קושית שייך ולאא'טר"י
 הימנה גדול א"כ אלא וכו' חבירו דברי לבטלב"ד

 אשר"י שהנהות משום 5זה רמיון שאין ואףבחכמה,
 כמו סכנה כה12ם הענין שנשתנה במקוםאיירי

 שכוירי במו יעבור וע5 ריהךנ איסור ומשוםבכתובות
 ודו"ק הסברא, כוצר לזה רמיון יש אבלשם,

 לתדץ יש המו"א בסברת רג"כ נמי י"5דלענ"ך
 הנ"5 הרמב"ם 5דעת הנ"ל הבאה'שקושית

 לאו וירוש5ים בסקדש תוקעין שהיו דבמהכאטום
 אלא בהס"ק או מקד"ט קרוי ידוש5ים דנ"ככה12ם
 שופר 5תקיעת רווחא שמניחין חתקנה דאותוכהטום
 ג"כ נמצא בשבת יעבור לשמא 5מעזר ו5יבאמה"ת

 העיד כ5 רהא בשבת שם לבוא ד"כו5הבירוש5ים
 משום 5א אב5 תחוטין, לענין אמות כ"דחשיבה

 במח הטהור 4שונו במתק רבינו השמיענו זהוכל
 כשגזרו וכתב הסשנה מישון הרבריםששינה

 ב"י, בו שאין במקים אלא נזרו לא בשבת לתקועש5א
 דישו את מזה 5הוכיח הקדמה ב,מקום זהכתב

 תליי הדבר דאין הטאד,ט בזמן תושעין היודבירוש5ים
 מדהתקין זה והוכיח ב"ר בו שיש במקום אלאבמקדש
 כעין היה התשנה תחית דנם ש"מ אח"כ הכיריב"ז
 דין בית דברי 5במ5 ייב"ז יכול היה 5א רא5"כזה

 אב4 אסר זאת רבינו שהטדים ו5אחר וכמ"ש,הקודמין

 בירווולים הנדו5 ב"ד והיה קיים בהמ'/ק שהיהבזמן
 א5א התקיעות נורם היה המקדש ר5א להורותדייקא,
 התקיעוח, שנרמו הוא בירוש5ים יושבין שהיוהב"ר
 כ4 בשבת בירוש5ים תוקעין הכ5 היו אז, אמרו5כן

 רועוד בפירוש הגמ' כראסיק והוא יושבין, שב"דזמן
 היתח בזה דגם איא 5יה מבעי זאת ועור דמאיזאת

 אנשי ולא אמד והדר עי"ש, יבנה ע5 יתירהירוש5ים
 תח'ום בתוך שהיתה עיר כ5 א5א ב5בדייוש5ים
 מוכרח מזה רנם להורות כו', רואה והיתהירוש5ים

 הבית בזמן תוקעין היו סביבותיה וכ5 דבירושליםהוא
 יבר הוא בנוד'נה 5א אב5 הכהטנה ראמרהוכטשי

 וכמש"כ, מרינה, בכ55 אינה ירוש5ים כימירוש5ים
 3!' בה5' בלשונו עוד רבינו השכי5 ר5כן 5וכורונוכ5

 תושעין כו' ב"ד בו שיש מהום כ5 'כו' 'ובזה"זואמר
 התקין שכן תקנה 5שון בזה הזכיר ו5א בשבת,בו

 תקנה על מאומה חידש 5א רריב"ז 5הורות כדיריב"ז,
 וריב"ז כך היתה הראשונה התקנה רנם א5אהראשונה

 ור"ל, בזה"ז, גם יהנהיגה והתקין בתקנה טעם ררשרט
 1כ4 בפשיטות הראב"ד השגות 'מע5יו סרוובזה

 ודו"ק ליתנהו, מעיק'רא ע5יו שהקשוהקושיות
 הכהטניווז בפירוש רבינו מ5ש'ון 5הריא נראהוכן

 ירוע~לים ד5או הבריחו מדינה שםררק
 בראשונה בכמטנה נ' פ' דבסוכה מקד'ם, שם ו5אבכ55

ידכטף
 הנאון מו"ח שתירץ וכמו ירוש5ים, הוה מקדשרבכ55
 5העיר יש 5כאורה אב5 - א"ר, מעם גמטום אב5זצ"ל
 נבי ק"נ עירובין דש5הי מסוניא הרמב"ם5רעת

 התם 5יה דקרי 'חשיכה עם בתנור הפמחסש5ש5ין
 בירוש5ים א5א אינו הפמח צ5יית והרי בסדינהשבות
 מצאחי אב5 מדינה, 5יה וקרי ביוצא נפס5 5הובחוצה
 רי"4 יתרץ וכתב זאת שהקשה ר"ה איתן בסצפהזאת
 מקום היינו פני רבית ס"נ בפסחים רש"י מ"שע"פ

 ובב"מ מ' בסוטה וכ"כ ירוש5ים ע5 שהוסיפוהחיצון
 וכהטמע עי"ש, י"ד סנהדרין התוס' מדברי וכ"מצ'
 קרי פני בית רכהטום י"י וא"כ ביוצא אף מפ0ליר5א

 פסח ואוכ5ין צו5ין נמי רהתם סדינה פסח5צ5יית
 כמ"ש התחתונה בצעה והיינו צ"א בפסחיםוכ"ע

 ד5א הרמב"ם מרברי וב"ם סי"ב א"ע ח"במהרי"ט

 4א מ"מ יררש5ים בכ55 דהוי אע"נ מקדש נכ5להוי

 עי"ש ע5יונה, נבצעה וכ"ש מהדש בכל5הוי



זיןחש"חרןפארתא
 אחר, יום ובמדינה שבעה במקד'ש נוטל יולבהיה
 מלבד שבא"י העיירות כל היא טדינה וז"לכתב

 וז"ל כתב ד' ס' פ"נ במע"ש וכן עכ"ל,ירושיים
 לבד א"י ממדינח וטדינה סדינה כל נקראסדינה

 סרינה, ליטון רק מפורש דרייק הרי עכ"ל,מירויטלים
 בט"1 בכהשנה שקלים רמסכת בפ"א ספור,ט כתבוכן
 בסהדש ישבו בכ"ה בסרינה יושבין שולחנות היוכו

 ירויטלים, סלבר ישראל ערי לכל שם  'ומדינהוו"ל
 בפי' רבינו דם"ש' הוא כ12כרח וראי 1'לפי"זעכ"ל,
 ר"ה של יו"ט פ' בריש שלמנינו בדין בר"ההכהטגה
 כויה ירוש4ים תקרא מקרש כי פעמים בארנו כברוז"ל

 ע"כ עכ"ל, ישראל, אוץ שבכל העיירות שארהמדיגה
 הוא יבר טדינה רק דסמעט בזה דרק הוא כ11נת1נ"כ
 הוציא שלא כיון מקדש בשם ירושלים את כללדע"כ
 לא ונם היא, סדינה בכלל לאו וירושלים )חרינהאלא

 אלא מקדיט בשם ירושלים את רכלל לו3מר לזההוצרך
 שופר גבי הכא אבל ,דטקלים וסע"ש בלולב החםרק
 כלל לכלול כיוון שלא אף אלא כלל נצרך לא זהנם
 תוקעין שהיו הוא סוכרח ג"כ סקרש 'בשם ירושליםאת

 שישבו הב"ר סחסת במשדש שתטעו רכיוןבהרושלים,
 בו ש'יש ממום שהוא ייוש'לים בכל תקעו ממילאשס
 סביבותיה, בכל תקעו ונם העיר בכל שהוקעיןב"ד
 הנ"ל,וכבל
 רבינו רברי סוכרחין לולב נבי בסוכה ינם נראהעןף

 מקד,ט בשם לשלול בא ש שם דנםקצת
 שס תניא דהרי ירוע4לים, את ולא 'חמדינה 4תאלא
 של סנהגן היה כך אוסר בר"צ ר"א ע"ב( ס"א)דף
 קורא בירו ולולבו לבהכ"נ הולך כו' ירושליםאנושי
 חולים לבקר הולך כו' בידו ולולבו וסת%6קן'ש
 בלשון היה כך '1)שדאמר כו', בידו 15לב1 אבליםולנחם
 הקורם זסן בכל זה שהיה נ"כ כממסע ודאיעבד

 התקנה וקירם הבית בזסן בשלותה "רו,4ליםכעמהיוזה
 זה שהיה וא"א בידו, ולולבו לבהכ"נ הולך אמרוהיי
 בשבת ראש,ון יום חל ראם חדא לבר, ראשון ביוםרק
 וס0תיסת בידיהם לבה"כ להביאו יכולין היו לאהרי

 דהרי ועור השנים, בכל מנחנן 'היה רכך כרטמעהלושון
 וסתסן אבלים, ולנחם חולים לבקר הולך נ"כאמר
 בשבת אותן התירו בקוש'י רק רהרי בחוהמ"עהוא

 ועור רארטון, ביו"ט כ"כ מצוי זה אין וא"כ1בי1")4
 ניחום כלל שכיח לא וראי לבד יו"ט של רא,שוןרב"ום
 או עצמו ביו"ט שנעשה באבל אלא עאשינואבלים
 פסקה הרי חשכה קודם אחת שעה אבל חשכהעם

 איירי בוראי וא"כ ההלכה, לפי  שבעה נזירתממנו
 נומלין היו בירושלים דנם מפור,ש הרי ההנ, ימותב3ל

 בדין דאינו יועוד התקגה, קודם נם ושבעה כלהיולב
 וסי הלולכ את יטול במקדיט בעזרה מתפ% שה"הש3ף
 דרק בדין איגו ונם יטול, לא בב'הכ*נ סת5ללשהיה

 קובעה כל הלולב יטלו למהדש לילך שיכוליןהבריאים
 אלא יטלו לא לילך יכולין קמאינם והזקניםוהחולים
 ראשון.ביום

 יו"מ הכמשגה אטרה וערבה לולב פ' דבר"טן4צש
 מול"כין בשבת להיות ע4חל חנ שלהראהטון

 ראי*רי כהצום בגמ' ואסר כו', הבית 5הר לולביהןאת
 העם כל ראמרה שם הראשונה ובכהטנה הבית,בזמן

 לבהכ"נ, חולך בדבריו דזכר ראב"ר דא"כהחורבן, לאחי ראיירי כהטום הכנסת, לבית לולביהן אתמוליכין
 דוראי התקנה, ולאחר ה'חורבן לאחר רק אייריע"כ
 רהרי הוא, בהכ"נ לע14ן כהטום לאו רהש"סדוקיא
 ש'היו בירושלים כנסיות בתי הרבה ה"1 הבית בזמןגם

 את וישיף נ"ז( )דף מנילה 1כדא13ר1 שם,מתפ%ים
 ש3שנרלים טקום נדול, בית כל ואת בהם"ק, זה ה',בית
 ר' 44מר איכה ובסררש עי"ש, שם, ס"ד לח'ד תפלהבו

 בתי ושמונים מאות ארבע הושעיא ר' בשםפינחס
 כו' ב51אתי מנין מפהמ"ק חוץ בייהטלים היוכנסיות

 ובירושלכה א'. הל' 'דמנ"לה פ"ג בייויטלמי הואוכן
 בתי וששיס כואות ארבע איתא נזילו'ת דיני שני פ'ריש

 וי8כ!ונים וצ"ל הוא הוא ט"ס ובודאי עי"ש,כנסיות,
 זה שלכ2דו כיון הנ"ל, והמהרהש דפנילהוכירוימלסי
 אסנם הבהמ"ק, עם תפ'ש י4הא סלאעזי שלמהנמטריא

 ב5שונה הכהטנה דאמרה יפהא רק הוא הש"ס שלדוקיא
 בזסן ואלו "בדונ"נ, לולביהן או2 סדליכין העםכל

 וכדא)4רה במידיט כ!תפללין הרבה היו הייהבית
 יתדע הבית, להר לולביהן את מוליכין השניהוצמטנה
 העם נל אמרה לא הבית בזטן דאיירי השניהד3השנה
 סח)נש, סוליכין אלא הביוז להר לולביהן אתמוליכין
 נם היו אבל בעזרה, טתפללים שהיו אוהןוהיינו
 4מרה לא ולכן כנטיות בבתי מתפללים שהיוהרבה
 לעגין הקורמת בכושגה ואלא העם כל הבית הר5ענין
 דבז3ון ש"ם לבהכ"נ כ!וליכין העם כל אטיהבהכ"נ
 'ודו"ק. איירי, ביתשאין

 כתיב בלולב והרי ק,מיא הא קשיא אי24כמבם
 ה', ולפני ימים, שבעת א' ה' לפני'ושמחתם

 ל"ב( )דף זבחיס כדאמרו לבד בפקז"ט הואהרי
 כעזרה רק הוא ה' לפני בהו דכתיב ושחיטהדססיכה
 פ' בקרא מצינו דבאמת אלא )ב:( עי"ש 3וכהט, ה'יפני
 ק"ק על בין א', ה' לפני שם יאכלתם שאמרראה

 הנאכלים קלים קהטים על בין בעזרההנאכלים

 יוםהיד
 13טל לולב היה בראשונה שכתב בטו"א ועיין)ב(

 משמע בסקד,ם והאי וכו' שבעהבמקהש
 כתיב ה' לפני ההא בירוש4ים ולא דוקא בעזרהיכאורה
 הא לעיל רפי' אע"2 דוקא 3פקד,ט דכהשמע קראבהאי

 בירושלים תהעעין היו בסקדש כשבת שחל ר"הדתנן
 אינה וירושלים דוקא סקדש ע"כ תכא 'זה בכללנמי

 עיקשבכל4,

 ח)שחבר( חתן הממרר)סהרב
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 ה' לפני ושטחתם שם אמר וכן העיר, בכלבמחושלים

 הם והרי ש,מים, בביטר שהוא בספרי ואמרוא',
 אמר ע"ב( כ"א )דף ובתמורה העיר, ככלנאכלים
 לפני דואכלת סקרא החומה מן לפנים נאכלדבכור

 בבל יאכלנו שלא היקש מצריך שני ובמעשר א',ה'
 א', ה' לפני נ"כ ביה דכתיב אף ד,שילה דוסיאהרואה
 ע"ב נ"ו דף בזבחימ והתוס' ום, בתוס'ועיין

 לא דכתיב כהשום מתחלה ותירצו בזה, באמתמתהישים
 אכול, בירוושלים הא דכהט23ע בשעריך, לאכולתוכל
 תוכל מ~א דשמעינן דכיון זה הוא כוונתםוע"נ

 לפני נקראת ירוושלים רגם אמרינן אכולדבהררשלים
 ח)%4ת נם דהרי והקוו בהם חזרו ראח"כ אלאה',

 דלא נראה היה ולענ"ד עי",ש, התם כתיביהישמות
 א' ה' לפני דודאיק"מ

 כו~
 בין בעזרה בין ה'כל

 ירושלים, ננד ה' לפני הוא דהעזוהבירהשלים,
 דבסהום אלא המדינה, נל נבד ה' לפני הואוירושלים
 שהוא אכורינן הסתם מן בירושלים שהוא הוכחישאין
 שיוש במקום א'בל ה', לפני קהוב יותר שה'ואבעזרה
 ה' לפני הוא זה דנם אסרינן בירושלים שהואהוכחי
 בהו דכתיב ואשם בחטאת ולכן הגודינה, כללנבי

 קדו,פ במקום נדכתיב דוקא בעזיה שהוא עשהאזהרת
 י"ז( במכות רש"י )וכדכתב מועד אוהל בחצדתאכל
 לאו, לאיסוי בעזרה רק א' ה' 'דלפני דהלאופהשייפא
 לאכול תוכל לא בהם יסתיב קלים בקדשיםאבל

 האי כעקמינן אכול דבייושלים )שפורש דמובחבשעריך
 ובסמיכה החומה, מן בלפנים לנבם א' ה'לפני

 הוכחי וום ,ואין יה' לפני מתמא דכתיבושחיסה
 ליה מוקסינן בירו'שלים שהוא אחרטמפום

 אנתי דא"כ אלא מידושלים, ה' לפני יותר שהואדוקא בעזר"
 יהאי בכתוב הוכחי שום אין נ"ב בלולב דהריתגושה

 הסתם סן והיי בייושלים, ההא 'ה' לפניושמחתם
 י"ל ואולי 'וכהנ"ל, בעזדה שהוא לוסר יוחדמ0תבדא
 נאטיה וק4מהתם ס"ם סי' דאה בפ' בנ(פריכדתניא
 האמורה ק4מחה מה ומחה, להלן יונאמדה שמחהבאן
 וא"כ ולסים, פאן האגוורה שסחה אף שלמיםלהלן
 בירישלים להלן האסורה שסחה טה נאסד אנואף
 בההושלים. בלולב כאן האמויה שגששהאף

 המשנה בפי' רבינו לדעח אומר אני זה כל64כפנם
 לבר היא דמרינה שם נם  ש0תב שםבסוכה

 בו, שחזד נדאה היד בסטר בחבורו אבלמירה1לים,
 ובסקדק1 )פפודש, אמי י"נ הל' לולב גאהל' ז'דבפ'
 סחגות הוא ובוראי ויום, יום בכל אוהו נוסליןלבדו

 נ"כ קאי א' ה' רלפני יוסר נוכל אם הנ"להמבוכח
 פ"א בסו4 נם הנראה 'ולפי וכוג"ל. ייושלים,על

 זבר ולא הגוטנה  לשון ץמם והעתיק בו, ח"רד,4לים
 בהא אבל עי"ש, סתכמו, גוקדש אלא ירהשליםשם

 כל מח3שן הוא יבודאי בו חזר לא ספורשדןשופר
 סקו"8 הוא מקדש אם דאף שכתבתי הנ"להתכרה
 היו במקדש האם מש סעברח סמילא ס"ססנ4ש
 מקום הוה העיד דכל העיד בבל תוקעין היותוקעין

 כואד ינכון הכ4 שפיר ואתי ה3"ל, וככל ב"ד בושיש
 ודו"קבסעד"ש,

 טורבאוויץ וואלףזאב

 כהמימן
 א8רים השער בששית לרעעט שהשיבמה
 חנוכה בנר שיעורי' מיכתת כתותיבענין
 זצ"ל דיסקין הרי"ל מרן וצאון בישם שמק' קו'וביישוב

 - 4ש-
 קראז תרס"ט, סבת, כ"ה 3', יוםבעזה"י,

 8"י אבינדור יוסף מ' וכו' הרב האברך חתניו,בדץ
 תודה ינדיל בקונסרס שמובא קוושיא ליאמר

 דף בשבת רב דאמר הא *ל אפרים, שער בשםס"ז
 מדלי*ין אין הכמימ שאמרו ושנננים פתילות ע"ב,כ"א
 בשבת, בין בחול בין בחנוכה בהן מדליקין בשבהבהם
 כתותי עומד דלשרפה סמאה תרומה של דשמןתא

 הפ"י כום הביא וכן שיעור, בעי ונ"ח שיעורומיכתה
 ואסרו ושסגים פתילות ום ראנור ר"ה עלשהקוה
 בהן מדליקין אין בשבח בהן סךליקין איןחכמים
 שטן שהוא שרפה בשמן בחוי בין בשבת ביןבחנוכה

 בתול בחנוכה מדליקין אין למה טמא'ה הרומהשל
 לתרץ וכתבו הפתילה, אחר ונכמשך יפה דולק הואהלא
 ר"ה והר"ן והרא"ש ל"א דף בסוכה התוס' מ"שע"פ
 מינחח הוי לא ביסול דמהני דעכו"ם דבע"זכ"ח

 לה יש הרי סמאה 'תרומה בשמן נם א"כשיעורי'
 קטן סצרצור סיפסוף ע"י בק"א טהוד כשמןביטול
 ושופ נמך יין לנבי קל"ד סי' ריש בי"ד שפסקכמו
 עי"ש. שיעודי' מיסתת הוילא
 עשו ביטול בתעדובות, דתדומה לביסולע"ז ביסוי הוא דמיון דאיזה ליתנהו מעיקדא דבריהםוכל
 מכגה ע"ז שם ועוקר עצמה הע"ז מב)פל שהעכו"םהוא

 הוא הרי ישראל ליד כשטגיעה ולכן בעיןכשהיא
 *א"ג דאי עבו"ם ע"י לבסלה או מיד לשורפהמוזהר
 וישן בתיך אל תועבה חבש הלש כמשום עובד הואהרי

 בביהי אותו כמשהה ו1הוא עכו"ם של ולולבבשופר
 היא אזי שורפו ואינו ולולב שופר מצות בו לקייםכדי

 הנא דע"כ גוי, ע"י שיבסלנה אחד לדבר רקעוסדת
 בתוך עי"ז ישהה שלא כדי עגו"ם ע"י לבסלומוזהר
 ע"י יבטלו דע"כ דכיון שפיר התוס' אמרו בדידי'ביתו,
 הבי0ול קודם גם שיעורו מינראע הוי לא לכןעכו"ם
 ע"י לכטלנו דעתו אלא נלל לשרפה עוגפד קמאינוכמשום
 אי18 מתחלה גם לכן גומנו ע"ז שס ויעקורעכו"ם
 ש81 ר"ת דעת בזה ונם ישדאל, ביד לשרפהעומד
 יצא בו תקע דאם הוא ביסול לאחד דדוקאבתוס'
 בבי510 משא"כ בתוס', "15 עי בימול, קודם לאאבל

 להתעדב, הוא עומד אסו בתערובות סמאהתדומה
 הוא ומצוה בעין כשהש לשדפה דק עומד הואהלא

 לשרוף ושמצוה כשם נ"ה דף גה1בת בראמרולשורפו,
 התרומה את לשרוף ומצוה כך שנטמאוהקד,שים
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 וכשיבטלה בשרפה רק הוא שמצותו הריושנטמאת,
 אינו ועכ"פ בירים, המצוה אה יבטל בודאיבתערובות

 פשיטא וא"נ לחור, לשורפה אלא לתערובות בילעומד
 ואין שיעורי', מיכתת כתותי עוסד רישרפה כיוןהוא
 יטעומדת כע"ז סבטלה שהיא דעייז יביטו4 ניי עניןזה
 כדי סצוה לדבר בה 4שכהם רוצה ה"2ראל אםלכך
 רוצה שאינו כיון תעבה תביא ולא על יעבורקנלא

 לשרפה ויהכי להכי מתחלה עומרת ועכ"פלשורפה
 לביטול רק עומדת לשורפו רוצה וכשאינוולביטול
 עוסדת שאינה תעריבות ע"י לביטול בלל ענין זהואין
 בעצמן התוס' דהרי ועוד יחוד, לשריפה אלא נלללזה
 של דאתרונ ל"ה בסוכה שכתבו ספורש רבריהםסותר
 הוא פסול יטהוא טעסן עיקר טמאה תרומה ווטלערלה
 שיעורי', מיכתת כתותי בשרפה דמצותן דכיוןנמטום
 אמרינן טסאה בתרוסה דנם להיפך להדיא ראמרוהרי

 לביטול ראוי שהוא אסרינן ולא שיעורי' סיכמתכחותי
 טסאה שסן יערב דאם כלל ליתא נולתא רעיקרןעיך בהתוס' בטעמו שם הר"ן בתב וכןבתערובתן,

 טומאת לטהורה יטמא סיד הרי טהורהבשסן
 בטלה, שכבר טסאה השמן ויטמאו יחזרו ושובכהטקין
 פ"ה תרוסות במשנה וחכמים ר"א אסרו 4אדע"כ
 בטלה טסאה תרוסה סאה דנם כ"ב בבכורותוהובא
 נקודים תאכ4 ואח"כ הוכשרו שלא ביבש ביבשאלא
 ובלבד לעיסות תתחלק או יתכשרו שיא קליותאו

 בז' יתכשרו אם אבל כביצה אחד במקום יהאשלא
 החולין נטסא אזי כביצה אחד במקום ויהיהכה?קין

 שכבר יתרומה וממסאה וחוזרת הטמאהמהתרוסה
 בסשקין אבל שס, כדאסר נזירה כהמום מדרבנןבטלה
 ואיך הביטול, לא"ר אף זא"ז יממאו הרי כהשקיןלתוך
 טהורה  בשמן טמאה תרוסה שסן לבטל יוכלא"ב
 לא רע"כ קטן לצרצור הוצרכו למה רלרירהווערר

 אוסר שהוא ביי"נ אלא פטן צרצודסצר"כינן
 באיסור אף ולבן איסור לתוך היתר בנפלבכהשהו
 אחת בבת בנ"ט  עכ"פ יהי' ישלא בעינן היתרלתוך
 שלא בעינן אח"כ דגם פו0הים ולשאר הרטב"ם,לרעת
 להריק ררכו שאין קטן צרצור בעען בנ"ט בויהיה
 עיי"ש סחביות, ו4א הר"ן כם"ש לבורגוסנו

 אחר הכל ואחד בכנשה שבטלה בתרוסהכהטא"ב
 בפעם גרולה מחבית או קמן סצדצור נפלו אםהוא
 אינו לאו ואם בטול הוא ואחר מאה בו יש אםאדען
 במאה עולה דתרומה ראמרה דהכהשנה ותרעבמל,
 לתוך אחת בבת שנפלה תרומה בסאה איירי הלאואחר
 ובזה נדולה, מחבית עירה נמו שהוא וקולין שלכמשה

 שם. רברהקם כלמסולקים
 רטאי ג"כ תיסהני והפ"י הש"א נקושייתח~מנמ

 ספרש בשבת שם ננם' והרי להוקשיא
 בבתה קסבר דר"ה ס"ט רבא ראסר ורב רר"הטעמייהו

 צריך הלכך ותקנה לה זקוק כבתה ופיהש"י להזקוק
 לה, סת19 ולא פשע רלמא יפה לוהטותלגתחלה
 לה, זקוק אין בבתה טסבר ירמי' ר' אסר דרבובטענשא

 אחר נכה?כין שאינן בשמנים רק שניהם דאיירוהרי
 בלשונם אמרו ולזה תמיד לו2קנן צורך וישהפתילה
 בהם מרליקין אין חכסים שאמרו ושטניםפתילות
 הוא רפמולייהו אלו בשכגים דאיירו להורותבשבח,
 הוא דמעמן  פשיטא פתילות והלא פתילות,בטעם
 אלו כל הוא שמנים אף בהן מסכטכת שהאורכהטום
 אנל לבבות, ועשויין הפתילה אחר נסשכין,טאינן
 איסורו שאין כ% איירו דלא פשיטא שריפהבשמן
 בע"ש להיות שחל ביו"ט רק או יטה, שסא משוםאלא

 כ"ז שייך רלא ביו"ט, קדשים שורפין שאיןומשום
 לענ"ד. משוט והוא חנוכה,בנרות
 שמן על נם רב קאי היה אם אף בלא"ה דנםרעדך

 להרליש רמותר מפורש אוסר והיהשריפה
 בזה שייך לא נ"כ שריפה בשמן חנוכה שלנרות
 רבדי לפשטות מיכעי רלא שיעורו, קיכתתכתותי
 ועיר אשרה דיטל בסעם דאסר ל"ה רסוכההסוניא
 ו'תרומה ובערלה שיעורי' סיכתת דכתותי כהשוםהנרחת
 מפורש הרי אכילה, היתר בה שאין לפי אמרטסאה

 וכן שיעורא, סיכתת כלל שייך לא טמאהדבתרומה
 טעמא", ספרש "בנ' שכ' שם בכהשנה ספירש"יכמטמע

 ס"ל וכן הנ', טעם ספורש כתב הרי"ף שעלוברש"י
 שיעורי' סיכתת אסרינן דלא והוא הספרשים,לשאר
 לבערם בהם השריפה שסצוח הנרחת ועיר בע"זאלא
 שהסצוה טסאה ותרומה בערלה כהטא"כ העולם,מן

 גם ויכול העולם מן לבערם כרי כלל אינולשורפם
 לזסן נם שרימה סצות בהם ולקיים בביתולהשהותם
 לשורפה לו יש תסלה לירי יבוא שלא ברי אלאסרובה
 ער עין בי' שלטא שלא במקום לנונזם אף אומיד
 דנם שם שפירשו וחר"ן לההום' אף אלא שרפה,שעת

 דמיבתת כהשום הוא הטעם עיקר טמאהבתרומה
 אשרה של דלחי קי"ל רהרי ק"שש לא ג"כשיעורי'
 נמטום שבת מהל' י"ב ה' בפי"ז הס"ם ופי'כשרה,
 צדדים אא?ה שהם רחקיט בנ' אלא 'נקרא לאד"שיעור
 בנבהו שיעורי' הוה צדרים יבשני ררק בלחיכהטאעב
 ע"ב ד' רף בעירובין ספירש"י כהמסע ונן עי"ש,לבר,
 ראסרינן אשרה של ביולב ולפ"ז ע"ש, הכי, ג"ברס"ל
 בו יש ג"כ דהוא כהשום צ"ל שיעורי' מינתתבי'

 בדי קצת עב נם להיוח שצדיך רחקים נ' שלשיעור
 נראה שם דהתוס' אלא ישבר, ולא בו לנענעשיוכל
 ום"ם הראב"ר, כדברי אלא ה"ה כדברי ס"לרלא
 ע"ש, החסירו, לא זוטא שיעור שהוא משום נ"באסרו
 אבי החסירו, סצוה רנבי כהמום לוסר הוצרכוובלולב
 כהטא"כ בנובהו, עכ"פ שיעור בו יש לרירהו נםענ"פ
 שסצותו אע"נ טסאה חרומה של בשסן חנוכהבנר

 ברחבו ולא בנבהו לא כלל שיעור בו אין הריבשרפה
 סן רגל שיכלה כרי ער שידלק שסן בו שיהיהאלא

 זה רתלוי כלל קצוב שיעור הוה לא הלשש וזההשוק,
 הוא ואם שסן יותר צריך עב הוא אם הפתילהבעובי
 מרברי הוא לוה גסורה וראיה שסן, במעט סנירק

 על לנט נחבו שם דאמרו ב' ר4 רגטין בפ"בהר"ן



טד ך 'זחשייה ת ר א מנרז

 שצריך בדבר דאף הר"ן שם וכתב כשר הנאהאיסורי
 רק הנרחת ועיר ע"ז של כגון העולם מןלהמבער

 אינו הוא דנ~י כשרוף לשרוף העומד כל דאמרלר"ש
 ולא כשר הו שיעור בו שאין כיון לרבנן אבינט,

 הלא והשתא עי"ש, שיעורי', מכתת כתותי בי'אמרינן
 בין כ"כ גדול שיהא להקלף שיעור בי' אית ג"כהגט

 לשון כל עליו להכתב שיוכל כדי ברהבו ביןבארכו
 להקלף קצוב השיעור זה שאין כהטום ע"כ א4אהגט,

 נסה בכתיבה יכתוב אם הכתיבה וגודל בעובי זהדתלי
 מני דקה בכתיבה יכתבנו ואם גדול יותר להיותצריך
 ושופר כלולב קצוב שיעור בי' שייך לא ולכן קטןבקלף
 גבי כ"כ ודאי וא"כ שיעורי', מיכתת בי' אמרינןולא
 שיעור בי' לית דג"כ הכי דינא ג"כ חנוכה נר שלשמן
 לקלף טכהט ודמי המתילה בעובי רק דתליכדטום
 הגט.של

 מוף בג' ג"כ מפורש הוא זה דדבר לענ"דונראה
 בעינן שיעורא התם ראמר הדם כסוימ'

 דמכתת מה כל הכא שיעורי' מיכתת כתותיועכו"ם
 מותר הוא דהרי מובן אינו ולכאורה לכמוי,מעלי
 בעינן שיעורא התם דאמר דכיון בתוכ"ד,דבריו
 הכא אמר והדר שיעורא בעינן לא הכא אבלמשמע
 אף דהכא להימך כהממע לכימוי מעלי דמיכתת מהכל

 מעלי דמכתת מה כל מ"מ ומכתת שיעורא בעינאדג"כ
 ראמר הא דהרי ועור חסרון, ולא מעלה והואלבימוי
 כדטכ1ע יכיסוי יותר מעלי הא דמיכתתדכהטום
 הימיב הדק תחוח העפר שתהיה הוא כימוישמצות
 שיעורא התם דה"ק ע"ב אלא זה, מצינו והיכןרוקא
 האי ליכא הכא אבל הרהקין בג' ו4רחבו לאורכובעינן
 לו אין כי שיעורא מיכתת בו שייך ויא כללשיעור
 שיהיה 4כמוהו שיעור בו דיש משום ואי כלף,שיעור
 קצוב שיעור הוי לא זה הדם כל לכמות שיספיק כדיבו

 גם, עמר הוא דאם העכר ודקות בעובי רק זהדתיוי
 מעט נם יספיק ונכתת דק הוא ואם יותר עמריצטרך
 דמיכתת מה בי הכא דאמר וזהו הדם, כי לכסוהעפר
 דהיינו יכסוי אלא כמוי למצות אמר יא יבסוי,מעלי

 הוה לא והלכך הדם כל לכסות עפר מעט גםשיסמיק
 וכמ"ש. כלל, קצוב שיעורזה

 שבא הואיל דגיטין רפ"ב הנ"ל הר"ן דבריודןנדן
 הגר"א בביאור דהנה מלתא בי' אימאלידינו

 להניה והוצרך דבריו כל על תמה קכ"ד מי'באה"ע
 הנר"א ספי הדברים יצאו אם מאד תמה ואניבדבריו,

 צודקת אינה ההנה וגם ליתנהו תמיהוהיו 'טכלז"י
 דאתרוג במעם דאמר בסוכה לשיטתו אזיל הר"ןדהרי
 דמיכתת משום הוא פסול טמאה תרומה ושל ערלהשל

 שאין בדבר דאף דם"ל הרי לעיל, וכמ"ששיעורי'
 שיעורו מיכתת ביה אמרי:ן ג"כ העולם מן לבערוצריך
 "ואף בדבריו, להגיה דא"א הרי בשרפה, שמצותוכיון

 התמיהות כל הגם העולם", טן לבער שצריכיןבאותן
 אימורי "בכל הר"ן דה"ק בזה, מסולקין עליושתמה
 כערלה לשורפן שמצוה באותן אף בלומר קאמר"הנאה

 מיכה~ץ דכתותי "ואע"ג אמר ולזה הכרם,וכלאי
 בערלה דנם במוכה הנ"י כדבריו הואשיעוריה",
 "לא שיעורייהו, דמיכתת אמרינן טמזנהותרומה
 לא ולולב", כשופר שיעור דבעי במידי אלא לןאיכמת
 ולולב, כשופר אמר אלא ולולב שומר דהיינואמר
 בי' דאמרינן הש"ם שהזכיר ולולב דשומרכדטום
 הנדחת עיר של ע"ז בשל איירי שיעורי'מיכתת
 שיעורי' מיכתת ביא דאף העולם מן להתבערשצריכין

 דפי כשרוף לשרוף העומד כל כמטום לר"ש ממוליןג"ב
 נט אינו שיעור בעי דלא בגמ ואף בעולםוליתנהו
 על דנתבי' האי לאוקמי' רצה ואיהו אח"כ,כדאטר
 ולולב "כשופר" כתב לזה לר"ש גם גשר הנאהאימורי
 שארי כן שיעור צריכין שהן שכשם )דוגמא רקותמסן
 תרומה ושל ערלה של באתרוג שיעור הצריכיןדברים
 נב( אבל שיעורא, מהכו~ת יבהו דאמרינן הואטמאה

 בעובי ולא באורך לא 1'כלולב כשופר שיעור בעידלא
 קצוב שיעור הוה לא וזה הגט עליו לכתוב כדי רקאלא

 מיכתת בי' אמרינן לא הכתיבה באיכות רקדתלוי
 "ומיהו אמר והדר )ר"ש, גם לכ"ע וכשרשיעורא
 ע"ז של דהיינו העולם" ל1ן להתבער שצריכיןבאותן
 כשרוף )שרוף העומד כל "למ"ד הנדח'ת עירושל

 התמיהות בל מרו ובזה כו', גט הוי דלא כהטמעדמי
 מפי כיל הדברים יצאו שלא לי וברור הר"ן, דברימעל

 ודו"ק. ז"ל,הגר"א

 - ב-
 הנאון בשם קושיא ,ששמע הנ"ל חתני לי אמרערך

 זצק"ל דיסקין ליב יהודא כהטה ר' מרןהצדיק
 שמונים יאור דהמפית במשנה ע"ב ז'12כריר~ררן
 לטומאה לו שיוה אם לב"ש בהל' אמרוואחד

 סברי דאינהו קיי"4 הא ותמוה לקרבן. לו ישוהלא
 מומאה ימי מתוך בשופעת ונפק"מ הם, מעיינותב'

 טהור, שמונים, יאחר שמונים ומתוך טמא, מהור,יימי
 במעשה תליא והסהרה הטומאה וההיתר האימורוא"כ
 מלוי שהוא לקרבן השואה ענין ומה כיל, בזמןולא
 רמעיין במעשה רק דתלויה טומאה להשואת בזמןרק

 וקי"ל שאמר דמה חדא תמיהתו, על תימהתיךאנכ'
 הוא לא"ה הם, מעיינות ב' מברידאינהו

 מעיין 4רב אבל ע"ב ל"ה בנדה ללוי אלא זהשאין
 ל"ו בדף שם כדממק כרב וקי"ל לכ"ע הואאחד

 שנית, לחומרא, בין לקולא בין דרב כוותי'והלכתא
 אלא נקראת לא דסעשה זה, הוא במעשה תליאאיזה
 קרי '"ד שם שאטרו מה כגון בגומה בידים עשתהאם
 חימום, ע"י אלא בא קרי דאין ומשום במעשהתלי

 טחמת אז נפתח לא עועדיין לה דקרה הואדסקרה
 מה רק הרי מעשה דקרי הוא זה ואך סיבה,איזה
 לאור שנפתח מה אבל מעשה ע"י הוא נפתחשלא

 אלא מיבה שום ע"י כ55 בא לא וה ואחדשמונים
 אם אאמין לא לכן אז, שיפתח לו דגרם הואדזמנו
 כלל. הקדהש מפיו הדבריםיצאו

 ב?ורבאוויץ וואלףזאב



זיךשצ"חרצפארתש
 פפמן

 במנילה מיל שיערי לנבי המו"אמעשית

 כו' המפורסם הנ' הרב נימי ידידי יכבוד שלוםרנ

 נ"י ניצבערנ אליעזר חייםמ'

 ב' בכגילה אבן המורי הקשה אשי וז"ל מ"שעער
 למבריא, נמחמתן מיל למדת שיעהרשנתנו

 למבריא, נוניא כממנדל שיעור נתנו מ"ווכפמחים

 ע"ב פ"ם יף ב"ב הרשב"ם רברי ע"פ לתרץואסדחי
 החמה בימות לאחד ימדוד דלא כהא ז"ל ר"חכאשם
 במדתו, ומוסיף מתבקע הקרקע החמה רכימותכו'
 הוה הנשמים ימות הוה ראז יכמנעה לומר יישא"כ
 הוה דאז חטץ נבי משא"כ לטבריא, כמחמתןהטיל
 למבריא, נוניא כסנגדל הסיל הוה אז החמהיפות
עכ"ל.

 שאין אעשה מה אבל אמר, חבסה ובר באמהוץנה
 כאזי ער ה' תעניח תנן דהרי אמת,יה

 הפסח, שיעבור ער אומר ר"י הגשמים, אחשואיין
 ד"י אמר תענית וברהט נימן, שיצא עד אומרר"ם
 נג' ואמרו טזכיר, הראשון פסח של הראשוןכיו'ש
 תנן ע"ב ס"ב בנררים וכן רד"י, אליבי' חגאירתרי
 ר"מ דבדי כיו ניסן שיצא עד הנשמים שיפסקו*ר
 עכ"פ רלכ"ע הרי עי"ש, הפסח, שיעבור עד אומרר"י
 )א( הטגילה. כבזמן הן הגשטים ימחע עריין הפנאתערב

 דהרי זה, בדרך המ"א שושייה להרץ טנד"נאמנם
 הוצרבו דלמה יה דש הוא השושיא עישרכל

 שבח תחום גטהת אמה אלפים אמרו ולא למימןכלי
 מפסחים המימנים שינו לסמ אב5 שם, כמ"אכפבואר
 זה אמך ובפמחים כיון כ"כ קהשיא אינו זהלפגייה
 ר"" ואיתימא ירסי' ר' אסרה ובכגילה לקישרהפ
 וא"נ אנברא, סגברא היא קשיא ואיזה עי"ש,כ"א,

יך
 האדץ דבניסן ראיה להביא "1 ולכ4ערה)א(

 שאינו אף הנ"ל הרשב"ם לדברימחבשעת
 ל"ו דביצה מהא דפטח, א' יום ער החמה ימינ*-את
 באמת אבל נ"טמים, ואיכא חמה איכא ניסן רבימיע"ב
 ימדוד לא כדבריו רדייש הרשב"ם לדברי ענין זהאין

 בימות אלא סתבשעת אינה והארץ ההטה ימותלאאתד
 ראיבא בניסן אבל אז, גשמים רליכא )2סשהחמה
 מתבקעת הארץ אין נ"כ הסה ראהנא אע"ננשפים
 רגושמים.טהכטץ
 ר' להנאון ראהז ,צמו של מדיייו ולענ"ר)ב4

 הש"ג על להעהר שכתב ממיר, זצ"לייפמאן
 כתב דהכא נהטום וארונוניח למטים ראיה סהחריוין
 שגי ומחום רמיל כהצום תחום, לשון נקפ ולאשיל

 שביאר כמו טמיל, יוהר משגחה רתחום הם,שנעים

 רמהמין שבה 5ענין הן וווין התחומין כ5 איןהלא
 ממצין המשוחות שאין מרוכעת כמבלאאותן
 הוה בודאי ומנילה חמץ לענין אבל המדות,את
 ולאפוקי מיל, לשיעור וטצומצמת פכוונת מדהליתן

 הוצרכו ו5כן מצומצמות, אמה אלפיים מכווןהשיעור
 שבח. תחום שיהמיל

 ירמי' וד' לק"ט רריש שפיר לומר רנונל נאנ"דעוך
 5זה, מזה הסימנים טדת שינו גרולהבכותה

 הרי וא"כ נ"ח(, )שם בהרים מקדרים עוד אמרירהרי
 דין שייך לא חמץ לענין בין מגילה לענין ביןודאי
 הר יהיה אם שאף לקולא מגילה לענין דמההיין,זר

 ג"כ לשדרו באפשדי יהיה שלא המיל בתוך ככהגבוה
 כנון נראה שאינו אע"פ סמוך שם אמרו דהייש"ר,

 כסימן )וכמ"ש ההר בשיפוע והיינו בנחלשיושבת
 וא"א מילין כמה למעלה נבוה ההר אם ואףהקודם(
 דאף טטש להיפך הוא חמץ ולענין הוא, סמוךלקדרו
 ולא מאומה יתיל לא בגקל לקדרו שאפשל קמןבהר

 הוה בודאי סיל הלוך בכיי רק שתלי כיון בומשערינן
 של מצומצמות אלפים הלוך טע רק מצה1צםהשיעור
 כמימניהן, עצמן חלקו ושפיר ולכן וחלק, גז"טוומקום
 גבוה להר לחוש וטאין בממוך דק דתלי מנילהדלענין
 כמחסתן סיל לאותו סימן ירמי' י' נתןבינתיים
 לא אשר ונבעחע הרים ג"כ שם היה רוראילטבריא,

 לוולא, מע רק רנחשנת אמר ואפ"ה לקדרן אפשרהיה
 סצומצטות אלפים טיל בהילוך רש שתלי חסץולענין
 לטבריא נוניא ככגד5 וסיסנן מדתן לשיש רישנתן

 בטיטן ובא וחלק, מישוו מקום הררך אותו היהרודאי
 ממיל לאפוקי וכ"ש שבה של טמיל 5אפוקי בחסץזה
 שבת ש5 טטיל לאפוקי ג"כ בא ובמנילה מנילה,של

 בסער"ש, לנכון וא"ש הכהנ"ל. חמץ של ממילוכ"ש
 )12( כהבתי.והנלענ"ד

 באה"ק ד"ש גימוירידו

 פו"בזי"ו

יומף
 זצ"ל מו"ח לדעת ונ"נ עי"ש, יו"ד לח' ראשונהנת'
 מנילה לענין 5שולא כתב עצמו כמיל דנ"כ כן,נמי

 לא לקולא, רק רנחשבת למבריא, כמחטתן כמודדוקא
 לאפוקי וממנילה מנילה, של ממיל לאפושי בהמץכן

 מטים 5ענין א"כ חמץ, של ממיל וכ"ש שבת, שלממיל
 אמרינן מגילה לענין דרושא מיל שייך 5א נמיוארנונית

 שם. ובהגהות במו"א ועיין אהר, לענין לא אבלמיל
 ארץ חוקרי דעת לפי 'כי העירני הרא"ם הרה"מאולם
 מערבית צפונית לצד נכהשבת טברי' עיר היתה"טראל
 שנשראת נוניא מטהל היה מושבו שמשום רשבולב"מי
 בזמני טברי' וכשהתרחבה ביונית( )דנים מאד"כהשגם

 ידושלמי ועי' אחת, לעיד והיראה אליה חנאעחוברה
 תישנה" גפברי' "זוהי פ"אמנילה

 הגאץבר( 4חשן הכשסהרלכוהרב



פה ף כם ךיושי"חיף

 מ%א

 יומה ידחדושי

 ובמוטאה באומורין ברוב בימולבעניני
 שכהובהכשר

 א--
 שלי תורה מחרושי אחר נרנר להכיא אמרתיךעיזה
 בשחבמן, הגמרא רקאטר ט' בסוכה ח"א לי1,קשטוץ

 מעורבין למטה ענפיו ישהשפילופיךש"י
 ת"י אש ביטול שייך לא הא עי"ש, ברובא,ובם"ל
 כסאן האיסור והוה היתר להיות נחהפרהבימול
 תמורה בסוף וכ"מ ק"ט ביו"ר הרא"ש כמ"שרלהץא
 רננילה רהא כ"נ בבכורות נם כן, סובר פפאררב

 בכהשא אבל במגע יטמא שלא רק בשחוטהבט5לה
 לפי"ז וא"כ רמי, ראיתא כמאן רטומאה כהשוםמממא
 רק שאהכל רכיון כהטום בטייה אכילה נבי ררשי"ל

 הוי שאכל ומה אכל כבר ראיסור לומר יש מעסטעמ
 כיון סוכה נבי הא וא"כ פגה"נ, ברא"ש עי"שהיתד,
 הוא אחת כבת נהנה והוא מעורבין ותכשרדהפסול
 ואחר במילה, ולא בכהשא מומאה לאיסוררומה

 ריבר ולא ג"כ שהקשוה סוכה בהעמק כמצאתיהחיפוש
 עי"ש. טאומח,בזה

 החיים בארצות רראיתי בעזה"י לתרץ נראהילענ"ד
 ס"מ ציצית בהל' זצק"ל מלבי"םטחנאון

 מו"מ מממא פ"ג המ"ל קושית לתרץ שכתב מ"נרף

 שאבר בגר עמ"ש שהקשה ס"ח נרה ההוס' רבריעי
 והק' ברובה, לבטול לנכרי ימכרנו לא ה"ז כלאיםבו

 רומה וה"ז טכ~ו ונהנה הב'נר לובש בכלאים האהמ"ל
 ברוב במיל מגע רמומאת ראף כ"ג בבכורותלמ"ש
 נושא הא כאן וכן וכו' בטלה אינה סשא טומאתס"מ
 למ"ש מיבעי דלא לתרץ וכתב עי"ש, הבנר כלעליו
 רבאיסור הרס"א עם"ש סק"ב צ"מ סי' ביור"רהש"ך

 האיסור מן עוד נפל ואח"כ ההיתר בתוךשנתבטל
 בלח לח רוקא רזה הש"ך וכתב ונאסר וניעורחוזר
 חוזר אינו שוב האיסור שנתבמל כיון ביבש יבי2אבל
 האיסור שנתערב אפילו היתר כולה נקמ2ה כיתיעור
 מקום אין וא"כ עי"ש, החיתר ננר רוב א1ההשער

 דטומאת המעם מבואר בגמרא רהא המ"ללקושית
 רמי כראיתא רהמוכטוה כהשום בטילה אינהמהאש
 בנתוסף רהא מכו"כ לצמרי בטלה לא שבסלהדאע"ג
 בכהשא מטמא לזה עי"ש, מומאה טעורר מומאהטומאה
 נונע בכגע כה2א"כ רגשומאה, את הוא נושארמכ"ט
 ביבש יבש אבל בלח יח רושא וזה טהור שהואברוב
 חו"נ אינו רובו ער האיסור נתוסף אם שאפילוכיון

 בכמצא אף ושוב רמי רליתא כמאן האיסורממילא
 החולקין לדעת אלא כלל, איסור בו שאון ביוןמוחר
 עתה  שהוא ער האיסור שנחרבה רכל וס"ל חש"ךע5
 הא מ"ם וניוער חוזר ביבוש אפילו חהיתר ננררוב

 חו"נ חבמל דאשור דהא בראיות ה~תי חדכיחנבר
 כדלהעא האיסור מדאורייתא אבל דרבנן נזירה רקהוא

 ער נתוסף אם ואפילו היתר כולו להיות וחזרדמי
 רבנן רנזרו הא וא"כ באורך, עי"ש חו"נ, אינורובו
 להיתר לנמרי יהפך ולא ראיתא כמאן האיסורלהיות
 או האיסור סן רוב ער אח"כ יתוסף דפן כה2ומהוא
 איסור כאוכל ונראה בהיתר מעם האיסור שיתןער
 איסורים, בשאר רוקא וזה ונרגש נראה שהאיסורכיון
 האיסור שיהא כלל ~ה רבר כהשכחת לא בכ4איםאבל
 חוט נתערב ואם היתר שניהם רהא ההיתר מןרוב
 אח"כ צמר כשיתוסף גם פעאען של חוטים בהרבהצמר
 הפשתן את יבטל הצמר שוב הפשתן נגר רוב שיהאער
 מחצה יהיה פן וא"ל ברוב, בטיל הכלאים נאמראם
 לנו"ע חו"נ אינו מחצה ער איסור בנתוסף בה"גרהא

 בכלאים ~זור מעם שום לחכמים היה לאוממילא
 ראסורא תורה רין על ונשאר כראיתא האיסורשיהיה
 נבי י"ל ולפי"ז - עי"ש. בפהשא, אף ומותרכדליתא
 יבש כמו רק וההה כהנמ שום ליכא רהא נמיסוכה
 ובמיל אחת בבת שהביא אף הו"נ שייך רלאביבש
 יבש רנם הרמ"א ירעת אך רמי, רליתא כמאןוהוה
 אה"ח לשימת ק"מ לא נמי לענ"ר חו"נ אמרינןביבש

 כמאן האימוך רבנן רנזרו רהא הכו"ם בסברתהנ"י
 סהאיסור רוב ער אח"כ יתוסף פן כהשום הואראיתא

 רתאיסור היכא רוקא וזה בהיתר איסור טעם שיתןאו
 יהיה אז איסורא יתוסף אם לכן עצמו מחמתהוא
 יתוסף שמא רבנן בו גזרו 5כן מוסאה או רגבעםנהנש
 לא מהאיסור רובא ער יתוסף אם אבל איסור, עורבו

 אראורייתא ונשאר רבנן נזרו לא איסור שוםיהיה
 כהצום נמי לגזור ל"ש במוכה וא"נ לגמרי,רבטיל
 נמי רובא ער פסול סכך עור גוסף אם נם רהאחו"נ
 והא שם, רגמ' רפרכת כ' התום' רהא פמוליא

 יהיה הפסול טכך רבלא אמרינן אי רק הואמצטרף
 הפסול סכך בלא גם א~ם אבל מצלהה מרובהחמתה
 מיסתבר דלא חבטן לא אם גם בשר מרובח צלתהיהיה
 ע"ש מרובה, צילתה רבל"ז כיון הפסול מחמתשיפסל
 ל"א מהפסול רובא ער אח"כ יתופף אם לרעתיוא"כ
 שום נתחרש יא פסוי עור שמוסיף רבמה כיוןחו"נ,

 רהא הסוכה כשרה פסו4 הסכך בלא רגם חרשפסוי
 רנעה בזה לן איכפת ומאי מחמתה, מרובהצילתה
 רובא ער כעת נוסיף אם וגם מהפסדל רובאיהיה

 נחחרש רלא כיון בפסול יבמל רהנהשר ל"אמהפסוי
 הכשר מהכא ר4 לומר אוייך לא חה בזה, פסולשום

 אינו רזה מהפפו4 רש טרובא צלתה וההיהלנמרי
 יח4ק ריש וז"י במרין ר"ה התוס' ביאררהמהרש"א

 11ילתה קורם פסול סבך חוה שקרמה באילןרהתם
 גבי אבל כשר. סכך מהני ויא מהפסול יהיה אזמרובה
 מחמתה מרובה צייתה והוה לסדין סובה רקרמהסרין
 רובא רהוה בזה גם ולדעהי ע"ש נפ0לת, אינה שובאז

 הפסוי ברובא בטי4 ואי פסו4 והמיעוט כשרסכך
 כמו ורומה כשרה כולה כמו והוה כשר להיותנתהפך



 ף כ2 ךיחש"ח ושי90
 נוסף אם גם נפס5ת אינה ושוב לסרין קרמהסוכה
 מהפסו4 רובא ב5א דנם כיון מהפסוי רובאאח"נ

 אמיינן יא זה ובאופן מחמתה, מרובה צילתה כברהיה
 מ5בי"ם הנאון סברת א5יבא הכו"פ, 5דעת וניעורחוזר
 הנ"לז"5

 בקמח דסמח 5הסוברים ד5"מ כן לחיק יפ4אך1נ14מרצ

 בבכורות מצינו בהדיא הרי ביבש יבשהוי
 באפר שנתערב פרה אפר התם דאיתא בטיה דאינוכ"ג

 אפי5ו א5א בכד2א דמטסא בנמ' אמיו ועיהמקלה
 מייתי הא ב4ח יח הוי בקמח דקפח הפוסקים4ר:ב
 קמא 5תירוץ רכיירי בשחוטה בט'ה דנבייה האהתם

 בנמ' ע5ה אמרו ומ"מ ביבש ביבש נבייהי2בתוד"ה
 אה"ט טה5' בפ"א בכ"מ עיין ואדרבא במשא,דמטמא
 אמרינן ביבי2 ביבי2 דדוקא ז". מקו-קום הר"יבשם

 עי"ש בטי5ה, מו"מ נם ביח לח אב' א"בדטו"מ
 ננד דהוא 0הרי"ק דברי ע4 מקשים רביםובאמת
 הוי בקמח דקמח התוס' ד5דעת בכורות הגמראסונית
 בכה2א מטמא מקלה ואפר פרה באכר ואפ"ה ביחלח
 דם חררת ששפעה גסה מבהמה '2ם דפנה"מ מהאגם

 התם דהא כהרי"ק ד5א מוכח בנוסא יטמא 5אואמאי

 עי שהעיר משו"מ בה5' במל"מ ועיין ב4ח, 5חה:י
 אחד נדו5 רב 5י העיר וביותר עי"ש, הנ"ל,הרי"ק
 אמרינן אי דת5וי א"ב דטו"מ זו סברא עיקרדכל
 פרה מאפר דאותבי' דהא דפי' יפירש"י רק י"יחו'ונ
 כה2ני וע5ה מעורר דטומאה דאמרי מה עי הואוכו'

 דאביי דא"א 5ה שדחו להתוס' אבל בכה2א,דמטמא
 דאמרי אמאי היא דהתיובתא ופירשו 5נפשי,,יקשה
 ל"מ דמנע נהי פריך ועייז טומאה סעוררתדטררה
 דמטמא קאמרי' דה"נ כה2ני וע5ה ליטמאג מיהובכה2א
 אי גם היא טומאה מעורר דטומאה הא אב5בכה2א,
 משא דטומאת הא וא"כ ד5יתא, ,כמאן טומאהאמרינן
 מומאה הוספת ע"י דחו"נ 5הא כ55 נוגע אינוא"ב
 5הרב 5השיב 5כאורה אמרתי ובזה בה, 5ח5קו5"ש
 דבטומאה התוס' בהבנת 5ומר אפ"2ר אי ד5ענ"דהנ"י,
 ד5יתא 'כמאן דטומאה אמרינן אי נם טוקאהמעורי
 דא"כ חו"נ, משום 5א אי נם במשא מטמאומ"מ
 הטומאק דמציאות כיון נמי טו"מ בו יש סבראמאיזח

 בזק התום' כוונת 5באר נ5ענ"ד 5כן בו, איןמהמ.עוט

 מעוררת דטומאה דכיון היא הגמ' דקושית אדא'
 דאי[ מכאן ומוכה בכה2א יטמא יא אמאיטומ.:ה,
 דא"כ הש"ס סוניות ננד דזהו טומאה מעוררתטומ.:ה
 דקושית א5א בזה, מודה אביי דנם 5נפשיה אביייקשק
 דמזה טומאה מעוררת טהרה דאמרי' מהא הואהנמ'
 נתבט5 ו5א דאיתא כמאן דטומאה 5ומר הכרחיהיה
 בכה2א 5יטמא טומאה, מעוררת טהרה וכה2וההברוב
 מעוררת דטומאה כה2ום דאי היא והסברא חו"נ,כא2ום
 דאיתא כמאן דטומאה הכרח 5נו יהיה 5אטומאה
 ס"5 דהתוס' די"5 משום טומאה מעוררת טומאהולכן

 טומאה שנא מאי דה"ק פנה"נ דהרא"שכהס"ד
 דבטומאה כה2ום ותירץ בב"א, 5אלו5 דסומרמאיסורא

 ולשתו טנע, וטוטאת משא, טומאת מינים שנייש
 יבטל ולםפ כלל ל"ב כה2א כנון 5טמא שראויטומאה

 מותר ל"ה איסורא צד בו נשאר אם באיסורא כן5א
 נשאר ויא נמור היתר המיעוט דנעשה א5אבאכי5ה

 דהוה כה2ום חו"נ ע5יו שריבה אחר א5א איסור צדבו
 אף ו5הבא, מכאן איסור 5היות וחזר איסוראכהיכר

 בטיל קמא קמא באכילה דנם כתב בבכורותדהתוס'
 נמי ס"5 בהס"ד 0"מ עי"ש, וננע, וחזר 5ננעודומה
 אין טומאה מעורר דטומאה מהא 5'כן הרא"שסברת
 אי דאפילו כה2ום דאיתא כמאן דטומאה5הוכיח
 אח"כ ריבה אם מ"מ דליתא כמאן דהטומאהאמרינן
 שום ואין ו5הבא מכאן 5יטמא טומאה מעוררתטומאה
 0עוררת טהרה דנם אמרינן אי אב5 מהכאתיובתא
 דאיתא כמאן דטומאה 5ומר הכרח ינו יש אזטוטאה
 יתוסף אם 5ומר ד5"ש משום טוטאה, צד בוויש

 הטומאה היכר משום ו5הבא מכאן וניעור דחוזרטהרה
 בכה2א, יטמא היאך דמי ד5יתא כמאן הטומאהואם
 מעוררת דטהרה דס"5 ירמיה ר' בדעת דחזינןוכיון

 דמי דאיתא כמאן דטו0אה ס"5 ע"כ וחו"נטומאה
 יטמא לא דאמאי שפיר פדיך וכה2ו"ה 5נטרי בט5ו5א

 דמסקנת וכיון 0ק5ה, ובאפר פרה באפר נ"כבמשא
 נמאן דטומאה ע"כ בכה2א מטמא דאפי"ה היאהנמרא
 איזה בי יש ואז טוטאה מעוררת בטומאה נםדאיתא
 כה2ום וזהו בכה2א מטמא ומשו"ה דל"ב טומאהצד

 זה דת5וי דבכורות הסו'ניא מכ5 משמע יכןדחו"נ
 כמאן דטומאה אמרינן אי דוקא משא דטומאתבזה

 חו"נ וכה2ה"כ דמידאיתא

 - ב-
 ד5הכי ברור דזה וז"5 בזה 5י כתב הנ"5 חנאוןךדעש1נ

 כמאן דהטומאה כו2ום בט5ה אינוטו"מ
 בה2ום בזה לא הוא הטומאה ש5 מציאותה אב4דאיתא
 ת5יא, בהא הא ד5או אח"כ טומאה יתוסף אםדחו"נ
 טומ"ש, 5ענין ד5יתא כמאן דטומאה ניטא אירגם
 או והטעם מהזיע:, וניעור חוזר יהיה כשיתוסףמ"מ

 אחרים מטעמים או כת"ר שמביא הרא"שבסברת
 א"ב משא דטומאת דאמרי' דמה ג"כ נימאו5הכי
 א5א יתוסף, אם חו"נ יהיה דהרי משומ 5אהוא

 דנם כה2א טומאת נבי כ55 5יתא הביטו5 דעניןדאמרינן
 דהוסר כו2ום א"ז מנע טומאת לגבי בט5 שהואבשעה
 אף בכה2א נם הרי בן היה דאם בזה טומאהשם

 שם דהוסר כיון מ"מ בהדה הטומאה אתשנושא
 אמרת אי אב5 בכה2א, גם מממא 5"ה מכאןטומאה
 0כאן טומאה שם הוסד ו5א דאיתא במאןדטומאה

 ד5"ש הטומאה את נושא דמ"מ כה2א מומאה נביא"כ
 ומובן בכה2א, וכ(טמא בט5 5א בודאי בכמ2אתערובות
 כה2ום דהוא א"ב כד2א דטומאת הסבראהיטב

 במשא ל"ש וביטול ותערובות דאיתא כמאןדהטומאה
 דזהו יתוסף אם דחו"נ להא כלל ענין א"זאבל
 לא ותו שנה2ה אחר האיסוד אח"כ דנתחרשכהשום
 עדכ"ל.מידי,



טי ף ם ו'חש"ח ךי
 - נ-

 : לו השבמי אה2רוזה

 כלל תלוי לא משא רמומאת כתר"נ של רעתולסגי
 דלהכי רן"ב כדטום חו"נ אמרינן איבזה

 כמאן רהמומאה כא2ום במילה אינה כמ8אטומאת
 בעי טעמא ראגתי 6כאורה לי מוכן אינו דמי,דאיתא
 שנשאר כיון במל יהא לא בזאח"ז נושא אם רגםדא"כ
 רממ"נ מהור יהיה לטה כהטא מומאת ריןבנבילה
 דטו"ם הרא"ש לרעת בזאח"ז כולן נושא אםנשמע
 אם רגם הוא כן רבאמת נאמר ואם ראורייתאהוה
 רליתא כה2ום טומאה דין נפקא לא בזאח"זנושא
 אסור שיהא איסורא לענין נם נימא לא למהבנ"א
 אחרי תורה שאמרה רכיון ז"ל הרא"ש ום"שבזאח"ז
 אמו איסור, צר שום בו נשאר רלא מוכח להטותרבים
 מומאת מלענין יותר איסור גבי רוקא כתיבבתורה
 משום משא מומאת בזאח"ז עג"פ רנטמא אומשא,
 נבי רהטעם כת"ר כתב גם הר"נ, של לסברתוספיקא
 בדטום ז"ל הרא"ש כסברת טשום הוא, חו"נמומאה

 ולא שנוסף אחר ולהבא מכאן חדש איסורשנתחרש
 אף באמת והנה רמי ראיתא כמאן רטומאהכאטום

 של הסברא בזה וביארתי זאת בעצמי אנישכתבתי
 מהרה כן גם מעורר טומאה, מעורר סומאה אםהנמ'

 כעת לענ"ר יש בכ"ז אבל שביארתי, כמומומאה,
 רהטעם אי מומאה, לגבי חו"נ לענין המעם בזהלהקור
 היינו מחרש וניעור חוזר יהיה רכשיתוסף משוםהוא
 ריענין מעכ"ת שכתב כמו י"ל זה ולפי 51הבא,מכאן

 רהמעם רי"ל או בלליבחו"נ, תלי לא טשאמומאת
 טכו"כ בטיל לא רהמומאה משום הוא חו"נדאמרינן
- וקאי, תיי רמילתא חו"נ יענין תנאי רזהוטשוס  
 מיעומא הרין נשאר ראז יחול יחול מקום ימצאאם

 כח2ום לא חו"נ יהיה עור כשיתוסף לענין ראיתאכמאן
 רמעיקרא הטומאה רק ושומאה, רין בזהשנתחרש
 זה ובאופן חו"נ, לענין לגמרי יבטל שלא לכךעומרת

 הרא"ש מרברי שבאמת ואף חו"נ. לרין טו"ט ריןתלי
 שנתחרש כהשום הוא חו"נ רענין מובח הנ"לפנה"נ
 לענ"ר אכל ולהבא, טכאן שנוסף אחך האיסוראח"כ
 בין לחלק ריש איסור נבי רוקא מיירי רהרא'"טי"ל

 רבט4 כן לומר יש איסור גבי ורוקא לאיסורטוטאה

- ולהבא מכאן חו"נ כהשום המעם ואזלנסרי  כן יא 
 שייך יא לכן 5נמרי במל לא יותר רחמירבטום4נה
 כהטום ולהבא מנאן כת"ר כרעת דחו"נהטעם

- טומאהשנתחד"2  לחקור ופכתבתי במה ובסקצת 
 שקא9 שמעון ר' הגאון לדעת 'כיוונתי חו"נבענין

 יבאר שכתב י"ח פ' ג' ישר שערי בספרושליט"א
 הוא רבריו ותמצית ררכו, לפי הנ"ל בכורותהסוגיא
 לנמרי פורחת אין רטוסאה בגמ' ראמרו מהבזה,
 שמתבמלים ענינים כשאר ה"ה איא מתבמלתואינה
 בתורת תנאי רזהו רי"ל וניעורים, שחוזריםברוב
 דכל ברוב רבטל רילפינן להמווז, רבים ראחריהכלל
רין

 שגאגש-

 הרין יהיה שאם באופן בהמיעדט כו שיש

 ההוא רין שיהא תורה אטרח אז הרוב ננר הואנתורתו
 ענין איזה יהיה אם אבל רמי דליתא כמאןבמל

 נינור שום יהיה ולא עמדו על הרין שיעטורשאפשר
 ונשאר במל ולא עמרו על הרין חהר הרובמצר

 לומר מוכרחין אנו ע"כ הסברה ובזה ברינוהסיעומ
 וקאי תלי רמילתא היינו רמי ראיתא נמאןרטומאה

 הרין נשאר ראן כמ2ום יחול לחול מקום ימצא אם-
 במו"ם בו יש הטעם וזה כלל, הרוב ינגר ולאבמיעומא

 יממא שאם אחר במשא שנתערב מה כל ישא ראםנמי
 לחור המיעומ מחמת נממא ה"ה הנושא מחמתהנושא
 המיעום כמו רהוה כלום לזה מננר הרוב שאיןבאופן
 בימו4 שום ליכא וכף12"ה עצמו, סחסת נפררהיה

 מגע טומאת לענין כן לא אבל זה, לענין כללברוב
 ולולא המיעום עם הרוב מתנגרים וטגע מנע 'כלרעל
 ונמצא וטגע מנע כל על טומאה ספק היה הבימולרין

 אמרה בע"ז אמרינן וכהשו"ה הרוב את לגטריסותר
 זה וא"א כרוב הרין שיהא להמות רבים אחריתורה
 אם נם וכוש"ה וכל טכל המומאה רין שיופקע ע"ירק

 ומנע מנע כל ועל מנעות דו2לוש מהור יהיה בב"איגע
 מובא מהרי"ק כמ'"ט לרוב הסיעום רין התננרותאיכא
 ליכא בב"א נולם ישא אם רוקא וכ"ז עי"שבמ"ל,
 פועל רהמיעוט רוב לגבי המיעומ של התנגרותשום
 מחמת ממא שהנושא היינו עצמו, מחמת כנפרררינו
 אבל כלום מממא אינו והרוב לחור המיעום שלכדטא
 '2נושא אחת רבכ4 ימנע רומה בזאח"ז נושאאם

 היא אחת רהסברא נמצא להטות, רבים אחרי ריןאיכא
 רמברת הנ"ל הנאון  לרעה חו"נ לרין משא, טומאתבין
 רמי ראיתא כטאן רטומאה ראמרינן משום הואחו"נ
 ראין באופן יחול לחול מקום ימצא אם וקאי תייורק
 הנ"ל ישר שער בספר ועי"ש הרוב מצר ניגור שוםבו

 להוכיח ומרח למאר הענין בזה האריך הנ"לשהנאון
 ראיתא כמאן הסתבטלות רטומאת שסובר ירמיהמר'
 בה להמצא שאפשר רין רכל שכתב גסו היינורמי
 הרין נתעורר לננרה הרוב יהיה לא הרין יחולשאם

 לענין כן וסאי תלי רמילתא היינו נבתחלהלחוי
 שכתבתי גמו וזהו עי"ש, שביאר, כמו כהטאמומאת
 לענ"ר אבל בזה, זה תלי חו"נ ולענין מו"םהלענין
 כתב רהרא"ש שכתבתי כמו מומאה גבי רוקאזהו
 כף2ום י"ל מומאה נבי ורק לאיסור מומאה ביןיחלק

 י"4 איסור לנבי אבל לגגורי, בטל לא לכן יותררחמיר
 ו4הבא מכאן רק הוא חו"נ רלענין הרא"שכם"ש
 הנ"ל הנאון הרב כמ"ש י"ל א"כ האימור שהוכרכמטום
 איסור רלהכי רי"ל לחו"נ כמשא איסור תלוירלא
 אבל ראיתא נכ2שן רהוה כושום בטלה לאכהטא

 יתוסף אם הוא רחו"נ בזה תלי לא איסור שלמציאותו
 איסור לגבי רחו"נ כה2ום תייא בהא הא רלאואח"כ
 ולהבא, מכאן מחרש איסור שנתחרש כה2ום רקהוא
 4תרץ שכתבתי במה ייכא סברתי עיקר סוכה נביא"כ

 לנבי מיירי רסוכה כדטום בזה, זה תיי לא משוםלעיל
 לגבי וג"כ איסורין שאר כמו והוה וכשר פסולסכך



 ף מ ויה~"ת די81
 הנ"ל. מלבי"ם הנאון של תירץ שייך לאכלאים
 כיון בטיל אמאי סוכה לנבי לתרץ יש באסתאבל

 בבת נהנה והוא מעורבין והכשררהפסול
 הסנך ביטול ענין את ביאר רהר"ן הר"ן, ע"פאחת,
 בפני שעופר רבר רכל כהטום טעסא היינו וז"לפסול
 ראנמריה אע"נ ולפיכך יותר חשיב מעורב ואינועצמו
 אלא כן לומר ל"ש סני בפלנא לכהטהרחמנא

 כשהוא אבל רחשיב בעצמו עומד המכשירכשהטחצה
 מאחר כלום, בכך אין הפסו' נ"כ שנתמעםטעורב

 בימול שאין ובוראי רובא בעי וכהשו"ה ננרעשהמתיר
 יכול שארם איסור לך שאין רעלמא, בימוי כשארזה

 כיון אלא בטיל שיהא עצמו על ולעמודיהתירו
 בפלנא סגי ולא בפיגא רכשר לכדטה רחסנאשאגמרוה
 אפי"ה שנתערב מפני פתיר של חשיבותושנתמעט

 עומד רכשר ספלגא נרע יא סהכשר רוב שיש כלי"ל
 רהרוב חשיבותו מבמל המיעום שאין לפי עצפובפני
 הוי לא רהכא ררובא הר"ן דעת להסביר ונ"לעכ"ל,
 כהיחר איסור של דעלמא רובא דכל דעלמא,כרובא
 ננר רובא הוה רהיתר היכא רוקא התורההקפידה
 מרובא ובציר היתר להיות האיסור נהפך אזהאיסור

 באיסורו עומר רהאיסור צר שום יש אס לנן סני,לא
 לא סוכה נבי הכא אבל בטול, לא לכן רברלאיזה
 ננד רוקא מהכשר רובא שיהא התורההקפירה

 שעומד חשיב יהא רהפלנא רק סני בפלנא נםאלא הפם~
 בשל אז עצסו בפני עומד שאינו כל אבלבפ"ע,

 מבח בא רהפלנא היכא רוקא ו?ה רפסולחשיבותו
 מהפסול רובא הוה בשר הסכך אם אמנםהתערובות,

 ס"ם מהפסול מיעומא נסי שיש אף בוראי הסכךכשר
 בפני שעומד מפלנא נרע ולא יותר חשוב הכשררוב
 אחת בבה שנהנה אף מדאורייתא נמי רכשרעצמו
 הוא הביטול של עיקר רכל ניון משא לטומאתל"ר
 רק אלא לכשר שיהפך פסול הסכך את לבמל בכרילא

 חחשיבות את לבטל בכחו יהא שלא הביטול אתלפסול
 ראו בפנ"ע עוסר שאינו ויחשב שנתערב במההכשר
 - בעוה"י. הנ"ל הקו' שפיר וסיושב סני בפלנאנם

 דלאו שכ' פ"נ סוס"י יו"ר בחת"ס עיין זאתומלבר
 א*א אחת בבת רנהנה היכא  רל"ב אמרינןבכ"ר

 כנלענ"ה היטב, יעוי"ש וכיו"ב,בטומאה

 קעסלער אבינרוריוסף
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 הענינים ותוכןטפתחות

 ח"ם אוחט~ק

 מתיעא הר"ש להנאת סהנהמ"ח תשובה 4גטהטן
 יטבת. ותומפות למצות קמןבענק

 המסדר הרב לחתנו הנהמ"ח י"כתב מה ב..כדכטן

 הנ"ל.בענין

 המחבר חתן המסדר מהרב הנ"ל בענין עוד 3םימן

 יום מבעוד לקדש סותר אם השאלה ע"ד ד.םהטן
 שבת. ותוס' קב"ש ובעניני המנחה, פלנלאחר

 חזקת בענין לניסו הגהמ"ח שהשיב מה ה.םיטן

 ירושלמי וביאור ומטר, טל באמירת יוםל'
 דתעמת.פ"ה

 יום בכל 'כפים נשיאת בטעם ךמי5פן

 לפירות הרא"מ מראטיין הגאון שהשיב מה ז.מיטן
 תורה בספר הויה שם בענין המחברלחנא'ון

 כסררן.שלא

 להנאון זצ"ל המחבר הנאון שהשיב מה חםימן

 ינדיל בקובז ועיין הנ"ל. יבעניןהא'דר"ת
 בהנוי רמ"נ הגאון כהט"ה תרם"דתודה

 כזה זצ"למחאסלאוויץ

 אלשוואנג יעקב דור ר' מהגאון שאלה ט.מימן

 להנהמ"ח דוד" "בית בעמ"סמקאלמינסאן

 שכתבו תורה ספר למכור מותר אםנדין

 המחבר הנאון ותשובת דחקו, בשעתלעצמו

 וה עלאליו

 בסיום אחת אות בכתיבת מומר בענין יודטיטן
 מבואר ש5 יוסף וביד שליח. ע"יס"ת

 בלייה ביהל!"ק בנין ובשנין כהטהז"ג,עניני
 בביהס"קונשים

 בער"ש יעכו"ם נסרים מסירה בדין יאסיבטן
 הגאון שהשיב תשובה ובו בשבתשינסרם

 מו'"1 אריה מוה"ר להנאון זצ"להטחבר
 להקל שהורה סינסקנק"ק

 בעניבה יש א5 בדין הנהמ"ח שהשיב מה יב.םיטן
 וקשר שבות עניני יבואר ובו שבות.כהטום

 ובאסצע. הצד מן וקשרמרופה

 בנתן ויו"ט שבת בין כחילוק המנ"א נדנר ינ.סיטן
 מסלדרים. לבנים שהוא במנדלעירובו

 מה על לו שהעירו מה על שהשיב מה יך.כ(יבטן
 הנוב"י בשיטת ח"א ת"ז בספרושכתב
 בע"פ דב"י לאוריש

 הארר"ת להנאון הנהמ"ח שכתב מה טןםימן
 עוברים רתשביחו רמ"ע המנ"אבשיטת
 רמילה. מ"ע כמטא"כ שעהב3ל

 הנאון גיסי כבור הוא הטחבר הגאון מבן טזכ(ימן
 נענין שלימ"א נ(ורבאוויץ הירש צבימו"ה

 ובמחלוקת מילה. לענין הנ"להחקירה

 נרת חיוב חלות לענין והראב"רהרמב"ם
 הי בז'מנה וש,א שבזמנה מצוהולענין
 קריםסינייהו

 יבואר ובו הנ"ל בענין הנהס"ח תשובת יז:מיכפן
 סצות בחיוב נשים ובענין סהו, כרתענין

 המצוותוברכות

 המחבר, חתן המסרר מהרב הנ"י נענין יחםימן

 ובימויה מילה מצות וגדרי פרמי יבוארבו
 ושימיז וחיובם הבן ומצות האבומצות

 אם ובענין בזה, והאחרוניםהראשונים

 מצטיף בהיחר שהיתה הגפעשהתחילת
 אח"ז.למעשה

 לבהמת חמצו להאניל סותר אם בדין יט.מיטן

 בית בעל חנאון ע"ר והשנה בפסחהפקר

 נ"ש פ' בריש בירושלמי וה'בנה בזה,הלוי

 רקא4מינאן 'הגאון הנהם"ח שהעיב מה כסימן

 חכרו לגבי כיב מאכילת נמס4בענין

 איסוריןויטאר
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 הענינים ותוכןמפתחות

 וסיק חמץ מהל פ"ח ברמב"ם פיאורים 4:3*כו3פן

 ובאכיית בברכות ההנדה בטסח הסדרבסדר
 ענפים לנ' המסתעף ובנ-וונזצה

 הזה הלילה ברמב"ם ההגדה ינוסח הסבר ' א ף נן
 בזה הרמב"ם על הקשה כל בי"שוב צייכולו
 י"ד חנינתובענין

 בברכת שם הרטב"ם דברי ביישוב ' ב ף נע
 כאחת ומרור מצה ובכריכת ומצההמוציא

 יבורר בו שם, ה-אב"ד ובהשנתוברכותיהן
 במצה והשיטות זא"ז מבט~ין מילוותעניני
 חי':ונוק בשינויי וביאור בזו(מ"ז,ומרור
 פצות על לשין ובירור ובפ"ש בפ"רבתורה
 אין של ובהמעמים יאכלוהוומרורים
 יוסף )וביד אפיקומן המסח אחרמפטירין
 דעל הכלל בענין הנצי"ב הנאון דעתמובא
 נוסף( דואו וכלל וסמוך קרוב על אופמש
 למרור. חזרת בענין הירושלמיושיטת

 שם הרמב"ם על הלח"ם קושית בי"שוב ' ג ף נע
 וברכת הפסח את פוסרת אינו הזבחשברכת
 ר"י ופלונתת הזבח את פומרת אינוהפסח
 ועיין לאו, או שפיכה בנלל זריקה אםורע"ק
 סמינסק, רד'ש להנאון דוד ביתבספר
 בההקדמה זו בסוניא ארוך פלפול נ"כשנתב
 עי"שש8ם,

 שופר. ושמיעת תקיעת נוונת בענין כבמימן

 המחבר, חתן המ0דר מהרב הנ"י בענין כגמיכפן

 והאחרונים הדאשונים שיטות יבוארבו
 במצות. כוונהבענין

 ובו בשבת, לתקוע שלא ה,נזירה בענין כדסימן
 ומדינה. ירו,שיים, מקדש, ענינייבוארו

 בקושית המסדר הרב לחתנו מתשובית כדנמ'כפן
 שיעורי' מהכתת כתותי בענין אפריםהשער
 דניטין. פ"ב הר"ן כדברי והסבר חנוכהבנר

 קכ"ד ס"מן אה"ע הנר"א בב"אורותמיה

 הנ"ל. בר"ןשהניה

 סבריס9 הנאון בשם שמקשים למהויישוב
 אם דכריתות בננורא זצ"ל דיסקיןהרי"ל

 לקרבן. לו ישוה לא לטומאה יומשוה

 בבונילה. מיל שיעורי לגבי המו"א בקושית כוסימן

 : יוסף יד חדושי כז.סימן

 ובטומאה באיסורין ברוב בימולבעניני
 סוכה.ובחכשר

 לאינטרנט וחוכנלחהתק
ט8.0~00ם*8ןמ8"."חל*

ע-

 ונשט"ב חיס



 ר פמ

 זיותפארת
 ל ל וכ

 וחרושים ותשובותשאלות
 שו"ע חלקיבארבעה

 בכתובים בא ואשר דבר, לשואלי השיב ואשר לידו באואשר
 בדורו ישראל גדולי גאוניעם

 אחרון קונמרסובמופו

 זיומלאים
 שונים עניניפ ועוד ח"ר ת"ז לספרוחשייכים

מאת
 המפורמם הצדיק הנדול הבחין רלבמו"ח

 ובנמתר בנגלה לו ידותעשר
 זצ"ל מורבאוויץ וואלף זאב ר'מרן

 דקראזהגאב"ד
 מהר, שערי ום' ח"ר, זיו ותפארת זיו, ועמרת פינה, ראשבעמה"ם

 לאור, כבר יצאו אשר ועוד משנה, זיווספר
 בכתובים עודוהרבה

 הדפום לבית והובאנסדר
 לקרש יד תומפת זיו זהייעם

 שםב

ן מ ו י די
 וביאוריפ חדושים לשו"תהארות

מאתי

 ר ע ל ם ע כק ז"? ליפמאן יי"ם ב"י ר ו ד 3 י ב א ף ם וי
 שיעאנד לשנג ברשקשיי", ואב"דרב

 לאעטרנט וחוכנסחועתק זצלל"ה הגהם"חחתן
 ק י* פ חרצשנתעיקיסתשס"כםי8.0~00םש6זם6א."תישי

 ידי עלנדם
 קחמפ. פשבלישינגפיינעהטמער
 עוועניו ישרק ניו אשטטאן

 י. נ.ברוקלין,



 "איננירוט -וך - יהועייק
 ישי4 :לף 5אהנ-),;*5ה"0

 שאחוז9י6
 ש5זשאוסע 6אוא5ט8ט9.ומס

 ו 569 *585 ש6א שזסץ.6יג
 ,חץ48טת8 א:ד



תפארת
 יץ ףץץ

 אמימן

 העיר תקנות התפשמותבענין
 שבמביבותיהוודשובים
 הישוביםושוחמי

 קלעצא תר5"ו, אדר, י"נ ה', יוםבע"ה,

אז'ך

 ףן ע ז8 ףן רש ןי

 כל על סהקהל כתב להם יש רסתא השו"בשא~ה,
 העיר סביבות וסחצה פרסה והישוביםהעיר

 אל נוטע והיה נ"כ בעיר הרר אחר שו"ב וקם צדסכל
 שהוא ע5יו צועקים רסתא ושו"ב לשחוםהישובים
 לנזור העיר לבני כח אין כי השיב והוא נבולםטסינ
 נם כי ועוד בדעתן שלא בע"כ הישובים ע5נזירות
 שו"ב נ"כ היה לשו"ב בעיר הישנים שו"ב בהיותמאז
 הקחל ו,שות בלא היישובים אל נוסע היה אשראחר
 שו"ב ררים העיר סביבות פרסאות בשני כיועוד

 לוקחים 85עמים אשר סאז להישובים אחריםקבועים
 לא הוא אם אף וא"כ הסמוכים הישובים נםאותם

 אינו ו5כן הנ"5 בישובים השו"ב את יקחו אליהםיסע
 לפנינו. בוין שניהם ונתעצסו כלל להםספסיד

 וכו' תסרי בר רסי ק"י רף חולין נרסינןתש~בה,
 כו"ע אפקינהו לסורא איקלעספוסבריתא

 אכלינהו נקטינהו איהו אזיל שרינהולכחלינהו
 ע5יו נותנין לך ולית כו' א"5 רר"ח לקסיהאייתיהו
 לתחום חוץ א"5 וכו' לשם שהלך המקוםחוסרי

 הכח5 על נזר שרב ראף סזה שסעינן כו',אכלתינהו
 5א נזירתו ע5יהם קבלו העיר בני וכ5 ואסרובסורא
 סוכיח ומזה יותר, ו5א התחום עד כ"א נזירתםח5

 ער שחלים העיר וחרסות תקנות 5כ5 שםהסרדכי
 וסי' תצ"ח סי' באו"ח קיי"ל וכן יותר, ו5אהתחום
 הקו~ה בסרדכי אמנם נ', סעיף רכ"ח סי' ובי"רתקע"ד
 העיר סן הנודר ע"ב נ"ו נדרים דתנן סהא בעצסוע"ז
 לעיבורה ליכנם ואפור עיר ש5 5תחוסה 5יכנססותר
 שם והש"ך בצ"ע, ואמיק רי"ז סי' בי"ד קיי"5וכן

 שהולכין שאני רכנררים סתרץ ל"ה ק' סעיףסי'שרי"ז
 והרי ע"ז תסהתי ואנכי ע"ש. ב"א, לשון אחרבהם

 סקרא לה וי5יף סנה"ם ע"ז בנם' אסר שםבנררים
 ער ורי5מא ליח ופריך עצסה כעיר חשיבדעיבורה
 עיר בכל5 אינו רתחום ג"כ מקרא וסוכיחהתחום
 ספורש, סהרא לסרו אלא ב"א סלשון זה ידע רלאהרי
 נסי והתם שהקשה אלסא בר"ה כ"ז ע"ז בתוס')עיין
 לושון אחר הולך רבנדרים 5יה תיפוק קרא לילמה
 לשון נתברר לא כי מקרא ספיק רהתם ותירץב"א,
 הסטרר(. סהרב עיי"ש. הפסוק, סן 5א אםב"א
 עיר שם רודאי סירי קשיא לא דנועיקרא נראהאב5
 בכ55 אב5 5בר, ועיבורה העיר על כ"א הונח5א

 הולכים כי תחוסה כ5 נ"כ שייך ותקנותיה העירסנהני
 העיר באטיפות ומצטרפים ויו"ט בשבתות 5עירתסיד

 ונזירותיהם תקנותיהם בכל עמהם תמירונושאים
 העיר וסנהיני האב"ד לרנלי נ"כ כפופים חםוססי5א
 העיר ע5 כסו כן גם עליהם תקנותיהם היהוססילא
 קצתן על קצתן מסייעין הרין סרעתן טלא ואףעצסה,
 כ"ח בפ' הסהרש"5 נ"כ כתב שכן הביא הש"ךוהנה
 רבנררים הא כתב שלא וראיתי שם ועיינתי י"נסי'
 חעיקר אב5 רסילתא, לרווחא אלא ב"א לשון אחרה5ך
 יותר עכ"פ ודאי לפי"ז וא"כ עיי"ש, כרברי, נ"כבתב

 אינם העיר תקנות בכל5 אינם שבוראי העירמתחום
 אם ואף העיר וסנהיני האב"ד לרנלי נ"ככפופים
 שלא כלל גזירתם עליהם חל לא עליהם ינזרוספורש
 בסי' הסם"ע כתב ב"ר הזסנת דלענין ואע"נמדעתם
 החיים לבית הטייכים הישובים ושכל תה"ר בשםי"ר

 לדברינו ראיה כהשם אררבא ב"ר לאותושייכים
 ואף סרינא ו5א סנהנא שהוא התה"ר כתבשכשפור,8
 סחויב ב"ר אתי ר5שם שאני רהזסנה י"5 הסנהנ5ענין
 נם יכו5ין ב"ד שם אין ולכן תביעתו ע5 לולהשיב
 בישמ י"א בסי' הש"ך וכם"ש זסן, 5ו 5קבוע העירבני

 סזת קרוב אחך רב להישובים שאין כ"ז ו5כןסהרש"ל

 הנהינד ולכן 5זה, הרב 5אותו דשייכים הוא פשוםוראי

 יומהיר
 כבר וכעת תרל"ו, בשנת סו"ח כתב הנ"לדעזשובה

 שריברו האחרונים ספרי כמה לאוריצאו
 ספרי איזה להביא פה ראיתי לכו הענין.בזה

 הל' יו"ד תשובה, דרבי בס' מובא בקצרה.האחרונים
 בקונטרס חו"ם שלום כהטפם בס' ועיין סי"אשחיטה
 תורה דעת ובספרו כ"ה אות רל"א סי' עולםתיקון
 ובטפר ס"ח ביו"ד חיים רברי ובס' פ"ז ס"ק זהבסי'
 ס"ק ד"ח ובס' ס"ב חיים וברברי י"ז סי' שלסהבית
 ובשו"ת פ"ו תורה וברעת סי"ט שלמה בית ובס'פ"ה

 סי' סילה הל' על כמשה לרברי הנספה אר"יסלחטות

 יו"ר חסישאי אב בית בשו"ת ג"כ זה ובעניןס"נ,
 להתפשם יכול אם הרבה. בזה שהאריכו ר"ססי'

 רנם כראבי"ה רנהגי אע"נ לתחום חוץ על גםהתקנמ
 להאי, ופסירא להאי רווחא באית רססונאבמילתא

 הויולא
 בכ~

 יכוף הרוב נסי יכולים סילתא סינרר
 שיהא בעינן א"כ כולם. סתוך רובא רבעינןלהסיעום,

 נ"כ העיר מתחום רחוק הררים הכפרים בני כלאז
 ואע"ג בסיעום בטלים יהיו ראז התקנה עשייתבעת

 התסגות בעינן ס"ם העיר כל במקום הם העיררטובי
 להתמנות אותם שמינו בשעה כולם שיהיו צריךא"כ



זיךחיו"דתפארת
 שהבה"ח הרב 5אותו שייכים שיהיו 5כ5 השוהרבר
 אחר רב 5הם אין אם א5א זה אין וראי אבלשם,

 אחר רב להם יש אם אב5 מפורש, עליהםשקב5והו
 וראי וא"כ הרב 5אותו רק שייכים שהם בוראי5עצמן
 אם 5עצמן ומורה רב 5הם לקבל יוכ5ו מתח5הרנם
 שו"ב 5הם 5קב5 שיכו5ים מכ"ש וא"כ כמטגתירם

 בע"כ עליהם 5גזור 5אב"ר וגם העיר לבני ואין5עצמן
 5הם רמריחא במקום רמתא השו"ב את 5קב5שיוכרחו

 שו"ב ע5 רק 5המתין שיצמרכו פסירא 5פעמיםונם
 כתב ע5 חתמו הקה5 שרק רירן בנירון ובפרמרמתא
 כח שום 5הם אין בוראי האב"ר ו5א רמתאהשו"ב
 חוץ רהיינו 5הם שייכים שאינם היש1בים עללנז1ר
 הכתב שבראש ואף מדעתם שלא גזירה ש1ם5תחום
 כ"א קאי לא וראי האב"ר בהסכם נם נעשה שזהכתוב
 מרלא נ"כ הזאת נזירה על 5א השו"ב קב5ת עיקרעל

 נראה ולענ"ר עצמה הזאת נזירה ע5 גם כןכתבו
 רמרינה מקרא רי5פינן ממגי5ה 5זה ברורה ראיה5הביא
 ככרך נירון 5יה הסמוך וכ5 רכרך ועיר ועירומרינה
 ואעפ"כ לברך הסמוכים ע5 גם שם גזר1 רמפוד"טהרי
 אף 5בר מי5 ער א5א סמוך נקרא שאינו שםאמרו

 ראף הרי מי5, שיע1ר התקנה ב5שון פירשו 5ארבוראי
 כי יותר ו5א התחום ער אלא הגזירה ח5 אינומפורש
 ראיתי שוב 5עיר. סמוך ע1ר נקרא 5א מתחוםיותר
 ראיה ג"כ הביא יחפור 5א ב"פ הנבוריםבש5מי
 כתבתי כאשר ג"כ המררכי קושיות ותירץטמגי5ה
 הוא זה כי חמים ממעות ראיה 5הביא ואיןעיי"ש,
 5הם אין ואם מישרא5 ואחר אחר כ5 ע5 טומ5חוב
 5הם יש אם אב5 העיר, 5בני נותנים אזי אצ5םעניים
 לבני עור נותנים ואינם 5הם נותנים אצ5םעניים
 סי' ח"ש וטשיב שואל בס' ראיתי אחכ"ז אמנםהעיר.
 שהוא רכ5 תח5ה 5הוכיח רירן בנידון ג"כ וכתב5"ב
 ישוב שיש אף העיר בני בכ55 נחשב אינו 5תחוםחוץ
 כו', כאן ה"ה וא"כ 5מסים, העיר 5בני השייךסמוך
 בפסחים ראמרו רבהא אמת הן וז"5 עור בתכאב5
 הקשה שם ובמלחמות מותר במרבר אסור בישובנ"ב
 5תחום חוץ דכהטמע 5תחום חוץ רמב"ת ראמרמהא
 והיינו 5תחום חוץ רהיינו וכתב במרבר שאינואף

 כשהוא רק מותר אינו 5תחום רחוץ כהטטע וא"כמרבר
 שהביא ע"ג סי' ח"ר ררב"ז בשו"ת ומצאתיבמרבר,
 שלא בכח5 דרוקא אחר תירוץ עור הרימב"אבשם
 לתחום חוץ כ"ש שפיר בסורא א5א איסורא נהיגהיה

 הגו5ה בכ5 שנתפשמ שני יו"מ באיסור אב5מותר,

 לכל 5תחום חוץ שיהיה וצריך בישוב כ"שאסור
 ר5הרמב"ן התירוצים בשני ת5וי נ"ר ו5כאו'המרינה,

 אף אסור ישוב כ"ש א"כ מרבר היינו 5תחוםחוץ
 נאסר שלא ברבר מ1תר ולהריסב"א לתח1ם חוץשה1א
 רחוץ כהטמע ש5הרימב"א ואע"פ כו' אחר במקוםרק

 עכ"5. 5הם השייך הישוב בתוך שהוא אף רוקא5תחום
 איתא מפורש רהרי ממני נפ5או רבריוו5ענ"ר

 ראמר והיינו במ5חמות רז"5 כומש להיפךבמ5חמות
 וחוץ המח5וקת מפני עבירנא קא 5א בישוב ספרארב

 תמרי בר ררמי והיינו מח5וקת כהטום בו אין5תחום
 דנקטי והאי מותר במרבר הכא ראמרינן מרברוהיינו
 ותוך 5תחום חוץ אמרינן ו5א ומרבר רישובלישנא
 מ1ב ביום שובת ראינו ה1א רמילתא א1רחאלתח1ם
 ר5ישנא רוקא א"נ לתוכה יכנם ש5א עיר שלבתח1מה

 לתחום חוץ סרבר לתח1ם תוך ישוב הכי הואנמי
 5תחום חוץ איתמר ו5א הוא בב5 דכ1לא מנהנא1ה1א
 ה1א הרי ראמר הא"נ והנה עכ"ל אחת בעיראלא

 שכ' שם המאור בע5 שהביא הרימב"א תירוץמפ1רש
 מקום חומרי עליו נותנין אין לתחום חוץ וכלוז"5
 רנחתי והני כו', תמרי בר ררמי מעוברא לשםשהלך

 בישוב שני ביו"מ עבירתא 5מעבר להו אסירממערבא
 כ5ה הגו5ה בכ5 יטפשמ גרו5 מנהנ שהוא 5פיכו',
 הרמב"ן של הראש1ן ותירץ עכ"5, כו' ביה יפרוץואין
 והיינו ה1א רמי5תא אורחא ררק מפורש נ"כ כתבהרי
 כהטמע רהיה אסור התחום תוך ב5שון לומר רצהש5א
 העיר בתחום שיהיה שכיח 5א וזה בשדה,אפילו
 והיינו אסור בישוב אמר 5זה 5עיר יכנם ו5אביו"מ
 ש5 אפי5ו ור"5 התחום בתוך יש אשר ביתבאיזה
 חוץ היינו מותר ובמרבר כ55 בע5ים בלא אובע5ים
 והוא בית ישוב ב5א בשרה נם 5היות ויכ551תחום
 רוקא 5או כאן רגם ררב"ת הרין אותו ער אחררין
 וחוץ התחום בתוך הקפירא עיקר א5א ומרברישוב
 והכא הוא רוקא ומרבר ישוכ א"נ אמר ואח"כ5תחום

 רמנהגא כיון הישוב כ5 ש5 5תחום חוץ דבעינןשאני
 הנ"ל, המאור ובע5 הריטב"א וכדברי הוא בבלבכאא
 ה5שון לענין א5א הלשונות שתי בין נ"מ איןועכ"פ
 וחוץ התחום תוך 5ענין אב5 שני ריו"מ ומרברישוב
 רק 5א או בישוב הוא אם נ"מ שום אין וראי5תחום

 ואם 5עיר שייך אינו העיר 5תחום חוץ שהואכיון
 סשמע וכן לישוב שייך אינ1 ישוב לתח1ם חוץה1א

 חוץ וז"5 שכתב ז' ס"ק תב"ו סי' במג"א5הריא
 בטלחטות כמ"ש סרבר מיקרי 5תחום רחוץ5תחום

 יומףיד
 תפ5ה ה5' בהנמ"י במ"ש בו5ה מתוך רוב יהיה"טלהם
 בין קממה יש אם שאלת אשר ע5 ב' אות י"אפ'

 ראשים 5ברור דעתם 5השוות יבו5ים ואינםהקהל
 וי5כו הה"ב כה 5השיב שיש נראה כולם,בהסכמת

 אי רת5וי האחרונים, טטפרי ו5מדו עיי"ש, הרובאחר
 שיהא כ55 בעינן ד5א אפיר מי5תא מיניר בנדרחוה

 רהאי בכה"ג כךירי היש"ש ונם בו5ה, מתוךרוב
 שיחו5 5הריא פירשו אי ומש"ה מאיסורא,לאפרושי

 ראיבא במי5תא אב5 נאסרים, 5תחום חוץ ע5גם
 בולם, מתוך רובא בעינן 5האי ופסירא 5האירווחא
 רק ח5 אינו העיר וטובי הראשים זה דעשו היכאא"כ
 וא"כ בו5ם מתוך רוב היה התסנותם דבשעתהיכא



ב ך 'זוירר רז רש 4ש נ2צ
 לפ" אבל 'טבפלהפות, הא' הפירר? דהוא וצ"לעכ"ל
 החשוב, לתהום הוץ היא הכו~ה אלא לזה א"צהב'
 עיי"ש. הפנ"א על שם הנ"ל השו"ם תמיהת מרהובזה
 הרפות 5ענין דוקא דזה נדאה אך וז"ל שם כתבועוד

 העיר בני ביד כה אין בזה דאיסודא בפילתאותקנות
 אבל התהום ותוך העיד בני על רק הדטותלהמיל

 שוהמים להם יהיה שעי"ז להקהלה שנונע תקנותבעניני
 שיוכלו שוהטים להם יקהו פאין כן לא ואםהנונים
 בעניני הרבה למעות דהוקים ויהיו ביתם אנשילכלכל
 וטובי אב"ד הרב ביד כה דיש בזה הנה הקהלה,צרכי
 בבלל הוא העיד לבני השייך וכל תקנה לתקןהעיר
 פלשון בזה לפקפק יש לענ"ד הנה עכ"ל, כו'התקנה
 דבר לשום תקנות כשעושים בלשונו שכתבהמרדכי
 תהופה בתוך אלא נוהנת תקנתם שאין כו',ופהרימין
 בענינים נם כמטמע יטכתב דבד לשום מלשוןעכ"ל,

 וההדסות התקנות דוב כי ובפרם להקהלההנונעים
 פפנילה זה להוכיה לכאודה יש וכן זה, מענין הואודאי

 יהיה עפו הנדאה וכל לו הספוך וכל דכרךשתקנו
 פפני הוא הטעם ובודאי בם"ו לקדות ככרךנידון
 לעזרתם באו עפו הנדאה וכל לשושן הסמוכיםשכל
 אין הלא וא"כ כשושן בם"ו ונהו אדד י"ד ביוםנם
 שושן לקהלת כה היה ואם פזה יותד הקהלה צורךלך

 שיבואו אליהם ועולים למסים השייכים כל עללנזור
 לעזרתם ובאו קייפו ובודאי עליהם נזרו בודאילעזדתם
 להם נדאה או הספוך על אלא תקנו לא לפהוא"ב
 נידון הכרך 5מסי השייך ו?כל כ"כ לתקן להםהיה
 לנזוד עיד לשום כה אין דבכ"ע הוא ודאי אלאככדך
 אף אמנם יותד, ולא לבד התהום עד כ"א לעיר הוץעל

 השייכים הישובים על דדוקא פפורש התנה הרילדבדיו
 העיר לססי שייכים לא אם אבל לנזור יכולים העירלטסי
 דאין בארצנו ודאי וא"כ למפון איסוד בין נ"מאין

 הכתוב כל אלא כלל העיר למטי שייכיםהישובים
 ואפילו העיד למסי שייך הוא העיו בני שלברוויזע
 ההיא בדוויזע כתוב שאינו פי וכל העולם בסוףיהיה
 העיד למסי שייך יהיה לא נ"כ העיר בתוך יהיהאפילו
 לפי דק המסים כל נותנים נ"כ בדוויזע הכתוביםואף

 הם שהיו הישובים על הוא דכוונתו י"ל אונולנולותם
 ליתן להייבם יש שאז עצפה העיר מאותו אבותיהםאו

יך
 הסכיפו דלא היכא לתהום הוץ בני על לנזורא"א
 או הכפדים בני דעת צדיך א"כ נשיאותם.  ועלעליהם

 רוטות ונתינת פיהם על נבדדו העיד ומובישהדאשי
 וכל בעצמם. קבלוהו הכפדים בני כאילו הוהלהרב
 העיר מובי וז' הדב ביד כה אין כן נעשהאאאינו
 צריך אינו התהום ובתוך לתהום. הוץ בני עללינזור
 פצויין העיד דבני כיון כאן, שבאו לטי הכפריםדעת
 הופדא דהוי מטעם כן להתנהנ כולם מהויבים ע"כשם

 בקבלתו תלוי לתהום הוץ אבל לשם, שהלךהמקום
 יוסף זכדון ב"ת ועיין בזה. דעתם והסכםע*יהם

 אכל לסוף, שאביא הה"ס כדכרי העיר בהוצאותהלק
 להייבם פפווש שאמר הה"ם פדברי נפתרו 'דבריוא"כ
 שאביא הד"ם וכדברי השהימה מניעות ולא מעותדק

 עד כ"א נזירתם הל שלא הוא ודאי א"כלבסומ,
 מנהג זה דהרי שם מ"ש נם ולפי"ז בכ"ע לבדהתהום

 עניני בכל להעיר שייכים שבנהכ"פ ישראלבתפוצות
 אדרבא בארצותינו אבל באדצו רק נ"כ הואהקהלה
 בעול נושאים אינם הכפרים שבני פשוםהמנהנ

 אינם ונם כלל העיר בני של והקאראפקעסההכירות
 יתהייבו ולמה כ"ק וכל הרב בההזקת הלקנותנים
 השייכים דאף שם אסיק עוד היש'והטים בההזקתיותר
 מנהנ כן כשהיה אלא אמורים דבריו שאין העירלמטי
 זולת בכפר אהרים שוהמים מעולם היו שלאמקדם
 באסת היה בנ"ד הרי וא"כ לא, בלא"ה אבלהעיר,
 שהיה פהקהל פהקבועים הוץ אהר שוהם מקדם כןנם

 טעם בזה שיש שם עוד פ"ש נם הכפוים, לבנישוהם
 שייך לא דבנ"ד נלענ"ד נ"כ עיי"ש, מילתאדלפינדד

 ופהצה מפרטה הוץ אשר הסביבה כל דהלא הדאזה
 בקביעות להישובים קבועים שוהטים יה?ביםפהעיר
 ולא העיר לישובי נ"כ נהשבים הישובים אותםאשד
 דפדסה בנבול נם בודאי א"כ פילתא, פינדד בזהעשו

 זה דהלא ועוד פילתא לפינדד כיוונו לאומהשה
 נם להשניה הרב ויוכל נ"כ בעיר דד ההדשהשו"ב
 של הכתב דעל ועוד הקבועים דהשו"ב על כפועליו
 ולא העיר מובי כ"א התפו לא נ"כ פתאשוהמי
 לעשות האב"ד בלעדי יפה כהם אין בודאי א"כהאב"ד
 לעצמן להטיב ופכ"ש אפילו פילתא לפינדדתקנות

 ההדש השו"ב זה בנ"ד דהדי ועוד לאהדים,ולהפסיד
 כמו עליו להשניה הדב ויוכל העיר פבני הואנ"נ

 אלא כוונתו אין נ"כ פילתא לפינדד דאף ועודעליהם
 לא בארצנו אבל העיד לפסי הוייכים הישוביםעל

 הישובים לוקהים דסו"ס כיון ועוד נ"ל וכןשייך,
 מינדד ליכא תו הרי בייטובים הדרים אהריםשוהמים
 בקצת לפקפק שיש פה לנו יועיל הטעם וזהפילתא,
 תפוצות בכל הפנהנ באמת כי ואף שבו,טעמים
 נ"ל השוהמים לכל הלוקים נבולים שיהיוישראל
 בעיר יש שאם עצמן השוהמים בין נעשהדהמנהנ
 הנבולים להלק בזה פנהנ יש שו"ב בכפרים ויששו"ב

ילסוש
 כהרבי"ה דהמנהנ להרם"א דנם כתב ס"בהות"ם
 דאית במידי רק לנדור יכולים בעירם ב"ד אודזט"ה
 ולא בעירו דוקא היינו להאי ופסידא להאי דווהאביה
 ע"ש. בפירוש ההגו אפי' לעידוהוץ
 זה דבאופן אי זצ"ל מו"ה שימת לבאד "טלגניוץ

 בעלפא הפקר ולהשש פילתא פינדד עניןהוי
 שם לשהום יכולים השוהם דאין מטכים לדעתו נםאז

 בפירוש, שהתנו היכא הפהרש"ל לדעת הכפריםלבני
 הוא בזה דעתו אכן כולם. פתור רובא בעינןולא

 לענין נונע אינו בתשובתו ז"ל פו"ה ביאדכאשד



 ך יזחיו"ד רז ר א מנרנ
 עצסן הישובים אבל לאינצויי ליתי' רלא כרילכאו"א

 מוחה באין שירצו שו"ב איזה ליקח בירם "טבוראי
 העי- בני רעתונם

 עירם לשוחטי נבולים המייחדים
 שהם אלא הרין ננר לעשות כוונתם היו שלא י"לג"ב
 שלא אבל ההם להישובים זויתם אחר שו"ב יחרולא
 שום אין בזה אחר שו"ב ליקח רשאין הישוביםיהיו
 בהישובים החזיקו בבר העיר קאשו"ב ביון אמנםסנהנ,
 ובההיא חזקה מטעם נבולם להשינ לאחר איןהללו

 יהבי רינים טעם ובדאמרי הרנ סצורותרסרחיקין
 המהפך עני סרין וגם חיותאי המקת ומשוםסייאורא
 בתשובה, שלו בש"ע סהר"ז הנאון כתב ובןכחררה
 אחרי סחזיר בעצסו כשהוא אלא זה שייך 4אאמנם

 בעצסן הישובים אם אבל להם, ישחוטהישובים
 רעה שהיא כיון כ"ז שייך יא בוראי אחריוסחזירין
 ויש והטוב הישר ועשית לנבם שייך לא להםנרולה
 של"נ מי' בח"ם הסבואר סלטר לרין זה ריןלדטות
 כהשתרלותו חברו נבול להשינ לו אין עצסורהסלמד

 אין ואז שירצו סלסר איזה ליקח יבולים הבעה"באבל
 רשאי אינו הוא הבא נם וב"כ הסלטר על נםאיסור

 עצסן הישובים אבל שיקחוהו הישובים אצללהשתרל
 בנבול ובפרט עליו נם אימור אין ואז לקחתורשאין
 האחרים ושוחטים נפרץ בבר שבאסת הזאתעיר

 לא אולי א"כ הרבה להם שוחטים בבפריםהקבועים
 שייך לא בוראי כלל רהעיר לשו"ב הישובים עוריקחו
 בחררה הסהפך עני לא נם ואולי לחיותאי פסקתבזה

 שיקחוהו הישובים על בעצסו סחזיר היה אםואפילו
 בוראי בלל בזה עצמו הוא ישתרל בשלא עב"פא"כ
 מחוץ אחריו שיבואו אחרי מלשחוט בו למחותאין

 כנ"ל. לכ"ע העירלתחום

 שם פלפול קצ"נ סי' א"ח ח"ס בשו"ת ראיתיד84דץ"ז
 חלק ליתן לחייבם יש אם ישובים בעניןנ"כ

 שם דבריו סכל5 יוצא והנה העירבהצטרבות
 אבותיהם ו5א הם לא הטהלה מבני שאינםשהישובים

 שייבים אינם בוראי בעיר יבואו לא ממקומם יצאוואם
 הם אשר אותם אמנם ע"ש בלל העיר בגילהצטרכות

 עיניהם טסקומם ובשיצאו העיר פבני אבותיהםאו
 בימים לעיר יבואו השתא ונם לעיר לשובטטייפים
 בתי תיקון לצורך ליתן צריכין אזי לפחותנוראים
 אנשי עם בשוה שוה וכרומה, הרב ושבירותבנסיות
 נ"ב לשוחטים שכירות כהמלסין אם וראי ובןהעיר
 יקחו שלא להם למחות אמנם לפי"ז חלקם ליתןצריכין

יף

 דא ופס להאי רווחא לענין שנונע רק מילתאטיגרר
 חוץ על בעירו תקנה לעשות בבוחו אין לכןלהאי,
 מחמת מעם עור ריש בפירוש, התנה אפייולתחום
 זח מטעם כתב רלא אף כולם, מתוך רובארבעינן
 חוא כן לא כן(, סוברים אחרונים הרבה דעת)אבן
 לענין נ"כ תלוי זה שרבר זצק"ל פסיר הנאוןדעת

 למחות שא"א להריא סרבריו משמע לעצסן,שוחטים
 רבר שו"ת בס' ראיתי ובן ורו"ק. עיי"ש, כלל,להם
 בן נם ובתב הח"ס רברי הביא ע"ח מי' בת'כמשה

 שו"ב ליקח בישובים לסחות שאין נראהרסרבריו
 עיי"ש.לעצסן,

 טורבאוויץ וואלףזאב

 בםימן
 זה לעניןתשעבה

 רמיר הנאב"ר זצק"ל ליפסאן יו"ט ר' הנדולסהנאון
 זצ"ל טורבאוויץ זאב ר' הנאוןלסו"ח

 יקלעצק אב"ר אזשהיה

 סיר לפ"ק תרל"ו ס"ח ק"י ב' ליום אורה'

 ספני בה ער השיבותי לא הניעני ב"ת שלבשכתבו
 סבתבו בעת בראותי אולם הבסוסטעם

 סוער לי לקחתי לבן רבתה בשם והסחלוקתהשני
 וסה להאריך אובל לא טררותי סרב בקצרה,להשיבו

 השו"ב ע"ר אחרים ע"י נעשית טלאבתי אשרנם
 5א אשו דמחנם מהוהל כתב 5הם יש אשררטחנם

 אשר בהבפרים לשחוט זולתם ארם שוםרשאי
 אחר שו"ב קם ועתה ומחצה פרטה ערסביבותיהם

 בהסבסת זה היה אם הנה רשותם, בלתי בנבולםויטו"ב
 השו"ב עם הרין בוראי אז שם שהיה אב"רהנאון
 כפי בנבולם וליכנם 5פרוץ רשאי אחר ואיןרמחנם
 המהב5ים העיירות בבל קרום מנהג זה כי שבירםהבתב
 וזח סהעיר, הסביבה גם להם שייך אשר שו"בעליהם
 כאלה תקנות לתקן ועיר עיר כל ביכ~ת רישפשוט
 שבתוך סה רק שייך לא העיר תקנות רבמתםאע"נ
 מי' יו"ר בשו"ע הוא וכן בסררבי כסבוארהתחום
 בהריא ספורוש אם נמשא"ב בסתמא, הנ"םרכ"ח
 להריא מובח וכן להם שייך לתחום חוץ נם כיבחכתב
 הכי וכהשום שם, וז"ל י"נ סי' כ"ה פ' חוליןביש"ש

 מטורם איסור גהגו או העיר בני שנזרו מהב5
 בסי וה"ה התחום יהשבי כל על רבר אותונתפשטה
 לאו לתחום חוץ אב5 התחום בתוך במקרהשבא

 ברברי 5הריא מבואר הרי עב"ל, עליהודעתייהו
 עלייהו דעתייהו רלאו כהשום נתפשטה לא רלכךהיש"ש
 לחוץ אף להריא בהתקנה שספורש היביכמשא"ב
 ספורש בנ"ר והרי קתקן, בבחם יש שפירהתחום

יןםוע

 הפקר יהא שלא סאיסורא ולאפרושי מילתאמינרר
 ליעת היא דעתו לבן המבקלה ונרולהבעלמא

 זו תקנה  לוהשות יכולים בפירוש התנו אםהסהרש"ל

 רובא בעינן לא מאימורא ולאפררש'י לתחום הוץאפילי
 בולה.נאזוך

 הטחבר( חתן הטסרר)ו~היב



3זיךחיו"רתפארת

 להם שייך לתתום לתוץ אף ני נתנם בתוךלהריא

 הרניש שלא שו"מ נעה"מ הנאון על נזהונפלאתי
 הנ"ל השו"מ רבכי ונלא"ה הנ"ל היש"שברנרי
 נחוץ ישונ יש אם שם שמפלפל סה ני לענ"רתמוהים
 תלוי רזה בזה וכתנ יותר התקנה נתפשטה אםלתתום
 פסחים, נמס' נמלחמות הרסב"ן תירוציבשני

 ובאשר ע"נ סי' ת"ש בררב"ז שהניאוהריטב"א
 אנני מוכרת הנ"ל הרמנ"ן ברנרי נמת"נ שנהלענ"ר
 ענין ואינם הם פהפיסים רנרים כי הרמנ"ן רנרילבאר
 לחזור ררעתו ב"ר דרמי הא מפרש הרמנ"ן נילכאן,

 המקום תומרי פנותנין הש"ס רפריך והא אסוראהוי
 המחלוקת מפני לשנות שאסור מפני היעו לשםשהלך
 איסור נהנה העיר ראותה ניון לתזור דעתו אםאף
 לשום אסור ותקנה סיינ עפ"י שלהם הרור נרולעפ"י
 דעתו אם אף המתלוקת ספני תקנתם לשנותארם
 ארם בני רנל שאין מפני שרי לתחום תוץ רקלתזור
 התם שאני רבב"ח דאנל ראייתרא הא שםפצויה
 שבעיקר הינא אבל הדיע, בעיקר סתלוקת א4סיפהיה
 אפילו ותקנה סיינ פ8ני רק מחלוקת שום איןהרין

 אסרינן אמאי הרמב"ן ע"ז ופריך אסורבצינעה
 מפני אסור שני רניום שני יו"ט נניבפסחים
 בישוב רש רתלוי דבחפמע מותר ובמדברהמתלוקת
 ומתרץ העיר תתום בתוך אף פותר ובמדברומדבר
 ומדבר ישוב נקם דלנך קסא בתירוץ הרפב"ןשם

 ביו"ם שובת דאין הוא רפילתא אורתאבאטום
 אף באסת אבל בתונה, יננס שלא עיר שלבתחופה
 ריוקא א"נ עוד ומתרץ התחום, בתוך אסורבסדבר
 תוץ מרבר תתום תוך ישוב הוא הני נמידלישנא
 תוץ איתמר ולא בבל רנולא פנהנא והואלתתום
 הררב"ז ברברי יראה והרואה אתת בעיר אלאלתתום
 תיבת תסר לסוף הרמב"ן ברברי נפלה ט"ס נייראה
 שני שם הונא ע"נ סימן רביעי ת' בהררב"ז ניא"נ

 לקפן דאמרינן דמאי לברר לנו ונשאר וז"לתירוצים
 ררבב"ת עובדא נבי והתם מותר דבמדבר ספראכדרב
 היא מילתא חדא נולא אנלינהו לתתום חוץאמרו
 ופרבר לתחום תוך רישונ הוא הני דלישנאודוקיא
 נקם בפופבדיתא אלא נהנו רלא התם א"נ לתחוםתוץ
 יו"ם שפשם הנא אבל שאני לתתום דתוץ לתהוםחוץ
 הפדינה לנל לתחום חוץ שיהא צריך בבל בנלשני
 בסוף נתנוון דהרפב"ן בזה מבואר עכ"ל, מדנרוהיינו
 ברמב"ן ופד"ה לבסוף שברדב"ז תירוץ לאותורבריו
 פטש ומכוין שלישי תידוץ הוא ונו', ממנהנא,והוא
 וחריסנ"א הדפב"ן דנוונת חזינן הרי הרדב"ז,לרברי
 היני איירי והתם פכה4 אחר ענין הוא ברינ"זשהובא
 ט8ני לשנות אסור סקום ובאיזה לתזורשבדעתו
 הינן ער לענין אבל סותר סקום ובאיזההמחלוקת
 המררני רק נלל דברו לא סזה העיר תקנתנתפשם
 דאין הר"ן כשיכאן דחולין הנם' דבדי פפרששהוא
 נאסר דזה דין לעניני שפיר שייך וה הוא לחזורדעתו
 מותר ואעפ"נ לשם, שחלך מקום בחוסרי הדיןסן

 והרנרים התקנה נתפשטה לא דשם אלמא לתחוםתוץ
 יענ"ר.ברורים
 הש"נ רברי לפענ"ר הש"נ ברנרי שפלפלו מהגם

 ראפילו שם מפרש שהוא מה לפיתמוהים
 אעפ"י רסמוך נהא א"כ רוקא מיל תוך נעינןנראה
 עיר של עינורה בתוך מכהפ ססוך הוא נראהשאין
 ואררבה לכאן ראיה מזה אין א"נ הני שמפרשנמו

 האיך א"נ ונראה מיל תוך רוקא רנעינן משמעמהתם
 אפילו הוא רנראה רס"ל הראשונים שארי שיטתלפי
 נראה נמי נראה, שאינו אע"פ מיל ותוך ממיליותר
 ענין הוא מנילה ונענין מזה ראיה אין רנ"כלענ"ר
 נקט ולא מיל בתוך רוקא ססוך שם נקט דהאאתר
 הם עניניס שני ותתום רמיל מנואר וזה תתום4שון

 הינא ננון ממיל יותר לפעמים לה מו4כחתדתחום
 יוצא פנום או ענולה עיר כנון העיר לרבעותשצריך

 במפמע מיל רנקט והתם נורננין ע"י לה כמפנתתנם
 מהראיטונים הרבה לשיטת ונש"נ העיר מן סילדוקא

 והנא ושיריים אמה שבעים לאתר התתומיןדפודדין
 רממנילה ע"נ אלא מכהט העיר מן מיל ררוקאכמטמע
 אפשר אך פזה למר לא ורנ"ר לנאן שיינות זהאין

 חוץ שופר תקיעת נבי מר"ה נאן להביאלנאורה
 בחחם נם אנל לתתום לתוץ פרט קרובה התםלירושלים

 רתתומה מהא נם ושומעת רואה נעינן רהתם ראיהאין
 להם ריש ררין ראיה להניא אין פזה נם קולט עירשל

 להם דיש ניון ובע"נ נמנרש נהמתם לרעותרשות
 לבד שם להיות מוכרת ני קולטת שם להיותרשות
 להם. שם נאסרההרירה
 רהיני האחרונים בנל רמבואר ניון לענינינודנחצר

 העיר בני נינולת יש מילתא מינררראינא
 נמו להאי ופסירא להאי רוותא ראינא אע"נלתקן

 שפיר שייך זה ני שו"מ בעל הנאון נם בזהשהאריך
 את הרין ובוראי בזה נראים רבריו ונל מילתאלמינרר
 בנבולם לפרוץ זולתם לשו"ב אין כי רמחנםהשו"ב
 שחימת ולאסור לשם ירועים שותסים לקבל הרברונרול
 סזה, זה יחספו ובל יפרוצו בל לטען זולתםשו"ב
 בדיקת בעניני נם ומה נאלה בענינים המנשלהונדולה
 הרבר יהא ואם נדול הדעת ישוב לזה שצריךהסנין
 אשר נם ופה מנשולים נסה מזה לבוא יונלנהפקר

 שראוי במקום יקילו חנרו ספני האחד יראתפפני
 השו"ב ני דבר סוף בושה. לאותה ואוילהחמיד
 הרשות לנלי נתבם עפ"י רשות להם ישדמתנם
 יעש'ה אשר והאיש לזולתם נתבם נפי הנפריםשחימת
 רעהו ננול מסינ ארור בנלל הוא ננבולם ויבואבזדון

 הנהב כי שיברר לא אם ונו', ליה רליוז תלויאוליטרקי'
 ינרר שלא זמן בל אבל אב"ד הנאון בהמבם נעשהלא

 זולתם לאיש ואין אנ"ד הנאון בהסנם נעה~הכט0תכטש
 תקיפה וידם דמתנם השו"ב בנבול לשחום ידלהרים
 סונ, ברנת עליו ותבא יונעם ולהשומע העוקרעל
 במתנם. שלום נעשה ני להקשיב המצפה ידידםכ"ד

 הנהן ליפמאןיו"ם



 ו יזץו"יתפארת8
 גמיטן

 שבעה בתוך עגלבענין
 וואלפא הדם"נ שנת אד"ש ז' עש"ק ו' יוםכעזח"י

 היום בחצות ללידתה ז' ביום שנשחטה ענלשאלה
 אמדינן אי לא. או בדיעבד להתיר ישאם

 לא. או ככולו יוםמהצת
 היא למעו~ה לא הנ"ל 'ה'טא~ה ע"דהת'טובה

 בעל5מש. לפלפולארק
 אסורות טאבלות סהל' בפ"ד הרמב"ם הנהיגשונה

 בלשונם כתבו סט"ו י"ד והש"ע והטודה"ד
 ש'כל שטיני ייל עד שנויחה הבהמה מן ~אכוישאסור

 חדכ"ל כו' נפל ה"ז בבהמה ימים שמונח שהחשלא
 בדיעבד, אף אסורה ז' שביום בהדיא ונראההרמב"ם,
 רשב"ג תניא ב', קל"ה דף בובת ההש זה דין*5קור

 ימים שסגת כו' בארם יום ףשל"שים ששהה כלא*טי
 ירצה וחלאה דהשמיני ומיום שנ' נפל אינובבחטה
 שם ואמר הוי, ספיטא שהה לא הא ב"נ ואמרלטרבן,

 שם ואייטש כוהשב"2, הלכה ע4מואל אטר יהודארב
 אידי דרב כי"י לבי איקלעי דר"י נדיה ור"ה ר"פעוד
 דשבעה ביטמא תילתא עינלא להו ועביד אביןבר

 אכלינן הוה לאורתא עד לי' איתרחותי אי לי'ואטרו
 בדיעבד דנם הרי ע"כ מיני' אכלינן לא הץשתאמיניה
 בדיעבד רנם הפוסקים כל פסקו וכן כרניה, אכלולא

 שלא בזה מ"ש דנ"ם ובס' ט"ו סי' בת"ש ועייןאסור
 אוסרין שאין יבמה לענין אדם לנבי דקי"ל מהאיםתור
 יבום מהל' כ"א סי' ב' פ' בומב"ם בויעבדאותח

 נראה היה ולענ"ו ע"ש. סעי"ז קס"ד סי' אה"עוטוש"ע
 י"ב דף ח~ין בתום' מתירוצים בשני זה ועץלולוופר

 ורוב 5מרעוסאש רחי"ש כר"כפ קי"ל 5א דהלאשהקשו
 לכתחילה רצו לא דבאדם ותירצו חם נופלין לאוילדות
 יאמץו שלא לעוז כמשום חליצה בלא לושוקלחתירה
 לא דאי אדם אטו נורו ובבהכמה וכאץ, שפיהקחעולם
 בברי אפילו בבהמה אסור נמי אי חא, קייכחו לאהא
 וטת לפיהק קרוב "שיהא בחולה לדאץירה יבואשלא

 להחמיר שאין היא פהשוט ראשון לתירוץ וא"כעדכ"ל.
 אלא לאפור אין בבהמה ונם גמשדם יותרבבהטה
 בתרא לתירוץ אמנם דיעבד, ולא באדם כמולכתחילה

 קחוב אטו בפ"ע נזירה זה שהיה כיון דבהמהי"ל
 )זג(, לפיהק בקרוב כטז דיעבד אף לאסור ישלפיקק

יך

 שאסרו האחרונים רברי אלא לנו אין ודאי לרינאאסגם
 מדברי בהשמע וכן ימים ז' בתוך שחטו אם בדיעבדא4

 אמנם ע"ש, כדיעבד אף אאשמור קל"ו שבתהרא"ש
 ברברי מבואר אינו עצטו ה"ז ביום שחטואם

 נוב"ת כתשובות כ"א מפורש בזה שידבר מימאחרונים
 אסור דנ"כ בפשימות כתב הטחבד בן כדבדיס"ז

 דמהצת מעל"ע י5הם ז' בעינן דלא שהעלה ואףבדיעבד
 ככולו יום טאצת אמרינן לא ט"ט ככולו הלידההיום
 דכתיב הוא דנזה"ב ואמר במופו ולא בתחלתואלא
 שכויני ליל יא5"ל1 יאסור ירצה והלאה הש15"נימיום
 בנדה וכן אסור הוא עויין הלילה רעד מכלללקרבן
 אמרינן לא ובסופו ככולו 'היום מקצת בתחלתהאמדינן
 לשון טסתימת והנה ע"ש. עכ"ל ככולו. היוםמקצת

 ודאי שמיני ליל עד לאכול שאמור שאמרוהדאהמונים
 רשב"נ טלשון ודאי כהטמע וכן כהנ"ל, הכיסשמע
 ודייק נפל, אינו בבהמה ימים שמונה נלשונושאמד
 נופל אינו ימים שבעה אמר ולא השסיני מיוםלה

 סלשון נראה וכן אמו, תחת תהיה ימים שבעתשנאמר
 בבהמה ימים שטונה שהה שלא השכל שאטרהרמב"ם

 נופל.ה"ז
 דלפי לענ"ד. תמוהין דבריו טפי בה נעמיק כדאטנם

 כמו שמיני בליל נם לאסור לן הוה הריזה
 בעצטו כדכתב בלילה נם זמן מחוסר דהוהבקרבן
 התוס' טדברי והוא לקרבן שמיני ליל אפילודאמור
 ואם הוי זטן מחוסד עדיין דבלילה שכתבו פ"דחולין
 דנזה"כ ע"כ אלא ע"ש. פמולה, בבמה ונם ירדעלה
 וא"כ בחולין, אכילה לענין ילא הרבן לענין רקהוא
 דלקרבן אלא ז' ביום נם מותר אינו דבאכילהסנ"ל
 פה גם ירצה, והלשה השמיני מיום דדוקא נזה"כהוה

 ככולו היום מקצת אמרינן לא דבמופו טזהשטוכיח
 השכהני מיום דיליף דלרשב"נ סתירתו הוכחתיאדובא
 כמטום ע"כ אלא תשיעי ליל תחילת עד לאמרו לןהיה

 רש-י כתב וכן נסולו, השמיני היום מקצתדאמרינן
 שאסד שם בשבת דר"י בריה ור"ה דר"פ בהאמפוו,ש

 ע"ש נ:ולו היזם דמקצת משים אוכלין היודלאורתא

 דטעם אלא ככולו היום מקצת אמרינן במופו דבםהרי
 טה נם שבעה, ולא ימים שטונה דבעינן בו ישאחר

 ככולו היום טהצת בסופה אמרינן דלא מנדהשמביא
 רף בפסחים כדאמרו הוא הכתוב נזירה דהתםליתא
 תהא בנדתה תהיה יכהם שבעת בברייתא ע"ב,צ'

יוסה
 קלא אדם דנבי יען ביניהם לחלק דסבדה מספיקדטעם זל"י, מו"ח 'דעת ביאזר כ"ותר לנוו לענ"ר)א(

 מן שנפל כהטום שהוא מיתתו םיבת לכל ונודע אי"ל אסור בדיעבד דנם כהשמע מהתוס' ב'מתירוץ
 מדאורייתא נפל ס' הוה בחולה וכן ומת דבפיהקכמשום

 יצא שחלה דבזה משום סקי"נ, סט"ו בת"שכטבואד
 נפל ספק דהוה חולה אטו דנזרינן וכיון רובסכלל

 נב על ואמ בדיעבד נם למיסר אי"ל א"כטדאורייתא
 לזו יו חכמים נזירת לרמות אין בדיעבד שרידבאדם
 ועוד עי"ש. חדר"ח שני בית רד"ק בתשובתכמבואר

 אין מ"ם לכתחילה דנזרינן ונהי ארי, אכלו אוהגנ
 בבהמה אבל בדיעבד, אפילו זה כחפום לאסורלנזור

 שעבור ויאמרו בריאה, היתה אם נודע לאכשנשחטה
 בזה לנזור ראוי שפיר וכהשו"ה שחטוה חולהשהיתה
 בדיעבד4 נם זה טשום 1לאטור חולהאטו

 המחבר( חתן הופמדר)סהרב



 4* כ5ר1
 ך יזתי"ד ר1 ךש

 רדיש יתירה ההיה וספרש"י ע"כ, 'שבעח כלינדתה
 ככולו מקצת אופר היה בנדה נם בלא"ה האעכ"ל.
 מפורש ד"ה, ו"2"ס וכדאסיק בזבה, כמו בסופונם
 ככולה היום מקצת אמרינן בסוף בין בתחלהדבין
 דכעם בווד הדץ לכאודה דשב"נ מדבדי אמנם1"ש.
 אגויח דלא משום ולא נפל סספק יצאתה לא עד"ןל

 לאפוקי כעינן ימים דלשצענה אלא כנולו היוםמקצת
 ככולו היום מקצת ביה ואמרינן '2בעה ולא נפלסספק

 לענץ העציני ל ל כהחן1 ואף ה2מיני יום במקצתתגי
 לאו דלילה נמ2ום דוקא יום מקצת קדבן יענץנפל,
 מש:ם או שמ קל"ו '2בת כדפירט"י היא הקדבהומן

 חו!ץ התוס' כדכתבו בלילה היא ומן מחוסרדעד"ן
 להתיד אין לכאודה לפי"ו אי אפנם י"ב. ובובחיםי2ם,
 דאף שיהיה י2עה קצת לאחר נ"א השמימ בלילנם

 מטש בתחלתו אבל שמעי ליל מקצת להקראעכ"פ
 שכתב הנצר ע5 לתמוה "2 הרי וא"כ ,אסור "2עד"ן
  בלשומ הש"ע כתב %ן סותר שמימ ליל בתחלתדמיד
 ממש בתחילתו נם דמשמע שסיני ליל תחילת עדשאמר

 ליל עד סתמא שכתב הדמב"ם נם כלל, שיהויבלא
 כלל, שיהוי שום בלא תחילתו נם כהטסע ודאישמיני

 אלא בעינן ימים שטונה דבאמת כיון תיגנאוהוא

 היום מקצת משום שלמין ימים שג!ונה בעינןדלא
 עכ"פ, שעה קצת שישהה להתנות להם היה א"כככולו
 יליף יהאיך לדייק יש עצסו דשב"נ בדבדי נםאמנם
 ידצה והלאה השכץני דומיום מקדא אכילהאיסוו
 וכדאסדי לבד קרבן לענין הוא נזה"כ דאולילקדבן

 השסיני יום פ"א חולין אפטוריקי דד'בבדייתא
 שום בזה שאין וה לבד עליו פלינ אם ועורלהדצאה,
 ידצה להדיא דדייק מקדא אכילה איסוד לילוףסבדא
 ימים ד"שבעת בקרא יעשה מאי דא"כ ואת עודלקדבן,
 ימים בשבעה דסני אפטודיקי ר' מיני' דדדיש אמותחת
 כל לנו מחיץ ז"ל הש"י אסנם ולקידוש. לאבילהלבד
 ד' דרשת ס"ל הצב"נ דנם שכתב שם קל"ו שבתזאא1

 ימים כהשבעת ג"כ ש~כילה לענין יליף ולכןאפטודיקי
 לקדבן אבל מותד בלילה אבל לבד יטים בשבעהדסני
 בת לאו דלילה משום השמיני מיום אלא ירצהלא

 ובאמת ע"ש. להקדיב צוותו ביום כדכת"ב היאואדבה
 רשב"נ אמר לגפה דא"כ לדבריו הבנה איןלכאודה
 השגרני מיום לה ויליף בבהמה יסים  עפמונהבלשונו
 שבעת מוהיה וליליף בבהטה יסים שבעה לוסד לוהיה
 ומיום קרא כלל לן לסה דא"כ וגם אסו. תחתימים

 כתיב, צוותו דביום כיון לקדבן ירצה והלאההשמיני
 בזה רש"י בטונת וצ"ל שם. חולין התוס'וכקושית
 מקצת ביה נאמר שלא בזה להשמיענו באדהכתוב
 שבעת והיה בתיב היה אם ולכן ככולו. השביעיהיום
 השביעי יום טקצת אמרינן היינו לבד, אמו תחתימים
 הכתוב בא לזה קרבן, לענין בין אכילה  לענין ביןככולו

 יטים וץ8בעה להורות והלאה הה~מיני ומיוםהשני
 ולכן כנולו, היום מטצת ביה אמרינן ולא בעינןשלסים
 שבעת ולא יטים שפסונת בלשונו רשב"נ נ"באמד

 דורי יתי"שב ובזה בעינן, שלמים ד,שבעהלהורות
 נכין אינו זה נם באמת אבל בזה. לנכון הנ"להנוב"י
 תיבה לכתוב להה היה לוה, שלם קרא %ן יגוהדא"כ
 דגתיב בנדה כמו ימים דשבעת בקדא יתירהאחת
 דאכהי דא"כ ועוד כהנ'ש בנרתה תהי' ימיםשסעת
 השביעי יום גוקצת ניה נאגור שלא נוה"כ הוהאויי
 סני מדלא הוא הכי וע"כ לבד קדבן לענין אלאככולו
 קדא ופדט ימים דץ~בעת בש-א אחת תיבה בדיבויליה

 שנאמד בזה חולין לאפוקי דבא ש'ש קרבןשלמילענין
 ובפרט השביעי, יום היינו ככולו, יום מקצת שפירבו

 גדכריו שזכר מה נדול דוחק הוה בודאי דשב"נבדברי
 דעיקד כיון השמיני מוסיום לה ויליף ימיםשמונת
 לר,ש"י היה לא דא"כ ועוד ימים. כהשבעת הוידרשתו
 כאטום ח' בליל אנילה היתד בטעם בתחלהלומד

 ליל מקצת דענ"פ כמטמו דלפי"ז ככולו היוםדמקצת
 א"צ שאח"כ דבדיו לפי ובאמת לשהות, צריךח'

 לא ואדרבא ימים שבעת רק הוה וזמנו כלללשהות

 דבריו סותד והלא ככולו. היום מקצת ביהאמרינן
 דאמר דרשב"ג בשבת כתב הרא"ש והנהבתוכד"ד.
 לענין אלא איידי לא נופל אינו בבהמה ימיםשמונת
 לבד, ימים שבעת בשהה סני חולין לענין אבלקרבן
 למה דא"כ זה לכוין א"א רש"י בדברי אבלעיי"ש.
 ועוד ככולו, השג!יני יום דמקצת פהטום לומדהוצרך

 כתיב צוותו דביום כיון השמיני ומיום לן למהדאכתי
 חיש דבר בו אטינא דמיסתפי~א "אי אי .כןוכהנ""
 וצ"ל בריט"י, הם לשונות ד"שני לענ"ד. דש"יבדבדי

 ראשון ובלשון כו' יסים שבעת והיה כדכתיב נמיאי
 חולין לענין נם הוא דוקא ימים דשמונת לדש"יס"ל
 גד2ום מותד נ"כ בלילה דם"ם לומד הוצרךולכן

 כוקצת בלילה לשהות צדיך ולפי"ו נכולו, היוםדמקצת
 דאמד יכ!ים ד,מנ!ונת כהדא"ש ס"ל שני ובלשוןשעה.
 אכילה והכשד חולין לענין אבל קדבן לענין דקהוא
 מיד לפי"ז מותר ולכן ימים שבעת מוהיהילפינן
 בריה וד"ה לר"פ ס"ל ז' ביום אבל הלילהבתחלת
 כבולו היום מקצת ביה אמדינן דלא דס"ל דאסודדד"י
 ע"ב ט"ז במוע"ק דבי וכרעת ביום, אכלו לאולכן

 עייש"ט, ככולו, היום טקצת אמרינן דלא דם"ללבסוף
 עיי"ש. הני, נ"כ דס"ל ט"ו נזיד יוסי דר'וכרבנן
 ינתחייה ש'2חסו אבין בר אקדי דיבהברי'
 ברי' שישא הב והוא ה"ח ג"נ שהיהב"ום

 ייה סבירא שם, עיין י"נ, תענית כמביאר אידידרב
 נאסר ואם ככולו. היום מקצת שפיד ביהדאמרינן
 דמקצת דין יסברו שלא ור"ה ד"פ בדעת דוחקשהוא
 ככולו היום מקצת תרי דעכ"פ דס"ל י"ל ככולויום
 ההשרשה לענין נ"ה, בפסחים דבינא וכדעת אסרינןלא

 מקצת תרי דנם ס"ל אבין בד אידי דרב וברי'ע"ש,
 לדינא ס"ל לא ור"ה ר"פ דנם או אמרינן כבולוהיום

 הגי קי"ל דבאמת לבד, נפשם על החסידו אלאהכי
 כדאמדו אמרינן ככולו היום ג!קצת תרי דצםבכ"מ
 לא רע"כ ורבנן שאול דאבא בפלובתא י"טבסץ"ק



 ך יזחי"ד רז ר א כ4רז
 מקצה אבל %באן לכאן עולח שביעי יום אם אלאפליני
 אכיי כד4שמר לרבנן נם אמרינן נכ%ו שלשיםיום

 לכו"ע אמרינן בודאי יבתחילתו ואף עאוש, י4םלהריא
 מה"כ לאו אי בנדה ונן הוא נכולו ראשון יוםדמטצת
 יום מקצת בסוף בין בתחלה בין בה אוסריןחיינו
 ר"ח, כתוספות חרבה טרח בזבה וכן וכהנ"לככולו

 ככולו יום מקצת כה אסיינן שלא על טעטאלאיע4כוחי
 מה טאור א"ש %זה בתחילתו. %א לבר בסופחכששפ

 נם אסרוה ולא מיניה אכלינן לא השתא לי'שאמרו
 ההום סקצת דס"ל ירלשיטתך לו יהדרו הם נם כיעליו
 היום 5והצוז מ"ל לא אגן אבל לך הוא מותרחככולו
 הכי מ"ל הם רגם או כויניה נאכל לא אנן ולכןככדלו
 והא לחומרא. לאכול לנו אין רס"ם אלא רינאלעיקר
 זה לכוין בא לא אפטוריקי ר' לררשת רש"יראמיק

 רמז שום שאין כיון זה לנו רכס4ין רשב"נ,ברברי

 גזה"ג הוה הא4מיני רומיום שיאמר לזה רשב"נביברי
 הלילה לשנות הקרבה לענין זמן מחו5ר ה*הרלילה
 הנ"ל. וזבחים חולין התוס' וכרברי הלילות מכלהזה
 זמן לאו דלילה גמשום נראין חרברים פשטותאלא

 לזה צוותו רביופ מהרא הקרבנות בכל היאהקרבה
 נ"כ רשב"ג 44מר ולכן השמיני ומיום הכתובאמר

 האי ל"ל רא"כ לרשב"נ ריקשה ואי ימים,שמונת
 עתה נחתינן לא צוותו מביום ת"ל השסהני ומיוםקרא
 חהשא, לשום ליה ראיצטריך לוסר לנו "ש' ובוראי15ה
 ע"ש, פ"א חולין כראמר לעשה לנתסו לי' רמבעי'וי"ל
 צווחו, רביום מעם ברבריו שפיר רש"י הקריםולזה
 ררשת לענין עא אפטוריקי ר' דברי עלי' ואסיקאלא

 לוסר %ל ווחק הוי לא ווה ריניה לענין אלאהקראי

 הנ"ה. עעם בלא ואף לשוניות שתי חם רש"יררברי
 דשנו 'כנון אלא ר"ח ברש"י י"ח בב"ק מצינורכה"נ
 דהדה ו5ה4מע בשינוי שהניחח כתב רסתחלהבנחלת
 בתוכר"ר כתב ואח"ז צרורות כאשום ולא רטרןתולדה

 בע"ב שם סדכתיב והוא איירי, בחן ששינהרבצרורות
 בירו הנחלת חגלב בשזרק ואיירי רבא לך אפרבד"ח
 ברש"י שנזכר לשונות קאןי שהם צ"ל וע"נ הנד"ש,על
 עצסו מפי ואחד מורי כפי אחר דדחיק, ד"ה שםע"ב
 הפחר"ם כהב ונן שם, גחירושי בזח יחארכתיע""4,
 ע"ש, זח, באופן סקדכצת בשי8ה איהא וכן שםשיף
 והסיבה בש"ס רש"י ריבורי הרבה עור נמצאיםוכה"נ
 דאדש לא דהמעתיט סחרורות ר' עשח 1"8"י כילזה

 חש ולא סהרורות סב' אחר דיבור והעתיקלפעסים
 לשוניה שני יש ה"נ א"כ ור"ל, חש"ז שושותריםלזו

 ראשון לשון בין הנרולה הנ"ס בזה השטעינןבוה4"י.
 שמונה בח%ין נם רבעינן ראשון דללשון שני,ללשון
 ריני כ% לרשב"נ ליה לית ע"כ ע4בעה, ולא רוקאימים
 ~ירו אשר ימים בשבעה רסני דס"ל אפטוריקירר'
 ביום נם להכשיר יש ככולו יום סהצת נאסדאם

 הוא לקירויש לילה בלשונו ראמר והא לאכילה,ההשביעי
 ילענין כיון חזי לילה רוקא קידוש דלענין כהשוםרק

 אמרינן הלילה לענין הה4טיני יום כ"א חזי לאקרבן

 י"ב רף בזבחים גדאמרו הוא זסן טחוסר לאול%ה
 הוא זסן מחוסר וראי השביעי ביום אבל ע"ש,במעמו
 ומראמרו אחר ביום כ"א חזי לא רלקרבן כעןלקירוש
 אבל ע"ש, ג4חו"ז יסים הא פחו"ז אין לייה ק'מנהות
 ניה אגח-ינן וראי ימים בשבעה רסגי 113ן אכילהלענין
 ביה אמרינן וראי יסים בשבעה דטני גיון44כילה
 בתחלתו אף כולה שרי ודאי ובלילה סכולו, חיוםמקצת
 עד שמיני ליל כתחילת נם איסור "4 ורשב"נטמש,
 שני ללשון אבל כלילה. שעה מקצת עכ"פשישהה
 הלילה רכל אפטוריטי דר' דיט נ"כ לרשב"נ י"לשפיר
 אף לבד לאכילה עכ"פ או ולאכילח לקירושכשרה

 לא לכו"ע ככולו הו4ביעי יום מקצת %עניןבתחילתו
 ולפי"ז ור"ה, רר"פ אליביה אפ0וריקי לר' נ"כאמרינן
 לא השמיני ביום לקרבן דה4רי רהא לומרנצטרך
 מיום לשון רלענין אלא ככולו היום גפקצתכמטום
 ולשון והלאה השמיני יום סתחלת גהשמעהשמיני
 ככולו היום מקצת 5דשום ממעם נ"כ בזה הוהראשון
 כלל, רוחק שום בלא לנכון ו"ט"י לשון א"שובזה
 רברי דעתו הוה מאי ראשון ללשון עור לרייק "שוהנה
 ר"פ ונם ז' ביום לכתחילה ששחטו אבין בר אי,ריריב
 לא בעצמן כ"א עליו אמרוהו שלא דר"י בריהור"ח
 ס"ל הוא ההאי ב"א אירי דרב ירברי' לאויכלה,רצו

 יום וטקצת יפים בשבעה דנם אפטוריקי ר'כררשת
 ליה הורו נ"כ הר"י בריח ור"ה ור"פ ככולו,השביעי
 כרעיב"נ ס"ל הם אלא היא כשחה אפטווריקיולר'

 ולכן ככולו השסיני יום וסקצת בעינן ימיםז,טמונה
 אבל מיניה, אכלוה לא ובעצמן עליו לאוסרה רצולא

 פליני שבו,ש"י ראשון רללשון לפי"ז שטעינןעכ"פ
 בע4בעה סני אפטוריקי דלר' וו"שב"נ אפטוריקי ר'בזה
 ימים ,שטונה בעינן ולרשב"נ סכולו, היום ומקצתימים
 שמיני בכלל נ"כ לשוחטה ואסור ככולו, יוםומתצת

 שני וללשון עכ"פ. שעה קצת שישהח ערולרשב"נ
 אפמוריקי כר' ג"ג לה4ב"נ ס"ל הרא"ש נ"כוהוא
 הדנא וחב פגש ירב אישע "מים בע4בעהדסני
 מפצח 4נ4ץ3ן אי אבא בר אידי ודב ברי' עם%יני
 לחהמיר רק רצו לא והס ונם לא, או ככדלו הע4פיעייום
 נחזי זוה ולפי לקרלא, ,חרין י4עיקר רלא חמממן,על
 אפטוריקי רר' הפלוגהטש הענין נפמוק היאך ~ירןאגן

 אסר ר"י כנמ' רפטק אע"נ שם, דאשון %שוןורשב"נ
 %א עלי' ר%יני רבנן לנבי רק הווש כרי4בןנע4מואל
 4אררגא אפטוריקי ר' לנבי אבל נ8ל, לספק כללחי"שינו
 מזה הנס' טופשיט נווהיה חלכתא דלית מזהמשגוע
 אטר וריממא זו חיא ריאה ו5ט4י דפלעי סכללהלסה
 ילא בעינן י5דם רח' א4פטור"הי ר' לנבי נא"שב"נהלכה
 כר' רהלכה א"א בזה ליה דקים א4"מ אלאשבעה,

 פ"א דחולין מסוניא ונם בשבעה רסניאפטוריקי
 אפמוריקי לכרחבי ליה מבעי דהא בפהשיטווזמרפריך
 לר"פ ס"ל י"ב בזבחים ועהר טותיה, רהטתאש"ם
 באגמע דלכן צול ע"כ וא"כ ע"ש אפטוריקי כר'בעצסו
 אפמוריקי גר' נ"נ ס"ל ר~ינא כהשום בענל אסרוהולא



הזיוחץ"יתפארת
 השתא בלשונם אמרו ול3ן היו עצמן ע5 רסחמיראלא
 ראיח בס*שיטות גשם4לק וה 'חבבל ס"נ"ה, אכלינןלא

 אין כי ז' בתוך נם בריעבר 5חתיר פ"ו בסי'חתב"ש
 טקחרם ולא ז' ביום בריעבר לחתיר אלא ה3י5רייק
 וכל בריעבר. לאפור רפסטו לםאי כע3רח הואוזה

 נרשב"נ ולא 'אפטור"קי 3ר' מפור,ש פסקו ג"3הפוסקים
 חיריכו %ש 2*מיני ליל בתחילת תיכא א*תתהרו3יון

 וא"ב אפטוריטי, 3ר' טכדש דזהו הרי שעה קצתלשהוה
 ככולו, יום רסקצת לרירן מותר ז' ביום נם וראילפי"ז
 ליל תחלת ער בלשונם ראכדו והא במופו נםאסרינן

 ור"פ רר"פ ו3עוברא לכתחילה אלא אינו וראיח'
 בצחר והשבר לענין אבל לכתחילה להו וחשו רר"יברי'
 כצרו אלא כלל אסרוה לא וי"ה ר"פ דנם ז' ביוםנם
 שכהב ו5הרא"ש וכהנ"ל, הדין מעיקר דמותרתנ"כ

 ז' בתוך אלא שאינו י"ל ריעבר אף ראסורבשבת
 לשון וכת3 כן משמע לא ומהרמב"ם ז'. ביוםולא
 ו4הה שלא שכל ב5שונו נסי וכתב ריעבר, נםאסור
 סיוייק אינו ו~שרה נופל ה"ז בבהסה ימיםשמונה
 שסיני ליל ער כ"א להשהותה מצריך שאינוכיון
 לכתחילה. לענין רט רמיירי לומרורוחט
 ככזלו יום טקצח אמרינן אם הילונתא בעניןח~ב8נם

 0כ'ש הש ברורה היכה היי ב',ללאשון
 בגדה במו ובסופו בושחלתו יסכולו הייום גוהשצ2השמרינן

 1גמכ2ו כנ"ל, חהי' תיבת מיתור הכתוב גויית לאואי
 כיים לצ2אר הקת היא ות לפי וא"כ כושנ"ל,0אבל
 ד*שי אאשפ4מקים אש 5מתח~ח אפי5ו ובסוייטותז'

 תחלת ער 5שהות וחצריש דד"י בריה ור"ה רר"פלהא
 ריעברע ולא לכתחלה חומרא אלא אינו אבל ח',ליל

 שכתבו י"ג וזבחים שם פ"א ה%ין דהחום'ואליביה
 ראפילו נזה"ג חוה 5הרצאה יום דאמד אפטהריקידלר'
 חנ"5 אופנים מחרי אחו ע"כ צ"5 בודאי ההר עלהאם
 אלא הוא נזה"כ דלאו ום"ל עליו %יני ורשב"נאו
 דגם או הנ"ל ר*אשון וכישון הוא הטע4רו זםןדאז
 ו2שסונת השים בו*בעח חוא דהכשרו 15 םודההוא
 הנ"ל. ב' וכל' ונהרא"ש, הרבן לענין הוא ראמרימים
 ר' ע5 פלינ דרשב"נ ט"ל ע"כ דהתופ' שיתי,8וב

 ו"ח ב' י"א ב"ק בתופ' דהנהאפטוריקי
 ראע"נ דייקו ע14מג ר"ה ב' ל"ז 'חבישנחות שנטרףבכור

 גשרגמזיב נופ5 אינו בבהסה יי~ם א*מונח"הרשינן
 5ן טים כי ואפי"ה לטרבן ירצה והלאה הששסציניסוי1ם
 יח ודייהו לטרבן "מן גאתוטר נ"כ הוה חז"שיו,שכיצ
 לחמו ממרחט להביא להו רלכוח יפלא ולכאורה 1',מר"ה
 ראמר אפטוריטי ר' בודברי סוכרע הוא סמהוסווהלא
 בחולין והתוס' וכרפירש"י להרצאה יום לקירושלילה

 רבלילה ראע"נ נזה"כ הוה להרצאה דיום ישםובזבחים
 5הקרבה, השא זמן טחוסר עריין מ"ם נפל מחשישיצאת

 צ"5 אע"כ בנפ5, הדצאה זמן תלו לא מפורשהרי
 % דאסר מוא דאיהו ררשב"נ אליבא זה ידייקשרצו
 התם וטרי השקלי נפל אינו בארם יום ש5שיםששהה
 יום שלשים 5ו*הות סצריך חו,*"ו בכלו ראףאליביה

 נפל ראינו נ"כ דאסר בבהמה ימים כהשמונה לחאייט
 על פליג דאיהו ראע"נ אליביה נם לחוכיחוהוצרכו

 זמן מחופר עדיין השמיני יום דער ופ"ל אפטוריטיר'
 טהבן רלענין הוא גוודה פ"ם אכילח לענין נםהוא
 אך רירצה הוא והלאח חושסיני וסיום נזה"כההח
 בריעבר להתיר שכתבתי סה ודע בצ"ל. חדשע,0ב5ו
 5מישה. 5הצח ולא בעלםא לפלפולא רהזהו
 ח' חל' פ"נ םזבח אהצדי הל' למלך במשנהדעיין

 חרשיו בבלו זה ברין טובא בשת וסיידשטיל
 ועליו ע"ש, לטרבן ה2*מיני סיום דוטא 'נזה"כ הוהאי
 ואו5* טחנ"5. אפפוריקי, גור' חביא ש5א על תיסההלא
 ברברי רכאמת דהרמב"ם, אליביה "ה שרייטי"ל

 לטירוש רלילח אפפוריטי רר' זה וין מצינו 5אהרמב"ם
 ע"כ אלא ירר עלה אם ראף זה לענין להרצאהויום
 אלא נזה"כ ועה אפטוריטי ילר' התוט' סרברי פ"ללא

 קל"ו שבת רו*"י וכרברי צוותו מביום נ"3טעמא
 לאו אינו זה באבות אבל הנ"ל. ררשב"נ אליביהחנ"ל
 אלא אפטוריקי דר' רין הרסב"ם נתב לא זהכמשום
 אינו ע"כ התוס' רברי לפי אפטוריקי רר' רריןכמשום
 עלח אם בלילה נשחטה רכל בעלמא רס"ל לר"שאלא
 והרמב"ם ע"ש שם בעצמן התום' וכרכתבו תררלא
 רנשחטח ח"ו חמועדשין פפולי ג%2' כפ"נ פסקהלא
 ע"ש. פ"ר בזבחים יח4דא וכר' בכ"ם תהדבלילה
 אליבי' הנ"5 חמ"ל רברי שפיר צווקים לפי"ז נםאסנם

 הנ"ל אפטוריקי כר' פ"ל לא הלא דלדינאדהרושב"ם
 וכהנ"ל. זמן מחוסר דהוה מילה נזה"כ שיחששנוח
 לילה בשחיטת ק"כ ובחים בסוף רש"י %נהמתאלא
 בוראי פפולה, אמר ושמואל סעורה אמר רב יחייבבסת
 אפטוריקי ר' רברי א"ש הלא א"כ באיפורי, כרבהטמה
 וכיו"וש יחשרא. כר' ישפפק הרגשב"ם לרברי נםלחלכה
 בבהסה ונם זמן מחופר דחוה הגזה"כ שבאה שפהתוס'
 רב לחיפך שם 3חולין התוט' נידפת %פי אלאתרר,
 אם ולפי"צ עשש, כשרה אמר ושם1ח5 פפולתאםר
 הלכה לפפט אפטוריקי ר' דברי אתין לא כרבאסוק
 דהיח וראי זח לכ5 מכוין היה תם"ל אם אמנםלדירן
 להוכיח לנו יש הרי לרינא אמנם ור"ל, לפרשלו

 לקגיז נם אפטיריקי ר' כרגרי לפפא לנו ק*איןשפיר
 "3דם ו,*סנה דם"ל השב"נ כרבהי אלא טצשחאאש
 4כה2"ל. סספק להוציאבע*נן

 חנ"ל וזבחים הולין התוס' רברי רלפי ראיתישוב
 גמתופר לילה הוה אפט4ריסי רלר'ש3תבו

 כתנאי מילתא אתי להריאה ריום פגזה"כ להטר0הזמן
 כתבו וכן ע"ב, ט' ובחנינה ח', בכריתותואמוראי
 בכריתות אליעזר ר' שם ראמר שם. י"ב בזבחיםהתוס'
 זמן מחומר לילה פברי הברייתות בשני 'התנאיםרשני
 סחופר לאו לילה ט"ל יוחנן ור' שמן לחזטי' פ"ליכן
 לכן שם, ברייתוח הני נ"כ 'בוה פליגי ולרעתיאמן,

 לילה ט"ל ב"ה נם דלר"א %יני בוראי שם ב"הלדברי
 רכתוב טשום שם רב"ה ומעמיה לב"ש כמו זמןמחוסר
 סוחופר לאו רלי5ה כהשום דב*ה מעמיה יוחנן ולר'לבת,



 4* כ2רז10
 ך יזחי"ד רצ וא

 %החה ס5א לפפק ק יש וחי %חא ש"ש.8,
 חח" ו2ת המ ישן ופחט מה בתמי פאתאעא
 בפ"נ הימב"ם מהבח נראח יכן יוהנ4 זי' רבושהוא

 זמן ~שזתו וי~6ץ בם"ד ש*ם9 ח"ר כפרחכעאעוי
 כן' הלכתא דטת ודאי הדי לט"ז וא"כ ע"שההא

 זטן םחוש- דל"ח כיח לקידרש טלה דאמראפסחטקי
 י"ב בזבחים רכדחזען ף 5~ום עדיפא לא תריהוא

 מחוסר לאו דלילה בוין לקידהש רלילה דין האידתלינן
 ונזה ע"ש, שם בזבחים התוס' כתבו וכן הוא,זמן

 בכיהות סהל' פ"ו חכ"מ תמיהת נ"כ בפשימותפמולק
 ר' דבי דתנא חדין  2מהשמים על הרסב"ם על י"דה5'

 לדיר נכנס שמיני ליל שאמר שם בזבחיםישמעאל
 דינא האי ס"ל לא יהרמב"ם דבודאי ע"ש,להתעשר

 וכהנ"ל בכ"ם הוא זמן מחוסר דלילה שפוסק כיוןכלל
 דמחוסר בכורות בהל' מפורש הרמב"ם שםוכרפסק

 דבסוניא ואף עיי"ש, להתעשר לדיר נכנס איןזמן
 ראוי אינו זמן רמחוסר יהא מבואר שםדזבחים
 נדחין דבע"ח דס"ל כהשום רק הוא ולקידושלהפריש
 בפט"ו פסה הלא והרמב"ם דיחוי הוי מעיקראודחוי
 המוקדשין פסולי כט' ופ"ו ד' ח' קרבנות מעשימחל'
 דלא נלענ"ר נדחין, בע"ח דאין פסח קרבן פהל'ופ"ד
 הוא לקידוש זמן מהוסר איסור דבאמת מידיקשה
 ברייתא והוא דכו"ע אליבהה מהרא נמוחהדרשא

 סחוסר יקדישנו ולא מניין ע"ב. ס"נ ביומאמפורשת
 סהרא סמעמינן דלא צ"ל אלא ע"ש, קרבן ת"יזסן
 לשם ראוי שאינו ימים דשבעת זסן מחוסר אלאזה

 שאינו אלא אחר לקרבן שראוי כל אבל נללקרבן

 לפסח ראוי שאינו שחרית בי"ד ננון זה לשרבןדאוי
 הרי לפי"ז עכ"פ וד"ל נדחין דבע"ח בדין תלוזה
 אפמוריקי ר' מדברי נפל לענין נם למילף לנואין
 ע4מונה שאסר רשב"נ מדברי אלא דינא לעניןמידי
 השסיני מומיומ לה ויליף נפל אינו בבהמהימים
 בטקצת כ"א בדיעבד נם להתיר אין י"כ מקצחומשום
 יזיה ז', ב"ום %א השכוני "ום טקצת ואף ואשם"ני,יום
 ולא בזה לוכריוהם הפוסקים כל מדסחמו אחרנראה
 דדוקא ז', ביום ולא שמיני ליל במקצת כ"אהתירו
 ודו"ק. בזה, צ"ע ועדייןהוא,

 מורבאוויץ וואלףזאב

 רסימן
 בזה ממינסק הנרדלתשובת

 והדרו הדור פאר המפורסם הנדול הגאוןמכבוד
 זצ"ל סמינסק הגדול יהודא ירוחם ר'כורן

 זה. בענין זצ"ל הנאון לסו"חשכתב

 פרוזין לפ"ק תרם"נ לסב"י ב"ו עש"ק1'

 והנני רנא, בשבוע הגיעני יקדתואההטה"פ,
 אך בעזה"י, בעמי יעלח אהאר כפילהש"כו

 4ה בדין לקצר שאמרו במקום להאריך אין כיבקצדה,

 י"ב ס"ק התב"ש דהנה נבאר וראשונה ופבואד.פשש
 הר"פ בבחמה, וה"נ כחן אשת כסו בדיעבד לחתירציד
 דאנן הלשון סהשמע וכן אנפשיהן, אחמירו בר"יוד*ה
 רעת מ8ני דעתו ביטל טכגם ס"ניה, אכל"נןלא

 ז' מר"ה ראיה להביא אפ2מר היוה לוה והנההפוס9ים,
 בדבם"ר ויעיק ליה, אכיל טצי סי בע"ם בככוררפריך
 הוכיח ר"ה והמו"א ז', תוך אסור דסה"ת מזהשהוכיח
 מוכח עכ"פ אבל 5פדרבנן אלא אינו דבע"מ ד"טנהמזה
 דשם מדרבנן, עכ"פ מדינא אסור דיעבד דאףכהשם
 אינו דבע"מ שנח אף א"כ בעלסא סחומרא אלאאינו
 מחומרא רק מיר מותר דמרינא כיון מ"מ דרבנןאלא

 דהיינו דרבנן איסור על נעבור איך א"כ אסודבעלטא
 דרבנן דינא דאף בעלמא חומרא בשביל בע"משנת
 סגמט דרבנן איסור רעכ"פ פוברח ע"כ וא"כאינו,
 בעלמא. מחומרא ולא מדינא ח' תוךאיכא
 ראיה "הא שלא באופן באו"א לצדד אפשראמנם

 ור"ה דר"פ האי נתיישב וגם הנ"ל ז'סר"ה
 ברווחא מיניה אכלינן לא אנן דקאמרי דר"יבריה
 אף דבהסה אפ"ל דהנה והוא התב"ש ממ"שיותר

 כיון מ"ם מדינא נפלים למיעומי חי"שי דלאלרבנן
 ארובא לסמוך נצמרך לבל שמיני עד להשהותהרא8שר
 פוסקים כמה לדעת דובא בתר דל"א דשיל"ם ה"לא"כ

 טודו דכו"ע לומר יש איסורא דאיתחזק הכאובפרם
 שרי דרבנן נימא אי ואף רובא, בתר ל"אדדשיל"מ
 למיחש לכתחילה פסקינן אנן הא מ"םלכתחילה
 דאסור דשיל"מ דהוה בבהמה כ"ש א"כלרוב"נ.
 לענין כ"ז אסנם מדרבנן. לכתחילה לשחוםמדינא
 דשוב נשחם כבר אם אבל ח' בתוך לכתחלהלשחוט

 ש"ך ויעיין בדיעבד. מותר ממילא דשיל"מ הוילא
 הצריכו דהכמים דכיון הריב"ש בשם סק"י ל"םסי'

 איסור כסבטל דיניה בסזיד איבדה אם הריאהלבדוק
 לסי דאסור איסור במבמל ה' סעי' צ"ם ובסי'יעיי"ש,
 מרסב"ם שהביא מטאכ"ס ויעיין בשבילו,שנתבמל
 סק"ט צ"ם סי' להם"ז ואפילו כמזיד דינו מותרדאמר
 שכתב הצ"ד בשם שם בפ"ת יעיין עכ"ז כשוננדדינו
 המפורממים הוראה לבעלו ולא ללוסדימ שאלראם
 עביד כרקאמר עבורם ששחם הכא א"כ כסזיד,רדינו
 דלא בדין עמהם להתי"8ב סהודם מהם שאל ולאלהו
 כמ"ש איסור כפבטל הוי א"כ הצ"ד כס"ש שוננחשיב
 בשבילו שנתבט5 למי דא0ור הנ"ל ל"ם סי'ודט"ך
 סיניה אכלינן לא אנן שדקדקו וזהו צ"ם, סי'כסבואר
 שום אין ולפי"ז שרי לאחרים אבל סוינא אטורדלדידן
 לשחום אסור דמדינא דכיון דר"ה מפ"ק נםסתירה
 היה בן דרבנן, שנה הכט נחשב אינו ח' תוךמדרבנן
 יותר. וברווחא התב"ש של דרכו כעיןאפ"ל
 הפוסקים כל רעת כן דאין התב"ש כ' כבראכ2נמ

 דס"ל כטשום ואפשר אמווי. בדיעבד דנםרק
 רביצה פ"ק הד"ן וכמ""8 בי"שיל"כג בת"רדאזלינן
 הוו ססעכל"ה ה"ז מל"מ ויעיין מארעא, ספנאנבי

 בין לה5ק אין וא"כ כ"ד, הל' מיו"ט פ"דושעה"ס



 4* נ2ז
ו ך 'זידרר רז וט

 דלכתחלה רר"ה ספ"ק זצ"כח תמון לויעברלכתחלה
 ילכתחלה כיח אסור בריעבר דאף מפילא גששנאאסור
 ראפ" וממילא רשיל"פ זה בשביל אינו אגחרספינא
 שעל וטוים בבית טצאתי כתבי אחר שובבריעבי.
 ב*ה קצת ישהחףש ב' ס" ב"ח בסטו הריאהטרוות
 שם.שיק
 החדש בדנר לירח שיצא רמה כ"ת לרברי נבוא1ימ;דן

 בר אלא אימ בריעבר ראסור היעסקיםדאף
 גששעם בייעבי מותר הז' ביום אבל הראשתיםימים
 מחמרי רר"י בריה ור"ה ור"פ ככולו היוםמקצת

 סתירה כ"ת סצא לא וטה בעלסא, מחומראאנטט"הו
 ובאכטן כ"ת, רברי תורף זה ,טה"ת מהנוב"ירג

 ף רכל נים ואחר ראישומם בפוסקים טבואריםהרברים
 נבאר. נשףטר ח', ליל תחילת עראסור
 ובסם"נ ח' הל' מבכוחת פ"א ברמב"ם מבוארדןקנד;

 רבכור ש"ו מ' ט"ר ובטש"ע רי"אעשין
 מבואר א"כ ח/ מטם לו מומן שכ"ח קים רלאבע"ם
 בעלמא מחומרא אלא לאו ראי מרעא אסור ז' יוםרכל
 אק בעלמא חממרא ובכל הף מטם לכגות ה"לא"כ

 ררבק הוא אם אף כע"ם יטגת ולאחר לרחותבכוחה
 ולפיכך ה"ל ה"ו מא"ה פ"ב בהמב"ם מבוארובן
 בתוך ;טחמ אם נכערים קמים ז' 'טהה יטלא בהמהולר
 נופי, שהוא מפני נבילה מדינא מטהרתו יש"ח איןף

 רלפחות נראה יטרקדק נמויים ימים ף והאיעכ"ל.
 רק ככולה היום במקצת סגי רלא הז' יום למעמבא

 ראף להריא פבואר א"כ ח/ ליל ער רז' יומאכולה
 דאיות לחנמט צריכין איננו ובאסת אסור.ריעבר

 כן גם נופ"ה דינא האי גאטקום רנם ,טרחוקוהוכחות

יך

 אף ף טם רכל והאחרונים הראשומם כגימבואר
 אמוחת ממאכיות פ"י הרמב"ם רז"ל אסורבריעבר
 שכל ח', ליל ער שנולרה הבהמה מן לאבול ואסורה"ב
 עליו לוקין ואין כנפל ה"ל ב0המה יסים ח' שההשלא
 דער להריא מבואר הרי א"כ קל"נ לאווין סמ"נוב"ה
 ומ"ש כ"ת, ושכתב כסו ירחוק צייך ואין אמור ח'ליל
 שהה שלא במ"ש מרוקרק אינו הרמב"ם רלשוןב"ת
 שום אינו ח', ליל ער רק לשהות צריך אין האח'

 ער רפירושו נקמ ררשב"נ לישנא הרמב"ם רהארקרוק
 נ"כ ה"נ. לשון לשסור רוב ע"פ וכדרכו ח'תחלת
 מבואר ח' ליל ער רק אחר זסן הזכירו דלאהגאט"ע
 אלא אינו הלירה זסן ער אסור ריעבד ראףנ"כ

 ער רהיינו איכא אחר שיעור ריעבד על אבללכחחלמ
 ביאר ולא רכתחלה זמן רק ביאר לא למה א"כ ז',ליל
 מבואר ד' שער כ' כית בתוהבי"א וכן ריעבר,זמן
 הראשונים כל ואררבא ח', ליל ער אמור ריעברראף

 מקורם אבל ור"ה, רר"פ פהא ח'. בליל להתירהוצרכו
 ירוחם ברבינו ונם ברבריהם במבואר ראמורפשימא
 ח' בליל שחמו ואם וז"ל כ' ה' חלק מ' נתיבא"ר

 אמור לכן קורם אבל לאכלם מותר ימים ז' כברשעברו
 מה וכל אסור, בריעבר ראפילו להריא טבוארא"כ

 ד"ה קל"ז שבת רש"י מרברי הם בזה לכ"תשרחקו

 שהם רש"י יברי לבאר ההכרח ע"כ טיניה, טגלינןחוי
 רברי נבאר ומקורם מ"ס, שום בלי ופשוטיםנכונים
 ככולו, היום מקצת כהטום ימורו רכל עצמו, מצרכ"ת
 על הכרח זה ראין כהטום רינא להאי כלל ענין זהראין
 משום נכלה, מירי דמוציא )א( דהטעם בטבע עהואדבר
 ~ה להכריח שייך איך וא"כ כ"כ מתקיים אינורנפל

'1םוש
 ימי בכהטך ל"כ בנרה ורבנן ר"י שנחלקו מה וכןר', וצ"5 סהולין דור ר' להנשון יור שאילת יבס' עיין)א(

 הזכר יצירת ימי לכהטך היא שוה אם הנקבה יצירת לבריאתם הנונעים ברברים בזהשנחלקו
 הפלונחא כמו בזטגינו המבעים שנשתנו מצינובהמבע
 שאומר לא, או לסאומעין יולדת אם לתשעהדיולדת
 דמפונית דאף בזה המבעים נשתנו שעתההרמב"ן
 יולדת אין לתשעה דיולדת ר9י"ל משמעהש"ס

 חד,שים למ' שתלד נ"כ שכיח לא ועכ"פלם9וטעין
 למ"ח שיולדות דובן כמעמ ועכשיו לטקוסעיןותלד
 תמ"ו סי' הריב'אט, תשובת ועיין לם9ומעין,יולרות
 וראי שלשה בת י"מ בבכורות שאטרו פה וכןתמ"ז,
 בתוט' מ"ז בחולין עיין דורדא, בעינוניתא וכןלכהן,
 שעתה שכתבו להו אית הכי ברייתא חוי הני כלד"ה

 לי שנראה בש"ט וכן דברים, בהרבה המבענשחגה
 לקבלה זה בא ולא מח5וקת בזה ש"ט בדבר רוקאשזה

 ברורה בקבלה כן אומרים שכולם ברבר אבלברורה,
 דבר אזי כן שהמבע התורה סדברי ראיה להםש"ט

 שחגפבע לחז"ל מוסכמת בקבלה שבא או בתורהשכתוב
 וכו', יקום לעולם ה' דבר כי לעולם ישתנה לא זהכן

 כ"ה סי' בהרא"ש א"מ פ' חולין מעיו"מ עלוהשינ
 ס"ק פ"נ יו"ד הפר"ח כג2"ש ומהעיקר יפכתב ז',אות

 א"כ הכתובים ממררש מברתם שלומרים כיון לאואו
 עצמם רוחקים ולכן פנים בשום לעולם זה ישתנהלא

 שמצאו הנמיונות לרחות רחוקות מציאותלמצא
 ולא המקראות במדרשי הזה כקבלתה שלאשנראה
 רחוקות מציאות ע"י או הזמן בכהטך שנשתנה זהאמרו
 שלא הכתוב מררשי ע"י הנלמר ררבר כמ"שסוכרח
 כשום לעולם ישתנה לא המבע ביריעת אסמכתאע"ר
 ע"ש זמן ובשוםפנים
 אם כן נם בזה שהאריך ר' מימן חמר בשריןעיין

 קהלת בם' ענינים, בכסה עתה נשתנומבעים
 ע"ה אות הויו במערכת הכמים מדת בקונמרסיעקב
 עובדא עבד תוספאה ררבה פ' כיבמות מ"שהביא

 י"ב אטה כמעי מישתהי דולד סברא ע"פלחכשיר
 וכתב חודש מי"ב יותר כהטתהא דלא ומשמעחורש
 בפרשה עו~ם הסדר מ"ש דלפי חוקרים מפיששמע
 מיששכר ועיבורה בשב בעשרה נולד דיששכרויצא

 כחודש 'טהוא חסים קציר בימי היה הרודאיםע"י
 כבר באב בעשרה הכאה לשנה בלרתה א"כתמוז



זיךחץ"דתפארתמ
 אותו עד 5התקיים ייכו5 יאפשר בכו5ו, היוםממהצת

 להא דונמא עוד 5התקיים, יכו5 ,שאינו זסן ובעינןזסן
 שכעה 15 דנתנו חו5ה לענין יבפות קל"ז ישבתדאסר

 היום סקצת דקי"ל אף "היינו מע5"ע דבעינן5הברתו
 שהות שנצרך המבע דהכא 5וה ענין אין ט"םכנו5ו,

 י"ב דבעינן סריפה דונמא וכן סע5"ש ז' הם5בדיאותו
 חשיב יום ד5' בהא 5יה טני ו5א מס"ם 5הוציאחודש
 הכי דהסבע כהשום נסורין חורש י"ב דוקא ובעישנה
 ס"ד נדה ריטב"א ויעיין 5התקיים, יכו5 זסן רעדהוא.

 5ית דכי נמורים שנים נ' 5בתו5ה דבעי אהאדהקשה
 דאין הכא דשאני ותי' שנה, חשיב בשנח יום5חו

 כס"ש והיינו עכ"5. פוה, בפחות קייסיבתו5יה
 5ענין פ"ו ר"ם וכן א. 5"ש בטבע שחוא דברדע5

 דמתצת מהא סני ו5א שלמין יום כ"א דבעיחרננו5ת
 ככו5ו היום טחצת דתרי נ"ה פסחים וכן ככו5והיום
 סקצת תרי נסי אסרי דכ"ם אף חשרשח. לענין5"א
 דטבע גושום יהם ענין איננו עג"ו ככ%ו,היום

 א"כ בא5ו, כיוצא וטובא דוקא, הכי וחשהשחחק5וטה
 ענין אינו לחתקיים יוכ5 כמה עד חנ58 חיות טבעח"נ
 הא ע"כ חא וא"כ ככו5ו, היום סקצה דקי"ל5הא
 אף ירצה וחלאה השמיני מיום שסונח בשההדי5יא
 דחפי' ע"כ שסונח שאשה בעינן עכ"ו שב"ח לובקים
 כם"ש או הראשונים בו שפי' אופנים סשתי מא'חוא

 טעם רלע%ם לשבת, בחידושיהם, התר"ןחרסב"ן
 בין 5ח5ק התורח רצה דלא כהשום רק נפל כהשוםהתורה
 דברי' 51יתן ולד 5סתם ושכ"ח קי"5 בין 515דולד

 יסים ח' 5עולם דבעינן התורח נזורח לפיכךלשיעורין
 דבסהם מינה וג!וכרח ישכ"ח בקי"5 אף חולרות$88

 הוצריכו ו5כך נפ5, מחשש 5אפוקי ימים ח' בעי"ד
 וכ"כ 5ולד. ולד בין 5ה15ק שלא בדבר בכו5םהתורה
 דברי ראה ש5א דנפשי' ססברא ס"ז ס"א פ"נהמל"ם
 דהא שבת הריטב"א כם"הם ינימא או ור"ן.הרסב"ן
 אף כיירי הקרא דהא פקרא י5פינן 5א 5נפ5דחי"שינן
 כהה רעקמנן רק נפל חהאמ דליגא שסל"חבקי"5
 ע8סונה שהה דע5 רק אינו מהתורה וה5יסודמסברא
 אף הח' ביום תורה מדהתירה נפ5 חשש 5יכאשוב
 ראה ש5א מדנפשי' ס"ו סי' הפם"נ וכ"כ ו5דבסתם
 ב"פ נימא אם פיבעי לא ומעתה )ג2( הריג(ב"א,דמ-י

 ח' עד 5סיחש סקרא די5פינן כנ"5, והר"ןהרסב"ן
 לח5וק רצה דלא סהפום רק נפ5 כהשום התורהדמעם
 ביכ5"ח דאף אמר התורה נורה 5שיעורין יבר"יו5יתן
 5א ח' 5יל עי דע"כ נ"כ סוכח א"כ ימים ח'בעינן
 נם יאי ככו5ו, יום מקצת 51"א נפ5 ספק מכ5ליצא
 בז' תורה אסרה אמאי א"כ נפ5 חאהפ 5יכא הז'ביום
 י5פינן איך דא"כ טעם ב5א וחוק נזה"כ דהואדאי"ל
 טעם אין דע"כ כיון בבהסה ח' עי 5נם5 לחושסינה
 חשש ד5יכא ה"ז ביום דאף כיון נפל כהפוםהתורה
 שוב א"כ נזה"כ, כהשום וע"כ 5קרבן תורה אסרהנפ5
 וע"כ 5נפ5 5חוש סינה ני5ף וחיך נזה"כ דכ51הי"5

 רי5פינן אמרינן ושפיר נפ5 בס' הוא ח' 5י5 דעדסוכרח
 ואף נפ5. כדשום התורה דמעם כהשום לנפ5 5חהשסינח
 אדרבא רק סהתורה איסור י5פינן דלא הדיטב"אלפי'

 לסי5ף נוכל 5א עכ"פ סינה, י5פינן ח' שהה עלהתידא
 תיתי סהיכי וא"ב ואי5ך, ח' מלי5 רק מחתםהתירא
 שהה אף פהתורה ה5יפוד כ5 הא ו' בסקצת5אכשורי

 מרהתירה די5פינן רק נפ5 סס' דיצא ידעינן הוי 5אח'

 יוסףיר
 5וסר 5נו ואין ע"1 וכתב חודש, סי"נ יוהרעברו

 ועיין הענינים, נשתנו שעתה בהן וכיוצא אלוכדברים
 הרשב"א חשובח קנ"1 יבסי' בב"י קע"ח בטי'באת"ע
 שפרה כם"ש  העתים, נואענו שעתה כתבוהתתום'
 יולרת  ויהה שנים לשלש אלא יו5דת אינןוחמורח
 בת' ועיין  יברים, בכגוה  המצא וכן  שניםלשאעי

 דגעאתנו 5סיסר ניחא לא דהרשב"א צ"חהרשב"א
  בבהפה שגשאל ע"ש, הש"ס געמן  הסבעיםהעתים
 מי שיש חודש י"ב ועברו  ברור  מרפות גהשבולרו
 חודש י"ב חיה אינה דטריפה הנמ ע"פ להקלע~חורה
 ואין הגשעיר דברי לבט5 והאריך נטרפה לא שחיחהוזו
 רוח רעיון ושזה רז"ל שהעידו סה ע5 5עו להוציא5נו

 כי ויאמר בטעוחא יתחזק ואם וכו' וכו' מבאיודברי
 15 נאמר א5ך ואחדיהם ונו' זרים דבריס אחבתיש.

 נקודה תבט5 ואל בו כיוצא וא5ף הסעיד ויבטלוכו'
 הקדדשים ישראל חכסי בו שהסכיסו גשמהאחח

 מסיני לכהנה שנשמרו 5דברים נביאים 1בניהנביאים
  נשחנו  שעחה להמעיד 5ההשיב כתב ש5א ופטהע""ש,

 נראה בן זו, מברא 5יה שסיעא ד5א סוכח וכו'הסבעים
 ע"ש. למשר,  השין בזח והאריך ע"ש,בכוונהו,

 5' בתוד שנסר4 בנור בד"ה ב"ק  נהוס'  עיין)ב(
 הריטב"א סדעת ספורש שסתג ג' י"איום

 ראפי' תפדה חרש סבן סופדויו נזה"כ ודאי א5אוז"ל
 קרא דסהאי ואע"נ יום, 5' צריך חדשיו שכ5וקי"ל
 ררשינן ה"נ בפל אינו  בחרם יום 5' ששהה כ5 5ןנפקא
 השסיני  מיום  גורבתיב בפל איבו בבחמת יפיםח'

 חדשיו דכ5ו לן קים בי ואפי"ה לטהבן ירצהוחלאח
 ר"ל, שכתב במהר"ם ועי"ש השמנה, תוך גשחו"זהוי

 ערשהה כל לן גפקא קרא חמתאי יואע"נ התוס'רלחשת
 תפדה חוו"ש טבן וטעם כהשסע א"כ ר"5 וכו' יום5'

 הוא הכתוב נזידת א5א זה אין נפ5 דהשש כמשוםהוי
 נסי גמשהמע דטמי5א א5א נפ5 הוי %א 5ן קיםאפי15
 לא דא5"כ נפ5 סכ55 יצא באדם יום ל' עהשההדכל
 הראוי מן היה אלח  ליום ששור ליתן  להתורההיה

 נבי וכן נפ5 סכ55 שיצא עי הפדיון זמן יותרלהרחיב
 דהתוס' מפוו"ש הרי לקרבן, שיצה ודגאה ההאמיניסיוס
 י"א. בשג!"ק כהרפב"ן, ורש"י הריסב"א, כשיטתס"5
 שהביא ק"נ סי' יו"ם געוננ שכתב כסו ל1סר ישאבל

 לאו וכתב הנ"5 ותוס' רש"י דעתנמי
 נפל כדשום 5או יום רל' דטעסא 5התום' 5הודסבירא



זזיוחיד"יתפארת

 ח' ליל על רק לסילף נוכל לא עכ"פ וא"כ בח'תורה
 כבר טקשהיו"כ כמשום ראי ז' טקצת על לאאבל

 5יכא וא"כ בסבע שהוא ובר ע5 הכרח 1ה דאיןנתבאר
 פירהשים ב' ובהני קורם. ולא ח' ליל על רקראיה
 רהתוספות ותוס' דש"י מחלוקת להבי! נראההנ"ל
 5הרצאה 8סול רלילה כתבו פ"א ובחו5ין י"בובחים

 וכן קל"ו רף בשבת והש"י לילה, כהשום ו5אסגזה"כ,
 הרשב"א ובן נ' חלק ב' שער ש"ח בהל' העיטורהבעל

 כמ8ום דהפסול כתבו ב', בית ו' שער ה"אבתוהב"י
 תלוי ולהנ"ל ע"ש, לה9רבה יאוי לילה שאין לפילי5ה
 הרסב"ן כפי' ניטא ראם הנ"ל פירושים בב' בזהוה

 טעם ע"כ א"3 סהתורה, ילפינן דאיסור תנ"לוהמל"ם
 5וסר א"א שוב א"3 מגזה"כ ולא נפל כהשוםהתורה
 ע"כ שוב רא"כ סחו"ז כהשום להרצאה פסולרבלילה
 התורה פסלה עכ"ז נפל חשש בליכא דאף הואנזיה"כ
 ער אפילו סינה לסילף נ~ל איך שוב א"ככאהקרבה

 טעם בלא הוא נ"ה"כ ע"כ ח' רבליל כבוו דלבוא ח'ליל
 תלינן רלא וע"כ טעם, בלא הוא נזיה"כ רכולההנ"ל

 הא ע"כ א"ב נפל חעהש טשום הטעם כל רקבנזיה"כ
 רלילה כהשום רהוא ע"כ טהקרבה ח' ליל התורהרפסלה
 טביום ידעינן רהא תוס' קושי' ועל לה9רבה ראויאינו
 הריסב"א כפי התוס' אב5 באו"א, לתרץ ע"כצוותו
 יליף שפיר ועכ"ז הוא רגזיה"כ י"ל שפיר וא"כהנ"ל
 סינה יליף 'התירא רק איסור סינה יליף לא רהאבויניה
 יו"ר בחת"ס ויעיין נפל, חשש ליכא שוב ח'ראחר
 דהוא ראה ולא טתוס' הם"ז על שתטה י"זסי'

 ובע5 ברש"י סבואר הט"ז וכרברי הראשוניםסחלו9ת
 הר3שב"ן לפי טדכרח והוא בתוחב"י ורשב"אהעיטור
 כרברי י' פ"א לחולין היסב"ן רבחי' ואף הנ"ל,ור"ן
 הריטב"א בשי' ראזיל אפשי דהתם ל"9 שםהתוס'
 להדיא ה"א בתוחב"י קשכ' הו,שב"א נם רהריותרע
 כהתוספות שם ג"כ כ' להקרבה ראוי לילה שאיןל8י

 דהדצשב"ן. בהא י"ל ה"נ הן, חלו9ות ד,1י'א5ם14

יך
 רכל כד,שב"נ קי"ל רהא כן. לוסר א"א וראי בזההוא

 נפל איע בארם יום ול' בבהמה יטים שמונתששהה
 רק הוא נפל סהשום יום דל' רטעטא רוראיאלמא

 הוא לפריון זטן חורה שנתנה המעם דאף ס"לרהתום'
 לאו יום ל' זטן תורה רבהנה השחא מ"ט נפלכדשום
 ורצתה הוא, נפל רלאו לן רקים היכא אף הוא פריוןבר

 ל' לפריון זטן ונתנה נפל טספס לצאת בכאןהתורה
 התורה ח5קה לא יום ל' ז3ון תורה שנתנה וכיוןיום,
 הקשו ולהכי לא, או חד,שיו 5ו קשכלו בנויה לן קיםבין

 אם חף יום ישלשים בתוך ר3אע שפיו"ש ארש"ישפיר
 זה הוא השם מן רלא הוא נפל שמא סטעם יחזירנתן

 רגם וראי אבל יחזיר, נמי הוא נפל לאו וראיראפילו
 טחשש לצאת הוא יום ל' תורה שקבעה המעםלהתוס'
 הדמב"ן. כדעת נסי התוס' ושדעת י"ל לכן ע"ש,3פל,

 שנסתבך רים"י רברי לבאר נבוא הנ"ל כל אחרדערעה
 רקשי' והוא ט"ס, לעשות ורצה כ"תבהם

 מם' שיצא בעינן ימים ח' אמר ררי8ב"ג לרש"ילי'
 מינה, אכלי הוי ז' ירסוף דלאוהתא אסד והכאנפל
 רש"י כ' לכך רשב"נ רברי נם סותר לכאורהוהוא

 כל ח' לרשב"ג ליה קרי ושפיר כ3ולו, היוםרמקצת
 רשב"נ רברי סותר ואינו ח', יום בתוך א' רגעשנכ:ס
 היינו ח' רקאמר והא שלמין ז' כוונתו רשב"נרנם
 לכך ומקצהי"כ הח' בתוך א' רגע נכנס יע"ככהשום
 יוצא פ' בנרה ראמר מאי רו3סא והוא ח'. ליהקרי
 בן א' ויום י"ב בת א' ויום ט' בן א' ויום בת"נרופן
 כעינן לא א' חיום יבכולהו וץ4ומד ואיך 1"1"אי"נ
 ל"ה, סי' חו"מ וש"ך מ"ר נרה התוס' וכם"שכלל,

 משום רק שלמים יהיו רהשנים דהעיקר י"נ סי'ומנקא
 ליה קרי להכי שלאחריו ביום א' רנע נכנסרממילא
 שכתב כסו נמורין ימים ז' רק ל"ב הכא ה"נ א'ויום

 רגע נכנם דממילא רק הנ"ל מאבה',ם בפ"בהרמב"ם
 ימים, ח' רשב"ג ליה קרי להכי הח' יום בתוךא'

 טעמא למיהב אינו רמקצהי"כ רש"י רכ' האוא"כ
 רר"פ הא ליישב רק היום במקצת סני רמשו"הלהרין
 לשון וליישב רשב"ג רברי ליסתור רלא בר"יור"ה

 רמנ"ל הלימור ואופן הטעם רש"י מפרש ושוברשב"ג,
 מהליסור רהא מותר ז' ססוף תיבף רלאורתאבאמת
 אב4 דח', 13צפרא רק לתתיי טדכח אינו ח'חם"ום

 רש"י דכ' הא משום ואי ח', בליל גם להתירסנ"ל
 במקצת נם ממילא א"כ ככולו, רמקצה"י משוםמקורם
 איננו רסקצהי"כ רהאי נתבאר רבבר ז"א סגי,לילה
 בטבע שהוא לפה הכרעה שום בוזה ואין כללטעם

 רק רסקצהיו"כ בהא רש"י כוונת ואין וכנ"להבריאה

 קשיא ולא סיושב רהלשון 3הי וא"כ הלשון,ליישב
 בלילה אף לחתיר רסנ"ל תיקשי עריין סהלשוןעליו
 להתיר רק טוכח איננו ר,שב"ג רכייתי רפראיהכיון

 אסרה רלא טהא רסוכח רש"י כתב ולכך רח',בצפרא
 5אקרובי רט חזי ז' לאחר לאורתא הא ימים ז' רקתורה

ידכ!ף
 והריטב"א הרמב"ן רעת הסביר רסינסק הנרולוהנאון
 איסור רילפינן נפל 3הטום הוא התורה רטעם אובזה,

 מה"ת איסור ייפינן רלא או נפל, משוםמהתורה
 שהה על התירי ורק בעלמא, סנזה"כ אלא נפלמחשש

 ועיין הנ"ל. הגאון שביאר כסו מינה ילפינןח'
 רזהו רסובר ררש"י אליבא ע(כתב אלנאזיבמהרי"ם

 איגלאי אמרינן דלא' ס"ל רשמוא' ושמואל רבפליני
 הוא הכתוב רגזיית אלא הוא נפל רלאו לספרעסילחא
 יום, שלשים רוקא צריר חדשיו שכלו לן קיםראפילו
 יצאת רק הואי יום ל' רבעינן טעמא דעיקר ס"לורב

 אפילו יום שישים תור בפורה ולכן נפל,מחשש
 דאנלאי משום ל' לאחר פדוי בנו המעותבנתעכלו
 ע"ש הוא, נפל רלאו למפדעמילתא

 המחבר( חתן המסרר)13הרב



זיוחי"יתפארתמ
 אבל הקרבה זסן לאו רלילה כהשום צפראבעינן

 ז' רק ושאסור ואין סונח א"כ בלילה אףלאקרושי
 לאקרושי וחזי נפל סכלל יצא ז' שנשלם ותיכףשלפיפ
 כתב וכרברי סותר, ז' לאחר דתיכף מוכחושפיר

 בקיצור הנ"ל ר' שער בית ה"א בתוה"בהרשב"א
 רבאסת והא בפשיטות רש"י רברי ואשה"טיעוי"ש.
 נקט ולא השסיני רמיום רקרא סיפא רשב"נתפט
 ראיה שהביא ררשה כהשום אפשר ימים רז' רקרארישא
 דקרא סיפא בלא לחור ימים רז' ומקרא אסור ז'רכ4
 נסורין ימים ו' רק נסורין ז' רל"ב ראפשר ראיהאין

 דהפי' דמוכח דקרא סיפא סייתי לכך ז', מקצתדהיינו
 דסוכח נראה לפי"ז וטעתה נסורין. ז' דבעינן ז'כל
 ילפינן דאיסור הנ"ל והמל"מ והר"ן הרסב"ן כפי'ע"כ
 סינה ילפינן רלא הנ"ל. הריטב"א כפי' דאםסקרא
 איסורא אבל לנפל ל"ח שוב ח' דאחר התירא,רק

 רא"כ ידעינן. ומטברא סינה ילפינן לא לנפללסיחש
 דסוכח ימים דז' דקרא רישא להביא דה"ל תיקשיעדיין
 שלסין ימים ז' דל"ב דהוא כהשום ואי מותר. ז'דאחר
 מ"ם מזה איסורא נדע רלא דנהי ז"א ז', סקצתדק
 והא ז' אחר על דק מינח למילף נוכל לא התיראנם
 בעי התירא רק איסור ולמילף להוכיח כוונתואין

 התירא לסילף נוכל לא דקרא מרישא נם וא"כלסילף
 כיון אבל ז' סקצת לפרש דאפשר דנהי ז' אחד עלרק

 רק היתר לסילף נוכל לא שוב ז' כל לפרשדאפשר

 מקצהי"כ )דסכח ז' אחר על רהיינו סינה דסוכרחמאי
 שהוא למה ענין דאיננו וכנ"ל להתיד הכרחליכא
 הנ"ל וסייעתו הרמב"ן כפי' מוכח נראה ע"כבטכע(
 וכנ"ל. סקרא, יליףצאימור
 דבזבחים חומר כמין רש"י דברי אשה"ט1ע85י"ז

 דמחלק אפמוריקי דר' מקומו דשםובחולין
 צוותו דביום הטעם רה4"י כ' לא לחרצאה קדהשהבין

 כתב אנב בדדך דהוא והכא להקרבה. 5מולהדלילח

 דכיון א"ש ולחנ"ל צוותו, דביום הטעםרש"י
 וע"כ דקדא ר"שא להביא הו"ל א"כ מותר,דלאודתא
 בפירוש טוכרח וא"כ ז' לכל איסוד לסילףלכוהמשו
 נזידת ח' ליל הקרבה ואי מקרא, יליף דאיסורהרטב"ן
 דלמא איסור יליף איך א"כ נפל 5השום ולאחכתוב
 ולא נפל כהשום חכל דלעולם וע"כ וכנ"ל נזה"כחגל
 כהשום היעו לחקרבה פסול דלילה והא טעם, בלאנזה"כ
 חטעם לפרש הכא הוכרח וכהצו"ה להקדבה. ל"חדלילה
 לפרש הוצרך לא וזבחים בחולין אבל צוותו,רביים
 התום', וכם"ש נזה"כ או שיהיה מעם מאיזהדיחיח
  ואהשה"ט כנ"ל לפרש הוכרח סוניא בהאי חכאאבל
 הסוניא לי"שב להלן יתבאר והתוס'  הריטב"אולשי'
 דרשב"נ אהא כ' והדי"ף דקרא, דישא הביא דלאאהא

 דתמני' באורתא מותד לאכילה אבל קרבן 5עניןומיהרי
 עמד וכבד ביאוד צריכין ודבריהם הדא"שוכ"כ

 העיטור דברי כי ויען לבארו, הרי"ף לשון עלחעיטוד
 שער בביאורו החדש והמפרש קצת ביאורצויכין
 להעתיק חנני ולכן דבריו, כוונת על עמר לאחחרש

 ש"ח הל' שני  שער העיטור דז"ל ולבארו העיטורלשון
 וז"ל וכ' הנ"ל האלפס ל' שהביא אחר ה"נבחלק

 ח' והלאה אסו תחת ימים ז' והיה רכתיבומסתבר
 להרצאה יום לקדושה לילה ביום דכתיב ח'כלאחר
 וה"פ פהלבוהיו הוי הכי יל"פני אלא יה"ק נמיורי"ף
 לקרבן ח' ביום שיכנם כלוסר ימים ח' דבעיהנ"ם
 דאינו טעמא ולאו ח' יום ער ננעיי' לשרבן ל"חההא
 דעם בהשום אלא לו אאהש חנפל היום נ~ש'נכנסעפל

 דאורתא כהשעתא לאכילה צוותו ביום רכתיב לקרבןבעי
 וקרוש ככולו רמקצה"י וסותר נפל ליה אזראדתסניא

 לקדושה לילה בזבחים כדנרסינן שעה סאותההוא
 אבל יו"ט בשאר בפסח רבינו קאסרי נסי באוכיוצא
 וזה העיטור, עכ"ל לפסחא סלוננאה רוקא לאובפסח

 לקרבן לה רסוקי הרי"ף על להעיטור ליה דגהשי'ביאורי
 מאי רמם"נ רתסניא סאורתא סותר רלאכילהכהשום
 ס"ל ראם רשב"נ דקאסר שסונה שהה בפי'דעתו
 דמקצה"י ח' שהה ליה קרי ח' יום סקצת רשב"נרכוונת
 ומה לאכילה גם כוונתו ררשב"נ י"ל שפיר א"כככולו
 ח', ליה קרי להכי סקצהי"כ הח' בתוך א' רנעשנכנס
 מקצהי"כ דדוקא להרי"ף דס"ל ל1סר %ל סברא)דאין
 ש"צ סי' יו"ד פוסקים קצת כדעת לילה סקצתולא
 בשם החמירו רטעם להמעיין להתם ענין כאןדאין
 הוא. ביסמא דספירה לסנילה דדסי' דס"לכהשום
 שיהא בענין כ"ת ס"ש ונם כלל, ל"ש הכא5השא"כ
 דזהו לכאן ענינינו אין נ"כ ניכר, שיהא שהותקצת
 מ"ל הכא נהשא"כ מתאבל שהוא ניכר שיהא שםרק
 א' רגע בח' דנכנם דכיון סועט זמן ס"ל מרובהזמן
 ע"כ ימים( ז' לקרוא יכול שפיד סקצהי"כ מחסתשוב
 ח' שהה ליה כהשויע לא דהרי"ף מוכרח לכאורהנראה
 ולכך בט' רק סותד רק דאינו נמורין ח' רפ ח'5וקצת
 על היינו והלאח הח' בהום דם"ל לקדבן לאוקמיהוכרח
 לפ"ז וא"כ נופיה, ח' לא אבל דוקא ט' דהיינו ח'אחר
 יום לקבלה לילה דקאסר וחולין מזבחים סארתמוה

 יש ונם נ"כ, לקיבן מותר נופיה דח' דסוכחלהרצאה
 דיליף ועי"ש ח' פרשה ז' פרק אמור מת"כלתסוה
 בסכילתא וכ"ה מותר נופיה דח' מבכוי מוקדשיןנז"ש

 ומת"כ שם הנד"א הנהות לפי י"ט פרשה סוףכהשפטים
 אחד דוקא כהשמע היה הנז"ש דלולא כהשנועומכילתא

 5עלה כמו הוי דהלאה והיינו נופיה ח' לא אבלח',
 מפי וכ"נ בכלל אינו נופיה דזה י"ח בערכיןדאיתא
 או דוקא אח"כ כהשסע דהלאה דפרה ספ"אהרסב"ם
 כם"~4 ומעלה כסו הוי הקפ5יני מיום דלשוןכהשום
 כאה בזה אצלי וסיושב ופרוייו, ר"ה י"ח עדביןהתום'
 דר' אהא שם"נ ומי' י"ז סי' יו"ד החת"סשתסה

 יעוי"וש. כהשפטים, דפ' אקרא הקשה רלאאפטוריקי
 מבאם איננו דיום מצינו פעמים דכסה י"לולהנ"ל
 דמיום או דהלאה משום רק הכא להו קשי' ולאלילה.
 לנמרי, הח' יום למעט הנז"ש, לולא מיעוטאדהוי

 דאל"כ עכ"פ לילה ממעט לפחות גז"ש דאיכאוהשתא
 דח' מבואר מת"כ נם ועכ"פ וא"ש. ממעטמאי



ה ך 'זחחיד רז וט *ט נשז
 לקרבה כלפנט דח' דעתו אם להרי"ף ויקשה ח'כלאחד
 ככו5ה סקצה"י דאם במם"נ קשיק הרי"ף דבריוא"כ
 5אכילה אף דכהירי י"ל שפיר ח' לסקצת רשב"גלכוונת
 לא לקרבן נם א"כ גסורין ח' רק סקצהיו"כ לאואם
 זהו כנ"ל, קשי' 5קרבן 5"ח דח' יסבור ואםא"ש,

 ח' ד5עו5ם קאסר זה ועל הרי"ף בדברי 15שהוקשה
 דאוהכוא והא הכי ס"5 נסי ורי"ף 5קרבן, אף ח'כ5אחר
 סקצהיו"כ, שיוך דבתרווייהו אף לאכילה ו5אלקרבן
 השמיני ביום שיכנס יותר צריך ד5קרבן משוםהיינו

 אף קרבן ע5 שסונה שהה יותר קצת ושייךס5אכילה

 סקצה"י איכא דבתרווייהו בזה נ"ם אין האסתד5פי
 ח' שהה 5שון יותר סרווח דקצת כיון עכ"זככולו,
 אקרבן 5יה סקרי לכך בח' יותר דנכנס כהטוםאקדבן
 ה5שון דסרווח מה על 5אוקסא הדי"ף דדך הואדכן

 דרכו דכן ראיה וסייתי כן אינו דהאמת אףמפי
 סרובה פת אופין אין רתניא אהא שעה כ5 פ'סרי"ף
 יו"ם בשאי וה"ם הרי"ף עלה דכ' סתירין וב"הביו"ט
 רבעים מה' יותר ולמיפא לסילש אסור בפסחאב5
 ענ"5. לפיסחא, נאה ס5ונ קבא רבא דאסר והיינוועוד

 להדיא איתא 5"ז דף בפסחים דהא תמוהיןוהדבדים
 וכן שם, והרא"ש הדז"ה זה הקשו וכבר בפסחדפליגי
 סצה הלכות הדברות בעשדת בעצסו העימורהקשה
 רק ל"פ בפסח דק בפסח נם דפליני שם וספרשוסדור,

 אוסרין ב"ה נם 'מקבא דביותר נאה סלונ קבאעד
 כ(תירין, וב"ה נדולות לעשות אוסרין ב"ש קבא עדוק

 דביו"ט כיון ולכך כמה, עבח א"פ מהירין ב"הוביל"מ
 כהטום עבה פת סתירין דב"ה הלשון יותר קצתשייך
 איו"ם, דוקא דקאי הרי"ף קאסר 5כך כסה עבהא"פ
 הרי"ף דדרך אלמא אפסח. נסי קאי דבאסתאף

 אינו דהאסת אף מפי טרווח דה5שון סה עללאוקבוא
 מפי קצת סדווח ח' שהה דהלשון כיון הכא וה"נכן
 משום לאכי5ה נם קאי דבאסת אף ס5אכי5ה קרבןעל

 הרי"ף לה ספדש עכ"ז מקצהיו"כ שייךדבתדווייהו
 דרשב"נ, לישנא בזה מפי קצת דמרווח כמטוםלקדבן
 זהו הנ"5 עבה פת נבי דהרי"ף הא כעין סכהטלהוא
 הוא הדי"ף על העימור קו' והנה העימור דבריביאוד
 שכתב הסגנון דעל ובפרם דחוק, ותירוצו חזקהקושי'
 אין בפסחים פ"ב שם הם5חמות 5פם"ש הרי"ףבדרך
 להטעיין. כפבוארראיה
 דברי הימב ליישב יש למעלה שנתבאר מה לפי14בפנב!

 דאבטשי דש"י לשי' דקשי' נתבאר דכברהדי"ף
 דז' דקרא דישא סייתא ולא דטרא סיפא רשב"נסייתי
 דטקצת נטעה דלא בכדי דהוא שכתבנו וסהימים,
 הרמב"ן ל,טי' רק בזה נתיישב ד5א נתבאר כבר סניז'

 הרימב"א 5שימת אבל רשב"ג, י5יף דאיסודוסייעתו
 ה"ל שפיר א"כ י5יף היתירא רק איסור יליףד5א

 אחד על רק היתר 5י5יף יכו5 5א דג"כ רישאלאתויי
 סוכדח וחו5ין זבחים התוס' דלשי' נתבאר וכברז'

 הרי"ף לה מפר"ט ע"כ כנ"ל וקשי' הרימב"א כפי'ע"כ
 כמטום דח' כמיפרא להתיר רק אינו רץ2ב"נדכוונת

 ראז רקרא סיפא דסייתי אשה"ם ו5כך לקרבןדכרירי
 ס"ם באורתא נפ5 סכ55 דיצא דאף נפל סכ5ליצא
 הוא סחו"ז סוף דסוף קרבן 5ענין נ"ם דאיןכיון
 קודם בין קרבן 5ענין נ"ס אין וא"כ ח' כתוךבלי5ה
 מנזה"כ או נפ5 משום הטעם אם נ"ם ואין ח' ל5ילח'
 נפל סכ5ל יצא דח' דסצפרא 5כו5ן א' מעם תפס5כך

 משום סאורתא סותד 5אכי5ה דבאסת אף5קרבן,
 רק סגזה"כ אסור לקרבן רק נפל מכלל יצא ח'דב5י5

 דסצפרא קאסר נ"ם אין ו5קרבן לקרבן דמייריכמטום
 דברי ואשה"ם הח', מיום כדכתיב נפ5 סכ5ליצא

 וחו5ין, זבחים התוס' כשימת דם"5 ברווחאהרי"ף
 כתיב נפל חשש 5י5ה על רשב"ג סדקאסר)כדסשסע

 הביא דלא הא וקשי' הרימב"א וכשימת לרידיה(ח'
 ליישב נראה עוד 5קרבן. 5ה סוקי לכך דקרארישא
 תוך שנכנס הרנע בשבי5 אם לי דקשי' הרי"ףדברי
 שהה קאסר אסאי באדם נם א"כ ח' שהה 5י' קדיח'
 א' רגע ונכנס כלפניו ל' יום דהא 5"א 5וסר הו"לל'

 וכבר סרישא בסיפא ה5שון דשינה ום"ש 5"אבתוך
 גופיה הא אמנם 5סיפא רישא דמי ד5א התוס'כתבו
 )ו5פסש"כ ב5שונו, שינה דאסאי רשב"נ עלקשיא
 יעיין אמנם א"ש, י"מ ס"ק ש"ה סי' יו"רהש"ך
 כאן סתוס' נם ע5יו דהשיג מק"ח ש5"ם סי'מנ"א
 כתיב דהכא נקם דקרא ב5ישנא 5רחוק ונצרך כן(אינו
 5א להרי"ף אמנם הח' מיום כתיב והכא חודשסבן

 5א דאורתא המקצת דבשבי5 פי' וכוט"ה 5יהטע1טע

 5"א שהה ליה קרי לא באדם וסש"ה ח' שהה ליהקרי
 קרי כהטו"ה ח' תוך הרבה נכנס דכבר דח' בצפרארק
 וסרברי ואשה"ם, 5קרבן דמיירי וע"כ ח' שההליה

 שהח5ימו מה בדבר לדקרק נ"ל היה שםהרי"ף
 מעת ו' דבעינן שכ' מ"ו סי' כהפם"ג דלאהא'חרונים

 כסבואר עליו השיגו אחד פה כולם והאחרוניםלעת,
 ערכין סתוס' מבוארת ראיה והביא  מ"ו סי'בפ"ת
 ה', שעד סוף ז' הבית בבדק הרא"ה וכ"כ ע"ב,י"ח
 הרי"ף דז"ל כהפם"נ 5דקדק נ"5 הרי"ף ס5שוןאסנם
 עד אחריתו אי נו' דר"י בריה וד"ה ר"פדאסרי'
 והנה טינו. אכלינן הוי 5שחימה דראוי עידןלאודתא

 ליתא לשחיטה דראוי עידן הרי"ף יטכ' אלו תיבותג'
 רהא לסותר הם ולכאורה מהרי"ף, הוספה והםבנט'

 ז', 5אחר דהוא כיון לשחימה דאוי לעולםאורתא
 5ג' באסת דהטסים הרי"ף לדבדי שהעתיקוהדא"ש
 רס"5 סזה, 5דקדק וברור נכון נ"ל ע"כ א5ו,תיבות
 5התיד הוא כ55א לאו ח' לי5 וא"כ מעל"עדבעינן

 תלתא עינ5א ובהאי מעל"ע הז' שיש5סו איטתרק
 ער הרי"ף שכ' וזהו בלילה מעל"ע הז' דנשלמוידעו

 מעת ז' י2ישלמו דהיינו 5שחימה דראוי עידן5אורתא
 בדברי ובדור נכון דקדוק הוא ולזאת כמטנולד,לעת
 והיה בזה. שידנהש לסי סצאתי שלא נפ5אתיחרי"ף
 סאכ"ה בפ"ב הרמב"ם לשון גם בזה 5דקדקאפשר
 מעל"ע דבעי הז' כ4 ע4 דקאי נמורין ימים ז'שכ'

 מטאכ"א בפ"ט ומ".2 הרי"ף שי' אחר למשוךכדרכו



זיךמודתפארתמ
 מ1851  ח1' נש5פו אם דאף חיינו ח' 5י5 עדד8טוד
 כעתר, 5אני5ח עכ"ז צ*רא עד אסוד ~9רבןב5י5ח
 י?חטם 5בי אט1נפ גשע5"ש, ז' דנש5מו בעינן י!"םאב5
 9צרים דבדיו ~פי*ו כהשום חדמב"ם ב5' כןלכוין
 איסור, 5ענין טקומו עיור וששם טמאנ"א ב8"דביותד
 אף חרמב"ם שכתב נמורים דחאי יותר 3יחהעשנ

 דלא רק כוונתו אין מ"ם חז' כ5 ע5 חל'רטהאמעות

 דקדוק נראה הרי"ף בדעת אבל ז' יום במקצתסני

 ט8רש היש דעת וכ"נ וכנ"5. מע5"ע דבעי ובדורחז9
 ק' עליו ת9שה ש5א בכדי י"ח  ערכין חתום'שחביא

 יוצא ס"* נרה הדיטב"א חי' ועי' כ"ה מזבחיםתוס'
 )ולישון חנ"ל, מפרש היש התום' בשם שחביאדו*ן

 דאיכא מלשונו שנדאה מובן אינו שםחדיטב"א
 דהא ותמה הרצאה, בהשום או כהשנולד מונין איפלונתא
 כוי דר"ה פ"ק בירושימי רק דף"פ בד"ה שםקאמר
 פלונתא ליכא רילן בש"ם אנל מלידה דמוניןח"א
 רר"ש עליה דפלינ תני מאן נכי י"ב ד"ה הפ"יולפי'
 והנה קצת(. לי"שב יש ל"ד ד' דבא אסר נבי ב' 1'וכן

 אפטוריקי מר' דאיה הביאו שם"נ מי' וחחת"סהנוב"י
 בנשלפו נמשכחת ושפיר דאא 95"0 דא5"כ מע5"עד5"ב
 דה5אה במוסנר 5מעלה לפם"ש והנה ביום. סע5"עו'

 א"כ מיעוטא כהשמע הח' טרמיום או מיעומאכמשבוע
 ז' בלו שכבר דאף מיעוטא ליה טשמע דשפירא"ש

 לקיביא נראק אדרכה לדשתי אמנם 5"ם ב~ילהמע5"ע
 רד' אתי' טובא רק"ל כמשום מע5"ע דבעי מזהדאיה

 שלא מנין ע"ב, ט"נ יומא מפורשת מברייתאאפטוריקי
 מבואר א"כ בתו"כ, וכ"6 קדבן ת"5 סחו"זיקדישו
 רש"ש 5הנהות ומצאתי לקדושה, נם קאי דקראדמיפא
 ראיה מזה נראה היה ע"ב בזה, שהרניש שםביהצא
 לענין נם דקרא סיפא שפיר כהצכחת וא"כ מעל"ערבעי

 רא הח' יום עד מע5"ע הו' עדיין כ15 5א אםלחקדיש
 מע5"ע הז' כלו אם אף לא לי5ח הוא דדייקינןחדיו9

 לא באמת זה וכנ"5. הח' דמיום ממם אומוח5אח

 מוכח אינו ד9רא דטד"שא בזה ואש,ש 5אקרבה. ד9קאי
 דקדא פיפא ואשמעינן ימים ז' תוך 5הקדיש דאסורדק
 נ"כ סע5"ע ו' בתוך שחוא ד9 ימים ז' כלו אטדאף
 הוא טותד ז' באחד דרישא ודיוקא לחקדישאסוד
 ויתי"שב סותר, ח' בלי5 אף דאז טש5"ע ז' בכלודואא
 נבי ל"ב בדוכתא דהכא שם"נ סי' התת"ם ראיותבזה
 דקדא ד0יפא סקדבן דסוכח הכא ו"שאני ם58"עימים
 בשבת רשב"נ דכויחי מא נ"כ בוה ויתיהשבוכנ"ל,
 כהשום מותד ב5י5ה נם חו5ין ילענין אף דשדאסיפא

 אף ע"כ וכנ"ל. פע5"ע, רבעינן מוכח דקראראסיפא
 ז' הוך ז' אחד 3ושחט אם בוה 5חחגויד בידינוושאין
 בבדה והדא"ה ערכין התום' שדבדי סאשחדמע5"ע
 דל"ב משטע ומוש"ע הראשונים יתר וסלשוןהבית,
 מע5"ע ז' 5המתין דראוי נדאה לכתחלה אב5טע5"ע

 י0ום ז' תוך אב5 בנמ' הג"ל וגשראי' כנהרי"ףונדטשומע
 א4 הו' ביום שנשחט איכא ואם לחקל צד שוםאין
 הכ5ים כ5 5אסוד יש ב"י אין הכ5ים כשכ5 נתיידעאם

 5ח5בהשי ראיתי כי ויען 5חכלים. 5ה59 מקום שוםשאין
 שהתיד ום"וש וה' ס9"ד 5יו"ד דינים ב"ח בפופואשרד
 באורחת שחובא חנאונים דעת 5הצדף דיש כמשוםכה"נ
 וכמ"נ לנגורי, דמכשידו ט"ו סי' הב"י שהביאחיים
 חום י1יין  הבאובים, ר1ח  שטשדרים ת' בכמהראיתי

  שבסויהמשולש
 ל1שות אין ו5דעתי י"ב, סי' התשג"ץ

 אחר שנכמשכו נ"ז להם דנרם מהנאונים, סניףשום

 הדברים 5פי"ז ובאמת 5נושרי, מתירין דדגאוניםהב"י
 זו5ת מחפום9ים חד אישתטיט לא דאיך מאודמתמיהים
 מאסו ואיך הנאונים שי' להזכיד חייםהאודחות
 פינח. לראש תמיד אצלם אוהם הנאונים 5דבריהבונים
 בזבונינו ת"ל שזכינו אחרי דדכו יודה האמתאמנם

 הדורות א5יהם זם 5א אשר מהדאשונים כת"ישנדטסו
 חנ"5 באר"ח הסתומים הנאונים דבדי נמצאוש5מנינו,
 דז"ל המפורש מ1 ד~מתום וילמוד במהו"אומפורושים
 הראב"ד ש5 ורבו חותנו אב"ד ד"א טהרבהאשכו5
 וז"ל ל"ח פסקא ק"ח עמוד בנו ואת אותו פ'זצ"5
 ח' עם ו5דה למישחט אסוד בי5דה חיותא בהלכותוכ'
 ביומא אפילו כלו אב5 כל"ח ד5א ה"ם כו'יומין

 ביו"ם שוחטין ביו"ט שנו5ד ענ5 כדתני שדידאיתו5יד
 אלא ח' בן נאטר שלא נאונים ונ"כ שכל"ח'הב"ע
 דכ"ח כיון שדי יומי בן אפילו לאכי5ה אב955דבן
 בעינן דכ5"ח אע"נ הוא נזיה"כ והקרבן נפל הוי5א
 הרי א"כ בו' תם בכוד נבי בר"ה כדאיתא ימיםח'

 בא"ח שהובאו הנאונים דברי לגו שנתנלה ת"לזכינו
 הפר"ח אצל היה אמת ה' ורבר שכל"ח ירוע עלדקיימו
 בכוונת האטת לכוין שזכו כמשותם ז"לוהמל"מ
 הוצרך למאי דא"כ הפר"ח על השינ והתב"שהנאונים
 בשבת הן טפורשות נמרות הלא מנאונים להביאהא"ח
 ובדי טבוארים באשכו5 לפנינו והדי ונדה,ור"ה

 הן דהן וברור והמל"ם הפר"ח כם"ו 5הדדיהנאונים

 לא הפוסקים שכל מה וא"ש שבא"ח הגאוניםדבדי
 הנם' רברי הביאו דכולם כאשום הנאונים דבריהבי1ע
 וכמו הנאונים לדברי עוד אי"צ א"כ טיד מותרדכל"ח
 הא"ח על לפי"ז התב"ש דהקעמה וטה התב"ש,שכחב
 יהודא וכי הן מפורשות דנגצרות כיון דנאונים5הא
 ונראה הנ"ל האשכול על 5דקדק יש וכן לקרא,ועוד

 היה 9צת יאדדבא נ55 ראיה 5יכא דסנ"טולק"ם
 אי ליה מספקא שם דשבת בנם' דהנה להיפך,כמשסע
 לטפשט ורצה לאו, או והשב"נ עלי' רבנןפליני

 והב"ע ד5"פ י"5 דלעו5ם ודחי ומענ5 דבכודמבהיתא
 נימא אי 5ס"ד דק זה הנם' קאמר 5א א"כדכ5"ח.
 הנ"5, מבדייתות תקשה ש5א בדבד עלי' דבנןדל"פ
 ו"שב"נ דבב5"ח ו5ד 5סתם כל"ח בין לח5ו9ע"כ
 דג1סיק להסטהנא אב5 ד5"פ 5דחויי 5הם"ד וכ"זמודה,

 עוד ממי5א שוב דפליני ממל5 ~כה דאאמרבמשמוא5
 דאף י"5 ו"שפיר ו5ד 5סתם כ5"ח בין 5חלק הכרחאין

 כדבנן, אתיין הנ"5 והברייתות רשב"2 קאמרבכ5"ח
 5כאורה דקושי' טאי בדווחא 5פי"ז יתי"שבואדרבא

 מנ"5 דפ5יני מכלל ה~ה דקאמר נופיה שמוא5ע5



פז'ךחיו"דת8ארת
 בהריא מצינו רלא כיון רפלנינן. נופיהלשמואל
 לרחוק וע"כ ולר בסתם עליה רבנן ריפלניברייתא
 כנ"ל נימא אי אב5 רפליני, לשמואל היה רקבלהקצת
 ברווחא מתיישבהיה

 רשמואי
 סתם בין מחלק אינו

 ממילא וא"כ רשב"נ, חייש רבכולהו וס"ל לכל"חולר
 אפ"ל היה כן עליה רבנן רפליני הנ"ל מברייתותמוכח

 לרירן ראיה שום אין רשבת מגם' וא"כלכאורה,
 רלא כמאן רקאמר ע"ב, ס"ר בנרה י"ל זהוכעין

 אהא הנם' של רכוונתו נ"כ לפרש ישכרשב"נ,
 הכא וקאמר עלי' רבנן פליני אי בשבת לןרממפקא
 רהכא ממתני' מוכח הא וא"כ כרשב"נ רלאכמאן

 זה ועל בכם"ב( הש"ס סננון הוא )וכזה עלי'רפליני
 כ"ז וא"כ רפליני, ראיה ואין רכ5"ח הב"ע רחישפיר
 שפיר רפליני בשבת ראסיק למאי אבל רל"פ ניסאאי
 ומתני' לכל"ח ולי סתם בין חילוק אין דלרשב"ני"ל
 בע"ם רפריך בר"ה נמי י"ל זה וכעין כרבנן.רנרה
 כרבנן ס"ל רלמא קו' כהשי רלכאורה ליה אכיל מצימי

 רהלכתא נמ' לסתם רס"ל האחרונים מזה הוכיחווכבר
 5הך נ"כ קאי רהכא אסהטר היה להנ"ל אבלכישב"נ,

 מי בפשיטות פריך ו5הגי עליה רבנן רל"פ אבעיצר
 שפיר לפי"ד וממילא רפלינ מאן ליכא רהא אכילמצי
 דשבת מברייתות מוכח זה צר רלפי שכל"ח תב"עדחי

 לם"ר כ"ז וא"כ בכל"ח רשב"נ רמגדה רנדהוממתני'
 ראיה אין שוב רפליני רמסיק למסקנא אבל רבנןדל"פ

 וכנ"5, 5כל"ח ולר סתם בין לרשב"נרמחלקיגן
 מחלק, ראינו נימא אי יגתר ברווחא יתי"טבראררבא
 לכל"ח ולר סתם בין רזה להו משסע הנאוניםאסנם

 בעלמא, 5ריחוי ולא אמרי רמלתא לקושטאולרשב"נ
 רקוופטא יותר גמטמע וראי ונרה רר"ה מסוניאובפרם
 ראינו הנאונים בשם שכ"כ ואשה"ם הוא הכירמלתא
 דעת עור לצרף ראין ממילא וא"כ כנ"ל בנם'מבואר
 החוה"ש ברכת כ"ת ויקבל קולא, לשוםהנאונים
 רוש"ם בל"נ ואוהבו ירירו ונפש כנפשומאדה"ש
 מפרוזין יהורא ירוחםוח"ה.

 הסימן
 בזה מהמחבר שניהתשובה

 וואלפא לפ"ק תרמ"נ למב"י מ"ה ר' יוםבעזה"י
 הנא'ון הרב עוז נפשי ויריר יר"ע כבור אלהחוה"ש

 יהורא ירוחם ט' כו' פ"ה המפורטםהנרול
 מרברי כתר"נ ירירי שכתב הראשונה ראיתוו~נה

 בע"ם רבכור בכורות מהל' פ"אהרמב"ם
 הה' סיום השנה לו מונין חד"טיו שכלו לי' קיםבלא

 מרינא נ"כ אסור ז' יום רכל מבואר רא"כ כת"נוכתב
 א"כ כ~תר סדינא אבל בעימא, מחוטרא רק הואדאי
 ז' מיום ראורייתא שהוא הבכור שנת למנות ישהרי
 הטו"א לרברי ואף בעלמא, חוסרא מחמת לאחרווקא
 אכיל מצי מי בע"ם שם, הנ' מפרכת ררייק ז'ר"ה
 אין עכ"פ נפי כחשש ררבנן הוא נ"כ בע"םרשנת
 ררבנן, הוא אם אף בעלמא חומרא מחמתלאחריו
 כן נם הבע"מ רשנת ס"ל ט"ו סי' ביו"רוהרנ"מ
 רנם יהיפך הנ"ל מהש"ס להוכיח ורצהראורייתא

 בתחיית רבריו, תורף זהו ראורייתא הוה נפלחשש
 אבל תשובה, עלי' שאין ראיה שהוא אמרתיעיוני
 הרי א( בזה לרון שיש ראיתי בו שהתבוננתילאחר
 כיון וא"כ סקום, בכל תיקון ראורייתא כעיןרבנן
 מינם השנה זמן לקבוע בתם הוא ראורייתאררינא
 כי מום בעל על לאחמורי רצו לא רבנן נם בוראיהח'
 בלא רהיינו לאכילה זמן מחוסר רהוי רתם נונאהאי
 אחר יום השנה זמן להקרים חרשיו שכלו לי'קים

 ואף ראורייתא, כעין ח' סיום השנה זמן נ"כוקבעו
 איהו בע"ם שנולר סיום זמן קבעו שכ"ח לי'רקים
 לא וזה זמן מחוסר הוי רזה ראורייתא כעין הוילא

 אם אף הם זמן סחוסרי בשניהם אבל זמן מחוסרהוי
 כולי רבנן רקו לא אחר יום מקורם זמנו נשלםלזה
 נאגור אם ב( )4ג( כצןט האורייתא כעין ותיקנוהאי

 עולה ז' ריום לומר נצטרך הרי ז' ביום השנהשיתחיל
 יור ר"ה כר"ם קי"ל רלא אמרינן לא וזה ולכאן,לכאן
 וכרפ0ק ולכאן לכאן עולה שלשים יום ראמר בזהע"ב

 לאווין והסם"נ הי"א שמיטה מהל' בפ"נהרמב"ם
 שביעית קורם יום מם"ר פהות כו' נמע דאםרם"ז
 ולכאן לכאן עולה מ"ר ריום אומרים היינו ואםמעקר,
 באב5 כ"א הכי קי"ל רלא אלא יום, בם"נ סניהיה
 עולה ז' יום ראמר שם שאול כאבא ע"ב, י"םמע"ק
 אבל באבל המקל כרברי רהלכה כהטום ולכאן,לכאן
 בכורות בה5' הרסב"ם מרברי באמת נ( בעלמאלא
 ראורייתא הוה בע"מ בכור נבי רס"ל להריא נראהשם

 תמים בין שנתו בתוך נאכל הבכור שם בלשונושכתב
 יהיה וכי בשנה שנה תאכלנו ר"א לפני שנ' בע"םבין
 רס"ל 5הריא גדאה )ב1( עכ"ל. תאכלמו בשעריך מוםבו

 הנאמר הקורם בשנה שנה על קאי רבע"םרתאכלנו
 לאחר מתחיל רבכור השנה וראי הרי לפי"ז וא"כבתם,
 אם אף אמנם ובע"ם, בתם בשוה רקרא יסיםשבעת
 בוראי נ"כ הנ"ל הטו"א כרעת דרבנן שהואנאמר
 שנת יתחיל רקרא ימים שבעת שלאחר תיקנוהכי

 לא ככולו היום רמקצת רהא חזינן הרי וא"כרבע"מ,

 יוםהיד
 יהוכיח שכתב ז' ר"ק בטו"א עיין 4ז" וכדומה)א(

 אינו שנתו בתוך דנאכ4 הוא בע"םדבכור
 רהב:ן תיקון וכל אמרו והם נוררבנן אלאמה"ת
 להקרבה שראוי תם בבכור וכטו תיקן, דאורייתאכעין
 בע5מים ה"נ מה"ת להרצאה שנראה בדצעה לומונין

 יאנייה, כרטנראה סדרבנן 'ו מונין לאכי4השעימד
 רהאי לאיפכא זה מקרא הוכיח הנ"י דוקפפך"א)12(

 כן אייצ בע"מ אב4 קאי, יתם ארי"טאקרא
 וכו' ר' יפני קרא דהא רוהא שנתו בתוך 4אכיוהתורה
 דאיו החומה מן לפנים שנאגל תם בבכור אלא זהואין



 ך יזחי"ד רז ו* 4* נ"וז18
 נם רוראי לחוטרא, ולא לקולא כ"א בכ"םאסרינן
 'פנה שבסוף האחרון יום בסוף נם לאוכלו עכלהבכור
 ובודאי לחוסרא, ככולו היום ,שקצת ביה נ4אצרויא
 בק מיימע אמרה יום סתם רהתורה רכיח הואהשעם
 אם וא"כ בזה להארם נתונה והרשות ישלם ביןחסר
 נהיה הרי ף יום מתוך רוקא מתחיל רבכור דשנהנאמר

 חסרים רוקא בקרא רכתוב ימים רשבעת לומרמוכרחים
 וזה לחומרא, ככולו היום מקצת ולומר יפלמים ולאהם

 הרמכ"ם כתב ששיר ודאי ולכן אמרינן לאכודאי
 ז' ביום רנם נאמר אם ואף ח' מיום מתחילרהשנה
 בריעבר לאוכלן היתר"ש

 מהלכות פ"כ הרמב"ם מרברי הר"נ עמדעני4*ןספד;
 בתמה ולר לפיכך בלשונו 'טכתב ה"1אכה"ט

 אק ז' כתוך יפחטו אם נמורים ימים ז' יטההשלא

 עכ"ל כנפל שתוא מפני נבלה מירי מטהרתויפחיטה

 יום לטעט בא רלפחות נראה 'פרקרק נמורים רוהאי
 ליל ער רז' יום כולה רק היום בטקצת סגי דלאהז'
 כתחלה יפאמר רמה אומר, הייתי רמסתפינא לוליח',
 כענתם רנכערים נאמר אם )אף נמורים, יניםו'

 כי היום, ,שקצת למעט כלל הכרח לנו איןליטלמים(,
 נמורים, ולא ,טלמים או תמימים ימים ף לוטר ליהיה
 ימים ז' אומר יפהיה כמו היא רהכחנה י"לאלא

 והיעו הז' יום ישהוא לכל ניכרים ור"לברורים
 ולא לכל ניכר ישיהא הז' יום כתוך ומן קצתי*משהה

 רנע רנם יטכתב בזה ועשר מדעתו ולאפוקי אחתרנע
 דסמ רחוקה בשמועה באכל כרקי"ל אלא נאיאחת
 וד"קו אחח בשעה סמ מקצהיףכ, ומשום אחרבטם
 דוקא, אחת שעה והטוהש"ע הראשומם ובכלבק"ס
 אבילותו ניכר שיהא רבעען 'פאמ דהתם כתבוכת"ר
 מנחסים לו 'פיש יפבעה ז באבילו אלא אינו והלכל,
 והאכילות מנחמים שם אין הרי רחוקה ומשמועהאנל
 כתכו אחרתים במקצת ואף לב"ע, בינו אלאאינו
 כראיתא זמן מקצת היא חכוגה אלא ל"רז"*עה
 אחת שעה לוסור דייקו לחנם לא וראי 0"מנח"א,
 אחת, רנע ולא בעינן הניכר זמן דעכ"פ להורותאלא
 לענ"ר כי הוא, ל"ר ד"שעה מנ"ל ידעתי לא זהלנם
 כראמרו והיינו הוא. דוקא ד"שעמ לומר נראההיה
 שלשים חודש חשיב בחדש אחר ומריום ע"כ יודר"ה
 למנוייו ושנה למנויין וחודש שנה חשיב  בשנהיום
 נמנה שהוא למנוייו ליום נ"כ בזה אמרינן לכןע"כ

 יצא ואולי יום, חשוכ ביום אחת שעה לכןבשעית
 חלוץ שאמר ע"ב, כ' מע"ק חייא ר' מרברי זהלהם

 ראיה אין אבל לכהם"ח, אחרי כלי והולך מנעלולו
 אלא למרחץ כלל הלך לא באטת חייא דר'מהתם,

יך
 בסימן הנוטה"1 נתוט ועיין ע"ש, 1נ"ם נאכלבע"ם
 ז"5 כמו"ח הנ"ל הרמב"ם מרברי לרייק שכתבב"ט

 רומטרר( )טהרב ע"ש. מדאורייתארהוי

 שם, בקש"ס כדאמר נתנוין לתלמ"רים הלכהלהורות
 שעה מנעלים בחליצת שישב לומר נוכל שפירוא"כ
 ימים ז' רבעינן נ"כ כאן הרמב"ם פמשמיענו וזהשלסה
 אחת, רגע ולא זמן לשהות לכל ניכרים ר"לנמורים
 לרבר כלל ענין זה ראין כתר"נ ירירי מ"ש14כ*בם

 ככולו, היום מקצת כיה לומר כטבעשהוא
 ביום כתחלתו נם לומר לן היה לא  רא"כ ידעתילא

 לומר הוא כוונתו רבוראי אלא מקצהיו"כהלידה
 נאטר לא אמרו דלא בסיפא אבל אמרו ראטרורחיכא
 דלא נ"ח, פטחים מהשרשה ראיה והביאמעצמינו
 מובן אינו לענ"ר ככולו, היום מקצת תרי ביהאמרינן
 שם, הכי ראמר הוא לחורא רבינא רהלא חראלי,
 ביותר עצמן דחקו אשי ורב עאטת ורב רבאאכל

 שאין כהטום או וכב"ש בנליל יהורא ר' רברילאוקמיה
 הוא וע"כ כרבינא לומר רצו ולא בלילה לנכשררכן
 התלוי בדבר דגם לוסר יש דמקצהיו"נ ההכרהמ.טום
 ררבים רבינא לנבי כ11תייה1 קי"ל ובוראיבטבע

 למימר ל"ל רבינא רנם ועור חיה, ררבינאורבותיו
 ראי אמרינן ככולו היום מקצת חר ובהשרשהשם

 סתמא עשר בשלשה המנכש יהורא ר' ראמרבושום
 ראיירי רבריו לפרש לו היה יותר היום. כלומשמע
 שלמים מעל"ע ג' יהיה שאז לבד שחרית עשרבשלשה

 חר כלל ביה אמרינן ולא עשר כששה העומר זמןער
 הוא וזה בטבע, התלוי רבר שהוא כיון יו"כמקצת
 צריך אע"כ סתמא. עשר בשלשה שאמר מזה רוחקיותר
 מקצהיו"כ אמרינן רלכן לעיל כמ"ש אלא רל"שלונשר
 בין כמטמע בסתמא ימים או יום לשון רכתיבמשום
 לשון או הכתוב לשון  ל"ש וא"כ חסרים. ביןשלמים
 דעתם נילו בסתמא ימים או יום שנזכר בכ"מחכמים
 להם היה ראל"כ ככולו היום מקצת ביה לומרשנוכל
 פ' בנרה וכרפירשו שלמים או תמימים ימיםלפרש
 ויום י"נ אחר ויום י"ב אחר ויום שנים נ' רופןיצא
 נם בלא"ה אכל בעינן, שלמים דשנים להורותאחד
 נ"כ ברבריו יהורא ר' שוכר כיון וא"כ סהשמע,חסרים
 קולטות שאינה הרכבה כל שאמר בטתמא ימיםלשון
 שלמים רדוקא לומר לרבינא אפשר היה לא ימים,בנ'

 ימים דסתם אף דעכ"ז אסר הדוחק מצר אלאמצריך,
 מקצהיו"ב לתרי מזה ראיה אין מ"ם חםרים נםסמפמע

 חר כ"א בו לומר שלא טברא לו יש ודאיובהשרשה
 ס"ל אשי ורב ששת ורכ ורבא תרי, ולאמקצתהיו"כ,

 בין אם ראף הוא ההכרח חסרים נם רכמטטערימים
 ימים בשם נקרא נ"כ חסרים הם בסוף ביןבתחלה
 וראי וא"כ מקצהיו"כ, תרי לומר אנו וטוכרחיןסתם
 פקצת תרי כן נם ביה אמרינן רקרא ימיםשבעת
 )ג( ככולוהיום
יוםןע
 סחשבין שאין מנין ראטרינן ה' במנילה עיין)ג(

 אחמ ימים ימים, חההפ שנא' לחדשיםישעות
 עיי"ש. לחדשים, שעות מהשב וא"א להרשיםמחשב



עךזיוחי"יתפארת

 ז' כל לו נותנין חמה דחלצתו מחא שטביא טהנם
 נ"כ ידעתי לא מעל"ע, דבעינןלהברותו

 אמרינן לא במבע דאזלוי דבדבר כתר"נ דלדברילענ"ד,
 פיבעי גצחי א"כ ההכרח פצד כגולו, היום מהצתבי'
 דבעינן פשיפא ודאי מעל"ע בעינן פי קל"ז שבתלי'

 הכי אע"כ בפבע, תתלוי דבד שהוא כיוןטעל"ע
 לו נותנים חפה חלצתו שפואל אופר היה דאםכוונתו

 ליה קאפבעי הו"ל לא להבדותו יטיםז'
 כל~

 דימים
 מלשון ששינה כיון אבל כהטמע, חסריםסתמא
 ז' כל סתם ואפר חכמים ובלשון תורה בלשוןהפוהנל
 רבעינן לן לרמז בכוונה זה עשה אולי ימים הזכירולא

 הכוונה אם ימים או יום דכתיב היכא אבלמעל"ע,
 כרכתיב חמים, יום מפורש לכתוב יש שלם ליוםהוא
 יורע בפדרש נ"כ אפהו ולזה יו"ד( )יהושע תמיםכיום
 שנותיהם כך תמימים שהם כשם תמימים יפיד'

 צדיקים יפי כתיב מדלא והא שרה. חיי בס'תמימים,
 על נ"כ קאי תטימים דהאי ט8רש תפימים יפיאלא
 הוה אם אבל תמימים, שימיהם מזה ויודעהימים
 אלא תמימים ימים כמטמע היה לא צדיקים ימיכתיב
 וכהנ"ל. להיפךאדדבא
 דלא דטרפה חודש פי"ב עוד כתר"נ שהביא מהנם

 פובן אינו שנה, דחשיב בשנה יום בל'סני
 אפרינן שנה שנזכר במקום אלא זה דאין לענ"ד נ"כלי

 ד4י

 בלשונם הזכירו בכיון הכא אבל ככולו, היוםדמקצת
 היום מקצה ביה נאמר שלא שנה, ולא חודשי"ב

 ביה נאפר לא האחרון ביום אף אלא עוד ולאככולו,
 ימים לשון בזה נזכר שלא כיון ככולו היוםמקצת
 שצ"ה. סי' י"ר והש"ע בתה"ד וכדברי חורשאלא
 ע"ב ט"ד נדה הריטב"א פדברי עוד שהביא טהנם

 והנה לוג(ר, לענ"ד דקפנה, שנים שלשלענין
 בשלשים ורבנן ר"ם דאמר שם יוחנן לר' לחביןיש
 עיקר העליפו דלסה פליני, שנה חשיב אי בשנהיום

 וזה שלשים זה בדבריהם וזכרו טדבריהםפלונתתן
 שזכרו אחד ייום הלשון סחו %ם אחה ויום שניםשלש
 שלש אלא בעינן לא לדידהו דנם כיון בדבריהםרבנן
 דכל פודו רבנן דנם צ"ל ודאי אלא שלקטות,שנים
 בהם לופר יש סתם שנים בין ימים בין שנזכרהיכא
 ורבנן ר"ם אלא בפבע התלוי בדבר ואף ככולומקצתו
 סבר ר"מ לחכמים, הפקובלת הכמטנה בלשוןפליני
 סתפא, שנים שלש בת היא המהובלת הכהטנהדלשון
 ורבנן ככולו, שנה ומקצת הם חטרים שנים ע"כוא"כ
 שנים שלש בת היא המהובלת הכהטנה דלשוןסברי
 ויכנום בעינן שליפות שנים דשלש להורות אחדויום

 בודאי סתמא שנים שלש נשנית היה אם אבלברביעית
 הקשה וע"ז שנה, במקצת דסני ס"ל נ"כ הםהיו

 לדברי הקבלה באה דלטה פאי מעפא דהכלהרימב"א

ידכ!ה
 לאחר הפריון רמצות הוא נ"כ הוא היראיםרשימ(ין חורש דכתיב היכא מחשבינן לא שעות רלעניןהרי

 סי' הנ"ל יו"ם והעוננ תשצ"ג י"ב כ"ם מי' החדשות בת' הב"ח 'הביא ק*ג סי' יו"םובעוננ
 בגם' וסוכח במשנה ששנינו דטה ונראה וז"י,קכ"ה,
 רוקא לאו יום, ל' לאחר אלא ל' ביום הבן לפרותראין
 מע"ע שלם חודש הבן על שע0ר כל אלא יום,ל"א
 ל' ביום בג(ת בכהטנה רר0נן ומעמייהו אותופודין
 מח'ורש חודש דנבורינן הגם' קאמר שלפניוכיום

 לא א"כ ל,מעלה, הכא אף לטעלה 'התם סהמפחבר,
 י"ב כ"ם רהיינו עולם, חורש לבן ששלכוו אלאבעינן
 יום הנם' דנקם והא בפריון, יתחייב ואח"גהשצ"נ
 לדקדק צריך ל' ביום ראלו נקט דפסיקא גוילתאל"א

 ולהכי בחשבונו, יטעה ושמא לא, או חוד"ש הואאם
 פסק זה וטמעם עי"ש, ל"א. ביום לפדותו מפישייף
 קורם לפדותו יכול ו' ביום תשצ"ג י"כ כ"ם כלהראם

 עיי"ש. ש"ה, סי' ב"ו"ר הש"ך "ה והסכיםהשבת,
 היינו חודש עליו שיעבור רבעיינן ברבריהםמבואר
 בר לאו לזה וקורם לשעה, בהשעה תשצ"נ י"בכ"ט
 כתב וכן בימים, ולא מילתא תלוי דבחודש הוא,פריון
 עונה לענין קפ"ם סי' ביו"ר והבו"פ קי"ד סי'הח"צ
 וגחב ע"ש, הב"ח ברברי נ"ב והזכיר רוסתותבינונית
 היום מקצת אמרינן מילתא תליא רביסים רהיכאנמי

 מעל"ע, צריך חוד"ם משום רהליא היכא אבלככולו,
 אבל נ2על"ע בעינן לא רבהמה ימים רגבי בזהוהנ"גו

 רכתיב חוד"ם רק יום שלשים כתיב רלא ארםלנבי
 משעה שלם חורש היקף בעינן תפרה. חדש פבןופרויו
 בזה. והאריךלשעה,

 ראין הנ"ל רמנילה מהנמרא להקשות כתבהנ"ל
 ע"ש, מה"ם שימתו ורחה לחדשים שעותמחשבין
 זו בקושי' ח"א ס"נ פמ"א בת' קרמו כברובאמת
 בפר"ק רשגועתתא משימא רבאמת שתירצווראיתי
 שחהיה והחדשים השנים קביעת לענין רק הוארמגילה
 חשנה ~חד'טי ש:' ימים וכך וכך חורש י"בהשנה
 לשנה ימים סונה אתה ואי לשנים מונה אתהחרשים
 שלם. אחר חודש מוסיפין השנה כשמעבריןוהלכך
 כ"ט דכשיכלה לחדשים שעות מחשבין אין נמיוכן
 הבצ השני חורש יתחיל היום באמצע תשצ"גי"ב

 אמרו ע"ז קוד"ם וכוקצחו חול היום מקצת ויהיהאחריו
 שעות סחשב  אהה ואי לח'רשים מחשב אתהימים

 מונין שאין מנין שכתב במו"א ועיין ע"ש,לחרשים
 אין ונבי נררים לענין דנפ"מ פירש"י לשניםימים

 נימין, לענין רנ"ם פירש"י לחדשים שעותמחשבין
 דהפירוש וכתב וכו' בתרתי אסברה למה יורעואינו
 לומר לשנים ימים כוונין שאין הכי נ"ל הואהברור
 החמה שימוה יום י"א ושנה שנה כל על נוסףשלא
 חודש י"ב שנים כל ונעשה הלבנה ימות עליתירין
 ובן זה, כמנין לפסח פסח בין ויהי יום י"א ועוריבנה
 שעות מונין שאין מנין נמי וה"פ מוערותבשאר

 שעות י"ב יום 'כ"ם לר"ח ר"ח בין ויהילחדשים
 פק"ב ר"נ כראמר יבנה של חוד"ם שכן חלקיםתשצ"נ

 זה. באופן הסוניא נמי פירש הרי ע"ש,בר"ה



זיךחו"רתפארת%
 דשנים 5הורות אחר ויום שנים שלש זה בלשוןרבנן

 חשובים בשנה יום דשלשים להו 5ית וכי נעינןשליסות
 קייסי בתולי' ראין להו רקים כמטום תירץ ולזהשנה,
 אהר ויום הכמטנה ב5שון הקבלה באה ולכן יאהבפהות
 ש5ש המשנה בלשון תנן מיה אם אבל זה, 5נולהורות
 בשנה יום בשלשים םני היה 5בו"ע בוראי סתםשנים

 אמר ובן בטבע, התלוי ובר שהוא ואףהשלישית
 שם בעולא לרינא קי"ל ובן 5הריא ס"ז שםהש"ס
 אהר יום בהו תנן רלא עשרים ובן עשרים בתמנין

 מלינ לא רב ואמ העשרים, בשנת יום בשלשיםדסגי
 בהו, ה5כתא רנסירי לבר ובת בן לנבי אלאשם

 לא אבל רהנך דומיא ר"ה ס"ח מרש"יוכדבהטסע
 אב5 מעל"ע פירקין בכולי ברבריו וכררייקבעלסא
 הנ"ל. כדברי מסש וזהו לא, ממירקיןלבר
 רסבואר בעופות יום רכ"א סהא עור שכתב כפדץגכמ

 וע"ב שלמים רבעינן פ"ו סי' י"רבש"ע
 מקצת בימ אסרינן 5א בטבע הת5וי רבר רהואכמטום
 רבעינן 5פרש רהוצרבו רביון לענ"ד בבו5ו,היום

 יום ב"א לוסר דבריהם סותסין היו ראם ש"םשלמים
 מביא ובן מקצהי"וב, בהם נם אוטרים היינובםתמא
 ע"ש, מע5"ע כעינן ר5א זו ראימ ס"1 סת'הנוב"י
 שלסים בעינן באסת רלסה טעכדיהו להבין רישאלא
 תרננאת שם בברייתא םתמא אסר ה' בבבודותוהלא
 ראמר א( טעמא. לוסר ריש ונלענ"ר יום. ועשריםלאחר
 באי5ן ובננרן יום לב"א תרננולת הבי בבכורותשם
 ובראסר שקרים רהיינו ריב"א בשם התום' ופירשו115,

 ב"א נוסר שחוא שעה עד מציץ שהוא כמטעהבמררש
 וא"ב עב"5, יום בוא באב 5ט' בתסוז סי"ז אמיום,

 הרי ש5מים. יום ב"א הוי באב 5ט' בתסוז סי"זהרי
 יום דב"א תשובה עליה שאין כרורה ראיה זההוא

 נעכ שם רחשיב ב( שלמים יום נ"א הםבתדננולת

 הודש די"ב בתבנו ובבר הודש לי"ב טמאה נסהבהסה
 הנ"5. שצ"ה סי' י"ד רש"ע ובהא ש5מים בב"םהוי
 הכי נ"כ בהריא שנה דהשיב כולמו נם בוראיוא"כ
 הדשים 5תשעה טהורה נםה בהסה שם רחשיב ג(הוא.
 יולדת אהמח אמרו הרי רבא אמר ב' כ"ד נדהואמרו
 כו', 5תשעמ יולרות נסה בהסה לשבעה ויו5רת5תשקה
 ראשה בתשעה סכהמ הוי רבהסה רתשעה להריאכמממע
 למקוטעין יולרות אינה לתשעה ריולרות קי"לוהרי
 וחסייים ובשסוא5 בה אמרינן 5א סקצהיו"בואמ

 ויו5רות סתעבדת אשה אין ראמרו 5"ה נרההראשונים
 ז', ש5 ש5סים סתשעה יותר שהם יום לרע"אאלא
 ובהנ"ל הוא הבי שנה דחשיב רבולהו וראיוא"כ
 בהסה אי בזה תנאי שם פליני וכ"א כ' רבכורותד(
 בבו5ו, סקצה"י בה אסרינן ואי למקוטעין יו5רותרקה
 ולבן שם ברפירש"י לא אי מאשה נמרינן איוהיינו
 יולרת ואינה מאשה רנמרינן זה 5ענין לחומראפםקינן

 ובהנ"ל. מקצהיו"ב, בהם אסרינן אםלסקוטעין
 בשבת הרי"ף ברברי בתר"נ ירירי עוד ס"שדדץנה

 ור"ה ר"פ ברברי ובתב עוהוסיף שםקל"ו
 דראוי עירן היה 5אורתא איתהרתו אי דר"יבריה

 עיר! הימ זה למלשון מינימ, אוכלין הוהלשהיטה
 והקא~ה רוקא. מע5"ע דצריך כמשטע לשמיטהרראוי
 נלענ"ד מע5"ע, ביה הצריכו ש5א האהרינים ע5סזה
 לומר א"א ודאי הרי ס"ס בן, שהוא נאסר אםראף

 לא לרב גם רהרי מעל"ע, רניבעי הבי לרינאשפוסק
 וכממום דופן ריוצש1 פירקא בבולי ב"א טעל"עבעינן

 ו5רינא שם ברפירש"י ובת בבן לה נסיראדהלבתא
 בהנהו אלא מעל"ע בעינן ר5א שם בעולא קי"להרי
 אלהנן ולהר"ר ל"א, ערנין להתום' אחר ויום בהורתנן
 חוסה ערי ובבתי בקדשים ב"א שעות סהשבינן לאשם
 דבם 5באורה י"5 5פי*ז ואררבא ובהנ*ל, יע"ש5בר,
 שלא ומנ"ש בריעבר סקצהיו"ב, ביה אסרינן ז'ביום
 לרינא, מע5"ע נבעי רלא האחדונים רעת סזהיםתור
 ור"ה ר"פ ברברי א5א זה 5שון בתב לא הרי"מרבאמת
 בתב לא 5רינא ש5ו פםק סתחלת אבל רר"י,בריה
 שהה אם לאבילה אבל בלשונו בתב אלא זה,לשון
 התנה ולא שכ!יני בליל 5שוחטו סותר יסיםשבע
 סתים קא מסתם אלא לשחיטה רראוי בעירןשיהא
 5סחר המעל"ע יושלם אם ואמ בלי5ה סותרתרבבו"ע
 רא"ב אלא סעל"ע, סצריך לא רמפורש הרי ח'ביום

 דמרי"מ י"ל אסגם בתובר"ר. ר"ע מותר הואהרי
 היום טהצת ואוסר סע5"ע מצריך רלא דטאן נ"נם"5
 בסופו טקצהיו"ב ג"ב 5ו)מר הוא מוברח בתחלתובכולו
 ור"ה ר"פ בדברי 5ו קשי' ולבן ז', ביום גם 5התירויש
 ע"ב הרי ז' ביום 5אוב5ו רצו רלא ביון רר"יבריה
 וא"ב סקצהיו"ב, בםופו אסרינן דלא רם"5 הואסוברה
 שיהא התנו ולא מיניה אכ5י הוו רבאורתא אסריאיך
 5וכור אין 5פי"ז רהרי רוקא הסעל"ע תשלוםלאחר
 הוא בן רבאמת פירש ו5זה סקצהיו"ב, בתחלתונמ

 לעירן בוונתם והיה ב5ילה המעל"ע שיושלםשירעו
 5א רהם ה)שעל"ע זסן בכהמלם 5שחיטה ראוישיהא
 רפסקינן 5רידן אב5 רכוקצהיו"ב. הרין בל5ם"5

 ואמרינן )יעל"ע בעינן 5א בוראי בב"םטהצהיו"ב.
 5ענין ום"ם בסופו, בין בתהילתו ביןסקצהיו"ב
 להמתין זה 5ענין עכ"פ ג"כ ור"מ כר"פ פםקלכאזה5ה

 רצו שלא דזח ביון המל"ע 5ענין לא אבל 5אורתאער
 להחסיר רצה ברבריהם ספורש 5אורתא עד5אוב5ו
 ספורש שאינו מעל"ע 5ענין אב5 5כתהלה נ"בבוותייהו
 ונם הרין, על יתר ב"ב 5החסיר רצו 5אברבריהם
 שעות סהשבינן שאין פסוקה ה5בה הוא שזהמ":ום
 ג"כ לי"טב יש זה ובכ5 וכהנ"ל, לבר, בקד"ציםא5א

 אפטוריקי רר' הא על בתר"נ שהקשה החזקהקהמיא
 מ8וו"שת סברייתא להרצאה יום לקירוש 5ילהשאסר
 ת"5 זמן מחוםר יקרישו ש5א סנין ע"ב, ס"ניומא
 כן נם לקרבן ירצה רקרא רסיפא סבואר א"כקרבן,
 5בר ימים כהמבעת רוראי א"ש ולהנ"ל לקירוש.איירי
 יצאת בבר אז שנם לקירוש ז' יום נם סרבההייתי
 זסן סהוסרי רנם 5הורות קרבן בעינן לזה נפ5מספק
 5קרבן ראוי ראינו השביעי ויום 5קירוש אםוררקרבן
 סמעט הייתי לבר זה דסקרא א5א 5קירוש, ראויאינו
 שמעינן 5זה כהידהט, 5קרבן ראויה שאינה ה5י5הנמ



קשז'ךחו"רתפארת

 טאפום לקידדש וראוי חזי בלילח דעכ"פ יטיםפ4בעת
 זטון טאתוסר לאו ולילה הה4טויני ליום ו4ייכוה נ"כשהיא
 ולא חזי לילה הא בלשונו אפטוריקי ד' אטר ולכןהיא
 )41(. דקרבן דרשא על נ"כ עצמו רסמך משום ז'יום

 אתו הצדק דודאי כעח נלענ"ד דינא לענין~~מגם
 הפוסקים שכל כיון ראיה שום בלאואף

 להשסיענו מהם אחד שום אישתסיט ולא דבריהםסתסו
 לכולם טהשוט היה בודאי ז' ביום בדיעבד ההיתוזה

 עכ"פ אבל )ה( ז' כמקודם ז' ביום דיעבד אףדאסורה
 כיון לומר אנו דסוכרחין כעת ונ5ענ"ד בעי,טעמא

 ואמר השמיני מומיום דנטל ההיתר יליףדרשב"ג
 הוא, דדוקא ש"ם נפל אינו בבהנ!ה ימיםשמונת
 היתר למילף אין ימים כהטבעת דבאסת הואוהמעם
 כדברי הוא העיקר ודאי נפל דחשש הא דהריכלל,
 נראה וכן דרבנן, חששא אלא דאינו י"ב חייןתוס'
 אבילות לנבי אבל שאסר י( בשבת הרי"ף דעתיהדיא
 פומקים איזה יסצא אם אף וא"כ ע"ש, רבנן בואקילו

 כ"ה ס' בח"ם הסם"ע כתב הרי נ"כ בזהשחלוקים
 אם כהרי"ף הלכה נוקום דבכל הופרדכי בשםסע"ב
 בם9ום ופכ"ו4 ע"ש, עליו חלוקין שההום' במקוםלא

י41

 בזה שהאריך י"ב, פ"א זבחים אורה בקדן עיין)ך(
 אינו דלילה מהא לאוכחי סנלן וכתבהענין

 בתוך אלא ליכא זמן סחוסר דפסול דנראה זמןמחו0ר
 סחוסר טפסול יצא כבד ימים ז' לאחר אבל ימיםז'

 כ1חזקת להוציאו ימים בל' דסגי אכילה לענין כמוזסן,
 לאו דלילה ממעם הוא בלילה ראוי שאינו ומהנפל,
 להקדישו רשאי יהיה לא אמאי וא"כ הוא. קדבןזסן

 כיון בלילה להקדישן דמותר הקרבנות כל כמוב5ייה
 זמן. סחוסר אינו דלילה הא לן ולטה בגופו פסולדאין
 דקרא הרצאה יום בד"ה התוס' שכתב מה לפיאבל
 דין לו יש נ"כ שמיני דליל וגלה אתו השמיניוביום
 מחו"ז אינה דלילה לאו אי א'/כ ירר עלה ואםמחו"ז
 הא וע"כ זמן מחוסר להקריש איסור בכללהוה

 דלילה בהטום הוא בלילה להקדישו התורהיהתירה
 דין לו יש הרשש~ה דין רלגבי אע"ג זמן סחוסדאינו
 דביום טקרא דיליף ברייתא מייתי ס"נ וביומאסחו"ז
 יקדישנו שלא נונין וכו' ל"ה אהפה לקרבן ירצההשסיני
 ואסוד ברייתא סהאי משכע קרבן ת"ל זמןסחוסד
 יבכ"ז הרמב"ם, וכ"ד השמיני יום עד נ"כלהקדישו

 דלא כהשום להרצאה פסול שמיני ד5יל לומר ליקשה
 הוכשר דלהדיוט כיון הש3ויני יום עד להרצאההוכשר
 לרונו זמנו עי הלילה יתוסף טעם סאיזה ז' אחרהיכף

 סחוסר הוה הלילה דעד כיון וי"ל סחו"ז, דיןבקדשים
 נסשכה טמילא היא הרצאה זמן לאו ג"ג והלילהזמן

 סחו"ז כדין ג"כ בלילה ונידון הימים אחר עדהלילה
 לא אבל במקדש אלא ז"א וא"כ ירד עלה אםואפילו
 שסיני דליל נראה ודאי בבמה לילה אין למ"דבבסה
 להדיוט, כסו להקרבה וכשירה זסן סחוסר סידייצא

 דר"ח והא להלן. בעזח"י כדאבאר בזה שוויםששניהם
 כדברי צ"ל ודאי לי' אכיל מצי מי בע"ם דאמרז'

 ודלא דרבנן הוא דבע"ם שנה דנם ופס אבןהטורי

 שהוא נפל לחשש סזה להוניח שרצה הדנ"םכדברי
 אליביה לסידק שיש אלא ט"ו( )בסי'ראורייתא,
 פ"א בכורות בהל' סדבריו להדיא דכהשמעדהרמב"ם

 ועכ"פ לעיל וכדכתבתי דאורייתא הוה דבע"םדשנה
 דרבנן, רק הוה נפל מחשש אכילה איסור ודאילכו"ע
 מחשש יצא שנטוז הזמן להנביל רבנן ידעו מאיןוא"כ
 לקרבן ירצה והלאה השסיני ומיום סקרא הוא ע"בנפל

 ולכן ולאכילה לקחבן 'בתוהה מפוריפ היתירו בי'שכהב
 אבל לחולין, גם באכילה דוקא יסים שסונהבעינן
 הקרא דודאי היתר שום לסיל9 אין ימים דשבעתסקרא
 להקדישו שאסור לענין אלא כלל נפל לענין איירילא

 כלל דאורייתא שאינו כיון נפל סהשש ולאמקודם
 טיום כ"א לקרבן ראוי שאינו כהפום הוא דנזה"כאלא

 דעת )וזהו קדבן. לענין זטן טחוסר והוההשסיני
 דז' נאוצר אם אפילו וא"כ כתד"נ( ו4הביאהריטב"א
 ביום לחקדישו וראוי מקצהיו"כ ג"כ ביה אסרינןיטים
 דדילמא נפל לענין היתר סיניה לסילף אין נ"כז'

יןסוש
 אכלינן הוי בד"ה קל"ו שבת רש"י סדברי נראהוכן
 הקדבה בת לאו דאורתא ירצה ה' ביום וסיהו כו'מינה

 דין לו "פ דבלילה צ"ל וע"כ וכו' צותו ביוםכדכתיב
 דיש דנהי ניחא הנ"ל ולפי התוס', שכתב וכסומחו"ז,

 לצאת שזטעו ספני אינו זה ח', בליל נם מחו"ז דין5ו
 דזכבו לוטר סיסתבר לא דזה כ"כ נבהפך נפלמידי
 טקום בשום סצינו לא דחצאין וסחצה ימים ז'הוא
 המעם עיקד אלא ככולו, היום מקצת או מעל"ע אואלא
 מחוסר דין עליו שהיה ז' אחר באה זו דלילהכיון
 היא גם אהשר מפני אחריהן נטוש'כת ג"כ הלילהזמן

 דין כל זו ללילה שיש תודה ואסרה הרצאה זמןאיננה
 שכתב מה ט"ו סי' יו"ד במ"ז ועיין ע"ש,מחו"ז,
 עיי"ש.שם,

 בינה, ואבורי ה"ח, שחיטה הל' חיים דברי עיין)ה(
 לאיסור הסכיסו שבולם חכמים,ובעטרת

בדיעבד.

 דס"5 מהרי"ף להוכיח זצ"ל מו"ח שכתב ךכידן)ך(
 סדדבנן, דק הוא ינפל דהחשש התוס'כדעת

 מובן אינו הקילו, אבילות לנבי אבי שאמרמשום
 יאורייתץ ספק דהוה נ!שב(ע הרי"ף מ5שון דהרי5ענ"ד
 שכתב טה"ת מפורש דהוי משמע הרי"ףשם"ד
 ליבומי חזיא א"א וגבי הוא, דאווןייתא המפיקאוהשתא
 טובן אינו ובאטת תתייבם, דלא החמירו יבנןאלא

 מפני 5התייבם מה"ת מותדת סר"א שהואד13פני
 וראיתי מורה, מספק אסויה ססילא הוא ספד"אשהוא
 לחומרא סדרבנן רק דספד"א יסבוד דהרי"ףשתירצו

 המחבר( חתן הו1מדר)מהרב
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 קרבן 5ענין זמן מחוטר הוה ז' יום רער הואנזה"כ
 דעריין אף 5הקדישו מותר הז' וכיום 5הקרישוואסור
 חי"שינן 5א דמדאורייתא כיון נפ5 טחעמט יצאתלא
 כטוף רכתיכ מקרכן רידעינן ומכ"ש מטפק, כל5לטפל

 השמיני יום עד 5קירוש נם זמן מחוסר דהויושמערא
 קרא אפמוריקי ר' רמי ו5כן הנ"5. ט"נ דיוגמווכהא
 חזי רלי5ה ירעינן ימים רכאשכעת ואמר 5סיפאטרישא
 הז' כיום נם 5קרכן רראוי 5ומר רא"א דנהילר"ל
 וא"כ לקרכן ירצה והלאה הושמיגי ומיום כתיבדהלא
 מהצת ביה נאמר ושלא תמימים ימים ד"שבעת 5ןמנ5ה
 לאחר עמהוא 5קרבן חזי לילה עכ"פ אב5 ככו5ו.היום
 לילח, גם יטעמ השמיני ומיום אמר והרר ימים,שבעת
 ר5ילה וכהשמיענו 5הרצאה ויום 5קידוש 5י5ה אמר5זה
 5ה נרים אחר ררבר אלא הוא זמן מחוטר ר5אכיון
 ה5י5ות מכ5 זו לי5ה עריפא ד5א והוא יוקרבשלא
 מכיום הוא הקרבה זמן 5או רנ"כ מרובים ימיםשאחר
 כי 5קירוש זמן מחוטר נקראת ולא להקריב,צוותו
 כקרא דימים זמן פחוסר כ"א הקפידה לאהתורה
 לבד ימים שכעת בתוכ היה אם ילכן יכים.ו,שכעת

 להקרבה בין לקירוש כין ז' ביום נם סעתר רהיהודאי
 מיום כתוב היה אם וכן ככו5ו, ה"ז יום רמקצתפהטום
 נם טותר היה 5א לבר 5קרכן ירצה והלאההשטיני
 אבל דקרבן מקרא דוקא השס1יני ביום כ"אלקידוש
 וגם ימים שבעת רכתיכ אחר עתה אבל לא,ב5ילה
 אסורה ז' דביום הכל שמעינן קרכן ונם השטינימיום

 מקרא 5קידוש חזי וכלילה דקרכן טקדאלקידוש
 האשמיני ביום כ"א חזי לא ו5הרצאה ימיםדשכעת
 ודאי רנפל חששא ~נין אבל השמיני, ומיוםטתרא
 לארבן ההרצ~מה היתר טומן אלא שיצאת ירעינןד5א

 הרי דמדאורייתא ואף השטיני, ביום שהואולאכילה
 מפורש  השמיני שכיום כיון כ!"כ! כ5ל 5נפל חיישינןלא

 ביד כח היה לא 5אכילה בין לקרכן בין כתורההיתירו
 תקפ"ח טו"ם כא"ח המ"ז וכרכתב עוד לאוטרורבנן
 וכרף ולא, כר"ה ס"ר כב"מ והתום' קי"ז, סי'ובי"ד
 צריכין אנו אין 5זה רגם או ע"ש תשיך, בד"הע"כ
 היא רמצוה לנזור רבנן רצו רלא וראי דבקרכןאלא
 ביום אכל פ5יג לא כהטום בחולין נם נזרו 5אלבן

 דמאצת מותרת לקרכן נם ראז מותרת עכ"פהשמיני
 5אכילה 5התיר 5נו היה 5א ר5פי"ז ואף ככו5ו,היום
 נם ראויה ר5קירוש ואף בלילה, ולא ביום כ"אנ"כ

 נפל 5חשש ראיה אין דמקירוש כתבנו הריכ~ילה
 הרי 5קירוש רלילח ההיתר כל הרי אכל מררבנן,שהוא
 כ"א רימים זמן מחוטר עוד אינה ראז כושוםהוא

 מכ5 זו 5ילה עדיפא ו5א להרצאה נרם לילהאיטור
 כ5או אב5 וכהנ"5 צוותו ביום רכתיב כושוםהלי5ות
 היתה הרי השנה כטוף נם שאסורה דלי5ההריעותא
 דכתיכ כמאן הרי ב5י5ה ו5אכי5ה לקרבן נסראוי
 ב5ילה, נם בתורה מפורש והאכילה ההקרבההיתר
 דמקצת וכהטום מותרת בלילה נם רכחולין ודאיוא"כ
 קל"ו שבת רש"י רכרי יבואר וכזה ככולה נ"בה5ילה

 מתחלה כתב שפיי רוראי מאוד בפשימות חומרכמין
 רמקצהיו"כ כהטום מיניה אכלי הוו רלאורתאכמעמו
 כיון יוקשה ש5א לן ומרטש וכהנ"5, 5י5ה מקצתואף
 לקרכן מפורש התורה שהתירה ממה הוא ההיתרדכל
 לזה כלילה, ולא כיום כ"א להתיר לן היה לאא"כ
 וילפינן אטו תחת ימים שכעת והיה כרכתיבאמר
 דירצה, הוא השמיני מיום וטיהו חזי 5ילה האמיניה
 רטיום קרא כהאי רכתיב סקרכן דה5א יקשהוה5א

 עגשינו כ"ז ראוי אינו לקירוש שנם שטעינןהשטיני
 חזי דלילה ימים כמשנעת ילפינן איך וא"כ לקרכןראוי

 היא, הקרכה בת לאו ראורתא שאמר וזהלקירוש,
 ולא שנתו בטוף ואף ככ"מ היא הקרכה כת לאור"5

 ולא לחקריכ, צוותו ביום כדכתיב רימים, זמןמחוטר
 הלילה חטרון בלאו אכל ה5י5ות כאטאר זו לילהעריפא
 דקרנן טקרא נתמעמ אינה לכן להקריב נם ראויהיתה
 דרק ימים דשבעת מהרא הלילה מרבינן ושפירכ55,

 הרי כ5י5ה. לא אבל 5קד"ש אסור רימים זמןמחוטר
 כיה נזרו 5א ולכן הקרבה כת שפיר ה5ילהרחשכינן

 מפורש בתורה כתיכ כאילו דהוה נפל חשש רכנןנם
 ר,ש"י עמכתכ וזהו נפל, מכ5ל 5י' נפקי' ב5י5הדנם
 דמזה ור"ל לאקרושי, וחזי ליה נפקי' נפל מכל5אב5

 כאילו הוי קרבן רכתיב לאחר אף בלילה לאקרושישחזי
 וכהנ"ל. נפל סוכלל 5יה דנפקי מפורש בתורהבתיב
 לבאורה שיש עצופה קושיא שפיר מיווב'וכזה

 שבעת בכ5 קירוש דאיסור דסמטמע זה כלשוןלהקשות
 אלא דאינו כתבנו ככר וכאמת נפל מחשוש הוהימים
 ברברי דם"ל שנאמר לא )אם בעלמא. ררבנןחששא
 אי"ה( לקטן וכדאכאר כתר"נ שהביא והר"ןהרמכ"ן
 רש"י רנם שפיר לומר נוכל ולפי"ז א"ש, להנ"לאבל
 דטיום י"כ וזבחים פ"א חולין התוס' כדעת ס"לז"5

 תרד, ע5ה אם אף כלי5ה רנשחמה נזה"כ הוההשמיני
 צוותו דביום הקרא להביא שטיר רש"י הוצרךדמ"מ
 דנרועה הנתוכ כהטמיענו עדיין ר5פי"ז ואףכהנ"ל,
 מנלה דמ"מ תרד, עלה אם 5ענין הלילות מכל זולילה
 ע5 רק הוא הכתוכ דקפירת ימים דשבעת ההראלן

 יש אחרת ריעותא ה5ילה אב5 לבד דימים זמןמחוסר
 ריעותא ומחמת בכ"מ, הקרבה כת ראינה כה~וםבה
 גם מעם הלילות מכל נם כחה הכתוכ שנרע הואזאת
 דבכ"מ א5א רלילה הריעותא כלא אבל ריעכר,לענין
 כחה מנרע הכתוב היה לא הקרבה זמן ה5ילה נםהיתה
 אם עכ"פ רוחק, הוא שזה נאטר ואם וכהנ"לכלל
 דלילה ום"ל התוס' תירוץ על בזה חולק ררש"ינאמר
 מאוד א"ש בודאי הלא הלילות מכל כלל גרעה לאזו

 שם וזבחים כחולין התום' וקושיית בטעד"ש,ברויחא
 5הרצאה ריום צוותו מביום ת"5 השמיני ומיוםדל"5
 דעכ"פ רכיון ברויחא, גם לפי"ז לתרץ ישבאמת

 למיכתכ איצמריך בוראי לקרבן ירצה והלאהוכהשמיני
 ביה נאמר ושלא הן תמיטים ימים דשבעת5השמיענו
 וכמשמיני הכי באמת כתוב היה אם וא"כמקצהיו"כ.

 לשנות היא דגוה"כ לומר אסמשר היה ירצה.וה5אה
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 פפיעוט ולאפוקה למיבותה הלילות פכל זוהלילה
 והיינו זו. בלילה נם ההקרבה ולהתיר צוותורביום
 זפן היה אם אלא פהקרבה לילה נמעם רלאאומרין
 זפן לו היה שלא הכא אבל ביום להקריבהטקורם

 הלילה נם התורה התירה ביום מלורםלהקריבה
 השפיני וסיום למכתב התורה הצדיכה לזהלהקרבה,
 ואף הלילות, נחטאר עריפא לא הלילה זו שנםלהורות

 כהנ"ל לכתוב צריך והלאה רוכה2פיני כיון י"לבלא"ה
 ומיום נפי כתוב וכהטפיני למכתב רבעי איירילכן

 אלא נישנית לא ונשנית שנאפרה פרשה רכלהשפיני

 ותנא ישמעאל ר' וכדברי בה שנתחדש רברבשביל

 רברי נ"כ לבאר נלענ"ר ובזה וע"ש נ' סומה ר"ירבי
 כרברי מכהט הוא שכוונתו פאר בפשיטות ז"להרי"ף
 הנ"ל. כל לנו מרפז הזהב ובלשונו הנ"ל ז"5רעו"י
 מפורש נ"כ ס"ל דהוא הטהוד, לשונו מתיקתבקיצור
 לנבי אבל שם וכראמר דרבנן חשש רק שהואשם

 דאפרו להאי ואמר וכהנ"ל. רבנן בה אקילואבילות
 אבל להרבן הנ"ם נפל אינו בבהפה יסיםשפונה
 ח' בליל לשוחטו פותר נמים שבעה שהה אםלאכילה
 פר"פ ופביא לשחיטה, רראוי עירן לשון בזה זכרולא
 דנזירה כיון יוקשה שלא רפז אבל רר"י, ברי'ור"מ
 התורה שהתירה פפה אלא ילפינן ולא הואררבנן
 פנ"ל לאכילה נם א"כ הע4מיני ביום לשרבןכ(פורש
 תיבות ר' הני בדבריהם הוטיף ולזה בלילה, נםלהתירה
 עיקר באפת הוה שאז ור"ל לשחיטה רראוי עירןהיה
 דימים זסן ססחוסר אז ויצא לקרבן נס שחיטהזפן
 הוה ולכן עלי' דיביעי הוא דלילה רריעותאאלא

 וכהנ"ל. פיניהאכלינן

 כתר"נ ירירי שחביא והר"ן הרמב"ן רנםךנך4עץ
 זפן מחוסר שאסרה התורה רנםשכתבו

 זה כל על פליני לא נפל פחשש הוה ימיםרשבעת

 נם ראורייתא הוה נפל רחשש כוונתם איןרוראי
 דשבעת בקרא כלל איירי לא התורה דודאילחולין
 לענין רק איירי אלא דחולין אכילה באיסוריסים

1ן8

 איסורי קכ"א בסי' האלף מערכת חמר בשרי עיין)ז(
 אוסרת התורה ראין ליכאי נזידה משוםתורה

 משום הוא שביא הסעם שנאמר וכמ"מ שמאמשום
 מהראשונים כמה הביא אבל ע"ש, ררבנן,נזירה

 ריתכן שסוברים רבים והביא ולכאן, לכאןוהאחרונים
 יונה רבינו כתב שכן וגוירה סייג כהטום תורהרשמרה
 שנאמר דמה פ' אות הח' במדרנת תשובה שעריבס'
 קירוב כל ערוה לנלות תקרבו לא בשרו 'טאר כל אלאיש
 שאסרה כרמציגו סיינ גה2ום התורה, מן אסורבשר
 תורה עשתה היין מנמן יעשה אשר מכל לנזירתורה
 הנעשה רבר טכל ישתה ולא יאכל שלא לרבדיםסייג
 אסרה למה אמרו ועור לשתות יבא שלא כרי הייןבנפן

 אסרה ונם מהם ישתנר 5א שהוא עגבים כה2רתתודה

 א0רה נפל רפחא-ש רק הוא וכוונתם וכתנ"ל.קירויט,
 מדאורייחא בוראי להריום אבל ולשירוש לקרבןהתורה
 מדאטר קט"1 בחולין דאפרו כפו רובא בתראזלינן
 אלא שרי, ריהריום פכלל לנבוה זפן פחומררחפנא
 בזפן לאתיר והוצרכו להריום נם שנזרו הואררבנן

 הרימב"א ובין ביניהם ואין לקרבן התורהשהתירה
 ררבנן חשש רק הוה דלכולם בזה לרינא חילוקשום

 ע"כ צ"ל אליבייהו ונם והתוס' הרי"ףוכרכתבו
 שמפרשים ס"ד דאי ותרע הנ"ל בביכדנתיב:א
 איסור ולענין בחולין ראיירי יסים ד'שבעתלהקרא
 לן בקים נם לאסור לן רהוה וראי נפל פחקששאכילה
 יאין קם"ו כ"ם רר'~ש כדבנן קי"ל רהרי חדשיו.שכלו
 לא רטרא כרכתבתי הוא אע"כ רקרא טעלואדורשין

 רורשין אנו ,שאין כיון ולכן קרבן לענין אלאאיירי
 שכלו לן בקים נם לקרבן זפן סחוסר הוי רקראטעפא
 ברכריהם והר"ן הרפב"ן כוונת נ"כ בוראי וזהוחרשיו.
 בקי"ל נם ואסרה באיסורה התורה בליג ד4אשכתבו
 זה רכל הבנה זה אין ולכאורה לן. קים לא אטוואכ"ה
 בזה רפז שום רמז רלא ובפרם )ומ( בראורייתאי"'ט

 אבל דקרא, טעפא ונררוש אנן ניקום ואיךבתורה
 לדרדש לנו שאין כח2ום ראררבא מאור א"שלהנ"ל
 אסרה רהתורה לופר אנו פוכרחין לכן רקראמעמא
 וכנ"ל. בכ"ע,לקרבן

 קל"ו רף שבת רש"י בדעת לעיל שכתכתי פהאמנם
 עופד לכאורה הנ"ל הריטב"א כשיטתדס"ל

 )ונם חדש פבן ר"ה קל"ה שבת רש"י רברילננרינו
 שלי, בכ"י ה"ת שראה בעת נ"י יוסף ר' הג' הרבחתני
 פורין אין ר"ה י"א ב"ק רש"י מרברי נ"כ ליהקשה
 בפדיון התורה בסעם רס"ל שם מדבריו רמשמעאותו
 הוא וע"ב נפל חשש סטעם הוא חודש מבןבכור

 רפליני שם ב"ק התוס' ודברי והר"ן הרפב"ןכדברי
 נפל פחשש ולא הוא רנזה"כ וכתבו רש"י עלשם

 שיסבור מוכרח זה ראין איברא הנ"ל(. הריטב"אכרברי
 ררק רי"ל נפל, כהטום המעם הוה בבהפה שנםרש"י

יךסוט
 סהם ישתנר שיא' ברברים הנפן מן היוצא כיאכייה
 - לדבריה. סיינ תורה שעשתה נוכאן וכו' כךיפה

 שאסוה ופנרה מנזיר ראיה ראין לומר בזהוהאריך
 קורם היתר להם שהיה משום די"ל סיינ למטוםתורה
 שיא ער האשה, אל ואיש ביין רניל היה הנזירלכן,

 אבי סיינ לעשות התורה הוצרכה משו"ה נרה,מ'רשה
 פצינו יא היתר יטעת היה ויא יעולם 'טאסורברבר
 ועיין ירבר, וסייג גזירה כה2ום רבר תורהשאסרה
 א' בררו'2 ספרו בסוף בדרשותיו יהושעבנחלות

 תורה באיסורי דג"כ אמרינן ואי ע'"ט, בזהשהאריך
 התורה נתנה דיא נ"כ י"י גזירה, מיטוםחויטש

 מ"ם אסרו חר'טיו 14 כיו חשש מיטום ורק4..,יעזרין
 הרמב"ן כרעת בתורה, רמיז הוה איאבי4ו
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 בממון הולכין דאין פהפום הכי רי"ל הוא לברבכור
 דהלא )וץ( הראיה ע'יו מחברו והמוציא הרוב,אחר
 לפמור, דספקן ספיקות מד' אחר הוא ככורפדיון
 '2"ח מ' י"ד בש"ע קי"י וכן ע"ש ע"ב קי"רבחולין

 אב' ע'":, א' ס"ק בש"ך טרפה, סמק 5ענין וכ;סעי"נ
 דאורייהא חש.ט בה יטיהיו כלל סברא אין בהמה5נבי
 רובא בתר אזלינן איסור לענין שהרי קרבן יעניןגם
 ב"ק רש"י רמרברי י"ל עור בקד"שים, גם מקום,בכל

 רבלאו רה"ק רי"ל בכור לענין נם ראיה שוםאין
 הוא הקרא דטעם לומר מועה הייתי חלק דאךהררשא
 שהיית ע"י לברר ואפשר חי שהוא זמן וכל נפ5פהשום
 במת וכן ולברר לשהות התורה הצריכה חורשי"ב

 כאן ריש נפל שהוא למפרע מלתא איגלאי הרימעצמו
 אבל מחודש יותר הן חיין קיימא בני דרוב 5היפךרוב

 קמ"ל רובא בתר ליזל ריש לנפל לחוש איןבנהרנ
 הוא נפל מטעם ולא הוא רנזה"כ חלק דאךבררשא

 אות ס"ס בכללי ק"י בסי' הפ"ח וכרכתב עלה.דקאחי
 דאורייתא טפיקות דס"ל הרמב"ם נם לברר ראפשרא'

 מדאורייתא אמור לכרר דבאפשר יודה מ"מלקולא
 ע"ק י"א חו5ין הטוניא בזה ומיושב שיברר, עדמספק
 רש"י נם דבאטת שם התו0' קושיית רוב מסולקוובזה
 דכלו במקום יאף נזה"כ הוה המפקנא ד5פיס"ל

 חשש משום דטעמו לומר לטעות שלא ורשחדשיו.
 ר"ש"י רברי ונם חלק, דאך הדרשא דאיצטריך הואנפל
 דבבן די"ל כוונתו לפרש יש נ"כ הג"ל ע"ב קל"השבת
 קיימא בן הוא עכ"פ שאז התורה מן לן נתכררחודש
 בירור אין מהודם אבל רבנן ביה נזרו לא ו5כןבוראי
 מדרבנן, ליה חיישינן לכן קיימא בן שהוא התורהמן
 וכהנ"ל, נזהוב שהוא י"ל שפיר עצמו התורה מעםאבל
 והר"ן הרמב"ן כשיכאץ דס"ל נאמר אם נם באסחזאב5
 שבת דש"י דברי ואדרבא דוחק שום אין נ"כהנ"5
 ודאי דזה לפי"ז טפי בפשיטות עוד יתבאד הנ"5ק5"ו
 נפ5 חשש הוה 5א והר"ן 5הרמב"ן דנם הואטוכרח
 ותדע וכהנ"ל, כ5ל מדאורייתא בחולין אכילהלענין
 ששהה כ5 שאמר רשב"נ רברי על שם בשבתדהרי

 ספיקא שהי לא הא פריך נפל אינו בארם יוםשלשים
 כו' ממ"נ לו דמה5ינן ואסר מה5ינן היכא טימהלהוי
 יקשה אכתי ראורייתא שהוא נאמר אם וא"כע"ש,
 הוא נפל אולי המילות בכל הברכות מנרכינןהאיך
 דלהרמב"ם ונהי תשא. לאו על ועובר כלל מילה זהואין
 א"ש לחומרא מררבנן ראורייתא דספיקא בכ',םדם"ל
 לענין הרי דרבנן מנזירה אלא חיישינן לא דסו"סכיון
 אם אבל ברכה, לענין נם נזרו לא ולכן נזרו לאמילה

יך
 ועיין כן, לומר ל"ש היא רמצוה כיון ואפ"ל)פ(

 דופדויו עשה סצות לקיים נן שכ' לב"קבשיט"גו
 בבל הושאטונים שנסתפקו כנ(ה רתלוי וי"לעי',ש,
 אם הקדש או צרקה ספק כנון וממון מצוה שי,שענין
 כרין לקולא או איסור, ספק כדין לחומרא בזההולכין

 אטור לאכילה דנם הוא והר"ן הרמב"ן דדעתנאמר
 לחומרא התורה רמן ס*ל הרי מספיקאמדאורייתא

 מספיקא, מברכינן האיך לרירהו יקשה ה,א כןואם
 רמדאורייתא או כרכתבתי, הוא סוכרח וראי ע"כאלא
 כדעת נזה"כ אלא הוי רלא לנפל כלל חיישינןלא

 אלא 5נפל התורה חששה שלא או הנ"להרימב"א
 דעת וזהו לפדיון, בכור וקרושת קרבן קרושת5ענין

 5א לכ"ע וראי מזה לבר אב5 הנ"ל. והר"ןהרמב"ן

 רלא כיון שפיר ולכן בעלמא ררבנן חששא אלאהוי
 5ענין נם נזרו לא בשבת נם המילה עיקר עלנזרו

 רהלא ותרע בחול בין בשבת בין 5עולםהברכה
 מדרבנן ראורייתא דספיקא הסוברים מן הואהרמב"ן
 הא לנבי דקדושין פ"ק בסוף הר"ן הביאולחומרא

 ע"ש מסיני, לכהטה ה5כה בחו"ל ערלה יוחנן ר'דאמרי
 נם מפורש תורה שאסרה זה מספק י5פינן לאולמה
 מרברי ע"ז עור יקשה ולא דעלמא, ספיקות שארלכל
 ספורש שהכריע נ"א סי' ובתשו' דקרושין טפ"קהר"ן

 ע"ש לחומרא מה"ת דאורייתא ר0פק האומריםכדברי
 וכרהביא רוב ננד 5א אבל השקול בספק אלא זהדאין
 מילתא הא מנא ראמר י"א רחולין מהא ראייתושם

 לספק התורה מן נם לחוש לנו היה רובא בתרראזלינן
 חיישינן לא רובא בתר דאזלינן השתא אבלטרפה
 בחשובתי קושיתי ליישב נלענ"ר זה ובכל וכנ"ל,ע"ש

 ובמנחות ע"ב, י"א בב"ק התוס' על הנ"להראשונה
 שכלו לן קים כי דנם להוכיח שהוצרכו ע"ב,ל"ז

 ולא ז', ר"ה מהש"ס לקרבן זמן מחוסר הוהחדשיו
 יום שאמר אפטוריקי ר' מדברי ממקומו זההוכיחו
 חזיא לא אל טחשש שיצאתה אף בלילה אבללהרצאה
 זה דאין די"ל לשימתם, תרד עלה אם ואף5הרצאה

 לכתחילה לענין דלילה ריעותא בה שיש בלילהאלא
 5ן ודקים בימים אבל דיעבד אף תורה אסרהשפיר
 תורה אםרה לא ריעוחא שום בהם שאין חדשיושכלו
 באמת אבל הנ"ל ר"ה טהוש"ס להביא הוצרכו5וה
 לרשב*נ אפטוריקי ר' בין פלונתא שום אין 5דידהונם

 דקוישית לעיל כתבתי הרי בלא"ה ונם הנ"ל.וככל
 להוכיח כלל הכרח מזה אין ולכן לתרץ ישהתום'
 הרי עליו, שם שהקשו דרש"י אליביה ובפרטדנזה"ב,
 בדברי נם צוותו דביום טעם הנ"ל קל"ו בישבתכתב
 דהוה כלל הכרח מזה אין בודאי 5כן אפטוריקיר'

 ודאי סמכי וע"ז מר"ה, המוכרחת ראייתם לויינזה"כ
 רהוה 5ומר אפמוריקי ר' ברברי שם וזבחים בחוליןנם

 כנלענ"ר. תרר, עלה אם שגם בלילה לענין נםגזה"כ
 טורבאווי'ו ווא~ףזאב

יוכ!ף
 האיבעי בענין ע"א ז' בנדרים זאת והובא ממון,ספק
 והרמב"ן הרשב"א בשם שם והביא לצרקה יד ישאם

 ססיק והד"ן איסורא ספק דהוי לחומרא ביהדאזלינן
 הר~ב. אחר בזה התלוי י"5 כג,ד א"ג להולא,דאז5"נן

 המחבר( חהן הטסדר)מהרב
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 המחבר חתן המסדרמה*ב

*.* ינחיד"ד

 וז"ל שכתב יו"י, מ"1 סי בהנה אמרי בס' עיין)א(
 כהטמע לבאורה נמורים, ימים ז'ומדבתב

 ז' בתב מדלא אולם מעל"ע, ימים ז' ששההדבעינן
 כלילה, נולד אם רק כוונתו דאין י"ל תמימיםיסים
 עד לשחוט אטור הז' וביום שלמים ז' בעינןלבו"ע
 מורה זה ס"ז חיו"ד מה"ת בנו"ב ובמ"שהלילה
 ע"ש. שלמין רבעינן לא אבל נמורין הרסב"םלשון

 נפל חשש דהוה מרבבה הדנול שהוביח מהלענ"ד
 היוכיח ההטו"א דר"ה, מה0ונהאדאערייתא,

 דרבנן, רק הוה בע"ם נבי שנתו דתוך חנ"למהגגטקא
 להקשות ויש ע'"ט, דאורייתא, תאחר בל עובדדאלוכ
 דאיתא אביל, מצי מי בע"ם הנמרא דפריך מהעל

 ע"נ סובתו העושה רבנן מני מתניתין ב"נכסובה
 חנ א"ט דר"י מ"ם פוסל ור"י מבשיר ר"םבהטה,
 שמה לשבעה הראויה סובה יסים ז' לך תעשההפוכות
 ורבנן חזי, מחזי מדאורייתא ה"נ וד"ם וכו'סובה
 בע"ם הנמדא פריך מאי לר"ם ה"נ א"ב דגזרוהוא
 אביל. סצי הא דמדאורייתא כיון הא אביל מצימי

 ועבהר דאביל ביון הבא דשאני בזה, לחלק ישולכאודה
 מובה נבי אבל ועשה, קום כמו הוי מדרבנןאיסורא
 אמרינן לבן תעשה ואל שב והוה סוכה מצות רקדבטל
 מפורש בתב הפ"י אבל ובו', חזי דמראורייתאכיון
 דנ"ב ר"הכריש

 בשא~
 רקום אימור ריש למובה חוץ

 השאנ"א לפם"ש אבל לסובה, חוץ וישן באובלועשה
 דאין ציצית בלא בנפות ד' של בנד בלבישת ל"בבסי'
 אמורה עצמה מצד הלבישה דאין ביון ועשה בקוםעובר
 בשא"ת עובר הו"ל הציציח מעשה חסרון מחמתאלא

 שכתב ד' במי' לעולם המאיד בטפר וראיתיעיי"ש.
 ממאה תרומה של באתרונ דנם ר"ם, לסברתלהקשות
 ראוי דאינו דנהי בו לצאת כשר ש"הא מהראויהיה

 יוית באתרונ תרוטה אין התורה, מן הא מ"םלאכילה
 ע"א י"ב בר"ה התוס' בם"ש ויצהד, תירושבדנן
 וקרינא באבילה מוחר הוא התורה מן וא"כ תנא,ד"ה
 ל"ט כ1פמחים עוו והק' ע"ש, הנ"ל, ר"מ לשהשתלכם,
 תיבעי בי ובו' דד"ע אליבא בירושלים שנימע"ש שי במרור אדם שיוצא מהו חמי, בר רכה בעיע"ב

 אבל נפק, דלא הוא דאוחיתא במצה דריה"נאליבא
 בעין דרבנן תיקון בל דלמא או נפפ, דרבנןבמרור

 הפשום לרמב"ח קמיבעי מאי א"כ תיקון,דאורייתא
 ור"י ר"ם מחלוקת שהוא הנ"ל. דסובהמברייתא
 על כה~ניחין ולא נאכל התורה רמן פאחר נפקולד"מ
 נמי להטשות שמביא בזה. שהאריך עיי"שדרבנן,
 מרו"ה פוטר אינו דרבנן מע"ש ראם ע"א,מב"ק
 שחימה. שמה לא ראויה שאינה אוחימה לם"ראפי'
 תיקון. דאודייתא בעין רבנן דתיקון כל אמדינןולא

 אין או קנם לו יש שחרור נט מעובב מ"ב מניטיןוכן
 בכהשנה לא וכו' עבד שחצי מי המית ת'"ט קנם.לו

 אין שחרור נט מעובב דאם מזה מובח הריאחרונה.
 דמררבנן אלא נמור עבד הוא התורה מן אם נם קנםלו
 מאי דאל"כ קנם לו אין נ"ב שחרור נט מעובבהוא
 התורה מן שחרור נט למעובב זו מבדייתא ראיהמייתי
 שחרור נט וצריך לחירות דיצא עבדו המפקירבנון
 ואי הואיל קנם לו אין מה"ת שחרור נט סעובבדלסא
 במי ושאני אדון בו קרינן לא בו, להשתעבדאפשר
 דהא אחדונה לכחפנה אף חורין, בן וחצי עבדשחצי
 את עובד אלא בלל, שחרור נט מעובב אינו התורהמן
 נמור עבד דחצי הרי אחד יום עצמו ואת אחד יוםרבו

 שאין ומה בו קרינן אדון וזה נ"כ להשתעבדשיכול
 מתקנת רק הוא שלו עבד בחצי אף בו להשתעבדיכול

 בשביל נשכר חוטא יהא דאל"ב קנם חייב לבןחבמים,
 שהוא סי דאם להש"ם רפשיט ודאי אלא חז"ל,תקנת
 שהוא מי נם קנם לו אין ש"רוד נט מעובב התורהמן

 ותקשה קנס, לו אין נ"ב מדרבנן, שחרור נטמעובב
 אינו דרבנן שבת מעשה דאם בב"ק דפבואר זהעל

 ראויה שאינה שחיטה דאסר למאן אף מד"הפוטר
 בעל האמיתי הנאון ובתב עיי"ש. שחיטה שגוהלא

 להך בלל דמי לא דניטין דהך דלק"ם הנ"ל.המחבר
 ובתוכות ב"ק דהך דשאני דכתובות להך נםדב"ק

 שניות וכן התורח מן ראויח שאינה כשחיטהדהפטור
 סקנס. פוטך אינו מדרבנן דק אסורה שאיןלעריות
 רשאי ואינו דהואיל נאמר אם שחרור נם לעניןכהשא"כ

 אם נ'/מ מאי א"ב ביה קרינן אדון לאו בולהשתעבד
 סוף מררבנן או התורה מן בו להשחעבד רשאיאינו
 בו קרינן אדון ולאו בו להשתעבד רשאי אינוסוף

 1*כועות בין ע"ד יוסא בש"ם חילוק בזהוביוצא
 יחול אם דרבנן אימור לענין העדות לשבועותביטוי
 דודאי הנאון של דבריו וסוף בימוי, שבועותעליו
 פפול ובהטו"ה תיקון דאורייתע בעין דרבנן תיסוןכל

 ולא באבילה דאסור כהשום טמאה תרומה שלהאתרונ
 נוהנת תרומה התורה שמן אעפ"י לכם. בוקרינן

 נבי על העשויה בסובה ר"ם שפיר אתי ום"םבאתרונ
 לשבעה, ראויה שאינה כהפום לה פסלינן ולאבהמה
 דמי ולא דתיקון, הוא והבנן חזי מחזי התורהדמן

 רלכם מקרא דדריש התם דשאני רפסל טמאהלאתרונ
 ען נמור ררש הוא והנאה, באבילה האתרונפסול
 א"א טמאה תרופה של ראתרונ דאע"נהתודה

 נוהנ התורה מן אין דהא דלכם. קרא מהך התורהמן לפסוי
 לענין דרש בך מתקיים מ"ם טמאה תרומהבאתרונ
 גמור ררש הוא הזה והררש אכילה. שלאתרונ

 שיצא האתרוג על הקפירה דהמערה ברור הרימהתורה,
 י"ח, יוצא אינו לאו ואם לאכילה, ראוי שיהא י"חבו

 מדרבנן טמאה תרומה של באתרונ יוצא אינוולבן
 שאני וסוכה וכו'. דאודייתא בעין רבנן דתיקוןדכל
 מן דהא לשבעה דאויה שאינו בחפום לפוסלהדא"א
 סובה שום בלל מצינו לא דהא לשבעה ראויהתודה



 ך יז1ירר וז אח4 כפרז8פ
 ובוכ5 עד התורה מן ימים למטצת ראוי תהיחש5א

 מצעו ולא וחוא51 ישבעח, וצשטים ביסים נם5פוס5ח
 5ך תעשה חטוכות חנ דדרשינן טזח פכח כשאתפבח
 סן נסור דרש זה אין לשבעח הדאויח ימיםשבעת
 סוכה 5פטו5 5זה כיוונה 5א תתורה בודאי דחאחתורח
 סוכה בסציאות שאין מאחר 5שבעח יאויהשאינח
 בהסה ע"נ העשויה דטוכח המ וא"כ סחתודה.כזאת
 5וסד בזה שייך אין ס"ם סדדבנן 5שבעח דאויהאינה
 אינו שהדרש שכתב ע"ו4, דאויייתא, כעין דבנןתיקון
 5אתרונ כלל דמי ולא מהתורה. נמורדרש
 מקפדח , רהתודה יודעיפ דאשו טמ1שה הרוסחשל
 אהדיג ו"פ לאבילה, ראוי ש"הא האתרו'נעל

 והדרןש ערלה כנון התורה פן באכילה אסורשהוא
 וכ5 5כם, מקרי אינו דגוררבנן כיון 5כן אמה,הוא

 סוניא בזה שתיבץ ע"ש דאורייתא, כעין דבנןדתיקון
 קושיתי הסברא בזה מתורץ לענ"ר לכן עכ"4רפטחים,

 אכי5 מצי סי בע"ם דד"ה נסי ע5 5ר'~ם דסוכהסהך
 בע"ם נבי חכא דשאני חזי, סחזי דסדאויייתאכיון
 נ"כ נפרא זהו 5אכו5 מרדבנן דאמוד כיון דם"םבכוי,

 תדומה של באהרונ כטו באכילה אינוטדאוריהעא
 ומסו5ק 5אכילה, ראוי איגו מוף דסוף כיוןסטאה,
 סזה שהוכיחו והטו"א, מרבבה חדנו5 קושית נמיבזח
 נ"ב לנפ5 דחיישו או סדרבנן, י9 הוה שנחו דבתוךאו

 וחיישו דאורייתא הוה שנתו בתוך שנםמדאורייהשש,
 סצי 5א דאורייתא נבי ספרי ום"ם דדבנן, הוה5נפל
 במעויב )עיין יעו~ם רג~איר תנאון ישי ידעזואכיי
 אטור שהרי ע"ב בדפ"ג בפטחים ועיי"ש י"נ, סי'דבר

 עוד 5ומר ואפשד בפטח. הנשה ניד של שמנו5אכו5
 מצוה היה ומה"ת מררבנן א5א אינו שהאיטורכיון

 השנה 5סי5וי א5ו ימים ח' 5חשיב ראוי היה5אכו5
 ד5א סה"ת סמש כאיסוי אינו דסכ"ם בפסחיםוכסו
 מה"ת לאכי5ה דאוי שחיה כהפום א5א שדיפהבעי
 ראוי שאין אע"נ, ה"נ נותד, כ5 כסו א4רי6הטעון
 שסונה, בתוך ו5אכ5 דדבנן איסוד ע5 בידיםלעבוד
 5א אם 5אכי5ה הראוים ימים בחשבון באיםס"ם

 ד"ה ס"ג בע"ז בריטב"א סצאתי וכן כוה"ת(.שאסהרים
 הנאה באיסודי הסקדש דאסדי כן, כתב דאטרהא

 אסרה דהתודח דכיון סדאויייתא, סקודשת אינהדרבנן
 ריבנן יק שהוא ואף 5ה נתן 5א והדי פרוטה 5חשיתן
 יו"ד בח5ק חיים דבדי הנאון נם כ5ום, שוה 5אס"ם
 דאז5ינן שמצינו אף עוד וכתב מפורש, כן נמיכתב
 פ"ט הדטב"ם מם"ש שהוכיחו כסו דאורייתא,בתד

 ו5קח 5ישרא5 פרתו אפמכר בכחן ח"י תדוסותח5כות
 שמד"ת בתדומה 5האכילה אסוד כמשך לא ועדייןדסים
 טרשותו יצא דמד"ת כיון שם היינו קונות,מעות
 5א בקידושין כהשא"כ ד"ת בתד אז5ינן כהןסהשוח
 בין כ5ום שוה לא טומ דטוף כיון נתינהנקיא

 דהכא כיון וה"נ עיי"ש. סדדבנן, ביןפדאורייתא
 ראוי אינו כן נם מקרי מדרבנן, יעכולדאטור
 ושאששר ב5 על עבר ולא מראורייחאלאני4ה

 שראה כה4עה רק סדאודייתא נן נם שנתןלסנין
 ראוי לא אם גן דנם נסי ואפשר טדרבנן, כן נם5אכו5
 נמי מריני, ו5א בע5סא חוכארא כהשום רק5אכי5ה
 לחאכי5ה, שנדאה טהשעה סדאודייתא נ"כ שנתומונין
 שנת ו5אחד ~חות יש בע5מא חומרא כהשום נאכו5כן
 דמוף כיון בע5מ41 החומרא דאזי5 מיום 5סנותבע"ם
 סדאורייתא, נ"כ נפרא זהו 5אכי5ה, דאוי אינומוף

 סי1פ 15 דסונין מבכודות פ"א הדמב"ם פטקושסיר
 פ"ד הרמב"ם שפסק מסה 5הוכיח יש 5כאורה אב5ח',
 קונות אינו דמעות כיון ישראלית דזונה ה"נא"ב

 והא, ד"ח מ"נ ע"ז בתוס' עיין אתנן, הוי 5אב"פיא5
 אוקמיח ורבנן קונות אינו דסעות חכמים דתיקנוכיון

 א5סא כ5ל, אתנן כאן ואין הפקיע ססנה נםאכהשיכה,
 כיון 51"א 5הקדיב וסותד דדבנן אחרדאז5ינן

 5הפריב ואסוד אתנן הוה קונות מעותדסדאורייתא
 בינה אסרי בעל שהנאון 5י וכסדומה סזבח, נביע5

 בזה לת' וג' כן הק' זצ"ל, אויערבאך הצחק ר'מהנאון
 דהוי הביאה, ע"י סמנו הט5ה דנפקע דאף כיוןדאתנן
 לעשות בהט5ה עוד זכתה 5א דהיא כיון ס"םכמעות

 רק אתנן אמדה דהתורה אתנן הוי לא כהפצהבו

 אמרו דחכמים וכיון כרצונה בהטלה 5עשות יכו5האם
 טלה באותה 5עשות בכחה ואין בו זכתה 5אדעדיין
 דנפקא אף ססי5א כמשיכה עוד עשתה ד5א כיוןכרצונה
 אתנן הוי לא ס"ם קונות, מעות דסד"ת כיוןסהבועל

 כהטא"כ כרצונה, האתנן עם לעשות בידה שיהאדבעי
 גיד בכח אין דעדיין אף 5ישרא5 פדה שמכרבכהן
 כמפך 5א דעדיין כיון חפרה עם כרצונו לעשותהלוקח
 דמדאו' כיון אמרינן ס"ם לרשותו הפרה נכנטהו5א
 דסומ וכיון הסוכר סכהן ה6רה נפקע כבד קונותסעות
 5רשות עדיין נכנסה ד5א אף הסוכר מכהן נפקעסוף

 בתרוסה 5האכי5ה אסור כיצונו לעשות ה5וקחישדא5
 ונפהע קונות מעות דסד"ת כיון הוא דכהן פדהדלאו
 דסד"ת כיון סהבוע5 דנפקע אף באתנן כהשא"כססנו,
 5רשות נכנסה 5א דעדיין כיון ס"ם קונות,סעות
 כסו והוי אתנן נקדא 5א כדצונה בהטלה 5עשותהזונה
 כה4ום קידושין הוי ד5א דרבנן הנאה באיסודידסקד"ש
 קב5ה ו5א מאוסה הקידושין בכטף 5עשות זכתהד5א

 כיון בע"מ נבי ה"נ כן אם עיי"ש. כ5ום,מהמהדש
 עבר 5א 5כהן ליתן 51"ש 5אכי5ה, ראוי אינןדסדדבנן

 סשעה סדאורייתא נ"כ שנתו וסונין תאחד בלע5
 5אכי5ה.שדאוי

 דברי ע5 נמי שהאשה 5ולב, ה~ות המלד בשערדעיין
 טהו ל"ה, פטחים יכחבו מהא טוכה,ר"ם

 בייושימי שגי גפעשר שי בחלה בוצה חובת אדםשיצא
 פוגטפ הך וז"ל אם5 כד"ה שם 'חתוס' וכהבוכ"ו.
 א"כ טידבנן, י14י 'ה4ורייתא, לפלוט מחיצהכם"ד
 ככל ט2פל חשיג לא פדוון יהם אין דטורבנןכ*ון

 ומאי גנמפיטות כושבו ואיך 'וקשה יע"ש,מהשבות,
 טטעם דכו4רה לר"ם האילן, ע"ג טהכתו טעויצהשנא



ידזיויי"יתפארת
 כמו נזה נ"כ שהאריך עי'"ם חזי, מיחזירמדאורייתא

 מסנהררין וכן שם, עיין לעולם, הטאיר בעלהגאון
 לאכול ררבנן, לקלוט נ1חיצה רבא ראמר קי"נ,רף

 טליטת דתיהני רבנן נזרו וכי ברש"י ע"שדאורייתא,
 נשרפה יהא שלא הנרחת עיר ולענין למעשר,סחיצת
 כן נם דרבנן בתר דאזלינן מחיצות, דאיתנהוהיכא
 הרשות דבר הוה זה ורבר שללה. מקרי דלא5קו5א,

 באו רחכמים כ' נ"ח בקירושין והרי3וב"א)והרשב"א
 דרבנן(. בתר אזלינן ומ"ם ע"ש. להקל, ולא5החבהר
 מסוכה לחלק המלך השער נמי בזה)וכתב
 לוסו שייך ואין 'רהבנן ,הוה דעיקרו משוםלר"מ,
 נן ראם להקשות נמי וכתב תייון, ראורייתאכעין

 י"ח אדם שיצא 3שהו כ"וא בפרט ליה מבעיא טאבטוי
 ממתניתין 5יח ותפשוט בירושלים. מע"ש ש5במרור
 לכם דכתב כמטום ט3שה תרוסה של אתרונ דפמ5דידן

 היתר ליה אית רטדאורייתא אע"נ לאכילה לכםהרועי
 עיי"ש( תיקון, ראורייתא רכעין משום וע"כאכי~ח
 האיבעי לפרש שכתב מה הנ"ל לעולם המאיר בם'עיין
 הסוניא בפירוש ופרח כפתור באופן הנ"ל הנסראשל

 הנאון שכתב מה לי מובן אינו לכאורה אבלדפסחים.
 ראויה תהיה שלא סוכה שום כלל מצינו רלאהנ"ל
 בימים נם לפוטלה שנוכל ער התורה מן יכהםלמטצת
 בגמרא רהא לשבעה, ראויה שאינה כהשוםהראוים
 שאמרו ירקות שמואל אמר איתא, ע"ב, י"נסוכה
 את מביאין בפמח חובתו ירי בהן יוצא אדםחכמים
 במוכה ופוסלין הטומאה בפני חוצצין ואיןהטומאה
 כמאן ונפלו פרכי יבשו דלכי כיון מ"ט אוירסהטום

 ובהני' מדרבנן רהוא כ' והריטב"א ע"ש, רמי,דליתנהו
 אין שהנורסים דם8רשי ואית הטומאה, אתמביאין
 ני דלאו דכיון סדרבנן ולא מדינא דכו5הובוביאין
 והראיטין דליתנהו כמאן חשיב ימים לז' נינהוקיימא
 מקי"נ באו"ח תרכ"ט מי' והפרם"נ עכ"ז, נכוןיוהר
 הראויה מוכה ע"ב בדכ*נ מדאמדינן מה"ת דהואי'
 הך ס"5 כו"ע כמשכטע ראוי דמה"ת כיון לר"3צלז'

 שם, עיין מוכות, ,העמק בספר יו~יין עיי"ש, כו'ררשא

 ראוי שאינה סוכה מצינו להפמ"נ הלא זהובאופן
 סכך, דליכא ונפלו רפרכו כהכא מהתורה,לשבעה
 ענין מהמת לז' וכשא"ר בעודם, נם 13ה"תופפול
 טדרבנן, ביו"ט דאסור נמ5 ע"ג דסובה כהאדרבנן
 כעין רבנן דתיטון דכל מריבנן, בחלהיקמ נםזשטור

 קושית לתרץ יש לכאורה ילענעך לכו'.דאווייתא
 נסל נבי על סוכה העושה מן ולחלקהשעה"מ
 ר"מ אמר חכא דדוקא הנדחת, וסעירספסחים
 דבר כל דודאי 3משום וכו', חזי דסדחורייתאכיון
 דעיד כטו דבעינן שיהיה צד איזה כהשום  אבתוכושזלה
 הנדחת עיר לתוך נקבצים בעי אמרה דרחמנאהנדתת

 בעי ולא הנדחת עיר סקרי 5א 5תוכח נטבצין אינהואי
 זח דש55 ואמרו הפקיעו דחכמים כיון ו5כןשריפה,
 אינה שפיד א"כ ירושלים יופי כ5י5ת יקרא5זאת

 אמר דרהמנא מושבות נבי וכן ומיתה שריפהסההיכת

 הראויה מצה רבעינן מצות תאכלו מושבותיכםרבל
 א"כ שנכנם מ"ש לאכול חכסים ראמרו וכיוןלמ"ם
 הקרש נבי וכן בו, יוצאין שאין במ"מ נאכל אינוהרי

 מעל להפסירם בקרשים שנהנה דמי אמרררחמנא
 פורין אין בעלמא חכמים ראמרו כיון הקרש שלוהמץ

 ורבר מירי, שוה לא חמץ כן אם לכלבים,להאכילן
 כ"ט פמחים התום' וכמ"ש מעילה, בו לית שוהשאינו
 זו דסוכה אמרו לא דחכמים נמל ע"נ מוכהמשא"כ
 הנונא מוכה הבאמת אלא כשרים, אינם והעציםפמולה
 כשרה רסובה ראע"נ רבנן ראמרו אלא היא,וכושרה
 יתלוש, אוסא רחיישינן בתוכה לכנום לה איןהוא

 המובה בנוף אינו האימור וא"כ היא, בעלסארנזירה
 ארי כמו והוה עלה, ררביע היא ראימורא אלאעצמה
 ובריעבר בתוכה, לכנום אפשר ואי סוכה נבי עלשוכב
 הר"ן וכ"כ י"ח, ויצא מעכב אינו תלש ולאדישב
 זה באופן דוקא וא"כ יצא, רבריעבר בהריא,לשם

 רמראורייתא כיון זה אמר אחר, מצר הוארהפמול
 ראורייתא. בתר אזלינן חוא, בעלמא נזירה ורקחזי,
 ואינה עצמה המוכה מצר הוא שהפמול במקוםאבל
 ולא ררבנן מצר הוא שהפמול אף לשבעהראוי

 כהטום ררבנן בתר ראזלינן מורה ר"ם נםמראורייתא,
 ג' נסוכה יהתוס' ונרט"כ ראורייתא, כעין רבנןדתיקון
 לישב חכמים רכשאמרו דבריהם במוף דאמר,ר"ה

 יצא ולא במוכה, ורובו וראשו הבית, בתוךבשולחנו
 אף מימך מוכה מצות קיימת לא רקאמר והיינוי"ח

 אחר יכהטוך שמא ררבנן נזירה כה8וםרמראורייתא,
 אחר יכהטוך דאם שאני, התם דנ"כ ע"ש.שולחנו,
 עושה נבי הכא אבל כלל, במוכה ישב לא אזשולחנו
 כן נם ררבנן על יעבור אם אילן, או נמל ע"נמוכה

 שבות כהטום דרבנן איסור על רק עבר אזויתלוש,
 בעצמה, המוכה פמול לענין שנונע מה ולאבעלמא,
 מצות קיימת לא רכתב התום' סברת לי מובן לאומ"מ
 רנ"כ כהטמע קיים, לא מדאוחיתא דאפילו מימיךמוכה
 יצא לא ואמאי שולחנו אחר כווטך דלאהיכא

 הטעם ואולי שכתב 'בזה מוכה בעמק ועייןמדאורייתא.
 כראורייתא יחשב תסור רלא יאו על נממך דרבנןמשום
 יא עביד אי תעביד לא רא"ר דכ"מ בתמורהוכרבא
 עיי"שמהני,

 מחו"ז התורה 'טאמרה רמה ז"ל מו"ח שכתברבוה
 להדיוט אבל בקרבן ר~קא והו נפל3מט~ם

 כבר טעו בסי' הב"י הא לכאורה הנה ולענ"רשרי,
 רלא הנאונים. טצת בשם שכהב האו~ח 13דבריהביא
 והסר"ח ע"ש, באכילה, בבהמה ימים שמונהאסרינן
 ברק"י הנ"ל האו"ח ונם הוא 'הנאונים א~כוהנתבתב
 לנבוה, אסור 'ואפ"ה להריומ שיי רבזה חדשיושכלו

 ובב"ק אני, שוטע ר"ה בתוס' ל"ז במנחותכמבואר

 אי"ב, פ' ח"ג באהטכול מפורש וכן בכור, ר"הי"א

 בזה האריך מסינמק הגרול והגאון בתב"ש,ועיין

 רמראורייתא דכיון עוד וכתב ע"ש הקורמת,בת.טובתו
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 ההמב*ן לשיטת וזחי רובא, בחו דאחינן ימשום לאכחן ותרימב"א חהמב"ן בין נ"ם אין לכן רובא בתראזלינן
 הנ"ל. יהונתן וחזכרון ע"ש, הנו"ב ככ!ש,8 שחאריך. כסו5דעא

 והריטב"א הרגשב"ן שימת להסביר "שדלענ"ד
 והוא לשיטותיהם, שנונע בסמבסבדוחהם

 רהנה וה, בשנין האחרונים בספרי שראיתי טהלפי
 להושות כתב י"ב ס"ק מ"ו בסי' ה"ש בעלהנאון
 לבהסה ואסרינן כריא'"ש פסקו הפוסקים כלדהלא

 עבדינן לא אדם נבי והא ימים, ז' בתוךשנשחטה
 אינה כהן אהשת דסה"ט לכתחילה, לענין אלאכרשב"נ
 סי"מ באה"ע ביהודה, נודע והגאון ע"ש,חולצת
 לה95 דיצא כמשום ז~אן, לי"שב כתב ברנם"רוהובא
 זבוחה אינה חזקת לה יש דבהגשה לאדם ברגשהבין

 ופלגא, פלנא והוי לחזהה הסצוי דנפל גשיעומאוססוך
 סעולם. ל,צוק איסור חזקת לה היה דלא ביבגשהכהשא"ב
 להוכיח שכתב ב' בסי' יהונתן בזכרון וע"שעכ"ר.
 כעלה 41הלכה הא1וה קי"מ ביבכ!ות טד,רסב"ןנ"כ

 ולא חגשא לא בעלך מת ואסדו ובאו למדה"יוצרתה
 רישא רבא אסר אלא לא. אסאי תנשא אלא כו'תתייבם
 מרובא עדיף לא וחזקה לשוק ורובא ליבוםחזוה

 פלנא והוי לחזקה סמוך דמפילות סיעומאואייהי
 ורובא לשוק הזקה סיפא ת1וייבם, ולא תגישא לאופלנא,
 לר"כב חייש ולא דם"עוטא סיעוטא זכדים וה"ללשוק
 דסוקמינן ש3תב לפירש"י שהביא לאששר הד3שב"ןוכתב
 אלפסי הר"י רבינו שכתבה וקשה וז"ל נד"םפתני'
 אנן והא ואמאי בהלכות בה 1פטה לכהש13עיבוז"ל

 רובא. בתר דאזלינן כרבנן וק"ל כר"ם כאעני'סוקסינן
 שכתב ז"ל נאון האי יב בשם שסצ"נו עד כו' ייונראה
 לא כאן דעד כה8ום למתני' סוקי דנו"ע א5יבאדרבא

 אבל כהדיא. חזקה דליכא רובא בתר זיל רבנןאכורי
 והוי לחזקה סיעוטא סטכינן 'ננדו חזקה דאיכאחיכא
 רבנן אמרו דושתם ואע"ג ליה, ק4רקבן ולא ופלגאפלבא

 עדיף. רובא וחזשה ויובא יסי ד5יכא בטאןסיעו0א
 חזקה ננד לצדופי האי 'כולי חשיב לא ישיעומיה"ק

 חועהשין ס"כ! אבל פכדיע, הרוב שעדיק אלאליטהי
 זו אין אר"י בקדוישין כדאמרינן יפעשה, עושין ואיןלו

 שדעת הרי עדכ"ל. הוערו3(ה אאע עליהם ששורפיןחזקה
 מיעומא סמוך ש~פמדו ז"ל והרמב"ן והדי"ף נאוןד"ה

 פמקו בהגשה נבי 31מש"ה היוב את לספקלחזקה
 רכען כדשום בדיעבד אפילו ואטרו לגמריכר,שב"נ
 דאכ!רינן סטעמא והיינו גתרא דהאשה נב~תני'דקי"ל
 )וחיישינן ינפלים סיעוט הי"נו לחזקה סיעיטאססוך

 אבר איסור ראיכא בהמה נבי לנן כם"ש,ליויעוכפא(
 לחזקה כ!יעוטא נשמוך ~אשרינן זבוחה, דאינה החימן

 חזקה דליכ1ש יבנשה לנבי אבל כדיעבד, נ"כואאשריגן
 שהיתה יבום מחזקת יצאתה כבר שנתעברה ויכ.וןכה8ום
 ר"ה בתוס' קי"ט ביכסות כגשבואר טקודםעחשרת
 קי"ל ואגן לבד, מיעומ רק אצלה נשאד ולא ע"ש,סיפא

 סחטיינן לא ובהש"ה לבויעומא חי"שינן דלאכחנמים
 באשת בדיעבד אבל דערוה חהשרא כמשום לה לכתחרק

 הארוך בתה"ב וכן ליבסות בחידהשיו ורשב"אה
 0מוך אמדינן דלא כצוב בכהסהעב, א'שער

 כמו הריב מן הססהלק כמיעום אלא לחזקהסיעוטא

 שצאה ספילות ומיעומ ויולדות 3אעעברות נשים רובנבי
 בסיעוט אבל ספילוה, ה3שיעומ נסתלק שמתעברותהדוב
 אמדינן לא הרוב סן ככאק ואעו עצמן בפניהעוטד
 והונא בחידושיו היימב"א וכ"כ לחזוה, מיעומאססוך

 אמרינן רלא אמא'י בזה ליישב וכתבו ע"ש.בנמוק"י
 סוסחין דאינם לחזקה, מיעוטא ססוך שחיטהנבי

 דאעם הסיעוט דהתם כהשום עוטדת אשורלחזקת
 הסיעום מן עצויא אלא הרוב סן מסתלק אינוסוסחין
 אכוינן לא כה"נ והמיעוח הרוב, נגד עצמן בפניהעהשד
  הרימב"א כתב הדמב"ן ולדעת לחזקה, מיעוטאססוך
 כיכוחין ראעם נץעומא להך דס"ל לריייה שצ"לליישב
 ולדעת ע"ש, בכודות התוס' ונ"כ רנויעוטא, מיעומאהוי

 יהונתן זכרון בעל הנאון  סתב והרשב"אהריטב"א
 גחעביה אם האשה על רנין  שאצו התם דדוקאהנ"ל,
 סיעוטא הוי בזה שמהעברות רוג בתרואוליגן

 אבל  הרוב, סן הממתליין מיעום  וטפילוההמתעברות
 לאע או קייושו כן הוא אם הולד על דנין שאגוהכא

 הך הוה בזה קייגאש בני שהם ~דות רוב בהרואזלינן
 הנך כטו עצגק בפני העוסד סיעומ יגפליםמיעומא
 לא בזה אשר ורכוותייהו סוסחין דאינםסיעו0א
 בהסה הוי זו טברא ולפי לחזקה, סיעוטא ססוךאמרינן
  לכחחילה להחטיד לנו אין אהשר הוא, חדואדם

  ח'ולצח ראינו אדם  גבי שב1קלינן כנע עורי,ובדיעבר
 מה ראיתי י"נ בסי' לעולם המאיר ובס' כהן,באישת
 נבי אכוינן לא אמאי הרא"ש קושית לחרץשכתב
 על ונין שאנו כמשום לחזקה טיעומא סמוךשחיטה
 ענין זה אין  לא.  או קחיטה הל' יודע הוא אםהאדם
 זבוחה אינה חזקת בבהסה שיש 3השום דאטו לחזקהכלל

 אצל המצויין  מרוב האיש את להוציא אנוצדיכין
 הוא אם דנין אנו האיש על הא הן, מוסחיןשחיטה
 בכך ומה להחזקה כלל ענין זה ואין  שחיטה הל'יודע

 הוא אם האיש על לדון מקום היה לא השחיב?השקודם
  מלתא איגלעי ששחט  השתא כו"ם אבל לא. אוטהרוב
  וה ואין  שחיטה ה"ל היודעין היוב סן שהואלמפרע
 כלל רהטה וה ואין ובוחה שאינה החוסה לעניןנלל
 היציאה על  הוא היוב אשד טטפחין התינוסתלרוב

 בחוסת עוסדת  היחה  דהעיסה תעיסה על טהיהמחוקה
 ?ע"פ אצלה תינוי  גנ1צא  ועבשיו  הטומאה בה נגעשלא
 הכא אכל התינוק, בה יננעה טהרה מחזקת יצאההרוב
 כזה. שהאדיך ע"ש זבוחה, אינה לחזקת נלל סותדאינו

 דאזלי והרימב"א הדמב"ן לדעת לענ"ד י"לרכפעתה
 הוא נפל  החישש אס לשימותיהם,במברותיהם

 דחזינז כהשום כעלכשש, הוא נוה"כ כמשום רק אומה"ת,
 חתן באים ההן  הוא שבעולם והמבעיותבבוציאוח



פוזיךחו"דתפארת
 בני הם והמיעומ קיימא בני הן הנ~דים ררובבבהמה
 חודש מבן ופרויו רהקרא הוא הרמב"ן דעת 5כןנפלים,
 דארא טעטא כקרבן, השכויני יום או בבכור,תפדה,
 בתוך אבל כוה"ת נפ5 הוה 5א דבהם כלוסר רריש,הוא
 והמבעיות המציאות בתד אז5ינן 5', ובתוךח'

 ררוב ומצר מה"ה, נפל ספק סחסת דחוש"טיןשבעו5ם
 בזה ,נפלים, הם 'המיעוט ורק קיימא בני הםהנולרים
 5חזקה מיעוטא סמוך ראמרינן 5שיטתו הרמב"ןאזי5
 להצמרף חזקה יש בבנור רגם ופ5גא, פלנא והויוכו'

 אהר בממון הו5כין ראין י"5 ~אויה ראףלסיעוטא,
 י"א בב"ק הש"ם אב5 גומון, הוא בכור 51גביהרוב,
 5אמד שייך לא הוא דמצוה דכיון ואמר בזהנסתפק
 בנררים הר"ן שכתב במה זה ת5וי באסת אבלכן,
 כרין או איסור כרין לחומרא בזה הו5כין אם ע"אנ'

 ביה 'ראזלינן והרמב"ן הריטב"א בשס והביאכמון,
 המשו5ש בחומ שם עיין איסור, 3ריןלחומרא
 5ומר ריש נמי וכתב בזה. כתבתי וכבר כ"ט,בסימן

 פ'ריה, דפטור חזקה יש 5' בתוך בכוררנבי
 ויוצאים נינהו קיי)וא בני ו5רות ררוב דאף רי"לכהטום
 בכור להיות עומד היה אמו בטעי גם א"כ רחםררך

 עכ"ם אמו רבמעי כיון עכ"פ העולם, לאוירכשיצא
 זו, חזקה על כשנולד גם אותו טעמורן קרוש היה5א

 ע"ש, בתרא, פרק יבמות הרא"ש הסכים זוו5חזקה
 שרוצה הנ"ל כסי' הכהטו5ש בחוט ועיין הרטב"ן,ונן
 נפמון ה44ת היינו הרוב 'ננד חזקות תרי עכ"פ רישלומר
 בסקוסה פטור חזקת ועכ"פ יום, סל' פחות פמויוחזקח
 לחזקת רמפ5ת מיעוטא סמיך וא"כ ע"ש.עומרת,

 נוה"ת, מפיקא דהוי ופ5גא, 56נא והוא פרוהפטוי

 זבוחה שאינו חזקה יש הא דהד"וט בהמהוגבי
 נפל ספק והוה 5חזסה סיעומא סמיך ג"כואמרינן
 לאו מ"ס חדשיו שכ5ו 'בודאי רידעינן ואע"גמה"ת,
 נושנה ש5א רק רזהו ,הוא, קרבן בי ו5א הוא פריהבר

 דדריש 'הוא ההמב"ן דעת ו~ן לעויעורין.התודה
 בחר דאזי5 כמטום כוה"ח נפ5 ספק והוה דקראמע)פא

 מיעומא סמיך וממעם  שבעולם, והמציאותחטבעיוח
 נמי ע"כ בהריוט 'ר5אכי5ה ימים ז' בודאי א"כלחזקה,
 מיעומא טמוך סשום הוא דמה"ת נפ5 ספקמחכאו
 )פחמת אסור 5הריומ בא'כי5ה דג"כ י"ל 5כן5חזקה,
 רלא בזה הרימב"א רעת כן לא מה"ת, נפלספק

 דאין 3הטום בכה"ג לחזקה כויעוטא סבווךאכ~ריגן
 בכור גבי רם"ל ואי הרוב, ש5 חלקו מכח באהסיעומ
 רהריטב"א נ"כ י"ל הרוב אחר בממון ה41ני;ראין
 כרין לחומרא בה ראז5ינן ת5מירו, רהוא כדשב"אס"ל

 הרי שלמים ולדות רוב שאין ס*5 דו"שב"נ ואיאיסור,
 )ולית י5דן, מעליא ולר נשים ורוב בזה, 3וכחישהחוש
 כדבארתי(. נונא כהאי לחזקה כזיעומא )שמיך נ"כ5יה
 לימ ~ית הוא, פדיה בר 5או חד"טיו בכלו רג"כועוד
 לכן לשיעורין. התויה 'נתנה שלא הרמב"ן סבדתג"כ
 דקרא טעמא רייש ר5א בסעמא לפר,ם מוכרחהוא

 א5א כ55. סה"ת 'נפ5 הספק מצר כלוגור איסורא,5ענין

 יים וח' בארם יום ל' מקרא רילפינן הוא נזה"כררק
 רעכ"פ כיון סקרא רייפינן הוא ההיתר ורק5בהמה,
 האיסו-א טעם ולא ממורש, התורה התירה ול' ח'ביום
 זצ"ל, רמינסק הגרוי הגאון שכתב כמו כלל, מקיאנפק

 טבר 3פלים, מבק מטעם להחמיר למר ררשב"גואי
 חון-א מטעם יק זהו שבעולם, והמבעיותהמציאות
 אבי לכאורה, רק וזהו הקרא, 3ומעם ו5אבע5מא,
 סיעיטא סמוך ראמרינן במאי בזה רת5וי י"4באמת
 באסת והן מררבנן, רק או מראורייתא הוה אילחזקה,
 מראורייתא יהוה רם"ל פוכח במה"ב הרשב"אמרברי
 כתר ראזלינן ראיה רמייתי שילא בר לדבה שםשהקי2ה

 א"כ אפשר אפשר רהיכי מעמא 5הך ול"ל מפא"ררוב
 נימא רוב, בתר אזלינן א'מאי האמת לפי אףתיקשי
 רהא ראי"5 מוה וסבואר ע"ש, לחזקה מיעומא0מוך
 ליה סדקילי' מראורי"תא הוי 5חזקה מיעוטאסמוך

 הרשב"א הרי אמנם מזה, האחרונים הוכיחו וכןמפא"ר,
 במיעומ רק 5חזקה מיעומא סמוך אמרינן רלאס"ל

 יריריה 'הכא ראסדה והא כמ"ש, הרוב )פןהמסת5ק
 כטש"כ רחולה גזירה כושום רק הדה ר5א ע"כצ"5

 הרטב"ן מרברי אבל ררבנן, רק והוההתוס',
 מדרב:ן, רק רהוה רם"ל נמי 3ושמע הנ"לביבמות
 רחוששין רחא רקדושין בפ"ב המיחמות מרבריוביותר
 נגר ררובא לפרש בא רבינו אב4 שכתב וכו'לסבלנות
 וה"ה וכו' כודא. עשאוהו לא מינה רעריף אע"גחזק'ה
 שראוי בכ"מ מעשה בו יעשות לדעתו טק5ונןדלא

 ומאי סיעוטא, לה רסמכיגן 3מטום והמעםלהחמור,
 שאינו היינו רמי ד5יתא כמאן מיעוטא רבנןדאטרו
 שאין אלא מכריע הרוב ועריין למהדה 5הצמרףחשוב
 ררובא שגתב זה ומלשון ערכ"ל מעשה, בועושין
 הרוב ועדיין כוראי עשאוהו ו4לא א5א מינהעריף
 טיעומא ד0מכינן מעשה בו עושין שאין א5אמכריע
 אבל גפדרבנן, אלא דהוה ,מבואר גראה5חזסה,

 הפנ"י וכ"כ עריף, רובא וחזקה רובאמראורי"תא
 ק"י ווצשמ"נ י"א בחו5ין והריט"א מ"ו ס'בקי"א

 והשעה"מ כ"ז, ס"ק ס"ס ובכל5י ט"ו ס"קבמשבצות
 יהונחן 'והזכרון ע"ש, ט"ז ה"ל יבום מה5כותפי"נ
 כ' בכורות התוס' בתב וכן הנ"5, בסי' בזההאויך
 13ררבנן הספק רק רהוה הרמב"ן לדעת וא",כובחו5ין,
 הרמב"ן רריש הכי רכהטום להוכיח שכתבתי ממהנכתר
 יעיין יחזקה, מיעומא סמיך מחמת רקרא,מעמא
 שהשיגו כ"מ, סי' הכהטולש וחומ י"ג מי' דברבמשיב

 על ק4"ז שבת הגכרא רפריך כוכוה הנ"ל הנוב"יעל

 הוא חי ר"ה ארי אכלו או הגג מן נפל שאננראביי

 אב-י דיא ור"י ור"ה רר"פ מהא ומת, כשפיהםב"פ

 אגא קאמר לא אביי רלמא רשסיני, אורתא עדיכו'

 מורו רבנן ואף דאסור ס"5 כו"ע בבהמה אבלבארם,
 הקשו ועוד לחזקה, סיעוטא דסמיך מטעםדרשב"נ

 הוי ינפ5 שתיריו וכו' לן שקים ר"ה מתוס' מ"רכגרה
 כהט)וע רבנן החמירו וכך ההוה ורבר רשכיחמיעוט

 צ"ז בסי' יו"ט בעונג ועיין ע"ש, מררבנן אלא הויר5א



 4* כפרז8
 ך יזדחיר רז וח

 ו2"בונ לפתצו וע"ם דקאםר גוא סח להציחכתב
 שום אק וסת בפ"ה9 ת%ימ ריחטר חשחאדפשפע
 כאייי לא קחיטה בלא בבהטה דהא בבהסהנפ"ם

 באכט ס%עי נסי בבהמה הא ארק לאכלו יםיחטחיס"
 מעוטא סמוך משום הוא דסת רשב"נ וסונראיי
 'ט"ם העום מן יאוטרו רק נ"ם ומדסאמד וכו' אזלחז

 הוא, רחי ארי ד44כלו ו,שב"נ גצדה נמי בבדג2הדסובד

 ע"וש. דז', ביטנ2א 14כלו דלא ור"ה מר"פ סויךולהכי
 ליכא. יסודי עיקר הרמב"ן לדעת שביארתי טה לפיאבל
 טעפא דדר"ט הרסב"ן שימת לבאר לענ"ד נראה5ןכן

 שינאע ע"פ כ2ה"מ, נפל טפק גמפוםרהרא
 נשים ירוב רא4 וז"ל רג"ז סי' ח"נ 'בשי"הההשב"ץ

 מכלל ספורש הכחוב הוציאו מכ"ם ילדן מעליאולד
 בבהטה הוא וכן תפדה, הודש מבן ופדויודבירוש
  חוששין שכאן בקרבן התורה דהחמירו ג2האלמדנו
 נ"כ נזיה"כ בזה "פ דנכם'ש ואע"נ נפלים,לטיעוט
 לאחר ער פורין אין חדויו שכלו ברור אפילושהרי
 בכ"ם ימים, שסונה אחר ער להקרכה כשר ואיןי'

 ולרוח, דרוב דקרא מעמא מנאן ללמור  יסך'שפיר
 ישכר בחטאת דכתיב דמהא בכ"ח איתאוכיוצב"ז
 שבכל אע"נ לעולם דוגאו מידי ייצא כל"ח שאיןלמדנו
 מ"ם אלא שבייה, סעון בלוע בלא בשול אפלומקום
 זבחים חוס' ועיין הרבר, טעם דזהו סוה למדיןשפיר
 אני, שומע בד"ה ל"ז רף טנחות מוספוח ועייןצ"ו,

 ע"ש. הנ"ל, דבר בנמטיב מובאעדכ"ל,
 נ"כ שהוא התשב"ץ, שיטת להסביר לענ"ילנראדץ

 מה"ה, נפל ספק ג2טעם קרא טעסאדריש
  דאיהא הידוע הכלל ע"פ הרמב"ן, שיטת נ"כוזחו
 נדטום ספק אלא אינו בכם"מ דהרוב ו' בב"סבש"ם
 רדין אלא סהרוב, כסו הסיעוט י2ן שהוא לומרדיכול
 ספק. בתורת אחריו לילך סכריע הוא שהרובהתווה
 קרא לן נלי דלא דהיכא יוקא דזהו זה לפי י"לדא"כ

 הרוב אחר א%ינן דאז הרוב גנדבפירוי2
 הכתוב דהוציאו דהינא כן  לאו  ילי1ווגו, כמאןוהמיעש
 אין אז הרוב ננד ע~הוא קרא גשויזה בפירושמכללו
 מטעם הספק נ"כ עוסד ואז הפכריע רוב שום יוהרלנו

 רנהי נפל  ל1ויו  1ז1וסךצר'.זי  סךל הטעם וזהוהמיעונע
 הוה דלא ולהכויע היוב אחר לילך *נו  יסך הרובדטצד
 אחרי אבל ילדן, סעליא %ד נשים ווב רסשום כ%נפל

 חודש טבן ופדויו נטור, בפירוש הבתובשהוציאו
 לחוש בפירוש קרא לן גלי יי2ים ח' בקרבן וכ"התפדה,

 כוה"י2 נפל שהוא דעלגטו הסיעוט כון נ"כלן
 ויק~

 לוכשר
 דנלי שסצינו כסו סהיוב כסו ג2המיעומ ,שהואלחוקש
 בפ' כדאי' נפש בפהוח רובא בתר ניול שלא קראל!

 מיעומ כה2ום לחוש קרא לן נלי כן  ע"ש, ריוסאבתרא
 לוסר אין אבל נכוי, הרמב"ן סבית נ"כ וזהו נ"כ,נפל
 א"כ בפירוש, הדא לן דנלי נמ2ום הוא והטעםכיון
 ררובא רטשום הירוע הכ% אחר לילך הכרח לנואין

 ובירור ודאי, כאשעם ולא ספק, כ2מעם יק היחבכמ"כו
 רהדוב בככו"ט אמרינן אי אפילו והא מה"ת,נמור

 חקרא לו שנילח אתרו מ"ם סה"וע נמהר בירורהוה
 קדא, לן ינלי נושום מהסיעוט לט לחהש "פבפקרוש
 ביריר חוה דרובא בנס"ם 4כוינן דאי %נ"ד י"לאנל
 5נו אין נ8לים לענין %כן ודאי, ובתורת סה"תנסור
 כסו והוה דסי דליתנהו בפון והמיעוט כלל טיעוטשום

 נפל, אינל ש4ה נטוד בבירור הנביא אליהו לנושבירר
 סבן ופדויו דקרא כעסא לדרוש *נו "ט בודאיא"כ
 דזהו די"ל נפל. לענין לן לנלות ולא  אחר. לעניןחודיש
 רלסא )או כלל. נפל טחשש ולא הוא נזה"נ סטעםרג
 ס"ם דחזינן כעצסו, בסת אלא ממעטינן דלאדי"ל
 לאו אי בנהרנ  אגןל היובא, לו ואיהרע הואדטה
 נלי לכן ולפרקיה, בודאי גפל ולא חי ודאי הוהייקטל
 ר1כלל עפ"י אבל נזה"כ(, מחסת לפדות דלא קראלן

 לנו "ט ולכן נפל, ספק רק הוה רם"ם דרובאהידוק
 לן שנילה אחרי נפל ספק מיעוט מחסת עכ"פלחווש
 דהוה לחוקה סיעוטא סמוך סטעם ולא בפירושקרא
 שהוא הקרא, לן שנילה סחגאע אלא דרבנן,אלא
 הייתי וביותד הכתוב, נזירת נדטום ולא נפל,מסעם
 ולההמב"ן התשב"ץ לדעת דסיסתפינא לולאאומר

 רנהי די"ל רק כ%, ספק טחסת הוח לאדהאיסהר
 קיא לן שני5ה אחרי אבל נפלים ספק סמעםדבא
 דספק וי"ל קרא מכח בא האיסור אז להטעומלחוש

 איסור לודאי אותו עושח בבהמה, ימים שמונהשהה
 הוא בקרשים האיסור דיסוור כמשום חוא והמעםמה"ת,
 ראוי שיהיה ימים כ"כ יהיה שהקרבן התורהדרצחה
  והשלם הצאן נ2בחר שהוא נל לעעי שנראהלחיות
 הקפירה לא בחולין ואם לקרבן רירצה הוא אזורק

 כ"כ בריאה בחמה  סךל חיות בפועל שיהיההתורה

 לחוש לנו אין חדיטיו לו שכלו שידעו בוראידהרי
 שנדע התורה הקפידה בודאי בקרבן אבל נפל,מחמת
 ודאי עוקאז זה ספה לכן והשלם, הצאן סבחי סןשהוא
 0פק כה2ום דא'י בזה נ"כ להוכיח ו"ט טה"ת,איסור

 א"כ לקולא מה"ת דאורייתא 'דטפק ס"ל הרסב"ןהא
 כטו י"ל בזה אבל דעלגפא, דרבנן ספק רק בכג2"םהוה

 נ"כ ס"ל לברורי דאפשר דהיכא הפר"חשכתב
 כזה שכתב כג2ו לחומרא, דאורייחא דספקהרמב"ם
 אי שכהב י"ב בסי' דבר בכה2יב עיין זצ"ל,מו"ח
  לרשב"נ טנ"ל א"כ לברורי, דאפשר כיוןאמרינן
 שטת, לאחר  רחושושין ומתרבנות מפרה"בללמוד
  ע"ש ולברה, להמתין ראפשר כהשום התםדימא

 ע"ב, נ"ה ב"ב ר"ת לדעת התוס' כתב לזהדדכ2ה
 דבככ("ט  ע"ש, ביאה. טפק בד"ה י'81סחים

 אסיה והתווה הספק לטהר היה הדין דסןדהיכא
 לשני אהד ספק בין נ"ם אין וע"כ לה, חשיבכוראי
 4השם רנם 6האחרונים, במה ס"ל 'ולפי"ז ע"ש,ספיקות

 אף הספה על קרבן להביא לן היה לא הדין דפןתלוי
 % עכ"פ הא לחוסרא, סה"ת אסור דספה אסרינןא'

 ואפ%ו מקות %א כרה לא הוה לא איסור ספקשום
 לע"כ 4ה. ע5 קרבן נביא והיאך ליכא, בקלסאלאו



ט, ו יזץדייי ת ר א פת
 לה, חשיב כוראי לכן זה, לן שחידש מאחר לוכחיצריך
 הרמב"ם טרברי בזה. פיקפפו נחהאחרונים שהרבהואף

 הש"ס וססונית שננות סהלכות פ"ח הל"מומדברי
 והא ס"ס ע"י לבעלה אשה לכהטרי רבעינן ט'בתובות
 מ"ת בנו"ב כמפורש הרמב"ם לרעת הוא סוטההתם
 הא ס"ס כהצום לטהרה נביא ואיך ל"ח, סי'חי"ר
 סהת"ל, נר"ה כ"ח סוטה בתוס' ע"ש בוראי,עשינו
 נבי מ"מ וסתירה(. קינוי צריך לא דשם )ואפשרע"ש
 לחוש לזה. ננפדרש קרא התורה לן שנילה אחריקרבן

 התורה ררצון כהשום לב"ע, נמוד וראי הוהלהמיעוט,
 והשלם. הצאן כון מבחר שהוא בל לעיני שנראההוא
 ריסור האכעז והן לבבור, או לקרבן רירצה הוא אזורק

 אבל התורה, חשש רק זהו ספק מחסת מתחילהאיסור
 וראי סכח בא אז להמיעוט לחוש קרא לן שנילהאותם
 נלי, שכ~יא רקמי אמרינן אי ואפילו מה"ת,איסור
 כובחר שהוא כל לעה:י ש:ראה 4גלות רצתה התורהאבל
 בכור לגבי או בקרבן רק וזהו והשלם,הצאן

 אבות מהלכות פ"ב מהרמב"ם זה משמעןץ:2אורה
 שהה שלא בהמה יפיכר כתב ה"1,הטומאה

 שחיטתו אין זי בתור שחטו אם גמורים ימיםזי
 דם"ל ואי כנפל, שהוא מפני נבילה, מידיממקרחו
 בקרבן, כמו וראי מחסת ולא מה"ת מפ"נ רקרהוה

 וע"כ נבילה, ספק מירי מטהרתו שחיטתו איןהו"י
- בקרבן כמו נמיבחולין  הרמב"ם מרברי אבל 

 שהה שלא כל שפסק ר', הלכה אמורותממאכלות
 עליו, לוקין ואין נפל זה הרי בברומה ימיםשמונה
 רק רזהו סשמע מה"ת, 0פק שהוא מפני במ"מועיין

 קל"ז רף שבת הרי"ף מרברי משמע וכן מפק,מהמת
 חזי א"א לנבי הוא ראורייתא רמפיקא והשתאשכתב
 שיש מה בזה כתבתי )וכבר החמירו, רבנן אלאליבומי
 הרי"ף( ברברילרבין

 בסה מאר נבוכו בזה הרמב"ם שיטתדב:אמת
 שהוא משמע מקומות רמרובמהגאונים,

 רוצח מהלי ובפ"ב יבום, מהלי מפ"א עצמו, אתסותר
 ששהה ער פטמר בהורנו חךשים מטי לפחות דנולרה"ו
 ובפ"א יום, לי בעינן רמרינא כהטמע עכ"ל יום,ל

 עליהן מתאבלין אין הנופלים כי ה"1 שמחותטהלי
 שמת שמונה ובן ובו' נפל זה הרי יום ל' ששההוכל
 הל' פ"א נחלות ובהל' עכ"ל, נפל זה הרי ל' לאחראף
 הואי4 חהשיו לו 'כלו ולא יומו בן קטן היה ואפילוי"נ
 עכ"ל, ומנחיל נוחל זה הרי אמו אחר אחת שעהוח.
 והובא וה"ה, הב"י רבריו ופירשו ע"ב, מ"בנרה

 סק"א ס"א של"א סי' בא"ח הנר"א בביאוריבקצרה
 לאויר חי הולר יצא אם המה"ת התוס' ברעתרם"ל
 ראזליבן משום ולר הוה שנולר בשעה מת אפילוהעולם
 ובנחלות חדשיו, שבלו ער מר"ס רק הולרות רובבתר

 וחוכורא לזה קולא' 'ממונות רבריני אראורייתאאוקסיה
 שהאריך כ"ט בסי' הכהטולש בחוט ועיין ע'"ט.לזה,
 בסי' רבר בכיטיב ועיין הרטב"ם, שיכען לי"שבבזה

 הרמב"ם ע"ר בזה שהאריכו מהאחרונים ובבמהי"ג
 רק כתבתי אבל האחרונים, הנאונים בזה האריכווכב'ר

 מירי. לא ותו התשב"ץ, ע"פ הרטב"ן שיטתלבאר

 על זצ"ל, ירסינסק הנדול הנאון שכתב מה ע"ד)בנ(
 מקצה"י אמרינן לא בטבע דתוי הרבר,ענין

 מעם, ברוך מחנאון חבמים ע5רת בס' ראיתיבבולו,
 ש'צריף המבה פי בתנליד מסופק וז"ל זה בעניןשבתב

 דכ"ם מעל"ע, צריך אם דברים ושאר חלב לענין ימיםנ'
 חמה( בחליצתו )זולת בפירוש נזבר מעל"עשצריך
 מדברי אפ"ל הערל בפ' המסקנא כפי מעל"ע,צריך

 הלשון ומיתור ז' כל לו נותנים חמה חלצתושמואל
 פיקוח שהוא ובפרט מעל"ע, שצריך כמפמע שבעהכל

 בטבע התלוי רברבר לומד בדעתי היה ובתחלהנפש,
 זה, הוא רבריו וטסקנת בכולו, היום מקצת אמרינןלא

 שבר לענין רס"ז ס" סי' חו"מ הש"ע רבריומסתימת
 ימים שלשה תוך הלוקח מי"א רל"ב ובסי'שהחמיץ
 ואם המקח, לבטל ויבול מה"נ הראשון ביוםכהטמעותו

 ביום בשקנה ב"א מקח ביטול משבחת לא בנ"לנאמר
 בורברי אסגם השבר, החומץ מציאות קורם היינושלפניו
 להו ברירא הוה רלא נראה אע"נ ר"ה ח' ניטיןתוס'
 מעל"ע, עפפירשו וז' שלשה חי נבי עאאמרו מהלפרש
 במי' והתה"ר מעל"ע. שפירשו מרובה פ' באשר"יאבל
 ומסיים מעל"ע בעינן דלא נבון יותר לומר מצררקמ"ח
 תינוק של הבראותו דיום מסיק הערל דפ' ואע"גבזה"ל
 מעת חשבינן הנוף רהבראת מירי אלמא מעל"עבעינן
 ובין הלירה מחמת הנוף חולי בין חילוק ריש י"ללעת,
 מיר ספר ח"ב מראנ"ח ש"ת ועיין דעלמא, הנוףחולי

 מילה למול שאין הרשב"ץ דלשיטת ל"ט שאלהעמוקים
 ביום נם מלמול למנוע להוסי4 יש ה', ביום בזמנושלא
 סבנה בספס שהתינוט ימים נ' הך דלמא ומ0פיטאד',

 בהיותם השלישי ביום והיה מספה הנלמד הבאבמחמת
 בד' הנימול נם מעל"ע ימים שלשה בל הבוונהבואבים,
 שבת בליל עליו שבת לחלל מהצורך שיהיה להיותיבול
 היה לא הנ"ל הרנ"ח ודברי מעל"ע, שלשה תוךשהוא
 בבה"נ ומוזכר הרין קיצור רק המנ"א, עינאלמראה
 יהיה למה מק"ט של"א בי' מפלפל ע"כ הראנ"חבשם
 ממה חוזר אני האמור בל וכאעוך בד', למולאסור

 אין בטבעיות התלוי שדבר דבר בראשיתשבתבתי
 שהבאתי הראיה אמנם מטצהיו"ב, לחשובלהמציא
 ע"ש. נבון, לי נראה ס"ז ר"י מי'סח"מ

 דכהשמע פ"ר, במי' א"ח תנינא מהדורא בנו"בדעיין
 אמרינן נמי בטבע התלוי ברבר רנם נמישם
 אחד מנרו4 בזה"ז חרש בריז שם שמביאמקצהיו"ב,

 אפילו לעומר קורם ימים בנ' רטני התה"ד פמקוולפי
 כו', היום מקצת כאן ריש מותר נ"ב פסח בערבנזרע

 שאמרו ואף הנף, ויום פסח של ראשון ויו"מ פסחערב

 ככולו היום מקצה חר רבהשרשה ע"א נ"הפמחים
 בזמן היינו אמרינן, לא בבולו יום מקצת תריאמרינן,
 מקצת רק הנ4 מיום וליבא מתיר עומר שהיההמקד"ם
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 ך יזחע"ר
 בתו הנף יום דק"ל חורבן אחר אבל העוסר, שקרבעד

 בולה ט"ז טם באן יש הרי א"כ התורח, סןאסור

 לא ואמאי עיי"ש, טעמים, סבסה עליו חולקוהנוב"י
 סקצהיו"כ, אסדינן לא בטבע התלוי דבדבראסרינן

 שני סמעשר בפ"ט הרמב"ם סרברי סביא הנ*לוהנוב"י
 הנוטע אבל י"א ובהלבה באב, בט"ו הנוטע יו"דהל'
 בבולו יום מקצת חד הרי יפלא ולבאורה באב,בי"ו

 נ"ה, דף בפסחים רבינא בדאמר בהשרשה אסרינןודאי
 יום אותו עם באן יש הרי באב בט"ז הנומע נםוא"ב
 וכ"ט סלא שהוא אב סן הנשארים ט"ו דהיינו יוםס"ד

 ונם(מ אמרינן ודאי יום סקצת וחד יום ס"ד הריסאלול
 ונשאר אב כ"ט נשלם הקליטה יסי  י"ד סן אחרון*ום
 לפני יום שלשים ובלו אלול יסי וב"ט אב סן אחדוןיום
 ולבאן, לבאן עולה י"ד יום אמרינן דלא אףר"ה

 לקליטה דבעי סבלל באב ט"ו שיטע שהצריךוהרסב"ם
 חד שאסר רבינא נגד והוא מעל"ע. ק4למים יסיםי"ד

 שייך לא דע"ב ונראה בהשרשה, אסרינן היוםסקצת
 חז"ל שדברו בסקום אלא בבולו היום סקצתלומר
 באסת לקליב~ה  שלשה דאמר יהודא ולד' יסים, ז'בלשון

 מקצת אב כוז יום ואמרינו אב כ"ז שיטעסני
 אהרון יום ונשאד הקליכאת יסי בלו ובב"ט בבולוהיום
 ר' אבל ר"ה, לפני שלשים ובלו אלול יסי וב"ט אבסן

 והא שבתות שתי אלא יום עשר אדבעה אסר לאיוסי

 שתי בעינן ולבן כבולו 41כח מקצת אמרינן דלאודאי
 כלתה ולא מעל"ע יום י"ד היינו תסיסותשבתות
 הצריך ולבן סעל"ע יום עשד אדבעה סו4 עדהקליטה
 זה מכל ע"ש, הנוב"י, עב"ל אב, ט"ו שיטעהרסב"ם
 שנם הנוב"י, בהבנת הרסב"ם סדעת שנם נסיכ4שמע
 בעוננ ועיין מקצהיו"נ, אכנרינן נטי בטבע וטע*ויבדבד
 זה. בענין ש,0תב מה צ"כ סי'יו"ם

 על להקשות זצעל הבשון מו"ה 'פהקי~ה מה גם)ה(
 לאבילה דנם ניסא אי והר"ן חדמכ"ןדעת

 סברבינן האיך מספיקא נפל, סחשש כ8שפורייתאאסוד
 בלל מילה זה ואין הוא נפל אולי בחול נם הסילהעל

 לוסד יש בי קושי' זה אין ולענ"ד תשא. לא עלוע*בד
 אמאי דהקשה ל"ק ד"ה התוס' כדעת יסבורדהרסב"ן

 פ' איכא הלא ואומר חוזר אמר לא או א:"י אסדס'
 או ע"ש סדרבנן היא שא"צ דברבה סזה והוכיחול"ת
 בפוק בחולין בשסו והד"ן הרא"ש שכתב ד"יכדעת

 אמרינן אי ואפי' בבוי, אספיקא דמברבינן הדם,בסוי
 י"ל ס"ם כהר"ן או הר"י כדעת יסבוד לאדהדסב"ן

 ב"ה בסי' אינר עקיבא רבי בתשובת שראיתי עפ"יזה
 ואוסר חוזר ויציב אסת אמר דספק אמרינן אסאידבתב
 ביון כמפום תשא, רלא לאו מספק עצסו להכניסבברכת
 ביון מדדבנן או דאורייתא או להוסדא, ראורייתאדס"6
 ודאי בסחויב הוי ולברך יצ"ם להזכיר חחיובדעליו
 קוטיא קסי אי ואף שא"צ, בדכה מברך שם עליוואין
 עיי"ש, שא"צ ברבה סברך אינו ס"ם בירך דבברנלי,
 מיאורייתא לנפל דחי"מינן דאף מילה נבי ה"נוא"ב

 נם קאי חשסיני דיום קרא נלי דהתורה חזינן ס"םהא
 וביון המצוה, לקיים דין נעשה ואז נפל דשסא הספט,על

 הברכה עליו סוטל אז זו, עשה מצות לקיים עליודהחיוב
 שעשה וביון ודאי בסחויב הוי ואז זו, מצוה קיוםעל

 בסו בלל תשא, לא משום ל"ת, באן אין חיובסחסת
 סוברחין אנו אין שבן כיוי עקב"א רבי הנאוןשבתב
 נפל חאהמ הוה קרבן נבי דוקא יסבור דרסב"ן סזהלוסר

 רק דזה ס"ם או חולין נבי לאבילה ולאדאורייתא

 להנאון החיים בארצות נ"כ ראיתי ובעתמררבנן.
 לענין שבתב סה ע"ש ס"ח, ציצית בהל' זצ"לסלבי"ם
 הל' סוף הראב"ד בתב סזו וגדולה עוד ובתבציצית
 ש0פק אנדרונינוס סילת על לברך שצריךסילה,

 הרם"ה בשם הביא בב"ם ובן סדאורייתא,לחומרא
 הדסאי על סברבין דאין ב' שבת סם"ש לזה,ראיה
 ברבות שספק ביון וק' לחוסרא, דאורייתא שספקספני
 א"ב תשא, לא על ויעבוד לבטלה יברך פן והטעםלהקל

 לסול לחוסרא אזלינן המעשה נוף שלעניןנהי
 מפני יברך איך ס"ם הדסאי את ולעשראנדרונינוס

 וופסא אשה הוא שטא להיפך לדין יש האהטפק
 זה וא"ב לחוסרא מדאורייתא דספק הראב"דשדעת כיוי וצ"ל תשא, בל על ועוכד מעהשרתהתבואה
 זו סצוה ועל הספק את ולעשד לסול מצוהדעשה
 סצוה עשה ס"ם אלא אסת שיהיה ואף לברךצדיך

 שכתב, מח ע"ש וציונוו  ~יו לברך הפייךבסילתא
 תולין יו"ם מעדני ועיין בדברינו. ת"ל ממשוזהו
 ספק לענין שם שבתב טה ח' בסי' הדם כסויפ'

 כממיב בשו"ת דאיתי שוב ע"ש, בכמה לעניןדבריהם
 מנמרא להוביח שכתב ב', בסי' נצי"ב להנאוןדבד
 טובא דחטיר שבת איסוד דוסה דאין הנ"לשבת

 הנם' טרמקשה לבט~ה ברכהלאיסוד
 סיטמ~

 היכי
 טאשה ולא סם"נ אותו מלין דאב"א וקאסדסהלינן
 לא וע"ז לבמלה ברבה מפק דחוי מברכין האיךהנמרא
 ע"ש, לזה, זה דוסה דאינו אלא הנם' התירוץשייך
 ברבת דנם הטוב בד"ה ע"ב נ"ט ברבות בתוס'ועיין
 ולא מספק בירך דרבי דבתבו הכי דינא וסטיבהטוב
 תשא. לא כמפום לברך שלאאסרינן

 זמימן

 מלכ~ת לענין בטשבן זמן מחומרבענין

 לי ויראה וז"ל ז' הל' כהכח איסורי ה5'רמב"ם
 ראויין האלו הפסתין בל שאיןשאעפ"י

 התורה סן לוקה אינו והקריבן עבר אם לקרבן5מזבח

 דברי שהביא כ"ם עיין אזהרתן, נתפרשה ימ~אלפי
 נגצי ולילקי יפריך ע,ב פ' 'בנו ואת אותו בפ'הש"ס



1תפארת ךך%
 ואצעלק לכל גתיק דחגיא זטן ימההטר לאומשום
 שרוע ושת יטוד ת"ל ירצה בלא '2הוא חשמ?השבשור
 י2הוי רטבשח שתקצד הפסולם קל לקשד כףחלום
 שהכתוב זמן לטחוטר הנח ר"ז ואמד כד ירצהבלא
 בדברי שמפירש נמשחר לתטוה ויש - כו'. לעשהנתקו
 "? ועור כו' לי 'בירשה ברבד תלו למה לקי רלאר"ז

 אזהרתן, נפו,טה בשלא הדבר תלה למה עליולת3!וה
 8טר ולא אזהרהן נתפרשה אומרת הנ' יטהרי כןואילו
 שאר שכל ועוד לעשה, שניתק מפני אלא זמןמחיסר
 ניתקו לא שהדי  עליהם ילקה זמן ממאומר חויופסויין
 עכ"ל כו',לעוה
 י3.נו ע5 תמה רמתחלה תסוהים הכ-מ דבריוהנך;

 ט מפור הא והלא לי ביראה הדבר ת(ויד:מק

 יא דלמה להיפך תג!וה והדר ל"י, רקא ר"זבדברי
 נתפר,טה והלא אזהרתן, נתפרשה שלא כה2וםלקי

 נתקו שהכתוב זמן ממחוטר יבר עליהן וייקהאזהרתן
 מתורצת בוראי הראשונה תמיהתו באמת אבליעזה,
 אלא לקי דלא ר"ז אכור רלא וישלישיתבש?יה
 תמיהתו אבל לעשה, רנתקו כהטום לבד זמןבפחוסר
 החזיק לכן הן, תמוהות לגאורה והשלישיתהשנייה
 בזה. שכתב מה ועיי"? בתמיהומיו,הלח"כנ

 יש רהרי ליתא, כמניקרא דקושיא לענ"רןנר114ז
 דאטרה שם בנו יאת גאומו בבריימאלהבין

 ירצה בלא שהוא. ה1בשה קטבקמר הפסולין לכלמנין

 שבשור הפסולין על ליטד וקלום שרוע ושמ ושורת"י
 שבשור שטדייקה שה המהו ירצה, ביא שהואושבהטה
 מקרא מפסולי1 לכל ילי4 איך . ונם רוקא,ושצהטה
 אלא וקלוט, שרוע לומר לו הוא,:דהווד מיוחרשבכהוב

 ושה שור זה לשון בהן שנזכר הפסולין לכל ליסדבא
 פסולין באיזה אנן גחזי ועתה - ירצה. בלאשהוא
 במחוסר אלא צן אין הלא וש,ה, "טהר ל'טון בהםנזכר
 והיו יולד כי עז או כשב או שור ביה רכתיבזמן

 ירצה, והלאה היטמיני וסיים אמו תחת ימיםשבעת
 בנו ואת אותו שה או ושור כתוב בנר ואת באותווכן
 אלא זמן, מחוסר נמי שהוא אחד ביים תשחמולא

 נמי טמעסינן יולר יי עז או כוטב או שורדסקרא
 הללו הפסולין בכל 5מדין ואנו דופן, ויוצאכלאים
 אוהו על דלילקי שפיר פריך ולכן ירצה, בלאשהם
 דמחוסר לאו כהטום נם שה או ושור נו דכתיב בנוואת
 לעהטה, 3תקו דהכתוב ר"ז ואמר ירצה, ב5ש שהואזמן
 באמת לטי וכו' דופן ויוצא כלאים דהיינו השאראבל
 לבד שלשה באלו אלא זה אין אמנם ירצה, לאכהטום
 נזבר שלא ספסולין שאר אבל ועאה שור בהורכתיב
 לקי לא בוראי מהטין געלי אינם אם ושה שודבהם
 נועוישת. אזהדב בהם איןאם

 ורעת טעם בסעב מבוררין דבינו דברי הלאןעדעון
 כל שאין שאעפ"י לי "4ראה ,שפירדאמר

 הפסולין וכל לקיבן" למובח ראויין האלוהפסולין
 הדובע זו ש.שני בהלכה מקודם שימטבן דייקאהאלו

 דשה ש4ר בהו נתיב דלא והנעבד והמוקצהוהנדבע
 השדאצה לשון בהו וסתיב גמטום רק ההש פכיליחןאלא

 בתסורה "4מעאל ר' דבי ה3א רברי והוא רבינוכמ"ומ
 דבר אלא אינה השחתה שנאמר מקום דכל ב'כ"ח
 מום בהם כדטחתם כי במופין וכתי3 ועכו"םערוה
 פוס5ין ועכו"ם ערוה דבר בהן פוסל שה13ום כלבם,
 ולקי מנ4ט כמומין דרינן לומר מקום יש וא"כבהם,
 דלא לי ריראה רבינו אמר לזה מום, בעל נעלעליהן
 בהו דנתיב דהטחתח דמלשח שאעט"י אלא הואכד

 עבר אם ס"מ להדבן, למזבח 6וסין לצעלי להורטינן
 עטש"ר בטעטו ואסר התירה". 6ן לוקה אינווחקריב!
 בקרא נם דהרי ור"ל אזהרתן", נתפרשה שלא"לפי

 רק אסר אלא אזהרה בהם נ"כ-אין בהם נמטחתםכי

 וכפירש"י דלקא ל5ם ירצה לא בם מום בקם למטחתיכי
 זה ירצה לא הוה ולא עליכם, יכפר לכם ירצו לאשם

 וקלוט שרוע ושה לשור בקרא וכתיפ ירצתכ%4תויל%
 יכם ירצה לא כתיב לא רהוום ירצה, לא ולנררונו',
 אבל ההסרבה ע5 אזהרה שהוא פתמא *יצה לאאי%
 אלא כלל ה4הרה זח אין לכם "רצוז לא דכתיבהטא

 רלא הבתוב יהשגניעע עליכם, ינפר שיאהא1סיענל
 ולא לרצון יהיו שלא לענין יק א*א למום אותןהשוה
 אין ולבן יהריבו לבל לאוהרה לא אבל עייכםיכפר

 ., . לד'קנבדען"טטשוח,

 רבינו לרברי נב2ורה ראיה להביא רנוכל לענ"רדבר14ה
 בברייתא תנא אמר שם דתמורה מהאבזה

 הבקד וטן ונרבע רובע 4הוציא הבהמה מןמקודם
 המוקצה את להוציא הצאן מן הנעבר אתלהוציא

 תנא והאי אמר והדר הנונח, את להוציא הצאןומן

 משחתם כי ת"ל אסורין שהם מנין כו' מהכא 4המייהי
 שנאמר מהום כל ישמעאי ר' רבי ותנא בם מיםבהם

 היא והשתא נו', ועכו"ם ערוה א4א אינוהשחתה
 הרי ה3קר ומן הבהמה מן יהו רי4יף הראיטוןלתנא
 תנא והאי לומר יו היה מלקות בהם שאיןפשיטא
 והאי א13ר אלא פלונתא בלשון אמרו רלא וכיוןפ14נ,
 כהטמעות דרק להדיא כה2מע מהכא לה מייתיתנא

 רינא. לענין לא אבל בינייהו איכארורשין

 ויתום וכון המחוסר דופן ויוצא דכלאים ידיןאמנם
 רבינו הכא איירי לא ד' בה' רבינושכתבן

 בה' רק רבינו כתבי' זמן 3!חוסר דהרי ותרעכלל,
 נתקו כהטום רר"ז וכוטעמי' לקי דלא ח' בה'שאח"ז
 דהרי לרר"ז כוון לא ררבינו שם שכתב והכ"מלעשה,
 לאו שהוא כת3 ירבינו לעשה, ניתק שהוא אמרר"ז
 נ"כ ר"ז דהרי תמוה הוא עיי"ש עשה, מנללהבא
 הבא לאו לא 5עיקרא אין השמיני מיום הכיאמר
 מה עצמו דברי ר"ז מפרש ובזה עשה, עשהמכלל
 כוונמו אין לעשה נתלו 'טהכתוב מקודם שםטאמר
 כיל, יאו כאן אין יהרי כבע5מא יעשה הניתקללאו
 מכדט והוא עשה, מכל5 הבא ייאו הוא הכוונהאלא

 רבינו בדברי שזכרו נדמה רהרי עוד ותדע דבינו,רברי



 ך יזוירד וז אט8 פ4רז84
 '8אק קבוע גפום ודיט )צצרש רבינו שכתב ה'בה'
 לקי נודאי היי וא"כ חשיטי, סן נדול קבדע גצםלך
על"

 ככ-
 4יע" לא בוד4מ בדיד" והרי בע"מ, כל עי

 על פנע לפמ על קאי דלא וכ"ש ר בה' הכארביט
 בזה קאי דרבינו הוא ברוי והרי ד/ בה' הגעזכראותן
 אכר 'שפיר בודאי ובהן בלחוד, ר בה' שלפמו עלרק

 והדברים וכמ"ש התורה סן עליהן לקי דלא לידיראה
 פנע לנצי ימחישב הפסולים אותן אבל אלע,ראו"ם
 קצאא-ם יצה עליעע, דלקי ודאי ד' יבה' ה'בה'

 לקי לא ירצה דלא לאו דעל רבינו בכמנתחלח"מ
 פ"ב חולק התוס' וכתמיהת י8בכללות לאו דהרהג-טום
 בפ' גצערש דפסק רבינו לדעת ליתא נודאיע""ש,
 ר4ןען בלאו הכא ינם דוכתי ובכ,שה כצצהדרקי"ח
 יטע על חיא ולקי פ"ה גר"8 -"אח כלב וכע"רחגה

 עיי"ש.ישבכללות,

אב-

 הנ' בפשט ואכאן ברור זה שכל אעפ"י מ"ם
 נם ג4עם "ש ם"ם דביט, דברייכפשמ

 מלקות בהם אין ד' דב"ה הפם%ין דנם הכ"םלדכרי
 שבתג ה' בה' רבינו לן רמו לזה זסח בטהוסרכטו

 לוהה אינו וחקויבו עבר אם זסח במ1עסרבלשענו
 חקרבן נרצה %א עשח טכמ מגא לאע ששצאםפני

 בא וע"כ חוא, יתר שפת תלא הקרבן נרשח י5אותאי
 לן סש5ח ועא עשה ועיקי רכ-ן בוה לן להודותיבעו
 שיעע רשה ישור בהרא רכת"ב ירצה לא החאיבוה
 על ואוהרה להקריבו שלא יא1חהה לאו 1עה לאושגומ
 אם אף חקרגן ידצה '1טא רק ועא חכענה 11טשהארפ,
 רטרבינן הג4ם%ין כל נם טי"1 חראי יאשכיקריבנו,
 ויתום דצפן ויוצא כלאים דהייט אק רמהמפרמשחא
 קאי אהרנן ירווח לא ואהאי כלל אאשהה בהם איןנ"כ
 % לסר טי מי טי"ז סו"כ הארם, % א4ההחאא

 כרטם"ד 5א ירצה בלא שיעא ישב--ץ שנאצרהפם%ין
 אבל הכ"ס, וכדברי טרבן "רצה לא אלא אח,ההשהוא
 אבל ח', בה' אלא רביט וה השס-שנו 5א טי"1נם
 שחיצב הפסולין על קאי לא ודאי זאת בהלכההכא
 בסיעד"ש ונכון הנל וא"ש וכמ'וש, ח' בה'לפנינו
וכנ"ל

 טורבאיויץ וואלףזאב

 חטימן
בענין

 הנ"-
 המחבר חתן המטדרמהרב

 להר"ז, כיון לא דהכעו זצול -"מ שנ' חכשברבר

 ירבינו לע42ת, נאעק שהוא אסי ר"זדדלי
 הנאין 1ם1"ח ישה. עשה סנעל הבא לאע 42הואכתב

 מיום הכי אסי נ"כ ר"ז דהא בתב זצ"להמחבר

 עשה.  קה1ה ג(כלל הבא לאו לא, סעיירא איןהשכ-ני
 לע42ה, נותקו שהכתוג עצמן דברי ר"ז )שפרשובזה
 כדברי נסי, הרמב"ם דדעת נ"כ לוסר לי נראחלענ"ד
 שפירש כמו לע42ה, נתקו שהכתוב זסן מחוסר הנךר"ז

 ניתוק על י4הקשה מה עיי"ש פ', בחולין שםהתוס'
 לעשח נתקו דהכתוב זמן מחוסר הנך וכתבלעשה,
 דהוה פסולים שאר בכלל הוי ולא ירצה דלאמלאו
 עשה אלא בו %יח לעשה נח*ו אלא ירצה, דלאבלאו
 רירצה קרא ישת14 למימר לן וליח ירצה השמינירמיום
 ל)שידו,ש ראיכא וויכא רגל הלאו, עם שהצה נם בושיש
 בשאר הטא לאוקםי לן -4ית 4תייה, בלאו גצהמינןלא

 ס"ז בפסחים איחא וכן לעשה, ניתק האי והויפסולין
 שנ' וגו' סמהיצחע לפנים שנכנס מצורעדאכיינן
 רכל רכיון עיי",-, לע42ה, ניתקו חכחוב יי4ב,בהד

 בסצורע יפרט סחניהם את יטמאו בכלל חעהטמאים
 לנתקו האחיים מכלל להוציאו אתא עשה, עצמובפני
 על אלא חלאו כחוב שאינו היכא אבל בע12ה,וליחנו
 בלאו הוי אלא בעשה מיאו אח מנתקינן לא אחרדגר

 בפירוש כן ההמב"ם דעח ינם בתים'. עיי"שועשה,
 הלי 4טש סל4עין ל)4ח"ז 15שה, נששיו רהכועההנ"ל.
 היכי דכל וכו' ירצה רלא בלאו רהוי פסוליםבכלל
 - יתההה. בלאו געקםיגן לא דר2-נן לי4רהשדאיכא
 לי ליראה ז' בהל' רבינו כתב איסורים בשאררלכן
 ובו' 5ט4בה ר4עיין ה%4ע ד.פם%ים כל 42אין פי עלאף
 עכ"ל, א4הרתן טתסצ-צה שלא הועהה סן לופהאעו
 %א רכיון כהשום לוקין אין לכו"ע ודאי דבהאוס"ל

 כיון רלכאערה בסחו"ז אבל בהדש, בקדאכתיבי
 ייצה לא דלנדר וע"א ה"ח מיום בהדיא בקראדכתיב
 כדהקשו לעשח חניתוק בכלל היי ללא ולוקה עליה,קאי

 ראינו יבינו כתכ לכן הלאו תיקון דאינו כיוןדיזוס',
 גיתיו דהכתוב וכ' עשה מבלל הבא לאו כהצוםלוקה
 סרן וכם"ש ההום' וכגפ"ש אלאו, עליו קאי דלאלעק1ה
 זאל.הלח"ם

 הרמב"ם דעת נ"כ שביאד יוסף ויקן בס' מצאתיןכ1
 וברוך שכתבתי, כמו ואעוס' דעת לפיבזה,

 בפ"נ הם"ל סברת בוה, לתרץ עוד וכחבשכיוונתי.
 ו"ל ההמב"ם הכינו דפסק במאי א' הל' א"סמהיכות
 והלאה, ההאטיני )1יום אלא להקרבה ראוי אינוחבושמה
 דחשתא חד,ציו דכלו ידעינן אם הקירה המ"לוכתב

 דלעולם אמרינן או הוא, כשר אם הוא, נסל אינוודאי
 דלטא או טילואים ימי שמונה עליו דיעברוהוא

 שיצא בכדי היינו יסים שמנה דבעי דפראדטעטא
 בבהושק יסים ח'  ששהה כל י,צב"נ וכדאמר נפלטכיל
 הר"ז הו"שט שכלו לנו שידוע כל הש"כ וכו' נ%אינו

 חדשיל כלו דאם אכילה ולענ*ן יכטו להקי"במעשים
 טוחר, חדשיו גאי אם קרבן לענין הונ באכילהמותר
 יהגוש4ה 4ה, יין שג-שר לרבינו ראיתי שלא אלאעיי"ש.
 ה' לו עברו ש5א דכל ח1א חבח1ב נזירת ההרבתדנבי
 איטימים

 הא-

 רשב"נ *מף חיכי א*כ וכ"ת 5יצגה,
 ט8ל, רט8י גצ88מ81 ט8אט הוא יש4ת"כ ההםדש4ני



יח ך 'זודרי ו1 פהאה-ר:
 אלא ננע נפל ס' כמטום דקרא נממשא דודאי 5"קהא
 כלא אופן דבשום אמר ונזר לחלק הנתדב רצהשלא
 הבן דפדיון ודומיא להקרבה ראוי אעו חדשיוכלו

 פיטימא והמם נ6ל אינו יום ל' ששהה כל רשב"נדאמר
 ל' קודם פדיון טהני לא חד"טיו דכלו ידעינןדאפייו
 כדי דקרא דטעמא וא"ל פרוי אינו פדאו ואםיום

 מה'ני לא דלעולם הדבר שסתם אלא נפל ג(כללשיצא
 הכי, דאמרען נמי בהמה גבי וה'/ה יום ל' קודםפדיון
 ואעפ"י רבינו ממ"ש ראיה להביא עוד וכתבעיי"ש

 מפני לוקה אינו והקריבו עבי אם פסול זמןשמחוסר
 דטעמא איתא ואם וכו', עשה מכלל הבא לאושהוא
 דקים היכא כל אבל נפל ספק כהטום א4א אינזדהרא
 כלו בד4א מיירי וקרא להקריב שרי חרטיו דנ4וין

 אלא חד"ציי, כלו ,הדלמא ו;ס' על שיישה כ:ה"תהדשיו

 סברת והו )ובאסת עכ"ל. הוא, הגתוב דגזירתודאי
 הנאון שביאר כמו לשבת בחידושיהם והר"ןהרמב"ן
 הרימב"א ודעה ע"ש, בתשובתו זצק"ל נטמינסקהנדול
 דהא כוקרא ילפינן לא לנפל דחיישינן דהאהיא
 חשיט דליג:א מד"טיו עמכלו בקי"ל אף אייריהתרא

 דעל רק אינו כוהתורה והלימוד מ0ברא דידעינןרס ננ~
 מדהתורה נפל חשוט ליכא שוב ימים שנוונהשהה
 מט"ו. הפמ"נ וכ"כ ולד, בסתם אף ח' ביוםהתירה
 עד למיחש כוקרא ילפינן חרמב"ן להעת בזה,והנפ"מ

 כהטים הוא לאסור התורה דטעם היהנו נפל ס' כהטוםח'
 לולר ולד בין לחלק התורה רצתה דיא רק נפ4ספק
 ח' דבעינן התויה נזרה לפיכך לשיעויין דברי'וליתן
 הוא התורה מעם עיקר אבל חדשיו דכלו אףימים
 והר"ן הרנ(ב"ן לדעת להו מברי וע"כ נפל, ספקכהטום
 הרשב"א שכתבו וכמו לחומרא ראודייתאדספיקו
 איסור ילפינן דלא הריטב"א ודעת לחולין. בח'והר"ן

 משום רק אלא נפל חשש כהטום ח' בתוךמהתורה
 ליכא שוב ח' רלאחר מסברא דידעינן רק הכתובגזירת
 ספיקא דמ"מ דס'/ל רבי3ו להעת א"כ נפל,חשוט

 ע"כ לדירו לוטר צריך ע"כ מדרבנן לחומראדאורייתא
 ספיקא כהטום לאו ימים ח' קודם דאפור דקראמעמא
 נזרה דכך הריטב"א, כדעת אלא והר"ן הדסב"ןכדעת
 מ"ל הוא רבינו דעת שכן וכיון ימים, ח' דבעיהתורה
 כדטום לעולם הא חדשיו כלו לא ומ"ל חדשיוכלו

 זצ"ל הגאון מו"ח כדעת לונןר ואפשרנזה"כ,
 ס"ס בכיל ק"י בס' הפר"ח דעת שהביאבתשובתו,
 ספיקא דאסור הרמב"ם רעת נם לברורי דאפשרדה~כא

 הסוגיא בזה ומיישב שיברור עד מספקדאורייתא
 פהרמב"ן סובר הרמב"ם דגם י"ל וא"כ ע"ש,דחויין,
 כאשום "מים ח' בתוך הוא מה"ת איסוי דעיקרוהר"ן,
 סברת היא ובאמת עצטו לדעת 3תכ והמ"ל נפל,ח"טיט
 ע"יט(. והרכוב"ן,הר"ן
 הקשה ה"ג מזבח איסורי בהל' דימלך בשעיןעיין

 כלל דמי דלא ולומר לדחוה יש ולענ"דוז"ל
 לוקין ,האין אכילה איסור לענין בכטשכ"אלמ"ש
 יאכל שלא בתורה כופורש בא דלא התם ושאני הס'על

 אהטרים שאנו אלא ימים ח' קודם שעלדה הבהמהמן
 נבלה כל תאכלו דלא אלאו ו1בר הוא נפל ד,טכטשמספק
 ולא נפל אי:ו דשכאש לוקין דאין אמרינן הכיוכהטום
 בהדיא כתיב דקרא הכא משא"כ דנבילה הלאועבר
 הבא דלאי טעמא לאו אי א"כ ירצה השגוי3יומיום
 הו"א הכתוב דאסר הוא ספק חמחג2ת אע"נ עשהמכ~ל
 מיום דכתיב דרחכבא אמיכיא שעבר משוםדי5קה,
 נ"כ קרא לן דנלי גושום היינו עדכ"ל עיי"ש,השמיני,

 דעת להפביר יש ובזה ודאי כמו הוה ה0פקעל
 רהפיייש הדמכ"ם שדעח כיון הם"ל, יפיהחמב"ם
 הפירוש חולין התוס' שכתב נמו הוא לעשהניהק
 הלאווין לסחו"ז לעאוה ניתקו ההכוונה לעשהבניתק
 היכא דנל ירצה דלא בלאו דהוי פסולים בכלל הויולא

 - יתייה. בלאו מוקמינן לא דרשינן למידרשדאיכא
 הוא נפל ספט כהטום מחי"ז דאסוד איתא דאםוהשתא
 ירצה לא ולנרד דקרא פשימא א"כ הוא נפלדדילמא

 ולא הטש המפיקא ניון נשיקוו1 ולגוחי"ב עלה קאילא
 אכיינן דאז מחו"ז על לאו יהדיא קרא רגלימצינו
 נלשונו קאמד יאמאי הספק על אף ולוקה קראדגלי
 הבא לאומשום

 גוכ~
 דהקרא אמרען אם פיר,ט עשה

 לא דהקרא ה0פק על נ"כ יוקין אז במחו"ז גםמיירי

 כלל מחו"ז עלאיירי

 לתרץ שכתבתי סה להביא אטרחי בזה, דאייריר14גב1
 לע3ין נוגע וטלא )אף פ', חולין רש"ידעת

 ולאיסורא הצבייה על הבא בתי"ט ד"הזה(
 ואפילו חושוטין אין דשמא ~יכא מלקות אבלשכתב
 שסה ולא ספק התהאת הוה הלכך ליכא שהמקצת
 ולכאורה עדכ"ר, התראה, בלא מלקות ואיןחתראה
 אי0ור ספק רק הוא הלא הוה פאי התראה ה"הדאם
 ובנליון הריט"ש ב"ח ועיין לבד, מספק נלקיואיך

 ט"ו סי' ביו"יסהריט"א

 קידושין ס"ל דיש"י 'דאפשי בוה, א?רתיד?:14ןרד1
 שכתב קהלי תרי נמי הני ואיבע"א בד"הע"נ

 ללקות ודאי אזהרת הודאי על איסוד ספיקו שארבכ'
 עכ"ל. לאיסורא מפק אזהרת ספק אזהרת ועלעייו
 ולכאורה וז"ל כושמו דקדושין פ"ג בסוף חר"ן כתבוכן
 של עצמה זו אזהרה איתא בסכק דגם מפורשדרי
 לקי לא לנטה הספק על נם רחמנא דאזהיר וכמוודאי,
 ראורייתא ד0פק דס"ל ורוט"י הוראי, על כמו ר"0פקעל

 במטום דדק ו"ט"י פיוש לכן לחומרא,מדאורייתא
 בדעת י"י באמת אבל לקי, דלא הוא ספקהתראת
 מה"ת לחומרא דאורייתא ספיקא סובר אי אפייורש"י
 קראי גלי כמו 4ן דהוי ד:ימא איסור כודאי הוילא

 דע4 ומרכתב המפק, עי ודאי אזהרת דאזמפורש,

 עצמה ט אזהרה דספק מוכח ספק אזהרת איכאהטפק
 הספיקות בשער יושר ששרי בס' עיין כאזהרת,השיב
 לבאר עלי:ו וז"י דרכו לפי בזה, שהאריך מה ח'בשער
 מה"ת לחונורא איסור דספק והד"ן היהשב"אלשיטת
 פירש דלא יודאי ספל שבין והחייוק איסורו סיגמהו



 'וזיירי וז אטח פנוז28
 )צ%ים הששו 9 1 ש, 5"סי .פהקז פשרברט"מם
 שמחייבים וכמו סמברא א איסור ר5שיטהעוכנדאה
 הספיקות את לשכזור עלימ כן 5"ת ידאי לש8מוראם

םכ4~
 ספק, אזהדת רק הוי 5א 5כן התורה סהשטי

 הוא הכתוב דנזירת טפויש שיא רנלי היכא אבלע'"ש,
 ועיין גםי, יוקין אז קוא דנ5י כהצום ספק,כהשום
 כתיב י5א וכוון נבע5ה נסתרה מאי י"ח יבמותבתום'
 עלי' בא 'האס ז' בסוטה אמר אטאי מפע בסוםה5או
 כודאי ספק חכתוב עו4ה ד5חוכצשש וי"ל 5וקה,כדרך

 כצש9 הכאן4ב שה4ה ד5חמאשיר כיון היעו לעעכדפרישית

 איס1ר יעכור הטפק יל דנם כיקות נם בזה כ5ולכודאי
 בולקות לענין רק החוסר שיהיו 5וג4ר רחוק דאא"הלאו
 הבא בתי"8 עבל 5או, איסור ב5א טלוות מצינוד5א
 ספיקא כוצום 5איסור קהא נלי לא דשם הצביי'על

 ספק. דחתיזשת כאשום לאו אי 5קיואפאי
 הוה איסור דהספק רש"י דעח דזהו לו0ר ענ"דאבל

 שסה לם"ר אפילו 1אזראאן אחשה 5אילכו"ע
 בעצמן אכרו בו שהההו ההערים כעןהתראה,
 - לבר. אעצר ספה על א5א יעבור שלאגהחראתן

 ם"ר 5ה84י חי"ב זה, את והכה וחזר א את בהכתיאף
 ששא"ה 1אחד, אחד כל אצל איסיר ספק נ*כ דהוהאף

 נין אעצר יהאי עהשה חיה 'השני את 'שהכהדלאחר
 שמה ספק ההראת דכה"נ ם"ד 5ה4א ס"5שניהם
 נם באנשן הרי לבד ההאשען כהכאת אבלהתדאה,
 לכן איטור סשק אלא שאינו כ4שום חייב איגולדידו
 שס"ה לאי אשוור ספק הההראת גזח מודה הואנ"כ

 הכאאז עי רק הוא שנקהם אעז בהכה החעב וכ5התר4שה

 חכה שכבר לאאר איסור בודאי התרו דאוהשני
 ודזא עשו  שנההם רנין כיון ס"ר להאיההאשון

 איסה-
 בתום' ועיין ספק, התהאת דק  חיה בפ"ע שכאע"אאף
 פ' רף גבכצוח גתום' ועיין ופלנא, פ5בא ד"ה מ"רב"ק
 פטחים הוס' ועיין זה, את זה סותרים סריס נעשהד"ה
 ע"ש. בב"ק, חיות במהר"ץ ועייןס"נ,

 שהנאון 1' בם' המשו5ש בחומ ת"י זה כעיןלכפצחצזי
 סום בהמלת הרמכ"ם כדעת כתב הי5לר'

 שמא כהצום לוהה, ואינו בל"ת עובר ב1ה"זבקו,צים
 ספק שהוא לדצון יהיו תמים על ועובר בהט"קיבנה

 זאכ ר' הבאען יהקשה טפק, התיאת כטו4הוה
 על דשקין כר"י פוסק הדטכ"ם האמביאליסמיק

 ר"י נם דגזוז הנ"5 הי5ל ד' הנאון וכתב ספק,הוזראת
 ספק 5ההראת כ% דםי דיא ספק החראת דהוהמוהה
 החראתי בעת דק ספק החהשת לק הוא רשס ודאי,או

 יבנה 5א זפ4לי 5עו5ם יודע דלא ספה תוא ככאןלאשוקי
 ש5 הטעם שייך ואינו הההבן של ימיו כלבחם"ק
 דהא ב5"ת עובר ואעפ"כ 5רצון, יהיה חבויםהתורה
 עיי"שג-- ב"ב, בהס"ק בנין ע5 יום בכל סשפיםאנתט
 נם לע%ם יולע דלא א"פור פ98 רההה כיון השגא"כ
 רש"י רשה 11ת1 להאי, ההראת חוח רטש שרהי"י
 נשאר דלעולם בהחום לר"י נ"כ לכ5 סמק הרעששןרהוה

 שהאריך נ"נ הה"א כערכת תםד בודי םצאתיוכנערן
 חנ"ק ס' ח"ב שו"ם שו"ת והביאבעע

 בנאזני' פזו חו5ין רש"י ע"ד השוא5 הרבשהזהשה
 כהשום רש"י יצכ' ס' סופנ אינו שחמ שאם1סודים
 ו5וקין, ודאי הת"ם הוה אי דנ"כ איע וזהיהת"ס,
 להנה שפיר, שחמ אם לאברורי אפשר כעתאינו

 בשו"ת אכל הוא, ספה דעבודת הניה פיקמוהרא"י
 ראף רש"י כוונת דבאסת כתב כ"ו סי' מפאנוהרם"ע
 5כ"ע לברר אפשר ראי כיון התראה הוה דהת"סדקי"ל
 פ"ר בירוש5סי 'וסצאאזי עיני ה' והאיר 5וקין,אין

 וכוונתו החראה, הוי לא צ"ע לברר א"א דכלריבמות
 דבכהענ וכלוטר הוא טושא5 ד5שון רש"י ברעת5וסר
 שהאריך ע"ש התראה, הוי לא האי כי הת"ם5כ"ע
 ע"ר ויכתב ע"ב א' בדף אש עמודי בם' ועייןבזה,
 ביה הדרו ודילםא בש"ם 1ג1"צ פמ"ז סנהדריןרש"י
 יכתב וכו' 5התברר א"א דהא ע"ז ווזסה הת"םקצכ'

 בחולין במ"ש מח"ס תוי בכה"ג רנם לשיטתיהררש"י
 בשו"ת דבריו שפי' סה 5פי ע"א ל"1 ושבושתפ'
 כ"ג חולין רש"י עוד והוסיף נ"ו סי' ת"ב דוקח,שמן
 ראף אלסא הת"ם והוי וכו' יהודא דדבי א5אד"ה
 ליה קלי ענ"1 גלל יתבדר ו5א העו5ם לכ5 ספקשחוא
 ס"5 דרןש"י זה עפ"י להנדיע שהאריך עי"שהת"ם
 בסי' הטד בשיי ועיין ע"ש, הטפק, ע5 ס"םרנשנין
 ותלוי הת"ם רהוי 5וגזר רש"י כוונת דאין וצכתבק"ב

 כ% יתכן 5א ודאי דזה 5א אן 5וקין איבמחלוקת
 שהוא כיון נווגתו א5א קרישא, ררכגן אמבוהיכמ"ש
 ולשון עה"ם ם"ם פכין ראין ום"ל 5ועה 'היאךספק

 שהביא םה נם הזה, ב5שון שכ' ובם"ם שם הואמושאל
 אינו ספק שהוא דכמשום כוונתו כ"נ חולןמרש"י
 יוסף ראש הנאון 4כ"כ הת"ם דחשיב כהשום ולא5וסה
 דוקא לאו הת"ם כדשום הטעם רש"י ד)ז"ש שםחולין

 דעשה אח"כ בנודע היינו שמה"ת הת"ם נמידאי
 לר"א דגם רש"י דדעת דס"5 מבואר עי"ש.עבירה
 ספק שהוא כהצום פמור הכא שסה"ת הת"םדאמר

 קע"ט סי' החושות ציון בנין בשו"ת ועייןאיסור,
 דאשת ד"ה ב' ע"נ ניטין רש"י ע"ד הרבניםדשקו"מ
 הה"ס הא בחנק יהיה דאיך ע"כ בחנק ע5יה והבאאיש
 והיא הנמ ויחו5 5םיתה הממוכה השעה שטאהוא

 ררש"י לוסר רו"ח ע5 ע5ה ו5א עי"ש, מעתהםנורשת
 לנאשד. בזה שהאריך ע"ש התראה, הוי הת"סמ"ל

 ה' הל' פ"נ פזבח איסורי ה"ו שסח באוי שיתישוב
 ואם ופרה פ"א בתוספתא היא מפודשיז"5

 שוחמו כעם 15 שטו5ד בכור וכו' שסיגי סייםהקריבו
 אסור חיהשיו בב5ו יאף דטפה"8 וע"ש ביוםו,1אוכ5ו
 ע"ש. תיכף, נאכ5 דבכעמו השםיני יום עדלקרבן

 הםחבר( חהן המסדר~היב
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תפארת
 פממן

 בהופם שנמצא בתולעתשאלה

 אב לח' כ"ו ראה פ' עש"ק ו' יוםבע"ה"י
 מיגסק. לפ"ק, תנרר,שנת

יפ ר יזחע"ר

 שחימה לאחר הבהמה בחוטם שגמצא תולעתשאלה,
 כבר ההה שמא חיישינן מי חוץ, כלפיוהיה

 לא. או לפתות כדיקה 'ובעי ה'מוח קרום הנישבבקדיהה
 צד טכל מקיפו ההמוח במוח תולעת נמצא אםוכן

 וכשרק, ייה כט-סינן למים מ4שי לקרום מנולהואינו
 -- יאאי

 לשון ממתימת נראה ראשון דין אדותרנשובה,
 בדיקה צריך דלא ע"נ סי' 5"א, במי'הגוחבר

 נמצא אם אבל מתמא דכתב בחומם ינמצא אםכ%
 הניעה שלא דהיינן כשחה בחוטם כנון לקדרהחוץ
 פני אי אף דמכשיד וכהטסשע עכ"ל, מעולםלמוח

 כבי המוח ע5 שהיה הדברים ונראין חוץ נלפיהתולעת
 שהביא בתה"ר בהדיא סבואר וכן שנתרפק,דתלינן
 סטעם לקולא דתלינן ואמר וה דין מקור ש'הואהב"י
 ואף סעולם שט הניע ולא נתהפך שמא חדשמ"ם
 עיי"ש, הקרומים, כ5ל ניקב לא שמא שם שהיהאת"ל
 היכא דכל כלל בדיקה בעי דלא סשמע ודאיוא"כ

 ועיין יוחר, צדיכין ולא הוא נמור היתד מם"םדמתירן
 עי"ש. ל"ה, אות ,בקצהה מ"ט בדיני ק"י ס'ביט"ך

 ד"מ, בשם הם"ם זה הביא ד' בם"ק יהט"זאמנם
 זה דדין ג(רי בשם כתבה לא למה)והתימה

 סידי( סזה נונד לא ש5פניט 'ובד"מ התהד"דוההא
 בטי' דקי"ל הנוף בחלל ממחמ חמ"ש עליהםוהקשה
 מהמקומות אחד נקב שגוא ממעם דמריפהנ"א

 עוד והביא ז'ה, ס"ם יש שם נם והא בכהטהושנקובתן

 מחזיקין דאין כמטום לזה עוד מעם שנתן או"החברי
 הב"י כתב דהרי הקשה ע"ז ונם למקום, ממקוםאיסור
 ובלב בפנים שלא הקוץ "טנו"שב דנל "טם ויימב"אבשם

 שפא סמעם טרפה מפולש נקב ניקבו שלאאעפ"י
 דמחזקי'נן הדי בלב, טעהב ואח"כ אברים 'כהטאיניקב
 התירו דלא דכיון המ"ז כתב לכן לסקום, ממקוםאיסור
 לא אבל בקרומים בדיקה ע"י אלא בחומםבנמצא
 ואח"ז עיי"ש. דיעבר, אפילו לאמור יש הקרוםבדקו
 ממקום איסור מחזיקין דאין המעם ליישב בעצמוחזר

 הרשב"א ב"ש הב"י מדברי קשה דלא ואמרימקום
 דבמחמ ואמר בפנינו, שלא בלב שגתחב במחמדאוטר

 א"כ שם ובאה נקב איזה וטעשתה לוגנר ע"כ עליךהרי
 כמטא"כ טהאברים אחד ניקבה שמא לחוש לך יששפיר
 מחיקינן לא דע"כ נקב שושה שתולעת 'רבדח איןמאן

 כאן צריך אין דא"כ ומסיק למקום, ממקוםאימור
 בקרום לבדוק דנכון נראה מ"מ אבל בקדום כלללבדוק
 נעמוד לא הבירור על לעג(וד שאפהטר מאהר מוחשל
 ענ"ל. הספק,ע5

 דאין דם"ל בדעתו מבואר דהנה דמיים במהונתחיל
 רק אלא הנוף בחלל גפמחט לחלקו מעםבזה

 נקכ עעאזה ע"כ נגשחט חהתם באחרונה שכתבמה
 אחד נקבה אאשא לחוש לך יש שפיר א"כ שם,וב(נה

 כל5, עשתה דלא דאפשר כאן כדטא"כ 'ובאהמהאברים

 אנו סוכרחין יה גדטום דאי לי נהאה לפענ"דאפי
 ולאסור בדיקה ולהצריכה הראשונה חומרתולהחזיק
 קויטיתו וחוזק תוכף כל כי בדגרום בדק לא אםדיעפד
 על סא'וד התמיתתי בגטהוגוה 'נש4אהת חאו"ה מעםעל
 בבירור ע~העלה בדבריו וחזר בזה ניתפט איךר"ק

- בזה.לאגוור  שייך לא דדבריו כל לעין נלוי 4ה דהרי 
 תחובה ואינה בחלל נולה המחמ בשנגוצאתאלא

 כננדו בדופן ריעותא שם אין נם בדופן האחדבדאשה
 הנביעין רוב דודאי לאמור מעמיה פשומ ודאידזה
 הוא שכיח ודאי וא"כ הוושמ דרך נבלעיןבנוף

 לחלל הנכנסה המעיין וניקבה האוכלין עםשבלעתו
 אכין קוצי כריטזא חיוה הכל בש"ם בתדיאוכדאטר
 אין דזה דתהמעת הא על נלל קשי' דאין ודאיומז'ה
 ניחוש לא אם דאף ממקום איסור לחזקת כללענין

 בהח54 שוסבת שהיתה בעת ג72אברים אחדשניקבה

 ואיזה החלל לתוך ביאתה בעת מכבר נמרפה הרימ"מ
 הרי וקושיתנו כאן יש למקום ממקום אימורחזשת
 אם דאפי5ו דם'"ל הרשב"א בשם הב"י מדבריהיתה
 שבתתבה ראיגו דלא אלא לעינינו ברופן 'המחטתחיבה
 כצמט הוא שנתחנה בדופן שהמקום ואף ללבתיכף
 ללב תיכף נתחבה לא שמא רחיישינן טרפה הלבכננד
 מאותו יצאה ואח"כ בכהשהו שנקובתו אחר לאבראלא
 נ"א במי' שם בהדיא וכדגובואר ילב, ונתחבהאבר
 ומ"ם לכקום מסקום נ"כ הוא רהרי הקש'ה וע"זע"ש,

 היאך וא"כ ממנו, תולעוז עדיף ולמה בי'מחמרינן
 שעשתה לומר עליך ע"כ דהתם ע"ז לתירוצו לעייןיש

 התם לייא כלפי אדרבא והרי שם ובאתה נקבאיזה
 מהאברים באחד אמניקבה כלל 14מד אפשר איע"כ
 יעינינו ניתמב הוא ביאה ע"י דהרי ביאהע"י

 הקושיא הלא וא"כ שם תחובה היא ועדיין הזהבמקום
 נדאה ואדיבא ממתט, תולעת דמ"ש עובודתבמקוכשה
 להחזיס כ"כ סברא אין ב"ח שאינו רפמחטלכאורה
 ב"ח שהוא בתולעוז כטו למקום ממקום אימורב"ה
 בתוילעת איסור שנחזיק כ""ט אימור מחזיקן שםואם
 כלפי פניו אם ובפרט לנוקום ממקום אף ב"חשהוא
 אלא לז,ה יהט"ז כוונת יאין לוכשי דיש אולםחוץ.

 בדופן אחד נקב רעעוה דחזינן דניון הואכו~תו
 הפנימים באברים אחד נקב עור עשתה שמאחיישינן
 אין דהרי יקשה ס"ס דהרי הוא דחוק זה נםאבל

 ברופן נקב שעשונה בכך ומה לסקום, סמקוםמחזיקין
 כל והרי אתר, במקום אחד לנקב לחוש אין הריובלב
 שגמצא דאף הוא הכי לטקום סמקום מחזיקיןאין

 וא"כ השני. למקום חיישינן לא אחר במקוםדיעותא

 למקום ממ~ום דמחזיקין בלב סמחמ גווכח ס"סהרי
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  ובפרם וע"1שונה ושדעתו לחזור בזה מהפםואיך

 וכהנ"ל.לק%לא,
 מאד אבל הם"ג לשיטת רק הוא כ"ז באנצז4אשנכו

 דאץ דאםר ה להאו דחה דאיך עלתתםיהתי
 5ן חידש חדשה טברא הוא וכי לססום כצחוםטחזקין
 הוא נדול וכלל םזה כלא הפופקים כל והיאה4ע"ה,
 וא"כ למקום, ממקום מחזיקין דאין והיתרבאיטור
 דאמאי הבנחי לפי קושיתו להעםיד לן היהאמחט
 בו שנחזיק  אתולעח ולא למיום, טמטום התםטחזיקין
 כה"נ דכל טשה להכריח רכועתו ואי לסקום,בשמקום
 דהרי אסאי, לי טובן 5א בוקרי למקום טפקוםלאו

 ששתי לבד לא םונח, בה שרומוח והקררההחוטם
 בעלסא ווזרי הן, רשויוח קאזי נם אלא הןםסוסות
 ומכ"ש א' בחדר אף לסהום ממהום גצחזיקין ד4אקי"ל
 ואף בס"ע, רהשוון חולק אהד וכל הם חררים ושניחכא

 חסוח על שלא  החולעת טמצא ח"ה אי עצמהבהשרהה
 כו"4רי 1זה נ"כ נראח חיה היעפן, ע5 פמנו רחוקאלא

 סי' כם"א ועיין לתומם. כ!פוח השכ"ש למהעםמטחום
 כעזכירה שסילקח רטדהה שכתב כ"ה ס"קח1ס"ז
 כשועא  עכשיו, איסור בה וסהמש אעשר במטוםוהגיהה
 בה היה ושסא למסום, טמהום איסור כ4ה1יקין לאצינן

 רותח כשהיח ראשון כסיום שקמרה בעת עורהא"4ר
 נ' ס4עודה ראיח וחביא לכהעם, סג4אם 3קרארוח

 לזיית יטילטל זה במעום מהרות נה שנואץנ4שוששת
 וחזקה רוב בהשער אדם בבינת 4עיין ע"ש. כו'אהרת
 הקדרה שסילק הס"א בתכ דוקא דשו כ"מסימן

 אפילי אלא לכ%עם גשמתום טיקרי אחר 85טלםסהכיהה
 4אזר לפקום 4ה פפקום ח1יזה אלא כאזכיהה פילההלא
 ראיח והביא 5ג4קום, סכאעם נ"כ טיקרי נופה חכטההעל

 בי"ד ק"ץ בסי' חרשב"א בושם חב"י סובריכרורה
 שהביאה אסר"נן דלא התור4 בית כנגד שלא יםדסצאה
 לטקום, גשמקום מחזיקינן דלא לכאן מהתירףבנרה
 התולעת נמצא אם ה"ה דלפי"ז ודאי וא"כעיי"ש,

ין4

 דכתב טי כתובוה טהתוטי שהקשה כו"ם עיין)א(
 כל למדו וםזה הוא, חד אונם דשם וי"לר

 חמה ולפי"ז זה. נעין להיות צריך ס"ס דכלמש0קים
 בוכרה אם ידוע שאינו בעז ק"ל ט' בפמקיו הת"*ד1ע4
 שסא טם"ם ב!ותר דהזכר ונקבה זכר וילדה ל*ואם

 יצא הגקבה שננא ביכדה שלא ואה"ל ביכרה,כבר
 הדבר על כה4ה 5והר"ר ושאלני ביה"ל וכתבתחלה,
 האחרון דהטפק הוא חד טפיקא ו,שם הוא גםור"ל

 רחשיב ראיה לי והבאתי חהאשון, 5צן יוונר כאזיראימ
 לדברי דרש לא ואיך ענ"ל, כה"ג אפילו ס"ס,שפיר
 והי""ש. ערכ"ל,ההום',

 ילדו כתב הל3"א בכורים בהל' פי"ב1דש4כצנ*כש
 נטבות השחי וכרים שני או וזכר נק3וחאאץי

 לעצמו טלה להפר"ש צריך ואעו כלום. לכהן נאןאין

 זכר ילדה האחח שמא הרבה ספיקוח כאן וש"ש,לפי

 כאתויקין אין נן די"ל מהגצח 5צעם רחוס נופאבהקדרה
 בפ"ע, וץ4וח דחילק בהחוטם וכ"ש למקוםמטוום

 סצת לחלק שיש ואף לגפהום. פמקום 5צקרידודאי
 ורגיל כ"ח ו4הוא שאבי ותולעת דקדרה, םהאתולעת
 נהוש אי כען"י 5!"ם ל3וקום, 43מהום ולהוליךלומעיוץ
 הקרום, על כבד היה שסא עצמה בהקדרה זהבשביל
 כ!קרי נמור לגצהום ממהום ודאי 'בחוטם נםצא איאבל
 מטחם קושיהעו ועכ"פ ב"ח שהוא חולעת לנביאף

 כן להקשוח היה נ"א ובסי' כלל כהום לה איןודאי
 אעזולש"ץ גשמחט וזכא ולע בהה סחסרינן רלטהאםהט
 מירי קשה 5א אטחם ונם נלשנ"ר גאנשע אבלוכה2"ל,
 לבכעף. 'וכד4גבאר לסהעם, סמקום כ% שייןי לאדשם

 כעצמו ההה"ר טעם והוא הד"ס אמעם1כ1שיייז1
 5א נ"כ ס"ס ההוח דשטעחחן, סריש1עא

 כחלל נשמאט להכריח כוונתו דאי 'בזה, אדון 5!איידענו
 לוםר שיץי %א כלל ס"ס הוה לא 4ה דכעיןהנוף
 בנקב שנפטלים באברים ננע לא פפה ננע ספקבסחם
 אי ננע אי לן איכפה רמה ניקב לא שכ4! ננעו4עץ"ל
 אי אף יא"כ לא. או ניקב אי רק הוא הפפט ונללא,

 ונצטרך דניקב להספק נ"כ אנו צריכין ננע ספקנאבנר
 הש"כ ג"שב דל84 נבע לא או עיקב נגע ספט הכילוי4ר
 אחד ספק אלא ואי% רניקב ספ9 כהשום הוא אחדהכל

 רקי"ל היא הד אונם כהשם טפי וגרע לא. או גיקבאי
 היעו אי טחט נבי נם ובאטת )א(. ס"ם הוהדלא

 שנונחב שראינו כנון ההלל, להוך כ% נכנס אימספקין
 3חחב שלא וראינו 5צבחוץ הדופן עובי בקצחה15חט
 ראינו ולא הבהגשה חלך ואח"כ 5עבר. נועבדבכולו
 נלענ"ד הח%, עד יוחר ניקבה אי לחיץ הםהט נפלהאי

 הראשון דספק מ"ט מטעם ג"כ בזה להכשיר ישרבאםת

 לנו נולר ו'הרר לא או לחלל 'כ% 'נבנעשה אי לנונולד
 שום כלל ניקבה לא ש5מש נכנסה אח"ל דאף הושניספק
 ואין טכ4ש וזולעת לכלנבי הפניסים מהאבריםאחו

11ט!4
 נקבה ילדה זו שמא או נ*בות שתי ילדהוהשניהה
 יכן זכר ואחריה נקבה או נקבה ואחריו זכרוהאחרת
 ככרה שחת נקכוה ושתי זכרים  בשני "ש הרסהטפיקות
 טיה נוחן המזערבו זכרים שני 'וילדו בכהה שלאואחת
 ואינו לעצמו אחד טלה מפריש ונקבה זכר לכהןאחד
 עייו מחבירו והנ!וציא מפק ענהוא מפני לכהןנותנו
 שגושין כאן יש א"א הראב*ד ובהשנוחהראיק

 בכ"ם ועיי"ש הנקבה, אחרי יצא הזכר שםאוהמפקות
 ספיקות באן שיש שכתב למה ההאב"ד דברישביאר
 יצא הוכר שמא שהוא אחד בספק 3כ% י4הכלהיפה
 הנקבה.אחר

 קולות דושרי כיון לומר לכאהרה "צ ההםב"םדלושערן
 לדעת כן לא ס'קם, וזוה שץהרים שני רה"נוהן
 ראיחי וכן שם, שכהב גשה כפל"ם אייןהיאב"ר,
 שכ84 ס"ם סף8ום טתירין ש84ט חדש סספקשהקשו



כזיוחע"ףתפארת
 אופן ו*לפי אף בדופן ונתחבה ראינו אי דבה"נלומר

 סע"ח ס"ח בפי' קי"ל גפ"מ החלל עד ניסבה לאהדעת
 מצר יוקא לבהוה דצריך אחד כ(צד בבה"כ0מתט

 מצריך ק"ד אחר ואפילו מעל"ע, ניטב5 לא איהשני
 פסק חנטב אחר בדק לא יאם השגי, 3וצד לבדוקהתם

 ודלא דיעבד ואפילו דטרפה שם האחרונים וכלהץ2"ך
 כ"ה ס"ק בש"ך ועי"ש בהפ"מ, בזה דמכשירכהת"ח
 בדק לא אי אף י"ב בס"ק שם ממריף והט"ז51"ב

 הנקב אחר לא בדק לא אי וא"כ ע"ש. הק"ד,אחר
 עתה גם דשמא חדא ס"ס בו יש הרי הק"ד אחרולא
 ואפי'ו כלל נקב שם ואין לחוץ המחט יוצאתאינה
 וץ2מא דם קורט שם אין דלמא ומ"מ נקב שם דישאת"ל

 העחיב במחט דאף ,טם ויכדק'". אינקב, טה שחלאתר
 נקב, שחיטה לאחר דבודאי ק"ר בלא כשרמעק"ע

 אכוריבן גוקצת שניקב דכל מזה גמטפע הרי וא"כעיי"ש,
 כ"נ בס"ק 'בץ2"ך שם וכדכהב בבולו, ניקבדגודאי
 הוא הנקב אחר והבדיקה איסוד חזסת בזה להדיש

 כלל ספק הוי לא וע"כ שלה, איסור מחזקתלהוציאה
 ו'הט"ז כ"ז ק"י בסי' הש"ך וכרכתב ס"ס לעניןאף

 לא דודאי לאיסור ,2כיח דהוא וכ"ש ט"ו,בס"ק
 הזקת יה ,2יץ2 דאף ליתא זהו וכהג'/ל ס"ס בי"אטרינן
 יצאה ולא דעלגוא איסור כחזקת אינה ס"טאיסור
 דבספק דאמר הש"ך בלשון ום וכדמבואר ספקמנדר

 ס"ם לענין ובפרט לחוץ, ניקב דילכוא עומדחאיסור

 והת"ח והרש"ל שהדא"ש ובפרט נגוור ספק הוהודאי
 כובחוץ ולבודקו להופכי צריך לא נקב אחר דאףמ"ל

 וכמ"ש בכולו ניקב שלא הדעת אומר לפי רואה איהסני
 ואסרינן כווחם דלא לדהנא דקי"ל 'הא אלא עקש,בץ2"ך
 ודאי ק"ד אחר ולא נקב 'לאחר לא בדק ,2לאכל

 לן מ0פקי לא דזה הוא דהמעם לומר אנומוכרחין
 מינכר ולא בכולו תחוב המחט עתה נם רשמאכלל
 לכו"ע אחד מצד אף להכיר יכול זה 'דודאי ז'המצד

 דכי אלא לא, או כולו ע"פ עובר המחט אםולראות
 ואח"כ מעל"ע מכבר המחס ניקב שמא הואהחש,2
 אחד גוצד להכיר יוכל לא ודאי וזה לאחריו ה13חטחזר

יוש

 ,2מא זו משנה ואת"ל אשתקד כמטל היאהתבואה
 לי דמה הוא אחד ,2ם 'הכל והא לעופר, קודםנשרש
 לעומר, קודם שנה או לעוסר קודם ימים נ' נודשאמ
 ס"ס  מכח מתירין שאנו הגוף בחלל ישמחט הקץ12וכן

 לא ,2מא בא ואת"ל הנוף בחלל הגוחס כא לאש25א
 אחד, ספק רק נדאו דאי הפנימי, סהאבדים אחדניקב
 לחלק וכתב י"ד אות דעת בחוות וכדאיתאע",2.

 ,2לא פ"פ כמו ברורה ,2הריעותא היג:י דכל זהבאופן
 מטעם הריעותא לסלק צדיך ואתה בתולים להמצא
 אבל סחבידו, יותר יתיר 'האחד ,2ה0פק צריךס"ם

 שאנו הדבר על לפני'נו בדורה ריעותא שאיןכמקום
 ריעותא באן יו ,2מא חוקרים שאנו אלא עליהדנין
 צדדים שני "ט יק ואם ס"ס מתנאי הגאי שוםא"צ

 בהדיא גר*צה יכן רהטני, בוצד דג?"ב בהסתכלות לאאם
 בפט"נ, ועיי*ש זה, הוא הטעם דעיתד הפוסקיםמדברי
 דמה כ% ס"ס נאן אין דתו א"ש, ודאי לפי"זוא"כ
 את"י ואף גשכבד כלל ניקב לא דשמא חדאנאמר
 ובודאי ק"ד לה אין שסא לאחדיו המחט וחזרדניקב
 היא סילתא לאו ודאי זה וחזרה, ניקבה שחיטהיאחר
 שתחויר שפיד לה"ות יהכל חנהגה כוחגשע דמחייםכלל

 יאחר שם סתחגה דאם וחיטה לאחר ויאיאהייה
 שם אין אם ואף מעצטה, חוזרת היה ודאישחיטה
 ועוד הק"ד, ועבדה אינשב שחיטה קודם בודאיק"ד
 המהם יהנשאין שם יהש"ע פסק הכן הרשב"א בתבהדי

 וביאר ק"ד, בו שאין אעפ"י כולו כשניקב אסורלפנינו
 וז"ל שם 'הב"י והביאה בתשובה הרשב"א מעגשושם

 לב1ר דס"ל ניכר מד דכתב ממאי רס"ו סי'בתץ2ובה
 בפנינו המחמ שאין אעפ"י מחט ע"י ,2נעשה נקבדכל

 כשיה ק"ד שם אין ואם מבחוץ המחט כננדבודקים
 ק"ד אמרו ולא טרפה בחוץ וגיקב כל דודאיוייתא
 דאי אכוינן דהשחא מבחוץ שם עוד כ12סחטאלא
 המחט על ק"ד עליה ונמצא כשרה ק"ד המחט עלייהא
 רמהייק בהדיא הרי עכ"ל, נקבה לשון שהואקאמר
 שם עוד כץ2המחמ אלא בק"ד תלינן דלאבדבריו
 קאגש- הבוחמ על ק"ד על"ה דנמצא דייקאמבחוץ
 שתחובה אעפשי מבחוץ אינה דאם בהדיא מזהדכחטמע
 לתוץ יוצא המחט דאין דכיון טרפה מבפניםעדיין

 כצזשובה נ"כ כדטסע ו'כן יהק"ד, לכוטרך לה הוהבמאי
 תחובה המחט ,2נבוצא כל וז"ל שם בב"י ,2הביאשניה
 לחוץ נקבו אם ובודקין אחר לצד הולכים אחדמצד
 אין אם החוץ מצד שם המחט עוד אם ומיהוטרפה

 ולא למסרך מחמ דאיכא כיון איתא דאם כהשההק"י
 התוונה דסזה הרי עכ"ל, כו' הוי שחיטה לאחוסירך
 החובה שנמצא דהמחמ בכה"ג דאיירי בהדיאמבואר
 ק"ד בלא אפילו טרפה לחוץ נוקבה אם ואז אחרמצד
 להנקוב יובל לא ודאי ,2חיטה דלאחד כדכתבתי,וקיינו
 זה אין בלא"ה דשופילו ועוד ו'כהנ"ל מעצמוולחזור
 אלא מעל"ע נקב שהיה את"ל נאמר דאם כללס"ם

יוכפה
 בערור ועיין ס"ס, שפיר חשיב ריעותא כאן ואיןלוסך
 היא נדולה יטסבדא וכתב זאת וביאד סק"יהשלחן
 נשאיסור להוציאו רוצה ,2אתה אלא נדאה שהאיסורדכל
 יואנו כל אבל נפרדים, ספיקות ,2ני צריר ס"סע"פ

 יש אם ספיקות וני ויו כל איסור יש שגואחוששין
 רוב הוי מ"מ הם אחד ובעצם אעפ"י איסויכאן

 כן היה המעשה ד'טמא איסור כאן ,2אין כלומרלהיתר

 דהרוב וממילא כן היה ארו באופן ,2מא כן לאואת"ל

 איו בכ4 4כן כלי איסור כאן שאין לומדמכדיע
 חוששין שאנו רק ברורה ריעותא כאן לאין,2חשבנו

 אחד 5שם א"צ מפרה איזהמפני

 המחבר( חתן המסדר)טהרב



זיךהל"דתפארתפ
 שגם4 עוד לומר יכולין אנו אין לחוץ חזרהושהמחט
 נ6"ם שופ אין שחיטה דלאחר וחזר נייב שחימהלאחר
 ע"כ וחזר ניקב את"5 וכשתאטר לא, אי וחשר גיקבאי

 ק"י בס' הש"ך וכמ"ש ניקב, רמחיים לומרצריכין
 רנשבר הא לנבי מנ"ע תשובת בשם שם י"ראות
 אין באמת אב5 ע"ש, ד' אות לעי5 והבאתיוהעצם
 גאעשובת הונחתי דכבר כיון כ54 לזה צריכיןאנו

- כל5. ספק זה ואין הוא טרפה רנה"נהר,צב"א  
 להכיר יוכל דהטחט טזה לנו יצא נמצא ברור.וזה
 להכשיר יש דשפיר בכולו, 'ניקבה 5א אי לכו"עשפיר
 אה"ל ואף בנו5ו עבהה לא רשמא חרא טס"סהבהמה
 האברים נ% ניקכה 5א  שטא לח5לו אח"כדעברה

 בחוטם רתו5עת 5ס"ס ס"ס האי ודמי בכהשהו,שנקובתן
 וראי החלל לתוך ודאי בעברה לאפוקי התה"ד,שכתב
 כ55 ס"ס ביה שייך ואין רתולעת להא כ5ל רמיהלא
 ניקבה אי אחד למקום חוזרין הבל שבו הספיקותדכל
 חד אונס כהשם טפי ונרע ומנ"5. לא או אבראיזה
 "ש"ך הביאו האנור וכדנתב ס"ס ההה דלא דקי"5הוא
 פנום 'הטבין סצא אם לענין י"נ ס"ס גדיני ק"יבס'
 הסיעוט שמא ס"ס גמשום מתירין דלא שחיטהלאחר
 שסא בתרא במיעוט נפגום לא ואת"ל איפנוםבתרא
 חשש אין דתרווייהו נ6נום הטפרקתנעצם

 איסה-

 1הבל
 בתרא בטיעום א"ת או נפנם בעצם א"ת הואאחד
 באוה שם הש"ך בתב הכן עיי'"פ, 3קיצוי, אאדנשום,
 הרב על שהשינ בגשה בנימין חג~פאות על להשינכ"1
 הש"ך דחה זה וכעין כדכתבתי, ספהש והיינוע"יש,
 לענין ל' ס"ק נ"ז בס' לקסן העט"1 ~ברי ידיםבשתי
 חעט"ז ישכתב צווחי אי שתקי אי ידועה אמאינוררהפה
 שתקו שמא ספק ס"ם משום הוא גזה דמהילינןדהטעס
 צווחו והם שתק הוא ו~הע"ל כולם, צווחו אוכולם
 הש"ך וכחב עכ"ל, דרס ולא צווחו יראה טחפתשמא

 נ"כ דכוונתו ע"ש, כו' כזה ס"ס שיפעתי 5אומעו5ם
 והכל צווחי אי שתקי אי לן איכפת דפה שכתכחילמה
 אחד ספק אלא אינו ואח"כ דרוסה ספק כחשוםהוא
 בין ג"כ לומר שייך כן וכמו עיי"ש 5א, אי ררסןאי

 ואינו ניקב פפה כהשוס הוא דהכל בתולעת ביןבמחט
 כווגתו 5פו"ש נראה כן 5א, או ניקב אי אחד ספקאלא
 דאזיל ס"ם הוה ד5א אחר מטעם 5העיר ישעדוש

 כשם נ' ס"ק מ"ט בס' לקמן ינתב5שיטתו
 לכאן ע"ש, המתהפכת, ס"ס דוקא רבעינן עולםהליכות
 רא"ת להתהפך א"א התולעח ובין במחט ביןהלא
 ננע ו5א שם היו 5א  שמא 15מר א"א תו ניקבאען"ל
 לעי5 בעצ123 הט"ז כתב ר5כ4ה ואדע יתן סי אכלבו,
 שם רכתב סזה הדבה גרוע ועוד כ~ה. ס"ס נ"טבס'
 בספיקא מחמרינן רבדרוסה דכתב הרמב"ם דעת5י"שב
 בהדיא מפורשת דדרו0ה נמשוס טריפות ספק גפבכליותר
 כס"ס טהילינן דגעלנם4 ס"ס על דכוהמעו ובתבבהוהה
 התם דיש אף דרוסה לספק דחועהשין קי"לובהרוסה

 לא שגאש  ננע ואת"ל בה ננע לא שטא ספה טובאס"ס
 כ4הח5ל. למכאה בירך יק דרס שכשו דרס ואה"להרם,

 האיי בה ננע אי לן איכפת לא התם נם והריעיי"ש.
 דהפה אי רק הוא הספק 'וכל לא אי בירך דרמהואם
 ע"ב הרי בה ננע אי ספק וכשתאסו לא אי החל5כננד
 ולא 3נע לא ספק בה וררס 'ננע ספק הרי לומרצרינין
 0פק הכי לוכשי ג"כ צריכה 'הש5"שי בספק וגםדרגשה

 אלא בירך ררסה לא ספק ח%ה 'ננד ולא בירך בהדרס
 דרוסה דרגאק אם אחר ספק הכל הוא והריגהללה
 ונם הבא כיזו גצמפ ה"ו ותרי 5א. או ביההנטרפת
 תו החל5 כנגד דרג4ה את"ל רא"ת נ"כ מתהפכתאינה
 בחל5ה רר0ה לא ושנחו בה ננע לא שמ4ו לומדא"א
 דדרוסה חדא סזה טובא גרע דהתם ועוי בירך.אלא

 ס"ס לענין אף בל5 ספק הוה לא רבישכיח וקי"5אשכיח,
 טמ"ש הוא וגששורו 5"נ אות ק"ו בס' הש"ךוכרכתב
 הותרה, נשחטה אמרינן 5א רבשגיח נ' ס"ק נ'בסי'
 רפסק טמנו יותר עור מחמיר בעצסו הט"ז והריעיי"ו,
 בדיקה שצריך דבר דנ5 נ', כם' כדומ"א מ"חבס"ס
 בעצסו להט"ז ס"ל ובן ע"ש, ת5ינן, ולא שביחנקרא
 גשזירינן לא איסור בחזקת דאפילו סקט"ו ק"יבס'

 וטב"ש ע"ש. נ"ז, באות הש"ך וכמ'"ש ע"ש.בם"ם,
 דבחזהה שם הש"ך וכדכתב כג"ה טובא דחמירבשכיח
 כחעייין לא לכ"ע ובשכיח ספיקא בס' לדשעיר ישאיסור
 רהוה בדרוסה כתב לא העט"ז ונם ספיקא, בכטהאפילו
 או שתקי אי ב0פפ א5א לעיל רבריו וכרהבאתיס"ם
 הש"ך 'וכמ'"ט לאיסורא נלל ק4כיח הוה 'ר5אצווחי
 וא"כ 'הן. דודסין שאינן בחזקת חיות דרוב ל'בם"ק
 שותק בהוא אבל לאימורא, כלל שכיח הוה לאממילא
 'דהלכתא שכוואל מדברי בהריא גמושגמו3 היי מהרקריןוהן

 בהו עביד הא דמעשי' לודאי בקרוב ספק דהואכוותי'
 ולענ"ד ע"ש, בהו עביד הא מעשה דלגשו קאמדטרלא
 וראי כמו רהוה רע5מא דשכיח ספק מכ5 זה ספקנרע

 דלא טודה הוא נם בזה שם לי"ד בחידושיובדבתבתי
 בשאר ואף הרמב"ם טעם בלא אף כ5ל ס"סהוה

 מהפוסקים אחד שום חעת על מעו5ם ק~ה לאאיסו'רין
 דאמד הש5ישי דבספק ועוד וצ"ל בזה ס"סלעשות
 כל ג5א אף והאי בירך 5סנא רהם עשכשו ,דההסואת"ל
 אות ק"י בס' הש"ך וכג!"ש כ55 הכי 5ומר א"אהנ"5
 העצם דנשבר בהא עזרי' מנחם תשובת בשם שםי"ד
 לסימר דליכא תמתהפנת ס"ס זה דאין ראטרשם

 שחיטה ד5אחר שחיטה, 5אחר ע4מא לחוץ יצאאת"5
 דשמשרת הכיון 5או או יחוץ יצא כין 5פליגי שייךיא

 וא"'כ עיי"ש היא, עוחיטה קודם ע"כ לחוץ "שאאת"4
 דדרס לומד א"א תו רדריס את"5 נאסר אם הכאגם

 וע"כ לא. או דרס אי נ"מ שם אין דבירךבירך
 דרס. הנוף דבח55 לומר תצטדך גודאי דדרסכשתאג(ר
 לס"ס הט"ז עעמה כזה גרוע ס"ס אם כ"ז אחרוא"כ
 בעקבותיו היכים והחה"ד חד"מ נ"כ לו ניחא לא5מה

 רקריה, גשם"ס דקדיף גחוטם בהיעת ס"םועושה
  ~יו הגוף בהלל דגצחט 3אשא לקת רקושה ואיוכהנ"ל,
 רידיה אס"ס יקשו שלא 'ולתרצו 5יאשבו ראיוהלהביא
 רהד"ם זה ס"ס נם יתורץ דטשלא וכ"ש נ"טבסי'



כאזיךתי"רתפארת
 כוונתו ליהשב צ"ע ובאגשז בחומם, תו5עתלענין
 הנ"ל.בכ5

 קהשיית הם הנ"ל רכ5 נרור ~ט"ד טצהאמנם
 דהם"ז הס"ס ע5 גדולות ותמיהותחוקות

 גפסחם ע"ע קושית רבפר"ם )4ס נ*0,בסי'
 בח~

 הנוף
 לא ס"ס לענין והד"ם יהתה"י ס"ם % אב5וכתנ"ל,
 רהתם הנוף בח55 דמחם הא כלל דמי ד5א מידיקשה
 דהספק ס"ס ביה ושייך 'ו5א כל5 ס"ס הוה 5אודאי
 הוא החשש כל א5א כלל הוא ספק לאו יננעאם

 גבי וגן וכהג"5, אחד 0פק אלא ואינו ניקבדשסא
 אלא אינו ג"כ יהוזם מה"ט כל5 ס"ס שייך לאררוסה
 ודלא לא אי בה הגטרסווז דרוושה דרש אי אחדספק

 שגגפצא כתולעת 'הכא אבל כ"מ, בסי' שםכהט"ז
 ע"כ לא. או נהקדיהה מהה אי נלל ידעינן ו5אבחומם
 גפתחילה כאזחי5ין אנו ביה לספוקי סתחיליןכשאנו
 עוד גשטפקינן ואח"כ לא או 3הקררה העז אילס8ק
 א"כ וניקבו נ"כ הקרום על היו בקדרה היה אםרעפמא
 לא, או בקדדה היה אם הראשון הספק לוו נולדהדי
 ניקב אי ל0פיקי להתחיל יבו5ין דלא האיסורבגוף

 היה אי סתחי5ת נטפק אם א5א הקרום אתהתולעת
 ספק האי הוי שפיד א"כ מהקדרה סתחילההתו5עת
 לספק שפיר ומיחשב השגי הספק כמו דעובראבנופא

 דע5מא ס"ס ככל גמורין ספיקות תרי והוא עצמןבפני
 הספק לנו גפל בריעוהא לספוקי סתחילין שאנורתיכף
 ה'וה א"ב ראה2ונה, לא אי בקדירה כבר היה איהזה
 ס"ק נ"ז בסי' הש"ך בהדיא ובדנתב מוב, ס"סשפיר

 שנכנם ראינו לא 'דאם 'תרשב"א חידושי בשם שםו'
 נהשר מהם אחד של בנבו צפורין שנסצא אףהדודס
 דנכנס ואת"ל נכנס לא ד,שמא תדא ספיקא ספהפמעם
 חהעמ"ז לס"ס דמי דלא הש"ך וכתב דרם, לאשנאש
 הדבר דקרוב הה"ם וסהרש"5 הד"ס פי' רכבדהנ"ל

 צריך וא"כ ה~00נס יאהנו שלא כ5 גכהזל שנההכךמפי
 הסא, 0שא"כ ס"ס וה"ל שנכנס כצזחילה לוסראני

 דהוצרכו והא נדכתבתי, היא סבואר וכוונתועכ"ל.

 גהפום 'הוא בכותל, ש'נתחכך טפי הדבר דקרובלומי

יך
 לא כ'ש טם"מן יהם"ז תל ל1טי ש באמת)א(

 לדעת דוקא שם קאמר דהמ"ז כלל,טשה
 כביה ק"י בסי' הכו"פ הביאו נתב והס"מהרטב"ם
 מכר"ע רהרבנב"ם ע'"2 הוא חד אעם שם ,0דיןוהשפק

 וקבל יעשראל באשת דטוקי מ' כתובות החוס'סקוי2ית
 התוס' והקשה שגים נ' מבת פחות ידושין אביהכה
 הוא. חד או'נס בשם ותירצו ע"ש, ס"ם, הוה ס"סהא
 ס"ט, הוי לא אחד ד"שם הכלל הפוסקים כל לקחווסוה

 אונס קטנח פיתוי ראין סכריח רהחטב"ם כהבוהת"ש
 ריעעשב"ם בזה גראה הלא וא"כ לכע5ה לההירהסועיל
 לי'לית

 הכ~
 שפיר וא"כ ע"ש. הווש. חר אגס רשם

 השם ס"ל %א ההמכ"ם ומהטת הט"ז לרעת לופרנגל

 לכאורה א"כ לפנינו תחוב צפורן דראינו כיוןדא5"כ
 צפורין האי אי אלא דנכנס לספ9 כ55 צריכין אנואין

 וכדנתב אחד ספק דק ויה"5 ג~ארי אי באמכותל
 ואעפי"ה אמך ל"ה שם, יהעם"ז על בהשנחוכאזחי5ה
 אין דגפצפורין גשזחי5ה דנכנס בספק 5סמוקימתחי5
 דמכות5 הרבר קדוב אדרבא אלא בא דמארי ב55דאיה
 לנזפק שינו5 קצת מי5חא ,נייוי 'כמו אלא ואינהבא
 שוטא לחוש באגו אם וא"כ 5א. או ארי דדסה איבה

 נכנם אי נשזחילה לספוקי אנו דצריכין ודאי אדידרסה
 חאין בנ"ד הכא 01כ"ש מובה. ס"ס הוי וא"כ 5אאו
 צריכין בודאי בקדהה התולעת שה"ה מי5תא ני5וישם
 לא אי בקדחה דעזו5עת ההה אי טתחילה 5ספוקיאנו

 זה לפי ס"ס, 5ש:ין עצמו 'בפני 5ספק שפיוומחשב
 מתהפך בזה צייכין דלא כצזהפך דאינו הא נ"כא"כ
 ברין ראשונה 5נו נו5ד בו כאזחילין שאני דה0פקכיון
 האחר בספק ו5א ראשונה לספוקי ביה שנתחילהוא

 כיון הקדום ניקב שמא גאסר ראיך אחרוןשנולד
 בהקרום לינקוב יוכ5 גאזומם וכי בחוטם לפנינושעומד
 בתחילה הדאשון מטפק להתחיל אגו צריכין ע"כ5כן
 שטא שגכנס את"5 ואף בהקדרה מעו5ם נכנם לאשמא
 בסי' הש"ך וכדכתב סתהפך בעינן לא ובה"נ ניקבלא
 מעטא וזה עזרי', מנחם תשובת בשם מ"ו אות שםק"י
 בדידה בעינן דלא דהרשב"א בם"ס שם נ"ז בסי'נ"כ

 וכדכתב ראשונה לנו נו5ד דנכנס דספק גה2וםנתהמך
 מ"ם בסי' בנקה"כ הש"ך כתב וכן ע"ש, בפמ"נשם

 ד5א שם נם"ז וד5א ע"ש, סחהפך בעינן 5אדכ'ה"נ
 הנוף בחל5 במחם בספק לאפוקי ע"ש, חילוק, האימ"5

 כלל ס"ם ג"כ "2ייך ד5א ו,דאי הח~, לתוך יבגדאידנכנס
 אי מהאברים, אחד ניקב אי אחד ספק אלא בוואין
 וכהנ"5.5א,

 שפיד ומיושבין מבוררין והד"מ התה"ד דדברינמצא
 בחומם תו5עת להכשיר 5חוד בוה לנוודי

 ק"י בסי' הש"ך וכדפסק בהקרומים, כ55 בדיקהב5א
 בסעי' הרס"א כדברי י"ז באות והפ"ח ל"ה באותשם
 צריך אין להתיר ס"ס שיש היכן דכל ע"ש, בהנהה,ט'

ירכמה
 ס"ס ע"ד ונס בזה. הרניש מו"ח דנם ראיהיאבל

 שכתב לצדיק בצבי עיין 'הגוף, בחוץממחם
 לר"א ס"ס דחשיב ביאה למפק דדמי י"ל ו5ענ"דוז"5
 חר אונס שם גאשרי לא גפעד"ה על ספק דהויכח2ום
 והנ"ל כטומאה. רק הוא אדו"א ידפל*ני והבנןהוא.
 ה"ל הקדיהה טטום חוך בא אי כיל ידענו קממאכהון

 אבל שדה, באותה כ55 ה5ך אי ידע ולא לבקעהכנכנם
 שאין רק זו גשדח שנננס כידוע הוי הנוף גחללגפחם
 כמומאה ננע בא אי ואפילו טוגואה למקום בא אםיודע

 בלב שגמצא גקוץ ובן הוא, חד אונס רשם הויל~דאי

 הוא שהרי "שדה באאת גבאהוי
 בח~

 שס אשר הנוף
 ע"ש. הרו"ק, ברור יזה גנקהטה, חגמהפים אגריםכל

 המחבר( חתן הססדרלטהרב ועא. חראהס



 ך 'זחע"ר ת ך א פרןג4
 דאסיק ואף בבדיקה, אפשר אי אף כלל אבתדי'לבדוט
 1אין דאפאשר מיכא לההסיר ויש חולטין וייפ שפםדהש"ך
 הרש"ל רהרי טפי דקילא  אחשני הכא ס"ם בדנר,הפסד
 תולעת נמצא אי אפילו בהפ"ם טבשיריןוהפ"ח
 בעליון לא רהשם נטצא לא אם העליון קרום עלבנלנולה

 נ)צצא אם ואף לדינא, בח"א פסק וכן בחחתוןולא
 ונם ס"תא, תלי דכתהתון קי"ל הרי בעליוןרושם
 בתולעת ניקב אי אפילי )גמ2ירין וקורקבןבריאה
 ב3וצא בלא 3לל בזה להחסיר אין ודאי א"כמעל"ע
 לטעם ואיישב שאבאר לפי ובפרט בחוטם אלאהתולעת
 בלא כשר דוחאי למקום ממקום מחזיקין הלןהאו,ה
 ובדאבאר. %3בדיקה
 נם ולהצילו האו"ה טעם בטוב לבאר עלינו חיוערעה

 התחלה ראין לענ"ד הנואה וקושייתו.סהט"ז
 איסור סחזיקין דאין האו"ה וטעם וכלל כיללקושייחו
 כלל ענין ואין שמיר וקיים נכון וראי לסקוםממקום
 וראי בעצמו או"ה רעל חרא הנוף, בחלל ר3מחטלהא
 בשם הב"י כפידש שם מ"ל לא רהוא סירי ק,4הלא

 נסצא דאפילו ויוחר יותר להקל מ"ל אלאהרשב"א
 בשסו נהדיא יה2"ך וכם"ש כשרת ובדופן בלבתחוב
 לא ג"כ הסחבר ועל ע"ש. במופו, נ' ס"ק ג"אבסי'
 כטעם הבא סובר דהוא ראפשר אדידיה 3!דידיהלשה
 התה"ד, בשם המעם זה בב"י בהריא וכדכתבהר"ם
 למקום ד)פמקום ליתא קושיתו דבאטת ועודעיי"ש.
 אי דה3א דהכא, למקום ל3וסום כלל רסי לארהתם
 בחוטם אז היה לא ע"כ בקרירה כבר שהיתהניחוש
 באה ואח"נ בקררה סתחילה שהיתה 14מר:נצכרך
 כוחזיקינ; ולא גסור 4מקום ממקום :דאי וזהולחוטם
 כבכל מכבר היח כאן נמצא כאן דאכיינןאיסורא
 בכירה ו:סילק,ת מקדהה גרע 'רלא ובפרטחאיטורין
 ס"א בשם נ' באות לעיל שהבאתי למקוםכ2מקום
 סספקינן לא הרי ,בסחט התם אבל עי"שוהג"א,
 אברים שאר כננד אחר בסהום בדופן מתחבהשמא
 דהרי הלב, כננד זה ב3ושום נתחבה ואח"כונקבן
 הוא נ"כ ועכשיו זה במקום בתחילה נתחבלעינונו
 רשמא זה הוא החשו2 וכל אלא מקום, כאותותחוב
 בלב ונתחבה הי3ף הלכח לא וה בדופן שנהחבהבעת
 ויצאתה בלב שנתחבה קודם הרבה שם ששהתהאלא
 מחסה שמא כך ובין כך ובין החלל לתוך וח'ודהראשה
 ראש כננד אברים משאר אהד כיוונו הבהמהנענע
 נאמר אם אף או בלב, גתחבה ואח"כ לגתנקבוהסחט
 3יחא נ"כ בהמחט פנעו הם ולא בהן פנעדהמחט
 ללב תי3ף בכה2ור הלכה לא המחט שסאדחי"2ינן

 כמ2ך ואח"כ 3!הסעיין אחד ונקנה בעיקום הלכהאלש5
 בתובו שתחוב'ה האחר בראשה המחט הדיפןכח

 זה ואין בלב סננדו ונתחבה הנאב 3ואוההויצאתה
 בוופן חחובה האחד שראשה כיון לססוםססקום
 סאוד הוא ק4כיח דודאי וגם עתה, כן כאז אחדבמהום
 היוצאת בראי4ה שתתעקם ללב תי3ף נתחבה לאשאם
 האשונה חפנע כאשר בחהרה ולינקב ואנה אנקלחלל

 "ש ואידבה היה כאן נגוצא 3אן כלל בזה שייךול14
 תחובה היתה צושי ועד בלב, שנתהבה הוא דעתהלו)~ר

 אנר באייה ו2פנעה הוא לודאי הקרוב ד0פקלתוךהחלל
 דהב"י, אליביה שפיי הוא סרפה ודאי ולבן וניקבודק

 דאף ס"ל שם הש"ך שהביא הפוסקים שארובאכאו
 בדופן כשנתחב חי3ף היה כאן גטוא כאן אטרינןבזה
 על אבל כלל, בהייכה קאותה המא ללב בכה2ודה5כה

 לעג"ד, ברור וזה כהנ"ל, קשה לא וראי ג"כהב"י
 הטעמים שני בצירוף וה על ל0מוך יש ודאיולפי"ז
 שחזהי בקרומים אחר נקב על לבווק להצריךשיא

 הוא כי בוה ודוק סחזקינן, לא וראי בה"נריעדתא
 כנ"ל. בעזהשי"ת מאדנכון

 בבצח תולעת סמצא אם השני דין לברר גשהבוערגה
 כלל סנולה ואיגו צד )2כל סקיפווהסוח

 ההנה לא. או ל3שיה למים ליה סדסינן אילהרום
 בשם סביא הנ"ל מ"ק בט"ז ל"א במי' שםהפמ"נ
 תולעת 3סצא אם להטריף ש"י בשם ק34תבהתבו"ש
 "2 צד )פכל סקיף ה3ווח דאם התבו"ש וכתבבסוח,
 דע"כ זה בדין וצ"ע הפמ"נ עליו וכתב בהפ*ם,להתיר
 ע"כ לקרום בבולה דאי 44סור, השפ,ה סבוסה.התולע
 לחלט יש ואולי ד044וד לקרום מניים 3מיםהוה

 שם דפטריף להא דגפפרש ור"ל עכ"ל. צ"ע,ולרינא
 בסוח בשממצא אי"רי הכעח בקרום בתולעתהסחבר
 דההולע אי"רי דע"כ אסר יולזה התחתון לקרוםמבפנים
 אסור בלא"ה לקרום סנולה דאי אסור ואפ"הסכומה
 ממים גרע ולא התולעת במקום הפוח, חמרוןסחסת
 בקיאין אנו שאין 3מ2ום ענין ב3ל דאסור ע"כאלא

 הוא כן להקרום. בין למוח בין ניקב ה2מאבבדיקה
 סדברי 3ר2סע בהריא דהרי צ"ע אבל הגנמ"נ.כוונת
 רק דאיירי הסחבי לדברי דמפרש שם, בסק"חהש"ך

 ללא העליון ו3יקב העליון בקרום התולעתבשנסצא

 דדין מרי שהוא ההג"א לדברי נם שם ו)(פרשהתחוזון

 הרב בדברי עצמו מדחיק וכמשו"ה ב'הכי 'דאייריזוי
 אנו שאין כודין רר"א ד3מ2מע נהוג והכי שםראמר
 כהג2"ד פו0ק עצ3!ו הוא 1'הלא על'ה, רקאתי הואבקיאין
 ה45מ"נ לפייו,2 ואי לבד, עילאי בקרוסא אףדטרפה

 שום גיקב בשלא דאיירי הרב דברי ניחא בפשוטיהלא
 התחתון בקרום ואין דכתב והסחבר 3והקהומים,אחר
 ראם לדייק דבא אלא העליון, בקרום דאין כ'"2רושם
 שאין אעפוי דם קויט או רושם התחתון בקרוםהיה

 בקרום תלוי דרבל כהי"ד רס"ל טרפה 'היהבעליון
 נהונ והכי הרב, שפיר כתב וע"ז בעליון, ולאהתחתון
 אע"כ ליתא. הש"ך קושית ולפי"ז בקיאין, שאיןממעם
 אלא איירי דלא והטחבר הנ"א לרברי מפרשרהש"ך
 בהדיא כמ2מע ו3ן העליון בקרום התולעתבשנמצא
 לדברי נ"ב ד)ארש שם הפם"נ שהביא התב"שסלשון
 כלל 5גיש הפם"נ בקושית אין הלא 'וא"כ בהכיהסחבר
 שאגו התב'ו"ש עם הדין 'ודאי הסברא לפי וא"כלפי"ז,
 תולעת טרע לא כן מקיפו ובמוח בטים בבדיקהבקיאין
 אם לכו"ע בבייקה מ4ה בקיאין דודאי סקיפווהמוח



 4* פ;רנ
י2ב ך יזחוו"וי רצ רא

 כהפ8ם אלא הנהשיר דלא והא סביביו. בכל שלםהמוח
 ללהלך לרחוש וירניל חי בעל שהוא יכען רט"לצ"ל

 בג2קום כבר היה שמא יווער כן לחוש יש לנ2קוםכ4פקום
 כמשסע כהפ'ש אבל נטוח. ניכר יאינו וניקבווא4רום
 לענין בצ2וח בריו~זינו על סוסכין שאנו רכווןליה
 נהפ'קם לנעזות בתולעח אבריותינו לסמוך יש בןמים

 ור"ל. היא גנינהיסבוש
 ה6ם"נ קושית לרחות כדאי זה יאין ראיתיעמונ2

 חג2וה ח*חרבא חסחבר, בדברימ2ירושיו
 ראיקרי המחבר דנרי לפרש בדעתו עלה ראיך הש"ךעל

 העצרך 4ת יגהשום העליון כ9רום התילעתבשנמצא
 להדיא מפורש נב"י והלא ההם"א, ברברילרדע9
 שזם תהת במוח נשנגהמ* הנ"א לרכרירמוש
 סתב ושם להטייכי הג"א רברי קוהעהיק ראחרהחועזון,

 ויצאו הקרום נקבי דאפ"ע ליסר נראה החה %יע"ז
 נ"כ גראח וכן ע"ש כו' הקרום על ק"ר ש4אן בלכשחה
 כדשסע וכן ע"ש. שם, ז' בס"ק עצפ הש"ךסימרי
 נטצא אס כתב הר"ח וז"ל טפה הסג"א מיברינ"כ

 התחהון לבארום קיים והסצח 5מח 11ל 'בקרוםתדמא
 שסונר בהצו2ע נהשרה רם קורט ולא רהשםאין

 נחממח מרייט בהדט4 מוי ערכ"ל. תחאה קרוסאכמ"ו
 נמוח 11 בדייה ה9רום על סלסעלה רנסצא ואיקיים

 כט"ר שמובר כהצסע דאסיק לשגו וגם עבירתא.מאי
 ג4שכהגות דנטוי לפי"ז כ% כארוקת"ק אינו דען4את.קרכחש
 דאסר ברבריו זה ספוו,צ בהריא ההל4* בזהשייך

 התחתון ניקב לא אם נהשרה העליון ו8ניקבדאעפ"י
 על ההחיען הקרים חחת בשנסצא ראיירי ע"כאלא
 ונם בסעח, בין בקרום בין שפטר בעי %הכיהסיח
 כם"ר דסובר 4ה שטע"נן רלא כהשכדצ לשון טי"זא"ש
 אין באם ההכשר יתלי סר*וקא אלא תחתעחהחמא
 וכן כלום. זכר לא וסעלען ועוחתון בקרוםרושם
 בהכי ההנ"א לרברי נ"כ יגצעיש בפ"ח בהדיאכהשמע
 בכ4ה הפ"ח על שהשינ ז' אות בתב"ש ראיתייעתמ
 כוקרי רהג,א ואמר לתדרי הזמההכי רג"א רעהשהשוה
 כוירי והסדרכי העליון בקדום הדעלעתבשנסצא
 להדיא יראה טב"י הרואה אבל עוש במוחבשנמצא
 דהרי ונם להרוי. ההמררכי הג"א יעת נ"כרפהצוה

 בשני איירי ואיך ר"ת בע8ם ינר"הם כהגיהרוויההי
 ו2חוורתא וראי אלא דבריו גפייהש פליני וכיענעים

 נהכי, דאיירי והרב הסחבר נם ילפי"1כדסתבתי.

 ג4שום גהוג ההכי ראמר גפשיטוח הרב רנצץ ישפירואתי
 לקהשית כ% מהום ואין ב'בריקה גקיאין אפו,148ין
 לפי וא"כ שם בחידושי ג"כ וכרנתבתי לכנ"לוהש"ך
 בטכוסה איירי דע"כ לרוכתי' מפמ"נ קושית הדריזה

 א5מא במים. סמו טרפה בלא"ה דאל"כ צר ג(כלבמוח
 וכמג"ל. 6מים טובא וגרע נתולעת  ענין גכליטוןשת
 5א בלא"ה וצשם"נ דיהשהתן נלענ"ד באמת2364נם

 באאצצמש רק הפהבר איירי ועעו*י 5הייעושח
 לא יאפ"ה לקוצם. 6ממהמה לטוח קיים בין1ששו85ת
 הסוח. חגצין ג181ם וחיעצ וגשים חהשוח* נ,חואקך

 ומגולין במיפ דאף בס"ק שם לעיל ואש"ך כהברהרי
 שאם כ"כ עגהסר מים בהרבה אלא סיטרף לאלתהום
 וכן ינופל, ננפף 'ה"א השררה בחוט בו כיוצאהיה

 ז"מקום בחסרון והאי וא"כ ע"ש. בהריא, במורמבואר
 נבירי וראי ס'ש חסרון שם ריש נאסר אי אףהתולע
 בשביל להטייף יאין כה2הו, אלא ואינו נכפף היהלא
 בהטהותיו רעק"א וטבטוו הב"ח רפסק לדירן אףזה
 כל %א זה גשיעור בקיאין אנו דאין ב' אותשם

 שיעורי' הוא שטא חי"שינן מהטוח משהושגחמעך
 כהשחו על אסד דוקא לאו ויאי 'רס"מ עיי"ש.כם"ש,
 בין שיחלקו טיהת חזינן דהרי שיעור הא שמאחי"צינן
 ואיזה נכפף ללא נם שיעור ויש נכפף ל445 נכפףשיעור
 הכילן הוא טענ2א רעיקר אלא ג2כושוצ. פתות יששיעור
 לחשוכ דעתינו על ל0טוך אין באשיעורא בקיושינןדלא
 בכה"נ אבל בקיאין, אין בוה רנם מישהו שיעורנם

 בדעחק שם ששוכב ריאין ואגי לחור התולעתבמקום

 אלא ראינה סהרי לאגן בקיאין אנו גם ב4הבודאי
 ליכא חסר סה4תו 'ראף נלענ"ר 4ה בלא ,יאףכה4הו.
 לוענו, רבצדע מהום ברי מהפוח גאצהו רחק אלאהכא
 עאם כיה חזינן רלא ובפרט בכרי ריעותא להחזיקואין

 צריך היה הרי כ(מנו סקצח הסר היה אם ךהריריעורנא
 שום רואין אעו אין יהרי בתוכו סקצח אותולהתסעך
 דלא בועהה הוכחה והוא בתוכו מיעוך שלריעותא
 הנ"א סלשון ג(וכח נראה וכן מאומה. נ2מנונחסר
 להגווח סבפכים רטונח ואי קיים. והמוח בהדיאשכתב
 אלא קיים אינו אם אפילו הרי צדד"ו סכל אותומכסה
 פנולה דמונח ע"כ אלא כשרה ממנו הרסהשחסר
 א4 כלום ג2הטוח חסר גשלא בהריא והרילקרום,
 כקיאין אנו ראין סעם בלא ולכן כולו קיים אלאכהצהו
 כלל חשענא שום בזה ואין הוא נמהר הכשרבוראי
 לא בוראי במוח בתולעח דהטריף הש"ר בויאיוא"נ
 התוה"ר כרעת ג"כ רס"ל אלא עלה ק4עזו חסרמרין
 רבותא וכהשכ!יעני ההרום בבריקת בייאין אנוראין
 כאן ריש אף הטרום לנקיבת חיישינן מבפניםדאף
 עתה אף כל4 ינקב כאן אין דשמא חרא להיותס"ס

 אינקכ שחינזה יאחר שג2א לפנינו גקב ר"טואת"ל
 לפניגו בניקב אף להבשיר וקורקבן בריאהוכרקי*ל
 להכשיר באשז רצה ההב"י ז' בם"ק הש"ךובמ"ש
 טרמה כה"נ ראף גמטסיענו לזה נאן, אף יהממעם
 בס"ק שם הש"ך וכרבוחלק וקורקבן לריאה רב!ירלא
 בח אין ושסא דהם8ק כ% הוי לא ס"ם 'ונם'הנ"ל.
 דהש"ך וכס"ש מפי ואיגו תינחת בחסרון ספק הוהנקב
 יבהפם"ם הוף ע"ש. ל"ר אות ס"ם גריגי ק"יבם'

 בס' כעצמו הש"ך ונם'"ט להכשיר נרם"א שםגצבה*ר
 הוי לא השני מפה נם חכא ס"ם עקש, פ"ו ס"39"נ
 הוי ולא ניקבה דסהיים הוא שכיח יוראי כללספט
 ע"ש, ל"נ דין שם מש"ך יסם"ש בשכיח כ%ס"ם
 לא המיאי מוא איפכא דהתם כלל לריאה רפיי5א

 וא"כ הנ"ל, מש"ך יכם"ש ושחיטה, לאחר אלאניקבמ
 סנ%ה נשגסצאת אלא הש"ר איירי לא ודאילפי"ז



זיךחי"ךתפארתא
 %ל לארום חי"שיגן לא וראי בגעח מכהמח ראילקרום
 ובדיקת נקב עאם אין בסוח דאף רואין יאםכיוו
 לעע וכדסתבתי ב3וים וכדגשכשירין בקיאין אנוהג2וח
 לפחוח בזה להקל חחבו"ש פסט שיר ולא א',באות
 בא. כ1%"ד וכהנ"ל.בהפ"ס

 טורבשויץ ו4לףאב

 יודםימן
 מכה וי,ם לדופן הממוכה בריאוןושאלו7
 במי1ך שעברה הםירכא ותחתבדופן

 ביד"ם תלינן אם נקבנמצא
 פראז תרנ"א, סיון, כ"נ ב', יוםבע1ה"י,

 ועברה בדופן פכה ויש לדופן הטמוכה ייאהשאלה,
 הטירכא תחת נקב ונטצא סיעוך ע"יחסירכא

 תלינן. לא או תלינן דטבחא בירא לתלות דישבמקום
 בוה פפלפל 1' ט' יו"ר ח' יצחק עי! בט'יעש11נו7

 כוה. לדון יש ולענ"ד עיי"ש. להכשר,והעלה
 הפמ"נ לדבדי אלא הוי לא שם פל5ולא ו%חדא

 שעבהה סירנאי בכל ושל"נן דלא 'דג2ה ה4כהב שםן4הביא

 חרתי כהסום הוא לה בסמוך נקב בשיש טיעוךע"י
 בעצמו שם שהביא התב"ש לדבוי אבללריעותא,
 הנקב בסקום ברישה ומחוסר גהשום כטה1מוא4כהב

 מעכבת הבדיקה כאן נם הרי א"כ ג1גכבתוהבדיקה
 טחמת כהתב'"8 דלא להכריע כתב ח' בתשובה)שם

 ע"ש לחומרא, אלא אינו דהבדיקה שכתב הנ"זדברי
 לדגרי מביא שם בעצמי התבו"ש יקיא תימאהוא
 ע"כ( עליו חויק ואינו אליביה נם דבריו 'ומיישבהט"ז
 על ואבא יענ"ר נראין רבריו אין לו,פנ!"נ דנםשנית
 הפמ"נ דברי לוגר,ש יטוד הניח ראהשוגון דבריו,סדר

 ריעותא נ"כ הוי דתלינן דהא כ181ם הל"שבט1"ש
 ופצרפינן נדולה ריעותא הוה כהעוך  ע"י עוברתוטירכא

 א' באווצ קשם ע"1 הקו4ה 4ת וכהשום לדיעוהאלחרת*
 נלענ"ד ע"ש. ב' ס"י חתין בבוגא גוקיפין דש4ין3וחא
 כלל שייך שאין לענ"ד דנהאה חדא גרדי קענהדלא
 הפם"נ )דהרי הלבו"ש בפההוש הפם"נ רברילפ1"ש
 תרתי אמר ילא לריעותא הרחי כעין דהוי בדברייודיי9

 זה. הוא טהמעו ובוהאי וור"ל( כעיו אלאלריעודטש
  בכרעוך דמהיליגן אלא נקב על טעדת כחיכא דכלדכיון
 כע4אין אלא לחקל לן יי א,כ סירגא  1ה שאיןלהשר
 יש1גהשר אף נקב בה כאשרואין 41בל נקב בהרואין
 יותר במנוי הלינן ט"פ ד5(בחי ידא בגדשסושלת15ת
 כע"י סצוי יותד הוא שזה המקרכא פחמת היא41הנקב
 נקב בלא סירכא שאין חוא דחזקה כיון דטבחאידא

 אף 4ע כדת היה לא דהגועוך סילתא נילויההוי
 וככ16 מיעוך ע"י עברה ג"כ היא נפויהדסירכא

 במהום הב!יעוך לאהר דמצבצת סקרכא כלד13מרפינן
 דהבצבוץ ע"כ דאסוינן דטבחא ידא כהשפהשדליגמש

 כהעוך ע"י ע4גביה אף היתה נכ1ויה רטירכא לןטנלי
 "ותד דמ"פ היא הכי נ"כ לחלות שיש במקוםא"כ
 תולין דקי"ל דטבחא סבידא בהטיוכא לתלות5צוי
 נכ1ורה דסורכא פילתא ני5וי כעין והוי בכ"מבמצוי
 לריעותא תרתי כעין וחוי ר~שפ"נ שכתב וזהוהיתה
 כהלהא נילוי כהשום אלא סטרפען לא נ"כ דשםדו"ל
 כשבאו מ"פ פכצעפין היינו לא ב5"ע אחת כלדאף

 יה"נ הסמיפת, ריעוחה שהם חיא סילתא נילוירצופין
 נילוי פ"ס לריעותא תרתי זה שאין שאף הואכן

 פחיים היה והנקב הגתה נמורה דטייכא הויימילתא
 אבל הי'תה, גסורה וסירכא הסירכא דבאה הואוטחמתו

 לפרש כיון לא 'הלבו"ש ונם כצ81, לריעותא הרתילא

 אמר אלא לריעותא, תרתי משום כלל הפמ"נלדברי
 בתשובתו ע"וש פייוש בדרך ולא דנסהשי' ב?סבראזה

 הפפ"נ, לדברי קרובין בדברע רק שכתב ה0פרבטוף
 בפם"נ עיינתי ואח"כ הפפ"נ, דברי סג81 הם לאאבל
 לריעותא ונרתי לא כלל בדבריו זכר לא והנהעצמו,

 המהבר טחתןהערות
 חנצי"ב טהנאון יבר סשע כשו"ת עיין)א(

 אחד, לרב זה, בענין שכתב ט"ז בסי'זצ"ל
 מיעוך ע"י הסוסרת שסירבא זו הוראת נידןוז"ל

 דטבחא, ידא בסיאשוש הולין אין נקב שםונמצא
 לריעותא תרתי השם זה אין לריעוהא, תרתי שםכהשום
 סרכה ל"ז בסי' דאיתא תל"ר כשארי בצדקהול3אשו
 ראע"נ הפירהש 'דשם טריפה, הבהגה כק היוצאתלו"ה
 אבל נקב שיש הוכחה אין כפ"ע ויעותאדבל

 בנ"ד גהשש"כ גקב, כאן שיש תהששין יהרכשנתחברו
 אלא ריעותא אינו הסירבא, בכ1שום שנמצאהנקב
 וב5הום כיד"ט, הנקנ עאעתין א5א ודאי,טריפה
 דריאה בהא וככוו להיתרא, תולין 4אן רסרכאריעוהא
 פ"ד לחד צפחים יש ואם בדופן, תולין לדופןהסמוכה

 דהסירכא סראה דצמחים ויעותא כמשים תוליןאין
 לא הנחה פן היוצא תלו"ה בסדכא כגחממטנה,

 טשרה סידם14 בלי בועית עוד י11 דאם לומר עה"דיעלה
 לריעותא תרתי הוא גנרכא עלהו שיצא זו בבהעההמכ"ס
 נ1שום בהר"ט תולין דאין יתא בנ"ד כושא"כוטריפה,
 מחמת ולא ה0רכא, פן הוא דהנקב לוטר קרובדייותר
 מחמת ל"נקב מגוייה עאזריאה רואין אם אבליד"ט
 כאן נם לתלות יש דיוושר לוכ6ר מהום יש ש5יייד"ט
 הנאון הוף4אן ולפי הנקב, נרם י1הסרבא פלו13רביד"ט
 נדה נאשו"י שהביא בהא לו43ר לנו יש יצחק עיןבעל
 זו, באשה סקוסות בשאר טאכולת תולין שאיןי"ד

 הברישק, בער שנגעה סקום 5אותו נם לתלדתאפשי
 הפורה, ושאת ל5י לתלות יש ובאמת כ"ז, לי נראהולא
 ע"י עבדה הסחכאאם

 קפ~
 לחלות 4ין קשה ומיעוך

 קלה, הפש*טה ע"י ה5וכא עברה ואם ביו"ט,הנקב
 ע"ש לתלות, מקום"8

 המחבר( חתן המסדר)טמרב



פנז'ךחו"רתפארת
 כאשר טפורש כהג אלא לריקאונא תרתי כקיןולא

 דה"ק אלא ז' ס"ק ל"ו סי' בסשבצות 11"לכתבתי
 שאט אלא סטריפין הפוסקים רוב כסררן שלאסאקנא
 לה סמוך או תהתיה נהב 11ם הלכך טיעוך ע"ימוילין
 יהשקול ספק רהוי דוולינן דדאשעם בטבח חי"נןלא

 וג1ה נקב, שהיה בפירכא לת15ת "ש דיוהר כאןגהשא"כ
 והוא ע"ש עכ"ל, כ"כ ראיה אין מיעוך ע"יושעוברת
 כדכתבתי.מפורש

 לא בזת שייך לא נ"כ הלבהש לרברי גם 14בןנכ2ב
 חילקו מפהרש דהרי תירוץ ולא סבועה*ושיא

 סעי"א ל"ו בסי' חדאשה והשמלה וז"ל סבועהכולם
 שא"צ ריעותא בשאר או בבועא הנקב נמצא אםאפילו
 אמרינן ולא למתלי סידי בדאיכא תלינן כו'בדיפה
 כלל הוא ריעותא לא נקנ דחאי ~יעותא תרתירהוי
 כסתום נבוצא אם אכל געעאו שחימה דאהר דונלינןכיון

 וכרוטה לו סמוך או משסוש ע"י עוברת אפיטמיוכא
 גמפום לבדוק א"א רהא טריפה בדיקה שצריךבממים
 הי1ם"ח טעם זה על כת3 יהלנו"ש עכ"ל, ט'הנ*ב
 אנו אין לבד הטשפש דע"י החבו"ש ביאדבזה

 כהש"ה ה5השסוש שאהר הבדייה בצנרוף אלאטזידין
 ל"ז בסי' הב"ח סרכדי 4ת וישד גמגבת.הבדיקה
 דכיון אהר באופן הב"ה דברי פי' זהב כה1כצותוהרב
 לכן4ל11 שלי' לסכ1וך נדולה קולא השמיעוך מיהכ14שיש

 עוד וכתב עכ"ל, דטבהא ידא בכהשסוימ הנקבתלינן
 נלי נאברה צאם הטעגהם אלו בין נ"מ דישהלבו"הש
 5צ-פה דלתבו"ש לבדוק וא"א הקדום שנקרע אובדיקה

 טופה גפנים הסבואר בדין וענ"פ כע1רה,ולהפמ"ג
 בידא נקב תלינן לא סירכא דסקום הנ"ל מטעםלכו"ע
 ל"ה סי' לעיל שנוזבאד לי1ה דו5נה וה"זדמבהא
 ייעותא בה סטריף היא גדילה קולא הואדמיעוך

 כיי אאל4ין זמ נהב וה"ה וכה"נ טינרא כנון דהואכל
 כ"ד ריעותא מ"מ ריעותא גרקרי דלא אע"נהטבח
 פילהש ללא דנפשי' סטברא כתב )ו4ה כטינראסיקרי
 דברים שאר לזה לדמויז אין לכו"כ! ו(פם"ג( דבריעל
 קולא נ"כ דועא ל"ה בטי' שביאיגו 13הנמו יתרתכנון

 אצ5ת יש אם מ"ם 3ה מכצ"4 כ"ד וריעלתאנדולה,
 הדי עכ"ל. הטבהא, בירא שפיר חל"נן נפב ע"נאו

.. 5אוום להתבו"ש סבוש1 הסירכא לחלק כהבומפורש
 גיייה צריכה אינה יבועה ברייה צריכתרסידכא

 הי11 גדולה קולא ר~מיעוך הסיוהכא כמ1וםולהלבו"ש
 4ה הין בבוקוד וכן היא, נדולה ורלא לאו בוו1וא3ל

 דבועא דין על ל"ז בסי' דבריו כתב ג"כ הנ"חבדבדי
 יסצא כסדרן שלא סירכא מיהו וכתב נקב בהדתלינן
 דוקא במשיווש תלינן לא לה טטוך או במקוסהנ*ב
 4ין טירכא  בהשא"כ טדפה בחזקת היתה שלאבועא

 ו1ם הקשה שלא בידוע אלא מריפה סחזקהלהוציאה
 עכאל.נקב,
 לצם אע"נ סיהרת לחלק חלבו"ש טצ טחרקך

 גרע חסיהבא נצ"ם מהש טהולה קו815ההש
 לויעותא חרתי ג1בין לא י14בושש ישם טששה 6משהפהטת

 דכל בקזרת ג"כ סטריפה סדלא עלה ראתי היאממש
 דלא ספורש אסר דתלינן ונקב בה מטדיף כ"זריעותא
 דיתרת אף לריעותא לתרתי לה סצרפינן ולא בהמטריף
 האי טטריף היא בטייכא ואעפ"כ היא, גדולהדיעותא
 לריעותא חרחי כאשום לאו 'ההש טעטו גם וע"כנקג,
 הרתי כעין דהעי להמר דוצה הוא שגם אלאטמש

 בדברי וכדכתבתי בעל3אש 5!ילתא נילוי וכהשוםלריעותא
 על הקושיא בדעתם שגאמר 'היאך וס'שהפמ"נ,
 בעצסן רהם כיון כלל שייכת לה אין מבועאדבריהם
 לסהלקו דבועא דין האי על דבריהם שהעמידוהוא

בינ"הם

 לריעותא תרתי דין בעיקר רנ6 ב' גאות כתב עוז8ג
 תלרי לסיהכא ל15ר דהיאב"ד הרבה לדוןיש

 לדופן הסמוגה רדיאה ישהא טרפה הבועא מןהיוצא
 חוששין צמהים ובהעלתה בדופן דיערתא "מ אםדכשר
 הקו4ה וא"כ ~יעוחא, חרחי כ4שום חיא עע"כלה

 אין לא"כ כע4ר צטהים נהעלתה דאף פמק הב"ידהדי
 רתלייה נם פסק ולמה לדיעותא תרתי להטדיף יאיהעוד

 חדא שו1ה דלא אומר ואני - עיי"ש, טדפהמבועא
 הראב"ד דז"ל ע"ז, לעיקד יסודו בנה לאדהראב"ר
 הבוומן מן יוצאה תלויה סירכא ל"ט במי' הב"יהביאו
 עלי' טגין שהדופן אמרינן לא באהנא ואמילואסודה
 ואכויגן סוהסהה ודופן שניקבה ייאה אמרושהרי
 תלכך סריך ולא סביך לא והאי בבישיא דסביךוהוא
 תדע בנקב, עלנ' סעידה שהביעא לה לסיהשאיכא
 אין אטי טניוסי בד י'שף חב לדופן הטם"כהשריאה
 חהשה1ין בועא דהיגו צמחים 'וכשעלתח להחה1שין

 דגריו דעיקד להדיא מלשונו סשמע עכ"ל, ל"ש,לה,
 האטר והתדע בנקב, עלי' מעידה שהבועא טמבראהוא
 בסי' הש"ך דהרי וחדע המילתא, לרווחא אלאאיגו
 דקרי על שכהב ל"ז בטי' להביי מביא מק"בל"ו

 לדנמיי רעא יהביא טעם.לדבר יודע ואינו הללוהדאב"ד
 ולא ומ4וך דלא כהשום לדגד טעם שנתן הללוהדאב"ד
 שג1ביא רוש4ב"ו יהבדי לומוף כיל גצביא ואינוסריך
 רש"ל פירש בתב שם הט"ז וכן עיי"ש, מה"ג,ראיה
 ראיכא גהןע, נשג.בפרט בלא סגרכש שאון ט'תהטעם
 הרי ענ"ל, כשמנה ט1את והסייכא לפנינודיעותא
 סירכא דנם הסברא' גח להם פשוט זה שחי'מפוו,צ
 גשב על סעית אחרה סריעותא כשישאתתלויה
 ראיה. שוס לז4 תצריכה ולא דבו9הכמירכא

 5ית לט"ע "יא הזטה ש5ו הראיה נם רבאסת ועוךד
 לא אההו דדוי אוחה, שי0תוך ננד ונרגנר

 ס"ל הוא גם ודאי הלכה דלענין מהלכה, דאיתוהביא

 רייק אנל לה חוששין זה השחד זה ראחדכאביטי
 שאסר סניוסי 3ר עס4 5חיב לאביא להדיאב5ק1ובו
 כרין דיינה ס"ל לושרי צפחים כלא לה חוא4שיןהאין
 סהוך כשיצשמ ים"ם לה חאהשין יאין תלויסירכא
 4שששהש ס"ל חרי לה ' דחהישין געצטו א5יהבועא
 לה חח1שין ושאין לתיוי דדסי האי כי הסירכאדאף



 'וזירד רצ אט* פרצ4
 ולאכעד ודאי וא"כ לה חהדון גאעעה כשעצאתמ"ם
 עליו 3עא4ר ואדרבא פלעי, לא ובזה 1עא מכינ"כ
 נאהראה 4גא טכשיו שיע לה חוששק דבכ*עס"ל
 וגי נ"כ וקטססים וכל והב"י כדאט, כגה "שישאח"כ
 מרב הראג"ד וראיית לקולא, ולא להוטרא פסקוהוא
- לכ"ע, הוא ובצורה חזשה וואי בגיומי בריוסף  

 שלסד הדאב"ד חןגרי שבתב רבריו על ביותרותתימא
 ריעותא יש אם דבשר לדופן ה0מובה דרה*ה מהאזה

 הוא מניומי כר יוסף 3נרב דהלא תימא והואבדופן,
 ו44בימי בדופן כ!בה בדלינא אף איהרי ואיהו זה,דל13ד

- בדופן. גפכה שמצריך הוא עליודסחסיר  רב ונם 
 יח חוששין צ3בחיס העלוצה דאמר סניומי בריוסף
 פכה בדאיכא אכ4 כדופן גצנה בדליכא רקהוא
 לרוב הוא נם לה הייש לא צמחים בהעלתה גםבדופן

 דעת נם ודאי הוא וכן הב"י דעת הוא יכןהפוסקים
 פלוגתא שום זה ואין הפוסקים רוב בדעתהראב"ד

 סאין הוא 'והראיה דינא לענין להראב"ד הב"יבין
 וכהנ"ל. סניוסי בר יוסף רב וסדברי בדופןסכה
 שהביא לדון יש סופו עד שם ד' נ' באות דבדיו נכ(ה

 ה0מוכה דדיאה בדטש כחולין הי"ןלוגרי
 מ,ממע ברופן סכה איכא ואי וז"ל שפהבלדופן

ין*
 וחר"ן הרשב"א שכתבו הסאור וכעל י"ת1?טיכמת

 אפילו ברופן כ4כה יש ראם הוא, כןבשמם
 בדיקה וא"צ כשרה בריאה רצמהים ריעותאאיכא
 הסירכא שסיבת לנו ברור בדופן מכה רחזינן ן רנכ~י
 בר~ןיאה הצסחים שעשתה והיא הדופן מפניהוא

 כשיש אפילי הברישק יה מהני בדופן מכהובשאין
 בבע42 ז"ל הראב"ד כתב זו ובשיטה בריאה,ריעותא

 כן. כמ4מע לא פ"ז ובהשגות ע"ש, סי"ב דעיםתמים
 ופ"נ ופ"ב פ"א בס"ק ל"ט בסי' השלהן בעדוךועיין
 הג1אור וכעל ר"ת כשיטת סובר דרשימב"ם שכתבוב"ד
 בין ריעותא יש בין גדישה צדיך בדופן סכה איןדאם
 או טהרופן 'הסרכא להתוך הוא והבדיקה ריעותאאין
 ו*לא רק בגפכין לפורהה להרופן לנמרי 0מוכה היאאם

 מכה ליכא אפיו נקב כו ואין נתפרקה ואםתנקב
 אינה ואם בפושרין ובודקין לה מ-בהינןבדופן

 מכה פשנמצאת אבל בנמ' 13בואר וזהו כשיהמבצבצת
 בהתפרקותה גיקבה אם אפילו חיישינן לא שובבדופן
 לא וכ!כ!ילא בלל כדיקה א"ז בדופן טכמ שבישמפני

 ניקבה שהיטה שלאהר ותלינן ניקבה אםהיישינן
 וזה כן נ!ורין הטנהנ לפי אפיל,ו ווהובהתפרקותה,
 לא ש13א, הספק נ1פני זחו רק סכין הז"לשהצריכו
 עא,רי בגקב גהיתהפרק ותיטרף בוופן סכהימצאו
 )ובכ"ם בדיקה. כאן אין נקב ובשיש בריההצריכה
 וכיו"ב ורדב"ז חףש שבדפום יד כתנ ום"םולה"מ
 ולפי"ז עיי"ש, בשיטתו, תפסו שכן סרבריהםנראה
 בדיקה שום בלי מכשיר הרסב"ם נם ברופן סכקבשיש
 נ"כ 13פכים בת"ד ורבריו הראב"ר בקשגתוע"ש

 ואמר הבא כשןטט נ% בדיקה צויכה דלאלכאורה
 פומיה רחל"מ סכינא א"כ וכ"ת ו3ה4הה בדופןתלינן
 ליכא ואי בדיקה צריכה לא סנה איכא אי דהאלמה
 רומה טכין היווה ואילו י"ל גדיקה ליה סהניא לאסכה
 הירמה באילי ויראה מהמחו הריאה שתנקובאפושר
 אבל שמועה, ו4ל פש443 לפי מהאה זה לכן קודםנקובה
 לא בדופן מכה איכא שא4פילו בתבו הנאהניםקצת

 טכיסא בע-נן 3ממ"כ ולובריהם בדיקה בלא להמכשרינן
 בדיקה בלא להבשייה א8שר שאי לפי פוסיהדהליש
 דלדעת בדבריו והבין עכ"ל, ז"ל לדבריהם לחושוראוי

 רטרוצי 13מום כהסכין תולין אין נקב כשיכהם*הראה1ונה
 חי"מינן ללא -פפיר תלינן השניה ולדעהלריעויזא,
 4ש אלו ,ובדברים דבריו, בכל ע"ש לריעותאלתרתי

 שייך לא ודאי דהרי לתלינן, הוא ענין דאיזהלדון
 ע4ם העביר או דטבהא בידא בשגה4כהמ אלאלתלות
 ככוונה אם אבל בזהירות ושלא בכווטה שלאהטבין
 כועה עה4ה שהוא 13ה ויודע ורואה כסכין הותךהוא
 החך שלא ר44ה אם ומ"נ דתלינן דין בזה שייךאיך

 א"צ הלא שהתבו ראה ואם כסכין יתלה איךהקרום
 דיעה בין יש חילוק איזה הבגתו דלפי ועודלתלהת,
 פוסיה דחליש סכין דבעינן בכאנם שניה לדיעהראשונה

ייסף
 הכ"י בדברי ע4מבין הנ"5 בס' ועיין וצ"ע(, זולשיטה
 האוג1א אם וז"ל קצרים דברים שכתב כ"כ סי'בש"ע
 בדיקה וא"צ כשרה ברופן מכה יש אם לדיפןסרוכה
 ולא בדיקה לה מהני ולא טרפה בדופן סבה איןואם
 ודבריו לאו, אם בריאה ייעותא יש בין כללהזכיר
 רבותינו של להדיעות השש בדופן מכה דבאיןברורים
 ואפי' בריקה מועיל אינו גריאה ריעותא אין אםדאף

 אינו דהסנהנ הו-מב"ם דעת בדיקה רסועיללה0וברים
 או בבריתה בקיאים אנו  עגאין מפני 'הטעם ואוליכן,

 אכל בדיקה מועיל שאינו הפוסקים על נתייסודרהמנהנ
 הסכיסו בריאה ייעותא יש אם אף ברופן מכהכשיש

 והר"ן הרשב"א רעת נוטה וכן והמאור ור"תהימב"ם
 כלל בדיקה שא"צ נאון האי רב דעת שזהו כתבוונם
 הראב"ד סדעת זה לפי נמצא עכ"ל כן, פסקולכן
 שיטת כמו הוא דדעתו כהממע סי"ב, יעים תמיםבם'
 יש דאם והר"ן הרשב"א שכתכו המאור, ובעלר"ת
 כקא-ה בריאה דצמהים 'ריעותא איכא אפילו בדופןמכה
 זצ"ל. הסהבר סו"ה שכתב כסו זהו כלל, בדיקהוא"צ
 על שההטינ כן, 13ממע לא פ"ז בהימנות מרכריואבל

 שאם היא נדרלה טעות העיקר זה א"א ואמרהרמב"ם
 ע"ש. וכו', דופן בסכת להכשיר תולין אין נקבנסצאת
 הפרש כלל הזכיר שלא סכ"ב 'בש"ע הב"י דכריולפי
 כמו ברורים, ודבריו לאו, אם בריאה ריעותא ישבין
 להדיעותות חה4ש כדופן מכה דבאין השלחן הערוךשכ'
 מועיל איט בריאה ריעותא אין אם ראף רבותינושל

 ריעותא יש אם אף בדופן סכה נשיש אבלבדיקה,
 כהראג"ד. דלא וזהו ע"ש. כלל, בדיקה א"צבריאה
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 ץ*שא הו"1ש הוא ז תריעו 5שצן ד"רי רעה נאץןולא

 3ד*מע ולשוט הו"ן וסרברי ידע ו5א ואיעםיחתוך
 5עהק אן 5קץ א3 וה יצאשומ לרשת א%א אעוחה

 וא"כ ועור י%צ, 3פששות לו א"ש השמה לחעהאב5

 להלא לדבריהם להיש ורשף הר"ן וטאדק הואמאי
 הקהב לא י~"דהו דהרי היא קולא ליהו ראתייהופדא

 להעותא לתרתי ליה מצרפינן ולא 5ריעותא דתליחהא
  שמרשה של ספשטא י*הבק יצה כפי הראשתים%דברט
 6"עותא, הוהי טשום לת45ת ואק היא ועעותאהוא
 היתה כאי5ו 'וייאה בלשוט שאגשר היא דסהועור
 בסכין לה5ות יוכל %א לוסר ה*ה הרי 5כ1 עורםנקובה
 קארי נאוי לה דהאיץ יעיד ראמר, כאלו" "ייהאהומאי
 כדופן סכה י*יכא אי חהא בתה5ה לו יו*ה ה"ה ומאילה
 להסיהכא רת5ינן משום רק היא 3ריקה, צריכה5א

 הרי 3הרהשה נאכ כשיסשא אב5 כהריאה ו5אבהרופן
 צריכה ראינה להא הוא ענין האץזו השר"שה3והאי
 45מר, יש בלשון ילוכשך ליה צריך תירוץ ואיזהבריקה
 רוראי זה רצא הר"ן 3רברי הפשוס הפירהש הריאסגם

 להוש מקים והה לא לכאערה רעה גסכין אףבשיההוך
 לבלי יהיד יהיה הרי ברעת עושה שה1א רכיונ כ%ליה
 הריאה ביה ינקוב אעפ"כ ואם הריאה בקרום5:גוע
 היא שבסכין שראה כען השש שיב יויה 5א נ"כהרי

 רוקא הוצרך ד35אה שסמוי הקשה %זה הנקכ,ו*עשה
 לסיהש איכא רמאי השה סכין 51א טסיה רהידשסכין
 ו3אה הקר1ם ו"נקו3 יפה לזהר 3אפשרי שהץ לא%מא
 אי והא הנקב בסקום כריקה הטרון )צושום ראיבסך
 סנה ד5יכא טוי בריעה צריך אין בהוסן פכהאיכא
 ההרום ינקב אם לן יאכבטע כטוי 1א"כ בריקה מהנילא

 הנוב אילי להי"ש ר"ש 15מר יש אמר 5"ה רעה,בפכין
 הנק3 סשעיצא ואח"כ יינ"ש לא והטו נח,מתוהר4אה
 ויטריפה לכן פורם נוהסה 4יהה כאלו בעיניו*ראה
 סהסתו" הריאה "האב בלשונו חק %א נרין,ש5א
 נדאה אסנם סהגמזו, הנקב א5א 4ריאה ינק3 אמיו5א

 סהמהו אאונקב כזה רהוק להשש 5הוש רוהק קצת זהלי
 וזהיר פת1הוה בעינים שרואה בעת ירגיש 5אוהוא
 נאונים קצת א3ל אכד 5א הריאה, טקב ש5אעצמו
 סאי בסהשיסות א"ש ילרבריהם בריהה, רצריךאסרו
 להוש יש רעה וגסכין כ*שום פהשו רהליש סכיןרצריך

 שניבה ושש*ה וא*שה 1"נקב 5ה"תר י1כל 5אש3ט*
 ההוא, 3מקום בדיקה הסרון 3אצום יטריפהואפי"ה
 ה0כין דהא גדטום לרבריהם להוש דיש אעשר שפירולזה

 ענין וה אין אבל להבריהם. יותר א"ש פוכההרהליש
 הראשונה לריעה אבונם ונהנ"5, רתלינן לתאכלל

 ירנ"ש ולא סה)אזו הריאה תנקב שנמש רהי"שינן,ש4וגשר
 לכאודה בהסכין אז יתלה שלא מה כרין, ש5אויטריפה

 סירכא בבהום תלינן ולא נ"כ דט"ל סוה 5הוכיהיש
 רכפמח ריעה ד5האי ג"5 יוהר אב5 כרופן, בטכהנם

 5האי סהשכינן לא הרי כ% גריקה ש1יכה 5שבדופן
 סדטן רודאי 5ה רסהאחנן כ% ר"צהא לשיפסעשא
  ו3נ*שמהש בססין ,שפאר כה לת5הת יש ודאף אשכקאמה

 רייק יהוא אלא דהלינן, מבועא נרעה דלא דטבהאידא
 ור"ל לכן קודם נקובה 'היהה כאלו ונראהברבריו
 ענו5 שיההז דהיינו נקב ברסות תתראה 'הנקבשאוהו
 שבאסת אף בה0כין לתלות יוכ5 ש5א באופן משוךולא

 נקוב שהיא בעינינו כך שיראה או בהטכין,נעשית
 יטעה שבאמת אף בהסכין 5ת5ות לו קשה ויהיהמהיים
 דין ע"פ ץשסוהר יודע לא שהוא או עיניו,במראית
 היתה בוראי בריאה נקב שכל בעיניו ויראהלת5ות
 ר5האי י"ל מדינא אבל כרין, ש5א ויטריפה לכןקורם
 תלינן שלא התב"ש אמר 5א ע"כ דהרי לכ"ע,בסכין שפיי והל"נן כל5 ריעותא אינה בדיטה דא"צמ"ר
 רבעיא סשום אלא מיעוך ע"י שעוברת מירכאבכל

 אבל 5בורקה, א"א היי 3קרום שנקרע וכעןבריקה,
 להפמ"נ וכן שפיר, תליגן ברייה בעי %א כיוןהך

 לכן הטו נרולה קולא המהטך כדשום בסע)שיההכתב
 סיעוך לא צריכה ראינה בוופן בסכה א"כ תלינןלא
 הגאונים לקצת אב5 5כ"ע, שפיר הלינן כ% בריקהולא

 %ם תלוע לא לכ"ע וראי 3ריקה רבקטו הר"ןשהבוא
 אפ%ו ח%א בס8פ אלא עחוינו רתל"נן רין נה שייך5א
 דסוף הש מרפה נ"כ הסכין שנעבה בוראי ידעאם
 ברופן רגשכה דהי5 5רירן וכ"ש ברישה, בה הסרסוף
 כסידרן שלא כסורכא ורינה מוררת ואינה מעלהאהנה
 הגצ"עוך לש*תר רטבהא ירא במשגדט ת5ינן רלאודאי
 לענ"ר. כ5ל ספיקא בזה ואין הסירכות ץנאריבכל

 להוכיה כתבו הא הנאונים הלקצת ה' באות דמש"כ1
 רזהו טמיה רהליש סכינא שם רבעינןמגצה

 לא רהם כלל נ"כ בזה רק לא בריקה, רגעינןמשום
 ותום' רש"י דעת הא דעתם אלא להוכיה, כלל זהעשו

 בפשורי לה בדק רו"י בריה נהמיוה ררב הארפירשו
 להומרא. כוותיה ופסקו ברופן מגה בה אנמצאקאי
 רבא כיברי רסהסי אלא גהגזיה כר' רלא דם"ל רי"5או

 ואע"נ 1כ*ריפה הוא ריאה )יהסת 5א ואי 'הרי"ףכנרסת
 מכה בי' איה אי רגם ד)צש'מע זיקא, מפקי קארלא
 זיקא, ספקי לא אי לבוהקה יש פנים כלעי
 הרא"ש נתב וכן ק"ש, היי"ף ברעת המהר כתבוכן

 רלהרי"ף הגר"א כ3י%4ר וכ"כ הדי"ף נרעהוד,ר,שבקא
 מדבריהם הר"ן ונדט"כ ע"ש, רמילהא עיקרא הואהרי

 עצמו יברי הוא פומא, רהל"ט סכיגהא כעינןכהטו"ה
 פוכמו רחליש סכין רמצריך הכי יתפרש רלרידהושכתב

 דלוא-א"ש אלא הם. הנאונים רברי ולא לעיל.וכרכתבנו
 רוצה דלכן מדי"ף בדעת הכי דכה3ו הטשוהרו*ב"א

 כנפי4ה 5ה מכושרינן בדופן )שכה רבדאיכאלפרש
 אין ברבריהם נם המ"ס פדכמו רהליש מכינאמדגייתי
 איזה דאל"כ ב0בין רתלינן ס"5 ע"ב דא"כ לוסררא"ת
 יוכ5 5א סאש"ה ר5כט* בדיקה ומצריך 3הה ועאהיכהי
 רוראי לתטת. יו% %א "נקב ר5ס4* רשה סכיןליקה

 המין למשה יצטיך %א שינקב יהשה היינה*עטב
 וכלשאהע טעינו נהשיבקב יסרא לגאש כד"שת בעירלא
 לא אם אף 3ריוה בעי %א דכיון 1עוו כהנ"להו"ן
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 רהרי סחטכין יתלח 5א 5טה נ"כ שעקב בעינ*ויהאה
 וכהג"ל הפם"נ טעם ולא ואזבי,ש דה1ש 5א בזהאין

 ירנ"פ ולא טחג4זו יתנקב רלמא בתירוצו נדי"ןולומר
 רוררא להו ניחא לא מחיים נעשה כאילו הנקבויהיה
 נקב שיעו4ה כזה רחוק לחשי2 לחהפ נדול דוחקזהו
 לחר"ן נם וכאו4ר ירניש לא והוא הסכין ע"יענול
 קצת דלדבוי ואמר קצת לדוחק וה לי' כ14מעהיה

 וכהנ"ל. יוחר ניחאנאונים
 דלהש"ע שכתב ו' באות דבריו נ"כ לדון יש רבנזדץז

 א"כ בדייה בעי דלא בדופן במכהי2פ0ק
 רתלש סכיגא לן דלג14 והרא"ש הר"ן קושיתיקשה
 יהיה נקב ימצאו דאם הר"ן נתירוץ ע"כ אלאפומיה
 הוא הכי לאו דודאי לתלות, 'נוכל ולא לריעותאזה
 דלא הש"ע לדכרי דודאי נ~, הר"ן דעת הוא זהולא
 להתבו"ש בין להב"ח בין לכו"ע תלינן בדייהצריך
 דבמבה כיון לריעותא תרתי בוה שייך ולא 5הפמ"נבין

 בדייה ולא מיעוך לא צריכה שאינה להש"ע ס"לבדופן
 להי"ן רק הוא והחשש כלל, הויאה סירכתואינה
 מחיים נקב כעין שיתראה עגולה נקב תעשהדלכ2א
 ואין וכהנ"ל לתלוח, באפשר יהיה שלא באופןוכה"נ
 לאו יכו"ע דבכה"נ לריעותא לתרתי מזה רא"השום

 ודאי בדיקה דצריך להפוסקים ולהיפך כ~,ריעותא
 כיון אלא לריעותא תרתי משום ולא בסכין תליגןלא

 זה אין וטו"ס בדיקה נ!חוסר והיה הרי בדיקה,דצריך
 אין בדייה בעי דלא דלכ!"ד לריעותא לתרתי בללענין
 להרתי נצרך לא בדיקה דבעי ולגמ"ד כלל ריעוחאזה

 עלה, קאתינן בדיקה חסרון כה2ום איאיריעירא
 דבריו שיסכים ח' ז' באות דבריו אכ:םוכהנ"ל
 ועב-ח ~דופן קסמוכח הריאה לדידן *כיגגקלהלכה
 כהשמוש במקום תחתיו נקב ונמצא מיעוך ע"יהטידכא
 ביוהי, מובן אינו יה2יטות, לכל לדידן דכשרהירים
 כהעוך בלא אף בדי9ה כעי דלא המחבר רלשימחשכחב
 מ"פ טיעוך, גלא נדולה ריעותא לדידיה והויאף

 הריעו'ת(* לה לצרף ואין סתם ייעותא אלא א"טסרעוך
 כ'ד~מחבר קיי"ל לא אנן דהרי הג!וה, והוא דחלינן,כ"ד
 נב אלא בדיקה בלא לה מכשרינן דלא די אאבזה

 בלא אבל כדעוך ע"י אלא לה מכשרינן לאבבדישה
 וכפ0ק כסדין שלא סרכות ככל היא טרפהמיעוך
 דמה הוא רבחא קאג1ר ואיך ל"ט סי' בסוףהרם"א
 יהיה שלא שבטל פעהמה המיעוך הוי מיעוך בלאדנשו
 היא 1כיהה טדפה מיעוך כלא הרי לריעוהא,ההתי
 ייעותא שם עלי' ושנורא הזא המיעוך 44חר ירקלדהדן
 ולא נד~ה קולא המיעוך הוי הזאת הסייכא ינםגדולה

 גדיקה, חגיין כמ2ום וההב"ש בנוב, להמבשרע!
 אינחי הש1 נרולה ק"(י' דהמיעוך גמ2וםהלהפס4אנ
 וכיכהבחי היא, טילחא חרא והסירנא דחנ*במי5הא
 לריעותא תרתי כמ2נם הוא יצחק שן ו*קגשןממי
 - להדדי. ושיכאץינו המחבר שיטת "רכיבואיך

 לנו,לסמוך יש דכה"ג הוא דכוונתו ביה, י"לולכאורה
 שהלכה לאחו ל~עותגי 5החשיבה וישלא המחברעל

 לחמחבר מותרת הש המיעוך קודם דנם כיוןשוך
 המה1ך לאחר אבל המיעוך, קודם אטרונחו אם לנזדי
 העא דזה חדא ז"א, ב(4שת אב5 ייה: 5א ריעוהאנם

 דשאי חכי לכרטר ראיכא הוא ילרידי' טהמחברלנמיי
 נדללה וישחא היתה המיעוך קודם הנקב כעצא מיהאם
 הי9לה המיזמך לאחר מאם כסכין ח~ין היינוולא

 המיעוך שקודם לדיון אבל - שפיר. ותלינןהריעותא
 המיעוך ילאחר עכ"פ אשכ נקב בלא אף טריפההיתה
 ועוד גכאדק זגקב להלות ואין היא נדולהריעית4
 ואינו הוא כידי לאו המיעוך ע?טו להמחבדדהרי
 פפה,פ דקרי כלל סמנה נדולה ויעוהא שםמבטל
 במי1ך להט5 הנוהנ שתנל סע"י ל"ט בסי' הטחברפסק
הוא

 מא~
 שטיקל הוא ייק-הרמ,אש ליא4ראל, טריפות

 ובין להמחבר כין טריפה סמ"נ הרי וא"כבסיעוך,
 ריעוחא ודתה הכרעוך ו1קודם כשם להי2חברהרמ"א,
 כללב2 לאו הנ!יעוך בי המיעוך, לאחר הוא כןנדולה

 ולאחר טרפה היתה נ!תחלה ולהרמ"א לדידו,הוא
 אא"ב בעדו להמליץ ואין גדולה, ריעותא האהטיעוך
 בלא ו4מחבו קולוז יאמ1ון בשני החבל שתפסנאמר
 יעויה לא זה והלא גמיעוך, וש-כ!"א וקולתטיעוך
 אף בש~ז וקולי בי"ש קולי להפוס לנו דאיןכדאטרו

 בדבר יאף אחד. בדבר קולי תרי וכ"ש חלוקיםבדינים
 ד,ערי קי"ל נ"ב כה"ם היולות בו1ני להלכהיתפסינן
 לא ב'ד*פ"ם ר14ף הכא 'וב"ש אמרינן לא בהפ"מקולא
 כ"ז שייך לא לדבויו דאף ועוד המחבר קולתתפסיינן
 לר"גותא, הרתי משום הוא החשוש דכל הבנתו לפיאלא
 עם אלא גמיעוך מק~ען דלא ו4אג1ר לחתבו'"שאבל

 הטיעוך ולכן הגדיקה, בה חסר נקב שיש וניוןהבדייה
 כטעמו שאכ(ר להפם"1 וכן בה, מועיל אינולבד

 אבל נקב בה רואין כשאין אלא טועיל אינודהמיעוך
 בוהסירכא, בהנקב יותר הל"נן נקג בה רואיןכשאנו
 מכשרינן דלא כיון הזאת הסירכא נם הוא כןבודאי
 נקב' במקום טועיל אינו רהמיעוך במילוך אלאלה

 עם אלא מועיל אינו נקב בלא נם ולהתו"שלכו"ע,
 הטחבר על שנסמוך לומר סברה איזה וא"כהבדיקה
 מיעוך מצריכין אנו שמפורש כיון מיעוך צרהכהדאינה

 לכו"ע נקב בה מוצאין כשאנו ננמר לא 'הריוהמיעוך
 אמגם 5דעעבו"ש, במקובאה בדק כק~א נקב בלא אףאו
 ע5ה דאהי הוא לדיעותא רמיתי דכה2ום הבנתו לפינם
 בין המחבר בדברי שיטתו שי היא נטורה טרפהג"5

 ביטול לא הטיעוך 5המחבר להימ"א, ביןלהטחגר
 המיעוך לאחד ולהרמ"א לייעותא, תרתי שםסמנה
 אכגם וכהנ"ל, לריעותא תותי ושם עלי' שנקראהוא
 לריעיתא הרתי שם עלי' אין 'המחבר לדברי האמתלפי
 אבל כדכתבתי, שפיר בה ותלינן הגויעוך קודם גםכלל

לדידן.
 סהרכות שארי מכל זו סירכא עדיפא לא ולאי
 וכהנ"ל(. כה תלינן ולאגוג'בסר~ן

 א"כ בדיקה בבעיא הנאונים ד5שי' כתב ח' לב841ורןח
 נדיא ריעותא הוי מיעזך ע"י בא~י'נם

 לריעותא: לחרתי סצרפינן 5א נגב בה בנמצא:6"6-



כהזיוחיקדתפארת
 0דינא וטריפה ענ"פ בדיקה צדי3ה והלא פליאה,והיא
 להטריפה צורך ואין הנק3 במקום בדיקה שאיןכיון
 שיש האחת הריעותא נם אלא לריעותא תיתיכהטום
 היא והעיקר מטריפה, 'היא שם לבודקמ וא"א נקבבה

 הלכה בענין ובין 'השימות בענין בין ממשלהיפך
 בדיקה בעי דלא המחבר דלשיטת כתב דא"הולדידן.
 תלינן, ולא ידים כמטטוי? במקום נקב בהמטריף
 נקב בה 3צ2ריף לא בדיקה דבעי הנאהניםוישימת
 היא ימא3אז תלינן, לדידן נם המיעוך ולאחרותלינן,
 בדיקה בעי דלא המחבר דלשי3אע סכה2, להיפךהכל
 במקום נקב כה פסיל ויא כל4 יריעותא נחשבתלא

 ואי:ה בבועא דתלינן כטו שפיר ותלי:ן הידיב,מ'2מוש
 וליסימת בדיקה, בעי דלא כיון יריעותא יתרת.נח7:בת
 יריב במשמוש נקב בה מוסל בד'קה דבגיאהנאונימ

 שנקבק ראה אם אף אלא לבד לריעותא תרתי משוםלא

 ולדידן בדיק'ה, ח0רון  טשום הנקב בה פוסל ג"כבסכין
 שלא כ"ז בה מהני לא בדיקה דאף כהרמ"אדקי"ל
 לא המיעוך לאחר אף אזי מיעוך ע"י הסירכאאזיל
 לא כאשר דמבחא ידא במשמוש נקב שום בהתלינן
 בדיקה חסרון 3חטום להתבו"ש הסירכות בשאריתלינן
 ולהפמ"נ בידים, הנקב שנעשה כשראה אףומריפה
 דסייכא לדבי ורנלים היא נדולה קולא דמיעוךכהטום
 דלאו זה, על זה מעידין 1'הנקב 1'הסירכא היא,נמורה
 שנעשה כשרא,ה דלדידיה אלא תלינן, 1'לא אתיאמעלמא
 וכ( בדיקה, חמרון משום להמריפה אין בידיםהנקב

 וד"ל. ואמת, ברור הואזה
 מצרפינן לא פורתא הנגלד חדש דבר כתב ז' בסי' נכ[מ

 הסטרפת דיעות דיש ואף אחרת,יריעותא
 שנחזיק הוא כלל 5א מ"מ אחד, קרום בניקבגם

 ומביא היא, דמריפה 'מ"ד בו שימצא מה כליריעותא
 אם בנמ' פלוגתא שיש אף בבועא דת5ינן מהאראיה
 לבמי לרון יש בזה דנם אומר ואני עיי"ש.תיינן,
 בזה הו,א יכוונתם כ71ם, האחרונים בי' שתפסובזה

 כוותיה קי"ל דלא אע"ג המטרפת דיעה שישדבכ"מ
 חאי כי רחוקה דפ15מעא '5כו"ע ע'כ"פ רהעותאהוה
 ולזה גמורה מרפה יהיה שלזה בינייהו עבדינן לאודאי
 ב' מ"ט חולין ראמרינן להא ודמיא הוי 5א ריעותאנם

 כן וה"נ סתים, לא נסי מסתם לדידן אכלי מיכלאינהו
 ריעותא ולדידן לגמרי מטרפינן איינהו לחומראהוא
 בעלי גילו שיא במקום ,אלא 4ה אין א'מנם הוי, לאנמי

 ביניהם, יש רחוקה דפ5וגהא בגמ' דעתם מפורשהש"ם
 הרי הוי, 5א וריעותא דנם 'מפוד"ט "טגילוי במקוםאבל
 נם כהמתיר הל'כתא נפמק ואם בזה נם דפליגיחזינן

 לריעותא. לחרתי לה מצרפינן ולא 'הוי לאריעותא
 זאת, סברא טפורש שכתב ל"ז סימן בח"ם)ועיין
 דאין י~ש דא3נרי הוא בגמ' הרי וא"ג המ0דד(.עיי'אט,
 לסתלי במה דליכא להדיא ד3מטמע בבועא'מקיפין
 צדיך 'היה לא למיתלי במה היה דאם התום'כדפירשו
 מקיפין אין ריק מפורש יהש"ס ה3י דס"ל הרילדהיף
 5א ריעותא 3מטום אבל להשתנות, שעשוי ו3מטוםבה

 תלינן לתלות שיש דב0קום ש"מ וממילא להחי"טיגן
 דאין לומר לו היה נדולה יותר רבותא דאל"כשפיר
 יודעין והיינו לריעותא תרתי כה2ום בבועהתלינן
 5איסורא מעמים ב' בה שיש מקיפין דאיןמכ"ש
 5השחנות, שעשוי משום ב( לריעותא תרתי משוםא(
 דהוא ש"מ בבועה מקיפין דאין רק אטר ימדלאאלא
 שפיר בה תלינן אבל יהשתנות שעשוי משוםרק

 לריעותא כלל נחשבת דאינהו למיתלי שישבמקום
 דקי"ל דמה בזה מפורש 5נו שנילה הוא דהנמ'הרי

 במקום אבל כל5, ריעותא נם הוי שלא הואדתלינן
 סברא בודאי פלונתייהו 'הוא היאך מפויש ידעינןדלא
 אנו וצריכין רחוקה פלוגתא ביניהם נשוי שלאגדולה
 העליון ירום בניקב וא"כ הוי, יכו"ע דריעותאיחוש
 הוי לא ריעותא דגם דעתם שיגלו בש"ם מצינודיא
 בודאי ביה הטריפו אסי ורב 1'טמואל ורב דמתירימאן
 התבו"ש פסקו וכן הוי, לכו"ע דריעותא לומר יןיש
 הוי פורחא דנניד ל"1 בסי' מפורש האחרו,ניםוכל

 בלא כננדם, יהקל ואין לריעותא, תרתי לעניןדיעותא
 הלבו"ש בוה האריך כבר כ' ובלא"ה מוכרחת,דאיה
 ומחלש בבועא דהלינן להא והביא צ": אות ל"הבסי'
 כה3!תיר בהדיא היכתא דאפסיקי מידי דכל אהראופן
 נראה לענ"ד אבל ע"ש, לריעותא 4ה מחשבינןיא
 וד"4 כדכתבתי,נכון

 רמכשיר ח' בסי' ג"כ בדבריו לדון יש זה רבכלי
 לתלות שיש במקום להסירכא הממוכהינקב

 נמצא אחר במקום דנם היכא דמבחא ידאבכה2מוש
 דלא דהא דכיון במע113 לאמר מש'מוש, במקום נקבשם

 תדתי כה12ם ה'וא הסירכא שתחת בנקב בכדטמושתלינן
 נקב נמצאת יא אם אלא חיישינן 4א א"ביריעותא,

 הוכחי לנו יש דאז בה שמ'טמשו מקומות בשאר.כזה
 להמצא היה דא"כ דתלינן מאי משום אינודהבצבו'ו

 ג"כ שם .טהיה במקום זו הריאה ע4 אהר ב'טקום גםבזה
 אחר 3וקום בגום מבצבץ דאינו ומדחזינן 'מיתלי,במה
 סי' גדר 3ושום הוכחה ינו זה הוי הסירכא במקוםרק

 תרתי הנך ע"פ מחיים גקב דנעשה לנו חמבררתמקום
 דגם דחזינן היכא אכן זע"ז, ינו המוכיחיןיריעותא

 5תלות שיש במקום מבצבץ בהריאה מקומותבשארי
 מבצבץ 5היות זו הדיאה דדדך חזינן א"כבכה32!וש
 זה דנעשה ולהגשיר 5דון יש דנ"כ הסירכאבמקום
 כה2ום בכה"נ לההמיר 0קום ואין היד כה2טושע"י

 כהטום להחמיד 3נה"נ שייך דלא כיון לריעותאתרתי
 עיי"ש. עדג"ל, ,מהוםס'

 תרתי שמשום יסוד1 על הוא ייינו יי רדשנהיא
 שבררתי לפי"מ אבל עלה דקאתי הואלריעותא

 ידים ב3דטמוש הנקב לתלות שיש דבמקום הואדלא"ה
 הלבו"ש כדאמר 5הלבו"ש אף כלל ריעותא זה הוילא

 מ"מ היא נדולה דריעותא מקמא ביתרת דנםבעצמו
 נחש:ת דאינה הרי ידים בכהטמוש נקב נ"כ בהתלינן
 סטרפינן כ"ד ריעותות ד47אדי כ"ד לדיעוונאנם



זיוהי"דתפארת8
 תרתי כעין דהוי אלא ביון לא והלבו"שביהרת,
 בעלמא. פ%תא נילוי ומשוםלריעותא
 לריעותא תרתי נהשום איגו בודאי להפם"נל2נסא4בפ

 הפוסקים רוב רסריכא דכיון משוםאלא
 מקילין אנו אין מיעוך ע"י מקילין שאנו אלא3חטריפין

 השקול ספק הוי ראז נקב בה נמצא שלא בסקוםאלא
 יש דיותד דבר בשום תלינן לא נקב בה בהשנמצאאבל

 ראיה אינה והמיעוך הנקב ע"י שבאה בסירכאלתלווז
 הלשון זה כדעאמר 3טזחלה נקב בה היה שלאכ"כ

 לפי"ז והרי ע"ש, בהנהה לעיל לשונו רהעתקתי83פורש
 אם מ"ם לריעותא חרתי אינה אם דאף בנינו כלנפל
 ויש בסירכא לתלותה ויש הסירכא במקום הואהנ9ב

 בסידבא יוושר בג?צוי לה חלען ידים גכמשמויטלהלותה
 על מנלת 'והיא במצוי דוזולין דו3עזא בכלכדק"ל
 סהגוך בה היה שלא במו החש נסנוהה דסירכאיהגשיהכא

 מעליוה סירנא שם לבטל בה סחיל אינו רו1מיעוךבלל
 וא"ב נקב, בה כהשנמצא ולא נקב בה נמצא לא אםאלא
 היה לא סקום אי אף הרי מיום לסי' הוא עניןאי4ה
 כי דהסירכא הסירכא משום הוא המייפות נ"כמימן
 בוועיל אהנו בלא"ה רנם ביון בטיעוך מקל"נן לאהאי

 המקיל נם ולכן הפוסקים, לרוב סייכא לשום3וישוך
 נקב כענאין אלא סהל"ה סירכא שם לבטל הקילולא

 עלי' טעדת ע4הוא אחרים נקב כש"8 אבל להפטוך
 בהסירכא הנקב לתלות "8 דיוהד 3משום סירכא,4זא4

 דחולין אחר ברבר הנקב 3משנתלה בהנ9בוהסידכא
 ע"י 3קב כת גטנא אחר 33שקום אם אף וא"כבגויוי,
 כמש113ש ע"י  שאשוא במצוי תלינן התם בכך 0הכאצצש
 ולא בהסירכא לתלות הוא המצוי הרי הנאאבל

בסהשכט"8.
 הוא לריעותא ונרתי ו4משלם ידירו רא4 לעלד4יב

 להבריו מהום שום אין נ"כ ע5הדקאהינן
 יאטר ו1אם מקום, דסי' לוגא שסדטהל לרבריודאף

 עוד סצא אחר או והוא זה במקום מציאהינש15צאה
 כנצ שנאסד סיג?ן מקום הוי לא דאז לה ססוךמציאח
 מציאה שאבר הוא אהר כן אחרת מציאה אבדשאחר
 הסברא דב"מ פ"ק בסוף אטרינן יא וע"כ אתמהא,זאת,

 בשלשה אבל מאחד שלוו בנ' א:א אהדדי גבי בעידמאי
 סיסן בו שנתן לסי ליהן צריך היה בודאי משלשהשלוו
 בכל איירי ובודאי אהדדי נבי בעי מאי אמרינןילא

 ואלו 3' כ"ד שם תנן ונן מקום. בסי' ונם'הס,מגים
 טעמא בנס' ואמרו ובו' בבלי פירות מצא להכריזחייב
 שלו אלו הרי פירות ולפניו כלי הא בכלי פירותדמצא

 נפל כנא טהאי אסיינן ולא לעצמו יעגב הפירותואאן יחזיי הכלי 1עז הסימן לבעלי ץ4הכלי ואעפ"יופירש"י
 וכהא83רו טקום כסי' נם שם ה3השנה איירי ובודאיעכ"ל,

 הוי לא פירעוז ילפניו בכלי אלא ע"ש, פהרוח צכ4רהני
 שאיגם כיון פירות לנבי ולא כלי לנבי אלא פיפןסהום
 אינם שהפהץות שנצצ אסרינן ד5ש ס8ורש הריצבהיז
 באט חגיא וכן שלו, אינו הכלי כן 4א,ר של אלאשלו
 להבריז חייב סיסן בו ש"8 רבר מצד סימן בו י44יןדבר

 כו יצאין בדבד הלה זכה שלו את ונטל סימן בעלבא
 זה, כן אחר של הוא שזה דסמו אפוינן %אסימן,

 שמביא ד13ראייחו ועוד מקום, בסי' 2ם ודאיואיירי
 ילמחד ביריבה וטחתו הבדוק בעד עצסה סבדק'הכנדה
 הוא סהום סי' דמדין שאמר טטאה ביריכה דם3?צאה

 כב1ה 5ה סמוך נמצאים ודאי התם והרי עלהדקאתי

 שאין ב'. נ"ח נדה וכדאמרי סאכולת של חמיםטיפי
 לך ואין דמים טיפי כמה בה שאין ומטה מטה כללך
 דיינינן ומ"ם דמים, טיפי כסה בה שאין וטדין סדיןכל
 רטים מיפי דשארי דכסו אמרינן ולא סקום דיןבה

 אמנם סתירתו. והוכחתו הרי וה, כן אתומם44כולת
 רב הרי דא"ב מקום לדין כלל לי צריכין לאלענ"ד
 3צ"בריהם ראיה מביא אינו ולמה שם וה אסיוושמואל
 כמשום החם נם בזה הוא הטעם אבל מקום. חוידסי'

 לתלות מצוי הוי כתם ובסתם בכ"ם בטצוידתלינן
 לתלות יותר מצוי בירכ'ה שטחתו בזה אבלבמאכ%ח
 עלי' הרנו גוד44 דלאו 13בס4כולת בו ננע ששדאיבהעד
 מהא עור שסביא סה ונן שם. התוס' לשון דייקוכן

 4אזא 43על3טש דעליון דכמו בעליון 'התחתון כתםיחלינן
 סיטן גהום בדין לאו נ"כ אתא 3?עליט1 התחתוןבן
 הרי אחא 13עלטא ודאי דעליון דכיון סשום אלאהוא
 הרעה, שלא או שושכהה אלא בדמים נתעסקהדע"כ
 אף עכ"פ התהתון, נם דם באוחו תלינן שפירולבן
 נ"כ מעום סי' כודין ההש לריעותא התוהי שאטו~ייו
 בנבטילא

 אהר בסקום נם נסצא אם הריעוהא
 כזו.דיעוחא

 וטרתי 3השלם 3(מרפינן דלא שכתב דבדיו עיקר גםינ
 כ"כ הכצבוץ 3מצא כשלא אלאלריעותא

 הוי ראז הכהשטוש בג1קום הריאה 3וקוסותבשארי
 ה3הטמוש. סחמת נעשה לא 'הבצבוץ זה דנםהובחי
 לן היה לא הרי הובחה הוי זה דא"כ חימא,היא

 אחד כסקום אלא נמצא כשאינו בצבוץ שוםלהכשיר
 כ"כ בהן שכה8כהש סקוסות כשארי ולא משמושבמקום
 יחידי בצבוץ שום לתלות לן היה לא טירכא בלאואף
 מדלא הגושסוש מחגצ1 נעשה שלא הוכחי הוי זהההרי

 בשני יבצגץ אם ואף הכהשגפוש, מקום בכלמבצבץ
 ככל בובצבץ בודלא לתלות לן 'היה לא נ"כמ9וסוח
 הובחי הוי דזה שא1מד כיון בה ש3ממכהצו הריאהשטח

 אוחה יש עדיין ההרי הטירכא סחמת הבצבוץשנעשה

 המקום שטח בכל ויוחר יותר בצבצה מדלאהונחי
 שתחת הבצבוץ לא לתלות דאין ודאי א"כ בושמשמש
 שני 'וראי אלא כ3משמוש השני בצבוץ ולאהסירכא

 לנו אין הרי דלדבייו )ועוד נעשה. מחייםהבצבוצים
 כ"ב 3מש3מש א"כ אלא 'הסירנא תחת בצבוץלהג4ריף
 טשבוום לא אם אבל מבצבץ אינו ושם אחד במקוםערד
 שם דאין לבד לסירכא הסמוך נ"א אהר טקוםבשום

 כאעם סי' בודאי שייך לא דשם להטדיף לנו איןהוכחי
 הוא כן להסירכא מקום סימן הוא שהבצבוץדכסו
 ראטרו דנההא לרקהא ודמיא להסש0וש סעוםסי'
 מצומצם מפום אפי' סיטן מקום הוי לא דשם כ"נב"ם



כו ו יזחיי"י ת ר א פת
 לך דאיחרגה הי3י כי דאסוינן שם. דאמרילהאינא

 והרי עיי"ש. מקום, 'האי לחברך איתרסי כן משוםחאי
 בצבוץ הפוסקים הטריפו ענין רבכל אינו בודאיזה

 כי אמד"נן ולא המשמוש ובסקום הסירנאבמקום
 איתרמי כן סקום האי להסייכא דאיחרמיהיכי

 שייך רהבצבוץ הוכחי שם ואין מקום האילהבמטמוש
 שתחת בבצבוץ "ט דודאי מלהכהט)!וש( יותרלהסירכא
 שכתב ההיכחי אלא שלו הוכחי 5א אבל הו3חיהסירכא
 בכמטסוש דלא בסיר3א הנקב לתלות יש דיותרהפמ"ג
 גשקכהטסוש הנקב על יותר גרול ער דסייכאוכהטום
 סירבא בלא בצבוץ כשיש 51כן יותר. בסצויותלינן
 וראי ולכן המצוי, הוא הגדטמוש רשם בכהטמושתלינן
 רשם בכהטמוש תלינן סירכא בלא בצבוץ כשישאף

 יבד כשיש אף ודאי ולכן המצוי, הואהגמטב!וש
 ואף אחר בסקום בצבוץ עור 'הסירכא שתחתהבצבוץ
 שלהם במצוי תלינן הבצבוצים אהתם בצבוציםכמה
 לו סמוך או ,הסירכא שתחת ובצבוץ הגמטמוששהוא
 וברוד פהטוט והיא הסירכא שהוא שלו במצויתלינן

 ור"ל.בסער"ש,
 מורבאוויץ וואלףזאב

 יאמימן
 הצימוק ומראה במקצת שצמקהבם4יאה

 מוגלהכמראה

 תרכ"ט אל'וי, כ"ח עש"ק, 1' יוםבע"ה,
 יע"א ס11יטלא11יכהשפ"ק

 בועה ב~טיפולי' נה שהיה ריאה לפני הובאשאלה,
 ריאה מקצת וצמשה נבה 'על תיויהוטירכה

 עלתה ולא מונלא 'כמראה הצמהה ומראהסביבה
 והסירכה ג"כ, בצבצה ולא הקיום וקרעתיבנפיחה
 לחבועה, מקיפה הי,ה כשר 'וחוט ק'ל, מיעוך ע"יעברה
 ריאה בשר 'הג~-אה נתכסה היטיב הכהשמוש לאתרוגם
 רחבה אבל בבשר נתכ0ה לא הסירכה החת במקצתהרג

 יו"ט, לצורך רגיחק שעת וגם הפם"ג והיהנתכסתה,
 ג!עמים. מהניוהכע(רתיה

 שעברה כיון ה'בוו4ה שעל תלויה הסיר3ה מצר דונהן

 בה'פ',מ, להיתיר יש ודאי קל משוךע"י
 רצמקה בפשיב(ות ד08קו הפו)(קים לכל הצג!קהומצר

 חסרון אלא ה'הה דלא מטעם בפהטיב!ות כשההבמקצת
 תרתי 5ענין אף כלל רישורטש הוה לא וראימבפנים
 יש לכאורה 51כן אוטר לברו הב"ח אטנםלריעותא,
 ממפקי ל"ז בסי' הפם"נ אסגם לתיל"ה, עכ"פלצרפה
 אחר שום נמצא רלא 'כיון יפדין וכן ע"ש, בזהליה

 ה"ג, ננד  שהוא כולם וכהבו סמותו שיסבוימהפוטהים

 נאמר אם אף ישוד לשת, לחהט אין בהפ"מ דע3"8ודאי
 5תהמב"ם מ"ם עכ"8, תרל"ר לענין 'הב"ח לדשתלחדט

 שצצא צמעח חרי א"כ סשתים תקצמ הצקהצה
 כהמשחפי הלא גיקרי גשכוהנות ערוחן אין נקובהמרין
 קי"ל חען כהבו האהרהוס א% לחטמא ואףטחי,

 בו4עתזא 5א אנל ריעוהא ע"נ בריעוונא אלאבכה"נ שחצי דאין כתבו מ"ג2 נשובמ טחשש הם והמרפותדכי
 וחכא ביניהם והש הפרש כעואין אפי5ו ריעותאאצל
 הבהשה דדוב 'כיון ועהר הבועה, אצל הצטקה היהבנ'/ד

 מישיי 5א הרי הרי(מה כבקשר ,נתטמתה הצדדיםכהצני
 באסשע אחר דבמקום ואף כובפנים חסהון אלאבועה
 היה זה סקום הדי בבשר, טשבמתה לא סימע5הממש
 עייה שנהבפה הריאה ובשר מהצמוקרחוק

 וא"כ זה, לסקום הציפוק בין מפסיק היהבסביבותי'
 ש4ום הציסוק עם תויא ולא מקרי לא זה אצל זהנם

 פהאך ע"י עבהה איא תיו"ה הסקחכה עם כ"אתרל"ר
 עמהיתה כיון אטום גמטום לחוש אין ולהציגעקסל,

 פצש ביה 5ית כי יאפי5ו חלב",צ 81טק סונלאמראה
 היין כנל עי"ש, המונלא גתייבשה ראמר"נןכשחה
 הששת משפ"נ ל~שטטירה עקרי מופלגי לי המכעאמקגיה
 הם וכראי יותד בז51 לעניים למכור צויתי 'ונםהדחק

 5מכעך הנ"ל בה"עותהת צרדי בצד אשרה'מתירים
 ו5צצרך יו"ס ולצורך חרחק 1,ועח בהפ'/געייהם
 דדו"קעניים,

 טורבאוויץ וואלףזאב

 יבמימן
 נקב בו שהיה שנהגלה בטהולשאלה
 ושניכר הטשום תחת במומכי'מעל"ע

 ברייתו מתחילת כןשהיה
 לפ"ס תרכ"מ שנת 0וכות, ירחוה"ם ב' א', "וםבע"ה,

 יע"א סוויסלאוויטשפה

 אשר 3המות נוטני מחולין שני לפני הונאשאלה,
 מצאו 5א מהבהמות הסחולין שהוציאובע'ת

 מהאחד שקלפו כ'שת אח"כ רק ריעותא, שוםעליהן
 בהרבה קרעוהו וגם ניקור הצריך העליוןקרום

 אחת קרע כשפת מצאו סמנו הקרום בקליפתמקו'מות
 גנעל"ע באמהניעותה הג(תול 'לעובי שפהבסוטכ"ה

 הוא הנקב אך טעל"ע נקובה היתה 'כי מזה ניכראש'ר
 ב' אות מ"ג בסי' דהט"ז וכמעשה הבריאהמתחלת

 מאיזה נודע 41א נתערבו והטחויין עי"ש,בעגיים
 טחול על אומרים הקצבין ויטני זה סחול הוהבהטה
 לכ4 מרובה הפסר והיה שלו מבהבוה הוא זההשלם

 כמוי למעשה להיכה פי את ושאלו מהן,אחר
 והצ"צ שהמ"ז אף הדין בעיקר הנהתשונה,

 הם וגם עליהן רבו האוסרין אבלטכשירין

 ויהקל 3זו רחוקה ב8רצה לבנום לנו אין לכןבתראי
 כיון אבל לאיסוד, הכדיעו העולם ש(4בות ברברראהט



 4* ן2רצ6
 ך יזדח"ר רצ רש

 צרדי אטה בזה לחנצט *ששרתי ,צאר נדולשהדצ%א.
 וראי ס"ט נן"ן והנה ואצחמיריה לוברי אףהיתר
 :עאית כט"ג הלבה שמא חדא קולה ישום בצהאין
 אכל נתשא :כן עע" בהמה של ה:א הזה טחולישמא
 קי"ל ס-ט הוא ני:נתא רטפק )דאף ותראחהא

 1(פק )ןשאר ע:ר עריף :אהרבא ס"ם ביהד%4דינן

 הטחורשים ס"ם בריני ק"י בסי' הפמ"נ וכרכתבבנופו,
 נ"ו בס:"ם כש"ך ודלא הת"ם בשם ב'באות
 ודאי איסור "דהמפק 3יה עי"עס, יו"ר ס"קום"ו
 היהר 4אן נ"3 לים ג2הם ,אחת בנפל ואף הוא,לפגיע
 ההה אם ואף כ~, כתער:בות היה 7שלא כיוןבכה"ג

 הוא. )2"די לאו נ"כ בחר הרמתערבים
 )גונים היהר צררי  עגני בזה להמציא י"ל4~כפנם

 הורו בעצמם המהמירים נם א(מננ,ד
 בצשצה, מין ההב יאין כך המין רוב אם בעגליםלדאשל
 ו3ן להדיא, כן וכתב המחמירין סן קאתוא בח",שעיין
 חקירות. שני גזה לחקור ונ"ל אחיונים, שאריכתבו
 רק ל)שעט נאו אם סעגלים חוץ לסעט באו מאיא(

 נרולים, שוורים נ"כ לסחט בא: או ועזים,כבשים
 כשמעטים אהנם י"ש:ורים צ"ל היה :,ראיולכאורה
 וישנקב ושוא, כך  ענלים )שין בהטר:ב דעגליםמהיתר
 צריך ע"3 עגל 11היה בעת בקטנות: וה בשורשהיתה
 כ*כשירים עמהיקנו כיין :לכן פנרלות: גם 3ולהיות
 תולין שהיינו גמשום זה בנהב בהטנותו השווריםאלו
 הי1ם נם )הכהשירם לנו "צ הבריאה נקבדהוא

 אלו בהן היה בקטנותן יגם ולתלותכושנתגדלו
 שיהרע עד עוסדח היהר בחאשת ינשחטו ני:ןהגקבים

 סן נ"כ קמהם בתו לומר יש ובדהאי נטרפה ב3שהלך
 אלא באו לא ובודאי נקב, בהן שהיה ענליםרוב

 44בל הטדהשה, ועזים 3בשים כגון אחר יפיןלסאשט

 בהדיא כתב ט"ז סי' בחי"ר שהנהב"י אוהצהסי
 בעגלים רק נזכר לא 'המקילים ברברי שגם וז'קללהיפך
 עי"ש עכ"ל רביתיההו היינו דלאו בש:ר מ:דיםואילי
 רביתייהו דהיינו ראם ע"ז מאור נפלאתיובאמת
 4:מר יש :כי בש:ורים, רביתייחי הוו 'א איךבעניים

 מתרמא אי.: הבריאה מיר :ה'א בנד4:ת:, שיתרפאבו
 היה לא הבריאה מתהלת ענה:א כיון :גםעולמית,

 היכן רעד העיד כלל, יפואה צריך ואינ: כל4מ:ם
 מתחילין ומתי הנקב בהן לדונ17יר ענ(יםנקרא:
 רדעת וצ"ל בהן, הנוב להטריף שורים בשםלהשרא
 שמתעבה 3!תוך שמתנרלין בעת רהענלים ה:אהנ:ב"י
 אוהה אז מלכועלה, הטחול על והעליון הקרוםוסתנרל
 הקיים על-ה מכסה היה סקמנותו בו היתהשחנקב
 ע:כי נתוך 3"א מעל"ע גיכרת היתה ולאמלגועיה
 ניכר הנקב שזה :כי:ן 'הקר:טים, מתחתהטחדל
 טהרש, אנעשית היא )שילתא נילוי כיל"עו23פולש
 באסת אם ענ"פ אבל הנוב"י, בער להלטכנ"ל

 נ"כ ההש יורה "שפיר לקרוסים טתחת הנובנסשאת
 הנוב נהן גגוצאו ענלים )שין רונ אם להסחבךריןדאה
 ויותר כהנ"ל. נרולים בשוורים אף להכשיר יש,צפיר

 אם אף יהיינו להסקילים אלא זה אטר רלא לוסרנ"ל
 דניתימהו רהיעו מקילין הם ומ"מ נך ה3!ין רובאין
 היינו לאו אולי בשוורים רמ"מ שפיר אסרוע"ז

 כיון הרך הבעגל בוה יש נרדלה ומבהארביתייהו,
 שלא הוא מ:בהק סימן עקכ צר 3וכל )2קיפושהעור
 העור מהיפו היה לא :דאי זמן רבמיע:ט מחרשנקהשה
 ה:א מובהק סי3!ן :ע"כ 3!חד"צ שנעהבה יהיכרבאין

 נר:לים כשוורים גאשא"כ הבריאה כשתחלתשנוהשה

 ובה3מטך נעשה ת:לי מחטת אולי לה:ש יששפיי
 טוגהק ט"מן לו ימאין וכיון צר מכל הע:ר הקיפ:הזמן

 ענלים הושין 'כשרוב אבל לה)פריפו, יש מבריאהשנעשה
 אף כשר רדאי לחמהמירין אף דכשר כהכיה:ה

 דהטוורים וששלו לתלות יש 'ההדאי נד:ליםבשוורים
 ושוב 3ש4ז נקבים ה'ני בהן הנהיה 13רהב היהבקטנ:תו

 ההה ענלים סין כשרהב :א"כ לעולם, בהן י:טרףלא
 בנקב י:אף כשוורים אף להיכשיר יש דראי נקביםבהני

 ראם תנאי בחאי לחק:ר יש ב( ורו"ק. 3ועל"עטפולש
 ו3ומהום לומן מומן בו 3וחזיקים אם כך, המיןרוב

 ררוב רואין 4עו ז: בשט, אם רהיינו לאו, אולמקום
 ויש עולם ער בניבים רומין זה 'נתחזק כךהמין

 בעינן או הבאים, בומנים גם גקבים בה:להכשיר
 נתחזק זה במקום אם :כן וע4נה, שנה כל כןשיתחזק

 ום4אה לא, או המקומות כל על חזפה הוה המיןרוב
 מחזיקין ואין לזג!ן פה)שן דמחזיקין ביה לרוןלענ"ר
 ראין אמרו 3ופורש הרי דהמחמירין לסקום.טמקום
 איוה ש"ט הט"ז שהעייר מאף לסקום כוטקום)2חזיקין
 להתיר ל"ה חענו לא ס"מ בהכי הוו ענלים עשן:3נליל
 להענלים הם גם שהתירו טוף המק:סות שאר והמשום
 אלא הקילו לא הרי ר~שקילין נם אבל זה, גלילשל

 סימן הוא סביבו 'טפה יט"ם כי:ן יה: דששמעמשום
 בעגי :אף בהריא הס"ז וכדכתב כה שנב-אתמ:בהק
 עכ"ם אבל לנהחם, ממקום רמחהק 'צש:ם :לאאחר,

 :חנ: למקום ממק:ם )שחזיקין אק בוהאילהמחמירין

 הסברא מן ה:א כן :בדדאי להמחמירק מדבריםהרי
 בני:לן להשתנ:ת ח"ם בעלי כל טבע כן כיל'כ

 :ממקום כחהצ למקום יטמן )שמקום למק:ם,כגהום
 :נחלים, גהרים למטום ע"ט הממקום קר לטקוםחם

 וכשאנו :כדומה, ובשעגת, הרים ימק:ם שי:ת:ממקום
 לארצות המזרח ארצות יטבין חחיל:ק בעינינ:רואין

 לאחר 3"א מתחלפים כזמנים כמטתנים :אינםדמערב,
 4א ודאי במועשא אפל :השיתי, "חיל:ףשנתחזק

 יטהכיטירו מה כ4 ,שפשירים וכראנ: וששתנה,אמרען
 הם ,שהמריפו מה כל ,שטריפין ואגו היט"ס,חכמי
 ש)אשתגה אמרינן ולא ובעוף בבהמה טרפותכאלו
 רביני מהיא הכש"רו וכן  נשעחלפים, בזמניםהטבע
 להו אית הכי בדייתא חיוי הני וכל כהצוםביני

 מ"( )תאין עפמן 'בסקום או באפר הגדולוהופירש"י
 יכשפשר, ענמן ממקום כנ*וץלן חילוק בהו שהיההרי

 להכשירו בש"ס לחל3ה 3ן יובעי אפר, ולאולכחוש
 למע *מח חהכי ברייחא בחיוי אז קשמחמאו3משום



מ ץז ד1י ת ר א פת
 הכאתעג בכל כ"כ ביך רבעי ההיא להכ*יושסקו
 חיף יג5 טפיש שיחט וקץט ששי וזאםנץ

 היות שזה פש שש2 וצי מו ית וצינחיתא
 חאמ זה הוה לא א"כ באפר או שמן כסקש וקמי
 משם דטותו עות שדא טצו ששק טת וצחושאר
 הן ביה נין לה ישיהיה וההש וביייצ, היעולאו
 היתה לה "שיהען ההיא וטתלי ישחגא, בדרי "~איתהת
 שפיר ושא נר"חא. מיף אותם כפו שגןבמרעה
 וגחוטת ככל בעי הבימ התש לתכשירפסקו

 אלא היא דטרפק 5ם'ע2 וז"כה נצ?צ5 גנ*בטשא"כ
 רע"כ 5הו איח חמ מע "ק-ב ו"יכא אסרעןכצפשק
 באותו א"כ חולי סחיצת לאו הדא בד"תומתחלת
 ~ה הזה הרי נקבים חני להם אין הכךן ישרובמקום
 בטחולים, נקבים יהם אק מקום רבאותו להיפךהזקה
 ושהתם ליטף עצכל 'שפיי 5.מן יט"שן 5שמןאב5

 הזמנים לכ5 כטמנים קצצאיקו יח"גן כיחרמחזקיה
 חקחשו ולא כשיה בימ בימ וא)גים דבכ5ופם"ו
 נם בגי הבעי י?היה 5א 1*ח"כ זסן וטיזהועמא
 יצמן 0טרעה ישאף תגודול יתקאענה 3ציעזא,בחיף
 דמחחקק ש"מ בימ, רבעי ההיא תהיה לאובאפר
 וראי בטחו5 בנקב וכ"כ עולם, ער לזמן כטסןמסתמא

 המק יוב נתתחאם
 בא"

 בטחת להם קהיה אחר
 5היות קא-עץ הזמגים לכל מנוע1א המיה אותונתחזק
 ברוב 'צנבדק להיפך ישפוח"ט שיתחזק עד נשבבדה
 בדקנוהו יצלא כ"ז אבל נקב, ב-ה יהיה ו5אהמין
 ראיה אעו ושינו לא וראי נקב בהו יאוע שלאאלא

 ואם אדעתיה, 5או ראימצ עלף ,רמף דלאומילתא
 ודאי לומר לנו יש בטחרלה נקב עינל באיזהנמצא
 כך המין ברוב מוצאין הידנו "מחפעךן הי"נואם
 המין רוב בר"נו אחר בזמןן יום ,חאף לומר נ"לע3רד*

 מיוי ימפקיע אינו ג"כ נקב ביה ג1צאנוולא
 באופן יצ3הם יצחנקב נתחזק יצכבר הוזיפונהחזקתו
 רוב שיהיה יבעינן הא ההרי בריותן, גשתחלת הדאזה

 ו*לא חז"שה ,שבע בהו לאחזוקי והחה לא ודאי בךהכךן
 )פחג1ת אינו תנקב 'טזה בע5מא ישלתא גילוי רקהרא

 גשכירין והיינו ב3(ריקה בסיאין היינו אם י""החולי,
 חולי מחמת ולא בר"תו מתחלת שהוא ממנעואותו
 וכדעת אחר 0עג5 אפלו אותו גצשע"ן היעוהרי
 מובהק יסימן סביבו השפה 'טל הסיפן שמחזשהט"ז

 ס"ל והמחמיחן תולי, ושחמת ולאו מבריתושהחל
 סימן לו היה ב*חשז אי 'אבל "טובהק סימן והשאק
 ~טחלו רכשהה נ"כ מורים היו בודאי 5כ"עמובהק

בע~
 מיף אלא החה לא חמק ררוב להריא הח אתר,

 אם אף א"כ מבר"הו '(הרא לההתזק בעלסאסילתא
 ק אינפת פאי הסק ב בר נקבים נמצא 5א %1חרבזמן
 חי5י מחמת 'שאינוו גקב האי אקעחזק נברסו"ס
 יסתיפי רק הישה מטבע ולא מבר"תו אלאבעגטם
 ראף זאת רחזקה תשי וא"ב הט-אה מתח5תהכי

 ומןןם בקגים נקב 'שום יטל יצלא שלם עדליטשך
 איא וצךה וטעב גקב בה שהש אחד בזסןשנתחיק

 כחצם טבע רק דאולי חוקה, הוה לא 5כאוםדגשש"ום
 לזנת כטמן אב5 כחצייתה נ*נ 3יה שיתרמי ינרםאח

 חרו"ק יבחנ"ל, 5עולם, חזקה הוהודאי
 בפקאכצת נב"ר זה בחגאי להקל לנו "ש לפי"זדטץזדן

 קרוב לערר 'טזה זעצן היצו"ב יעצייצתע"ר
 בגקב ומגים כךן יוב בוטז זה בגחום היה ישנהלט"ו
 נעב בו ישנמצא עג5 כל ע בפש"טו הכשייו ואזזה

 יש בוארים וצם רבחעו פאי 5פי וא"גבטחוג
 רגקב בשגסצאת עכ"פ יענטם החזקה ע"פלהכשיר
 יהנוב"ע *גיביה :שף וסהנ"ל, העלען קרוםתחת
 אם אף א"כ 5"מן עמוםן דמחזעךן 1 יב"רר מאיוע-פ
 ב*מן להחזיט צ י כיע2 שגה ט"ו היה לא יטחריםהני
 סתח5ת כהטחרל דצקג היה בקכצותו דנם ולומרלזמן

 ו5א חנקור קהדם באנטע אדתה יאו 5א 51כןבו"יתו
 אף וכשר הק5תן קרום קילוף 5אחר כ"אסצאוה

 ויו"ק5המהמ-רק,
 אף לכ"ע בזה 5הק5 יציר נ"ל הב'3,1נם

 דשפה הג2חוי מרעו שכבר כיון5הכוהמירין,
 נהב שהיתה 5ן יימר מאן הקרע בסוף נמצאתהזאת

 חהרי נ"ב הקרע ע"י ה'נקב וה נעשה רי5סאסמולש,
 מלכעלה מהיפו רהעור ואף רטבחי ירא בפהשכדטתיינן
 אם ואף נקב בלא זה היה אויי מ"מ מעל"עימטה
 חסרון רק היה אלא מפולש היה לא אולי 'נקבהיה

 המ"ז דפסק צד מכל הקיפו עצמו הסחול ועורמבפנים
 כשחמיר רההב'ש ואף חסרון, שמיה רלאו מ"גב0ם"י

 איא כותחלה כ1א1נשה ראינו שלא בכה"ג מ"מ שםנם
 ריש 5הק5 חראי יודה הוא גם הקרע ע"י אח"כרק

 היה 5א )שבפנים חסרון גם אולי חרא ס"סבכאן
 טרפה אינו פבחוע חסרון היה אם אף אייוועור

 וכדברי חו5י, מחמת ויא,ו הבריאה מתחלת הואדאילי
 אף 5כ"ע בנ"ר להק4 יים הללו מעמים ומשניהט"ז,
 בכ"ע. הטקילין רעת שיצרף ומכ"ש המחמירין~דעת
 יהקל לבי )מלאני לא הוא חי"ש דדבר הואי"ומ"מ
 לפני אלו רבריי לונדוך להקצבים וציויתי בעצמובזה
 יוטבו אם לפה הסמוכים מרין על יושבי העדהעיני
 ודו"ק. בעעיהם,רבריי

 - 1נ-
 המפורממ הנאען הר3 אל יהנ"ל דברי ש5חתיאח"ז

 אשר וזה גוי'נסק, דק' )1"ץ נ"י ארי,הסועה
 רבי מבורי לרבר בשורחי עוד"ד בס8רי לי.כתב
 גבוורה רפואה כטזהפא המכה אין בה חמיטופהפירי

 ביי הרבה יחיוה יכלה חיה טרפה ילמ"ר רקלכו"ע,
 ר"ה ע'ש ע"ח 0נהדרין התוס' כמ"ש ר"מכהרפואת
 רמחול בסומכיה נקב טוצאין כשאנו והלכךההוחנ,
 ינוצרה 'ודאי לגמרי ובריא ש5ם והוא בוקיפוועור
 בטחול חסרון ורק הטחול ניהב 0כלל הוה ולאכך
 מקצתו נחסר כ'וש כשדה כולו ינחסר ו'כיון דהדההוא

 נ5יל באיזה שנטצא טה לדברי כרורה ועדותדכשחה,
 וכיון הט"ז, כם"ש בכך עג5ים 'הרבה 4מןבאיזה



 ך יזהיו"ד ת ר א פרנא
 בכלל רק תסהול 'ניקב בכלל זה שאין כס"ששמכורר
 רגנרפות על להוסיף שין א"כ רכ,צר בטחולח)ציון
 הכלל וה וכמ"ש הזמנים יבכ4 הסקומות בכלוכ,שר
 כשרה, חיה כמגה הא טרפה חי- כפוה שאיןכ4

 משום להקל בזה מבורי החלט עוד י'ט יב"חובחי'
 שיש ומה טרפה ודאי ד4"ה כיוז חיה כ4*פהדאין
 כו' רדינא עומקא בספיי ביארתי מיהרת ע"ז ןינע,
 הנ"ל רבריו על לו השבתי אש,ר הואןזה

 מתרסחשוע אהמה טרפה ,רמכת בור לן רכייל כללאהאי
 זה ושלי לענ"ר נמורה, יפואהלכ"ע

 ב'( נ"ז )רף בחולין דלמ"ר כהצבחת רטרפהבפיונתא
 חרלמא שם וכראמרו ג"כ מתרפאת כרטבחתדטיפה
 רמיטרפא במקרי א"כ כמטבחת מדפה יהורא -'סבר
 ההאשונים, מן יוהד האחרונים כנפיים ,הנרילובה

 פן יותר ו4הגדילו גומה חוא ההיכחה רכל הריעיקש.
 היה לא לראהשונים שווים היו אם אבלהחאאענים
 היוצא בגיטל חמטריף יהווהא ר' ק4ל %?לבז גוהכצציא
 בסירי אף גג2ודה יפואה מתרפיאע רטרפההרי

 העצם ושכירת רלענין ואף מ"ך, להאי בהרמימחפא
 נצציא אשע"ש רבנקשר סעי"ב כ"ה טי' בי"רקי"ל
 אינו טרפח וקי"ל 5רירן רה היינו ע"ב ספט,מ"רי
 אלא דנחושאשת אז סיגשן נפצינו לא הרי דעורחחה,

 הביאו ול4ו ,הטרפות בכל ולא לבד עצםבשב"רח
 יב"ח ל0רפה וסימן שם הונא ררב לדשפ אלאהסהע4פישש
 סהצבחת, דאינה לישו דמש יולדעו אהמת וטרפהיתא
 עור אין ראם העצם ו4בירת לנבי דשא"ה צ"לוע"כ
 תחיות נפסק שוב לחוץ קמש ונם רונו את יחיפיןונשר
 מחאי אופן ובשום המיולדל כאבר ונעשה חאברמוה
 הגשרפות בכל נ4שא"כ שע"ש, ויחקשי יתרפאלא
 אף מועמ לזטן וטתרפאת עאישבחת להייתיוסל
 וכן י%רת, השינה יב"ח יחיה איגה הטופהעמ"ר
 על כ"א סהילים שם בברייהא ודני דישב"נמשסח
 טרפה, למפק סיסן הוה יולדת דרק ט"ל רת"קחבייו,
 ס"מן ה4ה כדטבתת 'רגם ואמר עליי מיקי4ורשב"ג
 הת"ק אבי סימן, הוה ם י 4' חיות ,דנם ס"לודבי

 סימן, הוה לבר יולדת ירק יס"4 ש3יהן עלמחמיר
 וראי י%רת ואינו יב"ח חיה אינה דטרפה 'רקי"לואנו

 גם וע"כ כהשבהת טרפה דס"ל יביייתא כת"קפ0קינן
 ועור הנ"ל, כנפיים רהנרילו וכההיא נ"כנתרסאת
 במקום אלא שע"ש כ4הני לא עצם לגבי אףרהרי

 כמשום כגון ד"א כמ4ד ולא עצגשו סצד ההשדהטרפות
 נ"ו בטו"ס ריימ"א וכדפסק הדיאה נקובת אוצה"ג
 נהיבת נם הרי הפ"כ עי"ש. 1', ס"ק ג"ג בסי'יהש"ך
 גיקב נימל מרסכשר"נן עצמה סצר טרפה אעההמה%

 המחפי' בנופה ורב הולך עשהח%י כהשום אלאכק4"8י',
 ובן ט"נ, גטי' ישס הט"ז כתב יכן נ"ה, ברף שםרקש"י
 ליפ0ה הכדם דסוף מקצם תווא רהטעם מגשסצ-ציםנתב
 אעו %ען חיה( טחפה בוין הדחמם ג4שש נם'לעייז
 לי"צכ 3"ל ובוה לכרס, ריבוקו בכשום א5אמיטרף
 ראמר הא % טעחרי לי קישה שהיה גשה % 3כון"שוב

 שהניע אלא אגפרו ולא כרכ"צ הלכרנא נ"הבחולין
 אמרו הלא עוירא כרב הלבתא ולית כו' חריץלסקום
 עווה הלנ2ה וקעחק טריפה, בסומכי' אבל בשולשי'אלא
 נ'לכ כרניש' ורהלא סלהכיש יותר מהלכה עויהאלרב

 עוירא כרב הלבה לונור לו והיה כרבייו לגסרי פסקלא
 וכן 'כעשרה, בקולשי' אבל בטוסכי' אלא אמרןזלא

 ישפיר 'ניחא להנ"ל אבל ע"ש, י"ז סי' נוב"י בס'הקשה
 דכמנר נ4שציע הששי טרפה כטתדל 'ניקב ראסר עויראדרב
 אנשר ולאה טרפה בקולצי' נם ודאי וא"כ 6יפהעצמו
 סשד בטחי טרפות ,ראין עוירא כדב הלכתאילית
 מקא4"כ הכרס כשו טרפת גסחשכי' דמ"מ ואסדעצמז,
 אלא ממרף איצ הדא רגם להש"ם ט"ל רכישנרברי
 רריפוי וחאי הרי ו:ש"כ 'ורו"ק. חריץ למקוםבשחניע
 המשן נם דלפי"ז ט"ש כלל טיטן ביה החה לאהגקב
 רילגשו לחדש יש רהרי 'ביה, יועי אם צ"ע יב"חדמיות
 הוא 1עדיין רב זסן לשחר אלא גטף בחולי שלטהלא

 הר1עים מלא בס' שם ועיין החולי, לשליכאן יב"חבהוך
 בוה.ט"ש
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 בשע"וש אלא גשכשירין לא העצם בנשבר אף הרי
 ככשזחלה, סצ4צ וחשה הראעענ למטומויחשר

 השע אם 444 ריפוי כאן נם לקרות אין יחראיא"כ
 אבל הדאשון, לאיתמ השב רגקב ע"שר כלנתרפא
 פ% הקיפו ו4עור אלא גשפולש הוא ורהניב רנ"רבכה"נ

 חזר %א לנקשר יסי איא לימרי ינתיש4 לקרותו איןצי
 אף שה ואטרו קרום אעו מכה סהמת ששלהקרום ושאשרי להא ג2כ4ש דמי וה ,רהרי יושור יואשון,למקומו
 ה3קב ושכל ו(כא השכ"ש הנקב למשרי שנתרפאבסקום
 הקדים ו4שלת חמש הנקב  שפתי' % יורק ספהמשהוא
 נתופאה לא וב4אשת נעשית יששח,כ להמר נוכלודאי
 מועיל אעו נ"כ לנמרי רריפוי )הנ"ל ומכ"שלנמרי,
 עכ"פ הטרפות בכל מועיל היה אם ואף הטרפותבכל

 ועכ"פ הוע%, לא בודאי עצסו מצר שאינובטרפות
 הנקדה"כ 4הרי הוה, יא וראי סיציוה 5נקבהוכהה
 בגחכ הרק4כ"א כשרביי בשה להטריף נפדרה חא"ההביא
 5א ס"ם צר סכל סקיפו שעור דאף גרקין ,הנסצאכזה
 3סצאים אם ואף והטריפם, ,היצידה לנהב אותודן

 דעא זה ובהראי הגקב גזה גליל באיוה ענליםהרבה
 דהוב כ"ון חולי יבלא היצירה נסב שהדא גמורהראיה
 אין העגלים שכל הסקומות שאר הרי מ"מ כך,המין
 אוחו של הענלים גהרול פצמע 'נתחזק הרי נקב האיבהם

 רנשתנה חזינן והיי וה, גקב בהם נגצר שלאהמשום
 אם וא"כ האח71 ממשם וה גכאום מגדששהמבע
 ביה לחדש יע4 והאי רגקכ זה סאלף באחת אח"כ"מצא
 ריכן סיום אותו של ענלים סין דדוב שלאח"בלחב
 על שעלה ,שהאשץום לוכשר גצמרך וע"כ נקב, בלאלהיות
 ריצירה טע ימשיתו בתיענתו מקמה 4ה גקבשסתי

 למתום ממקום סחזיקין ואין נליל אוהו א%שכע%ים
 הרו"ק. לעילוסרכהבחי



נחזיוהי"יתפארת
 דמז0ן בדין נם מובא סלאא לי מפהי כאאמנם

 דביני להו(יא יו3נה שארנו י"ל דא%ילזמן
 ואפר שמן 0ועה דע"י 3קיאים הו אולי דהתםביני

 סהחא"כ הזמנים, לכל הכ"צירוהו הסכן בחכיר3יתייחו
 חש8ה של הסיסן 5(תש3ין  עששעם לה43חמיריםב'נ"ד
 ולו בריקעו סתחלת שהוא מו4הק לם"מןטביבו
 טרפה, סין רהב דאין 3מטום אלא סין ברובסכשידו
 שההא חזקה ההה דלא 'החאר 'מהכי ה3וין 3רוב נםא"כ

 עיי יש4ינה סימן רק חוה אלא ייקא בוייהומהחלח
 לחוש יש כך הטין ר4ב י4אין דבשגה י"ל א"כת%י,

 ה'נקבים כל לדירהו א"כ יהרי חולי, ע"י החפאולי
 הסין ריב היה אם סביבו שפה בלא ואף הםשווים
 סכשירין היעו ג"כ אז אטו ח4"כ נשר, יהיה 'וואיבהם
 וין עוקרין היינו וכי אהנמהא בטחול גקב כללעולם
 שהשפה הנקב מה 3ם 4א"כ כ4יכה, "מח4%ציקב
 יותר חנהב בזה ושןדון עדיפחע אין לדידהו היי0ביבו,
 ג,ה להחזיק אין וח"כ 0ביבו, ע4פה בלא דעל3ם4מגקב
 ק4ה3!חמירין דאף 'די"ל או הנקב, בז'ה אף לזסןסז3!ן
 3תבהק לסימן לחור ידשפה לסייון מהשבעןאינם

 רוב דאין ~החזפה בהצ3!רפות נמ"נ! מברימתו,שהדא
 פובהק לט"מן הסימן לזה הם גם 3שעשי3ין טרפההפין

 ג"כ לז3פן מזמן אותו ו'מחזיקין ברייתו, סתחילתשהשפ
 מ"ג במי' והפמ"נ הונבו"ש ומדביי בקני, רביניכההיא
 ראין החזקה דטחשבו ~חכי להדיא מבואר שם הם"זעל
 כרייתו, מתחלה רביחייהו דהכי לסי3!ן טרפה מיןרוב
 רההיא י"ל האולי מהלתא, לי בדירא לא ל6י"ז גםוס"מ

 ריביחא האי לתלות במה לחז'ול דהיה שאני בינירביני
 לתלות לנו שאין נקב האי 23שא"כ ואפר, שמןבנ?קום

 הכי סין ירוב 43שום אלא מכשירין יאנו ואיןבסירי
 5מ9ום ממ9ום מחזיקין אנו עחצין דכסו י"לאיתנהו

 אם אלא זה אין אמנם ג"כ, לזסן מזסן נחזיק לאכן
 היה לא תהיא 'דבזמן מפורש וידענו אחר 'בזמןבדהנו
 אין ודאי מפוהש ידענו כשלא אב5 ה3?ין ברובהנקב
 סשלא דאף עוד י"ל אג!נם הראה4חנה, מחזקתולהוציא
 עלי' רפי' רלא מילתא כסה"ג לוסר אין 3שפורשידענו
 בטחול דנקב יהדעין שחכל רבכה"ג אדעתי' לאורא4נש
 הראי סעליו הקרום קדלפין הרי פעם דבכל מרפההוא
 עושין והיו אותו רואים היו נקב איזה בו היהאם

 והו"ק. למשש'ה, 'בזה עוד צ"ע לכן עלי'שו"ת

 במקום נקוב טחול לפני הובא אחהת 3פעםאמנם

 יע4חיל שעוי כוה בנסב ,8בסומכי'הה
 פנים תשובות דברי על עצמי 0מכתי אזמהיפו,
  שב4וב"י ואף להכשיר מ"ג 'בסי' הפ"ת ש13ביאסאירלח
 עכ"ז עי"ש ב'כה"ג אף  להטריף  לתרי*  סביאר פ"וסי'

 עשהפם"א כיון בנה"ג להכהשיי ושנ"ל דברי כלצרסצזי
 ויו"ט שבת ויכבוד נדול ה3שמד אז ה"ה וגם לומסייע

 ידו"ק.והכק4רתי,
 מורבאוויץ וואלףאשב

 ינסימן
 בכוליא פוסל ירוקה מראה אםשאלדע
 מרחש~ן י"ד וירא פ' עש"ק ו' י'ום היוםבעזה"י

 סינסק לפ"ק, תבר"ךשנת
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 שיהי רכל סע"ח פ"ד סי' י"ר דקי"ל האשאלה,

 ירושה 43ראה נם אי 3כוליא פוסל3(ראה
  ענין איזה כשר5, דירוקה נאמר ואם לא. אובכלל
 יועק אבל נרין 0ראה 3נרחי ירוק אי 4,3רהירוקה

 לרהשה, לה  ו43דסינן טריפח נעייל טראה ש5ואכביעתא
 יירוק הוא, ינהפוך 3(ריאה שאני הוא 'דיל3אשאו

 מאי. מו,פה, וככרתי כשרה,כביעתא
 סע"ח מ"ר בסי' המחבר מסתימת הנהתשונה,

 ב5 פוסל טראה שינוי וכל וכתבשסתם

 לשיטתו ואזיל ב5 פוסל ירוק ראפילו רס"לנראה
 העימור  בעל 3שם ייוק שהכשיר הטוי על ש'השינבב"י
 מתם הבעה"ט שהרי לו סניין יורע ראינו עליווכתב
 אבל עיי"ש. כו', לקותא הוה מראה שינוי כלוכתב

 ה3ער כדעת שפוססים ט-אה והט"ז הש"ךסרב'רי
 ג(כשיר ירוק מין איוה 44מנם בכוליא, ירוקלהכשיר

 דהה"ח ברבוותא תלי 4ה 'גם כב4עתא אי ככרתי ירוקאי
 תסהו ויהט"ז הש"ך אבל טרפה, וגרין כשרה רגעלכתב
 עיי"ש. להיפך, בה דא3(רינן כוהריאה ישתנה רלמהעליו
 בשם הש"ך כתב וכן לנמןי, לריאה לרמותו ס"לולכן
 נכון לרידן אגשנם עיי"ש. והפרישה, והסהרש"להב"ח
 ו'הט"ז כהש"ך ודלא 'הת"ח שפרשו וכפי הטורכדעת
 כה3ער גם כהת"ח ס"ל לא דאי שיטתם על קשהרמ"נ

 שפיר דלשיטתייהו 'ההכשר, בעיהר לפטוק היויא
 להכשיר סירי סש13ע לא בעה"ט דמהברי הב"יהשיגו
 מראה שינוי כל הבעה"ט ס"ש בכלל הוא בודאיוא"כ
 ריטפיר נלענ"ד 'הת"ח לשי3אע אבל וטריפה, יקותאהוה
 מוכת הוא ףשפיי נכון ולישבו 'הטור רבר לקייםיש

 תרתי פינו נוציא ומסילא בעה"ט, פרברי הכיומוכרח
 ודלא הן 44מת דברי שניהם רברי והת"ח הטורדדברי

 אמת. בררך ינחנו ור' וסייעתם, ו'הט"ז והש"ךכהב"י

 הכליורנ דין אבל הב"י ש'העתיקו כפי בעה"ט ז"לוהנה
 שאין 13ריאה נמרינן ולא לקותא הוה מראה שינויכל

 והכוליא ללובן מושכח שהריאה שוהמראיתן
 ריאה אבל טריפה בלובן כוליא נסצא ואםלאדסוסיות

 ושחורה ואדוג(ה יהוקה כגון כשהה גבי לה חשיב3!רלא
 דלא משום בהדייהו חשבה דלא האי למיסראיכא

 או לסוריקא כשרה 'ככרתי איצטריך וירוההאיצטריך
 לאשמעינן איצטרך אדוסה טרפה לביעותא אולכ,חוהמ4
 איצטריך שחורה מרפה כבע~הה כשרהככבדא

 לא לובן אבל מרפה 'כדיו כשרה ככוחלאל~מט3פעינן

 להדיא בופורש דבריו חזינן הרי ענ"ל, וכשרהאיצטריך

 כושום כ(ראה שינוי לענין ב!ריאה כוליא נב(ר לארלהכי

 וכוליא ~לובן טו61נת עוהריאה שוה 3!ראיתןראין
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 חיטבו שלא ואף בריאה לובן ,מכשיר ולכןלאוסומית

 דלובן מקום בשום מצינו ולא הכשירות מראותבהדי
 היא פסולה דמראה מצעו ואדרבא הוא כשרהמראה
 דנהמן משום בריאה אותה ג?מטיר מ"טבכוליא
 יטנוטה בבולייא לפוסלה ייובן ,צוטה היאמראיתה

 ארכצכית נוטה ,טבודאי נע4 בירוק א"כיארמומית,
 ישנוטה בכוליא להכשיר דיש ודאי מלובןעתר

 לה יקשמלינן ואף הוא, מראיתה דפתיןיארטומית
 יששנמעגו דהבעה"ם כיק ללובן, ישמהטכתברייאה
 ולכן ,שהאיתן בשינוי הן חלוקק וכוליא דריאהבהויא
 יחכשיר בריאה להקל ע"ז סומכק שאם כשםודאי
 אומרק ,שאגו אלא טריפה הוא דבנוליא ואףיובז
 קצ%א ללהבן 3וטה ישלא כלל 'מהאח ,שט~י זהעחהן

 בירוק לוסר אנו כצכרחין ,פמש כןן וכשר.סדאיעה
 נצצלה היא ללובן עת1טה דבריאה דאף להיפךנעל

 אק יברקקת להסשיר יש בכ%יא 'טהאה ישקעימשום
 ואררבא ומשה למעםכית טטה אלא כ-אה שימיזה
 וקאה טפא הש נעל סראת בדטןו מטחפין שאטסזה
 לה ד5(מריפינן כען דע"כ בכוליא לר*כשירונחולה
 יותר לארסוג(יות גו0ה נעל ר5(ראה ש"סבדיאה
 גשהאה שינוי ז5 אין בכלליא ע"כ א"כמללובן

 ואפשר בזה שכתב בי"ס ועיין וכ42ר, שלהאדנשום*ת
 מראה שיטי לא רירוקה רט"ל הסור סבחת הוארזח
 יאפשר עכ"ל. יכשהה לארמומית נוטה אלאהוא

 כ(ראה שינוי לא נעל רירוק ור"ל הוא לז5 נ"כרכ%טזו
 יכשרה, ל1*המוגוית נוטה אלא ועא הכוליאססיאית
 וברי יהיי אלא הוא אפשר לא לשנד"נ אבלוכהנ"ל.
 וכהנ"ל. י1בע"ם ג2רבוי הוא ובענרח הטהר בכוונתהוא
 סלאדום יוהר ללובן נוטה בודאי הרי נרין ירעקאבל

 א"כ ללובן שנומה ברי44ה ליה שסכשידינןוכדחזיק
 וכהנ"ל ממש, לובן  כשסראה לפוסלו יש וראיבבוליא
 יז"ל הש"ך שהעתיק הת"ח רברי נפדויק שפירולפי"ז
 לאדמוי!ית נ"כ שנוטה נעל הנקרא ירוקה רוואדהייני
 נפלובן יוהר לאדמומית ג"ב נוטה זו דמראה ד"לנו'

 מללובן יותר "אדמוסית שנוטה ממש הכול.אכמראה
 שהם טריפה בלא"1 שקורין וכה"ב ככרתי ירוקאבל
 וכהנ"ל. טלארוס, יותר ללובןנומים
 הת"ח רברי שפיר דצרקו יראה יואה כל הלאלעיזה

 רם"יו ליתא מעישיא יהם"ז הש"ךוונמיהת
 מפורש אמר הבעה"ם הלא להיפך דאסרינןמהר"אה
 הן מהפכין שמראיתן וכיון טהדדי הןדסחולקין
 וכהנ"ל הן מהופכין )2ראיתן שינוי נם לכןנ(הדרי,
 ו"ם אלג(א כשדה שהארימה וגריאה  42כהבוהשה
 הנ"ל, לפי גשירי קשה לא נ"כ לנעל 4*רים גיןלתלק
 ונוטה ססראש2ה, גדשונה קאעוא נ2ז רק תלי הטעםישכל

 וב64טת וטריפה, מראה שינוי הוא כללובן עהרלאהרם
 1שטעם ראצשר א"ל ב4-פה 5מה רסכ"ש 5האידארוטה
 ודאי, 42הוא יהיעו ע"ש. נתן, גשרר' כשיהדאד*שה
 5רם לב42ר עהר בין עאזהעשע הדם ד4נדמחמיתכהצוס

 סראה לתלהע נצוין געל %א לנמרי הוא אויםוחאי

 בכוליא לאפ1קי וטרפה, מראה בשינוי א"לגעל
 2שנופל שכל להיפך בו לוסר אנו גווכרחין היאשאדומה

 וי2ה וכשר5. מראה שינוי לאו ג!לובן יותרלאדמומית
 טכפאה שאהשה נידה דם לענין קפ"ח מס' ראיהשהביא
 נפידי קשה לא נ"כ נעל במראה ולא ארים במראהאלא
 לאדמומית כלל דונ(ה אינו נעל מראה דודאי 'הנ"ל,לפי
 כוכהש אדום אלא נעל להיות אפשר אי ודאי דדםהרם
 אסרינן ולא בריאה נעל ג(ראה וכדמטרפינן שחוראו

 1זהכ42ר עיקר ונל וכהנ"ל, נתן וכדר' דם ג2חסתרבאה
 כ(שום אלא ארום 5(ראה שהוא גמשום אינובכוליא
 בריאה לה )2רמטרפינן מללובן יותר יאדמוסיתשנוטה
 יותר נומים דודאי ובלא"1 נרין כ!ראה אבללכהנ"ל
 רבכוליא ודאי סריאה. להו מרמכע4רינן טלאודםללובן
 וכהנ"ל בדיוה הוא נטור מראה שינוי כי להטריפםיש
 מראה שינוי וה שאין נרין ירוק על הם"ז  שכתבומה
 ג2שעם רט*ה נבי כדא)(רינן כלל לסותא הויא ולאכלל
 טבעה אין וודאי כלל מענה זה אין וסו, בו גפלשלא
 יאודם ירוק דג(ראה אטרו בריאה ורק שוה האבריםכל
 מדברי נהדיא נראה וכן בכהליא, הלא ברידהתלי

 רלא ע"ש. ה' ס"ק נ"ב בם' 5ם"ז שהביאהרשג"א
 ולא לחור בדהשה אלא טדר"נ כשיה ירוההאטרינן
 וד"ל. ע"ש וכבו וקורקבןכלב

 דברי צדקו דשפיור אף כי צ"ע דינא ל,נין84כ1נם
 רברי % נם ג!"כו דבעה"ם אליבאהת"ח

 ל5כהשיר גנ' ראיצטריך סהא לסירק יש פפ"הבעה"ם
 מטעמא לי' סטשיינן ולא נתן ור' כהשום ככרתייווקה

- נתן. ור' בלא ואף ללובן שטטה נ-שוםרהבעה"ט  
 גשראה אף הדאי דהרי מידי קשה לא בזהונלענ"ר
 מטבע נשתנו וראי כ!"ם ריאה לסראה שנומההכע4ךית
 להו )פכשרינן ולא זה הוא ליקוי לע"כ בראייתהמראה
 לנסרי נשושנו שלא כיון לן קים ד5כי סשוםאלא

 ילכן הראשיטה לבריאותה לחזוי סופו ודאימראיתן
 ודאי הוא 47כן חוחך וטופת ראיה להביא שיכולבמקום
 ורק לתור, קבלה על נסמור שלא ראיה להביאהוכרח

 לסמוך נצטרך אז חותך ומופת ראיה לו שאיןבמקום
 רודא יר1קה על ראיה !מביא שפיי ולכן הקבלה,על

 שחורה על אבל נתן. דר' רב ממעשה לבריאותהתחזור
 לי ואין נ"כ דכשירה בלאוין סראה שהואכטליא
 הקבלה על לסמוך הוצרך לבריאותה שתחזוררא*ה
 אחית למראה מראיתה 4גמרי נוטה שלא שנ4 קן מדק

 דבר. ג"נ לו ניחא ובזה לבריאותה בודאיתחזור
 כבשוא כשהה ככבדא רקאכ(ר הא על בגמ' שםרי:".
 לא ובהכי לקותא הוי דבהכי לן קים והכי וז"לטרפה,

 העיטור כב% דלא הוא ולכאדרה ערכ"ל. לקותא,הוי
 הטעם זה 'וב42רא כבדא ב)2ראה נם לראי דלד"ד"הה:"ל
 נומה 5כבד שסר4שה כעינינו רואין 'ראנו הואהנ"ל
 לאהום יוחר נוטה בשר וסראה סיאדום %ובןיותר

 הג"ל לפי אבל להו. יקים לושש מיצרך 1לסאימללובן
 לקהעא הוש הכשרים ג2ראית אף יידאי ישפירניהא
 הוי ינ5כי לן קים רהכי 5משום אלא 5הו ,טכא4רינן1לא



כט ך יזיא"ד רצ ו* 4* נ*ז
 ההא לא ובהכי חחרת שאישה לקותא ו*ללקותא
 נם כהריא נואה וכן לכהנ"ל. חהרת שאי0הלקהוא
 יאותא ג"כ הכשירות המראית ל"ח בס" המיסוברי
 הכשיות ססראית טומם דהרבה שם המשמתינומנהו
 מומם להרבה שנהפכה כיון אמרינן ולאכשרה

 שם בהריא הט"ז כתב וכן לעקיג יעחירהנתקלקלה

 גם רהא חתל הג"ל הטור רביי שם ב' ס"ק ל"חבם"
 ע"ש, כו' הטור כס"ש לקותא קצת יש הכשירבמראה

 לריעוהא תיתי נריני כם"ז ל"ז בסי' הפמ"נ פ0קוכן
 לריעותא תרתי הוה נבשעשית על כשר רטי*ה ר'אדת
 הטור דברי א"ש וכזיה לקותא רהווה הנ"ל מעםסה*ום
 יר"ל. 'נבון על והח"ח הר"םודבוי
 כי יינא לענין לנערעי אנו צר"כין עריין14כפנם

 ש"ך לרכרי סקום "ש רשויין נראהלכ%4רה
 בהדהש נראה סוף ש4 הלא כי הלכתא,  לשניןוהט"ז

 ררמיא להא המפרש כללא, 'האי ס"ל דלא ו,ש"ינשרברי
 לבגה שהוא ע"ב, מ"ז בנמ' שם בחזותאלאופתא
 רלבנה ל"ח, סי' בי"ר לעיל פסק וכן ומרפה,בבקעת
 חולק ררש"י ל"ח בסי' הר"מ וכחב טרפה,כבהעת

 לרש"י ס"ל רלא כיון וא"כ ה3"ל, הבעה"מ ובריעל
 מעסו ס"ל רלא ש"מ כרט*ה לובן ופוסל רבשה"טר*נא

 ללובן נוטה שהיא י4ף4אה רכל לן רכייל וכללארבהע"מ
 פסול לאודם רהנונאל בכוליא, יפמול בריאהכשרה
 רכל רס"ל צ"ל ודאי וא"כ בכוליא. יבשרבריאה
 בסברא תלוי אומ והפסולוה הכושרות מוש1השינוי
 לא ובהכי לקותא הויא בהכי לן קים דהכי אלאכלל
 וכהנ"ל. וכבשרא סכנרא בבי 4ה וכרכתב לקוהא,הויא
 ולומר לגטרי לריאה כוליא לרמוח לנו "ט וראיושי"ז
 כוליא נבי נם ל%תא הויא בריאה לקותא שהוארמה
 הש"ך וכרברי כ5*ראיתן  שסהופכין מה נלל תלויואינו
 הנ"ל.והמ"ז
 חפיסה זה אין רמ"ם 0האה מפי בזה נעמוק כראמנם

 בעה"מ על פלינ לא רש"י ינם וי"לכ"כ,
 חזקנן רהרי בטעמי'. ולא לחור בריאה לובן בריןאלא

 ראינפלי 'הפופקים יכל והב"י הטור בדברילהריא
 לקותא בכוליא רלובן ולהשסיענו הבעה"מ רבדילהביא
 בסי' כ%ם פ0קו כבר והרי האי כולי להו ולמההיא,
 בריאה מריפה כבקעת רלבונה רש"י כשי0תל"ח

 רהוא ובפרט נ*כ בכוליא הטעם והוא רה"הומסהטא
 רהטור ועוד לגמרי, פמראיתה ש5מצונה מריאהכ"ש
 בכ%יא, בהצושה יירוקה 'תבעה"מ 25רונרי להוכיחאיכפל
 כעה"מ מרברי כלל מוכח דלא ואמר עליו חולקוהב"י
 מריאה רמ"ש התיטה גדולה והלא ירוקה ויכו*רלענין
 נהבעה"ט הכא פ0ק )ואיך רש"י כשיטת רקי"לכיין
 ללא לרי4אה לגגשרי לרמוועו להו היה כרש"י(,ודלא
 כעצטו נתב הר"מ וגם בעה"מ, לרברי כלל לןצריכה
 האיך מרש"י שם ופסק העיטור נעל % %ינרדש"י
 דפברת צ"ל וה*י אלא כרש"י ורלא בבשח*ט הכאפ0ק

 רש"י ונם רכו"ע אליבא חיא מוסכמת סבהההבשהשט
 5(סדאימה לנ0רי נשהנה ש5א 5(ראה דשינוי לזה5ירה

 ולא מיקרי מראה שינוי לאו אחרת למדאה לההראוי
 פלינ ולא בהכי, וטרפה חוזרת שאינה לקותארויא
 קינל דהכי אלא טמברא ולא לחור בריאה בלובןאלא

 בחזותא יאופתא ררסיא רפרם רברי פירשמרבוותא
 דהכי צ"י וע"כ נאופתא, לבונה שהוא במראיתהר"ל
 שינוי הוי רלא ואף ,מכ%, יצא רלובן לרפרם לןקים

 בכל אבל ומרפה, הויא לקותא מ"מ נמורהמראה

 לנמרי מ0ראיתה שישתנה בעינן וראי מראהשינוי
 הוא חלוק בדדאי וא"כ אחרת, למראה נוטהויהא
 לאורם 3וטה 'ווה ללובן גוטה רזה לנטרי טריאהכוליא
 שנוטים הסראות כל בכוליא להכשיר יש ביראיוא"כ
 יכ"ש וכבשרא געל ייוק כל דהיינו ס%ובן לאורםיוחר

 מ,ר במי' שם כה'ריא הכ"י וכרכהב לנמריארוסה
 וירוק לובן 5ציני כל אבל ע"ש, כ"ו הרט"ח כתבבד"ה
 והאפי הח"ח ,וכרעת בכוליא להמריף יש וביא"יגיין

 צ"ע למעשה ום"מ וכהנ"לרברבי
 מורבאוויץ וואלףואב

 - ב-
 הנ"לבענין

 הסטרסם הנאון עי3י למראה היתה הנ"להתשובה
 השיב 4הצר יזה ראיהונןען, אב"ר אדי'כע"ה

 הפלפולים עוד לפלפל היטב כעת, שלח אשר 'נירןיו,
 וריאה לאדמוכרת נומה רכוליא הסברא ועיקררזמנינו,
 בם"ק ע"ש ולרעא מ"ו בס"ק הפ"ח הזכיר כבד%ובן

 חזותא, כמ?ום איל ר"'ה א' ע"ז שבת הט"י ועי'6"ז,

 רבריו תוכן זהו 'כו' הירוק ר"ה י"ב סומקותום'

 - ג-
 הסברא דעישר סר"ן שכתב מה לו, השבתי אשררזדץ

 כבר ללובן וריאה לאדמומית נוטהרבוליא
 זה דהלא אבין ולא אנכי בער מ"ו בס"ק הפ"חהזכיר
 אלא חוהצה, לא הפ"ח ונם בעצמי חד"שתי לאהסברא

 זה, ררין מרי 'הבעה"מ 'ברברי ומפודש נובוארהוא

 וכוונת הב"י שהעתיקו כפי ולשונו רבריו יקוהעתקתי
 שטיישב )ר"ל עצמו מרביי קושיתו לי"טב הואהפ"ח
 מתחילה לי' שכתב עצמו כדברי הבעה"מ קושיתשם
 בס"ק שם לעיין כתר"ג לי שציין ומה ובב"י(,ע"ש

 רבריו שחופס ניכי קרשו מרברי דינא לעניןמ"ז
 רהרי אבין ולא בכוליא, ירוק מיני כל ולהטריףלהלכה

 ופוסקים ה6"ח לרברי 'כלל חשו לא האחרוניםכל
 שפוו0ט טחח"א אחרון לנו ומי והטו"ו, סהש"ך,לרינא
 הש"ך לדברי כתב חפם"נ יכן והט"ז, כהש"ךבפירש
 אף הפ"ח לדברי כ% הביאו ולא הלטת לפסקוהמ"ז

 במחמע הבאה"מ ונם סילי. אאשר לענין הח"אשהביאו
 ורלא ההט"ז כהש"ך לרינא ק*פוסק נ1רבריובתדיא
 פטנהה מאעם איא הטריף לא נופא הפ"ח ונםפוופ"ח,
 אש"ך.לחת*ח
 שום חנ"ל האחרתים ברנרי נסצא דלא כעןוא"כ

 וליהוה כהש"ך להנריע סברא אוחאיה
 "צ אחרין שהוא סהפום אלא פ190 %א יאע"חרברי



זיךחו"רתפארתא
 שציין *מה הת"ח, רברי ולי"שב 1זה 5פ5פל רשחתלנו
 באחשס ל"א, סחמת ובתוס' שבח ברש*י לעיין מרלי

 מדבריהם טוכח נהריא כי בם"ר רבא נתורא גשר לן%י
 צנע והש לארמומית גוטה נעל וטראהכ0בדתי
 85י"ז וא"כ בחום', ע"ש התוס', שם שהזכירוואי"ה,

 וכהנ"ל. והט"ז כהש"ך ולא כהת"ח לפ0וק לנו ישודאי
 הרא"ש ביברי נם כ(פוו,ש הוא שבן ראיתיואחוכ
 ב"ם עקביא הירוק הגחשנה דברי ע5 רנרה שני פ'כסוף
 נאשסע רטפאן פירו' 'וז"ל סטהרין, יחכמיםמטמא
 לזהב או ביצה של לחלמון הרוטה צבע הוא סתםרירוק
 מ"ז א"ט בפ' טפמע וכן ארמומיח, לג4ראההנוטה

 וכבעיתא וסמוריה ככשותא יקאמר הרי4נה סראיתנבי
 הגזול לולב ובפ' ככרתי. הוח דנונרה ירוק אלאטרפה
 הוי לא ירקות רסתם סכלל ככרתי ירוק אמריגןנטי

 מלסר חניכיו 4אן וורק רבה דבדעשית ואכדבכרתי,
 חרוץ, נירקרק ואברתי אומר הוא וכן בזהברהוריקן
 כזהב. לארמוטית הנוטה צבע הוא ירוק דסתםאלטא

 טורבאוויץ וואלףאאב

 כהפר"ח נ"כ שיכתב ז' ס"ק בת1ו"ש יעיייהערה
 בחנירת אבל טרפה וגרין ובלוי נעלובין

 בר"ת ועי' נרין, בירק יהקל כתב י"ט מ"קשטואל
 הטסרר( )מהיב לרינא עיקר שכן שכתבטכ"ו

 ידס'כהן

 סבדקין אבעבועותבענין

 - א-
 קראז חים"ר, אב, סנחם י"ב סוצש"ה,בעזח"י,

 נ(ב8נים עליהם נמצא 1"מה של  יקיושאלת
 רבכעעחי מונלא ובתו'כם יבניםאבקברעות

 סעט רע נ"ב חחתיו העור 'ההה הטוגלא 5הוציאאותם

 שלם העליון עור שנשאר ער הרע 'הבו4ר ניוקלפתי
 לעבר משבר יוצא ארום מראה בו ה"ה אב"ובריא
 כהמוח שני של 'חתיבות בין 'ונתעדבה בעש"ק יהוהיה

 בי'וונר נרול והרוחק הפסר וה"ה 5בע"1 כ:לםונתחלקו
 היה לא כי להתיר אפשר יה"ה לא תערובותיגשדין
 התערובות. הי היאך ביהבירור

 האו0ר מ"ו בסוסי' הש"ך לרנרי הנהתשובה,
 אין תחתיהם ורע לקוי שהבשרבבועות

 נם לעבר. טעבר הלקות שלטה %א כען נזחל4פ0ור
 לאסוור אין לעבר 25עבר שלטה אשי לביה הנ4ראההכתמר
 רכל נ' דבסוסי' סע"ה מ"ח בסי' הרט'ש שסחבאף

 אנו שאין לנתממטס חיישינן טראותו שנשתנהמקום
 ציין ופם הש"ך הלא כי נודרו, שהרופא ב:~4רבקיאין
 ררש כתב דשם ור"ל סע"ב 5ו"ג בסי' הימ'שלרברי

 מראה אאעוי ולא 3חססמם חשוכה בן4ר בשיגוילקתה
 הרנו"א % שם פליני גו*נ בסי' ה4התב"ש ואף5בד,
 פהשוט המנהנ עכ"ז נ"כ פוסל לבר גשראה דישינויוס"ל
 דעח וכן שם, הרם"א כרברי אלא כוותי' ולאבזה

 בנ"ר בזה אמנם האחרונים. כל רעת ונןהמהרש"ל,
 נאה הבו4ר, ולקית חבועה נגד האש טראהשהשינוי
 י*נ סי' והנב"י ס"ו בסי' והפם"נ החב"שעוסדין
 בזה שווין שלשתן ודעת ב"ה, להטריף אהתבשיטה
 ע""ש. בנולו, וזלקותא ששלטה כעיר סראה השינויכי

 חותא אין ה5א כי בזה. תסדהין דבר"הם לעג"ראמנם
 ניקבה ללא הכופו'ת בבית פחט כ~תחב נרולהיוחר
 התום' כרנתבו רש"י לדעת טרפה היא שבהנאפסלחוץ
 דאפ*כ שם מ"ח בסי' 'הרם"א פסק יכן ב', נ'חולין
 א5א רבי ה5יריף רלא נ"א ברף שם אמרבבה"כ
 מכה שם אין ואם ונ2טעם כננוו, ום שורטכ,שמצא
 לו שא"א רם קורט רהוקא להריא סשג2ע טנייןק"ר

 הלקותא עאטלט 'הדסחה הוא טכה כלא כ% לולהסצא
 סננדו לבר ארג2רופות מראה רס וה"ה אם אבלבכולו,

 אף להנ2צא לה שאפשר כיון טטריפה היה רלאבוראי
 בש"ר ט"ו בסי' בעצנ2ו בפם"ג כתב וכן נוכה,בלא
 הסווכר רם רקורט השני חוט תשובות בשם ט"זאות
 אבל הבשר, בעובי צרור רם או מכהטות היינובכ"מ
 סי' 'בש"ע ונם עכ"ל, טזיק אין לחוד והבשר'האהום
 חולרה כ"א לק"ר הרו5שה רבר מצא לא סע"ט'מ"ח
 לאסור שלא טהרש"ל רעת שם ונם טנמשות, בושיש

 הוה סירכא וכן הש"ך כם"ש טקצתו בחחובבתחיבה
 וכן ט'ש, ובס' שם הפמ"נ הביאו הצ"צ לדשתכק"ר

 מכהטות נ"כ ההוה ומשום ט"א בסי' 'הפ"תטביאי
 יצחק ובת'ולרות חכו"6 6ליני שם ונם נרולהוריעותא
 גוב"ש הש"כ נק"ר, הו,ה דלא וס"ל שם 'הפ"ת'הביאו
 בשארי כלל לקווזא הוה רלא רבועה לקותאלענין
 כהון שתחתון הבשר בליקוי ואף הריאה, זולתאברים
 לטכה הוכחה הוי לא בודאי ויפה בריא 'בשר בושנשאר
 מראה שקנוי ולא לבר רם ק'ורט אלא בכוליששלטה
 ברוב להיות שררבה ארוסדהמית מהא,ה ובפרטלבר,

 ע"י או סוטקי כהטורייקי ליקוי שום בלא אףגנקוגוות
 הלקותא נננר אף כלל טנרעת אינה רודאי סועטתכאב
 לריאה אברים שארי רמין לא ובדראי גרולה,היותר
 סכה יש אם טטריפים ריש ל"ח בסי' הרם"אשכתב
 נגר הרס"א רייק שם ונם הארומה ריאה כננרברופן
 חלק ארום להיות יש שעכ"פ להורות הארוסהריאה

 מראה אם רק לא אבל הרניל, כררך שלא קצתנדול
 ואף ריאה, בבל הכי להיות שרניל לבר סשהוארום
 בה טטריפים שכן שאני ריאה וראי הני נאמר לאאם
 ננשבר נ"כ וינטרפה חולשתה מפני פט%ות המראותכל

 וד"ל. כננדה יהגוףונשטט
 ונמ מרן הטח1ר יהלא טוכרע כגה'וסו רהלאדעדך

 אשכהן ד5א ט"ו בסוס"י פסקו ו"למור"ם
 דאוחה הוא ומפורש הרי בריאה, אלא שירנאנועה
 לשתא, הויא לא בדקין לסותא, הוא שבייאההבועה



ל ך יזחע"ר רז ר' 14 נ1רז

 ע"כ בריאה לקותא הוי ברעה אחה אנן נחףועכ"פ
 במים אף או ל"ז גסי' טר"ן 5דעת סרוכה ב5חההיא
 עצטה בבועה יש באם יגם י~"עותא, תרהי ההתיןזכים
 ריאה לגראה 3חעצית אם אב5 דוקא סדאהשינוי
 מינה ע""ש. ה/ אות ל"ז בסי' תש"ך כדכתבכשיה
 כ5ל לקותא אשה מראה שהנף בה "צ אם אףדבדקק
 כשמראה אף היא בודאי לרשותא, תרתי 5עמןואף
 פשיטא אחו דבצד לעבה גשגי הצדדים משניהוא
 לקות*, שם עליו היה אם אף כ55 5קותא חויד5א
 ,ייך רעכ"פ יטכתב שם דהש"ך הוא יזעוח ע"כוא"כ
 לא נ"כ וש, שתחתע הבעע- אק אם הבועהתלבדוק
 לבד רע כבשר אלא לחוד סיאה בשינף סידיתלף
 הרע שלט לא אם אבל 5עבר, מעבר רע שהיהונם

 בה שיש סראה יהשעיי בלל דה"שיגן 5א לעברמעבר
 הוא בודאי 'בכולה הלקות ש5ט לא אם חהייוכהנ"ל,
 אין שה שתחתיו כשהבשי אבל שאטו, סהככ%
 ראיירי הבועה 143וחה איירי והרי לאסהר כ%טעם

 מזה גצכרה ונם נהנ"5 13ר4וה שינוי בה וישהגמ(כר
 ריעוהא הוין לא לייעוחא תרתי ,הטאר סייכאדנם
 וכהנ"ל. בדקין, בביעהכלל

 דסמתגו ס"ו בסיסן שג~זב 'ר%ץב"ש דברי84בונם
 שם "צ אם ו5דאות שבדקין הבועות5הפוך

 לא גההרו. שהרופא 5בשר 5חוש יש קצת טראהשינוי
 רלשון ס"נ 'בסי' לשיטתו אזיל 'ודאי דאיהו לןקהחי'

 כו"נ גסי' וזרמ"א ע5 לח5ק והכריחו יחקוהשערים
 י-שיגוי ס"ל אלא בשר בשינוי לייוי דוקאדמצריך
 בלא אף נוריו ה4היונטש בשר ע5 סורה נ"כ לבדנא-אה
 טרן רברי ע5 נם פלינ בוראי ד5פי"ז אחרתלסהץא
 הוי 5א דבועה שאמיו הנ"5 מ"ו בסס"יהצהר"ם
 שיש בב'ועה ודאי דאיירי דכיון אביים בש1~ר5קווזא
 לרידיה לקותא הויא וכהנ"5 י1ראה שינוי ג1יאהבה

 ולכן דבועה, הריעותא בלאו אף נהטסמם 'חעהשמחמת
 שינוי אתר ולגווק הבועה להפך 5שיטתו נהגי1פיר
 אחר 5בדוק שמצריך לשיטתו הש"ך וכדברימראה
 כדברי לפסוק לנו ויש לרידן אגן אבל ו5קוי. רעכשר
 דבנציכו האהרונים וכ5 והט"ז ורש"ל ומור"ם3אר"ן
 אין דלדירהו טודה 'הוא נם וודאי ו5קוי רע בו4רדוקא
 חביעה ננגד אף 5קותא שום ע5 מוהה טראההשינוי
 מוכרי לאיטווי ראיה שום יואין היקוי, גשר 3נגדוא4

 ונהנ"ל בנ"ד לרייןהתב"ש
 נ"כ שכתב הנ"ל מ"ו סי' בסוף הפם"ג אף84ב1נם

 במיאה בועה שסצא רירו 'במעשה3החב"ש
 שחווקה ה'מר4וה גשאר הגשונ5א שהוציאו ו5אחרשחוו"ה
 טוב14 קשה גנראה, מחכות נ"כ ע4הגשריף כרקיןבעהך
 לבר סהאאז רבשינוי כהחב"ש נ"כ פסק 5א הו:ארה5א
 ו0כ*ש ונשמור, בשר בלקוי שנם מנלן וא"כט1טור,
 כ-א אחר ליקוי בי היה ע4ש דסא4מע דירובנ1עו4ה
 ו1ם טר"ן טיברי להרשנ 13בואר מיי לכר,הבישה
 כש1י שסר שאינו אסר גאפ"ה חאי כי 3בישהראיוץ

 שכתב ה' אות בי"ז ס"נ נטי' לשיטתו דאזידראיתי
 בהמה ש5 שבדקין בבועווז נם זה דיןשם

 כיון איסור אין לחור סראה דקי"5 נהי שםוז"ל
 מ"מ ובייא יפה היה שבחוץ אף תהתיו 5קוישהבשר
 והמראה מבחוץ כק"ד דהוה מודים כו"ע אמשרכה"נ
 נוטה היה שו(מראה ובפרט הבשר לסות ע5סעידה
 דלא הרי עכ"ל טריפה, ב5א"ה ד5התב"ש5שחור
 לע"כ הברעה 813ום ו5א 5בו לקוי בבו4ר א5אהטריף
 זה 3הכ והנה לקוי, גבשר איירי ס"ו בסי' דנםראף
 13כחוץ, רם כקורט רהרה טעם ו3מחום *ע1שר דרךרק

 כשם ס"ו בסי' כתב בעצסו הוא שהרי התיג1אאבל
 יכהנ"ל כ1ראה שינוי ולא הוא דוקא דק"ר השניחוט
 הוא 3"כ שהחסיר החו13ר וכל צ"ל 'וע"כ א'.אוח
 וכדאסיק התב"ש ע5 כ"כ לחלוק רצה שלא רהכהשום
 לרירן אבל טרפה, ב5א"ה דלהתב"ש ובריובטוף

 הרלא לבד מראה בשינוי להכשיר הוא פשוטשהטנהנ
 5נו ואין 5ק"ד כ55 זה 5רמות אין ודאיכהתב"ש
 וכהנ"ל. בלל5הו(מיר
 כן נם בדה שהחמיר י"נ טי' וגדב"י רבריאמנם

 3תב ו1היא  5ענ"ר 113ור בזה דבריותנזוהין
 יגפרט 3חש1ה שיגוי 5ה כשיש אבעבוע וסתםוז"5
 לחתוך שה1 רק וטרפה 5קותא רהוי נ"5 שחורמראה
 הוכחנו סבר יהרי עכ"ל כו' 5עבר מעבר שלטאם

 שאינן ס"ו בטי' ז"5 ובזור"ם מר"ן שכתבודהבועות
 בשינוי נ"3 ודאי 'הוא כוונתם אברים בשאראוסרין
 כשאר כלל 5קותא שאיגם אסרו האפ"ה סע5"עמראה
 טדאה בשינוי החטיר לא הפמ"נ וגם וכהנ"5אברים
 כטבואר בשר דליקוי הלקותא כמטום אלאכבועה
 עצמה הבועה כהשום לא אב5 ע"ש מ"נ בט'ברבריו
 אם אלא הח3ויר ד5א כהחפע הטהב"י מרברי נםאמנם
 מתחלה היה הרקין בעוור ,4היה ביאה השינויאותו
 35ן הבהטה ~ות ע"י שבאה ש3פוכח עצמה בבועהנב

 העור עצטה המראה אותה נשתיירה שאם 3פמבראאמר
 הלקותא ש,1לטה הונחי 'הוי מע5"ע ושלטההדקין

 הפראה באותה היתה לא עצסה הבועה אם אב5בכו5ה,
 יטראה הוכחי שום אין 5רידי' נם וראי אזישב'רקין
 להבועה כ55 מנרעת ואינה סה5קהתא שבאהשבדקין

 בכהאי אלא תהמיר 5א 'הפמ"נ 'דנם ולפי"ז 5דידי',נם
 וכדדייק הבשר ב5קות נם היה המהאה שאותונהנא
 שבין שם מ"ו בטי' 'ובין מ"ג בסי' בין בדבריו5הדיא
 נלא"ה 3מראח אהת כ0ראח הוי הדקין וביןהברגה

 חלטות וגם א4הב'ועה גנ"ר אבל ע"ש, שהור ינסיאמאו
 אדסרומית מראה היה 'ובדהין מונלא ב13ר4מההיו
  רלענ"ר ארמוג1יח 13ר4מה ובפרט להכהציר יש לדידהונם

 ישייני וד' הנה1רתי, ולכן המראעת, 3משאר היאעדיפא
 וד"ל. אם!,סה1גיאווק

 טוובאשויץ יהשלףח1ב

 איעשגש?ים



זיךשדתפארת%

 אלכסניר ר' הדור פאר הנדול הנאון כתב אלבנענין
 בתשובתי וש*סיין אבד9"ק לפידותכחשה

 זצ"ל. 3ע"ח5המשם"ח
 ראטין סנ"א, ט"ז תרם"ד,שנה

 ותחהיו סונלא, %3יא בבם"ע בסכה השאלהרב2ףבמ4
 לחויש %4ה 3ועל"ן, אהום שהח4 יק שלםהיה

 לטווא רח91 כי אף נוריו, שרופא לבע4ר 3(ר4נחלשי3וי
 ובחזי ב4ה, כקיאין היו הם ע4הרי 3שתל40ראחו3חה
 בבהמה חי"שינן לא ט"ו ט"ק ש"ך נ"ב בטימןאנן

 כל אשכ 3שש4ה, לשיבוי נחהש ואם שתאויטו,נבי!"ע
 דדעבן קי"ל התדי לדהרן, יטרף נריאה הנשירותטש4ות
 בצייוף אדו3שה גשראה ואולם הוי, לא ריעותאאפילו
 פ"נ נדא"ש אפדים הד"ר ולפי חר"ל, דהוי י"לנועה
 אע"פ מדם דיצדד שרצים ל"ח טכה ע"י )!דסידחולין
 דאין מ"1 ובס"ס בהגהה ס"ב ל"ח מי' כוובא יצאשלא
 דסמיכי בועי לתרחי דגפ"מ י"ל בדיאה אלאכועה
 נם אביים בש44ר 3דשא"כ בדיאה דרוקא י"לס"ט
 רעשכה וי"ל כנטיבה בדופן מכה לומר דשדק נםלהא,
 5תא מפרש הדא"ה שהרי ולהאדים לחלחלאורהא

 המכה דמחמת זע"ז דהייגו ארכמי אוכמי נילדידנילדי
 אדום דוחוד אף בהנה, מ"ב שם סובא הסראהכאה
 כשר המראה חלפה לא א6ילו ולהדא"ה לוקה,הוא
 סעל"ע מראה בשינוי בכ"מ גבועה להמחמיריןאפילו
 ס"ז הש"ך פסק והדי ס"ט אלא אינו מ"כו חלפהשלא
 אפילו אחזקה מוקגמינן השקול בספק -בקפ"מסמ"ג
 בעי' בחד חד אפילו בתעדובות ומכ"ש נח"ם . -בריג
 אפי~ו עי"ק 'ס"א בגוכי אחד כבק ז פיי , מתיימתיד
 סי' .ט"ך ועי' אהד, אהד יאכוי יבי'ו אחד,לאדם
 נ"י הדד"ג הדאה ויפה ט"ז, וס"ק ט"1 ס"ק3"נ
 דהיתירא.כחא

 יו"ש. ידידוב"ד
 לפידוח אכן זצ%ה"ה צבי טו"מ בלא"א ס,שמאלכסנךד

 יצ"1 ראסיןחופ"ק

 מומימן
 שלמים שנקלפו שבדקין בבושת2שאלדע
 לאדמומית נשתנה המראהאך
 קראז תדל"ח, סנ"א, י"א ה' ליום אורבעוה"י,

 בועוח ושני בהמה של דקין ל6ני הובא2ש44לד2
 הצדדים בהמני הדקין גפבשר נבוהיםעלשהם

 לסיאית נרוע הוא אשר אחד גפצד הבועחעופתהתי
 ודאיתי בחוכן ורע לקוי הבע4ר אין אם לבודקןעין

 היה אלא )רקב לא אבל קשעז ג4בפנים לקוישהבישר
 הבועה נ6יחת ע"י בקיבן ו3הנדל בנמשטושיחז9

 כחעחתיו ויפה שלם אם לראות בסכין ל9ולפווהתחלתי
 שלם היה ומבחוץ הדה עובי כל נך ה4ה כי כ!צאעעיולא
 נפוח ובשר המינלא למראית גשראיהו נשה:הדק

 ע*כבר 3דול לעני גשאהר 3שרובה ועש0ר להההו4בקהבו
 טהם. בי64 לכ3את בע"ב להרבה הבשרחלשה

 טאר, בפשישח לתחיי דק נאנעדרזשובה
 כתב ס"ו סי' כש"ע דה3ה טעסים,ס0מה

 בריאה, ח46 איכא בועי אשנחן ר46 רפסיקאל3שלתא
 צריכח יאעת כ% ריעותא הוי לא בד9ין רבועיטשטע
 0מהגףן לפעסים דג!"ט שם כתב הרס"א וכןבדישה,
 נסתטו לא אם בדיהה צריכה לכן הבושח ע"יהמעיים
 3משסיע"ש,

 בד"שה. צדימה אין עצמן דהבחטת להריא
 הב"י חעביאו הא"ה סהברי הם מללו הדיניםהשני
 עור הד,ם חביאו אבל הד"ס, יהביאו האו"המדברי
 צריכין 3נבפנים דנם שנצזב או"ה הנהות דברישם

 לטרפה לקותא 'הוה לחות בהן יש ואם בדיקההבועות
 הכי ט"ל דט4 ש"מ כש"ע הביאה טדלא אב5ע3"ל,
 סמוכין עשה שם הש"ך אבל שם. הט"ז וכ"3לדינא
 להן "8 אם דם"ש ז"ם"מ וכונב אלו הנהוח לדבריל4ה
 אאעדוועיו שתבקשר בעיין ה"ל וטרפה לקותא הוהלחות
 והאו"ה להאו"ח וא"כ ע3"ל, כו' כנתמססס דהוהרע

 בועתם צ"ל עזכי ס"ל רלא והט"ז והדס"אוהמחבד
 בלא ויפה שים ,תבועה עור חזען חמבועץ וכיוןדס"ל
 ולכן עכ"פ לעבר סעכי נת13ממס דלא חזינן הדינקב
 שעכ"פ כיון ט0טום בו יהיה גפבפנים אם אף לחושאין
 סונלא טראה בו ש"8 ואף לעבר. סעבד שלטהלא

 ברט*ה ואף פם%ות מראית אף דהדי כלום זה איןודאי
 וא"כ ל"ח, בס' העור קיוחת נצרור ודם בסונלאתלהנן

 שלא רבתא הני אכל לסמוך יש ודאי גדולבהפס"מ
 ב(4טת אם אף 44מנם אברים, כשארי לבועווז כלללחוש

 שתפסו האחדונים כל נגד להקל הדבד קשהל13עשה
 בע5כוא חוטדא רק שהוא בזה לן די עכ"פ בזהלהד~מיד
 היתרים צרדי לזה לצרף ועכ"פ פסוקה, הלכהואינה
אהרים.
 נם רהנה בזה להתיר צדדים עוד לנו יש הלאדערזדן

 כתב ודע 5קוי בבשד גזה שהחסירהש"ר
 נ"ג בנ' א5וו נתמסמס והרי כנחמסמס, חהויבטעסו

 נפלה הוה )ה סדלי הוא ר3י וא13ר נתמסמם דמיהי3י
 אלא ל"ו במי' והש"ע הטור כתב וכן תילתי,תילתא
 כנרירה בקיאין אנו שאין וז"ל נ' בסי' כתבדהדמ"א

 כצהאית כשגקמענה להחמיר ראוי ל3ך גו'דדיםשהרופאים
 שא"ל כג1יץ  3(מודינו  שכנענו וכך הענין לפי הכלהבע4ר
 היהר שום לנו אין לכאורה ולפי"ז פה, אל 3(פהד"ת
 הוא אבל להטריף, יש הלקותא ענין דכל הלקותבענין
 חתיכוח שנו6לח הוא דנתססטם דכיון נדולהתקכטו

 השה ש ענא כקשין אנו אין אם אף א"כחתינות
 פראוח שינוי ולא זה לשיעוי קרוב אלא )המדיףלנ1

 מסיק הסידכי והדי אי3ו זה באמת א3בם לבר,חבשר
 א5 מפה ר"ח ישא"ל 3(מיו ממורינו ש3(עתי וכןברברהו
 בשם הכ!רהכי לדבדי הב"י הביאו ס"נ בסי' והנהפה.

 סעשה הלשון בזה ר"ת בשם  ג(מיץ ו"א שא"5הראב"י
 בפנים והיה כו' 63הח טה% עוהשה ראב"י לפניבא

 בפנים ביק וחה"כ גטכין לנוררו יציוה שעההכטהאה



לאזיו~"דתפארת

 ראב"י יא"5 והכשירה, נרהב שלא צר סכלו0מצא
 ח0מים 2מא3פרו דכ'ש ר"ת כשם ממיץ ר"אשא"ל
 רע והבשר ניקב לא אם ה"ה גיקב אם מרפהשתוא
 נראה צר טכל שלם ונסצא ונורדנו הואי5 ההבאסביבא
 ממיץ ר"א כשם אמד לא ספורש היי עדכ"ל.להכש"רן
 סראה בשינוי רלא רע בבשר אלא לאסור ר"תבשם
 נ' כמי' יהב"י שהביא בדבריו ג"כ רייק ולזהלבד,

 נ"כ יכיון הענין לפי הכל הב42ר כוראיתכשנשתנה
 כהב וכן ינתמ0מם, קדוב שיהיה דוותפ רעלבע~י
 וז"ל נ' ובמי' ס"נ כמי' הב"י הביאו סי"טוניכהגהות
 שהוא בכל הלכך נושמםמס בשיעור בקיאין אנודאין
 הש"ך כתב ולזה עכ"ל, לה טטרפצן רע הבשרש"הא
 בענין 1ה 3לשון ג"כ ברקין רבועה ב'רין ס"ובמי'

 יש לפי"ז אטנם כנהפפמם, דהוי רע שתחהיושהבשר
 אינו יטה רע נקדא ההא סה זה שיעור נ"כ לידעלנו

 נ' בסי' הב"י שהביאו להג"א ג"כ סצינו רע.נפהא
 שטדפה מהום רנל עצסו ר"ת בשם זה בלשוןשכתב
 מואא כסו פביבו רע והבשר ניקב לא אפילו נקבע"י

 כטו דהוה לרע שיעור רנתן והרי עכ"ל. כנ"ל,טרפה
 הוא לנתססמס קדוב 'והוא וגרקב 'נימוח דהיינוכצנלא
 נהפם א3ל מאליו יפול יא ווה 45ליו חתיכותשנופל
 סעלא כמו דאטר וזהו 'נרקב, בשי ככל האצסעותבין

 נשם ה3נרדכי סדברי מפורש ג"כ שסענו וכןוד"ל.

 ברק יאח"ב במכין לגוררו שציוה שאמר ה3"ל,ראב"י

 לזה והביא נרקב, שלא צד מכל שלם רנמצאבפנים

 הרי טרפה מביבו רע הבשר אם 'דדוקא ר"תכצרברי
 הנדקב אלא סהיי אינו ררע תרחי מזה שסעינןמפוריצ
 נ"כ ושסהננו ובשד. 'רע סהרי אנו נרקב 2ולאוכל

 מקרי הוא הג(כין ע"י שננרר 0ה דכל לגרקבשיעור
 בשם ו3פידי נרהב זה אין עור גנרר אינו ואםנרעב
 נ"ב מ"נ כמי' יהרס"א כתב בן ובאמת ויפה,שלם
 כניקב רינו ונרקב רע ק4הב42ר 13קום 'כל וכן יהבלשון
 כלל גרקב היה לא בג"ר הרי לפי"ז וא"כוכהנ"ל.
 בתוכו נתומף והבשר 'ב3מטפושו חזק והיהמבפנים

 נווריו שהרופא לבשר ענין זה 'אין הנפוח מח3אזרק
 בכרה 'הנפוח להתיר רוד נחלת בת' פנ4ק וכןבלל,
 חשש בו אין נפוח כי בי' שסטריף כח"אודלא

 נ"ז במי' הש"ך ג"כ וכרכתב כהנ"ל כלללנתמסמם
 לא אם לצרה"ג לחוש אין לבר יכנפוח גשהו"ט"לבשם
 להן אהר 3פעם וחכל ע"ש, נימוח רקבון 13ש"ט

 שלט שמח וחיישינן לנתמסמם חשש בהם ישרברקבון
 בצוה"ג שלט אם אף לבד נפוח אבל בשה"ג גםהרהבון
 הר3!"א על פליג מ"ג בסי' דהתב"ש ואף כלום,אינו

 כוותיה קי"ל לא ע"ש, לבד מראה בשינוי גםומטריף
 הנ"ל.  בתשיבה 'ה14דכתי וכברבזה,
 כדברי רטחטרינן למאי אף ההנה לזה היחיעלף

 כחיך בר"4ה להצריך ווהש"ך או,הה3אהע
 בסוף התב'ש פסט כרייה כלא כש4שבר ט"טהבהעת

 תמופיו 3ועווע הרבה כש"פ לא אם דגצחר 5"זס'
 א"כ ע"ש, ס"ט סי' ח"ס בת' לרברע המכים1כן

 אבל כנהוקין אחר צד אלא ב'דהנו לא אנו הרילפי"ז
 להוציא אותו חתכנו כי 3!חמת בדקנו לא השניצד

 פתחנו אשר זה צד היה עינהנו דלראיית ואףמונלא,
 דמבפנים להיות יוכל מ"מ השני מצד יותר גרועבו
 טעמים סכל לכן האחי סצד ויפה שלם יותר זה צדהיה
 וד"ל. בעזה"י, בפשיטות להכשירה נ5ענ"ראלו

 טורבאוויץ וואלףזאב

 מזסימן
 בפנים מכה שהיהבביה"כ

 קראז תר"פ, סיון, יו"ר ה', יוםבעזה"י,

 נ"י אביגדור יוסף סו"ה הג' הרבלחתני
 כוארזאן לע"ערב

 הובא השאלה וע"ד נחת, לרוב קבלתימכתבך
 והיה מבפנים סכה ביה שהיה בה"כלפניך

 סראה בה היה חוץ לצד וכננדו מונלה והוציא נקבבו
 מרוכה והיתה אחד סצד וסירכ'ה אחר סצדאורם
 ושעת יו"ט ועדב 3!אוד טרובה ריפסד וה"הלטרפש
 ובשר שנתמסמם בשר וכל הטכה וחתכתי גדולהדחק
 וגם ויפה שלם דק עור ונשאר במכה שהיהאדום

 בשר ג~חגצו רק היה כי לה והלבה הלפההאדמומית
 ב1הסידכא הריעותא 'רק לן ונשאר שבפניםהאדום
 ניקב אם א( חרתי. ביה למפוקי ויש הנקב,שכנגד
 אם ב( וסחט. קוץ מחמת כניקב דינה חוליפחמת
 מכה שם אין אם ביה ראמרינן רם כתויט דינהמרכה
 פוסקים הרבה דעת ע"פ להקל וכתבת מניןק"ד

 במכתבך. שביארת כגוואהרהנים,
 רהספק בזה להטריף לנו היה לכאורה הנההשונה,

 3!חמת נקב הוה ק"ד דיענין פשיטאהראשון

 ק"י גונה שם אין אם וא3!רינן מחט מחמת כנקבחולי
 'המסם טריפות אלו בריש בכדטנה הנן רה,ריסנלן
 טחט גפח3!ת שניקב נזכר ו'לא לחוץ שניקבוובה"כ
 ואריבא חולי, מחמת בניקב ואף בכו"ע דאייריומשמע
 חולי סחמת בניקב דוקא ל"ה דמפרש כהממעמרש"י
 נראד שה'נקב לחוץ שנקבו בכהטנה שם פירשדיש"י
 בשבת כתב ד"ע בזה מותר הלא ולכאורה כו'מבחוץ
 לחוץ הנקב נראה שלא אחיד מצד אפ"לו דבהמסםל"ו

 נקב בין זה לענין דמחיק צ"ל ע"ל אלא ע'וש,טרפה
 לענין מפורש מיירי שם דבשבת גוחט לנקב חיולימחמת
 שפיר רש"י אמר ל3בי בה"כ 3ערבי 42נמצאמחס
 5ב' אחר כהפר בין יחלק יש עב שעורה בבה"כדרוקא
 ובפגישה מאור רק שעורה בהמסם לא אבלצדרים
 בגמטנתינו כמטא"ב 'חעוו, כל לנקוב תוכלמועסת

 לא אם בהממס נם לחוש אין חו5י גחתכצו ננפבאיירי
 וש"ך בט"ז מ"ח כסי' ועיין בכולה, הח~ישלטה
 ב"ה.מ"ש
 כהמפח שאמר גחרבא בההיא נ"א בגס' שםתענה

 גאה"כ בעובי שגגוצ*אע כסשם רבי 5פני'בא
 ט"ד עלי' וסצא רבי להפכה צררים. לב' אחרכמצר



 ך יזחיויי ת ך א פת62
 אביי אטר כונין ק"ד סכה שם אין אם ואמרומהפה
 יגה"כ 1(מ0ם הוא גותניתין נברא לההוא טריי'טרח

 ניקב בב% דק"ד הוא ופשיטא ור"ל לחוץשניקבו
 חהפשגה נקב רנם להריא מבואר הרי הש,לחוץ

 5ענין חילוק שום שאין הוא פשימא וראי ע"ידאיייי
 ובן גנחט, שע"י גסב ובין חולי שע"י נקב ביןק"ד
 מ"ק מ"ח בסי' ה6"ח והביאו ס"ב בס' הח"סכתב
 15 יכך בכותתא סביעוחא יותד פשומ בוה עפכתבח'

 לן מויה כננרו ק"ר שיש גל בעלמא נקב לו כךמחט
 ע"ש 'הנקב, שלמה שםשנם
 כחג הנה כק"ר דעה מייכה אם הב' ספה 5עניןנם

 נ' ס"ק ט"ח בסי' הבה"ט הביאדהצ"צ
 נסצא טקום איתא וכננר בכרם תחוב מחמ גמצאדאם
 באה המירכא דוראי 5חו13רא ת5ינן בכרסמירכא
 היי עכ"ל, מעל"ע הכרס שניקבה המחממחמת

 רנמ' דינא הוא ולכאורה בוה, יהיחר שוב איןדיכאודה
 מניין מירכא וה"ה ק"ר מכה שם איןראם

 אם אף דוראי כן דאינו נלענ"ר דינא 5;ניןאמנם
 מחמת בנקב נם לגשכה יהוכחה הוהק"ר

 פמק הרי דבטחמ למחסג לנמרי רמי לא אעפ"בחיי,

 ובורקין אותו יהופכין מע"ח מ"ח מי' שםהטוש"ע
 אין וראי חויי מחמת בנקב אבל ק"ר שם ישאם
 מע"ר ל"נ במי' וכדקי"י ק"ר, אחר ולברוק 5הפךצדיך

 לחור הפניגוי בניקב נם חולי טחמת דבנקב ושמ5נבי
 נחיצון סבחוץ ק"ר בו יש שסא חוששין אנו ואיןכקשר
 קוץ ע"י בנקב כדמא"כ מכחוץ, בריקה 5ושמואין

 פ' וכדפירש"י מתמו וק"ר החיצון ניקב '"מאחיישינן
 י"ב מ"ק סעי"ן ל"נ בסי' הט"ן והביאו ב"חהשוחמ
 מבחוץ ניכי אינו ע"כ בנקב רם מיפת נכ:ם דלכנאוז"5
 שם ס"ב בסי' הח"ם כתב וכן עכ"ל, ארוםשכולו
 סחט, כוחמת לנקב חולי מתגשע נקב ח5וק זהש5ענין
 לנוקבו עלי הוא סחט רע"י זה הוא ויאי והטעםע'ש.
 וכן לו, חוששין ולכן ושכיח המצוי דבר והואכולו
 חולו ע"י גממא"כ ע"ש, קמבר ר"ה מ"נ התום'כתבו
 ובמקום כו5ו את ותנקב שתשלומ כלל ע5ולאינו

 ניכר שאינו היינו שדלט שא"נו ובמקום שיטע~מדליפ
 ריעותא ביה נמצא א"כ א5א ריעותא מחזקינן5א

 כוכורפינן לא ולכן בע5גמא מחששא ולא ראי ב,המטרפת
 מספק. לא אבל ק"ר בוראי ביה נמצא ע"כ אלאכיה

 הצ"צ דברי רהנה השני 0פק נם 5ברד 5נו ינרערעה
 ובאמת לק"ר, סירכא רכהשוה תמוהיןיכאורה

 המחבר פסקו מע"י מ"1 במי' דהרי כלל זה רומיןאין
 אסוי, ק"ד שם נמצא אם ב5ב רבוק ה5ב שוסןשאמ
 ס"1 ובסומ ל"ן סי' בסומ פסק במירכא וא~וע"ש.
 בדיאה כ"א האנרים בכל ו5א ב5ב פו0לת סייכאדאין
 שוסן שהרי ועור לק"ד. סירבא כלל רמי דלאהרי
 דבוק נקרא מידכה ע"י וראי בלב רבוק שהיהה%

 5א אם אבל ק"י בה יש אם אלא או0ר איםואפה"כ
 כתב וכן הסירכא, כדמום אוסר היה לא ק"ר שםהיה

 ממעשה לרקרק ונ"ל וז"ל להריא ס' במי'בד"מ

 הלב נסרך האם כשך קור היה לא דאם דאסררראב"י
 להכשירו ורצה סרוך היה כאן דהא גשר אחר,5מקום
 להחוח ריש איברא ממ"י. ק"ר מצא היה 5אאם

 בלא אב5 הטירנה גהצמרפוח אטרה רק"ר י"לרהתם
 בלא סירכה כאשר אוסרה היה לא ק"ר נםהסירסה
 הח"ם פרברי נדאה דכן זל"ז, ורוטין אוסהה אינוק"ר
 שם מינקט 53ענ"ד גו"ט ע"ש. גן, שהביא 5"נסי'

 ש"ם סרוך גקט ו5א רבוק הלב שוגון שהיהבלשונו
 כהצום אלא ל'ה יחש הוא סירכה שם גוחמתדלאו
 רגשי ועהר הסיוכא, הצטרפות סחמת ולא 5ברק"ר
 דבוק, סתגוא רנקמ יכיון ב0רוך רק רסיורייאמר

 לסידכא נם הר"מ שם לטר ואפ"ה בכ"ע אייייובוראי
 ל"נ במי' וכן בכ"ע, ואיירי בזה סחלק דאינוכיון
 הוא 'הרם"א רעת בהנהה סע"ח ס"ח בם' וכןמע"מ
 ממצא אם כלל תחוב ולא מחמ או קוץ בנמצארנם
 ע"ש, לשם והש"ך המ"ן וכם"ש טרפה מבחוץק"ד

 נם ג5ל ביה תחוב ו5א בבה"כ בנמצא המירכאואולי
 לק"ד סירכא מרמה הוא ואיך שם מתיר מדאהצ"צ
 בינמצא סתיר ראיהו לריריה דאיה אין וה רבאמתא5א
 מבה"כ גרע וושמ ואמר וש"ך כהט"ז ו5א ק"רנם

 הצ"צ רנם נלענ"ר וע"כ ל"ז, סי' בטוף יהפ"חוהביאו
 לינקב דע5ולה רוקא במחט רק החמיר בעלמאמחו0רא
 מחמת ננקב אבל בע5גוא, סחששא נם בהומחמרינן

 בריעוחא אלא ביה לחוש שאין בדדנו שכברחולי
 בסירכה לחוש שאין מורה הוא נם בוראיהממרפת
 דין שאין דקיי"5 'כיון בעלמא, חששא א5אש'אינה
 רבשארי גדטום הוא דע"כ והיי אברים בשארימירכא
 ובפרמ בהכי, הדכן א5א כלל נקב ע"י באין איגןאברים
 בוראי לכן מבה"כ, ולא מטרפש שבאה 5ת5ותהריש
 עצגוו צ"צ 'ברין ונם ובפדמ כ5ל, בוה לחרש לנואין

 ש"פ רבמהום הכו"פ נ"כ כתב ה'מחמ כננרבמירכא
 ל"ח 'הביא נם בוה לצרר אפשר '5הק5 צרריםעוד

 ~הקל והע5ה הצ"צ ש5 הראיות שמתד יצחקתוידות
 ע"ש בפה"םבוה
 כלל נדע לא ימכה רריעותא 5ענ"ר נראהעדד

 אע"פ הסחמ דאררבא מחמ רנמצאמריעותא
 שהיתה 5חוש "ט מ"ט לפניגו תחוביה נמצאתש5א

 עלולה היתה הרי תחובה וכשהיתה וחורהחחובה
 הרי ואעפ"כ ע"ן גוערת הרי והמירכא כולה5ינקב
 מכ"ש וראי בנמצא 5וה לחוש שאין בעצמו הצ"צאמד
 5חוש שאין כולה לנוקבה עלולה שאינה המכהנקב
 מעירח אינה אברים שבשאר כיון יהמידכא מחמת5ה
 וראי הוא ועיו"מ שהפם'ש וכיון וכהנ"ל, כ% הנקבע5

 להכימיר, בוה להק5 והת"י הכו"פ הואכראי
כנלענ"ר.
 ברבריד כס"ש ס"5 5א בעצגמ דהצ"צ יאותישוב

 שאמר רבריו ה,ובאו מהרש"אדהנליון
 מחט גלא לחוד ק"ר רהרי טק"ר עור נרערמירכא
 אבר בכל אוסר יש לחור ובמירכא רממרימ מאןליכא

 ראהה זה יאין לענ"ד אבל ע"ש, במשהו,שנקובתו



לב ך יזהיו"ד רנ ך ס841רז

 טיהכא ראין ס"ל הרי סירכא רסמדיף לג14ן דוראיכלי
 מק"ך נרע סירבא לדירהו וראי האברים בכל נקבבלא

 בלל( נקב )בלא סירכא יאין 'רקי"ל לרירןכהשא"כ
 ריכן אברים יבשארי ס*ל ע"כ אברים בשאריאוסושז
 בשארי סירכא לפי"ז 'ודאי קאתי טנקב ולאבה3י
 מ"ש דבייו רעיקר ועוד טה"ר, טובא עריפאאברים
 בלב דהרי ליתא דממריף מאן ליכא מחט 3לאבק"ר
 וכהנ"ל, מחמ בלא אף כק"ר ממריפי3ן מ' ס'בסוף

 נמשום הוא אברים לשארי טזה ל51יין אנו שאיןונהי
 לנבי אלא אמרי לא יה"ג הוא חירהט לב נבידגם
 אוסר דק"ר הכי פסקינן לב לנבי עכ"פ אבלמחט,
 מטה בס' שראיתי איא 3הנ"ל, אוטרת אינהוסירכא
 כמשום הוא האיסור לב גבי רגם שהביא בי"ריהונתן
 ע"ש, אברים, נשארי אוסרת רסירכא וס"להסירכא
 הטחבר יכן כהנ"ל, הכי ס"ל לא מפורש הר"םאבל
 ובסוף ל"ז סי' בסוף פסק הוא דיוי הכי מכיןלא
 וכהנ"ל, אביים, בשארי פוסלת סירכא ראין מ"וסי'

 ק"ד בהשום רהאיסור דס"ל הדי לאיסור פ0קההנא
 אין ראם חוא הנ' דמברת ב"ון דקדק ועוךוכהנ"ל.

 בכל נקב על טעות היא בוראי סניין ק"י מכהשם
 אם ולכן סעל"ע נקב על מערת שאינה אלאהאבריס

 נקינת על 'נ"כ כוערת ק"ר יש וכננרו נקובה עורחצי
 אוסרת אינה נשחמ 'בלא כמשא"כ ומרפה, השני עויחצי

 כקצוהזן על אלא העוד כל נקיבה על מעדת אינהכי
 נקב על טערת אינה הרי אברים בשאד סירכאאבל
 אוסרת היתה גקב על 13עדת היתה ראם לרידןכלל

 ראיה שום אין 5פחט 3נגר גם לא"כ כריאהכ5י
 זה רמחשב 'נלענ"ר ועכ"פ נשחמ 'בלא ומכ"ששתאסוו
 להקל לגו יש וישפיי יהקל, צדדים עוור שישכטהום

 נכון פנלענ"ר הכהנ"ל, להת"י ופכ"ש ה3ו"פלרבדי
 אכאז. דבר על ור5ב צלחבסעיד"ש.

 טורבאוויץ וואלף זאבחותגך,

 יזסיטן
 ושאלה החיצונים בצוה"ג בהכאהשאלד4

 ביותר עב היה אהד כשגידבריעותא
 קראז לפ"ק, תר0"ה, שנת אשל, ה' א', יוםכעזה*י,

 ראבינאווייו נתן צבי מ' יבקי 5הריף הרב ידהריכבור
 ווייגאווע י"ק'הרב

 הנירין צוטת בכחום הכאח שנעש'ה עז אמעלתוע"81
 ואח"ז עליו נופל שהזנב בטהום5חיצוגים

 חגש15 היה  עחה צר ונ18ז 3פוח, מגש4ת נשאום עלנעומה
 שר אך 5נפוח, יגקטן כאבה הצ* 5ג18ח טשתחיכשן
 כי נריל ח8מד וה5א המלב 5תתיר *ש אם צו5שותה"ת
 טענהם. סב' 5תתיר וצידד עניח, אלטנה ןשלהוא
 כשא ש5ט 5א משמא ניקב, לא 5עור נם שמא 88"618

 ויש סבתחלה מעמ כאבה הוקל כי ב( העב.בהניד
 חותכה ב"נ וכדאנזר הצוה"נ הוכתו שלא לומרהוכחה
 הוקי הדי והכא היבה, לה דכאיב כהטום ומתהמכאן
 רבריו. תודף זהוכאבה,

 לנו אין כי אינה, ודאי שעשה הס"ס הנהתשובה,
 ספק ורק לא או נקבה אם בהעוי נ"משום

 ע4נמרפת באופן בהגידין הלקותא שלמ אם לנו ישאחד
 רזה ליטר דבריו על השיב בעצגזו וכת"ר לא אובזה

 הוא. חר אונס רשם מ'( )כתובות התוס' לרברידומיא
 רהתם הוא חד אונס כא8ם הדבה נדע וה באסתאבל
 אם ספק נין ו'היתר איסור בה תלוי וספק ספקבל

 או זינתה גדולה אי רומפק בין ברצון או זינתהבאונס

 כצזברי יהער מתיר אחד ספק האין כהשום 'אלאקטנה,
 בין באעגם נרולה רבין ס'ש, זה ואין התוס'קאמרו
 ואין נהשתרט1 אונס כה4ום רק תדווייהו בדצוןקמנה
 הלוי לא הכא 3משא"כ מזה, ייתר זה באונסהיתר
 הצוה"נ נתקלקלי אם אחר בספק כ"א והיתדאיטור
 אם או לא אי ניקב חעור אם בספק אבל לא, אוברובן
 כאיסור ספק שלם נזה תיי לא לא או אתר נידנתקיקל
 לרמי הוא, חר אוגס לשם כלל ענין זה ואיןו'היתר

 בשם י"ג אוונ 0"ס בכללי ק"י בס' 'הש"ך לרבייזה
 נפנס בתרא ב3ויעומ לומר תוכל שלא שכתבהאנור
 וכתב איסור חשש אין רתרווייהו נפגם בעצםושמא
 דרתמ"ז הס"ט על בהשינו סק"ל נ"ז בס' 'הש"ךעליו

 %פ',ם ע'אש, 3זה. ס"ם שמעתי לא וסעולםשנתב
 לא הוא, חד אונם דשס במא דאלו בזה, ישנרולה
 ה5פק בבית הכו"פ וכדכתב זה כלל להרכוב"םס"ל

 ו~דטיו עיי"ש כתשובה, 3נתבתי וכן ק"י בס'שלו,
 ו7"ד בארפן בנשא"כ וה, באופן ס'~ס הההשפיר
 חלקווזא שלמ אם הוא אחר 0פק אלא כלל ס"ס הוהלא

 לרבריו מקום שהיה אלא כהנ"ל, לא, או ברובןבצוה"ג
 י4מולרת היה העור נשרבת א4ם כזו 0פק4ע,טויתו
 להס"ס לה מדמינן היינו אז כי לצרה"גהחששא
 זנב4 ע'אש, סק"ל נ"ז בס' הש"ך ש'הביאדהרשב"א

 דהכאה החשיש1, המולרת הוא העור נקיבת וכיבאמת

 החקהשא, ה3ווליר הוא והרקבין והנפוח כת"ר דעתיפי
 בעור 3קב היה אם אף נפוח ולא הכאה היה יאואם
 החששא אסרו דלא בצוה"ג, חשש שום היה דלאודאי

 רנקובה המימנים לענין אלא ד3מש קוע"ידמסמם
 מ( נהשיוש ולהיפך צוה"ג, לגבי ולא בכהש5והוושט

 חיהשינן נ"כ בעור )קב אין אם אף ינפוחהכאה
 לענין ביחחת ואעת מעלה אינה העור וגקיבהלצוה,נ
השה"ג.
 בגניעה סעמ כאבה שהוקל טשום 5התיר טש"בנם

 רכש"ס חרא חיא. 5ררי לאע ממממבטהום
 כמשום ועא לכחזי 5גאן רחותכה זה טעם כ% נזבר5א

 רה%י 5הצם  מטעם פב5שר וברא"ש טפי, לחוש41"ב
 השי א טעם איחא דבר"1 ואף 5ה. )3נםהמרפות
 רמחאי בי5שר 5ה יש חיצגי שט8ב הכוונה 4אןנ"כ
 רחכאב העא חכוחה אלא 5צשת לא מישני כאבע"י



 ץז%י ת ר א פתא
 יכדמץ לחעמ, וולה ה י זא ער בעתר ספה בכ5נמס

 הו5ך והכ5 בה נכנס הטרשות וח%י שכתבהרא"ש
 5ה שחין היות יוכ5 חיצוני כאב אנל אחד. מעוםעל
 הכאכ אותו גמזכאז ו5א אחר, שבמקום גונאביוהר
 וסחה טכאן חשתכה א5א אטוו דלא 'ותדע 3חזה,היא
 כנשנב רבאגשן אלא 5ה, 'וכא"ב סכ14ן 'חותכה אסרו%א

 3חזה שהיא נודע זאת רק אלא מ14ו3?ה נורע 5אחיצוגי
 כאב בה סרנ"טין אנו שאין אע"פ מכאן. חות3האם

 יודע מי עהה ונם ועו,ד אחד, 13מקום יותר זהבמהום
 כא3ה שההפל אעפ"י עצמן בצוה"נ מאבה הוקלאם

 חיצוגי דכ14ב נא3פר אם אף ועוד העור. ע5מלימע5ה
 כ14בה ז4חוקל 5הבחין נוכל בא3שז וכי ביווזר, 5היש

 בעת או5י 'הפסה בלא להיית צריך שהכ14ב יאמרמי
 ואח"כ סעט כאבה נפק אזי כאבה 5הבחין בהשנונעין
 אין אלו רברים ומוף כ5 סוף ביותר, לה 431כאיבחוזר
 5ארם 3ל5 ינרנשת אינה שכאכה הוא :העיקר שחר,להם
 ק5קו5 ע"י 5ה באה מטרפת וחולי פנימי כוכאבא5א

 יו4ין שאנו מיה אלא א5"נ: מ:ישנת 'וא*נההצוה"נ
 ירן. על מתהשהיא
 שגשו יה כענין טובה ס"ס לומר בזה סקום יש14בפנמ

 בהן ש5ט אם 'ואף בהנירין, ב55 ש5םלא
 הפנימים הם רצ:ה"נ ז"ל 'ההאב"ר כרעת ה35הש3ט1
 יהיה דא"כ אע"כ העשתהפך, ס"ס נ"כ והוא 'הנוף,5צר
 בעוף גפ:ח כ5 רמטריף בסע"ט הרם"א 13דבריקשיה

 אחד בצד הוא הנפ:ח אם אף ר3משמע צ:ה"נב3זק:ם
 אפשר והיה הזאת, ס"ם בזה אמר ו5א צ:ה"נבמק:ם

 סמק ה:א בחנידין שלט אם ההספק ד.':ק"כי'מ-

 ינדברי ס"ס יענין נם ה:א ספק ולא ידיעקח0רון
 ינ, היק יפי"ז אי אטנם מע"ר נ"ג בסי'הרם"א
 ק"י 0' בסוף 'הרם"א וכרברי בהפס"ס עכ"פ5הכשירו
 - יעוי"ש. ט"ו, ס"ק שם נ"נ 3ס' 'הש"ךוכד3תב
 5א ונם 'הרופ"א, כאיברי הכי גוטטע 5אובאמת

 הרא וכן הכי, לומר מהפוסקים אחד שוםאישתםיט
 ברקבין גפוח 3ל סטויפין שאנו יום בנ5 מעשיםנ"כ
 זה אין דבאכען נראה 5נן בהפם"ם. אף בעוףבשר
 יהחמיר ריש כ0ע"ב יהרסוא כתב רהרי 53לס"ס
 העיקר, 'הוא היאשונה הסברה אבל 'הסבר:תכ"ב

 או העיקר הוא אם 5ן נ"ס דמאי מובן אינוו5כאורה
 כווגהו אבל הסברות. כ"ז כ"נ מחמירין שאנו כיוןלא
 ט"ס נם לעשותו שאין דנ"ד, דין 5ענין ודאי זההוא
 סברא ננד אב5 'העיקרית, היא כי ראשונה סבראננד
 שגהב בפם"נ ראיתי שו3 ס"ס, 5עשותו יש ק1פ"רהב'
 בסע"ט שם ההם"א ניכ איירי ילפי"ז ע"ש. ה3י.נ"כ

 אג5 ב3"ע מבויף תא 'ו35ן החיצוניםצצוה"נ
 0"ס. כהטום בה8ס"ט להכשיד יש בא3שזבפני3רים

 ב' אות הבאה"ט אמהביאו הב"ה דברי ננד "היה)וזה
 ו3רכתב 'הפניסים, הם הצוה"נ לכ"ע דבעוףשכהב
 הבדעשה. כטו הצו'ה"נ הוה בעוף שנם  מפם"ננ"כ

 שצוה"נ י,ט"י בקב5ת שכתב ושרא"ש בלשוןוכמבואר
 עכ'4ל( בעוף וכן  עליהם נופל ההזנב ל4איכובה מחו*1הוא

 ע"ש, ע5יו ומהז4יג צדקה, הטעיל 3ושם הפ"ת הבשוכן
 רלוידו חיו יקשה לא ה~ו הו13"א טלבריו3ו"ם
 בפנ"מים אלא איקרי ו5א גפשיטות הום"א דכריאתיין
 בעוף פלונתא ליכא דלדיוץ 3יון ס"ס ליכא ואז5בד.
 כצוה"נ דבהטה 5כו"ע אגצז החאי וה עכ"פכ55.

 הראש'וגה, כ6ברא דעיקר כיון כל5 ס"ס לי3אהחיצונים
וכהנ"5.
 דהנה וה הוא בזה 5התיר לצדד 5י שנראה מהאמנם

 ידם הנפוח ה"ה 5א אם לבד ההכאה'מצר
 ד5א הנידין, 5פטיקת כלל לחוש לנו ,היה 5אנצרר
 דדק השדרה תוט פסיקת לנבי אלא זה חששמציינו
 הם. וחזקים רעבים צ:ה"נ לענין לא אבל הואוח5וש
 מנבוה 3זנפלה 'דקי5א חזינן במקל ה3אה דהריותירע
 הכאה וא5ו אברים לריטוק חי"טינן רבנפשהיו"ר,
 נ"א, בש"ס כדזמשהו 14ברים לריסוק חי"טינן לאבטשל
 5חוט אלא חיישיגן לא נ"כ אפסקי סחיי אם ואףע"ש,
 יכראסרו בפירש"י ע"ש אברים, לריסוק ו5אהווררה
 ה13סנים ואף לבר 'הח5ל כננר רק בריקה צריכה שםבנ'
 5א ג"כ 3ויור מנפ5יו :היי ע"ש. ינפי5ה, אצ5 הןקהשין
 5הן לחוש שאין למכ"ש הצוה"נ 5פסיקת 5חושמצינו

 ו"ש3ירת נהתנוז הסברא וכן הפוסקים כחבו וכןבהכאה,
 דרכין הנ"רין מפסיקת 3זצוי יותר ק:שיה סתוךהעצם
 לא חהכאה ע"י העצם גש3ר קמלא כ3נה 'כל וא"כהן,

 לא טסתמא כי ובפרט הנידין, 85סיקת נ"נחיישינן
 העור בקריעות שבאה 3ושום אלא בעיניהם ההנאהראו

 י,ותר 5תלות יש ובאסת ~הכאה, חששו רםובמ0מס
 וזה ב3פצוי ית5"נן ררד0ה לענין 'כרקי"ל וחיזראבקוץ
 הסיטנים ו5ענין רסא קועי' במ0מס כ"א חעדט הוה5א
 הינ8וח טחכשז נם לעי5. וכדכתבתי צוה"נ לענין:לא
 כרכתב רוקא בשר רקבין בו יש אם א5א חיישינן5א

 אם 2נ"ד 5ענ"ר ,נראה וא"כ הטהרש"ל, כשםהש"ך
 רקבין יש אם לירע וא"א מבחוץ בשר רקבין נראהאין

 ריע:תא ימאין כיון 'החלב. 0145ור איןמבפנים
 שיכ4ז חדא מ"0, 5עשוונ יש ושפיר 5עקנינו.הממרפת

 5הצריך אף ריעותא שום בו ואין כ55 רקבין כאןאין
 הנידין וצריכין בשר ריבון 3ו יש אם ואףבריקה
 ובכה"נ בהגידין, הוקבין שלט לא עכ"פ שמאבריקה
 סחבירו. יותר טתיר אחד דספק 3יון ס"ס 14מרינןוראי
 נמי' הש"ך שהביא רהר"1ב"א סס"ס ס"ס האיועריף
 דאסרינן ע5 5א מפק ע5 לספק ורמיא ע"ש. ו' ס"קנ"ז

 כם"ש ס"ם 3משום יהוא ע5 לא איסא נ"נ, חו5יןכש"ס
 לו סמוך הארי שראינו אף והתם ל"ב. ס"קהש"ך
 אבל 5פנקנו, 553 רקבין יאין הכא 'וכ"ש ס"םאמרינן

 לח5בה אין ו'ראי לעינינו בשר רסבון רואין אנואם
 כשר הרסבין שלט אם ל3ד הוא אחר רספקהיתר

 וכהנ"5. לא, אוכהנידין
 בו ישאר ו5א יפה חתהפא אם דצ"פ טנידאטנם

 לדעזיר "ש אזי מראה שקנוי יפום3לפע5ה
 3נשנר קי"ל דהרי חדא טעש1, 3אזרי בפשיטותהחלב
 כס' דכשר ו3מרפאה וחזרה צוה"נ בם*ום שלאכעצם



לנ ך יזחיו"ר רנ ר א מגרן

 נחערפאת הגתה לא רובא יצאה דאילו סעי"בנ"ח
 צהה"נ במקום העצם בנשבר נ"א טי' יבסוףואע"נ
 העצם יריפוי שאני התם לאסיר, וקי"ל פלונונאיש
 ניגהו. סילי חרי ועצם ונידין צהת"נ על ראיהאין
 שפיר עצמה טעצם הוא ההחשש בגשפצוה"נ שלאאבל
 שם הב"י וכדכחב נמרפה, שלא ראיה רפיאתההוי

 כוה הוא אלו דברים של דמקוורן ונלענ"דוהתה*ד,
 הגדילו בה דמטרפי במידי א"כ ב' נ"ז במט'ע~אסרו
 דג"ד והא י"ל לפי"ז וא"כ כו', האחדוגיםננפים
 דכיון לה מדמינן צוה"נ 3מקום שלו העצםלנשבר
 לריבין מהנפוח דק הוא 3צהה"נ לן ש"ט החששדכל

 מילתא אינלאי הנפוח שטתרפא כיון א,כהבשר
 היתה לא דאל"כ נלל רקבון בה היה שלאלמפרע

 ולא כלל ויעוהא כאן היה 5א וממעאסהופאות
 טחמת לחוש לן היה ואם כלל לצהה"נ נללחי"טען
 לוסר נ"כ לן אפה2ר שה"ה אף הנידין, 5פסיקתההכאה

 הנפוח נתרפא ויטוב סהכאה באה ה'נפוח שנם כיוןהכי
 ה"ה מ"ם 3יה יטיטרפי מידי עשה לא שההכאהש"ס
 וכדכחב להנידין הבשד מדיפוי רא"ה שאין לומרלן

 ובשר רנידין ל"ח. אות בל"ח הבטוו בלשונוהתה"ד,
 דכשחשש בררנו וכבר כיון אבל נינהו טילי תלתועצם
 הוא החשש יכל אלא לצוה"נ כלל לחוש לגו איןהכאה
 שמעולם ש"ט  הבשר דנתרפא כיון א"כ הבשדפדקבון

 לרקגון לחוש לנו אין וטטילא בבשר רקבון היהלא
 ראיה שאין בזה ולחלק לוסר סקום שיש ואףהנידין
 אלו טריפות שאין כי,ון דהב~2י להנ-דין הבשדטריפוי
 בו ששלוט לאחר אף נונדפא שפיר ודקבונובקלהול
 והם רקבון נ"כ בהם שלט באמת הנידין אבלרקבון
 כהנ"ל, להגידין הבשר 'מריפוי ראיה ואין נתרפאו,לא
 גם אמדיגן ביה דמטרפי דגמידי הא דהרי אינודזה
 ביה דמטרפי מידי לשון ע"כ הרי כה2בחה טרפהלמ"ד
 הקלקיול שבמקום כיון כלומר אלא הוא דוקאלאו

 קלקול זה היה לא בותחלה דגם ש"מ נתרפאבעצמו
 קלקול לן אין ודאי וא"כ נתרפא, ה"ה לא דאל"כנדול
 לא גטור רקבון הוה אם ובודאי מדקבון נדוליותר
 נטור ריבון היה לא ע"כ 'נתרפא ואם מתדפאהיה
 דכל כיון הנידין לרקבון עוד לחה2 אין גשמילאוא"כ
 ולא הבשד מדקבון לנו באה הנידין דדקבוןהחשש
 נינהו. סילי הרי ונידין רבשר בזה לומרשייך

 ונאמר נ"ו סי' לסוף דדגזיא ,נאמר אם אףשנית,
 כמ2ום להנידין ראיה אין הבשר ייפוידמ"מ

 נ"ו סי' דסוף דהא דאף נלענ"ד עכ"ז ניטהו סיליתיי
 חלבה. לאטור לן היה לא נ"כ פתדפא היה אםעצטו
 אין מודאי האוטר כס"ד עיקר וכן הרפ"א יסתבדאף

 בעלכטו מחומרא רק אלא לדינא, כוותיה להכריעכוונתו
 שאמר מי בזה אין דבאמת כפספיקא, לדבריו דחיישהוא

 לאסוד פנים ד"ט בזה כחב דוצש"ש אלא בדהנאאיטוד
 היחר ולא איסור לא בזה אסו שלא להי"יוהביא
 שבח בערב הדבר אייע שאם כהב קחמשוןורבינו
 אחר. בעינן ולא נאזיר היה אחרח להכין שא"אבה"ש

 בעיני פיקפוק בדבר שהיה ומאחר הרא"ש ע"זואמיק
 יע,ם"א והרי עכ"ל. ברגר )הושמיר ננון הנד"יםאילו

 הר"י על עגסטך לוטר א"א לאסור דברים עלש0מך
 על ע"כ אלא כלל. אי0ור בה אסר לא איהודהרי

 וא"כ סע"ש. לבד לאיסוי בה שסמך הואהרא'קט
 וכהשום להתיר להרא"ש נ"כ ט"ל בה"ש בע'"טעכ"פ
 בהטעח ולכן כספיישא, אלא מהגויר שאעו הרהקעאנת
 שמואל הי"ר על עצמו וטוטך מתיר הואהדחק
 נשתנה לא אם לתתיר הריצב"א בשם שאמרמאיביא
 דמכ"ש ודאי וא"כ ע"ש בבצ,איתה, הבשד שעלהבשר
 הדחק שעת %ו שאין בהגשם"ם חלבה אאע סתירשהושש

 הוא יכ"ז עניה, לאלטנה כזה סדובה הפ0ד מזהנדול
 בנ"ד ו'מכ"ש צוה"ג, במקום העצם נשבך היה אםאף
 אסר ודאי גשד ורקבון תנפוח הוא הדיעהזאדכל

 בשר שינוי שום ישאר שלא באופן לנ5ורימתרפא
 וב"ל, רברינו נם עכ"פ לשרוף דיש ודאימלטגלה
 החלב אז להחיר ויש העצם בשבירת קילא היארעכ"פ
 שלא וכ"ז מ"ה, נדול הדחק שעת לן דאיןבפשטות
 החלכ להחיר אין בבשד רקבון נתהויה דק אםיתרגנא
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 במקום ש'הוה בריעותא שאלתו ע"ר השני טכתבורעל

 היא העב שניד ומצא בצוה"נ ובדקצוה"נ
 זה כמ2ום להטריף ודצה העבין הנידין כה2אר יותרעב

 י"ד אוח ו' סי' העצכוות טריפות הל"ש מדבריוהאייתו
 פשיטא ידאי עצמן בצה"נ הקלקול הניע דאםשכתב
 בהגיע הנה בנטמס, בקיאין אנו דאין בבהמה נםהוא

 וא"צ הוא פשיכטו הדאי עצמן בצה"'נ המטרפתריעותא

 שום אין הלא בזה באמת אבל בזה הל"שלדברי
 אלא היה שלא בניד ולא בבשר לא המטרפתריעותא
 דיאו מהרש"ל בשם הש"ך פסק הוא ונפוח יבדנפוח
 טרפה בבדיקה בקיאין אנו דאין בעוף ואף הואכלום

 נם הרקבון שלט ואם הצוה"ג יבדוק ישובבהמה
 בקיאין אנו דאין בבהמה נם להטריף י'2 אזבצה"נ
 אלא שאינו דידן בנירן אבל נוררו שהרופאבבשר
 הרבה נפוח היה אם ואף הוא סידי לא'ו ודאי קצתאך
 דאין נוררו ע~הרופא ולבשר לנתמ0מס ענין זהאין
 והניד בבשר דקבון היה שאם אלא נפח שום נוהדרופא
 שם הל"ש של לדין זה נונע היה אזי קצת נפוחהוה
 כי להכשיר נ"ל היה בזה נם אבל ע"ש. י"ח,ס"ק

 סוף טהט"ז לדבריו ואיה שסביא  דבריו עלטפלאהי
 להדיא שם כנבואר דבט"ז לכועד דאיה והוא ל"נס'

 סנוסנמים שם דבריו 'ונם י"ח בם"ק ע"שלהיפך,
 וצ"ל וע"ש הפנימי, לעהר החיצון עור בין 15שנתחלף

 מוהטט ראיה אין לענ"ד ג"נ כדבריו היה אםהאף

 מטא"כ אחד כנוש והויין זע"ז שוכבין העורותששני
 דהתם ועוד הם סחולקין דברים שני והנידיןהבשר
 ניכר ואינו יבייא שנטו חיישינן יהרי החולי שלטאם

 אמנם חשש. ש'ום בזה אין בנידין סדאה שינוימשא"כ
 דאיהו מראה בשינוי אלא הטריף שלא י"ל לדבריואף
 בעלגטפ נם דחועאט מ"נ בסי' התב"ש בשיטתאזיל



זיותיי"דתפארת%
 קי"ל לא אנן אבל יעוי"ש. לנתטסטם, טראהבשעוי

 ככהפמעות ו5א מ"נ בסי' שם דומ"א כדברי אלאהכי

 הש"ך וכדברי נ'. ושבס'  ט"ח, שבס' הרם'שרברי
 אף אמנם ע"ש, ט"נ, ושבס' הרם"א לדברי שצייןישם

 שאין בנפוח י5א מראה בשינוי אלא איגו ה5"שלדעה
 אלא זה אין אמנם וכהנ"5. כלל, לנתטסגשם עניןזה

 כאזוך גדט23ע בנ"ד אבל בבשר דקבון היה אםאם
 ודאי לבד נפוח א5א בבשר כלל רקבון היה שלאדבויו
 ריעוהא שום אין לבד דנפוח לענ"ד חעוש שום זהאין
 נפיחת נם דוד נח5ת בס' הכשיר גוזי לנרולהכזה.
 שהטריף פהח"א ודלא בכהשהו שנהובתה אףהמרה
 בשר כדטום המרה נפידעע שאחמר להח"א נם אסנםשם,

 לאו נפוח דבצוה"נ מודה ע"כ רדאי נוררושהרלפא
 בעצכצ.  הח"א וכדכתכ המרקש"ל כדברי הואכטם
 הרבה הדם ונצרר 'נפוח אלא להגשריף שאין צלה"נלענין
 הדם צרורות במעט ולא נכדין הנידין אין שכגפעטעד

 לצוה"נ במהפהו שניקב גמרה בין לח95 יסבורוע*כ
 קי"ל ודאי 5דינא אבל בג1מיקה א5א 3טרפיןעואינן
 לענ"ד לכן בצוה"נ וכש"כ מוה נבי נם נפוח~ה:ש*ר

 וצ"ל. בזה,  ח2הצ שוםאין
 טו"ב זי"וידידו,

 כ"א, בס' יו"ר בח' קמא ג1הדורא נג"ב שיוהערןץ,
 עיי"ש ס"א, ט' יו"ד קפמואל ב2~שילתועיין

 הגפסדר( )הרב זה. בנידן שכתבופה

 יהמימן
 בצוהיינ מכה כשנמצא והחלבבדצרנר

 רקוב בשרו'ש
 קראז תרו"ם, תטוז, י"ב ה', הוםבעזה"י,

 נ"י עזרא מ' הספורסם ובקי החריף הוה*נ ירידיכביד
 קאלטינאן ד"קהרב

 ווטנוטע( ד"ק הגאון הרכ כעה)הוא

 לירי ששלח לי אמר אשר מכתבו את מצאהיהנה
 להתיר היתרים שני שכתב וראיתיטאז

 רקבון יש אם אף הנידין גצוגוית מכה כשישהח~ב
 ר"ק 5הרב בת' 5עי5 כמ"ש וד5א לעינינו,בשר

 בבשר רקבון מ~אין כ"א החלכ להתיר שלאווא.ינעווע
 רמתיר הרמב"ן רעת 5צרף הוא הראשון והיתריעינינו,
 לכשירה החוזר טר16ת והוא סצוה"נ למעלהבהתך
 שיש בטקום הרמב"ן רעת 5צרף שיש בפלתיכם"ש
 שאין הנ"5 בת' שכתבתי אף וא"כ להתיר צרדיםעוד
 ואף נפסקו לא שטא ולוכד לס"ם הראב"ד דעתלצרף

 שה"נ הם דהפנימים כהראב'וד העיקר שגוא נפמיואם
 הגוב"ן דעה הזאת לס"ס לצרף "ט מ"מ החיצונים,ויא
 כ"ד בסי' הפלתי כתב הרי וא"כ זו, לטרפות היתרדיש
 מותר הח5ב לאסור היהר שיש הטריפהץדכל

 אין טרפה בחמה החלב דהרי ידוע הוא הב'וץירטפ
 דלדעת וידוע טידות מי"נ אלאאישרו

 דאף הוא הרמב"ם רעת ונם לקו5א ספיקוהומב"ם

 יא"כ ירבנן, רק חוא 5החטיד דנפיקו טגמטבדאויייוטש
 כהשפהרייתא דאורייהא דספיש ום"ל עליו להחולקיםא4

 יודו מידות י"נ טדרשת 12הוא זה הספק עכ"פ5החיפיר
 כאן יא"כ מירבנן, הוא עכ"פ 5החכיר, דמפיש1נ"נ
 רכשצלדה החזקה על העז אוקי לומר יש הח5בלענין
 ע"י הספה לברר שיש 'ואף נפטק, ש5ה 'הצוה"ג ה"הלא

 רליכא והיכא תל"ז במי' הגונ"א כהב 'הלאשחיטה
 חזקת 15 ויש הכא יבפדט לברר בעינן לא איטורחזקת
 עכ"להיהד,
 בהיתר מ"ש הגה ובריו, טדר על 15 אשיברערזה

 ולסמוך 5ס"ט דשיטב"ן ועת לצרףהראהשון
 דדעת ליה יהיבנא לו אף הנה כ"ד, שבס' הפלתיצל

 אף דהרי 5נ*י.  ענין זה אין עכ"ז היא. הכיהפלהי

  ולעשותו לם"ס א5א הרמב"ן דעח לצרף אין דגרעלפי
 נפמוק אם וואף נפסק לא שמא אוטר של"טי ספטממנו
 בהרא"ש העיקר אם בשה כהראב"ד עיקרשמא

 היתר ריש כהרסב"ן עישי שטא צוה"נ הםרהחיצונים
 כנ. אעו לדאי וזה בעצם. 5כעלה כשיוההך זהלאיסור
 רשז לצרף שאין לעיל ב"ת מ"2ש כת"ר שראהכ"ון

 וא"כ כננדו הכריע 5א 2שהסחבר ואף לס"טהדאב"ר
 הפחבר שהגריע לם"ס הרמב"ן ועת לצר4 ש5אמכ"ש
 במתגנא להטרי4 שכתב סע'אש נ"ר גסי' כננדוטפורש
 ע"ש. נ', אוח שם הנר"א יטם"ש גצא"נכשנחתך
 הט"ז יכיעאזב ספיק1ח כשני ספיקות שלש לי כךוא"כ
 טוגרי לזה יאיה הפ"ח והביא סהט"ו ק"י כסי'והפ"ח
 כ"ח אות ס"ס בכ~י שם להש"ך ואף ע"ש,התוס'
 דרק דס"ל איסור חזקת לענין אלא אעו ע"ש,דפ5יני

 ר5יתא כטאן והוה יהחזיה בטקום עומר ר"יא2עןספה
 ס"ס עור נשאר 1א"כ הדאשון, הספק 51א החזקהלא
 5ענין לספק אותו מחשבינן דלא היכא בעלמאאבל
 מחשבינן 5א לכו"ע רהעי עיקר שאינו גמטוםס"ס
 לא5ף לאף מפיקות שלש לענין נם כלל 5טפקאוהו

 בשני טני הספיקות שמועילין דבפקוםלמפיקוה
 בשני סני הספיקות שגשועי5ין דבמקוםספיקות
 כשרים דעדים כחרי וטאה ככט1ה תריוכדאמרו
 עדיפא לא עדים יומאה מפשה בשנים בערותםמועילים

 אפי15 חשובים אינם פסולים מאה ו5היפך טהםכ55
 ב2ממא גם להשבושק עכ"פ זוקק כ2~ך אחד דערכחד,
 5שכדעה גם זוקקים אינם ומ0ו5ים קרוביםומאה
 בשל"ש 5התיר 5ומר מקום היה אם דאף ועודמשמא
 והוא 5חומרא ס'ש יש במ14ן הרי מס"ם יותרספיקות
 וחשובים עיקרים הם הספיקות שני כי נמורהס"ם

 וכי 1'הו"טב"א כהרא"ש העיקר שטא הדאכודאים,
 ד5אחר ואמדו כהר3וב"ן רלא שהכריעוהפוסקים
 כהרסב"ן ההלכה אם ואף להתבשר, לה א"אשנטרפה

 וכ5 והחם"א והה14"ש כרש"י העיקר שגספכזה
 ע"ו הולין אסר דר"י קמא כל"טגא שפסקוהאחדונים
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 ועחה טרפה, ועא שנחת4ך גפהום בכל האמצעירעצם
 ספיקוח סהני לקולא אשר ספיקות הני נעריך אםאמ
 אחר ובספק אחד, ספק אלא לן ישאר וש4 לחומראחל1
 על ולא הראב"ר על לא ל0מוך עכל לא ויאיהלא

 אשר הס"ם כי ובפרט וכהג"ל. בס"ס ואמהרמב"ן
 הללו ספיקות ל"נ ומכרעת כמאה נחשבת ודאילחומרא
 ראכך והכו"פ כלל, עיקריים אינם א,שר לקולאאשר

 אלא כיון לא היהר צדדי לשארי רוסב"ן דעתלצר4
 ופשוט טפיקות, היתר לצדר ולא וראיים היתרלצדד

 לסמוך רנוכל וגריו כל לי' ההיבנא אי אףאמנם
 ענין זה אין מ"מ בזה רוסב"ן עלשפיר

 בו לעיין בידי איגו כו"פ הס' דהנה החלב 5היתרבלל
 על הכו"פ זה אג!ר נ"ד יבס' מובן. אינו ס"מאבל
 מותר שהחלב על קושייתו לתרץ יו"ד ס"קהט"ז
 1ע"ז בשחיטה, תקנה לי שאין אף סיסניםבע"~רו
 ויהיה בריא דהדרי להיות ריונל הכו"פ משנישפיר
 התם אלא הכו"פ אמר דלא הרי בשחיטה, תקנהלו

 שלא  סה הוא 'החעמט רכל אלא היא מרפה לאודעתה
 ברור זה שאין שפיר ואמר בשחיטה, תקנה לויהיה
 איזה אבל בשחיטה. תקגה לו שההיה לה"ות יכולאלא
 נוכל ואיך ודאיח טרפה 'הוא שעחה לנ"ר הואענין
 אח"נ ה"תר לה לסבור שיוכל בשביל 'החלביהתיר

 זמן כל היא מרפה וחלב היא טרפה לע"ע עכ"םהרי
 שעומדח זמן כל ועכ"פ ע"ש. להיתירה, חזרהולא

 איסור ואיסורה הוא טרפה רחלב הוא פשומבאיסורה
 יפשוט. ברור הוא וכ"זנמור,
 הוא דבריו וכל כלל ליתא הנ"ל שלו השני היתרגם

 לו יהיבנא אי ראף נ5ל. בהשנחהשלא
 הגלסר בדבר הוה דלהרגוב"ם י4מת הוא שלושיגנדר
 לא הפו0קים ולכל לקולא ספיקו ררבנן טירותמי"נ

 מדדבנן עכ"פ הרי 3!"מ גוהרבנן אלא ב0פיקומחמירינן
 אי ומ"נ אחזקה, ליה מוקמינן ולא ממפק ליה14סרינן
 אסור היה ספיקא אי גם 'הרי טובה חזקה בז'ה ליהיה

 אין ואם אחזקה ליה טוהמיינן היינו נ"כמראורייתא
 מררכנן יק 'הוא 5"טפק אין אם אף טובההחזקה,
 לא וע"כ סטפיקא, אסורה מררבנן עכ"פ נ"כלחומהא
 כדין ל8נחנו ריעותא אין אם אלא חזקה בתראזלינן
 לתלות שמצוי במקום או ע"ב יו"ד חוליןהסנר

 מעיים ב:ני 4אע ונטל זא'ב כבא אחר בדברהריעותא
 כגשק ואין ריעדונא  שנ51ד בטקום אבל מ',בחולין

 בדיקה, ובעי החזקה איתרע הרי הריעותא~תלות
 כל בדיקת לענין אלא אמר לא תל"ז בפי'וי4מנ"א
 כת"ר על ונפלאר!י  לפבינו. ריעותא  שאין טריפותחיות
 דאסרינן הרין עיקר על 5ב1 ה4ם לא חאיך גזהמאהד
 מוקמינן דלא הרי בעוף צוה"נ במקום הדם ונצררנפוח
 ובלא בריקה מצריכינן עכ"פ ובב5סה אחוקהליה

 ניקל ובג!אי אחזקה ליה 113קבויבן ולא אמורהבויקה
 דהרי דעהו לפי נם הבשר טלענין יותד החלבלענין
 מהלכה אלא צוה"נ בחת5כת סטריפו לא הב,4רנם

 החמב"ם אוטר גשפורש אשר ליוגנב"ם ו5הבנהולם"ם.

 שהם כיון הטריפות שכל נ' הל' שחיטה מהל'בם"ב
 ע"ש מדרוסה, לבר מוהרים ספיקות בהם ישהלט"מ
 פוסקים ושאר לקולא וספיקם ררבגן אלאאינו

 אומר שניהם 5דעל מדרבנן, רק בספיקםמחטירינן
 הלט"ם ,4הוא גשה בין סופרים דברי שנקראיםההטב"ם

 י,ותר הוא מידות י"נ ואדדבא סידות, בי"נ הנל3ודבין
 אסור ס8יקו ה"ה אם ונם נדאבאר( לכו"ע תויהרבר

 י4הוא חזקה במהום לההיר לן היהמדאורייתא
 דלהרגנב"ם יאמר אם אף ועוד וכהנ"ל.ראורי"תא,

 עכ"פ לקולא וספיקת ררבנן רק כוירווז בי"נ 'רגל3ווהמה
 ראורייוש4 שהם ואוסרים עליו שחולקים הפוסקיםכל
 מדאורייתא נ"כ אטה"ה 0פיקה דאורייתא דנל ס"לונם
 דרבנן אלא אינו דספיקם  סירות בי"נ שיודו יאמראיך
 "היבנא אי אף אג4נם הם. יש4ורייוזא דהכל דס"לכיון
 שאמר מה גלל ליתא יסודו עיקר בזה. דבריו פלליה

 ספק הוה להרסב"ם מידות מי"נ דהנלמר הואשידועה

 יהיפך 5כל הוא ירוע ראדרבא לקולא. וספיפאדרבנן
 מיוטע הדגין כעמט תויה גדין וינם ל'הרג!ב"ם דנםמכהש
 4מפורש סבואר הוא וכן לחוגורא, וספיקו עליהםב"ר

 כסמ דקנין שסתב אישות ה' בריש עצמוברמב"ם
 אח"ז אמר ואעפ"כ סופרים 3!רברי אלא אינובאשה
 כתב וכן על4ה אחר בא אם ב"ד מיתת ביהשרנין
 בשם נקראים אלא אינם רלהרמב"ם לשם והכ"מהמ"מ

 ונן ע"ש. כ(נדט, תורה כרין רינן אבל ס81ריםרברי
 בפם"ג ועיין ע'"ט. א', אות סוף גז"ס בכלל הפ"חכתב

  רבהלג!"ם נ"כ שכתב ה' אות הגמ,ודשים ס"סבכ5לי
 מידות בי"נ י~נלכוד אבל הרמב"ם ברעת פלונתאא"כא
 נראה אם בנ"ר וראי ל'כן סכהט, תורה רין הוהלכו"ע
 ואין נמור איסור החלב אסור צוה"ג במקוםרקבון
 בז'ה יהיתרשום

 הוא בפשיטות שאמר דבריו עיקי שנם ראיתיעדך
 מידוה מי"נ אלא איסורו אין מרפה בהמהדחלב

 להויא ומבואר הוא פשוט ואררבא כיל, ייתא זהגם
 מאכלית מהל' בע"נ הרבוב"ם רז"י להיסך,ברמב"ם
 הגפינין מן טמין היוצא מאכל כל 'ה"אא15רות
 אסור המאגל אוחו הרי אכילתן על שלוקיןהאסו'רים
 הממאים וחיה בהמה חלב כנון התורה מןבאכילה
 ביצתה זו היענה בת ואח שנא' ממאים ורנ עומוביצי
 לביצה היוסין הדברין ולנל כיענה ונאסור לכלוה"ה
 חזקי' אמר ע"ב. ס"ד בחולין ערוכה נט' והואעכ"ל.
 שנא' התורה נק אמורה שהיא ממאה לביצתמניין
 ילפינן רמיני 5הרמב"ם וס"ל כו' היענה בתואם

 ולכן רטכש, הטמא מן היוצא ולכל לחלב נםיחזקי'
 בנורות הש"ס ררשת הרסב"ם הביאו שלא מהא"ו
 יותר מפורשת זו דדרשא משום נבי מנסל לחלב1'

 סי' בריש הפס"נ הביאו הכנה"נ קושית )והיאבכתוב
 מן בלש'ונו רוגפב"ם ומחטדייק ע"ש( ביו"דפ"א

 שכעיגן רטטאים הסינין מן אסר ו445 אסוריןהמינין
 טריפות מחמת 'האסורין לכל נם זה סקרא יילפינןרם"ל
 ברכ!ב"ם שם עוו כטוהם אמורים וביצתן חלבןשהוא
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 כחלב 4חצר חלבה שנטרפה כופה נןגמ ת"וה'

 עוף כביצת שגטר4 ושהור עוף ביצת וכן ושמאהנןאשת
 ג*שאה בהסה כחלב וץ"יק הדי ערכ"ל *אמוד3אשא
 היא טדפה וביצת חלב ישנם להודות טמא קוףכביצח

 י"ב ה' 'שם בפוק כתב ובן טטש. כטמאהדאוחיתא
 ההרי ניד ואח"כ ואבר ונאמר אבד ישהוציאשיבר
 וה"ז כו/ מספק לשתחתו %4יר 'שלה החלב נקבההיא
 חבתב עדכ"ל. כותרה בחלב קגתעהב טרפהכו%צ
 כה ופמק 3רף19 ועלתח ס"ט ברף בעיא 5ואוצ1קש
 הרי עכ"ל. יטותשקזא ת"אן כרק )חחמראועמנו
 ונם פושעם, ,שרברי ילא גחיש תורה ישריןספויש

 ל3ירק איכא יבאמת אלא לסהא, ולא לחחמרא %פפי
 טיפה טהורה לבוצח; ילפען ואיך 'מאי פא טעדהכל
 מצימ בגן; ואי )אשא, ושעוף טרה2ה טתור לעיףאו
 אם ע"3. ע"ב חולין חסהשנה כדפירכח לסשרך ישהרי

 י*מדת אם הכושד שעח לח חיה שלא בטמאחאמדת
 ע4היה במרפה תאמי סטחדתה שחיסה אין שכןנצשמ4וה

 רא"כ ועוד ע"ש, סטהרתה ושחינוה הכושר שעצזלה
 חולין הכהצנה על 5ררשא וה להשסיענו להש"םריה
 לו חיה אסורה קבתה 'הטהרה סן שינקה כשיהקט"ז
 לונ2ך לו והיה מנלן ראושורה טרפה וחלב להשרלה,1"ס

 זו וי"שא נזכחה לא בש"ס אם ועתה אב, עזבניןזח
 דעכ"פ רעהר )2עצכגו. ווקשה הנעבר אגן בוהיםאיך

 יעוד מפורש, זו ררשא להע4מיעינו לו היההרטב"ם
 א' ה' בפ"נ ו(נ"ל ראיסב"ם סלשון  גמשסעדספורש
 לבד לטמאין ולא האסודין לכל שסעינן ההראדסנוף
 אב טבנין לה ילפינן דלמרפה נאסר דאם ועהרוכהנ"ל,
  טיענה לה יל5ינן אב סבנין ע"כ הטבמ*ים לכל נםא"כ
 בשוה זה מקרא הטמאין לכל דילפינן חזקי' אסרואיך
 הוא עכ"פ מירות סי"נ הנלטד יכל להדגוב"םובפרט
 היה לא בויאי סופרים רברי בשם להקדא בשמוחיוק
 מיגים ולשארי נשפורש ג!קרא ילפינן רליענה לה2רלו

 היה לא בכ*מאה גם דבאגות וצ"ל סופרים.מדברי
 מבשרה והביצים החלב עדיפים דלא לזה קראצריך
 חיילש ג"כ בטהוהה רחמנא רשרי דחלב כה2וםא~א
 הואי' סד"א איצטריך ו' בכז-ות הש"ס כדאמרהיא
 כי חלב והאי רחמנא ושרי מחי' דאתי מידיו-יכא
 טמאה בבהסה א5ילו והלכך ושרי הוא החי מןאבר

 שרי' יכסהורין כיון אפ"ל דתו וכ:' ק:"'יישת-י
 בטמאין אף וא"כ היא, בעלטא פיו"2א ע"כדו(טנא
 טמאים לגבי קרא דכתוב השתא וא"כ קמ"ל,שרי'

 נמ2ום הוא דסעמי' ושכעינן, אסורים והביציםרהחלב
 הוא חירוש לאי בטהודים ו"2רי והאי כבשרודחעאג
 החלב נ"כ טרפות 3מטום טהורה דכ"כ שסעינןטמילא
 ילא בהלחא נילוי אלא ואינו כבשרו חשוביםוהביצים
 דל"ש טרפה. כבשר טכ1פ הח* טרפה וחלג~שתא
 ראיצטריך והא ליה, שסעינן טרפה בשדה1פבע*ר
 רתגיא ג2הא 3שזחלה לסשיך גבכורות שםהוש"ם
 פריך ולא שלהן וקופה ורוטבן צידן לאסודהממשין

 כיניה דעריפא י"ל סבשר, עריפא ואינם ה8כהאכת

 שאינו צידן רנם רילפינן כיון ור"ל כ"ש וסכחש1יר,
 הווש טנ1ש רנופו חלב וכ"ש כנופו חשיב כג1שנופו

 5תא החי סן באבד ל4ה רחשיב אח"כוכראכי
 שנל בפ"ע בצקרא לטליף בבכההות הש"סראיצטריך
 התם כבשרו דחשיב נדשום אכו ו5ש 'הטמא מןהיוצא
 וראי יאיהו הטמא טן שנולרה בטהודה איידיהלא
 סיסגי ש י"ש כלל הוא גופה דלאו בפ"ע קראצריך
 אאמעב פ"ש טי' ר"ט יו"ר בפם"נ ו1ין וכו'.מהיה,

 הוא קלייהו לקי דלא ה"ו בפ"נ שכתבילהרפב"ם
 ואזיל לחלב ש יל8יגן נגשל דעטל 'דג2ריבויכהשום
 ונראה %י', לקי לא 3*ריבוי דילפינן דכל רס"ללשיטתו
 כ% הביא לא הדמב"ם דהרי והכי נהאה לאלענ"ר
 3שפוריש ע4ה1:א היענה דבת ורא אלא ממי ינכיהריבוי
 ו' בה' מפוהש כתב הרג2ב"ם דהרי ועוד ריבוי,ונא
 לא סבשרם רכתוב גד2ום עלי' לקי רלא בטעסי'שב

 לא ולחזקי' 'הוא הרמב"ם דעת אלא ע"ש.תאכלו,
 דנג~ לרדעמ*צדיכינן

 קהא לו ש"ש כיון כ% נסל
 טמא הטמא סן היוצאין רנל נויגיה לסירישמפורש
 כון היושש* 3ל על ג2לקיגן ההה יע2בא*רם קרא לאוואי

 הוא רנוה"כ אלא וה, 43*רא גצמפ ו(בק4ר כעלהטמא
 כחצי תינו מלהווג לענין תאכלו לא לברמבשדם
 וו"ל. %י', לקי ולא ההודה סן ראסורשיעור

 "רהרו,3נלענ"ו,
 טורבאוויץ ווושלףואב

 יטמימן
 והחלב באמתא מעיא ריש בעניןשצ"ת

 החלחולת ועל הטבחיאשעל
 טובית כמדות סופלנ ו'כו' האמיתי הגאון הרבלכבויד

 נ"י וואלף זאבגזוהר"ר

 התר"ם לח"טי"ט

 חלב, כענין חדשות ששון מי '0פד הדפמתיכאשר
 וה בענין לדופיב למעכתד"ה בקשתילכן

 53לב הקוים שתחת חלב רמ"א שהתיר מהאהרות
 סקור כחנ שלא ז"ל הנד"א בבאורי ויעוייןהטבחייא

 שכמ2נ2ע החלב כל הפשוס הפשט מן חוץ דעתי ו~פילזה,
 חלב יאסוד ר"י יליף ,הזה יהכתוב דמן ראיה ישהכל,
 שכתבו מעיא וייש בקבה הכל לאכור ונוהניןההבה

 מודה שד"י שאפשד ועמד יוקילין, 'כר"ע הלכהשמדינא
 בהל4 ההפירהש חכל אסוור ,הכדס שועל רהלב ועודלר"ע,
 דהמציאות ועיד כוהחלב, נקלף לכנר"ש וכונלן 5כהם,טגל
 שהוציא ו(דין 'ו(מקוד נם סההלב. ו(חלב נקלףיאאינו
 באורך רק בקמשה להתיר כיוון שלא ג1שטעמכלבו
 הבין אמה אהרך הזכיר שלא הרפב"ם בלשוןשהבין
 שיש לפי רגל נודדין אין כחג לכן ושמעיא, כלשאגצר
 ב4הור. הלבישם



להןירמו"דתפארת
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 שכהכ בעוכ4ק בכלבו לפו"ש א8וגר שאי
 ששאינו חלבו עם הארוך קדום כשמירין44בל

 קרום שעל דוט"א הבין וסוה הטבחייא, עםדבוק
 כשה43בחייא, איעך הקרום שאין ותמיה עצמה.הטבחייא

 האכאע אבל ססירין. אבל וסיים נורדין שהתחילונם
 אחר קרום יש ושם ב,ןרהה שתלודה הקדום עלו4כיון
 כחב לכך בנסדא הסוזבר קצד שהוא התוהבהוא

- חלב. שם אין הטב"ייא קרום עמעל ועודת4רוך,  
 הקרום וקולפין שודין אלא בדם"א עושין שאיןועו'ד
 ממפק כטבחיטו הקדום שתחת חלב 5ההיד ואין5בד,
 ושכזא הקבה לצד סויא שדיש כדעת שכ44 ספקספיקא
 סשרום שראיתו עיקד אפרים ר' שדעת תדא יוא4כד'
 החלב סכי שאסור מוכדח כרח,  שענוש הטחולשעל
 שאין ר"'י ש'השע4ה וכ2ה חלבים. נ' ובהקיבה השהב,שעל
 האכ(ת, כן חיבים, נ' ההי2ה לצד סעיא ברישנכאמש
 קרום  וחחהיה תותב ח5בים )' נכוצא בטבחיט4אבל

 ה)שכמה חלבים דג' נרש4ה העיטוד 0די 51פיונק5ף,
 ה'כהם ק4עי ונקלף הרום הואיה מכטה שאין הקבה של והבלאם תותב הוא הבדטשעל

 ידידם,כבאי
 ז~"ה זלסן של)שה סו"ה בא"א כזאיריעקב
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 קראז חד"ס, שנח מבת, י"א ד', יוםבעזה"י,
 המפודטם הצדיק הג' הדב ידידיבבוד
 רק"ק ס"ץ נ"י מאיד יעקבס'

 יע"אסינטק
 על בשנים דבות זה ומלואה ארץ הדעיש אודע"ך

 שהתיר סעט"1 ס"ד בסי' הרם"אדבדי
 עם הקרום אלא אוסר ואינו בטבחיא הדבוקהשוסן
 ששון סי מפדו את ע"ז והדפיס לבד, בו ,הדבוקהחלב
 הדבוק חלכ שאוסד אפרים דלדבינו ככדוכיאוצעק
 טעה ושהדט"א בטבחיא, הדבוק חלב ב"ב ודאילברט
 שלא באמדו קאי לא ,ההבלבו 'הבלבו דברי בהבנתח"1

 חהדודי לשלול האויך על אלא העוסק על לגמדילגודדו
 בסכתבו אלי ופנה וכאיה, כא5ה טענות ועודדכנתא,

 כי בזה דעתי להשיבהו ב4מני ובקש מ9נותיו בלעם
 חלב אוכלים ישדאל בל דעתולפי

 פדה לדבד בזה כ"ת טעה מדאי י1תד יכהתשובה
 לשוגה הדם"א לדבינו ולהחשיב ה' עםעל

 גם בזה עיין ולא בעלסא סייי בפיטוסי ח"1וטו9ה
 כשעחלה הדין אבדד ובעזח"י כו', בו' האחדוניםבדברי
 הדם"א שדבדי לו ואבדר והראשונים הש"ט דבדיע"פ

 אסת ותורתו אמת וכמשה ומהכרחים ובדודיםנכונים

יך
 כן, כמו נגני ההה4ה אפענהיים יהד רי הנאן)א(

 דחלב ו4כונבו ה,רא"ש פדס"נ ע5 כנ"יסמפ'
 ועק"נ הם בעצמן הם והדי דבוק כמשום אמודהדקין
 י4בתב יישיא פ' בשאלתוח בהמק"ש ועייןע"ש,

 בדברי נם עיוני אשים ואח*ז היא, תורה ישדאלומגהנ
 יש 44ם יראח ואז בשה דעתם נם לדאוההאחדונים

 בטעגוהיו.סכהמ
 יהביא ונו' החלב כל את ט"ט יף ת1לי! רנניאא(

 או)שר רע*ק ד"י דבדי הדקין שע"נחלב
 נו' ודטינחו הש"ס ואכ4ר הקיבה, שע"נ חלבלהביא
 אף 31קל4 קדום הקדב את המכסה חלב סה אוסדר"י
 כו' בל אף ונקלף קרום תותב כו' או3שר רע"ק נו'כל

 לקמן הדקין שע"נ חלב ופיד,ש"י קמייתא, איפךואסיק
 בנלל מרבהו והבתוב כו' מעיא ריש אמרינן צ"גדף

 שייו "פ דק קדום ונקלף קרום בו', החלב נלסואת
 ונו' כשנ בו יבוק שאינו הח5ב )צגל הקחוםונקלף
 פרוו הוא בשס5ה כו' תותב הדקין, שעל חלבוב"ש
 לכאורה וה3ה עב"ל. ט' בואהשן הדקין עי ובןכו'

 לדברי טעם גתן דסתחלה ביאוד. צייכין רש"ידבדי
 שמרבה המסקנא שי באסת רע"ק דברי שהואד"י
 ש4היא כמשום הקיבה שעל סחלב יותד הדקין שע"גחלב

 פידש דהשגהה בבדייתא והרי הקרב שעל לחלבסחובד
 ונקל9 קרום תוחב שהוא כופו2 סעם בעצסורע"ק
 )א( נמי סחובר היה לא אם אף וא"כ הקדבבחלב
 דא5ו הללו הטעסים ב' בין חילוק יש בדין דנםועוד
 יק באסתא מעייא דיש ע"כ הוה סחובד שהואלטעם
 שלה החלב בי החלחולת ולא הקיבה סן היוצאתהמעי
 הנא בין ובדפידש"י הקרב, לחלב כלל מחובדאינה
 הקיבה, 3שן היוצא הוא המעי שדאש צ"נ בדףובין
 בחלב שפיד לפרשה יש ונקלף קדום דתותב לטעםואלו

 ונקלף, קרום תותב ודאי הו'ה הוא שגםהחלחולת

 מאבלות מהל' בפ"ז הדמב"ם שהביא והגאוניםוכדבדי
 ואדרבא ע"ש, ט"ד טי' ובטוש"ע ה"טאסויות
 ולא גקלף קדום תותב החלחולת רק הוהלדבדיהם

 ע"ש. הקיסה מן היוצאהסעי
 פידש לא דרש"י לוסר אפשר היה יכאורה ךהנהב(

 הקיבה סן היוצא הסעי ושהוא דסחובדהטעם
 ולכן טעמיהם סה פירשו שלא הדאשונה בבריקתאא5א

 מחובר. שהוא על הסבדא סן טעם ביה ליתןהוצרך
 עור א"צ 3שעמיהם בה שמפודש השנייה בברייתאאבל
 הח5חולת, על שקאי לומר אפשי ושפיר דסחובדלטעם
 למידק יש ולפי"ז הנ"ל, הנאונים דעת נ"כ ודאיוזהו

 ו4על החלב בל הללו והנאונים דלדעת עוךלבאוהה
 בחוזש המבחיא לבשד הדבוק 'ואף אסודהטבהיא
 יאז החלב כמגל נחלף ישהקדום ונקלף קרוםסדפייש"י

 שתחתיו, החלב כל ודאי משגע אטור, שתחתיוהחלב
 והביא הבלבו ודבדי הרם"א כרבדי דלא הואוזה
 ט"ד. בטי'הב"י

יומוש
 ומדגי לקרב שטפל כוה אלא בא לא הריכוי דגםדקק"ם
 5ו, בההמי אלא יבוק כ4שום אלא אמוד דלאהם"ם
 נסי בתשובתו לקמן 'הביא זצ"ל 3וו"ח ונםע"ש,
 עי"ש. כן, הקש4קדהבנ"י
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 לתד כ55 א"א חראי אעו זה כ5 באטת *טשנםנ(

 האסת, 5פי שאינו מעם שיפו"ש רש"יבדעת
 ורע"ק רע"ק רברי הוא הלא 5ה דטפכינן ר5אחררכיון
 ע4הוא כהשום השניה בברייתא טעמו פירשבעצמו
 הרוחק נסבול אם ונם מחובר, נהטום ו5א כו'תותב
 בדייהא לפי יפרש רר,ש"י לוכור כלל א"א הזההטרול
 רפירש רכיון החלחו5ת, בח5ב סעיא ריש האיהשניה
 אינו הח5חו5ת חלב הרי כשסלה פרוש שהואתותב
 בחלחו5וב בחוזק ואחוז רבוק אלא כ55 כשמלהפרלוש
 בגשעי נ"כ פפורש רש"י פירשה צ"נ ברמ רנםובפרמ
 ע"וש. הקיבה, טןהיוצא

 הוא נטור היתר החלחולת ח5ב באגטז רהרי דעדד*ר(
 אינו ככובע העשוי ח5ב שם ר"נוכר4*מר

 שע5 חלב ופידש"י רכרכשא, חגשי לה ואגוי כו'סותם
 וקרטין חגוים סעין קרטין קרטין שה*ויהחלחולת
 כזהלכות פ"ו יהראב"ר עכ"5. כובע סמו הןעשוים
 והרי ע"וש, כחכהם הן שקשין ס8ני פירשושחיטה
 הכו,כשא רח5ב חרא תרתי, ה55ו ר"נ סדברישמעינן
 מותם היה כחטי עשוי ע~הוא לאו ואם הוא גשתורחלב
 סוחם דאינו שם רב 44מר טטא ח5ב והרישפיר,

 סובר דר"נ כ% 5ונשך אין ובודאי כוותיה,והלכהא
 דלא מותם 'נמי טמא רח5ב 5יה דאית ששחכרכ

 אינו טמא רח5ב 5ר"נ ס"ל רמפורש ועורכהלכתא,
 רחלב וסשום מותם אינו דחיטצא שם וכראמרמוחם
 שם כ"ט בסי' הרא"ש פירש וכן ע"ש, הואטנאו
 הרסב"ם נ"כ כתב וכן ע"ש, נשפורש הכי ר"נלרברי
 יחלב הלב רחלב מ"ו סי' בריש והטוהש"עשם

 וכן ע"ש, מותם, אינו טהורין שהן אע"פהכהכושא
 שטעינן ושנית ע"ש, ר"נ דעת ש4הי ושם ה5ח"כוכתב
 הוא ראם הוא, תותב 5או הכר3קשא רחלב טפורשמזה
 עור טמא, ח5ב היה הרי רא"כ מה לבר קו"נתותב
 טעטו בזה יהע4מ"עינו הטי שם 5ו נתן 5טה רא"כזאת
 רואב"ר( יפי' קשים או )5פירש"י ששוים שהןכאשום
 ופרוש תותב שהוא מפני בפשיטות אסר 5א ו5כשחכחמי
 ו5כן בח5חו5ת רבוק וא"נו כשס~ה מלכ4עלה רקעליו
 טעסא, מהאי נ"כ מותם ראינו ה5ב וכח5ב סוהםאינו
 מה יותי בפה8יטות ר"נ רברי לפי"ז מתפרשוהיה
 שהוא רר"5 ככובע העשוי חיב בשם אוחושהרא
 וכהא בו ואחוז רבוק ואינו מלג!עלה ככובע רקס;ימו

 תוחב אינו שהוא ע"כ אלא רלבא, טרפשא להראכנרי

 בח5חו5ת בחוזק ואחוז רבוק הוא אררבא אלאכלי
 ההה 5א ונק5ף קרום רנם ש5יעוית ס4ה שמענוועור
 ח5ב נם ראוסר כר"י רס"5 היה בב5 גפבגי ר"נרהרי
 אינהו שם וכראג1ר לבר ונקלף קרום גדשוםהקיבה
 חלב ואפ'לה לרירן לרינא קי"5 וכן כו' אכ5ימ"מל

 וכרגמשגשע ב4*כילה נם 5נטרי הוא סהור חלבהכחבשא
 כן נם כתבו וכן 'הנ"ל. ההטודהש"ע הרטב"םכהשון

 מו5חין אין הח5חו5ח רכשסו5חין ע"ה בסי'הטוהש"ע
 ע"ש רבוק השומן ששם החיצון בצר אלא פנימיבצר

 נם הוא י"3 ראטר רכרכשא רחטי 553 5וטר ד84ו1ה(
 בדחצ 5טעלה אב5 אגשה נושיעורלנשטה

 הוא, טכטו רח5ב כדשום מותם אינו ב5א"ה נםהכרכאטש

 בכ5 איהיי ובודאי רכרכשא חטי אמר כאזכמשרהרי
 טמא חלב הכהכשא בריש 5סע5ה ראם ועדררוכדכעמא,

 גטשגאזא לטטה יאפילו בהריא 5פו"8 5ר"נ לו היההוא,
 רק דאיירי לומר גטעה ש5א כרי מותם אינוהאפורה

 כט*טדש* דרק כ5ל 5ומר אין וזה הכדכשא,בריש
 ו5א החטים רהוו הוא הכנתא לצר ל5טטההאסורה
 ידעינן דגשרכשא חטי גטראיצר וא"כ הגשעי בריש5מעלה
 כן אעל דהאטת האסורה, האמתא תחח רזהושפהר

 אב5 החשן חהוו הוא לחור הכרכשא ברישראררבא
 הכנתא שוסן ככ5 ורק ח5ק הוא הכנחא 5צר5מטה
 דכרכשא חטי גלשוט דייק ולכן באסת סותם היאושם
 תחתיתו 5של51 רגא משום הכרכשא חלב אסוולא

 רהרי ועוד שפיר, שסותם כחטי עשוי שאי3ובמקום
 כשרה שניקג(ץ חלחו5ת נ' רמ שם זעירא אמרכן

 גממום רשלא ע*ם ואמר אוחה מעטירות ויריכיםהואי5
 מיר הוא הרי הרבק במקום השלא ככמשהו,הרבק
 כתב וכן ביריכים, ייבוקו שכלרטה לאחר ראהפובתחלח
 שם גמזב ואפ"ה הבטן, לחל5 דהיעו והטורהראב"ר
 שלא 3קב חפפלינן להא וז"5 ט"ו סי' ב0וףהב"י
 נהנאר כבר סוחגצו מהור שחלב אע"פ הרבקבמקוס
 עכ"ל. היא כעזימה לאי זה ח5ב הפתיטת זהבסי'
 ושהן אע"פ הכרכע4א דחלב שם הסי' בריש ט"שוהיעו
 וכן ה' ס"ק שם הט"ז כתב וכן סותטין, אינןטהויין
 הב"י, 3רבוי ~"ס אוח 5"ב סי' בדא"ש הל"חכתב
 הוא, גוהור חלב בראשו מכרכישא דחלב ספורשהרי

וכהנ"5
 דכיון זה הוא וש"י דעת וע"כ נלט"ר לכן1(

 לה דמפכינן למאי רו4הצונהרבברייתא
 חלב ולא הרקין שע"נ ח5ב 5הביא ראסר הואררע"ק
 ע"ב כו' תוחב שהוא מפני מעמו בה פירש לאהקיבה
 ולכן טעהצ, עיקר קאהווש מאליו טובן עאזוא טעם לויש

 הקרב 5ח5ב מחוגר שהוא ספני שפיי בטעסופע,8"י
 אבל הקיגה, מחלב יוהר אותו לרבות גשסתבראולכן
 הקיבה חלב לרבות ואסר טעסו קיבל 5א שר"יכיון
 לחלב ליה רדמי גהשום השניה בברייחא מעטוופירש
 סחובר שאינו יע"פ כמוהו ונקלף קרום שהואהקרב
 רדמי גמשום אי 5פי"ז רנם יו להשיב רע"ק הוצרךיו,
 הרקין י?ע"נ חלב א5א מרבינן 5א ג"כ עלי' אתיתייה

 קרום תותב שהוא צררין מכל יותר 15 בדומהשהוא
 ליה אית הטעמים רשני וראי ולפי"ז 'כמוהו,ונקלף
 היוצא הנחי שעל הח5ב א5א גורבינן 5א ו5כן5רע"ק
 ולפ"ז ד:קלף, קרום תותב וגם גוחובר ש'הוא הקיבהסן

 הרקין שע"ג ח5ב וכ'וש לר"י שפירש"י סה מארא"ש
 ליה רטי ונם 15 גמהובר שהוא הוא נמור כ"שרודאי
 טמש כמההו ונק5ף קרום תותב שהוא צדריןבכל
 כו' תותב ונם מחובר רמצריר 5רע"ק הנה דערזדץז(

 מן היוצא הצד א5א מרבינן 5א בדראיה5א



לן י יזחיו"ר ת ר א פרנ

 לאו ונם הוא מחובר לאו דאיהו החלחולת ולאהקיבה
 מצריך האהבו לר"י גם אלא הכחפירש"י, הואתותב
 הקיבה, חלב נם זה 3!ח3אז ואו0ר לבד ונקלף הרוםאלא
 וכשם ההלחולת, חלב נם שאוטר לדידיה נם לו3!ראין

 עצמה הקיבה עד לנ3נרי לדידיה אסוד הקיבהשחלב
 חלחולת עד לנסרי החלחולת חלב לדידיה לאטור ישכן

 3!על נקלף שהקדום ו'נקלף קרוף הוא 'הוא נם כיעצכשה,

 החלחולת מעל גקלף אינו עצ123 שהחלב ואףהחלב
 וכחלב ב51 לן איכפת לא בחוזק בו ודבוק אחוזאלא

 אינו דזה 'הקיבה, פעל נ"כ נקלף שאי'נו בצוטהקיבה

 הקיבה בחלב כר"י דנהני הוה בבל סבני י"נדהרי
 כו', אכלי מיכל אי'נהו י"ג וכדאמד דאייתדיוהי"נו

 סשום סותם אינו דחיסצי אסד בעצסו איהוונם
 דחטי בעצמו אקהו אטו ואעפ"כ הוא, ממאדחלכ

 הרי חטי חמי שעשויין 3מפום מותם אינודכרכשא
 לרע"ק דבין מפורש הדי וכדלעיל, 'הוא מהודדחלב

 הקיבה מן היוצא הנ2עי חלב אלא אעשרינן לא לד"יובין
 הנ"ל. וככל החלחולתולא
 דפירש דלפורש"י למודעי אנו צריכין עדיין (פמבםח(

 והיגו החלב מעל נקלף שקדום ונקלףשרום
 רע"ק א"נ מסנו, נקלף החלב שעל העליוןהקרום

,וש

 וכודכי והרא"ש יש"י דעת לבאר בוה אמרתי)בנ(
 זצ*ל מו"ח דעת האתרו'נים, שיטתע'/פ

 שהתוק"נ, אחד טימן דק ש'הוא לדע"ק תוק"נבפייוש

 המבסה בד"ה חולין בנ3!' רש"י דמדברי י"ל ונםע"ש,
 בעצמו שהוא הקדב את המכסה ח'לב עלי(פירש
 אחד סיסן הוא תוק"נ, דהפיהם ונמי כהטכעתוק"נ,
 כדעת רש"י שודעת ס"'ד 'הגר"א בביאוי ועייןהוא,

 הקרום תתת הוא הדבוק אבל אמכפה הכל ופקאיהר"י

 בד"ה ע"א צ"נ רש"י וכמ"ש בשר חפוי הואוהקדום
 שעי דחלב בנכ!' 23ם"ש וראיה כו' שהבשרחלב
 ד"ה וננרש"י הקדום, שעל חלב 'הוא ופה"כהמסם
 ר,ט"י לה קרוי עובי 'ד"ה 3!"ם ובדיש כו'המ0ס
 הרקין נבי שעל חלב להביא גפ"נן וברש"י ע"ש.שוסן
 בעי באמתא 23עיא ריש אלשריגן ולק3!ן ופיד,א"יו4%מור,
 ל3דטוך 23תחילין כיפהמעיים הרקין שעל וזהוגדיהה

 לדברי אנשן עד ואסור הדקין שעל חלב הוי הקיבהמן
 בו מחובר מיל"א שקו'רין הקרב שעל שהחלב מ6ניר"י

 ההרא"ש עכ"ל, החלב כל מאת סכללו מרבהוהכתוב
 וכו' באכהזא 3פעיא דריש הך על כרנב נ"5בפרק

 מן יוצאין כשהמעיים 'הופעיים עול עפהראהטפירש"י
 מפני אמה שיעור עד כגבן החלב לנרור צדיךהקיבה

 טס"ד ופלתי ברתי ועיין עכ"ל, מנאן להלב,שסמוכין
 ,שעל החלב כי אמרו הללו דברים של 3חמטומןשכתב
 הפריסה עם ו3טזחברים סמוכין עפהם אסודהדקין
 התורה ולכן טילא שקויין הקרב שעל חלבשהוא
 שלסעלה כה רק לאסור דאין פהציטא וא"כמרבהו,
 טה אבל הג"ל פריסת עם חיבור לו ש"טמוהרום

 סיטנים שני הן דלנאורה ונקלף, קדום תותבדאמד
 ל3חשי ~קלף, קדום שהוא והשני תותב שהואאהד

 והלא ונקלף, קדום ש5 השני הסיסן לדידיהאיצמדיך
 הקיבה חלב למעט לנו יספיק נ"כ לבד דתותבבטי'
 ודוחק הוא. דתותב הדקין חלב ולרבות הוא תותבד~או

 דו"ט"י נראה אבל אנשרו, יר"י טשום רק דאמרולומר
 החלב ננעט שנקלף העליון בקדום ו'נקלף קדום פיישלא
 הקיבה שעל חלב זה בסי' סדבה שהוא לבד לר"יאלא
 כ!צדיך לא ע"כ אלא בקיבה ודבוק אחוז שהואאע"פ
 אבל החלב, כעל נקלף יהיה העליון א~הקרוםאלא

 חוא הכוונה רנקלף קדום תותב שא3~ר רע"קבדברי
 החלב שתחת הושחתון קרום על דקאי מכהטלהיפך
 טעי נקלף והקדום להבשי החלב בין ספטיקשהקרום
 אחד סיסן הכל ולפי"ז עמו, נקלף שעליו והחלבהבשר
 וד"י ונקלף שיום שהוא וא3ור תותב 13ה1 לפדשהוא
 כ1עי ביחד והחלב הקדום ונקלף קרום טתחתיתושיש
 עליו פדוש דק נלל בהבשר החלב סחובר ואינוהבשד

 לתדיא מפרש המור דהרי הוא דהכי ותדע )בג(כש3!לה.

 כ"ש חלב איזהו וז"ל ס"ד סי' בריש רע"ק בדבריהכי
 בענין הקרום על פרוש שהוא פידש ו'נקלף סרוםתותב

 לומר אין ובודאי עכ"ל, עסו נקלף הקרוםשכשנקלף

יןסוח
 חיביר בו שייך ולא כע(סיק קרום הא הקרוםשתחת
 הדבוק החלב שנ' עד ויורד הקרום בוקע הפרי3הוכי

 כצזבמטט שהוא 3(ה הפרי3אה סן יונק או 3!תחביבדקין
 ל'דעת אפילו הפרימה שתחת וה'חיב מהקדוםלמעלה
 עב כלל טתחכד אינו 3!"מ אסור שהוא אפריםרבינו
 זה שספני שנ' עד הקדום תחת בוקין 'חדבוקהחלב
 המרדבי 'דעת שם הביא ונם פיטומ וזה אסוריםיהיה
 ר"ע שריבה פ' הדקין שעל חלב וזה,1 דכתב ג"הבפ'
 סתפשט הוא הקרב את יעשכסה והחלב וכו' החלבמכל

 ומזה עכ"ל, נרירה הדקין בעי פשוטו ומקום הדקיןעי
 דנתן ניון מהקרום שלמע~ה מה יק אכוד דאינוסוכח
 אעו 3(הקדום ל23מה ותא התפשטותו כפי דאסורנב,ול

 יאינו וכיון קדום, חלובי בוקע ואחנו כללמתפשט
 לסקום מחוץ למעלה אפילו הא לאסור סה"תמתפשט

 זה ולכן מהקרום לסנה ומכ"ש אסור איןהתפשטותו
 ברש"י מוסר ימוו לו יש מקדום למטה 4%מורשאינו
 נךאה הטור סדברי ונם עי"ש. עכול, ורא',שומהרכי
 שדום תותב רצריך כתב שהרי אפדים, כרבהנודלא

 הקרום עס ונקלף החלב תחת הוא ועפהקהוםונקלף

 ש"מ חלב הוה השיום שתחת החלב שגם נזכרויא

 הפריסה תחת 'הכרס שעי שהחלב יואל כרבינודס"ל
 בתוה"ב ווישב"א עי"ש, השלחן בערוך ועייןמותר
 שקרים משום מותם אעו טמא דהלב דהא כחב נ'שער
 אכלו איגהו ראייתרא בזה"ל עוד וכתב מלמעלה,יש

 מפמיק קרום שאין כלונא- תותב 'הוי דלא כאטוםלהו

 שקרום הוא תותב דמפרש אלמא כו' הב,שר וביןבינו

 ועא הקיבה וקרום לבשר, החלב בין ומפסיקשתהתיו



 4* נ2רנ7
 ך 'זחע"ר רן רש

 כיל לפירש"י הביא מרלא פיר9*י קל בזה 'שחולקכיי
 נם רסילתא בד"רא הוא דכן וראי אלא עליו,ויחלק

 קרוגוים ב' בו יש דא4יב ע%על רחלב ההואל8אהשאי,
 הכרם מעל התההון קרום וכשקולף להכרם ושתלבבין
 מרבה ר"י ולכן שעליו, החלב כל ממילא עסונ%ף
 בסה צר בחר אלא ליה רטי רלא חלב אפילו החלבמכל

 שנותחתיו אע"פ כטוהו החלב סעל 'נקלף העליוןשקרום
 כחלב בהבשר עצמו החלב ונאחז קרום שום לואין

 היוצא הדקין ח% גם לאסור רירע הוא ומכ"שהקיבה,
 הקחם נם צרדיו ב% ליח וכ% שהוא הקיבהמן

 שהוא גם ומה טכהש ההרב שעל כהחלב ונקלףהתחהון
 חלב אלא סרבען לא לרע"ק אבל לו, פחוברנ"כ
 ג"כ לו שיש צדדיו בכל ליה רמי ע4ההו לברשרקין
 בבשו נאחז וא"נו ת%זב שהוא ונקלף ישעחתיוקרום
 שוב אליו. מהובר הוא ונם כ84% הקרב כחלבהדקין

 הכי נ"כ כתב ה' סאק ס"ר בסי' הם"ז שנםראיתי
 עיי"ש בזה, לפירש"י ולהשוותו הטור רעתיי"צב
 ע"ש( ופרישה כב"ח)ועיין

 הוא הדהין שעל רחלב הוא מוכרח בודאי 58%"ז0(
 החלחולת ולא הקיבה מן חיוצא סעיא רישרק

 רבוק הוא אלא סלמטה קרום שום בו אין אשעליורת4ב

 ונקלף, קרום ולא תותכ לא וארנו החלחולתבבק4ר

ין8

 הדקין וורום %שר רבוה ואזחלב סותם תצש"הלטעפה
 צ"ל וא"כ גצדנם אינו וס81"ה תהעב והיעוימטה

 למטה קרום ויש מקצם הוא יעתב דמיקרץרב84טשונא
 לסיסר סיבעי דמשאי הקקשץ השמק"ק חשש%ןעי*ש
 תיפוק סתיט, 4א גגוי גשפהם אנן אבלי כרכלאעחו
  ע"כ באייחדא הקיבה חלב ראסר לר"י ראפילוי4ה
 חלב ק4הרי סותם, אינו ממא חלב דקאמר כרב ט"ללא

 ההנמ מלמעלה  אאששרום כיון ע"כ הוא סיהרקהקינה
 הכרס חלכ הא ר4ר"א יואל, כרבינו הישב"ארעת

 אלא מותם ואינו מננא חלב ההוא תותנ אינוחר%וק
 סק"4 הפיתי וכ"כ מותם ובאכטן כע4ר ח~ב ר*הוסיב*

 רחלב  כפשומו ג(שיש ר"א אבל כר"י ס"לררן"8ב"א
 דחלב ס"ר והרי יב נטד והכי בטבע, סקהדק אינו45מא
 כ1שום אלא הוא קרום סשום לא אלגצש מותם קה

 לא טיהדק רלא הא לשמקנא אפילו הה"3 הוא,יטכמו
 יה"נ חו4ג הכי במבעו טשום אלא יההו ורום18שום
 ד"ה מ'ש התוס' כ(דברי סונח והכי לר'עא הכהםחלב
 אין והרי ע"ש, הקורקבן לשוטן שהוצרך חהזח5ב
 שהעתיק בר"ן ועיין תליא, בהא לא א5מא ישםקרום

 %4נו וכו' כרם כגון סותם אינו טגשא בד"ה רש"ירברי

  שפי' כסו ולא כ(הודק טמא חלב שאין ל8יטתהשה
 אין עכ"8 תותב אלא ח"בור קששין לפי ביה"ללפניע
 ז"ל 8לתי יגאון כמו י5ש ם4כרח הרשבשטקמ

 ז"ל, הישב"א ימהר לפי והרמב"ם ר*א עלשוהשה
 ז"ל רונשכ"ם ודעת כתב הג"ל ובהעט'ש שכ"ל.עי"ש,

 עדיין ר5כאודה לפי"ז, זה בלשון יש הכרח יוהרועוי
 לשון לפרש רע"ק שהוצרך מה הצורך כל טיהשבאעו
 יוחר מפוריש אמר ולא ונקלף קרום בלשון רוקאתותב
 ולשלול למעט ב(8 ע"כ אבל בבשר, רבא וא4נותותב
 הוא שנם שאף הכרכשא שעל העליון חלב נםבזה
 נקלף לטרום הסמוך העליון וחלב סהצתו קצתונחלק
 תותב נ"ב הוא ההרי לבע4ר הרבוס התחתון החלבטעל
 ור"ל ונקלף פרום תוונב אכ4ר לזה בבע4ר, רבוקואינו
 ינקלף לבשר בינו שגעשםיק קרום ע"י יק תותבשהוא
 טעיא ריש ש% החלב וועא הקרום ע"י רק הבע4רנ4על
 חחלחולת שעל העלוון חלב לא אבל מהקיבההיוצא
 אלא קרום ע"י נקלף אינו אבל נןכ תותב שהואשאף
 אלא נ%ף 4ה ואין לכר טקצתו קצתו נחלק רקהוא
 קשכמ4נו עכ"8 כלל, הטרב שעל לחלב דומה ואינונח%

 שעל בהלב איסור שום אין חהמור ו*ש"ידלשיכאן
 רעת נשכ הוא וכן לכ"ע, העליון בחלב אףהחלחולת
 הסחנשא ושחלב יור ה' נוה"ש בפ"ו מפה"צהרמב"ם
 פ"ו סיפן בר"8 הטוהש"ע מפורש פסק וכןפתרת,
 בכובע חעא%י חלב יאמר ר"נ גשדברי והוא ע"הובסי'
 הנ"ל. וככל סוהםאינו
 א"ט בפ' ושרדכי שהביא אפרים רבינו 84מנםיוד(

 דלא לו "8 אחרת שיטה תי"נ במי'והא"ז

 שלשה הם עקלף ורום תותב ממרש שהואכפירש"י

יוםף
 ס"ל ונרר*א וייק הדכ"ב סי' ובסרהכי מנדאר,איסו

 כושר, חלב הנצ,ם על שאין פ"ו ק4חינ4ה בהל'מרכתב
 ריצשצב"ם רכהב ס*ר מי' והשלחן בערוך וע""שע"ש,
 ה' הל' כ(ם4שכ"א בפ"ז סתב אאשרי כר"א לושדיאמ"ל

 וא4רב שעל חלב כרת עליהן שחייבין הן חלביםסולש~ן
 הדי עכ"ל, וכו' 'הכסלים  וטיול יה%יות  שתיהשעל

 חלב בין מילש ולא יהקרב ששל חלב םתנשוע4הזכיר
 שחימה ול' כ(פ"ו הביא דכן הכרס, ירכל לחלבהפריסה
 הך ה4כיר ולא אסור גציס ע4ל הח5ב רכל 5חדיאהרי

 ובה"כ ר4ממם ה4על חלב אח"כ שם שנתב ,ומהתקו"נ,
 ק4גל בחלב נכ% זה ינם כוונתו הקרב שעל חלבהוא
 נשמה ל4ה ורא"ה וכו' אפרים לרבינו כמ'"טו(קרב
 וז"ל האיכצרין הקרבת לענין טמה"ק בספ"אשכתב
 אשר החלב עז של או שור של האיסורים הןואלו
 %א ענ"ל. הקבח, גבי ששל חלב ובכל5ו יהקרבעל

 לגבי קרוב דוראי אף ובה"כ יהסמס שעל 'החלבהזכיר
 רכל דדאי אלא הנ"י הבה"נ 'השאלתות 'במ'ושמזבח

 נהפמ'"ט סם"ש הקרב בחלב נכללו שבפניםהחלבים
 חחלב נם מזכיר לא יו%ן ע"ש, בפתיחהלזבחיס
 שהזניר ו4ה 'השיב בחלב שנבלל ג(פני 'הקרבו(סכסה
 וההנרמ בטש' פלונתא ב4ה וש"ש נשפני הקפהבחיב
 בגצררכי 4ב"כ אל חלב שכהייבן רס"ל כם44ןלפמוק

 מו"ח וכ"כ ע"ש, כהכ"ם ורלא בר"א ס"לרהרגנכ"ם
 ע"ש. כ"ג באות כחכ"ם דלאזצ"ל

 הסחבר( חתן הנשרר)טהרב
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 תותב הוא מימעלה זה. תחת *ה 'טקומות בנ'םימנים
 יש הקרום ותחוז קרום, יש ומתחתע הכצעשה,וההא
 אותה כשגציים מעלע יחל4 לכרס הדבח טסאחיב

 ישעל רחלב ולומר עצטו לרחוק הוצרך אזוםדצצז
 בו אין הוא דהרי מכל רע"9 ליה מרבי לאהדקין
 שהוא  תותב  עליו אין שישרי הללו הסיסניםשלושת
 על דאשר רממשסעותו אמר אלא הקרב בחלבהמועאאה
 לבקרב הוא קרב בבלל נ"כ הוא כי ליה ידעינןהקרב
 שבא"ז ברבריו ע"ש ונקל4, קרום תותב בעינןלא

 עליו יועמה הרי לפי"ז אבל )ג(, נ2פורש בןו1אצשר
 שאמרה שם מ"ט בר4 הראשונה הברייוטשמלאצן
 ליה דסרבי הרי 'הדקין קיע"נ חלב להביא יע"9בלשון

ין*
 הדקין שעל רחלב נגוי שמתב 61לתי יכרתי עייו)ג(

 יעקב, השבות על להשינ שכתב תותב4אנו
 לפריסה הסמוך הטעם לרמי נלל לרש"י למהשהקשה

 אלו הרבנים י1כתב ע'אש תותב, רההא כ4שום ולאוב'
 שנהחבפ טה קשה ירבר"הם חותב חדקין קשעלחשבו
 דיהמא על או קאי איך וכו' גמנש היש העולםאמות
 תותב רקין ראש אם אנן נח"ה חלת~ת אי הקיסהפן

 תוהב רחלחרלון הך אם להשך וכן אם' ראם4רפשהשא
 רק או טמהר אגשה אם בשיעהרים דנבכו 1ה מהונם

 היכן עד נחוה האהרבים, כם"ש זרוע כבולא אעראהש
 ויקרא פ' בקששלתות וראיתי ע"ש, טגיע חותבהוא
 כאבח לנבי קרב ר1שרבה דלענין תרבא וכל  וו"להנשל
 ניטתו והי וכו' ואסוי הוא החבא נטי אכילהלענין
 חלב היינו ההרב את חטכסה החלב את דהרבהרבא
 כצ,מא טרמולו עאש1 ,ונאוי 4כו' יבח"כ ו4ממםא1על
 את גוכגפה נשה יהקדב אאע וומכסה לחלב רדגויס18ופ
 ונקלף קרום תותב כל א4 ונקל4 קוצם תוהבהקרב
 מ"ט גרירה בעי בא)שץא טניא ריש וכו' חלבזהו

 הרי עדב"ל, 'היקין קועל 'חלב וזוהו ונקלף, קהוםתחוכ
 ביארו הם סוהר הקדב שעל רחלב מפורשכתבו
 קאאפהה חלב הבל אחד בטקום הש ונקלף שיםדתותב
 הסיבה שעל וזאשתא ו"לב חדקין  שעל הלב 0מותויה
 ע"ש, בשאלתות שם מבואר וכן קו"נ, יצתב ג"כתפה
 הנאון נגזי הההשה ,וכן עי"ש. השלחן בעריךועיין
 היא שם וכתב הנ"ל השאלתווז סיבדי העק""8ב%
 ה9רום והוא פריטותא היקנו חלב יז"ל בה"נרעת

 וחבוק ההדום שוזחת חלב הא גמשמע מיל14ע*נקרא

 מרכולי הא מ"ש בסמוך וב"כ המכפה בכלל אינולבשר
 שכתב דהיינו כשר לכרם הדבוק וחלב אלגאשכהסא
 הקיב על 4א8ר החלב ואת יכתיב ו,הא וומהשנרבינו
 על אהשר רוקא רזה מבואר ובה"כ הססס ש%הי4נו
 1גצזב ז"ל, יואל רבינו בשיטה השוא וולת, ולאחהרב

 נ"כ ה1הב הלב סעיים בריש ייש גששי5אש ט8שזונג1י
 בעל הגאצן בכמש"כ ולא בה"נ טיברי בסמוךכמבהשר
 ע"ש 0ה"נ רבים וברי ואאצשמינאזקה ס"ר 5פי'6לתי
 תותב אששמש א"כ הנ"ל וצאון אשראשששה )שהא-כתב

 אלא רקרב, מכדפסעותו ולא רבל מריבוי רקמפורש
 לשון אמר דלכן ולומר לריריה לרחוק אנורצוינין
 עצננה רה6רישה הוא, מיוהר הקרא רכל גמשוםלהביא
 אשר החלב כל וא"ב הקרב את הטבמה מהחלבירע"נן
 לכרס הרבוק חלב להביא הוא מיותר כל1 הקרבעל

 עב"ז אבל הוא, השרב שעל חלב בבלל שהכלולרקין
 הלב 5הביא לומר לו היה יהבי רא"ב הוא גרולרוחק
 בברייתא רנם לריריה קשה עור והרהין, הברםשע"נ
 בא חלב ואיזה ונקלף, קרום תותב בל אף אמרהשניה
 וזה הללי, הסימנים שלושת נ"ב בו שיש בזהלרבות
 זה, על מענה )2צא ולא שם יואל רבינו נם לוהקשה
 חלב גם בזה לרבות רבא לענ"ר י"ל אג1נםעי"ש

יום4
 איצע נחזי מעש ריש איזה 'הנאונים פייניבנאשי
 תותב שאעו כ"ון קע4ה ז"ל לדבריו אררבהתותב,
 ס"ט הקרב 4אץ 'הג(כסה לחלב רבוק שהיא מהטהא~א
 0כה8"כ אלא יהחלחולה מצר הי"נו כמ3יא רר"םרמ"ר
 רבוי ובעי נפשטעו קו"נ יתותב שהוא כהשוםדהסעם
 נ' םדף מ"ד להר רהרי וזוחב כולו עאשיבו גושוםרוכל
 עיין תותב, כול שאעו מחמת דאקהשתא ר"עמתיר

 של סהצד תותב "וחר חלתולת של והצדבפירש"י
 חספך ככל לרבות נוסתבר יותר 'או ופליניהקיבה
 תוה"ג א~הוא ג1קים להיפוך או הקרב את והמכטהיחלב
 אסיים הרבעו כדעת אינו השאלתהת דעת וכןעי"ש,
 סכל לר"ע גשןבו לא הוקין 'פעל רהלב 'האו"זודעת
 רסשכחות אלא ה~ו סימנים שלשח בו אין ךהריהחלב
 רוקךב עיראשר

 ברורו מהנאון לראובני ראש הם' לאור הופיעדכנעת
 בת' ושם זצ"ל, דענענבורנער ראובןר'

 פה דהשאלתות על העמק"ש הנאון על העיר כ"אמי'
 ע"ש. אפריס, כר' ולא כר"י סובר בה"נ כישכתב
 סבה"נ כהשמע כי מוברח אין זה כי הנ"ל הגאוןוכתב
 חלב כרנקבא בר ופרימותא שם שנתב טריפותבהל'
 שכתב כמו ברט דהיעו וסשסע וטרפה מתמה ויאממא
 פריסוחא, לכרם קורין שהם ור"ל מ"ר מ"ק בהנהשם
 המכסה חולין ט' פרק בתו0פתא שם שאיתאוכמו
 כוונתם הוא כן הברם, את החופה חלב זהו הקרבאת
 בלשון להכרם קורין שהם ובה"נ השאלתותשל

 מינקבא כד ופריסותא הבה"נ שבתב וכמופרימותא,
 רהך הנ"ל, השאלתות כיאר שהבין נסו ולאבנ"ל,

 רהכרס והכרם על קאי רק  החלב. צל קאיפריםותא
 ואח"ב חלב, עליו שנפרם ג4שום פריםותאנורא
 שם נאמר שלא הקרב שעל החלב הכתובביאורו
 כבוו לבה"כ, ה)שסס שעל חלב היינו יביאורו41מפסה,
 הלכך לענשר, ברור וזהו ע"א צ"נ חוליןשאיתא
 סינובא כר ופדימותא מריפות גהל' שכתבחבה"נ
 כרס היעו ופריסותא ומרפה, סתסה ולא פמאחלב
 אין רכרס הרמבשם כדעת ום"ל ביויא כהשטעבנ"ל,
 שכהב כמו טמא חלב רהכל אותו, שיסהום דבריו



 ך יזוירד ון 4שח4 נפוזז
 שם מם' יע4 ללחחא לררק נם ואסו ~ד(מקשתא
 ונקלף קדום תותב נ"כ ,4הוא ומשום כחתיהדקי"ל

 )דק לשם נם מניע הפדי,4ה תלבדאולי

 אלא אוסו א'נו אפרים דבינו נם הרי ולפי"זיא(
 ד4ויהו וכמפום הקיבה סן היוצא מעיאריש

 כלל שאינה תכרכשא תלב לא אבל הוא קדבבכ%
 אינה קיבמ דנם שם בעצמו הוא וכם"ש קדבבכלל
 חלתולח וכ"ש ע"ש, בפ"ע שם 5ה יש כי קרבבכלל
 והחוקה בפ"ע שם נ"כ לה שיש קרב ב3ללקואינה
 וושם"ם בחדושיו ההו"מב"א הדהין, )פכל יוהרהההרב
 ע"ש. אינה טעיים בכלל רנם כתבו מ"א סה'בפ"ז
 מודה נ"3 ע"כ הקיבה חלב גם טכל דג4רבה לד"יואף
 קרום נם אינו הוא כי הוא סהוד תלב הכרכשאדחיב
 העשוי חלב ר"נ וכדאמר לעיל וכמ"ש כ%ונקלף
 וא"כ ו3הנ"ל, הקיבה בחלב כר"י דס"ל אף כו'ככובע

 לגמרי 3וותד החלחולת שעל החלב כל אפרים לרבינוגמ
 רש"י, לפירש וכמו להקרום חדבוק העליון חלבואף
 הנ"לוככל

 הגאונים רעת על סאד יקשה הלא א"כ 84גפננפיב(
 דוקא הוא באמתא מעיא דדישראמרי

 לא דהם ע,כ צ"ל אבל בזה, דעתייהו דמאיהכדכשתא
 לא וגם והטור, כפיריט"י ונקלף קדום תותבפיר,4ו
 סימנים, לב' סירשוהו אלא אפרים, הר"רכפירוש
 פרוש יהא שוהחלב והטור 3פירש"י מפרשיםותותב
 חדא, הא בהבשר, כלל נאחז דהיה ולא טל3ועלהכשמלה

 קרום עליו שההיה 'הכי ופ~רשיהו ונקלף, קרוםו'הב'
 עד ל'הקרום דבוק יה"ה שמתחתיתו והה(בס)מעקה

 החלב אחריו נמשך יהיה לקלפו בקקרוםשכשמאחז
 לאחוז שיצמרך ילא ביחד עמו ויקלףשמהתתיתו

 ת% נ"כ הוא כן כי הבשד, סעל ולקולפו בפ"עבהחלב
 התלב נם נ3ושך העליון בהקדום נשאותז הקרב עלאשד
 הקרב, מעל ביחד הכל ונקלף אתריו התחתון הקרוםעם
 שנקלף כפירש"י ונקלף קדום הוא ודאי דלר"יואף

 כועל לקולפו כשידצה אלא זה אין החלב, יועלהקדום
 ודאי החלב מעל לקולפו "רצה כשיא אביהתלב

 התלב נל אחדיו יוכושך העליון בהקרוםכהשיאחז
 תלב בזה יע"ק 3ומעט שפיד ולכן הקרב, מע"ויוקלף
 י,וכמפך לא ונם תותב לא אינו ההוא קחלב כיהקיבה
 בתוזק הקיבה 3בשר ואחוז דבוק הוא כי ההרומאתר

 וחחלב התלב 13של היא יוקלף בהקרום 3שיאחזובעןכ
 ראש שעל התלב בזה 'נמי וממעט בהקיבה, דבוקישאר

 נכופך אינו התלב אותו נם כי הקי3ה, טן היוצאהמעי
 "4מתתתיתו להקדום יבוק הוא כי העליון הקרוםאחו
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 והשאלתות הבה"נ סובד וא"כ סתסה, ולא טמאחלב
 טה ע"ש ונהלף, קרום תותב הוא נ"כ דאקשתאדחלב

 הקר3נות, מעשה 3והל' הדטב"ם ע"ד שםשהאדיך

 שם.עיין

 תותב הוא שנם ואע"פ העליון, הקרום עם נקלףואינו
 וחקרלם ע4התלב דכיון יה, באוטן ונקלף הרום אינואבל

 אהר נ3מפך אינו מביביו בכל המעי 3וקיפיןהת"תון
 3משל נקל4 לבדו הוא אלא בו 3שאותז העליוןהקרום
 המקיף התחתון בקדום דבוק נ,4ור והתלבהחלב
 עליו ושדנב ע4םגת הקרב שעל כתלב וא"נולהסעי,
 הסי3גים, לב' נצרך שפיר ולכן מקיפו, ואינובטישור
 שפיר התלב אותו בי החלחוית חלב בזה שפירומדבה
 אחדיו בכהשך בהקרום וכע4שוחז מלמעלה ורום עליויש
 החבוק התתתון חל3 מעל ונקלף העליון החלבנם

 על כשטלה ופהוש תותב נ"כ והוא החלחולת,בבשר
 וזה ב"ניהם, מפסיק *רום ח4אין אע"פ התחתוןהחלב
 לדידהו רע"ק דאסדו הוא לההרום הדבוק העליוןהתלב
 הוא תלב לאו להתלחולת הדבוק התחתון החלבאבל
 הוא ועליו שומן נשאד פוהי והוא שומןאלא
 הוא ועליו סותם, אינו ככובע העשוי חלב ר"נדאסר
 אלא הוא טהור שתלב והטההש"ע הרטב"םדכתב
 ה~א אבל תטי, נחטי עשוי שהוא כהמום סותםשאינו
 קרום ולאו תותב לאו הוא כי אכי5ה יענין נמורשומן
 הנ"ל. וככל לכ"ע לנ13רי מותר והואונקלף

 הב"י שהביא הכ5בו רברי סבגאי הלא ןערצדןינ(
 שניהם לנדוד המנהג וז"ל י4כתבבפשיטות

 צו ושל לנ3ורי אותו גודרין הקובה צד שלמיהו
 חלב שם ש"ט לפי לנמרי אותו גוררין איןהכרכשא
 דבוק שאינו חלבו עם הארוך הקרום מסירין אבלמהור

 לגרור הטנהנ ור"ל עכ"ל, שוסן כשאר הכר3שאעם
 כשיטת השימות נשני להחטיד תוששין אנו כישניהם
 ונם הקיבה מן היוצא הוא מעיא שריש וסייעתורש"י
 מיהו ה'כרכשא, שהוא הנאונים לדעת תוימשיןאנו
 לנמרי אותו נוררין הקיבה צד של 3י ל,הדדי שוויןאינם
 ודאי הוא נן כי עצמה, הסעי בו*ר עד הח5ב כלהיינו
 ואינו הוא אתד ההוא החלב דכל וסייעתו רש"ילשיטת
 ויש ונקלף קרום תותב הוא וכלו גשקצתו קצתונחלק

 וכשקולפין ס5מטה, ואחד מלמעלה אחד קרומים שניבי
 ביחד אתו התלב כל נקלף המעי מעל התחתוןהקרום
 לדידהו, טדהנא אסוי כלו יהוא ולכן העליון קרומועם
 קשיזו נחלק הוא התלב אותו הכרכשא צד שלאבל

 ונקלף קרום תוהב דהוה הוא העליון התלב ורקמקצתו

 הפרים אחר נכהמך לנדו הוא רק כי הנאוניםלדעת
 חוא ושומן לחכהכשא דבוק הוא התתתון חלבאבל

 העשוי חלב ר"נ וכדאמר לויחהו נם יכ"עומותד
 סי3פן בדיש ההטודהט"ע הרכוב"ם ומחברי 3ו'ככובע
 5נגפרי אותו נודרין אין ולכן וכהנ"ל ע"ה ובסי'מ"ו

יךםף
 טפורש גמי סשמע חנ"5 "ה4יתות וטדברי)ד(

 נ"כ הם ליע"ה דאסור ואקשתאדתלב
 עום. עייןתוק"נ,
 8ג"ל. ובה"נ הה4א5תות יעת נגד נ"3 ידילהם



לחזיויי"דתפארת

 שכאעחת העליון והחלב השיום א* אסוד אעוכי
 חלב שם ש"ט לפי ראמר ושה1 4מתריו, הנכהשךההרום
 הדבוק ועץחתון החלב והיינו דפסיקא למלתאמההר

 הוא כוהור דחלכ דפסיסא מלהש4 וואי ק4הואבבהכק4א
 ממירין אבל גיאור לתוספצז דאמר וזהו וכחנ"ל.%"ע
 כרכשתא עם דבוק שאינו חלבו עם הארוךהקרום
 אחר הננד2ך העףיון החףב רק ההיינו שוכץכעאשר
 עם הבוק 1אינו התחתון כ(החלב שנחלק הארוךהקרים

 הדבוק התחתון חלב ולאפוקי שוסן כשארחברכשתא

 בשם להקרים שקורא ומה שוגצן, כק4אר הכהכשדטשעם
 השומן על גם ועלך הרי קדום דהאי גהשום הארוךקרום

 הקרום רכנהאשבשם תדוהא וה ונם האגאזא מןשלמנ4ה
 בעלכא5 חוסהא סצד ווק שתהתע כהשומן מייגאמותר

 % נם להטיר טמר נוה שכיוון די"ל או אותו,מ0יריו
 הגגהשך חלב1 עם דכגוטש טהדורי נם הארעך**ום
 אלא אסיר אינו החלב כי ה24מתא, בתוך ר49אזריו
 לטמה נם 5הסיר הגשנהג הקרום אבל האמהבתוך

 מסתבוא *הזר אבל דכנחא, חדורי 0כל ואףטהאטה
 הקרום בון מסירין אבל לגרום יש ו4עלי ההאשלןכפי'

 בין 9ם"ל רעא ועיקר האטה בתוך והי"נוהארוך
 וכהנ"ל. האסה בתוך רק שהוא בהחלב כיןבקרום

 בפשימות הרמ"א דברי גם מבואר הלא דבנזהיד(
 רק להסיר צריך ואין כלשעו שנתבמאד

 לא אבל אלו אגצות אורך שעל בו חדבוק עםהקרום

 4ין ~באורה עכ"ל שתחתיו במבחיא הדבוקדה2ומן
 לומר פהח בחדא, וסיים בתרהי שפתח לדבריוהבנה
 בין המעים כשני דאיירי ושרי אלו, אמות אורךי2ע4
 אבל וסיים המבהיא, בגצעי 1בין הקובה מן 'הייצאבמעי
 היא וה בכל אבל לבי, כטבהט8 הדברה ואשחצןלא

 התחתון החעמן רש להתיר מהשי ויא דכועהוטבואר
 בודאי הקהנה צד שעל החלב אבל לבד במבחיאהדב~ק
 זה בלק4ובו שכיוון אלא הנ"ל. יככל 24מהרנולו

 להסיר וא"צ אפר ולזה כאחד, וטעם44 יינאיהשמיעינו
 והיינו אלו אם4ת אורך שעל גו הדג'וק עם ההרוםרכ
 להסיר יש בגשבחיא ובין הקיבה סן הי1צא 0מעיבין

 סובן וסנשילא מתחתיתו, בו 'הדבוק החלב כל עסהקרום

 בקרום רבוק רכט הט4 א"ד חלב שהכל הקיבה צדרשל

 כלו הט4 לכן כ% המעי בבשר דבוק אהנו הואכי
 החלב בין כי וה גנלשון נכלל רעזחתון קרום ונםאמוור,

 פרום עם אחר נוש הם הכל התחתון הקרוםובין
 בלןצונו, דייק ולזה כ%, הגועי בבשר רבוק ואינוהעליון

 בא כי בו תדבוק החלב עם אמר ולא בו, הדבוקעם

 הטבחיא חלב אב' בזה, שמתחתיו הקרום נמל%ול
 שדבק הוא הוא מהתחתון הנחלק העליון החלבשרק

 ולא לטבחש4 רבוק יחוא כי ההחתון חלב לא 44כלבו

 44בל 1אמר ירחר ב2פור"2 בדבריו אסיק ולוהלהקרום,

 בשם לירוחו דיי9 קצזחתיו, בטבחיא וזדבוק י"שובוןלא
 לכ"ע, מותר והוא הוא שומן חוא כי טמר,שוסן

 ההש"ע 1המור הההא"ש הרגשב"ם וכדברי ר"נהנהברי
 151שנ"ל. הכלבו וכדברי עזעז, וגג(י' בו"י מי'1טרייש

 בסעד"ש ומוכרחים וברויים נכונים רם"א רבריוה4א
1ר1"ק

 נבין כל ני ואף טענותיו סדר על אבוא דערצהטו(
 לגגפרי הן ומבומלין בטלין כי מאליויבין

 שאין שטען כ2ה ראשונה לאחת, אחת לו אבהרםעכ"ז
 הוטחתון חלב להכשיר וה לדין סקוי שום לדג.נ!"אלו

 הוא כי לכל גלוי סקויו ההאיתי הלא במבחיא,הדבוק

 דחלב הוי סותם אינו יכהכשא דחטי דש4מר ר"נדברי
 ה' מה"ש בפ"ו הרמב"ם דברי ג"כ הן והן הואמהור
 ט"1 0י' בד"ש ו,ההש"ע הטרר דברי ג"כ הן והןיוד,

 הנ"ל וככל ע"הובסי'

 חלב כל הכהוב וצאשטות עור עאטען מה עטנירזטז(

 חהרי הוא גוהרי לאו לננ2רי, כלוכה2יוע
 בה2סע 0ף ואם כתיב, הקהב על אע4ר חלב כלבסרא

 פליני ההיא בחלב הנם ההרב, בחלב אלא אינולנ0רי
 אסור לברט הדבוק ח% אם יואל ורבינו אסריםרבינו
 לא רסל דפעיצת הוא נם מותר יואל ולרגיני לא,או

 על ו5א תפרישה שהוא העל"ון החלג על אלאקאי
 לאו ראהשר אפרים לרב,"נו וגם לשקב, הדבוקהחלב

 לבד הקרב על דאשי סשום אלא הוא דכלמכדטסעותו
 רהסכסה סכטה שאינו ואע"פ לנמרי כלו כה2סעג"כ
 לדב1ת רק כא כל והאי הקרב את המכסה מן נאסרכבר

 בה2ום לר"י הקיבה חלב כנון הסרב על '2אינו החףבנם
 רהוה כל ולרע"ק ונקלף, קרום ע4הוא בגאצת ייהדדמי

 רצם כרנב אפרים 'דרבינו ואע"ג עקלף, קריםתותב

 מרבה הוא ב(כי ולא קרב מיקרי באמהא מעייאריש

 לעו, ידעינן הקהב על דאש'ר כ(נששטעותו רק איאייה

 הכרס, ק4על הלב 0טו אסהר דכלו ודאי לפי"זוהרי

 מעיא ה"ש רק שהחפ ס"ל הרי איהו אנל הוא כןודאי
 לאו ודאי דכרבשא הכרכשא, ולא הסיבה מןהיוצא

 ולדידיה בפ"ע, שם יו דיש הקיבה כמו הוא קרבבכלל
 נ"כ להקרום ,ההבוק ועכרטשא שעל העליון החלבנם
 חלב ואין לעיל, וכם'"ש לנגפרי ומותר הוא טהורח4ב

 כי כלל יואל ורבינו אפרים דרב"נו 4פל1גתא עניןזי

4ת-.1י1הי
 וכהנ"ל לנמרי סותר הוא

 דכלו הקיבה שעל מחלב ידס"ש מ'* עמלישיתיז(

 דכיון הט4 אחד חיב התם לדידן,אסוי
 ונקלף סיום שהוא כוטום לאיכ(ויא ליה מרבינןדלר"י

 ואין הוא אסור שנקלף הקהום שתחת הח'כ כיהרי
 דאיט חכרכעשש הלג גה2א"כ סהצהו, קצתו ביהיחלק
 רמרבה הש דרע"ק דסברי כושום אלא להנאוניםאסור
 חלב רק הרי ונקלף, הרום תוהב שהוא משוםאותו

 הרב1ק התחתון מחלב עחלק לההום הדבוקד4ליון

 חלב הט4 לדהחתו ונ%ף ירום תותב ריצה הואלמבחחש

 לא תותב לא אינו דהש 5מבחט4 החבוקהתחתון

 לזה הכרח ש"ט ובפרט לטימתיההו, לרע"ק יאלףשעם

 חלב למבחיא ההבוק דחלב הפוס9ים 1בל ר"נמרברי

 ח9יבה לחלב הוא ד5יון ואי4ה יכהנ"ל. הח*טהור

 איא הוה לא רהבא צ9לף קרום החלב כל 'החההתם



זיךחויתפארת%
 אלא אינו זה ווגם ונקלף. קרום יעתב לבד חעליוןחלב

 נם לנטרי גצחר הש לתטשגים נם לר"י אבללרע"ק
 הוא רר"י ונק5ף קרום ע4ל ה8ייוש לדהחהו דגםהע5י1ן

 שתחתיו הח)ב דאז החלב מוי %3ף דהטרוםכפיר,ש"י
אסור,

 התת~
 לאין להקרום דבוק הו4* הרי הע5ען הוה

 חלב א5א לר"י אסור איגו ולכן ממנו נ4%ההרום
 לדידקה לנג4רי פוחר חכרכא4א ח5ב 4*בל לבדהקיבח

 לבד 5דע"ק אלא הע5יון אוסריס אינםוהנאעים
 כ% תתןב אינו שה1א 5רע"ק נם מוהדוהתחה1ן
 ועא שומן דלכ"ע הפהטהים כ5 וכדברי ר"גוכדברי
וכחנ"ל.
 הכרכעשא שעל ה%ען קדום שע5 מ"ש רבניעיתיח(

 ע5 ד5א הוא סדדי לאו חלב, שום שםאין
 הקרום שמתחת הוא הכוונה אלא ההלב חוההקרום
 אחריו ונכדטך )הקחום דבוק הע5יון החלבהוה

 וכהנ"5. נבו ע5 ו5אפתהתיתו

 אלא עושין אין כהרם"א שגם ש"ש ושב2שיתיט
 אדרבא אותו, סהלפין ואח"כ אותושורין

 כ5 נכהשך הענרי' ע"י דרק כהרג2"א גחיט היאזה
 ונקלף אהזו כשק1לפין ההוים אחר התרטישסהחת הח~

 בלא אכל התחתון מחלב רנח5ק הע5"11 חח5ב כ5עפו
 ההלב כל יפה נכ"טך יהיה 5א קנכ4ו חושהשיןשרי'
 היא תורה ישראל ובגהנ 'הקהום אתרהעליון

 הכ5בו שכתב הארוד קיום 5ש1! ע5 פש ששיתכ(
 מהחלב, יותר אייך אינו הקרום וה5אבדבויו

 י"נ. באות 'באור'ו כהבתיכבר
 )התיי כ5ל כיוון 5א שהפ5בו פ"ש שביעיתכא(

 ש5 השוסן 5של51 ובא באורך אלאבעומק
 רא"כ הכי יאמי לא' יופא דחד רב בי בר נם הדקין,כ5
 נוררין אין הכרכשא צד וש5 הסלפו שאב(ר סהאם
 אלא הדטון כל נחיוין קאגין הוא הכוונה לנמריאותו
 פרמת'לה עמאנשר סה נם 5פ"ז הרי לבד, 'הפחמטארס
 כוונתו הכי נ"נ לגמרי אותו נהררין הקיבה צרדשל

 סותרין דבריי ההרי חדקין, גשכל לנמרי אותודנוהרין
 טכל החלב 5נרוד 44מד סתחלה דיבור כדי בתוךזא"ז
 ועוד הדקין, כ(כל החלב לנרור ש5א אמר היח"כהדהין
 נרירה בעי טעיא ריש רק וה5א צריכין אנן 5זווכי

 צד וש5 ספורש אסו הלא ונם הטעיים, ב5 ולאאמרו
 מפורש אמר הרי לנטרי, אותו נוררין איןהכהכענא

 אמר ונם שבצץ, נוורין אין עצטה 'הכדבו4ג צדדשל
 אזמו ו"שסעו איתן, אמר %א 5טשרי שתו נוודיןאין
 5חלוק בא כאלו בטענוח וכי טובר שפיומה

 ח"ו ושגה 'שטעה העולם עליו ההרעיש חרס"אעל
 ש%4כלים ה' עם גל על 5עז והוציא ה%בו דבריבסהשט
 . 1  * חה5ב
 לעיין אמרתי נ לנ5 ית' 'ה' שזיני 6מי דערזהכב(

 זה. בב5 וזהם 5השוח האהרונים בדבריגם
 הכלבו יביי העתיק ז' סי' נ"ה בט' ,הרנ."שוהנה
 של ג!יהו שנההם לנרור ו1פניג וזןל אחר בנומחהנ"ל

 6שרי א1תו נורדין אין הברבעטש צד רשל הויפהצו
 הארוך ההיעם מן סמירין אבל טוצו ח5ב שם שישלפי
 שנ"5. שוסן כשאר כרכשתא עם דבא עט*ינו חלבועם
 5צגשרי 5נוררם ע4ש ושעיים בשני להקל הש דעתו%כן
 לנטר קולא עוד שם וכתב לבר, מ5ג2עלה רק44אש

 שאינו העליון צד 5א אגל הטף טצי יקהכהכשתא
 "בין 66 גשי אב5 עי"ש. כלל, הכבשים לח5בפחובר
 הבלב1, בספר 5המהיש"5 נזדמן גהשו42שתשנירטא
 צד ש5 סיהו שאמי מה זה הטו לשון איוהדא"כ
 דאיירי דצא בדידהו וושלא הכרכשהא, צד וש5ההיבה
 דישו ק44שר שגההם ואי?ה שניהם, 5גרהר הטנהנעאשמר
 לה?כירם הוצרך ו5פה הכרכשתא צד ושל הקיבה צד,54

 סיהי שאטי גיה לש)% 'למעט בא חמאי ועודשנית,
 צד ש5 אב5 דסהשמא הכרפשתא צד הש5 הקיבה צדשל
 4עתן נוררין אין סייהו )וטר לו 'היה והכי 5א,אחר

 אין 4עהו, נוררין אין אפר 5כה דא"כ ועודלנסרי,
 ענאטר זה מהו דא"כ ועוד לוטר, לו היה אותןנדררין
 פמיש* ומאי טהיר, חלב שם שיש 5פי פסי9אב5ישין

 דפסיקא סלתא הוא וד4גי בנרכשא ובש5מא זאת,15
 יבם"ש מותם אינו סכובע העשוי חלב ואמרמדר"נ
 דהש4 1בפרם 5יח, מנא הקיפה צד בשל אב5לעיל.
 היא 4אחד ח5ב בלו הרי הקיבה צד בשל הוא הכי5או
 5וברי הבפרט 'הג"ל. וככל 'ונק5מ קרום תותב ה,ואוכ~ו
 הוא, טכש1 חלב לסרס הדבוק החלג דנם אפריםרבינו
 הוא טמא ח5ב 'הק"בה ח5ב דנם דקי"ל לדידןובטרט
 כא ה"וצא המעי חלב עדיף קהיה ולמה 5נמרי,%ו

 דכוש אטריגן ולר"י ד4*טור בו פורה רע"ק דנםהקיבה
 בדבריו 14סיק מפורש דהרי ועוד השיבה, מחלבהוא

 %גאינו הרי ה%פן, נשאר כרכשתא עם דבוקשאינו
 גשוכרח ע"כ אלא לבד, הכרכשתא כשומן א5אמיק5
 הב"י שהעתיק כחנוסח הדא ההעיפר הדא דט"סהוא
 צר ויטל יננשרי אותו נההרין הקיסה צד ש%מיהו

 הוא דכן ט"ש וככ5 לנמרי, ,אותו נוררין איןהכרכשא
 הדין, מעיקר דברים של ג92הרן ע"פ דמלתאעיקהא
 ר~מנהנ מהש וכן נ"כ, ההמ"א 'ודעת הב"י דעתוזהו
 הצד כ5ל לנקר ה4לא שמיק5 כ!ה נם 5ע"5, נ!"שוככ5
 הכס5ים להלב כטזובר עחש1נו ג!8ני הכרגה4א 'צלהע5יון
 עצטו כהוד לאו הוא לדעושו 'האיסחר דכ5 נ2שכשעכיי,
 תינאו וחט8 הכסלים, לחלב מחשבר שחוא כ44וםאלא
 ואוסרין הקיבה צד בשל 'דסתירין 5הנאוניםדהרי

 מה בוזכי רע"ק דברי ע"כ ספו"שים הם הלאבנדכשא
 מכל אעתו בוהכה הוא ההרי הוקיז, שע"נ חלבשאוסר
 ינקלמ קרום תוחב נ"כ י4הח*  הקרב יל אה4רההלב
 4*מנם לע%, מ""ש וככ5 דאטור הוא עצמו ומצדבפוהו
 ה"שי"ש שהעהיק הכלבו ס5שון טובאהרווחנו
 ו4*רוך הקהום כת ממירין 4*בל כלשונו 'תעתיקשמפוו"ש
 לעיל.וכם""ש
 ובמי' קי"ח בסי' ה"שעת הב"ח בה' שיתי שובכג(

 איסור שהופסין למנ1גוו נוכ שנשש%קנ"ב
 ה8בחש בחלב א"כ אפיים כדבינו 5ברס 'הדבאבחיב
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 היתר בגה 3הנען (4שאי 3צשששעים 4הכצר %3דנהינק
 כתף ר בה% וומק ב הי עם דש ה רק טשישא
 כת"ר קחש"ת ממש הוא תה ההם"א, וכדבויהכלבו
 קרטיא "ה ראק ותירץ זק ע5 חעולם הושישאשר

 בירו היתה קבלה אלא כסבהא כן כתכ לאדהכלבו
 דשמ4ג זצ%יקגא נהשת ועהר יחםלב נצ/ הלב זהוחאן
 להריא נהצמע נריהה כעי מעיא ו"ט דקאפד נ"הפ'

 ב4צשעא סעיא ט רי 5דמר 5ו ה"ה הא"כ אסור כהודאין
 דלא כח4שע אלא שם, הגצחמים בובדים כדאכואסור

 הגאהנו חלב1 עד 'הקוצם האתו(* כגסשיה נרידה אלאבעי
 שמר נדול רוחק החש אבל עכ"5 כו' ושכדכשא עםה3וק
 האישזו וגם להתיי, בעץ ,היתה שקביה 3רור איפורעל

 4שיטת נם חא"כ הש(, דאיה ל14ו ע"ב ו4מואלטדברי
 הקשטה צד קי וצא ישטש% באמתא סעיא רר4טרןצ"י
 %ד ס%עצגלה בעלכט( בגוקהה רק נ"כ להתיי לןה*ה
 לנגשרי, נדררין חוהבה צד ,דשל בעצמו הכלבו כהבראיך
 א5א הגשנרג וה אמר ד5א הכי ס"ל רוי הב"חונם

 ההש 1כן יהכדכשא עם ,דבוק יצאיינו לבד הכרכשאבחלב
 אגשור הקיבה טן יחיוצא יההצד בד138ע שם האיא5דעת
 ראאה לאו יבאסת טהשה אכל לטטרי, ברייה ובעיכלו
 ע4מואל אמי ר"י על קיצה רגא דלמאורה כ%היא

 ורע"ק יי4כג4ו5 י' דברי והוא 'וה'5א בזה טשטעינורמאי

 מפורגש רע"ק דאמר המפווישות וזביייתות3הצתי
 להביא ר44מר 'ישג34אל ו'ר' הדקין שע"נ ח5בלהביא
 ק4הוא הדקין עשע"ג חלב 'כ"ש ה5א יהקי0ה שע"גחלב
 ה5ב מתח5ה ראמר בהא ר3:של3?א ונק5ף, קדוםהותב
 חלב וזה'ו כ'רת דענוש 44סהרין חכוסדת ובית הממםשעל
 היינו שלא בזה חיהוש כהשכ"ניגו שטיר הקויבשעל
 שם יכרפירש"י הוא, מפוו,ש דקדא אף בעצגשנויורעין
 חל3 עיקר הוא זה 'דלא הקדב בסוף ובה"כ ה23ססוז"5

 קרום תותכ שהוא טיי5א שקורין הקרב אתהמכמה
 לחלב דבוק הקחב את הימכטה ח5ב אותו אפ5ונקלף
 הוא דנם רג2שנשעינו וזהו עכ"5 ו0ה"כ יהמ3פםשעל
 עור ר(*מר בהא וכן ,הקיב, את יה13ככ(ה חלב בכ55הוא
 חלב הוא וזה כרה וענוש אמור דסליבוסתא תרבחהאי
 הוא הוא רנם ג"כ בזה 'כהצמעינו בידאי הכס5ים,שע4
 ה'כמלים שע5 ח5ב רעיקר 'חכגפ5'ים, שש5 הלבבכ5ל

 עם וזכ5יות ע5 אהשר הח,לב יהוא 0כתובהכ2פדרש
 ואת הכ5יות שתי ואת בוחא, כדכתיב כיחדהפג%ים
 שנם ראיתי שיכ הכסלים. ע5 אש,ר עליהן אע4רהחלב
 הכגשלים שעל חלכ ווהו וז"5 הכי ס8ה"8 פירשון"ן
 5'ומי א5א הכם5ים שעל חלב עישר שוהו למימהאלח1
 חלב דיהו בהא וכן עכ"5, הכם5ים שע5 כוהלב "השאף
 החלב עיקר הוא זה ולא פירש"י וז"5 כתב היהבש%

 הקהב עוגל נשחלב שיהו לרטר 4גא הקרב אתהגשכמה
 הכא כחשא"ג  לעיל. כמ"ש 3שפורש להוא הר"ןעכ"ל
 חלב הגא ווה טיחה כעי ב4צאזא סעיא רישראמר
 אטר דבעצמו ביון כ4ה טשגצעיסו סאי הרעין,ששל
 ר' בו קצחלקו [4מחפיו"8"י תדקין, 41על חלבוזוצ

 בזה חשש כוגת שין טרפהת, פאלו היע"ק"שפעאל

 חש"י דהלא מותד או אסור הוא אם בו שנחלסו15מר
 ח5ב לתביא דאכ(ר ד5רוי מפויש טרפות באלופיר,ט
 רלנ"ע הרי היקין שע"ג חלב כ"ש החו השיבהשע"ג
 הייבוי אם בו שנח5קו זה הוא כ11נת1 אבל אסור,הוא
 דלר"י סק"בה טכ'עט איסויו ירעינן או ע5יו קאידשרא

 הוא וטכ"ש הקיבה חלב ע5 קאי הריבוי עיקרכי
 אלא קאי לא הריבוי ,כ5 51רע"ק הרקין לח5ברידעינן

 הקיבה חלב עור לחב,ות 15 אין 1,ממילא הרקין ח5בע5
 שכ18ח4 5ן חידש יוג2אי אסוי הוא לשנ"הם הייעכ"פ

 בא האיטור ר5א 15סר אנו טונרחין ע"כ א5אבזה,
 הדקין, רבל היהיתד אררבא אלא לרו32ועינושמואל
 ח4ב להביא חאמר וע"ק מדברי שמואל הבלאוי"ל

 וכושכנעייי יחרקין כל ע5 [דהאי אוטר הייתי הרקין'צע*נ
 שמואי בא יוה הוא חלב רכנתא הרהרא קעגפןדנם

 באמתא מעייא ר"ט רק א5א יהוא כן רלאיה'(מעינו
 חלב ו1הו יהרקין שאר '5א אבל נריחה דבעי הואינד
 כדשבוע וכן יהוקין, כ5 של ולא רע"ק ראמר הרקיןשעל
 ד(*מך ב' מ'ש יף טרפות באלו ר'ט"י מ84וןיהדדא
 כעי כ4חאזא מעיא ייש אטרינן לקמן הרקין שע4ח5ב
 5פו"8 ו"8"י ידע 'רלא והיי הרקין, שעל חלב וזהונרירא
 ג(הברי אלא לבד הגועי ראש יק שהוא רקין שעלהחיב

 כו', נריחא כעי ב44טתא מעיא ריש ראמר ח15שמוח5
 בלע4ון לוכצ- בדבריו ש3נואל 'הע4כי5 שפהר לפי"זוא"כ
 בדי באינך כדאמר אסור לש,ון אמי ויא נרירהבעי

 תוא חשק רין ח4רוש 'דהאי בוה כוונתו לתביןשנשכי5
 כא ו:איכצר חחהנם הג"5 והקחרגוין החירושיםכהצני
 ההיהר אדרבא ההכא אסור 4(1ן בהן אמר ויבןיהרס
 נעי אלא 44סהך לשין בו הוכיר 5א ו5כן שחירשה'א

 וכר44מר כאשכמ3 כלו רנרירה י"5 5ע5,1ם אבלגריהה,
 לנמרי, אוחג גוריין השיפה צר ש5 מיהו 'ב5שונוהב,0ו

 ואין גריחה, לשון נ"כ בו אמר אסור הכלו ראףהרי
 שאטר מק הב5בו ר0רי 5סוף ממייא טזה ראיהשום
 דבעצמו כיון לגמרי אותו נוהרין אין הכרכענא צרד'42
 הב"ח 'רגם נראה באמת אבי בשנקהם, גריהה לשוןאמר

 דאיה אחר דגם נג(וחה '5ראיה זה ההשיב יאבעצמו
 היה 'ואם עי'"ט 'הכלבו ביר ה'יתה שביה דע"כ סכייםזו

 בעצמו גם אלא יההב5ה, 15 למה 5ראיה זהמהוטדב
 ה5לו הב"ח נ(רביי ועחה בע5מא, יסניף רקאמרה
 ונכנס הב"ח נתחבמ איך ויראה 5עצמו מוסריקב5

 51ייטב חב0ים רברי 5קיים רק כא15 רחוקותבפרצות
 עולם להרע"8 טעה וכת"ר רגלבו ודברי ים"ירברי
 טהטה ה"ו ושונה כטועה לעשותו הרם"א ע5ומלאה
 להב"ה שהקשו עצמה זוקושיא

 אין ההאלה נם הלא הג"5 רברי כל יפי14בננם
 להנאגים נם מרין מעיקר ההש ונן וילקהשהא

 ר"נ רברי הוא יצץ אלא 3וה קבלה לשצם חש"צעצמן

 ט8והש הרי ט4תם אעו דכרכעשש רחטי ג(פע"8חאמר

 4ששר 4תהא"ש הרג(ב"ם וכחברי וצא, מהוורדחלב

 יועה חשצ הם שנם אע"פ הסי טפח"8 רששיותש"ע
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 גחצם אק נלאקז אף עם צהלק. ח1%השופם
 שזם תוח3 טחצם לכהטשא הדבוק הה5ב אותו5אשר
 ו5א וזוא ,ונקלף קרום 5או ,ונם החו תותב רלאוונקלף
 חלג עם הקרום יוק איא לד*חהו לאסור רע"קאמר

 תוחב דרעה רעא ר"אהו  5בד  בטרום  הרבוסהעליון
 5עיל. וכמקש 5דידהו ונקלףקרום
 אפרים ד5רבעו עוד שנשאל שם חב"ה כתבעלז*

 מכל הדקין ע1על ל"לב מרבי'נן היכייעשה
 נם מאר עצמו שדחק וע"ש פריסה. אינה והלא)ך(
 אפרים רבינו 5דבוי ה3"ח האה לא כנראה אביבוה,
 בא"ז אבל נדבריל, ישקיצר בגשרדכי ע4תובא מהאלא

 בעצמו רעהו ישפיו"ש 5הדיא ושבו14ר דבדיו כלשהעתיק

 אלא מכל כ% יע"ק ג(רכי לא הרקין ישעל רחלבואטי
 המשי דנם ליה ידעינן ההרכ על דאהשרממשמעות

 כעי לא עצג(ו חבקרב הוא קחב בכלל הקיבה סןהיוצא
 הר"ר בדברי יוד איות לעיל וכמ'"ט ונקלף קרוםתותב
 עי"ש.אפרים,
 רכדי על שכתב ס"ד סי' 'בטוי בב"ח וא"תיעוך

 יז"ל אא2וו הדקין ועל ח5ב שאג(רהטח-
 דאמר כיע"ק יהלסה ורע"ק דר"י פ5תתא ישםברייושש
 פיךם"י כופוו"8' רהרי ת123הין ובריו ולכאורהעב"ל,
 הא"ז, כהב וכן יודקין ישע"'נ חלב ו3"ש י"יבדבדי
 שעל חלב דלר"י לעיל שבתבתי מה לפיאסנם

 הוא ונקלף קרום דלאו כולו גוותרהחלחולת

 יהגאונים גם דודאי בפשימות דבריו שפיראתי
 חתלב השו0ר הכיכשא ההש ב44מהש4 י?עיא דרישדאס-י
 דבשקבה לד"י אנל לרע"ק אלא א"טו יה "עייוהע;יו;
 לדידיה בויאי ונקלף קרום נ1שום הקיבה חלבמכל
 יהיה ישהקרום כפיריש"י ונשלף קרום של ה3וונההוה
 חוא כי אחיע יהמשך 5א והחלב חחלב טעלנקל4
 ה3רכשא שעל "לב ורי4 לדיד"ה יא"3 בהק"בהדבוק
 הח5ב אדרבא אלא כלל %31מ קדום אינו דהואמוחר
 לבשד הבוק אהטו העליון הח5ב כי הקרום אחרנכהשך

 ההאי וא"כ הט314ים, 5דברי כלל כ',ש ,ואינוהכרכשא
 לאסור להו חש ,אשטהר הנאו'נים לדברי הואדבוונהו

 5ר"י 'ולא לר"ע אלא אינו דיה אעאנ ההלהולת ח5בנם
 והא"ז ו"ש"י 4פבל דאוסר, 23חברו כרע"ק הלכקמ"מ
 במעי רק חוא 'הדקין שע"2 חלב וב"ש לר"ידאמרו
 וכמהש"3. הקיבה, סןה"וצא

 ה' חל' שנעת מהל' י'ןנ פ' למלך 'נלשנהןהנה
 רבייי יכל וה, בבל נ"כ שם המנ"התאליך

 בכל כבר סתורזין קושיוהיו רוב ההנה לעו,ד,תמעאן

 יבבריעזא דם"ש הוא 3ריאשונים דבריי וכלזה,
 ובבוייהא לריכוי בל תקבת 'ורע"ק ר"י דו"שודו4משו'נה
 קהשייתו יכן היק"ששו, אלא יבוי חרשו 5אדהשנית

יך
 נ"כ ק1כרנבו האו"ח הג(ם"ק על כה"נ קושית 1הי)ן(

 הדקין, שעל בהט להחג?יו נר"עדפ0הינן

 וא%ישיח קהשייתו הכן ל"ל. כרייהות דתדתיהשניה
 ל041ור ר"י ראה המה וצשב"ר קושי1ת שהיאואטו
 כבר חש כל חחזב, ראינו כען הקיכה עועלחלב

 3ברייוטש נם רההאי הנ"ל. דברי 'בהכושךפתורצין
 תרשאשהמת דבברייחש4 אלא דכל, ר"בוי רק ירשודישניה
 הדקין שע"נ חלב יוחר לר3ות רע"ק של י4נמוה"ה

 ח5ב 5א אבל הקהב, ששל לה5ב כשץהבר שהואפהשום
 רם"גש חפטר עלקה פלי3 ור"י 15, מהובר שאינוהקה2ה
 שאינו אע"פ הקי3ה חלב אף 3שרבה הוא וכלהריבוי
 עאזהא כאצום רהטניה בבוייהש4 פי' וכמשפו לו.מחחבר
 ככשזו, ו3קלף קרום ה1הטו עכ"פ בסקצת 15בדאשה
 דאי ואכ2ר טעם ביה להומיף נ"כ רע"ק הוצרךדלזה
 הל3 אלא לרבות אין ג"3 ע5ה אתית ליה דדמיבהשום
 שיעא צדדין טבל ביוחר ל"ה דסי שהוא הדטיןשע5
 15 רימה קמא"נו הקיבה ח5ב ולא ונקלף קהוםתהתב

 דס"ל כהשום אז נם בו חזד לא בוה ר"י אבלמנ1ש,
 אלא 15 יחשה א,ינו אם אף סלי נל מדבי ייבוידכל
 עשהוא כגוכ"ש רק יועינן והדקין שע"נ וח5ב צד,בחד

 ובהנ"5 3שץובו, 'הש ונם כעפש ל"הדמי

 רע"ק נם טהרה דבלאקעאזא דכיון שואשה מהנמ
 ו3קלף קהום תחעב פכלל ההה ההא ינםידאסור

 א"כ היא, תוהג ד5או בדאייתרא אליא פליניה~א

 הקיבה שע"ג ח5ב להבות גשמל ההש נם ,דד"8 לאאמאי
 תוחב % א4 ה"ק רע"ק חההשי יהח1 סידי לאועי",ש,
 דאייתדא. נם סכל דמהביינן סובד ור"יהוא

 שש"נ חלב ונ'יש כדר"י פיו"ש"י רהכא שהוהשה ג(הנם
 א4על ח5ב וזתו פיו"8"י צ"'נ ובדףיהדקין

 תידצתי כבו וה נם ורע"ק. ר"י 'בו ונח5קוחדסין
 הוא אם בדינו שנחלקו 3וונתו 'ראין ט"ז ארתלעיל

 האי10ר במקור שנח5קו דד"ל א5א סוהר אואסוי

 הקיבה שעל 3(ח5ב בג?כ"ש סה"ו רק ליוה "דעיגןדלר"י
 לעיל ופם'"8 דכל הריבוי טעיקר ל"ה ידע"נןולרע"ק

 רואשו'נה בב'רי"תא וה פהוש"י לא דלמה מן,שגם
 לפי"ז ק"ם לא ג"כ חדקין שע"2 ח5ביכ"ש

 315שר שייך טעט"הן 3ה ש8יר"ןו השערה בביייתאדרק

 גהשא"כ צרדין, בכל ליה דמי דהוא כהשוםוכ"ש
 יאי 3"ש, שייך 5א דבר"הן שמתמו הראשונהבבדייתא
 נמשום כ"ש והדפין נח5נ ד"8 מבינים אנוחכשמפהא
 נד% יוהר טעם בקי3ה יש אולי אבל 3(הוברשחוא
 ומברייוטו רה זה פה"ש-י ישפיר 5כן לבד שותו רק5רבות
 הנקלף קרוב ,שהחש במשום טעמו ר"י 'ביה 'שכוהר,שהשנהה

 קרצם נ"כ שהאו חרשין בח5ב הוא 3'"ש הדאי הלאא"כ
 נם ק4תוא יותר ועוד כמהשו, רחשני בהצר נםונילף
 הב"ה אליו, סתוגד נמ שהוא "והר יעהד פמההותהתב

 בפשיטות. שם קהש"העקו כלממולקים

יוםף
 ע"ש. בזה, באורך מ"ש ופלתי ב3רתי וע"שע'"ש,

 העשחבר( חהן הפטדר)טהרב



ט ו יזחידייד ת ר א פת

 טמר בדחוקיס ונכנם הדמב"ן על שם אאןנשה מהגם
 הקיגה לענין אטפ איקוי לא ראק4וטתחברייתא

 דבריו עי"ש, דחוקים לשארי שם גבנס והאצשום
 עאהגנתוג אף חו,ראי ההא והעיקר יה, בכ5תמאים
 ע24פרא נשריכתוב רנשרב"נן כל עכ"ז ההרבמ לעניןאיעץ
 וכל גאכי5ה ג"ב דאסור ההש 'וזהרבה יענין חלבבשם
 נם עליו הלב שם לאו הקר0ה לענין חלב בכללשאיטו
 הראב"ר כשפ נם שהביא וסה בוה שפיו"צ טהאהרן
 מרוהת פירושי לענ"ר 4נכל לנה סרוב ג"כשפירש
 הראשינה ברייהא נם מפוהש פיו"צ"י הכן עי"ש(ביותר
 מהכתוב המרבינן לר"י ילכן ע'ש, אכילה איפווולענין
 ולבן באכי5ה אלב סתם אסר הכתוב והרי אכלהלענין
 לענין ע5יו חלב ששם סה אט 3יוא 5א 'דחלב"5פען
 י"ו פהה ויקרא פ' גשפח"פ בת"כ וסרחנשהפרסה,
 מ[ !גו' הקהב אאן יגאמפה תחלב 4צז וו"5 י"רפרקא2א

 5א רם 504 ח5ב וכל 5ה' חלב כל ששמר 5פית"5
 אף יסול ונ0חתה ח0המה מן ,חלב אדכל כל כיתאכלו
 הקרב את המממה הח5ב את ת"5 בכלל חפטתחלב
 ת"ל אוהחה כב5ל "הא אנ5 עונש בפל קהא לא*כול
 גסלל יהא לא יכול כו' הקרב 4אן הגצצפת הה5באת

 הגצצא ההל את ת"ל הקחב ב0*5 יהא אבלאדהחה
 דהא הוא גוי!ושך ההוש גפדכל נ"ל )הביאוחו ההרב,אה
 נאמר למה א"ב הטחב % אשר 'החלב כל ויאזכתיב
 תשמות ישמי4ה בו יש ושרי הקדב את הטכסה החצאת

 חלב 5מעט אחר מיעוטין הכהשה טהם רוי8עןמעחרין
 מאזההה ח~ין ח5ב לגצעט ,חב' מעהנש וחולין שלרמנות
 חלב *מעט יוהר' מעונש ג2וקדשין חלב למעטוהג'

 כקרבן חיין הורב, בכלל קששיצ וה' גח21החהמוקרשין
 דחמי בהשום 'הקרבה לענין חלב נקרא הקיכה חלברגם
 באגעה אמור י8הט1 ירע"נן סמ"שש ב13הצת הקדבלחלב
 לעונש כין 5איסור בין וקיא חלב בכח וההאנ"כ
 חלב בכלל אינו הקיבה הח5ב יס"ל י5רע"קכדה,

 5ענין חלב 'בכ55 נ"כ קחאינו ידעינן סמיאחהקהסה
 ח5ב ובל בכ5ל 5א !איטו הסתוב אסר לא יאוח!אכי*ת
 מן הלב אוכ5 כ5 כי גב5ל ולא תאכ5ו לא רםוכל

 אע"פ ח5ב שם עליו שאין יבר וכל וגביתה,הבהמה
 נא0ר אינו נ"כ 'הכבר 'והוו2רת כאלי' קחכעחחהע
 הבר וטו 'באכילה ח5ב אלא אסרה 5א וואזוההבאכי5ה
 חשת ג"כ הוא ודכן הרסב"ן 'דעת הוא יא 5מזבח,הפהב
 ושני קושיא, שום זה על ואין שם צ"נ סרףהתום'

 אנילה, לענין ובין הקרבה לענין גין או"רוהברייתות
וכהנ"5

 הקרבנות ימעשיה 6"א בסוף הרמב"ס שפספדבוה
 וזלב יבכללו הקרב שעל החלב הןדהאיסויין

 מקיגה,שע'ונ
 בכ~

  שא3"נ יהחלנ 'גם בוראי החא סרב

 זשעל 5ח5נ טחובר שהטו 'הקיבה גפן מעצא גצרהדעיו
 ועיטר אפרים חבים להברי ובפדט כחפידש"י,הקרב
 ראמר הקיבה והלב סיקרי, קהב נ"כ המשושמעי

 אמורה לרע"ק רגם חאישהא רק חש במראיהדמב"ם

 פסק דאייתרא והיי ס"א טהי' פ"ז ה5ח"ם1סדברי

 ודלא הוא, הלב ולאו באכייה יהמהושרת מימב"םשם
 אלא עי"ש, שם הקרבנות כעשה בה' הנ'/םכדברי
 הסעי ריש הוז[ 'רלהנאונים ואף כרע"ק, לגמרירבסק

 הכיאם ולץ כוותם הרמכ"ם 8סק לא החלחולתדאסוחה
 אכילה אימור לענין להם לחוש אלא מ"אבה4'

 להו תש לא יהקדבה לענין אבל בלגר בעלסאמחומרא
 מחרבר שהוא הקיבה צר רק שהושש פסק רלעיקרכלל
 וכהנ"ל הוא, השיב שעל החלב ובכלי הקהב שעליחלב
 אכותיו טצום רר"י שם חמריניה ברבריו נמ15ג2"ש

 כחשר בשה רגר"ו טנוסצשין רע"ק ע5פ5עי
 רלא טוהר והקיבה דח'לב כרע"ק מגמש ס"ל הםדאחהבא
 האישתא וחלב הדקין יצע"נ חלב א5א גשכ5מחבינן
 רפליג הש לחדר ר"י ,ורק ראייחרא הקיבה ח5ב 5אאבל
 חלכ גם 5אס*ר וגפרבה רע"ק על בין אבותיו ע5בין

 כרע"ק והדמב"ם ופסק 5הדיא שם בג' כראמרדאייתרי

 סהי' גפ"1 ראייתרא ומתיר טפוהצ רר"יוכאבותיו
 עי"ש.מ"א
 חדקין חלב על כרת שאין עור שם שר~להןבהה

 בהה"ה מפוהש דאי0ו גשכל רק לההמהמדבינן
 דמיבינן דכיון 'לענ"ר 4יתא ג"כ שיעוי, כחציודיני'
 בבלי ג'ל הוא 'הרי רקהא חלב בכלל נ"נ ע4הואליה
 דבב"ם לענ"ד זה הוא ההכלל ונכרתה, חלב אוכל כלכי

 שהוא :'לא האיטור לענין הברדמרבינן
 בכ~

 הדבר
 הריבוי יגלא הש, אמור ייא שנם א5א הכתובשאמרו

 לרבות ווהוצרבנו כלי א"סור בו שיש יודעין היינולא
 בופוו"ם 0כתרב 5ח: הרי0וי דדאי אסור חוא ש'נםאותו

 ש*הא ולא לבר איסור לענין אלא לדה סדבינן ו4אדמי

 דבר יסובינן מה אבל עונש לענין נם מטטכמוהו
 שוה הוא הכתוב שאמרו הרבר בכל4 הוא הואשגם
 ולכן רטי, מפורהם וככתוב עונש לענין גם כסוהוממש

 הרי ח5ב גנכל ליה 'דמחבינן שיעיר חצי חלבכשאכל
 חלב 0כ,י הוא נם ש"הא ייה ימהביגן לוסרא"א
 ע"כ אלא נשכוצ חלב הוא דהיי הוא רמשיטאדקרא

 חוה לא הריבוי רב5א 'האיסור לענין הוא הייבויכי
 שיעוי חצי שחוא כיון כלל איס:י 'בו שישידעינן
 לכן גכזית יק הוא ואכילה חלב אוכל גל כיוכתיב

 שיהא ולא לבר אימור לענין אלא ליה מרבינן לאודאי
 הרקין חלב אבל עונש 5ענין נם שלם בשיעהרסגאצ
 ייביה כ,ף סבהא אין הרי רקרא חלב בכלל אינואם

 כמצאר נרע ולא הוא חלב רלאו כ"ון אימור לעניןאותו
 וכתיב שוטן אלא הש אלב 5או חוא דגם ניוןשוסן
 אלא בו4ר, ולא שוטן ולא הקרב על אשר החלבכל

 ההא שנם ליה דגשרבינןע"כ
 בב~

 ושם הוא יקהא חלב
 בב5ל נאכ 'הוא סמילא היי חפ"ג ע4הצן ולא ע5יוחלב

 וא"ש גפיקרי, גשפורש דכתוב 'ונכרוטה, חלב א!כל כלבי
 נ"כ נעיקר יסטעם שם, קאשבש הדברים כל5פי"ז
 איסור לענין אלא גורנינן 5א ודאי ר4עתו ק"כו5א
 איסור שום נם בו יודעין 'הייט לא ייבוי רבלאולבר
 איסור דבר שום אכל ולא בעין ישויסוור עחאיןכיון
 5שנין ולא לבר איסור לענין רק 5יה כמיבינן ק81ירויכן
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 נם סמאת וטצעהי"ה2ל מח ופוגא ,עש
 אא רש* פששא אגלה דלאשי משם וש%שת%או
 ע"כ אלא בעין ואשע בו י*מעההב כיק ייבויצריך

 בעק כחגח' יינו ולכן בעק כהמץ 'שיהא ושהבצןדאוחי
 לא מחמצת דכל רבקרא משום אלא שנש לעמןנם

 אעע טרבה איט צן 1 נרת ולא לבר לאו !4"*נזטי
 האכוים ודם התמצית רם וכן 5מ", ולא ללא1אלא

 ים במץ נ"כ 'שהם תאנלו יא רם מכל להוסרביח
 )%2' בפ"ו הרטב"ם כתב ולק עלעק, רם ושםדקיא
 משום בהו ל"כא כרת יחעב אלא יהה ע דלוקקמ"א

 אלא גות ב חי אקע הוא גום הבשי נפש כיהכת"ב

 1"ק, חרטב"ם 'שם כדכתב בו יוצאה שהטיט רםעי
 וזוא הויבף '2ם נם וע"כ הוא דדם זזט2יטשאוא"ל

 ראין עומ2 לענק קרא וזיי כיח דוהאי לבו,לאיסהר
 הם דעכ"פ ירהבף איצכדיך שפיר המד2 דם אלארם
 סתמא דם איא בו נזכר '2לא תאכלו לא רם כיבכיל
 סתם ב3לל נ"ב '2הם לחו מרביח יכן 'הטד2 רםו~א
 בסוף ההמב"ם ,2נתב וקרהמהע וחוסין ב,"%, ,2השרם
 אם ואף סופרים כובוי אסורק שהן מ"א כרי'פ"ז
 אסור שהוא 'שיעור כחצי יק וינם ג"כ תויה הפרהיע
 לומר שא"א נופ'ני הוא מלקות, בו ואין התיהמן
 כיון דהראי יחלב בכלל שהם להו דמהבי,נן בללבהם

 רק 'חוא הריבוי ע"כ אלא כ% חלב א"נןףבאמת

 ולכן הן אמורין מ"ם מכו2 חלב שאינן עאיע"פיא"סוי
 אלא להי מרבינן ולא שיעור מחצי עדיפין יאשפיר
 ובהשר ואבר יהיוצא אבר גם למלתות, ולאיאיסור

 כ(ר"בוי יהו דמרבינן ש,חיטה יאהר 'ופיריפוהמדו'רלין
 אבר בכ% שיה"ו להו דמרבינן לרמר , כ א"אנ"כ
 החי מן ובשר אבר לאו רבאמת כיון ההי מןונשר
 מן ולא שחימה לאחר אלא פירשו דלא כיון כללהן

 שחיטה לאחר וחחכו טהעובר היוצא אבר וכןהחי,
 ד5א כטן החי סק אבר ככ% שיהא 'דמרבינן לוג2ראין
 אלא להו סדבינן לא ע"כ איא החי, מן כ%פירש

 ג"כ, שיאסרו החי גשן פיה2ו שלא שאע"פלאיגפורש*
 שקהיו ילא 5בו לאיסור אלא להו כ(רבינן לא עפפיר.לכן
 רמחלב עהמט, לענין נם החי מן ובשר כאברמג2ש
 בפ"ג ההמב"ם שהוציך טנש, עוף וביצי טמאהבהטה

יה
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 דמתב רהא בזה אומר 'הייתי הכהסתפינא ךלךלא

 לוקין אין ג2פוו,ש כתוב שאין ו"מהיהרעשב"ם
 כב"ר מלקוח כגון בי"א עונש דוקא 'רזתו לוסראסהשר
 רגם לומר אפושר עפטים בירי ההוא כרח אבל גחשה,של
 גזאי ו"ה כ"ג פמחים תום' עיק מריבוי, 'הבא יברעל

 בינישהו ראיכא ליסא שהקשהבגיוהו
 ח)2י

 נוקשה
 כששטצת טכל המיבינן תערובות ע"י נגזור יצןוחגשץ
 כמ"ג! אבהו ולרבי בהנאה כזותי דלהזקיה ת**פלולא
 כיון חי)שא וכי הנאה איסור כה2מע הש*כלו 5אש"נ

 גג2י כהת א"כ להנאה ה"ה לאכילה ליהרמרביגן
 כיון ס"ל דהרטב"ם לוג!ר י"2 ואפושר "ש, עליחייב

 עליהן לוקין ראין מ"עום בהן לחשר ה"ו ט"אמהל'
 ודאי ג2ח% הגה יביצים, מחלב ולא סנו2דםמדכת"ב

 הוא לאו חלבן אם נם וואי 'תרי הסהעום דבלא ק"ג!לא
 אלא ח% נאסר לא ני ו'0מרהה ח% אהכל כל כיבכ%
 החלב עריף לא ע3"פ אבל גאב", לנבי הקרבממין

 לא זה את 3גלל אח* מפורש התוורה קט*מרהמחבשו
 נם אמנם ב(פוו"2, גאעוט ביה געיגן שפיר יגןתאכלו
 רכיון י"ל שס המ"ם הברי ובלא ק"ס לאביצים
 5ה "ט כה וכי חיענה בת סן טכש עוף ביצידילפינן
 ע"ב(, ס"ד )הולין סגש*ה 3יצה זו איוה אלאליענה
 נם אצטהכו ולכן דמי גפפוו"2 כדכתיב הוא 'הריא"כ

 ליה ניחא לא רהם"ם אלא דבזבשרם, 'למיעוטהביצים
 דכתי3 מבשרם טמאין עופוה ביצי לטעםלומר

 ההמב"ם כוון דלא ,ההא פ"רש ולכן טמאות,בבהטות
 אבל 5בד טמאות חלב ,מעט אלא דג(בשרםבהמועוט
 ד5א כיון 3לל ג!יעוסא ציהכו לא הבאטת אמרביצים
 מם"ש חכי נ"'כ צ"ל ולדיד"ה דבת, סרובוי אלאאתו
 להבית ייגוי 4*לא ואיבו 5נהפיה קאי דבת דס"לדכיון
 שהם להו דג2ר'בתן 'לוטר סבהא יש האם טמאים.ביצים
 אלא כלל. הן משר לאו 'חבאמת גיון השוף בשירבכ%
 הן ט"מ הן בשר רלאו דו*ע"פ יהו גשרבינן רהכיע"כ
 ילא היי יא"כ הגומא סן שישש*ו כיון אסוריןנ"כ

 נם סמוהו ממש אינו ו%ן לאיסויא אש להומהבינן
 וד"ל. עונשלענין
 כ(כל להו דמרבינן הדקין וח5ב הקיבה חלנעכ"פ

 האים4ר לענין רק 5הבות 'הכוונה דאיןודאי
 בכלל שהם טפודש לחו טרביגן חהרי חלב עאשינןאע"פ
 מפוףש אמר ,השניה 31'ברייתא הקר3, על 4אשר חלבוכל
 למך ליה דדגזי יהקרב על אה2יר 'כחלב נמור חלבשהם

 שהוא פשום ולמי יכג2והו ונקלף פרום 'נ"כ שההאכה*ום
 הוא הכי דהר"ב'וי ע"כ אלא כמוהו ונקלף קדוםתותב
 ובל ב'כלל הק'רבה ובעי וקרא ח'5ב בכ% נ"כשהם
 כל כי ככלל ג"כ רהן ודאי הא"כ הקחב על אשרחלב
 )ז(. וכהנ"ל מכד2 הקרב כחלב ונכרתה חלבאוכל

 אפרים השער בשם שם שהביא חרין לענין גםךלמ!י"ז

 נובה אם הקיבה צר של בכקי דנםדאטי
 איפהו ואמהינן הנאהנים על ביה דטמכיינן סותמהההלב

יומוש
 בו אין ולכן טופרים ג2דברי הוה טפודש גתוב'2אין
 האחרונים. בספרי בזה 5עיין יש אבל נמי, כרתעדנש
 עליהם שענוש החלבין קל"ח לאוין 3סמ"נךעיין

 והחלב הקרב את ")2כ0ה החלב הם'כרח
 הג(טם ץשעל והחלב הכסלים שעל והחלב הכליותשעל

 הקבה שעל וחלב הג2ושנים שבעיקרי דהחלבובה"כ
 חלב חשיב ו5א עהכ"ל, אמה עד הדהין שעלוחלב
 אפרים, נרב"נו ס"ל דלא יי"ל כאשום לנהםהדבוק
 וכובריו ע'א2, סם"נ השלחן ערוך בם' ראיתיוכן

 כרת. מחויבין והדקין הקבה חלב ע5 ונםמבואר
 הטחבך( חתן המ0רר)מהרב



טא ך 'זחיו"ד ת ר א פת
 ר"נ כרוצר מים ש נמי מתם שגן צליסיש
 איסוד בהה רנהני 'בבל ולבני דאייחדא ח%לענין

 רהיהין דחיב כמשום שם והטנ-ה ביהו והחזיקלאב*לה
 הש"א ובנלי)ן עליו, נהת אין דנ"כ מניה שדיףלא

 דכחלב שבדרחי פה רלפי הדשין, שני 5ענין דבדיוהביא
 מעיש-א דבריו ממילא הלא נהת כיה אית לבו"עחדקין
 כלל דינא להאי ליוגא לענעד בלא,ה נם אמנםליתא,
 ר"שיכה מן העצא דבמעי סותס, אים הדקין בשניאלא
 וגם אמרים ורבינו רש"י כשיכח2 הוא ההעוקדוהאי

 חלב הוא דוה לעיקר בן מ"ל ודוש"ע והטודהד5שב"ם
 הגאונים דעה כתבו ו5א ו"ע ,דאמך הוקין נבי,שעל
 הדמב"ם וכדכתב אכילה, לענין 5בו להן יחושאלא
 אלא מקריכין דאין ,הקחבנהת מעהמה דה' בפ"אפפויש
 בכלי הקיבה מן היוצא ההדק 'ההקהבה הקהכ עשעלהלב
 בכיל לח1 דוחשי החלח%ח ח5ב אבל הוא הקהבחלב
 המ"ט דעח הוא רכן לעיל, וכס"ש קחשיב לא ההאקהב
 הדין גשעיקד קי"ל ההאי וא"ב ,הרשב',א, דעת ,הואוכן

 כלל ,דמי ולא מוהם, אינו טמא וחלב הוא טמאדחלב
 נהם חחמרי משום דה בכל לבני גם דאי"תראלחלב

 מהברו כרע"ק יהלבה פדינא ולא יסמעאל כד'לאוסהו
 ונמ"ש ט-ג"ק 'הבי ס"ל ר"י של אבותיו דגםובפרט
 ד0ברי אסרו סדינא כ'בל דבני נאמר אם ואףלעיל
 אנלי מיכל אינתו דיאשר ד"נ מ"ס יישמעאל כר'לדינא
 שוב מתיסה, לענין ולא ב'בל כבגי לנהוג אכילהיענין החטיי בעלגאו תוג2רא נוטום דרק הכי ס"ל בההאיבו'

 וכסעי ע'"ט, מ"י בסי' התבו"ש 'ג"כ בתב שכןראיתי
 היה שפד"דען אף הברבשא שהוא הדקין ממוףהיוצא
 אף לדידן 'דינא דמעיקר שפיר שיסתום להקלנדאה
 שומן לכ"ע ,התחתון וחלב טההד חלב הוא העליוןחלב
 סותם אינו בלא"ה הלא עכ"ז לעיל ובמ'שהוא

 י'ה ואמיי סותם אינו בכובע העשוי חלב ד"נובדאמר
 בשם גם שם זה כתב שהו2ב"ש והתימא דבדכשא,חטי
 נגד שהוא תיגנא והוא סותם יהברכשא דחלבהפ"ת

 ההשה שם המניה דנם דאיתי שוב הנ"ל. ר"נדברי
 שנם ראיתי שוב ע"ש, ,היכה שם ונדהה בזה הפ"תעל

 לתרץ הוא הכהב אלו, דביים מביא ס"ד בסי'חפמ"נ

 רק אהוך הכדכשא שאין באופן דאיידי הפ"חרברי

 כום,ומן אמה חצי עוד להסיר יצטרך וא"ב אמהחצי
 לשנ"ד אבל שפיר, סותם הויו הלא ויהתם המנתאה'דהא
 הכרכשא אם אלא' אמה לגדוד אפיו דיא אינו זהנם

 בהץאי מאמה קצדה היא אם אבל מאג(ה יותדארוך
 אסרו רלא לכ"ע דבנתא ההרי במם,וכון כ5ום להמידא"צ
 שאד שעל השו'מן %א הח'ל'תולת שעל הח5באלא
 נדירה, בעי יוישא מעיא דיש שמואל דכדאמדהדקין

 והן ד4מעיים דח5ב ס"א מהל' בפ"ז דומב"םוכדבתב
 שיצא כשומן הם והרי כצחרין טולן הםלופפיןהדהין
 זה הוא הפ"ח דכוונה לענ',ד גהאה אבל עכ"למותד

 האמה אורך כל כ(חזיקין אינן דסהכשא הטידבאמת
 שכבד במקום שניקב ההאין אנו אם ולכן לעילונם"ש
 שוסן להיות כבר והותחל האמה פתוך החימיןכלו

 האנשה בתוך  הוא שעדיין אע"פ ח0נתא בשוסןחלק
 שס מוחם ההש ס"ס הנא~ים לשיטת לנוורווצריך
 דצדקו )דאי ולפי"ז רש"י, גהשיטת הוא שועיקרכיון
 עדיין שהן במקום דאף לוג(ר ואין וד"'ל. ,שפיידבדיו
 חטי חטי רעשוי הוא התחתון ,חלב רק הרי חטיהטי
 התחתון אם אף ולבן חלק, כשד הוא העליון חלבאב5
 רש"י, לשיטה ושפיי סוהם הקייון חלב ס"ס טוחםאינו
 ונקרא להברבשא יבוק אינו הרי 'העליון דחלב אינודוה
 נם יסתום ואיך הטאבים לשימת זה מחמתתותב
 כדשנינן כוחוהץתא ודאי לכן ר"8"ילשיטת
 הדין מעיקר הדקין 'דבשני 5הוכיח וגם האייךעוך

 וכדגדי כלבד מלמג5ה נדיחה א5א בעילא
 הגידסא כן לו היה דהנצהריש"ל אלאהמהי,צ"ל,
 אלא ככלבו, הב"י של בנירסא כתב ההואסהכ5בו,
 לגסיי הקקפה צד של לנדוד הבלבו ומצויך ידמ(דאמר
 44ב4 בקיאין, אנו שאין כה18ם בע5מא ג,חוסרא רקהוא

 לגד, מלמעיה נרירה אלא בעי לא בשנ"הםמדינא
 נם יותר להקל ט"ל דה)א ט"ד סי' גטוף בפם"נועיין
 אלא מצדיך דלא הבי ההמ"א בדברי ש,הביןלדידן
 לוננ"ד אבל ע'"8, הדקין בשני יבד מלמעלהנרירה
 רן-ק כצוש הנלכו כרכרי הוא היס"א דנוונתכמ""2

 אותו נהרדין שאין 'דאמר הוא לבד הבדכשאבמעי
 נם הקיבה מן היוצא בגיעי אבל 4בד מלמע5האיא
 בן אלא גנשחה ננדרך ולא לטכורי נריחה מצריךהוא
 הדין מן הק4בה סן היוצא יבגשעי הדין מעיקרהוא
 סן ובברבשא לגמרי בלו לנוריו וצריך החלב בלאסור
 חנכהשך יהעליון והחלב הקדום אלא לנדוד א"צהדין
 מש"נ הבכל עצמן הגאונים ידעת גם ,בדאחריו
 ודו"קלעיל,
 י"ד פרש'תא י"ז פ' בת"כ אהרן בקרבן ראיתיעשדבנ

 הטעם שמפרש הראנ"ר ירברי'"הביא
 ס"4 דד"י א" מן פנים, בשני ורע"ק דר"ידפלונתא

 חלב גם כורבה הוא לבן ריבויים שני הוו כידאת
 ם"ל יויע"ק הקרב לח5ב לנמדי דמי דלא אע"גהקיבה
 ליה הדטי סאי דק סוגה 'הוא לכן ריבוי הוה לבדדכל
 ויטי הוה לא ואת הנקלף קרום תותב שהוא ובלמכי
 אע"ג לבר ליה וידכ(י כל אלא מדבינן דלא כממוםהנא

 ליה דהוה כהשום ב' פן ייבוי. נ"כ את הוהדבעלמא
 פרמ הטל רדינם אחריהם יפרם סללי תוי הח%החלב
 לפרם דדמי מאי לדההם ובלל ופד5( בכלל ודונםבקניהם

 אף ל"ה יהמי כל השרבי דוקא בתהא דנללא סברוד"י
 כללא אהני ולא הוקא קמא דכ%א סבד ורע"קבסהצת
 הדיכציים ככל לפדט דדמי כואי לרבות א4אבתדא
 דף בשבועוח דהיי זה על טובא לי קשה אבלעכ"ל
 ופרט בכלל התורה לבל דריש יר"י הש"ם אמרכ"ו
 דדיש רע"ק אבל הפדמ בעין אלא גורבה דא"נווכ%
 ואיגו הכל המדכה דריבה וסיעוס בדיב'ה התורהיכל

 ע"ש, למיעוט נלל להה דמי דאינו מאי אלאממעט

 ואף כולה 'התורה בכל ומר"י יוחר מדבי דרע"קההרי

 להפך להם והיה לד4מ"עומ בומקש~ע אלא 'דמי דלאמאי



זיויךרתפארתפ
 טרום נם לחבהז לו ה"ה ורע"ק לפי"ז ששתייושז
 להצריך ט העז יר"י תוהב א8ועו אע"פ לבדהנקיף
 להחלב גם רהש"ב כיון הא"כ ועור ונקלף, קהוםתוהב
 הקדב 4אז י4מכסה החלב את דאמר סאי ו4מקראענ0ה"ש
 ע34"נ ה5ב למעט הקרא "כל סצויר והת"כ(8ע"פ
 להחלב תשב"נהו ומ"מ לעיל, לשונו סרכתבתידפנות
 לפרמ המקרא דריש להקרכ לחשכ "ש כ"כ א"כלבלל
 הכשקדא בר"ש ו"ש הקרב את הג!כמה חחלב אהדאמר
 לנו "8 ופרט כלל המקרא בגצף הגם ופרט כלללפי"1
 חלב אין הקחב ח5ג ענבבשימ גצה א5א בבלל שששין)4שר
 דכ% הדפנהז ח5ב ש2שם האאצן ופרמ וכ% לא,אושר
 וכ"ש ב4חהבר  שהחש אע"פ הדהין חלכ ימעט שניופרט
 ליה איוז דר"י הא' בפן ראטר כנאי גם הקיבה,חלב
 אהר ריבוי הוו הרי א"כ ריבויים השני הוו וכלראען
 הו"קיו דכ5 נהשה 4*מנם לסעם, א5א השעצריבף

 סחעת רם"ל לש"טתו רק ריא כ"ג בשהרהדאב"ר
 כמ"ש רוכרנהשא הלא כ4גשזא טעיא ור"טהנאומם
 דברי על שכתב ההאב"ר גשם מ"א סה5' כפ"זרופ'קש
 הוא ההובר 5או חהכרכע4א העיהר, החו ק4כןהנאונים
 דר"י טקגדהזו לי הוקהשה שפ"ר ו5כן הקהב,לחלב
 הצד עטקו84 וסייעחו לפירש"י אבל פלעי בגשויויע"ק
 יותד אותו לחבות טריל טעם גו ש"ש הקיבח מוהיוצא

 אכו %ם הורב, לחצ כ4ח"בר קשהוא ג4שום תלבמאאשי

 רגם מפורש רש"י אמר הרי הרקין 4לנ ונ"שלר"י
 5ח5ג מהכה וצא אשל אחר רעצי אלא איטלר"י
 הרקין לחלב ריוע"נן הוא הקשטה מחלב ההקהקיבה
 לעי5 מ"ש ככל הוא דמחלוהתא רחהשי גהאה0מכ"וש,
 יהזר דמכל סבר ררע"ק דפליני וצא דסהאלפהי8"י
 לח5ב כשדובר ע4הה8 משום ויקין חלב לרבלהסחשחגצשש
 נם וה טחסה כשמי6ו ומרבי סציש 5את דוגד ונםההחב
 הר"י הנק5ף, קרום ח4תב נןכ ושהוא דאקהצהמשקהלכ
 רכל כיון וס"ל לבך ליה 'וז,מי ג4וי להבוהש לאהעדיף

 ד1ומי כשוי נם טנ"ה כט-ב*נן לכן פלל ולא הואריבוי
 בכולו 5יה דחמי מאי סגיה דידעינן וכ"ש 0מהשןןלהה
 אין סר"י יותר כ!רבה רע"ק דגעלב.א ואף יג"4יככל
 הוז(ב ב' ה.כא 14ב' ור*בוי '4נ!יעוגש ברהכ:י אלאזה

 לנופיה איצמריך דהחלכ אהד לריבוי ליע"קנחושב
 דיצ1 פל כצזביגן ההלב ו2כי ולכן כניעומ הואוהקרב
 ולר"י וכל גשפל ל*ה דמי ידלש כל כ(מעם והמיעוטייה
 לכלל נחשב לא כל אבל ופוע2 כל5 חהקוקב החלבהוה
 וסרבה ופהמ מב% לאפוקי יבא נרול ייבוי הואאלא
 חחו ומכ'ש צד כתר א6ו לוה דמי דלא טה אףה%

 הראב"ר ע"ר (שמנם לממרי, 5יה רדמי מהועזען
 ר"בויים ישלע8ה הן החלב כל דאת הכי להמרנוכל

 הן שנים ואינך ייבוי ה,וא דאחד סובר ורע"קזאח"1.
 שניהם והוו לטעמ אלא אחריהם ריבוי ראיןטיעומין
 ובקרקעוח ב' כ"נ יף דסג"מה הטהשבה ומרבדימיעומין
 וטשחד טריבוי וצן גנ0מ' שמהשל וומרכשפרש לכהןההששה
 רלא כל כ(מעט אתד חו(מעוטין ליה רדמי נלטיבינן

 ינב4רי ליה דמי רלא כל טמעט ודו2ני בכ% ליהדמי

 ה' טו"כאש דפריך ושם ר%שהשן בדברי כיבר ר"יאנל
 84כ5 טיעוט 'החה הח8ני ר"בוי רק ולכן ע'ש כו'כחנים

 *נשהטט ריבה זה הההה ההש נמור ייכוי יישל"פיריבוי
 בארתי יבוה 5יה, ,רסי ולא כ5 ,וג2עומ הכל יור"בהוריבה
 בקצר מ"ד ר4 בב"ק והבנן יר' פ5וגהא אהדבמהום
 צה נההאי לרש"י אב5 בהומו, סאן ואין ע8בעה,שור
 וכהנ"5. כמ"ש אלאכ%
 אצ44ריך כ"ה סי' יחזקאל 0נמת בת' ואיתישוב

 ט' ו(גאון לחברי השבש זה 'בב5 נ"3'הרבה
 ההוא ח86 הנ"ל, יברי כהדב נ"כ שכתב אופנהייםדדד
 לנוררן ש86 הרקין דשני שמי% הרכו"א גחבויהבין
 חההפי' אגב הרס"א רע"כ ראמי ל0ד לכה3להכ'א

 הגיש,ש"5 נם ק4הביא 0נוסח הכלבו כלשוןדחתיק
 בבלבו הוא ט"ס ע"כ 'שב5 לממרי 05רור איןדבקבעזם
 הש הק"בה מן היוצא המעי 'ר"8"י כתציטת השדהעיקר
 וכן כהת עלע ידחייבין ו7עלה יהנם התוחה פןדאמור
 ג"כ 4מתג הבלבו בחברי "שהניה '%בהש גשםחביא

 א41שינ ושמהרית כהלחם הרלא הב"י  ישהעתיוכהנוסח
 טלפעלה, כ-א גשנההם לנהור עם1ין וכתב ד4:בוישעל

 ג2רטדו דטששה נ"כ וכונב הב"ח לדברי נ"כדהביא
 5נרור הי% שלא שגב"י רונל0ו 'סנוסח ס"לדחוא

 ההיגה. צד בה4ל ו5א לבד בטבהיא אלא ל0דמלמעלה
 דמשינ כ"ה קבלה לו היה שחכלבו ג2"ש שם תייוצוועל
 יאייתו % יגם 'נבטצת יברי אלא וה עם4ין ואמרנ"כ

 אפור לקען יולא טיוה נעי בלעונו ואמרמשמש5
 ע""8, %י כהשמע נרירה 5שון ונם טשמר ג"כהשע
 הם"א רגם ם"א8 ו5פי ת"ל, בעוה"י כט"ו 'ההש 4הוכל
 חקהטה צר בושל השא יחהר כט0חהש אלא להקל כיווןלא
 חרט"ש, על היכ88 עצם עהד וואין הוחר כרויחאא"ש
 בגיירה להק5 5נו "8 ע4שיר רבמבחיא טהרה הואונם

 כמהבריו רעוש4ה אלא הרג1"4, כדסרי לברמלמעלה
 כשימת ונחש ו-העיקד גוהשום רק פה2ע"ה 'דרך רקשהוא

 84פור עצמן להטשגים אבל יהנאעים סרעת השארש'"
 אינו להגיצנים יגם ט"ש 5פי אבל בטבחיא, החלבכל

 א"ש ה)א הדין 6גיקד לבד העליון חחלב אלאאמחי
 בנ2ה הה4ג אפרים השעי רגרי על נם יותר,ברויהא
 םחמת רהשיג סותם ,הוא הקי,בה צד ק4צל 'דחלבשאוינר

 אינו כהת עליו וחייבין 'הטו תויה ירבר יכהוןזה
 השינ מ4תם חמבחיא החלב ק441מד יר4פ-ח על ו'נםסוהם,
 טיברי וכן סו71ם אינו רכהכעצא יההטי רר"נ מהאנ"כ

 אמנם כמ"יש חהוא הכי דמסקו והטוהש"עההמב"ם
 - לע"ל בפשיטות הפ"ח לרברי תירצתי ת"לאנכי
 ררע"ק בטעם ק8כתבו וההא"ש הט"י על ההי2העור

 4היי נשחובר כ4שום הקיבה 'מן 'ההוצא 'הג2עי 'חלבדאה2ר
 טעכ4ו ימרש כלל ל"ל 1'נם תותב כדשום אח"כאמר
 סבר ת"י ו'אנבי זה, רהשה ו(0ה"נ דנם הכתבדירא,

 נמ8ם כרנב עחד בסשד"ש, טעם בטוב לעיל ז'התירצתי
 הוה הדהין יב'חלג פירש"י ח0א"ט שהקשההכנה-נ
 ר"י ביוה ירנח5קו פשיש"י ג"ה ובפ' נ"כ לר"יכ"ש
 כבר ואנכי בזה, מאד עצכוו עמרחק וע"ו2וית3"ק



טנןין~ו"דתפארת
 נהאה שר  בסער4ש, טשם כמוב %ע נ,כישרצתען

 אין אטק ארוך איט הטעי דאם להדיא ג2רברעשם
 אלא אסרו לא כי הטלופפין 0דקין נם אמה עדלאמהר
 עי"ש דכנחא 1שבהדורי הוקין חלכ ולא לבד דגפעיחלב
 שהב4א2י כהפם"נ יהדלא לעע נמ"ש ג"כוהוא
 עי"שלע4ל,
 נ~שם הג(הר,ש"ל שהביא ב10טח חחזיק הסנ"יאמנם

 אין הקעמה טן ה"וצא במעי דנםיהכלבו
 ב,דברי החזיק וגם לבד טלגפעלה אלא לגבורילנוחרו
 ר4משעה והקשה סהושכוין, ,תדקין שגי של יהלגדהשע"ש

 הוא טמא היב הכדכשא דח5ב המשונים דבייעל
 וכמ"ש, ס"תם אונו דכהכעאא דחטי דאמך ר"נמדברי
 ע(הביא ועי'"ט בסער'"8 תירצתקה כבר ת"לואנכי
 הב"ח רברי ,ה3ל ו"8"י ~דברי ועל גסוביא קו"שי"תעהד
 נטער"ש. טעם בטוב כולם תירצתי כבר ואנכיבגעו
 כל תוושב מצריך רלא ולר"י ל1מר ושם ו(אריךהחנה
 תהתב יבעי לרע"ק אבל אסה- עצמו המעים עדהחלב
 דמיקרי ע2דא חהוא 5בו  ה%יין הקרום אלא אסוראינו
 ולכן כוע"ק וקי"ל למ3ים הדבוק ה'חלב לא אבלתותב,
 כן העל הג2הו"ש"ל עפהשת'יק הכיבו נירסת סקייםההש
 נרירה כ"א א"צ רש-קין יבשגי הרמ'2א נ"ככתב

 נתב ו"ש"י יהרי תמוה חוא לענ"ד (4בלפ5מעלה,
 אבל נאהששן הדקין על ורק כו' כשמלה תו'תבמפוהש
 התותב ההש 'העליון הקהום ואם תדתב, אינו הקיבהחלב
 כחברי הוא 'העיקד יכן קחום יש ג"כ הק"בה עלא"כ
 הוא יהעישד לעיל כ!"ש וככל אופנהיים דוד מ'הנאון
 מיקל אינו הימ"א ושנם בב"י ש'הובא הכלבוכנוטח
 כ!ן הייצא בט3י לא אבל לבד הנ(בחיא בחלבאלא

 בפדצות יכנס 5א בודאי עצמו ה,כנ"י וגםהק"בה,
 חברי חכב!ים דכרי לקיים כדי אלא כאיודחוקות
 לפי אבל בשתקהן שג!יקל בכוחנתו הבין 4אש'רהרמ"א

 כטבחיא אלא גפיקל עגאדנו הרכ!"א דברי שמיהטתימה
 עיקדא הוא כן 'בדדאי שבב"י הבלבו וכדברילבד

 לממרי לנהור צריך יהק"0ה 3!ן היוצא דמעידמלתא
 החלב עם הקרום אלא לנרור צריך אינווהחלחולת
 ויאכלו הוא שהמן ה'תחתון אבל לבד כו חחבוקהעלדון
 הנ"ל. הככל 1"ןבעוענוים
 ישג2וע לו יש דהלא אונו למוסר ינלה הלאדעיטה

 איך א( האמרן, מעלייתא ג2ילי הני גפכלושרתי
 ונכנמו ע4הבארני 5זללו הבדולים הגאונים 'כלנתחבסו

 רברי ולו2רץ לי"נב יכדי רק כפ2ד דחוקהת נפרצותנם
 שלו הקהשיא עיקד ג"כ דעתם על שעלה ואףהרג2"א
 וששרי העוד ,הכרס עוגל הח% כל שאוסר אשויםמהבינו
 אחד שום ועת % עלה לא ואעפ"כ נדולותקדשיו71

 בדכיים ורק רוט"א, 'דברי ח"ו לסתהרמהנא%ים
 הרי"ר שאמר היא בבלבו נרגש4ות בחילופידתליא

 בהט"ס הינ"8 לא חורפיה א0ב שד~ימואאופנהיים
 שבקרר לאחד אאש שמר לא 4ת ונם הכלבו גח,בדישפפל

 בדברי "8 ע4מ"ס הדא כן דע"כ ברוורדתבדאיוה
 כ4ה. ליגיט עוטרים השכ"ח הה05הש וושהב"יהבלבו,

 ש11 חא~ע עגשהם וושפם4נ הילו דשש%8ים כ(ן ש0נשהב(
 חקיבה צד של מתמעי ועם ח4פיו הכשנמג עלביותר
 שפשמו השתלב ההרום רק אישש טמרי לנדור צריךאין
 4שנ"פ חטג נמור היתר בו(מעי הרבוק ו7חלב אבללבד
 דא"צ הפוסקים מכל סוסבם החו כטבחיא הוכוקבהלב

 טעז 4הך ,דעתה לבד, ר5ל"ון וחלנ הקרום אלאלנרוי
 שאוםלים בטה חלכ שאוכלים ה' עם על סחה להביהוא

 דהיהר הפוטקים מכל הגפוסכם בסבחיא החבוקהשומן

 מ5י בפג2וגד כ"כ ההמ"א על וקולם וועעיש הואנמוי
 בדעתו. החסרון תלה יה"אבעלכטו
 אם נפרמ הכנ"י רברי כל לברר לבי אל  ע%פתידכער2

 הששה א' גנאות רש2שונה הנה קיום, להםיש
 אסור כלו הקיבה צד של דחיב ג(הרד"א הנאוןלדעת
 וייש דגשפהשים הט4ונים לשינצ7 עשה א"כ סותםואהנו
 ג"כ לדייהו הא"כ הכרפשא והוא ,האהר יבקצהמעיא
 עלייהו יק"פה והלא סותם יוא"נו הוא ממא חלככלו

 ואגבי סותם, אינו דכרכשא יחטי ידאמר ר"נמדברי
 בסער*ש טעם בטהב ההירצת"ה נ"כ זה יהקשיתיכבר

 אגא אסור כלו לאו הכחכעט4 תלב וואידלחנאונים
 וכהג"ל עג(ו ונקלף גשתחתיו בו והדבוקהקרום
 דלד"י ו"ש"י ברבדי הראב"י יברי עידבב דיבנ44ות

 אלא אינו 1לרע"ק דבל 4אע ייבויים תרייש

 כושפמרו יר"ש 4א כ4 כי לבד את והוא אחדריבוי
 חשביא 0ל דריש ר"א ירק דאמר ע"ב מ"ג ידףפסחים
 לאיסוהא אלא א"נו כל ידיייש יו'חנן דר' 'התוס'מהברי
 עשעי חיב מדבה הוא ע"כ רע"ק אבי לעונשוקא
 ריייש לש4 ע"כ ע"ב ז' בהוייות כדאמרו לכרת נםהדקין
 עדד כל, דויש ישכמנאל ר' אבל כל, ולא לבד אתאלא
 1כמשום רע"ק ובין ר"י בין כל 'דרשי חהכא 'די"לכחב

 הקו'ב יחיב מחובר ש,הוא כדט'ום 'הוא הכ*דהסברא
 רר'שען לכ"ע סבדא שיש דבמקום 'טם התוס'וכמ"ש

 ליתן שהוצרך רש"י על הכה"ג קושי4ת מחרץ ובזהכל,
 וכי לחלב, נ2חובר ע4הוא גישום הדקין יחיבטעם
 ייתן לזה נ"כ ע4כיוון ניחא ולפי"ז דו"שינן דקיאטעמא
 בבר ואנכי עי"ש כל, הכא דדרשו מאי עלטעם

 ליתן בא דרש"י בסעך"ש מעם בסוב 4ה גםתיהצתי
 חלב ולא הרקין חלב רק רנשהב'ה רע"ק 'ד0רי עלמעם
 בריבוי ופרטי כללא נם יריש רע"ק חהלאהקיבה
 צדרין, טכל לפרט רדמי כל וסדבה וייבויומיעוט
 שום ואין לכ"ע הוא גדול ריבוי דכל הבאובפדט
 לננדו הרי הקרב על 4אשר יכתיג דאף לנטרומיעוט
 כיל מ"עיט בלא כל ת81אד ייבוי או כלל יהחלבהוה
 אף הקרנ לחלב דו,מי כל בו ל,רבוה ראוי היהדודאי
 ע1ד 'ד4פנו האיך דעכ"פ הקיבה חיב והואבמקצת
 לא ודיבוי במיעוט אף הכל יגשץבה דלרע"קשיטתם
 בבלל דעשרננה ולר"י לבד הדקין חלב ואלא הכאמרבה
 דדמי מאי הכא ריבה צדרין כ!ב' ליה דדטי רקופדט
 דרע"ק בטעמא ישפיר פיר"8"י לוה מקצת נםייה

 הקרב לחלב מחובר שהוא כהשום הוקין חלב רקדטרבה
 טששמו ר"י נם וכע4פיו"ש סחהגר שאונו הקיבה חלבולא



 4* נ2ךז8
 ך יזחע"ר ךז רש

 ח~3 ל1% וע"ק ההוך לש חצי כל ג01הדאי1
 פאם א ה טשו עתו אבל בתתר ל1 זצישקק

 גובף אען שי 1 וש"י וחמי ט%. ומישטשם-
 רלא כדשום רק הוא דהראג"ד דדוחקי כילהראב"ד

 דבסאי ליה קשיא ולכן דמתובר, טעם בלבו בללעלה
 מחעת לעיפר פ"ל 'הוא כי ונם ורע"ק, ר"ימ5יני

 שאינו דע"ק דאוסר ה'וא הכדכשא דחלבהנאונים
 מעם בדהע"ק ופירש לרש"י אבל הורב, לחלבמחובר
 פלונתהן כעבן אלא דוחק לשום א"צ ודאידמחובד
 ור"י לעיקר דטחובר טעם תופס דרע"ק מאדברויחא
 רו"מי כל 'דכח"בען וכיון לעיקר ליה דהמי טעםתהשם
 אף ריבוי כבכל בסקצת ליה בדדמי גם סני וראיל"ה

 בכקצת רק ליה החמי סה נם ,דטרבען המיעוטשכגבר
 ווהו דפחובר, טעמא לאו אי 15 טודה ה"ה רע"קונמ
 טעם ג"ב שכחב ו' באות שם אח(ביא הרא"ש טעםנ"נ

 נם ואזמחו והסנה"נ סהסע"ם ולא כפירש"ידממעבר
 א"א ההא"ש יד5דברי 0ושב עצ3וו חהסג"י בזה,עליו
 זה אסך לא ירש"י רש"י לךברי הוא כדתירץיתרץ
 לא כוהזיה דה5כתא לדע"ק אבל "שכשאל לר'אלא
 שני ואת כל רדר"8 'ד5ר"י ר"5 ע3"ל לטעטאצריך
 צריכינן יריש והכא כל דר-8 5א דבע5מא אףד*0וים
 ולא את רק דריש ידלא ~ע"ק אבל המהוברלטשמא

 ד' שכאות מ-ם14 והוא כלל, לטעטא צריכינן 5אבל
 ורע"ק יר"י י"ל יפסחים התוס' דלסבהת בעצטוכתב
 חמחה0ר דנ(נאנם כל למדרש ג"כ הסברא דהכאמ"ל
 בו חזר דעתה וצ"ל לרעוק, גם זה י4אצר הריע""8
 רלא ויאי אחר ריבוי אלא לו שאין דלרע"ק וס"למזה
 ג"כ הוא אכל דבל, רובוי 'ו5א דאת ר"בוי אלאדך"8
 אח"כ הרי 0חר"י זה פירש דרש"י רגמי נפלאהת"כ4ש
 רו-8"י לו3שר דוחק הוא יבהראי לדיע"ק, 5המפכינן

 לפי %א ר"י יברי שהוא הה"א לפי אלא פ"דשה5א
 כתב הראבער ההרי ועוד רע"ק, דברי שחואהמסקגא
 (ען, ילא 5בד כל ודיש דרע"ק 'להיפךטפור"ש

 ועוי עי"ש אהרן הקדבן בושם לעיל דבריוו?חהבאתי
 התוטפוה סדברי שתביא דכיון 'ביותד דבריותמוהין
 כי דריש נמי דדע"ק 3!פו'רמ שם כתבו הדידממחים

 לוב(ר הוצהכו לדבנן הדק חטאת כל נבי דיזערובותבפ'

 5הע"ק לא אבל סברא שיש בטקום אלא דישידלא
 גם חטאת מוכל ירבות סברא שום שם ע.ןד*רא

 חטאת אלא כיבה דאינו כריה"נ %א קדשיםשארי
 התוס' מ"ש ואי פ"ב, 'דף בזב'חים ע"ש דכוותיהצבור
 אלא טרבינן לא שיעור לחצי כל דדר"ש יוחנןדלי'

 טעם בטוב תירצהקה נבר ג"נ לעוגש, ולאלאימדרא
 שיעור חצי שמרבה לוטר א"א הרי רהתםבסשי"ש

 אלא הוא נמור הלב הודאי ה5ב בכלל נ"כ עא,ואחלב
 נזיה שהוא א3י5ה בשיעור אלא א3וו לאדהכתוכ
 הוא ההר"בוי הרי שיעוי לחצי נם כשרבין כשאנוולכן
 אאזי רל4* יכען באכ%ה אסור הוא שנם האיסורלשנין
 ולא אשויא לענין אלא אותו 3פרבינן לא מריבויאלא
 בחלב אבל לנו, אין ידוה כפההו טכאש שיהא עונש4ע1ין

 מרגינן הרי לר"י הקיבה וח% לרע"ו היקין קולזה
 ח5ב %נין בין חוא 'ה5ב ככלל הם שנם מכללהו

 חצדתה ח% אוכל כל וכי חלב לענין ביןדהורבה
 בהשנתי לעיל וכם"ש לכרת גם שפיר להו טרבינןלכן
 עי'"8. במ"ל יומניה דבריעל

 ב' ז' בהודיות רש"י יברי 'ה' באוה שם שהביאןטה
 5הביא יתירה וי"1 הח5ב ואת 'וז"לשכהב

 נשגבה פליאה יהוא בודאי ע3"ל, הדקין ע1ע,נחלב
 המו ר"8"י לאע ועריות של דהספרש נאמר אםדאף
 ליה %סה טוב(ו קשיא שיההה מפו,ש איזה עלעכ"ז
 דו"שי לא רגים אהשר ייי"ו סיתהרא 5וטר עצמולדחוק
 לוכ(ר מרווות גצקום שיש '0מקום 'בעלנשו, כדאמרווי"ו
 בפמחים וא(ום' ובמ"ש בודאי 5כ"ע ריבוי שהמומכל
 שס בפיהשעי הוא עיט"ס נ,וננ"ד באכחן אבלהנ"ל
 כתב חהרי שם יש דט"ס ההא מוכרח בלא"ה נםדו~אש
 כל "השת נצזיב בקרא ההלא החלב" "ואתב5שונו
 החלכ" 0ל  "הות וצ"ל הוא ום"ס ע"3 אלאהחיב"
 הכי רצ"ל ישש 3ג2י וטריץ לה 3חזרצח יתהוצאוכען
 וא-עין" ע1ג"2 הלב ל~(ביא יתירא 13ל יהחלב" כל"השת

 גבון.כנלענ"ד
 אלא זה בלפון שם ר4פמר יה1ריות זו 'חממוגשדרע

 שעל נשהיב ההן וקרב 4אן המסמה 'בחלבוהחש
 פלעין הא קאתו עהאי וטתרי כ-ון כו' טהוחדקין

 שכתב אפרים יבינו על טובא קשיא כחה כו'0טעכו1הו
 אלא ל"ה נשהביגן 'ד0ל טיתורא 6*1 'הדקין שע"נדח5ב
 אחעוא לייה ידעינן הקרב על דש4שר 3(פהשכ1עההארה
 דאש"ס ורברי לעיל יבריו ההב4*תי הוא, קרג יבכללנ"כ
 הד"5. תיהבוזיה חהההזה

 חחברי פירש"י לי"צב יו' יבאות דומנ"י שודדג2"ש
 נמשום חמחו'בר לטעם ק4הוצהכוהרא'"8

 לה דכיכ-נן אביו ודאשת ק"נ יף בבתו3ותדאמרו
 לאחר י5א סחיים אלא א"נו אביך טאת בסבורדחי"ב
 אביך כמ4ת 5ה חמהבינן הכיון כמשום ו(וא חע"כמותו
 רסיגינן כיון והענ אביו דכבוד ליוזא 13שום ,אלאאינו
 ליתא כמ18ם רק ,הוא חחלב כל מוישת ו(דקיןלוז5ב
 עי"ש דמהונד 5פגטא אצמרכו ולכן השוזב ושעלדחיב
 רחלב וש*מרי 5חנארנים יקע4ה 'הלא לפי"ז איאבל
 5חלב מחהבר אינה היא דהדי י3הכענא חלב "ואהדקין
 אכל כהגא%ים ס"ל רלא א'"ש לדש"י ובשל3מוהקרב

 כן גם הביא א,-הו 'דהרי ל3!ימר איכא ג2אילהרא"ש
 5חנאהנים וגם עי"ש ו' סי' ג"ה במ' הנאוניםלדברי
 חלב סהבה הוא 'ד5מה ,הקושיא ישאד עדייןעצמן
 עוד יקשה עצמו ולהדאב"ד הק-בה, חלב ולאהדקין
 כדכתכ הנאונים כדברי רק 3(פור"ש ס"ל יאיהויותר
 דק 3:את כ!רבה יההא ו5נ(ה  כ!"א 3(היל' בפ"ז בהשג(וה"ה

 להגאונים דבאג(ת ניחא ולדידי לחוד, הדקין שעלחלב
 תרווייהו הרע"ק וד"י ,דייקין שעל היב כ'"8 הדהלא
 5בד אחד דבי אלא אחד גשריבוי 5רבות דהשילא

 לכן וגל אעז ריכייים שני לו יש וו"י אלא'להר4*ב"ד
 ליה ליוז ורע"ק הוקין ח5ב בין הקיבה חלב ביןכאןבה
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 ,שעא חדסק %ב *גא פעה אש לכן אחו וותיא5א

 י*שא וב ה לחלב תתד דשה שהטז 3העםהכרכשא
 'שע ליח חות"הו והחאקש ילרש"י ומהף, קדוםתוהב
 ניצה שד"י ז4א 511 רטאי ואעא אחד הבף*אא
 הרום 42הוא במקצת ליה די,מי ידשום הקיכה הלבמניה
 שהוא כזהקיבה היוצא יש"קין שעל חלב ונ"שונקלף,
 כ2רכה אינו ודע"ק צהדין ובנל לו ודוג(ה כ(תובינם
 4עי ולו4מזונים מחו'בד, ג4מים לבד הדקין חיבא5א
 כטקצת ליה דדמי נ(אי אשו נ(כל מרבה וו"יב*ה
 חלב לא 44בל ונקלף קדום שהוא הק"בה הלביפהוא

 העליון הקרום דהיים וגקלף קרום שאינוחכרכשא
 ורע"ק הקיבה וחלב הקרב כתלב ההלב גצעל ינקלףאינו

 ט"ל אבל ליה דדמי סה רק 5רבות ס"ל 1זכינ"כ
 ונקלף קוום תותב 42תוא ריסרגמשא "5ב יווורלהבחע
 אליו הרבוק ההלכ עם  העליון 12הקדום אחרבאופן

 מעל כחו(ד הקדום עם נקלף ונם תוחב ההאמתהתיתו
 השרב לח5ב דוסה והוא עצ3שה ככהכשא קשהבוקהשהכפן
 הקרב על תותנ נ"כ 42הוא שלו הישחעעון הקדוםלענין
 לאע"פ לקף5 וסם"ש הקהב סעל יהקרום עםונןלף
 וסר הקדב, לח5ב דחשה אים העלייון והקדוםשלענין

 5הרום דופה שא"ע אע"פ דעליון לשרים ליהמדמי
 עששינו אע"פ רעלהתון לשהום ליה ג(דטי השרהתחתון,
 נדולה ההתיסא לעיל, וכמ'ש העלייון לקרוםדוב2ה
 ההאב"ד פירש עם פידש"י שהדכ"נ ,הכנ"י עלביהתר

 רש"י אכו למה 'דא"כ דיבויין תדי ליה איתדד"י
 דרק כ(פוו"ש חשמך הדי הרקין ע1על וחלב ונ'שבדד"י

 נפ"1 מריבוי ולא לה דידע השומכ"ש
 הנ"ל  הכתובות דהש"ם ודבדי בהבנת 'דבדיו עישדלגבם

 כמשום ההא ה45גם כל 44ם 'דא"כ בע"ניהמהה
 בקדהסין ונניא ההדי יקשה סו"ם ההא דאביולתתא
 לאחר נם וא"כ כטרתו וססבדו בחיו נ2כבדו ע"בל"א

 כבהר בא2ום שהוא ניון לכבהו דאוי היה נ"כטההתו
 הוא סמו לכבדה דאוי היה טיושחה לאחר נם וכןאב,
 רכיון הוא אחדינא טעמא ,התם ע"נ אלא מיתתו.לאחד
 ל44ביך הטפל את אמרינן הפמק בלא אביך אתדכתיב

 מ"א ב"ק כדשמרען לזה ופמדומה אשחו ג"הוו,מאי
 הכן עודו, ניהו השאי לבע4דו הספול שת בשוו אתע"ב
 לבשרו הטפל את גק4דו אאן ד' ובעייו'בין פ"ב דףשם

 כחיו אלא מרבינן לא שפיי ולבן עוער, גיהוומאי
 לאחד ולא זולחו לאחרים ואסוחה אליו טפיהשהיא
 ויפי"ז לעלכש*, וסותדת ביניהם הפדיי ע4הגוותמ"תה
 אוימד הייתי הקדב חלב ואת כתיב היה אי הכאנם
 יל ו4צו כתב הרי אבל הקרב לחלב הטפל את 'הכינ"כ
 ואת כין כצשמיק הוא כל דתיבת הקרב על א2אךחח5ב
 להקדב, החלב כין מפסיקין הן על 4השר ותיבותלהתלב

 נתוב המקרא דבדיש ואף הכי, לנ2דו,ש ערד שייךלא
 רע"ק ובין ר"י בין הרי דהדב, 114 המכסה החלגאת

 כל ואת יכתיב הטקהא סוף סן דק ירשיהרווייהו
 למעומי הקרא כל 'סת"כ מצדיך הנ(קרא דדישהחלב
 היה אם דאף )ועוד לעיל, ככו"ש הדפנות שעלחלב

 5מירש שייך היה לא נ"כ זלא  סמוכין החלב אתנתיב
 הוא נטור חלב לאו הזקין ח% דכי לחלב הטפלאת
 שייך ההיאך כועז עליו שיתחייב נם ליה מרבינןארי

 לטידדש שייך היה 5א אלא לחלב, מפל בשםלכנותו
 להמר שייך הוה אז הקרב את כתיב היה אי אלאהכי
 החלב(. כל את דכתיב השתא 61* לקדכ והגשפלאת

 על וכן הב"ח על הבנה"נ הסיהת ז' באותךכפ"2ט
 והר"ןהב"י

 ההרע4ב"4~
 לתטוה, חוסיף ואקקו

 כו שנחלקו הדשין 2שעל הלב שכתבו רש"י עלכ"כ
 5דעה טעם נטרב 4ה מ לתרץ כתב'תי כבר ורע"קד"י

 הוא דבוונתו והשיא לא טו14י ו"ש"י דעלבסעד"ש
 אותו ירעען או מכל אותו מרבינן אם בושנחלקו
 דעלהה דליע"ק חקיבה ח5ב לענין החש ההנ"םבמכ"ש
 הקיבה חלב על דיביי עוד לנל אין דנל הריבויהאי

 שניהם רכל הדיבוי קאי הק'יגאה חלכ ז"נלולד"י
 אמך הדי רשניהו תירץ זה אין הב"ח ידעל אלאאסורים,
 יכוונתו לעיל כתבתי דאסוד, כהע"ק והלכהב5שונו
 כ(ווטר הדקין תלב דלדי1שקו ה'נאוגים לשיכאע רקהוא

 הב"י דבדי נם וממילא דאגצר, ,כרע"ק הלכה אבללד"י
 הללו. פנים כמשני באחד התודץ והרשב"אוהר"ן
 רא23ר כוהא הב"ח של הרא"ה ל'חזק ח' באותרג2"2ט

 ילא נרידה בעי באמתא סעיא ריששג(וושל
 נ"כ זה תירצתי כבד גשעחלה כדאמי יא0וד לשוןאמר
 אלא נוה אימחר לדה*טיע"נו כווגתו 'דאין בסעד"שלעיל
 אבל נדייה דבעי ו(וא יחחד מעיא ריש דרק היתדרק
 לעיל. הככ!',ש חמיופפין הדהין כללא

 כל 4*סור תו'תב בעי דלש לד"י כי ט' באותלכפ"2ט
 תוהב דבעי לדע"ק אבל הדקין שעלהחלב

 התהתב הוא שתוא לבי 'הקדום עד אלא אג(רדאינו
 עם השדום וסמייין יואמך רכו"א לדביי נןחספו"ש
 ו'הדבה 23לנ4גיה, עלע הדבוק החלב עם דר"ל בוהדבוק
 רהקיום נלל, חלב שום אין השיום על דהדי תיגצשהוא
 כרת עליי חייבין האין 23כמ2 חלב אינו הריעצמו

 אלו שנל י"ו הל' מ"א מהי' בפ"ז הדמב"םוכדכתב
 ועי עי'"ש, מווצרים, מדבדי איסורן והקרוסותהתוטין
 הוא כ2אי וא"כ חלב שום שם נמצא לא הייההרום
 הקדום דאם תע2ש י1וד כרת עליו לחייב סקראמרבה
 וכדאכט- קרום יש חקיבה הלב על נם א"כ התותבהוא
 ראטר עלהו רע"ק פלעי ובמאי ונתלף קרום כל אףד"י
 כתב דש"י דהרי רעוד וגקלף, קהום תותב נלאף

 אכל בריאשן הדקין על ובן כו' כשמלה תותבמפווש
 בחלב נם יש הרי ההקהום תוהב, אינו הקיבהחלב

 ר"י לרע"ק ר"י בין חילוק ייש עוד שם, כתבעיך כשג!לה פרוש ע4אינו אלאהקיבה
 לקרב הסכווך אסור הדקין חלב דדקמובר

 ראיהו הרא'"ש כמ"ש דומב"ם כמבדת שיוצאבמקום
 רע"ק אמנם לקיבה, ואחד לרקין אחי כל אתדריש

 השרום שתחת 'בשוסן ונם בקיבה ופיקל תותבדבעי
 פ1די להיפך ואמר )חזר דהיש לא הכל אףאמנם

 בזדבה דד"פ( לא ואת דדי"מ דכל דאמדהדאב"ד



זיך%זתפארתש
 טעם יורע אעי  וה ולולא אמה שר ,0מעייםמשצמר
 מיק5 איך א"כ תותב שם דעד לחשר אין כיאמה

 שם אין ההשי אלא פוסקים ושאר ו3ששרי"לחהמב"ם
 דהלכה ואי"ה וסמ"ק הממ"נ שכתבו וזהותוחג,

 בקיבה אליבי"הו אטרחנן ראנן להתסיד שניהםכדברי
 אלו ורברים עכ"ל, ברקין אמה באורך נם החלביםשני

 פוסה אסה סצריך רלא הרג2ב"ם דא"כ אינראמרפסין
 בחצ נ2פוו"8 פוסה הדצ2כ"ם 'והלא ברע"ק ולאכר"י
 כר"י ילא כוע"ק מותד ואתוא ואי*הדא שהואהויגה
 דשת נ"כ הוא לרגריו רכן עי"ש. ו', הל' שםב8"ז

 אלא אינו שזה לחלב סמוך שהוא הטעם שכתבהרא"ש

 כרע"א ולא כר"י לכ1סוק הדה1213 לרע"ק ולאלר"י
 אמר איך רוקא תותב יצצצריך ררע"ק ועהראישכשץא,
 כיון ועוד תותב. שם שאין אע"ם אמח ערדאוסר
 רער ח23ר השך ר5%יון הקהום יהוא החותב%רקרו
 כי על פרדש יהורום והלא תהזב שם אין אמהאורך
 הרג("א הכהכתב המלופפין, חהין על ונםחרקין

 דכמעא בההרא חדקין כל שעל הקרום להסירשנההגין

 סהברי פמקו ההאו"ה דהטמ"ק הסמ4נ יאם ועורכי'
 תרבוק החלב כל לאסור לנו יש א"כ להחמירשניהם

 דלא רר"י 23תהלה כתג דהרי ר"י, כרברי לגברץבמעי
 פ0ק ואיך לגג2רי, 'החלב כל לר"ריה אסור ת1תבטשויך

 בא הלא דהוא לבר, הקרום רק לסרור להקלהרגצ"א
 דגריו סותר הוא "לא ובוה יצים"א בפסקלהחויק
 כעי קרום, על נרידה לשון שייך ראיך ועורלמשרי,
 על ואי גרירה, בעי ללא להשר 5שסצאל 15 היהקליסשץ
 א"כ ועתו 3פי כוונתו מהרום על 4השר שלטעלההחלב
 השנ5ן עצ3ם בקרום איסור סקום בשום נזגר לאהא
 הייה דעתו 5פי ועכ"פ עצכ2ו, בהועם אימהר שוםר"ש
 אלא 44מור אעו  תוחג רבצי ורע"ק בהיפך לחמרלו

 15 ויש תותב בעי דלא וור"י להדב סמוך המעיבהיו4

 נהחא והיה 'אמה, אויך עי גם מהבה 'הוא ריבוייןשני

 מצייך שאינו החמב"ם יעת התוא עכ"פ אחת4פי"1
 שהוא לחלב סמוך 41הוא במשמו שכהב השרא"שאמה
 מי"י ולא רע"ק גמ-בדייק
 רש"י תותנ נ"זיבת פירושים בי שראה שם כתבעלך

 אחרון הקונמרס פי' עוד כהשמ~הפיו"ש

 ע4מפמיק הרום אהרן( בקדגן וצ"ל ,דכ12כח ט"ם)והוא

 הוא ושב' פי' ההגיה דכתב כו' ,4נקלף הבשר יביןבינו
 להביא לו 'דלמה חרא ג"כ תסוה דהוא כרברי,כ2נ81
 שנם כתבתי וכבר הכי פההש הטור ההלא אהרןסהרבן
 וכמ"ש הט"ז כתב וכן בררע"ק, 'הוא הכי רש"ידעת
 מכהט להיפך הוא' והרי כדבריו הוא האיך ועודלע"ל,
 בינו י2ס1פמיק קרום בל,שונו 23פורז2 יטדייךמדבויו
 הוא הבשר עד החלב ,רכל )שפוו"ש הרי הבי2רלבין
 וספמיק חבשר ע5 הפרוש התחתון לקרום הכוחשזואמויר
 החלב על הפרהש העליון לקרום השו החלב לביןבעו

כרברי1.
 לוג(ר לבע"ר טקום יש דהנה יהר באות כושבעוו4

 4*מנם חכרם בחלב אפרים רבינו לפי'היינו

 החש וה לנם נרבר. ומה ט4מר ג2ה ראומר יואללרבינו
 כחלב עאל רבינו שי' היעו להשך וז"ל וגשוכחט"ס
 כו'( נאמר מה דאוסר אמרים 5דג"נו 41טנםהבהם
 )צ"ל דאוסר ר"י יאף תבהא לא הא נושום איאגנם
 תותב תהת הרקין ק4ע"נ גחלב 23ורה דאוסר( ר"אראף
 או כרש"י יהדקין ח5ב יהתורה שאסדה טעםדס"ל

 רבינו יהרי ג"כ גפלאה היטה והה? עי"ש.כהרא"ש,
 הוא ההג גכלל הדקין עפע"ג רחלב ספורש אמראפרים
 חותב רע"ק כעי לא יבקרב י04ור תותב שאינוואע"פ
 פרישה שם אין הדטין  ועל הפהי,4ת תותב פירשראיהו
 השע"פ הקיב % אאצר חלב בכלל אסוור הוא 'חמ"סא5א
 חיל. יגריו ובכ1"ש חותבעששינו
 וגרברי הוזם"א 'בדכרי 3ט2ר עצטו ההק י"ב באותגם

 מסיורין אבל הסלבו שט"ש ו0שביהכלבו
 הכרכשתא עם 'רבוק שאיגו חלבו עם הארוךהקרום
 דם"א שאמר הח,וט על חוא ידכוונתו שומן,כשאר

 אותו קורא והכלבו חרט בשם אותו קודאוההמ"א
 רצשפור,8 כאשום כ"כ בזה עאמו ורחק עי"ש, קרוםבשם
 החלב עם ההרום שאוסר ביה והכצו טלשוןכה18מ%

 עם רבוק שאי0ו חלבו עם גלשגו סדאטושסתחתיתו
 זו כחה4ובה דבריו כל וגאמת 41דמן, בשארח0רכשא
 בין הה% הכווכה בהדאי אבל נ1, אליו ראוייםאהנם
 עם הקרום להסשר הדם"א בדברי ובין הכלבוברגרי
 על כי בטזדאזיחן ב'ו הדבוק החלב עם הי"נו בוחדבוק
 היוצא הדט בחלכ 'והיעו כלל, תלב שם איןהקיום
 יאיט העליון בקרום הבוק כולו בי אסור בו5וטהקיבה
 אלא אסור אק0ו גנהכשא אבל נשומן, כלל 0מעידבוק
 חלב ולא גו הרבוק הקרום עאזדען העליוןהחיב

 וכם"ש שוטן כשאר עצמו בכהסשא הרגוקהתחתון
 כרברי לההמקר 1,תאו',ה והפמ"ק הסמ"נ וס"שלעיל
 שהוא הקי0ה חלב נם לאסור הוא חבוו0השנ"הם
 רע"ק כדברי הרקין שע"נ וחלב ר"י כרבוידאייתרא
 אלא זה אין הדקין ובחלג 23ויה ר"י שנםואע"פ

 ג2תוגר והוא הקי0ה כ1ן וזיוצא ,הצר שההאלפיו"8"י
 ע4הוא להנאתים אבל 'כ"ש, ונ2טעם 'הקרבלחלב

 הראב"ר בדברי ס"ל הלא הוא כ",ש לאו הדאיהסהכקפא
 לחלב 5וזרווייהו וכ2רגמה ר*בויים תרי 5יה איתדר"י
 ו%לף קרום רק 5חבות ומךאמר חרקין, ולחלבהקיבה

 לעיל וכם"ש רעא הנקלף קרום לאו הברכשא חלבהרי
 ,ההם הוא נמהר היתר דלר"י פוסקים להני ס"לולכן
 י~ן 4הו לחויט הנאונים לרברי נ"כ הביאוהלא

 להח)ציר שינההם כדברי דהלסה שמקר לומרהוצרכו
 וכבי הנאונים לפידש אף בדיין בין בקיבה ביןוהיינו
 ב0שר"ש. הנ"ל בבלמ"ש
 שבתב הפ"ח 'רברי לתרץ בתב שם י"ז באותלעיין

 עליו יקה2ה שלא סותם הכרכשארחלב
 וכחב סו'תם, אינו רכהכשא יחטי ראמר ד"נמדברי

 נג1שך א"נו אבל יהםעי בריש אלא אקנו ככובעדעשוי
 ו2כתבתי ת"ל 5דעתו כוגתי ובוה %י"ש, אמהעד
 הרבה עצמו דחק )2זהד"א הגאון גם הכי. נ"כלעיל



מדןיךחט"רתמארת
 ס"ש ככל לענ"ו וצא וחעיקד שם חבדיםבכטה

 הרו"ק.בכער"ש
 בין חי5וש ר"ש אחרת קולא לבסו9 שם אסיקעךו4

 ד6ש רקר"י בשת נם וצ-קין 0חלב תרוער"י

 מן היוצא וזסעי ריוש על אשר הלב כל תותבבעי
 תוחב דבעי לרע"ק אבל 64סור, יהוא צדדיו מ0להקיבה
 קחשם ידאקעצזא 3ון חהולך הצר מן אלא א18ראינו
 שם חאייתרא סן ההולך השני מצד אבל תוהבהוא
 וצריך יהג2עי מחדבר ה'חלב שם כי הוא תוהבלאו
 בזה גם תרתי וינמ"הני 5הע"ק, 'וכע~ר 5הפרישו,מכין
 שם נם יהלא 'העליון הקרום תותב שפי' 5רבריוההא
 חחיב רשם שאמר זה הוא וסה מלמעלה, קרוםאיכא
 החת אוטר יהחלב דכל אומי 'הוא והלא להכעי,מחובר
 הרמ"א כדברי בן דהבין הוא, כשי העליוןהקרום

 הוא ההרי כאיש"ל, שא הנוסח נפי חכלבווסדברי

 רבריו דה)א ראקשת(ש מן ההולך כהצד נס זהטתיי
 דתשנית הקהרמים, רבייו לכל מותרים ה~והאחוונים

 ~ו"י הדקין בחלב לרע"ק י"י כין חילוק ישראם
 ע4על "לב ו3'"4 0רו"י רש"י כתב איך יותרהמייא
 דאייתרא בהשו נם ע64ו0ר בזה יש 'כ"ש דאי1ההרקין
 הצד דרק כתב הלא כי הקרב לח5ב כלל מחוברשאינו

 יאייתךא לא אבל הקרב לתלב 3וחובר הואדאקשתא
 עוד יש כ'אש איזה א"כ לדירו תדתב שם איןוגם

 אינו הוא בם והלא 'הקי0ה ח5ב ננר לר"י הרקיןבחלב
 חלב כמו תותב איט ונם יהקיב:ה חלב סמוסחובר
 רשיקין שעל גנחלב דה"ה לוכח- 'לרש"י לו הה"החקיבה
 כל ג2מולקין הקו'ד3וין דברי 0ל לפי אמנם כ"ש,ולא

 ררך היא ת"ל ודרכי שם תג2יהותיהן וכלדשרוק-הן
 בסער"ו, ,ואבות ברור 1'הוא ביו'תר' ומרווחתסלו)ה
 ממני, 331ווש"נ1ד1"ק,

 טורבאוויץ וואלףזאב

 כמימן

 דגים בדומץ שנשרה בבשרשאלה
 המליחהשדם

 המחבר מבן הערותעם
 קלעצק תהל"ה,בע"ה,

 קירם אותו שק4רו נגאח ו5א יהודח שלא בשרשאלה,
 13ים קוהוא וחשבו שמעו בח'1'טץ3וליחה

 הדחה שהדףוחחהו ואחר העריננ, במלח סלחוהוואח"כ
 ביהד הנמלחו בכלי כשר בע8ר בע14ר סתעיבוהאחרונה
 'ר-נו. 3זאילקיום
ק רזשונתא(  כהשושריא אם א( ספיקות. שלש בזה 

 כמצחייא אי ב( החוכץ. ושדייתבהדחת
 כח4ום אימור בו אין אמ נ( העריננ של המלח0מליחת
 ורין רין כל גברר ובע"ה לבשר, רנים  בליעת ש5סכסה
 בשר המחבר: כהב ע,ה סימן גמ4"ע ווהנהלעצפו,

 בהונו דסו להצסית סדי בחוג4ע ומזנההו גמלחשלא
 טמסעש הרם שגעקר סיסן או הבשר נתארםאם

 לו ואין חי לאהכלו אסור הבעשר ונם אסורוהחומץ
 וטלהתה חחי3מ צדיך לקדידה ואם בצלי אלאהיתר
 כצהר חבשר ונם כעתר החומץ הבשר גהארם 5אואם

 לשרירה חהנה במור, נ"ב כתב הוה וכלשון חי,לאוכלו
 והס"ו נתארם, בלא יינו יהיה איך 23זה )2בואיאין
 אג(ור  שבהאדם רכיון א( בוה פירישים שגיכתב

 וטליתה בחתיכה אלא לשריה היתר אין ואז חילאוכ15
 חי 16הכלו דמוהר דמשנויענו נתאום נ5א ק"כא"כ
 ולא לחת*3ה צורך אין דלקדדה נ2מילא -ועיגןע"כ
 ער כשק4הה בד3ו, חלוקים נ' ב( כלל 13ליחהבעי

 נייזן כלא חהה כלל עגהה לא ואם א0ור, תכלחא0מיק
 וג2וחר לקיהה וג1ליחה חתיבה וצריך בחוסץכלל

 בלא לקרייה אפילו סו'תר קצת שהה ואם חי,לאוכלו
 היאך א( תמוהין. דבריו לענ"ר אמנם ע",ש,מליחה,
 חי לאדכלו יוש4סדר רבגונאדם רכיון הא' בפי'קאמר
 ו,טהער גתאדם בלא א"כ לקררה ומליהה חתיכהצריך

 מותר ולכן לקררה המליתה חתיכה בעינן לא חילאוכלו
 אלא 23ידק אין ריוקו לפי יהיי 'כלל, כול"תה ב5אנם
 5תור 3וליחה אבל וסליהה, חתיכה חרווי"הו בעיףלא

 הוא הקפדדה עיקר וראי בנהש4דם ההיי רבעי,אפשר
 סליחה, כזועיל איסו חתיסה בלא אבל0החתיכה
 דאסמיק אהמצא ע"ב( ע"י )פסחים בש"ם01ראמרו
 שם אגור ההרי ש"ד, לקדיחה אפילו ומלחיהחחב-ה
 ו(תוס' נני' אג12י, וחלי' 'הוא דאסכויק או3וצאהאי

 שחלגוו כבי לנבי קי"א בחולין וכהאמר שם,וההא"ש
 ר64מר האי ע"ב וא"3 אסור נמי איהו אג2ור חלאאי

 אלא התיר לא ומעיקרא חתיבה בלא הואראסור
 ה3"י ר23ביא1 שם ה'ר"ן כדאמר והיינו דוקא,בחתיכה
 ואיע בעין הוא כאילי יהרם רואים אנורבא0מיק

 ע"ש בתוכו 'מובלע שחמו בשרכשאי
 שכ' מהם"א בפ"1 הרמב"ם דעת לענ"ר נ"כ רזדצב(

 החומץ בתוך ש'האד-מה וחתיכה הלשוןבזה
 ויצלה יפה יפה אותה שיסלח ער אסויין יההדמץהוא
 לבשלן מותר כרת ומלחן חחכן אם כו' ש,האריםבשר
 מליח'ה אלא חתיכה הוכיי ד5א ר3אעחלה הריעכ"ל,
 אכ2ר ביקשול לזננין ואח"כ לצלי אלא חתיר לאלחדד
 והגונדול הזם"ם הראב"ר )וכדפי' ובולחן חונכןאם
 בבות שתי בזה ועשה 3הכ'ש(, הרמב"ם בדעתעוז
 האי שאסו הנם' פי'  להשג2יענו ביחד ערבינהוולא

 דאטור הוא הכווגה אסורין, ,וחלי' הוא 'דאסמיקאחטצא
 בלא ילביש'ול טליחה בלא לצלי ונם בכ"ע חי'לאוכיה
 המור שכתב גתארם בלא לפי"ז דא"כ וג2ליתה,חוזיי0ה
 בוזה לשג2וע נוכל י4פיר חי' לאצ3לה י3עתרוהמחבר
 לוצר טליחה אבל ומליחה חתיכה עוו צריכהראינה
 לו ה"ה ראל"ב ההא, הני ע"3 ובודאי דבעי,אפה4ר
 דהיינו לשרירה, אפילו מוהר הבק4ר ונם לה3וחברלובור

 שלא לו וזמעילה שהחליטה הוא דהמעם גווהשומעים
 חי לאוכלו רסוחר רקאמר עוזה אבל כייוזה,להצריגנה



 ך יזחיו"ר ת ר א מרנ%
 כאצ14ר נרעה לא שהחליסה א5א כיה שמעען לאהרי

 חי בשר לאכול דפוחד סע"ב לעיל ה%צחבר יפסקבשי
 שכמגקבן מסילא וא"ב חליטה בלא ואף מליחהבלא

 )אבו"ה, 'ודו"ק נ"כ בשר כשאר סליהה בעידלקדירה
 רמאי א( בשתים, 'הט"ז על נ"כ רהקשה פמ"נעי'

 כהשגשע דלבאורה זזמתבר לשון בדיוק סתחלהדקאמר
 כ"א חתיכה צריך אין דעלטא 3שר עמאי האדע5מא, בשי כשאר וטליחה 'חתיכה ב5א אסהר לקדירהאבל

 אח"כ אותם השוה 4ה4ר על הקשה ועוד ע"ש,טליחה
 0תאים דבלא וש1ה*נ י"ל שפיר הא הסחבי,בדעת
 ע"ש, חתוסה %א בעיגן 13ליהה ולקדיהה חי,טוחר
 זצ"ל(. אאמו"ר הנאוןוסדברי

 עד עששה אם ג"ה יש חלוקים דשלשה מ"ש נםנ(
 הוה כלל ע4הה 5א ואם 4*מור 'הבליד41ממיק

 לקדייה יוסל"חה התיסה יצריך בחוסת כ% נ"תןכלא
 לקדשהה אפילו כעתר קשצז עאזה האם חי, לאוכלווטותר
 אם דקאמר חמה תדא לענ"ד, תגווה נ"3 סליההבלא
 צריך כלל שהה 5צ ואם אסור ריכל יאממיק עדאאשה
 הרי דאדרבא כלל, ליתא לקדההה, וג1ליחהחתיכה
 לההפך ומחבר 'וטור ורגנב"ס בש"ם גנבו44רסשצוואצ

 יש לקריהה אבל חי לאחכלו אלא אסור איןדכאיסמיק
 חהוה רקאגשר 3לל שהה ובשלא יוטליחה, בחתימהתקנה
 השליהה, חתיכה צריך 14%4י בחוטץ כלל גיותןט5א

 ניתן כלא רהלה ה14מר הבעשצצו כיון ושני לחודבטליחמ
 והרסב"ם וההא"ש התוס' ההרי יעוו בחהמץ,כ%

 החישק אלא בלשגם יהזכייו לא סולם והמחברורטור
 בחילוק כלל איייי ו5א מזאדם ל5א הבאשי נרטשדםשבין
 איזה 3לל שצדיך %ו וג14ין העהר כלל, ק4תהבלא
 כבר 5נבי רק כ%, 4פרההו 5א ה018קים ,ו%ש"היי,
 עד 0חומץ ש"ה"ה שער בו ריש יצם הרסב"םכתב

 ועהד שחמר, שום וברו לא בשד 5נבי אבלשיתלבן
 הסיגון בריש לעיל 'דפסקו והסהבר 5הטורדההינח
 5וגור נוכל שפיר מליחה בלא חי בשר לאכולרטותר
 בחוומה כלל ניתן כ5א דהוה נלל שהה בלא אףדאיירי
 אבי בע4ר, כהטאר גיע דיא חי יאו'כ'ו מותרואפוה
 דהרוצה ס6ור,צ יצם רפסק רומב"ם 5רעת נאמרמה

 ע"ש, יפה יפה ומדיחו "פה יפה 3וולחו חי בשריאכול
 שגצזיר כיון טו0ה 0ח5וטה ודאי איירי הוא 'הריא"כ
 אלא בדבייו ג"כ זכר לא ואפ"ה מליחה בלא חייאכו'
 הלשון בשה שכתב דקרי'רה היחר %א חי רבשרהיתר
 יפה יפה מולחו חי בשר לאכול ובדיצה הי"בשם

 טותר בתהמץ חלטו ואם יאכל 'ואחאכ יפה יפהוסריחי
 לנבי ע"נ רבסי' ועוד עכ"ל בו' חי בשהואלאובלו
 בחלוטה גקיאין 4גו שאין ההטחבר הטור יצסתבכבד
 עד בחליטה יש בקיישוח מה יתג1ו,ה שיש הב"יבתב

 בזה, עצטו שרחק וע"ש בה, גקשין א0ו ש%יןשאמהו

 חלוקים שלי4ה בו ע4אין מפוהש החש הבאי ון,4עהרי
 ודו"ק. בחתצץ ל,צהייתו שיעורושאין
 רברי דפירש שם 'הש"ך כרברי ודאי נהאה ע"כר(

 חי לאוכלו טותר 'הבי4ר רנם שכתב'חמחבי

 בקדירה לבשלו אבל סליחה בלי דסתיר הוא חידחוהא
 לא ונם לה 3ונרעי לא רהחליטה והיינו סליחהבעי

 ו"שהרי כבי לנבי הבי4ר % בפ' 'הדי"ף וכדב'טועילו
 בשר לענין וכ"כ בחליטה בקיאין לא ראנוטמתיבתא

 רנם ע"נ בסי' י"ע בשם ירוחם ר' בשם הג"יוכדכ'
 כצעילו אינו ולבן כח5יטה אנו בקיאין 5א כשרלענין
 נתאים דלמא לחהט ואין נ"ב, ליה סנרעי' איגואבל

 מוהר, דבריעבד ט"ז גסי' שם יהרם"א ונרפסקהבשר,
 ע"נ בסי' ש"ך עי' )אבו"ת, טליחה ע"י נ"כוהיונו
 מנרעיח החליטה שאין ו3משצצעינן הב'(, בתי'0ק"י
 לי"יה אסמיק 5דילג14 לבדיעבר חוששין ואיןליה,
 ע4רי אלא וטליחה דיזהכה בלי ו5בשלו 'חי לאוכלואטוי
 א5א חתיכה בלא ולבשלו 'תיקון שום בלא חי5אוכלו
 הגצר ישינאז אלא שה אין אמנם לחהר, ס5יחהע"י

 לאכול מותר בשר רבל יצם 'הסי' בדיש עאשסקווהמחבר
 44מור בי4ר דכל דפטק 5הרגצב"ם אבל מליהה, בלאדי

 וכשנאמר חי', לאוכ5ה פתיר חליטה וע"י חילאמול
 רמתרי כתרתי לכאורה יהיא הרי ס5"חה, צריךדלבש5ה
 מועלת דהחליטה דעתיה חזינן חי' דלעניןאהדדי
 חועייה לא וורי פליהה רסשדיך כק4ש4מר ב"שולו5עגין

 גפ לפו"ש אנו י1ו3רחין דהדאי נראה אבלהחלי43ה,
 רסותר ס"ל חי בעאהוא 5ארכ15 ורק הכי דומב"ם5רעת

 דם"ל בדעוע צ"ל י%שנם בישול, לענין ו5אהחליטה
 אף החליטה 'המוע5ת אנ1רינן יצפיו דיעבירלענין
 רשדרי והא פאלת, אעה ל3חה5ה אבללדירן,

 ג"כ בחליטה בקיאין אגו שאין כמר לנביסמתיבתא
 ה0חכתב ויעגר, ,שנין ילא לכתחלה לענין אלאאינו
 החבח אם הכבד וז"ל: כבו לנבי הכי ג84וו"ששם

 מותרת זו הרי  ע%עתלבן עד כו' 'החוסה לתוךווראליכה
 % 5הבהבה יו4ר%4 כל נהנו וכגר אח"כ אותהלבשל
 ולא שגש5ה הכפד כו' אדתה כובשלין ושח"בהאור

 הקרירה הרי כו' בחוטץ חלג4ה ולא האהר עלהבה0ה
 כאצגשע עכ"ל, עטה שנתבשל וכל וחבבד 044ויהכו5ה
 ויבן בח5וטה, בדיעבר טני היה 5מנהנינו דאףלהדיא
 אהטר היה אם דיעבד 'רהוה חי גשד לענין נאןגם

 5ה פוע5ת דהחליטה  ע4מיר אסר שימלחטה עדלאדכ5ה
 בקרירה בישול 5ענין אבל חי כשהמו לאוכ5הוסוחר
 וצדיך לכתחייה דהשיבה 'נתביצלה לא דעדייןכיון

 והטחבר והטוד דההמב"ם לפי"ז נטצא תחי5ה,לט5חה
 כטעם 5א אבל דינא, 5ענין אהת בשימה עומדיםכולם
 עכ"ם, בריעבד החליטה מרעלת רלהחמב"םאחר

 איגה נם אבל כי' טרעלת אינה  חהגשחברויהטור
 ודו"קמנרעת

 יושם"א רב"0ו דעת בפשיטות לי יחי4%ב זה רגנכלה(
 הש"ך תלצת מעליו ויסולק כבד, 5נביבת"ח

 שחלטו דבבד והטחבר הטוי שם ע4כתב סק"י ע"נבסי'
 הש"ך שם והנין 3שבש%ו, מוחר בדיעבדבחהמץ
 כבד 5ה44וג4ר אמ 13ותר בע4ר ים נתבשלהראפילו
 דם תוציא שלא לו טועלת ההחליטה וסטעםבבישול,

  וה המשום להדיא, 'בחמב"ם גובואר דבן ובתבעוד,



מה ך 'זחע"ד רנ ר א פרנ
 חליטה מהני 14 בריעבד האף ש08ק הת"ח ע5תמה

 סטעם הוא כעתר דבריעבר שכתב הטור לדבריוסמרש
 עם אב5 בשר בלא לברו ורוהא בו5עת ואינהשפולטת

 לבדו  כשנחבש5 ראסרינן ו5רירן 5כ"ע אסורבקשר
 אמודה תהא דלטה חדא ע5יו ותטה בח5יטה, אףאמוור
 הרמב"ם וכן 'רם, פה אין שוב שנח5טה כיוןדיעפד
 והתירוה בבישו5 בריעבד אפי5ו אסרוהוהישחבר
 טשיום לריזיר טעס נתן 5א באמת והסורבחייטה,
 ח5יטה על ולא נתבשלה על א5א בולעת ואינהדפ51טת

 לענר"נ אבל ע"ש, שם הש"ך ת"ר זהו פשוט,וזה
 לח15ק בא ו5א בת"ח, הרם"א רב"נו עם יהואחהרין

 בתירוצו שם הש"ך הבין )נששו והמחבר רגצרע5
 ריטהר ניברי ~מרוקדקין מדויקין רבריו כל אלאע"ש(
 בחומץ חולטו ואס 'הטור, ז"ל ההנה הגצחבר, פדעתוגם
 אח"כ לבו1ל1 )שוהר היה דנם' מרינא ברו'תחיןאו

 בקיאין אנו שאין מתגו והנאונים כו', בשר עסאפעו
 נעשה אם אבל בחלימה להתירו אין הלכךבח5יטה

 בריעבד עגרי בקדירה לנרו ,נתבש5 אפי5ו אובדיעבי
 עכ"ל. כו' אבערה הסרירה אב5 בו5עת ואינהשפו5טת
 5הטור ליה יצא מאין לתבין אנו צר"כין גאזחלהוהנה

 סה הוא ה5לו הנאונים 'דברי דהרי שרי,רבדיעבד
 בקיאין 5א דהאיונא סמתיבהא רעמדרי הרי"ףשכתב
 כברא למיכל שרי ולא לתהשרא איסוורא וספקבחליטה
 אי אבל כו' כעיקרא ליה ,דטווי היכא אלאשליהא
 מפורש ילי וא"כ עכ"5, אסור סעיקרא ליהשלטי
 ודאי נאשעשע 5חהשרא איטוהא ד0פה 'בלשונםאסוו
 יפה, חלטי' לא דימא 5ההמיי 5ן "ט דיעברראפילו
 לענין אלא אטוי רלא והדמב"ן ההא"ש ישכתבוואף

 לע1ונו: וה החא"ש הגה ריעבי, לענין ולאלכתחילה
 כבדא למיבל שרי דלא ב5שון "ה הרי"ף שכ'מה

 ה5כה דסמהגצא נך נעענה אם לאדמרו שבא 5אש5יקא
 ואיגה אוסרת רכבד וכריב"ן יהוחשותכמהניחין
 אמי ר' יכן לטבושלת, ו1להה בין מפלינ י4פנא0רת
 קאי סגשתיבתא רשררי אמנהגא אלא ואכי5, ליהשלקי
 לא כופוו"ש הרי עכ"5, הכי למיעבד לכתחלה שדיולא
 אעה רהכבד רקי"5 גצשום אלש בריעבד דמוהראמר

 אלא בחלוטה, בקיאען דבריעבו סטעם תאנאטרת
 ראיה הרי חוהרבא בייעבר, שרי ב% חליטה בלאאף

 כל5 סחגלת אעה וחלימה הללו ראשש"ש טובריגמויה
 אלא דריעבר היתר השמיענו לא דהרי ייעבד לעניןאף

 5א ו5נשה נאמרת, ראינה המטעם 5בדו"שבישלו
 בשר עם שלקו ראפי5ו גדולה יותר יבותאהשמיענו
 ע"כ אלא בח5יטה, בקיאינן רבריעבר בחלוטהמותר
 אצצור ודאי בי~ר עם 'דעמצשלקו הוא ומפוו"שבשבחשר
 החליטה אין כי ח5י)שה לאחר אף דיעבר אףהבושר
 לברו כשבישלו אלא בדיעבר היתי ואין נלל,מרשלת
 1אינה מעלה אינה החליכשה אבל בולעח דאשטההשטעם
 וזה ח5יסה, בלא בשליקה חיירי טמר ואיןמויהק
 שום בלא דאף להשמיענו דבותא יוהר ליהחשיב
 הגאעים פשם הרי"ף חהרי נאמרת, אינהתייון

 שליקא כברא לטיכ5 שרי 5או בח5יטה ראףמשמענו
 אמר וע"ז כתיקרא 5יה דטוו היכא ,א5א היתיואין

 בחלימה נ"כ איירי הרי לכתחלה, א5א זה שאיןהרא"ש
 ונפמעם 5ברו כשבישלו א5א ריעבר 'כןזיר אינוואפ"ה
 כל5 מועלת אינה רהחליטה הרי בו5עתיאינה
 ריעבראף
 וז"ל הר"ן הביאו החמב"ן 5רברי כבוא רערנהו(

 אב5 5כתח5ה דה"ט ז"5 הרמב"ןוכתב
 לא לתחה וחיתוכי וס5חי' רקהעי' היכאבריעבר
 שנזירת רביון בהיריא ובשי5 ולמאי 5נבראאסרינן

 כו' בריעבי לה'חמיר בה טרטרקין אין הואהאחרונים
 כקדעי' א5א בריעבר יהתיר לא ההא נם והנהעכ"5,
 התוס' שהביאו ז"5 כד"ת ושפוסק וגדטוםום5חי'
 רג' טדינא לכבר סהניא דמ5יחה שם והרא"שוהר"ן
 רק ה'וא שם הג' ש5 וטריא השק5א וכ5 ~כתחלהאף

 אבל ע"ש, ,דרבנן ,הוא הכבד דרם גשליח'ה בלאלהתירו
 היהר ליה ראין ג"כ 5הרשש סרבריו כמטנשע 0ליחהב5א

 הרשב"א 5ע1ון זה והנה 'ריעבר, אף הח5יטהטחמת
 היא בחמים מרובה הכבר וז"ל שם הב"י הכיאוז"ל

 קווקע א5א שסלחו אע"פ בקריוהה 5בש5ו אסורולפיכך

 הגאתים מן ו"מ כו' 5סצשה וחיחוכי' וכוולחו וערבשתי
 לחוש ויאוי ויצ5ט שיחתכטי עד 5קרירה שא?רוהוז"5

 וחיתוכי' וערב שתי קהעו אם אב5 לכתח5הלרבריהם
 סוחר, צלאו שלא אע"פ 'בוו עם ובשלו וגש5חולטטה
 לא שמא חוא האחדוינים חששת צ5י' שהצריכוהושזה

 ובחעאצת למטה חיתוכי' ישום 5א או יפהיהתכנה
 אלא בריעבר 5החמיר בה מדקרקין אין כזואחרונים

 ומעקנה כ55 הזניר ד5א הרי ע"ש, עכ"5, כו'להקי
 עחתחמירו כרבריהם רט ונתן נשא אלא ברבריורחיינ(ה
 צלי' ב5א אף נמווזר רבריעבד אמר ע"ז רוקאלצ~ותו
 כר"ת נ"ב שפוטק וסשום לבר, ומליחה בקרהעהאיא
 לענין אף כ55 הזכיר יא ח5יסה אבל ירינא,ז"ל

 נשה רחלי ס"ל ההאשגים רכ5 הוא מפורש הריריעבר,
 כ%, נזירה זה שאין וכמטום בדיעבר אף מועי5אינה
 וטודית טעלה אינה לכן בה בקיאין אנו ראיןא5א
 יכהנ"ל. כ% נחלטה כלארהוה
 דכוונתם והכוחנר הטור בהברי הש"ך 5הבנת רא"כז(

 ולהחירו הח5יטה עי טטכינן דבריעברהחא
 ועור הנ"י, הראשונים כל 'נגר זה יהיה בשר עםאפייו
 הללו יהטור לרברי מהור הראה רהב"י תימהיותר
 והרא"ש 1צ"מב"ן סרבדי גשוהר ובדיעבדשאסר

 נעשה אם אבל ו)ש'וש הב"י: הז"ל ה'נ"ל,וההשב"א
 דכיון משום וסעסא בת"ה ההשב'ש ב"כ שריבריעבד
 נזרו לא הגאונים בו נשנזרו לכתחלה שריהמדינא
 לשיל, בשמו וכם"ש בדיעפר, לא אבל לבהחלהאלא
 רעת שכן כהבתי 'דכבר רב"ל, הרסב"ן דברי הביאוכן

 וכן וכהנ"ל, כו' הרי"ף שאמד שמה שכתבההא"ש,
 עוד אאמעב הרשב"א לרברי אח"כ עוד הב"יהביא
 ובלא מליחה ב5א בפ"ע בקרידה וזכבד 1אן של*ווז"5:
 ואאגה אוסרת שמגבד טוחר שיצא לי יד1והה5יטה



זיךחו"ררנפארת%
 נתבשלה שפפילו כו' גולעת ואהשה היא פול3אענאסרת
 לאכול טוחר שאי3ו הישיבות סן ששלחו ומ"ושהרבה,
 שלא לי ייאה תחלה צלאוהו א"כ אלא שלוקכבד
 כו' גצחר ושלסו עבד אם אבל לכתחלה אלאאכוו
 להברי ומקור דאיה הב"י הביא טמווש חגהעכ"ל,
 כולם טוברי ההא לדבויו סתיהה שהוא ממההמור
 יאף דוקא לבדו או אלא בדיעבד )משר שאינונשכש
 ולא וסליהה, ובקר"שה ב11ר עם אף או סייחהבלא

 יאסי הנ"ל האחרונים יצ"טב"א ובדברי חליטה,ע"י
 רכועה ע"ז אמר ואעפ"כ חליכ4ה בלא דאיירימפורש
 הרי דיעבר, ולא לכתחלה לשנין אלא 'ה"ת לאהישיבות
 הדו"ק. אחליטה 4הדיעבד" קאי 5אמפורש

 וכתב החמב"ם מדביי הש"ך שהמשה טה אמנםח(
 מועלת דת5יטה בדבריו בהדיאשסבואר

 כהיבריו כן יה'דיא 3דט'מע דודאי הקשוה שפירב'דיעבד
 אף דיעבד מהני דח5יטה ד' אות 5עי5שהעתקתי
 בקיאין אנו שאין ממתיבתא ד,מדרו והא5מנהנינו
 תנ"ל באות וכמ"ש 5כתח5ה 5ענין א5א אינובחלימה
 דהם והמהבד הטור בדשת הנ"5 באות ס"ש לפיאמנם
  ודלא בדהעבר אף 3וועלת אינה רתחלקצהמ"ל

 כוונה הכא נם דודאי בסע"ד לנכון א"שבהחמב"ם

 ההרא"ש והרשב"א 'הרמב"ן כרברי 3צמט הואהמוי
 נששה אם אב5 בטור 'טסתב ומה הב"י, וכדכ'הנ"ל

 בדיעבד שרי בקיירה 5בדו נתבשל אפי5ו אובדישפד
 ודאי קאי בקדירה" "5בדו האי פו5עת, ואינהע4פרלסת
 "נתכשל", ע5 בין געיטה" "אם ע5 בין מיתאאמו5א
 נתבשל אפי5'ו או ובשלו, החליטה ,נעשה אם אב(ור"ל
 ואיגה שפו5כצע בדיעבד ש,רי בקדירה יבדו 'חליטהבלא

 ח5יטה, אחר נתבש5 ע5 נם טעם נתינת והואבולעת,
 הכבד מ"מ מוע5ת אינה בעצמה שהח5יטה דאףור"ל
 ואעמ שפו5טת סהצם כ% חליטה 3לא אף 3צתרלבדו
 זה דתוצרך והא ל"ה, כתושף לא הח5יטה וא"כבולעת

 מותר בדיעבד אב5 בקיצור אמר ולא5השסיענו
 רח5יטה הודעים היהנו וסעצמנו בקדיהה לבדוכשבשלו

 אדרבא רבוהא בזה להה4מיענו דבא 5ה, מטרעה5א
 אף א0ודה הקדירה מ'ש 'החליטה אחד דאףלחומרא
 ולנן שפולטת משום שרי עצמו הוא אב(דיעבד
 שרי עצמו הוא ולכן בולעת, ואינה אמורה,תקדירה
 ועם ה3"ל, הרא"ש יברי כגיש והוא לבדו,כשהוא
 בייעבד שדי וטליחה קר"עה דע"י מתחלה אמרבשר
 מד3רי ע"ז מקודו הב"י הביא וליה ע"ש, ר"תכדעת

 אחד פה ישכולם חנ"ל, גהרא"ש והרע4ב"אדע,מב"ן
 שנצלה אחר נ"א לביטלו ב3אזיבתא אסהו ילאאטדו
 כל ב%ה, גשלא אף סותר בדיעבד אבל לכתחלהאלא
 קדיעה ע"י גימר ועם וזקנה, השום בלא 5כדו גד"נו,אהד

 רברי כגשש הוא הרי טי"ז וא"כ כה3"ל,ומליחה
 דלפי"ז הת"ח שפיי ח13ד וע"ז בתוח, הדם"ארגינו
 הרי כדיעבד אפילו לגדו אפי5ו לה3בד ואסרינן5דידן
 טחגלח אינה חליטה גם 'ודאי א"כ שפיר, דבולעאמרינן
 שאףב54,

 כלא והוה מורדת ואינה טעלה אינה 5ה3?וי

 ממי' הש"ך שלהשה פה נ"כ א"ש ולפי"ז כ%,חלמה
 דג4אשת והגבר, כחתני בשר דחלי3אז הרב שכתבס*ז
 כששני בישר רחליכצן ס"ז בסי' "ץ לשון הרב כתב5א

 ו(היינן מווזד, הנדיעבד ישם בלשובו נמעב אלאבד"עבד,
 דהחליטה וכהממהונו ב,4ר, כעאשר )נליחה ע"ימותד
 כוועילו אינה אבל 4צשמיק, דלכחש 5חהש לקה טברעה5א
 והתש2א הכא, כסו 3צמש הוא והדי טליחה, ונעינ"כ
 שפירש עצמו )2דברי עין העלים דאיך 'בזה ר~ט"ךעל
 צריך אסמיק בלא דאף שם ס"ז בסי' המחבר 5דברינם

 החהמרא 11פדמ שם לדי,מ"א 231כ"ש לקדירהמ5יחה
 ילפי"ז 'בחלי3שה, בקיאי'נן דלא ואמר בדבריומפורש

 3(ועלה שהחליכאה ואמד ,הו,מב"ם )2דברי נ"כ קשהלא
 וכן והמחבר הטור אבל הני, ס"ל ודאי דאיהובדיעבד
 ו'ההש"ש הרמב"ן בשיטת עומדים כולםהדס"א

 אף 3וורדת ואינה 'נ1שלה אינה דח5יב1ה דס"5והרשב"א
 דחלינשה דין שם המוד שכלל טה א"ש ו5פי"זדיענד,
 דיגין שני הם ולהש"ך אחת, בבבא 5בדו דבישו5ודין

 בשתי למיתנינהו ליה והיה כ% בזה זה תלויםשאינם
 ולפי"ז כוכהט, אחד דין הוא הכ5 להנ"5 אב5בבות,
 רלכן בש"ע שם הטתבר )נרן כוהנת נ"כ הוא כןיהאי
 בסעיף לשימתי' יאזיל במט'ום סותד דבדיעבדאמר

 לבדצ כשבשלו ואיירי מוחר דבדיעבד שפסק שםהקודם
 אף ראייויי דבריו וצשפר,ש שם כהש"ך וד5אדוקא

 וגיה שלא ג1ה נ"כ א"ש יול8י"ז בשד, עםכשבש5ו
 ינין דה'מבין עצמו ד)שמך עליו ב5ום ההמ"אשם

 היתירו טעם כמטום הוא המחבר דטעם לאשורומעצמו
 יטכתב לאיסור ילמנהנינו יבין ו)1מילא הקודםז'מעיף
 לנכון וא"ש בוה נם אסור ,השודם דסעיףבהנ"ה

 לאאמו"ר פינה" "דאש בס' עי' )אבו',ה,בסעד"ש.
 שהרהיב כ"ו אות ע*נ סי' ב1ליחה בה' זצ"5הנאון
 בוה(.הדבור
 דחליגאע שמענו 'ההנה דנ"ד, 5דין נבוא דערעדץמ(

 מו'הדת ואינה מע5ה אינה 5דידן אףהחומץ
 דילטא חי"טינן ו5א אח"כ  בכו5וחה עכ"פו'כהטתריא
 בחתיכה סני בנתאדם דאף כיון והיעוגתאחמה,
 בלא אף סני ב13ליחה עכ"פ ידעינן כש5א 5כןו)52יחה
 טעלה אינה החהשץ שריית בנ"ד ה"ה וא"כחתיכה
 שפיר ו'כוטתריא כ(מים נהעה ולא מוידתואינה

 איירי התם דלמא עדיין 5ספש יש אמנםבמ5יחה,
 בנ"ד אבל גביו 1שעל הכעין )2דם 41הודחהבחלי43ה
 החהצץ וא%י ג"כ לה פנדעי הבעין דם עם אותהעמצדו
 יה4חה בלא כג%ח ההוה לחוכו הבעין דםהבליע
 בתפ"ם כ"א שגיה כ%יחה שוב מועי5 שאי3והאהטונה
 גם לחהט זששין 'ונ"ל ע"ש, סע"ב 0"מ בסי'כדקי"ל
 נ"ה פ' בחולין הר"ן פי' ראג(מיק או)צצא ההרי5זה,

 הוא כאילו הדם רואין שאנו מ"ז בסי' הב"יוהביאו
 בחומץ הדם כטשערב החוסץ לתוך נחגוהו ואםבעין

 ע"ש, הוא הכי נ"כ והיא"ש התום' לפי' וגםונאסי,
 אמרינן ולא השליחה בחתיכה  משתיי' הריואוש"ב
 רההם למשר שיש ואף בתהכו, חרם והבליע חהמעע4תדר



1תפארת דוט
 פטסה כדם הוה נקמו וום יע~ע חזר אם דאף ישש

 גשה נם יפלום דידיה דם רפלים ימידי ב1הואטדי3ן
 ולא בסל'ח האוסרין לדעת בעין הדם הכא אבלשבלע,
 טליחתו בתוך הבי4ר על אעמל נעין נדם הוההדיח

 ט4שר התם תרי ס'ש איהדי, ביה אטרינן ולאשטשמר
 חנבלע וחו4ר ,נבלה שנעשה בו וטשמר לא ולטההתומץ
 אין ע"נ אלא איידי, לומר עהד "שייך לא דשוכביה,
 הוא דאסוד אפמיק ובשר כלל, משבלקע החוג1ודרך
 שבלע כמשום ולא ג1מ9וטו פירש שבקרבו 41הדםכהשום
 מם9ומו ופירש 'הכיון 13שום אמור והחוסץהחופץ,
 בעצמו החחשץ אבל החוסץ, להוך נ"כ נפלמודאי
 ה44מרו והא להפליט, ולא להבליע לא דרכו איןודאי
 היכי כי אסוד נסי איהו אסור חלא אי קי"א()תולין
 החוסת דרך אין דרדאי ה"ק התם נלע, דודורפלים
 ע"כ אלא 5בלוע, נמי דהכו להפל"מ וינו יאילהפליט,

 אוג1צא לגבי ג1שא"כ טותד, גמי וחלא גהדי פלטלא
 דכיון ההיקנו אמור ב~שכטע דחלא אמרינן הרידא3שמיה
 יצא ובודאי לפרוש ה,דם שהחחיל חזי13וןשסמיק
 הרך אין לעולם אבל ס%צמו, החומץ לתוך נ"בונפרש
 עדיף לא יהדי ותדע להבליע, ולא לפלוט לאהההפץ
 ע"י אלא להבלהנ בבחו ע1אין דקיעל חרי4 וברפכל

 וא"כ ע"ש, סקי"ח צ"ו סי' הש"ך כדכ' בצגוןדוותעא
 כץם 13שריית גהע לא החוסץ ךשדיית הוא פעעםודאי

 פמליחה. שפיו וגמשישריאלכ"ע
 3משתדיא אס השני דין לברר לנו יש רעיעהי(

 גהגה )וע'ש(, והעדיננ של סלחבסליחת
 פעם נו שסגחו סלת כתב: סע"ט ס"ם בפי'הש,ם"א
 לאכול קאשסוד גכ"ש שגשע. פעם בו לטלוח א0וראחת
 הת"ח גשם הש"ך וכתב עכ"ל, בו שג1לחו אחרהמלח

 הש"ך: וכתב 13וחי, ההוא כסלח סלחו אסדבדיענד
 בשלו לא אם אבל דיעבד חשיב נתכשל אם דוקאונ"ל
 הש"ך כוהטן נראה עכ"ל, ויס5חמ ייחזור יריחנועויין
 ו(מלח כח יצפסה כהצום ה'וא לכהחלה דהאעצרשהבין

 א4שסק שמרינן לא יבדיעבד משום הוא דפוהרובדיעבד

 כלל מליחה בלא אף ב'דהגבד מותר ולכן המיחכח
 הוא רהאי0וו ום"ל חולקין והמ"י הפ"ח אבלאח"כ,
 שלא לכתחלה וחי"ציגן במלח שנבלע הדםכושום
 בסיח נשרף שהדם אמרינן בד"שבד אגל מב41ר,יא0וו
 בדיעבד אף בעי ודאי שנית מליהה אבל אוסרואעו
 רהרי בזה הש"ך דברי תגוההין באמת לכאורהרהנה
 בזה, מ"ש רעק"א גהגדיז ועי' הסלח, כח ישפסקניון
 דהיי בזה ה"8"ך דברי תמוהין באמת לכאורהוהנה
 "שנבלע הדם כא2ום הוא דהאיסור להדיא מבואדבד,ם
 הוה דהמלח  או"ה בשם וכתב הסלח, חנאסרבהמלח
 הפוסקים כל דעת ההא דכן הד'ש וכתב נמוד,כדם

 כע4שין אחרונה הדחה נלא שנתבשל הבשרח4עסרין
 שויך לנ1ה נטלח אימור אין ך44ם ש%ל"ו, הג~ח 3גדס'
 ההמ"א כותת נם להדיא 3נוכח וכן ע"ש, כננרןס'

 עצגצ, המלח לאכול שאמי הוא שכ"ש 13רכתבבחג4ה

 יכרנתב הוא, כ"ש יט1י הטלח כח שמאפה 3משוםחשי

 לההש"ך כלל לח"8וד שאין נלענ"ד אב1נם ע"שהפ"ח
 הוא לכתחלה 'האיסור דמעם ג"כ הדין הוא אלאבזה,
 צדקו ואעמ"כ דם, טשום עצמו הסלח איסורכהשום
 אין זה לסעם אף דודאי דיעבד, לשנין להלכהדבריו
 נשרף דהדם משום בדיעבד דמתיי הת"ח דברילפרש
 הביאו הרג1ב"ן בשם הר"ן דעת הוא זה דהרינמלח,
 אם וא"כ סותר, עצמו ,הסלח גם ולדידיה שם,בד"ג1
 אמר איך א"כ 'כוותייהו הת"ח פו0ק דבדיעבדנאמר
 הסלח לוננין רהדי אסור, עצמו 'דהמלח וכ'ושבש"ע
 אם אף עכ"פ הג1לח להתיר לו והיה דיעכד חוהעצמו

 הבשר, למלוח שלא רבוותא לאידך חושש הואלכתחלה
 כדברי שיל דוחשי זה הוא הרס"א דעת ההשיאלא
 שתונבשי בשי דאסרי הפומקים וכל והאו"ההכלבו
 ס"ל רכולם המוח נגד ס' אין אם אחרונה הרחהבלא

 לס5וח לכההלח 41מור ולכן ושרם 3שת3אע חם5חשנאמר
 לשנין אנ1נם בבשר, דמן ויבליעו יחזרו שנוא בשרבהן

 רק הוא הג1לח טבע כי לזה, חה1שין אע איןדיעבד

 לפסן וכרהי"ל ס0רבו להפליסו ולא לתוכו הדםלמצוץ
 0מה כג5חו החתיכה להשהות דיכול טע4ה ע'סי'

 וציר דם פליטה ילאחר חיישינן ולא בדיעבדשידצה
 הרא"ש, וכדכתב לתוכו, נ1דמו ויבליע המלחיחזיר

 פמלח ובלוע הוא ק4מועט לפי רז"ל. ל"ז סי' כ"הבפ'
 מפליטו המלח אין כי ,המלח נון לצאת יכויואינו
 ומועשכו הדם שספלים דרכו 'הסלח אדרבא כיהימנו
 שם ואסיק כו', לבשר חוזר ואינו בתובו ונשאראחייו
 אמרינן ג"נ דעלמא פליסה בדם דאף סזו נדולהעוד

 ע4מעכב 0נ1 בבשד כולבנוס הדה הדם טעכבדהמלח
 ואף ע"ש, עכ"ל בבשר נכנס ואינו שעליו הדםאת

 שם כוותיה קי"ל לא הרי שס, עליי חולקשהו"2ב"א
 יא"כ ובסחנר, גטור ע"ש, ייעבד ולא לכתחלהאלא

 המו ייבליע יחזקר שלא חי"שען רלכהח5ה כ11ןשי,י
 והוא הסלח כח פסק שלא נ"כ חמסינן ע"כ הריבבשר
 אחר מטעם הוא דגנתירינן ובדיעבד לעולםרותח
 מקרכו יכ4ו להפליט 3"כ טוייל יהאי הרי וא"ככהג"ל,
 ג"כ וכרקי"ל אחר, בסלח ולמולחו ~חזוי צורךיאין
 שבתוך נ2ה ל44סור דהש"י במשטה סע"כ ס"טבמי'
 אף רתיחתו כח פסק ו1לא ג1שום קליפה כדיהציר

 כה2ום כולו ארסד שאינו אלא גשליחה, שיעורלאחר

 פינה, ראש בכמדי שם וכדפירשתי נמור דםשאינו
 כתב יוכן ע"ש, כולו לא0ור שם פוסק וה""ךעי"ש,

 נהשב סליחגם שיעור לאחר דאף ספורש יהדס"אשם
 צורך נ"כ ב"ת שית רבהפ"מ שכהב אלאכרימח,
 שהצר עאשהה דאחר ולומר להקל יש מצוהסעודת
 צ"א, במי' פסק וכן כדותח, צירו 3השב לאכג"חה

 כמעודת דדש יפ0ק וניון בטעמו, וש*ך בם*זי3ש"1
 5הקל 4ן מעאם בלא אבל בהפ"ט, לה1 ישמצוה

 שיעור לאחר ראף לעיור הפ0ינן הרי בהפ"ס,אף
 נמבור אם האף לוסו נוט ועוד רוהח, הואמ5יחח
 עדיף הכא המלח כח פטה מליהה שיעוד דאחדבעלמא
 מקורם אהמשה מבעו השך טנין 1מעענן רההםטפי,



זיךחו"רתפארתש
 תמששה כמו בח4רח חבשר לחוך ג1רמו להבליעדיהעו

 שיפליט חנין איהרונן הכא כה4א"כ צ"א, ובסי'ררש"י
 ,שפיר י"ל הדאה*ון גבשד כחו הורנל כא41ר סבשרהדם

 דאמרען עבה סחתיכה גרעה ולא כחו, פמק לאדלכ"ע
 אמינן ולא 'בדקה, ככע דג2ה כל מתוכה ספליטשהמלח

 להפלים כחה פסה ושוב סהצתה סדם נתמלאהדכבי
 להחגבר אלא אינו הטלח יטבע לומי ודוחק תדם,יתר
 פמק  ע4פהר ולזח יותר, 'ולא צליה שיעור רקבכחו

 באשזת 5ה הוע"ל 0שנהבש5ה עכ"פ דבדיעבדתש"ך
 הקדץ3נ בבאח נ"ר בענין והנה ומותרת, ואתמלח

 דגק פליגאן דדנים בשר, של ג2מלח מובא עדיפיודאי

 לא יכ"ע בודאי ע' 3סי' כמבואד גח4ד הואמהגטת
 ס'ש בסי' הט"ז וכדבתב המלח כח שפסקאמרינן
 בו5ח בין לחלק צ"א בסי' והש"ך דרש"י כעשהבענין
 ודאי וא"ב ע'"8, לקיום ש71513והו למלח דםע4פ5טו
 עכ"פ היא טובה מליחה דנמ' מלח דסליחת הואפשוט

 אחד בבשר שנתעדב רק נתבשלה בלא אפילובד"שבד
 בכלי לק"ום אחר בע4ר עם שגמלהה בנ"ד ובפרטכנ"ד,
 הדי חראשהנה 5כגיהה נחוש שאם גפנוקבשאינו
 גצ"ה גוול  דיעבד לך ואין הבץ*ר, כל לאטהרנצמדך
 בתב י3בר להאריך, צודך אין ס0נה %עניןיו"ק.
 אפי5ו והיינו בכייחה, סכנה דאין 1' בטי'הט"?

 שהביא האו"ה כדברי והיינו כיתד ודנים בשר0םליחת
 ובס' )אגו"ת, בליעה, ע"י ססנה דאין קי"ו 3סי'הט"?
 דין נבי כ"ה אות ע' סי' זצ"ל הנאון לאאסו"רר"פ
 ואין שכתב, הד"ם דכרי מגיא שנטלתו ודניםנשד

 ראין לד"א ווה2ה יהד דנגצלחו טכנה כישוםיאוסרו
 הכנלח דמבע דאכ(ד"נן כנ"ד ומכ"ש 'בבייחה(ססנה

 הדנים ים הבשר לתוך להבליע ולא הדם5הפלים
 ודו"ק הרא'"8, כשם לעיל וכדכתבתישבפרבו,

 טודבאוויץ וואלףואב

 כאסימן

 בל"מ יטים ג' עא2הה בשרבענין

 בלא בערך כעל"ע ג' שקמה כגשר נשלתישאלה
 אחזם שו החביעי כעל"ע ובתחלתמליחה

 זה היה אי כהי"ע הנ' יכגד נשלם אם ספק וה"הבמים
 5הרבה הבשד גג4כהו ואח"כ הג' סעל"ע בסומעהד

 זב"ז, הדבה 'נתערבו והכלים הבקשר 4עז ח4כלו0עץב
 יינן, מה הבליס ע5 וי4א5ו טעל"ע, ההבה לאחרוה"ה
 אעה דלכאורה יאף הכלים, כ5 ל44מור ניול הפמדהה"ה
 לקהמש בטפיקו וא"ינן ספק ע4היה כיון לפניםצרשנה
 ישהיה לוהאי קררב שהוא אמר 'בעצכח ומ8ואלעכ"ז
 הכלים כל והוריתי 'הנ', סעל"ע לש4חר יל"כףהה4רי'
 מביא 0הנעלה אפשד וא4י אותן (4מנם בדגע5ה,דז4ששר
 צבי ת8אדת תשו10ת בשם כ"ה ט"ק ס"ט גבי'ה6"ה
 אין ג'הנעלה יש4"א הכלים להתיי המוההשכתב

 עכ"ל, כו' להתיר מויה הייתי 5א ש"ם אותומזניחין
 דאסווים בפשישת 0תב כ"ר סי' נרב"יובתשובות

 הפם"נ שהיה כיון 'וי2"ג! עי""8, רשזעחובהת וכלהכלים
 חתהרס לבבב אסותי בע,ב 0מה של הבלים כללאמור
 דנפיק בגששי ס' לשעי ריש הראב"ד על ל0מוךא(

 סנבר לשיר וקי"5 ואף ועשת*כה, כל נ0ד %אטינ"ה
 הי"א כשם גצביא הש"א ב3ליון ט"ם התתממהפל

 והסש סעי'ש, ט"ט בסי' עי"ש הראב"י עלל0מוך
 חוטות רק רהוא הבשי כל 'נגאח שבאמת כיוןבנ"ד

 רם כעט כ"א בה משאר שלא סחדי אנן ודאיהגאוינים
 בנשר. שנשאי הדם נגר קדוה גבל ט' היה 0ודאיאשר
 הבת*ר הולקכו ימים הג' עאזוך כי השואל לי טיפרכ(
 טונחים י4היו תשק ע5 יחד ונשם מילין ע,םדה ענ5העל

 לחים הבשי היו טהשק הבתשד אח"כ וסש'5החובתרבי
 5ענין בסופו קי"ב בסי' קי"ל נ( ג2השרי'. צאוכאשר
 מהירושלמי והלא נ"פ כ"ח אף להמיל עכו"םבשהלי
 הריי נ"פ ב"ח כגעיל מהאויי"תא עיקר לו שאיןדכל
 בחש"ס איסורו גאסר ולא שנכיח כ"ון יה בשרוא"כ
 שאין גורבד שריף לא ודאי וגאתים חהשרת אלאואינו
 נ"פ כ"ח אף 5הגעיל הוריוזי המכן בדאאעעשא עיהדיו

 ודו"קוכשר,
 טורבאוויץ וואלףאשב

 כבםימן

 עכו"ם ותקשובות בשוליבענין
 המתבר מבן הערותעם

 לפ"ק תדר"ך שגט, לחרש ה' ד'י'ום

 לאכ% ראסוור קנ"כ סי' כיו"ד דטנהשד חאשאלת
 ואזיהע מ אם עכוום, במשתה סשלוא%ו

 אכילה אלא 44סור א"נו דלמ44 או ככלל, יטייאי"ש
 טאי. עיאי, ישזיית '%אקבע

 הנ' מהיב יו ששיה אתד דנ שאל נמתשובה
 מהרבנים אחד ליב נמ4ה מו"ההמפוורסם

 סחא 5התיר דהשואל הדכ דעת להיה ג1ינטק.דק"ק
 עכו"ם אצל קאווי שתייה לדיניור קי"ד סי' ביו'קדרקי"ל
 בפר"ח שם יבב4ביואר 1כו"ם ב"4ולי כהשום בוואין
 5הלכה כיון ייפה הנ"ל הרכ 15 ודושיב הכא.וה"ה
 בזה לפפפק כהום קצת "8 לכאוהה כי ,והנםלהתיד
 כה2ום הוא האיסור עיקר דכל התם דדוהא ולוסרולחלק
 קאווי הבשהיית דאמרינן הוא דעח ווקירובהתנות
 כהשטע כגוד אכל דעתא, איההונא בוה ליתוכדוסה
 טשום הוא האיטוי דעיקר דהש"ם ולישנאפשסא
 עטהם ילאן לעחת 'רכדאסרו לעכו"ם ימודהדקאז%

 דהסעם אפשר או טימא, מהאי איד"הןלפני
 והישראל סעודתא בהך כו"ם עהבד דהעכו"םדכיון
 וכן עע"ז, בופוו שההחשל כסו הוי ממנה נהנהנ"כ



1תפארת ךו1
 הה נ1ע חד הש ושאם ו"ש"ס ,ן"צאמעח
 קעחץ ישש4ם ל"( י )עק שם וקאפי ,טשש

 שה"שראל כמו דהוה כאשמע הם, בטמרה עכו"םעוכדי

 מוכח יכן ופירש, דאודי שמעי' אמרהנן דכן ע"ז,עהבי
 כאשום הטעם ההה חני בנו, בגמשהה רק קאסרסולא

 אע"כ גנו, כמשחה בלא אפילו ליאסר רעתאאיקדוביה
 השני ה15עם כפי או ומדרה דקאזיל נושום הואדהמעם
 ובהך לך, 'דוקרא מקרא 5ה דאי5יף ואע"נשבתבנו,

 דר"י לוסר אפשר בו' 23טנוהיו ולקחח יבשסייםקרא
 יפרוב בפ"ע איסור הוא דולקחח יוקרא לסראע8סיק
 אך אסמכחא, גאמת הוי דדשא דהך לודאיההבד
 משמע רנם' דטתטא טשום 5התיר גראה בנ"רס"ם

 והר"ן השעי טלשון סשטע וכן קג"עות, ייךיאוכלין
 באהשין גמשטע יכן סעודה, בסביעוח הכלה1שאי
 אבל אכלי, עכו"ם ובמ0יבת הואיל שכתבהרמב"ם

 יסורה א1ע סבדת נם ב1ת שייך 'דלא נראה עראידרך
 פלח ול14 6מהחה אזיל לא חשיב דנר הוי רלאכיון

 ואשינו טרבר עטהם ,תחה לשאת שהתירו וכמולעכו"ם
 0עי"ב קס"ח סי' ביו"ד גובואר והא יעודסתסי"ם,
 אבל אשן, באוחו אלא אמורים 'הרגרים כ5 שאיןדי"א
 5ה59 יש ע ,"דיעה אלעים, במיב בקיאיב אהנםבזה"ז
 דרך יהוי כנ"ר הא"כ ג2ש5ו, כשאוכל נדפה בכה1תהנם

 לש'ונו, תויף ע"כ בזה, לההמיד לן רליוע ההאיעראי
 בעה"י, עליהב שאש"ב יביי סתלך יודנו חדבריםויתר
 חנעל. דבריו כל % אליו שרושבתי ג2ה הואוזה
 עכו"ם, נושתה בענין קרשו יד סכתב יאיתי הןא(

 5ישראל האיסור בטעם שם לפלפל'והאריך

לאנ"
 יש טפק איזה הביטתי 5א 3ע'ניי ,ואני כמצלו, נם

 המת1ולש כש"ס, וע1נוי נצעודה, ג2פורוש כתוב שהדאבוה
 בזה האיסור דטעם להדיא ואחרונים ראשוניםבפהמהים

 קאשהרנל הוא. אחו טעם ו'הכל רע"ז, חהנות כמשוסהוא
 לייי אוחו יביאו ובנוחההן בנדתיהן ליוי אהעויבש1
 ואכלח לך וקחא בטעמו, ספורש בתורה כחובע"ז,
 וגו', בניך את והונו ,ונו' סבנותיל ולקחתמזבדע
 ובנותטהן בנוחיהן גמשום הטעם לעיקר נהדיאדב1פרש
 יז"ל להדיא שם וכדפיו"ש"י נזה"ב, ווהוא ע"זסהצום
 שסהוך בעבודחם כמויה עליך אני מעלה ל"ד()שכווח

 פוסק ואינו עכ"ל, לבניך סבנותיו וליקח כא אתהכך
 5חלק דאין וחאי לפי"ז בפ"ע, לענין דולקחתיטרא
 רעחא דסקרגי דבר ובין עראי, לאכילת קבע אכי5תבין

 מנזה"כ, א0ור לעולם אלא רעתא טקרבין שאיז5דבר
 הרי ארדבא הבע, אכילת דכה2מע ואכלת רכחיבואף
 כי יעור לכזית, קבע 'ואין בכזית אכי5ה דנאעםקי"5
 ועוד אתמהה, איסור, "8 נזיון באכילת דדוקאנאמד
 קרא. קאטר דוקא מובחו הא בכה"נ 5רייק נגואדאם
 לך וקדא דנתיב במאי קרא לן רג5י צול ע"כא5א

 רש"י )עי' כמבחו איט ואפיט הקפרה חוהדבפריושה
 אינו אם אף וראי א"כ לך(. לקהא י"מ א' ח'י"ז
 סחרבא דלא וינר עראי אכעת רק ואפילו כזיחאובל
 נוה"כ. סשום אמורושתא

 ישראל ישטעאל ר' דאמר ח'(, )ע"ז בש"ס2שנוי
 טהשים ואי הם, בטהרה עכו"ם עובדישבח"ל

 אסר והרי עכו"ם, עוב'ד בזה נקרא לא בוראיסרדה
 ו3משום מתים, סזבחי אכל כאילו הכתוב עליו כעלהשם

 סזה מבואר והרי מתים, זבחי חשיב לא וראימורה
 וראי רמדיבנן כונ1ש, תורה איטהר בזה 'רהוהלהריא
 נם )אבו"ח, סזבח"מ, ואוכל עכו"ם עונר בוה היהדלא
 עליהם מעלה יקאמר וייקא, 'כן רי"י מאמרלשון

 מפוהש הרי כו', 1פ0אמר סזבח"מ אבל כאילוהכתוב
 ונם הוא, מדרבנן ולא עליהם, סעלה דהכהובקאג2ר
 ראכיל עד ואים14 דקרא נ2דיוקא שם פדיך דהממ'סזה

 ופרא סאי כחבחו דאכלח קדא ניטא א"כ רבאוכהפני
 א0מכתא גדרך דלאו כחדי14 סראה קריאה, במשעח5ך
 4,1יא לישני סרייק* זה ו3ושום גזה"כ מטעם אלאהוא

 דרבנן חהרטא יהוא וראי וג?דחה ראזיל וא"0ורורו"ק(,
 1הר"ן והדא"ש התוס' כתבו בהדיא דהריבעלסא,
 אידיהן חנין קם"ח כסי' והש"ע והטור טכילתיןבריש
 עטהם 'וליתן לישא טוחד איבה די1שום עכו"םשל
 אסור, היה וואי ואורייתא יהוה ואי אידם, ביוםאפיו
 כטההה ע"ע "8ראל יותר י"י אסר לא הלסהועור

 יוחר מצוי והוא אידם ביום עג2הם ונותניםשנושאים
 ר"י פליני בנם' רשם וע'וד %כו"ס, לכושתהמלילך
 נאסר ואם אסוד, אי טוהר אי עבוהם ונחן בנשאור"ל
 עכ'ו"ם תקרובת יה,וא רדאי א"כ כצוש ע"ז 'כעוברדהוה
 עכו"ם עוכו זה דאין וראי אלא לכו"ע. בהנאהואסור
 רנם הרטב"ן בשם שכ' יע"ז ספ"ק כר"ן ועי'סנהם,
 בעלוש14 חסידחן נודת אלא בזה ליכא דרבנןאיסור

 כ1טש יע1ראל של בפיו אלא איירי לא רשיאבפשטות
 י1ביטי רישראל אמהו רהרי ועוד עי'"ש. בגרמא,ולא

 12ל ג2טעודתו ע4נהנו כמשום 'בלי' נתחייבואחשוויוש

 טחדכי זה שיש איש כיצון עוד 'ואמרו רעוע,אותו
 בוראי כרצונו יעשו הכהשקים שד סידכי ואםוהסן,
 עה"כ אמרו דהא ועוי טריפות, שו~ו ולא אכלויא

 כלי' נתחייבו ואפ"ה תורה, של כהת כדתוהשתיה
 ראזל 3משום רק הטעם הוה ואי בלבד, שנהנוכהמום
 כצתר היה בוראי רא"כ ועוו כלי', נתחייבו לגוהומוחה
 אותי של בסעורתו ולק1711ת לאכול בלכתחילה נםלהם
 גדו~ה אהבה לך ואין מו'תר איפה במשום ההארשע,
 התירו והירי נהנין, 'היו לא אם איכא סכ"נ ואףמזו,
 הדכרים שאר יכל עכוהם וליתן לישא לבד איבהכדטום
 דאמר טהירושלבר והוא ובה3"ל, א"רם ביוםאפילו
 חר"ן וכתב גצוחר, במכירו אבל ג1כירו בשאינובר"א
 לגשצאן לעיר נכגם עוד ותניא לכתחלה, אפלורמו,תר
 ו3שכשוכ להם, כטתניף שהוא ספני עסהם שגותשגשחים
 רתיה סכ"נ היה גודאי רשע אותו של סעורתו5ענין
 לכלי', ראוים חיו רלא ונשכ"הצ ~תחלה גם להםפותר
 לקי"ם להם וה"ה כצמש, ע"ז כעובד זה רהוה ע"כאלא

 נ"כ כשה נדולה ראיה וה3ה יעבור, יאל יהרנבעצסן
 כהה נראמ ינם ורבנן, רק ולש2 דאהריחזא איסודשהוא
 קבע אכילת גלא אף 3חחייבו לבד 1נאה רעללהדיא



 ן יזחע"ר ר? רש 4ש נ5רז*9
 נ4שום שפרו לא וחריי 1-טז קירוב בהנר ג-ש*קואף

 נ4ששע כלבי ש%ואץ כ4שום אלא גששעררו?וי*אכלו
 ויו"ג חא%חר תלש לחי דנהנאהלהדיא
 וזמזשב(

 תט ועא חזען ווי לבד, מודה ושטש ואי
 ו%דו 1ז1י ,מץ"ם, 'של גצשודתו סידיא

 סלילך לטשמור לחז"ל להו היה א"כ כ-*לו, בשגלנם
 עם רוב אם לו היא שמחה דוואי עכו"ם לג4*תהכלל

 להו דהיה יכ"ש ומוהה, הוזיל בשמחהו,שמחים
 שאד %ל הובותיהם רלפררע עטהם וליחן ליושאליאסור
 1גששום אידם כ"ום 3מו שלהם גמ2תה ביוםדביים
 לחז"ל להו וקים י"ל אולי )אבו"ת, וטודה.דאזיל
 11 אין עכו"ם ק*ל בסעהרהו באכילחו הש71תפותדבלי
 כשביל וסודה ואזיל ק*סח העכו"ם שיהיהשמחה
 שימיה והי"13 בבשר אלא שמחה דאין לבד,הייכתו
 בין כעצב יושב שיהיה ויא הסעוחה באכילתכד2תת9
 ירק חייב הוא אין לחוד ההליכה על ולכןהקרואים
 אז בסעודהם וכה2תתף עמהם יחד שם אוכ4בשהוא
 רש"י וכדפי' להלוך, קרוי שהוא משקה חייבהוא

 לו קרוי שאתה גששעה לך. וקרא בד"ה רר"יבמאמר
 רק יהי4נו כחבחו, הוא ג4*ילו אבילתך על אבימעלה

 אכילתך על אני נ2עלה ההליכה אל אכילתךכק4מצטרף
 כהצום טזכחו הוא כאילו קרוי שאתה כ24עה ההליכהאל
 כחב כבר אולם לפניו, שמחה יש יחד בשגיהםדרק

 ראיה דר"י וממאסד הכתוב מזה זצ"ל הנאוןאאסו"ר
 אסרו דלא וכוה ע"ז, כף2ום הוא דהאיסודוהוכחה
 דאין להו דקים י"ל כה2,תה, ביום עמהם ולתתלשאת

 החוב ופריעת וטתן הג24א שיהיה הכה2תה אי עניןזה
 העכו"ם שהוא בשעה יתירה שמחה להעכו"םנורם
 בשטחה גשרבה זה 3שביל דיהיה חכהשתה בשמחתעסוק
 מודה, 243ום הוא האיסור יאי ועוד וסודה(ואזיל
 לענין קי"ל והרי יס*י, כולי לטרומי למר ליהלפה

 כד2ום רמודה הנועם כזה"1 דליכא יט"ח בסי'אידיהן
 כן ואם וכהנ"ל, איבה וכמ2ום הן כו"ם עובדידלאו

 סעודח אף 3אן בפשיטות להתיר לי" היהלשיטתו
 לדינא קי"ל יהרי עכו"ם, בג2124ה ולשתרת לאכולקבע
 בשם והט4ר וחרא"ש 'התום' וכדכהבו ישםהכי

 התיוטות ס' בשם הר"ן כתב וכן רש"י, בי2םה'רשב"ם
 שהטחנר ואף בפידהש, ע"1 חתק ואין דש"י,בשם
 עסודי יב' סתימתאי כ24ום הוא שם, י"א גגם זהכתב

 כמותם והלכה להב"י דס"ל וההמב"ם, הרי"ףההוראה
 דפליני ביור היה לא ל"ה ינם חזינן הרי אב.בכ"3!,
 י"א, בשם שכתב אלא לדינא זה כתב 1לכןע"1,

 פטקו ובן להלכה, זה 6סק בהדיא הריוהיס"א
 דכן הועידו והר"ן והרא"ש והחוס' שם,האחר%ים

 גופא, אידם ביום אפילו הדברים כל למתיר המנהגהוא
 קבע, סעודת אף בנ"ר להתיר יש בפשימות מלאוא"כ
 אף סהפוסקים אחו שום אשתטיט לאולגשה

 פ0הו כולם ואדרבא זה, היתר לוטרמהאחרונים
 וטודה דאזיל הטעם דוכתא בכל דו1ש*י ועודיא"0ור?
 ע'ש", )ח' שם וכדפירש"י לבד חש1ב באדםאיא

 אבל 3שמר, העכו"ם טמנו ושסח הוא חשובחאדם
 4רוה9 %שץ, רליזול כלל שמחה ליכא אנשיםבשאר
 ושמה אנוים בק%אד נם יב"ח 'דבתוך לוטר הואנדול
 התם גכילם, וג(ודה אזיל ראג2רינן ובאידההןטאו,
 פשום דאי ,ועוד וטהרה, דאזיל הוא ג2מון הגאאןכהצום
 לחז"ל להו והיה בכ4שתה, כלל חלי ?ה מאימודה
 שייך דאיך ועוד ע3ו"ם, בהזסנת %ולם סלילךליאסור
 ואח"כ במפרש, ויב"ה כסתטא יום דשישים קצבהביה
 הרי אותם סזסין והוא כיון ,והלא מותר דמפרשאף
 נ4שתה סש'ום ל'הם דג2פרש כיון בביאתם י2סחהוא
 יב"ח קודם כטו יב"ח לאחר נם וגשווה אזיל א"כבנו
 או בנו, בנישואי שסח עדיין זה דעכו"ם דחזיגןכיון
 איא לבו, הנשואין ביום אלא לאנצר להם היהרלא
 אלא ומודה יאזיל כדש'ום אינו האיסור דטעםודאי
 היא אחת גזירה והכל וענו"ם בנותיהןכדשום

 דההיא בנט' דאמהו סהא אולם וכהנ"ל.מדאויייתא
 עכו"ם לההוא איקלע כה2ר,שיא כר יצחק דרבעובדא
 י43שס% יפירש, דאודי שמעי' שתא ירחא תרי0דלבתר
 עיהרא הנה %כו"ם, וגשודי גד2ום בזה הואדהטעם
 ואסור ידעינן דטדאורייתא הוא, הכי בודאיחמילתא

 מקרא אי3שז דעד קצבה רבנן העשו הכה2תה, זמןבכל
 אבל במפהש, ויב"ח בסתם יום שלשים עד כנוכ4שתה
 קיוי אינו גמשתה כמשום טפוהש אגשר אפילואח"כ
 לך, וקהא גה*ום דאורייתא אשוד בזה שיהאמשתה
 לומד דשייך היכא דרבנן איסור עוד בזה דישאלא
 אזיל בו דשייך חשוב דבאום אפיו ולזה ומודה,אייל
 ראזיל כמ2'ום סידבנן אסוי יב*ח לאחר אףופודה
 פירש דאודי ,ד"2טע כמ2רשיא בד יצחק יב ולכןומודה
 יג"ח גתוך אבל לחוד, דמודי איסור נ24ום אכלולא
 בנהזיהן כמ2וס דאורייי4ש האיסו'ר עיקר הוהודאי
 להג4שושה, ההז3(נה כה*ום 'הוא ההפידה ועיקרוע"1,
 לענין כמו ויב"ח יל' קצבה לעשו'ת חכמים סטכוויכן

 שום אין ובזה ח'(, )כתובות בנמ' במעונושהשמחה
 חשוב דבאדם רק חשוב, לשאינו חשוב אדם ביןנ"מ

 אבל יטודה הטעם נ"כ בו יש יב"ח בתוך גםודאי
 וכהג"ל. לך וקרא ומשום סדאוריותא הוא האיסורעיהר
 נופה הנס' טלשון להוכיח חד"2, דבר נלענ"ו ןעןז8נ(

 הטעם הוי לא חשוב באדם יב"ח לאחרדנם
 לכאוורה דהרי לך, וקרא 3מ2ום אלא ומודי יאזעמשום
 לשאינו חשוב אדם בין שמחלק כ!ה 3לל נשובןאינו

 עיקר והרי דאהדי, ושמעי' קאמר הנס' והייחשוב,
 פיך, על יי*מן לא ג24ום הוא וטודי דאזילהאיסוד
 וץ8מעי' כיון חש1ב א"נו או חשוב אדם לי מהוא"כ
 ונם  פיך, 9ל ישטע לא על עוגר תיכף הדידאודי
 הוא חשוב ראום שכתב. נמה טובן אינופירש"י
 זה תליא דטאי ותיסה סאד, ג(מנו מעכו"םושמח
 לשכו"ם. הוא פודי סי"ס הרי קטנה, או נדולהבשמחה
 וצזא ירהא תריסר ולבחר דגם' פרכת % קשהועוד
 רש%5י' התם שאני ותש כ"1, ב"ט ר"י והא שרימי

 דלא נופה כאה ס4כח אדרבא הרי בנאז3גא אבלדאודי
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 התחיל רריג'עו )מ*טע רהרי וסויה עטאילחי"שען
 הרי והברייוט6 יורי, לשסא חשש ולא לאכילמתחלה
 ריב"ס פירש באמת למה ועהר גפתטא. גרהריוראי
 אין ובוד4א הוה, דהוה ונשה הורה כבר והרי 14כילולא
 והתינח הפעם, עור ויודה יחזור שמא ישיבלחוש
  עסהם ונתן נושא ראם איריהן דלפני ע"ג( )ו'לסור
 רביום ואף פירש, למה 'רטותר שם  למ"ר אלאאטהר,
 כלפני וראי יב"ח לאחר 3ו'ש אמור לכו"עאירם
 התחיל דהיאך ייב"ם על קשה ועור הוה,איריהן
 ל4חתר אף אסור חשו3 רארם ידע ולש 3אעחלהלאכול
 כזו טרולה וזקלה לריב"גו ליה אידע דאיך ועוריב"ח,
 תקלה מביא ההב"ה אין צדיקים 2של בדעמען אףוהלא

 רנ"ל זצוק"ל, הסחכר בחט4ון צבי )אמר נעו.ע"י
 החשש הוה ההכא זצ"ל הואון אאגם"ר לדבריפייעתא
 ע"ג( ח' )ע"ז רש"י דכ' מהא סכמש, ע"ז אבקתמאעם
 י3וי רכל ואסור מכוין להילולא מסתטא -כין:בד"ח
 ע"א לעיל ו"ש"י כ' ונן כוכבים, לעבורת סשריבהיולא
 כוכבים לעבורת פלח בנו 3ושתה ביום עכו"ם,בר"ה
 באגוידה ראורי סשום רק רלא הרי 5כך, 'צהניעעל

 לע"ו שסח שהוא זה 'בשגיל פלח והוא אלאב-מא,
 עכו"ם זגח והנאתו ריריה שגוחה ההה ~כןבתקרובת,

 אכל ולא רפי' רר"גו בריה יצחק דרב י"ל דלכןפסהש,
 קושימן תהיה ז'ה יגאופן לבר, דש1ררי 13שיםלאו

 לא לסה ג1אר ח3צורה זצ"ל ה3וחבר הגאוןש4פו"ר
 לפי אבל הוה, והוה ומאי אדרי דכגר אחראכל

 על 3ט4ר הוא רשטח דשסע רכי1ן חששו הההראמרינן
 פלח יהיה גוראי ביותר מחשיבו הוא הרי אליובי(4תו
 אאגוו"ר כ' רכן ראיתי אח"כ בשבילו, לע"1ופטריב
 הר"ח פי' ועי' כרברי. נשפוו"ש זו נצזשובה להלןהטען
 רזסניה נמשוקאא בד יצחק ויב ור4 וז"ל הכ'1"ל
 8י' אכל ילא יאורי השטעי' יב"ח כחר עכו"םההיא
 בגייע האי למיהא סייעי' יירהה כוכבים שכהרתאמר
 רלא א( חרתי. ז"ל 'הר"ח סלשון 1אאטעינן עי"ש.כו',

 איטלע לשון דשאמי הנמ' טמ*ון רה-כט1 לשםכרמשבוע
 אלא בסתכוין, שלא לביהו דבא מהרה דרך והרהוה

 יעשת וע"ש י,ב אחר שה-ה וב42ביל לו, וקהארזיטג-ה
 לביאעזו תירץ ה1ה ראודי דמה ג( אליו. ובאכהלכה
 אכל לא עריין וא"ב לביונא, האי רטיתי על אורייעש1
 ראודי "ושסעי' דכ' 1"שונו סוויק 3ראה וכןטום,
 קושית שפיר וניחא נלל, 44כל רלא 1סשטע אנל",ולא

 וסה לאכול התחיל איך זצ"ל היוחכר הנאוןאאג1ו"ר
 עדיין אכל לא באמת ז"ל הר"ח ,הברי רלפי כו',בה3אזן
 )מרברי אבל מתחלה ראכל כתב הט"ז נם א~םכלל,
 אכיל רלא ומה כן ס"ל רלא מפורש כהשכוע ז"להרעח
 הרי אליו ביאאעו על מודי רהוא דבשטעו 3משוםהוא
 ההשש יחירה גשמחה ע"י לשמוח כ"כ 3חהא4ינורהוא
 קוים כהשעח בבשסהת גתטרובת לע"1 פלח יהיהרהחאי
 יש ז"ל מר"ח להברי ופירש ר49אשר הנכ1' 1ל-שוןיבשח,
 44כיל ולא שלחגו ומעל מושע"ם סהברת דמיו,ש5פן"שו
 הרהי הרוסר אכהר הגפ' דקה*ית נראה וחיהכלום,

 בנשמיקא ר"פ דקאסר להו, קשיא קא הכי שרישתא
 תריסר רלבתר רכהטמע שתא ירחי תריסר ערדמלתא
 יצחק ברב חזען והא כלל, לעכו"ם רפלח 'חששאליתא
 לאחר אמ רפלח 3דטום רחושש 3משרשיא ררבבריה

 חשוב דארם רר'ש גרי' ר"י שאני הגמ' ו3השניתרי0ר,
 בנאן והגה סאר, העכו"ם מפנו ושסח ופירש"יהוא,
 ר"פ, על קושי' בה'ררא לכאורה, אלימתא קושי' לןאית
 תריסר 1לבושר שתא ירחי תרי0ר ער טתגוא אמרהיאך
 שאגי, חשוכ הארם חזינן יהא %2יי דלכו"עכדטמע
 לכתר שרי לכו"ע ררק רבריו לפדש לר"פ היהוא"ב
 ול3וה לעולם, אטור חשוב ולארם 2חעא, ירהיתריסר
 לסרש צריך אמורא הא רבריו פיר,ש ולא ר"פשתיק
 ר"פ על זה דייקו לא למה געצסו הנס' וגםרבריו,
 רהשמיט כ3מש חריפתא 'הפלפולא "קר כבר רהנהונראה
 שאגי, חשוב בארם זה חילוק ז"ל הרי"ף ונםהרא"ש
 טמדת הוה רזה קנ"ב סי' בי"ר הב"י שכ'ומה

 תוכך ההוא הפ"ח בתב כן, ר"י 12עשה לבדחס-רות
 כתכו רוכתי רבכמה 1אשתסומי הו"ל לא ראפ"הבזה
 חשוב ארם רטערץ רנ3!' ועוד 42כתלגוור, חסירותמרת

 ארם כל אלא גהה נגע ו~ס"דווז הנוטום פהשסע לאשאני
 חסירות 3ומדות הל"ל הכי לאו יאי 3כך מחויבחשוב
 היוטה לא עואהי לוטר יותר נראה לכך רעביר,הוא

 רברי עפ"י יכהבתי לפי אולם הפ"ח, עכ"לבנירסתם
 פלח דהטנ 3אטלם עכו"ם בשמחת הוא רההששהם"י

 דאערי דכיון בר"ם בר"י הוא וכן 131הריכ,לעכו"ם
 אי וכה4ריב, פלח יהיה כ"כ עייו  רע4מח רכיוןחשש
 רפירש, 'הוא לבר חסירו'ת מהת רטשום לוגמראפשר
 והוכחותיו רבריל הכל ז"ל הנאון אאסו"ר דית הואוכן

 זה דם'אצ אסור מרינא הרי זה רלפי זו.בתשוגה
 השקריב לעכו"ם רפלח 3דטום ראסור יב"חמקודם
 כן, נק"מתם היתה ר5א הפ"ח רכ' וסה קוסחתוברוב
 זה נשפורש סביא ז"ל הר"ח רהא רחוס, רבו זההנה

 גירכצזו חהין ונדאה לכו"ע, ההטוב ארם ביןהחילוק
 אים 3ין החילוק  ענין להבין צריך אכגם בנם'בן

 החקעב, הוא סי נשפיס רטאן חשוב, ארם ללאחשוב

 אכו"ע, לאסער צריכים והיו דשרי, חשוב רלא הואוסי
 רהאי לעג"ר 'נראה וה"ה הוא חשוב ארם שסאהכ"א
 חשוב ארם לומר כוונתם אין שאני, חשוב ארםראסרו

 בע-ני חש31 ארם אלא לעצמו, כשהוא הוא ערכולפי
 שהוא ער כשר מחשיבו שהעכו"ם כלומרהעכו"ם,

 בא שחוא סצד מאר עד יתירה בשסחה טטנוש3וח
 פמנו ושטח רש"י יכ' והוא גשסחהו, וסתרועעאליו

 שהוא הואה כשהוא חדיסר לאחר רנם טאר,העכו"ם
 אסור כיותר שסח להיות כרי ער כ"כ חשוגעליו

 נבולים להנביל שייך לא זה על ווהנה ינ"ח,כקהרם
 רשכיח, במירי אלא נוזרין יאין 4אסור, נזירת41שבוע
 הרניל רדך קל שטינו דכר הא יצחק ורב עניןאבל

 כרי ער כ"כ יהורי 1אע טחשיב יהיה דעכו"םהממצוי,
 טרולה בשסמה תריסר לבהר נם געבורו שסחלהיות
 ו4אינו רבר זה 'בעבורו, וסהדיג פ5ח להיות כריכ"כ
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 דאין לחלק, כדי זה ר"פ 'הזכיר לא ולכן עיקר נלטיוי

 וההא"ש הרי"ף סברח והוא נזו, למדה לכו"עחוששין
 זי"ו(. אבן הנ"ה, ע"כ ודו"ק. זה חילוק הביאושלא

 מרוב ודיב"ם ק"ם, דלא כ"ז לי"שב נוכלדלכארה
 ולא חשוב, לאדם עצמו החזיק לאענותנותו

 י4ר4הה כיון ולכן כ"כ, בכיאהו העכו"ם שישמחחו4ב
 ויודה אח"כ אזיל לש13א חשש כ*כ אותוש13חשיב
 ד3אעחלה והיינו אכל, ולא אז פירש ולכןלעכו"ם,
 בביאעגו העכו"ם ש"שמח חש3 דלא לאכולהתחיל
 לעכו"ם דאודי ר"ל ואין באודי, שומעי' ואח"ככ"כ,
 כיון ולכן ביתו, אנשי לפני עמו דהתפאר שסעי'אלא
 אח"כ אזיל לשסא חשש כ"כ אותו שטחשיבישראה
 סיתרצא ובזה אכיל, ולא אז פי' ולכן לעכו"םויודה
 דיש3מגי' נדול, דוחק זהו ודאי 44בל הנ"ל, חקושיותכל

 דהר"ח הזכרהי כבר )אבו"ת, עעכו"ם, 3מטמעדאודי
 כלי יומר אין וגם לעכו"ם(, דאודי מפורש כתבז"ל

 פריך לא שדי י"ש תריסר ולבתר דפריך הגמ'דכוונת
 שאירע שמצי13 3ומה אלא אכיל ולא דפרישמריב"מ
 זה רודאי יב"ח, לאחר אף שהודה בעכו"םעובדא
 ובפדט אחד, טעכו"ם כלל ראיה דאין כלל פירכאאיט
 113דה כהשום דוטעם הוה הב"ח סקודם דנם ני3נראם

 לאז'יל חיישינן יב"ח דעד קצבה חכמים וקצכולעכו"ם
 כך חכמים שיעורי כל הלא חי"שינן, לא ואח"כו3ודדה
 חי"טי3ן שקה"ח קודם יב"ח של האתיון דביוםהוא
 לאזיי חיייישינן לא תו 'טקה"ח ולאחר ומודהלאזיל
 קודם להודות שדרכו העכו"ם דאותו אףופודה
 לחוש יש ושסיד החטה ששקעה למה יחוש (א גקה'2;
 חיישינן לא היי אלא שקה"ח, לאחר נם שיודהעליו
 ועוד אחד מעכו"ם בזה שייך פרכא איוה וא"כלוה.

 תדימד ולבתר ה3י. לפריך להנמ' היה כת"רדלדעת
 פריך ולמה וסודי, לאזיל חיישינן לא מי שתאירחי
 עכו"ם 'בההוא הפדכא לתלות לו דהיה ועוד שרי,מי

 לגביה ריב"ס דאיקלע עכו"ם ההוא והא הכיוהל"ל
 והא ואסד בריב"ם 6רכתו תלי ילמה דאודיאשמעי'
 הוא פהכתו עיקר דכל ודאי אלא כו' איקלעריב"ם
 שהקשינו הקושיות כל והדי אכל, ולא דבירשמריב"ם
 3משתה ד43טום כיון טובא קשה ועוי לדוכתאחדרי
 לאז% כלל לחוש "ט לטה יב"ח, עד אלא אסוראינו
 וכל עמהם ומתן טכהשא יותד חשיכ ראדם אףוסודה
 ו3נודי אזיל דבודאי אף השנה ימות 3כל הדבריםשאר

 וע"כ חשוכ, אים מהנאת הרבה יותר ממוןמהנאת
 להק'ריב שדרכן איום ביום אלא לזה חששו דלאצ"ל
 לעכו"ם. וטהדה אזיל שסא חיישינן אז לענו"םזבחים
 היה לא חשוכ 3אדם ה"ה וא"3 השנה. ימות בכלולא
 ולא ה3משהה זסו כבד כלה דאז כיון לזה לחושלן

 זה ידכר ראיתי שהב וכהנ"ל. הושנה ימו1ן 3וכלעדיף
 כל לדעת מכילתין בריש הדא'"8 בדבריפבואר

 ראכוו דהא דמפרש רש"י לחברי שם והביאהסוסקים,
 עסהם ולתת לשאת שאסוי אידיהן ליפני בכה2:קשם

 13שום יאסהר עמהם ומתן 3דטא כל על שקאיכפשטי'

 מאש"ט שהוכיח ז"ל ר"ת קהשית וה3יא וטודה,דאזיל
 החזי ב3ורי ווקא אלא סו"ס 3כל איידי דלאשם

 שהע0ה כ"ז י"ל ומיהו ע"ז: ועקא'א8 וכ' ע"ש,לההרבה
 לירו שתכיא וגאה בכל ו3עדה 4איל עט"םבהקהובת

 3צרכהה עאשוסק לפי שלו עכו"ם ושסייעוזו או3(רכי
 נם ע"כ וא"כ וה, כטעם נ"ב ס"ל ע"כ אסורסו"ם רכי בזה הש"י סרעת נ"כ דט"ל הרישב"ם וא"3עכ"ל,
 ע13הן ולתת לשאה דאסור הכה8נה כלשון שכתבהרי"ף
 וע"כ כר"וע, ולא רש"י כדעת נ"כ ס"ל ע"כבסתטש
 קי"ל וכן הפו0קים, כל פסקו וכן הנ"ל. 3(טעםהוא
 הנ"ל. מטעם הוא וע"3 אסהר מו"ם ד3ל כריש"ילדהנא
 ז3פן כלה שכבר יב"ח לאחי בודאי ע"כ הריוא"כ

 שוב וה'רי ערד, עכו"ם בתקרובת עו0ק אינוהכהשתה
 נ"כ לדייק יש ד5פי"ז ועוד וסודה, לאזיל להושאין
 איגו הבסת143 כיון והיי בטפר"8, אמהר ל' דלאחרבהא
 לנמה וא"כ בחקרובת, עוד עוסק אינו שוב ע"כא0ור
 לאזיל חיישיגן לא ד~יא"ש להברי דהרי ב3אשרש,44סור
 וחי"8"נן בתקרובת עסק מתחלה אם אלא1סודה
 ולא זו, הנאה לידי בא כציכיה שעוסק דכהשוםדיאמר
 דליהא מזה סוכרח ע"כ והרי בצרכיה, אח"כ יעסוקאם
 ובהנ"ל. ומודה דאזיל החשש כ%בזה
 חי"שינן דלא האמת 'הוא כן דודאי נלענ"ר לכןד(

 כאום אף יב"ח לאהר וטודה לאזילכלל
 והרא"ש הרי"4 לדעת קנ"ב ב0י' הפ"י כתב 1כ1חשוב,

 ראף דס"ל כלל, השוב דאדם דין כתבו שיאוררמב"ם
 בת3 יהוא אלא ביה, 3וטנחינן לא דאודיו"טמעיני'

 %א יפיירש הוא חסידות ממדת דר"ם ברי' ד"ידהוא
 מלשון כן 3ה2מע ולא הוא, דוחק ווא'י וזה עי"ש,אכיל
 ר"י והא שרי שתא ידחי תריושר ולבתר דפריךהנמ'
 י"י דפויש הוא המד"נא טבד ידאי דה3וקשן הייכו',
 וסובר בוה עליו חולק התרצן ואם חסידות, ממדתויא
 להשיב ליה היה מדינא ילא הוא ח5ייות ממדתררק
 להה ומדהשיב עביד, כעלכמש חסיוות ד23דת בקיצויכן

 שאני חשוב דאדם 3מטמע היוא, 'חשוב דאדם ר"ישאני
 יר"י הסקשן וכדסבר הדין עיקר לענין אינשיכהשאר
 דאדם דכיון שם וכדפהרש"י דפריש, 'הוא הדיןמעיקר
 נ"כ הטור רכדכ' סאד, העכו"ם מטנו שטח הואחשוב

 כזה. הב"י על הט"ז נ"3 השינ ובן בחדיא,הכי
 להבין יש דדבה בזה, יש אהדת דכוונה נואהאולם

 דאמרי3ן יכיון לך, ווקרא האימורעיהר
 מז"ם, אכל כאלו ה'כחוב עליו כעלה פריאתודכהשעת
 נכל אף העכו"ם 3קריאת לאכול לאסוי לן היהא"ג
 כמשתה רטוז והיכן בנו, 'כהשתה בלא אף השנהימות
 "השכלת ל3תוב הכ' הוצרך דלמה ועוד בקדא.בנו

 מזבחי כאילו הוה 3השלו אכל אם דאפילו כיוןמזבחו",
 ולקחת ואכלת לך וקרא באמרו 'די והיה אכל,מתים

 אכלו כאלו דהוה 3עצסנו יודעים והיגו ונו',מבנותהו
 וע"ז, חיחון להרי לבוא פופו זו 'ד13אבילה ניוןמז"מ
 כהשום 3הח"ם אכל כאלו התוהה דעשה הוא זהדכהשום
 יכותת צ"ל ע"כ א5א ו3ו', והזנו ונו' 13בנוהיודולקחת
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 אלא בוריאחו לאכול אסוד ראינו מורשא, אכיאנתוב
 הכ' עליו ג2עלה דוקא ואז לעכו"ם, זבחו שמיריבבעת
 שפיר טעיה ו'דרשינן כצמש, כהבחו דהיינו כא"םכ4לו
 ל(1כול נאסר לא זבחו להוריב דרכו שאיןדבעח

 בכמשונה רדוקא שפיר םיניה ילפינן ולכןבקדיאהו,
 הוא אז לעכו"ם זבח להקריב דרכו דאז יכדוסהבנו

 סבואד נ"ל זה ודבי השנה, ימות בכל ולאדאסוי

 כל בנם' שם דאמר הא על שכתבו יוהד"ן רש"יבדברי
 א"ל לא בין הילויא מחג(ת א"ל בין יוטיןתלמין
 כצשהגשש א"ל לא ובין וז"ל אסוד היל51אמחסה
 לעכו"ם סשהיב הלולא ימי בכל ואסוד ומכויןלהלהמא
 אבל בזה, לכוגתם ביאוי שום אין ולכאויהעכ"ל,
 לפי יכאודה דקשי' סאי בוה ררטזו שפיד גיחאלהנ"ל
 תלתין כל אסור לכוה א"כ הזבח בזמן תלי *יכלהנ"4
 הזבח והלא לך, דוקרא גושום יב"ח, כל וב"שיוסין,
 ולזה לבד, הנשואין ביום אלא בסתטא מלדיבאי13
 לעכו"ם מקריב הלולא יסי כל אלא כן דאינואמרו
 הלא ולפי"ז לך, דוקרא האיסוד שפיר בו ישויכן

 דאדם ד"י שאני ואמר הנם' דברי בפשיטותיתבאר
 דאדם הטהוור בלשונו ודקדק יבדפירש"י הוא,חשוב
 ור"ל דייקא מאד העכו"ם מכ(נו :שסח הואהשוב

 דלמא שמיד חיישינן מאד שד שמחתי רובדמחמת
 עתה גם יהיה ושוב לעכו"ם זבחו את עתה נםיקריב
 שמח דאינו חשוב באדם שלא אבל יך. דוקראהאימור

 1כר18ם יב"ח, 5אחד זבח שיקריב חיישינן לא כמודעד

 וכהנ"י. חי"שיגן לא וג(ודהדאזיל
 א"ש והרמב"ם והרא"ש הרי"ף דדעת נ"ל ךלפוי"זה(

 דבוה"ז הוא ידוע ודאי זה דהרי טעם,בטוב
 ולא עולם, בבורא מאמינים הגוים דנם ב55, ע"זאין
 אפייו אלא הכי דם"ל הוא ד,ש"י בשם הרשב"םלבד

 דאידיהן דין שכתבו המומקים וכל והרמב"םהדי"ף
 אלא הידועה, יכחישו דלא לזה פוד1 ודאי נ"כבזה"ז
 דהמים כמטום בזה"ז גם נהוג דאידיהן דיין ס"ידפ'ןם
 על מצווים נח דבני קי"ל והרי בשיחוף, ע"זעובי*ם

 תקרובת נם ע"נ וא"כ מצווים, אינם השתוף ועל ן,ד
 וא"כ בשתוף, דסותרין כיון ע"ז תקרובת אינןשלהן

 שייכים אינם עכו"ם בתקדובת דתלו הדבדים כלבודאי
 דדאשעם שלי לעכו"ם וגמודה באזיל אבל בזה"ז,כיל
 בוה"ז, נם ושייך ודאי פיך על ישסן לא נאשוםהוא

 באיייהן %1ן כגדצ, ע"ז הוא השיתוף ודאידבישדאל
 פוסקים להנך ס"ל וכידה דאזיל כמשום הואדהטעם
 סמשתה הנאה לענין אבל בזה"ז, גם דגהיגהנ"ל
 הכאשתה זטן הוא שאז יב"ח בתוך דדוקא ס"5ענו"ם
 דהרי בזה"ז, נם אסוד בנוה"כ סדאודייתא ואסורעדיין
 אם וששף קי"ל בסנין שנאסרה ררננן בנזירהאאעו
 השהסקים וכם"ש לעולם האיסוד בסל יא הטעםבטל
 רוכהי, ובשאד עכו"ם נבינות לענין קם"ובסי'

 דהרי לנטרי הטעם בטל דלא ונם בנזה"כוסנמש"כ
 יב"ח בחוך אכן ממש, כע"ז אסור שיהוף נםל"שראל
 4נ8יל1 יב"ח לחחר אבל האידנא, נם אטור ה4אדצזח"נ

 ושאנו אלא דאורייתא, אימור גו שאין חשוב,לאדם
 י*ך טרובה שסחתו מתוך שמא בעצמנוחוששין
 איא אצלם דאין האידנא שייך לא זה זבח,ויקריב
 זבח"ג2. נקדא ולא רשיתוףענין
 מביא ד"1 רבנמ' אחד, דבר עוי ליייטב נוכי ןבנזזץ1,

 כהשום דימא או היותה 3מצוםהאיבעיא

 האיבעגא, נפשמה ולא ט', סכשול תתן לא עורלפני
 אב' בנ"ם, הש"ם רדך זה ואין כה, אמי לא תי9וונם

 איא ע"ז עוד ה*ה לא האיבעיא בזסן דאף לומרנוכי
 שנפשמה פשיסותא צריך יא באכות וא"כ שיתוף,ענין

 וכמשום הדווהה כושום הוא דן"כ סמנהנא,מעצמה
 אינם הגוים הרי עור, ולפני כמשום דאי וםודהאזיל

 ואף עוד, לפני כמטום בהם ואין השיתוף עלמצווים

 כבר האיבעיא רבזמן לומר הוא דוחק רזה נאמראם
 ליה, מבעי ג!אי דא"כ העולם, מן יבדה הע"זכיה
 בודאי כהצר"שיא דדב בדי' יצחק רב ביסי הד:ריועהד
 בכ"ז ד', אות 4כדלעיל אכיל ולא דפיר,8 מכהש ע"זהיה
 ענין כבר היה ור"א רבינא דבזמן לוב(ר 3וכישפיר
 קבעו לא יכן וכהאידנא בשיהוף רק הנויםעבו'דת
 והדא"ש והד"ן התוס' אב5 ודו"ק בנס' חיקולשון
 אינו ראידיהן די*ן רש"י בשם שפסקו והש"עוהטור
 שייך לא פיך על ישג2ע יא וגם דם"ל צ"י בזה"זנהוג

 דאזלי ונ"ל מנרש, בע"ז ח45 אייו-י 4א דקראבשיתוף,
 ע"ב( )ם"נ דבסנהדהין אחדת, בפלוגתא לשיטתםבזה
 עם שותפות לעשות דאסור דיטמואל אבוהאמר

 ישמע יא במשום ועובר שבועה יו יתחייב שסאהעכו"ם
 הם"ז בסי' והטור והרא"ש התום' שם וכתבז פיך,עי

 עובדים דאינם כךטום בזה איסור אין דבזה"ז ר"תבשם
 אלא סיירי יא ישמע דלא ושרא בשיתוף אלאע"ז
 הדי"ף אב4 הנ"ל, כשיטתם והיינו ע"ש, מנמשבע"ז
 פסקו שותפים סהי' בב"ה יהדמב"ם דע"ז ובספ"קשם

 דנם דס"ל ע"כ והיינו ע"ש, בזה"ז גם יינאלהאי
 כשיטתם והיינו פיך, על  'אשגוע 4א כהטום ע,ברביניתוף

 בשיטתו הרם"א נם אזיי דינא 51ענין 1ד1"קקכא
 ובא"ח קם)ז סי' יו"ד עי' והרא"ש, התום'כדעח
 שם בפ"ת קם"ז סי' ביו"ד עי' )אבו"ת, קג"וסי'
 ז"ל(. מהר"י והנאון הנוב"י בין ודברים דין בזהדיש

 אזיל הוא י"א בום 9ם"ח בסי' זה ידין שכ'והטחבד
 9נ"1 סי' ובא"ח קם"ז במי' שוונ8וח לעניןלשיטחו
 כן לפ910 דצה לא לכן וההמב"ם כהרי"ף שםשכ'

 ל*נין אבל וישימב"ם יעשדיוף כאעיגששי גאשוםבפירהפ
 לענין בין הרס"א מסק אלא לנו דאין ודאיהלכה

 ודו"ק וכהנ"ל, לקולא א"דיהן לענין יביןשוחגשוה

 והראאא4 הרי"ף דבדי ביהצוב הש"ר שכתב ןב!הז(
 חשוב ראדם איסוד שהשמיטווההמב"ם

 ירמי9 חשוב דאדם היא דפשימא דב(להא כמשוםהוא
 נאנ דהשגויטו בהא צ"ל וכן שיוכל, כשה בכלעצטו

 לשנ"י ע"יצ, בבש"ע חושוב דאדם בש"ם ואיתאהא
 לאינך. חשוב דאדם איסהר האי דסי דלא ננון זהאין

 לר"נ חזען ההרי מ8ידות 8סות אלא אינו ודאידהתם
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 י" , חומש פמטו פא ל1 מבש לטמלהשללה
 אמ רב ש"נ נק, )שטז ומגשר ע",שצש
 אשיש כדי חפחת טיחז רס המ י חזחחטר
 ש' בצי אצל ש1א וסשצגמ עקג שםרשק
 בשחנו קגא מים ךמה ב'ג ל"ז ליז וצ' בכסמומים

 רמפורש בעצטן 3ףם יכפכ""ש בל, אף האחר ע"יפבדישזן
 הסירות סית אלא א"נל וראי אלא לחיהר,בקהא
 עצל, חשם את ליט" הרוצה כל לא וכוהבעסכש4
 וזןנאשר קי"ב, בסי' קיקל עטעם של בפה1אפיט
 כ4שום 8מהם לאכ1ל ל1 %5מר נאשרין ש4אנן עםשאוכ5
 רין ה1כירו לא ויבן חגצין, בסים וכ"ש וקמטהאיבה
 רר"נ דכיון יעחר עב4ור, לרין יחושנוהו שלא ושפירזה

 ראמ הם"ל ש"קם לו ד2%כים לר"י ננ4שי' עובההעביר
 אנל השסעצהו, שפי וצן בא, אין חכאדוחמרת
 רהלא  ישפיר חי"ש"נן  ינאח רלאחר חשיכ ארםחאי

 להם ההה אא ודאי אצג"ל  כפודש"י הואמר"נא
 וומהנ"ל לנכון א"וש שבתב~זי 3אה לפי אכללהשמיטו,

 דאדם לרין ק4הביאו והכוחבר הטהר אכל ה',כאות
 ישכתבתי במו ס"ל יהם צ"ל ע"כ ודאי לרקנאחשוב
 לאזיל שפיר היישינן יב"ח דלאחר ב' באותכמץחלה
 דם"ל דבריהם כ%שעיכצז להריא 3מש3שע וכןוסורה,
 והנך וכה3"ל, כגאש3ף' הוא דאהרי ד,שמעי'דפירושי'
 כהשום בזה גם הטעם רעיקר ס"ל רהשסיטוהופוסעים
 הח4מימההו "כן י' באות אח"כ וכמ'אש לךוקרא

וכה3"ל.

 פוסק איהו רהיי ו4מחבר בדוצ2 עהר צ"ע שלמח(
 כשי3אז רם"ל כהרסב"ם קט"ח סי'בר"ש

 הרי ו:ש"כ א"ויהן, ב'אני אמהר 3(ו"בו וכל בזההש"י
 על ר"ת ששיהע שצצ"4ב הוש4'ש בדברי נ"כיפבור
 רכתב נ' באות לעיל דבריו יוכדהבאתי רש"ידברי
 בז3ון אלא לעבו"ם ומרדה אזיל אמרינן דלאמפורש
 דשטעי' להא לפרש יוכל איך וא"ב בצורביהשעוסק
 לחוש יש השוב דבאדם לרינא כן 1פסק משטי',דאודי
 עוד עוסק אינו ודאי יב"ח לאחר יהלא ומודה,לאזיל

 דס"ל לוטר אפשר היה ולבאורה וכהנ"ל,בתקרובת
 שם שבתבו ומי, בד"ה ב'( )ה' שם בנמ' התוס'כפי'
 בנ' מו"ס בבל ומודה לאזיל חיישינן דלבן רש"יבשם
 ר,שם כמשום  בתקרובה שעוסק אידיהן רלפניימים
 לפי"ז וא"כ ע"ש, 31!הדה ואזיל בפיו תדירעכו"ם
 דכנתוך ו3נורה לאזיל חשוב באדם לחוש נוכליצפיר
 שאינו ביון ויודה לעכו"ם שיזבור לחוש יששמחתו
 בס' האריך דכבר אינו, זה ודאי אבל בתפרובת,תלי
 והעלה עבו"ם ש5 א"ריהן בעגין א' אות הרועיםסלוא
 ררש"י שם בכ4שנה ורש"י התוס' בין פלוטץאש"ש
 דאזיל כמ4ום הוא א"דיהן רלפני רהחשש כח4ורשאסי
 הנ"ל ברבוי נתבו התום' אבל א"רו, ביוםוטורה
 לפני ריודה חיישינן בפיו תדיר עבו"ם יושםדטתוך
 רש"י כועת ס"ל ע"כ דהרכוב"ם שם והעלההא-ר,

 דלשי3אז אידו, ביום וקהדה דאזיל הואדזחא4פ
 הכשזקיים דבר בין חילוק 4רן דבלקיחה ום"להרמב"ם

 אינו להם ולכ4בור אסור, ובב"ע 3צזקיים שאינולדבר
 רשוי כרעת 'דס"ל ע"כ הטתקיים דבר אלאאסור

 רמותר והטעם איהו, כיום ויויה דאזיל מואדהחישש
 חד ילא כ4צום הוא 3צשקיים עששינו רבד להםלמבור
 ולכן שש הכדפיו"צ"י עלי' שיודה א"רו ביוםליה
 לעולם דהסעות בהבי לחלק שייך דלא לקיחהלענין
 אבל בכ"ע סהן לי9ח אסור ולכן אידו ביום ליהחזי

 מתקיים שאין רבר להם ל3שכור רטותי הא  ע"בלהתום'
 בלטידאה י"ל וא"כ עליו ק4יודה חשוב ראינו 3אצוםהוא

 יבר כ4מנ1 ושפיו"ש על המש עצוב טוכר דמתםלהיפך
 כעבורו ה1א עצב לאו 3שזקיים שאינו רבר אבלדחשהב,
 ליקח אם4ר לכך בי?עוון, וש3שח לו, הט4 חשיבאדלא
 דבר מהם ליקח וטותר יאעקיים, קנאינו יברמהם

 הר"ן ק4הביא חולקין ה"ש של הטעם וזהוסתקיים,
 ס"ל רלא הרמב"ם אבל נ"כ, הטור וכהבוווצ,ש"ש
 ב4הן לי9ח 13דאוסר חשהב לשאינו חשוב דבד ביןלחלק
 אששין דבר להם לכשכור רסתיי 'הא נם ע"כ אופן,בכל

 רלא סשום אלא ההש חשוב ילא 43שום לאו3אץ9יים

 החשש רעיקר כפירש"י ס"ל דע"כ אירו ביום ליהחוי
 חאיד, לפני '4מש איוו ביום ויוורה ד4איל סשוםהוא
 כיון וא"כ ע"ש, ישיהמם סלא הס' דברי תהרףזהו

 אסור ל9השה דלענין כ4ה כהרמב"ם טסהשהמחבר
 אהרו, ביום שיודה הוא 'חהחשש צ"ל ע"כ א"כנב"ע
 א4שם חמתוך התוסן כט"ש כוה לו43ר א"א הרי4א"כ
 הלא וא"כ וחשיור, לפני י*ודה אז" בפיו תזשרעכו"ם

 בעען הקה0ם ~עיז בנט' שם ואסוו פשש יקשהוואי
 לאזיל חי"שען 'רהקהבה כסידי דוקא חמשטע יסיםנ'

 א1% מוברחין עוב הרי ואעב כצ"3ק בבל ולאומורה

 שעוסק בזמן רק תלי וסורה ראויל שכהב הרא"ש5תי'
 דבארם פ43ק ההשך 141"כ נ' באו'ת ובהנ"לבהקרובת
 וכהנ"ל. יסהדה 'האזיל 3דשום יב"ח לאחי אמורחשוב
 לו43ר אנו דמוברחין עוד לוסד נלענ"ד היה לכןט(

 נם חשוב יאים לדין ,דפטקו והמחבר ה45ויינם
 לד יקיא כ4שום הוא המעם ,דעיהר נ"נ מפרשיכזה"ז
 לפניו זבח יקריב עדיין דלמא חיישינן שמחתורמתור

 והדא"ש הרי"ף לדעת ד' באות לעילובדבתבתי
 עד הז'/ל שעשו הקצבה דעיקר דס"ל וצ"לוהרמב"ם,

 בטעונו, שהמשחה לענין ממש דמוהו לא ויב"חל'

 הלא ובאכצז דוקא, כנו כהשתה 'נזכד לא בקראדהרי
 אלא בנו, 'בכמצונה לכ'ד לא עבו"ם כהמתה לכלא0רינן
 שטקריב זמן דבל טזבחו ואבלת שב' מהקראדדייקינן

 והרבר ר', באות וכהנ"ל בקריאתו לאבול אסורזבח
 עבו"ם של דרבו זמן באיזה לחקוד לחבסיםמסור
 שיערו כאעחלה ינם שפיר לוסר גוכל ולכן זבח,להסריב
 עד אלא זבח להקריב 'דרבו אין אדם דבבל כךחכמים

 חשוב כ4מרם אבל בגשפרש יב"ח ועד בסתמא יוםל'
 לה9רינ ירבו יג"ח לאחר א"ל אלא לדבר זמןאין
 באים וחאי לפי"ו וא"כ 3אור, ער ש3שחחו גשרובזבח
 טפש דאורייחא איסור נ"כ בו "ט יב"ח לאחרחשוכ
 וה רדנר וראי ואשכ יב"ח, 5הצים ארם בבלכפ



ןין1ן"דתפארת
 חלי"4 לדשת מ' באות לעיל 1גדכ' בשה"ז נםנאנ

 ובזה יב"ח, גשקורם אדם כל לענין וחיטב"םהתהא""ש
 רכווחא חנך על חעסהבר הטוד 4יני לחודהמברא
 הסעם 41בטל ושף בוה"ז מ חשוב דאדם לדין1פטש
 שם. וכהנ"ל מנזה"נ הדין במללא

 מיקרי  עכו"ם חקרובת יגם וס"ל לומר נוכלועור
 בשיחו4 אלא לבדה עע"ז שאיגן בזהעזא4

 נם א"כ כ(כמש כע"ז "1ראל אצל הוא דשיהוףרגיון
 היה וע1פיר גשכוש ע"ז תקרוגה גהקרי ש5הםהזבח

 הנט', בזסן כסו טטש בג1עטו בזה"ז לך דוקראהאיסור
 אצל ע"ז, תקרובת הוה לא העכו"ם דאצלונהי

 רדבר ערד וגלענ"ד ע"ז, הקרובה ושפקר הוה"שראל
 זבח י"05: כ"ב )שמות טפורש סהרא ליליף נוכלזח

 ביאור אין דלכאורה לבדו, לה' בלתי יחרםלאלה'
 ולא קודש, רג4שג1ע כצעכש5 לאלקים ולסה קרא,להאי
 ב"ה. שגוחק ר,1"י וע"ש כבכ"ם; אחיים אלקיםא~מר
 דאפקי' "ז0ח" לשון ואכשך הכ' שינו: דלנשהועוד
 הכ' סדרך ל141קים עובד לשון אכשך ולא זביחהבלשון
 ויא מלא, זובח ולא חסר זבח כ' דלמה ועודבכ"ס,
 ופה יחרם, לשון ואכור יוכאע לשון חנץ7ובאמר

 כגרותר. נהשה זה נם 5בדו לה' בלתי הכ'דג1סיים
 כעין וביחה דדוקא כוה דכהשסעינו פי' ו"לורש"י
 לעבהה דרכה קנאין אף ע"א לכל עלי' מייב אזפנים
 בסיתה אינו כו' הסכבר כנון עבודוה שאר אבלבכך,
 ,שם בהשג1ש נ' בע"ז דהרי ,ותיטה ע"ש, באשהרהאלא
 כיטול להם שצשין עכו"ם לתקרובח קרא גשהאידיליף
 על ולא ההקרובה על קאי יחרם דהאי והיעולעולם,
 מרקילים אבגי לענין שם דאסר המהריבחאדם

 רלא רבנן ואיכא רפרשי רבנן איכא בדהכיםשנחפשרו
 רשאשר הא כי לה )שבר דפו,שי דרבנן מ"ט חשסרפרשי
 לה ישאין  עכו"ם להקרוגח כניין א,ר ב"י אכ"תר"נ

 מה ז"ט וחשכלו לב"פ ויצישרו שנאמר עולכיתביטול
 לה אין עכו"ם תקרונת אף לעולם בטילה לו איןגאע

 פניס כעין בעינא אגשר פריש דלא וגמאן לעולם,במילה
  ,4בסקדש  בהשיפ  כצין פנים כעין רש"י וכ' ע"כ,וליכא
 בלתי יחדם לא5הים זובח כהכהינ הקרובת דהויהוא
 עכו"ם זבח קרוי בשנים 'הוטה אלמלא לבדו,לה'

 דכולא צ"ל וע"ב ע"כ, בפנים להם עובוים איןואבנים
 גם דאי יחרם, לאלהי' ידזובח סקרא לה יליףמלתא
 רק שמגינן דזובח וגשקרא דגשע מההיקש לה יליףהוא

 אין ודאי הרי א"כ זבח, דנקרא 'היא לחוד פניםדכעין
 אלא קרא מהאי שמעיגן דלא מ"ה ילפותא שוםלו

 רכדפירש"י דופא פנים כעין בעינן הזובח גמימעדלענין
 ע"כ אלא בעצ)שו, הזג" לענין הוא ענין ואי"הבחוכמש,
 ושמעען להזבח יחרם לאל' זבח הוא, הכי השראבפי'
 בהגאה אסוור פנים רכעין עבו"ם דתקרובת נופאסיניה
 עולמית, במלה לו האין לב1ת להקיש נוכל ושובכהרם
 ושמעינן זובח קרינן בודי?בטש זה שמעינן מהקראונם

 פנים כעין בזביתה  דדוקא  הוובח סרהח %מיניה
 על כרניה לכודריש הוא זבח וסדכתיב סיוגה,בשזחייב

 ב'( )ס' סנהררין ועי' כ8רם, בהמת דאסור נופאהיבח
 *בין והקריאה מכש0טא בחילו9 5צ1ש ל1ה )ודוסהע"יש,

 ו1ין חז"ל, כדברי  היבה ט4  יש דסתיבאמטםודה
 אזינך א"ת אזינך על לך ההיה והעד ס"ד ה',כתמבות
 הסבטא קרי4אן לפי לפרש כוצהו וע"כ אזגך,אלא

 הרם"א והביאו ס"נ פ' ח"נ בסורה ועי'והכתובה,
 ב"ק דרשאע על שהגנה יין" "סחיר ס' בההדכטןז"ל

 ב*ם זה דכנון שפיר, ניחא שכתבהי לפי אביהנ"ל,
 כיצד הא יוהן כי וקרינן יתן ני כתיב רסי דר"פכ"ב
 הקרי אין הלא והתם יהן, דכי דומי' יותן כי סןבעי
 86'  שי סנהה ועי' ו,כ1כטא, לפי גגקהרו7 אלא15לא
 בושם ג!"ש כ4שה כלוח ביום ויהי קרא עלנשא

 וחייא אסי דרב פלונתא מ"ו כתובוה ועי'המפר,שים,
 קריגן אא כלי, דכחיב קדי שם ידאין מצוה נעניןב"ר

 ו5ומילא ע"ש(, כאותיות ולא בנקויות אלאסצוות
 פ8ים כעין בהו דליכא ננרקוליס דאבני להאשמעינן

 )11בו"ח, ודו"ק. לנשע בהו סקשינן ולא זביחה הוילא
 ולשען פיו,1"י כשכ4שגשעוה הנוששה דלפי אגי, בינהדל

 ח"ם, דהוא הזובח וצ1רם אל דק שאי יושרם לשוןהוס'
 מ18ר,ש הוא וכן יוכךו, יחרם בתורה: שפיר,ש"יןנסו
 ת"ל ז"לי רש"י שם וכ' ב'ן, ס' )סנהררין  בגס'יוהר
 יחרם דהאי מיתה לעונשו ריכתוב דבא יהדםלאלה'
 לא האדם כון יחרם אשד חרם כל רכתיב מיההלשון
 הזובח, האדם על קאי דיחרם הרי כו', יוגשז סותיפדה
 כדאמרו לבדו לה' כנביתי שמעינן יבעינן פניםולגעין
 לה' בלתי ז"ל: רש"י וכ' רסנהדרין, ב5מ' ,שםמ8ורש
 לשם ונחגן בהן כולעבדה העבהרווע כל ונטל ייקןלבדו

 קשמר לשם הראויות עבודות דאכל ס4שכעהסיוחר
 כשין י,ה א' נ' ע"ז בסם' ו,ש"י כווטת נם חהואע"כ,
 כדנתיב חקרובה דהוי הוא שבמקרש "מהים כעיןפנים
 ר,1"י דכ1סיים הי"נו לבדו, לה' בלתי יחרם 5שלה'זוכח
 ממנו דרק שדו, לה' בלועי הכ'י סוף 1אעוססיק
 הנאון אאסו"ר שכ' כסו בודאי הוא ואטת זה,שטעינן

 היקש האי נ"כ ס"ל בודאי פו"שי ולא דרבנןזצוקלה"ה
 דבוששי דס"ל אלא לכאז דסהשינן א"ר ארחב"ידאר"נ

  הזבח על אולם בעינן, פנים דכעין משום מקשינן)א
 מהאי )שפורש ליטוד צריכ"נן לא נהנאה יאסודבעצסו
 עכו"נש הקרובת גמשום הזבח בעבור דח"ם דכיוןקרא,
 ההיסש מן מאוטה ב"דך "דבק לא משום עכו"םתקרובת כלי כהנאה הזבח ר1שסור סהשיטא ממילאבודאי
 רבדי אולם  מ"נ, ע"ז ע"י הנאהן כדרך בשלאואפילו
 זובח  דיוסא  בהאי לעצסן כשהן זצ"ל הנאוןאאמו"ר
 הם, נא'ה פרפרח ומבטא הכתיב בחייוקוזבח

 אכבם 4יה דיש וי"ב י"א אות 4קמיועיין
 רגם יראיתי העצום פיפולו 'שם עיין נדו4,הכרח

 יכלול כי ויתכן כדשפטים בפ' ז"ל כן, פי' ז"להרמב"ן
 שהוא לרגשוז יחים יהיה שהכי הזבח נם הזובחהכ'
 ז"י אם"ו הנאון רברי לפי אולם עכ"4. בהנאהאסור

 ובין דפריטי רבנן בין פלוגתא בזה יהיה 4קנוןהמחבר
 עוי אסרו והנה  ע"*(  נ'( )צ"ו  פרשי דיארבנן



 ייזחץ"ד רן וט 4ש נ5רז)או
 שק המתף כל והלא תב"י אן סק:4ייז

 לבדו, 5ה' ב5הי שנאמר העו5ם טן נעקר אחרובר

 שיתוף, לכעמ בא ירא דהאי 5הדיא דספרשהרי
 אגו אף כן ואם 3ציט, בע"ז הוא רשיתוףומאאטיענו

 5ענין זה רבר 5השמיענו בא הסקרא ריש רנםנאטר
 לענין הקרא מ5שון דררשינן דככע והיינותקרובת,

 הזבח חרם לענין ובין הזובח חרם 5ענין בין 5בדהע"1
 שיוזוף 5ענין זה רבר להשמיעגו הכתוב בא כןכה3"ל
 ולזה המטח, חרם לענין ובין הזובח הרם לעניןבין
 נם לנו לרכוז לאלהים זוכח ואמר הבתוב רמתםהוא
 ו5אלהים קוי,8 לאלקים זובח דאם קודש אלקיםעל
 הוא ו5ז,ת הזהכח בין הזבח בין יחרם נ"כ בשיתוףהול

 לד' ב5תי ואגשר כוונונו 5ן 5פרש בעצמו ה3צזונרסחטיים
 הוי' לה' נ"כ דא)שר הוא ו5זה שיתוף, בלא רייקא5ברו
 קודש באלקים איירי מתחלק נם כי 5אלקים, אמרהלא
 נ"נ בשיתוף ע"ז תקרובת דאף בצוה י5פינן והרינ"כ,
 וכהנ"ל. 5ברה ע"ז תקיובת כמו נמעים זבחי רין 4היש

 תנאי רפ5יני חזען רהרי ע"ז קשה 5כאורה 4צכצנםי(
 אר"י אייעא, הכי בסנהררין הטם זהברבר

 ישיאל ש5 ר"טעיהם נתחייבו שבהעלוך וי"ואלסלא
 שכהעלוך וי"ו א5מ5א אומרים אחרים 3:תנאיכלי',

 רשב"י לו אמר כ5י', ישראל ש5 רשעיהםנתחייבו
 העו5ם מן נעשי אחר ורבר ש"ש המשתף כ5וה5א

 הע5וך אשר ת"ל 3מק א5א לברו 5ה' ב5תישנאמר
 5אחרים חזינן וא"כ ע"ש, ע"כ, הרבה לא5הותשאוו
 רבזה 5ומר ואין כע"ז, אינו רשיתוף ום"5 ע"זדפליגי
 יהוש"ע הטהי עם וסייעתו הרמב"ם דפליניההא

 כוותי', ס"5 רך"י כאחרים דהיכה ס"ידהרטב"ם
 האחרים, ננד כרעשכ"י רה5כה ס'/ל להשו"עוהטור
 רהרי בר"ש, הלכה ור"ש ר"מ וש"5 ר"מ הואדאחרים
 הפמק ה"כ שבועוה גצה5' י"א בפ' 5הרמב"םמצ"נו
 פ0ק 5)מק רא"כ יעור ע"ש כרשב"י בזהבחריא

 לא 3משום הרכרים כ5 דא0ור בוה"ז נם איריהןבלסני
 אולם כע"ז. אינו שבזה"ז ד,טיתוף כיון פיך עלישגצע
 מובא קע4ה הלא רפאכות גצירי קעשה ,ד5א ,נראהב4אטת
 רשב"י ע5 יפ5ונו דר"י ,צאחרים לו)צר סכראדאיך

 איירי עשלא ויאמרו לברו לה' ב5תי דקראבסושמעותיה
 יסז הרי לבדו, לה' בחדיא רייק הקרא הלאבשיתוף
 3שיתוף גם כרהרי דקרא ררישא באצבע ו-"כתובינו

 ר5א רדע~ב"י מ5ישנא 3דסמע דבהדיא יעורוכהנ"5
 ש"ש המשתף נ5 וה5א ראכ~ך בזה ר"מ ע5יופליג
 5% פשוט ,דבר דהוא בהויא גושמע 'כו' נעקרור"א
 08ק איך בז'ה, דפליגי נאמר דאם ועור בזה, חו5קואין

 ועור כחאחרים, ס"ל יוחנן רר' כיון כר,א8הרמב"ם
 גנובי וננובי עצמו מדעת וו 5מיגצרא ר"י אמרדלמה
 כיון כאחרים הלכתא ליג2ש כאחרים ס"ל אי לי5כצז
 אף רודאי ועור ויגא,  לענין ביניהם יש נד~הרנץם

 על שנצטוו  דישראל כיל זה לו3ור אין הסבראמן

 5'בר 5ע"ז שיתוף בין חילוק יהיה ו~בוראאחדות

 פליגי 5א כו"ע ודאי דבזה ונכון ברויונלענייד
 לסו,אי מכהש כע"ז שיתוף הוהדבישראל

 מ"5 נח דבבן א5א 5ה, שמעינן 5ברו 5ה' ב5תיקרא
 ע5 ולא לחוד ע"ז ע5 אלא טצווין דאינםלהיפך
 ה' "שרא5 שמע במק"א קרא 5ן נ5י 'דבהדיאהשיתוף

 ממוצו ישרא5, שמע 5הדיא דמדייק אחד, ה'א'
 לבם ב"3, ולא הבורא אחדות ע5 דמצווין הוארישראל

 לזו האדם, על מויצו א5א בב"נ בחדיא מצינו לאע"ז

 בזה ורשב"י והאחרים בשיתוף, ו5א פנמש, ע"זהיא
 הקה הענל בשעת דישראל ס"5 דהאחרים 'דפ5יני,הוא

 בקבלת היה התורה קבלת דעיהר ב"נ דין עדיין5הם
 ההורה כל אז וקב5 י'ום 13' בהר כהטה שעגצרה5וחות
 גצקרא 5מד חז"ל וכדאמרו שבע"ש, ותוההשבבתב

 ז"5 ממאסרם מוכח ו'כן ב5י5ה, כהטנה ושונהביום
 הקב"ה לפני סלה"ש אמרו למרום במטה כשעלהבשבת

 א"ל 'בא, התורה 5קב5 א"5 בינינו אשה 5י5ורמה
 ינו', השגוים ע5 תנה אשי כו' ננוזה חטדהרבש"ע
 קבלת היה לא עייין 'הדברות רבעשרת בהדיאהרי

 כפי אדרבא כ55, המלאכים אז הקפידו ו5אהתהרה,
 לכ5 והתשרו סלאכים ייבוא ששים יירו חז"5שאמרו
 ו4שחר נעשה כננד אחד נתרים שני מישרא5או"א
 ה5וחות, קבלת היה התורה קב5ת ועיקר נשמע.כננו
 ועליהם בא, התויה לקב5 הקב"ה אמר ע5יהםורק

 שבי שבית 5כורום ע5ית כתיב וע"ז המ5אכים,הקפ"רו
 קב5ת עדיין היה 5א למרום ע5יתו קורם אבלונו',

 דין עדיין אז 5הן רהיה 5אחרים ס"ל ו5כןהתורה,
 אנכי באמירת נ"כ השיתוף ע5 נצמוו שכבר ואףרב"נ,
 ע5 5הזותירם 'הציווי הוב"ה וט5 שי~נה 5ך, יהההו5א

 רייקא פני עי א"א 5ך יהיה 5א וכראטר נ"כ,השיוזוף
 עדיין ראוים היו 5א לעונש מ"מ בשיתוף, אףר3רשמע

 דב"נ, רין עדיין '5הם רהיה טכהם, ע"ז 3ע5כישראלים
 וכעם נטעליהם ערים כהורדת בטקצת נענשוום"מ
 לוי, בבני בהם שנעשו מיתות והנ' ע5יהם, כ"כהקב"ה

 סצמש ע"ז עבהו דאותם צע5 ובכצפה, המרים,ובמי

 הוא כ"3 כולם ע5 הסב"ה שכעס והכעס שיתוף,ב5י
 נעשה ה' דבר אשר כ5 שאסרו בהמנו'תם  עכודו ש5אע5

 הלותות ששיבר כהשה 'כוונת עיקר כל ווהוונשמע,
 ישרא5 לכוהנה בא ש5א ער ההיינו דוקא ההרתחת

 הוב'ץה 5ו והסבים כב"נ, א5א כישיאל יר~ם ש5אכדי
 כ"ז מבואר וכן ששברת, בחך יישר שברת אשרואמר

 בקרא תשא בפ' עה"ת בפי' רש"י והביאם חז"5בדברי
 השסחות עם ארוכתו שהניח 5כו5ך משל וז"ל לךפמל
 5הורנה, המלך אמר 'כתובתה, וקדע שושבינה עמרכו'
 ראף ס"5 רשב"י אב5 ע"ש, אשתך, אונה עדייןא"5

 בבר ה'טיתוף על מ"מ התורה קב5ת עדיין היהשלא
 ע4 א"א לך יהיה ולא אנכי במאמר כישרא4יםנעישו

 נובל ועור ונשמע, נעשה ואכורו ע5יהם וקב5ופני,
 4אזי תעשון 5א מהרא 5שיתוף אזהרה רי5פינןלומר

 והא כהג"5. בזה נם ופ5יני בשותפות, אתידכהטמע
 רהוא גא8ום צ"5 ררשב"י אליבא כ5י' נתחיובושלא
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 שהנימ הנ"5 רש"י ובדביי רב הערב הועם8 דעיהדס"ל
 שם, ונרז8סיק השפחות, וקלקלו השפחוח עםארוסתו

 השהשגין רב, הערב א5ו השפהות הקב"ה, זההם5ך
 בהריא מבואר ובן ישראל, א5ו ארוסתו גופה,,ה

 5האחיים אבל ע"ש, רשב"י בשם תשא פ'בזוה"ק
 את שעשו הוא בעצמם שישרא5 דם"5 צ'קל וראיוד"י
 שונאיהם 'נתחייבו שבהעלוך וי"ו אלמ5א ולכןהעגל
 בסע"ד ויציב אמת הוא וכ"ז וכהנ"ל כ)י', ישראלשל

 אאמו"ד קדוש 0דעת דמסתפינא לולא )אבו"ת,ודו"ק.
 חומר, כמין ורשב"י 'האחרים פלונתת יטפי' וצ"5הנאון

 דרטכ"י ודאי רזה פשוס, ע"ד בפ5וטתתם אומרהייתי
 פן נעקי וד"א ש"ש המשתף כל והלא לשוןבאמרו
 ע"ז, דסייג בואן דלית הסשוט בדבד נטוען הואהעולם,

 לדעתי, י"ל אבל בזה, לעין ז"ל, אאמו"ר דנאוןוכדברי
 נעקר דלשון ס"ל בהא, מורים ר"י ובן דאתריםדאם
 ממש, ע"ז של מיחה כהחיוב מיתה ח.וב זה איןעכ"פ
 המבמלו 'דכל חז"י ראמרו ידים נטילת בהל' נםומציגו
 מהיבנן דהא מיתה, חיוב בו ואין העולם, מןנעקד
 חיוב בו אין דעכ"פ כיון וא"נ תקנו, ושלכנההוא

 היה ולכן כויתה, 'דמחויב מכהט כע"ז אינו א"כמיתה,
 יתחייבו שלא הצלה לגדד האחרים לדעת שפידזה

 ח"כו לאו דנעקר מודה הוא גם אמנם ור,2ב"יכיי',
 מחויב שהוא מכהט כע"ז נידון אינו עב"פ וא"כהוא

 כ"כ ע31ש בזה יש 'דעכ"פ כיון דסובר א5אסיתה,
 ומה הצ5ה, בגדר היות זה ייכל לא חעולם מןדנעהר
 גנשה, תפלת משום 'דזהו לדידיה י'/5 נתהייבורלא

 הועילה 4א כושה תפלת גם זה אלו5י ויר"יו)אחרים
ודו"ק(
 אי יקביה 'טליח כהטה הוה א' דפ5יגי י""ךעדך

 לקבי שליח שעשתה באשה וכמייהולכה,
 וכן מיו, מקודשת קדושי' השליח שקבל כיוןקדושי'
 הבעי לשיוחי האב דכשמםד מ"ח( )כתובותב,נשואין

 יק 4הוליך 'ט5יח '2ע'טה הבעל אבל ננשואה, הואחרי
 וא"כ השליח, שיקדשנה עד ממודשת אינההקדושין

 היינו מהקב"ה שייח גנשה היה אם בוה תיי הכאנם
 בדאחי אלא ישדאלים וין להם יהיה לאיחויכה
 כוישראל ש5יח גדטה היה אם אב5 דוקא, לירםה5והות
 רין להם יש כבר הוא שקבל מיד הרי התודהלקבל

 שליח היה דגדטה סבורים יהיו אחרים והנהדייצראלים,
 תאמר כה יהרו בפ' קראי נמה וכרכהטמעסהתב"ה

 וכו', ההרה אלי ע5ה משסמים וב6' העם, אל )ךוכו',
 כושה קבל שכבר אף ו5כן 5הולכה ש5יה היהזא"ב
 הלוו~ות היו וכבר בהד, שמיה ארבעים גב5 התווהאת
 5היות יש'ראל נתקד,2ו 5א מ"ם הענ5, בשעהבידו
 ולגן לידן, ה5וחווע שי,גיע ער דישראלים דיןעייהם
 רגמפה ס"ל רשב"י אבל ב"נ, רין עויין אז להםהיה
 לקב5ה אפ5יח אצ5ם והיה סייטראל גם ש5יחהיה

 כהשה יצקבל תיבף ולכן וסו', עיפצ אומת דברוגאקכתיב
 היו הא"כ בירן, ישרא5 שקב5ו כמו הוה גחהרחתורה
 כיאפושפלים. בעג5ייפראל

 ס"ק 5"1 סי' בא"ה הב"ש יכ' בזה דפליני י"5לערר
 להתקז"ט לה שניחא דעחא שני5תה ראהטהא',

 ומקוד"צוע עבורה קרושי' 5שב5 אתר יוכ5 אז5פ5וני
 והנה ע"ש, 5קב5ה שליח אותו עשתה שלא אע'*סמיד

 התורה לקבל יהו וניהא סקודם דעתם ני5ו הריישדאל

 לסי וא"כ ונשנשע, נע,טה ה' דבר אשד כ5 אמרודהרי
 בעבורם התוהה יקבי גפו2ה יכול היה שפיר הב"שדעת

 אותו עשל בשלא אפייו לקבלה שליח דין בוולהיות
 כי דאמר והוא רשב"י, שיטת באגשת וזהולשייח,
 יא אם דאפילו העו)ם, סן נעקר וד"א ש"שהכהטתף
 לש5יח שפיד כהטה הוה 5קכ5ה ש5יח מפורש אותועשו
 בשעה ל,הם ישראלים דין א"ב 'רעתם ב"גי5ויקבלה
 יהיה ולא כן, 4הו סבירא 4א וי"י ואתרים העג5,מעשה
 משום דהב"ש דין בסל יהיה דא"כ אמנם כוזהקשה

 הדין זה להו סביהא ולא כוותיה 4ם"4 ור"ידאחרים
 דין עדיין אז 4הם היה ריא דברינו לפי אמרידהא

 א"כ ישראל מצד דעת גילוי כבד דהיה אףדישדא5ים
 צריך אלא לבד, דעת גילוי מועיל ראינו דס"5ע"כ
 אחרים דגם די"ל במפורש, יקבלה שליח דהעשהלזה

 דהו בכל דאתתא אשה יענין הב"ש דכ' בהאמרדים
 שלא לאדם וזכין יה, הוא לזבות והקדו'טין 4ה,ניחא
 וגמרו נמנו אטרו הרי התירה בקבלת משא"כבבניו,

 גוהרש"א עיין )אגבו"ת, כו' נב(-א ש4א מיאהטרי
 והוא מם"ע, הל"ת ריבוי שיש כדטום דהייניבעירובין

 מצות למנין עמדו רהיינו נמנו, שאגורו מהסזבן
 כגיגית, ההר עייהם כפד אמרו וכבר עי"ש(,התויה,
 'טחרור לשטר חוטה זה והרי להם, יחוב נם חיטבווא"כ

 )יה דזייא בע~פחה דאוסרו כהטום יו הוא רחובדעבד
 ר"מ, הוא ואחרים דגי0ין, בפ"ק דד"מ אליבאכו'

 מאמה עוד יי נ'חא ובזה וד'/י, בזה )שיטתוואזיי
 כופני שם דקאמר הפרה אה 'טננח שור פ' בסוףאחד
 שס61ן כהטום הראשונות ב)וחות טוב נאטר יאמר

 לזה אין ו)נאורה מישרא(, מובה פסקה !ח"ויח'טתבר
 בהן כתוב היה דאם שפיר ניחא יהנ"' אביביאיי,
 שיא 4אדם וזכין הטובה ז:ות ,הם היה הריכוב
 נדונין והיה דהב"ש א5יבא אשה י"דושי דדומהבטניו

 זה היה ושוב בצדה שכדן מתן נאסד יא 'נןכנשואה
 דנאכצ- ימיך יאריכון וימען נענשו, ויא כחוביהם

 יאריכון לגצען מ' בקידושין ו"ט"י נתב כברבתודה
 וואי הוא בצדה שכרה ומתן לך. ישיב בעוה"בימיך
 רביים דיש ואם )אבו"ת, 1ד1"ק. לבד בעוה"זדס

 ולא דברים, יש רק ה'נה בעוה"ז, פירוחיהןשאוכ5ים
 נח*טב 'היה החורה כלל שפיר לנן כולה, התורה כ55ע4
 סגי ולא פכדט, דעת ה0כמת שצריך נחוב5הם

 כדין בזה יחיות בעלגצש דעת בנילו. אשהכבקדויטי
 סמך יש ואזי. 1ד1"ק הבן,2, כדעת יקב5ה'טליח
 ראה. פי במ"ר שאמרו ממה בהא זצ"4 אמ"41דבר,

 דהם הרי ע"ש, כו' להם בהתי לרעתם 5א הקב*הא0ר
 לישדאי הקב"ה אפר היא. ובפ' 5תם, הוא דחובחשבו
 ט' בוגרת בת 15 שיש באדם עליכם תוותי תדשולא
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 הרי כו' תורחי את גצקבלים אאעם זכות ל3ם יהאאם

 להם התורה את לחשוב להם שיש שבשבילמפוו,ש
 זכות אלא כחוב שאינגה יהם גוסביר הקב"הלחוב
 כי עה"כ פ"ח במ"ר נצבים 3פ' 'הוא וכןורו"ק.
 לבם נתתי לרעהבם שטא תאסרו ואם הזאתהם?וה

 העיה ע"כ למובחכם, אלא לכם נהעזי לא ואעורה4אן
 המחבר( הנאוןטבן
 סקרא שדישנו הדרשא כי סזה לנו יצא נמצ4ויא(

 ריל5ונן וקיים נ3ון הוא יחרם ל~הי'זובח
 באבילה אסער הוא בשיהוף 44פיל1 ע"ז רתקרובתס4נקה
 אלא ל14מהר מיניה ילפינן ל44 אבל 5חרם,ובחבאה
 אפילו התקרוכה ע1אר ולא פנים שכעיןהתשרוכת
 שהובא פרשי דלא לדבגן אלא אינו זה אמנםככדרכן,
 בעיגן דלא וס"ל דפרשי לרבנן אבל נ', דע"זבגם'
 "8 דאעקרובח, לכל דמת גשהיקיק4א וילפי פניםכעין
 סשהא לרייק כלל ס"ל דלא דא"ל ס"ל, רגשוייעיין
 רהלא ווקא, פנים כעין דבעינן יחרם לאלהי'רזובח
 דממעט 3'( ס' )סנהררין וברייתא מאגה כאעםהוא
 דבעינן רזובח קרא מהאי טמיתה ו"ייד ומנשךמם2ה
 רבנן, להני רס"ל גואה אבל בזה, חולק ואין פניםכעין
 בזבח, ולא לחור בזובח אלא דזובח קרא איירידלא

 גאשהשה פוי4 סהאי לכרלף אין ול3ן זובח,וכרקרינן
 עניבי כל ל5שע ג1קיש ושפיר עצמה, תהרובתיענין

 ורבנן ופו"שי רבנן דפליני הוא ובזה ע"ז,תשרובה
 בתקרובת ה12אה לאיסור פוה1י דלא ררבנן פרשי,רלא
 פנים כעין רק דבעיגן ס"ל ולכן רזובח בוהראע"ז
 בהגאה לאסדך ע"ז לתקרוכת דרשי לא רפרשיורבנן
 כוזה לנו יצא ולפי"ז מזובמ, ולא ד3שע מההיקשאלא

 ע"ז דתקרובת ס"ל פו"שי דלא ררכנן חדןשהפלונתא
 פנים דכעין הני רק אלא מראורייתא בהנ4ה אסוראינו
 דגם מררבנן אלא א"נו איסורו פנים רכעין שלאאב4

 רבנן אבל פנים, בכעין אלא ס"ל לא דטתההיקש
 אלא טזובח, תקרובת לענין גוידי דרשי רלאדפרשי
 וא"כ גוזובח, ולא דמת טהיקישא לה ילפי מלתאכולא
 דלא וא"כ היקישא, מהאי ילימ בהנאה יאסורגם

 לכל דמת מהיקישא יליף הרי פנים כעיןמצר.ך
 אותם אף מראורייתא בהנאה דאסודין עכו"םתקרובת
 ודו"ק. פנים כעיןשאינם
 דאיתא הא על לכאורה דקשיא מה )י ניחא דבנזהיב(

 מניין א"ר ב"י אר"ח י"נ דאמר נ'()ע"ז
 ויצמדו שנאמר עולכוית במלה לה שאין ע"ולתקרובת
 ל"ב( )רף לעיל שם והלא כו'. זב"ם ויאכלולב"פ

 דאסר הוא רריב"ב ברייתא י1ביא ע"ב( )י"נובחולין
 דטאמרה הגמשבה על שס ואמר טוסאה לענין ההיקשזה

 וק1אשר כזבח"מ, שהוא מפני אסוי מע"ז היוצאבעמר
 טני עכו"ם תקרובת דליכ14 א6שר אי מ"טבגמ'.
 טה דאטר ריב"כ בדברי שם ופש"ט"י 3ו'. היאריב"ב
 כו' בהנאה או8ור כעע ג1ה וכ1מנה גאוהל, מטמאמת
 כה8ג1ע עכ"ל, בהנאה אסורה עכו"ם תקרובתאף

 לא מוג442ה לענין סקשי דלא רריב"ב ולרבנןבהריא

 הטשה אעצר הוי לדידתו וא"כ אשור לענין נםמקשו
 לו אין ביטיל ראף יסת רב מקי.ם א.ך וא"כסריבנן

 גיטול בלא ואף וס"5 פ55 חחיק88 מ"ל לא רבנןהא
 דא"כ מ"ל, כריב"כ ררב לומר הרוחק בהנשה,שדי
 גמשסע רבריו ומדסחם כריב"ב, הלכה לוסרהי"ל

 הא על שם הקשו התוס' א5גם קששר. ד3ו*עראליבא
 ט4 דרבנן גמשג1ע הכא וכתבו: היא, ריב"ב מנייאמר
 דחולין בפ"ק 15שמע וכן ל25ע, עכו"ם חהרובתמקשו
 כ15שא שמטמ4ה אחית לך ויש דקאמר ע"ב()י"נ
 ר"ה רהקע4ה 3ריב"ב, ודלא באוהל מטמאהואינה
 יזבח ואמר טנלן יי"נ לי' סבעי 3י נ"ט דףדלעיל
 הקש ריב"3 'נמי קאמר ולא למת, ומקיש סנלןנהפא
 קשה ירעוד עוד: שם וכתבו יפל"ג כואן לי3אאל3טש

 3ר' דלא יעתר לעכו"ם הנכנם ב41ר הכא דייקדבי
 קאגןר וגשוי לענו"ם, כותי כנחשבת 0תם יאמראלעזר
 דריב"ב הכרבנן כר"א דאאזיא לך איסא לעולםדלמא
 לחרץ ד"ת בשם שם ו3תבו היקישא, הך להוילית

 וניסוך ק"טור זביחה נגון פנים כעין שהואבתקרובת
 אנל יי"ק נבי ~יל גיחא ג1מת דילפינן דבגןסודי

 הך אוקי ולפינך פליני פנים כעין ונאינהבתורובת
 עט"ם לפני זבוח שאינה יבבע1י כדיב"3 היוצאדבה4ר
 ולעגין תי' י"י ובשם 'דורין, ש5שביאה אלאנרקרי
 ווכל פליני לא קרא דסהחזעי והנאה אכילהאיםהר
 פ5יני ו5א לכחע דאיתקש בהנאה אסור עבו"םתהרובת

 היוצא בשר דגקט כיון שם וטרייה טו5ט4ה, לעניןאלא
 כזבח"ם שה'וא 15פני וטיתני 5ם"הדר לימ לג1האסור
 היא ריב"ב סני אפו יכן ומטמא אטוי לך לוטראלא
 לפיר"ת 4הנה ובחולין, בע"ז עי"ש ההש' דבריע"3
 דמקיש אמ"ר ב"י 'אר"ח ר"נ דאטר 5הא לי"שבנוכל
 אלא איהןי דלא עולמיוז בטייה לה 'דאין לעניןלטת

 דמקשינן יודו רבנן גם רבזה פנים רכעיןבתפרובת
 דהרי עומרת, במקומה הקושדא ר"י לפי' אבללמת,
 ביטול לענין להקיש אין 'ובודאי בקרא נאמר לאביסול
 טפורש. בקרא כתיב יא רזה כיון טומאה מלעניןיורנר
 פיר"ה דעל פירושם, על טובא לי קש'ה באמתאסנם
 שחיטת בכהטנה דאטר שם דחולין מסוגיא קשהיהיה
 זו בנם' עלה ודייק בכה2א, ומטמאה נבלהעכו"ם
 דמטמאה כזו שהיא אחרת לך ויש בכהטאמטמא'ה
 מטמאה ואינהבכה2א

 בא~
 עכו"ם תסרובת זו ואיזה

 ולטה היא פנים כעין וראי שחיטה והרי כריב"ב,יד5א
 עיקר זהו והלא לעכו"ם בשוחט למת רבגן מקשילא

 סתם בר"ה ע"ב( )ל"ב בע"ז וכפירש"יהתקרובת
 כשחיגאזו לעכו"ם עברה שחסה וכי וז"ל.סחשבת
 כתבו וכן ע"כ, תקרובונה היא דשחיטתוונאסרה
 תי' ור"ת וז"ל. רבריהם בסוף שם בחוליןהתוס'
 וכודאי ע"כ, כאן להאריך ואין לפי' וקשה אחרבענין
 רהלא קישוז ג"כ ר"י תי' ועל שכתבתי, לוהכוונתם

 אכילה אלא בקדא ב1פוורש כתיבא לא הטשה איסורנם
 הגאה איסור עדיף למה וא"כ זב'ש, ויאכט5תוד

 ע"ב 3ב"ק כתום' 5הדיא 15בואר וכן לרבנן,מטומאה
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 דתקרובת דהתם נגצמא להעיח שם שנתבוע"ב(
 הנאה ובאשור גמשיר"תא ט4מלה אסיעכו"ם
 ג4גייה ו4אי שי ' וא"ל רכתבה יטם להוכגפסא

 מהאי למת ההוקשו טשום ע"כ ה"נוסהאהטיתא
 דכתיג כען ריקל )מפת, מהנאה תאסור גמיגמטצא
 עכ"ל, להם4ה ולא איתקוש ל44כילה טתים זבחיוי(04לו

 מנלי הכתוב ראררבא להיפך בעצמם כתבו בהדיאהרי
 לי קשה ועור להנאה, ולא איתקיש לאכילה ררוקאלן
 בקיא הוא בופורש ,ראכילה רכ"ון רבדיהם עיקיעל

 עור געינן היקש איזה א"כ זבח"מ שקיאולאיג(ור
 קראו דהקרא אחרי לזה, צריך הוכחה השיזהלוה,

 שם, מפורש כהב רש"י דהלא ועור זבח"מ.מפויש
 כ11נת1 היא ריב"ג סני 'דאבור חדאש ע"ב( ל"ב)ע"ז
 מממא מת 3!ה ז"ל: הנאה, איסוי לענין מיניהלמירק
 תקיובת אף כו' בהנאה אסוי כעע בוה ומינה כו'כאוהל
 לשימתו. כ"ז נתרץ ואיך ע"כ, בהנאה אסורהעכו"ם
 פ15גתא שיש הנ"ל גכל והעליהי מה לפי אמנםינ(

 בהא, פרשי רלא לרבנן רפרשי רבנןבין
 1'הנאה אכילה איסור למדו"ש ס"ל פרשי דלאדרבנן

 לאלהי' רזובח מהרא פנים בכעין עכו"םבתהרהבת
 לענין מירי קרא מהאי ררשי לא דפושי ורפנןיהרם,

 לבד, בזובח רק איירי ירא רהאי ס"ל אלאתקרובת
 נאמר א"כ רגשע, טהקישא עניניו לכל יליף ובחולענין

 נ"כ קמיפלני ורבגן וריב,ב תנאי, כהני חגאירהני
 פהשי דלא רבנן כמגי ס"ל דדבנן סמש, פל1נתאבהאי

 לאלהי' ררשי 'ובהנאת באכילה ואסור עכו"םותקרובה
 אלא קרא מהאי ילפיגן הלא נ"כ ס"ל וא"כיחרם,

 לשאר הלא בהנאה האסירי פנים דכעיןלהקרוגת
 דכעין תערובה לענין נ"כ ס"ל דסת אקישאתקרובח
 דלא רס"ל אלא דכדג"ל כצמש פרשי דלא ונרבג!פנים

 מההא איסורו דשסעינ! לרנר אלא ההיקשדרשינן
 דהיגו א"סורו ההא לן כלי רלא )וילי לכל ולאטפודש
 אלא רזובח מקרא איסורו דשמעינן המשה איסוילענין
 בע! מהני ולא בהנאה אסלר לעולם אי ידעינןדלא
 לזה במול ביה ומהני בהנאה אסור רלאו אובי5צל

 בהנאה אסור1 מת רמה מיניה ליליף רמת היקשסמבי
 יאסור תקרובת אף ביטול מהני ולא לעולםהוא

 לענין אבל עולמית, במלה ואינה לעולם איסורהבהנאה
 מצינן לא זה שמממא ימז שום בוה נוכר שלאמוסאה
 אלא מקשינן רלא' האיטור לעיקר דמת מהקישאליליף
 ב'ה לחהש ויא בזה כמו בזה שיש האיסוריהשוות

 ררשי דלא דפרשי כרבנן ס"ל ריכ"ב אבל חדיט,איסור
 טלתא כולא אלא תקרובת לענין רזובח מקראטייי

 לן ל'"ט בוראי וא"כ מההיקש גמרי 'תקרובתראיסורי
 הנאה איסור רנמרינן וכמו מטומאה הנאהאיסור

 לנמהר יש כן פנים כעין הוי רלא 'בדבר ואףטההיקש

 ולכי דבר לכל לכאע אוחו וכהטוינן סמנה מו)2אהאיסוי
 מההיקש טוכמוה לענין נם ייב"ב יליף ולכןהלכותיו
 א'"ט הלא ולפי"ז ורבנן, ריב"ב רפליני 'הואובזה

 ב"י אר"ח גידל הב שאסר דמה הסוגיות, נלגפשיטות

 ביסול לו שאין לשנין לטת תקריבת להק"שאם"ר
 כנ"ל, נופא וזבח ויי"נ, האיסור טעם על ב'כ"ט בר" שם שאגשר ימה לדבנן, ם הוא בודאיעהסית
 %4קרי ואעם רהלא לרבנן, נם הוא בוראי לנאע,וסקיש
 זובח כהרא אסי %א ג2תהיקהצ שאגשר וגנה פנים,בכעין
 הנאה איסור ידעינן לא לרבנן רנם כהטום יחרםלא5הי'
 רג2ע, סהקישא אלא ביטול ביה סמבי שלאלעולם

 ביי"נ האיטור ע"כ לזבח יי"נ רמקיק והתם'וכהנ"ל,
 לוכש- הוצרך ולזה בימול ביה מהני ולא לע1לםהוא

 אלא נמרינן לא רלריב"ב כיון ועור רנשע,גפהיקש
 בפלובתא עצמו להכניס רצה לא מזובח 1לאמההיקש
 הנאה %1סהך לענין לכ"ע שהוא דנשע ההיקשואמר
 שחמ שלא בביצר ראיירי שם ל"ב ברף אבללע51ם,
 שם ר"ת וכדפי' רהרון לו הביא אלא לעכו"םוקיב
 היא רינ"ב גגי לומר הוצרך ע"ז פנים כעין הויהלא
 נ"כ בוה וניחא רגשע, ההיקש רבנן ס"ל לארבזה
 מתחלה דאמי מה על שם ר"ת שהקשה משניהקושיא
 ולא כר"א, רלא ד4אעיא נצתר לעכו"ם הנכנס בשרעל

 רריב"ב, כהבנן דם"ל אלא כר"א אפילי דאתיאאסו
 א"כ לעכו"ם נותי מחשבה דמתם כר"א ס"לדאם
 דאגצר לזה פורו רבנן ונם פנים כעין היא רוצהיכ4ההרי

 בפשיטות א"ש רחולין הסוניא ונם וכהנ"ל,בהגאה
 לרננן ס"ל לא ינס1ג1אאה מצגצ4ה לענין ראיירילפי"ז
 אכור ולכן ובהנ"ל. פנים דכעי! בשחיטה אפילוההיקש
 מגהצינן דלשו כרבנן אלש כריג,ב דלא דס"לשפיר
 סואם נן, פי' לא שיטעוס' ואף וכהנ"ל, לגות יהלענין

 רנם ואפשו זה, ע"ד ולי"צב 5פךש גלענ"רלפיר"ש"י
 שום עליו 4אן כיוון לזה ואם הטש, יוה ישהכותת
 דווצה שכתבו בחולין שם בההוס' ידלאקרשיא,
 כצ4ד הוא "שר הוה מדרך כל שנאנשר ואיךלפירושו,
 אטת ע"ר הקושיות וכל הסוניות 0ל בזהופתיישב
 הדו"ק. נצח בתורתו עיני יאיר וה'וחריף,
 בעלי רבותינו על טובא לי קשיא יפי"ז ןעיעהיד(

 תקרובת אי שם בב"ק שנסחפקוהתוס'
 כהצום הוא וע"כ מדאורידתא, בהנאה אסורע"ז

 כ"ט רף בע"ז רנקטו רו,שא האי אי 4ה1רמנשקי
 אי דכו"ע אליבא הוא לג2ע וזבח לזבח יי"נדמקיש

 היא, ריב"ב נ2ני ל"ב ברף שם וכדאמר לריב'/ב,רק
 בהנ4ם( אסור ע"ז תקרובת רלכו"ע בריתיוהלא

 פנימ רכעין בתקרובה רוקא רלרבנן אלא)2דאורייתא
 כ5 ולרינ"ב ררבנן, אלא איגו פנים כעין שלאאבל

 תימה יותר ועור וכהנ"ל, מדאויייתא אסוריןהתקרובת
 שברו מ"ט ד"ה בתוס' ס"ב בע"ז רבריהםרסתרי
 נ4ה"ת בהנאה אסור ד'י"כ יהדי,א שם שכתבואסור
 די'"נ מהקישא הוא וע"כ הכרם, וכיאי עילהכמו
 מביא מה"א בפ"ה ובשעה"מ 1ד1"ק טמתלזבח

 רנם בפשיב~ות דם"י רבוותא בשם שכתבלהרעוב"א
 זבח"ס דויאכלו וקרא מדרבנן אלא אסור אינובאכילה
 )אבו"ת, נהנ"י הוא ותימא ע"ש, אסמכתא אלאאינו
 ששא הק4ע"ה שהביא ז"ל הרשב"ש ברברי תימה ליגם



 ך יזה?"ד ר: רש 4ש נ2ר:א1
 מ"מ הרשב"א בשם ה"נ פ"א שופר בהל' המ"מדכתב
 עכו"ם תקרעח בשל וה"ה ז"ל הרשב"א כתבעיר

 דס"ל וע"כ ע"כ, עולכית בטלה 5ה דאק כו"םדעובד
 סותרק רברת וא"כ 'ההישט ומטעם סדאוחיתארוחא

 לא דלטה 'טהקקה בשעה"מ עי וע.ט וצ"ע(.אהדדי
 תכרות יפן ,שקהא ע"ז כחו%טעצז הניה א"טורניליף

 יכ"מ ק"ל שהח מזבחה תגלת לך חרא ומ'3ר"
 הוץ שכן תיה ל"ת אלא אחם טא ק השכושגאסר
 הא' אבהו כר'  רקי"ל תא3ל לא נ1עיא כתיבכאיט
 בשם '?גיא יצהאמג וששאו צר אי "א' %; א3יאעצר
 מה"ח עעקה ק"ז )"ווכת דעל הכי באמת 'ש3'הרמב"ן
 קשה ד5א בוה ומ%שו עץ"ש, חברות וסן קראמהך

 דגל דקפיר היא בקריאה קיא דהך חזען דתאמידי
 טז3חי אכל כאילו הוה כמשלל אהבל אם ראף בזהלו

 א"א בידאי הרי וא"כ כב"ל, חז"ל ונראטרוכאזים
 דאטי הששה באיסורי אף איירי קרא דהך כלללומר
 בהנאה, אף נאסר יהיה העכי"ם לביה סשלו הביאאם
 אלא 4יקןי דלא בזה קרא לן נלי ראררבא צ"לוע"כ

 דאיהו רא"ה אין חרמב"ן וכא-ברי ביצאה, ולאבאכי5ה
 ננפווהו חוא כן )אבו"ת, אכילה באיסור יקכךייי

 עה"ת ב6י' הרמב"ן לשון זצ"ל הנאון אאמו"רכ-ברי
 דעת על או13ר ואני ז"ל כו', ברית תכרות פןבנתוב.
 אסרו שהם עכו"ם תהדובת באוכל אזהרה שזורבותינו

 עי"ש כו', זה אלא בו מצינו ולא 3נה"ה הואשאסוי
 זבח עה"כ כה2פטים בפ' אולם אנילה, רק דהזכירהרי

 הכ' יכלול ני ויתכן ז"ל הרסב"ן בחב יחרםלאלהים
 אסור שהוא 5ר13וז לחרם יהיה שהכק הזבח בםהזובח
 ליחא, טעיישרא שע"ה דקושיהע נ"ל עוד ע"כ.(ביגאה
 נימר וא"כ רע, 'דברי כל ונשמרת 3כתוב סצינודרוי
 וניחייב רע דבר כל תעאמה לא 3מעיב כאילו הוי דזיהנ"כ

 ריליף הרפב"י עבייה. רבר ב4 על הרא סהאימלקות
 בליל'ה, כעב?אה לידי ויבא ביום *ושרהר 11לא קראכאהאי

 שאין לאו דם"ל לד"י יע הרהור ע5 כלקותוניהייבו
 הלשון בוה הות דלא ע"כ אלא עליו, לוקין מעשהבו
 כתובוח יעי' לאזהרה, אלא סועיל ואינו כעדט,י"ת
 טונשכ1רת אומר ר"נ כו' מנלן ש"י למוציא אוהרהמ"ו
 ואל פן הש13ר שנאמר "וכ"מ ופיו,ש"י רע, דברמכל
 לאז'הרה, אלא יימדד שם זה אין והנה ל"ת, אלאאינו

 שם ראסרו 3מה ר"א, דאנ1ר טהא שם ילפיגןרמלקות
 יאל פן השנ2י לשון ראין הרי כו', אר"א 3ננלןטלקות
 צ"ע ז"י הרטב"ן ורברי לחוד, אזהיה אלא מכמטכל"ת

 עה"ת בפי' היצ1ב"ן רברי לעיל הבאתי הנה)44כו"ה,
 ולא דכתב: אלא עוד ללא א1הרה, לשח כתב השאיג6
 זה. לאו זכהו לא כהום דבשים הרי וה, אלא בוסצינו
 לש'ונו כהשכ1עות נראה שם הר3שב"ן דבדי בסוףונפ
 פן זה, שבכתוב אוהרות % רהשיב אוהרהבל,שין
 ואכלה לך יקרא ופן לזבחי כו' וזנל ט' בריחתסרהת
 התהה יכשמיים: לבביך, כשבבווניו ונקח יפן כי'כחגמהו
 תכרות פן שנאכ1ר הר4השון בל%4 בבושוכות אווחיוו:כלן

 אמר 44בל לאו, 5שלן הזכיר אמנם בכאן הגהבריון,

 שבכללות לאו הוא א"כ הראהטון, ב5או ב3הצכותרכלן
 אלא זה תופס דאין 'העיקר אלא עליו, לוקיןדאין

 שששרו חז"ל דנם באמת סובר דהוא ואףלאזהרה,
 אלא טמור, לל"ת מזה לסד לא זה, מכתוב הוא3מה"ת
 בר"ה ב' ל"ו במנחות כתב רש"י אולם לאזהרה,דק

 והש3שר סבר ר"א ז"ל: מקות נטוור לאו דזההשמר
 גסור לאו הוי תעשה לא רחסנא דכ!והר במלהאדכתיב
 ונן בהרחו, יקיץ שלא דכחשמע צרעת בננע השמרכנון

 לשלן סצינו וכן עי'א8, וכו' ברית חכרות פן לךהשגשר
 שבוו%ת עי' מקומות, בכמה נסור לאו בל ד44מר1השגשר
 כו', השמר וק יכת"ב עצמו וחבירו, עצמו מק%לוו
 עי"ש, ישגשעאל לר' י"נ 'ובמכות הוא, ג3והץ ב5אוושם
 הוא צ"ע יכתב בגשה זצ"ל והנאון 'אאמו"ר כוונתאולם
 בכוו3ן הש3שר לשון בהם ץשנאמר דברים כמה דישדכיון
 לקבוע לנו מניין באזהרה אלא ואינם ל"תשהוא

 ועי' נמור, ללאו ברית תכרות פן הקאשר הךבעצט%
 פן והשגשר וחכגא נכתוב ופריך בנמ' א' 6"איו3שש
 הוא, ב4חהרה יק ושם לאוי, נפישי א"כ תעונה,לא

 ר4ניה יהדג1ב"ן מדברי רו:ביא ו:שעה'ום על הואו6לא
 רנתב ל"1 בכגחות דש"י וברי הביא ו5אלדבר"ו,
 נטור לאו הוי ברית הברות 6ן לך דהשמרטפורש
 רק שכונב עה"ת הימב"ן בדברי דקדק ולאללקווז,
 נמור לאו דזהו אפאמר 'ה"אך צ"ע הבאבחע אזהרה.לשון
 ח5וקי כל רהא שבב~ות, לאו יהו הא עליו,מקות

 דצצ:וב ופן ,הק4סד אחר בכתוב נכהצכותהאזהרות
 כל על דהא באמת 'הוא וכן הרסב"ן, וכדנ'מתח5ה
 הש13ר 'נבתב לא ואבלת על ובן 3כתוב שנבתברבר
 י6ן" "יחטמר אחר נ13טכים דבולם א5א מיוחד,פן

 ע5יו(. דלוקין לומר נוכל איך וא"כהראשון,
 ב"ק התום' רברי על והקשה עוד נתב הץ1ע"הך1ץנה

 יתקדובת יאיה ,הביאו לא דל3וה הנ"לע"ב
 תכחות דפן קיא מהך מדאויי"תא באכילה אסודעכו"ם
 לאיסור, קרא מהך מוכח עכ"פ ודאי דאכילהברית
 5ע1 הוא 'הקפידא דעיקר והו"א קרא מהך דאייתי'

 הכריחו 5בן סבנותיו, אולקחת אלא מזבחואואכלת

 אעצם גם 'הוא הקיא קפידת וע"כ שם מהש"סהאשוי
 לר"א הנאו( איסהר גם 13ינ"ה ללמוד נוכל ושובאכי5ה
 דהלכה בהנ"ה הרא"ש בשיטת ס"ל דהתום'אלא

 נם ובריו 'תמוהין 'ולכאורה ע'וש, שס ת"ד והוכחזקי',
 אוכל דאפ"לו ה'( )ע"ז ר"י אמר מפורש דהאבזה
 דהקפדת אמרינן ולא מכהט ע'/ז דהוי קדא לן נלימשלו
 די"ל נראה אבל לב'ד מבגותיו ולקחת על הואהקרא
 כריב"ב ס"ל דר"י אומרים והיינו סוניא 0הך לאודאי

 אכילה איסור וידעינן רבריו לכל לטת זבחדא"ש
 כאן דנם ס"ל ול3ן נאעים זבחי דויאכלו מהראוהנאה
 ורבנן אבל אכילה, על נם הוא הקרא הקפדתעיהר
 האכי5ה דאף וס"ל למת כלל מקישין דאינםאפשר
 הוא קפידא בדית תנרות דפן קרא והאי סיהבנןהוא
 ישג1עאי 3ר' רדלא המ4כ"מת על ולא כ1בנהתיו ללקהתעל

 אבל ישם, ה,שע"ה לרעת רק הוא כ"1 אבלודווק.



נג ך 'זחיו"ד ת י א פת
 רכק שם דבריו לכי ליתא לעיל שכתבתי 3וה לפיבאמת

 אסור ע"כ דיר"א רהקדים לכהשי רק 'הוא שםפכפויו
 האכל לא 23ורא או וכהנ"ל תכרוה רפן מקראבו~נאה

 תכרות רפן רקרא כתבתי כבר אבל ע"ש, תועבהכ-
 ומקרא אבהו, לר' אף הנאה לאיסור מידי כהשמעלא
 אזלי דהתוס' ק'~מ לא נ"כ תועבה כל תא1בלדלא

 ובחטור בשור חורש בר"ה קט"1 ידף כ*ה בפ'ישיכעעם
 לבב"ח אלא ועועבה גל ג1לות נמריגן ילא שםוצכחבו
 שנעשה ניכר ד5א שבת בג1עשה %א ה3ישולר2"מר
 וסה התם רגרסי ססרים ואית שם כרש"י ורלאבשבת
 ג"כ ע"ז בתקרהשת ה"ה וא"3 ע"ש, ח3הראשבת
 שהוא ניכר אינו נ"כ דהיא שבת מטעשמ ק"ועכדינן
 ות. 15קודם, שם בעצג1ו השע"ה ינמ"ש ע"זתקרובת

 התוס'  וברי צל קשיא 'הא קשיא אי אמנם סררי,לא
 לה'ריא גחאה ב' י"ד דע"ז ססוגיא דהריוהרשב"א
 שם דאטר מדאורייתא בהנאה אסור ע"זדתקרובת
 המעוטרוה חנויות בה ויש עכו"ם בה שיש עירב3החנה
 אלא ל"ש ר"ל רא3(ר בגמ' ור"י ד"ל יאיפלנואמורוה
 דא"ק מ"ס 3וותרות בפירות אבל והרס בוררנצעומרוה

 אבל דאסור הוא גהנה החרם מן 3משומה בידך ירבקלא
 חרי ל3"ש סחנה אסדר נהנה כו' אמר ור"י י~רימחנה
 בידך ירבק רלא סקיא סראורייתא אסור נהנהריכו"ע
 דאזלי 5ומד סברא אין ודאי ובזה החרם, טןכששומה

 1'ר"ל 13שנה סתם האי דאי ועוד ייב"ב, לשיסתרק

 הלכתא בודאי א"'כ כריב"ב דבריהם סתמוור"י
 סבר מצי דלא ודאי ר"י דברי הא ועוד הוא,כוהו"ה
 פרש. דלא כרב,נן נ"א נ' בע"ז ס"ל רהריכריב"ב
 וכדכתבתי כר"ב"ב דלא ודאי וזה בעינן, פניםדכעין
לעיל
 שם 23וכח רבהדיא התוס' דברי על 'תימה יותרןעןך

 והדס בורד אלא ד"ה ברבריהם י"בבע"ז
 שם וכתבו ממש דאורייתא איסור דהוא נ"נדס"ל
 ע"ש, הנאתן 3דרר שלא אף לקי נמי ללקותדש13א
 בדף שם הש"ס מדברי מכ"ז בר דאף ועודיצע"ג
 מהאורייתא איסור הוא ר5הכהשנה סונח בודאיכ"ט

 על קאי מנ"י שם דאטר דהא שם התוס'וכרכתבו
 התויה מן שאסור יי"נ ועל יינם סתם על ולאיי"נ
 רי"נ דהיקישא לפי"ז ומוכח ע'ש, מנלן התלמודשהאל
 אטמכתא, %א גמודה דרשא דהיא ע"כ ל3סע וזבחלזבח
 דהיא כהש13ע נ'( )בע"ז אמ"ר ארחב"י יאר"ג מהאוכן

 דהאי ה'כי ס"ל רבנן וגם אסמכתא, 'ולא גטורהדריסא
 כעין שלא אבל סנים, כעין רבעינן דס"ל אלאהיק"טא,
 אסורין התקרובח כ' ולריב"ב מדרבנן, אלא אונופנים

 מהל' בפ"ז ז"ל הרמב"ם והנה 'ונהנ"ל.מראורייהא

 ולוקה מדאורייתא אסור ע"ז דתהרובת פטק ה"בע"ז
 פנים כעין דטלא פנים ד3עין בין מחלק ומראיבוב',
 כווהיה, סשנה דסתם נריב,ב הה5טת ים"לצ"ל

 ובזה )אבו"ה, הש, ריב"ב כגי 5"ב בדמ שםוכדשאפר
 בפ"ח הכ"ם מביאו  מר3שב"ם יל דעהם"ך קלשיתסצצרע
 אעה ענו"ם דתששבת שם דמהב ה"ם, ע"זטו~'

 כעין בין חילק ויא סתם למה והקשה עוימית,בטי~ה
 הנאוי אאמי"ר לדבר והנה פנים, כעין 24אינופנים
 וכדברי כריב"ב, רהלכה סוב,ר הוא באמתזצ"י

 ריכו"ע י"ב בע"ז ור"ל רר"י בפלונתא לעילאאמו"ר
 אזלי דאי ירבק דלא מקרא מראורייתא אסורנהנה
 רכ' הרמב"ם והנה 3וותיה, הלכה~ע הרי ריב"כלשיטת
 ולא בטעך, אל תועבה תביא יא מחכתובים ב'לוקה
 בפ"ז ב' בהלכה עי' החרם, מן מאוטה בירךידבק
 כמבואר הוא נן רשיטתיה י"ל שפיר הנה ע"ז,מהל'

 כצשעם דנדגה 3וראויייתא אסור רלכו"ע ,הג"לבפלונת(ו
 'ודו"ק( כו' ידבק לאהכתוב
 אסך ר"נ אסר 2"א בע"ז שם דא3שרו טהא צ"עאעלם

 אותה שעוברין עכו"ם אמ"ר אבהה כררבה
 בפניה מפל זרק ונאטרת, חייב בפניה מהל שברבמקל
 רהוה שבההה מ"ש לד"נ דבא א"ל נאסרת, ואינהחייב
 בעינן א"ל זריקוק, געין הו"ל גסי זריקה זביחיהכעין
 רבעינן ס"ל רכולהו 'הרי ע"'כ, וליכא כהטתברתזריקה
 וסהנ"ל, 'כייב"ב ולא כחכטים 'והיוו זביחה כעיןדוקא
 ע"ש, ע"ז מהל' בפ"ג הכי להרןא הרמב"ם פסקוכן
 נ"א בע"ז שם רהא כלל, זה קשה לא באמתאבל

 ר"י דפליני מהא אמ"ר "הורה ררב אמימראדאיתיבי
 פומרין, וח3מים מיחייב הר"י חנב 5ה בשחטורכמים
 זביחה כעין אמרינן סבר דכנר קמיפלני בהא יאוכאי
 0נים כעין אלא זביחה כעין אמרינן לא סברוטר

 איא זביח'ה כעין אטרינן לא דכו"ע יא בגמראוקאמרי
 דומה וצוארו הואיל חגב ושאני בעינן פניםכעין

 בכעין להו סני לא תנאי רלהני הרי ע"כ, בהמה'צואר
 שמיר "8 ולפי"ז בעינן, פנים 'כעין אלא לחורזביחה
 4*מוראי וכהני כרב סוסק דאיהו הרמב"ם רעתיומר
 פנים כעין בעינן 'ולא מני לחוד זביחה דכעיןשם

 איא כריב"ב פסק לא דהרמב"ם שפיר עוי י"לאמנם
 אף בעינן דלא ס"ל ע"כ דריב"בכחכמים,

 ראבני ונ"א בדף שם ב'הריא וכדמוכח זביחהכעין
 שם להאמוראי וס"ל 'הן זביחה כעין יאומרקוליס
 ויש תקרובת סדין ולא ע"ז טדין אלא נאסריןראינן
 דלא לחו דסבידא דפרשי אמוראי הני וא"כ ביטול,יהן

 סבייא ע"3 תקרובת סדין ראסורין ביטול בהומהני
 פבירא כמאן וא"כ בעינן, ל,א זביח'ה כעין דאףלהו
 ר~יבנן אלא בשיטתן, קאי דריב"ב צ"ל וע"כלהו,
 זביחה כעין אי בעינן, פנים כעין דוקא אי פלונתאיש
 דפוניא בדבר, 8לוגתות דושלש זה לפי ונ3פצאסני,

 רך"י ו3פחלוקותו פרשי דלא ורבנן ס' דףיסנהדרין
 לר' ס"ל וכן דוקא, בעינן פנים דכעין ס*ל נ"אבע"ז
 שם, פרשי דלא כהבנן 5יה 'דסבירא חרא שם,יוחנן

 בהסה לזובח סגיין נ"א בדף ום בהדיא אמרונם
 יחרם לאלהים זובח שנאסר פמור שההא לעכו"םנע"מ
 וקפרןשי הרבבן פנים, כעין אלא תורח אסרה לאוגו'

 הרב בעיגן, לא זביחה כעין דאף 5הו סבקראוריב"ב
 רכ אסר אבוה בר יבה אכאי וור"נ רב אסריהודא
 8נים, כעין שלא אף בעינן זבישזה רבעין ללהוסבקרא
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 רכעין נ"כ דהטהש"ע הרמב"ם פ0ה ות דכממוםואפשר
 דלא ירבנן הנ"ל, רסנהדרין כסוניא ולא בע2ן,וביחה

 ב4שום רב, לנבי ככ"ע כוהעיה דהלכתא יוהנן ור'פרשי
 המכריע, כדברי והלכה מכריע, כעין בוה הוהדרב

 אין וכאן הפנאי, לעת בכ"ו צ"ע יועדייןודו"ק.
 הרכוב"ם רפטק בוה עוד י"ל אולי )אבו"ת,להאריך.

 א"ר 3"א א"ר ו1"'נ אם"ר כר"י אלא יוהנן כר'לא
 הרא*ש כהכ' יוהנן ר' לנבי בתראי הא דאינהומשום
 הרי"ף, בשם י"ב סי' יומא במס' הכ"פורים יוםבפ'
 שם(.עיין
 פירקשנו 1יפה דייהנו יפה הנ"ל כל לפי נמצאטו(

 יתקרובת דם"ל בש"ע והמחבר הטורלדעת
 נמהרה ע"ו כתפרובת סתים ובהי סמש הוהשיתוף
 יב"ה לאהי השוב דאדם דין יש בוה"ו ינם ט"לולכן

 ג"3 בושלו לאכול ואפילו לך, וקרא משוםמדאורייתא
 בכל בקודם כמו השוב באדם יב"ה לאחר בודאיאסור
 רק ו4כרתנו קה 3ל 4עשנם ה', באות לעיל וכנזכראדם,

 ו' באות שהבאעזי ~הרועים" "טלוא "ם' ד,שיטתאליבא
 בלקיחה הילוק שאין דס"ל דלהרכנב"ם דהכריהלעיל
 אאשין 5דבר הכאזקיים הבד בין אידיהן לפגי העכו"םמן

 ב"שום הוא דהטעם ס"ל ע"כ אסוד, ובכו"עכאזקיים
 סהתרט', ולא וכדפירש"י אידו ביום וסודהדאזיל
 קם"ח במי' דפוסק דלהב"י נןכ הכדהנו והוכ4שום

 וכדברי בוה י"ש"י כמעם ג"כ ס"5 ע"ככהרמב"ם
 מפרש היאך דא"כ לן ותשיא התום' כדברי ולאהרא"ש
 ב4מן והלא ומוהה דאזיל כמשום חשוב יששרםדין

 1כ%5"ל ומודה, יאויל חשש לינא תהרוגתד5יכא
 נ"כ הוא דמעכוהה א5יביה, לוסר והו3רחנו הג"ל,באהז
 דתקרובת ום"5 5ך, וקרא וגמשום חקדובת,במשום
 וומש-נו הנ"ל. וככל ממש ע"ו הקרובת נ"כ הוהשיתוף
 להטור והרא"ש וד1רגפב"ם הדי"ף 'כין חד"שהנשד61וקאן
 באכשן אב5 וכהנ"ל. שיתוף הקהובת, בעינן4המחבר

 באק ליתנהו ההועים" "0לוא הס' דדבוינ5ענקד
 ידרש"י כוכמש, להיפך השיטות שני 5דעת סצינודבהדשש
 והרא"ש הר"ן שהביא הולקין היש כדעת כהדיאס"ל
 דהתום' נ(תקיים, וגאינו דבר אלא 5קנות אוסרוא"נו
 ובר בין נ"כ סהלקין שאינם רוסב"ם כדעתס"5

 ב'( ו' )ע"ו רש"י דו"ל נאזקיים, ,שאינו (דברהמתקיים
 "148ינ1 יגחזוך להה 'דנןרווה כגהן: 5וקהין 5א אב4בד"ה
 רכדבר כמ8נוע עכ"ל, לסוכרו הוא מתאווהכטזקיים
 שם בהדיא רש"י כ' וכן סהן, לינוה טותדהסו4ןיים

 וו"ל: כו' סעוטרות ו,צאין בד"ה בכמשנה ב'( י*ב)דמ

 דלגטש להו 5יזבוני ה"ס ,אידם ביום דבו"נ כמשוםואי
 דרך גמי אי לעכו"ם, וכהר"נ ואויל בהסה ליהמומן
 כבייהו למזבן ו'מודה4וב5 ואויל שמח 5היותלוקה
 והוא עכ"ל. הוא עצוב טוכר דמתם שרי ו4מתקייםדבר
 בתב ו"ל והרא"ש הרמב"ם, על החולקים בדעתסג84
 שהוכיור הולקין היש הוא והוא רש"י, בשם הכילהדהש
 ע"ש. 'וההאשש, הר"ן בשם מנ"ל הרועים" "סלאבם'

וכשהבדי
 הר0כ*ם כאשהשת רם"ל 5גשעיה גשוכח וח2'וטן

 זשאין לדבר 1(מתקיים דבר בין בלקנהת הילוקשאין
 לפי' הבי4ח כו' עיר בד"ה ב' י"ב גדף דשםמתשיים,
 רש"י בו דחור כדשמע דהכא וכתבו בנמשנה הנ"לרש"י
 ה*יט ולתת ~שאת ב'( )דמ לעיל מפרש שהיהמסה
 מ' כ4הרי אידו ביום אי קשיא ומיהו ומטנר,מקה
 דאין ו'( )דמ לעיל אטרינן יהא 13', טהן לושהיןהיאך
 אמריגן דהכא בנ' ואלו ג(תקיים, עשאין יבר גשהםלוקהין
 - עכ"ל. כו' פיתא הד 1בין ירסיה דר' ב'( י"נ)דף

 5עי5 דאנשר כהזא פירש"י על להו קשיא כטשיולכאורה
 דייק ר,8"י ,והלא גאזקיים שא"נו דבד כפהן לותהיןהאין
 הכאזקיים דבר מנייהו לסובן "אב5 בדבייולהדיא
 בו הזר ירש"י משמע דהכא כתבו היאך ועוישרי".
 הסתקיים דבר דיק גשתני פהדיא והלא לד"ת,והודה
 !כן כר"ח, ודלא נשתקיים שאינו דבר ולא לקנותמותר
 הטעם שכתב 1כהנ"5 הכי להדיא 5עיל 5ו"8"ימ"ל
 מהאוה מתקיים שאינו שכטזוך כ4שום סהם לוקהיןדאין
 לד4ץ!ס' דם"ל 5כאורה צ"ל ע"כ אלא 5מוכרו,הווא
 לחכד המתקיים דבר בין ב5קיהה כלל להלקשאין
 דאסר והא בידו מהקייסין המעות דהרי מתקייםשאינו

 אבל 5הן כעכרין מתקיים שאין דבד ו'( )בדמבברייהא
 הנשזקיים רדבר לבד סכידה פשום הוא סהן לוק'היןלא

 כיניהם חילוק שום אין בלקיחה אבל 5הן לב(כוראסור
 ברעה אינו דזה נראה באגשת אבל הרבוב"ם,וכדעת
 יים"מ סר' להקשות בדבריחם חיקו לסה יא"נהתוס',
 גר"שא שם ישששרו יעקב סר' הקשו ו5א פיתא חדדזבין
 עור להבהש 5הן למה ונם סנ4א, זבן יעקבדר'

 בדברייזם סבהשר ע"ב י"נ בד4 דשם יו1דסהירושלמי,
 גאץהיים שאין לדבד חסתקיים דבי כין דמהלקולהדיא
 4ה. נ"ל התוס' דברי ב"שוב אולם ר"י בר"הע'"8

 דהיאך דטקשי יצו*י עוד מובן אינו לכאוחהדהרי
 ט' נאתם לוקחין דאין לעיל אכ2ריגן 1דשפ מהן15קחין
 רש*י כו דחוי כושסע רכוהנא בתוכ"ד כתבווהלא
 בכ"ע בשהן 5יקה דשרי 5ר"ען ,הקודה כו הור אםוא"כ
 אטור ד5א ד"ה י5פי' ו' בדמ 5עול בעצמן כתפוהרי
 קשיא וסאי ע"ש, דורון פב5ת לוקחין צ"ל קניהשום
 ר"י בד"ה ב' י"ג בדף ועזוס' עוד הקשו וכן עוד.להו
 חאין לעיל ואסוינן הוא מהקיים שאין דבר פתוהלא
 שהזר פתבו כבד והלא מתקיים, שאין דבר סהןלוקהין

 בקיצור הכוהטה לן ו4רמוו ~ענ"ד ע"3 רש"י,בו
 שהור בלשונם ודיוקי שכתבו הטהור 4"טונםדבדוהם

 היינו ולחת דלשאת לעיל גש2ר,ש שהיה גשמה ו"ש"יבו
 !לא מפירושיה א5א הור שלא דבמשכע וממנר,מקה

 איירי דהטשנה רש"י יבתב דכ4ון והיינו ש15,טדין
 ב5קיחה וא"כ הסתקיים, ,בדבד ט4ירי וע"כ להובלובוני
 דהמשעה לומר מביא ואיך הננתקיים בדבד שויהלא

 והכמשגה ולומר בלקיהה, נ"כ כהירי ויתתרלשאת

 כיוון )אכו"ת, כ55, מברא אין 'ודאי וה 5צדדיןאיידי
 עיר בד"ה וצ"ל המהוש'עש לדעת וצ"ל הנאוןאאמו"ר
 דמתני' ~תת דלשאת כר"ת בוה ס"ל 1א"כעש"ש(,

 המהח, 5הן ולתת המעות טהן לשאת הואפקרושיה



נר ך 'זחיו"ד ת ר א מ*ר2

 רהבדייתא אלא כלל, 'המשנה איירי לאובלקיחה
 שאין יבר ננהן לוקחין ע~אין דלקיחה ריןגה2מיענו
 כחב יכן בכ"ע, בלקיחה דכטזיוי בר"ת ודלאכטזקיים
 יהקשל והא ע"ש, רש"י, בדעה הכי להדיארעש4""2
 דאין לעיל אכ(רינן ו'הא מהן לוקחין היאך אח"כהועוט'
 ילא לחור ירמיה נשר' הוא קושיתם דעיקי צ"ללוקחין

 ברבר להדיא רש"י ב!וקי הרי יהכמ2נהמהכה2נה
 רזבן יעקב טר' הקשו דלא ונחה )אבו"ת,הבטזקיים
 דבר הוי דסנדלא סה2ום ברישא זה דאטרוסנרלא

 ע5 עלה טרם עוד דה,שתא הקענו ג2ר"י ורקהגשזקיים,
 כרגר הוי רפת ר"י בד"ה י"נ לקמן תי' התום'רעת

 רש"י דבספרי לומר נוכל ועוי טב"ה(. ע"כהמתקיים.

 הכחזקיים, רבר בלשונו כהוב היה לא התום' לפניעמהי
 ברבדההם ההא' שהשאזיקו רש"י מלשון בהדהשאצואה
 עשפיר וע"1 השרי, כגיק?ו ~מובן אבל סתגמ4שנצזבו
 שאינו רבר טהם לוקחין דאין לעיל ~שמרינן להאחטשל
 שיש טה ב1ה להעיר האיתי )אבו"ת, ויו"ק.מתקיים
 דכתבו דלסא או ד"ה א" ו' התום' ביכרילרפרט
 דלשאת דפי' דמתני' לפ"ה כגאן טקשים ישבלע~צס:
 כט4י מקח אבל ג2כר תיגח וג2מכר, מקח היינווידען
 בגאזני'" כן "דפי' י2כחבו לשונם הנה איכא, עירילפני
 לומון הוא וכן בכאזני', כן ר"2"י פי' דנ2פורן2כמ2ג2ע
 שחזר גמ2טע "הכא ע~כתבו עיר בד"ה י"ב בדףהתום'

 פירש ואי' כו'. לעיל" "ושפו,ש" שהיה מטה ר,*"יבי
 בתבו בעצמם התוס' 'הא בטתני', במפדדש כןרש"י
 פיר"ט לא א"כ גסשמע, לשחנו כצזוך לש,ון רק ב'בדף
 לבד, כה2מעות ענין על שייך והיאך מפורש. כןו"ט*י
 דכמ8סע "דפי'", לשון לומר או כן. "ממרש"שהוא
 בענין נם אולם פלא לכאויה וזה להדיא כןשמי'

 ולתת לשאת אסור בד"ה התוס' שכתבוהכו2ג?עות
 ממאי הבין, אין במו"מ אף שר"ל כה2מע לשונודמתוך
 נם דכלל דכה2מע כו' וכולהו דכ' כד2ום אי זהכה2מע

 אסנם חאיתי וכן מו"מ, והוא עמהם ולתתלשאת
 דכו12ם מווילנא ,"ל טמהר"י הש"ס על פ"יבהנהות

 שכולן נד2מע ומודה דאזיל כמ2ום וכולהו ,רש"ידכ'
 ממש באות אות הוא ה2"י לשון הא וק"ל עי"ש,שווין

 ומודה יאזיל כה2ום כו'לה אמר 'רבא לקמן. הגמ'לשון
 דקא כהסום עמהן ולתת לשאית 'תני דאי וצריכיהוא

 רש"י לשון התום' תפסו ולמה וגוורה, ואזיל להוכורווח
 דייק ז"ל הסהרו"א דנם וראיתי הגמ'. מל2וןיותר
 כו', וצריכי בנמ' איתא גומיה לישנא האי וב'1ה

 אבל תקרובת, במידי ייה מכרש לשיטתי ר"תוע"כ
 ש,ר"ל כן כה2מע בגמ' רש"י ימתוך מפה2ברא"ש

 דיווח הר:וחה סשום ב' 1' בדף פי' שהוא טועמאף
 על ישמע לא כה12ם ישראל ועבר לעכו"ם 31(ודהוסאיל
 שייך פיך עי ישמע 'לא משום מעטא דהאי ענ"ל,פיך
 דזה כמ32שג והנה ז"ל, ,המהרש"א עכ"ל מו"מבכל
 שם ק"ר 'הנהות ע"ז ההשה וכבר ר"ת, לפי' נםניהא

 וכמ"ש ומידה אזיל שייך לא בטו"ס ר"תדלשעשת
 פיך. על ישמע דלא איסור כלל שייך לא וא"בהתום',

 הכי רייקי דההום' נראה רידומא ולפי ז"ליובמהר"ם
 רוקא ס"ל ואי ומדדה דאזיל כמ18ם דכולהומדפירש"י
 עור ולפני כהמום מעמא הוי איירי עכו"םבתקרובת

 כן יכמ2ב2ע דפי' הדא"ש טדברי אבל מכשול, תתןלא
 רממאי להרא"ש דם"ל במ2ג?ע לקמן רש"ימדברי

 להוכיח, ליכא ומודה דאזיי כמ2ום :כולהודפירש"י
 לקמן שפי' ממה אבל לעכו"ם, שיקייב ר"לדדלכ!א
 האיירי שפיר סוכח פיך על ישמע ולא כמ18םואסור
 דהא ווקא עכו"ם בתקרובת ולא מו"ס מיניבכל

  לענו"ם להקריב דגורם גמ2ום נסי א0ורב~זקרובת
 במה וק"ל עכ"ל לבד, פיך על ישמע ולא כמטוםולא

 ראזיל משום וכולהו טפירש"י וייקי דהתוס'דואג(ר
 מעטא הוי עכו"ם בתקרובח דוקא ס"ל ואיוסודה
 או בד'א? א' ו' ל"ק בתום' הא כו', עור לפניגה*ום
 היינו אתת דלשאת במתני' דפי' הש"י על הקשודלטא
 ה2סא איכא, עור ולסני גטשי כהח אבל סנד תעחמו"ס
 הרי ול"י, עכו"ם צרכי לקנוח טעות לו שממציאי"ל
 בפירש"י התוס' לדעת עור ולפני איכא בסו'שדגם
 דאוע מה היעו חדא אלא ה1כיר לא ורש"יאלא

 ו*היא ו"ש"י דברי 3אעוך 'הוא ריוק איזה וא"כומידה,
 כה*ום נ"כ טעמא הוי בתקהו'בת דאי במו"ממיירי
 ילא עור דלפני טעם יש במו"ס נם הא עור,ולפני
 בהקרובת רסיירי אפשר א"כ 'חדא אלא רש"יהזכ"ר
 ה1ה הטורח כל %ו לג2ה אבל חדא. אלא חזכירויא

 הא במו"ט, דגרירי רש"י בדכרי כוממעותלמצוא
 1ה בגוו"ם, חנתן בנשא כן מפורש רש"י כתבבאמת
 סחויה, נמוותה ליהנות אמור 'בד"ה ב' ו' ברףל2ונו
 וקאי מקח, ו1ה סחורה, טמנו קנה דישראל מפוה2הרי
 יוחנן ר' קאמר וע"ז ולתת, לשאת 'דקתני אמתני'ז'ה

 מאותה ליהנות אסור ונתן 'נשא שכברדבדיעבד
 כץירי רו"2"י כלל למימר ליכא וא"כמחורה,

 כ' והנה מיהרי, הוא שקנה בסחורה דהאבתקרובת,

 דכמ2ג2ע סחורה מאותה ייהינות ראסור סתמאךס"י
 המתקיים דבר בין כלל חייק ולא שהיא, סחורהאיזה
 התוס' כתבו דלמא או ד"ה ובתום' מתקיים,לאינו
 בר2ום כו' עור ולפני כה2ום יש במקח דנם ה2"יבדעת

 הוא ז,ה ולפי עכו"ם, צרכי לקנות מעות לודממציא
 מעות לו רממציא כמצום במקח אמור סחויה דכלהטעם
 דבר בין עפי"ז חילוק אין א"כ עכו"ם, צרכילקנות

 י"ב בדף בכמ2נה אולם מתקיים, לאינוהמתקיים
 ודבר מתקיים, אעו אלא לקנות אסוי דאיןדפירו"י
 האי לרש"י ס"ל 5א דהאאץא ע"ב א"כ שריהמתקיים
 לצרכי טעות לו דסטציא כמ2ום בסקח לאסורסבדא
 לאו ולתת ל2את בכר2נה דאמרו סה ע"כ וא"בעכו"ם,
 לרעת שרי הגמזקיים דבר הא בטקח דאי איהרי,בטהח

 ר3אזני' לומר עאיוחק וכה2ום י"ב, בדף בכה2נהרש"י
 רלא לוסד היא הנ2וכרחת דר"מברא ע"כ קתנילצדדין

 ג2פי' רש"י בו דחזר ע"כ וא"כ בלקוחות, כללמי"רי
 בכל רגרירי דנהאה ~תת ישאת טתם במתני'רפיה2
 ולכן סעות לו דסמציא יגמ2ום במקח וגם שהואאופן



 ך יזחיו"ד ת ר א פרנש2
 מאוונה ליהגווצ ד~1סור ר"י בדברי שנתן בנשאפי'

 קאי תה המתקיים 'דבר נם דכהשמע מתמא וכ'0תורה
 אטור אופן דבכל ולתה רלשאת הכאשנה על פי'לפי
 דדבר י"ב בדף בגושנה פירושיה דלפי במקח,וש

 הנ4זקיים בדבר חוששין דאין ע"כ לקנות שריהמתקיים
 שינה הסהורה אסור אין וא"כ מעות לו דנ1מציאלהא

 דאסור ובכהשנה כ1תקיים, שאינו בדבר רקטעכו"ם
 151מילא כלל, במקח מיירי דאינו ע"כ ולתתלשאת
 תם דלמא או בד"ה רש"י על התוס' קושית להא~א
 נ"כ ס"ל בודאי בעצמם והחוס' שם, תי' להאזלא
 לאינו הכ2זקיים בדבר בין במקח לחלק רש"יכדעת
 ראש אסיו: לא נד"ה ו' בדף מפורש בדבתבוכצזקיים
 טובר יותר מתקיים שאינו דבר אטור בודאילקנוו?

 הקשו דלא עיר בד"ה י"ב בדף וכדבריהםהטתקיים,
 על עוד עלה דלא מתקיים שאינו כהשום אלא ר"יע5

 וכדברי הוא, המהקיים כדבר דפת להמן הי'דעתם
 דדעת לנו יצא עכ"פ ודו"ק(. זצוק"ל אאמו"רהנאון

 שנתב אף כהרמב"ם, ודלא התוס' כדעת הוארש"י

 ומודה ראזי5 הוא דהחשש בגמ' דוכתי גכמהרש"י
 הרועים מלוא הם' לנו דכייל ככללא ורלא אידוביום
 הרמב"ם דנם לוכי נוכל שפיר וא"כ בזה זהשתלי
 הטעם ט"ל נשהם לקנות אסוי הנשתקיים יבר דגםדם"ל
 תיכף לעכו"ם ופודה ראזיל התום' בדעתבמכייה
 ע~מותי ופה בפיו, יניל עכו"ם דשם סשוםבשלוקת

 והשיב דלא כמשום הוא נ2עקיים שא"נו דבר להםלמבוי
 בין יחלק שלא ס"ל בלקיחה ואס"ה עלי,ו, דיויהלהו
 עליו חשובים דמעות דס"ל חשוב יבר לאינו דהטובדבר
 מוכר דסתם ס"ל רלא כיון חשוב דבר מכי יותרעוד
 נדעת הוא הרמב"ם דמעם אפשר )אבו"ת, הוא.עצב

 הרש"י אליבא ב' ו' בדף ילטא או בד"ההתוס'
 לצרכי 15עות לו דממציא פשום ~תת דלשאתבטמגי'
 בדעת כן כתב הב"מ דגם ראיתי ואח"כענוום,
 רבר בין מהם כשלוקח אבל ז"ל. ה"א בפ"םהרמב"ם
 בידו המעות הרי מתקיים שאינו דבר ביןהמתקיים
 עי"ש, החפץ בידו שאין אע"פ עליהם ומודה חנוביום
 כהצום רק בזה אין רש"י לדעת התוס' דברי שלפיאלא

 ואם נ"כ(, עבו"ם צדכי בהם קונה שהוא א"אדמודה,
 אין דלהדמב"ם שכ' הרועים סלוא ס' נדעת נאמרנם

 כזה עכ"פ חשוב, דבר לאינו חשוב דבר כיןלחלק
 למכור שכעתר נאזקיים שאיגו יבדבר כוותיה נאסרלא
 כושום הוא שכח2 כמו התוס' לדברי הסעם איןלהם
 דמסיקא מלהא לאו דודאי  עליו, יודו ולא חשיבאדלא
 היבה יותר תש"נ מתקיים שאינו רבר %פעמיםהיא
 לדעת שם אח"כ בעצטו שכ' וכסו המתקייםכובר

 הנטנה דגר רכל דאמרינן תוא דוומעם אלארוסב"ם
 הנאה לו יהיה אם א5א עליו להודות ל"ה דהשיבלא

 הגאויע לשאר או בזה סעודתו להרבות אירו ביוםטטנו
 רבר עמהוא אי אהרי יום עד גאזקיים שאין יגראבל
 כולה חשנח טבנל יאר אז ~יו טדה 5א בטודחהשוב
 "8דה סבהא מיא וזו אירו. ביום טכצח יהגה שלאכיון

 נו' אבל בד"ה ס' בדף רש"י דנרי ולפי )אבו"ת,מאר.
 א"כ ע"כ, למוכרו הוא 25זאוה מהקיים שאינודסתוך
 שהיא רבר על יודה למה לסוכרו 5אזאוה דהואכיון

 להשר נוכל שפיר הלא וא"כ ממנו(. להפטרמתאוה
 שה מעם לפי ואדרבא כפשיטו'ת, זה מעם להרסב"םנב

 כ5 פמנו לקנות שאוסר מה גם יוחר ב5השיטותא"ש
 יהגה אם אלא הרבר בחשיבות הלי דלא משוםובר
 ודאי יהנה סהמעות הרי ט1"כ אסור, אידו ביוםמסנו
 5אי תו"ם ע"ז להודוה טובא ליה וחשיבא איחוביום
 וצפהר מסולק ולפי"ז הג"ל. התוס' וכדנריאקדו

 הרמב"ם דבדי על שם שדגושה קהשיתו ג"כבסהשיטות
 אידם יום אלא אסור ראינו לה"ל א"י בין לחלקשפסק
 נ"כ וה ותלי לפניו ימים נ' אסוי ובא"י בחו"ללבד
 ביום דיודי כהשום הוא החשש דלהרי?ב"ם שכללבהא
 ק1מהשל דאנ1ר המעם עיקר ע"ב דא"כ ואסראירו

 בהשום הוא לבד אידם ביום אלא אטור אעודבגולה
 איבה "ש כי א"י, לי מה ח"ל לי מה בזה"ז וא"כאיבה
 ואהרבא שפיר ניחא להנ"ל אבל ע"ש. בח"ל במובא"י
 וכהנ"ל, בזה התוס' כדעת דס"ל היא נמוורה ואיהמזה

 להמעיין כ% מוכרחת אינמ קושיתו בלא"ה אףובא13ת
 ודו"ק.שם,

 תדשה מחלוקת לעשות צריכים אנו אין זה לפיעכ"פ
 כדין דםייעתו להרמב"ם ,הטותש"עבין

 ברוידטש אמזיא אשפיר הנ"ל לפי דהלא שיחו9,תקרובת
 להא גצפרשי דהמוהש"ע ז', ובאות ב' באותכם"הצ
 כפי' וס"ל ומודה דאזיל גמשום נפשטי' ראודידהשמעי'
 1ההה ולפי"ז בתקרובת, 4ה דוזלי בהרא",ש ולאהתוס'
 הטווהש"ע דטעם נאמר יאם דינא לעגין נדולה נ"םלנו
 שייך לא בזה"ז ודאי א"כ 'ומודי, דאזי משוםהוא
 בסיגת הטוהש"ע פסקו ההרי לכו"ע כ% דינאהאי

 האזיל החששא שייך לא דבזה"ז אידיהן בעניןקמ"ח
 נשיח, איום ביום אף עטהן ולתת לשאת ושריומרדי
 הכא דבריהן דסתמו והא כאן, נם ה"ה ודאיוא"כ
 קמ"חז בסי' שם ש'כתבו סה על עצמן הממכוי"ל

 בזה"ז, נם דאידיהן דין שכתבו אף והרמב"םולהרי"ף
 לדידהו בזה"ז שייך לא הרי בנו דגמשתה ויןמ"מ
 אבל וכהנ"ל, תהרובת בזה"ז דליכא כאשום יב"חלאתד
 לך וקרא משום הוא הטוהש"ע מעם וגם נאמראם
 אף מטש כע"ז דשיתוף האיסור הוה בזה"ז דגםוס"ל
 נהוג דינא האי נם ודאי א"כ ובהנ"ל. התקרובתלענין
 היבה לענין אסנם וכהנ"ל. מראורייונא לדידהובזה"ז
 דדעת ח' באות כט"ש הוא העיקר 'דמ"םנלענ"ד

 עא רתקרובת איסור יש ב1ה"ז דאף הואהטוהש"ע
 יג4חשן וכהג"ל. סראוורייתא יב"ח לאחר אףואסוד
 ח1א טחמרח הרועים סלוא הס' דיברי ההברח בלאואף

 חור הג"ל, ב% שהכרחתי הראיות וסכלנ1סברא
 ושהטחצמר אלהב"ה גם זה דבר סוכרח דסו"םגלעג"ד
 קם"ח בסי' דס"ל רכיון ז', 142ות יצה5מרחתיסכ4ה

 עשכ א"ב הר"ת נבר רש"י כשייאן דס"לכדוסב"ם
 אטר"נן ר5א טפורש דאנשר הרא"ש כדברי נ"כיסבור



נה ך יזהיו"ר ת ר א פרצ
 ע"כ וא"כ ע"ז, בצרכי שעוסק בזמן א5א .מורהאז.(
 שמחתו מתור שנטש דחיהט דאודי דשמעי' יהכומ-ש
 ח' באות וכהנ"י יעכו"ם זבח יקריב הוא עדייןמרובה

 כהיא"ש ולא ההוס' כפי' 'רס"ל די"ל הדחיתי סאיואי
 גם זה באות וכהנ"ל הרועים מלוא הם' כטברתולא
 שעשה הנ"ל מלה"ר ,הס' לשיטת אלא אמרתי לאזר

 רש"י לרעת רש"י בשם התוס' דעת בין בזהמחלופת
 הכי לוסר הוא נדול דוחק ודאי באמת אבלשלפניט,

 שמבואר טטה להיפך רש"י בשם הטתהב תומ'דהך
 כדעה ס"ל התום' דנם לוסר נלענ"ד היה לכןלפג"נו,
 אידו ביום וסודה דאזיל הוא רההשש שלפנינורש"י

 אלא ע"ש אידו לפני דיורי כלל נזמי 5אדכדבריהם
 דנשזוד שכ' חנ"ל הרא"ש לדברי מטש הואדכוגתם
 וכוונחם שלו, עכו"ם שטעייתו יאטי בצרכי'שעוסק
 בימים בפיו שנוי עכו"ם ששם דמתוך 'הוא הנינ"כ
 לה וטודה ואזל לזה המסייעתו היא שזו יאסראלו
 באדם כלל שייך לא זה הרי לפי"ז וא"כ אידו,ביום
 לאו תו יב"ח דלאהר יאמיגו כיון יב"ח לאהרהשוב
 בעל כדעת נאמר אם דאפילו ועוד הוא, הקרבהזמן
 'וס"ל רש"י על כזה חו5קין דהתוס' בזה מלה"רס'

 רוחק נ"כ לעכו"ם כשיזבר תיכף ה'איו לפנידיודי

 כיון יב"ח לאחר חשוב באדם הכי לומר הואנדוי
 עו'ד עוסק ואיבו הכהטתה זמן כלה כבר דאזדאכרינן
 בפיו שגור יהיה ולטה עכו"ם לשם יזכר למהכתקדובת
 זמן נ,כ הוה דאז ס"ל ע"כ ודאי אלאבלא"ה,
 וקרא משום מדאורייתא וא0ור מקורם כמוהתקרדבת

 משום דאורייתא איטור בו יש בזה"ז ואף וכהנ"ייך
 התקרובת, לענין אף סמש כע"ז הוא ידשיתוף לךוערא
 ~ה2'תמיט שלא ,הפוסקים כ5 מסתינאע ודאי כה2מעוכן
 ודאי וא"כ כזה"ז, קולא להשמיעגו נוהן אהדשום
 כל מעימה ואף סשלו אף לאכ1ל הש1ב לאדםא10ר
 וכהנ"ל. לך וקרא וגממוםדהוא
 לע"נינו נהדר אלה לכל הי"ת שזיכגי אחוירערעדן

 סכ"ז דגנבואר כל לעין ,דנלוישהתהלנו
 ו(וא עכו"ם של בנו בנמט'המה אכילה דאימורלהרשש

 ודבר עראי אכילת ואף וע"ז, חתנות כמטוםטראירייתא
 נ"ל ועוד וכהנ"ל, אסור 'דעתא איקררבא 5מטום בושאין
 גופה כה?רשי' גר יצחק דרב סמעשה לזה י~ויהלהביא
 י"ש, תרימר לאהר שם לאכול עכו"ם להעשואדאיק5ע
 וא"כ שם, אוכל היה ידסשלו ל'ומר 0בדא איןובודאי

 עכו"ם של דפת 'העכו"ם, בבית שם לא3ול 15 היהטה

 אסור, בקביעות ושכר אסו'ר, יין נזהר, היהבוהאי

 הי שהוא כגשו הנאכל דבר ואף אסור, עכו"םביש~י
 ואף עכו"ם גיעוקי משום הוא אסוי 1"מ על עולהואינו

 החניפ 5כתחלה מ"מ ב"י אהנן עכו"ם ,של כליםד0תם
 לענין צ"י סי' בי"ר 31דקי"ל הוא א0ור וראי צריךדאין
 %ים סתם דם"ל 5הרכנב"ם ובפרט מעכו"ם צנוןשנייוג
 ע"כ וא"כ  בדיעבד, אף דאסור יואי הן ב"י ענו"םופל
 קבע דאין קי"ל והרי היין, פירהע אלא אצלו אכלרלשפ

 הרי לאפ"ה ועת, נפקרב שאין וגר הוא יבםקפהרלון,

 ש,שב 4ימר אפשר אי ע"כ דהא יעוד אכ4 ויאפיו"8
 בעצמו יצחק דרב משמע דהא קבע בסעודת הנכריעם
 מ"א מה4י במי"ז הרמב"ם כתב והרי לשם, דאיקלעהוא
 יין שהוא ואע"פ כותים של במסיבה ארם ישתהלא

 וכן "בדו, מכליו שותה שהי,ה או נאסר שאינומבושל
 ראף קי"ר בסי' הפ"ח וכתב קי"ב, בסי' הטורכתב

 רמפרש שם נראה רמהם"ח ואף אסורין, ג"כבמחע"מ
 רוב ע~היו באופן עמו אחד עוד היה יצחק דרבדה,א
 וואי דכבחר, וומב"ם בתב ישראל וביוב העכו"ם,נגך
 ולא פריש כו' ו"י "איקלע הלשון טפשט ,ר1כי כהטנפעלא

 וקשגווא4 להא דכוי ולא יחיד, בלשון הכלאכיל",

 רוב שם בשהיו דאיירי חב"י דכ' יתבי הויואבלט
 דכר2מע יתבי דהוי דאמר שאני רהעעםי,שראלים,
 עוד שם יהיו 5וושר אנו סוכרחין יע"כבקביעות
 נדחוק 5נפה הכא אבל לחושבם, הוצרך ולאישראלים

 ל1פכול רצה ישלא בדוהחא 15מר ,4בוכל כיוןלעצמנו
 לא אחריני דמידי וכדהכרחנו עראי סעודת אלאשם
 אעו ודאי וההמב"ם בקביעות שם לאבו5 בוה לוהיה
 נבוצא בקביעות, עכו"ם במסיבת לישב אלאאוסר
 דטעם מהש'ש להוכיח רי בו יש הנ"ל האריכותרבכל

 חתנות משום מראורייתא הוא ענו"ם במעותההאיסור
 ודו"ק וכה'נ"ל ומודה אזיי משים ולא1""ז

 ואמרוגים ראשו'נים בפוסקים כהטויש הוא ןכ"זיז(
 בהויא כתב הר'מב"ם 'מפורש, יותרעור

 הוא חז~אע ההרחתה וכל הט"1, מה"ע ב'מ"םבלשונו

 נפזבחו ואכלוג לד וקדא שנא~מר כו"ם של עבורהספני
 יכ4 בהדיא דאטיק ונו', וזנו לבגיר ,מבנותיוולקחת
 טדאורייתא היא נזייה חדא דכו5י לתשמיענוהסרא
 אלהי' אחרי 'וזנו 5יידי יבואו ומבנו'ת"הן בנותיהןמשום
 אלא כו"ם, כעובר 'הוי דלא ומודה אזיל גמשוםויא

 עי "שמע 5א לידי יבוא שמא בעלמא דרבנןטחששא
 כלשון פוסקים ושאר והרא"ש הרי"ף כחבו הכןפיך,
 האריך הלא כלם על ויתד ע"ש, הנמ' לשון שהואהזה
 5הריא בדבריי ושילש ושינה ומירש הט"זבזה

 ג"כ סדבריו וכמ2מע בנותיהן, 'מהדחקת הואההאימוי
 על להשינ והאריך ראורייתא איסור שה,ואלהביא
 איבה, כמטום 5התיר יש אם כז,ה וטטתפקהדרישה
 ציווי רק שהוא עכו"ם מבישולי ק"ו להביאיכתב
 ואף איבה, כהצום מתידינן ולא בגותיהן וכה18םור0נן
 ררבגן ציווי רק שהוא עכו"ם מבישולי ק"ו נאמראנו

 עראי אכילת אפילו אסור ואפ"ה כנותיהןנמ12ם
 כזה דאורייתא באיסור ומכ"ש 'כ"ד, טעימהואפילו

 כחר"נ % מאד ותימהני כ"ד, טעימה אף אסורוודאי
 להיפך מפורש שכ' הט"ז מדבוי ידע כלא עצמוקעשה
 כ~, וראיה טעם בלא הם"ז ר' על יהלוק ולטהטדבריו,

 הם"ז לשימת "ט ראיות חביות חבילות אדרבאאלא
 ,שמביאו והש"ך בזה דנסהפק הדריקפה ואףיכהנ"ל,

 דם"ל טפא מדבריהם גהטטע בודאי עליו השינעלא

 סברא "ט לדידהו דנם הרי להתיר, פ,שיטותדאין
 כהבו ולא בזה מדנסתפקו 'בנותיהן טשום הואוהמעם
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 וצ~כ ~ערי, שיח. בם" מ% לתיבמח%ת
 בא4רשי' בר 3שרר"י ראיה והביא הט"ז ע5 השינאמנם
 ו*רא וג%דה, דאויל 3מ1ום האיסור טעם עשםדגראה

 הנ%4ן ה4שריך כבר אבל ע"ש, היא בעלמאאסטבתא
 כהשו,שי' בר מרר"י והנריח לעיל בזה וצ"לאאג2ו"ר

 שים ודאי %ו אין כוונתם שנפרש ואיך כדבריו(.דלא
 דג4נמו בזה הט"ז כר' הו44 העיקר ודאי כי לדעאנ"ם

 הכי דגשלתא יגרירא עיקרא לפי"ז נמצא  עג2ו,וניסוקו
 מהם לקהנות אמדך משהה דבשום הוא דנזה"כהוא
 והזנו לידי 4בואו ומבנותיהן בנותיהן כ4שים רברבשום
 רעת קידוב בהם שיש בדברים בזה %ל תלי עאונו',
 וצמשהה אלא רדת לקירוב הנור3!ים הם המאכליםדלאו
 אבל בעלמא, במים ואפילו דעת לקידוב תנורםהוא
 שהש בדברים אפילו מדאורייתא מותר היה כ4שושהכלא
 דקירוב באכי5ה ועעורה הקפידה דלא רעת, קירובבהב
 אף ואסרו חזעל ובאו העת בקייוב בקריאה אלאדעת
 חבירו את להזומין שדרכן הדברים כל  העגה י%3הבכל
 לסעודה וא"ז להזמין רגילין שיהיו רבזה לטעודהעליו

 בזה ונם בטתיהן, כהשום ואיכא יחד דעתםיתקרבו
 הוא הם עלהים שנזרו דהדברים נמשום הטעם הוהלא

 עליהן שכהג2ינין מהדברים ע4הם אלא דעתאדסיקרבא
 וכן וכהג"ל, רעתא דמהרבא היא והסעורהלסשדה
 ע4איגו דבר על נזדו שלא בטעם להדיא הדכ2ב"םכתב
 התטת כ4שם הגזירה י1עהשר ס8ני וז"ל: שוש"כ!קילה
 על עולה שאעו והבר בטעודה, העכו"ם יזכהנוע4לא
 יכן עכ"ל, עליו תבירו את מזמן אדם אין כ"ואש"בו
 ה"שהאל י4א שלא בנג2' הטעם עשכהנב )2פיר"ש"יכחש)2ע
 טנששים חברים וי44כילנ1 וב13שוזה בכמוכל אצלורניל
 נ"כ וע"כ ו7%נהת, כ4שום הטעם שמר ישם ובכ4שנהעכ"ל
 ויגוא הנגוטונה בבמשכל אצלו ירנילנו שלא הטעם1הו
 רעת דקירוב בדבר סירי תלי דלא נמצא בנותיו,ליק4
 לנאווה, עליו חכידו אעז להז3!ין שדרך בדבראלא

 הכי מדבריו גראה שלא כהר"נ על יהחימהונהנ*ל.
 רו4השין באיסדרו בנו יג1שהה ושחשר אבל בצענם

 3!דאורייחא, דבר ככל אסור י4היה נשאר הואעכ"6
 ודו"ק.ובהנ"ל,
 לעגין מוסד ויסוד כלל שעשעו איחרי וער:דןיח(

 חנעימים בדבריו לד1שתעשע אבואההלבה
 בתחלת שכחב סה י4השית בפרמ, ידבור דיבוינכל
 מהא עכו"ם בכמשתה ומיי יי"ש שתיית להתירדבריו

 בישולי לענין קאווי שתיית להתיר קי"'ד בסי'דמבואר
 חהנ4ת משום הטעם אין דהכא ע"ז ותשיבעט"ם,

 הוא התם דדוקא י"ל ילכן התם, כמו דעתאואיקרובא
 רעתא איקרובא בזת דלית סשום קאווי ותייתדהתירו
 משמע ומודה, אזיל נמשום הוא דהטעם הכאבה4א"ב

 חתנות כה4ום הטעם הוה בזה דנם נאסר דאבטדבריי
 להיתר, ראיה "שפיר דהוה השואל לדברי נ"כפדה
 הנ"ל דברי נכל השב די בזה ש"8 מה 13לבדוהנה
 נגגיר אם יהלא זה יאטר איך קיהש פה עלתמהתי
 התם שכ%חר רטה עכו"ם ל3אשי:ה עכו"םטב"שולי

 אשכ הג4ג נם 11סור התם שאכ%ר ומה הכא נםטוחר
 ע"1 לקולג1מין ריו ישדאי חכ3!י אבדו לחנםהיא

 וחלא עכו"ם, בג2שה4 דינים חלוקי ייקבהלהישמיענו
 עם"ס, בישולי סשום אסור עכו"ם משתה בלאאף
 יצ"ח י5שחר בסהגשש ל' לאחר התירי היאך רא"כיעוד
 בטפרשאף

 לאכ~
 אסמר סו"ם והלש8 ע3ו"ם, בגאמעה

 היאך כמשו"שי' בד ר"י ועוד עכו"ם, ביש~י כהשוםהוא
 עכו"ם. ההוא אצל ואכל עבו"ם ביו1ולי של לדיןשכח

 דאהצר וכתב 7ה לטעם ק4דחה למר גמטי'ואפריון
 חחגות, משום אא ומוחה דאזיל משו5 הואהסשתה
 הו8 דהטעם מפורש ישכחב הט"ז לר' 'נעו4ה גשהאבל
 דעיקר לונשר הוא גדול ווחק ובווראי חתנוה,משום
 "שהאל  של 9ל ר9 היה עכו"ם של בנו ד3משתההאיסור
 ר"י 4כי ועוד אסהע בלא,ה 'באמת עכו"ם ושללבד
 רהרי לעוד כהשלו, עמו לקח עכו"ם לההוא דאיקלעב"ם
 רסתרבא דבר בין 3"3! שום אין "שואל בשלודאי
 שייך לא סלכים מעדני יאכלו אם אמ בודאי הריעצמן עשי אאע שאו3לין וכיון דעתא מהרנא דלא לדגררעתא
 לאכול נאפר אם וע"כ כ%, הנכרי עם דעת קירובבזה
 %5א יו~ששתה משום הוא הטעם ע"כ שלו אתנם

 אין ודאי וא"כ ש1נוכלין, 'הדבדים ולא דעתאדסהרבא
 ובוראי נונאה הגאכלים 'בהוברים עצסן בשל נ"םשום
  עכו"ם דשל נאמר היאך וא"כ ובשי, ישום כל להואסור
 וא1ל דבר כבל אסהרין עצמן רו1ל עצכק משל עודקילא
 השנאסר דשתיות דטהרבא דבד אלא אסור איגועכו"ם
 השכר מבדשל ויין ויי"ש דוהא עכו"ם בישוליכדשום
 לאאעהש לכל 71%3ר בזה הוא הגמשהה דעיקר עכו"םושל

 סים טשט אף עצמן השל עמהם, ולשמוח~תשהבי
 ח%ו האלה. כרברים אדוגי ידבר ול1! לטעום,אמור

 צריך האם עכו"ם, לב"שולי להשוותו בא אםדאחכ"ז
 נא יראת ותלא עכו"ם, ו4ל מקמיוי וכוט8 ליי"שלנטור
 א5א היתר  להע4מיענו הפ,ה איבפת לא באןדעד

 טשמים, שני כזה ונתן קי"ד בסי' בפ"ח ע"שבקאווי,
 אעה נהם ההיתר דודאי והיינו וגאיא, יי"ש51א

 54א הטש בעלמא זיעה ודאי דיי"ש כלל, לפניםצריכה
 אותו טבשלים אין ג"כ חהטייא בעלסא, ממיםעויפא
 יאינו הוא נ",ש ד~מיי בו שנווז3ים דהכלי כלל,בכ"ר
 %יו ישמערין בעת 23כ"ר, עליו י3!ערין ואףסבשל
 שנעעמה אה"נ עד נ2עם שום מדשך אעו עדייןודאי
 בהראי סהנחלים לג1נלה אותו שנ2עמידין ואףכ'"ש,
 להחתיחו, כ"כ רב חומם אין כי כ"ר בזה נעשהאקנו
 דהשה ואינו בהמים, בדוב בטל הטיי מעם דודאיועוד

 דאסורין בשר עם שבשלם עכו"ם של ילייקותלפנאד"ה
 המכ1שוח רהתם עי"ש, סע"נ קי"נ בסימןנמבואר

 ומשין בטייא כה1א"כ בהם, וניכד נבלע הבשד שומןעל
 ההוא 5בד טעסו אלא בהמים ניכר המייא כצישותשום
 כי כ!כ2ש  חשיב לא ודאי שלו ואדמומית ברובבטל

 הוא הפ"ת ייעת וצ"ל היא, מלונא לאוחזותא

 ול3ן כממש טעמו חשיב אותו שטבשליןובקאווי
 דוסה אתו ודאי כהקש אבל ע"ש, לשכר לדסותוהוצרך
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 חשיב הט"א ונל 3אטר אם יאפ"ט ועוד 5עצץ,נ~ד
 עלע יפטערין ~המים ברוב נתבטל נ"כ :צששש,נ"כ

 היתירו )משומ הלא וא"3 בצלוחיח, להחלישואח"כ
 )אבו"וה ורו"ק. מקאוה, לאנמודי כלל צורך ואיןבזח
 'קאוף לתתיר קר לע כתב הוא נם כי בפ"ח שםיש"

 המים לנבי הפרי דבטל היכי דכי נושוםוניקו~אטי
 ה"נ שה3ל א5א עטעע מברכיט לא רהא ברכה5עמן
 בשם כן רל סק"א ש"ך וע" ע"ש, בחעל 5עגקבטל

 המחבר הנאח א*צצ"ר וכ3תבי ע"ש, יוא"שהתיי
 עוד שבתב ועו"ח דטי על בש וזמא ראיתיזצח"ל
 להתט- אחרטעם

 אאצ עש"מ דע%ה משום יקאוף
 רוסב"ם והא צ"ע חה ע"ק, הפת ושז 3ו ל*טתעשוי

והמטקחצצאצ,
 פצפרת שלה אם דאף סתבו קי"ג ממ"

 יצטוות וצק1 לא וקאטי )מיא אפשר לא"כ וטיר,לכר
 אולם זצ"ל, המון אאצצו"ר עכ"ל וצ"ע עעש"םומי*יי
 דעולין ופטהיות 3סהין רק הזכקר לא 3סק"3הש"ך
 לא דלפרפרת ושרי ע"נ, בישולי כהשום בו 1ישלפהפרת

 יש ואולי לזה, עולה והוא עליו לוטר סמשוגל דברכ5
 15 דנראה סק"א עטס דמצ"ך דברי עפ"י עהר בזהלהשר
 כפשום אסהר רלא וראנ"ן ור"ן כרש"י בש"םלהלכה
 ע"ש, האור טפני סבדייתא 3שנשתנה אלא ע"ננישולי
 אולם מברימזו, כלים טשתנה אקנו בוראי המייא"כ
 לקאווי, במיי להחמיר פ,ם בשם קי"ד בסי' נפ"תעי'

 וזתו ע"ש. עש"כה דעולים רואות דעינינו במ4וםוטעמו
 רם"ל והרא'וש ,התוס' בשם בסק"א הש"ך נדכרילא
 הבמ%(.מעם
 רחע3ו"ם כיון בזה 'הטעם די"ל עוד שכ' דבצדץיט(

 נ"כ והישראל טעורתא כהך עכו"םעובר
 לא ע"ז, עובר גופה שהישהאל כמו הוי טמנהנהנה
 בהריא הרי וה, לטעם כ55 סברא שאין רמלבדידעתי,
 אפילו אמור ג"כ כמטלו הישרא5 אוכל אם דאפילואמרו
 כהשום הוא בז'ה האימור ועיקר ססעויתו, גה3ה5א

 בבית ראמילו הט"ז כתב מזו וגרולה וההזכונה,הקריאה
 לאכול יחר ומאספם טזמנם כשהוא איסור ישישרא5
 כבית הוה שם אוכ5ים הזמנתו שע"י רניוןו5שתות
 רכהוום לומר בזה יש טעם ואיוה ע"ש,עכו"ם

 ע"ז, עובר שהישהאל כמו 'הוה ע"ז עובדדה'ע3ו"ם
 לאסור היה השנה ימות 3כל אף הרי דא"3יעיד

 כו"ם עובד שהעכו"ם יודע אם מסעודותיהם5יהנות
 שהוא כדבר עצמנו 5רחוק לן ו5מה סעווה,באותה
 מזבתו אכלת כאלו הוה ריבן 3רודח, בסראמפורש
 5ידי ואח"כ גשבנותיו, ולקח לידי לבוא דסופךכהשום
 פשוט הוא *ה 13גם 'הרי ,ונו', והונו לירי האח"כוזנו',
 שאטר, ומה וכהנ"5, יופוסקים בש"מ ומבואיומרווח
 תרי מהנך תר 'הוא דהטעם ז"8"ם מלישנא מוכחוכן

 הן בטהרה עכו"ם עוברי י4בה"ל ישראל דאמרטעמא
 הכי בודאי עבו"ם, עובד שהישראל כמו רהויכמשומע
 אכל כאילו 'דהוה ו3משום סגזה"כ הה4 מטעם אבלהוא,

 אבזרינן וכן שאמר: וסה לעיל, והארכתי וכדכ'סזבחם
 רק קא0ר מדלא פו3ח וכן ופי', ראדדי שמעי'יפם

 רעתא איקיובא 3ושום הטעם הוה ואי בנו,במע1תה
 הוא דהטעם ע"כ א5א בנו, 3המחה בלא אפי5וליאסר
 וכן דה4השל, לשיטת בזה ואזיל ומורה, ראזי5משום
 הוה תחגות כהצום ה3*עם בזה ונאמר דאם ג"כס"ל
 זה רחיתי וכבר עכו"ם, בישולי עם נזירה חראכ5ו

 היא והעיקר לפנים, ראויה אינה רזה ובררתיבפשיטות
 כישעריעזא, וע"ז חתנות סשום אסור עכו"םרכהשתה
 כיא אף עכו"ם בישו5י כ5 ע5 ונזרו אח"כ רבנןואתו
 ומייש, ואורי ד'8מעי' והא חתנות, כ1שוםכדטתה
 בעהי"ת ובארחיו ח' ה' ד' נ' ב' באות בזההארכצזי
 יר"י עור שאסו ופה הפוסקים, שיטות ל%ל3וין
 להריא מבואר חרי לעיל, שכ' )שה מ5בר לקרא,פסיק

 לכל וממיים ר"י דבדי  עליו שכ' בחוכהשבפיחש"י
 כסבור ו"ש"י: לשון ז'ה )11בו',ע, פסקי'. ולאהקרא
 כמודה עליך סעלה ואני באכילחו עונש שאיןאתה

 לבניך 3פבטתט ולוהח בא אתה כך שטתוךבעבודחו
 דבריו(. כראש זצ"ל הגאון א41מו"ר הביאו וכ3רעכ"ל,
 באמז הוי דרו1א רהך חדבר ,דקרוב עור שכתבומה

 אעצד רהמא וכדבררתי הוא כלום 5או ודאיאסמכתא
 נדחים 'דבריו יתר נם וטריפוח, וכבבלות ממשתורה

 %לפלם, צריך ואין הנ"ל דברי באריבוחבפשיטות
ורו"ק.

 בלשונו. שכ' 'הר3שב"ם בלואון שרייק סה 84כננכםכ(
 תוא חהאי א%י, עכו"ם ובממי3תדיאיל

 בזה לאפוקי יבא נבון לענ"ד נראה אבל טוב,דקדוק
 נפשום י*מחר ישראל בבית כאמהנם אי דאף והט"זמדעת
 הוא עכו"ם במסיבת ררוקא 3וש3ויענו לזה לך,וסרא

 ע"ש, בטור הב"י בדברי להריא 3*בואר וכןראסור,
 את ידע לא כאלו עצמו שעשה הט"ז דברי ע5והתימה
 כצזו ונדולה עליו, 5חלוק כרי אף כל5 הביאו ו5איוסף
 ש5 בביחו מזמינם אי ראף שם הב"י סהבריכמסגמוג
 שרי רזה ,4רי נ"כ הכהשתה בית שאינו א5אעכו"ם
 נלע'נ"ד ו'כן ע"ש, מיקרי עכו"ם מסיבת לאו ודאירזה

 רלישנא הרא בזה, הב"י כהברי הוא דהעיקר5דינא
 כהססע הרא"ש מרברי רנם ועוד לו, מסייערהרמב"ם
 מפשטא וז"5. הב"י ומביאו בתשובה שכ' הכייהריא
 אלא אסור שא"נה משמע ההלכה ומכהטמעותרקרא
 ה3ותי, בבית 5אכו5 קרוי שהוא מזבחו ואכ5ת לךוקרא
 ישהאל רבבית כהשמע שם, הטוהש"ע פסק וכןעכ"ל,
 לררוש נוכל זה ררבר עור לי ונראה 'מותי, בקרויאף
 רלא לומר בהבחו ואכלת דאסיק הקרא מלשוןגם

 רהיינו זבוח שזבחו למקום אלא אקריאהמקפידינן
 הרא"ש נם אסיק זו 5כוהנה ואולי ווקא, העכו"םלביוז
 הט"ז כדברי ראי ועוד הכי, מינ"ה לסיפרש הקרא%ל
 שיאכל ומזמינו בביתו ליחיד בשולח אף ל**סור 5ןהיה
 יחיר, בלשון לך וקרא כחי3 בקרא 'דהרי יחידי, אףשם
 אימרי ישראל של לביחו בקרי*אה דאף דאמרו3יון
 ונשכ'וש בביתו ליחיד בשולח אף 5אטוד יש וראיהקרא
 דברי בזה ליתא ודאי א5א 3ב"ב, עם לאכול טזמינואם

 של בביחו דאפי5ו כ"כ 5הק5 אולם הכהג"ל,הט"ז
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 כו5י הב"י, מדברי לכאורה הנראה וככהש13עותעכו"ם אצי לאכול שרי יהיה ה3משתה בית שאינו א5אעכו"ם
 ש5א אף אשלו 5אכול 14סרו דהרי ידענא, יאהאי

 איזה וא"כ יב"ח, כ5 אסלו דהרי העכו"ם )4שתהבשעת
 שהיה בטקום א5א אסוור דאינו בזה 5ומר נוכ5סביא
 דקפיד דכיון צ"5 ע"כ שבוראי בראשונה,סהשתה
 הכהצתה בשעת שלא אף 5אסור הקריאה ע5הוהא
 שמזמינו טקום בנ5 דב)ותיהן דעתא אקרובאכהשום
 חשש נו יש עכו"ם ש5 ביתו דכ5 בביתו,אסור

 לזוה. סודה הב"י דנם ואפשר עיקר, נראה וכןדבנותיהן
 אאמו"ר שהביא הרא"ש שמדברי 5י כסווטה)אבו"ח,
 לאכו5 קרוי שחוא סתמא: שכתב לעי5 זצ"להשון
 הכותי בית שכ5 הכי 5ססבר יש נ"כ הכותי,בבית
 כנ5ינ"ד עיי"ש, ענו"ם, טסיבת הוא זה ונםאסור(,
 יד4"ק.כעת

 דאסור א( רינים. חידושי ד' סזה 5נו יצאנמצא
 5כרשתה  עכו"ם גקרי4אע דבר שום5טעום

 דלאחר ב( וע"ז. התנות 3דשום סדאורייתא רכדומהבנו
 להרי"ף דר3בוותא, פלונתא הוא חשוב לאדםיב"ח

 ולהטור בוה"ז, 1ה דין שייך 5א והרמב"םוהרא"ש
 ואפי5ו טדאורייתא, בזה"ז נם זה דין נותנוהטמבר
 כנה ו5פי אדם, לכל יב"ח קודם כמו אסור 3מש5ו5אכול

 דין להאי 5יתא והמחבר 5הטור נם טתח5השכתבתי
 ההשוב ו(4רם דדיגא להחט"ר "ש הראי ו*ינאבזא"ו,
 רבש"ס השוב אדם שאר כמו בע5מא חומרא אינובזה
 א' אות סלאכי יד נס' )ועי' דדינא. כעיקרא הואאלא

 חשוב באדם כלל לתאי שמפרש חשוב אדםבתיבת

 והביא בעלמא חסידוח ממודות הוא הש"ס ובכ5שאני
 והש"ך הב"י בשיושת והו5ך הנ"ד, חשוב אדם 5האינם

 אדם רהאי בררתי 0בר בע"ה אב5 הכי, נ"כדס"ל
 עכו"ם נ( וכהנ"ל(. דדיגא מעיסרא הוא וגיניחישוב
 בוה, כט"ז ההלא י4רי ישרא5 של בביתו לרביםהמזמין
 במזסינם ר( והב"י. ור~רא"ש הרבנב"ם כדבריא5א
 נ4מום אסוי נ"כ חכמשתה כית שאינו אף וש5ו5בית
 ברורות בדאעת אותם ברדתי הנ"ל וכ5 יך.והרא

 כסע"ר, והישר האמת ע"ד שבעתיים טזוקקותובחיגות
 84מן. נצח, כחעורהו נפ5אות יראות י*כנוכן

 מוהבאוויץ ותשלףזאב

 כנמימן
 ההקרש אושר לנבי שלו ,מאיעבדבר

 קראז תונ"ב, סיון, כ"ה ג', ייםגעזה"י,
 נ"י עזרא פ' המפורסם הנ' ההב ירירינבוד

 דקאלטינאןההב
 דושעטע( אב"ד הנאון הרב)הוא
 התוס' נדברי וקאייתו ש%תו ת"ד הנקני,פנתבו

 שהסשו גתחלה היוצא יטעיין ו"ה פ"אב"ק
 יהרי מארעא, רנבעי צר4כא לא ו4אטו ט"זטע"1
 יו1כיח והאליך כת"ר 1חטו4ה חן, רבים שלאכ1ף
 מי8ע ששל ואז לחקרישו י% בה58ח היויאדטאף*1

 *בוש* גהשתחוי4הו לאוסרו יל ש 5טהוא"נ
 בזה.אאריך

 אוה סיניה עדיפא אלא לזה הוצרך הייה לאתשובה,
 כנ3טיו ש~ט אדם כ5 דוראי להקשיתלו

 או שדהו ספלקל המעיין ואם כחפצו, גהםלעשוח
 לפוחגצ כידו רשוה בודאי המעיין לסטום צדיךשהוא
 מכם יסתטקו מעיין שהוא כ"ז אלא יהושע תיקן51א
 רוכףח לסותטו ישות בידו "היה ש5א לא אבלהנ5

 וא"ב פשוט, 1הדא הזשאר ונטיעות ועציםיחורשין
 לחו זה כ5 אבנם רבים, ש5 למים הוא עניןאיוה
 הוא פו4ם מהוסר רק אלא התוס' דברי ע5 היאקהפיא

 גיאור. צריךודבריהס
 "8 רהגא וה, הש דנדיהם וביאור *נ"דל3ראה

 4טי 'דפריך ס"ז הצ5סים דכ5 גהאלסידק
 אין רבים ש5 סים רשבוי סשום אר"י ההאטתסהי
 עחגן ר' בדברי כלל סבואר אינו הרי ו5באוההנאסרין,

 להדיום א5א איורי דלא 5דחות העכ5 לנבוה נםדאיירי
 פיהכא 4ה ואין לבד מימרא רק שהוא ונם לבבוה,אא
 וגמה כוותי' יסבוד לא יוחנן ר' אם נם רבה, ע5חזקה
 דאסו נ"ר בדף שם מפוו,צת ב1בריירנא יהתד פריך5א
 יאיירי מוהר, חבייו וש5 אסור ש5ו נעבד תנאשם

 אלא מתסרי לש בבע"ח דנעבד לנבוה שםמפו'רש
 סותר ווה ווה כ"ח תמהרה נדתנן להדיוט ו5אלנבוה
 דסואיצמריך בנט' כ"ט שם וכדא13ר ע"ש,באכי5ה

 ונם ע"ש, שרי, דלהדי,וט ש"ם 5גבוה ל4%4רינהוקרא
 הבה. על י,ותר הוא אליסתא פרכא דודאי בדייתאהוא
 ייחנן מר' אלא )2הברייהש4 פריך )שד5א ע"כ ודאיא5א
 ,פאין סהשום ה'וא דטעסיה דגיוברייתא דנהי דה"קש"מ
 רבה *יירי דודאי קשה לא שלו שאינו דבר אוסראדם

 שלו קשאינו דבר אוסר שפיר דאז כקשה בהוברעביד
 5קדקע 'הכהפתחוה שאמרו אע"פ נ"ד יוהנן ר'וכדאמר
 אכיה. 1כ1עהות שיחין כורות גה הפר א0רה 5אעו5ם
 רא)שר ר,פב"י נמשום יוחנן טר' ע5יו יהשה הריענ"ז
 רוקא רבים ש5 וכ1דאג2ר נאסרין, אין רבים שלמים

 איירי ע"כ וא,כ 'נאסיין, חבוע יחהר של יאםכהשמע
 שפיד, נאסרין אחר יחיד ש5 דאז סעשה בהובדעביד
 ופאינם נ2שום 'ו5א נא)שרין אקנן חבים ש5ואעפ"כ
 הבים דו4ל כ4שום א5א נסי יחיר של דא"כברישוחו

 נשכיין ריחיד הא שס נ"ט ה3י ב1פורש אכ1ץ וכןהן,
 רטפחינחו ל"צ 'ואסיק נינהו טהוברין רהא 5יהותעצק
 כ4נואה בהו בו"נ0יו מפוו,4 ו,מוקמי הרי ע"שב"די'

 מששפאנ יוחנז יר' ו4לו שא"נו דבר אוסר אדםדבנה"נ
 אמר געצמו יוחנן דר' ואף גאסרין, אין רביםש5

 ח8י אסיה לא עולם לקרקע המשתהא שאסוואעט"כ
 קהקע גין יש חילוק איזה יא"כ אסרה, סו' בהעחבה
 הוא הטעם דע"כ נלענ"ו רבים, של למים רביםשל
 ינבא נם כ% 'נשמר אונו חברו ש5 דמראיייתאזה
 מששם בח רעשה רשי דאמר והא סעשה כשעשהנם

 טידבפן שלא אינו להדיום בין לנביה בין84סרח
 אשפשי א8ם 1כותמו"ששי 11כלים עקב נ"ר שם להוכדי*ף
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 א' נעמר שם רש"י כתב 4כן 'וסעייתו, חאיהעליהם
 אסרינהו סעעמה דעביד כיין יז"ל מזבח טאבניד"ה
 הוא דרבנן נזקרה דדק מון וא"נ )א( ע'"8. עכ"לרמנן
 בה ינהשלו שלא כדי רכים של בסים לנזור רצולא

 לעשוח רבנן רצו ולארבים,
 מכש~

 בנזירותם, לרבים
 יחיד דבשל סותרין לנבוה נם בהם נזרו שלא כיוןולכן

 ולכן נזדרבנן אלא אינו לנבוה גם מעשה בוכשעשה

 ולכן מותרין, לנבוה גם בהם גזרו י8לא רביםבשי
 מים יאסור דאין שם ס"ז 'בדף מיניה הגמ' 8ריךשפיר
 וו61יד לעימכים, נם טעשה בהן בעשה נם רביםשל

 ואי הוא שלו והמעיין סארעי' דנבעי ל"צ ליהמשני
 אם לרבה ליה סבעי בועשה בהן עע4ה לא אםאף

 דשפיר הן סבואדין התוס' דביי הלא ועתהנאסרי,
 הן רבים של הרי מאיעי' נבעי אם אף ימו"סהקשו
 רבנן ג1רו יא והרי מהם מסתפקין העיר כני 53דררי
 וכהג"ל להכשילל, רביםבשל

 סיטן בי"ד בנקה"כ וכן חריפווא דפלמולא4וי1נרא
 אין רבים של דסים בטעם כחבוקמ"ה

 שלו, שאינו רבר אוסד אדם שאין משוםנאסרין
 עכ"ל היהב אהר הלך שותפות בו לו שישואעפ"נ
 ע"כ דהרי גט4ר תמוהין דבריהם אבל ע"ש,הפ"ח
 שאינו דבר אוסר אדם דבכה"ג טע,שה פו בעשהאיירי
 להדיום נסי עצסו של וגם נמי יחיד של דאל"כשלו
 וככל הנ"ל נ"ט בדף הש"ם ובדברי גוחוברכחמום
 אליביה הן 44מת הללו הדברים כי אם אף אסנםהנ"י.
 דרברי בובבתא, נפלען עכ"ז ספק, שים בלאדהחום'
 לדברינו סותרין קמ"ה סי י"ד והש"ע והטווהרמב"ם

 דסייינות ה"א עבו"ם טה' בפ"ח נהב ההרמב"םאלה,
 מחובר מטעם הוא נאסרין דאינם לרבים,הנובעיט
 דאם להדיא כמשיוג ע"ש. אדם, יד תפיסת כהןישאין
 ופיר אדם יד הפיסת בהן והיה טעשה בהןעשה

 בידו נטלן שאסר בה"ב להדש שם מבואר וכןנאסרין,
 רב.מ ,58 מים על דקאי וכדשגפע אמרן, להןוהשצשחוה

 שם י"ד ההש"ע הטור וג"כ בה"א. שם סקודםשזכר
 כמשל רבים של מים עדיפא ע"כ הרושב"ם לדבדיוא"כ
 חברו יחיד דבשל שס פוסק הרמב"ם דהרי אחריחיו
 ריפי לדיו1ע וצ"5 ע"ש. לאוסרו, מועיל אינו כיו4הנם

 ולכן נהם רשות נ"כ יו שיש כיון כדידיה חשוברבים
 בלא והיינו מחובר דין להם שיש זמן % נאטריןאינם
 בהו ועניד תלשינהו אי אבל אדם יד ותפיסתטעשה
 הנ"ל רבריבו ככל ודלא כדידיה ע1פיר נאסריןמעשה
 כהשנה הרסב"ם על כאמת שם השיג הראב"ראמנם

יד4

 לדעת כן לא אבל י"8"י, ידעת דוקא וזדו)א(
 דוגוב"ן לדעה כו' בחולין ב(בוארהרמב"ן,

 ה"א לולב פהל' פ"ח שעה"מ ועיין מה"ת,הוא
 הוא שא"ר שחיטה ע"ז דאנשרי ע"א מב"קשהקשה
 מנאר א"ב סעשה, בו דעשה גמ8ום ופיר"8"ידאמרה,
 ע"ש. שא"ר, ישחיטה הוי לא סדרבנן דאידמה"ת

 אם א9 נאסרים אינם רבים ש5 דכוים וכחב שםשני'
 ובאמת הנ"ל וברינו ונכל ג4ששה בהו ועב"רתלשינהו
 וכדתמה וכהנ"ל נ"ט מהסוניא סאד דבריהםתטהזין
 והנד"א והש"ך הט"ז תמהו יכן ע"ש, שם הלח"מנ"כ

 וכהנ"5 מ"ז טהטוניא נם ודאי קשה וכן שם,בש"ע
 שם הש"ך שהביא ה5בוש ולדברי יהט"ז לדבריןדגנה

 שהם אתנו הם שלמים הללו הפוסקים כלנם
 דלא רק דאיירי וה,8"ע והמוי הרמב"ם ידבריפירשו
 כדי רבים של חשגורל יחיד של ד"ה טעשה בהןעי8ק

 כשיעשה דנם ה"נ אין אבל לנסכים נם היתרלהשמיעגו
 ה2"ל דברינו וכנל רבים קל מים יאסרו לא טעשהבהו

 וכדכתב תמוהין להלבוש בזה 'שדחי ,ההש"ךווביי
 להעטיס מאד הוא דחיק לענ"ד אמנם ע"ש, שםהגר"א

 נסכים כמ8ום רק יבים של דהזכירו לנגשר בהבריהםז'ה
 שאינו נסכים בדין 4דין רצו 4א בודאי והש"עדהטור
 לענין הכ4ו בודאי נ"כ איירי הרמב"ם ונם בזה"זנוהנ
 טהל' כפ"ד רק גתב דגסכים ודין אלו. בהלכותהדיוט

 דא"כ ועור ע"ש, שם בנקה"כ להביאו מזבחאיסורי
 "רי תפיפת בהן היה שלא הטעם בדבר"הם דייקולמה
 אין מעשה בהו ועביד תלשינהו אי דנם כיוןאדם

 לנבוק שייך דאין נושום זה יתרץ הט"ז וס"שנאסרין,

 אם וכי הבי2ותי לא ע"ש, דוקא חיים סיםאלא
 כם"ז וע"ש בוה חיים סים יקראו לא בידויטפחינהו
 סוף כל סוף ע"ש, דתוקים דברים שהם בעצמושכתב

 לבתעא יישראל חכב1י כל וגלאו בתכוהון הרברנשאר
 רהרמב"ם נלענ"ד לכן כיאוח. טרווח פתרוןלהם

 דץ4ב"י כמשום ר"י רהגה להן, יש אחרת שיטהוסעייתו
 רבים של מים דטדייק נאסרין אין רבים של מיםדאמר
 רבא ידאי רבים שי שא121 כל דממעמ הרידיקא

 דתדווייהו חברו יחיד שי בין עצמו שי ביןלאפוקי
 ב4אזה בדבריו מבואר שאיגו אלא הן, רבים שלאינו
 לקולא. אם לחוסרא אם רבים משל כוחלקן הואאופן
 שאינם או ישווין ישניהם חברו יחיי המל עצמו ש5ואם

 נאסרין אינם רבים של א( הרתי בו יומך ונוכלשווין,
 מקרקע חלוק והוא טששה בהן כשיעשה אפילולעולם
 נב רבים של סים אבל 4א(רה מעשה בה דעשהעולם

 חברך ושל עצמו של אבל נאסרין, אינם מעשהע"י

 בלא אכל מעישה. בהן כשיעע4ה שפיר נאסדיןהיחיד
 לענין בזמ אשווין ויהיל 2אגאיין אינם הם נםמעץשה
 מהוגר סאעם טעשה בלא איסור אינו עצסו דשלהדיוט
 סף18ם יבין מההבר כאשום בין נאטר אינו חברוהשל

 יהיו נבוה דלענין אלא אשלו, שאינו דבר אוסרשאינו

יןכ(ף
 מה"ת עבו"ם דתקרובת בסוניא כן הוכיחרהשיטה

 איסוד רחמיר ע"ז ומ"מ טררבנן דהנאה דאפהשרוכו'
 דחולין מסוניא וה"ר מדרבנן שהוא אף ש"ר הוהלא

 מחתך ואידך אסרה זה שחיט גזכי בחוץ בשבתהשוחס

 מהנאון האיף ני4 שמואל בכלילת ,ועיין ע"ש,בשי
 ע"ש. השעה"ם, קושיה בזה שתידץ שמואלשאילת
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 חברו ושל  טעשה, בלא נם יופ0ור עצכ!ו דץ4לתלוקים,
 של ב( שלו שאינו רבר נדמום כקשה ע"י אלאיא

 3אמרין מעשה וע"י כאמשה בלא נאסרין אינםרבים
 לקרקע דה3דטתהוה רבים של כקרקע טכה2 ררינןא4פיר
 עצמו של אב5 אס,יה, מעשה בהם עשה אסרה לאעולם
 לעולם (עסר עצטו של אלא הוא כן לא חבירוו,של
 הוא עצמו דושל דכיון משום נועשה בלא להדיומנם
 אולי לחיש יש שלו, לכצגיין משתחוה אלתו רואיןואט
 אדם, יזיי הפי0ת בו ייש עכו"ם לי2ם בידיםם~זחש
 3הטום 3מגשיז ע"י נם ל0כוה נם אוסר איט ח3ירוויטל

 ראמוראי בפיעטזא תלוי וה דבר יהנה ושלו,שאי3ו
 שלו עחאינו דבר ארם אוסר אי נ"ד וע"ז ט"אח~ין
 רלצעורי כהיום בישוש1ל אוסר א"נו או כאטקחהע"י

 רבר אוסר דאדם דאץ5 דא23רי ור"י דלר"הקב4כוין,
 הב' כחלוקה ללבור א"א הרי טעץשת ע"י שלושח5ינו
 של מים דייש למה וא"3 4טזר יהיר של הממעטהנ"ל
 וע"י מעשה בלא רק דאיירי נאמר אם דוקארבים
 דבא ולומר נמי, יחיד של דא"כ 3אסרין שפירמעשה
 לו היה הא"3 0ברא אין וראי לבד עצמו שללמעמ

 עצטו של מים ולומר עצטו 3של רק הרין 51להו132עינו
 עצ3וו של שאינו כל למעם דבא "ויעין והיעונאסרין
 טים לומר ולא אחר יחיר של בין רבים של ביןדהיינו
 שאינו כל לטעמ שבא הסה4מע נאסרים א"נם רביםשל
 טראה אלא אחר, יחהר יטל בין עצט של בין יביםשל

 אינ5 רבים של המים למימר צריכין הכילדירהו
 ץ4ל נ2קרקע חלוק יהט4 כמנשה ע"י נם לעולםנאמרין
 3אסרין ע1מיר אחר יחיר ושל עצסו של אבלע~ם,
 שאינו קמשני רבים ישל הנ"ל הא' וכחלופה טעשהע"י
 ור"י ור"ע לר"נ א13נם תקלה. 3ד2ום לעולםנאסר
 שלו שאינו דבר אוסר אדם אין דאמרי שםחולין

 עליהם יקשה שלא כדי קמכוין, דלצערי משוםבי,2ראל
 נאסרין, אין רבים של טים ואמר תנא שהוארשב"י

 ר"טב"י כוונת הוא כן שלא ביויה~ש יאמרו הםבוראי
 לעולם נאסר שאינו קיל אחר יחיד של אדרבאאלא
 שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין כה2ום מע,טה ע"יגמ
 בלא נם עצמו ושל קמכוין ריצעורי מעשה ע"יגם

 מחובר 3מ8ום בו ואין אומר הוא לכל הניכרמעשה
 לשם שפתחו אדם ידי תפיסת בו עשה שמאדחיישינן
 נא5רין אין מעשה בלא לבד רבים של מים ירק;בו"ם
 נם ינא5רין מעשה ע"י אבל מחובר, גה8וםלהדיוט
 שאינם כמטום ולא מחובי 3ד2ום לא ליכא דתולהדיומ
 לדידהו נם רבים בשל א3טרינן לא קמכוין רלצעורישלו

 ע"י דאוסר לר"ה שם דמודו שותפות לו נה2ישדדברא
 חילוק שום יהיה לא ושי"ז הנ"ל, הב' וכחלוקהמעשה
 בלא דבשנחהם רבים של 4קרקע רבים של מיםדין

 הלא יעוד שפיר, 4עסרין והטעשה אוסרין איןמעעאה
 יוחנן דר' אל"ביה הלא נ"ט סע"ז דהש"ם הכלא"יש
 על לאו ודאי נאסרין דיחיד ווא קושייתו דעיהדאיירי
 כהשום ניה דלית לנבוה רק איטיי דאולי הואריטג"י
 התם ראסר לר"י רק הטו פרכתו עהר אלאמחובר

 ואיהו להדיום, דאיירי נאסרין אין רבים של מיםלר"ל
 מעשה ע"י שלו שאינו דבר אוסר דאדם ס"להרי
 הא רבים של דדייק לוסר א"א לדידיה הרייע"כ
 יאיהו 5ישה ע"י נם לעולם נאסר דאינו קילדיחיד
 הרי יר"ל ועוי שלו, שאינו דבר אוסר דארם ס"להרי
 יבים של דמים כד2ום רק שרי 'דהא ואיהו להםאעשרן
 מודה העו אחר יחיד של 'היו דאם להדיא 3שבוארהן

 ריחיד הא ופפיר פריך יזה א5ועהו, רשפירלר"ל
 ואהזה הן דמחוברין ליה ותיפוק ר"ל כדברינאטרין
 התלשינהו יאמר טחובר, 3אזהרת ל5וציאן יכולטעשה
 הזאת 'ההמששה בידיה דטפחי3הו ל"צ השסיק כו'נלא

 יחהר של היו אם שפיר 'וא0רן מחובר סתודתהוציאו
 שהיו 3משום אבל בסעשה, שלו שאינו דבר אוסרדאדם
 ע"י נם נאטרין אינם רבים של דטים אמר רביםשל

 שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין משום ללאמעשח
 של טש94ע רבים של ו2ים 'וחלוקין תקלה 3האוםאלא
 נ"כ נכה4כת שהוא נאמר אם 3!"ז הסוניא וכןרבים,
 קחשיבו רבר אוסר אדם דמ"ד ואליביה נ"מ ה5וניאאחר
 אינם טעש4ה ע"י נ"כ רבים של 'וטים מעשה. ע"ישלו

 של מים דאמר דר"י סהא 'בפשיטות פריךנאסרין,
 מעאאה 3לא ושני מעשה ע"י לנם נאסרין אינםרבים
 0עש'ה ע"י איירי דיבה נאטר אם נם וא"כ נמידיח"ד
 ולכן כחשרעי דנגעי ל"צ וכהשני 3אזפרי, לא הרינ"כ
 ליכא סחהבר ד3משום מתסרו כלל טשטה בלאנם

 דהתוס'. אל"ביה הנ"ל 'וכבלבנסכים
 ור"י יר"ע בר"נ פסקו הלא וסייעתו וזרמב"םאנכפבם

 שלו ונאעו דבר אוטר אדם איןרב"שיאל
 א"כ ור"י, כר"ה ודלא קמכוין, דלצעורי סעשה ע"ינם

 של מים דאבור ורש'ב'/י לו3ור א"א 'הרי לדידהוהרי
 יחיד של דא"כ מעשה ע"י ג"כ 'הוא נא0רין איןהבים
 ע"י שלא יק רשב"י איירי אדרבא לדידהו אלאנגזי,

 כמשום לא 'דליכא 23עשה ע"י אבל ולהדיוסכמנש'ה
 שותפות בשל דהוה שלו שאינם כהמום ולאמחובר
 הרמב"ם 'לשיטת מכוין לצעורי ביה אמרינןדלא

 גם שותפות ליה דבאית שחיטה מהל' בפ"זכדפסיק
 אחד 'ודין יבים של טים נאמרין שפיר אוסרישראל
 סעשה רע"י רבים של עולם ולקרקע רבים שללמים
 גם אחר יחיד של הא ,נא0רין אין נועשה ובלאנאמרין
 עצמו ושל טכוין, דלצעורי אוסר ישראל אין מעשהע"י
 מחובר כוטום ביה וייכא נאמרין מעשה בלא דנם:"ל
 בידים פתחו שמא חי"2ינן הוא שלו דהמעייןדכיון
 רבים של מעיינות דרק א3נרו שפיר ולכן עכו"ם,4'טם
 חפימת בהו רלינא מש,ום 63עסו ואמרו ינאסריןאינם
 ופפיר הא אדם הדי הפיפת כהיו הי' אם אבל אדםידי

 ש4 אחר יחיד וע4ל עצ3וו של לאפוקי ובאנא0רין,

 וכדברי יוים הפיסת בהו עביד דלכהו דחי"מינןעצמו
 דברץ לדח'ות המ"ז ומ"ש 'הט"ז, שהביאוהפיישה
 רוה כלל היא דחיה לאו הכהם כנוף טעשה עבידדטפ
 כים בו 3אעקבש?ם יאח"ב בור 'ב"ופר אלא שייךלא

 ושיעלו לבד 'שפתחו ב5עיין לא אבל 5ים, טעסכמאיהן
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 אליו וקעקרבו למעל5המים
 שיכ~

 להן להשתהוות
 כחהאי הוא וזה הג?ים, כנוף סעשה זה כהרידודאי
 דלא הט"ז האמד מאי ונם הוא, וגכון הפרישהסברה
 אלא כיוון לא דהפרישה בפשימות מסולק נ"כ בנ'דק

 ראטר והנט' לעבו"ם, שפתחו אמרי'נן עצמו שלבמעיין
 לוכ(ר שייך דלא אחר ביחיד איהרי נא0רין ריחייהא

 ג"כ לאפוקי ובא וכהנ"ל חבירו, של טעיין פתחשהוא
 לא נאטד לא נ"כ אדם ידי בחפיסת דאף אתד יחידשל

 קמכוין, ולצעורי 12לו שאינו בד2ום לגבוה 'ולאלהדיוט
 נוכל מ"ז הסוניא אמנם וכהנ"ל ק"כ! לא נ"טומסוגיא
 נפשבת שאינה לשיטתו נם יפרשה וקהרסב"םלו5(ר
 כמ"ד דדינא אליביה שפיר אתיא אלא נ"ט סוניאאחר
 ומים טעשה. ע"י נ"כ שלו שאינו דבר אוסר אדםדאין
 ולנבוה מעשה, בלא רק הוא נאסרין 'דאיגם רביםשל

 גם ולהדיוט שלו. שאינו דבר אוסר אדם דאיןכה2ום
 למגיין 'הכה2תחוה 0ת3ש( דבעי ורבה נוחובר,כה2ום
 לזה מעשה בלא לבד ההשתחויה' כ"א ראו דלאכה2מע
 בלא נאסרין אינם רבים של 3!ים ו'הא שפירפריך
 פריך רלא והא שלו, שאיגם גרטום ינבוה נםסעשה

 כהמום מוהר, הבירו 'ושל אסוד שלו דנעבדמהברייחא
 רבים ושל וחיד של ולא רבים של היא נועייןדסתם
 כלא נם גדידיה ההוה וה"א בגוה שותפוה לו ישהרי

 נשפור,8 דז(טר ו"שב"י כהשום ג(ר"י פריך לזהכחמשה
 יחיד במשל והמיר גסגשה בלא נאסר א'ינו רבימ שלרנם
 דלצעורי נאסר אין בגשעשה נם יחיד ויטל בזהרק

 כלא אבל במעשה שפיר יחעסרא רבים הטלקמכוין
 ל"צ ליה כהשני ולזה נאסר, איגו רבי5 של נםטעשה
 נאמר הוא שפיר ילכן הוא, שלו והמעיין ינערעאדגבעי
 ולהדיוט מעשה, בעינן לא הלא ולנבוה 3ועק1ה, בלינם

 עכושם, לשם בפתיחתו טגשה בו עהשה יודאיאכ(רינן
 התום' קוישית גלל ישייך לא מתם ודששי ולפי"זוכהנ"ל.
 אלא קהטייתם שייכא ולא בתחלה, היוצא דמעייןמהא
 אמנם ינהנ"ל. יוהנן דר' אייביה יאתי נ"טבדף

 זו מוגיא גם פיר,שו דהם בדבריהם צדקו נ"נהתו5'
 בפשיטות מיוש3 הלא ובזה וכהנ"ל. 3"ט דדףכסוניא
 רנמיהת נם 01רה הרפב"ם, על ה"ב שם הראב"דהשנות
 דהרמב"ם בטעדי"ש. בחויחא והש"ך ההט"זהלח"מ
 אוסר שאינו ישם אמר ולכן בישראל, שם אייריע"כ
 כר"ג והוא .ע"ש. מעשה, ע"י נם שלו שאינודבר

 א' בהי' שם ראשונה בהשגה והראב"ד ור"י,וו"ע

 שהבין איא ידינא הכי ג"כ ס"ל בזהשהשיגו
 השיג ולכן בכותי נם אי"רי רבריו שסתםדהר3!ב"ם

 תסוהין הראב"ד דדברי שכתב שם כהיח"ם ודלאעליו

 נ"כ פסק הראב"ד דודאי ע"ש, אדידו סדידי פייניוכי
 לר"ה מודים הם דנם דאמר אלא ור"י ור"עכר"נ

 זה אין ומ"מ יע"ש דוקא, מעשה וע"י דאוסרבכותי
 אמנם וכהנ"ל בישראל רק איירי ההרמב"ם נ~יהשנה

 שם פסקו דהם ביאור צריך עדיין וה3וחב,ר הטורדברי
 שי מים עדיף במאי וא"כ או0ר אינו ג"כדבשותפות

 ויא גועשה בהן בעי(ה יאס:ר וימה 3א2ותפותרבים

 רבותעו לן ששו במ אמ שצוין, לאוחחמרען
 1אעש-ו הרמב"ם ס0דד הסדר הפכו 12הם נדולתםאלו
 אינו ישהאל אבל שלו, שאינו דבר אומר עכו"םדוקא
 בעכו"ם הטיטן בכל בתחלה מפורש דאיירי הריאומר,
 אנא-ו ילכן כעשה, ע"י שלו שאיע דבר ןפפירדאוסד
 אחר יחיד 3דטל עדיף לא רבים של דמים שפידנ"כ
 כהן כשיעשה אכל נא0רין אין פחובר שהואדכ"ז
 דבישיאי והדין יחיד, 3מ2ל סכ"ש שפיר יאמרומעשה
 באב(רם אח"כ 'השמיענו מעשה ע"י נם כלל אומראינו
 דברי לקיים זכיגו ולפי"ז או0ר, אינו ישראלאבל

 ישם הגבה"נ ירברי חריפעץא, הפלפולא דבריחכמים
 אוסר אדם דאין כמ8ום רבים של ימים בטעםשכתבו
 הכי ודאי והמור הרג(ב"ם דלשיטת שלו. שאינודבד
 לגמיכ(ר צריכין כישראל דאיהץי דלחרמב"ם אלאהוא,

 עדיפים בהם שותפות ליה ואית רבים של 12הןדכה2ום
 - יכהנול. מעשה ע"י ונא0רין אהר יחיד פהשלהם

 שהתפות להה באית דנם וס*ל בכותי דאייוייולהטו'וה
 של שהוא פה כ% עדיפות זה אין אוסר ישראלאין
 מעשה ובלא אחר סיחיד נרעו לא דענ"פ אלארבים
 רבים של גקטו ום"ם נאסרין מעשה וע"י נאאנרין8אן

 של מים ד(אשר ר2אכ"י ונדברי לבד, עצטו שללאפוקי
 אהר יחיד שי נם למעם בא לדידהו דנם י"לרבים

 לצעויי אמריגן לא שותפות ליה דבאית ום"לובישראל
 י1עלין גטוניא אלא הני פ0קו לא דלדינא אלאקסכוין
 5עכע- ביישראל ל5 וכצקי זה נאזירוץ אח"כ ביהדהדו
 זה א"יש דההמב"ם אליב"ה אבל שם, ה5ום'וכהברי
 .4שש יכחנ"נ ברויחא,יותד

 מאד מוחוורת התוס' שיטת הסוניא ב6שטאמנם
 כפשיטות להם מודים וסעיי5ו יומב"םונם

 ו~כ"ע מ"ז הסוניא נפשט ש ואו* נ"ט הסונשב5שט
 אין מעשה ע"י אף רבים שי נ"ט רהסוניאאליביה
 עלינו הש"ך וקושיית ג"כ הלבויש כיון ולזהנאסדין
 לנכון הכל וא"ש שם ע"ה הנר"א וכדכתב ק"מיא

 קצית' לכן איו בימים טרוד הייתי כי ויעןב0עד"ש,
 יספיכו ולע"ע זה בכי הרבה להאריך צריך 'טהיהבמקום
 באה"ר, ד"ש עוז ירידיהקיצור,

 חופק"ק טו"בזי"ו
) 

 כדסימן
 הג"לבענין

 מווילנא הנר"ש עםמו"מ
 הנאון ה"ה גפשינו וידיד ויראיו עליון ידידלנבור

 נ"י וואלף זאב מו"ה ופו' מוע"ה חו"בחמפורסם
 ספרים בעהם"ח יב":, הראז, -ק"קהנאב"ד

 ט5יהה הלכות על פינה ראהש ס'נחגשדים,
 עסו ד' יקיה זי"ו, עטרתוס'

 -- א-
 אשר מנתבו ע"ד מייין איזה ~השיבו יאיתיהנה

 דקא~טינאן אב"ד יהר'ה"ג שכ' היום יימסר
 ובסוגיא א' ה;' עי"נ מהי' בפ"ח הרמב"ם דבריבנידון
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 גגינים נ"ל רבריו כל והנה מ"ז, הצלמים כלדפ'
 ס"ט המ כי וכל רעת למוצאי וישרים צערים1

 יט"ט יען אך מדף8א בבי מיממיה יתאנ?עןנמהיותא
 לפני להציען אמרתי מקוסות באיזה ברברע להעיילי

 הוא וזה דברה יי"טב ירו ימצא ואולי נ"יכבדדו
 דט"נ להסומא שי"טב מה להעל באתי לציקוראשון
 כשוחטת מהבי"תא רבה על הקש" לא ועהח"הפ"ז
 יבר אוסר ארם דאק כותר חביו של דעעבדנ"ר

 ועצה לסיוחי ט* דאי כהחם לנבמ אפיט קאו,יצאעל
 וכבה"נ געיה וספחי11 נטן 'טל8ה ביצהט"וי
 כ5ו א"ר יחיי של היה אם להדיוט אפלו4צאר

 א0רה כעשה בה עשה דאם חכירו לבהעשתבכמשתחוה
 כשל רק א0רו לא 13דרבנן אלא אינו דזה כיוןאך
 מכש'ת לעשות רבנן רצו לא רבים בו8ל אבליהיר
 סותר אי רק ליה מבעיא לא ולכן כנזירתםלרבים
 מה"ת ינמכים נאננ- טניר קא דפיא לדברינא ראינסכים
 כיון מר"י רק סהברייתא ליה מהשה מצי לאולכן

 כ1גשה. ע"י אפילו להריום גאסר רא"נו מר"ידחזען

 רע"ז בש"ם וכדאמרינן קאמר כעשה ע"י ע"כ)דר"י
 נם ממילא לרבים תקלה יהיה ד46 3משוםיהדיא(,
 מה דאז תסה ואני שם, תי' תוכן אלו 13ותריןיגבוה
 על להקשות ה"ל טפי מר"י רבה על להקשותהוצרך
 לענין יק ל-ה איבעיא דסולא גופא דיריה מינורבה
 ע"י אפלו דמותר פשיכטו רלהייוט רם"ל הרינסכים
 לנבהה ל3מה א"כ לרבים תקלה יניע דלא כושוםמעשה
 להריוט דלרווהש לחלק מקום ריש ואי אגשוריוסו

 להם השתחוה דאחד ידע נו"ע דלאו לכשכשולחי4צינן

 מן הכהנים אותם דהביאו המים ניסוך לעניןאבי
 )ועוד לתקלה חי"שינן ולא הן זריזים לכווניםהמעיין
 דילמא סר"י טקשה מאי א"כ נווני(, בכמה לחלקיש
 אאה"נ לנבוה אבל 'להריוט גאסרין דאין רק אסייא

 דבריו בר"ש נ"י בעצמו סעכ"ת שהקשה יכמודאכיר,
 כרקרי ולא לרחות נוכל וזרי ייחנן כ(ר' מקשהרמאי
 נ"י כוג"ר שהקע4ה קוששש דאותה תכאמש להדיוטרק

 שהש"ס כת"ר פי' לפי ואף בדוכתיה, נשאר3אעחלה
 קשה מ"מ מעשה ע"י סי"רי דרבה בס"ר טפרשהיה

 ויש מונח נופוה ג8הרבה רהא שאגי לנבוהדילגטו
 ולנבוה למכשול חשו דלהדיוט לנבוה הריוט ביןחילוק
 נ"י כת"ר דכרי על לי תיג1ה והיוחר ל3וכשול, חשולא

 רואלטינאן הנאב"ר קושית לי"שב 3מש"כ ופלאהפלא
 טמנו כאשעפקין העיר ובני בכך דסה שם התום' יד'על

 או להקדיעל ויכול שלו שהוא בעצסו המעייןס"ט

 יאף התים' יכוהאן נ"י כת"ר תידץ וע"זלפותסו
 הרי 1בים הפקר הם 'דהסים כיון ס"ם אויי9ייא
 לכבוה נם לההיי לה"ל רבים מכשול לידי לבוא"ש
 דהיאך סקנ"ת % תסה מצי - להרעט. לטוהרכפו
 שהוא רדבר כת"ר יתה-8 להא כזמ גרולה שננהכתב

 מירבנן אלא אעצ שהוא בדבר היעו אסרו לא רביםשל
 4אור שאעו להדיוט טעשה ע"י ככוצבר כטןאשר

 נעבד דיש למ"ר נבוה אצל בסחובר אבל סררבנןאלא
 ליה יבומי סה"ת דא0ור פשוט גבוה אצלבטחובר
 אי הוא דרבה ובעיא לגבוה, מה"ת ראסוריןלע"ז
 שם שפירוו וכמו נבוה אצל בסחובר נעבר רישניסא
 דנבעיה ר3יהרי הסמקנא רלפי נ"י כת"ר כתבוכן

 הרב קושית 'וא"כ סעשה כלא א6ילו מייריכהצ-גיה
 טם4סור רברבד טוצק כראי הוא דקאלטינאןאב"ר
 ולכן לא, או גצמשול כזה יניע אם נפ"מ איןסה"ת
 בואד. בזה המההין נ"י גנוע"רוברי

 והגה"כ חריפתא הפלפולא דבדי נמי א"שרע85י"ז
 סחצם גאסרין אונם רבים של וסים טעםדכ'

 לחלק ד"ש ואף שלו, ע8אינו דבר אוסר אדםראין

 כשלו נחשב היה ראם הרדב אחר הלך מ"םשותפות

 יכ; בידיה טפחינהו אם התורה מן נא0רין היובודאי
 נאמר ע"ז לשם אם "ד ח8ישת נו ע1היה סחרברדבר
 כאש, תק4רפון ראישריהם ב1קיא לן ינפקא רא1ורה,פן
 העיור נם לרי,ב ע0חו ולבסוף בנטעו וכן ס"חשם

 כל נאסר ועשכא ואף אסהר כוהא התדם' ולרבגן44מור
 רש84ני כ"דיח וני"שונהש ק4לא הגשחלבוךין יאףהגצים
 והמישה כ% סעואת עשה לא שהשחהוה דכעתהתם
 ע"ז לשם ופ"סלו יבניגעו ע"ז לשם שלא בת"לההיה
 לא 4מלן בן"שר לעברד ליה נ"תא דבהומן אדעתיהנלי
 ס"ם כים טעט רה תלש ו86 אף הכא אבל ליהנידה8
 שם יכדאמרען הסעיין לכל השתחוה חשהא

 ודצצה חזינן וט* יאודכה סניד 9א דסהשוידברעא
 פהשה המעיין כל ינאסר קשפיר ע"ז המעיין כללעשות

 לא גשתשון עא08ור לכיון גום טעט יתלש טעשהע"י
 כה4לו גהה4ב שאינו כיון אבל רבים לגשכשולהי"שינן

 ל1 שיש יכיון טדדבנן רק גאסר אינו טגו4ה ע"יאף
 פלשלא וברי וא"כ רבנן כהו נ4רו לא יביםמכשעל
 ולכן כת"ד, לדבד סייעחא הם והנהקה"כחריפתא
 שהם וכחג בתגציהה דבריהם שהניח 5ה יהדעאיני

 א8אינו דבר אה0ר אים פעשה ע"י דהא מצךתסההין
 טרדבנן רק 44טור ראיבו עצ3ע דברי שכח יהיאךעאע

 האצלי לטמרי, סותר רבים טכשול כמקוםזהלכך
 ס"ם כצמצ שלו נחשב אם אף יא"כ סול ג"יועצעכ"ת
 פשוט דההבר טעות והו אבל טדיבנן רק אטוראינו

 יוחנן ר' חברי רעל לדביי והאיה טה"ת,רנאסר
 אמרה מעשה זה דישה הבייו לבהמתרהכהטתהו,ה

 אהשר 13כלים ללגצר והוצרך ראסרה סנ"ל הנם'מקשה
 מעשה שעשה כיון מ"ס שלו היה דלא ואף אח"זהניח
 א*סור וטי-8?ו חזקיה עלההם ונזהו פירש"י וע"זא0רה
 שאגשרו אע"פ זה אחר -וחנן ר' יא5י טה יעלעולם

 זה עשה אם מ"ם אטהה לא עולם לקרקעהכהשתחוה
 רלמר יי"ל 'ואף הא 5ג"ל הנם' שאל ולא אטרהסעעוה
 דאם דכ4ם"ב קעאת ס"ם סבע"ה רלגאר וכמו ג(כליםג"כ
 הא קם"ל יאמאי פשי8א לקדקע כע"ח בין לחלטאין
 דבם ר3צ"ל באכצע תקע8ה לתלק ייש ושם הךהיעו
 קרקע רלענין יהצד ררננן אים4ר 18יכא 19לםכקדהע
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 יש ט"ח וזמ ע%מ אוקל האשלו אם טרםיאי
 אכל סעשח כלא אף אסחקן ד"%ו נבוה לעמןנפ"ם
 נעבר יש אם אפשיסא ולא מהא אי הף 'צקעלעמן
  וצלם קר9ע דאפר דהא טשצו י~ז נבוה אצל רכפהו
 עתם ק% *ה קרי ק1% לשקע ואף %1א יהא  14המ

 תמ ואף הקהע כל נאסר )אשה בה עשה דאםחצרל
 הכא אנל נ4ןחהתש' יט 1ש1 סתו שםאלן
 5מ הצחמ ~זא טגר יששר פצש" סמים

 פה"ת א0ץ זזההקרקע

 ז ם בטסןוק וגשישים שתסהו מה נת"שבךןנוק,
 דרב כהנר שוא ו"א"1 מיטה הההאנבי

 טצצ, אעו וצלם ו-דקע שב-ן ושלת שמחהואטר
 החפיה סיצה ע"י נעשה הקבר תא המפרשיםותמהו
 3היכ יאי ו%ן עיס הקוקע אף שסר סעשהובעשה
 4גלמשקע שט ביקע היגו במשה דטגר רהאמחא
 שיש נג"ום והלכך טחקאן רק אסור איט שלוושיט
 נ"י, כת"ר שבתב וכפו נזרו לא ~בים מכשולבו

 רבים ביטל דאפילו נ"י כת"ר דלא נימא אם'ואפילו
 -פקלי שפיר דיבנן איסור אלא דאינו כיון מ"מנ1רו
 לחולה ההירו ררבנן איסור 'כל דהא לאישתאס"נה
 טהל' בפ"ה 3רג(ב"ם שסבואר ונמו סכנה בושאין

 ועהר בזה, שהאויך זול י-מלך בשעד וע'"טיסוה"ת
 בפמחים דאגטרינן ונ)!ו הנאתן כדרך שלא דהוידא5ןשר
 דהש"ם צ"ל ומיהו עבידנא. 9א הנאה דרך דסידיכ"ד

 לא יוסא נת ואשתא דפסחים כל"ק א5יאדםנהידין

 צטהרוזא דאשתא שם דלל"ב סכנה בו שיש חולי5הוי
 כ!טעם להתיר שמואל הוצרך לטה' דסיא הסכנהנשעת
 מגגשיא דשקלי צ"4 ונם נאכרת. אח:ו עולםדקרקע
 הקבך נבי על שמונח מעפר ודאלו ההבד בותלייטל

 שמבהאר וכ3זו נאסר ושפיד חברו ולבסוף ת5ויטהוי
 בהנהת א' סעיף שם"ד סיסן יו"ד ב9[1"עלהדיא
- ז"לרם'ש  הקבר גטקום דודאי בי חזרני שוב ומיהו 
 בעדו היורשים שקם או שמת קודם בעצמו רקקנה

 שהיוא וכקון שלו שאינו בקנר קבה- צדיק דאותודא"א
 שגהאל אסר והיאך מעשה ע"י מה"ת נאסר שפידשלו

 קרקע ליה שקרי דזוה יונהי נאסות אעה  עולםרקיה-צ
 הכוונה עולם דקרקע שקו  שהיה אף קשיא לאעולם

 קרקע אבל שכ' שם בש"ע להדיא מבואי ,וכןג(חובר
 כהשום הסעם כושב והש"ך נאסר אהנו קבד -שלעולם
 כיירי ואם ככוחובד נאסר דאיט לעכו"ם איתקשדע(ת

 לא אחרים של בקרקע קבור שהמת רבים שלבקדקע

 דבר ח01ר אדם אין דהא לו דתיפוק להיקשהוצרך
 דהוא ואף מחובר ר"ל עולם דקרקע וע"כ "ט5ועמאינו

 הוחנן ר' ו%4(ר דחא לעיל לגמש"כ רא-ה וסזהשלו

 קרקע אפילו כוקרי א0רה לא עולם לקרפעהכ-ט)זחהה

 מחובר, ש'הוא לפי הייי1 עולם קרקע ליה דקרי והאשלו

 יש היא גנילחא לאו דהזמנה דקי"ל מה לפיוהנה
 עעוה יהתם )%5רות שיחין בה לחפר דמי דלאלי-4ב

 אבל אסורה כהמטה וע"י ההשתחואה בעתמעשה

 ק4הונח %אחר נאסר לא עדיין הקבר שחפר כע5בקבר
 ו5כסוף שנסעה 843ילן והו"ל אז וטעא4ה נע-4ה לאבו

 כע"ז רהא לי היטח הדבד המהו ימותר יקיי"לעברו
 דנטעו ההיד(8 כר' סבר ד-טסואל להדיא אמרינן מ"חדף

 הר)צב"ם דברי ולענין צע"נ, והדבר אסהר עבדוולבסוף
 נאסרים אינם דבים של רג!ים יטכ' עי"נ טהל'בפ"ח
 הט"ז בו דנתלבטו אדם יד חפיסת בהם דאיןנ-טום
 נאסי אינו שלו 3מים גם דהא ז"ל והנר"אההש"ך
 ואם מחובר שההש מחגטת יד, תפיסת בהם דאין3-טום

 אדם -- חפ"שת בהם יש 5די בידים דהלשינהוגיירי
 תפישת בהם שאין כהמום טעם נתן והוו,הר13ב"ם

 אדם.יד
 דאזל מש'ום 5הרמב"ם לוסר נ"י נ"ה שתי'וכפה

 שאינו דבר אוסר אינו דישראללשיכאזיה
 קא דלצע'ורי דאמרינן פשום גועשה ע"י אפילושיו

 שפיר בשותפות לו דיש רבים ,טי ב3!ים 1'רקטכוין
 רבים של דמים 'הרגזב"ם כתב והלכך סעשה עלאוטר
 היה אם אבל סעשה ב'הם היה דלא כהטום גאסריןאינם
 ש4א אפילו שלו במים ומיהו נאסרין שפיר י!עיטהבהם

 נאסרין מ"מ מחובדין דהוי ואף א0ור מעשהע"י
 - עכו"ם לשם בידים פתחו דלכטש דחייטינןכה14ם
 ביו"ד הפרישה )(ברת עזוא רק הוא שלו לאו זו)וסברא

 נהורא לא ז"ל דבריו אבל נ' בס"ק בט"ז והובאשם
 הסברא מצד דין שום כתב לא דהרמב"ם וידועכל4
 בחיספוזא( או בתלב!וד מפורש שהוא דבר רק כתבאלא
 למה דא"כ כלל לי נהירא לא אלו כת"ר דבייוהנה
 מעשה בו ועע4ה בידיה רבטפחינהו הדג(ב"ם 'הזכידלא

 בידיה בטפחינהו דנם מבהאר רבש"ס ובפרםאסור,
 הו"4 44מור הרמב"ם ולדעת רבים של במיםמותר

 הרמב"ם שכתב הישון תסוה ועור בהדיא,לבאד
 וכיטגצע אדם ידי תפיוטת בהם שאין משוםדמותרין

 ומרמה אדם יר תפישת בהם יעולם לה כיצכחתדלא
 ילקפן תמוה יהדבר עבדו 1לבפוף ,ט.מעו 4אי5ן4י

 3ידו שנסלן דמים ,טם הרמב"ם שכ' ב'בהלכה
 ואם בדוטנות הראב"ד ע"ז וכתב אסרן, להןוהשתחוה
 בךרך זה כתב ולא נאסרין אינן דבים שי הםהמים
 שיו במים דמיירי הרמב"ם דפרי לפר'ט יש דהאהשנה
 שי בגצם סתיד אונו דהימב"ם נ"י כת"ר דבריולפי
 והיינו כ!צשה בעשה אבל  מעשה בלא יקרבים

 כה להה 'דאית סשום באסת אסור בידיהועפפחינהו
 יהצ הרמב"ם על שם להשיג להראב"ד ה"לשותפות
 הראב"ך שם כתב מהיכי ועוד דמותר, מבוארבנם'

 אומר אינו דישראל בדין חא נאסר אינו יביםדבשל

 דאמרינן 3-מום מוהטה ע"י אפי15 שלו ,טיוינודבר

 דח41ק מצינו לא אוטר  ובשותפות סבוין קאלצעורי

 וא"כ שם ליה י:תיק דהא ז"י הרכוב"ם עלהיאב"ד

 מהגמ' ז"ל הראב"ר הביא ראיה מאי ל"ה קשיאכזאי

 אוסר נ"כ דישראל דמ"ד אייבא אזלי שם הש"םהא

 שכ' וככ!ו מכוין קא דלצעורי אסרינן ולא סעשהע"י

 נ"י.כ"ת



 ך יזחע"ר ךצ ך' 14 23רןיעג
 קאם דאין נ"י כת"ר ע5 גא 1 הפ5א חטח י"ייקדר

 לר"י אזלי צצמא ר דכ' כען 5תע-צוהבנה
 ע"י ש5ו שאעו דבר אתצ* ישיא5 דנם רם"5לשיטחו
 גמ2ים נא0ר אינו רבים של מים ום"ממעואת

 רבים של רמים ואמ סררבנן הוא דאי0ור כמטוםרבים ב(כש~
 שותפות בש5 רנם לומר צריך ל"ם כשוהפותנחשב
 מסששל כה2ום נזרו לא ו5בן גצררבנן דק נאסראינו
 כחב דהיכי ופלא הפ5א הכעה הרבר א"כרבים

 טעשה ע"י אבל גאמטה ב5א ורשג"י גרירידלהרטב"ם
 מ"ם 5צעורי שייך ולא שוהפות בה לו דיש סשוםאסור
 רק אסור אעו מ"ם ממש ע"ז לשם שכיוון נבךמה

 5רבים מכשדל ואיכא רבים ש5 רהוא 'וביוןטורבנן
 נזרו לא רבים של רברבר זו בסבדא דהא כ55 נורו5א
 חולק חהאיך בזה חילוק שום מצעו 5א יבגןבו

 בנם' דהא להיתר בנמ' שמפוו,2 דגעי עלהרגשב"ם
 אף נאפרין אינן רבים של הבטים להדיאאסיינן

 דבר אוסר רארם מ"ל רר"י ואמ ביריחדמפחינהו
 משום נ"י כת"ר שכתב גמו צ"ל יע"כ שלושא"נו
 רבנן בו נזרו 5א לרבים מכשול לירי שיביארבטסום
 אין נ"י ב"ת דברי ולבן יהיפך להרמב"ם ס"5וה"כי
- כ55 מפום15  

 והשו"ע 'בהרטב"ם בזה נת5בטו בחינם 5תתיואכן
 בהם יאין ברורים רורגוב"ם ורברישהעתיסו

 דכל ימור היגנב"ם נתן דגטעחילה ה2קפוק נמנוםשום
 שנעבר אע"פ אדם עשהו ולא אדם ירי תפי0ת כושאין
 המעי3ות וכן ובו' ו5פיכך בהנאה, גצתד וההיץ

 גצ"מ ב"דיה דטפחיטקו דאמ ור"5 וכו' להביםדג1בעים
 רלא שבג(עיין הטים את נם 5אסור מעקשה מקרי5א

 הקיקע דנשתנה ומערות שיחין בורות לח8רדמי
 כמטא"ב בור נעשה ועבשיו ח5קה פרקע היהדמעיקרא

 נשחנה לא מימיו בהצת רטפחא שנשתנה ע"יבאן
 עועמרני רמנהדרין המוניא נמי ניחא )ובזה כ%המעיין
 שלו רקרקע עברין רוא'ות שטואל ראג2ר הא עללעיל
 הנ"ל ולפי חפירה ע"י נעשה רקבר ואף נא0רתאינו
 דחוזר קבר 'כה2א"כ ההשתנות רניכר בור דשאניניחא
 ו5בן לא או מתח5ה חפר אם כלל ניכר ראינוונסתם
 המעיין היה אם ונם הוא(. ופשומ כלל כ?עשה מקרי5א
 לכ5 השתחוה אם ואף המעיין נל נאסי 4א ג"כשלו

 כ5 נאסר הי'ה דלא נהי שלו מעיין היה אם אךהמעיין
 היה בוראי מהמעיין שתלש המים אותם מ"מהגוגיין
 אבל מעשה א"צ הלוש ובדבר ת5וש נעשה דהאנאסו
 כיריה שט8חינהו המים אותן אמ רבים ש5במעיין
 אינו נ"כ שתלש המים דאותם כה2ום נאמר 5אג"כ
 לשם תלשן רק בהם 5זכות לעצסו ת5שן 5א דהאשלו

 5א עדיין קועלשן אמ א"ב לזכות נתכוין ולאעכו"ם

 לא ווה סעשה געינן הא שלו שאינו ובדבו שלונעשו

 היה דמעיקרא טהסחובר שה5שן סה כלל מעשהמשרי
 בסוכה בש"ם ידרע ווה מים, נקראו והשתא גרםנקרא
 השם נקאשטה אם יק סעשה שינוי גארא ד5אוב"ק

 שחיטה דאהר וא2ם שינוי מהרי קפפיר ששחטן)ובע"ח
 ובבכורות ע"ו ב"ק בתום' ועי' דטה שור כקרי לאתו
 רמ2ם נשחגה יסערות שיחין בורות כחפר וכן ודוק,ט'

 וגמ2"ה בור( נקרא 'ועכשיו קרסע נקרא היהרמעיהרא
 היה דיחיר דאלו ),בים ש5 כעיין רדוקא הרגצב"םרייק
 הגיהת נוה ונסתלק 3ידו שתלש הטים 5כה"פאמור
 והא ז"ל הרמב"ם ע5 ווה2"ך והמ"ז והפר"צההלבוש
 דהשרא5 לישראל עבו"ם בין הרמב"ם חילקרלא

 מיירי 5א דבאן סה2ום ,נדאה טכוין קא לצשריאמרינן
 נתבוין רלא או לעבוד כיוון אם טפק יש אם בנידוןכל5
 דידע"נן בנונא עי"ג דין בעיקר 3צירי 5א דכאן לצעררכ

 נחית לא אבל אדם יר 'תסישת בו ביש רק נאסרדאינו
 עי"נ לשם דכיון אטרינן אופן באיזה לבארהכא

 כאן ושפין 5צער ירק כיון ר5א לן אמרו אופןובאיזה
 דיבר שם כי יה ביאר שחיטח פהלנות רקסקומו
 רלטה אבדהם והיר אסיים היד בזה האריכוובחינם

 ישראל לבין  ע~השתחוה עכו"ם בין רבינו חי5ק5א
 כהצ"ה נ"י גשעב"ת רברי נם נרחה ובזהשהשתחהה
 בישראל כאן גהירי וברי,ו ולפי לשיטחו אזי5רהבהנו
 יכרירי כלל לזה נחית 5א דכאן כלל ליבא יה וכ5דוקא
 מען ילא פשוט דבר ווה לע"נ ,שכען *דוע אםהכל

 אם דנשחיטה רבינו כתב ושוב פשיטתו סרוב5כתוב
 שאין 3אמרת אינו חבייו ובבהגאע 'נאמרת שלושחט
 היא שחיטה כמשום והינו שלו י2אי3ו 'דכר או0ראדם
 הא לישרשג לשחום עכו"ם דרך דאין ישראלע"י

 ראינו גסה2יטות כושב לפיכך מכוין קא לצעהריאב(רינן
 היינו אה(ר טוכי דבישראל ביאר שלא וג(האוסר
 בה5' שכתב מה על יסמך סקווצו כאן דאיןכהשום
 נאטר אינו חבירו דבש5 כאן לכהוב הוצרך ולאשחיטה

 הוצרך שחיטה ע"י נאג(רת ש5ו רבהטה דכ' איידירק
 3כאעיק ובזה נאמרת, אינה אחרת דבהמת נ"כ5באר
 אוג(ר ארם א5א כן אינו נכדט"כ ז"5 הראב"ריה2נת
 רוראי ידעינן מגוי5א דהא כ55 השנה זה ואין131'
 רבינו ביאי ד5א ומה ששחט כשר בישיאלמי"רי
 מהומו. כאן אין מותר מומר ישראל אורבבותי

 5הן ו'השתחדה הנ5 שעקרן דמים כתב נ' בה35הואכן
 אסרן להם והשתחוה ביהו נמ5ם נאסרלא

 נאסרים רבים ש5 במים רגם משמע סתמא להומרבתב
 וכתב להשינ שם הראב"ד בא וע"ז בירו, נטלןאם
 השנה וה אין ומ"מ נאסרין אינן רבים של רמיםעליו
 דפ0ק כן מוכח א' כהשה 5עי5 שם הרמב"ם סר'דהא

 אקנו רלעולם גמ2כוג נאגשי אינו הבים של דמעייןוכתב

 במהרי רןטפן כ2וכח וסמילא בידו נם5ן אם אמנאסר
 5באר רק להשינ כיון 5א ז"ל הראב"ד 'ונם ש5ובגוים
 וה ועל כן, לחדטש ספורש אינו רבינו דבהבריכה2ום

 כשגמש כטשירין ז"ל דהדג2ב"ם הנרול רכי3והברי
 מי5תיה יהריצנא לי יעטוד הנדו5 רבינו וזכוחבצהיים
 כהנים. כברכת ומברכו הרו"ש כ"דבקושטא

 ווי15א יפ"ק מו"צ הכהןשלסה
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 הנ"ל בעניןעוד
 ווענא חוג"ג, ימב"י, לם' ד' יוםבע"ה"י,

 "י8פורמם "נ' הנאון "רב עוז 'ויך"נ יי"עכביד
 "כהן שלמה י' ס' נו' "דורפאר

 ווילנא ,דפהג2ו"צ

 כל ויגה וש3!חה, באהבה וקראתיו יהניענימכתבו
 ואעפ"כ הן, אמימות דברי עלהשנותיו

 אצסרך אחד בדבר אבל הם אמיתים דברי דנםנלענ"ד
 הראשונח השנתו כדבד הנה בדבדי. קטן שינוילה~נות

 לו ההה א"כ 3"משה ע"י רבה דברי לאיוקמי ס"דדאי
 ליה אסיגא נבוי, למדיוט דא"כ גופא רבה עללהקשות

 פריך מעיקדא דבאמת דאף כלל הוא קושיא יאירזה
 לא הרי אבל להדיוט, ספי ייח ותיבעי רבה עלבזח
 בין אספל כין קאי )וה"ה להדי131 ייה ו'תיבעיא4מר

 במ238ע מזה להדיומ, ספל 'רק א5א 3עשה( וע"יאמעיין
 דוקא כועיין סדייק דלמה ספי על רק הוא פרכתודכל

 מלוש רמתם גמ8ום אלא ליה תיבעי במפל נםהלא
 כוונת עיקר אבל יהדיומ ספל אמר יכן להדיוטהדא

 דאסיק שם ממירש"י טשמע וכן ספל, על הואפרבתו

 5הדיוט אבל ימיבעי, איכא נמי בת15ש והאבדבריו
 לנסכים הזכיי דרכ'ה די"י כלל פרכא זה איןלבד

 אזדא יבזה 4התיר, יש נ"כ לנסכים דדילמאלרבותא
 לנבורי הראשונה ,השנתולה

 התורה כון אס1ר שלו דבמעיין השינייה השנתו4~כ2בם
 מקלה ג2שום רבים דמים בהיתי שייךלא

 הפ"ח על תסוהים ואפ"כ הוא, ויציב אמת ודאיזהו
 למעם כיוונו 5א ודאי שהם עוסדת ב23הומהההגקה"כ
 רק 1.אנ2רי 'בימיזה אפילו יהזכ"רוהו 23דלא כללדתקלה

 זסרו ולא לבד שלו שאינו דבד אוסד אדם דזשיןמשום
 ידברי מכוונין היו ואם בידיה במפחינהו סיירידהנם'
 וחי"סינ; דרבנן א'א אינו זה ד3וטעם לוסדכת"ד
 גוה אבל ספורש. זה לפרש שהוצרכו ברדאילתקלה
 לשגות אני צריך בזה התום', קוש'ית ביישוב עלישתנ2ה
 ינכון. דברי יע4ה ואז דברי א'תקצת
 נבעי רקא צריכו 4א בישונה אמרה הנמראךהנה

 משמע שההה מארעי' אמרה ולאמארעא
 ש5 כם4ר"גא דנם דכה8גוע מארעא איא ידידיהמארעא

 דוקא דאיירי רבה דברי לאופמי רצה שלא והואחבייו,

 ל23עיין. הכה8תחוה סתסא אעשר 13ךקא שלובכ"ניין
 אבל רבים, של 'בגיעיין נם ראיירי ס"ד יהובוחגעז
 רבים של במעיין איירי דלא זאת רק לו ח"ד"2דעזיצן
 נם בסתי3אעו לכלול כדי יהוא סתמא מעיין דאמרוהא

 בלא גם שלו ובמעיין סעשה ע"י רק פודאיחבירו
 להדיומ ילא נמכים 5ענין רק ליה פבעי ולכןבהמטה
 של 23עיין לע'נין איירי ילפי"ז אחר, יחיד ולג2עיין
 בלא גם שלו ובמעיין מעשה ע"י 'דק בודאיחביוהו

 4הדיימ ויא נ0בים 4ע:י; רק 4י' מפעי ויכןמעש'ה
 לענין 4שבל כמגשה ובלא שלו במעיין גם דאיידיבדשום

 חביוו של ואף יחיד ישל 3שעיין בנל ליוה 23בעינסכים
 ןש5 דטעיין התוס' הקשו שפיר הלא ועתה מעשה,וע"י

 אלא שלו, שאיע דבד סהשום יוצא שאינו אחריחיר

 מים והוה היינו מסתפקים רבים טו"ס הרי מעשהע"י
 בכל לנכון וא"ש תקלה כדטום נאסרי; ואינם רביםשל
 דסים הרמב"ם בדעת ס"ש על שתמה פה גם 4ע:"דזה
 כת"ר וכחב בידים פתחו רלמא דחיישינן נאסריןש15

 נפלאתי הפרישה, סבית א4א הוא ש'י 'או זודג(ברא

 הפריע:ה בשב דכי מפורש כן נתבתי אני נםוהיא

 מעלי1 הט"ז לקושיאודחיתי
 הרמב"ם בדברי פירהסי ל1 שהיהא דלא כת"רךכ8"עם

 דטפחינהו הרמב"ם הזנירו יא לטהדא"כ
 בה"ב ברמב"ם מם,וריט הוא כן דהרי 1:בנתי לאבידיה
 שקאי הוא ודעתי אסרן להן והשתחוה ביחו גטלודאם
 דעתו אין שהראג"ד ואף 'רבים מים על השדםעי

 ודעת כרויחא, זה א"ש ודאי הרמב"ם בדעת מ"מ'הכי
 הרמב"ם בדעת הוא דברינו אבי ישוב צריךהראב"ד
 יהיפך הרג2ב"ם יא3וד דהיאך ע5י כת"י שאמרךב2ה

 אין רבים של סים דאכר הש"םמדברי
 נאסרין ויהרכוב"ם תקלה כהשום מעשה ע"י נ"כנאסרין

 4א דדבנן, שהוא אף 4תקלה חושש ואינו מזגע~הע"י

 אדם אי בדין זה שתיי שחדשמי הוא יה דהריהבינותי
 3םכוין, שא לצעורי אסרינן או שלו שאיגו הבראוסר

 יחיד 'שי יאפוקי ובא רבים שי מים דדי"הדר'2ב"י
 יהק' או להחמיר יחיד ש5 לאפוקי בא אם "דעינןולא

 שלי ע4אינו רבר אוסר דאדם דאמי יוחנן דר'א'יבא

 נ"כ ואיירי יחיד בשי יההסיי בא ע"כ כועע~הע"י

 אנו זה וסשום דר"י אגיביה הש"ס כדברי מעשהע"י
 כ"שום מעש'ה ע"י גם 'הקי"1 דבים דכשל לומרמוכדחין
 אינו יחיד של דנם יצחק ורב ור"ע לר"נ אבלתקלה,
 הרי ג2כוין קא דלצעורי במסום מעשה ע"י גםנא0ר
 רבים, כושל קיי יחיר דיש5 להיפך מוכרח היאע"כ
 מכוין קא דיצעורי ואיירי כיל 4תקלה חיישינןויא
 רגיננ בושל קיי יחיד ד"של 4היפך כעכרח הוא ע"כהרי
 גיא רשב"י לדידהו ואיירי כלי יתקלה חיישיגן41א

 כל נאסרין מעשה ע"י אבל נא0רין אין 41נןמעשה

 לתקלה ביה השו שלא עולם כקרקע סכהש הואדינן
 כו"שום לעולם נאסרין אינן היחיד חבירו של אבלנ4ל

 רעתם לפי נם לוומר אפשר ש'ההה ואף 23כוין, קאלצעורי
 מעשה ע"י נם יגולם נאסרין אינן דבים שלדסים
 חז"נן הרי אבל יוה12, דר' אליביה כמו חקלהכהשום
 מעשה ע"י נם דאי"רי ידעינן לאי יוחנן לי'דנם

 עריו שדייק מהדי1ק אלא תקלה כוטום ,הוא1'טסעמו
 ע"י דאיירי יומר יקזכרח :א:-ין דיהיד האד'2"ס
 היינו יא לר"י נם הרי הזה ההכרח 'בלא אבלמעיטה
 ולא מעשה ע"י נם נאסרין אין דגים שי דמיםיודעין
 וא"כ הסברא, מן יתקלה חשש יחד'ט כ44 יודעיןהיינו
 ודאי 4שימתו יזה הנרח שום שאין ורי"ז ,ור"עלר"נ
 4שרקע רבים 'טי מים בין לחלק טברא שום איןלדידהי

 של בקרקע 4תקלה חושושין אנו שאין וכ3!1 רביםשל



 4* 23ךזשע
 ך יזהץ"ר ךז ךש

 ש5 כמים להקלת בעלמא כומברא לח~ש אין בןרבים
 רין פסק ואינו 3שדות"ו הר3שב"ם 43שגה ילכןרבים,
 סרו וב"ה בכים, בין כפרקע בין טקום באעםדתקלה
 עין כהעגרת השיפתי ע"פ 5עלי כת"ר תלונותכל

 בבית בזה )חון אובל )א כת"ר דבד ויתדכעלטא.
 עלי וראישי דאורחא ובטיורדא טשרים בלאאבסניא
 צילותא. בעי ושסעתאכנלנל

 באה"ר, י"ש ידידויגרי

 מקהאז טורבאווט והשלףזאב

 - ב-
 דג"ל בעניןעור

 סווילנא זצ"ל הכהן שלמה י' טהנאוןשנית

 בכהט"ב אלו נ"י הד"נ כבוד 'חברי בל על עברתיהנה
 ואזלרבות כל ולסלק לחבריו מננהריןלעשות

 בד'  פירושו שחיזק בטה והנה ב)שכתבי, עליושהשנתי
 יחיד של )שמים יותר ח3ציי רבים של חבטיםהךטב"ם

 כ(ו0רח אינו השיטתם דלפי כ4שום ג2עע4ה הקהאם
 להשך 'דאמר ובש"ס חבים בשל לתקלהדחי"שינן
 קא דלצעורי אמיינן דלא רם"ל ל,שיטתו לר"יהיינו

 לסידאש ,דא"כא במפום דבנן נזהו אם והריןסנוין
 רברי טכוין, קא לצעודי אמרינן אי 0דין תלטשלתקלה
 חדי וקב"ה החידוד דרך ע"פ לא451רן וגנון הןחכסה
 לי קקאה דא3שז אלינא אבל יאורייתא. פלפולאלפום
 יחיר ראח לושך לדייק בא ההיצדק בן לר"י כןלו45ר
 דנשיל רבים ושל קאכך אדד0ה הא כאמשה ההה אםקיל
 כלא י5י"רי נאסרין אינן יבים ד,של  6עשה, היה44ם

 רייק ולטה נאסר אינו יחיד של נם 5ששה יכלאמעשה
 ואם ש'ווין הן מעשה בלא דהא יחיד למעוטי ,רביםשל
 חבים של דמים לוסר 'הי"ל ליחיד הבים בין לחלקרוצה
 אמרינן רהוי נאסרין אין יחיד דז4ל ולהוציאנאסר
 נאכצ"ן אהבן יח"ד של ים'ש טעשה ע"י טיירידע"ב
 לא רבים בשל )אבל טכוין קא לצעורי דאסיינןמשום
 סיוהדין בעלים להו לית ועש יצער דל3ש1ן לצעורישייך

 רודשתחוח יניי דלכטשן ועו'ד אותם. לצער דכיוןדנאמר
 לנ2גין, שהשונחוה 'בולו העולם לבל להג"ר יבוללהם

 ראית כהשום לצעויי רבים בשל ל"ש וכ4ש"ה ב'וכת"ר
 דנם ודהש"ע הטו,ר דעת לפי הקעאז ולכן שותפותלהו

 לוה א"צ ואמנם סכוין קא לצעורי אמרינןבק4ותפות
 ססיק ע4כןיאפו4ר

 הימב עיינתי לא שאני סכהבו בסוי
 רהיטא(. לפום בהם עברתי רק טכתבובד'

 כ4שני סרלא התוס' על חירוצו לקיים שסתב סהאך
 כשזגש* כש4רעא רק סאיעי' דנבעידאיירי

 נפל טעות וע"כ המה אני אהר יחיו של כ*שעיןר"ל

 הבאון הנהה וכן 43איעקה, יגבעי יצ"ל כישסבפשי
 *שרגרי להרטש נר4אז וכן *טתנ1עתע, ז"לכאזורשש"ש
 שם שכהב כן רנרם 3הבח איסורי 5חע' פ"רהרושב"ם
 פטולין סי3הו הרי 3ש8רש הנ4כע לטעין ח5השזהוהיבן

 רמתרץ סהא פבעים שדבר"ו ופשום עב"ל,לנסכים
 שלפנינו הג' רלפי מארעיה, רגבעי כריי ריבההש"ם
 רבים של )שים ו"4טו ד"ש"ם לתקרוצא הבנה שוםאין
 מהקרקע נובעין הטעיינות כל הלא כט*רעא נהבעיןאינן

 אחר יחיד של 13קרקע דגבעי יר"ל כעכ"ת דבריולפי
 צר"כא דלא לו3שך והו"ל כשהספר ת0ר העיקרא"כ
 שום *ו אין סאיעא תיבת אבל ריח"ד כ4עיעאדנבעי
 אב"ד ההב קושיחז הדדא וא"כ דטס"ה וע"כהבנה,

 אין לדעתי יאמנם לדאשתיה. התום' עלדק4*לטיגאן
 8שים ההדבר דאאלטיגאן האב"ד לקושייתהתחלה
 שטעיין הארץ את שחעק בקת יהושע רתקןדכיון
 העיר בני ראעענה מעיעות וב'"ש מתחלההיוצא

 אדם לכל וכות ה"ה לא סעיקרא ממטומ)אפקין
 מהם לשחות רק מאיצו היוצא ב23עיינותטישראל
 המעיין לסתום או להקדישו אבל הע"ר בניכאא4ר

 דה'וי רשות לו אין 0ההאי העיר כני של זכותולהפ5יד
 להקדישו יכול אחד שותף דאין שותפווז שלבחבר
 ברור וזה להנ4סידו ד11סוי וכ"ש הבירו דעתבלא

 אב"ר חרב לקושית 3העם אין ולפיכך בצהרים,כה4מה4
 עצמו ~חא הדר"נ 3בור הוצרך וובחינםדקאלטהנאן

 רך"ל כן לבאר הוצרכו דהתום' ופשום קהשיתו.ליישכ
 לפנההם א4הקה לפי הייע לשדיהם חוץ "וצאיןחאיגם
 3שזחלח "במ"ם" )שוו,עהה לפנינו שהוא סכצהגיועשא
 המעיין א0ל מארעיה לנגוע דמתחילדטהמשע
 דש4יגו ו3א"רי לבאר הוצרכו ילפיכך לארצו חוץנכמשך
 טמ~' בפ"ר חהטב"ם ט"ד אבל לשדיהן תוץיוצא
 שכ' כארע"ה דגבעיח נורם דהיוה נראה סה'בחאיסורי
 וזכאניז ו"כל גשהכן ממילא זו ני' ~פי כארצושצבעים

 לתרץ שכ' ,וטה לשדה. חוץ יוצא ואינו ב44רצוהוא
 3אפרין ישלו דבפים הפריו4ה דברי פי על וופב"םר'

 והלכך ניי"ם פתחו ,דלג14 דחי"שען פחובריןאפילו
 עליי ו4ט"ז שהקשה )שה ודחה אסור גמעיוה כלאאפילו
 רברי ודא4רישה )4ך' דנעלם הרניש רלא וזמהניכטשד
 הל' 3אבח אי)4ורי מהל' בפ"ד הר3שב"ם הנדולרבינו
 ושרי כו1נרצו הנובע ל43גין וג4שתחוה וכן שס שכתבז'

 דרבה נעש שהעתיק '1סהשים עכ"ל, לנטך פסוליןכוימיו
 שלו הם יוגים 3טשהעיה ק4נובעים דכויידידאוקיסבא

 דאף בהיש הרי לנסכים ראסהר לחומרא האבעי'ופסו
 כעוזר לואריוט ז4בל לנבהה רש נאסר אים שלובמים
 הש"ך % חטהגי ו3ט4ד בידים פתחו ~סא חי"שינןולא
 יטפי צ"ע דדבריו כתב רק הפדיו4ה על חשינדלא
 ז"ל ושר)שב"ם דברי 43מנו דנעלם עליו להשינהו"ל
 דנבע"ה אוקיסנא דהא להיפך מוכח פהש"םדגם

מארע"ה
 והיע~

 שמא חי"שינן לא הש"ס שלו, סקרקע
 ליה איבעיא לא דה14 ע"נ ל,שם לבתחילה חברופתחו
 אלו הד3שב"ם לרבדי הביא כעצפו ווהש"ך לנושכיםרק

 שבחבהי ב1ח ילענין הדיבהר בסוף הבפף נאהרתב0פדו
 זו גי' ולפי כאדעיוה נכית נורם היה ייצעשב"םלעע
 לשדהו וצץ יוצאין ראין ד3ר"רי נשא 5ג' מלשוןסובן
 כן שכ' שם להכןם האיתי כעת הנה היצס' ושכ'וסמו



מאזיךחו"דתפארת

 בשם יכו' כתב וז"ל זצ"ל קודקוס כעהר"י בשםלהדש
 לזה יכו' לחוץ טהפשט ח1ינו בארצו שנובעהתוס'
 המש' כנירסת 'ולא כבית בארצו וכרנב רביגושדקדק
 לדשצזו. שכיוהצזי ות"ל עכ"ל יבגו"ם"מארצו

 ר0ה, באעזבה החו"ש ידודודגרי
 דפ"ק 113"ץ הכהן,שלמה

 - ןי-
 וענ"ל 2נעניןעור

 זצ"ל הכהן ישלמה ר' כהש"ח המפההסם חג' לה2אוןשנית

 נכה1י לעיין ג"ררזתי יו,ט לאתר "יוםאחדשה"ט,
 יאנשרתי לכ4העק נפי היו חבר"ו יכלכתר"נ

 ידירי לפני אנישנו ככשעדתי שע5ה יפה זה פרקאשנה
 שקעאה מח נ"כ הכתג % כיהאית אגננע יולאכתר"נ
 הקדושים. דבריו לי"צב בייו יעלה שולי ו"ק אללי

 אמהתי הקרושים כחבריו להשתשע אחל טרםוהנה
 דעתו ולברר הזך יה"שהנו הדכוב"ם בדבדילהעטיק
 הנלענ"'ד.כפי
 חגאים שני ההגה עכו"ם כ(הל' בפ"ח הרכ(ב"םוענון

 ו5א אדם "ר הפיסת בו שאין כלגהיתייו
 ההלח'קם והכ"מ כוומעו טובן אינו ולכאורה אדםעי4הו
 בהילתי ג1 הסתפק כת"ר ונם בפירהשי, עצמןדחקו
 הנטועין איעות והדי להבין יש עוד קויתו.בצל

 הפיסת כו %4ן נשס הךכ4ב"ם שקראן לפייותמתחלתן
 בו יש בשם ס"ה בע"ז קואן הרי דיה"נ אדם,יד

 יטצדכו אלא עליו פליני לא והבנן אדם ידתפיסת
 והתש' כדפיהש"י דוקא עמו"ם לשם אדם ידהפיושת
 כו שאין כל 'לימר להדכשב"ם לו היה הכי וא"כשם.

 יש עוד כרבנן. דפסק כיון עכו"ם לשם אדם ידהפיסת
 ~עה שזקף "מראל דאכ(ר שם ברגם' רבריו5הבין

 'ההשתחוו עכו"ם ובאו 5ה השתחווה ולא להלהשתחוות
 הה1 ולכאויה בנעשה, שוהיפתה בהנאה אסרהלה

 טעשה דאיזה טעשה שזקיפתה 0טעטו שאסו מהתיסא
 הצריך היה טגשה צריך היה 'האם שלו בלכינהצריך

 לאוסדה 5מגשה כה יעש'ה לה שוה4תחוההשהעכו"ם
 הישיאל מעשה יועיל ואיך שלו, אינה ישהיאבהצום
 ראכ4ר רב אטר ור"י לאו0וה, לחעכו"ם שלובלבינה

 מילתא גילוי כ4שום בטעמו ע"ב. ג"נ בדף דיןהאי
 נו ,דלית ס"ו פירצו וכן א"ר, של וכתחלתה ליהדנ"חא
 לא מ4ן מגד עיי"ש, מאל*ה, שנידה אדם "דהפיסת
 לה יכוהצתחווה ככועי אלא נשעשה גו'ו בוף שםהזכיד
 נולוה לגו%4יה אדם יד תפיסת בה רלית דניוןבעצמו
 4ארם ב"די ד5בינה פירש"י בלבינה אבל טעשה,בעינן
 נילוי משום דנקט זקיפה והך לד"ה ונאמרהנעשית
 כא4שה כעינן לא בע"ח תלוש חבדבד כו' הו"הדעושה
 טובן אינו דלכאויה ואף לכו"ע 'השכי עכ"ל, כו'בנופו
 יושפ עכו"ם לשם אדם יד מפחשת כשהנן להבנןדחש1
 לשם שלא טתחלה שנעשה מ5בי2ה מעשה מצעילה4יך
 חבל אים, ירי חפהשת ב8 "צ 2ופם ואעפראקם"ם

 שכתבו ומטעם במחובר, אלא יבנן פליני דלא ע"כצ"ל
 הקרקע דד,שו-טת כהצום ע"ב 3!"ה כדף שםהתום'
 אדם בידי הנעשה תלוש בדבר אבל התפקמהמבטלת

שפה-

 נעשית לא אם אף אדם יד תפיכאן בו יש 5!יקרי
 הנ"ל הש"ס כוגרי מוכדח הוא  יוב"ו  4בו"נךילשם
 א"ר ד"י פדברי וגם כ!ילתא נילוי כהשום בטעמאדאמר
 לה השתחווה דלא כמשום רק זקיפה דמצריךבעצמו
 בעצכע לה כמשתחווה הישראל היה אם אבלבעצמו

 0השתחויתו שפיד נאסרת והיתה זקיפה כמהריך היהלא

 ל,שם כ4גשה גלא אף אדם ידי תפהשת בו "ש וכשההרי
 שזקיפתו כ4שום בטקסו הרכ4ב"ם כהב איך יא"כעכו"ם
 כודאי הדי ענו"ם של השחמווייתו לענין ובפרטמעשח
 יעשה 5א אם השחאל של טעשה כמעגשן וצוניללא

 'וכהנ"ל. בעצטו טעשחהעכו"ם
 וש4מרו הש"ם יבדי על נם לדקדק נראה מיהעוך

 דאיזה שלו שאינו כדבר נם או0רחדכהנשה
 טכלים לה וילפינן דרבנן דק אאעוא יאף 'כזה ישטעם
 נם אמור ולמה רבנן אסיום דלמה בעי טקכמ1עכ"ז
 שלו יש1ינו דבר אשד אדם אין דבשריגא כיוןיה0לים
 לנזור לתו חיה ש*ו כאעו גם ולאסור לנזור באוואם

 אכרצ, כאנשה ע"י דוו14 ,ול5שה טעושה, בלא נםולאמור
 מהרא דהנה טדעזא בחדא הכל "טי ,דא נדאהאמנם

 שכ4עינן תיש-פון דאהשריהם וסקדא חהריםדעל
 לאמד שלא אדם יד 'בתפיסת הכל חלי ע"זדאיסור
 יקי"ל אדם ידי תפיסת גו  שה"ה דבד אלא תורהמדין
 כמיורי יבהכי דוקא לע"ז אדם יד 'תפיסת דבעיגןכרבנן
 זה סמך על ו5כן לע"ז ,מתחלה בנטעו דאו4ריהםקרא
 שנעשו הקדש של הכלים על גם איסור 'ונזר חזקיהבא
 ע"ז לשם גאעחלה נעשו לא אם דאף לע"ז טעשהבהן
 הפינאע כו כיש 'הוי לע"ז מעשה בהן שנעשה כיוןעכ"ז
 לכל הז"ל לטוו ומזה נשלו, וואסרים 5ע"ז אדםידי

 יהויא כמצום שלו שאינו כדבר אף שאוסר כ"דסעשה
 תפיסת כו 'היה שלא 'דבי אבל אדם ידי תפיסת 0וכיש
 שום בו אין טעשה ולא אדםידי

 איסוו-

 מדרבנן, גם
 לבבי וי"י י"ח בבגי פ5ונתא בזה 'היה תלושולענין
 המתיי, כם"ד פושפ והד45ב"ם שנידלדלו יהראבני
 אדם יי תפיסת או ג"כ בעינן בתלהש דגםנמצא
 הפיושת ג"כ 'דחוי ע"ז לשם אח"כ גם מעשה אוכחעחלה
 רהשנות נפשיטוון ישמולק ג"ל ובוה נשזחלתו. אדםיד

 להוכאש1 לפמוק דיש שכתב שם בה"ב ז"להר44ב"ד
 בו ראין אף בהלוש לאגצר ור"י ר"ח דבניבפלונתא
 רש"ס טטתטא להבריח "צ ובאמת אדם, ידיתפיטת
 הפהשת בעען 'בתלוש דנם להיהר רפפיטא ל5ו5שא'דם"ל
 הש"ס אסד ואעפ"כ היה חלושים דאחז כלים רחריי"א

 ולכן כהנשה בהן שעשה כהשום חזקי' שאעשרןבטעמו
 כצעואה בהן עה4ה לא יאם ש5ו, הע שלא אף ל14וטרןנזר
 עליהן נזרלא

 אי45ה-

 א4אינו דבר לכל ילפינן יכויניה
 דבהלהצ נאמר ואם כעשה, ע"י אלא נאטד עאשינושלו
 חזקי' ראח אט א"כ סדאורייתא יל"א תפי0ת בעינןלא

 לנזיר לו ה"ה אחז של היו שלא חכלים נםלאסור



זיוהי"יתפארתש2
 שבכל ניון סע,4ה בהן שעשז טעם ג5א נםולאטוור
 4נרם קרי נתפיסת הוה דעי"ז רק הוא וטעשההמעם

 סעשה נם ילכן ארם ידי תפיסת בעינן דלאובחלהש
 נשאינו לאסור סזה לסדו איך חז"ל נם וא"נ נבעי5א
 נם או0רם ה"ה ודאי חזקיה והלא מעשה ע"י רטשלו
 טעמא סדתלו ע"כ אלא טעשה בו נעשה היהבלא

 יר תפיסת טראורייהא בהו נם דבעינן ש"םבמעשה
 ארם ידי כתפיסת הוה 5יע4ה ע"י דנם כיון ולכןאדם
 פסק ישפיר ולכן שלו, בשאינו נם לאסור הכי נזרולכן

 )וא"ל שנידלדלו הר באבני הפותר נם"רהרמב"ם
 הח4 יוחנן דר' מה ל4שוט להש"ם היה הלאדלפי"?
 דיליף ראיה שום אין עצמו מר"י דודאי הגאזיר,הוא

 ע"י שאוסר טה בזה אחר טעם לו יש ואולימכלים,
 רעשה טעם נלא גם חאי' אסרן 'דכלים ובהאמעשה
 לאסור אין להריוט אבל לנבוה אלא אינו ווהסעשה
 אבל אחר טשום סאיזה לא וילי4 סקשה ע"יאלא

 וכהנ"ל(. הכי דם"ל שטעינן ודאי דנמ'מסתמא
 בהלויש רנם כהה נ"כ לגדדק לטו יש לפי"זוערעד1

 טני ולא דוקא לע"ז אדם יוי תפי0תבעען
 עשאה שלא כטן בירש מתחלה שעשאהבמעשה
 שנמעה דנעינן לא%ן טמש ודמיא ע"ז לשםמתחלה
 האילן במעם שכתבו התום' כרברי ודלא לבךפתחילה
 דבתלוש ס"ד יאי החפיסה, טבטלת בקרקעשה41רע4ה

 קהשיא הרר אץכ דוקא ע"ז לשם התפסה בעינןלא
 הוי אדם בהרי חפיסתן אחז של הכלים ,דהריידוגצזהה
 כ"ון אע"כ בכהמשה 'איסורן ה5וי לטה הש"כגשעחלתן
 5א סיקריא עכו"ם לשם המעיקרא התפיסה היה,4לא
 חזקי' אסרן לא ישפיר ולכן ארם ירי תפיסת נהןהיה
 כתפימת דהוי ע"ז לשם כועשה 'בהן שעשו ג44םאלא
 להש"ס הכדח שום היה לא ראל"כ ע"ז לשם אדםירי

 ה"ה כלא אף ררילג44 אסרן יהגמצשה ע"י דרקלהשר
 יבר נם ל044וור 'דנזר ג44ום אוסרן היה סעש'הבחן
 תפיסת בו יש 3!יקרי דלא גה4ום ע"נ אלא שלוישא"נו
 ל44טור ינזור ואיך נא0ר הייה לא כן נם ומדינא אדםידי
 טעשה בהן שנעו4ה גמשום ע"כ אלא שלו עחשינונם
 נאסרין ה"ו שלו היה ואם אדם ידי תפיסת בו כ"שדהוי

 נם מעשה ע"י נם לאסור נזר לכן ארם ידיבתפיסת
 וכהנ"ל. גלו,נשאינו
 5א שלו ~בינה המשהחוה ישראל נם י1י,,זועתה

 חשונה ט4ז זקפה א"כ אלא לאוכההיוכל
 ישה הלא וא"כ אדם, ידי חפיסת כה כ"ש 'והויכ5עשה
 לבינה שזקמ "שראל א"ר ר"י אסר לפהלכאורה

 והעאעחוהה עכו"ם ובא השתחווה %א 5הלהץ4החוות
 אחשרה היה לא בעצסו הישראל נם וחלא 41סורהלה
 לעכו"ם דאף קאטר רלדבותא צ"ל אבל זהפה, א"כאלא

 רעתא נילוי כהשום ה"4ראל זקיפת גוהני לההכ4שתחווה
 איפה בעען עצגצ ב"צראל ה"ה אבל הש"םהכוצמרי
 ועהה אדם, יר תפיסת יחשיגה טעשה הומרזקיפה
 שכהב שם נ' בה' בפשיטוה הרסב"ם יגרי כ1נוארה5א
 בה ההה שלא אעפ"י שמש0הה הלבינה במעםשפיר

 אה4חה הי8 לא בעצפו ה"4רא5 שף אדם ידיתפה4ת
 נטעטו אמר 451ה לחעסו'ם דשתו נילוי ועע%ואיך
 בח "ש ג4הרי ושפהר ור"ל מעשה שזקיפתהשפהר
 נישי סוע% %נן בעצכ4ו אוסרה רהיה ארם ידתפיסת
- וכהנ"ל, בהעאזחויתו העכו"ם נם שטשסרהוץתו  

 וז"ל מעשה הוי בד"ה ט"ו ברש"י ג4בהשר כןובאכאץ
 נל א"ש ובזה קכ"ל. ארם יר חפימת א"כאהא0חי
 שיחני הפרק 3כל להק4שיעינו 41רוצה דגמשום שםדסרוו
 רבעינן יהיינו מהם המטתעפים הפרטים וכל אלודינים
 שיעשה או טתחלתן אדם ירי חפיסת בו שיהיהאו
 בתלוש. בין ממחובד בין ע"ז לשם אח"כ טעשהבו
 חפיסת בו שאין נל משמר דבריו כתחלת נלל קה4הלזה
 אח"כ( נם )ר"ל אדם ישחו ולא סתחלהן י"ל אדםיד

 לה1כיד 'הוצרך ולא פהגאה, טאר ה"ז שנעבדאעפ"י
 דכיון נ4צום לע"ז ארם יד תפע4ת בו שאיןבדגדיו
 סאשרקהם אלא או0ר אדם יד דתפיסת ילפי לאירבנן
 לבך מתחלה שנטשן באשרה לדידתו דאייריתי4רפון
 אין לדידהו פיקרי לנך נחזחלה נמעו שלא נלספילא

 נגאמש בסעד"ש, לנכון הכל יוא"ש ארם יר תפיסתבו
 כ4צום מ04ר רבד שום דאין א( תלחן. טוהשסעינן
 ע"ו לשם בתחלה אדם יר תפיסת היה ואם אלאנעבד
 הטת41ה דע"י ג( לבסומ. ע"ז לשם סעשה בו שהיהאו
 במעשה סני יחמעשאו נ( אדם. יד תפי0ת שנח41במוא
 שסו ולא נשו לא נשתנה אינו אם ואף דהואכל

 חשובה הוא עצמה טצר לאו ההסעשה לבעהנזקיפה
 ארם יר תפיסת בו יש גשם להקרא וק  מו~האלא

 נ"ט כנם' עצחשה סהשש8 לן יתווץ רב1הוכהנ"ל.
 הא נאסרין אין רבים של סים ראטר ר"י עלדפריך
 ואמר ניגהו סחוגרין דהא ליה ותיפוק נאסריןדיחיד
 דטפח"טהו צריכה ואמיק כו' נלא דתלשינהו צייכאלא
 התלשינהו פתחלה חאג(ר ניון קי4ה ולכאווה ע"נ,בידו
 וא"כ לה, אזלי קמא וקם44 המהלחת בשה איירי הרינלא
 נאסרת, הנהר כל ע"כ 'הרי ס4מרין דיחיר אמראם

 י,בשש1ן ור"ל בידיה דטפחינהו ל"צ כה4ני מאיוא"כ
 והרי שבידו מה שנאמרו בכך דנ1ה ונאסהותלושים

 רא"כ דעוד הנהר, כל נאסרח ואיך טיד להם 'הלכואלו

 סגי קא דפיא דלדברינה להש"ס ליה פסיקא פסקוחרי
 0ניר קא דימיה לטיא אי פ"ד לדבה לו גשבעיומאי
 רלדברינה יוהנן טר' יפשוט סגיד קא לדברינהאו
 ריחיד הרי נאסרין אין רבים של סים סדאג(ר 0ניוקא

 אין רבים ישל גום ר"י דהאפר שם עכדפריךנאסרין
 נם הרי מארעא דנבעי ל"צ שם כדצני ומאי:אסרין

 שפיר. נאטרין יחיר דשל יוחנן סר' שפור פ41טינןזה
 בירו דטפחינהו רה~4 הכל א"ש הנ"ל לפי24כפנמ

 לעשוהן לבר שבידים לסים סועלתאעה
 כדי הנהר בכל 5משה חשיבה היא אלאתלושין
 כל נאנשית ושפיר ארם יר וזפיכאץ גו וישלהדהשיבו
 בהן יש הלכך וז"ל להריא ושם פקר,ש"י לכןהנהר
 רלדברינה ס"י וראי דנם' וסתמא נו' אדם ידתפיסת
 מסתכ2א לפרוך יוכל לא רבה על אטנם קאמניד,דמיא



םב ר 'זחעייי ת ר א פת

 אין בעצמו יוחנן ר' ובדברי יוחנ! 1' אשדנם'
 איירי דוילטא ה13הלח ב13עיין או נטהר ומי"ריהכרח
 ולעולם נאסרין דיחיד ולנן 'בבור הטכ31סין בביםרה

 איירי וףאי שם דגם' סת3נא אבל סניד, קא רקכז"הל5שיא
 קא ד~ביעה דפסי449 לכהלתא וס"ל המהלח בנהרנם

 החמב"ם שפמק מה טאד בפשישות א"ש יבזחכניך,

 הנובע לטגיין דהמעותהווה מובח איסורי כנחל'בפ"ר
 כהטום סגיד קא דלדברינה לנסכים, אסור דמימיובארצו
 האי10ר ום"ש וכהנ"ל, ט"ל הכי הנ"ל דנ83'דכאזבנא
 ט8חי3הו בלא 3ר"רי דהתם 45שום להד"ום ולאלנסכים
 קואטר גחה הפרישה על כת"ד קהשית ומ"םבידיו

 לשם כידים פתחו ד5מא חה4שין 4ג1 שלורבסעיי!
 וייק הרמב"ם דהרי ק"ם לא להדיום נם יאמורעכושם
 הלא הנובע לשון והאי בארצו הבובע גועייןבל,4ונו
 דאעפ"י הביתא להשסעיט בא האי לשו! יחורההש

 רק3רה רלבויא א23רינן לא לחוץ טטלחין 'וכר3רושעגע

 לדברינה א3ורינן אלא לה אולי קכהשי וקמאי סנידקא
 לשון ה*תור וה 43שום להשמישנו הוצדך לא סנירקא

 רבה הוצרך ונדלא הוא נובע סעיין כל דהרירנובע
 דלשון ושר טהמא 3שעוין אמר אלא נובע ג~ש4םלוב4ר
 3משי"שו נובע אלא לחוץ שטקלח טידי כ4שסע לאנובע
 ה3ופלח טעיי! להשר לו היה להשמיעע בא דזהואי

 נ"כ אמרה יה5ם' ואף דאב4ר, נובע לש'ון 1טהובארצו
 לשון זכר לא הנם' היי 43ורעא דגבעי ל"צבלשונה
 לומה 'הוצרך לא 13עיין לשון שוכר הרטב"ם אבלמעיין
 ה"ק עכ"ד אלא הפה נם 24ר1 לא ב4ה4ר הנובעישון

 טעיין שהוא שירעינן ור"ל כארצו טאו הנובעמעיין
 וכ"ון לממרט ברשיעא אינשי מחוקינן לא ולכןישן

 מעשה בו עשה ולא פתחו לא ההשתחוואה כעתשעתה
 וא"ננו נאסר אינו להדיומ לכן אדם יד הפיסת 'בוואין
 שלא חדש בכעייז אבל בלבד. לנסכים אלאנאסר
 פבדת ודאי ההשתהוואה בעת אלא נזעיין שםראינו

 שם היה לא דלכמש רחי"טונן מאד היא נכונההפדישה
 להשיתהוות בתחלה ופתהו תקפו דע"ז ויצרו כללמעיין

 לרבים 'הנובעים 3(עיקנות דא'מר דהרמב"ם ואףלטימיו,
 הנובעים הישנים במעיינות נם מעיינות בכל ודאיאיירי
 היה עצמו שי ,דבמעיין משום לרבים אמר מ"ממכבר
 לכן חדש לטעיין ישן כמגיין בין ולחלק ~האריךצריך
 שכולל לרבים הנובעים טעי"נות האכור ליה פ0קולא

 שבא 'ובפרם חדישים, בין ישנים בין הסעיינותכ'

 נאסר דשוינו אחר יחיד 'טל המעיין גם בזהלש~וי
 דבר אוסר אדם שאי! כה8ום במעשה גם לעולםלדידיה
 3שעייטת רק אכ4י לכן טכוי; קא דלצעורי שלושאינו

 תפי0ת בי שא.ן כרטום 'נאסרין אינן לרביםהטבעים

 כדכ'תב שפיר נאסר ביריה במפחינהו אבל אדםידי
 הראשון. בקונ3ציסי וכדכושבתי ו',בהל'
 כום דאפר רשב"י של מלשגו עלי כת"ר שחפםךמה

 בא קולא יסשסע גאסרין אין רביםשל
 לוסר לו היה דאל"ה חוסרא ולא רנים כשללהשפעט

 מעשה בעי' ליה טקטונן יחייט טשרין רבים שלטים

 אנכי כי הרמב"ם דעת ביישוב עלי כלל תפיסה והאין
 ור"ע כר"נ שפסק שימתו לפי דהר23ב"ם קאמי3אהכי
 ג4של חטור רבים דשל הכי לפסוק סוכדח הואוי"י
 פסק הוא כי ו"שב"י דעת גנד וה "היה אם ואףיחיד

 בעצמן ור"י ור"ע דר"נ שאמרתי אלא ור"י ור"עכר'ענ
 ע~ייהו פליגי דלא ולומר רשב"י רברי לוזרץ יכוליםהם
 ולכן נ4עשה בלא מפויש רבריו אומר דה1א אלאכלל

 טעשה ע"י הא גודבייו לרייק כדי רגים שלהזכיר
 אבל מכוין, קא לצעורי בהו שייך דלא שפירנאסרין
 3צעעוה 5ע"י 15עשה בלא בי! חי5יק אין יחידבשל

 יחיד בשל שלו עפאינו ינר אוסר אדם איןרלעולם
 אוסר הגש לעולם עצטו ובשל נשכוי! קא דלצעוריאחר
 טעשה כלא בין לחלק ע4רצה כע! ילכ! חושבסעיי!

 לשיטתו ור"י רבים, של גשים א45ר לכן 85עשהלע"י
 לדייק וכדי טעשה ע"י רק דאיירי דבריו שפירשהוא
 לדברי ואף וכהנ"ל, שפיר נאסרים טעשה דע"ימיניה
 רבים של טים אמר דלהכי 'הכי לומר גוכל הריכת"ר
 3אפרין עצכ18 של ,הא ט"ניה לדייק נדי נאסריןאין

 חדש ובטעיין כעשה בו האינו שלא ואףע4פיי
 חיאך אבל הפרישה. וכדביי פתחו הוא דל3פשדחי"שינן

 ור"ע ר"נ על פלינ רשג"י דע"כ נאסר אם ואמשנאסי
 פסק ראיהו ו"ל הרמב"ם לפסק כלל ענין זה איןור"י

 שלו בפ0ק כווכרח הוא לכן ור"י ור"ע כר"נמפורש
 רד' אליבא וק דאולי רע"ו הסוגיא ננד שההשואמ

 הקודמין. דבדי 'וככליוחנן,
 רשותפות טעם כלא נם רבים דבשל כת"רוכ8ש",2

 לצער ירכל יכי סכוין קא לצעורי שיירלא
 רק לצעד יוכל לא 'ימה הן תימא דברי העולםלכל

 שלשה או שנים הם אם ואמ סביבו העומדיםאת
 כ4אום כדבתבתי בד1ר דומעם אבל אותו לצערשרוצה

שותפוה.
 בספרי הוא ס"ס דע"כ עלי כת"ר עוד שהפסרבוה

 יהיבנא לו ג4זיעי' דנבעי ל"צ 'וצ"להש"ס
 די"ל לענ"ד מוכרה זה שאין )אף הוא דהכילכת"ר
 להורות כדי מארעי' ולא מאדעא אסר להכיראררבא
 הרכזב"ם לשון לפי ובפרט דחברי' בארעא יקדאיירי
 בארעא דנבעי ל"צ בנמ' נם הכי לגרוס יש בארצושכ'
 כלל, תפיסה זה אין ג"כ לארעא( לחוץ ולאוד"ל

 סתמא אמי הלא דרבה הראשון בקונמרסיוכדכתבתי
 נ4טני ולוה נאסרין אין רבים של לטעייןהמשתחווה

 יחיר בשל אלא איירי לא ר"ל 43ורעי' דננעי ל"צלו
 המעיין על קאי טארעי' והאי רחברי' בי! רידיהבין

 מארעי' דנבעי ור"ל ועמשתחוהה על ו5א רבהשזכד
 בין חילוק אין ודאי ווה43טתחווה לבד המעיי! נעל,58
 העא84ם

 הב~
 ההוא אחר, א"8 'הוא אם בין הטעיי!

 נס"ד. טעם בטוב טעלי תלונותיו % סרו וסבד5השום,
 שכ' במה הק' דבריו ביחד להע4תשע אבוא והךבכל

 נקם דלבן הר3נב"ם דברי לי"שבבעצמו

 5העת א"א הבכו"ע כהשום לרבים הנובעיםטעי"נות
 בירו דטפחינהו טעשה ולא אדם יר תפיסת לאבהן



זיךחע"רתפאךת18
 משעח חם חלא נשש ש דסצשת טעשח הוילח

 ג4ר וחאאשא קרשע וטע"שץש בור בת כהפר השםבשעןי
 %4נה ישחיטח יאחר ו,שה פר 3קר4אן רגשעיקראוב"8חיגאת
 נאסרו לא שבידו מ%צים גם %כן ישח, ולא פר לאנאראת
 נשל אבל שלי רא"נם כחם לוכות נה3וין דלא5אשום
 ובשל שבסעיין מצים יטש "8בייו הטים נאסרועצכשו
 ע8בידו ו%שים נם טשסרו ,שלא סהשיט84 מיחיד,הבירו
 נבי נ8"ז בסגמיוין וזקבד ומשר נם ולכן שלו,שא*גם
 שמואל ואמר ידב סקבי עפרא דשקלו סעשההויא
 חמ8ישים יחגצהו 3אסוין, לא ע%ם דקרקע עבדיןיאות
 נשעשח ובעשח חחפירמ י4צשאת ע"י 3עע4ה מקברמא

 חוא ט84ר רלא ממעם אבל ע%ם, קרקע אףמשסרח
 דנמתם דכיון מעשה סיקרי לא הקבר דחפירתכהשום
 אלו הוא, ופשוט ע"ז וכתב תהשחהות בו ניכדלא

 כת"ר.דברי
 התחלה נם אין שהקדנאזי הנ"ל דברי בל ל6יודצה

 מ4עלת אינה  איצצגשה אש, ובריםלכל
 3ל ל"ש להחשיבהו רק טועלת אלא כלל עצטהסצד

 א כעען ולא כ"ר בסעשה סני ולכן אדם ידהפ"שת
 84טנם והשם, עאגוי ושש הדבר כעף טעשה שינוייא

 איך כח"י על נשליתי נוראחז מקודמין דברי %מלבד
 החמב"ם שכ' לביגה סזקיפת מבד%חים עיניוהעלים
 שיטי לא בה שאין אע"פ 5קשה שזקיפתהספורש
 לבינה. ותשתא 5נעה דמעולא משם ש"נוי %אמעשח
 אי בבושה אלא לחזקי' איבעי לא עכו"ם בנמראוכן

 שץצי להת פוצי3אש בלבקטה אבל לא או גצעשהזקיפושת
 דששכלזי כ4נאאת, הוי כשפוו,8 4ת גצזב ו,8"י וכןכההצה.
 ע"כ לצץ כת"ר ילגצץ יעוד 4אים יד וגפיסתאיכא
 1לא הוא בממשמ לאו בידו בדטמח"נהו לוכ(רמונאהת
 לסעייטת טעם נתן הרנ8ב"ם ההיי כקרי אדם ידהמאשת
 אים, ידי חמוסת בהם וצאין 3השום לרביםחגאטעים
 כו' דטפחעמו שם נ"ט בדף ספורש בתב רש"יו4יי
 רנם כח"ר דלדברי רעוד ארם, יד תפיסת בהן "8הלכך
 אטך והלא ש3יזז הגצים אלא נאטר לא עצסוש%

 לוסר שייך יולא אזלי קמאי שחי רבטעיין רבהספורש
 אסורי דיחיד הא דאמר נ"ט בדף יעוד אשו*,בהן
 קגחשי 4בודאי נלא דתלשהמהו נדשפר בנהר כמייהלא
 אלא שם איירי לא סת"ר ילדברי ועוד אן-יקמאי
 הא אסך טאי וא"כ אהר יחיד בשל ולא עצכובשל
 נאסרין עצמו של ויש לונשר לו היה נאמרין,דיחיד

 אחר ליחיד נם נוגתו ודאי יחיד של הארמדאכו

 בין עצסו של בין לאפוקי כא רבים של מיםדודאי
 4צסר ולכן ביחו דטפחינהו אכי וע"ז אחר, יחידשל
 נם רבים של דסים כת"ר דשמר דעוד שלו. ישאעונם
 בטשמו אסו הרמב"ם והרי גאסרין א"נם ישבידו,מח

 שבידו 4גוים דהרי ארם ידי הפהשץ בו דאיןכהשום
 כת"ר דבר ועיקר 113ה יוחר אדם *די הפיגאן לואין

 בסה נם לזכות סכוין איגו יבים של דטיםעאשמר
 כיון התרי לזה צריך כוונה ר4ךזה תכוה חואשבידי1
 איהרי לא דמי בהן חלק לו יש נבר מדי מם רביםדשל

 חל"שכה סרמ או חתהל נש0עות ושכאגיק כשחפר1נם
 גה1. חלא לסולם ,8"8 מביתבזטן
דעו41

 דשחיסה כת"ר סקש % ופלא מפלא נפלאתי
 %א פר לא כהדי 5א רתו פשם קעויעהשה

 י4שש שויבה כמצ"ס מגוזלתים עיניו חעלים 4תיאךשח
 נ' בוף ר"פ פש4א ח1ח דאמורשי 1פלוטזא ע"בס"ט
 כי 3ויקרי שץשר פליני לא דבו"ע יבשי יפו"8 בעורשם
 3שהל' בפ,ה וט"מב"ם פטק ברם ונם כו', בדםפליני
 טיפרי ו8ה ינם "שוי"ש. פר, דמיקרי יההכ"פעבודת
 סשה טהיות כהת דכהיב ששגי ופסח שחיטה לאחדנם

 י"ב בבכויהן %ן שם. בתנטש נדאמר דשמסחויתח
 שם ופירש"י גשפמח החם יליף כשחקצה ט%דין איןדחגן
 4האי ונוונתו ע"כ פסח לשם שחיטה יבעינן שהוטולא
 יטהנ"ל. דשה. סחעתי' סשה דטהיוה לתא ע"כנ"כ
 בן רק אמר 1ה ונם שם. סקרי שחוט נם בלא"האבל
 ילפינן דלא וס"ל עלץ פליני יבנן אבל המשבנבנ
 ישם עיהמזי ע"ו ב"ק ועזום' לחברי ציין וכת"רכאשטח,
 דנם הכי טפורש נ"כ התוס' כמבו בע"'ב דשםוהאיחי
 מג"ל. דיוג18 להא והבהשו רשה פר טיסרישחוטה
 יברי מוא סעשח סיויי 5א קנר דנם כת"ר טששגם

 44"רי רשם %1א העיקר אבל כשור,חיכ88
 בועשה בי נוהשה שלא הקבר סכוהל הע6רשלקחו
 ומציור 4פטנם - פשתלה. נצז"ר נם וכם""8כטשונשת
 בוה נעינן ולא הקודטין בדכרי כג81ש מוא זהבכל
 אט8 רהשם שינוי רמש הדבר כטף סעשה אאיוילא

 מה8"ם לה וכריליף יחזח8 הדבר גבי על נם כ"רכההשה
 עצ8ו הכלים בפוף ישצשאת שום געואת לא ו,שםסכלים
 ע"י 04 נם יחשוב ה%ים השע"נ יכלים תוךאלא

 אלא עצטו טצד 8*סרת א"נה המעשה נימעשה,
 נכ4שחיבהו נם ילכן בו. 4מרם ידי למפיכעז רקסחאהבה
 הכה1ין מקמיו 3נל אדם הר תפיזשת ב4ת דהשיבבידיו
 אשל בין עיכוו של בין הבמם לכל עי"ז ואשסרוהטחר
 נמלן ישאנשר "8ם בה"ב מהמב"ם משמ"שנו 'הנםרביס,
 דבים של מעיינוה על וקאי אסרן להן והשהחווהבידו
 איירי לא א' דבהל' דעתה בזה ומנלי א' בה'שזגר

 בהו אדם יד תפיגשת בו הוי לא ו~ן ביריובטפחינהו
 "ודיעני ר"ק לי"שב כת"ר ביד יעלה חשם מנ"ל.וככל
 בהל' כאשנה זי"ו  כושפרי ועיין שליס, זה והיהגא

 יותר. כזה שכתבהי טהעכו"ם
 באה"ר, י"שידירו

 טו"כזי"ו

 כהמימן

 הטחבר מחתן הנ"לבענין
 דאמר חהא זצ"ל מכהן שלטה ר' מנאון שכתבמה

 *רהע דאף אלא דוקא לאו הוא שלםקרקע
 סעושת נו ומשה דאם יקם"ל ע%ם. של ליה קרישלו
 א0וד י4ה מקרקע לכל והשתתוה דהא הקרטע כלנאסר



סב ך יזחיו"ד ת ר א מת
 השהחוה שאמרו אע"פ יוחנן ר' שקאטר ומהכה"-,
 אסרה כהמטה עשה אם מ"ם אסרה לא עולםלק-קע

 וכ3שו טכלים רל3!ד די"ל ואף מנ"ל, הנכצהא קאמרקא
 א"כ לחלק אין דאם דממ"נ קשה ס"ם 5!בע"חדלמד
 - עכ"ל. 3ונ"ל. לחלק ד"ט ואם הך היינופשימא
 איסורי 3!ה4' בפ"ד פוסק דהרב~ב"ם י"לורכאירה
 ובדבר ע"ש לגבוה, כועשה בלא נאסר דמחוברמזבח
 ובאמת מעשה, בלא כצחר לנבוה אף 4מרינןשא"ש
 קרא לן לאו 'הא בהדיוט בטעשה נאסר ד)2הוברםנ"ל
 טשמע אלהיהם ההרים קאטר סתם ראדרבאלהכא
 שכהנ מ"א היועים בכיש יעיין סעשה. ע"יא5יו
 ילפינן ו3אנרות שיחין בהריון חפר דהך וכתב כוכמו
 רע"י דחזען סעשה ע"י ו"צא"ש אוסר דאדםטהך
 גנתובר ל0בוה. אף דמותר שלו שאינו דבר אוסרסעשה
 לאהשרה טעע4ה שירגיל דין אי3ו לנבוה בל"זראמור
 קא)שר כאעחלה 2"ד, בע3ו"ם 3הוישב ו3מ'הלהדיום,

 יסטיק כנ"ל יופריך בסעשה אמיה שלו שאינודבדבר
 סקק4ה ילא 'וכו' בה יחפר הך קאמר ו"דד יכו'סהשום
 11פורה טעשה ועשה םעשהא דהך י"ל ולפ3מש"כמנ"ל.
 כה יחפר יהך 44פקה די"י 3הצסיה עולא שא"שלדבר
 ב44מת ליליף ר"י דשסעתתא 3מנרא נ"כ וכו'בוחות
 וא"כ ב)2חוגר, כ"ש כדע4א"ש 13עע~ה דםועילטהך
 - ע"ש. לה, יליף יטקנ"ה דדשא"ש םימרא הךממך
 אינו דקא8'ש סעכו"ם כפ"ח הי)2ב"ם ש3תבומה
 ע"י 3אסר יסחהנר פסק ואח"כ סישה ע"ינאסר
 ומומר דעכו"ם הר"ם בדעת לומר ישמעשה.
 לצשרי מטעם אוסד אינו בישראל רק שא"ש דבראוסר
 רק סעשה ע"י דעח1"ש או0ד 'דבאכ!ת א"שא"כ

 יכ% לאוסרה דכיון וע"כ לאוו4רה כיון דלאיא3נרינן
 לא0ור דיבול )2חובר נם 3!יניה ילפינן וא"בלאסור

 בקדקע רגמייי לומר הכהח אין א"כ ע"ש, טששהע"י
 עולם. קרקע דהוישלו
 דקשי' מה בוה ליישב שכתב יהג"ל בס' יאיתיעלר

 קהשחמ 3יון דאמר ר"ה ד4!מר גשה עלליה
 להשר 'דיש טנלן י"י אמר כעולא לה אמר טאמןבה

 ט"3! שלו שאי3ו יבד או0ר דאין דאעפ"י ור"הסאנכמו
 לשלם סחויב וא"כ  הר"ן כם"ש אסודהבאכילה
 של אינה זו בהג4ה 231עתה  ושהפסידה, סה)צהלחבירו
 אח"כ לאהמרה 'ויכול לשלם ג2הויב 'הוא דדמיםתבירו
 ר"ה דקאפר א' ום' הראאטון ס' של בתיאבטיעומ
 וגצחויב מריפה בעע4ה רומי)צן דברוב ר"ה ק21מררוקא
 בכושמח'ה לאטלר "כול ושלו שיו דנעשה אחדהלשלם
 רארם בר"י יס"ל וםנלן כיסן של בתרא 3רעומשחימת
 ניון הכא דשאני בטעשה ש"ו שאינו ובראוסר

 ר)1י כדיוע מעתה לשלם וםחויב באכילה ע3"פדאמוהה
 לעול14 ואי4ןו פוקו ר"נ קאמר ינע"ז הקו*הוביהץר
 התא ויפהאש בבבל לאצששועעך וצנא וב חצ,צשהכבר
 דההם יי"ל שא"ש דבר אהפר רארם ראיה איןסושה
 יהנה )צזורץ יגזה שלו. 3עו*ה לשלם ומאזהייבסאשעה
 לה ילפינן טמחובר 3מעשה נעבד נאסר ילהריוםהך

 ה"ה :אסר מעשה ע"י דהתם היבא כי רש"יכם"ש
 ע"י נאסר דמחובר דהך ביארנו וכבר להדיוט.נעבד
 םוכח סוף סוף וא"כ לה ילפינן שא"ש טדברמעשה
 סעשה ע"י נאסר של1 שאינו דדב'ר ס"ל כעולאדר"ה
 לשים שנתחייב כהטום דד"ה טעמא תאטר אםדאת

 במעשה אח"כ יאסרו ויכוי אחד מימן רובבשהימו7
 דבמעשה מנ"י וקשה סימן של בתרא 3!יעוטרי2חיטת

 מחובר אוסר שפעשה 3ומה וא"ת להדיוט נעבדאוכנ-
 ריבי שמעינן שלו שאינו מדבר ע"כ מנ"ל נופאהוא

 עדכ"ל. )ןגו4ה ע"י נאטר שלושאי3ו
 ופ"ב נניבה טהל' פ"א פוסק דהרמב"ם י"לולענ"ך

 או פתחו או ישבוו ש3נג טי נזילועטו~'
 חואין אלא ,הפחת לו שםין אין כאייו גפחת אונשבד
 בל,טיו  שגים לבעלים 'וסהטלם ל1כלי אותל שוהכטה
 ה~י לימול הכעלים רצו ואם לננב, יההה הע1בורוויכלי
 רכתב להם, שוסעין 'והכפל הפחת להם 'ו"צלםהשבור
 ותעיץ מעשה, בשינוי קצי לא לםה וצ"ע הם'שע"ז

 שקצי חשוב רלא תירץ יהלח'קם עליו, 3ששמודאולי
 שההייה רבעינן זומא טגשה שינוי אש1 נבוודםעק4ה
 ע"ז וכתב שס"ו ס' בש"ע הלכה וכן השם שינויעמו
 ואיבו שינוי חשיב לא דגשכד םעשה רשינוי שםהט"ז
 בג"ק והתום' נסוי, שיגוי 'דהוה שיגוי לאצארדוטה
 לכו' מבח קא ד23ריה לאו נםי טובח כל הא הקשהע"א
 עיי"ש. בכך, לקנוהה כעעמה שינוי חשיג דלאוי"ל
 לע"ז בשוחמ נם וא"כ שוגוי הוי לא שחיטה י3םהזונן
 הר"ן לדעת נם קמא"ש דבי אוסר אדם האין אמר"נןאי

 בה)4ה לח'בהחו לשלם רסחויב דאף באכילהיאסור
 רצו דש1ם לקנהע. 0כהש שלו יהוה לא ט"טשהפ0ידה
 בפתות להם וישלם השחוטה 'הב'הפה ליטולהבעלים
 לא ינם כלים. גבי הרמב"ם שפמק כםו להםשוטעין
 שינוי חשיג לא נמוי בשחוטה 'דאף 3ממשה בשונויהנו
 ראיתי וכן הל"ס, לדעת 'ונם התוס' ו4כתב סמונטוד

 רקי"ל כיון קושיא שהביא ם', חולין חייחבסהר"ץ
 אע"נ א"כ קננהו בד3!ים ב23חחרת בא בביבסנהדיין
 כסייף העובדן ס"מ שלו שאינו ובר אוסר אדםיאין
 שוב  ש8"כ בג2ייף, חעהבדה להר אעצשא7חרה דהיהםידי
 ה4כתב ע"ש, שלו, יונעשה  לציהה כחיוב הביימהקנה

 חט"ז על דפלינ בנקה"כ הש"ך לדברי ראיהדמכאן
 כעינא מקוי וא"כ או0רו דההא כל ד13עק4ה סס"ניו"ד
 הם"1 לשיטונ 'ונם בד23ים, קנא ולא להחזיההובידו
 ו,צאשוצ לאחפרח מעשח טהרי 3בילה שעה4ה ובררוקא
 הוי ס"כ! 3בילה נמנואה בעו*ה דנם קנו לאם"ם

 בדגום, קנה ולא עליו האצו כשגי נע"נאכאיוטש
 בהלכות זצ"ל שמח אוד והנאון ע"ש. חהפבשם,לרשת
 כסו"א שפ0ה הרמב"ם רעת לבאר כהב פ"העם"ם
  לעבו"ם חבירו בהטת שחט אם אבל עצמובנהטת
 לאחשחה שחיטה של טעשה דטמגי יהיכי אוסראעצ

 חנסק5 בשור הצאני השיב, שי3וי הוי סד"תבהנאה
 השלך, ויט כגטר דגא0ר האיטור נורם אינושהשחיממ
 השת כו"צב ושי": טובא בררכתא סצינו כאוסבדא



 ך יזחיו"ד ת ר א פרנשג
 קנאו והרגיצה דאנבה היבא שכתב מ' בחוליןרש"י

 ונזה ע"ש, התום' דעת כן ט4גו שלו, געשיתבהנבהה
 רהוה באהשטין התחייב וקנאה ואנבה היכאמיאב
 דונאה לאוסהה גמצי קא אהד סי' עאטהטה גשכיוןבנזלן
 שינוי הוי שפיר זו בשחיטה דאסורה כיון 3ש1נוילה

 כמצי לכן בשינוי, לה קני הוא כאחת שבאוטחמת
 שינוי הוי מה ומטבת שינוי ע"י הוא דדידיהלאסהר
 דבר אוסר אדם אם וכ"ז זו, בשחיטה ישאסורהכ4שום
 ודחבריה גשכוין קא דלצעודי אמרינן אי אבלשא"ש,
 נוני יגכל רב"נו נאהם לכן נאסדה, ואינה להשחטה
 בדעח י"ל ולענ"ר ע"ש, שא"ש, כהמה אוסרתאינו
 אז 5אוסרה מחית א1נה דשחיטה דהיכא הנ"ל.הנאון
 הד"ן לדעת דוקא זהו י"ל שא"ש, בדבד אוסדאינו
 שלו שאינו דבד אוסד אדם אין אמרינן אי דנםשכתב
 מועלת אינה ד,2חיטתו כהטום באכילה אסודהמ"ג!

 היכא דדוקא שינוי 'חשיב לא כזו שחיטה אזלהכשידה,
 הכא אבל לקנות, שינוי הוי אז בחיוב אוסדששחיטתו

 בי"ד הט"ז ולדעת להכשידה, בכהה אין דקהוא
 הב"מ קהטיה ליהצב הר"ן בדעת שכתב סק"דס"ד

 טההיא הנסרא פריך כט8י דא"כ הר"ן עלשהקושה
 ז,שחיטתו חדוב לשם ושחט אחד בסכין אוחזיןדשנים
 ולא לאבילה היינו פסולה הא קושיא מאיפפולה
 8געאה דנגאזלקה הד"ן הדעת טשום המא יבהבקנאה,

 טאליה, תשעה כידי פה עשה 5א כאילו יהוהשחיכאץן
 ברוב והשחאשח טעשה הוה 5ש שפיר וה רבכנוןע"ש.
 כלל טעשה ההה ולא כהצום לק3ות שינוי אחרטיסן
 4ה וגננון כלל. שינוי הוי %א חכחמשה ש3סתלההכיון
 חש"ך ירשת 4נבל בחיוב. אוסר שחיכאעו הוהלא

 ור"ל כהט"ז, דלא הד"ן נדעת 41כתב הכסףבאההת
 ל8ניך שהומה 84הדי סאליה כמהה ההוה למיכידליכא
 עאשין כמשום 3בילה דהוי עכו"ם נהשחטה הויאיא

 כתב חבית כבדק לחיא"ה ונם ע"ש. שחיטה,שחיטתו
 א5א דשא"ש, אוסר אדם משום דלאו אסורהדבאכי5ה
 כנותר, ליה והוי לשחיטה חזי לא נברא דהאיכושום
 בנחיהח סמשה עושה בעצמו דהוא 3מצא א"כע"ש,
 שפיר דהוי י"ל זה ובכנון טרמה, בחיוב עושהוהוא
 הנ"ל. הרועים 'דצמלא קוש"ת נשאר אז לק:יתשי3וי
 יידגת הר"ן נדעת הש"ך לדעת נם י"ל באמתאבל

 הריעים המלא לקהטית ההחלה אין יהגיתב-ק
 הנאון דביי קהשה ילכאחהה שגשח, אוד 'הנאוןבסבית
 טעשה השט ד,שא"ש דאגשר דההשו שחידשהנ"ל

 שינוי הוה יטפיר אז הנאה איסור עושההשחיטה
 כלים טטבוד נרע לא הא השחיטה, במעשה נםלשנו'ת
 או פתחו או ווצבהה כלים שנגב מי הרמב"םדכתב
 שינוי הוי דלא רימ"מ לדעת בשבירה קטה דלאנישבר
 רהחם ואי לקנות, שעוי שחיטה ההה ו"עששילקעוע
 פר  'שמו דאין בשחיטה הבא 5א אב5 עליו ישמוהוה
 שחיטה 5אחד דנם מ"ט יומא בנגשרא איתא והאעליו,
 דמחרי עכו"ם כוהל' נפ"ה הרטב"ם כתב רכן פר,סהרי
 כלים דשבור רהיכא בא. הוא וג"ם וע"כ ע"ש,פד,

 ולא ש41בור היוו דגלים בנו4 מנוש מזיק רקהא
- דבאה. איסור כמו חדש וין שום בוהגהוס4  ולכן 
 שינוי איזה "ש אם דק אלא נלל שינוי בזה הוילא

 כן לא אבל נמודה, במעשה עליו שמו שנשתטהבשמו,

 היכא זצ"ל, שגזח אוד הנאון לדעת שחיכשהנבי
 מהשחי6ח מהני אז שלו שאינו דבר אוסר אדםדאמדינן
 הוי ראז נמצא ד"ת הנאה כאיסור חדש בדיןלאוסדה
 הנאה איסוד לענין חדש דין בה שנוס4 מטעםשינוי
 אבילה איסוד לענין כן לא חשוב, שינוי הוי ואזדוקא,
 הקה מהורם דנם חד,צ דין שום בזה 3תוסף דלאכהשום
 אוסר אינו 'דהשחיטה היכא ולכן באכילה,אסור

 שלו שאינו דבד אוסד אדם אין אמדינן אובהנאה,
 דלא דאמרינן דק נוסף, איסוד שום בזה נתחד"2הדלא

 הנודם הוא מי  נ"ם אין אז אכילה לנבי מעשיואהני
 הם"ז, עאמתב כמו סאליו, סתה שהיא ממעם אםלזה.
 הד"ן לדעת הש"ך או הבית, הבדק שכתב כמוא:

 נתחדשה 5א סוף סוף נחידה, עשה דהואמטעם
 כמו נוס4 דין שום השחיטה במעעוה היינו זונמעשה
 דינו מנסר דאסד הנסקל שוד וכמו השחיטה,קודם
 כטו שינוי, שום בלא בעלמא מזיק רק והוהואילך
 שינוי שום הוי דלא הדמב"ם שכתב מכהש, כלישבוד
 דהוא, כל כהנשה דהוה או עליו שהשמו כיוןלקנות,
 נם הדועים הטלא לקהשיח התחלת אין ולכןע"ש,
 חבית. בבד9 להראנב"א או הד"ן5דעח
 בה עהשחם כיון לר"ה דאכשרי3ן כשה בבלל לחקוורויעש

 מיו איסוור של הטעם סהו אפיה א'סימן
 ר9 נשמר איט אז עכו"ם, תקרובמ שחוא דהוהאי

 בעין עכו*ם תקרובח ישהיא ננסוה שאז שחיטה,כנסר
 שסקציהו סוקצה במשום יק דההה נאסו אופנים.

 רועא. כ5 בטגשה אוסר טוקצה דאפ1ל1 וי"5לעכו"ם
 לא דבכעקצה כהבח איסורי סהל' פ"ד נתבוהושוב"ם

 אמין 3לח"מ, וע"ש דשא"ש, 5אסור טעשהמחני
 כר"י ס"ל בהא דר"ה דבתב חנ"ל הררגיםבמ5א
 שחיטה ובתחילת סוף. הגד טתחי5ה לשחיטהדישנה
 ע"ש. עכו"ם, תקרובת והיה עליה שטה נקדאכבד
 קהטית לחרץ זצ"ל הפהן שלכה ד' הנאון כתבעלך

 מקבי עפרא שקלו איך טפנהדריןי%עש,שים
 שהאריך טה ע"ש חפירא, ע"י גקהשה הקבד האישכוואל
 "8 היא מילחא ל*צ יהזכגה אכוינן אי הכתבבזה,
 עןנה דהתם וכוערות שיחין בה לחפר דמי ולאלי"טב
 כקבר אבל אסודה, כאע4ה וע"י השתחואה בעתמעשה
 הוסנה דהי"5 טה לפי נאסר לא עדיין הקבר שחפרבית
 והו"4 מעשה נעשה בו שהונח ו5אחר היא, מילהאלאו

 תוכן זהו דמותר, יקי"ל עבדו ולבסוף שנטעהכאילן
 ללבסוף כמעו ס"ל דשמואל נמטום שהשינ רקדבריו,
 אינו עדיין זה דבלא י"ל לכאודה ולע3"ד אפור.עבדו
 כהטום ס"ה סנהדרין וווס' לשיכעץ רק בדודהדבר

 הזמנה ס"ל לשסה עיבוד דבעי דס"ל דגמשן ס"לדו"ש"י
 ישמה מווי דבעי מ"ז במנחות ס"ל השמואלטיתא
 שמואל ס"ל וע"כ ליטטה עיבוד נסי דבעי ס"לא"כ
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 בעת בקבר רש"י לדעת א'/כ ,הוא פילתארהזמנה
 דם"ל רלמאן שם הוא ה5וס' ולדעת אוסר.שהופר
 רג"כ לשמה עיבדד רכעי ס"ל היא מילתא לאוהזכגה
 לא ובא3ות - היא. סילתא לאו יתזג1נה שמואלס"ל

 הזמנה ב13חלוקח לשמה עיבור דתלי ו"2"י דעתהבגתי
 יצ"5תא הזשנה האם חזיט, רהא לאה או היאמ.לתא
 אהלכתא, מהלכתא הקשה והתום' לשמה, יכויבעי
 הזמנה וחן לשמה העשויה ררק משום י2ם,ע"ן

 ציצית גבי ח1צינו ו~%, יש"כות לה אק היאמ*ט1א
 סוטה גבי וגן שה קוו שום טהם יאין לשמהרצריך
 זה עקןי להיחז שויסה גאתה עים י כל קדושהשחל

 צריך קררשה בדבד להחפים רצריך היכא כל ק 1לשטה,
 ס"נ דור 'שאילת 3ס' 'מצאחי החיפדש ולאחרהזסנה.
 וז"ל אדו. בדרך כתב דוד 'שאיפז והנאח בזה.קעאמר
 אופן על היא לא. או היא סלתא הי3גה בבח-דחע"ע'
 בהנאה אותו אחשקז כו המממת 1שש1משה 3וכרמ.
 היקנו העש ג1ילתא חזטנה אי נחלקו אחר 5שיגעשאו

 הסעשה נעשה כבר כאילו נח41בת כזו ו3ההשהה"טנא
 לשמה, צריך אי כלל ענין 5ה אין ווה לאו אובה.
 לצורך בו שגשת3מש דדבר סובר ררשב"נ רהעיקרא5א
 ראיה וושביא קוד"ש, לצהרך בו לש3מט אסהרחול

 הרבה. 3זה חהאריך בה"ו יוגמא פ"בכ1הירהטלמי
 כמח5וקת יוסי ר' בשם ר"ח בירושל3וי טחלוקתשהבט1
 מזוזה 1יו 5מתוב סוונר קמ"ע לשם ע~עיבחהעור

 נחשב ח% רבר לצורך הז3גה אם בזה הואדהפחלוקת
 חיפוי ביעור כאן טובר ולכן חול דבר בו נשחג81כא5ו

 לצורך שעי3דן ר"ל לשמה עוברן לא שאםחחפלין
 יהזסנה חול רבר 13 'נשת3מט כאלו הוי חולתשמיש
 שנחלקו וכעין קודש לרבר בו לשמש ואסורמילתא
 לצו,רך כלי דעושה תנעל, ריו'מא בייושלמיתנאים
 ש'נשת3מט קורם לנבוה בו להשונפמט מותר אםתריומ
 קודש הוי לא 'דתפילין רסבר או דפליני ורבנןלהריומ,
 לצויך שנשתמש מרבר 'טשותן ומותר ז'הלענין
 ואינם היא טילתא לאו רהזמנה רסוברים איהדיומ
 סובד דאביי חול. רבר לצורך שהזמינו במהנאסרין

 עשית אוסרות אם חול לרבר הזמנה ברין נחלקורתנאי
 אלא תנאי ההאי כרי"נ עכ"פ וקאי קוד"2 דברמוו7

 ור3נן דרשב"נ פלונתא מוקי ראיהו אבייידב-י
 כו"2ב"ג וסובר לאו. או ג1ילתא או בה131נה רקשנחלקו
 אסור חול תשפיש לצו'רך דהזסנה שטוברעכ"פ

 חול דבר לצורך נשוזמש כאי~ו קוד"2 בולהשתמש
 ראיה שהביא הקור3שע רברייתא תנאי עםוחולק
 לשג1ט חול ג1דבר רהזמנה יאטי רבא 'אבללרבריו,

 דנאסר כל וכו' היא טייתא ו~כי"ע טפי ד~מור קוד'8ב
 הזג1נות בשאך כדשא"כ ואריג מווי שהוא הזמנה אףבה

 רסוברים בהשום ישב"ג על שחלקו דהפנןומעמא
 מיבד אותם לעשות שיאסרו וה לעניןרתפלין

 לונשוונ וכוותר בלל קריש לא חול לצויך בושנשתגמט
 כיוצא ומצינו להדיום כו שנשהגמטו סעור אףהבתים
  שי"ש רושד, א5יבא אלא שאינו בחנאי הרבהביה

 הירושלמי שימז כפי ראזלא הסנהררין סוניאשפידש
 רע~ב"נ דגחלקו סוברת מ"ב רמנחות וסוגיא יוסא.פ"ג
 תפילין של הבתים בעור לשמה עיבור בעינן אםורבנן
 ציצית בטוית נחלקו וכ"כ העשי*ה מגוף וה נויטבאם
 סוניא לכן  לע~מה להצריך 'העשייה מנוף נחשבאם

 נא3רו שלא נליון על 'הכתובה ס"ת רקפסיי נ"דרניטין
 הלכה ר3(נחדה דהסוניא רמנחות כהסוניא 'היאלש13ה

 שייכא ויא שם אביי יכן כותיה ע31והאל רקאינרשב"נ
 בזה שכתב 3נה ע"ש לא, או מילתא להזטנהכלל
 לתרץ שטתב יו"ר ס"ל קצחק באר בס' סצאצזי7טן2נ

 שלטה ר' הגאון של תירוץ געין הנ"לקושי'
 סק"כ קמ"ה סי' הש"ך דעת שטביא יצ"ל,מווילנא
 רלא אמ ענו"ם בנטעו נאסרו אליל לשם לחורסנטהיה
 אינה מהחלה נמעו רישואל והיכא לה,השתחווה
 ע'"ט, נאסרה, אח"ב עבד ואם שתע3ד, עראסוחה
 כתב ט"ה בע"ז הצריקים מעשה בםפר הרמב"ןאמנם
 13חמת הוי האיסור ועיקר נאםר אינו ימחובררכיון

 לא הגטיעה רבעת 3יון לכן תלושה, שהיתההנטיעה
 כהשע3רה רק נאסרה לא ישראל של רע"ז סשוםנאסר
 מיתמרה, לא ממילא א"כ מחובר, הוי הא העבודהובעת
 הל לכן עשייתו מעח רטיתמרה עבו"ם של ע"זורוקא
 מבואר א"כ תל"טה אז רהוי הנמיעה בעתהאימור
 לרון 8ש הנ"ל הר3וב"ן ולרברי הנ"ל, כהש"ךרלא
 רנאסר וכו' שהחין בורות רחפר עולם בקרקערה"ה
 איגו ראה האיסורו, עיקר וזהו ארם, יר תפיסתכהסום
 עשייתו כעת מיר רנאסר עכו"ם בחפר דקשייך

 של בע"ז נמ2א"ב ארם. יר 'תפיסת היתה ואזהחפירה
 אחר רק אז, השתחווה ולא בורות בה חפר אםישראל
 לא ארם יד תפיסת רנתהווה רבעת כיון א"כהחפירה,
 בשנשתחוה ואח"כ השתחויה, דמחוסר כה2וםנאסרה
 מיתסר ולא מחובר והוי ארם יר תפיסת הוי לא אזהא
 רקבר רקי"ל הא זו שיטה לפי בפשימות ניחאיכן

 בחפר ד,2אני יחלק ריש כה2ום מיתסרי, לאמחובר
 של בע"ז רהא כה2ום רנאסרה רע"ז וכו' שיחיןבורות

 רהזמנה כרבא דקי"ל בקבר כלטא"כ מיד, אסורהנכרי
 המת שנתנו מעת רק הקבר מיתסר ולא הוא, מילתאלאו

 היה לא בו ירארם תמיסת שנעשתה רבעת וכיוןבתוכו,
 ולא הוא מילתא ואין דהזמנה כדשום האיסור, עליוחי

 ש3 נמי )רהא בתוכו הסת שנתנו בעת רק ההאמיתטר

 א"כ שיעברו(, עד באסרו דלא עכו"ם של3וכה8כה2ו
 נעשתה שלא מחובר אז הוי בו המת בשנוחןאח"כ
 שנמעו לאילן סמש ודומה ארם יר תפיסת אזבו

 אח"כ בשכהסתחווה ראף אז השתחוה ולאלעכו"ם
 הך בן גם והביא ישראל. של בע"ז נאסר5א

 הוא עולם קרקע שמואל ראפר דסנהדריןעובדא
 ראמר ישטואל בזה. זה דתלה התוספות דעתוהביא

 מילתא לאו הזמנה דם"ל סוכח לשמה שלודבעי
 טביא הנ"ל והנאון ע"ש, לעיל. שבתבתי כמו1יא.
 ר' הגאון שהקשה )טה ז"ל. רש"י ליעת נ"כיתרץ
 עברי ולבסוף רנטעו ס"ל שמואל דהא הכהן,ש'3ש7



זיו%יתפארתש
 ההמב"ן 5חשת  עכו"ם של בע"ז ווקא י"ל דזתואסהר,
 זצ"ל יצחק באר והשון ישראל(. ישל בע"ז לאאבל
 הש"י לדעת בעצמי ע4הערתי סה נסי יתרץכתב

 לשמה עיבוד דבעי דם"ל דמאן דכתב ט*ח,סנהדרין
 טווי דבעי לשכעאל וא"כ היא, פילתא הזמנהס"ל
 הנ"ל השון אבל היא. סילתא הזפנה ט"ל וא"כלשמח
 אילן דנמע ס,ה בע"ז רש"י שיטת דהא לתוץכהב
 בחפר ה"ה  א"כ אח"כ 3השתחווה אף מאשרלכו"ע
 5היות סיבעי  עכ"ז אח"כ בא דהאיסור דאמ3ודות
 י"ל לר"ש"י אך רגיגיקרא, אדם יד תפיסת כרשוםנאסר

 כאהרבנן רק בהתמר לא בורות דחפר הלבו"שככדש"ב
 בתלהש אדם יד תפיכצן טעולם היתה דלאהואיל
  כצ-ש"י וכדמוכח טעיקדא, פחובר הוא הבורדהא
 בחופר וה"מ ע"ש, וסייעתו חזקיה דנזרו 3"דבע"ז
 וכן ע""ש, הלבוש, כתב וכן 3א,ני, אהדדי דנביבורות

 לכן מזה. זה רלמר הרועים, המלא בשם לעילכתבתי
 13דיגגן. רק דהוה כן להוכיח יש נופא דפרש"יי"ל
 רסה לחדש זצ"ל, הכהן ר"ש הנאון שכתבךמה

 ור"ל לרבים הטעיינות ונן הרמב"םישכתב

 לא0ור טגעמה כ1יקרי לא 3!"ם ב"ריוה דם8חיומודאי
 הקרקע דנשתטה בויות להפר ד13י דלא דאצעייןנם

 כאן כמשא"כ חפר, ועבשיו חלקה הדקע היהדמעיקרא

 כלל הסעיין נשתנה לא פיסיו סהצת קשנאיגהע*י
 הנ"שר בור רונאני דסנהררין הסוניא שתודץובא

 ניכר ע4אינו וגנאהגם דחוזר קבר כ4שא"כדח4וננהת,
 כצכח דלא י"ל ולכאויה לא. או גצתחלמ הפר אםכלל

 נהבוין שאם שכתבו ופמלו נבעו ו"מ מ"זכשההוט'
 שאילן אע*8 אסור מכל ודאי לעכו"ם כול1לגשעע
 דעמר ווסיא האילן בנוף טעשה שעשה כיוןסהוונר
  יב"ל מעשה, בה שעשה לפי הקרקע שארושנאשר
 לחלק יש הא חנ"ל שלסה ד' ה3און ולדבריאאאמ',

 3אמר ו5ן מה8אשה לכל רניכרת בורות חפררשאני
 הגיד"ים והמליפו 1פסלו בנ1עו כ%ש1"כ ואא,שענוף

 הגרוע לכל ניכרה וואיטה ראזסהגשה נתבטלהדעכא4יו
 דש1ין הנ"ל גאשום' מוה כעכח אע"כ סעיפרא,ע4ההה
 שכהב מנ"ל 3סי' יצחה 3באד כצצאתי ונן ג4הלחלה

 הנ"ל. כששתוס' זו סבהא לדחותנסי

 כךמימן
 בכור צמרבענין

 הראז פה תרנ"נ, שנת גח, לס' טוצשש"קבעזה"י,

 כו' ובקי הריף ה13פורטם הנ' 'הרב 'דידיבבהר
 וקאלטינן הרב נ"י, עזראמ'
 רוח1ניטע( אב"ד המשון הרב"וא

 - א-
 בכור צטי לום בשני ש4יתו וע"ר הנעני,מכתבו

 בטל חוא אם חולין של בצכ4רשגתערב
 ס"נ רערלמ בפ"נ הר"ש לדברי והביאברובא,

 ולדברי בנהךות, פ"ח 48נ בסוף החמב"ם%דברי
 ח' הגוב"י יםלבדי א%שיטהע בין וחילק יהשם.הראב"ר
 בערלה אלי' בשנות מנר"א לדברי והביא קצ"נ ס'י"ד
 ע4ם חסשניית בפי' הרכוב"ם לדברי והביאו עליוותמה
 הרסב"ם בכוונת שפירש סה וש 3כוגתו, ש8ירשוסח
 ע4צסר הח1 שלכ1ה ניזה ידושש שם בטרוחבחל'

 כוודה הוא נם שלג4ה טניזה פחות אבלבתערובוות
 בד3רי ניוה חנין שרייק כוה הנה ברובא.רבטל

 דדוקא שכתב בזה אבל דש1מת, על כיון ב4ההרסב"ם
 ושפירש מה נם יפה, ניון לא 3זה בע"נן ע4לכשהני*ה
 מתיחן לו שיש קדשים רווקא המשניות פי'0דברי
 כיון לא דבריו ביותר אבל הוא הכי וראי בכ"שאעסר
 בוה. הנלענ"ד ואודיעוי8ה

 י*נ הל' בכורות טמל' בפ"נ שם הוסנ"ם זאךהנה
 בניזה  שנתערבה בע"ם אפילו בכור3יזת

 הוא הרי אסוורים הכל א5פים בכפה אהה אפילוחולין
 הסים כגא האוורנ י4הוא. בכל וטאדש חשובדבר
 בכ"ש כשקד,ש מפוקד"שין גשצצשר ידלק בבטר הבכורסצטר
 ה' י"ט ה' מגיקרשין פסולי ח' בסוא כתב וכןע"כ
 ביצק הגוור יספמר נזיר ב"ישר 'הסים מלא ושוהרני"ב
 ב' כ"ה בפכורות מוא ינייה את רין וחנה ע'קכ,ידל9

 3נ"ש אסורין סוכהן נע5י רהניא להא ר"נדטפרש
 ר"י ונדביי חשלין במזת ו4ותערבה בע"ס בכורבניזת

 לאחר נם שנשר בכור צטי ששסר שםדפהניתין
 גפ*נ סשנח הוא דהאורנ ודיש ע"ש. הבכור,שתיטת
 שלעש ב*ה "ש אנה ע"ש. הדטב"ם, בלשון פ"נדשרלה
 כה54הי בבורות בהל' ושם חכ"ם הקו4ה א(קוע4יות.
 דוקא דידלק הסים בכיא דאוורנ 'הא רמ%יהגוויה

 בטל %א חוא ואז 3בנר ציפור כ3רן שארנבציפרותא
 כתב וכן מרא"וש, כהב יכן ברובא, בטי כלא"חאבל
 ע"וש. הרמב"ם, השמימו ימה וא"כ שם, בעדלההר"ש
 חדא שם, בהשנות ימיאב"ד שם הר"ש הקשוב-נ(
 טטווי בכ"ש דאוסר חולין בניזת צמר גיזתדס"ש
 דבארונ ועוד הסש, בגולא אלא אהשר דאינווארוג
 וצ43ר בכי"ש ו3וקדשין אוסרין סוידשין לטהעצמו
 לאע בכוי רכי הסים, בס5א אלא אוטר א"נובכור

 בדבריהם ואבלא בזה, עחע*רצו פה וע"ש הוא,מוקדשין
 אי"מ.להלן
 תירע חסוהה כ"צלהי הראשונה  סושיא עלןדץנדץ

 דוצעשב"ם שם בערלה אלי' כשנותמנר"א
 השנות של לשוע אבל שם בסוניא אחר פירוש לו"ש
 יאבאר חסוניא דברי אביא לנן קצת פנוכגםאלי'

 דז"ל מ7114 הוא נכון כי יכותתו רבריו 1אעבעזה"י
 שער חגן לד"נ טבי לימ רגצי תסורה כו4להי שםהש"ס
 חבכור מצ3צר הסים טלא וש4ורג ורכינהו יקברהנזיר
 הה5ק 3ושה חסור ופמר ה3זיר  3משער הבנד יירלקבבנד
 א"ל כו' טהור בנויר כאן טמא בנזיי ב14ן א"להשק
 לי3כ1ל א"ל נו', 0ע4עד כאן כושה גששן ר"ה4 אמרהכי
 ד"י אכשך ליא4שינהש בציפריתא ר"פ אמר בדובאשם
 קאכהנא הכי כו' לן קשיא 9א א"ל היא ר"י כ1ניהא



סה ך 'זהיו"ד רע ר א כ2רע

 כר"י אוק23ק לאו ואם מיטב ל"טלפינהו אפשיאם
 שהקשה מה אליהו בשנות וע"ש עכ"ל. ע"שכו'

 רהא 3מטמע דהלא להקשות מומיף ואני זובסוניא
 ליה דמקשה הוא י"נ בחובא ,ה,שק שם ליבטלדא"ל
 גם והרי כו' בשק כאן ששת רב בשם תירוצו עללטבי
 לבטי 3ן כמו קשה נ"כ טמא בנזיר כאן שתירץלדידו
 ורק ק"מ לא דלדידו הוא מוכרח ע"כ אלאברובא.

 שם הגר"א 3תב לכן זה 'דקשיא הוא ר"ש תירוץעל
 הוא דכן ברובא דליבסל כיל קשה יא לר"נדודאי
 קושייוזו כל אלא ברובא בטלים שאינם הדיןמעיקד
 הוא הדין דשער לשער, שק בין שגוחלק ר"ש עלהוא

 זמן לאחר איגש ימצאהו דלגוא חז"ל חשו ישקשיקבר

 החששא לננד והלא ידלק אמרו לכן מיניהויתהני
 לו היה לא וא"כ ברובא שיבט4 ל1מר לן -יההזאת
 ר"פ א3ו וע"ז ויקבד הדין עיקר על לחושלחז"ל

 צפרותא פריך וע"ז סדינא, מבט4 דלאבצפדותא
 ולא לנכ(רי  ג!ותר יה"ה השק וכל ויקברלי,טלפינהו
 י"י מני הא י*י אמר דליקא ולא קבורה לאיצטרך
 הנקברין לו2יוף עצ3!1 על להחמיר רצה אם דאפרהוא

 בכו"ע אלא בציפרו'תא איירי יא לעולם ור"לרשאי
 ייקבר ביובא וליבטל קשיא לא ומ"מ ביובא בטיללא
 הדין מעיקר הוא נן אלא ידלק לבד דרבנן מחששדא

 נלל עובד חוינו 1להדליק1 עצמו על להח3!ירדרשאי
 וא"צ יקבר אמרו דבשער אלא הדין עיקר עלבזה

 ע"ע שיחמיר אמרו בשק אבל להדליקו ע"עלהחסיר
 הבין יא המקשן אבי ירמיה ד' כוונת היה כןוידלק,
 בציפדותא ר"פ תירץ ליישב שבא סבר אלא הכיכוונתו
 תידוצו הבין לא 1לכן לישלפינהו קושייתו ייישבובא
 השק כל ויהיה לישלפינהו לן קשיא קא לו דאמרוזהו

 לג2ן מוכ"ס הלא כר"י לה סוקמת ואת לגמרימהתר

 יהיה השק וכל ויקבר הציפורתא לישלפינהו השקידלק
 לישלפיגהו אפשר אם קאטינא ה3י וא"ל לנ3(רי,מותר
 אוק3וה לאו ואם מדבריך 5ג3!רי מותר השק ויהקהמוטב

 איירי ודאי השק ידלק דאמרה דהמשנה יר"לכד"י
 כלל בציפרוהא איייי ולא ל"טלפינהו אפשרבדלא

 וסהנ"ל. לר"י הדין גועיקר ידלקואפי"ה

 אלא בציפרורנא, כלל איירי לא 'מכקנה הלאךערעה

 זה אין אמנם יקבר, לרבנן אבל כר*יודאי
 למסקנא גם ודאי נזיר בשער אבל חמור בפטראלא
 נזיר לשער טמא נזיר שעי בין לחיק ר"נ תירוץנשאר
 היה 4א  דהקושיא ברובא ייבטל ק"3! לא וע"זטהור,
 נ"כ הר"ש 'כתב וכן וכהנ"ל, דשק 'החשש עלאלא

 לחלק ר"נ תירוץ נשאי 'המסקנא לפי נם נזירדבשער

 הגר"א מפורש 3תב וכן טהור, לנזיר טכטו נזי'רבין
 דעת הוא ו3ן ע"ש, ש"ח, ט' בי"ד הנר"אבביאור
 יו"ד דב"ה המוקד,טין פמ1לי ה' בסוף 3!פודשהרנמב"ם

 אמר שם י"א וב"ה ישרף טהור גזיר דשעי 3תבשם
 מלא דהאורנ דגיטנה וא"כ יקבר נפגשש נזירד"2ער

 וכן טהור, נזיר בשער איירי ידלק נזיר  3ו2ערהטיט

 דכאב והא ע"ש, שם בתמורה ר"משניות בפי' נ"ככתב
 משער הסיט מלא האורנ מתסא שם י"ב בהל'הרמב"ם

 עצ3(ו דממך כמ12ם טהור בנזיר דאיירי פירש 1לאנזיר
 טהור נזיר שער דרק 3שפורש דפיו,ש הקודמיםאדבריו
 כ4 דאטר י"ד בהל' שם שאח"כ אדרבא וכןבשרפה

 ע"ש, ייטרפו לא הנקברין כל וכן יקברו לאהנשרפין
 ח3וור פטר על הקושיא לן ישאר עדיין דיפ'"זא"א
 אבי כר"י רק אוקמיה ובגמ' דידלוק, הרמב"םדססק
 פ"נ בערלה בירושלמי דבאפת מידי קושיא יא זהנם
 וז"4 הכל כדכרי לאיקמיה אחר תירוץ בזח אמרד"ב

 דלא ור"ל גופו יקבר 'דתיגנר הן שעיו תשרף דתימרהן
 קגורה בעי נופיה דרק חמור אפטר תמור גופטרקשיא
 תירוץ דלפי 3יון 1לכן ע"ש, שרפה טעון שערואבל
 להלכה, הרמב"ם כן תפם 4כן לכ"ע הכהטנה אתיאזה
 הנר"א דעת בודאי נ"כ וזהו ע"ש, שם הפ"מ כתבוכן

 היהוי52טי לדברי הביאו שלא אף שם אלי'ב"טנוה
 שנאד 3(ה לתרץ אלא שם הנר"א בא לאועיקר

 ההיא שתפסו והרא"ש הי"ש שטיטותהרכגב"ם
 הלא ועתה וכהנ"ל כלל זכרו לא ואיהו להלכהדצפרתא
 הכ(וקדשין פסולי בסוף בין הרטב"ם פסקי לנכוןא"ש
 ה4י בכורות מהל' בפ"ג וכן חמור ופטר נזירבינער
 ואיגם ד"ד5ק ש4שתן בכל דפג(ק הבכור בצמרי"ג

 בשעת ב5שון נ3גום שם יש אג(נם ברובא,בטיים
 כם"ש ודאי הוא כוונתו אב5ח4יה1
 בט5ין אינם באמת דלג(ה דבר של בטעמו14בפנם

 בערלה הכהטניות בפי' יפה לן פירשברוכא
 פנים. בשום שיעור הכתוב בהם נתן שלא כה2ום,2ם
 אסורז: א'ינה עצטה הניזה בוהאי בכור ניזת דהנהור"4

 אבל תנוז 4א רק אמרה דהתורה סדרבנן א5אבהנאה
 יהיה במומו בין בתמותו בין הבנור כיטשחטהניזה
 מותרת 'טשחסו קודם וגם מדינא יספרע מותרחהנייה

 אאטחטו קודם מדרבנן אלא אסרו ו4אמדאורייתא
 קגסא כהטום ששחטו לאחר ונם אותו ישההד35(א

 עי5ה, של צמר ואף כ"ה בכורות הכהטנה וכדבדי4ר"י
 בערלה הר"ש וכדכתב כ"1 בדף התם 3דבעיתמימה
 ננ וכדכתב שם בבכורות התום' כתבו וכןשם,

 אגשנם ע"ש, שם י"א ה5' בכורות ג(ה5' בפ"נהרמב"ם
 בהנאה, אסודין מדאורייתא חמור פטר ושער נזירשער
 אינם בתערובות דנם ה3א2גה ח13ר1 שלשיתןובכ5
 גהן  וע"ו הנאה, איסוו" כשאר תעיה ו5אבטלים

 שיעור בהם הכתוב נתן ש5א 3מטום טעםהרסב"ם
 הנאה איסורי ל53 דסי דלא והיינו פנים,בשום

 וכיאי ערלה תעלה וסודבנן בטיין ברובאדמדאורייהא
 בהם גהן שהכתוב שאני דהתם ומאתים באחדהכרם
 יאכ4 4א בהו דכתוב באכי5ה כגון פנים באיזה,טיעור
 איכייה בהו כהיב ד5א הכרם ובכ4אי בכזיתואכי"ה
 וכן ע"ש, קט"ז חולין נדאמרו המ5אה בחוכתיב

 פרוטה, ב'טוה הוא וטעייה בכזית הוא קדטיםבאכי4ת
 הנאת 3רטא"כ עריה(, מהל' בפ"א בכהט"ל)ועיין
 נמצא ולא שיעור וום בו אין חמור יפמר נזירשער
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 שייך 4א ראכי4ה כיון פנים בשים בבתיב 'ט"גי-בהם
 שער ולכן שיעור, שים בי אין יז.אה וקאיסירנהו
 באלף, אפ"לו בטל אינו מדאו-ייתא הם:ר ופמרנויר
 לא בהם רנם בען דרבנן רק שהוא אף בכור צס1ריכן
 זה גם שיעור בלא אסרו הרי ובהטשה אכילהשייך
 נזרו לכן צר ובשעם פנים בשופ שיעור בו איןסיקרי
 כעין באלף אפלו תעלח שלא כ4הרבנן עכ"8 נניזהוגם

 שגזירתם כיון )ונם חמור, ופטר נזיור דשערראוריהןא
 שיעור אין איסור ולענין תנוז %א לירש8 סשוםחוא
 בפ"א הרגוב"ם כדכתב לבד סלקות וענין כו' תנוזכלא
 ראיידי ש"ח ס' י"ר והש"ע והטור ה"ז סעילהסהל'
 שפיר ולכן ע"ש, שיעור, שום בו ונרו לא איסורלענין
 על אלא ברובא דליבטל כלל ע"ז הש"ס הקשהלא

 שתעלה( לענין ילא רכהנ"ל שיקבר לבר דשקהחשש
 לבר הסיט כגולא אלא אוסר שאיגו דמה לפי"זוצ"ל
 הנאה בו שייך לא הסיט ממלא דפחות סמנו פחומולא
 מיניה גצשהני לא ס"ם גבנד בטל אינו אם ואףכ%
 לרבנן להו דקים הסים נטלא אלא או0ר איגו ,ולבןכ%,
 )84(. וד"ל הבנר, נל וידלק טיניה סתהני ישפירדבזה
 לחראב"ד הר"ש של ה9הצ"ות שני בי"צובאמנם

 פירוש לפו"8 ז"ל הרמב"ם השנילהנ"ל
 התחלה אין פיוישו לפי א,4ר שם י"נ ככושנהנ%א

 הם'א8 ע4הקשו 'השני ה19שי' לענין והואיקהשייתם,
 השניל הוא מוקדשין לאו בנור וכי טבכורסע9ו"צין
 בפירוש כ"ש גצקד,צין דנעקדשין הא לפישהה8ב"ם
 אותו כשיהיה כי ענינו וז"ל שם הכהצניות בפי'נפלא
 הסיט סרוחב פחו'ת יהיה אפילו נ4וקדשי! צמרהצנשר
 ער בו להנות וא4מור קודש כולו הבנד אותושחוזר
 הצסר אותו "כשיה"ה האי ולכאוהה עכ"לשי6רנו,
 ונם לצורך, שלא לשו! אריבות הוא טוקדשי!"צשר

 צמר ומאי מוקרשי! של צמר לומר לו היהדעכ"פ
 הבנר אותו שחוזי לומר לו למה ונם רקאמרמוקד"צין

 כיו! בכך מה קודש כולו איני אם ואף קודש,כולו
 אמנם ללובשה, אסור הרי הקודש הצמר זה בטישלא
 ובם9ודהצין הכהצנה שאמרה דמה זה הוא רכוונתונראה
 הוא הבכור צסר גם רהרי פידשין של ?מר ר"לאהנ1
 הסיט סלא ביה דבעינן ואמרה מוקד"צין שלצפך

 הוא הכוונה אלא הנ"ל, והראב"ד הד"שוכיושיית
יךם

 ראהשונח בכהשנה 6"נ ערלה פ"נ נ3הצניות עיין)488
 בכך רנ4ה יז"ל הנ"ל הרסב"ם עלשהק'8ה

 רבים דאחרי כמראורייתא ב5לו האיסוריפ כלוהא
 כטיל לא חשיב רבר אמרו רחכסים אלא כתביהטות

 דבר הוי הסיט מלא ?מר דלחכמים למימרוה"י
 יבוה אחר, בעני!  לפרש, שרחק מה שם עיי!חשוב,
 על ולא הנאה  שיעור על הוא רכוונתו ק4פיר,אתי

 הביטולציעור
 המחבר( חת! הססרר)טהרב

 הצ13ר שהקריש וכגז! הוא מוקר'טין בעצמודהצכ-
 פריו! )י ויש דמים קדושת אלא קר:ש שאינועצם:
 אוסרין ולבן כאזייין לו שיש דבי הוה הדיוא"כ
 ררק אגשר כבר דהרי ע"ז יוקע4ה שלא כדי אלאבכ"ש,
 4עסר חרע גשינ"ה בסחות ולא ועאה שייך הסיטמלא
 פיריש ולזה גצקך"4ין צגשר מ"ש וא"כ בטיל דלאאע"נ
 ואזיהין לו ק"8 דבד שהוא רביון כחצוםבטעסו
 כולו הבסר אותו וחזר חבנד לבל שיקדש רבנןעשאוהו
 לה חייק )ננ( שיפדה, עד ליהנות לו ואסורקודש
 כ"ש סקדשין 2בטוקדשין ראסרה עצסה הכהצנהמלשון
 אכשרה אלא כ"ש או0ר ובמוקדשיז אמרה לאוימה
 קרוש, להיות חוזר הבנר שבל לחורות מקדשיןלעיו!
 דייק ג"כ בעצגצו ו(מקוהש בצמר ראיירי שפירשומה

 לוטר לו ויהיה ובמוקד"צין דאמרה הכהטנהמלשו!
 עצטו ע4הצסר להורות אלא במוקד,צין ומאיובקד"צים

 בקדושת קרויש א"נו הקרשים צמר ואלו מקודשהוא
 ועורוח לכהנים קדשים קד"צי עורות דהלא נללהקדשים
 הבכור, שעשר ובן קדושה בהם ואין לבעלים 9ליםקדשי
 וכמנ"ל טדיבנן אלא א0ורה הגיזה אין בוחייםואף
 ק4ה'ו:ש וכמצום קאסר עצמו הצמר כשהקריש ע"כאלא
 ובן בפריה, מתירין לו ויש דמים קדושת רקקדוש
 הדא וז"ל שם ערלה בירושלמי פפורש הכי להמפרש
 שאין בקד"צים אבל מתירין להם שיש בקרשיםדתיסר
 כווגהו נ"כ וע"כ עדכ"ל סיט צריכי! מתיריןלהם

 בקדושת מקוד,צ בעצטו כשהצמר רהיינו הואהכי
 שם ב6"מ ועיי! וכהנ"ל, מתירין לו יש ואזדסים
 וננזז שנתלש וצמר בשער כנו! מתירי! להן יששפירש
 פריון ע"י טתירין להם שיש חיים עריין כשה!מהן
 פדיו! להם יש קד"צים ראיזה תימא והוא ע"ש,כו'

 לא )אם הנוף קרושת שקדשו כיו! בתמותןבחיהה!
 להברי לציכור ,הוצרכו שלא תמירין כנון רחוקהבדרך
 יבר"ה שהקדישם וקדשים ע"ב ע"ט במנחותחכמים
 הבי מכ:רש יומר היה מומין בנמלו ואיוכה"נ(
 הירושלכוי וגם כמ"ש הוא וראי אבל בבע"ם,ראיירי
 תירץ ולזה וכהנ"ל ובכ!קורשי! מלשו! לה ררייקוראי
 על מתירין לו ביש ראיירי בהשנות הראב"ד נ"כהכי
 הרמב"ם לדעת כיון שלא אף הירושלסי דביי הואכי

 ובס9ורשין.בפירהש

יוכשה
 עדייז וס"מ שכתב ערלה ראשונה בכהשגה עיין)2נ(

 ניהו כששי פריון להן שיש ידשים הגיצ"ע
 ודנשר לפדיון, אוסדין מום סהם שנפל פסוליןאי

 הרמב"ם במ"ע טוהוי! מיו כה4הוממו אי אימזיה'2ער
 שהוכ(מו קודם שנושר ואי 'הל"ו מעי*ה סהל'פ"א

 הצסר אסור שחיטה לאחר אפילו הא הוממו:עכשיי
 מיירי ואשם רבהטאת ינראה שם. כמבוארשנושר
 סותר שחיטה דלאחר שם שכתב שהוכומו קורםשנושר
 דלאחר עבשיו סתירין לו יש והוי להו משהודלא

 עכ"ל. להתירו, לשוחמן יכולשהוסם
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 תם בין לחלק ישתירץ תר*ש דנם לענ"דינח4*וץ

 נ"ב והוש כת"ר ומזבטז כחנתו איןלבע"ם

 ובבע"ם ומואט סקדש דבתם קצ"נ ס" הטבי"תדברי
 ים"ש כלל טברא בלא הוא ר*ה הסיג סלאבזלנן
 וטעבר לנחז *חאר הבע"ם נם והלא סתםבע"ס

 דבע"ם להיפך בוואי הוא כמנתו אלאטדאור"תא,
 4מ*דש מתירק ל1 ש"ש ובר תהא לפדיח עוטד*ההא
 וגיט ב5א געען ישדיה עתי. שאעו ותסבכ"ש
 ילא רוקא תם זעאצר וגי יטאקטי כחגתו ואקוכהנ"ל
 דאירי לבע"ם תם בין חילוק אין בההשי דבכורבע*ט,
 להל9 רט חוא כוונתו אלא 5פריה עוכיין אינםואידי
 דעא כוונהי דג4*ר פה בקדח*ת האדושים בירשיםבזה

 בע"ם בקדשים כ"1 סהדשין דמוקרשין ההואלאוק0י
 סתירין יו שיש רבד והוה לפדיה שעומדיןומשום
 נהית שלא ואף הרבוב"ם ודברי הירושלכ(יוכדברי
 0"ם הרמב*ם כפירוש דב3ווקדושין הפירישלפרש
 לו שיש בקדשים רק דאיירי לדבריו נ"כ כיוןבטעסו
 ישישאען כל עומדין זו קושיא דב"ש4ב נמצאסתירין,
 שהוא כיון אחת בשיטה והראב"ד והרפב"םהר'"ט

 ומהנ"ל. ה.רושלסידברי
 הר"ש של הרא2*וגה קהשיא יקוב "ייןאמנם

 דבעינן םאדוג, בכור ניזת דם"שוהראב"ד
 הקושיא לתרץ הרסב"ם השכיל בזה הסיט, מלאביה
 הרסב"ס רטדיק והוא היד. בס8ר אחר באופןהזאת
 דבר הוא הרי נו' הבכור גיזת שם בכורות 0הל'בפ"ז
 לשון םדייק דהר3(ב"ם והוא בכ"ש, וסקד,טחשוב
 הברייהא לפרש שם ע'וב כץה בבכורות דאמרהש"ס
 בע"ם בנור בניזת הכא בכ"ש, אוםרין בע"מדאמדה
 הוא ר"י ת"ק ומאן חולין בניוי שנתערבועסקינן
 אמר ר"י הלא ולכאווה 'כו', רבנן אסרי נשחטודאב,ר
 וא"כ שנואנר, בע"ם בכור שער שם בגותניתיןבלשונו
 אמר ולא כו' בכור בניזת הכא לו3ור לשונו שינהלסה
 עסקינן שנושר בע"ם בכוד בשער הנא הכהשנהכלשון
 הרמב"ם 3מה רייק ולזה דוקא, בכור גיזת מדייקולמה
 בלא בעין כעאהוא דאיירי יב3חסנה קאמר, ניזהדדוקא

 נ"כ בעלגאש 3ה*הו ד11פילו שנושר אמר שפירתעריבות

 לומר א"א תערובוה דאיהרי הכא 4גבל רבנן,א0רי

 סארונ רם"ש התערובות ואסר שנושר 2וערדכה*הי
 בכור בניזת הכא רק אנשר אלא הסיט גמלאדבעינן
 לטרוח אדם בני 2וררך חשוב דבר והוא עסקינןבע"ם
 הוא שז מזה בהשם שרוי הוא ואז לגוזזיבובילו
 4עסרין הברייתא ד1אמרה וכאשי ואעעיוכות.ישאהמרת
 כ"ש שההוה בכוד של הגינה על ל8י"ז קאי לאבכ"ש
 בכ"יט ואסד הח~ין ניזת על קאי אלא גדע4טהלנודל
 אלפים בכמה 3חשד 3שרובין יהא ופאפילו ריבויםלגודל
 בארוג הסיט מלא עם אחד שיעור וועא אהמרין,נ"כ
 שצריך מי הרי חשוב דבד הוא הסיט סלא דחוטדכיון
 זה בנטות הצכור לגחז עצסי יטריח וואי כוההומ

 יותר סעט שהוא י"י אולי או החוט. ממנוולטוות
 בארינ כחוט אחד במקום מונחת ואינה אשנתערבהכיון

 דבכהשנה הכי דייקא וראי בבריירנא דאכי בכ"שולשון
 כ(הד,שין ובמוקדישין בלושונה דיייה הנ"ל פ"נער4ה
 לכן כ"ש הוא וזמוקדשים דצמר הוא דהכוונהכ"ש
 בברייתא הכא אבל נ"ש אלא בכ"ש נאמרלא
 ניזה על קאי ודאי וובן ב"ש %א בכ"ש לשוןאמר

 וכהנ"ל. בכ",ש, בתוכה נתערב הבכור שניזההחולין
 בכור ניזח ואמר ב4שונו הכי נ"כ הרמב"ם ריייקוזהו
 אלפים בכמה אחת אפילו חולין בגיזת שנתערבהכו'
 חשוב דבר הוא 'הרי בטעמו ואכחר אסורים אלוהרי

 הרי אלא דהשוב ובר "וא אם אסר ולא בכ"ש.ומהדש
 רבר מהמת רלא וכח*18, דיוו להורות השוב. דברהוא
 שראוי כה*ום עלה דקאתי הוא א4סורין כבכלהשוב

 עיה ניזה ע1שם בל אלא שבסנין יבר אוידאץכבד
 דהטוב ובר 3הקרי זה ולנוי"ה בו להט8ל אדם בנישדרך
 אינו 3ו"ם נ"כ יתבמל שלא אף זה 3אשיעורנפחהת א3י בכ"ש שמשד"ש בארינ חטיט 3סלא יה7ענין
 אסיט סמלא מפחות הנאה בדי בה אין כי הכלמקדש
 ואטי דארונ אדין י*ה הסמיך ילזה וכהנ*ל.בארונ
 לומר ידלק, בבנ1 הבכור מצטר הסיט כמלא'האורנ
 בשם לשער ינייך דבארונ אלא להן אחר טעםדשניהם
 וכהנ"ל, חגאה 3די הוי לנזוז עצ3!1 שסטפל וכלגיזה
 הקד.טים כאומר אמר ייא יימוהדשין מצמר ע"זואמר
 עצ3שו שהצסר היינו המושדשין איא מוקדשין מצמראו

 פדיוו, לו שיש ומשום בכ"ש מקדש מהודשהוא
 נאמר אם יפי"ז ועתה וכהנ"ל ה3אטניות בפי'וכדבריו
 הרמב"ם קמו המיט מלא עם אחד שיעור הוא ניזהדשם

 יותר דהוא נאפר ואם אחת, בשיטה ג"כ בזהוהר"ש
 לא וראי השיט 13מלא הרבה יותר עכ"פ הםיטממלא
 לחוט צריך כשהוא אדם כ4 דרך הוא כן דודאיהוא
 מצאנו מעט 51נזוז עצמו יטפי בביתו צמר יוואין
 יא"כ מאד, קטן שיעור רהוא החוס, ויטוות בדיראשר
 חרבה מזה יותר נדול שיעור הוא וראי צמר יוט'טני

 ובפרכח להרמב"ם נם ואו0רו כויו את פקדשובודאי
 הסיט סלא עם א' שיעור שהוא לוסר ססתברא יותרכי

 אדמי בני בעיני דהטוב דבר הוי הסיט מלא דחומדכיון
 לגזוזו עצמו יטפל נ"כ הההש החוט כשיצטרךא"כ
 מפורשי הר"ש דעת ההא דכן וביון עליו, ניוהושם
 עחשין זג(ן כל 4דעתו הרגשב"ם דעח נם יהשוותראוין
 עם, רחוקה פלונהא לעשות ש4א ונם להיפך, ראיהלנו

 הוא פשיטא ודאי וא"כ מכהש, בכ*ש שאוסיהראב"ד
 ג' לשיטות אלפים כמה נם מהד"ט צמר 14ט חצידנם

 גיזה שם דע"כ,נם וחודע וכהנ"4 ה1%, העולםעסודי
 הקושיק ישאר סו"ם הרי דאל"כ הסים ממלא יותראינו

 ויאטרי וארינ טווי 3הגיזה יעשה אה"ב דהריבמקומה

 הסיט, מיא עם "קד שיעור הוא אע"נ הסיטבמ4א
וכהנ"ל
 תיר'ו דאידו ביאיר צרימין בזה הראב"ד דבריאמנם

 מטווי גיוה ד3ו'ק"( דד4המונה קושייתועי
 וגאשום לה קתגי וו"י קאגזר קנסא דכהטוםוארוג,
 אימורא דעביד ניזה דוקא א"כ התם כדאיהאד"שהייה



 יוזץי"י ת ר א פתש
 אק הוא קנסא ימשום היאץחן תירוצו והנהקוששל.

 אם רא*כ שם הכ"מ ע"ז הקשה ושפיר כ% ביאורלו
 רע"כ נ"כ קנמו 5א לסה השרוג טווי הניזה סןעשה
 מותר שחימה אחר דאלו החי מן בננזז סיידי האורננם

 אחרשחיטה יאלו בלשינו הכ'ש ומוש בניזותא,ליהנחז
 מעון הוא כיצמו כשנשז מיתה לאחר דודאי דוקאלאו

 דץשחיטה שחימה לאחר הוא כוונתו אלא כווינאקבורה
 5אחר בננזז איירי אפשר 'הלא 'דא"כ לא"לכאץירתו.
 ילתר קיל "היה אסור רסרינא סיתה לאחר ראטונרהה,
 לסה יסו"ם כהגגנא, אלא 4אטור י1*יע סחייםסגבוו
 רניזה דההיא דבייו מירש 'והלח"5ו מגיזה, ארונשיל
 תימא והוא כפדינא, הוא דאדוג וההיא קנואו כהצוםהוא
 רשחימה לעקביא כסו איסור שום בו אין טוינאהלא

 מפוריצ יוסי לד' ונדס"5 למפריע אותו כאערתעחוח"כ
 כן ואם אדנו, ולא בעין בבגד הוא אם וגם שםהבי

 ואולי ידלק, למה הסימ סלא הוא 14ם אף בבנדכשארנו
 שנשחמ קודם איירי דאדוג דסההיא דהיינו הואכוונהו
 דלמא הוא מדרבנן דק הוא דנם דאף מרינאדאסוד

 התוס' וכדכתבו שם הש"ם מדברי נדטוכח לשהויאתי
 קרוי זה ס"ם כהנ"ל, בערלה הר"ש ג"כוכדכתב
 ואסור שנשחמ לאחר איירי דגיזה ההיא אבלמדינא,
 כיון אינו וה גם אבל סנסא, נפשום הוא שמחייםהניוה
 לוסר סברא אין טדינא הצמר ישתר: שחימהדלאהר

 רשאי יהיה ולא הבנד להדליק הטשנהדיצריכי
 רר"י מדיגא והלא שישחטנו, עד אחת שעהלהע1הותו

 עחצחמו לאחר בקנסא אלא פליגי דלא יוסי לר' כמ1הוא
 ד' שם אמר והלא פליגי, לא הרי שחיטה יווםאבל

 יניחנו חכפים אמרו ביחיר אבל כ"1 בדף טפורשיומי
 5תקלה חי"צינן ולא עכ"ל. כו' תקוה יש עאשאבחלון
 שיוכל בתרנגולת מיפה בספק וכדקי"ל מועמבזמן

 דאדוג ההוא דאיירי שי"ל אלא לכ"ע יום כ"אישהותה
 שיפול עד להע1הותה שצריך בוה"ז תם בכורבצמר
 הבגד, ידלק ולכן לתקלה חיישינן ארוך ולזכפן מוםבו

 לדעת הוא הלח"מ דברי דהלא חדא אינו, זה גםאבל
 שחיטה מהל' בפי"א פטק הלא והרמב"םהראב"ד,

 שתלד עד ולנקבה לזכר חודש י"ב בשהיית דנםה"א
 שם לו שתק הלא והראב"ד ע"ש, לתקלה היישיגןיא
 כלל הוא וכן בודאי, 4יח אודי אודויי ימד'טתקבזה

 והא הוא הודאה שותק שהראב"ד דבכ"מבפיכק.ם
 לתקלה לא ישהה שטא בחיו בכור של הצמרשאסרו
 אותו ישהה שלא אלא אסרו האסור מדברליהנות
 רודאי אינו דזה דאיתי שוב המותר. טדברליהנות

 חלעמשין הייט בירינו תטי היה אי עצמו בבבורנם
 יש ברחם יוקד"ם שלא תקנה לעשות אפו4ר ואםלתקלה
 אינו ב11מת בהפפה וסעשר נ"ג בכורות כדאסיו%שוה
 ועוד ע"ש, התם כדאמרו תקלה כוצום בוה"זנוהנ
 טותרת ימהניזה שחימה דלאחר הוא 0בראראי1ה
 חסורה ההיה קנס טצום אלא אסהרה 4עהמדעא
 מום כו שנפל וקהרם שחיטה שקודם סהארוניוהר

 סי' בם"ת בצה הנוב"י וברי אכגם אמהרה,דטרינא

 היאב"ד 5דברי פירש שהוא ביותר תסוהיןקצ"נ
 שסובר הוא יוסי ר' 'הסימ סלא דמצריך רארוגדכמטנה
 רא"כ נפלאה תיכ(ה והוא ע"ש, קנים, ולא סותרשחמו
 בלא הבעין הצסר נם עסי לר' וה5א ידלקלסה

 אחר פירוש נם כחזירתו, רשחיטה מוהר נ"כתערובות
 בסינו רטין ופהשום לה קתני דר"י שם, הגוב"יפירש
 ההאב"ד דלשון ח'דא אינו זה וגם ע"ש. במיל,לא
 כלשונו דייש הראב"ד דהרי כלל. זה פירש סובלאינו

 לה קתני ור"י קאמר קחני ור"י קאסר ק3סאדכהטום
 ק3סא דכמטום דאמו הרי ואץם כדאיתא רושהיי'וג1טום
 4אשר וגם בכ!ינו, כץן כמטים ילא יץשהיי' וכהשוםהוא

 כהצום אלא במיגו למין זכר אין והתם התםכדאיתא
 הבגד ידלק בבנד באורג גם לר"י 5פי"ז ועודרשהיי',
 ידלק מהשו"ה וכי במיל לא בסינו רמין בכך וטהבכ"ש
 א: הבעין הצטר גם להדליק נזווהר הוא וכיהבנר

 זה היא האיסור והלא העולם מן ולהעבירולקוברי
 שג!ה בכחר אלא בעי 5א וקבורה מ0נו להנותשלא
 נשכגו שנה5ש הצטר 14מרר דלר"י אף נמחשחטו אבללבד
  ילהעבירו להדליקו ולא בהנאה אלא אסור אינובחיים
 אם 44ץ טינ"ה יונהגו הבשה איהה כ"ש יא"ב העים,מן
 בטיל לא בכוינו יכפין לדהר"ה נם ובהראי במל,איגו
 מלא כרי בוהצמר בו סעורב אם א5א הבנד ישרףלא

 יכדכהבתי בעלמא כמט'הו ולא והנאה כדי שהואהסימ
 היא מפוו,שת וג!' 'דהלא ועוד הרכ1ב"ס, 5רעתלעיל
 האורג הסהשנה דברי דמוקי לעיל שהבאחי תטורהבסוף
 לר"י רנם ספורש הדי ע"ש, כר"י, כו' כו' הסיממלא
 רנם יעהר כר"י, יוקא לה וסוקסינן הסיט סלאבעינן
 זה יש1ין בטל לא בכרנו ימין כיה שייך לאבלא"ה
 ב' צ"ט הולין וכדאסרו בדדבנן %א בדאורייתאאלא

 לכן ע"ש. התם, בתוס' ועיין צסר, שאנילהדיא
 נורס שהוא בזה הכ"ס כדברי הוא דהעיקרנ%נ"ד

 תירוץ הרא והכל א"נ במקום א"כ הראב"דבדברי
 בגיזה כשהוא אלא ינמו דלא הכ"מ דם"ש אלאאחד,
 נראה לא זה נזרו לא ואריג למווי כשנשתנהאבל

 רהדי ז'ה פידוש סובל אינו ה'ראב"ד דלשון חדאלענ"ד,
 ולפירש איסורא דעבד גיזה דוקא בלשונו דייקהראב"ד
 הכ"ם, כלשון בגיזה כשהוא דוקא לונור לו היההכ"ם
 עשאו אם וכי הכי כהטמע לא איסורא דעבד 5שוןונם

 הוא סברא דאיזה ועוד איסורא, עביד לא וארוגטווי
 נלענ"ד אבל איסורו, יהקל בי יועיל מעשה ה2ינויזה

 ילא שאמרוה 'הוא יבד קנבוא דכה2ום הראב"דדחק'
 שגזז גיזה דוקא אלא בכ"ש אסרוה לא ולכןמדינא

 והב' אותו,  שהשהה אתד אימורים שני שעבדבא"סוי
 שנשר בצסר איייי יאריג הא אבל תגזוז, לא על17עבר
 אותה שהשהה סה רק אלא בידים איסור שום עושהולא
 כדי בה שיש הסים בטלא אלא איתסר 5א ולכןיבד

 רבדי לסוף הנוב"י גם הני וכדפירש בכ"ש ולאהנאה,
 ונורם בפ"ע לתירוץ פירשו שהוא אלא ה%יהראב"ר
 לטעטא כזה 5פצריך ולא הוא הכי סדינא 'ידידיהא,נ
 ומחיטה לאחר הרי דסדינא כ% 3ראה אין וזהדקנס



טזיךחיו"דתפארת
 וגהצום קנט כמטום הוא וזאיטור 'וכל לר"י נם גצהרהכל

 הכל וא"ש כם'"ט, 3ראהה ודאי אלא וכהנ'לל,דק~היי'
 בסעד"שלגכון
 שיטת נ"כ לבאר למודעי אגו צריגין עדייןאמנם

 והסוד שם בבכוהוה ומההש"ש והטויההא"ש
 דניזה והדין להלכה דצפרותא הא פסקו ש"ח בס'י"ד

 פירשו שהם ונראה מדבריהם, לנמרי השגדטושאוסר
 ליבטל דפריך בפשיטות תמורה בסוף הש"םרברי
 לכל הסיט מלא דהאורג הכממנה דברי עלברובא

 וליבט4 א"ל בנ' גרסי דלא צ"ל )ולדירהוהתירוצים,

 זק קשה לתירוצו 'דנם גלל י"3 דברי זה שאיןברובא

 והוא הנם' פרכת והוא ברובא וליבטל נרסי'אלא
 נדור שהיה ,ה מתרץ דר"פ ותידע בפ"עמילתא
 ע"כ וא"כ זה דפ*יך היא ר"נ דאם ועור וד"יאהרון

 יסתור הלא א"כ בצפרותא דאיירי ר"פ הירוץ נ"3קיבי
 שייך דלא אף גכ'זש ניזה נם דאוסר בבכורותדבריו
 אסרו רלא דם'לל כהנ"ל( ודאי אלא ציפרותאבקה

 כהטום אלא וגטותים אחד דבעינן הכרם וכלאיובערלה
 כירושלגפי כדאי' גותרומה המלאה המלאה נ"שדנמרינן
 באחד עולין ,הכרם ויכיאי הערלה וז"ל ב' פ' רישערלה

 מה אי כו' מלאה מיאה כתיב עולין שהן סניןומאתים
 עולה כאן אף עולה להלן שנ' מליאה מה כו' מאהכאן

 כרין עד חיובו חכסים שינו איסורו הכתוב שנפייפי
 ע"ש. זו אף הנ' איסור זו 'מה מנין ערלה הכרם,כיאי
 טעם נו2:ם מעם בנותן הוא הנאכ.ים האיסורים)וכל

 בו יש הלא וכי"ב, בחטץ בגךטהו האומרים יכןכעיש-
 מתירין(. ויש ברייי ויא וכרת וחנאה אגילהאיסור
 כלל מדאורייתא הנאה אימור בו שאין בכוי צמראכל
 בה3אה ראסורין חמור ופטר נזיר שער אףוכן

 להו ילפינן לא אבילה בהם שאין כיון אבלמראורייתא
 לא~כייה י2עישרן היכרם וכ'אי מערלה 51א כעערומהיא
 מלא רנם שפיר פריך ולכן הנאכלין איסורין כ(כלולא
 בגד2ניות אדי"מ דמליגי לרבנן ברובא ליבטלהסיט

 תעלה הסיט מלא דגם דם'זל בערלה שםהקודמין
 ר"פ כ!ושני ולזה לדידהו, חשוב דבר ההה רלאבערלה

 בלא"ה אבל במל ואינו חשוב דבר הוא דאזבציפרותא
 ר' אמר לישלפינתו ציפרותא ופדיך שפיר בדובאבטול
 ע"ע להחמיר רצה אם דאמר הוא ר"י מני האירמי'
 לישלפינהו לן קשיא קא א'לל רשאי הנקברין אתישרוף
 א6שר אם קאמינא הכי כר"י לה מוקמתואת

 דחוק הישון כד"י אוקמה יאו ואם טוטב4ישלפינהו

 הנר"א כתב וכן דאמר, יאו ואם האי מאדבזה
 נ"י אבי ע"'2, לך, ואמהנא להניה ורוצהבהנהותיו

 ירסי' ר' רצה יישלפינהו אטד שהמקשה דבעתדה"ק
 שייר כנון 4ישלמינהו אפשר בדלא דאי"רי יויוג,ד
 יו אומר היה אם אבל בדהיתר גם ציפרותאהרבה
 להלכה כ?סבים שהוא מדבריו כה2גוע היה זהבלשון
 ט"ל גן לא הוא אבל ידלק לישלפינהו אפשר אידאם
 בנזיר כאן דאמרו דלעיל תירוצים כהני מ"ל לאדאיהו
 דלא דהאורנ דהכהטנה ס"ל אלא בשק וכאן כו'טמא

 זו כמטנה על ופליני גד"י אתיא דהוא הואכהלכתא
 ד"רן כמשנה הלכתא אלא הלנה ואינה יקברדאמרה
 ואמד להלכה דבריו עישי השגאעו יזוה י*ברדאסהה

 הל3ה אלא הלכה אינה אבי ור"ל הוא ר"י מניהא
 ש'א דהמקשה יי'2(פ'נק!, אששך אי אם ד'קברהזא
 הקנה שאין לו לתרץ שבא וחשב וכ11נת1 דבריוהבין

 2,14יפינהו ין קשיא קא לו אמר ייזה יר"יבי2ייפה
 ואג(ר וכוהנתו דבייו פירש ולזה כר"י יח סוקטתואת

 יא וע"ז טוטב, לשיפינהו אפשר אם  קאטינאהכי
 אפשר .:אי יאו באם הוא דברי כ' אבי דבראמרחי

 אבל כר"י אוקטה לאו ואם דאמר וזהולשלפינהו,
 וד"ל, ידלק ולא יקבר לא ואם א4א כ; קי"י יאידינא
 ונם המסקנא יפי דציפורתא הא נשאר שפירולפי"ז
 עי ופלינ ה3!סקנא לפי נשאר כר"י דאוקמההא

 והטו- הרא"ש פסק שפיר ויכן הקודמים,חתירוצים
 דניזת הא בפמקיהם הביאו 'א ושפיר בצפדותא,ההוא
 דהכא הסוניא לפי דה4א בכ"ש י2סקרש בע"מבכור
 ולנן צי6רותא שייך לא ובניזה דוקא ציפרותאבעינן
 בר רבה אמר ר"נ דברי שהוא דניזה כההיא קי"4יא

 וגדברי בתראי, ש'הם ירגפיה ור' ר"פ כדברי אלאאבהו
 מקדש דבע"ם ברייתא 4ההיא דמוקי בהא גם 'רגזיהר'

 ע'וש בבכורוה, 'טם יוחנן ר' בשם ממש בבע"םבכ"ש
 ידיק ילא דיקבר שם שפמק הטור דברי ג"ב א"שובזק

 דידיק דהאורנ ו"היא דמוקי ירמי' דר'וכדאוקימתא
 בתכערה כהכתזנה מ"ף היגה 4ענין אבף כר"יכיחיראי
 טצא דאנה קשיא, הא קשיא אי אמנם וכהנ"4,ד'קבר
 בתמורה שם והיא ירגמיה יר' יקבר הבכור דצמרהסור
 שעי הנקברין בין דחשיב חכדטנה, עי איא פריךיא

 מדברי ורמינהו דפריך הוא ומהם חמוי יפטרהנזיר
 ידיק חמור ופטד הנזיר כה2ער דאמרה בעריההמשנה
 תופננ הוא להיכה אב4 כר"י ירכויה ר' דאוקגוהוזהו
 יקברש וימוי ופמר הנזיר דשעד דתמורה הבד2נהכדביי
 דם"? יצ"ל יהטור, ליה גפנוש .טיקבד הבכור צמראבי

 נשר או שננזז הבכור דצמר כר"י דקי"י דכיוןיהטזר
 הצמר לנבי דינו הוה מתירתו השחיטה איןסחיים
 ו~ן בהגאה, שאסור וגמטום קבורה רמעון הבכורכמת
 קבורה טעון נ"ב מרדבנן בהנאה שאסרוה הצמרגב

 קי"ל ולא הוא ר"י ידלק ד~נמר דהאורג וההיאוד"ל,
 בשער בוותיה קי"ל דלא כ3זו הבגוד בצמר נםכוותרה
 0רו ובזה ובהנ"ל, ירטיה ר' וכדברי חכער ופסינזיר

 טוניא על אליהו בשנוה הנר"א תמיהות שניבפשיטות
 4ש"ם הנהותיו שכוזב הלשון דוחק ונם ע"ש,ההיא
 ור"ל בגדער"ש, לנכון וא"ש בזה הנהה ישוםוא"צ

 השיטות רשני כיון 4הכריע ביד'נו אין ידייאאמנם
 ראשו 4הכנים יוכי מי בי2"ם הםבכונים

 יש בודאי יכ; ביניהם ויהכריע הגדי'ים ההריםבין
 הג"ל. וככי עוים העמודי שלשה כדעת יהחמירלנו

 לחוכיח ':נוכי אומר הייתי מסתפינא 4א אםאמנם

 דיגא הך ס"ל ירנ!יה ר' דגם הנ"ל דבכורותמסוניא



 ך 'זחע"ר ךנ ך' 4* 3שרזיי1
 בניזת שנתערבה בכור דביזת אבהה בר רבה אמרדר"נ
 לרידיה נם צמשרותא בעינן ולא בכ"וש אוסרתת4(ין
 שטיג לא כו' טנמשאי בכלאי ירמיה ר' אכשר ההםדהרי
 נא3שר ואם כו' יוחנן א"ר כ"א חייא רא"ר האלהו

 גיזה כו' טפושוי בכלאי ו~ומר נ"כ 5עיקר זהדפלינ
 פליני גולא אלא כו' להו ק4טיע לא בדובא במלההלא
 נם שפלינ ברבריו זכר ולא דבדייחא פיהושא עלאלא
 לר"נ פהה הוא הדין דבעיקר ש"מ חרין עיקרעל

 בעשם 1ה אמר ר"ג דהלא ועור בכ"ש, "ע0רתדגיש
 קורא 1איך בא*י היה השש כשא 1רגה אבוה בררבה
 סברא *אן ר"נ % ונם ועור טפשאי, בבלאי בשםאעע

 קישוש שהא טפשאי בבלאי ירטיה ר' עליושיאטי
 ר"ה של חברו הראשונים מאגצראים טובאטיניה
 ובי חתנא והיה חברין הינא בשם לר"ה קוראשההה
 בבלאי ירמיה ר' קמאשר בש"ס שסצעע ובכ"םנו*טשה
 בכתובות כטו בתראי אמוראי על אלא אטרו לאטפשאי
 רבא על ירמיה ר' זה אטי נ*ב, גשנחות נ"ז, יוכ*וע"ה,

 ע"ב ל*ר ובפסחים אביי על 4ה אסה ע"ב ס'ובובחים
 ורבא אבין כר חנינא ורב אבין בר אביי על והאמר
 שם ששת רב על שאטיו פירש ברש"י ואמ גאזנא,פר

 רב בדברי וה שאמר כאזנא בר רבא ר"ל ביראיע"ש,
 הדות, היסח מה*ום לכהנים א5ורים רלכןעה*ת

 טעלה, מהשום אלא  שאאע ררב מעטא היינו לאולדיריה
 ר' וה יאמר לא כודאי נחכק רב על עכ"פ אכלע"יש.
 היה אשר אבוה בר רבה כשם זה שאמר ובפרםירמיח
 כשם אע"כ א"י, סבני נ"כ ות"ה נחסן רדברבו

 %1קי3שעא שגשערץ רבא על רק באה כילן נ"כבבבתזת
 ראטך ה1א עלי' ור"ל אליבא אבהה בר רבה אמרחי"נ

 טמעקינאזא לפרוך 44ן ר"ל דעל ור"ל טפשאיב%אי
 חייא רר' אוק"טתא הבריייטא יסרש ודאי חרשלדר"נ
 דר"נ האוקהשתא עיקר על אבל יוחנן, ר' אטרב"א
 לא יהמיה ר' רנם לחר"א ההי כ%, ירטהה ר' פלנלא

 רוסב"ם כשיטת הוא יע"כ כיל ציפוהתאמצריך
 ר"פ על פליני ידטי' דר' תמורה רמוף בחחיאופיר"שו
 אינו לי"פ נם ע"כ וא"כ בצפרוהא כ% התם כעקיויא
 א"ש וכזה רכהג"ל ירלק לענין אלא הנאה היהדטנין

 רפסקו 'וההאב"ר הרסב"ם על הכ"ג? קושיאןבפשיכצת
 באוקיכיזא לה טוקי יוהנ! רר' אף דך*נכאוקעשתא

ין*

 ישכתב הכהשניות, על מאיר בגית ר4ויזי)4*4
 יבפלונתא חשוב, דבר הוה הסים דסלאגגף

 אפילו או בנו רודאי פליני אחרינא בטעטאכששי"כ
 רחכטים דטעכיה 44א סשרי, חח*וב דבר ו(סיטכא4ש
 בהליפי שנצבע אף הוא היחר עצנזהזו 5הוד לחבנרכ"ון
 כמבואר לכ?אתים בא' עולה שהצבע'עצסה כיוןערלה
 ול4ו האתשר סן חסצר הג(*סר אין ב' הל' פם"זבדברט
 עצסו גמור באיסור כ"א בטל לא השוב רבראמוינן
 חום דאף ס"ל עצגע סצר רהאיסור נ' בכהשנהשהשא"כ
 מקשה יוה בבנר, בטל ולא סהרי חשיב רבר חסיםסלא

 דלא דסוקין עצמן ירטיה י' רדברי כהשוםאחריתא

 וכהנ"ל דינא לעניןפליני
 ברובא בטל אינו לכו"ע בנ"ר ,דדין לענ"ד 3ראהעדו*

 הא ר"פ מוקי לא וע"כ והטור להרא"שנם
 בטש ראעסר כהשום אלא בציפרותא הסיט כטלאדאווןנ
 לו3שר הוצרך ולבן לרבנן  חשוב רבר שאינו לברהטים
 רגר ההא נם ילכן ציפרותא הסים טיא האידעביד
 הר"ש קדשיית מיושב )ובוה ברובא בטיל ולאחץ*וב
 1צי8רוו*8 הסים מלא תרוויקזו רסצריך 3שוי ישםבערלה
 צעצץהא ינם הוא כידי לא לבר 'הסים דסלאע"וש,
 וד"ל(. הוא, גמיץ 5א הסיט ג(מיא פחותבחום
 בעי רלא ווש*י גשנ1ש דהשיב רבר היה אםאבל

 ישבתויה איסווין גשכל טיע ולאציפרותא
 ההיא הביאו ולא באלף, אפילו בטל לא חשובדרבר
 דבר אם אבל בכ'לש, ואו0ר אמר דהתם גמשוםדניוה
 נם דאעסרת ודאי ת1לין בניזת  נתעיב מניזהחשוב
 בבנר, 'הסיט ייצלא כציפרותא באלף אפילולרידהו
 חשוב דבר ההה צגשר לים ד,שני וראי לפי"זוא"כ
 13ציפר1יטש ייושר חה*וב דבר ועה כו1ת פחות בםואולי
 ואמז גכון בנלענ"ד לכ"ע ואוסרת הסיט 3שלאדחום

 )4*(. 1כהנ"לבסעד"ש,

 טו"ב זי"ו ר"'ש,1דידי

 ב--
 הנ"ל בעניןעור

נעא"י

 הג"ל המורסם למו*נשנ"

 לעוננ ל1 רברי כי 'וראיתי וו בשעה "ניעניטכתבו
 ל*"ר. הנהאה עחה נם להשיבהו אכיתילכן

 ככוו0ע דברי להעטיס דא*א יברי על ט"ש עלהנה

 החמב"ם בדעת כי אף אליהו והשנותדברי
 בדברי, יפה עיין לא 'הנה הדבר. יתכן לעצמוכשהוא
 מכוונים שהם ויראה דברי את לו לפהש שנית'ואשוב
 דלכן חוא, הכי דברי כי אי"הו, השנות בדברימאר
 ב' פחגשז יציפרותא הא להלכה הרמב"ם תפםלא

 ההיטק ליה%ב אלא ר"פ אכוו לא כי א(טעטים.
 נזהר שער בין לחלק ר"נ לתיהוץ אבל לשער, שקשבין

יוכמף
 י"נ הל' בנורוה מהל' פ"נ שב"יבורו מטהנוונתו
 אהשר דניזה בכורות במם' רנתבאר לטה מעםנתן

 והראב"ר בטל, ולא חשוב דבר דהוא ג1שוםבכ"ש
 אע0ר ניזח דוקא דס"ל איוהיא לא הא ג1ש1ם איהסא4ה
 הוט סמנו דלטוות להצטרף ראוי פורושא שכלבכ"ש
 חום יהה* נמווה כבר נבנד כאשא"כ חשוב כברהווה
 חץשוג ובר 15ה לא ראוי ואינו הסים טסלא פחותכ"ש
 בצש1ורתא ושהמב"ם והשגים 'ולכן הטים, 3טלא שיהאעד

 חמחבו(. חתן וא?0דר )מהרב שם.עיין
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סח ך יזןיחד ךן אחש
 ציושקעשא, כל5 ו:עיגן י** )2הור 3זיר ויש,ם*כאשא

 שער לענין רר"נ ח*לא להלכה טפורש תופםחשרטב"ם
 הרטב"ם רכרי הווד)שז בחיטוכהי הבאתי כאשרנויר

 ובציפרותא לו4ק שער בין שמחלק 5)טוי נם כיבגןקוטו,
 שער 5ענין ר"נ חירוץ נ"כ קאי הסור, פמר ישער5ענין
 חנין נם כד"י ירכצה ר' ראוקי דלממתנא נ(נויר.
 שפיר ולכן רציפרותא, תייוצא האי ואי לא חמורפטר
 הנר"א דברי כוונת מפורש וזהו 'הרסב"ם, פסקולא

 דבריו, בטוף קצת טנוסנם דלשדנו אלא אלי'בש'נות
 ישאר לר"נ הלא דא"כ הנר"א עוד פירש שלאאלא
 וע"כ חכ!ור, אפטר חכעי ספטר והרומיא הקויטיאעוד
 כו' בשק כאן לה'תיהוץ נם להודות צריך 'הואנם

 ע"ו יקבר ולא יילק למה לדיין וא"כ כר"י,וקאוימי
 בזה תפס היטב"ם ,רידאי ואמרחי גיטלי נופךהומפתי
 דהלכתא ואליביה בכ"ע דאוהמה דבירושלמיהתירוץ

 כהלכתא, 1ד5א כיחירא ס5אוקטי מובא עדיףוזה
 עיקר אלא ואת לתרץ איכפת לא א5יהו בשנות1'הנאון
 ברברי וכרכתבתי דציפהותא הא רק לתרץכוונתו

 י)שה נמנום שום בו שאין ראיתי וכעתהקורמים,
 האי הרמב"ם כתב לא ולכן דבריו במוףדממיק

 וישרוף ציפרוחא כמו עשאה לא ע*אפילו כללצשרותא
 הכי עכ"ל, איסור חשוט בו 'ואין גנר"י ואוקגמה:ןכיון
 כלל בעינן לא כר"י דאוקמינן 5)02ונא דהריקאמר

 דכהנ"ל. חמור, פמי בשעך אףציפרותא

 וכששורש רכ!וכח שם ש"ח ס' בי"ד הנר"א בשםךכ2"ש

 דהתיר1ץ דוגוב"ם ברעת דם"ל הגר"אבדבדי
 כ%. כוונתי הבין 5א הנה ווכו', עיקר הוא בי*קכאן

 הנ"5, כדברי ספורש נ"כ שם אסו הנד"אדאדרבא
 כו' כאן ראשון כתי' ס"5 והרסב"ם בלשינו ושםדם"ש
 התירוץ שוה כו' טפא גויר בשער כאן לומררצונו

 בשק נאן דר"ל כת"ר כהבנת ולא שם רר":הדאשון

 עוד דאמר ווהו דמבי, השני התירוץ רק שהואכו'
 רר"נ ראהשון כתירוץ יס"ל רניון ור"ל ירלק, פסהולכן
 צריכין לא 'הלא הרי כו' בשק כאן השני כתייוץולא

 מכאש כדבריו והזא ירלק, לכו"ע אלא נר"ילאוקמה
 הר""ט בשם נם מביא וע"ו וכהנ"ל. אליהובשנות
 הדי לשער שק בין כ!חלק הוא :זיר שער ילעניןהכי
 תירוץ נ"כ נשאר כו' בשק כאן ד)דטני טמא ג"ככ"ל
 נזיר לשער טמא נזיר שער בין לחלק נזיר בשערר"נ
 כדברי. גצוט והוא ע"ש,טהוי,

 הרטב"ם מדברי ג' באות רברי על להשינלב2י,עו
 שיעור שיש שאמר ה"ו מעילה מהל'בפ,א

 באמת הנה נכונים. רברי שאין החליט %1כן תגוז%א

יך

"4(
 שהעלה פ"י סי' צבי החכם לרעת רוקא זדצ

 כן לא אבל אסור, אינו  בשבת שיעוררחצי

 כדטיעור, פחות לאפות מוחר וכי ע"ר שבת רש"יטדברי
 והוכיח יהיפך, הל"א י"ח פ' ישבת לסלך ושמא*נה5דעת

 15זוו אסור טתמא כתבו ש"ח ג0י' י"ר יוהש"ןהשר
 יבכ"ש ההש זעתם ובודאי שיוצר שום ניה נחגוו5א
 יא 51כן קגףירי 5א ס5קות דלענין ושי"5 א5אאסור
 ולעגין יצדבריחם שכהגנו עכ"פ אבל שיעור, כיהנתנו
 טעילה בהל' הרמב"ם וכן שיעור, ש'ום בי א*ןאיסור
 כרי שינזוז עו לוקה שאינו לי ויראה בלשונו רייקשס
 יוקה שאעו מפורש ויייק הרי כו' כפ5 הסיטרוהב
 וא"כ בכ"ש נם מר(ארייחא בו יש עכ"פ איסוראבל
 הרמב"ם רנם הרי הנזוז סלא ע"כ בו יש איסוראיזה
 הוא דהאיסור וא"ל בכ",ש, )וטסע תנזוז דלאס"ל
 ובושבת 5שבת טיכשהו הרמב"ם דהרי שיעור חציכדשום
 ב5או ואף לאמ שיעור, בחצי ראורייתא איסור איכאמי

 ודאי כניוה אם דאף תנווז בלא שייך עויעור איוההכי
 ניוה בשם מיהרי לא וראי בעלכטו רכהטהו שיעורייש

 לא כתיב )שי אבל הקווכ(ת, בתשוכתיוכדכתבחי
 כשינצו נם ובוראי רחמנא אכד תנוו לא ניוהתעשה
 אלא אחר, שם ולא הולש ולא מיירי נוזז אחדשער

 הוא ס5סות 5ענין רק אלא כ"ש כדטכע תנוז לאוראי
 ראל"כ 5שבת לרסותו שיש לי, ריראה הרטב"םדקאמר

 הוא רכ!יון באי4ה רנרנ2ב"ם לדברי בלל תבנה איןהרי
 רהיה אמ5אכה אלא התורה חייבה לא התםלשבת
 ולא הוא נוה"כ הרי תנוז לא אבי חשובהבכהשכן
 בהראי הרי שיעור בו נונד לא יאם )גנ( מלאבהכדטום
 ואיא הוא נווו לא בכ"ש וכי ובכ"ש שיעור בלאהוא
 סיקות לענין דהא ט"ש לפי אבל לשבת הוארמיין
 הרי בלא"ח נם 5שבת, מדסהו שפיר סעשהרבעינן
 רבהגאת דה"ק ריישנה. בפי' רבריו פירשתישפיר
 כא*ום שיעור הכתוב בהם נחן 5א חכער ופמו נוירשער
 אין הנאה יבאיסור ראויין אהנם רלאכילה כיוןפנים
 מדאורייתא חמור יפטר נזיר שער אכן שיעור. שוםבו

 שהוא אף בבור צבוי ונן כאיף, אפילו בטליםאינם
 הלא יבהנאה אכילה שייך לא בו דנם ניין ירבנןרק

 בישום שיעור בו אין זוה גם הרי שיעור ביאאטיו
 ראירייתא כעין מררבנן עכ"פ בגיזתו נם נזרו "כןפנים
 אכגם באלף אפילו תעלה שלא חמור ופמר נזירדשער
 ושינ בו אין תנו! כלא דנם 4זה צרי:.ן אנו איןבאטה
 וכהנ", איסור, 4עניןשיעור

 רי)ם: הגאה יענין בכורות בק4' שהרמב"םךמ"ש
 5עניש בניו'ה ושכמו לץ4בת שם נם וארונני4ה

 וכמו בכור, כגיות  לענין חוא כן כפוי סימ בעונןשבה
 בכא*נה כדתנן פשום סימ שבת לענין הואשכארונ

 ככיא שיעויו חיטין שני והאורנ ע"ב 1"ט האוורגפ'
 עריה ב)משנק הגן ו%כן דככור בארוג הוא כןהסימ,
 כהב ולג! ירלק, בבגד הבכור נ!צפך הסימ סלאהאורג

יךםוש
 שבת יגבי סהתורה אסור שיעור חצי רג"כדכדט"כ!
 ככ!ו שהקשה תגוז לא מצוה חי13ר בסנחת עיין)ב(

 בצ"ע ונשאר הרכ!ב"ם עלכן
 המתבר( חתן המסדר)סהרב
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 ולכן שבת לשנין חשוב כבנר הוא הרי בניוההרכצב"ם
 בכור צמר סחוט הסיט מלא האורנ אבל בכ"שמהרש
 פשוט, הסיט בסיא שישרו הוה שבת לענין רנםירלק
 הוא דבר"1 שכל כת"ר לי יטחל בזה רבריו, תיכןזהו
 שבת לענין ב5שונו אטר בעצסו רהרי בהשנחה,שלא
 חוטין שני והרי הסיט, כמלא חוטין שני אודנבעינן
 חוט של כפו5 סיט סלא גצממ הוא אחד סיטבמלא
 אחר 0"ם מלא באורנ רי היה חשם ימוי, דצנשראחר
 הכי וכד4אמרו אתר פיט טלא ובמווי בצסר נם ריההת

 שיעורה קאי דלגיוי כען אלמא ע"ט שבת כממ'להויא
 לו היה וז"ל אלכ4ש, בר"ה שם התוס' 1כרכתבוכמוי
 מפורש הדי ועתה ע"ש, כו', קאי דלארינה כיוןלמנקט
 שני בעינן רהתם דשבת כארינ הוי 5א דבכורראוינ
 הסיט מל14 אחר בחוט סני רהכא הסיט במלאהוטין
 דאף כ55, לשבת לרס1תו אין הגיזה רנם וראיוא"כ

 נם 5שבת דמדמהו סקילה, ה5' ברגשב"ם הבנתוימי
 5ענין רק טפורש הרסב"ם כדכתב וד5א איסורלעבין

 אבל תגזוז, ד5א איסור לענין רק הוא כהג"ל,מ5קות,
 התם לשבת 'חוא דיכצי איזה הנאה איסורלענין

 ת5יא בהנאה והכא טלתא ת5יא מ5אכהבחשיבות
 מלא אחד דחוט 5חז"ל יהו וקים בחשיבות, ו5אמלונא
 אריג 5'/,? והאי וא"כ הנאה, כדי גו יש נ"כהסיט
 דהרי אחר דחוט סיט כגו5א אסור 'הכ5 ניזהו'"ש
 ואין הסיט, נמ5א 'ותאסוד אלינ אח"כ יקהחהמהניוה

 5א תנוז 5א באיסור דגם ובפרט 5שבת, כלל עניןזח
 5ענין ילא סלקות לענין אלא 5שבת הרסב"םסדמהו
 יש לשבת 5דמה'1 נרצה ואם לעי5 וכדכתבתיאיסור,
 קאי דלארינה ניון רהתם דכגנו זה באופן לרמותו%ו

 ה3"ל. 'והתום' הש"ם כדברי כאדינה רניזהשיעורה
 דניזה שיעורה קאי ר5ארינה כיון בכוד לענין הכאכן
 דמי1ן ודאי וזה הסיט מלא אחד בחוט הוא כאריננ"כ
 כדסבר שלבחה ניזה 5א ניזה בשם קורא וחרמב"םנמור,
 חוט כשיצטרך 5נוזזו בו 5טפל איש שדרך כ5 אלאסך
 לחז"ל להו דקים וכיון 5הבאתו, לו נצרך הואאשר
 אם ודאי הנאה כדי בו יש הסיט במ5א אחדדח:ט
 נוזז שם ו5כן ולטוותו יגוזזו עצמז יטפף "תחסור
 בהגאה שת5וי זה 5ענין חשוב דבר דהוה :אוסרתע"יה
 בתשובת דברי וככ5 שכת 5ענין חש,וב דבר 'מאינואף

 הוא מוכרח יב"זה;:דטת
 בדעת הנ"5 לדברי מקום אין ד5כאורה ראיתי,שדבנ

 מה5' בפ"ט הרמב"ם כתב דהריחרכנב"ם
 רוחב כמלא 'חוא שהשיעור ובטווי דבצמר ה"זשבת
 כתב י"ח בה' 'ושם באורך טפחים ר' הוא כפולסיט

 הוא שיעורו פשוט מיט כסלא הוא ו"חיעורורבארונ
 כרש"י ודלא והא"ז, יוסמ"נ כתב וכן אצבעות,ב'

 פשוט סיט ושיעור שכתבו פוסקים המארותהא"ש
 הוא כפול וסיט לאצבע אמה שבין הרוחב כס~אהוא
 אצבעכבין

 5אמ~
 שבין הרוחב ננר כפלים שלוא

 לטווי אדונ דוסה איט להרסב"ם 'וא"כ לאמה.אצבע
 ריגא לענין לרגריגו 0תירה זה אין כי וא4 כ~,וניוה

 הרי נ"כ כט4רונ ניאה חלוק רלהרמב"ם נאמר אםרא4
 כארינ חייב אינו רנשבת לע~בת בכור רוסה איגוע"ב
 אחד בחיט אוסר ,ובבכור הסיט כמלא חוטין בשניאלא
 לשבה, 5דגזותו אין ניזה דנם וראי יא"כ הפיט.בטלא

 לכ14ורה ימבת לענין הרטב"ם בדעת 4~מנםוכהנ"ל.
 לניזה ארונ רוגאה אינו רלרהרו תוא נטויהסתיהה
 וכהנ"ל.כל5,

 רנם קאמשמא דעשמיר לענ"ר נראה באגשץ14בפנם
 כלל. וביזה מטווי ארלנ חלוק אינולהרסב"ם

 סםוניא כלל להילם! קשים הרטב"ם וברי הריראל"כ
 קאי דלטווי כיון אלכמו שאגנרו הג"5 ע"טדשבת
 שיעורה קאי לארינה אם ודאי וא"כ בטווישיעודה
 כבוהרש"א 'ועיין כהנ"ל שם התוס' וכדכתבוכארונ
 סוכרח יהוא ע"ש. הכי, התוס' 5דברי נ"כשפירש

 עומר בשאינו איירי דאיהו לוסר ידוחק הש"ס,כרברי
 פליא'ה הוא הדבר עיהר ונם לפרש, לו היה דא"כלארונ,
 במלא דשיעויה הגאמנה אמרה רבאיונ רכיוןנדולה
 אם א,כ כפ51 סיט כמ5א אגמרה לטווי ובצמר'הסיט
 ר' הוא כפא סיט א"כ אצבעות ב' הוא הסיטג51א

 רמחלק דעתו ל8רש שם כתב שהמ"מ אלאאצבעווע,

 הוא הסיט רמלא הסיט לסלא 'הסימ רוחנ לשוןבין
 ורוחב טפחים. כ' היוא הסיט רוחב אבל אצבעותב'

 נ"כ ע"ז יקושה אבל ע"ש. כמחים, ד' 'הוא כפילהסיט
 מעממנה דברי הש"ם סביא דשם הנ"ל ע"טמ0וניא
 הגמצנה ביברי כי וא4 'הסיט סלא הוחב בלשוןרהאורנ
 אבל הסיט טלא רוחב ולא הסיט סיא איתאבמקהמה
 ונקט פמש בלשונה להעתיקה ניהי לא ההש"םכיון
 רוהב בין נ5ל ח54וק שאין ש"ם הסיט רוחב ל,שוןבה

 הש"ס ננירטת דאילי שי"ל אלא דוטיט. לסלאהסיט
 האמיט ס5א 5שון ג"כ כתוב 'היה הרמב"ם 5פנישהיה
 הכהמנה בלשון דנם ברא"ש )ועיין הכהמנה ב5שוןכטו

 וכהחום ע"ש, הסיט רוחנ לשון נ"כ העתיקבהאורנ
 ח15(. ב5שהנות חילוק שאין רש"י בשיטתשה5ך

 שפי' לער5ה ה'כהמנה בפירוש עצמו מדברי קשהעדך
 שני )והוא זרת שתות הוא דסיטשם

 מ"מ אחרים פירושים בזה שיש דאף וכתבאצבעות(
 לחוש ויש שבשיעורים פחות שהוא משום זה פ'תפס
 בשבה חטאת חיוב לענין וא"'כ ע"ש, 5חומרא,בו
 בה5' ה"ה 'כדכתב זה פי' 5תפום 5י ראוי היה5א

 ו5א פישומ, סיט כמ,ד היכוב"ם פסק דל'כן שם,שבת
 בראיה אלא 5חייב ואין 5ק51א שהוא נהמוםכפוף

 ש'רצה בהאורנ הכהמנה בפי' ראיחי אבל ע"ש.ברורה,
 הוא המיט יוחב דאם 15סד מתחלה בעצמוהרג1ב"ם
 ואח"כ זרת ש5יש כפ51 הטיט רוחב הוה זדתשתות
 בין  שיש המרחק שה,א שפיו,מו הנאון 5דברימביא
 מ5א בין 5ח5ק הכריע אלו ומדברים לאצנעאנוד5
 וכן בפנים הנירסא הוא )כן הסיט רוחב למלאהסיט
  יהוא  כפול( הסיס בצדו שם גענה כ4ממר ולאצ"5
 זרח שתוח הוא 'רומיט דג1לא ור"ל גצמש ה"הכרברי
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 ש5יש שני הוא הסיט ר1חב גשלא אב5 אצבעות ב'והוא
 ר' הוא כפול סיט רוחב ו3לא טפחים כ' והםזרת

 במשגמע אלו ומדבריו שבח. בה5' כתב וכאה2רט8הים
 כתב כ64שר ו5א 'הנאונים 13רברי עונה ל1 נתחד"חשזה
 אלא מהומרא רק זה פי' שתפם בערלה הגמשנהבפי'
 חיוב לענין נם פםיו שפיר ולכן 5רעתו עייד הואש:ן

 ע"ט, הש"ס בורברי הקושיא הר"פ אבל וא"שבשבת
 שתהיה ראוי 5איינ העומר דכיון בתוקפה בודאיהנ"ל,
 שזה כ"כ ביגיהם לח5ק יו5א אורנ רין ולטווי 5צמרנם

 1כהנ"ל. אצבעות בב' שיעורו וזה טפחים ב"בשיעורו

 הםחנים כפי הו:ש אטת רתורת לעג"ד נראה64כ4נם
 שווין והוארנ הניזה באכחע יכי ז"ל'והר0ב"ם

 בד' הוא זה ואעפ"ב סחחלה וכרכתגתי לרירהו נמהן
 כי הוא, אחד שיעור יהכל אצבעות בב' ואהמ8הים
 וכשם והערב השתי אהינ סיני  שני יש כ14ונהנמ

 מלאכה עושה 'הוא כן בערב 'האדונ טלאכת עושה2א~וא
 אינעות י"1 42הם נ4פחים ד' וא"כ בהאאעי,הארוג
 יש הרי לארינ זה שיעור 3שגוחן הטווי שיעורשהוא
 בין לערב כין אצבעות י"ו של החומ זה לחלקלנו

 אליעזר ר' על דפ5יני רבנן דעת הזיגן והנהלשתי,
 כסוף נם כערב חוטין שני דוקא ומצרכו שםבהאורנ

 שגי אבל יתקיים ל4 אחד רחוט ג~שום הואבודאי
 עכ"ז תתקיים לא העלטנה הן4ני יהחומ אם אףחוטים
 ולכן שהתקיים התחתו3ה הראיעגה לחוט מועלתהוא
 החוט כי בתח'לה גם חוטין בשני מחוייביםהן

 בעדה מעכב 13למטה קצותי' גמ2'ני ועעקייםהראש'ונה
 הח,וט בערה מעכב ילגצעלה תע4מימ שלא ניריןהבתי
 הבנד לאורך שהם ו"2תי באהונ לפי"ז וא"בהשני,
 נם בעינן דהאי צחרין בשגי ע5יו שיעגב יברשאין
 מעכב שבצרדין ניר בית וכל נירין בתי שלשהלרבנן
 הברייתא אמרה 1לכן תשממ, ש5א האמצעיבער

 שבשתי. הפחות 'הם נירין בתי רלשלשה שםרהאורנ
 )מה הא נירין בתי נ' ברוחב בחוטין פה ובישדאמרה

 בתי נ' ביוחב חוטין ב' קטן צלצול 5אוינ רומהזה
 הוא 'השתי דחומ בנמ2נה שם פירש 'רש"י והנהנירין,
 הם נירין בתי בש5שה וא"כ ע"ש, ניי בית בכלכפול
 חוטין שגי רבנן 3!צרכו ובערכ שתי. ש5 חוטיןששה
 החוט ה'רי לפי"ז וא"ב חוטין, שמ31ה ביחר שהםהרי
 כש'נרצה שכטווי השיעור שהוא אצבעות י"1ש5

 לחלקו נצטרך עיב ויטל שתי ש5 ארונ ממנו)עשות
 הההה יהרי לערב. וושנים )שתי ששה חוטיןלש3!ונה

 אצבשח רב' מפוהש הרי וחוט, חוט 5כל אצבעותב'
 ש3כעוי גפפחים כ' עם מכה2 אחר שיעור הואשבארינ
 ואתי ונעים, ינחגוד רבר והוא הנ") ע"ט הש"סוכדברי
 ב0ער"ש. לנבון הכ5ושפיר

 כמשים הוא רהחיוב שבת 5ענין אלא זה אין44כפנמ
 שטונת בכ5 הוא והאריגה הארינהמלאכת

 הנאה נהטום 'הוא 2אשאיסוד בכור לענין אבלהתוטין,
 בארינה אצבעווע, ו4גי של אהד בחוט אסרוהואם

 שיעור בכרי נ"כ שאוסרת הניזה שיעור הוא כןבוראי
 ו"מי כארוג לארוג העומר רכל אצבעות שגי ש5חוט

 שלום זה והיהדנהג"5,
 טו"ב זי"1ירירו,

 כזס'כין

 המחבר מחתן הנ"לבענין

 זצ"ל הנאון מו"ח שכתב מה הסיט ס5א אצובענין
 ר5א כה12ם במשניות הרכנב"ם ,רבריבביאור

 דגיזת כ11נת1 פנים 'בשום שיעור בהם הכתובנתן
 רהתורה בררבנן אסורה אלא א"נה הגיזה בודאיהבכור
 סותרת כששחט עצגשה הניזה אבל תנוז לא רקאפדה
 אסורה  חסור ופטר 'נזיר שער אמנם וכו', מרעאלמפרע

 רנם בנם' א3נרו ובשלשתן בהנאהמדאורייתא
 איטורי כשאר תע5ה ולא במילה איגההתערובות
 איסורי לכל ימי ד5א הימב"ם, טעם 'נתן וע"זבהנאה
 יכו' תעלה ומררבנן ברובא בסלין רמדאורייתאחנאה
 לא כתיב אכילה כנון שיעור בהם גתן שהכתובמשום
 ופטר נזיר שער 3מצא"'כ וכו' בכזית ואכילהיאכ5
 שייך 5א אכילה פנים בשום שיעור שום בו איןח,מור

 אפי' כט5 אינו לכן שיעור שום בו אין הנאהוהאיסור
 ככ51א אלא אםור שאינו ר3!ה 65י"ז בזה והאריךבא5ף,

 לא טסנו רבפחות כה2ום ב?מנו בפחות 51א לברהסיט

 5רגנן 5הו יקים הסיט כמלא א5א איםור, שום בושייך
 בפחות 5א אב5 הבנר, 'כ5 וור5יק סתהני שפיררבזה
 לענין בזה, עור והאריך כ55, מיתהני ר5א הסיטממלא
 וז"ל ה3מ8ניות בפ' ושני מבכור ב!וקרשין רמ"שקוש.'
 יהיה אפי15 3!וקז"2ין צמר הצמר אותו כשיהיהענינו
 קודש כ151 הבנר אותו שחוזר הסיט מרוחבפחות

 עצפו שהצמר היינו ערכ"י, שיפרנו ער 5הנותואסור
 ובר והוי פריון 15 ויש רמים, קרושת כגוןמוקדשין
 כ(ה ע"ש ערכ"י, בכ"ש, אוסרין ו~כן מ"ת לושיש

 שא3ור אחרי ביאורו מובן אינו ו5י בזהשהאריך

 שום הוי לא ,מהסיט ובפחות בהסיט רק הואדהאשור
 מה הנאה איסור שום בו ראין וכיון הנאה,איסור

 ו5ענין הנאה איסור בו ריש היכא ררק דשי5"ג!מה,ני
 רבר בכח אין אבל ישיל"מ מהני ברובא יבטלר5א
 תוי דלא חיכא מגאה אימור לקבוע ס"ת לושיש
 ~ל.איטור

 5ביטו15 נזקק שיעור בחצי ,דעכ"פ כיון י"לולכחערה
 רזיתא פ5גא בהאי צ"ה חולין שאיתאכמו

 אשי רב סר סבד רבשרא לריקולא ינפלרתרבא
 בתוס' ועיין בשיעווי' תזלזל לא א"ל וכו'לשיעורי
 הוי הרי בטי5 דלא כ"ז א"כ ע"ש, ותנן ר"ה ר'ביצה

 עומד והוא איםור כ!מהום שבא ממהום וכחובאיכותו
 ממעם עלי' עכבו  שחכמים וכיון שיבסל ערבאיסורו
 נבילה וכחתיכת עומר בעינא הוא הרי ס"ת לושיש



 4* נ2רז1ש1
 ך 'זח?"ר רז וש

 ריץ  לש"ד אעו ה אבל למאוה, י"ל כן , עצצטעי
 אן' ש ח" 'מצק כלל תלה לא מהטיט פחות נבירהכא

 נטי יפ 4חףלה בהם כתוב רלא באיטור אכ9"נןאי
 אק אבל רש"ק לדעת וכדומה בשבת כטו ח"שעמן
 כמו בש-מרים יפת5וי ברבר ררחא להכא זהענק
 םלאנת רבעען בשבת ואפ%ו רבר וכ5 4כה"כערלה

 ובפתות טלאכה בענק ישבת י"מין 'פיעורו זהופחיפבת
 יפבח. רש"י 5יעת מלאכה חצי או ח"ש דהף י"לטזה
 של בגיאויו זצ"ל ט1"ח לדעח, ,מש- סמזתאב5

 בשים ש"גוי שום הכתוב גתן שלא בג4צניותרוסב"ם
 וה בענין שיעוד שום בו טצגו דלא כוונתופנים,
 'שפיר דבוה לו קים גדרבנן ודט בהנאה רתלוימשום
 אוטר ואי3ו כלל סתהני לא טהסיט ובפחותמתהני
 נתן דלא אחרי וח"ש שיעור בנדרי ת5י 5א ולכןכלי,

 כתב בזה רחויה רונסא כ55 'טיעור 'טוםהכתוב
 ,2ש"פ אפחות ח5 הקו-ש ראין מטין ותוס'הרשב"א
 נ4ציעור אפחות נ"נ ררבק איסור ס"מ בו רישאע"נ
 לא לכן גמטו"פ אפחות חל להיות דעתו ראיןמשום

 י"ל א"כ וח"ש, שיעור בנררי ת5ף 51א ח"שוףיך
 נדרי ש"ך לא נטי בוגאה רוקא רתלוי חיגאנ"כ

 וח"ש.ש"עור

 בס' שחאשר בכתביו יעק"א הנאון בת'ועיין
 בכזית, או 8רומה בשוה הלי אי באה"נק"ץ

 כ4שוה הבפחוח ז"ל הנאון כדועז חה4ביםהרבים
 תיין כ%, בהטשה אסור איסו סכזית פחוח או8רוטה
 סמו בהגאה אסור רכ"ש רפש"טא וכתב דברבטשיב

 איוה חהשר טלקות לענין ררק אלא ש"גור חציכי
 כ4ש"פ פחות נ"כ 'המשה איפדרא ולענין לוקה,יפיעור
 הנאון בזה האריך ובבר בהנאה, אשר פכזיתובפחות
 יטביא ע"ה, בסי' צו פ' בה"ש בשאי5תותהנ"ל
 רהשא אשתוא רקח גפעעמה ובשם מהר5"ח שו"תבא4ם

 אכילה, היתר בדין "הא לא המץ יאנל לאדהזק"ת
 לוקין אין דח"ש אכילה ,היהר 9ל לאין דאיןוכשם
 אה"נ על לוקין ראין רומב"ם שימז וזהו דם*ועעל

 א"כ אכילה היחר והיינו הנאה על רלוקיןולם"ד
 אלא כן אעו התוס' 'רעת (*בל 'ח"ש, על ג"כלוקין
 בבוית והיינו לוקין 'חטשה ועל לוקין אינו ח""שע5

 נמי בו יש איסווהא ~נין עכ"פ והא ע"ש,אכי5ה
 י"ל לענ"י אכל ח"י4, של 'נ"כ הנאה איסורימשום
 או יאכל טלא כא הנאה דאימהר רחטמש רוקארזחו
 המשה אימורי נכף בו ריש בע5גח* נריבנןאפיו
 כ4הו להו קים ולא הונבל 5א דרבנן היכא רוקאבח"ש
 המשה שיעוי רזהו גשפוו'ש לו קבע ד5א המשהשיעורא
 נג1י כ"ש הנאען נ"נ לו ננ5ל אז לא, מזהוכפחהז
 בפיר51צ ז"ל פו"ח ירשת הכא כן 5א איסודא,לששין

 דלא פנים. בשום שיעהר שום בהס גחן לא41חגצן4ב

 בזה להו רהים דק שיעור, באיוה או אבילה טכחבא
 הגפיט כ(מלא ובפחות הטשה, זתו המיט נולאדדוקא
 אימורא זהו 645 לכן כ% הנאה הוי דלא :מי להוגים

 לענ"ר תלוי 5א לכן מוקרשין, ימר או בכוור יסושל
 ושביאדתי. כמו שיעור חצי או א4לם ,שיעור לעניןבזה

 המפרץשים דגטתפקו יווע הרבר דהלא י"לרלעב"ך
 למהוח סהפך אם ב4אפור דגהבס% היחראם

 שהבש פ"ה ח"נ בשעה"ח בפם"נ ועיין איסור,היתר
 אעצד, להיהן נהפך עשאינו אפיגינמל סהר"יכשם
 להד"ם הביא אמורות כש4כלות הלכוה שמחובאור

 כמעוט כי זרעים סוף גריסוני בחשובתמרוטנבורנ
 ע"וש, טבל להיות נהפך אינו סבל ברוב טב5שאינו
 זבחים וחום' ע"ש פ"כ סעילה הלכות במל"םועיין
 מצטרף שהיתר רש"י לדעת הקשה 6ינ51 בר"הע"ח

 שצה הב"טול ה"ה ד4*ם וראי 'חפה4שע כהשוםלאיסוי
 זית שליש ער"ם סמבטל להמתבטל נעשה הריבשוה
 כטגשש הכל נעשה טכש זתים שלישים בב' בט%פינול

 כ4ש להיחד נהפך האיסור ואם להטות רביםראחרי

 עליו חולקין פינול ר"ה שם  הההוס' לאיסור,היתר
 לאיסור איסור כ"ש 5אופור טצטרף היתר רא*ןוהקשה
 ראיחא נמשסע ע"א התינאת פ' נדה ומרש"יע"ש
 ביעיו רם הביעית כ(מנו שיצאת הרונ תבוסה בתאיזהו
 ספק בטיתה וטיעוטא בחייו רובא טפק כו'יבטותו

 רפשיטא תבוסה רם זהו בטיחה ורובא בחייוטיעוטא
 ממ, שי שליטה רם רביעית ממנו יצא ולאלן

 אין פיתה לאחר ררובא ידעינן נטי הוה איוסמתו
 לאחר בעען שלימה רם רביעית ני מההורחטוג1אתו
 ההי רם טיעום נהגטל ראין חזי3ן הרי ע"ש,טיתה,
 ליטמא סיחה לאחר סמנו שיצא דם הרביעיתברוב

 וליכא כחיים גשמנו שיצא דמים טיעוט סלקראכוינן
 ספני מטהרין חכמים בהרונ ובסופו רםרביעיה
 הרי ע'"פ, רקנצאי קגשוי לבט5ו נפסק ראשוןשראשון
 להשלים נתועאי היחר סיעוט ראין רש"י לרעתמפויש
 על הקשה והפגצ"נ ה3"ל, שנוח ב4*ור ועייןהשיעהר
 כשניכד רוקא לאיסור טצטרף אין בהיתרהתוס'
 ואין בפיו נמשגבלל כהשא"נ ביטול, שייך ר5אחהיתר
 אנו שאין א5א לקי מיקי רסרובא הטיעוס שובניכר
 דנם כמשגוע הנ"ל )1טחגי' להתדות, מה ע5יודעין
 איסור(. נעץשה ההיחר אין נינר ואין ,נב5עדהרם
 שאם כ"ה כובכורות רש"י הביא שמח אור בע5והנאון
 דמובר פוכח הרי טמא, הציר גם אז מיםרובא

 שנ' ט"ז מנרה 5הקשות ואין כרוב נעשהדדמ"עדמ
 ע% רקב פרירות קאעי יהדו שלא לוי(ר א"אאההבא
 כ4שום שיעורא ליה רנפיש עגשר ש5 אחתפר"דה
 ואיך דמי ר5יוזא וכמאן עפר האי רבט5רפירושו
 אררכא כשיעור בו יהיה שלא רקב התרוור אתיהבטל
 שיעורא נפיש לרבריך ד5יתא כמאן לי' חהשבתאם

 בצלים לי13רא נ"ט נררים ב(ר"ן נ"נ סביא 'הנ"לודגאון
 בהיתר איסור רוכ רהוי היכא ולושברתם בזהוהאריך
 ינול האיסור ראין היינו ב44יסור נתבט5 ההיתראין

 כ"ש 5איסורא מתתשהפין אין ולכן ההיתר אהלאסור

 לפי במוקדשין ונ"כ בכוי, צסר נבי לכאורה די"להכא



תפארת
 קדושת וכגון טוקרהשים, בעצמו דהצטך ז"ל מו"חךשת
 אמר כבר חהרי ע"ז יוהשה שלא מדי 3בצי וכתבדגפים,
 אוסר ואינו בפחות ולא הנאה שייך המימ במלאדרק
 ט"ה 15 שיש דבר דהוה כ4שום פיו"ש ולזהוכו',

 הבנד אותו וחזר הבנד לכל שיוקרש דבנןעשאוהו
 דאיך סובן אינו כן :אם בהנאה, ואסור קה-שכולו
 מהיממ בפחות קורש :ולו הגנד כל להיותיכ:4
 צמר של המיעומ הצטרפותו משום רקדהוא
 שאעיר בו ו5עשות ח51ין ש5 צטר בדובקווהפ
 אימור רוב רהוה היכא רגם אחרי 0מש,הנאה
 לעשהע כדי ההיתר את לבמ5 יכ51 האיסור איןבהשןר
 ד5ש הכא כש"כ ש5ס,שיעור

 יכ~
 טיא הפחות 5בט5

 שיעור לעשות כדי חו5ין של הצמר את הקדש שלהיסם
 להו קים 'דדבנן זצ"ל הנאון מו"ח וסברתש5ם,

 היאך א"כ הנאה, שוב בו אין הסיט מ5אדבפועת
 שנהכתי, כמו א"טור לוברע מ"ת ל1 שיש רברטחני
 זצ"ל סו"ח של הכנהו שפיר אתי דם"ם די"לאך

 עחים התש' 1עת לי מובן אקנו רלכאווץהבפ"ההצא,
 לאיסול סצטרף היתר דאין רש"י על פיגול ד"הע"ו
 ועיין בירשים, כרירי ההום' הא גאיסוי, איסורכ"ש
 רבחג הגאה, סאיסוד חוץ בד"ה מ"נ פסחיםבתזס'
 היהר יוחנן ר' להמן קאמר נמי רבחטאה ואעענוז"ל

 דבקד,שים 3מטום חנאשות חשיב לא הכא לאיסודמצסרף
 רבקדשים התום' רעת דנם מזה חז"נן ע"ש, קכ%ירילא

 הנ"ל בזנחים והא לאי0וי, גנצטרף דהיתראסיינן
 התום' דדעת די"ל אלא קושיתו, וסאי בקד"שים,סיירי
 וליש עד'ש הוא לאיסור מצטרף היתר דדין זה,הוא
 זית השליש דבטל מטא זית שליש בשני פעולזית
 כשכח דבא דכיון בימול דין מכח יוקא דבא היכאפינול
 0מאן הגצבוטל שכבד ואחרי רליתא כמאן יהויב*מו5
 לא יהו נ"כ לאיסוור ולהצטרף במל ההיה איךדליתא
 מצעשרף היתר קד,אים דגבי אמרינן אי ואפילושטענו,
 שוה דהוי דהיכא דוקא זהו קדא דגלי בהשוםלאיסור
 אבל רליתא, כמאן יהוי בימול מדין בא דלאבשוה
 מצמרף דהיתר שנוענו, לא זהו כימול טדין שבאהיכא

 בבשם"נ עיין כ"ש, ההאי באיסור איסוד כ"שלאעער
 התום' קושית ונהו הג"ל, שמח באוי ועייןהנ"ל

 דמי דליתא וכמאן בימול מדין יצבא דמייריבזבחים
 באימור, איס4ר וכ"ש באיסור היתר סצמרףיאיך

 בביאודו זצ"ל סו"ח סברת נמי שפיד אתי זוובסברא
 הוא מוירשין נבי הרמב"ם ד3(ברת די"ל הרכנב"ם,של

 של צמד דנבי נמי וי"ל לאימור, מצסרף היתדממעם
 הטיט 5מ5א הצידוף בא לא הולין של בצסרסוקרשין
 ד5יתא כמאן המבוטל קמהדבר רכיון לומר ביטולפמעם
 נמטום להיתר, חאימור לצר4 השיעור להשלים יכולאיך
 ברובא ביטול דין או5א אז דש~"ם דהוי כיוןדהכא
 5א חו5ין של בצמר דאישנ סוקרשין ש5 הצטרוטעט
 סטעם לאסוד יכו5 ואז בעינא איסורא והויבטיל
 כמו דהוה הנאה שיעוד לענין לאימור טצטר4ההיהר
 מהל' בפ"א בכ"ם ועי' במוקדשין, דסצמרף בשוהושוה

ע י יז%ו,,י
 ג"כ בהיתררבה ראף רם"ל מוכח דלהרגפב"ם 0תבחמע
 להבין יש לכאו' אבל ע"ש, לאימור מצטרף היתרשייך

 דאין מהסימ בפחות רמחזקינן כיון נ"כ זובמברתו
 הסצטרף ענין בזה ינרון היאך כלל הגאה איסוי שוםבו

 גוה ועל יצמרף היאך היתר, של נמור התעיובתמצד
 הית- הוי הסימ ממלא רפחות דמחזקינן כיוןיצמרף
 ו~הכיא לומר רציתי ולכאוהה בהיתר היתר והוינמוך
 כ~ה בזרעו ג"ב גירוליו אסרו בקונמות רסצינוראיה
 כהקד,ט ההה רקונמות כהטום גם"ז נררים הר"ןנם"ש
 א"כ כט4הו הוא הרי מסשו שכותהוה כוה שכלוכו'
 לעשות כלה מזרעו נרע 5א נמי מהסיט פחות נביהכא

 לאימור היתר ההצטרפות לענין מסגו שמתה4הבאיכות
 הקדש רהשם כיון לאיסור סצמרף היחר יאטרינןהיכא
 מקו0מות לחלק "ט באסת אבל גאיכותיו, ע5יוחל

 ותופס כחלעען הוה כלה שזרעו אף קונסות גבידהתם
 ומצעו סהסיט. סהות נבי הכא כן לא דמיואת

 סלאכול, אמורין וגידוליהן התרו3שה פ"דבבכורים
 וכ"כ 3ש"ח לו שיש דבר דהוה סשום בברטנוראע"ש

 שם, האחרענה הכהשנה והקעשה ע"ש,הר3פב"ם

 כשרחנן בלה דזרעו כיון דביכורים בוסיקרבירושלכוי
 השף כגון כ5ה זרעו ענשין רבר איזהו רושרהמותפ"מ
 4כיון בב'יכורים, שייך לא וכולהו והבצליםהשים

 בו "ש איסור 3צה בעולם וא"נו כלה כבדשהאימור
 ע"וש. איסוי לקבוע הישיל"ם ינולואיך

  שניד~ו דמה ק"כ סי' הפם"נ כם"ש י"לרלענ"ך
 רע2קגה דחובן,ן תקנה משום 'הואביכורים

 הרוגשן רין להו יש בירושלים בביכורים 'הייגוהוא
 1ראיתי תדו3שה בנידולו דבר בי"ח שבדרו בג1הונכלל
 רהא מפרוש הרכוב"ם דהנה שכתבו, האהרוניםבאיזה
 הכווגה כידושלים מלאכול ככ"ש ואסוריןדתנן

 4ט0רין בירוהשלים שני ומעש,ר ביכווריםכשנתעדבה
 מלאכול אסויין גידוליהן דתנן והא בכ"ש,התערובות
 כיכורים של התערובות כשזרע הכוהמהבירושלים
 אף רץ2נן יהא אסוורין, הגידולים בירושליםוכא3"ש
 ב"כורים תעיובות דנידולי הכוונה ולכהסהלזרעים
 ונידולי לזרים שאכורין עצמן ככיכוריםאמורין
 עצמן,  נשע"ש כמו לבהנשה אסורין מע"שתערובת
 שהם חגמים בתקנת ויהו ז"ל הרמב"ם כתבןוטעסא
 לבד כירושלים רבדים השני אלו תערובותנתנו

 שמשו אכשרם ותוא בקדועמה לאכול שיוכל כייןכד,טי5"13
 איפור רשע"פ רת*מא כמח בו,שי5"םירוש5ים
 הל' לדאץגנכ"ם עוכ"ל, כ"יש אוסרת ירהש5יםודכחתיה
 שם כחב לא פ"ו טע"ש וכה' ט"ו ה' פ"דביכודים
 כתערובתן במ~ין ואי'נן סילתא 5הא אלא דשי5וםה"ט
 ה"ט שם כתבו 5א אמורין רמגידו5ין ד8מט בהאאב5
 לאסור כ% 3ח,ני לא ררשי5"3ש דה"ט א"לוא"כ

 ראהה חביא סק"י סק"ז גיו"ר והם"ו לד"ה,הנירולין

 3שהא דדשה5"ם מי5הא הא אמרינן בלוע באיסורדנם

 4מתכ דשע"ם משום אם4רין ובכורים תרומהדבידולין



 ך יזחיו"ר ת ר א פרנטנ
 שיסת שדחח כהרא"ש ולא חרכנב"ם ש"טתבזה

 הרמב"ם לרעת אדרבא והוא הירושלסי עפ"יהרמב"ם
 דנזרו בהא דגכלל כמשום כלל ראיה אין שםבגששנתינו

 רדשיל"ם ה"ט נתב לא והרמב"ם הרומה, ניד%יעל
 ולשיטת בפי"נ כס"ש בכורים תערובות נביאלא

 דדשיל"ם טעיוא רהאי הם"ז לרבדי ואיה 44ינוהרא"ש
 האחרונים, דעת לפי זהו בלוע, נבי אפילומהני

 ע"ש. ברוך ובמנחת ס"י בסי' שראיתי ליוכסדוגשה

 מצי סצטרמ ענין בשה נרון האיך לענינינונחזדר
 בפחות איסור שום בו ראין אחיי,התערובת

 לר"ל להבין "ש רהנת בזה, י"ל אב5 גדכתבתי.טהסים
 היתר מנטר4 היאך התורה סן סותר ח"שדאסר
 דהרי לר"ל כמשכחת ואיך סדאורייתא, שהואלאיסור
 שום עליו חל ולא היתר הוא 'הח"ש נ"כלשיגאעו
 אלא לר"ל, ולא יוחנן לר' רק רזהו לומר ורוחקאיסור,
 הנאכלת דבר לבין האוכל האיש בין ולחלקדי"ל

 בגדר ראינו לי"ל ח"ש רק הוא האוכל האישרכלפי
 עצם לנבי היינו הנאכלת רבר לנבי אבל כללהאכילה
 5הצטרמ האיסור עצמו בכח נ"כ יש חבשכלתהאיסור
 היחר ראמרינן היכא שלם שיעור ולעשותלהיתר
 שכתב שסואל, כלילת בס' וראיתי לאיטוור,מצטרף
 שקמצה העומר רר"ל בסימרא ה' במנחותדהטמרא
 קריבת היכי סקרב הגם' פריך כשרה לשמהשלא

 הקטרה יש אם נם לישראל המותר סן ישהאלסגושקה
 סה"ת סותר א"נו ח"ש לר"ל רנם כהשום סכזיתפחות

 נ"כ אשד האיסור עצם ולנבי ראיה יש מזהלישראל,
 מה0ים פחות דנבי ה"נ א"כ ע"ש. ס"ש, פהותלר"ל
 שיעור הכתוב נתן שלא 13שום בשיעורן תלוי ולאאמ

 ש8יר הסיט דמלא לחז"ל להו דקים דרק פנים,בשום
 שיעור בנררי 'תלוי השש כהסיט, פחות כן ולאסיחמגי,
 כהשום בו ולהתחייב הלובש לנבי רוקא זהו כלל.וח"עש
 הבכור צמר עצם אבל הוא. נסור וכהיתר גכור?טר
 ההוא ח"ש ונם מר"ל טוע 5א הקדש גשכח ישבאכיון
 כעצם איסור כה איזה דיש 'נסי ס"ל ס"ס נמורהיתר
 שיויר לשהשות כרי לאיסהר היחר הצטרפוח לעניןדבר
 איטוי של כגישות איוה כו "ש רבבחי היינושלם,

 הידש, ככוו קרא דגלי היכא 1אי10רו -יתרלהצסרף
 לכל שיוהדש בפיהושו שכהב הרמג"ם )2ביתוזהו
 ממאם קודש, כולו להיות הבגד יעתו זר 'וחהבנד

 שביארתי. כמוהצטרפוה,

 הוא הרכ2ב"ם 0ברת ראין ליתא ד?הו באסתאבל
 הדתי. 3מטום לאיסור היחר גוצטרףטטעם

 טצטרף היתר דענין די"ל א( ליתא. יסודידעיקר
 הנוף קרהשת נבי דוקא הוא בהקדןש קרא דגיילאיסדר
 והבא רגזים, 3קרושת לא אבל קרא נלי דום חטאתככצ
 ולא דמים, קרוומת רק הוא הרי סוקדשין צסרנבי
 מצטרף היתר לר"ל רמים קדהשת נבי לומרשייך
 כצמצוח איזה בו יש כעצסו צטר ינבי כהשוםיאיסור

 מח ב( המים. קדושת רק דהוי כיון איטורשל

 החי5וא הג4ל יבדץם כמהוס' מי להוכ"חשכהבתי
 אכוינן לא ביסי סכח יבא רהיכא שם ולוכשרהנ*ל
 5א אכממ קהשהשו מחסה לאשור טצטר4היתר
 רטיירי כיון לאימוי סצטרמ היתר שםאכויגן
 נשרים קדשים דוקא דזהו י"ל קרא, רנליכקדשים

 5א אבל לאיסהיא מצטרא דהיחו ירא לן נליאז
 אהי לכן וגשמא ופינול ,נותר כמו פסדליןבקד,שים
 הסים ובעינן הנ"ל. רזבחים ההוספות קושיתשפיר

 כסו לא אחר בררך לענ"ד לוסר יש טהסים,ובפחות
 רדוהא לרבנן דקי"ל סטעם זצ"ל, הנאון פו"חיצהבין
 רהשא רלאו בפחות, %א הגאה בו יש הסיםס%א
 ביין נ"כ בצ"ב חםוט טלא רצריך דמה אלא זה.הוא
 מעה אעו הבנו יהלובש פשום דזהו היינו באצקרומ
 שנהנה אלא נריד44, בכור צטר ש5 הסיט מםלאטמנו
 ש5 החוטים כל של צירומ ע"י הסים כיאמאוהו
 5כן ההיתר אימור מצירומ באה שהגאה געןהיהר

 ונצה 4ה, בבנר הנאה שיעור 5ומשות זה ע"ימצטרא
 לנבי הסיט סלא בכור ההצנשר נאשום הוא נטלדאינו
 וגפחות מפרשים, ההבה כחעח חעצי3 ר3ר הויעצטו
 נפי5 שן חשצב ונר עצמו נני הוי ולא הסיטסלא
 ואין הגאה, שיעוי ולעשות צירוף שייך %אשפיר,
 זוז"נ חהה היחר של הצירוף סחמת דנא כיוןלוסר

 כתב נ' טי' גשו"ת 'תר"ן ליעת אינו 4ה ש4בלוטוהר,
 4מביא זח"4 שייך לא בעין דבאיסהר עז"נלענין
 יי"נ בב"ש ואסורין או0רין אלו ע"ו סע"זראיה

 טמגי דלא בבור ניזי נבי אלא שייך לא 41הועכו"ם,
 הוי פדיון משום בו דיש טה4"שין נבי אביפד"ון

 הסיט סיא בפחות אפילו ביט% כו שאיןדש%"ס
 הי0מ, גשמיא 5פחחע הס"ם מלא בין 3"מ איןדאז
 ע"י איסהרו נ"נ ט4ה גטיל ר5א מהטיט פהותדנ"כ
 לה"רושלמי פנים גסואה עיין בישרים. חוטי שלצירוף
 הממרא לפרכת השו לא דלכן דהמב"ם אליבאע4כתב
 דעה וזהו ע"ש בהסיט זקשיירי כהשום ברהבאוליבסל
 להילת הבגד אותו וחוזר הבנד לכל שיוקדשההמב"ם

 כבור צגשר חוטי הצטרפווע סמעם ד?הו קוייצ,כולו
 המ"ם סביח נטי ט0ולק הבזה היהי, שלרחוטי

 דהוי כמצא טהממנת כסו שייך לא רבזה כהשאמטהמאח
 טוסאת נבי דרוקא 'בטיל ישפיר דחכא במיל ,דלאבעי!
 צירופו מהמת ולא עצמו סחמת היא דהטוימ4המשא
 הנםראז

 שנתבסי
 הטומאה עומר אחה כבח ס"ם

 האיהא, ממאן הטחששה הוי 'זה ולענין עצטו,בפני
 ע"י כושום רק 'בא המעה ,רהאיסור 'הכא כן לאאבל

 %יתא כסשק אז האהאד שטתגטל דכיוןהצפרפות
 המדחר טוסאה כמו עצמן בפגי איסור שייך ולארסי,

 מה נמי פיהטב וביה חשוב, 'דבר והוי סשים וקהוא בטי לא הסיט דכלא וע"כ ביחד, ג"כ טבדלןל"הנות
 בבורוה, הל' בספ"ז הלח"ם כגמהומה גצקשין,שראיתי

 בין הרמב"ם מחלק איינו כלאים שאבד בבנדאמאי
 נ"מ הוא רהכא משום הסיט, ממלא לפחות הסיטמלא
 בישל משום הסים מכ%א לפחות הסים מלאבין
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 במיל אז חהשוכ 'דבד הוי דלא יהטים סמיאדבפהות
 רהוה כושם 3מיל לא דהתם 3לאים נבי 44בלשפיר
 ממלא לפחות הסיט מלא בין נ"ס אין אז בהיחרהשער
 כגלענ"ד.הסיט,

 המחבר( דעזן ועשסדר)3שהרב

 כחכ(יב1ן

 ע"צ טדווינסק דצאוןתשצבת
 רווינטק תרצ"נ, אייר; מ"זעש"ק,

 דהאקאוויי הב שיחי' אבערור יומף ר'לההב

 הרטב"ם רבינו רבדי בקיצהך והנה 'הקונטרס,ג4בלתי
 ר"ה ע"ב כ"ז כ"ש פסחים בהתום'ז"5

 כן, הרין רה ד,שיל"13 כהצום ד"ל לא 3סיל לאהירש
 פ"ו פהס"ק ובהל' פ"ו מעה"ק בהל' בכ"ט ס"לוכן

 רבתוספ' 5ע"ש בתוספ' 13וכח וכן ביכורים,ובהל'
 ע"ח דף מנחות ועיין ק"ש, דצדיך ס"לתרו3עת
 אם בין נ"ט ס"ל רק ואכם"ל תודה להמי נביע"ב
 הקדישו הל ק רה היכא כהקדש אז בבועהערבי
 ויראה החולין גם ו3ותקו"צ לההקד,ט החיליןכנבטל
 צ25ר גבי ס25"נ בערלה מפהמ"ש פ"נ רבינוכל,שון
 קרושה ההוה כיון בבור אבל חתיכות נבי שםוספ"ב
 'ד"ע רק הבכור כנשו שיהיה החולין לבסל א"ימאל"ה
 *דושה הצמר על יש תם הוא הבכוד רעדיין דכיוןכ"ל
 הסימ במלא רק כ"ו ד4 בכויות בתוס' יעי' התורה,מן
 גדר חל 13אדשין צמר דנבי נ"מ ומ"ט 'כלל במלאינו
 וזה אסוי, מבכוד הסיט מלא וגבי הצמר על נםהקרש
 בהל' הרמב"ם דבינו דייק וכן שם בערלה הכמטנהלשון

 לאחר שנתערב בע"מ כפור ניזת גבי והוא שםבבורות
 דק ע"ב כ"ה דף ובכודות בהי"א כמו כהןשהתירו

 נ"כ 3קט ולכן חשוב דבר הוה וזה שלמה ניזהדנתערב
 ירושלמי ועי' ש~מה, גיזה ורק ניזים באלף ונכ"שיקד,ם
 זבחים וכן כו', לבית אחד דשה קיא נבי פ"בערלה
 ע"ב י"נ דף טעילה רש"י וכן בזה בתום' ע"א ע"בדף
 רף יזבחים והך ע"ש, המקדיש גבי בכמטנה מ"שנדר
 טעם דרק דבר או כטוליו נתערב אם רק ושםע"ז

 פ"א כח3"ש נבי דקיי"ל וכמו בזה, יהאריך ישוהרבה
 כזה, שם ,ובתום8' בזיה, ע"ש הקנקן בקהשהופ"ז

 עריפה כלאחר בזה תיוי ג"כ בפט"ח ההגדרואכמ"ל,
 שם ע"ב י' דף בכורות כבבע"מ דאסור מ"ל ר"שנם
 אסוד ג"ב בייערו עריפה קודם אבל אם"ה רקהוה

 כזה האהכתי ושם קדושה, נדר 3"כ הנה שס,לר"י
 ישנבוז 3אה רנם י"ל בשלקי, המוד פט"ח פרהדאם
 דבבחרים פ"א ויש בפיהמ",ח ועי' סווטר,קודם

 השער ההה טהור נזיר נבי וכן ביבורים בהל'ובר23ב"ם
 וחעגיה כ"ז רף וקדושין כשג פמחים יהיה קרושקדהט

 נזיד אך כן ס'נל א י"בל דף ע"ז רש"י ועי' "א,דףי
 מ"ה דף נזיר ועי' (1ם"ה, ורק קדושה פקעטמא

 ערלה הירושל3וי יובן ובזה הי"י, פ"ו שםוברמב"ם
 ראם כה3 איך נלל מובן אין לכאודה ונם וע"ח,פ"ז

 יע4רפו לא הנקברים כל הא ונם יצא ו3נה יצאהשליכו
 אין דשער ע"ב כ' דף בשבת המבואר לפי באמתאך
 נחרך, רק יאמר שיהפך דהיינו שריפה נדר כללבו

 שלא י"א האפד בהנאה ואסור קב'ורה כמו הוה~"כ
 ונדר ז*ל הרמב"ם שיטת רין עמ"י הוא כן לןאכפת
 גיזח ששעורי גבי סעילה בהל' ו"ל הרסב"ם/(יטת
 3מטום או נדרים נ' ד"ט בזה וט*רכתי חי'בתיבהרי
 משום או הפעולה כמטום או החורה איסור עלבהפועל
 קרחה, נבי ומכות ע"ב ג' ד' שבת עי' ונ"ם,הנפע5
 של דהחיוב קל"ו בחולין ס"ל רש"י ב14סהוהנה
 חולין השצ4ר ועשאם הנוזז עיקר הוה בנזיזהקדשים
 כנזיד עי' שעדות, בשתי ושנדק תנוז לא טשוםחייב
 החה כ"ש אך אחת בשעד אף חייב נזיר דנ3י מ'דף

 ועי' הגויזה, כהטום דהחיוב ס"ל הר23ב"ם אךמחלוקה,
 דשבת. פכ"א בה3ההבמרדכי

 ר4היןיומף

 כםטיב1ן

 חדשבענין

 קראז תרס"ו, ש"פ, ג' יוםבעזה"י,

 כש"ת המפורסם הנ' הדב ידידי לכבוד שלוםרב

 בקעלם שליט"א, מאלצאן יצחקר'

 הנזהרין אותן והוא שאלתו, ע"יאחדשה"ט,
 כשאר 13הם היוצא והכמטקה חד,טמאימור

 אשר דידן י"ש לענין להתי"טב צריך תורהאיסורי

 קטן חיק ואך ושיפין אדמה סתפוחי עקרו ה'נשמגכפי
 ביט~ שיעוי כושיש

 משעורים, ד~ש'וי טמאלץ הוא
 בטל ולא למעמי' עבידא ה3ואלץ אולי בזה לדוןויש

 ועוד ומעמיד, מחמץ 'הוא ולפחות 3!"ד לחדכ(ה"ת
 בנתערכ רק ביטול דאין הדאב"ד בשם כ'דהרשב"א

 רהוא ועוד בטל, אינו כך שעיקרו כל אךבאקראי
 ~שח כהב הי3 ש"ע שבסוף כשו"ת וה3הדשיל"ס,

 תשו' טד' ,ולכאורה 3פסח, להאסר שסופודישל"ם
 כן. נד4ה אין טק"ם ק"ב סי' בש"ך שהרבאהרא"ש
 הא התביא כנ"ל נ"כ נ' אדם 3בינת ראיתיאה"כ
 עיי"ש. 5מצם, סתידה שאין ודחה היא"שדת"ש
 על השינ החדשים יי"ד ב3לען שגרפם אברהם ידובם'
 כאע' כו שיש 'דדבר הם"י ד' דאישתמיטתי' וכ'הב"א
 נ"כ הוי ביו"ט שנולרה טרפה כביצת איסוריםבב'

 א4ת5ק ג"ב ב44ן וכן 3ולד איסור יסלק רס"סדשיל"ס



 ך יזדה"ר רצ ו- 4* נ2רנשצ
 ז"טם לבד כלל מובנים ואין עב"ד, הדש איסודט"ם

 נולד איסור יסתלק ובסו9 איסודים ב' ישמתחייה
 אחד איסור התחלה הכי כרשא"ב טרפה, איסודוישאר
 להומהוח אסוד הלא ע"כ יחר 4ח,ד איסור נ"כובסוף
 רטיון אין חא דשיל"ג! דחוי נאסר ואיך בפסחכלל
 דג1קום האוסרים רעת צידו4 לנו יש ועוד לושם,כלל
 ולענין בי,שיל"ם, נןכ בטל הטעם רק גצ81 שםשאין
 הנוב"י הוכיח ל"ב כך ע4עיורו בדבד הר,שב"אחוסדת
 ע"ז, חולקין ההדנ2ב"ם סינאהש דהר"י ב"ו ס'נשה"ת
 איגצד ולענין רגריהם. בושל לחקי עליהם ל0םוךו"8

 טצדדים מצשהרעים "8 הנח רב. עיון צריךו2חטה
 דאינו ביאר צ"ח בס' הפד"ח אך נ"ם ג-שוםשאסור
 דינו ראין תם"ב טי' כסור וכן סשמיר סטעם רקאסור
 לגאורה נדאה כ(וום"א בפם"ז הרמב"ם ום"דכנ"ם
 ונ"כ בהריא הל"ם שם וכ"כ בסינו דק אסודדאינו

 לס' לה גשהי ו4ם י2פר"ח אך פ"ז שרלה פ"בהתוי"ם
 סתצה ברנד טישה כן ואצרה ופכל וכ' עוכלי, ב?2אהזו
 חישש שר"ב 4אזר וא"כ לא"גק מיגו בין חילו9 איןרק
 איסוד עכ"פ בא "ש ע"כ מחדש 45הנעשה סתסהםהוא

 ספק רק שם שאין סיון"סטליו גירח יגעשה אךדדבנן,

 נאן  אא*ין הנחה אחר בסד"ר להקל אסהצר היהאחו
 רבריו אלו זה, ככל הדחבה דעתו נא יודיענידשיל"ם
 ה4ה חכת טל הרש אי תדין נעישי יצ"תשובה,

 ונם רפ0ח כיון לא. או מתירין לו שישיכר
 הוא העיקד בודאי לעוים. היהר לו יהיה הפסחיאחד

 לו שיש דבר נקדא לא רזה שם אדם הבינתכדבדי
 יא דחמץ ס"א טה' בפט"ו הרמב"ם נס"ש כללכ"ת
 סותדת התעדובות כל תהיה הפסח דלאחר פטוםבטיל
 דלאחר כ-צם בב'"פ אהמרת רלכן שם אמד גחדשוכן

 אלא ביסול מטעם לא שיותר ור"ל הבל יותדהעומר

 יהיה החדש ועיקר החמץ עיקר אף התעדובות עיהרכל
 אח"כ תאכלנו ביסול ע"י עבשיו שתאכלנו ועוד8ותר
 שחדש פשימא יא"כ ביסול ע"י שלא נמודבהיתר
 נזה שייך לא הפטת לאהר גם אסוד שיה"ה המץשל
 יאכתב ימה לאמ לעולם. יותר שלא כיוז סעטא האיכלל
 ח12%ה, הש חכי סבר לא יעפב יר4מנחת אגרהםהיד
 דמסיק י"נ ס"ק ע"ר כלל בג!"י ועיין אבדהם, הידוז"4

 מ"ה לו שייש רבד הוה ביו"ם  שנולדה טרפהדביצת
 יסתלק ט"ם טריפות גשכח אסור נ"ב יו"ט דלאחראע"נ
 בהיתר יותד  לסיענד שאפשי מה וכל נ1לדאיכיד
 ריש גפסח חמץ נבי א*ש דבוה ונדאה בו'ענ-ינן
 שיאסור אף ט"ה לו ש"ש דבר דמיקדי וס"לחויקין
 דאי:ז גמשום בהמ,ה סע"ר ק"ב בס' כמ"ש פסחלאחר

יך
 דמעם רש"י לדעת דהשא לענ"ר באמו חהו)א(

 באיסור עאזאכלנו עד גמשום שהח*דושיל"ם
 תאכלנו איסורים בשני קאע4*כלנו ער ה"נ לפי"ז4כו'

 בטעם נ"ב בנדרים הר"ן לשיטח אבל אחד.באיסור
 טין משרי מהירין ל1 ואאין באיסור דהיתרד'מיל"ם

 נבי אדם בינת גס' מ"ש נדחה ובזה סדדבנן,אלא
 ש48ם1ר כיון ש4ל',ם דבד חוה לא בי",ש די'"פחדש
 יסת5ק דס"ם הם"י רבדי ואשממימתיה ח5ץמחמת
 עכ"ל. הפסח בתוך חדשאיסור
 רח~2ץ הוא ענין דאי4ה מאד תג!והים דבריורדעבה

 שאשמר 4ה הוא ופה רהם"י לההיאכפסח
 שיאסור אף שיל"ם דבר רנפקרי וס"ל חולקיןדיש
 ו8כתכ חולקין ויש האי חהרי הפסח, לאחיאח"כ
 נמשם ,שכהב החמב"ם 5ה* 9"2 סי' בי"ךיצשם"א
 רנר דהות ג4שום החש ג8סח במוצהו אוסרשהחמץ
 סה' בפם"1 הן הרי אלו הרטנ"ם ורברי ס"ת, לושיש
 לאחר אמהדי בטעסו כז8ורש נתוב הלא ושם ס' פ'ס"א
 ולא לעיל וכג?"ש מותרת החערוגחת גל  ושהיחה5סח
 ס"ש 44טנם הפסח, לאהר שא81ד אף הודכם"ש
 ונא0ר וחוזר היתו לו שיש דבר בי,צונו שםהרמ"א
 ויש ס"ת יו שיש דבר סקרי 4א בפס,ק חמץכנון

 פ' הכידני דברי חוא ר4הצושה ודיעה בוה.חולאין
 בפם*ו הדטב"ם יגרי הוא חולוין וייש והאי שעהכל
 וחוזר היתד לו שיש רוטר הרג2"א 4צשר ההרי ס"א,מה'

 היושר לו יש גפ0ח דאמץ הוא הבי כוונתוונא0ר,
 בפסח ומאליו ונא0ר וחוזר השנה בנ4 הפטחיאחר
 הוא עולנ!ות היתר לו דאין וה ומהג2ת הבאהדלשנה
 ב!"וו, לו שיש יגד זה מקרי ר,א יהמרדכירס"ל

 סותרת יהיה י4פ0ח לאחד יסו"ס דביון ס"לוהרסב"ם
 דליפנה אע"פ הפסח לאחד ס"וץ לו שיש דברהיה

 לאובלו יוכל הדי בכך טה בפסח ויאסר יוחזרהבאה
 כיטו' בלא נסור בהיתד השנה ובנל הפסח4אחף
 וז"י מקס"ו ס' שעה כל בפ' במהדכי ג2פוהש הואובן

 דבר שייך רלא ר"וז כמפם מפליזא שמואל ה"דוכתב
 פום ,2מע וכן טתקלקל שהכואכל היכא מ"ת לושיש
 חמץ כנון פאיליו לאיסוד החוזד דדבד כץ חייםר'

 שיש רבר לוכור שייך לא 4איסורו הבאה לשנהשחוזר
 בעלסא, טעמא אם ני בעין שאין רבר ב"ש מ"ת14

 ס"י ההכש-דבי זה 'הוא פיוגתתן דמעם ונראהעכ"ל,
 דאף כ-שום הוא בטל אינו כ!"ת לו שיש דבדדבמעם

 כסו הוה סותר יהיה שאח"כ כיון ענשיו איסודשהוא

 שאין ס"ל ולכן ביסול, שייך דלא בהיתר היתרשנפי
 חמץ אבל לעולם נמוד היחר ההיה אח"כ 44ם אלא4ה
 דבפסח הרי הבאה ר'שבה בב4טח יאיסהרו שיוחזדכיון
 ש*יר וכסל בהיחר היתד הוה 4א .עוים אסורהוא
 בס' דבטל פ0ח קודם חמץ בו שנתעיבו להיהרודטי
 בפמח. אח"כ שיאסר כיון כעת הוא כהיתד דהיתראף

 לאח*ז לאהכלו 'שיונל דכיון בטו4מו ס"ל הימב"םאבי

ייכ2ף
 יחוור דהאיסור כיון בדשיל"ס אבל מינו,בשאינו
 עוד שייצ היבא זה מעם לפי 0ב"מ, סקרילהיתר
 ולפי"ו והיתר, כאיסור סבופא"ם מארי בדבדאיסוד
 לא עי"ז אחרונים לו שהסכימו בנדדים הד"ן4שקשת

 הטחברז חתן הפסדד )סהרב סתידין. לו יישטקרי



עב ך יזחיו"ד ת ר א כםרז
 כימול ע"י עתה לאוכלו רבנן שרו לא בימולביא

 שיכול משום במ5 לא גמי בפסח חמץ א"כובמ"ש,
 דבנ5 כ2ס' בפחות ואף ביטול ב5א הפטח אחר5אוכ14
 שיוחזר ואף הפסח, 5אחר י"ש גזר 5אתערובות
 רהרי זה לטעם כ5ום וה אין הבאה דשנה בפסחויאסור
 גיטול ע"י שלא בחיתר כו5ה השנח נכ5 לאוכלויוכל

 אסור דהטריקאח הרסב"ם גתב זח סשום ואוליוכם"ש
 כהצום כ"ש א5א החמץ גצן כו שאין אף בפסחלאוכ5ו
 כה2ום דחו"ס פ"ז המ"מ כמ"ש בפסח וניעורשחוזר
 שהיתה סשום כ55 בט5ה לא כשנתערבה פטחדקודם
 אב5 בפמח, עתה שנתעדבה כמו והוה בהיתרהיתד

 בטלה שכבר כהמום וניעור חמץ חוזר אינולהכ2-דכי
 דס"ל הי"א ס"ש הלא ועתה בפטח. ותאטורשתחזור
 לאחר שי~שסור אף ס"ת לו שיש 'דבר דסיקרילההטב"ם
 וכן דתחמב"ם הבין מדרבנן. א5א דאקנו וכהשוםהפסח
 שיאסוי טם' בפחות כפסח בנתע'רבה איירידומ"א
 אמד דהרכוב"ם שננה דברי א5א ואינו הפטח, אחדנ"כ
 הפסח דלאחר בסהצהו שאוסד סה ע5 אלא זהטעם
 לדבר צריכין אנו אין ס' בו אין ואם ההיה נמהרפותר
 שאוסרין איטהרין סשאר נרע 5א אלא ס"ת ל1שיש
 יהמ"י להא 3לל ענין יה ואין ס', ועד טעםבנותן
 מוב ביום שנולדה טרפה בביצת איירי ודאיהאיהו

 כמ5ה, טרפה דביצת ולהרבזב"ם בכשיעור,ונתערבה
 מרפה שהוא מצד וא"כ יו"ד ס"ק פ"1 סי' בש"ךעיין

 שאינה אמד נו5ד איטור במטום אלא ינתבמלההרי
 אע"ג אמר ולזה מ"ת לו שיש יבר משוםמהבטלת

 ביטול בלא ר"ל טריפות מכח אסור ג"כ יו"טדלאחי

 רק לו להתיר ונצטרך ור"ל אמור תהיה אז דגםהרי

 שיאכלנה דער הרמב"ם מעם עוד כזה. בימויטטעם
 מ"מ בימול. ע"י יטלא אח"ב יאכלנה ביטול ע"יעתה

 נולד איטור להתיר נצמרך ולא נולד איסור אזשתלק

 שאפשר מה וכל לבד מרפה איסור רק אלא בימולע"י
 5התיר נצטרך עכשיו כי עבדינן ביהיתר יותרלמיעבד
 אלא לבטל נצמרך לא ואח"כ בימול ע"י איסוריםשני

 דלאחר בפסח לחמץ כלל ענין זה ואין אחדאיסור

 כלל. ביטול ב5א נמור מותר בתערובות יהיההפסח
 יההה גמור שאםור כ% אדם ובגת 5הא ענין אינווגם
 בין המץ איסור סחמת העומר כל לאהר איפ~יו

יך
 אחד בטובן ג"כ לוסגר רוצה אחד שנדו5 וראיתי)א(

 פילתא ו5א סעסיד 5א הרה לאדג2שלץ
 ומ5תא מעמיד מצינו דלא סשום לטעסאדעבידא
 נאכל הוא הנאטר שהדבי היכי אלא לגפענחש,רעבידא
 בחולין יא'מרינן כמו האיסור, מן שקבל מעםבאותו
 טעם באותו נאכלת רהעיסה עבידי, לטעמאד'צאור
 גכינה כמו כועמיד נבי וכן השאור, מןשקביח

 )כדאיתא טגמיר הההה נבילה קיבת בעורשהעמיהה
 שנעשית נפי נאכלת הגבינה :מי ההם הא ל"ה(ע"ג

 נ"כ לעולם לאוכלו יוכל ולא הפטח יאחר ביןבפסח
 שיש רבר ביה צריך דלא פשיטא בפטח 5השהותאטור
 ביי"ש בטל חדןצ ש5 דהיי"ש ~2מד ושפיד כ5ל ט"ת15
 ישןש5

 נעשח היי"ש רעיקר דנ"ר בדין אי"זן2,1טרגא
 כהצעורים הוא שהאטאלע א5א ישנהג2זבואה

 הוח ליי"ש גמור היתר נלענ"ד חדשים היארנאזופן
 מעמים, מכמה חדש איטור י2שום נו ואין5יפתוחו
 אם אף גואלץ של מטעם בטל בטינו במין דאףחדא

 בפסח הוא דחמץ כמצום הדש יהצעורים היהבודאי
 תבינת ונדברי נ% מ"ת לו ש"ט רבר בו שייךולא
 לאין מ"נו בשאינו מין רהות כמפום שנ*ת הנ"ל.אדם
  11הוא נאגמר אם ואף כ5ל, ט"ת לו ושיש דבר כמשוםבו

 בשאינו אף בטל איגו יסחסע הפ"ח לדברי ואףמחסו
 שגגפח כשאור אלא סחמץ איסור שייך 5א ו'דאימ"סו,
 בעין, שהוא כפו ודינו בהעיסה, פעו5תו וניכרהעימה
 הפ"ח וכמ"ש סעמיד, לענין תס"ג סי' הטורוכם"ש
 לתיות כל5 פעולתו גיכר לא והאמאלץ חיטוץכהשא"כ
 ככ2חומה1 כלל הוה 5א וה וסחמץ בעין. ו~חוא כמודעו

 רשאיד כחיסוץ החימוץ היה אם אף שלישיתדשאור.
 כעיפה אלא שייך זה דאין בעצמו הפ"ח כתב הריג"כ
 כגון הגפיניפ בחכהצת שלא אבל 'המינים, חכהצתשל

 זה שייך 5א אורז עיסת לתוך שנתן מחטיםשאור
 מיני ושאד ודוחן אורז דעיסת כלל סחמץאיסור
 אלא חיכווץ לידי באין ואין הן חימוץ בר לאוסטניות

 כמצום רבנן בהן גזרו לא וגמפו"ה וסרחן, עיפושלידי
 בשאיגו במין טעם בנותן רק הוא אטורן אלאמחמץ
 טאלץ של זה במחמץ נ"ש וא"כ בפ"ח, ע"שמינו,
 אלא מחמת איסור בהו שייך רלא דפשיטאביי"ש
 אינו המאלץ דבאמת רביעית, מלתא. תליאבמעם
 לחזק רק בהיי"ש נותן הוא איא כלל לחמיועשוי

 גרע ועוד יחמץ, כמו הוה זה דגם לומר ואיןחריפותו
 החיזוק עיקר דו'דאי בהיי"ש, ניכר הרי שהחיזוקמני'
 ניתן שהטאלץ א5א בעצמה יע(נה התבואה ע"ינעשה
 שאין פשיטא התבואה, ובלא החיזוק בענין לטייעודק
 כדי בו שאין כמחמץ ואף אותו, להחזיק כדיבו

 ות ליה דההת בלופ, אינו נ"כ ההטזר בלא לבדולחטץ
 בפיסן הש"ך כתב הלא חגמפית, לאמ ומוחר. גורםוזה

יופא
 הא במאלץ הת"א שטחמיצין הבא אבל איטור,ע"י
 אלא האיטור מן שקבלו טעם באוועו 'נאבליןאינן

 יכאוךה א"ל א"כ הי"ש, לעשות חיסוצן ע"ישהוכשרו
 לטעמא, דעבידא טלתא ולא מעמיד לא הו'ה לאדבכה"ג
 א"א אותן מחמיצין היו יא שאם כאן לומרואין

 דבר היח דהטאייו בהכרח א"כ י"ש מהןשיעשו

 הוה דיא סינה עדיפא כה"ג אשכחן דהאד*כחגכויד,

 מעלין איסור דגידולי נ"ז נדרים וכראמרינן ר,כעמ
 ראף אלסזו כ5ה, זרעו שאין בדבר אפילו דאיסוראת



 ך יזחיו"ר ת ר א מר2א1
 כהשום שעורים שכר נם להתיר ה5ח"ם בשםרצ"נ

 הש"ך שכתב א5א )א( מותר, ג2הן היוצאדכהשקה
 משל2ע פוסקים שאר ומדברי הרא"ש תשובתדמרברי
 הרא"ש ונם"ש בשכר, א5א אינו זה ולענ"רראסור.
 בג!ים טעם נותנים שה'מעורים ב' כלי רישבתשובה
 מהן היוצא כהשקה זה ואין השכר עיקר הםוהשעורים

 טעם ונתנו במים  יננתבשלו הן השעורין נוףאלא
 הישנה התבואה הוא העיקר היי"ש 5נבי אמנםבהמים.

 מזן היוצא הכהשקה ע"י לחזק א5א נעשה לאוהאמאלץ
 בידי אין הלח"ם והנה ה5ח"מ, כרברי שפיר י"לבזה
 דהנה אנן נחזי אב5 האיותיו. ידעתיו ו5א5עיין

 תפוהים ויין תג2רים דבש הנן י"א פ' תרומותבכהטטה
 ר"א תרוטה של פירות מי כל ושאר סתוניתוחומץ
 הרע"ב שם וכת3 פוטר, יהושע ור' וחוכהש הרןפחייב
 אינו וע"כ לכתחי5ה א5א 5זרים אסור אינורלר"י
 תירוש באתרה ואוקי מינה דון משום הוא דרבנןא5א
 שם דתניא הא וא"כ 5א אחרינא מירי איןויצהר

יך
 האיסור כהשום אלא נתנדלו 5א הנירו5ין ראותןע"נ
 שרוצה 3מנ"ב ועיין סעמיר, ההו 5א האיסורמ"ם
 מלוזא הוה רהמא5ץ סמקנתו 4*בל כן, גג!ילוג4ר

 ח5קים 33!ה נתפרד המאלץ וע"י כיון לסעגש4דץגבידא
 דעגידא מלתא הוה הגש5ץ ע"י ונתתמצוב2הת"א
 רהא השקבלו טעם באותו 'נאכ5ין דאינו ואע"גל43עג2א
 בעצסו טעם דאוחו כיון ס"ס אח"כ נואעבהיצ4עם
 מילוטש ביה הוה המא5ץ סו"ס א"כ אח"ככשהנה
 איסור 3"כ בו דאיח כתב והבע"ט 5מעמא,ושגבירא

 אסור הפסח עבר ואם פסח, לנבי יראהבל

 וכו' והחדש הטב5 דתניא והא ק"כ בהו5ין עיי41(
 שכר 3כוו פירש"י סמותן 3!הן היגצא3מסקה

 הרניש זצ"ל ע4מו"ח אח"כ ראיתי יכן ע"ש,שעורין
 ע"ש גה"5, על להשיבבזה

 החדש בקוגו4דם ובפי' ס"כ ח"צ בשו"ת עיין)2נ(
 החדשות אריה שאנת ובשו"ת קידושין,בסוף

 בחולין דאמרינן הא דבאמת כן כתבו כ51ם י"א,סי'
 כמותן גמשקה הוה נמי מאליו בא ד5א באיכורדנם

 אב5 'כר"א, אתיא בזה מהנך ומחדא מבינוריםדי5פינן

 בזיתים אלא כמותן כהשקה הוה 5א בביכורים דגםלר"י
 כתב והח"צ מביכורים, 5מי5ף א"א 'דידיהוענבים,

 הוה 5א וער5ה ותרוטה בביכורים דוקא נמיר5ר"י
 בכל מ"ם אב5 בגמרא, דאמרינן מה"ט ב3וותן,כמשקה
 הצד במה רילפינן כמותן כהשקה הוה שבתורהאימורין
 בהכי אז5ו דחו5ין והסוגיא ומשרצים, ומחלבגשתמץ

 והשביעית והקדש והחדש המב5 דתנן הא עלטדפרכינן
 וכ'2ת סנא5, כמותן ג4הן היוצאין כ!שקין כו5ןוהכ5אים
 וכו' מאליו הבא איסור שכן להנך מה מהנךלנמור
 דילפינן משנינן וע"ז סנ5ן, מאליו בא ד5אאיסור

 כר"א כמותן מהן היוצא כמשקין כו' דהחו,שבמב5
 לבר דערלה וענבים בזתים אלא איגו לד'וי אבל4עעיא

 רכעקי ונהאי והבואה. פירות בי44ורי ו5א הכרםוכלאי
 וב08חים )21( שם. בכורים מביאים אין רתנןלההיא
 ועי' הוא, בע5מא דזיעה כהשום בטעמא אביי אמרנ"ד
 על הנ"ל דחולין ממוניא קשי' דלא  ע4כתבו שםבתום'
 רזיעה אסר אמאי תיג14 3!יהו ,4כתבו א5א אביי,דברי

 יש ובאג!ת דאוריהזא, נעיקר טעם והא ,הואבע5מא
 סהל' בסמ"ו 5הר3!ב"ם מבעי דלא זאת תיטא5תרץ
 דדבנן הוא כבמ4ו ו5א דטעטו צ"ח בחו5ין ווה2"ימ"א,

 הוא בעלגט1 רזיעה אבויי קאמר דה"נ ק"ס 5אבודאי
 אלא מדרבנן אלא מהתורה אסור אינו ו5כן מנמש,%א

 סנמ4ו ולא טעמו דנם ואמרי ופליני להתוס'אפי5ו
 ב2ופו הסעם ויצא 3נתבשל אלא זה אין ההשדאויייתא

 בישול ע"י ש5א טהפרי היוצא כהשקה אב5 בשרשל
 ובזה )ג( ג~. מעם זה גרקרי ולא הוא בע5מאזיעה
 אמר דאיהו אדידיה מרידוה 14ביי על יקשה שלאא"ש

יוםף
 אי4ר דכל דלכה"פ טוכח א"כ מהנך, התראמביכורים

 סמגך דילפינן אלא מביכורים לנמור א"א מאליוהבא
 נמשקה הוה נ"כ לר"י מאליל הבא איסור כ5וא"כ

 חדש של ע4עורים של רשבר חח"צ כהב ומה"טכמותן,
 הבא אשור הוה תדש דהא גמשום וי"ל גאן"ת,אסור
 ש"א ובשו"ת הפ"י אב5 מהנך, לנמור ואפשרמא5יו
 כמהתן כמשקה הוה לא ערלה נבי רלר"י כיוןכתבו
 לבהלף א"א תו א"כ מב"כוריס, פרי פרי ריליף3משום
 רהוה ראעפ"י תוכיח, ער5ה רא"5 דהתם, הנךמכ5
 וטה"מ כמותן, כמשקה הוה לא מ"ם מא5יו הבאאיסור
 אלא כמותן סשקה הוה 5א האשורין רבכ5כתבו
 טקרא שם בחולין להו דמרבינן איסורין בהנךדדוקא
 חד,ש של שעורים שכר אבל השתיה, 5יבותבנטש
 "ו"ד ח' יעקב כהשכנות ובשו"ת מה"ת, אסוראינו
 דאמרינן 'דמה וי"ל ע"ש, והש"א כהפ"י נ"כ נתבס5"ו

 ומחרא מביכורים רי5פינן בפשיטות דח51יןבסוניא
 הוה לא בביכורים נם לר"י הא כ5ל פרכינן ולאפהנך
 ככהש"כ כר'עא אזלי דהסוגיא די"5 גמשום כמותן,כהשקה
 האחרונים. ושאר זצ"5מו"ח

 כרףד ףדוק" כעיקך טעם בין 5חיק שכהב מה)ג(
 בררך לא אבל כעישר, טעם אמרינןבישול

 זיעה אלא הוי לא מפרי היוצא 3משקה אוכבישה,
 בטעם לחום' רש"י 3ין יהנ"ם 5י מובן אינובעלכ4ש,
 חו4ש רש"י 5דעת זה, הוא דרבנן, או דאורייתאכעיקר
 כקיסר, טעם כציטהת מ"ב 'רף בפמחים די5פעןמה

 ו5דעת בעלמא, אסמכתא אלא הוה 5אבבמום,
 לא דאורייהטש, כעיקר רמעם ממשרח יי5פינןהתוס'

 כעיהר טעם הוי 5הבי גסוי, 5ימור אלא אג(טכתאהוי
 ע"כ הא 5כמ"ס, טכהשרת רילפיינז וכמודאורייתא,

 ב"שול דרך הוי 5א דהתם כמים, ענבים דשיההיא



עג ך 'זחיו"ר ת ר א כשרז

 אלא דאוריעזא בעלמא מכוי2ו ולא טעמו ק"חבחולין
 ההיתר עם האיסור בש:תבשל אלא טעמו מקרירלא
 וכרפיהס האיסור, את סילק ואח"כ לתוכו סעמוופלס
 בעלמא זיעה אלא אינו בישול בלא אבל שם,רש"י
 הר23ב"ם מ"ש נ"כ ולפי"ז מררבנן, אלא אסוךואינו
 כדשקין כו' והחדש הסבל כ"ב הל' מ"א פהל' יורבפ'

 עליהן לוקין ואין כמותן אסורים מפייותיהןהיוצאין
 שכתב רברים ככ2ה ובזה מררבנן. אלא אינו איסורהאי

 כפ"י בתרומות תנן וכן ע"ש, ליתנהו )מעיקראהלת"מ
 רביעית או3(ר ד"י כו' טהור רנ עם שכבשו טמארנ

 ר' והאכ2- עלי' פריך 'ע"ב צ"ט רף נ"יה ובפ'ב0זשתים

 רזיעה ציר שאני וכד2ני בסיל לא במינו מיןר"י
 כ2ררבנן, אלא אסור רלא ה,תום' וכתבו הואבעלמא
 בישול ע"י ולא כבישה ע"י שיצא גמ2וםוהיינו
 מתבשל אינו שהאמאלץ יוריענו אם זה לפיועתה
 הרי לבד כביש5 ירך לתוכו אותו גותנין אלאבהיי"ש

יך
 בכל ילפינן וכציטית ראורייתא כעיקר טעם הויומ"ם
 הנ"ל ח"צ בשו"ת ראיתי אמנם כעיקר. רסעםאיסורין
 רחייב, ונמעו שהטחהו וחלב בחמץ קראי רל"לשהקשה
 הוא רטכ"ע רהו"א ותי' מה"ת, רטכ"ע קיי"לבלא"ה
 לכד2קה, ממאכל לא אבל למאכל, סמאכלרוקא

 אכילה שהמחאהו חלב אלא שם בחוליןוכרפרכינן
 א"ח שותהו ראם הול"ל רמש"ה אלמא ביה,נתיבא
 טכ"ע ילפינן הא להקשות נמי יש ולכאורהע"ש,
 סעם בהו ויש במים ענבים שרה שאם רמשרתמקרא
 וראיתי לכה2קה מאוכל נ"ס הוה הא והתם חייב,יין

 סעם בהן ויש במים ששרה רענבים וכתבו כןשהקשו
 יאכי, לא רענבים אזהרה סשום מים אותן ע4 א"חיין

 ניין, הוה רזה ישתה לא יין רחומץ אזהרה משוםאלא
 אבל ישתה, לא ענבים רמשרת נופיה אזהרה מתאיאו
 המחהו ראם רהו"א יאכל לא רכתיב ,רבכ"מא"ל
 אמנם פסור, שהוא למשקה בנו"ס רכש"ב פסור,ושתו
 סכ"ע נבי ה"ה חייב, ושתו רהכ1חהו כ1קרא ריליףבתר
 עיי"ש לטשקה, או למאכל נ"ס בין נ"מ שוםאין
 מכל שאני ותרומה רערלה רכתב הנ"ל להח"צוהנה

 לריריה פסור, וגמעו הטחהו אפילו רבהניאיסורין
 ממאכל אלא טכ"ע אסרינן לא ווזרומה הבערלההו"ל
 פנשחים ובהוס' ע"ש, לא, ל3ושקה כ1כואכל אבללכואכל
 רלר"י שם ראמרינן הא על דהקשו כן משמע לאהנ"ל
 טכ"ע בזה איכא והא זיעה, הוה מערלה היוצאכמ2קין
 ועיין מותר, בכהצקה ני"ם ערלה רנבי הנ"לולהה"צ
 תסרים רבש על ט"ס שם שהקשה ל"ט ברכותברא"ש
 ותירץ בפה"ע, מברכינן שלקות ועל שהכלטברכינן
 ע"ש, כלל, פרי טעם בהם אין מפרי היוצאיןרכהשקין
 אפילו קיבל שלא כד2ום התוס' קושית מתורץולדבר"ו
 תי' הנ"ל ל"ח ברכות ברשב"א ועיין פרי, שלטעם

 כמותן, כדשקה דבכורים מקרא רילפינן דכיוןבפשיטוח
 ורין לביכורים תרוטה ראיתקש טילתא האוסהאום

 יא"כ ררבנן, אלא אינו נ"כ ממנו היוצא עצמוהמשקה
 חרשים משעורים הוא 'המאלץ אם ררננן ס' זה הוההרי
 ח3זץ לענין רקי"י ואף לתולא רובנן וספק מישניםאו

 כדשום רק הוא נמור חמץ הוא אלא זיעה אקנוריי"ש
 אבן סעמו מעיקו ונעשה הרב'ה מתבשל הרידהתבואה
 מסני ריוצא המשקה בודאי נתבשי לא רק אםהמאלץ

 הוא ררבגן וספק 3על3וא זיעה אלא אינו 3בישהע"י
 פירש"י לי סיושב זה ובכל ישן. או חדש הואאם

 והחדיש הסבל שם דחגיא הא על שכתב ק"כהולין
 קודם החרש 3תב כ3ווחן ג1הן יהיוצאין 13שקיןכו'

 ערכ"י השעורין, סן שכר ועושה העומרשקרב
 ךפי אבל בזה להשטיענו בא מאי מובן אינודלכאויה

 1)א כר"א זו ברייתא *עזיא רע"כ לי רקשי' א"שמ"ש

 הכי לומך להש"ס לו 5יה וא"כ )עיל, ונמ"שכר"י,
 הוא. ד"י מני אח"כ כדאמר היא ר"א 3ונימפורש
 שמבשלין השעורין מן ש3ר בעושה ראיירי פירשלוה

יוסוש
 נרירא וענבים בזתים ררופא מוכח קאמרה ואוקי,סינה
 כד2ו"ה פירות שאר של במשקין לא אבל רחמנא,רבי

 הוא דמלתא טעמא אלא הוא נזה"כ לא רזהאמריגן
 כמותן הוה וענבים זיתים של רמשקין קראיקמ"ל
 ראמרינן וזהו בעלמא, זיעה הוה פירות שיומששה
 שאר של הכד2קין סקראי רילפינן זיעה דהוהבפסחים
 ד3 מרנים ראיה שהביא ומה עיי"ש, זיעה הוהפירות
 אסור לא התוס' ולרעת בעלמא, זיעה רהוה וכו'סמא
 ולא כבישה ע"י שיצא כדסום והיינו ע"ש כ(ררבנןאלא

 שכתב סק"ב סק"ה ביו"ר דעת בחוו'ת עיין בישולע"י
 איסורי, לשאר ותרומה ערלה בין טכ"ע נבילחלק
 שרה שאם ממשרת סכ"ע רייפינן דהא שםשכתב
 רנב' 3ממום הי"נו יין, סעם בהם ויש ב13יםענבים
 5יוצא כה2קה הוה רלכו"ע ק"כ בחולין א)שרינןענבים
 היינו בכה"ת אלא ילפינן יא וכד2"ה במותןמהן

 רילפיבן ובח3יץ בחלב נמו אסור מהן יהיוצארהכהשקה
 כתרוטה אבל )פינייהו רילפי' בכה"ת וכןמקראי.
 באמת בהני כמוחן כדשקה הוה 4א רלר"יובער~ה
 טמאים ברנים רנם שם וכתב ראורייתא, לאוטכ"ע
 הוא בעיג2ש זיעה רנים דציי ר"ט בחוליןאמרינן
 אטוור אינו נ"ב רירהו בטכ"ע רה"ה טה"ת א10יואינו
 מה"ת טכ"ע דבערלה ס"ר בפטחים יתניא 831המה"ת
 כמותן. ג2הם היוצא ר3דשקה רם"ל כר"א, אתיארזה
 דנים נבי כעיקר רטעם גמטום הוא לדעהו 3ד8מעע"ש.
 אב4 נטי, בישול ע"י אפילו מררבנן אלא 'הוילא

 שם ראמרינן משום להבין קן4ה רעת החוותסברת
 אפי' בסיל 3ממו"ה בעלטא זיעה הוה רציר כמובחולין
 בטיל ואינו שם אמרען דנים סעם ונבי לר"ימב"מ
 ביו"ר בש"ך ועי' להדדי, רמי ריא איפא במב"םלר"י
 מ"ם סררבנן רנים רציר ראע"פ נ"כ כתב וסק"ז0פ"נ
 ע"ש מה"ת, דסכ"ע ב15אכדיגן

 הטחבד( חתן תממרר)מהרב



זיוחיי"יתפארתש
 טהן יוצא ומה3משקה בכולן אי4רי ובכה"גהשעורים

 נמור רטעם ו3משום טוהה ר"י ג"כ ובזה בישול,ע"י
 ראורייועא שלקו דהו. שם אכ:ר ו4בן זיעה ולא זההוא
 זיעה רלר"י ור"י ר"א דפליני הוא ביה בישול בלאאבל

 אלא אסור ואינו וענבים סהתים לבר הואנעלכמש
 דדייק רצ"ג סי' בי"ר הלוי בהן בם' ועייןמהרבנן,
 לשין ומומק 3עחר ששרים רשכר אלו רש"יסרברי
 כו' והחו,שהפבל

 אע~
 כב4ותן רהרי תימא ווהיא כמותן

 רש"י מדברי נמורה ראקה אדרבא הלא ה4"כתניא,
 הרטב"ם לגם חדש, גושום אמורין שעירין דשכדלהיפך
 היוצא דסשקין הברייתא כלשון סעתיק ס"א יורנפ'
 דאיהו משום והוא עליהן לוקה שאינו אלא אסוריןטהן
 אמר לכן כר"י פסק ואיהו לעיל ונם"ש כר"א להמזסי
 רהאיסור כמשום לוקה אינו אבל כמוחן אסוריןררק
 כהלח"ט ולא שם הכ"ם גם וכם"ש לר"י ורבנן רקהוא

 ג"כ כר"י דלא קי"ל ראנן בב"ה שם מ"ש נםוכם"ש,
 וכם"ש. כר"י, ספוו"ם פסק הרטב"ם והרי המוההוא

 וכן בטיל ולא עביר לטעטא אולי לחיש ט"שוך2בה

 הוא, טירי לאו ודאי זה טעטהר, הואאולי
 אם ינם לטעמא עביד לא וגם כלל הוא מעטיררלאו
 המאלץ טעם בו 3(רנישין לא 'הרי לטע3חפ עבירחיה

 מדברי אמנם כ"ת, שהביאו נ"ו סי' הנובי"תוכם"ש
 תס"ב במי' ההמנ"א קל"ר סי' הב"י שהביאהרשב"א
 בטל אינו כר שעיסרו רבד ד3ל ,4כחב שםוהנו3"י
 הר"ן רביי שהביא הנוב"י רברי להביא וטדחבמיעוט,
 ס"ל לא וההמב"ם מינש בן רהר"י הע"ז נפ"בשכחב
 שם הביא 'הר"ן הלא צריכין אנו לזה ו3י נפלאתיהני,
 ראאיב"ן על דפלינ רמחמיר בזה וא43ר הראב"דמרברי
 כתב הו"חב"א וכן בטל דלא ואסר והרמב"םפימש
 ניותר רסיקל להראכ"ר )שצעו להלא הראב"ר נשםוה

 שכחב סהמץ הנעע~ה בתריאיה ההואטדחיטב"ם
 כץ גו שאין ראעפ"י ח6ץ סהל' 6"ר סוףהרמב"ם
 בריש הש"ע הברי והוא לאעכלו א0ור כ"ש אלאהחטץ
 בש"ע שם בחי' והביא יליו השיג והראב"ר  ת3ו"בסי'
 ביון ר"פסח חוך לאוכלו אף רסתיר ה3לבו בשם 1'ס"ק
 דאימ סובר וההאנ"ר ע"ש. זסנו, קודם גתבמלשכבר
 הש"ע יברי והוא נחכמל. ופכבר לאחר וניעורחיזר
 יאינו דמ:תר הים"א שם ופסק סע"ר תט"1בסי'
 סן ע~הרשכ"א הגולה בבאר טביא וגם וניעור,חוזר

 סצישמי' נ"כ הוא יבההאי הרמב"ם כועתהאעטרים
 כך עפעיקדו כהפום אבל וניעיר שחוזר כממוםרהרסכ"ם

 מהר"ם בשם הוש4"ש גאזב שעורים ביטכר וגם חשו,לא
 לא הדא"ש ונם כך, שעהרו אע"פ במים בס'רבמל
 טעם נוחן הועורים דאדובא ג1שום אלא עליופליג
 היה בלא"ה אבל השכר עיקר הם והשעוריםבמים
 בס.' הטור וכן כך שעקרו אע"פ דבטל נ"כמודה
 ישעורים מחימין באשכנז הנעשה דשכר אמרתמ"ב
 אכילת ככרי כזיח בו שיש בהחום רק לבערןחייבין
 שם כתב ראב"ן בשם וכן כך, רעיקרו כממום יכאפרס

 להואותם אסור דשגרא בחלא שהע3וירוההנבינות
 בעיגיהו כטו חשיב טוקים ראוקסי רכיון כהמוםנ6סח
 אחד שים לה חשו שלא הרי כך, דעיקרו כהפוםולא

 חשו לא בעצטו והרשב"א הראב"ר וגםמהפוסקים
 רסותר בתריאקה טפויש פסק ייא והרט"א כלל,5ה
 כך. שעיקרו אף ונמ"ג בס' חח"י וגרי לפי באכילהנם

 הרשב"א וכן פ"ב בע"ז הר"ן שהביא השע"ראטנם
 אלא 4ה אכעע לא קל"י בסי' הג"ישהביא

 להתהחק אעצטועו הששום שכו"ם אצל הנעשיםברברים
 אין אם י4*פילו כך שעיקרו בדברים רבנן נזרומהם
 בזה. איירי הנוב"י וכן ע"ש, שיא0רו יין טעםבהם
 ולא בזה רבריו שטתם 'המנ"א על רק שהתימהאלא
 כרברים רק וראי ההיינו עכו"ם. של בדבריםפירש

 אצל 44בל שלהם וחומע 'כיין הרחקה 3ה~וםשנאסרו
 או באקראי גתערבו אם בין חילוק שום איןישיאל
 עיקהו שהיי בלשונו הרשב"א בשם ום"ש כך,עיקרן
 מרינה 13יני ר' כענין בטל אינו כך שעיקר וכלכך,
 שעיקרו על לדונמא הוא דאמר סדינה מיני ד' כעיןהאי
 מיני ד' כשנין כך שעיקרו וכל אומר שהיה וכמוכך

 רברי על ו"מנ"א קושיית סרה ובזה בטל, אינומדינה
 בו יש יהבבלי דכותך מוקי בגמ' דהרי אלוהרשכ"א
 כונבו דלא ליתא )2עיקרא פרס אכילת 'בכריכזיוו
 רלא פשיטא אבל כך שעיקרו מהו לפרש לדונכוהאלא

 נעשו אפילו אסורים הם רהרי מדינה מי:י בד'איירי

 טה בהם אין עכו"ם בידי הנעשין ואף ישראל.בידי
 דלא לבר. ה'ארומי חומץ אלא הרחקה משוםשאוסרים

 הרחקה מחמת שנאסרו עכו"ם של בדברים א4אאמר
 הראב"ר בדברי כט8ורש וגביגות ושטן יין וחומץכיין

 לפי"ז וא"כ ע"ש, הב"י ע~הביא וברברי הר"ןשהביא
 רבד בהם ראין עכו"ם בירי הנעשה אף ושכרביי"ש
 הדש או חמץ איסור כהשום רק אלא כלום הרחקהמשום
 נעהשין בין חילוק שום בוה ראין פשיטא יע~רא4כבשל
 באקראי נתערב בין עכו"ם בידי נעשין בין ישראלבידי
 נם ומותרין פסח קורם 3ם' בטל הכל כך עקרן אםבין

 עיעוד חוזר יאיגו החמ"א ד6טק למאי באכילהב6סח
 יאעו כעסיר אינו אם בם' בטל לכ"ע יבחדש ולח,בלח

 בסי:ו. שלא בין 3טינו ביןטהמץ

 חיש טאעם היי"ש להחיד נלענ"ר ששיטעמ
 המאיץ טבשלין אם ואף מארבפשיטות

 הייוער בבראי 'הנעשה היי"ש רודאי הדנן, עםביחר
 היי"ש הם )שכינים לטעד נדול עסק ?הואהנדולים
 כבר בחורף הנטכר היי"ש ועכ"פ שאחרי' לושנהבמטנה
 הנמכד יי"ש וכן ישן המאלץ שהיה העבד בקיץנעשה
 ואף ישן, המאלץ שהיה העבר בחורף נעשה כברבקיץ
 בקיץ האטאלץ הוכן כבר בודאי בחורף הנעשהיי"ש
 לוקחת המכהמלה אשר כזאע2 להעת ובפרט עכ"פ.העבר
 שהוא הוא ב'רור דבר בודאי היי"ש מעושיהיי"ש
 לששה ועכ"פ העפנה לכל והמנה מתחלת היי"שמכינה
 פשיטא בודאי היי"ש ולעהטי )שכינה בוראיחד,שים



עד ך יזדח"ד ר2 וש 4ש נשז
 קודם. היותר בזסן ה""ש להכחדשלה פניניםיטהם
 ועכ"פ הוא. פן י ברדאי שבמחנתעו ה""ש כלוא"כ
 הרא"ש מתב והרי ישן ישהוא ביה אית בודאירובא

 שום עוד במ אק ול3ן בזה. ארובא דסמכיקבהקחבה
 חף פוק כידך חפפת הלכה אם אסרו וכי"ב וע"זפפק

 וקלונ דבו. עמאפאי

 טו"ב זי"ות"רה

ימ1ל
 ושילצןממץו

 קראז לפ"ק, ייס"ה קגת )צג", עד"ח כ', יוםבעזה"ע

 את לדאות 'שלם שחי גן ילד לפמ ההבאשח*לדג
 )עעסה פמש עציז ה כל והנה וראיהימ5תו

 במישור נדלה והשש שסתקשה לאחר נם הערלהבעור
 הערלה ש5  העליון גקצה רק גיפול שלא תינוקכשאד
 כ5 ע5 וץגרת היא עגש אבל ומאז שגחתורניכר

 כל5 נשטודב5 יאינו בעחר 'בעל אינו והוא והותרהעטרה
 בכל להעטרה חבלק הפריעה עור ונם מדולדל, לאנם

 למולו ספמרתי גובהה, ברהב נם ואולי פביבהקיפה
 אף נראה שאינו כיון )שטורגל היה אם דאףשנית
 למו5ו. שיש רם"ר ס' בי"ד קי"ל הרי עכוהמקצת
 בעי ולא 3!"ע 3מ2וס סדהבגן א5א הוי לא דאזאלא

 הפריעה הכועכבין ציצין גם שהיה בז'ה אבלברכה,
 כרכות 'הג' כל נ"כ ובעי מל לא נאילו דהוי קי"להרי
 אמרוהן וכבר תמילה עשהיא לומר שאין )שהייםיבר
 מורטים בי באכורם למולו רצו יא דפה המוהליםאבל
 דוחקיכש רק מאוכוה חותכים ואינם כה"נ אצלם יוםבכל
 ובזי2 העטרה סעל העור שג2פרידים עד ל3שמההעור
 עשר וכן דעתם, לפי יותר צורך ואין ,העטרהמתנלת
 העווי כל חור כי )2אוכה 'הועילו לא אבל הזה,בילד

 יוונר- ועוד 3בראהשהנוה. העג2רה כל סכמה והיאלגצעלה,
 דצריך פ24וט וה הנה ועתה כלל, מהול נדאהוא"נו
 לעיין יש שנבל העטרה, החופה העור 3ל ולחתוךלסולו
 אר הב'דכחת, כל עהה נם ובעי דאורייתא ערל הואאם
 כי המטוךבל, כדין ס"ע גהשום דהבנן רק הואאם

 אותו שמל לו שברי אהשר מתחילתו אותו שמלהס4הל
 ריגים חילוקי באששרי גם לנו נ"מ והיה וזה כדין,אז

 היה אם כנון '5דיבנן 5דאורייוזא נמוד ערלענבין
 הקישוי 5חחר 5ראוועו יש ואז סנו5ה עטדהסהצת
 בש"ך הביאו סטרדי החכם כדבוי שפטה חכ"חלרעת
 עי"ששם,

 3לשונה אמרה דהכמשנה 3יון פשוט נלש"דתוובת
 אמר ק*סואל וכן דוקא בושר בעל היהאם

 ראה2ונים הפוסקים כל וכן דוקא מסהרבלבטמ'
 דוקא הלשועת אלו בחבדההם הוכירו כולםוושחדוגים

 כל-שון יותד ובופור,2 )2בואד ובלשון בקוצר אמר51א
 לבד כשר ובעל )שמורבל דדוקא ש"גז עדלוזו,בתגלה
 סורבל נאינו אבל ס"ע כה2ום אלא סתקנו דאינוהוא

 וכל 13דאורייתא לסולו וצריך ערלה כתחלת זההרה

 חזינן הרי מסורבל, והנה ביה, סילה תחיתדיני
 רק אלא יהעטרה על ערלה שום ואין כהונןשנימול

 ער5ה שום עליו ע*אין העטרה סתחת אהשר הנידעור
 5מעלה וע5ה שיכפול הוא 5בן הניד עור שםאלא
 5ח1 ודאי געיגא א"נ העטדה, ומכסה שטעמרוב

 תלהטה אהדת געור העגצהה כסה סאם ברע ולאכלום
 ס"ע נמשום ושו.הבנן אלא תיעון וא"צ במטלת,או

 למע5ת, שנבפל ה4א הגיד אאער יגין לאישהרחשה
 י5דים מששנר יאזר ישכה ואיגן כזסודבל סשאינוס4שא"כ
 43ל גכפ4 ולא בם"ש1ד להניד דבוק הוא הנידועור

 כבתחיה כאשדם העכצהה על עור שגו5 א5אשאלה
 בהוגן 3ימול ש5א ה%א )שבואר ו(רי שניסול.קודם

 כשסבי3, נהיקשת ער5ה )*קצת עור עליו ונשארטתחלה
 נ5 שכסתה עד גיוהר 4טת"כ דנתדבה נתנדלהולכן

 נמור ערל וחוא נםשרח ערלה הוא והריד-טרה
 בראוי גאעחלה ג*ם*ל השז וש*ם מעיקדו,מדאהרייתא

 וימ לא הנ"ד 19ור בודא* מטנו הער5ה % נחתךוה"ה
 5כצשק וסחובר דבוק היה כי למע5ה סאיליועיה

 למעלו 5עלוה לו לא"א בתולדה הניד בבשדסהחוט
 בידים ו*פ24כנו בהרים הנקר )2בו4ר למטה יפרידואא"כ
 חתבה שלא שניתאדה היא ערלה ודאי אלאלטעלה
 לנדול דדכה יכן מהניד סופרדות להיות,2ררכה
 כמה שם מובא נ"כ דבהערל ותדע מאליה נםלפעלה
 עילתו נכמ2ך דסהשמע שיסול צריך כה2וך לשוןפעגזים
 רהיה שי3הל צריך ערלתו נתנדלה אסר ולאבידים
 איירי לא חהתם נ4מום הוא ודאי אלא רביחא,יותר

 לא אם עריתו שיתמ-ל נמור למהול א"א לכןבמסורבל
 ו5סושכה העטרה כשזחת הניד עור את בידיםשיפריד
 נם כי יו3וו ונובל בוגויך, כשם הראו ולכןלמעלה
 ונת3פלה נכדטכה עשמנו ע4ע"י יהוא ,כ24יך בכ5לנ2סורבל
 ודאי בטבע שנדיה רק נ(מוהבל אינו אם אבללמעלה,

 כרורוש ראיה והיא כח2וך, שם ולא עלי' גתנרל שםוק
 סתחלחו נסור ערל והוא כהאן ניס% שש מתח5חי4גם

 הט"ז דבוי בפשיטות ליה ניחא ובוה0דאורייתא,
 ואח"כ לבמדי גוה1ל בנ1לד שנסושק דם"ו פי'בסוף
 צויך אם למעלה העוו ומצשך נהיבה שכגוסה3ות
 כדאוי גימול היה שפבד לוסר שייך לא דבכאןלסולו

 הרות לכסהו תמי כ% אילה ליה הוי לא שעהדבאותה
 תודה חייבה לא דלמא או לכטוהו שחייב ונתנ5הוחזר

 נולד ההז אם אבל בטבע, שגדלה הערלה אלאלהתוך
 אח"ב, ולמולו לחתוך וחי"ב ליה פשיטא קצתמהול
 יי דמה כ% גוובן אינו ליה דכוספקי הדאהפון דיןוהנה
 שמימן בירי כהונן כרעל או אדם בידי כהונןמהול
 השחיטה בעת ודנשעולה הדוח לבסהו כלל עניןואיוה
 היה הכא כיטא"ב לכסוהו החיהב עליו וחל כגויההיה
 גם מעולם, חיוב שום עייו היה ולא מתחלתוכוהול
 סובן אינו 'כ נ לסויו שצריך ליה דס4שיטא השנידין

 הערלה כסתה סחחיה אם איירי היכי דם"גלכאורה
 החבה ויא היקיפה רוב או נובהה בדוב העטרהאת



 ייזוח"ד רן ר* 1*רען2טע
 פהחטע יאט כטן 4צ15 חיע שאח"כ פשיפ*אז
 חי"ב הוא הרי אז גגו ו5א יעשלו חי*בריה

 שום ע4ע השאי ולא כהתן נצטיי; פ14 ואם עת,בכ4 למ4"
 5מ~ו א"צ ושוב סהמן אותו כת שפיי הרי ערלהקצת
 ברוב העדלה קצת אז היה לא ואם מ"ע, ,יטוםאיא
 יצאק ציציןן הוא וה הרי הקיסו ברוב ו'אנובהו
 כו*הוא ונולר הושחטק רין כצדט והוא המי5הישעכבין
 וץצג"א נם קצת, 'מהו5 ו5א 5טז קרינן 5נסדינצהו5
 חרינק ז"טני 5היפך ואגשר המ"ז ע5 השינ נ"הנסי'

 יתעא, יפראו 15 5מ ח"ב ראהמ ניסא 5אירך 5יהושיטא
 לאשכוחי רבעי ע"א מתער5 לרבריו רא"הומביא
 לא ולמת עשיה, כשעת ה"חגהו אכלה בשעתאיתנהו
 לאחר 5אבלת עשיה בין עד5תו שנמשך כבה"נאשכח
 ע"ב ,פהערל ראיה כצףא עוי סהול, גמטהואקאולר
 5גצ5ו צריך רטשוך תנא 5חר רם"ל כתנאי 5ימא,האכצי
 אוקמיה 5א ו5נשה ראור"תא, רהוא מ"5 לע"ככיום

 וראי א5א סהו5 כיטהוא יטנו5ר לאהר כי.5איבנ1שוך
 הוא הנ"ל הס"ז 'ט5 ה,*מ רין והנה תר"ו: זהו.5"ש
 איע" והוא שם ,דט"ך ישהביא הב"ח רבריכצ*צ
 הקיפו רוב אי נובהו רוב כוכסה העדלה שהיהמפורש
 ברית רם המיפו א5א ב55 אז חתכו ו5א העטרהש5
 השג"א גצרן על רבה תימה הוא 'ודאי ו5פי"ז5בר,

 5יתנהו מעיקרא הנ"5 המקומות כהטני קושייתורררי
 ר5יחבהו האי 5אוקמי אפשר ראיך הנ"5, השני ריןעל

 ואיתנהו מעיקרא ער5 ו2וא רהרי בכה"נ עשיהביצעת
 איך רכדטיך הא ונם שנולר, בשעה וגם עשיהבשעת
 אלא הוא כדצוך 5או זה והרי ברהכי 5אוקמי84פשר
 רברי 5פרש דצה ר5א נאמר ואם רמעיקרא, גמורערל
 דא"כ סם"5 וכה*י גבשר, פוטוט 'רזהו משום 'בהכיהם"ז
 זהו ובאגשע קס'ןל, דטאי הב"ח ע5 נם זה יקש,ההלא
 דגטוי הט"ז ע5 בין הב"ח ע5 'בין 5כאורח קשיאוהאי

 סלו ו5א 5יטכוונה במי5ה חייב שהוא כיוןמשסענו
 בגצי5ה חי"ב הוא עת שבכ5 זה יהע 5א מי אזאותו
 לכאוורה הראשון בוין הט*ז של ספיקו 44מנםכחב"ל,
 הנצה כי 'השנ"א של מראיותיו שפיר לכופשטיש

מוכרחות.
 כשגי הס"ז עם דהרין נלענ"ר שיל מ"ש 5פי24כפבם

 הב"ח, של רינו באמת הוא השני וריןהרינין
 כצ1ט והוא זה 5השג*גינו והט"ז הב"ח הוצרךו'שפיר
 בדין הם"ז ש5 ספיקו אעשביר כותחלח אב5 רנ"ר,רין

 בגצסה4בל ראמרינן רהא זה, הוא ספיקו רעיקרהר4הטון
 אלא האינו בהערל מתם דאחגי גדטוך ונםבבשר

 התורה שחייבה הער5ה רבאגטן כהטום רה הואטררבנן,
 עצצצה ונעגשץה על בטבע שגרלה אותה רק הואלסותכה

24בי
 עוי א5א נקראת ערלה לאו העמרה שוזחת העור

  העטיה שע"נ הערלה כ5 שחתך כדין וכשמלווגיר,
 וכגטרטה לטע5ה ונכדטכה בעור נכפלה שאח"כאף

 בעלמא עיר א5א ערלה זה דאין ההע כלום 5אוהעמרה
 כאכסה קחהימ אחרת כעהר גוהמה ולא כש5מאשנט*ה
 ב2ראית כאצום אלא כ*ראורייתא הוא ב5ום ד5אוהעטרה

 גשהול כלל גראה אינו אם לתותבה צריך בעלמאעין
 סמע5 כשנו5ר טשא"כ הוא ערלה ר5או ייעי 5ארכ"ע
 לכא5ה העור תחתית גכם5מ ו5א בבשר סטורב5ואעו

 הניר ע4ר לאו וראי היי העטרה ע5 עהר נד5הואעפ"כ
 תיכחשך ראיך למע5ה שנכמטכה הוא העסרהשתתת
 העטרה טתחת בנהר גוחובר שהוא כיון מאי5יו5מעלה
 ע5 שנתנדלה היא ער5ה ע'זכ הרי א"כ הפרירם,וסי

 5הנדי5 ש5ה את עשתה שלא והטבע עצנצההעמרה
 עתה נמרה אמו בבמן בעורו העטרה ע5 הערלהעור
 וחייב העטרה ע5 הער5ה עור והגרי5ה מעשיהאת

 שמו, בתו5רה 'ריתה כאשר מדאוויה2א עתהלחותכה
 ביעלדה הגר5 א5א 5חתוך התורה חייבה 5א 'ר5ננאאו
 נם 5פי"ז חיישינן ש5א ומה אח"כ, שנד5 מהולא

 עור ולא עלי' הערלה עור ונתנדל חזר או5יבג1סוהב5
 שמתחתיחו הניר שעור חזינן התם והרי הוא,הגיד
 בסישור 'הו5כת ואינו 5מע5ה 'ועלתה שנכפ5ההוא
 ירעינן הרי בירים במשך וכן ימעשה, נירולהבמבע
 כאטא"כ 5מעלה, ומשכו בידים הפריד 'הוא הנירשעור
 אלא ב55 העור נכפ5 ו5א מסורב5 ואינו מהו5בנולר
 מתחתיהו העור הופרר 5א וגם 5מע5ה בכוישורנר5ה
 עצטה העטרה שע"נ עור ו,ראי הרי בירים נמשכהו4א
 כהנ"5, בו 5ספוקי איכא ושפיר נקראת וער5ההוא
 כסהו אם אף התם רבאטת י"5 הרוח 5כסה שרומהויזה
 היה ש5א באופן כצדט הארץ ע5 שפיכתו בשעתהרוח
 ו5א הארץ ע5 מהצוואי שיררה בשעה כ55מנו5ה

 חייב נתנ5ה שאח"כ כיון נ"כ ככיסוי מעו5םנתחייבה
 וכהנ"5. אח"כ, שנתנר5ה 5ער5ה דומה והואלכסות
 המכהטיך זה, 5רין ליתנהו השג"א ראיות הלאדערעד2

 כ*טיך רוראי מירי, קשה 5א בוראי ע"בברף
 או למע5ה, טתחתיתו הגיר עור בנכדטך א5א הוי5א

 כוצאינו כמשא"כ עכ"פ, במסורב5 או ביריםרנכ"טך
 עליו נתנד5 סאי5יו א5א בידים נמשך ו5אממורבל

 נתנדל, בשם א5א גשע4וך בשם לקרותו אין ח,רשעור

 5א ד5גזה ק"ס לא נ"כ ע"א רהערל וטהאוכה:"י
 עשיה בשעת ו5יתנהו אכייה בשעת איתנהואשכח
 לאכילה, עשי' בין ער5תו ונכושך מהו5 כשהואבנד5ר
 דוראי בכה"נ 5אשכוחי איכא שפיר בירים נכהטךהוראי
 למע5ה הגיר עור לכמטוך יוכל ע1פיי מרצטת בשעהגם
 יראי כזה סועמ בז'מן חד,ט עוור עליו עומתטרלאב5
 ער ימים השמונה בכ5 אם ובפרט הנמנעות מןהוא

 ב% עור מקצת שום ע5יו נתנרל לא העשי' זגוןאחי
 שיצסיך באופן עור ע5יו יתנדל 5אכילה עשי'ובין
 ווחק 5ך אין וראי ועכ"פ א"א בוראי5סו5ו

 נר~
 סזה

 ינאפשר במקום כזה רחוס באופן לאוקמיה לוולמה
 ושארי חמה בח5צתן התם בראוקמי בדויחא 5אוהמי15

 בזה, 5המ"ז 5יה סספקי שפיר וטן התםאויימתות
וכהנ"5.
 דהוה להט"ז דפשימא המ"ז ש5 השני רין נםאמנם

 ואין וצדא אסת רין נ"כ הוא ואורייחאערל
 שמקוחןי סה ו5א סיאיות,השנ"א, קושיא שוםעליו



עה ך יזחיו"ד ת ר א פת
 כחיש, הב"ח 5דברי הוא כוונתו רוראי 5עי5.ע5יו
 רוב או נובהו רוג 13כסה הערלה היה שנולדשבעת
 מטנו הטיש א5א כ5ל אז ניט51 ו5א העמרה שלהקיפו
 וא"כ מעיקרא, נמור ער5 היה וא"כ לבר, בריתדם
 וה אין 'וגם סשוך זה ראין ליתא  השנ"א האיותהלא

 ינהנ"ל. שנו5ר בשעה נם דאיתנהו עשי' בשעתליתנהו
 רא"כ הב,ח ע5 גין הט"ז ע5 בין קשי' 5א41שעפ"כ
 דעפפקר גפשסעו, ,וגמוי מאהר הוא פשומ רברה5א

 רברים כי מגפש, הנ"ר דין והוא חרש, הבר בזהכהממעו
 נתשובת הפפוו,פ 3ובואר ומתפרשים 3!תבאריםא5ו

 מהול שגולד תינוס שם וז"5 ק"כ סי' היש'נותהב"ח,
 וושמוה5 העמרה את חופה היה הע5יונה שעורא5א
 שנים ח' בן התינוק ועתה לבר הבריח ים ממנוהטיף
 ועור העסרה גובה רוב חופה שיעורה כ5 5עיןונראה
 מה41 גראה לראהצ ויודר שמשפע שב13קום אלאיוהד

 העור חתך 5א שהננרה5 13עירין האומנין והמוה5יןכו'
 תיטס שום עריין ט5 לא ההוא חמוה5 כי צרכוכ5

 ג(מנו עשהטיף כתיקונו עשה לא יריעתו חסרוןומצר
 5ו יש ראורייתא ער5 ררין ואמיק כו' לבר בריתרם

 וע"ש שם ת"ר זהו ו5כוו5ו, 5חזורוצריך
  האובנין והמוה5ין שאמר 5שונו 5ה,בין ישךהנה

 כ5 וה5א אומנין צריך 5ערות וכיסעירין,
 דמצד שאמרו זה מה ועור כן, 5העיר יכו5 היהאדם
  אותו 5,מרו לא ו5מה כתיקו'נו, עשה 5א יריעתוחסרון
 בהטפת סני 51א העור 5חתוך נם שצריך 15 אמרו 51אאז
 א"כ אליהם שמע ו'5א 15 א,מרו ואם יבר, גריתרם

 זה, עשה יריעה חסרון 13צד ו5א הוא נמור מזירהרי

 כבמר, באותו היו אם הם אותו מ15 לא ר5מהוגם
 אותם חיו לא 'המי5ה רבעת המעשה היה דכך ע"כא5א

 ראו ש'נים ח' בן ש,היה בעת שאז אלא כ55המוחיים
 ולא מסורב5 היו ש5א מזה והבינו המוה5יםאותו
 או חתך לא דוראי העטרה ע5 עוי היה ואעפ"ככדטוך
 ובוהאי לבר, ברית רם הטיף א5א כ55 הראשוןהמוה5

 על מכסה עור והיה קצת כ"א מהו5 נ51ר היהלא
 עור ע5יו נתנדל מאין רא'5"כ אז גם גרובוהעטהה
 וע"ו בע5גטפ או,מדנא כ",א זה היה ו5א אח"ז,חרש
 הנ"ל. רבדינו כפי והוא כדת, למו15 וציוה יסורובנה

 ברורה עדות והוא הוא ערלה ע"כ גו0ויב5רבא"נו
 היה קצת גפהול שגולד ששפמו ומה נהונן, נ"מו5שלא
 כדפאמר קצת מהול נולר שהיה בראשו נינר 'פה"הס1ה

 נם וע"כ סהול, גראה 5ראש ויורר שגמפפעשבסהום

 איירין הט"ז יברי ונם הש"ך אמשביא הב"חוברי
 ו1הו הנ"ל, וככל זה, 3מטטעגו שפיר הלא וא"יבהכי
 ונהנ"ל. תקאבה עליו שאין יאיה לרבריגולענ"ד
 ה,שאג"א מרן ע5 התיסא יונדל שלא גדי4~בפנם

 רברי ראה 5א שהוא 5ומר אנוסוברחין
 הם"ז רברי לפרש רצה 5א 51כן הנ"5 הג"חחשוגת

 רא"כ אז נם העטרה רונ חופה הער5ה שהיהבהכי
 לתקשות היה דלפי"ז )ואף כהשטעינו וסאי הואפש"טא

 למה דא"כ ונם 1כהנ"ל(, תש"ך שהביאו הב"ח קלכו

 הוא נפפרש 51כן כה5כה, ראשון בפעם אותו מלו5א

 שיא עריה מהצת ע5יו אז שהיה ראיירי הט"ו5רברי
 אז צריך היה 5א ולכן נובהו ברוב ושלא הקיפוברוב

 רבאמת )ואף מדרבנן, 51א סראורייתא 5א כ%לחותכו
 דהלא קצת סה51 נ51ר בשם לקרותו ל1 היה לא5פי"ז
 שאינם ציצין הוי וה חהרי 5ננשיי, סתול נולר וההוא

 אם דאף לענ"ר ניאה אעפ"כ אמנם הסי5ה(,מעכבין

 כהשני  ק"גו לא נ"נ הג!"ז איהיי רבהכי לרבריונהרה
 בזה נם המ"1 עם הוא רהרין מהער5, שתביאראיותיו
 מוף רהרי י(ראורייתא, אח"כ 5מו5ו צדיך בכה"נראף

 וכינאעה ערלה מעוט אותו שינתנ5ה רואין אנו סוףכל
 בת51רה שהיתה שהערלה הרי ברובו, אח"כבעטרה

 הניר, עור ו5א העטרה וכי3צעה 31תנר5ה שנתרבההוא
 5חותכה צריך כוראי 5כן כמפוך ו5א טסורבל היה 5אכי

 בכיסוי רק נולר היה מאם 3ל5 עדיף ר5אמראורייתא
 ש4 ספיק'ו שייך 5א רבזה כיון העטחה ברובעילה

 לחחוך התורה ,חי"בה 5א דלמא או הראשון בריןהט"ז
 בתולרה ער5ה זאת נם רהרי כתולדה, הער5הא5א

- וטרלה. שרבהה היא בתו5דה שה"ה ערלהשגפקצת  
 ככאעה לא אשר ער5ה במקצת נו5ר היה אס עצ3!ךוהנע

 שבאנו השג1יני יום וער ה5ידה ביום ברדבוהעטרה
 בדובו העטרה כעת מכסת והיא הערלה נר5הלגוו5ו
 במילה, חייב שאי,נו לוסר סברא "פ האם בבו5ואו

 שנה או הש,מיני יום ער נר5ה אם 5י 'מה וא"כאתמה,
 בזה בוראי ע"ג רהערל 3והא ק"ם 5א וא"כהשמעי,

 שייך לא משוך כי נתנרל שם א5א עליו כףטוך שםלא
 המסורבל, הן בירים הן עליו שנגמטך הנוד בעווראלא
 סהא ונם וכהג"5, הניי עור ויא היא ערלה זאהאבל
 החוא אוקמיה 5א ד5סה ק'ומ 5א נ"כ ע"אדרף

 הנמנעות טן הוא רוראי בכה"נ עשי' בשעתר5יתנהו
 שעות א,חר ער ימים השסונה שבכ5 נרול רוחקועכ"פ
 0פירוונ שעות במקצת ואח"ז מאומה נתנרל 5אעשי'
 וכהנ"5. נרויחא, יותר אוקי יכן ברובו נתנד5איו

 הערלה הוה מסורב5 ,רבאינו הוכחנו דכבר כיוןדערנה
 א"כ מעו5ם, כהונן נימ51 ש5א ברורהערות

 לע"ר כהלכה אותו שמ5 בבדי אמר שהמוהל בנ"ראף
 על מעירין היאך 5וסר יש וכי"ב רע"ז לו שוומעיןאין

 לאחר ובפר0 שיני', בין גריסה ועהיין שאלדההאשה
 הודה אח"כ כי ונם בסכוון, יזוכרו 15 שא"א שניםב'

 הוא שהניר סחמת בהונן אז ניםי ש5א בעצמוהמוה5
 נים לתוך ונכגס מעיורו כהיתממ והוא גנאורקצר

 הצורך יהיה ומן שלאהר אסר אז שנם ואוסוהביצים
 נב ני ומניר וחוזר כסניר הוה 5א וגוראילתקגו,
 שבעדה"ר וב8רם כהנ"5, לו בטו3ויגים הי"נו 5אבתח5ה
 כ4 לחתוך פעם בעפום פלל להקפיד ש4א המוה5יםדרך

 וווא ר~-י בחחיכה העשמעיט וכי החוט החת עררמברלה
 עור ע"י העמרה שכנ5ים בגוה להם ורי אצ5םמשובח
 5בדם 5הם כי מורים לקו5 שומעים ואינם לבדו~פרישה
 כרת באימור כעשה ולעשות ולהורות לדוןנירעה

 בם' נתב 1כ14שר רס"ח בסי' הח"ס בזה 3תבוכאשי



 ך יזחיו"ד ת ר א פת1%
 אף הערלה כל חתך לא אדם כיטע ס' ובמוףח"א

 )זכורני טל. 5א כאילו הוי הפריעה ע"י העסוהושנרגלה
 ידי שמחויק כו(רי"ם בתשובת דאיתי אשי שניםשזה

 אם תכההני אבל שם. מ"ש בזכוונינו ואיןועשוהלים
 להיות אפשר 5א ה16 א"כ העסרה בנילוי תלףהכל
 הפר"עה הנעכבין שש?ן נלא הטילה הטעכביןציצין
 שגמנדד שם הש"ך רברי ואף כמובן. 5יהא ודאיוזה
 נ"כ שגתקשה בעת להאוה גצ54כה ניכעל כלא נםלחשל
 כהחבם שפ0ק הב"ח כדברי והעיקר לעג"דהמוה
 הוא שם כטהירושלמי הש"ך וראיות ע"ש, שםספרדי
 כודקין עוטוח5 אמר טבוי דר' גאמר אם ראףתמוה
 בירושלסי המילה הסעכבין אציצין קאי שנתקשה5אחר
 לדברי הביא שם דילן הש"ם עכ"פ הלא נ"כשם

 אציצין ו5א בשר בע5 היה דאס הא ע5 רק ה5לושמואל
 דהירושלטי טביי ר' על פלינ דילן הש"ם ע"כ הריוא"ב
 ננד אף די5ן כש"ס דהלכה קי"ל והרי שמואלמרברי
 אב5 דהירושלמי, יחיר ננד יסכ"ש דהירושלמיפתמא
 שם נם חסר רוראי צריכין אגו אין לזה נםבאכצנ

 הוא וע5י' כק~ר בעל הי' ואם וכשע3י' הפיסקאבירלשלבף

 הש"מ וכדעת אציצין ללא עפמואל אנור מביי ר'דקאי
 שחסר מ' בכורות דילן בש"ס מציע וכה"נ כצמפ,דילן
 דביי קודם חטיר בשל ~וטות ימהניתן הפיסקאשם
 3ראה עוד ע"ש, כו' רעינולין תיטא 5א האמרר"פ

 דדך שכן נובהו ארוב א5א קאי לא הש"ך רנםלענ"ד

 הקיפו בל אם אבל בגובהו יותר להתארךהקישוי
 אין אגננם 5א. או טיושה בין חי5וק שם איןטכומה

 נימ51 שלא מהדי אנן ודאי דבנ"ד דנ"ד 5דין עניןוה

 דאורייתא ערל עתה נם נשיא והוא מעיםכחאוי
 כנלע3"ד הג"ל, וככל בהכות, הנ' כל עם למולווצריכין
 וד"ל. בטעד"ש שפשתנכין

 שרכאעויץ והאלףזאב

 לאכרכפן
 מראמין טדגאצןת'

 כ"ש בו' הטפירסם הגאון החב ידידי כפורבעוה"י,
 הראז ד"ק האב"ר שרבאוויץ זאבמו"ה

 ילאל"ש.בעהמח"ס,

 כניד הם"ד, ס"ם ט"ו המא בחבר4עשרושדן"מ3
 כשכיסהו ראיה שהבש אח"כ יטששך קצתכצהול

 דל"ר כווב 1ד%,ר"נ למצווע רעיי חאין גחגלההייח
 באדדינם

 5כ~
 ונדחה כטיאה ה"ל דא"כ י"ל חיוב,

 מצותו דאתקיימא כמל אבל דמעיקרא, דחויוכ"ש
 ו3מט"כ כמשוך, דיגו אח"ו רמששך דא"נ י"לבשעהו
 מהי5 נולד הו"ל אם ב0פק, ודכיירי הב"ח אתלפהש
 הב"ח לשון אב5 כן, אפ"5 הב"ח בתשוגת הטה5נמרי,
 והיה משגצעט, לא סחמא הש"ך כמ"ש שהואבטור
 נילוי על רק הוא החויה קפהרת כוונת היקר שודאפ"ל
 סגי לא הציצין בביעור אלא הפריעה, בבומר כמוהעפיה

 דסני אלא אמי5ם מלשון לעיכובא חתוך וצדיךכנ5וי
 דצריך רק סני מהעסהה למטה הגשאר ובטשלגמקצת
 מקדי דבכפל כהשום ישל"ש, דהיינו 'חשוב וגרשיחתוך

 ובי1תר שא"נ רוב סהיי מספל ובפחות טמור,רוב
 השיכא, ולא דמיעוכטפ סיע1נחש הגשאר ה"לטנפל
 עהר שאין לפי ה"ט הפעככין ציצין להסיר שצריךהשה

 %חנלה, להניד 'ולהדכק לעללונ וטופו כך סווקייםחציצין
 )וכל"ז לבד. החיצין כעור ושמעכבין ש?צין להומשבחת

 הפריעה עור ולנמשוך כקם החיצין עור לאחוזאפשי
 ואח"כ ש5יש חתך קפאם אפושר ולפי"ז 5נטרי(,שיוחתך
 דצשהני י"ל 5הניד נדבק 51א רנבפל קפהבדש אגאעלה
 י"ל ש5יש 3פה51 'בנולד אך לגשטה, לדוחפו שאנהשיכיון
 ביסול ש5א כיון למע5ה נדבק לא אפי15 בע5הד5"ם
 שהעדלה אף מה"ת דמהני אנ"ז ערלות בשני כגשוכ55

 ודאי החצין מהו5 ובנולד לנמרי שמל כיוןמכוסה
 לומר יש נם כבושה. לערלה נם חיישינן 'שהריל"מ

 רכיון 5מו5ו 5"צ 5כתחילה 1אפי15 מפי עדיףדאדרבא
 יהבק 51א יע5ה ולא להתקיים עתיד כבדייתאשהוא
 לאימורא ופשיט הב"ח כהידי דבכה"נ וי"5 תו,למעלה
 כנדבק דדוקא דס"5 1י"5 כן, לפרש אפשי הט"זונם

 ינבהשך הט"ז וזש"כ מהול בנולד נפ50 למעלהאח"כ
 והחיוב 3השמע ובאחרו3ים ונהבק להניד עשנכנשךדהיהנו
 ונפל קצתו במ5 ו5פי"ז 5עכובא כולו החיצון עודל3!51

 וי"ל מהני 5א כ55 אח"ז עלה 5א אפי5ו 35צ!הה'נשאר
 הראשונה כסברא נימא ד5א וקמ"5 הב"ח מיירידבה"נ
 ב"טעונו ,כו5ו בני3מ5 א5א שליש אמרו ולא הם"ז,וכן

 ובנדבק כמסויב5 דונו נדבק 5א אם דאז ננמשךהאח"ז
 רספהש כהטמע ק"נ פי' ש5"א ובטג"א כ3ושוך,דינו

 י"ל ובכה"נ בק"פוי מהול נראה היה דבשעתולחב"ח
 דלא נכהשך שאח"ז ביון להספרדי מוהה נ"כדהש"ך
 כיון דמר געובדא או5ם בקישוי, אפילו גשהלל3דאה
 ד5א ג!ד"ם כה"פ י"5 שניונ למר5 דצריך והאיש3דבק
 ידייו 1ח1"ש הו-בר 3(ה5י3! אהני עוד ועכ"ז סכאטוךנרע
 ו(טהוד.רו"הם

 5פיויוה אבן זצלה"ה 'צבי גשו"ה בלא"א 3השהאלכמנדר
 יצ"1. ראסייןחופ"ק

 לבמימן
 המחבר חתן הממדר מהיב דג"ל,בענין
 מה על 5העיר זצ"5 דיאסיין הנאון שכתבמה

 הרוח כשכיסהו לחלק זצה"ל סו"חשכתב
 לכ% בא 'דהתם ד5"ד סצות, אצ5 ,דיחוי דאיןונתנלה
 די"5 כתב תנ"ל והנאון מהול, כנולד כן 5אחיוב,
 מצאהי מעיקרא. דיחוי וכ"ש ונדחה כנראה ה"לדא"כ
 בת' ,הו"שג"א ההוא זצ"5 הנאון למו"ח 'חמסי"עתנא
 בם"ש שחל גת"ב הג"ל. החי5וק ג"כ ש'כתבסקי"ז
 הארחי ת"ב כמוצאי מבריל ואיגו הרמב"ןשכחב
 והור הרוה רכ0הו ל"ה, זה בין טה הרשב"אוטשאל



עןז'ךחץ"דתפארת

 מצות אצל דיחוי אין ז"א ואר"פ לכסות חייבונתנלה
 כמהו שהרוח אלא היה ראוי שחימה סשעת דהתםותי'

 שנדחה ביון כאן כמטא"כ לחיובו חוזדוכשנתנלה
 בזמנו נתחייב שלא וכל כלל נראה ולאמעיקרו
 של מברת ודהו עדכ"ל, ע"ש, ,נדאה לא שובהקבוע
 כנראה ה"ל דא"כ ,הנ"ל הנאון שכתב ומה זצ"ל,מו"ח
 הרש"ש בהנהות עיין מעיקרא. ,דיחוי וכ"שונדתה
 מינה חפשומ כו'  טאתמול האשחור לימא או ל"נסוכה
 כה4מע  ננהכא י2בתב דיחוי, דל"ה מעיקראדיחוי

 הוה ובאטת ונדחה גשנר14ה 3פפי גרע מעיקרארדיחוי
 ונדתה נראה לתאמת דאף כתב והפ"י ע'ש,איפכא,
 כמטמע הוה ולהמקשה גוגיקרא נזדיחיו מפיחמיר
 הפ"י כמ"ש גמ2טג הנ"ל יהר,4ב"א וגמטיטתאיפבא,
 שגחב זבחים י"ב אורה 3קרן ומצאתי דעטקשה,במברת
 טפי נרע כויקרא דדיחוי יוחנן לד' דס"ל עודדי"ל

 וסת3ט1 מתחילתו דאיי היה דלא כיון וטדחהכגראה
 ונדחה רנראה איפכא ס"ל נ"ט ולק3!ן ובמו0הדהלמודא

 בין לחלק כתב פ"נ קטן במועה וההא"ש ע"הש,נרע
 אלא דיחוי דאין הדיחוי גוף ובין הנידחתמצוה

 אם המצוה לעשות המחויב 'הוא האדם כיבקדשים
 יעשנה לעשותה הסצהה לב"שתראת עתה ממנונידחה
 האים היה אם א3ל סלששותה, ונותה לא תארםני
 לה ואין לעולם נ2מע 3ידהת המצוה גשעתדהוי

 עי"ש. לעולםתשלומין
 בטולד הט"ז בחקידת אמרתי דמיסתפינאללול14

 אצל ייחוי לענין כלל ושלוי לא3!הול
 דשני כעיקרא, לדיחוי הנדחה 'נראה ביןטצות
 תלוי הוא דימ"ז של והחקירה הם נפידיםענינים

 בתולדה חערלה % רה התויה גון ,חיוב יש אםרק
 מה"ת למול דהחיוב כה2ום אח"כ, שנכהטך מהולא
 ש5 נופו באברי בתולדה עדלה יש אם רקהוא
 למול אברו בו שאין זמן וכל ערלתו, היינואדם
 נולד שלא כמו 'דדמי כה2ום דיחוי בזה שייךלא
 נופו על בא לא דהטצוה אדם, ש5 גופו זה לעניןכלל
 ראשר כמו לזה ודונכטש ערלה, של אביי סבת כהטוםדק
 של לחיובו הופבה ש'הם חפילין לשנין אדם של ידואו

 שנים י"ג שהיה בעת המציאות יהא ולואתפילין,
 לכי ידים לו נעשה ואח"ב ידיו לו 'חגשך גוול,וממטח
 נראו7 הן גצצוונ אצל ,דיחוי ענין זה 3אופןנאבנר
 הט4 תפילין דלענין ונהי סעיקרא, דיח'וי אוונדתה

 חדש בחיוב 3!תו"ב יהוא ויום יום רבל כה4וםשאטי
 אונן היה אם כמו והוה ועפילין, של המצוהלקיים
 לעולם פמור שהוא נאמר 'וכי סצוה בר ,טגעעמהב,מע

 משום בלל להאגשר נתן לא ד"ה רנפילין, שלבחוהבו
 של מצות לקיים גופו מתויב הוא ויום יוםחבבל
 הן דיחוי ענין בזה שייך ולא חד"ט, ישתיוכחפילין
 דמי דלא די"ל אף מעיקדא, דוחוי או וניחהנדאה
 כרת באיסור ויום יום בכל עליו דעומד דנשן לזה.זה
 דחיוב ויום יום יבכל כמו חדש, חיוב ג2כלל באלא

 עליו דבא כדת, חיוב אותו עליו דעוטד אלאחפילין,

 נזל שלא ויום יום כל כרת באיסור למול השמיניטיום
 קושית לי"2ב שכתב ר"כ סי' לולב הל' ברוקחועיין
 בנה את למול מחויבת אעוה ראין קרא ל"5התוס'
 דם"ע שכתב וכו' כה2ום שחז"נ מ"ע דהוה ליהתיפוק
 שאם ולולב טוכה כמו זהו פמורות דנשיםשהז"נ
 ציצית אבל תשלומין, להם אין שוב הזמןיעבור
 זמנה ושעתיה שעתיה כל קבוע זמן להם איןותפילין
 אבל מפמרו, היום שהרי השלומין בהם שייך ואיןהוא
 מצנה הוי לא ימול השמיני ביום קבוע שזמנהסילה
 הימים כל בזמנו, נימול לא אם שהרי נרמא,שהזמן
 ביום לחינר ודמי נינהו, שמיני דיום תשלומישיבאו
 דראשון תשלומי דכולהו שמיני ביום ונהפשטראה2ון
 דמי דלא "דא, 3!ילה נבי הוצרך הרי כה2ועההם

 ל' מבז לפדוה שיכול הבן פדיון כמו דמילהלתפילין
 ולא ב*וס דסילה אע"נ שירצה שעה כל ואילךיום

 וג1דבעינן להפילין, דמי ולא תשלומין יש מיהוכלילה
 ולא התם כדמפרש חולדו ביום הבראתו יום הערלבפ'

 בדברי לחקור ד"ט )אלא עדג"ל, ולולב לסובהדמי
 הוסה הוא דבזה בזפנו חילה היה דוקא אםהרופח
 ב4טגי טהלו ולא דעבר רנם היבא או וכו' לחיגרמכה2
 ע4בת בתום' ועיין שעבר(. חיובה נפקע מלו אח"כאם

 אפתשר הוי ומזוזה דציצית דכתב ושווין ,ד"הקל"א
 וכו' ההטבת את דוחין ד3!נהטירין לר"א מסוכהלמילף

 כי5ה שאותה במלה לא זמנה עבר אם דמילהדמסתבר
 שאם בתשיעי עושה הוא בשמיני מחויב שהואעצמה
 ומזוזה ציצית א3ל בט', וסל חוזר היה לא בשמינינ!ל
 הייב תיום קיימם אם אפילו בהן מחויב יומאבכל

 מצות עשאם ולא היום כשעבר הלכך למחרלקיימם
 להבין יש שם ונם ע"ש, לעו5ם עוד יקיים לאהיום
 מ"ט בם' עושה המצוה דנוף אע"נ נמי במילההא

 ונם לעולם טטנו אבודה הוי בזמנו 13ל ולא דעבדבמאי
 העשה וביטל דעבר מאי הנה בז3!נה, שלאבסילה
 באחדוגיפ ור14יתי לעולס. 23מנו אבודה התויעיביום

 בעי הגי ד' א' הל' פ"א ד"ה הידושלמייטמביאים
 פי' ולא עבר ימול השמיני וביום כתיב יומה ר'קומי
 לא4 ובו' נדר רמריד כי א"ל תאתד בבל שיעבורסהו

 וה, יצא לחהשלומיו ניתן שהוא ד3ד לשלמותאחד
 ניתן, שהוא דבר הפ"ס ופי' לתשלומין, ניתן,טאינו

 כטו והוי יום באיזה או לטהר סשלים שהואלתשלומין
 מילה, זה יצא להקריבו שנתחייב ביום בושהקריב
 בביומן להיות לתשלומין ניתן עמאינן השמיניניום

 יומ מ"מ אח"3 למולו חייב שהוא שאףשנתחייב
 מייוו היוב אין והלנך להשלימו אפשר איהשמיני
 ה' יום דעל משמע מזה ע"ש, כולו הזה מקראבכלל
 חיוב עצם דעל ברור דבר זהו אבל תשלומין, להםאין

 מתמה ינדחה היכא וא"ב תשלומין, בו יש למולהעשה
 מעיקרא ייחוי או דיחוי דהוי דאמרינן סיבהאיזה
 ואיגר 3לל, תשלומין להם אין שוב ונדחה, נראהא:

 חיוב גפטעס חהש ויום יום כל דהתם לתפילין זהדפיון
 דניחה. דין ב5א כלי, תשלהפין דין שום בו ואיןחדש,



 4* כ1רזטב
 ך 'זחץ"ר רז וט

 רק הוא דהטעם סהול בנולד יטכתבתי סה כפיאבל

 הוא הרי לסוו ערלתו ה"נו אברו בו יטחסרכצא1ת
 ודק אדם, יטל מפו חז לענק ג~ל טלד שלא כסורען;

 ונרע לסול ערלתו לו נולד אז ערלתו שנכהטךאח"כ
 רלא שני, ביום ונתפשט דאהטון ביום סחינרהרבה

 בזה דהלוי רק דנדחה, דין בלא תשלוסין דין בושייך
 אבל בתולדה, הערלה על רק התורה סן חיוב ישאם
 בזבחים אורא בקרן ועיין כך. אחר שנכהטך בסהלא
 חזו אם יום ל' בתוך ג1חו"ז הקד"שו אם כתבי"ב
 הקישו דבאאטה כיון דיתוי דהוי לומר או לעולם"הרבן
 דאיתרבו נופו 15הא כן לומר וא"א וכהב נדהה,היה
 יכוים ז' עליהו דהנבר אע"ג אלמא להקרבה,וידות
 סחלק דהתום' ונהי חזי, מיחזי לבתר אפ"ח חזיולא

 יכוהו"ז לכתחילה להקדישו רק חיינו לסחו"י עוברבין
 לענין אבל להקדישו, סותר ועובד להקדישואסוד

 בתוך דבהקדישו נאמר ואם לחלק אין טהקרבהריהוי
 ודאי אלא דיחוי ליתוי 'דבולדות ה'וה דיחוי הויז'

 ילפיגן לא ס"ט וא"כ כלל, ייח,וי הוי לאמח"י
 קאהי מטילא דיסן כוטום לסיסר ולינאממח"י,
 פסח בטו בזסן אפילו דיחוי דהוי בשמעתיןכדסוכח

 דלילה כהטמע גופא זסן דבטחומר ועודדהכ4ע
 אבל סחו"ז הוה לא דלילה כה4ום יוקא הואלקרושה
 ע"י מהקרבה לסיפסל דודאי ונראה לא, סזהיותר
 כיון דיחוי יה דאין אמרינן לא זסן חמרון שלדיחוי
 לא יסים ז' עליו שיעבור עד לקרבן ראוי היהדלא

 אמדה וכן היום, שנולד כמו הוה אלא דיחוימקרי
 שיצא ימים ז' אחר עד קרבן לשום ראוי שאינותוורה
 מ"ט חהשיו שכלו ודעקנן דאלו אע"נ נפלמכלל
 מח"י ביוסא האמריגן 1היינו חוא, נפל סהששעיטהו
 טמא, שההה מי בפ' התוס' 3תב ונן כלל, איחזילא

 כו' ש'חריח בי"ד פסח הבא כנון טח"ז שאראבל
 דהזסן כיון הכא כדאמרינן דיחוי הוהעפפיר.אמרינן

 דיחוי ההה לסירי חזי ילא ימנו קודם והקדישוקבוע
 דאין לכ1קפר וליכא קבוע זנון לו יאין כפהריםוסהוסר
 חזי ולא עדיין 'נטהר דלא אלא לזה סוכשרהומן
 כנו יאת אותו רכן דיחוי, סיקרי לא זהלכפהה
 זסן, לאחד לבוא דראוי השוחם, בפרקדאסיינן
 דימווי, הוי לא אמאי כיוכ4נ "טגים ד~זוס'שהקשו

 סוכשר שא"נו הזסן גפפני נדתה דלא ניחע הנ"לולפי
 בקרבן חסרון זה אין עליו ררביע איסוהא מפגיאלא

 ממחיסר עדיף והכי עי"ש. ז5,  בשביל וחוילהרותו
 ערלתו, לו שחטר כיון היום שנולד דכגצ ראסד"נןימן

 לכן נפל יכמו נופו כל ההה בסהו"י דהתםו4א1"נ
 אבר רק לו חסר הנא אבל היום שנולד ככוואכ4ריגן
 שום בו אין ערלתו לו שחסר כיון מ"ט בלבד,אתר
 נולד שלא ככוו אלא שנדחה מה דק ולא לחיונו,סיבה
 כמטוך אח"כ ורק אותו, לבוול חיובו לענין כלללו

 אם ר9 יזיא והחקקרה לכצל, ,5ריתו לו 3ולד אזערלתו

 אתאכ שנמשך סה או בח51יה, שרלחו 85ול חיב"ט
 שם. שכתב צ"ו סי' סנלחין אלו כדא"ש ועי'נסי,
 פרק כושאפר ויחוי יש פעמים נופייהו ובכתצתרעוד

 1כו' כעלי' כורובווע ענבמה ק4ה"ו הדס נבי הנזוללולב
 דיחוי טטום פסול ביו"ם אשחור ואי כנמהאיקאמר
 דאין אמדינן כיטוי דגבי ואע'~נ אח"כ ההייקואפילו
 הדם לנלות בידו שיש התם שאני כ1אוה אצלדיחוי
 לוכור יש סילה גבי הכא ג"כ א"כ ע"ש, הד"חויולבטל
 הדיחוי, לבטל בי,דו יש דהתם הרוח מכימויולחלק
 רברי בעיקר נאגשע אבל אח"'כ, ערלתו בכהנוך כןלא

 ל"נ בסוכה האכנר מאי 'דא"כ 5הבין "טחיא"ש
 וכו' הרוה ככאזו דתנן כאהא להה ותפשום סאובע"א
 איסא סצות, אצל דיחוי אין אונפרת זאת ר"פואמר
 היי דאשו בנקטם אבל לנלות בידו שיש 5תםדשאני
 4אן אשרה בביטל וכן 'תסוה בו לך5לות בידואין
 ובע"א ל"ב סוכה התוס' כם"ש א"י ע"י אלאבידו
 בקחבן ראיחי כן אבל ע"ש, שבטלה אאטרה בד"הס"ז

 והנאון בתימא, ההניח כן. 'נסי שהשש'ה שםנתנאל
 רהיש"ס ליישב ג(עב הנזול לולב 'בפרק בח"דושיוח"ס

 0ביא הך אדעתיה, אסיק לא הדם טכימוירכריתו
 כדכר ואף בידו שאין לכוה בידו שיש מה ביןלחלק
 שם, סוכה המנ"י וכ"כ ,דיחוי יש נכוי בידושהרא
 וואגן עי"ש, בזה, חילוק דאין כרבא ס"ל זורסוגיא
 אלא ריחוי. אין בידו דהוי רהיכא 4הטי כרבקי"ל

 סכטעני' איבעיא להך קפשט לא דאמאי ע"זשהקשה

 יסונח כשי מיעטן ואם ביו"ט טמעטין דאיןדסתני
 וכבר בנם' כדקאמד דיחוי ל"ה טעיהרא דדיחויסינה
 רהוה כמטום 'ה"ט דהתם ידי"ל יכתבו התוס' 'כןהקשה
 שהובא כמו התמרה להעלות בידו אין יהכא אבלבידו
 אדעהיה א'סיק לא דהגם' 'הרא"ש ירעת אבללעיל
 ד"חיי יאין טמתני' 5מפשט ה"ל א"כ בוהלחלק
 עי"ש. בצע"'נוחניח
 פק"י. ס"ת הל' שסח באוד זה כעין ראיתי,11רב

 הקן שילוח פ' בסוף אחד, לו שהקשהטה
 נדפא לה רבי זיל כו' ושלחה לטה דגזינהורההוא
 דאין דכיון סצו'ת אצל דיחוי כעין דהאי כו',ושלחה

 חייב דאינו דוחוי והוי לשלח בסה אין כנפיםלד
 אפילו הוא שילוח דסצות דכיון וכתב עוד,לשלחו
 תמן בכהטנה דיליף כסו וחזדה בשלחה פעמיםסאה
 ענין שתחזור כ"ז דנוהנת כזאת בסצוה שייךוגא
 כמהו דאם אחת פעם רק דאינו לכיסוי דסי ולאדיחוי
 לולב שבטלה באשרה וכן סלכסות פטוד ונתגלהוחזד

 במילה ג"כ ולכן ע"ש, אחת פעם רק אינו לולבדסצות
 נכהטך 'ואח"כ סהול בנולד דיחוי שייך דלא כןי"ל

 ולא הערלה, שתחזוד כ"ז בכ1צוה דשייך די"לערלתו,
 חם"י בחקירת דחלי דק דיחוי, ענין בזהאמרינן
 שכתבתי.כסו

 הסחובד( חתן המסדר)סהרב



תפארת
 לגמימן

 למבול לאשה היתר יש אםבענין
 שבאזנהבמוך

 להן שאפשר שבאזנה ומוך תכשימים  ושאריומבעות
 טורח שום בלא המבילה לאחר גהד לסהומן5חחוירן

 ביד"חן. לאתויינהו אהו לר"לסא כ% להו חי"טינןלא
 בריש בקושייתם התוס' לוון ש6יר סיושברבנזה

 אומה ההא טעסא דטו,אי ש'הקושו אהשה,'בכוה
 כשעת לה שריא וראי רהא נטליון לצאצןאסורה
 אינו ולכאורה עכ"ל, לאהויי אתו דל)מו וניחו,שמבילה
 כ"כ 'הק,וו ולא דוקא טלית כל.שונם רייקו רלמהמובן
 בלעדיהן, לילך לה שא16שר 'היתקרים, בגדים שארעל

 אסורה אשה ההא טעמא רמהאי לומר להו 'היהוהכי
 מה על 'כ"כ הוהחו לא לג2ה ונם התירה, בבנדלצאת

 ואחוי שלפא דל3צא כהשום תכשיטים לאמורשהוצרכו
 רלסה האוזן נזגפי על ובפרמ מבייה, גמטום א0רוםולא

 ונהנ"ל, טבילה, בדחום בהו נזרו ולא '0הן לצאתשרי
 לפי אבי בו, לצאת שרי לטה שבאזוי, סים ע5צם
 קשיא לא ותכשיטים בנר כל ועל בפשימות א"שמ"ש
 תבוא לא בלבישתם טייחא דאין דכיון כ%להו

 מירחא אית בו נם רהיי להו והשיא מלית אבללאתויי,
 ערביות ס"ה בדף וכרתנן כשהרה, ולקוש'רוילובשו
 ופירש'ק אדם, וכל פרוסות ומריות רעילותיוצאות

 בשסאעה ה'רצועה ותולה במלית ש[מעטפותפרומות
 א'נוז או אבן כורכת הב' ובשפתה צוארה כנגרהאחת
 עכ"ל. מעלי' נופל המלית ואין במרך הרצועהוקושרת
 רכו"ש שפיר הקשו ולכן בלבישתו בוייהא רי1םהרי

 ודאי דהא נ"כ, בלעוונם די"קו ולזה וחבקין,מחוטין
 להורות פושטתו, ודאי דהא אמיו ולא להו,שריא

 ולקויצויו. 'לחזור תצמרךרבעטיפתו
 בכוונחם זה להעמיט שא'ין בע"ר יא0ר אם נםאמנם

 א"ש שם תירוצם לפי נם 'הלאבקושייתם,
 סמקוכע כלל ללכת דרך קואין יביים בין שמחלקוהכל,
 כשמתירין הוא וורנילות קטנים 'לרבדים שילבשםעד

 וטבעות נזטין נם ודאי 'רלפי"ז ביתו, עד בירולנושאם
 תזוז ולא תמיר ללובשן רדרך נ"כ תכשימיןושאר

 לש*אז ורכה 'הוא זה יק אם ע4תיבשן ערטטקומה
 כיון שבאזנה במוך דה"ה ודאי וא"כ תכשימין,עלי'
 שיא הרבה הזוהמא לשאוב באזנה אותו מנחתשהיא
 אותו שת'שא כלי רנילות אין ותתננה מאזנהתזוב
 עריף ונם באזנה, אותו נושאות היא תס"ד אלאבירי'
 אלא ללבוש דרכה אינה 1שהתכשיטין טתכשימיןהיבה
 ללובשן הרנילווז אין בביתה אכל ברחונ הולכתכשהיא
 הטוך אבל כלל, ללובשן ייכ'ה אין בלילה ובפרמפלל,
 ובשכבה בביתה נם וז13"ד באזנה אותו לשאאעררכה

 ואינה לכך נצדכת 'היא רק אם תיל" יוםובקוסה
 אם רהבווך ועור 'אהר, דבר י?חטת להוציזשהטוכיחת

 תחום ואם לנמרי חשליכהו בודאי באזגה תכניטהולא
 תצער שלא כדי באזנה תכניטהו כהמא* להשליכועליו
 יפול, שלא ותהדקו ותקאוו הר0ה טהזוהסאעצטה
 עאב ט"ד בדף התוט' 'ו5דעת כ%, בידי' השאהו%א

 לכהמקלה תתן לא ,שבאזנה טוך רנם ובלבד,ד"ה
 רכיון א'ש בלא"ה נם תחזיר, לא נפל ואםכשבת

עז ך יזחיו"ד

 הבאים כהובים "מלשה הרבנים השובת באלסראיתי
 נם להתיר הפיתו רהדדי וברוקאכאחר

 מהודק, כשהוא נם שבאזנה בסוך הטבייהלבתת5ה

 נכצך לצאת לא,שה מדשרי חדחק אאנת שום בלאואף
 וה, דבר סלהזכיי יהם אוגור ואני שבאזנה,כההוק

 אינה הא4 בנומי ףרק ע"כ נ"ט בשבת אטרו אםדא"כ
 דא"כ ירייקו נ"כ יוצאת האוזן בנזסי אנליוצאה
 תניא *הרי חציצה, גה~ום והאוזן בנזסי איןע"נ

 אוצין והמבעות 'ו'דהוטלאות ההנז3מם השיריןבתו0פהא
 שי תא האוזן, בנזמי נם גזמין בכל ואייריחוצצין,
 רגגולין כהשום יק אלא אסרו 5א האף בנזגוידנם

 חיישו, לא חציצה טחמת אבל ומחוי, שלפאורילכאו
 כמטום האף בגזמי נם שאין דסכ% ע"כו"די"קו

חציצה.
 יי"א כתב טעי"ח שי"נ טי' נא"ח הימ"אנם

 אף ב'הן ויוצאין תכשימים רשכיחירעכשיו

 לנשים הו'תר ומחוי, ש'5פא רילמא למיחש 'וייכאבחול
 בכולן ראין מכלל נ"כ והדייקו תכשיסים, ככללצא'ת
 חציצה.כהשום
 הנשים עכשיו שנהנו דכיון ראפשך שם כתב גשרןנם

 'הוא 'היי חותם קייה שיש' בטבעתלצאת

 שאין כוכלל נ"כ ירייקו האם 'ושרי, כתבשיםלהן
 חציצה. 3משוםבמבעות
 לצאת אסרו דלא הש"ס בז'מן ההמשיטים בכלוכן

 ירייקו האם 'וכוחוי, רשלפא כהשום אלא0הן
 כנזמים ולא בשירים לא חציצה גמט'ום בהם דאיןבכולן
 ונ'י כהתוספתא ודלא השאר וכל בטבעגתויא

רפוסקים.

 כהו נז,רו שלא סה פשומ הוא המעם נאטתא4מנם
 בחוטין אלא נזרו ר5א טשום טבילהכמשום

 להשוות 5הן וטדיחא 0השער קשייה וצרהכיןורצועוח
 ונם כנצזח5ה, כשיהה לקוישרן ואה"כ ולהחליקןהיצער
 'ולהחליקן מושער למריק כלל להן 'ב*4פעאר ההיהשלא

 כלא אף ונם שבת, איסור )צחגאז ולקהפדןבטמרק
 ~הדקן השער בהן לישוי  כאפשרן  "חשז לאממרק
 לם"ר ואף 'בשער, מחיכ(ה דיש לגו"ר סחימהמהמום
 לכן במרי', על ו*טים הטחומ ביצעי סחיטהראין

 כעלת שתיראה כאופן איעשויה שבצהשרהבחגקין
 שסהומה טהסת כראוי לכווין ט5תא יה )אייחאבן4ר
 אח"כ ישבחו שטא בהן שפיר חי"שינן לכןיביפה,
 כי"ח, אטות ו' בידיהן לאהויעהו ואתו שבתו4הוא
 לאתליעהו רשזו ההאוון מרב ו4ם כוכתב4ייא

 % ס4ש כשרבבה 'וברנול חיים בנהיב ועייןכעחתיגפם,
 כנזנום כמשא"כ עי"ש( נ' ס"ו ש"נ בסי' מסנ"אר0ף



זיךהע"רתפארת04
 תשוב דבר אינו והסוך בשבת להחזירו להראסור
 הסבילה, בבית נהשהוציאוהו סיד השלי0הו בודאיכלל

 ורק בביתה, באזנה חדש טוך תניח והטבחולאחר

 בלא מאזנה יפול שמא ששור כשאינו נזרינןבר"ה
 ועד שבת שהוא ותשכח דעתה תמיח והיאכוונה

 בר"ה, אמות ד' תעבירהו 5אזנה להחזירועאהשוב
 לא סאעה תוציאו שבטתכוין 'הטבילה בביתכהשא"כ
 תשנח אם אף וגם שבת, שהוא שתשבח כללחיהמנן

 הזוהסא לשאוב המבילה לאחר באזנה חכניסהובודאי
 חשאהו 'ולא בלעדו סמהוכפה לזוז דרכה אמאיןכיון
 יכה3"ל. ותכשיטין, סטלית טכ"ש לביתהבירה
 ראדר3א בצבוג דהרשב"א )הא כלל ענין יה איןנב!

 כחחה"ה דהרשב"א )היפך, ממורה ראיהכמשם
 השירין הנ"5, התוספתא דבדי תחלה הביאבמופו

 מבעות וא"ת ע"ז וכתב חוצצין. אוצין בו'והנזסים
 מקפיד שאינו כ!יעומו חה5א חוצצין למהשדחוקין

 מהפרח שהיא פעמים ז"5 שביהם ר' פי' בבדהוא
 כו', צמר חומי וכן וכיו"ב לישה בשעח כנוןעניהן
 כקפהרווצ טבילה בשעת ע5יהן כוקפדת חאאינהאע"פ
 אמרו ולא הרא"ש, את שחופפת בשעה להמירןעליהן

 שדרכה כל א5א טבי5ה בשעת סקפיד  ושאינוטהפיי
 להדיא סבחשר והרי עכ"ל, אחת ששה ע5יולהקפיד
 להסייו סקפדת אחח שעה רק נם אם שבאזנה פוךדגם
 מהורק שהוא שהגפוך הוא ודאי וא"כ חוצץ, 'הואג"כ

 סקפדת היא פעסים הדב'ה השסיעה, שמקלק5תבאזנה
 אותו טמרת 'ובן בלחש אות'ה שמדברים בשעהיהמירו
 אם ו'כן ,חפיפה, כשעת החוטין כמו אזנה אתינקות
 סאזנה 5הוציאה סקפדת היא זוהמא פ5אההטוך

 5טבעת וומה זה והיי באחרת, להח5יפה אוולנקותה
 צריכה שאם דהח"ם 'הנוב"י ש'כהב סקוםשבאותו
 חשיב נדתה מדם לנקוחו מחרה פמיקת בעת5הוציאו

 בקיומו רוצת זמן דבכל אף המקפיד כ!יעומזה
 ש5א עליו סקפדת היא תפיד אם וכ"שלדפואתה
 רק אלא בל5 זחשט4פ בת שאינה כלל 3אזנהלהניחו

 כלהניחו עליו כקפדת יאינה הוא לבד מבילהבישעת
 יותר היא גמוהה 'חציצה ודאי הדי דנ"ד, בהאבאזנה
 'הטבעת. סןהרבה
 אחר סיד הרשב"א שם כתבי' הרי דצבע מהאןאי

 שצובעוה נשים הלשון בזה וכחב 'הנ"לדבריו
 ואינן להן הוא דנוי 'חוצץ עאנינו כאשתבוש לנויי-"חן

 ועוד בקיוסו, הן יוצת אדרבא להסירן,מקפמרוון
 ה5א ודהטוזא עכ"ל. כו', בע5מא חזותא אלארי.כא
 לצבע, טבעות בין יש חילוק האיזו דבריו להביןיש

 הוא החילוק דעיקר או גשזהתי, אתד בו צ"לוע"ב
 עכ"פ ל"שה כששעו להסהרן  על"הן כמפפידשתדטבעות

 וריצת ל"שה בשעת גם עליו טתפדת אינה חצבעאב5
 שבאזגה סוך ודאי הרי לפי"ז יא"כ לעולם,בקיוסו

 הזוהסא לשאוכ בשבי תמקר כקעכע רוצת כשהיאאף
 היא הופכועה לה כשמקלקלת אחת כשאה אםפ"ם

 ולא לטבעת כצמט יהשה הוא ויי להסירו עליוטה8דת

 מנחת ואינה בלל 5תמוך צריכה כופאינה וב"ש5צבע,
 היא לבר המבי5ה בעפעת יק א5א לעולם באזנהאותו
 שלא המים בפני חציצה לעשותו כדי להניחורוצת
 להוציאו ע5יו תקפיד ומיד כ55, מים לביאת ראוייהיה

 טובא נרע ועוד 5יה מדסינן למבעות דךקפשיטא
 וכהנ"ל. כ5ל, 'דוכ(ה הוא לצבע ו5אמטבעות

 לרוחצו מקפדה היא הצבע נם יבאסת שנאמראי
 ממנו, הבצק תוצבע שלא 'כדי לישהבשעת

 ליחוץ סכוונת נופה כל יוחצת שהיא בשעה גםואו5י
 אבל גפהצבע, נופה כל יתלכלך שלא כדי תח5ההצבע
 כקיומן רוצת שהיא אף וטבעת זה, האש החילוקעיקר
 לוסר שייך לא אחר וטש בפ"ע נוף שהוא כיוןמ"ם
 אחד כנוף 'נחשבין בקיוסן רוצת ושהיא שכיוןבהן
 עליהן כתפדת היא שלפעסים כיון ולכן אצבעה,עם

 טבעי לא הצבע כמטא"ב דחוצץ, המקפיד כסיעוטחשיב
 אלא דשיי 'הוא בעלמא יחזותא שבתב השני5סעם
 שאינו ניון ס"ם מיא ס5תא רחזוחא נאטו אםאף
 לברעפ אחר גוף היא הכל אש אחי ונוש ב6"ענוף
 לי' הויא בקיומו יוצת שהיא כיון לכן גופה, עםאחד
 צבעו, עם אותו ושפטבילין צבוע סבגד נרע ו5אכגופה
 וז"ל שם כהוה"ק כעצמו וע"שב"א גפפורש כתבוכן
 חוזרת אדיבא איא לעולם ע5יו כהפידות שאינןלפי

 הוא כא5ו זו והרי כו' לנוי תסיד אותןומחדשות
 וחוצץ הנוסף כדבר הצבע שאין צבוע ונבבד כו'מנופו
 שם והביא עכ"ל, חוצץ ואינו בנד שי כעיקרוא5א
 שהיה אף אותו ממבילין שהיו מהפרוכת לזהראיה
 מפוו"ש הדי עי"ש, שני, ותולעת וארגמן תכלתבו

 נופה על ה'נומף דכר הן שהטבעות 3יה כוחלקשהוא
 הנומף כדבר אינו הצבע כמטא"כ בפ"ע גוש שהןכיון
 אלא וכס'~ש, נופה של 'ובעיקרו בגד של כעיקרוא5א

 ע5יו סקפידות שאינן לפי בתוה"ק כ!"ש צ"5דיפי"ז
 לרוחצו ע5יו פקפידות אם דאף הוא בוונתו4ע51ם
 רק אלא גופה כהטום ההקסידה ההה לא לישהבשעת

 היתה סחמהו הכצק גצבע ה"ה לא אם כי הבצק,כהשום
 לשני הוא יכוונתו י"ל או אז, נם 3קיוסורוצת

 לגריעותא תדתי יש רבטבעות ו5וטר ושכתבתיהחלוקים
 שניון יהסהרן, עלההן מקפדת היא לישה דבשעתחדא
 בו יש יוצבע גופה, על הנוסף ודבר בפ"ע נוףשהן
 ואף לעו5ם  עליו טק8דה שאינה חדא לטיבותא,תרתי
 והויא ע5יו 'הנוסף יבד שאינו שגית לישה,בץועת
 למבעות שבאזנה יסוך ודאי היי לפי"ז והשתאכנופה,
 לנריעותא 'תהתי ג"ב בו יש שהו:ש לצבע ו5א לי'דמינן
 השמיעה לה כשמהלקלת אוחו באשרת ש5פעמיםחדא
 לוכ(ר ביה שייך ולא הנוסף ידבר אחר נוש שהואשנית
 סוך האי וב'אם גסורה, חציצה והויא כנופהדנעשה
 להניחו ש5א לעולם עליו כאשפדת יהיא שאריבאדנ"ד
 ~יו כהפדת שאינה היא הטבילה בדגע ורקבאזנה
 ראה יהיה שלא המים בפני חציצה שיהיהובדי
 לה ואין וחוצץ הפשפיד סחשט הוי דוהאי סים4.,את
 ראף שיההה באחה אותו חרפא א"כ אלאחקנה



תפארת
 אחשם בוואטע ואף דוקא, הטבילה בקשעת מים5ביאען
 סה עליו ודדך העשים יהדהו מרובה זטן בגהםתשהה
 שלא כדי גסים 5שהות הוצת אינה היא הדיככך
 בשעח טים 5ביאה ראוי אי3ו והרי הכהםיהייו

הפבעה.
 טפור,ש הוא כן חשרי לחכנו סטיחק *בש ל1דלמה

 צויך לפיכך 11"ל קצ"ח סי' ר"ש בש"ענם
 אמתוא כל ואפילו 'ההוצץ י3ר שום עלי' יהיהש45*
 אפילו 'חוצץ עליו להקפיד לפעמים אדם בני דיךאם
 מקפדת א"נה אפילו או ע'הה עליו טקסדת אינהאם
 עליו להקפיד אדם בני הוב 'צדרך כיון לעולם1יו
 אינה אם יאפילו כ?פורש נ"כ דאסר הריחוצץ,
 עליו יהקפיר אדם בני דרך אם יק עתה עליומקפדת
 יותד 'ועוד הרשב"א, בשם וכמ"ש ,חוצץ 'נ"כלפעכרם

 כוקפדת שהיא כלל ידע"נן לא אם דאפילוטהרשב"א
 לפעגפים עליו להקפיר אדם 'בני 'דרך שוק כיוןלפעמים
 עליו להקפיד אדם בני יוב דיך א0 וכן חוצץ,ג"כ

 חוצץ, נ"כ לעולם ע'ליו מקפדת אינה היא אםאפילו
 ותוה"ק. הרא'אפ מדברי 'הטור ובוירהוא
 הב"י כתב 3?קפדת וזו סקפידהת אינן יובן אםנם

 הרכנב"ם בין בפלוגתא תליא דזהשם
 אבל חוצץ, פקפיד שהוא כיון ד5הרמב"םוהר-שב"א
 דאשה שערות 'היו בת"ה ש'כתב חוצץ אינולהו,טב"א
 אלו הרי בכך להקפיר האשה שדרך ער נו'קשורות
 להקפיד האישה ברדך 'חרבר שתלי הדי ע"בחוצצין
 :לשון באמת איחא ושם כתוה"ק אלא ראהיא הב"י אבל הב"י, עכ-ל זו של בקסידתה הדבר תליולא

 ה'תה"ה דברי הב"י יואה 'ה"ה אם אבל הב"י,שהעתיק
 כלש'ון בתוה"ה איתא דבהדיא זה, כותב ה"הלא

 ישורה אח'ת נימא ר"ה בר רבה אג(ר ,וז"ל,הדסב"ם
 טיעוטו דהא קאג4ר בלבר אחת לאו פהרושחוצצת
 קשורות שערות הרבה אלא הוא עליל טחפידהשאעו
 עכ"ל, קאסר בכך להקפיד שדרסה עי אח'ת עלאתת

 שתלי בכך להקפיר ושרדכה לשון 'בזה שאמרהרי
 שדיך עד בתהה"ק מ"ש 'וא"כ 3דידה, נ"כהובר
 האשה שדיך כיון ה"ט נ"כ בכך יהקפיימאשה

ין4

 ר' סהנאון ל"ב נה' יר4עבני ראש כס' עייז5ח6
 ראיה 5הביא נג1י אאמתב הנ"ל זצק"לראובן

 ו' טוכה דו,ש*י אע"ג וז"ל שכתב י', סוכהסצ,ש"י
 דהוה רש"י שם פירש עלי', סקפיד אין ר"הע"ב
 ע"פ כאן וא"כ תני"ש, ליטלו, סופו דאין כיוןכנשו
 זסן ואחר הטבעות, לנשיאת זמן הרופאים קבעודוב

 למלו דסופו כי'ון 'וא"כ הטבעמ, את חסירמסהסא
 רבאמת רק הג"ל, ו"ש"י לפייוש חציצה 'האלכאויה
 א4אעח רק לגופה צריכה שאינה 'בחציצה ון4"יכוונת

 ג4שפדת היא א"כ להסירה שסופו כיון וא"כטקפדת,
 טהפרת ואי3ה צריכה שהיא 3דבר א% החציצה,על
 הצף, ע5 להנין לחייצה שצ"עטן אאתיוש 1גח כ5 ההברעל

עח ך יזהיו"ד
 אף סקפדת היא נם דמסתנ?א אכורינן בכךיהקפיד
 וכדבריו טהפדת שהיא בודאי יודעין אגושאין

 טהפדת שהיא ברדאי יודעין אנו אם אבלשבתה"ה,
 שרובן אע"פ חציצה דהויא הכי ט"ל הוא נםבודאי
 סקואות מהל' בפ"ב דהרכוב"ם אלא מקפידוח,אינן

 כפשומו ר"ה גד יבה לדברי 3?פו,ש הב"ישהביא
 טתפיר שיהא והוא ב5שונו אטד לכן סמש אחתבניטא
 אבל עלי', כאשפ"ד ווהרא כודאי שידעינן ור"לעלי'

 ובידרע אחת פניטא לפרש ליה ניחא לאההשב"א
 לפו,פ ר"ה בד לרבה לו היה דא"כ עלי' סקפידשהוא
 0ר"יבה לפרש יותר לי' ניחא לכן עלי', יפקפידו'הוא

 הסתם סן נם ראז אחת אל אחת קשורותשערות
 ודאי 'דינא לענין אבל בכך, להקפיד דדרכ'האטרינן
 רכ"ע אף בודאי טיפדת היא אם דלכ"ע פלינידלא
 וכן הב"ח, דעת הוא וכן בדירה, חוצץ מקפידיןאינן
 השעך. דעת 'הוא וכן דחוצץ, 'המרדכי בשם הד"סכתב
 היא בי' איתנהו כולהו רנ"ד כסוך חיארעישדץ

 עתה ורק באזנה סלהניחו 'תסידכהפדת
 להקפיד ארם בני רוב 'ודרך 3?קפדת, אינה הטבילהבעת
 אוהם ונם בזוהנשו, לשאוב להם 3צרך לא אםעליו

 אבל מקפידין אינם דרובן 'הזוהמא לשאובשצריכין
 מבואר והרי הטבילה, כו,טעת לבר תסיד גוקפדתהיא

 לכל. יהנלוי בש"עהאיסור
 שם השלישי הרב שכתב ובטלו לתבן הדמיוןאמנם

 יטי לשבעת רק כשבטלו סני סוכהבייש
 כשאינה סני חכא 'דכ"כ וכתב הט"י לרעתהחנ

 לדעת נ"כ לבו, טב"לה לאו'תה לנופה ובמלוסתפדת
 כתב בעצכצ דוא"ש דהלא הוא, תיכטו רברהרא"ש,

 כיון טפפדת אינה עתה אם דאף להיפך כ(פורשכאן
 ילא חציצה הויא לפעמים עליו להקפ"ר אדם בנידדרך
 הטנילה לשעת לנופה אותו שבסלה דהביטולאסיינן
 אעה היא א0 דאף *ותר ועוד כגופה, אותומשהה
 סה ביטולה טועי אינו ג"כ לע%ם עליוטקפדת
 אדם כני יוב רק אם לעולם לנופה אותושסבטלה
 לכטיו מוא ענין איזה אבל וכהנ"ל.  1יוטקפ"דין

 בג~ו,ולא
 הביט~

 צ5 הנחשף בהבד א5א שייך לא

ילסף
 כסהמה שפירש"י כפו הזסן אהץו כ5 3השא לגביבטיל
 עי""צ, ל*בעה, בפיו פירש"י וביטלו הבן ר"ה ע"אר'

 ליעיין 'ביטול, הוה שיצטרר לזטן שביטלו כייןאלסא
 ועיין וכו' שבת איסוד הנח כד"ה ע"ט עייוביןדש"י

 כפיריש"י, ונדאה דכתב ב' טיסן שם טוכהברא'אפ
 טו"ח שהניא הרא'ש וסדברי בזה, שהארירעי"ש
- שבתב. כמו להיפור הוא מפווש זצ"להנאון  
 מהראשונים כמה דיעות כ' לב"ב מקובצת בשימהועיין

 לעולם, הבימול בעי ויא י4בת, לאותו הבי5עלשרי
 בפני מיעוט לענין ע"א כ' ב"3 יבתוס' ועייןעי"ש,

 כו' קבורחו ההא הטם גנוסס ראיירי שם שכ'הטומאה
 יב"כ סראיה ובאסת 14ל0, ביטול רבעיכהשמע



 ו יזהיו"י ת ר א פתאנ
 נחשבח כשבסלו אמרינן דאז הבנין על אוהקרקע
 על הנוטף רבר אבל בנין, של וכגופו קרקע שלכנ161
 אצלו נחשב שיהי' בי' שייך כימול איזה אדם שלנופו
 נעולם "ש יבר 'השיזה וכו', עור בעד עור והלאכנופו
 שאינו )פשום סצבע לבר ארם, של כנופו נחשבשיהיה
 אדם י4ל ובנופו לעיל, וככ!"ש 3לל, נופו על מנוסףדבד
 גא84יר אוו דאם סר1ום ולא מלתא, תליא בקפידארק

 והיעו גנופו הויא דסמילא כהטום אלא לנופובמלו
 דבר רק 'הוה לא דחציצה כלל נופו על דליתאכטאן
 עירוגין ר"ש כדפירש"י עליו ומהפיד לי'המצער
 בו אין  עליו גא4פיר שאינו טה אבל דוכתיוכשאדי

 בכרעוטו גשררבנן ולא ברובו תורה דבד לא חציצהדין
 היא לפעסים 14ם נם ולכן כלל, נופו על כליתארהוה

 אף כליתא רהוה בו לומר עוד שייך לא עליומקפדת

 'וכן חציצה, רין 3י' ואית עליו סהפדת אינה עתהאם
 רוב ודך י4בל לעולם עליו כקפדת אינה היא אםא9
 דהוה לומר בו שייך לא נ"נ 1יו להקפיד אדםבני

 איח עלהו )שקפידין אדם בני 'ררוב כיון אלאכליונא
 מקפדה אינה אאזיא אף ד*דה לנבי נם חציצה ייןבי'
 עליו טהפידין אינן אדם בני יוב אם אף וכן כלל,עליו
 חציצה גהפום בי' אית נ"כ עליו ג1קפדת היא רקאם
 יבהא גח'יתנא בהא הנ"ל וככל כליתא, הוהויא

 בכ"ע חוצץ הוא באזטה דחוק טוך דודאיסליקנא
 תקנה לה 'ואין למותך אך הוא בזה רהאריכותלכ"ע,

,וש

 זצק"ל ראובן ר' גדוורו שהנאון מצאחי הנ"ל,סהתוט'
 בזה וכתב הביא הנ"ל בס' להאובני ראשבספרו
 שגח ידלאותו פירשו לא ולסה וז"ל התום' רברילפויש
 כדאמר כימול טטעם הוה ג"כ שם דהא בימויהוק
 המומאה גם דהתם וי"ל עי"ש, רקיק גבי ,ע"ב י"משמ
 אם ואז שבת ~מו"צ המוסאה ונשאי בשבת יוצאלא
 י מוע ה.ה יא אם ואז יו, דריא אמו היתה חיהיה

 א"ב החיון דרך יבית 'כניס שיא הטומאה עללהציל
 'טיא 14 שיצטרך הזסן לכל שסנה יהבן לו מבמלאינו
 הצ~ת יועיי שלא זמן דאיכא וכיון המוסאה,יכנים
 יועיי שבת ביום שעכשיו בימול, מיקרי לא שבונההבן
 ואע"ג שבת סו"צ קודם שיסות תירוצו יכך ,הציל,לו
 הוא דהא המוג11ה, בפני יציל לא כשימות שצמטיורגכ
 שכתב עכו"ם ד"ה פיו,1"י שם ועיין מסא, יהאעצמו
 כיון קכ"פ עי"ש, ונו', שמנה :ן וכן רש"י,שם

 'עולם ססייו אינו א"נ קבויתו חהא גרשםק4כהבו
 דחציצה מקפיד אין 'נבי ר,ט"י  שכתב כסו הוהנפחלון
 זסן כי הלכך לעולם, יסירו 'דלא ניון במיל,דמועיל
 סן שיסיר והחפצים הטומאה בפני חוצץ י1כש1שא"נו
 פט"ו הרמב"ם סן רק הם, מהירים שיסות קררםהביח
 סתם וכתב יבריו מדטתם כמטמע 3' הל' טום"מרהל'
 יסות אם בין חילק דלא משטע הה4כת, ביום שגנהובן

 אסור הושבת דביום כיון רק יסות, לא או הו4בתקודם
 כיון הלכך יום, לאווזו בחלון ההא במלל13לטל1

 ראוי שיהיה באופן באזנה המוך ק4ערפא א"כאלא
 המים יבואו 'שלא רק לה יועיל והמוך גים,לביאת
 והגיאה הקודגאז, 'בתשובתי וכג!"ש אזנה לתוךבשפע
 ודו"ק. גמזבאזי,לענ"ד

 טורבאוויץ וואלףזאב

 לדםימן
 לתלהע יש ואם כנרים שיעור בעניןשו"ת
 מאכולת משיעור יותר נדול הואאם

 בזמנטהמצוי
 תשים או4ר הטהשפטים 'ואלה לטדד ה' ליום אורנע"ה,

 דאסקאווקע פה חרל"ו, שנתלפניהם,

 המפורטם הגאון הרב נפהטי וידיד ה' לידיד וכ"משיום
 נ"י וואלף 1ח3 סו"ה סוע"ה פיפיות0על

 קלעצק דק"קאכ"ד

 ' שלום בצלו, המסתופפים רכל אליו הנלוים כלנם
 - 1פ-

 טאת אבקש י"ב נסותו לאיש נמש6מאהדשה"מ
 לא אושר על עלי התרעם לבלייוסעכ"ה

 עו כי יען אתי, נעשה אשר מכל כעת עדהודעתיו
 הנחוצים 'בעייי, ענהנים בכמה טרוד הייתיעתה

 פנאי לי היה לא כמעט אשר ביתי, אנשילפהנסת
יוםף

 הרמב"ם לשיטת צייכה שהיא זסן כל לנופאדצרינא
 ע"ש, שצריכה זסן כל במל ג"כ התוס' ולשימתהנ"ל,
 בוטם לימלה :דעתו שלא זסן דכל שער קליעתולענין
 בדינא יעקב קהלת בשו"ת עיין חציצה, הוי יא אםערד

 הבודקין טהא ראיה שהביא עי"ש והלבוש,דהמרהכי
 דקסבמלה אי ה"ד סלח האי דפריך ק"ד עירוביןמיח
 חציצה, הוי הא סבמלה לא אי הבנין על סוסיףקא

 רעתו שאין כיון חציצה הוי יא סבמלה ידאיאלסא
 צריך דאי'נו אע"נ הבנין כנוף חיט"ב עוד כה1םלימלה
 שהוא וי"ל עדכ"ל, החליקו שלא אלא ה3ולחלנוף
 כהשסבמלו רק הבנין כנוף דהשיב דיא הסובריםכדעת
 נ0פר עיין ברחם, גמבעת ~הת"ר זה ובעגיןלעולם,

 גטיפן האחרונים מפרי הדבה יטמביא תשובההרכי
 השלחן 3מטנרת 'ח"א תשובה דלתי בסשי ועייןקצ"ח,
 גרטי' גחנ"א ועיין הדהר, נדולי עמו וה0כיסוס"ו
 נא4פדת ואינה להטירן א8שר עששי בביהמ"ת מכהשעל

 מ"שה טק"ח מה"ת וגוטיג בשואל ועיין בצ"ע,שהניח
 ואשחרי לה ואמי געופרת שלה בשן נקב סתםשהרופא
 לטבול לה שהתיר העופרת, )ששם תסיר חדשים נ'עברר
 גצ"צ וכן גזה, ומחמיור י"ב סי' אדם נהביומת דלאכך

 גשן נקב דסתיטת 0שו0רא נ"כ נשזיד ק'ש טי'ההו"ש
 באק וכן מ9פיד אינו מהרי יפואה דדך שהואניון

 יעוי",1. נ"כ, מיקל יהטירו דאפשר אףתותבת,
 הטחבר( ועזן הושמוד1)שהר3



טהוט" ת ר א פת
 סעט ר' לי הרה5 3זישר יגעת ירירות, וטכתבלכתוב
 טדוע טובה כפה או7ה לאטי כ~יקו 3משכבי עלרגעגי
 3ינהרל נפשך ליר"ר הורעת ולא בצלמת עטךטסגת
 אוהו הלאית צרתך בעת ה~א ר', לך עישה ח11רהחטר

 הוייע לבלי טוב ח3גע 'וסדוע ועצב תונהבכשכחבי
 משינה א"ע הקיצותי לזאת טעט ר' עזרך מאשרכעת

 ר' בעזי כי להוריעו ירוגועכ"ת מכתב לערוךהעצלות

 טרף בה להטציא אוכל א1מר מנוחה מקום לי5שנתי

- למאהליוב. הסמוכה דאסקאווקע עי'ר 'דהיינוביתי  
 תשוב5 'להשיבני נא יאבה רומעכ"ת  סאת נאאבקש
 אלו, בימים לפני בא אשר אחת שאלה נירוןנכונה
 וביום נקיים שבעה לספור התחילה אחת אשה הואוזה
 עליו שכבה אשי הסרין על כתם מצאה לספירתהנ

 מהטאכולת יותר הרבה הכתם היה עיני ראותולפי

 דעור הנריס, 3מ8יעור קטן היה מ"מ אך בזטננו,המצוי
 הנריס שיעור צדקה מעיי במפר שמבואר מה~פי
 ח"ס בעל הנאון גם 'מסכים השיעגר לזה אשרועור
 אשר ער ינע יניעות שה,רבה עליו וכתב ק"נבסיטן
 ומרוקרק נכון ששיעורו ומצא הנ"ל הנאון אחרבדק

 טררי בעל הנאון וגם בתשובתו, הימב ועייןכואד,
 הוא 'הנריס ששיעור צדקה מעיל בשם מביאטהרה
 הוא נם מרבריו הנראה וכפי שוכהטין, 'נרעיניר"ס

 כל תירץ וכבי צדק'ה, כ,גיל בעל 'ידברימסכים
 המעיי על כו"פ בעל הנאון הקשה אשרהקושיות
 לשבח טעם נתן ק"נ בסיסן ח"ס הנאון והנהצרקה,
 מכנריס סחות הוא הכתם אם הזה בזמן רמקילין זהעי

 גשהכטשכולת יותר ,הרבה נרול שיעור שהוא אףועור

 הראב"ר לשיטת רהנה וז"י ע"ז וכתב בזמננוהכ!צוי
 כוותי' קי"ל לא ראנן ונהי כ~, לבעלה כתמים ויןאין
 פליני ולא לטהרגת היה כתם נזיית שתחלת האמתפ"ם
 האשה חוכא, תהיה שלא לפעלה גם אותה וטמאורבנן
 שנאג(ר וכיון 'לבעלה ו0הורה לטהרות נרהנ(מאה
 לא נזירה ס"ם טהרות סעם שבסל אע"ם א"כבג(נין

 שכי 'וכיון לבעלה, ואסגרה בטלה לא העדייןבטלה
 חכמים גשתקגת אלא לבעלה נא0רה לאעצמה

 כתם בשיעו,ר אלא לטמאותה ינו אין א"כהראהשונים,
 פי על אף סצוי נרולות 3משכולוו? שהיושבזמניהם
 בתש,ובתו והימב ועיין 'וכו', כזאו2 נמצא לאשבוטננו
 5סהר יהקשה הכ"מ יהנה טעם עור הוסיף קס"בובסי'
 ח"ו( בעל והנאון ע"ז, ותירץ ס"ט פטעם הכת3!יםכל

 שעיקי אחרי ומסיק ה3"ס של תירוצו עלטקעאה
 הם"ס, לה אזרא וא"כ לטהרות, רק 'היה לאהגזידה
 5א א"וש ובזת 3תב ובסוף בתשובתו 'היטבועיין

 זישעטתן לא ינזטננו אע"3 כנרים ש"עוירבעינן
 ב3גין 1שנאסי מה אלא לך אין ס"ם בה"נ1183כ%ת
 ואע"נ 5קילשי, 3נרש 3רא סאכ~ת שהיההראהשון
 בל לכע1ר ל3ו הי5 בלא"ה עכשיו ס"ס עכשיוריכא
 ההאשון בכגין שנאסר סה לתתיר שא"א יסהכה3?ים
 יעוי"ש. יכו', טע%ם נאסר לא קטן85יעור

 הסרדכי בשם י' סעיף קצ"ו סי' ברם"א אידטשיד?נדן
 סהואה אם הראשונים י3!ים יבנ'ההגה"3!

 רנ' כתמים בשאר כטו להקל אותו תולין איןכתם
 יכתב לנמרי, נקיים להיות צייכים הראשוניםימים
 3שכ3דיס יותר שהוא 3תם 'דיוקא ת"ה בשםאח"כ
 בג' אף בכינה תולה ועור, סכנריס פחות אבלועהד,
 הסתם שכהבו ובש"ך בט"ז ועיין הראשונים,ימיס
 א"כ להזהר, וא"א מזה טובא 'דהשכיח כיון ת"הב,צם
 דוקא אפשר וא"כ לבעלה ליטהר שיכולה אשה לךאין
 המצוי המאכולת שיעור ערך לפי שהוא קטןנתם

 ככינה הראשונים ימים בנ' אף רתלינן הואבזמננו
 פחות בכתם אבל 'להוה'ר וא"א טובא דשכיחמשום
 כעיל ב0פר הסבואר הנריס שיעוור לפי ועורמכנריס
 ב1טננו 'המצוי המאכולת סן גרול יוחר הוא אשרצרק'ה

 יהא בכינה הראשונים ימים בנ' תלינן דלאאפשי
 שיכולה אשה לך ואין סובא זה8כיח טעמא לי'אזדא
 מאכולת וכלל כלל ש'ביח לא רהא לבעלהליטהר

 היה לא האמת רלמי 3יון רילטא או בזמננו כזהנדוי
 אפילו ועוד מכנרים פחו,ת שהוא בכתם כלל 'להקללנו
 לתיות במה לנו שאין כיון הראשונים ימים בנ'שלא
 ומ"ם בזטננו, נסצא לא כזה נרול סאכולת אש'ראחרי

 כמבואר ועוד, מכנריס פחות שהגא כתםמטהרינן
 נאסר לא ועור מכנרים פחות שהוא דשיעגרבח"ס
 יסים בנ' אף סהור שיהיה להיות יכול וא"כסעולם

 כיון ועור כוכנריס פחות שהוא כתםה'ראשונים
 ל3"ה דומה זה והרי מעולם נא0ר לא כזה קמןדישיעור
 חכעית תשובת בשם י"ב ק' ב0עיף הפ"תשהביא
 טונטשה פקבל שאינו דבר על הכתם נמצא שאםשלטה
 מקבל שאינו רבדבי כיון לה חיישינן לא נ' תוךאף

 כן 'וכ3צו כו', 3תסים נזירת בכלל הוי לא5(וסאה
 קטן הטיעור כיון ועור סכנריס פחות שהואבכתם
 כתמים, נזירת בכלל היה ולא מעולם נא0ר 'לאכזה
 יה חיישינן לא היאשונים ימים נ' תוך אף זהויפי
 ילהט"ז להת"ה להו רלמה סאר לי קשה זה לפיאך

 היראשונים ימים בנ' נתם התלינן הטעם יאמרוהש"ך
 ליטהר שיכולה אשה לך ואין טובא דשכהח משוםהוא

 שיכולה אשה לך ראין הסברא בלא אף הלאלבעלה
 פחות שהוא 'כתם לטהי ג"'כ סהיאוי לבעלהליטה'ר
 כזה קסן דטיעור ח"ס הנאון סברה לפי ועודפכנריס,

 ויצי~ני בתורתו עיני יאיר רר' וצע"נ, 3ועולם נאסרלא
 יעתו נא שיוריעני אבקש רומעכ"ת וסאתכהצניאות.
 לימים אדע למען האטת על ויעמידני בזההרחבה
 סאת אבקש עור לטעשה, הלכה להורות איךגבואו
 קורתו בצל חרא זיסנא הוינא כר נהירנא כימעב"ת
 סוויסלאוויכהש בעיר 3בורו משכן עור היה אשרכעת

 ראוענאי סעיר הביא אשי אחת מטבע כת"ר לי5תראה
 מצוסצם בשיעור סרר ב5 אשר דשם 5נאב"רפבית
 כעניי ואנכי צרקה, מעיל בעל של הגריס שיעוראת

 יהיה אבקש ולזאת 5נ"ל, המפבע רטות אתושכחתי
 הנ"ל הטטבע את יולמדור יטן גיר ליקח טטובונא



זיוחי"יתפארת4
 כתם לשער איך איע לכען טכתבו בצירו4 ליולשטח
 טגיל הספר כי יען לו, ונחשב נדולה ולנצצוהבצכשום
 אאשלות )2שד כרצוי היא ובעייי אצלי, איןצדשה

 כסאו שירום ד' יתן דויומ בבדנת ואהתוםכפכתנוים.
 יצליח. יפנה א42ר ובכללסעלה

 והמחבה באהבתו ווהבוק ירידו ש"בכזנאי
 ובהו.5תש

 זללה"ה 44ברהם סו"ח בוא-ב ישלנשת"שעב
 ראסה4יוקע עיר פה יהשב אגבי ע0יתוך

 - ב-
 דג"ל לדגאהתשובה

 קלעצק אדר, נ' ב', יוםכע-ה,

 ועאודסם הנ' הרב ש"ג נפשי ידיד כבוד אל42לום
 נ"י שלישה  יעהב טר ה' לדבד וע-ר ובשיחויף

 ישא44שווקע ר"קהגאב"ד
 לעד ובר0ה שלום ב"ב %כ5לו

 יכרם בשלשה לחשת נונל אם שאיאו ע"דב"א
 נריס בשיעוד נקיים לספחהעהראשעים

 הנסצא מאנולת כדשיעור נדול יותר שהואאע"פ
 במחלוקה זה דתלי' לומי אפשר היה לכאורהבינעו,
 במכה תלינן אם י' סעי' קצ"ו בסי' שם והש"ךהרגש"א
 קאבור בה ותלינן דס"ל דלהרמ"א דם שנסצאשידוע
 אין דמדינא כוהת"ה וי"ק ונם דרבנן דכתמיםכךזום
 חומרא הוא אלא לאח"כ יסים הג' בין חילוקשום

 והיכא האי כולי כזה להחסיר דאין ודאי לפי"ובעלמא
 בשום ביניהם חילוק שום נזכר דלא כיוןבעצמנו להחמיי לנו אין אסרו דלא והיכא אמרו,ראמרו
 נמכה אף הלינן לא ד)שדינא ואסר יהש"ך אבלמקום

 סתיר ואינו פתוח שסשרנה חוקה 5ה דיש יםשטוציאה
 וכמטים חג4ו רם שמוציאין רכיבי שוחני גסליאאלא
 להחמיר כהעם היה לע%ם להטהר בשפפשרה יהיהשלא
 רי"ל 5ההסיר "ש לההם"א ונם לכאוהה י"ל שובבזה,

 קי"ל כפקום בנ5 דוגה כוה ופליני פלוטשתן5הסכיר
 כי"ר כדקיי"ל להואשיר בין 5רויל בין במצוירתיינן
 בחזקת ואף ראהרייתא באיסור אף והיינו נ"ומי'

 בחזקת דבחיי' אף כשינרונא ותלינן וכהאא-כךר,
 נ', ש' סעי' בסוף 3' בסי' הש"ך ודבתב עובודתאיכךר
 בסנה אף חלינן טהורה בחזקת ק4היא באשהויכן

 הוה 42בנחשה דם דלנסד דם ולהוציא להתנלששאפשר
 היה שמעינה הראשונים ימים בנ' אבל יותד מצויוד

 הוחזקה לא עדיין ונסתם בסההה שפסיה דאףפהוח
 להתנלע ישאפ42ר במבה ונליגן לא לכן שפקרשנסתם
 נם אם א3ל 0בטנה כטשינה לתלות או מצויריוהר
 ידאי אינה הדי וסעינה בודאי דם יזוצט4ההטכה
 להרם"א סול בטחרה הששיקה שכבר כיון פתהתשהוא
 ואת כמכה לתלות כשעי יוחר הוה טעי3חרי:נד
 סצוי יותר הוה טקינה דלננד ואף דם כעצהשהשבודאי

 ובישעת ואף דם טוציאה שבויאי ואת בס0הלהלות
 לם"ד דאיכא כדשום היעו בטכה חלינן לאווסהה
 כזכגל שבא לאורח חזקה ואטרינן ואוחיתאווסתות
 לם"ר ואף סבכ(כה בווסה לתלות יוחר מצוי אוילכן

 דבד 42אעו והיינו מדרבנןוחשתות

 ברה-

 שהרששה

 חייאה ויזן באיוה עב"פ אבל היוגאע  בשעתבודאי
 ווה ל%8ם נטסטשטה לא ושרי בטכוחה נתלה ואםבההאי
 ישיבוא ונכ"פ לאהרח "ש לוששי נסויה והוקה א"אודאי
 מצוי האורח הוה והשי וצן אה"ו בין בזי(נובין

 לחאורה לחהש קבוע וסן ועשע נצבכזכה "והר בו5ה5ות
 דאאשיחא איסור כהכום הי' אם אף ולפי"זבוסנו
 כובנופה בכאנה טת5וון כ4צוי יותר ההה נ"כ לנשח5חהפ
 אם ראף דמילתא לרווחא אטר 3ד"ם דהרם"אאיא

 ה42קול ספה הוה כאעום טעינה נומהוק שלא דניוןנאטי
 היא דרבנן כיון עכ"ז בכזכה או בנופה לתלותאם

 וכיש השקול בספק אף לקוטנ דרבנן דסגשק י"לעכ"פ
 שהוא נדשום במכה חלינן וומתה בהףעת רנםסוומרים
 תלינן הישקו5 בספק דאף כהשום ע"כ ווהינודרבנן
 פ"ו הרוסות מ8ור42ן כא4נה וכרתנן בורבנןלקולא

 ע"ב ט' דף פסחים א)שרו ובן כו' קופות0"ה,קמעי
 אאתי לענין בי"ד וכן וכו', מצה של אחד ציבודיםשני

 ס"י פתוח לודאי ועכ"פ עי"ש. קי"א, בטי'קדרות
 לאחר לטעיינה להחזיקו אין דודאי ססבואידוס"א

 והש"ך פתוח, ספק רק הוה איא בטהרה הפסיקהשנבי
 שנכאעם נועחזק לא דעדיין דכיון ס"ל עליודפליג
 פתוח שגועיינה הראשונה ב'חזקתה היא עדייןמעינה
 מבמכהה, בגופה לתלות מפי סצוי הוה בוראיולכן

 הרס"א על  הש"ך 'השגות עיקי לענ"ד מסולקולפי"ז
 לדעת ברורה ראיה להביא ולענד"3 וד"ק, שםבד"מ
 בשלשה ע"ב קי"ב פסחים ערוך כדט"ס בזחהרם"א
 טבלה אשהך רבי אה בר"י ישטעאל רבי שצוהדביים
 יאודייתא ובנרה רב אטר היאשונה לילה לה תזקקאל

 פתות מעין  דכהשום ו~יי כו', פתוח )צגיז והוחזקהואיל
 ונם לסחי ולא הראהשחה 'לילה אלא חשש יא הואאף
 לפי"ו עכ"פ וד"ל מרינא ולא לבד "סידות סמדתזה
 בסצוי דתליגן כהשום אלא היקל לא הדם"א נםהרי
 בנופה חלינן לקהמש לתלות סצוי אין אם בלא"האבל

 אלא נצצוי חשיבה ילא י"ל ישפיר א"כלחומדא
 וד"ל. נרים כ2ויעוד ולש בינינו הכוצוי'סאכולת
 שתפס בדבריו להשתעשע רק זאת נהבתיאמנם

 בוה להחמהר סעיה לדייק התה"דלשון
 לבחה נם אותה טמאו פליג לא פהשום ה"ז באמתאבל
 סהרות גזיוית 3עת שבטל אע"פ בסנין שנאסרהוכיון
 טחחקש לא עצ3פה שכל רכיון בטלה לא נזירה0"מ
 לטמאותה לנו אין א"כ הראשונים הכמים בעוסנתאלא
 ח"ו לנו ולטה כו', שבזכגיהם כתם בשיעידאלא
 והנ2חבד הטהר דהרי ט3"ד נאפר סאצוט ההשוהלא
 ה0תם על 3זרו לא בלשהנם אסיו כשפורש ק"צבסי'
 היומש לא סוה פחוונ דעל היי ועור כנריס בו ישאא"כ
 סתב א"כ שו~' ה"1 פ"ם דאימב"ם וכן נלל,הנוירה



8 ך יזחיו"ד ת ר א פרנ

 כנרים שיהא עד 3שטמא אינו הבנד על והנ3הואבלשונו
 %א ו4כ"ל 43הוד זה 3מציעור סאקוה ההה נו',הקיל*י
 היץ 5אזור הוא י4ה על כלל טעם שום בונתן

 ואין כלל השיעור מזה פחחע על ג*רו דלא הכיג"כ דרעתי
 לידע אף %ו אין תם דבר בקעם לתלות צייכיןאנו
 נ"כ הארץ מן ישכש*כולות כל 4שם 5אמ יבר ש1לטע3צ
 צריכין אנו אין כי גריס על טוטחח שום יהיהלח

 43רברי 'חהוא יהמהבר מטער 3אעב יכן נלללהלותו
 לה נזרכה ואם בהג"ם נמו3 וכן והראב"ד,חרמב"ן
 אם וא"כ 3י' 3הצערינן השיעור 3חה בר% יוחרמשם

 טאי 3ריס לאוהו בשיעהר שווה נ"נהטוכולת
 כאותו גדילי דלא ואי בי' דנמשערין פשיטאכהצסיעגו
 נגריס דעל 3השום הוא הטעם ודאי אלא אמאינריס
 איזה של נריס איזה בשיעורן 8רטי ו3שדלא נזרולא

 שאין אף עלי' גזורו לא נריס שם חכל אמרהנןטקום
 הרי נריס אותו כשיעור ברדאי הסאכולהבשיעור
 כחם 3אשהרין היו הש"ס בזטן דאף טפצ"8שמענו
 כתם דעל סשום והיינו דידהו, טשכולוז 3השיעהרנדול

 פלוג, לא 3השום נזרו לא שיהיה איזו נריםכשיעור
 שלה, במאנולה הכחם אותו לתלות תוכל לא אםואף
 ולא היא 'כנה ים לוטר חולין אנו בש"ע ריקונן

 נזיית נוורי על קאי ודאי אנו והאי 'תולה 'היאאמי
 אטרה כתם הרואה ר"צ שהכהשנה ואף פתחלההכתם

 דאמר אנטיגנוס בן תנינא ר' תולה כמה עדבלשונה
 לשון אטר הרי 'הרטה שלא ואע"פ פול ש'ל נגריסעד

 שחסר הת"ק 3הטום רק חוא תולה שהיא ומשמעתולה
 היה רדאי ולדידי' בה תולה זו 'הרי סאכולתהרנה
 לתלות הונל לבד דבהרגה אלא 3השהו על אףהנזייה
 כגדיס עד תולה סטה עד ואכשך ר"ח עלי' פלינלזה

 היא היא לא לדידי' ודאי אבל הרנה שלאואע"פ
 על ג"רו ולא גנכשוכולת שתלו הוא רבנן אלאהתולה
 נבריהעא רשב"נ ביברי להדש 3נבואר ונן כ%,כנרים
 ימים בנ' ראף חמו פשום וואי וא"כ על"ששם,

 דרבנן דכהסיס כיון סוהר ננריס כתם איןדואיצגים
 סדעתנו נזיהות וגוסיף 3יתי וני נ1רו לא זה כהםועל
 עדיין פתוח 3צעיבה דחזקה דם"ל להש"ך אףרא"כ
 לטעם כלל לושוש אין דרבנן בזיורה בלאו הרי ס"טג"כ

 לן איכמת לא נ"כ השו 3עיפה בודאי אםראפילו
 וישבה עולם קרקע בדשה ע"ב נ"1 גרה שסואלוכראטר
 דרבנן רנזט-ה כ"ון א"כ 43תורה עלי' ים המשש4תקיי'
 מרעתגו. 'נזרות להוסיף לנו אין 3שרים 3תם % היהלא
 אין יאל"כ 3משום ב13ע3צ לו43ר הה"ה שהוצרךוהא
 רהרי ראיה נופה כיה 4אררבה ליכחשר יבולה אק4השום
 טהורה של הכתמים כל על בש"ם נ"כ אב(רו הלשוןזה

 מאכולת של דמים טיפי כמה עליה שאין מטה יךראין
 ולזה וכהנ"ל כנרים כתם על כלל גזרו לא דלכןור"ל
 כנריס כתם על נודו לא כ"כ דע"כ לחל"צ התה"דבא
 שייך ביה דגם ספירה של הדאשינים י3וים בנ'גם
 אלא להטהר שתוכל אהשה לך יאין נופה סעטשהאי

 וא"כ ההאשו3ים, יטים בג' ואף גזרו לא בנ"עודאי

 נח"ש לא הארץ סן הטאכולת נל יכלו אם דאףודאי
 יחוא בכ"ע, הר4השונים יסים בנ' אף כנריס לכתםעוד
 הרו"ק. לענ"ד, 3מ4ר8שום
 ישכהבו והש"ך לדשימ"א אלא אינו כ"ז2384בגם

 לענין אף הן ירבנן דכהמיםכפשיטות
 מאר זה על הסיההי בע"ד אבל נקיים ה"זסתקרת
 אינו דרבנן כחסים רא3שהו דהא חרש רבר נ"לדהיה
 טטאה ההיה שלא היא דנזה"נ כרערה ב14שתאלא
 אף הרנשה בלא אבל כבא4רה 2אשרנ"8 עדאלא

 וכראטר טראוריהעא טהוהה ק4אעי סנופהשבודאי
 בזה אבל לכהנ*ל, כו', עולם קרקע ברקהש3שואל
 כעינן נמורים נקיים 3מש*הייתא נקיים ז'שצריכה
 בודאי הרגשה בלא אף נ3וורים נקיים היו לאואם
 פותד ש"ז פיטת 'דנם וכדאטרו טדאהישעאסותר

 ע"ב ודאי דפולטת אף הש4 דרואה ס"3 גדףכדאמחו
 הוא הסקור פי פתיחת הרגשה רעיהר היא הינע4הבלא

 ואם וז"ל ה"א א"ב סהל' כ6"ט ההמב"םוכדכתב
 ה"ז בפרוודור לפנים הדם ומצאה 'ובדקה הרנ"שהלא

 אלא ד~יגשה קמאין הרי כו', ברוגשה שבאבחזקח
 וסי' ק"נ סי' הח"ם ינ"כ ונדכתב הספור, פיפתיחת
 לדבדיו ראיה ,חח"ס הביא שלא על 'ונפלאתיקס"ז
 השף סוהרה ש"ז פולטת ואפ"ה הנ"ל הר13ב"םמדברי
 ע"ב 3ש"ח דף בנכ!' להדיא פהצסע 'וכן הרגשה,בלא

 דכלא לר'" דס"ל שם בברייתא ור"י וו"אבפלונתא
 בנלל הימים אלו אין כלל ארנשה דלא אף לבדבדקה
 כל לכאןיר לנו היה דא"נ עלי' מקשה ,הר"אהנקיים
 4אזרון אחר תטהי אחי דכתיב הראשוניםהי3!ים
 בדאורימעא דרבנן 3דש'ום לנזיר ד3שי דלא ואכשילכולם
 בהקשי, לאיחלופי 4מעי ספק הכא אבל טיחלףלא

 כלא בוראי שהיה 'הטפק דגם סבואר דריעי"ש,
 כחתשי לפיא וא"כ ראורייתא חעהש 'חוא נ"כהרני4ה
 עלי' שי42בה 'ולאחר עולם קרקע בידקוע היההאם

 יאקיא אף דאורייתא הנקיים סותרה 3ודאי וםמצאה
 דבכ"ם כיון בכתם נם היי לפי"ז יוא"כ הרנשהבלא
 3נו8ה סואורייתא לת5וה יש נ"כ בהואי בטצויתלינן

 כי' לתלות סצוי היוחד אהר דבר אין אםובסעיינה
 רחזינן כ"ון שא"כ הנתסים על רננן וש3זרו נודאיואף
 הפכה לו3שך ליה פטי9 דלא בעצמו הרם"אדעת

 אלא סבגופה בה לת5וה סצוי עהר הוה יםה3שוצישה
 לתלות ויש דרבנן יכת3שים כהשום הוא סעטתו עיקרכל

 ולא"ה נאמך אם אזי השקול טפק הוא אם אףב13כה
 להחמיר יש ודאי ידאורייהא הוא זה בחגין אלאהוא

 במכה אלא להקל ואין סבמבה בנופה יותדלת5ות
 דאז הב"ח בשם הש"ך וכדברי בתדירות דםד"מוציאה

 4א אבי מבנופה במכה לתלות מצוי "ותר ודאיהוא

 בתשובות ועיין לפרקים, רק דם הסוציאהב43כה
 דברי גם לפריצ דעתו הכי דבלאו ל"'נ סימןח"ס

 דם המוציאה בכוכה אלא 13תור שאינוהים"א
 אינו קפ"ז בסי' ונם יוס"ל הש"ך כדבריבתדירות
 עי"ש לפרקים, דם הטוציאה בסכה אלא הרס"אמתיר



זיךחע"רתפארת1%
 אלא לתלות אין רגור סנריס בפחות אף לפי"זוא*ב
 י4היא בינינו המצויה 3ם4כולת )משיעור נדול אי3ואם
 טמאכולת בנדול אבל בתרירות רם כווציאהנ"ב

 טהורה 3ק4היא לטכואה עלי' רבנן נזרו שלא אףהמצוי'
 שאין כיון כוראורייהשו וראי סותרת אבל זהכהשום
 נמהרים נקיים ואנן בה, לתלות כזה כשאבולתבזסגנו
 הת"ה יומרברי זה כהשום טמאה היתה לא אם אףבעינן
 לך ראין קתני בטעם לו3וה שהוצרך ע*ז  יקשהלא

 בשיעוי אי כומ"ג ולכאורה לבעלה, שת3עוראץ4ה
 יוהר שהיא לתלות יש מדינא הלא המצוי'סאכולת
 13דינא הלא גפצוי' שאינה במאכולת 'ואי מנופהמצוי
 כ3חשבוית נ"א תהיוה כשלא תטהר הלא ונם להלותאין
 יתיות שנוכי למשימענו בא ודאי ראיהושלנו

 ההנתו בלא ראף וסש3ויענו הרנתו בלא אףבהכגשוי'
 בופאכולת דמים טיפי כ3וה עלי' שאין יפטה לךאין
 הש"ס דברי כגדפ 'והוא כונו6ה טפי מצוי הוה זהונם

 על מטעם יה נ"ב שאמר ע"ב ב"ח רף ו,שב"נבדברי
 3זה רק תלוי דנ"ד יה דדין הכלל עי",ם, חרנתו,לא

 סתייה לענין 'דנם והש"ך הרמ"א כרברי נאמהשאם
 אם אבל 'בזה כלל להחמיד לנו אין ררבנן בתמיםהוח
 והואיל 3לל, בזה להקל אין וראי הנ"ל 3דברינאכשי
 ניה ושבפתחי העמוקות מהלכות הוא עמוק העניןכי

 טרוד לע"ע כי הפ3אי לעת 3ל"נ בזה נרול עיוןצייך
 ואם כלל עיון בלא בחפזי כתבתי וכ"ז סאר,אנכי

 וד"ל. יודישגי, הנ"ל לדברי סתידה ימצאאולי
 נ' ס"ק 3אהרים קצ"ו סי' דעת בחוות ראיתיד184ץ"ז

 נסיים ז' דבספירת כתבחי כאשי נ"ככתב

 וה ,וג(וכיח )פזשוהרייתא בהדנשה שלא אפילו דםסוחי
 שאינו ג"כ דעתי' בכתם אמנם עי"ש, מקומות,נשכמה
 ר"ע כדאמר הטעם רי"ל שם מרבריו ומשמעסותר

 ברבר חכפים אסהו לא ע"ב נ"ח דףלתלמיריו
 דם זבח תהיה כי ואשה שינאכור להקל אלאלהחסיר
 האי 14מר לנו ולמה כתם ולא דם בבשרה זובהיהיה
 ע"נ אלא בב,מרה שתרניש ער בבשרה אמר ולאדרע4א
 בהד3שה שלא אפילו נמור דם מטמא דבנקייםכ4שום
 מטמא אינו 'דכתם לאשג1עינן ררשא האי לומריחוצרך
 רהרי חרא זה, על נם תמיהני אבל עי"ש, בנקייםאכילו
 נקיים בספירת  שנמצא כתם על קאי דר"ע לומרא"א
 דבאאוה כמפגיג י"ע וטההה בלשונו שם אמהרהרי
 חשבו דהתל3וידים צ"ל הרי לפי"ז ועוד איירי,כוהורה
  שכתם להם חשיב והוא גשראורייתא הוה 3תםושנם
 לוטר א"א חדא יק"4ה, קר*ג מהאי מדאורייתאאינו
 איירי לא קרא דהשי הלא ועוד בוה, התלמ*דיםו4יטעו
 וא"כ טוסאה, עיהר לענין אלא נקיים סתירתלענין
 בודאורי"תא נתם נ"כ סוחד 0תירה דלענין לו43ריפפי4ר
 בלשונו ר"ע א)4ר הלא ועור בהרנשה, שלא דםכמו
 תורה אכדה לא אמי ולא להחמיר חכמים אכ(רולא

 ואעפ"כ דרב3ן ו4תוא יועו הם ינם הרי להחסירהדבר
 במכה א9 שתלה הימ שחסיהתם צ"ל וע"כ ע"זהטהו

 יותר מצוי יאאע ג4כה ו4לבנד ום"ל להתנלעשאפשחר

 תולין והרי כ% השקול 0פק יאינו בנופחלתלות
 )ם-רבנן להחמיר וכוכ"ש להיל אף ס1אולייתאבם?וי
 דבעיגן דאורייתא כודין לבר אף להם השיבוע"ז

 בדם אלא הקרא אי"רי לא נ"כ שתרניש עדמבשרה
 ושאינו אף אחו בדבר לתלות שאפע4ר בבתם ולאנמהר
 לא עכ"פ בהרנשה שלא אף נזיו רבנן אם א"כמצוי
 בכתם לא אבל הקדא 3י' דאיירי נסהר ברם אלאנזרו

 ש6יו י"ל לפי"י ירא"נ דבר בשום לתלותושאפשר
 בההמפה בעינן ד3שר14רייתא במהום אלא זהשאין

 אבל בר"י3שה שלא אף לטכ4ו אחת ידרנא רבנןגהתוהו
 בעען לא רטדאויייתא בסקום אבל נגוור 3דםרק

 כ4י דם בעינן רלא אפו4ר נקיים בסתיית כנוןהרנץ4ה
 ב)וצוי רתלינן ביון מדאורייתא סוחר בתם אףאלא

 3נלפענ"ד לרוכתי, קושייתינו והדראמדאורייתא,
ירידו,

 טורבאוויץ וואלףואב

 להסיטן

 נומא של בטבעת חציצה חשש ישאם
 החיצדן דדהם בבית הרופאים ע"פששמה

געגי"ה

 לעשק כרחמה ה1לי לה שיש באשה לידי באען1נ41א

 בהור גומא שי מבעת )פלומרת 13ילהתלה
 א שכש'ה ער 'הטבעת פי ישפת סמוך החיצוןבית
 יבי עלי' וצוותה לחוץ 'המבעת נראית עצטהשוחיה
 יוציאו חדש'ים ב' לאחר ואז שתתעבר ער משםהסייו
 יחדשים ג' עד במיומה אחרת ויניה מומחהרופא
 כדשם, לה0יהו תוכל חדשים ה' בדם'לם ואח'ראחיים
 ע4תובל באופן קצר 'חוא אבל מה'ודק הואוהטבעת
 לכעלה תמיד עצמה ולבדוק יתוכו אצבעהלהכניס
 לבויקה 'חשש אין 'ואוכ 'וסדרים, בחודין נםסהטבעת

 לא, או 'בטבילה ותוצע והוא אם 'הוא הספק אבלבזה,

 שלא עד קצת בעוסא 'הוה הטבעת היה אםרגשונה
 הסהרים בית ב)פיום וה"ה סבחוץ נראההיה

 לבי4טע יאוי בעינן שם דנם ואף להקל כוסום היהבזה
 א4ג1צאה רבי יול דע4פחתו סהא בו פוסלוו וחציצהמים
 אחרח טבילה יבי והצריכה שיני' בין חוצץעצם
 בבית הק"1 קויות הח0ה יפןם ע"ב( ס"ו)נדה

 ועיין י0עכ"ו, 5שכ"ה קצ"ח סי' דבי"ד כתאהסחרים
 ררבנן אלא א"נו הטקפ"ד יסישומ ונ"ון שם,בש"ך
 סוגרי לרייט כתבי ע"ב ר' דף עידובין וההחום'האע"נ
 אבל דרבנן אלא אינו 3,שער דדש הוא דדעחורש"י
 ובסוכה שם ההוס' סץם רערה רבר ויצץ כב"עבפוף
 ההמב"ם דעת "וא דךן עלי' פ4גי ר"ה בשם ע"בי'

 ני"ד הטושה"ע יקה ועא וכן דסקואוח, פ"אבפמ



פא ך יזהי"ד רז ו' 4* נ5רז

 ע""נ ידבנה אלא אעו בנשו דש סע"א קצ"חס"
 כתכו סים %בישת ואף בעיח הסחוים דבבית יהאוכן

 חוי ""ל ' ירבנן אלא י2איט הייסב"א בשםהפוסקים
 יבקחוי ע"ב כ"ה בקדףשק התוס' רדעת אע"נדהבנה
 סקום היה סכנה בסקום כף)2 ראחיותא י2חואכההמחע

 ריייכו כאשר 3הפדת אינה זה ופיקרי ו"מרלהקל
 ח"ס ובת' טמ"ך ומן' ע"ה יעקוא הנאח בת'בזה
 מובא ח2הטיר דעוב"י כדברי ידלא קצ"ב,סי'

 עי"עגבזה,
 לפי סמוך וצא מקא1 הזה ישהטבעה כיח4אמננ2

 ויי קתע; )מ4היא להוץ שנחאה עדהסבעח
 י4התנהאז דהכהום ע"ב )מ"א דף כנדה יתבן יאכו
 יאק ישרץ אצל עזוא נלף כהום 4*ותו צט4ז 1 שבתיו
 כיבר דימ' דוי יא"נ כלג עיץ הכויים ביתי2ם

 רק חוא בזה הספק' כ% ' בנלף, פמפה שה בכיעוהחוצע

 דלאחי כ1ון ל*ג או ואשקפ"ד כןעום גמקיי הואאם
 כ(נו)שה. ו'ה1סייו עליו תקפיד בוראי חדישים ה' שלהזמן

 כז3ה בארם ושחוב 41הוא חץ תנן ט9ואות בשףןהנה
 טהבל נראה אינו ואם חוצץ נראהשהוא

 יז"ל שס בפהרויש וע~"מ ע"ז יכהב בתיוכ2ה,ואוכל
 בשטח קצהו יתראה הטה בגוף המץוב הוא אשרוהחץ
 הנוף שמח על 'הי'ה אלו כ23ו ח'וצץ יהיה 'ואזהגוף
 אז ב'ו יקפיר ולא ,הנוף תוך וישדב בב41ר ישקעוהנה
 דלכן לה דכ!פרש 'היי עכ"ל, טמא, 'החץ היהואפילו
 עליו 23קפ1ד שאינו כה4ום 'חוצץ אהנו נראה אינואם

 3!,2טע וכן עליו, דמה15ד כה4ום 'חוצץוכשנראה
 שאמרה שם 'הר"ש שהביא החוספתא 'מדברילכאויה
 יחכמים חוצץ אינו אומר ,ד' בירכו, חץ לוהנ0נס
 בשל אבל 23תכות 'בשל בד"א חוצץ זה 'הריאומרים

 הכל 23ל)2עלה העור עלוו קרם 'ואם חוצץ ה"זעץ
 כו' וביבהמה באדם 'הבלועין שטל חוצץ ש'אינוכ2ודים
 בק'רם אלא ובלוע 'הטעם אטרה דלא היי ע"כ.מהורין

 אע"פ בלוע הוה דלא כדשמע קרם בלא אבל העורעליו
 אעי ינם ד44סהה הסש'0ה ע"כ וא'"כ נראהשאימ
 כהפיד, 'דאינו טטעם 'הוא חוצץ אינו קרם בלאנראה
 יריכו בתוך החץ יניח לא ידבודאי סהדי דאנןאע"ג
 הבשי להיקיב ו'תובל לו כ1כא'בת היא שבודאילעולם

ין4

 הגוכ"י לרברי מתיהה מ1ה יהקה לפי"ז אבל)א(
 הטבעוז עם לצ4בול לה ד)שזקר ס'/דו(י'

 הכ4איי למיעום זה שחושב אע"פ בלוע בטקוםכא4החו
 - עי"ש. להסייו, הל"דה בקשעת עליו שהקפידכה4ום
 שכונבו הנ"ל 'ובנוב"י ס"י "וסף וכי,ון בס'ועיין

 רהם כרם לביאח 'ראוי עכ"פ צייך הסחרים ביתדדוג4*
 אבל מוקטטים, או עאשכוסים אלא ינלוייםמקוכעת
 יכיוצא הרחם בעוטה כ13ו  ק4בנוף הבלועיםמקופוה
 פסקו זה ומטעם סים, לביאת יאוי א5ילו א"צבזה,
 יקשה להפחשה כחעם כאוחי טבעת לה עה4מוב4היה
 שיש וכסעט מטבילה כעת טרהטה הטבקת להוצשלה

 נל עכ"ז סומחה רופא ע"י יוצ"ונה 'ובודאיסביבותי'

 הרי חוצץ, ואינו עלי' מקפ"ד אינו מוציאה שאינוזטן
 אינו אם נם סיקרי מהפיד שאינו דדבר מזהש)ועינן
 לאחר הרבה עףיו שיקפיד אע"נ לעהתו 'רקמקפיד

 טהמדת אינה דהשתא כיון נמי בנ"ד לפי"ז וא"כזמן.
 ז)ון לאחר עליו יהקם"ד שעתידה 14ע"פ 'ראשבעתעל

 ואינו מיעומי הן מיקרי חדשים ה' לאחרותסיההו
 דהתם נוהתם, טובא עדיפי והכא ח'וצץ, 'ואינומהפיד
 היתה 'ואם ב'ו לה ניתא לא כו"ס טקפדת שאינהאף
 הרבה עליו מקפדח שהיתה פודאי בנקל להוציאויכדיה
 ידהשים חרבה השתרלה היי הכא כדשא"כ עתה,נם

 רי 'ולא לרפואתה 443ר ב'ו 4ה וניחא בנו5ההטבעת
 שלא )שאד טקפדה אדהבא אלא להסירו מקפדתשאינה
 יראי בנראה דאף סהתם הוא כ"ש ידאי והרייהסירו,
 חוצץ. יאינו כאשפיד שאינו 3!יעוטידהוה

 בדבריו, ט0יק הר"83 דהרי אינו זה לכאויה54כשנם
 מלשון זה דייק ובהדאי טמא, חץ היהואפילו

 נראה ובא1נו יווץ בל,14נה אמהה דבנראהה3מ2נה
 אמרה לא ולטה בתהו)2ה, 'ואובל 0ובל בלשונהאמרה
 חבוחא רהע4מיענו ע"כ אלא חוצץ אינו לשון בזהנם

 גם אלא חוצץ שאינו וי לא נ"כ מ23א בחץדאפילו
 כהשום הוא 'וע"כ טמאה, 'הקא אם ס)ימאואינה

 כ!למעלה העור עליו קרם היה כאשי כבלועהדנחשבת
 מהלכות בפ"ב בעצמו הר3!ב"ם כחב וכןדה'תו0מתא,

 שהוא ב1מן באדם היתחוב חץ וז'/ל ח' הל'מקואות
 בתרוכצזי ואוכל טובל נראה שאינו הבזכ!ן חוצץנראיה
 טמא טבעת י4בלע פי וכן טמא חץ שהוא אע"פלערב
 לא חחי בנוף הבלועים ע4כי כו' טהור ה"זומבל

 ודאי ,וכן ומואק13ר עכ"ל. 13ת3(מאין, ולאמ3(מאין
 ום"ל הוא, נלועה כ(ומאה כה2,ום ג"כ דיישאמעמא
 דהוזוספדש* עדר עליו וקרם ההכה4נה נראהדאינו
 ביוע דין דקןניהן להן אחד דין הכל העור דרךונדא'ה
 בל"4ונו, הי"ם שכתב דכ2ה צ"ל רדאי לפי"ז וא"כלהן,
 כווח בו כ4שפיד היה דאם 3דש'ום הוא בו, יהפידולא

 %ש4 להוציאו ,ואפשר גופ1 בתוך טכהש 'בלועהשאי'נה
 שאינו עכשי,ו אבל פלל, בלהעה טובא*ה וה נקראהיה

 למ"ז, וא"כ )4*( בלהנה, 0וכ44ת שפיר חשיב ב'ומקפיד

יוכשןש
 שאי( כמוום בדחמה עכעק חוא הטבעת אם בוהסכנה
 ברהטה הטבעת בעור לטבול יבולה שס )2ניעהאבר
 לראובני ראש הכ' לאור יצא וכעת עי"עג חוצץ,ואינו

 ל'/ב כסי' זצק"ל כוענעבארנ 'ראובן י' כהוהומהס4אן
 שלא חשש שייש באופן אבל הנ"ל השאלה ג"כהביא
 רוה. שכתב סה עי"ש ההוא, בב1קום לברוקתוכל

 בסוף הר"ש נטי הביא הטבילה חציצהולהחשש
 ביח בחציצת חי"טינן דלא התוסבעזא בשפמקואוה
 עף ההגנה שלש שקפדה כה4ום בנשואה, רקהסהרים

 בעח הבעל יורניש אולי כי דנראה וכמשטעבעלה,
 בעת החציצה כ4מירה הלנך בעיניו ותתננהתק4נ2יש



זיךחיו"רתפארת18
 נלועה גסוום מחציצה היח אם אלא כוני' לסיד9אין
 עור נקרא איט דשם דש שרושנ1ש כנ44ם למעלהסנון
 דאעה יכען ע"ב ט"א 0הה כיזאשרו חמשןביוץ

 עליו חקפיר בודאי ש5אחאז אע"פ השהא עליוסהעאי2
 כהפיד ואיט גשיעום שפיר ס"8רי רזה כדשםותוצששנו
 בית א4החו אף כהעם כש4ורע לטטה אבל חוצץואימ

 יושבת כשהתעקת נהשה שחוא גכהעם יכ"41ת8הריס
 סהפוד ואיצ גיעוטו נקראת קאזמא ראיה 15אין

 ג*ראי ולא"ז כילן לשעתו שיע כאפחת וששעהבו4ב5
 הטברא סן ירק י*שם, יהסטהע לחיציאגי עליותה8קר
 והשו2ר5ה בו לה דנידאש כהשום כששעם עריף חהכאי"ל

 ראהה אכל וכהנ"ל לו8ו*אזה בחונה להשיפבעיעשח
 לצ. אין לכאערתשושזם
 הר",ש אבל הרעט לפירהש א1שש איע וה כלא4בשנם

 ילא טמא בחץ לא הטחשנה דכרי פירשלא
 איט אם אבל דכתב גראה כלא סהפיד רלאפשום
 רגעינן הסתרים לבית רטי ללא וטהור טובלטקשה
 לכאורה הוא רדעתו כושטע עכ"ל, מים לביאתראיי

 מקפיר, הוא אם אף הוצץ אינו ולכן לבלועה,רדכדא
 התוספתא לרברי שם היבא רהוא כן אינו באגשזאבל
 חוצץ אינו אוטר ר' ב"רכו חץ ל1 הוכנם הלשוןבזה

 אבל מתכות בשל בר"א "וצץ זה הרי אומריםוחכגשים
 מלסעלה העוי עליו קים ואם חוצץ זה הרי עץבשל
 טהורין. כו' הבלועין שכל חוצץ שאינו מוריםהכל
 עץ טשל פפי )מא בי' עיעי גשתכות בשל הר"שופי'
 איכא בו2כות בשל א"נ הקשר עם כ"כ נרבקשאינו
 חוצץ אינו כ4שפיר ושאינו ודבר כשסוציאו טפיפכנה
 כהשום הטעם נ"כ דרגי בטעטי' ראמר הייעכ"ל,
 הכי פליני בטאי אנן נחוי 'ועתה גשקפיר,אחשינו
 נראה גאינו 'הוא רפ5גתתם לוסר א"א חהריוחכמים,

 ע4כהב 'הראשון בא0ם יהרי הוצץ, לכ"ע בנראהאבל
 לו אין בגיאה נם הרי כדא כי' עיל סתכווץרבץ1
 ט"ט נראה באינו ואי יעור טיא, בי' יעילי כיוןלחיץ

 עלי'. טהפיר איע כידאי וחרי ח'וצץ דאסוירחכסהם
 באינו 'ואי רחוצע עץ כק4ל דמההה רבי גם רא"כועור
 הכדשנה דא"כ ושור 'הוא. טפפיר אינו כודאיטחאה
 רבכ"ע וא)ש-ה עץ לשל נשזכת ושל בין גשחלשתראינה
 ודלא נרבי ולא אתיא כסאן חוצץ, אינו גראהאימ

 בשל בין ילרבנן בנר*אה דאיהרי ע"כ אלאכחכמים,
 כחכמים כזתניתין יאתיא חוצץ מתכו'ת כשל ביןעץ

 חוצץ אינו סתכות יגוח חוצץ עץ בשל ילרבידהבי,
 טתפיר שאימ רבר ההה להוציאש היא דטכנההמשעם
 רא"א ה'ו'א טאי דרבנן טעמא לחבין יש ש"כ%יו,

ףך

 בעח הוא חציצה הלכך א"כ דמחפדת וכ"וןתאאש"8,
 % כקפדת ~פעכהם כיון אז תסהר לא אםפכ*טה
 תוח טבילח בעת 445פדת דאין אע"נ יהסשהה,ה"ציצה
 ב"ח סי' סשואות כהל' יאיא'"ש שכתב כטומש?צה
 כיון כאן אבל עי"ש, החאב,ר, בשם כ"ו, סי'ובר"*

 פלעי בסשיאות וכי להוציז4 ססנה אין רלדה-תולהשר
 י"ם ס~ק קצ"ח סי' בס"ט המין וגהזי, לריפאיםנשאל
 וףע1 הר'א* גורכרי ראיה ק4הביא שער קל"~תלענין
 יה"נ חוצץ אעו סכנה ראיכא פזבוה רבק4לשכתב
 אשין הכי קי"ל לא דאנן ואע"נ ובתב ששדכקליעה
 כפיזש ס"י ראגן י"ל טתכות לשל עץ של גיןמחלקין
 אבל נהתוספתא, קי"ל לא ו0הא הר"ש שלהראאען
 שאינו מיעוטי טיקרי מלחוצהא מכנה היה אםלב"ע
 פשטשא דהרי טאד בא תטוהין ורברוו ענ"ל,מספיר
 בטעכע רק זה כיאר יהר'"ש בתוספתא הוא 'וורבנןדרבי
 ושור כרבנן, קי"ל ואנן עלי' פליני רכנן אבל יביושל
 לן מנא א"כ הר"ש של השל"שי כטעם קי"ל לאדאם

 הנחשא ובפי כלל, כהפיד אינו כהרי סכנהרכאאם
 רבהני צ"ל ע"כ אלא עצמן, הר"ש כדברי עייןלא
 איש בנראה נם להוציא 0כנה שיש כין רלרביפליני
 וראי סכנה שיש אף רנדאה כיון סברי ורבנןמקפיר
 כ?ין להסכנה יתוש 'ולא להוציאו ו"שחרל על*וטהפיר
 ולהוציאו, באצבעותיו לתופסו יויכול בהאיהשהוא
 ואף חוצץ 'ראינו סורו רבנן דנם מהאה יבאינוומינה
 לאחר יוציאנו יבוראי להוציאו סכנה ראין עץכשל
 דכען עליו טקפיר אינו 'וראי לשעתו השתא מ"מזמן

 לתופסי יוכל לא היי ב'בשר כמ*וקע כולוע4הוא
 עליו סקפיר אינו ודאי ולכן ולהוציאו,באצבעותיו

 אם אף נראה 'רבאינו לוכשי וא"א חוצץ, אינוויכן
 דהרי הוא רבלרע כדשום חוצץ אינו עליוטהפיר

 עור עליו בקים 'אלא רבלוע מעם א'מר לאהתו0פתא
 רא"כ ועור בלוע, הו'ה לא קרם רבלא כושמעטלכוונלה,

 כהר"ס, טטא כחץ יהכמשנה לפרש לר היה הר'"שנם
 דאטרי 'ריבי כחכטים יאוזיא הכמ*נה נם ,ההאיוא"כ
 ודאי חוצץ 'ראינו נראה כאהנו 'חוצץ, מץ כלננראה
 סתפיר אינו 'ודאי נראה רבאינו כו*ום הואהטעם
 זמן לאחר עליו יקפיד רודזוי עץ בע4ל ואףלשעוזו
 זה רמ"שרי חוצץ אינו גצקפיר איגו דלשיתו כיוןט"ם

 דמי 'ולא בכמשנה ראמר השר'"ש סהפיר, ,ואינוטיעוטו
 ה"ק 'וראי טים, לביאה ראוי רבעינן הנאזריםלביו2
 כ*ים לכיאאן ראוי 'דבעינן חוצץ הסתרים רבביו2דאף
 הר"ש וכדבתכ רטקפרת, כדשום 'הוא נראה, ב4*י3'ואף

 ר"יש בתו0פתא הניא וז"ל, רסהואוה, ח' פ'בסוף
 חינו בפנויה חוצץ בנשואה הסתרים בית אוטרשזורי
 בכששום חוצץ יבר יהא שלא מקפרת נאאאה פי'חוצץ

 שלא 'מקפרת 'המהרים בית כשאר אפילו א"נתאעמש
 ע?ם שנמצא כו' יבי של ושפחתו בעלה עלתהננה
 שעי' בין אעצם נכ4 אי היהח 3שואה שסא שוני'בין

יומ4
 כשםק-ה ואינה נופה לשגיהת לוצנבעה צריכהשהיא
 רשנים ה0תרים כבהץ היה א"כ חק4ם"ש, בעחא4

 ומהחיה קץ"ש, כנ"ל, הסתרים בבהץ חציצהדליכא
 טה במופ1, זה ץשאחר בת' ועיין הח"ס. ג"כ הביאזי

 עיי,ש. ב"ת, הנ"ל סהגאוןשהגאהי



פב ך יזתי"ד רז וש 4ש נ2רז

 ששעו בודאי נראה באימ הכא אבל ענ"ל. קפףכו"ע
 ו2שישו הד"ם ע5 בזה יפליג כלל, לשעתוכהפיד
 טמא בחץ דנם ג"כ לפרשי לו היה דא"כ בלועכהטס
 הוא לשעתו טקפיד י(אינו גמשום ע"כ אלא *(הודהוא

 מקפיד דבאינו סו3ריו שטעינן הרי וא"כונם"שש,
 כאינו היישען לא זסן לאחר יקפיד אם אף סניל,ששעזו
 דוראי בנראה אלא יבי ע5 פליני דלא לרבנן נםנדאה
 בנ"ד נם לפי"ז וא"כ ידיחה'ו, לשעתו נם עליומהפ"ר
 נהאה ו4אינו כיון שחה מ4היא מהאה א4הנ(בעתאף

 בודאי חץ נבי דנם סיקרי נדאה איט נוואילהדיא
 להדיא גראה שאינו הוא נראה דאינוהכוונה

 העור,  עליו קרם ש5א כוון יראוהו בווכישיסתבלו
 וכיון עי"ש, י"ו, מ"ק קצ"ח בסימן הש"ךוכסקש
 לאחר עלוו א4זופיר אף לשעתו  %י,ו סהפרת,אאינה
 ועיין וזוצץ, ואונו מקפ"ד שאינו מיעומ לוה הוהזמן
 נדאה. 'האינו גר41ה בענין ג2""ש יבש"ךבכ"י
 לחלק דיבי אליבי' מע)2ים ב' כוה געזב רהר"שן4אש

 איזה ידעינן ולא, עץ גמ(ל סתנות שלהץ
 לא נדה ה' סוף 'הסרדני ונם לעיקד, הופס הואטעם
 זה אין הדי מ"ם והר"ש, של 'היאשון טעם אלאכתב
 ו,שני בזה נ"כ! שום לנו אין לרבנן אבל לרביאיא

 באינו אבל כנד41ה אלא יה אין אבל מ"ל יאה)יעכ!ים
 כשל נאף חוצץ, דאינו סודו רבנן ונם ו4בררהינראה
 כמשנה וכמתם הנ"ל, חדאה4ון טעם בי' שייר רלאעץ

 כמשיום הוא רהטעם לומר כ!ו0רח כודאי הריהנ"י
 מקפיי 3ידדאי שאה"כ אף לשעתו מקפהדדאיט

 לכהנ"ל.ויוציאחהו,
 לא דע"כ ק4ם דעשרדני נם כאזב שכן ר21יתי2טל21

 אכל 'בנרו2ה א,לא יזרבי עלי' יבנןפליני
 וז"ל שכתב חוצע דאינו סויים הם נם נהאהבאינל
 אבל העהי 1יו קרם לא, אם חוצץ גנראה דוקאפיר*י
 בלא אפילו תוצץ אונו נהאה שאינו בעוכ?ק כ"נאם

 ר' הר3 פסק וכן הכהשנה, בסוף סדכמשג2ע עורקדיכאז
 יא"כ ככ2"ש, ,והוא עכ"ל, הלוי אברהם בד'שמו1של
 מכנה רנ1ש'ום 'בנראה ירבי בטעם יהי'"ט שכתבכיון
 מודו רבנן ינם נראה דבשינו 'וראי א"כ סקפידאינו
 דאינו כמשום דר3י סעכ2א טהאי הוא ג"כ חוצץדאיט

 'וסה3"ל. לשעתו,טששיי
 ההש הכי טדאי אם ואף לרהות "ש יאכתיאיברא

 הוא חוצץ ראיט ר33ן דטודו 3ראהיבאינו
 ענ"ז טמא, חץ זכר %א להר"ש כהפיר ר4אנוסת4ום
 דאינו הוא ס0נה דהיה ודמשום כמה %כ4ד 4אןאכתי
 מפפיד, אינו לכן טהאה ואשע1 רגמשום רי"למש4ד
 כאזכהע יבשל הר*ש עאנתב מוא יחבי אליבי'ורה
 דבנן אבל מגאשיד אעו לכן להוצי4ע נ(כנה יש"שכיין
 כהפיי לאינו חשבוהו %א ע"ז פ5יגיו1ע

 בשבי4
 ראינו נראה כאיגו יטודו וטו 4אהרכא לא"כססנה,
 קשאינו כהמום אלא הוא ס0נה כה(ום לאע ע"כסקפיר
 ריץ עץ 3של גם יהרי יתיענראה

 נדאה דבאינו אמרי
 סכנה כחעם כו אין לרבי נם עץ דבשל אף מוצץא"נו

 גראה באינו טקפיד דאינו דהא הוא טוכרח הלאוא"כ
 נהאה, דאינו כהטום א5א לכו"ע הוא סכנה בהשוםלאו
 ג2קפיד אינו חשיב סכנה דגמשים לן סנא אכתיוא"נ

 נרא'ה באינונם

 להמהר0 מכנה א4הוא 41עד בקלעהן נם והריררזדע
 שלא4ה נדה הל' בסוף כ(רדכי 3הנהתכוזוב

 וולקשטר*,ש להן שיש נ.שים וז"ל לוזתיימעג!ים
 ממכשאע שר כ2חטת פל,עוז 'להן %41שהכשעדות
 זנ"ז טובא ימהדקי דכיון חייצי דלא ל2לחןנפשות
 דלא וכיון מטמא, ד6ש הסתרים וביח כבלועהוה

 קעש1וקח4 ניכ!ין ו4לע4ת וקי*ל וערד הייצי, 5אטפמא
 גשפני לנלחן טצי שלא שכיון ועוד כו', חוצציןאינן

 השרל פ' כרא6רינן חייצי 51א יביהי' הויהם30ה
 אלא אטר דלא דוי עכ"ל כו', דביתי' היינועובר

 4ה*ה זח המחסת %א רביהי' הוה מפכנהומחכאן
 ימיה חוצץ אינו דסע1ו"ה הה2 יביתי' דהיינומקפדת,
 61*1 יביתי' רהייע וז"5 שס 'וכרפיו"ש"יכגופו,
 נד"ה שם הקודם רמרש"י אלא עכ"ל. היאחציצה
 רהייט דכהשום לתוכיה "ש 'שפיר יצחק רר'כדש'ום
 אסר לא הש"ס אבל תציצה, בהאי קפיד 5ארביחי'

 3ן, האמו2 אין יאללי העשא וכי בלש'ון אלא שםזה

 לי' יחי טפי' דעדישו כמשום הוא לי' דהי דלאוהא
 הני דסלתא יאהשל1ש נאמר אם אף 44מנם עי"ש,שם,
 אבל סההם, סא%יו הנעשה ביבר אלא זה איןהוא
 המירו לא הסכנה גחשכצ2 אם אף בידים שנע,שהבנ"ד
 הני נ"כ וכד0תב רביחי, היעו שייך לא בדדאילעולם
 עי"א4. ס', פי' רעק"א0ת'
 ב8י' הפ,ת והביא הפם"א על נ"נ תסה אניןכשזה

 לאהשווב נם להתקר א4כחב ה' מ"קקצ"ח
 עי*ש,, יפואה, כהשום שער במיעוט בידיםהאלטינעם
 הנעאאש בלבר שייך 5א בודאי הביהא 'היינויהדי
 שיעשע )שקפדח א4אינה רק לוכר שנוכל אלאבידים,
 ושט רעק"א  שבת' אלא  13צונו, לא וזה החוליסכנת
 כאחאהע ואינה מכעם בוה שכת3 הלבהש בשםהביא
 יא שמ*ו לא רזה וה לו דמאין קשה דבייו עלונם

 'וכה2*ל הנ"ל, הר"ש שודברי ילא 'דג"ל הכחאדכימדברי
 להו3יח אין דבריו ולפי בוה. י2"ש רעק"א בת'זעי"ש
 יש אם דק אלא טקשרח אינה מיקרי סכנהדכהשום
 5ש אא לאהר 1סהרם אם אבל לעולם להס"רםמכנה
 ע*שב לעחהה, גשקפדפ ישאינה בזוה ג4(פוץז א"נהפיקדי
 סרברי להוכיח ט% יק4פיר לשנ"ד נהאה4~כ2נם

 לכ4ע חייץ ולא נדאה דכ4ינו דחאהר"ש
 תש רססנה סהיס רק הוא ג4שפיי ר4ינוכמשם

 נהשה, דאיט כחשום יא סעשיר אינו ולכןלהוציאם
 כהשה נהטום הוא 3ארך הץ להוציא ההקפרהראטו
 כאא4ד הוא דבנהשה שנאסר ילע ש%נלט ארםמבני
 הוא מכומה מקרך וחלא )שקפיד, אינו נראהובאינו
 חי4ה הוא נדאה חאץ אם ונם לו "ש בושה ואיזהבבנדו
 מנשו להסירו הוא בחץ וזהקפדה בל אלא לו, ישבושה
 החוב בעאזוא ביוחר יו כ!כאיב שהואסהשום

 בנופי



זיךהי"דוזכ42*ו4וזא1
 א4 וא"כ בבטר ד*בון ונם נפוח ,מעלה הואתם

 להוצשע על' "שיר לא דטה מוה י )מ 3ראהכשאעו
 יאימ הא ע"כ אלא כבאובים, לו תעשה לבלסבשרו
 ישתרל אם טתר שי9"א משום יק הואפקפיר
 בחץ תם סכנה לירי הבוא סאמהה רמ2ו סבלילהיציא

 סומחה רופא בלא להוציאו סכנה יש רראי עץשל
 להוציאו רא"א נראה ואינו בבקעי כולו גה2וקעכו4הוא

 רוט4 צריך *זמ סביבו באיזסל הבא4ר שידע2וךכשבלי
 אז בבשי ככ~ו כף8וקע אינו דאם אלא ריקאסומהח
 0כנמ אין עץ דקשל עץ לשל 43עבות של בין רביטמי0

 קצהו (אע צפר3יו בראשי לתפום ייכל ר0 אםלהוציאו
 רבי נם ע*ו 3של ולכן )2ו23חה רופא בלא אףהנ"אה
 בעצמו 3ולהוציא טתיאש אינו רוראי בחוצץמורה
 רסתמא טתכות בשל אבל נראה הוא אם נרנעאף
 הוא מכגה זייף  סזיף רברזל אמרו הרי בדזל שלהוא

 כש3דאה אף 3!וסחה רופא עזרת בלא בעצג?1להוציאו
 רבנראה ואמרי עלי' פליני ורבנן בקצהו, לתפוסויכול
 א'יהו עכ"ז 'בעצטו להוציאו הוא סכנה באג2ת אםאף
 בעצמו גם להוציאו חחבולווז מלבקש כווזיאישלא
 ע(ויה יהוא אם ואף בקצהו לתפוס לו שאפשרכיון
 סביבי הבשי להרחיק אפשר ק4נראה כיון ס")2לבשד
 צפרניו בראשי החץ בקצה ,ולתפוס אצבעותיובראשי
 אופן בשום אע4ך נראה באינו אבל חוצץ, הואולכן
 ירוע בוראי 'הבשר ח'תוך כלא בקצהי 5תפום יכדללא
 כעצסו בשרו לחתוך היא נרולה ש0כנה א'יש לכלזה
 ולא לשעתו יתייאש וראי ולכן 3!וטחה רופאבלא
 ולכן להוציאו ג!31*חה יופא  ע4ישי3 ער עליויקפמר
 שאינו כיון עץ של בין ג!יזכת ו4ל בין לב"ע ח'וצץאינו

 לאחר ביווזר עליו  שיקפ"ר אע"פ לשעתו עליוכה(פיר
 סזה עא2עינן הטפיר סוטחה יופא 15 כשימצאזסן

 לא ש5אח"ז אף 5שעתו להסירו סכנה שהואדדבר
 עליו מקפיר אינו י4פ"ר 3!יקרי סכנה בז'היהיה
 חוצץ.ואינו
 מרברי נם זה יהוכיח רנוכ5 עור נלענ"רדלם*י"ז

 דאינו )ראה 'ראינו בטעם שכתבהר"ם
 יכיון בו, ספפיר שאינו גאטוס )2טמא ואינוחוצץ

 סכנה כמטם רק הוא בו טהפיר  שאינו רטעםשבהר3ו
 אותו 0חשב הוא 1לכן לשעתו אלא בו פקפירחוינו
 סהפיר ישאינו רסה עכ"פ שטעינן הרי א"נלבלוע
 נם דדאו יא"כ 43שפיר אינו ע4פיר סיקרי סכנמע"י

 רמה ק"1 הרברים ואדדבא הוא, הכי 3לועהבאיגד
 לשעתו להסירו הוא שסכנה יכיון 3דאה ו2אינוחץ

 בשם להקרא לשעוזו עליו 513הקפיר 41לו טשהטמועלת
 יהי' ו2לא לענין בין בלועה 5ומשותו עליו כה(פיראינו

 לענין וב3דטא, בטנע יטכהו שלא לענין 'ו'ביןחציצה
 ג2ה6יר שאינו כ!ה שיועיל סכ"ש לבר הציצה יהי'שלא
 ספפ"ד. שאינו 13יעוט בע4ם לה0רא סכנהע"י
 שמביא הסדדכי טדברי עלינו קשה עחין יא"כאלא

 42הביא יבש רם בר"מ קצ"ח 3סי'הב"י
 ר"י בשם חהסרדכי ונ"ל בח' רונש"א הנ' 3ואץהאהה

 טצרכו רכולם והדא"ש התרוטות וט' הסם"נוכן
 אע"פ יבש הוא אם הסכה סע"נ הנלרלהסיר

 ביקרי זה אין 3!"גו עחה סשפדת דאיוהשסצסערח
 לאחר עלי' ו4זקפיר סח)2ז כתפ*ר ישאינוסיעום

 וטכהב וצ(ם"ק דבין גינישהו 41%תא וועע4הו4הושר843
 סן אץ אין אבל לגר הגשים רנילוה אטפ זהי2אין
 לענ"ד אבל טוגח בט0וסו הנדול כבדהו עי"ש,הרין,
 מהב"י כלל, פלונתא כאן שאין כדאי ומאינואע"פ
 יה0ם"ק מרא"ש בין א5א ע41ה לא בזה פ5ונתאאאמשה

 חייץ יסים נ' דלאחר יכוסילתא )(ריברא ריקרהרא'ש
 במים לרחוץ צריכה חטמין בעלת שהיא אשהדהלכך
 'הרנילו וז"ל כתב והסמ"ק כתב ,וע"ז שיתרככו,עד

 שסן אע"פ שחין וכל נרב כל מעליהן להסירהנשים
 אשיה פלסבול 5אפור אין לפי"ז צריך, היה לאהרין
 הסררכי בין אבל עכ"ל, בראשה חטטין להשיש

 הכי נ"כ רהכנירכי ב% פלונתא כאן איןלהסם"ק
 כעין יהא כו' יכוסילתא ייברא הג2רהכי וז"לכ11נת1
 כו' 'הוא רלח חייץ לא ש'הקיז יופי תלתא ערחטטין
 על בהוחק ונרבק יבש שנשמטה חייצי ואילךמכאן
 3בי מעל הנלר יסיר אם יצטעד אם 1אפיל1הבשר
 עתה להסיר רעתו שאין שחין אבעבועות אוהטכה
 או הכל להסיי 'הוא רנילות מ"מ מקפור אינווקיוי

 ר"י פירקו כ"ז להם"ר, ותוכל שיתתרפאשתמתין
 ימ"ש בכ11נת1 הנ"ל הגאון דהבין 'עכ"ל,בת,2וב'ה
 הקורם על לטעם הוא הכל להסיי הוא רנילו'תפ"מ
 להקפיר רינילות 'כהטום ג!קפרת אינה מיקרי אינורלכן
 המוה הוא 5ענ"ד אבל עי"ש, כ2עט 23עט דלהסירועליו

 הוא 'מ'ש והאי 'ר"פמ'"ק כרברי מנהט הואוכוונתו
 יעתו שאין יצמער אם ואפילו הר"ל בפ"עסלתא
 סדינא חוצץ 'ואינו 3הפ"ד אינו וקרוי עתהלה0יר
 וז23תין או ווכל יהסהר הנשים הן רנילותס"ס

 צריכוח ,אינן הרין ק4מן אע"פ שתהרפא ערבטבילתה
 וקרוי מלשון סבואר דכן ה)2מ"ק, כרברי ג2כהשוהוא
 שני דהן 'ותדע רפסיקא, טלתא שהוא משפיראינו

 זכר בלשון 'הכל אמה מ"מ ער ירבריו ובכלרברים
 בזכר, ד4עיויי רכוטילתא רריברא רין עלשקאי

 לענין 3קכה בלשון לרסר התחיל רנילות, )פ"כ!ו23עיבת
 ה3(מ"נ ל,4ון הוא וכן 5ענ"ר, 'ברוו וזה האשהטבילת
 נם ברהיה יאיה לנו יש לפי"ז גג!צא עי"ש,מכהט,
 סגאאר אינו אם ואף והסמ"ס והסמ"נ 'המירכימרביי
 סהפיר מיקרי עליו חקפיר בודאי 51אח"ז לשעתואלא

 להחפיר הוא הג2נהנ הא2כה שע"נ רבנלר אלאמרינא,
 שאינו 3!יעוטו וה סיקרי בדדאי מנחנ שאין בנ"ראבל

 ה3"ל וככל ח'וצץ, ואינוסקפיר

 לבעלת שט4וג2ר 'היא"ש ג!רנרי עדר להקשהתואין
 ער אותן קאערחוץ ער 13לסבולחטטין

 ועור ככמומששז, נ5ל איהןי לא דההא'ששיתרככו,
 דבא שיהר3כו ער אוחן שושרחוץ אלא אמי לאראיהו
 וגידאי ל4טרי, לה0ירן הצריך ללא צער, שום איןוראי
 בארשי צשר לה *ש 5נג2רי יהכהרן לרבכן אשאאם



פנ ך יזחי"ד 2-1 רש 4פ פ2שג

 כקפדת שאימ יןם 1 לטבול -שחכל מיה ירא"שנמ
 תימא הוא הב"י דברי על נם לפי"ז ובא3אז5שעתו,
 דחטי  להסס"ש הדא"ש בק פלונתא שעשה מהרבה
 להככן לה יש לרככם חוכל דאם הוא הכי להסם"קגם
 יטחיה וכל נרב כל להסיר עצסן הימלו דכברכען
 ייא 5הסירן תוכ5 לא אם אף ח3חדן בעלת נםוא"נ
 ,שה יש"ם לוגדיןן בחטטק עצמןהרמלו

 'טתוכי
 לעשות

 גכן ל כתויך לא הרא*ש ונם לעשות, לה ישכרדאי
 בכ-ום 5הסין גם עצסן הרנ"ת שכבר זה משוםא5א

 וניק וי"ל אלא ,חר, להן עךש אע"פי?אי*ר
 להסירן דהנילתז האי כלל בדברע הזכיד לאדועשף"?
 בודאי 5כן ז, 3-אשצטערו שויכות אףנן הוין שכןאע'ש
 לא דלמה ק,*ה יא"כ  ייוויוו., 3שדיך הוא הדיןסן

 להסירן חוכל ,שלא יע"כ אלא לנסרי י~עףרןסשויך
 היו לא לרככן וגם יד?ה ומו"כ כמגחווח, שהןנ-שום
 ומה3עוע ליטשתן סקס"דות ישאינן כעןן 3וזנאשדהכאן
 צריכות וכוימש ס"ל ע"כ אלא 4יידה לא הייוזעילח2
 רמלוח קאהן ישע"פ ימקפידוז י?אינן אע"פלרככן
 ר*הו הב"י ישפיר !*מר %כן כש3חמשעררת5הסירן
 יברי ומשוה דהב"יי 3"ון ימד"ז הסמ"ק, בדבייד5א

 בכתנת הבק הוא ונס משכש הכודכי לדבריהדא"ש

 הא ואם רעק"א, הנאון הבין כאשו המדדכידברי
 פלטב51 לאסוו אק 5פי"ז ה3אש"ק, בדבוי הב"ישכתב
 הן הטם"ק דברי 5או בראשה, חטטק לה עעש,אעו
 הסמ"ק, )שדברי הכי דד"ק הוא הב"י יבדיא5א

 הוא דגם הוא ימומרח בו( לע"ן בידי אין)והסם"ק
 ועזמרדכי רעק"א הנאון כהבנת ה3ודכי בדבדיהבין

 ףהסיר צר"כה וקץדינא ס"ל כ51ה1 והרא'"טוהסם"ק
 אינה בוה )שזוי דיא יטמצטעית אע"פ 5רכךא,

 פ5ימ וכולהו לעולם ולא הוא ~צעתה דרק ניתנאאןע2
 המדדכי יעת להקחמז לו היה דאל"כ בזה, הנאמ"קעי

 כולהה על פלע "? דהרא ולומר הדדי רהסם"9והסם"נ
 "יעעוי בדשז לעיל כמ"ש ביור הח* לענ*ראבל

 י5טעט הטם"ק 3יעיי 'מטש הם ודבויהםודסם"נ
 גם בזה, לדקדק נחקז לא והב"י עדיף,בסחלוקת
 ש6יי די"ל סוכהחת הב"י דעת אין וישל"טברבוי
 והסם"ק יהבעה"ת והגחיצ 3יצצדני ס"ל הואדנם
 דתוא אלא כהצא-ת אינה סיקרי ל'הסידן 23צטעיותדאם

 ולא לרככן דסצדיך והא כלל פצטערת כאינהאילי
 אם הוא אחד והוכל סני דבהכי 3משום להס-רןהצייך
 לענ"ד מראה עוי להרד, חוככן או לג23ריתסירן
 כפי שם דז"5 5נסרי, להסירן 'דוא"ש מצדיךדבאנשז
 נ' עד דכוסילהא דיבדא האי כעצמו, בב*ישהעחיק
 למנה חוץ הוא כי חייצי יואילך סכא'ן חייצי 5איוסי

 רך הוא המכה שבתוך )2ה אבל עב וגעע4הונקרש
 ירחוץ צדיכה חטטין בעלת ,4היא 4-שה הלכךחסיד
 דאמד, הלכך 23שי ולכאווהה ענ"ל. ק4יתיכנו, עדב3ים
 שבהוך שב(ה כיון הלכך זה הוא כ11טת1 ע"כאלא
 הטטים בעלת א4הש* אי4ה לכן חג2יר יך הואהסכה
 עד העליון הנ5ד בל להסיד ב3וים לרתוץצריבה

 לבד המכה עצם א5א ישאר שלא עד והיינישיתרככו,
 רך הוא הסכה ישבתוך שנוה כיון צריכה אינהויוחר
 המם"ק כדברי ס"י הוא דנם דדאי דלפי"זתמיד,

 ע2אינה כיון כודינא ניום צריכה לאדבמצסערת
 וכהנ"י עדיף, במחלוקת ולכעט לועתומהפדת
 היאב"ד דברי הוא לננדי שעוטד סהאמנם

 תו0פתא וז"ל, שכתב בסופו ברען"יהוהרשב"א
 הוצצין אוצין ה3ובעות והשמלאות 1הגז23יןהשירין
 למה שדתוקין מבעות וא"ת כו', חוצצין איןרפין

 כבר הוא, עליו מק6יי שאינו 3ויגוטו והלאחוצצין
 עליהם ב(קפדת ק4היא פע3וים ז"ל אברהם ר' הרבפי'
 ותוטי צסו הוטי וכן בוה, וכיוצא לישה גז4עתכנון
 אאשיגן אע"פ הבנות שבדא-?י והרצועותששתן

 5דגדין הן באשפייוח טבי5ה בשעת עליהןמגפידות
 ה?אייו 3-שפיד אכ(רו ולא הרא-ש את שהופ8תבשעה
 עליו לחקפיד -4ררכה כ5 אלא טבילה ב-4עתסק6יד
 יברי מכל להשך 3(8וו,ש דאכורי הרי עכ"ל, אהתשעה
 כיון הוא 3,עם ל144 5שעו2ה 23קפדת שאינהדישה

 ובשעת לשה  בשקת אחת שעה לדוקפידשדרכה
 זה כלשון שצ"ת סי' בריש הטוה"41 כתבו וכןחפיפה,
 י עי"ש. יוא"ש סדביי והט*בגדש,

 הרשב"א דהרי תפיסה, אין כמה דנם יענ"דדנר4*ה
 ידיהן שצובעות גשים שם, עוד כתבבעצמו

 ואץנן להן הוא רנוי תוצץ שאינו כוסתבראלנוי
 עכ"ף. כו' בקיוסו הן רוצות אדיבא להסירן,כקפידות
 הנ"ל. הקודמין ד"ע סותר הוא בוה הריולכאורה

 עוד לישה בישעת הצבע יהסיר )2קפידות אינןדכי
 בידינ2 3השתלהט הבצק תוצכע דהרי מטבע'ותיותר

 נ2מבעות,, יותר סהפידוה אינן ז'ה חשיב ולמהצבועות
 איגג בין כדה חיל1ק שיש זה הוא דדעתו נראהאיא

 היוש, ל4א-דבא בקיוג(ו רוצות ובין יבדמקפידות
 שבראשי והחונהן וסבעות להסירן, שלא דוקאמקפדת
 להי6ך נם אבל יהסירן נ4ופידות אינן רקהבנות
 ולנן הוו, לא נ"כ טבי5ה בשעת להסידן שיאשיקפידו
 אם בין בעיניהם שהה הכל טבייה בשעת שנםכיון

 כי דוקא, בקיופן רוצות חאינן יסייום 4א ביןימירום
 אע גמשצבעהן וליחגן לחזוי חוכלו טבילהו לאחרסיד

 ישם %%ם( לד4מירן יקפירו שלא בעינן בוהבראשן,
 אינר בכ% זה הוה לא יהסירן לפעמים מקפידיןהן

 א4רוצות כיון יניי -ריהן בצבעו 43שא"כסקפיד,
 5הסירן, 'טלא עליהן וכ-ש8דת טבילה בשותבקיוסן
 4מנ איזה ישהה 4עתן יחצבע שתחזור עד בידוקא
 בצ4אזן כדד ולצובען לחזוד תוכלו יאכי

 ל-שה שבשעת אף בקטמן דוקא שרוצות כיוןויכן טהמבילה-
 גי כא(8יר אינו ישפיר 3ויקרי הצבע להטיריהפידו
 י*הר הרבה נדויה טבילה בשעת ההקפיהפניעת

 לטיבוושו חרחי בי' דאיח לישה, דבשעחפההקפהה
 הן דנזש0יורווז קגית יהסירן, מקפידוה שאינןחדא
 5ש-צ הרשב"א הוצדך ולוה להס-רן, שלאדוקא
 ואינן אשא(מר, בדבריו לטיבוחא החרחי3שפוו,ש
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 רוצות ארדבא שנית, ועוד הדא, הא להסירן,כ4(פידות

 והן ימה בתוה"ק ספורש שם ח13ר וכן בקיוטו,הן
 וז"ל מקפיד, אינו כךשאר בזה עדיפי בקיומורוצות
 יי יראה ~נוי השער '(על או הניטים ידי ,2עלצבעים
 אדרבא יעו'ם בהן מהפירות שאינן ימי חוצציןשאין

 ,2צבע ואע"פ לעי תמיד אותן 131חדשות בהןחוזרות
 עליו מקפיד שאינו ואע"פ ורובו הי4ער בכ4 פושטור

 הוא כאלו 11 והרי להיותו ורוצה סהפדת כאןיעצץ
 הנוסף כדבר הצבע ,2אין צברע וכבנד שער ו4לכצופו
 עכ"ל, כו' חוצץ ואינו בנד ול כעיקרו אלאוחוצץ
 עדיפא בקיובע רוצת  שהיא דבהסום 3שפודש דאמרהדי

 נם תוצץ איט והכא חוצץ דברובל סקסיד אינוכמשאר
 לי' הוה 'בקיומו רוצת שהיא דכישום בכולו אובר1בו
 ראף שפיר א3צינן %כן עליו, הנוסף ברבר ולאכצופו
 רעכ"פ כיון הוא כלום לאו וסן לאהר חקפהדאם
 הוא. 3נופו5זה

 קאזחוב חץ עיד, ום כתב דהרי ועתו דזהולוזרע
 שנכנם אויה לפיכך חוצץ ,2נראה את3אדם

 לעקור צריכה סקו3וות ב,2אר בין ברנלה בין קוץלח
 וולא בחוץ יראה שלא כדי עד ,2'תמבול קודםשותו
 בזה וס כתב ובתוה"ק עכ"ל, ותקפיד בוחוניו
 שלא או כלום בחוץ ממנו תראה שלא בכדיאלשון,
 דנם מפורש דכתב הרי עכ"ל, עליו ותקמיד בוארניש
 תרגי,2 כיטלא חוצץ אינו ע~יו תקפיד לא אם3נראה

 עליו תקפיד לא וקוץ דבחץ לומר סברא  יש יהאם13,
 היי עכו'יו כאב מרנות כשאינה נם להוציאולע%ם
 לא אם זסן לאחי טדאי יוחר כאב תרג"ש3ודאי

 ע"כ אלא בבעוד, ה"קבון נפוח יעלה שבודאי4עצקשהו
 בודאי עבשי'ו כאב סרנשת שאינה יכיון חואשעכע
 עוד אלא להוציאו עכשיו עליי פקפרת שאינה ריט
 רופא כלא בעצ3שה להוציאו ,2לא דוקא טהפדהח"א

 ד4חשףה דהסשנה 'וס"ל יוהר, תולקל שטאלמהה
 לר3י גס עץ רבשל ראסוה החועששתא לכן חוצץועראה
 רש ועא בגוש4ה חוצץ 3אזכית בשל נם 54רבנןתוצץ
 הח'הש לא כודאי 'ולכן עתה גם יגאב 3ינואזאם

 אבל עתה גם כעצמה גם להוציאו וחשהרללה0כגה
 עאז3וצא עד נו יצע לא בודאי כא3 מרפשהכעאניגה
 הוא 3ווכרח זה רכר 'ובההשי להוציאו, 3עסההרהשא
 לחעע ל3ודכוהו נדלל לקוץ קמן קוץ בין סחלק אינודהי"
 תוציאהו לא אם סכנה יהיה בודאי וגד% עבנשיע
 שום עהה טינק4ז באינה אף עכ"פ וטן לאחרפ4שם
 עתה ב(רסשת שאי3ה יכיון הוא טעמו ע"כ אלא88כ,
 עליו עאזקפיר חיישיגן לא לכו"ע בוראי כאבשים

 %א 3קייטו חרצה דאדרבא כעצמה עתהלהיצהעו
 בודאי זסן לאחר אם אף מבעה כשעת עליוח8מד
 י3רקיי כצ3חןה רופא כעורת ותוציאנו עליושאפיד
 הר"וש. נדשת לעיל וכס*ש 3חשפיו: ואינו סיעוכעז8פקר
 סהעם ב4עהע התח שהמבעת בנ"ד טכ"ש טי"זוא"כ

 ש8344 די רלא לטיכוחא חוקעי בי' לאיתלרפואה
 רוצת 8י אידבא אלא אהסירו להיצי8ו 8יוסחחשית

 ששיר 13יקרי להוציאו שלא דוקא קליו וכהשפדתבקיו3וו
 לרברי ואדרבא חיצץ, ואינו פקפיד ואינהמיעומי
 ברויד84 יווטר הזה ההיתר א"ו הללוהו"צב"א
 נקר4אז הזה דמקום לומר הוצרכנו 4הר"3!דלהר'"(

 כען מ"83 יושבת כוהיא ,2נראה אע"פ נראהאינו
 ולדברי נראה, אינו בכלל הוא להדיא נראהדאינה

 בנראה גם אלא לזה צורך ינו אין הלא הללוהרש3"א
 ואינו מיעוט מיקרי בקיומו רוצת דבודאי כיוןלהדיא
 דהמררכי 'דין בהאי וכן וכהנ"ל תוצץ, ואינוטקפיד
 לטיבותא תרתי בה אית נ"כ לעיל שהבאתיוהסם"ק
 ע4אינה 'די לא הנלד להסיר טצטערת שהיאדבוביל
 להסירי ,2לא מקפדת היא אדובא אלא יחסיווגפקפדת
 ע84טר אכשיו ולכן תצמער, ק4לא כדי כקיו3ע'ורוצת
 חוצץ 'ואיע הוא סקפיד ,2אינו טיעוט הדיןשסן

 בוה שווין הרא,2ונים דכל 'נמצא דג"שב"א,וכדברי
 חוצץ, 'ואיט הוא מקפיד ,2אינו דם"עוט ,דנ"דבדין

וכהנ"ל.
 נדולה ועוד הכי ס"ל בעצמו הב'וי דגם נראהערד4

 רוצת ולא לבד טקפדת באינה דאףכוזו
 נ3?ה חי"8ינן לא מקפדת אינה לועתו אם ג"כבקיומו
 דבדין חוצץ, ואינו אחריתא זימנא עליושתקפיד

 הק,2ה קצ"ח סי' בטור הצפורן ש'תחת וצואהבצק

 דצואה פסק ידים נט.לת דלענין אהדדי הרשב"אדברי
 ואלו מקפיד אדם שאין חוצצת אינה הצפורןשתחת
 הבשר כנגד ולא הצפורן ותחת וצואה פסקבמבילה
 הנוף במבילת החוצץ כל 44מרו גדול 'כלל והריחוצץ
 בטבילה אלא מקפדת ,2אינה ותירץ ידים, בגמילתחוצץ

 ללכן טקפדוע אינה ידים בנסילת אבל למרחעשהולכת
 ההישלזא עי"וע חוצץ, 'ואינו מקפיד ,2אינו ג!יעוטיהוה
 כאחם-ת עשאינת אע"פ זו ראו(ה יקע4ה הלאס1"ם

 לטבילה כשתלך ומן לאחר 'חרי לשעתו יריםבנטילח
 ש"ם אלא היא, כה(פדת אינה ו8יזה עליהןתקפ*ד
 אינה וח קרי שפיר לשעתו טקפחת 3ה1אינה רנםרס"ל

 רכאמת ואף זמן, לאהר עלי'  ע4עקפיד אע"פמקפדת
 עצמו הרשב"א כודברי 13פורש נסתר וה רבדלענ"ד
 3!"ם לעיל, וכם"ו )שקפדח זה 'נקרא ליע4ה בשעתעליו ע4תק6יי כיון מפורש ואסר לעיל שהבאתי מבעוהלנבי
 עליו תקפיד ,2לא אלא בעינן דלא הוא הכי הב"ידעת

 גם עליו סקפדת דטבעות דהא לו3(ר יש ודידי'לשעתו,
 יהיה המקוה 13מיטי יתלכלך ושלא לו1סהרולשומזו
 להרשב"א רנם וקמלאות רנזסים דשייים יומיאח5הה
 עליהן וטהפידות סשום יתוצצין '3סעסן צ"לע"כ
 'הטקוה. סמיסי יתלכטו שלאחרבה
 טבעוון אלא הוא כן לא "רשב"א דשת באמת14בנל

 בעינן השפ"ה לשעתן כהפידות אינן3ודאי
 דמקפידהת וכי,ון לערלם להסיורן יקפירו שלאבהו

 כסהעם ורוטא הסתפ"ר, כ3יעוט חקעב לישהבע4עת
 כשח כקיוגען ירוצוע ל4םקרן שלא דוקא עליהןר3ששש"ר
 לאחר שכאפ*דוח ואע"פ לעשעהן בקעסן כרוצתסני
 חהשיא 45ל, וכם"ש כהפיד שאיט טיעוט חשיבאק
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 מידי קא4ה דלא נלענ"ד הצפורן קפו2די2 בצו*וההב"י
 רצואה פסק טב"לה לנבי נם באננת מרכ!ב"םדזשרי
 דם"ל וכמשום טקואהת, כא7ל' בפ"ב חוצץ אינובב"ע

 הב41ר כנגד לשלא הבץשר כננד בין ימחלהתדתוספתא

 כננד בין חילשה לא כאזניתין רהא סתניונין עלפליני
 נמר ככמגיחין 5טה ~כן הב,4ר, כננד לשלאהב41ר

 שם, רברע ג"לחלת כעצכצ הב"י יכמ"שהתוושפחא

 טבילה לענין פ41רה, דרך 'בזיה 5סק ייץ8ב"אויכן
 ההחששהא לדברי לחחשש4 ואהש ראהרייוזאאאזשפ

 הבשר, כנגי שלא "ייז צואה יגם יאכוהחמחכיה
 הכמשנה בדברי 5מק ירבנן ידים גסילת לעניןאבל

 חוצץ. אינו ענין דבכל הרמב"ם 'וכדעת סחלקתשא"מה
 שגין יהחילוק חרשב"א כדעת לעע וס"ש יאיהישוב

 בכוונהו ולוכ(ר לדחות "8 לצבעטבעות
 חדא ביהד. שנים או אחלעם חילוקיס כמשניאהד
 על"הן כ4שפידהע דטבעוח זח ה'וא החילוקדע"שר
 כאשפוץע 4אגה הצבע אבל עכ"פ ליו4ץ בשעתלו4טירן
 שגיון לשולם, בקיוגשו 'ויוצי2 ל"שה ב,שעוז  יגמעליל
 לישה ב41עח לרוחצה י4שפדת היא הצבע נם אםדאף
 גוף שהן כיון דטבעוה 'ביניהם ייש אחר חילוהס"ס
 הוצועז שהן כיון בחן לחמר שייך לא אחר וטףבפ"ע
 דבר שהוא כיון נופה עם אחד כנוף נחשביןבקיופן
 פפ5רת היא של5עכוים כיון ולכן גופה עלהנוסף
 כהשא"כ 'וחוצץ, המק5יד כגשיעום "שיב להסייןעליהן
 הרשב"א שם שכתב השני לטעם מבעי לאהצבע

 דחווחא נאגשר אם אף אלא ישרי, היא בעלסאדחזוחא
 ונוש בפ"ע נוף הצבע שאין 'כיון מ"ט היאמלהשו

 אחר נוף הוא הכל אלא נופה על הנוסף ודבראחי
 הוי בקילסו רוצת שהיא כיון לכן נופה עם אחדונוש
 עם אותו 'רממבילין צבוע סבנד נרע רלא כנופהלה

 בטעטו שכתב 'הנ"ל התוה"ק דברי 'דייקין יבןצבעו
 'וחוצץ הנוסף כהבר הצבע שאין צברג כב'נדשהוא
 ראייתו שם וחביא 'חוצץ, ואינו בנד של כעיקרואלא
 תכלון בו א4היה אף אותו ג(טבילין שהיו מהפרוכתלוה

 לשני ישכיוון שנאטר או שני, ותולעתואהנמן
 תרתי "ש דבטבעווע 'ולוכ(ר ביחד יחללוהחילוקים
 להסקרן, עליהן כ!"פרוז ליע4ה דב,4עת 'חראלנריעורמש,

 כמשא"כ ט5ה, על 'הנוטף 'ודבר בפ"ע נוף א4הןשניון
 טקפיח א44טה הוא לם"בוחא, חרתי בי' איחצבע

 %כן נו5ה על ינוסף יבר שאינו שניח לע%ם,ע*י
 אית הנ"ד זו  בטבעה נם מיי ל5י"ז 'ה*"כ כטפה,הוש
 זכע לאחר **משץ עליו א4תקפיו למריעוהא, לאקזיבי'

 נופה קל הנוסף רבר הה* %ם הרחמ*ים לה,שקצבו
 כמפה. רהויא להמר רא"ש כפ"עונוף

 יביי מיחר בנ"ד התיהר להוכיה נהשה עכ"ז44בננם
 לבשים ק4כהב ,ובחווה"ק בושרה"א ישםיצ"שב"א

 הועא הצבע ק4אין כ(0הברא לצבוע ,שמלאכתןדאללו
 וכאותה מפפית אינה בכך שמלאכהה וכלחוצץ
 טבח ט4ף חוצץ בשרו שקל דם חטאת דם גסוףדא"ר
 רבב טיכר ואם הוצץ ב41רו צל היבב 'ועצץ א"נוחוא

 מגשיד שאינו וכיעוטו אמר נרול וכ% חוצץ, אינוהוא

 חיצע וה עליו שכה6יר רכר כל %א חוצץ אגועליי
 מ' אדם שהוא סמ לפי ואחד אחד כל אלא אדםבכל

 הנוסף דבר דהוא ודאי !דבב דם הדי יהאצץאעכ*ל,

 יכע"קדצ צבוע כבנד וקזוה לוכשר בו שייך רלא נהשתעל
 חמה ע"כ הרי תוצץ רשינו *גוו יאפי"ה בטרשל

 לרוהשש אלא אינו בנד ע4ל פעיקרו 'דהוה בצבעשאמר
 רוצ*ת הן 4כי לצבוע שכ4%אשתן 'הנשים נסדסיעזא,

 דם וכן לבד, מקפיד*ת א"נן רק והלא דאאבקי%א
 רוצים האם רבכ סוכר ש* 'ויבב הטבח גוףץשעל

 %ם לבי, עליו סה5יד*ן אינן רט והלא דצטאבט"ויק

 הירים *אז יע4שחיר בצבע לצבוע טלאכחן אשרהנשים
 עליהן לתקפיד ררכן אין רבב וו7גשוכר הטבחוגם

 ה%כין אמשהן טובים השים בשבחהת עב"5לרהחצן
 כקפיד שאינו דנר אן יהוה אמרו יאע5"נלטרחץ
 אם לצבוע שמיאכהז המשים אותן ונם חוצץ,הויט

 הסבה 'וכן שצוב, לאא רק 11 טלאכה לעשוהחושביס
 יאהר קצוב לזמן וא זו מלאכחן יעשו אם רבגוהסוכר

 הצבק על יקפדו הז4י דאז אחיות כסלאכות יעמקוזה

 לאיגן בכך שמי44מחם  אצשה 'האם הרבב הי הדםועל
 *1 היה וא"נ יחרבב והדם הצבע להן יחוצוכא(פידין
 בטלאכו5 לעסוט עתהיין אם אלא זה אמאיןלפר,ש

 דל4ש לומר אנו ג(וברדאן ע"כ אלא דותא, לעולםאלו
 ידהכן משום חציצה חשדבין דמבעות הרשב"אאסר

 שאין לבד לישה רויהש ל"4ה, בשעת על"הןלהקפיד
 תהיה אס ועשה יגם עיעה בבל ילהש וע,שויה זמןלה

 קצוב זסן עלוהן תטפ"ד לא בוד4ף אם אבלנצרכת,

 והטבוע לצבוע רמלאכתן נשים כהני ארוך וג1ןאו
 סלאכה, שישיגו הפד 'ויו"ס שבת שער רבביסוכר

 ואינו סיעוטו זה ס"שרי  עליהן יקפידו לא בודאיאחרת
 יוסף זכרון בשו"ח נ"כ כתב וכן חוצץ, ואינומג5יד
 דוה4* בעינן ים"ם וו"ל קצ"ח מי' בר"ש המ'ע2הביאו

 אם רהדי י"שה בששת בו' כוזוטנוח לעתיםישטקפדת
 היום ביום פעמים כמה ללוש עיסה להסהלע
 אחד 5עם רש סאמדה אינה אם אבל סמירתו מחראו

 כהחחיח אינה א4*לו גש"ע ומשש לא מרובהלומן
 ל4מן עליו ע4מקפרו( 44א 5"ריע4ו אין נו' קא?העליו
 טבילה בשעת שושה טקפד5 שאינה 5ירוישו אלארחוק
 ע3'ע, אטב*לת וו4לאחר ו4קודם ב"מים סה5דחס"ס
 חו"שהש איוה ששו גנ"ר לפי"ז 'וא"כ כס"ש,והוא
 אש סיקרי גואיושו יעשה שודבא **ו הקפקר לאודאי
 4רשל חוצא, ואעו סופיד י4ונומיעוט

 1אש הכ"י כושב בבשר התחוג שוץ או חץ לשיןנם
 רבנן סודו כיכשלה שור שרם ואםווו"ל

 סקפידין און כ%4שלה עהר שהום יכיון הוצץדאינו
 חטהג אינו עייו גאחאד שאעו וג(יעוטולהוציאו
 חי יניח וא א"ש אהאם סחדי אנז בוושמ והריעכ"ל,
 עליו יקפיד יבידאי לעולם בע4רי בתוך נדיל_כחץוקוץ

 בםשע4 פומחה ר464ש ע"י שכ"פ זמן לאחרלהוציאו
 אינה ילשעתו דגיון אסי יא8י"ה הרשש בדעהלע%



זיךדדהרךז123*ושרז1%
 '2אינו 3דעוט י8פיי חשיב להיציאו עליו,2שפרת
 הבוי יסתור שלא וכויי חוצץ, ואינו עליומקפ*ר
 וחטטק המכה 'טקג נלר בענק רמ"ו אתבעצטו
 והסם"ג וק2זצי נדעת שהבק טדטשודפשטע
 כמתוט חשב" רלא להסיק גמיגו ושוינאוהחא4ש
 חקפיר תצמער כשלא זמן דלאהר 3משים 5הפיד,2א*נו
 ח23כ1"וש ינרץ און לחלכמה רוא2פ צ"ל 5הס"רן,עליחן
 בעלוז לאק4ה ל*2%ור לאין להטירן צריכח אינהרמרינא
 הסם"ק רבוץ דה8ס קפס 3משכ2ע ונן ג2טביל,חטטין
 עי"י2.לו4ושמה,
 הנאון טוברי נם בא אע%ר להוכיח אין לפי"זדא"כ

 שלא רבעינן אמר לא איהו רנםרעק"א
מ שי הסם"נ לרברי אלא לעולםמקפ"ר  הב"י שהנין 
 דנם ט"ל הוא נם הסמ"ק לדברי אבלברבדיו,
 חשיב נ"כ לשעתו אלא סקפרת שאינהבמצטירת
 חוצץ ואעו כהי"ר שאינומיעוט
 הרא"ש כרברי הב"י מין פסק סע"ט שבש"ער%4ש

 צרינה חטטין בעלת אשה ~פיכךוכהב
 מוכח רכויה נלענ"ר אררבא שיהדככו, ער ב23יםלהוף
 בב"י ש'הבין סמה בש"ע בו חזר רהב"ייהדהש

 ובין כיני' פלוגהא וש"ש בסצמערח נם איירירהרא"ש
 כלל ודטצמערת הרבותא שם בש"ע זכר מרלאהטס"ק
 רק הרא"ש לרברי נ"כ וכ4%רש בו רחזר ע"כאלא
 ובעל והסם"נ ה23ררכי לרברי וכן מצטערתבאינה

 מצטערת בא'ינה 'דרק כה0מ"ק נ"כ רט"להתרוסדת
 כלל סרינא צריכה אינה ובמצטערח להסירהצריכה
 ילכן להסירן, בעצמן 'הנשים שהרנילו אלאלהסיור
 צריכות עכ"פ לט2רי להסטרן שא"א ח43טיןבבעלת
 סה וכל כלל צער לה אין יב4ה שיתרככו עדלרחוץ
 או לעיל, ובם"ק לעה2ות, לה "2 לעשותשההנל
 ע"י קשה נלר כל להטיר טצריך הוא בזה נםרבאג2ת
 לעולם רק שהיא לבד המכה עצם שישאר עדתפיסה
 עי"ש. לעיל, הכל וכם"ש טצטערת, באיגהוהכל
 דבכל טובא דטהסיר להנוב"י יאף נלענ"רעוף

 עאקצטרך באופן אלא אטיו לא חוצץכהס"ת
 אבל ולידה נקיים ז' בדיקת לצורך  הסבעחלהוציא
 %ם כדיקה לצורך אותו לקהת לה צורך ש**יןבנ"ר
 כמ2ום סוטחה רופא בלא כעצמה להוצש% כלל להא"א
 אע"נ 5קפיד שאינו טיעוט דקרי מודה הוא נםסכנה,
 כיון ט"ם עליו תקפ*ר הטילחת לה שקבעה זטןדלאחר
 הנוב"י וכדכהב חוצץ, אינו כאאאקז איגמ הזטןדבתיך
 כךעוט הוה שבמעיה ימא3ל קל"ה טי' בם"תבעצטו
 ז3עו כשיניע עטו להקפיד שסופה אף 23הפידשאינו
 להקפיד טופה שוראי שבמעי' לעובר ורוטהל?את
 ע"ח רף ביבטוח לה קרי ואפיןה לצאת ?סנובשיניע
 טקפרת אינה הלירה זמן שירדם כיון טתפידאעו
 בשום סקפרת אם שאף דברים לשאוץ דוג2ה זהואין
 סע"ב קצ"מ בטי' יחשיב אלו יככע חוצץפעם

 לעיל ושהג1אזי לטבעות הננהן ה*טי )והיעיוסעכ"נ
 לליש ווצת עחה חיתה אם יבש2ע הרשנ*א(מדכרי

 בוצבר 3דשא"כ טאפרת עתה נם היתה ולרחרץ להוףאו
 זכון כל כלל סקפרת אינה שבטעי' הסו*כל וכןשבמעי'
 בנ"ר נם הרי לפי"ז ח*"כ עכ"ל, לצאה זסנושאין
 אינה הרי יוטבעת להסיר שלא לה שקצבו הזסןכל

 אמר הרי הזטן לאחר עליו עאזקפ"ר אף כ%סקפרת
 רה אלא לוסן סאק ההקפדח סחזיקין יאיןטפורש
 כחןאען. לבד לדברמדבר
 אהטה בין לחלק הרשב"א ברעת לעע ס"ש ואיאלא

 כקעכע רוצת ובין לשק~זו לביסק8רת
 שבר דנם א נם טפי א"ש להכהרי, שלא דושווגושפדת
  לשעחו כקיוסו רוצת שבבטנה מאכל ונםשבנהעיה(
 עכ"פ אבל זסנן, קורם להוציאן שלא רוקאוכקפרח

 צ"ל ולפי"ז ינ"ד, ברין חוצץ אינו הנוב"י לדעתנם
 המה0יר לרבר הטבעת את הנוב"י שסחשיבדמה
 לה א*א ה,טבילה שבזנ!ן אף והלירה הבריקהכד2ום
 הלירה בזטן ינם אפשרות יש 'דעכ"פ 3ד2וםלילד

 כנ"ר וא"ב בזמן, תלוי זה אין ולכן לטבול,תצטרך
 חכה2 ולאחר ט,2תתעבד חףשים לה' זמן יהשקבעו
 בזמן להיות תוכל לא ולידה עליו ש'תקפיד ה'ואחד,2ים

 לר"ריה ונם בזמן התלוי דבר זה נשרא בודאיזה
 חוצץא"נו
 סכנה לה בשאין אלא א'יירי לא דהנוב"י נדאהעןך

 אבל הטבילה זמן למשר עכ"פלהוציאו
 ובפרט הטבעת בלא כרנע ~היות לה שסכנהב3!קום
 מורה הוא בעצ3!ה להוציאו כלל לה א"א אשיבנ"ר
 וז"ל, שם בם"ת 'נ"כ בעצמו וכרכתב חוצץ,דאינו
 סיעוט יק אינו אכתי מקפ"ר נחן2ב אם שאפילוועור

 אפשר דלא והיכא מדרבנן הוא המהפ"רוטיעוט
 ע"א ע"ח רף ביב3!ות רעיין אראורייהא,אוק3!וה
 הרי לפי"ז וא"כ עכ"ל, יצחק הר' 'בדשום ר"הברש"י
 אין רלענ"ר וא9 3וזיה, נדול אפק*ר לא לן איןבנ"ר
 יכי בלשון זה אמר רהתם 'דיבמות טהא לרינאראיה
 ולומר לדחותו יכול היה רבאסת י"ל ו4עליתיסא

 מזה 'דעריפא אלא 44פשר בלא נם רבנן נורורבבו"ע
 וא9 הוא, הכי חנוב"י דעח ס"מ עי"ש, התם לי'דחי
 עי"ש, ני3ש4 אם כלשון יק זה כל 4א2ר הנוב"ישנם
 דבריו מפרש היה בא23ע 'הכי דס"ל לא אםמ'ש

 הפוסק בדברי לוסר שייך ולא הוא, ו(כי לאורבשנשן
 ג"כ שכתנ קצ"נ טי' בת' הח"ס רנם נ*נ"רעודש 9אכ7% טני'דעריפא

 לעולם, להטיוןו סצפה שאיגה 3השוםבהיתירו
 ה"ה שכן ו3מ2ום כן כתב דסלתא לרווחא יקנ"כ

 ומודה נטור להנאי עשאו לא באכאן אבל וירי'בנ"רון
 נקרא ג"כ לה שקצבו הזטן לאחי חסירו אם דנםהוא

 טו9 הר'"2 רכתב שם, רז"ל סה0יר, שאינומיעוט
 3מ8ום כאשפיד אינו הרה ברזל של רחץ מקואותמסכת
 ערי9 והכא להטירו סכניה הוה ה"נ א"כ להסייודג2כנה
 רביוזה 'והיינו בהכי, לה יניחא בכוונה שםשהוש5
 רש"י לשון ועיין לשולם, להסמ"ה כש5ה משיגהונ"רולה
 אשד%ק נג* טררכי כם"ש ע"א סוף ק"חביב%3ת



פה ך יזחע"ד ת ר א פרנ
 שאייו ירז' של טחע נ"כ ראייתו הביא ו5נהעכ"ל.
 דהיעו עובר לנבי וטיב3!ות סכנה, משוםכח:פיד
 עי לקטן י" הוא הרי 3ודאי העובר והרירביתי'
 מתכות של חץ ונם יקפיד בודאי ואח"כ חדשיםתשעה
 י3יח לא 4נבל לשק~זו אלא 3אפ3נ"ד אי13 בודאינ"כ
 לאחר להוציאו עליו יקפיד ובהדאי לע%ם בבשרוהחץ
 סהפדה אם יגם 3ן(הם ש3יעינן והרי לעיל, וכט'"שו3!ן,

 וא"כ יעיל, מ"ש וכ% 43שפיי א"נו סיקרי לבדלשעושו
 להסירה סצפה ואינה 'האמי ההאי הוא 13וכרח ע"כהיץ

 הטעש'ה היה קפכן כחשום דטלתא לרווחא רק הואלע~ם
 עדיף. והכא וכמ'וש לק"ו ונהבו וידי'בנדון
 מובנים אינם 'דבריו ה'די דאל"כ הוא יהכי רע"כןעוו4

 הר"ש שכתב ברזל של מחע שהכיא פהוכלל
 הוא והלא להמירו, דסכנה 3מ2ום מהפיד אינודהוה
 רבי של במעטו אלא זה כתב לא הלא דהר"שהימא
 פליגי רבנן אכל חוצץ אינו מתכות של יחע הכירם'יל
 בה2ום מקפ"ד לאינו סחשבו 'ולא דחוצע ואמריעלי'
 ע"ש, כן, האומרין על בת' רעק"א הנ' 'תטה וכןמכנה,
 של דחע דרבי בטעמו כתב דהר"ש דה"ק ע"כאלא
 סכנ'ה, כה2ום מקפיד אינו דהוה כד2ום חוצע אינובדזל

 יאף התם אלא פליגי לא עלי' דמליגי רבנן גםוא"כ
 בקיומו רוצה ואינו לי' ניחא יא הרי 3ו"מ היאיסכנה
 דלאחי כ.ון הסקפיד לדבר לדידהו שפיי חשיבולנן
 'דחש'יב פויו רבנן גם הכא אבל יוציאם, כודאיזמן
 שם שהושם עייף דהכא מכנה 3דשום טקפידאינו

 לעיל וכמ"ש בקיו3וו הרוצת בהכי לה ויניחאבכוונה
 חשוב זה 'דסחכ!ת בתוה"ק וכמ'"2 הרשב"אברעת
 וא"כ 5עיל, וכט"ש חוצץ אינו ביובו ואפילוכנופה
 אע"פ לשעתו מהפדת וא"נה במיעוטו טכ"שהלא

 דאפילו כיון חוצץ אינו דבודאי זמן לאחישתקפיד
 חוצץ דאינו אסר חוצץ טקפדת 3אהנו דאףברובו
 בקיומו. דוק14 וכהופדת לה וניהאכהיום
 וגידולה, רביחה והיינו דאטר 13ה ג"כ א"שר2נזזץ

 דהאיך תיטה דברי נ"כ הוא לכאורהאשר
 לעיל יכם"ש במרים הנעשה בדכי רב"הה היינושייך

 היינו שייך לא ד3זה בה' רעק"א הנ' נ"3 סתבוכאושר
 ינהחא יכיון דס"ל זה גם א"ש לפי"ז אבליביתה,

 אא4ר א"כ 3נו6ו ?ה 3שתסת יחשיב בעי!ין ורוצתלה
 זה 5פי וא"כ ינידו5ה, רביהה היעו לוטר ע"זשייך

 להסירה טצפה ואינה דאסי9, סה כ% כעבן אינוהרי
 יאפי' כנחשה רתשיכ 3יון הוה טאי י4צפה רז1םלעולם,
 אינו הכא ברופה ננון חוצץ כהפדת דאעהב13קום
 דחשיב 243ום אלא 43(6דת 'דאינה כה2ום ולאחוצץ
 אם דאפילו דסלהא, לרווחא 'יכתבי' ע"כ אלאכנופה,
 הרי כנופה חשיב ואינו יביהה ראינו אוסריםהיינו
 לעולם. להסירה ט?פה שאינה כהשום עייף הכאמ"מ
 רש"י לשון ועיין עוי, יאסי9 טה נ"כ א"שן2נזה

 לכאויה ס!בן אינו דנ"נ 3ו' ע"הביב3שות
 בוכי 3הה"א רס ש3תבי' ו"ש"י 5רברי' ל4חדל3ן(
 ו4ם וה4"פ 3רכרי לעיי1 אמר לא ול3שת שבנם'ת*סא

 1פירש"י רביתי' דהיינו עובר שאני שט בע"בדאמר
 ול3נה כנופה, 'דחשיב לסק4ום היא, 'חציצה ילאושם
 243ום דרה בהה"א דאסי 3ע"א ו,ש"י לדביילי'

 לרווהא נ"כ כתבי' ע"כ אלא הפיד, לא רביתהדהיעו
 4שינה רביחה דאינה אעסרים היינו אם רא6ילוד13להא
 לענין רביתה רהיינו 4ראי 4ת לעגין 13"ס כנו8ה,חשיב
 היחה ז3ה לאחר אם אף טואהד יאינו כרעלטושתפרא
 לה נהשש דבשעהו 3יון מ"ם להוציאו עלי'טקפרה
 אם אף סקפיד ואית 3רעוטו ות הו'ה בקיופוורוצה
 לדברי דעובר כהא 4שן לאחי יהסייה טי6ההיתה
 וד"ל. 3ע"א, שםר"ש"י
 הח"ס 'דברי ינם חדא לפי"ז שתים הרווחנורערעה

 ננמייענו, עוד אלא כננדנו שאינן דילא
 שתימהתי ה6מ"א יברי נ"כ יתיישב דלפי"1שנית
 הנעשין בקאלמינעם דנם שאטר במה לעילעייו

 א"ש דלפי"ז רביתא, דהיינו אמרינן סם ע"יבמעשה
 בקיומו ורוצה 5ה דניחא כיון הוא כן דודאייבריו
 'וכהנ'~ל. הח"ם,וכדברי
 האהרלנים וגם הראשונים שפל וה סכל לנויצא

 לה רניחא רבכה"ג בזה אתנו 'הםשלמים
 להמירו עליו תקפיי זמן דלאחר אע"פ בקיומוורוצת
 ולפ"1 חוצץ, ואינו פקפיר ואינו מיעומו שפירנקראת

 המכה שעל נ5ד לענין הב"י מדברי נ"כ ק"מלא
 רסובר נאמר אם דאף בפשיטות חטמיןובעלת

 בב1צמערת גם והרא"ש ובעה"ת והסמ"נדלהמהדכי
 אם ונם הסמ"ק, על ופליני כהפית א"נה מיהרילא

 נ"כ נהסמ"ק דלא כוותייהו 5הל3,ה 'כן שתופסנא'סי
 מ"ט להסירם סצ15שיה אם דאף ההם דעשני ק"םלא
 ואינה בהם לה 'ניחא ולא בכוונה אותם עשאהלא

 לרפואה בביון המבעת ששמה בנ"ד אבל בקיוטןרוצת
 הוא ירביתה מודים 'הם גם בקיונשה ורוצת להוניחא
 כרעוטו ועכ"פ הנ"ל 'הרשב"א כדביי כנו6הוחשיבה
 וכדביי 'הנ"ל ר,2"י וכדכרי נקיאח סק6ידשאינו
 הנ"ל 'הנוב"י 3?דברי בין הרווחנו כי ובפרטהח"ם,
 להלכה 'הנ"ל רה4"י 5רביי עאהפסו הח"ס סרבריובין
 לזסן אלא קפיד רלא ידאף 13התם שטעי3ן ספורשהרי

 יא"נ 3שקפדת, אינה מיקרי נ"כ בודאי יקפידואח"כ
 לא דאיוהו ע"ה רעק"א הגאון דעת א5א לן נקשארלא

 זה 3ה3 שלא לעיל ט"ש טלבי %ן 43ה, לחלקנחיה
 אפעור 5הלכה אבל הסס"ק, % חח'הקים לרעתא5א
 רב3ידון אלא לעיקר הסמ"ק לדברי הוא נםתו6ס
 על ל'החולשים דנם דבריו וכתב לוה, הוצרך לאדידי'

 על יח~וק לא הוא גם 'דודאי זאאץ  עור וחרי,ה3שכ8"ק
 נחית לא בזה לחלק הוצרך שלא כיון אלא זהכל

 שאין כיון חוצץ אינו בפשיטות דבנ"י כיוןלהאריך
 הוא ה3וקפיי מיעומ יגם וכיון לעולם, להטעיהבדעהה

 הוראה מבעלי אחך עוד עמי י0נים אם ריבנןרק
 האשה ותוכל בהיי' מכשורא  שיבא נמטינאהנדולים
 פהפוק, שום בלא בנו6ה הטבעת עם  לטבולהזאען

 סשרבאחיץ מאלף זאב ודו"ק.כנלענ"ר,
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 לומימן

 מכץהבענין

 קראז פ"ק וחיט"ז, דשנת יו"כ סחרת א' יוםבע"ה*י,

 מקוה שיעור ואין זה ע*נ זה מקואות שני4
 כי סאין מ' 81ל רוב בה יש אבלבתהתונה

 ועלי' ויוחר, 84מות ץ4ני ברום אמה על אסה 3ערךח"א
 כץ184פרת בה נקב "ש רק וציס*נם גשנסריםמכ0ח
 ונמשנשלם לסאאה הנקב דרך גשפעפעין והגויםהנאר
 שאובין, כגשים אותת טמלאין אז למעלה ושקוהושיעור
 לתוכה ישפכו ייןד חעליונמ מסטוה 3יקו אלווב*סים
 ה3דם עם 3אזחברים והם אאשובין סים צינורע*י

 וששים נם גפסלו אם בא4א*תם ונפשםהתחתונים,
 טאר. מרובה וההוצאה ודומירחה לא אוחתדעזונים

 כחעאות שלשה ג' ס' פ"ו כמקואות וזתשובה
 סאה כ' ובזה סאה כ' ובזה סאה 3'כזה

 כהן וטבלו ץ4לשה וירדו הצד סן והאא*וב שאוכיןמים
 חיה סההרים, והטובלים סהורין הושקואותונתערבו
 ונתערבו בהם וטכלו שלשה וירדו באטצעהשאוב

 עשכ. ,4היו כמו והמובלין שחיו כסוד~ם9ואוה

 השאובין דאם בטעסו שכהכ שם מר"ט בפי'ךעיין
 אזי 0מוכים הכשרים הטסואות וב' הצדפן

 ס9וה טניהן 3ין נע41ה רגו4רות ב' שנתחביוכיון
 עגוהן סתחבהת כשהשאובה ולכן סאה, ס' 41לישלם
 תוכל לא לכן ט44ה ט' של ג(קדה עם 3אזחביתריא

 השאובה אם אסנם ידן, על נתכשרת היא ,ונםלפ!טלם
 נהערבו אושר המים תנבורה ישוב הנה באסצעחוא

 בצדו אטר שאובין מים עם סאה כ' בו אשיבמקוה
 ולכן האחר בצד אשר המקדה וכן הכלמהפסיד
 עכ"ל טמאין ר"ל שהיו כמוהמיבלין

 דגם ,ה,כל" "והפשיד שאגשד מלשונו סשמעויץנה
 באמצע אשי הע4אובין סחבור נפסלו,הכשיות

 לתיך נפלו כאלו כשרים מים עליהן סלהקוותואסודין
 וכן לעולם, פסולין טהן שאובין כוים מהם אחדכל
 סשואות דהל' בס"ו החזשה ביד הדין 1ה 'הרגמב"םכהב
 הכל", "והפסיד הלשון זה שם כתב שלא אף י"דהי'
 מלשון ה3י דייק הוא שנם ר"ם סי' בח"ס רש*יהיושוב

 עי"ש. לערלם, נפסלו ץ4כולן הכל4הפסיר

 שחיו שאובין 0ים הר0נ"ם כתב י"א כהל' דשם44
 בסי 3וגעים אאזמי0 אע"ש הס9ההגצד

 לגהעה, סמוך כסהוה שהן טפני פסלאו לאהטשח
 וע"כ עכ"ל. וזמהמה, את פוסלים באסצע מא4שוביןחיו
 דאל"כ החטוהה מגשקחה בצד ו4תיו שאובין 3מיםאיייי
 דאע"פ אכור ואפי"ה ב4שמצעג אף פוו?לין והעלא

 צ"ל ע"כ פסלח?ו, לא מ5חהה בנוי נונעיםשוזמים
 אינו הערובוח בלא בעלמא העתה א הואדחחילוק
 ולכן ישפוסל, הוא אז ב"ה א נחערבו אם אבלפיסל

 המובלים האנשים ע"י ישנתחבדו גשקואותבשלשה
 אמרי3ן בכח לצדדין המים ווחפים הם נענועםשע"י

 נם נפסלו ולכן זב"ז העליונים ה3וים נתערבודודאי
 סגמש, בהן טנתערבו ושאובין ע"י הכשריםהמים

 הגנים לדחוף גשבחוץ כח שם אמאין י"א בהל'פה4א"כ
 3אזערבים ואינם בזה זה ינדנעים אלא אינםלצדרין
 בהמ?אין, הנניעח ע"י נפמלים הכשרים אין אכןכלל,
 נ' "וירדו מקו'אות בלשה יץר בהל' שם די"קעכן
 וכן ונתערבו", סכולם 'המים ונעוטו 41לאחעןוטבלו
 הג?ים "ונערמו בלשונו ו4ם ריק באמצעבישאוב

 מגשים נעדטו הדחיפה כח  וע"י הר"לונתערבו"
 ~אעפ"י בלשונו דייק י"א בהל' 3משא"כונתערבו.
 ראשאובים היו אם וגש"גו 'הסקוה, בסי 3ונעים"שה3וים
 בכלי שם דאישיי כושום 'הגשקמה את פוסליםבאסצע
 היא 14ם ולכן המקוה כחוך שעוסדח טאוביםטלא

  הישאובים במים לבד נתעים רק הם אז הצד סןעוסדח
 באסצע היא כשהכלי אבל הגאזוח חללה בתוךאשר
 אז האחר כחוד ולהוציא וה סצד 5דונניס עשויהההיא
 כחיש, ד.מקרה סי בתוך השאובין סים יאעערביןהלא
 פד3רי 'הוא ל*וח זה דדין הכ"מ טם כתבושפיר
 כו' טבפיחץ האביק יוד ס' פ"ו 'דטקהשותה3משנה
 עי",4. בהכי,ראיירי

 מבחוץ כח ש"1 דבענין שמענו הלא לפי"זךדהשיזא
  בהעיבו דודאי א3(רינן יחד 'המים אתלחבר

 כיון גו"מ לכד למעלה יק ג?חוברים שאונם אמיחד
 זב"ז קצת 'דנתערבו אמרינן נברא נח ע"ישנתחברו
 אף 'הש144בין ע"י הכטדים נם ונפ0לו ח3ורןבטעת

 וא"כ לבו, 13ל13עיה אלא אינו נ"כ דאעערלבותדודאי
 היה אם לגשטה ,היא התחתונה שהמהוה בנ"דמכ"ש
 טכנגדו הנקב לתוך מהצי13ד הקילוח שייד זהבאופן
 הקילוח דנח דדאי מ"0 'מלאה היחה אם ואף גדולבכח
 יוחר בתונה השאובין ונתערבו חחלל לתוך נםחדר

  שפסלו ודאי ,ולכן הצד מן באג?צע הואמכטהשאוב
 הטאובים המים ואדרבא 1"כ, התח'תונה המקו'הכל

 עוסק להוך ירדו החלל לתוך בכח טהצינורהיורדים
 לדחות דרכן סלאה היא אם ואף התהתונההמקרה
 א84ר ורך למעלה שיגלו היאקאגים 'המ4ריםהמים
 4חן לוו4חים הפסולים מהם העליגנה, קבקרקעהנקבים
 טוברי 'ה?רא נ"ב סעיף ר"א סי' כש"ע וכט"ישמקוי1ם,
 ש3וענו ממים את ווהין עלו הבאים שהג?יםהרשב"א
 ,שב5ם6ז גשל4אש בסקהה היקרי עכ"ל. אותו,וסוציאין
 ישידהו שר 3שאיים 3ויס עליו ששרבהץ הכו4רו דרךשזהו
 הכושר ו4יך טש בנ"ד ינאן ,אזוץ, מפסולים ו1מיםכל
 גשקום ואין והא ושכוכאז ואזואזונמ 41ח~מקאה כיוןזה

 לגשאיה רק באשפע לשמ4ת שנפסלו וזתחונוגיםלכוים
 המים % יווחו לא דודאי חחחים שאר ררךהעלייבה
 דאף ושהר וצרים, קכגים חחים ררך לחוץה8שלים

 א4תיא בעליונה "8ארי הרי לכושיה כולן יויחואם
 יחוץ נ8יגש"ה שיישגש18 נ?לאה להיווז תובל ילאעטהשה



זיוחיו"יתפארת
 והרי ,שאיבה ע"י אלא מימיה ולהוציא להריקהוא"א
 העליונים הסים יחורו חשאיבה של 5נעניעהבכח

 לסעלה החללים ררך התחתונה סמקדה שיצאוהפ0דלים
 ורך התחתונה המקוה יהוך וישובו רחיי' ע"יכעץחלה
 כשרים סים להשינ א"א בנ"ר רהרי ועורהחללים,
 אלא אחית עצה אין ולכן הבד2כה, ררך עלי'להרכהת

 או כולה להתחתונה גם ולשאוב הסכסה להסיראו
 לתוכה גמהבור חוי ולעשות כנגרה בור סבחוץלמ*ות
 דיך 'הבור לתוך שבתוסה המים כל 3ר2םולהוציא
 מ' בה שיתקבצו ער ע'מוקה תהיה שהבוי אוהחור,
 החור ע"י 'ואז גע4מים טי אף או נו'בעים סיםסאה

 ג"כ 'הזאת שבסקו5 המים ויתטה'רו זל"ז הנמםיתחברו
 סן חריץ לעשות או שבבור, 'הכשרים הסים יריעל

 ה3הר, ב3היף חבווען ע"י התתטהר הטקו'ה עוהנהר
 נ"כ יהחבוי ויופסק 'החור יסתימו אח"3 אם אףראז

 השקה ע"י נטהרו שכבר כיון לעדלם כעפריםה*ארו

 ראם מקואות שלשה 'ברין והנ"'ל 'רימ2נהוכדברי
 כדאמרה ונתכשרה נטהרה היא אף הצר מןהשאוב
 שלי2ה כל רגדטטע טהורין המקואות בלשונההכד2נה

 נ"ה טעיף וי2"ע בטור מפורש איתא וכןהמקואות,
 כתב וכן שלשתן, הוכשרו כו' הצד מן יהשאובאם

 עי"ש היטאוב, אף שייטתן הו:יט-1 שם מפורשהיט"ך

 פידוו אלי' בשנות והגר"א דהרע"ב יהר"שאיברא
 בא'מצע השאוב 'ראגורה הזאחלהכד2נה

 נפסלו לא הכשיהת דהמקואות שהיו כטודעשקואות
 ער ולהש'לים 3שרים 3טים 'עליהן להקוות 'כשריםאלא
 וה9סיר שאמר הר"ם סדבדי כר3ד2סע ורלא 3ו4נהט'
 הרי אבל ונ5טלו, נפפדו הכשרות שאף רסשטעהכל
 ולא נתערבו הכד2נח ורך ררק משום בטעסןאמרו
 כל עם סמנו שנתעיכ ו3פה להבץ4רים והכלי 3זןנפל
 קחובין וטים ל43יוה שיירו קורם כרוב 53בטלאחר

 עכשל כו' אותו פוסלין אין ל3וקוה חוץהטתבטלים
 אלי' ובשנות ס"ט ס"ק י"א סי' במ"1 ועייןהר"ש,
 ורינוי, 'הכד2כה  סעטים שני ע4הם ב"ה הביאוישם

 טהציגור היורר 'הקילוח יק אס בנ"ר וא"נעי"ש,
 הרי התחתונה ל3!קו'ה היורד החב בננר 43כווןהוא
 יהיי י4מיצכה לא בזה ה"ה שלא 5טע3מם ב' שייךלא
 'הכהצכה סקום שיעור ראין 3ש"ה סעיף בש*ע פסקכבר
 חוץ ברוב רבימול 'הטעם לא וגם טפחים, ג4ג'פחו5
 כטו כולה ה'תחתונה סקוה נפסלה לרירהו ונםל3וקוה
 ורו"ק. הר"מ,לדעת

 הסים  כשחעלה אח"כ ש5תכשר לוסי איודאכתי
 הארץ 3ח כנביעתן לעליו53סהתחחונה

 כ"ב ר5שעיא ל3ו4תיא יעור טטאן 0ה הח%יםדרך
 לעהותן 5אח"כ שיצאו הוא רהפ0ולין ונאסרבש"ע
 חסיו לטה כ"כ בסעיף ו4תם נם יא"נ שאע5עש.

 או בשסים 3ו עליל שירבה ער כפיפולו 5יאהמעלם
 י*ם נם אמרי לא ולסה כאאיים 3אם עלייש1ש4פ18
 מתארץ נבישתן שרי ושבמאוה הפים שיהרבהוישפהר

 רעא רלעולם אמרומה
 נביעה לה."ין

 לא דא"כ .ץעייןי
 אבל הכי, רסברי-ביסקים

 וושכ"ש הארץ מן ,ק-

 יבאין מחלחלי י חי -י
 ילא לפוץש להם היה-י,

  תתכן 1'עוד מלואן:די

 ע איידי ואטובביסו14
 רודן ואף כ% הארץמן

 אות פוסלין ש'אוביןהיו

 יש סעיין בלא נםהרי
 ד. לנהר סמוךכשעומרת

 סהנהר סתחתי' המיםלה

 דא3שרו הוא כוקוה דבכל ודא אלא 3ז1, בטיוהאיירי
 להסים טבע דאין -ו" במיס1ל1, 'היארלעולם

 כשבאין אלא ר-אנינים 'הסים לדחותהאחיונים
 שהמים בש"ע בישינם שם 'וכררייקו עליהןמ5מעלה
 3צזדעזיו שבאין המים אבל 3ו' רוחין עלי'הבאים
 היאשוניפ ומים ויוצאין ל3ועלה 'העולין 5ם 'הםאררבא
 היא אחת סברא והכל במקומן שנשארין 'הואהפסולין
 הם שלטטה הנוים על טלטעלה שבאים שה3!יםרכסו
 ההח5ונים ומים 'התחתונים 'המים לתוך עמוקיוררין
 כאין דכשהמים להיפך הוא כן לטגל'ה סהםנדחפין
 התחתונים ומים למעיה עולין 'הם מתחתיועליו

 בסהרה איקרי הרי רהתם ועוד לבוסה, מפניהםנדחפין
 סאליהם, לחוץ יוצאין הם בהמים וכשנתרבוסלאה
 יצאת יהמים וא"א מ'"ק המקוה שאין בנ"דמשא"כ
 ש4 נענוע כח דרי גאיבה ע"י א4א טאייהןיחוץ

 4טטה המים ויערב ר יחז גברא מכח הבאההשאיבה

 שאם מקואות ד'נ4שה נוהא וה עריף ולא יעילוכמ"ש
 של גברא כח ע"י המים מתערבין 'באמצעהשאוב
 הנטבל, מכח הוא נרול ודאי 'השאיבה וכחהטובלין
 אלא תטנה לה ואין ב8יסולו 'היא דלעולם וראיולכן
 לעיל.כ3!",ש
 רצצ*ו5 שבקרהע יהנקב היה אם יאף לענ"ר נר*חהעוד*

 וז3הל5 'הצינור סקילוח קצת יחוקהעליונה

 חנקב 4תוך נכנסין היו ולא לתוכה  'חע4אוביםטים
 יהי' אחרונלא תנאי בה יש 'נ"כ הקילוח נח ע"ילהריא
 הדמב"ם 'וכ3ז"ש שאובין, מים 'לונין ג' 'הנקבכננר
 זו ברי43ת בשתי י"ח סעיף 'ובש"ע י"ב בהל'שב

 3חצ"ך א' בנקב יש שאם 'ביגיהן ונקב 3וזולמעל'ה
 ש"ש וכנון שבבריכה הכשרים ה13ים נם נפסלולברי5ה

 כ' רק כה יש ואם שאובין טים ט44ה 3ש'בתחתונה
 סו"ם אחר בה שיש בנקב נפסלים ק4אובים כהםסאה
 שם י"א נהל' יוסב"ם וס'ש שם, יומב"םכס"ש
 אע"פ נפסלה 5א הכשיה 'המקו'ה בצר שאוביןרסים

 שיעור בנקב כשאין איירי עוכ כ"ה 4השנוגעים
 ורו"א.זה,

 הי4לוח מהצינור טפחים נ' שיעור 5"ת אםאטנם
 ואת"ח העליונח 41מקוה שכקרקע 5אב%

 כנ"ר יהתיר אפשר וצאה 'וראי מ3צשכה א*יעירשת
 רי*א 13"1 בטעיף וצ"ם"א אאמעב ראף 5ר*ש,בדבוי
 לבלוע 5החוי ורטע ע"נ אלא מעלת 5יע4שכהדאין
 והריאח הרא"ם דע5 'ו5וא אבנים, רצפת ע"נ ולאבח

 שפ הב"י אסיק היץ אבל חב"י, שהביאוהמרדכי



 ך יזחיו"ד ת ר א פרנפד2
 רטכשיר השאלתות יברי עצמו ד4פ,הני סבש4דלבטומ

 חקקו, ולבטוף ושהבעו צינהר ע"נ הנמשיכו אםאף

 יארעתו הרסב"ם ברברי נתבאר ונבר הב"יונחב
 הדטב"ם ברברי 3פפוו"ש והוא עי"ש, הוואלתות,כרברי
 הרי הכו4רים מן רוב ה"ה אם אבל וז*ל ח' הל'פ"ר

 כים וכא4הו סאה נ' בו שיש 15קוה כיצר 3השרהגפקוה
 נכהשכין והמים לסקוה חוץ ושואב 43מלא חהיהכו4רים
 בתוך או הוע"9ע על נ3השכין 41היו בין לוש9דהויורדין
 כשי הח4 הרי פוטלין א4אינן גפרברים וני"בהסילון
 הוא וכן סעט"ו, שם בש"ע גשרן פטק וכן ענ"ל.כו',

 הטור ופיברי א4הוא 83"ח בסעיף שם 13רןדביי
 סוברי י4הוא שם ל"ה בסשיף חוא 'גןוהרא"ש,
 רוס"א ונם לרינא, עיהר הוא 5גי בוראי ~כןה3משנה,
 ובנ"ו לכתחלה, "החמיר 1סוב רק כתב ס"ובסעיף

 אין ולכן דסי כריעבר 3פרלבה הההוצאהשהטירהה
 התחתונה ולא 4עליונה ה13שחו לגקות אלאצורך
 ורו"ק. כחבתי, והנלענ"י הג1שכה, דרך 3ה4הואבסה"נ

 סערבאוויץ וואלףזאב

 לזמימן

 כאחד הבאים תשובותשלשה
 המסדר הרב לחתנו הגהמ"חמתשיבות

 - א-
 בשרה על כהם שמצאהבאשה
 מכגרים פתות חלוקהוע?
 קראז לפ"ק, תר"פ שנת וירא, פ' א',בעזה"י,

 ובקי חרימ הנ' הרב אהובי חתניכבור
 3"י אבינרור יוטףס'
 וו44רזאן רק"ק לע"ערב

 לשעשועים. קבלתיכפכתבך
 בשרה על כתם שמצאה באשה השאלה דברךעל

 הרמב"ם לדעת מהו, סגריט פחות חלווהועל
 אין בשרה על שנמצא רכתם ה"ו א"ב מהל' מ'בסי'
 להלנה רבריו תפט טק"י ק"צ בסי' והש"ך שיעור,לי

 וכתבת מהו, חלוקה על או בנריה על נם גסצא אםע"'ט
 בפשימות יפכתב טק"י ק"צ בטי' הס"ם הביאדהכ"ת
 בגריה על נם נמצא אם אבל לבר בשרה עלדדוקא

 וכ"כ כגריס, אינה אם בם44כולת תולה לכו"עאז
 י"ז אות כ"ר ט"ט הם"ז על שט רעק"אבהירושי
 סרברי רייק הח"ר אבל ע"ש, שם הם"ז עלבקושיתו
 בכ"ש טכ14ה חלוקה ועל בשרה על רנם כ"י ט"קהט"ז

 ערכ"ל. עיי"ש, שם, בפ"ת נ"כ והביאולררמב"ם
 שם הרמב"ם דברי להח"ר איאאעמה4תיה בא3אןוץנה

 נמצא וז"ל שם, הם"ס ורברי 3"נבחל'
 לה שיש בכל תולה כאחר ובשרה 3נדיה עלהכתם

 נהרנה שישבה בעת שמא במאכולת ות~הלתלות
 כנריט ער כסה ועד הוא, סאכולה דם זה ורםכש4כולת
 תולה במאכולת דנם אמר טפורש הרי ערב"ל.דכו'

 בשארי שתולח כסו כאחר ובשרה בנריה עלבנכוצא
 פי' בסאכולת ותולה ח"ל שם הם"ם כתב וכןרברים,
 על אבל ובנדי', בשרה על בשנסצא רוקא רבינולדעת
 ובכ",4 שיעור לה שאין למעלה כתב כבר לברבשרה
 3"ר בט"ק הם"ז נם רוראי ונלענ"ר עדכ"ל.ממאה

 לאו ובשרה ער לענין טדבריו רהח"ר וריוקא ט"להכי

 ראיזה ט"ם לא רעט"א הנאון קושית ונם הוא,סידי
 הרי חלוקה על 'ובשרה, לחלוקה ובשרה ער הוארסיון
 בסאכולת רתלינן כהשום מנריט פחות ההירומפורש
 הרי הכר, תחת הניחו שלא כיון בו שקנחה העראבל
 כיון לתלותו אין מעלם14 ונם במ14כולת לתלותואין

 דאם שם הס"ז 44מר שפיר ולכן מקורם, אותושברקה
 ולסחר ביריכה וטחתו לה הברוק בער עצסהקנתה
 להרמב"ם נססאה רם"ם סנריט פחות רם עליומצאה
 הירך על ש3סצא רם הרי הרם עליו בא סיריכהאם

 טקום מאותו ע"כ רוי מיריכה לאו ואם טמא,בכ"ש
 אוכי לא מאכולת רברם כיון רטמאה ופשימאהוא

 ובשרה בחלוקה משא"כ כלל, הער שעל הדםלתלות
 כגריס. יותר גם סעלסא שבאו שניהם תלינןשפיר
 מ"ש לענ"ר צורקים אינן שם הם"ז רברי נםאמנם

 הברוק בער עצסה רקנחה להרמב"םבטעסו

 הלא דא"כ סם"נ כהשום רממאה ביריכה וטחתולה
 לסטה ביריכה מחתו ע"כ אלא מטאה ראינהיאסר
 אינה הצררין סן או לסעלה אבל רוקא, מקוםטאותו
 למעלה בשרה על דבנסצא סם"נ עור האיןטסאה
 מהורה, סגריט יותר אפילו הצררין סן או מקוםסאותו

 דם ראתה וכרתנן להרמב"ם נם אתיא מעימאד,דאי
 וכרנתב טהורה, התורפה בית כנגד שלא בשרהעי

 רוקא איירי לרירו ע"כ אלא ח' הל' פ"םהרמב"ם
 טהודה למעלה אבל התורפה בית כננר ביריכההמחתו
 שם בפ"ו הרמב"ם ובין דהש"ט רבין אינו וראיוזה

 ולא טס14ה ה"ז ביריכה וטחתו אסרו טתטאהי"ם
 עצפ הראב"ר רברברי ועור מאומה. ביהחילקו
 הוא רטעמו שם כהשמע רב(פורש להיפך כהשסוספורש

 מיבעי לא קאמר מיבעי ולא מהקינוות שבא לורסחזקינן
 בא רוראי דממאה הוא רפה4י143 ביריכה מחתי לאאם

 חלי3ן לא ג"כ ביריכה טחתו אפילו אלאמהקינוח,
 ולא בק"נוח ליה מחזקינן אלא סאכולת אזשנהרנה
 טאותנ למעלה 3יריכה במחתו ואפילו סם"נ,כהצום
 לא כאלו בקינוח ל1 י3מתזקינן כהשום טמאה נ"כמשם
 דמתתו מפורש כתבו י"ב ברף שם רתוט' ועורטחתו.
 המקור רם שאין בגפקוםביריכה

 יכ~
 עדכ"ל. ושם ליפול

 8שינאש שם לשול יכול המקור שדם בגושםור"ל
 טפפ4ה נ"כ סקום כ4פותו לכמנלה אפילו אלארמם84
 הכי להרב1ב"ם גם וע"כ בקינוח, לי' דמחזקי'נןנדה
 דרוקא כ' אות באורים שם רבריהם פירץ! והח"רקוא,

 פמ84 היחה לא דלכ4מה איירי מהום מ4אתולמעלה
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 הרנשה נלא ראחה עכשיו דאומר בתם פשוםאלא
 כ"כ רחוקה פלונתא לעשות אין בודאי ולפי"1עי"ש,
 למעלה דוקא איירי דלהוזום' לריעשכ"ם התום'בין

 ודאי אלא לסטה, דוקא איעץ ולהרמב"ם מקוםכמשותו
 כתבו דהם אלא להתום', כטו הוא חכי להרסב"םנפ

 רם84כולה, חעמ2א דליכא 5גריט יותד בנמיא רקדאיירי
 על מדם בנמצא לח דטפרש לפיו,2"י דאיירי2851ום
 כוראי נאכד והער סכנדים פחות היה אם דאשהירך
 הבשר על ב3סצא 3ם דלדידדע בכט1כולת, תוליןהיעו
 לח דמפרש להרמכ"ם אבל בסאכולת, חלינןלבר

 בפחות אפילו אלא בהכי חילק לא העד על הדםבנמצא
 שהרנה תלינן ולא בקינוח לו מחזקינן נ"כסכנרים
 מקום ובאותו למעלה ואפילו בירך בטחתהסמגולת

 ור"ל. לענ"ר ברור זה וכל התום'וכדברי

 ב--
 דיינין אם בבצים שנמצא שחורבדם

 לא או כדםלה

 לו ריינינן בביצים שנמצא שחור ברם השאלה,דע"ך
 נרה אמרו דבאשה ראף וכתבת לא. אוכרם

 בברייתא תניא הרי שלקה, אלא הוא, ארום רשחורי"ט
 כשנעקר אלא משחור הוא מתחלתו לא' זה ושחורשם
 כהטחיר הוא לכשנעקרה טכה לרם גדטל כמ2חיר,היא

 זה, שייך לא הרי נעקרה שלא בבצים וא"כערכ"ל,
 שם וכריליף מטריפינן ארום רם דרוקא י"לוא"כ
 המים 1או מואב ויראו רכתיב הוא ארום ררם3ושרא
 עכ"ל. כרם,ארומים

 דהתם להתם, כלל ענין זה דאין נלענ"רתשבה,
 מיני ד' ררק רמיה סהטקה דיליףשאני

 נ"כ שבאו אף רסים טיני ושארי באשח ממאיםרמים
 אדום שחור ררם לומר הוצרכו ולכן מהורין המקורסן

 מיני כל בודאי בעלמא אבל כשנעקר, שלקה איאהו4*
 נ"ם בדף שס דאמרו בבצים ובפהט הוא, טריפהרם

 ישחור ארום רמים, טיני ב5ה בה איתרבתרננולת
 שחור ומדם הוא רי*ום דדם ש*יר לההש וישו3רגוכמ,
 אדום דרם הנ"ל טפדא דילפי3ן ואע"נ להתרקם,הותחל
 כי סקרא י"ם בדף שם דיליף לאחר ר* הואהוא,
 ממא. לדם טהוור ום נין לום רם בין ונו'י~א

 ד4שכתי אלא טההה ורם ססא רם ראיכא סגיהרשמעינן
 הוא זה על טמא דם ואיזה טהור דם איזח ירעינןלא

 כרם ארומים כרכתיב הוא ארום רם רפתםראמר
 דם דבין קרא בלאו אבל ממא. הוא זה ררםלהורוח
 שארי לטהר כדם ושפרומים 3פקרא ל23רין היינו לארם
 לדם דם רבין מהא למדו לא הרי וא"ב באשה,דמים
 ו3שים מיני כל רודאי כהשר, לדם ולא 23הור לדםאלא
 וכחנ"ל. ריקום דם וכ",8 תאנלו לא ים וכל ככללחן

-א  

 דמצריך בה"ג על המקו"ח קוערתבדבר
 שחיטה לאחר שמוטה אחרלבדוק
 בח"נ על חיים סים מקור ס' קהטיח לתוץומש"כ

 חשחימח, לאחר שמוטח אחר לברוקחמיריך
 א"א 3שרה השחוטח שמומח נ"ד בט' ראמרוסהא

 ~סא לחוש דיש ו3חבת שחוסה, שתעשהלשסוסה
 אחר בסקום נוש8ור לא ו,המיעום רובה רקנשמטה
 לעשות כזו לשמוטה א5משר אולי ובכה"נדטרפה
 אלו כולה, בנשג2טה אלא אי"רי לא והנם'שחוטה,
 הג' הרב ניסי לי כתב כבר ני להשיבך והננידבריך,

 קושיית לתרץ נ"י 5קרלין אליעזר חיים מ'הגשפוהסם
 איירי לא רבכה"ג הסברא שכתבת כמו חיים,מקור
 . לו שהשבתי סה הוא וזה נולה, בנשג2טהאלא

 כרכרי הכי ג"כ שכתב כ"ה בסי' הנר"א בביאורעיין
 יברי לפי אף אמנם חיים, מים מקורהם'

 הוא לנתחילה לענין הבח"ג בדשת שטחזיק שםהש"ך
 נחוש א5 אף וא"כ יע"ש, הסצוי, כויעוט כה2וםרק

 אפשר אי נ"כ סקצתו נשאר אלא לנמרי נשמםשלא
 עכ"פ לי'ה ניחוש אם ונם רובו, שתשחט כזולשמוטה
 רובו,  שישסט שלאחר עור אין בוראי המצוימיעוט
 כתב שפיר 'היי המצוי כויעוט נם בו שאיןבמקום
 כן נם וזהו לכהחעה, נם ליה הי"טינן רלאהרם"א
 היעו ור"3 ידחנן לד' דנם שכתב שם הגר"אבוונת
 זה שאין כושום והיינו ליה, ליחוש אבל שסוסהבוראי
 ליה. דנחיש המצוי מיעוםעוד

 הנ"י סדברי להקשות עוד לו הוסיף נ"י ניסידכ:בנדד
 בעלה ש~ך האשה פ' בריש התוי'ששהביא

 "8 בכאן נם וא"ב מצטח18 גיעוטא דהריוצרתה
 נשחם שסא זה ו23יעוט שחם נקב דב13קוםמיעום
 מיעומא ממוך לוסר יש ובות רובא, שמיםכשמוא
 מיעומים דתרי להכא כ% ענין זה אין ולדעתילחזקה,

 כהתם אח'ר חעדש על מעייים שנ"ה5 אם אלא הוהלא
 הפילה, אם ובין הולירה לא נתערבה לא אםרבין

 ובפרט גפדדים, חששים שני שהם הבאכהשא"כ
 שאין אלא הוא מחיים מרפה לאו שסוטהדלה"נ
 כאלו מיעומים לצרף יאמך ואם בו. מו%תשחי3(ה

 שבעים ונם מרפות ח"י 3צבל מיעוטים ח"י ישרוי
 טריפוה. סיני שבעים מכלמיעו3ים

 רהוא בפשימות ננגים ב,ה"נ רברי באסתאמנם
 ויקיף יבוא ר%4שר יותנן כר' בוראיפמק

 בבני רסהיפין כההיא מרפה יקיף לא אםולריריה
 לשסוטה ראגהשר רס"ל הרי ובקנה, ובריאהמעים

 ראם כיון ~נן השוול, גשפק והוי שחוכחהשרשעעאה
 23צריך ושפיר הקפה בלא נבלה ונם טרפה יהיהנשמט
 הוא הסצוי טיעום זה דנם רם"ל אחריו בדיקהבה"נ

 חויאה.כבדי*ת



 ך יזחע"ד ת ר א מר42"
 דאצמשד יותנן כד' הכי סובר הדמב"ם דנםדנר84ה

 בפ"נ פסק שהוא שחוטה, שתעשהלא4מומח
 יוחנז ור' רב בכם"ם דקי"ל ואף כדב, ט*ז הל'מה"ש
 אגמשר יוחנו דלר' דסבד כמשום הוא וע"כ כד"י,הלכה

 אלא ל"ש שם אצצר וד"נ שחומה, שתעשהלשטומה
 ל,8סוטה אפשי בפ"מנים תמם אבל בסיסנים תפסאשלא

 לר"נ פול בפיסנים תספ לא דאם הרי ,שחומהאאתעאחה
 כדב הוא והרי שחוטה, חשתעחשה לושמוטה דא"אנ"כ
 לדברי וא"צ ד"י, ננד הר"נ כרב %א ו%ן נר"י,אא
 משמע דבאמת לדבדיו, כ% מקום אין ונם שם,הר"ם
 ולבן הקפה בו טועע אין בפימנים ח8ם אםדלר"נ
 לב"ם דפי רלא בטע3זו י"ל ושולי חד13ב"ם, זכרויא

 אלא מחיים טח8ח חיתה מהחלא שנם חונהאיישה

 טרפה נן על בו שנטרטה אבד באותו גוד חיותה"ה

 האבד, מאותו החיות ניטל ישכבר במשום חיהאינה
 משא"כ ההיקף, בו 0ועיל ח8חיטה אהר ששה נםולכן

 ודאי וא"כ מחיים כלל מרפה היתה לא הריבאומוטה
 בו יו*יל ואיך השמומ ממיסן נם החיות ניטלחשלא
 אומר מתה היא שכבר שחימה יאחד עתהה69ה
 אונשכשט, קודם היחה השחימה בודאי דומין איןשאם

 %ן זלשז דומין שיהיו א"א הנשטם בם' אףדודאי
 במימנים, כחיזפם ולר"3 לרב ההיקף בו פועיאין

 שתעשה לש0וטה דא"א להקיף אאצ תפסוכשלא
 לשמוטה ואאפשד ישאמר יוחנן לד' אבלשחחמה,
 נזה ודאי בהשפה מהיר הוא ום"ס שחוטה,שתעשה

 ת8ח 5ש בין הע8ס בין לדידיח חילוק שאין הכ"םצדק

 גרע לא דה8ם בו 0ועיל וההיקף לההיף צדיךדבכו"ע
 שתעשה לשמוטה אשהשד דבשניהם תפם מלאלדידיה
 בטשגן י"ל ואולי הקפה, בו טועיל  ואצפ"בשחוטה
 0"ש סחיים היא 3שריפה לאו אאתישמו3אה דאףדס"ל
 ישהבהמה אלא אז נם חיות בו היה לא עצמוהסיגק
 כב"8 הש8ה ש8קר ביה מעי ו%ן כו, צפהש

 חקפה טהגי דלא ודאי או"נ לרב אבל וקנה,וריאה
 ואין בטאשיטות מיושבים הבה"נ דברי ועכ"פוסהנ"ל,
 בטשי בזה עיון צדיך והיה הן"ך דעת נ"כ שזהוספה

 ותו בידי, שאינו אלא עשמו בבה"נ ונם כהש"ךהארוך
 0ידייא

 חוהנך ונפש כנפשך אמת, דבד עי רכבצלח
 באה"ר.דש"ש

 טו"בזי'ו



פחזיךהז"םתפארת
 מש5מ חושןחלק

 לחסימן
 הממדר הרב לחתנו מדנהמ"התשעבה
 חה ב"ד לפני ד1דה אם בקנם מודה8יין

 אחך ב"ד לפניוכפר
 קראז חרט"5, פ,ח, כ"ו סוצש"9,בעזח"י,

 נ"י אבינוצר י4פף כון הנ' הרב האברר חתניכבוד

 א--
 פג ~וג הנהציפכתבך
 זה ב"ר י5ני הורה אם בקנס סורה גדבר מ*שיצה

 לך דפטימא אחד ב"ל לפני וכמרוחזר
 וכרי לך קטיא ול4ה ונפמר, תורה דבבר כייןדא5ער
 הלבווש דנם וכתבת הבי, כתב שלא ש-נ במי'חשצח"ח
 בזה והארכת ע",4, כן, קצה"ח על להשינפשרדכי
 ראם הוא, 5ה4ום וה דדבר קאסרת שפיר ודאיו,מז

 לא טוב הוראתו ע"פ אחד בב"ד נפטרבבר
 לם"ד רמם"נ אחר, בב"ר נם ערים ע"פ %ולםאץחייב
 באותו נם הרי הייב ערים באו ואח"כ בקנסשודח
 באו ואח"כ בקנם סורה לם"ר ע"כ אלא חייבב*ד
 ב"ר לפני הערים להביא יכול אכתי והרי 5מורערים
 נם להורות ושימפיק מרם ויעירו בפנייהם ולתובעושחר

 דפטור דמסיקא לסילתא אמר ואיך ויתחייבלפניהם
 לעולם סיפמר אחד בב"ר הורה דרבר כיון ע"כאלא
 ממעטה לזה יותר וראיה עצסו, את הרשיע טכברכיון
 עבדו עין את ושמיגצא יהושע ר' לפני טהודהרר"נ
 בב"9 ערים לך אין שבבר כלום ברבריך איןוא"ל
 סודה וש"ם חייב עדים לו ייש הא הש"ס שםויריי9
 זה בטגיל לומר וחוצרך חייב ערים באו ואח"בבענס
 ר"י, 9אי הוה בב"ר דלא ב"ד בפבי דלא  ר"נישאני
 ליה 9טיא מאי 4תחייב אחר בב"ד עדים כשיבאוואי
 לתבועך יכול ולא *דים לו אין טכבר ה"ק  ע"כדהרי
 יכול היה עדים יו היח אם אבל אחר ב"ד ב8נינ5

 ער יו חודח לא ושם ולתביעך אחר ב"ד לפנילהביאם
 לאו רר"י לוגשר תוצרך ולמה סתחילה, העדיםשיעידו
 ראמרה ושם ברישזא לאידך וכ"ש 9אי, חיהבב*ר

 ופה עדים, לו בהיו ואיירי הודית ושכבר ר"יבדברי
 אחר ב"ד יפני העדים העבד יביא הידה שכברבבך

 העדאת קודם סעצסו יודה לא ושם שםאתבענו
 הוה דבב"ד סבר תנא דהאי ישס דאסיק ינםהעדים.
 ודאי אלא אחר, ב"ד לפני העדים יביא בכך יגשח9שץ

 לעולם4 נ5מר בב"ד אחד פעם ושהודה דגיוןשוכרח

 בהבנהו בין סאד תמוחין ה9צח"ח דבריא1מננם
 שם אחיו ונם דינא לענין ובין 'הב"חגדברי

 רהב*ח הב"ח, רברי לעומק ירד לא חב"ח עלששהקחשח
 ח*9 8לא אהר לב"ד זח ב"ד בין לחל9 כ% כונב85

 לא מר"נ דדבא בבעיטזו ע"א ב"ק בנס' דהנהחכש8
 אמר אלא חשני שותף ינבי שכפר בדבריו נ%מכר
 לאאד וחורה ופבחו *וח8ים טני ו1ל ישור ננב5שטש

 הל1 את יחבירו לשלם לחייבו סו1 ופירש"י מהו,מחן
 בב"ד %י כפר בדלא לפרש ונוכל עדים,כשיבאו
 עדים השני הואתמ הביא אם אלא השני,להשותף
 לו לחודית הס8י9 ולא יפנקתם נב"ד אז ותבעואח"כ
 לופר ייכל ולא לו לשלם חייב ינ"כ העדים ,4העידוער
 יא הודאח כי ונפמרתי הראאען לשותף היריתיכבר
 חשסר חידש הטור אבל השני, לנבי כלל הוראה הוהלא

 *רים באו ואח"כ לושני יכפר גוהן ל4אקר והורהבלטוגו
 כ% ס8ר יא אם חא דכהשמע לחץ. דבהשלם הואשז

 5רם לפניהם והעידו העדים הביא אלאבפיהוט
 חב"8 פיר'ש ולוח אותו. 15תייבין אין להשיבשהטפיק

 כב"ד לחושני כשנ8ר דדוקא הטור רעת באסת הואושכן
 רעתיה רגלי כיון אוחו נשחייבין רב"ד הוא אזכשתבעו
 כוונחי חיה לא עצגשו את חהרשיע נטעחיה טהורהדסה
 אם אבל הטני. 4ה לנבי לא אבל הראטון לנביאלא
 לא והוא הערים העידו כטתבעו מיד אלא נפרלא

 כבר לטעון יוכל וראי לאו או הן להטיבהס5יק
 נם עצסו את להרשיע כוונתו והיה לשותפוהוריתי
 לא ספורשת דכמירה רכהשום אלא הטני, טותמלענין
 תפם לכן בפניהם הורה ושכבר הראושון בב"דשייך
 14חר בב"ד כשתובעו לשני וכפר בלשונוהב"ח

 כפירה שייך רלא הוראתו לאחר סיד תבעורמ0תמא
 אין אבל אחר בב"ד אלא כה4כחת ולא ב"רבאותו
 אפשר שהיה סרובה זמן לאמר תובעו היה אםה"נ
 הראשון ב"ד לפני נם ותבעו הוראתו לשכוחלב"ר
 והביא הורה שכבר שכחו וב"ר לפניהם וכפדעצסו
 יש עצמו ב"ר אותו שנם 5שיטא בפירתו לאחרערים
 קושני תבעו רסלתא ד0ושכ1ו כמשום אלא לחייבו,לרם
 כדי יו ושיכפור ורצונו הראושון תביעת לאחרסיד

 כמו ויפטור סעצסו לו יורה ולא עיים ע"ישיתחייב
 4*בל אחר. בב"ד אלא א"א ,שזה אגשר לכןלהראה4ון,

 הא 'בב"ר לשני ס8ורש טיכפיר ר9 הוא כוונתועיקר
 טהן לאהד דהודה כהון רססתסא אמרינן יכפיר לאאם
 כותתו דזחו ותדע להשני, נם הודה כאלו הטותפיםסן

 אח"כדאמר
 בלשו~

 בב"ד לשני ברכפר סיירי אלא
 סיירי אלא אחר בב"ר בזה הזכיר טלא הרי וכו'לפיכך
 ילא בב"ד אלא כפירה הוה דלא מצשום בב"רמתם
 4א מקום ואין באסת הב"ח כוונת זהו לב"ר,הוץ

 הקצוה"ח לרברי ולא הב"ה דברי על אחיולקושית
 הב"ח. דברי בטונת*צסו
 ביחר הקצה"ח דברי טאר תסוהין דינא לענין14בפבגם

 טמר ולהבוח להטור ייח למח דבריורל8י
 בשכמר אף ואסרו חייב אחר ב"ד לפני לשנידכשנאר
 ל18 שהיתה דהודאתו דחייב אחר באד לפנילדאהשון

 שכשר השני הב"ד לנבי לו סועלת אינה הרששוןב*ד
 ב"ר באותו אלא תלוי הדבר דאין כראנשרי5ניהם
 עבטיו. אותושדנין
 ע"8 הוזכ1 שגבר דאע"פ זומטיו מעדים שהביארכמה

 אהר ב"ר לפני ובאו ברחו אם עכ*1עדים



 4*יתן2מת
 ך יזתז"מ ר2 רש

 גנות. ובר"פ ב"ק בריש כדאסהו לרע"ק דפטורקוהודו
 הוזמו אם פידש"י התם הרי ביותד תמוהיןדבריו
 עד הזמתן על בדין להעמידן בע"ד הספיק ולאבב"ד
 פלוני בב"ד שהוזמו והודו אחר לב"ד ובאושבההו
 אז כלל בדין העמידן לא עדיין אם דוקא הריעכ"ל,
 אחר ב"ד לפני עצמן את והרשיעו והודו כשברחוהוא
 ב"ד לפני כלל באו לא שהזיסם העדים כי פטוריןהיו

 הם שחייבו הבע"ד את לפטור אלא לחייבןהראשון
 אותו לפני אותם תובע הבע"ד היה אם אבלבעדותן.
 אמרו ולא הדין את עדיין ב"ד נמרו לא אם אפילוב"ד
 לעשות זממתם כאשד לו לשלם ביתד הם חייביןעדיין
 הודאתם היה לא והודו אחר ב"י לפני 'וביחולו

 אאקר ב"ד לפני מודים חיו כאומר לפטוים כללהודאה

 מודה יכאשר עליהן העדים הודאען לאחרהראשון
 היכא וא"כ דכ"ע, אליבא דחי"ב בע"ד תביעתלאחר

 לא מפורש הרי זוממים, עדים בהני פודה להכהשכחת
 בדין הבע"ר העמידן לא כשעדיין בבה"נ אלאכהשכחת
 העדים ע"פ אותן לתבע ביין העסידן אם אבלכלל

 ב"ר לפני והודאתן בריחתן תועיל לא באמתווהזימן
 צורך להשין נמ"ד לפני אפילו זה ב"ד לפני כמואהר
 אפילו אלא דין בנג2ד תלו דלחייבן שכתבת מהלפי
 והב"ר הבע"ך תבען אם רק אלא דין ינמרקודם

 שוב מועיל שאינו חוא הכי נ"כ בדינם לעייןהתחילו
 לא ואם וה(. ב"ד לפני כמו אחר ב"ד לפני נםהודאתן
 הדבר 3ישכח אשד עד מעמד באותו הבע"דתבען
 אותו לפני נם מרובה זמן לאחר ובא שהוזמוטהב"ר
 פלוני שבזמן תדעו ואטר לפניהם מודה והיהב"ר
 לשלם חייבין 'ואנחנו לפניכם ערים אותנו הזימוהעבר

 הודאה זה היה בודאי לו לעשות זמם:ו כאשרלהבע"ד
 בקנם 3!ודה כה2ום פוטרן ב"ד אותו גם והיהנמויה
 אחרים לעדים צדיכין הרי מלבם נשכח שכברדכיון
 אלא אחרים עדים שאין וכיון הוזמו, שכבדשיעידו
 ב"ד אותו לפני אף להם בקנס מורים דין מעצמןהודו
 אין עצמן זוממים בעדים גם הרי אחר ב"ד לפניכמו
 מעמד באותו ורק אחר, לב"ד ב"ד אותו ביןחיליק
 כיון ב"ד אותו בפני הודה אצלם שייך לאשהוזמו
 הלדאתן בלא אף לשלם יחייבם שהב"דשי,דעים

 אחר, בב"ד אלא כה2מחת לא ולכן הבע"ד תבעבש
 אותו באמת זגון לאחר אלא מעמד באותו לאאב'
 להם. אחר דין אהר יב"דב"ד
 ס"ב בדף והוא נערה מפ' דאיה עוד שהביאןבמךן

 כין דלפירש"י ביותד מאי תמוהיןדבריו
 לר"ש נם בדין דבשעמד להו פשיטא לדבה ביןלאביי
 ב"ד לפני בהודאתו עצמו ע"פ נם תששלם הואממונא
 גדמתם ולפי התום' לפירוש אלא אי3ו דבריו וכלאהר,
 אלא זה אמדי לא להתוט' נם אבל דאביי, בבעיהעושם

 נם מפורש קאמרי לדבה אבל בזה ליה דטג2פקילאביי
 וטחייב הוי ממונא קאשסר שם דבריו בתחלו2 ביןהם
 אמד בד"ה מחייב בי' מודה דאי וה"ה שבועהקרבן
 כתבו קרא אילסוך כי בד"ה בסמקנא ובין ג2מוגא,ליה

 ממונא בדין כמשעסד קנסות כולהו ,וההשתא וז"5נ"נ
 עכ"5. כו' בהודאתו ומהייבהוא

 עצמו ע"פ דכמטלם בדין עמד הא בד"חדכ2"שפ
 לדידי בשלמא להו האמר דרבנןילדבדיהם

 קאב2ר דדבה ולדבריו צ"ל והכי ה'וא ט"ס ע"כעכ"ו

 בבעייתא, ואביי אליבא הוא הכל דבריהם וכללו;,
 הא גשעחיל הדבוד דהרי ותדע טהרש"א,וכמ"ש

 של חירוצו ע5 ולא בקושייתו, אביי דבדי שהואבדין ובח-
 אינו לאביי ונם לחו, קאמר דדבנן לדבדי שאמררבה

 ממונא אי בזה, ליה סספקי יק אלא דפפיואטילתא
 אינו הוא דטמונא 5קה דפשיטא לרכה אבל לא אוהוא
 ואף לד"ש נם בוין משעסד לעולם בהודאתונפטר
 אחד. ב"ד בפנישהודה
 בדין השמרה אחל מטון דה"ל לרידן יאפעו מ"שנם

 וחייבוהו הדין את ב"ד נמרו כבר אםהיינו
 לא ועדיין והעידו עדים והעמיד בדין העסידו אםאבל
 אחר בב"י תבעו ואם היא קנס דעדיין הדיןנמרו
 טפורקש זה נם כתב רש"י הנה עב"ל, מיפמדימודה
 ועדיין בדין עמד בשלא בד"ה וז"ל ס"ב שםלהיפך
 בדין עמד עדים העירו ראם הרי עכ"ל, עדים העידולא
 דאם הרי עכ"ל, תדין, את נמרי  שלא אע"פ ליהקרי

 את נג2רו שלא אע"פ ליה קרי בדין עגוד עדיםהעירו
 פליגי, לא הרי יבזה הוא הכי הדאי להתוס' ונםהדין,
 בשעסד לאו מאי בד"ה אבהה בדברי שם דש"יום"ש
 פיהם על ב"ד וחייבוהו ב"ד באותו עדים ובאובדין
 ראביי כספיקו לבר שבועה קרבן ולענין לאביי רקהוא
 פטור. הוא אולי בכה"נדאף
 תמוה הוא פ"ז ס' הש-ע מדברי ראיה שהביאןכ2ה

 לחייבו ולענין איירי כשכפר דהתם ביותדנ"כ
 הבע"ד טוען היה לא ואם להד"ם כשאומרי2בועה
 בשאומד שבועה חייב היה מה על ב"ר חייבוהו'2כבר
 פשיטא מיפטר מודה היה אם לענין לעולם אבליהד"ם,

 חייב עריין אג2ר ולא חדין את ב"ד נמרו לא אםשם
 לחייבוהו ב"י לפני עדים באו יטכבד כיון לשלםאתה
 לאחר ב"ד אותו לפני הודאתם מועיל שאינו כשםאז

 הודאתו געעיל אינו כן דין נטר שודם אף עדיםשבאו

 להם אחד דין אחר וב"ד ב"ד דאותו אחד ב"דלפני
 לעיל.וכג2ו"ש
 הוא לסופן מרששן הקצוה"ח דברי שכל12קיצור

 שהם כ% אאמין ולא נלל בהשנחהשלא

 מאו, נכונים הב"ה רברי אבל בעצמו, קצוה"חרברי
 אסת. דבר על ורכב צל"ח וכם"ש.בפשיטות,

 טו"בוזי"ו כאה"ר, דו"שחותנו,

 הנ"ל לחתני?שנית
 קנס דההראהלענין ידוע ומ"שידהלא עענימכי2בך

 קשיא א"כ בע"י לפני ווקא להיותצד"כה
 אחר לשותף הודאתו סמני דמסתגם4 הב"ח דברילך
 והביא בע"ד, יפני אינה והלא חבירו בעדנם

 ההודה ונעפבע לשהמר בעלים דתבעוהו מהאראיה



פםזיוחפישתפארת
 הוה נשבע באמת אם שם דאמר 5בע5ים וכפרלשומר
 רחשיבה הרי ח' בב"ק 5בעלים נם הודאההודאתו
 לפניהם הורה באלו והוה לבע5ים נם לשומרההודאה

 5זח זה שומרים הם רהרי נסי שותפים נבי וא"3נ"ב
 וא"5 ר"י לפני שהודה דר"נ הא %ל הקשהודדד
 בנתיבות )ועי' בע"ו בפני שלא היה והרי הודיתשבבר

 שוהפים ב' תרמה אם הנה נן(. נמי מר"נשהקשה
 שותפים בב' נם 5ומד 5ן היה הרי ובע5יםלהשומר
 הראשונה הודאה הוי נ"נ 5חבירו מפורש בפר אםראף

 ערנ"ל. וספר, בע5ים דתבעוהו בהא במו לנביהודאה
 שהקר3חע מה 5יתא, יסודך עיקר באמתאמנם

 בע"ר, לפני רוקא 5היות צריבהרהוראה

 אין בר"ה פירש"י מבות בריש זוממים בעריםדהרי
 בע"ד המפיק ולא בב"ר הוזסי אם עצמן ע"פכהטלמין
 אחר לב"י ובאו שברחו עד הזמתן ע5 בדין5העמידן
 וכאו לזהבע"ר שברחו ראף מפודש הרי וכו'והודו
 נ"ב דהוה הבע"ר בפני ש5א כו' והורו אחרבב"ר
 שהי' סה4מע נ"כ הנ"ל דר"נ בעובדא ובן מע5י',הודאה
 הזה בענין אב5 י4כתבת, במו העב'ר בע"ד בפנישלא
 בהאי והודה תביעה שום ב5א בעצמו 5ב"ר באראם
 הוראה, הוי בודאי זוממין דעדים וכהא רד"נמעשה
 חילוק שיש חוא בזה תביעה ע"י מודה דכשהואא5א
 שהוא מי או אחר איש לתובעו דינו בעל לתובעובין

 כלל, בדבר נונע אי,נו אשר נברי איש או בדבר,נונע
 בדבר נונע שהוא מי רק אפי5ו או בעליםדכשתבעו

 בשתבעו אב5 מעלי' הודאה הוה בע"ד כמו נ"כדהוה
 דידי בע"ד דלאו כלל בדבר נונע אינו אשר נבריאיש
 ואם הוא, בלום לאו תביעתו ע"פ בשהודה ב55הוא

 הוא והמעם בקנס, חייב עדים ובאו לבע5ים בפראח"כ
 ירשיעון 143שר הוא הדי בקנס במורה הפמור דעיקרזה
 את שירשיע בעינן ולבן עצטו, את המרשיע ו5אונו'
 אין בשמרשיעין ב"ו מה ב"ד דסרשיע רומיאעצמו
 ו5א כ5ום ב"ר מעשהאחד

 יו~
 ולשנות עור לפטור

 ש5א באופן יה'יה עצמו את בשסרשיע הוא בןדינם
 והודאעזו, הרשעתו ולשנות אח"ב עוד לכפודיוכל
 עצמו את והרשיע ב"ר 5פני הורה בעצמו בשהואולכן
 אף או רינו מבעל התביעה עב"פ או ב5ל תביעהבלא

 ג"כ דרמי ברבר נונע הוא אבל אחד ש5 התביעהע"פ
 עצמו את הרשיע הרי תביעה הוה ותביעתו דיטלבע5
 ו5א ביה קרינן ושפיר אח"כ לבפור יוכ5 ו5אבאמת

 כהטא"כ בקנם, התורה ופטדי עצמו אתהמדשיע
 שייבות לו שאין נברי איש תביעת ע"פ רקכי4הודה
 כלי לתובעו יובל ולא את רידי רברים בעל ולאבדבר

יך
 בע"ד יפ.י 'דבעינן דהא האחרונים הרבה דעת)א(

 מעם ורק כבעייו, והועד גזה"כ כהטומהוא
 הבע"'ד דגם בדבר וא"כ יישקרו, דלא כהטום הואהיבוש
 בפניו, בעינן אכסוי שורו הזיק אם ננון ירע לאבעצמו
 כמו בך, אני משמה משום ויא היא, דנזה"באלא

 הרשיע ד5א בלום זה אין ב"ד 5פני 15 בשהודה אף5בן
 ויאמר 5נמרי 5בפור אח"ב יוב5 כי בזה ב55 עצמואת

 השתי לא אותו לתבוע בלל רשות לו היה 5א שזהכהטום
 ששהק וכמו לו אודה אם לי יעשה מה כי לו5הודות

 %1ן )א( 15 להורותו בו שחקתי בך אותי ותבעבי
 5בעלים 5כפור ויוכ5 הקרן 5ענין נם כלל הודאה זהאין
 עדים 5הן היה ו5א 5בע5ים אח"כ בפר ואם לנמריבב5
 ולבן הקרן ע5 נם ב5ל אותי מחייבין ב"ר היו5א

 על בי! הקדן על בין ב"ד לו מחייבין עריםכשבאו
 אם שומר 5ענין ק"ח בב"ק שם דאסר וזהוהקנס
 לתובעו ויוכ5 בדבר נונע הוא הרי השומד נשבעבאמת
 לכמוי עור יבו5 לא הוא הרי אז תביעתו ע"פנשהורה
 ב5א אמ הוא כלום 5או בע5ים 5נבי כשבפד אףו5בן
 כיון בע"ד כמו שהוא 5שומר הודה שבבד כיוןעדים
 לנבי אח"כ עדים בשבאו אף לבן בדבר נונעשהוא
 הות הקרן דלנבי ביון קנס לחייבו יובלו לאבע5ים
 נם הוראה הוי 5שוסר שהודה מה כי הודאההודאתו

 בעת מקנם שוסר לנבי בהודאתו נפמר וכבר קנסלנבי
 הרי נשבע בשקר אם אבל בקרן, עצמו אתשהרשיע
 אשר נברי באיש רק והוה כ5ל בדבר עור נונעאינו
 ולא הוא דידי' דברים בעל ולאו 5זה שייכות לואין
 הודאה הודאתו אין ולבן ב5ל לתובעו רשות לודיה
 הרי וכפר, הבע5ים תבעוהו שוב ואם בע5ים 5נביבל5
 מחייבין ב"ד היה יא עדים ובלא 5בפור יבו5היה
 ביטהביאו 51בן להשומד הוראהו מחמת הקדן נםאותו
 רליסם בבפל בין בקרן בין ב"ד אותו מחייביןעדים

 הוי 5א בן השרן ע5 הודאה ה*ה לא לשומרשהודאה
 הטמ התוס' דברי מובן ובזה הקנס, לענין נםהודאה
 לענין בעי לא למה דא"ב שפיר דתמהו תבעובד"ה
 לבעלים, לבפור יוכל אם עדים באו ובלא נופאקרן
 דין בית אין עדים ובלא להשומר חודאתואח'ר

 שפירי ותירצו לא. או הקרן גם לשלם אותומחייבין
 באכאן אם בין לח5ק שייך לא הרי עוים באודבלא
 ניטבע אס ירע דמהיכן נשבע בשקר לאםנשבע
 עדים. ע"פ אלא לידע יובל 5א דז'ה בשקר אובאמת
 יוכל שפיר וע"ז קנם ולענין עדים באו באם בעיולכן
 עב"פ ליוע נובל רבהה בשקר או נשבע באטת אם5ומר

 תיי רהודאה שכתבתי מה כל מבואר ועכ"פבעדים,
 בלח הקרן על ההודאה אחר לבפור ירבל אםבכפירה
 זה אין לנן קרן לענין הודאה דין לה שאין הריעדים
 אח"כ עדים באו ואם קנס לענין נם הודאהדין

 לבפור יובל לא ואם קנס בין קרן בין ליהמחייבינן

 יהוי בשם ערים באו בלא אף ההוראה אחר השרןעי
יוסף

 כ"ך מ"ק פ"א מי' בחו"מ עיין זצק"י, הגמו"חשבקב

 סע"ד ~8ני בעינן כפי 'דגבי מ"ח סי' הנר"אבביאורי
 בין נ"מ אין ידעתו ש'כן וכיון עי"ש, נזה"כ,כף2ום
 ב"ד יפנ. בעי:ן 'דפ"ם תבע יא אותבעו

 הסחבר4 חחן הוזסדר)סהרב
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 ואפילו קנם לענין הווט*ה הוי כך קרן לעניןהודאה
 כצרירין ולא כשלין לא דבערים עדים ובאו 1*ח"כנעש*
 ימחמת הקרן אותו כעףיבין כ"ד היו בלעדם דאףכיון

 הבע'ים לפני ענעףו ישל ובנפירה הקודמתהודאתו
 ונפטר קנס לענק נם הודאה הף ולכן היא יל1ם4ח1
 ברעדאתה בטרן ונתח"בטקנס
 תובע השומר תם ובעים בשוסר אלא זה איו*צמנכו

 אחת תביעה תובעין 1פניהם הבעליםבעד
 תובע אחד שכל שותפים בב' אבל בעצמך()כדכתבת
 התביעה ושיער קצת כח*נה הוא הדק אזלעצסו
 פבי חזקה תביעה היתה הרי הראעחן תשותףשתבעו
 הודאה הוי תביעתו ע"פ יפתוחז בהודאה נם ולנןןעצסו
 'שותף דלמי אלא עוד. לנבי לכפי עכל 'פ5אנסוהח

 רמסתמא אסרען סמורש ט כפר לא אם הזעןהשגי
 עצמו את להרשיע להראשון בהודאחן בחנתוהיתח
 לנבי נם נמורה הודאה הוי וססילא ה,גי לנבינם

 'פלא דעתו מלה הרי להקבי אח"כ כפר אם אבלהקבי
 לנבי ולא הראשון לנבי אלא עצסו אח יאשרשיעכיון
 קנס ב"ד לו גשח"בו יפפיר עדים באע אם אזהקעי

 לעצסו רק תובע רהראעחן הה שונות דחתביעותכיה
 ובעלים בשומר כ4*א"כ לעצמו רק תובע שני הוכן

 וכנ"ל צף"ש 1 הן אחתתביעה
 מו"בח"1 באה"ר, ד"שחותנך

 למסימן
 דוקא הוא אם במלוה עליו זקהברין

 בע"פ נם אעבשמר
 קלעצק לפ"ק, תרל"ז סהו, פ' עש"ק,נעוה"י,

 רו"כ מאות בששה חפץ לחבידו מכר אחדשאלה,
 שלשה תיכף לו שיחן ביניהם התנאיוהיה

 רו"כ, טאות שלשה ימים חודןש ובעוד רו"כסאות
 אווזי ונפיק עייל ה"ה החורש ובכלות בשטר, זהוכתבו
 לה מדכונן במלוה עליו דוקף ~ין אי לו, 3תןי*א

 לדין או דקנה בהנה סע"י ק"ץ סי' בח"םרנ*בואר
 קנה לא ל6רעון זמן קבע דאפי' ט"ו בסעי'הסבואר
 ואמד אחד נדול רב עם ויכוח לי היה בזהתשובה

 שכתבו הוא פירש"י במלוה עלעדוק4
 במלוה, הגוותר זקף בע"פ אלא שטר נלא אבלבאאשר
 הרין איירי ובזה קנה, ילא במלהה זעוף נקרא זהאין

 כראבאר, הבי נראה לא לענ"ר אבל הנ"ל. ט"וחפעיף
 לקוהים הנ"ל סעי' ק"ץ בטי' הדם"א דביירהכה
 שלא אותו סלמדין ואמר ב' ע"ז ב"ם רשב"נמרכרי
 כ"י בו נהטה והריני  כ"י לו בותב כיצד בהןהשווז
 הוא ודאי עכ"פ נורם דהנחיבה נאמר אם אףוהנה

  לשון שזהו דוקא הלואה לשון שיכתוב הואסהעיקר
 *4ת עאמפאן דכיון שם וכיפשהש"י בו נוקאהוהריני
 וכן 15, והיהה וחזד המקח רמי בל נפוע כאילוהוה
 כאומר דהוה סהראשונים הדבה בישם בש"םפיו,ש

 הלחשה לשון יכתוב לא אם אבל התקבלתי כאילוהריני
 בנ"ר וא"כ סוררח. ואינה מעלה דאינה ודאיהכתיבה
 לענ"ד נדאה באנשע אגנם הלואה, לשון כתב לאהרי
 הכתיבה ולא הנורם הוא לבד הלואה לשוןדדק

 הוא הטעם דעיקד הג"ל, רש"י מלשון להדיאכדכהשסע
 בע"פ, לי טה בכתיבה לי טה וא"ב מלוה, שעשאןטה
 ודאי כ"י הכי לי דכתב טעמא שם אמרו דבש"םואף
 דהיינו ספורש בסלוה זקף בלומר אלא כתב דוקאלאו

 דכתב וז"ל שם ע"ז כדפירש"י עלי' סלוה שםקביעת
 בתוס' מפורש הוא וכן עכעל, במלוה עליו שזקפןהכי
 סל1ה עשאן אם שטר בלא דאף ונ5יק עייל בד,השם

 בע*ם הניסוק"י כתב וכן יעוי"ש, ש"ד נ"כבע"6
 וכן ע"יש, סכהש והתוס' הרא"ש כרברי שםהרשב"א
 בלא יאף הנות בהקפת שמימה 5ענין ס"ז בסי'קי"ל
 נר לענין ע"ב רב"ם ואף ש,ד, סלוה עשאן אםשסר

 עליהן, שטר לו שכתב בסלוה זקפן לשון שםפירש"י
  ישם יסר והרא מהר"ב לדעת בזה כיון דרש"ינלענ"ד
 שנתנייר, לאחר שעלה סה אף קאמר הריביתדכל

 בסי' בש-ך וכמ'ש ק"ע מי' בסוף הדס"אוכדפטה
 ררך אין ודאי שאח"כ הריבית ולענין יעוי"ש,קע"א,

 וכותב הקרן עם ביחד בשטר כשכותבם כ"אלחושבם
 להדיא סדויק רכן לפלוני חייב אני וכך כךבסתטא
 על עמו חושב זמן לאח'ר וז"ל 41כתב שם רש"ילשון

 לו וכתב במלוה וכן דוקא, ביחד הכל וזקףהריבית
 לכאורה אע*ר לפלוני, חייב אני וכך כך עליהםשטר
 דוקא ביחד הכל שדייק סה יתייים, דבריםה5
 ב6"ע שטר עליהן כתב או ביחד בתבן אם לירסה
 אני וכך כך דממיים סה ונם בק*טר, הוא הקפידהא5
 להנ"ל אבל צורך ללא לשון אריכת הוא לפלוניהי"ב
 בלשונו דייק דרש"י ואף וד"ל, ביותר מבוארהוא

 ס4שום הכי כתב כי דיוק זה אין עמו  חישבואח"כ
 ל*אקר לזקפן שנתנייר קודם זקפן בין שם פחלקדהש"ם
 על פיי"ש"י צ"ב בכתובוח דנם ואף ע"ש,שנתנייר

 ופכיון י"ל עלי'הם, שט"ח לי שכתב במלוה עליוזקפן
 לוקח דהש להשמיענו כדי שם התוס' לדברי ב1הרש"י
 שיש כומום צררי התפיסו ש5א דחיישינן שבועהצריך
 שירצה שעה כל טמנו לשאול ויוכל עליו שט"חלו

 ישיוכל צרדי להתפיסו לחוש אין ודאי שמר בלאאבל
 התום' בדברי שם נמ8מע וכן ב"דו, אלו מעותלעכב
 בתוסים וראיחי עי"ש; זה ממעם הוא דוקאדשטר
 רוש"י מרברי שהקשה כנה"נ מדברי הובא ס"זבסי'
 ובן בשטר, יפבתב בבולוה זקף א*פירש בב"מהנ"ל
 הנ"ל רש"י כרברי שפיהש שם בכתובות הד"ןפדבדי
 הנ"ל ומסתובוח מידי, קשה לא הנ"ל ולפי ע",ש,שם,

 יצפיר מעח בדמי דאיירי רהתם גוהרי קשה לאבלא"ה
 שם עליהם החל מהן טעה דסי שם סיעקר דלאי"ל
 הלואה לשון כי*כותב אלא בסתג2ש הלואהדסי

 שאינה הא הרי חנות בהקפת התם אבלבשט,ח,
 כי ינוש לא בכלל הוי רלא כהמום רק הואכ4שטטת

 וכרכהב נרול לדהשבון שיתקבץ עד לסינשו רנילותאין



 4* נ5ז
 ך 'זחח"ט רז ךש

 כ5 חיטב או לפרעון זמן קבע אם אב5 שם,הב"י
 נ5י הרי מכבו יתבע כמה לידע כרי כיחרהפרוטרוט
 טפיר 1 ינחט לא בכ55 הוא אף מעתה יהנגעבואדעתיה
 מה חדש שם עלע ליתן צורך אץ מ בע"פ אףבאעגו
 ענשנו אם נמימם מקח רפי אף כי בתה5ה היהש5א

 צריכין אמ אק באסת אמנם ע"ש, הב"י שםכרכתב
 מועיל יטפיר טשמט מקח ברמי אף וראי איאלזה

 כעיקר רממילא בע"פ אף ע5" ה5ואה יטםקביעות
 וכם"ש הנ"5, וכנל בכתיבה כנע טמנה מקח רסייטם

 בזה אמנם התקב5תק כא5ו הרימ כאומר דהוהנט"מ
 כמו 5בי 5פיעון זמן קביעות בכאן גם סניר5א

 5א דהתם הנ"5 5טעם צריכין בוהאי חנותבהקפת
 מרסי 5עוקרו בעינן והכא ינרט ב5א ל)ו 5כ א5אבעען
 נמצא כהנ"5, ה5ואה 'טל חו"ש יטם ע5י' ו5יתןסקח
 'טם בקביעות ת5י הכ5 הנ"5 הש"ס סומית ע"פ5פי"ז
 אף ה5ואה ,טם ע5" נתן ראם ע5י' מפורטה5ואה
 דמי נל ממנו קיב5 כאי15 דהוי ארעתיה גליבע"פ
 לו יטכתב כנח בסרעשו אב5 5ו, וה5ום וחזרסקח
 מחו"ב והמותר זח מאות שני 5ו שנתן בשטראף
 אמנם במ5וה, ע5יו זקף פיקריא לא פ5וני לזפן יו5יתן
 ט"1 בסעיף 'טם רהרי זה לכהן א"א היט-עבדעת
 אזהי ונפק רע"5 רהא רא,שר 5היפך 5הריאמבואר
 רצייך נדטום אלא מזבן רלא נן בדירע הוא קנירלא
 5א דאם נמטמע כו/ 5פרעון זמן קבע ואפי5ו5רם"
 בוטתג?א י*פי5ו קנה אזוזי ונפיק בעיי5 אף אזיירעינן
 ושפורענ בנ?15ה ע5י' זקף'ט5א

 המור והביאו בהאומנין יטם חרא"יט באמת**נפנבם
 רהראב"ר הר"ח פ5תתת הביא שם ק"בבסף

 קני 5א אזוזי ונפיק דעיי5 הא וז"5 כתב רהר"חבזה,
 רצריך טשום אלא מזבן ריא מוכר ארעת" ר~י ינוה

 5מחר לאיטת5ומי מזבן אי אבל בדוחקא היטתאלדם"
 קנה ראחזיק מעירנא נחיצותא בלא אהראנייומא

 ואפי15 כם5הה ע5יו רנע,טה הכי בתר 5הו מקב5תוזי
 טמ"ש 5היפך מפוח"ט ס"5 הרי עדכ"5, אזוף ונפקעיל
 בסתמא אפי5ו א5א בם5וה מפורש ע5ף זקף בעינןרלא
 ואח"כ בם5וה, ע5יו כזקף הוה 5פשות דחוק אינואם
 5פרעה זמן קכע אסי5ו כתב והראב"ר הרא"'טכתב

 זה גם דחקו וזה מעותא 5ספר"ע דחקו הזסןומטהניע
 ו"%ב"נ יטדאג?ר 5ה ורייק אזוזי ונפיק עיי5נקרא

 אפי' א5,טא גאם5וה הישאד ע5יו יטיזקוף אותומלסוין
 ונפק יי5 נמוי בם5הה זאן 5א אם הזמן 15שהרחע
 כם"ש וס"5 ע5יו פ5יג הראב"ד הרי עכ"5.אזתי,
 בסתסא אב5 חקא טפורש במלוה ע5ע שיקוףדממק

 וכהנ"ג קנהלא
 שם בש"ס ראמר דוזא דס"ל הוא הר"ח מעם44בפנכ2

 עיי5 קא ר5א הא ונפיק דעיי5 הא קמטיאלא
 המכירה בעת הוא ונפק רעייל פירוש"י אזוזי,ונפק
 5הקגותו נמד ולא הוא 5גועות דדחוק אדעתי' נ5יובזה
 בזה בעינן ו5כן מעותיו, כל 5ו שיתן זה באופןא5א

- במלוה. דוקא מפדר,ש עליושיזקוף  ברייתא אב5 

 בעת ונפיק עייל ב5א איירי בסתמא דאייריהשניה
 ויכן אז, למעות רחוק ראינו ארעתי' דנ5יהטכירה
 והוי קני נ'/כ בסתמא הזמן לו שהרחיב אףבכה"נ
 בזטן אם ואף במלוה מפורש זקף שלא אףכמלוה
 )ית אזוזי אז ונפק ועיי5 5מעות רחוק הואהפרעון

 הוא פירושו ונפק דעיי5 ס"ל ע"כ והראב"ר בה5ן
 דחוק בעינן 5א המכירה בזמן אב5 הפרעוןבזמן

 מפורש ע5יו שיזקוף רוקא בעינן בכה"נ ונם5מעות,
 הרא",ש שם כתב 51זה קני, 5א בסתסא אבלבמלוה
 כי הריינים ראות לפי הכ5 אומר ואני וז"לע"ז

 זמן הנעת קורם ומוכר 5סעות רחוק ארם5פעמים
 הומן 51כשיגיע וכ' 85עות רחוק יראוהו ש5אהפרעון
 בוסן אף רלכן הי"5 ערכ"5, וכ' מזה יותר ונפיקעיי5

 כחיאב"ר הדין נ"כ לכועות רחוק 15 חזינן לאהמכירה
 בלא"ה אבל קני, 5א נ'~ב הפרעון בזמן ונפיק עיי5ראם
 5מעות דחוק שיהיה רבעינן הר"ח 5רברי כשמכיםהוא
 דעייל פירהטי נ"כ ס"5 רהוא רוקא המכירהבומן
 שמבד דבכה"נ אלא דוקא הטכירה אזמןונפיק

 פרעון זמן וקבע הסעוח 15 שנצרך זטן סורם5כתח5ח
 עיי4 שהא כסו הוה ונפיק עיי5 היא ואז זמן אוחוע5

 בשביל היה הסכירה דעיקר כיון המכירה בזמןונפק
 ירוחם ר' דעת רזהו ונראה לפרעון, שקבע זמןאותו

 כפירוש מפוש רהיא"ש נ"כ שהבין שם הב"ישהביאו
 מקררם שם שכתב עצמו הב"י ורברי ע"ש,ר"ח

 הראב"ר רברי דנראין לומר ביניהם מפשירהרא"ש
 הר"ח ורברי 5גועות רחוק שהוא הדיין שיראההיכא

 ףעל הן תמוהין 5כאורה עכ'/ל, 5מעות רחוקבשא"נו
 מורה הר"ח נם הרי מכירה אשעת אי קאי זמןאיזה

 אשעת ואי קני, 5א הטכירה בזמן 5מעותדבדחוק
 אבל אז, בדחוק א5א איירי 5א הראב"ד גם הריפרעון
 הריין שיראה היכא הראב"ר רברי רנראין רה"קנראה
 ור"י הטכירה משעת הפרעון בזמן לכועות רחוקשהוא
 יהיה ראז שידע המכירה בשעת זה זמן קבעינבכיון
 גפ-שקת 5כיות דחוק בשאינו הר"ח ודברי 5מעות,רחוק

 הפרעון בשעוע הדוחק אז 5ו שנתחףש א5אהמכירה
 וכגפ"ע4נ 5נכון רבריו יתיישבובזה
 ביותר תמוהין 5כאורה שם הבר"ה יברי4*מנם

 שמה 5התפרש אפשר ר"ח רברי ראמשאמר
 יכו' אחרא וליוטא למחר 4א'טת-וסי זבן דאישכתב
 לסעוח נחוץ כשאינו דוקא היינו כמ5וה, ע5יודנעשה
 באותו 5מעות נחוץ והוא לפרעון זמן קבע אםאב5
 יומא ההוא אזוזי ונפיק עייל דכי ספק אין ,4קבעיום
 והטור הר"ש דברי ו5כאורה הרא'"ט. וכדברי קנה5א

 ואפי5ו כמלוה ע5יו דנעשו הר"ח בדברי מפורשאטרו
 הר"ח ברברי הוא מוכרח דע"כ ועור אזוזי, ונפיקעיי5
 עייל יפרש זמן איזה ע5 דא5"כ הנ"ל הרא"שכדברי
 בלא מוכר הוא הטכיויה בשעת אם אזוזיונפיק

 אכעם אזוזי ונפיק עייל 5א נ"כ הפרעון ובזמןנחיצותא
 זמן קבע בלא א5א הר"מ איירי ר5א דה"קנראה
 למעות רחוק היה 5א הגשכירה דבעת כיון ו5כן5פרעון



חת"ט ת ר א פרץממ
 לאח"כ רנם אדעתי' נלי הרי לטדעון זמן קבע לאונם
 לקובעו הוצרך היה רא5"כ דחוק שיהיה יודעאינו
 בעת אח"כ אם אף ע"כ ההוא, עת על הפרעוןזמן

 אז ונ5יק עייל ויהיה למעוח רחוק יהיהעיתבענו
 להכי יא דודאי זה כהשום הפכירה לבס( יכולאינו
 לו שנתמדש הוא אח"כ אלא הטכירה בשעתאיכוין
 עייל הזמן וכשהניע לפרעון זמן בקבע גמשא"כהרוחק
 המכירה בשעת רגם י"ל כי סנה, רלא מורה אזיונפק
 הנ"ל, לדברינו נם י"ל וזה הרא"ש, וכדברי לזהאיכוין
 אחר, בקנה עולים הרא"ש ורברי הר"ח ררבריעפכתבנו
 וכתבו וז"ל להריא הניסוק"י כתב כןובאמת

 סיר רוקא רלאו ז"ל הראב"ד בשם ז"להאחרונים
 וכי פלוני ביום לו שיפרע זסן לו הרויח אפילואלא
 סוכחא נסי רהא קני לא אזוזי ונפיק עייל זימנאכוטי
 ליום זוזי ליה רליהוי היכי כי נסי רסעיקראמלתא
 לא ראם נדאה וסיהו כו' זבן ליה ראיצסרכופיוני
 יום לו ייחד לא ונם מיד דמים לו שיתן כריסכרו
 ליוכנא או לסחר רסי לאשתלומי אסר אלא ירועפלוני
 קנה דאחזיק מעירנא וראי בה"ג נחיצותא בלאאחרא

 אפילו כמלוה עליו רנקהשו הכי בתר להו מקבלוזוזי
 רכממום אדעתיה נלי לא דכה"נ קנה אזוזי ונפיקעייל

 וכן זבן לא רהכי אדעתיה דניסא כדי הואדוחהא
 ברעת כם"ש' מפורש הוא זה הרי ונך"ל ז"ל ר"חכתב

 אל נבוא ובזה וכו', הביאו שלא והתיסאהגד"ה
 כרברי לרינא שפסק הנ"ל היש"ע לרבריהביאור
 כרברי שטמק הנ"ל בבדה"כ וומרבריו הנ"להנמוק"י
 אלא קנה לא ונפיק דעייל חנ"ל הרא"וש לרבריחר"ח

 בשעת לריני' רצריך כהשום אלא 3חבן רלאכףשידעינן
 אבל זמן, קבע בושלא אזוזי אז ונפיק ועיילהמכקרה
 ונהויצה לדמי' הושכירה בע~עת אז צורך היהבשלא

 אזי זסן קביעות בלא אהרא ליומא או לטחרלהשתלם
 עייל ויהיה למעות רחוק יהיה שיתבענו בעת אםאף

 במלוה עלי' זקוף ולא בסתכאש אפילו קנה אזוזיונפיק
 נ"כ פמק ואח"נ הנ"ל, הר"ח דברי והואמפור,8,
 אם ואפילו ואמר לו סדרה הר"ח שנם הר"שלדברי
 המכירה בע~עת אז דחקו ולא ור"ל לפרעון זסןשבע

 רוקא זסן לו קבע אבל אז ונפיק עייל ולאלמעות
 אזוזי אז ונפיק ועייל כו' לרחקו הזסן וכשהניעלפו-3ון
 אתן בה"נ אבל הנ"ל, הרא"וש וכדברי קנה לאג"ב
 והיינו רוקא במלוה אותו ושיזקיף כ"א אחרתעצף

 אבל רוקא, הלואה לשון בע"פ עלי' יקבע אושיכהוב
 בין לכו"ע קנה לא הלואה שם עלי' קובעכשאים
 זסן בקביעות דסני לשסיטה דמי ולא בע"פ ביןבשטר
 הוי דלא אלא עלי' הלואה שם בלא"ה דהתםלבר

 ינוש, לא בכלל כללו שפיר זסן ובקביעת ינושלא בכ~
 כ"א מקח כמ8ם לנתקו אין עלי' גצקח דשם הכאסמשא"נ
 לפי"ז נטצא וכהנ"ל עלי' הלואה שם זסןבקביעות
 לא הלואח שם עלי' נתן ולא לפרעון זסן שקבעבנ"ר
 כנ"ל, בשטר הפרעון זטן שכהב אף לכ"עקנה
 סהרבאוויץ ושל4 זאב נלענ"ר.ק

 ממימן
 ממינמק הנרול מהגאון הנ"לבענין
 פרוזין פה לפ"ק, תרל"ז שבט, כ"ו עש"ק,1'

 כש"ת ממינמק הגרול האסתי הגאוןסכבור
 זצק"ל יהורא ירוחםר'

 זצק"ל סורבאוויץ וואלף זאכ ר' הגאון לבוו"חשכתב
 רקלעצק אג"ר אזש'היה

 ונם מכבר יקרתו הנה רבה באהבהאדץדשה"ט
 לי יסלח והנה לנכון, הגיעני דעאבשבוע

 כי מכבר מכתבו על אליו תשובתי סניעת עלכת"ר
 באורך, לו להשיב ת"כף התחלתי מכתבו בבואאז

 ונם שונות וסררות הרפתקאות כמה הפמיקניאמנם
 עסי בל לבי עורנה כעת וגם ל"ע ואבל צער שלימים
 לרחמים הצריכים ישראל כלל בתוך וייויחני ינחסניר'

 הואיל באסצע שהפמקתי ואן ר' לתשועתומצפים
 וכעת שנית, לעיין מוער לי לקחתי ולא ארחיוארחי
 בעזהי"ת. להשיבו הנני שנית מאתו הגיעניאשר
 במעשה הדיינים עם שנתווכח בקיצור כתב כת"רהנה

 ק"צ במי' להא לרמותו אם לפניהם שבאא'
 להמבואר או במלוה הנשאר עליו זקף אם בהנה י'מעי'
 כת"ר הנה לפרעון, זסן קבע אם דאפילו ט"ובמעי'
 ביאר לא ונם בפרסות וא' א' כל רעת לי ביאדלא

 בקיצור אך הם' צרדי לא וגם היה איך שהיההמעשה
 לא ע"נ ס"ו וסעיף י' רמעיף הרברים פשטותלבאר

 הדברים פשסות לבאר רק הנירון נוף על להשיבירעתי
 רירו. לנירון רעתי סזה נת"ר יביןומסילא
 דבמאי ביאור צריך בהגה י' במעי' הך באסתדדץנה

 כ' י"ר מעי' מ"ז בסי' והנה הזקיפה,'הוה
 והכא לפרועו, זסן שיקבע כומעה זקיפה דהויהים"א
 ז13ן בקכע ראף מ"ו במעי' סבואר רהא כן לפרשא"א
 הם' להא רוסה אינו ההכא דזקיפה וע"כ מבסל,עו"נ
 רהכא זקיפה הוי איך לבאר י"ל וא"כ הנ"ל,ס"ז

 האחרונים על ותסיהני ביאור צריכיםוהרברים
 של הרין סקור דהנה אנן ונחזי ביותר, בזהשסתסו
 ראמר ףרשב"ג סהא ב' ע"ז רב"ם סהא הואההג"ה
 אני לו כותב ניצד בהן יחזרו שלא אותןסלמוין
 זוז באלף לפלוני פלונית שיה סכרתי נועפהפלוני
 זוז. מאות ח' בו נושה והריני זוז ר' מהם ליונתן
 בלא הא כותב רל"ל ביאור צריך ל,שב"נ רבריוהנה
 הרי"ף והנה לו, להסתין ומתרצה עו"נ רלא כלכתיבה
 סי' להראב"ר ףעים ובתכום שם בשם"ק הובאהבת'
 הסכר בעת סתרצה היה ראם סושכל בדרך תי'רנ"א
 הא כהשא"כ לו, שנתן כמף במקצת קונה היהשפיר

 והיה להסתין נתרצה לא הסכר דבעת סייריררשב"נ
 שוב נתרצה כעת אם אף וא"כ הסכר ונתבטלעו'לנ
 דכבר תחלה שנתן מעות בהסקצת לקנות יוכללא

 הסוכר ביר בעין הם עדיין אם אף מלוהנעשו
 זאפן רהיינו כתיבה בעינן %1ך ניתנה,רלהוצאה

ייי
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 מבואר א"כ יתבטל, לא עו"נ יהא אם דאףבמלוה
 במאי ביאור צריך ועדיין זקיפה הוי דישב"גדהא
 בשם שהביא שם בשמ"ק ראיתי והנה זקיפההוה

 דזבין ביומא עו"נ דדוקא ר"ח כדעת דס"לרשב"א
 הראב"ר קו' ויישב עו"נ הוי לא זמן במרויחאבל
 זמן לו במאריך רק כתיבה בלא דאף דאה"נהנ"ל
 כותבין הממתינין דרוב נקמ דמילתא דאורחאאלא
 שינבנה נכסים לשעבד השטר לו להתחייב כדישטר
 מוכח אלו  ה'רשב"א )ומדברי יעוי"ש. חלקוחות,טע

 ובשער יעוי"ש, כהמבי"מ, רלא קמ"ז סס"יכהש"ך
 ומדברי כהמבי"מ מבואר העימהר דבבעל הביאכהשפמ

 מבואר א'/כ לעיין( ויש כהש"ך מבואר הנ"להרשב"א
 על שיהיה בכדי המכר למובת כתיבה דהךדם"ל
 כרפירש דהנא זקופה א"ש וא"כ בשטר מלוההמעות
 א' ע"כ וב"מ ע"א צ"ב וכתובות ל"א בפסחיםרש"י
 בכחובות התוס' נתבו וכן עליהן שמ"ח לו שכ'רהיינו
 מלוה שמר עליהם לו שכ' היינו דהתם דזקופהע"ב

 לענין להדיא דפירשו דבריהם בדיש בתוס'ויעוי"ש
 לכאורה ביאור צריך שם לשונם אטנם אזוזיעו"נ
 דלמאי ונפיק עייל לא תו במלוה עליה וכשזקפודכתבו
 בהגהות וכמבואר מבמל אינו עו"נ אפילו לזההוצרכו
 וכמ"ש ר"ח כדעת דס"ל והנראה הנ"לרמ"א

 ולא זמנו במהחיב אבל ביומי דדוקא הנ"להר,2ב"א
 רשב"א דנקט והא מבמל איננו דזבינא ביומועו"נ
 עלי' רכש1קפו שכתבו וזהו קתני דמלתא אורחאכותב
 עכ"פ דמלתא, אורחא דהכי ביומו עו"נ לא תובמלוה
 שכתב רש"י פפףש במלוה עליו זקפן דלשוןמבואר
 בגימין דיע"ש בכ"מ הכי מפרש דרש"י ונראהיטמ"ח,
 שמ"ח שם עלה וחל וכו' ותזקוף ד"ה דרש"י א',י"ח

 כזקיפה הוי מאימתי כלומר נזקפין מאטתיובד"ה
 שמ"ח לו שכ' הוא זקיפה הא בעי מאי לודהההצה
 אף לה דכמטכחת בעי אחר דדין פי' ולכך מקוםכבכל
 שהיה מי בפ' הר"ן כתב וכן כזקיפה, הוי שמ"חבלא
 לו שכ' במלוה עלי' רוקפן הנ"ל דכתובות אהאנשוי
 דשטר כהטום רק עו"נ כהצום פי' דלא אך עליהןשמ"'ח
 כפרע הוי כשזקפן אבל דמים בלא קונה אינומכר

 כהטמע הנ"ל דב"מ טרשב"נ ראיה והביא לוהוהרי
 בכדי הוא דו"צב"נ דתקנתא כהראב"ד דס"לנ"כ
 ההטב"א ובכמט"כ כשמ"ח הוי וחכתיבה זקפןדלהוי
 הנשאר עליו זקוף רמ"א בכוונת א"ש וא"כדנ"ל
 במקור וכמבואר עליהן שמ"ח לו שכ' היינובמלוה
 הוא )והשטר הנ"ל הרשב"א לפי' דרשב"ג בהאהדין

 וכדפי' הנ"ל כתובות בר"ן מוכח וכן המוכר(,למובת
 צ"' ולפי"ז דזקפן, הלשון הנ"ל דהכתי חני בכלרש"י
 המיכר אצל מינח דהשטר ב' ע"ו ב"מ דרשב"נבהא
 רש"י דברי בזה לי"צב נראה והיה שיפרענו, שעהעד

 בכסף נקנה וקרקע דסיים בו נהטה והריני ד"הבב"מ
 14 כותב הא בזה רש"י בעי דמאי תמגהדלכאודה

 אותו שמתמיהה מה אמנם שיפרע, שעה עד למוכףרק
 יתחייב ואיך המוכר דבדי הם דרשב"נ נתיבהדהא

 הט~כר דברי על עדים בחתומים ואף וה בשטרהלוקח
 בחו"מ יעוין לו ונוח שמבד שאמר מה על חתומיםהם
 לו יש בעדים שמר דין עדים עליו שיש דכ"ת נ'סי'
 5א ומעולם המלוה בכ"ת לא אבל הלוה בכ"תוכ"ז
 שדהו דהמוכר שאני דמכר ואפשר כזה, שמרמצינו
 פרעי' דלמא די"ל רק כהטועבדים מנכסים נובהבעדים
 ה6כר בשטר כשמבואר א"כ קמ"ז סס"י הש"ךוכמ"ש
 נלמב שיהיה עד פרעתי לומר א"י שוב לושנ"ח
 שיב ולפי"1 לו, שפרע ס(נר השמר על המוכרבכ"ת
 לא דאפ"ה רק ללושח השטד המוכר נותן דלעולםי"ל
 שנ"ח מבואר זכייתו דבשמר מאחר פרעתי למעוןיוכל
 הנ"ל, דב"מ רש"י דברי בי"טוב מ"ש נסתרוא"כ
 קצ"א סי' המור כדעת דס"ל רש"י בדעת שי"לונראה
 וא"י ראיה שטר אלא אינו עבר בלשון הנכתבדשמר
 במוה עליו דוקף נהבאר עכ"פ וא"טי, זה בשמרלקנות
 יטכתב 2 בלבו ראיתי שוב ע"יהם, שמ"ח שכ'היינו

 שטר עמו עשה אם וכן הנ"ל רמ"א בהנהת דינאבהאי
 או נ"כ סתום ולשונו במלוה, הנשאר עליווזוקף

 להצת והריני בשטר לו דכ' דרשב"נ ב'נוונארכוונתו

- ובהנ"לבי  לב"מ דהא יפרש נראה היה עוד 
 אף לו דכ' בהא הזקיפה הוי דבמאי הנ"לבררשב"נ

 לר, יש שמר דדין הנ"ל והר"ן הרשב"א רבריבלא

 לנ"ם הרימב"א בח' המבואר היאב"ר בל'דהנה
 המבר על החוב זיקת יהא שלא היינו דזקיפהרהמעלה

 מזיקת המעות דוחק סר כבר בסלוה דכשזקפןכלל
 בהצון וע"ש יעוי"ש, דואתבע, הוא וחובוהקרקע
 דכיון בו נושה אני והרי בר"ה שם בב"מריט"י

 בשמ"ק וכ"ה והלוום, נמים כאלו הוי מלוהשעשאם
 כאלו הריני כאומר או באומר היינו במלוה דזקפןשם

 הנ"ל צ"ב כתובות בר"ן וכ"ה כפרעון, דהויהתקבלתי
 בר"ה א' כ"ו קידושין ברשב"א וכ"ח כפרעוןרהוי
 ד'צפיר י"ל וא"כ כותבין, שאין במקום אלא ל"שא"ר
 רע"ו פטקא תצא בספרי רהנה רשב"נ בדברי בזהנכלל
 ש"ש לרבות מנין סלוה אלא לי אין ברעך תשהכי

 משאת ת"ל במלוה שזקפן היכא היינו הנותיהקפת
 בטפרי וכן א', קט"1 בב"ם במקצת והובאמאומה
 ת"ל ופקדון בגוילה אף יכול שמוט קי"ב פסקאראה
 כשזקפן חנות והשפת  ש"ש נ"כ ומרבה ידו,משה

 אלש אינו כהשה רלשון מבואר א"כ יעוי"שמריבויא,
 י"ל א"כ וכדומה, הקפה מחמת בחייב ויאבהלוואה
 לחוב ולא היואה ידי על אלא אינו נ"כ נושהדלשון

 הריני המלוה דכוחב א""צ וא"כ וכרומה הקפהע"י
 הייני באומר דהוי טלוה, ועשאה טהקפה א5קהנושה
 ע"כ והלווהי וחזרתי המכר עבור התקבלתיכאשר
 עליו זקפן הוי שפיר דקאמר בו נושה והריניבישון
 י"ל כתובות וכר"ן והלוה, וחזר כנפרע דהויבסלוה
 ,צ6"ח לו בב' רכ"ש טזה רלמד רק כן דמפרשג"ב
 והלוה. וחזר כנפרערהוי

 במי' להך דהבא הך בין לחלק הוא דחוק עדיין~פבמבם
 י"ה ניטין מרש"י נתבאר דכבר ובפרטס"ז
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 בו1מיטה זטפן נם ומפרש מדותיו רכמשוהע"א,

 בת' נם שס"ח, עליו שכ' דהיעו בכ"סכדמפרש
 נשאי י"ג סי' ~הרשב"א ארס תולדות בחלקיהרשב"א

 המלוה עם והתנה חובות שטרי לחבירו כהשכןב"א
 לקבי לו שיש חובות שטרי מאותן שיפרעו מהשנ'

 מהן קצת ונבה המכהיכן ה'ך ואח"כ עליו,בפרעון
 על וזקפן השטרות על החתומים אצל הסלוהיה'ך
 מהמלוה ותבע כוהן לנבות יכול היה לא ואח"כשמו,
 שהתנה כיון הו"שב"א והשיב ל3?שכון, דק קבלםולא

 כיון א"כ בפרעון לקבלם לו יש שיפרעו טהיצכי
 והביא והלוום וחזר בשהן בנפרע הוי במלוה עליושזקפן
 דב"מ מהא והלוה וחזר כ8רעון חשוב דזקיפהראיה
 וכיוצא, חנות הקפת נבי טאאשימה ונם נר נביע"ב
 דכל לזקיפה שמיטה רסה1וה נ"ב מרבריו מבואראשכ
 כעבלן רהוי כהשום מעמא היינו בשמימה ונםטושום.
 הוי זכע רקביעות לעיל דפמק כיון א"כ יהלוום,ההאר

 שי' נמי וקשי' הכא, כאשנתו סהר איך וא"ככזקי8ה,
 ביאר ס"ז רבסי' כיון קשי' ונם אדירו, דידוהר*1ש
 ע"כ ד0תם י"ר סעי' צ"ז בסי' וכן צקיפה, הויטאה
 כן דאיגו הכא וא"כ ס"ז, בסי' הא על נ"בד0מך

 ס"ז סי' שהתומים ודאיתי למסתם, ולא לבארהן"י
 ס"ז בס' הא על דהיאשה הכנה3"ה בשם שהביאשם

 וכ' ה,נ"ל, בכתובו'ת תר"ן וטדברי א"נ, בפ'פרש"י
 ודאיה דוכתי לשאר דומה אינו ד"שמיטהדי"ל

 נבי דנם כלל ראיה זה ואין כתיבה ל"שדהכהיבה
 הדיני ראמרה וכדומה השמד שהחליף י"לכתיבה
 לי3א דבכאצנה כתב עור - והלוותי. התקבלתיכאלו
 דנבי הועיל לא בזה ונם מלוה, עשאו רק דזקפןהלשון
 חר וכמשכון זפפן הלשון קט"ו בב"מ 3ובוארמשכון
 צ"ד, בסי' בעצמו וכ3מש"ב שגפיטה, עם ליה איתדינא
 ונם דזקיף, הלשון ספרי איתא נופיה בשמיטהונם
 י"ל אכגס להו, דכמטוה הרשב"א מת' נתבארכבד

 וא"כ ק1ט"ח, בעי דלא בכ"ם הרא"ש דדעתבאכצן
 דאם לחלק גראה היה ע"כ אהרדי רסתדי כנ"לקשי'

 בע~עת רכאזחלה ההקפה 3שעת היה זמןהקביעות
 ההקפה בעד לו שישלם קפקבע לזם"פ הקיפומכירתו

 כהקפת ודינו ס"ז בסי' בהא נם זקיפה מקדי יאחקו
 הקיפו ההקפה  בע~ז בתחלה אם אטנם בעלמא,חנות
 זמן לו קבע הקניה אחר רק זמן שום דברו ילאסתם
 וששאה הקפה יהוי מהחלה דאפעה כזקיפה הויוצ4הר
 כהא דהכא הזקיפה נם ש*יר מתיישב ולפי"זכמאוה,
 זמן העביעהע רהתם ט"ו מפעי' בלל ול"ק ס"זכפי'
 ואח"כ סתם לקח בח1הלה 14ם 3משא"כ הקני' בעתהה(

 הא נמי )ויתי"1ב כזקיפה הוי שפיר זיסנא לוארווח
 דהקני' היינו בנסף נשיח מצאע בב"ם רש"ידפי'
 וא"ש ס"ז בסי' גהא הזקיפה(, 3בהני ולכך וודםהיה

 הנ"ל. ס"ז בסי' אהא שפיר וסמך כאן, רם"ארסתם
 כטזי"שב זח היה בסתם הרם"א שבדברי אףח1מנם

 ועקכרים ממהור עכ"ז, אטנם ברווחאיוהר
 ושם"ח הוי רזקיפה בדאהשונה מ"ש כפי יותרנראה

 חשפנות איזה עאמשה ודפיקר ס"ז, בסי' כשמיטהדיא
 דטעיקרא, החוב ונסתלקח חדשה כמלוה ידו עלשיעשה

 המבואר לפי והנה טואי, יותד בזה סתמווויאחדונים
 רהיכ"ח הנ"ל ב' סי' אדם שבתולדות רשב"אבת'

 וחזר כנתקבל דהוי כפרעון הוי ב0תטא אףדזקיפה
 ל"ם סעי' רכ"ח בסי' ביו"ד ד13בואד הא א"כורלוה

 בתייבו ישיעמוד להאריסו אין לז3ון לפרוערהנשבע
 בחיוב שיעטוד היעו העוי"ש. הרשב"א, מת'ודיא

 וחזר כנפיע רהוי החוב יזקיף דאם א"א דזהשבועתו
 הוא אחר חוב וזה פקע הראשון וחוב שוב,והלוה
 אגל נפקן, וכבר היה הראשון וזחוב עלושבועה
 בודאי בשבועתו ולא טמונא בחיוב שיעמהדלקאריכו
 כאלו הריני כאומר דהוי כ"י חובו כזקיפתיכול

 כ5 בזה נסתר ומעוזח וכנ"ל והלוותי וחזרתיהתקבלתי
 ס"ו סי' יו"ר בחלק מה"ק הנוב"י בזה שפלפלפה

 התובלהי כאלו מדיני דאמר למה זה טורח והנהבד"ה
 אחר, בדבר ומעשה תנאי דהוי ותי' שתפרעני,ע"מ

 התקבלתי כאלו הריני דיאמר ז"א הנ"ל ולפייעוי"ש,
 השניה ההלוואה שחפרעני ע"מ לך והלוותיוהזדתי
 לא בתנאי לו דכשימחול לק"ט הנוב"י קו' נוףאמנם
 דהי"ל כהטום הראשונה שבועתו מלקיים עדייןיפמוד
 יישבתי ובזה מזדהר, לא דבתנאי ע"ב י"דבנדרים

 שמצאתי ולפי סקס"ד, ל"ח סי' באבה"ע הבי"שקו'
 קצרתי. כן שי"טב קידושין להל' בחידושיולה13הנה
 הנ"ל אדם תולדות בת' הרשב"א על לעיין ישאמנם

 כגפרע הוי דזקיפה רוכתי בכל ליהדפטיקא
 אלא בתוד"ה ויעוי"ש, א', ק"ט מב"ק ולוהוחזר
 ואמאי כלום מרעיל אינו דזקיפה סובד דרבאאר"ש
 הזקיפה מהני לא אמאי א"כ מועיל לנמרי דמחילהכאן
 הזקיפח נם וא"3 והלוה, וחזר הנזילה כנתקבלדהוי
 הלוואה, בדין לה רעייל נזילה מתורת ניצאהוי

 וחזר כנפרע הוי ראיפה 13כם"ר הרשב"אוכדהוכיח
 עפ"י קצת ליישב ואטשד דדבא, טעסא ומאיורלוה,
 אנן עניים יד אין נבי ד"ה 'כ"ד המלחמותפ"ש

 אפ"ה להננזל להחזיר ררוצה הנזלן בהורה אףדונזילה
 י1בתורת כיון כפקדון דאהנו להקדישו ינול הננזלאין
 אלמא נ' ס"ק רי"א סי' בקצה"ח ויעיין אצלו, הואנזל
 לכ1לוה נשתנה לא וה"נ לפקדון נשתנה דלא שאנידנה
 כשאר המלוה של ברשותו ואינו עלה נזל תורועועדיין
 צ"ל ולפיוו הטלוה( ברשוח ו1הם הדברים )לעניןפלוה
 נבי' הוי אשתבע לא הא ע"א ק"ד בב"ק ראמרהא

 ראינו דוקא לאו פהרון ליה קשקיל דאת ערפקדון
 ברעפוהו, ראינו עלה נזל תורח דעריין מכא1כפקדון
 אפר רשה ע1ם התוס' קושית לי"שב אפשר היהובזה
 רהרי נטי נשבע אפילו בפניו הודה באם דתמהורבא
 תורת דעדיין יתיישב הנ"ל ולפי בידו. כהפהידוה,א
 לו במוחל אלא דהשבה מחיוב לפוטרו וא"י עלהנזל
 נוף לו להחזהר שיצרך בל אבל לגב(רי הנזילהנוף

 בהשבה חייב וממילא וכנ"ל עלה נזל תורת עדייןהחפץ
 דמברי הקדישה בר"ה ע"א ו' בב"ם לשי'והתוס'



צנזיךח~"טתפארת

 המלחמות לשי' אבל הנ"ל, כהטיחמות דלאכהרז"ה
 ק"מ ברף הא נמי א"ש וא"כ כנ"ל י"ל שפידהנ"ל
 יהיה והרז"ה התום' לשי' וא"כ וכנ"ל, זקפן,דל"פ
 כנפרע הוי לא דזקיפה ק"ט בב"ק דרבא מהאפובח
 כהרשב"א ורלא לפרעון רוחה ואינו והלוהוחזר

 אף ובלא"ה צ"ע, ועריין הנ"ל, ארםבתולרות
 גימין סובר רב דהא הוא כללא רלאו מוכחלהרשב"א

 וא"כ מחנ' רבפגמה אף ל"מ יחוד דזקיפה בכתיבהי"ח
- בנזל, לרירן נםי"ל  הלז בנירן עיוני מרי והינה 

 לשאלת נונעים שאינם אף נרנרים איזה לינתהדשו
 אמרתי טעכת"ה יר על זה נתנלנל כי יען עכ"זכת"ר
 י"א סעי' הש"ע לשון הנה מאתו, המוב למנוקלבל

 ביוקח נקט דלמאי לחדור הכול ה~וקח ,ואין הל"גובכ"נפ
 אין כ' ונכנס יוצא באינו ב' רבהל' ומ"ש בנ!וכרולא
 5פיכך נ"כ כ' בה"ה בכ"ט יוכן בו, ל,חווור יבו5 סהםא'

 בש"ע וכ"ה לחזוד וכול אין משניהם לחזורהרוצה
 ובמל' המוכד רשל הלויח על דקאי י"נ ובסעי' ו'סעי'
 הו"ל הלוקה דקדק יאא סעי' הש"ע לשון דהואנ'

 והדברים לחזור, יכול טהם אחד ואין נ"כלמכתב
 מזוקק הרטב"ם של' וירוע סאוד מאודמתמיהים

 שידקרק למי מצאתי שלא על תמיהני ומאורשבעוזים
 והוא הרמב"ם, רקרק נרולה רבכוונה נראה ע"כבזה,
 פ0ק ולענין בר"ה הרם"ך בשם ב"מ בשמ"קריעוין

 במוכר ביה הדר מוכר מצי אי וצ"ע וז"ל כו'כהרמ"ך
 סטכא לא מעם וט"ש אזוזי ועו"נ רעתה מפנישרהו
 נראה, וכן כ?ירי לו יהבת רלא היכא כל לזבונידעתי'

 מפני שרהו רבמובר רס"ל מבואר א"כועושה"ט
 בברי דמוען כ!וכר אבל לחזור א"י הלוקח רוקארעתה
 ב' דבהל' אשה"מ וא"כ לחזור יכול רעתי' סמכאריא
 ג', בהל' כמטא"כ המוכר אף לחזור יכול מהם א'אין

 להזור יכול באמת המוכר אבל לחזור א"י חלוקחרוקא
 העומד אמנם מזוקק. זהב הימב הדק מדוקדקוישונו

 אי ס' דהוי מנה שוה רזבן ה' בהל' מ'/ש הואלנגדי
 יחזור הרוצה ולפיכך רעתה מפני שדהו כמונדהוי

 בוראי אף נ' דבהל' נימא ואי לחזוד, א"יכהפנ"הם
 א"י הלוקח דוקא אפה"כ רעתה מפני שרהומוכר
 וכנ"ל בו-י רנוען בנפני לחזור יכול הפוכר אבל*חזור
 רפשימא ס' אלא ראינו ב"ד ה' שוה בזבן כ"'טוא"כ
 רבודאי תברא לא הא רנם והנראה לחזור, המוכרריכול
 ואין נ' בהל' הרמב"ם בם"ש המבואר להכחישא"א

 ברטב"ם והוא מעיין לכל נמבואר נקיט דוקאהלוקח
 עפ"י לזה ליסתור ד5א לי"טב אנו מוכרחין ה'הל'
 דהוא בצ"ע דהניח שם המל"נ! קושי' לבאר ד"טמאי
 הלוקה דבאמת בזה והב"ח הסם"ע ום'"ט טאד,חמיר

 ~חזור א"י שנתן בסה דק נתן שלא במה לחזווריכו*
 מאור, דחוק הוא כלל לחזוד דא"י למוכר דוסהואינו
 מדעתי יזה וכוונתי בזה מ"ש ובנתיבות בט"זועי"ש
 בעוה"י.נ"ב

 ברווחא, יותר יתיישב להלן שיתבאר מה לפיא~מנם
 בממלטלי ה' בהלבה דהרסב"ם דנדאהוהוא

 ה"4 דאל"כ דבריו מסידור וכ"נ בקרקע, ולאאיירי
 תפם ואם מדכ' ראיה ועור ב', להל' ה' הל'להקרים
 א"מ בירו ש,יטאר המעות כננד שמכר ממקחהמוכר
 ט"ז ס"ק מ"ב סי' הש"ך וכמ"ש תפיסה ל"שובקרקע
 ואף ובכמ"ב, סק"ב קמ"ו ובסי' ק"ה ס"ק מ"וובסי'

 ט"מ בעצמות המוכר יד נברה באם נרחקרהסמ"ע
 ע"כ וכ"נ הש"ך וכמ"ש תפיסה בקרקע מצינולא

 שפיר שייך ומ"ש ח11ר1 ב)פמלמלי דהרמב"םנראה
 8י רהא י"ל שפיר לפי"ז ומעתה כפשומו,תפיסה
 היינו לחזור יכול הטוכר רעתו מפני רבמוכרהטעם
 י מוע אינו רזה י"ל וא"כ וכנ"ל ברי רמועןכהטום
 מ"ק החזקת ואדרבא מוחזק א' שוב ראין בקרקעאלא

 כעחזק רהלוקח בנפטלמלין כהטא"כ ימוכרטסייעתו

 הלווח מיר להוציא המוכר של ברברי כח איןממש
 לחזור יכול מהן אחר ראין כ'ופש"ה
 אי"ם המוכר תפס באם רכ' רהא י"ל שובדמערצה

 רק בסר"ר תפיסה כחצום כוונתו איןמירו

 ר*תה, מפני שרהו כמום- הוי אם ראף וראיממעם
 המוכר יכול שפיר מוחזק הלוקח שאין כלאפי"ה
 ה"ם, וא"ש וכנ"ל דעתי' סמכא רלא ולומרלחזוד
 בני פוסק רהרמב"ם ואף ה)צל"מ, קו' ברווחאומיושב
 כהן בתקפו הש"ך כ' כבר מ"מ הפיסה רמהניסר"ר
 מקומות רבכמה ע"ז ובסי' ב' אלת י"ט ובסי' ס"מסי'
 י"י וא"כ בדבר טעם איזה ויש תפיסה רל"מכ"ל
 הוכיח כהן בתקפו הש"ך רהא ותדע מהם כ"א זהדנם
 ממקח הרמב"ם כ' והכא הדבר בנוף תפיסהדל"ב
 ושכ' בררישה ויעיין שאני דהכא דס"ל אימאשמכר

 תפיסח רמהני רהא י"ל שפיר וא"כ שאני. דהכאנ"כ
 רעתה מפני בוראי ראף רק הס' מפני אינוהמוכר
 מהני נ"כ רעתו מפני מוכר בוראי ב' אהל' נ"כוראי
 רעתו מפני בטוכר ב' בהל' רסתם והאתפיסה

 היינו כקרקע ריא לחזור א"י המוכר דגםבממלמלין
 מפני מונר בס' ראף ה' בהי' מ"ש על רסמךמשום
 וקצת בוראי וכ"ש לחזור יכוי המוכר איןרעתו
 שביאר כמו רכ' ב' בהל' הימב"ם מלשון כןכהט)וע
 רבסופה משום סופה ער המתין ולא ההיכהבאמצע
 אח"כ, יבאר נאהטר רק מקורם ביאר כאשר הדיןאין
 רוקא בר' ק' שוה דזבן הרין הרמב"ם רכתבוהא

 נתבו רבדוקא נמי י"ל בקרקע כתבו ויאבממלמיין
 שרחו רבמוכר 0קל"ח קע"ה סי' בש"ך יעויןדה'נה

 עייו השינ שהנוב"י ואף רב"מ דינא ליכא דעתהטפני
 ראיה והביא להש"ך שהסכים כהטפט בשעריעוי"ש

 בר' דזבן ק"ח דב"מ בהא יקשה ומעתהמהרא"ש,

 רסספשא דק רב"מ דינא דאיבא לי' רפשיטא ק'ושוה
 שם, הרא"ש כפי או בק' סני או ר' ליתן צריך אי5י'

 הא ואמאי בהא רשייך לי' פשימא דב"מ דינאאבל
 רעתה מפני שרהו כטכר הוי רדלמא יי' מספקאהכא
 הפהפפם פשעד ויעוי"ש מצרא, דבר דינא לינאוא"כ

 פכאן יהקשות הו"ל ויותר מסברא, כןדהקשה
 שדהו כמנר הוי ר~טא לו רמושקא להריאדמבואד



 ך יזחת"מ ת ר א פרנאנ
 רוקא רהכא רבעי הרטב"ם מפרש ע"כ רעתה,מפני

 רקרא וסיתורי אונאה ראין בקרשע אב4כמטלט4ין
 מפני במובר רינו ראין פשימא בפ"ק בםף בלהשוה
 ואף איירי רבקרקע ק"ח בדף התם א"ש וא"כרעתה
 כהסום ה 5קרקעות אונאה דאין הא ידע הוי;ם"ר
 ולא שררתיך 5תקוני ראטרי םובר היה בש5יחדרינו

 ראינו פשימא הוא רקיקע ביון מ"מ אבללעוותו,
 איירי בממ5מ5ין רהבא והבעי רעתה מפניכמובר

 ושוה בר' רזבן רינא האי הרמב"ם רנקמ האואשה"מ
 הוא אם ם' רהוי הרמב"ם רנקמ והא בממלמליןק'

 מ"ם איירי רבממ5מ5ין אף רעתה מפני שרהובמובר
 ויותר הוא הבי הנמ' 5שון ונם נקמה בע5מאלרונמא
 רכה2ך הא נבי מציעא בבא בה5' בבה"נ איתאמזה
 אמרו ובן במעות מציבה דהוי 5"ק אזוזיוע1"נ
 רעתה מפני שרהו מוכר ר5א ה"מ 5"ק במעותכמפיבה
 ואף ואקני נמר וראי רעתה מפני שרהו מובראבל
 נקמ אפי"ה איירי במנו5טלין ראף א5מא אזוזיבעו"נ
 אב5 ואשה"ט, רעתה( )מפני ובו' שרהו מוברלשון
 בםעי' רק באות אות הרמב"ם לשון ב5 העתיקוהש"ע
 וזה בר' ק' שוה שדה רזבן שדה תיבת הוסיףכ"נ
 בררך הרמב"ם בשי' י"ל ועור ובנ"5, מבוויןאינו
 א"מ תפם רב' דהא בהניח והוא קצת באו"אהנ"5,
 ה5וקח, ו5א הסוכר תפם ררוקא והא םר"ר משוםהוא
 אחר הםבר לומר ויש 'והנתיבות, בהמ"זנאמר
 הרז"ה שיכ(ת פי ע4 ,כוט(טלין ובין קרקע ביןלחלק
 אף בקרקע רק מבטל אינו רעו"נ דסובר שםבב"כו
 ברז"ה יעוי"ש בשנמשך, בממ5מ5ין 5א אב5בהחזיק

 אין עב"ז אמנם בקרקע, רזה במ"ש השיגוהמלחמות
 הכל דהוא בטםלט5ין רכהציבה רםובר הרז"ה עלקון
 רעת מצינו ובן יותר, אלים ובר,2ותו לנמרי הלוקחתחת
 קונה אינו במבר רחזקה רמוברים מהראשוניםכמה
 קצ"ב םי' בב"י ובמבואר עו"נ ב5א אף רמיםבלא

 א5מא דמים ב5א אף קונה 5בר בממ5מ5יןובכמסיכה
 עו"נ יענין להרז"ה י"5 וה"נ יותר, אליםרמשיבה
 םובר אינו עו"נ ר5ענין אף 5הרמב"ם נם י"5וא"כ

 ררחיקא טשום היינו מבט5 בשבאפך ראף רקבהרז"ה
 איירי שפרע מי 5ענין בממ5טלין םוניא בכו5הלי'

 שורש המהרי"ק עמכ' ובעין קנה ו5א קנה קאמרראיך
 5ענין בן 5ח5ק רס"5 י"ל שפיר עב"ר יעוי"ש.קס"ר
 רבקרקע דאף ועו"נ רעתו טפני במוכר המוברמזרת
 מצהנו זה וכעין 5חזור, א"י ממ5ט5ין 5ענין עכ"זחוזר
 איצטריכו ולא זבין לענין 35פט5טלין קרקע ביןלקלק
 5ענין יח5וק 5הרמב"ם ס"ל וה"נ ר"ז, בסי' זוזילי'

 יבו5 בקרקע ראף בעו"נ רעתו מפני הטוברחזרת
 5חזור א"י המובר גם במט5טלין עכ"ז 5חזורוימובר
 משא"כ א"מ המוכר תפם אם ה' בה5' רוקאולפי"ז
 מ"ש ע5 5חזור יכול המוכר ראין בהא וםמך ב'בהל'
 טהיר שום  ידעתי דלא אף שיהיה ואיך ובנול, ה'בהל'

 רמחלק הרמב"ם סגשון סבואר נ"ל עכ"1 הללולדברים
 5חזור א"י הלוקח רוקא ובקרקע לפמלטלין קרקעבין

 דכ' כן סובר א"נו דהרי"4 )וא4 וכנ"5, המוכדו5א
 כי ואף ועיי"ש(. קני רעתה מפני שרהורבמובר
 בכ"מ מה"ת אסור וחיש מרר,2א בבי עלייצווחו
 רקרוק ע5 נפ5אתי מאר בו ינונה 5א תהברחעכ"ז

 שמוםר רמפני רא"5 ה5וקח נ' בה5' שרקרקהענינים

 דמלתא ואורחא המוכר יחזיר 5א בודאי רעתומפני
 הרמב"ם ע5 5חשוב נתנו שלא רברים רהווקאמר

 קהמני ש5א אף ע"ב זהב 5שון ב5שונו מאוררמרקרק
 עיני. יאיר ור' בתבתי שנ"5 מה עב"ז בזה 5רקרקארם
 י"ב םעי' קצ"ב ם' בנתיבות זה בענין ראיתיעור
 אמנם עצומה, וקו' קידושין הר"ן ע5 שתמה ב'בם"ק
 תמוהין רבריו במחבת"ה 5שי', רהר"ן שם שתי'מה

 ל5וקח דשות נתן רהמובר הבין הנראה רכפימאור
 רמדינא הוא רהפי' נרו5ה שניאה והיא בכו5ה,5חזור
 נתן לא שעריין מה אף ב5ל 5חזור יבו5 ה5וקחאין
 לפרוע רוצה אין ואם לו שיפרע רחקו המובר באםרק
 הלוקח ובמ5 עריין, נתן ש5א המעות עבור הסקחבמ5
 מה ננר ויתבמ5 עור יפרע ש5א נתן ש5א המעותנגר
 שנתן, המקצת ננר הע5יונה ע5 המובר יר אז נתןש5א

 ולא אזוזי עו"נ היה רמתח5ה היינו חוזרובשהמוכר
 ה5וקח 15 כשהביא אח"ב ו5בסוף ה5וקח 15נתנם
 שכבד מאתך 5יקח רוצה איני 15 אומר המעותמותר
 עה"ע ה5וקח יר אז עו"נ שהייתי המותר 'ננר ביחזרת
 דהרי ותרע הנתיבות, 5רברי התח5ה שום איןוא"כ
 בזמן שייך ואיך בע"נ קנה מעותיו רבננר םוברהר"ן

 קרקע מול 15 אומר דרצה עה"ע מוכר יר חוזרשה5וקח
 רשות 15 נתן נבר הא במקצת המקח 5קייםובופהו
 פשומ. והוא בנ"5 וע"כ בכו5הלחזור

 עפ"י 5יישב נראה הר"ן ע5 הקושי' חומרולנורל
 חזקה, ב' בשער בקירושין הרמב"ןמ"ש

 נתן א5א בו5ן דמי 15 נתן 5א באם הראשוןבהדרך
 ובכו5הו שרות אבו5הו 5הו דשרינן מתם רמיםמקצת
 רקנה שהחזיק מזו 5בר מעותיו ערך 5פי א5א קנה5א

 עשוות באינך היינו נועותיו 'כננר ראמר מאי א"בכ51ה,
 זו שדה שיקנה בהיתר הוה וא"כ שהחזיק, מזו5בר
 הטקח דנתבטל ובעו"נ המעות ערך כנגר ואינךכולה
 רנתבט5 רכיון מאינך נמי 5כמ5 יש בו5ה זומשרה
 מיקרי נונא דבהאי ואשה"ט עה"ת החוזר ירבמקצת
 וכנ"5. מתם, מעות מקצת רנתןהר"ן
 לאפי0ת אך ענינא בהאי נרנרים הרבה 5י ישעדך

 כעת, בזה די ויהא 5קצר ההברחהפנאי
 כנפשו מאבה"ש והשלום החיים ברכת כ"תויקבל
 בלו"נ. רוש"ם ואו"נ עוז ירידוונפש

 יהוראירוחם
 רנא מבתבי 5י להעתיק 5י שימחולאבקשו

 זה שישלמ או זה ו5שלח הקודם מכתבי וגם עו"רע"י
 על מקפיר אני טאר כי חזרה, ש5י המכתביםנוף

 ומי' םי"מ רמ"א בת' לרבותינו מצינו כאשרהעתקה
 ידידו מאת הנ"ל, כהפתים א' מכ"ה אבקש ע"כפ"א,

 הנ"ל.ואחהבו,



תפארת
 מאטימן

 לוערול הגהמ"ח שהשיבתשובה
 הג"ל בעניןממינסק,

צג ך יזחחו"מ

 פה"ר המפורמם הג' הנאון הרב ידירי כבודבעזה"י
 הי"1 יהורא ירוחםטהו"ר

 יע"א פרוזין רק'האב"ד

 להשתעשע אשיב ועתה כו' הניעני נכוןגיה"ק
 הנעימיםברבריו

 ביותר שסתמו האחדונים על לתמוה מר ס"שוזנה
 בכי שכתבתי כוה לפי בטלוה, דזקףבדין

 בלשון וכ~פורש נלוי הכל כי תמיה שום כאן איןהנ"ל
 פירושו גלוי במלוה עליו זקף לשון רודאי 5בדהר3ו"א
 מה אמנם יותר בעינן ולא הלואה שם ע5יו שקבע5ב5

 והביאו שמ"ח דמצריך כתר"נ ידידי מדברישנראה

 טעם שנתנו ההשב"א ומדברי בתשובה הרי"ףמדביי
 א"ש וא"כ זה ע5 וכתב רשב"נ, שזכד הכתיבהעל

 צ"ב וכתובות 5"א פמחים כדפירש"י דהכאזסיפה
 מ15ה שטר ע5יהם 15 שכתב היינו דהתםדזקיפה
 רפירש"י דהאי מר דסבר חנהי הבינותי ו5אעדכ"ל,
 י"ה ובישמ"ח דוקא הוא שמ"ה שכתב דזקיפהבהא

 הוא, הכי 5א ודאי והרשב"א להרי"ף עכ"פזקיפה,

 שאי'נה רשב"נ שאמד הבתיבה על מעם דנתנודכיון
 ראיה מפורש הרי אהר, ממעם אלא הזקיפה,כ2מעם
 כתיבה בעהנן לא זקיפה ר5ענין להיפך מדבריהםנמורה
 צייכין ד5שון מר מ"ש נם 5עי5. וכרכתבתירוקא
 ונפיק עיי5 לא תו במ15ה ע5יו וכשזקפו רבתבוביאור

 5ענ"ד מבמל אינו עו"נ אפילו הא 5זה הוצרכוד5סאי
 לא ונו וצ'/ל אחת תיבה בלש'ונם רחסי נראההיה

 סד גז"ש גם עו"נ, מה'ני 5א תו או 5עו"נחיישינן
 א' י"ח ניטין דיעוין בכ"מ הכי מפרש דרש"יונדאה

 ובד"ה שמ"ח, שם ע5יה 1ה5 כו' ותזקיף ד"הרש"י

 דהוקשה נזקיפה הוי מאימתי כ5ומר נזקפיןמאימתי
 כבכ5 שמ"ח 15 שכתב היא זקופה הא בעי מאילו

 ב5א א9 5ה דמשכחת בעי אחר דדין פי' ו5כךמקום
 ה5א ד5כאורה הכינותי לא עדכ"ל כזקופה הוישמ"ט
 שב(ר עשה ש5א 5הדיא משמע דה5א 5היפך ראיהכהה
 ר5כאורה א5א בס5וה המוהר זקף בע"פ א5א אחרהוב
 5במו5 שבע"פ בדיבוד כח שאין 5וכור אפהטרהיה

 רש"י כמטסיע לזה הכתיבה שהוא שבכתב דבדיעקור
 3אטום לה נפקע בעלמא בדיבור אף א5א כןדאינו
 שמ"ח שם וחל כהטסמ שאינו ב"ד ה2עשהבתיבה
בעלמא.

 רלשון כו' כלומר נזקפין סאיסתי טירש"י231ה
 בם5וה, אותה זוקפים שמפורש כהטכח3נזקפין

 בידם רשות זסן בכ5 וראי סאיסתי בעי סאיוא"כ
 הוי מאיסתי נלומר רש"י אמר 5זה בסלוה,5זוופם
 אסר ולזה מ8ורש, אאוחו לא אם אף טאיליוכאי*ה

 שום כתבו ש5א וא9 כזקיפה הוה בדין העסדחנמטעח
 יא רוראי כזקופה הוה בע"פ דנם מפורש הרידבר
- בע"פ, בדין סהעסדה בע"פ מפוו"טת זקופהעדי9  
 נק:ה וקרקע שכתב רש"י דברי ע5 5תמוה מר מ"שנם

 הוה לענ"ד נ"כ, שטר כותב הא בזה בעי דמאיבכסף
 כתב רבאמת הנ"ל, 5דברי גמורה מייעתא ג":מזה
 בע"פ מפור,ט במלוה זקפן אפי'1 אלא הוא דוקא4ח1
 בזקיפה נם שיועי5 המעם יפרש הוצרך לבן ש"ד כג'

 גם זק9 רב5א כזשום י"ל בלא"ה אף אמנםבע"פ
 המעית כננר הקנין עיקר הוה ושם כלל קנה לאבשמר
 וכדכתב מוריד ואינו מעלה אינו ובשטר 'בדבכסף
 בזקף גם ולכן בהנה, יטם סעט"ז ק"צ סי'הרמ"א
 בויה וקונה הכסף כל קיבל כאילו הוה דאזמיטמיענו

 תיף רהכל השני באופן מר מ"'ט אמנם הכסףבכ5
 בסימ לכדטה יטנאמרו הדברים הן ה; הלואהביעתן
 בק 5ח5ק הוא דחוק רעד"ן ומ"'ט יעיל מ"יטובכל
 ממק מו"ט"י נתבאר דכבר ~בפרמ לשמיטה רהכאהך
 ,2עם הנ"י בדברי כתבתי כבר מרותיה רמשוהי"ח
 לפי"ז בשמימה חנות מהקפת מקח דמי לחלקננון
 א"רי בבתיבה נ"כ רהתם נימק הנ"ל מרש"י ק"מיא

 כתובה יטם מינה לעקור דצריך ב"ד סעשהרראה
 וכדמשמע וכהנ"' שמ"ח שם על" וליתן ב"דוטעשה
 שמימה בכלל כל5 היתה לא עתה רעד שם רש"יכלשון
 הב"י רחק בחעם ולענ"ד ב"ד, מעשה שהיאמשום
 מאימתי דאכן. שם ניטין הש"ס רברי יתרץשם

 ראמר דהרא"ש א4יבי' ברין העמרה משעתמקפין
 לא דהש"ס ואמר לפרעוג זסן שקבע הוא קיפהרה

 יעף"ש, ב"ר, מעשה רהוה וכה"נ בכתובה אלאאי-י
 בכתובה נם שאכי רש"י דברי ע5 יתרץ מאידא"כ
 בפשיטא לענ"ר אבל במלוה, ,2שזקפן כזקיפהדוא
 ודאי מפורש במלוה זקפן דאם 5עיי וכדכתבהיניחא

 דהש"ס אלא ב"ד מעשה וכל בכתובה גם לכו"עמהני
 במיוה זקפן כשלא אף מעצמן נזקפין מאימתיישאל

 רט"י שמרסז וה ברק העמדה משעת ואמרספורש,
 ימשכת מאי אכבם וכהנ"5, שאמר כלמרבמי5ת
 5בר 5פרעה זסן בקביעת ביה סמ ד5א שםפרש"י
 צריך ודאי ע"ז מפורש בס5וה 'טטקפה בעיטאלא
 ואויי ובהנ"5, שאני ב"ר דמעשה הב"י ש5 מעםליתן
 כהשזפנום סבד דרב ושסוא5 רב פ5ימ הוא דבזהי"5

 סבר דרב שם, בממק סמ רבחדא סבר חטמוא5ותקוף
 אינה ונם ב55 יטמיטה ואינה ב"ד מעשה שהואביון
 5נוללה אחת פעו5ות, שני בת צריך 5בן ינחט 5אבכ55
 יטמ כצבה 5בט5 והשנית בפנמשן והוא ינהטב5א
 וושוק בזקיפה, והיא שסימה בדין ו~5ו5ה ב"רסעשה

 סברי ושסוא5 יעוי'~ש, ע"ז להריא סורה ר,ט"ילשון
 5כוללה אחת בפעו5ה וסני חנות סהקפת שאנידלא
 בההפת אב5 שסימה, בכ5ל הוי וממי5א ינושב5א
 ורק רהרא"ש א5יבי' שסיטה בנ55 הוא רשפידחנות

 5פרעון זסן בקביעות סני ינוש ב5א וטכוללהבעינן
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 מ8נמה זמן קביעות טרע ד5א דהבא א5יבי' נם5בר

 וא5יבי' סעתח, ישיננשינו רעת ני5וי שהואשפידש"י
 שחשב יור ר"פ שבועות הכהטנה ברברי יותר א"שררב
 עטאן ואם ע5יהן ואמר שכיר ושכר חנות הקפתשם
 סעטה וכ5 ומפתה אונם חשב ואח"כ כהשממת*לוה
 מ5וה עשאן דאם בהם אמר ולא משמטת עואינןב"ר

 לבר מלוה בעשאן בהן סני ריא כדטום וע"ככהשכ(מת
 הביא ש5א )ומהתימא עמה פנומה נם נעינןאיא
 המחבר, מו"ח דעת 5פי מזה, 5רב מייעתאהט"ס
 המסדר( סהרבוצ"ע,

 דכהשמע הו,שב"א מרברי כתר"נ *חביא סהאמנם
 המעם הוה בטטיטה דנם דס"5סדבריו

 וה5וה וחזר כקבלן דהוה כמסום כהשממ במלוהדזקמ
 חנות בהקפת הטעם דאמר כהב"י ד5א ודאי הוא זהיו

 בכ55 אב5 ינוט, לא בכ55 דאינו משום משמטדאינו
 )ובאמת דהרמב"ם אליבי' מקח רמי נ"כ הואישסיטה

 א5יבי' בזה מוכהחים הב"י רברי אין ס"טד5פי
 חטבינהו דלא סהא הב"י טדייק טאי דאיףהרמב"ם
 וב5 ומ8תה ואונס וש"ט חנות הקפה ביחדלכולם
 עטאן ראם ע5יהם ו5וכ(ר כהשממ ראינה ב"דמעשה
 דרב אליבי' דיוק זה טאין כתבתי סבר כהשמט,פ5וה

 5תוד. מלוה בעשאן באמז סני 5א וקנס ב"דדבמעשח
 דרק כהב בעצמו הב"י הרי דשמוא5 א5יבי' אףונם

 נטאר ו5א ב"ד במעטה זקופה הוה 5בד בדיןהעושדה
 ב' בסהשנה רפוסק הרמב"ם מדברי טרייק כששיאלא
 5ענ"ד כהשפ(ט, בר"ה וח5קה הפרח את השוחטדשם
 הרמב"ם סדברי 3משסש דמפורש ריוק הוי לא זחנם

 חנות רבהקפת זה הוא דהטעם שס הכהשנהבפידויש
 להקיף הדרך טכן ר"ל וממכר במקח האמנהשהיא

 שמימה בכ55 ואינה מקח דמי נקראת 5כןבהאמנה
 את בש,וחט משא"כ 3פפהרוש, מלוה עשאה א"כאיא
 הקיף ולא מיירי בה 5הקיף ררך אין בר"ה וח5קההפרה
 האמנה חשובה אינה ו5כן יו"ט שהוא כה8ום אלא15

 ואף כהשטמת, ו5כן ראשו'נה כהשעה כם5וה חויא5א

 נפ"י הר"ש נ"כ והביאו הב"י שהביאד2ירוט5מי
 רפלינ יהורא כר' דהשוחמ 5ההיא מוקי שם1ץ:בועות

 לומר יש משמט, דהראשון ואמר חנות בהקפתנם
 כם5וה שהוא ראף 5הידושלמי 5י' קשי' דהויכךנזם
 5תובעו ראוי שאינו כיון ינוש 5א בכ55 הוי 5אעכ"ז
 ר5ר"י ום"ר כר"י 5ה מוקי ו5כן כמשסגשן ו5מהניו"ט
 לא בכ55 הוא כן מאליו מלוה הרא*נה ושנעהשית3ה2ם
 כהשמטת( ולמה ביו"ט לתובעו ראוי שאינו )כיוןינהש

 איבו והא כירוישלמי שם עלי' פריך אח"ב אבל13א5יו,
 ראוי שיהא בעינן לר"י דנם דס"ל בר"ה לתובעוראוי

 שראוי כמו להאמינו שהאוי כיון ותירץלננהשח
 הוא לתובעו דראוי דגפוקי כיון לפי"ז וא"כלתובעו,

 דוקא כר"י לאוקמי צריכינן 5א דתו לושרמב"םס"ל

 ולנן ינוש 5א בכ5ל הוי השפיר אתיא לרבנן נםא4א
 בפירוש כשי ויעיין זו ככהשנה ושפיר הרמב"םכס9

 הייאי ולענ"ו הירהש5מי, בפי' עצמו טמיייקהר"יש
 רברי ע"8 והוא 5האמינו, שרשוי כיון רה"קאומר
 ואם בו' ארם טואל קם"ח טבת שוא5 פ' ריטהכאשנה
 לתובעו דראוי הרי בו' אצ5ו מ5יתו מניח מאמינואינו
 הבע ל8 אם אמנם 3משכון. 5ו טיתן ביו"ט נםשפיר
 שר 5האסינו ראוי הוא ראם בזה ת5י משכוןמסנו
 3מ13ת לו ושיט5ם נונש טא"נו והא משבון ב5א5מחר
 אימור ב5א אב5 ע5י' ררבעי יו"ט איסור כהשוםהיא
 הוי וטפיר תו"ם 5ו לו*5ם נונטו דהיה וראייו"ט
 היום נם משבון 5נניץות שואוי משום י1ואש 5אבכ55
 סגנו ביקש לא ום"ם 5האמינו ראוי אינו אםאבל

 היה אם ואף כ5ל 5נונשו רצונו טאין ש"םכהשכון
 להאטינו שראוי כיון ראמר וזהו 5ו מקיף היהח5
 ביקש ש5א מטעם ראוי ואין יתובעו שראויכמו

 שפיר כאוורץ ובזה 5נונשו, רצונו שאין ממנוכהשכון
 ורב דרנה בפ5ונתא השוא5 דפ' אמוניא שםתמיהתו
 הנ"4 ו5פי 5יתבע, ניתנה 5א 5כ"ע ביו"ט רהאיוסף

 בב"ד, 5יתבע ניתנה אי הוא ,שם הפ5ונתא דכ5א"וש

 ראוי ביו"ס נש ודאי בעצמו אבל 5הדיא שםכדפיו,8"י
 ממנו בהשכון לתבוע טיוכ5 והיינו 5כ*ע הואלתובעו
 ואח"כ בו 5עיין נעת בידי אין והירוש5כפיוכהנ"5,
 הנמרולי בטם הביאו ר"ז ס"ז בם' בתומיםראיתי
 יברש ,שאין ע5יו ובהב זה באופן נ"כ י8כתבתרומה
 דהרא"יש אליבא אמנם ע"וש. הכי, י"ל שפירברורים
 הב"י לדברי וא"כ יעוי"וש. טם, הב"י רברי צדקושפיר
 תישובת דסדברי בזה פ5יני והרטב"א רהרא"טי"5

 חנות והקפת דטעם וראי כהשסע הב"י שהביאהרא"ש
 וראי לדידי' וא"כ ינוש, 5א בכ55 שאינו כמשוםהוא
 דכיון ינואפ ב5א וכו55ו 5בד לפרעון זמן בקבער'

 נונשו הזסן בהניע הרי טמיטה קורם זמןרקבע

 חיוב בין נפ"ם אין ר5,רירו משמטת, ושביעיתבוראי
 בטהוא כהשממת בכ"ע שקח דרך לחוב הלואהררך
 ננישה. בכ55 כשאינה משממת ואינה ננישהבכלל
 הרשב"א מדברי כהצסע וכן מר 21הביא יהרשב"אאב5

 ררק דס"5 השניה בתשובה מחם"ח הב"י יטםשהביא

 דרך דהוה ח'נות הקפת אבל בושמט יבד הלואהדוך
 ס5וה דעשאה פירוש וראי ולפי"ז כוטממ אינומקח
 שם טכגו שיעקר דהיינו מפויש מ4וה שעשאוהוה
 כזקיפה כ1כמש והוי ה5ואה המי שם עלי' ויקבע מקחרמי

 הרט"א ו5פי"ז לו, וה5וה וחזי כנפרע רהוהררשב"נ
 זמן 5ו שקבע 3ושעה זקיפה דמיקרי מ"ז במי'שפמק
 ליתן צריך אין באמת ולדידי' כהרא"ש פסק5פורעו
 ואז לבד י3וש בלא 5כו5לו אל4* כ55 ה5ואה שםע5י'
 שצדיך ק"ץ בסי' בכאן כהשא"כ כהשמט, מקח ימינם

 שצריך בלשונו אמר ברוקא מקח דבוי שם מכגו5עקור
 הוי ואו הלואה שם ע5י' ליפן והיעו בם5והלזוקפו
 לישות צריך ישם נם ולהוץ8ב"א והלוה, וחזרכנפרע

 דכהשכון סלוה ז*יפת דהלא הוא הבי ודאי ו5פי*זכן
 ובושטי3שה קם"1 בב"13 מ24וסה כהשאת כהשראי5פינן
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 דבעיח עץ'ע ין לע אבל ידה פשה בעל כל כתובנ"כ

 בעקירת אלא תקנה אק התקבלתי כאלו הרימשיאסר
 בק רהלואה חרש ישם ומ"ו ולקבוע כצצו הראשתןשם

 פר יטפלפל מה נם הנ"ל, ובכל לע"ד בע"6 בקבנתב
 לאחן ערבים הם ועחלה זקיפת לעמן ק"ם דב"קמהא

 לכ"ע פילי לכל מנחלה ראיה אין לענ"ד ום"סשוטעת,
 פחילה דבעען לרבא ס"ל ליח אתא דבא"מוראכען
 לו כצי לא הרב פר פ"יט נם בזקיפה, סני ולאכאיש

 ק"ם, ולא לעיל כיובתי בבר לבד בזקיפהבבחיבה
 באנ"ח. עזה באהבה ד"ש ירידוכנלענ"ד,

 קלעצק ח6"ק וואלף,זאב

 מבמימן
 הנ"ל בעניןעוד

 - א-
 8רוזין פק"ק לפ"ק, תרל"ז אדר, כ"נ ה', יוםבעזה"י,

 8"ה הממוהסם הגדול הנאוןומכבוד
 זצק"ל יהודא ירו'חם ר'מרן

 רבה באהבה הרפה תורתו ושלום הסובאחד"ש
 על החעתק בצירוף פכתבו הניעניתפול

 בע"ה להשיבו הנני וכעת פאד. מרוד והייתיה*4מם.
 כעזה"י. בעטי יעלה אשר כפי פכתבו מדועל

 שבניוון המעשה נוף פאתי נעלם היה בי יעזהנה
 0פקתו אדני פה על ירעתי ולאדידיה,

 הנני ועתה בפרטית, לבאר העיקר ידעתי לאיו0רו.
 נ"כ בע"8 מני או שמר בעינן אם 0מקו עיקר כירואה
 יהא והמעות טעכשיו שיקנה להדיא במירשןןהנה

 דודאי דיין ולית דין לית בזה בהלואה,עליו
 טפק שום בזה ואין יעכב שלא להדיא רפירש כיוןקנה

 פירש שלא ב0חומ14 הוא להסתפק שיש פה אפנםסלל,
 חוב, שטר בכחב דדוקא לופר מקום יש דבזהלהדיא,
 האי כויי מדמרח אמלוה ואוקכמ1 טקח מרפיאשקא
 לא ע"פ מלוה ישם בהזכיר אבל חוב, שטרלמכונב
 אהא נשוי ושהיה סי 6' כהובות פר"ן פוכח וכןמהני,
 לו -4כתב דהיינו זק8ן נקם הכי דכהשום בפלוהדזקפן
 כ4שום לו, חייב בא4שדיין זה בלא נהם ולא חובשנטי

 במלוה זא8ן אבל דמים שיתן עד קנח לא טכרדבע4טר
 אם וחנה ושם, יעוין דוץ4ב"ג מהא פחני חובבשסר
 ראמו וסעין 4עב שמר ב5א אף מהני ודאי בע"8*ירש

 גפו וה4טר את ,שכוחבין במקום כסף %בששיושין
 קצ"א בסי' יחב"י ממכירה א' פיק הגצידשכתב

 כההך ועל חוב ו4פר דכתב לי לסה כן ואםי6שיטות,
 ברירי דהכא רק ע*8 א*יט מהני ודאי להדיאדב*יוץש
 חוב שטר שכתב כל הכי א8ילו בסתמא רט 6ירשכלא
 אם 4בלשנה.

 תזבה-

 אלכטש 9גה לא ג51וה ו4ם ע"8

 מהאי וחא בע"8 חוב שם להזכיר חוב שטר ביןדפחלק
 כת"ר בדברי וראיתי חוב. שטר נקם דוקאדהד"ן
 חוב, שטר נהט הכי דכהשום הר"ן דעת נםוהסיב
 הגראה וכפי בתוס', י4כתבו בפו צררי חששדכהטום

 ויראה בדבריו לעיין ויםח% שם בהר"ן כת"ר עייןלא
 לרבדיו ראיה ופדהביא כן, להעסיס אפשידאי

 אבל בכתב דוטא שם דנם אלסא דהאוטניןמרשב"נ
 סקצ"א נתיבות ויעיין פהני, לא בע"8 חוב שםבהזכיר
 כפו הנ"ל דכתובות הר"ן בביחור א4כתב ב' ס"קסוף

 שם. עיין כטהרי"ם ודלאשכתבתי

 משוס6ות קאשרכיח דמה דבריו סדר על נבואןעיעה
 דא4 אזוזי ונפיק עייל בד"ה ע"זבב"ם

 רחיח דאין פפילא פובן הנ"ל לפי - פהני.בע"8
 *ירש בלא כן שאין פה טהני ודאי להדיא רמירשכלל
 הנ"ל מהר"ן וכדפוכה שטר דוקא בעינן כפירשדיהא
 מהרי"מ ודברי כמהרי"ם, דלא שנתבאר פהלפי

 והדי פירש פהני דלא כתובות פהו"ן דהוכיחהפוהין
 דנכסים ב0וגיא קידושין בר"ן פבואר רהאופניןבהא
 פהני להדיא רפירש ליה דמבירא אהריות להםשיש
 שכתב ו'כפו דמים, פקצת דנתן שאני דשם משוםואי

 פי 8' הר"ן פוכיח מאי כן אם כך. אחדהמהרי"ם
 דהאופנין, דרשב"נ פהא כנבה הוי דיטטר נשוישהיה
 שטד נם פהני, דפירש והכא כפירש, יק הוי לאדלפא
 שטר נם פהני לא דפירש היכא כאן שאין פהפהני,
 רהיכיח מנומנפין, טהרי"ם דביי זה בלא ונם פהני,לא
 בתב ושוב מהני, לא דפירש דהאופנין דרשב"גפהא

 איכא דר,טב"נ בהא נם וה'רי פירש פהני מעותדפקצת
 דברי ונם כך, אחר בעצפו וכדכתב ? פעותפקצת

 דלהדיא קצת מגומנם הנ"ל ב' ס"ק קצ"א סי'הנתיבות
 ודאי להדיא, דפירש דס"ל אהא שם בהר"ןאיתא
 דוקא שטר בעינן כפירש רלהוי בסתמא אבלפהני.
 בקירושין הנ"ל הי"ן דברי כל כהונן הכל אתיאובזה

 דנם נראה ? להריא פירש הוי פאי אמנםובכתובות,
 -4הובא בב"ם הרשב"א דהנה הראשונים, נחלקובזה

 שט, בשם"ש שהובא פלשון כהטמע וכן יוסף,בניפוקי
 בב"ם בליטב"א שהובא הראב"ד בלשון 0בוארוכן
 עייל דאף כפיו-ש הוי וקני. וכהטוך וקני דחזקשם,
 כ"ו דף קי'דהשין ברפב"ן אמנם קנה. אזוזיונפיק
 בכסף, קני דלא השסר את שכותבין במקום נביע"א,
 חזק לך לו דאמד או בכסף קני לו דאמר דאףבתב
 רזה כהשמע יפנה לבד דבכסף שיפרש עד קנה לאוקני,
 כמירש דהוי דאף בדבריו ל6רש )דדוחק כפירש הוילא
 דבלוקח הלוטח שי6רש עד מהני לא רמוכר 6ירשס"ם
 והלוקח חגצכר פירש אם יקגה %א נימא דאיךתלוי,
 ו4אי אלא ? חסוכר לדברי כהודאח דשהיקהשצ4ע
 הרם'א מדברי משמע ובן כפר"ט(. הוי לא דזחג44ום
 דאף כולן רפי לו שנתן אלא שנו לא נבי דכ"זשם

 היתה דכוונתי אמרינן באנב קני לו שפידש נבעל
 בי' שדות ו' בפונר וכן יקנה. דמים לושומטיתן
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-מרינוה.  לקידושין הרשב"א בחידושי מבואר צן 

 דמים 5כשתתן באנב )יה קני זי5 קאמר דהכישם
 מדינות, בי' שדות י' 5מוכר המעם והוא הדיןוהוא
 נמי אי קרקע, אנב נמור קנין קני לו בשפירשכיהו
 שם יעוין עכ"5, זו ש5 בחזקה השאר קני שדות,בי'
 שיפרש עד כפירש הוי 5א קני דסתם מבואר כןאס

 הסם"ע דכתב בהא נ"כ נראה ובזה נמור. קניןיהדיא
 דבמקום יקון ערבוני ע5 דקאי כ"1 ס"ק ק"צבסי'

 - שם. יעוין כ55, קונה אינו השטר את'טכותבין
 ע5 בהשנתו הראב"ד בדברי בהיפך מבוארויכאורה
 ישון, דערבוני הא על ע"ז ב"מ בשמ"ק שהובאררז"ה
 כמאן 5וה דהוי החזיק 5א בין החזיק בין יקוןדערבוני
 שי אמנם הימב שם יעוין אהנה בכספאדפריש
 כפריש, הוי נוונא האי דכי לשיטתו הראב"דהנ"5
 הוי לא הנ"5 קידושין ורשב"א הרמב"ן 5שימתאב5

 טנומנמין הסם"ע דברי זה דב5א )א5א וכנ"ל.כפריש
 נופיה(. בר"ן 5המעיין הי"ן דברי ע5 נן שכתבבמה
 ע5 בהשנתו הראב"ד מדברי 5מדנו אורחיןואנב
 רהא סק"י קצ"ח בסי' הש"ך כדברי הנ"5הרז"ה

 ואפי5ו מפריש הוי יקון רערבוני 5הריא כתבהראב"ד
 א"כ שפרע, למי דק קונה אינו דבממ5ט5ין סייםהכי

 סהני, לא בכסף שיקנה שפירש אף דבממ5מ5יןכבואר
 ודלא והב"י הרם"א לשימת שם הטכימווהאחיונים
 סנדו5י ליה דמסייע תנא 5הש"ך יש והריכהש"ך,

 )14( הנ"ל. היאב"דהראש'ונים
 א' סי' מעות קנין ה"5 אפרים שהמחנהךראירעי

 כ"ד סי' ריש הב"י על דהקשהבסופו

 שפרע מי 5ענין הוא ממ5מ5ין. 5ענין יקוןדערבוני
- מהני, דפריש קצ"ח סי' הב"י לשימת דהאהקשה  
 וכן מסם"ע מוכח ו5הנ"5 ? כפיו"ט הוי הכאא"כ

 הוי 5א נונא האי דכי הנ"5 סדושין ורשב"אמרמב"ן
 דבעינן דאפשד בעצמו אפרים המחנה סיים וכןכפיר,ט,
 המחנה ראיה שהביא מה ונם שם. יעוין 5הדיא,פירש
 דאם ע5יו, תמהני כפיו"ט, דהוי סודד מקנין שםאפרים
 בפ"ק הראשונים פ5פלו מאי א"כ כפירש הויק"ס

,ך*

 שכתב זצק"ל כפכוינסק הנדו5 הנאון דעת לכוי4א(
 ש)4ר, 5ו בשכתב דוקא במ5וה ע5יודזקפן

 היינו מהני, בהדיא שפירש היכא רק בע"פ, 5אאב4
 ה5ואה 5הוי והמעות מעכשיו שיקנה 5הדיא רששפ
 בפתחי מובא התו"נ שכתב מה ע5 5העיר בזהיש

 זמן שקבע דק בהקפה הק5ף לקחו דאםהשובה,
 יטרע לא דאומי הזמן יעבור עד תנשא דלאלפרען
 5נמרי המקח ויתבטל אזוזי ונפיק עייל המוכרויהי

 המעות 5יתן האשה תרצה אם אף מועי5 אינוובק5ף
 ע"ש, עכ"5, רבנן תיקנו לא ש5ה ק5ף דהאבעצמה
 דהא הג"ם בשם זה, על השינ ק"ב בסי' הפ"תודנאון
 ונפיק בדעיי5 אף רעתה מפני שדהו דבמוכרנתבאד

 בסי' השלחן בערוך ועיין ע"ש, הקנין, מבטל לאאזווי

 או נמטמר ועדיפא דמים ב5א קונה ק"ס אםרקדושין
 סהני, בפריוט נופיה בשטר הא כהטמר, רק הויד5א

 ק"ס כן ואם נמור, 5פשיטא והב"י המנידוכדכתבו
 וע"כ פריש, הוי הא מ"ם כשטר אלא אינו אםאף

 דערבון קידושין מר"ן שהביא מה ונם כפריש,דאינו
 נ"כ קנין 5שם בנתנם מיירי קונה, הוא ג151כננד
 שאין במהום סתמא בנתנם דמיירי כ55, ראיהאינו

 במקום משא"כ בכסף, דקונין השטר, אתבותבין
 בר"ן הי"מ יעוי"ש בשמר, רק בו קונין דאיןשכותבין
 קידושין והרשב"א הרמב"ן 5שיטת 5הנ"לובפוט
 המח"א ראיות דאין פשומ כפר"ט, הוי 5אדבה"נ
 להש"ך מוכרחת ראיה הנ"ל מהראב"ד אמנםכ15ם.

 סתרי שכתבתי מה 5פי קידושין הרשב"אודברי
 כמח מצינו וכן בשמו, ה'נ"5 שהביא בב"מלדבריו
 דו"ט3"א דאפשי הוי רשב"א תרי או5י ונםפעמים
 ד"ה ב' ע"ז בב"מ התוס' והנת הראשון, היינודב"ם
 זו משיכה מכירה, בשעת פירט 5א אם רכתבועו"נ
 מבואר גבי', ה15אה 5הוי וזוזי זה. חפץ קונהתהא
 זה, חפץ קונה תהא זו מטיכה דאמד דאף דס"5נ"'כ
 כהו"טב"א וד5א היטב, באר שיפרש עד סיים ש5אכל

 זה חפץ קונה תהא זו משיכה די"5 משום הנ"5,שבנ"י
 קידושין ורשב"א הרמב"ן וכם"ש הדמים,כשתתן
 מכרט כתב הרשב"א בשם דהנ"י כתב )וכת"רהנ"5.

 וכנ"5( טובא אהדדי דפ5יני היניש ו5א התוס'כרברי
 אסור ומוכד מותר שה5וקח פעמים ס"ה, בב"םויעיין
 י5פי נבך, ה15אה להוי וזוזי בועכשיו קני 5יהדאמר
 אתי הנ"ל עו"נ בד"ה ע"ב ע"ז ב"ם התוס'שיטת
 דב5או נבך, ה15אה 5הוי וזוזי 5סיים דבעי הימבשפיר

 ויתבט' אזוזי ונפיק עיי5 יהא ד5מא 5חוש ישהכי
 בזה דנתקשה 5ב"ם ברימב"א ויעוי"ש 5נמרי,המקח
 אם אף מעכשיו, קני 5ו דאמד דכיון 5סיים, 5וד~מה
 ע"ז בדף שהביא לשי' ואזי5 יתבטל, 5א עו"ניהא
 כפדיש הוי וקני וחזק וקני דבכמטוך הראב"דדברי
 וכנ"ל, התוס' לשי' משא"כ מבמ5, אינו עו"נדאף

 וז"ל שכתב הדאב"ר לשון שהביא שם בש)פ"קוראיתי

יוספה
 במליה עליו דבזקף נתבאר דשם ועוד וז"5 שכתבהנ"ל
 אמר אם ו5כן אזוזי ונפיק עייי אם אף הקניןנגמר

 מיי. קנה אצלד מ15ה יהיו והמעות 5ד תקנההכהטיכה
 5מסור צריך שהוא יודע שהסופר בגט הכא וא"כע"ש,
 דדעתו ודאי הבע5 של שיהיה מוכרח והגטלאשתו
 דעת ולפי מיוה. ע5יו ישאיו והמעות מיד5הקנות
 בם5וה ע5יו דבזקפן פהמום בוה 5חקור יש הנ"5הנאון
 או בע"פ, לא אבל שטר לו בשכתב או דוקאצריך
 הלואה, להוי והטעות מעכשיו שיקנה בהדיא5פרש
 ובודברי לא. או בהדיא, כ)פפורש הוה אי זהבכנון
 כמפורש כהטמע נמ בבי זה דבכנון סהשמעבעה"ש
 )אטיסה. בקנין או הנבהה בלא אףבהדיא,

 ה)שתבר( התן המטרר)מהרב



צה ך 'זחחו"ם ת ר א כשרצ
 ד5א ה"ט ה15אה, נבך להוי וזוזי מעכשיו קנידא"5
 שממתין כארם אותו שיסתין א5א אווזי 51יפוקלעייל
 דמים במהצת מקניא ארעא רכה"נ בהלואה,לחבירו
 51יפוק 5עיי5 ד5א במ"ש ביאור וצריך יעוי"ש,עכ"ל,
 הראב"ר ישימת מבטל אינו עו"נ אף קני רא"5רכ5

 קושית לסלק הראב"ר רכומנת ואפשר וכנ"ל,בעצטו
 ע"כ וכנ"5, גבך, ה15אה 5הוי וזוזי ר5"5הריטב"א
 ב' ע5 הנמ"ר כוונת ראין קאמרי או ראומפו"ט

 מהני רכה"נ מעכשיו קני רא"5 או רק ביחרה5שונות
 ה15אה להוי זוזי רא"ל או וכנ"ל, בעו"נ אף5ע51ם
 וא"כ או, במקום המחלקת 1ח1 הוא רוזוזי והואונבך,
 יתבמ5, שפיר עו"נ יהא דאם יהעו"נ ר5א קאמרשסיר
 אמנם בהאומנין, וכדמוכח בכתב רק בע"פ 5"מרבזה
 כמ"ש הראב"ד רכוונת נראה ע"כ מובא, רחוקרוא

 רק כן דא"5 הנמ"ר כוונת ראין הרשב"א בשםהנ"י

 דברי 5באר במ"ש שם הנ"י )ורברי הוא, הכיבסתטא
 5פרש שהכריחם ומה ואיכ"מ(, ביאור צריךהרשב"א

 5חוש יש רבל"ז משום הוא רברוקא פיר,2ו 51אבן
 משום א6"ל המקח, ויתבמ5 אזוזי עו"נ יהאדדלמא
 אף מותר יוקח ביר הא עכ"ז עו"נ, יהא אםדאף

 היינו עו"נ, דלא ררקרקו והא אסור, ומוכרמקודם
 המוגר הוה נתן ש5א מה נגד ונתבמ5 רבעו"נמשום
 מוחר 5ו שנוףע קודם בסתמא, כמ2א"ב השאראוכל
 רהכי פשימא עו"ינ רלא שנודע ו5אחר אסור,ופוכר
 שנודע לאחר השאר אוכל המוכר עו"נ אי כה2א"כהוא

 ביו"ר זצ"5, דע"א בח' זה כעין ראיתי שובדעואנ,
 וראב"ר דרשב"א רסיים מאי אמנם סק"ג, קע"דסי'
 נהפוך לדידן כרא"ש וצ"5 טעות והוא כרש"יס"ל
 לדחוק הוצרכו 5א רבל"ז ור"ן כרמב"ן רס"לה,א,
 מותר שיהא בכדי 'נקימי, רדוקא י"5 רק רוקארלאו
 הר"ן רמדברי להנ"ל נחזוד ועכ"פ שנורע, קודםאף

 רנחקשה הרי"ף מת' מוכח וכן דוקא, רגתיבהכוכח
 משום הוא הכתיבה שימתו ד5פי ואף כתיבהל"5
 ונזכר מוכה 5א דזקיפה הדין שימת ר5פי היינוקנין,
 זמן 15 שסיחיב דכ5 ור"ה כהרשב"א דמוביכ55,
 ולכך דזבינא, ביומי היינו דעו"נ עו"נ איננושוב

 דכה5תא אורחא כה2ום ותירוץ כתיבה, ל"לנתקשה
 בזה רנתקשו הזינן 5כ51הו עכ"פ שטר, תורתשיהא
 חזיגן עכ"פ 'דלכו, לפי ב"א ותייצו נחיבה,5"5

 בזה נתקשה הראב"ד ונם דואא דבתיבה להודסבהרא
 בעינן ולכך עו"נ, שפיר הוי הזסן דהרחיב מזהוהע5ה
 דוקא, דכתיבה מול נ"כ במלוה נזקף שיחאכתיבה
 עד בסלוה נזקף איננו בברייתא. דקחני זהדבאופן
 הקודם במכחבי כוונתי היתה )וזה בשטרשיכתוב
 ע"פ דוקא דכתיבה דם"ל והו,צב"א מהרי"אלהוגיח
 מ0תמא שיטתו ע"פ הראב"ד שי' לפי והנהק8יטתם,
 בי חנם, דברי בהבנת נתקשה וכת"ר הוא הכינ"כ

 בזה נזקוף לא בע"פ אבל ומבוארים, פשומיםחדברים

 יעכב יא דהמעות היפב באר לתדיא שיפרששי
 ע"ב טבקם שהבאתי סת על והנה וכנ"ל.בטקניה

 שכתב לכתר"ה ראיתי שמר, לו דכתבבפירש
 שאח"כ, הריבית אף ביחד הכל 5חשוב ררךדאין
 בשטר רוקא התם 51רעתי בק~טר, כשנותברק

 כנבוי, הוי רכשזקפן משום שם, כתב ו"2"ירהרי
 ועיין רמי, כנבוי לנבות העומר שטר משוםוהיינו
 חו"מ מה"ק ובנוב"י נ"ז אות פ"ב סי' חו"מכנה"נ
 ל"א ביחר הכל חשב אף רפע"פ סהטיטא וא"כ ה',סי'
 וכ"נ יעוי"ש. נ"ז, ס"ק ס"1 סי' חו"ם מהש"ךוכ"נ
 ונתנייר לעכו"ם רבהלוה דסובר שם הרמב"םלשי'
 כה2ום רמעמא וע"כ שנתגייר, אחר זקפן דוקאבעינן

 שכתב וכמו זה, לענין מינה אפקני זוזי בלארס15קי
 היינו רזקפו רמפרש ע"כ וא"כ שם, בשמ"קהרשב"א

 טרעת להוכיח יש להיפוך לכאורה אמנם שסר,שכ'
 במטים הוא מיניה רנובה הטעם כל רהנההרמב"ם,

 שייך כ"ז והנה נתנייר, סעותיו בשבי5 יאמרושלא
 היינו רזקפו נימא אם היינו רצונו בלא לשלם חייבאי

 הריבית עם הקרן ותובע ביחר, הכ5 חושברהמלוה
 מקרי נ551 רחשבון ס"ז בסי' דאיתא וכעיןביחד,
 בעצמו המלוה לעשות יבול רזה שמימה לעניןזקיפה
 א"א א"כ שמר דבעינן נימא אי אבל הלוה,בלא
 הכל מן שטר לעשות רצונו ובשאינו הלוה רצוןבלא
 מעותיו בשביל שייך הרר א"כ לגבות יוכ5 לאביחר,
 חשבון היינו רזקיפה מוכח לכאורה וא"כ זה.נתנייר
 51תבוע לימוי ראסור זקיפה רבעינן מעמו והיינוביחד
 ביחד רק ריבית, דנומל יותר דנראה בפ"ע,הריבית

 ריבית רנוטל כ"כ נראה ראינו מותר, אז הקרןעם
 בהבלעה( שבת בשכר רמח5קינן)וכעין
 היבוב"ם, על נם מירש"י רהביא במניר יעויןא~כ~נמ

 וע"כ קע"א בסי' ובאחרונים בב"י הואוכן
 איטורא דאיכא רק הריבית, 5יתן ה5וה רברצוןדמיירי
 בשביל אמרו לא והכא רוצים, שניהם אם אףדרבנן
 נותן, אינו באמת רוצה, כשאינו אבל יאמרו,שלא
 גובה שוב מרצונו, דכשזקפן י"5 זקיפה דבעינןוהא

 הלוה ברצון ת5יא זקפן וכש5א כנבוי דהויטרינא,

 רליכא רכיון ונם רחוק, הוא אנ!נם 5יתן, רוצהאי
 רכאןינא כיון ואפשר % טדיגא ינבה לא אכהשיאיסורא
 עקשות ממנו 5הסיר הנר תקנת משום רק אסהי,ריה
- ברצונו, ת5וי 5כך כ"ז יבמות יאיתא וכעיןפה,  

 אינו רבית באבק דהנה עוד ואפשר דחוק הואועכ"ז
 ק"ם סי' ריש בש"ע במבואר המלוה רק הלוהעובר
 5קבי, רשאי איננו המלוה ליתן כשרצונו וא"כבהנה.
 ב5א בעצמו 5עשות הלוה "נול השמר זקיפתאמנם
 כנבוי הוי שוב כשזקפן וישוב אימורא וליכאהמלוה
 מידו דאי"ם כבר כנבוי רהוי לגבותו 5הס5וה1מותר
 נביה דבשעת 5נבותו המלוה רא"י זקפן כשלאסשא"כ
 כשזקפן רק התירו, 5א ובנה"נ איסורא, המלוהעביד
 כ!ה ע5 ונפ5אתי רחוק הוא וכ"ז מ9ודם הלוהבשז9ף
 הדברים פשמות 5הבין בזה שיתעורר גא מצאתיש5א
 מהתם הראיה לרחות אמנם - בזה. עוד לעייןו"ש
 לבר נ8שיה ולאפ91י למרוח לכחר"ה צריך היהלא



זיךווז"םוק,שששרשרנמ1
 זקק רק 1%1 בלא דאף חדש דק ולחדשפהלנתא,

 בפשוכע אכגם הפתאים. מכל כן שאק ב0הבע"פ
 ו5כך כנבוי ישיהא רבעיק התם ו"טאני 5דחות"ש

 ב"ב דקאכר ובעק דאנב"ה כמאן שיהא וטטראבעען
 כחגת אמנם דוכתי בשאי' נמטא"כ וכהנ"ל. ע"בקכ"ד
 דסתפא 'טטר ע"י ה"נו זקיפה דהלעחן היתהראיתו
 וכן המפורש, טן סתום והף בשטר בכיוה זקפןהף

 זקפן קאמר סתמא נסי דהתם בכתובות ותוס'מרש"י
 בלא אף דזקיפה ' הפ בכ"ם ואי ,שטר, פירש"יואפ"ה
 בשטר, לפרושי הו"ל וזקפן סתמא קאסר איךשטר
 ס"ל פיררטים דלכולהו ,שם התוס' מל"תן ד"קתיוגם

 5פירוישא להידוטא וה נקטו דלא קאמר היעודזקפן
 נם וס"ל להנממין כמבואר נהרא בדרך רקבתהא

 ה~עהן נ"כ דעו"נ גוטום לה דנשמ קטאלפירחטא
 כתר"ה להגהות מיבעי לא וסעתה שטר, ה"נודז*פן

 שטר דבעינן מהתם, נסורה ראיה בוהאיבדבריהם,
 תמיהני )ומאד שביאהנו 5מה אף אמנם נופיה,יניד"ד

 לבאר סגי דסי ~הגי' יותר לי' רנראה כת"דעל
 הו"שב"א כרברי סגמש דהם י הנה שום בלאדבריהם
 שושרן"ש מח ידוע )וכבר הקודם בסכתבי ו3ם"שב"ם
 עכ*ז הכרח( שאין במקום הפניהים על ודעימיהר"ת
 רבהאי ודע שמר, ע"י חוא זקיפה דהלשון הואראיתו
 סעי' ש"א דס' הא 15 נתי"שב הנ"ל ע"ז דב"םדינא
 ב"ק בפרישה ויעוי"ש י"ב ס"ק  ב0מ"ע ויעוי"שט',

 ביד וה"ה הטור כהש"כ 5באד בכדי בטור, כןדחגי'
 לאחר יקשראל ביד הוא רהפקדון דהיינוישראל
 בידו, הפקדון עדיין ישראל דהוא הנפקדשנתנייר
 בהיותו נאבד או נאנס כבר דאם מזה, נראהדלכאורה
 היטב רביאד בהשפט בשער יעוי"ש חייב,עכו"ם

 חם בעזה"י דנפשאי מיעתא דבריו לכלוביוונתי
 הגא'ונים מ"ת לדינא בצ"ע שהניח למה ראיההבאתי
 ס"ק רכ"ז סי' הש"ך והביאו בב"ק המהרש"לשהביא
 שם, הנתיבות והביאו שם, עליהם תמה והיש"שי"ב,

 היטב יוזיישב הנ"ל, כהשפט השער שהעלה לכוהאדנ"ל
 שנתאנה לישראל היזק דאיכא דכיון טעם,כטזב

 כי יעישה"ם פטור, מדינא דהעכו"ם אדינא,צווקמינן
 דמאי לכאורה קשיא אמנם וקצרתי, מאוד הואנכון
 אם אף שנתנייר לאמר אף בידו עדיין שהפקדוןאיר.א
 אפ"ה עכו"ם בה"1ת1 ונתחייב ג!קורם, 3אבדבבר
 השער ראייתי כעין פעמור להיות לו יש שנהגיירלאחד
 להנ"ל אמנם הבן. דפטור ומת טהרות נפמיננאצמטפט
 שלא בע*בי5 חייב דבהונ ושפיר 15מר יש ע"בנב"ג!
 מענינינו, אינו כי ואף נתניהך, מעותיו בשביליאכטיו
 לא כתבי בעח זה ברעיוני לי נתחדוש כאשראמנם

 ומה לרינא, בזה וצ"ע הכתב, על טלהעלוהטנעתי
 לשאד שמיטה בין לחלק בדבריו פעמים איזהשהאריך
 בב"ח יעוי"ש אבל הב"י, לם",ש הכל נכמשךרוכתי',
 דיש בשמ"ק וכ"ה יהר"ן והרא"ש מתוס' עליורהשיב

 שייך לא ינוש לא %1נין ועהשואונים. בשם אע"פס'
 לפו"ש רש"י הוצרך ולכך בכתיבה, טעמא האינלל

 פ' בריע4 ע5*ו השינ והתוס' דין. בית תנאימשום
 דהעיקר דס"5 אלבמ* 5דבריהם. הסכים  והרא"שאע"פ,
 אמת הן ס*ז ס"ק ס"ו סי' בש"ך ויעיין בסלוה.תלוי

 ס"ז דס' זקיפה, דנם מדבריו דכהשמע צ"עדדבריו
 אינו, זה בודאי ובזה י"ח סעיף ס"1 דס' בהאמהני
 דוכתי' כשאר הוי דשמיטה דזקיפה דס"ל, מוכחעכ"פ
 בומ"1 כוונתי היתה גיטין מרש"י שדייקתי מהונם

 לע4ון בלא תוב, כשאר כתב ולא חוב שטר כשאררש"י
 הכנה"נ קושית ע"3 שטר, היינו דזקיפה מכללשטר,
 נדאה בנוב"ד 81ם וצ"ע, ולפנים, ולפני לפניםצריכה
 בודאי אמנם שטר, דצריך הנ"5 דכתובות מהר"ןפוכח
 הקניה, יעכב לא דהפרעון היטב באר להדיאבפי'

 בניד"ר ועג"ז ש0ר, בעינן בסתמא רק דמהניפשיטא
 דעד בעו"נ שחוזר פשיטא כת"ר לפני שהיהבמעשה
 דרך דאין יתירתא מלתא בעשה רק שטר מהני לאכאן

 או הלו4גה בלשון דכתב או המעות על שטרלכתוב
 ולאחר סתם, מכר ומתחלה המכר לאחר הדברבנתחדש

 וכעין דבר איזה דנתחו"ש המעות על ישטר כ'כך
 לדעתו דחזינן הנ', בפן הקודם במכתבידכתבתי
 מ"ש יתיישב בזה )וגם כמלוה. ולעשותו לזקוףדרוצה

 היתה דהקניה דכוונתו בכסף, ניקנית וקרקערש"י
 דהדרך דידיה בנידן אבל שטר(, עשה ואח"זסהודם
 הקניה בעת געשה בהקינטרחקט זה לכתוב כןהוא

 במלוה נזקף ולא ט"ו דסוף דינא ליה דאיתאפשיטא
 כ:ה לו שנראה ומה הקאנטרחקט, בתוך זה דכתבאף

 ה15אה, לא4ון הוא נהטה דלשון הש3י באופןש,כתבתי
 ממ"ש קצת נבוך הייתי שכתבתי בעת 'כי אנידהאמת

 דוקא הוא נושה דלשון ב' פסוק כ"ד ישעיהרש"י
 אפשר אכגם שם, הרד"ק כתב וכן פירות, מכח באהוא

 בהקפה ולא הפירות, דהלוה או עליו בזקפןדהיינו

 סק"י קע"ה סי' יו,ד הנר"א בביאורי ויעוין מכרע"י
 הלואה, או זקפן דוקא הוא נושה דלשון ג"כדכ'
 עפס.יעוין
 בסעיף מכהש הש"ע דעת בביאוד כ"ת שהאריךדבפה

 איזה בזה השקפתי כי אגיד האמתט"1,
 מאי לה דקארי יעתו על לעסוד יכולתי ולאפעמים,
 דזקפן וגנבוארים פשוטים הדברים הלא לה,קארי
 ל"ב עו"נ בלא אב5 דעו"נ הינא -ק הוי לאבמלוה
 נקרא בוה מבואר ט"ו ובסעיף קונה. ובלא"הזקפן
 ולא קני דעו"נ א4 ובזקפן בזקפן, מיירי ולאעו"נ

 ראיתי והגה נתקשה, ובמה בזה האריך למאיהבנתי
 שסימה נבי דדעחו ז' ס"ק ס"ז סי' כמטפטלהשעי
 בזה מלוה דנעק~ה דבריו שאר לענין אף פנימהדמהני
 יקשה א"כ זקיפה, כקרי פנוסה דנם כן נימאואם

 הוי ז11 נא!תים דלוקח כיון הא אזוזי בעו"נלכאורה
 אסאי דהאומנין בברייתא וא"כ כזקיפה, והויפניסה,
 שטושה בין 5חלק וע"כ כזקיף הוי הא עו"נמבע"ל
 הנ' באופן הקודם, במכתבי כב!""ש לחלק דיש אולבאן
 הקניה אחר דאם והש8ר כתיבה יענין ~מע~ה כאןוכן

 5מלוה, בנהקפה אח*כ דנושתנה זהפן שפיד הוהנעמשה
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 5"מ קשו עשה או זמן קבע נופה הקנש בעתאבל
 ונשתנה אח"ב נעשה הוחיסה אם בפממהוה"נ

 באמת וה"נ הקניה בעת אם משא"כ 5מטה,מהקפה

 ריש טתום' ק נראה דקצת אף הםששט השערדבוי
 יעף"קג עכ"ז אע"פפ'

 ולפביעיח תוד"ה על אע"פ י"פ *בת;פהראע
 דמשכת נ"כ רהכצים קמ"ו ס"5אבה"ע ובחידי

 ראיה אק א"3 בכתיבה רק 5"ם רפמסה הפואיםמכ5
 ואק היטב להסע"ן כלום אענו ב5"ז ונםמהנ"ל
 זקיפה בין ראיה 5הביא נראה וקצת בזה.להאויך
 אע"פ בפ' בהפ5אה דהנה הקניה בעאטז 5חיפהאח"כ
 5א 'טנה 5ך אני ח"ב בנח בסתנה יצמ"ח ב' אםדאטו

 מעות שקיבל רמ"5 מכתיבה מה5ואה 'רמ"ש"פל1מ?
 במש13מ ראינו ראה"נ 5ק"מ ובאמת עצמו, שחייבאו

 בהקפה סחודה שקיב5 או מעות שקיב5 מ"5 י"5רה"נ
 רק כהשמט ראינו נזה"ב ואפ"ה מונות דנמורתולשלם

 כמשמט, אינו במחנה יעס"ח ע'לע נ"כ ,וה"נמלוה,
 13לוה רנעשה אחר ב3פ5ו'ה  פזקפן זה על יקשהאכצם
 שמ"ח בכ' ה"נ וא"כ מלוה, היה לא ו,טעיקראאף
 הנ"ל מעות קיבל ר5א כהשממ, אינו במתנהע"ע

 3א1י וקשיא כתיבה, ה"נ וא"3 בזקפן, דה"5כמלוה
 ב5א כמשמט אינו בכתובה דם"5 רהראשוניםטעמא
 סלוה ראהנו 3משום תוטפות ובן ב"ר, רתנאימעמא
 ניפא אם אמנם וכנ"5 ומזקפן בע5מא משמ"חרמ"ש
 כ' ראם א"ש, הקניה 5בשעת אחריו זקפן ביןלחלק
 ו5א מתנה מחמת חוב מקריא מתנה בסתנה,שט"ח
 רמעיקרא אח"כ זקפן רק רכיוצא כהקפה והויהלואה
 והוי נפעות, כקיב5 הוי שוב זקפן ואח"כ נתחייבבבר
 ר3תובה 5רחות ויש וא"ש, דמשממ 3מ5וההחיוב
 התוספות וכן ממנה שמקבל ההנאה עבור 5הריהיכ
 ישכתבתי ממה לנו היוצא סחודה, כהקפת-וי

 שב' היינו במלוה רזקפן הקורם, ובמבתבי זהבמכתב
 אחר רוקא דבעינן נ"כ וי"ל ה5ואה בלשוןשט"ח
 אבל ובנ"5, רש"י לשון מדקרוק קצת ונ,נהגניה,
 שיפרש ער 5"מ הלואה או חיוב 5' רהזכיר אףכע"פ
 ברברי שהאריך לבח"ר ראיחי והנה וכנ"5, היטבבאר
 5פי וביארם בדבריו ונתקושה עו"נ בענין וברה"בדב"י
 בקיצור, לבאר ראיתי לענינינו נונע ראינו אףרעתו,
 רחוק ראין רהיכא ,8כ' הב"י ברברי נתקו1ה כת"רהנה

 כו~תו ל"פ כו"ע בזה הא ר"ח, רברי נראיןימעות
 רואה הרין ראין היכא היעו רחוק דאין הי3אפשו3ע
 עב"ז רבריו, ר1אשית הפך רהוא עו"נ רהוא אףשדחוק
 בם"ש בם בכ"81 וטבואר שרחוק רואח הרין שאיןכיון

 אנו שאין כוונתו לסהית נחוץ ואינו היעוברה"ב
 להסהמין. ששוט וכ*1 ל3צעות שנחוץ ורואיןיורעים

 ובביאשר חשאע בדברי נם שם וה8רישח חב"י)ברברי

 כי ויען יברים, ומרתורי עיון מהום לי "8 הר*חרברי
 ררבו לפי ואא בזה(. להאריך רציתי יא סענינינואינו
 4רשם %א הברה"ב וביץ על הוקשה למה קףעתילא

 הטכר בעת נחוץ דאינו דהפי' חב"י רברי שפי'כמו
 נחוץ. נעשה אח"כרק

 8ס8 בחל' ורורשים וששואלין א5ו הימים בייען
 ע"כ ורב מורה כ5 על מאור רבוהטרדות

 ובעת הנתיבה באמצע הפסיקוני כי 5קצר,מההכרח
 לנו% בעת בזה רי יהיח ע"כ פע3ים, כמההבתיבה
 לי 5העתיק נ"כ לי וקשה הפנאי, ואפיסתהנחיצה
 1קריאה 5אחד אבקשו בת"ר ע5 טורח הואואו5י
 טקפיד אני כי בחזדה 5שלחו זמן כהשר 5אחר בווהעיון
 שכתב וברכר 5ריק, 5עצמי יניעתי יהא 5ב5 העתקעל
 למעשה נ"מ אין כעת כי יען עצמו בפני קמן בכתב15
 5א 5כ1 עיי5תיה, אפיקתיה 5א ועד בשם הוא עהייןכי

 תשואת ונור5 לזה, פנים שיש אף בזה ~תוברציתי
 סובתי לררוש איי אהבתו יואה שאני ע5 5כתר"החן

 הש5ום מאבי והש5ום תחיים בדכת ויקב5ב5ונ"ח,
 וטובתו ש5ומו דורש ואוהבו ידידו ונפשכיפשו
 ונפש.בלב

 מפרוזין יהוראירוחם

 - 1נ--

 הנ"ל בעניןעוד

 יהורא ירוחם ר' מר"ן האמיתי 5הנאוןשנית
 זצ"5 פרוזין ד"קהנאב'וד
 ממינסק הנדו5הוא

 ק5עצק תר5"ז 5מב"י, י"אבעזה"י,

 טרור והייתי ששוא5ים בימים הגיעני נכוימכתבו
 ועתה כל5, בו 5עיין הזמן 'נתנני ו5א מאראז

 ברבריו שנית ואשתעשע בו עיוני שמתי הפסחבעבור
 פ' כתובות הר"ן רמרברי כתר"נ מ"ש הנההנעימים,

 לענ"ר הוא, רוקא דשמר מוכח וראי נושוי שהיהמי
 בשמעתא פ"א בקירושין עצמו הר"ן 3רבתב בזהי"5

 דברי לרחות שכתב אחריוח 5הם שישבנכמים
 אחרת עצה מצא שלא פרשב"נ ראיה שהביאהראב"ר
 15 רבהרחיב ד,א"כ( בו נושה והריני 15 כשכותבכ"א
 אם דהרי ראיה זו שאין הר"ן עלי' ונתב סני 5אזמן
 קונה מעות במקצת ר5יקני ליה רנ"חא ואמרפריש
 ראיה שוב אין ומעתה אזוזי, ונפיק עיילואפי5ו
 יעוי"ש 13', גקס נווני ת5ה מתרי חר דאיהומרשב"נ

 שלא הזסן רהרחבת בעצה הרבה טרויח שהיה אףהרי
 ואעפ"כ מלוה וקיפת ולא כתיבה לא ע"ז צריךהיה
 נקם תלת מהרי חו דאיהו סדבריו ראיח שאיןאמר
 ב5א אף בכתובות הר"ן ברברי כן נאסי אנו אףא"כ
 טתדי חר ראיהו אלא הלואה, שם בזקיסען 8ניכצ*יבח
- נקט.צובא  רבוהא קצת בכתיבה שיש י"ל ואפשר 
 שום אותו עשה ולא כלום אמר לא אם דאפילויוחר

 הנמוק"י מרברי וכדכהשמע לבר בכתיבה סניחואי
 להרחיב דרשב"נ *כתב הרשב"א בשם שםבהאופנין



ש~
ז'ךחש"טת2ארת

 -ענ"ר נראה וגיר - יע,י".ט יגצי, ו~א )קחבקנינה
 לבר מלוה שם בהקפת סני כע"פ דאף נמורהראיה

 סני לא הזמן דבהרחיב רמשמעינו הראב"דמדברי
 דמוקמינן בהאומנין שם והנה אזוזי ונפיקבעייל

 אזוזי ונפיק עייל בלא דקני רשב"נ דאמרלהברייתא
 כרכתב השטר, את כותבין שאין במקום אייריהרי
 דאם אמרו וע"ז ע"ש, בקידושין והר"ן הנמוק"ישם
 החירוש הראב"ד כתב וע"ז קני. לא אזוזי ונפיקעייל

 נ"כ דאייוי הרי קני לא הזמן לו בהרחיבדאפילו
 יותר 5השנפיענו לו היה וא"כ בע"פ הזמן לובההחיב
 ש"מ אלא קני לא בכה"נ במלוה בזקפן דאפילורבותא

 במלוה זקפן אבל קני לא לבד הזמן בהרחבתדדוקא
 לרשב"נ לו דלמה ה"ק והראב"ד שפיר, קני בע"פאף

 הזמן לו ירחיב דוקא הלואה שם למרמ ר"ל האיכולי
 צ"ב דכתובות רמהא נלענ"ר עוד בע"פ. ואףלבר
 בלא"ה עליחם שם"ח לו שכתב והר"ן ר,ט"ישדייק
 המוכר אביהם שמת ביתומים התם דהרי מידי 9שהלא

 ליתמי טענינן והרי חטכידה בעת במלוה שזקפןומנ"ל
 - עליהם. א~ט"ח לו שכתב אמרו יזה כ:ל קנהויא
 ראיה אין ע"ב ע"ו ב"מ דמהתוס' סר שכתבומה

 עלי השינ וזה יקנה, רכמטיכה להדיא בפ' איירידהתם
 ואמר כדבריהם כתב הרשב"א בשם דהנ"י מ"שעק

 לבר וקני רבגמטוך אמר דהרשב"א טובא אהדדידפליני

 להוי תוזי שיאפר נ"כ דבעינן בתבו והתוס'כני
 שם אטיק רהכי קאמינא שפיר לענ"ד נבך,הלואה

 לנו אין הכי ר,שב"נ דנקם כיון ומיהו ואמרהנפוק"י
 בקרקע החזיק אם אבל ראמרן טונא הני דוקאאלא

 קנה 5א בפניו מעצמו שסשך או המוכריכני

 דכיון ור"ל עכ"ל. בהם לחזור יכוליןקשעריין
 לתקנת הוא אותן מלמדין רשב"נ שאמרומה

 עייל ש"היה במה בו לחזוך יוכל שלאהלוקח
 שם, והנימוק"י רש"י שכתב במו אזוזיינפיק

 ביושח הלימוד להשמיענו לר,שב"נ לו היהא"כ
 המוכי יובל שלא תקנה לעשות יוכל בעצמושהיוקח
 והיה בפניו יכהפוך או בפניו שיחזי9 במה בולחזור
 המוכר בדעת תלוי משהיה להלוקח 'נקל יותרזה

 בעינן אלא בזה סני לא באמת אע"ב הכי לוןשיכתוב
 ולכן וקני כושוך לך חזוק לך דוקא המוכר לושיאמר
 ויתר כהטמיענו שפיר המוכר ברעת הלוי שהואבזה

 לומר המוכר יצנשרך שלא קלה היותר ותקנהרבותא
 הלואה לשין המכירה בשטר לו יכתוב רק אלאכצאזמה
 ודאי במלוה עליו כשזוקף אמנם יעוי"ש. בזה, וסנילבד

 והר"ן רעו"י וכדכתב ללוקח, מוכר בין שנאדלא
 והיינו עליהן וצס"ח לו שכתב הנ"ל. דכתובותבההיא
 בלוקח נם 14 והלוה וח'זר כקבלן הוה דזקיפהכיון

 א"ש והשתא ממנו. ולוה וחזר כפרע דהוהאמרינן

 במטלטלין איירי דהם הנ"ל ע"ב ב"ם התוס'דברי
 לא לבד דבכסף אלא והתקנח מכירה שטר שםשאין
 וכמטינה נ"כ כהשיכה ביה בעינן לכן במטלטליןקנה
 לא ג"כ ושני כאשוך לך המוכר לו אמר בשלאלבר

 שאמר הלשונות שני הזכירו לכן הנימוק"י, כדבריסני
 הלואה ליהוי וזוזי זה חפץ קונה תהא זו כהטיכההלוקח
 זוזי שאמר גצה מועיל אזוזי ונפיק עייל דלעניןנבי',
 והוא הכמט"כה, מועיל הקנין ולענין נבאי הלואהלהוי
 דבפרקע שמעינן ממילא וא"כ לענ"ד, כאשודנכון

 לענין סני שטר כותבין שאין במקום 5בד בכ0משנקנה
 זוזי לבד הלשון זה הלוקח אף שיאמר במה אזוזיעי"נ

 פהתום' נפורה ראיה דהוי הרי נבאי הלואהליהוי

 הזכיר לא רהנו"י ואף סני, בבע"פ בזקיפה דאףלדברי
 והתוס' מהני לא הסצכר בפני דכהציכה רקברבריו
 הוא ודאי אטנם הלוקח, אמיית ברבריהםהזכירו

 יעאאר דאל"כ מהני לא הלוקח אטיית 'נםדלהנו"י
 נבי התקנה רשב"נ 3קט לא דלמה לרוכתי'קושיתו
 היה שזה קונה תהא זו כהשיבה מפורש שיאמרלוקח
 שיכהוב המוכד בדעת אותו שתלה ממה יותר לונקל
 כן.לו

 הר,שב"א על חהקים שהחוס' הדר"נ ליעת אףאמנם
 הכהטיכה זכרו שלא כהנ"ל הוא הכינ"כ

 מהני דלא ס"ל אזוזי לעי"נ אבל הקנין כהטוםאלא
 ראסיקו וזהו במלוה עליו זקף א"כ אלאמשיכה
 מדברי נראה וכן נבאי, הלואה ליהוי וזוזי נ"כשיאמר
 דזקיפה להדיא הרי יעוי"ש, י"נ, אות ק"צ בסי'הנר"א
 הריטב"א בשם הש"מ מדברי נראה וכן מהני,כע"פ
 שזקף זה אבל בלשונו, שכתב מלמדין בד"ה שםבב"מ

 ויותר התקבלהי, כאילו הריני ואומר במלוה הכס4עקיו
 הבא בהא הראב"ד בלשון שם שכתב טלשונומוכח

 כו' זוזי ת"ר נו טושה הריניכשאומר

 ודקארי בסעט"ו קושייתי על עלי כתר"נ שתפסדכוה
 לקושיא בזה כיוונתי 5א לה, קארי מאילה

 בלשונו שאמר הר"ח דעת לבאד 'רציתי אלאותירץ
 מנדט זקיפה מצריך למה ולכאורה כמלוה עליודנעשה
 ככה נלענ"ד והבד"ה הב"י דברי ובביאורימפורש,
 דחוק דאין והיכא בלשונו כהב דהב"ישכתבתי,

 נראה דאין והיכא אמר ולא ר"ח דברי נראיןלמעות
 בזה עשה לא בש"ע ונם למעות. רחוק האיןלריין

 בדברי הבר"ח וברבךי דוקא, הדיין לדאיית נמורתנאי
 הדיין, ובראיית בדעת דתלוי לפרש א"א ודאיהר"ח
 כען המכר בעת למעות נחוץ כשאינו לפרש א"אונם

 המכר רעת נ"כ והיינו אזוזי, עו"נ ראפילו אמררהר"ח
 תלוי אינ'ו הריין ובראיית למעות, נחוץ דהואהרי
 בנלענ"ר. כמ"ש, הוא ע"כ לכןכ5ל

 רבה, ב~אשבא ד"שירירו

 הנ"ל חפ"ק והשלף,ואב
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 מנסימן

 המהבר החן המסדר מדרב דג"לבענץ

 זצק"ל רסינסק הנרול יהורא ייוחם י' מ"מע1"כ
 והרעי בר"ה ב"מ רש"י דברי עללהקשות

 תסוה ולכאורה בכסף, נקנה וקרקע רמסיק בונהצה

 ערב"ל. נ"כ שטר לו כותב הא בזה רש"י בעידמאי
 הרים בין ראשי להכניס ראיסתפינא דלוליולענ"ר
 סכירה הל' אפרים בכוחנה יעיין בזה אמרתינרולים
 חפץ שום מחבירו שקנה מי שחקרו ס"ה 23עותקנין
 לידו ו23מרו חוב שטר לו דכתב דמים ללוקח היהולא
 החפץ רסוי לחבירו כ"כ מתחייב שהדא סידו שקנהאו

 בספרו ז"ל האי רב הנאון כ"כ בסף, קנין זההרי
 הביא וכן ע"ש, י"נ בשער הנאון בשם וטמכרמקח

 טלטדין וז"ל הריטב"א דעת הנ"ל אפריםהמחנה
 נתן לא דאפי' הוא והרין והלוום, וחור קבלוםכאילו
 קונה היה במלוה זוז האלף כל שזקף אלא כלוםלו

 התם בקרקעות קונה אינה רמלוה ראע"נ ממףמרין
 עליו שזקף זהו אבל לכן, מהורם שעמו במלוההוא
 נמור בפרעון זה התקבלתי כאלו הריני ואמרהכסף
 ורהצ',י עכ"ל רקנה בנר"ד רס"ל זה מכל שנ2ענוהשוב,

 הקרשות בו פורין קוכן לכסף מה רפרבינן ה'בקירושין
 אין הקדש פריון המעות על שמד לנזבר כתבאם

 ימוכח עכ"4, 14 וקם הכסף ונתן דבעינן פדוי,הקד,צו
 בם' ועיין כסף, ממעם והיינו מילי בשאר כ2הנידשנאר
 ומביא באריכות בזה שכתב א', בסי' אברהםרבר
 יענ"ד י"י א"כ ולכאן לכאן בזה ראשוניםהרבה
 נושה והריני בד"ה שכתב מה ר,צ"י כוונת נ"כרזהו
 רמהני כסף ממעם הי'נו בכסף, נקנה וקרקע רמסייםבו

 רזקפן הכא רנאב כמף ק'נין רזהו עצמו שמתחייבבמה
 מירו לקנות או שמר או רצריך מובן בשמרבמלוה
 דה,וה וזהו נמור, קנין והוה להבירו ב"כ מתחייבשהוא
 פ"ז קידושין רי"ר בתוס' בתב וכן בסף, קניןממעם
 אלא וכו' כסף ובשוה בכסף עצמו את וקונהיו"א

 היינו ארמים שטר לוה רכתב אלי23א ה"ר שמרראי
 לפרושי ארבעית פיר,צ וז"ל רי"ר התוס' וכתבכסף,
 והשמר יוצא עליו מקבל שהוא שבכסף נסף היינווכו'
 כהצום עבר נבי ררוקא וכתב בעלנאש להאיה אלאא"נו
 זקיפת מהני שפיר כארעתו אבל אדון של בע"כשהוא
 המחנה בזה שהאדיך ע"ש בו, לקנות ננסף בסףמלוה
 הנול. אברהם דבר בם' ונם הנולאפרים

 המחבד שכתב במה תליא הענין דזה י"5דלענ"ד
 עצמו להתחייב דיבול סק"א מ' בסי'חו"ם

 שם בקצה"ה ועיין עדיי, אתם אמו אם בעלמאבריבור
 כהצום ה'וי רמהני בעלמא בדיבור דההתחייבותסס"א,
 שעבד בלשון רוקא הוא אודילטש וקנין אודיחאקנין
 כהצמע דה5שון היכא אבל חייב. שהוא שהודהכיון
 כתב וכן בזה. שהאריך ע"וש מהני, לא אז להבא עלרק
 הפוסקים דרונ סק"ב נ?' סי' חו"ם יו~ראל ישועותבס'

 בדב1ר להתחייב יכול ראינו הרטב"ם עלהולקים
 הר"י בשם יוסף ברכי בס' הובא וכןבעל23א,
 הרמב"ם רברי רנם לומר עור והוסיףכוינאש,
 רהריני הרימב"א שכתב כמו זה בררך לפר"צאפשר
 רמהני לישנא ואמרינן ולהבא, שעבר לשון כהצמעדייב
 חדש בחיוב מפווש א"ע רמחייב היכי אבלאמר,

 שע ררכו ראין מהני ראינו מורי כו"ע ילהבאבל"צנא
 עכת"ר כירוע, טינאש הר"י רבו על לחלוקהרמב"ם

 דמחייב רחיכא י"ל סזה ע"ש. ישראל. הישועותשל
 ע"י אלא בעלכטש בדיבור מהני ראינו חד,א בחיובא"ע
 זהו ולהקצה"ח הרסב"ם, לרעת נ"ב התחייבות,שטר
 ולא ר"ל חרש בחיוב לחבירו שמתחייב רהיכארוקא
 ישועבר בין י"ל 'ואז באוריתא תיוי זהו כיום, יוחייב
 יקנות במלוה שזקפן היכא רירן בנירן אבל 5הבא,או

 רהנ"ם אוריתא לענין כלל תלוי לא או כסף קניןמטעם
 טמעם דהוה הקצה"ח לדעת קירושין לעניןבזה

 רהוץ אוריתא של הלשון דכהטמעות כיון י"לאוריתא,
 סלוה לי ריש כמ2ום מקורם עוד כזה סכום לומחייב
 אי! שבאמת אף עתה כלום לו נותן אינו וא"כישנה
 אשר במ5וה שמקבלה שמעו הערים מ"מ כלום לוחייב
 באמת אם כלום יודעין אינם בי אף מכבר להחייב
 הכסף נתינת על ערות חסרו וממילא לה חייבהוא

 במ14ה רזקפן רירן בנירון אבל קירושין, לשםמעליא
 כסף התחייבות ממעם להבא על חרש חיוב עתהו:עשיה
 ש~יר שייך מעתה קבלה כאלו לזה ודוטה ככסףהוה
 בסף קנין בנרר קני רההתחייבות רמקוד"צת,לימר
 אפרים המחנה ונם נמי, בקירושין וכן בכ"ט קניןרהוה
 ובך כך לאשה מתחייב אם נ"כ בחקייתו כתבהנ"ל

 כסף הוה אי קירושין רהוה אי בזה לו תקרשה1
 כסחי מטעם הוה ריא הרשב"א דעת והביאקירושין,

 פורין שאין בעוטר תאמר בקרושין שפירש"י מהרעל
 רכתב אילימא וז"4 כתב ע"א ט"ו להלן וכן הקד,צבו
 קשת אבתי ומיהו וכו' כסף היינו אדטיר שטרייה

 עליר וכתב בבסף המקדש רא"ב כסף היינו קאמרמאי
 לשימת רק רוקא וזהו בזה. שהאריך עיי"שכסף, הייני עליה דנתב דשטרא מקורשת תהא ארמיהשמר

 זהו אבל כבסף, הוה לא בסף רההתחייבותרראשונים
 המחבר לדעת אוריתא ממעם הוה רלא הואברור

 הנ2חבר פסק ס"י כ"מ סי' ,ובא'ח"ע הקצה"ח,ולשימת
 שיתן עד כמשבון לה ונתן ברינר לי התקרשי להאמר
 נתן אם דכ"כ הוסיף וברם"א מקורשת אינהדרינר
 בתב והח"ם קידושין הוה דלא הרינר על שמרלה

 הרשב"א בשם שכ' המ"מ מרברי העתיקשהרמ"א
 אזיל ימעמיה דהרמב"ם מוסכם אינו אבלוהרמב"ן

 בשעבוד כחצבון שני לה אמר אם ראף בשמו הר"ןשכ'
 סהורשת אהנה מ"ט לשיעבורה כחצכון ליה רקנהמנה
 ק4ט"ח לה בנתן רגם הרמב"ן ס"ל לכן נביהראניד
 הראב"ר לרעת אבל נביה, אניר רעריין מקודשתאינה
 מגה שעבור זה בבהצבון קני וא"ל לה שנתןהיכא

 לה רנתתייב היבא נכד ה"ה דמקורשת ליוהתקדשי



זיוחם"מתפארתא
 דמהורשת, בו יי התקד,שי וא"ל ובשטר כקניןסנה
 שם.עיין

 אי התחייבות שטר מהו לחקור דיש י"י בזהאמנם
 שמר אלא רהוה או מקנה שטר האידהוה

 מחלוקת ריש בספרים כזה וראיתי בע~מאראיה
 הרם"א כתכ ע"ז ס"ש ק"צ סי' רכחו"מהאחרונים,

 דוקא דהיינו י"א מעותיו כננך רשנה ראמרינן האוז"ל
 שמר שצריך במקום אכל שטר כלא קונה שכסףבמקום
 ננר אפילי כולו קגה שלא וכל לחצאין, קונה שמראין

 פרק וב"י רקרושין פ"ק ר"ן קנה. לא נמיגוקצתו
 לא אם אבל הקצה"'ח ע"ז וכתב עדכ"ל,האומנין
 לסנה זהובים אלף כו וכתכ ,שמר ע"י אלאנתחייב
 גפהמכום בחלק אלא ככרלו אינו והחיובבאמנה
 עכת"ר. כלל קנה ולא לחצאין שמר אין כשמרהמפורש
 במקום אבל ד"ה סק"י הנתיבות שם והעירעאש,
 התוס' רהא לענ"ר גדאה לא וז"ל וכו' שמראשצריך
 אין יז"ל כתבו דב"נ אליבא ר*ה ע"א ק"בכתובות
 נקנין שטר אין והא זה בשטר בהחעבר היאךלתמוה

 נמר שמרא למיכתב וטרח הואי5 וי"5בפטלמלין,
 חוב שטר ולפי"ז התוס', עכ"5 וכו' נפשיהלכהחעבר
 קנין ממעם 5א חוב רבשמר מקנה לשטר רומהאיגו
 לרמב"ם רהא נפשיה, וטשעבר נמך ממעם רקהוא
 לשטר נ"כ חוב שטר וממילא טהני עריי באתםאפילו
 ררעת מזה ידעינן ע"ש, הנתיבות עכ"5 רמי,ראיה

 ראיה. שטר רק הוא התחייבות דשמר הואהנתיבות
 התוספות שכתכו מה נמי תלוי דבזה לומריאפשר
 כ"א ינימין ההיא שפיר אתיא ועכשיו ק"בכתובות
 רמוקי רלפירש"י בזה לוטר דייח התוס'.עכ"5

 בשטר מנה 5ך אני דחייב ור"ל יוחנן ר' ש5פלונתייהו

 סהתם דפשימ דניטין חסוניא קשה בהוראהיכהירי
 דאקניה דאמרינן שמרות חיחום אחר היוצאמעהב
 רא5"ה ניהליה גזסר והרר וחתם לערכ מלוהניהליה
 ולפירש"י הגוקנה, ספר בעינן הא הערב, יתחייבבמה
 בהודאה הא בעינא מהנה ספר איזה בהוראהרטיירי
 כתנאי בר"ה בתוס' וע"ש בעלטא, לראיה השמרהוי

 דמוקי לפר"ת אבל שם. במהרש"א ועיין כ"אובנימין
 שפיר אתיא חיוב בשמר ור"ל יוחנן דר'פלונתייהו
 ספר בעינא חיוב רבשמר כפשוטו רנימיןהסוניא
 קשה רא"כ אבל חחדש, בישעבוד לחייבו כדיהמקנה
 השטד חיוכ, בשטר דאף דדעתו הנ"ל הנתיבותסנרת
 דנמיר הטעם טחמת וטהני ב~מא לראיה אלאאינו

 א"כ עלד קנין שום לזה צריך ולא נסהשיהוכמשעכד
 כמו ר"ה לפיריש כ"א דניטין מסוניא הקושיאדורא

 פירש"י.עי
 הנ"י, בניטין רש"י  שנהב מה בזח להבין ישאבל

 לאשה ומקנהו וכן שוברו את כותבוהא"ש
 לאקנוי צריך ומה בעלמא לראיח אלא אינו השוברהלא
 שיף. במהר"ם ועיין וכתב. ד*ה תוס'עי'
 שהטעם לומר רק 5א ררש"י נימין ברשב"אלעיין

 שחכ3אם אלא 5געל ליה מקניא שהיאכהמום

 כמתב והאיש ההיא נלושון פי' נטי כישובר שאףהטנהו
 לאהשה ומקנהו שפרע הכתובה פרעון בותב שובדואת
 צורך שאין ואע"פ עדכ"5, חעדים )2חתימתוהיא
 החחש" אלא מקנה מפר בעי לא דהתם בשובררינאה
 כותבת האשה שפירש ז"5 רש"י כפי וזה וכו',בלבר
 ום"מ ניהליה 5ה ויהיב 5בע5 ליה ומקניא ניטהאת
 יאו לאשה מקנהו רהאיש כשוכר ז"ל הוא רפי'מה

 הודאה רבשמר מפורש ראיה נמי וזהו עכ"ל,רוקא
 ר"ה בכתובות בר"ן ראיתי וכן 13הנה, שמר צריךלא

 במורה לאו כלומר וז"ל וכו' עסקינן במאיוהכא
 בבש8 אלא וכו' עדיי אתם לומר צריך שיהאעסקינן
 רכי סובר רר"י ור"ל ר"י פליני ובהא עכשיולהתחייב
 שיש נכסים כ"ו בקירושין וכתניא בשמר רמקניהיכא
 ראיליכטש בשמר אדם כהטתעבר ה"נ וכו' אחריותיהם
 חיוב שמר מדמה הר"ן הרי עכ"ל, וכו' דשטראמלתא
 שיש בנכסים ומתנה מו"ם של שטר וכמו קניןלשמר
 ספר הוא חיוב שמר ה"ה מקנה ספר הוא אחריותלהם

 רבשטר הרשב"א בדעת מפורש טצינו הרימקנה,
 חיוב וכשמר בעלמא, לראיה רק השמר הויהוראה
 אמרינן אי א"כ מקנה. שמר השמר דהוי הר"ןרעת

 כוה בזה גשסולק מקנה. ספר בעינן התחייבותרבשמר

 בכםף, נקני וקרקע ב"ם רש"י רברי לבארשכתבתי
 הנדול הנאון נתקשה בזה אאמר שמד לו כותבהא

 כשיטת הוא רש"י ררעת לתרץ וכתבתי זצק"לרטינסק
 זה אבל כסף. כקנין הוה ההתחייבות דשטרהראשונים

 דהמתחייב היינו מקנה ספר רצריך כי'ון רהאאינו
 הס ררשב"ג כתיבה והא סקגה. בספר להתחייבצריך
- מקנה, בשטר הלוקח רברי ולא המוכר,דברי  
 זצק"ל, המינסק הנדול הנאון כן נם בזה תמהוכבר
 על עדים כחתומים אף זה בשטר, הלוקח יתחייבאיך

 ונ"ח שמכר שאמר מה על חתומים, הם המוכרדברי
 וד"י בזה, להאריך יש אבל בתשובתו, עי"שלו,

 אברהם דבר בעל הנאון קושית נמי לתרץ ישדבנחה
 הוה השמר דהתחייבות אמרינן דאיהנ"5

 ע"י העבד התחייבות מהני לא אמאי כסף קניןכטו
 אבל אחרים ע"י בכסף ראמר לר"ם לשחרורועצמו
 רצריך כהטום לענ"ר שפיר אתי בזה כי עצמו, ע"י5א

 רהא השטר להקנות העבר יכול איך וא"כ מהנהשטר
 אברהם ברבר ועיין ור"5. רבו. קמה עבו שקנהמה
 מועי5 דלא לתרץ וכתב בזה שהאריך מההנ"5

 לשגם העבד שיתחייב בכהה בו לקנות כסףהתחייבות
 קנה עבד שקנה מה שייך יא ובזה פדיוע רמילרבו
 עצגע שמצד אע"פ כסף רכל בזה שכתב כמשוםרבו,
 רק למוכר הנאה ממיא דלא אלא טדינא כסףהוה
 לקגות כמא אינו דוקא ובתמורתו הנמכר רברתחת
 א"כ אלא בו לקנות כסמ הוה לא כאן שעד ר"5כו
 ויקא הנמכד דבר סך כננד הסוכר לר,שות באהוא
 את שימכור ובתנאי באופן שלו הכסף שישארהיינו
 ושחצ שלו חכטף "טאר ולא ימכור לא אם אבלדרבר
 גחשיא דוקא המכור חחפץ וכנבר המכירה שע"ינטצח
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 אק אם אב5 ליה, 5ית הנאה ואל"ה כסף הנאתליה

 דאפילו אלא רוקא בכנירה ותלהה קשורה זוהנאה
 אימ למונר כסף הנאת תמטי נמי מכירה הך לאואם
 בשבי5 הנאה שום לו נתוספה לא דהא בו לתמתכסף

 על התח"בות שטר כותב ישהעבר כן; והכאהסכירה
 'שחרורו כננד שתהא לרבו הנאה סטיא 5אעצסו

 בשביל הנאח שום לרבו נתוספה שלא ר"לותגצרתו
 ואם כהשחררו הי' לא אלו לו רהוה סמאי יותרוחרורו

 מעשה רהא ליה מתחייב זה היה לא זה בושביללש
 של עיקרו דכל 3סף אינו לעצמו כשהואהתחייבות

 הפרעון בשביל הוא הרי ככסף חשיבה שהוא סהרבי
 תג4מי 5א והכא הפרעוו אפרשות בשביל אושאה"ב
 ד%4תו דוטא השחרור לרנלי הפרעון סן הנאה ו4ום5רב
 טמנו וישלם אח"כ העבד שירויח עצמו ע"ינטף

 היה לא אם אפילו ממי5א לרב שייך הוהבגוב"כ
 רעבור ני4צא רבו, קנה עבר שקנה ב4ה כהשוםמשחררו
 העבר אין וכהש"ה כ15ם, העבד 15 נתן לאישהרורו
 ע"יט. כזו, התחייבות ע"י עצסו אתקונה

 אלא הנ"ל ט"ז קרושין מגמרא להעיר ישדלכאורה

 שטרא 5י' רכתב אלימא ה"ר שמרהאי
 אלא וכו' זיל תרי באפי ו5ימא וכו' כסף היינואדטיה
 הנמרא רקאמר רמאי וי"ל קנוי, נופו ע"ע רבאאמר
 תרי באפי וייסא 5תרץ רק הוא קנוי נופו אומרתזאת
 צייך הוא קנוי רנופו וניון שחרור, שטר בעי רלאזי5
 ליה אתיא הוה בעצמו כסף מצר אב5 שחרור,שסר
 לעי5 שהבאתי ברשב"א ועיין לפרותו, ריכ51שפיר
 ונתב בכסף המקדש דא"כ כסף היינו קאמר ומאייי"5
 הא רהשתא וי"ל וכו' מקוהטת תהא שטרעליו

 ואינו קנוי רנופו ירעינן לא ראכתי כהטום הכידאגפרינן
 או קנוי נופו ע"ע רבא ראמר למסקנא אבל כחובאלא
 שטר כאן אין רכסף נפיק לא ארמיה שטר לוהכתב
 ערכ"ל. וצ"ע, כאןאין

 דהרשב"א דנראה כ' אפרים דהמחנה לעילווזבנ4עעי
 כהשכ~ע ערכ"5. וצ"ע מרמסיק ביריהרפיא

 דע"ע אף הרשב"א מסופק עריין לממקנא דנםמזת
 כטברמו כנעני עבר כמו רהוה נמי לכאו' וי"ל קנויגופו
 יותר שחרורו בשביל הנאה שום 5רבו נתוספהשלא
 בו י"ה הא זה ובאופן משחררו, היה לא ראלוממאי
 ועיין הנ"5, הנאון שהאריך כמו לקנות קנין שוםכסף
 הרשב"א שכתב רטה לומר שרוצה הנ"ל אברהםברבר
 ואינה קשה לכאורה שבאמת קושיתו לענין קאיוצ"ע

 אפרים המחנה כפי דא51י בעצמו ומסיק שפירמיושבת
 סברה יסתור ראיה שום מזה אין באמת אבלג"ש.
 אומרה זאת דאמר לרבא ראפי15 כהטום הנ"להנאון
 דגופו כנעני עבר כמו בזה הוה לא קנוי נופוע"ע

 לענין נ"כ יקנות יר שום לעבר לו ואין רבד 5כלקנוי
 עברו מציאת גבי ע"א צ"ט ב"מ בתום' עייןמצי4ות,
 גופו ע"ע בזה אמרינן ר5א דבתב העבריםושפחתו

 שבתב ברשב"א ועיין ע"ש רבו, כיר עבר יד ואיןקנוי
 ידבא אפילו ראמייגן רגוה הרסב"1 בשם נ"כמפור,ש

 קנינ*8 שני לבעה"ב דיש כהשום הדא קנוי נופוע"ע
 ולנין עבורתו מצד ממון קנין והוא עבודתומצר
 ופמארו "טראל בבת אסור שחוא נופו. מצראיסור
 ואי4ו חירות גט המצריכו הוא נופו וקניןבטהצת
 לענין אבל אישות. לקגין דומה בעלמא בדבורנפקע
 ג181 בזה אמרינן לא העברים ושפחתו עברופנציאת

 הנאון סברת שפיר אתי לכן ברשב"א, עי"ש כלל,קנוי
 שכתב במה בזה עור להעיר י"ל ~אורה אבלהנ"ל.
 לקה סי' הב"י שהביא מה על אחר לחכם הנ"להנאון

 וסשהא מה דבר לעשות רהנאנס הסהרי"ק בשםסחי"ב
 רהנאה הנם זבינא רזבינא וזבין כתלוהו הוההנאה
 לעשווה ושנאנם מסה בערך מעט רבר הוהדשקי5
 קריש_5א ד"ה מ"ח ב"ב טתוס' הנ"5 והעירעדכ"5.
 תק44 5סימר איכא סאי בביאח קריי4 וז"5 הכיכה4ג4ע
 קירושין 5הוי לא הפקעה בלא בביאה וקר"שלישב"א
 נוחן אינו יו שהנוי נופו דבננד ויהיב ת15יה1דהוה
 עדכ"י. בביאה הנאה לה שיש לומר ודוחק כ15ם15

 6ה לכהשוי חשו0ה הביאה הנאת אין דכה4"הוסשמע
 הוניב וע"1 כמהרי"ע, וד5א טועטת שהי' לפיכמכר
 הביאה הוי 5א דמש"ה רבריו 5פי התוס' כוונתדעיקר
 וסברתו ע"ש, נכונמ אינה סועטת שהיא כהטוםהשובה
 כהטום לקנות הנאה חשיבא לא הכא כן רנםפהטוטה
 תדש4 עמאם הקנאה הסכם לרג5י לו באה הנאהשאין
 נאן אין ואם הנאה אותה לו הניעה קייסתהקנאה
 שפיר אמרינן הוה דאז זו הנאה  בומנו תש5ולהקנאה
 בא81ן אם אבל ומקני נמר אונס ע"י זו הנאהראנב

 על יטכים לא אם אפי15 ממנה תש5ול 5א זושהנאה
 בכך דמה כזבינו, זה בשביל חשיב יא בודאיהקנאה
 ומשני גסר שיהא גורם זה אין רמ"ם הנאה לו'שיש
 הנאהן אצלו נשארה נמי דבלא"ה כיון זה בשבילליה
 הקנאה על שימכים מה לו יוסיף ומה יתן וסהזו

 לא שאם קידושין בכסף אבל מתנה, רק 'נשארוממילא
 שפיר אז הפרוטה ממנה הלוקח 15 יחזור קירושיןיקא
 שח4י הכי לסהפר 5יבא ביאה ובהנאת לקנות כסףהוה
 להעיד יש ולכאורה ערכ"ל. בכוב"כ, לה יש זוהנאה
 בשט6"ו נרשם רבינו שיטת ע"פ כ"ט גותמורהבזה
 פיהר אתננה 5ה נתו ואח"כ עליה באה אתנן נבישם

 רחגזרר הא וכח4ני אסורה ראתננה מברייתאופרבינן
 ומשני בהטיכה מחסרא הא זה טלה ופריך וכו' זהבמלה
 בשטמ"ו וע"ש כהטיכה מחסרא דלא כותיתבזונה
 -- כסף כשנין חשיב הבעילה שהנאת גרשםורבינו
 בספרו 4צק"ל מקרלין אביגרור שמואל ר')והנאון
 גשק המהרי"ט "ושית בזה 5תרץ כתב שמוא5שאילת

 ראובן שהשאיל היכא אחר גרוי ע5 5הקשותשבתב
 שמעון ותן ואח"ב הפץ שום יקנות לשמעוןמקום
 שהרי יראובן חצירו קני לא בסתנה החפץ אתלראובן
 הר'טב"א מדבר והביא 5שמע11, שאול עתההמקום

 רקאר כגון רתסורה מסוניא ע"ז הקשהומהרי"ט

 נתן שהרי יהבועל שאול המקום והלאבחצירה
 המלונ חצירה קנה היאך וא"ב שלו ט5הבחצירה



זיךחש"מהפארת1%
 רחקרינן הא רהנה הנ"ל המפון שכתב ע"שלהזונה,
 בזדנה וכהשני ג4ציכה מחמרא הא קנתה במאי זהבטלה
 א"כ במשיבה רישראל לרר"ל המוניא קאיכותית
 ככמף חשובה הבעילה הנאת וכאן בכסף קניאכותית
 רל"א הנרול רעת יהנה כהציכה, מיחסרא לאי'כן

 חצירה רנימא החצר לבעל בחזרה החפץכשנותן
 לא בעלמא דבאמירה כושום כאהר באיםומתנתה
 בעינן קרקע רקנין החצר מן השואל זכותנפתחה
 וחצירו רנטו עבר נבי כמו המנוארין הקנאהררכי
 להעבר קנין הוה השטר במעשה דשם כאחרבאים
 בם"ר הקצה"ח כתב וכן כאן, לא אבל לחירותלצאת
 גצקשה היה לא מועיל כממ 5וה אם דנם כיוןומעתה
 וזה כמשיכה רמחסרא הקושיא עיור רק מיריהנמרא
 א"כ בחצירה דקאי יכהפום כיון אבל הטלה,לענין

 כחו לה והקנה חזר הרי זה בטלה הבעלי להכשיאמר
 הנאת הרי שבחצר וזנות הטלה ונם בחצירה לושיש

 מטעם הטלה קנתה ושוב כמף לקנין חשובההבעילה
 כאחרש'הרי באים וטלה רחצירו אמרינן ועמפירחצירה,
 הבעילה רהנאת חזינן הרי כמף( קנין איכאבחצר
 להסכם ל"צ הכסף הרי הכא וא"כ כמף להניןחשובה
 הבעילה ה'נאת לה יש מ"מ הסלה, קנה לא שאםהקנין,
 לענין כסף ותמורת חליפת זה ואין כמף קניןשהוא
 רבלא"ה הסלה זה בשביל ומהנה נומר זה ואין41,

 אבל זה. לענין כמף כקנין הוי ומ"מ הנאהנעששר

 שום מזה שאין אברהם, רבר בעל הנאון טברתאכרי
 היכא דדוקא זל"ז, דמיון שום אין כי לגצזורדאיה

 מיני איזה למוכר הלוקח נתן המכירה קניןרבתחילת
 לתמורתו הנמכר רבר חהת הנאה טזה ממיא רלאכסף
 הכטף הנאת תמטי נמי מכירה הך בלי ראפילואלא

 נתופפה דלא כהשום בו לקנות כסא אינו לכןל45מוגר
 שכטן'חילת היכא אבל הקנין. לבמור הנאה שוםבזה
 לא ראם כלומר לתמורתו, זשק כמף האי הוהקנינו
 הכמף הנאת לו תממי לא אז החפץ לו ליתןינמור
 5גמף זקוק אין שוב הכטף לו שנתן אחרי רקיירו,

 מכירה המכירה יהי' לא אם נ"כ שאז המכירה,להכצרח
 לתמורתו הכסף זקוק עור אין אז שיהי' טעם מאיזהעור
 חלות בעת דעב"פ גדטום לסברתו, לענ"ר כלל תלויולא
 שאין כ1ה כנעני ובעבר בו, לקנות נסור כמף הוההקנין
 היינו בעצגע הבם4 בהתחייבוח לפרות יכולוקעגד
 אין אז העבר התחייבות של בתחילתו דנ"כמאשום
 הכסף ההתחייבות תלוי אין גלומר לתמורתו,זקוק
 לכתחילה דנ"כ עבר, של לשחרורי נמור כסףשהוא
 עצמו תועלת נ"כ לו יש שחרורו על יסכים לאאם

 ביכו"כ ממנו וישלם אח"כ העבר שירויח ממהסהעבי
 רכו, קנה עבר שקנה מטמ סמילא, לרבו שייךרהוה
 דהתם גמצום נג1י מברתו שפיר אתי וסריש בתלוהווכן
 לקגות ברצונה השין גפיה ע"י שבאה בתחילתוכ4הרי
 חביאה הנאת רמהני י"ל הבעילה הנאת אחרי ורקכו

 לוגשר ר"צ כסף, כטנין רהוה סהטום בו לקנות נופוכננר
 שפיר נמי י"ל אז וסהני, נמר אונט ע"י זו הגאהדאנב

 משום ההנין לנמור הנאה חשיב לא הכא רנ"ככברתו
 שהנאה כהשום הקנאה המכם לדנלי לו באה הנאהשאין
 ומה הקנאה על יטכים לא אם אפילו ממנה ת"שלוללא
 נמד שיהא נורם זה אין רמ"ג! הנאה לו שישבכך

 אצלו נשארה רבלאה"כ כיון זה בשביל ליהוטקני
 לקנות, לענין קנין כהאי כמף הוה לא אז וכו'הנאה
 לקנות ולענין זה במלה לי הבעלי לה ראסר היכאאבל
 דהנאעע גמטום קונה רכסף כותית בזונה רמייריהמלה
 שפיר י"ל אז הטלה לקנות כטף כמו חשובההבעילה
 בו אין אז הבעילה על תטכים לא אם רפתחילתוכיון
 הבעלי לה דאמר כיון הטלה לקנות גסף קניןשום
 הבעילה להמשת הטלה לענין זקוקה ואז זה. בטלהל1

 המלה, של הגוכירה ותמורת חליפה שהיא כטףוהיא
 שהיא הבעילה הנאת לו ריש כיון הבעילה שאחריואף
 כסף שותוא הבעילה הנאת אצלו נשאר שוב כסףונין
 רמ"ט לן איכפת לא שוב מ"מ הטלה לה יתן לא אםאף
 מפכטת שהיא בעת לכתחילה הטלה 5ה וטתנהנטר

 הבעילה הנאת אחרי רנ"כ י"ל ונם הבעילה,להנאת
 ראמר רכיון כהצום הטלה, לתמורת ורבוק קשורנ"כ
 הוא אז בטלה חוזר הוא ואם זה בטלה לו הבעלילה

 כטו בעלסא חוב מטעם אחר כטף לה לשלםמחוייב
 נ"כ רטיקרי ואם בעלמא, בשכר לי הבעלי להשאטר
 קבל"מ, מתמת מחייבו לא לו תבע ואם אמו עלרבא
 אצלה נשאר החיוב מ"מ בקבל"מ רנם כתב רש"יהלא
 בעל הנאון טברת שפיר ואתי ע"ש, תפיסה לעניןונ"מ
 הנ"ל. אברהםרבר

 הטחבר( חתן הממרר)טהרב

 מימימן
 הממרר להיב מדווינמק מהגאוןהשובה

 הנ"ל קונטרמועל
 רווינטק החרצ"ה, טבת, ער"ח ה',יום

 הי"ו ראזין יוט4 ר' מרן הנולה מאור האסתימהנאון
 רווונטקהנאב"ר

 שלא א4 מסקא דפורע היכי והנה מכתבו,קגנלהי
 מממקא נפטר זה רע"י היכי מטגותבעו

 עוברא נבי ע"ב נ"ח רף ניטין ברש"יכוכח
 הב~ים נפטר שאח"כ שנים עבור ששלם מה ע"יראם רני~

 רף רחולין הך וכסו ברש"י ע"ש לו לשלםצריבים
 שזה מעות ת"י שיש כמו והוה לו אשתרשיקל"א
 מרברי ובאגטע עריין, כלל תבע רלא אף בעבורושלם
 משגצע לא וב"מ ק"ח ר4 וכתובות נ"ה ד4 ב"קהתומ'
 לושלם חייב לא הטססא אותו שתבעו בקורפ רקכן
 ובאצשע ע"א, ק"ט רף ב"ק בתוט' זה עבור שלםאם
 ד4 כתובות תוט' עם נ"ח רף ב"ק התום' פליניבזה
 רק או ל"ג ישנותן כטה לשלם שצריך דין זה אםק*ח
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 ובאמת כלנ ט לפלם יא"צ רש"י ושיטת ע"שתקנה
 להכ~וה 'שי2לם רמי התוס' כתבו ע"ב מ"זבנדרים
 לא הלוה על לפלוה שיש השיעבור מ"מ הלוה שלחוב
 ע"י להלוה תחילה המעות את דזכה היכי דרקפקע

 כלל פקע לא בסתם אבל פקע לו קבלם ואח"כהמלוה
 באמז זה הלוה טאי להמלוה שיעבור י"ל ועדייןהחוב
 הלשון שינה ד"שם ע"ב ל"נ דף בנדרים להנמ' רזהי"ל

 לפרוע שלא ע"ם דיהב נקט רבנררים ק"ח רףמכתובות
 של חחוב יפקע שעי"ז לא לו ששלם רהמודר בךוול
 ידחקנו ולא יתבענו ולא לפרוע שלא לו שיתן רקהלוה
 הר13ב"ם אך בכתובות כמו לא דנררים הנם' ר"לכן
 כל רנפמר רק כן ס"ל לא ה"ו כ"ו פ' מלוה בהל'ז"ל

 כג(ו  וצ"ל הלוה על לו ש"ש המלוה שלהשעבודים
 דע"ז ובהך ד*רושין ופ"ב פפ"ו דטאי בירוש'דמבואר

 הלוה עבור הפעות הטלוה זכה רמחחלה ס"נרף
 רש"י עיין דבאכצז והנכון ע"ש, לעצסם מקבלםואח"3
 נשרע השבח שע"י מחמת כתב שבח נבי ט"ו דףב"מ
 נימא אם ובאמת כה2לם, לכך להגולוה שחייבהחוב
 למה א"כ למלוה ש'ילם אם ישלם רצריך ר"תכשיטת

 ע"י 'נפמר הא זה בלא הא אחריות שרה לוקח נבילן
 מחמת לשלם צריך רין ע"פ רכאן וצ"ל מחיובוזה

 ובאמת אחריות, צריך לכך אצלו המלוה שלדשעבור
 אם ע"ב צ"א רף דכתובות בנמ' טחלוקת זההנה

 בשביל או הקרקע מכגל שלקח בשבילהאחריות
 בשביל הבע"ח סמנו וקבל אפרני גבי מהובשנפמר
 לו ישלם כמה כסוות חכה2ה רק שוה קנה שלאאלף
 ק"ח רף ב"מ ועיין ע"ש. מאות ה' דרק פסקינןואנן
 מאתים שוה נתן ל"ה דרק רהיכי מצר בר גביע"א,
 עיין ע"ש, להלוקח מאתים לשלם צריך מנהבשביל
 לו החזיר אם ורבא דאביי הך נבי ע"א ס"ה רףשם
 בתמורה עיין ע"ש, ה' או מתנה רק והשאר כאבייד'
 הוה טאה ונתן זה טלה רק אמר דאם אתנן בבי ל'דף

 המוכר נבי ע"ב פ"ט רף פסחים ועיין ע"ש, את'נןכולם
 קנסא, כה2ום ע"ש להודש ליתן היתר נם רצריךעולתו
 שנר רא"כ וכו' שכר נבי פ"ה ע"ז ירושלפיועי"ש
 ע"ש. יתר, אף אסורכולו

 מה ע"י אם טסקא רנבי ניטין לרש"י חזינןעכ"פ
 וצ"ל לשלם צריך הבעלים נפטר להםששילם

 קי"ג ב"ק נ3פביא הקרקע בעצם קנין רזה טסקאדרק
 ותום' ק"ח, ושם ע"ב ל"נ ד4 וב"13 נ"ה, רףוב"ב
 נ"ח דף נריים ז"ל הר"ן והנה דכו', ע"א נ"מ וףע"ז
 מס' הלואה הפקעת כמו רק הוה לא דזה כתבע"א
 ס"ל נזילה מהל' בפ"ה ז"ל הרמב"ם אך ע"ש,כ"ו
 מוחזק כמו רהוה 3מ2ום ורוטעם נזל כמו הוהדזה

 כתבתי אני באסת אך ע"א. נ"ה דף ב"בוכטביא
 מנח רמלכא בטפסא דהני מוהרקייהו דקי"ל דכיוןרק
 שהטים כמי הוה שוב '31"מ, 3!"ו וב"ק ע"ר דףב"מ
 מטנו כלום נזל לא וא"כ המלך בהשות ערייןסונח

 ע"א קל"ט רף בחולין עיין ברשותו, היא נמירעכשיו
 ועיין נזל, זה הוה אז אחרת ל13דינה הולך אם נ"םרק

 ובאסת כזה. ונ"ם בהקדש נזבר נבי ע"ב כ' ד4ב"ק

 חייב אינו תבעו שלא כ"ז המלוכה בנררי הארכתיאני
 דהחיוב במלוה כמו לא אותו שתבעו בזמן רק כלללהם
 ק"ח דף ב3תובות יעיין אותם, תבעו ענא"נו א4עליו
 בהלכות ו"ל הרג(ב"ם ובם"ש ע""ש, ק"ר ורף?"ש

 שביעית פ"ם לתבעו שלא עומ המלוה דאףשמיטה
 וש"א בזה רשביעית פ"י בירושלמי עייןכמשכצ1ה,
 הרין אין בפלך אבל ע"וש, קם"ח רף ושבתדמכות
 ה"ר פי"ט מכירה בהל' ז"ל הרסב"ם בם"ש אךכן,
 הות גפ"ם הסליכה או הג(לך בדין הב"ח נטלו אםדאף
 לאחר רק כאץחיל זה כמשעבור באחריות לאיוגם
 קודם לא ססגו לקוח שכבר לאחר נעשה וזהשתבעו
 יגקא נבי  ע"ב פ"י ד4 ב"ם ועיין פטורין, א"בסכירח
 מבואר הא וקהשה עי"ש, בצנעא ראז"ל מל3ותפטלתו
 ע"ש, הוא כלום ולא נסדק במו רחוה צ"ז דףב"ק
 שפם עדיק "8 בצנעא אבל בפרהסיא רק דזהוצ"ל
 עדכין רש"י וכן ז"ל הרמב"ם פסק ולכך עליוטמבע
 נקדא לא הסלך בדין דינו וננמר ז' ורף ע"ב ו'ד4

 בך עכ"פ ואנ"ח מעשה עשה שלא כו' קטילאנברא
 ולא אלו, לתבוע א"י עבורו קורם שלם אם נםבזה

 ובפרט שלו, הוה לא השדה כמו הוא דשם לטסקאדמי
 ס"ר אנרי0הא נ"ה רף ב"ב ראמרינן כמו דה'והכיון

 13מור כ3!ו דהוה נה לומר וח"ו בזה עי"שד,שג!יא
 דינא, לו דאית נבי ע"א קי"ד רף רב"ק והךנמור
 לא רעריין כיון דשם אמרן ולא ד"ה בתוס'ע"ש
 עליו החוב אם ינך להב"ח חייב הוא הישר"אנפרו
 והנה נפטרו, כבר אם אבל כה2מתינן לא הב"חבתבעו

 בהנה"א יעיין טכו2, מסור בנדר להעיר אסור שובזה
 שמת קודם ירו ש~ח אם מומר מן נפקד גבי פ"חב"ב
 ע"ננ ע"א רף ב"מ יעיין ע"ש, לו ושייך בו זכהכבר
 רבית.נבי

 מבכו שים וולא זה יומד יכול שיהא ח"ו נךעכ"פ
 ב"ק בירויפלמי יעיין נפמד, שכברכיון

 %ן וא3"ת בזה, ע"ש ארגירא כרוסי הדין האפ"נ
 הנ"ל דפה רב ר4"1, יוסף זה.אש

 מהסימן
 לעכב יטלים המכם משלמי אםחקירה
 ימגרר שלא המכס מבריחי רין פיעל

 ואם מהם, יותר בזול אצלםמחורותיהם
 שישלמו עפי"ר להכריחם יכוליםהם
 הם שילמו אשר במכס תלקםלהם
 לפ"ק תרכ"נ שנת אלול, ער"ח עש"ק, ו' יוםנע"ה,

 סוויסלאץפ"ק

 חנוונים ושני זא"ז סמונות היו חנויות שלשהשאלה,
 עבורם, הסניע המכס ושילמו בילעטיןלקחו

 היו ולא הנבם, שילם ולא בילעטין לקח לאוהשלישי
 שיר בתנות הטחודה למכור להשלישי השניםפניחין
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 ישהיה ער אשלו הקתים סבל הסחורה חומפים היוכי

 השאישי ותבע בחזרה, הקוטז ליר הסעות להחזיצריך
 אותו ימחו שלא השנים וסענו לפנק לרקלהזטנים

 שילמו אשר במכס חלק להם שיתן ער זו סחורהלמכי
 הוא כי מוענים ונם לעצסן, לקחו אפר הבילעסקעבור
 יפפרו בזול כ"כ יסברו הם ואם לנב"הו ב0קחוטזיזל
 עם הרין עפהן, כעול ש"יא רוצים הם 5נןניהעץ,
 9 סאיטי,

 ח"ב אם 5חקור אנו צרינק ישתחלהרזעטוננדג
 לא, או רק ע"פ עמהן בעול לישאודטלישי

 הסכס בשילום להם חלק ליתן סחו"ב הוא אםדהיעו
 לחנותם, שלקחו הבימאון עבור 5עצמם עמלסואשר

 נ"כ טובה הוא בילעטק הם יטלקחו 'טבכ%, טועניםכי
 בצלם גחפתופ4 והוא לחנותם ממוך הוא חנותו 3ילו

 בלאו והנה מתנשזה עוד עליו ,טשניחין אין הםלךהטרי
 לח"ב יטאין הוא פשום לכאורה בויאי זוסחגת

 כל על מומל שהמס כיון להם כלום ליתןלהק~ישי

 עבורם אלא 'טילמו לא יטיטילטו ואותן לעצמוחנ%וי
 עצמן על ואחריותן ראצכס ננבו שילמו שלא ואותןלבר
 השלישי יכול הלא לעצמו, נ"כ יתענשו יתודעוואם
 עצסי והעמדתי המכם ננבתי אני אם ולבם לי גזה1315ר
 הייתם אם כמוני אתם ונם לכם אשלם למהבסכסה
 ביחכם ימחה סי בסכנה עצמכם להעסיררוצים

 הנ"ל 11 מענה על א4 14מנם המכס. נ"כ~העביר
 מצר הדין מן נ"כ דפסור לומר אפשר היהלכאורה

 של השר היה אם אפילו רהרי הא' הפן פנים.שני
 בא והיה סמנו לנבותו רוצה והיה מכגו יורעהמלך
 של חובו להפורע לרמותו יש נ"כ עבורו ושילםאחר
 ידע שלא בנ"ר וכ"ש לו, מלשלם דפטור רקי"5חבוו
 ממנו. נובה היה לא נ"כ איהו וב5או ממנו כללהשר
 בנ"ר ט"מ חייב, היה רבכה"נ את"ל דא4 הב'הפן
 של ב'י5עטין מלקיחת להשלישי טובה לו ש3גיענהי

 דקי"ל ה0ר לא וזה נהנה זה הוה זה הרי מ"םהשנים,
 רוחותיו סג' חברו להמהי4 רומה הוא והרירפמור,
 הסחורה רמוכר רבכט1י לומר ואין 5כו"ע,חפטור
 באעטין בלקיחת ליה רניחא רעתא כנילוי הוהבחנותו

 4אז ונרר 3וה4 עמד לאם 'רוסה הוא והרי אלושל
 אם רודאי %ו"ע, הנל את עליו רטנלנליןדרביעית
 ולאחר בחנות ואת המחורה טוכר היה לאמתח"לה
 היעו בוראי לסטר התחיל  הבילעטין אלויטלקחו
 זו סחורה טכר גטזחילה שנם כיון אבל כן,אוסרים
 בזה שייך לא בוראי כלל בנתיים הפמיק ולאבחנות

 דפטור חמר לא וזח נהנח זה והוה 3לל דעתנילוי

יך
 דנבי נ"כ שנתב שס"ט במיטן נוצה"ח עיין)א(

 מה לפרוע צריך מעצמו 8רע אםממים
 אחראין סתא אבר גאזא רבר כטן בשבילושטוע

 צריך מעצסו אפילו ששילם ערב ונבי לזח, זהוערבאין
 החולקים לדעת ואפילו עבורו ו4פרע מה ל8רועהלוה

 יכול אינו רבכאן הנ"5 והמהי4 מהא כ""ש זהוהיה
 ורו"ק. יתירה, הקיפא לי נהמת אה יולוכור
 הנ"ל הא' דהפן ליתנהו, הפנים רב' נ"ל 64בפנםב

 כל על שסוטל בסה מבעי דלא ליתא,וראי
 רמרינא ראינשא נולנולתא על או העירשדות

 בוראי חברו ובער בעדו לשלם אי41 נל חייברסלכוחא
 רכ5 גהטותפים רהוו חברו ש5 חובו לפורע זה דסילא

 ורצה נובה גזזה ורצה חברו בעד קבלן ערב הוהאו"א
 חברו בעד 1אנס1ה1 כוטכהטכנוה,1 אם ואף נובהמזה
 בש"ס וכדשמרו לו לשלם חברו מתחייב ודאינ"כ
 דרא בבי רכהשתכח סאן רבא עמר ב' קי"נ דףבב"ק
 בשביל רמלכא סנתא ופירש"י רמלבא, סנתאפרע
 ולא היה ש5ך לומי יכדלין אין חבריו ולטשיבאוכולם
 אבר מתא בר שם נ"כ הבא אמר וכן עי'אפ. כו'שלנו
 עי"ש, ש%'מ, סי' בח"מ פמק וכן עי"ש, מיעבטמתא
 דמלכותא מריבא חייב ראינו היכא אפילו אלא)א(
 גם ממנו ונמלו אנסוהו אם וראי דאז חבדו, בערלשלם
 מזלך רא4 לו, לשלם צריך היה לא בוראי חברובער
 תבעו שלא כיון לשלם שלא נרם ופזלי לשלם,נרם
 חייב בוראי חברו בעד מרצובו שילם אם גז"גזפמנו.
 חברו של חובו לפורע רומה זה ואין לו לשלםחברו
 הוינא מפייסא לו לומר דמצי הוא מעמא דהתםרפטור
 ומחיל ליה הוינא מפייס בכהטכן ואפילו לו. ומחילקי'
 רממיק עצמו דוחק בב"ח ואפילו לי'. ויהיב כמטכונולו
 התוס' כתבו הרי רפטור נ"כ רכתובות בירושלמילה

 הרבה טוצא הייתי לו לומר שיכול הטעם נ"ת דףבב"ק
 שמרח3דם אהובים ררך כי עבורי פורעים שהיוב"א
 הם5ך בסכס שייך לא כ"ז ובוראי עי"ש. אהוביהםעל

 מוציא הי' לא ונם פיום, שייך לא דבדירקהמסחורה
 שאין ישן בחוב אלא שייך זה אין כי עליו לרחםב"א
 לא אם כי להבא על הסחורה בטסס ויא לש5ם מהיו

 ונם מאומה, לשלם יצסרך לא בחנותו זו סחורהיסכור

 חייב עכו"ם דבכל קנ"ח סימן בח"מ פמק הרמ"אהרי
 בכי שם עליו דפלינ להש"ך ואף חובו, להפורעלשלם
 דלא נ"כ מודה המלך במכס עכ"פ וראי ע"ש,עכו"ם,
 בסי' שם להריא הש"ך כתב וכן וכהנ"ל זה דיןשייך
 שכיון לוגור שאפשר הגזניי הרב בשם י"ז ס"קקכ"ח
 לקחם אפילו לשלם חייב פרעם וזה המלך חוקייוהם
 להדיא גדטגשע וכן ע"ש, עכ"ל כו' כרין ש5א מזההטלך
 הנ"ל בסי' שם הש"ך שהביא נבורים השלמימדברי
 שהוא לראובן שגדטננוהו ההיכא שכתב י"רט"ק

 כיון אחר ממלכות שהוא שמעון, בשביל אחרכם%ות
 עכ"י, כו' כלום חייב שסעון אין ואנסו נאושהמלך

ילסוש
 בגי אבל מעצסו שנכנם בעהב היעו סק"ל ש"עבס'
 נהמהו שותפים ועור לזה זה ערבים כחחך עלסתא
 לפרוע אחר ורשאין שטו כשוהפים וה"ל מםבאותו
 עי"ש. חלוו וכאהמייב חבירועבור

 המחבו( חתן הממדרלמהדב
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 ,טהגגר ימשום אלא פוטרו דאיע להדיא ג~טמעעי"ע..
 עבור לו נמט5ם היה סרצונו אם אבל ואנסהנזלו

 ופשמע וכןן -- וכהנ"ל. לי ליטלם לעאפעון היהומפעון
 בעד לשלם ח"ב שאים ומוט שנמצא כאריסשכתב סע" שס"ט בסף הס"ז שהביא הסהדש"ל מדברי כנ
 במ כל עבוד גגבו נבו אם דם"ם הבקעה בלכ5

 אחחם ל המיך אל לקבול הארש לק דאסיהבקעה
 מהם להוציא ותבעם עבר ומע~לו הפסד להםדמרם
 כף בנחלה ממנו יטנבו נרם דסזלו להם להחזירח"ב
 ססט שלקחו משום דדותא סדבריו משסע עי"ש,עכ"ל
 עבודם גפרצונו גמ?לם היה אם אבל פטרינהובנחלה
 החנהחז בטס לפי"ז וא"כ ונתנ"ל, לו ו"טלם ח"ביןהיו
 אם בין גמדד"ם כשותפים דהוו נאסד אם ביןדנ"ד
 הנורן במט לאריס דמי אלא כשותפיס 'טאינםנאסר
 אם מ"ם הבעלים בשביל לארים לגהיכן יכוליןשאין
 להם, לשלם חייב היה בודאי עבורו כושלםיןהיו

 הגצ5ך ידע לא אם אף בודאי לפי"ז וא"כוכהג"ל,
 דהיה ודאי עבורו גמטלם והיה מנלהו חיה והואסגבו
 הרש"ל וכדכתב לנלהו דאסור דאף לו לשלם חייבנ"כ
 מנלהו, היה אם איף מקרי היה לא מסור מ"םהנ"ל
 ומ"מ וז"ל דבריו בסוף שם בעצמו הרש"ל כתבוכן
 סאחד שינבה המלך לנבאי ואמר והציל עבר דאםנ"ל

 נידון לא ואף לשלם א"צ בזה ונפטר הבקעהסאנשי
 דין עליו אין להזיק לא "התירה שגתכוין ב5אותו
 הראיתי באמת אומר שהרי תשלומין לענין ונםמטור,
 כ(טון "הפקיע השוי ונהי הדין מן חייביםשאתם
 כדין שלא ממך הוציאו לא מ"מ עכו"ם ש5הלואה
 עכ"5. לעכו"ם ישרא5 עד לענין כ"ח סי'וכם"ש
 דבודאי אלהבא הוא המכם ששילום נ"ד כעיןופכ"ש

 אי"ה, לקמן וכדאברר הלואתו הפקעת בזה שייךלא
 דלפי"ז ואף לשלם וחייב בזה נחו הורע לאדבודאי
 לו לוטר יכול היה אלהבא הוא המכס ד"טילוםביון
 בודאי המכם, אשלם ו5א בחנות הסחודה אמכודלא
 שלא בודאי הוא כן המחורה עוד לטכור ירצה לאאם

 שפיד בודאי הסחורה מוכר אם אבל לו, לשלםיתחייב
 ששילסו לאותן לשלם חייב שהיה להוכיח די בזה"ט

 ודו"ק. הנ"ל, וככלעבורו
 הב' פן סצר אלא ליתבע זכות לנו נשאר לא ועועהג

 ויציב אמת שזהו דניהי נ"כ נלענ"דשזכרנו,
 שאינפ כיון מאוסה להם חייב אינו שלו ההנאהדע5

 לשלם לחייבו יש אחר טטעם ס"ם בהבשתוחסרים
 כן דהרי זכותם, הפקעת עבור אותם ולפצותלהם
 יסכור לחנותו בילעט שיקח דסאן דמלכותא דינאהוא

 זו סחורה ימכוד לא בילעט יקח עפלא וגנאן זוסח'ורה
 הבילעטין, ללוקח ונם למלך, זכות הוא זה ודיןבחנותו.
 בלא זו טחורה למכור שאסור דפהשום וכות הואלפלך
 הוא בילעטין ול5וקחי בילעטין, לוקחי יתרבובילעט
 סחורה סוכרי יתמעטו זה דכמטום נ"כ נדו5וכות
 זכות את וגוזל גשגביר השלישי זה אם וא"בהזאאץ,
 בדינא טכבר זכו או~ר זכותן את עוד יעביר למההמלך

 להם ליתן צריך אין תורה גצדין אם ואףדם5נותא.
 לשלם צריך מ"מ לעצמן שלקחו הבילעטין בשכרחלק
 דמלכותא, בדינא שזכו זכותם להפקיע שבא עבודלהם

 ע"כ ע"נ דף בב"מ דאמרו 5הא דומה הוא זהוהרי
 דיהיכ מאן אטר ומלכא כהטתעבד לטמקא ארעאהא

 כי יהם נותנים היו שאח"כ ואף ארעא. ליכולט0הא
 התוס' שם וכדכתבו עבורם, למלך ששילמוהמעות
 שם אמר וכן דמלכותא מדינא ריבית הוה לאמ"מ

 טפי בהו וכמטעבדא דאינשי אכרנא זוזא דיהביבדיני
 לשתעבד כדגא יהיב דלא מאן אמר דמ5כאכהטום
 להם נותנים היו שהמעות אף כרנא דיהיבלטאן
 סאן אסר מלכא הרי הוא כן ה'בא אף וא"כאח"כ,
 בילעט מחזיק דלא ומאן הסחורה ימכור בילעטדמחזיק

 יא ר,טות להם נם בודאי וא'"כ הסחורה, ימנורלא
 שגוול כ(ה אותם שיכצ'ה עד זו סחורה למכורלהניחו

 במהח מזלזל הוא אם ובפרט דמלכותא מדינאאותם
 לטחות יכולין נ"כ טעפא האי בלאו דאף נלענ"דננדם
 זכור ע"ז דאמרו דאף עכ"פ בבוקח לזלזל שלאבידו
 אם אף טהרווח, פוחת אם אלא זה אין ודאילמוב
 שייך ולא בידו למחות תולין בודאי מהקרןפוחת
 אבל אכילה, בר רלאו בסידי ומכ"ש לטוב זכודבזה

 למחות יכו5ין בלא"ה דאף כיון לזה צריכין אנואין
 י הנ"ל ממעם כל5 למכור שיאבידו
 שנימ כזכות יותר מרווח טעם לומר נלענ"ד עןךד

 השליש ביד ~מחות להם להתיד שישאלו
 שיפצה עד ב"לעט בלא בחנותו זו סחורה למכורשלא
 סג"ו שס"ט מי' בח"מ קי"י באמת דהרי כהנ"ל,אותם
 שש המחבר לדברי מבעי ולא דינא, דמלכותאדדינא
 תנזול לא על עובר המכס מן עצמו הסבריח דכלדפמק
 סהל' בפ"ה הרמב"ם מדברי והוא המלך מנתשנוזל
 איש כל גדצווה בודאי הרי שם, הסור פמק וכןנזילה

 להם כשנורמים ובפרט סאיסורא, אחד עכליהפריש
 להם יש בודאי כהנ"ל נ"כ אותן ונוזלים ג"כהיזק
 שיוכלו אופן באיזה בידם למחות לכתחילה אףרשות
 אף אלא הסלך, את יגזול ולא זו סחורה לסכורשלא

 את לכוף ישראל למוכס דאין י"א בשם שםלהרמ"א

 הרי  ס"ם דשרי, הלואחו כהפקעת דהוה הטכטמבריחי
 להבריח אסור לדידהו דאף שם בעצמו הרמ"אכתב
 לדידיה אף ודאי וא"כ המלכותא, דינא מכח דוטכסאת

 לכתחילה סאיסודא ולהפרישו בידו למחותיכולים
 אמרו הדי סזו ונדולה אצלו, הלואה עוד שנעשהקודם
 סהדותא דירע ישדאל בר האי ב' קי"נ דףבב"ק
 לי' פשפתינן עכו"ם בדיני ליה ואסהיד ואזיללעכו"ם
 חר איא אמרן ולא דחד, אפומא ממונא 0פקאדאיגהו
 דבוניסחא בדיני א~א אמרן לא נמי וחד לא בתריאבל
 הרי ליה, 'טרי אמומתא חד נסי איסהו דואר כיאבל
 הינא ואפ"ה נמורה הלואה בהפקעת להדיא שםדאיידי
 דמותר גמטסע ישראל מבדיני יותר כהטלםשאינו
 שם כתבי לא שהתוס' אמת הן לכתחילה אףלהעיר

 לריפסיונ ,שדי לעיל והא וא"ת וז"ל אמדן ולא בד"ההכי
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 רוצה היה 'שאם הרבה אותו ישפסירים וא"בהיואה
 כיח ליה נמסמתינן לא דם"מ ח"ל 5כפוד, יבולהיה
 אבי עב"י, יי '2ח"ב מה איא ירו ע4 משימ,שאין

 משמע 4א בהדיא שם הלמוק"י 'טהביא הרא"שמרברי
 י"ש יהעיד דכולק סהרי בתרי ב,סתם שכתבוכן
 המחבר מ"ל טע"ד כ"ח ס" בח"מ בהדיא פסקוכן
 אחד ער לעכו"ם חש וכופר לעכו"ם תובע ישיאייסם

 ישב' ש וכ" הרמ"א וכתב יזבעוהו אם לו להעירטותר
 על נתחייב יסראל בדק נם זהו להעיד יכוליןעדים
 אחד עד ע"פ ממון מוציאין יסאין בפהום וכןפיהם,
 להדיא שם הסמ"ע כתב וכן עכ"ל, להעידיכולק
 בתבעוהו יירי דהתם ואף ע"ש. לחשיד דמותרב5קאנו
 להעיד לו דאק כמושע תבעוהו ובלא ט להעידלהעד

 הרי בנ"ד והכא יתבעוהו אם ב5ואנו המחברוכרד"ק
 חילוק לעשות נוכל לא ע"כ ודאי הדי תביעה, שוםאק
 להעיד יוכל דבתבעוהו ישנאמר כ"א ביניהםנמור
 ליתא בודאי וזה ח"ה, ליכא תבעוהו ובלא ח"הכמשום
 הפותד "נ סע שם בש"ע פסק ח"ה  רא"בא היכאדהוי
 עד ע"פ מסח יאק שמו במקום אף אחד 5עד5הקיד
 עדים דשני היתד לנבי מיירי ע"כ וא"ב ע"ש,אחד,

 מותר בתבעוהו דאם הוא ודאי וא"כ ח"ה,בדליכא
 מדייק דע"כ אגא איסוד, ליכא תבעו'הו בלא נםלהעיד
 לזכות לכתחילה ילך למה תבעוהו 'דב5א תבעוהואם

 בודאי איסור אבל בחיים לישראל ולהפמידלעבו"ם
 כיון בנ"ד הכא לפי"ז וא"כ תבעוהו, בלא אףלינא
 למילף ויש מתבעוהו נרע 5א בודאי היזק יהםשנורם
 הג1לך  לשרי אף לכתחי5ה אף לנ5הו יכו5ין דהיוטזה

 שחי"ב מה כ"א קנט ועונש היזק 15 יונרם שלאבאופן
 לסוכדו 5הניח ושלא בידם כח יוש אם ומכ"שמדד*ם,
 ובפדמ וכהנ"5, בידם, לטחות 5נו אין בודאי זוטחודה
 ודו"ק. נ', באות לעיל המבואר טעםבצירוף

 שהביא המהרש"ל מדברי ע"ז להשיב שק איבראה
 שכהב הא על ו' ט"ק כ"ח בטי' שםהש"ך

 אותו, כהסמתין אין העיד שאגחז מנדה הבע"ד דאםושם
 בהפקעת רק דזהו הדש"ל בשם הש"ך ע"זהכיא

 ח"ה דליכא הלואה בהפסעת אבל ח"ה, ראיכאהלואתו
 עכ"פ עדים בשני דה"ה ומע1מע עי""ש, ליהבמשמתינן
 מהרש"ל דברי לכאורה באגאז אנל איכא,אי10רא
 לעיל והא שהקשו הנ*5 הח~ט' מדבדי בפשיטותנרהין
 אלא שרו לא הרי 5עי5 ושם ה5ו4מה, להפקעתא1רי

 שם דנם 5הדיא להתוס' ס"ל הדי ח"ה, ד5יכאבטאום

 הרי ואפ"ה ח"ה דליכא הלואה בהפקעת ה0וניאאיידי
 להעיד 5כתחילה אף דגצתר הנ*5 הפומקים לכלפ"ל

 ישראל, מבדיני יותי בומנו מוזיאין שאינםבמקום

 ה~ו גשהרש"ל דברי על נ*ב שכתב שם באו"תוראיתי
 לדכרי כוונתו וע"כ ובפומקים בתוט' בן גמשטער5א

 5א עריין זה 1משום דאי נלענ*ד אב5 הנ"ל,התוט'
 דברי בנמנו נע5ם לא בוראי כי מהרש"ל לדבדינדחה
 באגאז דהרי בפו1יטהה, דבדיו 5ייא*כ ויש הנ*להתוט'

 שהבאתי והש"ע והנמוק"י הרא""1 דלדעת 5דהדקיש
 קושית ישאר הרי לשנים, לד~יד לכתחילה דמותרלעיל
 להם נתיר ואיך הלואתו להפקיע שרי דהלאהתוט'

 הוא דוחק נם כשר, טמון לישראל לאפטודילכתחילה
 שום הביא מדלא הפוסקים בין בזה פלונתאלעשות
 הוא דזה וראי נדאה ע"כ זו, פלונתא מהפוסקיפאחד
 טוברים רהתוס' הריעות בין לפשר דבא הרש"לכוונת

 קשה ע"כ ח"ה דליכא הלדאתו בהפקעת איידידהסוניא

 אבל איכא, איסורא דעכ"פ לתרץ והוצרבו שפירלהו
 דוקא איירי יהטוניא ס"ל הש"ע ובעליהרא"ש
 להעיד שפיר מתירין ע"כ ח"ה דאיכא הלואהבהפקעת
 ליוטש, מעיקרא התוט' קושיית דלדידהולכתחילה
 הרא'אש לדעת קייכצן דמהרש"ל דינו נשארוממילא

 ח"ה דליכא בהיכא איירי לא יהטוניא הנ"ל,והפוסקים
 ונם בכ*ע אחד בעד לוה גמשמתינן דבכה"נ שפירי"ל

 התוט', כלדעת סמש איכא איסורא ענ"פ עדיםבע:ני
 הנ"5 מהרש"ל דברי לנ5 שהביא שם בט"ז ראיתישוב
 שעמד ת"ל כדכתבתי כדבריו מפווש כתובוהנה
 הרא"ש, לדברי והביא הנ"ל התוט' רברי עלעצמו

 להשוות וכרי 5כתחילה אף דמתירין רכהסמעוהמרדכי
 ח"ה דליכא 3טקום מיירי דהתוט' אמרהדיעות
 עי"ש, ח"ה דאיכא במטום טיירי והמרדכיוהיא"ש
וכהנ"ל.
 פליאתי באמת יהרש"ל כוונת ה,וא כן אםר14כ1נם

 הרא"ש ברבדי עיין לא איך עליונשנבה
 ובודאי טכהש, 5היפך להדיא כדבריו שמבוארעצמו
 מה השטי'ן בכל כעת שנם לו נדמה הדפוםטעות

 טח'מת הדא"ש דברי כל 'חטר נמצא במדינתינושנרפסו
 מה פי ע5 הנ"ל רברי כתבתי אני ונם המלך,נזירת

 הרא"ש 5דבדי שהביא הנימוק"י ברברישעיינתי
 שנדפסה ב"ק ממכת לידי הניע כעת אבלבקיצור.
 בזה שם כתוב והנה בשלימות. הרא"יט הוא ושםבחו"ל
 מצי נמי דתרי ואע"ג לא, תרי אבל חד וה"מהלשון,
 כיון מ"מ הלואתו כהפקעת דהוה לי' למכפרישראל
 הרי עכ"ל, להע"ד יכולים כמסלו ליה מפסידיםדאין
 ח"ה דליכא הלואתו בהפקשעז מיידי הוא דנםלהדיא
 ונם לכתחילה וכהצגוע להעיד, די'כולין אמרואפ"ה
 הנ"י נם ודאי וא"כ %הנ"ל. בעצטו הוש"להעיד

 בהכי נ"כ הש"ע בעלי וכל הרש"ל שהביאוהמרדכי
 ומותר ח"ה דליכא הלואה בהפקעת דאפילו וסולמי"רי
 אף להעיד יכולין 'הכי אפילו מד"ת 5חחזיקוליה

 וכדה*ושה התוס' לקושיית כלל טחשבו ולאלכתחי5ה
 טעם במוב נ"כ ותידצה זו לעושיא בעצטוהרא"ש
 קסייהא 5מי5תא חדדינן לפי"ז וא"כ ודו"ק.וכהנ"ל
 דכיון ה2"5 טוניא מהאי לסי5ף "ט דודאי נ"דלענין
 היו השלישי מכס מ1יבת שנים 5הני היא להםשיש
 מוזיאין היו שלא באופן המ5ך לשדי 5נ5הו נםיכולים
 דבנניבת שנאמר דאף בדד"מ, חייב מאשד יותדמסנו
 דאיכא סהיכא בזה לן שאני לא ט"ס ח"ה ליכאהמכם
 בירו מלטחות בהם למחא לנו ושאין ומכ*שח"ה



קאז'ךחת"םתפארת

 כרברי ורלא וכהנ"ל בחנותו הסחורה5מכור
 הנ"ל.הפהרש"5

 הלואה רבסתם חרש רבר לומר נלענ"ר היה עדו8ז
 לליכא ח"ה איכא בין לחלק כלל שייךלא

 אף זה מטעם מסולקין ממילא מהרש"ל ורבריח"ה
 דאמר הא קשה לכאורה רהרי הנ"ל, הכרחבלא
 ליכא הא ק"ה ראיכא טעטא ורע"ק שם קי"נ דףבב"ק
 והתניא שרי מי עכו"ם ונזל בעקיפין עליו באיןק"ה
 שהוא נכרי לנזל כוניין כו' רע"ק דר,ו זה רבר ר"שאמר
 ימ.ט'כני שלא לו תהיה נא51ה נמכר אחרי ת"לאסור
 משום נ"כ הוא טעמי' הלמא קושיא וכמשי כו',ויוצא
 רף בב"מ דקראי כחגכמש ררריש לטעמיה ור"שק"ה
 קרא צייך היה לא ק"ה פה2ום ראי נאסר ואםקט"ו,
 א"כ קרשי, שם את תחללו ולא נאמר כבר דהרילזה,
 תיפוק קרא 5האי הוצרך רלטה מאי טעמא דהכליקשה
 ח"ה יהיו בוראי התם דהרי ק"ה, כה2וםליה

 פעות, בלא הננרי סיר העבד את ב"רכשיוציאוהו
 85ניו שנשאר 3יון בוראי נ"נ לאביו נמכר אםואף
 יוכלו לא בוראי מטנו יוציאוהו ואח"'כ מותואחרי
 קרא האי צריך ולמה ח"ה ויהיה אמתלא שום לוליתן
 דאיכא מעמא דאמר מאי על לדקרק יש ועהרלזה,
 שלא להיות יכול ראיך כו', ק"ה ליכא האק"ה
 המעות ליתן הישראל את ב"ר יחייבו אם ח"היההה

 לאו הא ק"ה כד2ום טעמא לומר ליה היה והכילעכו"ם
 דבודאי מידי קשה לא דזה נראה אבל ורו"ק,ק"ה

 דביב"ר 5רין בבאו ישמעאל ור' רע"ק אייריבכוונה
 אבל קוה שייך להישרא5 יחניפו ו5א אמת דיןנירונו
 סה לו יס16ר כשלא ק"ה שייך לא יחיריבישראל
 בסמוך מזה ו'נרבר לו כשיכפור ח"ה כ"א לושחייב
 שהקשה 5הרא'ש שחביא בש"ם ראיתי ואחכ"זבעה"י,
 רע"ק כהטום דר"ש מעמא דרלמא הר"מ בשם זוקושיא
 ועי"ש דקרא טעפא דדריש משום ק"ה כה2וםאוא

 שאברר, 5פ"מ תירוצו לי נראה לא ונם ברוחקשתירץ
 לדידק יש דה'רי סידי, קשה לא דזה לענ"דונראה
 בעקיפין עליו באין אין שם בלשונו דאמר רע"קבדברי
 שהוא ח"ה ספני אפר לא %מה השם, קידושטפני
 אדם % ודאי ח"ה ע5 דהרי ק"ה ספני בודאינדו5
 ואף סומ*רה בפחות ואף עכו"ם לפני אףמצווה

 וטזרעך ג"א( י"ה )ויירא בקרא וכרמצינוביחידי
 והרי %קיך, שם את תח% ולא למ5ך להעביר תהו5א
 כתיב הרי בק"ה ואלו ביחידי, אף זה חילול %חי"ב

 וגדאפרי עכו"ם בחוך %א דייקא כ"י בתוךונהקז"טתי
 עשדה בפני דושש בעינן דבק"ת ע"ד דףבסנהדרין
 דקרא דר"טא ואף שישז, סי' בי"ד קי"ל וכןישוששלים

 חקדשחי ערשי שם את תח%ו ולא כתיבדתקדשהי
 % רק שאי "שראל בני בהוך האי והאי ס"טוגו'

 קאה דהאי ועוד וכמג"ל, תחללו אולא ולאונקדשתי
 וב"טראל מעגו"ם גמ*ום אלא כלל הוי לא א"כדרע"ק

 והרי להענו"ם שיזכמד סזח כ% ק"ה יהיה לאודאי
 ודאי נראה אלא הנתנ"ל. ראטם קידוש ל"כאבעם"ם

 וס"ל מדאורייתא ולא מררבנן אלא אסר לאררע"ק
 הענו"ם בין אף השם לקרש חייבין רמדרבנןלרע"ק
 כנון ראורייתא ח"ה רליכא בנווני ואיירי ממוןלענין
 יחשוב איא בעקיפין עליו שבאו העכו"ם יביןשיא

 5ירע נביאים אינם והריינים הישראל זכהשמרינא
 בפשימות שפיר פריך ולזה הישראל, לו חייבשבאמת
 לא אם ר"ל ק"ה ליכא הא מררבנן ק"ה ראיכאמעמא
 מי עכו"ם ונזל בעקיפין עליו באין מררבנן אסורהיה
 רע"ק רר,ש זה דבר אמר"ש והתניא מראורייתאשרי

 ורו"ק. אסור עכו"ם רנזלמקרא

 דמח'ק שם הג' תירוץ על לנו יקשה עריין 14מנמה
 רעבר נזל והרי הלואתו להפקעת גזלובין

 מוציאין היו ב"ר אם נרול השם חלול היה בוראיעברי
 למה בכה"נ וא"כ וכהנ"ל, מעות בלא הנכרי מיראותו
 ראורייתא, ח"ה ראיכא כיון הלואתו בה6קעתיהיר
 הוא עברי בעבד רקרא רטעמיה הכי לתרץ לווהיה
 בעקיפין עליו רבאין בהאי אבל ח"ה ראיכאכה2ום
 נאסר ואם וכהנ"ל, ק"ה כ"א ח"ה רליכא בעניןאיירי
 רכבר ח"ה כה2ום הוא דקרא רטעמיה לומררא"א
 קושייתינו נהדר א"כ קרשי שם את תחלל ולאנאמר

 קרא להאי לן למה רבאמת מאי טעמא רהכללרוכתיה
 רע"ק על רנם ועוד וכהנ"ל, ח"ה כה2ום ליההיפוק
 נ"כ יקשה ק"ה טפני בעקיפין עליו באין איןראמר
 שייך לא רברי"נים רניהי רק"ה לטעם ליה רלמהעריין
 ולכפור השם לחלל הישראל לזה יתירו איך מ"םר"ה

 ראיירי 5ומר ואין יש. ח"ה נם וראי רבריריהלהעכו"ם
 15 היה רמ"מ ביורש, כנון ח"ה רליכאבנווני

 נ"3 להו אסור ח"ה ראיכא ארם רבכללהשמיענו
 נוונא בכל ליכא ק"ה נם רהרי ראורייתא ח"המשום
- ק"ה. דאיכא בגווני לאסור משמעינוומ"מ  ועור 
 רירע ישראל בר לנבי שם הרא"ש רמח5ק הא עלקשה

 בין כ"ח, סי' שם וש"ע בטוי וכן לעכו"םסהרותא
 לא ראם אותו יחר ללא לו להעיר להער העכו"םיחר

 לר~יו וביחרו לו להעיי אסור לבר תבעוהו רקיחרוהו
 אותו והלא עי"ש, ח"ה כה2ום ליה להעיד חייבלו

 נ"כ בערכעותיהם יחדו בלא לבד בתבעוהו ישח"ה
 שהער יורע דהעכו"ם כיון בערכעותיהם ביחרוכמו
 לענ"ר נראה לכן לו, להעיד רוצה ואינו הערות לויודע
 דחילול איסור כ% לי3א הלואה דבסתם כעתלומר
 דבכ"ם לחורייהו עכו"ם סלוה ננו ישראל בלוההשם
 אבל בשעתו ברור 5ח"ה אלא השם להילול חיישינןלא

 'א ח"ה פאוחר 5זמן יהיה שמא או ח"ה5ספק
 ושופמיהם בער3שתיהם כ"א יחידי בעכו"םחי"שינן
 ראות 5פי ודנין יקצפו העדה ג5 ועל יחסא אחדדא"8

 הלואה ב% ולכן ח"ה, 5ספק אף לחוש "8 דאזעעיהם

 ברור ח"ח שם אין כי 5ח"ה יח"די בעכו"ם לחהטאין

 לרונו הוא מחוייב גתנה 5הוצאה דמלוה כיוןבושעתו

 סבר קאישתטיט ואשדנמיסר ליה לשע זוזי ראופרלזכות
 זה ומטעם וכדוי"5 ליה יפווחו זוזי לו דהויעד



 4* נ2רזט5
 ך יזתז"מ רז רט

 מעש אשאק אט ואק יעדמ, כשד בסטההכופד
 אותו דן ואינו נמטורה עושה אינו הזה העכו"םעמטא
 לו לכפור שרוצה לאח"ז לו יתברד 'טמא אויזכות
 לפי"ז וא"כ ברוה ח"ה ליכא רביטעתו כיוןלעולם,
 הש"ס וסומת ורע"ק דר"י פלונתא בפשימותא""ט
 דאמר דק"ה לעיל כרכתבנו נאטר אם פנים, מטמהנ"ל
 בסוב א"ש בוראי ח"ה ולא הוא חקא בלקתנורע"ק
 יטבאו ו"שראל בעכו"ם פלונתתן דקדקו דלכןטעם,
 בוראי עצמו בלוה אבל לק"ה להוט יט דבדיעיםלרק
 רע"ק לומר הוצרך ולכן וכהנ"ל כ~ף ק"ה -ויךיא
 ליכא ד1לוה דהלוה  ח"ה ולא ררבנן דק"ה וטעמארק
 עלט יטפיר פריך ולזה וכהנ"ל. ביטעחו ברורח"ה
 ובק הדיעים לנבי בין ח"ה יהיה לא יטם דנםסע"ע

 ראם לר"י הוא פודה רע"ק דהדי עברי העבדלנבי
 כך לו חאסרו טכהו "טראל בדימ לזכהו עתליןב"ד

 הוא ישראל דטי הרי נ"כ עברי בעבד וא"כדעינה
 לעכו"ם עברי לעבד עצמו למכור לו אסוד'ט"8ראל
 אצלו, עבד להיוה לו אסור ע4הישראל כן לווידונו
 כיון אבל לו, שנתן מעותיו לו לשלם הוא מחוייבאלא

 לא דסמחנצא בהוצאה לו יצא כבר בודאישהמעות
 בסלוה, עליו המעות יוקפו דוחס מחמת אלא לונמכר
 אח"נ נם לו "שלם לא שכטט לחוש אחדאין אנוואין
 בלגה ח"ה יהיה לא דשוכ אצלו ח"ה ויהיה דומעותאת
 התורה אסרתו אעפ"כ אם וא"כ וכהנ"ל, העכו"םנגד
 עברי דעבד וכאטום נזל כמטום אלא אמרתו לאע"כ
 לא לדיטא אסנם כן, לתרץ הוצרך ולכן קנוי,נופו
 בעבד אף וא"כ קנוי נופו אין עבדי עבד אלא 'כןקי"ל
 ולזה 1מותר, ח"ה בלא הלו4אעו הפהעת חשובעברי
 שכתב בש"ם שהביא בפרטיו הרם"ה דבדי מאדא"ש
 הרי"ף יעת בפשיטות נ"כ א"ש ולזה עי"ש,כן

 רב לדברי אלא דרבא להך כלל הביאו שלאוהרא'"ש
 וטכ"ם וכהנ"ל, כרבא קי"ל דלא דס"ל כהטום לבד4הטי
 להוכיח בע"ע רע"ק כהטום דר"ש להך הרא"שמביא
 )א( 1ר1"ק עי"ש, בכ"מ, אסור עכו"ם דנזלבויני'
 ד"ה ברש"י קצת לדייק נצמרך לפי"ז אמנםט

 שרי סנמט נזל שאין וז"ל הלואתובהפקעת
 נתתיה ליורש ליה דטען הינא כנון ח"ה ליבאכי

 עכ"ל, כו' דמשקר בהדיא נוי יוע דלא ומתלאביך
 כוונתו אלא הוא דוקא לאו דאמד דח"ה לונצינצנרך
 ק"ה דאף להש"י וס"ל בלשונו רע"ק כראסדק"ה
 דנין ותב"ד ברי מענת מוען הנוי באם אלא שייךלא
 אז לו שחייב בבירוד הטי כדידע לאמהו אסתדין
 ביורש אבל לאכאץו, נהטכוונו נדול ק"ה איכא1דאי
 יחייבו הב"ד אם אף אז שמא טוען בעצמושהנוי

יד*

 זצק"ל סו"ח סושית להקשות "ט יותר ו1נ14מת4(
 הפקעת ע"ע והא לרבא אביי דפרירנמ1"ע

 דעת לפי ח"ה, היה בודאי דע"ע נ% 'ודשיימיוח*תו
 כנעני דטעוח אע"ג וכו' עליו לנלום יכול ב"קמתוס'

 לאמיתה שכיובו בעצמו הענו"ם יהיע לאלהישראל
 אם אבל לרע"ק, אף בדיינים אף ושרי כלל ק"הליכא
 איפכא לומר נוכל רש"י בדבדי דוחק שהואנאמר
 ולישנא ח"ה הוא כוונתו אלא ל"ר הוא דר"עדק"ה
 ראם הן שומע אתה לאו דסכלל כהטום או נקםמעליא
 להיפך לפי"ז לומר ונצמרך ק"ה, יהיה ח"ה יהיהלא

 יזכו הם דאם בכו"ע לח"ה רע"ק חוששרבריינים
 בשעהו, ברור ח"ה בזה יהיה בוראי החייבלהישראל

 לכפור רוצה שאינו להישראל זכות לכף דן הנוידאם

 עליו להם מה הם טמנו, משתסים אשושמיטי אלאלי
 שפיר אמר ולכן האמת, רין לפסוק צריכיןדהם

 ע1פיר פריך ום"ם בעקיפין, עליו באין איןדהדיינים
 כיון ריינים לנבי אף ח"ה שייך לא רהתם דע"עמהא

 בסלוה עליו ווקפו והחוב תורה כרין לושידונו
 שקאי הלואתו בהפקעוז שפהר רש"י אב1ר ולזהוכהנ"ל

 ח"ה דליכא דביורש בדי"נים ראיירי דרע"ק מעשהעל
 באין הדיינים נם שמא טוען בעצמו כי ריינים לנביאף
 שם, בתוס' עיין אבל רש"י לרעת )זהו בעקיפיןעליו

 א'"ט ולזה בסעד'"ט. בנהטימות וא"ש הממרר(,מהרב
 והש"ע והמור הרא"ש שמחלק מאי בפשימותנ"כ
 ללא בערכאותיהם להעד עכו"ם יחדו בין עדלנבי

 לבד העכו"ם לנבי לח"ה לחוש אין יחרו דבלאיחרו

 לזכות לדונו שיוכל בשעתו ברור ח"ה אין שם נםכי
 אחר לו פרע רלסא העד שחושב או ש'כח דלמאנ"כ

 חברו את דהמלוה וכדקי"ל ההוצאה אחר אוההלואה
 יחדו אם במטא"'כ בעדים, צריךלפורעו איןבעדים

 שאינו ח"ה לח,טש אף לחוש יש ודאיבערכאותיהם
 ישראל בלל 'נ5שות סכנת הוא שם כי בשעתוברור
 לענ"ד בדור והוא לחומרא, נ"כ הוא סננתא'וספק
 1ד1"ק. פקפוקבלי

 והרא"ש התוס' דעת נ"כ בפשיסות א"שדבנזה
 לא דישראל בסוניא דפסיקא מלתאשכתבו

 והיינו המותרת הלואה בהפקעת ראיירי לעכו"םיעיד
 והרי יקשה ולכאורה וכהנ"ל. ח"ה דליכאבכהום
 היכא כנון ח"ה ליכא דה"ד הנ"ל בד"ה כתברש"י
 נוי ידע דלא ומת לאביך נתתיה ליורש ליהדנועין
 בד האי אמר 0תמא הרי והתם עכ"ל. דמשקרבהדיא
 דאיירי להו פסיקא ואיך לנברי, סהרותא דירעישראל

 עצמן שעמרו אביו חוב בשביל שתובע ביורשרק
 לומד פשום יותר והלא הלו4עזו, להפקיע דשייבקושיא

 תובעו בעצמו המלוה שהעכו"ם הלואה בסתםדאיירי
 הוא הכי דהאסת ע"כ אלא ליתא, מעיקדאוקושיא

 להפהיע דשדי אמדו ואפי"ה הלואח בסתםדאיירי
 כהנ"ל הוא וע"כ ח"ה כהשום בה יייתהלואתו

'ומה
 שנזל יודע שהכנעני במקום להכעותו א0ורמוהר
 רוחשב הרא לפהושי וקאי וכו', ירע בלא עצ0וו1טה
 מףאויייתא, אסווי דבכה"נ 'דס"ל אלסא קונהו,עם
 וכו' האכור כמאן בד"ה ע"ב י"נ בכורות בתום'ועיין



ש עזחדט ת ר א מת
 4ש בכגם טו"ט והף שג והרא"ש כדפירש"ידשרי אשי הב דטקבי מהא לזה בוורה ראיה נ"ל רקורי

 ומטאו ח"ה ההיה הותפסו אח"ב טדע שטא לחוש זטייף המכט להבריח דמוחר האעל
 שז תופ0ים נחצו לאין פעסים ישהרבה בעימנורואק הלואתו הפקעת כמו הוה הבגם ולהבריח נכריבמוכט

יר
 4ץ/ 9ת4ו עם אע י והם"ב שרי והתישהקשו

 לרבריהם נמ4שע יהנה אסי, והאי ח"ה רבכהוםותירע
 הוא ובזה 'רקפיד, הוא' אח"ה נמי וזע"מנאלהריא

 ח"ה בלא אפילו אסור כותי מל ראמר לטאןרפלעי
 היכא רוקא סבי וסר מה"ה, אסור ענין ובכלאסוי,
 לכו"ע אטור ח"ה ראיבא בסקום וא"כ ח"ה,האיכא

 החוס' ליעת קאי קונהו עם רחשב ובע"עמהתורה,
 קשה ביוהד א"כ לכ"ע, 'ראמור ח"ה ראי,תאבמסום
 ע"ע ההא לרבא אביי פריך כואי זצק"ל מו"חקושית
 הלוואתו הפקעת נסי ותהוי הוא, הלוואתוהפקעת
 ולרירי לכו"ע, א0ור בורא'י ח"'ה הכא יאיכאכיון
 תרי הדה ה' וחילול ה' דקירוש לומי נמי הכרחאין
 החו ה' קיהויפ הנבו' דקאמר גפאי רבאנצת נוגה'ו,מילי

 רנ"ב היא הנם' וקושית הוא, 'רוקא ילאו ח"הנמי
 דס"ל 'למאן שרי, מי גותי נזל נמי ח"ה דליכאבטקוס
 הש"כו קושית כהצום ואי ענין, בבל אסור כותינזל
 יריש ר"ש ב4שום 'דלסא זצק"ל, 10"ח קושית נסיויהו
 לרברי סוף סוף הא ח"'ה, כמצום רהו'ה רקראטעמא
 יבול בר"ה ב*ס התוס' ולרברי י"נ בכורוההתוס'
 הוא קונהו עם 'רחשב רטעסא נמי בושמע עליו,לנלום
 פריך מאי דבריהם לפי לתבווה יש ויותר ח"ה,מב4עם
 וחשב וכו', 'והתניא שרי מי הכותי ונ% ארר"ערר"ע
 אסור הכוהי נזל ט"ל דר"ע טינה ודייה וכו', שונחועם
 בשו"ה ו~ראיתי האסור, מורו כו"ע וע"ע בהךהא
 סוב *ום ר' ברורו שהנאון ט"ו בסי' הטשו'לשחוט

 לתמוה וכתב בזה האריך זצק"ל פשאפולעייפכאן
 לתרץ וכהב הנ"ל, ובב"ק פבכורהת נ"כ והביאבזה,
 דברי'הם לפי לי והנראה וז"ל, זה, בררך ה'נמ'סונית
 ר"ע גצדקאסר ליה, רקשיא לפרש צריך ע"כרשם
 בפשימות כדשסע אסור שהוא כותי לנזל סניןמתסא
 טפי 'ח"ה הכא רליכא ס"ל וע"ב קאמר, נזלרבכל
 שאני רילנאו כותי, נזל לשאד סהכא יליף ה"כידאל"כ
 הכא רליבא רפ"ל ודאי אלא מפי, ח"ה דאיכאהכא
 אינא נסי רעלסא נזל בכל דההשי מבעלסא טפיה"ה
 דאיכא החכגא אסר הכא ס"ל דשדי ההני אלאח"ה
 עלגו בטח שהכותי ט"ז בקקרדשין וכם"ש נר1לח"ה
 סבהא הך ס"ל לא ור"ע נופו, סגר קל סעות טונהן
 טהנא יליף הפפיור סבעלמא טפי ח"ה הכישר5יהוי
 דאסר חמצינו דכיון לר*ע ס"ל א"כ ועלסא, נ%לכל

 וכל נסי למימר לן אית ח"ה סשוס פהי ג%רהסנא
 ואוריששא רבאעצר ח"ה, דליכא היכא אפ"ע 41סורנזל
 יע"ע אביי ופריך שפקר אתי  אשהא לחלק, סבהאאין

 לכל ש"ע סהכא נ%ף 'יא"כ הוא, י%וואהוחפיעת
 רע"ע לשטיי ייעצרך דחמעל דעלכשש הלוה4תוהפו48ץ
 בב"ק התום' דעת כז 5א ההן סעליא עזל קנהטפו

יוםף
 יטא*כנו שלא ר"ה כתבו דהרי בהני, להו ניחא%א
 טוקי סותר היה אנט כותי נזל דס"ל הגאי רהגרוכו',
 דליפלני להו ניחא רלא אחריתא לדר"שא קיאלהאי
 לא או טפי ח"ה א"כא אי בסברא תנאי ההנךר"ע
 גזי וכל ח"ה נושום הוא דטעמו ידאי האי מיהוובו',
 כדצכחת אי דאפילו וראי טקשה אמנם ח"ה,א"כא
 ראסר דכיון אסדר הוה נסי ח"ה רליכא במלנוונא
 כהשום דטעסא רנהי אטור, לע%ם מיתי נ%רחטנא
 בכל הוא אסור כותי נזל יחפנא ראסר ניון ס"םח"ה
 אין ר"ע רקאפי אהא רפריך עשהא ניחא ובהכיענין,
 לא לא'"ב הא ופריך ה' קידוש מפני בעקיפיןבאין
 ח"ה כהשום הוא כותי נזל 'והא' שרי, מי נותיהנזל
 דאסר כיון אסוי ענין בכל וראי אלא ראסורהוא

 מרברי כן צ"ל וע"כ בהכי, לחלק אין 'תורחמנא
 היעו ינלום, שלא וכו' עם רחשב לקרא רממרשיהתום'
 כגשעבי לא וראי ו'הא ח"ה, האיכא ובדפום יטעהושלא
 כחיב סתמא רקהא מיירי, בכה"נ רוקא רקדאלוסר
 דאינא רזימנין כיון נוונתם וראי אלא יטעוהושלא
 נוונתם ירע, כלא עצטו ועשה הכותי ידע אםה"ה

 ח"ה, איכא זה רבטקום היינו יודע, רהואבסהום
 רגזל וה"ה כתיב, סתכוא דקיא ענין בכל אסורומה"ט
 נזל, כל רחמנא אסר ח"ה דאוכא נזל ראיכאכיון
 רבעי ה', קירוש מסני ראמר דר"ע כ1הא שפייופריך
 ליה לפה 'ראל"כ שרי, ק*ה יליכא דהיכאלמימר
 ענין ובנל אסור רבוהשויייחא כיון טענשול6רושי
 אסור כוהי נזל האר"ע סהא שפיר פריך והקיזאאסור,

 הבאין דברי הבאתי עהכ"ל, ענין, 'בכלמושארייתא
 העיר זצ"ל רטו"ח כדצום הנמ' סוניה שביארהנ"4
 4עז לחזוק כתבתי יאנכי זו טוניא על יהקשותנ"כ

 ע4מצאהי ער ב0פרים לחפש נ4יחתי לכןקוישיתו,
 הענין. בזה 41ריבר הג"ל הג4ש'ולש חוטבשו"ת
 ליכא הלואה דבסתם לחדש זצ"ל סו"ח שהעמ1קרב?דץ

 טלוה ננר ישראל %וה דח"ה איסורכ%
 לי לית זוזי 'וא4שר ניתנה להוצאח דב1לוה כיוןעכו"ם,

 הנ"ל בדודו הנאון לדעת בזה ביון יכו',ואיא4ץגעמי

 אחרי הנ"ל הנמ' סונית לפרש בזה כתב נ"כ ההשכי
 רססיק למאי לפרש צריך %פי"ז כתב כזה,שהאריך
 ושראוריקזא, אסהר היה לא אנס בכהעי 4יואהבהפשעת
 דאפילו ח"ה, ליכא הטואה יבהפקעת סשוםהיעו
 41השחגשוסר ליה, לית זוזי אפר גאגשץ הרועחהוב

 לערות, נשר בםליה הכופר דקי"ל כסוקמשהמם,
 פריך הוי הלואה הפהעת הוי דע"ע פ"ר דהוי%ס4א
 דאיכא ונהי יהלואה, רפקעת וואשנא דאסר כיוןשפיר,
 זסגין נמי הלואה רבהפקעת כהון ט"ם בע"עח*ה

 רגל 5כזיבור לן אית א"כ רחכגא יאסר ח"4דאיכא



ז'וחת"םוזכ42*ושרזפנ
 שלא דביחיד בדכתבהי ע"כ א5א הסכס,טעברי

 ובזה --- קיאח"ז. דח"ה הקה ייכאבערכאותיהם
 ושה5' בפ"ה הרמב"ם דברי נ"כ בפשימות 5יהמחא

יך
 שנף טפו ע"ע דמשמ ו5מאי אסורה, היואההפקעת

 והאסר ה5ואה, ,עהעת רחסנא דאסר משכחת עאתו
 דאק קאי אויינים התם וכף בעקיפק באק אקר"ע
 שהוא אעט"י ישרא5 את 5זכות יעיי;ה בעקימיןבאין
 ח"ה ודאיא'יכא דבהא בריניהם, ובין בדינינו ביןהייב
 עצסו בלוה כה2א"כ החייב, את יזכו ישרא4שדייני
 קסישתממ א"שתמומי אטר מימר עצמו אתשמפקיע
 4א רנ!"מ 5כ5ל ואמר עוד הוסיף זצק"5 ומו"חעכ"ל,

 או ח"ה 5ספה אבל בשעתו, ברור לח"ה אלאחיישינן
 בעבו"ם חיישינן לא ח"ה מאוחר לזמן יהיהשמא
 דכ' באבירה הא 5ענ"ד ,וי"ל בעהכאותיהם, כ"איחירי
 הכוהי שהיה כמו י5א קאטינא, הכי בד"ה ב"קהתוס'
 והלוק דאין סוהר הכהתי רנא סובד היה דא"נסובר,
 לבסומ כשידע ח"ה איכא דבננבה לנזילה, נניבהבין

 ח"ה ראיכא בנוונא היה 4אשי דדב דעובדא ונהיעי"ש,
 דהוה כוכבים עובד ההוא דשטע שטן דהאבשעתו
 כתב )רכן 5ב)פוף, כשידע ח"ה יהוה בפרדיסא,יתיב
 זצק"5 חיים ר' דבינו דגאון הנ"5 הבמשולע8 בחוטשם
 ב0תם נ"כ י"ל אבל התום(, רברי לפרש שם י"זבסי'
 ואפילו גותים, הם דרכים עובדי שהדוב ובמקוםנניבה
 ה,וה זה דבאופן ננבו, כהתי ד5מא ואמר 5בסוףיוודע
 אמרינן אי ואטי5ו לנונבו, ג1הר דאז ח"ה, 0פהרג
 וכן ח"ה טפני )שראורייתא אסור הכו,תי ,ונניבתדנז5

 לפרש כתב זצק"5 ליפמאן 1ן"ט י' והנאוןלהמעותו,
 דמי דמחזקינן בכה"נ דוקא דכרירי הנ"ל התום'דברי
 ח"ה נמי איכא יהישתא נז5ן ,הוה האבידה חוזרשאינו
 ו5א היתה שש5ו ידע שהישרא5 5כותי יוודעאם

 שדוחק וסה סיבנא, ואמר הכריזו שבבר כנוןהחזירו
 התוס' טיירי דלמא קהטדתו גמשום הוא כןלפריש
 נ"כ ח"ה ולהכא כותים הם דיכים עוברי שרובנסהום
 ואנ!ר עליי יהשינ זצק"ל חיים ר' ,דבינו יוהמשוןבטופו,
 עובד ההדא דש)1נ קסן פהשום כן 5פיש טהתוס'רד'ן

 איהדגה אב5 עי'"פ, בפרדיסא, יתיב דהוהכוכבים
 כהשום לננבו סותר דודאי הוא פשוט רבר זהמהים
 ספק רק הוי דאז נמשום לבסוף יוודע רי5מא ה"ה טחע:
 מדאורייתא 5גונבו 'דאסוי אטרינן אי ו(ופי5וח"ה
 פשומ. 'הוא 1ה ודבר ח"ה,בצועם
 5דעת במברתו שגתב הנ"5 הנמשיולש בחומועיין

 אנס מכותי ה5וואתו הפהעת דבכ5התוס'
 כמשום 5מלוה ירוע שחובו ואפי5ו מ"ה בודאין

 גוף משום ד5א שם 5הוכיח דכתב וכו'דאיושתמומי
 כן נם איא מינו, כהפתטימ אי ח"ה בו איןהממון
 רומיא כהשקר שהוא התובע כה1יוודע שקרבטענה

 רומיא יודע התובע נשאין אפעו בחשביןריחטעוהו,
 ח"ה, חיכא האנס ידע דאי ני1ן ענין דבב5דהתם

 ושכל שנתבו אפס"ט בסי' והמחבד הטור ודברינזי5ה
 מנת שנוזל 5פי נז5ן הוא המכס גא עצמוהסבריח
 גמשנה הכסף והקשה בו', עכו"ם מלך שהוא ביןהמ5ך

'וסוח
 ראישהגימ בכה"נ רוקא רטוחרת ה115את1והפהעת
 דוטיא אסהר ו5כפוד להנחיש אבי לשלם, רוצהואי'נו

 ליה ליה זוזי אטר יטיג1ר דכהשום כיון אבלר5הטעותו,
 בכפירתו ח"ה ליכא נן במו קאמישתמימ,ואישועסומי

 לס-גבד לי' אית גטוי אמר סיסר דה"נ אנם,5כותי
 בב"ק קי"ד התוס' גשרברי וזהו זוזי, 5יה ד5יתכיון
 5עיל חא וא"ת 'וז"ל ונרי רבי אהך 81סתבממה
 הרבה אותן מפ0ידין וא"כ ה5וואתו, 5הפקעתשרי
 הוו 5א יכ!"ם וי"5 5כב14ר, יכו5 היה רוצה היהשאם

 שחייב מה א5א ידם ע5 משלם שאין כיון 5הוטשמתין
 היה ואם במ"ש מובן אינו 5כאורה והנה עכ"5,5.

 ח"ה טפני לכפור אסור והא לכפור יכו5 היהרוצה
 מפני אותו שכ(פסידין רנימא עסהינ, בשופמנוואטו
 חכמים, דעת ע5 לעבור איסהר על לעבור יכו5שהיה
 כפר ואם סראורייתא, אסור ה5וואתו הפקע'תואפי5ו
 ימה הפמר מיקרי לא זה וכחשום אאימורא, עוברדיה
 אכ!"ש הקשה וכן דרבנן. או ראוריהתא איסור5.

 5יה טשטתין 'היו אטר אם ראפי5ו ר"ת בשםהמרדני
 יכול שהיה והיינו יע"ק8, 5אישתכ!וב(י, רמציכהטום
 ח"ה מפני 5כפור אסור רטר*נא כיון תימא' וזה5כפור,
 שיצי5ו קעברי ומצוה עבר מידי 5או עד האיא"'כ

 נושמתין הוו ש'מותו זה בשביל וכי ררבנן,מעבירה
 אותו מחזיק איני אני 5)שימר העד רמצי וכ"ש5יה,
 5א ב'ר-ש'יעי אינשי ואתזוקי חכמים דברי ע5לעובר

 דס"' ב,שיטתם אז5י דהתוט' ניחא ו5פי"זמחזקינן,
 ו5ש'יטתם ח"ה ממעם הוא התוהה מן אסור כותיגזל
 נלל ח"ה 5וכא אנם כו'תי ש5 ה5ואה בהפקעתע"כ

 ליה לית זוזי אסר דטימר הכותי, ידעואפי5ו
 ה5וואה בהפקעת ולשימתם קמישהמימ,ואשתטומי

 היה יוצה הוה שאם בפשיטות ע4כתבו וזהו טפי,קי5
 שכהב המרהכי שמביא י"ת דעת נסי וזהו לכפוד,יכול
 כיון 'היינו עי"ש, ואשוס', כשיטוז לאייטתמומירמצי
 זוזי אסר דמיטר נמשום הממון סצר ח"ה באןדאין
 בכפירתו ח"ה ליכא נן כמו וכו' ואישתסוטי 5יה5ית

 לסעבד ליה אית סאי אב(ר טימר דה"נ אנס5כותי
 עי'"ט. זוזי, 5יה דליתכיון

 י"ז בגפי' הנ"5 הגמשולש' חוט בת' שוב שיז14כ2במ
 בזה 'כתב זצק"5 חיים ר' יבינושהנאון

 איכא רבה מעמא ומ"ם בזה מחוורין דאינוהסברא
 - עי'"ש. אעך לכ~הו הפל"ה בין בפשיטות5ח5ק
 שטו"ח טפני הגהשולש חומ כ!הס' אלו כלהבאהי
 ר' בהורו הנדול הנאון לדעת בזה כיון זצה'עלהנאון
 דב"ק הסוניא בהסבר זצק"ל, מקאפו5יא ליפמאןיו"מ
 עי"11.הנ"ל,

 המחבר( רעזן המסדר)ג(הרב



קנזיךח~"םתפארת

 מהמ5ך הטכס עכו"ם קנאו דאם רמאחר בבר"הוהב"י
 אמאי א"כ ה5ואתו כהפקעח רהוי כהטום 5העבירמותר
 רמ"ש, ג"כ עצמו עכו"ם במלך טעם כהאי שרי5א

 מ5נר יורע ראם שאני עצמו דמ5ך י"5 דשסאוכתב
 כיון תימא והוא עכ"5. הסכנה 5ירי לבוא אפשרה"ה
 נ"כ 5בר זה כהטום ח"ה ווההה יורע שמא חשששיש
 המלך, מן שקנה עכו"ם במוכס אף 5יאסור 5הוהיה

 ח"ה בו יהיה ש5א אדפן רש"י מצא ש5אוכדחזינן
 שפיר ניחא 5רברינו אב5 אחר, באופן ולא ביורשכ"א

 5א המ5ך מן שקנה נכרי במהכם רוראיבפשיטו'ת
 עצמו במ5ך כהטא"כ ר5אח"ז, ח"ה 5ספק ביהחי"טינן
 וטכ"ש ח"ה לםפק אמ רחי"טינן מעחכאותיהם גרער5א
 רברי נ"ב בפה2יטות 5ו ניחא ובזה ורו"ק. עצמובס5ך
 וי"א שכתב בהנה סע"ו שס"ט בסי' שםהרמ"א
 גובה רק 5עצמו יק"נו 5א אם ישרא5 המוכםראפילו
 מ"מ רמ5כותא דינא מכח 5הבריח ראסור אע"ג5מ5ך
 רהוה 5יתן אותו 5כומ 5מוכס אין מבריח אדםאם

 בפ"נ הר"ן גפדברי והוא עכ"5, דשרי ה5ואתוכהפקעת
 וז"5 זצ"5 הנר"א בביאור ע5יו וכחב עי"ש,רנררים
 בכה"ג 5שקר לנרור ראסור א5א בתב 5א רהר"ןוצ"ע
 שפיר ניחא 5רברינו אב5 ע"ש, כו' שרי 5הבריחאב5

י1פ

 שהנאון י"ד בסי' הנ"ל המש51ש חוט נס' עיין)א(
 להרץ כתב זצה"5, 5יפטאן יו"ט ר'בהויו

 'רבמכס 3ד2ום בזה ולח5וק הנ"ל, הרמב"ם אתשם
 שהסחורה רינא רט5בותא רינא עצמו, לטלךשהיה

 ראמרינן רומיא קצבתם כרי ער 5מ5ך3ד2ועברת
 ואע"נ הבכודה, מן פמויה א'רנונא בהטו 1'בממחים

 פטורה היתה אדנונא עיסת וכן כזוזי טס5קרמצי
 5מלך ייש מש,ום דהיינו ק5א, כה4ום 5או איטהחלה
 בזוזי, 5ו שיסלט עד והעימה הבהמה, בנוףזכות

 י41 'הסחוריח מן המיך מסי ענין בכל רהכאורומיא

 בזוזי, שיס5ק ער הסחורה בנומ ויטעבור יכותלפלך
 דנופו כה2'ום בע"ע דימרינן דומיא הוי ש'כןוניון

 בכוחי כד2א"כ סמנו, א"ע בעוטפהיע 'נזילה ה"5קנוי
 טן המגיע הנ1עוח סך אלא סטה שלא המכסש~4כר

 וסה"ט הסחורה, בגומ 'ויטעבוד זכות 15 ואיןהטחורוה
 בטלך מוקי ו5א כובבים העובד במונס 5שנויהוצרך
 כתב אח"ב אב5 יישראל, סמו'נה ואפילו כוכביםעובד
 קנה שלא לן 5ימא ד3ט1ן לו נוח דאינו 'הנ"להנאון
 ושעבוד 1כות נ"3 לו ויש וכתו, זכוהו כל הסלךמן

 אחר. בדרך מהמב"ם ו~צירש עי"ש הסחורה,בנומ
 הראב"ד ידעת הרימב"א דעת להביא נדאהדלענ"ר

 סן קנה 3שהסלך המכס שקנמ היכאדצ"כ
 כחב ע"נ בב"ם הה4ם"ה והנה וכחו, זבותו כלהסלך
 יהיב דלא נ44ן אושר ונ2לב44 כגח דמל3א בטפסאדהני
 רשיאב"ר אב5 'וז"ל ברנא, ריחיב ל3חשן לא~תעבידכים6
 ערכ"ל, דחירותא נינח4 צריבא נבוי נפקא וכיסתב

 3!י של עבד יטל בו41 קגין לו יש ו4האשלך אאתפםהוי

 ראסור מורה הר"ן רגם 5רס"א 5יה פשיטארזה
 רי5כאש ח"ה משום עצמו מהמ5ך המכס את5הבריח
 5הסוכר ראין א5א קאמר 5א והר"ן אח"כ 5ויודע
 5הבריח. הותר 5א עצמן 5הבע5ים אב5 אותו5כומ
 רמעבירין ההוא 5אוקמא הוצרך אשי רב רהריותידע
 שקנה עכו"ם במוכס והיינו נכרי במונס הטכסאת
 יפ5א וה5א ה5ואתו, כהפקעת רהוי וכה2ום  הס5ךמן
 ג"כ ויאמר עצמו במ5ך גם מוקי ו5א 5מוכס 5יה5מה

 הוא מוכיח ע"כ א5א ה5ואתו, הפקעת כה2וםרמותר
 ג"כ והיינו ה5ואתו הפקעת שייך 5א עצמודבמ5ך
 ואף וכהנ"5, 5ח"ה חיישינן רברירי' הנ"5מטעם

 נכרי במוכס כהטני ר5כן ו5וטר זה 5דחות ישר5כאורה
 רנררים בכהשנה רתנן ו5מוכסין 5שון ע5 רקאיכה2ום
 יכו5 היה אכתי מ"ם עצמו, במלך איירי ר5ארכהימע
 וכריני' המ5ך מן קנה ו5א ישרא5 בסוכס אף5אוקמא
 כה2ום 5הבריח אסור רבכה"נ ע"כ א5א הנ"5רהרמ"א
 )א( ורו"ק וכהנ"י,ח"ה,
 רנראת שם הנר"א בביאור שראיתי איבראיא

 שכתב א5א בזה שהרניש 5שונומקיצור
 י"5 דכ5אים אב5 בכה"נ רנררים ההיא 5אוקמארא"א
 במו'כס ר"א מוקי רלכן רר"י נראה עכ"ל, בכה"נאף

יוכ(ף
 נ"כ קנה עבורו המם ששי5ם מי והיינו ה'סם,ששי5ם
 רחירותא, ניטא דצריכא בד2ום סלך, ש5 וכחוהזכות
 איסורא רתרי רקס"ר בקוצר וז"5 'הריטב"אוכ"כ

 בהו שכמ2תעברים וחרא ריבית כהטום חראעברי
 הגוף קנח ד5א הס"ר לפי דאמ )ר"ל העברעבוהת
 הוא, סדעתו שלא כיון עבר עבוית אימור ישמ"מ

 מנח ר513כא במפסא רהני מוהרקייהו וא"לככד2"כ(,
 דלא במאן 3משוזעביד כרנא 'דיהיב סאן אמדומ5'כא
 למלך אלו ש5 'כרגא כי2יפרעו כי כ5ומר כרנאיהיב
 ואין '2יפרעום עד עבד כקונה כרנא באותוקונים
 ברכאש וכה שכן למוכרם ה'וא יכו5 רשיי חובו,המעות
 השולח פרק כראי' במלחכוה ~ישראל קונה וטויהארץ
 לישראל עבדו שמ0ר כגון פפא לבר וכותו מוכדוהמיך

 כנוי הוא הרי נוי מח3שז 1'הבא הנומ קנין לו הואוהרי
 גימא צריכי גפקא דלכי ,החו5ץ בפרק ראנ2רוןוהי*נו

 הזה, בזמן נוהנ ע"ע אין בהא שייך ולארחירותא,

 ריני ואין בשפחה טותר זה ש'אין נוהג היובלשאין
 עי"ש, השו5ח בפרק יכרפרישנא כ~ל, בו נוהנע"ע

 הנוף קנין לישרא5 קנה שהנוי סובר ע~הריטב"אוהרי

 הכום עבור הכו5ך סאה ה"שרא5 את שו1נהוהיא4ראל
 הראב"ד סדעת לח5ט סברא ואין חסף. קנין נ"כקנה

 חבירו בעי סם שילפ דאחר בהיבא 'דכרשייוהרחטב"א
 יהיב דלא רסאן מעיקרא הטדינה חש דזהווכה4ום
 ר3ה4ועבי היינו כרנא, דיהיב ל3חשן ל"טתעבידכרשש
 ה23וכס ששכר היכא אב5 3!5ך, ש5 וזכותו בחו בכללו

 שפיע במה הסניע המעות סך א5א קנה דלאכנהסלך
 של ההוב היעו הטוכס 23כירה ב23ו והוהלה3!לך,



זיךחש"מתפארתמג
 דההיא כהשום ישראל ונזבר עצמו במלך ולאנכרי

 דלנרור בהבי לאוקמא א"א ולמוכסין להרניןרנוררין
 אבל ישראל, ונזבר מלך של במכס אסור בוראי4שקר
 שפיר המכס את להעביר 3!ותר ראמר דכלאיםההיא
 לענ"ר בווגתו הוא זה בכה"נ, אף לאוקמא יבולהיה
 ב"ו רא בנררים חזינן רהרי ע"ז נם אנבי תמהאבל
 רינא והא למובסין רנוררין המשנה על ישפריךשם

 הראשונים תירוצים שני רק כהשני רינא,רמלבותא
 אשי ורב מאליו, העומד ובמובס קצבה לו שאיןבמוכס

 מנמשנה נם דפריך ובב"ק נכרי, במובס התם כהשני4א
 בהריא הרי א"ב נכרי. במובס משני לבר התםדכלאים
 לבר דבלאים טשנה על אלא אשי רב קאי רלאכהשמע
 נכרי רבמוכס לומר קאי עלה המכס את להעביררמתיר
 בהבי לאוקמא אפק~ר לא רנררים משנה אבלאיידי,
 נלג אונם הוה לא מ"ם הלואתו יהפקיע רסותררא4
 אינן שבלב ר5חשבות קי"ל הלא בחינם ירורולמה
 דכלאים למשנה מביא שבנם' ואף אונס, בלאדברים
 לאחר רבריו העמיר אשי ורב רנררים לגמשנהקורם
 דכלאים בהשנה על רק רקאי ואי רנדרים מכהשנהרפריך
 דחזינן כיון מ"ם מקורם עצמו להעמיר לוהיה

 בודאי גושנה ההיא על מידי אמר לארבנדרים

 להאריך כרי לבטוף ער הגאזין דלבן לומר אנומוכרחין
 ברי"ף ואמנם הלואתו, והפקעת עכו"ם נזלברין

 פריך מקודם להיפך הנירסא באכהן מבוארובהרא*ש
 ון5ה רכלאים, מכה2נה פריך ולבסוף דנדריםסגהטנה
 וא"ב בפשיטות. וא"ש נברי במובס ר"א רבמשניהוא
 רמרהוצרך 'הנ"ל יברינו מונרחין בודאי זיהלפי

 ש"ם "שראל במוכס ולא נברי במובס רוקאלאוקמא
 ררק וש"ם המלך מן שקנה נברי במובט הואדכוונתו

 עצמו מלך של במבס ולא הלואתו  הפקעת טתירבזה
 רגם וראי וא"כ הלואתו, הפקעת התירו לאהברירו
 רלנירסתינו נאמר אם אף אמנם ע"ז, יחלק לאהר"ן
 מתניתין על נ"כ רקאי ונאסר רוחק הוא זהבנם'

 רק רבריו אמר שלא סה לי"שב נובל ום"םרנררים,
 עבו"ם נזל ש5 המהום עיקר בי בנדרים ולא לברבב"ק

 בזה להאריך רצה לא לבן בב"ק, הוא הלואתווהפקעת
 מתניתין נם לאוקמא בוונתו באכאז אבלבנררים,
 קשל הלואתו רהפקעת דביון וס"ל נכרי במובסרנררים
 ואת"כ לעצמו, ביה זבה כבר הרין מצר מותרתהמוכס
 )גנ( לנרור ומותר איונס מיקרי 3(מנו להוציאנשרוצה

 יותר עוד הנ"ל דברינו להבריח נוכל לפי"ז אבל-
 השתא רס"ל דביון עצמו הר"ן טרבריבסהשיטות

 יומףיד
 הראב"ד 3יירי לא ובזה השיעבור, ויאמעות

 הסוכס עהשכר היבא נ"כ רי"ל כהשוםוהראטב"א,
 זבותו כל אלא לבר, חובו אלא לו סכר לאמהטגך
 )כמו חבירו, בעד שפרע הינא כמו המלך, שלוכחו
 הראב"ר דעת רנם י"ל לכן הנ"ל, הנאוןשכתב

 ישם. רעתם שכתבו כמו כן בזהוהריטב"א
 רביון זצק"ל ה3וחבר הנאון מו"ח שכתב מה)גנ(

 מצד 5ותרת הסוכס של הלואתודהפקעת
 אונס, מקרי זה וכהשום לעצמו ביה זכה בברהדין

 יגדינו ביון רק מכהש להפקיע צריך רלא היעוולדעתו
 ריש לו מובן אינו לכאורה זכי. הבי כהשוםלהפקיע
 להפקיע כח יש מגמש הלואתו בהפקעת אםלחקור

 נשאר השיעבור או 3צוש, שלו והוה נ"בהשיעבוד

 מנצש. שלו הוי לא אבל לפרוע טחויב דלא רקעליי
 במג"א הובא יראים בס' שכתב ממה נרע לאללכלורה

 מ"ם מותר נכרי נזל לם"ר ראפי5ו סק"נ תרל"זסי'
 איסור דליבא והיינו ובה"נ אתרונ לענין לכם מקרילא
- זה. לם"ר יםלשנ  רין נפקע לא הקנינים מצר אבל 

 בחי' שם בתב ובן ר,2ות ושינוי יאוש בליהבעלים
 וא"ב יעוי*ש במלחמות, ז"ל הרמב"ן בשםהני"א
 פטור לא מפווש הלואתו רהפקיע דהיבאכיון

 ואיך להפקיע בכחו לו שיש ממה כש"בבמ2יעבודו,
 זה כה2ום לה8קיע יכול הדין דמצר ביון לומרשייך
 מדברי לזה והראיה אונס, זה לענין והוה בעצמוזבי
 בריני אסהיר ראם ראמרינן בהא קי"ר ב"קהיס'
 מפקע חאינהו 5"ט דכה132תינן חבירי' "שראל עלגברים
 להפקיע ישרי והא וא*ה וכתוס' דחר, אפומאטומונא

 רם"מ וי"ל ובו' הרבה אותו מפסירין וא"בהלואתו,
 מה אלא ירם על סשלם שאין ביון משמתינןלא

 להפקיע רצה בבר אם אפילו ודאי וזה עב"ל, לושחייב
 הנברי מראיצטריך מעצמו לשלם רוצה אינורהרי

 לנמרי רפטור אמרינן ואי דיניהם, לפנילתובעו
 הררה א"ב נ"ב גישיעבורו לנסרי פסוררהישראל
 וכן עי"ש. ליה, משמתינן לא אמאי לרוכתי'קושיא

 זו ראיה שמביא הנ"ל הכהשולש חוט בס'ראיתי
 דשמותי בפשיטות וכה2מע וכו' יא תרי אבלמהנמ'
 מוסר, כדין לשלמ חייב אין אבל 14ה, גמשמתינןהוה

 ואי ממש ממונו ליה הוה הלואה דהפקעת אמרינןואי
 לשלם מחייב אינו אמאי באנס הוה לשלםמצייך
 ואחר עי"ש, ממש, ב1מונא 3שפסירו רהרי 113סרכרין

 שמביא שע"ו, בסי' הנרש8ט בישער מצאתיהחיפוש
 5הר"ם תשובה שהביא פ"1 סי' בתומים שבתבמה
 לעבו"ם ראובן בשליחות שהלך באחד רנ"ב סי'ב"ב

 חחמינו והעכו"ם בנו שהוא באכש-ו חובו לושיפרע
 אין והעכו"ם מעותיו לתבוע ראובן בא ועכשיוופרעו

 לכולי ה' חילול שהוא כזה וגזל הואיי ופמק לשלםל.
 מדר' עכו"ם של למלוה הוא חייב א"כ אסורעלמא
 הפקעת כהשום דמותר רהיבא מרבריו כה2מענתן,

 כ"ב ס' קכ"ו ובסי' כלל, נתן רר' שייך לאהלואתו
 בידך לי מנה לישראל שאסר בנברי שם ראיתאבהא
 הנפקר ואמר שלשתן במעבנד ישראל לפלוני מנהתנהו
 התוטים כתב לו, ליתנו וצריך קנה אעשה בן הלוהאו

 לומר יבול מותר הלואתו דהפקעת כיוןלהקשות

 איל רבר להנברי אין כ"נילו והוה לעצמיהחזישתי



קרזיךחש"8תפארת
 ינרור מותר שרי הלואתו  דשפי*יז גיון גברירבמוכם

 וז"ל שם כתב הר"ן אם א"כ אונם, כמו רחשיבג"כ
 לנבה2 ממונה שהוא אלא אותו קנה לא אם נמיוכן
 תרהשה שהן לשבע חברו ישרא5 רשאי שאינו המכסאת

 ע"כ עכ"ל, רינא רמ5בותא רדינא כיון אונםר5יגא
 של הלואתו להפקיע אמור מרינא דר"ד רכיוןמ"ל
 רמותר ר"א ראסר נכרי בומוכם מ"ש ראל"כהפלך
 דהכא ה'1אתו הפקעה נ'/כ דהוא אע"פלשבע
 דאוסר עצמו הר"ן מרברי לפי"ז מוכח ע"כ אלאסוווער,
 האמת לפי אבל מכם, לענין עצמו מלך שלהיואתו
 נ"כ הם"ל נ"כ אלו הר"ן מדברי להוכיח יותרנלענ"ר

 על כלל קאי לא נכרי במוכם אשי ררבראוקימתא
 אונמא רליגא מעמיה הר"ן ראטר כיון דנדרים,סמשנה
 דמלכותא רינא נכרי במוכס נם הרי א"כ ררד"דכיון
 הן מוכהחין הנ"ל דברינו ומ"מ אונם, 1ליכארינא
 הרמ"א רבינו ורברי וכהנ"ל, דר"א אוקימתאפעיקר
 עצמו רבמלך נהטום ראמרן וממעמא וקיימין,שרירין
 נכרי הטוכם אבל רלאח"ז ח"ה לחשש אףחיישינן

 וכהנ"ל. דלאח"ז ח"ה לחשש ביחיר חיישינןלא
 שאם שם"ט במי' ב5שונם והמחבר המור דכתביךש8

 דהוה מותר מהמלך המכם את עכו"םקנה
 האי עכ"ל, ח"ה רליכא במקום רשרי הלואתוכהפקעת
 על ולא הלואתו הפקעת על קאי ח"ה רליכאבמקום
 ,הו היה דאל"כ נ"כ זה מוכח ומלשונם המכםהעברת
 ח"ח ד(יכא במק'ום מזתר עכו"ם אותו קנה אם הכילומר
 אם ואף כרכתבנו, ע"כ אלא הלואתו, כהפקעתרהוה
 המכם העברת על סאי ורוראי רוחק הוא רזהנאמר
 ברור ח"ה שיש היכא לשלול רבא צ"ל וראינ"כ

 כה"נ ואמור במכם אף זה 5אשכוחי "ש רודאיבשעתו
 במימן המור דכתב הא ונן במבס, בין בהלואהבין

 מעותו אבל וז"ל שם בש"ע הרמ"א פסה וכןשמ"ח
 מותר חלואתו להפקיע או בחשבון להטעותוכנון

 כן נם צ"5 עכ"ל ח"ה ר5יכא לו יורע שלאובלבר
 להפקיע שמצינו בשעתו לו יורע שלא הוארכוונתם
 דיש בנווני או בשעתו, ברור ח"ה והוה ממנולנמרי
 ירון 5פנינו כשבאו גנון ח"ה לחשש אףלחוש

 1ר1"ק.וכהנ"ל,

י3
 ננדי כהשל בירו שאין כיון ס"נ שייך לא א"נישיאל
 נברי שי הלואתו רהא מהחייב 5א ליתן ראכוואף

 )וחתוגרפ עולם, ש5 דמלך בהפקעתה ועומרתשופקעת
 יירי ובא במברתו( מו"ח גמברת הואבקושיתו
 הובו שמפ9י* להדיא אומר ח"שרא5 ישאין כ"ומסקנא
 אמרו ו5א נכרי ,ש5 פ5וח הוא הרי נכריש5

 בו,שהן הוא והרי חוא דמ5כש אפ9עתא לאו8הסא אבי אותי, טם9י* חנני אוגשי כוש"שרא5 א5אשותר חם9עה~

 כיושב יהיה וה נחלום אם בי וח, רין ודע רבר. לכלגוי
 דעהו וגן *כ"ל, וצ5"ן טובט בדוכתא רבותיושיות
 5ח98י* רעתו חבשסנ5ח ,שפ"ה בסי' הגמשפמצהשער

 הראב"ד עולם עמודי כי ראיתי כ"ז ד44ד2ריב
 רב רברי בענין בזה פליני י"לוהרשב"א

 שם. בב"ק בש"מ והביאם נכרי, במוכם רמוקיאשי
 במוכם לעולם אמר אשי רב וז"ל פירשדהראב"ד

 קצבה לו שיש ורבר נזבר שנתמנה או המלך מןששנה
 ישסעאל וכדר' עכו"ם כ"א ישראל המובם זה איןאבל
 בין מותרת הברחה הלכך בעקיפין עליו שבאיןדאמר
 המלך הוא גוי ממ"נ נזבר שנתמנה או המלך מןשקנה
 יעקיפין משום היינו נמי לרע"ק ואסילו ש15,והנזבר
 ח"ח רליכא נרר ע"י או כלאים ע"י אבל איכאד"ה
 אב4 עכ"ל, כר להרמן נוררק בעינן וכןמותר

 כלוסר עמקיט עכו"ם במוכם ה"ל כתב ז"להרשב"א
 הרשב"א חיחשי בם' איתא )כן המלך מן המנסשקנה

 ז", הראב"ר )כתב י"ש, הוא, מ"ם ובש"ממפורש,

 והך רכלאים הך רה"נו תרתי אהנך קאי אשידרב
 ע4 במוכס ראי מובא לי וקשי' כף להרמןדנררים

 יירור התירו היאך קצבה לו שיש ובמוכם המלךבית
 ו(בט' עיץ שבעייפ פירות יאכי, בשפתל"הוצ'א

 אלא רברים איח שבלב רברים ,שהרי העם וולומרבלבו
 בסקום רוקא אייימא כו' לו התירו אונםיטבמקום
 הניכס את לגנוב הא התירו ,ש5ו את ולהצילאונס

 דהא ותידע התירו, לא יטיו יטאינו גשה וליטולבעקיפין

 מי המכס את ולברוח הקשו דהנודרין מתניתיןנבי
 מאי114 העומר במוכם ופריקו שמואל, והאמריטרי

 פירוקא האי יטם הביאו ולא קצבה לו יטאיןובמוכם
 קאי לא אשי ררב הא רוראי נראה אלא אשי,ררב
 ההיא הביאו מונהים ובמפרים דכלאים, אהאיאלא

 הנכוה והוא אשי רב קאי ועלה באחרונהדכלאים
 האמתי ידעת בעונתי ת"ל הנה ז"ל הרשב"אעכ"ל
 ל ז הרשב"א האחרונים וראשון הראעטנים אחרחשל

 רהלגה ז"ל הראב"ר לנבי בוראי נמותורהלכה

 זה יפי כי ואף טעמי', מסתבר כי ובפרמכבתראי
 יגוצא ו"ל ההנר"א ולוכור לחלוק לבע"ר יש4כאורה

 הר"ן ברעת לוכור נוכל ושפיר ז"ל להראב"ד חברלו
 אומר ואינו עצמו במלך אף המכם את להבר*חרמתיר
 ברברי 1םובר הנ"ל הנר"א וברברי לבר לנרור רקאלא

 התיר לא ז"ל הראב"ר דנם ונאמר הנ"ל, ז"להראב"ר

*ומה
 חוב הוא רעתו שטנלה וקורם זו בה5ואה זוכהאז

 מהתום' כן כהטמע ולא יעוי"ש. דעלמא, חובכףשאר
 מתי"שג הכהטפם  והופער התומים דעת ולפי הנ"ל,ב"ק
 רעתו נילה שקורם זה בדדר הנ"5 סו"ח דבריבוח

 התום' פרברי לי קשה אבל בעצמו, זובה ואז5הפקיע

 שהביא י"נ במי' יו"מ קרושת בס' ועיין וצ"ע.הנ"ל,
 והבותי לכותי חייב שהישיאל נונא בהאי שייך אית'
 שילציא רר"נ רינא בזה "8 אם אחר, 5ישרטלהייב

 מהר"ם ת' נ"ג שמביא עי"ש, הישראל מירה"שראל

 עי"ש. הרבה, ביה והאריך רנ"ב סי'ברוך
 הפחבר( חתן הפסדרס8הרב



 4* פוזפ5
 יוזחי"מ וז וט

 בנזבר 1*בל וטלך יטל עכו"ם בנזבד דק אלאלנדור
 טכ-ט וזהו לנדור דאסוד יסבור ז"ל הראב"ד נםישדאל

 אמנם הנ"ל.- ז"ל הנר"א פידוש לפי הד"ןכדברי
 וה-טב"א הראב"ד מדברי נם דאדרבא נלענ"דבאמת
 כן נם דהד"ן הנ"ל לדברי סייעתא ניקח 3"כהללו

 נדייק אם דהדי ז"ל, כהראב"ד ולא ס"לכהרשב"א
 טדותיו השוה רהוא 5הדיא נ-אה ז*ל הדאב"דבל,טון
 העכו"ם אם בין עכו"ם מוכס בשביל לנדור~התיד
 עצמו המלך של הוא המכס אם בין המלך מןקנאו
 עכו"ם. המלך בשביל שבא כיון ישדאל בנזבדואף
 או דאטלך מן שקנה בין ואמר בלשונו דייקדהדי

 כו', שלו והנזבד המלך הוא נוי טם"נ נזברשנתמנה
 הוא כוונתו ע"כ אלא -שלו, והנובר לסיים לו51מה

 בכל להיות דיכול נכדי, בסוכס ר"א מוקידלהכי
 א"א בישדאל אבל בקנאו בין בנזבד ביןהאר8נים

 שלו והנזבד מסיים ולזה לבד, בנזבר אלאלאשכוחי
 ובא הוא, שלו והנזבד נוי הוא דהמלך כיוןלומר

 הוא הנזבד אם אף הלואתו לחפקיע שריבשבילו
 פצדיך אינו דהדאב"ד כיון הוא כן ובודאיישדאל,
 להפקיע שמותר בכ"ם אלא נדד לענין דוקאאונם

 עצמו במלך דאף נ"3 וס"ל ל3דוד, דמותד ס"להלואתו
 ישראל בנזבד אמ ע"כ הדי א"כ הלואתו להפקיעמותד
 הלואת להפקיע מותר בודאי הדי נ"כ עכו"ם מלךשל

 מצריך דלא כיון לנדוד יאסוד למה וא"כ עצמוהמלך
 לא מפודש הר"ן הדי וא"כ כדכתבתי, ע"כ אלאאו3ם
 דוקא, אונם מצדיך דהוא חדא הדברים, בשני כןכתב

 כיון ולנדוד לישבע להדיא אוסר ישדאל דבנובדוהב'
 לי' סבירא לא ה-בדים בשני הרי א"כ אונמא,דליכא

 דס"ל הוא מוכדח ע"כ א"נ כהר"טב"א, אלאנהראב"ד
 עכו"ם הלואת הפקעת דבכל ז"ל כהרשב"א בהאנם

 שהזכיד והר"ן אונס, דליכא כיון ולנדוד לישבעאסור
 התם דאיירי טשום אלא הוא ל"ד חברוישראל
 ה"מ דדמ"ד אמד-נן וכי שם וז"ל בישדאלמתחילה
 את 5ו ליתן חייבים וה מכס ישראל קנה שאםלענין
 לא אם נמי וכן אמ"כ זה נם אמר לזה עכ"ל,המכס
 שאינו המכס את לנברת טמונה שהוא אלא אותוקנה
 דדו,ם"ד, כיון אונסא דלי3א לישבע חברו ישדאלרשאי
 עכו"ם סונס על נ"3 הוא כוונתו בודאי אבלעי"'ט,
 לענין אבל וכהנ"ל. אוגגפא בדליכא טעטא דתליגיון
 ו"ל לחנר"א טוב חבד )2צאנו שפיר בודאי הדיןעיקר
 ח"ה דליכא דבמהום להדיא דס"ל ו"ל הדאב"ד*צו

 אגגם נ"כ, עצ10 המלך מכם את להעבירטותר
 ודאי לדידן הלכה  דלענין סתירה זו אין הנ"ללדברינו
 האחרונים וכל והרם"א וחמחבד והטוד גהרג2ב"םקי"ל
 וכהנ"ל עצמו, הסלך מכס את להעביר אסרושכולם
 ס"ל דהכי למיזיק יש ה3"ל הרע*ב"א )ודבוי נבטיג

 דקאמד מאי לפרש להדיא דייק דהדינ"ג
 מן המכס  שהנה כלוסי עסהינן נכרי במוכם 14שירב

 עצמו דבמלך נ"כ דם"ל לחדיא מזח כ-טמעהמלך
 הדאב"ד על הקשה ו*לא ואף המכם, את להעבידאסור

 להעביד דמתיר כמאי ו5א 5נדור המתיד בגט1יאלא
 רצה לא דבזה כהטום הוא בודאי עצגצ המלךמכס

 עליו שאין כיון בפירש עמו לחלוק נפשי'לאחותי'
 0וקי דלהכי טעמו דהדאב"ד כיון מפורשת קשיאבזה

 ועוד וכהנ"ל,- להעביד מותר דהבכ"ע נכריבמוכס
 לדברי כלל הביא לא נופי' הדשב"א בחידושידבאכות
 מתחלה אלא בנזבד אף לנדור שמתיר הללוהראב"ד
 ואח"ב המלך מן המכס בקנה דמיידי הרשב"אכתב
 דנודדין אההיא קאי דד"א שאוסר להראב"דהביא
 הוא והש"ם לעיל. הו-טב"א לדברי וכדהעתקתינ"כ

 שפהר לומר ונוכל הראב"ד דבדי לשארשהביא
 חנ"ל, ז"ל הראב"ד דבדי יתד דאה לאדהר,טב"א
 דנם ודאי וא"כ כם'"ט, מ"ל בודאי בעצמו הואועכ"פ
 קי"ל. והכי וכהנ"ל ס"ל הכיהר"ן

 להראב"ד א4 אתיא הנ"ל דדבדינו לוסר נוכל רעווטיד
 ואטד בדבדיו דייק הראב"ד דהרי הנ"ליז"ל

 דהיינו מותד, ח"ה דליכא נדר ע"י או כלאים ע"יאבל
 זה והדי לאח"1 אף ח"ה לידי כלל לבא א"אדבכה"נ

 היודו אבי הלואת בהפקעת שכתב לאו8ן דופההוא
 מותד הנ"ל לדבדינו א4 בודאי זה דבכעיןעכו"ם
 המלך הלואת הפקעת אבל המלך, אבי הלואוןלהפקיע
 אבי אסוד, להראב"ד דאף שמיר י"ל בודאיעצמו

 לחוש דאין מודו רב"ע עו8יד י"ל דעלמאבעכו"ם
 לח"ה או בעהכאומיהם או לדין כשבאין לא אםלח"ה
 דכלאים באופן שלא רעלב(א במכס וכ"כ בשעתוברוד

 לתופסו שאפשר המכס נניבת בכל דהיינוודנדרים
 ובשאר עצמו בסלך לננוב אסור בודאי לאח"זאף

 דש"י שכתב ומה הנ"ל, דבדינו לפי להתיד ישעכו"ם
 לחוש ואין נכדי שהוא במו'כם וז"ל שם ר"א דבריעל
 מבוב, שזה מובן שאין ח"ה דליכא היכא גוזלואם

 דייק ולוה בשעתו, בדוד ח"ה דליכא היכא ה"קעכ"ל,
 שאינו דד"ל מכזב שזה טבין שאינו ואסיקבדבדיו
 ח"ה לחשש אבל הוה, בלשון מכזב שזה עתה,מבין

 ובערנאותיהם עצמו במלך 3"א לחוש איןדלאח"ז
 דבדי הן כוסולקין בודאי ה3"ל בל לפי וא"כונהנ"ל,

 על סומך אני אין אסנם וכהנ"ל, בפשיסותהמהרש"ל
 נעשה לא מדמין שאנו בשביל כי למעשה להלכהכ"ז

 דבדי ומ"ם החמוד, ח"ה באיסור ובפדטמעשה,
 מדבדי לנמדי ונדחין ליתנהו מעיקדן בודאימהרש*ל
 לנו יצא וא"כ ו', באהע לעיל שהעתקתיהרא"ש

 איירי לנכרי, סהדוינא דידע ישיא5 דבדדהסונ-*
 עדים שני יכולין ואפי"ה ח"ה דליכא הלואהבהפטעת
 נ"ר לענין גהה לנו ויצא פתחי5ה אף להנברילהעיד
 סניחין שאינם החנותים באותן לסחות שאיןנ"ג

 כי ובפרט מכס בלא פחורתו למכור השלישילחנוני
 דלא כלאו אוהו שכטד"טין בזה ע-טים דבהמצוה
 ודו"ק. כעת, כנלענ"ד ה3"ל, וכנלתנזול,

 מודבחוויץ וואלףזאב
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 א--

 בהץ משאוויל הגאוןתשובת
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 שאווי3 תרם"ו מקץ פ' ה'יום

טץ י יזהש"מ

 ב9ונטרסו טיפולא בצידו4 היום הניעניכנכתבו

 את ולה8י9 הטוב כמש5וסו 5,שמועדטמחתי
 חקירתו נירן רעהי את ו5באר להשיב וצגיחפצו
 נומה. שדעתי כפי השא5ה בעיקרבד"ת

 מנינו5 בוסר אי המסייע אחר בער שא5הוע"ך
 שדעתו טק"ב הקצה"ח והביאשבועה,

 כ55, ספק מקום ברעתו ע5ה ו5א שפוטרבפשימות
 הר"ח תשובת הביא סק"ב ס"צ הגדטפט בשערונם

 חולק יהע,ש"ם בפשיטות כן שהע5ה מ' סי'באסין
 ינרי5 כדטום רק לגשעשה לא שא5תו היוה ואםע5יו,
 לפלפל בכתובים לבוא רצוני ננר באגות אהטי כו'תורה

 שיעור, 5הם שאין מרבים הכוה אהטר האחדוניםברברי
 במה הכבור, מפני ו5השיב רצונו 5הפיק ראיתיבכ"ז

 הנוסייע רער באסין המהר"י 5רחות השעה"םשהמציא
 הרי אחר לער התורה שהאמינה רכ"מ בנ"ש נםפוטר
 בער נם סתם הרם ע5יו ממי5ין מ"ם והרי כשנים,הוא

 בתו"ש ובאמת מהטור, י"ר ס"ק מפ"ז וכש"כהמסייע
 אפי' מסייעו א' רער רבמקום מבואר צ"ב סי'מהר"א
 ופם הכהשפט היפער ע5 ותפהני כאן, אין סתםחרם
 המסייע רער ר5רירן וכתב הש"ך ע5 שהשינסק"ה
 אחר וער ירענא 5א ונ' ירענא ב"נ ה"ה כהט"דפוטד
 ס"ק בסע"ב והש"ך האחרים, ה"נ חייב שאינומעיר
 פוטר היה רבברי כיון יודע שאינו סהרי אנן וה"ננ"א

 שהעד כיון דהעזה סינו הוי ו5א הממייע בעדכהשבועה
 ושכעין ב"ם מ"ק סהרא"ש בראייתו דהאדיךמ0ייע,

 מ8ורש שהוא או זכר 5א וכנראה הב"ש, כתבזח
 - ומעיזה. סעיוה המסייע רבער ע"ב כ"בבכתובות
 ואף יודע שאינו סתם ח' ע5יו דיש להמוראמנם
 שם 5התוסים ורק סעו, 15 אין ואטי5ו ממייעושהער
 אפילו פמור מסייע א' וער דבשמא שמחלי ר'ס"9
 מוען שתובע לשומר שגומר בשומר וא"כ סתם,מחרם
 הביא 5הר"ש נם יורע שאינו הראושון ונאסןשמא
 מסייעו, ער השני הוי רגברי כיון ס"א ס"ק ע"בבש"ך
 סחרם טהתסנה 55מוד השעהם"ש רברי בעי9רואמנם
 מפק באינו גם עשכיח ד5א טיעומא מצר שהמי5וסתם
 דלא הבשש ב' גמ' ובעמבועוונ 5יבוור, כדי בזה איןגג~ור,

 סור"פ שאין אחרת, שבחגח ממנה ללסוד עליו5הוסיף
 התקנה שמצר סתם, חרם סדין לחוצטט ואין5בגיו
 העתיר ג5 כהטביעין שאין ואף העתיד ע5 נםשנוהנ
 בהנהת ספ"ז ח"מ בכנה"נ ראי' וכמו שבועהשום
 ה15י, ומהר"ם באסין מהר"י בשם י"ח ס"קהמור

 בשבועה וחייב אומעה בדיין ס"ה כ"ה בס'ומבואר

 בש"ך עי"ש במעות פשרה דהוי שבועה בן שאינו5סי
 חרם א5א ע5יו היה ש5א שבועה בן שאינו מ"וס"ק
 כא ע5 5החרים רראאאי ס"ב בסכ"ח ועי"שסתם.
 ס"ק בטם"ע ועי"ש 5השביעו 5א אב5 ערות 15שיורע

 חרם בהמ5ת רק נ"כ סתם חרם הוי התקנה וסצרט"ז
 התומים וכם'ש בזמנינו דלטנהנינו ואףבבהכ"נ

 קב"ה שהצריכו סתם חרם שניכר במקוםוהאחרונים
 בירם שהיו וסהשיטא ובש"ך ע"ש ס"ו סצ"בועי"ש'
 ערים בשני נתברר ש5א כ5 מתם חרם להטיי5תקן
 ובועה חייב שאיגו בסקום 5השביעו אפי5ו ריכו5כיון
 ועיין בהנה, ט"ד בסם"ו האמת 5ברר וכרי הריןמצר
 עור כ5 דסדינא ואף ס"נ, מס"ש סע"ה 5קסןש"ך
 כתום' בערותו גפנמט אין שבועה בלא נאמןשאינו
 עד כה גרוע שיהי' מסתבר 5א ועכ"פ סנ"בקירושין
 המפש כח שכגרע 5ו חייב שאיני שמעיר בנ"שהמסייע
 יו שחייב יתברר ש5א כ5 כ55 תובע כר5יכארהוי
 רגלא ואף ספק במענח נם שבועה נוררת בשבועהואף
 היגי 5א אב5 מספק, מחייב היה לא השבועהעיקר

 5מעות ג"כ לחשבו ואין התובע ממעות הספקראיתרע
 רנקים ריש כרבריו שמברר הער מצר נפטר שכבר0פק,
 ע5 שסא בטוען ואפי5ו המסייע הער טכח 5היפךלרבר
 רנליסן ראיבא היכא מנלנלין אי הפוסקים נח5קוהנ5גו5
 ר"41 כ"ח קידוש'ין תוס' ועי' 5סומה, רכ!י רלא5רבר
 מגלנליך יחוש שיש בספק ררוקא בפנים שבועהנאמרה
 חבירו ע5 ינ5נ5 כ"א יוכ5 רא5"כ וארים בשותףכמו

 הש"ך שתמה ומה מעוים, כ5ום לו ננב ש5אשישבע
 5חלק שכתבו באחרונים ועי' שר"ם מסו"ס צ"הבם'

 קתני דהא 5ב"ר הספק היה טענותיהם ב5ארהתם
 והוי ובסומכוס יחלשו א"י וז"א א"י אומר ז'המתני'
 טו"ת ואר רוסה שאיגו בב"י וכם"ש 5רברכהנלים
 אם כהש"כ, חיים ברברי ועי"ש דממונא, רררא5רין

 הפוסקים דברי 5דחות מרח צ' בס"קשבשעם"ש
 בסי' ועי' ברור, רבר הע5ה ו5א 5רבר רנ5יםרבעון
 כו' בחשבועתו וכו5ל 0קי"נ כהשפט ובשער סי"אע"ב
 פחות ששוה נדשנון 5יטול ררך שאין לרבררנלים
 יודע שהנתבע בטוען טי"נ בסצ"נ ועי' ועש"בסהחוב
 ששמעון ברי טוען ראובן דבאין והיינו שפחתובוהאי
 שנרחוו ימה וא"צ מנלנ5ין, אין הפחת מסכוםיודע

 הרמב"ם מלשון נ"כ שנדחק דהב"י ואף וש"ךב0ם"ע

 וכמובא דמניניין, מ"ל שר"מ בבה"ב כהימב"םיס"י
 עי'"2 כן, המור מי'טון ס"ו בינז"ךשס
 ברית בשו"ח 5ם",ש בזה תב5ין עור 5הוסיףדיש

 ושהייבה דבכ"גו י"ר סי' חו"םאברהם
 רבב"ד- והא לברורי ראיכא כמטום הוא שבועההתורה



 ך יזחש"ט ת ך א פרנ210
 וכדומה זמנו רחעך בחזקה כמו כהשבועה רפטורמצינו

 ע"כ שורש מהרי"ק ובתו"ש מעלי' בסברא חזקהרהוי
 ולהכי בירור הוי וזה כ"ר ר"ס חאה"נ ח"בומהרי"ט

 ננר מינו רמהני ואף כמשבועה 5אפטורי מינו מהנילא
 דבכ"מ סק"ד תי"ז .ט"א ואף צ"., ב"ב כתוכ'הרוב
 היכא אב5 בירור שום בעי לא מתננרת חזקהדאיכא
 5דבר רנ5ים קצת איכא שבועה התורהשחייבה
 הק"ו בדבריו נסתר היה ו5כאורה שכננרו,למוענת
 שבועה רפחייבו רהא רי"ל כהשבועה פוטר הממייערער
 צריך הער דבלא היכי אב5 לברורי ראיכאכהשוס
 ר5א סבירור לפטהו העד מועיל 5א י"5 לבהרשבועה
 רסהני ממוחזק 9"1 הוי דשפיר ז"א אך מרובעריף
 הטכש"כ בשבהגה לברר לחייבו כער להיותערותו
 רנלים רהוי גהשבועה לפוטרו לגתבע ססייעכשהעד
 השבועה חיוב דושרי לו חייב שאינו לטגנותולדבר
 לו יש 1גא"כ תובע אדם ראין חזקה מכח רהלנתכע
 א5י3שתא חזקה ד1ה סברא 3וכח בא'ה ז'ו שחזקהעייו
 דלא כהצום דפלינ למאן דנם זמנו תוך בפורעכס1

 רנלים הוי בזה ולכן שניח דלא בנדר דק הואלינ4ידין
 הנתבע לפטור לענין בדבר נונע שאינו העד עללדבד

 טררת שבועח דאף בנ"ש ה"נ וממילאכהשבועה
 מצד כלל שבועה חיוב עליו היה שלא היכישבועה
 בלא"ה לישבע דצריך כיון וממילא טפק טענחדהוי
 לדבר רנלים ש"8 היכא אבל נ"כ זח לבררצריך

 ט8י דאילימא העד בירור ע"י בפטר ושכברלכצגנתו
 תובע אדם אין חזקה שסצד חתובע טענתמהאת
 כיון בלא"ה ושגשבע מצד 5ברר חמחייבתו שהואכשוש
 0פק סמינת נ"כ שיצאה התובע טענת איתרעשכבר

 דבריו ותוכן בקונמרסו האריך ג"ת והנהוכנ"ל.
 בין כתהב סתמא דקרא פוטר המסייע רעדד5טעם
 אין ספק טענת על דבאה בנ"ש אכל לפטור, ביןלחיוב
 בנ'וש הק"ו שייך לא וכן יותר טענתו מנרע א'ער

 נ5 ופלבד שבועה, נוררת שכועה סחשום רקדהוא
 שבאה נ"ש לענין נם הק"ו שייך אי לרון ישמש"ל
 צ*ד סי' בח"מ וכ"מ דהשבועה עיקר כמו העדכ1כח

 המקשה דצשברת רי"ל ואף ה'נלנול, נורםרהפס"ר
 והשבועה אז בפועל דכשנשבע דסובר דר"פ האק4דחה
 שבסי' בהרא"ש תליא וזה השבועה נוררתבעצמת
 כאן אין ואיל"ם מחו"ש עיקר על הוא דאם סי"אצ*ד

נ5ג~
 ס"ק בסמ"ע ועי' הגלנול, על ברי טוען אפילו

 וב"י להעם"ז אך נ"ב ס"ק סע"ח ווש"ך יב"ח,אג
 ר5א אלא גגלנלין בכה"נ דנם בעח"ת גשםוש"ע
 ע5 לישבע שיוכל כיון ואיל"ס סחל"ש בנ"שאמרינן
 ישכע ירצה אם הנלעל דעל בעה"ת וכם"שתנלנול
 י"כ בס"ק דהש"ך מ"ש טטולק ובזח הקפוך ירצהואם
 להטור יצאכאשין

 דגלנ~
 דהנמ"י ובא)אז - טהפכין

 בשם ושם הי"ב מטגירה פ"ר ומ"מ ע"א ק'ב*ם
 דתלי הא שממרשים ור"נ רשב"א ריגשב"א ב'האב"ד
 עבדים דהיינו קמן וא' נדול א' עבדים ב' בטוענוהתם

 חבאם וסבהשר ואיל"ם שאיל"ט סתוך דה"לנכסותם

 בתו"ב אמרינן הנלגול ועל העיקר ע5 ל"שבעיכול
 הוש"ך שהבהא שם במלחגצת וכ"ם ואי5"ממחו"ש
 ל"א רכנ"ש כהצום יצסהבר בהסאור וכ' נ"א ס"קע"ה

 בנ"ש אמרינן לא אי דאף ולריטב"א ואיל'"םמחו"ש
 סחו"ש ה'וא העיקר על אם מ"מ ואיל"ממחו"ש
 אמרינן הנ"ש לישבע ינו5 כשאינו נם ואזואיל"ם

 בצ*ע הש"ך מ"ש י"ל ובזה כהשיאיל"ם, בנ"שנם
 וכמ'"8 וע"ש, ירוחם רבינו על נ"א ס"קבסע"ה
 לקוחות טריפות לענין ס"ז קי"ר סי' כהצפטהשער
 כהשביעין ראין ואף אמנה זה שאין בשבועתוריכ5ו5
 הדי עוסד, 5הכי לא רסתטא בפ"ע זו טענהעל

 מסיא הומ"ל וכן בספק אף נלנול ע"ידכהשביעין
 15 חייב שעריין בשבועתו ~לול דצריך ס"טקכ"ט
 כ"ח ס"ק ו' טי' ועי' חערב, נכסי על קנוניא יעשושלא
 דבער גוש"5 ומלבד ש"י שלא ע4כולל ס*ז רצ"בובסי'
 וב5"ה התובע חזקת דאיתרע טפק )שמענת נרוערוטסייע
 עלע שנשבע בעצמה תביעה אותה על כוללהתם

 אחרת, מתביעה פנ"ש דעדיף ממילא ננררתוהשכועח
 נם עריף כרי ושטא ברי למ"ד עוד שהאריך סהוכן

 ש5 ביי מהני לא מ"13 שבהגה ב5א 3ומון5הוציא
 גשטייע בעד והכ"נ מהנינול לפטרו לו לסייעהתובע
 הנתבע של טענתו שמחזיק 5זה ענין ואינו בק"וריליף
 בטענת שינם 5דירן ובפרם התובע של ספק מענתומטיע
 וכנ"ל. לדבר רנלים בעינןטפק

 נלנול דע"י ח' כס"ק הש"ך מם"ש ראייתולגנעיכצ8
 ואבד הו"ל פרוזבול בסענות 5יע8בעמחויב

 שביק ד5א חזקה רמסייע ואף 5קהתי בהיתרכרבית
 עדיפא חזקה רהרי כהונן העיר בזה ולראיההיתירא,
 ד"ה ע"ב כ' נימין והתוס' הרשב"א ובאמת אחדמעד
 איסור ראיתחזק כוצום נאמן הש5יח דאין רשב"עהוי
 נאמן 5א האיסורין דבכ5 ואף כו' דשב"ע ואיןא"א

 ש"ך ועי' החזקה, נגר נאמן אחר רעד וע"כבאתחזק
 טהני לא דמינו י"ז ס"9 צ"ה מפי' קכ"ה ס"9ס"י

 אלים היתירא שביק ר5א דחזשה וע"כ מהיסתלפ13ור
 הסוכר ג"כ מהכח ויהיה סהרי כאנן דה'ויממינו

 ס"ק קס"ט ש"ר בחו"ר ועי' מעו, במקוםרמנלנ5ין
 חזיות 5שאר רמיון 15 אין באמת אך 5בינה, ובעציה'

 לא כאן אבל השתנות היה שלא כדטעיקרארמוקמינן
 והכ*נ עליו 15 "ט א"כ חובע דאין מחז9העריפא
 בהיתר עושה דמסתמא מעשה ע"י דעוושהכחזקה

 לא דשכאש בעסקא ומכש"כ עכו"ם ע"יכשנזדמן
 לו דנותן לוה לנבי וכן ריוח בס8ק לו ליתןיתרצה
 מיעוגאש והוה האיסור כשיעלה טפי ומרווח טרחאש3ר
 דסיעוטא סמיעוטא דהוי באיסור שפעחשים שכיחד5א
 בסנהדרין וכתוס' לר"מ נם כה"נ באיסור חיישינןדלא
 ח"מ וכב"ח נמור רהב חשיב דלא לדידו ברובאנ"כ
 כן נם קונים לחרישה 41הוגים ע4המיעוט כיוןרל"ב

 ריביח בהל' טהכוופ המרע כס' גשצאתי ושוב5אכילה,
 סה4ום אם חייב לכנה הם"ז קושיה על סכ"ה קם"םסי'
 בהיהר דבטוען לקחתי בהיהר סהצטוען ט8י יודעאינו



ט ץזחטש ת ר א פת
 כשלוק אי ושי וחבא הרוב סן הוא ממתסא לומרוש

 לא גמטמוען כהטא"ב היהירא שבקי לא ברביתמעו5

 בחינם לווין אין ראינשי דרובא בלל ריביתלקחתי
 אחד דער דהא מ"נ בקידויטין לה6"י ועי'עכ"ל,

 היכא אבל כלל, איתרע בדלא היינו החוקה כננרסהני
 רנאסן האיסור הותר או לפנינו ספק היה העדדבלא
 לברר רק בא רהעי וחזקה רוב ננד אף להתירהעד
 נומא בתיבת ועי' הר"נ שם וכ"כ סהרובהספק

 א' עד אם שנסתפק א' אות שופטים בפ'מהפם"נ
 שבועה לחייב סהני אי מ"ס ננד או הרוב ננדהעיד
 םן שזה לי ברי באוטר ט"ס סחזשה עדיף ברובואף

 חאה"ע ס"ק נוב"י בשו"ת וע"ע נ4*מן אינוהסישוס
 ובא אימורא בתרי היתר של חד בנתערב ס"טמו"ס
 שההבר היתר של לו היה איזה שמכיי שהעיד אחדעד
 ולא בידו, אין הו"ל נתערב יטכבד שכיון תלמודצויך
 אברהם ברית בשו"ת ועי' םדהר"נ להתעוררהרניש
 שהביא ו' שמעתתא שם ועי' ב' או5 ם"1 סי'חחו"ם
 סי' חיו"ר יצחק באר שו"ת ועי' הנ"ל, מדבפ"ינ"כ
 חכהטה דפסחים מופ"מ מהתוספתא בם"שמ"ז

 דפ0ח לוסר הבורה סבני א' נאסן פמחיהןשנתערבו
 בפמ"נ יעי' באורך יע"ש הוא חבורה אותה שלוה

 לא דבידו י"ם מ"ק ל"ט ובסי' מק"א א' סי'ננןט*ז
  מרהר"נ העיר ולא חזקה לענין רק הרוב ננדסהיסן
 בהנהות ועי"ש נומא, כתיבת סד"ע ונמ"שבפ"י

  שמא ד"ה ע"א ל"ח ב"ס תום' וקי' ואכם"לחוע"א
 היה בלא"ה והא כו' שלחולין מעות רוב בתדראזלינן
 ע"ב 1' שם תום' ועי' סהרוב, ה3!יעוט לברדנאסן
 דפיר,ש לומר ריש בשם"ק ועי'"ט ברובא, דייבמלד"ה

 מפק אלא אינומרובא
 וא"כ א"ר וראי עשורי ובמעשי

 בפ"י ועי' ואכמ"ל, הרוב, ננד  נאסן א' עדלהש"ם
 נאסן אינו א' בער להדמב"ם הר"נ קושית עלכתובות
 באיסורין נאסן אחר עד והא דאור"י בתרוסהלהאכיל
 ננר וכש"ב חזקה במקום נאסן אינו אחד עדוהרי
 הרוב. סתוך הטיעוט שסברד ואף בחנו"ב, דלאדובא
 אינו הוא מע"ש אטר שאביהם ל' מנהררין ר"נועי'
 נאסן אחר עד אין לבך ססונא בי' דפתיק גאטוםנאפן
 דרוב רוב במקום אחד עד דאין כהטום דאיוהיינו
 סהטיעום הרוב רק גטברר אינו הכא  ס"ם חוליןסעות

 סתירת נ"כ יול מדבריו ובנ"ל רהאומר הר"נוכסברת
 טאן ר"ה ע"ב י"ב חולין תום' ועי'  ואכם"ל.רהפ"י
 בנט וכסו ע*נ דעומד כוונה גמטום דלמא כו'תנא
 סהימן אמאי א"ב לשחיטה כובה בעינן דשמ ז"אאבל

 לרון יש ובזה מקולקלין רטקשיהן רובא ננדהעע"נ
 שבועה יחייב שרוב י"נ סי' חו"מ הנר"א בקוישיתנם

 חזקת דליכא אף באבידה סועיל ראינו אחד דערמק"1
 רכתובות כספק סהני ורוב ע"א  כ"ה ב"םמסון

 במדוצ5 ביותד נגאטכתי שכבד ואכמ"ל,בשתוקי
 דמבררינן היתרא שביק דלא בחאה ועכ"פהקולמס,

 החזקה ננר אחר בעד ס"מ שכיחא דלא בסיעוגפאאף
 הרוב. לברר נאסן דהער כיון לברר נ"כ חיובליכא

 רלכך וסהרי"ם "טי השהם הוכחת נ"כ נמתרובוה
 וא"כ לו, ולא דאאא"ח דחזקה סהיסת הגשסייע עדפדטר
 ואבד היה 8רוזבול במענת אף דמנלנלין נלנוללענין
 בעד והכ"נ היתירא שביק דלא חזקה דאיכאואף

 שטברר נאסן ממילא דהכא ליתא ולפי"זממייע,
 לדברי גם בזה פנים ליחן ויש הרוב, מתוךהסיעום

 אלא חזקה ננד כהני לא אתר דעד 5אהאחרונים

 וכספק אינם כאילו ותרוויוהו עד 5ההע חאהדאוקי
 ב5ד לילך התורה ריבתה לא וה"נ חאה בליהשקול

 כסברת לוסר ויש הסכחישה, ער בדאיכאחזקה
 אלא לו ולא דאא"ח חזקה נ"כ איכא דבעדטהרי"ם
 לברד ובפרט גהשנים א' לעד התורה ופהאסינהדבמקום
 לפי נם בלא"ה ואולם שבועה, ע"י לברורי דל"צהרוב
 שום סזה אין שיוזבול זה לרסות השעהם"שהבנת
 רנפל כיון ע'ש, י"ב בב"ם נסי וכדאמרינןראיה
 סלוה ליכא כי וכתב איקרי רלמא וחי"צינן לי'איתרע
 וישף וכתב לאיקרי דל"ח נמי לאביי וכףט"לבהריא
 לא הקנאה דלאו דבאשמרי החזקה ננד נ"כ הואדהתם
 כדאסד נמי די"ל וי5ן בהדיא ל'מלוה ברליכאכתבינן
 כהטום ואי ש"י עד זייר דספרי אפשימי ע"ב מ'בב"ם

 מ"ב קדושין וכדאטרינן לב"ר שטרותיו בססירתדטני
 יימר מי נ' צריך רנד כיון בירו חשיב דלאע"ב

 סי"ת ס"ז סי' המחבר לרעת ובפרט תלהא לי'דסזדקקי
 רבים והתחום כו' בבד"ח אלא נכתב אינודמרוזבול
 סחויב נלנול דע"י דכתג והש"ך העיר, באוהועליהם
 ע"ש, שם הסחבר ע"ר קאי פרוזבול במענתלישבע
 סחייבינן דלא לקחתי בהיתד באומר דמייחי בהאוכן
 דלא תזשה וכמטום בהנה, סכ"ד קס"ם ביו"ד היסתאף

 לפי נם הנה להו, סשביעין נלנול ע"י וגו"מש,ביק
 סיסן, חו"מ בסם"ע למ"ש יכאן ענין שום איןהבנתו
 ואח"כ לסלוה הלוה פרע דכשכבר ל"ה, ס"קפ"ב
 טענה עדיף סידו שלקח הרבית לו שיחזירמוענו
 תובג ארם אין בחזשה להד"ט סטענת לקחתיבהיתר
 נתן שכבר לאחר שסיירי הכא וא"כ וכו' שלה"םדבר
 להד'קמ מטענת דעדי4 בהיתר שהיה 1מוען הריביתלו

 ארם אין חזקה שממעם היסת שבועות כאן דאיןוהיינו
 שהוא לטעון יוכל ססילא ולכן עליו לו יש אא"כתובע
 שייך לא אבל היתירא, שביק דלא דאמרינןבהיתר
 קס"ט יו"ר ועי' נשרות. שחזקות כהטום המעםשיהיה
 שהניח מ"ד  ס"ק ובחו"ר ע"ר ס"ק ובש"ךסכ"ה
 וא"י בהיתר רק לקבי אפשר היאך לרידןבצ"ע
 באחריות בעצסו ללות יעכו"ם לו לשלוחדאפהטר
 שנדחק ועי"ש לו שיע4סע ייסד דסי לו ולהלותולחזור
 שהביא המשפמ שער מבעל רעה כשערי ועי"שסאד

 ירט"י דהיינו ר"י נכרי ע"י כ"א יקחתי לאסהפרישה
 בששלחו ויר"ת והיוהו וחזר לצרכו לוהשהנברי
 שיש מה ועיי"ש מזה המיוה יודע אפילו ילוותישראל
 שנתן מוען שהלוה הכא רש"י לשון ואולם בזהלדון
 נו', ע"א ב' וכתוס' פק"נ לצורך דהיינו בהיתרלו

 איסורא,. עביר המלוה שם"ם אלא ק"י ס"סוהמחבד



זיךחת"מר4231*ך*ךזט2
 9' ום" סצ"ט "י ח דעשו"ת סקכ"א, בט"זומ1ט"ש

 שבתב סה ר קם"ו 3ס" עוד ועי"ש ק"ד בם"עי"ש
 בתש' בזה העיר ופבר אאסעצ"ר בענק השל"העם
 ל"ז ס" לץ הח ר"פ המרדכי יטהביא 5' סי' רם"אא"ז
 :היעו נאסן מע"ר ועי"ז לטובתן ~העיד באדאם
 דלא עצמך 5צתל נאמן אתה ואין מ"ז ביבמותבמ"ש
 ולהחמיר 5הכשיר תצה אדרבא אלא א"ע צח5 יבא

 לץ הח % במרדכי שבדקתי 5"ד ח"ם והכה"נהיטב

 בתש,4 הוב84 וכבר כנ"ל. יפכוונהו ופשום 3מנאתיויא
 מקראקא הנר"פ דעת שהביא ספ"ט מלובליןמדר"ם
 סכבר להעיר היינו עצכוו ע,פ נמגמל ה5ויןלחלק

 תשובה לעשות שבא ואף להורות שבא היכאכהשא"כ
 דאדם חו5ק והוא עדותו לפסול קטעוים אערוםידל3מש
 קרוב 8סלה הווודה שהרי פירא*"י עצמו אצל9רוב
 ראף ל"נ, שבועות אופן, בהשום לחלק ואיןלערות
 ניון אנושתי לא וכשאמך סגזה"כ ע4פטור בקנסבמורה
 נם 5פטור בקנס מודה הוי טענתו מתוךדגתחייב

 דאינו ונם"י ורא"ש תוס' כם"ש הכרח איןפהטירכי
 יותר ולהתנייר. להכשיר שטחוייב רק א"ע 5פסינאמן
 נ1ענין כאה שג3מטך רק השאלה לעיקר נונעשאינו
- הקולמוס, במרושוזלענין  במה שהאריך גוה ונ"ז 
 ביש מנלנלין ראין צ"א ב"ם סתוס' בי4עהם",שש6לפל

 ראב"ד בשם סצ"ד לם"ז והנה הנלנול, ע5 מינו15
 כ"ח מקידושין וה"ר סהרי אנן במקום אפי5ודטנ5נ5ין
 שוה, הוא כמה ומנלנ5ין ובטור י"ב ס'ובטע"ב
 דהמור ואף החזרתי או דלהר"ם במינו אףונ1טמע
 ע"ב ולש"ך לאפם"ש, מינו ראמרינן ר"צ ס"אוהרב
 ובוה בשבועה 5הקל מינו אמרינן זו בשבועה ט'0ס"ק
 בקרושין הוא ראורי' ונ"וש אגלנול ד"ה רש"ייל"פ
 דאי סה4ום ואי ריבנן השבועה עיטר כאן והאכ"א
 גסמ"ע לתקנונא תקנתא הוי מדרבנן נ5נול דיןהא
 דשבועות מסקנא רק להביא הי"ל מ"ם סק"נכ"ד

 מי ממפק דאורייתא נלנו5 הדין דאף בדרבנןדטנלנלין
 במהום אשי5ו דמגלנלין דס"ל י"5 לכן בדרבנן,מממין
 השבועה דעיקר ואף דאורי' דנלנו5 וסה4וםמעו

 נלנו5 דין אי פהשא"כ דאורייתא כעין תיקנומדרבנן
 מינו במקום אפי5ו נלנול כאזקנים הוי 5אמדרבנן
 אין אבל מינו במקום דמנלנלין ראיות בגמהוהיאיתי

 השבתי ב"ז וכנ"ל, הס4מייע בער שנ8מר היבי עניןזה
 וההבונה, המדע ואתו הרין לעיקד ,שנונע במהבעצרה
 וישיג ודע5מא דשמיא דמילי עניני בכ5 ד'יצל1ההו
 הדושו"ה. וחפץ כה8יו כגנאו ויגד5שלומו

 דשאווי5 אב"ד קשטערען, זכרי'יוסף

,ך

 הלוי ואובן ר' הנחון של נהשובה אה עיט)א4
 הח"ט כי ,שכתב דענענבערנ, חגאב"דזצשל

 3השבועה פוטר המסייע דעי כיוז אחד טער 3אאיט
 שבועה לענין שמועיל וכיון התביעה מעיקר נ"כפוטר
 דנם סה4ום התביעה, עיקר את לסלק נ"כ %3עילהוא

-4  -  

 הנייל בענין הגהמיזחתשובת
 הדור פאר המפורסם הנדו5 הנאון הדב ידידיכבוד

 הי"ו שטערין זכרי' יוסף ר'כש"ח
 דשאווילהנאב"ד

 פנתו אבן ירה ראשונה והנה 5נגון. הניענימכתבו
 ב' אות צ"ב בסי' השע"ם דחייתלדחות

 תיינו כאזס רחדם כהטום באסין, יחיאל ר' הרב5רחות
 5הביא בזה והאריך שבועה, 5חייבו שאין במקוםא4
 ותמהני שבועה, ו5א ח"ס בהם שתיקנו מקו3צתכ3חה
 טענות שעל ירע 5א ומי לדאיות צריבין אנו לזהוכי
 הביא לש ומזה ח"ם בו תיקנו שבועה עליו שאיןשמא
 נלגול לרמות כיוון 5א ודאי השע"ם אבלכת"ר.
 שאמר הרי"ב מדברי 5הוציא בא אלא 5ח"סשבועה
 דלא אמי וע"ז כשנים, אחר עד הוה שבועהדלענין

 אין ח"ס דהרי מכהט כשנים הוה רלא א5א הואכן
 דשאני ודאי הוא וכוונתו אחד. בער ויקשנובשנים
 ש3וועילין כיון מעליו התביעה עיקר כ5 שמם5קיןעדים
 המנ"ש, פמת"ח נם פמור הוא ו5כן ממון 5עניןנם

 כלום התביעה 5עיקר מועי5 שאינו אחד עדכהשא"כ
 דעדיין נ"ש נם לחייבו יש ולכן ח"ס חייב הואולכן
 כ"ת גס וכם"ש עליו לו שיש תביעה כל בו קוראאני

 )א( רבריו בתח5תכתשובתו
 לפומרו יש דמסברא הדין, בעיקר הד"נ שכתבר3פה

 רהעד משום טסייעו עד 15 יש אםמנ"ש
 כ55 תובע שם אין כא5ו 5נמרי התובע טענתמנוע

 מהא ראיה ומביא להנתבע, לסייע 5דבר הנליםדהוי
 ידעתי 5א דהנתבע, שמא 5טענת 5רבר רנ5יםרבעינן
 בסברא לאפקועה נביא איך הוא דאורייתא דנ"שכיון

-בעלמא,  המהר"ם עצמן הטריחו 5מה דא"כ ועוד 
 המסייע עד 5דין וראיה טעם 5מצוא וסעייתווהרא"ש
 בסענת א5א באה שאינו העיקרית כמטכועה נםלפוטרו

 מנרע דהעד נדול יותר סברה יש בודאי התם והריברי
 חשובה, 35וענת עכ"פ להחשהבה לב5י התובעטענת

 5רמב"ן נם שיקשה ומכ"ש שבועה, בהם איןשממי5א
 בדאורייתא פוטר אינו דעד דס"5 וסעייתווהרשב"א

 עדים העדעת כודאי הסברא ננד וה5א ואמאיכלל
 ולא חוטא אדם ראין חזקה 15 ו"ט בדבר נונעשאינו

 דהחובע לברי טובא גגרע דהנחבע להברי המסייע15
 הוא אע"כ לו יש א"כ תובע אדם עששין שלוו5החזקה
 וח5וקים. סברוח קשייך 5א דמדאורייתאכהטום

ין3מה
 חגורם והוא 3השלם לשבע "כול אינו אםבשבועה
 לסוה רמי, כמטון לממון הנורם דבר ולר"ש נמי5ממון
 חרם שממיל כשם עצמו בפני ענין זהו  ח"ס עליודיש
 על שפומר גה ע5 ב2טילין כן ע"א ע"פ ה3ה4ביעעל
 - בנוכח, ולא ח"ס רק עליו שמטיל והדאיה ע"א,פי



שזיוחו"מת8ארת
 לדכר ברנלים וכי ידעתי לא הסברא עיקר דגםדעדך

 ברי נל והלא כהטבועתו, נפמהנו הנתבעשל
 הביי עם הדא שהאמת עכ"פ לדבר רנלים הוהושמא
 אמרו ולא התובע. של השמא ננד ברי שטדעןלהנתבע בנל:וי שבועה התורה חייבו הרי ואעפ"כלכ"ע
 לדטות כדי דהתובע שמא לענין אלא לדבררנלים
 ילפינן דאז להתובע לדבר רנלים יש אם אבללטומה,
 איך מדאווייחא עלי' שבועה ורטי מסומה,פפהר

 חד"נ יאמר ואם לדבר, רנלים נ"ב לו יהיה אםיפטידנו
 חרנלים ויוזבמל יגאעלק הנתבע של לדבר רנליםדעזי
 דנלים ממעם רכי אינו בוראי זה התובע שללדבר
 מ:ברא, נ"הש להנתבע נשתייבינן אנו התובע אפללדבר
 לה ילפינן יאז הוא לדבר רנלים של המעם כלהלא

 יפמירגו אז ואיך מנוה"כ שבועה והייבמסומה
 הרנלים מהמת עליו רחמנא דרמי גמשבועהלהנתבע
 העד דע"י חר"נ ישאמר הגצברא עיקר ונם שלו.לרבר

 הער דאדרבא כן אינו כלל תובע שם אין כאילוהוי
 וה21ובע וצשמון נו4 לענין כלל, תביעתו ס2רעאוו

 לענין שמועיל לן פישימא היה אם א4 עומרתבחזקתו
 אין שבועה לענין דעכ"פ נאמר אם ואף )גנ(חנ"וש,
 כיון נאמד ושפיר דנין אנו עלי' הרי תביעה,תביעחו
 ערותן מועיל אינו גצמון לענין התביעה עיקררלענין
 לענין גבי להועיל לו אין א"כ תובע שם יש והריכלל
 נוררתה. העיקרית דשבועהג"ש
 מעם רנתן הר"נ שמביא אברהם ברית ת' בדבריגם

 דאיכא בושום שהוא התורה שבועותלכל
 ורבה דרשינן, דקרא טעמא וכי ידעתי לאלברורי
 המענה במקצת מורה תוהה אמרה מה מפניראמר
 נפמר לא למה אלא המעם, ררש ו4א שא4 לאישבע
 ומאי ותום' כרפירש"י הכל כופר בעי ראיבמינו
 ואיך לברורי ראיכא במקום לברורי בעינן הלאקושיתו
 והרשב"א להרא"ש קשה וכן במינו, לפוטרונרצה

 באשבועה לאגפמורי מינו בכ"ם ראטרינן רס"לוסעייתו
 התורה חייבה לא למה וע"כ ועוד לברורי, בעינןוהלא
 רגלים כדטום ,ואי 'הכל, בכופר נם השבועהבשוה
 לו יש אע"כ תובע ארם שאין החזקה כמשוםלדבר
 שאין חזקה דיש פמשום ואי"ל נמי, בכל כפרוא"כ
 במקום אף והלא כנגדה. בע"ח בפני פניו מעיזארם
 וגם שם. התוט' וכם"ש פטור בבט כגון להעיזשיכול
 מהר"ם שכתב מהק"ו זה דנפתר בעצמו העירהר"נ

 מחיובו מק"ו אחר ער ע"י כמטבועה לפומרווהרא"ש
 ראיכא כהצום לחייבו יש והלא הוא, ק"ו ואיזהשבועה
 הוה שפיר דם"ם לרחותו הד"נ כתב ושוביברורי,

 לחייבו לרבר רנלים להיות עדותו דמהני ממוחזקק"ו
 כהשבועה לפומרו לנתבע מטייע בשער ומכ"שבשבועה

 אבין ולא 15, חייב שאינו למענתו לרבר רנליםרהוי

 רנליפ הוה במקצת דמודה הר"ג כתב בעצמורהרי
 בכופר גם הלא וא"כ כו' תובע ארם שאין החזקהלדבד
 וא9 לדבר, ורגלים זו חזקה נ"כ הוה העד ובלאהכל
 ע"י לישבע שחייבתו מה וא"ב התורה פסרו כן פיעל
 ק"ו ממנו נעשה איך וא"כ הוא נזה"כ ע"כ ודאיהעד

 ודאי אלא לברורי, כרי שבועה שחייב ממהוםלפוטרו
 דפמוד הכל נופר ונם הם נזה"כ השבועות כלע"ב
 במקום לפוטרו ט"ו ממנו נעשה איך וא"כ הואנזה"כ
 נל ע"כ וראי אלא לברורי, כרי שבועהישהייב

 מנזה"ב רפטור הבל בופר ינם הם נזה"כדהצבועות
 בחזקה ונם תכי להדיא שם התוס' וסכתבו כמוהוא
 דאורייתא לשבועה כלל נצרכה לא כו' תובע ארםשאין

 אמףוה ולא רקרא טעמא רורשין ואין הואהנזה"כ
 )נ( דרבנן. בשבועהאלא
 רהרא"ש הק"ו שייך ג"כ דב2"ש' הד"נ כתבעוך

 הוא דהפס"ר מחיובו, העד ע"ילפוטרו
 עם ברין זה ותלי השבועה, ולא הנלנולהמחייב
 גלנו4 לירי מביא ישבע יכול ואינו שבועההגזחייב
 בנתחייב רהרי בלל, כן לומר אין לע"ר בע"ז צ"דבסי'

 לסייע ערים שני וכ"ש ססייע עד יו ויש וג"ששבועה
 יודעיבנ אינם שהנלנול אף השבועה עיקר שללהנתבע
 הרף לכ"ע מהגינול גם פמור בוראי אז הרימאומה

 בריש הש"ם וכרפריך הפס"ר ולא נוררת דשבועהע"כ
 יטבועה גוררת שבועה שכן אחד דער 4נ"ש מ"הב"ם
 כמטני ולא יוכיח פיו ואטר דר"פ לאוקיסתא מזהורחי
 שבוער, לעיקר כמו ג"ש לירי מביא עצמו רהער15

 ושארי והרשב"א והר"ן הרמב"ן 25רסתובפרמ
 ושפ דגרמי שם ב"ם בריש בש"ם הביאםהראשונים

 ר-פ דלפי"ז שבועה גוררת שבועה שכן אחר לעדמה
 ~אשד דעד מג"ש אבל יוכיח פיו הכי ראמר הואבעצמו
 דערבועה כהשום ילפינן דיא המקשן לרברי מורההוא

 הג"יש. אתי העד ע"י ולא שבועהנוררת
 דפליגי שאני לישבע יכו4 ואינו שבועהוגנגפחוייב

 הוא טראובייתא החיוב עיקר אםבזה
 הוא הב"י לרעת רלבעהות התשלומין אוהשבועה
 לאינו רמיא וא"כ השבועה מדאורייתא החיובעיקר
 פ"ל והרא"ש בסע"ג, ובש"ע הרי"ף בשם הטורכם"ש טהגלנוי בזה נפמר דאינו וכהטלם מרצונו לישבערוצה
 לא ולכן השבועה ולא בתשלומין הוה החיוברעיקר
 רבעה"מ אמר בעצמו הר"ג והרי נלגול, בושייך

 יוסה'ר
 עיקר כל שממלק ערים שני נמו דמי הואילכן

 לח"ם, שבועה גלגול לרמות כיון והשעה"םהתביעה,
 רהא עפפיר זצ"ל זכריה יוממ ר' הנאון הקשהוע"1
 וזהו נמי שבועה בו שאין במקום אף תיקנוח"ס
 לדמות בו יש ואמאי עצמו, בפני ענין דהוהכחשום

 שבועה.לגלנול
 ר' הנאון של בתוובה ועיין לדון, יש בזה)גנ(

 כאה ררענענבארנ, הנאב"ר הלויראובן
 בזה.שכתב
 עי"ש התוטים, על כן נמי שהשיטה בקצה"ח עיין)ג(



 ו יזחשיימ ת ר א פתא2
 עליו יהפסנח או ירצה אם יושבע הגלנ51 ע5שבתב
 ראורייתא שבועה 15 נתחייב ראם שם כהטוררם"5
 קושית בזה ומיושב ותסי5 תשבע והגלגו5 לךאשבע
 מעם למצוא דיגע שכתב הטור על י"ב בפי'הש"ך
 הוא שמקורו הד"נ וכתב מצי, ו5א זה ריןומקוד
 יהפכנה אם מפורש שכתב הנ"4 בעה"ת ברבדימפורש
 המחייב דהער 5ומר א"א בודאי לפי"ז והדיעליו

 הנלנול על נם המחייב הוא הוא ראווייתאשבועה
 אותה הנ5גול על גם היה בוראי ראם השבועהאותו
 דק רכ"ע ודאי אלא להפכה יבול ואיך עצמהשבועה

 לא זה נם ום"ם הפס"ר, ולא שבועה נורדתשבועה
 ד4יה ראין הנ"5 5בעה"ת גיון רהנפוד *ומר 5יניחא

 בפועל, ראודייתא שבועה זח שאין הנ"למבעה"ת
 ב6דעל ראורייתא שבועה נשבע אם רנם לומךוסנ"ל
 יכול ולא הגלגול על גם השבועה אותח נו4בעאשאינו
 ואטר שם הב"י שסביא שהרשב"א ובפרםלהפבה
 חייב השבועה עיקר ונשבע בקפץ שאף להיפךמפורש

 בנק"ח דאורייתא השבועה אותה לישבע אח"כנב
 לוסר בזה הב"י העיר ומדלא להפכה, יכולואינו

 פ5יב רלא רם"ל ש"ם בעה"ת על פלינדהו"פב"א
 על הב"י ס"ש ניחא יהיה 5א דלפי"ז )ואףבהנ"ל
 בזה לו מספקא ואולי הרא"ש כת' שלא דזההבעה"ה
 ברור בלשון לוסר היה לא א"כ אבל הבעה"תבדעת
- שם(, הר"נ וכרכתבה הוא"ש כת' זה הוהדלא  

 במקום כהמור בש"ע לפמוק לו היה 5אועכ"פ
 סעסו רמס"ת וב6דט להיפך ספורש אסררהרשב"א
 דאורייתא רנ"ש רכיון י"ב בם' שם הש"ךוכדכתב
 דרב וכי להפכה יבול ואיך התורה שבועת נעשיתהרי
 מן דבר לעהור בא והפכה היסת שבועת שתיקןנהסן
 נראה אמנם בזה. הדבה הש"ך שם ובדהאריךהתורה
 הטוד 5רבדי נכון מעם לתת נובל ד"ש6ירלענ"ד

 הרימב"א ונם כלל, בזה פלונתא אין וכיוהכ4חבר
 ותסיהת לזה, יורו שם הש"ך שהביאווהריטב"א
 בזה, הוא טברתם הוא ובי כלל תסיה לאוהש"ך
 בלא פוטר אינו נלנול שע"י הוא דאורייתאדרינא
 תיקן שר"נ וכיון ישלם לשבע ירצה לא ואםשבועה
 לש5ם הנתבע כשירצה ולתובע לנתבע היטתשבועת

 חל היה הנלנול שבלא נ"ב א"כ הנתבעוכשיומבע
 לאחר אף א"כ התובע ועל הנהבע פל התקנהא1ונה

 להחמיר אלא נתגלנלה לא דאורייתא שבועהשנהבלנלח
 הנתבע יבוא שאם ור"ל התובע על להקל ולאהנתבע
 בשבועה אלא היטת בשבועה עצסו יפטור לאליופבע

 לא ישלם אלא ליע4בע ירצה לא 11ם אבלדאורייתא,
 התובע שישבע לומר גשץחלה לו שהיה הכח ממנוניםג

ידפ

 בדית הגשן שכתב מה פובן אינו זה דבלא)ל(
 חתורה שבועות לכ5 טעם דנתןאנרהם

 דהרי הדבר, עיקד לבדר הוא 5ברודי דאיכאסמפום
 אעמר דין ובעי שחטף, טאהר א4העדננסבא

 נלגול. בדין מצינו 5א זה כי התובע ע5 5הק5 בא 5אכי
 כי התודה גק דבד עקידת בכל5 כלל 4ה איןועכ"6
 שאינם רינים שני הם א5א כלל תודה רין בזה נעקדלא

 כשנשבע הנתבע כ55 בזה זה תלוים ואינם,פייכים
 אם לשלם כשידצה אבל ראורייתא שבועה נשבעהוא

 מומלת שהיתה השבועה אותה להפך יכו5 אינוכי
 5השביעו יכול עכ"פ התובע על ראודייתא שהואעליו
 זה ואין ממנו פקעה 5א הנ5גו5 כי ד"נ כתקנתקיסת
 והסחבר הטוד בדברי כהשר סרוייק וזה ג55, הפוךסדין
 רייקו ואררבא כ55 הפוך לשון ברבריהם הזכירושלא

 והגלנולים 5ך אשבע ראורייתא שבועהבדבריהם
 שבועה אשבע ראנבי להריא משמע ותטי,ת41בע

 עיקר בלשונם אמרו גפדלא ררבנן ואתהדאורייתא
 ומכ"ש ותטיל תשביעו והנלג51ים לך אשבעשבועה
 עליו להפך יכול יותד בקיצור לוסר להםשהיה

 ההשב"א נם וראי ולפי"ז כם"ש ודאי אלאהנלנולים
 אלא אסרו 5א רהם כ55 עליו פליני 5אוהדיטב"א
 לישבע סחויב אלא בהיסת בעצסו לה6טיר יכולשאינו
 עצמה השבועה אותה להפוך יכול ואינובנק"ח
 כחו 5א וראי מהיסת אבל התובע ע5 ח6ץבנקיטת
 כ55. הפוך מרין זה ואין הטור וכרבדי לכו"ענפקע
 ודעת הנ"5, מבעה"ת הוא זה רין מקור וראי51פי"ז
 בעצמו לישבע ידצה הוא ראם זה הוא ברבריוהב"י
 ולכן נ5גו5, מרין ראורייתא שבועה ישבע הנלנו5יםע5
 רוצה אינו אם אבל הדא"ש כת' שלא רזהו הב"יכתב

 ע5 נ5נול בלא ע5יו שהיה ההיפת יהפך אזלישבע
 והוא עליו יהפמנה או שאמר הוא ההיסת ועלהתובע
 דקי"5 ד5רידן שכתב תומים ועיין הטור. רבריממש
 אינו באוסר א"כ מתש5"ם דנין אנו אין הנלנוליםעל
 ע5 להפבה דיכול ודאי ולכן לנסרי פטור הדאיודע

 נרע ולא מלשבע נוקפי לבי לוסר ריכול נ"כהתובע
 באסת התומים ורברי עי"ש, לנסרי, דפטור יורעטאינו
 יורע איני יאמר הוא פיקח אי רבאמת כ55 נראה5א
 ואנן כל5 להפוך וא"צ לנמרי, פטור הוא הנ5נו5יםע5
 וטוען פקח כשאינו והיינו 5הפך כשצריך אמדינןהלא
 וא"כ דוצה שאינו אלא 5ישבע ויכול ברי עתהנ"כ
 5ן יאסר גפאן ועור ראודייתא, שבועה לה6וך יכולאיך

 או לישבע או ונתחייב בבדי סתחלה שטעןדבבה"נ
 אני נוקפי לבי ו5ומר בו לחזור אח"כ ריכוללשלם
 להני א4 הקורם סחיובו עצמו לפטור כדי יודעאיני
 אלא זה אין דאולי סתשיל"ם בנ"ש אמרינן רלאס"ד
 ברי טטענת בו לחזור ולא יורע איני טען מתחלהאם

 ובדור. נכון הוא ט"ש בל אבל )ופ( יודע אינילגוענת
 טו"ב זאבירירו,

ין3מף
 יבול ואינו שבועה סחוייב הוה חטפי, ודידי הטפיאין

 אם טהני %א ח"ה, פ' בגם' 3ג~ביאר וגהמלםלייפבע
 לברר רק השבועה הענין היה ואם חטף, שדידיישבע
 הטף. שדידי בשבועה נאסן היה כלום חייבשאינו
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 הנ"ל בעניןתשובה
 הטחבר חתן המסדרמהרב

 לו נתחייב המהבד על צ"ד בסי' שכתנ הש"רוע"ר
 לומד יכ51 עליו לנלנל ובא מה"תשבועה

 ינעתי הש"ר גתב ותטול, תשבע הנלנולים עלבו'
 בס' ראיתי י"ב( )ס"ק מצאתיו ולא זה רין טקודלדעת
 דכתובות הא מן להוכיח שכתב צ"ד בסי' יצחקנחל
 לה יהיב שר"א לידו מייתי הוא פיקח אי דאד"פפ"ח

 קכאשי להנך וטוקים נו' סהרא חד באפיכתובתה
 כו' כתובתה לה יהיב כו' שיטי רב א' אלא כו'במלוה
 הלשון פשטות והנה להו, רטורע והוא אשי דב א'אלא
 כתובתה נל לה ליתן דצריך כהצטע כהובתה להיהיב
 פעולתו סועיל אינו הכתובה מקצת כשגוסלקאבל
 נימא דאי הכתובה, בל על שד"א לחייבה אאןבשום
 שד"א לחייבה יכול יהיה כתובה קצת לה כש'נותןדאף
 להעצה בפידוש כן לאשטיינן הו"ל הכתובה כלע5
 והרא",1 בתוס' וכן צ"ז בכתובות לקמן מצינו ונםזו,
 דאף לומד מקום יש ולכאודה עי"שע אע"פ,ד"8

 שד"א לחייבה יכול יהיה נ"כ כתובה מקצת להכשנתן
 נשבעת דה"ל העד את להכחיש שנשבעת הסך אותוע5
 יב51 וממי5א קדקע שיעבוד מיקדי ולא כהשלמתולא
 סך הגמוו7ר על ג"ש בתוהת גם שתשבע עלי'לנלגל
 לנלנ5 יכ1ל נ"כ ונוטלין הנשבעין מן דהוי ואףכתובה
 י"ר בב"מ התוס' כמש"כ שד"א ככל ודינושד"א
 ובקצה"ת סק"א דכ"1 סי' בקצה"ח והובא דינאנד"ה
 שכתבו מה 5פי 5ומר ונראה סק"נ. ובנתיבותסק"א

 אי א"כ רש"י וככחם"כ היפך לענין דהנ"מבכתובות
 מילי לכל שר"א ככל דינו שד"א על דנ"ש דאףנימא
 להפכה ויכול שד"א כמו נ"ש דין אין היפך לעניןאבל
 דבסילוק כהשום הכתובה בל לסלק רהצדיכו סהא'"8
 מ"ם שד"א כדין לנלנל יכול ריהיה אף הכתובהמקצת
 עצה נתנו ע"כ נ"ש כדין להפך יכולה ההיהעדיין
 כמו עליה שד"א הייב לו יהיה ואז הכתובה בלשיטלק
 וזה בהיפך, ראינו היפך לענין נם שר"א תוקףכל
 יצחק בנחל עי"ש בחיפך ישנו רנ"שי לדינא גבוןטער

 עכ"ל. צ"ד, סי' טו"נבהלכות
 ביון הא להפך יכול דאיך להקשות, נלענ"ראבל

 לדעת נם משבועה, פוסד המסייעדעד
 בעצסו התוס' והא היפך לענין דנ"ם ,שכתבהתוס'
 ואיך פומד המ0ייע דעד ב"ם, זוזי וליחזי בד"הכתב
- 5הפך,יכול  ובת' תנינא ביהודה בנודע ועיין 

 14מר יש אבל סמ"ו, פ"ז סי' בקצה"ח ועייןדעק"א,

יך
 שבועתו ע"י העד את יכהיש אם דק נפטד ש5אא5א

 דלא כיון חטף שאצלי שישבע מה גצהני לאוכהש"ה
 ואינו שבועה מחייב עדיין הער של עדותוהוכחשו
 הרי שיש5ם או בשבועה שיכחישגה ערנ8טד

 צ"ד בש"ך ועיין סק*ה, צ"ב סי' מש"ך שכהבכטו
 דאורייתא שבועה שנתחייב דמי הכי, פירש נ"בסק"5
 וז"ל הש"ך כתב ונוטל נשבע שכננדו חשודוהוא
 בת' הוא וכן אחד עד או במקצת מודה ביןכמשיכוג
 אהד ועד בכל שכופד דמי להדיא י"א כללהדא"ש
 51ינא ונומל נשבע דבשננדו השוד והואמכהישו
 שנתחייב רכיון מסייע ער רהוי יפמדנו דהעדלמימד
 לפוטרו, העד יכול לא שוב אחד עד פי עלשבועה
 ויא 5הפך יכול הכי דכהטום כן נטי הכילכן

- פוטר. מסייע עדאמדינן  פ"ז סיטן בש"ך ועיין 
 ט"ו ס"ק פ"ז בסי' הקצה"ח אכן שם עייןסקל"ה,
 ס' משפטים 5ם' גרימוני מתשובת הש"ך עלהקשה
 יש אחד ושועד כאם23ג דבהדיא כן, כה8טע דלאס"א
 האי שייך דלא במקום נמי פעולות שתי לעשותבכחו
 כתב דבריו בריש דשם לממון. קם אחד דעדטעמא
 נשבע שהתובע ידענא לא וחמשין ידענא חמשיןלענין
 לא מ"ם שאיל"ם שבועה מהוייב דהוא דאע"נונוטל
 שפסק כמו דלא דס"ל והוא שבועה בלא התובעשקיל

 ב5א התובע שקיל כה8יל"מ דאמדינן היכא דכלבש"ע
 טהנמרא דטוכח אבא דד' דנסכא מהא והקשהשבועה,
 וז"5 ותירץ שבועה, בלא שוקל שהתובע ל"בדשברעות
 שהעד ספני כחשבועה דפטור דנסכא טעמאהיינו
 חשגינן חטף ואמר 'טבא העד ידי שעל להתובעטסייע
 5א ופכננדו אף ולהכי לשבע יכול אינו לאידךליה
 שבועה, בלא יטול ייטול מסייע שהעד כיוןישבע
 בכתו יש ש'העד דס"ל אלמא כמיטוני, הת"שעכ"ל
 הנתבע את שבועה לחייבו א( פעולות שתילעשות
 את כהטבועה יפסוד ב( כהשלם לישבע יכולוכשאינו
 ד5א והיינו שבועה בלא נוטל כננדו שיהאהתובע
- הנ"ל ה'ט"ך שכתבכמו  במקומה הקוישיא א"כ 
 נראה ו4ענ"ר - התים' ידעת יהפך יכו4אמאי
 דד' טנככא הקצה"ח קי.:'ת דזק 41תריולבאר
 שני לנו יש אחד ער ב.:בועוה כי כדטוםאבא,
 היינו שבועה. חליפי וגם בפועל שבועה היינודינים,
 כיון בפועל שבושה לחייבו יכול אחד דעד תודהדנזרה
 גזגוון לבל ונ"ב לשעכועה רק לישמון, קם אינו אחדדעד

 כ"ב הוה שבועה לו ש"ט ובכם"ם מהשבועה,היוצא
 וב5 בשבועה, העד לי4כחיש לו יש לבע"ר רקעדים,
 ממון חיוב נשאד בשבועה הער את הכחיש דלאזמן
 אין לשלם שיש ובמקום לשלם, התובע על היינואצלו
 על הנשבעין פ' הד"ן ולשון נמי לפטוד מיגומועיל
 לעגין ע"א בזה"5 בתב ומקשו בד"ה דר"אנסכא
 יו ש"8 וכיון וכו', טטון מגנין עדים נ"בשביגה
 5בע5 יש גומון לענין כשנים שבועה לעניןנאמנות

ילימף
 51א הער את להכחיש דק הוא התודהדבשבועות

 אבדהם.בדית בעי הנאון כגו"ש דלא הדבר לבדד בידודכהשום
 המחבר, חחנ המסדר)גמקרב



ז'ךהי"פה8ארתע2
 דין מ.)41ת וזה בשבועה, הער יהכח"שו או ישלם,הרין

 לישבע דרוצה היכא -היינו סכה2 1'שבועההק*בועה--
 יהכחישו רצה דלא והיכא מכהש, שבועה הוה4הכחיש1,

 ממון, הוק השבועה וחייפ. הישבועה, פעו5תזהו

 ננר 5התובע, שטסייע 3שמה אחר חעד מכח בא1*ח
 אז עדים, שני 5התובע מסייע דהוה היכא רק1,נתבע

 הנתבע ש5 בכח ואין מ3צש, סמון מחייביםוום
 אחד עד רק דהוה היכא אבל בשבועה,'הגחישו
 5ישבע או א5ו, כהשני אחד בו יש אז 5התובעפמייג
 עד טכח בא הוא וזה וזה 5ישלם או 5הכחישו,נפועל
 5השביעו יכו5 ד5א אבא דר' בנסכא ו5כןאחר,

 ודידי חטפי אין דאמר כמשום אחד "עד אתלהכחיש
 כיון לש5ם, אחד סעד דין רק עליו נשאר אז"נשפי,
 דאותו נמצא 5הכחישו, בפועג שבועח שום בוהאין
 נטי פ% הוא להשביעו אחד ער פעל אהשר*עולח
 והוא להכחישו, בירו שאין סחמת התובע אתלששם

 להכחישו, 5ישבע או בדינו יש אעמר אחת, פעו5הר"
 3וסייג דעד 3משום רק הוא ור*כל שבועה, ב5א לשלםאו

 בשבועת כמורי ד,שם הש"ך לדין אב5לרעשובע,
 שבועת שתיקנו 3צזחלה והרי יחפך דיכולה43צנח
 וכיון נ"כ התובע ע5 להפכה ו*יבול נ"ב תיקנוהכהשנה

 הנתבע רצה דאם הייגו חעד, של מכחו באדהשבועה
 ויסו5, התובע ישבע לא ואם ויפטור, ישבע אזל"פבע
 מטייע עד להיות ידו ע* השברגה שבא העד א"יכוח"ח
 רק 5חייבו בא תשח דעיקר כיון סהשבועח5פטור
 לפטור או בשבועה לחייב או לפטור, ו5אשגועה
 ובזה עיי"ש, ס"1, פ"ז בנתיבות ועיין בשבועה,ה

 אתי נסי כתובה גוכ 'ולכן הקצה"ח, קושיתמסו5ק
 בנ5נו5 נ"כ אב1רינן דאי 3ה*ום הש"ך כסברתשפיר
 מעיקר נטי קי"5 ראנול משום 'הוה לה6ךיכול

 'הדין עיקר מכח בא וזה דאורייתא, דהוה אףהשבועה
 בא והחיוב להפך נמי דיכול בזה 5כתחי5הרעסד
 משום נמי ו5יסו5, לישבע או ולפטור 5ישבע אומכחו
 שפיר ואתי הממייע, עד מחמת לפטור יכול ואיךהיפך,
 בזה. יצחק נחל בע5 הנאוןראיות
 תשובת 0הבנת סברתי 5סי להקשות יש מסתאבל

 היוצא דין 51כל לשבועה קם דעדגן"מוני,
 עליו ו*שאר להכחישו נ42בע דאין היכאסהשבועה

 חמרינן אמאי נמי ההשוד נבי י"י כן כסו טמוןחיוב
 כמשבועה, 5פוסרו בא חמסייע ער הא ונוט5המ*בע
 מהשבועה, היוצא סמון ולכל לשבועח קם רחואכיוז
 כהימוני התשובת נ"כ הההצה זאען דקוישיא לב*אינ"ל
 אמאי החשוד על הסעיד *חד בער א"כ שהקשהעיש,8
 דהני י"ל 1"טול, "צבע שנפדו ואמאי מתשיל"םל"א
 הוה בזה גם אם השבועה ע5 בחשוד אבל בילסאפו5י
 ממייע שהער היכי שבועה בלא נומל דכשננדואסינא
 אפוטא ושעתא שעהא כל מיניה פםגא נפיק ה"חא*כ
 חחש בעי הוח אי אבא דר' דנסכא בשלמא סהדארחר
 חטפי רהץ מען בי לחכי נשבע והית חמפי 5אפועו
 כיון *חר עד ע"פ חמשלם אטר סהדא חדואיבא

 הגשות 51כל עון יכ5 קרינן 5ממון אתי לאדעיקרא
 2*בוזמ[ ב5א ישקול שכננדו אי בחשוד אבל קם,אינו

 עד ע"י יט51 דצעתא שעתא דכל נמצא אחד עדע"י
 "4פשר אי שחשוד 5סמון קם שהיה 1נכהואאחד

 5שכנגדו סהדא חד דאיכא ,היכא בשלש5ם כ5ל5ד4שממ
 מעיקרו, קם אינו חסאת 51כ5 עון 5כ5 דחמנאואמר
- התש"םעכ"5  שמואל כה2פטי בסמר וראיתי 
 רדעת וז"ל, זה, באופן המיימוני דברישביאר

 לא ידענא 5א וחכה2ין ידענא בחכה2ין דנםהכהיגפוני
 דרבנן א5א הפוסקים, בשיטת 5א מתשי5"םאמרינן
 אמאי הכדימוני והקשה ויטו5, ישבע דכאגנדותיקנו
 תיקנו 5א אטאי טחשיל"ם אבא דר' בנסכאאמרינן
 דהעד כיון ותירץ ויטו5, ישבע דכשננדו נמירבנן
 פמו היינו שבועה, ב5א נוטל לכן להתובעפסי"ג

 היוצא ממון ולכ5 5שבועה קם דהעדשביארתי
 3*כח בא וזהו בשבועה, סכחישו דאין היכאמהשבועה

 טמון ו5חייבו לישבע הנתבע לחייבו אחת, פעו5הרק פעי אחד דהעד מהרי ו,נ"כ 5התובע, המסייג אחדעד
 הוהצ'ה ושוב 243י5"מ, דאסרינן לישבע, יכו5 אינואם
 ישבע שכננדו אמאי החשוד ע5 המעיד אחד בעדא"כ
 ותירץ טעמא, סהאי שבועה ב5א יט51 5א אטאיויטו5
 אי השבועה ע5 בחשור אב5 בע135א סי5י הגיוי"ל
 שהעד היכא שבועה ב5א נומל דכשננדו אסינאהוה
 ושעתא שעתא בכל ממונא נפיק היה א"כמסייג
 הוה אי אבא דר' בנסכא דבש5טא סהדי, דחדאפומא
 טען כי 5הכי 3ושלם ו5א נשבע והיה חטמי 5אטוען
 ט4חד עד ע"פ דכה52ם אמד סהדא חד ואיכא ח13פידידי
 ולכ5 עון 5כ5 ביה הרינן 5הו,ם אתי לא דעיקיוכיון

 ע"י שבועה ב5א שקו5 שכננדו אי בחשוד אב5ח13את.
 אחד עד ע"י יטו5 ושעתא שעתא דכ5 נמצא אחדעד
 כולשלם כ55 להשמט לו אמהצד אי שדה2וד 5ממוןוקם

 עון 5כל רחמ:א ואמר לכשננדו סהדי חד דאיכאהיכי
 התורה דמן בזה, הכוונה מעיקרו, קם אינו חטאתו5כ5
 ממון 5כ5 קם אחד רעד 5עיל שביארתי כסוהוא

 תיקנו דרבנן רק מתש'י5"ם ואמרינן 3נהשבועההיוצא
 עד שייך ד5א היכא ויטול ישבע דכשננדודאסרינן
 בנסכא רק ידענא, לא וחכו2ין ידענא בחמשיןמסייע,
 5שבועה קם שהעד מסי"ע שהעד אמרינן אבאדד'

 מקדי דבר שזהו 43צום ונ"כ סהשבועה, היוצאו5ממון
 הוא והמקרה אחר, עד ע"י טטון 5הוציא תסידיולא
 אבל חמפי ודידי חטפי אין שטען שקדה כהשופבזה
 בא ואו ח3זפתי 5א 5מעון יוכ5 כי כן יטעון יו3וילאו

 וצפיר סועיל או טסון, ו5פסור להכחישוהשבועה
 רבנן, ביה נזרו ולא מהשבועה התובע 5פטורעדותו
 3אצ*"כ אחד, עד ע"י ה3ומון שיוציאו סמה חששוו5א

 ממ61א תמיד ממנו יוציאו חשוד יעשה שאםבחשוד

 ממון יוציאו ושעתא שעתא דכ5 וניון אחד עדע"י
 כל5 אפשר ואי הכחישו ד5א סה*ום אחד עדע"פ

 תבוירי דבר סוקרי והו 5כן מלש5ם להשגשמ5החשוד
 אחר ער לחכשיר יבואו שיא* רבנן נזרו זהובאופן



 ך 'זדחש ת ר א פת
 חז"ל ותיעו שברעה חיע בלא פע על נצטןלוצדא

 ולא אחד עד ע"פ כצען יוציאו ע4"ו וה באופןנם
 דדבד כישום וזהו ממוטא את ליטול הפסייעיועיל
 נ"כ בזה חקחרים בשמהם אבל תמידק רבד טקחוה

 יטכיח לא זה דדבר נ1צום תמידי ו5א מקדי דברסקדי
 'צ"ך 5א נם דבנן מרו 5א לכן חשוד יהיה התובעדנם
 לממח קם שהעד לוטר בע5סא אחר עד אסולמוד
 לרמר אדאוחיתא משאר טש"ה מקרי רבר דהואמשום
 ממק וףינו מוה2בועה היוצא ולכל לטבועה קםשהעד
 ונ"כ כמימומ תשיבת דברי שפיד אתי ההמבדובזה
 דנ"ס הנ*5, כתובות התום' תם הנ"ל הקצה"חקוטית
 יצחק נח5 בע5 רגאין של רא"תו ונם היפך,לעמן
 סברת דזהו י"ל ת"כ הנ"ל. להטור 'טקורלפ?וא
 להוא פכחישו אחד בעד י"א כלל הדא"שתשונז
 נממשא כמטום והוא ונוט5, ניטבע דכשננרוחישוד

 ומט"ך אכן עי"ש, ישם, הקצה"ח כתב יכןקטוהר"ם,
 משום הוא הרא"ש' של רהטעם כתב מק"ח צ"דבמף
 לפי ודע --- עי"ש, פעולות, יטתי לפעו5 יכולדלא

 הנ"ל המיימתי יטל בדברי האחרומם ביאררכצהנת
 יטהקעח ה', בב"ם התוס' קרטית 5יה סבדרא דלאי"ל
 תומל לטבע שכמרו השבועה על דבחשוד 'טנאמאי

 ידענא חמשין נבי כדאמד משי5"מ, אפרען לאאכאי
 העולם דכל או בתירוצו ו5א ידענא, 5אוחנמטק
 דהתם ועוד לה *מטר כל וטטלו 'טבועה לירייביאוהו

 כמטום ובו/ עליך לי אית דאוחיתא י2בועה 5יהאמי
 בלא נוסליט אינם הנוטלים כ5 באנשת המיקמומלדעת

 כן גם ידענא לא וחכהשין ידענא ובחבהטיןשבר3ה,
 שבועה ליכא אבא ידר' בנמבא רק ונוטל נשבעשכנגדו
 על ובחש,וד להתוקע מסיל3 שהשד משוםלבשנגרו
 ק'ם אינו אחד ש'עד סשום ממייע העד איןהשבועה

 יגם התוס' קושית להקשות שייך 5א א"כלממון,
 נימא דאם סיימו'ני, תשובת לרברי שייך לאתירוצו
 תיקנו 5כן חייב, שבקת 5א דכמשום ה'תוס'כתירוץ
 ידענא בחכהטין א"כ ויטול ישבע שבננדובחשוו
 בכל דלאו טעמא, האי שייך דלא ידענא לאוחימטין

 הכי ואשני5ו ידענא 5א חכמצין שיטעון סתדחישיומי
 דר' בנסכא וכן 'ויטול, "שבע דכשננדו 5ד~זקש"כוס"ל
 דלאו וכו' חיי שבקת ו5א טעטא נ"כ רליכאאבא
 יכול שהרי חטפי לדידי חטפי אין יטעון "וכנשבכל
 כלא יפול 5א שכננדו הכי ואפילו חספתי, לאלסשון
 לכן כאשבועה, פוטרו טסי"ע עד היה 5א אםשב'ועה
 יסמון קם א' עד וש1ין כאצום לדחוק 15 ליצתבחא1ור
 סשל רלא ודאי אלא חיי, 5אן ,שבקת ילא כהיוםיאסר

 כתירוצם. %א כקושיתם ל* מתוס' כדברי5מתש"ם
 דשבועח( בשסעתתא שטשל כאשפמי ב0פר)עיין
 הטי הטשום כתב שבועות ט1~' פי"א בחנשתיין
 טה1וט 'הטך, 5ענין ונ"ם פ"ח אי נבי פיהש"יט
 בהנ"מ לדעת פזה חזען המ"שן טטרו, הממייערער
 בקצה"מ יעיין והש"ן; סבית ליח סביראד5א
 הנחל ראית *נבי בזה שבל - עייוש. י"ה טף89ק

 פכח בא 5א שבועה דהנ5נו5 כהשום להסתפק, ישיצחק
 עצכוו, מצר ובאה שבועה, נודדת דהשבועה דק אחדעד
 פ"ז בנתיבות ועיין הש"ך, סבדת לומר שייך לא5כן

 ל"ה. מ"ק ש"ךעי
 המחבר( חתן הכ!סדד)מהדב

- ך -

 מדינאבורג מהגאון הנ"לבענין
 זצק"ל ה5וי ראובן ד' מדן האמיתי הנאוןמכבוד

 דדענע'נבורנ הנאב"דהנאון

 דענגבורנ פה תרו"ם, מבת כ"א ג' יוםב"ה

 מוע"ה חו"ב ו5תפאדת 5נאון המפודסם הרבכבוד
 שיחי' ווא5ף זאב טו"ה הו5ך, ישרשכ5ו

 דקדאזהאב"ד

 לפטור אחד עד עוד מהני אם מעכ"ת שסחבבננ'דן
 לפטוד ע"א שכוהני כמו שבועהסנלנול

 חטור הטפ5 יהא ד5א פשוט הוא לענ"ד שבועה,טעיקד
 אמר ע"ב צ"א מנחות כולה התודה ב% הואמהעיקד
 חמור טפל שיהא התודה בכ5 מצינו ש5א הלשוןבזה
 עי"ש. טפל שיהא ר"ה פידש"י שם יעיין העיקרמן

 במוף שם ישבע ולא ד"ה ע"א ק"א ב"ק תוס'ויעיין
 עי"ש 5פדי שומר ע5 טעם ליתן צדיך שכתבודבדיהם
 תליא דאודייתא שבועה אם דהשבועה עיקר כמוה5כך
 והדמ"א ו', מעיף פ"ז ח"מ המחבד שכתבבדיעות
 ובש'בועה הגלגול כן כמו המסייע עד דפוטרופסק
 כל פדק ברא"ש ויעיין דדבנן, נ"כ הנלנו5דדבנן

 שבועה בררבנן דמנלנלין שכתב י"ח מימןהנשבעין
 פ"ז בממ"ע ויעיין עי"ש, דדבנן שבועה ע5דרבנן
 עי"ש. כ"ט,מ"ק

 ריבר שבחכמה הנם מעכ"ת, ברברי נדברןכנערז
 כ5 ולרד 5תאנה נדמה התורה יקטעכ"ת,

 נ"ד עירובין טעם, בה נסצא בהן הרנה שאדםזמן
 אינו אחד דעד דבדיו, בפתיחת נתב סעכ"תע"ב,
 תביעה, טעיקד פוטד ואינו השבועה, כעיקד דקפוטד
 רברי 'הביא י"ד ס"ק פ"ז ש"ך סתם ח' עליומדיש
 תביעה  עליו "ט סתם ח' ע5יו דיש וכיון עי"ש,הטוד,

 טא2*ר די5פינן דכיון כן, אינו לענ"ד דקומנ5נלין,
 נ', סימן ב"ט ריש הרא"ש שבועה, מחיובשבועה
 לש!ם חייב 5ישבע ירצה 5א אם שבועהובחיוב
 סקרי דמי, כפפון 5ממון הנודם ובר דם"לדלר",1
 לא אם העדות שבועת קרבן דחייב סטון עדע"או
 המנהו דהתויה כיון א5סמ* ע"א ל"ב שבועותיש~ד

 ובעד השבועה בה היוצא לחט8ון נ"ס חטנהולו1בועח
 עעו וסחוייב טכמש, סמון בעדותו מחייבו ושחואאהד
 בעד סודיפ והכל דאמר 5"ב, שבועות שבועהקרבן
 יעיין השבועה, ע5 חשודים בשניהם נם דד"א,אחד
 כיון א5מא עי'"ט, מד ראמר ד"ה פירש"ישם

 כאן להיות יוכל רלא אף יהשביעו, האמינתודהתודה



ש2
זיךחז"ם רערקן2ש*יח

 טמח מחיע חשור, הקבי ונם המא רחשורשבועה
 ממון ולכל להשביעו האמינתו התורה א"כבעדותו,
 נאמן השבועה בלשון ואררבה השבועה גמחמתהיוצא
 יכול שבשבושה הוא רגזה"כ רק ממון ~הוציאהער

 איזה טחמה לישבע יכול שאינו זמן וכל הער,להכחיש
 השכועה לישבע יכול שאינו או חשוד, שהוא אורבר
 חטפתי, ורירי חטפתי אין כמו הער להכחיששהוא
 הער להכחיש נשבע שאינו זמן כל כי לשלםמחוייב
 בערותו. ממון 5הוציא הערנאנמן
 בא"ר שם מחויב הוי ר"ה ע"א ל"ר ב"ב תוס'דעיין

 המחייבן אחר ראיכא רכיון הלשון בוהכתבו
 את להכחיש שישבע הרין הוא כן התורה מןשבועה
 עי"ש, ליגשטר מינו לו מועיל ואין ישלם, אוהעד
 ד"ה רר"א נסכא על הנשבעין כל פרק הר"ןולשון
 ערים כ"ב שבועה לענין ע"א בזה"ל כתבומקשי,
 שבועה לענין נאמנות 15 שיש וכיון כו' ממוןלענין
 לישבע או לשלם הרין לבעל יש ממון לעניןכשנים
 פטור ק"1 דעשו כיון והלכך עי"ש, עכ"ל העדלהכחיש
 פטור נבי לנמרי ע"א נאמן שבועה, מחיובשבועה
 סתם ח' עליו רממיל והא התביעה, לענין נםשבועה,
 כשם שבועה, מחיוב שבועה פטור רילפינן כיוןהיינו
 כ"ב, סעיף פ"ז ע"א, ע"פ המשביעו על ח'שמטיל

 ע"א פי על שפוסר מי על מטיליםכן
 מסייע ער אם בהשיטות מעכ"ת שהאריךדכ2ה

 רגבר גיון געכ"ת כוונת ידעתי לאלפטור,
 סעי' פ"ז הרמ"א ומסיק פוטר מסייע דער בש"ענפסק
 ממייע רער ליה ראית ומאן ראורייתא, כהצבועה אף1'

 כהצבועה לא אבל ררבנן בשבועה אלא פומראינו
 הוא ראורייתא, שבועה ע"י שבא הגל12לראורייתא,

 סעיקר פוטר אינו טסייע שער כ"ש ראורייתא,נ"כ
 להנלנול מסייע הער פוטר אינו כן כמוהשבועה,
 מררבנן, נ"כ הנלנול ררבנן שבועה ע"י שבאיהנ"נול
 יהא שלא להנ5נול בין להעיקר בין פוטר טמייעלער
 פומר כ2מייע רער חימר וג4ון העיקר, מן חמורטפל
 ע"י רבא להנלנול אף פוטר ראורייתא, לשבועהא4

 כנ"ל מעיקר, חמור טפל ראין ראורייתאחשב:עה
 היואה בנירן שלא היסת רשבועת מעכ"ת שכתב~מה

 בזמן נתקנה תביעות בשאר או במכירהרק
 ע"ב, צ"ח ב"מ להיפך, נראה מקומות בהרבהממשנה,
 פי' שם ועיין לו, הורה לא שטענו מה ואמאירפריך
 ע"י ותירץ במקצת הוראה כאן אין הרי רפירשרש"י
 רהך פירשו שם גאפכחת בר"ה הוס' ע"א ושםנלגול,
 רנתקנה וכתבו ררבנן שבועה אלא אינה' גחעה,גררבה
 לאו תביעה הך והא היסת, שבועות שנתקנהקורם

 שבועת רישבע הגמ' כהשני לא ואמאי ההא,בהלואה
 שבועה רהך שכתבו התוס' כוונת זה ונ"כהיסת,

 ראל"כ ה"מת, שבועת קורם נתקנה מתהדכררכה

 ב"מ וכן היסת, שבועת רישבע הנמ' כה4ני לאאמאי
 שאמרו עברים ב' על סושיות ק4לעמה רפריךרע"א
 והקשה טכר, שקטן ש"שבע ה3ממנה ואמר מכר,קטן

 הוא הילך וערר לו, הורה לא י4טענו מה קושיות נ'בנ3!'
 רכוונת כהצני לא לג2ה העברים, על נשבעין איןועור

 שנפסק כטו קושיות הנ' כל ונתרץ היסתהבהפנה

 הכהצנה בזמן ע"כ אלא עי",ם, ר' סעיף רכ"נבש"ע
 לא אוסר וזה ע"א, ל"ה ב"ק היסת, נתקנה לאעריין

 וברי, בברי בתחילה בנמ' ומוקי לקה, בסלע אלאכי

 ר' וב"מ לקה, רבסלע רישבע הכהפנה אמר לאאמאי
 6טור הילך בודאורייתא אמרת אי אלא דאמרע"א
 מדאורייתא, רכוותיה רליתא שבועה רבנןסתינו

 פסקינן ראנן היסת הכהצנה רכוונת משני לאואמאי
 להאריך. רציתי ולא מקומות וג!הרבה בהילך,אף

 רברי שמפרש מהרש"א רברי על כתבדכ2עכ"ת
 כתב נשבע, ר"ה מ"ח שבועותהתוס'

 לומר אחר, פירוש פירש רק דוחק, שהואסעכ"ת
 היפך והוא מלוה, הרינר נעשה הפירות כשלקחרתיכף
 חנות הקפת שם ראיתא מ"א י' פרק שביעית3מטנה
 הר"ש ופירש כהצממת, מלוה עשאה ואם משמטתאינה
 טעצמו. סברות מעכ"ת יאמר ולמה במלוה,שזקפה
 רמסיק ע"א ק"נ מב"מ ראיה מעכ"ת שהביאןכ2ה

 הוא ראיה סאי בשבועה, מהימן שוכרר"י

 אחר בזמן היו ,שהם ר"נ ובח"ל ר"י תיקן בא"יאולי

 רב לך יש ע"א קי"א כתובות רבה, בימי חישר"י

 הרבה הא חברים כולם ור"ח ור"נ ורבה ר"יומני
 ובשבועה מסיק בעצמה הנמ' או כן, בש"םאיתא
 וי הוא רספק שם מסובצת השיטה שמסיק מה לפינם
 להיות יוכל זמני' ר3מטלים ביומא רפרע אינשעבר
 ואע"נ היסת, שבועות רנתקן קורם שבועה ע"זרנתקן

 לפי היינו היסת זאת ישבועה גם קורארהשיטה
 להיסת. זו שבועה בין נ"מ איןמנהנינו

 הלוי ראובןירירו,
 רענענבורג פ"קהחונה

 - ןן-
 הנ"ל להנאון הגהמ"ח שהשיבמה

 קראז תרו"ם טבת כ"'ה נ' ליום אורבעזה"י

 הנאון הרב ועמו ר' יריד לכבור וכט"ס שלוםרב
 עה"י נ"י הרור פאר הטפוה0ם האמתיהנרול

 הנאב"ר הלוי ראובן מ'כק"ש
 דענענבורנרק"ס

 ולתורתולמר
 ול~

 תורתו בצל המסתופפים
 וברכהשלום

- נאונו. הררת לכבור 0ם~שפמ הטונאחדש"מ  
 ושמחה באהבה וקראתיו חיום הגיעניטבתבו

 בתשובתו, טרחתו על מוריגו לכבוד תורותואלף
 להשתשהשע אמרתי השימים לרבריו חביבותומרוב
 ככהציב ולא בהם ספיקות לפניו ולהציע הק'ברבריו
 כי בזה עלי יקפוד לא כי צרקתו בגורל ובטחתיח"ו,
 וממילא מפרק וזה מקשה זה התורה ררך הואכן

 שמעחתא.רווחא
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 טג"ש לפטוד לו יש מסייע שעד מורינו נתנון2ה

 העיקר. מן תמור המפל יהא רלאכהשום
 על חזק בנין לבנות אין לענ"ר צ"א, מנחותבדאיתא
 שם בברייתא נתן ר' הוא באמת אם דאף זה.שוד
 בכורוה ברייתא מתם איתא וכן בזה. עליו חולקואין
 הרי שם, לרבא סייעתא סינה הביא ובש"ם ע"בי"ד

 בזבחים יוחנן ר' הכי אמר וכן הוא דפםיקאדמלתא
 דהבי ודאי כהממע לו וטתרץ לע"ל סהשה והש"םם"ג,

 בזה אסוראי וטרי שקלי ט"ח בזבחים אבלהלכתא,
 ברי' זוטרא ומד דרב אליבא הכי דאמר ה'ואורבינא
 מפל דמצינו מקומות מכמה עליו הקשו מר"ידרב
 לבםוף אבל שם נולהו לו דכהצני ואף מהעיקרחמור
 העולה קרא אמר אימא ואיבעית דגם' םתמאאמר

 מחמת לזה הנם' צריכי שהוי טשמא תהאבמקומה
 להלכה ם"ל לא בנם' דמסתמא הרי זוטדא. מדקהשית
 מםתגח הא לשונות ב' ש'נו אם דאף ועוד בזמ.כ%
 דאף ועוד בתדא, כלישנא בב"גפ קי"ל הלא נ"בדנם'

 ואמר זה בכלל חילוקים עשה בעצמו הדילרבינא
 וכיון שאני פםח ומותר ותמודה כה3,צד בכמףדלקוה
 כלל על בנין לבנות אנן נבוא איך בזה חלוקיםדיש
 גונ"ש דיטפל נ"ב חילוק ואולי למעשה להלבהזה

 ט~ים.משאר
 ור' הנ"ל ברייתות דימני כיון למידק דאיכאאלא

 מונח לכלל דפסיקא למילתא אמדייוחנן
 בכחו יש איך מהעיקר חמוד טפל דאין התודהלבל
 בוה, לפקפק דנם' לסתמא ונם הנ"ל האמוראיםשל

 הביא לא למה רבינא ובפרט בזה. לחלוקומכ"ש
 נראה אבל יוחנן, ומר' בדייתות מהגחו לדבדיוםייעתא
 אלא ברייתות מה,נהו ידע זוטרא מר גם דודאידא"ש,
 אסרו מטפלים בכל לאו ע"כ דודאי זה הואדפרכתו
 טפלים הרבה טצינו דהלא העיקר מן חמוריםשאינם
 בכנון אלא אסרו לא ע"ב אלא העיקר מן חמוריםשהם
 ראחד בטפל איירי נתן דר' בהו דאיירי 6פליםחנהו
 והברייהש* דעשירי, טענות ע"י אלא בא שלאעו*ר
 עדושה בהם שאין קדש*ם בולר איידי דבבורותהשני
 טועד או'הל בפתח 'איידי יוחנן ור' אמה, מבחאלא
 ~קוח ההוא אבל מועד. לאוהל נגצור מפל הואדודאי
 הוי לא הפסח ומותר דתמווה וההוא מעשדבכםף
 דיבולים בהם כולהו מודה ולכו בהנהו כ"במפלים
 דחטאה דצשפל טנלן וא"כ מעיקריהם ד~מודיםלהיות
 דסף לא דלכהש מפלים לאידך דמיא גפמלמד למדע8הוא
 4שם גפפיו,8"י להדיא 5ושמע וכו הללו. ל45פליםאלא
 חסור טפל איגא איליגם8 ישבתג נפדה אינו ד"המ"ט

 ישש 84חרינא 5אנכמפ ושתתם רביגש* לו גצשגי ~זהמע"*ר,
 ה81 אלא ועולת דחטאת וסל8ר סהם מסוד ואיובהו

 דאכארה דנגף התכעו5א הג"ל שגבריהתוח להטפליםדמי
 להווי ה45פלים גל לדגעת שאיו ם"ל בודאיואבע"א
 ~סד הטפל לדמוח איו ולכן אמרו, דאמרווהיסא
 מר וכדעת סאמש, חעי9רים מכח הבאים טפליםלאידך
 ראיה ושום בלא לדמותם אנן נבוא איך ועתהזוטרא,

 נם דע"כ לרבדי, בדורה ראיה נלענ"ד עודאחרת,
 מן חמוד טפל יהא לא בנ'"8 אמרינן לאלרבינא
 שבועה שכן לנ"ש מה ב"ם בריש דפריך מהאהעיקד,
 אחד לעד זה כח מצינו דלא ור"ל שבועהנוררת
 ע"י שבאה בנ"ש אלא שנפר מה על נםשישביע
 העד ע"י הבאה שבועה בעיקר ולא שגוררתהדהשבועה
 מה על ולא שמעיד מה על אלא נשבע שאינועצמו
 ולא שבועה מעיסר יותר בנ"ש לוכור שיש הרישכפר,
 העיקד מן חמור טפל יהא לא בזהאמרינן
 לא באמת למה דא"כ למידק יש לפי"ז איאמנם

 וגם שם, אדבינא דנ"ש טפל מהאיפדיך
 לעצמי וכשאני בזה. לתרץ רבינא יוכל תירוץאיזה
 שתי אלא טפל כלל מטרי לא דנ"ש אומרהייתי

 באה וזו הטענות ע"י באה זו הם עיקריםהשבועות

 העיקד מכח הנולד ספל כשאר ואינה ה,שבועה,ע"י
 הנזה"כ כך אלא נולדה השבועה העיקר מכחדלאו

 הדר"נ לדעת נם אמנם שבועה, מחייבתדשבועה
 כלל כאן שייך דלא דססתבד, מילתא נ"כ בהאסינא
 יהא לא ביה שייך היה דלא העיקר. מן חמורטפל
 דין לאשכוחי אפשר היה אם אלא העיקר מן חמורטפל
 רוצה היינו ואעפ"כ השבועה עיקר מן פטורשיהא
 להנתבע ככייע העד היה שאם כנון ב'נ"שלחייבו
 לומר רוצים והיינו בנלנול, בין בעיקר ביןלנמדי

 כיון יפטרנו לא ומנלנול יפטרנו לבד שבועהשמעיקד
 היה אולי בזה העד. שבא קודם בנ"ש נתחייבשכבר
 טפל יהא לא שבועה מעיקר שפוטדו כיון לומרשייך
 לזה צריכין לא בכה"נ שבאמת )אף מהעיקרחמור
 לבד בעיקד אלא מסייעו העד היה לא אם אףדהתם
 עיקדית שבועה כאן דאין כיון מנ"ש פמור היהנ"ב

 סםייע העד שא,ין ב2"ד אבל נלנול(, כאן איןממילא
 בתוקפה. עליו נשארה העיקרית והשבועה בהעיקדבלל
 סחגאע נחייבו הרי הנלנול, על נם שבועה נחייבוואם
 החומר שאין רי דלא הרי ישגורדתה, השברעהעיקד

 חוא החומר נל אדרבא אלא העיקר מן יותדבהטפל
 לישבע מחייבת שהיא כ"כ חמודה שהיא לבדבהעיקר

 הלא ולפי"ז קיימת. שהיא זמן כל לעולם חנלנולעל
 שכפר מה על נשבע שהנ"ש שבתב מה נ"נא"ש

 מעיד שהוא מה על אלא נש'בע אינו השבועהובעיקר
 כח אין העד ע"י אלא באה שאינה העיקריתדשבועה
 על ולא מעיד שהוא מה על כ"א לדהשביעו גדולחעד
 בח נדול השבועה ע"י שבאה השבועה אבל שכפרמה

 על נם ע4בועה לחייב קאתוכל כ"כ העי9ריתדהשבועה
 העיקרית בשבועה נ"א ב~נול החוסר ואיו שגפרגשה
 עצמה, מהעד כחה נדול העד ע"י הבא שהשבועהדא4
 ע"י ר9 שבאות שבועות לשארי במכ"ש נשטעופינה

 לחייבו הטענה כח נרול אין אם רא4 לבדטענוחייהם
 לחייבו השבועה כח נדול מ"ם הממיט ננד נםו8בועה
 חהומר הגצסייע. עד כגנר נם בב"ע שבועה עליוולנרהר
 לפי"ז העיקרית. בדהשבועה כ"א שבועה בהנלנולאי2ו
 לרבינא זוטרא מד הישה שלא מה לכאשד א",8הלא
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 כזה מטפל לו הקן4ה דבאסת  לנ"ש מטפל שםבזבחים
 דהלא הנ"5. דבריגו ככל שפיר ליה כהטניורבינא
 רלא מקד"שים יותר בע"ם על דהיילי פתפורההקשה

 קא קר,שים פכח תפורה לי' וכמשני בע"ם עלחיילי

 בקדשים ופירש"י קאתי, חולין פכה וקדשיםאתיא
 אבל קודפת, קדושה עליו תלה ולא קאתי חוליןפכח

 חפור מפל לאו הלכך קור21ע קרושה פכח באהתפורה
 פכמש והוא עכ"ל, הוא דעיקר חופרא רהא הואפחעיקר
 הראשונה שבועה כן הוא נ'אש רנם הנ"ל רברינוככל
 פכה נ"ש אבל אתיא אחר עד ע"י או טענותיהםסכה

 בשבועה אלא הוא בהנלנול לאו והחונור קאתישבועה
 אף דהלא א"ש, הלא ועתה הנ"ל, פכל הואהעיקרית

 פטור פסייע דער לנזה"כ מפורש התורה כתוב היהאם
 פחייבת דשבועה נזה"כ לנו היה וכננדו חשבועה,פן

 לאוקכוי רוצים היינו אם אף הרי שבועה,ונורות
 נם בנ"ש נם בכ"* השברגה פן פוטר דערדנזה"ב
 ער לנבי נם בכ"ע שבועה מחויבת דשבועההנזה"כ
 היוו ואם זל"ז, המכה"שין כתובים שני היההרי

 שבווה פחויבת ד,שבועה הנזה"כ דבע"כ לופררוצים
 ער יוש אם אבל עד, בלא רק איירי אלא בכ"עאינו

 מקום היה אז נם פהייבת אינו שוב להנלנולהמסייע
 דהשבועה מכה חעד כה שנדול לן ייפר דפאןלומר
 דהעד דנזהשכ וע"כ הער פכה השבועה כח נדולד5טא
 *"י רק באה שהשבועה בסקום אלא בכ"ע אינופופר

 הוא שהיובה במקום אבל ער ע"י או לברטענותיהם
 הער מכה השבועה נה נרול לנוררתה שבועהפהמח

 לנו לומד מקום היה אז ונם בכ"ע, ונוררתוופהייבתו
 ממה העד פכה השבחגה כה שנרול הוא שכןלהוכיה
 על ולא שמעיר פה על אלא להשביעו בכחו איןשהער
 פה על נם לחייב כחה נדול בשבועה ואלו שכפרפה

 שבועה פטור בתוהה כלל נזכר שלא עתה ופכ"ששכפר
 די לא הלא פהיובו אלא לו ילפינן ולא אהרדעד

 שאין לחיובו רמה בזה שייך לא הרא"ש שכתבשהק"ו
 אין וע"כ מננדתו, שבועה בפטור תאמף שננרתו1בר

 השבועה פהפת באה שלא לשבועה אלא פינולפילף
 איירי עצטו דהקרא הרא"ק1 שכתב שפאי אףאלא
 דשבועה רק איירי ע"כ נם הרי לפטור, ובין להיובבין
 ולא לפטור ובין לחיוב בין דשייך טענותיהם ע"יהוא

 וכם"ש בהיוב שי1כו דלא שגועה ע"י הואדשבועה
 ךשבועה דהגזה"כ הוא רפונרהת הרי התורפת.בת'

 כה רנרול העד במקום אף בכ"ע הוא שבועהושוייבת
 להכריה נוכל בודאי הלא ועתה העד. מכהמשבועה

 השבועה כח שנדול פפורש כן שפצינו ממה בי1מוזח
 אינו העד ואלו שכטר פה על נם להייבו הערטכח
 לחור, מעיר שהוא מה על אלא שכפר פה עלגוהייב
 אלא העד לכח התורה הגדילה דלא הוא פוכרהוע"כ

 ירי על כשבאה ולא לבר פענותיו *"י הבאבשבועה
 רטה ק"ו בזה לופר ואין ומחייבה, הנוררתשבועה
 מענה ע"י אלא בא שאינו טענותיו ע"י הבאשבועה
 נם שבאה שבועה נלנול לפוטרה, הער כה נדולחיטובה

 לפוטרה, העד כח שנרול רין אינו חשובה טענהבלא
 טענה ע"י אלא באה קשאינו דשבועה הנותנתדהוא
 חשובה אינו ונעשית העד ע"י איתרע רוקאחשובה
 דנדול שבועה ע"י הבאה כה4א"כ שבועה, בה איןושוב
 פה חשובה שאינו בטענה אף להייבו השבועהכח

 חשובה א,ינו היתה כהצאם יותר עוד לנוררה העדיועיל
 ולחייבה, לנוררה השבועה כה נדול דאעפ"כבעצם
 בסעד'א8. מאד ונכון בירור והוא הקודפת בת'וכם"ש
 פוטרו המסייש דעד פ"ז במי' הטור כתב רהריותרע
 אינו רהער הרי סתם ה' אלא עליו ואין השבועהפן

 נם שבא כמטבועה הרבה קולא שהוא סתם מח'פוטר
 האי 'ולכזנו'רה ק1בועה, בנלגול שנשש וטענת ונדועבטענה
 באה שאינה חבתוה כמשבועה פונשרו דאם קי"לק"ו
 העד להכהיש' או במהצת והודאה ברי מענת עלאלא
 ביותר נרוע טענת על נ"כ שבא הקל פה' יפטירנהלא
 לנ"יש רה"ה ופינה וכהנ"ל. הנותנת דהיא ע"כאלא
 סה"ם עריפא רלא ביותר גרוע בפעגת נ"כ ע"*רבאה
 ההרם את פוטר שאינו כסו אותה פוטר הערואין
 הוא צ"ר סי' בש"ע הפחבד לשון דהרי ועודסתם.
 לנלנל בע"ד יכול כי בב"ד שבועה שנתחייב מיכל
 פתהייב פודה היה שאם עליו ל1 שיש תביעה כלעליו
 תביעה עליו ל1 שיש דכל פזה שטעינן עכ"ל,ממון
 אהי רלא אהר ער הרי וא"כ עייו לנלנל יוכלעדיין
 ולכן התביעה עיקר כל מעליו פםלק אינו וראילפמון
 ע"פ אותו שפטרנו לאחר ונם סתם, ה' עור עליו ל1יש
 ביא התובע פמנו יתפום אם נם ודאי הפסייעהער

 בודאי חטמתי לא לומר טינו ל1 שיהיה באופןהערים
 ויק עליך לו שיש החוב בער תפסתי ל1מר נאמןיהא

 דפינו להנתבע הטסייע הער להכחיש לשבעיצטרך
 עד במקום ולא אמף"נן דלא אפרו עדים שניבמקום
 הסרא ורב ל"א, ב"ב ואביי רבה פליני לא וע"כאחד,

 הוא ראבהתו מהרי אייתי בדקא אלא ל"נ והבאואביי
 לי פה אטרינן לכ"ע סהרא חר אלא אייתי ברלאאבל

 וב"ק וזו בד"ה ע"ב ל"א בתוט' כהצמע וכןלשקר,

 ערים כהשני טובא נרע לא דסינו אין בד"ה ע"אר'
 ראיתי )לדעתי וי"ש. אהד, מעד הרבה עדי4וץכ"פ
 במקום דמינו עי"ש, ובש"ך ל"נ ס"ק ע"ב בס'בפמ"ע
 אמרינן לא עדים במקום שפינו וכשם אפרינן לא*רים
 סהני רתפיסה הוא 1דאי וא"ט אחף( ער במקוםכך
 לפפון נם הוא ד11ורייתא לחהזיק רפינו פסייעבעד
 לקנבועה אלא לההזיק אף בלל לפפון קם אינו אהרועד
 ל"ג ס"ק פ"ז סי' בפ"ת עי"ש להוציאו, ופכ"שלבד
 דמפרש הרי עי"ש שבו"י ות' הנרשוני עבודמבשם
 כ~, תביעתו מעליו מפ5ק אינו הנשסייע אחדרהעד
 תפיסה פהגי הנתבע של שבועה לאהר רגםואף

 אינו בשבועה נם באפת עיק,ש, ל' סעי' שםכדקי"ל
 פטרה רהתורה א5א התביעה עיקר כ5 מע5יומס5ק

 ראיה 5הביא התובע על הרין דכ1גיקר כהטוםבשבועה
 לפטור 5הגתבע 5ו היה ראמה סביא אעו ואםדהסע"ה

 וכן שבועה ב5א התורה פטרו 5א רם"ט א5א5נפרי
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 שבועה בלא לפוטרו רצו לא היסת בשבועותחי"ל
 מ"מ אבל לו. יש אא"כ תובע ארם שאין חוסהסהצום
 ולכן ערים כע"י וכל מכל התביעה טטנו נסתלסהלא

 השבועה אחר שנם לומי שייך לא וס"מ תפיסה,מהני
 עריין נסתלשה שלא כיון נלגול ע"י שבועה עודיתחייב
 השבועה ערימ ובמאי נשבע רכבר כיון מעליוהתביעה

 כשפטר בהצא"כ הראשונה, מהשבועה הנלנולשע"י
 שלא כיון וראי שבועה בלא אחד עד ע"י רקעצמו
 שבועה לו להתחייב לו יש מעליו התביעה עדייןנסתלק

 בו כ~לחייב היה בו מודה היה שאם ניון נלנולע"י
 הנ"ל. הסחבר וכדבריממון

 רמעם ב"מ בריש תר"ש שהביאו הנ' לראיה84בפנם
 שנטר מהא השבועה מן פוטר מסייערעד

 השאר על שבועה מחויבים דערים שם חייאר'
 פוטר אינו אחד דער ס"ר ואי אחר, ועד דפיוטבינייהו

 המכחישו עד אין שכן אחד לעד מה לפרוך השבועהמן
 תאמר העד ע"י מתחילה שנתחייב השבועהפוטרין
 יבואו אם שבועה טחייבין שהן תאטר ראפילובעדים
 נם ע"כ אלא שבועה, מאותו יפטריהו ויכחישוערים
 עכ"ל, השבועה, מן פומרו להנתבע המסייע אחרעד

 ראל"כ טג"ש נם למוטרו להוכיח יש לפי"זולכאורה

 אחר עד אין שכן אחר לער 5מה לפרוך נוכלסו"ס
 בנ"ש הנתבע עם שמסייעין בעריס תאמר בנ"שפוטר

 לענין נם עדותן שמועיל כיון אותו פוטריןדודאי
 כלל פירבא זה דאין אינו זה באמת אבל )א(ממון,
 לא בנ"ש פוטר ראינו הא דהרי הוא, ק"1 אררבאאלא

 של וחלישתו קולתו מצד אלא הוא חומרתומצד
 ק"ו הלא וע"כ שנוררתה, דהשבועה חוזק ננדעדותו
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 זו ראיה ג"כ שסביא ע"ה סי' יצחק בנחל עי'ן)4"
 *~ם עיקר על המסייע עד יש אם5חקירחו

 עי"ש. הכ"ש, על נמיפוטר
 דהעד זצ"5 המחבר יהנאון מו"ח שכתב מה)ב(

 אבי השבועה, כעיקי אלא פוטר אינוהממייע
 מה9"1 ראיה להביא נלע"ד לכאו' התביעה, טעיקרלא

 הסוחזק אה לחייבו יכי אם ברא"ש שטובאעצסו

 יש דיותר היא,  ק"ו יואמאי לפטוי, דיכול כ"ששבועה
 הוא שבועה לחייבו ויכו5 דסשת מלפטור, לחייבולנו

 רנלים דאיכא גחשום א5א נםור יחיוב לחייבו דא"יכהשום
 נטצא הדבר אסיתית לברר שבועה רחמנא ר5ףלדבר
 יכול דאינו כהשום חהש שבועה לחייבו יכול רעדדתא
 לפפור דיבול אסייגן אי אב5 נטור דבד בעויתולפע5

 רמי דואוהה גכיר רבר בערוחו רפעל נטצאמשבועה
 סאשלם ל"שבע יכ5 4אנו ואם הד5ר אמיחית לבררע5יו
 טחיונ אוחו שטר בירור ב5א וחה8 סתני5"םמשום
 הסשפייע דהער שמרינן 8י אבל חוא, ק"ו ואסם8ינסור
 ההוב מעיקר לא אבל הושבועה, מעיקר א5א פהשראינו

 שפיר חפס ואם חפיסה מהני וטן אצלו עו6דוהחיוב
 נסצא נסי, כשל5ין חנ1 חטב לו ד"8 טשוםחפס

 עדותו בג"ש הפטור לענין קל שהוא אחר עד רטההוא
 חוב לענין בין כתחלתה השבועה לענין וחזקקיימת
 לפהשרו נ"ש לעגין חוק שערותן ערים פמור, לעניןבין

 חיוב לענין בין בתחלה עדותן שיועיל רין אינוממנה
 לעשות להרא"ש לו רלמה ותדע פטור, לעניןבין

 הבאה כהשבועה פומר הער שאין ממה רוקאהסרכא

 ככל פוטר שאינו נומה הפרכא יעשה אחר ערע"י
 תאמד השופרין ושבועת במקצת במורההשבועות
 שאין כהשום הוא אע"כ השבועות מכל שפומריםבערים

 אלא כהשבועה פומר שאינו מה אחר ער לנבי חוסראזה

 כהשכועה לפוטרו ערותן מועיל שאינו הוא קולאאררבא
 הוה לפומדו שמועילים ערים ולנבי התורהשחייבו
 היוא ק"ו אלא פירכא זה אין ולכן קולא, ולאחומרא
 לעגין הוא חמור הפטור לענין קל ימהוא אחר ערפה

 שיהיו רין אינו הפטור לענין שחמורים עריםהחיוב
 רק הפידכא הרא"ש עשה ולכן החיוב, לעניןחמורים

 לסומרו מועיל שאינו רטה נופא אחד דעדכהשבועה
 לח'יובו נם מועיל רהרי הוא חלישתו מחמת לאע"כ

 חומיתו מחמת אע"כ לפוטרו להועיל לו שהיהומכ"ש
 ערות חוזק שכ"כ הוא הראשון עד של עדותומחוזק
 לער א"א אופן שבשום שבועה שחייבו הראשוןעד

 שערותן בערים תאמר ולממור ערותו להכחישאחד
 בכוחן יש אחרים ערים שהרי זה לעניןח5ישתן
 כהשא"כ טובא פרבא הוה וראי וזה ולפוטרו,להכחישן

 מהשבועה לפומרו מועיל אינו אחד שעד מהרג"ש
 מצר זה הוה הרי שנוררתה השבועה ע"ישנתחייב
 חומרתו מצר ולא השבועה חוזק ננר וחלישתוקולתו
 )בנ( וכהנ"ל. פירכא ולא ק"1 זהוהוה

יוסף
 השבועה ועל לבר, השבועה על רק נמור ערות פעלרלא
 ר' להנאון הלוי בבית וראיתי הק"ו, שפיר אתילבד

 יכול דעד אמרינן אי זה בעין שהקשה זצ"ל, דוביוסמ
 הנתבע ביד הרי המוחזק ננד כשהעד שברעהלחייב
 אינו הוא שקי עדותו אם אפי15 וא"כ להכח"8ילישבע
 להכחישו דבידו להכחישו, לישבע להנתבע כללמפטיר
 אמת דודאי טק5ם לישבע יכא אינו ואםבשברגה

 בודאי הרי יפטור המסייע דעד אסריגן אי אבלהם,
 לא בודאי עדותו רבלא כמשום 5התובע הרבההפטד

 פטור וזה לשלם מוכרח והיה לשקר לישבע רוצההיה
 הק"ו כתב ולכן בעדוהו, נמור הפסד ונרםכחשבועתו

 העד וכשמחייבוהו יודע איני טוען דהנתבערהיכא
 דאם ק"ו אטרינן ועשפיר כצמש"ל"י1 8פריגןשבועח

 ערכ"ל, שבועה לענין ערוהו רכחגי 5חסוחוקמסייע

 וה9"ו הער מצר זהו סהשיל"ם דאסרען דמהו5דירי

 ייכ~ סהחוא
 יוכל סמון בו דאית שבועה לחייבו

 יוכל הט0ייע עד דנם 'וי"ל עי"ש. סאמבועה,5פטור
 נמשבועה דפמור רהסעם וי"ל סתביעה, נ"כלפטור

 וכן לנמיי, עדותן ובמל עד לנבי עד דהוי כהמומהוא

 הק*ו. שסביא עי"ש הרי"ף,כתכ



זירחי"מתפארתי"ק
 הער שאין ו1א~מרתי דברי על הדר"נ שהשינ פהנם

 פ"ש והביא מעליו התבייה עיקר כלמסלק
 קרבן לענין ממון ער סקרי אחר דעד ל"ב,בובועות
 רק פמון להוציא נאמן רהער הרי וכתבשבועה,

 ולכן עדכ"ל, להכח"שו יכול שההשבועה הואדנזה"כ
 הנה נסי התביעה עיקר נ"כ לסלק יכול דערדעתו

 אחר רעד דין הנתוב להוציאו לפה הדר"נ דעתלפי
 לכל באיש אחד עד יטום לא ישלילה בלשון למפוןקם
 שבאמת כיון פפון. נ"כ בו וכליל חטאת ולכלעון
 בין לטסון בין קם שתוא אלא ו64יר לפפון קםהוא

 ולכל עון לכל אחר עד יקום לוגור לו והיה~שבועה,
 ודייקינן לפפון ייום לא וטראמר שבועה, ולכלחטאת
 לכופון קם דאינו ס8ורש הרי הם לושבועה האמינו
 לבר. ל,שגועה אלאכלל
 שמפלני בהא ליבוא אטר ל"נ ביצבועות הלארעו41

 דאא הוא לושבועה אתי כי אחד עררם"ס
 אתיא, שא לממונא אתיא כי אתר ער ום"םאתיא

 ולכל עון %ל הני קרא ודריוש למפונא ום"ספיו,4"י
 היא אכל קם ראינו תוא ולעונשין לפכות היינוחטאה
 מדעת רב"וש דעת את להוציא ולנחש עכ"ל, לפפוןקם
 נם קאי עון דלכל סמון לענין נם דסברי החכמיםכל

 הדד"נ כדעת דס"ל יותר לפרש לו היהלממון,
 נם רקם וכיון ישבע לא אם נ"כ אתיא קאדלממונא

 להריא סזה במשסע אלא כשמון עד פקרי למטוןהוא
 לממון נם קאי אם יקום לא בהכתוב לפרש א"אדזה

 ~כן ישבע לא או קם שהוח אע"פ יקום לאשיאמר
 קאי לא ע"נ לממון ח4הא נאטר דאם לפרןשהוצרך
 אתיא כי אחד עד דלטמקנא ופינה כלל אפפוןהקרא

 לבר 5שבועה הוא חבוונה ע"כ אתיח ק8לשבועה
 עליו הפוסל עשה לא אם מהייב טמילא רטפון4אעיא
 אס להנחישו 5ישבע התירה עליו דהטילה כיוןהיינו
 והרי 5דבריו, שכ(ודה כגצ הוה להכחהשו נשבעאינו
 שיכחיש הונוהה עליו מצוה היה לאם רופה זההוא
 כהוהאה שתיקתו היה טכח"שו היה לא אם דאזלחער
 כאשר להכחישו ל"שבע רוצה אינו אם פפהצ הואוכן

 לא לשלם וחייב כסודה רינו הוה התורה עליוהכילה
 לא זה דטעם א5א הודאתו, ע"6 רק א5א חעדע"מ

 יכדל כשאינו אבל רוצה ואינה ל"שבן בעוביל אלאמני
 פטרו ולכן זה שייך לא אבא דר' בנסכא כפול"טבע

ין4

 לטו אין אבא רר' דכונטכא, 5ומר לענ"ר 1נך4טץ)14(
 לטי בזה שי"ל נפי, לממון קם שהעדראיה

 התוס' דהנה שכוואל, בכה*מטי עיין ממרשים, כמהדעת
 נאפן אינו אסאי אבא דר' נסכא לענין הסשו ל"דכ"ב

 חטפתי, לא אטר בעי ראי בפינו ד~ממ ו"שלולומי
 שהוא פינו זה שאין חדא תירוצים, שני זה %והירצו
 ואינם בשקרו מכיר שהעד העד 4אץ להכחיישירא

 דידי לומר פיט לו אין הלכך לעדות לפוסלויכולים
 לו דאית ואע"נ פינו הוה רבאמת תירצו עודחטנאעי,

 אבא אדר' הפ5יגי פ"ז( )שבועות השגמאל דבכיה
 והיה כ% שאינו כמו ממון לענין אחד לעד לורחשבו
 אבל ת8סתי, רלא במינו דנאסן כלי ער בלאכתסם
 התורה גמן נהמתיוב הער בהער4אץ דתיכף סובר אבאר'

 דינו יה~ה לישבע ירצה לא ואם העד להכחישלישבע
 לדכ1י מפורש כשתורה מכ'אש וא"כ וכא4לםכפודה
 פטר מצי אא לשלם דחייב דע4פתי אין ואופרהעד
 נ"כ לכווין נוכל ולוה שבעולם, טענה בשוםנפשו

 בשם שכתב בפה אי ר"ה ל"ר ב"ב התוס'כדברי
 טמון לער דר"א לעד חשבינן ששפיר ולכןהריב"ם,
 לדבריו פפורש הודה הודאתו יצע"פ כיוןלכ"ע

 רק חשבינן ובעלכאש עצפו הודאיו ע"פ ל,שלםונתחייב

 להצבע ירצה שלא להיות שיכול כיון לכ(מוןלנורם
 לשלם חייב ויהיה כמודה נחשכ ויהיהלהכחישו
 עדיין ויכול מנמש פודה שאינו כיון אכלכפודה.
 וכן לפפון נורם כ"א נחשב לא לכן עת ככללישבע
 לדבריו הורה ולא ליע4בע שרוצה אף חישוריםבשניהם

 הוה נ"כ דהתם י"ל לישכע, אותו מניחין אין אנורק
 שלמשה בתישובה לשוב בידו יש לשגע רוצה א4אי'נוכסו
 עהשה שאינו וכיון ל"שבע ביכולתו יהיה ואזרז"ב
 ניון ום"ם כהורה, והוה מקרי ל"שבע רוצה אינוכן

 בתשובה שב ישלא וכ"ז בתשובתו תלויששבועתו
 ממון ער "שלם ובודאי ל"שבע ביכולתו איןדז"ב
 ודאי זה עכ"פ בטע8א שנאמר והיאך לכ"עקרינן
 לענין כלום כ(ועיל איטו עצמו העד דהעדעתלענ"ר
 בשמון רהחיוב אלא יקום לא אמרה דהתורה כיוןפמון
 התורה פן עליו המוטל מהיים שאעו כ"ז אתיאמם"5א
 כלשונו ד"א דאפר ותדע שיהיה, סיבה כח4יזהיהיה
 ולפירהט כנזלן ליה הוה חט8תי אין דש4מר כיוןלישבע
 ואמר הוא דרידו היפת שבועת ליישבע י"להתום'
 ואינו כנזלן לו הוה לידו באה שבהחטיפה שהודהכיון
 ב(פירש"י, יותר מיווח זה ופירויש בשבועה,נאפן

 דבאסת חכשפתי. אין ר4שמר כיון לכ(יטר לסהולכאורה
 יותר לוסר לו והיה ונזלן, רע4ע עצפו כהטים איןהלא
 עד אע"כ נזלן, ליה הוה וחטף סהדי חד דאיכאכיון
 )4ס ומחנ"ל. %ום, סמון לענין כ(ועיל איןאחד

 ח' שסטי5 כשם הוא הח"ס דטעם כתר"נ1כמש"כ
 פ"ז בסי' כם"ש אחד בער הכהשביעוע5

 בשבועה אלא זה אכצע 5א לענ"ד דג'הסעכ"ה,

י1כמף
 פן ,4בועה המחייבו אחר ער ראיכא דכיון חייבפינו

 או העד חת להבחיש שישגע הדין הוא כןהתורה
 ע"ה סי' ש"ך ועיין עכאל, 5טטרו פיגו 15 ואיןישלם
 ראשון כתירוץ כתבו וההמב"ן שהר"ן ט"גם"ק

 חזינן בשבועות, התום' וכן מינו כאן שאיןשבתוס'
 5מיגו לו שס1ע רק מאומה עהשה אינו אחר והעדמזה
 מאצ אסוינן דלא מצינו ונ"כ שכועה, ע4מתחייבבפה

 בר היבא בעובדא 5"נ ב"ב כדאיתא קולבמקום
 השניה סענה לטעין שירא נ(שני סינו ישאיןשו"שום,



קיב ך יזחי"מ ת ר א פרנ
 שנתחייב השבועה ולא התובע טענת ע"פשנתהייב

 ולא שבועה עליו הממיל הוא הער דהתם חערע"פ
 מחייבו נ"ב 'העד ע"6 שמא בטוען אף רהריהתובע
 מסייע רהער ביון ונם סעב"נ, ע"ה בסי' במ"ששבועה
 שפומר ממייעו מער מכ"ש גשה"ח פומרו וראילהתובע
 שם פ"ז בסי' בפ"ת ראיתי ואח"ב בשבועה.נ"כ

 וא"כ עמ"צ, הנרשוני עבורת בשם הכי להריאש3תב

 כמ"ש הוא טעמו המסייגו בער רהח"ם הואודאי

 אלא בתוקפה אצלו נשאר חממון רתביעתבתשובתי
 שבהעה וחייבו ברי שטען התובע לטענת הורעשהער
 שבועה כאן אין וטמילא לבר ש,מא במעגתועהשאה
 ראם ותדע שמא, מענת ,4אר בעל ח"ס לו ישועריין
 טסי"גו ער לו יש אם מח"ם נם פטור שמאמוען

 עי"ש פ"ז בריש ובנתיבות בתומים במ"שלהנתבע
 שבגרע הער לבן שמא הוא מענתו דעיקר ביוןוהיינו
 כן קא1ין סה ג2כלום 'ופטור נ% באינה עשאהמענתו
 ויהשבה אהת ררנא שינרעה לער רי הרי בריכשסוען

 ה'דר"נ למעם ואלו ובג2'וש, ח'ום לו יש ואז שמארה

 בהא דהרי לשמא ברי בין להלק טעם שום איןודאי
 דנם ובנתיבות ובתוסים במ"ז מבואר סעב"ב פ"זרסי'

 עם שהאמת יודע שאינו לקב"ח לו יש ספקבטענת
 6פק בטענת דנם סעב"ב ע"ה בסי' קי"ל והריהנתבע

 כהנ"ל דאורייתא, שבועה הקר ע"פ להשביעויובל
 בעד ה"ה וא"ב סת"ח שם נם היה הרי הדר"נולדעת
 ברברי. הנ"ל הפוסקים מבל מוברח וראי אלאהממייע
 בטור הרא'"ט שיטת א( שיטות. ב' בזה מצהנודהנה

 הרטב"ם ועת הוא ובן פור סימןובעה"ת
 אינו המסייע רער ס"ו ובסי' שם הב"י ורעתדהרמ"ה
 ררבנן. בין ראורי"תא בין השבדעה 0ן כללפומר
 ר"ת בשם ב"ס בי"פ בסיחמות הדמב"ן שימתב(
 ע"ה סי' בד"ט ה3יאו הרשב"א שימת ובן הישרבס'
 ובשם מהר"ם בשם הנימוק"י שיטת הוא וכן ו'אות

 כנון ראורייתא ושבועה פוטר, ררבנן רשבועההר"ן
 לשי' והנה פוטר, אינו שומרין ושבועת במקצתמורה

 מה לנו אין וסייגתו בעה"ת שיטת והואהראשונים
 לחקור לנו יש אבל פוטר, אינו רוראי נ"ש בעניןירבר
 לא או מנ"ש פוטר אי וסייעתו הרמב"ן ישיטתרח
 אין אבל פוטרו אינו ובוראי הוא ראורייתא רנ"שואף
 הנלנול נם דאז ראורייתא שבועה עיקר אם אלאזה

 הנלנול נם אז ררבנן שבועה עיקר אם אבלראורייתא
 הנלנוי נם פוטר אם לרירהו לספוקי יש ובזהררבנן
 מ"ש רלכאורה בזה 25עטם להבין יש והגה לאאו

 והנה תיקון ראורייתא כעין ררבנן והלאררבנן
 הישר בס' ר"ת בשם בטעמו בתב במלח'מותהרמב"ן
 שלא הוא חשרא כה2ום רמתניתין דשבועה כו2וםוז"ל
 כר' חבירו שי בטלימו ותוקף הולך או"א כליהא
 רלא לרבר רנלים אחר ער לו רממייע כיון והאייוחנן
 והנה ערכ"ל חשור לא ואיהו חשור ואירךכה2קר
 כל בשאר אבל ההיא, בשבועה אלא שייך לא זהמעם

 רב'אפת ונלענ"ר טעמים בעינן לא ררבנןשבועו'ת
 אוחזין רשנים ההיא בשבועה אלא לזה הוצרךלא

 שבועות שא'רי בכל אבל בה בווחזקים דשניהםבמלית
 בשבועות רה'נה ופשומ נכון יותר מעם בהם ישדרבנן
 אין חזקה ע"ב מ' שבועות בטעטא אטר רר"נהיסת
 שבועות כל רנם לענ"ר ונראה לו, יש א"ב תובעארם

 בידך לי רבממנה אלא 'תיקנהו טעמא מהאי נ"כהכ"2נמ
 כד2ום הכה2נה בזסן שבועה תיקנו לא הלואהרהוא

 מעיז אים אין חזקה כננדה אחרת חזקה ננר חזקהה'אי
 כנון להעיז שיכול במהום אף ולבן בע"ח בפניפניו
 פליג לא כה12ם רכל בכופר שבועה תיקנו לא נ"בבבני

 זה, הוא מבי מנזה"ב פמור הכל בכופר הלאומדינא
 שבועה. לתקן בו רצו לא ה3מטנה בז5ון רבנן נםולכן

 אלא הכא2נה בזסן להו כדפמע לא ראישתמיטיוסברא
 חזקתו שגרע לא אבל לחור בכפרו להחזיק שלאלענין

 יוסהיר
 ס"5 ס"ו כלל בדמשובה ברגשש"ש ועי' כגנדה, "%שיש

 שם והתומים ח"י ס"ק מינו ב%י בקיצורוהבנמ"נ
 שהשדים אע"פ פם%ים עדים בננד מי6ו אמרינןרלא

 שיש טענה לסעון ידא ס"ם נאסגים ואי3ם הםפסולים
 בעל3אש קול סמו דהוי אותו הג2פה"שים 5סוליםעדים
 ס"ם חה6 כלום לאו בלה פ0ולים רעדים אע"3אל145
 פשום כהנו כאן עאגין ואמוען מי3ו לפוסלו כיים"פ

 נ5סדת ואהמינו יכיון פסולים עדים בנד לטעוןשירא

 %יכא פיהם על ממון מוציאין לכן פס%ים עדיםע"י
 דמי, %יתנוע וככ48ן ה6 פסולים עדים והלאלתטשות
 5הקשות אין נ"כ חמימ פוושל אהד עאתעד 6כ"שא"כ
 פסל אהר דהגד יי"ל למ8ון, קם אינו אחד עדוהלא
 ראפי' סינו, לליכא כיון לשלם מייב וממילא המינו,רק

 אהד עד שרע לא א"כ לכוגו 5וע א% פם%יםעהם
 יש בודאי חתיוספות של שנ* לתיורוץ יגםמהם,
 5ען שכבר כ"ון 85מו1 4פשר עד קם איך5הכין

 בסבית לומר דיש חטפתי, ורירי הטפתי איןהנתבע
 לנבי בא ממון דה'חיוב זצק"ל וה13חבר הנאוןמו"ח
 להתברר יש בי הער, טצד ולא הודאחו סצד רקנסבא
 אעמרים העדים אם רק ל45מון קם פקרי דלאכוונתו
 ממון מוציאין ואנן בך יאו65ר סבהיש והואבך

 שהרי לטמון קם העדים חרי העדים בדברימהנתבע
 העדים דברי אל הפומעים הנתבע לדביי שוסעיםאין

 שמוציאים מה אכא דר' בנסכא אבל אותו,המכהישים
 של כח בשביל זה אין למחובע ונוחנים יצגתבעממון
 לדברי שהורה ה3תבע של הודאתו 5משום רט הואחעד
 הער אצג הבה"פ אלכ~ש כי הטפתי אין א4חגשרהעד
 רק הזנד לדברי שוכ1עים הייבו לא ח5פפתי לאו5צגן

 לאו הנתבע סמון ע4מוציאים מה כי נסיאלשבועח
 קם שהער סהרי לא לבן הווששתו בשביל רק העדבשביל

 כנלענ"ד.לסמון,
 המהבר( חתן הסמיר)מהרב



זיךתת"םךעכגאטטרזג2
 מטעם לך, במנה נם שבועה תיקן ר"נ אבל זהמושטת
 חחטש היה ולא לו יט אא"כ תובע ראיא אחזקה

 סברא משום בע"ח בפמ פנע טעת ארם ראקיהחזקה

 במ"מ אבל בש"ס, וכדאכו זה לענק נםדאישתמוטי

 ראק חזקה בהו דלית בהלואה 'טלא תביעותהשארי
 יש הרי זה ולננר ק"ז ב"ק וכראמרו מעיזארם

 לה יט אא"כ תובע ארם ראין דר"נ חזקהלהתובע
 ,שאר לי ניחא ובזה '?פיר, שבועה התם תיקנוולכן
 הסשנה דשבועת ברק שכתג מ"ה שבשות רש"ירבף
 אלא ר"ה ים"ו פירש צן היסת שבועות בעה"בישבע

 מ"ו ברמ שם עליו חזקה התוס' וקוטית פלינהבהאי
 לא היסת 'טבועות נשבע ר"ה מ"ח וברמ דדבחר"ה

 יותר עור לי ידטה ולדירו ר"נ, בזמן אלאנתקנה
 שאר הא בד"ה מ"ח התוס' כרברי כתב בעצמודחט"י

 עריק התנאים בימי ח וכשנשנית ח"ל שבתות1תי
 תיקנוהו נחמן רב בימי כי היסת יטבועות תיקנולא

 רוראי בפשיטות רש"י דברי א"ש להנ*ל אמנםעכ"ל,
 דר"נ מטעמו ר"ל אלא ס"ם דד*נ לשבועה כוונתואין

 שנתקנה טעם באותו יטנתקנה כמטום היסתוסראה
 תונע אדם שאין החאה משום רר"נ היסתשבועות
 כדעת נ"כ לרש"י ס*ל ודאי לרינא אבל לו, ישאא"כ
 היסת נ2שבועת הכדטנה שבועות רחג2ירי הפו0קיםכל

 על רש"י יחלקו רלא דביים ושארי נק"ח לעניןרר"נ
 כעין כולן זירא ר' שאמר שם שבועותהירוי?למי
 עי"ש. להן יררו תורהשבועות
 נשבע ר"ה מ"ח שברגות התוס' רברי נ"נ מובןדבנזה

 אלא נתקנה לא היסת דשבדגות תימאוז"ל
 עתה לו נתן שלא גגון רנךירי וי"ל נחמן, ר'בומן
 הפירות לו שנתת קורם לך נתתי כבר ואומרכלום
 בין יש נ"ם דאיוה סובן אינו ולכאורה עכ'/ל,מקורם
 לך נתתיו עתה אומר לאם לך נתתי כבר אומראם
 במהרש"א, ועי"ש היא, היטת שבועות סו"םהיא
 לרבריו הבנה אין לרבריו ונם בפירושם עצמושדחק
 טה חילוק ס"ל רנם בנאשיטוה א'וש להנ"ל44ב4

 אבל בהלואה רק תיקן רר"נ היכען בשבועות1נאמונו
 כל הכהטנה בזגפן נ"נ תיקנו תביעות  ושארגמכירה
 כל אלא זה אין אמנם נ"כ, רר"נ טטע"םמשבועות

 דרבנן בר"ה מ"ו ובדף אצלו, מלדה נע,4ה שלאשמן
 רנעשה ס"ל התם זו קושיא מחמת פירש"י עלשהיטינו
 תיכף בזמנו ראף דס"ל בעה"ב ביר סלוהנדשבירות
 בירו מלוה השנירות דמי נעשה טלאכתוגהשנ5ה
 אינו עסך שעשיתי בשכר ע"ב צ"ם ב"קיכרתניא
 זמנו דבתוך ס"ל ורש"י מלוה, דהוה משוםטקורשת

 ולכן מלוה נעשה לא עריין התודה חייבו שיאכיון
 דרבנן אליבא המשנה בזמן נם שבועה רבנן בוחיקנו

 נם אבל וסהנ"ל, כטעמו כי"נ רש"י שם  ומ"שדר"י
 רס"ל אלא כהנ"ל, הדבד בעיקר לרש"י מודוהתום'
 בקופתו להפשילם ירו לתוך הבערי"ב ב,4לקחורה"כף
 חזקה בוה ויש בידו מלוה הדיבר נעע4ה תיכףלאחודיו
 רב ביסי כ"א שבועה ב1ה נחקן דלא סעיז אדםדאין

 הדינר 15 נתן שכגר שטוען דאיירי כתבו לכןנח0ן,
 סלוה הדינר נעק4ה 5דבד4ו הלכן הפקרות, 15 קשנתןשהרם
 המשנה בזמן נם לבעה"ב שבועה בו תיוט 1פפירולכן
 החזקה בו יש 1פפיר ווי לו חייב שעריין רלרבריוואמ
 אומר וזה בירך ככגה וכמו פניו פעיז ארםשאין
 שנתן שםשן שא"ה הכהשנה שבועת בו ראיןלהר"ם

 ש5א אוטר החנותי הרי הכא אבל בהלואה, המנהלו
 קופתו לתוך לקחם בעצמו הוא אלא כלל ירו לתוךנתן

 מעולם שגיהם טענת לפי הדי יכן לאחוריו,והפשילה
 דא"אסעיז. חזקה בו ול"ש בירו מלוה הרינר נעשהלא
 ואמר שם בברייתא דבריו ומפרש פלינ יהורא ר'אבל

 אינו בזה לאחוריו בקופתו הפשילן אבל כו'איסתי
 לבעה"ב שבועה בזה תיקנו רלא רהמע*ה וסולפליני
 כננדה אחרת חזסה "ט כו' תובע ארם שאין חזקהרננר
 בכה"ג אמ פירות ליתן מקימ שאינו החנוני ררךשאין
 שיא ער יאחוריו ולהפהטילן בקופתו ליתנםיהניחו
- מאר. נכון כנלענ"ר רינריטול  ראיה לענ"ד ונראה 
 היתה ההנאים בימי שגם מצינו דבאסת לרברינסויה
 קורם היתה קדוגטה תקנה ועכ"פ היסת ד"שבועתהתקנה
 ינאי מר' מיני בעי השואל רסומ מהא נחמן ררבתקנה
 ו4כיר כו' יוחנן ר' להם אמר וכו' נתתי אומרשוכר
 רבעי נמטום שבועה רבנן ררסי הוא שכיר כו'בזמנו
 בע4בועה, מהימן סובר הכא אבל בפועליו, טרורהבית

 שאינו מי על הכמים שהטילו היסת שבועהופירש"י
 מש"ם תניתוה יוחנן ר' ומדאמר עכ"ל. במקצתמודה
 דשקלוה הכמים שתיקנו הוא דשניר מהמשנה להררייק

 תיקנו בעלמא אבל אשכיר ורמי מבעה"ב4שבועה
 דאורייתא, כעין ויפטור שישבע להנתבעהשבועה
 דבנן עקרוה מ"ב בשברגות 'הכי שמואלוכראמר
 בפועיו דטרור וכהטום אשכיר ושדיו מבעה"בשבועה
 התקנה דמוקי שמואל מרבדי נם לושמע הרי שם,אסיק
 עקרוה, בשכיר ורק הנתבע על היה הכמטנהבזמן

 נעשה שם דס"ל ב1ה עצמן דחקו )והתוס'מבעה"ב,
 בפשיטות(. א"ש לרש"י אבל כהנ"5 בירוהלהשה
 כאחר, מתאימות שמוא5 ודברי יוחנן ר'ורברי
 ולא יוחנן ר' להן אמד בלשונו אטר הרי בלא"הואף
 מינו דבעי להנהו 4ה שהשיב לההדא כמש"מ ד"י41מר
 רעב"פ פפורש הדי רבי בימי שהיה רבו ינאירר'
 ולא היסת דשבועת תקנמ היה ינאי ור' דבי בימינם
 אלא הרבה, ומאוחד בבבל שהיה תקנוה, נחמןרב

 אלא שבועה חידש לא נחסן רדב כרכתבתי.ודאי
 וכדטום היתה קדומה תקנה הלואה בשלא אבלבהלואה
 רק ודאי הגמשנה שבדגות כל ועכ"פ רר"נרחזקה

 אחרי ועתה הנ"ל. וככל מש נחג(ן דרב החזקהמטעם
 עששין חזקה מטעם אלא נתקנמ לא דרבנןרבשבועות

 חזיה סבדא "ש שפיד הרי לו, יש  א"כ תובעארם
 להנתבע נפטייע אחד עד לו יש דשם להפרובצורה
 ולא החזקה איתרע בירו, כלום להווובן לוע4שין
 דלא בשסא אלא כלל בבדי חובע היה לא מאםעריפא

 באטא"כ י4בועה בו תישנו שלא וו חזקה בושייך



קע 'וזישי"ם רנ ו* 4* כ2צ

 " בתו סמ"ש טצעו דקא מח וטתד"תא וההשב
 סברחז לעש:ת לנו אק משבוצה יפטור אחדשעד
 יקר0ב"ן ס"ל וגן הוא מח"כ ושבועה יתזאבדאו

 א5א פרטר איט ע כגי דעי שפיר וס"עתווהרשב"א
 נפול בדק לפי"ז וחמזה בדאוריעזא, ולאכורבנן
 ישטעם לא ודאי הרי עאמא ז ב5חנ נם דבאהי*ניעה
 מחכאן אלא באה המ* חזקה שום לו אין כי ביאהחזקה

 פטי"3 עד ונם הוא ודאי א"כ שגוררתה, השברעהע"שר
 הסברא אותה כלל בו ישייך לש8 כי לדידהו, יממרנהלא

 וכ4טעם ברי בסוען רט דהתם שבועה בעיקרש18טר
 בדי וסענת החזאת מנרע להנתבע הססייע ועדח"שת
 שע"י השבועה כ4שא"כ שבועת, ביה לית דוזושלו
 מח פמש, שטא בטענת אף באה שהוא כיוןנלנג

 עד אין זו 5שיטה ידאי ולכן בזה, הער עודיוע*
 לנו נתחזק לפי"ז חומ כמ, טנלנ% פוטרהססי"3
 דנם ומייעתו דהרא"ש אגיביה נם הנ"לדברינו
 5א ני כג"ש פוטר מסייע עד אין בודאילושאשתם
 פלומהא מהשטיענו מהשסקים אחד שוםא"שתטים

 נלענ"ד לכן השיטות בין בזוה דין חילוק ושישבזה.
 לכועי4ה. להלכה דעצילתא עיקרא הוא הכן באגאןנכון
 ונלנו5 דמ"ם ובללא כצנ""ש פוטר אינו ממייעדעד
- וכהנ"ל. בהם פוטר פסייע עד ואין הםשוים  חין 
 והנימוק"י דהרא"ש בפלוגתא תלוי יהי' וה דדיןלומר

 אמז בטור ע"א בסי' הבוי שהביא והנאוניםוהיכצב"ן
 דהדא"ץש סנלנ% פטור אם נאסנות בו שיש בשטרז'

 מפסד דלא כתב והנימוק"י מנלנול, נם דמפמרכתב
 או"ח בטור כדכ' כ(פטד לא לכ"ע סח"ם ואולימנלנול,
 לדלא ולח"ם לנלנול דין אין דלה'רא"ש הרי ט"יו,בסי'

 כמצבועה פטיו דאם הוא הרא",8 דעת דהתם %"זדסי
 שבועה שם נ"כ שבועה ונלנול שבועה שם מכלפטרו
 עכ"פ ח"ס חייב ולכן מהתביעה פטרו שלא ,וא4עלה

 הוא דנזה"נ כיון אהד עד לענין בנ"ד הכאטשא"כ
 ל1 "ש דח"ס דחזינן כיון וא"כ ממון לענין קםדאינו

 ודאי א"כ בתוקפה עליו התביעה ל1 דנשאר הייעליו
 טנלנלין ובודאי עליו ל1 שיש תביעה כל ביהקרינן
 *ירי לא לכ"ע קם, דלשבועה והנזה"כ שב*העליו
 דעד העדות סתמת לא נ"ש אבל שבועה בעיקראלא
 ל1 ש"ש כ"ז ולכן דנוררתה ה"א דהשבועה אלאאחד,
 וכלל לנ"ש נם נורדתה חתביעה העובועה עיקרעליו
 ובהנ"ל, להם, יו8 אחד דין וח"ס דנ"ש בחח*יבחור
 ותום' דלרש"י ס"ש על עלי עוד כתר"נ שהשעוטה

 כ4שום דר"נ מטעם דדבנן שבועוה כל ראו*וןבת"רוץ
 בץשם ר,8"י קה14ה ולכן כו' תובע אדם שאיןחאה
 הביעוח וומשרי נסכירה ב,א נהקנה %א ח845היכצז
 כו' מעיז אדם שאין ההזקה בהם אגאין בהלח8השלא
- נ"ק הוסיףור"נ  מנמה להביא כתר"נ טרח וע"ז 

 הן, דראורייתא להש"ם דס"ל בש"ם הגוכרותי8בועהת

 בסתמא בש"ם הנזבדא ובועות סתם דוהאיוחסוצי
 בושבועה אלא אמיתי לא ואנכי חן, דאורייחאבהשטע
 הס4שנה חסוה ו4מ8ורש חגואנעין % דר"שהמא4נה

 נץשבעין שבי~רה הנשבעין כל כדאמרה דרבנןא4הן

 וע* שם. וכפיר,ש"י ונוסיין נשבעין ואלו 5ןש5מין,~ס*
 מר"נ טעם כששותו נ"כ הוא התקנה דסעם אטרתיא5ו

 בפקום ורק ל1, "ש אאאכ תובע אדם שאין חאהכ4טעם
 דאין דחזקה הלואה לאפוקי כננדה אחרת חזקח,שאין
 לי דמנה המשנה אסהה ולכן מננדתה פניו מעיזאדם
 כתבתי והלא וכם'"צ, פמור כלום בידי לך איןבידך
 רעלכ4ג היכצז 5שכל הן דחמורין סודה רש"י דנםעוד

 אינו וזה הן, תורה כעין כולן דאר"ז הירושלטיוכדבוי
 אב* אאע"שנוהו, בכהשנה מפורש שנזברו בשבועותאלא
 נזכרו שלא כיון תורח דין להם אין היסת שבועחכל

 בין הן ר"נ תקנות בכלל  שהיקנוהו. בכהשנהספורש
 אטש לתקן באה 5א כי תביעות בעאורי ביןבהלואה
 כשאר ולא הנ"ל, הח91ח סטעם מפורש שנזכרובאותן
 שלא סקיוסות בשאר ולבן חזקה. שייך יש4*ינוסקו5עת
 לוכשה להש"ס בהשישע לא תיקנוהו, ררבנן מפורשנזכד
 לאו אם הן טדיצרייתא בודאי אלא תיקנוהודהבנן
 בשבועה כנון הן דדאורייתא לוטר שא"אבמקום
 ה0מים תקנת זו שבועה יוחנן א"ד וכו' אוחזיןדשבים
 שם יל"ת משכחת ד"ה צ"ה ב"ם בתום' וכןהוא,
 תוא, דרבנן לוסר הונרח דאורייתא שההש להפרא"א
 אחר דען כתובה פונם כסו בלשונו שם כתבולבן
 בריץש שהישכם הן אלו שבועות כו' פהוע שהואסעיד
 שבועה דאיכא בלשונם שם ים"ש הנשבעים,כל

 א5ו דשבועות דסשסע היסת שבועה וורםסדרבנן
 סה4ונצ הוא רש"י, נדעת ולא עליהם היסת שםאין

 על כזה פליני הלא ור"ת דר"ת אליביה זהדקאמרי
 ואגבי יעוי"ש, נשבע, ד"ה ס"ח בשבועות שםרש"י
 בשיטונ שהולך שם ראשון לתירוץ אלא אמרתילא

 הלא רש"י ועכ"פ נפפורש דפלינ לר"ת ולארש"י
 שם בשבועוה היסת בשם הללו 5שבועות קראמפורש
 כם"אג לוסר מדכרח ע"כ אליביהוהרי

 חתום' בכוונח ס"ש על עלי הדד"נ שהשינ סהנם
 טוען היה דאם נשבע ד"ה ט"חק4בועת

 חזקינ בו ויש מלוה הרינר נעשה כבר אח"כששילם
 פ"י  שב"3ית  פבהצנה עלי והשינ וכו' מעיז אדםדאין
 זקפן אא"ב משממת אינה חנותהקפת

 בםלדה_
- 

 כופר חנות דבהקפת כתר"נ יאמר א"כ דאטוזתסיהני
 נ"ב פוטר הכל כופר דאי דאורייתא שבועה חייבהכל
 כחאגורו הכל בופר בעי דאי בסינו שטר בסקצתמהחה
 מעח אדם יאין חזקה בו דאין פקהון לענין ק"זב"9
 שום וריב"א ר"ת לפירוש סיבעי ולא בע"ח בפניפניו

 4אשר שם לפיר,ש"י א4 אלא חזקה, אמרינןבפודון
 אנחץ3ן רלא רס"ל להלואה מכ-רה בין חלקתיאליבי'
 ו-3ירוב לם"ר בפיקדון המא בהלואה כ"א זוחזקה

 בר"ה זשם בסעם רש"י כתב הרי כאן, כתבפר"שקווע
 טיבה, שששוה זה בפני פניו מעיז ארם איןכדרסה
 תשפת הכי וא"ב ט"בה, שהשה א4ש בפקרון לאאבל
 8שי4 אדם אין חזקח בה 3אמר ו5א העא טובה לאחנות
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 ודאי אלא אתכך, הכל כופר בה ונח"ב זה בפמפנע
 כתיב ירו כהא; בעל כל שמוט רהתם לשביעית רמי-א

 ארם שאק החזקה לענק משא"כ מטש הלואהדצשמע

 לו ילכפור טובה כפוי להיות רוקא בעינן לא)צעיז

 יוטף נר חייא ר' י2זכר יצלוה יסם יכל4 זה ונםבכי
 לבר. 6קרון אלא לאפוקי ב4* רלאיסם

 לשגיית לדטותו רש הדר"נ הבנת יאי ראףרעדך
 בכגוה זקפן אם עכ"פ בשביעית נםהרי

 בכיוה זקפו נקרא הוא מה ל*דע "ס הלא וא"כנד2טסת
 בח"מ ה)יר כתב וכן השולח, בפ' הרא"8 פירשוהלא
 פלוני. לזמן לפהרעו במלוה עליו רזקפן י"ט פ"זסי'

 בפנקס ימעממזב הג2ררכי ביסם הביאו ז' אותוהר")?

 סע"ר בש"ע הרם"א והביאו זקיפה, מקרי המעותסך

 ברק ביסביעית התם הרי לפי"ז וא"כ הריעות,שני

 מפויש י2ם א"רי התוס' ב" רא"רי וחבעה"בההנומ
 כל בר"ה מ"ה בנדסנה כדפהרט"י מקיף 'שאינובחנתי

 וכן ר"ת ברברי עצמו תוס' וכן עי"ש, בירוו2הפירות
 מקל"ג צ"א סי' היס"ך יסהביאו השיטות לכלהוא
 ה5א וא"): מעטו באותו  סיר הטעות ליתן לוו"ש

 ס. יגו 5א וקריק מזו יותר נרו5ה זקיפה לך איןדראי

 מ"ב 6"י ביסביעית יסמנו ישטמה )דשנה דהלא4עך1ש
 היה אם בר"ה  וחלקה הפרה אתתשמיט

 ואף הדמב"ם 6מק וכן יששמכ, פעוברהחודש

 בכמפנה ישם וטש2ר יהורה כר לה מוקמהשב"רושלמי

 לההוא ומוקי )?ספט ראשון הראיסח חנחז בהקפתא'
 היעו והקיף וחזר בתקימ ג"ב  ה6רס י*תדזדשוחט
 את זיה2וחט  בוזהייא ראיירי סקוקמ רתירף8למיכדשום

 שפסק ימה 5אוקמה הוצרך לכן חנות בהקפת רקהפחה

 ההיא בין חנות דהשפת ההיא בין  הבחבוחלשני
 בס" הב"י 'סבתב למה רך צ דאק ה6רה, אתרהשוחט

 דההש חכתא לסום מצא שהרמב"ם תראה שםס"ז
 זאת מצא ראנה עכ"ל, אתיא ככ"ע הפרה  אתרהשוחט

 --- ההיפך מבואר ובירהפלמי שלמ בש"ס אעהאם

יך

 שאימ בחנומ זצ"ל המחבר הנאה מו"ח מו2"כ,לא(

 בודאי הלא מיר חסעהה ליתן לו וישסהימ
 מלדה, בייי המעות נעשה נירו הפירותסהשקיבל

 רמב"י לענ"ר אמת הן הב"י, על וטמךו)משכשמת
 נ"כ בש"ך וכן פ"ז בסי' הסמ"ע מביא וכן בן)דשמע

 כהלההו ה"5 כאחמוכרו מ"ד לחבירו המוכר אבלוז"ל
 ונם אע"6 פ' כתובות מתוס' אבל משמטת,ודהשביעיון

 חוב שכל 5הריא שג*כואר כן סשגע לא ר"פטהר"ן

 ושכר חנות בתקפת ככצ סהשמם אינו הלוושהשאים

 נם בהידדשוו וחריטב*א להדא"ה הו,מב"ן דכ"כשכיר
 לנם עי""ש, )1זה הב"י על 'דהציג 6"ז בסי'הב*ח

 הכמשסה חכטי יפקיבלו עמכיר ע"ר כתביזרש4ביש*

 %א א""צ 5ה"רויצ5סוי דנם כם"ש הדא הנכוןאבל

אווכא-

 חשה ננ"ע ראיירי לו רנמשמע נדטום אלא כר"י
 להיינו כהשמט וכו' בהקפה שלא אבל  הנוח,בחהסעז

 חנות ההכצץ בל,2ונה הכהשנה הזכירה להינם לאדודאי
 אלא כדצמטת, אינה הקפה א13הה ולא כאשכאשתאינה

 ררך שכן כה32וטת אינה לפר חנות השפת רקוראי
 שלא מעמ טעמ מאכל מיני מכל המקיף חנותהק6ת

 הבעה"ב לגבי )מקורם )2לוה שעושאה ער כלללינוש
 הנ"ל. הריעות שני כפי מלוה זקיפת והיינו אצלוהרניל
 אחר פעם סחורה איזה לו שמקי9 המקיף שאראבל
 איירי לא אם הפרה את יהשוחט כההיא  שתיםאו

 אם כויבעי לא בוראי הקפה בשאר א5א חנותבהקפת
 חנוח בהקפת ואף במ5וה המזקף זה רהרי זמן לוקבע

 המיר לנובשו הררך זמן קבע לא אם אף אלאכה2ממ
 ינוש ולא הוא זמנו יום כל זמן לו קבע שלאכיון
 רומשניות כש'תי הרמב"ם פסק ש,פיר ולכן ביהקרינן
 אינה חנות רבהקפת הרינים שני בוה וכדסכ!יענוה'ללו,

 כיון כהשממת חהשוחט כההוא הקפה ובסתםכה2מטת
 וא"כ וז"ל הב"י כתב וכן הכי, רינא להירושלמירגם
 15 שמכר רבר בין הלואה דרך בין לחבירו חייבכל

 שררך שאני חגות ו,הפפת בשביע"ת כדטמט 'ה'ואהרי
 ררך ואין חובו נוטל ובסוף ושנתים שנהלהקיף
 כו' שביעית אחר ער סהלואה ה"ל שכן וכיוןלנדנשו,

 שוכהו ביר שנתים או שנה שכר 'לקבץ ררכו השכורוכן
 לחבייו חפץ הטוכר אכל כו' לו  ל'תהם נונשואינו
 שטכר מיר ש'ביעית אח'ר לפורעו פלוני ומן לו קבע51א
 טמעמו והיינו 3ד2ממתו ושביעית הלוהו כאלו ה"ללו

 היה אפ בר"ה וח5קה הפהה את רהשוחטדההיא
 החנוני ה'רי לפי"ז וא"כ עכ"ל, 3מסממ מעוברהחודש
 בויאי הלא מיר המעות לו ליתן לו יש מקיףשאינו

 גם מ5וה בירו רגצעות נעשה בירו הפירותכה2קיבל

 בשביעית וכדטממת הק6ה, דסתם טכ"ש שביעיתלגבי
 )44( וכהנ"ל קרינן, יגוש לא ורגע ינע רבכיוכ"ע

 מו"ב זי"ו ר"ש,"רירו

יוסף
 ביאור 3יו'תר וכו' אשכ"ר ורמי מבעה"בשברעה
 הביה דבעל היה רטעיקרא 5מיסהה לאו וז"לטהוס',
 נתקנה נחמן רב בימי הכל בכפר היסת דשבועתנשבע,

 חנמים ראו קאמר והכי 'א5א בטשנתינו, שכתבתיוכסו
 והיה נסאש בפחי ילך שלא כרי שבועה כאן לתקןשיש
 שתיקנה כעין "צלם ולא ש"צבע בעה"ב ע5 לתקןלהם
 דתקנו וכמו סהצל)2ין דמש הניצבעין על שבהשהתהרה

 עקרוה אלא כן עשו לא והם לימן כדאאזאבקציצה
 כד4פמיקנא היו כרי מהשום אשניר השו"חתטבעה"ב

 טבהת וזהו שסיעו, וסבר יזכיר ולא בפועליושטרוד
 וד*ל. ואן"י, סבהת וזהו י"ל כן נסיהתום'

 הטהבר( דאץן הממדר))טהיב
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 מדימ*בורג הגאון 2 והשי ~טה"טנטץ
 רענאבורנ פה תרו"מ, אר"ר, כ"ה נ', י'וםב"ה,

 סוע"ה חו"ב ולתפארת לנאון המפורסם הרב5כבהד
 מורבאוויץ וואלף זאב שוו"'הכש"ת

 רקראזהאב"ד

 טגכ"ת שנתק~טה נמצום ההלכה לשנו'תוץוכנרדעיצי
 כשכתבתי כי מעכ"ת, לי יאמיןבזה,

 כי אז והבנתי ע"א, ט"ט בזבחים אז עיעתילמעכ"ח
 שבנם' אימא ואיבעית מן עלי להההשות יוכלמעכ'/ת
 מבואי דשם ע"ב, צ"א טמנחות שהבאתי טה רהשם,
 חבוור מפל שיהא התורה בכל מצינו שלא הלשוןבוה

 סתר אימא והאיבעית של בקושיא ונ?עכ"תמהעיקר,
 כפי ונם ר"נ, בשם בברייתא דאהתא 'הכללכ5

 הנ"ל ובחים התום' בדברי מעכ"ת עיין לאשהבינותי
 רדבנן י' כהצנה נ' פרק שני דמעהנר טתני'שהביאו
 יפדה שנב(מא עצמו שני מעשר מה ק"ו לר"יהשיבו
 ומביא שנטמא, מש8ר בכסף הלוקח שיפדה ריןאינו
 מפי "הא שלא זה הק"'ו יותר שמפרש התוספתאתוס'
 מקום בריחוק נפדה מהור מעשר וטה מעיקרחמור

 ע"ז מעם הנ"ל התוס' שם כתבו נפדה, אינווהלקוח
 הנמ' שם דמביא והא עי'~ש, הנ"ל סשנה עלרהר"ש
 פליני רבנן הא מהעיקר חמור טפל רמצינו מר"ידאיה
 מן חנ2ור מפל יהא שלא מפוריט יאומריםעלוו

 כדצינו רלר"י כיון 'להקשוות הגמרא כוונתהעיקר,
 מעכבת צפון י"י יליף מהיכן מעיקר, ,חגוורטפל

 ויעיין ע"ב, ב' מעילה ירדו, רעלו ס"ל דהאבעולה
 נירסת ולפי עי"ש, אליבא וד"ה עלו ר"ה תוס'שם
 5ר"י רק פריך לא נפדה, איסו ר"ה בובחים שםרש"י
 עי'"פ והר"י ר"ה לנידטתו הסכימו והתוס' לרבנן,ולא

 טבואר התום' שהביאו ובתוספתא דבמתני'כמצום
 יהאיבעית סהעיקר, חמור טפל אין ס"ל ררבנןבהדיא
 נברר ונם אופנים. שלשה על לפוש נוכל שבגמ'איסא
 דהאיבעיח 5ומר נו'כל העיקר, היא אדפן אייהבעזה"י
 לא דר"י כיון ס"ל רהגכ!' דר"י, אליבא קאיאיסא
 התום' שהביא בתוספהא ולא בטתני' לא לרבנןהשובו
 חמור הטפל לדבריו כי רבנן לו  כשטקשיםהנ"ל.
 פמו פדיונו, למתפס אלים ולא יהם השיב לאמעיקר,
 מקום רחוק להם היטיב בכ!תני' רק הגמ',שתירצו
 חטור שהמפילה מצינו להם השיב ובתוספתאיוכיח,
 ס"ל לכאורה א"'כ בע"מ, על שחל בתמורהטעיקר
 כהך ס"ל ולא מעיק'ר, חמדר שמפלה דישבהריא
 למיתפם קדושתה אילימא לא דתירצו שבנמ'תירוצים
 9ל שתייצו שבגמ' תירוצא כהך ס"5 לא ונםפדיונה,

 דשציני מזה הוכיח ר"י דהא בע"מ על שחלתמורה
 יליף מהיכן כן נאמר אם א"כ והיקר, מן חמורטפל
 ואיבעית בנמ' אטרו %ך בעולה, צפון עיכמבר"י

 מפורש במעשר רפליני כרבנן קיי"ל אנן אבלאימא,
 בברייתא נתן וכר' מהעיקר. חמור מפל ראיןואמרו

 מהעיקר, חמור טפל אין בהריא רם"ל הנ"לדמנחות
 כ% ס"ל לא זה באופן כולה, חתויה בכל נפסיקור"נ

 כר"נ. ס'יל רבנן רק נתן רר' טהכילר"י

 נתן כר' לנמרי לר"י רס"ל לומר נוכל בי14דבשן
 בסברא או ברין או במעמ רקבסברא,

 מציע שלא ע"ב, צ"א מנחות אמר דר"נ מחולקין,הם
 ויעיין מעיקר, חמור טפל שיהא כולה, התורה בכל5ה
 אלא וש"י שם שפירש טפל, שיהא ד"ה פירש"ישם
 מכחו דאתי עשר ואחד נסכים, בעי לא דמעשרזה
 האחד, בתיבת הרא נלי דכאן ר'~נ וסבדת נסכים,טעין
 טעון אין דהעיקר אע"נ נסכים, טעון ומטרשאחר
 שיצא לההות יו'כל ירא רנלי היכא ס"ל עכ"פנסכים
 הת!רה בכל לה נצצינו רלא ס"ל רק הזה. הכללמן

 מייקר חמוי טפל ריהא מקום בשום הרא דגליכולה
 כנ"ל. זה אלא עמ2ירש"י יכמו לבד, עשר 'באחדרק

 כרבנן, או מעשר, בכסף בלקוח לר"נ ס"לדמסתמא
 ס"ל נפרה, שלא דבטהור נפדה, שנממא לקוחדנם

 וכסבדח והרי, ר"ה ע"א מ"ט זבחים התוס'כסברת
 רט"ל או הנ"ל. התוס' ש'הביא הכהשטה עלהר"ש
 שאינו מה הוא חומיה רלאו שם זבחים הנמ'כתירוץ
 ובתכוויה פריונה, למיתפס אלים דלא כה8ום רקנפרה
 לר"נ, ס"ל במוב, יע מום, בעל על רחל קרא נ"כדנלי

 רמכח כושום הנ"ל, זבחים הנמ' כתירוץ נ"כמסתמא
 ר"י סובד היאך לנמ' מספקא ר"י ועל קאתיא,קו"טים
 וליכא וכנ"ל, ר"נ כסבהת סובר אם ובתמורה,בלקוח
 לר"י מעיקרא הנמ' תירץ לכך מעיקר, חמור טפלכאן
 ר"נ כסכרת בזה רס"ל אפשר או תירוצים, שניכחנך

 מעיקר, חמור רטפל קרא דנלי רס"ל עשר אחרנבי
 חמור רכאן קהא נלי ותמורה לקוח רנבי לר"י, ס"לכן
 שהביא בספרי דרריש מקרא לקוח נבי מעיקרמפל

 כי"י בר"ה ע"ב נ"נ ובב"מ הנ"ל בובחיםהתום'
 כסף הכסף קרא הייני ר"י ר"ה ע"א, ל"חובפסחים
 פריך הלכך בטדב רש קרא נלי ובתמורהראשון,

 כשם ור"ל דכצשמורה, מקום מריחוק רבנן עלבתוספתא
 כמו מעיקר. תמור מפל רכאן קרא ניי אמרינןדהתם
 נלי דלא והיכא קרא, נלי אמרינן שנטמא בלקוחכן

 בר"ן ויעיין טגיקר, חמור טפל אנ?רינן לאקרא
 שו2ועה דבנלנול שבועה, נלנול נבי כ"זבקידושין
 ילפינן קרקעות של שבועה ונלנול אחר מאישילפינן
 שהביאו שם ובר"ן שם בתוס' יעיין ארומה,מנלגול

 אשכחן ע"א כ"ח שם בנמ' אמר ואח'קכמירושלמי,

 והר"ן ותוס' רס"י שם ופירשו מנין ספקבודאי
 בהנך בזה"ל כתב והר"ן ספק, שבועתה עיקרדסוטה
 נלנולה יהא )א בברי אלא בא עיקרן שאיןשבועות

 אף דמגינלין דחזינן אע"ג אלמא עי"ש ממנהחמור

 בממל5יין, רק בא אינו שבועה דעיקר אע"גקרקע
 רנלי מה אבנרינן אעפ"כ ממנה, חנפור הגלגולא"כ
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 שא לא *%וען עטתא דטכא יכן כל ודאישנחות עי נשק טטל אבל 6צומג דסי הרשע %קמטרח
 בח"ן 3צו ושסר ער עה, השב טישי מצדיגצ%
 ר"י על לובנר נוכל הלכך להנ"ל, ונחזור בנם',סר*יוטש
 ורבגן נלי, מעיהר חמוד ד6פל קרא דנלי רסהדסובד
 חוסיפו ונתו0פתא כנ"ל. פמעשד ק"1 ב3אזני'רהשיבו

 והישיב העישי. םן יותר בספי5ה אתה מדצרר הלשוןזה
 העיישר פן יוחד בי*פילה א4הד~מירו 3צצינו ר*ילהס

 נבאר בעוה"י ולטטן רבנן, יו וחח*יבונאזכצרה,
 שחל בהדיא קרא %י וישם מהסורה, ותשרבתורבריהם

 הקרא לדבנן אכ(ר יה'וא נ4שום בטוב, רע בע"םע5
 א"כ ר*אשון, כסף הכטף טעשר פדען נבי דורש,שהוא
 ח3נור דטפל ינלה חהקחא ס"ל לא דרבנן בהדיאס4שמע
 ע"א, מ"ט ובחים חגיש' כתהררז דם"5 רקפעיקר,
 קשתי, קרשיפ מכח ותםודה קאחי חו*ן טכחש"שים
 ק*אזי, חולין מכח קרשים דשה פירש*י שםויעיין
 5א סוא 5**1 אי רט איו, רש"י דברי משכ"תאשזביא
 ולק0ן בעקש, על אף יחול הידשים רכח ידעינןהצה
 על שה,*יבש דבנן של כוובחי הוא שכן בע"הנבאר
 נלי בן ונמו טחגצהה. 5הם שהושינ מח ר"יהברי

 ידג% לקרקע אה ו4בועה צרחת רשבועהההורה,
 בע"מ, % חל אין הקדש אאזחלת אף דסדשים,לבע"ם
 עלכע"נג נוררוזקדהשתהלחולאמ קדוש, כבי אםאבל
 % חל אהן שבועה רתחלת א4 אג91ה נבי כןסמו

 לורשע, *אף נהררת ע4בועה נתחייב נ'בר אם אנלורטע,
 בנ"ל. לספק קרא עוי צדיך יאעפ"כ כמשרו0ה, נלבודוזה
 דגלי להיוונ ריהנל ס"ל, לא ררבנן ראמרינן חג"לו5פי
 על תהריציוצ אטוי %ך העיור, סן חםוי ועשפלאצש,

 פ0ח, ו"ה ס"ט ובחים התוס' דביי כ1ה וניחאתטורה,
 הך והכיאע נסכים, שטוען עשר סאהר ושםדהאשו
 בם' הך % תששי מה ו5מאויה ע"ב, צ"א סנחהןרד"נ

 ההודה בכל מצינו דלא אסי נופא ר"נ האדזכחים
 א"כ שם, ז4שיו"ש"י כמו עע*ר באחד כאן רקכ%ה,
 מפל, לא ע4הוא הפ0ח בנ%תר לפרןש, הנם' כאןצדיך
 כולח, התורה בכל מצינו דלא ד"נ אמר לסהדא"כ
 כ4שם, התוט' הוה*ו חשה כן, הפסח בםוהר מצינוהא
 ולא לר"י, ההשיכו דהבנן כילן ניחא, הנ"ל לפיאבל
 והיאו חסוור דטפל כאן החחהה, דנלי ל4מר להוניחא
- השא, טפל דלאו וחירצו עשר, האחד קראיט"שו  

 או טפל מתרי עשר אחר אי בזה, %ונהא "שולכאורה
 רש"י ב3שזני' שם ויעיין בסהגי' ע"א ס' בכורותיאו,
 טיקרב ודאי א5א פירש"י שם תסודח היה איטד"ה

 חמורה עהמה ולנך ליה דהשבינן ראאשון הקדשש5מים
 וס3ד ע"ז %ינ הר"י עי"וש, ע"נ אהרים שלסיםסרין

 בפתני' ע"ב ל"א נויר ועיין נפרא, טעז4ר חפורהכי
 קירש הוא העשירי ישקורש כתוב אלא זוסחי%שר
 כר"כק הוא דנאןגיתין  פש0יה והצד יאחדהתשיעי

 אגשרו ד"ה שס דד"י אליבא פירשו שם יאזוט'רק
 ה0סוך אלא מקדש הומשירי ראין ע"א ל"בבא"ד
 האחד דם"ל לש"טתו יר"י לוטר נו% הלכך עי"ש.*,

 טמכיפ, דבעי תודה %י וא8"כ ששייי, ח23ורה הרהעשר
 טכל פצשגיטר חטור רטפל אחד כמוום סצינוא"נ
 3ששה*ר בכסמ לקוח כפ תודה דגלי בג2"גו בןל31שר
 ווזל ובתמורה דאהשון כסף הבסף נמשום נפדהדאינו
 אב5 העיקר, מן חמוד טפל ב5צב, רע כהצום בע"םעל
 אצשה מחמיר לר"י נפרה נבי ואמרו עליו רפלינירנבן

 עיא ד"י בנודות בד"ט ס"ל העיקד, טן יותדבטפילה
 רהוח בסתגי' שם וכפירש"י סעשד תמורח הוהרלא
 חיווי טפל בם"ם בצצינו דלא ס"ל כנ"ל. ראה*וןחהרש
 ר"ה ע"ב ט"ם בובחים חתוט' שכתבו ונמוכ34"שר,
 טחנ"ל. ומובן אחר, באופן וקצתפ3שה,

 פ"מ שבזבחים אימא הגא"בעית לפוש להנ"לונחזח4
 דר"י דאליבא כיון תוא יכן ב', באופןעעא

 דפשרי אע"נ עשר אחד נגי קחא דנלי נהדיאמציגי
 סעיקר הוא וחמור נסכים, טוען *אח"כ בארשר,הרומת
 הע"שר מן חכעד טפל על הנט' קושית והתחלתמעשר,
 סעכב דצפון ר"י יייף השך ור"ל ר"י י1דבריהוא

 ניי עו4ר דבאחד ר"י, יסובר כסו דלנשש וא"כבעולה,
 טעשר בפדיון כן כמו פזעיקר, חנשור רטפלקרא

 צשון נבי קיא נלי כן כפו אולי וא"כ כנ"ל,ובתסורה
 ילפווטש דעיקר לעולה, טפל ע4הוא אף דהטאהנ"3

 קרא שנה עכ"פ ילפיגן מע%ה צפון בעיחדאשאת
 דטפל קיא כאן נ"כ 'ונלי לעכב, פעכהם שניבדעמ*ת

 בעולה, צפון דטעכב לר"י סגלן וא"כ נ1גיפר,ח3שוי

 דנלי היכא %"י, דאף וש4שריגן חנ"ל לפי קשיאואי
 יש נלי, רלא והיכא %י, מעשר המור ד6פ5יחא

 בשם לעיל שהבאתי כן 'וכמו מעיהה חטחר ט%אטיינן
 ו4שישש אין לב*ערה א"כ כנ"ל שבועה נלנול עלהר"ן
 יוזו, דנלי דם"ם בעולה, כהנכב רצפון לר"יסג"ל
 "עיקר על נ*סהרם קרא נלי בחזעיקר חטורההפא%
 פודין שאין *"י ירא שגלי טעשד, פדיון כמוההיפך,
 בהה מעשר עצם טבי ירא נלי מעז4ר, בכסףהלהוח
 צ"א מנחות נמבים, דטעון הרא דגלי עשד אחרבנסף
 אין דמעשר דץ"שא אקכא האחד, מת"בת זה דרשע"ב,
 ד4 שם בחובה, דק בטדד דאינו כהמום נמכים,טעון
 בע"כ! על חל תסודה הטוניא כל שם ועיין וצ"א,צ'

 קחא %י נפדה אם אף ועבררה, בני*ה שאסוורלענין
 ההייוש אם בקרא, בהדיא בוצינו שלא הנם במוב,וע

 49דם ונם פדיון, אחד 'ועבודה בניזה שמומרבע"גו,
 לא כמ*ורש רק ארבעים, מופנ אינו פדיונן לפנידאף אסי ע"ב, ט"ו שם ל"א, י"ד בכודות לאו ליכאפד"ון
 בר"ה ע"ב נ' יוטא בדש"י ועיין ע"ז, קראאמר

 4שם בזבח. משא"כ ר"ה רש"י ושם הלה,שהתטויה

 ע'א8, ואבנים, עצים מקדיש כגצו דהווש מ0בראפעיש"י
 הקרש תחילת יליף די"י תטורה, די"ש סוניא יעייןרג

 הקו"ש, טסוף י"ה פיהש"י שם ויעיין הקרש,מ0וף

 הסרש, תחילת 0מיכה לצי סקרי דתגשוההופירש"י
 41הביאו ככצ הקו,ש, סוף םקרי הפרבן עצםולנבי
 ב4שר"ש נבי נ"כ לוישר נובל הלכך טגזיד, שםרש"י
 חקו"ש סוף 3שה הקו"ש, בשסוף הטו"ש תחלח דיליףבע"ם



כחשו ך יזהדו"מ ת ר א כשרן
 איכא זה וע5 סעיקרו, בבע"ג? ממיד אינו ו~מודההיינו
 אביי חישת שם עוא, ט' תמורה בטוב, תיבהקדא
 על ה5 אינו תמודה 5נבי א5כם* שם, יעייןורבא,
 כן במו דו?ים, קדוי~ת רק הנוף, קדושת סעיקדובע"ם
 צפון 5ענין אב5 פשוט, וזה ועבודה, נייה 5גבי ח5אין
 ינלי כיון א"כ נאנכב, דאיבו עו5ה נבי ידא נ5י5א
 מטפל עיקד ניל4 5א לגנה 5עיכובא, חטאת גביקדא
 הינא אטרינן דלד"י כיון כך, י"5 דק מהטאת,עולה

 כן כמו כן, אמדינן מעיקר חמוד דטפ5 קדאד~י
 ע~ה נבי נשר בריעגד בצפון ק"ו, כאן לוגחי3וכל
 שלא ק"ו דעביד ע"ב י' יבחים ועיין לשמן,משלא
 ויעיין שם. ודחי 5טקוכוו ונפשלא לזכונו כהט5אלט'מן
 גמטחיטה זדיקה ליל4 נוכל דלא דאטד ע"א, ד'יבחים
 איכא הלכך צפון, שטעגות להנך מה סה4וםוקבלה,
 שם עבודות בד' שישנו לשגון, ש5א מה ק"ו,5מי,מר
 דק בכך, עולה קדבן נפסל לא אעפ"כ ע"א, ד'זבחים

 בודאי עבהדות, בו' דליתא צפון לבעלים, עלוש5א

 נפטל דהתם שאני וחטאת הקדבן, בדיעבד נפס5איי
 שחטן שלא טה נ"כ נפסל 5שמן ש5א החטאתבדיעבד
 ד,טלא כהשום ואיבצפון,

 5שמי
 ד' שם מחשבה, פמול

 צריך בע5מא סברה מעשה, פסול הוה וצפוןע"כ,
 ד"ה ע"א ה' קידושין התוס' שכתבו כמו בק"ולהכניס
 כ"ה וב"ק ליבמה, מה ד'יה תוס' ד' שם ויעייןשבן,
 דגלי 'היכא 5ר"י דאג~רינן כיון ה5כך עי"ש, או,ד"ה
 כאן נ"כ לומר צריך א"כ נ5י מהעיקד חמור דמפלקרא
 דבעו5ה מחמאת עולה היינו מטפל, עיקר י5פינןד5א
 5מי5ף גוכ5 דלא וכיון הקדבן, 5פסול ש5א ק"ו,איכא

 חמור, דטמף קרא נ5י דכאן וחזינן שסול,מחמאת
4א

 ידעיני
 אין דבדיעבד וצ"ל בעולה, לעיכובא כ5ל

 לר"י מנ"י ואעכ לבעלים, הקרבן אף ועלה כ5ל,מעכב
 איגמו, ואיבעית הנם' כהטני 5כך בצפון, בעולהעיכובא
אב5

 ואסדו במתני' ד"י על בהדיא רפ5יני דבני
 ס"ל ו5א מעיקד, חכוור טפל היאך חנ"5בתוספתא
 טפל איי ב(הום דכל ס"ל דק נלי, קרא דגלידהיכא
 תמורת ד5או כר"י ס"ל עשד ובאחד מעיקר,חמוד
 ראש,ון, הקדוט דהוי הנ"ל וכפירש"י הואסעש'ר
 בעולה, סעכב דצפון מנ"ל הנם' פדיך לאולדידהו
 מק,ום בשום קרא נלי דלא דס"5 מחטאת,דילפינן
 ע"כ זה, אופן 5פי רק - מעייר חמיר טפלדיהא
 יגפפל סקום בכל מצינו דלא מ"5 ד"י על דפ5ינידבנן
 דאחד ע"א ט' בבכודות כר"מ ס"5 א"כ כקיקדהמוד
 וכפי' מהרי, סעשר תמורת דלאו תמורה עושהעהשד
 ראשון דהקדש תטורה היק אלו ד"ה בסתני' שםרש"י
 דבאחד הרמב"ם, פסק קצת ק,שה א"כ עי"ש כנ"להוא
 דהלכות פ"א תמורה, עוע~ה דאין כד"י פסקעשר

 דהיקוח כר"י כת"ק פוסק וכאן ב', ה'למהבכודות
 הנם ה"א שני מעשר דהלכוח ז' פרק נפדה,'שנטכאש
 דס"ל יי"טבשייט

 כסף דכסף ררש על פליני דרבני
 עי"ש, גד"י, בר"ה ע"ב נ"נ ב"ס ושוס' ויעייידאשוי,
 דברי הנם' שמביא ופקום יובכל נ"כ, סרעקדק אינועכ"פ

 למיתפס א5ים דלא גהשום רש"י מפום בכ5 מפרשר"י,
 ר"ה קי"ג סנהדרין יקבר, ד"ה הנ"5 בב"םפדיונו,
 כהך עיקר רש"י תפס א"כ עי"ש, לכולה,ו5יפרקו
- מעיקר, חטיר מפ5 שאין טובר ר"י שנםתירוצו,  
 ע"א, מ"מ שבזבחים אימא, דלהואיבעית נאמרואם
 שאין סובר ר"י שנם ה'ראשונים, מתירוצים הנם'נופל
 המקומות, בכל הט"י תפס למה מעיקר, חמודמפ5
 דכיון הטעם הוא או5י פדיונו, 5מתפם א5ים ד5אכהטום
 נאמר אם הנ"5 ולפי העיקד, מן חמור דטפ5 קראדנ5י

 דנגי מקום דכל סובד יר"י ס"5 אימאדהואיבעית
 ורבנן דר"י אליבא נ5י טעיקרא תמוד דטפלתודה

 יוכי ד5א דאוסרים ובתוספתא בכטזני' עליודפ5יני
 דהם וכתבנו סעיקד, חסוד דטפל קו,1 דלינ5י5היות
 5מעשר, הוא מפל דאין כד"ם עשד באחד אףסוברים
 שלא דאמר ע"ב, צ"א דמנחוח ברייתא ר"3א"כ

 ופירש סעיקר המוי טפל שיהא התורה בכ5 להסצינו

 באחד ס"5 ומסתסא עשר, אחד היעו זו א5ארהם"י
 מעשר, 'תמורת דמיקרי ע"א, מ' בנירות בר"יעשר
 בכמ"מ דליכא ס"5 דר"י דבנן הוא ש5ישי רעתא"כ
 דהקדש כד"ם ס"ל ע,שר דבאחד מעיקר, חג!ורטפל

 ס"ל וד"י מעשר תמודת מקרי ולא הוא.דאשון
 דניי וכיון מעשר, תיומת מקדי עשד אחדכשימתו

 אטרהנן כן כמו העיקר, מן דחסוד עשד באחדקדא
 4פי מעיקר, חמור דגפפל תודה דנ5י מקוםבכל

 ' רבכ כובר ור"נ הנ"י, שבזבחים אימאהואיבעית

 כגשו עשר, באחד רק מעיקר, חמור כ(פל 5יכאהתוהה

 יד"י ת"ק בדבד שיטות שלשה א"כ שםשפיריט"י
 סובר אין התורה ובכ4 כר"י עשר באחד סוביור"נ

- נכונה, סבדא אין ווהכר"י  יפראנ נ5ענ"ד 5כך 

אופי
 הנ"י במנהות ר"נ דבאמת הכל ויתודץ נ'
 יכו4ים וכן מעיטר, תמורת מקרי עשר דאחד כד"יסובד
 מעיקר חמור טפל דאין דכוברים דר"י רבנןיכבר
 מעיטר תמורת דהוא ליסבר, יכויים עשר באחדאעפ"כ
 סובריפ ד"י ובין דר"י רבנן בין כו5ם וסובדיםוכר"י
 כמגיקר, חג!וד ד0פל קרא גלי עשר באחד דדקכד"נ

 לומרייואיי
 אין למה קשיא ואי התורה, יכל ממנו

 תמורה הוא, חידש שמו דחמודת כהטום ממנו,לומדים
 ועיין תמורות, כשאר בע"מ על חל ואינו ע"ב,י"נ
 הלכך עי"ש, חלה, אינה שמו תטודת ד,ה רש"ישם
 אין הסברה, אמרינן התורה ובכ5 מחידוש, י5פינןלא
 להמ שמתדר ומה בזה, פלונתא ואין מעיקר חמודטפל

 מעישר חמור טפילה טצינו הנ"ל בתוספתאד"י
 בש"פ הרבה טצינו קבוע, בע"מ על שחלבתסודה,
 אימא ד"ה נדה תוס' ויעיין דרבנן, לדב,דיהםשמהדר
 הרבה ויש ר"א, דקאטר והא ע"פ.שכתבול"ח
 שבאד שניה דקדושה סובר הוא כאי, כמו ביהכיוצא
 וכעצ קלה, הוא דמים בקדושת אחדת, קדוש'המכח

 פדיונה, לכ(תפס אלים ר5א הנ"ל, דידן בנם'שאיתא
 שאיי דמים בקדווטתודותא

 ביא מהם ייחנות "כול
 5שצב הטיא פריונו ח8י ב"ה, בקהושת נכצ כלל,פדיון



ש~
 ך יזחח"ט וז פהא"-רז

 וצאסטר כאן אבל הוא, נם פדענו ותופסהקדושמ,
 יוכל כשנטמא רק פדיון, בטנ בידויטלים אוכלעצטו

 דינו לירושלים, חוץ אף מעושר, בכסף ההלקוחלנדותו,
 כדי שלקחן כהשום בידושלים, עצכוו סעשדכמו

 ע"א מ"מ זבחים התוס' שנתבו כמו בירושלים,לאכלם
 מ"י, שני דמעשד פ"נ הד"ש וכן הנ"ל, והדיד"ה
 שם ויפדה, ויחזיד ד"ה ע"ב נ"ה ב"מ בתוס'ויעיין
 שנלקחו דבעת כיון ר"י וסובר עי"ש. דבדיהם,ב0וף
 דאוין דאין פדיון, שם עליהם חל לא מעשדבנסף
 כשיממאו, מעצמם פדיון שם עליהם חל אין אז,שדות
 שלהם הפדיון אח"כ שיתפסו שלהם קדהשה אליםדלא

 תמודה נבי ע"א מ"ז בכודות מוניא ויעייןמעצמם,
 דתמודת ס"ל הגוף קדווחת לנבי עי"ש פדיונו,לאחד
 ידושה וכסו עצמה, קדושה כמו נתסס הגוףקדרטת
 אגל עצמה, בע"מ על לכתחי5ה חל דאין אע"נעצמה,
 הנוף קדושת שם סינה אזלה לא כשהעדשה,אח"כ
 אחד אף ועבודה בגיזה אסוד דהא כשהוטמה,אף

 כן ככצ ארבעים, דסופנ ע"ב, מ"ו בכודותמדיונן,
 הקדבן, קדושת עליו וחל עצמו לקדבן דמיהתמורה,

 סוברים ודבנן שהומטה, עצמה הקרבן היתה שהיאכטו
 שהשיגו וכמו לתמודה, מכהח דסי מעש'ד, בכסףדלקוח

 בה, שהגויר בשעה אם תטודה בסו הנ"5בתוספתא
 אעם"כ פדיון, שם עלי' חל אין בע"ם היתהלא

 הקדבן על כמו פדיון דין עליו ח5 אח"כסשהוסמה
 דין להן דיש אע"ג מגשר, בבסף לקוח כן כמועצסו,
 אעפ"כ פדיון שם עליהם חל דאין בירושליםטעשד

 לפי הלכך הג"ל, בתוספתא ויעויין בידווליםעצסו הסעשי על כמו פדיון דין עליהם ח5 אח"ככשמשמאו
 דמנחות כד"נ סוברים והכל בוה פלונתא איןהו"ל
 דק התורה, בכל מעיקר חמור טפ5 מצעו דלאהו"ל,

 דאיכ14 אע"נ כנ"ל מחידוש עפינן ולא שמובתמודת
 כללו ילפינן ההד,ש כדבד לידון שיצא דדבר דאסימ"ד
 לא החידוש עכ"פ וע"ב ע"א מ"ט זבחים שםמינה,
 נטר כללו אבל ד"ה רש"י ע"ב שם יעיין מינה,ילפינן
 אימא ואיבעית ע"א שם הנמ' דאטד והא עי"ש,מ"נה
 דאין סובדין והכל בוה פלונתא דאין דססקינןכיון
 כדטום היינו כנ"ל, התורה בכל מעיקד חמודטפל

 טפלין לש,אד דמי לא מזה, זה שלמדין מהדי5פותא
 היעיקד, בלא הטפל להיות יכא אין טפ5ין רשארב,א"ט
 עיקר בלא תג(והה הפהמטר, בטנ טעשד בכמףלקוה
 בי5פותא אכל ק~בועה, עיקד בלא ~נבחסה נלנולקרכן,
 ו ומינה, פיגה דון אסיינן אם בש"ס פלעתאאיכא
 ואוקי מינה דון דס"ל ולסאן ב4שזדא, ואוקי כינהדון

 ס"נ נדה הטלמד, מן חסור הלמד שעמיםבאהרא
 דר"ם דדבנן דטטיק ע"כ ל"א שבועות ויעייןע"ב,
 וגם הוא, ד"י ואולי באתהא, ואוקי מיגה דוןס"ל
 עו5ה אויי כז פי על יאף מעולה, דילפינן בחטאתכאן

 לשגע של14 וחטאה כנ"ל 5שטו דשש מק"ובאתרא
 איטא. ואיבעיח חנמ' אטר 5כך פסיל,נ"כ

 חגעד שיהא חוסיא שום מצעו לא הש~ים נכללכך
 בע"מ על הנוף קדושוז תמודה חל אם העיקר,סן
 לתקרש דמי קדש, טחמת שבא כיון אעפ"כמע"שרו
 חגמימה דאשון דהקדש אע"נ ונפדה, שהוג(מה,ראשון
 שהוא כיון התמוהה אעפ"כ נפדית, אינה והואעדיין,
 בע"ם היתה אם דאשון מהקדש המוד אינהבע"ם
 היא, תטיסה דאשון דהקדש אעמ"כ התמורה,ונפדית
 סעצם הדין בה ח'מוד אין שבועה, נלנול נבי כןכמו

 גמ4בועה, עצמו פוטר היה מסייע עד היה אםההשבועה,
 עד אין השבועה שבעצם אף הנלנול פומד כןכמו

 הנלנול על לימוד דגשצריך כיון הנ"ל כל ו~דמסייג,
 ו'הד"ן ה,תום', שכתבו כמו עצמו בפני ודבר דבד כלעל
 ל"ה אחד 'ומאיש זה סאיש הידושלמי בום זאתכתב
 להשביע שדאוי בדבדים ממלטלין דק דסנלנליןילפינן
 מנלן קרקע היינו להשביעו דאוי שאין בדבדיםאגל

 הד"ן אחמד אעפ"ב דאדוסה, מהדרשה יליףדמנלנלין

 דכיון בזה"ל הד"ן וכתב דמנלגלין, טנלן ספקועי
 חמוד נלנולה יהא לא בבריא אלא ,אינהדעיקהה
 וברור. פשומ וזה אחדינא, ילפותא ע"ז וצדיךמעיקרה,
 סעיקד חפור טפל בנידן סעכ"ת שכתב הדבדיםןירעך

 ומברה, מברה בכל לדבד להאדיך דציתי5א

 מעמ רק כרתב אדני ובלילה הבדיאה, בקו איניכי
 5כן יהשהב, סוכדח שאני תשו'בות וההבהביום,
 שכתב הפדמים לכל ש0תבתי במה די לענ"ד כיקצרתי,
 ביהד נדבד רק סעיקד, הגפוד מפל בנ*דןמעכ"ח
 ש0תבתי מה על סעכ"'ת כתב מעכ"ת, שכתבהדברים

 יבול בשבועה דק נאגפן, אחד שעד הוא נוה"בכי
 דחייב דשבועות הסוניא כל ניתא 'להכילהכחישו,
 ממאן ומעכ"ת דד"א, ובנסכא דוטודים בשניהםבקרבן
 על ברמב"ן זו 0ברא ומצאתי עוד, עיינתי כעתבוה
 שפיהטו !יש בזה"ל, שכתב דד~א ובנסכא ל"דב"ב
 שישבע עד אחד עד האמינה שהתורה ספני הדבדטעם
 נאמן, העד הדי נשבע שלא זמן וכל להכחישוהלה
 דידי לומד נאמן אינו לפיכך דמי, בפנינו שחמףוכמו
 שלא לישבע יכול שאינו וכיון בשבועה, אפילוהמפתי
 חדמב"ן. עכ"ל כהטלם,חמף

 מן התשה בסבדות, ע"ז להקשות האדיךרמעכ"רן
 על שלילה, ברדך התורה ,כתב למההתויה

- ולממון, לשבועה יקום כתיב ולא יקום, לאממון  
 ידך על ולא ודאי, דדך על ידובד התודה דובבאטת
 כנון הספק, עצמה התודה ביאר 0פק ובמקוםפפה
 0תב בסומה ידע, ולא עצמח התורה סתב תלויאמטם
 ובמה נטמאה, לא ההיא נטם14ה ההיא עצמההתויה
 וסבי ממזר, נבי ההטנא אמי ודאי המם' דרשפעמים
 לבם יאכל, דלא ה'וא טמא 'ודאי ע"א, 'כ"ט סוטהמסא,
 ודאי אמד ע"א ס"ד נזיר המים, פני ע5 שרץשרץ
 ספה על א,ת דמייב קרא דג5י לאו שי טמא,גגעו
 מפק אסוד ודאי בולה התודה בכ5 אכהנא הוהאיסוד
 ספק ד5כך אחת. בתשרבה זה הארכתי וסברמותד,
 ההמב"ם דעת בסוא בזה ופירעאעי טהור בד"הטומאה
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 א-יר ספס 'טסובר הבחו שגשרשים כמו סוברשאק
 א5וה הלכך מ9, סטיסו סאן חמן התורה כקטוחר
 עאא בא אק סמון להוציא דלודאי כאה נ4כתודה
 שו טצ"י ישבע אול שבועה ב"ד פומ-ן ור הערק
 לסי נ-שוט וזה 3צצה מחיעו הוא "שבע לאואם

 האכצנעגחיק
 בתחילה האנו ע"א ל"ב 'טבועות ימעכ"ת הידשהרעזדי

 ופט-8 לממהנא, קם דע"א טרבר 8 בר"דר"א

 והקשה וע"ש, 5צ%ן, על קאי לא יקום דלא דם"לרש""
 דד"א הסבחא, בוה דפליני הנמ' תידץ לא לסהכעכ"ת
 ממון רעיקר למטונא, קם רעיקד ס"לכר"ש

 ה-
 כ% ידעתי לא ע1ברגה, דעיקד ס"ל ורבנןדמחייבו,
 מחייבו דאין כיון סול הנם' הא בזה, סיכ"תכוגת
 רהעד קרבן, הער מחיוב אין "שבע ואולי 15מון,רראי
 ועא טהבן, ממפק סחויב אני ואין '"שבע, אוליאומר
 כודאי 5צטרי לכ1מון דנודם ס"ל בר'א9 דר"אמתוץ
 נןצבעין אין אדם בני דרוב שפיהש"י וכמוממון.
 דנורם וושלנ(ה דט"ל הרשב"א ל,צון ומה עי"ש,לשהר,
 אהל0תא, הלכחא דקשיא ו'הוהשה דמי, כב1מוןל15מון

 ותירץ פסוד, ע"א הכהשביעו סרבנן כאןד8מקינן
 ק-מאבד בכפירה אלא תורה חיובה רלא שאני,דה'כא
 נבי לניל הנט' שאמר סמה האיה ומביא מכמש,ממון
 כ1ניד ענאילו במהום אלא לך. אמהתי יא ינ"ד לאאם
 אמרתי לא 'נאמד אני ואף ומ0יק ממון, זה מתחייבזה
 לא נודם אבל מתחיוב, ווה מניד שזה בס*וםאלא

 הנמרא האמד מה על חדש פירש ,מעכןת כתבעדך
 בשתי רש"י ופיהש להשתבע, דד"א ננ1כאנבי

 ע"א מ"ז השם לישושבונ, י"ה ל"ב שבועותמקומות,
 חסף, שלא העד להכח"8 היצבועה היינו לישתבע,ד"ה
 וכן ל-שחבע, ד"ה ע"א ל"ד ב"ב די,-ב"ם פירשוכן
 בד*ה שם הדמב"ן אותן הביא חנגאל דבינופירש
 ל-שרנבע בזה"ל בב"ב שם בהדיא הם~(פ0י 0תבו3ן
 כתב מא ובשבועות עג"ל, מודה קא הא חטףדלא

 רכו', חטפתי אין אמר הא אישתבע לי' ליוואבזה"ל
 וכן בב4ב, שכתב כמו שם כוונתו כן ונם שם,עיין
 שבועה הר"ן 3תב לישתבע, ד"ה בהדיא הד"ןכתב
 דהמי, מודה דהא לישבע יכול אין 13חייבושהעד
- שם,עיין  שכולם הראשו3ים דהשבון נד-צוב המעת 
 ורכנב"ן ור"ח ואטט רש"י הי"נו טננון, בחדפיו"שו

 דבוונה בנמ' חד"8 דבר פיו"8 ונפעכ"ת ור"ן,ורץשב"ם
 בשם זאת וכתב חסף, דדיייה ש-שבע היינול"שתבע
 ידעתי, לא התוס' בחברי זאת מקום ובא"זההתוס'
 ד~זוט' רה הוי, ד"ה ע',1 ל"ד ב"ב חת-' בדברילא

 התום' בדבדי לא ונם חטף, דדידו דל"שתבע שםהההשו
 בומהדוש"א שם יעויין הרה, ד"ה עי"-8 ל"בשבועות
 שהרי חסף דלא לישבע יכול שלא דהיעו בוה"לש0חכ

יו-
 אגשע דברי ובם' סק"י יו"ד דו-ז בחוהז עייוטאם

 ולתלות טעצטו חדש פירש מעכ"ה ו0הב שחטף,מודה
 כפש-9 הוא דנם' פש*טא הא התוט' בדבריחפירש
 מהמה מעכ"ת על זבות מלמד אני רק ראשונים,דהנך

 אחר פיריש פירש אטע דברי אען לסתודהחביבות
 רבוותא. הני של הפירושים כלולטתוד

 שפוסר להנתבע גשסייע עד טעכ"ת כתבעדו-
 מהני איך היתביעה, כל מסלה אםג-שבועה,

 עדים בלא הנהבע מן התובע יתפיס אם תטיסה,אח"כ
 הא הנתבע, מן החוב את חספתי דלא במ*נוויתבע
 היא, קווציא לאו הנתבע, את הכ-מי*ג עד פטרכבר
 התובן היה מתחילה אם מתחילה, סוף נרע לאדהא
 סמייע ועד עדים, בלא 5-~ו תהשס רהההמוחוה
 ועד העד, להכחיש בשבועה 'נאמן היהטתבע,

 המטי-
 מוחש* כ,שהנתבע היינו כ--בועה, דפוטרולהנתבע,

 כץטהתובע נמי בסוף הלכך פוחזק, כשהתובעולא
 ולא חמסי"ג, תעד *הכחיש בשבועה נאמן הואתפט,
 נזה"כ שבועה השנ מנ-צ, כהשבועה מטייע עדעדיף

 דאודיקזא שבועה נשבע כבר ואם להעד,דמכח"ש
 שבישת או כהצבהגתו, הנתבע פומר העד,להכח-8
 ובו' ולקח כדכתיב בשבועתו, התורה פטדוהשו3ודין

 לנמרי נפטר נשבוג שכבר התודה ויטבוע'ת ישלם,ולא
 שבועה עוד שנהחייב אחד ו*ף מתביעחו, התובעמן

 הראשונה, שבועה עור עליו ל~נל יוכל לאלהתרבע,
 4גח"כ ואעפ"כ התודה, שבועת לו נשבע שכברכיון

 התודה, מן נאמן מחנתבע עדים בלא התובעכוצהפם
 ש5בד אע"פ הנתבע, מן שתבע הראהשונה טענתועל

 מגבו שתפט כעת התורה, בשבועת הנתבע ממנונפטר
 שבועה, בלא התורה מן ההובע נאמן עדיםבלא

 0עי4 פ"ז ח"מ היסת, שבועות לישבע חייבוטדרבנן
 עדיף לא היכך עי"ש, צ' ט"ק בסמ"ע ע1ם יעייןל',
 ופשוט. ממייג,עד

 ועס1טר טסייע 3ועד ראייתו להחזיק טכ"תדמש"כ
 מח"ם, פוטרו אין אעפ"כ שצהבע,נ-שב-ה

 כ-ה והוכיח הטוד, בשם י"ד ט"ק פ"ז הש"רמ"ש
 א-, למענ"לז והשבתי קי"מת, עדיין דחביעתומעכ"ת,
 כאעם, 'ח' הכמ8ביעו על יש נ"כ עד ע"פדבהשביעו

 טעל"ת ואמר כ"ב, סעיף פ"ז ,המחבר שכללכמו
 פ"ז ע"צ בשם בפקת שכתוב סה כל סעצמוטתחילה
 דבריו, ככל בפ,ת עפמצא אמד ואח"כ כ"נס"ק

 כשירצה קודם ניצוח, שי בח נד" כמה ע"זואמרתי
 הר-נשונים ש5 פירושי כל לדחות כונב דברילסתוד
 ליעות~נע, דאמד מה דד"א נסכא נבי הממ'שפירשו
 אחרון, דבדי מחזיק הוא דבדי לדחות רוצה הואהכעת
 בדבדיו סתירה שיש ולבר סעצמו, דבר פחד,8אשד

 חסורה כה8בועה פוטר ט0ייע עד מה ק"ו שכ'מעצמו,
 בשם בהדיא בתב הנ"ל הש"ך והדי 0תם, ח'ומכש"כ
 ח' עליו יש סשבועה, פוטר מסייע דעד דאע"נושמוד

יוכןף
 בוה ש3תבו סה כ*ד בינה ובאמדיט"ז
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 רח' כהשום והיינו טתם, מח' פוטרו אינו א"כטהם,
 כל על ס' רק להנתבע נוכח בלשון אומרים איןסתם

 עיקר הוא בן וכופר, התובע טקות בידו שישסי
 המשביעו על התקנה עיקר הוא וכן ח"ם, ש4התקנה
 וכסו כ"ב, ס' פ"ז בש"ע שאיתא במו ח"םבחנם
 אף הזה בזסן נהנו רק סקי"ב, ע"א הסם"ע,צכתב
 אותם הביא התומים, ושבתב כמו לנוכח אומריםלח"ס

 כהטמע ועוד י"ג מ"ק באורים ע"א סימןהנתיבות
 יוכל ינוכח, אינו דח"ס 'כיון מהראשונים,בהדיא
 ל"ב שבועות ועי' ע"א, ע"פ שנעשה דבר אףלהחרים

 שא"י וסתוך שבועה סחייבו דעד דר"א, נסכאנבי
 וכסו לשלם, צריך העד רחי*בו שבועה הךיישבע
 עוד וכתב הנ"ל, ראשונים הנך וכל רש"ישכתבו

 יוכל סי כי בזה"ל וכחב ה"ם, עליו דישהריטב"א
 סמונו שנובה סי על סתם יחרים שלא טזהלסנוע
 התובע יוכל דבאסת הרימב"א, עכ"ל כדין,שלא

 שכה2מע וכסו בידו יסחה סי ואין להחריםבעצמו
 הגאונים תקנות ע"פ וכן הנ"ל, הריטב"אמלשון
 דהא בח'נם, המשביעו על ח' להטיל שיוכלשאמרו
 ע"פ שבועה שחייב סה ע"פ נ-כ בא בש'בועותהתם
 שחטף, הנטכא להחזיר ג!חוייב לישכע יכול ואיןע"א

 התומים בתב ושסא, ברי בין נ"ם שכתבווסברתם
 אבל ברי צועק שהוא כיון ממילג רער אע"נהסברא
 סדאורייתא, שבועה עליו אין מסייע עד בלאבשכ4ש
 הססייע כעד כטו לדבר רנלים יש ברי טוען דאיןוכיון
 וסנין מתם. ח' עליו להמיל אין ברי צעקתוכלא

 והתביעה כמ2בהגה רפומר כאלה סברות לומרלמעכ"ת
 נגסר בו ופטרה בו חייבה שהתורה דבר כלנשארה,
 הנתבע, את התורה בו רפומרה שבועה כסוהתביעה,
 תפימה אח"ב שסועיל וסה התביעה, רננסרמקרי
 ותפיסה הדין, ננסר ממייע עד וכן חדש, דיןנתהוה
 עדים בשני שנגסר דבר ואף חרש רין נתהוהאח"כ
 נתהוה אותן ומכחישין עדים שני אח"כ באיםאם
 חד"מ.דין
 כתבתי שאני בותב הוא דברים, סעכ"ת כתב%ך

 היסת 'נתקנה לא עדיין הכהטנה רבזסןראיות
 נתקנה בהלואה שלא 3י 'כתב מעכ"ת כי בסכירה,אף

 אני כי סעכ"ת כתב ובעת הכה2נה, בזסן אףהיסת
 הן. ראורייתא הכמ2נה שבועות כיכמגתי
 כל היה כוונתי עיקר במ2ביעית ראיה שהבאתיבצה

 הוא, סלוה לאו לשלם, תיכף רק לזסןשאינו
 אח"3, לשלם צריך והוא קודם הסחורה ליתן ליוסה
 כך בין ששילם, טוען הסחורה שנתן קורם ליוסה
 להאריך, עוד רציתי ולא הוא. סלוה לאו כךובין

 הכד2נה בזסן נתקבה לא היסת שכועות כיהקיצור
 בהלואה. ולא בסכירה לאכלל
 תיבות כמ2יב אני מעכ"ת ע4כתב השני מכתבדעל

 אם כי סדעתי, סברות לומר דרבי איןהללו,
 וביון דאורייתא, הנלנול גם ראורייתא, 41בועהעיקר

 או ראורייתא שבועות כל 3סו הרין הוא,ד4ערייתא

 וכסו הראשונים, בל שנתכו כגת ישלם, אוישבע
 נחתינן בדאורייתא ט"א שבועות בגמראשאיתא
 עי"ש, ונכמיו מיחת ר"ה פירש"י שם ועייןלנכטיה,

 יוכל שישלם ואחר כ"ב, טעיף פ"ח המחבר פסקוכן
 התדבע הוה אז והיינו בסחבר, שם היסת,להשביעו
 שההה הנתבע נשבע אז, לו תובע והנתבענתבש
 ויוכל ונפמר, נשבע סוחזק שהוא וכעת תובעמקודם
 מקודם שהיה כעת, לו התובע על ההיסת להפךבעת
 ב"ר ביר הנתבע שישליש הסנהנ רט ברור. וזהנתבע,
 הנתיבות שכתב כסו היסת, התובע שישבע עדהמעות
 לקבל התובע ירצה אם זה באופן אף וגם סקמ"ו,מ"ח
 שבועות רש"י יעיין והפנרא יום, ל' השסתאעליו
 שפסק וכמו עי"ש, ננדי' זסן רממי עד ד"הס"א

 לו ליונן הב"ר צריכין כך קבל אם ט' סיסןהש"ע
 ידידו,ההשלשה.

 רענאבורנ פ"ק החונה הלוי,ראובן

 ז--
 הנ"ל בעניןעןך

 המחבר מהנאן שניהתשדבה
 זצ"ל דענאבורג ראב"דלהג14ן

 נ"כ מפרשים והרסב"ן והר"ן הרי"מ שנם ס"שהנה
 רלא בשבועה דר"א דנטכא לשתבעהאי

 כה2ימת חזקה עכ"פ ראייתי דהלא רש"י, כפי'הטמ
 לענ"ר דנראה ועור פליני, לא ובזה ופירושםהתוס'
 או כגזלן לו הוה האי כלל בנירסתו היה לאדהרי"ף
 אסר האי בגירמתו היה אלא חטפתי אין דאסרביון
 נמצא אנה ידע שלא כתר"ג ום"ש עי"ש, חמפתי,אין

 ל"ב שבועות התוס' רכרי הוא זה הלא לענ"דבתוס',
 מחזיקין דבר דכל כהטום וז"ל שפירשו נגזלן הויבד"ה
 הוה לא עדים שני הי' ואם בידו שהיה סי בחזקתלו

 הוי דמודה כיון נמי השתא חטפתי דידי לומרמהיסן
 שמודה כיון דהאי מפורש שפירשו הרי עכ"ל, כגזלןקו
 לוסר נאסן שאינו על 6עם לנתינת הוא כגזלן לי'הוה

 מפרשים הם וע"'כ ערים שני ע"י כמו חטמתירידי
 דהוה ואמר חטמ דדידו שישבע בהכי לישתבעוהאי
 אח"כ הקשו וע"ז בשבועתו. כ(היסן דלא סנזלןליה
 שלא ומה יע"ש. בסיגו חטמ דדידו סהיסן לאדלטה
 דלישתבע 'הספק גם אסי ר' בדברי זה לפינזכר

 פהשומ דדבר כמ2ום צ"ל הטף שלא העדלהכחיש
 שחמף. שסודה 3יון חטמ שלא ישבע דאיךהוא
 נם חטף, דלא  לישבע בלשונו תפס שסהרש"אואף

 לא רע"ב נלענ"ר הרר"נ כתב כ4א2ר התוס'בדברי
 לרוב הסוסככאע השבועה לשון ותפס בזה, לדקדקנחת

 וחברי בלל, נ"ם זה אין שם רלרבריו כיוןהראשונים
 נראה כי סילתא בי' אימא לירן ראתא הנ"להמהרש"א
 עע4 ו4~בש המהרי"5 דברי צדקו רפאורלענ"ר



1צ"8תפאלת

 מהריב"5 חכותה כל5. מובנת אינה הפרש"א4תשטת
 שבועה רכלא התוס' תירוץ לפי דנם 5ענ"ד, 4תהוא
 ג"כ טינו לו דאין היא ה41בועה וע"י סיע לוריה

 בדין זה דין לתלות לו רלכ(ה קושייתו יעח4ראכהי
 דנדט3וע 3מטלס, ל"טכע יכו5 ואינו שבועהמהוייב

 שבועה חזרה רא13רו 3!"ז בדף שם שבבבלר5רבותיגו

 וכיון מינו 5ו אין הרי ואמאי ס5שלם יפטרלסיני
 לומר לו היה והכי כגזלן לו הוה שחטף בעצ3!1שהודה
 חר איכא והא 5יפמדי' תמיה ב5שון 5מימר אבש56ר'

 דכ"ע, מילונא זו ויהיה לא, 1ת1 שבועה ד13חייבוטהרי
 לרברי הבנה שום אין ומעתה בכ11נת1, פשוטכנלענ"ד
 בדבריו נאערש"א שהבין מה וה ומלבר בזה,מה'רש"א
 דמ5בר פ5יאה הוא כהטתבע דהאי לקושייתושפירש
 רכצחוייב למע3!א, 3פפו'רש ברבריהם כתבושהתוס'
 הוא לישתבע האי הלא זאת עור עכו"ם, ע"יי4בועה

 בזה. למהרי"ל יחשר ואיך אמי ר' שלמהספיקות
 הר"ח בשם 'ההמב"ן מדברי הרר"ג שהביאדבפדן

 הימב"ן 5ודברי הנה כפירש"ישטפרש
 הדבר טקם שפירש'ו יש בשם סתחלה הדר"נשהביא
 התוס' כפי ש3!פרש 5הד4א כהצמע אבא דר'דנסכא
 ספני הדבר מעם שפירשו מי ויש בלשונו,ע4כתב

 להיכחישו הלה שישכע עד א,חד עד הא'מינהש'התוחה
 בפנינו שחסף יכמו  נאסן העד הרי נשב'ע שלא זסןוכל
 בשבועה אפי'  חטפתי דידי לומר נאטן אינו לפיבךדמי
 לישבע נאמן דאינו כהתוס', טפורש דאכנר הריעכ"ל,
 וכו'. בפנינו חטף הוה כאשר חמףדדידי
 בפ"ה שהביא העט"צ דברי על הדר"ג שהפשה טהנם

 סה ק"1 שכתב במה סעכ"ז פ"ז טי'בח41מ
 והפשה ח', וטכש"כ חמורה מטבועה פומר כ(סייעעד

 דאע"נ המוי בשם בהדיא כתב הש"ך דה'ריכתר"נ
 אינו א"כ ח"ם, ע5יו "ש 5מטבועה פוטר מסייעדער
 זאת, הוא סבדתי רגה ד"ע, סותר והוא מח"ספוטר

 שומרו העד סועיל וצבועה עליו שישדבסקום
 עליו נשאר ולכן לנמרי סה'תביעה לא אבלסה,שבועה
 3מטא"כ לבד, שמא סענת ע5 נם באה 4הטי ח"סעריין
 העד בודאי ח"ס אלא עליו היה לא פתתלה נםאמ

 סוצבועה. ס1כ"ש לנמרי פטנו נם פוטרוהמסי"3

 בבצטנה ע"ב ל"ה ב"ם מקובצה בשיטה ראיתיד4עמ"ז
 התוס' נ5יון בשם כתב טהבהרו פצקתדהטוכר

 שבועה, בג5נול פוטר שאינו סמי"ש עד בדין כדברינ"כ
 ר~א דהצדכר ישבע אכצשי פו5וור ימצה הף' הקע4הוז"ל

 עסה ש"ש כנון מא4ה הו' ותירץ וכו' ממייעוהצוא5
 כמטבועתו, פוטרו טסי4פ עד אין שוב בינשןםיצבויה
 שבועה עספ יש דאם דפסיעא 35פילתא זה מפור,שהרי

 עייאצ הג5נו5, בהשבועת שומרו מסייע אין שובבינההם
 אסצב בדיך ה3וגי כיות"ל

 באח"ר, ל4שידירו,
 טורבאוויץ וו4לףזאב

יי י יז
 מזסימן

 לצפרו מועיל מיגו אםבענין
 שבועה מגלנולנם

 גם לפומרו מועיל אם מינו דין לבאר נבואדערעה
 5א. או הנ5גולמשבועת

 דבריו במדוצת צ"ד במי' שם השעה"מדדןנה
 דנם ראיות הביא ססייע ער בדיןוראיותיו

 להפוסהים אף שבועה מנלנ51 פומרו אינומינו
 התוט' כדברי ודלא כיטבועה, לאפמורי מיגודאמרינן

 5אפטורי מינו דאמרינן מפורש שם שכתב צ"דב"'מ
 אלא עמרי כן לא ואנכי עי"ש, הגלנול, משבועתנם

 גם שפיר פומר דמינו התוס' כרברי להכריענלענ"ד
 ע5 לחלוק כדאי אינן ראיותיו וכל הגלגולכמטבועת

 תוס'.רברי
 ~הוציא מיט רהי"ל כ"ון הוא יסורו יאשיתדהנה

 ח"ה פ' התוס' במ"ש אמרינן לאממון

 3!ינו כח אלים רלא אלמא דרבה, כותי' ה5כתאנבי

 אף ספק, במענת ימגלנלין חזינן והרי 13מונאלאפוקי

 להוציא אף עדיף ברי 'ושמא ברי דאטרי ור"ילר"ה
 אף סנ'/ש לפומרו לסייע הברי מהני לא ס"סממון

 המינו תועיל לטה וא"כ ברי, ומוען מוהזקשהוא
 0טונא ל44פוקי אלים לא המיגו כיון מנ"ש,לפוטרו
 - עי"ש, עכ"ל 3(הנלנול לפומרו תועיל שלאכ"ש

 ע"י לחלק )בפרמ 'הכרע ש'ום בדבריו ראיןונלענ"ר
 היא ראורייתא שבועה גלנו5 דהרי התוס', דבריעל

 שבועה עליו כשיש מ"מ עדיף דברי דאף נזה"כוהוה
 לישבע ומחוייב שבועה נורהת שבועה אחרממקום
 ן נם מיגו ולהיפך אמת, שהוא שלו ברי טענתעל

 13נין יוסי א"ר כ"ב כתובות כראמרו הואדאורייתא
 נתתי בתי את דכתיב ש'התיר הפה הוא שאפרלהפה
 54פינן ומינו התידה, הזה אסרה לאיש הזה,לאיש
 יש וא"כ כהטכועה, לאפטווי ונם להחזיק עכ"פמינו
 פמור סדאורישזא דודאי עצמו, הגלנול על מינולו

 בתורה מצינו דלא טמי"ג לעד רמי ולאמהנלגול,
 כדלעי5, בנלנול ו5א שבועה בעיקר אלא כחושיועיל
 והטעמ משבועה, לאפטורי כחו שיפה כיון מינואב5
 וטפצא ישבע 5א דשסא מטון לכל5 אתיא דש'בועההוא
 וז"5 הנשבעין בריש הרא'קט וטרבהב טמון, לומחייב
 5י וטה שבועה לי מה הוא דאורי"תא דמינודכיון
 בעי רלא רזכגין הוא סמון 5א שבועה אמוממון

 בסי' חטור כתב וכן עדכ"ל, 3שטונא, ויהיהלאהשהבועי
 5"ש שבועה עיקר ל"ש ודאי אוכ עי"ש, ז' אותצ"נ
 וכדברי פמון 5כלל דאהיא כיון פוטר 0כ"עג"ש

 אפוקי לענין הזק מינו סח שאין ואף הנ"להתא'
 מכל חזק יותר כחו אחזוקי לענין עכ"פ3שפחא

 בין מעיהר בין שבעו5םהיצבועות
 בופל3~

 דאף שבועה

 5ענין הזק שכחו כיון פ"ם ש3ועה נוררתדשבועה
 טמון, 5ם5ל אתיא נ"ש אף והרי 5אחזוקי עצפוחממון



 ן יזחז"מ רז ר 4פ 23רןצ
 נ3% סמן 5עמן שה כחו שאין גציע לעד זעי%א
 וטק י2הוא אף נלנול 5קגין חזק אינו 41תבריומה

 י2היא דאף סוטה 5נבי הוא כך מה"ג ממוןלענין
 נלנ~נ לעמן תוק שלה כח אין ואמא והוא בריטענת
 מה לפי וכ"י2 וז"ל י2ם עוד ומטע1י2 י*כתבוסה

 רבותט כשיטת צ"ה ובס" ס"ו בם" הש"ךי2הכריע
 היטת בשבועה לאפטוח מימ מהמ דלא הריטב"א%1

 נותנת הסבףא וא"כ חז"5, תיקנהו דבנו*עלכו"ע
 הוא ענין ראיזה ידעתי לא כנ"ל, נמי לנ'"טדה"ה

 ראח-יתא ישהוא ג*ש ,מחמה ואיך היסתלטבועה
 ברלא אמ י*באה היסת ,2ברעה רודאי היטת,לשבועת
 ואף תיינהו דבנ"ע יטפיר פברא ט י ו1צענאדרהא

 נ"כ ומימ יתא דאור שהוא נ*ש י"?א"כ כףנהינבי
 לח5וק סברות בזה ליהן נוכל איךמדאורי4תא
 ואדרבה סברא, שום בזה ואאין ובפרטבדאורייתא,

 וכהנ"ל, ממון לכל אתיא דהוא להיפך הואהטבהא
 השבועה על הטינו כח הנדילה שהתורה דחזינןוכיון
 בחו הגדי5ה התורה טן שהן  השגועות כל עלודאי
 איך וא"כ היה, לא הרי בפ"ע נ"ש על דרבנןותקנה
 דאורייחא. הטינו כח לנרוע אנןנוקים
 בתידושיו הו"2ג*א סרברי ראיה עוד שהביאדב2ה

 דחייב בטעם דאסר הנשבעין כלבר"ט
 דלהד"ם במעו סהימן ולא השומרים שבועתרחטנא

 דאנוס, הוא דמבור בדדמי דאמר משום החזרתיאו
 צריך אמאי קשה אכתי ולכא'ורה אנוס, לאובאנחע
 כמינו ליהסן יד בה ישלח ושלא ברוותו שאינולישבע
 שאינו דשבועה ס"ל ודאי אלא החזהתי, אודלהד"ם
 נלנול ע"י אלא נשבע אינו יד בה ש5ח ה*לאברשותו
 המי'נו טהני לא והלכך דצ"ד סי' כרישכסבואר
 מאד עליו נפלאתי עכ"ל, הנלנו5 כה4בועתלאפטורי

 מען אלא כפר לא איתא הבי רצ"ד בר"ש דהרינזה
 עליו ומנ5נלין כיבריו אחתוא "?בע כו' נאבד אונננב

 עכ"ל. כו', יד בו שלח השלא כו' פשע שלאנשבועחו
 הוא והנלנול ברשוהו קא*ינה הוא שבועה דעיקר"רי
 הש"ך שם כתב וכן יד, בה שלח ושלא פשעשלא
 שנאבד או שנצב ברשותו שאיט כדבריו שהוא"שנע
 דאורייתא ברשותו שאעה זו ושבועה ברשותוצאינו
 ן בצמט, הזה כלשון הטור כחב וכן עכ"ל, בו'1ש4
 אצל ר"מפקיד וז"ל שאלה מה5' ר' בפ' הרמב"םטתב
 וכו' ונפטר נו2בע זה הרי אבד או ונננב בחינם"בירו
 ש5ח ולא כו' פשע שלא השבדגה בתוך עליוזגצינלין

 י*בועה ועיקר וו"ל המ"גש וכתב עכ*ל, יר,צו
 הטאר כו' שמגב שהוא י"ל בתורהממפורשת
 עליו טגלג5ין רבינו שכתב כטו נלנול מדיןיאטבועות
 בה שלחתי שלא ו' בב"ם כתבו שבחוס' ואףעכ"ל,
 פשעתי שלא שבועה נלנול ע"י א%א נשבע אינויד
 שבועה, עיקר היה בה פשהטתי דשלא דס"ל הרינה,
 שנשבע בה 246עתי דשלא ימ2בועה התם כהירילא

 דשלא הוא פידוו*ו דההיא ואבדה, ננגה בטענהק2"ח

 דודאי הננבה קורם בשגוירהו בעצח"טה בהש4טעתי

 %א באה לא נ"כ ההוא דשבועה נ"כ להתוס'ס"5

 וי?אינה שנננבה רה הוא שבועה ועיור נלנול,ע"י
 התם והאי נאנסו בטענת ההם איירי אבלברשותו,

 אלש שנאמברה רח*ין שאנו נשבה או ונשבר התראעל
 ישבע ודאי אז פשיעה ע"י אולי אם יודעין, אנושאין
 ש5ח ש5א ישבע ובנלנול בה פ1געתי ש5א זהבלשון
 ד5נ2ת שבועות ב' כ"א אז יהיה ולא יותד %א ידבה
 ש5ש דאמר ששת והב חינם, בשבועות להרבותלן

 ובטעגת בש"ח אלא איה%י לא אותו מ2גיעיןשבועות
 או בנ84בדה אבל שם. בב"ם כדפירש"י ואבדהננבה
 שלא שבועות ב' אלא לישבע א"צ להתוס' ודאימתה
 כי ב1ה וכלול נאנסה, שבועוח הוא והוא בהפשע
 תשבועה, בעת בין השבועה לפני בין פה42עהעניני
 כוחמץ הוא דהכי ותידע טתחלה, יד בה שלחושלא
 ופירש"י כתב ה' אות רצ*ד בסי' ד"מור דהריהתוס'
 ניון לפיכך נאנסה או שנננבה עדים שאיןרוקא
 שאר עליו מנלנלין נאנטה או שנננבה לישבעשצריך

 אינו נאנטה או שננגבה עדים יש 4~ם אבלהשבועות,
 הנ"5, התוס' דברי שהוא הב"י וכת'ב עכ"ל, כללנשבע
 לדברי דבאגאץ אלא וד"ל, כמ"ש מפורשהיי

 בסף הרא"ש נ"ב והביאו שם הטור שהביאהירוי?למי
 עדיין ישבע שנננבה עדים יש אם דאמר כ' ס'ה~מפקיד
 דאורייתא הוו ה~ו השבועות שני ע"כ פהטעתישלא
 הוה נלנול וע"י בה, פשעתי ושלא בושותושאינה
 דלהירושלמי י"ל דיותר או לבד, יד בה י4לחתישלא
 שבשה שיאיה אבל דאורייתא, הם שבועווז הנ'כל

 שום דעת על עלה לא וה נלנול ע"י בושותושאינה
 הירושלמי זה הזכירו לא הפוסקים ורוב סעולם,מ"ד
 ג5נול, ע"י הוה פה2,גתי שלא דנם ודאי ס"לוהם

 נ"כ הוא כן ובודאי והש"ע דהטור הרנ2ב"םוכדברי
 ס"ו רגשפקיר בפ' הרא"ש ומרברי הרו2ב"א,דעת

 כדברי אלא הירושלכוי כדברי ס"ל לא הוא גםכהשמע
 בדדמי הטעם אג2ר הרשב"א אם ועתה הנ"ל.התוס'
 א4לא הגלנול  שכועות על אלא שייך לא זה טעםהרי

 ליה מבירא דמפווש סתירתו הוגחתי הרי בה,פשעתי
 שבועה, מנלנול 5אג*מורי מינו דאמרינןלהו"2ב"א
 אחצ,ן היגו דבדסי טעם לאו אי %כן התוס',וכדעת
 נאמר אם ואף בה, פשעתי דשלא שבועה בגלנולמינו
 עיקר הוה נ"כ פשעתי דשלא הנ"5 הירויטלמיכרברי
 ההא שנועה עיקר בוראי ברשותו שאינה מ"םשבועה,
 פדברי לו אין עכ"פ וא"כ גלנול ,51א רכ"עאליבא

 דיגו להוכית ירצה דאם מנלנול, ראיה שוםהושב"א
 שהוא לבד יד בה שלחתי ו,2לא כה2בועהוראייתו
 קושיקעו ישאך דאכתי לו נאמר הפוסקים, לרובנ"ש
 על לחרץ שנצטרך ומה בושותו, שאינה שבועהעל

 יו בח ש5חתי דשלא שבועה נ,כ נתרץ זושבועה
 וד"ל. שתיהן, על יעלה אחיותיהוץ
 דטתן ביאור צדיכין כאמת הרשב"א דמיאמנם

 ע5 טעפ נהן ולא הנלנול שבועת עלטעם

 שלא שבועוח על ונם בושותו שאינה השבועהעיקי
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 דלנבם כמעו עליהם נותן אינו דלמה יד בהי2לחתי
 מתפרעחן הכי דדברט לענ"ד ונראה בדדכף, עךיךלא

 כיסבועת מיט נן אמר דלא ואשעם עיקרדודאי
 וכדלא דהעזה, מיט 'סהוא נדסום הואהשומרים
 דאי במקצת במודה טעמא מהאי מיטאמרען
 כדרבה דהעזה מיט דהוי נמסום הכל כופר הוהבעי

 ע"ש, מתוך, ד"ה בסוף מ"ה ,2בתות התום'וכדכתבו
 בא ז"ל הרשב"א אבל בטעמה הפוסקים כי כתבווכן
 ושמואל דרב הא על דפריך רבא פרכת לפרסהתם

 משום פטור בעדים י2אל שכרו אם 'סכיר 5גבידאמרו
 רחמנא דח"ב שומרים יסבועת א"כ שכרתיך דלאמיט

 או דלהד"ם במיט נאמן איט דלמה לה משכחתהיכי
 בדק רבא מודה לא וכי הרסב"א ע"ז והקשוהחזרתי,
 מיגו לי' לית אי גנם הוא, דאורייתא מיגו והלאמינו
 והתום' דעלמא, טיט כל מעל יותר הכא דמריךמ"ש
 מינו הוה ושמואל רב דבההיא נמ2ום זה תירצויסם

 לכן האי כי מיגו נם דאמרינן אמרו ואפ"הדהעזה,
 לן יהיה הי2ומרים ,מבועת גם דא"כ עלייהופריך
 ז"ל הרשב"א אבל דהעזה, מיט שהוא אף מעולומר
 הכי להקשות מתחילה שם דכתב הכי לתרץ רצהלא
 ואמר דהעזה מעו הוי והא גופ"הו ושמואל רבעל

 דאפ%ו דכען והשיב ז"ל תנה הר' רו לם זהעה2אל
 שפרע ואומר פרע שלא העזה בו יש פרעתיךכטתנת
 עכ"ל, י2כרו שלא טוען היה הוא נם לשקר רצהאם
 הנ"ל, התום' כדברי לתרץ עוד יגול היה לאולכן
 לכן דהעזה, מ~גו י2מיר אמרינן דבכה"נ דאמרכטן

 יש הלא ושמואל בדרב דהתם זה באופן לתרץהוצרך
 לטעות י2יכול משום מינו בו לומר י2לא סבראעוד

 יסאר עם ביחד זה לפועל י2שילם בדדמי ולומרבנפשו
 חושב אלא כלל לשקר רוצה י2אינו ור"להפועלים
 רוצה י2היה במעו נאמנו א"כ ואיך אמת אומרשהוא
 בכה"ג אף נו מ ביה דאמרינן אמרו ואפי"הלשטר,
 'סלש דנשבע 'סומרים משבועות רבא פריךע"ז

 ושלא ברשותו י2אינה ובשלמא 'סומרים,שבועות

 דהעזה מעו דהוי 2בע לי לו יש שפיר יד בהשלחתי
 ליתא יד בה ,2לחתי ולא ברשותו אינה דבטענתגמורה
 גמורה העזה איכא והחזרתי להד"ם ובמענת כללהעזה
 איכא פרעתיך בטענת '2נם ושמואל דרב להא דמי%א
 ס"ל לא בדדמי וסברא הנ"ל טנה הר' וכדבריהעזה

 קצת העזה איכא נ"כ בה פשעתי שלא בטענתאבי
 קרוב יותר בודאי ונעמבה ונשברה ונאבדה שנננבהכיון
 הרי באבדה ובפרט השומרים כדרך שמר שלאהוא
 ואף לפשיעה, קרובה אבידה דכל צ"ד, ב"םאמרו
 ששמר בשידוע הוא לאונס דקרובה דאמרונניבה
 יותר כודאי הסתם מן אבל השומרים כדרךכראוי
 שוב הלא וא"כ נננבה ולכן יפה שמד שלא הואסברא
 והחזרתי להד"ם טענת אטו במינו להאמינו לןהיה
 נמסום בטעמו צ"ל ע"כ אלא להעזה, מהעזהדהוי

 פיה ששמר שחושב בדרטי איכא פשעתי לאדבמענת
 נדרך ענאינה אף הוא קווסמר בשמירה מדינא01ני

 מיגו בו אסרינן 5א ולכן 5שקר רוצח ואינוהשומרים
 נמור שקר שהוא לטענה אמת לומר שחושבמטענה
 דשאינה כוסבועה אבל נמי, ושמואל בדהבוא"ג

 לן קשי' לא לרבא נם יד בה שלחתי ולאברשותו
 וכהנ"ל.מידי,
 דודאי ברויחא יותר דבריו למר,ם לענ"ד נראהעוך

 דאמר נדולה ריעותא רשכיר מינו לנבייש

 יש ד"טומרים ובמיגו כלל, לשקר רוצה ואינובדדמי
 ושמואי לרב ום"ל דהעזה, מיגו שהוא ריעותאנ"כ

 עלייהו ופריך דברדמי, ריעותא 5נבי מינודאמרינן
 לומר יז היה שומרים שבועות נבי ,גם דא'/כ שפיררבא
 ובפרט לריעותא ריעותא בין לחלק דאין דהעזהמינו

 דהתם דבדמי במינו לומר סברה יותר דהעזהד-יעותא
 חשדינן דהעזה ובמהנו 'כלי לכה2קר חשדינןלא

 וגם שבועות הג' מכל שפיר ופריך בתרווייהו,יכה2קר
 עשה דהררשב"א אלא ברשותו שאינה שבועהמעיקר
 דאין לומר בזה עליו לחלוק 'בע"ד יבוא שלאבחכמה
 העיקרית דפרכתו פירש לכן לריעותא מריעותאלפרוך
 אותה נ"כ בה שיש בה פשעתי דלא כדסבועההוא

 נם הוא פרכתו האמת לפי אבל בדדמי, עצמהריעותא
 מפורש שם כה2מע וכן השומרים, שבועתמעיקר
 איתא אם תקשי ולפיכך שם דז'/ל כוונתו דהכימדבריו
 דאפשר בדדמי דאמר דאמשר במאי כו' מי,נודאמרינן
 שיהיו בשומרין נאמר אנו אף א"כ בדדמידא"ל
 אמרינן דלא מ"ם איא נא,נסו או נגנבו בטענתנאמנים
 דמטור דס"ל דאפשר בדדמי דאמר דאפשר במאימינו

 מפורש הרי עכ"ל, כו' הוא ששמר כדרךבששמר
 או נננבו במענת נאמנין שיהיו בקושייתושמירש
 הוא וע"כ ברשותו דשאינה שבועה עיקר שהואנאנסו
- ב0עד'/ש מאד נכון והואכהנ"ל,  עוד שכתב ומה 

 ממתניתין מנ"ש פוטר אינו דמינו להוכיחהשעה"ם
 שכורה אומר וזה מתה שאו'לה אומר זה ק"ז,דהשואל
 להש"ס לה ומוקי מתה ששכורה השוכר ישבעמתה

 ולכאורה והמור, הרא"ש וכ"כ נלנול, ע"ידכה2תבע
 כ5 בריש והרא'ש התוספות שכתבו מה למיקשה

 ולא השומרין שבועות התורה חייבה דלכךהנשבעין
 מיגו דהוי כה2ום החזרתי או דלהד"ם במוגומהימן
 ובטענת בשקרו מכיר חבירו אין נאנסו במענתדהעזה
 השוכר הכא ישבע א3!אי וא'/כ בשקרו מכירלהד"ם
 או דלהד"ם במינו ליהמן נלנול ע"י מתהדשכורה
 נמי השתא דהא הוי 'לא דהעזה ומינו כו'החזרתי
 בשקרו מכיר חבירו דהא 'נ"'כ מעיז מתה שכורהשטוען

 מינו דאמרינן להפוסקים ראף ודאי אלא גו'ומכחישו
 הנלגול כה2בועת לאפטורי מיגו מ"ם כהסבועהלאפטודי

 מידי קשה 5א ג"ב דזה לענ"ד נראה עכ"5, אמרינןלא
 פרשיות עירובי דלם"ד ק"ז ב"ק לפירש"י מבעידלא
 אפילו אלא כלל הודאה בפקדון בעינן לא כאןכהיב
 להד"ם ימעון אם נם הלא א"כ שבועה, חייב הכלכופר
 ע"ב ט"ה שבועות התוס' וכדתמהו שבועהיתחייב

 שם, בתום' ריב"א לפירוש אף אלא עי"ש,לפירש"י,
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 ר~א נ"נ פירש הלא לדבדיו, והרא"ש התום'שהסכימו
 דשייך בטענה א5א בפהדון והודאה כפידהבעינן
 שייך ד5א במענה אבל החזרתי, או 5הר"ם כנוןבמ5וה
 דבסהנות חייב הכ5 בכופר נם נאנסו כגון בפקדוןאלא

 הכ5 כופר ו~ן מעיז אדם אין ודאי והחזרתייהד"ם
 וז"5 ומעיז, דמעיז אמרינן נאנסו בטענת אב5פמור

 אלא שייכה ד5א במענה אב5 שם בב"קהרא"ש
 דאי חייב בב5 כוסר אפי5ו הלכך ומעיז סעיזבפקדון
 בכוינו פמור :מי במקצת מודח פמור, ה:4 כופרהיה
 וא"כ עכ"י, העזה דליכא כיון הכל, כיפר בעידאי
 מכיד חבירו אם אף נאנסו דמענת שמעינן הרייפי"ז
 אב5 בעזה"י( בטמוך אבאר )כאשד וטעיז מעיזבשקרו
 מיגו יינא והרי מעיז אינו החזרתי או יהד"םטענת
 התוס' כתבו הרי ב~א"ה ואף שפיר, דהעןה, מינודהוה
 עיזי הנהו נבי 5'וו דף הבתים חזקת דההוא שםב'/ק
 במיגו דמיהן כרי עד 5נ(עון דיכוי חו'ט,אדאכ,י

 ש5 זו שדה נבי י"ח ובכתובות בידי, הםדיקוחים
 5ו'כור ש"כו5 במינו דנאמן ממנו ויקחתי היתהאביך
 וב'האי ידע דבהאי אע"נ מעולם אביך 'טי היתהיא
 אינו ודאי ר5כפור רכפירה למידי דמי ,א ידע,א
 מידי 5א דהתם והנהו חבירו בי דידע במידימעיז

 בב55 פ"ב סי' ח"מ ש"ך ועיין עכ"5, נינהודכפירה
 ועיין התוס', דברי בכוונתו שפירו מה ו' אותמיגו

 אחרים, בפנים כוונתם ופירש עליו יטהקשהתומים
 ד5כפור וד"ל מאד בפשימות מבוארת דכוונתםולענ"ד

 סיקרי זה החזדתי או 5הד"ם כנון התביעה עניןכ5
 רבריו 5הכחיש כ"כ פניו 5העיז אדם דדך ואיןכפירה
 חזקה כדאמרו כחשו נו5ם יבינו כי דבים בפניי:מ-י
 בעיקד מורה הוא אם אב5 5ו יש אא"כ תובע אדםאין

 5ו חייב שאינו טוען הוא אחד שמצד אלאהתביעה
 או בידי הם לקוחים או נאנסה או מתה שכורהכנון
 דכפירה מירי הוי 5א מעו5ם אבותיך ש5 היה 5אאף

 יותד 5זה יאמינו 5א דהשומעים בפניו כחשושיגיה
 ותובע בברי יודע אינו התובע או5י יחשבו כיטי1ה
 יאמינו 5א בברי שיודע או13ד שהוא אף מספקרק
 גנמציעה, לשם התומים קושית שפיר מיושב ובזהלזה,
 חבירו בי דידע במידי בלשונם שכתבו ומהעי"'ם,
 והא בבדי, חבידו ביה דידע 5כ5 רגלוי במידיד"'

 ד5א נאנסו מענות 5נבי שם ק"ז ב"ק התוס'שכ,-בו
 כיון כתבו ד3וילתא 5רווחא רק ודאי חבירו ביהירע
 בברי מוען היה אם נם באמת אב5 הוא, הכי מתדהן
 דכתבו או הכ5, בכופד נם חייב נ"כ ודאי נאנסהד5א
 55או דכמירה מידי בין 5ח5ק אח"כ דאסיקו קודםהכי

 שאף הוא הכי ודאי למסקנתם אב5 דנפירהטידי
 שיכול דר"5 או חייב, נ"כ נאנטה ש5א בריכטוען
 צועק הוא אם אף ולזה חבידו בי' ידע ד5אלהיות

 כי ש'נאנסה ו5ומר ננדו 5העיז חושש אינו בי'שידע
 או5י יחשדוהו כי מלזה יותד 5זה יאמינו 5אהשומעים
 הוא והכל5 שידע, ואהצר גאטקר והוא ידע 5אכאמת
 כחושו ויתנלה יתואה אם א5א מיקדי 5א דהעוהדמינו

 כהש*ר שהוא יודע שבעה"ד מה אבל כ5, 5עיניבפניו
 סינו דנם עכ"פ הרי שפיר, מינו והוה 15 איכפת5א

 חבירו בי' דידע 5טענה בי' ידע דלא בטענהאמרינן
 נאמר איך וא"כ כ55. להעוה זה מחשבינן ד5א5בדו
 מידי ד5או מתה שכודה טענת שהוא כזו מטענהמינו

 דכפירה דמידי החזדתי או 5הד"ם 5מענת היאדכפירה
 בלאו ואמ מעיז, אדם דאין כ5 5עיני נחשו ונלויהיא

 ט"ה ובשבועות שם ק"ו ב"ק התום' כתבו הריהכי
 וגתתי שכרתיך אמר דאם ובעה"ב שכיר 5גבי שםע"ב
 5א 5וסד שי'כול מה טוב מהנו הוי 5א שכרךלך

 ונתתי שכרתיך טפי למיטר 15 דניחא מגו5םשכרתיך
 ו5א ב6וישליו דטרוד כהשום מועה דחויטבו שכוך5ך
 גם וא"ג עי"ש, במזיד המשקד מעולם ישכרתיך5א
 שיוכל כאזה שכורה מפי 5ומד 5י' ניחא ודאיהכא
 במזיד. דכיטקד 5הד"ם שיאמר ממאי למועהלדונו
 יונה הר"ד בשם שכתב לעו5 שהבאתי 5'הרשב"אואף
 דב 5דעת א5א זה כתבו לא סינו אמרינן דבכה"נז"ל

 ע"ב בסי' ה0מ"ע כתב וכן להלכה, 5א אב5ושמוא5
 הלויתי וכך כך 5ומר בהיסת נאמן דאינו מ"חס"ק
 לשקד 5י' דניחא סי'נו זה שאין דהחזדתי במינולו

 5ך, החזרתי ו5ומר מלשקר הלויתי וכך כךולומר

 קאסר משי ידענא 5א ע5יו שכתב בש"ך ועי"שעכ',5.
 א"ש להנ"5 אב5 עי"ש, מבזה, בזה 5יה ניחאד5מה

 ג"כ שכיון בפשיטות מבואדת וכוונתו הסמ"עדברי

 יכול הה5ואה בסך גמטקי דאם הנ"5. התוס'5דברי
 במזיד, כמטקד הוא החזרתי אב5 ושכח שג~עהלדונו
 שטחלקו במאי התום' 5דברי לעי5 שפיישתיולמה
 דברי א'ש ודאי דכפירה מידי 55א דכפירה מידיבין

 כחיטו נ5וי 5א הה5ואה בסך 5יה מכחיש אםהסמ"ע
 כל 5עין כחשו נ5וי יהיה החזדתי יאמד אם אב55כ5

 שנתב הישע"מ דבדי יתד נם שם טסו5ק ובזהוכהנ"ל,
 ס5יקנא בהא עי"ש, כו' התוס' קושיית יתודץדעפ"ז
 וכדבדי שבועה, מנ5נו5 נם פומר דמינו נחיתנאובהא
 נכון לענ"ד נדאה כן הג"ל, וככ5 צ"ז, ב"'מהתוס'

 ודו"ק.בטעד"ש,
 מודבאוויץ ווא5ףזאב

 מחסימן
 צואה בעניןשו"ת
 - א--

 קע5ם 'תרנ"ג, שנת סיון, י"טב"ה,

 כוש"ת ונו' הטפורסם הנאון הרב ידידיכבוד
 טורבאוויץ נ"י וואלף זאבמה"ו

 5סעכ"ת אני כותב הצוואה 1,"דאחדש~ה"מ
 ומענ"ת בזה, יי נדאה ח41ר אתבקציה

 יכו* לא, ואם דעתי 5הס *גיד בעיניו יכשר אםיבחוד
 בשלטא, העדה בדיך וק אכתוג ו5א מ5הניד,5המנע



יפ ךךחש"ם רע ר 4* פרנ
 היה אם היעו עחנים באופמם הדק גחילק לדשתיכי

 הרק יוחר נוםה נסורה בסגוה הלהם יז"יהכטמ

 חל לא דבמטה פברי רשוסקים דלית לחזץ'דקעלה
 הרמב"ם לשיטת ואף לחזץ, ויטלה נדר טטעםאפיט
 נץק בלשת אף )וד רהוי רי"ב פ" בחו"משהובא

 טקו,רם יחזרה אם מכ"ם נותן בלשון שאטדה הכאכמו

 לרשותושבא
 נו~

 לשיטת א8ילו דס"ני לומר
 כ8י אך כרבדינו, הלאה שאבאר כסוחרסב"ם
 הלוים ת"י עסקא ג"עודת היה הכפף 4ה4רוששחו4וג

 כ"* הנ"י ד' ע8"י והוא להיפך הרין ישתנהאז
 יף ב"ק בתום' םובא וכן ס"ו סי' הקצוה"'חהביאו
 בו,שותו נחשב הסלוה חלק (ומי' עסקא דכפף ע"אע'
 טהני לא רהכא דאפי' בנער א"כ )א( הנין ע"זוחל
 אם נזכר לא ונם בחליפין נקנית מטבע דאין קניןטרין
 לשינאו מבעי לא ההקדש םהני בכ"ז השטרותהקנח

 הוי א"כ עני.ם, הקו,ש נבי אמל"נ דאמרינןהסו3וים
 רלא ו4פוברים רשמופקים רוב לשיטת ואשי' יניןכמו

 "4 א"כ גרר, מדין אלא מהני ולא אסל"נאמרינן
 אין וםת דנודר הפובדים ל,שיטת נם לחו4הפלכ4שורה
 בכםה אתרונים שהאריכו במו לקיים היורשיןטחוי3ין
 ובר ש*חר רהיכא שהעלה בנה"מ יעי' אךתשובות,

 נרר מטעם רק קנין ממעם זכו דלא כיון לענייםזה
 יבר יחר דאפילו נ"ם דמאי תפוהים דבריורלכאהרה

 נרר כ(טעם דק קנין פמעם זכו רלא כיון לענייםזה
 אמשי וא"כ הנכסים על ולא חנעלר על רק אונוונרר
 חזרה בעצמה היא רהכא ובפרט לשגות רשאיםאינם
 ניכחש ואם מכי כמו הוי וא"3 לאחרים בכה4כ"םוטץנת
 סטעם יזנו א"כ 3נפים עאגור מג4עם רק מחויביםרלא
 נובח נסי ע"ם דסלוה ואף טתנה, מקבלי כסורחם

 ההקד,ש ינבה דלא הכא להע"ר יש סכ"םמסהשנ"ם
 השעבור בא א"כ לפירות בחייה שהיה ספניטהם

 ליכא וטת רנורר להסוברים נם וסה אח"םלצרקה
 א'ני אבל המקבלים זוכים הי' לכאורה נכסים,4עבור
 בלי לנ"ע ח'נה"ם כס' סרכח אשר חדש, רבראומר
 איכא אי ונורר הדין בעיקר רבאכען והגא 'חילוק,שומ

 שינאן והוא הראשונים םחלוקת הוא גכסים,צעבור
 דנ"ח, שננח שור בפ' בב"ק בעה"ם שהביאהנאון

 נכסי, שעבור רליכא הנאון שי5אן שםומפורש
 אך 3כסי, שעבור דאיכא ום"ל ,חולק שםור~יטב"ן
 מנם' ע"כ סוכח דזה והוא לזה אחד פנים ישבאבחץ
 זה ליתן מחויב לצרקה זה פלע אמר ראםעירוכין
 בתורת היינו לשנות שלשאי ואמילו לצרקההם5ע
 ע"כ אטל"נ עניים הקדהש נבי אמרינן לא ואםהלואה
 כי איפהר מפהי,ש םצינו נרר ורין גדר דנעא4הטוכח

ין4

 יסעות ע"ז, המפינה בם' ב"ב הרפב"ן יעת יכולאמ
 גשלוה הורת עליהם אין געיסקאהםתחות

 האשה א4אין המהנל נפ' במרדכי ועיין התום',כרשת
 שביעית לענין וכן ,שלח, ימלוה ב8לגא8האעץ4ת

 שלא דבר על נם טפורש מצ"נו יחל בל ודין דברויחל
 ישנו להבא שבועח יצם ץ4ברעה כםו בזה ח8ץנמ8ם
 על ולא הריבור על קאי "חל רבל והטעם יחל,בבל

 העולם דכל נרה בנס' וםוכח הר"ן שיטוז וידועחדבר,
 היה אם אחר אישי של רבדו יחל רבל בלאומצווים
 לעכור עלין סהני והיה הריכור נתפם שהיה 3זהרבר
 אם אנן נחזי וא"נ מצווים, כולם כן וברו יחלבבל
 לצוקה יהא הלוים ח"י שישנו המעות שאילואסרה
 פלע כם1 והוי ברשוהה רמקדי מסעם הנדר חלוהיה
 הי' לעצסה וליקח לשנות חפצה בעצסה היא ואםזו

 לשנות שרוצה סי כל כן כסו וא"כ החל בבלעובית
 יחל בבל עובר לעניים ולא לעצכוו המעות אתוליקח
 ו4עבוד מטעם לא להיים יורשים טחויבין ססילאוא"כ
 האחדונים קושית כמה יתורץ ובזה יחל, בל פפעםאלא
 ובזה וכו', וקם"ה קם"ר פי' רעק"א בתשו'יעי'

 וכן יי"ר, פי' רחו"ם והרא'אש הרמב"ם שיטתיתבאר
 וכו', זה דקל שיוציא סה כל  שצווה שב"ם יטלהרין
 רק אינו יחל שבל נהרים בהל' הרפב"ם ששיטתואף

 רהוא ברור נהאה בלשונו בשנויוק אבל הנוררעל
 יחל גל כה4ום הסרדי על תורה איפור ע"ז רישטובר
 ד"ה נרה םנם' םוכח יהא ושיטתו ליכא סלקותרק

 מפני בזה ואקצר עליו, הקשה שהר"ן ממקוםהנ"ל
 חחשש אני בכ"ז רק נור של הדין סנדר לצאתשלא
 דיכול רירן רבעיטקא כהטום נטתנה המקבלילזכות
 אינו זה מקרי אולי שירצה מה כל לעשותהלוה

 חולקים הרבה ישנו להעתי הרין בעישר ונםבר,טהתו
 למלוה הכהשעוברים קרקעדת ראפילו רש"י שיטתכסו

 עיסקא נבי כה"נ מכ"ש כרשותו אינו לוה לנבימקרי
 רק העי0קא הסקבל של הוא העיקר סלוהרפלנא

 אינו דטשרי לומך ינוכל א"כ להנותןשכהטעובר
 נרר סרין יהסהפק י,ט הפקרון חלק על ואףברשותה
 את קני בענין חחו"ם בני"ב ו"גי' מקצתו,שבםל
 ניון להסתפק יש ועור חווט, רם"א בהנהתוחטור
 בעין מעוח אז היה יא ואולי סעות שנתנהשנזכר
 ואאשילו בו,שוהה אינו הוי וא"כ עיסקא המקבליה"י
 ויעי' חמרא, דםי כטו הוי סכ"ם סחורה בירם היהאם
 דחזרה ניון לחשוש יש ונם רעק"א בתשו' זאתנם
 לא4אלה חי"שינן דלא ואף שלה, הנוד על נשאלהאולי

 רלא באופן דוקא זה קב"י סי' נא"ח בסנ"אכמב"א
 יכול יחזיה רחזיגן כיון הכא אבל מפורש הנוררחזר

 מהני בוראי וזאת נדר ההרת ע"ז דעשתהלהיות
 ישנו לרומזי לכן אטל"נ, אמרינן דלא המובריםלשיטת
 אשנים לשלשה הדין נחחלט וא"כ ע"ז, טפקותקצת

 כי ואהרייתא ליורש זאת )חנה 4השר םחצה ישנוכי

יוסה
 רור בשאית ועיין עי"ש, נשמטת, יםלוהדהפלנא
 הבכור אפ לעגין ונ"כ חענין, גזה שהאריך פ"זיו,ד
 עי"ש. רסלוה, בפ35א שנים פינוםל

 המחבר( חהן המסדר)גחשרב



 ך יזחחו"ט ת ר א פרצאש
 אחיה הסתם סן וא"כ בנים לה היה לא אקמראחשוב
 זכות לו יש והוא הצוואה בלא התורה סן יורשהוא
 נתחלק וגם במובן, כמטב"מ בתורת פהזוכיםיותר

 היה אם המלוה חלק של ומ0חצה פקרון שלטהמחצה
 כפי בזה פע~ר מעכת"ה יעשה לרעתי לכןבתו"ע,
 אך הרברים, בכל שקצרתי ואף שהורתי,האופנים
 ע"כ לגמור שלי אצים כי ויען הקצור יסמיק5חכי"ב
 )א( בזהאסיים

 דו"ש, מכבדו ידידווהנני

 94ענהיים יעקבצבי

 - ב-
 מקעלם להבאון ה:המ"ח שהשיבמה

 הנ"לבענין
 קראז הונ"ג, סיון, נ"א ב', יוםבעזה"י,

 כו' המפורסם הגאון הרב ידידיכבור

 ש'ליט"א יעקב צבימ'

 יע"א קעלם רק'האב"ר

 לשעשועים, לי והיה הגיעני מכתבו המובארט4"ש
 הרבר ותלה ברור רבר בזה פסק שלאואחר

 בזה, לענ"ר הנראה לכת"'ר להוריע אמרתיברעתי

 בריא במתנת מתנה שטר תחלה שכתבה האשהברבי
 היו שלה והמעות מהיום לג"ח מעותי' נותנתשהיא
 מו'תה קו'רם בה חזרה ואח"ז אתרים, ביר בעיסקאאז

 אחותה ולנכרי לאחי' שכ"מ במתנת אותםונתנה

יך*

 בפלגא לתלות שרוצה הגאון של ספיקוובדבר)א(
 וכו' סקצתו ש'הותר נרר בגרר פקרון ופלנאסלוה

 ה"י פ"א נררים הל' בשעה"מ עיין וחמור, אתוסני
 אלו הרי ואמר בהמות ב' לפניו שהיו מי וכו', רעד"ה

 כיון אב(רינן מי טמאה או בע"מ א' ונמצאלעויה,
 חל, לא הב' על אף הנהר, ל"ח הממאה או בע"מדעל
 סקצחו שהותר ל"א ע"כ א"ד הו"כ, שהו"מ נהרדהוה
 סקצתו הותר ושו'ב מעיקרא הנרר כשחל אלאוכו'

 על לחול מקום אין טעישרא אם אמנם פתח,ע"י
 מפיו היוצא ככל ביה 'רקרינן אפהטר בכה"נ כללמקצעו
 מבואר הריטב"א רביי 'רמתוך השעה"מ וכתביעשק,
 המריר מכתובוח כתב הנ"ל והשעה"מ נלל, חלדלא
 כתב פרנס, יעמור יום ל' ער לו מליהנות אשתואת

 הנאת אין לה מליהנות אשתו את המדיררש"י
 תשמיש רהנאת נראה לה, כהטועבר רהא נאסרהשמ"ט
 עליה חל שלא אלא לו מליהנות עליה שאסר מהבכיל
 הנורר רכל אמרת ואי לה רמעוועבר כהטוםאימור
 על שהותר מהם אחר על חל הנדר ואין רברי'כדטוה
 יעמור יום ל' ער מתני' קתני היכא א"כ האסרהרבר
 שאר אף תשמיום אהנאת חל רלא 3יון הא כו'פרנס

 נתב יי"א סי' סו' ח"ם בטוש"ע רהנה חלכ"ח,הטבקה

 או בסכר בהגהו ה"ז אמי ביר פקרון לו שהיהמי
 הוא והרי בעליו ברקשות הוא שהפקרון לפיבמתנה
 ולהוצאה הואיל ה50וה אבל בו' קיים שהואבחזקת
 רב"ק אהא הוא ומקורו עכ"ל, בעולם אינהניתנה
 והתום' בו' זוזי אלפי תריסר רממיק יר"פ מהא ע'רף

 בעיסקא שהיו ואסיקו כהטמע הלואה דמסיק שםכתבו
 בסי' והנתיבות הקצה"ח כתב וכן להוצאה, ניהנהרלא
 מלוה פלגא שהיא אע"פ רעיפקא הנימוק"י בשםס"ו
 נתן רלעיטקא לגכורי ניתנה יהוצאה לאו היא נםכ"מ
 וכהטטע לרינא כן ופמקו שכרא, ביה לכה~תי ולאל

 סורר ר"נין אף ולפי"ז לדירן, גם רינא לעניןראיירי
 בחליפין ניקנה טמבן ראין כהטום ביה מהני היהלא
 אבי בפישדון, כמו בי' מהני היה אנב קניןאבל

 רבריו לכל גמויה כמלוה דינו שלנו דעימקאלענר"נ
 לו ליתן בירו והברירה בעיסקא כתבינן ראנןרכיון
 חשבון מכל פמו'ר יהיה ואזי המדובר כפי פ"צאיזה
 יהיה שלא מתחלה בותבין ההפסר ועל שבועהוסכל
 בשבועה כ"א הרווח ועל ערים בשני כ"אנאמן

 בהם לעסוק מקבלם שאינו כהטום הכי וכותביםחמורה,
 לעסוק או בתו להוצאת אלא מקבלם ואינו לצרכוכלל
 אינו והמלוה המרא, 3י' 'לכדטתי יכול הרי עצמו,בהן

 שלוקחים יום בכל מעשים הוא ו'כן כלל, ע"זמקפ"ר
 ביתו תיקון ולצו'רך ביתו הוצאות לצורך בעיטהאכסף

 א"כ עיסק'א היתר יק אלא ממש עיסקא אינווהעיסקא
 וחזקתו לנמרי להוצאה ניתנה פקדון הפלגא דגםוראי
 באגב, גם נקנה ואינו נמויה כמלוה בעולם שאינוהוא

 בעיסקא אחיים שביר שלו התוב נתן באםולמי"ז

יוסוט
 הרואה רש"י, על חולקין שהתוס' ואה הותרוההנאות
 אלא כסבואר, ר"ט"י על חולקין מה"ט רלאויראה
 אמרינן לא מעיקרו הנדר חל שלא דכל 'רס"למוכח
 נלענ"ר וכן את"ר, 'כולו, הותר מקצתו שהותר נררבזה

 ע"כ מ"ו לנררים בחי' ז"ל הרשב"א טמ"שלרקדק
 כל על תשמיש'ה הנאת אסרה אם כהנא רב ואמרר"ה

 חייל אכו"ע הבעל על איסורא חל רלא ראע"גהעולם
 רמרינא שאני רהתם ראיה, זה מכל אין אמנמכיע"ש,
 מפקיע יקונמות כיון השמיש אהנאת אף נדראחייל
 לשעבורה יבנן ראלמוה כהטום איא שיעבורמידי
 נררים, פ"ב והר"ן הרשב"א כמ"ש חל דלא הוארבעל
 דוקא היינו יבנן אלמוה דכי שפיר למימר איכאוא"כ
 אמנם שפיר, חייל הנאות בשאר אבל תשמישבהנאת
 אכולו, חל לא מקצתו על הנרר חל לא רמדינאהיכא
 הר"ן סדברי ואולם שכתבנו, ז"י הרימב"אוכדעת
 ליישנ סתקי4 'ר"ה פ"ו רנדרים בפי"א שבתבז"ל

 יפר ידאמר רריב"ן י'קל ז"ל והרימב"א התום'קושית
 טזונות חהת לבעלה חייבת שהאשה מה כהטוםלאו

 אסורה תהא למימר ליכא בלחיר הכי כהטום ראיקאמר
 הכא אלא בכך ליזהר לבעל אפשר שהרילחזור



טכ ף כט ך'חדו"ט ן4'
 אותן אפילו עמקינן כעלה על שלה הנאאע כלבאוסרת

 דקאמר והיינו כו' ואו8ה טוחנת דהיינו מלאכותז'
 הללו בג!לאכות לשכה2ו יכולה שאינה לפי אסורהותהא
 יע"ש, כו', עצמו להפקיע הימנה כל לא מלאכותמהני
 חל דלא 'דאע"נ ום"ל ז"ל היינוב"א ונל שהולקנראה
 אמרינן ולא הדיה כמעשה חייל מ4אכות,אשאי
 בזה שהצריך עי"ש 'כו', מקצתו שההתר נדרבכה"3
 וה'רדב"ז קי"א מי' שמואי כשבט. הס' נ"כומביא
 ע"נ סי' וב'ת' קנ"ו סי' ששון והר"א רע"ח מי'ה"א
 חל דלא אע"נ והריבית הקרן יפרוע שנשבעדמי

 ואולם הקרן, על חל מ"מ הריבית עלשבושתו
 הריטב"א בשם שם ז"ל הרב עור מ"י2 הקשההדבר
 דיא וכתב הקרן על דחייב בת"'ט בחידושיוכה2"כ
 יא סמילא והוי דכיון מקצתו שהוהר נדר לומרשייך

 זא"ז סותרים שהריטב"א שכתב ע"ש הכי,אמרינן
 ד"ה נ"ב סי' חו"מ במהרי"ט ומצאתי עכ"ל, עי"ש,וכו'
 שבועה אמר כי שבועות ויענין וז"ל וכו' דין מןובר

 דל"ח מתוך אמרינן מי ושחוטות נבילותש,אוכל
 אלא ליתא הא אשחומות, חל לא לנבילותשבועתו
 שבועות בפ' בהתום' כדמוכח חיילה מיהאאשחומות
 אע'ש, בפ' לה ומייתי בנהרים 'דתנן 'תדע ו'כו'ש'תים
 להפר צריך יר"ע 'להפר, א"צ ימיך, עושה שאיניקונם
 להפר צריך ריב"נ לו הראוי מן יותר תעדיףשמא
 עיקר על חל הנדר שאין אע"פ הרי וכו' יט"2נהשכאש
 ולכך להקדישו כח בה ואין בעל של שהוא לפימע"י
 שלאחר  מה ועל העדפה על ח'ל מ"מ להפר, שא"צאמרו

 דא"צ הת"ק של טעמו זהו רעתו ולפי עכ"ל,הנירוי2ין
 נטי לקמי' חייל לא 'דהשתא כיון שי,גרשנה, אףלהפר
 דקי"ל אף לעצמו ומחייב שהו"מ נרר כח2וםי"ח

 חל עתה גם שאני התם יגה2נה, עוטא דיפרכריב"נ
 עכת"ד, שעבוד ל2"די ספקיעין וקונם דהקיד,ש הדיןמן

 מדעת וח?ינן עי"ש, שם, השעה"מ ג"'כ כתב זווסנרא
 ל"א נדרו המקצת לכתחלה הל דלא היכאהמהרי"ט

 הביא הנ"ל והשעה"מ עי"ש. וכו', שהו"מ נדרבזה
 דאשה שכתב ה' מי' מח"א אחר ממק'ום המהרי"טנ"כ

 ולא וגמטכהשתו כופה עלי תשס"ט הנאתשאמרה
 חלה לא ימדינא 'כיון כהצום 'תעריף שמאדיהצינן
 נראה ומזה יע"ש, אהעדפה, נמי חל לא עונהאחיוב
 מזה, לחלק כהב דהשעה"ג( ~~בל הר"ן, לדברישסותר
 העדפת נבי דוקא אלא ז"ל הרב אטר לאדע"כ

 עונה חיוב אחר אלח לחול מקום דאין רכיוןתשמיש
 אגהויה, וגריר אהע'דפה חל לא ה"נ חל, לאחיקרו
 חל דלא אע"ג ה"נ נפררים עגיעים סב' בנוחראטנם
- עדכ"ל, אאירך, חיילאח'דא  שמענו כה2עה"מ והנה 
 שהו"ם בנדר אמרינן רלא ס"ל מהראש~יםדהרבה
 הותר ושוב מעיקרו הנדר כשחל דוקא אלאוכו'

 על לחול טקום אין מעיש-ו אי אמנם פתח, ע"ימקצתו
 מפיו היוצא ככל כיה ו,קרינן אפשר בנה"נ כללמהצתו
 מיעלם הנאון של לם8יקו מקום אין א"כ עי"ש,ה3'שה
 שכ"ם בצוואת נדר בענין מכתבו, בסוףזצק"ל

 בפלנא שייך דלא כיון לוסר פהדון ופלגא מלוהבפלנא
 בפלגא נ"כ שייך לא ניתנה, שלהוצאה מטעםמלוה
 עי"ש, וחסור, את כמו וכו' שהו"מ טהר ממעםפקדון
 מקום אין מעיפרו מלוה הפלנא רעל כיון זה שייךדלא
 ככל בי' דקרינן אפ"ל בכה"ג כלל מקצתו עללחול
 השעה"מ לדעת פקדון, פלנא על וחל יעשה מפ.1היוצא
 לוטר יש הכא וג"כ המהרי"ט, ודעת הראשוניםוהרבה
 הוה טלוה רהפלגא נפידים ענינים ב' דהוהלענ"ר
 שאמר אף שני, ענין הוה פקרון ובפלנא אחדענין
 כותחלק דמנה כיון אחר, ביד פקדון לי שיש מנהבב"א
 את שאסר כמו דהוה פקדון, ולפלנא מלוהלפלגא
 מתחלק זה ובדיבור אחד, בדיבור יו מ4יהנותאשהו
 מותרת, הנאות ושאר הנאות ושאר ת'טמ.שהנאות
 וכו'. מקצחו שהותר אמרינן ולא אסו'ר תשמישוהנאת
 לומר הנ"ל מקעים הנאון רוצה כה"נ במתנהואף
 עיין אבל בזה, שהעיר כמו וחמגר את כמו הוהדזה
 הוא וחמור ראת שם הקושיא על בפ"ב קדושיןבר"ן
 דוקא דזה ומתרץ מחצה, דקנה דקי"ל אף קנהויא

 האחד ראולי כאחת דברים שני בקונה או לובמקנה
 לקנות, רוצה כאחד שניהם ודוקא לקנות רוצהאינו
 הגאון כתב וכן במתנה, כאן שייך לא וזהעי"ש,
 הרא"ש לתרץ ש'כתב עי"ש ח', ז' בס.' דודשאילת
 וכו' הוא וחמור את הנ"ל הגאון מקשה דלהכיוה"מ
 קנה, דלא מודו כו"ע אחד בדיבור אותם דאמרכה12ם
 דמיהיי שלנו בנידן כמו הכא מזה והוכיחעי"ש,
 מנה היינו דברים שני ליתן שציוה בשכ"מ נ"כשם
 הקנין ורק פעמים, בשתי זה שדברה בנרים,וג"כ

 הזה והזוכה הדברים כ4 על בפ"ע היה ממנהשקיבלו
 אם כלל 4ן איכפת יא המתנה מקבלי 4מעןשזוכה
 לבד, אח'ד דבר על ירק או ,דברים שני על יחולהקנין
 בעין שהיו שלה מהחפצים ,דנותנתה הדבר ברורלכן

 וחמור באת בקנינים רק ובאמת שם, עייןקיימת,
 אם וחסור באת קמ"נ ב"ב זו 'בסברא פלונתאמצינו
 אחד דקגין גיון היינו כלום, קני לא או מחצהקנה
 זה בלא לזה להקנות בדעתו נגמרה יא שניהםשיתף
 רשב"ם, קני, לא נמי איהי קני לא דחמור וכיוןכלום,
 וכו"ע פלוגתא ליכא בנדרים אבל פלוגתא, הואובזה
 גר"נ קי"ל קנינים וביתר וכו', שהו"ם דנדימודים
 פסוקה הל' ובנדר טק"נ, י"י טי' חו"ם מחצהדקנה
 רור בשאילת שסתב כסו די"ל משום כולו,שגטל
 שניהם ודוקא לקנות רוצה אינה האחד דאוליהנ"ל
 ונ"כ במתנה, כאן שייך לא וזה לקנות, רוצהכאחד
 דהיכא הנ"ל, השעה"מ שהביא כמו י"ל כה"גבנדר

 הוחר מקצתו שהוחד אמרינן 8תח ע"י דוקאשהותי
 לחול טקום אין מעיקרו אי זה באופן לא אבלכולו,
 משעלם הנאון של לספיקו תלוי לא לכן מקצתו,על
 שהותר נדר מטעם ולא וחמוי את קני מטעםלא

 כתבתי הנלענ"רטקצחו,
 קעסלער אבינדוריוסף
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 בעצטו נם ויכי כלל עמש בחם גו לא וראילעמים

 אטר ש5א זסן כל נהר וק נם עלע ואק בהלח1י
 בהנה פע"ז רי"ב בם" ו"י"ל מאי לפי אתנםבישח

 עי"ג הרא"ש,כדברי
 ועת שהוא שם המחבר לד0ף תם לענ"ר נראה,טז

 ומעאמר אלא נדר רהף א3ו לאהרמב"ם

 'שאז עתיר בלעחן הקרש יהיה בהמתי שתלר כווכי
 לע:נו הוא שעלט בנדר עצמו על זה 'טקיבלאמחנן

 אבל לצרקה אחנט עם ביחר שכללו ותדע להקדש,אי
 פלוני ישביר החוב גותן אני הוה בלטוןכ,שאשר
 קי"ל רהוי כלל גדר ושום חוב 'טום עליו אין;ענ"ם,
 דאם אלא באהרטתו ח"ב ואינו הוי נדבה זודהרי
 בצדקה בעצמו הרבר אותו נתטם וברשותו בעתםהוא

 רבר ואק וברשותו בעוים אינו אם אבל חבורוע"י
 לא ואם נדר, ואק דבר אק הרי בצרקה נתפסשיחיה
 'שום עלט ואק לעצמו ליקח אח"כ טכל העמים ששזזכו
 והוא דברט בסוף המחבר יטם 'טא,טר וטה לכו"ע,נדר
 ,2יון לעניים זה אילן ישיוציא גטה כל ו:רנטב"םלשון
 אומר שהיה כמו רוטה הוא עתיר בלטח נ"כשאסר
 סעיף שפ הט"ז סדברי לחדש נראה וכן לענ"ם,יהיה

 רם"נ ס" י"ר הח"ם נתב וכן י"ש, ט' וטיףי
 ל"עג והט"ג הש"ךבשם
 והמחכר הימב"ם רנם חרש ובר לענ"י נראהקזדי

 לאחר אלא נחץ 4דים רח"ב אמח לאע"כ
 הא"ח הוצ"א ישכבר ולאחי בהמתו ילרהשכבר

 האילן שהוציא וטודם שילרה קודם אבלהפיורות,
 והאילן הבהמה למכור ויכול נהר שום עליו איןפירות
 דבייו מוף נם ודאי ולפי"ז לעולם, הנדר עליו יחלוקא

 כוה כל ואמר שכ'ש כשהוא ארם ציוה אםקשסתב
 איירי העניים, בהם זכו כו' ~ניים זה אילןשיוציא
 חל וכבר האילן שהוציא לאחר ער מת שלא ע"כנ"כ
 הנרר עליו ש'חל רסיד מ"ל ולכז בחיו הנהרעליו

 טאליהם העניים בהם זכו אז לעניים ליחנםונתחייב
 נקנו שלא ואף היורשים, בהם שזכו וקורם שמתקודם
 התורה ממצות שלהם נעשה מ"מ קנין בתורתלחם
 וכו ולא 'כלל יורשים קמי ,טלו ולא שלו עורואינם
 דהם שם הנאונים על רפלינ הוא ובזה היורשים,בהם
 בשעת לעולם שבא ברבר אלא זוכים שאינםס"ל

 נם זוכים שהם ס"ל והוא רהריוט קני' כדיןהאמרה
 ואכור שם טעמו פיו"ט ולזה חורה, סדין ממילאאח"כ
 נדדו, לקיים סצווה הוא אבל להקנות מצווהשאינו
 שם בעי3ן לכן לקנוח גוצוה דאינו כיון ור"לעי"ש,
 שהוא כיון קני' דיני בעען לא בנרר אבל קני',דיני
 מרין אח"כ אף עניים של הם לכן נדרו טייםמצווה
 זה מנה לאומר דומה זה והרי קנין, בלא אףטסצוה
 ואף לשנוטה ואמור לצדקה סיד המנה שנחפס5עניש
 הפוסקים לרוב בצרקה אמרינן דלא כקנין הוהדלא

 שנחפס ע"כ אלא להדיוט, כמסירה לנבוהאמירה
 נם להרמב"ם ס"ל 5כן נדיע כ"טעם טא5יו3צדקה
 לע~פ בא אבל אג*ירה בשעח 5עולם בא ש5אבדבר

 ונואשם הנדר עלי' טל לעולם כשבא מיד אזיבחייו
 הרמב"ם לשון מאר מדוייק ובזה 11, מנה 3מולצדקה
 שחוציא טרם גהשמת אבל העניים, בהם זכושאמר
 בההשי סעולם וגדר חל לא עליו נם הרי הפמרותהא"לן
 לקיים חיורשים ע5 שאין נ"נ הר3גב'ש בזהמודה
 בחייו בהמתו ילרה אם עגם ס"ל והנאוניםנררו,
 לא אמירה בשעת היו דלא כיון בחייו האילןוהוציא

 עליו הר" סמילא העגיים בהם זכו ולא זו כמנההוי
 נריו, לקיים מחוייבים אינם והיוו,שים נהר דיןיקנ
 מ"ם מכמש להיפך שם כ"א בם"ק בתב שהסמ"עואף

 קדשישו בפשיטוה בזה וממולק בם"ש, עיש-נלענ"ד
 5קי"ם טחוייבים היור,שים דלמה הרמב"ם עלהכ"מ
 וחבאח וה0ם"ע הכ"מ בזה נתלבטו ובחינםנררו,

 מאי לפי וא"כ כמ"ש, פשוט הוא לענ"ר כיוהבאה"נ
 אתגפו בלשון אומר היה אם נם הנאונים כרברירקי"ל
 אא  עניים בהו וכו לא נ"כ לכ"ע נרי רין עליושהיה
 אי3ם והיורשים בחיו מהלוה החוב נבה כביאם

 5א ודאי 'נהתן אני לשון אמנם נררו, לטייםמחוייבים
 שלא כיון הרמב"ם לדעת נם עצמו על גם נררהוה
 כהם לזכות העניים יוכלו ולא מאומה עצמו עלקיבל
 שאינו בחוב וראי לפי"ז וא"כ וכהנ"ל. קנין טדיןאלא

 הקגיקם בו זכו ולא קנין רין בו שאין כיוןברשותו
 עי היה לא נ"כ אתננו בלשון אומר היה אםאף

 הנאונים, כרברי דקי"ל סאי לפי רב'ריו לקייםהיורשים
 03 בו אין נרר יין שנם נדתן אני בלשוןוכ"ש

 שפיריש כ"א בס"ק שם הממ"ע ררעת אלאלהרמב"ם,
 אחר עד ילרה בשלא רוקא והרמב"ם הנאוניםפלונתת
 לה'נאונים נם מיתתו קורם ילדה ראם ומשמעמיתתו,
 חוב כשאנבה אומר היה אם אז נדרו לקייםמחוייבים

 הי' אז בחיו החוב גח"'כ ונבה לעניים אתננוזה

 רעק"א הנאון הבין וכן לכ"ע, נררו לקיים היוו,טיםעי
 בלשון שאמרה בנ"ד אבל עי"ש, קמ"ו, סי'בתשובתו

 שום עלי' היה לא עצמה על רנם וראי נותן אגיהוה
 הנאון כתב וכן לאהרים, וליתנו בה לחזור ויכולהנרר

 מועיל ראין לעולם בא שלא דבדבר קם"ר בת'רעק"א
 ש5א בו לחזור ויכול בו אין ינרר מדין גם קניןבו

 עי"ש. אתננו,אמר
 מאר תמוהים נ"א בס"ק הממ"ע רברי באמתאמנם

 רברי שהוא הרגש"א וברי יטפיו,שבמה
 על שאין לעולם שבאו קורם בשמת ראייריהנאונים

 ש3שע קורם לעולם כאו ראם דכהטיזע הנדר לחדלמי
 לקיים טחוייבים היהרשים גם הנרר עליו שחל כיוןאז
 שאין במעמן אמרו חנאגים רהרי תימא והואנדרו

 והיגו בהם, קונת שהדיוט בד0רים אלא זוכיןהעמים
 אם אבל והשנין האמירה בשעת לעולם שבאבדבר
 וממילא קינה, אינו ההריוט הרי בעולם אה"כיבוא
 נדרו, לקיש מחוייבים היוורשים טרן זוכין הענייםאין
 בט"א בעצמו והסם"ע הבשי נח5בטו 5מה ואוכועוור
 ע5 שפטי5 בטה ההמבשם רבדי לחוץ שםי"ט

 3ח"רו*ו עצסן 5הח91 והוצדכו נדרו 5קישהיההשים
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 דאיע" בפשימות תירצו לא ולמה בגה חה בכהזה

 הערשים מחו"בים דבכה"ג בחיו לעולם אח"כבשבטו
 הרם"א כתב מפוריט רהלא ועור לכ"ע, נררולק"ם

 כך לפלומ ליתן נרר או 'טמסבע מי סע"ב רנ"בבס"
 )מטום בזה ואין פטוחן יוישיו נתן ולא ומתוכך
 הרי נרר לשון יסאמר וכיה המת, רברי לק"םמצוה
 היורטים אין ואעפ"כ לעולם יסבא ברבר א"ריע"כ

 עולה עלי הרי רבאומר ואף נררה לק"םמחךיבים
 להביאה התרשים מחו"בים הפרישה ישלאאע"פ

 דאמירה דאייי יסאני התם י"ג, בקדרטיןכדאיתא
 אמל"ג אמריק לא בצרקה אבל להרעמ, כמסירהלנבוה

 וצ"ל עי"ש, קם"ו ס" בתעחבותיו רעק"א הנ'וכרכתב
 מחץ זה אילן פייומ ראמר כיק הרמב"םבדויו

 בצדקה תתפסו זה כגבה דהוה להימב"ם נ"כהגאומם
 כך ימאפו שאני והתם למלם כשבאו עצמןהפיות

 על בנהר קיבל אלא דבי לו "חר ,סלא להעמים יתןוכן
 גדיץ, לקיים חייבים היורשים אותן י8פ"ר ולכןעצנמ,
 מת כבר אם אבל הרמ"א, מ"ש וראי אלא --י"ל.
 זה הוא כמנתו נדרו '8יק"ם כאן אינו שהרי בלוםאינו
 נתן לא ראם אף אתננו אכו אם אז ק"ם ה3וררראם
 הוא )ם"כ? נררו לקיים ,שחוייבים היורשים איןימת
 נ?ת כיטכבר אבל הנדר לקיים עליו קיים ניסהואעצמו
 מחויבים אינם והיורטים בעולם אינו רהוא נלוםאינו
 לומר בזה כיתן לא הסם"ע ונם י"ל אמנם נררהלק"ם
 לק"ם מחו"בים היורשים 'טמת קורם לעולם באוראם
 מת כבר אם שאפר הרמ"א לשק לחיק בא אלאנררו
 ימיק"ם כאן נו א ,סהרי כלום אים ראמר הוא מאיתם
 ועיקר ישלם לא מיתה רלאחר הוא פשימאנררו

 מחו"בים אינם יטהערשים מה הוא הלאהח"רוס
 אבל לומר לו היה והכי היסמימו ולמה נררולק"ם
 פירש ולכן נהרו, לק"ם ח"בים היהרשים אין מתאם

 כלום אינו הנהר ראז שנולר קורם מת ב,שכבררבריו
 אק אבל לעולם, דבאו בשעה לחול מי על היה לאכ

 הגהר עלץ 'סחל אף מותו קורם כשנהי. נם נמיהכי
 לי קשה אבל נהרה לק"ם ח"בים הערשים אקג"כ

 יסבאו קורם בשמת דא"רי הרמ"א רין הרירלפי"ז
 הנאומם י2חולקים ומה להרמב"ם, נם אתי'לעולם
 באם הרם"א שהביא הי"א דעת שהוא הרמב"םעל

 לקיים היורשים חייבים רלהר)מב"ם ו2מת קורםנולר
 ה81מיט זה נדרו לק"ם חייבים א"נם אלו ולהי"אנררו

 כיט מהלכה היסמיטו ואיך מרבריו לנמדיהרמ"א
 רא"ש נראה אמנם עיקה היא האחרתה דסבכאשפוסק
 הב"י בשם שכתב י"ט בם"ק לשיטתו אדלדהסם"ע
 הוא רברץ לק"ם יעים מח דהטרשים הרמב"םבכתם
 והוא ושתקו כשלוה מעמד באותו שהיו וטייחכאחם
 הקנה כאלו ה"ל כן 'טאומר רכי במעמו כתבבעצמו
 רין 'טייך לא הליו המעמים יטני ולפי לעניים,הבות

 שיתיא מה כל הימב"ם שאמר בלשת אלאהרמב"ם
 הרם"א יטאמר אתמו ב5שון אבל לעמיג זהאילן
 נדרו לק"ם טחתיבים היישים אק להרמב"ם גםוראי

 טשם לא ש"ך לא וראי עצמו על נדר שקיבלרבאתתנו
 תם הנאומם פליני ולא הנ"ל הסמ"ע טעם ולאהב"י

 הוט אם מע"ם יה" בלשון אלא הרמב"ם עםהרא"ש
 מחיעים והטים ה אם אבל לא או עצמו על נםנרר
 הערשים אין רלכ"ע פלעי לא בזה נררולקיים
 ולא לבר נרר אלא שאים בלשון נדרו לק"ם "ביםמח
 ולא עצמו על רק נרר י2הוא כאתננו אז ענ"ם ב"זכו

 בטח כלל הרם"א כען לא ולפי"ז החפץ, עלהוזפסה
 ד%2"ו וביתר אתננו כר כיטתלר אמר אם אבליסא)שר

 שלא ומה הרמב"ם, על החולקים רעת בזהלהיסמיעם
 לק"ם מחו"בים הערשים יטאין רין הים"אהיטמיענו

 מומכם ורבר רפשימא מלתא יסהוא כדסום הואנררו
 בס" לקמן כתבו יטהוא משום יותר י"ל אולכ"ע,
 בפלומשה כלל מלף י2אינו כאן ולא מקומו ימם נירנ"ב

 ולפי הסם"ע, רעת נראה כן כהנ"ל, והרמב"םהנאומם
 הוא זה גם לענ"ד אבל תמיה, שום עור עלץ אקזה

 לומר הרם"א הסתין למה רא"כ מאד נרולווחק
 'שהפ הללו הרביים כל אחר עיקר האחרתהוכברא
 לשון משוה מפורט הרמב"ם דהרי ועור רנ"ע,אליבי'
 מכירה סהל' כ"ב בפ' מ"ו בהל' הקרש ליהיהאתננו
 אדם ציוה אם כן והרבר והואיל ע"ז אמר מ"זובהל'
 זכו באתננו דנם לתדיא כהסמע העניים, בהן זכוכו'
 -- דבריו לקיים מחוייבים והיורשים הענייםבהן
 בדין אלא הרמב"ם על הנאונים פליני לא דלפי"זועור
 נדד הוה רלא רס"ל נרר הוה לעניים יהיה אםנרר
 נרד היה אם אבל עניים בי' זכו לא ולכן עצמועל
 עניים בי' זכו הנרר דמחמת להרמב"ם נ"כ מודיםהיו
 אמרו אלא הכי אמרו לא מפורש והרי יור,שים לגבינם

 קונא שהריום ברברים אלא זוכין העניים שאיןבמעמן
 אפ בזה דפליני יעיי כם"ש עיק'ר נ"ל ולכןבהם,
 בא ואח"נ לעולם בא שלא רבר הוא האמירהבשעת
 את"ב שבא בעת לצהקה בזה נתפס אם בחיולעולם
 אפ כפו י~פיי נתפס רלהרמב"ם 5א או ממילאלעולם
 ולהנאאיפ זה, מנה דאמר האמירה בעת בעולםריה
 האמירה, בעת בעולם שהוא זה במנה אלא נתפםאינו

 מצווה שהוא כיון באתננו נם להרמב"ם וראיולפי"ז
 ממילא בעולם שבאו בעת לעניים נתפסין הנררלקיים

 עלי' פליני והנאונים רבריו לקיים בוחוייביםוהיורשים
 זמן לאחר לעניים נתפס הרבר אין הלשונותדבכל
 משה ואומר האמירה בעת בעולם כשהם רוקאאלא
 בין ומחלק נדרים בע3ין עליו פלינ וה'רא"שזו,

 בדבר עצמו על נם נרר זה אין הקד,2 ריהיההלשונות
 נרר הוה שפיר ואתננו האמירה בעת לעולם באש~א
 לאחר לעניים מחמתו נתפס הדבר אין אבל עצמועל
 מחוייבים אינם והיורשים עניים בי' זבו ו(אזמן
 וברי הם הרמ"א רברי כי ויפי"ז מת, אם נררויקיים
 ולשה והרא"ש הנארנים רברי והם האחרונהסברא
 וכה3"ל. עיקר, היא האחרונה וסברא ע"ז שפיראמר

 בשיטח מ"ש כת"ר, בדברי יהשתעשע אשובךערזה
 כגע נותן בלשון אף נרר רהוההרמב"ם
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 איע 'טזה בריתי נבר עכ"ל נותן בלשון יטאמרההכא

 אבל נהר דהה רעתו עתיר בלשק הקרש ביהיהררוקא

 גמע"ז הט"ז וכרכתב בהוה, מתן אני כשאפולא
 וכהנ"ג והט"ז הש"ך בשם הח"ם וכרכתבובסע"ט

 נ"3 וראי הסם"ע בשם שם הח"ס '8כתב למאיואף

 נותן אני אבל לעהיד שהוא יהיה בלשון אלאאינו
 ברשותו, שאינו ברבר נדי הוי לא לכו"ע וראיבהוה

 מנה ובעולם בו"טוחו שהו'א רבר על אמר ראםואף

 ולא עניים בי' זכו בוראי הרי לעניים נהתן אניוה

 אמרינן דלא רקי"ל קנין מדין קני שלא אף יחזוריוכל
 יכול רלא הוא נדר מטעם רק וע"כ בצרקהאמל"נ
 סועיל היה וינין הוא דברשותו כיון התם בי'יחזור
 א4 לעגיים עצמו הסנה להתפיס עליו 'חל נדר נםב.'

 לעולם בא שלא בדבר אבל עצמו על הנרר קיבלשלא
 יבר אין הלא בי' מועיל קנין שאין בר,שותו אינואו

 על חנדי יקבל א"כ אלא להתפיסו הנדר עליושיחול
 אף הנדי לקיים מחוייב הוא שאז אתננו בלשוןעצמו

 הנאון כתשובת כתוב וכן בצדקה, נהפס לאשהרבר
 להסביי ונהאה עי"ש, מפורש קם"ר סי' בסו4רעק'וא
 ב'כחוב מצינו דביו יחל דבלא בביאור יוחר זהרבר
 שסקבל עלי הרי הוא ונדי נדבה או גדר רברים ב'רק

 שאין זו הרי שאומר הוא ונדבה כן לעשוונ עצמיעל
 ולכן הרבר, על גתפס הדיבהר אבל עליואחריו'תה
 הדבר אותו שיהיה כעען לא עצמי על שמקבלכנדר
 אותו שיהיה 'בעינן בנרבה אבל ברשותו, אובעולם

 אם אבל ייבורו עלי' שיחל וברשותו לפניוהרבד

 כעולם אין הדבר הדיגוי יחל 3וה על לפניו איןהדבר
 נדר לא כאן אין והרי ג1אומה קבל לא עצמוועל
 )44( נדבה.ולא
 גאוורים ר"נ גסי' הנתיבות רבדי נ"כ א"ש הלאד2נחץ

 כח"ר תמיהת מעליו ומסולק ר'אות
 כאומר ש'כתב הנ"ל דבר"נו נכל 2"כ שכתבבפשיטוה,

 נופי' שהרבר לצרקה טיוחד דבר שחתפיס צדקהה"ז
 היורשים ונם שנרר הנדר גתקיים ומבר בצדקהנתפס

 זו הרי שאמר 3יון דר"ל עי"ש, כו' לקייםמחוייבים
 הרבי על נתפס הנרר אלא כלל נרר דין עצמו עלאין

 מאליו העניים לרשות ונכנס טרשותו ויצא מירההוא
 אח"כ ולכן העניים בי' וז3ו הנרי נתקייםובזה

 לעניים ליתנן אוחן ג1חייבין ואנו היורשיםכשנטלוהו
 כבר דהנרר נדרו לקיים אותם מחייבין אנחנואין

 אח לעניים להחזיר אותם מחייבין אנחנו אלאנתקיים
 הוא חדש דגר לאו זה ודבר זכו, שכבר מהשלהם
 דברי הוא הרי אלא כת"ר הבין כאשי הנתיבותמהעת

 לעיל שהבאתי ט"ז ה' 3(כייה מהל' כ"ב ב6'הרמב"ם
 אמירה בשעת בעולם ושאינו גהבד 'רנם מפוו"1שכתב

ין*

 עי"ש. ס"ב, צרקה הל' במח"א עיין)א(
 ושהבאתי בזה בא4רר שכתבהי מה לקטן דעיין)ג2(

 ברבר נרר אם ד2"כ מ"ח סי' הרם"א43ז'

 כשאומר ש2יים בי' ז3ו נ"כ אח"3 לעולם באאבל
 לקייפ מצווה שהוא משום בטעמו ופירש 5שנייםיהיה

 פליני לא הגאונים ואף לעיל, דבריו וכדבארתיהנדי
 ולא האמירה בעת בעולם היה שלא משום אלאעלי'

 שישנו 11 בהרי אבל רבר בשום אז רורקבורנתפם
 בו שזוכים נ"כ מורים האמורה בעת וברשותובעולם
 קיום סשום לא להם להחזיר היורשים 1על מירהעניים
 יחזירו ונשלא העניים בהם זכו שכבי כהשום אלאהנרר
 גזילה עון אלא הנרר ביטול עון בידם יהיה לאלהם

 והגאונים הרמב"ם פלהני רבזה לעיל וכרכתבתיגמורה,
 זמן כל לאח"ז בעולם יבא אם יאף ס"לדהרמב"ם

 באותו הנדר יותפס בעולם כשיבוא מיד בחייםשהוא

 בעולם שישנו דכר על זה הרי אמר כאלו שנודהרבר
 שיהא רוקא יבעינן ס"ל והגאונים האסירה,בעת
 הריבור 3תפס שאז זו הרי ואוב(ר האמירה בעתבעולם
 יהיה כאומר לא א'בל של8ניו הדבר באותושפיר

 הנ"ל. וככל לעולם, אח"ככשיבוא
 רי"ב בסי' הסם"ע דעת הוא מזה גרולה רהרידעדר

 בסי' רעש"א הגאון שה'בין מה כפי כ"אס"ל
 הרמב"ם על הנאונים פליני לא רע"כ ברבריוקם"ו

 במת אלא נררו לקיים מהויובים היורשים ראיןואמרי

 בא אם א'בל הנ'רר, 'חל לא עליו שגם לשולם שבאקורם

 דהיוי"שים להרמב"ם מודים הגאונים גם בחיולעולם
 מרברי עליו יוקשה שלא וכרי נדרו, לקייםמחוייבים
 לפלוני מנה דכשנרר מפורש שכתב רנ"ב בסי'הרם"א
 לקיים טחוייבים ואי3ם פטדרים יוו"שיו 'נתן ולאומת
 ליתן שנרר ע4אני רהתם לעיל כם""ט צ"ל ע"ננררו,
 אלא הנדר הוה לא לכן וכך נך אלא מיוהר בדברלא

 היור,טים אין לכן כנררו רבר שום נחפס ולא עצמועי
 אילן פייות שייח'ר ה'כא 3מ8א"כ נהרו לקייםמחוייבים

 אמרינן רלא וס"ל הרמב"ם על חנאונים דפליגי אףזה
 י"ט בס"ק הסם"ע )נרברי לעניים עצמו האילןשהקנה
 זה אילן 6ירות אומר הרי עכ"ז הרמב"ם( בטעםום

 מיר לעניים עצמן הפייות שנתפסין זה מנה כמווהוי
 כיון בעולם האמירה בשעת היו שלא אף לעולםבבאן

 דאמר הרי רמי, שפיו נ"כ בחיו לעולם יבאושעכ"פ
 לאחר אלא הרבר ייחר לא אם דגם מהנתיבות יותרעור
 כצדקה הרבר אותו נתפס כן נם לעולם כשיבואזמן

 בזה כמ"ש נראה לענ"ר אמנם )2נ( לעולם,כשיבוא
 טנה מצרכו הנאונים אכל הרמב"ם דשת אלא אינורזה
 הוא הנתיבות דברי עכ"6 לאח"ז, כשיבוא ולא דוקאזו

 מרן על מאו ונפלאתי רג"ל. וככל לכ"ע, פסוקההלכה
 בסדפו קם"ו בסי' שם שססת8ק בזה ג"כ יעק"אהגאון
 גם 'ראייויי )ומשגוע 'דקל פירות 'יטול שאכשרבש3"ם
 בא שלא רגאי כהשום מהני דלא עי""8( זה, דקלבפירו'ת

יומה
 רעת ושכן נדוו, לקיים צריכין היורשים איןשבירו

 עי"ש. הגאון, בשםבעהם"א
 רא4תבר( ההן המפהר)3אשרב



קכבזיךחו"מתפארת

 שלא כיבר נידון אם סוחו קודם לעולם באו אםיעאם
 ער אמירתו נטשך בחיו בו חזר דלא כיון או 5עולםבא
 ונ~אתי עי"ש, לעאם, ן4בא כדבר ~דינן סותושעת
 חנ"ל, המם"ע דברי שם בעצמו שהביא דכיוןסאר
 חייבין לכו"ע סרתו קודם לעולם נאו דאם בדבריווהבין

 הוה ילכו"ע גצפווהצ רס"ל הרי רבריו לקייםהיוו"שים
 הנאונים בזה פליבי ולדירי לעולם, שבא כדברזה

 ה3"ל. וככלוהימב"ם,
 יחל בל כהשום שהוא הנתיבוה כטעם כת"דרב2"שו

 בנדה וכדאכרו אויים כשיאנלו אחד יטהקרחשהיא"צ עי יחל בל יטשום עובוים העולםישכל
 חיובים אדרים ואכלו הוא רבהקדיט ע"ב מ"ורף

 עי ט"ו י4 בנדרים הי"ן סזה וכדהקשהמלקות,
 ישכתב ישם יוד ופ' טזים פהל כפ"ההימב"ם
 הרסב"ם 41כתב 'תלך, אם בקונם לאשתודכשהדיר
 הוא לה ההגה הוא ואם לוקה אעה היארכששברה
 דברי אלו עלי' יש איסור עכ"פ להרגוב"ם ואףיוקה,
 לענ"ר גראה וראהצונה לזה, ~ון דיש גלענ"'רכת"י,

 יביי ואדרבא לתרץ יש הרמב"ם על הר"ןרקושיית
 דאכיית רהמלקות דסבי מאי גשפר בזה תמוהיןהר"ן
 כפ"א כתב הרמב"ם והלא יחל לא כהטום הואהקדש
 ואזהר,תו כו' לוקה בזרון הנטועיל כל סעילהמהל'
 התם אבל עי"יצ.- כו', בשעריך לאכול תוכלמיא

 ומיד הוא להדיוט גטסירה ראמל"נ קי"ל הריבהקדש
 העולם כל על ונאסר בקדושה ונת'פס ההקד,ש עליוהל

 קודש אוכל כהצום לויה בזרון והנהנה סמנוסלהנו'ת
 לאכול תוכל לא משום אלא יחל בל כהטוםולא

 בעצמו היה הרי יחל ,רבל הלאו רבלא אלאב41עריך
 ואמל"נ 'כלל בי' אומרין היינו 5א ואז בי' לחזוריכול

 עד בקרושה כלל נתפס היה ולא להריוטכממירה
 כמו הקד"ש לשם או זבח לשם מעשה בי'שיעשה
 לשם ארם יו בתפיסת אלא נאמר דאינו דקי"לבעכו"ם
 להדיוט סותר וסוקצה מעשה בו יעשה אועכו"ם
 כתב לבינה בזקף ואף מותר לעכו"ם הנכנסובשר

 ובלא"ה מעשה 'דבזקיפתה עכו"ם מהל' בפ"חהרמב"ם
 דניחא זמנת גילוי ע"י אף מעשה ביא נאסרה היתהיא
 ברמב"ם עי"ש שלו, שאינו רבר כהטום בו שאיןלי'

 הקרא בלאו בהקדש נם וא"כ ע"ב נ"נ רףובגמ'
 השתא אבל מעשה, בלא נתפם היה לא ג"כ יחלדבל
 נמטום בקדהטה מיד נתפס יחל בל משום בי'דאית

 משום העולם לכל ונא0רת להריומ כמסירהראסל"ג

 בשעריך. לאכול הוכל לא ימשום לוקה אכלו ואםהקרש
 בל איס~ר משום מתחלה להדיא בש"ס שם אמרוגן
 גל איסוור גאשום א5א יחל בל כדשום אמר לאיהול
 גמשום הוא הכי להגצ0הנא דנם להרמב"ם וס'עליחל

 אלא במסקנא שנורס שם סרש"י ולא יחל בלאיסור
 יחל ולבל ולאיסור הטפהש סתחלה בי' 'דהדרופ"ל
 כסתחלה אמרינן למסקנא דנם להרמב"ם ס"לאלא

 מבל לו בא ההקדש דאיסהר ור"ל יחל בלולאיסור
 סלא אלא אינו הסלקות אבליחל

 חו~
 כשעריך לאכול

 שנרר עצסו המפד"ט אלא למילקי שייך 5א יחל בלדקל
 בהקריש אלא אינו זה יכל )ג( נררו, שלא אחריםולא

 אכל בשעריך לאכול הוכל לא בפ"ע לאו בי'דאות
 עלי' ד"צ אף בפ"ע לאו בי' שאין וקונמותבנדרים
 נדרה לא הרי האיהי ליכא טלקות אבל יחל בלאיסוו

 דלא רהרא י"ל דרש"י אליבי' אמנם הרסב"ם,כרברי

 מעשה, בהן נעשה שסבר קדשים על ק'איתוכל
 זריקה לאחר העולה גא באוכל י"ז במכותוכראמרו

 אזהרתן ויבור ע"י אלא מיקרשו רלא קדשיםאבל
 בהדיא פירש"י ל'קנ דף בפסחים אמנם יחל,סלא

 גותרומה, חטא סחטא, הוא מעילהדאזהרת
 עיי"ש_

 רבריו תמוהין הרמב"ם על מזה שהקשה הר"ןאבל
 ןה מקרא די5פינן מפורש מעילה בהל' שם אמררהרי
 מזבח מקדים'י בין לבדו להשם שהוא קרש 'כללשאר
 לוקה פיוטה בשוה מהן 'נהנה אם בוה"ב מקד,שיבין

 עי הימב"ם על הד"ן שהקשה מה גם עי"שעכ"ל,
 ל"ה דף בנדרים ראמרו מהא לוקה שהוא שאמרמה
 הא נותן למעול מעל מי במתנה לו ונתנה עליךככרי
 נלענ"ד כלל, עובר האומר אין אלסא עלי' אסדראלא
 אימור שום שייך 5א בככר 'רוראי יתרץ יש זהרנם

 עיי' אסירא רלא כיון מךצותו ההוצאה על לאבמדיי
 ואם לאכול שלא לו רהיה המורר שיאכי סה עיולא
 כהטום איסוי עליו יהיה נתינתו מבלעדי אוכלו היהלא
 על 'איסוי שייך לא יחל בל כהטום אבל לבר עהריפני
 עובר חברו נם אין עריין הרי נתינה דבשעתהנותן

 סאומה עושה הגותן אין אז אח"כ באכילתווכשיעבור
 מהי' יור בפ' הרמב"ם אבל לגבי', שייך יחל בלואיזה
 איירי לוקה ה"ו אותה סהנה הוא יאם שכתבנדרים
 אמר בזה עלי' תשמישו שא0ר מתשמישבהדירה

 והתם לווה ה"ז עסה וטשטש אותה הנהה 'דאםשכיי
 עכ"פ אבל עסה לשכהט איסור עליו אין עצמושסצד ראי יחל בל על עובר בעצסו הוא הלי עמהכשכהטנמט

 יוטףיד
 בהקרש לחלק 41רוצה הרש"ש בהגהות עיי"ש)נ(

 מן הנהנה לקי יחל בל לבד דגםכללי
 לאחר ל"ם כעת אך פעילה, הל' בריש ככמש"גהקדיפ,

 גם ילסה ההקרש סן שהנהגה שיאמר המחבריםמן
 בלת"ם ועיין עי"ש, עצמו, בגצקדיש אף יחל ביכהצום
 בפ"ק חדשים ובתוס8ות שם, עיין מה"קבטפ"ה

 בקד,שים דמשו"ה כתבו החדש ווילנא ברפוסרסנחות
 עי"ש, דברו, יחל לא כהטום סה"ה ליהנות אסורקלים
 דל"1ש י"ל דלרבינו שביאר נדרים הל' שטח באורועיין

 שו"ת בס' תי' עלסא, כ~י על לא המדיר על רקוה
 ע5 הר"ן וושאה שמהרץ ס' סי' חיו"ד יעקבמשכנות
 עי"ש קונסרת, פמעם שהוא עליך מככריהרמב"ם,



זיךחפ"פת8ארתש
 רעת יזהו וחדע ולוקה, בירים עוקר הוא יחל הבלאת

 זה רין גיכ שם שאמר טה"נ בפ"ה רהריהרטב"ם
 ראם זה וין שם הזכיר לא עי"ש, ב' א' בהל'פנמש
 איעץ דהתם משום ע"כ אלא טקה הר"ז אותוכוצה

 זה רק עייך לא עי"ש, 81ג"מן בראובן אנשיםבקגי
 שפיר יעץיך ואי8תו בא"ט בח' אלא אכוו ולאכלל
 רבדי כל עולין ובזה וכהנ"ל, תשטיש בהנאת זהרין

 הרשב"א נם ובאמת בפשיטומ, כהונןהרטב"ם
 הרמב"ם על הנ"ל הר"ן קושיות שני סקשהכחייהשיו

 כה'נ"ל סאד, נכונים הרמב"ם רבריאבל
 כססירה דאמל"נ בהקדש אלא אינו כ"זאמנם

 חפיצא נ"כ שמתפיס ובקונסותלהריוט
 אמרינן דלא כיון לעניים בצדהה אבל כהקי"8,באיסור
 איזה כקונסות, באיסור נח6מת אינה ונם אסל"נ,בי'

 של ואטו אחרים, מהם מליהנות עליהם רביעאיסור
 אלא סהן סליהנות העולם כל אמורין עצמןעניים
 להחזיין היוו"שים צריכין היו עניים בהן זכו כברשאם
 אבל נזילה כה8ום אלא הנאה איסוי כהמום לאלחן
 איסוי איזה נחלה אימור בהן ואין בהן ז3ו לאאם
 מפרשיט רברו יחל דלא דאופר להר"ן ונם עליהם,"ש
 איסוד חל אם אלא זה עייך לא רדאי ארבור יחליא

 אבל הימעת כהקדש יחל לא מחמת החפץ עלהנאה
 אחהם יטלם אם בהם שזכו לאתר 'סאף עמיםבצרקת

 להן להחזין יח"בו כי כלל "חל הבל את יעקרולא
 יחל, בל על ולא חנחל בל על "עברו יחזרו לאואם
 '4כת"ר מסני נעלם ולא כלל, בהן זכו כשלאוכ"ש
 נתק"ם כבר בהן וכו כשמבי ראדרבא להיפךיאסר
 בהן זט כשלא אבל "חל בל טשום עור בו ואקהנדד
 אבל יחל, בל משום ב" ואיכא הגרר גתק"ם לאעחין
 בזה גם בודאי לצרקה והתפימו 8ו וכשהפרי אינהזה
 נם ואק נהרו ק"ם לעמים ער"ן 3תנם 'שלא אףלכר
 ~גמים יתנם יכשלא אלא יחל, בל משום עור עצמועל

 וכן יחל, בל משום ולא ל8לסו תאחר בל משוםיעבור
 8 אפדי ולא אסר אשטעען ראי ה י"ה להדיאאמרו

 אקדיב ולא א3ויש אבל לדיבוהא ק"סי' רלאנמשום
 לדיבוהא דשיסא סיקרי אקריב ולא דאפריש דריכה

 וכן לבר, לשלטו תאחי בל אלא עליו ואיןרנדר
 דעתו שזהו עצסו הנתיבות בהברי להדיאטכואר
 וכבר בצרקה נתפס נאא שהדבר בלשונושכתב
 נתקיים שכבר מפורש אמר הרי כו' שגדר הנדרנתקיים
 במה היורשים הלא וא"כ לבר, בהתפסה שנירהנרר
 טור"שם והתפימו הפר"טו ע~כבר לאחר ממנושיהני
 שכבר 3יון יחל בל על נלל יעביו לא הלאלצרקה
 לשנותו רשאי היה בעצמו הוא ונם הברר,נתקיים
 שאין ישלטו שלא מה ועל תחתיו, אחר וליפרעיהיואה

 יבל יעברו לא בוראי הרי לשלמו תאחד בל אלאבו
 אחרים, על ולא עצמו אגורר דק קאי בורשיתאחר
 אדיגור יחל לא דר"ל הד"ן א3(ר רברו יחל בלאורש
 לבי, עצטו בגודי אלא אינו בוהאי תאחר בלאבל
 ברירי' נם יחל בל עור שייך לא זו רבהרי טפורשהרי

 גהצאמר בגדבה נם ידהרי עור ותדע באהרים,וכ"ש

 בל עור עליו ואין באחריותו עהר חייב אינו זוהדי
 לבר, גה8רקשה נדרו קיים דכבר כה8ום ע"כ הרייחל,
 אלא אחיים על להר"ן יחל בל שייך לא 'בדדאילכן

 בהנאה הדבי נו9 שנאסר לבר וקונסותבהידש
 בנווים לא אבל אדיבוי יחל בל על יעברוו3שיהנו

 כמו עצסו החפץ על הנדר נתפס שלא נאמראם

 לעיל.שכתבתי

 בל עצמו בנודר נם ליכא בצדקה דאפשר נלענ"רעןך
 רהרי כלל, הפרישו כשלא נם לעולםיחל

 ובין ה6ריש ולא לאמר בין צדקה ילפינן ו' ה'בר"ה
 יתירה מהראי יק ול"מ לעשה הקריב ולאלהפריש
 תרור בי בכלל הצדקה שאין היי ומפיך, אלקיךמלד'
 כו', לד' נדי ידור 3י איש בכלל שאינו וכ'ושנדר

 רק ראי"רי רברו יחל לא נפשו על איסודלאסור

 כתיב לא הרי צרקה סנייהו 'רמרבינן ובקראיבקונסוה,
 קאאזיך וסוצא לשלגוו וואחי לא אלא רברו יחללא

 ותדע באחרים, ולא עצסו בנדדר יק דאייריתשמור
 מימריך בקונסות אלא איירי לא יחל דבל הקדאדכל
 לשלסו יאחר מלא ל"ל ל"ת סצות זו תשמור שםבי"ה
 אמאי והשתא הפדיש, ולא באטר דאיירי וכה8נינפקא
 כהשום ע"כ אלא נפקא, דברו יחל מבל ואכתי פריךלא

 לאסור כראמר יקונטות בנרר אלא איירי לארהתם
 יחל כל נ"כ איכא גהקי"8 ום"ם נפשו, עלאיסר

 לבר עצמו על הככר שהסדיש 'כהקד"8 הם הרידהונסות
 העולם, כל על כשגגקד"ט וכ"ש לבר, 6לוני עלאו
 שהם וחרסין ערכין ה' בר"8 הרטב"ם כתב עיכיןוכן

ככ~
 יפליא כי איש שנאמר הקד,8 נדרי

 כערכך 'נ'רי
 יברו יחל לא כהטום עליהן חייבין לפיכך לה'נפשות
 יחל בל ליכא צרקה של נדרים בשארי אבל עכ"לכו'
 ואינו בפ"ע סיראי לי' דילפינן בצדקה וכ"שכלל
 הוא הנתיבות טעם ודאי אלא וכהנ"ל, כלל נדרבכלל
 ברשות עי"ז ונכנס הדבר בגוף נתפס שהנדדכמ"ש
 כדנתב העניים בהם וזכו התורה ססצותהעניים
 להם להחזיד היורשים צריכין ולנן בטעסו,הרמב"ם

 הנ"ל וככל נזילה, סדין אלא נדד סדין לא שלהםאת

 למותר אך אלו רברים כל הנ"ד 'דין לענין"~מנמ
 ~יל כמ"ש הוא העיקי יודאי לענ"רהוא

 קני' רין לענין עלי' נסווה סלוה דין שלנודעי0קא
 ואינה שנרא בי' לכהשתי ואף להוצאה כולהשנתנה
 בדר, רין ולא קניה יין לא עליה ואין כללבעולם
 רלא נלנע"ר ג"כ דהש"ם בעימהא אף אכגםוכהנ"ל.
 הוי לא בוראי סיוחי דדבי הנתיבות רין בי'שייך

 ביר המתחין הטעות אלו גצדקה שיותפמושנאטר
 והלא כעינן בירו מונחין ועאות שהיו ידעה 'דטיהלוה

 וחאת געין טונחין שיהי' ולא ניתנו לסחורהאדרבא
 הרי ההש מיוהד רבר ואיזה עליהן "8 בעיןשאינם
 כובה ואם בעין, אינם והטעוה התפיסה לאהמחורה
 יותפסו האץך געין אטנם ג"כ הרי הסחהרהלהמי



שצנ רם כם ךיחדצ"מ ו*י
 הוה הרי הסחורה שימכר לאחר ואם לצףקהבריבורה

 הנאונים 3הבוי דקי"ל זה אילן ,טיוציא 'כפירותזה
 אף ודאי לכן לעולם, 'בא שלא 'דבו רמיקריוהרא'"ט

 לא נ"כ א'נב קנין לענין ברשותה נחשבין הי'אם

 הטור שהביא הרא"ש 'דהרי ותדע כלל, בצרקהנתפסו
 שא3נר מי ואמר רבריו סהם מסתם רי"ב סי'בסוף

 לאו לעניים או הקדש יהיה פלוני על לי שישחוב
 לעיסקא טלוה בין מחלק אינו ולמה כו', הואכלום
 ונתפס לעולם שבא דבר שפיר חשיב רבעיסקאולומר

 שביד חוב שום אין דבכ"ע וראי אלא מ"דבקדדשה
 עליו ההתפסה חלות לשנין גשיוחד דבר מיקריאחרים
 קם"ר בטי' רעק"א המאון דמוביי אלא קנין, בלאמיר
 קנין עומרשיל מקום ובכל אגשר יאיהו הכי נראהיא

 הוא אבל אהננו, בלא א9 התרה וצריך הנררמדעיל
 דנ1שמע עי"ש, שם, ההתפסה בדין אחיח הבנה לויש

 לנבי נרר דהוה לענין אלא איירי רלא שםמדבריו
 יהיו שהיוו"טים לענין לא אבל התרה וצריךעצמו

 צוואהה ו'ףאי בנ"י ולכן נדרו, לקייםמחוייבים
 הראשונה כי יבחזקתה היא ש'כ"ם בצוואתהאחרונה
 ורו"ק. נצעבתי, והנלענ"ד לנמרי,בטלה

 ר"ש,ירירו
 טו"בזי"ו

 - ג-

 הטחבר חתן הממדר מהרב הנ"לבענין
 רהרמב"ם זצק"ל הנאון מו"ח של החירושבעיו*

 נררו לקיים ירחייב אמרו לא ע"3והמחיבר
 כשהוא ציוה אם ג"3 ולפי"ז ילרה, שכפר לאחראלא

 נ"כ איירי וכו' זה אילן שיוציא מה נל ואמרשכ"ם
 עליו חל וכבר האילן שהוציא לאחי עד נעזיטלא
 דוקא הוא והנאגים הרמב"ם דפל4גי וזהוהנרר,
 אלו הטם"ע 3רברי הטלא לעולם, שבאו אחרכשמת
 משמע מ"ח 3סי' הרם"א מתשובת ובאמתרבריו,
 בנרר יאף שס שכתב הסם"ע כרברי שלאמפורש
 המבואר מטעם ליתן צריכין היורשים אין שבירוברבר
 הנאון בשי"ה ועיין 3זה שהאריך בפ"ת ועייןשם,
 בשכ"ם בצ"ע שהניח ק3ו"ו בסי' אינר עקיבאר'

 רשלכ"ל 'רהוה 'כיון מהני רלא דקל פירות יטולשאסך
 ובשעת הפירוח נדלו לא עריין אמייתו בעי'רןאם

 אמייתו כשעת דבעי נימא אם 3רלו, כברמיתתו
 אמירהו נכהטך ח4ר שלא הכל הרנין או בעולם,שיהיה
 עי"ש, מיתחו, בשעת ציוה וכאילו מיתתו ישעחער
 ר' הנאון דברי בעצמו  זצק"ל מו"ח הביאוכן

 ר' הגאון זה בענין מסת6ק וכן זצק"ל, אינדיקיגא
 דור שאילת ובשו"ת פ"ה פ"ה בספרו מירליןיור
 מו"ח שכחב ובמה עי"ש, בצ"ע, ג"כ והני4 ז'בסי'

 מצווה שהוא כיון קניי' דיני געינן לא 'דגנורזצק"ל,
 זה והרי המצוה סדין עניים ומל הם לכן נרדו5קיים

 14יד המנה שנת*פ לעניים זה כבה לאמררומה
 ופז דנורר דהא ס"נ רנ"ה סי' בנה"ם ג"כ ועי'לצדקה.
 או אתן באמר יוקא הוא לשלם צריכין היורשיםאין
 שהונפיס לצדקה זו סלע הרי באמר אבל תנו,לשון
 מחוייבים רהיורשי* טורו כ"ע לצרקה מיוחרדבר
 הגאון הביא וכן לצרקה, נתפס הרבר ינוף כיוןליתן

 פ"ז סי' בח"ם וכ"נ עי"ש, במכתבו, זצק"למקעלם
 ולעצ"ד עי"ש, אותו, מכהשכנין זו רהרי והנועסטק"ב,
 3טלע דאף הנאו! בשם ל"ו ב"ק בבעה"ם מבוארהא
 לגמוה אמירתו ה'נאון בשם שם וז"ל מכהטננין, איןזן

 כגון באמירה דקני לונניים וה"ה כו' זה שהר3יצד
 בכהטיכה, אלא קנו לא כו' לעניים זה 3יתשאטר
 זה זוז א*י5ו ברמב"ן ע4ם מבואך וכן קני, רלאומסיק
 יטעם וי"5 שפ דסטיק יק ממשכנין, אין זה ה*ץאו

 רמשלם 1ר דמנאצכנין המצוה יקיים אוהורכופין
 רסטרים הרי ערט"ה החפץ את למכור יא אבלהנדר,
 מפהיבנין ואין הוומר על שעבדד כאן אין זה בחפץראף
 צריגים אי! נ,4כטק ממילא הגוף חיוב כאן ראיןוכיון

 ומכהטבנין א9כושב שם לרנוב"ן ואף לקיים,ריוישים
 יא אבל רגדר, שישלם עי הרבר יעכבו שהב"רהיינו
 עייאט שעבוד, באן אין כי הכהשכון אתלמכור
 אפיטר חרנ"ו סימן הו"טב"א חשובת מיבריאבל

 היור"טים צריבין זה רבחפץ רמוכחלומר
 ספרים שבתונו התיבה בנהן שם יכת3 נדרו,לקיים
 -הזר שאביו היהרווים דטענת אותן והקדישלאחיים
 ופתח יחכם שאיה וצריך לחזור שא"י טענהאיגה
 הקי,ש הוה ילא ות"ל עי"ש, כו' נררים 3שארוחרטה
 ומת-א"צ גבנךד נרר רק ול"ה עניים ממון יקנמור

 סובר ייוע רבח9ץ מוכח א"ו נררו, לקייםהיויטים
 ועיין )ררו, לקיים היוד,טים רמחוייביםהרשב"א

 שהביא צ"ז יף צ"ט אמאלה עסוקים מים תשובתבס'
 ראף רמב"ן ורברי גאון, בשם בעהם"א 'רברישם

 היורש ואין לבב4ת מכהטכנין אין לעניים זהבחפץ
 נ"כ הביא 1אם יבריו ובסו4 אביהם, נרר לקייםצייך
 צריכין וכ1ת יצרר להוביח הנ"ל הו"טב"איברי

 תשובת ומר3רי עי"ש, אביהם, נדר לסייםהיור"שים
 שם הרשב"א שכתב מה יראה ט'וז סי' בצלאלי'

 יפי ועוד 1פם יטכתב לאחרים, התיבה ימ0רכ:אחד
 מסירה אחר דאין התרה מועיל ואינו מסרשכבר
 מסירה ב1זעם תלו יא רמקורם רכהטמענלום,
 ר' בתשובת נ"כ כתפ וכו' היורשים חייביםוא"כ
 ביד שמסר נפחמת דן לא רמעיקרא הנ"לבצלאל
 ע"ש, התרה, ובעי בעלמא, ננדר רהוי מזה לומרדהיה
 שהביא עי"ש מ"נ, סיכן יו"ד חיים ברבריועיין

 בשאיית וע" הנ"י, הרשב"א כוחשובת זה כללהוכיח
 עהבין מה4' ג*"ו האלפס בשם שהביא הנ"ידור

 שמי נבסים חיוב נ"נ צדקה על דיש מכירהובהל'
 היבר נחפס מסהפ ו3ר איזה שיחן לצדקה'טנורר
 שאינו י(בר לייון בנחרר כן רכסו הצדקה ברשותתיכף
 3זה ונח*ם 4מור חוב טדין נ"כ בתהייב לצדקהטסויים



יוםףהי"פירא
 באאץעברו 3קאץעבד שנרפו כיון נכסים שעבורנם

 הנ"י מפורש נוהג וכן חחוב, לזה נ"כ גבסיוכולהי
 אף לשאףוה סלע לדעץ שנור טי וטיהו בזה"ל3"9
 עליה דחייל ידמינו לטיחדר מצי לא בקרו1שאינו

 למיק3י דעת"ד מה האפילו לנדרו ממונא כויאכהטתעבר
 וכן צדקה, זו בפיך מר דאמר 3יה לבויהור מציולא
 משום לאו והכא וז"ל ו', י"ה למס' הריטב"אסובר
 ש'חייב ספני אלא כייפינן בלחרד עלי' דרמיאמצוה
 אותו שכופין וכשם לעניים או לנבוה ונכסיםעצמו
 חמור הדיוט כח יהא שלא להדיוט שחייב יפרועמה

 מדברי נ"כ להוכיח כתב הנ"ל והנאון עי"*ט,מהקר1(,
 לצדקה בעין דבד במתפיס אלא מצינו שלא אףהאלפס
 נתב אבל רעתו, שטענו לא לצוקה מה בנוהראב5

 אף הוי צוקה זו דבפיך קרא שסיים כיון שםלהוביח
 לנודר הוא שוה א"כ נ"כ ינכסים חיובא עלי'למירמא
 "ט עכ"ז סתם 'דנרר דאף בעדכין דמבוארלברה'/ב
 ש'נ"כ כזה, שהאייך עי"ש נכסים, שעברד חיובעליו
 מבורר גדבר ופכירה, ובהל' בעדנין הרמב"םדעת

 ע"ב ל"ו ב"ק התוס' 'דעת הוא וכן חיכף,שנקנה
 יבר על אמר שאם ר"ל 'נכסים קנין נ"כ צדקה עידיש

 ונדולה לצדקה הדבר נ"כ נקנה לציקה שיתנוב(בויר
 בא שלא דבר על גאומר דאף נראה התוס' דעתמזו

 ליתנה מתחייב אתננה לעולם עויבוא שלאחרלעולם
 לטם' הושב"א ועת וכן סדרו, טתורת לעולםכהשיבוא
 ייבורו, ידי על קנין גם נקמטה לצדקה דנדר כ"טנדרים
 ובין לעניים הקדש בין כוחלק 'תקס"נ בסי' שבת'ואף

 ר"ה חשובת הם גתשובתו 'דבריו הבית, לבדקהקדש
 העיקר, הוא וזה כזה, כהאלפם סובר וגחידהטיוגאון
 דצדקה בפ"ק ובקודושין בנדרים דו"נ רעת הואוכן
- ו3י"ש, להק'דןםשוה  ס"ב צדקה יהל' גמ"א ועיין 
 בהקדש כמו נמור קנין קונה לנניים 'דאמירההוכיח
 להו דאיבעיא שמת מי פ' ב"ב טמס' נדר מטעםולא

 ממעם וע"כ נו' מהו לעניים נכסיו שחולקשל"מ
 סי' ח"ר מהרי"מ בת' וראיתי עי"ש, לנבוה,אמירה
 רי"ב סי' בח"מ הובא הדמב"ם על ג"כ שהוהטהל"ט
 יהיה זה אילן שיוצא מה כל שאמר 'דבש,כ"מס"ז

 אין ומת נדי הא ואגטוי בהם, חעניים זכולעניים
 הנ"ל, הסם'/ע שהקהשה וכמו לקיים, צריכיןהיודשים
 רק וכ(תכוין 3די לשון ולא נדר כאן אין האועוד

 שלא וגר דהוא טטעם מהני ואינו שכ"ם מתנתגשכנעם
 רהוי מטעם דמהני הא דהטעם מסיק ולזה לעולם,בא

 בבריא מהני .דהא 3בריא דאיתא כיון שכ"מכצשנת
 היה כן ואמד בריא היה אם 'רהא ניר 'דהויממעם
 ובספרו רוד בקאפילת וראיתי עי"ש, נדר טטעםסועיל
 בטוב הנ"ל הרמב"ם 'דעת שביאר הנ"ל, מ"דפ"ה
 ובהל' ערכין גהל'  אשר  השינוים וביאר ודעת,מעם
 אעפ"י לי יראה ל"א, הל' וערכין בהל' הנ"ל.מנירה
 חיי אמר אם לעולם, בא שלא 'דבר מהדיש אדםשאין
 כהשום לעולם כשיכהש להסדיש חייב ה"ז לחקדישעיי
 דנאו נוונתונדרו,

 יכ~
 לאדטי כהמפה ש"עשה לשעבד

 לעולם, בא כנר ונופו שלבל"ע גדגר שהתנה אףזמן
 לאהר אקשר שגדר פררו את לקיים גמטועבי הנהוולבן

 הוא קבלה דהא נדר, ידיר לעולם הזה הדברשיגוא
 רק הוה לדוי קועליו והדבר לידור, שיתחייב נשועל

 ראיה, שום הרב הוצרך לא ועי"זתנאי,
 ויכ~

 לשעבר
 עי"ש, 'דמצמבא פ"ק מהמרדכי ראיות והביאנופו,

 האמ ראיה, להביא הוצרך ז"ל הדג ורק בזה.שהאריך
 מק3ל רק נור שום עצמו על עתה ב(קבל שאינובההנ
 קבלה מיקרי זה 'דנ"כ זמן לאחי יקד"ט או ידינדורע~יו

 או לנדור וחייב לקיימו זה 'על נם וחל נחרמתורת
 בהל' ראיה ז'/ל הרב כויתי וע"ז אמר, כאשרלהקריש

 והכוונה יך, אשמטדנו עשד לי תתן א1מר וכל מיעקבל*נ
 שהאריך עי"ש ממנו, הגועשר יקד"ט ה' ל1 כשיתןשאז
 הוי רהא 'כשיכוא העשירי עתה שיקד"ט לאבזה,

 כשיבוא נדר 'רק דבר, שום נרר לא עתה וה'רידשלבל"ע
 3דר הכתוב קראו ועכ"ז לעשר, קיגל אשי אזלר"מותו

 באיזה לנדור עצמו לחייב ע"ון יאשקבל קבלה דנםהרי
 ראיה מביא כן וכמו עיי"ש, נדר, כן 'נם מקרידבר

 והכוונה נזיד שאהיה עד העולם מן אפטר לאמהאומר
 דעובר נ' נדיים הג' וקאמר גנזיר שינדור ע"עשמקב5
 ע"ע שטקבל זה דנם הרי תאחר, כ5 ע5 זהבאופן
 כל"ע 41לא פדבד וגנמי5א נדד, נקרא נ"כשינדור

 עוד והא בפשיטות נדדו שיחו5 באפשרות שאיןאף
 מחויב בעולם נהטיבוא אלא 'נדרו ח5 ואינו בל"עלא

 דבריו 'לקיים מחויב ואז ר"ל נהרו לעשות אזהנהו
 פרטי ז"ל ד,רב מפרש ל"ב ובהלכה טתחי5ה, נדראשר

 כת'ב וי"ז וי"ו ט"ז הל' כ"ב מכירה ובה5'ההברים,
 הדיוט גדין אינו הנדרים ודין העניים רדיןבזה"5
 יהיה בהמתו שתלד מה כל אדם אמר שאי5ובקנייתו
 לצדקה אתנם או ע5י אסו'ר יהיה או לבדה"בהקדש

 חייב ה"ז בעו5ם, שאינו 5פי מתקדש שאינואעפ"י
 דכוונתו נדאה יעש'ה, 3שפיו היוצא כל ש'נ' 'דבריו5טיים
 נעשה לעניים אתנם או הקדט יהיה מתם כשאמרדדף
 לנבוה 5הידיש לעו5ם כשיבוא דבריו לקיים נדרע5יו
 הקדש שיהיה לא ע5יו, לאוסרו או לעניים 5תתואו

 הרי אמר כאלו 'דהוי א5א ,כםאליו, שאסהר אומא5יו
 החבר כשיבוא 5עניים 5יתן ע5י ה'רי או 5הקדיש,ע5י

 מעתה ח5 ואינו ערכין, בה5' שמבואר וכגנוברשו'תי,
 יבריו לקיים כהט'תעב'ד הדבר שיבוא 5אח'רא5א

 ממו"ח שונה הוא )ובזה ~ניים. 5ותנו אוולהקדישו
 בלשון שאמר ווקא נ"כ הרמב"ם בדברי שהביןז"5
 חל שה~רש' הוא בכוונתו נהאה אב5 יהיה,עת"ד
 הנ"ל הנאון דעת כן לא אח"כ, כשיבוא מאליומעתה
 לקיים דפ כהטתעבד שהוא אח"כ מאליו ח5 הקדשדאין
 אם ו5כן אח"'כ(, לעניים ליוזנו או ולהקדישודבריו
 געולם, הדבר שבא קודם וי2ע בריא אדם זהאמר
 לא יהא פמורין, דהיורשים מודה הדמב"םאף

 אלא לערלם, ש3א קודם שג2ע כיון הנכסיםנשתעבדו
 מה שכל מותו לפני יח אמר שכ"ם ואםשסוגר
 וטעמו העניים, כהם זכו לעגיים זה האילןשיוציא



ש% ף ם ויחץ"ט די

 דשתה ואף 3הר מדין רבריו לקיים סחויב שהואדכיון
 כשהוא וציוה הואיל זה 'חי"ביז היורשים איןכשסת
 ש3וצוה ~יון סותו לאחר לעניים שיהא וציוהשכ"13
 הבית 5הם לזכות שרוצה סרודי אנן נררולקיים
 ססו"ח שו'נה ב"ב הוא )בזה לפירותיו, והאילןלשכרו
 לעולם, ההבר שבא א,חר שסת ז"ל סו"ח ובדעתז"5
 ואף הבדי, עליו חל ל3ן פירותיו אילן שהוציאאחר

 בסצות שלהם נעשה ס"ם קנין 3תוית 3יקגישלא
 שכמב הנ"ל הגאון אצל במפק הוא הזה והרברהתהןה,

 עיקרו השיעבוד סוף כל דטוף כיון לומר אפשראו
 נרר סתוית רק כלל חל אינו לעולם בא שלא ו,ביעל
 אצלו שהרבר ומסיק נכמים, שיעבור כעזהרתו4א
 נאונים יש בזה"ל י"ז בהל' וכחב עי"ש(.צ"ע,

 זוכים העניים שאין ואו3מןים זה רבי עלשחולקים
 יזכו לא לפיבך בהם קונה ש'ההריוט ברבריםאלא

 אדם שאין אלו לרברים נוחה רעיתי ואיןבדשלבל"ע,
 או בצרקה רבייו לקיים מצווה והוא להקנותסצווה
 שביארנו 'כמו הנרר לקיים מצווה שהוא כמובהקדש
 לפלוני ליתן שסצוה לשכ"ם ורטי ולא והכוונהבערכין,
 כיון ר,טם קנה, 'רלא קם"ח ב"ב 'דקיי"ל 'דקלפירות
 כשיבוא לו ולהקנות רבריו 'לקיים 'חיוב שום עליושאין
 היקל לו להקנות היתה רדעתו אמרינן לאלעולם
 לקיים חיוב עליו שיש 'כיון זה בענין אבליפירות,
 נררו לקיים היוב עליו שיש כסו לעניים וליתןדבריו
 לאחר אומר שהוא מה לעולם שיבוא שיהדעוכיון
 שרוצה רעתו אמרינן נררו לקיים יוכל לא ואזמיתתו
 סבואר הרי יטכייותו, והבית לפירותיו האילןלהקנות
 ו"ל הרב אף ומת לעניים זה אילן פירות שאמרדבריא
 זה וכל בשכ"מ, אלא הלק ולא העניים זכו רלאיורה
 להם לזכות שכוונתו שניכר לעניים יהיה באמררוקא
 הרב ג"כ לעניים תנו באומר אבל להיות שי3ולבאומן
 הנורר, 3ות שכבד כיון העניים זכו דלא ירדהז"ל
 דבריו, תסצית יק וזהו בזה. עור שהאייךעי"ש

 בר"ן רמבהאר רסיון כסו בסברתו לומר אפשיויענ"י
 לא'ו סתוכו סוכח 'רהענין רהיכא וז"ל מ"טקירושין
 נכסים בכל שכ"ם 'רסתנת בענין הוא, שבלברברים
 כסתנת ותהא נינהו ש'בלב רברים ול"א חוזררעומד
 סתוכו מוכה שהענין כה"נ 'רכל כהטום במהצתשב"מ
 העולם כל שבפי רברים א'4א נינהו ש3לכ 'יבריםלאו

 סתוכו סוכח הענין ה'כא ג"כ ולכן עי'אט,ובלבם,
 שיש רכיון גדטום הנ"ל הנאון שכתב כסו זה,באופן
 יוכל לא 13יתתו 'ראהר וכיון נדרו להיים היו3עליו
 להק3וח שיוצה מתוכו שסוכח אסרינן נררולקיים
 כן אגטרינן ואי לש'כייותו והבית לפ"רותיוהאילן
 שאמר בבריא יורה הוא כן דנם הרמב"םבדעת
 העניים, זכו רלא ו13ת, לעניים זה אילןפירות
 שכתב במה מובן אעו בשכ"ם, אלא חלקולא

 עפכ"ם בגצונת דסהני הוא והטעם הנ"ל,הסהו""ט
 נרר רהוי טטמם 3בריא מהני רהא בבריא רא"תאביון
 לא אם דאא הוא בבריא רמהני רהא גאטום 3ןדאינו

 היורשים ננר 33ריא 13הני 5א אח"כ בגשז אבלמת,
 רא סיתח לאהר וור מטעם סהני 5א ביטג"םונ"3
 וצלא הנ"ל, הנאון שכתב כטו רעתו דאטוען3מטום
 ב*ב אסרינן דהא הסהרי*ט סברת להבין זניו17 לאזה

 ולהבי בשכ"ם 13הני בבריא יאיתא רה"כאקם"ח
 בבריא רסהני מאחר סועיל לפלוני הלואתובאומר
 ו13ועיל בבריא דאיתא ה"כא היינו שלטחןבמעסר
 להסקבל מהנה היה ואם היורשים ננר נם קניןמטעם
 להפקיע, היוו"טים בהר היה ולא כו זוכה היהבקנין

 היתומים ננד סועיל אינו אם כהטא"ג בק~כ'ש, נםמהני
 הסקבל אבל נחי טטעם רק קנין ג(טעם 'ל"ם נגרוונם

 היוישים, נטר סהני לא דבשכ"ם וראי בו זכילא
 מטעם עצמו נשך דסהני אף בבריא נ"כ הכא האוא"כ
 טטעם חוב רק וליבא זכיה שום להמקבל אין ס"םנהי,
 מטעם סהגי לא ממילא פטורין היו והיתוטיםנדר

 לומי ואפשר הנ"ל, חיים בדברי ועיין שכ"מ,מתנת
 רמת זצק"ל הג' סו"ח שכתב כמו הסהרי"טרכוונת

 בא שלא ברבר נם הרמב"ם ודעת יעו~ם, יטבאואהי

 מיד אז בחייו לעולם בא אבל אמירה בשעתיעוים
 שמה בבריא גם יצדקה, ונתפס הנדר חל לעולםכשבא

 פכ"ב והם"ם כן, בשכ"ם נ"ב לכן לעולם, שגאלאחר
 שאסי. שכ"מ הרמב"ם בדעת כתב הט"ו מכירההל'

 3מו לקדה"מ מצוה דהוא כדטום העניים, בהן זכווכו'
 מרי"ב בקצה"ח ועיין קיים, היה אם מחוייב'טהוא
 מתהיה לכך השליש רלא רהיכא ראע"נ דבריושביאר
 קיים היה אם ברבר מחוייב שהיה הכא מלק'ר"הל"א

 המהרי"ט סברת נמי דזהו לוסר ואפשר עי"שעדיפא,
 קייבנ היה אם סחוייב יטחוא כמו לקר"ה מצוהמטעם
 בזה וצ"ע לקר"ה, סצוה כדטום ברבריו נזכי שלאאף

 'טם שכתב קע"ה סימן אע"פ פ' ב3(ררכידעיין
 יתומה להשיא מעות שנדר באהרמעשה

 הד"ח ופטרו יורשיה, והבעוהו היתומה, ונפ3(רהאחת
 שלא ראמדינן נ"ר אע"פ טפ' ,ראיה והביא ז"ל,כהן

 רהלכה בנמרא ומסקינן לכונסה ע"מ אלא להכתב
 כחב שלא יתן לא דלכו*ע הכא וכ"ש עזריה,'כראב"ן

 נדאה ולהראבי"ה להשיאה, ע"ם אלא לה נדרולא
 בעני אבל בעשיר דתיסא הרא בירושלמי ראמררכיון
 הדין ננמר פ' מדחניא היורשים בו זכו הנדרנעשה
 אע"" דפרק ולההיא וכו', ייורשיו המת מותרס"ח
 ביטיטי ועיין עדכ"ל, שין האומדנות כל דלא רמילא

 הולר סווינא יצהה שרבינו שהביא שם,הגבורים
 כלום ליורשיו דאין וכתב כהן 'היים יבינובשיטת

 לצורר אלא מעותיו הפריש יא שזה רעתאדאומדן
 לצודך מעותיו שהפריש כהטמע סזה ערכ"ל, וכו'מצוה

 הקצה וז"ל 3"ז סי' ערכין חוס' בפסקי ועי"שעני,

 ליתן חייב אינו וסהה סצוה לשם יתוסה להשיאמעוה
 הובינ ט"ז 5*ב ב5ל הרא"יש בת' ו3"נ עי"ש,ליורשיה,
 שי"ש. וש*ק סי' ובח"ם רנ"ג סי' יו"רבב"י



יךםף~דפידא
 ובין כהן חיים 5ר' בין ד"נ"מ משסעולפאורה

 לשם רוקא שהפריש כמשום הואמראבי"ה
 אמרינן וראי זה בלא אבל האומדנא, וטמעםמציה

 בו זכו וכאזה כלום כתב ולא ליתומה מעותכשמפריש
 מו"ח שכהב וכמו הנתיבות, כדעת וזהוהיורשים,
 וז"ל ו' בסי' צדהה בהל' אפרים במחנה ועייןעצק"ל.
 העני ראין מווינא להר"י רס"ל ראי למידק איכאערי2ן
 זכו' לגבוה אמירה אכ2רינן דלא לחור באמירהזולה
 לפומרו צריך היה לא א"ב נררו, 3דשום רקבצל"ה
 רלא רכיון פטור ה"נ טעמא האי ובלא אומדנאמטעם
 רמסיק אלא ליור,שיו יש שייכות טה העני בוזכמ

 לגבוה אמירה בצרקה נ"כ ראמרינן ס"ל רכ"עשמ
 ומהמח"א עי"ש, אומרנא רק יש רהכא אלאוכו'
 הנתיבות בדעת שכתב זצק"ל כמו"ח רלא משמערג"1
 נררו 3דשום יק בצרקה לגבוה אמירה מעם בלארא4
 בו כלתה בצרקה והתפיסו כשהפרישו רכיוןלנטכ,
 שהביא ש"צ סי' בת"ה ועיין היורשים, בו וזבונררו
 רכיון רס"ל הוא הראבי"ה רדעת וכתב המררכילרברי
 בהם היתוסה זכתה נרר, נעשה לעניה המעותרהוקצו
 רגם ראי"ל כהמום והיינו מכחה, היורשים וזכומיד
 כממירתו לנבוה אנצירתו אטיינן לענייםבצליה
 דעת שביארו באחרונים וראיתי עי"ש,להביוט
 כהמום אוטדנא בזה אמרינן דלא שכתבוההאבי"ה
 כ"ה ק'רושין הריטב"א כדעת רס"ל טעמארהנינו
 חשהב לעני בנודר דגם ז"ל הראעה טורו בשםשקן2ב
  זכחה כבר כאלו חשיב וא"כ עי"ש, להדיום,כמפיוה
 ר' בת' הובא בת' הרשבשא  שכתב ואע"פ העניבווט
 לנבוה אמירה אטדו שלא ט"ו סי' אשכנזיבע2אל
 מכהצ כממירה דיני לכל שיהיה לענין להדיוטכקטורה
 ולוכטי אמרו בלבר קניה לענין אלא הגזבר,ביר

 קובה והקו"ש ויחזיק שיפהצוך עד קנהרלהריוט
 בכתובין שכ"מ רדברי שאמרו וכענין בעלסא,באמירה
 כמסירה אינה לגבוה דאמירה ותדע כו' רמיוכמסורין

 שאלה יש דאמרי כב"ה קי"ל דהא הגזבר לירטכהן
 יבול אינו שוב הגזבר ליד ומסר המקריש ואלוברקרש
 ש"מ בדוקד,ש שאלה שיש מראמרו אלא עליו,לשאול
 להיות בלבר קניה לענין אלא ממש כמסורה אמרושלא

 או המטירה שנומרה כמו בהקהש גומרתהאפירה
 קמ"ד סי' רעק"א בת' ועיין עדכ"ל, בהדיומהכמשיכה
 תשובת שעה לפי ממנו ונעלם עצמו מרעתשכ"כ

 כמסורה הוי לא לצדקה בנודר וא"כ הנ"ל,הרשב"א
 שמביא מ"ה יהוגהן זגרון בס' עיין אבל לירו,כצמש
 והרימב"א וח"ה הוושב"א הנ"ל השימות כלג"ב

 בונין הבת שקנתה כיון רמ"מ בזה וכתבורעק"א,
 שנתע מה כמסורה לנבוה אמירה דאסרינן לפמעםגטוו
 יורשים ויורשיה כממ~ה זאת נחשב קניניםלעניני
 נאמר אם וא"כ טפאעה, שנישאר העזבון כשאראותה
 לכפל צריכין הרי נהר לא כן שע"ר אומדנאב~ה

 לא דהכי דאועתא ולוטו סעיקרו ההתחייבותולעקור
 טכאן דלאחר אומדנא אמיינן לא ובכה"נ כלל להנמן

 הר"ח של שהטחלוקת נמצא ~ד~תו עי"אק נדדים,נני
 מחלוקת בהך תלוי הדאבי"ה עם וסי"צחוכחן

 וכו', לגבוה אמירה בצרקה אמרינן איההאשונים
 כמ0ירה הוה לצדקה ראמירה ס"ל לא כהןרהר"מ
 ולא כ% קנין חשיב ולא קנינים לגבי להדיוממכהצ
 ליודזשיה, לתת מחויב אינו מתה אם להכי הבת,זכתה
 אינם היור,שים א"כ הבת בה זכתה שלא כבאהרוא"כ
 נדר לא ה'רי וכשטתה הנרר טצד רק ירושה מכחבאים
 עוקרת אינה אומרנא והך לצורכה אלא הבתליתן
 דקאמר רמה זה לפי י"ל )ולענ"ד כלל, נררואת

 הכי רכמשום הטעם עיסר זהו לא היא, אומרנארכמשום
 נמי אומרנא בלא דנ"כ רי"ל כה2ום היורשים, זכולא
 אמירה אמרינן רלא הטעם כה2ום היורשים זכולא

 אבל מכחה, באו ולא צדקה, גבי לגבוה כמסורהלנבוה
 מזה להוכיח רק הוא האומדנא כה2ום רקאמר רמהי"ל
 כמש'ום וכו' לגבוה אמירתו לעניים בצדקה ס"לרלא

 דאיכא ואף מכחה, היור,8ים זכו אז כן ס"לראי
 דלא י"ל אבל למצוה, רק כתבה שלא 5ומראומרנא
 ההתחייבות ולבטל לעקור שבא כה"ג אומדנאאמרינן
 שונה הוא ובזה נררים(, גבי כן אמרינן רלאמעיקרו
 ס"ל דב"ע מזה להוכיח שיש שכתב הנ"למהמח"א
 דהמסרון אלא וכו' לנבוה אמירה אמיינן בצרקהרג"כ
 כן דלא דפליגי, הוא ובזה האומדנא טמעם רקהוא
 אבל הנ"ל, האחרונים לרעת שביאיתי כמוהוא

 זכתה לעניה הטעות דהוסצו דכיון ס"להראבי"ה
 נ"3 דאטיינן מיר מכחה היודשים וזכו מידהיתומה
 והאומדנא הקנינים לענין וכו' יגבוה אמירהבצדקה
 אומדנא אמרינן רלא הההחייבות ו5עקור 5בטל רקבא

 לצדקה מעות כשהפריש 5ענ"ד זה ו5פי זה,ד5אח'ר
 אמרינן אי רק רת5וי הנ"5 רהנשררכי מעשהכמו

 בשהפריש י"5 א"כ וכו' כמסויה 5גבוהאמירה
 אי בזה נמי תלוי הנ"ל הנתיבות 5דעת 5צדקהוהתפיס
 שכתבתי כמו להדיוט, כמסורה 5גבוה אמירהאמרינן
 ואז הנ"ל המרדכי בדעת מהאחרונים כמה דעתיפי
 ב5א אב5 הנרר, מטעם ו5א מכחה רוקא היורשיםבאו

 מטעם יק באו אז כטסירה, 5גבוה ראמירהטעלמש
 כתב הגאון ומו"ח לכ"ע, היור"צים זכו ר5אהנרר
 5גבוה ראמירה בועמא ב5א ראפי5ו הנתיבו'תברעת

 הנדר נתקיים וכבר בצדקה נתפס שהרבר וכו'כמסורה
 יחל, ב5 ע5 עוד עובר אינו בעצמו הוא וג"כשנרר,
 וצ"צב"א לדעת 5וב(ר ינ"5 ו5ענ"ד בזה, שהאריךכמו
 שהוא וכו' לנבוה אמירה אמרינן אי ראפילוהנ"ל
 לענין לא אב5 כפסורה, דהוי קנינים לענינירוקא
 דאתו עד שא5ה בו יש בהקדש דנ"כ דאטיינןשא5ה
 ום~ץה דאץרה דמהני י"ל בנדרים וכן גזברלרשות
 הוא וישב"א ד0ברת לפעב"ד די"ל והיינו5חרמה,

 עור עליו נשאר א~י קנינים לעניני כטמורה רהויאף
 הפאלה ההרה לענין היינו הנררים, תבאי החהפינררי
 5ננשרי כלתה יאז הנזבר ליר שבא עד וחרטה,ופתח
 פברת להפביר הש לענ"ר ובזה חנררים, ותנאיחוקי



הכה ף כם ךיחדו"ט ךי
 להוכיח לעיל הרנ"ו הרשב"א מת' שהבאתיהרשב*א
 ומסר דנתן היכא שכתב שסה הנ"ל חיים רבריבשס
 ובסוף וכו' לחזור שא"י לאחרים ספרים שלהמיבה
 עכ"ל, נררים כשאר לחיטה ופתח שאלה דצייךכתב

 כן וגם אביהם, של נדרו לקיים היורשיםרצריכים
 צ"ז דף צ"מ שאלה עמוקים מים 'תמיהתהבאתי
 במה הרשכ"א ש4 דבריו בסוף עצמו אתשדחוק
 מועיל אינו יאהרים ה,תיבה דמסר מאחרשכתב
 ומהני מסירה ב5ועם תיי לא מקורם דכהטמעהתיה,
 ולפי עי"ש, וכו' חייבין היורשים איך וא"כהתרה,

 כמו לשיטתו אזיל דהרטב"א משום שפיר אתיזה

 זהו וכו' לנבוה אמירה דאמרי:ן דהא הכאשכרגבתי
 שאלה, לענין יא אבל בעלמא השנינים מצדדוקא

 מהני דלא כתב יאח'רים התיבה דמסר אחריוכוש"ה
 הנדרים, ותנאי ונדרי פרמי כל לו כלתה ראזשאלה
 אמירה 'דמהני המסירה טעם בלא קאמר מקודםאבל
 העניים שזכו ג"כ מועי4 קנינים, לנבי כמסורהיגבוה
 עוד עייו נשאר אבל להיורשים, ליתן צריךומכחם
 יענ"ד ולפי"ז וחרמה, ופתח שאלה וענין נדר שלנדרו
 אמירה מכח רק דבא המסירה לאחר דאפילו נ3!יי"ל
 ותנאי וחוקי גררי נ"כ ע,יו דנשאר אמרינן לבדינבוה

 בחניגה והרי התרה, ג"כ בו שמועיל לעניןהנרוים,
 כוטום מנין טה"ת נדרים לההרת רמז ראמרינןי'

 א'חרים אבל טיחל אינו הוא דברו יחל לאדכתיב
 בהטום התרה דמהני דהיבא י"ל א"כ עי"ש, לו,מוחלין
 שנוגע מה הנדרים ,תנאי וחוקי נדרי עליודנשאר
 אימור של ונדרו חוקי נ"כ עליו נאמר אז נדר,לענין
 בהא דהא דברו יחל בבל שעובר לענין נמיהנדיים
 לדעת ואפילו לצדקה שהפרישה לאחר וא"כתליא,

 זהו הנדר נתקיים וכבר לצדקה נתפס שהדברהנתיבות
 אבל מכחו, היורשים ג"כ בו שזכו הקנינים לענינירל
 הלאו נמי בו יש א"כ וחרמה ופתח שאלה לעניןיא
 הפרישו שלא היכא ובפ'רט ג"כ, דברו את יחלדבל
 יחל לבל איסוי נמי בו יש אז התרה בו מועילבוראי
 ועדיין זצק"ל, הנאון כמו"'ח דלא וזהו שביארתיכפי
 ראם ופכתב 15"1 סי' יהושע בעמק עיין אנל בזה,צ"ע

 ולא נדבה כמו הוא והדין צדק'ה ליהוי זוזי הדיןאמי
 ואפי' נדרו, לו נלתה דאז באחריותו חייב דאינוכנדד
 בא היה דאילו לנררו גרעון בוה אין עצמו ע"ימחזיק
 נטלו אם ה"נ לנהרו, גרעון ליכא הגועווו ונוטלאהר

 שכוזב לבר, עניים גזל ס' טשום אלא בזה איןלעצמו
 במה לצדקה יד יש נבי ו' נהרים מי"ן כןלהרנףח
 מפורש והלא לאיסויא מדמה דאיך הר"ן, עליושאזכאה
 הוא היץ עניים סמון שס' וכו' והלחיים הורועבפ'
 תמוח ולכאורה עי"ש, לקולא ראולינן טמון ס'ככל

 והף עניים במהנות ט' אלא אינו לקט ס' גבידבוש5כאש
 הכא כמטא"כ וכו', מחבירו והמוציא הדיוט שלכפו
 נררים ס' ככל לחוטוא דאורייחא לס' הוא בררבס'

 זווי הוין ואמר 3בה"ג 5רירי וע"כ 5חוגאראוראא5ינן
 ס' 5הצום אלא 3וה ואין גרבה, כמו והוי צרקהלששי

 לשט דס' מהך ראיה נ"כ מביא שהר"ן וכיון עניים,נז5
 נדר, טפק משום בזה וליכא 5עצטו להחויק מוהוע"כ

 צדיך אם ספק דהוי רתיכא כתב האמו בל משוםואי
 ראיה לזה והביא עי"ש, ונאחי, בל ליכא לא אוליהן

 התויים מן עלי הרי האומר זירא ר' בעי כ"במחויין
 ובזה שבזה הציהוב תחילה והביא היונה בני מןאו
 איך פסול הא דממ"נ בתוס' ועי"ש ונפיק, הוי ס'מהו
 ידי יצא כהן ליד יטהביאן דכיון ותירץ 4חקייב,יכוי
 והנה מעה"ק, מהל' בם"ה המ"4 ותמה עי"ש,נדיו
 ידי יצא איך ס' משום יהקריב יכוי הנהן שאיןמאדר
 ע"מ אמר אם דמיירי הנ"י הנאון וכתב עב"4,:דרו
 ימטא דכיון נדבה כמו דהוי באחריותו חייבשאיני
 ראינו ראע"נ מני נמי לבד בהפך,טה וא"כ כהן'יר
 ויפי בזה, שהא'ריך עי"ש יצא, אפי"ה יהקריבוראוי
 כיתה שהפרישו לאחר באחריותו חייב ד4א היכאדגקו
 רק דתלוי דברו את יחל בבי עבר ולא לנמרי גהרוי.

 שיום בשאילת ועיין עי"ש, לא, או באחריות חייבאכ
 הנ"י והר"ן הרשב"א דעת שם שמבאר ס"ז'טו"ת
 עי"י: ורעת, טעםבמוב

 כן יגם 5מטמע כ"ו סימן חו"מ קצה"חרמךברי
 את יחי בל בווטום נמי בו י'ט יצדקהבנורר

 ראין עצמה מצדקה לצדקה נודר רמ"ש שהקשהדברו,
 בצדה שכרה שמתן מ"ע דהוי גמטום הצרקה ע4כופין

 האי ליה יית נוי בנודר וא"כ יברכך, ימעןרכתיב
 הברכה, יפמיר -צדקה דנודר כהטום וכי ד' ברכתברכה

 וכופין יחל בי יאו איכא לצדקה דבנודר כהטוםואי
 מובא לאוי בה אית נמי 'נופא בצדקה הא הלאועל

 על כופין דאין א3ורו ואפי"ה תאמץ ולא תקפוץיא
 ועיין הנ"ל יהושע בעבוק ג"כ ועי' עי"ש,הצדקה,
 הש"ך קושית '2תירץ ם"כ הפיסה דיני כייבנתיבות
 ובם' יצדקה יר ביש להחמיר פמק רנ"מ מי'דביו"ד

 ס' בח"מ וכן מתיר, בלשון 0פק כשיש ס"התרנ"ם

 עי"ש, קל"ז דחולין מהא תמה נהרים בר"ן וכןר"ן
 ספק אלא בו כשאין רש ממון ספק הותר דלאותיירין

 איסור יש אם אבל התודה, אסרה לא גזל דבספקנזל
 מהני ולא לחיובו איסררא ספק הממון שהחזיקבמה
 גזי איסור דמלבד וכו' איסויין שאר נגד ממוןחזקת
 אציו שהחזיק 5ה על איסור נמי בו יש ענייםממון
 שאר כג1ו אסור להכי יחל ובל תאחר בל כהטוםממון

 נגד שכתב במה הנ"ל יהויטע בעמה ועיין עי"ש,ספט

 כנלע3"ד. הנ"ל,הנתיבות

 קעסלער אבערהריוטף



 ף כ2 ןיחח"ט ד4יטש
 מטמימן

 בתנאי מטון נזקי הלכות ברמב"םבי14ר
 מטמו קונה מצוה שמת וב"דיהושע

 וכן יוי אות נ' הל' ה' פ' ממון נזקי ה)'רמב"ם
 במקום ונקבר מקומו קונה מצוה שמתהתנה

 בתוך ולא המיצר על מוטל יהא 'טלא והוא בוינימצא
 שהיה או המיצר עי נמצא אם אבי המדי:התחום
 מדבריו נראה ע"כ, הקברות יבית מביאו התחוםבתוך
 יבית מביאו לתחום חוץ אפילו המצר עי נמצאדאם

 ב"ק בברייתא תניא דבהדיא תיפא והואהקברות,

 קונה מצוה וכצע שם הגם' וז"ל ~היפך ע"בפ"א
 מפניהו באיסרטיא מומל מת המוציא ורמינהומקומו
 ושרה בור ש'דה איסרטיא לשמאי או איסרמיאיימין
 על במומל ביבי יב אמר כו' בור יטדה מפניהוניר

 או לימין ג(פניהו המיצר דעל הרי ע"כ כו'המיצר
 מומאת גוהל' בפ"ח עצמו הרפב"ם פמק וכןי.טמאל,

 3תוך מצאו אם מצוה גמת הפוגע וז"ל ז' הל'מת
 אפילו לתחום חוץ מצאו הקברות לבית מביאוהתחום
 המיצר על מצאו כו' מקומו קנה כרכום ש'דהבתוך
 זה 23צד ניר ושדה זה מצד בור 'טדה לצדדיןמסלקו
 הלח"ם בזה הרנ"2 וכן עכ"ל, כו' בור בשדהקוברו
 שם מ',ש על ממון נזקי בהל' עצמו שסמך שי"לוכתב

 דבריו דכה2מעות כיון דוחק הוא אבל מת,במומאת
 דהאי נאמר ודאם ועוד שם. לם"ש ג2פורש סותרהוא
 רק איירי הקברות לבות שמביאו המיצר על נטצאאם

 אם א"כ מת מומאת גהל' התם 'כמו התחוםכתוך
 קוביו הדרך באורך אלא המיצר על שלאמצאו

 מת טומאה בהל' והתם התחום בתוך אפילוכמקומו
 לבית מביאו התחום בתוך גוצאו אם אמר סתמאהלא

 על שלא אלא הדיך על במצאו גם וכה2מעהקברות
 סוף וסוף ביחבו ולא הדרך באורך והיינוהמיצר
 ובריו.יטתור

 הביאור להבין לנו יש הביאור אל שנבוא מרםוהבה
 שלא הכוונה אם הוא מה מקומו קתהשל

 מלקברו למחות הג2הום בעל או השדה בעליוכי
 הקברוה לבית להוליכו בו שיטפל מי אין אםכמהימו
 הקברות לביח להוליכו שייצה מי נמצא אם4בל

 רוקא מהומו שקונה הוא הכוונה או גידו,וצ"2ות
 בין שחילקו ג2טה ותנה זה, ממקום אותו לזוזואסור
 היא דהכוונה נראה היה לתחום לחוץ דעשחוםבחוך
 לא התחום בתוך ולכן השדה בעל למחות יוכלש4לא
 לא לעיר קרוב שהוא דכיון למחות ויוכל יהוי2עתיקן

 חשש להחום חוץ אבל לעיד 3ולהוליכו המוציא,ויגונע

 ולהוליבהו בו לטפל שירצה מי ימצא שלאיהר2ע
 לתוך לחחוס חוץ בין יוש חילוק איזה ואל"ג*עיר,

 חוץ בין *חלק זה וין והרי אינו באמת אגלהתחום,
 אלא כלל דידן בנמ' נמצא לא התחום לתוךלתחום
 שביעי פ' בנזיר 3דול 3הן פ' כר"2 בירהטלמיהוא
 היתה 3ך רע"ק אג(ר זה על אס*ק הטם א' הל'סוף
 מהלך הייתי אחת 5עם חכגוים טני 'תעומ"טיתחלת
 מיל בארבעת בו ונמפלתי גוצוה כעע ופצ41עיבדיך
 אצל וכע4באתי וקטרתיו, הקברות למקום שהבאתיועד
 )י אמרו הדבר אית להם אמרתי ר"י ואצל אליעזרר'
 כאילו עליך מעלין פוטע י2היית ופסיעה פסיעה כלעל

 3וצוה מת עוד שם אגור וכן ע"כ, כו' דמיםשפכת
 נם שיש 3אטמע מפורש הרי אמות ארבע מקומוקונה
 שחוץ משום יאי אמותיו, מד' חוץ אותו לזוזדיסור
 היה דלא ודאי למחות השדה בעל יכול אטהתיויד'
 אמותיו ד' יק לו ולקבוע לפרש בירושלמינצרך

 ויאי אלא לדה2כ!יענו זה צריך היה ולא הואדפשימא
 לזוזו דאסוד להדיא הרי ודו"ק קמ"לדא.סורא
 רידן דבנם' אלא בו, לג(פל ירצה אם אףממקומו
 כה2סע היה וא"כ לזה. ראיה מצינו לאיכאורה
 אותו חשיב פ"א ג"ק דהש"ס כיון להיפךלכאורה
 נונע שהוא כה52ע יההטע שהתנה תנאים העשיהבין
 שלא אלא ואינו תנאים המ' שארי ככל ממונותלדיני
 מדברי להדיא כה2טע וכן השדה, בעל למחותיוכל
 אלטא וז"ל מפניהו בו"ה ע"ב פ"א שם ב"קרי2"י

 של השדה בעל גוצי מקומו קנה דאי מקומו קנהלי
 קגה דאי פ"רש ולא עכ"ל, לעכובי' שמאל ושלימין

 דט"ל ע"כ אלא ממקומו לפנותו מצי האיךמקומו

 באמת אמנם המוצאו, ביד ה2ות אלא שאינוירש"י
 ואי מפניהו גד"ה הכי פירש"י ע"ב י"ז דףבעירובין
 כ2הוזם לכמ2קלי' מצי היכי מקומו קנה ועתךסלקא
 הירושלמי, כדגרי ג2מורש לרש"י דם"ל הריעכ"ל
 שבין החילוק ונם אההדי, ,ר,2"י דברי לן קשהועתה
 לא למה ונם פכואר, אינו לתחום לחוץ התחוםתוך
 אמרו סתמא ואהרבא יילן בש"ס הזה החילוקנמצא
 בתוך אף דכה2מע מקומו קונה מצוה ומתבכ"מ
 דירן דהגם' )הכריח לכאולה טראה היה עדדהתחום,
 מהא )תחום לחוץ התחום תוך בין כלל ג2חלקאינו
 מקומו קנה מצוה וסת שם ובעירובין שם בב"קדפריך
 לימין ספניהו 3איסרמיא מוטל מת המוציאורמינהו

 קנה לא חתחום יבתוך 3אטר ואם כו'. לשג2אל אוכו'
 הברייתא איהרי דלמא ורמינהו פריך גשוי א"כמקומו
 להש"ם דס"ל ע"כ אלא מקומו, קנה 'דלא התחוםבתוך
 ג"כ ס"ל יבאמת לו3(ר ואין בזה, חילא שוםשאין
 קגה דלא התחום בתוך דאי לי' דקשי' אלא חילוקהאי

 לא ולמה לשמאל או לימין מפניהו אמאי א"3מקומו

 ד8"כ הוה, לתחום דחוץ ע"כ אלא הה2רה 3על 3י'גוחי
 בכ"מ מקוט1 *נח דלא מזה מדייק מאי 53מהשתא
 אלא הה4רה, געל ני' סחי ו*8 ג(פניהו למהרא"כ
 אנה רלא דאף ריבנן חקגהא 3זה שהיה ס"דע"כ

טקומו
 ויכ~

 אעו אם פ"ם ח*ברוה לביוע להוליגו
 לשיה *8נוווו 131* הקברחע לבית להוליכורוצה



קכו ך יזחת"מ ת ר א כשרצ

 העאתא א"כ למחות, וה4דה 3על סצי ו5א לוהסמוכה

 לתחום בחוץ מקומו קנה דן4פיר הכי לומר נוכלנמי
 מפוסו קנה יר5א הע~חום בתוך איירי הברייחאאבל

 להו5יכו יוצה אינו אם ומ"מ לבה"ק להרליכוורשאי
 5פנותו ויוכ5 השרה בעל ימחא ש5א רבנןתיקנו
 רהש"ס ש"מ הכי תירץ מדלא אלא הסמוכה,לשרה
 התחום, 5תוך לתחום חוץ בין כלל מח5ק לארילן

 וכ5 הרמב"ם ע5 יקשה ואעכ מקומו, קנהובכ"ע
 מקומו. קנה לא התחום 'דתוך דין שפ0קוהפו0קים

 ,2קומו דקנה נא,שר אם אלא לזה מקום אין**3פננם
 ר5פי"ז ממקומו להזחו '2אמור הואפהרושו

 וזיקנו ס"מ מקומו קנה ייא ראף לומר נוכ5שפיר
 הקברות יבית ולהוליכו בו לטפ5 רוצה אינו י2אםרבנן
 בעי ב" ימחא ולא 15 הסמוכה ל2רה 5פנותועךוכל
 היה ו2פיר התחום, תוך בין לתחום חוץ ביןהע*רה
 אם אבל התחום, בתוך אייי יהבר"תא 5תרץיכול
 בע5  לפחית עב5 יט5א הוא פירו2ו סקומו רקנהנאמר
 5תיץ א"א וראי וא"כ הרמב"ם פסק א"שהשדה
 בו 5מחרת טכ5 לא 5מה רא"כ התחום, בתוךרא"רי
 '52א יהו2ע תיקח 5א התחום רבתוך כטן הו*רהבע5

 תיקק לא שיהושע לומר סברא אק וראי 5מחותעכל
 יהושע תקנת היה יא אם רבי2למא יתקנו,וחכמים
 יוכ5 י52א תיקנו דרבנן 5וסר נוכל '2פיר בזהכיל

 לבית להוליכו רוצה אינו אם וצצוה במתלמחהת
 רחוץ נא,שר אם אגל ג2פניהו, '2פיר ו5כןהקברוות
 התחום ובתוך למחות יוכל שלא יהושע תיקןלתחום
 ימנע לא 5עע ממוך '2הוא רכטן מטעם וע"כ תקןיא
 ררבח 5ומר מברא אק הדאי א"כ לעיר יכו מלהואי2
 פריך ולכן למחות, יוכל לא חתחום בתוך '2נםתיקנו
 התחום בתוך רא"רי לתרץ מצי ולא ורמינהונפיר
 5תוך 5תחום חוץ בין חילוק האי נ"כ רם"לאע"ג

 האי הפוסקים וכ5 הרסב"ם י2פיר פסק ולכןקתחום,
 הלא ועתה התחום, 5תוך 5תחום 5חוץ בין לחלקרינא
 בפ"רוש הירושלמי על חו5ק '2לנו רהי2"ס 5ומרמוכרח
 לפנותו יאסוי פירושו הוה ר5הירר52מי מקומודמנה

 לקוברו 'טיכול פירושו הוה יירן ו5גמ'ממקומו,
 ו5זה הי2רה בעל 3י' ימחא ו5א ירצה אםבמקומו
 מצי )2קומו קנה האי דפיו"2 ,רב"ק ו"ט"י דבריא"ז?
 סקומו קנה 5א אי דבש5מא ור"ל לעכובי השרהבע5

 '2היה 5ומר נוכל י2פיר כלל יהושע תקנת ב" היהויא
 לשרה יפנהו בררך מת יבנמצא חכמים חקנתכן

 היה אי אבל השוה בעל ב" ימחא ולא 15הסמוכה
 עברו 5א 3ודאי הלא מקומו יקנה יהושע וגנתב"
 יקוברו יילא ריההטע חקנתא 5עקן 'תקנתארבח

 נעל מצי וא"כ הסמוכה לשיה יפנהו ישלאבפהוסו
 התחום בתוך רא"רי יתרוצי סצי ולא לע"כובי/היטרה
 יטלא חקנתא עביר לא ייהושע גיה התחוםרבתוך
 למה וא"כ לתקן להם היה לא רבנן גם למהותיכול

 וכהנ"נ לעבובי/ מצי ולאופנהו

 נסוניא אבל יבשן בסוגיא אלא שייך לא כ"ואמנם
 נסוניא וילן דהש"ם לה"פך מוכרח'דעירובין

 הירהש5מי כיברי טהומו דקנה בפשס נ"כ פ"לההיא
 מלחמה בהרוני שם ידאג(ר ממקומו להזיזוו4אסהר
 טצוה מז פש,יטא ופריך נהברים שם שנהרניםבמקום
 פירכא מאי ו5כאורה מקומו, קונה סצוה ומתהוא
 יוכ5 שלא יק הוא סהומו דקונה רהא נאמר אםהוא

 א"כ 5עיר, להוליכו רוצה אינו אם הש'דה בע(ימחות
 שיש הו'א נקברים שם שנהרנים דבמקום דהא י"להלא
 דקנה הא דנם ע"כ אלא כמקומם, לזוזם אימורגם

 וכהברי ממקומו 5זוזו איסור שיש הוא הכימקומו
 תוך בין 5חלק סעם מהתם שמעינן גםהירושלמי,
 ונזיר הברייתא שם דבהביא לתהום לחוץהתהום

 ואחרים קורין קוברין 15 שאין כל מצוה מתאיזהו
 נאמר שזה ואע"פ ע"כ מצוה מת זה אין אותועונים

 אותם כה2'וה שם הנמ' מ"מ ונזיר 'כה"נ טומא'ת'ענין

 בין יחיק הירושלמי טעם זהו בוראי ועתה5הרדי,
 כאשר מ"ל התחום דבתוך התחום לתוך לתחוםחו'ו

 מצוה, מת זה ואין בוראי אותו יענו אחריםיקרא

 מצי היכי גיקומו קנה ס"ד דאי פירש"י שפיי שםולכן
 קנה דפייוי2 הוא מוכרח שם 'רודאי מהתם,5כד2קיי'

 וכה:"י, ממקומו להזיזו איסור שיש הוא הכאמקומו
 יפנותו יוכל ושפיר מקומו קנה דלא ע"כ אלאור"ף
 תקנתא רבנן עביר הקברות 5בית לה5יכו ירצה לאואם

 השדה, בעל בי' ימחא ולא הסמוכה לשרהשיפנהו

 בתוך רמיירי מתרץ אינו דימה עוד יקשה יאושם
 אמרו דהרי אותו עונין ואחרים בקהרין והיינוהתחום

 בי' תיקנו ריא וראי וא"כ 'מצוה מת זה 'דאיןבטעמו

 זה שאין כיון השרה בעל למחות יוכי ש5א ג"כרבנן

 ואחדים יק,רא בו לטפל רוצה אינו ואם כ5י מצוהמת
 מפניהו ימה התחום בתוך דאי בו, 5טפ5 יבואומהעהר
 בודאי איירי ע"כ יכן השדה, בע4 בי' מחי מציולא
 הכרח שאין בב"ק אבל שפיר, ופייך 5תחוםבחוץ
 ממקומו 5זוזו איסור גם שיש טקומו רקונה ,בפשטכ55

 שטסע נ"כ, טעמי' ירעינן 5א התחום דתוךובהיתר
 יובל ש5א בד"מ תנאי רק הוא מקומו דקנה לומריותר

 הוא דריוקו שפי,ר שם פי,רי2"י ו5כן וכהנ"5,5מחות
- וכהנ"ל 5מחות יוכל ש5א מהא מקומי קנהדיא  
 הנ"5 והירועולמי הנ"5 דעירובין סו'ניא לפיאב5

 איסור שיש הוא פהה2ו מקומו דקנה דהאשמענו
 מה ו5פי וכהנ"5 ש5ו, אמות לר' חוץ ממקומולזוזו

 רקרי כמ2ום שהוא התחום רתוך הטעם משםשהדחגנו
 עור לנו אין א"כ ס"ס זה ואין אותו עוניןראחרים

 והירדטלמי זו סוניא על יפל"נ רכ"ק מסוניא גםהיכחי
 בו י"ש פ"ל סוניא ההיא רגם ק*פיר לומר לנוויש
 נעץוך ראיקיי לתרץ "כול היה לא ומ"מ איסווריד

 נראה עהר וכהנ"ל. ספגיהו 'אסאי סו"ס דא"כההחום
 ססומו קנה רלרינא רש"י לן כשימז בב"ק 'רנםלענ"ו
 יפיי,ש אג2ותיו 3שר' חוץ אותו לזוז שאין הואפהרויפו
 מובן אינו וטאורה עי"י?, אמה י"ו ר"ה סרגיאופם



 ך יזחש"ט ת ר א פרצעפ
 רוחב הוא אם בזה "ש נ"מ ואיזה בזה רש"י בעימאי
 יקשה שלא ין מרמז ע"כ אבל פחוח. או אמהי"ו

 קנה רלא לשמאל או לימין רמפניהו מזה דייקדמאי
 לומר הקדים ולזה מקומו. זה נסרא הכל ורלמאמקומו

 הוא הלא ומקומו אמה י"ו ר"ה הוא הלאראיסרטיא
 אותו לזוז אמור הלא מקומו קנה ואם אמות ר'רק
 או לימין ר6פניהו אמר ואיך החמשית באמהנם

 מכח לפו,8 יצה לא הקושיא בפירץ ומ"מ'שמא4,
 איסור נם דיש בנמ' שם רמז שום שאין כיוןהאימור

 לפר,ש, לו היה האימור מכח להקשות כוונהו ואםבזה
 אימור ע4אין נאמר אם יאף בפשיטות פיריש1;כן
 הש,דה בעל מ"מ יורנר בו לכ(פל ירצה אם ממקופויזוזו
 ריש"י ין מנלה שעכ"פ כיון אבל לכוחות, יבולהיה
 ייברי כיון בודאי אמות ד' רק הוא מקוסורקנה

 איסור לענין ה"רושלמי והרי הכי ראמרהירושלנפי

 חרו"ק אסותיו, מד' אותו יזוז ראסורקאמי

 דהנה ז"ל, הרמב"ם 4דביי הביאור אל נבואד82זה
 המקשן בדעת לומר מוברח הרי הנ"ל כליפי

 יהדשע וזונוז כלל היה דלא דם"ד ורמינהורפריך
 ימפניהו כברייתא אמר ואפ"ה מקומו אתשיקנה
 כאשום לעכב העורה בעל מצי ולא הסמו'כהלשרה
 מקוסו קנה 'דלא דאף אמ"כ נן היתה חכמיםרתקנת
 כשאינו אבל כופירצה הקברווז לבות להוליכוויוכל
 לו הממוכה לשדה לפנווזו יוכל הרבה בו למפלרוצה
 כעחושני כ"כ ע"כ א"כ לכוחווז יוכל לא השרהובעל
 יהושע תקנת 'בי' היה ולא המיצר על ימוטלע"ז

 היה שלא רכיון הכי צ"ל נ"כ בודאי מקומושיקנה
 ר,8ות לו ויש מקוסו קני לא א"נ יהוושע תקנתבי'

 למה רו4"נ יקשמ הלא וא"כ הקברות לביועלהולוכו
 לא ולמה לשמאל או לימין טפניהו הברייתאאסרה

 כדעת נ"כ צ"ל רע"כ בו, למחות השרה בעלמצי
 ירצה לא שאם לאח"ז וענמים ,תקנת היה דע"זהמקשן
 לימין לפנותה דשות לו יהיה הקבדות לביתלהול"כה

 בלא אבל למחות, יוכל לא העמרה ובעל לשמאלאו
 רהלא כך הדין יהיה לבר יההשע חקנת שיתק"ח
 מקומו קנה הוא אזי לתחום חוץ ונם המיצר עלמוכ4
 המיצר על כוומל אם אבל אמותיו מר' לזוזוואסור
 5א וא"כ מידי יהושע היקן לא כזה התחום בתוךאו
 אלא הקברות, לבית להוליכו ומותד מקוגשוקנה

 חוץ הוא דאם המיצר על בסומל חז"ל חיקנורואח"ז
 אזי הקברהע לביח להוליכו לו הוא ומירחאלתחום
 יוכל לא דהשויה ובקל לו הםמוכה לשדה לפנותויכול

 מיהשבין ז"ל הרסב"ם דברי כל הלא ועתה בו.למחות
 שחשיב פמון נזקי רבהל' כט4ר בפשיטותומרויקין
 תיקן רלא שפיר אמר יההשע עשהיקן תקנות~'פרה

 אבל לתחום חוץ ונם הבאצר על מוטי בשאינואלא
 פידי תיקן לא התחום בתוך או המיצר עלבשסומל
 זה הסמוכה לצדה לפניהו אבל הקברות לב"תומביאו

 כחבי' לא לכן יהושע, תקנת בכלל נלל היהלא
 הרין דמע4מיענו מת טומאת בהל' אבל התם,הרמב"ם
 רנחוץ האחרונה חז"ל תפנת שפיר אמר לדירןלהלכה
 בו לטפל רוצה ואינו הכדצר על כשמוטללתחום
 הסמוכה לשדה לפניהו יכול אזי הקברות לביתלהוליכו
 הברייהא ופרברי בו, לטתות יוכל לא ה,8דהובעל

וכהנ"ל.

 לעשדה שיפנהו חז"ל עאהיקנו רלאחר לומר נוכלעדר
 הקברות לביח להוליכו איטוור ג"כ יישהממוכה

 רתקנת ובררנו לכשפי נם וודאי יההשע רתקנתרומהש
 יזחו אים4ר ד"ש הוא פירושו מקומו את רקנהיהושע
 האיסור(, את לתקן דכיוון הוא יהושע )אוממקומו

 יהויוע שיתקן הוא האיסור ידבשביל הכוונהאין
 שלא כומונות ריני בשביל היה יהושע תקנתאלא
 האשרה שבעל כדי אלא בנצקומו מלקוברו לכוחותיוכלו
 הקברוה לביונ ואוליבהו בו אמפל אני לוכור 'יוכללא

 נזר %ן כבזיון מ51ל יהיה כה ובין אח"כ בוויחרשל
 הקברות לביוז להוליכהו אסור שיהיה אימור גםביה
 העחרה בעל ירכל שלא לחקנתו נדול נרר הא'ימורוהיה
 חז"ל גם ודאי וא"כ בקברותו לעכב טצררקילמצא

 ריאי הקארה כעל יסחא ישלא הנויצר על במוטלפתקנתם
 שדה כמשגתו לזוזו יוכל שלא בזה אימור עשונ"כ

 בעל יעשה שש תקנתם תחקיים וסמילאהסמוכה
 שס היכיר לא ישפיר ולכן בקבדותו, עיכוב שוםהשדה

 לבית להוליכו ן4יוכל כאע טוכטוונ בהל'הרמב"ם
 שיהיה תיקנו יהושע תקנת בעין 'תחז"ל רהדאיהשפרות

 כל וא'אש וכהנ"ל שרה מאותה לפנותו בזהאימוי

 )4ש( ור"ל בטעד"ש לננון הרכוב"םרברי
 שלא בנביאים מעשיות סכמה יקשה שלא א'ש121וה

 סלחמה הרמי דין ויש ימ"ם דיןנהגו
 ב' ב' קאמואל יעעאתאל גממצה כגון מקונפושיקנה
 וגו', אביו 3קבר ויקברהו עעמהאל את וישאוראמר

 ארי הרגו אשר האלקום ראיש המעשהופגון
 הכתוב הוא 3זפור,ש דההם עי"ש, י"ג, א'במלכים
 תתתיו וימת בוניב דבומשהאל המיצר על מוטליןשהיו
 האלקים איש ולנבי הריך באמצע במקומוור"ל
 קור8 זה והיה בדרך, כהשלכוז נבלתו ותהיכתיב

 ורו"ק.תקחז"ל,

 מוהבאוויץ וואלףזאב

 יוםהיד
 עי"ש ע"ד, טימן הרמב"ם ללשתות הרדב"ז בשע"ה בזה עיין4א(



קכז ף ם ויחטיים די

 נסימן
 חו"ם מח' הספר בשולי נמפל א:כי נם אהיהומעתה

 בעזה"י שלי מחר"ת נרנרים איזהואכתוב
 ברמב"םביאור

 ביחר והזמה הכחשהבענין
 אחרים שנים באו מהל"ע ה"ב נפי"ח כ'דימב"ם

 עמכם הי"נו זה ובמקום זה ביוםואמרו
 זה הרנ זה לא ולחר"מ ונהרג ההורג והלוההמלוה
 והתומים הזמה, ולא הכחשה הרי זה, הלוה זהולא
 מנהדרין עררכה נט' ננדו עומר היא הקשה, ל"חבמי'
 והוי להורנו מצמרפין ואחר הוא לאונםי רבעניפלוני
 יהזימה, יכול אתה שאי עדות הוי והלא עדיםשני
 הזמה יהיה לא אותם ויזימו אה-ים שנים יבואואם
 שקר שהוא הטעשה נוף על מעירים רהא הכחשה,רק

 הירמב"ם, לרעת הכחשה רק ויהיה יבעו לאדע"כ

 מי' בנתיבות )ועיין עכהס"ש להורנו מצטרפיןואמאי
 קושי' מביא למנהדרין אהרן מנחת בעל והנאוןי"ח(,
 הימב"ם של טעמו להבין יש באמת כי כן, ותירץזו,

 בזה טעם נתן י?לח"מ אף הזמה, יהיה לאאמאי
 בעינן ,דסו"ה חיררס רד"ז מובך דהרמב"םמשום
 לההורג עמהם 'ט"סתתף ויא בלבו, ,"ויםהזמה
 הוא כאמת אך עי"ש, והיוה להמלוה אוולנהרנ
 הכחיסה עם הזמה בח יתרע דלמה טעמא, בלאמילתא
 מעם הוא כ' לכן נמק הערות בגוף הזמה '1"טכיח

 האחרומם בהזמה דנאמנים הא רבאמת ח"ללסבח,
 בהכחיסה אב4 חידוש, טשום רק הוא מהראיסתיםיותר

 כיץ בשוה, שוה בתראי כמו קמאי העדיםנאמנים
 עחר בתראי דנאמנים הא י"ל וא"כ ותרק תרידהוי
 באמת הכחשה נמי כשיס אבל לבר בהזמה דוקאהוא
 מקום יט"ס וכיון מקמאי, יותר בתראי נאמניםאין
 הוא בזה לכן מקמאי יותר להאמינם לבתראישאין
 נמי במלץ הכחיסה יגבי במקצת שבכיו וכעןבמלץ
 מעמו זהו לבד, הכחשה רק הוה לכן הזמה נביבכולי'
 דוקא דזהו התומים קושית ממולק ובזה הרמב"םשל
 פלתי גבי אבל בכ"מ כמו שנים, לני שנים שישרק

 מי עם ידע לא המצמרפו עד פי' הוא לאונמירבעני
 יהיה להךטם עדים באו אם לכן הבע ני פל ,סאומררק

 שני לבי אבל חבעני פלומ יסאמר באחר רקהכחשה
 כלום, לאו בהכחשה א' וער ?ה בהכח א' ער יקהוה
 ע"ו זה, ממעם הנ"ל הנתיבות וכ"ג הנ"ל, הגאטעכ"ל

 סברמו על להעיר דיש תירוצה מובן אינוהד,גנ"ד'
 במקצה שבמלה עדות מחמת הוא הרמב"םדדעת

 עודממומ' הימב"ם על להק' שיש מלבר בכולי/בטלה
 תרק לגבי תרי יש נסי 'סם רהא והזמה" "מיפךדב"ק
 להזימה. 'סאא"י עדות ה"ה נ"ע ד"גיח פהידה8קנם
 יסורו עיקר להבין יס זאת וטלבד בהמקנה,עיץ

 בסקצת שבטלה ערות סשום הרמב"ם שלבמברחו
 נבי רק אלא ב"כ שבמלב"מ עדות דיש"לב"כ,
 שואמיו זה ומוות גכטן מפיהם, דשוים קבפסלוה"טה
 נבי כן לא אבל לגמרק שויתן קגמבטל ג"דבועך

 בטלה לא בסקצת אפלו ו"א גטלה. ל"שהכחשה
 שנשרים ראוט"נן וכטו חרו"ת והוה כית אלאלנמרי
 שהעהרו במה אף הם כשיים ה"נ ושתהת לערהתהם

 משום יק הוא הרבר בזה נאמנים 'סאין מה ורקתכ"ד
 בסומא לב"ק בפנ"י ועיץ ספק, רק הוא יכן חזיתמאי

 בהכחיסה אנן"נן אי בהריא, כן 'סביאר והזמה""מיפך
 ערות גכל תקיסה א"כ במקצת .2בטיה עדות נמי"2

 תכ"ד רקי"ל למאי במלי יא אמאי במקצתשבטיה
 באמת אבל בזה. יחיק פוסק שום ראיתי ולאכד"ר,
 ואכיה אכותי של אומר זה ב"ב מש"ם לזה ראיהיש
 דאבהת" סהרי אייתי זה כן אומר וזה חזקהשני

 הש"ס ומסיק כה סהרי א"תי חה חזקה, שניואכיה

 אבהתיה לנבי לא אבל מרכחעחן הם אכ4ה ילנבינהי
 ב"כץ י?בטלבמ"ק ערות ל"א ואמאי נאמןואינו

 יאבהתיה שהוא שהעירו העדות ':ח א"רי ע"כדהא
 דאם יאכילתה הערות ,סל דיבור כדי בתוךהיה

 רבא אמר הוה 4א מקורם, העידו אבהתיה שלהעדות
 יאבהתיה הערות גם ונפמי פ' היו מוכחיסת עדותוהא
 דאיע" א"ו מקררם העירו ראבהתיה העדות שזוכען

 העדות ,סל בתכ"ד בב"א היה דאבהתיהגהעדות
 יאיתכחש נהי ר"נ קאמר "טאי וא"כדאכילתה

 יאיתכחש כיט הא איתכחש, מי באהבתיה לההבאכ
 עדות מטעם במילה נמי דאבהתיה עדות נםבאכילתה
 דלא יוסר צריך ע"כ אלא כויה במלה מקצתהשבטלה
 ובאמת --- הכחשה לני מקצתה שבמלה עיותאמרינן

 ל"ח, מי' בתומים נם בנתיבית מובא הב"י כןהק'
 רהא משום במקצת במלה מוכחעהן גבי רל"אאע"כ
 ועיץ ספק, יסהם רק א4א בטלי לא נמי במקצתאפייו
 אמרינן אי ואפילו עדות, ה' י"ח ס" אפר,םבמחנה
 מחטת הם מוכחיסק ערים והא דפריך ס"4דרבא

 ערות מחמת היא רהקו' בשיממ"ק )עיץשבטיה,
 כה יל"א כר"נ פ' הרמב"ם אבל עי"זס(,שבטלמ"ק

 אייתי זה אומר אחו נירושין הל' פי"ב פ' הרמב"םנם
 שהם מחמת העים לבל סותרת א'סתי זה אומרחה

 אומר חה יאובן איסת זה אומר א' אם אב4נתעים
 בא"א רתרוריהו העולם, לכל אמורה בודאי 'סמעטאשת

 בכו4י/ במלה שבמ"ק ערות ל"א ואטאיקממהרי
 יא דהכחי?ה אע"כ זה ראיה 'סהביא הנ"ל במ"אעיץ
 חחמ, מאי משום ספק 'סהם אלא במקצת נםבמיה
 נמי וחכחיסה ה"טה רנבי טשום ליתא ימודו עיקרא"כ
 ה"מם עגבו זסאמר ננון בב"א יפהם הרמב"םלרעת
 בזה לכן ולהר"מ, והנהדג ההורנ והלוה הכיוהכולכם

 רק הוא נאמנים, אק חכחיסה דהוי להד"מדאומרים

 גהזמה אבל כטלה, ולא מפק וק ווה חזעג מאיטשום
 רזה אץ' והלוה המליו כולכם היטעם הטגושאוסרים

 יטצד גהראי להאמין חירה8 י"ט ובזה הזטה.חוה
 ואוטאי בעלגא, הזמה נכל נאמנים אין ואמאינזה"כ.
 ל"ש זה בענק הא הגחשה רס רהוה היטב"גפוסק
 נאפבוח, טפק הוה מ' יהוה בזה לכן ספק רקבטלה
 הוה מה"כ, וטצר ודאי והוה יבזה להאטיה לנוואין



יוםףחת"טירש
 ד1חשה יק הוה ואמאי הזמה, וין כמו להאמיןלן
 הקושיות וכ5 הרמב"ם בהבנת ביאור סחומד עדייןלכן

 נכון טעם מצאתי באמת אבל עליו, 'בתקפהעומרים
 אכאץ ופהיה זה. הוא 3י יאסי אקפר הרמב"ם~דעת

 נכון והמעם הקו' כ5 5ס5ק נ5ענ"ד ובזה אמת.ותורתו
 ברו!ב"ן שמבואר 'כ' מכות במס' דפנ"יבסבדת
 העד שקר עד והנה השו4מים ודרשו עה"ת.בפייושו

 כיון שור עדות שהוא יהדעין איך הכתוב פי'ויא
 ברנ5יו ההורנ שבא 5ומר נוכ5 ו5א כמאה, ותרידתרי,
 היינו הכ' דפי' אע"כ ההטופטים וידישו יבזהד-"ש

 אין ההאהשונים וא"כ הי"תם עכונו אומדיםשהמזימין
 ה'55ו יכו5ין שהרי וכך כך עשו ש5א עצמן ע5נאמנים

 תוכן ע"כ השבת את שמח55 או הנפש שהרגולומר
 ובזה כן הרמב"ם דעת ג"כ וא"כ הרמב"ןכוונת
 או3?רים יטאפילו הרמב"ם שפסק מה חפנ"י, כ'הסבדא
 והנהרג ההורג היוו זה ובטקום זה ביוםהמזימין
 ו5א הכחשה הר"ז ו5הד"מ והעדים וה5וההמלוה
 נופן סרה בעינן דהזמה הלח"מ נתקשה וכברהזמה

 וכ' עי"ש, מזה יותד גופן סרה 5ך ואין העוותשי

 היינו אוגורים שהרי מסהברא איפכא דאדרבההפנ"י
 ה0חשה כאן אין א"כ פ5וני כיום איו ועםעמכם
 ביום עדות שבמקצת כיון הריגה ע5 הערותבעיסר
 הכחשה כאן אין וא"כ קייג?ת מיהא פלוניובמקום
 קאגודו קושטא ידתדוויהקו ואפשר 5בד במקוםא5א

 לבו. נסהוט אלא טעו כיתות מהנך חד רקומסהדי,
 ועם עג?כם היינו שאומרים ניון נמי 5מימדו5יכא
 שקר היא והלצעשה דאינו 'לא אומרים כאי5ו הוהא5ו,

 נעשה א' רגע עין ובהע5טת דאיה אינו יראינו ראכי
 ש5 גופן סרה ל"ה לכן חזית, מאי אכתי ועודהטעץוה
 א5א 5בד הייתם עטנו אוסיים אם כהצא'~כעדות,
 ובזה העידות, של 'נופן סרה הוה האופן ובזהאתם,
 הר3וב"ם. בכוונת נכון כנ"5 הזמה,הוה

 מסו5ק יהיה ובזה הפ"י, נוונת 5באר 5יונראה

 הרמב"ם דכוונת הנ"5, הרמב"ם ע5 הקושיותג5
 הכחשה בין דהנ"מ האחרונים שהבינו כמו 5אהיא

 זה וע5 5א, או אמת המעשה אם רק הואוהזמה
 א(א קושית, ועוד וכו' רבעני מפ5וני הקשושפיי

 ד5הזטה הוא והזמה הכחשה בין דנ"מ הרארככ.ונתו
 שמיא עדות ש5 נופן שתסרה דבעינן מ5ענות נןי5פ
 כי כ55 מהבהמצה יודעים אתם שאין ידאומריםורקוו
 גמפום עטנו הייתם זה ביום שהרי 5"רע תוכ5ולא

 היה ג"כ ה5וה או שההורנ כשאומיים באצא"כפלוני,
 הכחשה הוי וא"כ מה3ועשה 5ידע יוכ5ו הריעמהם
 שאלו ומה כך, אומרים ושנים כך שאומדיםכה?נים
 הוי ה5וה, או ההורג היה אחד כמסום כיאוסוים
 חוית, מאי א3ודהנן  עפפיד וא"כ במהום, רקדיכחשה
 כמעידין הוי אעכ 553 כאה3שעיטה לידע יוכ5ו כשלאאבל

 5ידע תוכ5ו לא כאשד וה"נ שבת, מח5לישאתם
 ומהמנין אתם פסו5ים א"כ הערתם ווצקרמהכהנשה

 ע5 הקו' כל שפיי מיושב וכזה הרמב"ן, לדעתבתראי

 תוכ5ו שלא 3מו הוה  רבעני רפלגי כאטוםהדסב"ם
 אף שבעידותו הזמה ע"שר וזהו מהמעשה5ידע
 הדבד עיהר דזהו 5ן, אי3פת 5א דזה המעשה.שבט5
 אמד אם כן 5א חרבר, 5ידע בלבציאות שאיןכהטום
 איזה יש שם הייתם עמנו והנהרנ ההורג וה5וההמ5וה
 הכיאטה הוה האופן בזה 5כן מהטעשה 5הדעאגפשרות

 הקצרה. בתכ5ית 'כוונתו זהו חזסהולא
 י"ג 5ציון דורש בס' שדאיתי מה נמי מתורץלבנזה

 ה' במכות ואגורינן מהא הר3?ב"ם ע5שהקשה
 וטבח סנב בשכת כאהד ואמדו שנים באו הבאאמד
 עגגו בשבתא בחד ואמדו אחדים שנים ובאוומכר,
 כו' כהט5מין וטכד וטבח גנב בשבת בתדי א5אהייתם

 כאו הוא, תש5ומין בר 5או גברא דקמסהדידבע"דנא
 דינו ונגמר ומכד ולובח גנב בשבת באחד ואמרושנים
 הייתם עמנו בשבתא בחו ואטרו אחרים שניםובאו
 אין כו', דוו ונגטד ומכד וטבח ננב שבת 'בעדבא5א

 תש5ומין בד גבדא מסחדי דקא דבעדדנאכהט5מין
 זה על מעידין שהזוטטין הכא איידי ע"3 והאהוא,
 איייי דאי הדאהצונים, ע5יו שהעידו 'גופיההשור

 אג?דינן היאך א"כ מתס, שור ע5 אמרושהראשונים
 3מט35וין, אין רינו נגמר שכבד אמרו 'דאםבסיפא
 הרי הוא, תש5ומין בד מסהדי 'דקא ידבעידנאהואי5
 וא": שוו,רים, שני ומכי וטבח שננב 5היותיכו5

 ומכר וטבח שגנב אחר שור ע5 5חייבו באוהראשונים
 שאמרו נופיה השור זה שע5 צ"5 א"ו אחר,ביום

 הסזיגוין אמדו בשבת, כאח'ד דינו שננמרהראשהנים
 ו5הכי דינו, ננמר בשיבת בשני או שבת בעדבאשר
 בר גברא השור, זה ע5 כ!סהדי דקא דבע"דנאשפיר

 המזימין האחרונים העדים הרי וא"כ הוא,תש5ומין
 שהיה אמרו הראשונים 'דהא המעשה גוף נםמכחישים
 נשבת כאחד היה שלא אמדו וחזוטמין בשבתכאחד
 ביחד, והזמה הכחשה הוי וב'כה"ג בשבת, בשניא5א

 והזמה הנחש'ה 'גם דהוי היכא הא ההמב"םולדעת
 אמדינן ואסאי כהזמה ו5א 'כהכחשה רק 'דינוביחד
 לש5ם. ש'חי"ביןברישא

 דכיון לכאורה, שפ"ר מיושב הנ"5 הפ"י הבגתרלפוי
 של גהפן סרה שיהא צדיך הזמהידבעיקד

 אינם הייתם ועמנו היינו ה3וציאמת, 5גביעדות
 ולא הגוף, ססיי כמו והוי חדבר, 5"דעבמציאות
 בזה הסעשה, בט5 שבעידהתו במה 5ןאיכפת
 במכות כאן ו5כן בהכחשה, ו5א בהזמה, ג"כנכ55

 בזה דוקא איידי ומכד, וטסח 'גנב בשבת בושנישאכודו
 רינו שנגמר הראזצונים שאטרו גומיה, השוי זהשע5
 בשני אלא הייתם שעפנו המזימין אמרו בשבתבאחד
 שום היתה לא המצשות ינבי הכא גןכ 5כןכשנת,
 עדות של 3ופן סרה והוה החבד, בעיגאי לירעאפקשרות
 דאיבר שכאץוששפות אף בהכחעפה ולא הזגשה הוהוכה"נ
 לן, איספת לא רזה ג"כ, נופיה בכאמטה הכדהטההוה
 היה עמהמעשה להיות ייכול י"ל הכא 3"כ כאמתאב5
 עם היו וצהם אלא חפבר וטבה ננכ זה שביוםאמת



ח~"ט ןי .*

 סוסיפין שהם ר9 כלל, ראו ולא אחר בסעוםהפזיטין
 אא4ר א'חר ,4ביום עצפה בפני אחחת ערות עורלהעיד
 גנב ב' ביום היינו הראשונים הערים עליו העירולא

 הראשונים, עמאגנרו בעצמו האיש זה אצל וטכרוטבח
 להיות "כול ורהא המעשה לנוף הסח,שה בזה איןום"ם
 שר~"רו כמו א' ביום פעמים, ושני ומכר ו15בחע4נבב

 י"ל הסיפא ומצר הם. שאמרו כמו ב' וביוםהראשונים
 וכו', רבעירנא כיון מליטלם פמורין ר-נו שננטרדכיון
 אינו נננב ששורו האיש וזה רינו, דננטר רכיוןכדטום
 אלא אצלו נננב שלא ואומר א'חיר שור עבור אלאתובע
 רינו ננמר כבר הלא השור זה ועל בלביר השורזה

 ברישא א3ל פטו'ר, וכהט"ה הוא תשלומין ברונברא
 בי לאו נברא שעריין רינו שננמר קו'רםשהעירו
 לפי שנם להיות יכול לב"ד, רינו נגמר ולאתשלומין
 הטעשה שנם להיות יכול המזימין העריםדברי

 א' ביום ש'ננב אגפת, היה הראשונים 'עליושר~"רו
 ומכר וטבח יננב הם שאמרו ב' ביום וגם וטכר,וטבח
 אחר במקום עטהם העדים היו א' ש3יום רקכם"ש,
 הטעשה המזיטין העדים ,רברי שלפי ובכה"נ ראו,ולא

 הערות, של גופן סרה בזה הוה ולא אמת, להיותיכולה
 שביום שאו'מיים רכיון לבד 'במקום חכחשה רקוהוה
 ואכהי ראו, ולא אחר 3מקום עמהם העיים היוא'
 ונשאר הפנ"י, לרעת הכחשה והוה חזית,פאי

 בזה י"ל הפנ"י מברת ובלא לציון, חרורהאקושיו2
 הבועשה המזימין הערים רברי שלמי רבנה"נכפשוטו
 לשלם וחייכין גששליא הזמה הוי אכאע להיותיכולה
 להזכוה ול"ד הזמה, רק הכ'חשה וא"ז זמם, כאשרטשום

 הם המזימין של הזמה מלבר רהתם 3יחדוהכחעוה
 הבחשה הוה בזה כלל, היה שלא המעשה גוףמכחישין

 רורש בספר שכתב כמו בזה י"ל הפנ"י סברתר?מגי
 מעירין שהזוממין איידי דע"כ הנ"ל'לציון

 כדטום הראשוגים, עליו שהעירו 'גופיה השור זהעי
 בעצמו שכתב וכמו הסיפא, מצר כן, לומר'טסוכרח
 אין רינו שנגמר אמרו ראם בסיפא אמרינןדאיך

 הנ"ל, הפ"י סברת שפיר אתי זה ובאו5ן וכו',כהטלמין
 ערות של 'נופן סרה הוהדבזה
 נ"כ שמביא קצ"נ דמ יהונתן זגרון בס' ,ראיתיעטךבנ

 נ"נ ותי'רץ הנ"ל לציון יורש הגאוןקושות
 קדדם הערים שהעייו י5דירי רריעאא כמברתובפשוטו
 הוא תשלומין בר לאו נברא ,שעריין רינושננמר
 להיות יכול הסתימין ההנרים רברי ,4לפי כדטוםחייבין
 משום א'כאע, היה הראשונים עליו שהע"דו הגשעשהש'נם

 פעמים, שני וטכר וטבח שננב דמציאהעראפעמר
 לאחר רמיירי רכיון כדטום סיפא מצר הנ"לוהחילוק
 כיוונתי זו ובסברה ע"ש, שכחבתי, כפו רינושננסר
 רק הוא ביותר ע4בתבחי מה אבל הנרולה,~דעתו

 הנתיבות על להעיר שם כתב גם הנ"ל, הפנ"ילסבהת

 כולה, בטלה שבטמ"ק עדות אטרינן לא הכחשהרלג3י
 בזה. כח3ו2י והנלענ"רעי'אש,

 קעמלער אבינדהריוסף

קכח ף ם וי

 נאסיטן

 דבר הזיק אם נזקין תשלוטי הטאם
 ?בדו לו רק שיווי בושאין

 שוה שאינו ררבר יכתב קם"ח בסי'הנתיבות
 ששוה דק בעוו 'רסים ולייח למוכרו,בעצפו

 ראיה והביא לשלם, חייב המזיק אין ההואיאיש
 יבעל ראי לאשה, הנאה טובת ראמרי החובל פ'מב"ק
 שא"י בכך מה ולכאורה וכו' אפמיינך מאילימרו
 יכולה האשה מ"ם דמים יקח שהבעל משוםלמוכרו
 ללוקחה שרוצה מי אצל ט"ה הספק ששוה כמולומר

 הזה, הספק חזיקתני והרי אצלו ה80ק ישוה כןכמו
 וכ: פטור, בערו רמים יישח שא"א דבר המזיקא"ו

 שוה שאינה בתום' עי"ש חבירו, שתחב ל'מכתובות
 שאינו האוכל אצל הוא שוה מ"מ הא וקשהפרוטה,
 מיקרי לא רמים ליק'ח יכול שאין כיון א"ו אצלונמאס
 עי"ש. רסים,בר

 שייר האיר סבב"ק הראיה על להעיר ישד?כאדרה
 הט"ה, ששוה מה לה לשלם עריםלחי"ב

 קורם היא תמות שמא ספק אלא אינו נ"כ זההא
 הערים מחייבין אנו אין ספק רק שאינו יכותובל

 מחמת כתובתה כל ליצלם צריכין דלא כמולשים,
 קורם תמות היא שמא כלל תנבה לא ש,מאדאמרינן

 ט"ה לה ששוה פה הזכות 'נם שמא ה"נ ידרשה,והבעל

 הסתהבה טכרה ראי נימא אי ורק יורשה, הבעלנמי
 פפון הערים לה הזיקו הרי לברה, לה ממון שיירבזה
 ר,ם יומר יי נראה ו~ענ"ר מפק בו שאי:ו דראיזה

 שיטתו ע"פ הנ"ל, הנתיבות סבהת כמו ס"יהרמב"ן
 בב"ק הננ סראש כלי ורק בענין אחית שיטהשהעלה

 ושברה אחר 3א אלא קאכשי לא ררבה וכתבי"ט,
 וראי אלא דחייב האמר לא רזורק אבל הכד~ברדפטור
 מנא הבו בתר ואזלינן פטהר וראי 'רזוהק סוברדרבה
 אחר רהכלי הגהפבי 5טור ואפ"ה מעיקרא, בתרוקא

 פטורין. ושניהם רמים לה אין שוב הננ מןשזרקו
 מנא, חבר בתר ראזלינן מרבה תפשוט 3ש"סו"אמר

 קאטר מדלא מנא בתר ראזיל פשיטא לרבהומסיס
 3רבה 'רקי"ל והשתא מ0פקא, ולרבא 'חייבהזורק
 תבר בתד ראזיל כהטום 5טור הזורה פסוריןשניהם
 בכלי, גלל רמים לו אין ושוב פטוו נפי והכהט'ברמנא

 רא~פילו פטור והזורס הרי"מ, רעת שכן שכתבועי"ש
 אמאי ולכאורה עי"ש, שברו, לא שהרי ליכא,נרמא
 שוה כלים נבי ט"ס והא הרמב"ן יחשת פטוריהא

 גופה מהוורק, לקבלו יכול אשר רהגשמון ממוןהכלי
 דשום כדפום לטדכרו יבול דאין דנהי 3סמ שוההוה
 כסף שוה בעלים לנבי אבל כסמ בעףה יחן לאאדם
 להראשון, חדבע הבעלים היה העגי שברה לאדאם

 שהרי ליכא נרמא דאפילו הו~הטון פטוררלההמב"ן
 הוה דירו ולנבי שברה הרי השני אבל שברו,לא
 כפף.שוה



 ף ם ך'ה~"מ ן4ישש
 שהחפץ בדבר הוא הרמב"ן דסברת י"ל בזהאנל

 לו דמים שוה רק למכור לנמרי שוהאינו
 כהטום פטור הזיקו ואם כלל הוא ימים בר אינויבדו
 אלא כלל כמף שיווי שום בו שוה שאינו בדברשהזיק
 שיעבודו שיחול הניח שלא מה בשבירתושהזיקו
 חבירו של ריוח כגע כמו הוה וזהו ההיזק שלוחיוב
 מקרי לא דמים ובר גמף שיווי בכ"מ כי פטור,שהוא
 השתמשות איזה העולם לכל או להבעלים שישאלא
 הרמב"ן מברת וזהו למכירתו שראוי או זהבדבר

 פעשור השני נם לכן הנתיבות, דעת כמו כלי זרקינבי
 מנדול ו,טמעתי - לדידו מיקרי יא נרמאדאפילו

 מנמרא הנתיבות לדעת ראיה להביא שאמראחי
 לקנם רבו שמכרו עבד להו איבעיא מ"ב דףניטין
 לומר תלמוד מה בית ויליד ת"ש מכור, אינו אומכור
 אני ועדיין ונו' כ"ש לא בית יליד אוכל כמף קניןאם

 ונו' כמף בו שאין ובין כמף ,שי,א בין בהת ילידאוסר
 אע"פ בית יליד טה ביתו, ויליד כמפו קניןת"ל
 שאינו אע"פ 'כ0פו קגין אף אוכל כמף שוהשאיגו
 לקנם רבו שמכרו עבד אמרת ואי אוכל, גלוםשוה
 עי"ש, לקנמו, מזדבן דלא עבדא מידי איכא נוימכור,
 רק המכירה, במציאות שאינו אף זה פכנון אנ2-תואי

 כר זהו כמף, איזה להשינ להבעלים רק מבהשיש
 לקנס למוכרו ראוי עבד שאינו אף א"כ מקרירמים
 מקום להבעלים שיש כיון מקרי כמף שיווימ"מ

 להשינ שיכול שקלים שלשים היינו כמף, איזהלהשינו
 כמף, ושיווי ,דמים בר מקרי וזהו העבד, נניחתבעד
 כמף שיווי ולא הוא דמים 'בר לאו זה בכגוןאלא

-מיקרי.  
 כלי, זדק לנבי הרמב"ן סברת להבין יש למורהאבל

 כלי ו,טם היה שלם ששברו בשעה הכלידהא
 ימכור לוא דהא שיווי, מידי הכלי יצא לא ומעולםעלי'
 לו ישלם הכלי, שבידת ונין החץ זריקת בין הכליאת

 החץ, בעל לו ישלם ש'כר אם דהא הכלי, מחידהלוקה
 כי תשלומין סחיוב הראשון את מונע זה איןוא"כ
 היזיקו וא"'כ שיווי, להכלי שיש שלם 'כלי מזיקאם
 לומר יש אבל נמי, לעולם ששוה הוההשני

 לתרץ הרמב"ן הביא לגיטין בחידושיודהריטב"א
 הא ליה קמבעיא מאי תימא שם שהקשהקוניתו

 ומוכר קנה לרבנן אפילו לפירותיו דקל דמוכר טאפש
 יאמר נמי ומאי דמי, לפירותיו דקל כמוכר לקנםעבד

 אלא למשיר ר' קאמר לא כאן עד מאיר לר'תבעיא
 ימר בוי הכא אבל דאתי דעבידי דקל פירותכנון

 דניבעי אשכחן לא מפירותיו נוף מונר האדטתננח,
 ליה מיבעיא דהכי הרטב"ן וכתב דאתי, דעבידמידי
 מאיי, לר' אפילו קנו ולא הוא גלבד דמים כמוכראו
 דלא כלל לעולם בא שלא בדבר מאיר ד' אמררלא
 בפידות דפליני הונא ורב דד"נ פלדנתא כעין אלאקני,
 ונו' לי מקודשת את הרי לאשה לאומר דל"דדקל,
 אלא קנה דאתי עביד דלא ואע"נ בעולם הנוףדהתם
 קא דנופיה פירות דלאו כלל, לעולם בא שלארבד

 ברשב"א עי"ש ינופיה, בכהטיכה דליקנהטזבין
 נבי ה"נ א"נ כהתוס'( )ודלא הדמב"ן, דברישמביא
 תיכף כי מקרי הכלי בגוף התשלומין אין נמיכלי,

 אינו והתשלומין שיווי מחוסר נעשה כליכשזרק
 למוברה יכול אין לגמרי והכלי הכלי,בנוף
 דמים בר לאו לכן לתשלומין, כ'ום שוה שאינוכיון
 הרמב"ן לרעת בעלמא שברים כמו והוה מקריהוא

-לשיטתו,  להקשות יוכל שלא נמי מתורץ ובזה 
 על בגיטין שהקשה התם, הרשב"א קושית כמוהכא
 לא אמאי שחין, ומוכה בטרפה הנמרא דאוקמוהמה

 שעה מזדבן דלא עבדא איכא מי ולטעמיך,א"ל
 דהו"ל ה"נ דאין ותירץ ע"נ, לנניבתו סמוךאחת
 ימצי בגנש' איכא וטובא חש דלא אלא הכילמימר
 דע"כ דמילתא וקושטא אמר ולא ולטעמיךלמימר
 הוי ! לא דאי לאוקמיה, לן אית שחין ומוכהבטריפה
 לכשיננח ולומר למוכרו פרוטה שוה שהרי כמףשוה

 סמוך אחת ולשעה פ~כשיו לך מכור הוא הריעבדי
 למכור יכול הא כלי זרק נבי הכא א"כ עי"ש,לננוחתו,

 זהובים שני שוה חכלי אם כנון לשבירתו ממוךהכלי
 הוא כסף שוה וא"כ מזה מעט בפחות למוכרויכול
 פטור ואמאי במכירהו אפשר דהא כיון דמים לוויש

 די"ל כהטום הרשב"א, ,אל תירוץ שייך לא והכאהשני,
 כיון כלי זרק ,גבי ,דהכא בזה, הוא הכא הרמב"ןשדעת
 שלם נלי שם אין בודאי להשבר מופו אשר כזהיכלי
 נעשה יתיכף 'בעלמא חרס כלי כשברי אם כיעליו

 שוה דאינו כיון למונרה, יכול ואינו שיווימחומר
 כמו הכלי מנוף יוצא אינו התשלומין וג"ככלום,

 ממוך למוכרה יכול ואין הרמב"ן, לדעתשביארנו
 לו דאין אף נמי לאמר נוכל דלא כן וגםלשבירתו,

 ולא הכלי, נוף לענין לא כלל למוכרה יכול ואינודמים
 נבי הא מ"מ אבל ה'כלי, מגוף היוצא דמיםלענין
 לקבלו יכול אשר דהממון ממון ה'כלי שוהבעלים
 למוכרו יכול דאין אף כמף שוה הוה גופיהמהזורק
 חובע הבעלים היה השני שברה לא אם דהאכלל,

 כיון הנתיבות 0ברת י"ל דבזה משוםלהראשון,
 תשמיש לשום ראוי אינו אשר במדרנה הואשהחפץ
 שהבעלים ורק המכירה, במציאות אינו וגםשבעולם
 אשר אחרת ממבה דמים איזה להשיגו יכוליםלבדו
 והזיקו אחר בא אם ולכן מקרי, דמים בר אינו זהבו,

 נרמא וגם כלל, כסף שיווי בו שאין 'דבר שהזיקפטור,
 דמצינו בזה מובן אינו ולכאורה זה,- באופן הוילא
 אמר קטבח דמריה לאו הנמקל שור ע"א קמאבבא
 והזיק לשומר שממרו כנון עמקינן במאי הכארבא
 בבית דינו וננמר שומר בבית והועד שומרבבית
 'דאף שמעון כר' וס"ל יעקב כר' מובר ור"משומר,

 ופירש"י הרש"ל, לו ואומר מחזיר, דינוכהטננמר
 שהוא דכ"ז הוא למטון נורם כלום שוה שאינואע"פ
 רטיו, ישלם יאבד ואם בו עצמו את פוטר שומדקיים
 ראוי ואינו שיווי שוס בו שאין דאף מזהידעינן
 נורם מקרי נמכירה לענין ולא לבדו, לו רקלכלום



קכט ף ם ךיחדו"ם ר4י

 תימא רהקשו בתום' רעיין בוה י"5 אב5 'נמי,יממון
 דדאין 5סעמיה מאיי דר' 5יג1א שמעון דטבר3ר'ד5"5
 לממ11, ה'נורם נדבד 'דמחייב שכן רכ5 דנרמי'דינא
 לא דע"כ איפכא נמי 5מיסר איכא וחיוץעי"ש,
 שטרותיו השורף 'כנון דנרמי בדיני אלא ר"ממחייבו

 העו5ם 5כ5 השטר שראוי בזה וכיוצא חבירוש5
 חבואות ש5 נפנו במטבך וכן בו, ו5נבות5מכור
 הנורם דבר אב5 העולם, 5כ5 התבואה ראויה"בירו,
 אינו באחייותן שחייב וקד"סים הנ0ק5 שוי כמו5ממון

 מאיר ר' יתחייב 5א בעצמו בו שיפטור לזה א5אראוי

 טזה גמפמע עי"ש, שמעון, כר' 5ה יטבר קאמד5הכי
 5בבי אב5 שמעון, כר' טבר גספיר דר' כהסוםדדוקא
 ע"כ שטעון כר' ט"5 ד5א עצמם 5נבי לרבה אורבא
 הרבה נרע הוה א,דם 5שום ראוי הוה ד5א זהבכנון
 נ5י ורק נבי ו5בן 'נמי, 235מון נורם הוה ו5אמזה

 לא 3מי שווי ד5א 5טעמם 5רבה או 5רבא הננמראש
 הנתיבוח, ו5דעת הרמב"ן 5דעת 3מי 5ממון נורםחוה

 רק בתב דהנתיבות 5ח5ק יש כי 5זה צריך 5אובאמת

 5כ!כור שיווי שום בו שאין דבר הי1ק אם גשזיק5ענין
 דוקא ח5י דשם 'פטור, המזיק אז 5בדו 5ו רק5אחרים
 5ענין איירי ה5א דבב"ק הנמרא אב5 ההיזק,בחסרון
 בהם, יש אחר דין אז ומכירה טביחה ו5עניןשומר

 דאיטור אחרי הנטק5 הש'ור 5מכור שיווי בו דאיןדנהי
 השור את 5החזי'ר השומר ע5 דמי וה5א הוא,הנאה
 ש5 דחיובא משום הש"ל 5וכ!ר דיכו5 שיווי ב5אנ"כ

 או השיווי משום ו5א שעבודו, משום רק הואהשומר
 פומר שומר קיים הוא שהשור זמן וכ5 חטרון,ממעם
 וכיון ש5ו ונק'רא דמיו יש'5ם יאבד ואם בו עצמואת
 5וטר שייך ו5א ומכירה אגוביחה מחויב אז ש5ודהוי
 דבר דם"5 וטשום הנמרא, כדפרכת ק'טבח דמריה5או

 לטכור שווי ד5א ואף כר"ש דמי כממון 5ג1מוןה'נורם
 5א שוטר ובדין ומכירה טביחה בדין מ"מ5אהרים,
- ודו"ק. 5אחרים, 'כ5ום שוה ד5א במה 5ןאיכפת  
 פרה 13השוכר שהקשו שראיתי מה 5תרץ ישובזה

 כהס5ם דהשוא'5 בב"מ, וכו' 5אחר והשאילהמדבירו
 לו שאין אף יוטי, דר' 5חכמים הפרה נוףלשוכר
 דדוקא 5זה, זה דמי ד5א די"5 כהסום נזק, שוםלהשוכר
 בשוטר כן 5א אב5 ו'חמרו, שהזיקו מטעם חייבבמזיק
 נשתעבד. והרי שיעבודו מטעם רקדחייב
 כדעת טובר אם הרמב"ם בדעת 5חקור ישוערעה

 ד,סניהם כ5י זרק בדין הנ"5הרמב"ן
 פ"ה חומ"ו בהל' פטק דה'ר23ב"ם 5וסר 'דישפטורין,
 ועמד הגמסא מכו3ד 5השבד ש,חשבה טפינההט"ו
 שהכהסא פטוי בים והש5יך מכמסאח והק5 מהםאחד
 שהש5יך עשה רבה ומצוה אחריהם יודףשבו

 ונו' א"א כתב בהשנות והראב",ד ע"נ,והושיעם
 עי"ש, ובנימוק"י, שם ובמ"מ בכ"מ איין ע5יו,והש"נ

 הוא רודף כהסום 'דוקא 5ומר 5הדמב"ם למה51'כאורה
 דודאי דכיון כהסום פטוד הוא נמי רודף ב5אדאפי5ו
 את 5הנצ5 בכרי 5ים הגהסא א'ת הבע5יםיש5יכו

 וכו', עור בער דעור בים יטבעו ש5א המיתה מןנפשו

 הכהטא נחשב הרי א"כ כן, לעשות הם מחויביםובודאי
 הספינה שעומדת 3יון או שיווי, בו שאין האבד5דבר

 כל5 רמים 15 אין הכהסא הרי בים 5הטבוע אולהשבי

 אלא דרודף, טעסא ב5א ג"כ חייב יהאואמאי
 שעדיין דכיון 3מסום הרמב"ן כדעת ט"5 5אדהרמב"ם

 אחר בא אם ו5הכי 5איבוד נחשב 5א החץ בו ש'5ט5א
 הדבר בגוף מעשה ערןאה ר5א נמה רכ5 חייבושברה

 הוא רודף ממעם דוקא ו5הכי מכל, אבוד הוה5א
 בו ואין אבודה שהיא ממעם אמרינן אי ואפי5ופטוי,
 אינם הכהטא שבע5י היכא נ"מ יש מ"מ שיווישום

 הנל ע5יה שעמד בשעה אז בהטפינה שםנמצאים
 5הש5יך מחוייבים הכהסא בע5י אין דבכה"נ5טובעה,
 דאין ש03פונה, 5האנשים 5הציל בכדי ש5הםהכהסא
 ונהי חבירו, ש5 בממון עצמו את 5הצי5 מחוייבאדם
 5הציל בכדי הכהסא 5הש5יך רשאים שבמפינהדאותן
 מ"מ אבל פק"נ בפני שעומד דבר 5ך דאין עצמןאת

 ש5 בממון עצמו מצי5 כדין 5ש5ם מחוייביםבודאי
 היכא אב5 אחרונים 0פרי הרבה 5דעת זהוחבורו,
 פטור שהמש5יך 5מימר 5ן אית 'בספינה הבע5יםדנם
 לו היה כי ואם בממונו, הבע5ים 5הצ"5 רשות 15שיש

 נצרך היה יים הכהסא שהט5ת כיון בכך, מהתוע5ת

 הוא ג"כ ניצ5 וממי5א הכמסא בע5י א,ת 5הצי5בכדי
- זה. עבור 5חייבו טבראאין  יהונתן בזכרון ועיין 
 כיון הוא והטעם 5מאד, הענין בזה שהאריך עי"שמ"ב

 5הטבע שסופן זה ע"י הנ5 בהן ש5ט 5א עדייןרהש,תא
 כמו ג~עיקיא, אבודין 5הו חשבינן 5א 5איבודו5י5ך
 זרק 5בין הכ5י זרק 'בין 5ח5ק' בב"ק התום'שכתב

 של ומש5ו5יתו ים ש5 מזוטו 5מצי5 רמי ו5אהחץ,
 בהן שלט כבר דהתם ש5ו, א5ו דהרי כ"ד, ב"מנהר,
 שם שפיוש"י כמו נורדתן הנהי ושיבו5ת המיםשסף
 והברדלם והדוב האיי מן במצי5 וכן ע"ש, ע"ב,כ"א

 ב3פו נפ5ו שם הוא רק ידן תחת מוחזקין הן כברנמי
 שערייי כיון בחץ אב5 ש5ו, א5ו הרי ו5הכי מהןומצי5
 אחי בא אם ו5הכי 5אבור נחשב 5א החץ בה ש5ט5א

 יאע"פ יחע דומיא הוה ג5 נבי וה"נ חייב,ושבדה
 עדיין דהשתא כיון מ"מ ידו ע5 5הטבעשעומדת
 אתר בא אם הנ5 בה ש5ט ו5א עומהתכמקומה
 בעל הנאון דעת 5פי זהו חייב, 5ים המשאוהש5יך
 בם"ב. עי"ש הנ"5, יהונתןזכרון

 הרמב"ם, ברעת דוקא י"5 דזהו 5וטר נראהןלענ"ך
 כ"ח ט"ק שפ"ו טי' בחו"מ הש"ר כתבדכן

 שכתב הנימוק"י ובשם הרא"ש ובשם התום'בשם
 חוב5 מהל' פ"ז מיימוני בהנהת וב"כ הרא"שבשם
 לחלק 'דיש בש"ר, עי"ש ומהרש"5 הב"ח פסקווכן

 והרמב"ם הנ"4, התום' כדעת חע, 5זרק כלי זרקבין
 לא אב5 כרודף, דהוה משום פסור דהכא מ"5ה5א
 5חקור יש לענ"ד אב5 הוא, האבוד דדבר כהסוםמטעם
 ודאי דזורק מובר ירבה דם"5 הנ"5 הרסב"ןבדעת
 פטור והכהסבר וכו' מנא תבר בתר אז5ינן כהטוםפטור
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 א"כ כלל, דמים 15 אין שוב שוורקו אחר דהכליפהטום
 חץ זרק ובין 3לי זרק בין נ"ם דאין לומראפשר
 דבר מזיק דהוא כהטום 6טור הוא דהשגי כיון אבןאו

 דבין כיון נכוי חץ א-ק אם א"כ נלל דגשים בושאין
 דמים בו אין להשבר לאיבוד הכלי נחשב כך וביןכך
 אז בעצמו הכלי רזרק היכא לחלק סבדא אין כיכלל,
 לשבירוז שני כח נחסר דלא משום לאיבוד הכלינחשב
 כ"ז הכלי על אבן או חץ דזרק היכא כן לאהכלי,
 דנחסר כמטום לאיבוד נחשב לא החץ בו 'טלטש'א
 הרמב"ן, לסברת נם הכלי לשבירת יטני כחעדיין
 דהוא כהטום מ"מ חייב דהראשון אמרינן אידדוקא
 להשבר שני כח ליה מחסר דלא כיון י"ל מזיקנקרא
 הוה דלא י"ל חץ ובזרק השני, ולא מזיק נקראהוא
 ועיקר להזיק, השני כח בו ונחסר נששום כללמזיק
 רהראשון שכתב הרמב"ן לדעת אבל השני, הואהמזיק

 ליכא, נרמא ואף כלל היזק לא דהראשון פמוריןוהשני
 הוא אבל הכלי את שבד שהוא אף פטור הואוהשני
 נ"מ מאי זה ובכנון כלל, דמים בו שאין יבד רקהזיק
 לשנהרת שני כח עדיין דנחסר דנהי נמי, חץ זרקאם

 לו ואין שני כח ע"י להשבר עומדת הא מ"מ האהכלי
 רק הזיק הוא אבל טזיק נקרא שהשני אף כלל,דמים

 בסברת שביארתי מה וכפי דמום, בו שאיןדבר
 שהזיק אף נמי נורם נקדא לא השני דנ"כהנתיבות

 'דמ"מ מהזורק, נ!מון להשינ הכלי לבעל לו ש"טמה
 לנבי שיווי לו אין דהחפץ כיון שיווי גי לאונקרא
 לכן כלל, דמים בר לאו נקרא לבדו, לו אלאאחרים
 י"ל נמי נל לנבי חץ, לירק כלי זרק בין בזה נ"נ!אין
 עדיין עומדה דהשתא כיון לחץ דומיא דהוהאף

 להשבר דעומדת כיון מ"מ הנל בה שלמ ולאבמקומה
 צ"ע, ~דיין הרמב"ן שכתב כמו כלל דמים לו איןהוה

 כשיטת ס"ל לא הרי"ף דג"כ י"ל כן, אמרינןואי
 כושום הכלי, זרק או חץ זדק בין נ"מ דישהתוס'

 בקצה"ח ועיין כן, הרי"ף דעת ש'ג"כ כתבדהרמב"ן
 רבזורק וס"ל ע"ו חולקין שהראשונים שכתב ש"צסי'

 עי"ש. מעיקרא, בתר אזלינן נמיחץ
 בס' שראיוזי מה להשינ יש הרטב"ן ש5ןבנסברה

 ומתנות דיאוש בשמעתתא שמואלכהטפטי
 סת"'ו הקצה"ח שיטת ע"פ 5ביר שכתב פ"ככהונה,
 מרשות מוציא אינו 'דיאוש שם, שחידש הסימןבסוף

 ליד שבא קודם אבל הןוכה ליד שבא עדהבעלים
 דהא י"5 לכן הבעלים מרשות יוצא אינוהזוכה
 חייב, שהכהטבר ושברו אחר ובא הכלי א5 חץדזודק
 בו וזכה וקדם הכהטברו בא דאם דנהיכמטום
 מ"מ הארי, ומפי הדליקה מן המציל נדין בוזכה
 שהרי לשלם, חייב הוא שברו רק וזכה קדם לאאם
 ראתי עד הבעלים מרשות שיצאו יאוש כמוהוא

 זכה ובשלו זכה בדין נשזכה רוקא וזהו זוכה,לרשהע
 אין לבד שהיאוש מקדם הבעלים נחיאשו שכברדכיון
 אבל זוכה, לרש'ות דאחי עד מרשות להוציאבכחו

 עדיין הו~בירה שביטעת נמצא בו זכה ולאבששבר

 %ן שלו ולא המעה ושלם היה מבעלים שלהחפץ
 כן כתב ובאמת עי"טי, שהזיק, בעד לשלםמחוייב
 דבהפהר לושפהר יאוש בין לחלק דס"ב בס'הנת"בות

 נפיק 5א וביאוש כשהפקיר, מיד סרשותו הדבריצא
 פה לפי אבל עי"ש, זוכה, לרשות דאתי עדמיני'

 זוכה 5יד שיבוא יאוש נבי דבעינן דהא ז"אשכתבתי
 היאוש שכלה לענין היינו מרשותו נפיק לאובלא"ה
 להבעלים הדבר 'חוזי דאז אחר, בה שזכהטרם

 אם וה"נ מחדש, בו לזכות צריכין ואינםהראשונים
 נשארת היתה החץ בה שהכה אחר אם יאושממעם
 היאוש נתבטל היה אז ע"י, נשברה היתה ולאשלימה
 ז'כיה בלא הראשונים הבעלים ליד חוזרתוהיתה
 הוה להשבר שעומדת כיון חץ גבי הכא אבלמחדש,
 דמים בי ואינו שיווי שום בו ואין בעלמא שבריםכמו
 שביו 5א אם ראף כ55 לממון נורם אינו וג"ככלל
 הדמב"ן סברת דמ"ם החץ, בעלי או חייב הזורקהיתה
 שוה שאינו דבר בו שהזיק משום פמור דהואהוא,
 ואם מינה, הבעלים נתייאשו לכן שביארתי, כמוכלום
 אדם, ומכל ממנו אבודה דהוה פטור, ושברה אחרכא

 זודק דנבי לומר שרוצה הנ"5 יהונתן זכרון בס'וראיתי
 איכא רבא וטעמא כ55 מינה דכלי מריה מיאש 5אחץ
 שישברנה זו ויהיה מינה מרה יתיאש דאם כהטוםבזה,
 כדאנשרינן פמוד, הזורק נ"כ יהיה א"כ פטורבמקל

 אחר ובא בידו ותריס חץ זורק נבי ע"זבכנהדרין
 נמי ונטלו עצמו הוא קדם אם אפילו פטור,ונטלו
 כיון וה"נ גידיה פסקיה מפסק דשדייה דבעידנאפטוד

 השבידה, שעת ע5 רק הוא וחיובא בסוף בתרדאזלינן
 דיאישו משום פטור ושברה אחר בא שאם כמוא"כ
 נמי ושברה עצמו הוא קדם אם כן מינה, מרהמיאש
 כועיקרא עליה שזרק החץ ע"י נשברה וה"הפמור,
 אם לי מה אחר דבד ע"י ושברה קדם אם לידמה

 דאזלינן כיון מקודם, עליה שזרק החץ ע"ינשברה
 הוה ואז השבירה בשעת רק בא והחיוב בסוףבתר
 אין מחמתו, רק בא שהיאוש ואע"פ יאוש,יאחר
 מרה מיאשי 5א בודאי ומש"ה וכו' זה ע"ילחייבו
 לשלם חייב שהזורק דכיון שם, מבנו עוד והוסיףמינה,
 ש5 נופה דהא כ55, יאוש בזה שייך לא הכליעבור
 15 אין הא והכא כיס לחסרון וי שיאמר הואיאוש
 ומה עבורה, 15 ישלם הזורק דהרי כ55 כיס חסרוןשום
- עדכ"5. עי"ש, דמיהן, לי ומה הן5י  אינו ולי 

 בידו ותריס חץ לזרק לד0ות שרוצה מה בזהמובן
 חץ בזרק דשם גחטום פטוד, בעצמו קדם אםדאפילו
 דק חייב היה 5א לחוד הזורק דעל די"5 בידו,ותדיס
 אח"כ, המוכה שיסות והיינו תנאי, עוד 'בו יקייםבאם

 עוד חסד החיוב בצד היה החץ זריקת דבשעתוהואיל
 מחייב 5א נזה בזריקה ל3ן עתיד, ומציאות תנאיבו

 שם וכן עי"ש, גורם, רק דזהו עצמו קדם אםואפילו
 קדם הוא ואפילו ופזרן אחר ובא ב"דו וסמנין חץזרק

 להתרפאות, ייכול סמנין דיש הואיל וכו' פמורופיזרן
 סזה וביותר המוכה, שימות בזרי"תו תנאי בוחסר
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 בענין בס"א בח"ש לעולם המאיי בעל חנאוןכתב
 דאפילו שם כתב הסימנין, יקנה אם חזקה לעניןאחד,
 פטור נ"כ המיטנין יקנה שלא לנו ירוע יהיהאם

 לחוד המימנין קניית רלא הממנין לקנות ובירוהואיל
 אותו, פוטרין ג"'כ לקנות ש,בירו מה רק אויתו,מומרין
 ומציאות תנאי רחמר כה2ום והיינו בזה, שהאריךעי"ש

 הכלי, בזריקת הכא כן לא המוכה, שימותבוריקתו
 הכלי עוכודת במקל ושברו אחר בא לא אםדהא

 בזריקתו תנאי שום בו חסר ולא בז'ריקתו,להשבד
 שחייבו מכהש מזיק נקרא המזיק וזהו הכלי,לשביות
 מרה שמתיאיש היאוש טחמת בא הפטור ורקההורה

 פטור יהיה ואיך מחמתו בא היאוש והא מינה,רכלי
 זה.מצר
 חייב דהזורק כיון מיאיש לא רע"כ עור שכתבךסוה

 יהזורק רש"י לרעת דוקא זהו לענ"דלשלם,
 משום פמור הזורק דנ"כ הרמב"ן לדעת אבלחייב,
 לו אין ונ"כ 5מורין ושניהם מנא תבר בתרראזיל
 מיאשי שפיר אז לרעתו, שכתב,תי כמו כללרמים

 אחר בא אם רוקא הוא הרמב"ן ולרעת סינה,הבעלים
 חמר שלא ראף נ"כ הזויק פמור ראז במקלושברה

 הוא דמ"ם הכלי שבירת לענין בזריקתו תנאי שוםבו
 דמי לא ושברה אחר בא לא אם אבל ממש, שברלא
 קדם אם דאפילו ע"ז, מנהדרין בידו, ותרים חץלזרק
 יאוש לענין ובאמת שכתבתי, כמו דפטור ונטלבעצמו
 בזה. צ"ע נהר ששטפה כמו יאוש הוהאי

 קעמלער אביגרוריומף

 נבמימן
 זצ"ל הנרעק"א קושית עליישוב
 התום' על חקשה קע"ח במי' אונר עקיבא ר'הנאון

 השומרים שבועת מעתה אלא מ"זשבועות
 סאי וכתב לה החזרתי לומר יכול שהיה מינווכו'
 והלא קאי שכר אשומר רפירש לפירש"י זה הואמיגו

 לתבוע יוכל מירו שנאנמו ש"ש לענין ב"מאמרינן
 ש"א מי' חו"מ בשו"ע הוא וכן הבית, מבעלש'כרו
 היה דאם מינו זה אין וא"כ מה, ש"ג מי' הש"ךוכ"כ
 אבל שכי שום לתבוע יכול היה לא להד"םאומר

 הפקדון מבעל שכרו לתבוע היא רוצה נאנמוכשמוען
 עי"ש מיגו, כאןואין

 האמיתי הנאון שכתב במה לתרץ לי נראהךלענ"ך
 י"ז במי' לעולם המאיר בם' מיכל מאירי'

 מיגו מאי שהקשה זהב הכפות קושית לתרץשהביא
 מאחר החזרתי או להד"ם יטעון אם הוא זההוא

 בערים, שלא כה2לו, יתפיס אולי שכה2קר יורעשהתובע
 וכתב עי"ש, ההתפיסה, יועיל לא נאנמו טוען אםאך

 היינו שאסר, להפה מינו בין ולחלק לתרץהגאון
 להנתבע, מזכה המיגו של דהראיה זה, הואדההבדל

 כן, אינו שא0ר והפה לשלם, חייב הוא ס"נוובלא
 נם כי להנתבע מזכה אינו שאמר הפה שלרהראיה
 הפה של והפירוש חייב, הנתבע אין הראיהזולת
 הנתבע את לחייבו יכולים ב"ר דאין כן הואשאמר
 התחייב שלא מה וגל עצמו, את שהתחייב ממהיותר
 מינו הוא שונות ובמלות זכאי, ממילא הוא עצמואה

 שאמר והפה טען, שלא מה לסעון יכול והואהואיל
 בכל זה ול5י שטען. מה לטעון שלא יכול והיההוא,
 אם נם נאמן הוא שאמר הפה מצר נאמן שהואמקום
 עתה. שטוען סהטענה גרועה הוא טוען שאינוהטענה
 הראיה וכל ראיה ררוש שהנתבע במ"נו שייך לארזה
 אם א"כ טען, שלא מה לטעון יכול שהיה מה 'רקהוא

 עתה, שטוען מהטענה נרועה הוא טען שלא מההטענה
 חייב, הוא לכן לראיה ררוש והוא ראיה אין הואא"כ

 שהסענה במה לן איכפת לא שאמר בהפהכהמא"כ
 וא"נ עתה שטוען מהטענה גרועה הוא טועןשאינו
 הא ראיה, לו שאין בכך דמה ראיה, להנתבע איןהלא
 התחייב שלא כמה זכאי ממילא רהא לראיה הרושאינו
 יותר הוא נאנמו שמענת אף רירן בנירן וגם עצמו,את

 רבריו, תוכן זהו נאמן, מ"מ להר"מ מבטענותטובה
 עקיבא ר' הגאון קושית נמי מתורץ היה ובזהעי"ש,
 רלגבי שאסר, להפה מינו, בין לחלק שיש הנ"ל,איגר
 מהטענה גרועה הוה טען שלא שהטענה אף שאמרהפה
 נ"כ שברצונו אף גונא 'כהאי מיגו נמי הוהש'טען
 ש'ביאר כמו בכך מאי נאנמו בעד שכרולתבוע
 הנ"ל.הגאון

 ח"ה פ' לב"ב ברמב"ן זו סברא מצאתיך12אסות
 כתב וכו', פייי והררא ארעא הדראגבי

 סהרי רליכא רהיכא אמרי הא וא"ת וז"להרמב"ן
 אכלו, ורירי אכלו אמרו כי מיפטר שתיק ואיראכל
 וכבר איעא, ומפסיר מעולם אכיו לא אמר רא"במיגו
 בזה הרא"ש לרברי שא"צ וי"א וכו' הרא"שפי'

 כי מיפטר שתיק ואי דאכל סהרי רליכא כיוןרהתם
 הפה הוא שאסר הפה הו"ל אכלו, ורירי אכלואמר

 אלמוה אלמוה בירי לקוחה טען דכי ואע"גשהתיר
 לתובעו יכול אינו עצמך כל שהרי ומהימןלטענתיה
 כגון מענה דצריך היכא אבל הוראתו, ע"פ אלאפירות
 לנרוע שיכול מתוך בה אמרי לא שאכל ערים באואם

 לחצי שא0ר הפה דאמר דם"ל הרי נאמן, יהאטענתו
 לעולם המאיר בעל של הגאון מברת וזהו עי"ש,טענה
 היתה אביך של זו שדה באומר ט"ז בכתובותועיין
 שהתיר, הפה שאסר שהפה נאמן ממנו ולקחתיהוכו'
 רוקא הוא רש"י לרעת לתום', רש"י בין נ"מ ישושם
 ולדעת 'טהתיר, הפה שאסר הפה אמרינן תבעכש'א
 הפה שאמר הפה אמרינן נמי כשתבע אפי~והתום'
 מיירי הרי עדים יש ואם סיפא מדקחני,ןהתיר,
 ר,2"י, כדעת הרמב"ן שרעת וי"ל עי"ש,בשתבעו,
 בזה כתבתיוהניענ"ד

 קעסלער אבינרוריומף



זידתפארתפ
 העזר אבןבעניני

 ננימן
 מורדתבענין
 - א-

 נאשה הסחבר להגאון ססיר הבאון שהשינתשובה
 מהבית אותו וגירשה כעלה עלשסררה

 להבית לבוא הניחתו ולא שנים מנ' יותר אותוועיגנה
 לר"ת עסו שתלך התראה ב"ר לה שלחו ואח"ככיל

 לה יתן אם בתנאי רק לר"ת עסו תלך שלאוהשיבה
 אותה והתרו בט, ססנו הקבל ואזי רו"כ מאותחסש
 אשה לישא היתר לו יתנו לב"'ר אתו תלך לאשאם

 ונשא הבעל הלך ואז אזנה, הטתה לא ונםאחרת,
 הניחם לא רשם הרב אבל אחרת, נעיר אחרחאשה
 ומאש'תו רבנים, סמאה היתר שישיב ער ביחרלדור

 וצערו בביתה אצלה והם בנים שני לו ישהסוררת
 והנהמ"ח רחמים, וסבקש תורה בן והוא מארברול
 רק רבנים בומאה היתר בלי אף ביחר לרור לוהתיר

 הנאון עם זה נירן באורך ובא רבנים, ב2' רישיהיה
 בזה,- אתו יסכימו אם סיר, רק"ק הנאון ועםדראסין
 רסיר: הנאון לו השיב אשרוזה
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-ש-  

 סיר ונרם"ט, טבת, ה' סוש"ק,ב"ה,
 ר' לדבר וחרר ירא 'חו"ב הגאון הרבכבור

 נ"י וואלף זאבטו"ה
 קראזאבד"ק

 חפץ לי שאין אלו בימים הניעני ר"ש עםפכתבו
 להרבנים יש רבות שטררות כייועבהם,

 וגם כבקשתו, מיר לו השבתי לא ע"כ הזאת,בעת
 לרברי מסכים אנכי שבם בקצרה להשיבהו הנניעתה
 להתיוןו שיחי' רראסין הבאון הרב עם ולהצטרףכת"ר
 אשתו על נשא אשר השנייה הששה עםשישאר

 וכבר שנים, שלש זה מורדת שהיא רכיוןהראשונה,
 לריחוק והן לקורוב הן עמו שהנסור ב3"ר אותההתרו
 רבר ממנו ומבקשת לרבריהם, אוזן הטתה לאוריא
 כסה שיש ומאחר אופן, בשום למלאות ביכולתועפאין

 ר"נ נזר לא פשעה שהיא היכא דבכה"נ רם"לפוסקים
 יכול סי א"כ בנפשי' עוברא עביר כבר והואכטווה"נ,
 בזה שאין לססוך סי על לו יש כי מסנו,להוציאה
 טוב שיותר ס"ל אחרונים שכסה אף כלל,חדר"ב
 אשה לישא סלהתייו בכה"ג בע"כ לנר,חהלהווירו
 בע"כ לטיש שא"א בזה"ז ם"ם ק"ר, הימר בלאאהרת
 היתר לאסוף כאשר עלינו וקשה כירוע אופןבהשום
 שיראו מפויטמים רבנים בג' סגי בריעבר ע"כמה"ד

 קונטר6ים שני ירי תחת נמצא הנ*ל השאלותןע"ך
 זצק"ל הגאון ססו"ח והאיכוה הכמוחברוב

 ע"ד וביחוד להתיר, ודעת טעם בטוב שם דבראו~ר

 דכה"ג בעובדא אחד מיב נשאלתי וכבר עסו,שהדין

 בנ' 0ני בנפשי' עוברא עביד שכבר דמאחרוהסכסתי
 עסו. שהרין שיראו מפורסמיםרבנים
 ההתרה שכבר הראשובה האשה כשתשסע ננ"רמ"מ

 תתרצה בוראי השגייה אשתו עם לרורלו
 הוא שסחוייב נ"ל נ"פ ססנו ולקבל עמולתתפשר
 אשתו לכשתוצה ב"ר ת"י בטוחות כעתלהשל"ט
 כרת לנרשה הוא טחויב אז נ"פ ססנו לקבלהראשונה

 סחויב יהא עפי"ר ואם הרין, כפי ישלם הכתובהואת
 ישבע אז לשלם בסה לו יהיה ולא כתונתה להליתן
 שחי לו 'תהיעה ופלא לתקן שאפשר סה כל כי לו,שאין
 )א( לתקן. אנו מחוייביםנשים

 בא"ר, דו"ש ירירוכ"ר
 חפה"ק הכהן ליפסאןיו"ט

 כן גם שהשיכ רביעי בחלק רנר נאינ ועיין)א(
 הגאון ג"כ והזכיר זה, בענין אחרלרב

 אחרה, אשה לו להתיר יקל כי בה התרה אשרססיר
 אבל הרמ"א, שהביא הראשונה לרעה רק להתירוכתב
 רבנים לסאה אפילו חולקין שיש הרם"א שהביאבסה
 בע"כ לגרש אלא עצה הא"ט לזה ואין לזה, להזרקקאין

 דהיכא לחתיר סצינו הללו הגאונים וסרברי -עי",ש,
 בנפשו. עוברא עבירשכבר

 הסחבר( חתן המסרר)סהרב

 נדםימן
 המחבר להגאון דקאעונע הגאעןתשובת

 בגט החניכה שםבדבר
 ק"וונע תרנ"ב, אלול, י' עשף'ק, ו' יוםנ"ה,

 כש"ת כו' המפורסם הנאון הרב ה"ה יר"נכבור
 שוכט"ם קראז, ר"ק אב"ר נ"י זאבמו"ה

 שם אש'ר א' נט ע"ר הניעני סכתנואחדשהיימ,
 אבא אברהם נקרא ולתורה אבא הואהבעל

 נתברר ולא לבר, אברהם לתורה לו שקהרין מהםויש
 והנני לבר, אבא שם לכתוב כת"ר והעלה היטבזה

 שהכל החניכה רשם בעז"ה טעם בטוב י"ג סי'יצחק באי 'ב0פרי העליתי וכן סטכסת רעתי רכןלהשיבו
 לכתוב עלי וקשה יעוי"ש, לכתחילה, אף סבי לוקורין
 עלי קשה היקרים תורהו בחרושי לעיין וכןיותר,
 שנה כברכת לברכו והנני ירחם, ר' חולשתי,מחמת
 רהט"ת, ירירו והצלחתו,טובה

 חופ"ה אלחנן,יצחק

 להכיא אסרמי רק ועסוסה, נרולה תשובה ערךהבט
 ושוטכיכץ זצה"ל, הנ"ל הנאונים של דעתם רקבקצרה
 המסדר( )מההב הדפוס. הוצאות ספנילדבריו,



תפארת
 נהסימן

 מינקת בענין ותשובהשאלה
 המחבר מבן הערות איזהעם

 המסדר הרב המחברומחתן

ט"א י יזחאה"ע

 מינטה פ"ק תדכ"ו, מרחשון, כ"ח עש"ק, ו' יוםבע"ה,
 וחיכף שי5רה קודם בע5ה שמת מינקתשאלה,

 התחי5ה 5א והיא 5מינקת הולד נתנהכשי5,רה
 5הינשא היהר 5ה 5מצוא יש כ55, 5חניקובעצמה
 ? 5א או חודש, כ"רבתוך

 אריה ר' גצו"ה הגאון מהרב נשאר זה יברתשובה,
 הומענער אריה ר' ברורו הנרו5 הנאון)זהו

 . בזה שהשיב מה וזהו טינסק(, ק"ק פה מ"ץזצק"ל,
 כד"ח תוך בע5ה שמת מניקת ת"ר ס', כתובווונרמינן
 ער תינשא לא פגיקת קתני דמר5א ברור ולכ5כו',
 באגצו וכן מותרת, כר"ח תוך רבנחנרשה ש"מבר"ה

 ממעמא 5הינשא מותדת שי5רה קורם בע5הבמת
 יבמות קתגי מתמא והא ותימא קמן, למימררבעיגן
 מעוברח ארם ישא' 5א כ"ו, סהצה ע"ב, מ"ב ע"ב,י"ו
 מעוברת יטיא רמניהה ועור חב"רו, ומינקתחבייו

 והתם צ"5 רבהכר'ח ונ5פענ"ר אסו'רה, רבכ"עקתני
 אסור בכ"ע רבנה"נ 5הניק נתנתו ולא נמ5תובלא
 ו5א בעצמה שתניקהו להיות יכו5 האיסור דע"ימכיון

 פסק וכבר 5הניק נתנתו או בגמלתו והכאתינשא,

 כגיקה שהיחה אף מותרת נרושה דב'כה"ג איה-יחלבה
 בעלה בטת וכן להטי5ו, מי ע5 5ה שיש כיוןמקורם
 להניק שהתחי5ה קורם 5הניק נתנתו או לידהקורם

 אף והלכה חבירו, מינקת ב'כ5ל הוי רלאמוחרת

 כרי כל5 בזה 5החמיר רא'ין שריא, להניקושהושחי5ה
 נשואין, איסור 'חשש משום נתח5ה 5מניקה תתנוש5א
 הוא בחייו 5הניקו שהתחי5ה אחי בע5ה בסתורק

 רר"י פ5תתא יהא קשה מיהו בכה"נ, אףרהחמ"רו
 וכיון מכייה, חראי יח"ח רבתר איייי במכייהוחכמים
 נמ5תו או 5הניק נתנתו 'כי ומניקת, כופהדבמכירה

 כיון הוה, מאי לרבנן כר"ח קורם או 5ר"י יח"הקורם
 נשכר, חומא יהא ש5א ברין ודאי עשתה,רבאיסור

 ער רק להניקו כופה אינו רלנ"ע 5ומר ג"ל היהויפ"ד
 בע5ה ושכצן נרושה יממעטינן רהא א"ענ וה~ךיח"ח
 אב5 ביח"ח, סני 5כ"ע רבזה כהטום היינו שילרהקורם
 יר"י משמע סתם וסניפתו רכופה רלשון נדאה זהאין

 והנ"5 הפוטקים, הסכמת וכן כדא"5, ו5דבנןכרא"ל
 שיונק רבכה"ג מירי קע~ה יא דהראי 5מנ"ההרבנתנה
 סימן אה"ע בש"ע כמ"ש כופה אינו בא??תמאתרת
 במוב ושותה ראוכ5 דה"כא נ"ל נ"כ ובבם5תופ"ב,
 בגרושה ובכה"ג מאחרח, ביונק כמו כופה אינונ"נ

יוש

 הנאון מווח שרייק כמו נן 5רייק יש ולכאירדן)84(
 להניק סמשועברת שאינה טדאמרזצק"ל

 נ"ט כחובות בנם' נראהעא כמשחיבות האובמכהיה

 למטשא מ4ארמ 5הניקו שהתחי5ה קורם בע5ה במתאו
 עוהתחייה אהר בע5ה במת ורק 5כו"ע, יח"ח קורםאף

 חבידו במעוברת וכן בכה"ג, אף החמירו5הניקו
 קיימא, 5סגישה מעוברת 'רסתם כהטום בכ'ועהחמירו
 5מניקו; אח"ב 5תנו שינ5ה אף ע"א, מ"ביבמות
 איסור מאשום 5או אי רמ5תא רמתמא כהטוםבהקתר,
 בבה דגתנה ברייתא כ"ז ו5פי בעצמה, תניקהונשואין
 ב51ה במת א4 רמותרת גושמע רוראי ב' ר5הלן5הניק
 ולכס"ז דאגא, אברייתא פ5"נא 5הניק שהתחי5האחר

 גשה בנתנה ו5חתשר 5אמור ע"ב 5ה5ן ראמוראיפ5ונתא
 י4כבר אחר בע5ה במת רק היינו ונמלתו5הניק
 כהברייתא דם"5 שם ראסר מאן א"ש ו5פי"והניקהו,
 מבריהעא דצשחאר אמאן שם פרכינן ר5א והארהכא,
 והא ייהלן* אברייתא רמכויך י"5 ד"צפיר כהשוםרהכא

 ליה מני ו5א ירדופה ברישעא לאתויי הש"סרהוצרך
 כםטום נ"ל בנוירותיו, סר"מ ה5כה א"ש יאר"נבהא

 ד"מ גח5ק ר5א רם"ל י"ל 5הניק בנה רנתנהרהביייתא
 ברייתא אבל גמלתו, אל 5הניק בנה בנתנהוחכמים
 דהכא נבושהץא מ"ל יוראי יהש"ם ס"לדררופה
 נ"ל ועור 8מ5תו, או 5הניק בנה בנתנה נזרינןרלר"כ!
 ולפי הנ"י דיבסוח אברייהא פ5"ני באמת ברי"תארהא
 היינו בר"ח לה5ן ה~חא ראיפ0קא רהא נהאמ 'נ"כזה
 באינך אבל להניט, שהתחי5ה אחר בע5ה דמת בהאר"
 ששיב(וז ת"5 חד"טים, מ"ו ער רק לאסור איןענפי
 לרבריו סעם שנתן ומה נמו"ש, הוא הזקןהר"ש

 מא5מנה יחל9 היינו 5או 5הניק כופה אינורבנרויטה
 בתובתה  תובעת או ניזונית איני אמיה כירבא5מנה

 היינו איא ההוספ4ח כמ"ש בנרושה כמו הריןג"כ
 הכירה בלא א4 ~ופה בדין היה ראם רברו 5פרשרק
 קודם בע5ה במח רנתיר וה"ה 5אסור, הרין היהודאי

 רץ אלא ירועה היהמה יא הר"ש שדעת אלאשילרה,

 למעשה הלכה נ"5 ול2י"ז בגרושה שאהףע מעהשהעכ"י

 עכ"פ הרחק בעחאז ע5יו י0מוך הזקן ר",ש הואדכראי
 לכו"ץ בזה רכאעירין אמוראי כהני חד"טים ט"ו5אחר
 עכ"5. ב',להין
 הנ"ל כ5 ע5 אני שהשבתי מהדזדע
 לגרגשה לאתשי בובריו דדייק הזקן הר"ש הבהא

 כרתביא להגיק נוטעברא ד5א משוםיינשא
 אלא 41ירי דלא צ"5 ~אורה כופה, אינונחט"שה
 יא"כ אותהש רכ81ה התם התני רבמכירה מכיההבאינו
 כ"י בחוך בע5ה שמת מניקה רתניא הא הרי5פי"ז
 דיאו בזה מ4רה הר"ש נם בוראי במכירה דטייריחדש
 ראיה שום 5נו אין וא"נ נתנרשה, אלא מתרוהא
 ראיתי העיון 5אחר אמנם )א( הש"ם מרבריידבדיו
 לינשא י1רושה ע"כ כאעיר הר'"ם דהדי אג(ת, זהדאי,

ילכ(ף
 5פי"ז ,"ל אבל רנושטץ8ה, אף 5הניק כופיןרבמכירה

 חבייתה בו~ר רגם בתנהה ס"פ מפ"ב בש"ע רפסקמאי
 וזה לה1שא. אמורה חהא א"כ סכהרה, אם אוחהכופין



 עזח*דע ת ר א פתש
 דבדע ס2זימת ~ומימע 1 5הניק נחנתו 5א כיאטילו
 5א מעקת נחשה דע5 ואכו מא5מנה גוושהשמח5ק
 דא"א 5הניק, נמטעבדא דאינה משום כ55 הנז"רההיתה
 מניקה כשהיא נ"כ ע5" היתה דחנחרה דס"ללומד

 5אסור ידעי ד5א בנמ' מבואד 5הריא יהריבעצמה,
 דרדופה מבדייתא א5א בא5סנה יהניק ונתנתונמ~תו

 דוקא 5נזור בתקנתן דבנן פ5ונ ד5א מינהד"2מעינן

 טעמא, יליכא היכא ו5א האיסור מעם דשייךהיכא
 סתם ע5 נזדו כ"כ נזרו, אשה סתם דעי אמדינןאיא

 היא אם בין ח5קו ו5א כד"ח עד תנשא ש~אמינקת

לו*

 ח', בסי' הכה2ולש בחוט עיין מקום, בשום מצינויא

 בדבדיו מצינו הזקן הד"ש דעת בנומ והנה -עי"ש,
 כחוט עיין דבדיו, את המביאין 5פי שונותרעות

 הנה וז"5, השיטות, כ5 שהביא ס"מ הנ"להטשו5ש
 ע"ב ס' ובבתובות סתם, ד"ה ע"א מ"ב יבמותנתוס'
 גוותרת דנדושה הזקן דהד"ש לישנא כ' וה~תאד"ה

 נדאה דבדיהם לפי אשר כה2עבדא, דלא כמטוםלהנשא
 הא במכידה משא"כ מכייה באינו רק מתירראינו
 וכופה, שכרה 5ה נותן מבייה דאם 5הדיאאמרינן
 דכה2עבדא כה2ום האיסוד עיקד דבא5מנה גמ2מעועוד
 עושה שהאשה מ5אכות כל שאחז"ל מטעם~הניק
 סוכח נן אשר בנדושה גושא"כ 5יורשים, עושהלבע5ה
 ועוד הנ"ל, המקומות בב' ד"ת בשם דסייםמהא

 ויוצה כתובתה תבעה מכי מע~עבדא לא נמידאלסנה
 במזונות הזקן הר'"ט דלדעת דס"ל משמע5הנשא
 מי5תא.תליא
 וז"5 הזקן הי"ש בדבדי דברים הוסיף ז"5 הרא"ש4ק*

 א"צ דנדושה אומד היה הזקןוהר"ש
 הואי5 בנה אה להניק ע5יי שאין חודש כ"דלהמתין
 אינה נתנדשה דלעיל כוההיא ראיה והביא קיים,ובע5ה
 בע5ה כשמת אב5 נדרה, 55א נדדה בין חילוק ואיןכופה,

 אב 15 שאין כיון ס"מ 5הניק מחוייבת שאינהאעפ"י
 דעת זה לפי הרי האב, ש'תניק תקנה חכמיםעשו
 עיה אהינן מזונות מטעם ד5או הזקן, בהר"שאחרת
 מינץ מהר"י ,ת' )ועיין אב 15 שאין התקנה מצדא5א
 מוכח 5פענ"ד אך זאת( 5תקנה מקום שביקשו צ"צות'
 5עי5 לאמר מדאיצטרך לקמן שאבאד כמו מהש"סזאת

 5אשמעינן דאיתי ע"כ א5א בופה אינהנחצרשה
 אפ"ה דנדושה דומיא מזונות לה שאין אףדבאלמנה
 ע"ש(. זה דקדוק על שעמד בהפ5אה )ועי' להניקחייבת
 מההיא דאיה והביא הדא"ש כהש"כ מדוקדקןג2זה

  סבואר הא ראיה ב5' 5יה דקרי זה ומהד5עיל
 דבא5מנה דאיה מביא "נו לפמ אך פטורה,שהגרושה
  הש"ס דצ"ל מהא מזונות, לה דאין הוכא אףחייבת

 ראיה מצאתי ובן הוא, דמיותד כופה אינהדטזנרשה
 אף דבאלגפנה י*נ בסי' הב"י שהביא הדשב"אבת"ש
 ביזונית, שאינה באופן לפשיטא חייבח מנירהכשאין
 בשם התוס' שמסקו מה ז"ל הרא"ש הביא לאולכך

 יהו"א וכדפידש"י להניק נהגה או בעצטהמינקת
 הביאו ש5א הא5פס טעם דזהו ברור ונ"5 עי"ש,הכי,
 דס"ל בהו, הדדי ד5א כה2ום ד"נ 5בי דר"נהיהר
 5ה די5יף ד"פ אב5 בעצמו, ד"נ ועת א5א זהדאין

 ובכ"ע גצעקנתן דבנן פ5ונ ד5א ס"5 דרדופהמברייתא
 בדבי ננון 5איסורא כ55 מעם ד5יכא היכא אףנזדו
 בטא"ה הב"י הביאו בתשובה הרא'ש כתב וכןר"נ,
 ר"ג 5בי 5יה דשרי כד"נ ה5כתא ד5ית וכתב1,"5

 אסוד, גמ5תו מותר מת ה5כתא ת5מודאמדמסיק
 הוה דאי היתר צד שום דאין 5תימודא דס"5א5מא

יךכטף
 הבעה מכי משעבדא לא נמי אלמנה דהאר"ת

 לא הד'"ט 5דעת ז"ל הדא"ש דבדי לפי ,דהאכתובתה,

 אב. 15 ביש א5א במזונותת5י
 דברים קיב5 האשדי רבינו אם ידענא 5א ז"תאך

 מדעתו שהוסיף או הזקן, ד"ש בשםא5ו

 לא נמי א5מנה דהא האחרונה ד"ת קושית 5יישבכדי
 הזקן הד"ש בדעת הדא"ש דבדי לפי נם אךכרןעבדא,

 שמביא סוניא באותה דהא דאסודה ודאי במכייהעכ"פ
 5ה נותן מכירה דאם מבואד נופא בה ממנהדאיה
 וכופה.שכדה

 ש5ישי באופן הזקן הד"ש דעת נ"ג מביאוהנמוק"י
 לפני מעשה בא דבנתנרש'ה ז"ל י"תהב'

 דקאי דכיון חדשים נ' 5אחד והתיי ז"5 שמשוןדבינו
 כדאמדינן וח5ב ביצים 5יה ממסמס מתעבדה איאב

 5ב"ד 5בוא בושה אשה בעלה כשמת אךבהחו5ץ
 ז"5 י"ת אב5 טת, ו5ר ונמצא היורשים מןלתבוע
 עם רני5ה להיות יבו5ה שאינה 5פי בנדויטה אףאסד
 שנתארמלה האשר בפ' כדאיתא ממנו לתבועהבעל
 וכן שליח, ע"י א5א ממנה נפרעת ואינה ע"אכ"ח
 הר"ש היתר הנ"י דלדעת הרי נאון, אחאי רבכתב

 פ5ינ וע"ז כ55 להו5ד חשש דאין כהטום היאדנרושה
 חשש שאין כיון במכידה אף מתיד הי"ש ו5פי"זר"'ת,
 ראיה נם הנ"י הביא שלא ניחא ושפיד5הו5ד,

 ד5שיטתו 'כיון דחסה, דכה2ום דהש"ס מס"דהראשונה
 מודה מבידה בשאינו אבל במכירה א5א ר"ת פ5ינלא
 רק הביא ולא הקושיא הדרא ~"ת נם הואא"כ

 בנ5 בח2מע חבידו ומניקת מעוברת דסוניארפשנצא
 אסורה דמכירה הישב"'א בשם הנ"י הביא ושפידענין.
 במכייה א5א חו5ק אינו ר"ת דנם שיג(תו 5פיוי"ל
 במבידה אף מתיי הד"ש כדבדי הנ"י דעת ד5פיכיון
 אינו ר"ת ולדעת הד"ש, דכדי 5פי הנ"י דשת מוכחדכן
 הביא מד5א או5י ונם מכידה, ב5א אף דחו5קמוכח
 דס"ל מוכח ד"ת בשם התוס' שהביא הדאיההנ"י
 ד,נרי. י"ע מודה טכידה דבאין5הנ"י
 הזקן הד"ש לדעת שיטות דנ' בעזה"י בדדנוןלמנף"ז

 רעת 5פי זהו והנ"י, והיא"ש התוס'דבדי
 הביא זצק"ל הנאון סו"ח ונ"ב הכהשו5ש,החוט

 גמכייה, אף יכעזיר 'בזה 5דחוק זצ"להנימוק"י



רצ
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 הביא ועור מת, וכ"ש הא לישמעינן היחר צדשום
 הביאו ולא ו"ל רא~י"ף שהשמיט ממה 5דבריוראיה

 ר"נ לנבי דדוקא דס"ל די"ל או עי"ש,,בהיכותיו,
 הגזייה ע5יהם תחול שלא הנזירה בעת ספורשהתנו
 ואטורין כאזכוא נזרו הנשים בכל אבל הולד במתכמו

 מה"ג בפי"א להדיא הם"ט כתב ש'כן וראיתיבכ"ע,
 רר"נ הא הזכירו 5א וההלכות ,4הבינו וז"5:הכ"ה
 ברבי א5א אמרו שלא או ה5כה שאינה סבורין שהםאו
 וכן עכ"5 הבריות, על פחרם לכל שנדע דדוקאר"נ

 שכתבתי השני בטעם להריא שכתב בהר"ןראותי
 הרי דתניא מהא תסביי' לא ואתון ר"פ וא"לוז"ל:
 כהטום כאן דאין יראע"נ כלומר כו' רדופהשהיתה
 בין שלהן נזירת בתקנתן רבנן פ5ונ לא כו'להבחין
 וה"נ נ"ח א"טה כל שתמתין מתם 1'נזרו לאשהאשה
 בין מניקתו שהיא בין בעלה שמת במניקה רבנןל"פ

 דאפי'בשאינה 5יניון קשה ומעתה כו' מניקתושאינה
 ר"ג, ברבי מפ5נינן אמאי רבנן פלוג לא 5ילרראוי
 להו 5ית וכי"ב לילד ראוי דשאינו צ"ל ודאיאקא
 כו' לי' איוז ק5א ר"נ דבי אבל 5אח5ופי ואתיק~א

יךש

- 'נ'. באות לקמן בזהוהאריך  הוט בעל והגאון 
 דתרי דמיסתפינא ר5ויי עוד לומר רוצה הג"5הכ"ט41ש

 וכן בנרושה, שהתירו רינא בהאי א'תרמי הזקןר"'ט
 במרדכי שמצינו עור והביא עי"ש סה"ד מבע5משמע
 מאפיזיזא שמואי ר' הר' כ'טם הר"ש רברישהביא
 משעברא ר5א משום בנרושה רמתיר אחרבס:נון
 אין אותה כפו שלא שב"ז במכירה נ"כ מתירואפ"ה
 שמסיק ממנו נפ5או המרדכי רברי אך שעבור,עייה

 יב"ד 5בוא שבושה בנרושה דכ"ש אומר ר"תאבי
 רר"ש דהתייא מוכח דבריו מסוף הרי הבע4.5תבוע
 הנ". כדעת הבעל את תתבע דגרושה כהטום היההזקן
 נביאים דארבעה משמע ומזה רפתח במה סייםויא

 והאריך הזקן הר"ש בדעת אחר בסגנון ש5אמתנבאים
 נוטה הרעת 5היכן הנ"ל המשו5ש חום בע5הגאון
 בזה נדע למען הזקן הר"ש בדעת עיק- יע.:ותויוהר
 אשר ותמהני עור בזה וכתב עייו החויק ר"תדעה
 שקלו עתה ועד הזקן מהר"'ט ורור רור שככף זהדבר
 העירו ו5א ובתראי קמא. הזמן נאוני ביהוטרו

 מבאר הגאון מו"ח וג": עי"ש, הנופיים,בהשינוים
 כמו דרכו 5פי ודעת טעפ במוב הנ"5 השיטו'ת כ5בזה

 יאשע, ה' אב"ד יוסף ר' הנאון הרב עייו'טהעיר
 5בקי אותו שירע אחר ספורסם מרב ששמעתיכפי
 הוא למותר כי כתב והרא בזמנו, פפורסם וגרולנפלא

 ירידי מצא כבר כ. אחרי כת"ר ידירי עםלהסכים
 והאחיו:ים הראי:ונים גדו5י להקת ה~הבעיקר

 בסוף עיין מנףט, ואת בנירן לאיסורהמבארים
 נעוריו בימי מו"ח כתב הזאת הת' ובאכאעהתשובה
 והיה שנה, 'כ"1 מבן אברך או היה הוא תרכ"1בשנמ
 מצאתי וכעת דבלומקעס, בביהכנ"ם במינטק ר"םאז

 תב~ עיעכ"ל,
 דמטתפינא ולולא )אבו"ת, בזה, עוד כו"ש

 הרי"4 שהשמימו דמה אומר הייתי קדויטיםמרעת
 אומד, אשי מטעם הוא ר"נ לרבי דר"נ היתלוהרמב"ם

 ר"נ, ואמר בד"ה ע"ב( ס' )כתובות התוס'דהנה
 ונהנה מת 5א אטו מת דנזרינן 5פרש אין : ז"5כתבו
 דא"כ גמלתו לא אמו וגמלתו נתנה לא אטו 5הניקבנה

 והנה עי"ש. כו', י"ל אלא ר"נ לבי ר"נ שראהיכי
 מהר"ב הנהות מביאו י"ג סי' וירא פ'העמאלתות
 יך גזירה דמטעם רם"ל שם רמבואר וכתברנשבוהנ
 קושית קשה יהיה וא"כ 'נזרינן, רבאטת היינוהיא,
 קושיא באמת ונשאר ר"ג, לבי ר"נ שרא היכיהתוס'

 הברייתא ותהיה פותי, באין ה,טאלתות לטעםזו
 היי'ף דנם לומר ויש ר"ג, לנבי כר"נ דל'אררדופה

 שריותא הביאו לא ולכן כהשאלתות, ס"לוהרמב"ם
 הר"ש דמודה נאמר אם וא"כ ):נ( 1ר1"ק( להלכה,זו

 לחלק אין דתו ודאי הגזירה היתה ג"כ נרו.טהדעל

 איא רבנן, פלת דלא מניקה יאינה בעצמה מניקהבין
 ג"כ בעצטה מניקה נרושה ראפילו 4הר"ש ס"4ודאי

 לה אין חלבה ותעכר תתעבר ואם להנשא,מותרת

יוסף
 בענין שריביו לאור שיצאו מהאחרונים הרבהבעזה"י

 וחד"ת שיטות הרבה זה בענין ולקמתי ואספתיזה
 בזה קצרתי כעת אך מיוחד, קונטרם בזהוערכתי
 המשוי.ס, חום הם' זה לענין שנונע מה רקוהבאתי
 י"ח י"ז סימן רבר ובכדטיב יצחק עין בספר בזהועיין
 והה"כ2 יעקב, ובכדטכנות דור, ובשאילות ר',חלק

 ורע"א.והנוב"י
 עיין שיים"א, הרב גיסי מר שכתב מה בענין)ב(

 היבא צריר בדם וז"י י"ד בם'בהשאלתות
 מת א"נ ונמ4תו, קדמי א"נ ימיניקה, בנהשנתנה
 הני אטו הני גזך'נן מי מאי חוד'ט כ"ר בתוךהויד
 מת או נמלתו או ימיניקה בנה נתנה ת"ש יא,אי

 למיעבד סברי ברר"י ור"ה ,ר"ם מיר להנשאמותרת
 בדידי סבתא ההיא להו אמרה מתניתא, האי כיעובדא
 שרא ר"נ והא אינא נחמן, רב לי' ואסר עובראהוה
 למניקתא בנייהו ריהבו רכיון בדר"נ ,טאני לילתאלהו
 דנשי פי' שאלה כהעמק עי"ש לאיניקו, בהו הדרייא

 וא"ב לעולם בניהם אלו להניק שוב יחזרו לאדר"'נ
 להבחנה דמי ולא בהו, דלינזר חבירו מינקת בכל4אינו
 אימנה אשה על ה:זייה היה דשם הני אטו הניעונזרו
 אשה כל על וגזרו הבחנה משום ג"ח עד תנשאשלא

 מינקת על נזרו כאן שא"כ מה הני אמו הניאלכונה
 מינקמ בגדר היחה בעלה שמת בשעה היינוחבירו
 ל"נ דבי נ'2י נהטא"כ הויד, את שתניק שאפשרמשום
 הסוגיא סוף ער וכו' מינקת בגדראינם
 נ"ב שהביא י"מ י"ח סי' ר' בחלק דבר בכהטיברעיין

 הנאון משי' ימדנו וז"ל וכתב הנ"יהשאלהות
 נמית, או למניקה בנה נתנה ראסור טעמאהשא4תות

 והא ריזוט', גנוש"כ ולא הני אטו הני דנורינןכהטום



זיךש4ץץתפארת4
 אחר של בן מניקה על איפוד שעם שאין כטלתדצ
 אחרה, א42ה כמו להגיק טשוענרת אינה היארסט
 ל*חר אלא חלבה יעכר לא נהשתתעגר הרי לפי18וא"כ
 דאיגח הר"ז4 אמר יאפ"ה יבירה בוראי וא1 הרשיםנ'

 וע"כ בגובירה אף להריא וכ4זיר הרי להניקטשועברת
 בנה מניוה סאהשה טרעה דלא הוא הנ"ל טעםבה4ום

 כהצופ הוא בשכד להניקו אוועה נכופה ואף אחרשי
 ראיהי ובן )ג( הבעל שיעכור כהצום ולא הולרפכנת
 רהרשב"א וכ' והר"ת הר"ש פלוסתת שהביא שםבט"מ
 . וז"ל שכתב להרשב"א הביא ו*ח"כ להר"תהסכים
 ער שנתנרשה קורם גשהניקתו ווקא כגרושהוסיהו

 לא בעיא אי דהא לא הזה הזמן קודם אבלשהכירה
 הר"ן נ"כ כתג וכן עכ"ל, בשכר אפילו כלל אותותניק

 שס רכ' הפ"י על )ותימא הר42ב"א בשם שפבלתובות
 להריא מבואר הרי עי"ש(, להיפך, להריא הר"ןבשם

 בשהבירה. הוא והר"ת הר"שבע~ונחת
 יש לכאהרה הנ"ל הרשכ"א דבדברי רארתי 2טובנב

 לפי רהרי הנ"ל, רבדי רהרי קצתלהחית
 דפ"ל רכיון הדשב"א על להקשות יש שכתבתימם

 דהרי הכירה בשלא להנשא מעקת נצזיר איךכרר"ת
 א"ד צ"ל ע"כ אלא יכירה, בודאי חלבה שתעכרעד

ין4

 מנ"אה ב42שינה אלא גיעהר אינו הר"ש וגם אומוורתי
 שנק44ת קורם מכירה ירבאם לומר רנצכציך אובעצגוה,
 *י' דגוורו צ*ת פ"ל להניקו אותה כהצה דא1דניון
 קודם אם אבל חצה תעבו שלא כדי חגושאשלא

 בירה הרשוה ראז ורכיון מכידה אינו עדייןנשואין
 וכ,צתנשא נשואין איסור עלי' נזהו לא להניקושלא

 איכפת לא יכירה אחאכ אם אף ולכן תמ4ובהיתר
 מנבריות, נרעה לא שוב נשאת דבהיחו כיוןלן

 ורעת צ"ל רוראי אינו, רזה נלענ"ד אמנםוכהנ"ל.
 לא בודאי בעצמו והר"ת היא, שלישית רעתההצב"א

 באינו אף להינשא לנרהשה אוסר איהו אלא הכיפ"ל
 לדכרי מדדחי להריא מרבריו מ42מע רכן 'חרא,מכירה,
 סעוברת ארם ישא לא סתמא ראמרו מהאהר"ש
 מה דמעוברת רומיא ומני"ת חבירו ומינקתחבירו

 במו בנרושה אף אמיו הראשונים לטעמיםמעוברת
 האלמנה על כמו הנרושה על נזרו מניקת כןבאלמנה
 המעובדת על דנזרו שם ראסיקו הטעם לפי אףוא"כ
 כ"ב נזרו ג"ב קיימא לכגיקה מעוברת רסתםכדטום
 דסילתא מנופא מעמי מהנהו בי' רהררי ראע"נבנרושה

 התוס' לכרכתבו בנרושה אפילו דמיירי בי' הררילא
 סעוברת גרהשה אף אסר הרי א"כ כהצמו,והרא"ש

יוכ!ה
 להטתין צרינה 2מאיגה אוסר וזה וצ"ע(, כ"כ, לאבחי' בגיקת ולא כהצום יפה גחבאר התעק ריג יבירנשא
 ודלצ להשאלתא ופוהר טעם ר"ש מזה חזינן נ~,הן

 והרטב"ם דהרי"ף אגיינן אי אפילו א"כ התום'נט"ש
 רבי כה4ריוועא לחלי טעם יש  גצ"ם כהשאלהותפ"ל
 דלינזר מינקון בנרר אינם ר"נ רני דנש* בהצוםרא4
- זצק"5. הנאון מו"ח שגאזכ לכטו עי"ש,בהן,  אגל 
 כמשיב בעל הנאון כתב מוחרח הולר דסה הטעםבעיקר

 שג1א האיסור דעיקר כהצום בזה, הנון מעם הנ"לרבי
 כ"ו מוטה בתוס' והובא בירהשלמי איתא וכו'תתעבר
 רבאמת משום לא פי' תבוא, אל יתומים ובשריכהצום
 יתומים ובשרה כחשום אלא וכו' התעבר שלא חי4שיש

 אינו אפי' חיזק אותו יקרה שמא בעלטא ביאהא*ילו
 טכ"מ 'תתעבר שמניקה כלל מצוי דאינו כאן כסומצוי
 שוב הולר שמת אחרי וא"כ שם. בזה והאריךנזרו,
 שיכאז לפי זהו כלל, בהו נזרו %א יתופ זהאי4

 רש"י דעת לפי השיטות בל שמבאר ועי"שה12אלתות,
 רלא לומר מוכרחין גפופו ע"כ רש"י דלדאצןללמפ',

 ולפי להבחנה, רמינקת גזירה יטרמי פפא כרב*י"י
 כן. לומר צריכין לא הראי"ש דעת ולפי התוס'ד*ת
 וגזירה דמניית נזירה פפא רב טרמה דוראיאלא

 היא ור"ג הא אלא הני אטו הני לנזהרדתבחנה
 עי"ש. אחרה, ש4טו בהו לנזור אין גהצו"הכ4*ה-ממת

 הש%טי שהביא ריא"ז בלשון בהריא איתא יכן)ג4
 אה4תו את הכצרש וז"ל, החרלץ, 'בפ'נבודים

 כד"ח להמתין שצר"כה שאומר מי יש גוניקהפעאזיא
 ההמב"ם צ"כ ד"ח( שיטת )וזהו בעלה שמתכושניקה
 שהרימב"א אלא עי"ש, פ"ו, גיטין הפשניותב*י'

 אומר ואני הרשב"א(, ש'יטת )והוא סכירה, א"כאלא
 להמתין א"צ אמו את מכיר התינוק 42היהאע"פ
  א"צ ולפיבך ע"ז ומטיים הזקן(, ר"ש שיטת)והוא
 מכואר להמתין, צריכה הנכרית שאין כמולהמתין
 מובא ומניקתו, שכופה ס"ל רמכירה אע"גדבנברית
 כזה. סש"כ הכהסולש בחומ ועיין עי'"ט, רנר,בבהציב
 בעיניו פשוט באמת אשר ממכתא נליא בס'ןעיין

 ראף אסורח רמכירה הרשב"א רברילפי
 והמשיב להנשא, אסורה ומכירה חכירתה בןמניקה
 החולץ פ' שבשה"ג זו ראיה דחה צ"1 סי' מ"אפרח
 רבר במשיב ועיין הזקן, הר"ש לרעת אלא כתבולא

 כעל להנאון בזה שכתב כ"א בסימן רביעי,בחלק
 שהרי מכהצ בה שאין חשובה שהיא חמר,שרי

 שאין לבו"ע פשוס בנכר"ת רכמו ה'רברים שטחמבואר
 בדור, וזה הר"ש, לדעת בנרהשה כך להכ4ויןצריכה
 פרק המרדכי מל' הגדול אותו שהוכיח טה עודוכתב
 ואע"פ גזה"ל, וכתב הר"ש הוהאת שהביאאע"פ,
 42יעבור אין מ"ם להניקו בב"ר כופה ושכשרה2אאם
 להימשא, ומותהת בב"ד אווץה כפו שלא כ"זעליה
 אפורה ב"ד אותו כפו שאם דגמשסע ע"ז וסייםעב"ל,
 אחרי ה"ק אלא כן, גמייכי הפי' אין וכמח"כוכו'.
 מחסה ביד כפית גופני דק עליה שעבוור בעצםשאין
 וסצחרת חבייו גצינקת מיקריוע לא ימ4ו"הפבנה,
 זה שאיןלחג42א

 בכ~
 ישם עיין "ז"ל, נזירת

 נזח.שדש4ריד
 המחבר( ההן ח8מוד)כהרב



%ג י יזחאה"ע ת ר א פת

 לא דבודאי אף להגיקו הצגשרך דלאח"ז נף8ום~חישא
 מכ"ש גקאעלר, וץיגף להניקו אותה יכוף ולאיכשרה
 אף להנשא אט~רה בוראי י5הה 042בי לאחרועציהה

 לעיל דכחבנו טעבט1 ברטך דזיל עוד שטכירה,יחרם
 משום בעצמה נגגיקה להניק נת0תו אמרינןרלכן
 בתקנתן יבנן פלונ ולא רבנן נזרו מניקה מתםרע5
 בין פ5ני לא בודאי גופא בעצמה במניקה מכ"שא"כ

 ג"כ הגרושה על 'רלרידיה ניון מכידה לאיןטכירה
 הרא"ש וכדמ2ב האלמנה, על כמו התקנההשץה
 שלא זו תקנה עשו ההגמים וז"ל החויץ כפ'0טעמו
 ילריהן על חסות נשים ררוב סכנה לידי הולריבוא

 היתה אם אבל להניקו, כהטועברת אינה אפילוומנ"קתן
- עכ"ל מנילע2ו, היתה לא להנשאמותרת  ואחכ"ז 
 והלכתא בר"ה התוספות דברי סוף על בפ"יראיוזי
 מכירה באינו אף אוסר רהר"ת כרכתבתי יהריאישכ'

 בהשגתו ע'"8 החולץ בפ' הנ"ל הרא"ש שכ'וטמעם
 נ"כ כתב שם שחביא ה,מהרש'וא וכן המהיש,,א,ע4

 במהךש"א ע"ש הר"ת אוסר מכיהה דאינו דאףלהריא
 שכ' הב"ש לרברי נ"כ אביא ולקגון הנ"ל, התום'ע"ד
 ויהר"ת במכירה אף מוהר דלהר"ש הכא להדיאג"כ
 צ"י בודאי וא"כ עי"ש, מכירה, בשאינו אףאסווי
 אלכ!נה על אלא היתה 5א רהתקנה הרשב"אבטעם
 )ולקנ!ן כהר"ש, מלתא בעיקר יס'לל גרהטה עלו5א
 רהרשב"א הכי יהריא נ"כ רכ' הט"ז לדבריאביא
 עי"ש(, הכי, שם הגר"א סתב ונן עי"ש, כהר"ש,ס"ל
 יס"י רגיון בחדא, עלי' ומליג בחדא כוותי' ים"לאלא

 באינו מתיר לכן כלל נרושה עי היהה לארחגזמהה
 יכייה ואז לאח"ז חלכה שיעכר במה חייש ולאמכההה
 אם טשא"נ להניקו, כדטיעברת אינה רהשתאביון

 להניקו אותה ךכופה כיון ס"ל הנשואין קורםמכירח
 הר"ש, על בזה ופליג מנכריו'ת וגרעה כוע14עברתנקיהאיץ
 ע"כ רהר"ש שבתבנו מה לקיים מזה מוכרח ע"כ,א"ב
 דס"י וכדט,ום בעצמה, מניקתו אם אפילו בנרושהמתיר

 אפילו ומתיר גרויטה על כלי היתה לאדךצזירה
 שהכרחנו מה הנ"ל בכל מסולק הוא רזה אלאבהכירה,

 באינה עכ"פ להינשא דסתיי ממה במכייהראיירי
 דלא חלבה 2מ2עגר בעת אותה יכקר שודאי אףמכירה

 נחחזק בוראי טילתא עיהר אבל וכהנ"ל, ~"זדפי
 מינקת אם אף 5הובשא 5גרעשה הר"ש מתיר רע"כעוד

 הג"ל. וככל מכייה אם ואףבעצמה
 בפ' יומף כניטוקי להדיא מבואר דנן ראיהי 2טוב2ג

 רר' . וז"ל הר"ש בטקם שפי' בזההחולץ
 לתבוע בושה שהיא אלטנה דוקא כתב ז"לשטשון
 חלבה מעכר תחעבר שאם למימש איכאייחף8ים
 טוחרת וטניקה מעוברת ינרושה אבל כו' להועם5ה
 42פיר איהו וחיים לבעל לטתבע כסופא דלאיינשא
 אמרינן דהא ועוד וח5ב, בבצים למ0מומי' ברי'על
 להריא הרי עכ"ל, כופה אינו נתגהשמ שאם אעפ"יב6'
 חלבה, בעכירת לן איסבשע רלא כהשום הטעם עיקרכתב
 ואף בעצמה בגגיקה אף דמתיר להדיא הטבויאיושר*

 דברי מעיננו 3עלם רלא ואף הנ"ל* וככלבסכירח,
 שהם שם ובהרא"ש ואר"נ בו"ה שם דנת4בותהאזוס'
 פלוג לא כהשום לא דאסרו להניק ונתנחו בטעםכתבו
 ולפי"ז עי"עע המינקת, בה תחזיר שגגא ג!שוםאלא

 דלא ס'ול רהר"ש להוכ"ח שגא2בתי מה יסולקלכאורה
 רהר"ן ר,ט'2י הרי עכ"ז בנרושה, נזייה שום כללהיתה
 יש ודאי וע"כ פלונ דלא הטעם ב'הדיא כתבווהכ!"כ!
 שכתב 5רש"י נם וכרחזינן להכי כוונתם גםיכווין
 א""כ ומ"מ והרא"ש התוס' כ3ועם הגזעם שםמתחלה
 הרא"ש לשון אביא ולקכ!ן עי"ש, פליג, לא משום:תב

 פלרג, רלא המעם בהדיא כהב הוא שגםבתשובה

 להתוס' נם הרי מ"מ בזה רפליגי נאמר אם ואףעי"ש,
 נתנה על בין מינקהץ על בין באלמנה גזרווהרא"ש
 בוראי ג"כ ב'נרושה חנזירה היתה אם וא"כלהניק,
 ועהר הוא, גזירה חדא רהרי בכ"ע ,נ"כ גוזייןהיו

 כתב דהר"ש ניון לאפלוגי בזה יש סבראדאיזה
 רנזרו יאמר איך א"כ להניק כהטועברת דאינהבטעמו
 מנכריות, עריפא ולמה בעצמה מנקת כשהיאעלי'
 ההד'2ש לברר שרצינו הדברים עיסרי הרי שתאמרואיך

 במכירה ואף בעצמה מינקת אם אפייו בנרויטהמתיר
 רנאמר כיון ועור הפוסקים, בכי להריא מבואר זהרוי
 במניקה איירי ע"כ א"כ במכירה אף רמתיר רבותאבי'

 שייך מכירה אינה ומאי מכירה מאי דאי"כבעצמה
 רהי"ש רפוסקים בכל מלא הוא הרי זה ורברבי',
 אף דמתיר הוא מוכרח וע"כ במכירה אףאיירי

 י"י שפיר לפי"ז וא"כ ברור, וכ"ז בעצמה,במניקה
 דנקט הברייתא לשין דקדוק על עצמו סמךדהר'"ט
 ויא נזרו בעלה במת רוקא רמשמוג בעלה שסתמנייה

 לדברי סייעתא קצת מזה הוי ויכאורהבגרו'שה,
 ורו"ק.הר"ש,

 הפוסקימ כי הסכימו כבר ידינא באמת 14כוננםד
 וש"ע בסור פמק וכן ואמרונים,ראשונים

 בין באלמנה בין לאסור כהר"ת אלא כהר"שדיא
 סגיקה בברייתא רדייק מאי ואי חילוק, באיןבנרושה
 בחיי גמלתו לטעמ רבא 'חרא"ש כתב נבר בעלה,שמת
 בעלה בחיי חלבה פסק וכבר מינקת לו שכרו אובעלה
 עדיין ש3!ת יבשעה לאשסעינן שמת מניקה מדי"קולזה
 טניקה אמר רלא מאי ואי 'הרא'2ש, עכ"ל מניקההיתה

 דר' רלרבותא י"י( באדת הק"נ שם כתבשנתגרשה,
 להר"ש, ראיה שום מזה אין עכ'ש וא"כ קתני,יהור'

 ואין רהחולץ, מהא היא יחזקה בוראי ר"תוקושית
 דהרי להניק, נתנתו ולא נמלתו בלא איירי דהתםלתיץ
 ועתה הנ"ל. וככל מוחר, בכה"נ אף דלהר",8דרבנן
 רהיחה מורה הר"ש הנם לםיטר רליכא לברראומיף
 ולא בעצמה בסגיקה אלא נזרו רלא אלא בנרושהנם

 ושם להדיא הרא"ש כתב באלמנה דהרי להניקבשנתנה
 אם אף בכ"ע חנשא דלא מורה הר"ש דנם00תובות

 דאין דכיון כהשום עהשה ואינה ניזונית דאינהתימר
 וכן עי"ש, בעצמה, שוגניקהו תקנה יבנן עשו אבלו

 התום' תגויהת גשטולס )ובזה עי"ש, הפלאה בס'כתב



 ך יזתאהייע ת ר א פרנ266
 בנרושה ע"כ וא"כ ורו"ק(, עי"ש, מאלמנהעליו

 אב, לו ריש כהטום כרקאמר הוא טעמו עיקרדטתיר

 בנרושה כלל הגזירה היתה לא לריריה ע"כוא"כ
 3מלתו, ולא להניק נתנתו בלא אף בכ"עומתיר

 נבוא ואם בכ"ע, הכא גם לנזור להו היהדאל"כ
 כ"כ עליו יקשה שלא ולי"טב ז"ל הר"ש בעריהמליץ
 רס"ל זה אלא לומר א"א בוראי דהחולץ,מההיא
 קיימא למניקה מעוברת רסתם התם דמסהינןד'מאי
 מה לחויט ואין בגרושה, ויא באימנה איא איירייא

 דלא כיון בנרו'טה אף אסור היה הרא'טוניםד'טעמים

 העיקר וראי באטת אבי המסקנא, 4פי טעמים הניקאי
 בגרושה אף איירי הרא'טונים מדיטעמים כהר"תהוא
 4ע1ין פייני ביא בהכי איירי המסקנא יטעם גםא"כ
 קי"4 וכן ,סייעתם, וה-א'"ט התום' וכמ"שרינא

 אין להר'וש ראף הנ"ל מכל ינו נתברר עמ"פה
 למניקה, לנתנתו בעצמה מניקתו ביןלח4ק

 'טום ולמצוא בהכי יחלק אין וסייעתו דיר"תומכ"ש
 שנתנרשה לאחר להניק נתנתו או בגמלתוהיתר

 רכ' החולץ בפ' בשמו הרא"ש ,דברי 4עי4וברהבאתי
 3מו בנרושה גם זו תקנה עשו דחכמיםיהדיא

 בכתובות שם הרא"ש מתיר אינו והריבאלמנה,
 חלבה ופסק להניק נתנתו או בגמיתו איאובהחויץ

 אוסר בעלה מיתת לאחר ובגמלתו דוקא בע4הבהיי
 לגומלו, ותטהר גמלתו לא אטו יהדיא הרא"ששם

 פלוג, לא כהטום שכתבו רבוותא אידך למעםומכ"ש
 ראף לר"ת דס"ל כיון בגרושה ה"ה וא"כוכהנ"ל,
 ובודאי דוקא בעצמה ש,תניקהו זו תקנה עשובנרושה
 נמלתו רוקא אלא נ"כ מתירי:ן ויא בכ"ע,אכן-
 פסק או ש:תטישה קורם חרשים ג' למינקתונתנתו

 פתשובה הרא"ש כתב וכן בפחות, ואף בירועחלבה
 מינקת נקראת שאינה כו' מ"ש וז"ל. שם הב"יהביאו
 קודם ג"ח למינקת ונתנתו מלהניקו פיהטה אםחבירו
 כועוברת אלא בתלמור מצינו שלא כו' הבעלמיתת
 בעלה שמת הלשון וכדטטע חבירו ומינקתחבירו
 בשעת טניקה שהיתה וכיון ומניקה, מעוברתוהניחה
 צר בכל תנשא שלא חכמים בה החמירו בעלהטיתה
 בנה ונתנה מלהניק פסק אם אבל הולד מת אםאלא

 ולא חבירו מינקת מיקריא ולא בעלה בחיילמי:קת
 להר"ת ה,רי וא"כ עכ"ל, כו' חכמים תקנת על"חלה
 בגיושה, אף איירי חבירו ומניקת חבירו רמעוברתהא
 בעלה דנרשה הלשון דכה2כוע כ"כ נ"כ ידייקוע"כ

 בעת מניקה שהיתה וכיון ומניקת, מעוברתוהניחה
 אלא צד בכל הנשא שלא חכמים בה החמירוהגרישין

 בנה ונתנה מלהניק פ0קה דוקא ובעינן הולר מתאם
 ביטם הב"י שם הביא עוד בעלה, תח'ת בעודהלמי:קת

,וש

 רק הוא הריב"ש רלדעת לומר אית ךאכרשי)וא(

 שם עלי' דחל להמום נועוברתבהניחה
 לענין אבל שווין בשניהם ואז תחלה חבירו3ועוברת

 היא אם המניקה ועל וז"ל: ישכתב הרא"שתשובת
 הניקה לא 11פילו בנה את להניק חלב לה שישאשה
 הניקה בין להניק שראויה אשה בבל רבנן פלו'נדלא
 כתב וכן עכ"ל, כו' תנ'טא לא הניקה לא ביןבנה
 ובתשובח וז"ל. ריב"ש תשו' בשם ח' אות שםבר"מ
 שנתגרשה לאחר שילרה גרושה דאף כה2מע כו'ריב"ש
 הרי עכ"ל אסורה אפי"ה מעולם בנה את הניקהויא

 ומכ"ש כלל להניקו התחילה לא אם אףדאוסר
 )ו8( להניק. נתנתו ואח"ככשהתחילה

 לאסור יש רגדאי שילרה קודם בעיה במת ךב~כ"ש1
 קורם רהרי להר"ש, אף לכו"עלינשא

 שדיין שהיא בעת להינשא אסורה ודאישילדה
 בהחולץ, דאסרו חבירו מעובהת זהו רהירימעוברת,
 כל והלא אתטהא, תשתרי, אח"כ שיידה כיוןוץ"כ
 למניקה מעוביח דסתם כה2ום הדא מעוביתאיסור
 בכ"ע, ראסורה מניקה כברי כש,היא וטכ"שקיימא,
 ובתשובה בפסקיו הרא"ש הרי עכ"פ שנאמרואיך
 ופסק להניק נתנתו או ב'גמלתו ררוקא בהדיאכתב
 ראז בתשום והיינו לחנשא מותרת אז בעלה בחייחלבה
 במת כהטא"כ מיתתו, בעת מינה מינשת שם נעקרכבר
 שילדה ובעת להניק עמדה מהתתו רבעת שילרהקורם
 שם עלי' חל כשילדה תיכף ודאי יהניק עמרהבודאי
 להינו4ש. אסורה דודאימינקת

 יהדיא מבואר ת"ל מצאתי מסברא ךאהכ"זז
 הב"י והביאו תס"ב סי' הריב"שבתשובת

 ולא וילרה מעובדת והניחה בעלה שמת דאשהוז"ל
 חד'2 כ"ד להמתין צריכה זו שגם בנה אתהניקה

 מעוברת דסתם חברו מעוברת כה2ום נאסרה שזושביון
 איכא אח"כ למניקה בנה נתנה אמילו קיימאלמניקה
 כתבו דהרי לשונו על )וצ"ע נתנה לא אסו4מינזר
 אלא נזרינן לא רכה"ג שם בנתובות והרא"'טהרוס'
 וצ"ל עי"ש, המינקת, בה תחזיר ש'מא דחיישינןהטעם
 רכתבו לעיל שהבאתי רבוותא הנר כטעם ס"לדאיהו
 להתיר נבוא שמא משום והיינו רבנן פלוג רלאהטעם
 וכן נתנה, בלא כנון תנזירה עיקר בה שהיה ברבראף

 וכתב פלונ בלא הטעם דכ' הר"ן ברב'רי להדיאמבואר
 לעיל וכרהבאתי לאיחלופי, ראתא משום הגזירהבמעם
 הריב"ש דנם מוכח מזה )אבו"ת, ודו"ק(. עי"שלשונו
 כהתוס' ודלא לעיל שהבאתי השאלתהת כדעתס"ל

 לנרושה דה"ה י"ג ובסי' שם מדבריו משמעודו"ק(
 ובר"מ עי"ש, הב"י עכ"ל בנה את ה:יקה ולאשילרה
 וכן עי"ש, הכי, ג"כ שכ' תשובות טה,רבה עודהביא
 שאונאי מי ו"ט : וז"ל סעי"ר בש"ע ג"כ המחברכתב

 הניקה ולא וילרה מעוברת והניחה בעלה שמתדאשה
 רה"ה טדבריו וכה2מע כד"ח להמתין צריכה בנהאת

יךכ!ף
 ו~ריא באלסנה דנם מודה אנהשר התחילה בלאמינקת
 מ'. סי' הכה2ולש בחומ ועי' ז"ל, הרא"שבדעת

 המחבר( חתן הממדר)סחשרב
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 דיש דכהט13ע שאומר מי ויש שכ' ומה עכ"י,לגרושה
 מדבריו וכהטמע שסיים סה על רק קאי ע"ז שפלינמי

 בסי"ג הרמ"א שם כתב וכן 1ד1"ק לנרושה,דה"ה
 התחילה לא או להניק התחילה בין חייוק ואיןוז"ל
 מיתת בעת שילדה אשה על קאי וז"ל ב"ש בס'ופי'
 מניקה בכלף היא מ"מ כלל להניק רצונה ואיןבעלה

 מעוברת היא אם ומכ"ש כד"ח עד להנשאואסויה
 עכ"ל, הלידה א,ח'ר כד"ח עד דאסורה בע'ה מיתתבעת

 וז"ל מזו גדולה עוד הביא שם י"ה ס"קובבאה"ס
 לכשתלד המעוברת 'אשתו וציוה שמה אחדאיש

 רצו רבנים וקצת לבעי ותקח למינקת בנהתשכ-
 לאיסור, מסק כנ"י ובתשו' לח, מחי' כי להלהת'ר
 ואיני לאיסור כנ". כת'טו' הוא העיקר ובודאיעכ"י,
 באלמנה תנשא דיא הטעם דעיקר לה דמחיל מהטועיל
 בהדיא דהרי הבעל שעבוד משום אינו להר"שאפייו
 מודה הר"ש נם דבאלמנה שם בבתובות הרא"שכהב
 כתוביתה בתבעה כנון להניק משעבדת אינה באםדאף
 אב 15 דאין דכיון בכ"ע תנשא לא להינשא רוצתאו
 דבריו וכדהבאתי בעצמה שתניקהו תקנה חכמיםעשו
 הבעל שעבוד משום המעם אין דבאלמנה הרילעיי,
 הבעל יכול איך וא"כ התינוק 'טעבוד כהטוםאיא
 אסורה באלמנה בודאי וא"כ ה'תינוק, שעבודימחול
 לדידן וכ"כ הבעל, לה מחיל אם ואף בכ"עלכו"ע
 כמו נ"כ בנרושה היתה דהגזירה דס"ל נהר"תדקי"ל

 בתשובה הרא"ש וכדכ' מינקת שם עלבא4מנה
 בכ"ע לינשא אסורה בודאי ה', באות לעילוהבאתיו

 בודאי שם היתה דהתקנה ג"כ לה מחיל אםואף
 נרושה דהרי הבעל שעבוד מחמת ולא התינוקטהכת
 להר"ת, בה נזרו ואפ"ה יבעל סשעבדת אינהב:"ע
 1ד1"ק. ה', באותוכהנ"ל

 סיי חאה"ע ח"י ביהודא נודע נתשוז ראיתי שונה
 דמפרשי פוסקים להני להקשות שם כתבי"ד

 מאי א"כ במכירה אף בנרושה דמתיר הר"שידבר.
 שמת דמניקה ברייתא האי על בכ,תובות שם דאמרהיא
 ב"ש דברי הן הן ב"י נתן ,ר' אמר תנשא לאבעיה
 אינה אשה שום לב"ש והלא ב"ה, דברי הןהן

 שלא לדידה האיסור שייך ואיך להניקמשועבדת
 דיבמות הסוניא משינוי להוכיח שם ואסיקתנשא,
 אין להניק כהטועבדת שאינה ראשה דכתובותלהסהניא
 תרצה שאם שמני*תו בעת אף עלי' רביעהאיסור
 שכ"ז הנושא על איסור אמרו אבל מפיו, הדדתשממ

 5מה שמניקתו שכיון אותה אדם ישא לאשמניקתו
 לא מ"ב ביבמות אמרו ולזה בחנם, להתינוק,יפסיד
 ע5 רק יביע שהאיסור כו' חבירו מעובהת אדםיי2א

 ומינקת סעובהת נ"כ התם מזכיר אינו ולזההנושא,
 5הר"יש, אף נרושה אף ישא לא דהתם בעלהשמת
 אותה ישא לא מתי עד זמן שום התם מזכיר אינוולזה

 לנ' אף להניקו הפסוק אם ואף למטה שיעור איןכי
 בכתובות 3מטא"כ אותה, לישא יותד נ"כחדשים
 האיסור אמיו להניק דכמטועבדת  בעלה במתראייוץ

 כי"ח עד בע"כ זטן לה קבעו ונם תנשא שלאעליה
 שהיא בע5ה, שמת מניקה נ"כ אמרו ולזה יח"ח,או

 דהא אסיק ולזה להניק, שכמטועבדת הדין מצדמניקה
 אף כי קאי דהנושא אאיסור ב"ש דברי הן הןדאמר
 ע4ייה. איסור שום ואין הן כנרושות הנשים כידלב"ש
 ימטה שיעור דאין ונהי הנושא, על איסור ישס"מ
 אם אף ההנקה זמן דלאחר ימעיה '2יעור י.[אבי

 שפיר נתן ולזה אותה ,ישא ינל מותר אוהומניקה
 נ": יד'נא אסיק ומזה כד"ה, ימינקת זמן ב"שגם

 שאינה שפחות ב' 'ו .2הכניסה באלסנה דאףהכי
 ע' איא ע'ה רביעי איסור שום אין יהניקמשועבדת

 'מינקת אותו תתן אם אבל שטניק'תו ב"ז יבדהנו'2א

 י דבר ויענ"ך עי"ש', העולם, 'כל מותרת תגמינואי
 שכתב לעיל שהבאתי הרא"'ט מדברי סאדתמוהין
 אינה אם אף באלמנה מודה הר"ש דגםבהדיא

 דעיקר וכהנ"ל, לינשא דאסורה להניקוכהטועבדת
 אין ובאימנה אכ לו יש דבנרושה משום הואהמעם

 דע"כ נ-4 ג' א' אות יעיל שבהרתי מה לב' וגם אב,יו
 5ו ראין משום באל3ונה טעם ליתן הרא"ש הוצרךלא
 ימינקת דנתנתו הסעם כתב דהוא מיטום א4אאב

 אידך ימעם אבי המינקת בה תחזור שמאדאפורה
 ביא"ה אף ודאי כלוג יא מיטום הטעם דכתבורבוו'תא
 פלונ, לא כמטום בכ"ע להינע(א בעלה במתאסורה
 דיא דם"4 כדטומ רק הוא הגרושה דמתירוהר"ש
 לעיי הבאתי ונם וכהנ"ל, בגרוש,ה, כלל נזירההיתה
 דנתנרשה הטעם יהדיא דכתב נ' באות הנ"יידברי
 כתב המעם עיקר אבי בע4מא יסנ.ף איא כופהאינו
 עי".2, י", וקסלא ייתומ.ם ,תבוע בושה דאשהטי2ום
 סו"סקמיי' מ'טועבדת אינה או כ"טועבדת י. כהוא"כ
 איירי דבכתובות כעצמו דאמר דביון ועודיי',

 באותה אם א"כ עליה דרביעי באיסורהברייתא
 דב"ש ע"כ ב"ש דברי הן הן ע"ז אטר נוכהברייתא
 באותה דהרי ועוד ע'י', דרביעי באיסור איירינ"כ

 האומר לדברי אכריע אני רשב"נ עיייהו אמרברייתא
 ואהד בעיטרים לינשא מותרת הודש וארבעהעשרים
 מותרת חודש ע'טר בשמונה האומר לדבריחוד'ט

 דב"ש פלוגתא על ודאי קאי והוא חודש, בט"1להינשא
 דבריהם פררש ולכן ההנקה, זמן לענין דמליניונ"ה
 חודש כ"ר עד הוא ההנקה דזמן ב"ש דסברידניהי
 חוד'ט,, כ"א עד איא הוה לא הנשואין איסורס"מ
 איירי הם דהרי קאי ור"י ר"מ פלונתת דעל 4ומרדא"א
 תינשא דלא ואמרו הנשואין איסור לענין בהדיאג"כ
 כ4 לינשא דאסורה ס"ל וע"כ יח"ר, ועד כד'יחעד

 שם ושמואל רב וכדפסיק 5יום מיום ההנקהזמן
 בו שנולר מיום חוץ 3ד"ח 5המתין צריכהה5כתא
 דר"ם ועוד לדינא, קי"ל וכן עי"ש בו שנתארסהוחוץ
 קאי לא ובודאי היו, לשמעתי' הסרים חבריוור"י
 והיי קאי, וב"ה ב"ש על וע"כ דבריהם, לפרשעלייהו
 וארבעה בעע(רים האומר לדברי בהדיא בלשונואמד
 מקוים, ולא חודש ואחד בעשרים להנשא מותרתחודש
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 וכדדייק עלה דדביעי אימור על בהריא דקאיהרי

 אמורה לב"ש ראף להריא הרי לינשא, מותדתברבריו
 כד2ועבדת ראינה בהא מירי תלי ולא להנשאהיא

 וא"כ לננון, ב"ש רעת וא"ש כמ"ש הוא וע"כיהניק,
 בה אין שפחות מאה לו הכנימה אם אף בודאיימי"ז
 להנשא ואסורה רעלמא נשי מכל לכו"ע קולאשום
 וכהנ"ל ליום, מיום כד"חתוך
 דירה אימור בין לחלק שכתב דבריו עיקר גםט

 ראיזה כלל נראה אין נ"כ דידי'4איסור
 אין ועליה איסוי יש העולם כל דעי יוכר הואסברא
 אם אלא אימהר אין העולם כל עי וגם להנשא,איסור
 רהרי אימור, אין שוב תנמינו אם אבי מניקתועדיין
 יוצת היא נם ע"כ אותה יישא ייצה שאחדכיון

 תנמלנו א"כ אלא אועה 4ייטא יו נאסור ואם 14יהנשא

,1ש

 י"ל הנאון מו"ח שהקשה מה לפ"ע ענין ןע"ך)ה(
 האמונת שכתב לפי בזה צ"ע רישלענ"ר

 שדי בממאים אמ"ח כמו לריריה רשרי רהיכא'טמואל
 בם' ועיין לפ"ע, כה2ום מוזהר ואינו נח לבןיהרט"מ
 שנתבו ב"מ מתום' לזה ראיה שהביא העמקים'2ושנת

 א"כ לט"ע, ליכא עובר היה לא לעצמו מקדשהראי
 אימור עליה ראינו כיון הנוב"י לדעת הכי נמיי"ל
 מ"ר מי' 1ו"ד בפר"ח עיין לפ"ע, כה2ום מוזהרתאינה

 כמנ"ח ועיין עי"ש, הנ"ל, שמואל אמונת בשםשהביא
 ופלטלו האחרונים עליו השינו שכבי ואף יל"א,מי'
 עוי ריש סשום נן י"ל רהכא לומר אפשר אבלבזה,
 איילוניח ר"ה מ"נ פ"ו מוטה התוי"מ כמ"שסברה
 כה2ום ומינקת מעוברת לרין איילונית בין לחלקכתב

 ורבי' אפרי' דמפקיד כה2ום אימורייהוראיילונית
 ומינקת דמעוברת הא אבל מהתורה, מצוהולהחזיק

 כהט"נ וזהו בה, החמירו לא ולפיכך להחזיק גזיולא
 חבירו מעוברת ונשא עבר מוטה מהל' בפ"בהרמב"ם
 עי"ש, עבידה, כאן שאין שותה זו הרי חבייוומינקת
 נענין העובד בערך עבייה זה שאין זאתשביאר
 משמרתי את ושמרתם ובכלל נזייות שהםאיעוניח

 ומ"מ תקנה אלא אינו הך ואלו למשמדתי, משמרתעשו
 הרכ נימי מר הה' במוף הביא וכן עליו, לעבוראמור
 ולכן עי"ש, יצחק באר בס' כתב וכן שליט"א,הנאון
 דירו ולגבי כלל מוזהרת אינה שהיא דכיון לומראפכר
 בכל נמו לפ"ע שייך לא בעלמא חינה רק הוילא

 כעין רהוי במ2ום לפ"ע דאמרינן ורבנןאימורי
 לא דירו דאיסור ומניקת מעוברת נבי אבלראורייהא,

 הרמב"ן דעת וכן דרבנן, אימהר כל כמו כ"כחסיר
 דאיהו היכא כל ראמריגן הא וז"ל ע"ב פ"דביבמהת
 דהא ייה תיפוק יי קשמ מוזהרת, נמי היאסוזהר
 שתירע מה עי"ש וכו' עור ולפני גמ2ום מ"מאיכא
 נמי מכשול, תתן לא עור רלפני כה2ום ואפילו1עוד
 בכל שוה שאינו לאו אבל כחיב 3כל השוה דנביי"ל
 אנשים, מחמת ולא עצמן מחמת לא בהן נוהגאינו

 תקנה איזה וא"כ מיר שתנמלנו מפק אין בודאיהרי
 ואם אותה לישא שרי מיר תגמלנו שאם זוהיא

 סספק אותה לישא אמור חד,2ים שלשה עודתניקהו
 והלא חרשים שלשה לאחר לנומלו תצמרךשטא

 שהיא בעוד אותה לישא לו להתיר טוב יו'תראדרבא
 לא ואם בוראי חד"2ים שלשה עור שינוק כרימניקו
 על אם דממ"נ ועור ההנקה, כ"ז עור תניקהותתעבר

 יש ממילא אותה ישא שלא האימור רביעי העולםנ5
 טכשול, חתן לא עור לפני על שעובית עלי' אימורנ"כ
 ארם "טא לא הניא דיבסות בברייהא יהרי ועור)ה(

 ולא יוציא נשא ואם חברו ומינקת חבירומעוברת
 וע"כ בזה, לדירה נם יקנסינן הרי עולמית,יחזיר
 הנ"ל, בכל שבחרתי כמו אלא הדבר ראיןנלענ"ד
 העולם לכל אפילו בנרושה אימור שום איןרלהר"ש

יוכ(ף
 בחיוב ואינו בהבי מצווה שאינו רמי נמי משמעעי"ש,
 הרמיון אין כאטונ אבל עלפ"ע, מצווה אינו זהרבר
 ואינו בדבר מצווה ק1אינו דמי היכא דדוקא יפהעולה
 אינו סברתם שייר אז זה דבר חיוב לירי לבואיכול
 איסור נרינו  עכ"פ רשייך היכא אבל על6"ע,מצווה
 אינה שהיא ניון בגרויפה זה בכנון ררוקאכהכא,

 ברידה האימור תלוי לא אז הנוב"י כרעתמשועבות
 כההיא כהטועברת רהיא דהיכא עכ"ם אבל ברירו,רק

 שייך לא אז בדירה ג"כ האימור תלוי אזרכתובות
 וראיה הרמב"ן, ודעח שמואל אמונת כההיאמברתם
 יחולין מעיים בני על עכו"ם מזמנין ראין טהךלזה
 דשייך כיון ע"ז, 12צווה אינו שהישראל אף ע"א,ל"ג
 אצלם אינו זה ואם החי מן אבר באימורעכ"פ
 ברב- טצווה דאינו זה שייך לא החי, מןאבר
 ועיין עור, לפני על עובר קמפיר ולכן בחיוב,ואינו

 הרמב"ן שה3יא עיי"ש י"ד, מימן יו"ד דורבשאילת
 דלדעת ועוד - הנ"ל. מחולין החילוק כן וגםהנ"ל

  ובשרי משום כ"ו סוטה בחום' מובאהירושלמי
 ה"נ רבד כדטיב 3על הגאון ולדעת חבוא, אליתומים
 אינו אפילו היזק אותו יסרה שם(1 בעלמא 3יאהאפילו
 דגש"ם י"ל לעיל, ו1הבאאעי כמו נזרו מכ"מ כ"גמצוי

 רפשכאש ונהי לפ"ע, על ועובר היא ומזיק הואמכשול

 הגאון הביא וכן ז"ל הזקן כר"ש מוכחרהירושלמי
 הנ"ל הכוטולש חומ הם' אבל יעקב, כהשננותבעל
 ביתומה דדוקא לומר הוא הכרע דלאו 'כתבבם"ח
 דסרי ע"ב ל"ח ב"מ בש"ם כה"ג רמצינו נזרו,ממש
 הוא דבן די"ל בפניהם, האם אין אם יתוגויםלהו

 ית3וע אסו ובושה טמנו מרוחק שהאבבנרושה
 עי"ש. אביו, אצלמזונות
 סופר החתן שהביא ל"ו מי' מו9 חטד ב,שדידעיין

 אימור פושיט בין לחלק כ' ז"ך אותק"מ
 במה שמרויח למושים מנאה זו בהוופטה וישדרבנן
 א5א אלפ"ע עובר 1ינו ככה"נ זה איסוד 15שנהתן
 ע"נר א1 5המויש"ט מגאה שום אין אם אבלמדרבנן
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 נ"כ סודה ובא5פגה מעקת, בעורה אף אוזהל"2א

 כנח להמק נמ2ועבדת אינה אם אף להימטאדאסורה
 ואיני נחוניה איגי אסיה או יטפחות ינתי 15 יסהשהכ
 בכ"ע, אסורה 5ה סח5 או כתובתה תבעה אועושה

 כמו כן הדין בגרושה אף לדינא קי"5 וכןו5הר"ת
 סאי ואי כלל, ביעהם חי5וק יטום באין מכמטבאלמנה
 ק"מ, לא דנ"כ נ5ענ"ר הסרמות, סעהנוי הנוב"ידד"ק

 על נמשכין יטהם ק"מ לא בודאי הסו"ות עלרהנה
 שינה ע5 הוא קוטיתו ועיקר הבר"תות,5עחן

 בזה טעם ינו היה לא אם אף בודאי הההברייתות,
 בסגנח סתנבאין נביאים 'טני דאין ק"מ, היה לאנ"כ
 זה ולתנא לישנא בהאי לי' ניחא זה ולתנאאחד,

 אמינא באמת אמנם היא, קושיא ומאי 5ישנא,בהאי
 בודאי דכתובות דבר"תא תנא דהנה רבה, טעמאבזה

יך
 הרמב"ם סברת לפי סברתו הסוד מדאוריתא,אלפ"ע
 5פי יתסור ב5א עובר דרבנן דכל ממרים מהל'בפ"ו

 ישממרה המראה דרך כשעושה דוקא דה"נוהלח*מ
 אינו דרבנן בריבית ולפי"ז עי"ש, חכמים, דברינגד
 עצמו דלהנאת כיון סדאור"תא בלפ"ע המלוהעובר
 גבי דה"נ י"ל א"כ עי"ש, 5המרות, ולא 2ה עוהוא

 דידו 5נבי רק ע5יה האיסור יטאק הנוב"י 5דעתסינקת
 רק עושה י2"יא ,צשום 5פ"ע בדידה ג"כ יייך5א

 3ס' כתב הסומות, משינוי וב"י ה קושיתגנוגיכשש להמרות. ו5א עצמהלטובת
 רטעמא שם דטסק ס"י הנ"5 הכהחלשחוט

 הוא אב 15 ואק נמ2ום הוא בנה את מנייתדאלמנה
 יותר בעביו שישהד5 מי 15 שאין מצד 5בנהמשועבר
 בטיפו5 אשה חייבת נידה התוס' כתב וכן ממנה,קרוב
 דבע5 בשיעבודא כ55 מיעי 5א וטם חודש כ"דבנה
 עהשת ,צניקת בכתובות ולכן דידה, בשיעבודאאלא
 תנשא ולא תתארס לא ה"ז חודיט כ"ד בתוךבעלה
 נרושה הא סעובהת ו5ענין במעוברת א"רידיטם

 תהא לא כבר דישאנה כיון דהא שוים שניהםואלמנה
 והרי מזונותיה איבדה דהא להניק 5וכה2ועבד
 5מניקה מעוברת דמתם משום ח5, לא עדייןהשיעבוד
 והזהיר זה 5ייי תבוא וצ5א י"5 בש"ס כמבוארקיימא
 לא הלשון גיבמות שם בקט וכן אדם, ישאנהש5א
 כוניקה 5ענין דאיהרי בכתו'בהת כה~א"כ אדם,ישא
 כמ2ועבדת שכבר ע5י' האיטור ושרי י5דה שנברדוקא
 כ"ר בבנה 5טפל אשה דחיי3ת דד2%וס' החיוב ג!צדלו

 ו5א ו2תארס 5א ה"ז ה5שון בכתו3ות גקמ ו'כןחוד"ש
 ור"ת הזקן הר'וש מחו5קין בזה ולפי"ז עי"ש,תנשא
 הטצוה מצד רק זה ת5וי 5א הזקן הר"שד5דב'רי
 בברייהא  ויוויוךוו כיון באלמנה חל 5א זוומצוה
 לא מצד הוא ר"ת 5דברי אב5 כופה, אינהנתנרשה
 אף דהא הנוב"י קושית יתורץ דברי ו5פיפ5וג,

 בא5מנה רק היא הנוירה דעיקר יודה ר"ת5דברי
 לא כהצום הוא ננרושה סהמא"כ אב, לו יאיןכה2ום

 רמיא דעלה כדידה, האיפור שנקט טה עשהעפפיר
 מעוברת היא ואם בע5ה מת אימת ו5הוריע5ידע

 שום 5ה מועי5 ואינו 5הניק הו5ר צריך ונמהומיא'ת
 ולא כשתנמלנו לא תשתרי ש5א האיסור, 5פטווררבו

 כ"ד 5המתין צדיכה א5א אחרת, 5מינקו2כשתתנו
 ובוראי 5הינשא, מותרת ואז בע5ה שמת מיוםהודש
 יודע דמי העולם לכל ולא לה להודיע רק שייךכ"ז
 שייך ואיך כ5ל, מינקת היא ואם בעלה מתמתי

 למינקת ו2תנו ולא תנמלנו שלא העוים לכללהזההר
 הולד, 5תקנת חשו וחנמים יועיל, לא כיאהרת,
 ש5 חיותו להחסיר תשתדל ש,לא כדי כ"ז יהוהוריעו
 הרא"ש וכדכתב הברייתא בלשון רמוז הוא וכ"זהו'ד,
 שמת מניקה אמר רלכן ד' באות לעי5 והבאתיושם

 בעלה מיתת בעת מניקה שהיתה רכל לאשמעינןבעלה

יךכ(ה
פ

 אדם, ישא לא סתם כ' דביבמות ניחא ובזהפלונ,
 פליני דבכתובות משום בא5מנה דדוקא כ'ובכתובות
 לא בדטום סתם כ' ביבמות סשא"כ האיסור,בעיקר
 על שהקשה הנוב"י קושית לכאורה אמנםפלונ,
 דלב"ש כיון ר"ת על נמי יקשה מדב"ש הזקןהי"ש
 3כל כלל ,גזרו למה א"כ מזונות לה אין בא5מנהנם

 ח5וי דהדבר נאמר אם הזקן ר"ש 5דברי וביותראשה,
 סתמא דמעוברת טעמא הנמ' נקט 5מהבמזונות
  בעת הרי תנשא אם מעוברת דהא קיימאלמניקה
 דבעת מזונות לה יהיה 5א כבי ודאי 5הניקש'תחייב
 הלא שתנשא וכעת מזונותיה, אבדה להנשאשתבעוה

 אבדה נ"כ דתבעה והיכא כתובתה תתבעודאי
 היכא אטו נזרינן אלמנה דבסתם אע"כמזונותיה,
 ש'היא מחמת רק מהיתומים נזונית היתהדבא5מנותה

 שלא לה אמרינן מזונות 5ה יהיה 5א אז להנשארוצה
 בנה את 'תניק והיא מזונות לה דתהוי היכי כיתנשא
 ונתבע 5א כומי5א להנשא תוכ5 לא אםוממילא
 תלוי הדביר אין ובאמת בנה, א'ת ותניקכתובתה
 אף תינוק 5חשש חששו חכמים דבאמתבמזונות
 אף בע5ה חיי בעת דבש5מא 5הניק מחויבתשאינה
 להחזיק עותוכ5 עלי' יהיה הטיפו5 מ"מ תניק 5אאם

 מיתת אחר משא"כ ביה, 'תטפ5 והיא אצ5ההמינקת
 אצ5ה המינקת ,תחזיק ש5א ודאי הוי תנשא אםבע5ה
 ע5י', הטיפו5 תבוא לא ואז אחרת 5טניקה 'תיתןאלא
 שכתב הנ"5, הכמ2ולש החוט דעת לפי זהועי"ש,
 דור שאי5ת בס' עיין ונ"כ הנ"5, הנוב"י ש5בענין
 השינוים 5תרץ נמי שכתב עי"ש, מאה"ע ו'בסי'

 ורעת טעם בטוב דבתובות להסוניא 'דיבמותמהסוניא

 שכתב דמה כתב כ' בסי' אש עסודי בע5 והנאון 9סן.עי

 בשעת מוהר חדשים ה"י דאחר 5כתובות נק*אהפנ"י
 י"ס בכחובות הכי דס"ל האמוראים ע5 לסמוךהרחק
 רבזה כל5 5הניק התחי5ה כש5א א5א הפנ"י חתיידלא
 פרק  בש"ב שכו2ב כמו המתירים, פוסקים כמהיש

 עיי"ש.אע"פ,
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 כד"ח ער להינשא אסורה מניקה היתה 5א שאח"כאף
 דעיקר אלא וכהנ"5, בעלה בחיי נ"ח נמלתו למעטובא

 האיסור שנקט דיבמות דביייתא תנא ע5 היאהקושיא
 דתני עשה שפיר דודאי ק"מ, 5א נ"כ וזהברידיה,
 ואם ואמר החכמים עם רפלינ דבריו סיום כה2וםהכי
 יוציא אומרים וחכמים עולמית, יחזיר ולא יוציאנשא

 המנרש הוא דאיהו יכנום לכנוס זמנוולכשיגיע
 דקנסו הוא לדידיה בודאי הקנם דעיקר ועודוהמבנים,

 5עכר הנורם עיקר מ"מ הוא עלה נ"כ האיסור אםדאף
 הוא איהו מעשה בעימא וכדאטרו הבעל, הוהה~בה
 ועוד בדידיה, האיסור שם נקמ שפיר לכן עבד,דקא
 מתניתין על ברייתא הך מביא ע"ב י"ו ביבמותדשם
 בזמן וילדה מעוברת ונמצאת יבמתו את הכונסשם

 ולד אין ואם בקרבן והייבין יוציא קיימא ש5שהולד
 ר"א כמ2ום תניא עלה בנמ' ואמר יקיים, קיימאשל

 ד"א אמרו ור"מ ר"א רבא ואמר בגמ, יוציאאמרו
 נשא ואם כו' חבייו מעובהת אדם ישא לאדתניא
 וא"כ עי"ש, כו' ר"מ דברי עולמית יחזיר ולאיוציא
 הכה2נה ע5 מתניא זו דברייתא שפיר לומראכשר
 הוא עכ"פ הוא ד"א דלאו התם דדחי למאי ואףהזאת,
 ע5 דמיתניא שפיר י"5 לנן דבמשנה לדיןדומה
 שום ועכ"פ דידיה, באיסור נ"כ דאיירי הזאתהמשנה
 ברור וזה הנ"5, וככל מזה למירק אין דודאידין

 ודו"ק5ענ"ד,

 עכ"מ~י
 דבמת זה דין בירור הנ"ל מכל לנו יצא
 להניקו התחי5ה לא ואף שי5דה קודםבע5ה

 חכמים נזירת בכ55 והוי' ע5יה מינקת שם מ"מג55
 דתניא מה הנ"5 הרב דדי"ק מאי ואי להינשא,ואמורה
 מניקה סתמא אמר ו5א גד"ח בתוך בע5ה שמתמניקה
 נ"5 כד"ח, עד תנשא ו5א ,תארום 5א בעלהע~מת
 5דברינו ראיה נביא מזה נם דאדרבא לומרדנוכל

 שנו5ר מיום הם שוים חודש הכ"ד דכ5 בזהוכהטכועינו
 שם בודאי הכד"ח בסוף מת דאם דכמו סופו,,עד

 בתחלת מת אם כן הנזירה ע5יה והיתה ע5י'סינקת
 עדיין 5הניקו התחילה ו5א שנו5ד ביום ואףהכד"ח
 תנשא, ש5א הנזירה עלי' והיתה נקראת מניקהנ"כ

 שם הב"י הביאו בתשובה הרשב"א שכ' דאיתיוכה"נ
 כו' כד"ח בתוך בע5ה שמת מניקה תניא ועודוז"'

 שמת כל משמע כד"ח בתוך בעלה שמת התםומדקתני
 עי"ש. עכ"ל, שנולד ביום בו מת ואפילו זה זמןמוך

 איפסקא דלא הנ"ל, הרב כדברי לומר ג"כ א"או5פי"ז
 אחר בע5ה במת אלא כד"ח ער תנשא ד5אה5כתא

 הנ"ל דכ5 דהרי אנפי, באינך ולא להניקשהתחי5ה
 דצריך בנ"ר הפוסקים כי בדברי מפוו"2בהדיא
 וסייעתו דלהר"ת לעיל כדברינו והיינו כד"חלהמתין
 בשם נקראין א5ו וכל מינקת שם ע5 היתהההקנה
 שכ' הגבורים בשלטי יאיתי ואחכ"ז וכהנ"5,מינקת
 וצ"ע . שם אע"פ בפ' וז"ל הנ"ל כדברי 5הדיאנ"כ
 משעה התינוק בפי הדד מעו5ם נתנה ששהיכא
 בכ55 הוות אי הבע5 מיתה 5אחר התינוקשנולד

 חויא היא דנם יש הרא"ש ובתשובת חגירו,מינקת
 י"נ אה"ע הטור מדברי 5יהדק יש וכך מינקתבנלל
 כו' 5עולם חו5ב'ת שאינה או הו5ד מת אם אב5שכ'
 בחיי טינקת 5ה ששכרו או בע5ה בחיי ח5בה שפסקאו

 בחיי אלה כל שהיו כה2מע להמתין צריכה אינהבעלה
 מינקת שם עלי' חיי5 מצי לא מיתתו דבשעתהבעל
 דסתם הבע5 מ"תת לאחיר שילדה היכא אבלחברו
 מינקת שם ע5יה חל כבר קיימות 5מיניקותנשים
 עי"ש. עכ"5, להמתין וצריכהחבירו
 נ"ג בדבריו דמבואי יהושע פני בס' ראיתי וכןיא

 ומדקתני : ר"פ א'ו5 בד"ה שם וז"לכדכתבתי
 חבייו מינקת 5ישא אסור קאמר ולא לישנא בהאינמי
 הוה 5ישנא בהאי 5ה תני הוה דאי ע"כ אלא כד"חעד

 מינקת בעורה אותה 5ישא אלא איסויא דליכאמשמע
 כו2ו"ה שרי למניקה שנתנה או גמלתו או במתכה2א"כ

 דכה2מע בעלה שמת דמניקה 5ישנא בהאי להשתני
 מיתת בשעת מניקה שהיתה דכל היא דפסיקאדמלתא
 חודש כ"ד תוך 5הינשא תקנה שום לה איןבעלה
 שם דחשיב דרדופה הברי"תא על שם כתב עודעכ"ל,
 היכא דאפי5ו נמי אשמעינן לא ואמאי פ'רטי הנךגל

 דלא מיד בע5ה 'מיתת אחר וילדה מעוברתשהיתה
 עד 5הינשא אסורה אפ"ה דהבחנה חשיטא כללשייך
 כנון חבירו דמינקת איטורא דליכא היכא אפילונ"ח

 טפי רבותא הוה ובהא הו5ד שמת או למינק'תשנתנה
 האי, אמו האי ונורינן מ5תא, מנכרא לא הנךדבכל

 ר5א יודעין הכ5 בע5ה מיתת אחר בי5דהכהטא"כ
 באח'רינייתא, 5אח5ופי אתי ו5א דהבחנה מעמאשייך
 דב5א"ה כה2ום היינו 5האיך ר"מ מדשייי ע"כאלא

 רבנן, פ5ונ ד5א מינק'ת איסור כהטום כד"ח עדאסורה
 בעלה מיתת 5אחר המפ5ת מדקתני 5דקדק ישויותר
 בלא"ה אסורה ומת קיימא ולד דבילדה 5הדיאמשמע
 5ן די הנ"5 דבכ5 הרי עכ"ל, הבירו מינקתמשום

 וכתבנו שהעלינו מה ככל מלתא דהאיבבירורא
 כשהיא אפילו בכ"ע בגרושה מוהר דלהר"שמתחלה,
 ק'י"5 והכי וסייעתו ו5ה'ר",ת במכירה, ואףמניקתו
 מכירה, באינו ואמ 5הניק בנתנתו אפי5ו אסורהלדינא
 בס"ק הב"ש וגם עי"ש, שם, להדיא נ"כ הפ"י כתבוכן
 בכ"ע ולר"ת מותר בכ"ע דלהר"ש הוא נם כתבל"ח
 בדעת לעי5 כדברי ג"ג כתב והמ"ז עי"ש,אסור,

 כהי"ש, דט"ל מכירה באינו בנרושה רמתירהרשב"א
 שם פסק וכן נ"כ, כוותי', הלכתא לית וא"כעי"ש,
 5א אם אמ שילדה קודם בעלה ובכת עי"ש,הט"ז

 5הנשא לכו"ע אסורה כלל בעצמה להניקוהתחילה
 5ענ"ד, ברור וכ"ז ה'ר"ש, לדעת אפי5ו כד"חתוך

ודו"ק.
 הרבה שהרעיש ראחר להפ"י בק"א יאיהי אמנםיב

 מעשה שעשו וכתב זה בדין המקיליןעל
 שניסת 5אחר בדיעבד אף לאסור דורו גדו5יבהסכמת

 דהפתאים וכתב בנט, שיוציא ער הבעל ולנדות כךע"י
 אח"כ כתב ר"5, ועוני במיתה נענשו דבריו עלשעברו
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 לה ועער שגבר באשה טדו סעשה בא אהדרפעם
 וע"י להנק, תתחיל ולא למינקת בנה ליתן אחיחגם

 נ"ח לאחר הנשואק זמן וקבעו לאיש טטתדכההוראה
 בדבר איסור שיש אח"כ וכשהרמשו בעלה מיתתלאחר
 שלא וכרי כ*כ 5המתין רצה ולא המיטרך בוח?ר
 ט"ו אחר לישא 5ו ההרתי בקושי הדבקים בק ירלהפ

 ור"י ועו5א חנינא ור' עוקבא רמר כעובראחרשים
 5כן עכ"ל, כר האי כי הרחק בשעת 5ממוך הןדכראי

 בזה קו5א ו5מצוא בעקבותיו א5ך אני נםאמרתי
 יטם בעצמו אמיק הפ"י יטכ' מברתו כי הרחק,ביטעת
 לצרף י"ט להתיר אחרים טעמים עוד ייט אםדרוקא
 עור 5המציא 5ן ט י דשפיר נ5ענ"ד ע"כ עי"עגמביתו
 דהנה הרחק, בשעת ל?חות 5התיר אחריםטעמים
 משום להניק בנתנתו הטעם כתבו והדא"יטהתום'
 רהיעו איח5ומי משום אב5 המעקת בה תחזיריטמא
 למנזר רליכא בהריא כתבו להניק נתנתו 5א אטולמור
 בה תח"ר שלא והשביעה יק 5ה בנתנתו וא"כעי"ש,
 בודאי וכי"ב מתנות הש5"טה או יבים ע"ד הרירהאו
 געעף זה נרע ו5א הנ"רה עיקר היתה 5א דע"זצ"ל

 רנם כתב בעצמו הרא"ש דמ"ט א5א נ5ותא, יישדבי
 חכמים, תקגת יבטלו דא"כ משום להימטא אמורהבזה
 נשבעה דאם י"א בשם מעי"א בש"ע הרמ"א כ'ולזה
 דבזה לדידהו ראמרינן כהטום וע"כ יוציא, 5אוכנם
 מנפשין נזרינן רלכתחילה א5א הנזירה, עיקר היהלא
 אמרינן רבדיעבר כיון וא"כ חכמים, תקנת לחזקבזה

 יבשעת כולה התורה בכל קי"ל הרי עשתהדשפיר
 להק5 מקום יש וא"כ רמי, כריעבד לכתחלה נםהדחק
 והייב"ש להר"ן דהרי ועוד עכ"פ, הדחק בשעתבזה
 )אבו"ת, לאחלופי, ואתו פ5וג לא משום הטעםדכ'
 ורלא ראח5ופי טעם ס"ל השאלתות רגם כתבתיו5עי5

 בה החזור שמא דכהטום מ"ל ע"כ וכהנ"ל,כהתוס'(,
 5תקן דנוכ5 לעו5ם לנזור שייך היה לא בודאיהמינקת
 בזה הטעם לתת הוצרכו ו5כן וכהנ"ל תחזורשלא
 התוס' שיטת בזה נתפום אם וא"כ פלוג, 5אמשום

 יוצא בודאי בזה והריב"ש הר"ן רעת ונצרףוהרא"ש
 אמדו, בזה דבכיוצא ואף ברויחא, הנ"ל קולא5נו

 אסורה לשמוא5 בין לרב בין תורא ע"ב( מ"ג)חולין
 5התוס' בין זאת דאשה הוא כן וה"נ עי"ש,כו'

 למר להינשא אסורה והריב"ש להר"ן ביןוהרא"ש
 והרא"ש בהר"ן מצינו הרי מ"מ כדא"ל, ולסרכרא"ל
 הוא ע"כ א"כ ב'כה"נ להתייה ו~רצו נדולים בדורםשהיו
 לממוך יש הדחק בשעת א"כ 'כהנ"ל, הכי ס"לדהם
 להתיר רצו רהם כיון בכה"נ להינשא לה ולהתירע"ז
 דשפיר נלענ"י ח15 ו5טעמים הדחק, בשעת שלאאף
 ט"1 5אחר להתיר בק"א הפ"י סבית נ"כ 5צרףיש

 אא ועכ"פ בזה, סני לכתחילה אף דלר"י כיוןחרשים
 יהיה לא בוראי מכנה מ"מ בר"ח דבעינן ההלכתא5פי
 חלבה, שתשכר יח"ח לאחר המינקת בה 'תחזוראם
 נהנה לא אטו הנזירה בזה שייך לא תו בודאיא"ג

 כל בצירוף וא"כ והריב"וש, הר"ן לטעם אףלטני0ה

 ט"1 לאאחר הדהק בשעת עג"פ לה9ל יש אלוהטעמים
 התחילה לא והיא שילדה 9ורם בעלה במת דוקאחודש
 כהאי נרול הרחק בשעת דוקא זה ונם כלל,להניק
 1ר1"ק. 3עת, גנלענ"ד הנ"ל, ד0'שדהפ"י

 טורבאוויץ וואלףזאב
 כחי5וק מ"ש מ"נ פ"ר מוטה תוי"ט עי')אבו"ת,

 5ההזיק גזרו ו5א רידהו אימור רקי5 ומינקתמעוברת
 בה, החמירו ולא 'כו' התינוק חשש מפני אלאנוצוה
 שמביא ט"ז מי' יצחק עין הם' כשם כ' ב"מ ובם'ע"ש,
 רמעוברת הנ"ל התוי"ט דברי עפ"י ב"י בם'רבריו
 ררבנן( אימורי משאר דידהו אימור רקי5ומינקת

 מו"ה הנ' הרב עיני למראה היתה הנ"ל ד?רנשובה*(
 לי השיב אשר וזה לאשע, רק' אב"דיוסף

 כתב והדר 5תפארת המ5יצה בנועם שהאריךאחר
 הוא 5מותר אך כי אומר ראשית וז"5 דבריו,תכלית
 מה'ר"א הרב היתר ננר הה5כה בעיקר ירירי עםלהסכים

 הראשונים נרו5י להקת את ידידי מצא כבר כיאחרי
 ואף ממש, כזאת בנידון לאימור המבאריםוהאהרונים
 ה5כו הם נם 5התייא קשתם דרכו אשרהשרידים
 הזה הגדול האר"י שיטת אחרי ולא אחרותבאורחות

- שיבואר,כמו  מנמרא לברי ירירי שטרח מה אך 
 אבן וירה במכירה, אפילו להתיר הוא הר"שרשימת
 אין וא"כ כו' במכירה איירי הא הנמ' דברי 'כיפינתו
 אומר דבמכירה י"ל לענ"ד כו', הנמ' מדב'רי וראיה5נו

 כו', שמת מינקת ותני דדייק הנמ' מיושבובכ"מ
 תני הוה ואי שמכירה קודם במת אף איירירהברייתא
 בכ5 אמורה נרושה ראף נרטמע הוה תנשא 5אמינקת
 אח"כ רהא קשה 5א נ"כ וזה מכירה, באינו אףענין

 נכנסה ו5א יהינשא מותרת היתה דכבר כיוןיכירה,
 5הניק ע5יה קב5ה זה תנאי וע5 מינקת איסורבכ55
 וכמו נכריה, אשה כמו יהינ'טא אסויה תהיהשלא

 באלמנה דהא קשה יא נם ידירי, גם בזהשהרניש
 היתה 5א התקנה דעיקר דכיון פ5וג, 5אאמרינן
 שהרניש וכמו לו דמשועבדת מכירה אם רקבגרושה

 רהר"ש למימר ד5יכא וראי הא אך בזה, נ"כידירי
 מ"ש הא רא"'כ נתנה 5א או 5הניק נתנה ביןמחלק
 לא ובא5מנה בזה מפ5נינן דבנרושה מא5מנהנרושה
 שמא בטעמא ה,תום' לטעם בין רהא בזה, לח5קאמרינן
 שמא טעמא האי איכא ג"כ בנרושה הא בהתחזור
 טעמא דהאי ודאי הא פלונ רלא לטעם ובין בה,תחזור
 יש דהא שכ' מהר"א הרב ורברי בנרושה גםאיכא
 והאריכות 5שבח, אצלי אינו זה טעם להטילו מיעל
 בין גופא בא5מנה לחלק מ"ש ובפרט למוחר, אךבזה
 להסיר בזה יענה מה ירעתי 5א אח"כ למת קורםמת

 פלונ. דלא טעם או בה 'תחזור שמאהחשש

 מצאתי וה קנ?ע נם זצוק"ל, הנאון המחבר בן 14נ?ר*(
 בסוף זצ"י הנאון אבא של קורש ידבכתב

 באמצע הרברים נפמקו וגנראה הנ"ל, התש'ובהדברי
 הדבר. עלוחבל



 ת ר א פרןבזנ
 נוסימן

 במים עבונה היתר ימודע"ד
 ושאל"םשיל"ס

 אבן ירה כ"ב סי' אה"ע היק יצחה עין בספרא
 רוג בו יש מוף יהם שאין רמים יומרפנתו

 ולא רובא ,תרי הוה אחד רוב עור בו יש ואם4מ.תה
 דגוים קכ"א יבמות דאמרו כהא 4ה ודייק יהחיי'טינן
 הוא וע"כ 'סכיח יא דנים של מחי4ה סוף להםשיש
 בצורבא נם דאסרו דאע"ג ואמר רובא, תריכהטום
 רוב עוד בו שי'2 אע"נ סוף 5הם שאין במיםמרבנן
 שני נולדו 5א התם לי', אית ק5א דסליק איתאדאם

 יש כאחד שניהם נוירו אם אב4 אחת בבתהרובין
 עי"ש, שם, ת"ד זהו כוף, 5הם שאין במים נםלהתיר
 א5א מתירינן 5א סוף יהם שיש במים דנם ס"יוהנה
 שישהה המצוי מיעוט יש 'טם דגם רובא תרימחמת
 של מחילות מיעוט יש ונם ימות, ויא הרבהבמים
 לי' חששו לא ו'מ"מ סוף יהם שיש במים גםדנים
 מחי5ות שם אין רוב דע"פ א( רובא תרימשום
 ויחיו הרבה במים 5שהות יכויים אינם רוב דע"פב(
 חילוק אין ה5א דא"כ חדא יענ"ר. תמוהין דבריווכ5
 סוף, להם שאין למים סוף 4הם שיש מים ביןכ55

 מותרת סוף 5הם באין נם רובה הרי שישדבמקום
 בו שיש שידועה כנון אחד רוב אלא בו שאיןובמקום
 אמרו למה א"כ אסורה סוף להם ביש נםמחילה
 סוף להם לאין סוף 5הם יש בין לח5ק דפסיקאגולתא
 או עצמו סוף להם ביש בדידי' ולימנו לפלנוכסתמא
 רוב או רובא תרי בי' אית בין עצמו סוף להםכאין
 לא סוף להם שיש מים דנם יאגור אם ודאי אלאאחד
 דאסרו דמה ע"כ הוא מוכרח רוכא בתרי אלאהתירו
 באותו רובא בתרי אף נ"כ הוא סוף יהם שאיןסים
 להם דאין יאמר ואם סיף, 5הם בשיש שהתירואופן
 הוא מוכרח ודאי ה5א רובא בחד אלא אסרו לאסוף
 ואף האופן באותו נ"כ המירו סוף להם דבישע"כ
 בודאי מחילה בי' הבאית נאמר דאם ועוד רובא,בחד
 לכתחלה חשו לא 5מה א"כ אסורה, סוף להם בישנם

 והלא לא, או מחי5ה בו יש אם המקום אותו כללבדוק
 הש"ך כמ"ש מבררינן, )ברורי דאפשר דבמקוםקי"4
 דא"כ ועוד עי"ש. ס"ס, דיני בסוף ק"י סי'גסוף
 להם שיש למים בכה2נה שם ראיה יוסי ר' מביאאיך
 לטבול שירד דסומא ממעשה מותרת דאשתוסוף

 נשותיהם א'ת והשיאו נפשם שהצא כדי ושהוגמערה
 בה היה שלא היה ידוע ודאי הלא דבמערה שאניהתם

 ואיזה דגים, בה אין מערה דסתם דנים שלמחילה
 דגים בהם שיש סוף 5הם שיש מים לכל היאראיה
 דלרבנן איתא אם ועוד לסחילה. בהם גם נחושש5א
 רוב אלא במים הרבה לחיות יוכל שלא ודאי זהאין
 שתצא כדי ושהו בכדטנה יוסי ר' דאמר והאלבד,
 מפורש הרי א"נ הרוב ע"פ שתצא כדי הואגפשם

 חייו~ו ולא להנשא התירוה ג"כ לבד אחד ברובדרק
 תרי כלל סצרכו ולא סומ להם שיש במיםלמיעומא
 דא"כ סתירתו, הוכחתו והרי סוף, להם בישרובא
 דגים של מחילה סוף להם שיש במים דאמרו מאיע"כ
 ביה שכיח היה דאם רובא תרי כה2ום אינו שכיחלא

 לן שהיה בו היה לא אחד רוב גם דגים ש5מחילה
 המים מן למעלה וראשו המחילה בתוך שירדלחוש

 לשהות יוכל שלא רוב שום שם ואין שםכדפיר,ט"י
 כלל במים הי' שלא לחוש יש דהרי ויחי' הרבהכמים
 מחילה כי' שכיח דלא 'כיון אבל הגוחי5ה גתוךא5א
 לחיות יוכל לא רוב ע"פ ואז במים הי' ודאיא"כ
 היה אם אבל הרוב שנעשה הוא ובזה במיםהרבה
 חי"2ינן דלא והא רוב, שום כו היה לא מחי5ותשכיח

 גם אלא רובא תרי משום אינו ע"כ דמחי4ות5מיעוט
 כירד כמו למיעוטא חי"2ינן לא אחד רובטשום
 א"א ע"כ דבזה יאמר ואם כהנ"ל במערהיטבו5
 חדא לאיסורא, ס"ס בו יש דהרי אחד ברוב5התיר
 שהה במים נם שכהש ועוד בה וירד מחי5ה מצאשמא
 הרי א"נ רובא, תרי כה2ום הוא הטעם וע"כהרבה
 'טאק במים גם רהבא בתרי 5התיר מזה הגכחי 5ואק

 בי אזיל ולא אחד למיעוט נם בי' יטחשו מוף5הם
 סוף להם יט"ט במים יטאני דדלמא כ5ל, רובאבתר

 מיעוטים בי2ני לכן אחד במיעוט רובא בתר בףדאזלי
 סוף להם יטאין במים נדטא"כ רובא תרי בתראזלי
 רובא 'טני בתר נם כלי רובא בתר ביה אזליד.א
 אז5ע5א
 נם הרי לאיסורא ס"ס בזה דיש יאמר דאם ד%1זשכ

 דסכעך נחד אלא נחשג אימ רובאתרי
 אחד רוב אלא כנגדם ואין פלגא והוה 5הדדימיעוטי
 ג"כ לכד אחד רוב בתר נ" דאז5ינן נד2ום הואוע"כ
 ב" דחי"2ינן סוף 5הם יטאין 5מים הוא עניןואיזה

 אין בא,שת אבל רובא, בתר בי' אז5ינן ולאלקיעוטא
 דלמא הן אחד נמטם הספיקות דטני כל5 ס"סבזה
 מחילה לאיזה שנכנם מחמת חי אם לי דמה הוא,חי
 זה אין ולכן מחילה, בלא גם לחיות כח בו היה כיאו
 נח,4בק אינם ונם רובא, לתרי בי' צורך ואין כללס"ם
 דע"פ הן אחד טשם רובא השני נם כי רובא 5תריכלל
 במים. סת ובודאי 5חיות יוכל 5ארוב
 אק לר"מ לו אמרו בבר"תא שם דאמרו דעןן'נ

 ג' ניים דלא ומיטום נסים מעי2המזכירין
 נם אם נסים כסעיטה לתלות 5הו ולסה עי"ש,ימים,

 אלא גמים הרבה ליטהות שיכול מיעוט י"טא5יבייהו
 יטתצא השיעור ד5רבנן ודאי אלא 5ה חועחטקיטאינם
 דמיעוטא מיעוטא נם כי רובא ולא ודאי הואנפשו
 נסים במעיטה כ"א יותר במים 5חיות עהוכל סיליכא
 לחיש לן היה יטכיחים מחילות בל היה דאם א5אלבד,
 הסים מן עלה לא דבודאי אף סמ להם יטיש במיםגם
 במים היה ולא נכנס בקח"לה חלמא מ"מ "טרובהזמן
 כמו 5כתחלה לחדש כי' גם למור לרבנן להו והיהכלל
 בי' י~כיח דלא אמרו לזה סוף, להם יטאיןבמים

 ך יזיט*דן"ון
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 במקום אף דל3ן רבנן, בי' גזרו לא ולכןסחייות
 חועאטין אנו אין נ"כ טחילות שם שיש ינושידוע
 לא מנפשין אנן בי' נזרו לא דרבנן ניון לזהמעצמנו
 לי' איתרמי אולי למיעומא לחוש נזירותנזרינן

 ורוב לבד רחוק חשש רק שהוא 3ה ונכנםהמחילה
 בסצולה, בנפלם מחילות לבקש כח בהן איןהנמבעין

 יש ונם מחייות בם דשכיחי סוף להם שאין במיםאבל
 במקום מיד ועלה אשפלוהו דגלי לחויצ שיש נליםבהם
 ואסרו הילו חששות לשני לחוש חז"ל לה חשורחוק
 חששות אלא אינם נ"כ ביחד הללו ה'חששות ששניאף
 מיעוט הוא מ"מ במקומם נטבעים הנ3נבעים ורובלבד

 תרי שיש אף 3ודאי א"כ לכתחילה לה וחשוהמצוי
 רובי תרי יש בזה גם דהרי ענין, 'בכל אסרו נ"כרו3א
 כח בהם אין הנמבעים דרוב הללו החעהטוה שניננד

 כהטפילם הנלים אין הנטבעים ורוב בים מחילותלבקש
 א"כ לה חיטו ואעפ"כ בקרבם חיותם בעודי3!רחוק
 הרבה עוד יהי' אם ואף כתרי ו3סוה 3מאה תריכודאי
 מרבנן בצורבא דאף אמרו ולכן ענין בכל גזרורובא
 בזה רבנן פלינ לא ג"כ רוב עוד ויש לי' איתדקלא
 רבנן פלינ דלא לי' שרינן לא רובא במאהואף

 בה דאין כיון סוף להם שיש במים משא"כבתקנתן.
 באיזה אם אף ודאי מחילות בה שכיח לא ונםגלים
 ולגזור לחיש מיעוסא אלא זה אין מחילוא בו ישמקום
 לבד מחייות בו שיש המקום אותו אטו המיםבכל
 א"כ רבנן בי' נזרו שיא וכיון רבנן בי' נזרו לאולכן
 יא נ"כ מחייות שם שיש לנו שידוע ב13קוםאף

 מחילות בודאי שם שיש במקום דנם מנפשיןחיישינן
 וכהנ"ל רחוק, וחשש לבד מיעוטא רק הואנ"3
 דבמים דהא באמרו הוא כוונתו דאולי ראיתי עיבב

 מטעם הוא מחילות שכיחי לא טוף להםשיש
 נפשו שתצא כדי במים דהשהי' כהטום לא רובא,תרי
 מחילות למיעוט חשו ד~א הא אלא לבד, רובא רקהוא
 מחייות בהם אין דהרוב א( רובא, תרי כהטוםהוא
 )והספר מחילוח לבקש כח להם אין הנטבעים דרובב(

 אינו זה נם לכ!"ש אבל בו( לעיין 3ידי אין יצחקבאר
 כלל רמי דלא אלא כלל רובא לתרי שם צריכיןדלא

 המצוי מיעוט הוי רשם סוף להם שאין דמיםלהגזירה
 הספינה לדפי ונם לגלים וגם השכיחים למחילותיחוש

 כטה דאמרו הוא חששות הני 3ל דבשביל שםכדאמרי
 סוה יהם שיש במים כמטא"כ חכמים דברינדולים
 מחילות בה שניחי ילא ספינה דפי ולא נלים בהשאין
 ולכן לה, חשו ולא מאד קטן דמיעוטא מיעוטאהוה
 ונם וכהנ"ל, סחילוה, דאיכא במקום אף 3זרולא

 היה לא אם לי דמה כלל רובי תרי ז'ה איןבלא"ה
 היה שיא כהטום 'או  מחילה שם שאין כהצוםבמחילה

 אשלא חוא אחד רהב רק הנל הלא ב(חילה לבקה? נח3ו
 3פחילה.היה
 א"ה הגמ' פריך לא כאן דעד לענ"ד גדאה עון4ה

 לסחילות ניחוש נמי סוף להם שישמים
 וטכיחא לא סוף להם שיוש דבמים לתרץ הו?רךוהגם'

 דברי גדולים כמה דאטר דרבי אליבא אלאסחילות
 כ13ה  שאטר יר"נ אבי לבד דסחילות חשש עלחכ3וים

 ולרע"ק הספינה דפי חעה? על חכמים דברינדולים
 הניים חשש עי חכמים דברי נדולים כמהשאמר
 סוף יהם שיש סמים מירי ק,2יא לא בלא"ה נםבודאי
 בוראי ירידהו א"כ כלל חששות הני שם שייךדיא
 נ"כ סוף להם שיש 3מים מחילות שכיחים היו אםאף
 החששוה הני פנד דמיעומא מיעוטא אלא הוילא

 שילא דרב ותידע בי', נזרו ולא סוף להם שאיןשבמים
 וגם סוף יהם שאין סים שהיו דסמקי באנמידא3שיר

 שכיחי והיו הרבה דגים בה היו ע"כ הרי גלים בההיו
 וקיימי רקוו כושום התיר ואעפ"כ הרבה מחילותבה
 4א בו שחזר לאחר ואף מחילות, משום לה חשולא

 ע"כ אלא מחילות, משום ולא 'נלים 13שום אלאחזר
 הני כל משום אלא סוף להם שאין במים חשושלא

 אכל לנלים, הוא החשש עיקר ונם 3יחרחששות
 שפיר ולכן חוששין, היינו לא שם נם לבדלמחילות

 אנו נם שפיר ולכן סוף, להם שיש במים כלל חשולא
 במקום אף כוף להם שיש במים ימחילות חי"טינןיא

 תרי שם שאין אף וכהנ"ל מחילות שם שיששידועה
 שאין ב3וים נם לה חש לא שילא רב גם ולכןרובא
 איא רובא תרי בה שאין אף מחילות משום סוףלהם
 ע"ש, בזה, נ"כ יו הודו ושמואל ורב יבד, גליםכהטום
 ביחד הנ' החששות כל בה שיש סוף יהם שאיןובמים
 רוב נ' בה שיש אף המצוי ימיעוט נחשב הוא.צאז
 עור בו שיש דרבנן בצורבא אף ול3ן שפיר בי'נזרו
 וכהנ"ל נמי, סובא ואפילו בי' אסרו נ"כרוב

 משום יי' שרינן יא לכן מרבנן דבצור3א עוד ךמ"זט1
 הנה כאחת נוידו שיא כךטום רובאתרי

 הכי משסע לא מפורש היא ויא ד"ה שםהוווס'
 אית קיא סייק אי מרבנן צורבא ררובייהו ואע"נש'כ'
 יכתחלה תנשא ולא רוב יאותו חיישינן לא מ"פלי'
 שרובן אע"פ עייהם מעידין דאין נוססין רוב נביכמו
 אלא איני דימיתה גוססין ברוב והרי עכ"ל,מתים
 שהוא רוב יהאי 13יני' ראיה הביאו והיאך אחדרוב
 לא היא מ"מ אח"כ אלא נולד לא אם ואף רביעירוב
 ע"כ איא לבד, יחידי רוב שהוא הרוב לאותודמי

 אחד דרוב הכיון הוא אחד דהכל להתוס' להודפשיטא
 שהוצרכו והא רבויים, כמה בהצמרפות ה"ה בי'אסרו
 כתבו ויא נוססין מרוב יחמם ממרחק יהביאהתוס'

 ח4טו לא ומ"מ רוב יש פשומ באיש נם דהריבפשימות
 לה, קארו  סאי לה דקארו וגם סוף להם שאין במיםלי'
 מים שאסרו האיסור דמעיקר הנ"ל כדברינו ג"כהוא
 כלל ראיה אין הרוכ ננד שהוא אף סוף להםשאין
 שבו ה3!יעוט הנ"ל חוששות חנ' כל בשבילדהתט
 הקשו שפיר ול3ן בי', חשו ולכן המצוי לטיעוטנחשב
 אינו והמיעוט נדול הרוב הוה מרננן 3צור3אד3ו"גט

 רגיאו שפיד ולזה רוב, לאוחו והטו לא ולסהמצוי
 מ8וי איגו הסיעום הוה שם דגם דנוססין מרובדא*ה
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 זה ירוב וה"ה רוב, לאותו חשו לא ואעפ"כבוראי
 וכהנ"ל רבויים, הני פל עור לו שמצטרףואף

 ואף רובא בתרי ראף ברורה ראיה )לענ"ר עדךז
 מרוב עריף לא נ"כ כאחת אצלו נולדואם

 את המריר ראגורה מ"ב פ"ר רמאי מהכוטנהאחר
 המעשרות על מאמינו אינו והוא אציו שיאכלחבירו
 סעושרין לו שיאמר ובלבר הראשונה כשבת עמואוכל
 ער יאכל לא הניי' ממנו שנרר אע"פ שני' ובש'בתהן

 נשואין שי הראשונה בשבת לה ומוקי ע"כשיעשר
 בעינן ולכן עליו שבת ראימת וכד2ום איבהוכד2ום
 עליהם שבת אימת ע"ה ררוב הן גועדטרין לושיאמר
 ע"ש ה"א שם בירהטלמי וכראמרי בשבת, כהסקרוולא

 כשמרירו אחת כבת רובא שני יו נולדו בכאןוהרי
 בשבת לאכול כשבא הן מעושרין לו ואומרבשבת
 לבר הזה הראשונה בשבת אלא התירו לאואעפ"כ
 1ר1"ק איבה,וכד2ום

 לפרש שכתב המלך סשער נ' נאות שהניא דמהח

 פ"ר במ"א הכה2ניות בפי' הרמב"םדברי

 מפק מ"ם כדטום דהוה שברמאי דהשלין במעםדרמאי

 ואלו הן מעויטרין דלמא ומפק ההפקר סן הןשמא
 רהוה הרמב"ם פסק כותי למוחן לטחון חסיןבמוליך

 הכ"מ 1'כתב ע"ה של ב'חטים החליפן שמא סטעםרמאי
 החליף לא מפק ס"ם כדטום להו גותירינן רלאבטעמו
 שם הראכ"ר כיעת הן מעושרין שמא החליףואת"ל
 חששו ואעפ"כ הן מעשיין ע"ה ררוב רכיוןכה2ום
 וכתב בם"ם, ה"ה א"כ מעשרין ש'אינן למיעוטחז"ל

 רבאים שאני שברמאי רהקלין רם"ם לייש'בהשעהמ"ל
 המיעוס חששת אלא אינו מפיקא רתרי רובאמכח
 כי למיסר ראיכא ספי אלים האי ני מ"םוהלכך
 כו' החמירו לא רובא בתרי רובא בחר חכנמיםחחמירו
 שאין במים לה"ה ראיה מביא ומזה השעה"מ,עכ"ל
 רובא, בתרי ,גזרו לא רובא בחר רגזרו אף מוףלהם

 אף התם רהרי להיפך ראיה כדטם דארהבאנלענ"ד
 מם"ם רק יהתירה הרמב"ם הוצרך רובא תיידאיכא
 רליכא במקום רובא רתרי הרי רובא תרי סחמתולא
 ברבריו ספורש ה,סעה"מ רייק וגן מירי מהני לאס"ס

 הכא הלא וא"כ כו' טפי אלים האי כי ס"םוהלכך
 המפיקות רכל כלל מ"ם ליכא מוף להם שאיןבמים

 חי או מת הוא אם אחר מפק הוא הכל בושתעיטה
 הרי בלא"ה ונם הוא, כלום לאו מ"ם בלא רובאותרי
 שמועיל מה אחר תירוץ עור לתרץ השעה"נ! שםכח'ב
 אם הוא הראשון רמפק כמטום שברמאי כקלין מ"סשם
 ולא הוא רהפקר ררלמא המעשרות יחיהב ב5ל עליוחל
 ס"ם גבי דגם הרי עי'"פ, מעשר, חיוב מעולם עליוחל
 בסקום וכ"ש רובא תרי טחמת לחזקה לי' פסיקאלא
 וכחנ"ל ס"ס, עאיךד5א

 מ1רבא11יץ וואלףזאב

 נזסיטן

 הסחבר חתן הממדר סייב דג"לבענין

 הגאון על זצק"ל הנהמ"ח מו"ח שחמה סהולענ"ד
 את ראה שלא כפני רק הוא יצחק עיןבעל

 ד' באות בעצמו שכתב וכמו יצחק, באר במפרו'רבריו

 שראיתי וכפי שם, לעיין בירו יצחק באר המפרשאין
 שנוגע מה רבריו איו להביא הוכרחתי הנ"לבמפר
 במה שיל"ס, במים עגדנה 5התיר רובא תרילענין
 רמים קכ"א יבפות כוהנמרא ימורו עיקרשהביא
 כד2ום הוא וע"כ ש'כיחא, לא דנים של מחילהשל"ם

 הוא. רהרוב זצ"ל מו"ח שהכין 'כמו לא רובא,תרי
 ויחי' בסים הרבה לשוהות יכולים ראינם כו2וםא(
 דמחילה רי"ל אלא שכיחא, ש רנים של רמחילהב(
 אף חשו ררבנן חזינן הא וקשה שכיחא, לא רגיםשל

 ניחא הנ"ל הר'וי לשיטה בשלמא רמיעוטא,למיעוט
 מצוי שאינו מיעוט הוי רנים של רמחילה 'רי"לכדטום
 במיעוט ראף וקרושין בכורות התום' לשיטתאבל
 רשא"ה מוכח ובע"כ קשוה, חז"ל החמירו מצוי,מאינו
 לא מחילה ע"י ההצלה עכ"ז שכיח היה אםראף

 באחת מונח דהנמבע ראמרינן כושוםשכיחא,
 המחילה רהא בנהר שיש הרבות האחרו'תסהמקומות

 וכדאמרינן הנהר, כל שטח נגד מיעוטא הוי רגיםש'ל
 יאמרינן משום איתא ברובא ראימורא ע"רבזבחים
 הגמ' רמקשה והא בהמיעומ, ולא מקומות ברוברמונח
 לן רגויבעי ראף הכוונה רגים, של למחילהליחוש
 כמו 5מיעומ חיישינן הא ע'כ"ז איחא רברובאלמימר

 לא עצמה רגים של רמחילה תירץ וע"זבכדטאל"ם,
 רגים של רמחילה א( רובא תרי הוי א"'כשכיחא,
 מקומות ברוב מונח רהנמבע והב' שכיחא, יא'עצמה
 ולא מהני, רובא רתרי ברדרה ראיה זהו א"כמנ"ל,
 שכיח לא רגים של רמחד5ה דנימא ואף בזההחמירו

 הב' רוב עור בצירוף רמיעוטא מיעוטא והויכלל
 וקרושין בכורות התוס' לשיסת בכהשאל"ם האהנ"ל,
 א"כ רמיעוסא מיעומ רק הוי רלא דם"י מוכחהנ"ל

 בציהוף רמהני חנ"ל רגים של למחילה זה רומהוחאי
 שלא מזה חזינן שם דבריו תו'כן זהו ערכ"ל, רובעור

 במים הרבה לשהות יכו'ל שאינן מהרוב שםהזכיר
 רלא במה ג"כ הוא הרוב ראי 'כן צ"ל וע"כויחי',
 נם"ר גם א"כ ויחי', במים הרבה לשהו'תיכול

 רגיס, של מאחילת שמא וליחשו הנמראךמקשה
 במה א( רובא. תרי נמי ההנמרא הקם"ר שם ישהא
 דאמרינן ב( ויחי'. במים הרבה ל,2הות יכדלרלא

 שיש הרבה האחרות המקומות באחת 'מונחרהנטבע
 הנ"ל, בזבחום שאיתא כמו רובא הוי ג"כ רזהבנהר
 של למחילה דליחהס הנמרא רקושי'ת י"ל בזהאבל
 כדפירש"י, והלך יצא מחר ליום שמא הואדנים,
 יכול שלא רוב שם נאין פלל, במים היה ,51אוה"נו
 היה שלא לחהש "ש דהרי ויחי', במים הדגה5שהות
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 דרוב הרוב ג"כ בו ריש ואף המח"לה, בתוךאלא
 אבל וכו', האחרות המטומות באחת מונחיםהנמבעים
 דחי"שינן דמיעוטא מיעוגט1 בזה לנו "8 הריעכ"פ
 רגמשום הנ"5 ובבורהע קדהשין התום' לרעתלה

 כ55, במים היה ד5א 5ומר לנו "ט ואכתיסחי5ות,
 רובא, 3!צד ד5א 5התיר ס"ס לנו דיש ג1ה לומרואין

 לשהות יגו5 דאין דסצד ופ5נא פ5גא דק ח145דהוי
 רק מונחים הגטבעים דרוב ומצד ו"חי', 'במיםהרבה

 צד ועל בנהר, שיש הרבה האחרות המקומותבאחת
 ס"ס העכ"פ ופלנא פלנא רק הוה ואחד אח'ד ב5ש5
 שמא שני 01פק מת, שמא אחד מפק להתיר דהויחוא
 מצד רק הוי לא כזה דס"ם די"5 טאח"ת, בואין
 מחילות גו אין שמא דאמרינן הספק דמצד אחדספק
 שהיה וכיון במים, שהיה 5המר אנו צריכין ע"כהא

 במים לחיות יכו5 דאין לוסר אנו מרכרחים אזבוצים
 אינו כזה רם"ם ועוד אחד, וטפק רק ווהו ויחי',הרבה
 כבר גמור בס"ם דאפילו ובאכאע 3ל5, 5תתהפךיכול
 חיו"ד ש"י בשו"ת דבירו הביא הפ"י ככרוכיאצווח
 באיסוד פנע כמה ענונה ס"ס ע"פ הטהיר ש,כלשמ"ח

 ממזרים 5הרבות שקהוב א"א איסור וכו'דאודיי~א
 ועיין מרוב, גרוע דס"ס מטעמ והיינו ח"ובישראל

 מנחת בע5 הנאון בזה שגצ?ב מה הכהשו5ש בחוטבזה
 אפי5ו א"כ לדבריו ההדה שהש"י ונדאה וז"לאהרן
 חזקה דאינא אפילו ריבא דאיכא דהי113 המוברים5כת
 מ"מ ל"ת נשאת ואם 5חזקה רובא מצרפינן 5אננדה
 הגאון לו שהשיב מה ועי"ש נ"ת, דא'ם ס"ל המהבס"ס
 הנמרא דמקשה לאחר רק ו5כן עי"ש, הנ"5, חייםרבינו
 דע"כ כ5ל שכיחא לא דגים של ימהילה ומתרץהנ"ל
 של דמחילה א( רובא, תרי הוי אז ע"כ ב3!ים,היה
 ברוב מונח דהגטבע וה'ב' שכיחא, 5א עצמהדנים

 המצוי המיעוט ג"כ ,לבטל דמהני וזהו 'כנ"5,המקומות
 רובא שגי דאיכא היכא י"ל וא"כ שיל"ס, במיםו1הו
 להנשא לענין נמי גשהני אז סוף, 5הם שאיןבטים

 הנ"5,- יצחק ובאר יצחק עין הגאון לדעתלכתחילה,
 כדי דשהו בזה רק 'תלוי הוא דהעיקר י"ל 5ענ"ידאיבל
 לענין ורק דאורייהנא מאימור נפקע דאזשת"נ

 מהגי 5כן המצוי 'למיעומ דחיישינן הואלכתחילה
 בע"ה דאבאר וכמו נמי, 'לכתח"לה להתיר רובאהשני
 כל זצק"ל הנהמ"ח מו"ח שביאר ממה שינויבאיזה
המוניא,

 במחילוח_

 בסומא מעשה יומי ר' דקאמד דמה י"ל באמתושהנה
 ש,ת"נ כדי ושהו וכו' במערה לטבולש"רד

 במים הרבה לשהות יכול 'דלא אמרינן דעמעםדמזה
 דעדיף ר"ל אלא בעלמא דוב כמו דק הוי לאויחי'
 סים בין הוא דהנ"מ דחזינן 3הסום הרוב מןהרבה
 יגין לכתחילה לענין בין רק ע1איל"ס 'למיםש"ל"ס
 במים י"ז מי' אה"ע בש"ע שאיתא כמולדיעבד
 לכתחילה ג"כ מוהרח שת"נ כדי שהו אםשיל"ס
 שהו אם תצא לא גאט1ת רק שאל"ס ובמים5הנענא,
 כבר שת"נ כדי דשהו כיון וע"כ עי"ש, אאן"גטדי

 הגאון ג"כ הביא וכן דאוריהזא, מאיסורי 5ןנפקא
 נכהשנה שנינו דהנה ההעי"ט, זצק"5 חיים ר'רבינו
 ומפיגה וכו' פרגאש בן אר"א דבר"ם נ' וג"מיןפ"ג

 והתוי"ט רכו' חיים חוטדי ע5יו נותנים כו'שאברה
 סטעם הוא חיים חוגצרא עליו רנותנין דהאכתב
 מתניחין מיירי ו~בריו הוא משחל"ס יםרסתם
 במים אפילו הא שהו גלא דאי האע"נ עדבששהו
 סשא5"ס ים ד6תם טעמא וטיהב אסורים נמישי5'ש
 הא וא"נ שת"נ עד בשה1הו דמיירי 5הדיא דעתוהוא

 עי"ש, בע5מא מדרבנן הוא חיים חומרא ע5יודנותנין
 כה8נתינו רודאי עי"ש, א'חרח בדרך כו?ב הנ"5והגאון

 עי"ש, הוא גמור ובדין אאן"נ עד שהו נד5אמיירי
 ונ"כ שת"נ כדי שהו של הטעם 5הבין ישוא"כ

 הנ"ל המשולש חומ 'בס' וראיתי שת"נ, כדיהשיעור
 לא דאם המעב מטעם בזה האריך הנ"5 שהגאוןדס"5

 שמא קרובה חששא למיחש איכא שה"נ כדישהו

 ואז נופא הטביעה במקום המים מןיע5ה
 יכ~

 5שהות
 רוחו לכ5וא דיכו5 משום ו5חיות כ"כ רב זמןבמים
 הוא אם כהשא"כ נרונו, טתוך המיס יבואו ק51אבקרבו
 יכו5 דאינו דביון נוח~ת הדעת המים בתוךמתנלגל
 5כלוא יכו5 שאינו פשימא עמדו על ולעמו'דלהתחזק
 וכהש"ה גדונו לתוך המים יבואו ש5א בקרבורוחו
 חשש אין ואז שת"נ כדי שהו דוטביעה נמקום14ם
 ובכה"נ רחוק, למקום ומרדוהו המים ~ט5הו שמאא5א

 אחד חיי 5א דרובא וריבא דחי' הוא דמיעה~אמיעוטא
 לענין רק מיד ומת אותו חונקין דהמים במיםחנ5נו5

 אחר נם דמיעוגאש למיעו3א1 אף דז'ק5 חשולכתחילה
 נאמר ואם נע1אח אם תצא ד5א הו,א וכהטו"ההנ5נרל

 לצרף שנוכל לענין ובפהמ בב"ד קו5תע כמה יצאבן
 דהנה וכתכ שת"נ כדי עד שיעור ג"כ והביאאומדנהת,
 וד~יג!ב"ם והרי"" תלמוד של חלטוןמפשטות
 שום ז'כרו ו5א שת"נ כדי ששהו סתם ש3תבובטוש"ע
 5דבר קבוע ש*עור שאין מדבריהן כדשמע לדבר,שיעור
 והביא עי"ש, הענין לפי 5שער לב"ד הדבר מסוראלא
 שעות שתי דהנך בפשימות 3' בת' המהרי"םג"כ

 א5א נינהו מכהש שעות לאו שיחין חופרדנחוניא
 אמר ובע51ישי שלום 5הסי אמר ושני' ראשונהבפעם

 דמתח"לה בששיטות כ' שת"נ ובשיעור עלתהלהם
 המים יבואו שלא רוחו את ל3לוא יכול כסהמשערינן
 המים אז נרונו לתוך המים 'כשבאו ואח'וכ נרונו5תוך
 במודרין חניקה בכדי פאז וכהשערינן אות,וחונקין

 ממייף טפי קי5 חנק סיתת דהוא מיד יושששהשנפשי

 הוה מייף מבמיהת יותד לצא'ת נפשו כהטתהא הוהואי
 הנ"ל הנאון וכתב המהרי"ט, עב"ד ססייף חמודחנק

 דאף ונראה ומתובלים, נכונים דברים זו סבראח5פי

 מודה נמי אינהו בעינן מכהט שעות שתי דטבריהנך
 ודאי נרונו לתוך המים הכשבאים המהדי"מלסברת
 למיחש 5ן דאית סברי דאיהו א'לא אוהו חונקיןהמים
 וכהנך מרובה, זמן בקרבן רוחו לפלוא הוא יכרלשמא
 כפית' וממקי דימא לעומהא דנדעוי אמוראיכר
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 להא הי"שינן דלא להדיא כהב ומהרי"םומיגמהא,

 אטון צריך אסוראי דברכהשום
 והר~

 כאשא*כ לזח
 5מיעוכ~ו דהיישי נראה דמהמירי והנך אדם בניע~אי

 הששא דהך נראה מ"מ אב4 אטוראי דברדמיעוטא

 בנוטאל"ם דהי"טינן הששי הנך מכ5 חטיר שאכתי
 אבל טרדוהו נ5ים או 5ו נזדמן דף שסאכנון

 דמהרי"ם בשיעורא טורו רבו"ע נראהסואורייתא
 עי"ש 'תצא יא דלכו"ע דמהרי"ט ב'טיעו-א נשאתואם

 הנ"ל אהרן מנהת בעי הגאון עם הענין בזקשהאריך
 רובא הוי 'טת"נ כדי דשהו דהנחם יענ"ד מזההזינן
 4מיעוטא ג"כ הש'טו 4כתחייה יענין ורשדיובא

 אפ"5 ו5ענ"ד הנ"5, הנאון מפורש כן שנ'דמיעוטא
 ג4גיהו שמא הוא דההיטש  שאל"ם נסים רקדזהו
 דמיעוטא מיעוטא וכה"ג רהוק 5נטקום ומרדוהוהמים
 הטימ הג'נוי אהר היי 'א דרובא ויובא דהייהוא

 הוא דחש'טו רק וזהו מיד ומת אותו הונקיןדהמים
 נ"כ הוי 5א שי5"ם במים אבל 5כתהי5ה,5ענין

 אין דאז משום שת"נ עד דשהו דמיעומאמיעוטא
 רהוק למקום וטרדוהו המים ג4ג5הו שמאהוקהמין

 5כתהילה נ"נ כעתירן ויכן הוא שי5"ט דמיםכ~והר
-להנשא,  כדי ושהו במערה יוסי ר' יאמר וזהו 
 שי"ם במים הוי דשם נשותיהם את והשיאושת"נ
 דויש ג"כ וזהו דמיעוטא, טיעומא ג"נ שםדאין

 הוא אם לכן דגים של מהי5ות היה 5א דוראיבמערה
 להתהזק יכו5 דאינו נותגת הדעת המים בתוךמתנלנ5

 רוהו לכ5וא יכו5 ענאינו פשיישש עמרו, ע5ו5עמוד
 ג"ב בו ואין גרונו, 5תוך המים יבואו שלאבקרבו
 5המ5ט "כולין שכטש בהן 5הוש דמיעוטאסיעהמא
 די"5 סהי5ות שיש היכא כן לא אב5 מרתוק,ביותר
 נזדמן נל או דף שמא דהיישינן שאל"ם 5טיסדדומה
 בתוך המים גלנ5הו שמא נמי חי"שינן בהו ודאינ"כ

 שנתבגו למו רטיעוטא מיעוגאו רק רהוי ואףיוסח"להע
 דטיעוטא למיעוטא נמי חי"טינן הרי עכ"פ אבללעיל,
 בוד4ר, שאל"ם טים כמו הרין הוי דאז 5כתהילהלענין
 שי5"ם דבר הוה טחי5ות בו אין דודזני במערה~בל

 חשש שום אפי5ו בו אין אז שת"נ כדי שיטהווטאחר
 לכתהילה נ"ב  ומוחרין רמיעונ8ו מיעונאשכמטום
 היכא ימשא5"ס כהש-5"ם בין דהג"מ י"5ןלכניייז

 יכתהי5ה 5ענין רק הוא שת"נ כדיששהו
 היכא כן 5א טהי)ות, בו אין שבודאי דוקאובדיעבד,

 וצריכין כה8אי5"ס כמו הדין הוי אז מחי5ות בודיש
 ג"כ, מצוי שאינו המיעום את 5ם5ג דוקא רובאתרי

 בו דיש הינא שת"נ כדי רשהו שא5',ס במיםומינה

 זהו 5כתהילה, יהנעמא נמי מתירין אז רובא 'תרינמי

 הכהטו5ש הוט ובסברת יצהק עין הנאון 0ברתלפי
 בין נ"מ דיש 5וסי 5ענ"ד יש אהר בפרט רקהנ"5,
 5בין למהילות,  דחיישינן היכא 5כאטיל"ס רובאתרי
 שת"נ, כדי רשהו ה"כא גגון 5מושאל"ם, רובאתדי

 רובא דהוי נבוה ממקום היה שהנפי5ה דנפ5והיכא
 תרי הני למחילות רחיה8ינן בסושי5"ס ני בזח,למשזה

 יבד רובא תרי 5היות עכ"פ טוכרהים דצריכין,רובא
 כ5ומר ויהי', כמים הרבה לשהות יכו5 שאיןטהרוב
 באחת טונח דהמשבע 5היות צדיך אהרשהרוב

 הנים של דמחי5ה הלא השני היוב ונ"כ וכו'המקומות
 5מהילרוע דהיישינן מאהר כה8ום שכיהא, 5אעצמה
 5יכא ואז כ55 במים היה דלא לוסר אנו צריכיןע"כ
 משום ויהי', במים הרבה 5שהות *כו5 דאיןהרוב

 והטיעוט טהמחי5ה, מצוי שאינו 5מיעוט נ"ברהיישינן
 אף הרוב ש5 כהו 5נמרי הורע דהיישינן מצוישאינו
 ואף כיי, במים היה ד5א די"5 כיון ש'ת"נ כדיששהו
 הסקומוה ברוב מונה דהנטבע הרוב ג"כ 5נושיש
 שאינו 5מיעוט ג"כ דהיישינן כיון ע"נ אבי הנהר,ש5
 כיון אבל בלל,  בטים היה ש5א עכצ"י במהי5ותמצוי
 5א עצמה דגים ש5 דמה-5ה השני הרובא 4נ1שיש

 ע4אינו הסיעומ את ממולק כזה רובא בתרי אזע4כיהא,
 במים הוא נן 5א אב5 הנ"5, יצהק העין לשיטתמצוי

 תרי בהנך מגי אז שה"נ כדי ששהו 5אהרעאא5"ם
 דרובא גבוה מסקום שנפ5 כמו ראיתא היכארובא
 יכול שאין הראשון, כזה היוב עם שנכל5 הוא,4סיתה
 טכה רבא השני '5הרוב ויהי' במים הרבה5היות
 סגי דלא דמאי כהטום 5מיתה, דרובא שנפ5הנמי5ה

 ויהי', בטים הרב'ה 5שהות יכו5 עשאין תאהר הרוב5ן
 במים מצוי  שאינו 5מיעוט דהיישינן כהשום ע"'כהוא

 עכ"פ א'ב5 5מרהוק, המים אותו גילנל שמאשא5"ם
 דהשבינן 5ענין רק במים, שהיה 'לומר אנו מוכרהיןחא
 המצוי, מיעוט 5פי הוא הי שמא היישינן כמתייה
 דרובא גבוה ממהום שנפ5 כמו שני רוב 5נו שישואהר
 הורע 5א חוא, הי שעויין תמיעוט ואז הוא,5מיתה
 הרבה 5שהרת יכול ע4שין הראשון הרוב ש5 גחוכ5ל
 שאינו המיעוט טידת כפי 5ו שהודע רק ויחי'כמיס
 היה ש5א 5ומר כושיקרא 5ו הורע לא אבל בע5מאמצוי
 הוא מסייע מת שההא שהרוב ואדדבא בל5במים
 שהוא ויחי' בטים הרבה 5ושהות "כול עואיןלהרוב
 5התיר רובא תרי הני 5נו מצטרף אז  ע~מת,  ג"כהעיד
 הפהשולש בחוט )ועיין לענ"ד. פשוט וזה 5נתח"5ה,נ"כ
 ש5ו בענין 5הביא שם שהאריך י"ד אות ו' במי'הנ"ל
 לפי דרובא 5רובא להצטרף נבווה ממקום דנפ5היכא

 אית הרי פניו ע5 ודם נשוכה שהיה בגב"ע שםהסבואר
 רובא בהדי 5אצטרופי מת כמו שראוהו רובא עוד5ן

 מחד אתיא רובא תרי דהני ואף וכתב עי"ש,במביעה
 דעת )פי עי"ש דינו, 5ענין מצרפינן מ"מרובא

 עי'/ש( ג"כהריב"ש
 מים 5ענין שנוגע במה הענין שביארתי מהרככפי

 וענין מוף להם שיש ומים מוף 5הםשאין
 דמח-יה ולחשש כ55 מחי5ה חשש בו ראיןסערה
 על זצק"ל הנהמ"ה סו"ח של וזמיהת בזהסמו5ג
 הנ"5. יצחק עיןהנאון
 בודאי מחי5ה בו ריש נאמר ראם מו"ח שתמהרמה

 חשו לא 5מה א"כ אמורה בנמש5"םנ"נ
 מחילה בו יש אם הסקום אהןו כ5 5בדוקלסתחי5ה
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 מברינן, לברירי האפשר דבמקום קי"ל ותא לא,או
 הש"ך רעח ריפי ס"ל מהאחרונים רכטה י'~ללענ"ר
 לברורי, אפשר דלא היכא לקילא ראסרינן סו"סבדיני
 שאפשר רוקא זהו לברורי, דאפשר היכא לאאבל

 אפיטר אי אבל כלל, הפסד ובלי טורח בלילברורי

 ומינה לקולא סו"ס גאכ אמרינן טורח ע"י כ"אלבהורי
 דאי דהיכא ס"ס כמו הוי לקולא ררבנן רספקנ"כ

 ג"כ אמרינן או דוקא טורח ע"י כ"א לברוריאפשר
 הס' כוערכת ביטד"ח בזה ועיין לקולא, דרבנןספק

 הוא למחילות לחוש דיש ראף הכא וכב"ש כ"ט,כלי
 טרחה בודאי בו ריש ומכ"ש מצוי שאינו המיעוטרק

 לקולא ררבנן ספק או מס"ס נרע לא ימרובהוהפסד
 מרובה והפסר טורח ע"י לברור האפשר דהיכאדאפילו

 רובא דחרי ג"ב לי מדבן אינו בזה אבלכנלענ"ר.
 נכהשל"ס בגנחילות חנ"ל יצחק באי הגאוןשכתב
 מונח רהנטבע גדטום הוא האחד דהרוב ע~כתבבמה
 עצמה דמחילות הוא השני והרוב וכו' המקומותברוב
 היה שלא הוא אחד רוב הכל הלא - שכיהאיא

 במחילה היה שלא לי רמה ביוים, רק כללבמח"לה
 המקומות ברוב מונח רחנטבע הוא האחר דרובכהשום
 לא עצסה רגשחילה מש'ום במחילה היה שלא אווכו'

 כסו במים, רק כ"א 'במחילה היה לא סוף סוףשכיחא
 לפי נ"כ לתמוה יש ידעתו הנהמ"ח, מו"חשההניש
 ובאכאע הנ"ל. יצחק עין בעל הנאון של רובאתרי

 הנאון בזח כתב רובא בתרי ענונה של היוזרכעיקר
 הכהשולט חוט בספר כן נם זצק"י חיים ר'רב"נו

 ועיין עי"ש, אהרן מנחת בעל הגאון עם שםשמתווכח
 נקהלת שמצא י"ח בסי' שהביא הנ"ל יצחקבבאר
 ז"ל מוטולאזין מוהר"ח ה,נאון בשס ו~כתב ס"טיעקב
 שהתיר למים נפל חאח"כ הקרח על מחנקור שנפלבא'

 אך עי"ש, ווילנא, חכמי כל ב'הסכם רובא תריממעס
 הנאון לרברי לכוין שזניתי וב"ה כלל, ראיה הביאלא

 עי"ש. הנ"ל ברורות ראיות וע"פהנ"ל
 כטה להביא בזה האריך הטשולש נחוטוונאמת

 מנדאן בעל הם4וון עם שם וגפפלפלראיות
 הנאון נתכוין דברים ובהרבה עי"ש, בשו"ת,אהרן
 חיים ר' רבינו הנאון של לדבריו הנ"ל יצחקבאר
 והביא בתכ הנ"ל הגמטולש שהחוט עי"ש הנ"ל,זצ"ל

 אולינן ריא דכהוסע ד-בנן מצורבא התוס' איתנמי
 הגאון של החילוק כתב לא אבל עי"ש, רובא לתרינ"כ
 רובא התרי באו שיא ממעם לחלק יצחק עיןבעל

 עי"שבב"א,
 תוס' ברברי זצק"י הגהמ"ח טו"ח שהרגישדכפה

 למיתה, גוססין מרוב ראיה שמביאהנ"ל
 רלמיתה גוססין ברוב והלא עליהם, מעיריןראין
 להאי מיני' ראיה הביאו ואיך אחר, רוב אלאאינו
 עי"ש, רובא, תרי שהוא ררבנן צורבא ש'לרוב
 יצחק ובעין יצחק בבאר ריעיין בזה לומר לינראה
 ~נו נורע הראהטון ספק חאם דאמרינן רכמושכתב
 אז רינו והיה דבו' השני הגשפק נולר ואח"כגפתח"לה
 הדין נפסק כמו הוי ס"מ מטפק רק דזהו ואףראסור
 י"ל וה"ה הב', למפק א' ספק להצטרף מצי לאלכן
 אחר בזה רק אחת בבת באים שינם ד14ם רובאבתרי
 הרוב ראותו הרין בנססק במו אחר הרוב הוהזה,

 עוד הוי בך דלאחר אף ולכן - כסיני, לאהראשון
 לבד אחי רדב רק ונשאר לצרפו, מצינן לא יפנינורוב
 דרבנן, בצורבא הכא במי י"ל א"כ עי"ש, מחני,ולא
 כהשום ליה, אית שלא סליק אי אחר רוב רק לנודיש

 שוב בו רליבא הדין שנפסק כסו הוי הראשוןדהרוב
 כמו ודומה לי', איה דקלא אחר רוב רק ההוי 'כלל,רוב
 כהשנחינן ולא אחר רוב רק דהוי למיתה נוטסיןרדב
 יצחק הבאר לדעת ראיה "ט גופא ומזה עי"ש.ביה,
 גוססין מרוב ראיה שהביא מסה הנ"ל, יצחקוהעין
 בצורבא וע"כ אחר, רוב אלא הוי לא דשםלמיתה
 ליה, אית קלא טליק אי אחר רוב רק לנו אין גמיררבנן
 דכיון כהטום מאתנו נסתלק נבר הראשון דהרובכהשום
 הראשון דאותו הרין נפסק כמו הוה בב"א ,באודלא
 דאי כהטום לבד, אחר רוב רק לנו ונשאר מהנייא

 התוספות סביא אחר רוב דלננר ליה, אית קלאסליק
 זה ובענין למיתה, נוססין מרוב כוהני 'דלא ראי'שפיר
- כנלענ"ד. כעת, קצרתי אבל להאריך שוד לי"ט  

 הלכח בתורת כתב לא זצ"ל וצהמ"ח מו"חובאמת
 בעלמא הערה בתורת רק יצחק, עין בעל הגאוןננר
 לא אבל יצחק בעין ראשונה נדהשקפה שראהכפי

 יצחקבבאר
 קעסלער אבינרוריוסף
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 הענינים ותוכןמפתחות

 דעה יורהלחלק

 והישובים העיר תקנות התפשטות בענין א.סימן
 הישובים ושוחמישבמביבותיה

 הנאון רמיר מהגאב"ר זה לענין תשובה ב.סימן

 בעל זצ"ל הכהן ליפנצשן יו"ט ר'מרן

 טוב יוםמלבושי

 בזה אמרינן אי השביעי ביום עגל ברין גסימן
 ענינים לנמה הממתעפת ככולו, היוםסקצת

 לאסור רנוטה בזה ממ"נ5ק רגרול תשונת ד.סימן
 בריעביאף

 זצ"ל ממינסק להגרול הגהמ"ח שהשיב מה 71סימן

 המחבר חתן הממרר מהרב הנ"ל בענין וכמי5!ן

 מלקות. לענין בקרבן זמן טחומר בענין ז.סימן

 הנוחבר. חתן המסרר  מהרב הנ"ל בענין דבסי2!ן

 בחוטם. שנמצא בתולעת שאלה פ.סימן

 מכה ויש לרופן הממוכה בריאה שאלה יודסימן
 נמצא במיעוך שעברה המירכא ותחתברופן
 ביר"מ. תלינן אםנקב

 הצימוק ומראה במקצת שצמקה בריאה יאטטמן
 מונלה.כמראה

 מעל"ע נקב בו שהיה שנחגלה בטחול י2נ.גמיב!ן
 כן שהיה שניכר הקרום תחתבמומכי'
 הגאון תשובת מובא ובו ברייתו,מתחלת
 ררינא עומקא בעל במינמק מו"ץמהרא"ל
 עליו הגה"מ ותשובת תו"כ על היטבובאר

 בכוליא פוסל ירוקה מראה אם שאלה יב.כמימן
 רמינמק, מו"ץ הנאון תשובת מובאובו

 ע"ר. חגהמ"חותשובת

 מהגהמ"ח, שברקין אבעבועות בענין יר.מימן
 כזה. לפירות משה א~0נרר חנאוןותשובת

 שלמים שנקלפו שבדקין בבועות שאלה טן.מיב!ן
 לאדסוסית. נשתנה הסיאהאר

 המ0דר הרב לחתנו מהמחבר תשובה מזכמימן
 בפנים מכה שהי' ביה"כבענין

 החיצונים, בצוה"'ג בהכאה שאלה יזמי13ן
 ביותר. עב הי' אחר כשגיר בריעוועאושאלה

 בצוה"נ מכה כה1נמצא החלב בהיתר יחסי13ן
 רקוב בשרויש

 והחלב באמתא מעיא ריש בענין שו"ת יפ1כמימן
 שהשינ מה החלחולת 'ועל המבחיאשעל

 זצ"ל במינמק מו"צ הרי"ם להצריקבאורך
 ששון מי מ'בעל

 קורם רגים בחומץ שנשרה בשר בענין כסימן
 הסחבר. מבן הערות עםהמליחה

 בל"מ ימים ג' ערסהה נשר נענין כאסימן

 המסתעפת עכו"ם, ותקרובות בשולי בענין כבסימן
 המחבר מבן הערות עס ענינים,לכמה

 והקדש איסור לגבי שלו שאינו ברבר כגסימן
 רוויינוטא. להגאוןבת'

 מווילנא הגר"ש עם מו"מ הנ"ל בענין כד.סימן

 המחבר חתן הטסרר מהרב הנ"ל בענין כהסימן

 דוויינומא הגאון עם מו"מ בכור צמר בענין כוסימן

 המחבר. מחתן הנ"ל בענין קונמרם כזסימן

 מדווינמק הגאון שהשיב מה הנ"ל, בענין כחכ(י13ן
 הנ"ל. קונמרמו על הממרר להרבזצ"ל

 מאלצאן, חגר"י עם מו"מ חרש נענין כט.סימן
 המחבר. חתן המסרר מהרבוהערות

 מילה. לנבי המעכבים ציצין לענין שאלה ל.סימן

 סראסין. טמנאון בזה תשובה לא.סימן

 המחכר. דעזן הטסדר מהרב הנ"ל בענין לב.סימן

 במוך לטבול לאשה היתר יש אם בדין לג.סימן
שבאזנה.



קמ ך ייהשת"ע ת ר א פת

 הענינים ותוכןמפתחות
 רעה עדחלהטק

 לתלות "ש ואם כגרים קיעור בעניו שו"ת לר.מימן

 כהש"עור יווער נרול החש אםבפ(פכולת
 באמגנו. הי1צויסטשכולת

 ושל בטבעת חציצה הואש "ש אם בייז לדנכשי11ן

 בבית הרופאים עפ"י תששח ששסהגומא
 החיצון.הרחם

 טאוה. בענעי לו.סשן

 שהשיב כאאר תבאש תשובות שישה לי.טיב!ן
 הסמרר. חרב לחתנוחנחט"ח

 ועל בשרה על סתם שמצאח אשח בעניןא(
 י(כגריס. פחוחחלוקה

 לה דיעין אם בבצים שנסוא שחור ביםכ(
 יא. אוברם

 שמומה אחר לבדוק חסצריר הבה"נ בריןנ(
 שחיטה.יאחר

 הענינים ותוכןמפתחות
 משפם חשןלחלק

 הממדר חרב יחתנו המהמ"ח תשובת לח.סימן
 זה ב"ד לפני הורה אם כקנם מודהיברין
 אחר. ב"ד לפניוכפר

 בשטר רוקא הוא אם במלוה זטיפה בענין לב1.כוב!ן
 בע"פ. נםאו

 ממינסק. הגדול מהגאון הנ"ל בענין ם.סשן

 ממינסק. להגדול חנהם"ח שהשיב מה מא.סימן

 מהנהם"ח. הנ"ל כענין השלמה עור מב.סשן

 המחבר. חתן המ0דר מהרב הנ"ל אנין מג.סימן

 להרב זצ"ל מדווינסק מגאון שהשיב מה מד.סימן
 הנ"ל. טונטרסו שלהמסרר

 חנב יכולים הסכס משלמי אם חקירה 715מימן
 מחורתם ימכרו שלא המכס מבריחי עלעפי"ד

 הם ואם המכס, כהצלמי אצל הטצוב ממקח בזולאצלם
 בהמכם חלקם להם ש"שלמו עפי"ר להכריחםיכולים
 ושילמו. הםאומר

 פחשר המטי"3 ער אם בענין מו.מיב!ן
 מנלנ~

 שבועה
 : ענפים לשבעההמסתעף

 בזה. מאאאויל הגאון השובת ' א ף נע

 חנ"נ כאשאוויל הגאון ע"ר הגה"םתשו'
 בזה. המ0רר חרב רברי יוסף,יד

 ובו בזה, ז"ל מדעאבורנ הגאוןתשובת
 תטנח זמן וע"ר פרטים. נמהמבוארים
 יהא שלא הבלל ובהשור היסתשבועת
 העיקר. מן חמורנפפל
 מדינאבורנ להגאון הנהט"ח שהשיבטה

 מדינאבורנ. חנאון והשיב שחזרמה

 מרינאבורג לחנ' מהנה"ם שניהתשובה

 מנ"ש. גם לפוטרו סועיל סינו אםבענין

 מטעלם הנאון תשובת צואה, בעניןפו"ם

 הטוון שהשיב ומה זצ"ל, אפענהייםהרצ"י
 חתן המסרר הרב ודברי זצ"ל,חמחבר
 'בזה יופף בירהנהם"ח

 בתנאי ממון נזקי הל' ברמב"ם ביאור מם.סימן
 מקוסי. טונה מצוה שמת וב"דיההשע

 ב'ענף

 מז.סימן

 מחסשן



 ו יזטמ"ע ת ר א פרנממ

 הענינים ותוכןמפתחות

יוסף ידחדושי

 משפם רהטןלחלק

 ביחר והזסה הבחשה בענין ברטב"ם ביאור נ.טטמן

 הזיק אם נזיקין תשלוסי "ש אם חטירה נא.מף3שן

 לברו להניזק רק שיווי כו שאיןדבר

 זצ"ל הצועט"א קהמית על י"שוב נצנ.טי3ןן

 מע~.בענעי

 העו אבןלחלק
 אלחנן יצחק ר' סרן הנאון השונת ננ.סימן

 שם בענין זצ*ל להנהם"ח זצ"לססאוונא
 בננגחנקנא

 סוררת. היתר בענין ממיר ימטוון תשעת נרסימן

 מבן הערות עם סינקת, נענין שו"ת נדנמימן
 המטדר. הרב הפחבר וסהענןהסחבר,

 תרי ע"ס שיל"ם בסים שונה היתר נענין ע.סימן
 יצחש עין בספר הרי"א הנאון שהתיררובא

 יוסףיד
 הנשחבר, חתן המסדר סהרב חנ"5 נאין נז.סימן

 למה בהתאם רי"א הצאון צרטתקומראה
 יצחק. באר בספרוע~כתב

 שהוא ס"ה וסימן עפי"ט, בסדרן נתהפכו בחחו"מ ס"י-ם"ההסיסנים
 להיות צריך מ"ד וסימן כ!"ר, סיסן להיות צריך היה סכם שילום בעניניהשו"ת
 זצ"ל מדווינסק הגאון תשובת שהוא מכס נעניני השו"ת אחרי ס"ה,סיסן
 כהמלכ!י בענין שבשו"ת יוסף שביד קונטרטו על המחבר חתן חסםדרלהרב
המכס

 לאעטדנט ורוננסוועתק
מ8.0~00ם*שזם6ה.ששש

 תשסאב היםעי



 אחרוןקונטרם

 זיויםמ
 זיו תפארתממפר

 להכול

 דמישיכמ ךרץ ךיצשיבגךרצ2מ14לךרצ
 עי"ע חלקיבארבעה

 בכתובים בא ואשר דבר, לשואלי השיב ואשר לידו באואשר
 בדורו ישראל גדולי נאוניעם

מאת
 המפורסם הצריק הצרול הגאון היב5ל"ח

 ובנמתר בנגלה לו ירותעשר

 זצ"ל טורבאוויץ וואלף זאב ר'מרן
 וקראזהגאנ"ו

 פחר, שערי ום' ח"ר, זיו ותפארת זיו, ועטרת פינה, ראשבעמה"ם
 לאור, כבר יצאו אשר ועוד טשנה, זיווספר

 בכתובים עודוהרבה

 הדפוס לבית והובאנמדר

 לקדש יר תומפת זיו זדדיעם
בשם

 יוסףיד
 וביאוריפ חרושים לשו"תחארות

מאתי
 3מקץונר ע כק ליפמאוז"ל ב"ייי"מ אביגרוריומף

 8יייאנד לשנג בדשקשוויי, ואב"דרב
 זצלל"ה הגהמ"חחתן

 ק לפיי תרציים תשנ .שעשעש 86ח 8~600שע8זי0. לאינטרנט וחוכנסהועתק
 תשגז8ב ועיינטע"ל

 ירי עלנרפס
 ק818. פאבלישינגפ1ינעשטער

 עוועניו י"ר9 ניו איסט1589
 י. נ.ברוקלין,



 %שד8שאוסא 6אוא8ו[8טק.0ם
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קונטרם
 י 8* ףש%
 אמימן

 זצ"ל להנהמ"ח האדר"ת וצאוןתעצבת
 שמ א' שבסימן ח"ר ת"ז ספרו קבלתעל
 רובו בענין פאר חבש מפר ע"דהעיר
 דציז יוצאת ש"ר תפי?ין מקצת אםככולו

 חש'ובות הערות ועורלטכךמה,
 לפ"ק תרנ"ז ויצא ב'ש5"ת

 המובהק הנאון כבור 5בבי במתר היושב נפשיליריר

 הזמן פאר תורה חררי בכ5 ובקי חריףחוע"ה
 מחוכם חבוריםחובר

 נ"י טורבאוויץ וואלף זאבמוהר"ר
 יצ"ו קראז אבר"קהנאון

 וע~לי' 5כ"נ ש5ו' ש5ו' רב הש5ו' מבא ירךאדדי
 העו5ם. ער א5יו הנלוים ד5כ5לתורתו

 ספרו תשורתו 5ירי גהניעו הון כ5 בע5שטמךדזי
 אשר ב"ה, היקר, ח"ר, זיו תפארתשכ"ת

 להרפסתו, ומטיב נוא'5 לו הסציא כי ררכוהצ5יח
 סנארארנא יחר בנמיעתינו אשחקר 5י מיפר)כאשר

 לעשות 5טובה ע5יו 5ימים נם ר' יצ5יחהו 5יראער
 כ5 עו5ם 5אור 5הוציא וירירים ריעים 5ו ו5הזמיןחיל

 שמעתתי' ויתבררון בכתובים אתו אשרחיבוריו
בע5מא

 חיבור איזה 5אור להוציא זכיתי 5א עור כי אםדאני
 ועור ז"5, אבותי בזכות ר' ברכנימאשר

 מו5 חטיבה שיחי', 5יריריי נמו5 5השיב ביריאין
 ע5יהם ר' והמחברים הרבנים אצ5 כנהונחטיבה.
 המפר, תמורת בשי5וח היום 5הכבר אמרתי אךיחי'.
 הקורש לחובת כהרבה, המעט בטובו ויהיה 5בבי,בכ5

יך
 בשנת הראשונה בפעם פאר חבש הספר יצאכידקיע

 כר"י שם חהת מחברו שם בהעלםתרנ'/א
 5המניחים מבו5ה תוכחת כו55 יפה( רעתו כהן)ר"ת

 מאת המכמה גם בא ובהמפר במקומה, שלאחפש"ר
 הוא שסחברו נורע ואח"כ זצ"ל, הארר"תתנאון
 אבר"ק אז שהיה זצ"5 קוק הכהן מהרא"יהנאון
 5ארץ הרבנים ראהש בתור פאר כהן ואח"כזיימע5
 הראשון היה 'כסרוסני זצ"ל הנהם"ח וסו"חישרא5,
 והגאון כגו5ו, רובו ימור כצזוך זה ברבר 5רוןשיצא

 זצ"5 הגהם"ח טו"ח ע"ד והשיב חזר זצ"לסהראי"ק
 5אור שיצא היטניה בההוצאה ,שטכנסו סציון","בתורה
 קדיט בגנזי שמצאתי ואחרי הרפ"ח, בשנתבירהשלים

 הארר"ת הנאון של מכתבו זצ"ל הנהם"ח מו"חשל
 הסנעיסים אלו ת"ח של הקדש חיבה על הסראהבזה
 לגבון סוצא הנני כמופה, זהב ואח בהלכהזא"ז

 ססעיר כ"א כמכריע לא אלו הערותי עם א"זלהדפ"ס
 אגורים. בקוצר ובאומאיר

 ן ד ר חא

 ו י זמ
 בבת אך יותר, שולח הייתי שיחי' לכת"רואהבחי
 הנאון מיר"נ חיבורים, ש5שה עור א5י באואחת

 הנ"ר ומיר"נ ששי ח5ק חמר שרי שלים"אהספררי
 המ5ך, כתר חיבור ש5"מ"א נאטאן אהרןכתרקא5
 הקוד,ם ,8ק5 ום' גרו5, חיבור הרמב"ם כ5 ע5ב"ח
 אחי בווא5קאוויסק הכהן מענרי ר' הרה"ג נעורי5יריר
 הם אשר ש5יט"א, בפינמק הרב הירש צבי ר'הג"מ
 ומטבעי אחר( סרב קטן חיבור )דעור וו,5שאמיר,י14רי
 בחנם, 5קבל ו5ב5 ת"ח, 5הנורנ 5ב5י מהתאפק אוכל5א

 ובשנם בנפשי, אוהבם אני אשר 5מחבריםובפרמ
 אהבתים נפש אהבת אשר סחברים ונם5רבנים

 יסים הם אשר האלו בשבועות בשנם ל"עמטרדןתי
 בחורים, לשבור מוער עת חפץ, בהםשאין

 יכולתי לא "טגמרנו, ר' כמרקחה, היא מצערה עירוכל
 רבו עתה ולכן בר"ת, ובפרמ פשום מכתב גםלערוך
 ל"ע. ביותר עורטררותי
 מעם ארשום רשות, כאינרת מכתבי יהיהךל2נל

 ברברים רק אך ר"ק, ע4 העירותימאשר
 האחרוה. בתשובותיו ולא אלי,הנדנעים

 מצות בענין עמינו בער להמליץ יצא כי~ממחתי
 יטול הרבה ושכר הוא אוסן רופאתפילין,

 פניו חבש לא אשר על לבי תגל וביוחר ובבא,בזה
 רכתב בתורה פנים לישא שלא הרין מן וכןבטמון,
 פניהם שכובשים רורנו ברולי אשמת וזה אמת,כ"ה

 ברבריהם ולהת ישאת שלא שהוא למי פניםונושאים
 עשו כן ולא כבר, הי' מובות לא 'תוצא'ותומזה

 על השיג הרז"ה האחרונים, ונם הראשוניםרבותינו
 הרא"ה הרמב"ם, עם הראב"ר עלומיו, בימי גםהרי"ף
 על הראב"ר בהוה"ב, הרשב"א על אחר( באון)או

יוסף
 זצ"י הג' מו"ח שכתב מה בזה להביא יאיתיהנה

 על פקפקו א'שר הרבגים יאלהב,ת"טובתו
 זיו כמפרו ועיין הנ"4, ח"ר ת"ז במפרו תשובתורברי
 שום שאין הו,ש רבריו ותוכן שם, ש,כתב מהמשנה

 והטור והרא"ש דסייעתו, הרא"ש רבינו ביןפלוגתא
 עי"ש, ריעבר לענין לא אבל לכתח.לה לעניןאיירי
 סגי וראי תפילין של המצוה י"ח לצאת רלעניןוהוא
 גרוי דכל( וכדטום קרחה במקום גוונחת רובו'כשבם
 לבאר כתב ב' נאות השם ככולו, ררובובתורה
 בתפילין שיעור שום חז"ל ינו פירשו שלארכיון
 ובין גרולים בין לעשותן וגוכל שיעור, להם איןע"כ

 ר~~מרו להא כלל ענין זה ואין מראי, יותרקטנים
 הלא רהתם כנולו, רובו א'מרינן ולא הל"םשיעורן
 אבל ה~ו, כדטיעורין לפחות שלא ה~ה נסדיהרי
 וגראמרו ככולו, ררובו קי"ל ודאי כולו התורה3כל

 קד"שי רם הסקבל דטם סקרא ריליף ס"ם ס"חזבחיפ
 למצוה בין שם ויליף רוקא גצפון להיוח צריךקדשים
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 הנה"ם וכפו בח"הם, נם מאד רבים וכהנההרז"ה,

 סצוה פלחפות חבוחיהם לראות נחפר ופהוהקצה"ח,

 ~נבו- הנפלאים בכשרונותע פתאכח כ"א איטרכאלה
 כל פרביט פתוקים ופה לרעתו, בתורהחי"ים

 חבפי יעשו וכן תורה של ררכה היא וחפלחפותיהם,
 נזבר כאשר ברורינו, נם עור לאוע"ס שיחעהספרדים

 אחרים יטרבנים ,1ה סביא ושם חסד, יטרי בספרוכ"פ
 מ~טה לא ופרוע כבר, ישהרפיס ספריו עלהעךנוהו

 ? אנחנו גםכן

יך
 ענ1ד אבן ראף כו' שם חאמרו ואפי"ה לעינוב,בין

 כולו טננס כאילו לצפון ורובו האישו רק חהגגיסבדרום

 ואף עי"1, ככ"ו רובו חתורה בס5 כדקי"לופירש"י
 אחר של בחבו דאף השוחט 3ראש תגן להולכתח
 ופף ישנים, כל יטישח"וט צריך 'עמעחילה פ"טימוהו

 בעוף נם תרווייהו רבנן אצריכהו דלכתח*לה שםו"ש"י
 לפטבד אתי לא דלמא עבידה לענין הרחסה3משום
 ושחי3אען שוהטין הנל חולין בר' וכן עכול, יחדרובא
 למתחילה דרק הוא כן תפילין נבי בוראי המנןכשרה,
 טמה ולענין ננולו, רובו נ"כ אפרינן בדיעבואבל

 בעצפו פו"ח כתב באסת וסוכה, סטיית ראיהשהביא
 רק אלא כתבתי לא הלא וכתב זה, 2דבר לפקפקשיש

 על בניתי העיקר אבל טעפיס, לצרופי הרקלבסוף
 דכריו ונם הנ"ל, תוס' 'ודברי עירובין הש"םסעית
 סתב בתפילין ו'כן ו1ם, שכתב סה עי"ש ב',בשות
 צריך רובו נשמטו דדוקא י"ב ס"ק ס"ח כאו"חהט"ז
 בנעא1מו אבל פחדש כפונחין רהוה ולברךלחזור
 ולברך לחזור צריך ואין פחדש 3פניחין הוי לאמק1תו
 בדובו דנם שם שבתב כהב"י ולא זב"ו גהלי קי"ליכן
 תלי ודאי אלא זב"ז, חלי ולא פחרש 3טניחין "ויש

 לכן ח5ילין מצות אז קיים שלא דבדהבוזב"ז
 לחזור וצריך פחדש במניחין הוה לפקוטןכשפחז"רין

 ואינו פחדש ננ4ניחין הרה ד5א כמקצו1ו אבל%1רך
 סצהן קיים אז דגם כמשום הוא ע"כ *5ברך לחזורצריך
 ר4חה ב' נ' בהוריות לעיין עי"ש, גצעיק1יתפילין
 סכולו, רובו אטיינן נ"כ כולו ספוו,ש דנצן"בבמהום
 ע"פ ב' צ"ה עירובין התוס' דברי פירש ת"זובספרו
 אותו וטסתמא הרא"ש ל' וזה בהלק"ט, ההא"שדברי
 וכן הציץ, כרוחב אצבשים היה תפילין שלמטום
 זה ל,שון הפהרוש"ל העתיק וכן זה לשון חב"יהעתיק
 להשיושווטי ראיה והוא הכי התוס' רברי ג"כופיר,ש
 עי"ש. מאצבעיש פחותים ההיה ק~נא קשאמרחבה

 הס' על לתמוה כתב תפילין הל' משנה זיוו2נכ1פצשו
 ת"ז הספר על שהשינ במה פאר,חבש

 דכרי ע"פ התוס' חברי נפרש אם וכתב הנ"5ח"ר
 ומצנפת ציץ בין הנראה רהשער והלק"טהרא"ש
 הש ורוא"ש התוס' דטומת ואטך חבריו עללהשינ כניני בנה זה הציץ, סהשיעור יחהי היה לא3שסתמא

 כש4צבעיים ייתר ואץפילין לעשות חיוב אא4ין לעניןרה

 פי ימצא אם תרעוסות שום לי אין בעזה"י,ןאנ',
 ולו, לי ומה ההיפוך, ויאסך דכרי עלשישינ

 לא וחלילה חלה, בה י"ל ישראל וכל הפקרהתורה
 אודה לבבי ובכל אתי שהאמת עלי לחשדב אנימומעה

 על לי אין אלף פני א' תרעופו'ת ושפץ האפת,על
 כאשר נפשי בכל אוהבו אני הלא ונמפך עלי,החולק

 האפת. עליעפידני
 כ11וד לי צר בקלוני, להתכבד כיוון פלוני אםהשק

 להכבד רק להאסת בשבח בא אינו אזכי

יוסוש
 זה, הוא שם הרא"ש דלשון האפת אבלעי"ש,

 כרוחב אצבעיים היה תפילין של פקום ארתווממתמא
 נלשון הב"י העתיק וכן בספרו העתקתו כאשרהציץ,
 נ"ב ופירש זה לשון שם הפהרש"ל העתיק וכןזה,
- כנ"ל, התוס' דבריהכי  כ~וב המהרוש"ל ובאפת 
 שהעתיק ממה להיפך והלק"ט דאיא"ש בשם רקוה
 להשניח רבה מצהה בודאי כתב ולכן הרא"ש, דבריהוא
 חוץ התפילין פקצת נם יצא שלא 'ולהזהיום ההפוןעל

 ביותר, ארוך הוא אם הקשר להם לתקן וגםלמהומן
 עהברים שאינם כיון צריך אין בכפיה בהן לפחותאבל
 מזו גדולה וכדסצינו דלכתחילה, פצגת עלאלא

 חכפים פיחו שלא דברים בשלשה ע,ב נ"הבפסחים
 עי"ש, דרבנן איסור נם "1 שבכולן ואף "ריחו,כאנשי
 רבה, בכפיה בהפון פחו דלא רבנן עבדי שפירולכן
 הפוציאין בכל למחות יש בודאי ובחרה באזהרהאבל

 אר"כות פחמת סהצתן אפילו למהופן חרותפיליהן
 כה1גיחין שאין הדעת היסח פחפת אוהקץשר

 בין ולהבחין יודעין שאינם ההפון ובפרםבהשמנ1תן,
 ונם י"ח יצאו לא 'בדיעבר גם ק1אז לדובןפקצתן
 אפנפ למקוסן, חוץ רובן יצא אס לבטלה *היהברכתם

 נם היוצא "שראל לרוב וקרא המדה על י1שריז1מי
 דלא שרקפתי בשם לסקהמן חוץ שלהם תפ*5יןפקצת
 פחו דלא והבנן יפנופן, ישראל ופהשעי חפיליןסנחי
 למוהר, הדא זה דבר הנאולה, מע3בי בשםבהו

 למטופן חוץ המילין של הוכו שיצא לאחען אףדבאפת
 התום' וכם"ש אלו, בשפות לקוראן הוא לפחתרנ"כ
 בנופן יי1ראל פהשעי דאמרו דהא ר"ת בו1ם פ"סשבת

 באותן אלא איהרי לא תפילין, פנחי דלאקרקפתא
 אהען כן ולא הפצוח, ופבזין סרד נוחטתשקהשין
 ישראל ככל יום בכל תפילין וכגיחין הפצותשפחבבין
 רו3 אין לבד יריעה וחסדון  כבשגי4אה אלאהבושרים,
 פוואטשזין חיים ר' ההט1ון בב1קוטן, פונחיןהתפילין
 אנו שאין דמה גתב הרחטים שער כספרוזצק"ל
 רניל שאינו משום הוא בנשמטו התפילין עלפברכין
 נדברי רקי"ל הרי עי"וש, טקצתו אלא רובושישמט
 לא ובמטצתו פחדש כמניחן הוה חהבו דגגשמםהם"ז
 לא בדובו דגם ,ש4סר כהכ"י ו5א פחדש נמניחיןהוה
 כי כ' ז"ל המו"ח וכ"?, הלוי ולא פחדש נמניחיןהוה
 זאאע וחשובהו אה ד14ה זצא"ל מטינסק הנדול הנאוןגם
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 בעונותי הגעתי לא ועור ופקפיר ~4ני ע"זבקיוני,
 לדאפקלה מפלוח מחוייב איני גואצ( הנישתווןלמדת

 ונמרוסני לבי"טני, ומכוון 5רורות ברפוםבכבורי
 ונרע ע"ז, למחדל כ5ל בה חסירות מדת נםשאין

 ש"ר.ג4מוציא
 כמרת נהג אשר אחרי נפלאתי שיחי' ירירי עלח~בפנבמ

 מב5י הוא כאשר האמת 5אמר האמתיםת"ח
 הקונטרם שם מפורש הזכיר לא מרוע פניםכהטוא
 יהיה אני ולא מחברו לא חלילה בכך, ומה פאר,חבש
 ירמו לא זולתינו לא ונם רהו כל וטינא תרעומות5נו
 ונורה של מלחמתה ילחום נרול בכבור אשר אחרילזה,
 שמעתתא תסתיים ומינן ומיני' כמוי"ב, פעלםלשם

- לאור תצאוהאמת  כ"ש כי לבי, מיריר אנחר ולא 
 אוהב מצעי על שיחי', 'לכת"ר אהבה בלבישהוסיף
 ברברי לרון הבא מכ5 שמח אני וכן כמוהו,נאמן
 שיחי'. לכת"ר כי ונם איתן, אהבת אני ואו,הבוהרלים,
 בלבי ראיווזיו הזיזו לא עור רמילתא מקושטא14כן

 ובעל אני הטכמנו מאשר כ"ש זיזנם
 במקום כולו היתפילין מצות שעיקר שליס"א,הקונטרם

 התוס' מר' מוכרחת ראיה רואה איני ובעונותי,שער
 רמי. שפיר המצח על במיעומ שנם לומררעירובין
 נם שחייב מטלית וה"ר ככולו, מרובו שרןן3פדץ

 ררכם רכך רש"ה י"5 לבר, רובוכשמתעטף
 שחייב אמרה התורה ואמו רובו רק 5כמות ב"אשל

 שסתכסה, כבנר ציצית להטי5 שצריך רקלהתבסות,
 בזה 51"ש מצהתה, הוא 'כך מתכסים שכ"א כררךו5כן
 הנוף חובת שהיא 5מ"ר נם הו"נ או חו"מ ציציתענין

 וז"ב בה, שסתכסים ע5 החובה הרי מ"מכתפי5ין

ידם

 אחת קושיא רק בה יהעיר בכ"י עור 3שהיונהכספרי
 בלשון תשובתו דכיי בתוך דרוכגיסה שהיא יכסוקלה
 עי"ש נ' אות בסוף כתשובתו והיא לומרואין
 שליט"א ב5אך הכהן יצחק חיים ר' תפון ידירינוךנבם

 העיר סיטי ברזשוירזי אב"ר הוא כעתאשר
 יומא מהתל"י 5ימים, אברך עור בהיותו 5מו"חמכבר
 החפילין רשיעור גמור ,מ5ימור טפורש שם עוכתבע"א
 בראש מצומצם מקום שהוא נאמר אם אצבעות יב'הם

 מקורם שם שכתבו ה5ימור כמו יותר ו5א תפיליןלשני
 התו"י רברי מנגרים מפורש וה5א מאצבע יותרשיהם
 ז"5, מו"ח רעת לפי רירן עירובין התוס' 5חב'רי*ונפא
 כמו רירן התוס' של )"כ 'הפירהט היא דראיא5א

 הת"י רכוונת )ואפשר הנ'ול, יומא התו"י ש5הפירוש
 למקומן( חוץ רובן גם יצאו והטעברתא התיתוראע~עם
 שה0כיטו מהאחרונים א"זה יהביא באתידכעין

 רובא ראמרינן זה בענין זצ"ל, מו"חלרברי
 שסוף שמפרש תמיר 'בעולת ועיין ב'תפילין,ככולא
 מלמר הרע"ק השער, עיקרי פהתח5ת תהיההקציצה
 הבית נוף רק כי בזה, נזהרין שאין אילו עלוסוח
 ופ3צר התהץורא אבל שער כמקום צ"ל הפדץ4יותישבו

 בסוכה, ורובו בראשו רסני בפובה נם וה"נלענ"ר,
 לו כשאין ברירה ואם חרורו, כעין תשבו ב' נ"כרשם
 5א מי אחר בבית שולחנו כשיחזיק רק 5רורמקום
 ויוצא רירה כה'/נ מיקרי בסוכה נם ע"כ כן,יאכל
- מדאורייתא,בה  אמרה שהתורה בתפייין, 3מטא"3 
 בין ננר שער במקום שהוא חז"ל וקבלו עיניך,בין

 מרות כל והלא ככזלו, רובו בזה נאמר איךעיניך,
 קורסוכ חסר בהם טובל הוא סאה ארבעים כ"החכמים
 הנחת מקום שיעור או זה שיעור 5י ומהאצו"ב,

 ה"ל התסילין הנחת מקום נם ובוראיהתפילין,
 ס"ס חאו"ח ח"ס עי' ככולו, רובו בזה רל"שהלמ"מ,
 ז"ל. להנרש"ק שהשיב מהק"מ
 קונטרס שנית 5הרפים 5בי 9ל ע5ה כשנתים זהדאייבפ

 יר"נ חתני הוא שסחברו וכתבתי פארחבש
 אתו יש אם ושא5תיו ש5יט"א( כעת, בוסק)הנאכר"ק
 ורב ככמותו קצר מאמר לי ו3תב עליו, להוסיףחרשות
 כשהיימי תרנ"ה ובקיץ ככולו, רובו י"ל כיבאיכדתו
 5המבקר, גם והורעתי מדפיס עם רברתי כברבווארשא
 והסכמנו בי חזרתי אח"ז אך להרפיס, ברעתיוהיה
 שנק5 במקום 'כי בזה קרלות להרפיס כראי שאיןשנינו
 רואים אנו כאשר והרבה הרבה 5הקל יבואומעמ
 ותפלה, ק"ש בזמני ונפהם ופרט פרט בכלבעי*ל

 ס5יק ומה בצמצום הזמן סוף ע5 להק5 סכוכושהעולם
 כעוה"ר כאשר וכ5, מכ5 ק"ש זמן שנתבטל ערבהו,
 כותקנים שמקילים כל ופהט פרט וב3ל כן, רואותעינינו
 ומזה - מסהרים אלו אלא כוטהרים אלו לאאח"כ

 גרו'ים תפילין 5ישא שם שהחסירים במקוםנשתרבב
 רובו נם תפי5ין נושא אינו מאלף אחר גםאשר

ידכפף
 נזהרים שאין אנשים וקצת לבחשה, להיוון יכולההכית
 וזפי5ין שהרוב כיון זכווו לל3וור "4 או5י בכיח נםבזה

 באפיקי ועיין )4ס"ז, ככולו רובו הוי שער,במקום
 סקי"ד ס"ח הט"ז רברי ג"כ תביא כ"ה סי'כגינים
 צריר נשאר ומיעוסן ממקומן רובן שנשמטושתפילין
 מחדש כמניחין רהוי למקומן כשמחזירן ויבררלחזור
 ס"ג( ס"ק ובלקו"מ י"ז ס"ק בבה"ט ועיין בפמ"נאב5
 מזה סשמע לברר, א"צ רובן בנשמסו אף רלחב"יכתב

 במקומן עדיין ורובן התפילין מיעוס רק נשמםדאם

 נם אם רה"ה מוה מהכח וא"כ ~רר, א"צלכו"ע
 מונחים רובן שדק 3אופן הניחן הנחתןבתחיית
 ו5כן י"ח, ויוצא תפי5ין מצות נזה מקיים ג"כבמקומן

 5א ררובן רכי'ון לכרך א"צ לנו"ע למקומןכשמחזירין

 ויפי"ז במקומן, מונחין שהלופילין מקרי עדייןנשמסו
 ש5 שקצה האנשים אותן על זכות קצת 5צדדיש

 בעיקרי אצ5ם מתחי5 אינו התיתורא ש5התחתון
 ררוב רכיון רי"י הימנו למטה מעט רק 'כהלכתןהשער

- בריעבר, גזה י"ח יצא בם9ומן מונחיןהעזפ*5ין  
 שנתנו בקומץ פ"ב יומא בירויפלמי מצינו לוהורונ43ו
 נקגאי ראם הרוח, והפריחתו ואהקטירו האישיסע"ג



 י 'ז אחרוןינטום ם י א למ
 ראו ועיני דטיעומא, מיעוטי' רק ורובם שער,במקום
 ועוד לתוכחתי, ושחקו המצח על כולו גי זרו5א
 באבותיהם ראו וכן המצוה" היא "שכןאמרו

 וכו'. וכו'ורבותיהם
 ע"ז, נם ברכה עליו תבוא הרבנים, ע5 ימ5יץל4*2שר

 כן, ימלוץ וצדקתו לבבו סטוב רק זה נםאבל

 ואיגם שותקים בעצמם רבנים והרבה הוא כן לאאטנם
 מרבנן יש ונם המצח על התפילין גשכל גםמוחים

 ה5א שיהיה, ואיך כ5ל, ידעי לא או עלה, ועברודידעי
 במקום בו5ו היא דהסצוה מודה שיחי' סעכ"גנם

 בכל הלא בזה, יש ודיעבד 35תחלה אי4א וא"כשיעור,
 ולא הדיעבד גמו דוקא נעשה ומ"ט המצוה היאיום

 טירחא עעם בלא ידינו לאל ש"ט בגשקוםכהלכתחלה
- אתמהה. כ5ל.והפסד  לבבו להעיר ראיתי אכ"ז 
 מפלפל הוא אשר דבריס בכל לדין אךבקיצור,
 אחר לעוז ואר5י אופן בשום 3שת לי א"אנהרחבה

 אעבוד אשיב מטרדותי מעט פנוי להיהע ד'כשיזכני
 רא.פרשתא
 ההערה וביחוד נ' מר לן שדר די "ח"ת ע5ת"ח

 האמת חגמת בעניני בהר"מ נראהאשר
 מש"כ מתפילין פ"ו מלצונו געינינו נראה כןהסמעט
 בשל וכמותן ראש בשל כו' אוכרות נ"א בהםש"ט
 עמוק סוד בוה שיש לנו מודה הלשון אריכותיד,

יוש

 וה"ה הבעלים, גתבפרו גרוח שרח והמיעוטיובו
 דה"ל ולחתות, לחזור וא"צ יצא כה"נ 'הדשןנתרוכאז
 ה"נ וא'לכ המזבח, אצל מונח שתרמ הדשן כלכאילו
 מ"מ 3מקומן, מונחים התפילין גל שיהא דבעינןאף

 עי"ש, יצא נ"כ גמשומו מונח רובן רק אםבדיעבד
 יצא שלא לצמצס צריך ודאי ~תחילה ומיהו נמיוכתב
 עי"ש 5סקומן, חוץ מהתפילין כהטהואף
 דמבואר 'בהא שהקשה י"ב סי' ק4תיה יבאבןךעיין

 למסומן חוץ תפילין סקצת אפילו יוצאעטום
 כמו בזה וכתב כנולו, רובו אמרינן לא אסאי יצאלא

 פרשיות ב' בפירש"י ועי"ש כ"ח, מנחותדאמד-נן
 כהטום מע3ב אחה חסר ואטילו זא"י, מעכבתשבמיויה
 דכתיב ב~זפילין כמו"כ תמה כתהבה הכהבתם,דכתיב
 הקשירה מן שהוא כל ואם תמה, קשירה געינןוקשרחם
 אינה שקצתו וכיון תמה קשירה זה אין במקומהאינה

 ורק מקומה על מונחת הקציצה 3ל ואפילובטקומה

 בזה מקיים אינה למקומה חוץ בולסת מהת"תוראקצת
 הכל וריבועה דהתיתורא כיון תפילין דגחתמצווע
 תמה קשירה וקשרתם 'נאמר זה כל ועל הלס"מהוא
-וכו',  ילפינן רובא דין דעיקר להרץ נתב ועוד 

 בעינן ול'כן להטות, חביס אחרי חכתיבסטנהררין
 ומניאות קיום להרוב יש בסנהדרין דכמו דהתסדומיא
 ה-וב אין רובא דיני בכל וכן המיעוט סיוע בליבפ"ע
 להרוב, הבטי הסיעוט טטל בגה"ג להמיעוטצריך

 וביאור וקיוס מציאצת לו אין דהר4ב היכאכהשא"כ

 בחכטת לו רב ידיו אשר וכת"ר לבאר וא"אכפה"ג
 רמיזותיו. יביןהקבלה

 הד"ם בד' עתה עוסק כ"ת ואשר עלה,י84ו44מן84ן
 5שונו על בזה, על אעירו א"טות,בחל'

 בתורה עוסק היה ואם בה"ב שכ' מאישות,רפם"ו
 יטרח שלא כדי אשה ס5יקח מתיירא 'והיה בהוטרוד
 מן ויחבטל אשתו בעבור במזונות ימיד( שצ"ל)נ"ל

 פטור במצוה שהעוסק להוזאחר מותר ה"זהתורה
 בת"ת. וכ"שמהמצוה
 הרי וכ"ש, מהו בת"ת, 31"ש לשון מאוד לילרזכפלה

 המצוח, מכל בזה נרועה ת"ת מצותאדרבה
 הא על פ"ק, ובברכות דשבת פ"ק בירושלמיוכדאיתא

 עושה אינו סוכה וא"ג ק"ש, לקרוא ל"מ דר"ש שםדאי'
 לו נוח ,עשות שלא הלטד לר"ש ול"ל וא"קולולב

- ע"פ, שלייתוע4נהפכה  פו"ד מצווז בין יהיה וא"ב 
 ודאי לנמרי, שמתבטל כזה באופן ולוב, סוכהלמצות
 הלימוד שעיקר פו"ר, מצות ספני נדחות ת"תשמצות
 אב5 ליישב, בדעתי עלה נדול ובדוחק 5עשות.הוא
 5ענ"ד. מאוד תמוה הוא שגותב כ"שלשון

 ומוקיר 'באהבתו, המתכבד ידידו בזהוהנני
 טוב. בכי ומברכו ותורתו, ערכונאון

 תאוסים ראבינאוויץ דודאלי'
 יצ"ו מיר פק"ק יושב אנכי עמי'בתוך

יוגצה
 אחת תיבה חסרה דאם בנ"ד כגון המיעוטבלתי

 כל של והביאור הכוונה עי"ז נתקלקלמהפרשה
 אינה באם חז"5 דרשות כמה האיכא ובפרטהפימה,
 ושבזה בהן נדרשת שהתורה מיהחת י'"ג בכל אוענין
 וביאור קיום לו אין ובלעדו להסיעוט צריך הרובנם
 כיון וה"נ להרוב ובטל טפל שיהא חדין מןאינו

 הראלי למקומה חוץ היא פרשיוה מהב' פר,שהדמקצת
 דכיון ב'מקומו הוא שהרוב מה מה,ני לא שובלה,

 יהיה האחד שהעיקר ברין אינו להמיעוט צריךשהדוב
- עי"ש, כקיצור, עדכ"ל השני להעיקרבטל  ובאמת 

 אם לענ"ד עדיין תלוי ובכ"ז הס, טעם שלדברים
 לימוד מאיזה איו הל"מ ג"פ הם תפילין שלדהשיעור
 פיר,שח דלא הוא זצק"ל הגאון מו"ח ולשיסתחז"ל,
 שפירשו השיעורים כל כטו כתפילין שיעור חי"ללנו

 ע"ש, ח"ר ת"ז בספרו בזה יביאר שהאריך כמוחז"ל,
 הנרא"י מרן שהוא פאר חבש' בעל שהגאון ליוכמדומה

 להשיג שיצא ישראל, לארץ הרפנים ראש זצ'/לקוק
 וטרברי הנ"ל, שתיה אכן הס' ג"כ הבי,א ז"ל מו"חעל

 דוד אלי' ר' כש"ח והצדיק הגאון שכתבהטכתב
 נראה קדשו, יד מכתב שהעתקתי זצק"לתאומים
 אף ככולג דרובא 5הכלל הסכיכצ הם שג"כמפורש
 במקום כי כזה, קילות 5הדפיס רצו שלא רקבתפי'ין,

 ותו בג4כתבו, עיין הרבה, להקל יבואו טעטשנק4
 מידי.יא

 קעס5ער אבינדוריוסף



ד ך 'י אחרוןכענספים ם י א לף3ה
 בסימן

 הנ"ל דיקרות על הנהם"ח שהשיבמה
 אישדת הלכותוברמב"ם

 קראז שבס, ר"ח ב', יוםנעזה"י,

 מיר רק"ק הנאב"ר ירירילכבור

 נם רמז שהרמב"ם לסייעני ירירי כבורגנעם"כ
 כתב בי האמת לחכמת היר בס'ברבריו

 תפילין של בפרשיות שיש י"ר הל' תפ"לין מהל'בפ"ר
 שיש סורה לשונו שאריגות נתר"נ דכתב אזכרות,כ"א
 הק' הס' לשון הוא זה כי ההא כן וראי עמוק, סורבזה

 של בתפילין התפילין, כדטער פ"א ר"ס חיים עץפרי
 בתים ור' אקי"ק כמנין אזכרית כ"א בהם ישראש
 ונ' הוי', שם ננר פרשיות ור' אקי"ק אותיות ר'ננר

 כו', המיך חיי מור הם כי חיים 'ני' אלי'שמות

 )1(יעוי"ש
 מהלכות רפט"ו הרמב"ם ברברי כתר'/ג שהעירדגנה

 מליקח להתאחר ארם שיוכל שכתבאישות
 בטעמו וכתב התורה מן יתבמל עאאח'קכ יורע אםאשה

 ופתב בת"ת, וכ"ש המצוה מן פמור במצוהשעוסק
 ת"ת מצות ראררבא ראמר וכ"ש לשון לורתמוה
 רפ"ק בירושלמי וכדאמר המצות מכל בזהנרועה

 ופריך לק"ש מת"ת מפסיק היה לא ררשב"ירשבת
 ולעשות סוכה לעשות שמפסיקין ר"ש מורה ולאע~י'
 ולולב 0וכה למצות פו"ר מצות בין מה וא"כ כו'יולב
 נרחית ת"ת שסצות וראי לגמרי שכ(תבג(ל כזהבאופן
 כו'. פו"ר מצותמפני
 לא לנמרי פוייר מצות רלבטל הוא הכי ויאיהנה

 ביותר בתירה חשקה שנפשו למי אלאהתירו
 הרמב"ם וכתבו בזה כאנדם שהוא ומשום עזאיכבן
 בלשונו הרמב"ם רייק הרי הכא אבל שאח"ז, בה'שם

 להתאחר אלא התיר שלא הרי אשה, מליקחלהתאחר
 שקבוע מצוה כל כי והוא אח"כ, פו"ר מצות4קיים
 סוכה לנגד ולכן ספני', ת"ת רנרחת וראי זמןלה

 הירושלמי הוצרך ק"ש לגבי וכן נרחית היאולולב
 זמן, לה רקבוע וכדסום שינון וזה שינון דזהלתרץ
 נרחית לא בוראי זמן לה קבוע שאין המצוה נגראבל
 מקרא לענין ורק אח"כ, המצוה 5קיים אפשר אםת"ת
 מגילה בריש אמרו כלה דהכנסת מצוה ומתמנילה

 שיוכל אחרת מצוה בשביל ולא בשבילן ת"תרמבסלין
 כננד ות"ת שאמרה הברייר~ו רוראי אח"כלקיימה
 הרמב"ם ינ"כ 'כתב ולזה היא, פסוקה הלכהכולן

 ט"מ לשמוע ת"ת מבטלין כעילה בהל'ודעשוהש"ע
 גרועין המצות רכל הרי כו' תורה ש5 מצהן משארק"ו

 זמן. להן קבוע כשאיןמת"ת

 תסילין בהלכות כהשנה זיו בספרו ועיין)1(
 חממרר(. )הרב י"ר,הל'

 יוחנן ר' שאמר הירושלמי רברי עיקרדלענין
 הנ' לק"ש, סת"ת מפסיק היה לארר,שב"י

 שם ראמר עליו פלע ייש רף ד"טבת בפ"קרירן
 י"ש יוחנן א"ר לתפלה מפסיקין ואין לק"שמפסיקין

 מפסיקין ראין רתניא והא וחבריו, רשכ"י פגוןאלא
 יעוי"ש לבר, שנה בעיבור רק לה מוקי 4ק"שנם

 באה"ר, רו"שירירו,
 מורבאוויץ וואלףזאב

 גכציגנן
 צד בפ' עה"ת בפירדשד רש"י דבריביזטדב
 להגהמ"ה מודילנא דד"ש הנחוןותשובת

 -א
 אשר במקום דגו', האשם" "וזאת בקרא צובפ'

 ריבה ישחמו, פירש"י האשם, אתישחטו
 שנא' בצבור אשם שמצינו לפי הרבה שחיטותלנו

 לצפון, צבור עולת להביא בעולה ותלאו רביםישחטו
 השחימות הן מה א( האלה לרברים כיל הבנהואין

 אשם שמצינו יפי שאמר מהו ב( ? לנו שריבההרבות
 האיך א"כ אררבא וחלא רבים, ישחטו ש'נאמרצבור
 איצסרך הא הרבה, שחיטות מישחטו, לרבותיש

 חלא ? בצבור מראיירי רבים ב'שון ושחמוימיכתב,
 ליתא, בצבור איתא ביחיר אשם י"ר, בתמורהמפורש

 שכן שבהן השוה להצד מה י"ג בזבחים הואוכן
 שאינו באשם תאמר ור"ל כביחיר, בצבורישנן

 הקרבנות, ממעשה בפ"א הר"ם וכ"כ עי"ש,בצבור
 ותיאו ראמר מה וגם יעולם, מקרבין הצבורואין
 ביאור צריךבעויה
 "ריבה וכצ"ל ברש"י הוא סופר יטעות ניענ"ילכן

 אשם מצינו שלא לפי הרבה שחדטות~נו
 שוחטים לנו ריבה ור"ל רבים, ישחטו שנא'בצבור
 "לפי בכאגמו ואמר ועברים, נשים גרים אפ"לוהרבה,
 כתיב רלכן לומר שנוסל בצבור אשם מצינוש)א

 רבים שהם בצבור ראיירי כדטום רבים בישוןישחטו
 וע"כ ? רבים בלשון ישחטו באמת כתבי למהוא"כ
 ועברים ונשים נרים והם הרבה שוחטים לרבותרבא
 הפסולים כל פ"נ, ריש בזבחים רנשנו כמו הפסוליןוכל

 בנשים בזרים כשרה שהשחימה נשרה שחיטתןששחטו
 הוא וכן קדשים, בקרשי ואפילו ובאשמאיםובעבדים
 כאן ריבה ישחג(ו וז"ל, זה קרא על בת"כמפורש
 העברים, ואף הנשים ואף הנרים אף הרבהשוחטים
 ברש"י זו תגהה ירפיסו שהמרסיסים לרעתיומהראוי
 דכתב דהרר ומה בצרו, ועכ"פ היא מבוארת כיעצמו
 נ"כ הוא לצפון, צבור עדלת להביא בעולה ותלאורש"י
 צבור לעולת מיכן אומר ר"א וז"5 שם התו"כמדברי
 רריוקו רש"י ומפרש בצפון אלא שחימתה תהאאפלא
 דאמרי דהעולה משום ור") בעולה, שתלאו מההוא



 עי אזט פטטי ם י א למ
 ~שחנן כתיב בו ו2ם )יטום צבור בעולת הואבזה

 כיט כפ"חסו הוא ישחטו האי דודאי רבים,4שון
 ואמר צבור בעולת הא*טם ותלה בצבור, איתאדע41ה

 האיטם, את ישחטו העולה את ישחמו זחטרבמקום
 כא להורות ני עצמה באשם מפ1רש צפון כתבויא

 ירך על אותו טחמ "ו ויקרא בפ' בעויה דכתיבבצפח
 יחיך בלעחן 1טחס יטם דכתיב אף צפונה",המזבח

 'טנם צבור בעולת גם אלא אייי לבד יחיד בעולתלא

 שדחק אהרן בקרבן ועי"ט וד"ל דוקא צפט מעונההיא

 יה ומפרש "צבור" יצרוס ן 'טא ואמר בזהבעצמו
 עי"עג המעחד, כהום יטהוא מבמקום לה יליףדר"א

 וכ10"יט אלו, יש"י מדברי דברע נסתרוומפורש
"4( 

-ב-
 כסלו כ"ח דחנוכה ד' ה' עםבעה"י

 לפ"ק קדשיך בחצרות "נרות" והדליקויפרמ

 מבא וברנתא אריכי וח" 'טמיא מן רבא יטיסאתיתי

 סוע"ה החו"ב הכפורסם הנאון הרביכבוד

 נ"י מורבאוחץ וואלף זאבמו"ה
 יצ"ו קראז דק"קאב"ד
 נחמדים ספרים כמהבעהמ"ח

 בצלו וה~ןסתופפים אליו חמלךם ולכל לו איטר ולכילו
 העולם עד 1טלום חייםיהיה

 מכיבו כי יהודיעו באתי הרמה ואחדש"תש*כיה"ר,
 מהנהתו נחת רוב וקבלתי לנכח קבלתיהנלה

 בהנהתו כיח ויפה צו בפ' בחומוט רש"י בד' הניה"מטר

 ו י ריבה ישחסו ברש"י להניח צריך דכןדודאי
 זה על רש"י וכתב בתו"כ, ,טהוא וכמו הרבהשוחטים
 דיא איטם גבי ישחטו מדכתיב הוא ח4ימודדעיקר
 לעחן ישחמו בו לומר שייך ויא בציבור איטם נומצ
 בנרים אף לטחומ כשרים דהכל ללמד דבא וע"נרבים
 בביאורו זצ"ל מלבי"ם הנאון כתב וכן ועבדיםולשים
 זה לאעא"מט הכתוב הקדים לא דכהח"ה התו"כעל

 ואינו בציבור באין דהן משום והיינו וואשאת עולהנבי
 י2פיר בציבור בא שאינו באשם אגל רבים מלשוןראיה
 בחומש, רש"י טו' כלל הביא לא אבל רבים מל'ראיה

 אותם אצוה ראם בדפום חומשים כשידפסובודאי
 דיה רש"י דברי לף" ואכן --- ר", כת"ר בשם5תמה
 יטם נבי רק נצרך לא הלימוד עיקר דכל לומרטקום
 בזבחים ילפינן נבר ושלמים וח,טאת עולה גביאבל
 הבקר בן את ושחט מדכתיב ובנשים בזרים וכשר5"ב

 בנר, כשר דוי?חימה סכלל אהרן בני והקריבוואח"נ

יך
 בזה, נ"כ ?ד שע הנ"ל עה"פ תסיסה בתייה עגיץלא(

 ובאמת זה, בענין שמואל הגיתי בספרועיין
 רש"י על הדא"8 בפידרט בציבוד מחיבה נסצא5א

 כל נמצא ט ברלער הר*א חוצאת רש*ימנגירשת

 וירעינן כהונה זריקה גבי ושלמים דעשאת נבי כתיבוכן
 ישחטו דכתיב באיצם אבל בזר נשרה דהפשיטהטינה
 לא אי זריקה גבי כהונה הוזכר ולא יזרוק דמוואת
 ששוחמ דמי הו"א יבים, לשון בשחיטה כתיבהוה
 ודו"ק. הזורק,הוא

 באה"ר, דו"שידידו

 הכהןשלמה

 דסימן

 טוב ארץ - דששריןתורת

 המהבר מבן פליאה למדרשישוב
 אליו המהבר הנ4וןותשובת

 קראז לפ"ק, תרנ"מ לסוכות, יו"כ בין ד'יום

 המפורסם הנ' הרב אהובי לבני וברכה שלוםרב
 נ"י מורבאוויץ צבי מ' ובקיחריף
 דברי יבאר שכתבת 1מה נחת, לי1ב קבלתימכתבך

 מנ"א, מבעל רענן הזית שהביאהילקום
 מדךט הביא טנ"א מבעל רענן הזית דבריך הםואלו
 שפמור טוב ארץ אי וייך בראשית מייקומפקיאה

 די"ל ולענד"נ רפז, בדרך בוה ה~ך והמנ"אממעשר,
 דאכנך ב' קל"ד חולין הש"ם דברי עפ"יבפעפיטוו2

 סמעשר וה"ה ופאה עמכחה מלקנ! פמור ענייםדבאין
 ענין בכל חייב שהוא שם אמר כהונה טתנות דרקעני,
 עניים בה שאין הארץ וא"כ בהו, כתיב דנתינהכדטום
 כוונת וזהו מוב, ארץ היא בודאי עני ממעשרשממור
 שלא ומשום עני ממעשר ר"י ממע'2ר שפמורהמדרש,

 אפרים יד עי' )אנו"ת, דבריך, הם אלו עניים, בההיו
 במתנוח והנה בד"ה כהונה מתנות בהל' ס"א סי'יו"ד
 נתינה ביה כתיב דלא מעמא היינו דהתם כו'עניים
 חיוב אין אבל לנל הפקר שיהי' דהיינו אותם תעזוברק

 עניים בשביל להצניע א"צ ומה"מ ליתן, עליומומל
 אלא מאד, מאד יהוא ונחמד ונעים עיי"ש(,כו',

 להעיר, יש אבל הם, חכמה דדבד דאף תבלין,שמחוסר

 חולין וכדאמרו נתינח ביה כתיב עני במעשר נםדהרי
 בתוך המתחלק בם"ע אלא זה שאין ואף ב',קל"א
 ולא בע"א יטם התום' כדכתבו הפ)שח עד שהואהבית

 אם אבל ואילך, מפמח הנורן בתוך המתחלקבמעשד
 אותם ליסח יצמרך הפמח לאחך גם הרי עניים יהיולא

 ליגשר אפענר דלכאורה אלא יופסדו, שלא כדילביהו

יומה
 הגהח הכניסו שונות הוגמטים ובחוצאחע הזההיטע
 מז היה זצ"ל הנהמ"ח וטו"ח הש-י. בפניםוהערה

 עם גהתאם 5הניה ע"ז ועמרו ששררוההאשונים
 ננ"ל. גהניפהחירת



ז'ך שדחטטדסמלאים
 לעשות מוכרחים היו שם עניים היו שלא ד3יוןדגי
 ולשחר כרמו א)ז המפקהר ב' קל"ד יטם דתניאבהא

 המעשרות, מן ופטור נו' בפרם חייב ובצרוהשכים
 אמנם המעשרות, מכל פסורין ע~היו טמי א",טילפי"ז
 ואמתיים נכונים ודבריך לזה, צורך איןבאמת

 הירושלגר דברי הוא הזה המדרש רהנה מאד,בפשיסות
 ייבושש כתיב ריב*ל אג1ר )ז"ל: 5"א פ"ושביעית
 ולמה סוסיתא זנ סוב בארע וישב אחיו מפנייפתח
 בעי אימי ר' המעשרות, מן שפמור מוב שמהנקרא
 שנתכבשו כסי אימי ר' סבר הן מיסין מבעייולא

 כו' יהושע שלח פרממיניות שלש שטואל ר'דאסר

 לעשות ישלים להשלים יפנה להפנות רוצה שהואמי
 כו' רהטליכוו נבעונים כו' פונה נרנשי יעשה,מ5חמה
 הנרנשי סארץ היא רסוסיתא 13שמע ולכאורהעכ"ל,
 שנתכבשו כג1י לאו פינה רמעצמו דכיון לריב"יום"ל
 דלאו רכיון רמובי אימי, ר' עם דמליג הוא ובזההוא,

 סן ופסורה כח"ל רינה בה החזיקו כיבושע"י
 הכי, 4ומר נלל דא"א נראה בא13ת אבלהסעשרות,

 ע"י יטלא בה שחחזיקו נבעון גם אסו דא"3חרא
 ריעותא דאיזה ועוד לדידיה, כח"ל דינה ג"כביב'וש
 המוב, ברצונם אלא כיבוש ע"י החזיקו שלא מההיא

 בית סהל' בפ"ו הרמב"ם וכדכ' עריפי, האואדרבא
 במקדש אומר אני ולמה וז"ל ט"1 הי'הבחירה
 שאר ובקדושת לע"ל, קדשה ראשונה קדושהוירושלים

 לע"ל קרשה לא וכיו"ב ומעשרות שביעית לעניןא"י
 ושכינה השכינה מפני וירושלים המקדש שקדושתלפי
 ופפעשרות בשביעית הארץ חיוב אבל כו', בטילהאינה

 דיי
 פהס שהמלך טה מהני מה מונן אינו דלענ"ד)א(

 הנותן מרעת חזקה והיתה רשות, להםנתן
 אלא הארץ את קנה לא גופיה המלך כורש הרימ"מ

 הכיבוש, שיתבמל ער אלא זכות בה היה 'ולאבכיבוש
 בשביף יקנות מחמתו ראתו ישראל עריפא מיוא"כ

 כן ראיתי ובאמת בה, לו שהיה ממה יותררשיונו
 דברי לתרץ מפורש כן נמי שכתב עריות פ"חבתוי"ט
 ר0בירא לתרץ ונ'ראה וז"ל הכ"מ, מקושיתהרמב"ם
 בחזקה משא"נ כבוש, ומבטל אתא נכריםדכבוש
 בה, להחזיק רשיון להם שנתן פרס מלך מירשהחזיקו

 הנותן, מרעת שהיתה לחזקה, ומבטל כבוש אתיאלא
 ליש'ראל שנתנה השי"ת מנתינת להשיבואין

 לישראל נתן שהש"י שכמו להשיב שישבראשונה,
 מהם 'וימלו המחריבים שיעלו נביאים נבאו כךהארץ,
 לקיחת על אבל שיחזיהה, פרם סלך כורש על נבאווכן

 בפייוש נבואה בה מצינו לא מידינו הזאתהאומה
 נגזלת, קרקע ואין גפמנו, נמלוה כדין שלאולהיפך

 שהביא שם, בפהטניות המהרי"ח בחדושי מצאתיובן
 וז"ל ביותר רבייו על להעיר נמי וכתב הנ"ל,התוי"ם
 במה במלו עצמה הן שכבשו רסה בזה תיקןדסה

 להם שנתן ובמה  סהם שכבשו יבכחע מהם,שכבשו

 שנליחה וכיון רבים כבוש שחוא ספני אלאאינו
 שעל5 וכיון א"י, מן אינה שהרי וטשביעיתממעשרות היעו" מן ונפטרה הכבויט במי מידיהםהארץ
 שהחזיקו בחזיה אלא בנבוש קדשה לא וקדשהעזרא
 ונתקוהט בבל עולי בה שהחזיקו מקום נל ולפיכךבה

 שנישח ואעפ"י היום מקודיש' הוא השניה עזראבירו,טת
 הרי עכ"ל, ובמעשרות בשביעית ומייב ממנוהארץ
 שע"י מחזקה עדיפא כבוש בלא רמזקה ספורשדאמר
 שם עליו וכתב נרנא בי' שרי רהכ"מ איבראכבוש
 יא וימה כבוש מכח נרול חזקה כח מה יודעאיני
 חזקה, במלה סידנו הארץ כהשנלקחה נ"כ בחזקה.אמר
 חזקה, שם ה4ה 4א וכי בנבוש ןטנתקד'טה בראשונהותו
 כבוש עם סחזקה כבוש בלא חזקה עריפא מיאמו

 ע3"ל.וצל"ע
 ואין הם במעמן ברורים הרמב"ם רכרי יענ"ראבל

 בקרקע חזקה דין רתרי קושיא, שוםבוה
 מתנה או בסבירה ברצונו אלא שייך לא אחדשל

 בקרקע בעצסו יחזיק אם אבל וקנה חזק 4ך לושיאמר

 הראשונה החזשה ולכן בה, אית 3הטשא מירי א'חרשי
 היתה כלום לאו הרי מלכים ליש של בע"כשהיתה
 בכבוש באה ולכן רבים כבוש מרין אלא קנאוהולא
 כהטא"כ ישראל, של מנבוש והוציאה ,נבוכרנצרשל
 בכההנה כד"ת נמורה בחזק5 קנאתה הרי עזראבימי
 לקנו חזקו לכו להן ואמרו פרס ממלכי וחלוסהנמורה
 השניה ההיא וקרושה לעוים החזקה פקע יא שפירולכן
 )84( ברור 'וזה בקרושתה היא היום ונם יע"ל גםקד,טה

 אר"י התורה, בהתחית בראשית פ' בר'ט"י)אבו"ת,

יומוט
 על אפשר אז מהם כובש היה אם זהו פרם טלךרשות
 מדעת רשות יהם נתן שכבר 'מאחר יומר הדוחקצד
 א"י, כבשו אחרים האומות אבל 'חזור, יכויאינו
 יותר ממנו שבבשו אהר פרס לסיך כח י'2ובמה

 שיא שכתב ובמה י'2ראל, כל בתחילה שכבשומכיבוש
 נייות, ד' ע4 יש נביאות וכמה כמה הלא בפירוש,ניבא
 א"י את יחלוטין פרס מיך יהם נתן לא הלאועור
 ט' בנחמיה שמפור'2 כמו מס ייתן צריכין ש,היורק

 נתת אשר והארץ עבדים היום אנחנו הנה ל"ופסוק
 עייה עברים אנחנו הנה וכו' פרי יאכו'לאבותינו
 מפורש בעזרא ונם ע"ש, וכו' ימ4כ,ם מרבהותבואתה

 יבחמ"ק יטשייך ומי הכהנים אלא המם מן פמרושיא
 רבשימא רק הוא הר13ב"ם שכוונת נראה אבלע"ש,
 כי באמת היה אז כיבוש ע"י עזרא בימי היהאם

 אם כי עזרא בימי היה לא אבל ניבוש, מבטלכבוש
 קרשה ואפ"ה כנ"ל, מם ע"י נרים שהיו בעלמא,חיקה
 ב"ד אין הלא עזרא רנרי לבטל יכול סי א"כעזרא,
 אף באמת לעולם כך נשאר וא"כ וכו' לבטליכול

 כגשו חייבים יהיו בכ"ז מם ע"י ישראל שםשידורו

 וע"ש ע"ש, עכ"י הרסב"ם רברי ביאור כך עזרא,בימי
 בין לחלק לרמב"ם ל"ל ואילה"ק ישראל,בתפאדה



 י יי אחרוןענטרם ם י א לכה)(1
 פתח ום"מ כו' התוימ את להתחיל צריך היהיא

 אה"ע יאמרו ,4אם גו', ג?עשיו כח גמטוםבבראהטית
 גוים שבעה ארצות שבבשתם אתם לוטטיםלישראל

 בר4את הוא היא הקב"ה 'טל הארץ כל להם אומריםהם

 אוה"ע, טענת יפלא הנה בעיניו, ישר לאשרונתנה
 בירה יכולת ש'יש אומה 'שכל כך, הרא העולם דרךהלא

 נשמע 5א ומעולם ארצות כובשת ולבבושללחום
 ימענו ולטה אתם לממים בטענת זו על זו באיםש"ה"ו
 לפי זו במענה באים שהם י"ל אבל ? לישראלכזאת
 חזקה אין ישראל דיני פי שעל ניון ישראל, ודינידת

 עפ"י באה שאינה ביון 'חזקה, דין בנרר כבו'28מע"י
 דין כלל לבם שאין אתם לממים א"ב הבעלים,רצון
 ישיא5 וברוני גוים, ארצות 3בשתם שהרי בארץ,חזקה
 הם אומרים ע"ז חזקה, אינה גבוש ע"י שבאהחזקה
 בראה הוא היא הקב"ה של הארע כל להםישראל
 צריכים היינו לא כלהטר בעיניו, "טר לאשרונתנה
 וקנה, חזק של דין לנו שתאמרו שלבם רצוןלבקש

 הקב"ה של אלא הארץ, של מבעלים אתם איןשכאפות
 בראה הוא האוץ, כל אדון ו'הא הבידה בעל הואהיא,
 שלו הקכ"ה פי ועל נלומר בעיניי, ישד 5אהטרונתנה
 למסוג8ח, הסויטיא תיהדר א"כ א~ם לנו, נתנההארץ
 הבעלים רצון באן ואין ל"טדאל, נתנה שהקב"הכיון
 שכתב החילוק כאן אין וא"כ נלום, כהטגושהנוים

 לא כבוש ע"י שחזקה בטעם זצוק"ל הנאוןאאמו"ד

 ברצון לא החזקה שנעשה משום דזהו חזקההוה
 הנ"ל רש"י דברי בכוונונ שביארנו כפי דהריהבעלים,

 באמת למה יקשה שוב וא"כ בארץ, כלל בע5ים הםאין

ין*

 ברצון החזיקו נמי ירויטלים דהרי א"י לשארירושלים
 סדלא ומקד"ם דייויטלים י"ל א"י, ככל ודיגהכורש
 ושאר לקד"2ן, עזיא צריך היה יא כמטם שכינהזזה

 ע"ש והוחק, בחזקה, לקדש עזרא צריך הוהא"י
 דכתב דהטעם כתב הגמטנוות על יעקבובהפארת
 חזקה, ע"י שהיה ב' קדוע4ה במלה לא דמש"ההרמב"ם

 ויהיה א"י נקרא שיהא לענין א"י 5שאר מועילזה
 חמקד"ם קדושת לענין כהטא"3 ומ"ע, בתרומהחייב
 לא זה המוקדשין למקומות הנכנם כרת חייבשיהיה

 שקרושה וע"כ ואו"ת, נכיא דבעינן לקדש עזראיבול
 לחילק הרמב"ם הוצרך וע"כ כטלה לאהראשונה

 שמביא י"א טי' אכההם בדבר מצאתי שובהנ"ל,
 כעצטי שכתבתי מה להקשות נמי וכתב הנ"להתוי"מ
 ע"ש למאד בזהוהאריך

 פ' דש"י להכיא כתב שליט"א הרב נ"סי שמרוטדץ

 סכדת עם לבאר התורה, כהתחלתכראשיח

 חזקה אין ישראל של דיני פי שעל כילן זצ"לגשו"ח

 ע"פ באה שאינו כיון חוקה דין כנדר ככוששע"י
 יין כ% לכם שאין אתם לממים א"כ הכעליםדצון
 ליעתי 'וכו', נוים ארצות כביטתם 42הרי בארעחוקה

 כבוש, ע"י שאינה טחזקה נרועה ככוש 42ע"יחזקה
 ע"י שבאה כהחזקה הראשונה החזקה תהא לאולמה
 וק שהכל כיון המהנת, היא זו דאדרבא לי54 זעזדא

 הוא היא חקב"ה ש5 הארץ כל לבד, הקב"העפ"י
 42כבישנו גחע'חלה וא"ב בעיביו, ישר לאשר ונתנהבראה
 ואאק"כ לנו נתנה 42הקב"ה רעא היעו נויםארצות

 י42ר 5אן4ר ה*ב"ה ונתנה נבוכדנצר באבעונותינו
 ה'חזקה סדהטת טמילא ונתבטל לנבוכדנצר,בעיניו

 בידם הארץ שהיונה בשעה מתחלה ני ואםהראשונה.
 שהיו מי לכל הארץ לתת בידם היה הקב"ה רצוןעפ"י
 מידם ושטקכל 'חזקת דין היה זה רצון ועפ"ירוצים
 דין אבדו הכבוש בשעת אח"נ אבל נמורהבחזקה
 שנעשה גיון חזקה תוית דין להמבבש שיהי'בעלים
 פרם רמלכי אח"כ ורק ברצונם. 'ולא כבויט ע"יזה

 ע"י ונתסד,2ה כטענה בנדר לישראל הארץ אתנתנו
 כעה"י נבון דזה ודו"ק להתבמל, יוכל לא זהעזרא
 ומאירים(. שמחים הדבריםלהיות
 נבעון ועיד הנרנשי ארץ של חחזקה נם הלאדעיעדץ

 עדיפי נ"כ בבוש ע"י שלא ברצונםשנעשה
 ואין כבוש, ע"י בע"כ שגעשה א"י כל שלמחזקה
 בביתם והיו אתם שהשליטו הגבעונים דלעניןלומר
 ולכן הכי אמרינן שפיר וקנו חזקו לבו ל"טראלואמרו
 ו"טפיד נכעון טעיר הנ"ל היאשונה קושיא קשיאלא
 ועוד בבויט ע"י היתה שלא אף 3א"י נחשבתהיא

 שהלכו הגהגשי בארץ כה2א"'כ וכהנ"ל, א"י מכלעדיפי
 וקנו חזקו לכו לישראל שיאמר מי היה ולאלנסהטם
 שחלך הנרנשי דהרי חדא חזקה, ולא בבוש לא כאןאין

יומה
 כלל חזקה הוה לא דכיבוש אמר"נן אי דנם כן.אינו
 חחידוש דעיקר רי"ל משום נזילה, הוה דלא י"למ"מ

 לאו דכמלחמה הנזל, דין ע4מכאעלק 'רק הואבביבוש
 קנין שאין שלו, ד"טאינו דינא ג2סתלק רכן חוא,נזל

 בעלים. של בע"כ שלו שאינו בדבר בכ"מלאדם
 בע"כ אא4ילו לקנות הוא ויכול רשאי מלחמהובכיבוש

 כהלכה ודבר דכד לכל בעי מיהא קנין אכל בעלים,12ל
 עצגפה גביד הככישה שאין לפי ההפיר מןכקונה
 קנה לא עדיין קנין עשה דלא ככוה ובל קניןמעשי

 שמביא וי"א י' בטי' אברהם בדבר ועייןהכובש.
 5הקוע ומביא למאד, הענין בזה והאריך זוחקירה

 קוגה דכובש אמרינן אי 'ע'"2. בזה ואחרוניםראשונים
 מעשה הוי כעצמו הכיבוש כלומד מלחמה,בכיבוש
 רק שנתחדש 'הדנילים קנינים על נוטף חדשקנין

 כדרך המנצח לפני הארץ משנבכשה ומידטסיחמה
 שנקדא וזהו כה אשר 'ובל הארץ את קנה ככדהכבישה
 חד לכל קנין שום לעשות עוד וא"צ מלחמה,חזקת
 אמרינן אי אפילו גך ובין כך וכין ע"ש, כדינווחד

 מכלל יצא בכר אכל ככיבוש, קנין עוד להומיףדצריך
 בדיננו. אתם לסטים לומר יכול ואיגונזילה

 הטחנר( חתן הגשםדר)וצהרב



 ך 'ז אחרת)זנמרם נם י 4* לכמ
 בלא גם חזקה בהפקר סועי5 הרי ארצו אתוהפקיר
 דין לדון לן היה גבעון בעיד דא"כ ועוד וקני,חזק
 ראש1נה דקדחטה בה יומר שניה בקדחטה כסוחזקה
 דגם לומר אנו מונרחק ע"כ א5א 5ע"5, קדשה ג"כבה

 ו5פנהז 5הש5ים הוכרחי יטבע"כ הגבעתים וגםהגרגשי
 הנבעתים יטאמרו אף גם כי כבוש, ע"י סיקריהכ5

 סות ואימת נפף יטע"י כיק הוא כ5ום 5או אנורוצים
 שיאמר עד אותו כופים 3י אנה רוצים 'יאסיוהוא
 סצ1ה ולטם בישיאל א5א מועי5 5א אנירוצה

 ע"עג מרושין מה5' פעב במוף הרמב"םוכדאסבריה
 הוא, כ5ום 5או כפ" יטע"י אני רוצה כ5 בעכו"םאב5

 'טקנאוהו א"י כ5 כדין גבעון עיר דין היה 'טפירו5כן
 מות אימת עאטחמת הגרגשי ארץ וכ"יט בכבושרק

 ריב"5 יסבור והיאך לה, יש כבוט דדק 5מצטםברחו
 הרמב"ם דדביי 5ומר כ55 סברא אק ובודאי5היפך,
 ריב"ל אב5 נוותיה, דה5כתא אימי כר' רקאתיק
 גרע כיבוע' בלא בחזקה וס"5 זה כ5 ע5 פ5יגבאמת
 דאק מכ"ש יטניה דקדףטה ום"5 כבוט שע"ימחזקה

 הפוכות בסברות יפ5ת 5א דודאי 5ע"5, קדטה ו5אלה
 סומות מכמה נמתרת ריב"5 דעת יהיה וגםזמ"ג

 הוא ריב"ל דדעת נאמר דאם ועוד 5פ"ג ח5ןשבש"ם
 מפני מוב ארץ נקראת ולכן כח"5 דינה הטרגשידארץ
 ,8חייבת א"י וא"כ המעיטרות, מן פמורהיטהיא

 מפורש הכתוב וה5א מוב, ארץ נקראת 5אבסעשרות
 המעשרות וכי ועלד מובה, ארץ בשם 5א"יקרא

 הרי דא"כ ועוד למובתינה ו5א ח"1 5נו נתנו5יעתינו
 היה והיאך זה, נמטום טוב ארץ נקראת חו"5 כ5גם

 ונם מומיתא,, הוא סוב ארץ דהאי 5ריב"5 5יהפמיקא
 בארץ יט"טב 5פרט יטבא יפי"ז כל5 מובן אינוהקרא
 דאכתי ביותר סתם וה5א "מעשרות מן שפמורהמוב
 היא תם יט"טב, הלא שבח"5 ארץ באיזה ידעינן5א

 מוב ארץ נקראת היתה ההיא בארץ הרק הקראמיטמע
 ש המעיטרות מן שפמורק יטבח"5 הארצות יטאריולא

 אימק ר' ע5 דפ5ע הוא בזה דריב"ל נ5עריד*כ%נכ!
 מבע5י היא 5או דסוסיתא מברדריב"5

 היא 5דעתו א5א הגרגשי מארץ ואינה כל5מימין
 מקומו הידדן יטבעבר 5גלעד הסכוכה מואבמארץ
 מקוב5 פ"ד ידים במס' ר"א ואמר יפתח, ש5הקודם

 הל5פ"ס עד סרבו ורבו פרבו עא8מע מריב"זאני
 הר"ש כתב ' בשביעית, מ"ע ,שלטרין ומואבשעמון
 אב5 הוא. דרבט א5א דוקא לאו דה55מ"ס 'מתח5היטם

יך
 מסימ 5נמטה ה5כה בד"ה ל חמגה במו"א קזיןלנ(

 דהא יוקא לאו הל"ם האי נפי יצכתבוכף,

 דלא כיון לגמרי פמורים סה"ת דאילו הואמדרבנן
 ברא",ש ועיק בזה, יטהאריך עי",ט לע"ל,קידשה
 פקום בשום סצינו יטלא ר"יי אוסר א' בסי'כקוואות

 לפרקע יש פקום בשום ישנו ואם סקוה, בפסולהל"ם

 מריב"ז סקובלמ כך שאסר מהתומפתא הביאאח"ז
 כהטה מן הנביאים מן והזובות הזוגות סןשקבל

 מנא ה~מ"ס כהטמע זה דמלשון וכתב כו',הללמ"ם
 ועונ מיחון בערי שפי' הר"מ מדברי כחטמע וכןעי"ש,
 מדברי משמע וכן ב', ג' חניגה פירש"י 'ו'כןע"ש,
 כבשי כרכים הרבה מ"מ ר"א בדברי שאפר שםהיט"ם
 ודיא ע"ש, כו' בבל עויי נבשום ויא מצריםעולי
 מדברי משמע וכן ע"ש י' מגילה התוס'כדנרי

 הילמ"ס שהיא עניים מת~ו'ת מהל' בפ"והרמב"ם
 ואף ע"ש, תורה כדין אינה הללמ"ם האי ומ"מממש,
 יא איהו זקנים, טעשה בשם התם יה קרי יהושעדר'
 בזה ויסולק שחדשה, הוא ור"א הללמ"ס מהאיידע

 התום' דברי ג"כ נדחו 'ובזה ע"ש, שם הכ"מדברי
 ועוג סיחון מערי דלאו ראיה שהביאו שםבמגילה
 שהן ונצצדים בבל בהדי ידים במס' שחשבם ממההוא

 שיש למם"ם גטהלכה ידעו לא שם דכולהו ע"ש,ח"י
 דקושיית איברא עליה שהעיד ה'וא ר"א רק כיבזה,
 לוסר אפשר דאיך היא חזקה שם בר"ש וגם שםהתוס'

 שניעית גם דהרי הירדן עבר שהוא ועונ מי'חוןבערי
 ועבר יהודה לביעור ארצות שלש וכדתנן בהןנוהג
 לט'~ם דה'הלכה היא דחכוונה צ"ל אבל כו',הירדן
 הרמב"ם וכרכ' שביעית, בהן חכמים שתקנו עדהיתה
 הירדן עבר נ"ח, הל' ויובל שמימה מהל'בכ"ד

 יא אז 'ועד עכ"ל, נו' מדבריהם בה נוהגתשביעית
 שתהא לם"ם ההל'כה והיה כלל, בהן נוהגת שמימהדיה

 ומואב, עסון ערי לכל וה"ה בהן, נוהגת ענימעשר
 כיטום ועוג מיח'ון בעיי ורש"י הרמב"ם שפי'אלא
 בטעסו שאסר הנ"ל דחגיטה הש"ם מדברי משמעדכן

 כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים דהרבהכהטום

 עניים עליהם שיסמכו כדי והניח'ום כו' בבלעולי
 ערי כי על היה בודאי הללמ"ם אבל 1'כה'נ"ל,בשביעית

 בערי שביעית רבנן גזרו זמן דלאחר אלא ומואב,עמון
 כבשו שלא וגפואב עמון ערי יתר אבל 'ועוג,סיחון

 אומן הניחו אלא שביעית בהן גזרו לא מצריםעולי
 בשביעית, בהן נוהגת מ"ע שתהא לממ"ס ההלכהעל

 וטואב עסון אבל כ"ז, בהל' ההמב"ם שםוכדכ'
 מדבריהם בסעשרות חייבות שהן אעפ"י ושנערומצרים
 הללמ"ם שהוא ואף עכ"ל, בהן נוהגת שביעיתאין
 עניים מתנות מה4' דבפ"1 )ב:( מדבריהם 4ה קריעכ"ז
 עמון בארץ למ"נ! הלכה האי מפורש נתבה"ה

 מפורש כהשמק שכן ראיתי שוב ע"ש, מתמאומואב

 היךכ!
 בשביעיח עני כרג'טר מעשרין ומואב עמון הי"מכמו

 כרור דבר כלוכור אלא שאינה חגינה דמם'דברייתא

 גבי בש"ם שאומר הוא הלכה באמת נל וכןהל"כ!,
 הנר, לאור יקרא לא י"א הטבת דפ"ק כהא דרבנןסילי

 וספרוט קורין התינוקות היבן רואה החזן אסרובאסת

 אע"ג הל"כ! בירושלמי כתיב הלנה, באסת כלר"ת



זעש"יסאדחמלאיםט
 בסוף הרמב"ם וכתבה אהלות סוף התוטפתאטדנרי

 המובלעות עייות שכתב מת טוטאת טהל' י"אפ'

 מן יטפטורות אע"פ וחברותי' סיסית כנחבא"י
 העמים ארץ משום בהם אק השביעית ומןהמעשרות
 מובלעת שהיתה איא מח"ל 'פהיא להדיא משמעעכ"ג
 ביותר סמוכה יסהיא היא מואב מארץ וע"כבא"ה
 המעשרות מן פטורה ,טהיא וכחנתו דרום מצדלא"י
 הכי י"ל שפיר הרי לפי"ז ועתה 1:ם"ש, התורהמן

 סוסיתא רארץ בקבלה לו היה רריב"ל הנעימיםכדבריך
 היתה ולכן כלל, ענ"ם בה היו לא מואב מארץיסהיא
 זה בה כתיב רנתינה דאף לנטרי עני ממעשרפטורה
 אבל התורה, טן נמעשרות רח"בת בא"י אלאאעו
 לנמרק פטורין ענ"ם אין אם סמש התורה מן יסאינהח

 מן שפמור מוב ישמה גקרא ולמה ה"קוריב"ל
 מהלכה אלא ח"בת ואינה התורה מן ר"להמעשרות
 כ"ג בהל' הנ"ל הרסב"ם כדברי כדבריהם בזהערינה
 לנמרי פטורה היתה לכן עמים בה היו שלאוכיח

 טוב ארץ אין עניים בזה היה יטלא וכיון עני,נאשעעא-
 המחונמים. 1גטדבריךכתה
 המד"ר מרברי לרבדי ט"עתא להביא שכתבתכטדץ

 בתיבה קשוד היה רהראם נח ס'והילקוט
 יהם וע"כ לסוסיתא, מבר" כמן תלנךות 'טתליםוהיה

 כנרת רהים א"י נמשפת 'הבאת והרר זל"ז,קרובים
 על הילקוט רברי הבאת והדר נד, ישל גשחלסונכמסך
 נח של תיבתו היתה כך יסאמר המים ועברוקרא
 לסוסיתא, כג~טברי' קורות ב' כעל המים ע"פעאטה
 יטהוא התיבה כאורך רק אלא ניהם ב אק ע"כוא"כ
 הע דלא ודאי הנה רבריך אלו 1*מה, מאות,שלש

 הילקוט ומדבדי כ"כ, סמוכים לא אבל ומ"זרחוקים
 אמר הרי הראקען דבלקומ זאת, למר אתהעצסו
 ה~י לסוסיתא, טבר" כמן תלמים מתלים היהדהראם

 שם הביא והרי איכה ככל הם הראם שלהתלמעת
 אורזילי לי חזי לרידי דאמד דבב"ח דבריבילקוט
 הוי נצטה תבור יהד תבור כהד והוה יומא בידרהמא
 ארבעק הוא יוסא בר אורזילא ואם פרסא,ארבעין
 ודברי נדול, ראם יטל נדלו הוה א"כ היאךפרסא
 המים ע"פ יסטה ישהיתה א,שר הדי נ"כ היטמהילקומ
 הוא התיבה י"אורך נאמר ואם לסוסיתאכטמבדי'
 היאך לסוסיתא טבר" מבק הישטה כל 'טחזקתישהיתה
 בקרא דהנה זה, הוא הילקוט באוד אבל י2טה,הייחה
 המים, פני על התיבה ותלך ונף המים וינברוגתיב

 ו"טאו כתיב בבר רהרי ל~פיה, טיותר הואויכא*רה

 ראף קי"י דהא אסר יזה הארץ סעל וחרם היבהאת
 נעה ~2היה שהתיבה ראוי היה וא"כ תמים,יחינברו
 המים תנבורת גורל לפי למעלה מלמטה הרבהונדה
 הכתוב אטר לזה התיבה, בני לכל גד51 צער זהוהיה
 ידהשעלה המים פני על התיבה ותלך אלא היה כןריא
 הורנש יסלא ונחים 'סקטים סים נבי כעלבנחת

 הילקוט דא,שר הוא וזה כיל, המים תנבורתבהליכתה
 קורות ב' גבי כעל בנחת המים ע"פ שטהיסהיתה
 יסאנזר והשה כלל, מטקהמם זדם יסאינטקבועים
 עומדת היתה רסוסיתא משום הוא לסוסיתא,כמטברף

 א"י הרום בצר כנרת לים מעבר טברי' כננרבודאי
 ובטוח יטקט ים הוא הים ואותו מואב לארץסמוכה
 וראי מואב וארץ במנוחה, בו הולכת נה ספ כלאשר
 נאסנה יותי מפה לנו אין כי כנרת, לים מעבדהיא

 ובפייש"י מסעי יטבס' בגבולין מבואד והלאמהתוה"ק,
 למזרח נמטוך א"י ררום לצר היא מואב 'סארץשם

 הנא כנרת הם לררוטה, נגמט ועונ סיחון ארץוכנגר
 יחרסע י2בס' ובגבולין היררן, ננד א"י 'סל מזדחבנבול
 'טבארץ נר 'סל 'טחלקו והולך ננדטך כנרת שיםמבואר
 לא"י מואב בין ,שפסיק היה כנדת '2הים הריטיחוה
 דרום מצד כואב איץ היתה וא"כ הדרומית,בקצהו
 סוס"2א כי הוא וראי ולפי"ז צפונק מצר וטבד"הים
 ארץ בין והיתה מערב לצר מואב ארע בקצההיתה
 מואב ואדץ ממערבה ארום ארץ ארום, ארץ יבקמואב

 יסארץ אלא מצפונה, א"י וכל סיחון וארץממזדחה
 כהחכה היתה וא"י כחמט כננדה ב(הסנה היתהסיחון
 ארץ קצת היתה עצמה וטוסיתא צפתית, סערביתלצד
 לסוסיתא ומטברי' א"י, של בתחום מובלעתסואב
 קצה דרך מזהחית ומית ד לצר באלפמח המעברהיתה
 כדאמרי א"י של במבורה היתה מבר" כי כנרת,ים

 נאשט א"י כננר היחה אדום יסארץ ואף ו',כתילה
 שם אבל יותה לא"י סמוכה היתה ומסתמאלררומה
 לעבחה נקל היה ולא בימהם ספסיק הכגח הים דקהיה
 הגבול כי דרום לצד ,צא"י רחוק היה המלח היםתם

 המלח הים מן לפנים באלכסח ננמשך א"י שלהררומי
 חוף על יושבים היו וסחסק2א טבד" אבל צפוהלצד
 ונח, שקט הוא והים זה טצד תו זה מצר זו נ~ששהים
 לסוסי"4ג ככמטבר" היליומ יספיד אמרולכן

 באה"ר, דו"שאביך

 מו"בזי"ו

 יוסףיר
 כמו בדור רבר אלא מדרבנן הנד לאור רואהדאיסור
 שמביא ג' חניגה חיית במהד"ץ ועיין עי'"1.הלל"גו,
 ביצים שני ע"ב ק"י מפטחים וסביא הרא"שנ"כ
 עי"ש, בהו, רחי"סינן זוגות לענין הל"ס קישועיםושני
 0כנה רק בדין יטוד לו אין זונות ענין דכלוידענו

 לאו הרי הל"מ וה נקךא ומ"מ קפרינן לא קפידודלא
 ישדאל תפארת להרב ועיין זה. לשון 'נם אתמררוקא
 בש"ס הרבה דיש ו~כתב מ"ב ריוסא בפ"בפיה"מ
 כהלי"גו, חזק דבר ר"ל אלא מכיש תלל"מ דאינוהלל"ם
 ע"ש. בזה שהאריך ס"ד הבית סשרכת חמד בשדיועיין
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 הסימן

 ורחבה מובהארץ

 הנ"ל מוב ארץ בענין ההלכהלחטאי
 םוםיתא"-םוםיאי-םיםית שלוביפוגרפיה

 - א-
 שיחי' הרב לבנו בתשובתו זצ"ל ה,מחבר הנאוןהנה

 חתן המסדר והרב 'כהלכה, וכושיבהשואל

 ע"ד כרונם יוסף ביד כהערותיו שלימ"אהנהם"ח
 במדרש לוי בן יהושע ר' של פלהאההסדרש

 מוב ארץ אל וילך עה"פ הנ"ל פ"ו שביעיתובירושלמי

 נגעו 'השביעית, ומן המעשר סן שפמורה סוסיתאזו
 בכמה תורה של נדרכה והפלפול החדוד בדרךבדבריהם

 תלים לתלי המסתעפים ענין באותו לענין מעניןענפים
 התלויות בהלכות ההלכה חקרשל

 סוניות בכמה נעוצים וסופם תחלתם אשרבאדץ
 ראשונה קדושה ועו"ב, עו"מ ככיבוש ידהעותושימות

 הלממ"ס, וירושה, חזקה ורבים, יחיד כיבו"טושניה,

 ראשונים גאונים לדברי קלעו בהרבה אשרועוד
 בעניגים הערוכים שלמה ותורה בספרותואחרונים

 ת יריע ב חקר להעמיק הוסיפו ועוד כלל בדרךאלו

 ותח1מיה )בוליה בחקרהארץ
 הת מצומצמים בהם והספרות הספרים אשר ות,בפרמ

 הימים עד לדאבוננו ועזוב נמחט והיה אלו לימינועד
 יטעטקו היחידים היטרידים אלו זויתהאחרונים
 הרחב, ותחומם שמחם לכל הארץ ויחעתבהקירת

 הכותרת וגוית והקרקעיי בהארצי והה)כותיהלימודי
 בךבת הטלא ופרח כפתור בספרו הפרחי הנאוןהוא
 ציון בני אחרונים ואחרוני נדותיה כל על ד'ארץ

 יהוסף כהרב התלמודיים הארץ חוקריהמצוינים
 בספרו גולדהר והר"י הארץ", "תבואת בספרועעגארץ
 "מחא"א", בספריו הורביץ והרי"ז קדש","ארמת
 במאמרץ ק""ן והר",ט ושבונותיה", "טראל"וארץ

 הגהמ"ח של איו קדש גנזי בתוך נם מצאתיוכעת
 זה בענק שנתזצ"ל

 עמדתי הענעים ועל הדברים על עברי בדרךואני
 נחקר טרם כי וראיתי סוסיתא, של זה ענק עלביחוד
 והן ההלכותי מצד הן סוסיתא ותכונת מקום זה,ענץ
 והתמיהות הסתירות בזה ורבו המופתרפי,מצד

 להר"י תבוה"א לם' הראעתנה בהקדמהועיק
 סוב ארץ איה לנו נודע לא כמטל "דרך .טכותבעחוארץ

 שהם והירחטלמי החיספתא הספרי ע"דע(
 ישראל אר? תחומי בענק כאחד הבאים כתוביםשלשה

 נדולי עברו תלמוחת ישראל ארץ מפת מעיןיטהם.
 ולרנל כלל, לבארם מבלי הראשומםהמפרשים
 הנרסאות וחליפי פשסות ביחוד המהרביםהעביאהז
 חוקרי עליהם שעסדו זה רורמ עד החתום כספדהיתה
 המרסאות השוואת ע"ד יהם, ע אור להפיץהארץ
 קליץ הר"ש הד"ר של הנכבד 'מאמרו עי'ובירורן
 197 מעמוד זט"ה קייר יומאן היברו של חשגהבספר

 סבואר 'טביעית ובירושלמי ונו/ הנלעדי ביפתחהנזכר
 אלו היררשלסי דברי עפ"י מחלימ ושםהוא",

 וטה יתן ומה המזרחק הירדן בעבר היא זושסוסיתא
 לנו הומב טרם בירושלמק הפבואר אחרי )ם אםעסיף
 עדיק להלן נו ברבר שיבואר הכפי מוב, ארץביאור
 וניאור תלמוד צריךהדבר

 4 צד ושכונומיה" ישראל ב"ארץ הורוךץהרי"ז
 מוב ארץ עם הנזברת מעכה כי ישער 16,הערה

 סמך ע4 א( המזרחי בעבה"י הוא י"ח( ב'לטמואל

 ים שממזרח סוסיתא היא זו טוב שארץהירוש4מי
 ומסביב אפק-רום, מעכה מעתיק התרגום כי ב(כנרת

 ז4"1 סמוכים מקומות שני היום גם נמצאיםלסיסותא

 יטזהו והשערתו עריס, והעבי פיק נקראשהאחד
 בםעות הוא ההשערה בל אבל רום, אפק שיההרכבה

 טוב. איש אם ני טוב ארץ מכר לא םטמואל יטםכי
 יראה כאשר התמיהות רבו ההלכה בענקוכן

 השיטות רבו וביחוד להלה המובאים המהרי"טבת'
 וכן המזרחק בעברה"י ושביעית תרו"מ חעביבענץ
 חיוב יט4 העתנות העהסות )פי רבי יטהתירבמה

 פירות יבין תו"י בדגן בזמה"ז דאוךיתאתרו"מ
 בנונע היטונות היטטץות ידועים וכן דרבנה וירקאילן

 עליהם הדבור ליחד צריכים זה לברר איטר4טביעית
 4עורר רק באתי יא בזה ואני חבהעמקה,בהרחבה
 ואחרי סוסיתא-סוסית, 'ט4 זה פרט ע"דו)האיר
 הנני לפני 'טהיה במה בזה יטמצאתי הדבריםיטהבאתי
 בעזהי"ק בזה .חד'נ בידי שעלה מקמציע

 --י
 העירות פעמים כטה נזכר ובטדרשיםבת4מוד

 מה ציור ינו שנותנים ישגם טא4ה וסיסית,סיסותא
 גבויה, מקומה, ומתכונותיה, העיר מנבו)ותוציון

 סתירוח ע' ינו .טמראים כאיה ישנם אביותחומה,
 יטקיטה באופןן ובגבו', בתחום, במקום, טם, בועךנוים
 אם וסיסית סוסיתא הערים יטמות על בבירור)עמוד
 מיוחדות ערים "טתי להפרידם או אחת בעירלאחדם

 בתחומי שהיא שנראה יש ותחומן, מקומן עיו)הראות
 ונמסור עבהי"ר יי בגב 'טהיא 'טנראה ויש ישראלארץ
 כזה באופן ומדרש בתלמוד המקומות ציוניבזה

 גירסת 4פי נ"א פ' עקב פריטה ספריא(

 )1( רומיהכת"י
 שחייבות עיירות דעוביעית פ"ד ,תוספתאב(
 )2( וכו' סיסותא בתחוםבמעשר

 בקונטרסו הילדסהיימער והר"ע אופינהיים ד"רולהלן
 החשובים ובמאמויהם  9איעסמעע, נענ' צובי"מראג

 יונץ והרא"ם הורביץ הרי"ז היר'שענזון הנר"חשל
 להרי"נ קדש אדמת ובס' שלו, ובירושלים אר"יבלוח

 )חייבי סוסיתא תחום נחשבת זו בתוספתא)2(
 עיירות הנירסא צוקערמאנדעל בהוצאותמעשרות.
 אחרת גירסא וום ת י צ י צ כנון במעיצרותחייבות

 מעיירות סוסיתא נחשבת ח בתוספתא . א ת י צ יצ
 בסוה המע,טר מן ופסורה כאשקלון באר"יתמובלעות
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 הטוכלעמת עיירהע פי*ח אחלות תוםפתאג(
 אשקלון וחברותיה םוםיתא כגון ישראלבארץ

 השביעית ומן המעשר טן שפטורות אע"פוחברותיה
 )8( א"ה משום בהאין

 אר"ם א' ה,כה דכסוי ב' פרק ירה2למיד(
 מוסיתא יש עטטיו אבל בראשונה אמר דאתהדא
 )8ב( וכו'עיינש

 ארץ א5 דוי5ך הא דשביעית פ"1 ירושימיה(

 ומן המעשר מן שפטורה מומיתא זו ריב"4 אמרטוב
 גורסין יש אך הן מימין מבעיי ולא ושם )4,השביע'ת
 בדברינו 5קמן ועי' ממין,מבעיי

 עכו"ם שרובה עיר ה"א פ"ב ר"ה ירו,שלמי1(
 דאמרן נשים עפ"י י"5 שם ועוד מימותא, הדאכגון

 )5( סוסיתא על הוותשכה2א
 קורדקיא אי5ין ה"נ פ"ח שביעית ירוש5מיז(
 )6( 5טבריא מומיא מןדס5קין

 וכו' אחד באדם מעשה ע"ב ד"1 ניטיןח(
 מוב5עת מיסאי כפר וה5א וכו' אני סיסאימכפר
 )7( גמעכו יותר 5ציפורי וקדובה ארי'בתחום
 ת'5סיות מת5ים 5"א פ' בראשית טד"רט(

 לסוסטא 5"ב פרק ושם 5סוסיהא. טברי'כמין
 )8(מטבריא.
 5סברי', מומיתא 5צרי' ד' צוה איכה מדרשי(

 שמוח5 במדרש ה' כ"נ רבה ויקרא בובער, שה"רועי'
 ב'. ע"ב קדושין דהשוה ט"זפ'

 מומיתא בני כ"א פ' רבתי פסיקתאיא(
 )9( נדרובני

 הדברחן *שרת פם9א רר"כ בפפיקתאיב(
 וגדד. םיםותא תושבי הגויים אודותיםופר

 הידוע מימי בר 15י נמצאים האמוראים ביןינ(
 סנהררין ה"א פ"א ביצה ירו,שלמי מומי ב"ר חנינאונם
 ת5מירו מיסין או מומי בר יעקב ר' נמצא וכן א',א'
 במלחמות ביומיפון איין רה"ם פ"ד פמחים אמי,דר'
 ועיר כ!אריכיא א5 מקב5ת גמ5א העיר 3י פ"דמ"ד

 ז', ז' א' במ5חמות עוד ועי' כ(ברי', מו5 מקב5תמומית

 ,והי שסוסיתא מ"ח יומיפון ובתו5דות 1', ב' נ',ב'
 יודעים אנו וממנו יוונים, היו יושביה ו~כ5היפום
 מזרחה 5ירדן מעבר שה"א ותחומה נבו5ה אתהטיב
 מעל אותה קרע ופומפיום היהודים 5נבוי מזרחמצד
 היהודים.נבו5

 פה  שהבאנו וההערות הציונים המקומות,וטכ5
 עירות או לעיר בנונע והתמיהות המתירות 5מדינראים
 ביאור. הצריכים וסימיאמומי,תא

 5ומד מ"ד דבריו בתחלת בעצמו הגהם"חוהנה
 ו5פי"ז 5ו וה5ך שפנה הגרגשי בתחום הואשמומיתא
 הירדן בעבר העיקרית אר"י בתחום סומיתאתהיה

 ס"ז( כ' )בראשית כנען מבני היה הנרגשי ניהמערבי
 ער וכו' מצידון חכנעני בבו5 ויהי בפמוקוכמבואר

 וים בצפון הירדן שפת ע5 שהוא י"ט( )בראשית5שע
 בבו"פ )ועיין המערבית, הירדן בעבר בדרוםהמ5ח
 ארץ גם הכנעני מארץ כיבשו שעזרא ראיהשמביא

 5קיים ויוכ5 נ"כ עו"ב מכיבוש היא והרי )10(הנרגשי
 וסיסית סומיתא וישוה סיסין(, מבע5י ולאוהגירמא
 הוא, איה מקומם נכון ע5 5ציינם מב5י אחת5עיר
 מבע5י איננה מומיתא כי מסיק הוא לבסוףאמנם

 כנון נאמר מת סומאת מה5' פי"א ברפב"ם)8(
 בי 5שףין וכדאי שם, בס"5 ועיין וחברותיה,סיסית

 דדמאי פ"ב דירושלמי הא בהלבותיו השמיםהרפב"ם
 צור בתחום אסורות העיירות ח15 שביעיתותומפתא

 צמח וכפר 1'כו' סומיתא יש עכשיו אב5 מנא, דר'והא
 האחד הפעם רק ובהמ"גו צמח, כפר התירורבי

 בהם שאין אה2ק15ן עם גיחד סו0ית אתשמזכיר
 במראה ועיין המעשרות, מן ופטורות טא"הטשום
 ההשמסות ע5 כבר שעמד דמאי פ"ב ירויי5מייפנים
 וצ"עהל5ו,

 כ55 נזכר 51א נמצא 5א ש5נו בירוש5מי)8ב(
 בע5 ש5 חי15ק1 זה יפי 1מופרך "תחום",הבימוי
 מומיתא, להעיר מומיתא תחום בין שמח5קהכו"פ
 בירוש5מי ועיין המהרי"ם. וכדברי בדברינו 5ה5ןעיין
 1'כי"ס כי"ר נירסא שטביא שם 15נץ הוצאותדסאי
 הגירסאות חלופי רבו 1פכ55 "בתחום" בהםשכתוב
 כאג12ר.בזה

 ש5 המאמר הובא כ"1 נביאים בי5קוט)4(
 וי5ך רק מימותא" "זו המיים שם נזבר 5א אב5ריב"5
 5עמוד ויש המעשרות, מן פסורה שהיא סוב ארץאל
 משים. מב5י סיסותא זוהמלים שנשמטי או הי5קום מסדר 5פני היה אחרת נירסאאם

 ונבו5ה תחומה יבורר 5א ה5זה מהירושלטי)5(
 עיר והיא ההר ע5 יושבת שהיא תכונתה נדעאב5
 יש זה בענין מיומיפון שנביא מה ועם עכו"ם,צרוב
 תו5דות במפרו ק5יין שסוא5 פרופ' השערת ע"ד5העיר
 הערים ע"ד 85-84 צד פ"ד באר"י היהודיהישוב

 נשארו ובכ"ז הדופים ע"י נשתנואהשמותיהן
 היו ה5לו  הערים שיושבי מפני הקדופיםבשמותיהם

 מומיתא-מוסיא שם וחשיב ארמיים או יהודיםברובם
 יושבי היו ובאמת והיפו, אחת( 5עיר חושבם)שהוא
 יומיפון ש5 עדותו 'כפי ורומיש יוונים מאזסומיתא

 שאן, לבית בנונע השערתו נם וכן הנז',והירושלמי
 יושביה היו שאן בית שנם מפני נסתרתסקי"מאפא5יס

 ביוונית היפו הרי 5סומיתא בנוגע ח51ם יהודים,אינם
 דר"כ. פמיקתא גם אי' 5הם, אחת כה2מעות והריסוס

 קרובתה ע5 ומראה סוסיא נמצא כבר פה)6(
5טבריא.
 הוא וכן סמי, כפר הנירסא בירוש5מי)7(
 דחלה, פ"ב בירוש5מי סמי כפר נמצא וכןבתומפתא
 אפשר אי כי עיקרית כנראה היא הירושלמיוגייסת
 5הלן שיבואר ח5ב 5נוש הממוכה מימאי כפרשתהיה
 מבואר איולם ט5צפורי, לעבו קרובה יותר שהיאמפני
 יותר 5ציפורי קרובה שהיא שזורי( ר"ש)עיר שזורי אצי ממי כמר שזוהי א"ק בם' וכן כפו"פבם'
 נירמא נם נמצא צ"ם הוצ' בתוספתא 5ציפורי.מעכו
 סוסיתא כפר והרי 15 אמר אי5עי 5פניו נכנםזו

 וכו'.מוב5עת
 ועי' 5סברי', קרבותה תכונת ג"כ נראה מזה)8(
 רבים בשינויים ניר0תו לעי5 המובאת המהרי"םבתש'

 תכונת נראה ומהפמיקתות איכה סטדרש)9(
 היא. יהודה וצרי גויים ש5 עיר כי ונםקרבותה

 את ותעברו י"א, כ"ד ביההטע והוא ישרא5 עם5חם הנרנשי נם גי בכתוב הוא בופורש ובאמת)10(
 יריחו בע5י בגם וי5חמו יריחו א5 ותבואוהירדן
 ועיין פנה, דהנרנשי הא על וצ"ע בירכם, אותםואתן ויבוסי החוי והגרנשי והחתי והכנעני והפריזיהאמורי
 גמפפמים. בפ' עה"ת רסב"ן ועי' ע"א נ"1ב"ב
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 מואב מארץ סזרחי חיררן 5עבר מיא כ"אסיסין

 בקצה אמתוא יפתח של הראשון מקום לנלעדהסטוכה

 עפ"י דרכו עפ"י שם ומפלפל המזרחי, עבה"י שלההטני
 אם "לל"ס מעשרין ומואב עמון ידים בנפם'הכחשנה
 מדבריהם ורק ה~"מ כעין רק או דוקא ה~"מהיא
 המציאות אל הוא מתאים אם ליכווד צריך הרבראבל

 שמיהרו מואב ארץ בנבולי נמצאת זושמומיתא
 שמיהרו מו'אב שתחומי במיחון טיהרו שלא אוכסיחון
 לצד הוא ונברלם מיחון כעדי לדינא הםבסיחון
 מואב ועיי הטזרחי, הירדן שפת על צפוניתמערבית
 הרחק דרומית מערביח מצד הם במיחון טיהרושלא

 אהיות מהתומפתא וראייתו ומטברי', כנרתמים
 ~מתור ראיה היא בהלט"ם ברמב"סהמובאה

 בתחום שהיא נראה הרכוב"ם ומלשווןשמהתומפתא
 מארץ ולא וחברותיה כאשקלון העיקרית ישראלארץ

 התוספחא יפרנם ואיך לחו"ל, חושבה שהיאמואב
 מימותא בתחום שחייבות עיירות שביעיתדפ"ד

 וראשונה בראש נראה הנזכרים ום"מ מציוניוהנה
 שבאהלות, זו יבין שבשביעית התוספתא שביןהמתירה
 התומפתא שבין זו מתירה על שעמדוהראשון

 במעשר חייבות מימותא שבתחום 'שקעריםשבשביעית
 המובלעות בעיירות שחושבת שבאהלות התומפתאיבין

 מימיה( )או מוסיתא נגון ישראל ארץבתחום
 הראשון הוא השביעית ומן המעשר מןמהפטורות

 בפ"ה כפו"פ בעל הגאון הוא ישראל ארץלחוקרי
 שממיים באורך עיי"ש עדעלמאן( בהוצאת י"א)דף
 אלא אתומפתא תומפתא קשיא מומיתא עי ומיהווז"ל
 וכמה עכ"ל, לחור וחברותיה לחוד דתחום לחלקשיש
 ועיין בעצמו, המעיין יראה בזה שיש הדוחקמן

 כלל, בתחום הגירסא אין שבירושימי לעילבהערתינו
 איפוא סוכיתא מקומומ על רמז שום מדבריו איןאבל
 היא אחת ואם המערבי או המזרחי בעבה"י אםהיא
 וירוישלמי דשביעית דפ"ד וטהברייתא מוסאי,עם

 צמח ונפר רגב עושית עם מומיתא את שחושבדמאי
 המזרחי. 'הירדן בענר נמצאים שהםנראה

 הענינים %ל כי מפורש אומר כפו"פ בעלואמנם
 עו"ב ובין עו"ט בין ישראל שכבשו מה נלנחשב
 גמור ישראל לארץ והמזרחי המערבי הירדן עבריבשני
 מטעמים הם והחלוקים וורו"ם, לענין הם חלוקיםאך

 לא הטעם שאפילו ויש לחז"ל שנתנלו יששונים,
 י"ל א"ה ומוכואת א"ה לפעמים שנזנר ומהנתנלה,
 מקומות כמה ומביא הנויים מדודת כהטוםשהוא
 מטעם עצמה, אר"י לחלקי נם א"ה קורין היושחז"ל

 מתנות ופטורי חיובי וברבר עי"ש. העמים, מדורתזה
 שהתיר ררבי דהא המוברים באלו לומר נוטהושביעיח

 באר"י שהם במפיחין ושביעימ בירק היה שאןבית
 יומיפו אם דנם פנ"א עקב פ' בספדי ועי')11(
 כל שיכבשו אחר חו"ל בארצות עיירות עודלבבהט
 לכל להן מפהם ישראל ארץ 'תורת כולה ישראלארץ
 הראב"ד ובהשנת ה"י כוהלשו"י פי"נ רווב"ם ועי'רבר.
 תרו"מ מ מ ר ה י ב 1 י ח לענין שםובמ"ל

 מהל' פי"א בכי"מ ועי' עי"ש. מדרבנן, רק נ"כעצעשה
 דאחלות בתרא בפ' הר'"ש שכתב טה שמביאמ"מ
 ואהשקלון וחברותי' בסוסהעא לפרש יחבן וטיהווז"ל

 כדתניא העמים ארץ כהטום בהם דאיןוחברותיה
 ובמקום גזור הננרים ובמקום אהלות במוףבתומפתא
 טוכאשת בענין באורך ועי"ש וכו', נזור לאהכותים
 והמוביעים בהממוכים א"ה נ(ומאת לענין ועי'א"ה,

 הרש"ס של בירושלסי מחדש הנדפס יומףבאמונת
 ברקוה ל~א למהרות בדקו בין נפק"כ! יש כי פ"םד'

 ברוק בחזקת להו ומחזקינן זהירי מוהרוהמובלעות
 טכטוה לאו ואם טהורה בדקוה אי הרחוקים אלואבל

 עזה על בתשובתו מ"ז מי' ח"א במהרי"טועיין
 דשביעית בתומפתא איתא ועוד וז"י אר"י היאאם
 ובתום' מומיתא בתחום במעשר שחייבות עיירותפ"ד

 כנון ישראל בארץ המובלעוה עיירות חשיבדאהלות
 דאמרינן מיסאי כפר דהיינו ונראה וחברותיהמומיהא
 כפר והלא לו 4*מר ר"א לפניו נכנם דגימיןבפ"ק

 יותר לציפורי וקרובה ציפורי בתחום מובלעתמומיתא
 לחוד מומיתא ותחום לחור מומיתא לומר א"נמעבו
 שאפייו מובלעת להו קרי דם"ה לדחות שישאלא

 כדי שהניחם עיירות מתם אבל מאר"י הי'תחומה
 אשר האר'ו שדה כל בשביעית עניים עליהםשיממנו
 ונראה עי"ש, ונו' ולזריעה לחרישה הניחוסביבותיה

 עם אחת הוא ותחומה שמומיתא דבריו המשךטכל
 העיקרית י,2יאל בארץ הוא דעתו ולפי כיסאי,כפר

 שדברי יראה רואה וכל ויעכו לציפוריקרובה
 הגרסאות שבושי בא~2מת יהבין קשים אלוהמהרי"כ

 וא"ק תבוה"א בעל עליו תפמו וכבר השמותובלבוי

 שוואר,ו להר"י תבוה"א במפר באורךועיין
 הירדן עבר ע"ד בחקירה הארץ ותחומי גבוליבפ"א
 שמביא ושביעית תרו"מ הארץ קדושת לעניןהמזרחי
 ומדרשים תלמוד וחז"ל מתורה ולכאן לכאן פניםהרבה
 עולה אינו המתירות ולתרץ ההדורים ייישרונסיונו
 הגאון מדעת שנסה במה בהרבה הועיל ולא יפהכ"כ
 נמור כאר"י איננו המזרחי הירדן שעבר כפו"פבעל

 במפרו יעב"ץ להגאון בזה יש מיוחדתושיטה
 בכיבוש רק לא בבל עולי כיבוש את המרחיבמו"ק
 וז"ל גלותם ער ישראל שכבשו במה נם כ"אעזרא
 להיפך הענין וכו' רואה שאני כפי ש"ז מי'באו"ח
 הרבה לפניהם הארץ נכבשה שני בית טלכי בימיכי

 כל רהיינו כו' רוחות לד' עו"מ שכבשו ממהיותר
 לדרום אדום הוא שעיר והר למערב 'הפלשתיםגלילות
 ודכהטק מוריא כל גם דר5"ז במקצוע דמואבועמון
 בחרבם במלחמה לקחו הבל את בצפון צובהוארם

 דבריו ולפי )11( עכ"ל. באר"י, שכבשו אחרובקשתם
 וטעם ב"ש, כ"ז שנכבש מה כל עו"ב כיבושנקרא

 בהלי"א עיי"ש הלוים ערי ולענין בהם לםהןונתינה
 ועי' וכו', ישראל מיך שכובש ארצות בשאר לייראה
 מקור שמש~ין שם כה~ה ובברית רע"ו ל~תממ"ג

 ובב"ב א"ל ד"ה פ"א ב"ק מום' ועי' ע"ז,בפמיקתא
 עיי"ש העולם, חלוקת הב"ח נירמת לפיקכ"ב
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 הואג~טעסץ4החזיקובה רעתו לפי שאן בבהץ רביחיתר
 שאן בית כי המציאות עם סתאים זה אשרחנויים
 בספרי במבואר סוסיתא כסו סיוונים מיושבתהאשה
 )או העשרה המה "דאקפולוס" טירי )והםיוסיפון
 הוצאת רי"ג רף תבוח"א ועי' הירועים,  עריםיחזד(
 ז', מ' נ' ובמלחמות הללו, חערים העשרה ו*רלונץ

 האינם 5התושביס בהן היו דבראשוגמ 86, יוסףדבחיי
 והיו אוטונוסיות מזביות וגהגו מיוחרות וכיותיהודים

 בארצו ישראל לעם לרועץ נהטבו וא"כ מסיןממשלי
 נסוסיתא-סוסיא. בנ"י את וצרו ישראל על מסדהטילו

 כ"נ סי' שביעית ה~ות השולחן בטאתועיין
 בענין באורך ב"ו ס"ק שם "טראל ובבית י"בס"ק
 סי' ח"ש תשב"ץ ת' בשם שמביא ומח היררןעבר
 ביבוש היררן בעבר להלכה ומבריע שסאריךקצ"ח
 עיי"ש. תרו"ם, לענין אר"י הואסו"ע

 סנסה ישראלי הארץ החוקר קדש ארמת בעלוהרב
 ע"י התוספתות לסתירות רצוי היותר פתרוןלהביא
 בעיר וסוסיא סוסיתא לאחר אין כי נכון אלהראחץו
 והיא לחור וסוסיתא הם מפוררים ערים שני כ"אאחת
 אחרת עיר 'היא סיסית או וסיסאי המזרחי היררןבעבר
 בצפון המה אשר חלב, לנוש סמוכה העליוןגנלי5

 ולא בבשום ולא עו"ם מביבוש עו"ב והניחוהא"י
 ממאה איננה אבל המעשר מן פטורה ולבןקדשים,
 העיקרית אר"י בתחום ץוהיא מפני העטים ארץכהשום
 העיירות מאותן המזרחי ומכעהי"ר סוסיתאאבל

 ארץ כךצום ממאה נם תהיה המעשרגת מןשפטורדת
 העיירות ותשע עו"ב נבשום שלא ממעםהעמים
 פ"ד, שביעית בתוספתא הנזכרות סוסיתאבתחום

 ונחשבות עו"ב בהן החזיקו אלו רמאיובירושלמי
 "פראל.בארץ

 ההלכה בחלק קרש הארטת בעל שימתואם
 הנאונים רברי 'בהרבה הסותרת הריניםובחילוקי
 כל להשווה וכל טכל אהובה מעלה איננהשקדמוהו
 הניאנרפית ותנליתו חירושו אבל וההמיהותהטתירות

 הארץ בחוקרי הראשון היה והוא ואמיתית נפלאההיא
 נפררות ערים לשתי וסיסית סוסיתא רבר אתלהעסיר
 שנקרא כמו או סיסי הבפר לכל ירוע כברושתה

 ברעם, ובפר חלב, נוש צמת, ע"ר שהוא סעסעבערבית
 סאסא הבפר ער מערבה הררך נוטה חלבסגהט

 קברים היהורים מראים מתומה במערה הכפרובשפולי
 ומראים סיסי בר 5וי שם נקבר הקבלה ולפיקרושים,

 נשקף מהבפר יוחאי בר לר"ש סיוחס ביחבנ"ס עלנם
 הסמוך ברעם בפר אל ררך יונה ושסעמע העצמון.הר
 הנרול הים נבול המערבי נבול אל ישרה בררךלו,

 חנניה בפר א5 מקביל הוא הדרומי לצד לאכזיבסקביל
 בתוספחא הנזברת סיסיא וזוהי נפהלי( רמת)אצל

 ישראל ארץ בתח1םדאהלות

 הסמובות העיירות תשע בתחום היאוסוסיתא
 היררן שבעבר נמלא בין הבנרת ים ש5 המזרחי5החוף

 נבר מטבלת והיא 5ררום צמח כפר ובין בצפוןהסזרחי
 ורק לה וקרובה הטערבי שלצר לבנרת מעברטברי'

 ובמאומות מטי, וחצי תשע או פרסה רביעיה ג'הוא נדיי היותר הכנרת של ורוחבו ביניהם יפסיקהכנרת
 המררץשיפ עם יתאים וזה מאד. שמתקצר "שירועים
 יטברי'. הטקבלת זו סוסיתא קירבת*"ר

 בנהעוכ"ז
 לכ~

 וסוסיא, סוסיתא של הענין
 ע"נ מבורר 5א ריב"ל ש5 יו לסוסיהא בנתעאולם
 שבעבר זו 5סוסיתא כוונתו אס שהבאנו הרבריםמכל
 ולאו הוא בירושלמי הנכונה והנירסא המזרחיהיררן

 סעסע סיסי, על ריב"ל שבוונת או הן, מסיןמבעלי
 יוכל בירושלמי והנירסא חלב, נוש שאצל שבנלילזו

 הן. סיסין מבעלי ולאולהיות

 ועיין הרעות, רבו בירושלמי הנירסא ברברוהנה
 רפוס זרעים הירושלמי בסוף ראשונים שלבתורתן
 עם שכאעאים הן מסין מבעל ילאו להניה דעתוווילנא

 להנאון הש"ס בנליוני ועי' ה"א, פ"ב רמאיהירושלמי

 מרר ח"ש בסוף זרעים סרר 'לירושלכוי עננעלהר"י
 תמה אך הן, ססין סבעלי ולאו רצ"ל נ~ב מגיהמוער
 שטוא5, ראמר הך לפי"ז 5פרש איך בצ"ע,והניח
 היה ולא נירסא, הך 5פי פירו,ש שום לו שאיןעיי"ש
 בבת"י שהיה סיריליאו הר"ש פירוש הזה חגאוןלפני
 שביעית מס' ירושלמי בירושלים נרפם ועתה עתהער
 ועיי"ש שרייבמאן( הרב )הוצאת הרש"ס פירושעם

 אמי ר' סבר ונורס הן מסין מבעלי ולא מפורששנורס
 ראםר תחת ב"נ ר"ש 1אםר הם שנחבבשובמי
 הוא ברותא אמי שר' שם ומפרש הירושלמי ספריבבל

 הירדן העברת אחר סס רמעלין ובו' ב"נ ר"שמראמר
 מן בין רפטרן ררבי 36מא והיינו כיבו,צ הוילא

 בית רבולהון ראבוהון השביעיח מן וביןהמעשרות
 בעבר הוא דריב"ל סוסיחא כי נראה ולפי"זשאן
 : הרש"ס בפי' שם וז"ל אשקלון במו המערבי,הירדן

 וכבר היררן אעע עברו כבר ועזה, ואשקלוןוסיסיתא
 הראשונים ה'נאדנים שני ישחוו ולפי"ז ובו', יההטעמת
 הוא קטטוסיתא זה בענין והרש"ס הבו"פ בעלהללו
 במבואר יתחלקו בטעמיהם אך הגוערבי היררןבעבר
 הרמב"ם. בהבנת סבוון יותר יהיה וגםלעיל

 מההכרח אין סיסין כעלי להנירסא אפילואולם
 טוב שארץ וי"ל שבעהיהם"ז, סיסותא שזוהילומר
 המערבי היררן שבעבר סעסע סיסי, הוא ריב"ל שלזו

 טוב ארץ אל וילך הפשם ויהיה חלב, לנושסמדכה
 שבעבר ישראל ארץ א5 ובמררשו ככהשמעובפשוטו
 עם  אחח ותהיה המעשרות מן שפמורה המערביהיררן
 המעשרות מן שפמורה ראחלות שבברייתאסוסיא
 בר שהוא לוי בן יהושע ור' א"ה, במומאתואיננה
 הירושלמי במבוא )עי' סיסי בר לוי בן שהיהליואי
 בר לוי את ומצינן בזה. ליוואי בר בספר ועי'לרז"פ,

 מקומות, בהרבה בנליל בעצמו ריב"ל בנו ונםסיסי

 ריב"ל על פ"א 5' קרושין ה"ב פ"א שבת ירושלמיעי'
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 טיסי בר לוי אה פצינו וכן רטברי', בדיוממיןלרחוץ
 נפיק לוי גנליל נ"כ א*ה"א בסיטוניא לראיפיפנטנה
 ה"ו פי"ב יבטות וירויפלטי ק"ח יבסותלקריידמא
 לוי את 5הם  נחן רבי לפני סהצוני"א בניכוובאו
 שפטורה אבותיו עיר את הטיב לציין יוע סיסי(בר
 שלא טטחם אם חעטים ארץ 3טוכטות ואינה הטעשרפן

 או חרומאים בה שישבו טטעם או %ל עו"בכבשוה
 אשקלון, כמו בשביעית 6עניים הניחו מיוםסטעם

 שבט בנח5ת היא זו סוסית כי %ו שנודעואחר

 פ"מ סוף הירוש5מי רברי  גם זה לפי 5הבין ישנפת5י
 5י תיזבון 5א 5ת5מיריה מפקר הוה ריב"5רשביעית

 שזה שם בפנ"מ ועי' רסיסרא, גינתא מן א5אירק
 וקשה רסיסרא  גיגתאי בשם רעכו"ם 5גינתא ארעישם

 הנ"5 5פי אב5 רסיסרא גינתא רוקא 5ה קראומרוע
 יעל בירי בנפת5י אשר בקדהם ה55 נט5 סיסראה5א
 המ5חמה ממערכת 5שטה נס אשר הקני, חבראשת
 קרש אאץ אשר בצעננים הא5ו, 5מקומותמסביב

 וסעסע חלב גוש בתחום )12( י"ר( ר')שופמים
 ידע אבותיו בית מקום ההוא ממקום שהיהוריב"5

 נכבש לא אהצר ההוא רסיסרא נינתא מקום את נכוןא5
 עצמו ע5 והחמיר עכו"ם ביר היה ועדייןמעו5ם

 רמב"ם ועי' בעצמו, בירורן על עמר 5א אשרבמקומות
 ה"ו. תרומה מה5כותפ"א

 ב"פ הירוש5מי רברי 5ענ"ר 5הבין ישוגם
 בגין גברין 5ב"ת 5ור מן ריב"5 כהרא רשביעיתשמיני
 הדש"ס, ובפירו,צ הירוש5מי במפרשי ועי'טסחי,
 בנימין בנח5ת אשר גוברין בית שזוהי כו5םשחשבו
 מסין, ממע5י הם נוברין בית גם הלא 5הםוהוקשה
 יוסף. באמונת ועיי"ש בתקנתו, הועי5 מהוא"כ

 בית אלא נוברין בית כ5ל זה אין 5דעתיאו5ם
 ע5יה שהעיר ה"ט פי"ח אח5ות שבתוס' 'נבוריאנברין,

 בנ5י5, עיר שהיא נובריא מבית יעקב 3"ר יחודאר'
 טירה יושבי הגויים כי )18( 5יוסיפון יוסף בחייועי'

 כי הרי ויחריבוה, ח5ב נוש ע5 התנפ5וונאבארה
 בית מקום סעסע ו5סיסי, ח5ב 5גוש קרובהנאבארה
 אגבארה חודבת בשם היום וירועה ריב"ל שלאבותיו
 יתמה וא5 מהפטורים, שהיא כנבריא ירעוריב"5
 מצינו כן כי גבריא יבית לוד מן ב5שון הרחוקממהלך

 מן  ג"כ שהיא 55ור קסרי בין ע"א ס"ח בסנהרריןגם
 הנ5יל. לסצת  יהורא  ארץסצת

 רהחיר הא גם 3י מחרש הייתי רמ0תפינאד5ו5א
  בגרר  שהיא  שבגליל נברין בית היא גוברין ביתרגי
 היו זה ירי וע5  כנ"ל,  שבגליל סוסקע  עםאחר

 שם סירי5יאו הר"ש בפירוש גם ועיין)12(
 "ומפלך שאן בית עם רסיסרא גינתא 5אחרשרוצה
 או5ם "טשכר, בנח5ת זה ויהיה נ"נהו" ~טוןבית

 )יהושע נפתלי בנח5ת עיר היא שחצור מפורקשבמקרא
 ועיין ח5ב, ולגו,צ 5צפת קרובה והיא 5"ז(י"מ

 התרבות בגואסף הורביץ להרי"ז טרדם" "מימאטר
 ח"א.הישרא5יח

 נוברין 5ביה בנגע המדיבים הקישוישמתי"פבים
 גירוע.שבהתודא
 לעניז רק המטה, בקצה ננעתי ב4*מורוכ"ז
 פליאת לח3גת בנהטע אולם כלל, בדרך יסיסיתסוסיתא
 חדברים עיי נעיטים הרי גצב ארץ נקדאת ~טההורש

 הה%חע בירור לענין דג"ל, 3סיטן חאטוריםהנחמדים
 ארץ של הענין גוי3 על ולעגפור להאריך "שעדיין
 ואכם"ל.טוב,

 טוינעשטעראורי
 חכ"ם זצ5"ה אברהם כהפה טו"ד הצריקבחנאון

 דמימן

 רברי והמברת  ביהצוב שהשיבמה
 למשנידת בפי'ויטב"ם
 מ"ב דכליםפ"ב

 ובקי חריף המפורסם הג' הרב היקר5בני
 נ"י טורבאוויץ צבימ'

אש פ"ב 5כהטנה בפי' הרמב"ם ברברי שחקשה כנהא
 חו5ין הש"ס רברי יפרנס שאיך מ"ברכ5ים

 5פנים צריכה בוראי זו כ5מטה, 5ונ 5או מאינ"ה
 רמ5בר רבה ורקרוקא עיונא בזה וצריך 5פנים,ו5פני
 בברייתא ראמר הש"ס 5רברי 5כאורח שסותרזה

 וסאתים כ5מטה וסאה 'כ5מטה ר5וג הש"סובמסקנת
 הוא סאה ער רם315 5היפך אמר והואכ5ממה,
 אמר וכן כ5מע5ה הוא רסאה ר~מר הריברביעית
 רמאתים אמר הרי ב5וג הוא סאין ה' עררסאתים
 דהרי הכהטנה רברי נם סותר שהוא זאת עורכ5מע5ה,
 מ5ונ ובין 5ונ ער פמן סיכת כרי בין מח5קהכהמנה

 אמר רבשניהן 5הררי, להו משוה ואיהו סאה,ער
 אמר 5א קטן סיכת רכדי ושיעור ברביעית,השיעור
 ערכ"5. כ5ל,בשברים

 י"ג ה5' כ5ים מת5' י"ח פ' ברמב"ם רבדיו ךהנדןב
 החרס יקבל כמה וז"5 ביותר עור קשיםוי"ר

 ומכי5 ש5ם כשהיה הכ5י היה אם טומאה, מקב5ויהיה
 בסאה מקב5ות שהן חבית ער קטן ארם סיכתכרי
 בין מקרקעיהן בין בחדסות ונשאד ונשברו קרובאו

 הרי רביעית יוה*ב כשהוא מקב5 שהוא חרססדפניהן
 כסאה המכי5ה מחבית הכ5י היה טומאה, מקב5זה
 היה אם ונשברה יתר או סאתים המכי5ה חביתער

 נכבשה בנליל עיר גברה ח"ה מלחמות עיין)13(
 נ"א, מ' כ"ה יוסף ובחיי א', ז' ג' אספסינוסעי'

 ביוחנן לראשונה נלחמו ויושביה נברות, נםונקראת
 יוסף, כ~ר יריו וחזקו אתו הש5ימו ואח"כ ח5במנוש
 הרומאי בתרנום ונם יוסף בחיי פעמים כמהונזכרת
 זו נבדה אאן השמיטו האדץ חוקרי יצכ5 ו5פלאהעתיק,
 כ5ל. הוכירוהו5א



יץש"ימאדטמלאיםט
 טטאה נהבל זה הרי ל% חצי לסבל כדי תשארבחדס
 ובק הנמטנה בפי' בין בדבריו סבואר והנהענ"ל,

 כדי בעתר דק שהש הכלי וגם הג"ל בלשוטבדמב"ם
 סכילה יטהיא כחבית ברביעית שיעורו 3"כ קטןסיכת
 ורס לוג ועד אסרה הנדטנה והלא תימא והואסאה,
 בלעחן ונם ברביעית, הנדטנה אסרה סאה ועדסלונ
 הוא וכסאתים ססאה כ"תר הוא ~ט2אה ספורט אסדזח

 הבגילה מחבית הכלי היה דאסר מסאתים,כיתר
 היה אמר וכן כו/ סאתים המכילה חבית עדכסאח
 כו/ נדולים חצבים עד סאתים הסכילה מחביתהכלי
 כלסמה, וכסאתים כלכצטה דסאה מפוריט אמרוובנם'
 קרוב, או בסאה סקבלות ~שהן חבית עד דאסרועוד

 יותר כשהוא גם נדטמע דאסד קרוב או 5קחןהאי
 הסכילה חבית עד ספורש אח"כ אסר וכן מעט,מסאה
 יותר דהרי ביותר 'תיסא הוא וזה יתר, אונט*תים
 כדאסר דינה הרי מסאתים ויתר ית, בחצי דינהססאה

 דלמה ועוד כד"ד, בתוך זא"ז סותרק ודברץבעצמה
 הדקק חרם בכלי לונ ועד עךעור בדברע כילו"טמיט
 אלה דברץבריש

 וצ"ע יטמעאל כר' זהו וז"ל עלע כתב הכ"ם גגםנ
 רבינו 'טסובר ואפשר כרע"ק, פסק לאלמה

 תח דבמתניתין קשה אך רבף, הוה יטסעאלדר'
 ר' דברי בלהנ סאין חנדטה ועד ,טלש ועדמסאתים
 גדיים חצבים ועד מלחמיות תנן ובדרע"ק"טמעאל,
 נקמ אמאי ישמעאל כר' ברישא יטפסק וכיקבלוג
 ר' דנקט סאין ה' דעד ואפשר דרע"ק, ליש3אבסיפא
 הכי ומשום ימפי דה"ה סאין ה' דוקא לאו"טמעאל

 עכ"ל לים נד יטהן מה כל לכלול נדיים חצביםנקט
 הוא בודאי כדע"ק פסק לא למה וצ"ע מ"ש לקנזןד

 כרע"ק היכה קי"ל דהרי נדולה תמיהג"כ
 הוה דר"י רבינו שסובר ואפשר ומ'"ט בכ"מ,סחברו
 חדא, הרמב"ם, בדעת סריקי בוקי בזה וזלהרבי/

 ור"מ יעחטעאל דר' נתב בההקדמה בעצמודהרמב"ם
 ישסעאל ר' את דחשיב הרי עי"ש, מרע"קקבלו

 סזה מלא הש"ם כל דהרי ועוד רע"ק, של חברלתלמיד
 ולא הש"ס בכל פל%ת" ובר הוא חברו טסעאל ידר'
 ולא כרע"ק מפורש פסק הגמטנה 'טבפף ובפהטרבי/
 יטהקשה קו~ייתו ונם בכאן, בו חזר ולסה יעומעאלכר'
 לישנא בסיפא נקט למה ברישא כר"י יטפסקכתן

 ה' דעד ואפשר ום"ש היא, גדולה קושיא ג"כדדע"ק
 להרמב"ם לו היה זה משום אי כר דוקא לאוסאק
 ויותד, סאין ה' עד סאתים הסכילה סחבית הבילומר
 ככותו הלכה יטאין 'טכננדו רברי לעפוםולא
 בשמ הרמב"ם בלשח העען לאחד נלמ"ד טעכצב2ה

 פסק דודאי זה, הוא דשיטתו הללוהכהוסות
 אלא ספורש, הכמטנה בפי' וכדפסק כר"י ו~אכרע"ק
 ועד ינו וה היא, חדא ודדע"ק דר"י ו"טיעודאדס"ל
 דד"ק לונ ועד כצמט ניהו הוא דרע"ק קדקותקדרות
 ועד דר"י סאה ועד ניהו חוא דרע"ק לודיות חב"תועד

 ועד דר"י, מאתים ועד ניהו הוא דרע"קלחמיות

 דר"י, )2אין חכהט ועד ניהו הוא דרע"ק 3דוליםחצבים
 5וג ועד קטן סיכת סכדי סחזיקות הדקותדקדרות
 ולחסיות סאה, ועד סלונ סחזיקות יודיותוחבית

 סחזיקות נדולים וחצבים סאתים ועד מסאהמחזיקות
 לר"י, סכהט הוא וכן ויומר, סאין חכהט ועדמסאתים
 ובתמונתן בשסותן חלוקין הללו כל היו דלרע"קדכמו

 סיכת מכדי מחזיקין שהיו דהכלים לר"י, סכהט הואכן
 שהיו והכלים הדקות, קדרות נקראין היו לונ ועדקמן

 לודיות, חביות נקראין היו סאה ועד מלונמחזיקין
 נקראין היו סאתים ועד מסאה סחזיקין שהיווהכלים
 נקראין היו יגדולים היותר והכלים לחמיות,חביות

 לדע"9 ובין לר"י דבין עוד סובר ונם נדולים,חצבים
 דכל אלא ברביעית, להן אחד שיעור וחביותקדרות

 שנתנו דהשיעור סובר דר"י בזה, הואפלו'נתתן
 חכמים דקדקו לא הכלים שארי ולכל הדקותיקדרות

 המדה שיעור על נם א5א לבד תמונתן ועל שמןעל

 הדקות לקדרות שנתנו השיעור והיינו להחזיק,שדרכן

 בהן הרנילה במדה עשויין הן אם רק הואברביעית
 קדרה איזה נסצא היה אם אבל סלונ, יותר יהיושלא

 מלונ יתר מחזקת והיתה הדקה קדרה בתסופתהעשויה

 חביות דין ולא הדקות קדרות דין לא עוד להאין
 נתנו לודוית חבית בתבנית העשויה הכלי דרקלודוית,

 הדקות, קדרות נמו סאה עד מלונ רביעית שיעורלה
 סחזיקות אם הדקות קדרות בתמונת העשויהאב4

 קבלת לענין גדול יותר שברי' שיעור מלוניותר

 לשברי' שיעור נתנו לא לודיות חבית ונןמומאה,
 יותר מחזקת אינה אם אלא הדקין כקדרתברביעית
 חבית איזה נמצא אם אב5 בהן הרגיל כדרךכוסאה

 5,טברי' נדול יותר שיעור יש ממאה יותרהסחזקת
 יא לחמיות חבית וכן לודיות, חבית דין עוד להואין
 מחזקת אינה אם אלא לוג בחצי 5שברי' שיעורנתנו

 שברי' שיעור יותר מחזקת אם אבל מסאתיםיותר
 אמנם לחמיות, חבית דין עוד לה אין כי נדוליותר

 בדביעית כלמטה היא לודיות שבחבית אףכסאה
 היא הסאה לחסיות בחבית הנ"ל, חולין הש"םוכדברי
 וכן לונ, בחצי ושיעורה וכסאתים מסאהכיותר

 לת, בחצי כ5סמה היא שבלחסיות אףכסאתים

 זהו בלוג, סאין וכחמש כלמעלה היא גדוליםבחצבים
 חכמים אמרו דלא ס"ל רע"ק אבל ישמעאל, ר'דעת

 תסונות לפי אלא כלל המדות שיעור לפי הללושיעורין
 השיעור סן מעוט יותר סחזיקין אם ואף לחודהמדות
 שיעור בהן שנתנו קדרות כנון תמיד, נהןהרנ*ל

 דינן נ"כ סלונ יותד מעט מחויקין אם אףברביעית,
 דק שיחזיקו הוא שהרנילות אף לודיות חביות וכןהכי,

 מעט יותר סחזקת היא הזאת בתסונה אם ם"ם סאהעד
 אף לחטיות וכן וברביעית לה, לודיות חבית דיןנ"כ
 דין כן נם בדרנן כצששתים סעם יותר סחזיקותאם

 וטטן עדיק אבדו לא יותר שבמעט כיון להןלחסיות
 יטאז מראי יותד הרבה שיחזיקו לא טםותסונתן,

  מסונתן. נםאבדו
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 אמר, דרשי זה הוא המשנה פי' לפי"ז 1ערצה1
 שלמין גשהן הדקין שיעור ר"לשיעורן,

 כלטטה דלונ בכלל ועד 5ג, ועד קטן מי0תמכרי

 כיון לא מלוג יותר אבל הנ"ל, חולין הש"סו3רברי
 עד רק להחזיק שדרכן הדקות קדרות בתמונתשהן
 בתמונתן, לודיות חבית שהן מאה, וער מלונ וגםלוג,

 החביות ובין לונ עד הדקין דבין ור"לברביעית,
 נמי רע"ק וכן ברביעית, הכל מאה ועו שמלוגלודיות
 קטן מהכת מכדי שלמין, 'כשהן ר"ל שיעורן אמר,הכי
 לוג, שיעור בהן היכיר לא והוא הדקות, קדרהתועד

 דאם 5בר בתמונה אלא בשיעור כלל ת5י לאדלדידי'
 מחדקות אם נם אז הדקות קדרות בתמונת רקהן
 ג כל נן ר מתמונתן יצאו '2לא באופן טשט מלוגיתר

 לודיות חבית ועד הדקין מקדרות וגם מלוגוכפחות
 חבית בין הדקק קדרות בק ג"כ ור"ל ברביע"ת,הכל

 5ודיות וחבית ברביעית, להן אחד שיעור הכללודיות
 תחזיק אם י2אף לרע"ק למדתה קצוב '2יעור איןנ"כ
 יצאת '2לא כיח ההמלות 3פי מעט ממאהיותר

 ממאה כלמטה דעה ממאה יתר גםמתטתתה
 ומלודיות דר"י, מאתים ועד ממאה הוא וכןוברביעית,

 אבל בשיעורן רק תלי רלר"י דרע"ק, לחמיותועד
 ועד ממאתים הוא וכן בתמונתן, אלא תלי לאלרע"ק
 גדולים חצבים ער ומלחמיות דר"ק ימאק ה' ועושלש

 בתמונתה רק תלי ולמר בשיעורן תלי דלמרדרע"ק,
 כלממה היא לודיות י2בתמונת אף עצמה מאהאמנם
 מסאה כלמעלה היא לחמעת בתמתת לד"ה,ממאה
 היא שכלחמיות אף מאתים וכן לוג, ובחצילד"ה
 לד"ה כלסעלה היא גדולים בחצבים לד"ה,כלטמה
 בללדיות טעמ ממאה ביותר אלא פליגי ולאובלוג
 כלסעלה נן ר דלר"י בלחמיות מעמ ממאתיםהותר
 בלודיות ממאה הרבה עתר אבל כלכעשה, דינןולרע"ק
 מורה רע"ק גם בזה בלחמיות ממאחים הרבהחותר
 אמנם הראשומ, תמונתן אברו דבזה כלמעלהדדען
 בעתר גם ורע"ק ר"י פל"מ הרקק בקדרות מלתבעתר
 שוב מלת יותר מעט גם דלר"י מאה עד מלונהרבה
 לודיות גחביות ולא הדקין כקדרו1 לא דינןאין

 '2קדרות כיח לרע"ק אב5 מרביעית ידתרך2יעורן
 לחוש לנו אין להן אחד דין לוריהת וחביתהדקין

 יותר הן אם ראף ג5ל הדקות קררות 521ל2יעורן
 ג"כ מעמ חותר כסאה מחחקות אם ם 1 מלתהרבה
 לא הדקק קדרות תמונת י2אבדו ראף ברביעיתדינן
 ברביע"ת, שיעורן והכל לודיות חבית וזמונתאברו
 מאין ח,שש ועד ממאתים י2הן נדולים בחצביםאימנם
 דגם מורה ר"י דגם וחע"ק ר"י פ5יגי לא דבזהי"ל
 ולכן הנץ, הכ"מ יכדברי ב5ונ הוה מאין י2 סחעתר
 אמר לא שם בבר"תא תם י2ם בחולין מזה פריךלא

 לא כי הכי דינא למעלה נם דבאמת כ5כ(מה ננאיןחכה2
 נם מלוג נדול יותר שיעור 5שברים חכמיםנתנו

 ודו"ק. גדולים, היותרלהכ5ים

 רבאמרו יותר, בפשהטות המשנה פי' מרווח 21נא,ז

 בשנריהן איירי לא לונ ועד קטן מ"כתב(כדי
 הוא ברביעיה, באמרו ואח"ג שלמין, נך2הן בהןאלא
 דאיידי ותום' לפירש"י ראלו לשבריהן, שיעורשנתן
 קשה בשבריהן בין בהן בין קמן מיכת דנדי בהאנם

 איר קטן, סיכת בכרי רק הוו שלמין כשהן הןדאם
 לדידהו וצ"4 קטן, מיכת בכדי שבריהן גם להיותיכול

 לונ ועד יבד, לשבריהן קמן מיכת בכדי קתניד4צדרין
 ה4א מ"ש כפי הרמב"ם לפירש אבל שלמין,כשהן

 לבד, בשלמין ה3ל ראיירי וברויחא בפשיטותא"ש

 ברביעית לשבריהן שיעור שנתן הואואח"ז
 הכה2ניות בפי' הרמב"ם דברי הלא דלנשי"זח

 "שהכלים שבתב מאר, ומיה2ביןמדוייקין
 כשהיו ר"ל מקבלים", היו 'כאשר חרם מכליהקטנים
 ור"ל לונ", שתקבל עד קטן אדם מיכת כדישלמין,
 ור"5 דייקא, "וגדול" מלוג, יותר לא אבל כלממהולונ
 5ונ" "שתקבל חבית, בתטונת אחרת בתמונהשהוא
 הכלים בין אז שמן", מאה שתקב5 "ער ויותר לוגר"ל

 שהוא מהגדול ובין יותר,, ולא להג עד שהןהקטנים

 רביעית יקב5 כו' ני2ברו כאשר כולהו מאה" עד"מלחג
 הכלי יהיה "הנה עוד, רייק והדר כו', מומאה יקבלכו'

 מאתים", עד מאה מן תחזיק אשר הנודל מןבשר,12
 ור"ל דייקא, הנרו4 מן בשה2ו הטהור, בלשונודי1ק

 ברביעית כלכ(מה מאה הרי הראו2ונה בתמונהכי
 לונ", בחצי "שיעורו מאתים ועד מאה גם אזלחמיות

 ר"ל חנודל" מן יהיה "וגם ואמר, עוד אח"כ דייקוכן
 אבל לוג, בחצי כלממה מאתים הרי הזאתדבתמונה

 נדו4ים חצבים שהם עוד נרול היותר נתמונה יהיהאם
 ואמר ביוג", שיעורן מאין ה' ועד "מאתים 'נםאז

 רע"ק אולם ישמעאל ר' דעת הוא השיעור "וזהלבמוף

 שהיה "במה דייקא, הכלי", אשער לא שאניאומר
 נשערהו ואכגם מאתים, ולא סאה לאמחזיק

 מורה זה שלשון הרי כו'", המסורממותבתמונותיו
 אלא איירי, זה איירי שזה דבכלי מ"ש, לכימפורש

 שהיה בפה הכלי לאוו1ה שיעור שנתנו מוברדר"י
 השיעור קצבו סאה להחזיק ררבה שאם רהיינומחזיק,

 סאתים להחזיק דרכה ואם ממאה ליותר ולא למאהרק
 מובר ורע"ק יותר, ולא למאתים רק השיעורקצבו
 לא הכ5י לאותה שקצבו שהשיעור הוא אחרשה'כל
 תמונתה לפי רק קצבו אלא להחזיק שררכה במהקצבו

 רק יותר בין 3דרכה מחזקת שהיא ביןהמפורממת

 שיעור לה קצבו ולא המפורמכאן, תמונתה תאבדשלא
 מה וככל לבד, אחרת בתמונה היא אם אלאאחר

 במער'וש.שכתבתי
 כיים מהל' ח"י בפ' הרמב"ם דברי גם הלא דערצהם

 ב5שונו דדייק מאד, ומדוייהין מיושביןהנ"ל
 אדם מיכת כדי ומכיל שלם 'כשהיה הכלי היה"אם
 ור"ל קרוב" או במאה מקבלות שהן חביות עדשמן
 והוא תמונתה, אבדה שלא רק בקרוב נשסאה יותראף

 שיעור כי לונ. ער מלשונו דילנ ונם מפורש,כרע"ק
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 כרע"ק פמק הוא אב5 5ר"י, רק הוא הרקין לקררות14נ
 הן אם אף איא הרקות, יקררדת כלל 5ונ שיעורשאין
 בקירוב, ויותר סאה ער מקב15ת ,שחן גחביותנר51ין
 קטן ארם ססיגת ה155 החביות בין הקררות ביןאז
 חביות תמונת תאבר ש5א באופן מעט ויותר סאהער
 וחדר כרע"ק, ברביעית רינן 15דיות חביות שהיאזו

 חבית ער כמאה המכילה סחב"ת הכ5י "היהאמר
 היה ר"י כלשון אסר 5א יותר", או סאתיםהטכייה
 חבית עד סחבית אלא סאתים עד מסאה סכי5ההכיי
 5חסיות, חביות ער 5וריות וחבית רע"ק נ~שוןשהוא
 5א ר"5 "כמאה" הסכי5ה כוחבית ב5שונו רייקו5כן

 כרע"ק, מעט יותר ואף כמאה אלא כר"י בצמצוםמאה
 חבית ער סאה בערך המכי5ה 5וריוה מחביתוהיינו
 רע"ק כרברי יותר או סאתים המכי5ה5חמידת
 סאתים הסכי5ה מחבית הכ5י הי' 5וג, חצי"שיעורה

 שהיא מאתים המכי5ה כוחבית ר"5 גרו5ים" חצביםער
 "שיעורו סכהט רע"ק 'כ5שון גרו5ים חצבים ערלחמיות
 ישמעא5 5ר' רק הוא ה5א דחו5ין הש"ס ורבריבלוג",
 וכהנ"5 כרע"ק פסקואיהו
 מחויקין והרמב"ם ותום' ררש"י עור 5ענ"ר ךנראעהי

 היה ותום' רר"ט"י הכהטנה, ב5שוןבנירמא
 שיעורן שם, בש"ס מועתקת היא כאשר הגירמאיהם

 בזה רבאה 5פרש הוכרחו 51כן שטן, סיכת"בכרי"
 ח15קין ושהן בפ"ע, הרקין כ"ח 5שברי שיעור5יתן
 יו היה הרמב"ם אב5 ברביעית, שהיא מאה וערמ15ג

 מיכת "מכרי" מ' בכהטניות מועתקה אי2ר 'כפיהגירסא
 שלם כשהי' הכ5י שיעור שהוא שפיר פירוט 5כןהטן,

 שאמר הרביעית שיעור ע5 5אחריו נכהטךושהוא
 5פי ביותר מוכרחים המה הפירושים ה2ניאח'/כ,
 בסער"ש מאר 5נכון הכ5 שפיר ואתיגירסתם,
 אניך, )א(1ר1"ק

 טו"בזי"1

 זמימן
 דקאלטינאן להגאון שהשיבטה

 ת"ז בספרו שתמה מה בענין הערתועל
 דר"כ שכתב הכ"מ מרן עלח"ר

 ר"י תלמידהיה
 המפורמם הג' הרב ירירי 5כבוד ש15םרב

 נ"י עזרא ס' כו' ובקיחריף
 י"ע בקא5טינאןהרב

 ראיתי בחפזי וז"5 כהט"כ וע"ר הגיעני,טכתבו
 ע5 שתמה א' אות ג' במי' היקרבספרו

 שזה קסיה, סותני ר"י ת5מיר הי' דר"כ שכתבהכ"ם

 להכחיש נוגל איך תסה ואני במציאוח. אפשראי
 בעירובין וטהם סקוסות, בכסה בש"ס הספורשרבר
 ע"ב, י"ט ובחולין ח' ובסו"ק י"ז וביבסות ע"ב()ס"ז
 ובעל היוחסין מפר החליט וכבר דוכתאי, בכמהועוד
 עכ"5. ר"י ת5סיד היה והא3וצעי היו ר"כ ר"נסה"ר

 שום ה155 הש"ם מדברי שאין נ5ענ"רתשובה,
 אם ומרה"ר יוחסין הס' ורברי 5זה,הכרח

 תשובה. יש 5רון אם אבל נקבל הואקב5ה
 ר"כ אטר התם ראסר ח' ססעו"ק שהביא סהדדןנה

 התם נריס הרי"ף הרי רב, אסר ר"יאסר
 5ה ואסרי ר"כ אמר נורם והרא"ש 5חור ר"כאמר
 תקם"ז סי' בא"ח הב"י העתיק וכן רב, אסראר"ז
 אחורי יוסף רב יתיב ראסר י"1 ריבסות וסהאעיי"ש,
 ש5יש שחט וקאמר ויתיב רר"י קמיה ר"כ ויתיברר"כ
 ס"ז מעירובין וכן מהו, ש5יש ושחט ש5ישוהגרים
 הוה ר"י בי הוינן כי ר"כ אסר יומף רב ראמרע"ב
 5הכריח יש מהתם ראררבא נ5ענ"ר כו', 5ןאמר
 רהרי ר"י ש5 ת5מירו היה 51א זה היה הראשוןרר"כ
 ועוקר רמיני מתם וש5חו רבה ש5 חברו היה יוסףרב

 עריף שהיה עצמו ע5 אסר רבה והרי עריף, סיניהרים
 רבה כרברי אמר ר"פ רגם ואף כ"ר, בתעניתמר"י

 כר"י, גרול עצמו החשיב 5א וראי ור"פ כ' רףבברכות
 רבה אב5 מנייהו, עריפנא אנן ב5שונו אמר 5אאיהו
 שהיה ר"ה ונם ע"ש, מנייהו עריפנא אנן מפורשאמר
 ררבה מניה בעי הוה שם, בספרי כמ"ש מר"ינרול
 ננר מיני שהיה יומף רב אם וא"ס ע"ב י"חבב"מ
 איך אב5 ר"א, ת5מיר שהיה ואף פ15גתא ובררבה
 רהוה ר"י ש5 ת5מירו ת5מיר שהיה 15מר מבראיש
 אלא נאמר 5א 5כאורה זה רלשון רר"כ אחוריהיתיב

 יומף רב יתיב ע"ר( )רף בח51ין ומצינו נמור,בת5מיר
 שם אסר וגם 3!ר"י, גדול היה רר"ה אף רר"הקמיה

 א"כ ואיך בכעס, ופירש"י 5אפי' יוסף רבאהררינהו
 עם בשוה רר"י קמיה 5ישב כראי יומף רב היהיא
 רר"נ אחורי' רק 5ישב מוכרח והיה ת5מירור"כ

 ראמר הג"5 ב' י"ט רח51ין בהא וכן ר"י, ש5ת5סירו
 תלמיר אבא ר' שהיה הרי רר"כ, אחורי אבא ר'יתיב
 אמי ר' אמר ס"ז( )רף בשבועות 1ח15 נ"כ, ר"ישל

 רבותינו 5סיני שבועה חזרה אסר שבבב5רבותינו
 שם ואמר 5ה, 5מחוייב שבועה חזרה אמרושבא"י
 אבא, ר' שבא"י רבותינו ושמוא5 רב שבבב5רבותינו

 פ5ונתא ולבר שגשוא5 5רב אבא ר' את שכהטוההרי
 האי ע"כ וראי א5א רבותינו, בשם ליה וקרידירהו,
 ור' צריך היה 5א ררב ד5מברא הראשון ר"כ הואר"כ
 ור' יוסף רב יתבו שפיר ולכן ליה, כייף הוהיוחנן
 קסיח ר"כ דיתיב מה ואי כבורו, מפני אחוריואבא

 יומהיד
 נ"ה חו5ין הש"ם על רי"ב ניסוקי בהגהות עיין)84(

 ארצות בע5 מלבי"ם סהגאון זהשנשא5
 והרמב"ם דרש,"י ג"כ כתב והנה זצק"ל,החיים

 אבל סו"ח, וכם""ט הכהטנה בלשון בהגירסאסח51קין
 וסמכר, סקח 5ענין רק הש"ס סוגיית כ5 שפירשהוא

 נסוד. גפשיטות הוא זצ"ל סו"ח שיטת אב5עי"ש,
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 )רף וכשבועות ל"ר( )רף בב"ם רהתום' איברירר"י,
 תלמירו, שהיה כהטגוע קמיה יתיב רלשון כתבוט"ז(
 מר"ה שמואל מניה בעיא ר"ה י"נ( )רף בחוליןאבל

 מר"ה שסואל מדבעיא שכתבו לנזיזייהותברינהו
 בערכין יש ובפ' גור"ה קטן שמואל שהיהבמטמע
 רשמואל קמיה ב"ר וחייא ר"ה יתיב הוה ט"ז()דף

 חדי וא"כ ור"ל רבו. לפני היושב כתלמירמשמע
 ליתנהו תר11ייה1 ולכן אהדדי מתרי הללוהמשמעות

 דהרי בוראי הוא וכן חברתא, מפני נרחית אחתרכל
 שלא אע"פ כהנ"ל בב"מ ררבה מניה רבעי ר"המצינו
 מצינו יותר ועוד מר"ה, גדול יהיה שרבהמצינו

 אע"פ חייא מר' דבי מניה בעיא ב'( י"א )דףבהוריות
 לאו נ"כ השני הכלל להיפך וכן היה, תלמירורר"ח
 שהוא קמיה יתיב מלשון כמטמעות שום ואין הואכלל

 יצחק ר' יתיב פ"א( )דף במנחות מצינו דהריתלמידו,
 וקאג2ד ויתיב נחמן דרב קמיה מרתא בר שמואלבר
 ליה ומדאמי וכשר, בבתפי' ארבעין מרי עיני א"לכו'
 ממנו, קטן ולא תלמידו היה לא ע"כ הרי מריעיני

 ע"ב( כ"ו )דף בסנהררין מכהט זה לשוןוכרמצינו
 בבתפי' ארבעין מרי עיני לר"נ ששת רב ליהראמד
 י"ז( )דף בטנחות הוא וכן היו, חברים דשניהםוכשר,
 מרי עיני א"ל כו' דאביי קמיה נדא בר מנשא רביתיב
 יוסף דרב הנ"ל ע"ר( )רף דחולין בהא מצינו וכןכו',
 לזה אכלי רב אמר ר"י אמר ואמי דר"ה קמיהיתיב
 אמר הכי ליה חציתו לא מדבנן ההוא ליה אמרלוקה
 לזה אכלו רדב כהטמיה מרתא בר שמואל בר יצחקרב
 דההוא הדי נטמוך, אמאן אנן ר"ה ליה אמר לוקהאינו
 סרתא בר שמואל בר יצחק רב לדברי החשיבמרבנן
 אנן עכ"פ אמר נעכ ור"ה יהודא, רב מרברייותר
 ד"י רבדי בעיניו חשיב היה שלא הדי נ0מוך,אמאן
 יצחק רב שהיה נאמר א"כ ואיך יצחק, רב טרברייותר

 הדב, בסהום התלמיר רברי אין דודאי ד"י שלתלמירו

 שנם כיון יוסף רב ננר זה שאמר לוסד א"ארודאי
 רוךאי דאמרי הוא מרבנן ההוא רק יצחק דרבכהטמיה
 יומף, דב ננר עדך לו היה לא בשמיה נזכר שלאכיון
 לא קמיה דיתיב דאף ליתא כללא האי דנם ע"כאלא
 לביתו ראיקלועי אלא רבו לפני כתלמיך קמיהדיתיב
 ביה שדי וכן הבעה"ב, לפני כאודח קמיה "תיבוהוה
 ג"כ והביא היור בכללי טלאכי יר הדב זה בכללנרנא
 מרי עיני וסלשון הנ*ל פ"א רף רכגחות מההיאראיה

 קמיח דיתיב אף ר"ב נם וראי ולכן ע"ש, לושהשיב
 הוא, הדאהטון ר"כ דלאו הכרע שום טוה איןדר"י

 רר"כ אחודי' יתבי הוה אבא וד' יוסף גשדרבואךרבא
 דבעי ממה ואף היה, הדאשון רר"ב הוא סוברחודאי
 ושאין כסו ראיה אין נ"כ חנ"ל י"מ בחולין דד"ימניה
 ולפי"ו הנ"ל. מד"5 שמואל מניה דבעי מהאראיה
 ראמר הנ"ל ע"ב ס"ז דעירובין מהא נם עוד ראיהאין
 ראף ין, אמר הוה ר"י בי הוינן כי ר"כ אסך יוסףרב
 ר"י בבית היה סבר עכ"ז הרשהטון, ר"ג נ"נ היהוששח
 אז, לו שאסד טח סתצויה אמר ולכן קפיה יתיבוח51

 יוחר הכרח נ"כ יש ר"כ אמד יוסף רב שאמרוטמה
 חתלמיר כררך כהטמו ואמר הראשון ר"נ וזהנדול

 שי כהטב~ה זה שיאפר שא"א מה רבו, בשםשאומר
 של תלמירו לתלמיד יוסף רב ויחשב ר"י שלתלמירו
 יוחנן ר' אמר ע"ב ל"א רף בשבת רטצינו ואףר"י,
 בלבד י"ש אלא בעולמו להקב"ה לו אין ר"אכמטום
 הי5 דלא וראי היה יוחנן דר' תלמירו דר"א אףכו'
 כן לומר התלמיר ררך בכ"מ אבל באקראי אלאזה

 כי הגירסא עיקר לי קשה בלא"ה ונם דרבו,משמיה
 ברייתא הוא הלא כי לן. אמר הוה ר"י ביהוינן

 ר"ה חל אחת פעם ת"ר ע"ב. כ"ט בר"המפורשת
 א"ל נתקע בתירה לבני ריב"ז אף כו' בשבתלהיות
 הוא ע"כ והרי עכ"ל. כו' נדון וא"כ נתקע א"לנרון
 תיובתא, מותבינן והדר עובדא עבדינן רבררבנןכהטום
 נשיאים היו כי היו תלמיריו לאו בתירה בני הלאוהתם
 הניחו ואעפ"כ דדיב"ז רבו ה% לפני עוד הדורונרולי

 ולולא לרבי. תלמיר וכ"ש תחלה מעשה לעשותלו
 ואין היא כ!ומעת דנו0חא אוגור הייתירמטתפינא

 בלשונו שאמר כיון ועכ"פ עליה, יסוד שוםלבנות
 הדאשון ר"כ הוא וראי ר"כ אסד יוסף רבאמר
 בכל וראי הוא וכן וכהנ"ל. ר"י של תלמירוולא

 מר"י, נדול והיה היה הראשון ר"כ הללוהמקומות

 שלישי ר"כ עוד שהיה ראיה שום עור לנו איןוהרי
 דתני דיוטא ההיא ע"כ הרי וא"כ ר"י, שלתלמידו
 וכלו"ש הראשון ר"כ רק הוא וראי נ"כ דר"י קמיהר"כ

 שהיה כהטמעות שום אין קמיה תני ומלשוןבספרי,
 דהתוס' דביררנו קמיה ריתיב מלשון מכ"שתלמידו
 שהוא טכריח וה לשון שאין לומר בהו חזרובעצמן
 ורשבועות הבתים רחזקת להתוס' ואף וכהנ"ל.תלמיר
 לא אבל קמיה, דיתיב בלשון אלא אמרו לא נ"כהנ"ל
 ליה תני דוכתא בכמה דמצינו קמיה, תניבלשון
 בשם ליה מדקרי תלמידו שאינו דכהטגוע סבאההוא
 אם אף וראי וא"כ מרבנן ההוא אסר ולא טבאההוא
 מהן ואחד ד"כ נ' שהיו ודאי הוא שכן אוסדיםהיינו
 קמיה תני מלשון הכרח אין נ"כ ר"י של תלמירוהיה
 לומר נוכל א"ב ואיך הראשון, ולא זה היה השנייר"כ

 לאחר ובפרם הלכה, לענין יסוד זה על בנהדהרמב"ם

 אמר ולא למימד לך איתי מאי אלא מלשוןשהוכחתי
 תלמירו רלאו מפורש הדי למיסד, לטר אית מאיאלא
 השני ר"כ דנם לומר ואין היה, הדאשון ר"כ וע"כהיה
 לפי"ז רנם גטור, תלסיד ולא לד"י חבד תלגויד רקהיה
 בממום כתלמיד הלכה ראין הכלל בזה אין שובהדי
 לר"ה חבר תלמיי שהיה חסדא ברב וגרמצינוהרב,
 לאחר ובפרט ד"ה, לנבי כר"ח רוכתי בכמהוקי"ל

 ד"כ נ' שהיו מקום בשום הוכחי שום שאיןשבידדנו
 אינו פלוני דר' אחודי יתיב ל' דנם ראיתי שובוכהנ"ל.
 ע"ב ל"נ דף בפסחים רהרי תלמידו שהיהמוכרח
 ד"ז ייתיב רר"ז אחורי יוסף ורב דבה יתיבאיתא
 תלטידיו היו לא יוסף ורב רבה והדי דעולא.קמיה
 פאאם5 תוייות בסוא ו5ךרבא סמנו, קטנים ולאדר"ז
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 ורב רבה של תלמידיהם ורבא לאביי חבר היהשר"ז
 הוו כטענה בר ורבה ור"ז ודבא אביי שם דאמריוםף

 ולא מילתא דאמד כל אסדי רישא צרינא והוויתבי
 איפרך לא דאביי איפרך דכולהו רישא ליתוימפרך
 אחורי יתבי הוו יוםף ורב דרבה אמר ואפי"העיי"ש,
 כהה )הדאיה דעולא קמיה יתיב הוה ור"ודר"ז

 מדורב ז"ל. גוו"ח לדעת בעצמי כיוונתיגופסחים
המסדד(.
 מפורש חשב והנה הראב"ד קבית בטפר ראיתישונ

 הדור אמוראים, בםדד וז"ל ר"כ שנידק
 ר"י תלמידיהם הם ואלו כ"ו ושמואל רבהראשון
 ורב כו' ששת ורב כו' וד"נ ב"ו יחזקאל בדודמי
 ואלו כו' ור"ה ר"י השני הדור כו', הראשוןנהנא

 הדוד כו' יוסף ודב נחנוני בר ורבה ר"חתלמידיהם

 אביי ותלמידיהם כו' יוסף ודב ורבה ר"חהשלישי
 הדוד כו', השני כהנא ורב הדאשון ורבינאורבא

 והיה כו' בסודא ר"י אשי רב היה כו' אשי דבהששי
 כו' דימי דב ואחדיו כו' בפוסבדיתא ד"י זביירב

 כ"ח השני ר"כ ואחריו כו' פפא בד ושרםואחדיו
 כמ"ש, מפודש והוא דוד, הצ3וח כתב וכן עכ"ל.שנים
 יוםף ודב רבה של התלמידים בין לר"כ שחשבואף
 י"א ביוכטש דר"י קמוה דתני הוא שהוא לוסדא"א
 תל3דיו יוסף דב בימי עוד היה הזה ר"כ דודאיהנ"ל,
 בר רפרם אחר רק מדמלך מאד בשנים רק ד"ישל
 אלא לר"י שאמר ובפר0 שנים, כ"ח אז ומלךפפא

 זה היה הראשון ר"כ ע"כ אלא למימר, לך אית3פאי
 והכרחתי הכ"מ על השגתי שפיר ולכן מ"ש,וככל
 שזכיתי לאחר ובפרט הרמב"ם של מע3וו זהשאין

 שם הרמב"ם לדברי מרווח יותר טעם ליתןבעזה"י

 )א( יותר ניחארודאי
 ד"ש, ידידוושלום,

 טורבאוויץ וואיףזאב

 חסימן
 מזדזה בענין שליט"א דדב לבנותשדבה

 כו' הנ' הדב היקד לבני שלוםרב
 נ"י הירש צביפ'

 בספרי מ"ש על ום"ש לשעשועים, הניענימכתבר
 היה דשפיד ס"ל דהדסב"ם נ' אות נ'םי'

 דהבדייתא ר"י על התיובתא י"א דף ביומא לתרץיכול

 דמה ונתות בכצזוהטטת, איידי בגהוזה רפתדמחייבה
 כן דאם שם התו"י שכתבו תנדולה להקושיאנעשה
 לענ"ד סתם, דפת מדבה שאני יכול בדידה וליתנילפלונ
 אמר מינה דעדיפא ק"ס 5א דזה הדפב"ם 5דעתי"ל
 ע~הם ומרפטת אבםדיה שעד בית מדבה שאנייכול

 21שום מפע0 הוא אותם ונם דירה לבית3מטמשים
 ותדע רפת, וכ"ש אדם לחרת בעצטן מתחדיםשאעם
 וזירצו ולא אחרים תידוצים אחרי חפיטו התום'דגם

 לבד בזה המתפקו לא בעצסן התו"י תם הנ"ל,כהתו"י
 ע"עה התום' כדברי אחר תירוץ עודוכתבו
 י"א דף יסם ביומא ויס"ם הנלתן קועיית בדברדס2"?ט

 בית למע0 ,טאק יס"ם יטם ראמד בהאע"ב
 ימיכם ירבו דלטען גוטום מביתם ממזחההשותפים
 דילמא והקיסה חיק בעי לא והני ח" בעי והניכתיב
 בשותפות ידורו ~מסלא ימים אריכווו בהויתק"ם
 אדיכות יטיתק"ם משום דפמור יסאולה דביתדומיא
 וכתבת עצמה של בבית כשידור גברא בהאיימים
 רבים בלסון יסיכם מלעחן הוא הריבוי דעיקרלתרץ
 שלא נשים סשום אלא ח" בעי הני טר למי נצרךולא

 ת"ד. זהו בנותיכם, ולא בניכם מוימי אותןלכאם
 )דף חולק בש"ם להדיא מבוארים דבריך לכאורההנה
 אק דידך ביתך דכתיב אע"ג מזמה דאמר ע"ב(קל"ה

 בניכם רמי ימיכם ירבו למען רחמנא כתב לושותפות
 אפשר אי באמת אבל כם"ש לכאורה דזהו הריע"כ
 ע"ב( כ"0 )דף בקדושק דרעחנן יא דע"כ הכילומר

 משום אלא בנותיכם את ולא במכם את אותםימדתם
 האי אבל והמצוה החיוב דעיקר בניכם אתדכתיב
 בניהם ימי שיאריכו 'סכר בקבול כתוב הלא בניכםחמי
 לחיוב ענין זה ואין מקיימיה יטהאבות המצוהביטכר
 )כדאכוו גמסמע קטנים דםתמא הבנים דגם כלל,מזחה
 וכן כגדולים, הקטנים על לח"ב יגח בת או יגח בןאו

 חייבים אינם איש( ולא בן ומורה סורר בבןאמד
 נשים בנדטנה ל פרק ברכות דא~טרי והאבמזחה.
 ודאי כר ובמזוזה בתפילה וחייבין כר וק0ניםועבדים
 ילא לחימך כשהניעו לחנק האבות על רק הואהחיוב
 בפ" הוא וכן חיומ בהו עךיך דלא עצמן הק0ניםעל

 פ"ה בסוף הרמב"ם כתב וכן ע"ש, מפורט יטםרש"י
 וכדכתב כר הק0נים את ומחנכק ומזמה, ם"תמהל'
 אק ימיכם לשון גם לפי"ז וא"כ ע"ש, יסםהכ"מ
 דאף השותפים לבית החיוב לענק כלום ממהלדרוס
 יטכד הוא' נ"כ ימהכם בכלל הן נשים דנם נאמדאם

 יאדיכו מקיע~ן זטהם מזתה מצות יסבשכדלהבעלים

 יוטףיר
 איטיק יצחק ר' להגאון הו(יטונהם בדודות ,2ייןלא(

 ור"א, ר"כ ע"ד פ"כ א' מחברת ח"'סהלף
 אמוראים כתחטה פחות לא יש בגמרא כי מביאחטם
 "ונים בדורות יסומם בזמנים 'טעאשטו ר"כ2ץסם

 מחרם היה הראשח נהנא דרב הנהמ"ח כדעת 2דק1
 יםודותיו ותוטך יוחנן, פר' קש"ט והיה דו"יטיטל

 הט~מם וח' ~שחן שיירא רב ומאגהת מש"םבכב'
 בזה ג"כ שסשיג ע""ש, רע"ד ם" לראשומםבזכרח
 הסתפק להם ~רה והבידור החקירה "שדוח םה"דעל

 דעת על גם שם וההטינ וכו', ציונים" על ציוגיםלהביא
 עי"ש. 3זה, המה"ד בעקבות הוהולךהרז"פ

 הכטתבר( חתן הכחשרד)3טהרב



יב ך יז אחרוןטשום ם י א למ
 מפוד אין חיוב לענין אבל ביהר, ונשיהם הםיסיהם
 הנ*ל רחולין והש"ס לשוהפש, ולא לנשים 5אמניה

 דהני טשום ויומא הש"ס 5דבדי נ"ב ביון ע"בבודאי
 סוניא על עצמו וססך בלשונו שקיצד אלא חייביי

 )א(ריומא.
 לסלתא שהביא נפ5אתי הש"ס נליוו קושיית ע5אמנם

 ולא ממזוזה דפטורה שאולה סביתדפסיקא
 ס"ד( )דף בסנחות והלא חיי, בעי הני בוהאסרינן
 שלשים אלא פוטר ואינו לשאולה שבורה שםמדמי
 אבל עדיין סיקרי דירה דלאו וכהטום הראשוניםיום
 לשונות, שני בתוס' שם איתא יום כהטלשיםיותר
 ו5א התורה מן בסזוזה חייב הוא ראשוןללשון

 דלשיסור דביון כהטום מביתך אחרים ביתמסעמינן
 בעי דהני מעטא האי כהטום והיינו ע"ש 5"שעביד
 סן דפמור דאמרו ב' וללשון חיי, בעי לא והניחיי

 בתיבי ביהך דתרי כהטום בטעסו אסרו 5עולםהתורה
 אחרים בית גם לכהנט אין ביתך דסחד הריע"ש,

 ררך דבעינן דרבא להא לאוקסי' יותרדטסתברא
 חיי בעי דהני הסכרא כהטום רק הוא ובודאיביאתך,

 זה בלשון אסרו בתיב אחרינא דביחך כמטום אלאבו'
 שי"ז גם וא"כ אחרים. של ביח 5סעוטי בארע"כ
 דברים שני ולא אחד דבר אלא סניה למעט איןודאי

 לסעט יותר וממתברא חיי, בעי דהני הסבראופהטום
 לאחר נם שיש אלא עצמו של סבית אחרים ש5בית

 שאין שם ביומא שפיר אסר ולבן בהדיא,שותפות
 הסברא סחכ8ז שותפים ולא נשים 5א מביתך5מעט

 ביתך ואידך לכדרבא, להאי וסוקמינן חיי בעידהני
 שאולה בית למעומי התוס' של ב' ללשוןסוקסינן
 השני מביתך סידי' דרשינן לא ראשון וללשוןושבורה
 בתוב ביאחך לדרך ביתך בתיב אחת דבפ' ביוןא5א

 ביתך חד אלא הזכיר ולבאורה השני', בפ' נ"בהבי
 ליה פסיקא היה ביתך דחד די"ל אלא ביאתך,לדרך

 ק5"ה( )דף חולין כראסרו אחרים בית לסעמדבא
 5פרש הוצרך ו5א אחרים של ו5א צאנך נזראשית

 לבד. השני ביתךדק
 טוף בי"ד ע"ה הגר"א ביאוד על נ"כ תג2ה אניד812ץ

 א5א הנ"5 דחולין הא על שבתב רפ"וסי'
 שלו שאינו בבית דד לסעוטי 5מיי2ר דה"כ2 ל"לביתך
 דברי ננד הוא והלא עב"ל. נקט טעסי סתדי חדאא5א
 דר בל5 ממעמינן לא הרי ראשון רל5שון הנ"להתוס'
 חייב הוא יום ש5שים 5אחד א5א ש5ו, שאינובבית
 לביתך צורך אין שלשים וקודם בבוזוזה, התורהסן
 סה שם יומא ובראטרו מבית נם ל"ה טמעמינןאלא
 עדיין נקראח 5א יום ש5שים ותוך לדירה, סיוחדבית

 בלשונם ס"ש שם ההוס' בוונת נ"ב וזהו לדירה,סיוחד
 שם שני ל5שון ואי ע"ש, הוא רידיה דירה ביתדלאו

 )12( וצ"ע. ובהנ"ל כתיבי ביתך דתרי כתבוהרי
 ל"ד( )דף קדושין התוס' דברי על להקשות עודרכ2"ש

 נשים לחייב סברא שאין שבתבו נבריד"ה
 ראשכחן ביון חיי בעי דגברי דסברא משוםבת"ת
 ולא לבניך והודעתם לעיל כה~~מר גבייהוסיעוטא
 פלוגתא איבא ל' דף לעיל דהרי והקשת5בנותיך,
 לשון שנידת רק ודאי החוס' הנה דרשא, בהאידתנאי
 בודאי אב5 לבניך והוועתם קרא האי שתפסוהוא

 הכל ובזה בניבם, את אותם ולכודתם להראבוונתם
 שם הברייתא ואף בנותיבם, את ולא דדרשינןמודים
 בודאי דבנותיבם מודים נ"ב בניבם בני את ולאדרו"מה
 ממעטינן. בנים בני את דגם שאמרה א5א0מעטינן
 ו5א ממעט לבד בנותיכם את דרק ס"ל ברייתאואידך

 ~ניך והודעתם קרא אידך דבתיב כמטום בניםבני
 פשוט. וזה בניך,ולבני
 ד"ה ע"ב( י"ג )דף יוסא התו"י על לתמההןמ"ש

 לו וישא מקרא שהקשו בתים שני בעדו5א
 הוא הבתוב דפעוטות וכתבת שתים, נשיםיהוידע

 יוסףיד
 קושית לתרץ נמי שכתב הרש"ש נחידושי עיין)א(

 שלמה, בחשק ובן בן, כסו עק"א ר'הגאון
 שם, שבתב מה ועיין הנאון. אחיו בשם בן נסישהביא
 קושית לתרץ שבתב ז"ל סו"ח של תירץ וע"דלהשינ,
 סנחות התוס' של תירוצים ב' שמביא רעק"א,הנאון

 התום' של לשון חמשסע מוא ודעתו בזה, זהשתלוי
 בן, שבתב נסי שם בשם"ק עיין עיקד, הואראשון
 אע"ג סזוזה ובן התורה סן חייבת ואילך כ2באןוז"ל
 לכמגן בתיב הא שותפות של ולא דכמטמע ביתךדבתיב
 ומד5א ביאתך דרק וביתך שותפות ואפילו ימיבם,ירבו
 חייבת, שאולה התורח דכון ש"גפ אחרים של ולאקאמר
 טביא ס"ו בסי' בתשו' עק"א ד' הנאון ובב"זעב"ל.
 דסרוצת ובתב מנחות, התוס' של 5שונות ב'ג"ב

 בתבו ובן הב', בסברה עיקר דס"ל גראה שםדבדההם
 כהטרשיא, רב אטר והא ד"ה ב"א ע"ז תוס'בגמטיטות
 ימפיר. הקא~ת לשיטתו לכן ע"ש בהלק"ט הרא*שוב"כ

 דלרש"י שכתב מזוזה ה'ל' יו"ט במעדני עיין)12(
 בעינן ולא סדאורייתא בסזוזה חייב ביההדר

 לוסר שייך היאך דא"ב לפי"ז להקשות ואין בלל,ביתר
 ב5ל, ביתך בעינן דלא ביון לך המיוחד ביתךבסזוזה
 ביתך פבי דרשינן ביתך דבעי דלמאן דכסודי"ל

 דירה היינו ביאתך הוי דביתך לדידיה ה"נהסיוחד
 אבל סיוחד. הדירה שתהא ר"ל הסיוחד ביאתךנמי

 לבעלים שייך אינו אם בלל לך איבפת לא הביתבעיקר
 רביתו בתב ע"ב י"ח יוסא בריטב"א עייןמיוחדים,
 לדירה שעשו אע"פ ססזוזה פטור בו כהטתמששאינו

 דאסרינן והא הוא הדר חובת מזוזה בהשואלכדאמרינן
 מצי הוי להפקידו ובידו וכו', וציצית כהווהבפד"א
 התוס' בעל ר"י שיטת זהו בו, לדור שלא שבידו5סיסר
 עיי"ש. עב"ל, הנכונה והיא יוטאבסוף

 המחבר( חתן הכגשרר)סהרב



 ץז ן שד םט"י ם י א למא
 נכאים דבריך ודאי יטתים, נשים לוא,ט השיא ייעשיה
 א"ב סהל' בפי"1 הרמב"ם דעת ודאי הוא תןסאד,
 כולם שם עח מנבדל והמ"מ הראב"ד אבל י"גהל'

 ואולי שי"ש, הנ"ל, התו"י כרברי הכתוב פשמהבינו
 יהוידע ע5 'טקאי הכי ר"קו ו"טיא ולא וישאסדנתיב
 )נ( ירו"קעצסה

אבק

 טמימן
 מורלנא לרצר"עי ז"ל ותמתם"ח עאתשיבכתן
 המרחצאות בבתי בד"ת דדדירבענין

 ח"ר זיו תפאאת בספרו למ"שהממובבים
 המפורסם ההסיד להגאון שםבתעצבותו

 עם שמחולק זצ"ל, מקעלעם חסיד ליבר'
 יש אם ובענין בזו; חת"ם בעלהנאען

 דמרחצאות גזירת משום דחמיןבמבילה
 והק"נ הח"צ בזה שסחולקיםבשבת
 הנרול הנאון הרב כנפשי ירידי לנבוד של1םרב

 נ"י הכהן שלמה מ' כו' כו'הטפורסם
 י"ע ווילנא רק"קמ"ץ

 רבריו נרול לעוננ לי והיה לשעשועים הניענימכתבו
 נרול חן כוצא 0פרי כי בראותיהחביבים

 רברי, על היקרות העריתיו על לו תורה ורבבעיניו
 בעת וז"ל הנחמדים, בהבריו להשתעשע אבואועתה

 במימן לירי ראתא ומצאתי מקומות באיזה בספרועיוני
 אע"פ הטבילה בית דנם נ"י כת"ר דהסכיםה'

 חמין בו שמטילין המקואות וכן בחמין בושפהטתמפין
 אמצעי בית לא ואף כלל עליהם המרחץ בית ריןאין
 ראיה להביא בזה שהאריך המ כל והנה כהמ"ז,ודלא
 מאד. נכון נ"ל תפילה ובהל' ק"ש בה' הרמב"ם5שון

 להתיר למעשה להלכה בזה שהסכים מה 5עניןואמנם
 טובא תימהני שבכ"מ מנוח הר"ר מדברי כןוהוציא
 ונשנה י"ח כי' או"ה ח"ס ב'שו"ת ראח לאדהאיך
 זו שאלה שנשאל ר"ז סי' י"ר בחלק נם באותאות
 וכתב והמג"א והט"ז מנוח להר"ר והביאטכדט

 כמטמע צונים מים הם דמקוה משום דדייקודסריוקם
 והפמ"ג כמרחץ, רינם שמחממים שלנודמקואות
 מור במפרו יעב"ץ והנאון ברבר, ממתפקיםוהמהה"ש
 דכל הח"ם מסיים ושוב לאימור, ליה פהטיטאוקציעה

 ששם בו הטאוה שחפידת בחדר אבי עצפו במקוה1ה
 הנט-חץ בית דדין פשימא כו' ארם בני ההבהמתקבצים

 עכ"ל. דבריו לכל לויש
 גנ"ו הח"ס דברי אז ראיתי שלא הוא בן וראי הנהא

 אין רבריו כל שראיתי עתה נם באמתא15נם
 שום מצאתי לא כי בספדי מ"ש מכל בי חו1ראני

 תמוהים המה דבדיו 3!קצת ואדרבא ברבריו,הכרח
 מפט הרביים שיצאו מאמין אינו שבמעמ עדמאר
 אנבי נם ת"ל ע"ה הוא ,טעמד מה כל על והנההק',

 והטנ"א ושמ"ז דברי ועל מנוח הר"ר רברי עלעמרתי
 טנוח הר"ר ברברי רברי והלא וטמחה"ש,והפמ"נ
 שתשמישו משום רם"ש ביותר, מוברחים המהוכוונתו
 הקבועין המים וחום ה13רחץ חום הכוונה ע"נבחמין
 צוננים שלהם שהמים מקואות הני אבל ום"ש ביחר,בו
 כי עצ5פן מצד בקביעות צוננים שהם הוא כוונתוע"כ
 שהארבתי וכ3!ו בלבר לשעתן אלא אותן מחמיןאןי
 למדחץ רדמי המבילה מבית הקשה מאי ראל"כשם,
 לחפיפה שעשה המבילה בית שאני והלא מזוזה,לענין
 ע"נ אלא צוננת, למקוה הוא ענין ואיזה חמיןבמים
 שאין רכיון ום"ל בהו אית חמין מיד ואיריאידי

 חמין מים אלא וזיעה הבל המבילה ובביתבמקוה
 ממזוזה הקשה שפיר ולכן זוהמא, בהו יית לברלשעתן
 לחזור זאת  בקושייתו כוונתו אין אבל כמרחץ,דדינה
 רק זה על אמיק דהלא במקוה הקודם שלו מריןבו

 דודאי מכוזוזה כלל קשיא לא רבאמת וצ"עבלשון
 כבוד, דירת ביה רבעינן מבית רילפינן שאנימזוזה

 הוא וכן מ'. הל' מזוזה הל' עאטי בפ' הרמב"םוכדכתב
 ונפלאתי יעוי"ש ע"ב, י"א דף יומא בברייתאמפורש
 זוהמא, רנפיש משום בטעמו 'טכתב שם הכ"מ דבריעי

 שאינן לפי הרמב"ם בלשון בגרסתו שהיהונראה
- מ"ש, בתב ויכן כבית, גדירהעש'ו.יז  באטת אבל 
 עשויין שאינן לפי שלפנינו, הרמב"ם בלשוןהגירסא
 שם יומא הנ"4 הברייתא לדברי וכיון כבוד,לדירת
 לגבי דהתם והיינו יעוי"ש זה, לשון מפורשדאמרה
 כבור רירת שאינה משום לבד הערמומית פוסלטזוזה
 זה ואין יעוי"ש. מ"ה, בסי' המג"א וכדבריכבית,
 כבוד דירת בהן שייך דיא וק"ש ברכה לעניןענין
 זוהמא. כהטום יבד וכה"ג במרחץ אלא אסרוהולא

 דאמר מאי מדוקדק אינו שם ה3ונ"א דברי גםובאמת
 הטבילה ולבית למקוה הסודש בכתבי 4כנוםדאסור
 מעמא ומהאי ערום, השם לפני לעמוד ראסורמשום
 אלא רמזוזה טעם הוא כן דלא עכ"ל. מסזוזהפטור

 וואיףזאב

 יוםהיד
 דעת שכתב חיות צבי ר' מהגאון ,בהנההת עיין)ב(

 הרמב"ם שמביא הראב"ד כדעת נמיהרמב"ם
 שתי נושא שאין כ' ובבר שכתב המקדש בלי מהל'פ"ה
 הצום ביום לעבוד יבול אין שניהם נשא ואםנשים
 בכל אימור אין הרמב"ם והנה ע"ש. אחת שטנרשעד

 הרמב"ם גפ' הראב"ד כדעת איסור 5מטוםסשנח

 51א שאחת יקח בבתוליה אשה דכתיב כהטום שםוהה"מ
 מפני המעם רק לכופו צריכים השנה בבל דא"כשתים
 וביום אשתו לנהט לכה"נ נראה ואין שלח שלאכי

 אריה בשאנת ועיין אחת, לנהט מוכרח יהיההצום
 עיי"ש. צ"נ,סי'

 המחבר( חתן המסרד)5מרב



ינ ך יז אהיוןטנפום ם י א למ
 כדאיתא מביח לה דילפינן כבוד דידת שאינהסשום
 ערום השם לפני לעסוד האיסור כהטום דאי שםבש"ס
 סשום הוא הג1עם אלא המזוזה לכסות (פפשר היההלא
 לפי גרסב"ם, הכ"ט נירסת לפי ואף כבית, כבידדירת
 הרמב"ם כוונח בודאי נ"כ כבית, לדירה עשוייןשאינן

 ו2ם לה דיליף הוא ג2בית דהרי הוא, לזהבודאי
 וכהנ"ל. כביה, כבוד דירת דבעינןבברייתא

 13נוח, הר"ר כרברי שהעתיק הח"ס מלשון ןדץנהב
 שווין. ומרחץ מקוה סזוזה קביעתדלענין

 מבית ולא עצסה ממקוה סקשה שהרר"מ שהביןמשמע
 פלפולא דבל לבסוף נם רכדאסיק בה, שחופפיןהסבילה

 תימא והוא הסבילה, בבית ולא לבד במקוה וקהוא
 בה יש וכי בטקוה שייך סזוזה חיוב דאיזהנסלאה
 באופן נעשית אם וגם יכמטקוף, ומזוזה ודלתפתח
 אבל דפמורה, הרר"23 מנא אנה מזוזה חיוב בהששייך

 וכיוון הגוקוה, שע"2 המבייה לבית הרר"מ כיווןבודאי
 יומא הש"ס ולדברי הנ"ל מ' הל' בפ"ו הרגוב"םידביי
 וככ!"ש הנ"ל, ע"ב י"אדף

 והמור הרא"ש מרברי בספרי ראייתי הלאןערצד:
 היא 23וכרחת נ"3 הלא ב', בסי'והש"ע

 והלא המ"ז, דברי אלא לננדי עומד ואין שםוכמ"ש
 הנ"ל הכ2נ"א ובדברי הרר"מ ברברי וג1פורשמבואר
 שם. וכמ"ש לקריאה ברכה בין לחלק כהס"ז ס"להלא
 שם יונטו בו,ט"י להדיא מבואר הכן אוסיף וכערצנ

 רבית וז"ל שכתב ושהנשים, בר'/ה ע"אי"א
 אלא הכי כתב דלא וא"ל עכ"ל זוהמא ליכאהמבילה
 אליביה שם בלשונו דאמר שם לר"י לא אבללר"כ
 דגסיש האי דודאי זההמי', דנפיש כהטום בסעמודר"י
 ובורסקי בה"כ על אלא קאי לא הש"ס דאסרזוהמי'
 שוס בזה שאין כיון הסבילה, בית על ולא לברומרחץ
 יר"י כהנא רב בין 'בזה חדשה 8לוגתא לעשותהכרח
 איכא ולר"י המבילה בבית זוהמא לי3א דלר"כולומר
 ע"כ אלא ב3וציאות, פלונתא רהוא ונם זוחמא,ביה

 הלא בוה פלונתא היה אם אף הכי, פירש"ידלכו"ע
 כדכתבתי כר"כ דפסקו וסייעתו הרא"ש נרבריקי"ל
 יעוי"ש נ', סי'בספרי

 5היתר ראיה להביא בעצטו הח"ס 3תב עיךד
 היה ואי להגוקוה חמין ממילין שהיוג2כה"נ

 דחי והרר גקווהט, זוהסא סרבין היו 'האיך זוהסאמזה
 יבד, צינתן להפינ אלא 'חהה לא דהחםלה

 משוום נוכהט המים להחם רשאין 'היו לאדודאי
 כהטים בחג2ין ליחוץ ,ולא הספורים ביום בישולאיסור
 המרדבי הרי אבל עכ"ל, בשבת סרחצאותנזירת

 נזירת דאין סזה ראיה הביא 'נדה 'ה5ות סוףבשבועות
 דכטה כמטום לה דחי והדר יאטה, בפהוהמרחצאות
 3הטגוע 3גבאין,יעוי"ש. ואסרו בטהדהט התירודברים
 לבד צינתן יהפינ רק דאי היתה 23כהט דששמיןמדבי"ו
 כ2רחצאות נזירת איזה הגאטנה, לשון פע4טותכדכהאטע
 על אלא שייך לא 23רחצאות נזירה דודאי בזה,ע~ייך
 הפ1לת שטעה על ילא בהמין כשטובל הטבילהשאטז

 כלל בחכץן מבל לא הרי הסכ"5ה ובעת במקוה,החסין
 4אטי אץנו דאוסר ר"ח וגם צוננין, היו שלאאלא
 לבד, צינתן כשיפינ ולא ממורים בח3וין אלאבודאי
 ר' השיב וז"ל, שם המרדכי לשון להדיא דייקיןוכן

 נטקוה לסלא להתיר רוצה שהיית לי אמרו 3ו'שמשון
 זה ודבר הנאד בשפופרת הנהר אל ולחברו חמיןמים
 ואני כו', מרחצאות גזירת 3מטום יותר לאסורראוי

 סמורי או עצמו ר"ח סמורי אם ילדע ואינישנמנתי
 הנשיפ מחג1מות שהיו אחד מהוה שהיה הקדושרבעו
 ביטות לחממו למקוה ו3חטליכות מים מלאהיויה

 עכ"5 אסר זה ממעם ושכט1 כו' ר"ת להן ואסרהחורף

 חמין, מים מקוה לסלא בלשונו מפורש דייסהרי
 בסוף הש"ע לשון רייק וכן לחממו, למקוהו3הטלינות

 נמורים בחמין דרק להדיא כהט3וע יעוי"ש. ד"א,סי'
 שם זה על  הגורדכי ומדמקשה מרחצאות, נזירתאיכא
 היתה היא דנם הוא דעתו ע"כ הרי דכה"נממקוה

 לנגנרימתחממת
 מנמט להחם ויטאין היו לא דודאי הח"ס ד23'4ט1ה

 אפשר היה והיא תמהני בישול, איסוימשום
 הלא עצמו ביו"כ ונם בעיוה"כ, למהוה החמיןלהמיל
 בקובח כדאיתא לכ"ע פותר צונן לתוך דחמיןקי"ל
 התוס' שם וכתבו מעי"א, שי"ח סי' ובסוש"ע מ"הרף
 ס"ק שם בגשג"א הוא וכן שרי, ראשון מכלידאף

 יעוי"שק"ה,
 נזירת 3הטום בחמין לרחוץ רא"א הח"ס עוד וכ2"ש1

 בא"ח לשיטתו בזה אזיל בשבת,3ירחצאות
 ר"טבילה שא'וסר חח"צ דברי לה'לכה שת6ס קם"וסימן
 י"ר סי' בסמרי דבררתי מה לפי אבל ב,4בת,בהמין
 גזירת כהטום בטבילה דאין הק"נ כרברי הואדהעיקר

 הנ"י והמרדכי ליתא, וה נם יעוי"ש דשבת3ורחצאות
 דמבילה נ*כ דס"ל בזה נם לי דממייע תנא הואבודאי
 משום בטבילה דאין הרי 3ומש בחמין היתהדכה"נ
 ה13רדכי שדחי מה רלפי אלא דשבת, סרחצאותגיירת
 אין בנבולין ואסרו בסקדש התירו דברים דכמהואמר
 ולא זוהמז4 לענין יא במקדש כה"נ סטבילה עודראיה
 רקי"ל מאי לפי אבל דשבת, מרחצאות נזירתלענין
 שוב בח13ין המבילה ע~מתיר שם מרדכי ההנהותכדברי
 עיקר לענין בין דכה"ג ממקוה הראיה לןיתחזק
 בשבת, כח3וין טבילה לענין ובין בחמין,ה5~בילה
 נזירת ולא רטבילה מרחצאות נזירת לא ביהרליכא

 במהוה דליבא זוהמא לענין ובין דשבת,מרחצאות
 דוראי נג2ורים, חמין א'ותה כענמח13ין אף זוה3ואשום

 זה לענין המקדש דחלקו לו3ור נצמרך לאלדידהו
מנבולין.

 ברכ'ות רא23רו מהא יאיטור ראיה הח"ס הביא עוךז
 מי בחגין סנילה י"נ, דף ומעינית כ"בדף

 המתירין על בתוקפה הקושיא נשאר ד3הה ו3תבאיבא,
 צ"ל 3וזה עליהם יקשה שלא כדי ולכן בחסין,מבילה
- זווהכטו, 131שופ הבדכה 3אטום הוא האימורדכל  

 דאהרבא לסתור, ראיה יטחביא נואד זה %נגשלאתי
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 שס בתענית דהרי להיפך, נמורה ראיה הוהמהתם
 כהשום בחמין טבילה ראין בטעסו להדיא הש"סאמר

 המררבי הוצרך רר"ת ואליבי' יעוי"ש, נינהו,דשאובין
 נזירת וכהשום נינהו דכשאובין דר"ל ~ומר לדחוקישם

 לא רהמתירין כשייו מובן והלא יעוי"ש.מרחצאות,
 שאובין, וזמין על אלא קאי דלא ויאמרו עצמןידח19
 והיוו יעוי"יש ספורש, ותוס' ו"ש"י שם פה,שווכן

 חמין של יודא להשינ א"א הגמתם נ2ן רבהוה"ככמשום
 להדיא איירי שם בברבות וכן כשדה, ליפקוהלהמילן
 שם אמך רהיי קבין, ט' דהכית וכרחיצהבקואוכין

 אלא בחמין אפשר אמר לא במרחצאות, אפשרר"ה
 חסין מים ק3ין מ' בנתינת והיינו בסרחצאותאפשר
 ולהטילו גדולה יודה לחכ2ם להו חטייאא וכדשוםעודו

 טבילה יש וכי ר"ח אמר זה ועל לחבשמה,לטקוה
 רוקא בטקוה זו טבילה רבעי וז"ל כפירש"יבחמין,
 של כשרה רבטקיוה מפמרש והדי עכ"ל, טבילווזכהשאר
 כהטום לברכה חיישינן ולא לטבילה כו*ר'ה חכויןמים

 רטבילה מרחצאלת לנזירת חי"שינן לא ונםזוהכמש
 למקוה חטין להמיל ,המתירין ר"ת על ה5ולקיםוכדברי
 הוא רארסר ר"ת וגם כובחוץ לברך נ% הצריכוהולא
 וכהנ"ל. הברכה כדשום דלא מרחצא'ות גזירת כהשוםרק
 בעצמו ר"ת דהרי מזה, מוכרתת ראיה יותר עדו*ח

 כהשום עמאוסר הי"ש ,ווק טע3שו בה אסי לארש*שיה
 ואמר לדבריו ר"ה מדברי ראיה הביא מןחצאותנזירת
 סרחצאות, גזירת כמשום ור"ל א0ר, זה סטעםושג2א
 לברך ואסור זוהטא נדשום ב5 דיש ס"ו איוא"כ
 ראסרה לומי יש מפי כפשיטות יותר הלאבתוכה
 או מבחוץ לברך גמירי דינא לאו רנשי הברכהנ2שום

 עושין היו כי מבחוץ שם לברך  אפשר היה לאאולי
 היה ולא בטדחץ או הטבילה בבית מתחלההח*יפה
 הביח עומדת 5י' כי לחוץ ערומות לצאת להן14פשר
 יוצאות כשהיו וגם בחורף, שהי' או בדחדבהמבילה
 ולכן בקרקע, פניהן ולהטיח ליישב צר"כין היולחוץ
 אסרה, ג2רחצאות נז"רת ר3משום לומר לו ונ2ניןאטרה,
 נזירת כמשום במבילה דאין ואומרים ~יו 'החולקיםדנם

 לא ולכוה האיסור, בעיקי עלי' פל"גי ולכןמרחצאות
 עכ"פ זוהסא וכהשום הברכה כחש'ום כמוהו הם נםאסדו
 ראיה וראי אלא ולברך, לחוץ לצאת שא"אבמעום
 אפילו זוחמא שום בג2קוה שאין זה מבל היאגמורה
 ס'"ש. וככל נסוריםבהמין

 המקוה על הוא פלפולו דכל הח"ם ראסיק סה גםט
 ב(פודש הלא 'גרע, הטבילה בית אבלעצמה

 ומרברי הנ"ל יעא יומא ו"ש"י מדברי אלו ובריונסתרו
 מגוח הי"ר סרברי ונם הנ"ל והש"ע והטורהרא"ש
 ואמרו הטבילה בית בענין ג2פורש איירי דבולםבעצמו
 הנ"ל. רככל שס ולקרות לברך וגוותר ווהנמש בהישאין
 הטבילה בביח גין בסהו" ובין לדינא כן נלענ"ד%ן
 ונם  וויעה הבל בהן שאין כיון זוהנש* שום בהולית
 וכמ"ש לכד, לשעתן אלא בקבישות אינם 5גוםחום

 שם.בספרי

ש לו*רךי  יהע"3 ח"צ א*בין הפלונתא ברבר אסינא 
 בטב"טה "ש אם י"ד סי' בגשפריאאזבאאץי

 וח דתלי דשכת, מרחצאות גזירת בהשוםרי~מין
 בטבילה "ש אם הנ"ל עליו יהח~קים דר"תבפלעתא
 ר"ש דלר"ת דרחיצה, גשרחצשעת נזירת כמשוםדחמין
 נם ד"ש דס"ל הרי דרחיצה טרחצאות נזירת טשוםבה
 נ"כ בה דיש כהח"צ, י"ל שפיר החיצה שם כ*בילהעל

  עליו להחולקים אבל דשבת, מרחצאות גזירתכהשום
 ודאי א"כ במבייה דחיצ5 שם דאין דס"ל וראיהרי
 וכרברי בהו לית דשבת סרחצאות נזירת משוםדנם

 לן יש י"ת על כהחולקין רקי"ל למאי וא"כהק"נ,
 גאשום בה רלית כהק"3 הכי דשבת במבילה נםלפסוק
 לתגווה יש ולפי"ז שם, בספרי וכמ"ש מרחצאותנזירת

 וא"כ ר"ת על כהחולקין ג"כ דט"ל הרי בח3!יןלטבול תובי דבחול ג"כ פגנק הרי ראיהו הח"צ עללכאורה
 דרעת רי"ל אלא בשבת, בחמין הטבילה אוסרלכ(ה
 לאו הוא ר"וץ על דהחולקין טעכריהו דהתם 5ואהח"ו
 דס"ל 5דשום אלא הטבילה, על רחיצה שם איןכהשום
 דהתם שטעתתא רכולהו ס"ז רף בנרה ר"תכגירסת

 דגזירת והא לבד, טהרות לענין אלא נא~מחולא
 גזרינן לא לחולין אבל שם, טהן אחת 5יאמרחצאות
 בעצמו ר"ת ומ'ש פתחה, ד"ה שם בתוספותוכדאיתא
 שאוסרה דכעית 'החשש דרק ס"ל הכי רגריסאע"ג
 בלבד לגוהרות אלא הוה 'לא זה סילתא ע"ג נםלעמוד
 איתא שפיר מרחצאות נזירת ומשום כ"ח ע"גאבל
 שם הכי נריס לא רש"י הרי לדינא אבל לבעל5,נם
 שמעתתא הני כל רפ0פו הפדסקים כל רעת הואוכן

 5נזירות דשני י"ל שפיר הרי לבעלה, נם לדינארהתם
 וגזירה בחול ררחיצה דסחחצאות נזירוץהללו

 בזה להתיר דקי"ל רלכמשי ז3"ז תלו רשבתדמרחצאות
 שם. בספרי 3ו"ש וככל בזה גם ל5תיר לןיש

 כאה"ר, דו"ש ירידו שלום זהוהי5
 טורבא'וויץ וואלףזאב

 יודמימן
 הנ"לבענין

 זצ"ל מקאלטינאן להגשן שפדה2יבמה
 ח"ר ת"ז שבמפרו ענינים בעדדדמסתעה

 כו' ובקי חריף הנ2פוהמם הרה"נ ירירי לכמוד שלוםרב
 קאלטינהען דק"ק ,הרב נ"י, עזראמ'

 סי' ת"ז ה"(ר בפפרו וז"ל ומ"ש הגיעני, כ2כתבדא
 במים בשרו את ורחץ לברר האריך ה' אותי"ר

 תורה דלשון לומר אפשי מ"ם מבילה, היאהכוונה
 לזה, צחרך אין באמע עכ"ל, לחרד חכמים ולשוןלחוד
 על דחיצה שם חכסים בלשון נם היה אם דאףחדא

 רחיצה על אלא והה לא נ2רחצאות מירח מ"םהמבילוק
 5כנקשה על ולא להחוץ, רנילין אדם שבני נדדךמכמצ
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 מתבוונח אינה ונם גלל רוחצת י2אינה לבדב23ים

 על רחיצה שם אין בודאי אדם בני דבלוטוןלרחיצה
-הסבילה  עטם אין ,ו(מקרא בלשון נם דבאמת ועוד 
 העחב דע וטמא יובא בסים כדכתיב הטבילה עלרחיצה
 הוא ב3!ים ורחץ כתיב מהומות שבדשיבה ומהוטהר,
 חציצה טכל ע?3!1 רלנשות ילהרחיץ סגוש לרחיצהבא

 כל את במים ודחץ ע"ב( ד' )דף עהיוביןכדתניא
 ואח"כ למים, בשרו בין חוצץ הבר יהא שלאבורו
 טים בשדו כל דריש ואח"ב מהוה, במי ב3!יםדריש
 הרי כו', אמה על אמה הן וכג!ה בהן עולה נופושכל

 פ"ב( )דף דבב"ק ואף הרחץ, סישון רק דרישדלחציצה
 את ורחץ אחר קרא שהביאו אחרת 0רייתאהביא
 את לסים, בשרו בין חוצץ חבר יהא שלא במיםבע4רו
 ו6ירקש"י שער, ניהו ומאי לבשרו המ5ל אתבשרו
 רחרנם י"ל לג!ים, בעורו שיגע כהטמע במיםביטרו

 להוכיח אין שעחו, כל את שגלח לאחר במ?ורעדאיירי
 הכתוב הקפיר דאויי החציצה על לחוד ורחץמלשון

 הקפידה כאשר בשרו סעל ליוחצם לבד השער עלרק
 לזה חציצה, משום לא אבל בשרו 3!על לגלחםהתוהה
 בכל אנל במים, 3שרו מכהשכה13ת לוטר רש"יהוצרך

 לחוד, ורחץ ס~שון לחציצה דר"טינן טבילההצריכים
 פירש לא רש"י דגם א'ומר הייתי דמסתפינאולולא
 דמצורע, מקרא שה3יא' ההיא הנומחא לפי אלאהכי
 שם בעירובין דד~יי הי, מוטעת נוסחא באמתאבל

 את ויחץ שאמהה אחרת בנוסחא הזאת לברייתאהבי
 הוא 1הכ11נה שער, וזחו לבי4רו ה3זפל את בשרוכל

 ורחץ ורע, ש'כבת ממנו חצא אשד בא"ט הנאמרלקרא
 טמוכים במים בשרו ביה כתיב דלא בשדו כל אחבמים
 שם הראשונה בברייתא שמביא הכתוב וה'ואיהדדי,
 לו שאין הכיון 3הנ"ל, ירחץ מלע14ן ח?יצהריליף
 5לשון השמימו לכן חציצה לדין במים לתיבתצורך
 כ!ורחץ דילפינן ב,4ה1 כל את ורחץ רק 1'מביאהכתוב
 ולכן לבשיו, ה3ופל לשער בשרו כל ומאתלחציצה,

 בת"כ, להדיא משמע וכן כלום, רש"י שם פירשלא
 לא במצו'רע דכתיב במים בשרו את ורחץ קראשעל
 בסים בשרו ורחץ בגדיו וכבס קרא על ורק מידי,דריש
 ה' שם ה' ב6' וז"ל זה, כעין דר"ט זב גבי דכתיבחיים
 3'נדיו כבום היקיש בע4הו, ורחץ בגדיו וכבםז'

 כבוס אף בנקוית נופו רחיצת נ2ה בשרו,לרחיצת
 הרי עכ"ל ב'כיים, חוצצים למדנו הא בנקיות,בנדיו
 בשיו הרחץ אלא לח?יצה ב3וים לש'ון כלל הביאדלא
 אמר לא ונם נקיות, בלשון לח?יצה יהו?יא ונםלחוו,
 טפהרש הרי נופו, דחיצת מה אלא בשיו רחיצתפה
 מלטון אלא לח?יצה דרש במים בשיו ג!לקשוןדלא
 בשרו את שייחץ לחציצה ליה דדרש הואהרחץ
 מה ד5טיקא למלתא אמרו ולכן חציצה מכלויגסהו
 הוצרך לא בב"ק ו"ט"י ודאי ולכן הנקיות, נופודחי?ת
 הנוסתא, אותה לפי אלא במים מבע4רו הילפוועאלפר,ש
 דעיריבין הבדייהטא כלשין אלא עיקרית אינהאבל
 נ"ג עום שחביא ו' דף בסוכה ראיתי שובהנ"ל.

 בינו חוצץ דבר יהא שלא ב3וים בשרו 8ת ורחץהקרא
 הקולג2ם שם הועבר תנ"ל, שבב"ק בהנוסחא המיםלבין

 ק"ט, פמחים עיין זה, על ציין יבהנהות זה, נוסחעי
 ב,שרו כל את במים ויחץ הוא הגירסא דשםור'על
 והוא עי"ש, למים, בוטרו בין חוצץ דבר יבואשלא
 ת~ל.כמ"ש

ב
 רכ2"ש~

 שכתבתי 1' איות שם דברי על עוד להקשות
 מ3מט, רחיצה הוא ביוה"ג האיסודדעיקר

 היא ורק בעל3נא חומדא רק הוא לטים הכניו2האבל
 רחיצה א3ל טסון ולהפטד טצוה לדבר  שהותהההיא
 כעצטבה הקשה זה ועל הוההה, לא באמתמכהט

 עוד וכהב פניהם, את ירחצו והכלה המלךהמפהר,טת
 בזה יוה"כ, דר"פ הר"ן ר0רי ממנו דאשתמיטדבראה
 בדברי למעות מקום הנחתי דבאמת כת"ר עםהצדק

 קצת להאריך לי שהיה במקום קציחי כי1בכ11נתי,

 צריך שם לשונו וגם ביאור, ביתר וכוונתי דבריולבאי
 דברי הבכל קאמינא, ,טפ"ר 'הדברים בעיהר אבלתיקון,
 דתגן ד"ה שס ע"ז( )דף התום' לחברי כוונתישם

 מודבנן אלא ליוננהו דיוה"כ עינויים דכלשםתבו
 רש,"י דעת 3שורש הוא וכן בעלמא, אסמכתאוגראי
 כי בו דחזר נהאה הר"ן צן שבתח, ד"ה ע"דנדף
 עי"עג בקשיא תשאר שיטתו על בעצמו שםהקשה
 שכתבתי דברי בריש שם לחדיא דברי דיקינןוכן

 טובא וחמירא' ב"ה אסגרה דרחיצה יוכיחיוה"כ
 ררחי?ה כען ב'"טוני אח"כ ומ"יט אקרא,דאסטכוה
 להאג(מכתא רק ג"כ כחנתי נ2דאור"תא, ביהאסורה
 זה, הוא דברי כלל אגשנם דאגרייתא, כעין עמהואלחוד
 זה ון ביש א,זר ע"ב( ע"ז )דף שם בבר"תאדהנה
 איזה ולכאורה נופו, ככל גופו מקצת לרחוץאסור
 גופו כל דכחטמע גופו, ככל יטאמר מה זה הואלשון
 לרחוץ אסור 15מר לו היה וחכי גופג משקצתיותר
 ילפינן רחיצה איסור הלא ועוד נופה ,טקצתאפילו
 כל יטדניאל מברא יש הכי ע"ב, ע"1 דף 'טםמדניאל
 היה והלא ידיה ואת פנע את יחץ לא 'טהתענההזמן

 היה לא ההיא דבעת נזחא- אם ואף במלכות, גדול"2י
 התענה לא דהלא לאכילה, ידע נטל לא איך אבלשר
 יא ואיך אכג יחם 'טאר אבל חמודות מיחםאלא
 דשתי צ"י ודאי אלא יאכילה, ידים נטילת מצותק"ם

 הראעחנים חכמים תקנו מתחילה בזה, היותקנגת
 אקרא דאסכנו הוא וזה רגוף כל רחיצת רקלאסור
 ופנע הגוף מקצת רחיי?ת לא אגל ואסרוה, יאלדד
 דאמרו הוא דאח"כ אלא ייא, דד דוסיא ורגליוידע

 וזהו הנוף, 'מקצת רחיצת נם האחרוניםחכמים
 ,שקצת לרחוץ אסור יטפיר דבר"תא תנאדנמטסיענו

 לאיכעי כפורמם היה כבר נופו דכל גופו, כבלגופו
 נופו טקצת גם לאסור יטחידע' הוא התה והתנאמאז,
 הקילו זטפיר ילכן מקרא, שטמבתא לזה 'טאיןאף

 ייח?ו והכלה דזת2לך בגמטגה ואכוו 'האדיעןבאי10י
 התנא וכן רצוף, נמחמן רק ז*הוא ומשום פניהם,את
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 ץיטמהחח" ם י א למש
 על ףט*' הף** 1*עו עטזגו רוחץ ובצייאהפפיפ
 ברברת פפורש נורם עישו"* ו2חלה, שזכר נשוס9צוע
 הצן הפ%חים, בכי טא ונן ס%וכלכ", ירע הטואם

 אשה סריהה אוסר ררשב"נ הא טה נןכ שסתסמיך
 חהטיטת, ואינה לתיטק פת ונותנת בסים אחהיוה

 'טקילא נופו ,תקצת רחיצת 'טהוא טשום הואוהכי
 ברורות אלא נאסרה ויא אסמכתא בו ואיןאיסורו

 ס"ר ראי קאמינא שפיר הלא והיטחאהאחרעים,
 הלא וא"כ מיקרי רחיצה ג"כ לבר במיםרהכניסה

 עור עף4א4- חמור איסהר יטהוא הנוף כל רחיצתהוא
 נתן מי ""כ )א( אקרא, וא0כגוה הראשינים,בדורות

 ולהפסר כשוה לרבר להתירו תאחרתים לחכפיםכד

 להקביל ההולך מפורש בבי"תא עוד שם רא5וממוה

 כל כמ0ת י"הוא במים, צוארו עד עובו כר אבץפני
 פייות 'טומרי י*ם אחריתא בבר"תא אסר וכןהנוף,
 זה עיי ורבא חושעףן, ה*תן במים צוארן עדעוברק
 בלג רחיצה זת דאק ע"כ אלא עי"ש, פדעתו נםהתם
 אסיו זה נם אלא ה%4אפכתא, פחנ21 כלל נאמר לאוה
 לצהרה והתיררת לצורך, "*5א האחרומם בדחקינרק
 עד דעובר הא על יטם גצמיש"י להדיא נהאהצן

 טשום חר*ש, ואיע י*כחב חושש, ואעו בסיםצוארו
 ד5מה וגם בזה, בעי ומאי חידש טאי ולכאירהרחיצה,

 תיה ואם וט24ר הא על ישם פתורם וצי פיחש5א
 אלא חושש, ואינו כררכו רוחץ ובצואה כטיטמלהכלך
 מובן הוא הראהשון חועה* דאינו כוונתו, דוהוע"כ
 חושש באינו 14בל 5איסור, חוקהט אינו רר"ללכל

 לפו"ט הוצרך רחיצה בלא למים נופו כלדכניגעע
 כ% רחיצה זה שאין ור"ל רחיצה, משום חוששדאינו
 רחיצה שם עלי' היה אם אבל לצורך, התירוהולכן
 שפיר וה5* ט"ש. ובכל ולחוש, לחוש לו היהבדדאי
 ביוה"כ כ% הוהרה לא ב14מת נמוהה דרהיצהכתבתי
 רחיצת והיגו החיצה, בלא בסים לבד הכניסהאלא
 רחיצת לא 4*נל הראה1ון, בגונין י*נאטרה הנוףכל

 יככל הראהשון בכגין כלל נ*0הה ש%א חנוףסהצת
ין1

 יותר חמיר היא דקרא מאססכתא דילפינן במה)א(
 הבית, כועחכת חמד בשרי עיין דהבנןמכל

 דברי לפרש שכתב במה שם שהאריך שם, ע"נדמ
 קאי צריכה שאינה ברכה דג2ברך דג1שכאנ גפנוחרבונו
 דאיבא מנוח רבינו טונת דאין דנתב תש44ב)א
 שא"צ ברכה דאיתא כיון ר"ל אלא תהרה,איסור

 מאר חמור איסור ע4הוא תע1א ולא בקראאסמכתא
 אף לחומרא בו ל%ך "ט לשוא, הנדול שסולהזכיר
 בפי"א כ"מ מרן ט"ש לפרש נוכל וכן ג2דרבנן,דהוא
 לברך שלא דססחבהא דטשמא ט"ו הל' ברכותהל'

 כווגהו ראין  תשא, 5א על עובר ספק רהויבספק
 רא"כא ר"ל א5א אא*"צ, בבחכה תעא* לאדאיכא

 סער ומצאתי החטוי, תץאש דלא אלאו'אממנתא
 סי' או"ח לדוד מכתם בשו"ת )2חשרד"ץ הרבטדברי

 פ5א1 הי" דהחכפים לשת עיר נשל םטלח 811יהחנאל.
 חשפשח ה5כ5ה, 5מלך נם ר4פנים רחיצת יאסרי ר"אעל

 בסהם צהשרו עד יעובר להא הם נם דמיריבא*4פע
 סשום הוא וע"ג %"ע, הכדייהא לה מתיםדטטתם
 הרחיצה ולד"רהו הוא, רחיצה לאו בבהםרהכניטה

 כיון ולכ5ה למלך נם הנוף מקצת אף כלל הותרהלא
 והכניסה נררל לצויך שהוא אף העוננ של רחיצהשהוא
 חותרה לצורך שהוא כיון נ"כ מתעננ שהוא אףבמים
 עלי' רחיצה שם שאין נמטום וע"ב הנוף, כל כני0תנב

 גפ"ש. וככלכלל,
 ה"רושלמי ברברי שם הברי על עור שהקשהרמדן

 5מה ד4אמור רחיצה דחני דכיוןשהקשה
 וכתבתי המיטה, יתשמייש האיסחר למיתניהוצרך
 נם ולכן הוא, מצו'ה לאו התשימיש דע"4רג1טום

 יכול ההיה כת"ר הההשה ה,יא מצוה לאוהמבילה
 הוא טבילה בליל דאפילו תה"ם דבמש)2יענולשנות
 טבילה דאין 5ם"ר זה פריך דהירוו1למי י"לאסור,
 יוה"כ בליל לטבול תוכל לא ה5א וא"כ סצוה,בז)2נה
 ח5א ביום טבילתה דזמן וזבה בלי5ה, חמגה הלאונדה
 נהה דילן בי*"ט כדאב2רו לטבול חככים אסריביום
 כן לעשות אסוד יהכסים אמרו אבל ע"ב( ס"ז)רף
 דוטבילה דעל התום' שם וסמ"ע ספק, לידי תבואשמא
 5מ"ר נם למבול תרפל לי 'הלא ובלילה א"ש,קאי

 זמנמ, עבר כב'ר הרי דבלילה מצוה בזמנהדטב%ה
 ספק כולהו רהאידנא דירן כנמ' היףה*למי יסבורואם

 מצוה בזמנה דטבילה שפיי ל0בור יכול נינהו,זיבות
 זבות רדלמא כלל האידנא בזמגה מבילה דליכאאלא
 זמנן, עבר כבי יוה"כ ובליל ביום זמנן וה"הנינהו
 קייך לא טבילה דליל דכ"ע, אליבי' שפיר פריךולכן

 אנו אין לזה נם באנטת אמנם וכהנ"ל, כ%,ביוה"כ
 נאה עדיפא שם קהבן בשירי הט*ה דמברצריכין,
 איסווך 5השטיענו החגא דהוצרך להרץ יכולדהיה

 נעהשת תפלת לאחר ערב 5עת עצסו ביוה"כהתשם"*
 ולהפלת לתפלה, ביום עוד לקריו לטבול יצג2רךשלא

יוסף
 בפ"ע כלל ליהן הוצרכו דלסה החק"רה על ע"ב ז' 'ג

 דרכנן דמפיקא םכללא סני ולא לחקל, ברכותספק
 דאי לייע4ב כתב וכו' ררבנן הברכות כל ההדילקולא,
 להחסיר בעי א'י אמינא הוה לשולא ד0ר"רסכללא
  תשא רלא בלאו דפנע לההמיי ולא 0ר"ל קס"לרשאי
 אלא שא"צ באהכה דאיסהר 5מ4ד ואפ%ו אדא"וועבר

 ח*זוק ועשו א"כא, גפההא איסוףא מ"מטררבנן
 איסור אלא אינו דאם אף חרי עי"ש,לדבריהם,

 וא"ב יברך, שלא ומוטב בספק לאגוור ריש ס"לררבנן
 אפטכתא 0פק רהוא דכאטום רמ"נ, כוונת שוהויתכן
 שבא ירבנן דענין מוה חזינן הרי עי"ש, להחגץריש
 דרבנן, כ1טאר טפי וחזוק חסהר אסמכתא  א4ינזוימכח

 044כ2כה14. בספק אפילוהמחסרינן
 המחבר( חתן המסרר)גאהרב



ט ך 'ז שדוןשנטום ם י א למ
 ע"כ אלא עי'"ט, יוה"כ במוצ2ר בלילה יטבלעהבית
 נווהנין שאין במהום לה 3משני סינה דעדיפאצ"ל

 עי"ש, עזרא תונת קודם או לקרילטבול
 הוא, כוונתו כעיקר לא זה וכל כת"ר כתב עלרד

 דהנה עיקרית, הערה זה בענין לי ישרק
 כרם  עחמפשר טפני ד"ה בהוס' ע"ג ט' דףבישבה
 וכן  עלה,  אחען רחיצה נזירת מפני דרק כתבושעליו
 בחירויני הוא וכן כו', דש-3פב"ם 3לשוןממורהט

 אי לרחוץ דאם ק"ו הדברים והלא כו',הרשב"א
 3שים להפהטיר האהט ננד רק לעמוד ואח"כ בצונןלכנוס
 ולטבול לרדת רחיצה, נזירת סשוס בו יוששעליו
 בזה שיש בו"כ אחת על כצצט המים בהוךבחמין
 מכ"ש הלא הבנתו לפי הנה עכ"י כו' רחיצהכהשום
 הברייהטו דהרי לש3!יפ'ה ק"ו האי לע,שות לושיש
 ייטתטף שיא ובלכד האמיה בשטיפה שם להדיאאיירי
 פים ק~מיטר 3(פני הגצדויה 3ננד ויתח23םבצוגן
 3מטתטף אם נוירה אותה שיש 23כ"ש וא"בעועליו,
 אמרה, 0תטא ה3רייתא והדי נמורים, בחמיןלכתחלה
 בדף שם ליה אית ר"ש והלא הי,א, דלכו"עוכהטמע
 נזירת ע"ש של חמין בשמיפת דאין מפורש' ע"בל"מ

 דאיליבי' בעזה"י שם בדיתי ואנכי ע"ש,מרחצאוה
 גזירת ע"ש של חמין בשמיפה אין לכ"עדרש"י

 הכי רלאו נראה דלהימב"ם ואף עי"ש.מהחצאות,
 הגזירה ב"טמיפה גם מה"ש כ"ה בפ' שכהבהוא

 כר"י דפסק 3מטום לדינא אלא זה איןדמרחצאות,
 נזירת בשסיפה ליח לכ"ע ודאי לר"ש עב"פאבל

 הושב"א כתב ונן ע"ש, של בחמיןמרחצאות
 של בשט'יפה יש א"כ ולמה עי"ש. מפוהט,בחיהושיו

 ובפרמ הסדורה, כנגד 'כשמפשון מרחצאות נזידחצונן

 כדבררתי מיחצאות גזיות בשמיפה לית לכ"עדלר,ט"י
 משום ה הוא האיסור כל התם ע"כ אלאשם,

 ימעה דל3שא למיחוש ואיכא ה'מדהרה ננגדשם8ש'רם
 כנגן גופו שעל הסים לפשר ק~מותר ד3שםלומר

 הטדהרה כננד בכלי מים לפשר מותר כןהמדוהה,
 נזיית כיטום ביה גזרו שפיר ולכן יהיצהביצניל

 איא אסרו לא המוורה כננד שלא אבלמרחצאוה,
 וכדכתב בטים, הכניסה ולא שמיפה ולש כצמטרחיצה

 ע"ב( קס"ז )דף ה3יה בט' בטעמו כופור'טר,ט"י
 עכ"ל היא, רחיצה דרך לאו נרפו על אאשופךדונטיפה

 רחיצח דרך לאו 0בילה לצורך ב3(ים דהכניסה ['
 עי"ש. ס' אות שם וכדהאהכתיהיא,

 מו"ב זי"ו ד"ש,ירידו

 - ב2-

 הנ"ל הגאצן לדשטב2שנית
 אמבת התום' יברי בבוהת דברי על מ"ש דצהא

 מים לפשר דאסרי דהטעם ע"ב( 3ש')דף
 לפשר למטעי דאתו 23שום הויש המדורה נננושגליו
 המדויק כננד 3מי מיםנם

 נסורה, רחיצה 3שבי

 בשוס בנותחם זה לומדס אין שלדעתו 3ת"רונהב
 שכתב דיי23ב"ם בלשון אעשה טה זה ומלבדאשן,
 הנה עכ"ל. כו' בחסין נופו כל כרוחץ 2ג2צאבלשונו
 לתו13יף הה הראהטונים ד3רי על לו להוסיף סה ליאין

 הוא ומפורש פבואר דבחוס' לי' ואמימש קצח.ביאור
 כרוחץ דדוסה חתום', ל,שון תוא 1ה רחרי כדברי,מכהט
 עכ"ל נופו ירחוץ ושמין להחם ויבוא חכוןבטים
 דאיזז( כרוחץ דדוסה מ"ש הוא לשון איזהועתה
 הדמישן, בכף דא3(רו כ"רוחץ" מהו ונם הוא,דטיון
 סני יא יאם כה"ר, לדעת ממש רוחץ הואוהלא
 מק ברבריהם, זה לדייה לבו י,~ים ולא נוהלכת"ד

 5החם ויבוא ואמרו, ה~ו רבריהם על שהוסיפו זההוא
 במיס בזה דרוחץ זה אמרו כבר דוי גופו, לרהוץחמין
 אחי מרחצאות דנזירת ואי הבנתו, לפיחמין

 דאסור ידעי'נן לא השהטו עד וכי תדאיאשמעינן,
 היה הכי דא"כ ועוד בשבת, שהוהמו בחמיןלרהוץ
 הוא ו3ואי לא, ותו חמין, יהחם ויבאו למי23-,יהו

 דעתה כ(כלל נופו, לרחוץ וא13רו, ביטונם עודדאמיקו
 בגנד שעליו מים שמפשר במה נופו רוחץאינו

 להחם, שיבוא רק הוא הגזירה עיקר וכי אודהמדורה,
 מדורה לעשות גם יבוא שלא היא הגזירה עיקרהיא
 והיה הש"ם, שם שהביא עבירה עוברי כהנהולהחם
 מדוהה לעשור1 ויבוא ולוכיר הגז"רה עיקר לומריהו

 מייותרין הבריהם ארינות כל דהרי העוד חמין,~דחם
 נזירת כוטום ריב"א מפרט לומר להו היה ותכיהן,

 כרוחץ, דדו,מה לומר הוצרכו ולמה לא, ותומרחצאות,
 בפעם דכהט23ע נופו, לרחוץ וגם להחם, ויבואונם
 דה"ק ודאי א~א ב(כהם, רוחץ אינו שעתה אףאחר
 גזירת ביה שייך ולא כ5י זה על רחיצה שם שאיןדאף

 עכ", כשעחילה, בזה נתששו כן על א,טרמרחצאות
 חמין להחם ג"כ יבוא, שמא גזרינן כרוחץ דדוימהכיון
 בו יש חלא והתם ממורה, ברחיצה גופו לרחוץבכלי
 דהוצרכו והא וכהנ"ל עבירה דעוברי מרחצאותגזהרת
 בקיצור אמרו ויא 0רוחץ דדומה ולומך להקדיםיזה
 הרי דלעאתי' כהטום בכלי, חמין 'להחם יבואש3(א
 המדורה כנגד ומניחו מים של קיתון אדם מביאאמרו
 מרחצאות גזיית ביה גזרו ולא צינתן שתפינבשביל
 שאני דהכא אמרו לזה לכתחלה, פדויה יעשהשמש
 ירחוץ חמין להחם שיבוא גזרינן כרוחץ דדומהדכיון
 איא זה שייך לא אבל פרחצאות, נזירת בו שישסכהט
 בכלי גם להחם קשיבוא לנזהר שיש המדודהכננד

 ברהיצה אלא נזרו לא ה13דורה כנגד שלא אבללרחיצה,
 ב3פבי~ה ולכן לרחיצה, וק הודו3שש בדבר ולאנמורה
 וכם"ש, מרחצאות, נזירת בהו לית מגוט רוחץשאינו
 כן נם רדיק ממורע( ה'המב"ם כוונת נ,כ הואוזהו

 ונכאמפ אמר יא 3"רוחץ", 'ונ3נצא 'ואמר 'הכיבדבריו
 פהשוט וזה כ"רוחץ", אלארוחץ
 אממבוה רתיצה דאיסור דכיון פ"ש על עוד ד23"שב

 באעחלח אסרו 5א ע"כ דרגיאל עינויעל
 דלא חדא תלתא, האוצה וע"ז הנוף, כל רחיצתאלא



 עז שדה משמי ם י א למ%
 דרק קעית הכי, לופר יצש4שחים 3ח חראשח3יט

 *ג 3צעי ולא לרחיצה י5פען ויי בבי דכתיבנ4צט1
 נם ועאץ '5%"שית לשש", הי43ם ב*צתן התעגהוו4ר
 סכל נופו סקצת למוך אסור בברייתא תניא טיכהמבי

 היש4שגה ;וו4יהזו על חנ" - ת"ד. הוא זהע18,
 80רן כל יכי זה, ליה דכגא חרא תדתי, 5י'אמיטש
 5א באמת אם אף שנית לפגיו, סצווחין ראה*חיםץ*ל
 ההא טעמא, סהרי תוא הראי*ונים סן אחד נם זהאטר
 בזה נ"ם שום לנו  שאין משום ושניח פשיסותו,מריב
 ככל 4*פור גופו סיצת נם לדידן דעכ"ש כיוןלדיגא
-נופו,  תי3ח1 רדבר 5יה 1*מינא השניה קהשייתו וע5 
 הו4* אימא בהאיבעיח רק ג2דוד הי5פותא וד~טשחמר,
 אהשו רב אמך אלא הש"ם אמר נאעחלה אב5דאנ*ר
 מכתי. 5א וסוך דכתיכ 5יה "שמיע דקהא סנופיהרחיצה
 בדברי טרוד הישותא הראשונים שהביאוו23ה

 חי4תר ה5יסוד שחוא 43שום הוא אימאהאיבעית
 שאמר הוא ב1ה מדלד די5יף 5מאי דנם ועודסהשו13,
 הוא 5תיש4בה וכי 5גמףי, הוכ4ם באוחן התעההודרד

 כל ות5א התענה, 5בדו הוא רכי ונם וברצונו,שהתקגח
 בדצונם ולא תשובה טשום ו5א חהאגבו אאץו אשרדהנם
 ועיף רעב העם אמרו כי כהכהיב, ו,נבון כהשיםאלא
 5שתות ומים לאכו5 5חם וכשהה*ינו בסדכר,וצגח*
 דשבי ענין באותו שם כוכתיב ע4ד, התענו 5או5דהוץ

 כט1ב5 כו4ני כ5 הביאי  עסיא5 בן השכיר נחשכן
 דעב העם אמרו כי ל1*כול אתו אה*ר ו5עם לדודוהג"שו
 כ,מכל הגלעדי דבדז5י שם אפו וכן במדבד, וצמאועיף
 שהיו בזמן אף ועתה במחנים, בשיבתו המלך4אע

 פגיהם מלדחוץ גם נזהרו האם וצמאים איפיםרעבים
 פניהם חחצו ואם פים, כאנט נהשהשיגו אף1"ריהם
 יעוד אתכ1ד14, - יעיפים. גאנונים היו 5אוידיהם
 3רם מארא א5א מאחיצה הוא דעיף עאשעינן לאדה5א
 איירי בודאי זה קרא ווזלא עיפה, נפהש ע5קרים

 מהעיפות "נצ5 אז רק כי וזנוף כ5 ע5 מיםכשנותן
 5בר דש*ף ועוד 5בד, היוים על מעט מים בנתונתו5א
 די5יף אשי ו5הב ק13א ו55י,שנא דעכ"פ כיון יהטכ5

 ל5מוו אין דע"כ כת"ר גם טהחה הרי סהניאללרחיצה
 נ"מ יהיה האם וא"נ הנוף, כל דתיצת אלאממנו
 5אסור אין דאשון דל5שון הלשתות אלו ביןלדינא
- אתג2הא. נא0וד, שני ו5לשון הנוףטקצת  ועוד 
 ההברייתא תמשנה אוסדת למה עכ"פ ראשוןד%שון

 ומוברח פשוס הוא ע"כ ודאי אלא הגוף, מקצתנם
 רחיצת א5א ש3מנו לא סריד בין מדניאל דביןכמ"ש
 מקצת נם דאסרו הוא ום*הדונים בדויות ורק הבוף,כל

 ק"מ לא ג"כ מ0יכה הה*ל"שית ;ושייתו נםהנוף,

 כניה ושמעינן סכתי, לא וסוך אמר דדניאל כיוןודאי
 כל של היא שהרחיצה כ,*ם לסיכה בין 5רחיצהבין

 דא0רו הוא ו1חח"כ הגוף, כל של היא י"ם"כה בןהנוף,
 דניאל אבל לרמיצה, בין 5סי3ה בין הנוף סהצתנם
 דהרי ותרע הנוף, כ5 סיכת א5א 00יכה גם נזהר5א

 ה"א אני שמן זה טדוש 3י דבדים א5ו בסוףאסיו

 1*כילה 5אחשר ידיו לג*וך סחעש-ח ההת חהוי בחמת,ז.
 אכי~ג קודם יריו לים% 13וכרת שחשהכמו
 ז' אות י"י בסי' שם דכרי על להקשהז שד תש"שנ

 דלא אע"פ בדש4ן המבילה לחתירש3חבהי
 מרו לא דבצ%ן כיון סהיום כס"*ר מהתזי ביהשייך
 מפה"ש דממון אע"פ סחהן טחעם טשבת הטכ"5העי

 להתחז רק אגכא כ"כ כגכר 5א ועכשפ ס%*וםלהחאן
 בח43ין, נם נו-י 5א לכן לייאצה, 4לא לם"שרו5א

 דסרכח 43שום כשבת דאטרו נר מסבי5ת וה עלוהקאמה
 ע"ב( מ"ו )דף ביב13ות התוס' וכדכתבו 5התקן,שבא
 מירי עשה %א ה3מ4רת, 5הור"שנו ח"ח שנידצדיך
 נם 5ושתקן שבא 5דבים ו3ג*ורע*ם ניכר תרי בשרדהתם
 ולש* 3ותקן, כ4שעם 4*מרהע ולכן בחוץ העוטדים5כ5

 לרבים מפוימם שאינו טבילות שארי אלאהתירו
 ונלוי ניכר כפנים דלהעתשדים ואף בחוץ,ו5חעומדים
 חשי לא המבילה על סברכת שהרי להתוןשמכוונת
 אינו בחוץ 5העוג2רים דעכ"פ כיון יה בשב"ל5א0הר
 אינו בתב1ין גם ה5א וא"כ מפוהסם, ואונוניכד

 הם אם יויעים ואינס בחוץ להעומדים כ55מפורסם
 הרי לחוד ב6נים הע'וסדים ובשב"ל חמים, אוצוננים

 בפ3ים העוטדת 5כ5 נלוי בלא"ה גם דהדי תק4שו,5א
 חק4שו ולא הטבילה, ע5 מביכת דהיי לתתקןשמכו%ת

 טובא מ5וזא אווישי ק*הוא 5חוו 'נר בטב"לוז אלאלוה
 שולחים וב"ד ת"ח שבי עמו שמו5יך 5דביםו3שפורע*ם
 פשוט. ההואאותם,

 - ב-
 כלים טבילת לנבי ק*כ"נ בסי' הכונ"א מדברי ל23"עטד

 טמיוה מים 3הן למלאות דאויין דאםבישבת
 ע5 יברך ד5א המנ'קא הכחב בהן, 5סלאותמותד

 שאני התם 5תקנו, ע4בא מוכח יהא ש5א נדיהמב%ה
 דטהאה בע4בת טמאים כ5ים 5הטבי5 אסדודה5א
 י"ח( )דף בביצה הטשמים שארי כה*ום או 'כ5יכמתקן
 חו"שים כלים הה"ה והיהשב"א 5הרא"ש וס"5עיוש.
 הערמה ע"י א5א הרמ"א התיר %א טעסא,מהאי

 ה3נ"א כהב שפיי ו%ן הסקוה, מן מים בהן5מ5אות
 הערסה עוד יהיה לא הלא יברך דאם יבדך 5אדא"כ
 5טב%ה, שמכווין טפויש בזה מנלה הוא דהייבוה

 ישם שעהשה כל5 מובח אינו מבדך כשאינוכהטא"כ
 אסרו ש5א אדם לטבי5ת כלל ענין זה ואיןטבי5ה,
 שהוא הכצכרח שמובח אף בבהכה נם הטבילהב"ה
 כ4שום 5בד גר טב"לח אלא 1*0דו 51א טבי5ה,5שם
 וכהנ"5. מובא, מ5תא ואוהשי ביותד 23פורסםשהו11

 רלדברי יוד אות שס שכתבתי דבדי ע5 עוד ל23"עםה
 אף אסור %ו"ע בשבת דרחיצההכהדכי

 א4 בשבת נ% הטבילה מתירין אנו איך א"בבצונן
 מתיר אעו דישרד3י דהיי כת"ר הקשה וה ועלבצתן,
 כדכה2 סוצוה ב1מנה טב%ל משום א5א בשבתהטבי5ה
 סי' בי"ר והש"ך הט"1 דבריו והביאו נדה ה'בסוף
 הנזירה כ4שום אלא בא לא דיוחם ק"ם 5אעקצ"ז.



זץשמיסאיהמלאים
 י"ח( )רף בביצה בדאגד כמיקר דנראה סשוםבשבת ישבי ב"ה יוי וארם משמן דיאה מיסתבעה
 יטאחר בע"מ א5א ב"ה עיי רלא לדגצרכי ס"לולכן

 ברגל עצמו את לטהר ארם רח"ב מצוה משוםהשנת

 מתיר אעו ולכן ע"ב, י"ז רף 'מם במשנהכרפירש"י
 דמבילה כד8ום אלא '8בתות נץ"איי הטבילההסרדכי
 מרחצאדת למירת ענק ות אק אבל מצוה, נ"גב"מנה
 החיצת אסררה לסשזה אף נמורה רחיצה דוראיכלל
 היה אם בטבלה ען ג מרחצאו מירת כאחם הנוףכל
 למצוה, אף לאוטרה לן היה בוראי עלי' רחיצהימם
 ,שצוה כלא נם כמתקן דנראה חמירה בלאו הלאונם
 היא רחיצה לאו דטבילה הרי המרוש/ מתקרההיה
 ביצבת תינח פריך בביצה ה,זם רהרי עור יתדעכלג

 עואסור ביוהכ"פ ופירש"י שטימר, ייכא מאיביההכ"פ
 איכא מאי מצוה בטבילת 1טותי עינף ב"טוסביחיצה
 ולא נשתכוק דלסכילה זטלתא מרכחא וראי האלפיפר

 נמי בירה"כ י8רק ת"8בת הואיל ומעבי עכ"ל.כמיקי
 א"כ אסור בצתן גם ררחיצה להכודכי והשתאעא",
 לפרוך לו ה"ה סשבת נם והלא בשבת, תינח אמרמאי

 ובשבת הוא"ל יזטמ ומאי רחיצה, יטשום "מיקרראסור
 בעה"כ אמר רש"י וגם טעה"כ, שבת עריף במאיישרי,

 עינוי סשלם רק ולמה עיעה משום ברחיצהשאסהר
 כמו דמהחצאות מיחה יש ביה"כ נם והלאאסור
 הבשבת ע"כ אלא כו/ לטה"כ שבת בק ראקבשבת
 כוטום איסור 'מום אין כציש ירחץ לא אם במיקרגב

 לחשימ דגם ביוה"כ אלא איסור ואק מרחצאותמירת
 רבשבת אכו חטפיר עיטי, נש"ום אסהו במים קמןאבר
 חהכמסה איסוד בו ואין רחיצה בלא פט"9רנראה
 רבגמ' ואף וכס"ש, כלל היא רחיצה לאו לפיקרבמים
 וכן ורוחץ, כשרב בא שאים פעמים בלעחנוא,שר
 ובצואה בטיט מלוכלך הורה פן בא ימארםפשמים
 בכ!ים לכנוום בחול לעשות ררכו ש'כן היינוורוחץ,
 כלל רוחץ אינו הרי בשבת אבל ג"כ, כ!כ!שולרחוץ
 וכימות רחיצה, בלא כמיהר ונהאה עצכטו סובלאלא

 הסיט נשעליו ולשטוח להעביר כבא טראההנש,מים
 אטר ויכן רחיצח, בלא אף בגוים כניסתו ע"יוהצו44ה
 וא"ש שרי, נמי ביוה"כ שרי ובע4בת רהואילשפיר

 לענין נם לרירן וה"ה צונן, בובילת לעניןלהמרדכי
 לע'נ"ד. ברוי זה וכל חנשין,מבילת

 --ך

 )רף בר"ה אבן הטורי קויט'ית והביא עוי ןבט"עשי
 רברי על עמוהה4ה שם מלואיס באבנינ"ח(

 נ"ה בפ' שכהב ה' אוה י"ר בסי' שם שהבאתיהר"ן
 מכוין, אינו אם שריא ר"צא בנשסיק אף הנאהדלענין
 המודו שם בר"ה רבא ראמר מהא עשס הט"אורהשה
 ביג4ות כושווה של טבילה בו מובל ב4מעייןהנאה

 אינו במעיין דהא ה41מה, ביושות לא אבלה4עפמים
 רישא, פסיק משים הוא וע"כ אסור ואפי"ה להמכווין
 ב8סחים דהרי מקרי, קשה לא הם"א דשוהשייתנלענ"ו
 לו הבאה בבג~את הרבש4 אביי פל"ני ע"ב( כ"ה)דמ

 אסורה, אמד ירבא סותרת אטר דאביי בע"כ,לארם
 טכוין קא ויא באצמשר דפליני קמא לל"טנאואסיק
 ורבא באפשר, אף רר"ש סבר דאביי רר'"טואליבי'
 אשהשר רלא היכא אלא ר"י2 י4מר 5א כאן עדאמר
 אייביה יהר"ן הלא והשהא לא, דאפשר ה"כאאבל
 דפסחים טהא מפורש יה ורייק זה, ראמר הואדאביי
 הוא רבא הרי ררוה דמעיין הא אבל עי'"ט.הנ*ל,
 במעיין, ולא בנהי למטבל 4עמשר הלא ההתם להראבו
 מות מהברו הנאה ה'נודר שם רבא ראג4י בהאוכן
 ההמה, ביסות לא אבל הנשמים בימות חטאת מיעייו
 'ואיזה הוא, עי" אחר שיזה הוא אפיטר חתם גםהרי
 נופא בזה היי דאביי, אליביה הר"ן לרברי הואענין
 אנשר שם בתרא ףליישנא ואף הרבא, אביי רפליגיהוא

 קא ולא באפשר ורקש דר"י הפלוגתא הההרלכ"ע
 אתין הנ"ל רר"ה הבא דדברי הר"ן יאטך עי"ש,מכוין
 רבי"ד ואף וכהנ"ל הנ"ל, דפ0חים קמא לל"טנארק
 ודאי שם, אתותב הלא וכ"א ובסי' סעכ"ו רי"זסי'
 שכתבו שס בפסחים התוס' כרברי פוסקים הש'ועבעלי

 גם אסור רישא בפסיק אבל רישא פסיק בלאראיירי

 ויענין וכהנ"ל ק"מ לא להר"ן אבל לכו"עבהנא"
 התוס' דנם שם כתבתי הרי ורבנן שהוא ררחיצהרין
 יענ"ר ביור וזה עי"ש, ריוא בפטיק גם דשריס"ל
 חרנוב"ם רעת ג"כ היא שזו ספה ואין 'הר"ן,ברעת
 ורו"ק עי"ש הנ"ל, רר"ה דרבא הא פסקשלא

 - דץ-
 ע"ג( )רף פמחים ר"ז ברברי להקשות מ"וש 3בםז

 שתיקן חייב לאוכלו שלא דהשחנשוב!'"ט
 אמר לא רלמה כת"ר חהששה "רר, לא עלה שאםלענין
 יכשוי אשם ע"א קי"א רף ב"ק כדאמרו לעורושתיקן
 התוס' רכתבו לעהרה רבא אמי הוא פסול אשםחזיא
 ג"כ הפסול היה זריקה וקורם הפשט קורם ראפילושם
- ת"ר זהו אכולהו, ת"רץ זה והיה בעור,זכו  שלשה 

 יכול היה מזה עריפא דהלא חרא ברבר,תשובות
 או נבלה מירי להוציאו תיקן לובור לו דהיהלהה"טות
 היה רלא לבסוף כר44טר החי מן אבר נשידילהוציאו
 לשכו"ם, ומחמאת וכצ4רפה ב!ב'ע"מ לפרוך שוביכול
 לומר שרוצה אלא לחטו, נשמרחק להביא לוולמה
 הוא וכן ויאריר; תורה ינדיל טשום אחר בכלחידוש
 כהטום הוא תיקן איזה שנית, מקום, בכל הש'שדרך
 שלו, העור היתה לא שחיטה הכשי בלא וכיהעור,

 בזבחים שנינו שלינוה כד8נה הלא שליוטות,אונמהא.
 9ורם פסול בהן שאירע הזבחים כל ע"ב( ק"ג)רף

 בין לרבי בין וזהו ~הנים, עורוהיהן איןלהפהטטן
 התום' תמיהת גאטום ואי עי'אט. שם, כר""8לו"א
 ותירצוה כזה נ"כ תמהו שם בזבחים הלא ע4ם,בב"ק
 שייכל כיין ליהויים אשם ננתן רהתם סעםבטוב
 פטול חישיב לא ו"תכעמר וריקה קורם הכסףלהביא
 הרי לאוכליו שלא בשחמו כהטא"כ עי'"8, ור"שהדיודם
 לכ'אג לבעלים העור ~הן דוישי בפסו5 הקמחינמהנעק~ה
 מייי. 5אוהו
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 כשנ( )רף רחמורה בהא טשקש"ת ע"ך ס4ש בםח

 ואטרינן בקושאם תקטת עשו דאמרילרגנן
 אבוהה ישאיגמ באבוד1 ההס8ר לימלך בבאליה

 כחהצה באבדדה ראיהיי התוט' שס וכינבותחעה,
 הקריבהו לדירהו 4מרינן ולא  שסנה, אבודהווצאעה

 הבה אמר ס"ד( )רף נמנחות ואלו ב1ה, ל8תחךנא
 כחושה ואתת שמנה אחת חמאות שתי לפניו היודאם
 שמנה הביא לכתחילה גם לו אומרים הכחושה,הטהם
 הרי שחתך, נא הקריבהו כו8ום שם ופירש"יושחוט,

 היה שלא הכא וכ"ש זה, בשביל שבת נםרמחללינן
 לקיים כרי חכחועמה 'האבורה תמוה אם לחושלן

 קה2ה לא לענ"ר כת"ר. רברי אלו לפשתך, נאהור"בהו
 שוראי כלל, להררי הענהנים שגי אלו דסי רלאמידי,

 זאת עהטה אם אלא שייך לא ל5חתךהעריבהו
 והוא לפניו ושסנה דכחושה חרגה הא כמובגהשיעחו,

 שחוט זיל ליה ראטיינן הוא ביה הכחהטה הטחטפ1ח
 מ"ם לקרבן, פ0ול לא כחה2ה דנם ראע"נהש4מנה,

 שמגה גם שעוגזדת הכיון ב41מנה, מצוה תדוריש
 שבת והלול לפחתך, הקריבהו סשום ביה אקשניו
 מצוה, הרווי שיש במקום צבור בעבודת שייךלא

 כטה וו-אה בא ר"ש אטר ע"ב( )דף טנחותוכראמרו
 ואברים חלבים הקמי שהרי בשעתה, טצוהחביבה
 שתחשך, ער להן מנ2תין היה ולא חלילה כלכשיים
 בצבוי 'היא 'הותרה הטבת כה2ום הוא והטקםעכ'ל.
 אף ולבן בצבור, היא דחויה דטומאה למ"ד אףלכן"נ
 ע"ב( ז' )רף וביומא ע"ז( )ד4 בפ0חים ס*ליר'אש

 דבמקום קי"ל הרי זה ולג!"ד בצבור, רחויהרטחששה
 פהל' כפ"ד ההמב"ם פסק וכן רחען, לאראפשר
 שבה דנם פגשק זה חמחגשע ט"ו, הל' מקרשביאת
 לענין מ"מ שבה. מהל' בפ"ב חולה אצל היאדחו"ה
עבוחת

 צבוו-

 )דף יומא וכהפמרו %"ק שבת הותהה

ין4

 שלום"א ר"זין משה ר' ששון ייידנו וכבור)א(
 שהסביר אחרי תמורה, לסס' הקון"8 נזרבמפרו

 השיט"מ ע"פ ודעת טעם בטוב הנ"ל 'התוט'טבחת
 מ"ר במנחות ראמר לרבה להבין נמי העירעי"ש,
 ורבנן ררבי בפירושא התוס' רברי לפי דכתבהנ"ל,
 רבשביל כרבי רסבר והיינו בפלתחא, ררבה דינאע"כ

 השמהנה, מקריבין למיתה שגיה תזיל הה2מינההקרבת
 רבה אטר היאך ותמוה שמינה, שוהטין התם כןוכמו
 סתמא וגם עלי' פליגי דרבנן ביון ירבי אייבאלרהנא

 הכא פסק והרגפב"ם כרבי, רלא רמנחוהדברייתא
 לו אומרים להמלך גא 41כתב ה"נ בפר"דכרבנן

 כרבנן, וזהו וכו' בראשונה שהפריש בזושיתכפר
 בפירש נפרש אם וא"כ סהשננות בפר"ב כרבה1פ0ק
 ברעתו הוא %ן בסתירה, הרמב"ם שרי יהיההתוס'

 אשהיהן אלא וכו' התוס' 3פירהש מפרש אינודהרמנ"ם
 ואבודה אבודה, בשאינה רמתנפר ס"ל והבישוות,

 88818 כו' בצב4ר תיא 3ה~שהה שנת עשג(יץ

 והההת המשח רשלישע )ואף נו'. בצבור חיאדדחו"ת
 ששני ההם שבוק רחו לא בל%ה ר4ש44ר כיוןהרגיו
 לא הצלאת 4שן גם בלילה זג4ני הממח דאכילתכיון
 מהל' בם"א רהר45ב"ם ואף גשבלילה, יהשר ביוםעדיף
 במידש שבות אי0ור בדבריו רי1ק ט*ז הל' פסחקרבן
 שאני התם לא, דאוריקעא דאיטור גה8מע הוא,היתר
 פה2א"כ עי"ש(, כלל, עבורה צורך שאעו ברברראי1רי
 להפריב יוכל בוראי הרי ע4מנה ליה דלית כנוןבארנס
 לפתתך, הקריבהו סשום ג'ה ולית לכתחילה נםכחה2ה
 הוא שהיי מצרו חסנישה אין בתמויה התם הריוא"כ
 יהיה דאז אנוס 1~הוא אלא השמנה להקריברוצה

 לימלך ובא השניה, ולהפהת בקדשים לזלזלה'הכהח
 פהה. נררל אוגם לן שאין לרבגן ס"ל בזה %שות,מה

 כראמרו קדשים לבויון חז'ול חשו שהרבהוכדגבצינו
 לא ע"כ "טמ3אל, י' פ'בריש

 קאכש-

 הכא "2מעאל ר'
 בזוון ראיכא התם אבל סדשים כזיון רליכאאלא

 לענין נם וה ואטר מ"ל, כרבנן לך איגצאקד"2ים
 ואעפ"כ ישפ3אל ר' לה דחש דשבה יהידהטירהה

 כמשום כאן גם ולכן ליה, עדיפא קהשים רבזיוןאסי
 דעשו רבנן אגנרו השניה לונמשע שלא-דשים

 להקריב שאפשר במהום לזלזלן לבל בקדשיםתקנה
 דבזיון לפחתך להקריבהו בזה לחוש ושלאהכחושה
 ררבה בהא גם רהרי לומר ואין להו. עדיפארקדשים
 בלא הכחהשה שתשאר בגשה ק'רשים בזיוןאייכא

 ותשובי ההואים לעיני כלל זלזול זה דאיןהקרבה,
 מביאים דאזן דקי"ל ואף הויפה, לבית ותצאצורהה
 לפחתך ההריבהו זה לענין מ"ס הפסול, לביתקדשים
 )א(עריפא

 יהיה נטוהת סייעתא עוד דאדיבא לומר נדאה עלךט
 ולא עשו בלשון לדייפ י2 דהרי לרגה,ג4ה

 היה הכי והלא ולרבנן, ~בי שס בונמורה ראמרעשו

ילסו8
 דנם דסבר כהשום קדשים להפמד חישינן %אתמוה
 על במקצת גפרה גם ה3ושה הקרבה, כעין הואמיתתה
 הנאמר ממשה רענין לעיל שכתבו וכמוהבעלים,
 כשיש כפרה השלמת בהן ה2 המתות,בחטאת
 תמות, ושני' הטאת קרב ואחת חטאות שתילהבעלים
 אין וממילא הבעלים, כפרת לפעולת נדרשיםשניהם
 סבר ררבי ורבנן רבי פליגי ובזה קדשים, הפסדכאן
 נם דתמית כזה שיש למיתה אחת שתלך יוחררטוב
 מום בו שימול עד תרעה מלומר במקצת חמאתפעו"ת
 דחטאת להבעלים שייכות אין שזה לנרבה,והגועות
 תקנת ברבר לתקן יותר דטוב סברי והבנןמאומה,
 להא שייכות אין וממ%א עולה, מוה שיביאהמזבח
 הגאון בסברת אמנם - עי"ש, ו~מוש',ג כלל,ררבה
 על אבל מרמב"ם, דעה שפיר אתי הקוד"2 נזרבעל

 זצ"ל מו"ח וסברח ארהכה, מעלה אינה ערייןהתוס'
 ברבר 0תירה יהיה שלא הרמב"ס דעת נמי לי"שב"8
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 ורבק בשחשים חשט עהשין אין 38ר 5נ* ששר*

 חא83 עה4ח לא רכי ש בקרשש, 5אגמ עישיןמכ4י
 חיא לץ4ון ואי"ת גאא-ש4ים, 5א4ה ומ4ו ו5בגןבשרו4ים

 ורבגן בקדשים תקנה עה4ו לא מבר רבי ישאמרכאץ
 כלל, מובן אינו חא4ה לשון אם 5הנ5, עשוסבוי

 אלא פליני ולא להבי, רבנן מודים הדין חמןדכ4שגצע
 הרין דמן הוא הני דהאכאע ע"כ אלא התקנה,מצר
 ב4שום דהשטנה לתקריב לומר לן ה"ה לכ"עוראי

 להו קים הבנן אבל רבה, ובדברי ל8חתךהקריבהו
 כה'~נ בקדשים חראאטוגים ברורות בזה תקנהרעשו
 טיתה, לירי להביאה כזה בזיון לידי להביאןשלא

 להקריבהו בזה לחווש ושלא בכחהשת דאנ4צר0טהום
 תקגה, שום 1זה עשיו לא דם9ולם סבר ורבילפהתך,
 לפחחך, נא הקריבהו כ4צום אדינא לה אוקמינןולכן
 היה ולא כזה קדיטים בזיון בו שאין ררבה בהאוא"כ
 להקריבהו ל5הט "ט דלב"ע ודאי הרי חקסה, שוםביה
 כתבתי. וחנלעב"ר 3גשעד",ט, לנכון וא"ש לפחתך,נא

 ד"ש,ודידו
 טויבאוויץ וואלףזאב

 '14כטיכ2ן

 דנראים רוט"י בפירוש דגה"מ שהשיבמה
 לכותל ציפוי זה אם ריטעיו גביכמוחרים
 למזבח ציפוי אצ קרה"ק ולביתהיכל

 - א-
 תרנ"א ע,טי"ת, ב', יוםבעזה"י,

 הרב עזרא, מ' 3ו' המפורסם הנ' מהיבבשאלתי
 רוויינוטע( אב"ר הגאון הרב להוארקאלטינאן

 טסי הוא ריקועין פירש"י ע"ב מ"ץ דף ע"זדבגמ'
 כתב וכן קה"ק, ולבית היכל לבותל צפוי עועהשיןזהב

 ובתסהרה י"ח, הל' מז0ה איסורי מהל' פ"דהרמב"ם
 נתן אם למזבח צפוי ריקועין פירש"י ע"ב למררף
 מלכר ז"ל רש"" ברברי הסתייה ומלבר עכ"ל, וזהבלה
 התם דהרי אעו"א הטרפס חכמה דתמוהה פיריש"יזה

 ריקועין עהטין אין כו' 5כמים סאן איתאבתמורה

ידי
 ראמרינן מורה רבה ג"ב פש'"3ה טנין דחתםנהטום

 כן גם שפיר אתי 0ברתו ולפי לפחתך, 'נאהקריבהו
 כהצוס בסתירה, הרמב"ם רברי יהיה שלא התוס'לרעת
 לך לומר שבא אנוט שהוא גאטום והכא ררוקאדי"ל
 שלא קרשים בזיון משום דגם לרבנן ס"ל יעשות,מה

 לבל בקדשים תקנה עשו חבנן אמרו השניהלהמית
 לחוש ושלא הכחושה להקריב עחנפשר במהוםלזלזלן
 ררבה הא במנחות שם אבל לפחתך, נא להקרי0הובזה

 בזה הכחושה ושד~ט פהטע והוא לפניו ה4מנהדכחהשה

 של ויאאץרן ט8ת-ש הרי חספ4חת, ב"ת אחאץאשילו
 כווב י-שם אלא הזה בצזשי לי די המא קאי,הכותל
 וההש לעשהע בגין יש אם בהכ"פ אחהרי בר"הוץ4"י
 הוא הללו רש"י ורברי וי"י באחגנה אבנים להנתן
 לריקועין,  ענין וה דנשה פליאה מדרש כעיןבעיני
עכ"ל.

 נלענ"ד ר,צ"י בדברי וטתירתו המיהתו ע"יתשובה
 פריך לא יר'ש שם רבע"ז בפשימות,'רא"ש

 שאוסד בזה אבל לנבוה מחובר למישרי אלא רבאעל
 הוא רמורה כרטמע עלי' כשייך לא קרבן למכשקריגם

 לריריה א"כ קרבן, למכשירי נם אסור תלושדעכ"פ
 רק איירו בריקועין ויבנן רר"א הפלונתאוראי

 דבנין גוכאש רלאו כהשום מתיר ור"א דכותלבריקועין
 עשוי, הח1 רלנוי כהצום לאוטרו מרבו וחכמיםהוא
 הוא קרבן מכשירי דהרי דמזבח בדיקועין לאאבל

 בתמורה אבל כהגאי, רבריהם לאוקמי יוצה לאובודאי
 עניני ככל הוא דפלוגתתן כה4מע ודאי בזה איירודלא
 לא ואף לבנין לא אבל לבר לקרבן איא אתנןאי0ר

 קרבן אלא מבואר אינו רבקרא כיון קרבןלמכשירי
 לצפוי וגם ל0נין נם לאסור מש-א מרבו וחכמיםמכהט,
 למזכח צ8וי שס שפיר פידש"י וטן הוא, רלנויכותל

 הש"ס מרברי הוא מוכהח זה ורבר 'דר"א,לרבותא
 לה נהן דאמר הוא בר"י ר"י חכמים מאן ראמרשם
 איתא הכי ו0תו0פתא כו' רקועין קויסין איןזהב

 בר"י ר"י זהב לה נתן הבית בדק להטד,צו'כשרים
 שני בזה לפר,ט יש והנה כו' רקועין עו,טין איןאומר

 בעיגייהו אפילו בר"ה, להקד,צ וכשרים א'פירושים,
 אומר בר"י ר"י 'זהב לה 'נתן אמר והרר היא,ור"א
 ראמר מאי ב' הת"ק על ופלע וקועין עושיןאין

 הר"ל לה קא11ר בו"י ר"י ג"כ בד"ה להקדשומ4רים
 בר"ה שאני ולא  לבדה"ב כשרים ורמיהןלמוכרן
 ראויין שאינן הן בע"ח אתנן רסתם כה4ום אלאמקרבן

 בר"ה, להקדש וכשרין סתמא אמר לבר"הבעימיהו
 ראוי בעצסו שהזהב  ור"ל זהב לה נתן אמרוהרר
 שהם מתשום ריקועין עהשין אין אומר בר"י ר"ילבר"ה

 ב"ת אחורי אפילו רבותא יותר עור ואמרבעינייהו,
 שום שם לעשות אסור ג"כ קרויטתי' שק"לאח0פורת,
 יהיו ורמיהן למוכרן צריך אלא הבעין מאתנןבנין

 אפילו רהאי לומר וא"א לבגין, בין לקרבן ביןמותרין

יוכ!ה
 הקריבו כהטום השמנה שחומ זיל ליה ראמרינןהוא
 הרמב"ם הכא פסק שפיר ולפי"ז לרבנן, ג"כ לפחתךנא

 יו אומרים להמלך בא  נמי שכתב כהטוםכרבנן
 ער תרעה והשני הראהוונה שהפר"ט בזה,שיתגפר
 רהיו שסיירי במנחוה אבל כרבנן, וזהו מדם, בושיפול
 הכחושה ושחט פשע יהוא וכו' חטאות שתילפניו
 לו הביא לכתחילה 14 ראומרים בוה רבנן מודושפיר
 סו"ח בסבחת לפחתך נא הקריבו כהטום ושחדטשסנה

 זצ"ל.הגהמ"ח



יעט"יסאדטמלאיםא
 מחלה שזנר חריקהמן ע4 קאי הכפחקז ב*תאחיי
 הע ריקחמן וטיזה נת"ד, 3דעת הוא אחד דבדוהכל
 ה"ק בהיכל אלא היה לא הכותל צפף אף דהרי'שם

 חמחרת בית ואחוח בעזרה, ולא שם בע"זכדשייש"י

 מלתא ע"כ וטט לבד, העטזו נו"י אלא היה לאהרי
 כשנתן דר"ל עאהר פירש"יי ולזה כהנ"5 הואאחריתא

 י*הם ומשום בנק יטום יטם יעשה לא אבגיםלה
 3הנ"לבעינייהו

 חת"ק א3?ר הרי בוראי הנ"ל הא' לפירש הריןערעה

 בסתמא בד"ה להקו"ט דמדתריןכפורש
 לא כי למזבח ואף שיהיה מקום לאיזה בעיןאפילו
 דבדי שכולו הנ"ל ה,*ני לפיר,ש ואף לקרבן, אלאנאסר
 כהטום הוא דמעמו נ"כ שמענו הרי הוא בר"יר"י

 ומינה )בד"ה, בין לקרבן בין בכ"ע אוסרהבעינייהו
 סקרבן שאני דבר"ה הוא טעמו ע"כ עליו רשלינדר"א
 בודאי וא'"כ לבד"ה ולא לקחבן אלא ,תויה א0רהדלא
 סתיר, הוא ג"כ קרבן מכשירי רק שהוא למזבחאף
 לרבותא דמז0ח בדיקועין התם פיוש"י שפיריכן

 ש3ן באבנים הכפורת בימ אחורי פיר,ש ועמפירדר"א,
 מפר"ש דע-ננב"ם אמנם כדצ"ל לכל הפ,שוס פשמהוא

 מהלכות בפ'עד כתב שכן חנ"ל הב' נפידושמפוו"ש

 מותרין כו' זונה אאזנן א"ל י"ח הל' מיבחאיסויי
 יעשה לא אהנן של נופן אבל כהטחבין הן שהרילבד"ה
 לכהבח ולא לבית הדמב"ם ואמך כו' לביתריקח~יז
 דמכשירי למזבח וב"שי אסור לבי'ת דאפליולרבותא
 למובח נאמר מחובר דגם כרבא דפמק הואקרבן

 ואכטע נכון כנלענ"ד עי'"ט, ו', הל' שםכדפסק
 והו"הבעסד"ש,
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 בתמה-ה פירש דרגמ"ה כת"ר ומ"ש הניעני,מכתבו הנייי להגאיןשנית
 עוד ונתב מבחוץ, חכותל על ריקועיןשם

 ולא ב6נים רק ריקועין מצינו דלא הדר"ג ום"שוז"5
 לה'דיא הורדם בנין גבי דב"ב בפ"ק סר יעייןבחוץ,
 עכ"ל.להשך

 כוטם אדהבא הורדם מבנין שהביא מהתשונה,
 בדהבא לכהטעיא רצה הוא רק דהריואיה

 רצה לא ודאי הוא הגם ה'ניחוהו, לא החכמיםאבל
 העזרה כותל ולא מבחוץ ההיכל לכוהל אלאלסתיגי'
 אלא לכהטעי' רצה לא 'דהלא ועוד הניחוהו, 5א זהמנם

 והק"ק ההיכל דרק ודא'י ומבפנים מבפנים, ו5אכפבחוץ
 ספורש 3תוב וכן העזרה, חומת ולא זהב מצופיםהיו

 צפה הבית כל ואת ו'( א' )מלכים שלמה 3בניןבקרא
 שלשה הפנימית חחצי את ויבן אכו והדר תו'זהב
 זהב, צפה לא ואותו ארדם, כרותות וטוד טזיתטורי
 ביום ח( )מ5כים שם כהוב וכן העזרה, הוא חצרוהאי
 יטקאי חז"ל ואמרו החצד, הוך את הם5ך קדשההוא
 ע"ש, יוסי, ור' דר"י בפלובתא נ'ט בובדץם הליהש

 מסם הבית קייות כל ואת שם כחץחלה דאמרוהא
 ולחיצון, טלפנים וגו' כרובים סהלעוח פתוחיק~ע
 ולבן 3טב8נים בהי3ל ולתצון בק"ק מלפנים י"לודאי
 הטהלעות )ואותם מ0חוץ, אמר ולא ולחצוןאמר

 דאלו החורבן, בשעת ומואב עמון יטקלפו הואכרובים
 הארון עם המלך יאשי' גנזם הרי הארון שעלהכרובים
 להורדס הניחו דלא הוא ודאי זה וכהטוםב"חד(

 לא שלמה בנין דגם כדטום מבחוץ בדהבאלמושעיא
 עזרא של השני בית וכ'"ט מבחוץ וזהב כוצופההיה
 זהב נוצופה היה הראשון תבית דאם בעניות,שבנו
 למשעיא נ"כ הורדם את מניחין דה'יו ודאימבחוץ
 פ"נ מדות בכהשנה מפורש הוא וכן מבחוץ,בדהבא
 פעם וההיבל כו' בשנה פעסים אותם ומלבניםמ"ד
 עי'וש, בסיד, אותן ו)טל30ין הרע"ב חבתב בפטח,אחת

 בזה הרננש"ה ישפירויט ו,ט"י דנאד ודאי זהוכהטום
 הק"ק קירוה על אלא פירש לא רנמ"ה נםאמנם

 מבפנים העזרה כותל על רלא מבחוץעצמו
 ועל לעולם, מצופה זהב היה שלא מודה הוא נםדשם
 ר,ט"י רצה לא הנ"ל כל בלאו 'נם מבחוץ הק"קתירות
 41פילו דנאשי הכפורת, בית אחורי דאפילו האלפךט
 קרושתי' קהלא מבחוץ הק"ק כותל דאטו בזהשייך
 לכותל ואפילו לומר לו היה והכי מבחוץ ההיכלפכותל
 קדושתי' קולא ההיכל כותל דודאי מבחוץ,ההיכל
 ועוד ומבחוץ, מבפנים הק"ק מבותל וטבחוץמבפנים
 הכפורת ביח לבותל ואפילו יומר לו היהדעב"פ
 איירי לא ודאי אלא דאסר, אחורי לשון ומאימבחוץ
 יטהיה אמה בי"א או אלא עצמו הק'"ק מכותלכיל
 בנין ולענין העזרה חומת עד ה'כפורת בית אחרריכנוי

 ולענין בהכ"פ שאחורי העזרה בחומת אוא0נים,
 לא ש0עולם א"א שזה וכיון תחלה, שזכרריקועין
 שפיר פירש"י לזה הקזרה כותל על ריקועין שםהיה
 על קאי ולא בהכ"פ שאחורי הפנוי מקום עלשקאי

 5עשות אבנים כשנדבה בפ"ע מלתא הוא אלאהרקרעין
 ר"ש"י ודברי בראשונה, וכדכתבתי בנין, איזהשם

 ודו"ק וקיימיןשרה-ין

 מו"ב זי"ו ד"ש,ידידו

 יבמימן
 תמורה היכותברמנ"ם

 נפרה הקרש טרפת אםבענין
 הקו"טים ולדות ח' הל' פ"ד תמורה הל'רמב"ם

 מוממום שילדה או דשן דרךשיצאו
 ע3"ל. כו' יפדו א5ו הרי וסישה ו3לאיםואנדרחינום

 בה3טה 3תב יוד הל' פ,ב בזזבח איסורי דבהל'ותיסא
 בא3ילה אותה האוסרות הסרפוה מן אדהע בהשנולד
 נא הקדיבהו אומר הוא הרי ה3ה2ת לנביאסחהה
 ראויה קששמנה טשע"8 פניך ה"*א או הידצךיפחתך
 ההא"שים 8ת פורין אואין אחעה פודין איןלקרבן



ק ךך שדץ משמי ם י א למ

 עכ"ל. ד"קברו שיפהעו ער ייעו אלא 6כלבים,להאכילן
 בה5' 8פו שיך פודין אי! יטופה מ8ורש ש8סקהרי

 רו5רות רט"ל לומר ואין "פדה, טישה דעםתפורה
 שנהה קודם גסמפה והוש קרושים הן בההשזןקרשים
 ח5 ראינו 5הקר,שן 3עמן כשדם והוה טדהשה~י'
 הרמב"ם דהרי י8דו, ולכ! כלל הגוף קרושתעליהן
 שם הפרק ובכ5 י"ג ובהל' נ' הל' חסהרה בהל'ושם
 קדושים הן אפן 13מעי קר,?ים רולדווז טפוו,שפ8ק
 הקרשן כקדם דדינן הרי עי"ש, 13מש, כמוה הםוהרי
 יעשרו. ואמאי הנוף קדהשת בהו איח דשפירלמומן

 הרמב"ם דברי דהנה לנכון דא"ש גראה אטנםא
 וגט' ערוכח כהשנה הוא וזטורה בהל'הללו

 ר"א ב3הטנה התם רהינן י"1 רף בתגץורהממוהשת

 וטוממום רופן והיוצא והטהפה הכלאיסאומי
 בגמ' ואמר ע"כ 13קדישין ולא קדשין 'לאואנררונינוס

 13ידישין ולא בוזמורה קד"שין לא שמואלאמר
 אע"פ גחטורה קדוטים לא ופירש"יבתמורה,
 אינה קבוע בע'קט על הגוף קרושת חלהשהתגירה

 עליהן חלה הגוף סרויטה שאין רכ"ש אלו עלחלה
 ואעם ואבנים כעצים דמים קרושת אלא הפהבקדוו*ת
 כהם עמאין לר"א דם"ל הרי עכ"ל, לטרות מחםצר"כים
 ר"מ אמר תניא ע4ם אמר והרר יכלל, ה'גוףקרושת
 אהה אי אלא מקדשין מהיכן קדשין שאיןומאחר
 במקריש ינמהמה ואח"כ בהטה במקדיש א'לאמוציא
 ואנררוגינוס וטו'מטום כלאים אבל 'דופן ררך ויצאולד
 יר"י ואליבי' קרשים בולדי אלא סוציא אתהאי

 רמוקי כיון ועתה ע"כ, תמורה עושה הולרראמר
 ב"כ בוראי קדשים ,בולרי אלא מקרישין ראין האר"מ
 לא ראמר ר"א רוראי בהכי, איירי קד,שין דא"נןהא

 לא ,ראם אלא קאמר בהמה בחר מקרישין ולאידהטין
 לבר התמורה קרושת אלא אחרת קרושה עלי'היה
 סו"טין לא דאנןר כיון מהדישין לא לומר צריך היהלא
 אחהת קרויטה עור עלי' בשיש ר"מ לה מוקילכן

 קדשין האין כהטמיענו שפיר ובהא אמן ממעירמעיקרא
 קדהטה עלי' שיש אע"8 מפד"טין ואין התסורהקרושת

 ואליבי' מקרישין אין אעפ"כ אמן סקרושתרמעיקרא
 עושה אעו וה ולד אבל תסורה עויטה ולר ראמררר"י

 רלטה מאי כעמא יהכל להבין צריך הרי וא"כתמורה,
 עושה אינו ולמה לר"י הולרות מאטשרי נשתנה והולר

 וקרושת כיון בתמורה קדשין אינן רלמה וגםתמורה
 בין שאני ולא קבוע, סע"ם על 'גם חלה דתמורהדגוף
 אלא 'להקרשן מומן קרם בין למופן ה"דשןקרם

 מומן קדם דאף חילוק אין בתמורה אבל הפהבקרושת
 בכהטגה התם רכדתנן הגוף קרושת עלי' "5להקדשן
 בעלח על חלה שהתגשורה 13בקד,טים בתמורהחומר
 הגוף קדה4ת דאין ס"ל אלו דעל ע"כ אלא קבוע,מום
 דהוו אטן קרוי?ת וש וזמורה קרושת לא כללחל

 1ה לענין אמן כירך חשובים וא"נם ואבניםכעצים
 שם בו,ט"י מבואר וכן בהמורה, מהדישים אינםולכן
 עושים ירשים ולדי בשאר .ראפר הר"י ואליבי'וז"ל

 הג1ורה עברי 'רלא כהני לאשסעינן איצמריךתגשורה
 כו' תמורה ע"י אפילו וצוף קרהשת 5הו נחתוולא
 הנוף קדהשת להו נהתו דש1 מפה"ש דאטר היץעי"יש,
 רלא השק א5א הץא, אפילו ומאי תמויה, ע"יאסילו
 תם אסן קרה4ת ע"י 6א כ% הנוף שדה*ת להוטץתא
 קאץי עלי' יש ושעוזה דאף נ"כ ת0ורה ע"יאפילו
 ח5 לא אפ"ה המורה ירה4ת תם אסן קדהשחקרוישווז
 וא"כ בתמורה, מקדישין לא ולכן הנוף קרה*תעלי'
 ר"א עאכר יופן והיוצא הטחפה נמי כ"כ וחאילפי"1

 ור"ם קדשים בולרי אופן באותו נ"ב איירי הנךבהדי
 בהמה בסהד"ט מרפה אדפנים, בשני לאוקמי כיווןלא

 וכלאים יופן, דרך ויצא ולד ומקד"ש ניש"פהואח,כ
 טרפה דבשלגש1 דה"ק וראי אלא קדשים, ברלריואינך
 בלא נם רבחזא בהו לאשכוחי איכי1 שפיר יופןויוצא

 אלא אייויי לא ע"ב ואוך כלאים אבל קדשים,ולרי

 בולרי איירי ואינך רכלאים כיון השתה קדשים,בולרי
 ואיירו ב1ה איירי 'רופן ויוצא 5(רפה רנם וראיקדשים
 דנם מפורש הרי קדץ4ים, בולרי ענינא בחרכולהו
 לא הגוף הדועאז שום בה אין קדשים רולרטיפה
 ואינה תטווה, קדויטת מחמת ו6א אמו סרושיתמחסת
 לכלבים להאכל נפריה דשפיר לבר רמים קדהטתאלא

 אושעיא ר' הטרפה את המקר"ט אח"כ שםוכראמר
 רפידיש"י בלבד ואבנים עצים כסקריש אלא אינהאומר

 קדשים רלאו %לבים ליאכל ונפדים עציםכטהריש
 רולר רטרפה הרמב"ם רביי 3נכהט והוא עכ"ל,מקריקא
 שפיר. נסריהקדוטים

 ענינים בשני רר"א להא מוקי ר"מ דע"כ לומר ן14יןב
 וטומטום, לכלאים רופן ויוצא טרפה רמירלא

 נוכל ושפיר הם כך יצירתן מעיקר וטוממוםדכלאים
 אבל מעיקרא אמן קרושת עלייהו נחתי רלאלוכ!ר
 נחתי שכבר רופן ויוצא יצירתה א'חר שנסישהטרפה
 א"א וע"נ אח"כ פקעי לא הו א3!ן קרהטתעיייהו

  בהסה במהריש רק אלא ק'דוטים בולרילאוקמקנהו
 ור"מ דופן ררך ויצא ולר ובמיריש נטהפהואח"כ
 נ13ררה לאוקיטתא אלא קאמר בשלמא בררך לאוע"כ
 ירך רעובר כיון חרא הוא הכי לאו דוראי מיכוין,קא
 כעיקר קוץטים הן אמן ממעי קד,טים וולרות הואאמו

 אמן קרועאז עלייהו נחתי רלא לומר שייך 5איצירתן
 קרושת עלייהו סדאין אלא אמן, כגוף כחלק שהםכיון
 בקדושת מהקדש דא'ינו משום הוא רהכעם ש"מאסן
 כיון כמוה 5הקרבה שהאוי לה בדומה אלאאמו

 דופן ויוצא טרפה וא"כ קרבן, קרויטת היארקרושתה
 שפיר בהם "ט וטוממום רכלאים כלל לומר ואיןנמי,

 תטורה, קרהטת עלייהו נהתי ר5א א5א אמןקרוש'ת
 אינם למה אמן מקרווטת הגוף הדועעש קדשו אםרא"כ

 שישים ו5דות כ(כל נרועים הם ולמה בתסורהמקדיש'ין
 ולרות נל רר"י רליבנן שף %"י, וזמורהרעבדי
 שם בפ"א הרמב"ם פסק וכן תמורה, עברי לאקדשים
 התם דאמן, הגוף קרושת בהן ש"ט אע"נ ט"ו,הל'

 ושם בנמ' כהאמר הוא הכהוב גוהרוץ דלדה-הושאני



 רד ן ו א םטמי ם י א למ%
 ולא הוא קרא דאניי ו?סורה ערטה הולד ואק י"נדף
 4בל עי"קג 'מם, בטעסו הרמב"ם כתב וכן עי"ש,ויד,

 ככל רעו הרי הולד את לרבחע יהיה 'שם דאמריר"י
 ח3ערה, ערטה הנוף קדושת בו יש ואם ממשסדשים

 דאק משום הוא ע"כ תמורה עהטה אימומדכלאים

 לקרבן ראף דאינו נ1שום הוא חנ"כ הנוף, קדושתבה
 נמע דופן הוצא טרפה וא"3 וכהג"לכסוה

 בהמה בכ"ויש חטרפה הא טקי אם דאף וק1ךנ
 קדשי רלא הא נא3ו אם מעשהואח"כ

 חכערה קדושח בה נחתו דלא ,1טום רק הואבתמורה
 פקעי לא שנטרפה קודם יטבה ההאעחנה קדה1האבל
 ויש בען רה נתמ נהו"ט אעה אמאי א"כמעה,
 הזאת לאהיסתא אף ע"כ אלא חנוף, קדרטתבה

 מנה יןושתה פקעה דטרפה בטעמו לוטרמוכרח
 קדחטת אלא בה נשאר ויא גאבנים כעציםדנעשית

 קדושת פקעה קדשים בולד ודאי כ"כ וא"כ לבד,דמים

 נפדיח. ושפיר 'תמורה עבדי ולא 3שנטרפה 3ענהאמה
 לאוקפי כן החגיט .1יא הוא מוכרח דע"כ ןערךד

 דא"כ נטרפה וא'ח"כ במהדיש וטופההא

 מוה, קדויטתה פקעה דכש3טרפה לוטר נצ3(רךהרי

 הקדיטים נל בכרטנה ע"ב ל' דף שם אמר למהוא"כ
 הקדשים את פורין שאין אההו פרדין אין טרפהשטעשו
 כדרך רק זה אכ4- ע"כ ודאי אלא לכלבים,להאכיין
 כוונתו עיקר אבל לבד ומריא שקלא ודרךבשלמא
 קדשים בולדי רק דבריו בכל דאיירי להכריחהוא

 לא,טכוחי אופן בשום אפשר לא וטומטוםמדכלאים
 איירי דופן ויוצא טרפה נם ולכן קדשים בולדיאלא
 אבל אמן, קדושת עליוהו נחתי ולא קרשים בולדירק

 פקע לא אז בודאי נטרפה ואח"כ בהמהב3שקדיש
 פודין אין ולכן י4פיר תמורה ועבדי כללקרושתה
 אמן קדושת בהן אין שפיר קז"טים ויוי אבלאותן,
 לבד דמים קדושת אלא בהם אין כי נפדורטפיר
 ואבנים.כעצים

 כוונתו ודאי ור"א מ"ם ידאמר ר"פ דהרי לרעדעה
 קז"טין לא על בין דבריו כל על טעםליתן

 כבהמה הטעם שניהם על ואמר מקדישין לא עלובין
 הנך אף הנוף קדושת לה נחתי ולא קרבה דלאטמאה
 ינם מפוךט הרי הנוף, קדושת להו נחתי ולא קרבילא
 קדושת להו נחתי ,דלא כוטום הוא מהד,טין 'דאיןהא

 שמענו הרי קדשים בולדי דאוקמ*נהו וכיוןהנוף,
 הנוף, קדוש1ע בה אין קד"2ים דולדי ודסיפהמפורט

יוש

 יהא ז"ל, 3וו"ח סברת לפי להעיי יש רלכ14רה)04
 3פל שהפילו דקדשים י"א בתסורהמבואר

 והא י' הל' וגמורה הל' פ"ד הרמב"ם ונ"כיקברו
 הינוף פסול בו יש דעחה אף בדעאה אסוד הגפלהפ4לה

 ראוי יהיה לא לבמוף אם 2"כ נמי י"ל האלהקרבה,
 לו ויש למפריע קדויטתה עליה נחתי לאלהקרבה
 ע"ב פ"ד בזבחים דעיין איבו זה בא43ע אבלפדיוי,
 מודה שהפילו בקדשים א"נ דגתב ומוציא, ד"הבתוס'

 פג4עגשץין ד,שטגען שנג4ר5ה קוץ2ים בבהסתאבל
 את פודין שאין כדאמר הגוף קדושת בהן וישדלקמן
 נ"כ מתדישין הם בודאי לכלבים להאכילןההדשים
 הכהנ"ל. ו"א, 4ץקרי לאובהם

 ופ8וו"שין מבוארין הרמב"ם דבדי גל הלא וערנדץ1
 קדרטת בה אין קוץ8ים דולדי וטרפהבגמ'

 קדשים בהסת אבל ידנפדית, ע84יר ס0פ ולכןהנוף,
 אותה פודין ואין דגוף קדושת מינה 5הע לאשנטרפה
 י"ז דף בנמ' שם אמר וכן וכהנ"ל, לכלבים,יהאכ1לה

 פודין 4ין ג1הפה דנע141 הסד"2ים ידנל דה3דשנהעוד
 מע"קרא היו הא ע4נעשו טעמא ומדייק כר"אאתיא
 נתתי לא ל'נופה חזי דלא דכיון נוטום אותןפודין
 להו אית ע4פיר טרפה בנעשו אבל ז(נוף, קדו,2תלהו

 הר13ב"ם, דברי מכוט והוא פהדין ואין הנוףקדושת
 הנ"לוככל

 לא שג43יפה בהמה דלמה נעי מעמא ,1"ז אמנם1
 מרפה קדשים ובולד מינה נופה קדושתפשע

 זה ההא דהסברא ונלענ"ד מינה, אמה קדושתפקע
 רק הוא מקדישין ולא קדשין דיא הטעם דכלדכיון

 דלא אלא ליליף נוכל לא טמאה מב,המה דייפיגןכרטום
 אבל טמאה, דבהמה דוגויא הגוף קדושת בהונחתו

 לא זה קדושתה מ"נה שיפקע מעיקרא קד"2הכשהיתה
 דסעיקרא קדהטה בה שייך דלא טמאה מבהמהשמענו
 קדושת בה נחתו לא ליטון בדבריו ר"פ דייק ולכןכלל,
 ויוצא טרפה על גם זה מעמו אמר דודאי ואףהנוף,
 נחתי לא לשון שייך בהם נם וע"כ קדשים, דולדדופן
 דולדות דאף זה הוא דהסביא צ"ל הנוף, קדויטתיהו

 אמן דקדושת כיון עכ"ז קדויטים הם אמן ממעיקדשים
 אלא ולדה על גם קדושתה נחתי לא לכן להקרבההן
 לבסוף אם אבל כמוה להקרב'ה ג"כ ראוי יהיהאם
 למפריע קדושתה עלי' נחתי לא לה"רבה יאוי יהיהלא
 דלא שגטרפה הקדש בבהמת אבל לבד, לדמיםאלא
 מתח~ה הינוף קדושת עיי' דנחתא כיון ודאי זהשייך
 אותה פודין אין ולכן שנטרפה ע"י פקע 4אתו

 לענ"ד, מאד בטעמו נכון זה ודב'ר לכלבים,יהאכיל
 לשום צריכין אנו אין הרמב"ם דברי בישובאמנם
 במשנה להדיא ההא ומפורש ב,רור דדינו כיון בזהטעם

 )44( וכהנ"לונמרא,
 מדכרי הנ"ל להברי נמורה ראיה ראיתי עוךח

 דאמר י"ז הל' תמויה מהל' א' בפ'הרמב"ם

 בטוממום או יופן ויוצא בטרפה או נכלאיםהממיי

יוסף
 חכיון כה14ם קדוי4ים הם בהווייתן דאמר למאןדאף
 קדושתן נ"ג היעו להוהבה הזי קיי143 בר הוהדאי

 ע"ב 3*ד תטורה בתוס' ועיין עי'וש, אג1ו,מרחם
 עלי' יחל כהטום י"ל עי"ש, רשב"נ המביבד"א
 פקע לא העו 3מט'יולד להקהבה דחזי אטו במעיקדה4ה
 בעין וראיתי להטרבה, הנוף פסול בו יש דעתהאף
 הר1פב"ם סהירת ג"כ שהביא ג"ה סי' חאו"חישוה
 יביאר 413בח, איפודי בהל' שפסק במה וטתסיה,הנ"ל



זיישט1סשישמלאים
 כסי "ה הזרי ע5יהן הלה הקרהשה איןואשררתעום

 מום 5בע5 אלו בין מה כו' בחמור או בגושלשהטקר
 עכ"ל. קרבן, במינן אין אלו קרבן במון יש מוםבשל
 ר"א לרברי ע~כיוון בעליל יראה רואה כ5וחרי

 ר"א בכה~נה מכהט זה בלשון שאטי הנ"ל י"זבתמווה
 וטומטום רופן והיוצא והכאיפה הבלאיםאומר

 לא שמואל ואמד מידישין ולא קד,צין לאואנדרהגינוס
 ר"פ ובראמר בתמורה, מסדישין ולא בתמורהקדשין
 בע"מ והרי שם ופריך טמאה, כבהמה דר"א מ"םשם
 רביי כבל והוא בו' במינו קרב בע"מ ואמרכו'

 רק חפס למה א"כ אבל ממש, ולשונו הללוה'רמב"ם

 לבר ב'תמורה קד,צין לא והי"נו ר"א שבדברי אחדצד
 וע"כ בתמורה, מקדישין לא השני צד נמי 'חשבולא
 ק,דשיין אינן אם עלה שאמר ר"מ דברי כהשוםהוא
 קדשים בולדי רק לה מוקי רלכן מק'רישיןמהיכן

 והרמב"ם תמגרה, עושה הולד דאמר דר"יואליביה
 ולכן תמוו"ה עושה הולר דאין ט"ו בהל' שם פמקהלא
 הא רק נקט ו~ן מקרישין דאין בהא' כלל רבותאאין
 זה רין לומר ג"כ הוצרך 'לא ו~ן לבד, קך,טיןדאין

 לבד, מסרישין בלא אלא איירי ,דלא ביון קדשיםבולדי
 קד,צים כרלרי מוקי לא ר"מ דהלא קשה עדיין הלאאבל
 הרי טרפה אבל ואנררונ"נוס וטומטום בלאים יקאלא
 רופן ויוצא נכורפה ואח"נ במפדיש דאי"ריאמר

 דא"נן וכהצטיענו רופן יצא ואח"כ ולדבמשדיש
 זה להשמיעגו להרמב"ם לו היה וא"ב ג"כמקדישין
 אף מסרישין 'דאינן דופן ויוצא בטרפה נ"בהרין

 ע"כ אלא רופן, ויוצא סרפה שונעשו מקורםשהקדישן
 אטר ומריא שקלא בדרך רק דר"מ הנ"ל דברינוכבל
 לבר קד"טים בולדי לכולם מרסי האכאע שי אבלזה

 ולר ומחדיש נטרפה ואה"ב בהטה במקדישאבל
,ן4

 שהפילה דיוקא ומתב יקברו, נפל שהפ"לו דקהשיםבזה
 כמו לרמי בפ"ע הדשה ברי' תורת עליו חאיןנפל
 דאם וביון הבהמה של וכבר וכטהול הבהמה שלאבר
 גמורה קדושה דין עליו ההה אנשו במעי עהד נש'חסהיה

 דינו אמו במעי רהפילו אף ע"ב הם, יגמוריםוקדשים
 חףשים לט' טשנולד כהטא"כ לטומו, ההרישוכקדם
 עליו חדשה ברי' תוהת ט"מ טרפה ידהוי אףכחרכו
 הקיישו בק,רם דהוה בזה אמרינן ולא עצמובפני

 כקו"טים דעו ראין עמו ומהמו בנולר דהוי אלאלמומו,
 מעולם בפ"ע היתר הוי לא עלי' רהא למומושהקדישו
 בזה שתירץ עי"ש', לבלבים, להאכיל פוריןוע"כ
 מו"ח 0בהת נמי שפיר אתי לכן הרמב"ם,פתירת
 עליה נחתי 'רלא נפל הפ"לה גבי לומר קאיך רלאזצ"ל

 בהמה, של אבר במו דהוי כהטום לננפריע,קדושתה
 בטרי8ה במו פקע, דלא למומו וזסדישו 'כקדםודינו
 י"ט בכורות מצ"נו רהא להבין יש לבאורה אבלעצטה,
 ירעו שניהם אחריו והבא רופן יוצא ר"ם שםרקאמר

 דלא בבור ולר גבי ג"כ מביא א"כ וכו' שיסתאבועד

 לבעלים, במומן ויאבלו שיפתאבו ער רק לפדותמהני

 הי הנוי שרחשת בהו רנחית כיון רהק יצאואח"כ
 ואען תטורה ועברי סתד"פין הצפיר אח"כ נם פתעלא

 ו~ן תסורה, לששהע לעגין מבע"ם נרועין ואינןנפרין
 אלא סבע"ם לחלקם רעו הרמב"ם נסט לאשפ"ר
 ודו'/ק לבר, קדשין לאלענין

 וז"ל שכתב מאר תמוהין שם הלח"מ רדברי ר41עט
 איסור בהל' ז"ל יבינו שפסק ביוןוא"ת

 ויצא וכלאים וטהפה כו' טומטום רהמקדיש 6'עמזבה
 הוציך למה ואבנים עצים במהדיש ה"ז למזבחרופן
 שאינן כאשמר וכי תמורה עושין דאין באןלבתוב
 רופן ויוצא במרשה ביש5מא משדישין איךקדיטין
 בססריש ,דתמהרה פ"ב בסוף ר"מ נהאמר להכהשכחת
 ולהכי דופן ויצא ולד במהדיש מטרפה ואח"כבהמה
 וטוממום כלאים אכל לכותבה רבינוהוצרך

 בולרי אלא לה כהטבתת דלא שם אמרווא'נהרוגעוס
 רביון תמורה עושה הולר ראמר יר"י ואליבי'קדשים
 היכי הסורה עוישה הולר דאין פסק ז"לררבינו
 בהשנחה. שלא הוא דבריו ובל עב"ל, בו' להכהטבחת
 ה"ז בו' טוממום דהכשקדיש כוהא הקשה דמאיחרא

 איירי הפה בקדושת חתם והרי ואבנים, עציםכמקדיש
 תנן בכהטנה שם והיי איירי, תמורה בקרושתוהבא
 חלה תמורה של שהסרושה מבקדשים בתמהרהחומר
 כהשדהטת לי' קשיא מאי וא,כ כו' קבוע מים בעלתעל
 שפיר תמורה בשרוישת רלמא תטגרה לק'רושתפה

 הבנתו, לפי מהדישין, דאינן ימשמיענו ולזהנקדשין

 לא יאמר להקשות יו היה שם דתמורה ר"אומרברי

 יותר להוהטהז לו רהיה ועור נ"ב, בתמורהקףשין
 בתמורה שדש,ין דאיינן דין הרמב"ם ה'טמיםרלמה
 הלסב"ם דוחחי כלל ליתנהו דבריו עיקי רבאבותועוד
 ולא לאשסעינן דאהא הוא בתסורה קדשין דאינםרין

יוסה
 שכתב ס"נ ח"ב ברוך משור בס' ראיתיאנל
 לומר דיש בשה בבור לדין קד"ש'ים דין ביןלחלק
 הקרבה מבח הק,דהטה עיקר בא קד"שים גבידרוקא
 בע"מ ורק קדושה, דין עליו חל לא הקרבה ריןולולא
 ההקדש אחר נעשית נאלו דדמיא תמורה קדושתחל

 ויוצא וטרפה ל"ב( )נזיר קדושה קשסוף כיוןבע"מ
 בנם', שסהלק כמו תכוורה קדויטת נם חל לארופן
 הוולד, מבח רק קדושה שום אמו על דאין בכוראבל

 עצמית, ודו,~ה אלא הקרבה מטעם אינו בבורוקרושת
 קדושה קדוש שהבכור מה מכח 0ז? הקרבהואדרבה
 אתי זצק"ל מו"ח של חחילוק בזה י"ל לכןעצמיית,
 הטם י"ל מידשים, שבא רופן ביוצא דרוקאשפיר

 דלא קה,טים ובוולדמת להקרבה, חזי אם דרקאתלוי

 ולרה על ק'דושתה עליה 'נחות רלא י"ל להקרבה,הזי

 אבל כמוה, יהקיבה ראוי יהא אם אלא אמו כוכחשבא

 עליה נחתי יא להסרבה ראוי יהיה לא לבסוףאם
 וי"ל פריון, ומהני לבר, לדמים אלא למפריעקדושתה

 מום כמו הוי יא דופן דיוצא אמריבן אי אפילונסי

 ראמרינן רמה בע"ם דוקא שיהא צריך לא אבלמכהט,



 עז צץ מ פש ם י א למ%
 הברי ובכל נצרך לא הוא כי ,שקדישין דאינםדין

 בהושת המסיר ר"ל דאמר בנלאים והממירהנ"ל,
 והרי אמר רהר ותדע רחולן, וכופה בכלאיםקדשים

 אמר מם חף"ה שהם בחמוה או בנמל יטהמיר כמוזה
 מומו כיטקדם בע"מ והרי מום, לבעל אלו בין,שה

 דופן חוצא וכלאים נ"ב, תמורה עושה אינוידיץ"טו
 כיק להקישן מומן קדם חרי ויבויעגינוסוטומטום
 סידר בפ"ד רק כי קדשים בולד אייי לאדהרמב"ם

 לאלה בע"מ בין מחלק מאי וא"כ קדשים, ולדדימ
 קבוע רבע"מ בתמורה, קדעהן בלא מפורש איויאבל
 קושים שאיק אמר אלו אבל בתמהרה, קדישופיר

 בנמ' ר"ס וכדביי הרבן במינן ושסוין כמטוםבתמורה
 ודו"קע בסער",ש, לנכון הנל וא"ש ביור וזה'טם
 דברי לפרש למודעי אנו צריכין עדיין 14מנםיור

 שם מזבח איסורי בהל' ולשונוהרמב"ם

 נא הקייבהו כהטום למזבח אסורה ורמרפהדאמי
 כנמ' והרי מיאוס, כהטום קל איסור יק שהואלפחתך
 0תיבי פרא'י רתיתא אמר כ"ט ותמורה ו' רףמפהות
 לי,שראל, המותר מן ישיאל מכהטקה א( טרפה,לאסור
 שאינה יטרפה פרט השבם תחת יעבור א,שר מכלב(

 ואיצטריך הטיפה, ית 5הוציא הבקר מן ג(עוב'רת
 עפעת לה היה ,שלא היכא למעומי ייפראלממעהה
 שעה לה היה אם נם למעומי יעבר אשי ומכלהכשר,
 עי"ש, 'נטרפה, ולבסוף להקדישה הבקר ומןהכשר,
 שם בזה כשור עצמו ורחק ,שם כהשנה בכסף הסשהובן

 מפר,ט רהרמב"ם לומר אפהטר היה ולכאורהעי"ש,
 אנחתכו דקאי עובית שאינה לטרפה פרט ראמרהא

 נ"ז בבכורות יכדושיר,ט"י וימעלה רשורכובה מןרנ4י'
 כפיד,ט"י ולא ;י"ש, כ"ט, ובתמורה ב' ונ"חא'

 אינה לה חשיב חיה יטאינה טרפה דכל יטםבכגחות

יך
 להקרבה חף דלא משום רק הוא קר"ט דלאבבע"מ
 בבכור כן לא יהקרבה, חזי לא דופן יוצאת"ב
 גדטום ולא עצמ"ת בקדחטה רק תלף בבור טחדקדו

 הקדושה, מכח בא דהקהבה ורק להקרהבה,דראוי
 כן אם 'טם, עיק ברוך מקור בעל הנאון שכתבכמו
 רק להקיבה ח,י דיא נזטום לא בע"מ דמותרהא

 עוי או פסח או מים יהיה וכי אמרה דהתורהמשום
 רק התירה והתורה תאכלנה בשעריך ונר רע טוםנל

 פסול תלף דלא בכור '?ל דופן עצא אבל ממש,מום
 חף דלא ניטום הוא ורק בכור, יטל ית עצמבקדףיה

 ראף '"לא בשה הסבה תלף לא ובבכורלחקרבה,

 בבכוי דס"ל ולר"ט מטש, מום הוי לא לכןלהקרבה
 רידעו קאמר 'טפיר המספ"ל מה לפום בבור הףלצ"א
 נחתיה רלא לומר בהערבה תלוי ולא שיסתאבהעד
 מלכושי בעל הנאה קרשית לתדץ וכתכ למפרו,עליה
 וצוית מום בלא דאפ" שסובר הלח"ם על 'טפשעיו"ט
 סר"ט הנ"ל רבבודחז כצמ' וטזה, גרול טום לךעאין
 במומן ויאגלו שהשתאבו ער ירעו ד,שניהםדס"ל

 הבקר מן איצסריך הרי לפי"ז וא"כ עי",ש,עוברת,
 ואה"כ בנטהפה ובולם ומפיר ישעובריז טרפה4'טאר

 שמעינן לא נטהפה ואח"ב הקרהטה אבלהקרישה,
 גזושום אלא אסחיה שאיגה אטר ולכן קראימרגהו

 הכי לומר בלל א"א באמת אבל שחהך, גאחהריבהו
 אצמריך הבשר רמן הגי לוכור לו היה הנ' גםדא"כ
 מיקרי טרפה רכל ע"כ אלא שעוברת, טרפהלשאר
 ובבכורות שם, בכגחות כיפיר,ט"י עוברתא"נה
 בודאי שהיא בעלמא לדוגמא רק רנלי' נתחכותפס
 ה5ורפות כל ה"ה בודאי אבל עובדת, בכללאינה
 פסק וכן יתירה, ק'רא להו צריכינן ולא חייןשאינן

 מהפה ש0תב בכורות מהל' בפ"ו מפור'טהרמב"ם
 עי"ש המעשר בפטורסתם
 לן מרמז בעצמו דההמב"ם לענ"ר נראה אבייא

 רהגה זה, ובר י,שוכ המהדד לשונוברקדוש
 אותה האוסהת הטרמוות מן אחת בלשהנו יןמדייק

 אותה האוסרת תיבות נ' חני ד%אדרהבאכילה,
 דטרפה ירע לא דמי צורך ללא יתר עו8ת הואבאכילה
 אסורה שאינה יש טרפה ואיזה באכילהאמורה
 הטרפות מן אחת בה שונולדה ה"ק ע"כ אבלבאכייה,
 טרפה שאינה אף ייידן באכייה אותה אוסרה'"רה
 דרק מרפה ספק רק שהוא נגון דאורי*תאגמורה

 שע"קר או הרמב"ם ידע'ת לחומרא הואמדרבנן
 מקרא אותה למעט שא"א דרבנן א4א אינהטריפתה

 מקרא מדרב'נן עכ"פ ימזבח אמורה ג"כ הבקר,מן
 דאף גרולה רבורשו בזה ומשמיענו לפחתך, נאהקרבהו

 באכילה שאסור כיון עכ"פ מדרבנן ינו שאפורמה
 ודו"ק. ב0עד"ש לנכון הכי וא"ש לקרבן,אמורה

 מורבאוויץ וואלףזאב

יוכזה
 שכן נמי וכתב קבוע מום הוי רלא דמשמעלבעלים,

 ז"ל, מוואלק"מיר רובין ליב ארי' ר' הגאון בזה לוכתב
 שליט"א ברוך מקור בעל הנאון הרב שכתב בזהא'בל
 שאינו נרול כ"כ שהפסול כיון קר,טים ,נבי די"לשם
 תסורה קדו,שת ג"כ עליו חל שאינו ער להקרבהראוי

 שיש אף קדשים אם כשהפילה נם ע"כ בע"מ, עלשחי
 הקרבה, בר שאינו כיון יפדה אמה מכח קרושהעליו
 עלי' חל שאין שיכזה פטול עלי' שיש כיון אבלוכו'
 הבאוזי קיריבו, לא בכלל הוא וראי תמורה קדו,?תנם

 הנפל ,שהפילה הנזה יצחק עין בעל הגאון סברתלע"ל
 חד"שה, ברי' הוי ףלא 'כהטום הוא גהכאהאסור
 ל5!' כוצנולד כהשא"כ הבהפה, של אבר כמו רקרהוי

 חדשה בו"' תודת מ"מ טר8ה יהוי אף כדהכוחר,טים
 הקרישו כקדם דהוי בזה אמריגן ולא עש~מו בפגיעלי'
 הוי אלא אמו ,שחהמת מחמה ניתר שהיה גטהלסומו
 הקדישן שקרם כטדשים יינו דאין עטו ומומוכנולר
 פודין וע"כ בפ"ע 5יתר הוי לא צלי' דהאלסומן
 כח. שהאריך עי"ש%%ים,



 עז ן שד ס טט ם י א למ
 ינפמן

 יעשה לא אלה"טמט
 ועהות חרחי עי הבנ"א ארבע שהן תשובותשלש

 ים שב השם חחת א"ב חנרת ש"ר בהפלסקשתש1
 )ש( זצ"ג הארר"ת מהטחן והם חטהבוח, תסיא

 ענפים לשלשההססתעף

-א-
 גטמטרא נירכם* חיהחט על 1ט1"טיב,בתז

 ובאבות י"ח בתפילת כוונהובענין
 שני וטגתב אחר נאון רב רברי הובא הפלסבמפר

 הפלה מחל' פ"ה הרמב"ם ברברי א'חרהטים
 כתב כקשת עצמו ויעשה הכריעה ברין שכתב י"בהל'
 שהרמב"ם חיד"ט ולנן לזה, מקור שום יטאין הרבע"ז
 איסר שיראה נרי ער במקוס בגמ' חגירסא 15היה
 הוא באמת אבל לבו, כננר יתר שיראה ער לבו,כננר
 מקום ביטום זו גירסא נמצא שלא רמלבר מאררחוק
 כנגר היתר והלא ראמר לבו כננר מהו רא"כ זאתעור
 וגם כננרו, יתר שיראה ער לומר לו והיה הוא,כולו
 יותר לומר לו והיה רחוק הוא יתר ול תסימןעיקר
 הרמב"ם. כלשון כקשת עצמוויעשה
 שם ההב"מ הראה כבר מקורו הלא באסתאמנם

 ופי' כחיזרא כרע כרע כי שיטת ררבמהא
 אחר הוא רחיזרא זצ"ל נאון האי רב בשםבערוך

,וט

 קד1ט בננזי שנסצא הארר"ת הגאון ממכתב)א(

 הצריק מו"ח שכבוד נראה זצ"ל מו"ח'טובי
 שלח טרם מתחילה הארר"ת להגאון כתבזצ"ל

 למסור מפ"ז לנכון ומצאתי הפלס למערכתתשובותיו
 מפני פרטיים הברים אי-אלו בהשמטה הזההמכהב
 נפשות ערינות על וסראה תוכן מ5אשחמכחב
 יחר. הללוהצריקים

 בריתי, את ואזכור לס' ה' ליום אורב"ה,
 ישועה נם ברכהשנת

 חריף המובהק הנאון לבב ואהוב ירג"ע ויראיו,ליר"ע
 טחוכס חבורים חובר הורה חדרי בכלובקי

 וצרקתו בתורתו לשםהמפורסם
 נ"י טורבאוויץ וואלף זאבמוהר"ר

 קראזהגאבר"ק

 העולם ער ו5כ"ב לכ,נ שלו'שלו'

 ונבה ינשא ירום ויעל עמו ר'יהי

 להשיבו. אץ והנני טנתבו,קבלתי
 חן, ומתשואת המובה מבשורתו לבי שמח מאורמה

 חיבור לסרר לו תנכונה עצתי על לי כ'אהטר
 אשר על וגיל שסחה נמלאו נפשי בתי כל הרמב"ם,על

 לאור יצא כאשר השראה יתן ומי וישרה אמונהעצתי

 וטלא למעוטי ובא כ84נמון כולו שבפוף הקוציםטיני
 נם שיכוף צריך אלא זקוף וראהטו מתניו באגוצעיכרע
 ממהרא לזה סמך יש ולענ"ד באטטון, שיחהה כריהא"טל
 וכפיפת ראשו, גאנמן הלכף נ"ח( )"טעי'מפורש
 בלשונו הר"ם שזכר כקשת וזהו היא, חראהקשת
 סלשון יותר וידוע מורנל הוא טשת לשון כיהטהור
 ודו"ק.אגמון,

 ע"ב ל"ר ברכות הש"ס ברברי עור כתבקטנית,
 באחה יכוין בכולן יכול אינו אם שםראמר

 רבי רבי חר כמטום ספרא רב אמר חייא ר'ואסר
 היא רחמי תפלה עיקר דהלא ע"ז ותמהבאבות,
 אבות בברכת הכוונה יועיל מה וא"כ צרכיוובקשת
 שהיא רשזפלה לעיקר ית' שבחיו סירור רקשהיא
 הוה זה ד5לשון חירש ו~ן ארם, של צרכיובקשת
 הל' בריש הרמב"ם וכרנתב מהאגטצעות באחרבאבות
 איש חפצי 5כל כאבות הן רהאמצעות ר' הל'תפלה
 ללשון כמו רבאבות פירושי' הוה לא זה וללשוןואיש,
 זהו ממש, אבות ברכת רהוה טעות לענין שםראשון
 כמטום הלשונות קאתי בין לחלק הכי וכתבת"ר.

 ברכה היא ראבות מפורש פירש"י ראשוןרבלשון
 אלה בדבריו כיוון שלא נראה מזה עי"ש,הראהשונה
 כל רברי לפרש הוא כוונתו אלא הראשונים עללחלוק

 כיוון אם רבריו ולפי כרעתו, והאחרוניםהראשתים
 מהאמצעות באחת כיוון ואם י"ח יצא לא לברבאבות
 שפיר י"ח יצאלבר

יוסף
 יה.ה כי אפונה ולא הרמב"ם ס' כל על חיבורועולם
 איה"ש. 51תהלהלטם

 מהרמב"ם ח'קא על הנהותי שנרפסו זכיתי עניןאני
 אשתקר שגרפסו הר"מ בספרי או"ז( מרע)ס'
 עתה ששייכים בווארשא שנרפסו )אותםכווילנא
 ושריפכהטטעלער( ראזנעברג השותפים ווילנאלמרפיסי
 הרמב"ם, חלקי כל על שיורפסו זכיתי לאובעונותי

 בקושי וג"1 הא' חלק עי רק לסרר הרשוני לאעתותי
 קרוב עד ההדפסה עיקר כל לי נתוורע ולאובהחפזה,

 להמעיינים שנתקבלו ושמעתי הר"מ, הרפסת5נמר

 עתה לכ' רצה שלא כ' אשר ואהובי ירירי ע"ר ליצר
 למרות הוא אולי בהילס רברי עלהערות

 מה רצוני למרות שיהא בעיניו, אני כך וכירצוני,
 עולם ארירי ואם הרלים, רברי על כ"נ ויעירשיפלפל
 המעיינים נוטשאלום נהנו וסי*גתו, ז"לכהנו"ב

 אם לי, רב עוננ באלפי, הדל אני ק"ובחובוריהם,
 וכ"ש בשמי, שנרפס מה על יעירני נ"י נאונוכבור
 ע"ז, רבה טובה לו אחזיק ברברי, שניאה סצא ח"ואם

 על תרעומות לי היה פ"א ורק האמת, עלשמעמירני
 והצרט ששגיתי וכ' א', רבר בשמי עטהרפיס א'מחבר
 משורם ע"ז שתשבתיו מה הרפים לא אבלאתו,

 חלוטח שגהשה יסצא באם אז בטאא?יו וגםההרפסו
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 רהאמצעות שאסר הרמב"ם לשון עלעצסו

 נמצא לא שבש"ם אף ואיש איש חפצי %ל כאבותהן
 טני רלסה עתה נם יקשה דא"כ זאת עור גלל, זה6שון
 שאר לכ5 באחת הכוונה יועיל וסה סהאמצעותבאחת
 כסוה, התפלה עיקרי נ"כ שהם האמצעות ברכותי"ב
 באחת ספורש 5וסר להש"ס 5ו היה דא"כרעור

 ייפוס שלא כדי באבות סתמא לוסר ולאטהאסצעות
 אבות בברנת הוא רבאבות לומר "טנמעה חורבאסני'
 בש"ס הסורנל וכררך שם ראשון ילשון גמוסטש
 ובדאמרו ממש,  אבוח ברכת אבות בשם להקראבכ"ם
 שנאמר אבות שאומרים מנין ע"ב  י"ז בסנילהנ"ל
 להו היה בוראי הפוסקים ובפרט אלים, בני לה'הבו
 נמעה ש5א כרי כזה חרש ברבר רבריהם5פרש
 הצורך כ5 בזה הפוסקים פירשו באסת דה5אךעדך

 נ"כ בעצסו הרמב"ם רהלא טכה2,ולהפיך
 הנ"ל תפלה הל' שבריש לשונו על עצמו סמךלא

 לבו את כיוון ואם וז"ל תפלה סהל' יור בפ'ונתב
 שפיריט הרי עכ"5, צריך אינו שוב ראשונהבברכה
 אבות בברכת נ"כ שני  רבלשון באבות האיספורש
 ראשון 5לשון כסו הראמטונה בהכה שהיאסכהט
 טעות.יענין
 הכי, מפורש נ"כ כתב עוסרין אין בסוף הר"ןדכן

 היכי רני ראשונה בברכה שיכוין צרירוז"ל
 ראשונה בברכה טעה שאם קמא בלישנאדאסרינן
 חוזר ראשונה בברכה כיוון כשלא ה"נ כו' לו רעסיסן
 עכ"ל אהררי לישנא פליגי ולאלראש
 5נוין יוכל אם וז"ל, כתב י"ט מצוה הסם"נדכן

 אל לאו ואם יתפלל אבות בברכת5בה"פ
 ההוא רברכות בירושלסי מעסיר וכי"ביתטלל,
 הרי עכ"ל, באבות רמעה רוקא כו' ומעהדסתפלל
 רע סימן רה3ועות ברכה רבאותה מפורש 'נ"כראסר

,ן*

 ונתכבר ע"ז, עבר והוא כלל ירפיסנו 5אבדברי
 ואך שאב"ם, ברברים והתנצל ע"ז, והוכחתיובקלוני,

 סרי' לי' שרי זאת, יתקן שנית שכשירפיסהבטיחני
 נאון אם אבל איש, שום ירצה לא בוראי זהבאופן
 שה"ר להעלות לי חלילה רברי, יסתור שלימ"אכסוהו
 של ררכה הוא וכך ב"ש, טינא שטץ שום בלבילהיות
 עילאה, ויתקלס שמעתא, תסתיים וסיני וסיני'תורה,
 סחבב אשר כסוהו, נאסן סיריר ובפרמ לש"ש,והכ5

 רבריו יבואו פצעיו, 'נם לי נאמנים לאחת, ערדברי
 הערהו על השבתי לא ואור לבבי, בשסחתדכברנוהו

 הפלס,  לנע5 לשלחו 5י נ' אשר הוא הוא, הפלסע"ד
 רבריו תיכף הט5חתי 5י, הנחוץ מכתב לו כתבהיואז

 ידעתי. 5א ויותר5הדפ"סו,
 עצהיו"ט, הכ5 סישינו עיר לירושלים ע5ישזי2ם24צ4

 אשינ כאשר ר' לישועת מצפה ואניב"ה,
 דרכי 5עשות כנהונ שה"פ רשיון ע"פ הט8עהעורח

 מפורש ראמר הרי הכוונה, רמןכב הוא ברכהבאותה
 הברכה שהיא הן סנהט אבות בברגתרתרווייהו
 ל5ישנא כמו באבווע הוה בתרא ולל"שנאהראשונה

 ב5שונו ורייק אסר ונם ביניהם, חילוק ואיןקמא
 י"נ ולא אחת ברבה רק שהיא אבות בברכתלכה"פ
 סמרחק להביא הסם"נ הוצרך למה )וצ"עברכות,

 קמא ללישנא רילן כוש"ס הביא ולא מהירויטלסילחסו

 הכי( נ"כראגור
 נ"כ ספורש דבריהם פירשו שלא והש"ע הטורנם

 שאין ק"א בסי' ספויש סדבריהםכמט13ע
 כיון ונם עי"ש, ברכות י"נ ולא אחת אלא אבותברכת
 ובתבו רבריהם פירש'ו והר"ן והסס"נ הרמב"םיעכ"פ
 ויתר וה"ט"ע המור אם הראשונה, ברכה שהיאספורש
 באחת באבות להאי ומפרשים עליהם חולקיןהפומקים

 להביא להם היה ר4שונה בברכה ולאסהאסצעות
 סלרוא ע"כ אלא ספורש, עליהם ולחלוקרבריהם
 ו5א היא רא"טונה רברכה הפומקים לכל הוארפמיקא
 לפרשה.הוצרכו
 והאחרונים הראשונים מכל אחר נם איןעכ"פ

 סהאסצעות באחת ניוון ראם הכישיאמר
 לבר באבות כיוון ואם י"ח שיצא באבות כיווןו~א
 רהכוונה ממש להיפך אסרו כולם אלא י"ח, יצאשלא

 מגמט. אבות בברכת רקתלי
 הרמב"ם לרברי חוא ענין איזה הנ"ל כל בלאו אףדגם

 שהן רק אסר ראיהו תפלה ה' ברישנלשונו
 איש חפצי לכל רק כאבות ונם מכה2, אבות ולאכאבות
 כל ברכות הי"ח לכלול אחר כל שיוכל ור"לואיש,
 הוצרכו לא ולכן וברכה ברכה כל מעין צרכיו וכלחפציו

 לכל ואיש, איש חפצי לכל ברכות לתקן כנה"נאנשי
 סראי יותר הרבה ברכוה אז שהיו בפ"ע ברכהחפץ

 זה לענין ורק 5בר, ברכות י"ח באלו עצמןוהמתפקו
 סבלל אבות כראמרו והיינו גאבות שהן ראמרהוא

יןמוט
 בערי רשיון השיבו כבר שם המכהטלה וספקיריצ5חה,
 סיסי כבר בואי על מחכים והם שיחי', ב"בובער

 בכי ביאתי יהחיש מאור אהתי ומזרזריםהחנונה
 לי תעסור ז"ל, אבותי זכות איה"ש, בהצלחההאפ,2רי
 5עבורתו נשמעים יהיו ורברי ולחסר לחן שםשאהי'
 הק'.ותורתו

 ת"ח בן לו שייט סנישוועז א' איש לי סיפרארצכיל
 עיקר כל שנתבמל 5ו נתב אשדבירושלים,

 הרצועה והותרה בירושלים, אהב"י לפני ההמנרנזירת
 כל 5קיבוץ ונזכה והיה, יהן סי שסה, המכהפלהע"פ

 במהרה. 6תוכההנליות

 המבדכו באה"ר דו"ש ירירו בזהוהנני
 ושנים, ימים 5אורך שבברכות בי1עלה 5ו"בבכל

 שמים. 5רחסיהמצפה
 טיר חופ"ק דוד,א5י'
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 סתם שנאמד לכ"ם ענין זה אין אבל תולדות,דאיכא
 קורין אין וכדאסרו מכהט אבות ברכת שהיאאבות
 לשלשה אלאאבות
 לכל מועלת אבהת בברכת שהגוונה מה הטעם24כטנמ

 כל קבלת סנולת בי לענ"ד, זה הואריעפלה
 כי לבד, אבות בברגת רק תלי צרכינו ובקשתהתפלה
 רבינו משה שנם אבות שלשת 'זכות בה מזכיריםאנו
 לאברהם זכור אבות, זכות בהזכירו תמיד נענהע"ה
 וליעקב, לאל"י לעבדיך זכור עבדיך, וליושראלליצחק
 בפרט עליהם שמו ייחד שהקב"ה בה מוסיפין אנוועוד
 אשר יעקב, ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקיונקדא
 נם ממצרים אבותינו את להוציא הועיל זהזכות

 שלטת בה מזבירים אגו וגם וערי', ערוםבהיו'תם
 והנורא, הגבור הגדול ע"ה רבינו כדטה שאמרהשבחים
 ועוד ית', מדותיו כלל שהם ורחמים ודין חסדשהם
 שהתחסדו מה אבות, חסדי וזוכר לומר מוסיפיןאנו
 החסדים תמיד זובר הוא ולכן הבריות כל ועם קונםעם
 וכל חפצם בל אחריהם לזרעיהם ג"כ למלאותההם

 וכדאמרו כדאים, שאינם אע"פ חינם בחסרצרכיהם
 עשה עצמו ע"י למלאכים אברהם שעשה מהשכל

 ע"י שעשה מה וכי בעצמו ג"כ לישראל כ"כהקב"ה
 אומרים אנו ועוד שליח, ע"י כ"ב הקב"ה עשהשליח
 שע"פ באהבה, שמו למען בניהם לבני 'נאולהומביא
 בעצמו אברהם כי על אבות זכות תמה הגאולהשיענין
 בית שקראו אע"פ ויעקב שדה קראו ויצחק הרקראו
 דהיינו דוקא אלקים בית כ"א זה אין רק ג"כאמר
 דברי מבואר )ובזה עליו, ימכים הדין המדתשגם

 אלקים, בית כ"א זה אין "2אמרת 'אנחם ממךהמדרש

 אבות ברית עכ"ז במקומו(, עמ"ז בספריובדביארתי
 שנשבע הגדול שמו למען והוא חז"ל, כדאמרו תמהלא

 למענו הכתוב וכדאמר יתחלל, שלא לאבותינובבריתו
 עוזר מיך מסיימין אנו זה כל ואחר אעשה,למענו
 וכחותינו מעשינו בהצמרפות הוא עוזר ומגן,ומושיע
 הרע יצרנו על להתנבר לנו שעוזר הענינים, בכלנ"כ

 אך יע'2ות "נו ועוזר יפניו, שלמה בתשובהולזטוב
 שמעתתא ולאסוקי גירסא לאוקמי ינו ועוזרטוב,
 ומעש"מ תורה לנ(נל לנו ועוזר דהלכתאאליבי'
 דוד כדאמר צרינו על לההגבר לנו עוזר הגםוכדוטה,
 בעסקינו לנו עוזר וגם גגו' ואשיגם אויביארדוף
 כלל בלעדינו גם הוא ומהטיע וכרומה, חיללעשות
 לעשות ולא לרדוף לא כח בי אין עני חזקי'כדאמר
 איזה נם לעשות לנו שא"א דבר בכל הכן כו',מלחמה
 ינו שהוא הוא ומנן וכדומה, ברפואה כגוןהתחלה
 נצמרך ולא לעולם רע שום בנו ינע שלא ולמחסהלמגן
 כל את ה' שומר וכהכתיב לישועה ולא לעוזרלא

 צרכים ובקשה התפלה סדר גל גלול ובזהאוהביו,
 כלול הכל צרכיו וכל ואיש איש חפצי כל ונםשאח"ג
 קבעו ולכן ומנן ונוהטיע עוזר הללו לשונותבשלשה
 והקדמה פתיחה כעין שהיא על בראשונה זוברכה

 צרכים ובקשת התפלה גל בתוגה וטללתלהתפלה

 נלוים דברים המה זה וכל וא"ט, איש כלוחפצי
 פנימי ענין נם בה יש למבינים אמנם לכל,ופשוטים

 העשר כל סדר בה שיש ה' בסוד בא שלא למיאף
 ואנו השפע צנורי כי פותחים אנו חבזהספירות,
 הצנורווו כי דרק העליון ממקורה השפעמכה2י'כים
 הזאת הברכה ויכן 4ממה, מלמעלה ירווהההפתוחים

 אחרי' שתקובל וסנויתה ועיקרה התפלה כלל ודאיהיא
 דין ולכן האבות, שלטת בזכות ברחמים התפיהכ4

 שמע הפסוק כדין חתפלה כי "גבי הזאתהברכה

 עיקר הוא הזה שהפסוק שכיון הק"ש כל לנביישראי
 פסוק בכוונות הק"ש גל י"ח יוצא אדם וכללההק"ש

 כלי שהיא שכיון אבות ברכות מכה2 הוא בן לבד,זה
 יצא נ"כ יבד בה המכוין ו0גויתה, ועיקרה התפלהכל

 א"ר הפסוק יה נם להקדים תיקנו מזו גגדו4הי"ח,

 משום לתפלה, גאולה בין שהוא ואף תפתח,שפתי
 כי אבות, יברכת גם וסגויה עיקר הוא הזהשהפסוק
 התפלה לכניסת הראי2ון והשער הפתח הוא א"ךהיטם

 יא סנור השער ואם מרומים, לנבהי למעיהועיייתה
 לברכת וגם התפלה 4כי הקדימוהו ויכן כיום,יועי4
 בג' )והמ"ד דמיא אריכתא דכתפלה ואמרואבות
 דם"ל צ"י מחסתו, לתפלה גאולה בין יהפסיק.טאין
 ולהעלות השעד לפתוח כח בה יש יבדה אבותדברכת

 שהשער ואחר כאחד( הכי מעלה ימעלה התפיהכ4
 למע4ה עולה והיא אבות ברכת אומרים אנופתוח
 השפע ומורדת הצנורות כל ופותחת מעצורבאין
 מכוונים אנו ואם הקדוז2ים, האבות בזכות רבבשפע
 צרכינו ובקשת התפלה כי אח"כ מתקבלת נ"כ יבדבה

 צנורי כי פתוחים שכבר יאחר כוונה בלא אףברחמים
 4נודל ויכן עדינו, הניע כבר והשפע ירווחההשפע
 בה תיקנו ועיקרה ה'תפלה כי טגוית שהיאמעיתה
 במודים 4כרוע כ"כ שתיקנו ומה וסוף, תה4היברוע
 יבד בפה בהודאה כי יענ"ר הוא אחרינא מעמאהתם
 וב,2פתיו בפיו נאמר במעשה הכנעה הוראתביא

 ויפתוחו וכן כ"ט( )ישעי' וגו' ממני רחק ולבוכבדוני
 ויכן ע"ח( )תה~ים עמו נכון יא ויבם ונו'בפיהם
 תפם כי נחש נעשה שדרתו במודים כרע דיאמאן

 אבות בברכת אבל בפה, אלא כחו שאין נחשטעשה
 כנלענ"ד גדאסרן, הוא הטעם אבל זה שייךלא

 - בנ-
 מ"ז דפסחים בברייתא דצדועעל

 דם?נם ולא תחת הפסחולא
 מעשר ולא אחת הבנור ולא שה ע"ב מ"זפטחים

 שתי ממותר ממאתים הפלגם ולא הצאןמן
 נפלאה הזאת הברייתא כו' בבור שנשתיירומאות
 חמורות. קושיותמכטה

 קיימינן בעולה דהא פירש"י על התוסי ל~שהרזא(
 דאין לי' תיפוק ב( נקבה. באהדאינה

 הוא הרי ישים לא שמטנו כל הא נ( שווה.טתנותיהן



יץשמיסשוהמלאיםש
 פירש"י וע"כ המתנות עם נעשה גאיך ת9טירובבל

 ה5א חראהחנה יושיא אך בתמיה ולא סיייירבפסח
 ישבחובה דבר דכ5 לי' תיפו9 ד( עוטדת.בסקוסה
 קאי ד5תפיד לרש"י ה( הח~ין. מ1 אלא כאאיגו
 כמטום עו5ות מביאין אין מעשר מנסף נם האתיווה
 הובא ראה פ' בספרי שאמרו כמו השכלה בי'דכתיב
 מו עולה 5הביא ס"ד ואוך פ"ב דף מנחותסתום'
 דררש בהא סעודי 5י חמוה והיותר ו( עצמוהמעשר

 ס"ד איך הי"ג בחדש איל שהוא הפ5גם ולא הצאןמן
 בהו כתיב רלהריא 5תמיד או 5פסח כשר שההאכלל
 נסכין לענין לי' תנינן פ"א רפרה ובכמטנה שנה,בני
 ברי' הוא צ' במנחות פדא ו5בר ב"נ חו5יןועיין
 5פסח לפוסלו קרא לי למה 5דידי' דתקשה וכ'"טבפ"ע
 כו'. בהו כתיב ועז דבבשותמיד

 עלומי מימי גה דקשאי מאי הוא יותר עודןזקדשג~יך
 5ומר אנו צריבין שבע"כ שנה כשלשיםזה

 אקרא ואטמכי' נביא ואתא 5ם"ם ה5כה הוא קראדהך
 יחזקאל הוצרך 5מה ובכאן ע"ב. ע"א ביומאכדאיתא
 בכור אך בתורה להדיא המפורש דבר אקראלהסכדך
 ענ"ל כו' אותו איש יקריש לא לה' יבוכראשר
 בלשון זה שכחבו א' באות התוס' קהטייח בדברושנך;

 בשם התוס' שכתבו דבכ"ם נ5ענ"רתימא,
 קשה בקשיא נשארו הם ואם חזקה קושיא היאששיא
 שכתבו במקום אבל פותח, ואין וסנרו 5תרצהבאמת
 שתמה'ו אלא כלל לקשיא החשיבוה לא תימאלשון
 הזאת תימא הנם פשוט, הוא בוה שחתירץ אף לבדבזה

 שה ממין זכר באה דהעולה רה"ק לתרצה, נקלבאמת
 שייך דלא הבכור לא אב5 ונקבות זכרים בהשיש

 מחמת בפירש"י שמיאן אף הר"י גם ו~ן כלל,בנקבות
 5תמיה חש לא אותן שתירצו א4 ע4הקשו הקושיותיתר
 כ5ל.הזאת

 ג"כ התוס' קושיות הם ד' נ' ב' שבאותהכ~שיות
 בעצמם. הירצוהוכבר

 מכסף שהקשה פלא הוא ה' באות בעצמו שהקשהמון
 ס"ד ואיך וכתב בהמה אמעשר שנימעשר

 שני מששר הוא באילו עצמו המעשר מן עולהלהביא
 בהמה. מעשר אלא אינו ובאמתעצמו

 ונ5 שי5 יצא דמכבש דה"א י"5 ו' באותמש"כ
 ומבן כבש, נקרא הוא איל נקרא שלאזטז

 שתי בן הוה דלא זמן וכ5 שנים שתי לבן יצאשגה
 ותדע שנה, בן בכ% הוא הכ5 חדשים י"נ שהואשנים
 בני כבשים 5ומר הקדימה פ"א דפרה חכה2נהדהש
 הקריבו אח"כ אמהה ועכ"ז שתים בני ואי5יםשנה
 כ"ג חולין פדא לבר וט"ל אי5, נ0כי ע5יוגוביא
 בן א5א אינו דכבש אף הוא כבש דמפק ומתנידכהיתי
 בכבשים גם איירי בודאי הלא דהכה2נה ואףשנה,
 הקריבן דאם תמיד כגון מפורש שנה בני בהודכתיב
 אמר בזה ונם לתמיר ערלה ואינו אי5 נ0כי עליומביא
 רק לתכהד עו5ה ואינו בכבש וסתנה דמביא פדאבר

 שנתו בן כבש תביא בה דכתיב היולדת וכןכעשפיקא,

 בת אהה וכבעמה בי' רכתיב הגשצורע וכןלע51ה
 איל נטכי מביאין פלנס חביאו אם הן נם בודאיושנתה
 ס"ל חאגשז לפי דגם הרי פדא, לבר גבש בסם9ומתנן
 א"כ הי"נ חרש בבל גם נמשך אס הוא ספ9 שנתודבן

 כמשום אלא אינו הוא ס98 ד5או יוחנן לר' וגםודאי
 לרבות 5אי5 האו הי"ג חדןש ליועט הצאן דמוהמיעוט
 ושאינו טזה שמגינו ולכו אי5 נסכי הי"ג בחד,ששמביא

 בודאי ה' בלא אב5 ברי', אלא איל ולא כבוש5א
 איל שיקרא עד נכהטך שהשנה 5דידי' גם אומרהייתי
 יצאה דכהוטנותה האיי5ונשע לרבר רוגמאוושהנ"ל
 בשנים קטנה דאינה אע"ג העשרים שנת בסו4לבגרות
 חד,שיס ו' נערה היא וא"כ י"ב שנת סו4 עדאלא

 מרות סיסגי הביאה לא אם מ"ם בוגרת היאואח"כ
 על 9טנותה נמשך א*י5ונית סימני שהביאחאע"פ
 ואי5ך אז ומן יום ל' פחות העשרים שנתסוף

 ובסוף פ' דף בהערל כדאמרו לבגרות יצאהמקטנותה
 אישות מהל' בפ"ב הרמב"ם וכט"ש דופן יוצאפ'
 דא4 לומר אפשר היה בכאן נם ו5כן ה', ד' נ'הל'

 ע5יו נכהטך עליו איל שפ ד5או זמן כ5 השנהלאחר
 ש5א זמן וכל בינתיים אחר שם לו אין כי כבששם
 הכל שנים שתי בן שיחשב הב' בשנה שלם חדשנננס
 קרא איצטריך שפיר לכן שנה, בן שם עליונפהטך
 ועדיין הוא איל יאו דעדיין דאע,נ הי,ג חד"טלמעט
 בן וגם אינו כבש גם מ"ם הוא שנים עאעי בןלאו
 הפלגס, והוא ע5יו אחר שם בינתים יש 'כי אינושנה
 נכהטכת קטנותה רק דהתם 'נמורה ראיה זה שאיןואף
 הוי, מיהא דונמא מ"ם קטנותה שנות ולא ב'נרותהעד

 ולא כבש לא ברי' שהוא דס"ל יוחנן לר' הלאועתה
 כתב בדקדוק )ושלא בפשיטות שפיר אתיא בודאיאיל

 זה ידעינן ולא הוא( ברי' פדא דלבר 5היפךכת"ר
 אצטריך ום"ם מכבש, 'לי' דממעמ קרא מהאיא5א
 איל שאינו שאע"פ הפ5גס את לרבות לאי5 או קראנם

 פדא לבר אב5 איל. נסכי עליו מביא מ"םשדיין
 כדאמרו קשיא פדא 5בר דאו כמו בודאי הואדספיקא
 5מאי קשיא, פדא 5בר הצאן מן כן ע"ב צ"אבמנחות
 מהאי שם במנחות פדא בר אתותב דלא והאאצטריך,
 לאיל, דאו מקרא שם אתותב דכבד משום י"לברייתא
 א'"ט דפרה בפ"א רבא באלי' ע"ה 5הנר"אאמנם

 ברייתא, מהאי תיובתא שום ע5יו שאיןבפשיטות
 ס"ל ע"כ הצאן ממן פלנס דממעט דברייתא תנאדהאי
 בכל5 רק שהוא דס"ל שם דפרה דבכהטנה עזאי בבןאו
 הצאו, כל י5א הצאן "מן" מ5שון לי' וממעטצאן
 אב5 הצאן, מלשון לי' וממעט שם ישסעאל כר'או
 ספק, לשון שהוא פלנס שקראו שם כר"ט ס"5 פדאבר
 דתמה ומה מברייתא, ע5יו 5מפרך שייך 5או5כן
 כהטום י"5 כתנאי דהט"ס אמר לא 5מה דא"כסת"ר
 פלנם בעשם אותו קרא הדא ברי' דאמר יוחנן ר'דגם
 עומר ר"מ דגם ס"ל יוחנו דר' מפורש הריכר"מ

 לכו"ע אלא 5דינא כ% מחלו9ת ביניהם ואיןבשימתו
 וא"כ דא"ב, הוא לבד ושפ דקריאח ורק ההשברי'



כב ך 'ז אחרחטנפרס ם י א למ

 באמת אבל הכי, יאמר פדא בר רנם מובןממילא
 כדפליני דינא לענין נם פליני תנאי דהנימסתברא

 לפלונתייהו הבר"א פירש ולכן בזה פדא ובר יוהנןר'
 בודאי לזה אין הנדח אבלבהכי,
 דבר אסרא להממיך יחזקיל הוצרך דלמה עודךנ2"ש

 יקריש לא ונו' שור בגור אך בתורההמפורש
 טרם נאמר בישראל רק דתורה קרא האי לענ"רונו',

 בחומש וכדפירש"י שלו שאינו וכחטום לכהןשנתנו
 כי הוא בעלים דממון לריה"ג אף וע"כ הכי,מפורש
 אבי כהן, מיד להוציאו להקרייטו יכול אינוקק"ל
 בהמה מעשר וכן כלל לאו בו אין הוא דממונובכהן

 כלום בו לכהן ואין הוא בעלים ממון הרילריוה"ג
 דכתב טעמא ליוה"נ גם פריך ע"ב נ"נ דבבכורותואף

 ואחד מזבח קדשי אחד דתנן 'כו' קד"ט יהיהרחמנא

 כו' לקדושה מקדושה אוהן משנין אין בד"הקד"טי

 לבד רשלמים קלים בקדשים רק ע"כ איירי חלאהתם

 עליו חל דלא וקם"ל ישראל ובבעלים שםוכדפירש"י
 דהרי לכהן הניתן בבכור לומר דא"א מעשר,קדושת
 פטור במתנה לו והניתן הלקוח ע"ב נ"ה שםתנן

 ושוק חזה הרי ושלמים בחולין. אפילו בהמה,ממעשר

 להקדישן הייטראל יוכל לא ועטפיר הן כהנים שלשלהן
 נם כהנים מיד שלהן ושוס חזה לאפקועי בהמהלמעשר
 ומעשר בכור אבל הן, שלו 'לאו ושוק דחזהלרייה"נ
 לשנותן יוכל דשפיר ה"א ושוק חזה רין בהורלית

 אצטריך שפיר ולכן לפסח ונם עולה לקדושתסקדושתן
 שאני אמר י"נ דף רבכ"ק ואף לזה, דיחזקאלקרא

 וגם זכו קא נבוה כהטולחן זכו קא דכי כהונהמתנות
 השתא רק הוא זה הבית, בזמן בבכור מודהריוה"נ

 לשנות יוכל שלא דיחזקאל קרא דנתיב האמתיפי
 לנו אין קרא האי בלאו אבל אחרת לקדושהבכור
 זה. על אחרלימוד
 לא הפסח, בברייתא הפלגם במקום להגיה עודךם%"ש

 מקרא מסח למעמ שייך דאיך כללהבינותי

 בודאי ולכן עז, או כבש או הוא פסח גם והלא הצאןמן
 קושיא, שום בזה ואין ותום' כפירש"י הואהעיקר
 לענ"ד נדאהכן

 - ב-
 שפ"ר םי, ביך"ר רמ"א בהג, הגהתוברבר
 במקום בעצמו יררוש ולא אבילותבהל'

 בעצטו יררושאו
 ידרוש או בהגה שפ"ר סי' בי"ד וז"ל שם נתבעוד

 וא"כ המחבר דעת על חולק והנהובעצמו
 להם אין אלו לדברים כו' אומרים ויש ל0כתב לי'הוה
 לדרווט לו דאסוד המחבד בדברי מרומז דהיכן בללשחר

,ך

 בבנסת נם האדר"ת הגאון הדפיס י דצדטץ)44(
 חדג"א, שנה ח"נ סובלסקי( )הוצ'הגדו5ה

 הוא תורנמן ע"י רק והלא תוהנמן ע"י שלאבעצמו
 הרם"א אומר תורנמן בלא בעצנע לדרוש אבלאוסר

 )44( המחבר בדעת כן והביןד"טרי

 בעלול יראה הדברים מקור הרואה אמנם כתבוטדבנ
 רברבי, באשלי תלוי והוא בזה ט"סשיש

 ר' שדרןט דתניא הא ל"ז סי' במע"ק ז'/ל הרא"שידעת

 ע"י ושלא בעצמו היינו רבי וכן כולו, היום כליוסי
 היא ורבי יוסי ר' שדרשו דמה ס"ל המרדבי אךתורנמן,

 והאחר לאהר לחשו שהם והיינו תורנמן ע"ינ"כ
 בשיטת אזיל כהמוי דבריו סתם והמחברלתורגמן,
 הטור ע"ד במקומו כתב בד"מ הרמ"א אך אביוהרא"ש

 ורבי יוסי בר' דתניא דמאי ום"ל בזה חולקשהמרדכי
 לתורנמן והאחר לאחר שלחשו הכוונה היום כלשדרשו
 כי מאליו מובן כן ובהיות בעצמו, ידרוש אמורוע"כ

 במקום בעצמו ידרוש ולא להיות צריך הרמ"אבהגהות
 מובנים אינם הנולה באר ודברי וכתב בעצמו, ידרושאו

 אחר באופן שהגיהלי

 ממעמי' לא אכל כמ1ד דבריו צדקו ההגה בעיקרךדץנה
 דאי מאד, בזה תמוהין דבריו כלדלמעמי'

 אדרבא  והסרדכי הרא"ש בין בזה פיוגתא יטישכהכטתו
 הרא"ש דבאמת מאומה. בזה יהגיה שא"א היאמוכרח
 לשון מכחט הם הרא"ש דדברי בזה, הוא יחידיאו

 מהל' פ"ה הרמב"ם לשון וגם באות 11ת בזההרי"ף
 והרמב"ם הרי"ף אם וא"כ עי"ש, י"1 הי'אבל

 לדרוש לו דמותר בזה שווים כולהו והמורוהרא"יט
 יחיד שהוא הסרהכי נגד כמותם הלכה בודאיבעצמו
 באבל המיקל כדברי דהלכה קי"ל בשווין וגםבזה,
 והמור והרא"ש והרמב"ם הרי"ף כדברי דהלכהובפרמ

 עופיר בודאי הלא וא"כ המחמיר המרדכי נגדהמקילים
 דעת נם מכיט הוא שזה בעצמו ידרוש או הרמ"אכתב

 והמור  והרא"ש והרמב"ם הרי"ף דעת שהואהמחבר
 שם, הציון להגיה לנו יש דלפי"ז אלא כהמרדכי,ודלא

 והרמב"ם הרי"ף במקומו ולהניה אבל, הל'מרדכי
 והמורוהרא"ש

 הרי"ף לשון שהוא הרא"ש בלשון מצא דהיכןךעוד
 ואדרבא בעצמו, לדרוש לו מתיריןשהם

 יוסי דר' להא מפרשים הם שנם להיפך מפורשמוטמע
 ררשו ולא לתורנמן שלחש אחר ע"י רק שדהטוורבי

 רבים היו ואם שם והרא"ש הרי"ף דז"ל בעצמןהם
 יוסי ר' של בנו שמת ומעשה נמנע אינו לוצריכין

 של ובחו כלו היום כ5 ודר,ט לבהם"ד ונכנסבצפורי

 כלו היום גל ודרש לבהם"ר ונכנם שערים בביתרבי

 כי עביד היכי אלא כעזורגמן יעמיר שלא ובלבדתנא
 ונכנס אלעאי בר ר"י של בטו ומת מעשח דתניאהא

'ךסף
 ארי. נבורת גס' בה4סו שנדפמהומבש

 המהבר( חתן המסדר)טהדב



 שש-העטדםכשלאים
 ולחש בצרו וישב עקביא בן חנינא ר' ובכנםלבהמאר

 וחנה עכ'ל. לתורגםן להש חנינא ור' חנינא לר'הוא
 הש*ם לשון רק העתיקו אלא מאוסה גזה הוסיפולא
 יעסיר שלא ובלבר חניא האי איתא רבש"םאלא

 והם שם, אמוראים דברי על עביד, היכי ואלאתודנמן
 דדרש מה על עביד היכי ואלא כו' תנא האיהעתיקו

 כחטמע אדרבא היא וא"ב בולו, היום כל ורבי יוסיר'
 ולא בהכי ורבי יוסי ר' לדרשת דמפרשו להדיאמזה

 ועכ"פ אלעאי, בר' כר"י שעשו אלא בעצמןשדרשו
 אין בודאי בעצמן שדרשו דבריהם שיפרשולהיפך

 רמז. שוםבדבריהם

 והטור והרא"ש והרמב"ם הרי"ף דעת היה דאםןעןך

 מע"י עדיף תורגמן בלא בעצמורלדרוש
  מוהגמן, יעמיד דלא הא על המרדכי יאמר איךתורגמן

 עליהם פליגי והיאך בעצמו, ברבים ידרווט שלאוכ"ש
 בעצמן לדרהט עדיף דלדידהו להשך מהיטךבסברא

 כ"ש האי אמר דהאיך ועוד כ"ש, והוה נרעולדידי'
 והרמב"ם הרי"ף לדברי כלל הביא ולא דפסיקאלמלתא
 עליהם. ולחלוק הכי סברירלא

 הד"מ וז"ל בזה, פלוגתא שעשה מצא אנה בד"מןגכט
 יעמיד שלא ובלבד שאמר הטור דבריעל

 דאסור דב"ש בה"א ע"א שצ"נ דף ובמרדכיתורגמן,

 שהטור אלו בדברים מרומז והיכן עכ"5 בעצמולדרוש

 דהרמ"א לומר הוא גדול דוחק זה ונם זה, עלפליג

 אומרים. יש בלשון כתב ולא המחבר על לחלוקבא

 והמרדכי פלוגתא, שום בזה שאין ברור נראה14כפטם
 סברא דודאי דכ"ע אליבי' ב"ש האיאמר

 יש חורנמן בלא העם לפני בעצמו דלדרהט היאנכונה
 למתורנמן שלוחש מע"י ינדולה יותד שמחהבה

 דגם להשמיענו לזה כיוון והד"מ הדורש הואוהתורנמן

 הכי נ"כ ס"5 ודאי והרא"ש והרמב"ם והרי"ףהסור
 הוצרכו ולא דאסור דפסיקא טלתא הוא בעצמודלדרוש

 בזה ואין המרדכי כדברי הוא דכ"ש זהלהשמיענו

 הרמ"א, בדברי להגיה יש שפיר ודאי ולכן חולק,שום

 דברי על לחלק כלל כיוון ולא בעצמו, ידרושילא
 עוד ומ"ש הוא, הכי ה0חבר דעת דגם אלאהמחבד

 שהניה הגדלה הבאר דברי מבין שאינו הנ"להרב
 הגיה לא דהבאה"ג הוא תמוה זה נם אחר,באופן
 ההגה מקום רק חניה אלא מאומה הרמ"אבלשון

 והוא אחר במקום 'כתובה היתה אחרים,שבספרים

 ודו"ק. עי"ש, זה, במקוםכתבה

 טורבאוויץ וואלףזאב

 רקאלפיטע להגשו הגחם"ח שוארבטה
 שערי בספיו שכתב ע"ד שהעירו מהעל
 למ8ר הטצטיה הגךמין שער הצאמעשך

 מצות חזקח בעניני ח"ר זידתפארת
 דרבימ דיחיד הךעראהדכללי

 - א-
 כו' ובקי חריף המפורסם הג' הרב לידידי שלו'רב

 י"ע קאלטינאן ד"ק הרב נ"י, עזראמ'

 ברין ט' סי' ח"ב ת"ז שבמפרי בדברי %5פקמ"ש
 נם דבעינן בעזה"י שבררתי מצותחזקת

 הרדב"ז לדברי והביא טענה, עמה שיש חזקהע"י
 דלע'נין אף חזקה ולענין וז"ל שכתב י"א סי'ח"ד
 חזקה אינה טענה עמה שאין חזקה כל חזקותשאר
 חזקה דהוה הכא שאני רבים. נגד להחזיקוכ"ש
 שנים כמה זו שהחזיקה וכיון חסרה מידי ולאדמצוה
 ולא רואין הקהל ש'כל במקום בהיכל מדלק'תלהיות
 דברי הביא וכן עכ"ל 0זו, 'גדולה חזקה לך איןמיחו

 שהיה דחלה בעובדא ק"ע סי' ח"ב יעב"ץהשאילת
 והדליק אחד וקם צדקה של מארנקי דולק תמידהנר
 מערערים ועתה ומחצה, שנה זה מכיסו תמידהנר
 בתשוכת מפורש הדבר וז"ל והשיב חזשתו, עיהקהל
 בעל שדברי 'אע"פ כה"ג חזקה דמהני י"א סי'רדב"ז
 מעיקרא התם דמי לא כמתנגדים, נראים חסידיםמפר

 ומרבה המומיף בודאי לה נחית בדמים קניןבתורת
 ידו על הצדקה 'תפסיד שלא כהטובח זה הרילמפר

 ב?תחלה ,בנתנדב כהשא"כ 'ה0צות, טכירתוכמנהג
 דאדעתא דידך ונידן הרחב"ז כנידון לצדקהלהדויח

 מן כה וזכה שחטף במצוה דוכה ודאי נדררהכי
 דהרדב"ז לדין נ"ד בין לחלק רואה ואינהההפקר,
 לו גוחלו ודאי פניהם על להחזיק לזה ע~הניחודכיון

 עכ"ל גו' העירטובי
 לדברי שמפרשים והנתיבו'ת התומים לדברי הביאעדן4

 חזקה דבעינן שכתב קמ"ס מי' בח"מהד"מ
 מצריך מכהט טענה דלא ס"ת בחזקת טענה עמהשיש
 וכן תמיד, שיו בם"ת יטקראו הקהל ידעו שעכ"פאלא
 ומשו"ת יומף יד וכהשו"ת הנעלם אור כהטו"תהביא
 חא'ה כצוה בחזקת בעינן דלא כתבו דכולםהר0"ז
 דבריו. תוכן הוא זה טענה, עמהשיש

 דברי על להקשות יכול היה מזה עדיפאתשובה,
 שכתבתי י"ד או'ת יוד בסי' עצמימדברי

 שהביא הללו הפוטקים דברי ככל ג"'כ שםבעצמי
 סותרים דברי והלא טגי, בי' מיחו ולא ושתקודבידעו
 שהביא הפוסקים דברי ולא דברי לא באמת אבלזא"ז,

 סובבים ט' וצבטי' דבדי דגל דברי, אתמותדים
 לההדש דמים שמשלמין מציה בחאת רקרהולכים

ייר
 יימן
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 וראי ובכה"נ להקרש, להפסיד בא הדא ובחאתועבורה
 טענה עמה שיש חזקה בי' דבעינן ס"ל הכיכו"ע
 המרדבי וכרברי 'במפורש לו נהנוה או שמכרוהמנד2

 כת"ר, שהביא הנ"ל הפוסקים כל אב'ל שם,שהבאתי
 שאין מצוה בה~קת ספורש איירי יוד בסי' ג!",שוכן

 בחזקתו להקדש חסר סידי ולאו להקדש דמיםכוטלמין
 הנאה המובת מהקהל למנוע בחזקתו בא רק אלאבה,
 לא ודאי בזה ירצו, אשר לכל ליתנה בה להםשיש
 והם לעיניהם שהחזיק מה רק אלא מכהט מענהבעינן
 טובת אותה יו מחלו ודאי דאו בי' מיחו ולאיאזקו
 הוא זה חילוק והרי ההפקר, מן בה זכה וממילאהנאה
 עמה שיש חזקה בעינן רלא ממון, חזקת לעניןנ"כ
 חזקת בי' רבעינן חברו בנכסי במחזיק אלא ממשמענה
 חז"ל שהצריכו ההרחקות בכי אבל ומענה, שניםנ'

 חזסה הוה ר~אלתר הרמב"ם דעת הרי זיזיןובהוצאות
 בבניו שהחזיק 0ה רק אלא מכה2 טענה בלאואח

 יקנ"ה, וקנ"ד קנ"נ סי' בח"מ המחכר פסק וכןושתיק,
 והמעם עי"ש, ל"ה, סעיף קנ'וה בסי' הרמ"א כסקוכן
 אינש עביד אח"כ לו שהבוא היזק נרם ספק דעלהוא

 מכסידו ואינו כלום משלו יוקח '2אינו כיוןדמחיל
 רוראי אסרינן בו מיחה ,ולא ושתק שראה וניוןבידים,
 עור הריב"ם בשם כתבו כ"נ דף בב"ב והתום'מחל,
 יחוד לתשמיש חברו בשל מחזיק אם דאף מזונדולה
 כד"ה עי"ש מענה, עמה שיש חזקה בי' בעינן לאנ"כ
 עיטוי שאינו בד'בר מצוה בחזק'ת גוכ"ש וא"כוהא,
 לא ונם נרם לא בחזקת,ו ואיהו עבורה, דמיםליתן
 אדרבא אלא לעולם, היזק נרם ספק שום להקדשינרום
 עלי' להוציא יצמרכו שלא להקרש מרויח הואעוד
 הנאה טובת אלא בה להם אין והקהל ההקדש,מדמי
 החזיק שזה כיון בודאי שירצו מי לכל ליתנהלבד
 הסכימו בודאי בי' מיחו ולא שתקו והם בפניהםבה
 טוכת אותה לגבי' ומח'לו לעולם בה הוא שיחזיקנוים
 דפייגי והרא"'ט ר"ת רנם עוד י"ל ובוראיהנאה,
 מורו ממש וטענה שנים ג' ההרחקות בכי נםומצרכו
 היזק גרם ולא היזק שום שאין מצוה בחזקתג"כ

 בש'תקו דודאי להקדשי מרויח הוא אדרבא אלאלהקדש
 בהם ריש שאני ההדחקות ואלו סגי, בי' מיחוולא
 שאר ו3ל הרדב"ז בי' חילקו לא ולכן היזק, דנרםחשש

 ס"ל רודאי יכו"ע דבריהם וסחמו שתביאהפוסהים
 סגי לכו"ע להקרש מחסר מירי רלאו דגיוןהכי

 כן נם ודאי ואיירי וכהנ"ל, בי' גניחו ולאבשתיקה
 כמוהו אחר נמצא שהיה בי' למחות יכוליןבשהיו
 שם גתשובתי וכדבררתי ההיא במצוה לזכותשרצה

 בחזקתו שבא מצות לחזקת ענין זה אין אבלבעזה"י.
 הדרנ"ז בלשון וירי"ק וכהנ"ל להקרש ממוןלהפסיר
 מירי ולא בלשצנו ואג2ר וטעמו בחבריו ג!פוריטשרי"ש
 הנר 'בשהיה מפורש איירי יעב"ץ בשאילת וכןחסרה,
 יחירים נתנו לא וסעולם צדקה של מארנקי רולקתמיד
 דין בין זה חילוק ספור,ש בעצמו ומהלק בעדח,דמים
 דברי טצאט שחוא חסידים דספר דין וביןדידי'

 חסידים דהם' ואמר שם בתשובתי שהבאתיהמרדכי
 וגם עבורה רמים שמשלמין במצוה איירווהטרדכי

 אין ויכן לה נחית בדמים קנין בתור'ת מעיקראהוא
 ידו, על הצדקה תפסיד '2יא טענה ב"א חזקהיו

 רמים ביא הוא דהררב"ז ורין דירי' דיןנה2א"כ
 איא מ"ש, וככ~ יצדקה, קהרויח בא הואואדרבא
 שטיטרמין למצוה ג"כ דבריו הסיבותי שם בספריאנכי
 שהביא מה א~א דבריו את ראיתי יא בי עבורהדמים
 כל את כת"ר שה,ביא מח יפי א,בי בקיצר,בש"ת
 יתר גם ובזה בפשיטות, א"ש בודאי הלארבריו

 בודאי כי אתנו, הם שימים כת"ר שהביאהכוסקים
 הלא והנתיבות התומים ורברי בהכי, איירו הםגם

 במה יצדקה חסר מירי יאו דודאי בהכי איירומפורש
 זה, עבור דמים ישלם ררך אין כי שלו בם"תשקראו

 והנר"א הסמ"ע מדברי שם שחבאתי ומהוכהנ"י
 דהמענה אע"נ דוקא מענה עמה שיש חזקה בי'דבעינן
 מתנה, או 0כירה של גסורה מענה הוה לאדהתם

 היה בזה 3וונתי עיקר והנתיבות, התומיםוכדברי
 ויא ממון, חזקת כדין ממש דינה מצוה דחזקתיברר
 ימענה, מענה ובין למצוה מצוה בין לחיק בזהנחתי
 ד"ש, ידידו כמ"ש ברורים הדבריםאבל

 - ב-
 הנ"ל ועאון לדשטבשנית

 שברדתי ההוראה שבכללי רברי עי לפקפק עודומ"ש
 אלא עליהם רבים דין לאו דשניםבעזה"י

 עליהם רבים דין שלשה אבל שלשה, ננר ולא יחידננד
 דאז אלו עם אלו שמריינים במקום לא אם כמאהורינן
 הפוסקים בדברי דכשיחפש וכתב רובא, בתראזלינן
 כי ירירי ידע רבים, נקראו ד"2נים פעמים אלפיימצא
 ימצא ואם הרי"ף, לדעמ ואמת מוכרח הוא הזההכלל
 עליהן נחכם ואז יודיעני לזה סתירות אוסתירה
 שם ימצא אם כי לי' אמינא כלל בדרך אבלבעזה"י,
 יחיד, רין מהם ולשלול בשם אלא אינו שנים עלחבים

 ריחיד הכלל בהם אין רבים ננד בשנים כיולהורות
 לפסוק חכם לכל רשות יש אלא כרבים הלכהורבים

 מה מעמייהו לו מסתבר אם רבים ננד שניםכהני
 יהיה שזה רבים נגד כיחיר לפסוק זה רוות ניתןשלא
 הלכה ורבים ריחיר נפסק ,2כבר והפסק הכללננר

 בכגטה אמרינן ניתידאי רבי שמתם במקום ואףכרבים,
 ורק נוותי', ה~תא ולית היא יחיראי מתניתיןדוכתי

 כיחיר שפסקו התלמוד לחכטי מצינו מועטיםבמקוטות
 זה, רשות ניתן לא לנו אבל טעמי', רמסתגרבמקום
 לן לית ראגו דבמרא פ"ק בסוף הרא",2ונרכתב
 בס' )הובא דנפשין. ממהברא דיחיד מעמאלאכרועי

 נאוה שם ג"כ וכרהבאתי עי"ש(, היוד כללי מלאכייר
 יגול המוחזק שאין שכחב קנ"א סי' סהרי"ם לת'י"ם
 רבים ננד  גשנים אבל רבים ננד כיחיר לי קיםלומר
 ננר רבים ע~ם יש לשנים וכן לי. קים שפיר לומריכול



 ץז איט םטש ם י א למש
 שיהיה אבל שנים, בסקום אחר של רברט חאקיחיר
 ויהזר, שלשה שהם סצ~ט רבים נגד גם רבים ריןלשגים
 הלנה ורבים דיתיר המל ב"ה שיהיה יחיד נגדונם

 הכלל יבטל השנים של רבס היתיד יהיה ואםכרכים,
 הלכה ראין הכלל את כרבים הלכה לרביםדיחיד
 נגר תלבדרים גשני הלכה ויהיה הרב, בטהוםכתלמיר
 כראיות שם נחבררתי לומר א"א בוראי זהרבנן,
 בשום לזה סתירה ימצא לא כי ואקוה בעוה"י,3רורות
 מ"א רף ברכות התוס' דברי נ"כ יבואר ובזהמקום,
 כרב קי"ל לא וז"ל הנ"י בשם קאשזבו אלא כר"הע"נ
 ךבים במקום כיחיר הלכה דאין ור"נ 'כר"ה אלאששת
 רבים שם מ"מ שנים אלא אינן ור"נ רר"ה ראףעכ"ל,
 שנים, בסקום אחר של רבריו יאין יחיד נגדעליהס
 יגם ר"ש נגר שלושה יש באמת דשם אלאוכהנ"ל,
 כוומייהו הלכתא ופסק ור"נ כר"ה התס סוברר"פ

 עי"ש. רהתוס'אליבי'
 מדברי שהביא מה כת"ר, לדברי אשוב דערזדןב

 דם"ר שכתב ו' סי' רמילה כ"א פ'הרא"ש
 אסי כחב רם"ל רופן יוצא על שבתא מחללינןרלא
 נפלאתי רכים, קורא דלשנים בת"ר רהבין רבים,חם
 והרי אטי, רב אמר רבה אמר גורם הרא"ש דהריעליו
 הרי לו השיב ורבה לרבה רפריך אביי וכן שלשה,הם
 ארבעה. הם והרי תשובתו, אבייקבל
 ראמר ע"ב פ' דף דהבמות מתא עוד שהביא ןמהנ

 באהשה עובהא תוספתא רבא דעבר האאלא
 שתא ירחי תריסר ער ואשתהי למדה"י בעלהשהלך

 דאיכא כיון ואסר כהטתהא, ראמר כרבי כסאןואכשרי'
 לשנים שקורא הרי עבד, כרבים כהטתהי דאסררשב"ג
 כמ"ש חרא תרתי, בי' לתרץ דנוכל נלענ"ר רבים,בשם
 פרכתו נגר אלא עבד כרבים לשון אמר רלאלעיל
 הכלל בו ויש יחיד הוא והרי ור"ל כמני כמאןרפריך
 כרבי הלכה ראין הכלל וגם כרגים, הלכה ורביםדיחיד

 שם בםפרי ועיין כפ"ע כלל שהוא נאמר )אםסהבריו,
 כיון לי' רכהמני הוא 1ה על בוה( מ"ש כ"בסימן
 הרי ור"ל עבר כרבים הכי ג"כ דםכר רשב"גדאיכא
 ריחיר הכלל לא בזה ואין כחבר יחיר רבי הוה לאשוב
 היה ושפיר מחבריו, כרבי הלכה ראין חכלל ולאורבים
 אם מכהט רבים נגד שנים כהני עובדא למעברריטאי

 ננר עליהם רכים שם הם דגס טעמייהו לי'ספתברא
 מיושב ובוה להם, נסורים רבים רין דאין אףיהיר
 נתנאל הקרבן והביאו זח על מהרש"ל קושייהנ"כ
 הוא םתמא רבים שהוא הת"ק רמ"מ שהקשהיצם
 כוונתו ראין ק"מ לא לפי"ז 'באמת אבל רבים,יותר
 מוברח תוםפאה רבא היה שגים שהם רכיוןלומר
 אין דשוב לומר רק אלא הת"ק, ננד כוותייהולפסוק
 בירו רשוח היה ולכן הללו דוכללים כהטני פרכאעליו

 וכהנ"ל. נגוורים רבים ננר גם כשנים מרעחולתכריע
 שמואל אמר ר"י הברי על בזה עצמו דממך י"להשנ"ת
 רעת והרי סל"ו, רף בשבת כרשב"ג הלכתאשפמק

 כרשב"נ רפסק י"ג הל' מילה רהל' בפ"אהרמב"ם

 חרי"ף דשת דגס כתב והרןשנ"א עי"ש, ח', בכזנם
 נמורים רגים ממילא וא"כ שם, מק"נ כם"ש הואהכי
 אמר ר"י אם ואף כרשב"נ, פוסשן רכ"ע כיוןהם

 כו פוסקים היו ולא ברשב"נ ס"ל חיה לבדםשמואל
 רבי גמורים לרבים נחו*בים הי' נ"נ לכל ק3ועהלכה

 ביטם שם ב,שנת הר"ן דכחכתב הטסמאל, ור"יורווב"ג
 טפי עדיף ניחידאי דקבעי דאטוראי דרהבאהרריי
 האטוראים רעת לצרף וכ"ש עי"ש, רתנאי,מרובא
 בוראי רתגאי רבים גנר ברבים יחושבן ה~זנאיםלדעת

 פסוקה, לחלכה כן ושמואל ר"י שפססו וכ"שמצרפון,
 טפי, בפשיטות תנ"ל מהרש"ל קווטיית מסולקובזה
 אמר דר"י לומר מצדדין שם ביבמות רהתום'אלא

 ה' בבן ולא ולד בסתם אלא כרשב"ג פסק לאשמואל
 רלא הנ"ל הא' כתירץ לומר נצטרך ולרירהועי"ש,
 ואשר יחיד מרין לאפוקינהו אלא יבים בשםקראן
 ותרע וכהנ"ל. כמותן, למסוק רשות לו היהשפיר
 דרבים ראיה שהביא הוא הכי להמהרש"ל גם ע"כרהרי
 ביבמות רפריך טהא הנכגים, סרבים עדיפיםסתמא
 ור' ר"א נגר נחכמים שפסק טה על הוארפהכתו ימפרו* כרבים, הלכה ורבים יחיד פשיטא ע"כ מ"ודף

 שלשה וכי נפלאה תימא הוא והלא ורע"ק,יהושע
 נקראו, יחיר ורע"ק ור"י אליעזר ר' הללו העולםאבווז
 רש רינן הגכגים ררבים פשיכ14 ה"ק לרידי' ע"כאלא
 לפרןש ריש מכ"ש א"כ כרבים, רהלכה רבים ננרכיחיר
 שאמר רמה הנ"ל פ' רף ריבנוות הש"ס רבריהכי

 שאין זה לענין נרבים ררינן הוא רהכוונה עבד,כרנים
 היה ושפיר כרבים הלכה ורבים ריחיר הכלל עורכזה
 גם 'כוותייהו עובדא למעבר ,תוםפאה לרבא רשותלו
 זכהנ"ל מננדתו כלל שום שאין כיון נמורים רביםנגר
 רשות דיש שבוענו ה3"ל 'הר"ן רמרברי ן4טעד

 ורובא כיחידאי 'גם הלכתא לקבועלאמוראים
 רק אמר הרי רתנאי, מרובא טפי עריפידידהו

 נותן להם ורק הזה העריפות שיש הוא טובארלאמוראי
 אמר כ"1 רף רבפמחים ואף אחר, לאמורא ולאהרשות
 מחבריו ולא טחברו כרבי הלכה שמואל קמברהש"ם
 טוכא רחשיב שסואל רק בוראי מחגריו, אפילוובהא
 רבא על אבל רבים גגר 'כרבי הלבה לקבוע יכולהיה

 הוא פרנתו רעיקר נאמר אם ובפרט לה, פריךתומפאה
 ניחא, בודאי מחבריו כרבי הלכה ראין הכלל מחמתרק

 אפילו ובהא כד' שמואל קסבר רק אמר בפמחיםרהתם
 כלל לאו מחכריו רלא רהא מ"ל רהוא ור"למחבריו
 רתלי הוא ורבים יחיר מדין רק אלא הואבפ"ע

 הכי לאו כו"ע אבל שם, ובדפירש"י טעטי'במסתבר
 בפ"ע כלל הוא סחברוי רלא דהא םברי אלאם"ל
 לעולם כהשתני ואינו טעמא בטטתבר חלי לאואיהו
 על פריך שפיר דלכן עי"ש. כ"ב, בסי' שםוכם"ש
 שפיר ומשני חבריו, גגר כרגי עבר ראיך תוספאהרבא

 רשות לו חיה שפיר ולכן כרבי ג"נ סערדרשב"ג
 ח5רובים חבריהם נגי גס ור"טב"ג כרבילמעבר
 שכתבתי.~מו



כד ך יז אחרודשנמים ם י א למ

 ופירושו הנ"ל מהרש"ל רדברי נלע"ר ליינא 14מבםה
 תמוהים הנ"ל מ"ו רף ריבטותבהסוניא

 יש דיותר כרבריו הוא רהכי נאמר אם ראף מאר,באו
 מי פשיטא עכ'וז הנמנים, מרבים סתמא כרביםלפסוק
 ורבים ריחיד יהכלל הנמנים הבים על לומר ובפרסהוה,
 אשתמיט רלא חד"ש כלל הוא הרי ונם נרבים,הלכה
 לחלוק בא שהוא ובפרט להזכירו, מהפוסקים אחרשום

 נראה אבל שם, הק"נ נףכתב והמ"מ הריפב"א עלבזה
 יוחנן ר' מדאמר ה"ק רהש"ס וברור פשוטלענ"ר
 היא הרבותא ףעיקר כהצמע וימבול שימול ערבלשונו
 שלו החירוש עיקר הוא וזה אח"כ שחשיבהטבילה
 ער אלא לו מועיל אינו שמל לאחר דאף לפסוקשבא

 ע"ב ט"ז דף בכרכות מפורש הוא וכן ג"כ,שי6בדל
 בכט1י הכא פשיטא עליו, מזמנין אין והננדיוז"ל

 יוחנן ר' אמר ר"ז ראמר טבל ו5א ע4מל 'בגרעטקינן
 נכרי טבל רלא וכנוה וימבול שימול ער גר אינולעולם
 ויטבול, שימול ער וז"ל שם בפירש"י וכן עכ"ל,הוא

 הדם את כהחז טויקח לן נפקא ע"ב מ"ו רףכיבסוה
 והרי שכ"ל, נשבילה בלא הזאה ואין העם עלויזרוק
 ודע"ק יהושע רר' לחור מר"א לאפוקי בזהכא

 שפיר פריך זה ועל עי"ש, ~י' פליני כו5הווהחכטים
 יוקווצע ר' והיינו כרביס, הל0ה ורבים חחירפש"כפ1
 לבואי נם רא"ב 'וא"ל ה"חיר, ר"א נגר והחכמיםורע"ק
 פשיפש נמי תקש,ה יוסי ר' ל~כ3!ים מאן שםרבמפני
 יומי, ור' ורע"ק יהושע ר' נגר יחיר ר"א הוהראכתי
 אינן ורע"ק יהושע ור' כר"א, שם קאי יהורא ר'דהדי
 ס"ל יהוקפע כר' ררע"ק גאגור אם אף לחר אלאנמנים

 מטעמי' לא אבל כר"י רס"ל שם חתוס'וכרכתבו
 לחר, אלא נמנין אינן קאמרו טעטי רמתרי הכיוןעי"ש,

 שניט הם הלא וא"כ בסער"ש, שם יבספריוכרברחתי
 ולבן יוסי, ור' "הושע ר' נגר והורא ור' ר"א שניםננר
 ולפי"ז מפורש, ההלכתא לפטוק יוחנן ר' הוצרךשפיר
 לפי נם המהרש"ל טדברי גם לרברי סתירה "היהלא

 הנמנים, מהבים עריפים סתמא רדבים מזה ררייקדעתו
 אבל "הושע, ור' ר"א שהם שנים ננר אלא אינושזה
 שאינם שנים וננר וכהנ"ל, לשלישי ,נחשב 5ארע"ק
 גמורים רבים שהם סתמא ררבים וראי נמוריםרבים

 שלשה נגר רשנים שם הכי אני גם וכמ"שעריפים
 כהצלשה עריפים מאה גם שיהיו אבל כשלשה,הלכה
 כשהם רק הוא וזה חובא, כאטום 5א אם מצינו לאוה

 שם. וככו"ש סנהררין של כרובא אלו עם אלומדיינים
 שהביא ההאב"ר מדברי אלו רברי על להקשותואין

 לי' כאשמע ראיהו עי"ש, ה' פ' סוף עריותהתויו"ט
 ררבנן המרובין עם מריינין היו רעסביארהמרובין

 זע"ז מדיינין היו שלא נאמר אם אבל אלו, עםאלו
 יוע 5א אם דאף בטפרי שם כמ"ש א5א ליה צורךאין

 לאוותן כמנין שווין שלו המרובין אלו  שהיופשכש
 יותר ודאי וזהו בשמועתו, צגאף נ"כ דףבגןמטרובין

 פגדש, במנינן שווין שהיו עטבהא שירע משנאמרטרוחח

 דפליגי ר.מרובין דהיא יקשה עריין הא ריפי"זהנם
 טהם, שקבל'ו המרובין כאותן וס"ל עקביא עלכעה
 יותר הם הרי ביחד דומרובין ואלו המרהבין אלוהלא
 יאמר ע"כ אלא סהם, הוא שקיבל נשהמרוכיןרבים

 לאעזם בזצטרפים אינם 'המרהבים ראיו נ'/כהראב"ר
 עקביא ,צקביל המרובין נגר כדהב רינן שיהיוהמרובים

 נגר מריינים היו לא המרובים שאלי כהשוםמהם,
 לצרפן אין לכן ושהם עקביא שקיבל ההםהעשרהבים
 כמ"ש מפודש הוא והרילרו0א

 מרבדי לדברי סתירה "פ עריין לכאוחה 4~כונם1
 ו(מופלנין סוכמ נוי יטבי רסוסה פ"קהרי"ף

 ורבה 'חסרא וחב כשרה אמר טחמן רחב ארבע'המסנה
 לן וקיימא הרי"ף עלה וכתב פסדלה, א3ורי ר"הבר

 לנבי נם דאמד הדי  שב"ל, כרבים הלכה יודכיםדיחיר
 נדאה אבל כדבים, הלכה ודבים דיחיר רכללשנים

 הוא כוונתו עיק- אבל הוא, בעלמא לשוןרשיברת
 וכיון שנים, גמקום *4חר של רנריו ראין רקי"ללומר
 ר"ח של הבן היה לא הלא רר"נ לרינא נ"ט בזהשאין
 תפט לכן אחר, כלל לרחות בזה בא ו5א ר"ה, ברורבה
 כרבים, הלכה והבים ר"חיר יותר ראמורנלה~שון
 רבים רין לשנים נם יש יחיר רננר מואוכוונתו
 ורבים ריחיר בעלכא1 וקיי"ל דה"ק י"ל ועורוכהנ"ל
 חר ףטוהגוינן כהשום ע"כ הוא ההטעם יכחבים,חלגה

 ה"ה וא"כ פלוגתא, בלא היתירים ונשארו חרלגבי
 חר אוקי ג,כ אמרינן שנים נגר ביחיר הטעםוהוא

 כנ'גר שנים ו5כן פלהנתא, גלא האחר ונהאשר חר5גבי
 רדהו י"ח אות שט וכט"ש כחשנים, ג'/כ הלכהיחיר
 דאין ראמרינן הוא יה טעם כהשום אשר הרי"ףרעוו
 כווטתו הוא רזה ותרע שנים, במקום אחר שלרכריו
 נגר יחיר ר"נ לי' והויא לומר יו היה הכידאל"כ
 נלורה כרין בחולין הכלשונו כרבים, דהלכהרבים

 הלשון הוא מה גם עי"ש, רברי, בריש שםשהבאתי
 גלורה כרין שם וכן הוא, חרש רבר וני דאמרוקי"4
 כיחיר להו והוו אמר א5א וקי"ל לשון 'כלל זנרלא
 מני' למירק א'לא כיוון לא ודאי אלא עי"ש, רבים,אצל
 וכהנ"ל. שנים במקום אחר של רבדיו ראיןדה"ה

 בפ"ר הרמב"ם שכתב להא נלל ענין זה דאיןופשיטא
 רבים, כשם לשנים שם שקרי ס' הל' עירחביןטהל'
 רבים בשם לשנים רקרי הוא "חיר נגר רק והאידההם
 ורו"ק עי"ש, 3שהן יחיר שםולשלול

 הקרטין בשער הערתי לא רלפה סת"ר עוי ךנפיישז
 לי' לית דעובר ע"ג ז' רף רערכיןטהש"ס

 הללו, הש"ס דברי מטני נעלם לא הנה חיותא,חזקת

 הוא הכוונה רהתם העובריט, לכל כלל ענין אינהאבל
 הבריקה קורם טעיקרא דחייתא חיקה לי' החהרלא
 ברישא, כף"ת הוא רוב רע"פ וטחפום אמו מיתתלאחר
 העחברים. %ל כ% ענין והואין
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 הנ"ל דגאון להיבשלישית

 משמע ט' סי' כמפרי השאלה דמישון עוי מ*שא
 כעי 5א גא"כ מאוסה שי5ם 5אדחראשון

 בעינן וכי עליו נפלאחי שכ"ל, טענה עטה שישחזקוק
 אלא בעינן לא עבורה, דמים "שלם דויאשהחו

 עבורה דטים ליקח ההכבהנ ררך יהיה הזאתןשהטצחה
 בחינם ובין קצובים ברמים בין כה להחזיק בא אםהשז
 שם ע*בושבהי הוא בזה 5הקרש, כחזקתו יפסירה5א

 ורברי טענה, עמה שיש חזקה בי' חבעינןובררתי
 רמים נתן השני רהלא זה באופן נ"כ 'היה הלאהעאש5ה
 בחינם הראשון בה שהחזיק דבעת כאשום אלאעבורה,

 בררתי %ן עבורה, רמים שיתן מי אז נסצא לאאולי
 תוא וע"1 למתות, בירס ישיהיה 3י' חכעינןעוד

 בח"ם הרמ"א מדברי הרא"ה שם ה' כאאשהבאתי
 חז0ה הוה לא לגוחות כירם דאין דכמקום קס"ממי'

 בי'. כ!"חו המאבשתסו
 סי' דמילה ר"א פ' שהרא'"ט חשב שבחפזו ומ"2טב

 אומר פ5וני ראם ודעכע 'כהרמב"ם סוברו'
 עם הצדק באמת אך 5אחד, רק טחשבין לא פלוניבשם
 וערבה לולב פ' בריש ספורש ס"ל דהדא"שהרר"נ

 יצחק ר' אמר חסדא כרכ שם שפסק לשניםדנחשבין
 תרי ינבי חד לי' חוה אפי דר' כהטום אמי ר'ננר

 בזה, כיוון הרמב"ם רברי לאיזה ירעהי לא הנהעכ"ל,

 יוצאין דאין אמי כר' לפסוק ערבה ברי! מ"שדאי
 אין וראי יצחק, ר' אמר ר"ח נגר "סבלולבבערבה
 לאחד יצחק ר' אמר חסרא לרב רסחש"ב משוםטעסו
 זה, הוא הרמב"ם דטעם נלענ"ד אבל א"א, וראידזה

 קאי שיעורה סמה שם חבעי רדהט"ט לי'דכהשמג
 וכרפירש"י שיעור צרימה ערבה ראמר אמי ר'ארברי
 בשיגורה רפליגי ששת ורב ר'ונ גם נשמילא וא"כשם,
 שיעורה לאין הן במ"ע מצות דשני ס"ל, אמי כר'ג"נ
 בערבה עצאין היו ראם זו, ש5 כשיעוהה זושל

 דאמר ר"נ ובפרט שווין, ש'יעורייהו גם היהשבלו5ב
 יוצאין שאין ס"ל מפור,ט הרי 5הין, עלין ברינ'

 א"בו ונם עחבות, שתי אלא שאינן שבלולבבעהבה
 קסי' עהבה יגברא ההוא דאייתי צרוק בר' ר"אבשם
 כולהו שם, חביט חהביט רב הכן חביט, 'חביט,טקיל
 דהרמב"ם שבלולב, בערבה יוצאין דאין אמי כר'ס"ל

 או הקרקע על חביט תביט לולב רהל' 1' כפ'מפרש
 שא"א נענוע( שהיא שם ,כפירש"י )ולא 'הכליעל

 ולומר לרחות שיש ואף ,2בלולב, בערטה כןלעשות
 כיון מ"מ דיעבר, ולא לכתחילה אלא אינו זהשכל
 בפ"ע ובשיעור בפ'א ערבה ובוצרכו בהכי מחלקודלא

 בערבה יוצא שאינו רס"ל כהש)שע איתהולחפוט
 אחת כתיכ נחל עחבי דאמר שאול אבא וכןישבלו5ב,
 לם"מ ה5כה דערבה דאטרי ורבנן למקרש, ואחתללולב
 נהוניא ר' כהטום יהחנן ר' אמר אסי ר' דכןחוא,
 יוצא אדם אין בדיעבד דגם מ"ל כו5הו ודאידאמרי

 5כתחלה בין להלק אין דבדאוריששא ו8ב5ו5בבערבה
 הוש כנבו5ין 84כ5 במקדש אלא 4ת ומשין ששףלד"שבד,
 פ"יע דף טוכח כדאטרו נבשים יסוד או נביאיםמנוח
 וחנמינו, תקנו דאוריחזא כעין רה ודאי נביאיםס"ם
 דשמר שם ע,כ ס"נ בדף המתש וכ5 שיגן ר'נם

 ובערבה דרבה, כהשום נ1רה בשבת נומ5 אינודטטנ
 נ"ג כה*מע לה, כייוץו ב"ד ד"שלהחי סהשוס נזרולא

 ו5כן שבלולב, נערבה יוצאין אי! כריעבר דנםרס"ל
 שנים הם יצחק ור' רר"ח אף אסי, נר' שפירפסק
 ודאי אבל ס"ל, כוותי' חבבתא הני רכל כהטום5נבי'
 מלתא הוא רבו או חברו בשם אומר דאחרהיכא

 התוס' כחבו וכן לכ"ע, יטנים דנחק*ביןרפסי0א
 עי"ש. דופן יוצא פ' גסוףספוהש

 לי' לית רעהבר בהא ע"ב ז' רף רערכין בהא הט"שנ
 ר"טשבר על כישטה דאיירי החיותאחזקה

 ע"ב קם"ב דף ובב"ב מ"ר רף בנרה והתוס'ומתה,
 כף"ת דאיהו אמרינן לא הכהשבר על רבישבהכתבו
 דאין הא לרירהו נם וראי הנה כפירש"י, וד5אברישא

 דנם אמו, שמתה סשום רק הוא חיוהא חזקתלו
 שאינו לא אבל ברהמא )מיית דלא רק אמרינן5רירהו
 5א אם אח"כ לטות הוא טוכרח עכ"פ דודאי כלל,מת

 דהדי פיתתה, לאחר מיר סכהט הנע באותהיוציאוהו
 כראסרו טבודי פתייחת ע"י כסוסו רק הוא חיותוכל

 ברישא יטות 5א ואם 'חיותו, נפסק הרי ובסיתתהחז"ל
 אח"כ ימות הרי לדיחהו, טלאה"מ של טיפהע"י

 סתום ובפיו כ1ה צר בם0ום בחניקה חיותו,בפסיקת
 מאמו, ויניקה חיות עוד לו שאין כיון אויר שוםדבלא
 סע"ה ש"ל סי' בא"מ הרם"א וברברי מבוארהכן

 דטחזקינן כחול אפילו לקורעה נוהנין אנו איןדמה"ט

 ואגן מנמט מיד אותו הוציאו לא אם מת בוראיל"
 דאף וכ"ש עי"ש, מיתתה 'טל הרגע לכמן בקיאיחלא

 עיד לו אין ח"ם חזקת עכ"פ בקיאין '2היולרירהו
 טרם ס"תחי! לאחר מיר טת ראולי מיתתהלאחר

 )"מקרא לשון יטם חיק ו%ן ר"ח, ררך הסכעשהכיאו
 שכ"1 חיים ח1קת 15 היה 'טטתה וטקודם ראףור"ל

 אבד כבר אמו מדתת לאחר הבריקה קורםסעיקרא
 חוקת לו די"ט מפולת 7,יו לנפלה רסי ולאחזקתו,
 המפולת. ושחת נהרג לא יאולי נטוריםחיים
 יצצה הערה לי יש עור וז"ל כת"ר כתב וגטשר

 דנדה פ"ד רבתוספתא הקרטק,בקוטטרס
 הסעם יטם ליתא לרופאים,, עהטאלו הנמ~טייתבספור
 מוסח נם ראף ובעתר טסאה, חו נם אם ים לרתמ"ל

 היה לא כף צרה בר אלקזר א"ר וההעיאחבר"תא
 רששטע כסו למים, תםול הנירסא הראיחניםלפני

 בדיני א' יטער ז' בית להחשב"א הארוך הביתכתורת
 ס" בב"י הגם קנ"מ, יש' כמהרי"ק וגם הרמים,סראחת
 הביאו 5א הברישזא 5שון הביאו כאשי כולםקצ"א,
 טיבותא לי' אח1יקנא מאד שכ"ל, כו' למים דתטילהא
 והוא עינים, מאירת היא כי הזאת, הנדו5ה המציאהעל

 דדברי הקרכרן, שבשעד דברי %ל נמורהסי"גתא



כהזיךטנפוסשיץמלאים
 באוחה 5ה יש השומא טכה א5א היה 5אחרופאים
 א%5 לנכנרי,  דבדקתם של בחת פטגו וההנמיםטטופ,
 להטי5 אאת"כ הככהם הצדיכו 5נרורי דאיכא גיוןדמשם
 סמכינן בוראי 6מים להטילן כשא"א אכ5 וטרר,5טים
 עמתן בדור להבר שהחליטו שמרי הרופאים דבריע5
 שזם הצריכום %51 הטומא סכה ירי על רקבאין

 הקרטין להראות שהצורך כת"ר גחברי ולאבדיקה,
 אמר 5א הברייתא שם רנם להרופאים, פעםבכל

 לרופאים תשאל שהיא 5האאטה אבורודהחכמים
 שאלו בעצמן דההכסים אלא 'הקרמין, להםדלהראות
 חגידו רק' אלא כלל הקרטן הרופאים ר%ו ולאלרופאים

 שערות וכסין קליפהה כסין שהן הקרטין תטונתלהם
 עליהן סטכו והחכמים לה, יש העחכוא דמכהו%מרו
 ולא במכה לתלהתן בריות כמין עאון הקרמין לכלמאז

 שם. דכס"ש לרופאים כ5ל להראותןהצר"כו

 פניי' עת להדר"ג יהיה אם וז"ל כת"ר נתב עוד4ה
 ג', אות י"ר כסי' דבריו ביאור לי נא"כתהב

 ד"ה צ' רף ב"ב הרע~ב"ם טחברי להט"ז רא"השתביא
 להרשב"ם הביא שלא המ"ז על 'ותמה אוטכח,קרא

 רואה אינני בעניי ואני כדבריו, ספור"טש%מר
 הראיה הנה עכ"ל, להמ"ז ראיה דמות שוםמהרעשב"ם
 על מומיפין אין שם עשמואל אמר רהלא מאד,פשוטה
 דחהנת רכהטמיענו נראה 'הרי כמטתות, ידהרהמרות
 כהטום בטעמו שם ואמר להוסימ, שלא בזה ההההבמים
 היה הלא דא"כ שם זה על פריך ההלא דתנרא,פסידא
 שירויח כרי שתהת גם להוסימ שלא לתקן לחממיםלהם
 וגהוסיפו אשכח קרא שמואל כהטני וה ועל סעט,החגר
 חכמים גם ולכן ור"ל רתנר, ארוהח קרא חש ולאשתות
 אבל בכתוב, מפורש רההיתר 'כיון מידי בי' תיקנולא

 בכתוב מפוריט היתר בי' מצינו שלא 'כמטתהתיותר
 מפורש הוא הלא זה וכל תקנתא, רבנן שבדושפיר

 הכו"ז, נדברי מכהט הוא והרי שם, הרשב"םבדברי
 ונזירה תקנה וכי הדה יטאי או~סח קרא אםדאל"כ
 שתכתוב אע"פ הבנן וגזרו שתקנו מה לגו ישאחת
 הוא חז"ל ונזירות תקנהת כל והלא אמר, ולא דהשלא
 הט"ז כרברי ע"כ אלא התורה, מן אסור דלא בדבררק

 לגזור רבנן רצו לא בתורה ג2פודש שההיתרדבדבר
 בו שאין משתות יהתר אלא אסרו לא ולבןולאסור,
 היתירו שנזכר כיון שתות לא אבל בכתוכ מפורשהיתר
 זה פירוש שתליתי אלא פשומ, והוא בכתוב,מפוהט

 ב"ב, כש"ס סבואר הוא שכן 'כתבתי ולאברקמב"ם
 הש"ס דכרי לפרש' אפשר רשב"ם פירוש דבלאכהטום
 דכמטום בתחיה דאמר ממה בי' הדר דלמסקנאחכי,

 הוא דגזה"כ אלא מוסיפין, ראין הוא דחנהאפטידא

 יהיה שקלים ששים של רחשבון מדאפר מוטיפיןראין
 יותר להוסימ ראמור הוא רנזה'ץכ שמעינן המנה,5כם

 הלא הרשב"ם אבל שקלים, סהמטים יותר המנהשיהיה
 להוסימ דחתיר אלא זה סקרא שמעינן דלא טפורטאמר
 שלא תיקנו כהטתוח יהער אבל לחנר חש ולא שתותער

 חכתוב, חתיר לא שהרי רהצרא פסידא משוםלחוסיף
 חכתוכ, התיר ק*לא א5א חכתוב אטו שהרי אטר5ש
 אהפרין חיו 5א ססהוב מ8ורש בוח חחיתר נם חיהואם

 הם"ז כדבדי חוא וה5א סהאעות טתו נםהחנסים
 ידירו.כגמט,

*1-
-  

 הנ"ל הנאון להרברביעית
 שהבין מצות חזקת בדין כדברי ששתקשה מה הגהא

 הליא לא לדמים העהשויה דמצוהבכוונתו
 דחזינן רכיון הוא ,כוונתי א5א הוא כן לא העיר,במנהג
 לדמים עשויה היא בוראי עבורה רמים נותניםדעתה
 בעת ראז המחזיק יטעון שלא כרי אלא חמקום, מאזנם

 כתבתי לזה דטים, שיתן מי נמצא היה לאשהחזוק
 בידם היה 5א 'הרי דא"כ היא טענה לא זה דגםהבררתי
 קמ"כג סי' בח"ס הרס"א הבדברי חזקה ואינה5סחות

 הבטט ה' ה5' יו"מ מה5' פ"ג דהשעה"ם ךב2"שב
 אמי בר' דפטק דלהרמב"ם אלי הליכותבשם

 חסדא דרב דם"ל 'כאטום הוא ע"כ וערבה לולב פ'בריש
 נ"נ ותביא 5חר, אלא טחשבין אינם יצחק ר'אמר
 לו בררתי נבר הטה עכ"ל, זו לשיטה אליטתארא"ה

 הרנשב"ם, לפסק נכונים יותר מעמים הקודמתבתשחבתי
 "טהרא"ש חכיון לזה, יסור שום עוד לו אין ה'5אוא"כ
 כתבו דופן יוצא פ' בסומ התוס' ו'נם הראבי"ה,בשם

 מחלוקת לעשות אין בוראי ה'לא לתרי דנחשביםמפורש
 ראיה שהביא מ"ש ואי הרמב"ם, 5בין כינםבחדנם
 ובתב שם 5נזיזי' תברא בעצמו הוא הלא לזה,אלימתא

 דאמר הראבי"ה על שהקשה והוא ליישב, ויש זהעל
 מאי דא"כ 5שנים, נחשבים אומרו בשם רברדהאוסר
 דאין מתנא רב שפסק הומ"ר על י"א רף בביצהפריך
 ורבים יחיר פשיטא ר"י כהטום דאמרו כהאהלכה
 קאמר ר"י כהטום אמרו והלא פריך ומאי 'כהבים,חלכה

 אשטעינן מובא וא"כ נ"כ, הבים להו דהוובברייתא
 הוא וכן לייושב, ויש זה על וכתב כר"י, הלכהדאין
 שאמרו דאותם כיון זו לקושיא אין התחלה דגםבאמת
 האיך הם מי ידעינן ולא כלל לשם ז'כו לא ר"יכהטום
 לרבים ולמחשביטהו ר"י לרעת דעתם לצרמ  לכיעוחיש
 ריעה בזה אין כי פשינטו שפיר פריך ו5כן רבים,נגד

 לנבי הוא יחיד ואיהו 5חור ר"י דעת אלאמכרע"
 קמא.התנא

 השעה"מ עוד שם ושנתב דהא לי' אמינא ךאגבנ
 ויש וז"ל שכתב שמועה יבין הרבבשם

 וכן וז"ל שכתב דסהכה פ"'ג אשרי הגהת עללתסוה
 דכיון בו' כשר אתרוג למצוא יכול אינו אם בא"זכתב
 כו' ר"י הוא כראי ברבנן ה5מה 'ב'הדיא אתמררלא

 הויא כרבנן הלנה אסר הוה אי ראדהבא על"וותימא
 עכ"ל כו' בהבים ה~ה ורבים יחיר פשיטא לןקשיא

 הבנהו דלפי זו, לקושיא התחלה נם שאין אוטרואני
 רברי על כ"כ ייתר תמה 5א 5טה הא"ז על זהאדתמה
 השתא הכי, מפורש ו"כ ה%מר קט"ו דף פסחיםהש"ס
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 כו', סברך כרבנן המא כהלל 4א חלכתא אעשמרדלא
 יא הלכתא אתסר דלא השתא כ"ז דף כבחכותוכן
 בפ"ק וכן כר"י, ולא כחבנן לא ר"ל כ3!ר, ולאכ5ר

 כסר לא הלכתא אתסר דלא אלא ע"כ 'ו' דףדנהה
 כוונת אבל אליעזר, כר' ולא כרבנן לא ור"ל כמר,ולא

 ספורש אתסר היה דאם א חוא הא"ז כוונה וכןהש"ס
 אסור ההן אזי שיהיה טעם )ט1יזה יהיה כחמנןהלכה
 אליסא שם וכדאמר הדחק, 3שעח נם כהיחידלטובבד
 בשעת כרגגן אלא כר"א הלכה דאין שנ"כרלאחר
 לרגנן אף אי דגם יותר ועוד כוהזי', עביד יה"כיהדחק

 טודו דרבנן שס דפטחים כההיא נהימיד עבידכמצי
 נ"כ שם אשי דרב אליכי' ש"ד בנריכה דנםלמילל
 הלכתא אפסקא דספורש כיון כהילל לכמשבד איסורהיה

 א"ר דברב'ות בפ"ק דהנן וכהא כהלל ודלאכרבנן
 ב"ש כדברי לקרות והטיתי בדרך נא הייתי אניטרפון
 היית כדאי לו אסרו הלסמים, 'ספני כעצסיוסכנתי
 סודו דב"ה ואי ג"ה, דברי על שעברת בעצמךלחוב
 הלכתא אפסשא דכבר כיון אבל ש"ד, בהטי' דנםלב"ש
 דלא השתא אסרו ולזה כב"ש, למעבד אסורכנ"ה
 דנדאי שם בנדה אסר כרננן מ18רש ~כתאאוופר
 בברכות תוא וכן הדחק, כ42עת עליו לטטוך ר"אהוא

 דלא דכוון הא"ז נם הכי אסר ילן שם,ובפסחים
 לססוך ר"י הוא כדאי כרבנן ה~הא בהדיאאתסר
 היה אי אבל כג2ש, דנדמ הכההיא מדחק  בשעעעעליו
 היה לא הדחק ביפעת נם 'כהבנן דהלכה ספורשאתסד
 מתחלה שם בגדה וכדפריך ר"י על לססוךאפ42ר
 ההחק בשעת כר"א הלבה דאין שנזכר לאחראלימא

 כוותי' עכידהיכי
 ראיה חביא ספורש והנה הנדול בא"ז שיתי שונר

 כם"ש ספוריט והוא הנ"ל דנדה מהאלדבריו
 זה שעשה בדבריו שטועה הובין הבנת לפי גםאבגם
 מכלל כרבנן הלכתא אתמר רלא 'ממאילההכחה
 וגם ברויחא, א"ש נ'קכ ההחק. בשעת ר"י עלדסמכינן
 דנם ס"ד האי הכי, לפרש נוכל הנ"ל הש"סדברי
 לפסוק לחז"ל להו הי' כהיחיד ל3עכד אין הרחהגשעת
 דהיו פשיטא קשיא היה ולא כרבנן, ספורשהלכה
 לעשות אין 'הדחק כשעת דגם בזה להשסישנובאים

 כרבנן לספסק להו הי' הנ"ל דפמחים חבהאכהימיד,
 קשיא היה ולא כהילל זכר גם לעשות נהכל שלאכדי
 מפורש הלכהא אפסקא דלא כיון אבל פשיטא,כ%
 בשעת לססוך שפיר שנהכל בה2ום הוא ו"ככרבנן
 ובהא כהל5, זכר נם לעשות ונוכל היחיד, עלהדחק

 דאסד קצת, אחד באופן הוא הכוונה מנ"לרבהכות
 דאם אסר ולזה כרבנן עכד ור"ה נר"י עבד דרבההם
 אפשר היה לא כר"י מפורש ה~ה אוסר היהחב

 דהלכה ספורש אוטר 'היה אם ר"ה וכן 3המנן5'3מ4בר

 רלא השתא 4שבל נר"י למשבד אפשר ה"ה לאכרבנן
 דעביד כרבנן בדר"ה ולא כר"י בדרב לא הלכתאאתסר
 כרבנן ודעביד נוהתי', שבד דחב 4משום עבידכר"י
 לפי"ז להקהפחת ואין כוהעם, שבד רר"ה 3מ4וםעביד
 ור3ים יחיד פשיטא י"א דף ככיצה פריך כט1ידא"כ
 ל"ו דף וביומא ע"ב ס' דף בשבת וכן כרבים,הלבה
 דף ובנדה שם, ס"ז ודף ע,ב ס"ו דף הביבסותע"ב,
 דב3ולהו ל"1, דף בבבורלת וכן שם, ס"ס ובדף ע"בו'

 משני לא ולכאה כחבים, הלכה והבים ימיד פשיטאפריך
 נוכל וטלא להורות כדי מפורש הלכהא פסקדלכן

 אלו בבל דבאסת הדחק, בשעת נם היחיד עללססוך
 רעתה עי"ש, כלל, הדחק שעת שם שייך לאהמקומות

 דאי הש"ט כדנרי ו2פיר סתבאר נ"כ הא"ז דבריהלא
 להו הי' ר"י על לססוך אין החחק בשעת דגםס"ד

 קשיא היה ולא לרגנן מפורש ה~תא לספ0קלחז"ל
 נם מדר"י לאפוקי שבאו לכל כעבן 'הקה כימהשי)14
 הוא ע"כ מפורש הלגמתא פסק מדלא אלא ההחק,לשעת
 אמנם ר"י, על שפיר לססוך נהכל הדחק דבוטעתכהטום
 אבל מא"ז, דברי בכוונות הבנתו לפי רק הוא זהכל

 לעיל כם"ש הוא הכו~ה אלא ל4ה צורך איןבא3!ת
 דלא מהא להכר4ח באו לא ד44"ז ובין הש"סדבין
 הדחק דבשעת כהטום הוא דע"כ ברבנן ה~תאאתסר

 3!צינו רלא דכיון כהטום אלא 'היחיד, על לסכווךבהכל
 ידעינן ד23מילא אף כרבנן ספורש הלנה פספבי'

 ל0מוך רשות לנו יש שכ"ז כחבים הלכה ור3יםד4חיד
 וכהנ"ל. היחיד על הדויקבהטעת

 כללי כקונטרס דברי על להש"נ כת"ר עוד ר23"2טה
 הרי"ף דדע'ת ע4כתבתי כ"ד, אות סוףיההורא'ה

 אין לכן הוא דר"ה ושבר ונלמיד רק דר"ח 'כיון'הוא
 והשיג )14( הרב, במקום כתלסיד הלכה דאין הכללבזה
 שם דז"ל כתבי כל פ' ריש הרי"ף סדברי זהעל

 ואין ד"ה נפני ה,וה תלסיד יחסחא דרב כר"היהלכתא
 סזה דאין לשנ"ד נהאה עכ"ל, הרב בפני כתל3!ידהלכה
 הרי"ף כיוון דלא צ"ל דודאי חברי, על כלל תפיסהשום
 זה כלל דהרי פתלמיד, ח~ה דאין דהש"ס להכללכזה
 תלמיד דרע"ק חדא דאסר ע"ג ל"ט דף בשבתהוא
 יהושע, ור' ר"א ,2ל נסור תלסיד 'ה"ה 'הוא והריהוה,
 הרי"ף כיוון לא ודאי אלא מבר, לתלמיד גם לנווסניין
 דיש הוא בע'למא 'כעשברא רק אלא דויש"ס להכללכ%

 הופס ההש"ס לז'ה ההנחי אין אם ר"ח 0נד בר"הלפסוק
 הוא לחודיא דר"ח כחטום והוא לעיקר, ר"חלדברי
 לפסוק יש ודאי 'חד לגבי יחד שהם וכיון ר"ה עלדפלינ
 חבר תלמיד רה ע4היה דאף תלסידו ר"ח 0נדכר"ה
 גדול היה הרי ר"ה עכ"1 אבל לטבהתו צריך ~ה"הולא
 ש"ט בכקום א3ל דידי', לנסרא צריך ר"ח והיהטר"מ
 אחד של דבריו דאין הכלל הוה אז ר"ח עס אחדעוד

 יוסה'ר
 פנים נחלקו נשלא רבו במהזם יכתלמידבחלכה קס"א, אות תאל"ף גסערכה הסו סשרה עייו4*

 הטחבר( חהן המסרר )סהרב עי"ה2. בפנינע שם שהאריך ל"א אוה הה"אוב3ח4רכת
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 ע"ב יוד דף נרה נהצ"ם גמור כלל ,ןהוא שניםבסהום
 חרב נגר חכר כת5מיר הימה ראין מהא חזקיותר
 בת5טיד א5א היה לא נמור חכ5ל המברא, סן רקשהוא
 הג"ל. ד,1בת המהא ור"י ר"א ננר דרע"ק סהאנמור

 חכ55 הוה וואי עסו אחר "ט אם אף נגצר4בת5טיר
 חזק יווור כתלגציד ח5פהדאין

 כמ(כ~
 של רבריו דאין

 רמי ד5יתא כמאן גסור רת5פיר שנים, ונטקוםאחד
 הלפידיו הם שניהם 1אף חד, לנבי חי ומצארו דבוננד

 ונכר בצזלמיר אכל הבם, נגד דליוהגהו כמאןשניהם
 נבי' לומד שייך לא צריך היה לא דידי' הלומבראכיון

 אלא לרבו, שוה הוא הרי רכמברא דמי דליתאחכמאן
 כהרב דהלכה הוא המברא חד למבי תר 'הם אםדוצ"ם
 כגמרא מהתלטיר הוא גדול דעכ"מ תלמידונגד

 פליני מכרים תלמירי שני אם אבל שווים הםובמברא
 במקום אחר של רבריו דאין הכלל ההה אז רבםעל

 הם הרי שווים שהם כיון חבסברא ,חזק יותרשנים
 כר"ח רה%ה 4צפיר הרי"4 אמר ו%ן 'לגגדו,שנים
 ר"ה. נגד ר"ה ברורבה
 ודברי אהרן זקן השו"ת חברי ליישב לי ניחא ד21זזץו

 הא' גנללי מלאכי היד עאזביאהריצב"א
 ראשון כוושבל וז"ל כדברי ספורש נ"כ ע4כתבו ל"חסי'
 אלא הרב במקום יכתלג!יד הלכה אין אומרינן דלאהוא
 לא דא"כ לא מוכהק שאי'נו בהבו אבל טהבהקברבו
 מלאכי היד והקשה עכ"ל, מרכנן צוהבא '6כל חיישבקת
 גם אלא הבו דוקא דלאו וצכתבו פוסקים הרבהמדנרי
 הוה נ"כ מרכו קרמהנים עליו שהתוליים או דרבורבו
 אהרן דהזקן ק"מ לא מ"ש ולפי עי"ש, כרבולי'

 לא דהש"ס דהכלל הנ"ל כחברי ג"כ ס"לוהריצב"א
 רע"ק, נגד ור"י רר"א דומיא מונהק ברבו אלאנאמר
 בזה ה4אין אף נצובהק שאינו ברבו גם מ"'םאבל

 הקסן לגבי כהגדול דה5סה הוא סברא מ"םדחש,"ם הכ~
 לחדש אין דההצ"ם חכלל המגד הוא בזה יהנ"םממנו,
 נובל 6חוד הטברא נגד אבל הסברא, מן אחרנלל
 מ"ש וככל מנה רעדיפא הסברא מן אחר כלללחדש
 חסהנ"ל. 'הרי"ףבדעת

 בד"ה מ' רף דכשבת הכי, מ"ל לא דהתום' 44יבע44*ז
 הקשו אין, ד"'ה כ"א דף ובפמחיםה5כה

 בין שמכריע בר"י ישטעאל ר' על לכהמר לי'דלטה
 אמר ולא ב(כרעת שלי"צ"ת דעח אין כ"ה הביןכ'"מ
 ק"ם, לא הרי הג"ל ולפי מכרעת, תלמיד הכרעתדאין
 אכל עי"ש. לזה, טותרין שם שהביאו הר"ח דגריוגם
 התום' כעל על ג"כ אהרן להזקן לו יש 'הדימ"ם

 התום' "ושיית באמת יתרץ והוא לי' דמסייעהריצב"א
 וכהנ"ל, זה הוא הרי"ף דעת נם מ'ש כל ולפיבזה,
 טדברי עליו הקע4ה שלא על תמה אני 1מש*כי וירועל

 י"ב ה5' ק"ש כן(5' פ'וג בכ"ס ועיין 'הנ"ל.התום'
 שם פסק דרבעו שהבין עיקר לו שיש רע רשחבדין
 במקום 0תלמיר ה5סה ד4ץן מ"צום ר"ח "5מביכר"ה
 כאטת אבל כא. הש"ם %לל שכיוון המאאצעהחב
 כזה מ"ע הבעל כדבדי הוא רהעיקר שם כתבתיסנר

  שנורס א5א גר"ה %א כר"ח 08פ התם דנםשם
 עי"ש. הרקה שפמק כ1קום וער אבצת ד' מדח"קברר"ב

 ההוהאה ככ55י ו1כחגתי רברי ע5 עור שחקא4ת וס1דעח
 עלקתם הכים שם שו רשנים חרי"ףנרעת

 ו5א כיחיר 5א דינן א5א חן כוחיד ו5או ע51ק1חנגד
 אחר ש5 דבריו דאין טיחיר חם עריפין 1%1כרגים
 הן גרועין אבל ע5יהם, רכים שם ווענוו שניםבטטום
 שלא4ה כי עליהם, רבים שם לאו שלשה דלנגדכה51שה
 רמריינים חיכא לא אם כנ14ה ודינן הם גמוהיםרבים
 ננד ברבים נם רהבא בתר אזלינן האז אלו עםאלו
 אלו מריעים כעמאינם אב5 טנהדרין, ש5 כההבאהבים
 ורבים דהבים כיון רובא בתר בהו אזלינן לא אלועם
 כתר שפיר אזלינן שלשה נגד בשנים גהצא"כהם,
 רבים לאו  דשנים ביון יחד מדיינים כשאינם נםדובא
 רבים 5גבי "חיד דין לשנים יש 'הם רבים וש5שההם
 עליהם רבים שם אין שלו עליהם רבים שם ראלוכיון
 יש סיעוט שם עכ"ז שנים על אין יחיד שם דנםואף

 כיהיר, רק דיגן ו%ן הכים המהם שלשה ננדעליחם
 לנבי תרי 5הו "הוה כלשתו נלודה גבי הרי"ףוכרכתב
 הקשה יה וע5 רבים", אצל כיחיד להו והוהתלתא
 ו1"5 שכתב דגיסין פ"נ בריש הרי"ף מלשוןבת"ר

 מ"ל תרווייהו  ושסואל דרב אע"נ אמצעיםולפבי

 פמלי דלא ס"ל יוחנן ור' וועירא אסי דר' יכיוןדפסילי
 וכתב עכ"ל, כהבים ההלכה סיעוט הפטואל רב לי'הוה
 מטעם רק שלשה נגד בשנים דהרי"ף מפורש הריכת"ר
 הוא מה ידעתי ולא עב"ל, עלה אתי רבים גגדמיעוט
 מפורש שאסר מסייעגו הללו 'הרי"ף רברי דהרישם,

 שם ולאו עליהם יחיד שם לאו דשנים 'הנ"לכדברי
 על"הם, סיעוט שם שלשה גנד ו%ן עליהםרבים

 שלשה ננד שנים להו והוה עליהם הבים שםוהשלשה
 דזה הוא ורוכא מיעוט מדין ולא רבים, נגדמאום
 ננד מיעוט שם אלא יחר, כשימדיינים ,אלא שייךלא

 בלשונו הרי"מ וכדדייק עלי"הו, דאית 'הואהבים
 שלשה ננד כשנים ההלכה אמר ולא כרבים""והלנה

 דין בהם אין אם דאף יחד טדיינים אדנם אםאף
 כרבים, והלכה המיעומ רבים דין ע'ליהם ייצ וכ!"עוטרהב

 בנלודה וכדבריו כאחד זטעמא דינא בזהואשמעינן
 דבריו וכדפירשתי רגים אצל 'כהחיד להו דהוהשכתב
 נמ"ש. ככ5 מכהצ יהואשם
 פ"ש כי אודיעו זה בכלל מפקפק 'הוא עריין ד4*כמט

 לדבד דטטך ט' אות ההוראה גכ~יקם
 רבים שנים ימים חבים יסים וכדאטרו לומדנרכל

 להש"ב ואין היא נמורה דראיה עתה ראיתיש5שה,
 פרקי מצורע, פ' בהגים בתורת מפורש הוא שכןעליה,
 אוסר סתא ר' וז"ל 'ח', 'הלכה ה' פרשה ו' פ'וכים
 מרובים אם הדבה ימים ינ% שנים ימים ר"יגהצום
 ימים אלא דיבר לא הא רבים נאסר ככר והלאהם

 יכ% ש5שה רבים וגים, אוסר הוה הם הכמהטועטים
 מיעוט ימים מה רבים ואטר יסים אמר עשהה,הבים
 - עכ"ל. ש5שה רגים סהגוט רגים אף שניםימים
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 כמאר, ננון 'בביאור החברים אלו הסביר אהרןיהקיבן
 הרבוי על יורה 5א שימים ללמד אלא בא שלאוז"ל
 כא לא עריין מורכב היוהו שאם מטפרא5א

 5כ~
 21בל ההרכבה תחלת הוא 3י השבים מטפר וזהורבוי

 הג2מפר ותחלת סספר אינו אחר כי הרבוי תחלתאינו
 יפול לא ולזה מספר שאינו וחר סתרי והוא שניםהוא
 רבוי תחלת שהוא בשלשה, אלא הרבוי ואין הרבויבו

 סספר שהוא וסרבר ונפרר סזונ סורכב שהואהכתזפר

 גזה שהאריך ועי"ש עכ"ל, כו' השנים הואאשר
 עליהם טיעום שם רשנים כדברי ספורש הואועכ"ם

 ימים הת"כ ובראסר הבים, שם ולא יחיר שםלא
 רבים שם ושלשה שנים, אוסר הוה הם וכמהמועטים
 רבים אף שונים ימים סיעום וסים מה וכראסרעל"הם,
 כתובות בנמרא להריא הוא וכן שלשה, רביםמיעוט
 שנים ימים שישה יצחק כר ר"נ רבים וכסה ע"הרף

 לר' ואף הנ"ל, הת"כ להברי 'נ"כ וכיוון שלשה,רבים
 בהי כתיב רערה כה2ום רק הוא עשרה שם חאטריצחק
 נמורה האיה עור ורו"ק בסער"ש, ברור והואעי"ש,
 ז' הל' סזבח איסורי )2הי' פ"ה הרמב"ם מד3רילזה

 וכתב סכפרת, א"נה לרבים נורעה אם הנזולהח3צשת
 שכ"ל שלשה היינו ררבים בירושלטי ואמרינןחכ'ש

 ספולת בנפלה רנם ז' רף רערכין נהא עור דכ2"שי

 אחד חיות חזקת לי' לית וראי חי ארםעי
 אויר לו אין 'ואם באויר תלוי הארם רחיותהנפילה
 יאסר האם רא"כ אסר, שאינו רבר עכ"ל, סירימות
 אפילו שמתה האם את לקרוע נוהנין אנו שאיןרלרידן
 יפקח ינו אין סע"'ה, ש"ל בסי' 'הרמ"א כרכתבבחול
 דוראי נה2ום גשבת וכ"ש 0חול אפילו הנל אתנם
 סי' בא"ח פ0קינן מ1ורש והלא אויר, בלא סתכבר
 בשבת, אפילו הגל רספקחין רינא האי לרירן נםי2כ"ט
 המפולת עליו נפלה לא שסא דטספקינן כהצוםוהי"נו
 סלא חלל לו הנ"חה אלא למות סו'כרח והואבררך
 קטן נקכ נשאר לחיוץ נם ואולי סב"בותיו כלאויר
 חיותו חזקת אכר לא ולכן צח אויר נם לשאוףשידכל
 לא אם לסות סחכהח ש'הוא בעובר כהשא"ככלל,

 בסימן הר3!"א וכדברי סכמ2 הרנע 3אותהיוציאוהו
 הנ"לש"ל
 רבריו על בשתיקה שעברתי מה עלי שתמה ו2%היא

 שיש החולץ פ' ריש 3!הניסוק"ישהביא
 רמעיקרא, נמורים נופלים שהם מחצה נופליםבמיעוט
 5י' לית דעובד הנ"ל 1' רף בערכין קאמר שפירו%ן
 לו ריש מפולת עליו 5נפלה רסי ולא היותאתזקת
 עשיתי 'בכוונה 3אמת ח"ד. זהו 'נמורים, והיםחזקת
 זה לי נראה אין כי בשתיקה זה על שעכרתי טהאשת
 מכח חזקה דאף קי"ל דבכ"ם חהא טקטא, טחריכ~,
 דנפל דהטיעום זה דכ"ש גכ!ורה, חזהוק ההה 6בררחנ14
 הרוב 5נבי המיעוטא טיעה2א רק היא דמעיקראנמור
 אפשר היה א"כ ואיך ילדן. מעליא ו5ד נשיםדרוב
 ובפרם חיים, חזקת מיקרי וה חאין ולוג1ר ל0עותנם

 לי' הוה דלא הכא אבל דפפיקא לג2לתא אג1רדהש"ם

 רחיותא, 'חזקה בבירור לו דאין מעיקרא, רהיהשאחזקה
 איירי ססתמא הרי הג2שבר על ד"2בה דכיוןשנית
 חד"2יו בכלו נם עגין 3כל איירי ועכ"פ חרשיו,נכלו
 היתה כבר הרי רא"כ רנפל חשש ב"ה "2ואיך

 חדי2יו, כלו בלא רק הוא דבפל ושחששות הכלספילתו,
 ר3!תה דכוון כם"ש הוא רג2לונא ברירא וראיו5כן

 ראם התוס' להברי נם חיים חזקת עור לו אין כ!אזאגמו
 %ל כלל ענין לו ואין כסיפא מת ברישא סתלא

 ירירו, בראהצונה, וכ'ם"ש רעיסאעוברין
 טוחבאוויץ ודאלףזאכ

 טןמימן

 פ"י הרמב"ם דברי בהבנת שהשיבמה
 אינו בשונג ש"ת יין ששתה דנזירמה"ת
 שלא דה"ל הכ"מ עפ"י חומשכמצלם
 דעאצן בהה עצנירץ ובמה שתיה,כדיך

 יצהק עיןבעל
 ענפים לשלשהוממתעף

 - א עבף-
 קראז תרנ"ר, סיון, כ"ז א', יוםבעזה"י,

 ובקי חריף הנ' הרב ירירי כבוד אל שיוםרב
 נ"י עזראס'
 קאלטינאן רק"קהרב

 הרמב"ם ברברי כיום עוסר הנני וז"5 הניענימכתבו
 התסוהין י"א הל' תרוסות סהל' יורפרק

 כשוגנ תרומה של יין ששתה רנזיר שכתב באשרקאר

 שלא רהו"ל טעמא הכ"ם וביאר חוכו2, כ"2יםאינו

 סי' חי"ר יצחק עין בס' ע5יו עוסר וכבר שתי',כררך
 התחלה כל לזה ואין סאר תמוה ותירוצו נ', אותי"א

 הנאתן כררך בעינן לא רבמעילה שכתב ארי'רהשאנת

 מעילה ראזהרת והראב"ר התוס' לשיטת רקהוא
 בגופי', אכילה 'כתיכ ולא מתרוסה המא חטאילפינן
 הוא מעילה ראזהרת ס"ל הרי בעצסו הרמב"םאבל

 ה"ג סעילה סהי' בפ"א בשעריך 4אכול תוכלמלא

 והשעה"ם הסל"כ! כתב וכן הנאתן, כררך רבעינןודאי
 כיון מאד פשוט והוא התורה יסורי סהל' ה'בפ'

 בתירוצו אין עכ"פ כנופי', אכילה כתיבדלשיג1תו
 תורף זהו הנרול רבינו דברי ליישב ומצוה סכמ2,הזה

 בזה. רעתי חוות לו להשיב ססני וביקשרבריו,

 אכילה כתיב רלהרמב"ם לי' רפשיטא סה רעשובנהא
 דא"כ קאטר תימא דברי עצטה,כמעילה

 כ"כ וחוגד2 טע"לה קרבן לחייב ראוי היה לאהרי
 מרשות 3הוצאה ובפרם בהנאה ולא לבד ב14כילהאלא
 עולה, לנבי ה"ב בפ"ז הרמב"ם וכרפסק לבר,הקדש
 בי' נזבד לא בא1וננ במעילה הרי באכאן 1נבליעוי'אצ,
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 "אג "חש א וטא אר שת חטו אמטח~י*"ו
 לאזהרח א5א אמר לא רבריו פשטות ל8י אףמרסבשם
 ולחוסהש מעיה לקרבן ענין זה ואין דלוקהלסזיד
 בץ14גנדבאין

 תוכל לא האי באגטע הרי בכהיד דגם דעוד8ב
 בעולה רק ע"ב י"ז במכות הש"ם להמוקי לא~

 הרמב"ם דדעת מעילה הל' ריש שם הכ"ם אשכתבאלא
 הרי וא"כ כוצינו, במה מעילה ילפינן קדש דכ5הוא
 בה יש לד' כליל שכולה בעולה מצינו דמה צ"להכי

 כולו שהוא קדש כל כן לאכילה דידה לאיסוראזהרה
 בהנאה בו לכ!עול שלא דידי' לאיסור אזהרה בו ישלד'
 לכדרך הוא ענין איזה וא"כ הקדש, מדשו'ת הוצאהאו

 וגם אכילה, לשום כלל צורך אין דבמעילה כיוןאנילה
 משום אלא אכילה מש'ום חיובו אין הקדשכשאוכל
 דייס וכן בהנאה, צריכין אכילה דרך ואיזההנאה
 מה שכתב וחכ"א ד"ה ל"ג בפסחים רש"י לשוןלהדיא
 דמעילה הקודש הנאת אף כו' הזהיר תרוטהאכילת
 הנאת אלא הקורש א'כילת אף אמד לא עכ"ל,הזהיר
 בריש שם הרמב"ם לשון דייק מכהם וכזההקודש,
 וה"ה כו' עולה כ!בשר לאוכל אזהרה שזו שכתבמע"לה
 כו' פרוכאה בשוה מהן נהנה אם כו' קדש כללשאר
 אלא בעולה אמר כאשר מהן אכל אם אמר לאעכ"ל
 חטא דחטא בג"ש דבין כדכתבתי והוא מהן, נהנהאם

 דהרמב"ם אליבי' לאכול תוכל בלא ובין דרש"יאליבי'
 הנאה כושום אלא במעילה קודש כל לשאר חיובאין
 דשוה שיעור אלא כזית שיעור בי' בעינן לאולכן

 גם דהרי הנאה דרך בי' יצש-ך דעכ"פ ואףפרוטה,
 מרשות ההוצאה 'נם ולכן כלל בי' כתיבא לאהנאה
 והתוס' דלרש"י אלא חייב, ג"כ הנאה בלא לבדהקד,8

 דכיון עשוי דלתוכה היכל נבי שכתבו כ"ו דףבפסחים
 בגופי' דכתיב כמו הוה מתרומה חמא חנשאדנמרינן
 כתב לא להכי דאמר שם כ"ה בדף כאביי ודלאאכילה
 הנאתו, כדרך שלא ע'ליו שלוקין לוטר בנופואכילה
 דכתיב כמו דהוה וס"ל אביי על בזה פל"ג דרבאדס"ל
 הנאתו ררך במעילה מצרכו ושפיד אכילה,בגופו
 רק מורה מכמש בגופי' אכילה כתיב ד5א דמהדס'קל

 בהנאה גם מני אלא דוקא מכהם א'כילה בי' נצרךשלא
 אלא נחייבו שלא לן מורה מתרומה חטא דהטאוהנ"ש
 דלא מפורש שכתב להשנ"א אב5 דוקא, הנאתוכדרך

 כתב דמהלא הכי אמרינן דלכו"ע ס"ל אלאכהתוס'
 הנאתו, כררך שלא אף עליו לוקין לכן בגופי'אכילה

 גם ודאי הרי וא"כ כדכתבתי, מפורש דאמרהרי
 כתיב דבעולה אף מעולה מצינו במה דיליףלהרמב"ם

 דכל במעילה רחמנא כתב לא להכי אמרינן אכילהבי'
 שלא אף עליו דלוקין לומר בנופו אכילהקודש
 הנאתוכדרך

 כה8וי רהנ"ש דס"ל להוזוס' דנם לענ"ד נראה עךךנ
 זה דמי, אכילה בגופי' דכתיב כמאןלי'

 דכל והוא פג"ש, לאזהרתו דילפינן לרש"י אלאאינו
 הלשון לענין בין דינא לענין בין לימור הוהנ"ש

 וסצטשה סמציאה מצטשה לטונו שפהים ר"8כראמרו
 ~כן כי' סנרהן וחיפהש סחיפוש וחיפהשסחיפהש
 י5פינן סתרומה הטא דחטא זו בנ"ש הטם ס"לשפיר
 חטא מה ואטרינן הלשון לענין בין הדין 5עניןבין

 עמו, אכ"5ה דמעילה הט1 אף עמו אכילהרתרוסה
 כיון בג"ש דאף לומר השנ"א עצמו איכפלולכן

 אכילה כתב לא להכי מפורש דאמר אביי דעתדחזינן
 דרבא לומר לנו אין ענין בכל עליו דלוקין לומדבגופו
 התוס' דקושיית דס"ל לדידי' וצ'לל בזה. עלי'פלינ
 בעיקר כאביי ס"ל לא עוכ דרבא ק"מ לא מעיקראשם

 דאמר יוחנן דר' ס"ל אלא אכילה בלשון דתליאמלתא
 לוקין אין שבהורה איסורין כל ע"ב כ"ד בדףשם

 דלא ובב"ח הכרם נלאי דנם הנאתן, כררך אלאעליהן
 ב5שון כלל מליא דלא הכי דינא נ"כ אכילה בהוכתיב
 בו אין מעילה דגם לרבא ס"ל שפיר ולכןאכילה
 של בצלו ריב"ז ישב ולכן הנאתו כדרך שילאאיסור
 מהל' י"ד בפ' כאביי הרמב"ם שפסק למאי 'אבלהיכל,
 שלא עליהן לוקין ובב"ח הכרם דכלאי יוד הל'מ"א
 דפסק הרי אכילה, בהו כתיב רלא כהטום הנאתןכדרך
 מעילה גם דלכו"ע ודאי אכילה בלשון הכלדתליא
 דיליף לרש"י ואף הנאתן כדרך שלא עליהןלוקין

 להכי דאמרינן מתרומה חטא דחטש מג"שהאזהרה
 די"4קי היכי כי בגופי' אכילה לשון רחמנא כתבי'לא
 רבא נם כי אביי וכסברת הנאתן כדרך שלא גםעלי'
 דיליף לרש"י הוא כ"ז אכ!נם וכהנ"ל, עלי' פל"גלא

 דיליף יומר סברא בזה שיש חטא דחטא מג"שאוהרתו
 מלא לה דיליף להרמב"ם אבל 'כהנ"ל, הלשון לעניןגם

 ודאי קודש לשאר 'מצינו במה בשעריך לאכולתוכל
 הוי דלא בזה מודים היו התוס' דגם הואפשיטא
 לימוד הוי לא מצינו מה חכל בנופי' אכילהכדכתיב
 שפיר ולכן ה,לשון לענין ולא לבד דינא לעניןאלא
 דס"ל והתוסי רש"י לדעת אלא דבריו השג"א פתביא

 דפשיטא להשמיענו הוצרך לא להרמב"ם אבלהנ"ש
 יצחק העין דברי צדקו שפיר הרי ולפי"ז כהנ"ל,הוא
 מהל' בפ"ה מהמ"ל 5רבריו סתירה ואין השג"א,ידעת
 כדברי שם דבריו כל כתב הרי דאיהו התורהיסורי
 הנאתן כדרך בשלא מעילה שאין מפורש דס"להתוס'
 צדקו שפיר הרי כהתוס' דלא שטסק לחשג"אאבל
 וכהנ"י לשיטתו הוא דכ"ש דהרמב"ם אליבי'דבריו

 דאיהו לזה סתירה יש ודאי השעה"מ מדברי 14ב1נמד
 תוכל כ!לא דיליף דלהרמב"ם מפורשכתב

 דברי הרי אבל בגופי', אכ"לה כתיב בשעריך5אכול
 שכתב הכ"מ לדברי 'מפורש סותרין הללוהשעה"מ
 אב בבנין אלא מעולה קודש שאר ילפינן דלאמפורש
 ואדרבא מג"ש עדיף שאינו הוא פשיטא דודאילבד
 ולא הדין לענין אלא לימוד הוי דלא מיני' טובאנרע
 כיון הרי שווין היו אם ואף כהנ"ל, הלשוןלענין

 כדרך שיא עליו דלוקין כאביי בבב"ח פסקדהרמב"ם
 הרי מנבלה קדש דקדש להכ"ש חייש'ינן ולאהנאתן
 רמעי4ה מצינו להמה חיישינן ד~א דב"כפשיטא



 ך יז אחיוןטנפום ם י א לכהא
 ד5יתנחו וראי הנ"ם לדברי וא"ג וכרג"ל,מעי5ה

 וכהנ"ל יצחק העין דברי וא"ץש השעה"ם~דברי
 ספרש אינו בודאי בעצסו דהשעה"ט 4פיצנראה

 מצינו במה קודש 5שאר די5יף ה3"ט3דברי
 מעי5ה הל' בריש הם"5 בשיטת בודאי הולך הואאיא

 נררך וכל קרא י"ז במכות רהש"ם דמוקי דהאשכתב
 נאמרה בעו5ה מעילה דין דעיקר כ84ום רק הואכעו5ה

 טן מפורשת כמנילה דאין 5"ב דף בתטורהוכדאמרי
 ובכ5 האי קאי באסת אב5 בלבד, בעולה א5אהתורה

 5פי"ז וא"כ עי"ש, מעי5ה משום קודש כל ע5נדרך
 מעי5ה, שי בנופו א3ילה רכתיב הץ4עה"מ האמרע4פיר
 אלא אינו זה דהרי דבריו תמוהין 5פי"ז נםאב5

 וחוכ84 מעילה קרבן ולענין בשונג אב5 ובמזידלאזהרה

 דבש5א ע3"פ לומר לן והיה אכי5ה בי' כתיב יאהרי

 במזיד ע5יו 5וקין ואין 5יכא אזהרה הנאתוכדרך
 בי' אית יאורייתא איסור אב5 אכ"5ה בי'דכתיב
 בהו כתיב ד5א וחוכוש מעילה קרבן חייבובשוננ
 ייהנוח מותר יהיה 5כתח5ה שנם נאמר ואיךאכולה,
 דברי, בריש וכדכתבתי 5הרמב"ם הנאתו כדרךשיא

 חטא חומא ילפינן עצמה דמעילה ניחאו5התוס'

 להרמב"ם אב5 אבילה, בי' כתיב כאילו והוימתרומה

 וכהנ"5. בדחשזהרה, א5א נאמרה 5א ה44כילההרי
1

 שהביא דמה 45תנהו, המ"5 דברי דגם נראה עוו4
 מן מפורשח מעי5ה אין דאמרמתסורה

 שם הש"ם דכוונת נלענ"ד ב5בד, בעו5ה אלאהתורה

 החורה מן מזבח בקדשי מפורשת מעילה דאין הואהכי
 מזבה קדשי שאר 5אפוקי ובא ב5בד, בעו5האלא

 א5א נפקי 5א ואשם חטאת אב5 דבריו בסיוםכדאמר

 מן הן מפורשין בוראי בד"ה קרשי אבל עי"ש,מדרבי,
 במעי5ר מדכתיב שם דייק דהרי ע51ה, 3מוהתורה
 ודאי וא"כ לד' וומיוחדין ד' מקדשי בשננהוחטאה
 לאדם שאק הן 5ד' מטחדק בד"ה קדשי דכלהוא
 -- עוי, א5א הף 5א מזבח דבקדשי ח5א בהןח5ק
 בעצסי ינאי ר' דברי הוא ערוך דמימוד ראיתישוב
 מפורשת נמךלה דאין ל"כ בתמורה דאמר ה4אדאיהו
 בעצמו אמר ואיהו בלבד בעולה איא התורהטן

 מקרא טעעה כדטום חייבין אין מחוורתא ט"ובמעי5ה

 רהם פתום' ועי"ש ועולה, בר"ה קדץ2י על איאזה
 - עי"ש. כדכתבתי, מפורש וכתבו ועו5ה נרסילא

 נדרך דוכל קרא ראם לדוכחי' הקושהש יהדר הריוא"כ

 שם במכות ר"ש אותו 3!וקים למה קוד"8 בכ5איירי
 בעו5ה.רק
 מה5' בפ"ז הרמב"ם כתב דהרי ביותר ק,שו ועוז4ז

 מקדשי החתיכות כשהיו בד"א ה"במעילה
 אלא מעל לא בו וכיוצא עולה בשר היו אם אבלבד"ה
 ע5 יתר אחר באיסור חייב הוא שהרי בלבדהאוכל
 מחורשים. דינים שני בעולה וחיד,8 עכ"ל,המעילה

 לעו5ם חייב אינו דהנותן ב( תמיד. חייב דהאוכלא(
 מעילה הייב אינו הנהען 03 דלמה מובן אינו%1אורה
 ובפרט קד,8 בעמאר סתנה נחען גאשאר נהנהכ4שום

 חייב אינו דמים בלוקח דנם משסי דבדיודטסתימת
 )והביאו נהנה כ84ום חייב אינו ולטה 5עו5םחמוכר
 ר"ש מדברי הוא טעמו ע"כ א5א שם( כעצמוהם'ןל
 ום"5 עו5ה באוכל נדרך וכל 5קרא דמוקי ב3שכותהנ"ל
 נאמר אם וא"כ 5אכו5 תוכ5 לא מד3תיב א4כ5דדוקא

 מעילה דעיקר משום אלא עולה זכר דלא הם"לכדברי
 לא א"כ הרי קודע4 כל ע5 קאי באסת אבל בומפורשת

 אלא לבד, האובל אלא בו"ה בקד,טי נם לחייב 5והיה
 ושאר 5בד עדלה ע5 קאי קרא דעיקר הכ"מ בדבריע"כ
 שפיר ולכן מצינו במה רק לאזהרה מיני' ילפינןקורש
 האוכ5 א5א חייב אינו אכי5ה בי' דכתיב דבעולהאמר
 המוציאו חייב אכי5ה בי' כתיב דלא קודשושאר
 5בד. הקדשמרשות

 דא"כ להולמן קשים הכ"ם דברי נם באמת 14מנםח
 מצינו במה רק ילפינן קודש דשאר נאמראם

 ע"ב י"ז שם במכו'ת הש"ס קושיית ישאר ח5אמעולה
 דברירא נלענ"ר ע"כ עי"ש, הדין מן מזהיריןוכי

 שיטת ולפי שס דטבית המוניא 5פי הוא הכידמלתא
 בשעריך 5אכ51 תוכ5 ד5א קרא דעיקר ז"5,הרמב"ם

 5חומה חוץ שהוא בשעריך יא,1כ5 5כהטמעותואתא
 5אוכלם תוכ5 לא כתיב היה אם מני היה ד15העלא

 עו15תיכם שמה )הבאתם חקרא אחר מיד51כותב1
 בפ"ע הפרמים כי פרט וטרהדר מיני', 5עיי שםהכתוב
 ובאם דאתא הוא ואחר אחר ~כי לאוי להולייחודי
 אחר 5רבר ענין חנהו לחומה 5תוץ עניןאינו

 5לאו אתא נדרך דו'כל אמרינן והלבך שםכרפירש"י
 לא ר3שעילה דין דבעיקר כיון וא"כ 5מעי5ה,"עולה
 5לאו הכתוב הוציא ד5כוה יקשה הרי אכולה בי'נזכר
 וכי כתיב סתמא הרי ונם לאכו5, ותוכ5 לא ב5שוןזה

 בנרר שהקרישן הקדשים בכל מפורש איירי הרינדריך
 ע"כ אלא 5חור, לעולה ר"ש אפקי' ולכ!ה פהבקדושת

 בקרושת שנקדשו הקרשים בכל איירי נדריך דויכלה"ק
 בין מזבח קדושת בין 5מעילה לר' כולו שהןפה

 5חומה לחוץ ענין אינו אם זה ו5או בד"הקדושת
 5ד' שכו5ו הקרשים 5כ5 5מעילה 5אזהרה עניןתנהו
 אהר במקום איסורו שמצינו ב'אופן בהן למעו5שלא
 כ5יל כדכתיב תאכ5 בב5 איסורו ישמצינו עולהולכן
 גם ש"פ בו שאין ואף בכזית שהוא תאכ5 5אתהיה

 באוכל דהיינו אכי5ה כדטום יתחייב שבההטעי5ה
 שוה בי' ד5ית כנון הנאה כהשום בו שאין אףכזית

 א3ילה לשון נהן נאמר ע4לא בד"ה וקרשיפרוטה,
 הנאה בשום רק יתחייב הקדש 3!ן חטא אשר ואעעאלא

 דאפקי' א"ש ו5זה 5ח"ין, והמוציאו ש"פ בי'ודאית
 בעולה טעילה לאיסור לאבול תו3ל לא בלשוןקרא
 לאוכל דאתא ר"ש אסר שפיר ו5זה אכילה כמטוםשהיא
 בא אלא ממעילה בד"ה קדשי 5אפוקי בא ולאעו5ה

 בא לא אב4לה רלשון ו5מיסר טאבילה רק5אפקינהו
 לשון בהן נאפר לא קודש שאר אבל לע4לה,אלא

 ובדאית הגאה כ4שום אלא חייבין ואינן בלל,אכילה
 הנ"ל בפ"ז הרמב"ם 5שון מדויק ובזה ש"פ,בי'



כחזיי איקטמימכ1לאים

 שהף ב*1 מא1ל %א מע אש עהה תשרשטע

 יצאי" אשר הסעלה, על יחו אחר ושמסור ח"בהוא
 הוא שהרי כשם לנתעת זאחו סח ליה הבגה שוםאק

 'שאעו כחי על נם הפעימ, על יחר אחר באיסרח"ב

 ההא להנ"ל אבל מנאה, גמטום הנותן הבעה"בחייב

 חקצרים במלות כלל אלו דברים דכל בפשיטותמבואר
 הוא בר"ה מקרשי עו5ה שמחלקינן דטה ור"לה%ו
 באופן המעילה על להזהיר באה ההאזהרהכוטום

 איסור בו שנטצא בעולה ולכן בטטומו אימורושנמצא
 שמתחייב האזהרה נ"כ בא  ע"ז באכ"לה במקומואחר
 בו כשאין אמ אכילה כהטום זה, באופן במעילהנם

 א5א חייב אים דלכן ש"פ בי' דליה כנון הטשהכמטום

 לא הנותן ולכן הנאה כהטום ו5א אוב5, כהטוםהאוכל

 ראיירי הנאה כהטום בי' דלית כיון כלל בויתחייב
 דאין הנוהן חייב אינו אוכל ונצטום ש"פ בוכשאין
 ש"פ בי' ובדאית ארכל באיסור עבירה לרברשליח
 אחר איסור בו נמצא שלא בד"ה בקד"טי אבלדוקא,
 באה הקרש מרשות להוציאו שלא לבד המעילהאלא

 מלקות, במזיר נם לחייבו רטופן ע"ז נ"כהאוהרה

 בסעד"ש. לפי"ז לגכון יהסלוא"ש

 בר"ה רבקדשי הא פשיטא נ"ב וראי לפי"ז ךעיצוץט
 בעינן לא וחוכהט במעילה בין באזהרהבין

 בכ"ע חייב הוא אלא להרטב"ם כלל אכילתו דרךבהו
 וכהטום הנאה כמטום אלא אכילה כהטום אינודחיובם
 העין רברי וא"ש כהשעה"מ ורלא לחולין,שהוציאו
 רעת נ"כ הוא שכן וראי ונראה לפי"ז, גםיצחק

 שלא גם במעילה רחייב לי' פשימא דלהרמב"םהשנ'לא

 על לח5וק לבו מ5או איך דא5"יכ אכ"לתןכררך
 ובפרס מרעתן להיפך ולומר התוס' ועלהרמב"ם
 עליהם יחלוק ואיך לרינא הכי שפסק מרבריורנראה
 שיסבור והאחרונים סהראשונים אחד גם שאיןבמקום
 בלא לחלוק לבו מ5או איך 5ברן התום' על ונםכוותי',
 וראי דהרמב"ם לי' פשי3או ע"כ אלא מדכרחת,ראיה
 ולכן בנ"ע חייב שהוא בשימתי' ועומד כוותי'סובר
 לסמוך גרול עמור לו שיש כיון התוס' ע5 שפירפלהנ
 מרוב הרמב"ם דעת הוא ש'כן לפרש ,הוצרך ולאעליו

 הנ"5. וככלפשיטתו,

 לקושיית ישוב חובת עלינו חל לפי"ז אי 14מנםיוד
 מגומנמים דבריל כי ואף הרמב"ם, עלהקמח"ם

 שפסק להרמב"ם להקשות שם וטכתב בקושייתוטאד

 הנאתן, כררך ק1לא לוקין ובב"ח הכרם הכלאיבאביי
 ע*לא וכרי אסור, מכוין וקא אפשר ד5א כרבא פסקונם

 היכל של בצלו וררש היום כל שישב מריב"זיקשה
 רלתובו היכל דשאני כ"ו גפמחים רבא מתירוץ1"ל

 הברייהש1 לו תיקשה א"כ הנאחן, 3דרך ש5א דהויעשוי
 כררך שלא עליהן לוקין שנן הכרם לכלאי מהדנפרוך
 רגם פסק דהרמב"ם רכיון תימא והוא עכ"ל,הנאתן
 א"ב הכרם ככלאי הגאתו כדרך שלא עליו 5וקיןבב"ח
 נו' בבב"ח האמד כו' הכרם לכלאי מה יפרוךו11י

 אביי וכראמי הכרם בס5אי מכי דיני' בב"ח נםוחלא
 בבב"ח תאסך במאי תאמר שם נ"ה בדף באדיאהכי
 להקשות להקאנה"ם לו הימ ההכי כו', בב"ח 4*טוכו'

 דיליף אף הנאתן כדרך ש*ש לוקין דבב"ח דפמקדכיון
 הרי אנילה בי' יכתיב מנב5ה קדוט דורש סג"שלה

 בגופי' אכי5ה סתיב כאלו נחשב 5א חנ"שדמהמת
 כרבא מכוין וקא אפשר בלא פמק האיך וא"כוסאביי,
 דלתוכו הינל שאני לומר מוכרח יחיה דא"כדאמור

 פרברי הוא וע"כ מוחר הגאתו גדרך וש5אעשוי
 כאלו הוי טתרומה הטא דחטא הג"ש דכהטוסההום'
 טושיא ודאי הוא וזה כאביי, וד5א בטפי' אכי5הכתיב

 ותירוצו בזה, לר"ע סותר הוא ני לסאורה,אלימתא
 דנם הכ"מ לרברי כ% תירץ שאינו בררנוהלא

 לבר בעולה אלא בגופי' אכילה כתיב לאלהרמב"ם
 לפי חזקה קושיא הטהוא ובפרט בם"מ, מיני'ו"לפען
 נם במעילה חייב ד5הרמב"ם שבררנו הנ"לדברינו
 מריב"ז הטהטיא יע1אר הלא וא"כ הנאתו 3דרךשלא
 לתירוצו יצטרך ע"כ הקרי היכל של טעלו נהנהאיך
 וכהנ"5. עשוי ר5ונוכו היכל דשאני רבאשל

 זו לקושיא אין התח5ה רגם נלענ"ר באמת אמנםיא
 דכל כלל, מוכרח אינו תירוצו גםולכן

 הוא כו' היכל רע1טני אהא התום' קושי"ת ונםקושייתו
 שלא רהוי עשוי רלהוכי הא שפירש ררש"י אליבי'רק

 לפרש הוא טונרח הרמב"ם אמו אבל הנ,אתו,כררך

 שאני בפשיטות הכי לפרש יש שפיר והריכפירש"י
 אלא נתקדש 5א מתחלה עמנם עשוי רלתוכוהיכל
 דאמרו ו'כהא כלל, נתקדש 5א מבחוץ אבללתוכו
 ו5כן מבחוץ ולא מבפנים נמשחה יבש מדות צ'מנחות

 נתקר,ט לא שמבחוץ הוא כן הכא ונם חול,בירוציהן
 של צל אבל חול, של צל הוא כי מהץר צלו ולכןכ5ל
 מעילה בו ויש אסור הנאתו 3ררך שלא גם ודאיקורש
 בסע"ש. לנכון ריכל וא"ש הנ"לוככל

 הא מפרש דהרמב"ם נאסר אם רנם ראיתי שדביב

 נ"כ כפירש"י, עשוי דלתוכו היכ5רשאני
 דברינו על ונם ק"מ לא גנעיקרא השעה"מסושיות
 מה' ה' בפ' פסק הרמב"ם רהרי מירי, יקשה 5אהנ"ל
 לא אח"כ שהקרישו הקדוש בבית הרר ה' ה'מעילה
 כתב ר' הל' שם ובפ"ח עי"ש, מחובר, כהווםמעל

 ההקרש מן ואבנים עצים לוקחין אין במקרשכשבונין
 בונין א5א קדש שהוא רעת על הבנין את בוניןולא
 מעות מח%ין הבנין שישלים יאחר כו' החול מןהכל

 אין היכל בתוך נם לפי"ז הרי עכ"ל, הבנין עלההקרש
 לכתחלה נם מותר הנ14זו כדרך שלא שפיר ו1ןמעילה
 הנאתן כררך שלא נם והאי מעילה שיש במקוםאבל
 מעילה עמאין במקום רנם לומר נוכל עוד חייב,הוא
 דהוי בחוץ וגם איסור לענין הן שווין ותהכו חוץג"כ
 בררך תוכו כמו אימור יש ג"כ הנאתו כררךשלא

 בלא בו אין רכועילה רכיון שאני התם אבלהנאתו,
 חלוס אפשר בלא ורק מבחוץ בו אין איטור גםאטשר
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 התורה יסודי טהי' בפ"ה המ"ל ו3דכתב מתוכו,חוץ
 מעילה בו אין הנאתו כדרך ד,ש5א התום' לשימתדאף
 היכל ש5 בצלו שדר,2 וריב"ז בו יש איסורמ"מ

 הכל וא"ש עי"ש, אפה2י דלא כה2ום הואיכתח4ה
 בעזה"י בפשי0ותלנכון
 דמעילה הרמב"ם דברי בהבנת הוא ג"ז ~~כ2נמינ

 בהבנת דעתו לפי יצחק העין דבריוביישוב

 דעיקר לענר"נ אבל הנ"ל, דתרומות הרמב"םרברי
 מעיקרא דתרומות הרמב"ם על יצחק העיןקושיות
 הרמב"ם כוונת דאין תירוץ, לשום בזה וא"צליתנהו

 יצחק העין נהבנת במעמו הכ"מ שהביאוהתוספתא
 כררך שלא זה הוי אחר איסור עליו שישדכה2ום
 איסור לי דמה כלל סברא ובלא טעם ביא דוהואכילתו
 אחד איסור יי ומה נזיר איסור 'גס או לברתרומה

 דכיון לענ"ר זה הוא כוונתו אבל איסורים, י2ניאו
 שחשיבת מורה זה ד5שון מע3ל כי 3תיבדכתרומה
 העולם לכל אכל שהוא במה ולא בדידי' תלויהאכילה
 כדכתב גסה אכילה נם מיני' טמעטינן כן עלאשר

 אדם כל שאצל ואף ח' בהל' מתחלה שםהרמב"ם
 אכילה חשובה אינה  שאצלו כיון מ"מ היאאגילה
 לא היא שתי' לאו יין שאצלו נזיר כ"ב א"כפטור,
 חמץ לאיסור כלל ענין זה ואין יאכל, כי בי'קרינן
 שאיסור אלא לכל הוא גמור שמאכל איסוריםולשאר

 רביעי איסור שום שאין נזיר לגבי יין אבל עלי',רביעי
 יכי ומותר היתר של יין הוא הרי 'כי טדינאעלי'

 המנו עצסו פירט וברצונו בעצמו שהוא א5אהעו5ם,
 ואינה מלשתותו שסאסו כמו הוי מ5שתותו עלי'ואסרו
 גסה מאכי5ה עדיף ולא כלל, לשתי' עוד אצלונחשבוז

 ולכן אצלו הנמאס כדבר דהוי אלא איפור מחמת5א
 ג"כ זה לכוין נהכל ואולי 81טור כמזיק, רק דינוהוה

 ביין אסור שהוא דכיון בלשונו ומ"ש הכ"םבלשון
 אם בודאי מלשתותו שימאם דבר דבבל משעםהוא
 שפיר, שתי' והוי אחשבי' הדר הרי אותו וישתהישוב
 שכבר לאחר ור"ל ביין אסור שהוא דכיון אמרלזה
 בי' להרר יוכל לא שוב הרי ומאסו מטנופרש

 עייו אסרו שכבר לאחר איסור מחמתו5החשיבו
 והאיך 'כלל, היא שתי' לאו נזירותו ימי כל ל3ןברצונו
 בדעת עכ"פ לא או יזה 'כיוון אם הכ"מ בדעתשנאמר
 שום ע"ז ואין מאד נכון הוא ודאי והתוספתאהרמב"ם
 כתבחי והנלענ"דקושיא,

 דברי דהרי התום' ע5 קשה יהיה הפי"ז זולאיד
 דאמר דהא טפורשת ג' הם ה5ל1הרמב"ם

 כ', במעי5ה ר"5 דברי ההא מעל 5א אח"בבהקדישו
 דאטרוהא

 דבהמבי
 שמואל דברי הוא בחו5 בונין הי'

 כ' בייעילה ררי"ל דס"ל וצ"ל עי"ש, י"ד שםור"פ
 אבל 5רב תסייע לא ד3פהכא 5דחות א5א אמריא

 לבית הפה2תחוה דאמר כרב דקי"5 מאי לפיבאמת
 יש אח"כ בהקדישו דאף ההא הכי במעי5ה נםאסרו
 אהדרי הרמב"ם דברי יוקעאה ד5פי"ז אלא מעי5ה,בו

 כרב ד' ה5' עכו"ם טהל' בפ"ח פטק איהודהרי
 ה3א פסק היני וא"כ אסרו בנוי 5ביתדהכה2תחגה
 בו, הדר מעל 5א בנוי בית דהמקדיש ,כרי"5במעי5ה
 לענין דרק ט"ז בחולין דאמר כרבא פסק דאיהווי"ל

 תלויפ הוי חברו ולב0וף דהלוש רב דאמר הואע3ו"ם
 לנכון הכל שפיר ואתי עיי"ש, מילי, לשארולא

 ודו"ק.בסעד"ש,

 באה"ר, דו"ש ידידווהנני

 טורבאוויץ ווא5ףזאב

 - ב ענף-
 הנ"ך להרבשנית

 במעיךה דצץ ךד"ע דא"ש בהאבהסבר
 עך יתר אחר אישר בו שיש בעוךהוכן

 ךד"ע שךיח איןהטעילה
 דברי על להוסיף מה לי אין והנה הגיענימכתבו

 צריך ורק דבר מהם לגרוע לא וגםהראשונים
 כי מעט יותר ח' ובאות ז' באות דברי לפרשאני

 דברי ולפרש קצת 5האריך לי שהיה ב'מקוםקצרתי
 ובכוונתי בדברי לטעות 4כת"ר מקום אתן שלאיותר
 פשט והנה ב', ה4' דמעי5ה רפ"ז הרמב"םבדברי

 כת"ר כדברי הוא בדדאי הרמב"ם בדברי לכיהנלוי
 במעילה חוץ לד"ע שליח אין התורה דפכלרמ'2ום
 המעייה על יתר אחר איסור בו שיש בעולה לכןיבד
 כאשר אבל לעולם, 'האוכל וחייב לד"ע שליחאין

 כלולים רברי נם 3י בעלול יראה 3מפי בי'נעמיק
 בעולה דינים שני חידש שם הרמב"ם דהריבכוונתו,
 לעולם חייב שה'אוכל מה א( בד'/ה מקדשילחלקה

 שני ועל לעולם. חייב אינו הנותן 'טהבעה"ב מהב(
 שהרי ואמר אחד טעם נתן הילו המחוףשיםהדינים
 דין על והנה המעילה, על יתר אחר באיסור חייבהוא
 כה2ום הנ"ל כת"ר כדברי בפשיטות טעטו מובןהא'

 הב' דין על הוא טעם איזה אבל לד"ע, שליחדאין
 הנאה כה2ום במתנה הנותן גם יתחייב לאדלמה
 הנותן גם מחשיב דהרמב"ם בעצמו כת"רכדכתב
 כדפירש 5ו ש'בא'ה הנאה טדבת כוטום לנה'נהבמתנה
 ובפרט ה', פ' סוף במעי5ה לחברו נתנה הכח2נהבפי'

 האונ5 א5א חייב אינו דלעולם כייל כילאדהרמב"ם
 ההה"כות, עבור דמים וקיבל 5ו כשמכרו ואףבלבד
 כתבחי ת"ז נהנה, כה2ום הוא נם יתחייב לאולמה
 תהכ5 5א בי' דכתיב משום הוא הטעם וע"כ ז'באות
 ובאות עו5ה. באוכ5 במכות ר"ש 5י' ומוקיםלאכול
 בין 5עולה בין אזהרה הוא דבא13ת יותר ב"ארתיח'
 שנמצא באופן אחד כ5 על אותו דמוקמינן קדי2לכל

 אחר איסור בי' טשינו שבעולה וכיון כמקו113איסורו
 זו איהרה טוקטינן 5כן אכ"5ה 3משום שהואבמקומו
 איא שאיבה בעו5ה נ"3 אכי5ה לשון בי'דכתיב
 א5א אחר איסור בי' מצינו ר5א קדיש ובשארפא3י5ה
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 האזהרה באה אכילה לשון כי' נוכר שלא לבדהמעילה
 לזה נם במעמו הדמב"ם ראמר חהו זה, באופןנ"כ

 וד"ל הסע"לה על יתר אחד 3איסור חייב הואשהרי
 ברבריו וכלל אוכל, כהטום הוה הרי האיסורואהתו
 כה8ום הוא כוונתו הנ"ל הא' לדין כו~רת, שניאלה
 אם אף ועתה אלו, כדברי הב' ולדין לד"ע שליחדאין
 דין דהדין להודות ע5יו עכ"פ לזה, כת"ר יודהלא

 להבעה"ב מחייב אינו פפורש דהרי הוא, וצדקאמת
 אזהרה שזו להריא דייק בפ"א וכן הנאה,כהטום

 אם קרש כל לשאר וה"ה כו' עו5ה מבשר"לאוכל"
 יומר רייק כת"ר שהביא המצות במנין גכן"פהנה",
 הוא וע"כ יהנה שלא הקדשים ובכל לא3ול 'טלאבעולה

 אם אף אכילה כממום המעי5ה הוה דבעו5הכדכתבתי,
 ש"פ בו ואין כזית רק שאכל כגון הנאה כהמום בואין
 תאכל, לא תהיה כליל האחר איםור נם בו שישבעת
 במעמו הרמב"ם כיוון שלישיוז 'כוונה שעוד דצ"לאלא
 על יתר אחר באיסור חייב הוא שהרי שאמרהנ"ל

 לן דמחייבינן דבעולה לן להורוית שבא והואהמעילה,
 האחר איםור בו שיש בעת רק הוא אכילה,משום
 עלי' ורביעי לאכילה שראוי שחי%3, 5אחרדהיינו
 חייב ודאי מחיים אבל תאכל, לא תהיה דכלי5האיםור

 עדיין ראויה שאינה כיון נהנה משום רק בעולהגם
 מ' דף במעילה שנינו ע~למה נושנה דהרילאכילה,
 כ"ח דף בר"ה וכן משהוקדשיה, בה מהעליןחעדלה
 דמעל דכיון יצא עו5ה של בשופר תקע אם ר"יאמר
 בעצמו הרמב"ם כתב וכן ודו"ק. לחולין נפקאבה

 משום חייב כעו5ה הגם יור הל' מעי5ה מחל'בפ'קנ
 אלא שחי3צה 5אחר ואף ש"פ בי' מחאית והיינונהנה

 משום עלי' חייב אכלו דאם דק הוא בעד5הדהחירש
 וכמ"ש. הנאה 'כדי בו אין אם אףא'כי5ה
 הקדש מרשות מוציא דין שאין כת"ר מ"שגם

 הנאה, כוטום הוא הכל אלא כ5ללהרכוב"ם

 במעילה מפורשת גם' הוא והרי קאמר, תימהדברי
 שם ויליף שינוי, אלא מעל אין כשעל תמעל כיי"ח

 כש"טינה השליח דא"'כ ועוד עי"ש, דליכלינהו,מעכו"ם
 ע"כ אלא מאומה, נהנה יא הוא הרי "תחייבבמה
 לבלן בנתן לומר שהוצרך ט' הל' פ"ו חרמב"םמלשון
 שהביא ומה חול, 'לרשווז הקד"ט מרשות שהוציאמשום
 ההוצאה כי זה הוא דהענין ק"מ, לא סהנהכהטום
 חול לר,טות כשנכנםה א5א הוי לא הקדשמרשות
 אם אבל חול, של הרשות לאותו קנויה שתהיהוהיינו
 הקו,ט מרשות הוצאה זה הוי 'לא לחדל קנויהאינה
 ולכן איתא, דרחמנא נ~א בי יאיתא היכא דכלכ%
 של פרוגשה הנוטל ז' בהל' מקורם הרמב"ם שםאמד
 אותה שיוציא עד מעל לא שלו שהיא דעת קלהקדןט

 ההפץ, תחח לחד5 לחברו נקנית היא דאזבחפציו,
 כהטך ולא הפץ 3ה קנה יוד בחל' אח"ז כתב יותר%וד
 נקנתה שיא כהטום והוא ס%ל, 5א הישדאל מןאם
 מועיל הוא למה במתנה קשה הלא וא"כ לחבדו,כלל
 הרמב"ם אמר 5זה תחתי' חפץ שום נתפס שמשכיון

 כשנתן יקשה עריין א"כ אבל נהנה, כהטוםכטעמו
 יא בפתנה הרי רחץ, כשלא מועיל הוא לסהיבין
 הוא ולמה ההפיסה, לא אחר חפץ ותחת לו,נתנה
 כלל עדיין יצאח לא ונם עדיין נהנה שלא כיוןמועיל
 זה דנם אמר לזה הבלן, ביד כשהיא הקד,טמרשות
 עת בכל ולרחוץ לכנוס רשות יו שיש במה הואנהנה
 אלא הוא עצמו דברי 5או זה ודבד מוהה, 3איןשירצה
 )סעילה מפורש המעם וה שאמדה הכהשנה דבריהוא
 אומר עוהוא סעל רחץ ש5א אע"פ לבלן נתנה כ'(דף
 רהתום' אלא ורחוץ, הכנס לפניך פתוח המדחץ הרילו
 המעות, קנו א"כ מוכן דהכל דניון כהשום פירשוהשם

 לא דזה דם"ל הנאה, מיקרי דזה פירשהוהרמב"ם

 שם הכהטנה בפי' נ"כ דבדיו ווהו סנין,מיקדי
 נ(כאש "אכל שלא אזהרה רהרי דברי על שהקשה מהגם

 תאכי אשר והנפש מקרא הוא הקרשאת
 דקרא הוא כן לא דתרומה, יא,כל מכי עדיף הואובמאי
 בי' נתיבא לא אזההה אבל כרח 5עונש רק הואזה
 י"ד דף בטכות ור"ל דר"י פלונתא לאזהרה א"אכיל,
 אומר ור"י תגע לא קדש ב'כל אמר דר"י היאע"ב
 דרש"י ואף יעוי"ש, כו', מומאתו טומאתואתיא

 אחר קרא הביא אלא הכי כתב לא ע"ב ו'שבועות
 התום' באסת תמהו ימהר, אשר עד יאכל לאבקדשים
 יעוי"ש, תנא דחד אליבי' דבריו ליישב וצרדו שםעליו

 אזהרה בו אין תאכל אשר והנפש קרא חאיועכ"פ
 לענין לא הביאו המצות במנין ע~הרמב"ם ואףכיי,

 איםורו מפורש זה דבקרא משום אלא הביאואזהרה
 הקורמין דברי ו'ככל אעמד בהטמהתי על לכןועונשו,

 טדרשא בבי 3מטמאי לגמרי מעלייתא מילי הני כיוכל
 באה"ר, דו"ש ידידו ושלוםתמיד,

 מורבאוויץ וואלףואב

 - ג ענה-
 הנ"ל לדיבשד

 מהמכ"א בפי"ד הימב"ם דבריבהבנה
 בחייבי מעילה גם ההטבדלא

 הנאתן כדרךשלא
 מאכלות מהל' פי"ר שכתב דהרמב"ם עודמ"ש

 חייב אין האסודים האוכלים כלאםורות
 מבב"ח חוץ הנאה כדדך אותם שיאכל עדעליהם

 איתא ואם אכילה, בהם נאמר ,ןלא לפי הכרםוכלאי
 הנאתן בדרך שלא גם ג"כ חייב במע"5הדלהרמב"ם

 בין וקאי וסעילה, וכה"כ מב3"ח חוץ לומד לוהיה
 וכהשו"ה קרבן 5ענין שונג חיובי על בין מזיד חיוביעל

 לוקין אין בישון שאסר בגמ' דיו"ח מלשוןשינה
 אסד יוהנן ד' דהדי להיפך דאיה מזה אדרבאעב"ל,
 הרמב"ם שינה ולמה שבתודה איםורין כלבלשונו
 שיאכל עד דייק %ם האסודים, האוכלים כלודייק
 איסוד הוציא אלא בלש%ו שם סיים וגםאותם,
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 זכר לא ח5א יוחנן ור' כו' אחרת פ5שוןאכילתן
 שבתורה אוסורין כל א5א אכילה לושון שוםברבריו
 ב"ב שינה ולסה חנאהן, ררך אלא עליהן לוקיןאין

 אלא איירי דלא בא לחורות ע"כ אלא ר"יפלשון
 כמעילח ולא לאכ"מה שעוכ!רים חאסורים"באיכליס*

 כסף אלא הן אובלין לאו ררובא ררובא בד"הרקרשי
 ורו"ט. פילי, וכלונלים
 הוי דשוננ התורה מי מעע" דם"ש עור1מ"טך

 רבכל אלא כן, אומר אני נם דמזיר,רומיא
 ובשוגנ במזיר, האיסור פרמי הכתוב לן פירשדאץורה
 ר' מצות מכל בשננה תהמא כי נפש כלל ררך רקאמר
 בשוננ התורה רתלי חזינן הרי ההמשינה לאאהשר

 התורה שפירשה להיפך הוא ובסעי5ה המזיד,בפחטי
 מעל תמעול בי נפש ואמרה דבשוג כמעילה הצורךבל

 וחטאה אמדה השח"כ שינוי אלא סיל איןואמרת
 פרמי לכל מתרומה חגט4 דאצא בנ"ש ללו2רבשנמה
 שפונם וברבר נהנה שפגם ומי ונהנה לפונםהצווזיו

 הקרקע מן ובחלויש כמשחר והנ"טעו ופניכא7ו נחנהבו
 אמרינן הפרטים יתר ובל שליחווע, עחגשטהובשליח
 ע"ב י"ח במעילה הש"ס נראמר רהבה, מעלתמעול
 ברמז אלא נאמרה לא דבמזיר והאזהרה עי"ש,ובי"ט
 תוכל לא הכתוב עיקר רהרי ענין אינו כאםמיעוט
 כח2ום רק אלא איירי לחוכטה בחוץ בשעריךלאכול
 לאזהרה אותו מוקמינן הוא מיותר נררךדובכל
 רוסיא רטזדר בי' אמרינן כסור סתום כלל וההאלמעילה
 ריניו כל הכתוב שם שפרט רבשונג רכמו הואד,שוננ
 כן ופנם ונהנה שינוי אלא כלל אבילה בי' נאמרלא

 התורה שקבע כה2ום אלא הוא הבי ג"כ למזירהאזהרה

 לשון בי' רבתיב לחומה חוץ בענין נרריך דבבלהאי
 איסור ג"ב בי' דכתיב עולה על שקאי אמרינןאכילה
 במעי5ה דנם קרא לן גלי אחר אימור שהוא אףאכילה
 אובל כמט'ום באכי5ה הוא למזיד בין לשוכב ביןשלו
 אבל האחר, אימור בו שיש במקום נהנה סה2וםולא

 לאכילה גפ"ע איסור בי' נמצא שלא קוד"2 כלבע1אר
 ופגם ונהנה לשינוי ההוא באופן באה האזהרהנם
 אכילח. כמטוםולא

 לי' רריש בשעריך 5אכול תוכל דש אף עויןכ2"ש
 ויצא בכ5ל שהיה רבר זהו  ט"ם 5עולהר"ש

 ירירי לי ימחול יצא, בולו הבלל על ~מד חכללמן
 בלשון לא אבל שבבתב בתורה סרה רק הואדזה

 עולה רוקא עולה לאופל שבא ר"ש ומדאמרחכסים
 ואם בסתמא למעילה ו~בא אומר היה ראל"כקאמר
 אנילה כה2ום הוא קודש כל רמעילת להשמיענורצה
 רדנבל מכלל עולה ומרהוציא קרש לאוכל לוסר ל1היה
 דהרי א"א רזה אלא יאסר עולה דדוקא ש"םנרריך
 בדכתבתי לוטר אנו מוכרחין 5כן כתיב נרריךכל

 האזהרה אבל לבך אכ"לה לענין רק לעולהדאפיק
 רברי וכבל אכילה סחסת וצ5א הוא קד"2לשאר

 מירי. לא ותוהראשגים

 נו וכיוצא עולה בשר כתנ הרמב"ם ר"רי עור1כ8"ש
 זריקח, קודם הטאצן ונהשר איסורים, חואוע"כ

 חרמב"ם סמעם בהריא איסורים )רחנה הוא כן5א
 א"א חרי וא"כ דדייק, בישר ובלשון חתיכותב5שון
 לנאה דאשכ זריקה קודם חוצשת לכשר ק8ניון יומרכ"כ
 הר8בשם ליברי קלסי' שם הראכ"ד וכן איסוריכקאפיק
 אלא חסאשחס ולא טאכור עולה רדוקא ספורשואמר
 לאהר לאיוורים ההש ראמר כו גכיוצא "רמב"םכוגהץ

הזריק"
 כלי* דבולו המשיח כהן ולכונדאע כהן ולמנדען

 אבל תאכל, 5א דטהיה כליל בהו חכחיב ורו"ק,כעולה,
 כה2ום לאו רירהו לאו זריקה קורם דעששת בובשרבאוכל
 מהלבות י"א פ' בריש הרטב"ם ובם"ש הוא,מעי5ה
 זיו כספרי בזה הארבתי ושם עי"ש, הקרבנותמעשה
 ולענין שוסנ לענין בזה יהיה ההנ"ם עי"ש,כהטנה,
 מעילה מהל' בפ"ג הרמב"ם ~ם"ש סע"לות,קרבן
 ורו"ק. עי"ש, י"א,חל'

 באה"ר, דו"ש"דירו
 טורבאוויץ וואלףזאב

 מזמיסן
 יוםףיר

 כמה שיפהע ובבט1ר - הנ"ל,בענין
 ואה נהנה וזה שלידצת בעניניאחיונים

 אמרינן לאנתחייב
 הגהם"ח חתן הממררמודב

 האחרונים גרולי כמה שיכצן לפי לבאר יאיתידגה
 לפי לתרץ לי יש לענ"ר רצאורה יה,בענין

 הרמב"ם על לתמוה שמתב במה זצק"ל מו"חביאור
 רנ"כ הנאה  בוצום סתנה דגוהן נם נתחייב 5ארלטה
 כדמפר17 טוה"נ משום עכ"פ הנאה בו ישהנותן
 עי"ש, פ"ה, סוף במע'ילה לחבירו נתנה הכא2נהבפי'
 קירושין  סהתום' ביה, עור להקשות לי שנראהנמה
 אטרינן לא ימתחייב וזה נהנה זה שם ר4%מר"נןמ*ג
 אמר ראם מתחייב וזה נרבה זה אמריגן כמעילההא

 אין דתתם ותירץ חייב, הקרש זה ככר אכ"ללישלם
 רסרי' חגבהה אשעת כ"א אכילה אשעתהטעי5ה
 י"ט במעילה עור וכ"כ לחולין, 'ונפקא משלאגבהה
 לימול לחבירו שנתן מיירי חבירו דאכילתראני5תו
 כה2ום נתחייב ווה נהנה זה מקרי ד5א "וכלוחבירו
 איסור עירוב שייך איך דא"3 הגבהה, בהטהשהרמעל
 ואיסור הגבהה סשום בא הסעי5ה אימור האאחר

 נתחייכ שכבר דכדון אבילה בוצעת בא בו1ראכילת
 כמה לן א"כפה מאי א"ב הנבהה כא2עתהכדצלח
 לפי אבל עולה, בשר אכילת 9ל אח"כ עוברשתאדכל
 נצזב דהוא בזה י"ל זצ"ל הנהם"ח מו"ח שלביאורו

 עולה באדכל ובי' וסוקים לאכול 71דכל 5א רכת*בבוצ!י
 דמוקמינן קוד,2 לבל בין לעולה בין א"הרהרהוא



 ף כם ךי אדדוןענמים ךי
 במקוסו, איסורא שנמצא באופן אחר בבלאותו

 אכייה כהטום עמהוא בסקומו אחר איסור מצינוובעולה
 באנילה אלא שאינו שלו אזהרה איסור מוקמינןולכן

 דאותו הוא רטעסו גוטום הוא הרמב"םלשיטת

 רהרי הנאה, בו שאין ואמ האונל, מתנום הואהאימור
 בהק והאריך הגאה, פה~ום ל3עה"3 מדר"ב אינוכטפורש

 אס אף אכי~ה כאטום רק הכאילה היא דבעדלהלבאר

 כן נם להורית שבא והוא וכו', הגאה שום בואין

 בו שיש בעת רק התו אכילה משום מוויבינןר3עאה

 שחימה לאחר והיונו רשונל, לא תההה כליל אחראיסור

 לא תהיה דכליל האיגשור עלי' ור3הגה לאכילהשראוי

 עי"ש, כעולה, נם חייב וראי סחיש אבלתאבל,
 ע'ולה מבשר חתיכות כשחיו רגרירי דלהרמב"םוי"ל

 איסור ורבעי לאכילה שראוי שחיטה לאחרדהיה

 אשעת בעויה הייב לא דאז תאכל 'לא תהיהדכליי

 על ולא האבולה על היא רהמעילה רק אלאהנבהה

 נתב זה וכאטום ביאורו, לפי שכתבתי, כמוהנאה

 מטעם ולא שלד"ע, דאין גמטום רק בכעגשוהרסב"ם
 חיוב ראין כוטום אג!רינן לא נתחייב דזה נהנהרזה

 שכתב. כמו 'הנאה מטעם כא ההואמעילה

 קירושין 3המקנה זו קה?יא מצאתי באמתאבל
 אי הר"ם מובר איך רממ"נ שם,שהקשה

 עירוב שייך איך א"'כ הנבהה אשעת שחייב3דירי
 הגבהה בוטעת בא המעילה איסור הא אחראיסור
 איכפת ומאי אכילה בשעת בא בשר אכ"לתואיסור

 עולה, 3שר אבילת על אח"יכ עובר שהאדכל במהלן

 כאן אין בלא"ה א"כ הגבהה כהטעת מעל לאואי

 ויוחק אסרינן, לא מתחייב ווה נהנה רזהשליחות
 סובר והר"ם האכילה ער מעל לא רבאמת לומרקצת

 ליתא זהו כשזחייב, וזה נהינה זה א'מרינןדבמע"לה
 בבהכען ה"ה בהדיא כתב מע"לה ביהל' הרמב"םרהא

 מעלו רכולם לחביחו וחבירו יח3ירו נהנו אםקדשים

 ואפילו אכילה שום בלי לחור בהגבהה שמעלהרי
 בהגבהה שמעל הר"ם סבר נמי לחדלין יצא שלאבעולה
 ובראב"ד עי"ש א,כילה, שום 3לילחוד

 שהביא סל"א חאו"ח יו"ט עוננ ב5' ביהוראיתי
 בזה והאריר המקנה, בשם זו קושיאיג"ב

 שכתב רבוה הנ"ל קרושין ת21וס' רברי ולבארלתרץ
 כהיום המעילה אין הנבהה כהטעת שמעל דכיוןהתוס'
 בכוה ה5וילה עשה בעצמו ש3עה"ב אלא כ%שליחדת
 איכפת לא הוא שליחות סמעם דלא וכיון לו,שנתנו

 גופא הנותן שזה כ"ון מתחייב וזה נהנה שוה טהלן
 רקתני והא כ%, שליחות רין בזה ,ואין עבירהעשה

 א5ך והדא חתיכה ליתן אסר כ' בוטעילהבכעזנ"תין

 שמעל מה סהנלו, כולן שלש נטלו והם שתיםטלי
 הוא שליחוח מדין לא האורחים 3טילת ע"יהשליח
 והביא לאזרחים, שנתן המעילה עצם שזהו אלאבאמת

 בשם השוא5 בפ' גב"מ מתלס' ספט"כ 5יה ראיהעוי

 לפי אל8 מעל רלא השו"ש ושל קררום דגותןהר"י

 מחמת מעל לחבירו רהנותן וא"א כולה לפי ולאמוה"נ
 לפי למעול צריך א"כ הנותן, שליחות עושהשהג!קבל
 של סעילתו ראין א"ו כיה, נטל השליח רהאכולה
 בעצמו ש5ע4 נהינתו מטעם אלא שליח מטעםנותן

 טוה"נ רק הוי הנהינה דהנאת וכיון הנתינהמתמת
 מעל לא אמאי ובאסת המבו, טהה"נ למי רק גצגללא

 נרע ולא הנותן בצווי נסל המקבל באמת 'הא כולהלפי
 ממון דשנין נמ"ש ועכצ"ל כולה, לפי וימעולכהטלורו

 קנין מתסת הנותן יחייב א"א א"כ הנאה מקרינמי
 יא מתחייב וזה נרגה דזה שליחות בתורתהטקבל
 בעצמו, עשה שהוא 4מה אלא לחייבו וא'ש4מרינן

 שזה טוה"נ לפי רק מעי שלא ז"ל הר"י דשתלהכי
 נ'/ר בקירושין רטובר לר"מ עוד שם דהאריךמעל,

 סשכחת ולא מתחלל, אין בש'וגג מתח% במזיררהקד'ט
 ייכא לרשות מרשוח ףהוצאה באכילה אלאמעילה
 איתא ררחמנא בגזא ראיתא היכא רכל )שו?וםמעילה
 רהא ועור לה, כהשכחת היכא פמעילה שליחותא"כ

 וזה נהנה זה הוי רהא שליחוה לינא בכה"נבלא"ה
 כשאמר כע2חייב הלר"מ דכתב בזה והאריךמתחייב,

 בשינוי קנאה הלעימה רע"י כוטום ואכול צאיו
 ריגן מהא כג!"ש הגבהה בלא אף בהקד,ט קונההטינוי
 ולא בה רר שלא אעפ"י רמחייב ביתו בתוךבנאה
 לרשות מרשהת הוציא ךלא נז3ר הוא ונם כילפהנה
 זה שייך לא ובזה ש'ינוי 3מטום חייב אפי"האחר,
 כמו אכ"לה באימור כדירי רלא כיון כותחייב חזהנהנה
 או מעיו הנאת על חורה שחייבה החלב את אכולבצא
 כמו הנאה כהטום א"מור דאין והיכא ,גרונו, הנאתעל

 נהנה עו"א~ליח אף הכ!שלח כעעחי"ב 'הקרש חפץמשנה
 שע"י השיניי רהי"נו הנאה מלבר חיוב עור שישכיון
 רמתחלל ר"מ מורה ובשיגוי הקרש מרשוה מוציאזה

 הוי ו4כילה מתח,ל ראינו סובר הנבהה ע"יורוקא
 אם ולכן מצה, לענין האחרונים כמ"ש בלעימהש"נוי
 שפיר מקרי בלעיסה שינוי יעשה שהאופי 'אכולצוה

 צוה אם ה'נבהה רע"י מעילה דבחיו3 ורוקאשליחות,
 כעצמו שהנהתן אלא שליחות מקרי 'לא ליטוללחבירו
 שינוי יעשה שהאוכל לא,10ל צוה אס אבלמעל,

 לחבירו באוסר ררוקא שליחות, שפיר מקריבלעיסה

 שצוה מחמת שליחות שום בלי הוצאה רהויליטוי
 הנותן הוא דהכה~לח ררויוט לנתינה ורמי ייטוללו

 שינוי בקנין אבל ב,נתינתו, ומעל הסהבל יהואוהנוטל
 הוצאה מקרי דהשינוי משום ט% הכהטלח צווי בעידלא

 ה3מ?לח הא א"כ בעדלם, צווי שום בלי לרשותסרשוה
 נ3ף ואכל שינה אם רהא ו3והבל, 'נהתן בתורת מעללא

 אזלינן בשוננ מעילה עיקר דהא נמי, נתיטתו בלאמעי
 רבהריוט להגביה לחבירו הבצוה הריומ קנאתבתר
 המקבל אין הנותן ציווי ובלא וסקבי נותן בעיכה"ג
 מקרי לזכוה יכול הטקבל ציווי מכח רק לזכווזיכדל
 שע"י שליחות שום גלי לרושות מרשחע 'המוציאהגוהן
 אלא זכה 5ש הסקבל אס אבל המקכל, זכה דירוציווי

 ופהבל, ?יוף געי 5א שיבוי הא דאבילה שינויע"י



 ף ם יי אקרהשמרם ד'%
 חכעה"ג אין אשכ קתח גגף לקטת בעצסו רצהשם
 טרשות היצזא זה ואין ל**כוי לו שצהה 0מהטעל

 5הקנין מצטרף הציווי שאין רידו בציווילהשאת
 5בעה"כ חיוב "* קליחלת סטעם ורק כח,רהש5יח
 רידו ש5יח אוה באכי5ה1 51וכות 5אכח % צוהרח*א

 שליחותו שינוי ע"י בעצט קגה חשהבשליחותו
 יו"ט, היוע סברה זהו - ש5יחווע שייך כזההשפיר
 מהלכוח בפ"ז הכ"ם דברי לי"צב בא שכתבעי"ש
 שהקשה בהמהנה ק*טצאהזי בגשה ונם מקהשילזו,מע"מה

 לא לאכדל לחגירו באומר דבאמת זה והוא כן,נסי
 כתב לחבירו סתם בנותן רדוקא הגבהה סה*עתטשל
 באומר אבל הגגהה, גושעת דמעל בשו5ת ז"5הר"ם
 לו אמר שלא באכילה אלא קכה 5א לאכוללחבירו
 בקושיתו התוס' שסוברים הכמו לאפי איאליטול

 הא מ"מ האוכל בהנבהת מעל דלא נהי סיהועוהבשנו,
 אינה דעולה דאף ב,שוגג בשינוי קנה האכילהמ1עת
 גהשנם 3עו5ה סעל שבמגבהה כמו מ"מ יחוליןזוצאה

 קובה שבהדיוט דבר דכל גכם"ס קונהשהגבהה
 וכטו בעולה כמו לחולין, יוצא השא*נו אף גזעלבהקד,ש
 יאינו לר"מ בשוגנבהקרש

 מתח~
 מעל ואפי"ה

 אמר אס שליחות מטעם הוי שסיר דשי0ויוסעילה
 כעצמו חוצאה סטעם ולא שעוי, 15שותלשליח

 שבעה"ב דנימא ד~נעה"ב ציווי ע"י 3א לאדהשינוי
 דין אלא 5כעה"ב הוי ולא 'השליח, ששינה במהמעל
 לא וזה נהנה וזה בסיילה, שלד"ע ו"ש לחודכהשלח
 זה קריך האכילה דעל דנהי כאן שייך לאכאזחייב
 שייך לא מעילה ב,ו שיש השינוי קנין על מ"מנהנה
 מ"מ נהנה זה שייך נמי ממון יבקנין ואף נהנה,זה

 נהנה ומקרי לחולין דיצא רבעה"ב 3הקדשהיינו
 בשום לחולין יצא שלא, בעהלה א3ל הממון,נקנין
 בשליחות מעל ושפיר טעל ווה נהנה זה סקרי לאאופן

 דעיקר כיון הבעה"ב מעל לא זה כאטום 'ורקהסהילח,
 ולא עושה שהוא בשינוי אכילה בשעת'מעילתו
 ה'יא והמעילה לאנול אלא לו נתן 5א דהאבה0בהתו
 עולה בשר אוכל 'הוא אכילה ובשעת אכילה,בששת
 שמתערב כיון שלד"ע, ואין אחר איסור ג"כושושה
 כשעת בא דהמעילה ואע,נ 0מעילה, עם אחראיסור
 כדאמרנו הבליעה ב"טעת בא תאכליה ואיסורהלעיסה
 עד הוי לא בנפשו גשעחייב תרומה גבי ל'בכתובות
 רתרומה חיוב גבי רוקא היינו קני, ומש'לעסו לו,רבלע
 בליעה, דהיינו מכהט א'כ"לה על רק מיתה חייבענאינו
 הוכל מלא דאזהרתו זריקתו לפני ערלה בישראבל
 כמו אסור נמי ובהנאה ט"ז, במנות בדאמרינןלאגול
 אבוה כר' דקי"ל מע"ק מהל' פי"א הלח"מ,צסתב
 וכ"כ בכהטמע, הנשה איסור לאו ז*כילה איסורד"א

 לוקה שאינו שכתב אלא מע"לה מהל' בפ"אהמל"ם
 איכא מעילה איסור ולבד אהמש %יסורא אבלבהנאה,
 ראטור וכיון זריקה, קודם ערלה מבשר הנאהאיסור
 עולה מבשר הבאה איטור 3"כ בלעיסה א"כבהגאה
 וכיון הקדשים, שבכל מעילה איפור חוץ זריקהקודם

 איפור נ"כ גא והסעי5ה השינוי שגא ה5עיסחשבשעת
 אי0ור פהערג אאכ גיעשה הט*תי חיעו ש5האכאת
 ש5יחות עם דפשמהערב ז"ל חר"ם כהג השפיראחר,
 שטחות רעם בעולה כנון אחר איסור מע*5חאעער
 אשציח מח אאתח*ה**כילה

 5שכ~
 ח%יסא ע*י *5שנא

 5עיפת 0שעת ע~ה בושר לגיאע אשור נ"כמתערכ
- אמעספהא. כרגרי שדאע איןאסיען  תהת זחו 

 הנ"ל. יו,ם חשט סברתשל
 שהקעמה וצק"ל הלוי חיש רבינו בחיה*י ש"ישונ

 וז"ל הנ"ל הרכזב"ם על סעילה בהל'נמי
 הכא והא כתב מ"ג מקידהשין התוס' שהבשולאחר
 על היא כשהגעילה קאי בע"ג הרי הרמב"ם דעתלפי

 ליכא הא  התבבהה יל דאי ההגבהה על ו5אהאכילה
 על היא כשהמע"לה דעאי יכע"כ עולה יבשראיסור

 דאין לטעמא הרמב"ם הוצרך למה קשה טו"כהאכילה,
 מתחייב ווה נהנה זה מצינו דלא לי' ותיפוקשלד"ע
 איסורא עיקר דכל דכיון ו'תירץ ההוס',רכקושייו
 מעל אין כמגל וזמעל כי 3מעילה דרשהנן הואדמעילה
 הוא מעילה איסור יסוד דכל בזה דיזבואר "צינוי,אלא
 שיעורו דמעילה כוהא ושהכח וכן היד,ש, 'נזל דיןכהיום

 וא'כילתו מהובה לזטן המעילה את וצורףבפרוטה
 נזילה מדין הוא כ"ז אשר פהמטרפין חבירוהשכ"לת
 ושיעורו נווני, בגל ימזוטרף הו** ולהכי פואשר

 טשום חוא איסורא עיקר דבל וכיון גזל, כדיןבפרוטה
 הדין ע"ז עף"ך 'לא יצוכ 3פמילא א"כ הקדשנזולת
 חיופא עיקר דאין 'כיון מתחייב וזה נהנה זהדל"מ
 גזילת ככל הוא הרי א"כ גזילה מדין ורק חנאיהסדין

 עולה ובשר איסורא דהך ואף הנאה ע"י שלאדעלמא
 וזה נהנה בז'ה 'הדין בי' יושייך אכילה איסורהוא

 מהניא לא אגמעי זה הרי אפל אמרינן, לאכעעחייב,
 ברבר דרק דמעי5ה, ,איסורא 'לענין השליחותלבטל
 ד"ע 3הק1ליחהת שיש דכל דינא דהוי הואעבירה
 וזה נהנה בזה כהטא"כ לנמרי, ההשליח'ות בטלהכזמילא
 כהטום הוהוא עילה דבשר חיובא דעל נהיכטעחייב,
 חיובא על אבל שליחות דין חיילא 5א 'הנאהאיסור
 שליחוח, דין חיילא שפיר נזילה מדין ישהואדמע"לה
 ש'לד"ע, דאין ל13עמא הרמב"ם עשהוצרך זהווע"כ

 עי"ש. התא', קושית היטבומיושבת
 וזה נה3ה דזה דאמרינן 3כמ"ם לחקור דישדנלענ"ך

 לו דאין ההכא אמרינן לא מתחייב5א
 כהטום ישלם, להכהצלח חיוב יש אם לשלםלתשליח
 אמרינן 5א מתחייב וזה נהגה זה אמרינן דלאדי"ל
 דילמא או 'נהנה, דוה כיון לגמרי "טליחות דיןלבטל
 דא'מריגן יק זה, כמטום לנמרי השליחהת פטלרלא

 אין אם אבל רנהנה, כהטום לשלם חיוב יש'רהשליח
 טחויב אז בטל השליחות דאין וכיון יטלם להשליחלו

 הנ"ל יו"ט בעוגג שראיתי מה 'ולפי לשלם,הפחשלח
 עליו שהרעישו רצ,ב 3סי' הטמ"ע לדעת מפורשכתב

 יד לשלוח שרוצה אמר המחבד שם בכהט"כהאחרתים
 עי"ש עדים, בפני כז יש*וסר אעפ"י חי"ב איכובפקדון
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 סשלא דוקא חהיינו דנראה כתבתי גפריועןבםם"ן
 או חיוג בר עאשינו או אחרים של שהוא ואטליחידע
 הא דאל"כ קפ"ב בר"ס וכם'אט לשלם במה לווטאין
 שם ובנהיבות בקצה"ח ועיין עי"ש, שלד"עאין

 יו"מ בעוננ ועי' עי'אט, ישלד"ע ב,ש"י דהאשהעשו
 עצמו עבור לשייח צוה אם קאי דה0מ"עהנ"ל
 שליחות איתרבי דלא 3~עבנו כבר דבזה שליחקשל

 נהנה ובזה מתחייב, וז'ה 3הנה לזה דדמי משוםבש"י
 אין אם מיהו לשלם, לו יש אם השליח דחייבאסרינן

 רהאי לשלם השומר דחייב הסמ"ע דעת לשלםלו
 יש באם איא מהני לא מתחייב וזה נהנה דזהסעסא
 החיוב פקע לא לשלם לו אין אם אבל לשלםיו

 שצ:ה מיירי שהסמ"ע שם כתב והנתיבותמהכוטלח,
 לא טתחייב וזה נהנה זה ומשום לאבוללהשליח
 דמטעם מפורש הוא יו"מ העוננ ולדעת עי'"ט,אמרינן,

 הוא הסמ"ע לדעת אמרינן לא סתחייכ וזה נהנהזה
 דאין היכא מהכמטלח לנמרי היטליחהונ כטלדלא

 דלא נהי דבמעילה לדידן נב וסינה לשלם,להשליח

 להש4יח אין אם מ"ם מתחייב וזה נהנה זה48סדינן
 לחייב אלא מעמא האי מהני דלא הכהטלח מעללץ4לם
 להשליח דאין היכא לא אבל לשלם, יש אםהשליח
 ואחרי הכדטיח הסעילה להבקא מחוייב דאזלשלם
 הוא עולה בשר דהך וכיון הע1ליחות לגמרי בג(לשאין
 וזה נהנה דזה הדין בו רשייך ואף אכילה,איסור
 כוטום לנמרי 3מלו דלא כיון מ"מ אמרינן, לאמתחייב

 הרמב"ם צריך להכי דנזילה, טעמא גלא השליתות,זה
 הרימב"א לדעת כן לא אבל שלד"ע, ךאין כהטוםלומד

 והשאילה מחבירו פרה 'בשוכר ל"ה בב"מדהקשה
 בה שיח שלא לישבע השוכר צריך הא דהקשהיאחר
 אם יודע אינו דהא לישבע יכול אינו וזה ידדה?ואל
 שכעעה אף הראמטון חייב דאז ירו בה שלחהשואל
 ומחוייב רמי הראשון של 'סשילותו דהטני דהאכדרכה
 'טייחות דמי רלא ותירץ יר, בה ץ1לוחו3ששלח

 משע אם הראשון חייב ודאי דבפשיעה לפשיעהיר
 אכ4 יפה, לשומרו עליו קכל הראשון שהריחשני

 השני יד בשליחות הראשון יתחייב ימה ידשליחות
 רמי יא הא שני של יד בשליחות ינאבדה שלאכיון
 ראין המשלח שפמור הגזול צ% לחביהו לאומראלא

 דיש מקרא דמרבינן הוא ומכירה דבטביחהץ1לד"ע
 מרבינן יד 'בשליחות גם דהא בקצה"ח זעי"שלד"ע,
 יו"מ העוננ כתב הריטב"א ומדברי עי"ש,שלד"ע
 מתחייב וזה נהנה בזה כלל שליחות דין חלה דלאהנ"ל
 עבורו יד בח שלח יחטני ההטוסר שם רהא אמרינן,לא

 באונסין השחכר לחייב רק דנין האנו בעין הואוהפקדון
 נהנה בזה דגם ניג1ו ואם שלוחו דשואל ש"יממעם
 מתחייב א"כ הכהטלח ע"י שליחות דין חל גאזחי"בויה
 יד שלח שההטליח אתר באונטין השוכרשפיר

 שלח שהשואל דכען טהבר רהריטב"א %"1בץמליחחעו,
 כאטום שוכר שליחות דין כ% ל"כ1ש עצמו  עבודיד
 דסי שוכד וינבי אסרינן, לא מהחי"ב ו1ה נח3הוה

 נמצא עי"ש, כיל, יד שליחות כאן היה שלאלכסו
 הריטב"א דשתיפי

 כלל השליחוח חיח דלא מבוא-
 הכא וג"כ אמרינן, לא מתחי"ב וזה נהנה דיהסכעם
 לשלם לו דאין ו1וף השליח לעולם מחויקב מעילהנבי
 השליחות דבמיל כמטום הכהטלח מחוייב אעונ"3
 בהך הוא הימב"ם ידעה 4הכי זה, 13טעםלנמרי
 ומשום אכילה איסור כהשום דהוח עולה דבשראיסורא

 זה בצד רק הוא אמרינן, לא טזחייב וזה נהנהזה
 מרנהא לא אבתי אבל השליחות בטל א3ילה ע"ייובא
 מצד דהיא דגיעילה איסורא לעגין השליחווזלבטל
 במיי ואז ש4ד"ע דאין כ"טום אמרינן יהכינזילה,

 שי מעמא זהו הנזילה, מצד נ"כ לנמריהשליחהז
 חיימ רבינו תשובות 'הגאון הבינו דעת לפיהרמב"ם
 דישי3אן הנ"ל, יו"מ העדטנ נמי כתב ובזה הנ"ל,הלוי

 בצא שמאי מודה הש"ס קאגמר דיא הא א"'טהסמ"ע
 וזה נהגה בזה אמרינן דלא עו4ה בנידוהתחמם
 חזקן כשמאי קי"ל דלא לדידן גם נ"מ דהויפזהייב,
 ולפמ"ש לחוד, הזקן לשמאי רק חהוי נ"מוהאמר
 וזה נהנה זה אמרינן רלא נהי רבמעילה א"שהסמ"ע
 דלא הכהטלח מעל לשלם לשליח אין אם מ"מכשעחייב

 לחייב איא מתחייב וזה נהנה סזה טעמא האימהגי
 הכךטיח חייב לו, אין אם אבל לשים, יש אםהשליח
 עי"ש ינטרי, הכהטלח פטור ועריות חלב 3קמלהכי

 בנזיר י'ע באות זצ'/5 הנהמ"ח מו"ח סברתדבנעיכ4
 כדבר יו הוה הוא ביין אסור שהואדכיון

 בודאי מלשההתו 'טיגמאס ד3ר בכ4 הוה ולאהנמאומ,
 שתי והרה אחשביה הדר הרי אותו יישתה ישובאם

 ממנו שפרס 4אחר ביין אסור שהוא כיון אבלשפיר,
 מחכדו ו'החשיב'ו יהדר יוכי יא שוב הריומאסו
 ימי כי יכן ברצונו ע4יו אסרו 'מכבר יאחראיסור
 ש4כי היכא רוקא וזהו כלי, היא שתי' 5אונזירותו
 בדירו תיי דהאיסויא ורק ושתי' אכייה הוהאדם
 תרומה, חכ-ו כסו העולם יכל אסור שהוא במהויא
- זצ"ל, מו"ח 0ברתזהו  הוה רזה אמרינן אי ולסי"ז 
 דהא להקשות שיש בגפה נמי י"ל הנמאס 'בדברכמו

 חייב הכפורים ביום הטחננ וזרומה האוכל 'כתבבפה"ז
 נבי דהתם שפיר לוערץ יש הבזה דפמור, מנזירומ"ש
 הוה רלא העולם לכל הוא האיסור הא הכפוריםיום

 לומר אפשר אב4 מזיק, 6טעם רפסור הנמאסיכדבר
 דגשים לפי אמרינן אי ווקא דזהו ב"ה להעירשיש

 כהטים, מידה ר5סי מעיקרא דס"ר מאי לפי אבלכהשלם,
 רנכטוט כהטום חזי דלא 3הי מחויקב נזיר 'נבי גםג"כ
 חזי דלא אף כהטלם מודה לפי גש"ם דירו, לנביהוא
 האכי5ה מחמת רק שנחנה במה לשלם צריךואין

 בל ככע האסורים רברים אף אכייה חשיבד,טפיר
 נבי נם וממילא בשונג איסור אכימע על חג1וותחייבי
 נסה אכילה כמו רהוי כתכ הוא א'בל סחויב,חגיץ
 חשיב אינו ראצלו כיון הרמב"ם ממעטינו 3ן עלאהצר
 היא עאעיה לא יין ששהה נזיר כ"כ פמור 3ללאכילה
 ולפענ.ד בזה, וצ"ע יאכל, גי בי' קרינן לאכלל
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 שנמאס, כמו סמש הוה נזיר נבי אי דברינובעיקר

 מקרא הוא הקודש את טמא יאכל שלא אזהרהדהרי
 דתרומה, קרא כלשון מכהש שהוא וזאכל, אשרדהנפש
 "8 נבי ע"ב נ"ד שבועות הגמהא דהקקוה בגש4יהש"כ
 כו' טמא בו ואילו ובו' ד"ה והייב אדעז אבילהאוכל

 בזה, ירויה ומה וכו' שבועה בדאמר 3מיוליתשוב

 ט5שש, של ג~ה5שאות פטור ויהיה 5טוסו ינשבע כיוןהרי

 זצ"ל הנאון הרב הקשה זאת דקוישיא הנראהוכפי
 מו"ה של השנוה בתשובה שראיתי במהמקאלטינאן,
 דברי על שהקעמה מה גם להנ"ל ע~כושב זצ"להנהמ"ה
 מקרא הוא הקודיש את טמא יאבל שלא אזהדהדהרי
 יאכל מכי עדיף הוא ובג2אי רטוכל, אהשרוחנפש
 שכצזבתי במה השואל של כוונתו דיהו כהשטעושרומה,
- כהצבועות,להקשות  כן דלא לו תירץ מו"ה אבל 

 לא אזהרה אבל 'כרת לעתש רק הוא יה דקראהוא
 ור"ל דר"י פלשתא לא1הדה אלא כלל 'בי'סתיבא
 אשד קושיתו נסי מתורץ ובזה עי'"ש, י"ד,במבות

 עי"ש. 1"ל מהאלסינאן הגאון הרג קושית  הואנודאי
 דקי"י מה לפי הענין בעיקר להבין ישולכאורה

 האטודים דברים מוכד נבי רל"ד טי'בה"ם
 לשלם צדיך דאין בשוגג האטורים יברים יכאופלדקי"ל
 הנאה מיהשב לא איסור דאבילה והטעם שנהנהמה
 הנאה לאו הא שנהנה מה לתשלם צריך אמאי ה"נוא"כ
 כשוגג היב באיבל במו אכילה דמידהשב ונהיהיא,

 יהיה לא וא"כ היא 'הנאה לאו מ"ם אכילהדדהשיב
 בא דאז היבליעה בשעת ששוה במה אלא לשלםצריך
 פהות רק שוה ולא אימאים כבי ואז ההוכהעהיוב
 ב1ה וראיתי ל"ג, כתובות תתום' כם"ש פרוטהכהשוה
- 41אע, הקשו מהאהרוניםו2כמה  רבתרומה י"ל אבל 
 מה לשלם צריך דאינו אסורים דברים למוכר דמילא

 הוא, איטור דאבילת כיון השו הנאה דלאושנהנה

 איטורי מתקין לא מ"ם המעית לוקה 15 ריה1ידונהי
 בתשלומין כהשא"כ הבאה השהב לא ו~ךכהבי

 בתהשלומין איסורי' ום"תקן נונהו הכפרהדתדומה
 כפרה לוה הדה ישלם ואם שנהנה מה 'לשלם צריךשפיר
 שייך דלא נראה ולפי"ז הנאה, האכילה  מיהשבושפיר
 דאית וכיון להוד תרומה איסור רק היה לא באםאלא
 איטור עוד הוא באם אבל 'הנאה מיהשב בפרהליה
 דאיבפר נהי תרומה של יין ששתה בנזיר כטואהר
 ליה איכפר יא 3זירות איטור ס"ם תרומה אכילתלי'

 דברים מוכר נבי כמו הנאה ליה 5!יהשב לאוממילא
 דמים לפי ההוכהם את לשלם צדיך אין וא"כאסורים
 ומה לכלום, שוה ואינו אימאים ככר הבליעהדב,ןעת
 מיהשב לא איטור אכילת דהוא כיון שייך לאשנהנה
 רק מועיל דאינו 'בתשלומין יתוקן לא ההאיטורחנאה

 מעמיה ושפיר נזיהות לאיסוד לא אבללתרומה
 תרומה של יין "ששותה דנזיר ותוספתאדהרמב"ם

 אך אברהם, בית בס' האיתי בן וכמו מהוכהש,סעשור
 לפי אבל כהשלם, דמים לפי רקיי"ל מה לפי דוקאזהו
 מהוייב בנזיד גם א"כ מידה, לפי מעיקדא דם"דמאי

 הא מ"ם דאיסאים מהמת אכילה בשעת הזי דלאנהי

 מהמת לשלם צריך ואין הזי ולא אף כהשלם מודהל5י
 אכילה השיב ד"שפיד האנילה 25חכצן רק שטהגממה
 על הטאות היהכי גל במו האו2ורים דברים עלאף

 כמו מהייב הטע נם וממילא ב~שהש א"טוראבילת

 מאי לפי להבין צריך אכתי אך סהודם,שנתבתי
 אם4שי א"כ כהשלם דסים ולפי 3ריוה"ג דאתיאדדתי
 הוא, דסים דלפי כיון דפטור נזיד 3מו דלהוי5אשלם

 המסקנא דלפי ש3תב הנ"ל אברהם בית בם''וראיתי

 היה בתרו5פה רק בהמץ מזיד שהיה כאזנ"תיןכיירי
 דנהי שנהנה מה לשלם קרא צריך שפיר וא"כשהננ

 אבילת ומהכשז לשלם, צריך שנהנה טה ט"םדאימאים
 מהכטן דהא ז"א הנאה, השיב דלא שייך לאאיטור
 התשלומין ייי על אכילה והשיב כפרה ליה הוהושרומה
 היה דהא הנאה הוה גמי המץ איטוד דמהמתכג"ל
 ולא הנאה, דהשיב פשיגח4 בבך ורצה ההמץ עלמ1"ד

 נקפאר מ"ט אבל עי"ש, האטורים דבדים למוכר'דמי
 הכפורים יום באוכל הרסב"ם י4כתב ממהליה8ב
 בשתיהם, שוגג שהיה אף דכהפמע ההוימש את'דכהשלם
 בית בם' ועיין דפכץר, לגזיד לגמרי 'דמי ליהויוא"כ
 די"ל ב1ה, לתרץ שבתב פטהים במס' הנ"לאברהם
 רהא כו' צדקים ד"ה ע"ב ה' הולין התוס''לפכהש"כ
 רבא כצומא דבלא"ה הבשילי' בסים כמה רבאדאמר

 בשעה רק היתר הוא דהמאכל כהשום היינודמערבא
 דאכילת דאמרינן דהא נמי י"ל א"כ ע"כ,האטורה

 איטור גא'כילת היינו 'הנאה דהמיב לא איסוררבר
 הנאה הוה ולא בזה צדיק מבשיל הקב"ה איןדאשכהן
 כמו האטורה, בשעה רק 'היתי של כמ14בל כה8א"כנמי,

 דנהי הוכהש הייב ולכך הנאה השוב שפירביוהכ"פ
 שנהנה מה לשלם צריך כ!"כ! הבליומה קודםדאימאים
 האטורה בעועה רק הוא איסור אכילת דלאו,דכיון
 מידי. לא ותו עי"ש, 'הנאה, 'מיהע~בשפיר

 קעטלער אביגדוריוטף

 יזכןימן
 שבמקרש שב"כ דדמב"ם רעתבהבנת
 ובירושלמי ביום, אתת פעם רקדצא

 ובמומה בשדצש"ת מבוארתענית
 כו' ובקי הריף המפודסם 'הג' הרב לידידי שלום רבנ"",

 יצ"ו קאלטינאן דק"ק הרב נ"י עזרא'ם'
 הל' תפלה סהל' פי"ד הרמב"ם על שהישה מהע"ך

 רק כהנים כרכת אין דבמקד"ש שכתבי"ד
 טוטה כההוס' דלא שהר של המיד אהר ביום אהתפעם
 נמוטפין דה"ה עמכתבו ובתב ד"ה טוף ל"הדף

 ריש וזענית בירוושלמי והרי הערבים, בין שלובתמיד
 עד תברכו כה כפים לנשיאת י2נין מפורש אמרפ"ד
 מסורם הזה הטקרא אהדן, וישא במוטף בשהרית,כאן
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 אלא עוד ולא כהרמב"ם, ולא כהתוס' 3!פורש הריכו'

 שהביא הרמב"ן לדברי גם תיובתא הזהדהירויטלמי
 ויברכם וגו' אהרן דוישא שאמר ה"ט הנ"ל פרקהמ"ל
 בהירושלמי והרי כהנים בהכון ולא אחרת ברכההיתה
 עכ"ל הוא נהנים דברכת מפורשהזה

 קושיות על בתירוצו הם"ל דברי לפי הנהר1~טד12זץ,
 ל"ח דף סומה דהברייתא שכתבהרא"ם

 נרכת אינו וי3רכם דהאי ס"ל ע"3 כונ"ש לנ"כדילפי
 הרי א"כ הרמב"ן, כחברי אחרת ברכה אלאכהנים
 שפיר ה~א וא"כ הזה, הירושלמי על פליגי תנאיהני
 הלא דלפי"ז דילן דש"ס הברייתא דברי הרמב"םתפס
 חפס ושפיר במוסף, כהנים לברכת ילפותא עוראין
 הרמב"ם נם וע"כ הזאת, הברייתא דברי הרמב"ןנם

 הרמב"ן כהברי אחרת בברכה ויברכם להאימפרש
 ולפי"ז כהירהטלמי, ודלא הנ"ל הברייתא דברישהוא
 מדברי יהיה גדולה סייעתא גם דאררבא עודנראה

 דהנה הרסב"ם, ולמסק הרמב"ן לפירושהירושלמי

 כו' הוא מסורס הזה המקרא בלשונו שאמדהירושלמי
 הוא ענין דאיזה לכאורה כלל הבנ'ה בלא הואהלא

 אין שם הק"ע ודברי 'במוסף, כפים לנשיאתלהילפותא
 בפ"ע ענין שהוא באמת פירש והפ"ם בזה, ,הבנהלהן
 הלא הרמב"ן לדברי אמנם רוחק, הוא אבל אגב,דרך
 הרמב"ן מדברי לאפוקי בזה רבא בפהשי3וות פובןהוא

 כרכת היה לא ויבהכם רהאי ס"ר דאי וה"קופירושו,
 הלא א"כ רמצוה דלאו א'חרת ברכה אלאכהנים
 מעשוה וירד תחלה לומר לו והיה הוא מסורסהמקרא
 ברכה דלאו כיון רודאי אהרן, וישא ואח"'כהחטאת
 מע"ג לגמרי שירד מרם אומרה היה לא היאדמצוה
 כהנים, ברכת הוא ויברכם דהאי ע"כ אלאהמזבח,
 בפ"ז וכדתנן לנמרי, שירד מרם ברכה שפירולכן

 וברכו כו' האולם מעלת על ועמדו באו ב' מ'דתמיד
 העבודה כלי כל שהניחו טרם היה שזמנה הרי העםאת

 אמר ולכן העבודה, גמר לאחר לעזרה שחזרוומרם
 מסורס המקרא ואין וירד ואח"כ אהרן וישאשפיר
 דעתו לן גלה בעצמו הירושלסי הלא ועתה למ"ז,כיל

 הזאת ההמכחי לאו ואי זה, לפירוש פנים ישדשפיר
 לדברי הלא ולפי"ז אחרת, בבהכה שפיר יה 'מפרשהיה

 דהרי הזאת, לההוכחי מקום שום אין דילןהש"ם
 שלא לכהן מזה יליף ע"ב ל"ח דף שם בסוטהריב"ל
 אהרן וישא שנאמר עולה אינו דשוב בעבודהעלה

 עי"ש, שם, וכדפירש"י החטא,ת מעשמת ויררואח"'כ
 לרברי וא"כ כלל, מסורס 'המקרא עוד אין הלאועתה
 אחרת ברכה הוא ויביכם דהאי נ"כ ט"ל רריב"להם"ל
 ג"כ ס"י לא ע"כ ולפי"ז היג"ש, על עצמו רטמךאלא
 יכול היה היתה אחדמ שבד3ה דאף הירו,צלמימברת
 ל0ברת דאף או לגמרי, שירד מרם לאומדהג"כ

 ידד, שכבר לאחר היה ויברכם דהאי סוברהירושל13י
 על ללמד גדי אח"כ וירד האי התורה כחבהואעפ"כ
 אם ועכ"פ 3עבודה, דוקא שהיא כהנים דברכתהנ"ש

 מהירמטלסי סייעתא עוד יהיה ריב"ל דברינתפוס
 כהנ"י הרמב"ם ולפסק הרמב"ןלפירוש
 באמת אבי הנ"ל, המ"ל לדברי רק המא זה כל~~מנמ

 טעמא, מתרי לענ"ד, מוחוורין אינםדבריו
 ברכה היא ויברכם דהאי סובהת הברייתא אםחדא
 מהאי בג"ש לסיליף שם יהת"ק לי' מנא א"כאחרת
 כבר והלא כפים, בנשיאת שהיא כהנים לברכתויברכם
 בעמידה שהיא כהנים ברכת למילף שם ג"שעשה

 'ברך, יעמדו איה בי' רכתיב גריזים דהרמהבחכה
 כפים, נשיאת בלא היתה יגריזים דהר הברכהוהלא
 יכ!ילף לן יש הלא הג'"ט אותה נתקבלה דכברוכיון
 ראין כפים נשיאת יענין ובין עמידה לענין ביןמנה
 מאידך מויברכם ג"ש הך אוימי ומאי למחצה,ג"ש
 דהאי נאמר אם בשלמא גריזים, הר דברכתג"ש

 כהנים ברכת ייפינן שפיר כהנים ברכת הואויברכם
 היתה אחרת דברכה נאמר אם אבי כהנים,טברכת

 ואדרבא גריזים הר דבר3ת מנ"ש ג"ש האי אולמימאי
 לן יש הלא עמידה רבעינן ההיא מג"ש דילפינןכיון

 וכהנ"י כפים, נשיאמ בעינן דלא מינה 'זה נםלמילף
 ג"כ היתה אחרת דברכה דאף ברוחק ליישב נאטרואם

 ואף מכהונה כהונה דהוה משום ג"ש האי לי'עדיפי
 עדיין אמרה, הכהן עכ"פ לכהונה כיל שייכות להשאין
 יברך יעמדו יאלה 3ג"ש מויברכם נילף דא"כתקשה
 הילו ברכות דשישה כיון כפים, נשיאת שם נםלהצריך
 הרי שנית מצינו, לא זה והרי בג"ש, לדיןנתקבלו
 כל מופנה שאינה ג"ש ע"ב כ"ב דף בנדה אחדלמ"ד
 מופנת אינה הלא זו הג"ש כלל, ממנה למרין איןעיקר
 שם למ"ד אף ונם לגופי"הו, איצטריכו דעמתיהןכלל

 דניהי להשיב, יש ב'כאן גם הרי וטשיבין,דלמדין
 דכהן לפרכות לת"ק חשיבי לא שם יונתן ר'דפהכת
 נאמרה תברכו כה דהרי כלל פרכא לי' חשיב לאגדול
 חדש וראש לו, 3ניו ואתקשו ביחר ויבניו לאהרןג"כ
 להצריך יר"ח סעם שום שאין פרכא יי' חשיב לאג"יכ
 איא זה ואין הימים מבשאר יותר כמים נשיאתבי'

 בעימא, כדאמרינן פריך לא כ"ר ומרכא כ"דפרכא
 יא כרת צד עזאי בן י"ג דף בזבחים ג"כוכדאמרו
 דעבודת ופרבא כ"ד, פרכא שהוא כהטום והיינופריך,
 נקט בכדי יונתן ר' רגם שם התוס' כתבו הריצבור
 ביותר וחזקה גדולה פרכא בזה יש הלא אב5 עי"ש,לה,
 עיי' הובמח ולא רשות ברכת שהיתה זו יברכהדמה

 ברכתו שתתקיים לתפלה צריך היה ולכןשתתקיים
 ויפרוש בשלמה וכדכתיב כפים לנשיאת הוצרךולכן
 כתב וכן כפיכם, ובפרשכם נאמר וכן השמים,כפיו

 כפיו פרש אהרן ני לומר ויתכן וז"ל בעצמוהרמב"ן
 כו' שנאמר שלמה עשה כאשר העם את וברךהשמים
 כהנים בברכת תאמר עכ"ל, השסים, כפיוויפרוש
 כדכתיב 'ברכתם שתתקיים עלי' והובמחו עלי'שנצטוו
 לסה יונתן ר' וגם אברבם, ואני ב"י על שמי אתוקומו
 פרכא יותר פריך ולא קלושות פרכות אחר לחפשלו
 נ"כ ס"ל תנאי דהני הוא מוכרח ע"כ אלא החזשה,זו
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 ולכן כהנים, כרכת הוא ויברכם דהאיכהירושלמי

 חנ"ל. הקהשיהץ  ע~זי וא"ש חזאת, לפרכא ליתאשפיר

 ישא"טת ד3"ש הם"ד על "קושיא אלא לן גשארולא
 קאסי בוראי חיחו היסגה, למרין אין עיקר כלגשופנה
 אנו השפיד מצינו, מא ר9 אלא כ% 3י"ש זהשאין

 אגו וישפיר לחשיב, קמשיז בסקום סצינו במהלפרין

 ולא כהנים מברכת בהגים ברבת כמצינו חגאתלפרין

 רלא סה א"ש הנם נריזים, הר מברסת כהנים2רנת

 כפים, לנשיאת 3הנים מברכת גריזים הר נרכח"למהנן
 9יום על 3אה שאינה כהנים לבהכת מח להש"בר"ש

 תאמר הפלה, כדרך לנ"כ צריכה ולכן והמצותהתורה

 והמצות חתורה קיום על שבאה גריזים הדבבד)צז

 ככל הבטחה כמו אלא ואינה טאיי' גם יבאהשהקא
 הג"ש ונם בתורה, שבאו הטובים ויעודיםהברכות
 רק שהוא ס"ד חאי יאמר נ"כ עמידה טניןהראשונה

 מה להיפך להשיב עהיך לא עמידה ולענין מצי3ו,כמת
 והמצות, התורה קיום על ומבאמ גריזים הרלברגצן

 דוקא עמידה זה מחמת להצדיך טעם שום בי'דאין

 נכון טעם יש ודאי כפים 'בנשיאעץ אבל ישיכה,ולא
 על חקוי?יהת כל גשאר בודאי הלא ועתהכהנ"ל.
 נת"ר קהשית 3ין הרא"ם של הקושיות ביןהרמב"ן

 ישאר לכאורה הרמב"ם על וגם 3תוהפןמהירוו?למי
 בתוקפה. )~ץ"רקושית

 כ"כ הכרח אין באמת הרמב"ן דברי לתרץךצץנה
 דבריו על פרכא עוד מצא 'בעצמודהדסב"ן

 דת"כ מברייתא חזקה, יותר והיא שמיני( 3פ')שם
 ברכה זו ויברכם, וז"ל שם תענהת בירושלמי גםוההבא
 להלן ופירש הכתרב חזר יודעה אתה שאיסתומה
 זה על כתב שהרמב"ן ואף וגו', וישמרך ה'יברכך
 שבדך זו ברכה אמרו שכך לדמר לי "ט ועדייןוז"ל
 לנו פירש ולא היא טתומה מעצמו העם את"מהרן
 לדורות הנהנים אגצטוו יברכה אבל היא מההכתוב
 מי אבל ענ"ל, לעולם הכהנים 33ל שוה והיאנתפרשה

 הוא מה דא"כ 3זה שיש הנדול 'הדוחק יראהלא

 לשון דודאי דאמר, להלן ופירש הכתוב חזר"לשון
 הברכה לפר"ש שחזר גפפורש מורה דאמר הנתובמזר
 או וז"ל שם הרמב"ן עוד 'כתג ולזה היא, מההזאה
 זה ליום כפים בנשיאת אותו צוה שכאן 0בוריםישהם
 הרי ע3"ל. לדורות, ולבגיו לו זו בהכה 3תנהולהלן
 לי' מספקי וספוקי זה ג!פירהטו בו לחזור דעתוושגלה
 הרמב"ם דברי אכגם ברור, לדכר עוד אמרהולא

 ישהב. צריךבודאי

 יקשה ולא מאד נכונים ההמב"ם דדברי נראהאמנם
 לא הרמב"ן על ונם מהירושלמי מידיעליו

 איירי דהירושלמי כת"ר הבנת דלפי מהירוי?למי,ק"מ
 דאיזה להולמן, קשים דכריו הרי דמקדש מוספיןלענין

 המלואים בימי אז והלא למוספין, וה סקרא הואלימוד

 אלעזר לד' ג!בעי דלא בלל, שחר של תסיד הקריבולא

 כלל קרבה לא חמיד דעולת ע"ב ו' ר4 במגינהדאמר

 שם ראסר לרע"ק אפילו אלא קרבה, לא הריבמרבר
 כהשלחם ה9ריבהה לוי של ויצבטו פסהה לא 4?ובקהבה
 וכאוש הסהשכז הקסה יודם אלא קרגח לא ודאיג"כ

 השש שירד 5שחד חסהשכן חשמת לשחד ונם הדיהששל
 טש החאש ירד לא הרי חמלואים 3יום א3י השסים,פן

 חסלחשים קרבנוה אהרן שהקריב לשמד אלאההשמים
 אחיץ נתחנך לא הרי בלא*ה אף ונם בקרא,ביכתיב
 הוא בהם ודק המלואים קרבגוח ומהאר"ב טרםעדיין

 היום ובאת כפים לנשיאת 3ין לעבודה ביןשגהחנך
 ל3ר אהדן אלא קהבן שום אחד הקד"ב לאהאממיני
 הראשונים הקרבנות היו הם המלואיםו9רבנות
 ההוא ביום הקריבו שלא "רי ההוא, ביוםשהקריב
 ביום כפיו ~אץ אחרן נשא לא והרי שחר שלתמיד
 המלואים, קרבנוה שחקריב לאחר אחת פעם אלאההוא
 לא נ"כ שחר של תטיד מהריכ כהטה היה אםואף
 לא הרי ואהרן ובניו 3אהרן אלא כפים נשיאאענאמר
 קרבנוח שהקריב טרם כפים לנשיאת גם עדייןנתחנך

 ימים ז' אלא שיכהצ לא סהפה 3אמת אבלהמלואים,
 הכל אלא עוד כ!שה שיכהש לא השמיני וביוםלבד
 היה ולא שחר של חמיד אז קרב ולא אהרן ע"ינעשה
 איך ועתה אהרן, ע"י אראע פעם אלא כפיםנשיאת
 לאחר גם במוספין נפים לנהשיאת מזה למילףנוכל
 דמלואין לנ"כ דמה שחר ול בתמיד כפיו נשאע~כבר
 שכבר במקד"ש וזאמר שחר של בתמיד נ"כ היהשלא
 בו, אין תוסיף 3ל איסור אם ואף כפיהם,נשאו

 ע"ב, כ"ח ובדף ע"ב י"ו דף בר"ה התוס'וכדכתבו
 מנא חיוב עכ"פ אבל תפלה 3כל נ"כ חז"לוכדהיקנו

 למוספין חיוב מני' למילף לן מנא בלא"ה אף ועודלן,
 המלואים כהטום רק כפים הנשיאת היתה התםדלטא
 זה ג(כל לבר דאף ועוד דר"ח, מוסף קרבן כהטוםולא
 בלשונו זכר למה דטקדש בנ"3 איירי הירושלמיאם

 לומר, לו היו וסוספין שחר של חמיד ומומף,שחרית
 איירי הזה דהירהטלמי ופהשוט ברור לענ"ד נראהאלא
 מלשון הזה הירושלמי לשון עדיף דלא בזה"זרק

 פדקים 'בשלשה 3לשונה הכי ג"כ דאמרה שםהכהטנה
 כיום פעמים ד' כפיהם את נושאים כהניםבשנה

 איירי הגושנה והרי ובנעילה בכונחה ובמוסףבשחרית
 דברי העתיק ג"כ הנ"ל פ' בריש הרמב"ם וכןבזה"ז
 3זה"ז, והוא רבנעילה במוסף 'נ"כ שיש ואמרהכהטנה
 הזאעץ הכהטנה דברי על דקאי הוא הזה הירושלמיוגם

 בשחריה דאמרה מתחלה בירושלמי שםשהעתיק
 כפיהם, את נהטאין הכהנים ובנעילה ובמנחהובמוסף

 סמכו מקראות איזה רעל לכולהו לפרש בזה באלזה
 כה בשחרית אמר ולזה התפלות, בכל נ"נ להקןרבנן

 כתורה נ"כ שנגוצא השני קרא על סמכו במוטףתברכו,
 וטנין ואטר ~עילה ג"כ שם מפרש והדר אהרן,וישא

 נעילה. תפלת לעיקר מנין א( תרתי. בזה כיוןלנעילה,
 תפלה תדבו כי גם לוי וא"ר בנעילה, לנ"כ ומניןב(
 שה"ע ואף 3פ"כם, ו3פרץ~כם שם וכתיב ור"לכו'

 דאטד כחשום מפרש אינו וסגחה הני, פרשו 5אוהפ"ם
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 ראין אומרים חכמים אכל ור"ל ר"ם רברי 11 תנישם
 הסו4נה על רק קאי דהירהשלסי הוא הכמ בכג5ה,נ"כ

 אבל הטלת, 3כל נשכ ושתקנו חזקל בתינת ראהשיירו
 ולש ד1וענית חכהשנה לא איירי לא 5שקדאשישנין

 ר5נן הוא ו' פ' הת0יד כי4שנח ורא כלי,אירהשל8י
 8חח פעם נ"כ אלא ו1ם אסרח המש דטשרש רנ"כרק
 לא ובמוספין לבר ק4תר של תסיד עבורת אהרכיום
 שום אין רודאי כמקרו4, נ"כ שיהא טקום ישוםהו24ר
 סדאורייתא, וקרבן קרבן בכל נ"כ לחי"ב לזהלימוד
 למלואים השמיגי כיום אהרן של כהנים ברכתרבין
 תבהכו כה רלרורוח נ"כ ובין ביום ששח5 פעס רקהיתה
 כיום, אחר פעם רכדטמע תברכו 3מה אלא נאו2ר לאנ"כ
 בנל תקנו והם 13רר3נן רק הוא רתפלה הנ"כוכל

 וכהטום שכרות כהטום לרבנן פכפנחה לברהעזפלווו
 כתובים שני כה ץשנמצא שבחורה הפסוקים עלשסמכו
 ביוטעי' הנאמר השל"טי הפסוט ועל נ"כ זברואשר
 שהוא בו נוכר רלא ואף כפים, פרישת נ"כשזבר
 והסמך בעלכטש, סמך הוא עכ"ז רכהנים כפיםפרישת
 בש"ס גם הלא אהרן, כ1וישא למוסף הירושלמיעאשמר
 ומה י"ח רף 'בטנילה כטפורש הני אמרודילן
 וישא רכתיב הוראה אחר כהנים ברבת לוושרראו
 בתפלה נ"כ לעגין מפורש איירי הלא והתם כו',אהרן

 ספק שום 'בלא הירהטלמי כוונת נ"ב הוא וזהומדרכ'נן,
 לא ל"ח רף סתטה התוס' הנם הרמב"ם, דעת הואוזהו
 רכיון ס"ל מסברא רק אלא מהירושלמי רבריהםלהחו
 נם כ"כ היה מ0תמא 'תפלה בכל וכו' תיקנורהבגן
 נ"כ היה רלא "י"ל הבמנחה ואף עבורה, בכלבמהרש
 נ"כ, היה הערבים בין של בתמיר רגם כוובוואיך
 שכרות ש*יך לא ובמקרש יטברות כמטום רק הואהתם
 כון לעזרה לכנוס נם אלא לעבורה פסדל שהוא רידלא

 הל' בריש הרמב"ם כרכתב אסור הוא ולפגיםר"מובח
 האולם 'במעלות היו הרי כפים והגשיאת מהרשביאת
 הרי לפי"ז ועתה ש3רות, של חשש שום שם איןולכן
 שהכל כיון הריהטלמי מרברי ק"מ לא הרמב"ן עלנם

 בעלמא. לאסטכתא אלא אמרוה ולא הואסררבגן

 הל' בריש המ"ל שהקשה שמה לי' אמינא אנבדדרך
 ע"ב ו' רף נחגינה ררע"ק מהאתמירין

 לוי של שבטו רק לבן היו שנזופין לפידפירש"י
 ע"ב ט"ו רף בסע"ק ואלו טשלהם, העץ3!ירהקר"בו
 ואסיק קהבנותיהן ושלחו היו טגורין רישראלאמר
 עולת רק רוראי תמיהתו על תפתשעי ו~שנ3יבצ"ע.
 כהצום סשלהם כלל מקר"בין היו שלא אמרתמיר
 ריח בדכחנ הי' רורן תטיר שעולת ניון היורנזופין
 לן לא מעולם דאמרי ואף לי, להקריב תשמרוניחחי
 תיח שחר של רתמיר בירו ועבירה בירווצליםארם
 היה הערבים בין של והמיר רלילה עבירות עלנ2כפר
 מאליה היתה הזאת הכפרה ריום, עבירו5 עלכוכפר
 נם יכולין היו לא ולכן ~ורן אלא 3א לא עיקרואבל

 כה~ריבין רהיו וראי קרבנות שארי אבל להקריב,לשלחו

 עזים שעיר קחו וגו' ב"י ואף שמיני כסררכרסבואר
 שדבנחת שאר וכן ב5עלותך, בסרר הפסח ששו וכןאו',
 הרהשה כר"8 פירש"י וכן כדש0רו תמיר הקריבוצבור
 בשע המזבח הרומת ואהת כו' סאן א0ורות הרדם8ץנ'

 הטתן כו' צבור קרננהע מהן לקנות לשופחתלנלגלח
 לענשר. 8שהט וחוא שש5חוהו8

 כאח"ר, ר"ש ירידו שיו' 4הוהיה
 טורבאוויץ וושלףזאא

 יחמשן
 הנ"ל הנשן להיבשנית

 תמיד ועששיבו שלא דךדרו,צבענין
 למילואים דהטטיני ביום שחריתשל

 שכתבתי רברי על שהעיר מה והנה הניעני.מכתבו
 תמיר הקריבו לא למלואים הח1מינירביום

 שם המפורש הכתוב ננר הם דדברי ואמר שחר,של
 תמיר על שקאי והרמב"ן וכרפירש"י הבקר עדלתמלבר
 הכתוב פשטות לפי אתו הצרק וראי הנה שחר,של

 לו אניר עכ"ז אבל דברכ!ב"ן, בפירש"י הכתובוכפי
 ביום אז שיקריבו להיות שא"א רבר שהוא הפעםעור

 אותו, שקרב זה הוא רמי שחר, של תמירההשמיני

 השמיני וביום לבר, ימים ז' אלא שי3רט לאכהשה
 נתחנך ולא כהן נעשה לא ואהרן לברו, אהרןשיכהט
 קורם התמיר להקריב יכול היה ואיך במילואיםאלא

 ונם כהן, שנעשה וטרם שנחחגך סרםהמלואים
 ויאמר הכתוב אמר רהלא כן להריא מוריןהכתובים

 וכן ו'נו', חסאך את ועשה ונו' קרב אהרן אלכהשה
 תו', החטאת ענל וי"טהטת ונו' אהרן ויקרבאמר

 א"כ ואיך עבורתו, ותחלת חנוכו תחלת היה שזההרי
 התמיר, עולת על קאי הבקר עדלת רמלבר לומראפשר
 ראסר ב' נ' רח'נינה ר"א על יקשה הלא רא"כועור
 המפורש מהכתוב במרבר כלל ממיר עוית קרבורלא
 בהו רכתיב פינחס רפ' רמוספין מקראי רבשלמאהזה,
 לרורות, קאי רהתם קשיא לא האעכ!יר עולת מלברג"כ
 קשה הלא אותו עשה שאהרן המפורש זה מהראאבל

 העשויה תמיר עולת על רק קאי רר"א כלל הא"לעליו,
 מאי רא"כ רקרבה, מויה אח"כ אבל לחור סיניבהר
 ולפרש פסקה לא רשוב ואמר עליו לחלוק רע"קבא

 ע"כ אלא לי, הנשתם ומנחה בזבחים הכתובדברי
 קרבה רלא זה מקרא הוא רר"א דטעמי' ידעררע"ק

 הבקר, עדלת סלבר זה סקרא עליו יקשה והלאבלל,

 למה ה0ברא מן רק פסקה 5א ושוב דאמר רע"קונם
 נראה לכן המפור,ט, זה מקרא ראי5 הוא הביאלא

 פירושו הבקר עולת מלבר רהאי ופשומ ברורלענ"ר
 והיא העולה, אעז ויקרב מקורם שזכר העולה אוהוא
 להלן וכראבאר הת"כ טפורש פירש וכן העם,עולת



 ך יז אחרוןענטרם ם י א לכמ66
 ובפירש"י רש"י, דעת וזהו החרש עו5ת אובעזה"י,

 עו5ת אחר עשה א5ה כ5 וצ"5 פפק ב5א ט"םנפ5
 שהכיא הרא"ש סדברי ספורש כא2מע וכןחחדש,

 פירש והרא"ש וז"ל י6כתב 3' א' שם חכקיםהש6תי
 כמוספי כמו 5י' סבעי החד"ם עו5ת וטיבדדא"כ
 הבנה 5הם אין ודבריו עכ"5, וטרנדים וחדשיםשבתות
 התמיד, עו5ת אחר ברש"י ש5פנינו הנירסא 5פיכ55
 מובנים החדש עו5ת אחר כרש"י דצ"5 ס"ש 5פיאב5
 'בזה 5השמיענו דבא ס"ד דאי דה"ק בפשיטותדבריו
 היה הכתוב פעשמות ככד2מעות החדש עולת נם5הקריב

 ב5שון ומדאפקי' החדש, עו5ת ומלבד ספור,ש 5ומרלו
 שהעולה 5הודות זה ב5שון דקראו ש"מ הבקדעו5ת
 ו5זה א5ו 5כ5 קודם בבוקר תהיה החד"ם ש5הזאת
- החד"ם, עו5ת אחר עשה א5ה נ5 שפיד רש"יאסר  
 כוונתו ומועדים, וחדשים שבתות בסוספי כמוום"ש
 מ5בד מפורש אסר התמיד לענין דאיירי דשםהוא
 מ5בד אמר חדש עו5וו גם גו שיש ובר"ה התמידעו5ת
 הכא 5ומר 5ו היה וכן התמיד, ועו5וו החדשעולת

 ואין ספורש, החדש עו5ת ס5בד החד"ם בעו5תדאיירי
 ר"ח בפ' פנחס בפ' ר,ם"י סדברי עוד זה ע55הקשות
 שם פירש"י סעי בהר העשויה תסיד עו5ת בהחכוו"ב
 כו' המ5ואים בימי שנעשו כאותן ס"ני, בהרהעשוי'
 סייעתא הוא ה55ו רש"י מדברי גם דאדרבאעכ"5,

 התמיד עו5ת הקדיבו ש5א ס"5 רש"י דנםלדברינו
 המ5ואים ימי שבעת בכ5 הגם יותר ועוד השטיניביום

 הכי דהרי היתמיד, עו5ת הקדיבו 5א ג"כ כה2הערשיגי2
 המיואים בימי שנעשה כאותה 5ומר לרש"י 5והיה
 והרי רבים ב5שון שנעשו" "כאותן שאסר זה הואוסה

 יחידה, ב5שון העשויה תמיד עולת רק אסרו(כחוב
 ש5א בזה ~השמיענו דבא ע"כ א5א העשוים,ולא
 שנעשה התמיד עו5'ת ע5 שכוון 5וסר בכוונתונמעה

 א5א אז נ55 הוקרבה 5א היא כי המלואיםביסי
 שנעשו עצמן ס5ואים ש5 העו5ות כאותן הואהכוונה

 עו5ות ש5שה היו השסיני שביום וע5 המ5ואיםביטי
 מעו5'ת יבד העם עו5ת ושתי אהרן ש5 עו5ה אח"ז*ה
 ור"5 רבים, ב5שון שנעשו כאותן שפיר אמר לכןר"ח
 צו בסוף בכתוב הסבואר בעשייתן דיניהן פרטינכ5

 די"5 'גסורה ראיה זה אין דם"ם א5א שמיני,ובתח5ת
 עו5ת ע5 ו5א המ5ואים עו5ת ע5 5פרשה סוכרחשהוא
 כ55, שם נזכדה 5א ה5א התמיד דעו5ת משוםהיתפיד
 ידענו 5א ההיא עו5ה ש'גם ניון בה ת5י כואיולענין
 ע5 5פרש הוכרח ולכן נעשית היתה וכיצד לה הי'טה
 פדטי כ5 5פרט בהן הכתונ שהאריך המלואיםעו5ת
 סדבדי 5יכא בודאי וסתידה קה2יא עכ"פ אב5דיניו,
 נירסא 5פי גם עוד 5הקשות ואין 5דבדינו, ה55ורש"י
 טרם החדש לעולת גם עשה דאיך 5עיל שהקעאעי טהזו

 רק קאי אלה" "'כ5 דש"י ט"ש דודאי 5גנהונה,שנתחגך

 שכל וו(מנחה והעו5ה החטאת שעיר העם, קדבןעל
 קדננות אב5 החד"ש, עו5ת אחר שעושה הואאלה

 קודם היה בודאי בהם שנרמזנך עצטו ש5המיואים

 ועו5ת הם יחיד קרבנות עצסו של דמלואים ואף5כ5,
 5קרבן יחיד קרבן קדסו ואיך הוא צבור קרבןהחדש
 שנתהנך דמדם אחר 'בענין אפהשר היה ד5א דכיוןצבור,

 אין %ן החדש עו5ת 5הקריב יכו5 5א הרי5עבודה
 העם 5קרבן דידי' יחיד קרבן שהקדים כסו בזיחשש
 אחר. בעגין אפשד היה ש5א כהטום צבור שרבןשהוא
 אחד בדש"י הנדסא לפי דה5א עוד 5י ניחאךבנזה

 עצומה קושיא ע5יו יקשה התסידעו5ת
 להקדים הטתוב שבא לוטר יא"א הרסב"ןשהקשה
 הוא דפשיטא המ5ואים קרבנות ע5 התסידעו5ת

 צבור, קחבן הוא והתסיד יחיד קרבן הןדהם5ואים
 נשחט תסיד בריש הכי ס"ל 5א התוס' ד5כאורהואף
 קראי תרי דאצטרכו התדיר כ5 ובריש ע"ב 'נ"חדף

 5נדרים והד 5טוספין חד שחר ש5 התמיד5הקדים
 ונדבות בנדרים איירו חתם עי"ש, יחיד, ש5ונדבוח
 המ5ואים 5ענין אב5 תדיד, וחשיבי יום נכלהנקרבין
 דבדיו צדקו שפיר בודאי בעו5ם אחד פעם רקשהיו

 ה5א החדש עולת 5נרוס מ"ש 5פי אב5 הוא,דפשיטא
 דבין הן צבור קרבן וא5ו א5ו דבאמת בפשיטותניחא
 ובזה הוא, צבור קדבן החדש עו5ת ובין העםקרבן
 עו5ת הנומח ד5פי רש"י מדברי קשיא עודיסו5ק
 ע5יה וערך כחיב כבר הרי 5זה קרא 5י 5טההתסיד
 קודם דבד יהא ש5א סני' וי5פינן ראשונה עו~ההעו5ה
 שם בפסחים התוס' זה כדהקשו שחר ש5לתסיד

 שכתבו התירוצים וכ5 מ"ט, ובמנחות שםובזבחים
 פעם א5א שאינם מ5ואים 5גבי הכא שייך לאשם
 האי שנוקים במאי דודאי יחיד וקרבן בעו5םאח'ת
 דה"א ואף במכ",ש, מיואים מני' נימודהעו5ה
 5כן 5כהונה עדיין נתחנך ש5א כהסום עדיפאמ5ואים
 דהכתוב 5ן סנא השתא גם דא"כ 5הקדימם, 'הואבדין
 ע5 קאי ד5מא התמיד 5עו5ת בא הבקר עולתמלבד
 שאביא הת"כ 'כדברי העם עולת עי או החדשעוית
 אבל 5הקדים, אין באמת התסיד עו'ת אב5בסמוך

 דעו5ת דאף א"ש, החדש עו5ת אחר ~גרום כו"ש5פי
 גופא זה הרי 'תדיר, אינו ומלואים מדיר הואהחדש
 5א ככ"ם קודם התדיר תדיר, ושאינו דתדירסה

 במוספין דכתיב הבקר עו5ת מ5בד איא נ"כידעינן
 כתב שפיר 5זה עי"ש, התדיר כ5 ברישכדאמרו
 לומר בגו5ואים נאן ,גם הבקר עו5ה ס5בדדחמנא
 קדים. הוא תדיר שהוא החד"םדעו5ת
 הבקר עו5ת מ5בד 'האי פירש נהנים התורת~2מנמ

 ויקטר הת"כ וז"5 העם, עולת עלספודש
 אם 55כודנו בא זה כ(ה הבקר, עו5ת מ5בד הסזבחע5

 נאטד כבר בהסה "ביא מנחה מצא 5א שאםל5מד
 מלבד נאמר 5טה א"כ ככה2פט ויעשה העו5ה אתויקדב
 עם אחה שם היו מנחות עישווי ס5טד הבקרעולת
 טהו אנן נחזי ועתה עכ"5. עצסה, בפני וא"וזהעו5ה
 בגטוי "בהמה", "ביא כגחה טצא 5א ע~אם דאסרזה

 היתה בהטה התטיד ע~ת וכי התטיד בעו5ת איאיירי
 הא"כ ועוד גבש, יביא 5ופר לו והיה היתה כבשוה5א
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 העולה, אח ויקרב נאמר כבר זה על עמאמר זהמהו

 העם עולת וה5א הוא, תסיד עולת הזאאע עולהובי
 אמר ולזה העם, בעולת מפרשי' דהת"כ ע"נ אלאהיא,
 היתח שכן סהמה "כיא מנהה סצא לא ומאםשפיר
 אמר זה ועל היא, בהכוה וענל וכבש, ענל העםעולת
 העם, עולת שהיא העולה, את ויקרב נאמר כברשפיר
 מצא לא שאם וז"ל שם אהרן הקרבן ס6ורש פירשובן

 לברה הבהמה יקריב העולה עם להקריבה נסכיםמנחה
 עולת מלבר המנחה, את ו"קרב הפסוק פי' וההיהלעולה
 והלא מנחה, בלא שהקריבה העם" "עולת והיאהבקר,
 הבקר עולת מלבר לפרש א"א פלומר נאמרכבר

 ויעשה "בה" נאמר כבר שהרי טנחה בלאשהקריבה
 היא העולה ו5מטפט העולה ככהט6ט שירצהבכהטפט
 ויקרב הבתוב ופי' שם, היו סגחות שב' שלה,בנ0כים

 המנחה מלבר העם מנחית והיא לברה המנחהאת
 עולה של נסבים מנחת והיא הבסר עולת עםשהקריב
 ג"ב הביא הרמב"ן והנה כמ"ש, מפורש הריעב"ל,

 אלא העם בעולת נ"ב ופירשה ה~ו ה'ת"בדברי
- העם, עולת בהרי התמיר עולת 'גם בהרהשצירפה  
 קאי רלמא זה לי' רמנא 'חדא באמת, נפלאיםודבריו
 ועור חתמיר, עולת על נם ולא לבר 'העם עולתעל

 את ויקרב נאמר בבר הת"כ אסר מאי טו"סרא"ב
 גם מורה הזאה העולה רהרי בכהט0מ, ויקהטההעולה
 נוכל טוף סוף ,הלא וא"כ יהעס, עולת שהיאהרטב"ן
 מצא לא שאם ללמדנו בא הבקר עולת רמלברלומר
 הובחי ואיזה לברה הבבש יביא התמיר לעולתמנחה
 שהיו ככחטפט ויעשה העם עולת לסבי רבתיב מהאאמר
 ג"ב בה היו רע'וב התסיר לעולת נטבים, מנחתבה

 אח"כ אלא המנחה השיגו לא ורלמא נסבים,מנחת
 וראי אלא התמיר, לעדלת מתחלה ולא העםלעולת

 חתמיר לעולת גם יבלשונו הרמב"ן ז'בר שיטפי' איגברק
 אמנם לבר, העם בעולת הוא גם פירשה לעיקראבל

 כרברי העם, עולת אחר לנרוס רא"א נראהבפירש"י
 הרא"מ מרברי כמטמע רמפורש מה לבר ראףה'ת"ב,
 לעיל. וכמ"ש החדיצ, עולת אחר ברש"י, 'גרסתושהיה
 רהאי ינמרי כהת"ב פירש לא למה רא"כ זאתעור
 בל הלשון הוא מה רא"כ ועוד המנחה, על קאימלבר
 שהיתה היא לברה המנחר רק והלא רש"י, שבתבאל"ה
 שהיתה לעצמו קרא צריך לזה הבי וגם העם, עולתאחר

 מפורש, בקרא סתוב כן והלא העם, עולת אחרהכגחה
 אלא המנחה, את ויקרב אמר ואח"ב העהלה, אאעויקרב

 לי' רכהטמע החדש, עולת ברש"י הוא רהגרסאוראי
 בעולת מפרשי' הנ"ל ב' ו' החגינה ורע"קרר"א
 הת"כ בפירש עוד לפרשו א"א החרש ובעולתהחרש,
 העולה עיקר שנם ביון המנחה, על קאי מלבררהאי
 אם הרמב"ן על קשה זה )ונם עתה, ער כלל נזברהלא

 עתה( ער כלל ג"כ נזברה שלא התמיר עולת עליפרשה
 אחר הוא פירושו מלבר רהאי לפרש רש"י הוצרךולזה
 בריש ההש"ם וכרברי החדש, עולה שהוא הבקרעולת
 וזה עי"ש, קורם, דתריר זה מלשון ריליף התדיר,בל

 פאר בזה יתישכ ונם הפוטס, ע"ר יותר יתישבהפירוש
 כקרא, העבודה ב5רר החדש עולת כלל נזברה שלאמה

 בזה. התורה מזכירה דשפיר א"ש זה פי' לפיאבל

 דמשום שכהבתי דברי על להעיר כת"ר עור251"ש
 טברא אין 3"כ עדיין מעלה של אש הי'שלא

 הדיוכע של ב~הט שחר של תסיד את אהרןשיקרב
 אותו ראמר ע"ב ר' רף בכורות הש"ס מרבריההקשה
 חטאות ונרבות נררים קרבו הכהטנן שהוקםהיום

 צבור קרבנות 01כ"ש ומעשרות, בכורותואשמות
 יום ער היה לא מעלה של אש והרי ומוספיןכתמירין
 לו רלמה חרא בתיתי עליו נפלאתי עב"ל,השמיני
 טכל להקשות לו היה והלא לחמו ממרחקלהביא

 הכתוב המלואים ימי ז' בבל כהטה שהקריבהקרבנות
 בוונתי אבל ט"ת, רשעת מהקרבנות וכן צו פ'בסוף
 ובניו אהרן של העבורה רבל רכיון רמסתבראהוא

 מן כשירר והאהן גשעלה, של כאש רק הי' הכלאחריו
 בתובם השכינה השראה על נבון אות להם היההשמים
 קרבן שיקריב טברא אין פניהם על ויפלו וירנוכרבתיב
 מרברי להריא כחטמע וכן 'הריוט, ש'ל באש שלוראשון
 הקרבנות כל שקרבו אהרן בני שראו ביון שאמרהת"ב
 נרב א"ל לישראל שבינה ירדה ולא המעשים בלונעשו

 אש בלא תבשיל שסבשי ארם לך יש ונילאביהוא
 להם אמר כו' קה"ק לביח ונבנסו זהה 'אש נטלומיר

 אותי שבברתם ממה יותר אתכם אבבר אניהקב"ה
 אתכם אשרוף אני טמאה אש לפני הכנסתםאתם
 שכהט לא רמבלערם להריא כחטמע עכ"ל. טהורהבאש
 לבר נם אכבם נענשו, ולכן זרה באש זה ביוםאהרן
 הוא הכהטבן שהוקם היום ראותו עליו נפלאתימזה
 ז' בכל אבל בקביעות שהוקם הוא ושאז השמינייום

 ואח"כ בקר בבל העמירו רמשה אמרו המלואיםינמי
 שהוקם יום נקראים אינם אלו וימים מפרקוהיה

 לאמר טשה אי ה' וירבר בקרא כתיב וכןהמשכן,
 המשכן. את תקים לחר'ט באחר הראשון החרשכיום
 הכהצנן הוקם שנקרא הוא שאז השמיני ביום היהוזה
 לאחר שחשב הללו הקרבנות כל אהרן שקרב הואואז

 מן אש שירר ולאחר והמוספין המלואיםקרבנות
 אלא הקריב לא הכולואים ימי בז' כחטה אבלהשמים,
 במה, כרין אלא המשבן רין אז היה ולא לברקרבנותיו
 נאסרו הכחטכן כחטהוקם רזבחים בתרא בפ'וכרתנן
 חרא תרתי, מני' שמעינן הרי בכה'נים, ועבורהחבמות
 כהטהוקם שנקרא הוא בכהנים העבורה שהותחלריום

 מותרות, הבמדת היו יום אותו רער שנ"תהמשבן,
 ובכל בכהנים, העבורה הותחל שאז השמיני יוםוהוא
 אותו שמיני פ' ריש בת"ב להריא איתא ובןהנ"ל.
 ראשון בראשית לסעשה ראשון עטרות עשר נטלהיום

 לירידת ראשון לעבורה ראשון לכהונה ראשוןלנשיאים
 הבמות לאיסור ראשון קרשים לאב"לת ר~אטוןהאש
 בישראל שכינה לשכון ראשון חרשים לראשיראשון
 ראשון ראמר הרי עב"ל. ישראל את לברךראשון
 המלואים ימי בז' עבורה עבר לא רכהטה הרילעבורה
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 שבאו לבד קרבטתיו אלא הקד"ב שלא הואוע"כ
 ראשון אסר ונם קרבגות, שארי ולא המזבחלהיגוך
 ימי כז' ני הקלעים מן לפנים היעו קדשיםלאכילת
 דין לו היה לא עכ"ז הקימו גהצה שנם אףהם5ואים
 ימי בז' אבל הבמות לאיסור ראשון אמר וכןקלעים,

 דכל ראיתי שוב הבמות טוהרין היו עדייןהטלואים
 דביום מפורש הכתוב אמר פקודי דבסרר לעזאזה

 מזבח השת ונתיב התמיד את גמצה הקריבוישג2יני
 וצ"ע. וכו', העולה אה ויקרב אמ"ם פתח שםהעולה

 שקרב לומר אפשו דם"ם אוטר אני זה כל אחר24כ2נם
 זה אבל השסיני זה ביום נ"כ תמידיןאהרן

 מקודם הקריבם שלו המלואים דקרבנות הואודאי

 הוא ואחריהם כהן להיות שנתחגך הוא שבהםכיון
 יהד המזבח על וערכו שחר של ואעמיד אתשעושה

 ערכו רק אלא ח"ו זרה באש הקטירו ולא המלואיםעם
 ר"ח של הסוספין את עשה ואח"כ לבד המובחעל

 ואח"כ המזבח ע"י ביחד הכל וערך העם קרבןואח"כ
 דהא ואף ביחד, הכל את יאכל סעלה של האשנשירד
 גם הוא שחר של לתסיד דבר יוקדם ש5אדאמרו
 מ"ם במנחות התוס' כדכתבו דם מעהשה וכלהשחיטה
 עשה והאיך נשחם, תמיד ובריש פ"ט ובזבחיםע"ב

 שאני הקסרה, בלא אף שחר של לתמיד קודםהסלואין
 התמיד לדהריב אפשר היה לא דמבלעדם כיוןמלואין
 כטבילה להתמיד כהכנה המלואים הקרבתהיה

 כלל לעיכובא זה אין דבלא"ה ורנלים, ידיםונקידהט
 לשארי קודם התמיד להקדים יש 5בד למצוהאלא

 דלא וכיון שם ע"ב מ"ם במנחו'ת כדאסרוקרבנות
 אהרן נתחנך 5א שעדיין כיון אחר געניןאפשר
 ותדע דמי, כדיעבד המלואים שהקריב מרםלכהונה
 לקרבן קודם יחיד קרבן שהן שלו המלואין עשהדאיך
 אפשר לא אפשד דלא כיון אלא צבור קרבן שהןהעם
 מקום היה לפי"ז אפשר לא אפשר דלא ניוןה"3
 התמיד, עולת אחר ברש"י שלפנינו הנידסאלקיים
 לעיל וכס"ש התמיד עולת אחר עשה העם קדבןור"ל
 קושיית עליו יקשה לא ושוב הרא"מ, גירמתל8י

 התמיד דבין כ% פשיטא דאינו הוא, דפשימאהרמב"ן
 דכשם והא הם, צבור קרבן הכל העם קרבןובין

 קדם דהעם מלואים כן לתמיד קדמו אהרן שלדסלואין
 נראה הרא"ם דמדברי אעשה מה אבל קם"ל,להתמיד
 במשכהג וכן החד,ט, עולת ברש"י הנירסא שהיהספוהס

 לוגמר, לו היה דיעמיד דעל דאמר עולוץ, מלשוןודאי
 זה לשון כי התמיד, עולת ולא שחר, ו~ל תסידאחד
 עולוץ נזכר שבכתוב ואף חז"ל בדברי סורגל יותרהוא

 ו5פי"ז לחוד, חכמים דלשון לחוד תורה לשוןההגויד,

 התמיד אז קרבו שלא ס"ל דרש"י ההא סוכהחודאי
 שחר קשל נעץסיד יהער לפו"צו לו ההה דאל"ג ו~חרשל
 הוא דהכוונה הבוהד עולת סלבד דכחיב בכ"םכסו
 שלא דס"ל וראי אלא החדיצ, עולה ולא עמתר שלתמיד
 לעיל. וכם"ש שחר ושל התסיד אז קרבהיה

 לשון והוא בלשונו שכתב עולם נסור ראיתישונ
 הנ"ל. ב' דף בגורות הש"ם וצוובשטהברייתא

 חסאוה עדבות נדרים ה~מידין ישראל הקריבו ביוםבו
 תמידין נם שחשב הרי ומעשרות, בכורותואשמות
 תמידין זכרה לא דבריו שהעתיק הנ' הרי אבלמפורש,
 הוא דהכי נאמר אם דאף בדין וכן הנך, כלבהדי
 שהיה ביום בו קרבו בודאי טוספין הרי  המידיןשקרבו
 דרש החטאת שעיר ואה בכתהב, מפורש והואר"ח
 ר"ת, של שעיר זה שהיה ואמרו שרף, והנה פהשהדרש
 אלא חשיב לא ע"כ א'לא ג"כ, סוספין חשיכ לאולמה

 להקמת מחכין כולם יוהיו לרבוונא יחידים שלקרבנות
 הקריבו הראהצון ביום ומיד קרבנותיהן להקריבהכדטכן
 יחידים בקרבנות אלא חידוש דבר זה אין א"נהכל,
 להן הקבוע צבור בקרבנוח ולא זסן להן קברעשאין
 שבנמרא הברייתא כנוסח הוא העיקר ודאי ולכןזמן
 תמידין ובענין סוספין, ולא תמידין לא בה נזנרעשלא
 להכי אפשרות "ט אבל גוהכתוב, הכרח שוםאין

 ו3הב"ל.ולהכי
 לו כתבתי הרי הרמב"ם דברי בישוב לענינינואמנם

 אם דאף זה לכל שא"צ הקודםבמכחבי
 עכ"פ הרי ביום בו שחר של תמיד שהקריבונאמר
 הכתוב כדאמר לבד אחח פעם רק היה בודאיהנ"נ
 מקודם, ולא החמאת, מעשות וירד אהרן, וישאמפורש
 אם ואדרבא בהוקפן, הקודגוין דברי 3ל הלאוא"כ
 ואעפ"כ ההוא ביום נם התמיד אהרן שהקריבנאמר
 דאיה מזה יהיה הרי לבד אהת פעם אלא כפיו נשאלא

 פעם אלא כפיו לישא אין דבמקד"ט להרמב"םמפורשת
- מדאורייתא ביוםאחד  מיושבים הרסב"ם ודברי 

 דברי דודאי הנ"ל, כל בלאו אף שם כם"שבפשיטות
 ג"כ שאמרה שם הכווטנה מדברי עדיפי לאהירושלמי

 סתב בעצמו הרמב"ם וכן ובנעילה בסוספין נ"כשיש
 בזה"ז אלא איירו לא והרי שם הפ' ברישהכי

 כן נם בלשונו שהזכיר הירושלמי 'גם וא"כומדרבנן,
 שייך לא זה שלשון מה ומוסף שחרית המשנהלשון
 הבפרם בזה"ז, רק נ"כ איירי דודאי במקדש,כלל

 הכהטנה על מפורש קאי דהירושלמי הואדהעיקר
 שם.וכם"ש

 באה"ר, ד"ש ידידו שלו', זהוהיה
 מודבאוויץ וואלףזאב

 יטמימן
 יומףיד

 וחיוביחם דב"כ כפים נשיאתבעניני
 הנהמ"ח חתן המטררמווב

 בהתפללו שם שנקמול סכ"ב חאו"ח בח"ס עיין)א(
 לבהכ"נ הבא וחוזר גפיו הומטאבגמהם"ד

 לברד, "ט אם עמהם גפיו ינשא מתפללים ציבורומוצא
 בעל לרבו ששאל סעץ טהר"ם תשו' שהביאעי"ש
 אעפ"י יחיד כדין אאשו"ל טוכ חהברים וגחוךהה"ד



5ה ףייםט1סאי5יד

 דכהן רומיא פברך ט"ט כהגים לו אח1יפששין
 אשכנז( )מנהו כמנהנ וגע"לה ום4פה קחייתששו5ה

 הל' באו"ח ועיין עי"ש, וכו', 6ה פה1ה 4איןהכשכרכ"ם
 ה6חר"ם בשם הט*א ו4כתב סה ט"ו שכ*ח סי'נשכ
 ב"ת מסתפק הלבהש אגגם חג*ל, הח"ם וחביאוסינץ,
 סי' רגה אלי' וכתכ לא. או ביום 6שסים לברךא6

 ר16שיסש הנ"ל סינץ )פהר"ם רברי ראה ק861שכ*ח

 הביא הנ"ל ח"ס געל ורגאון עי"ש, וכו', רסחשרךל"

 טעם במש"כ נמהכ"ח שט1ה ובושב הלבושדברי
 רלולב, דוסיא כהטום רוקא ביום אחד פעםשמברכים
 הכהנים כו4נה פרקים בשלשה עגינו שלסהופושנה
 0מנהח גמוסף בשחרית כיום פעמים ר' 3פהיםנויטאין
 שנשאו פעם בכל ברנו וכוסתמא שערים,ובנעילה
 אותה הן הן שחרית שנרכו אותן מסהמא ונםכפיהם,
 פרשה ילפינן סוטה גימס' והנה תפי5ות, ב1ם4רישברכו
 העם אל יריו את אהרן וה1א מפרשה תבדכוכה

 לא תברכו כה רבפרשה נ"כ ילפינן וסהתםו"בדבם,
 החסאת פקשיח וירר כתיב וה'תם כפיס, נשיאאןכתיכ

 בכל שהוא נ"כ זמן 4לפינן ומזה וההטלפהם,והעולה
 ומוסף תמיר סטן תכאדית צכור קרבן שמקריביןפעם
 בשעת כהנים ברנצע י"ח בבונילה  בפר"ב ילפינןומזה
 כעשית וירר מרכתיב העבודה, בחכה אחררנפ"לה
 במקום יצהם צכור וזפילות ב'פל 'נמצא כו',החטאת
 ולברך, כפיו לישא ראורייתא מ"ע הוא ציבורטרבן

 רברי גם וע"כ ח)(צות, ברסת כבל עליוומבחכים
 מברכין שהפהנים שכתב תמההים )פינץהמהר"ם
 רבשחרית תמוהים ורבריו ונעילה, ומוסףבש'חרית
 אך ראורייתא, שהוא שמברכים פשיטא ונעילהומוסף
 שהכהן אחריבא בציבורא פעמיים תפלה באותולברך
 להתברך הישראלים על שמומל חובתן ידי 'להוציאןבא

 החררים דעת הוא וכן יראים, בס' ,הרא"מכמ"ש
 ועיין מהכהן, להתברך אישראל עשה נמיךאיכא
 בשו"ת ועי' כזה, קי"ח שכת )שפינמק סהר"אבחגהות
 שו'קת 0פר בסוף הנרפסת או8ינהיים הר"רמהנאון
 בר"כ לשסוע מצווין שישראל ג"כ ש)1ביא יאירחוות
 בברכה, אינו במזיר שהמע עואינו וכל הכהניםמן

 מחויבים הישראלים אם הסענינת השא5ה לעניןעי"ש
 בה שנהלר הכנסת כית של הרצפה בברי5תיהשתתף

 לבית מסביב קברים טצ"אעז לרנלי מוכואה של0פק
 רמ"ב הנאון לירירנו שהם אבני 'ב5פר ועי'הכנסת,

 הנא1ים הברי א' כסיסן שמביא שליט"אטאמאשאוו
 ומביא זצ"ל מהנצי"ב רבר ימשיב הלוי ביתבעל

 ואולם הנ"ל, החררים ףעת טבהש ההפל4אה בעלשהנאון
 ל"א רף בסוכה הר"טב"א דעת אאע הביאו שלאלפלא
 הכהן על רטצוה להתברך אישראל חימבאדליכא
 להם מצוה פנים כל ועל - עיי"ש, ררמיא,הוא

 הש"ס 5א)ור ע"ז בתפילתם, בר"כ שתהאלהעאעדל
  התוס' קאי ואהא כי', מברך לא בעי אי 'מברך בעיאי

 בכל ווינו ביום אחת פעם  41ברך  רכהן ואמדיוהגמרא
 תפילת היינו אחת, הפלה אלא רליכא יה4כוע,יסי

 חא"כ שכרתק סןשום 3טיוהו בט4נחח רנ"כא4חרית
 א"וינא, לציכורא א6י' אחד 6שם אם כי טחוי*באינו

 מ1רים אהנרש כאיו בח נאא4 שכבד ח58הבאוהח
 עיעש.ע3")

 הגאי הרמב"6 טיגיי כי לי טינן אינוולענ"ר
 ,88ז

 אחת פעם כחנים כרכת מברב*ן1כטטדש
 מעיות % ועומרין באין שחר שי תמיר אחרביום,
 סברכין בסרינה אבל שאטרנו, כדרך ומבהכיןהאולם
 עכ"ל, שאמרנו 0מו סמנחה חוץ וש8לה כל 44חר4שההח

 אחת פעס אלא לנ"כ חיוב דאין טפור81 שכתבחרי
 דא"כא ניטא ואם ק"צ, שמהריבין פעם כ5ל ולאביום
 לברך להם היה ק"צ שמהריבין פשם בכל לברךט"ע
 הערבים. בין של ותסיי סוסף בקרבן גפ כחניםברכוג
 שהביא ס"א יהדנתז זכרון בס' מצאתי החיפוש41*רצש

 יהקשה הנ"ל מהרוטב"ם עליו והקשההח"ט
 ספרשה נ"ב דילפינן רכיון הח"ס ום'וש ק4םנמי
 נ"כ של וזסן ס"נה ילפינן וכו', יריו את אהרןוישא
 אין ומוסף תסיר כטו ק"צ שמקריבין פעם בכלשיהיה

 ילפינן לא ונו' אהרן וישא רמפרשה כהשום 'מוכרחזה
 בסוטה כמבהאר בשבודה שיהיח נ"כ ע1ל הזמן עלאלא
 נ"כ של החיוב שיויה לא אבל י"ח ובסנילהל"ח
 בקרא כפפורען אינו רזה ק"צ, יצמהריבין פעםבכל
 של וזמן עת בכל כפיהם לחטא מחוייביםשיהא
 רברי היסב צרקו וא"כ צינור, קרבנותהקרבת
 בשחרית נ"כ שהיו סהא יליף דשפיר ס"נץ,המהר"ם
 שאינן היכא שאפילו פעם 0כל ובהכו ומנחהוסוסף

 ניון רהא לברך, צריך עלה אם מ"מ לעלותמחוייבים
 במוסף עור לעלות צריכין אינן שוב שחר"תשעלו

 נפיהם נושאין היו לא הבית בזסן אפילו שהריוכגחה,
 יותר, ולא שחר של התטיר 'בזמן ביום אהת פעםאילא

 במוסף כפיהם כשנשאו 'נם מברכים היוואפי"ה
 היכא שאפ"לו שפיר ומוכח קשערים, ונעילתוכמנחה
 לברך, צריך עלה אם מ"ם עלה, לא אם עוברשאינו
 הל"ט. פי"ר במל"מועיין

 רבמקדש כתבו וכתיב ד"ה ל"ח סוטה התוס'אמנמ
 מיר, בעבורת כפיהם נושאין חכהניםהיו

 ש' ובתסיר במוספין וה"ה תמיד רמס' בפ"הכרהנן
 הל"א פ"ר תענית ומהירושלמי עכ"ל, הערבייםבין

 היו לא רהכהנים א4סובר הרמב"ם על בזהופלוני
 היינו ביום, אחת פעם אלא כפיהם לישאמחויבים
 ולפי יותר, ולא שחר של תמיר הקרבן הקרבתפזמן
 הקרבת של הזמנים בכל 'כפיהם נושאין היוףעתם
 הח"ם ש'כתב כמו לרחוה יש ולפי"ז צ"בור,קרבנות
 ומברכין נ"כ שהיו כיון מזה, ראיה שאיןהנ"ל

 אפילו לברך צריכים שיהיו ומנחה ומוסףביטחרקע
 טחוייבים היו ד0אן כיון טלות, מחוי"ביס שאיןה"כא
 בודאי הרמב"ם ר5ףעת כיון אלא מדאורייה4קלעלות
 נט"ש, לעלות צריכים  עואין היכא א6ילו לברךמחוייב
 ע"1 פליני לא התוס' שגם בוראי 'למיסר לןאית

 דלפי בזה שהאריך עי"ש ספשינן, לא פ5וגתאדאפישי



 ץיש"החאק ם י א למ%
 גיאוחיתא שמחהעין נעש* אם א6" נטי ס' מתדעת
 דביץ משש ה"ם בתפלה פעם בכל מךהםל"שא

 העם אי יחו את אהרן השא ושא"שז נ"כריפךק
 והעולה החטאת טששות וירד כתיב דהתםייבהכם,

 ישהם זה לעמן נם למילף 4ן אקז א"ג;והקלכים,
 יטמקריבק זמן ובכל עת פכל כפיהם ל"טאמחויבים

 בכל וה"ה ומוספים, חמירק רהיעו קבועק"צ
 הח"ס כמ"ש הקיבנות אותן יטצד יטנצסותו ןחתפלו

 כנגד נתקנה שלא ובמעמרגת בתעמת נע*לה מזפילת1
 ביום ובקשה תחינה להומיף כרי איא נלל קרבןשום
 בודאי הל"ז פ"א תילה בהל' הרמב"ם 3מ"ש תהתענ
 דמפרשה זה בתפייה 3פיהם לישא יוים מחאינם
 שי להזסן נם טינה רילפינן וני יריו את אהרןוו"שא
 כפיהם ליטא מחו"בים שיהא אלא למילף ליכאנ"כ
 אהתו כנגר שהיא הפלה באותו וה"ה הקרבן,כזמן

 בתפייה כפיהם לישא מחהיבים 'שהזא לא אבלהקרבן,
 שי ט בתפילה והנ"כ כלל, קרבן 'טום גגנד 'טא"נהזו

 כפיהם נךטאין היו ואפי"ה חובה, איע גוראיטע"לה
 יטאינם היכא ראפלו מוכח הרי וא"כ בה,ומברכים
 עיה אם לברך צריבין מ"ם לנ"כ לעלותמחהיבים
 לרחות הנ"ל י"ונתן זכרון 3על הנאט כתבובססקנתו

 הרמב"ם ירעת אפילו הנ"ל מעץ המהר"ם שלראיה
 ולא בטם אחת פעם אלא לנ"כ חעב 'טאי!דס"ל
 מה"ת כפיהם לישא מחהבים ישאינו רנהי סשוםטתר,
אלא

 בא"
 ית שח של בתפלה וה"ה שחר, של חתמיד

 במוסף ולא זמן, אותו יטי תמיר הקרבן כננדישהיא

 בזמן כפיהם נחטאןי היו יא ,בבהמ"ק 'שנםממנחה
 שום כמו שאינה נעילה בתפילת וכ"ש 'טלהם,הקדבן
 בודאי מדרבק אבל 3מ"ש, רחמי לאפחי אלאקרבן

 ובנעילה, ובמנחה במוסף נם כפיהם למטאמחוייבים
 הכהנים בשנה פרקים בל תענית גרפ"ד תנןדבהדיא
 ובמוסף ביטחריה ביום פעמים ר' כפיהםנה?אין
 וח"בו רבנן תקנו דכן הרי י?עריס, ובנעילתובמנחה
 מוסף י2ל ועךלות באותןן כפיהם נושאין טיהתשהזן
 מררבנן תפילות באותן בנ"כ וח"בין ונע"5ה,וסנחה
 שכתבו מ"ד מנחות התוס' רעת לפי אחר רכהןדומיא
 ומשו"ה לעיל, שמבואר כמו ישדרבנן בנ"כדח"ב
 מברכק נמי מררבנן מצוה חיוב דעל לברךצר"כין
 נם לעלות מחו"ב '?אינו היכא אבל לע"לכמ"יט

 או מינץ, המהר"ם לרעת יחיד נהן כנקמדרבנן,
 נשא ש3בר עצמה חפלה באוחו אחרעאבצעתרא
 בעי אי בש"ס כדאמריח עולה, אית רצה י?אםכפת,
 איכא מדרבנן נם כפיו ל"?א חיע עלט דאק יברך5א

 בזברח עי"ש לברך, צריך אינו עלה 'שאםלטימר
- בזה, יאהאריך הנ"ל"ההמען  הוא פה שבחבתי ומה 

 עפ"י הרמב"ם מדברי הנ"ל ח"ם חברי % להעיררק
 מידי. 5א ותו 'יהונהן, וכרון בעל הגאוןחברי

 קעסלער אביבדוריוסף

 כפמן

 בהא בטעמו דימב"ם ע"רבששיה
 לעכו"ם גסה בהמה מוכריןראין

 1בקי חייף המפודמם הנ' הדב ניסי לכב1ד שיוםרנ
 נ"י ניצגערנ אל"עור חייםגש'

 הרג?ב"ם דברי על שההשה סה וע"ר הניעני,מכתבו
 במעם עמבתב נ' הל' שבת מהל' כ'גפ'

 שא5ה כהשום לעכו"ס טמה בהג?ה סדכריןדאין
 נם בטעמו אפי ט"ו וף בע"ז הש"ס והלאושכמרות,
 ביאר וכבר בדבריו וה סעם השג?"ט ולטה נ0יונוכהשום
 לתרץ אמר כו' ניטי וכבדד הטעם, שם בע"ז ז"להר"ן
 ממוך 5ה רזבנה דזיכגין בלשונו הש"ס אמר דהתםזר

 מחסתה, ואזלה לקלי' ושמעה נסיי' תא וא"ל5שקה"ח
 רק מחג2זי' דתיזל לזמ כעון לא דהוא כמטגועא"כ

 שאיטו רבר בנדר הוא וא"כ טאלי' לקלי'שגועה
 דפ0ק להרכוב"ם אבל 5ר"י, איא אינו 1"המתכוין

 עדר שייך לא הרי מותר, מהבוין ,משינו דדנרכר"ש
 כתיר. דברי אלו  דשיג?ב"ם, הזכירו לא ילכן זה,טעם

 רייק בע"ז שם דהרי הדא נלל, אינו זה לענ"דהנה
 יאי רתיזל ליה וניחא ב5שונו כופורשהש"ם

 כיון ותיול ליה ניחא שיהא ין לגזה דלר"י מתכויןבלא
 ליה דניחא כיון ועור אסור, כלל מתכוין בלאדאף
 דהתם ועוד כמתכוין, זה הוה שוב הרי קולו ע"ירתיזל
 והמחמר בשבת בהמתו אחר מחטר ליה וה'וה אגשרהוא
 פלונתא עיקר והיי חטאת, חייב בשבת בחמתואחר

 איסור רק הוא 01פסל כסא רמטה בנרירה ור"שדר"י
 שבת הש"ם 'וכדחמר יד כלאחר חופר שהואדדבנן
 אלא אינו רר"י האיסור הלא וא"כ ב'( מ"1)דף

 לר"י חטאת יתחייב מדאורייתא דנם ל"ה וגזנאדרננן
 הסוניא 5כאיורה מו,כיח 1'כן מתכוין, בלא גםבמחמר
 באפ,שר לפל21תייה1 דטוקי ע"ב( כ"ה )רףרפסחים

 לל"ע קמכוין ולא אפשר ב5א אבל דוקא מכוין קאולא
 היא דאורי"תא ואי עי"ש, לעלגשו נם מניה 1'"ליףשרי
 במחמר דהתם ועוד אפשר, לא לי מה אפשר לימה
 שוכנעוז להיא העכו"ם עם מדבר שהוא מתכויןכלא
 דפטור גצזעסק מכוט הוזו זה הרי מאלי', ואזלתקולו
 ושיה, דאסרה הוא גחזי?בת דט5אכת בשבהלכ"ע

 מעשה עשה אם ואף ע"ב( י"ט )דף במריתותהכדאמרו
 חת וחחך התלוש את 5הנביה שנתכוין אלאמנמט

 שיא הבא וכ"ש עי"ש, שס, לב"ע ופטהרהמתובר
 ישמווזרים בדברים הנה עם ו?דיבר לבד דיבור אלאהיה
 5%, 5אש נשכוין שלא קולו גחשמת טאיי' אזלאוהיא
 חייב בשבה נהמתו א'חר רמחמר שם אמר איךהא"נ
 5דבר הוא פנעמע רק ותרי הה4 מחטד דאאהדצט*ת,
 5ר"ש נם כ"כ ננזור 5א ר5מה ועהר - דשוי,עם

 א5א מחמתו, החעלך כדי קולו 5השסיע יכויןדדלג2ש

 מסא*, גשתנשר שאזוו* במתבוין ר*אירי יעא פשינח*ודאי
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 אלא עיטו בשושן למצאשר שיתחיל "י"הנ! הא4ש

 ההמה תשסן כך יבתוך 5שעה"ח ססוך 5טחמרשאשחיל
 קילו לחנבחש יכוין ההא כי שלו סהמת אז גםותיזל
כדי

 עאזי~
 הההג ליח עיחא ואמר היק ו5א מהסתו,

 השין חנאפוע יהי"כ ס%יצ סה%שר עיצא שפיר אסיחכן
 ס5ל. ור"ש דר"י 5פ5ונרש עניןיח

 ליחרש 5כת"ר ליח לסה הועשב"ם דביי ב"שעגאשבינבש
 עאשר ש"8 בגשוום רישעשש בפחק8העצטו

 והוה בלשונו אכ!רה הנם' דהלא נננרו, לדווחהמצזוח
 חייב בענבת בהנשתו אחר והמהמר כו' מחגשרליה

 הוא המפת חיונ גמשום דרה להויא כהשמעהטאת,
 יא בטחטר חגאפת חיוב היה 5א אי אבל ביהדנ"רו
 ר~ימב"ם הרי לא"כ נסיונו, גששום רבנן ביה גזיוהוה

 5ן"כך ואמר וב' א' בה05ה שם עצמו חקדיםבעצטו
 פטור, גמשוי עלי' והיה בשבח גהגאזו אחרהגמתושר
 ונסצא ואמי גו', בתורה ספורש ל4י והלא עודואסך
 יוחנן ר' יבדי 'ותוא ב"ד, טיחה לשא'הרת  שנתןלאו

 וניסוקו טעטו לוהצג!יענו בזה ווש5א קג"ד( )דףבשבת
 כיון גגשה בהגשה בגשכיוית דנסיונו מעם  שייך לאדלפי"ז
 וסיד ותיכף 61מישוח, מחטאת דפטוו כם"דדפגשק
 טשה, בהסה לנשכוד חכמים ד4*0דו הדין אמר נ'בהלכה
 שפיד ו5ן נסיהו, נמשום ב5עטו יזכיד א"בואיך
 ום"שצם שאלה בהש'וב הראשונים טעמים ב' רק ביהאטר

 הדסב"ם, ביעת סאשוט הוא ווה לכ"ע, שחואשכירות
 עדיין יקהשה שלא אלא יהשסיענו והוצרך לאמחר'ין
 אינא לאו עכ"פ הממלקות מחסאת פטור הוא אםדאף

 סהשום לוידיה נם ננזוד לא ולמה יוחנן לד' נםבסהטד
 כהשטיענו זה דנם הר"ן אסד לזה לחהד, ד5אוטתגנר

 בדומתו 'דשביתת בלאו דמחמד לאו שתלההרסב"ם
 דשביתה לאו כה1ום לגזהי חשו דלא היכי דכ'ילומר
 שאין כיון יוחנן לר' דגגחגנר לאו כהשום לגזהר איןכו
 דשגיתח, בלאו בטו מ5קות ולא חגשאת חיוב לא נ"ככו
 לדיון ולא חטאח חי4ב דכשחסי לג!"ד אלא גזרוולא

 )1( פשוט. הוא זה וכל יוחנן, 'כד'דקי"ל
 ד"ש, ביסו ידיד1ושלום

 טורבאוויץ יואלףואב

 הטמדר(. )הרב רכד. כהשיב בשו"ת עיין)1(

 כאמממן
 בפרדדב ברכהבענין

 כו' הג' הרב היקר לבני אוםוב
 ג"י טורב4צויץ היוןש צביט'
 השהח דברת על וט"ש לשעשועים. הביענימכתבו

 שההיעו ברכת דבעי פסחים בסוףהיש"ש
 יהקחשה סבדך, כהן אי טביך הבן אבי הגןבפדיון
 הבן ואבי הנייתו על הבהן שנ"הם יברכו לארימה
 ו,צניהם להו פשיטא רבאסחץ '1ג4חע"ץ ואשצהה,על

 חחיצש לברך עויף סף ליה המבעי אל8 לברךצריבים
 ט"ם רא סכורית חתום' פדברי ע5ע והקשת הברו,את
 כל ע5 שהתיעי סבהכין אאן ר5שה אאשששו לאהר,ר"ה
 פחת"ב ךשאנ4 יתירצי חבן, פדיין % כסו חילחילה
 רהשן האב לנבי א5א ות אין מלא וא"כ שכיחא,רלא
 כמו נבית השכהתא טיילן בכורים כטח לולהיוה י%י ח5א חכתן לנבי אבל אציו, חש שכיחא85

 דהא קהו"ץו, לתרץ כהבת 54כן האב, לנבימי5ה
 נם אם ליה המבעי אלא נשברך הבן דאבי לההפשיטא
 דעעוס' כתגו ס"ל דף רבסוכה גמשום וחוא מבדך,הכהן
 אינו דלסה זו פושיא על אחר תירץ העושהבד"ה
 דדוקא גהנום וסילה נרלה כל עי שהחיינומברך
 וא"כ שחחיעו, רבנן חיקנו ,שמחה עליה שישבמצוה

 כהשום הוא הסעם עישי אם להג' ליה דמבעי הואזה
 דקמטי שסחה לו נם ד"ש יבדך הכהן נם א"כעימחה,
 שביח דלא ימשום הוא הוטעם דע"שר או לידו,הנאה
 אבל הוא שכיח לא דא~ו הבן אבי דק סברךוא"כ
 דזה הוא דהכי ואסיק נבי', והוא דע4כיח הכהןלא

 מברך הבן אבי ורק הוא עיוד ו4כ"ח דלאהטעם
 ח' סי' בכור יש כפ' יהרא"ש ראיה ומזהשתים.
 לעיקר שחחז"שו שם הסעיו"מ שהביא הרשב"אוכן

 ח0מה ודבד הנעיסים דבדיך אלו שכיח, דלאבטעם
 רה1"ס דמלשון דסלבד אמת, זה אין עכ"ז אבלהוא
 הגן אבי והלכתא דאכשי הג4סקבא בין בבעייתובין

 שתים. מברך לבד הבן אבי אמר רלא שתיםסבדך
 דס סבדך הוא אם הבן באבי גם היה דספיקומבואר
 ליתא מלתא דעיקד זאת עוד עי"ש. שתים אואחת
 ולא דשכיח דומעם בבכודוה התוס' כתבו לאדע"כ
 שמטה בהשנה הרי הנאה לגבי אבל בטצוה. אלאשכיח
 חדימים כלים "נה חדש בית בנה הדואה, בפ'שנינו
 בהנח דאף ס' דף שם יהחנן כר' וקי"ל שהחייטואומד
 הרי פעמים, 'כמה בקנה ואף שהחיינו מברך וקנהוחזד
 אצלו, חדש הוא רק אם שהחיינו סבדך בשכיחדאף
 נ"כ דשמחה הטעם בסוכה החוס' מ"ש להיפךונם
 של בשטחה לא אבל כבציה, עול בשגשחה אלא זהאין

 ש3!חה לו ויש בעסקו ידויח אם דאטו טמון,הנאת
 וקנה חדש בית בנה רק והלא שהחיינו, יכרךנדולה
 על ולא עליהן, כספו שהיוציא ואף תנן, חדשיסכלים
 מ' דף ערובין כראמיו חהתא פרי על וכן כסף,רווח
 ברכת רמצינו איברא הנאות, שארי על ולאע"ב

 לו כשאין בגשגשים כנון הר1וח עצמחת על נםשהחיינו
 סיטן והש"ע 'והדפב"ם הרי"ף לדעת בשדהשותף
 אכל רכ"נ, בסי' אתים לו כשאין בידושה %ןרכ"א,
 חרש, רבד כמו נ"כ דהוו וכמצום לנד התם אלא זהאין

 חדשים פהרות כקנה הוה נושמים עצירח כעתדנשמים
 וכן פירות, סוציאה השדה היתה לא נעממיםדבלא
 בשארי לא אנל ממש. חהתא סילתא היאידהשה
 בהכה לו הישו שדה ט אין דאם ותדע ג4מון,הנאות
 אע"נ שהחיעו ר5א כו' לך אנוגו נשודיםאחרת
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 ך יי אחרוי

 ופידות תבואמ 3השיהיה לכל היא טר~ה הגאהדנופים
בזול.
 להם אין הרש"ש דבדי נם הדבוים ממוצארעי2ה

 בתירוצו, ולא בקושייתו לא כללמקום
 שאין להש"ס ליה פסיקא היה דודאי אה הואוהעיקר
 ליה ד013פקי אלא שלש יולא בדכות שהי אלאבפדה"ב
 דברכת חזינן דהלא רהוא אותה, 3שברך כאשןבשהחייטו
 ט5תא על אלא נתקנה לא הנאה על קתתקנהשהחיינו
 - יכהנ"ל. כו', חדיט בית דסנה כהא דוקאחדתא
 כדנלים לזמן טז3ון בבאה אלא נתקנה יאובטצוה
 ימנילה, חנוכה ונר ולולב יושופר ויוה"כור"'ה

 חדתא נמצוה זה דהוה ע"ב ס' בעירוביןיכדאמרי
 מזמן באה דלא בסצוה אבל לזמן, מזמן שבאהכיון
 א'ינה אם בהנאה )נם וכדומה, וציצית 'כהפיייןלזמן
 בברכח לספ1קי איכא וא"כ סברכין, אין חדתאמלתא

 יברני דלמה הכהן ,נבי בין האב נבי בין דפה"בשהחיינו
 כיון יביך ל3וה ה3וצוה על יבדך שהוא האבשהחיינו,
 ההנאה על יבדך לב~ה והכהן לזמן, ס4מן באהשאינה
 הרי דעכ"פ כיון אבל חדתא, מיתא זה שאיןכיון
 צ"ל ע"כ הדי בפדה"ב שהחיוו ברכת דאייכאקי*ל

 להש"ס 'ליה מספקי לזה מבעלמא, עדיפאדפדה"ב

 מבעלמא, יותד לבדך הצו"כההו אשר העדיף הואדמי
 הנאהו, על אותה מברך והוא העדיף הוא כהןאם

 ר11ח של הנאות כהטארי עדיפא זו דהנאהונאמר
 לו שבאה חדתא לטלתא וד3ויא בעולם שישנומעסק
 מבדך אינו האב אנל בעולם, שנולד חד"2 סבןההנאה
 מצות משארי עדיפא ולא לזמן מזמן באה דאיבהסה2ום
 טברך והוא העדיף הוא האב דלמא או עת, בכלהנהנין
 ארלי לזגון מזמן באה שאינה ואף מצוה 3מט'וםאוחה
 תדירים שהס ואינך דדגלים לזמן מזסן גם היאעדיפא
 ואייה תדירא אינה וזו ושנה, שנה בכל בודאיובאים
 ואסיק חייו, ימי ככל אחד פעם גם שיבואבודאי
 מכל העדיף הוא והוא שתים 3זבדך הבן דאביוהט"ם
 ולזה הנ"ל וממעם לזמן מזמן באין שאינםהמצות
 עאקחיינו מבדך האב פדה"ב דעל דאסיקנאהשתא

 שפיד כהנ"י, מינה ועדיף לזמן מזמן כמודחשיבא
 בומון הנאת על אבל נמי, מילה דא"כ התוס'סקשים
 עדיפא דלא המוא'נא לפי מבדך דאינו ודאידכהן
 הנאה על אלא סבדך שאינו הנאות כה2ארי זוהנאה
 דף בבהכות התוס' וכדכחבו וכהנ"ל, חדתאדמלתא
 שסברך )וידי אשכחן דלא החם בד"ה ע"בנ"ט

 צריך אין לפי"ז והשתא עכ*ל, אחדתא רסשהחיינו
 צדיך האב ואין האב בבהכת לצאת '~וין כללהכהן

 לכהן ולא לחוד לאב אלא נתקגה לא 3י 3לללהוציאו
 הנ"ל. וככל 3הוץ9""ם, ודלא הי2סקנאלפי

 טו"ב זי"ו14ביך,
 והרא"ש ו2תוס' לשיכא2 אמנם הנה)אבו"ת,

 דפדה"ב דסברי מוכח הנה מפדה"ג מילה מ"ששהקשו
 דפדה"ב מפורש מובד ז"ל מד"ן אולם לומן, מזטזאינו
 הד"ן בשם דכתב י"ב בפ' )שעיו"ט עי' לזמן, סזמןהוה

 שהיא מפני שהחיינו בפדה"ב לבדך שראוי לןדפהטי3וא
 ער עויין בן שאינו יום שלשים של בזמןתלויה
 קושיא דאינה המעיו"ט: סתב זה וספני יום,שלשים
 על שהחייגו סברכין אין למה הדא"ש קושיתכלל

 ס"ל והדא"ש דהתוס' חולקים, דבזה ונראההמילה,
 מ"ש מקשים שפיר 51כן לזמן מזמן הוה לאדפדה"ב
 זצ"ל, המחבר הנאון אאמו"ד ,וכדבדי מדפדה"במילה
  קשה לא ולדידיה לז3ון, מזמן שפיד דהוה סובדוהר"ן
 הנ"י, המעיו'ש הכדברי 1,הרא"ש, התום' קושיתכ5ל
 הרמב"ם דברי דמביא במעיו"ם יק' שם עי'ח1לם
 במילה רנם כתב ו~ן לזמן מזמן הוה מ"לה חנםדטובר
 דלפי נראה היה וא"כ 3בפדה"3, שהחיעומברכין
 לומר אי הוא הש"ס דספק י"ל יוהר"ן הרמב"םסברת
 דקא היינו 3פולה הינאה ליה 'דאית לברך עדיףדדהטהן

 בסיעתא נעשית בעצמה המצוה וגם לידו הנאהמטי
 אל שייכת בעצמה הטצוה דגם לומר אפשי ויכןדידי'
 מהאב עדיף חוא ממון הנאת נס אצלו ובהצטרףה'כהן
 חמוהות דברי )ועי' לבד, המצוה עיקר אלא אצלודאין
 מברכין דלכן ז"ל הריב"ש בשם בכור יש בפ' י"זאית

 כהן בסיוע המצוה מדנעשית "על" בלשוןבפדה"ב
 מתיחסת דהמצוה יברך דהאב או הפדיון(,דמקבל
 "דקא דהוא אמרם והוא האב אל רק כולהושייכת
 הנאת רק אצלו דאין הכהן 51א בעצמו מצוה"עביד
 נהחייב יא זה ועי יבד, כהונה מתנות דקבלתממון
 שתים, מברך האב דבא3ות ואסיקו מעולם,בברכה
 וכהטום עביד דקא המצוה היא בברכה המחויבדעיקר
 כיום, מצוה עביד דלא הכהן ולא לזמן, 'מזמןדאת"ת
 מצוה לאו רכהן מסתבר וכן ז"ל הרא"שוכהכתב
 ודו"ק( כהונה, מתנות מקבל אלאקעביד

 זצ"ל הגהם"ח בן מורבאוויץ, הירששבי

 כבסיטן

 פטמתו שניטי באחרוגשאיה,
 יא או ואייך שני מיום כשךאם

 דניטל תרם"ט בסי' פסק ,הרמ"א הנה תשובה,א
 מיום וסשר כחסר ריגו עוקצו אופטמתו

 ידוחם ר' בשם זה הגוא ובד"ם עכ',ל. ואילךראשון
 אבל ו3תב נרנא בי' שדי שמ הכג"א אבלעי"ש,
 שעל הטו היד משים הפטמא דפסול משמעבמ"ם
 ולמה וד"ל עכ"ל, פסול דחסד פשי3או מקשה העץנוטל
 הפסול שהוזכד פטמתו נטלה על יותד וה מקשהלא

 נוכטו מקומו ונעאשד העץ דני3ול פמול ואלובכמטנה
 ניט5ה בבדיש2א א5א להדמב"ם נז3ד 5אדפסול

 לכם ולקחתם בטדד המפר הדפמת נמרעם
 לזה. השייך בש1"ה יפפיים הנני הדד עץפדי

 המחבר( התן הטמדר)סההב
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 הדר כהטום דפסול פטנצזו דנטלה ע"כ אלאבוכנתו,

 בט"ם המעיין גאמז אבל הכנ"א, 13ונת זההוא,
 המנ"א, של הכהטמעות לדברי דצזחלה נם שאיןיראה

 יי נראה וכ(באן כו' העץ ניטל שם אמר הנידהמ"מ
 וכשימז באתיהק פוסל מכאיסר פחהז דחסרוןראיה

 כשנכ(ל לא דאי לסעלה שכוובתי ורבינו ז"לדש"י

 כאן אין הרי פמול יהא למה גומא מקומו ונעשארהעץ

 פשיטא הוא חסרון כהטוס אי ו'א"ת כאיסר,חסרון
 כפי פסול דחסר מתניחין אהממעינן הא למימרול"ל
 האתרונ מנוף ווסר דדוקא דה"א היא לא זושיטה
 מקומו שנשאר אע"פ הזה עץ נהטנטלה אבל פסולמכהם

 דהרסב"ם ור"ל עכ"ל, דפסרל קמ"ל 3שרנוטא
 שבכהטנה כ"ש דחסר 'בפשט שם פליניוחראב"ד
 באינו אף פסול כ"ש דחסר סברי ורש"ידהרמב"ם
 מפולש בין חילוק יש כזה חסי אינו ואםמפולש,
 בנקב איא פסול אינו מפולש דבאינו ג(פולשלאינו
 דבחסרון סוובר הראב"ד 4גבל בכ"ש, ובטפולשכאיסר
 ד3מפולש מפולש לאינו מפולש בין חלוק דישהוא
 חסיון פוסל אינו כ(פולש הבאינו כ"ש חסרוןפוסל
 לשיטת ראיה והביא המ"מ דאמר וזהו כאיסר,אלא

 נומא מהומו ונעשה העץ דנוטל מהא ורש"יהרמב"ם
 בו ואין מפולט שאינו אע"פ חמרון משוםדפסול

 דהעץ מחסרון ראייתו להביא הוצרך ולכןכאיסר,
 נימל הרי כשנינךל דהפטמא דהמסמא מהחסרוןולא

 רבא נדאמר כאיסר בי' בעינן לא דלבו"עבחוטמו

 אכי ע"ב, ל"ה בדף בכ"ש פוסל ובהממו חזזית5נבי
 אינה והרי הגומא מחמת רק הוא דהפסול העץניטל

 וע"ז כאיסר, בו שאין אעפ"י פסול ואפי"ה3מפולש
 ור"ל כו' פשיטא הוא חסרון משום אי וא"תאמר
 משום ו4א לפוסלו אחרינא נשעמא בי' אהת ע"כאלא
 ד4א הרמב"ם לשיטת מזה ראיה עוד אין וא"כחסרון

 דודאי ר"ל כו' היא לא אמר לזה ,בחסרון כאיסרבעינן
 להשמיענו הוצרך ואפי"ה דפסול הוא חסרון נושוםרק

 נ"כ מכהט האתרונ מנוף שאינו אעפ"י האי כידחמרון
 מעיקרא הכצ"א ראיץז הלא ועונה ודו"ק בופוסל
 וכי פשיטא פטמתו נימל על המ",מ יקשה דאיךליינא,
 כי ונם הרמב"ם, לשיגטה ראיה הביא פטנטזומניטל
 4'א והלא הגפ', במונית וייתן 'לישא בזה באהם"מ

 לשיטת העץ מניסל ראי"תו לחזק אלא 'בזהבא
 להקשות שייך לא בלא"ה דגם ועוד ודו"ק.הרכ(ב"ם

 הפיטם ניטל תנן היה 5א האם פשיטא הפמגשו נומלעל
 כחסרונו ופסול האתרונ כנוף הוה יהפיטמלהשמיענו

 לפוטלו כ"ש סחסר כ% יי' שמעינן היינו לאבודאי
 כיון דכשד הבוכנא בלא העוקץ כנימל דהוהרה"ח
 שייך ולא השתרוג, בנוף חסרון שום נעשהשלא

 נקב שנעשה בוכגתו ניטל על אלא פשיכאשלהקשהז
 דגם שפיר מתדץ זה על %ם האאןדוג מנוףוחסדון
 בנוף חסרון הוה לא בוה דנם ביון רבהתא הוהבזה

 לחזק רק אלא בא 5א גוראי בוה וגם מסהצ,האתרונ

 בע"ר יסצא שלא לדינא הרמכ"ם לושימתראיעזו

 המק לא בלא"ה אבל בזה ראייתו ול0וזור עליולחלוק

 ומובנים הם בהטוטים דדברים להשמדענו יה נםאכפל
 קשיא נם לעשות בלי שייך לא הפימם ובניטילכל,
 וכהנ"ל בזהותירץ

 המ"מ מרברי המנ"א ראישז שסילשנו כיון ךעיזהכ

 מדברי מכרעת הרמ'וא הכרעת ידינאבודאי
 הפיטם דניטל רפסול ספראג מהר"א דעת טנד ירוחםר'
 וא"צ ואילך ראשון מיום ומשר הסר כושום רקהוא
 דעת הוא שכן בעזה"י אברר עכ"ז אמנם לראיות,עוד
 ולא חסרון ממעם הוא הפיטמא דניטל הראשוניםכל

 ז"ל הרמב"ם רבינו של דרכו ידוע דהנה הדר,כהטום
 שינה בכאן ואיו והש"ם, הכוטנה סדר תמיד"תפום
 ל"ד דף דבכהטנה הכחטנה וסדר סלשון לנמריהסדר
 פטמתו נטלה ואח"כ חזז"ת עלתה תחלה חשיבע"ב
 הטור וכן הרמב"ם ואלו כ"ש, וחסר ניקב נ0דקנקלף

 ואח"כ כ"ש וחמר ניקב וחשבו הסדר שינווהש"ע
 ומטאר העץ ניטל ואח"כ פממתו ניטלה והוא דדוניטל
 זה סשום הוא וע"כ חזזית, עלתה ואח"כ נומאמקומו

 משום דלאו פטמתו ניטל של טעמו לנו להורותכדי
 וקבעוהו נקטוהו להכי הוא חסרון משום אלא הואהדר
 להורות נוכטו מקומו ונשאר העץ ניטל וגין חסרבין

 פסויו הוא כן חסר כהטום הוא פסוין שאיוהכשם
 חסר בין חילוק אין דלהרמב"ם ואע"ג חסר,כהטום
 רצה עכ"ז הימים בשאר הכל מכשיר 'דאיהויהדר

 הפוסקים, לשא'רי 'בזה חילוק שיש כיון טעמויהש'מיענו
 הפסול נקם אז חסר כדטום הפסויים שהשליםואחר

 הדר משום שהוא חזזית עיתה והוא הדרשכךטום
 זה ועכ"פ הגזול, יולב 'בריש וחרא"ש חתום'כדכתבו

 4א הדר משום טעמו הי' דאם היא גמורה ראיהודאי

 המשנה מסדר לשנות ובפרם החכיים בץ קובעוהיה
 נן בע דהדר פסקו שהם והש"ע להטור ובפרםוכהנ"ל,

 החסרים בין אותו קובעים הי' לא בודאי יטבלהכל
 משום ולא הוא חסרץ משום פמויו דלכולם ע"כאלא
 שכתב הרא"ם ודעת הגה"מ דעת ט מפור הוא וכןהדר,
 אם 4עע14 מפולט איט אם פ" רא"ם אבל וז"ל'סם
 ניטל לאסור החגא הוצרך לפ"כך כשר כאיסרחסר

 חסר יטאין ואעפ"י כו' העליץ דד ינו והפטמתו
 כתב וכן עכ"ל, העליח האשו יטהוא כיץכאיסר
 כו4ו וניס4 בראשו 'טהוא רכען יר"י והר"ההמרהבי

 כחסרון דהוה ונישמיענו בחוטמו חסרון הואהרי
 בדברי יעיל במעמו וכמ"ש האתרמ גבוףבמפולש
 חסרח משום הוא דפסיו מפורש אמרו הריהמ"מ,
 פטפתו נימלה חשהב הסם"נ ובן הדר, משוםרלא

 שחשבו הח חחית, ע5תה ואח"כ כ"ש וחסרועוקצו
 הואן"ם. בץנ"כ
 דנקטל הוא מוכרח ה,ט"ס מן ו"בו נלענ"ד זמזג

 הדר סשום ולא חסר טשום רק ההאפטסתו

 עכברים שנקבוה אחרא, אסר ע"ב ל"ו דף בנמ'ההרי
 בה נצאץל חמבא ר' והא איט הדר יה אץ רבאבד
 נוביתץ ב"4עט" נצעקזין ששיא ולר"ח בה%פיק
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 אלא שני ביו"ט נאן ראהשון כיו"ט כאן ל"קלר"ח
 א"ד דכמויסי עכברים שאני רב לך אמר קשיאלרב
 כו' בה ומפיק בה מטביל ר"ח דהא הדר וה רבאמר
 שיעור כדי אלא שייר שלא והל(ור היא"ש הטתבוע"כ,
 אלא רובו לשייר הקפיד שלא ודאי בהצייפ בולצאצן

 וכן נוצה, גדול שהיה ואף גו לצאת ביצה שיעויכדי
 ועתה עי"ש, תרמ"ט סי' בסוף בעצמו המג"אכתב
 הרי העליון החצי אם סמבל הי' צד מאיזהטמ"נ
 בו יוצא שהיה ספורש אמר ואפ"ה עמוהפטמא
 התחתון, מצד רק כעשבל שהיה נאגור ואם שני,ביו"ם
 ואת עוד לפהט 'לו היה יא"ב דלעעא מה לברהנה
 פוסל ב'כ"ש הדר משום למעלה שסוסל מה כלוהלא
 וא"כ ע"ב ל"ה דף שם בחזזית כדאמרו ביהבולמטה
 ועהר הדר, כהטום רובו בהסיון נפסל 'היה לישטהגם

 מר"ח הדר זה אין דאמר ר3 על פריך כאשידא"כ
 הפיטם גם ואכלו 3חוטמו לטעלה היה דהב האדלמא
 דב'כ"ע ע"כ אלא לבד, התחתון צד אלא אכל לאור"ח
 הדר, זה רב דאמר להא"ד ובפדט הדר כמצום בואין

 איכפת רלא לשנזול לולב 'בר"ט הר"ן כמ"ש ההווהטעם
 בהנש~מר הדר שנתקיים כיון הדורו שנימל במאילן

 דדמי כהטום נ"ב סי' בפסקיו כתב והתה"דעי'וש,
 לך שאין את ולכן הכשר טז שבא כיון מצוהלשירי
 לן איכפת לא ומחוטר שבוד שהוא מה טזה גדדלמום
 משום לי' פסלינן לא ולכן עי"ש, הכשר ג!ן שבאביון
 רק בי' בשנשאר רק הוצדכנו כ"ז א5!נם כ5ל,הדר

 ניטל ו5א שלם האתרוג אם אבל לבד אתרונחתיכת
 ותדע הוא, נמור הדר בודאי לבד הפיטם אלאגומנו
 ניטל דדושא הרמ"א ופסקי' והטור הרא"ש סתבדהרי

 כשר פיטם בלא 'גדל אם אבל ראשון ליום פ0ולפטמתו
 פיטם בלא הדר לאו נקרא היה ואם ראשון, ליוםגם

 והלא כך שנדל או אח"ב ניכל יאם בין יש חילוקאיזה
 הדר, משום פסול הוא יכך שגדל אף חזזיתבהעלה
 גם קיים ובשר עור אין אם חסרון בהם שישוהנקבים

 הביאו ר~עה"ד יכמ"ש פסול גר"לתן דרך נעשואם
 וכן גדילתו דרך שהוא אף פסול והכושי שס,הט"ז
 פסול, הוא גדילתן דרך אם אף הפסולים ו"טאריהירוק
 ניטל אינו אם ולכן הוא חסר כהשום דרק ודאיאלא
 גם כשר הוא מעו~ם נחסר ולא גידולו דרך הואאלא
 ראשון.ליום
 ניטי האי עי ע"ב ל"ה בגמ' אמרו דהלא ךעלו4ד

 נט5ה אלעזר בן יצחק ר' תנאפטמתו
 על קאי אם פירושים שני ותוס' ברש"י ועי"שבוכנתו
 אלעזר בן יצחק ר' קאי ולכו"ע העוקץ על אוהדד
 בשם מהערוך )לבר דהכהטנה סצשכצעו ניט5 חאילפרןם
 פבחשתו דניטל מ"ד ולהני ק4מ( התוס' שהביאוהר"ח

 הוא הלא נומא מהומו שנענאר העדקע הואובוכנתו
 מ"ד להני הוא בן בודאי וא"כ חסרון כהטוםמפוו"ם
 פליני. לא הרי דבזה הדד הוא ובובנתו פטפנודנימ5

 להא מוכח הגזול %15 בריש ועץום' סהברי גגםה
 משום ולא הסר סשום הוא פטמתודנטלה

 רקתני באפום ואי וז"ל ותני קפסיק בד"ה ק4כתבוהדר
 חזזית עלתה קחגי נקב נבי נמי הכי דיבש רוסשנזול
 וא"כ  עכ"ל, הרר כה4ום שני ביו"ט אף דמפסל רובועל

 פטפתו נטלה ואח"ב חזזית שטתה חהצ"ב בכאצנההרי
 הוא פטכצשו נט5ה והרי כ"ש, וחסר ניקב נסדהנקלף

 בדידי' ושייך חזזית סעלחה לחסר יותדטמוךסמוך
 רחוק עאעוא חזזית עלתה ס5גבי דומיא לומריהער

 נקב נבי נמי דתכי יותר לומר להתוס' להו דה"המיני'

 הדד, כהשום שני ביו"ט אף רמפטל פטמתו נטלהקתני
 ומיהו ואמרו בעצמן שם דחו מחזזית דהקושיאדנם

 אלא נופסל לא חזזיוז דכהטום קצת משמעבירהטלומי
 פטמתו מנימלה מקשים יהיו ואם כו' ראשוןביו"ט

 דנטלה הוא מוכרח ע"כ א5א 'ביה, נדחה הי' לאהרי
 הדר. בהוום ולא הוא חסר כה4וםפטמתו

 עוד 'מוברח ההא מ"ד מצוה הממ"נ מיברי גם1
 מפרש פסול פטמתו נמל וז"ל שכהבבידתר

 וכן אלפס רב פירהא נוכנתו גגמלה אלעזר בן יצחקר'
 של דד פטנאו יקר ר' בר יעקב ורבינו כהצהרבינו
 דעתני עוקצו ניכל אקב רבינו דבדי ולפי יכו'אתרדנ
 דבר שום נשאר ו5א יגמרי ניטל אפילו 'כשרבסיפא
 שבבלל פירשו כהטה ורבינו אלפס רב אביבגומא
 יצחק והבינו כו' כלו כשהוסר עוקצו הוא נםבוכנתו

 שאומר רק כה4ה ורבינו אלפם הב כדברי פירשהלוי
 הכל ועוקצו בוכנתו א5א בהכנוו'ו בכלל חוטמושאין
 והרמב"ם הרי"ף בדשת מפורש כתב היי עכ"ל,בזנב

 שהוא הסיטם בין המקומוה שני כולל בוכנתושניטלה
 כיון ודאי 'והרי גומא, מקוסו 'ה?נשאר העוקץ ביןהדד
 הוא פסולן בודאי אח'ת בתיבה המקומות שנישכ5ל
 משום הוא כעוקץ שבחכנוזו וכמו אחד משםג"כ

 חסרון כהטום הוא כפטמא בהכבתו בןחסרון
 בי' מטבל ע~הי' כ!ר"ח לההכיח לע"ל דמ"ש 4גיבמ4אז

 להני א5א זה אין הדר מיקרי דזהונפיק
 דפסק להרמב"ם אבל ז' 'כל הדר גפשום דפטליפוסקים
 עי"ש, ט' חל' בפ"ח רכדפסק ז' כל בעינן לא הדרדנם
 לולב בדיש התוס' שהביאו הירושלמי כדבריוההא
 ביו"ט אלא פמולין אינן הפסולין יכל שאמרהגזול
 הוה הדר לאו דר"ח הא דנמ ס"ל ע"כ נלבד,ראשון
 לא רלפי"ז ואף ז', כל :עינן לא הדר דנם ג"כוס"ל
 דדלמא מר"ח היר וה אין האמר רב על דפריך האיובן
 שני ביו"ט אב'ל ראשון יו"נו לענין אלא ,אכ!ר לארב

 דלא נראה אבל שם, הלח"מ הקהצה וכן הוא, יגםמודה
 הדר זה אין 'לומר לרב לי' למה ראשון ליו"ט דאיק"מ
 טכללו אלא לי' ידעינן ד5א בכהטנה מפורש,ט~וינו
 כפשיטות לומר לו היה יותר ויבש חזזיתכ!דפסל
 אלא פסול כ'"ט חסר 3כהטנה מפורש שחוא חסדשהוא
 כהטום פסול הוא ב' ליו"ט דנם לוב!ר בזה כיווןע"כ
 מצריך דלא כור"ח עלי' פריך שפיר ו%ן הדר,שאינו
 דשאני לי' כהטני ולזה ב' ביו"ט הדד רלא שלםלא

 הכי פסק ולנן בעינן, לא הדר אבל דג4שיסיעככרים
 סמיק דהירה54כר כהצום כ~א"ד ולא זה כלקשוןהרכוב"ם



לח ך 'ז אחיוןענטרם ם י א למ

 הרר לאו רר"ח יהא להדטב"ם ס"ל עכ"פ אבללי',

 הרד שהיא פטכאעו לנטל עוי רא"ה אין הא"גהחש

 ליתא זה נם אבל ז', כל ראץר עטוינו דפסלינןלדידן

 לכל פמבעזו נגפלה כשר לכו"ע הרי לרינאדעכ"פ
 הרר לאו אם אף ולהרמב"ם גמור הדר הואהפו0קים

 אב4 לרידי', ז' כל הדר בעינן לא כי כשר ג"כהוא

 בהא איא אמרינן לא להדמכ"ם גם בודאיבאמת

 בזה קצתו, אלא נשאר ולא טמנו הרבה שאכלרר"ח

 וכל לכד פטמתו ני3נל אכל הוא הרר דלאואטרינן
 4כו"ע, הדר הוא בודאי ויפה שלם הואחאתרוג

 הנ"ל.וככל
 בטעמו שאסר התה"ד ליברי לעיין יש יעדיין ~ולאח

 להכשירו אין הלא א"נ מצוה שיריכה2ום
 ביום ונטלו עליו שברכו יאחר הפטמא נטל אםאלא

 שנמלוהו קודם ראשון ביום ניטלה אם אבלראשון
 מצוה שירי בי' שייך לא הרי יו"ט קורם שניטלאו
 שהובאו האחרונים מדברי נראה וכן ז' כל לפוסלוויש

 דהרי הוא הכי דלאו נלענ"ד באמת אבלבשע"ת,
 3וצוה השירי כה2ום שנתב למעמו הבנה איןלכאורה

 גרדומי בריעבר כשר דלכ'ה"פ כיה"ג נמי כדאשכהןהוא
 עכ"ל הכשי מן דנשתאר כה2ום איזוב ונדדומיתפלת
 א"כ בייעבד אלא כשר שאינו כיון רהתם הדאוקשה

 דא"כ ועוד לכתחלה, ונפיק בו הג(ביל האיךר"ח
 בי' 41יפק להכשיר לו היה ג"כ מכביצה בפחותאפ"לו
 ראי התוס' כתבו ע"ב ל"ח במנחות דחתםועור

 להביא לו היה ויותר ריעבד, גם מפסלי כולהואנררום
 ליחיד נוטלין רב"עי,ת מי ק"ז( )חולין רתניאמהא

 דקאתו כה2ום בטעמו שם ואמרו לשניםואפ"לו

 יקשה ע"ז דגם אלא נמי, לכתחלה ואפילו 13הרהכהטירי
 דשייר הפוסקים כתבו ו'למה נמי מככיצה פחותדא"כ
 בו לצאוו "2יעורנרי
 ודאי רהתם מצוה לשירי הוא ענין דאיזה ןעוךמ

 כדאמרי שטהו לכתח~ה נם 0גימראוריישא
 אלא משהו א'א ציצית אין ע"ב מ"אבמנחות

 אוקמוהו כנררומין ולכן שיעור בו נתנושחכמים

 הוא מדאורייתא ודאי באתרונ כמסא",באדא,ורייתא,
 דפחות ע"ב ל"א סוכה נ,דאמרי משיעורו פחותפסול

 ואם הוא, דאורייתא הדר וכן פרי, גמר לאומכביצה
 להכשירו ואין מהאורייחא ופסרל הוא הדר לאוחסר
 כל'ל. סצוה שיריכה4גם

 כעימא לדוגמא רק וראי דהתה"ד נלענ"ד לכןי
 הר"ן כרברי התו ודאי טעמו דעיקראמרו

 יק ח4קו שהתה"ד אלא הרר נקרא שנשאר טהדנם
 בהנשאר הדר שנהקיים לומר שייך דלא נעלמאטסברא
 עלי' הדר שם שהי' ו2לם 3טותרוג נשאר אםאלא

 גדול חלק נחסר אם דנם לומר עלי' שייך לכןמתחלתי
 הדר שם ונתקיים ממנו הרר שם פקע לא ע3"זטכגו

 ומשאיד אעורוג חחיכה בשחוהך כן לא אבלבהנשאר
 שה"ה דביון כחרח[ שירי לזה לרוגמא אמר ולזההעאשר,
 שם פקע לא גמטיריו גם שלכהם כשהיו משצה ,8םעלי'

 לחוסים החוסים יחתוך מתחלה אם אבל וכשריםפצח[
 אלא להכשירו אין הכא כ"כ יוכשרו לא הריהטנים

 אותו כשיחהוך לא אבל שלם מאהרוגכשנשאר
 אחת חתיכה רק כשיחתוך וב"ש לחתיבותמתחלה
 דחחיכת כלל מצוה שם עלי' חל רלא למצ'והסמנו
 חתיכה כשנשאר כושא"כ אתרונ ולא מיקריאתההג
 ואין מהחהיכה, גם אוערוג שם פקע לא שלםכשנתרהנ
 נם אלא מתחלה המצוה י"ח כו יצא אם רוקאכותתו
 היה שלם אתרוג מ"ם כלל עליו בירך לא עדייןאם
 בחתיכה גם לכן למצוה ראוי והיה עיי' הי' הדרושם

 בציצית כסו אתרונ שם נ"3 עלי' נשארחנשארת
 שמתחלה אע"פ הגרדומין על גם ציציה שםשנשאר

 ותדע שלמין, חוטין על אלא ציצית שס חל ה"הלא

 כו המצוה י"ח ביציאתו מידי הלי שלא הדאדהכי

 שלמין כשהן להסגית הטילן אם כציצית 'נם וראידהרי
 כשנשאר בהירים ג"כ הרי נפסקו בו טתעמף שלאועד

 אע"פ מצוה שירי נקרא זה ונם ינרדומיןכשיעור
 קופסא דכלי למ"ד מצוה שום בהן עשה לאשעדיין

 חובה דציצית לדינא קי"ל וכן בציצית חייביןאינן
 כיוון אם אף הרי וא"כ מנא, חונת ולא הואנברא

 לא ג"כ דציצית מצוה לשירי לגמרי לדמותוחתה"ר
 כוונת רזהו ותדע בו, לצאת בירך ש,כבר כללבעינן
 לחתוך שבא מי אבל "2ם לשונו הוא זה רהריהתה"ד

 חתיכה אותה על לברך ורוצה אחת הת"בה האתרגגמן
 מיקרי אתרוג חת"כת אלא מיקרי מצוה שירי לאוההיא
 רלחלק יתתיכות לחחתכה מתחלה כשבאיןוה"ה

 מצוה אשכחן ולא מקריין אתרויג חתהכות כולןביניהן
 מי מתחלה מפור,2 ראמר הרי עכ"ל, 'כשררכה"ג
 מצוה שירי לאו אחת חתיכה האתרונ מן לתתוךשבא

 כבר אם איירי היני וממ"נ אתרוג, חתיכת א,לאמיקרי
 ראם ספורש אמר הרי ראשון ביום השלם עלבירך
 שככר אע"פ הוא מצוה שירי לאו 'ממנו ח,תיכהחהתך
 הרי עליו בירך לא כשעריין איירי ואי מצוה, בושטה
 שירי לאו גומנו חח"כה חתך אם רדוטא מפורשאמר
 חתיכה יכ,2חסר אבל 'אתרהג חת"כת אלא סיקרימצוה
 מצוה שירי מיקרי שפיר הנשאר על לברך ורוצהממנו
 כיל, מצוה בי עשה ולא עליו בירך לא שערייןאעפ"י
 ולהיק לחגתכה מתחלה כשבאין וה"ה אמר לבסוףוכן

 בזה איירי והרי מקריין, אתררג תתיכות נולןביניהם
 לחתיכווז דחתבוהו השלם על ברכו לא כשערייןמפוהש
 ררש מפורש אמר והרי התם רידי' כעוביא יו"מקודם
 תתיכות דמיקריין ה'וא 'לחתיכדת גהטחתכוהו3'כה"ג
 והשאר יו"מ קורם חתינה ממנו 'נחסר אס אבלאתרחג
 שירי נקרא דזה עליו ל3יך יכולין היו שפיר נימארהיה

 בי' אמר ילא וה"ה לשון רק בזה אמר ,תםימצוה,
 מכשרינן דלא טעמי' בל דוהו וחאי עלא וכ'ש,לשען
 שחותך חתיכה ולא שלם מאתרוג שנשאד מהאלא

מאחר~
 ררק מצוה לשירי דמדמהו הוא זה ולענין שלם

 סחומין שחתך 3ה~הו ולא טכשירינן המטארהכה8הו
 חניאשד אתרת בחתיכה החש וכ"ז וגהנ"ל,שלמין



זץצמיסאותמלאים%
 יק הפה ש5ם האתרצ כל אם אכ5 ק~םטחתרת
הפטמא

 מכ~
 יאא מ לכל צורך אין טדאי נאצו

 האתדח כ5 דכקרי דיעא ו5על יעא ת ד5 וחמרבח;
 חסר סהצום לכד ראהצון ביום אטש פם~ו ואיןהדר
 אם אף לכו"ע חעהש שום בו אין ה"סים געאשראבל
 פשוט הוש זה וכ5 הנ"5 המכ5 *ו"ט קהרם הפטמאניט5
 הרו"ק. לענ"ד,הנריר

 מורבאוויץ ווא5ףזאנ

 כנסיטן
 ת"ח עול דולין ושידועפר8ראצת

 לימודשצריכים
 א--

 אשר ידבר בחידות רזין מז"ט ברכת ממנתבהצכן
 אחד א5 זצל"ה, געהם"ח הנאון כוו"חגמעב

 'בק"ק רבהא בעיר מדין ע5 היושב ישרא5כצאוני
 בער יום4 ר' מרן הגאון הוא הר5"כג גשנתבריסק

 אתו קשור ו~היח זצל"ה, ה5וי בית בע5סאלאוףיצע
 ומו"ח בטלוצק, רב עוד היוהו מאז אחבהבעבותחע
 בקלעצק.הגהמ"ח

 יחכמו חבים לא אשר הזה מכחנ חיבתסנודל
 הגליון ע5 כתבצעי 5העיר שכבצאתי וכשה לאהצורו,5וובין
 עטרי. הוא סשמרת ני לטשמרה, יעמוד5מען

 - גנ-
 ידירות נברה מאוד כי בשחק עדי אהשר ואחרי . . ."

 כצערו תמיד השתתפותי מאז בקרבי ,תורתואהבת
 השתתפוהיכשמחתו ע5י ביוהר עתה נברה דחקו,כעת
 יתברך ר' לו הרחיב כי דנא בשכוע נתבשיתיכאשר

 בשמחת ובהנתי המעטירה, "בריסק" בעכצעןויענש-הו
 עוז בנפשי והרתבהי והממ"ב", הטצ "כדוךלבב
 כפל המאירים, כפולה בברכה להב"מ, פני פניו5קדם
 ס"ת אשר הזקנים, והע5יון התחתון הע5יונים,טוב,

 הזכאים, לישרא5 זה מז5 'ו"צ חלוים, בהםע4בהיונל
 כי טהכ נקדא הלזה ת5וים, בהם ומווני חיי בגיאשר
 כשבת התוס' וקושיית 5האוים, וושמטיב טחבחהש

 צדיק רא,ש ע5 מד5יו טים יז5 מיהשנים,בפשטות
 יחסר 5א ראשו טעל קוד"ש נמשחת השכח עאם,יסוד

 מהורו חופפים, בצ5ו תללו יסעו לאורולעו5טים,
 לעו5מים". ד' בנועם 5חזות יזכו כאם ננעים ע5יאצע

 באה"ר, ידידו כבחכה . ..
 טורבאוויץ ווא5ףזאב

 - ב-
 לושמכתב רציוביםהקע4ווע

 י"א ערכין הרין 5בך, ויט"כך בילדותך בחורפצין בפ' ד"ת ע5 לבך וי"טיב ס"ג דף שבת עייןא(
 וכו' טהב 5קח כי והנח"ב וא"ה כאשטח ד"התוס'
 במדרש שיש ופיהש"י 5בו וי"טב ג'( )רוצז כתיבוהא
 סי' או"ח תשובה בשערי ועי' הכו', כת"ת יבווי"טב
 ג'. ס"קתרצ"ו
 ס"תשגהיכ5, ואפי' גמז5 הלוי הכ5 הם4נסרב(
 נשא(. פ' אד"ר)זוהר
 שם ועיין 5ישראל, מא אין קנ"ו שבת עייןנ(
 אס"5. ד"התום'

 כדמימן

 מיכפ4 על הףרן חהדרנשסגצנמרם
 משנה מררידשעפה
 קראז פ"ק העת"דחאא

 היזש הרי איטר ר"א רגורים כוודת י' ע"ציםסוה
 במטומה מוסאה מהב5ת ואינה כו'כקרקע

 חומרים וחכמים חטאת חייב בשבת טממהוהרחהה
 והדודה במקומה כצכטנה ומהבלת כו' כקרטעאינה
 מיטמאות טאימתי דגש חלוה י"א 8טור, ב,שבתממנה
 אונש-ים ב"ה כהשיחרחר אומרים נ"ש משקהטשום

 5כל להנחי5 הקב"ה עחיד ריב"ל אטר י"בכהצירסק,
 מצא 5א רשב"ח אמר כו' עולמות ש"י וצדיקצדיק
 כו'. הש5ום אלא 5ישרא5 בהכה מחזיק כ5יהקב"ה
 הן דבש ח5וח י"א כהצנה בפירוש הר"מ כתבוזץנדץ

 כיון כי ג"ש ואמרי כו' הנופתתתיכות
 ואפי5ו כהשקה יחשיבו דובשם להוציא אותםשיחמם
 החום חזק הוא חרחור כי לנו קדם וכבר צאתם,קודם
 שם הריב שיתעורר גשכיון כהשיחרחר שביאד מיואמנם

 הערוך פי' )זהו ריג 5חרחר מן 5גרשם ויתחי5החבורים
 הרבורים 5הבריח ויעשו עשן כהשיביא הר"שהביאו
 ענ"5( ריג 5חרחר מן הדבורים עם ריב מחרחרכא5ו
 מודים עמהכל לפי העיקרים עם יסכים 5א מאמרהוא
 ור"5 עב"5. כהשקה ו5א אוכ5 5א איפ בכוורת דבשבו
 תניא וז"5 הר"ש חביאה בונוטפתא מפורש אמרודכן

 ע5 וחכמים ר"א נח5קו 5א יהורא ר' אמרב'תוספתא
 והרי כו' באיביהן טומאה סקבלות שאינן חבשח5ות
 5א שאינן סשום חוא ע"כ טומאה מקב5ות אינן5מה

 משקין. ו5אאהמ5ין
 י"ח ה5' אוכ5ין טהמאת מה5' א' בפ' הרמב"םא~כצנם

 אוכ5ין מומאת מטמא בכוורתו דבשכתב
 מתטמא הח5ות כהשירסק הדבש רדה במח,פבה,שלא

 משקין טומאת מהטמא מכוורתו הזה יבשמשקה,
 אוכלין. טומאת סתטמא 5אוכלין ע5יוחשב
 דכש  הראעוון רין דינים, ח5וקי ד' בזה נתבדוץב!ץ

 כמחשבה, ש5א אובלין טוסאה מטמאבכוורתו
 בכוודתו דבש ר"כ אמר פ' דף ב"ב כהנא רב דגריהלא
 בעי לא קסבר א5מא 5עו5ם מאכל מידי יוצאאינו

 מתטמא נהשירסק  הדבש רדה ואשני דין ע"כ,מחשבה
 השלהשי דין גמתניתין, ב"ה דברי הא משטהמשום
 משום טטמא נ"כ מאי5יו הכווהת מן הדכשכשזב
 רסקן, ו5א הכוורת קן הח5ות עוד ררה ש5א אףמשקה
 אינו מכוורת הזב דבש שם בב"ב הברייהא דבריהוא
 כ5י ע'ע בוב בנט' לה וטוקי בהצקה 'ו5א ארסל5א

 נ5מד הוא ר"כ מדבדי ונם עי"ש, קפמין, וע"נמאום
 כש4כ5 כהיי יוצא אינו יוקא בכוורתו ובשדאמר
 מאכל. בהדי יוצא מכוורתו כשזב הא כחצטעלעולם
 לאכילה נשכוחץע הזב על חוצב דאם הרביעידין

 דאכ מרברי נ"כ שטעען אונלין, טופ4תכצזטמא
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 מאכל מידי יוצא אינו בכוורתו דבש בלשונודדייק
 ולהיפך אוכלין גצמאת לענין סחע~נה בעי ולאלעולם
 סידי יוצא דאינו הוא כלום לאו לכמטקין עליוכשחשב
 5חוץ מהכוורת החבש זב אם הא כהטגוע לעולם,מאכל
 סחשבה בעי א? כהטקה ונעשה מאכל סידי יצאדאז

 כהטקה הוא סחשבה בלא אבל אוכל,לשווי'
 בכוורתו דדבש ספורש הרמב"ם פסק הלאדהשר~א

 שלא אוכלין מומאה וסתמסא אוכליהוא
 שכתב הסשנה בפי' מדכריו היפך והואבסחשבה,

 ויא אוכי לא אינו בכוורת דבש כי מודיםשהכל
 שם ברמב"ם הכגיה וכן התויו"מ כתב ולזהסשקה,
 הר"ש שהביאה מהתוספחא הוא הכהטנה בפי'דדבריו
 דבש חלות על וחכמים ר"א נחלקו דלא ר"ישאסר
 כהטום הוא וע"כ באיגיהן מוטאה סקבליןשאינן
 הוא שבחבורי וחבריו כהטקה ולא אהכל יאשאינו

 עי"ש הנ"ל, בב"ב דנם'כססקנא
 נאסר דאם קאסרי, תימא דדברי לכל סובןךזקנדן

 בב"ב ר"כ ליברי טותרת הוווספתאדדברי
 דנם ועוד התוספהא, דבדי להביא  שם 5הש"ס 5והיה

 ר"כ כשיטת שפירש הערוך לפירוש דחה אירהרמב"ם
 שסובר בשימתו הוא, אוכל בנוורת דדבשוהש"ס

 ולא אובל לא אינו בכוורת דרבש התוספתאכדברי
 הוא דהעיקר כ"כ לי' פסיקא בפירושו אם ועודכהטקה,

 5אומר שדחה עד הש"ס דברי נגי התוספתאכדברי

 ופסק בחבורו בעצסו 'בו חזר איך נקבה, הש"סכדברי

 לנל יש ודאי והרי כהתוטפתא, ולא הש"ס כדברידוקא
 אגוורא לדברי סותחת היא אם התוספתא כדברילפסוק

 מכל מוכרח ע"כ א5א ססנה, ירע 5א שהאסורא1לית5י
 אינה והתוספתא התוספתא על פליג לא דהש"סזה

 נלל. הש"ס לדבריפותרת
 התוספתא דאין הוא הכי דלראי לענ"ד נראה1לכן

 הרמב"ם וממילא כלל הש"ס לדבריסותרת
 דבריו סותר אינו התוספתא לדברי בפירושושתפס

 פלונתא שום בזה אין כי הש"ם כחברי שפסקשבחבורו
 ייט רהרי הן, אחד ושבחבורו שבפירושו דבריו01מילא
 נחלקו לא ר"י אסר דאמרה הרוספתא דברילהבין
 מוסאה מקבלין שאינן דבש חלות על וחכמיםר"א

 דהחי נאסר אם הוא, מה יבא"ביהן דתאיבאיביהן,
 לחוץ יצאו ולא בכוורת שהן זסן כ5 הואבאיביהן
 דא"כ חדא הכוורת, מן אותן דדה שלא וסן כלדהיינו
 31לשון במקוסן, מוסאה סקבלין שאינן 5וסר 15היה

 בסקוסן 5שון אסר בדרבנן ובין בדר"א וביןהנמטנה
 וסאי בכוורה לומר לו דהי' או קאי פלוגתתן דע5כיון
 דלא ר"י אמר איך יעוד רקאסר, באיביהן לשוןהוא

 דבורים רכוורת בכהטנה נחלקו מפורש והרי בזהנחלקו

יזט

 בכהטנה דשויו ג"כ קשי' דלא 15סד השפשר)א(
 ואע"ג שגתב הט0כתא, בסוף בתיו"םבהכות

 נתן ר' ו5א נתן א"ר 5מתנא 5הה הוה פ5ינ ד5אכיון

 אגל במקוסה מומאה סשבלת שאינה דאסר הואדר"א
 נאסר ואם בסקומה, טומאה דסקבלת ארמריםחכמים

 אוסר, ר"י לוסר לו היה דהמשנה הנא על פלינדר"י
 לפרש אלא בא דלא כהטמע ודאי ר"י אסרומדאסר

 להדיא סורין וכן )4נ( עלה, לפיונ ולא הכהטנהדברי
 והביאה להלכה דאעומפתא לדברי שחביא הר"שדברי
 הכדטנה לדברי הכי לפרש המשנה דברישל

 הוא באיביהן דהאי לוסר אנו מוכרחין ע'עאלא
 והיינו עדיי:, עובכוורת בעיקרן סחהבריןשהן

 הלות שתי להניח הוא שהדרך בב'/ב אסרורהרי
 ר"י דאמר וזהו החורף ליסות להדב'ורים לסזוןבכוורת
 כאותן דהיינו בעיקרן סחוברין החלות כל עדייןדאם

 ר"א נחלקו לא סהן עדיין הפר"דן שיא חלותשתי
 דס"ל חכמים נם כי טוסאה סקבלין וטאינןוחכמים
 אוכל תורת לא להן ידדה שלא מודים כקרקעשאינן
 נחלקו ולא טוסאה, סקבלוה ואינן כהטקה תורתולא
 והבינן חלות שתי מאותן לעצסן ,הפרידן כשכבדאלא

 אותן רק ולהשאיר לחוץ ולהוציאן לרדותןוהזסינן
 אז גם דלר"א דנחלקו הוא גזה בפנים חלותשתי

 כוהכוורת איהתן רדה שלא זסן כל סחובריןנחשבין
 מומאה סקבלין ואינן כהטקה ולא אוכ'ל לאואינן

 5הוציאן והזמינן לעצסן והפרידן סשחילקןולהחכסים
 ב3וורת עדיין שהן אעפ"י מאז אוכל נחשביןולרדותן
 אוכלין, מומאת דהיינו בסקוסן מוסאהומקבלין

 דבש שם בב"ב כהנא רב דאסר הואחכדבריהם
 אף ור"ל לעולם, מאכל סידי יוצא אינובכוורתו
 עליו יחשוב אם ואף הכוורת בתוך אותוכשירסק
 שהוא זסן כל לעולם סאכל סידי יוצא אינולסשקה
 להוציאו שהזסין נדבש דאיירי פשימא אבלבכוורת,
 סאיביהן ותלשן וחלקן שחתכן לאחר דהיינולחוץ
 שמניחין החיצונות חלו'ת שתי מאותן מעיקרןרהיינו
 שעל הדבש של וסשורן ושרשן עיקרן שהןלדבורין

 למעט כא ולא הבאה, לשנה ויתגדל הדבש "תרבהידן
 לחוץ יצא ש5א זסן כל כהטקה להעשות יוכל שלאאלא
 אשר עד איביהן שהן מהחלות שניתקו טשעהאלא
 טומאת וסקבלין עליהן מאכל תורת הכל לחוץיצאו
 התוספתא וכדברי כר"א ולא התכמים כחבריאוכלין
 לדברי כלל סותרת אינה התוספתא דדברי נמצאסכהט,
 התוספתא ודברי וכמ"ש, שם הש"ס דברי ולכלר"נ

 שא"א דפסיקא ומלתא היא גדולה סבראבאמת
 סחובר הוא כשעדיין דהרי עלי' ס"ד שוםשיחלוק
 היגש חדרי בחוך יושבין הדבורים כ5 הריבאיביהן
 או אונל תחשב איך וא"כ בהרבש לוע לאישוא"א
 איירי ע"ב מומאה דמטב5ת יאמרי דבנן ו~ןפהטקה,
 הדבורים והבריח ט"ט כבר שאז מאקביהן דתלשן5אחר

י1גטף
 טובא דאיכא ג55 קשיא 5א דפ5ינ דכהטסעאומר,
 מזה כאטמע עי"יט, גונא, כתאיבסהטנה

 אפ"~
 נתב אי

 5פרש. א5א נא ו5א 58ע ב5א נמי אומר נתןד'
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 אוכ5 תורת עליהן דירדה הוא אז וכדאבאר חכוורתסן

 בכוורתו דבש ג"כ ר"כ דאמד וזהו טוכט~ה,ום9בלת
 א5א לעו5ם מ4שכל הוא אמר 5א מאכ5 מהי יוצאאינו
 שירדה 5אחר דהיינו 5עו5ם טאגל מידי יוצאחינו
 טולם מאכל מידי יוצא אינו שוב אוכל תורתעליו
 כטשיביהן שתלשן לאחר דהיינו בכוורח שהואכ"ז

 וכרנ' ממגו יוצא אינו שוב אוכל תודת עליושירדה
 עי"ש.ההוספתא,
 מברייהשט ר"כ על שם מתיב מאי לפי"ז להושותואון

 ו5א אוכל 5א אינו בגוורת יבשדאמרה
 כאיביהן מחדבר הדבש כשעדיין דאיירי 5ישניכהשקה,
 דבש מתמא אמרה דהברייתא הכיון התומפתא,וכדברי
 התומפתא אמרה כאשר כאיביהן היכירה ד5אבכוורת

 אותן רדה ו5א בכוורח שהיא זמן דכל כהשמעודאי
 5א אביי כהשני דלזה מששה, ו5א אוכ5 לא אינה5חוע
 כר"א 5ה טוקי ורגא ח5ות, עאעי 5אותן אלאצריכא
 שתי מאותן הח5ות כ5 שנתק 5אחר דאף 5י'דאיתא
 אוכ5ין טומאות 5א מסבלת אינה ג"כ ומאיביהןח5הע
 בכוורת, שהן זמן כ5 כקרקע דינן כי משקין טומאתו5א
 כהנא. כדרב ע5יהן אובל תורת 5רבנןאב5

 חבהשו דין חי5וק עוד 5נו נ"ד הלא 5פי"זדערזזץ
 מאיביהן הדבש ונפרד נעקר ש5א זטן דכ5בזה

 כהשקה ו5א אדכ5 5א אינן לרבנן נם עלכטולכו5י

 ע5יהן ירדה 5א דעדיין כאשום וכמ"ש, דעזו0פהנאבדברי
 כו' נחלקו 5א ב5שונו ר"י דייק ו5וה אוכ5,תורת
 ד5רבנן שאעפ"י ור"ל כמקומן טומאה גפקב5תקמאינן
 מומאה מקב5ות שאינן מודים הם גם מ"מ כקרקעאינו
 וכהשקה. אוכל תורת ע5ימן ירדה לא שעדיין כהשוםאז

 דינים ח5וקי חכהטה הני דכל הכ5 א"ש ה5אלבנזוה
 בחבורו הרמב"ם, בדברי דומבואריןהוא

 ובפירושו הנ"5 הראשונים דינים ח5וקי בד'איירי
 ש5א והא הנ"5, החמישי דין בח5וקי מפורשאיירי
 ה5כה פמק בו שייך 5א כי הלכה 5פמק 'בחבורוהוכירו
 פשוט דבר כי והוא כ55. בהדבש אז 5יש א'ש כיכל5
 ו5הפריד שנתק הכוורת 5תוך ידו 5הכנים א"א כיהוא
 5דבודים הנשארים הח5ות כהשני מאיביהן הח5ותכ5
 דכל מהכוורת הדבורים תח5ה ויבריח יגרש א"כא'5א
 כשיכנים אותו יזיקו הרי הדבש בתוך 'בכוורת שהםזמן
 ו5הבריח לגרש תח5ה 5עשות הדרך ו~ן כיניהןידו
 ידו שמכנים הוא ואה"כ הכוורת מן הדבורים פלאת

 ריב כשיחרחר וא"כ מזה, זה החלות להפרידלתוכו
 כ5 מחוברין עדיין הרי 5הבריחן וילזחי5 הדבוריםעם

 הערוך פי' ע5 הבינו שהשיג וזהו באיביהן,הדבש
 כהשקין תורת דטאז ב"ש דאמרי דכמשיחרחרשמפרש
 ויתחיל הדבורים עם ר"ב כשיחרחר הואע5יהן

 ואז באיכיהן הדבש כל מחובר עדיין אז והרילהבריחן
 ולא אוכ5 5א עדיין 5חכמים בין לר"א בין 5כו"עהרי

 כאשקה תורוז כשיחרחר דמיד ב"ש יאמרו ואיךגמשקה
 דזה ראמר וזהו הדבורים, יצאו 5א וצעדיין אףע5יו,
 דנש ני פודים שהכל 5פי העקרים עם יסכיםלא

 אוכל לא אינו באיבההן מחדברין כאשהן כ5ומרבכוורת
 שם בלשונו ודייק מנטון, ב"ש הש"כ ור"5 כהשקהו5א
 עם הריב שיתעורר מכיון גהשיחרחר שביארמי

 נרשם לא 1טעדיין אע"פ ור"5 לנרשם ויתחילהדבורים
 כל הלא לפי"ז וא"כ כו', העקרים עם ימכים לאוזת
- הן, אחת מרמב"ם רבינודברי  כם' ראיתי שוב 
 רבאיביתן ואסר מאד בזה עצמו שדהק יצחקחברי
 ביברי ט"ם ועשה בבוורת עדיין שהם הזמן כ5הוא
 מה5כה התומפתא דברי והוציא בפירושו שםרבינו
 והנה דעוקצין, משנה הטתם ע5 פ5ע דר"יוכהשום
 ר"י 5ומר לו היה דא"כ גזה שיש הגדו5 הדוחקמ5בד
 יקשה זאצו עוד 5עי5. וכמ"ש ר"י אמך 'ו5אאומר
 התוספתא טזה ר'~כ ע5 לאותיב 5הש"ם 5ו הי'דעכ"פ
 ככווית החבש דגם לר"א נוודו רבנן דגם ר"ידאמר
 פלינ דהכהשנה דתנא ו5שנות כושהה ו5א אגכ5 5אאינן
 ונם טי5, וכט"ש דהכהשנה כתנא ראמר ור"כ ר"יעל

 נ"כ כהטמע הכהשנה דברי ע5 התוספתא שמביאהר"ש
 הכהשנה, דברי על ו5פיהוש ה5כה 5פמקשהביאה
 מאר ובפשיטות ברויחא א"ש מ"ש לפי אבלונמ"ש,

 ודו"ק.בפיעד"ש,
 בכוורת דבש ש5 זה ביין הש"ם שנש5ם 5אחרדערנזץ

 5חכהשה וכאעח5ק 5כאורה אחד דין רקשההא
 א5יעזר ר' הכמים כתהע ד' פ5יגי בהם וגם דיניםח5וקי
 הש"ם כמוני"ת מאמוראים 5בר וב"ה וב"שוחכמים
 החכמים מעלת ונוד5 התורה מע5ת גוד5 מזהשמעינן
 ערך לאין התורה כבדי5ים הם אשד בהשעומקים
 כדכתיב ו5האדירה 5הנדי5ה ועזורה תכ5יתשזהו
 בפ5פו5א הקב"ה שמח דלכן ויאדיר תורהינוי5

 שכר כי 5מרנה התורה שכר נדו5 ג"כ ו5זהדאורייתא,
 בהאי נם חורה 41כר אב5 5יבא ע5מא בהאימצות
 ואמרו ימיך ואורך חייך היא כי כהכתיב איכאעלמא
 דאית 5מאן ואפי5ו בעוה"ב, ימיך ואורך בעוה"זחייך
 כדאמדה בעוה"ז גם פירות 5הם שיש מצות דיש5י'

 בעוה"ז פירוהיהן אוכ5 שאדם דברים א5והכרייתא
 ות"ת נ"כ אמיקה הרי כו' 5עוה"כ 5הן קיימתוהקרן
 המצות כ5 כנגד א( כוונות. שני בזה גכ5ו5 כו5ם,טנבד
 תורה דב5א ת"ת יש הרי ומצוה מצוה דבכ5וכהטום
 הח5וקי כל ובפרט 5קיימה איך מצוה שום 5ידעאין
 טצוה בכ5 ופ5פו5ה התורה עמק ע"י המתחדשיםדינים
 ככוורח דבש ש5 הזה כדין ודין, דין ובכ5ומצוה
 ועוד דינים, ח5וקי חכהטה בה הע5ו פ5פו5םשע"י
 ש5 והקרן בפירות השכר כ5 כננר 'כו5ם כנגדשנית
 אותו כנגד גם יזכו ת"ת ע"י כי בעוה'/ב,המצהת
 ש5 הקרן נם א5א 5בר פירות ולא בעוה"ז גםהפרן
 בעוה"ב וטחצה בעוה"ז מחצה יתח5ק תורהשכר
 ימיך האורך בעוה"ז חייך היא כי הסתובכדברי

 בעוה"ב ימיך באורך כמו כשוה שוה דכהשמעלעולה"ב
 5הו סני 5א ג"כ דאסרו וזהו בעוה"ז, חייך הואכן

 ע5כטש תרי 5וזדיא דכאטמע ע5כטו תרי דאכ5י5צדיקי
 ע4כר זה ואין השניה נעולם כן 8ה כבעו5ם בשוהשוה
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 מ"י על יקשה שש א"ש ובזה תורה, י4כר אלאסצות
 היעודים טכל ליכא עלמא בהאי מצות רושכרזה

 כל כי בעוה"ז, רוקא שהם התורה לנו שיעדההמובים
 מצות שכר ולא חורה שכר רק הם גם שבתורההיעודים
 בפ' כדכתיב נ"כ, בעוה"ז א"תא לכו"ע תורהושכר

 עומלים שתהי' ופירש"י חלכו בחקותי אםבחוקותי
 וכן שם, היעורים וכל ונו' נשמכם ונתתי אזבתורה
 התורה, עמק הוא ושסיעה ונו' תשמעון עקבוהיה
 כראמרו הוזורה עמק הוא תטמעו שמוע אם וחיה4כן
 התורה יעורי בכל וכן בחרש תשסטו כישן טמועאם

 ויתן כתיב וכן התורה, עוסק של התנאי תחלהטקדים
 יגצרו, ותורותיו חקיו ישמר'ו בעבור ונו' ארצותלהם
 שאין זה אף אלא לזה יזכה כמותו שהלכה זה לבדולא
 הן א"ח דברי ואלו ראלו לזה יזכה נ"כ כמותוהלכה
 מצות וז' ראורייתא מצות תרי"נ לנו שיש ניוןןעיווץ

 כננר ה"ת ושכר מצות תר"ך ביחרדרבנן
 מעותר הרי לעוה"ב וחציו 5עוה"ז חציו ויתחלקכולן
 בעולם חלקים ש"י ההיעו עילמות, ש"י תורה שכרלנו
 יש חלק כל נורל ולהפינת בעוה"ב, חלקים וש"יהזה

 הקב"ה עתיר ריב"ל דאסר וזהו עולמות, בשם5כנותן
 בין במותו שהלכה הצדיק בין וצדיק צריק לכללהנחיל
 התורה בשכר עולמות ש"י כמותו הלכה שאיןהצדיק
 ש"י, רבעוה"ב ש"י בעוה"ז רהיינו ועולם עולםבכל
 יש אוהבי להנחיל שאמר מהכתוב זה רלסר כיוןא5א
 הפמק לה אין נחלה כי בעוה"ז שייך לא נחלהולשון

 לשון אלא שייך לא העוה"ז אבל בשוה"ב א5אואינה
 ארצות להם ויתן רק כתיב ו%ן נחלה לשון ולאמחנה
 נקראת רא"י ואף נוים, ארצות להם ויגחיל ולאנוים
 נחיה ואמר בצדו תשיבתו הכתוב בתב הרינחלה
 לך נותן ה"א אשר ונו' תבא כי והיה כרכתיבנחיה

 אלא עצמנו מצר נחלה נקראת שאינה לומרוירישתה
 לענין לנחלה הארץ ניתן להם רק כי אבותינו מצררק
 נחית ומצד מהם, אותה נירש זרעיהם שאנחנוזה

 אלא ממנו נימלה שלא הפסק לה שאין ידאיאבותינו

 אינה עצמנו מצר אבל חלילה לעולם ולא שעהלפי
 לך "נתן" ה"א אשר הכתוב אמר ולכן מתנהאלא
 נחלה היא אבותיך ומצר מתנה היא מצרך ור"לנחלה

 עצמן מצר נוים ארצות להם ויתן כקרא רכןוירישתה,
 דאמר כיון ולכן א'בותיהם, מצר יירשו לאומיםועסל
 בש"י הכתוב איירי ע"כ יש ארהבי להנחילתכתוב
 ו%ן נחלה ונקראת הפמק לה שאין שבעוה"בעולמות

 והיינו להנחיל הקב"ה עתיר לשון אמר ריב"לנם
 נ"נ שהיא השניה דחצי מובן ממילא אבלבעוה'ץב,

 הזה בעולם וצריק צריק לכל הקבעה יתןש"י
 סתנה.בלשון
 ראסר ק' רף סנהדרין הש"ס רברי מאר א"שןננזומ

 הקב"5 עחיר אמר דימי רב אתא כישפ
 יום ה' ברוך שנאמד עומטו מלא וצריק צדיק לבלליתן
 וכי אניי א"ל מלה ישועתינו ונו' לנו יעסוטיום

 לשמים 141' מרד סי נאנטר כבר והלא בן יומראפטר

 במערבא דאמרי באנדתא שביחת לא מ"מ אסרבזרת
 צריק לנל ליתן הקב"ה עתיד מרי בר דהבאכהטמי'
  עה הכ5 כו', יש אוהבי להנח"ל שנ' עולמות ש"יוצדיק
 שכיחת לא מ"מ לומר הוצרך דלנאק יכאורה מובןאינו

 לו היה יותר והלא מרי בר מרבא דלהביאבאנדתא
 נרולה יותר תפיסה שהיה דריב"ל הכהטנה דברילו~ביא

 ידע לא ואיך שכיח הוא בודאי כשמעהתא רהרילאביי
 מרי בר רבא על קשה ועוד מפורשת, כהטנהמרברי
 חוא דום כיון ועור היא, רכמטנה כיון כהטנ!עינומאי
 יומר לו היה נריב"ל אוהכי להנחיל מהכתוב להדייק
 ליתן, לשון ו5א כריב"ל להנחיל הקב"ה עתידנ"נ
 היה הלא אכיי דתמיהת בפשינצת א"ש מ"ש לפיאבל
 לכ5 הקב"ה יתן רבעדה"ז שאמר מה על דימי רבעל

 יום יום ה' נרוך מהכונוב נריליף עוממו מלאצריק
 ונם בעוה"ז, אלא "שיעה שאין ישועתינו לנויעמום
 בהכחטנה דיב"ל מרברי הלא וא"'כ ליתן, בלשוןמדאמר
 שהוא להנחיל אמי הרי דאיהו לזה ראיה שוםאין

 מרבא רק שפיר לו הביא היכן בעוה"ז, ולאבעוה"ב
 וליהן עולמות ש"י ליתן הקב"ה עתיד שאמר מריבר
 הוצרך שפיר מרי בר ורבא בעוה"ז, הואהלא

 ריב"ל מדברי נ"כ לי' ירייק החדוש זה4השמיענו
 שהוא להנח*ל הקב"ה עתיר רכודאמר יבהכהטנהעצמו

 הן רהיכן קשה והלא עולמות ש"י רק ואמרבעוה"ב
 בעוה"ז הוא ע"כ אלא עילכוות ש"י עוד השני'החצי
 רבא נם שמביא א"ש יבזה בעוה"ב, עוד בשוהשוה
 יש, אוהבי להנחיל זה מקרא שלו ה'לימוד מריבר

 רק הוא הרי להנחי5 בלשון שאמר הכתובולכאורה

 אב4 בעוה"ז למתנה זה מקדא מביא ואיךבעוה"ב

 י"ש רק בעוה"ב אוהבי יהנחיל שנ' דה"ק א"שלפי"ז
 הקב"ה יתן מחצה ראירך מכלל מחצה רקשהוא
 השמיענו ריב"ל ילפי"ז בעוה"ז, ש"י יאוהביובמתנה
 של הש"י השמיעני מרי בר ורבא עוה"ב שלהש"י
 הזהעולם
 כיי הקב"ה מצא לא ואמר להוסיף רשב"ח באןדן4ר

 דלא ר"ל השלום אלא לישרא5 ברכהמחזיק
 לשבר יזכו ולילה יום ב'תודה שעומקים נמורים ת"חרק

 אף אלא בעוה"ז כין בעוה"ב בין עולמות לש"יתורה

 יזכו נ"כ הנמורים ת"ח עם 'בשלום שהם רק ת"חאינם
 ואמר מהנתוב לה ויליף תורה בשכר בזכותםעמהם
 והרר עוז, שנקראת התורה והיא יתן לעמו עוז ה'שנ'
 יברנם ה' לומר לו והיה בשלום, עמו את יברך ה'אמר

 זו כי ועור עמו, את ואמר רחזר הוא ומאיבט5ום
 הקרא והרי בשלו' שי'ברכם כנה התורה ו~כד היאלבר
 וש"י בעוה"כ ש"י שהם יש אוהבי להנחיל ואמרהעיר

 יברך ה' רה"ק ע"כ אלא ריב"ל, כרבריבעו'ה"ז
 עולט*ת וש"י בעוה"ב עולמות ש"י שהם חתורהבעוכר
 ופירוט הזאת התורה נשכר עמו יתר את נםבעוה"ז
 ואמי לזה העם יתר לזכות יוכל בכוה כעצמוהכתוב
 יזנו הנמורים הת"ח עם בש5ום ש"היו במהבטלום

 הנכערים, הת"ח יתברנו אשר הברבות %ל הםנם



 ך יי אחווןטנטרם כפ י 4י לכמ80
 אין רו4ב"ח בלשון אסר עעפמים בסוף בטררשולזה
 ישלום %מצא השלום, אלא הברטת כל מחזיק כלילך
 הת"ח  שמתברכים חכוכות כל סתחשה המחזיק כלהוא

 תורה. ב81ברחנסורים
 כמאימתי הש"ס והתחיל הקדוש רבינו באדו,רו4

 אינו דשלום לרמז בעהבין שסע אתטודין
 בערבין עכ"פ ק"ש שקורין לאותן א5אמועיל

 דאמד כר"ם כא1נה ומתם ע"ה מכלל שיצאוובשהרית
 ק"ש קורא שאול 3ל ע"ה איזהו כ"ב דףבסחפה
 במאיסתי חבינו התחיל ולכן בבהכותי' ועהביחשחריה
 שסע את קורין מאימתי ואח"כ בעהבין שמע אאץקורין

 אחת לפני' שתים מברך בשחר יואח"כבשהרין
 לאחרי', ושתים לפני' שתים 6ברך ובעדבלאחרי'
 ויצא יבערבית בשחרית בברכותי' ק"ש שקוראדכיון
 והת"ח הת"ח עם בשלום להיות יכול הוא ע"המכלל
 הת"ח עם בשלום להיהע יכול לא ע"ה מה1א"כעמו

 לי יתן מי אומר הייתי ע"ה כשהייתי הע"קכדאסר
 להיות יוכלו לא יהת"ח %ם כחטור יואנשגנות"ח

 ובתקוממיך אשנא ה' ג4טנאיך כדכתיב אתובשלום
 תורה שכר ג"כ לו יש ק"ש השרא %םאתקוטמ,
 לא אפילו ע"ב צ'ש בטנחות ר1צב"י כדאמרבמקצת
 לא מצות קיט וערבית שחרקע ק"ש אלא אדםקרא
 עולסות הש"י %ל יזכה השלום ע"י רלכן ונו',יסיש
 נמורים, הת"ת כל עם ביחד בעוה"ז בין בעוה"בבין
 אלו שגם14מרים הדקדוקים כל זה לפי שפירואתי

 ודו"ק.במעד"ש,

 כהמשן

 משנה ש"ם על שניהףרן
 קראז פ"ק תרע"א אלול,בחודש

 וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה עתיד רהב"ל11ב1ר

 ונו' י"ש אוהבי להנחיל שנאמר שולמוחש"י
 כו'. בר3ה מחזיק כלי הקב"ה מצא 5א רשב"חאכור

 דמדאמר זה רק אפרס אבל בזה רבו הדקדוקיםודץנדץ
 ירושה לשון שהוא להנחיל לשוןבלשרנו

 לעשותם היום בהם דכתיב מצות שכר וה איןע,כ
 ש"י סגיעין דצדיקים כיון וא"כ שכרן, לקבלולמחר
 מרי בר דבא כדאמר נעוה"ז גם הם וע"כעולמות
 וצדיק צדיק לכל ליתן הקב"ה עהיד ק' ד4במנהדדין

 דאיהו הקודם בהדרן בררוני וכבר כו' עולסותש"י
 הקב"ה יתן בעוה"ז דגם יסתגיתין ריב"ל עלחידש
 לשון אמר ולכן מצות שכר אינם הם ונם עולמותש"י
 הוה, בעולם מהגה לשון שהח1 שולמוח ש"יליתן

 לשון רק שניהם אמרו לג1ה הש"כ שם,וכדהארבתי
 הקב"ה להם שיתן צדיקים כדאים אינם הלסהעתיד
 בחיההם. עתה גם עאמות ש"יהני

 כש"י איירי דאיחו כיון זח קשיא לא ריב"ל חלאלא
 כעהה"1 לקבלם לצריק א"א דעוה"כעו5מהץ

 רק הוח עלמא תוי דאכלי לצריקי להו סני דלאדאף

 עם רוסא בן דר"ח וכטעשה געוח"ב יחסרון לאאם
אשתו

 בר~
 כשה, תענית השמים, מן לו שניתן השולחן

 כעצכע ריב"ל והטמיענווזה

 השכט-

 לחנחי5 ו1נאמר
 ע%מות ש"י רהני ור"ל אמ5א, ואוצרותיהם י"ש4אשבי
 אוצרותיו גהן לכ1לאוח וצדיק צדיק 5כלנצהכין
 שלא זה נם לו יש צדיק שם כי  ע4בעהו"כ,הדיקנין
 הא"ב נמור  שאינו צדיק גהוא סצות רוב אלאקיים

 ררבנן מצות וז' דאורי"תא מצות מתרי"נכשמיםר
 המצות שכגגד האוצרות ע"כ מצות וגר"ךע4הם

 נמור לצדיק שאף בזה"ז ובפרס הן, ריפנין41החמיר
 ובמקר,ש הארץ בחובת דחלי טצות הרבהחמרין

 לקייטן, יכול שאינו כזמן אף ו"טראלים ולוי'וגכהונה
 מצות משכר לבר עולמות ש"י הני להקב"ה לו ישולכן

 בשכר בעצמו מלאן שלא הריקנין אוצרלת מנילמלאות
 ר"ב"ל דמדייק וזהו בשוה"ז, לקבלן א"א ו%ןמצות
 וצדיס צדיק 5כל להנחיל הקב"ה עתיד ואמרבלשונו
 נמור, שאינו לצדיק בין נמור לצדיק בין ור"לדייקא

 עוטדים הם אבל יש אהבי להנחיל שנ' עולמותש"י
 איגם ו%ן בהן, אמלא הריקנין ואוצחותיהםכדי

 לסיימ דהוצרך הוא ילזה געוה"ז, צדיק לשוםמעותדין
 שאמר מרי כד רבא על אכנם ודו"ק. הנתוב דבריכל

 אולמות ש"י וצדיק צדיק לכל לקען הקב"העתיד
 בעוה"ז עולמות בש"י אי*רי דאיהו כיון בודאיקשיא
 מיד. טתה גם עו5מות הגי הקב"ה נותנן אינוילמה

 רבח דאמר ע"ד ד4 ב"ב הש"ם דברי לזהדבקדים
 לי אוי שאומרת ב"ק שמעתי חנא יברבר
 חכמים וכעמו לי, מפיר מי שנשבעתי ועכשיושנו4בעתי

 במורות תום' ועיין עי"ש. לך, מופר אמר שלא עלעליו
 שא4מר לך מופר ולשון לי מפיר מי דלשון שכתבל"ז
 מי הוא הכוונה אבל הוא ו1כי הקרא ד14ון כמטוםהוא
 שייך חכם דגבי לך מותר יומר לו הי' ,והוא לימתיר
 עי"ש. חתדה, לשוןרק

 לו מתיד היה אם דא4 מובן אינו לכאורהןדץנדץ
 בלא אף והרי היה מאי סלות שלע4באה

 שעשה השליחוח דובור מבטל דיבור איןשבועה
 לישראל להנלות שלוחים מלכית לארבעהקב"ה
 בפ"ד 'הרמב"ם רכדפסק קץ, עת עד בהםולכהטול
 ביתו לבן או לשותפו האופר וז"ל ט' הל'דתרומות

 רבימל 5תרום וה%ו לתרום לשפחתו או לעבדואו
 תרומתו השליח שינה לא אם שיתרפו קודםשליחותו
 ותרם הצפון מן תרום לו שאמר מנון שינה ואםתרומה

 תרומה אינה מקודם עליחותו וביטל הואיל הדרוםמן
 דלא וכ"ש בנ4יל, כטיו אין שינה לא דאס הריעכ"ל,
 כלל שינוי בו דל"ש יתרום צד מאיזה כ% לואמר
 וסבטל דיבור אתי דלא וטשום 3יטל בטולו איןדודאי
 שלוחים מיכיות לד' הקב"ה כשעשה וא"כדיבוי,
 התנה ולא קץ עה עד בהם %משול להטראללהגלוח



כא ךך ן שד טכהצ ם י א למ

 וא"כ שינוי שום בהם שייך לא חרי תגאי שוםעמהם
 בלא אף שינוי גלא דיגור מבט5 דבור איןה5א

 וה חשכי לדעה עירו רהם יאשם לוסר ודוחקשגחמת,

 אשר ו5כ5 ה' גיד ושרים סינים ד5ב כיוןוש"נוי
 יטם.יחפץ
 נדול עיון צריך הנ"5 הרמב"ם רברי באמת~שכשבגפ

 תמוהין דבריו רהיג1א ר5פום מרובהלהעמקה
 א"א וז"ל בהשנות שם הראג"ד ש5יו דכדהשינביותר,
 העמידו ש5א לקיש כריש שפמק המחבר וה ראהמה

 לרעת אלא שליחוהו בשינה הכהצגה אאזנירהצלמי
 ולית ריבור ימבסל ריגור אתי לא ראמר לקיצריש
 עכ"ל. כוותי'ה~ה
 השותפים ר' מ' פ"ג תהומות הגמטנה 5שון זהודהבוץ

 שניהם תרומת רע"ק זה אחר זהשתרפו
 ר' תרומה הראשון תרומת אומרים והכמיםתרומה
 השני תרומת אין כשיעור 'הראשון תרם אם אומריוסי

 השני תרומת כשיעור הראשון תרס לא האםתרומה
 ביתו בן את הרשה אבל דיבר כש5א בר"אתרדמה,

 תרומה תרומתו לתרום שפחתו את או עברו אתאו
 ואם חרומה תרומתו אין בםל תרם שלא ער אםבט5

 ע"כ. תרוטה תרומתו 0ט5פהצוורם
 שבט5 הוא בט5 שם הגמשנה בפי' הרמב"םדכרצבנ

 אותו שיהיה ובתנאי כהםליחותולשלוחו
 בררך 5תרום שצחוהו כנון יעתו על עוברהשליח
 אם אב5 5מערבו תרם וחוא כרי של למזרחוהרמיון

 כי שבטל אע"פ 'עשוי שעשה מה דעתו על עברלא
 עכ"ל. בריבור שליחותו מבטל ארם אין אצלינוהעיקר
 לקיש רריש על פ5דגי הרא ולית שם הירושלמידז"ל

 ש5יחותו טבטל ארם אין אמר לק"טרריש
 והלך בצפון וקבע לך לו שאמר כנון תפתרברברים,
 ע"כ. בררוםוקבע
 הירושלמי רברי הוא בכאן הרמב"ם דברי הלאדערצדץ

 ובפי' לקיש לריש רק מפורש זהשאמר
 מבטל ארם ראין לקיש כריש מפורש 'הכי מטקהכהצנה
 הראב"ר עליי דהצ'יג שפיר דלזה בדברים,שליחותו
 כוותי' ה5כה שאין יוחנן ר' ננר 'לקיש 'כריש פסקרלמה

 נ"ט קרושין דירן דבג' הכ"מ תמה תימא יותרדגנוו8 רבתא. תמיה הואר5כאורה
 את הרי לאשה האומר הכהצנה דבריעל

 בחוך וסדשה אחר ובא יום שלשים לאחר לימקווהצת
 וקד,טה אחר בא 5א אמר 5שני, מקורשת יוםשלשים
 ומבטל דבור אתי חוזרת אטר יוחנן ר' מהו 0הוחזהה
 ומבמ5 הבור א,תי לא חוזורת אינה אמר לקיש רישדבור
 תרם שלא ער אם יביט5 לר"ל יוחנן ר' איתיבי'יבור,
 ליד מעות נתינת שאני סו', הרומה תרומטו שיןבמשל
 מעשה, ומבטל דבור אתי ולא דמי דכמעשהאשה

 לו ואמד כו' בשליח והגיע לאשתו 4ט השולחאיתיבי'
 בל נמי ההם כו' בטל זה הרי הוא בכל לך שנתתי4ט
 איתיבי' הוא, ורבור יבור 5ירה ניטא טכח רלאבטה
 במחשבה גשוגטפתן להרי "ורדין המים כ5 לר"יר"ל

 במחשגה ולא מעשה בשינוי א5א מטומאתן עוליןואין
 זביר רב בו', דפי סעשה דכי דטוטאה מחשבהשאג*
 רשות שנהנח היא ובן אהא שטעתא להאמתנו

 ש5א אם עצטה את וקדופה הטש וה5כה 5טדשהלש5וחה
 וחזרה עצמה את קדשה לא כו' קדושין קדדשי'קדמו
 דיגצר ומבטל דיבור "אעי חוורלו אמר יוחנן ר' סתובה
 הבור, וטבטל דיבור אאץי 5א חוזרת אינה אמרר"ל

 אין ביטל תרם יט5א ער אפ ביטל 5ר"ל ר"יאיתיכי'
 כנון עמקינן בסאי הכא רבא אמר תרומהתרומתו
 איתיבי' מעעמה, לי' דהוה כריו אה ותרם בעה"בשקדם
 ואין במח,שבה טוכאשתן לירי ייררין הכלים כלר"ל
 בשינוי ילא מעשה השינוי אלא מטומאתןעולין

 רמי סהמשה דכי רטומאה טחשבה שאני א"למחשבה
 והגיע  לאעאעו נט השולח לר"ל ר"י איתיבי'כו'.

 בטל זה הרי הוא בטל לך שנושתי 4ט הש"ל כו'בשליח
 טחנן דר' כוותי' וה5כתא תיובתא רר"לתיובתא
 בפ"ו בעצמו הרמב"ם פמק יכן ע"כ, בקכהיתא,ואפילו
 דאתי יוחנן כר' א5ו רינים בשני אשות דהלכותובפ"ט
 התימא נד5ה וה5א עייש, וחוזרת יבור וטבמלרבור
 בין הנ"ל ונרומות בהל' הרטב"ם מווץר רהאיךביותר
 הנ"ל אישות בהל' עצמו לרברי ובין הש"םלרברי
 לקיש. כר"צופוטק
 בכהצגה א5י'  בשנות זצ"ל חגר"א עליו תמהוכן

 פליגי הדא ולית ירוש5מי 'וז"ל הנ"5תרומות
 ותרם בעה"ב שקרם כנון וכהטני כו' לקיש רישעל
 בבביי רבא כהטבי רזה רמוכח ט"ס )הוא כריואת

 כגון וכהצני צ"ל והכי ברבריו חטר וע"כ שם,בקרושין
 ובבבלי בררום יקבע והלך בצפון וקבע לך לושאמר
 אבל כריו( את ותרם בעה"ב שקרם כגון כהטניקרושין

 יוחנן כר' קי"ל אנן אב5 5ק"? רריש אליבי' הכלזה
 קי"ל מהום בכל וכן כוותי' בהריא הנ' שם פטקשהרי
 כריש שפסק 0הרטב"ם ורלא לקיש, ריש 0נר יוחנןכר'
 עכ"ל. מאד תמוה וחוא בש"ע פטק וכןלקיש
 איהיבי' שם קרושין רבגמ' הנ"מ ע5יו הקשהעדד8

 לי' ושני דתהוטות מתניתין מהאי לר"לר"י
 אתי ולא דמי מעשה דכי אשה ליד טעות נתינתשאני
 אמר 5א ר"5 רנם כאטגצע הרי מעשה, ומבטלרבור
 דרבור בתרומה אבל סעשה מבט5 דבור דאיןאלא
 ומבט5 הבור ראתי לר"י ונ"כ ר"ל מודה הואורבור
 רירן ג' לפום שינה כעי לא לר"ל אף וא"כדבור,
 הר"י בשם שתירץ מה לעי"ש 'כהירושלמי,ודלא

 לתרומה קרושין בין להלק טובר דהרמב"ם ז"לקורקום

 ומבט5 דבור אתי רלא טורה יוחנן ר' נם תרומהונבי
 יוחנן ר' רהרי מאר תמוה וההש עי"ש,הש5יחות
 ונם ביניהן, מחלק ראינו הרי טתרוטה לר"לאיתיבי'

 דכקרושין משום אלא מתרוטה שדויטין מחלק א*נור'קל
 מורה דיבור א5א דליכא בתהומה אנ5 מעשה בי'אית
 להיפך הש5יחות דבור ומבטל יבור ראתי נ"כחוא
 קרושין ר"5 רמחלט הא על ונם מדבריהם,מסהח

 הש5יחות 5בט5 ריכו5 סטט ר"י לי' אותיבפתרומה



 ץז ן שד מש"י ם י א למפ
 דגף איטה טד גחמת גנתינת קגיח לד נט נתינתוהא

 דלא כסה כל נמי התם לי' ופשמ בט5 זה הריוקתני
 דיבור יאחי הוא ודיבור דיבור איצה ליד גיבחוכצ(א

 דריבור בעצמו ר"ל אמר מפורוט הרי ד"בורומבטל
 וא"כ כהירושלמי, ודלא שינה דלא לאע"ג דבורמבגפל
 לו היה לא לקיש כריש לפסוק הרמב"ם בוונת אםאף

 דידן. נמ' ננד כהירדטלמייפסוס
 קשה לא דידן דגמ' אליבי' לקיש דמריש דנאמתאלא

 מהא לר"י ר"ל אלתיב אח"ב דהרימידי
 עולין וישינן בסחשבה טומאתן לידי יורדין הנליםדכל

 מחשבה, ע"י לא אבל מעשה בשיגוי אלאמטוטאתן

 דיבור, מבטל אינו דדיבור מפורו לקיש לר"צ ס"להרי
 מתרומה ראיה אין לדידך דאף לר"י ה"ק מתחיהוע"כ
 אבל מעשה, בו דאית קדושין דע~אני לקדויטיןונט

 דבלשון העוד דיבור, נם מבמל אינו דדיבור מ"ללדינא
 לקיש דריש אליבי' הכי רבא אמר זביד דרבהאחרון
 כריו את ותרם בעה"ב בשקדם איירי דתהומהדהא
 דיבור, מבמל אינו לבד דיבור אבל מעשה לי'דהוה
 דהשולח מהא לקיש לריש אח'וכ ר"י לי' כראותיבולכן
 כמו ר"ל יי' כחטני לא בטל ה"ז ובטלו לאשתונם

 ודבור דבור לידה נט הניע ד5א כמה דכל ראשוןבלשון
 כהשום תיובתא, דר"ל היובתא הש"ם עלה ואמרהוא

 דיבור ג!בטל דיבור דאין מפורש ר"ל אמר זהדללשון
 הרמב"ם דפמק נאמר אם וא"כ הירוו~למי,ובדברי
 דכהירושלמי כר"ל דפמק שפיר אתיא היה לק"טכריש
 ובשינה דיבור מבטל דיבור אין השליח שינהדבלא
 קשיא בודאי זה שכ"פ אכל דינור, ,מבטל דיבור ,גםאז

 דאמיק ובפרט יוחנן ר' ננד לקיש כריש פסקדהאיך
 הלנה ממורש ג"כ ופמק בתיובתא ד"ל לדבריהש"ס
 פמק איך ונם זצ"ל, הנר"א עליו וכדתמה יוחנןכר'

 ומבמל דבור דאתי ר"ל מודה דבהשינהכהירושלמי
 תירוץ מצא לא בעצסו ר"ל דנם דידן הנ' ננדדבור
 דמיירי כהירושלמי לי' סשני ולא דתהומות מהאלעצטו
 לתרום לו שאמר בעה"ב של מדעתו השליחבששינה
 לאחר רבא שבא עד מדרום, ותרם שינה והואגמצפון
 את ותרם בעה"ב בשקדם דאיירי אליבי' ,וכהטניזמן
 מ"ל לא הוא גם בששינה דהירושלמי הא אבלכריו,
 ובין תרומות כה' בין הרמב"ם דרברי נלענ"ד4*מנם

 בפשיטות ואמתיים נכונים הכהצנהבפי'
 הכהטנה דברי על פ"ד ריש ניטין בירושלמי דהנהמאד,
 שנתתי נט ואמר כו' בשליח והניע לאשתו גםהשולח

 ר' על פליגי הדא הש"ם אמר בטל הוא הרי במללך
 א"כ )ור"ל בהברים שליחותו מבטל אדם דאמדיוחנן
 יוחנן לר' והלא דוקא בשליח והגיע הכהטנה אמרהלמה
 כהטום לה פתר לבטל( יסדל נמי ב6נט שלאאפילו
 תיקון מפני ר"נ כדתיקין ור"ל בעריות, הואחוגנר
 עושה היה בראשונה דאמדה ב' בכהטנה השח"זהעולם,
 ד"ש על פלעי הדא לית אטד ומבטלו אחד כמקוםב"ד
 )ור*ל בדברים ש5יחותו סבטל אדם אין דאמרלקיש
 תיקן לא ד"נ ונם השליח בפני 511א נם 5בטלוטדיכו5

 א51וחים( ב1אארי ולא העולם תיקון מפני בניטיןאלא
 שכחו בזה בב*ד ור"5 2!רובה, א1כחו בב"ד להפתר

 של בב"ד אבל דוקא שלשה של בב"ד דהיגומרדבה

 והשתא בדברים, לבטל יכול אינו  בעלמא אפילושנים
 יוחנן ר' על נם מנה פריך לא דלמה טוכן אינוהלא

 הצריכה למה בדברים שליחותו לבסל דיכולדלדידי'
 ב"ד שיעשה ר"נ תקנות קודם ראשונה נםהכהטנה
 לר' דגם הוא מוכרח  ע"כ אלא בפניהם, ולבמלךוקא

 אין רלדידי' אלא בב"ד דוקא שיבטל בעיגןיוחנן
 ש"בטל סני אלא ג~רובה שכחן שלשה של ב"דצריך

 וה"ה ב"ד, נקראים הם הנם שנים של ב"דבפני
 ב*ד בפני דוקא לבטלו צריך ש5יח דיני בכלבעלמא

 בגיטין ר"נ תקנת קודם דבראשונה עכ"פ שניםשל
 'שלא אבל שליח, כשאר כדינו שיה חניטין שליחהיה

 יכול אינו לדיוי' נם אחד בפני אלא שנים שלבב"ד
 שלא לזה שנים בפני ובן עצמו, לבין בינו וכ"שלבטל

 לאע נ"כ ב"ד שאינם זהבפני

 מפני מאי ל"ג דף ניטין דידן בנמ' מפורש אמרוןכ:ן
 חקנות ספני אמר "וחנן ר' השהלםתיקן

 יוחנן ר' ענונות, תקנות 2!פני אמר לקיש רישממזרים,
 דאמר נחמן נרב לה 0בר ממזרים תקנת מפניאמר

 לית תרי ובי להו קרי ב"ד נמי תרי דלבי שניםבפני
 תקנות מפני אמר ור"ל ומנסבא, ואזלא קלאלהו

 ובי שלשה בפני דאמר ששת כרב לה סברענונות
 דנם שמעינן ועכ"פ עי"ש, כו' קלא לה'ו איתתיתא

 מצריר בעלמא ו'כן נניטין ר"נ תקנות קודםבראשונה
 אחד בפני אבל דוקא שנים בפני שובטל ג"כ יוחנןר'

 ואף בדיעבד, אפילו השליחות בטל אינו יוחנן לר'נם

 מבומל בטלו בגימין ר"נ תקנת לאחר הנם דאמרירכי
 של ב"ד בפני דוקא הרא בדיעבד השייח בפני ש~אגם

 רש"י שם כתב וכן יוחנן, ולר' לר"נ עכ"פ'פנים
 עכ"ל, ב"ד בפני ר"נ תקנת לאחר במלו בד"המפורש
 פמק וכן עי"ש, רבי בד"ה התום' שם כתבווכן

 דאע"נ י"ו הל' גרושין מהל' בפ"ו ספורשהרמב"ם
 המבטל וכל כתב מ"מ מבומל דבמלו כרבי שםדפמק

 ולדברי עכ"5. שנים בפני שיבטל צריך אחריםבפני
 מבטל אדם אי בפלונתתן זה תלי הנ"להירושלמי
 1ולשה בפני דוקא שיבטל צריך בדבריםשליחותו מבטי אדם דאמר יוחנן דלר' לא, אי בדבריםע~ליחותו
 שנים של ב"ד גפני שלא עכ"פ אכ5 מרדבה,שבחן
 זה בפני שלא זה שנים בפני אפילו או אחד בפניאלא

 יוחנן לר' נם ב"ד לא אג5 עדים ,אלא נקראיםשאינם
 הכהטגה וכ5שון בויעבד אפילו ביטול בטלואין

 בפני יש5א אבל ו'סבטלי דוקא ג"ד עושה היהבראשונה
 ושלא זה השנים שיהיו דהיינו עדים בפני אפילוב"ד
 ובן יוחנן לד' נם בעינן אלא הוא כלום לאו והבפני
 הנ"ל. ונכל דוקא ביחד שנים ב"ד אותם ושיעשהלר"נ
 דאדהטין סציא סובא קשיא לבאורה ה5א לפ"זדערעדן

 5ק"ש וריש יוחנן דך' בפ5ונתא שםנ"ט

 מהו, בה וחזרה וקד1מה אחר בא 5א כ5שפוהאטי



מב ך 'ו אחרונשנמרם ם ' א ל3מ

 את קדשה לא ג"כ אמר זביד רב של שני כיאשוווכן
 ב"ר בפני גה שחארה אמר ולא סצע, סה וחזרהעצגצה
 בכל רכמ2מע גאזכט6 בה והזרה אלא שנים בפניאו

 ע"כ סהצגים פחות שבערוה רבד שאין כ"ון אלאענין,
 כמטום אי אבל ערים, שני בפני בה שחזרה דאייריצעל
 נ"כ והם זה בפני שלא זה שנים בפני סני הריערהן
 שתעשה שנים ש5 ב"ר בפני ולא חזרתה עלעוים
 ר'  אסר בזה וגם כאחד, שישבו רוהא ~"דאותם
 תימא הוא והרי רבוד, ומבסל דבור אתי חוזרתיוחנן
 טבטל ארם אין יוחנן לר' רגם שטענו כבר רהרינפלשה

 הכה2גה כדברי ב"ר בפני דוקא אלא ברבריםשליחותו
 שנים שהם ומבטל רוקא כ"ר עדצה היהבדאהשונה
 5ר"ל יוחנן ר' שם דאותיב מאי יביותד קו1הועוד6 לעי5. וכם"ש יופא,כאחר

 'בש5יח וחניע 5אשתו גט רהשו5חמהא
 תיובהא זביר רהב שני בל,צון אמר זו תיובתאועל
 היא הזאת הכהטנה אודבא והלא ת"ובתא,רר"ל

 3פניו ויבמל כש5יח שיגיע רמצרכה ~"לסייעחא
 השליח בפני חביטו5 רג!הני ר"ל 'בה רמורהרויא
 לר' הזאת הכה2נה מדכרי ומדאותיב בדבריס,אפ"לו
 על פליני הרא ואמר כירדצלמי לקיש לריש ולאווחנן
 שיג"ע רמצרכה מאי ו2פיר 5י' ניחא לר"ל אבל "וחנןר'

 תקון לא ג"כ ר"ג תקנת 5אחר נם דהרי רוקא,בש5יח
 תיובתא אי1ה וא"כ רוקא הש5יח 3פני שיבג?לאלא
 פשיטא היה דירן דבג' נאמר אם דאף ,לר"ל, מזההוה
 שיניע רמצרכה מאי מזה קשיא 5א יוחנן ר' רעל5י'

 ר"ג ווקנת 5אהר איהרי דהכמסכה משוםכשליה
 על עכ"פ אב5 בעריות, הוא חומר 'הירושלמיוכרכה2ני

 תקנת 5אחר דנם כיון מירי קשיא לא נוראי 5ק"צריש
 סניד"ג

 כשיבט~
 וכ"ש לכתהילה אפי5ו השליח 3פני

 א'לא אינו ע"כ הרי יפלוגתתם ר"ג, תקנתקורם
 ש5שה ש5 ב"ר 5פני וש5א רהשליח בפני ש5אכש0במל
 לע"ל.וכם"ש
 הש"ם ב5שון 5רייק יש דהרי הכל רא"ש נראהח~כ1נם

 זביר דרב שני בלשון ובין ראשון 'בלשוןנין
 חוזרת ואינה חוזרת ובלשון בה וחזרה בלשוןדאמד
 אמר יוחנן ר' יבטלה הירושלמי כלשון אמר לאו5מה
 לשון גלשדנם דייקו ולמה 'בטל אינו אמר ור"5במל
 לאו רי5ן רבש"ם לומר אנו 'מוכרחין לכן רוקא,חזרה
 ודאי דוה עלה, דקאתי הוא דאצליחות ביטולמדין
 דוקא 3אחר שנים בפני שיבטל הוחנן לר' נםגעינן
 11כחן ב"ר שהם כאחר שלשה בפני ולר"ל ב"ד,שהם
 שחזרה דהיינו ררייקו ההש בה חזרה רק התם אסליפה,
 רוצת וציוימה הסדדטין מנוף והיינו הענין מעיקרבה
 מבטלח היא ולכן כ% לו מהור,עת להיותעתה

 שממאנת אלא בהשליח רמיאנ" כהטום לאלהשליחות
 שלא אף חוזרח יוחנן ר' דאמר הוא דבזהבהמקדש,

 מעיסר חוזדת קטההש דכען ב"ד שהם באחר שניםבפני
 אמר ור"ל גע"כ, לקדשה להשליח אטשר איהקדושין
 לבר תשליחות טביטל עריף לא זת רגם חוזרחאיגה

 שהם כאחר שלשה בפני שיבמל ~ירי' רוקארבעינן
 רלא בזה רירן להנם' ום"ל יפה, שכחן שלםנ"ר

 מכסל ריבור נ"ב לקיש רלר"ט לי' ראיתכהירושלמי
 דיבור אין ענין בכל דלר"ל ס"ל אלא ההשליח בפנידבור
 באחד שנים אם אפילו ערים 1צני בפני ריבורמבטל
 לבר השליחות ביטל בין הענין כבוף חודה ביןהם
 מתבמל אינו לעולם בפניו שלא וכין בפניוובין

 שכחן רוקא שלשה ש5 ב"ר בפני שיבט5 ערהשליחות
 של ב"ר 5פגי בעיגן ר"נ תקנת לאחר וגג"מיןמרובה
 שלשה ש5 ב"ר בפני שלא אב5 רוקא ובפניוש5שה
 ב5שון הוא גם דאמר והא הוא, כ5ום 5או בפניואף
 מנוף חוזרת אם דאפי5ו קאמר 5רבותא חוזרתאינה
 לבטל ולא 5חזור מצית ו5א הוא מירי 5או נ"כהענין
 דבור ומבטל מעשה ואתי מומ2ה שתעעוה עדהש5יח

 שכחן דוקא שלשה של ב"ר גפני שתבטל עראו
 קורם בראשונה 'בגימין בין בפניו ש5א ואףמרדבה
 "צ בגיטין ר"נ תקנת ו5אחר בעלמא, ובין ר"גתקנת
 ה,שליח, בפני וגם שלשה של ב"ר בפני לבט5לה

 ואין מוררת ואעה מעלה אינה השליח בפניובע5סא
 ע"י או שלשה 1ול ב"ר בפני לבטל אלא תקנה5ה

 מדברי לבסוף שפיר יוחנן ר' איתבי' ו5זהמעשה,
 בש5יח והניע לאשתו נט השולח הראשונההכהטסה
 לא והרי בטל, ה"ז הוא בס5 5ך שנתתי נט לוואמר
 הניע אלא ב"ר עשה וגם ב511יח שהגיע בהנזכר

 יכול 5עולם השליח רבפני מפורש הרי 5בד,בשליח
 בעלמא, וכ"ש ר"ג תקנת שחר אף בניטין אףלבט5

 כה2ום בשליח שיגיע רמצרכה ניחא 5רידיובשלמא

 השליח 3פני דוקא שיבס5 ר"נ תקנת לאחרראיירי
 בפני שלא אף 'בע5מא אב5 ממזרים חששוכה2ום
 כאחד ו1נים בפני 5בר בשליחות בביטול סגיהש5יח
 ערים בפני גם סגי הענין מגוף ובחזדה ב"ר, ג"כשהם
 אין ר5עו5ם לרירך אב5 זה, בפני שלא זה בפניואף
 ולזה קשיא הש5יח בפני אפי5ו ריבור מבאמ5ריבור
 תיובתא. רר"5 תיו3חא הש"סאמר
 ר' ראיתבי' מאי מובן אינו עדיין 5פי"ז איאבל

 אין בימל תרם שלא עד אם מביטלקוחנן
 מגוף שחוזר מבואר אינו התם והרי תרומה,תרומתו
 ואף בפניו שלא אף רמבט15 כמסמע מדמתם וגםהענין,
 הרי וא"כ ב"ר, בשם שיקראו כאחד שנים בפנישלא
 נם רהרי עצמו יוחנן 5ר' רהיינו לרירי' גם זהקשה
 בדברים שליחותו סבטל ארם אין רבכה"ג מורההוא

 רוקא ב"ר עושה היה הראש~ה הכו2נהוכדברי
 5נפשי' גם מוה תקשה והרי בע5מא וה"הומבט5ו
 ראמר הנ"5 הירושלמי דברי ע"פ זה יבוארחנבפנבם

 5קיש ריש על פליגי הרא וליוע זו כה2נהעל
 תפתר ואמר בדברים, ש5יחותו מבטל אדם איןראמר
 בדרום, וקבע וה5ך בצפון וקבע 5ך לו עאאכשיכנון
 בשליחותו ששינה גמ2יפ דאי מובן אינו לכאורהוהנה
 לו למה א"כ ש5יחותו בטל ו~ן עלה רקאתיהוא
 בטלה ממילא הדי טפורש ביטל לא אם אפילולבג1ל



זץיטשאתהמלאיםא
 נמ*תרם ואם הסשנה *נוה לסה דא"נ יתםקייחותו

 אק ואם יטקייחותו, ששינה כען תרומה תרומחובטל

 הוה מאי ביטל גי בדגר קפידא אק כי יטעוי נקהאזה
 הוא מוכרח ע"כ אלא בדברים, מבט*ן 1אךןכיח
 שלא אמיען %1יחותו מפורש ביטל לא דאםדה"ק
 מדרום, ולא מצפון רק 'טיתחום גמורה לקפידא זהכלון
 ו" %1ךה מלתא אע5אי לקליחותי יטב.טל כתןאבל

 סדרום לתרום אופן בשים רוצה 1אחנו גמורהקפידא
 ולא לדברט ,טי1אםע עליו דעתו טסכה יסלאוהואיל
 כאשר מדרום ייתרום ישנה דלמא וח1ח2 מדהוםיתרום
 סדרום, ותרם באטת ש1ךנה תח5תו 9ל מופוהכיח
 טליחות ה טחמת לא הענק כגוף הזרה זה הוהולכן
 מדרום לתרום רצעו יסאין *לא זה בעייח י2מדאןלבד
 %א אחר שייח ע"י ולא זה שליח ע"י לא אויבשום

 בטלה וממילא חזרה חזרתו הוה '2פיר ו5כן עצמוע"י
 בזה מודה לק"ם ריש דגם להירהטלפי דס"להעייחות,

 'סלא אף חזרה חזרתו הענק מגוף חחר דאם יוחטלר'

 הרי לפי"ז ועתה 2ליח, ה בפני יטלא ואף ב"דבפני
 ט דרי אליב" בזה הירושלמי על מפורש פלע דידןהנמ'
 חזרה ורק עצסה קדשה לא דאם מפודש ואמדהלקיש
 מנוף ימחזרה כיח חוירת דאמר הוא יוחנן ר'בה

 כלל מחלק ואעו חחרת ,טאהנה ס"ל לר"ל אבלהענק
 וא"כ הענק, מנוף חזרה ובק לבד "שליחות ביטלבק

 אנו מוכרחין עחנן לר' דרק הירהילמי מדבריעע"צו
 וקבע וחלך בצפח יקבע לך לו סש*מר דא"רילתרץ
 הירושלמי כדברי הענק מנוף חזרה זה דהדהבדדום
 לקיש דריש דידן הנמ' לדברי אבל לקיעג ורישאליבי'
 תירוץ ר"ל מצא לא הענק מנוף חזרה על נםפיינ

 דר"ל אליב" ותירץ זמן לאחר רבא יצבא ערלנמט"
 לבטל נמ~סה שעשה כרע את התרם בעה"ב 'ססדםכען
 נמ' נם ט"ל יוחנן די' אליבי' אבל וח%יחות,דיבור
 בדרום וקבע והלך בצפח לו 'טקבע א"רי דע"כדירן

 בירושלמי חם לקיש, דרי2 אליבי' היוושלסיבדברי
 לאוקמי מוכרח יוח'נן דד' *ליבי' דגם הכי ט"לבודאי
 לקבוע לו שאמר בעה"ב של מדעתו בשינהבהכי
 ר' דגם הוא שמדכדח כיון בדרום קבע ואיהובצפון
 שנים 1ול בב"ד דק לבד השליחות לבטל מצריךיוחנן
 ומבטל ב"ד עושה היה בראשונה הכהטנה כדבריעכ"פ
 מנוף וחזרה בשינה איירי דתרומה ד1*ליח הביטליפ"ב
 מפורש מצינו רלא משום *לא לקיש, לדיש כמוהעגין

 אתי טתמא אמר אלא הכי שיאמר יוחנן ד'בדברי
 % רק הכהטנה מדברי פריך לכן דיבור ומבטלדיבור
 זה קשיא יוחנן ר' על נם ד~*גצג לפי אגל לקיש,ריש
 לבט% צריך שנים וטל ב"ד לפני דע"כ ט"ל הואדנם

 דריש אליבי' כמו אליבי' גם לתרץ וההכרחהשליחות
 בדרום, וקבע והלך בצפון וקבע לך לו שאמר*ק"ט
 בהכי לאוקמי מוגרח יוחנן דר' *ייבי' יק ד%זוי*ט"ם
 יגם"ש. לק"ט לריש לאאבל

 זה מנ5 לנו יצאנטצא
 דלבטי

 לר' נט 5בד השליחות
 בקדושין דהיעו ב%מא לבמל יהכל לאיוחנן

 ב"ד 1*הם דוקא כאחד שנים נפני אלאובתרוטה
 השליחות לבטל יוכל לא ד"נ תקנה לאחרובגיטין
 שנים בפני בטלו *ם ובדיעבד לכתחלה בפניואלא
 הענין גשנוף חוזר אם אבל כרבי, מבוטל נ"3כאחד
 אם רבתרומה הקדהטין כגוף חזדה אם בקדושיןדהי"סו
 לו שאמר טכפי *חר מרוח ותרם השליחשינה

 ובקדושין כ% ב"ד בפני שלא גם לבטל יוסלהבעה"ב
 שבערוה דבד שהוא כיון בה ש'חזרה עדים עכ"פבעינן
 לא עדים נם ובתרומה עדים כהשני פחות דב"שואין
 עצמו על נ*מן אדם דבאימורין דביכ*ל שינה אםבעען
 מהני לא הענין מנוף חזרה אף לר"ל אבלודו"ק.

 אחר מרוח ותרם השליח שינה אם אףובתחומה
 מעשה א"כ אלא תרומה ותרומתו מהני לאוביטלו
 מ"ש. דככל כריו את ותרם בעה"ב שקדם כנוןלבטלו
 תרומות בה' בין הרטב"ם דברי הרי זה נל לפיןערצה

 דכל כספירים מאירין הכהטנה בפי'דבין
 בין ייחנן כר' בין בכו"ע הירושלמי לדברי הםדבריו
 לקיש כריש ול* יוחנן כר' דוקא הם דילן ולש"סכר"ל

 דרבינו יוחנן, כר' ה5כתא דילן הש"סוכדפסק
 ואמר בלשונו 'תרומות בה' נכאן דייקהרמב"ם
 לשפחתל או לעבדו או ביתו לבן איו לשותפו"האוסר
 שיתרמו", קודם שליחותו וביטל לתרום והלכולתרום

 הם "קודם" "לתרום" ,לגה5כו" תיבות שלשהוהני
 שלשה הני בה נזכר שלא הכה2נה דברי עלחוספה
 אלא אינו וה דין דכל לן להורות בא אבלתיכות,
 רק השלוחים בפני שלא ביטל ואח"כ מאתוכשה5כו

 השליח שינה לא ד*ם ראמר הוא בזה שיהרמוקודם
 שבטל הכייון מודה יוחנן ר' נם דבזה תרומהתרומתו
 כאחד שנים של ב"ד בפני ושלא ה"8ליח בפנישלא
 בראשונה הכהצנה וכדברי ביטול בימולו איןעכ"פ
 תקנת קודם י*ף ומבטלו אחר במקום ב"ד עושההיה
 ב"ד צריך היה נ"כ דברים כה2ארי ניטין לחלקר"נ
 בקדושין הש"ט דאמד יוחנן 'ר' כדברי עכ"פ שניםשל
 אבל להו קרי ב"ד נמי תרי דלבי כר"נ דטברנ"ט
 "ותרומתו ביטול בטולו אין כאחד תרי בפנישלא

 חרום לו שימר כנון שינה "ואם ו'כמ"ש,תרומה",
 שליחוונו וביטל ההאיל הדרום מן ותרם הצפוןטן

 הירושלמי דברי בביאוד וכמ'"ס תרדמה", אינהמקודם
 ההח רילן ולהש"ס "וחנן לד' וח"ה לקהצ דרישאליבי'

 שלא אומדין היעו מבט% הית לא דאם יוחנן, כר'דק
 הואיל אבל שינוי בשם זה מיקרי המא לקפידה זהאמר
 תחלתו על טופו ההכיח מקודם שליחהתווביטל

 או אחר שליח ע"י נם כי הענין מגוף חזרה זההיה דחביטי
 ו5כן הדרום, מן להדום שלא מקפיד הוא עצמו ע"יאף

 שנים ב9ני שלא אף גמור ניטול בטולו הוהשפיר
 יוחנן כר' כנ"ע זה הוה ולהירהטימי בפניוהצלא
 דחזרה יוחנן כר' זה הוה דילן ו5תש"ס לקיש,וכריש
 אף ד*אפר  נר"ל ללא ענין גבל סוע"ל העניןמנוף
 לכטל דואא ש5עאע של ג"ד בע"נן הענין מנוףנחשרה
 5בטל טי1חה עשה א"כ א5א אחר באופן ו**נפנ*הם
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 בעה"ב שקדם גהצן אליבי' רבא כראמרחוצליחות
 כאחר וביטל יבשינה יוחנן כר' אטש כריו, אתוהרם
 פמש והלא בכ"ע, ומועי5 הענין סגוא חשיה וההחה

 דאע הש"ס לפי 5ק"ש בר"ש ל5א עחנן כר'מ8ורש
 ככ"ע. חמאאאירוש5מי

 עשכהב הנאשנה כפהרהש חהמכ"ם רבעו דברי ג"כממו

"ב~
 ונתנאי כ"~יחותו לשלוחו שבטל הוחש

 חארה זה הוה וד"ל'דאז רעתו" 9ל עובר הושליחשקה"ה
 רחזרה יוחגן יכר' תחומה חריכחזו האין העניןמנוף
 שלא ואף ענין בכל השליחות לבטל מועיל העניןמנוף

 אצלנו העיקר "כי שנש, בפני ש5א ואף השליחבפני
 לבד בדיבור ר"ל בד"בור" שליחותו סבםל אדםאין
 כאחד שנים של ב"ר בפני ושלא השליח בפנישלא
 השאיח ששינה כנון הענין מנוף חוזר א"כ אלאשכ"פ
 וכם"ש. ייחנן וכר' רעתו עלועבר
 מהל' בפ"ט הרגוב"ם רבינו לשון ג14ר ידוקדקרבנאה

 דר' דין ספורש שם שפטק כ' ה'איטאז
 שליח שעשתה "האשה לומר בלשונו ודייקיוחנן

 בטלה הל"כת"ו הבע"ת לקדעאן והל"ךלקרקמה
 מ"ש בנל נאצבע לן רסרמז 'בה", וחזר"ההיצליחות
 שבמל הוא הלעשעו יבעת דוקא כאשתהשהלך

 בעינן אז ב"ד בפני ולא השליח בפני ולאההשליחווע
 חזרתה דהוה הוא אז הענין מנוף בה שחורהרויא
 בכ"ז ומסולק ודו"ק, הקדושין לה שקיבל קודםחזרה
 ע"ה הנר"א  ושל הכ"ם ושל 'הראב"ד וול ,הקהטיותנל
 ורו"ק. בסעד"ש, שלי הטושיו'תובל

 בררנו דהלא ההדרן אל בטיעד"ש נבוא זה בכלןעיעןץ
 שהביטול להצטרף מהני דשינוי הסקםיהכל

 בפני וצלא ואף ההשליח בפני שלא צף שליחותולבטל
 מנוף חזרה וה דחשיב כהשום רק הוא שנים שלב"ד
 יוחנן כר' קי"ל מפורש בה שהזרה באשר ו~ןהענין,

 השליחות, במלה וממילא שניו ככל חזרהרחזרתה
 חשכשרו באפי נישבשתי אושר אומר הכתוב הריוא"כ

 לומר בלשונם וייאו מרי בי וחוורני נשבעתיבא8י

 כ"כ ע"ב הש"כ הענין, טנוף חזרה שהוא ביוחוויגי
 םדאסר  אוייישניצבעתי חקבשה שאמר הטלותבשבועת
 רעל הלצת סעיקר ח"רח חהש ע"כ 5י אויישון

 יוסר יו חיח א5א יי אוי לשון שייך 5א 5בדחהשבהמת
 עיקר כל על חזחה חהש ע"כ אלא בהשבועתי חוזדאני
 ואינו תטלותנוירה

 יכ~
 השכועה מחמת הנזרה 5בטל

 מי והיעו לי ממיר מי שנשבעתי חכשיו אסרו5כן
 רהתרת קי"ל והרי התוס' בשם לעיל כם"ש לימתיר
 כעסו ולכן סעיקרו והנדר השבהשה עוקר היאחכם
 עוקד ע4היה לך מחער אסך שלא על החכמיםעליו

 מעיקר חוזר הח1 המהקב"ח כיון ואז למפריעהשבהשה
 ד' של השליחות סתבטל היה ממלא הריהנזרח
 שלא השף בפניהם שלא הוא החזרה אם אףמלכקות

 אבל פיד, שלמה לגאולה זוכים והייגו שניםבפני
 אנו קיימת והשבהגה לך מותר אמר שלאעכשיו

 שפיד אמר ולזה קץ, עת עד בנלות להיותמוכרחים
 וצדיק צריק 5כל ליהן הקב"ה עתיור מדי בד יבאנם
 שלמה לנאולה שנאמה לאחר דהיינו עולמותש"י

 לע יחן אז כולו העולם בכל שתתפשם א"יועתידה
 אלא אינם דבוראי בעוה"ז גם עולמות הש"יהקב"ה

 או ורק מממא אוירה עגם בח"5 ולא המהורקמתבא"י
 לזכות נוכל כוט הערלם בכל א"י קדושתכשתתפומט

 ולבן הטמחה העסים בארץ טו אבל עולמותלהש"י
 לשון רק ריב"ל כדאמך עתיד לשון רק שפיראמר
 רבא אסר כן בעוה"ב רק שצז"רים שהם כ"טוםעתיד
 בזמן רק עתירים שהם כהשום עת"ר לשון גוריבר

 אמן. ובקרוב במהרהנאולתינו
 טורבאוויץ והשלמאשב
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 שבתי ל2גיליו שםה וקראתי נדראמעשה
 ר' בהרב יהושע אהרו ר' הרב מורי אבי לי סיפראשו

 זצק"ל טורבאוויץ שבתי ר'בהרב הי~

 המולך ניקטלשי הוא ניקטלשי בימי דיהי )א(א
 פולין. ארץ על ומוול רוסיא ארץ כלעל

 את ניקטלשי המלך גידל ההם בימים)ב(

 וישימהו וינשאהו היהודים צוררחאוואנסקי
 בגובערניע גובערנאמאר וגענעראל ומושללשר

 ממשלת תחת היתה וואליז עיר )נ(וויטאפסק.
 והתעוללו בליעל אנשי ממנה יצאוחאוואנסקי,

 רצחנים שהם בזדון רשע עלילווע אנשיהעל
 היהודים כל על גם )ד( נוצרים. ערלי דםושופכי
 ללוש להם קבוע חוק היהודים באמרם סרהדיברו
 פסח. ליל לצורך במצות נוצרי אישמדם
 הורגים אשר הרצחנים הם וואליז עיר ואנשי)ה(
 לכל דמו ומוכרים ושנה שנה בכל נוצריאיש

 חאוואנסקי זאת שמע כאשר ויהי )ו(היהודים.
 ד' עדת כל על וקצף חימות חגר היהודיםצורר
 ועינה אפו בחרון לשם ובא וואליז, עיר עלוביותר
 ומרים. קשים בעינויים העיר אנשי כלאת
 רבקה ושמה וגבירה צנועה אשה היתה בתוכם)ז(

 ועינה הזה, במעל ראשונה ידה כי עליההתעוללו
 ביחד נלקחו וכלה חתן גם )ח( ביותר.אותה
 העמידו כי גדול בקצף אותם ויסרו חופתםמתחת
 כי עד רותחת מחבת על ברגליהם יחפיםאותם
 פתחו היסורים מכובד אז )ט( הסבל. כחכשל
 הדבר היה אמת כי עצמן על שקר והועידופיהם
 האנשים שארי )י( בזדון. נקיים דם ששפכוהזה

 נתנו ולא למרבה עד יסורים וסבלו הדברהכחישו
 חאוואנסקי עליהם קצף אז )יא( בפיהם.תודה
 בחורים ונשים, אנשים כולם את ולקחהאכזר

 והוליכם וקטנות, קטנים וזקנות, זקניםובתולות,
 בתפיסות לבדו אחד כל השיב )יב( הסוהר.לבית
 ויצו איש, כקומת ורחבו ארכו אשר בארץאשר
 אנשי כמשפט וכחטתם במאכלם שם וליסרםלענם
 גדולים ורמשים שקצים שם היו גם )יג(מות.

 ואכלו מפיהם טאכלם חוטפים היו אשרכחולדות
 שנים. שבע שם וישבו עליהם בשרםאת
 אשר באבאווניע בעיר היה ידלרי איש )א(ב

 יהודא בן שבתי ושמו מינמק,בגובערניע
 איש היה אשר )ב( טורבאוויץ. איש משולםבן

 החצר את והחזיק מופלג ועשיר ונכבדחשוב
 לעבודה. לו משועבדים היו שבכפריםוהערלים

 וילמדחו לביתו לקחו כי פייווש את אומן ויהי)ג(
 פייווש וילך )ד( הגדיל. אשר עד בביתו ויהיספר

 לתרבות ויצא מביתו וילך הרע לבובשרירות
 ידו. טצאה אשר טכל ויגזול ויננוב ונשתמדערעה

 בעיר הסוהר בבית וישיבוהו אותו ויתפסו)ה(
 בקרבה. מושל האכזר חאוואנסקי אשרוויטאפסק

 ויסיתהו חוואנסקי אל נתקרב הימים ברבות)ו(
 אשר עירו אנשי על דם בלבול לעשותחוואנסקי
 השופם יהיה בודאי הוא כי ויבטחהו בהנתגדל
 וואליז. עיר אנשי עם ביחד שעסקועליהם ישיי כי וואליז עיר אנשי שפט כאשרלהם
 אעתם לשפום משפטם לאור יוציא וכאשר)ז(
 אותו יוציא אזי מות משפם וואליז עיר אנשיואת

 הזה הדבר הרוטע כשמוע )ח( מאסוריו.חפשי
 ניק~שי למלך עלילתו וכתב ראשו לונענע

 בבית הוא נתגדל כאשר )ט( האלה:כדברים
 שבתי נסע באבאווניע בעיר טורבאוויץשבתי
 סחורתו לסחור סאסקאווע הגדולה לעיר אחדפעם
 נסעו כאשר ויהי )י( לשרתו. עמו אותולקח

 מהעיר אחת פרסה כמו נסעו ממאסקאוועבחזרה
 אחד להעיר, הולכים נוצרים אנשים בשניפגעו
 אל שבתי ויאמר )יא( מנהיגו. והשניסומא

 בפרנסה ימיך מהבל אתה למה המנהיגהנוצרי
 ומפתי בביתי אותי ותשרת לימיני שב כזה,ר;ה
 כשמוע )יב( חייך. ימי כל תשתה ומכוסיתאכל
 המומא את עזב האלה כדברים הנוצריהנער
 עד לב וטוב שמח אתו ונסע מרכבתו עלוישב
 בנים שני לשבתי ויהי )יג( לביתו. הביאואשר
 את הילל ויקח אברהם, וכהצנהו היללהבכור
 לסנדק לו ויהי ברכיו על ויניחהו הנוצריהנער
 הנוצרי. את ושחט סאכלת לקח שבתיואביו
 המת ואת בטהרה במזרק קיבלו הדם את)יד(
 ומשפחתו קרוביו כל )טו( ביתו. בקרקעותקברו
 והרחוקים הקרובים הערים כל על הדם אתהוליכו
 היה ככה )טז( לפסח. דם היהודים לכללמכור
 אחד שר שלח אחד פעם הימים, כל שבתיעושה
 שבתי רצח המדינה על נוצרי ומנהיגו הדובאת
 היו אחד פעם )יז( ושחטו. ההוא הנוצריאת

 בביתו, משרתות ערליות נוצריות ארבעהבביתו
 בביתו נקברו וכולם שתים, ושחט שתיםוגייר

 ידו לאל היה לא אחת בשנה )יח(ובחצירו.
 דם קבים ששה לקח בעצמו, נוצרי אישלהרוג
 וואליז. מעיר רבקה הגבירה האשה מןנוצרי
 ליד הזאת הנוראה העלילה דברי כשהגיע)יט(
 עטוהב הזה הדבר להאמין חרד ניקטלטיהמלך

 הכלך שלח לזאת )כ( להשקר. ושנאלהאמת
 והביאו בעצמו הזה הססור הבליעל הרשעאחרי
 בעצמו מפיו הזאת המעשה כל ודרש וחקרלפניו



טר ך יז שבתימגילת ם י א למ
 ושנה לבד, האמת רק לו שיגיד מאודוהזהירו
 חם כנים חראהטונים דבריו כל כי לומרבאולתו
 המלך אף ויחר )כא( ומגרעוב שינוי שוםבלא
 מעיר הנאמנים ממרימיו אהד לשלוח ויאמרמאוד

 לדרוש באבאווניע לעיר *עמערבורגהטלוכה
 נפלאות העושה )כב( הדבר. אמיתת אחרולחקור
 נתן בידו ושרים מלכים לב אשר לבדוגדהתת
 פטדפטל- הקטנים החיל כחטרי אחד לשלוחבלבו

 אמת איש היה והוא רודעמאווסקע ושמוקטויניק
 רודעמאווסקע ויסע )כג( אדם. לכל ואוהבורחמן

 בחבלי אסור פייווש והמסור הבירהמפעטערבורג
 אתו.ברזל
 שנה ותשעה ושמונים מאות חמש בנשנרע )א(נ

 בעשרים החמשי ביום הששילאלף
 עלות קודם בבוקר ראשון אדר לחודשושלשה
 שמרטבצי אחד שר עם רודימאווסקי באהשחר,
 באבאווניע. לעיר זאכארצינקע ושמוממינסק,

 בחדר שבתי לבית ראשונה שניהם ויכנסו)ב(
 באו כי אברהם ויבן שנע גר בנו אברהםאשר

 קמו הבית בני שאר )ג( בח*זון. ויברחלתופשם
 סביבות עומדים חיילים אנשי והנה החוצהויצאו

 אור הבוקר )ד( לצאתי מניחים וא'נםהפתחים
 שם להתפלל שבתי לבית העיר אנשי כלויבואו
 התפילה אחר )ה( לצאת. ולא לכנוס אותםויניחו
 בפנים שבתי פני וקיבלו השרים שנינכגסו
 ביתו. חדרי דרך להוליכם מטנו ובקשושוחקת

 המלך כתב רודיטאווסקי לו הראה זח אחר)ו(
 לעשות וכח רשות לו ניתן כי בעצמוניקטלטי
 הוא חף שאם לו אמר ניחומים בלשון אךכרצונו,
 הוא האמת רק כי יחת ואל יפחד אלמפשע
 חדריו לתוך שבתי אותם ויולך )יז(מבקש.

 לחפור רודימאווסקי ויצו שם ויעמדוהפנימינן
 הפנימים חדרים שני בתוך הביתבקרקעות
 גרולה חפירה ויחפרו )ח( אצלם. עומדוהמסור
 אדמן כעצמות קטנים עצמות העפר בתוךויבררו
 רודימאוו- ויצו )ט( בחיקו. רודימאווסקיויממנם
 ויוליכם מביתו הילל בנו ואת שבתי את ויקחוסקי
 ויושיבם מהעיר, מיל כחצי רחוק הוא אשרלחצר
 לשומרם ציוה חיילים ואנשי בחדר לבדו אישאיש
 יודע איש ואין לביתם חפשי שילח העם יתרואת

 נבוכה. באבאווניע והעיר הדבר, סיבתמאומה
 דירתם קבעו והשמושבצי רודיטאווסקי גם)י(

 ולהילל לשבתי לכנוס איש לשום הניחו ולאבחצר
 רשות להם היה ולא לאכול להם להנושאיםרק

 הוצרכו הם גם יהודית, בלשון דבר עמהםלדבר
 יביאו שלא כדי בראשונה בפיהם מהמאכלליקח
 בבוקר למחרתו הששי ביום )יא( המות. סםלהם
 מערלים גדול חיל והנה העיר אנשי כלראו

 ולאחריהם וה"לל שבתי ולאחריהם מחצרהולכים
 ועגלה חיילים בטשנשי גדול חיל ולאחריהםחשרים

 כי וזיעה רתת וימלאו עמהם הולכת תבןמלאה
 בלחב להשרף מש*מס שיצא אלא זה איןחשבו
 שבתי של הבית חצר תוך עד ויבאו )יב(חתבן.
 קברות מקום לפנים שם שהיה גבוה, הרוהוא

 לכן הקברות מקום על עומד הבית וגםלהערלים
 חארץ על התבן ויפזרו )יג( העצמות. שםמצאו
 אצלם והילל עמבתי וגם השרים עליהןויעטדו
 הארץ. על אשר וכפור בשלג רגליהם יקררושלא
 בידם וחרבם סביבותם חיילים האנשי ויעמדי)יד(

 ויוציאו ההר כל את לחפור התחילווהערלים
 נמצאו שלמות גופות גם לרוב אדם עצמותכחטם
 אומר זה לצעוק, התחילו הערלים כל )מו(שם.
 או זקינו קבר זהו אומר וזה אמו או אביוקבר

 קרובתו, או קרובו קבר זהו אומר וזהזקינתו,
 לאנשי )מז( לדבריהכנ אזנו המהורודימאווסקי

 שלא רצונם אם רודימאווסקי ציוה שבתיבית
 רק כי לביתו אברהם יבוא עליהם שימנהלחשוב
 ויבוא לאברהם זה ויודיעו מבקש, הואהאמת
 רודימאווסקי שלח השבת ביום מחי )יז(לביתו.
 היום כי במהרה תפילתו שיתמלל לשבתיבבוקר
 וימהר )יח( והדרישה. החקירה על אותויקח
 ויעמוד רודימאווסקי אל נלקח ומיד ויתפללשבתי
 לישב כסא לא ויכן יפות בפנים ויקבלהולפניו
 )יט( שלמות. שעות ששה אצלו ושההלפניו,
 דברי כל על ולדורשו לחוקרו רודימאווסקיויתחיל
 השיב אשר וכל רכימן בדברים הנזכר,העלילה

 ויאטר שבתי ויען )כ( בספר. כתב שבתילו
 וחיה בהמה דם שאף העמים לכל וידועגלוי
 דם גם ומה התורה מן עלינו אסורהועוף
 גם ומה העמים לכל אף ומאוס ממא שהואהאדם
 יתירה. באזהרות בו להזהר שנצמווינובפסח
 רציחה של העון גודל כ~ם על והעולה)כא(

 שארי צער על אף שנצטווינו נקי דםושפיכת
 הדבר על המשכיל האדם יאמין ואיך חייםבעלי
 לבדו הוא רק נסע לטאסקאווע וכשנסע )כב(הזה.

 בחזרתו וגם עדיין קמן היה הזה המסורוהרשע
 האדון גם )כג( אתו. איש שום הביא לאלביתו
 שקר המדינה על דוב עם נוצרי איש ששלחשאמר
 גם ממנו, לדרוש ויוכל הוא חי והאדון הואוכזב

 בשמם המסור אותם קרא אשר הערליותארבעה
 ביום )כד( מהן. לדרוש ויוכל בגיותן הן חייםכולם

 ויבוא הילל, את גם לפניו להביא שלחמחרתו
 הדברים כל ממנו גם ודרש וחקר לפניוויעמוד
 ביום )כה( אביו. כדברי כן גם ויענהוהנזכר,
 המסור ואת שבתי את לפניו והביא ציוהמחרתו
 בפני העלילה דברי כל המסור ויגד לפניוביחד
 ויאמך לו ויען לשבתי לבשה ד' ורוח )כו(שבתי.
 במאסקאווע היוו אשר שנים כמהלהמסור,
 ביותר. שנים כמה ואמר להמסור ד' רוחויתעהו
 במיתת לך היה שנים כמה עוד וישאלהו)כז(



 ך יז שנתיפי5ת ם י א למפ
 ורודיפאוומקי באמוק שלא ג"כ וישיבהואביך
 שבתי אמר אז )כח( בפפר. הדברים כלכתב

 שלח השר בעיניך חן מצאתי אםלרודימאווסקי
 לראות אביו מצבת על שלנו הקברות ביתעל

 דברי לפי כי וימצא וישלח מת, הוא שנהבאיזה
 למאמקאווע שבתי נמיעת בעת היה בעצמוהממור
 על הילל את הביא המחרת ליום וחצי,שנה

 שכיון ד' מאת נמיבה והיה המסור עםהחקירה
 רודימאוומקי הבין אז )כם( אביו. שבתי דברילכל
 בהממור. ויגער שקר הוא העלילה דברי כלכי
 לאנשי העלילה מיבת להודיע רצה ושבתי)ל(

 וצעק יהודי רופא לו ויביאו עצמו החליבירע,
 שלי המיחש כי לי או רוסיא, בלשון בכאבולפניו
 מיבת לכולם הרופא פרמם אז דם, בלבולהוא

 הדברים כל אחר רודימאוומקי וידרש )לא(הדבר.
 שלח גם )לב( ואמתים4 כנים שבתי דברי כיומצא
 שבתי יד תחת ע~היו הכפרים בני כל אתוקיבץ
 ממאמקווע נוצרי ערל שבתי הביא אם מהםוחקי
 אתו. איש שום הביא שלא אחד פה העידווכולם
 קודם ימים שבאיזה ביניהם היה אחד ערל)לנ(
 עליו לדבר המכים לכן בשבם, שבתי אוהןיימר
 שבתי הביא אם השר מפי החקירה וכשטוערעה,
 ואמר השר לפני בא אז )לד( ממאמקווע. דבראתו
 גדול תרנגול אתו שבתי שהביא יודע אני אדונילו

 בעד גם )לה( לשחוק. ויהי אוז כמומאוד
 קברות מקום שם שהיה ומצא דרשהעצמות
 ומצא ובדק בחן הממור דברי כל גם כמשז,לערלים

 השר הכביד אז )לו( וכזב. שקו דבריו כלכי
 כדי ליום מיום הממור רנלי עלנחו,מתיים
 ראיה הממור נתן עוד )לז( האמת4 שיודהלהבהילו
 מפק להם היה במזרק הדם לקיחת בעת כילדבריו
 ועיינו פמחים ממכת ולקחו הדם מדיני דיןבאיזה
 ונשפך בידם הדם ומזרק ההלכה בג' פלוניבדף
 הגמ' על רושם יש ובודאי הגמרא, על דםמעם
 אחר השרים ויחקרו )לח( עתה. גם ההואבדף

 מסכת כי להם ונודע מצאוה, נלא ההיאהמסכת
 ושמו אחד איש ביד נישוויעז בעיר היאההיא

 גבריאל בבית בחפש חפשו אז )למ(גבריאל.
 גדול רושם ומצאו ממכת שם ומצאובנישוויעז

 לב גם נפל אז הממור, כדברי ההוא בדףמדם
 נתחזק אז )מ( מענה. מצאו ולא זה על והללשבתי
 הרב את גם לתפום ושלחו האורים בלבהחשד

 המהצפחה בני ויתר ממלוצק עקיבא ר'הצדיק
 ויום יום בכל )מא( עליהם4 הממור הלשיןאשר
 מכל להודיעו להקיסר מהעמרים הולכים רציםהיו

 לעשות. מה .להם משיכ היה והקימרהנעשה
 השרים ציוו והדרישות החקירות כל לאחר)מב(

 בעד בנישוויעז נחושת ובריחי שלשלאותלעשות
 המוהר. לבית להוליכם באבאווניע אמיריכל
 עמו בעני ד' ראה האלה הדברים אעשש )א(ך

 ש ומוראו פחדו להפיל השר בלבויתן
 ידע בגערה, להממור השר ויאמר )ב(הממור.
 הוא בשקר ימודך כל כי האמת לי נודע כיתדע
 אבל )ג( לך. יעשה לאחיך לעשות זממת אשרוכל

 ובליעל רשע איש רק כי ידעתי כי לי יקרהנפשך
 תודה תן לכן )ד( לזה. והמיתך בעוכרךהיה

 לחפשי. תצא ואתה תחתך יבוא ההואוהאיש
 על לו ויודה הממור בלב גדול פחד נפל אז)ה(

 המיתו היהודים צורר חוואנמקי רק כיהאמת
 מעשי על להוכיח הללו הדברים כל בפיוויתן
 באמת אבל )ו( הוא. נכון כי בוואליז שעשההרצח
 על עומדת שבתי בית כי מאז וידע הוא שקרהכל
 אדם. עצמות שם ימצאו כי ידע לכן קברותמקום
 בזכרונו הי' פמחים בממכת אשר הדם רושם גם)ז(
 וכשעמד שבתי בבית ההיא הממכת אז למד הואכי
 דם וזב לחיו על רבו הכהו ידע, ולא ההואבדף
 כשמוע )ח( הרושם. נעשה ואז הממכת עלמפיו
 מאוד שמח האלה, הדברים כל את המובהשר
 את לחפשי והוציא להקימר הדברים כל אתוהודיע

 בנישוויעז. אז ישבו אשר באבאוונע אסיריכל
 אתו ויקחהו ביותר נחושתיו הכביד הממור על)ט(
 ציוה אז )י( קשים. שפמים בו ועשו המלוכהלעיר
 וואליז, אמירי כל את גם לחפשי ויוציאוהקימר
 לקוראו צו נתן ועהודים צורר חאוואנמקיואת
 בדתי ויחתום ויכתב )יא( שומה. זקןבשם

 על כזאת עלילה עוד יתקבל לא מהיום כיהממשלה
 אשר וכל והילל שבתי ויבואו )יב( לעולם.היהודים
 שמונה גיום לב ומובי שמחים לבאבאוונעאתם
 מוב יום אותו ויעשו )יג( השני. אדר לחודהםעשר
 לאביניננ ומתנות ושמחה וכהצתה לד' ותודהבהלל
 את לעשות אחריהם זרעם ועל עליהם וקיבלו)יד(
 ושמחה מהצתה יום השני לאדר עשר השמוגהיום
 כי מוב כי לד' הודו )פו( ושנה. שנהבכל
 חמדו.לעולם



מה ף כם ךי אהיוןטנטים ד'
 נופטן

 ר סיע לח~צ"ח יהש" לירמלהשים
 נושאים א8אין הביא זצ"5 שמו"ח כפים נשיאתבענין

 תמיד. במוף הראב"ר במעם יום בכ5כפים
 לחוש יש אם שנשאל או"ח כ"נ תשובה בח"סעיין

 בשם שם שמצא טב"ח טי' הפר"חלמ"ש
 בבית הנכגם בכהן חננאל רבינו שחיברהמקצעות
 כתב והפר"ח וכו' "טראל את יברר לא שם נרהשאשה
 עצמו דברי על עבר במ"ב והנה הרבר, לפרמםשאין
 הראב"ד הביאם ה%ו רברים הנה פרסמו,והרי

 לרבר, מעם למצא מאר ונדחק תמיר למס'בפירושו
 בפר"ע שבת במס' ר"ע לרברי לחוש שם רבריוועיקר

 להחמיר לנרה איתקש דע"ז ע"ב מ"1 דע"ז4במתני'
 געזהר שהכהן למת וע"ז לע"ז איתקש נרה ה"הוא"כ
 וא"כ ררכיך, מעלי הרחק גתיב בע"ז ועור יבואשלא
 יורן ר' אס הראב"ר נסתפק ושוב ,נרה,ה"ה

 מתברך, המחמיר ומטיים אסרו בזה"ז נםשבמקצערת
 בירי שנמצא הח"ם של בשוה"נ וראיתי באורך,עי"ש
 מצורע פ' ילטדנו במדרש הלא בעיני "לפלא שםרשום
 הנרה נטומאת ר"א שם וז"ל להיפך מפויש א'אות
 שהמת המת כמומאת ולא כמומאה"נ לפני ררכםהיתה
 כ"ב נרה אבל משמא, שהוא לשם נכנס כ"ג איןבבית
 תהא שלא ובלבר האצתטבא על ויושב לבית עמהנכנס

 את הכדטיל העב"ה א5ו נך מתנוררה,האצתבא
 חוזרת השכינה אין אומר אתה המת, כטומאתישרא'ל
 עמה עומר שהכהן מוש5ם כנרה אלא לעולםעליהן
 ישראל עם ו8כינתם שורה הקב"ה כך חושש ואיןבבית
 טומאתן בתוך אתם השוכן שנא' גשמאים שהןאעפ"י
 איתקש שלא ראדרבא בפירוש מוכח מהמדרשעכ"ל,
 נשא בוראי וכה"ג מותר שג"נ ובפרט המתלאוהל
 לא המקצעות שבס' יורן ר' על והנה יום ב'כלכפ"ו
 היא ראמורא ואף אמורא ולא הוא תנא רא"לוקשיא
 הנ"ל ח"ס הגאון על אבל המדרש, על לחלוקיכול
 עי"ש. הנ"ל, מהמדרשקשה

 קעסלער אביגרוריוסף

 כוסימן
 ועש8יבו אם בענין יוסף, לידמלואים

 למילתנים ח' בעםהתמיד
 י"ח בסימן זיו,בסיאים

 אלה כל פירש"י ונו', הבוקר ש5ת מלבר הקראע"ך
 במזרחי ועיין עכ"ל, התמיר עולת אחרעשה

 כהתר, ביאור מח4סר הוא רלכאידה בזהשהאדיך
 ראברהם, בוכוונא וראיתי בזה. זצ"ל מו"חוכבמש"כ
 פירש"י כ"ם פסוק ס' בשמות רחנה בפשיסותשכתוב
 הקהבנות נל סהשה חקריב לסילואים שפעידביום
 קשה וא"כ עי",8, אהרן, שנצמע4ת כם8וחן חוץציבור
 חבושר ע~ח דנם דכאשסע הכוקר עולת סגבדדנתיכ
 דאין פירי8"י ו5כך סהשח הקריב ובאטת אהרןהקריב
 חשר"ב אאשהדן הוא הכו4טת רק חקריבו דשאתרןאנחשח

 בכוונת ברור וזה כהשה, שקרב התמיד עולת שקרבאחר
 שפירש"י מה על שהישה כמזרחי ועיין עי"ש.רש"י,
 הקטרת, עבודה 5למדו אחרן עם נננם דכהפהלקמן
 בשם וחביא המילואים, ימי שבעת כל למרו לאומרוע
 ימי שבעת כ5 כ% חקטיר 5א שכהש4 ישעי'רבינו

 כהשה ונכנם אהרן הקריב שמיני שביום רקהמילואים,
 רסרעע ע5"ו השינ המזרחי והר"א %מרו, אהרןעם

 מ"יש שם ועיין הקמורת ולא כהטה הקרבנות נלהקריב
 התורה, ע5 ליקוטים ראברהם כזכותא ועי4ןבזה,
 ימי שבעת נ5 רבאמת הוא ישעי' רבינו רכוונתשכתב

 רק ציבור קרבנות כהטה כ5ל הקריב לאהמלואים

 יום שהוא שסיני שביום רק המעואים שלהקהבגות
 התחי5ו ניסן ר"ח וחוא עור פרקו עילא הפהטכןהקמת
 כמבואר כהשה אותם והקריב ציבור קרבנותלהקריב
 ד"ה נמ' ע"ב פ"ז כמטבת לזה וראיה פקורי,סוף

 והמירין ציבור עבודת 5סרר ופירשו לעבורהראשון
 צ"ע )ועריין עכ"ל, הלשכה הרומה של קרבנותושאר
 פסקה לא ושוב קרבה אוגור ר"ע ע"ב ו' מחנינהכזה
 ר"ח שרעא שמיני ביום ררק מוכח הרי - עי"ש(.כו',
 רס קורם, לא ציבור קרבנות להקריב התחילוניסן

 ימי בשבעת כהטה הקריב לבד מילואים שלהקרבנות
 שמיני שביום ישעי' רכינו שכתכ מה רקהמילואים
 סבואר רבהריא המוה, הוא הקמורת, אהרןהקריב
 עי"ש,, ניסן בר"ח ההאשיר רכהטה פקודי סוףבקרא
 כמשה הקטיר יום של הקסורת דבאמת בזה עודוכתב

 היה אהרן בני שהקטירו שטה רק בפקוריכמבואר
 הוראת רק ציבור של מקרבנות דאינו נחשוןקמוית
 עי"ש, בנשא, שפירש"י וכמו החיצון מזבח ועלשעה
 קטורת ובאמת הטמורת, שניהם שהקריבו ניחאולכך
 לפרוש וצריך אחר בכהן אלא נקטר אינו יום כלשל
 מזבח ועל שעה מהוראת היה הק5ערת בזה רק ארםכל

 שתוי מחמת היה אהרן בני של רהחטא רקהחיצון,
 5פרש שהכריחו וסה רבם, בפני היכה שהורו אויין
 היה מה פ"ג עירובין בנמ' רפליגי מה כהשום הואכן

 דהםצוה כיון ניטא לא ואמאי אהרן, בני שלהחטא
 הם והוה לסילואים 4שמיני ביום יקטיד שמשההיה
- לנבי',כזרים  אצל היה רמיתתן לומר צריך ולפי"ז 
 הרבה וכרמצינו ה' לפני קחוי הוא ונם החיצוןהמזבח
 ועיין ה', לפני קרוי הפהשכן חצר דנם בקראפעמים

 הקטורת היה רלא שה~יחו ו8ם בתוס' מ"ב,בעירובין
 בהשטים. יורר היה לא ד,שם כמשום הפנימי מזבחשל

 וצ"ע.עי"ש,
 קעסלעד אבערוריומף

 כ:חמימן
 סו"ח בהשובת ע"א 5"ר ד4 י"ח גטי' ליו"דמלואים
 חרופב"פ בדשטע זצ"ל דקא5מינאן 45צאון זצ"להנהם"ח

 דדבנן. או סד"ת הם אם יוידותביאנ
 חשני בשורש המצות סנין גס' ז"ל החמכ"םכתב

 דחשה אינו בתורה ומפורש חבתובשדבר
 3ידשאש שתתודח סידות מי"נ או כשרהשא תנ5נשרלדבר



 ף כ[ ךי אחרוןטנמרם ךיש
 המצות בענין הרכ מנה לא ולפיכך לם"ט להלכהאו

 שהוא בהבלה שכא דבר או בתורה המפורש דברזד~ת
 הרמב"ן עלט להשיב הרבה זה דכר ועל וזורה.נומ
 לה5כה או מידית כי"נ הנלמד 5דבר קרא איךז"ל

 הרים עוקר הזה שהעיקר וכהב מופרים דבריל5ו"5!
 והענין בנם', בצורות חומות ומפיל גתלמודנדולים
 והחשכ"ץ ע"כ, יאמר ולא 'הזה הדבר "צתקע וסררע

 של דעתו על עלה לא דמעים כתב הרקיע זוהרבספר
 מהלכה או המידות מן הבא דין ששוםהדמב"ם
 קראם ולא כתורה ומפורש הכתוב הדין טןשתשתנה

 בא שלא שכאשחר בלבד אחד 5ענין אלא סופריםדברי
 מי"נ בא' הדר,שה מן אלא בא ולא בפירושבמתוב
 פירשו א"כ אלא המצות במנין להכנימו איןמידות
 יחיא תם"ן מהור"ר והרב התורה, גוף המהואחנמים
 בדותא ודאי רדא הרשב"ץ דברי על גמזב פ"ג סי'ז"ל
 והרמב"ן כ"ח שמח לב געל הרב הטכים דכןהיא
 שהדין ז"ל שדעתו ואמר ז"ל הרמב"ם דבריפירש

 בנתוב רמז לו אין אמת היותו עם מהמדותהנידרש
 ממנו להוציא ולא 5פשוטו א5א המקרא נכהבולא
 שהוא י~~מרו וכשהם דרבנן נקרא והרי חהואהדין
 ההיא הג"ש או הריבוי כי בקבלה נודע אז נתודהנוף

 וראיתי תלטוד, הההא הדין להוציא נכתב ההואבפסוק
 דקרובי האומרים סברת על כתב ר"ל מי' גת'ברשב"א

 וכבר הוא ג!דרבנן הדרשא מן הבא וכל ד"ס הםדאם
 חזקות בטענות א5ו דברים גאון האי הב"נודחה

 לב בעל על )והתימא יציקות, מוצק כראיהוביאיות
 הרמב"ם בשיטת קאי גאון האי שרב ה~כונב מ'ששמח
 שיש מלכד הרמב"ם דברי על שם הרקשנ"א כתבועוד

 גדולי עליו שהקשו חבילוה חבי5ות נדו5ותקושיות
 המצות ס' חבר וטובהק נדול רב מרבותי וא'ישדאל
 וסותרין מבטלין ודברים מהאיות תלין וזלי עליווחביא
 וכן קס"ג סיסן הריב"ש דעת וכן ע"כ, הריואהעיקר
 וכתב אישות 'מהל' פ"נ בהשנות ו"ל ההאב"רדעת

 ז"ל, הרשב"א יאמר הרמב"ן דעל י"ו סי'הריב"ש
 אמת דברי בס' וראיתי תצא, פ' הרא"ה דעתוכן

 כל ,שהביא אחרי וכתב לכאוד,  הענין נזהשהאריך
 יחיד אינו ו"5 הרמב"ם כי אני ורואה הנ"לשיטת
 פנים ויש עמו הנדולים מן והרבה זאתבסברא
 כמחבחא אחא 5רב הוא זה מחלוקה ועיקרלטברתו,

 תלוי מחלוקתן ושור"ם ז"ל 'נאון האיי רג עם ז"לנאון
 כהם יוצא עבד וכולן דגרסינן קידושין דפ"קבסגיא
 אומר ר"ם שמעון ר' הברי שחרור נט וצריךלחירות
 אחא רב וכתב וכו', צריך אומר טרפון רבי צריךאינו

 אלמ סי' בת' הרשב"א דבריו הביא ז"5 נאוןכהשבחא
 כאהנא לן ואיתחזי המכריע כחברי וקי"ל וז"לקפ"ה
 מן מדרש שהוא במה לעבד ,נפ דהוצהכנודכיון

 שקידש כמי נט שצריכה אשה קידושי וכ"שהחכמים

 שם נתב ז"ל והרשב"א ע"כ, דרבנן עדותבפסולי
 שיש הנכון הענין הראהשונה בת' לך כתבתיכבר

 תורה כנוף אינו שהמדרש מחמת ושלא שמועהבאוחו
 ועין בשן אלא גתורה מפורש דאינו י!שום אאש*מפהצ
 ע'ל. אתה, עבדי לו ושמד בשוק יסצאנו שמאמאהצ

 באחת שבא מה וכל וז"ל כתב קי"א סי'ובסכונות
 וכאילו היא ד"ת בהם נדרשת שהתורה מ*דותמי"נ
 מנדולי שקצת ספני לך והאהכתי בקרא,מפורש
 נזה והאריך כו', נו' זה בדבר מהם נתחבטוהנאונים
 הרשב"א, ת' העתיק י"ד סי' הריב"ש וכןההבה.
 הרמב"ם על בהצילו אישוה דגכות ריש בכ"םושין
 ל"ב, מי' חו"ס בש"ך ועיין אישות, מה5' פ"דוה"ה
 ל"ב, סי' חא"ה ומוהרשד"ם ום"5 'בל"םועיין

 סי' גת' בומנו שהיה א' וגדול הוא בצלאלומוהר"ר
 אלפנדרי ומוהר"א ג"ס, סי' ח"א מלמד והר"םי"מ
 ע5 הקשו כלם שמח, לב בע5 והרב ע', אליהוסדר
 הרב דברי א5א לנו אין ואנו פנו, לדרכם וכלםה"ה

 מקומוח מכמה טהור איש ואסמ ששבץ שמח לבבעי
 אחא רב ופירהש הדין לענין הבדל בהן שישיהרמב"ם
 בין הבדל שיש 5נו יוצא כהמם שנתבתי נאוןכהשבחא

 ואעפ"י איברים, לשאר שחרור נט צריך שאינו ועיןשן
 בזה נתלו עוד שחרור. 'נ5! צריכין המדות מןש~מדין
 בכתובות טקומות בהרבה המביאה אחרתבסוניא
 בביאה קדיש בנספא קדיש תעח וז*ל וניטיןיבמות
 כל קבלתי מרבותי ברש"י ועי"ש למימר איכאמאי

 שהגיא מה ברש"י עי"ש מקדש, דרבנן אדעתאהמשדש
 זה קפעל ההביא כזה שהאריך אמת בדכרי ועייןשם,
 ולוסר אישות מהל' פ"ד גהשגות הראב"דרמז

 ועיין רש"י, ש5 כרבותיו לסוניא לה מפרששהרמב"ם
 סיוע ו"מ בזה הרחיב שהעמיק ום"ח מ"ז שמחבלב

 בניטין ורש"י ע"ש, שצ"ט סי' הריב"ש מדברילהבריו
 שהרי תורה גופה שוה דנזירה חדא הקשה ע"אל"נ
 סגז"ש 'בכרת שהוא ונותר בנז"ש אלא נסקלין למדו5א

 להליץ לי והנראה וכ' עי'שע מנז"ש, הסאורסהונערה
 כהרמב"ם סוברים רש"י של רבותיו 'כי הרמב"םבעד
 מודה הרמב"ם אבל סופרים, סדברי הם כסמ קירוימיכי
 וכו' גכמפא קדיש תינח סונית מפרש אינו אבללזה

 ופירושן סה"ת עיקרן כסף שקידושי מאחר אלאכמותם
 לך אין הראב"ד ום"ש תורה, כדין דינן הריסד"ס
 פורץ המלך הרמב"ם ע5 אומד אני מזה גח~הפרצה
 יוחסין פ"ע אמרו שהרי ממש כידו שממחה מיואין
 לפרש צריכין ואין מר"ת שעיקרא חללה איזהת"ר
 לכהן והנבעלת כהונה טאיסורי שנולדה זומד"ס

 מדיגן ופרושה נשד"ן עיקרה הוי 3הונהמאיסורי
 דאיסוד שם וכם"ש 5וקה וננולן שוה דינןואפ"כ
 הרמב"ם על 5הראב"ד לו מה וא"כ ולוקה הואמוסימ
 ועי"ש הרבה, בזה שהאריך עי"ש הברייתא מעליותר

 מדברי אלא איסורן אין הספק דכל ראיהשהביא
 הם' דכל אלפם רב 'דעת והביא בזה, שהאריךסופרים
 דטי5ה פר"א מם"ש סופרים מדברי אלא איסורןאין
 ולנבי ונ"ל כתב דספיקא באדם יום ל' שהה 5אנבי
 וכו' רבגן החמירו הוא כרותות דטחייבי אחאשת

 ס' ע5 שכתב הרי וכו', לחומרא דאורייתאדטפיקא
 כזה כתבהי וכבר עי"ש החמירו דרגנן דאורייתאכרת
 דברים הרחגצז ויש עי"ש. יוסף, ביו ליו"ד שניהבת'
 ואכם"ל.בזה,

 קעטלער אביגדוריוסף



מד ך יז אחאדןטנטרם ם י א למ

 הענינים ותוכןמפתהות
 זיו מלאים - אחרוןלטנמרם

 זצ"ל להגהמ"ח מארר"ת הנאון תשובות אסימן
 שם א' שבסימן ח"ר ת"ז ספרו קבלתעל

 רובו בענין פאר" "חבש ספר ע"רהעיר

 חוץ יוצאת ש"ר תפילין מהצת אםנכולו

 חשוכות 'חערות עור ובולמקוטן,

 אפלו, חהערות על הנהמ"ח שהשיכ מה ב.סימן

 אישווב הל'"ברמב"ם

 צו בפ' עה"ת בפירהטו רש"י רכרי ניישונ ג.סימן

 בזה. להגהט"ד מווילנא הר"ש הנאוןותשובת

 הירושלסי הבנת , ץ ר א ה ת ר 1 ת ך.מיכפן
 המחבר בן מהרה"נ טוב ארץ ע"רומר"פ

 -- בזה יבנו הנהמ"ה ותשובתשייט"א,
 בזה יוסף ירוהערות

 יהקיי , ה ב ה ר ו ה ב 1 ט ץ ר א ך.מיבצן
 ע"ר ובירזר הנ"ל, טוב ארץ בעניןההלנה
 מאת וסיסית, סוסיא, סומיתא,הערים
 מוינעשמער אורי הרבהרה"ס

 והמב-ת ביישוב זצ"י הגהט"ח 'טהשיב מה ךמיבןן
 ב' פרק למשניות בפריושו הרמב"םרברי
 מ"ב.הכלים

 על רקאלטינאן להנאון הגהמ"ח שהשינ מה זמימן
 ח"ר ת"ז בספרו שתמה גשה בעניןהערחו

 תלמירו היה רר"נ שכתב הכ"מ מרןעי
 ר"י.של

 מזוזה בענין שלימ"א הרב לבנו תשובה ח.מימן

 הרהור בענין מווילנא להנר"ש שהשיב מה ט.סשן
 עלמ"ש המסובבים המרחצאות כבתיבר"ת
 החסיר להגאון בתשובתו ה"ר ת"זכספרו

 זצ"ל, מקעלעם חסיד ליב ר'המפורסם
 דבענין בזה, ח"ס בעל הנאון עםשמחולק

 גזירת כהטום רחמין במבילה ישאם
 הח"צ בזה שמחולקים בשבתדמרחצאות

והק"נ.

 להנאון הנ"ל בענין הנהמ"ח שהשינ סה י.סיא
 בעוד ענפים לששה ומטתעףמקאלמינאן,

 ה"ר. ת"ז לספרו השי"כיםשנינים

 הנראים רש"י בפירוש שהשיב מה יאסימן
 לכותל ציפוי זה אם ריקועין נביכסותרים
 למזבח ציפוי או קה"ק ולביתהיכל

 סרפת אם בענין תמורה היכות ברמב"ם יבסימן
 נפדההקדש

 כאחר הבאים ארבע שהן תשונות שלש יגסימן
 ז"5 הארר"ת הנאון שכתב הגהות חרושיעל

 המסתעף א"ב, ח' א' שנה הפ'סבקובצי
 ענפיםלשלשה

 בגמרא גירסא חדוש על שהשיבמה ' א ף נע

 בה"ת, הרמב"ם לרברי מקור למצואכרי
 אינו אם ל"ר ברכות הגמרא דבריובענין
 יכאר ושם באבות, יכוון בכולן יכויןיכול

 עפ"ע ראשונות בנ' הבוונה עניןהנהמ"ח
 כוונה ענין יבאר ונם והאחרונים,הראשונים
 הקבלה עפ"יבתפייה

 ויא מ"ז רפסחים נברייתא הנהתוע. ' ב ף נע
 הפלגם ולא ונחתהפסח

 ביו"ר היט"א בהנהת הגהתוברבר ' ג ף נע
 בעצמו יררוש ולא אבילות בה'ל' שפ"רסי'

 בעצמו יררוש אובסקום

 מקאיטינאן יהנאון הגהמ"ח שה'טיב מה יךסימן
 שערי בספרו שכתב ע"ר שהעירו מהעל
 ת"ז למפרו המצורף הקרטין שער הואטהר
 ענפים. לכמה המסתעףח"ר,

 פ"י הרמב"ס רברי בהבנת שהשיב מה מלסימן
 אינו בשוגג ש"ת יין ששתה רנזירמה"ת
 שלא רה"ל הכ"מ גפעם עפ"י חוכהטכהטלם
 בע4 הגאון בזה שחירץ ובמה שתיה,כררך

 ובהסבר ענפים, לשלשה המסתעף יצחק,עין
 במעייה וכן במעילה חוץ לר"ע רא"שבהא
 אין הכוגילה על יתד אחר איסור בושיש

 מהל' כפי"ד הרמב"ם הברי ובהבנהשלד"ע,
 שיא בחייבים מעילה גם חשב רלאמכ"א
 הנאתן.כדרך

 דבביאור הנ"ל בענין , ף ס 1 י י י מז.סימן
 וזה שליחות געניני אחרונים במהשיסות
 המטרר מהדנ אמדינן לא נתחייב וזהנרג'ה
 חטהסשח.חתן



זץש"ימאדןמלאיםש

 הענינים ותוכןמפתחות

 הוא שבמקדש שב"כ חרמב"ם ח1ע בהבנת יגכדכא
 תענית וביררשלמי ביום, אחת פעסרק

 הבמומף. בהשחריתסבואר

כ(5כפי
 הקריבו שלא החידוש ופענין הנ"ל בענין יוץ.

 למילואים. השס*ני ביוס שחר שלתמיד

 חתן הגחדר מהרב , ף ס 1 י ד י ים.כדכפן
 כהנים וברכת כפים נשיאת בעניניחמחבר
 א"שראל רמיא אם שמיעתה, וחיובוחי4נה

 הם. וכהן חי4ניאו

 גטעסו הרמב"ם ע"ד בקהשיה שהשיב מה כ.סימן
 %כו"ם. נסה בהמה מ4כרין דאיןסהא

 בהכות בענין שיחי' הרב לבנו תשוסה כ4נכשיח
 חבן.דפריון

 לואיםם

 כשר אם פטמתו שניטל באתרוג שו"ה כבמימן
 לא. או ואילך שנימיום

 הכתוב במכתב חולין ושיחת פרפראוה כנמיכפן
 בברכת שכתב מה ידבר ובחידותברזין
 סאלאוייצינ בער יוסף ר' מרן להנאוןמז"ט
 בבריסט לרב להתפבלו זצ"ל הלוי ביתבעל
 המכתב. להסנת ום"ם ציונים הערותעם

 ההדרניס:םקונטרס

 כהשנה. סדרי דששה מיו5א על הדרן כד.מימן

 ס,שנה. ש"פ 9ל שני הדרן כה.משן

 שקרה נורא מעשח וההש שבתי, מגילתוגנמופו
 בננזי כתוב עמוהו טורב4עו"ו,לכאשפדאן
 חחוא. חנס לוכר נטראת סגילה כתוכןקדיש

 יוסףליד
 הביא זצ"ל שמו"ח כפים נשיאת בענין כו.מימן

 הראב"ו כטעם יום בכל כפים נושאיםשאין
 חמהר.ב0וף

 שמיני ביום חתמיד הקריבו אם בענין כזכ(ימן
למילואים.

 ע"א ל"ר ד9 י"ח בסי' ליו"ד מל1אים כח.מימז
 להגאון זצ"ל 5גהם"ח מו"חגתשוגאן

 מדות בי"נ הדמב"ם בדעת וצ"לדטאלמיגאן
 דרבנן. 4ע מד"ת חםאם

 ותיקונים השםפותלוח
 שורה יוסה ביד ע"א דפ"ו או"חבח'

 בזאח"ז נושא 9ם דגם והענין חו"נלחקירח שכתבחי במה ובמקצת צ"ל וכו', ובמהצת48
 בס%. יהאלא

 בגוקופ א' דף א' גמימן הן"דבח'
 ב"ד. אותו דלשם צ"ל ב"ר אתידלשם
 צ"ל ס0פרי ולמדו בסיום יומף בירישם

 דכו' כלו לא צ"ל י"ב שורה ע"איי,ב טספרי.ולמדנו
 חדשיו. שכלו ברור הוה איאפילו

 מברכין היו לא"ה הא סעשרין ע"השרוב כשפני צ"ל 84 שורה ה' באות ע"בדט"ז
 לחומרא. דאורייהא שספקמפני

 דאין בטטום הרף גסוף ע"ב ס"מבדף
 דאין צ"ל הההער את 5עטור יכ%האשור
 החיתרי 4אע יצרף יכולהאימור

 הדף בסוף יוטף ביד ע"3 ע"וכדף
 צ"ל ס"בה איזה פחסת דנדחה היכאוא"נ
 דיחוי. דהוי לומד במציאות דיש סיבהבאיזה

 צ"ל זה א%אחר בת' ועי' במקוםדפ"א
 עי"ש. לעק בסי' וחוא זה שלפני בת'ועי'

 א' אות יוסף ביד ק"א דףבחחו"גש
 להקשות יש יוחו הבאמת להוסיףצריך
 הנמשולש נחוט שהק' במו זצ"ל מו"חקושית
 ונו'. מע"ע ט"ובמי'

 הנ"ם ושכתבתי במופו ע"ב ק"ל דףשם
 הוה ק4החילוק עפ"ס נשכ4ם להום' רש"יבין
 שליט"א. המבי"מ הס1ון ידידי ליאמר

 יוסף, ביד נ' אות ע"א קפ"ב ד'ושם
 זצ"ל סיווינמק להנאון שמח 14ר בס'אח"כ מצאתי חדןשים מהתום' קפם שהב4אעימה

 שם. בדבריו הג"ל הרשיס התוס' אתשתביא



 2 מצחה ןשר לפרמםמצהץ

 ח"ש וז תפארת הספר בהדפסתהממייעים

 ביו"ד הרכ כצזב : אלו דברים בחקדמתו, שכתב חרש מלאכת בם'ראיתי
 טסו שיכהצב לו מותר לצדקה דבר שמקד"פ מי ום"ם בחנ"ה סי"נ רע"פס%
 ח"א הרשב"א מ"ת חוא ומקורו עכ"ל. כן, לעוצת וראוי לזכרון לו שיחיושע
 חיא. התורח ומדת וכו' תיקון חוא חכמים מידת וזו וז"ל, שכתב תקפ"אמף

 לחלך אט צריכין כן, עשתה ההורה ואם מצוה, עושה ומפרממת כותבתשהיא
 שויתר בבועז וכן וכו' יוסף בחצלת חנה צעננ דרכי שהן וצרה של מדותאחר
 טם אמרו במדרשות בפ' זו מדה עליו פרטמו וכן וכו' הכתוב הכתיבו וחומץפת
 וכו', כותבח מי עכשיו כותבה היח והנביא מצוה עושה אדם היה לשעברוכו'
 שבת נדפם סקי"מ שם ביו"ד ז"ל הנר"א )ובביאורי ע"ב קל"ג נוהלין ישור"פ
 הקדיש ובנו אחת הקדיש יועזר בן אסי וכתבו עמדו וכו' אמרו מ"ם(, והואקל"ג
 על מוב לזכרון להם להיות וכו' כן לכתוב נוהגין שהיו למד אתה מכאןשהפ,
 ועפ"י בזח, שחאריך עיי"ש הר,צב"א, עכ"ל מצוה, לעושה דלת ולפוצחטצות

 חפיבצ אטר מצוה עושי 4טן לפרמם אני גם ראיתי הללו, חאמיתיםהדברים
 חותני ונם עולם. לוכרון טמם את ולכתוב זה, ספרי להדפטת מכמפםוהעניקו
 איזח לחדפסת עוזר טיחיה "מי שלו בהצוואח כותב זצ"ל חמחבר והצדיקחנאון

 כל ובעד בעדו פוב מליץ אחיה האמתק בעולם זכות לי יהיה אם שלי,טהמפרים
 צרתם"8 לי כשיתיעוב"כ

 ן 0 ש2 פ קר 0 שצ)צ
 ב1 ש1411איע 8ש *8זם 1זפע 4 " %*שז8ט2 יי21 ,י %ם%1י %פ

 1ם8מט488 מ8 8ששז 486188 4 ש1י8ג ,ח1 1 14י 0י8ז4
 %161פ8ש מ60פ08אז 0* 8פ80 01 ד1ן ש68 ש6ם8מ1 %%088שפאפם88

 21868 %ש מ6566860ע.084518ק

 11 %88 1א5 ם8 016 18%ין8ג פ6640 0* 6ז0אז %8* 82188ע01
% 87ש6פ פ   18עחק %0* 44נז604 י 8שישש(י ,88ש68 

 ל8ש 8חפ 1ע9י 58 .6ח58פ28שז 0%8 ש זפ0 18נ6ם8,0618%קיח
 88551 מ840220 .5 81%ז6~נ 4 4ם810מש3  8878 *%8* 8ש 31518ש

 6118ז0אז 58* 888מ1116 2(י0ש 57 3082 0* ,861% %8* ,0851%(נ8ז8ש0

 פפ 18ע2ש81 4ש 8006 68868 מש 0* 58 686ש86ז 6פ86.8יז888זע
 1 ש486 %4411 % 6ם10 ש 8ש 16פ%פ2 88%8( 8ז5*88 188).%

 4 8ש 6888 4 24551 %ע088ג ן 8ישפ08ג ,ח8 %0ז 8%6ם4 12פ10%
 ש 861ם68 10 8ש 18עם28 י7זם888ש2 שעם8ז%8י % 88יי01684חם

 8ש מ80 01 %ע088ג א ז8ח0ג *088%ז% ש ן4 8ח10 401חצפמ68

 ע 18 8שששש 480 דיי 1ננין 0* 8~81 פ0טנם608א 6מ88יז88אע
פ ש 4  8ש 82688ם 01 8ש מ8פ 826 מ8ש02,י %0ז ש44טנח7

 א0עעש 10 %8* מ6566860ע 01 %18* אז0ז מ0 .8%ז20 ש2%8פ~0
 ,8*2שם 6פ8 088ש 4 ז81ש 86אשע68 צ688 ,88ם0 8מצ 86%8זזאאע

 ז10 %8 1018 88 6ח886 188ט%6 1מ(י %8 86א 6פ8 46486פ0
 1%18.4%ש8

% 86ש5פ8פ8ז ש1 8 8ם4888:  87ע 8ש 121(ח181 

 עולם ולזכרון נצח לפוכרת הברכה על יעמהואלה
 זוץ םפר להדפמת כסה נתמאשך

 זצ'ע המחבר הנאון של ש"ב י"א הנכבד לידידי וברכה תודה טתןהנני
 ףינדא אמתר מרת יזהתו מלרבאוויץ; יצחק בר' ידיד4פ בא%דכיר'
 הזה. הספר להדפסת ותמכוני עזרוני אשר חיקם, ר'בת

 מית הבבוךדע וצמצ אברהם, בר ליפסאן יו"פ ר'הנכבר
 אי יי רשקשוויק סשר נן-עדן, מהשמעל ז"לש צב" ר בת ליפשיץפיינע



 עולם ולזכרון נצח למזכרת הברכה על יעמדואלה
 טה מ8ר להדפכצע כסה נתטאשר

 ומוט8דצתטטם דצריהם נשמות בעבור המפר להדפמת נדבוחעשר
 מרת וזונתו הכהן, טעדא לייבהט בר' שמהטון קלמן ר'ועכבד

 ז"ל. הלוי אשר ר' בתצינא
 מית וצנתו זעליג, אוטך ישראל בר' אליעזר דוב ר'דצכבד

 ז"ל. הכוע משה ר' בת נלעקילסעריל
 הכוע, וויינשמאק ידידא ישראל ב"ר בטשה ר' הנכבדידידי
 ז"ל. יעקב ר' בת הענצעורעיתו

 וחסד, צדקה רודף ולומדיה תורה וצבב נפשי ידיד עולם,לזכר
 הייץ. הלל דניאל, ציון, בן ברוך, פסח, ובניו מאירם, אברהםר'

 רחל מרת הכבודה וצבתו עפמעון, ביד ליב אריה ר'הנכבד
 יטקטיייי. פטי בארענשפיין, מהטמעל בארענשמיין, יוזרא ר'בת

 וואלף. ליב אריה ב"ר מידכי יצחק ר'הנכבד
 זוגתו נשמת עבור מאנקעם, הכהן שמואל בייר בעריל דובר'
 תרפ"ח. פבת, כ"ו שנפטרה ע"ה, הלוי אליעזר ר' בתבתיה

 שאר. אברהם ב"ר יוסףר'
 בטלדשמיין, נחום ב"ר נתן מרדכי ר' בתורה המופלגידידי
 ע"דנ הלוי צבי אליעזר ר' בה רייזיל לאה מרת הכבודהורעיתו

 רחל היי' אמה נשמת עבור קעסין מרדכי ר' בת דבורההאשה
 דזאמלאוו. רב שהיה זצייל, אברהם ר' ודבבת

 שאפירא. אלימלך נחום בייר ליב ~טטיה ר' נצח,לזכעטון
 שאפירא. זאב ר' בת מלכהדשששה
 ב"ר ידידא ובעלה ז"ל יעקב נמע ר' בת צביה שלההאשה

 שמיין.דוב
 ב"ך בטשד2 ר' ידידי נשמת את נצח ולמזכרת לברכה פה מזכירהנני
 תרצ"ו. תשרי, כ"ד ד' שנפמר ז"ל, ביבער צביאברהם
 הספר, להדפסת כסף נדב שמערן, מרדכי יודל ב"ר גרעצן משהר'

 ראקאוויי. פה תרצ"ז, תשרי, י"ח ג' שנהרג מרדכי, בנו נשמתעבור
 נשמת עבור קורשאן, פמח ב"ר מנחם זלמן חיים ר' עולם,לזכרון

 תרצ"ז. אייר ב' שנפמרה יהודה, יחזקאל ר' בח פייבע רחל מרתזיגתו
 ובתם. ובעלה ע"ה שבתי וד' בתורה המופלג בתערעלסאן ביילע מרת הלב נדיבת הכבודה לדטושה ברכדעךלזכרון
 תרצ"די אב, י"ג שנפמר ע"ה, דוברטו זאב ב"ר זלמן ר'לנשמת
 פ"ז נפפרה ז"ל, אלידצ ר' בת הערץ דבורה האשהלנשמת

 תרצ"ח.מרחשון,
 תרצ"ז. כמלו, כ' נפפרה צבי, ר' בת לאנדאן פעסי האשהלנשמת
 כ'קה נפפרח אברהם, ר' בת בלייבערג פערל האעוהלנשמת

 תרצ"ו.שבפ,
 עבגר יאפע, מענדיל מנחם ב"ר צבי ברוך ר' נצח,למזכרת

 תרפקקה. תטז כ"ב שנפפר שמואל, % בטנשמת

 8821רח טלנער, שבתי ר' בת רחל שאשע הבתולהונשמת
 תרם"ו. שבפ,יייד



 עולם ולזכרון נצח למזכרת הברכה על יעמדואלה
 זה מפר להרפמת כמף נתטאשך

 ומשפרצתיהם וצריהם נשבצת בעבור המפר להדפמת נדבוהעושר

 ציון בן ר' ולומריה תורה טבב ו"טלם המשכיל הנכבדיךירי
 ר' בה נעלע מרת הכבורה ורעיתו עמנואל ע"ה יצתק יעקבביד
 ומשפההם. הכהןיומה

 וחבר תרומא במדות מוכתר רבנן ורחים מוקיר הנכבדידידי
 הישיש הנכבד אביו נשמת עבור גטלדמאן, יעקב ר' מוב, רברלכל
 תרצ"ה שבט י"ח שנפטר ע"ד4 מרדכי ב"ר זעליג עזריאלר'

 הכהן, באשיר כלב ר' בת עלקע מרת הכבודה אמוולנשמת
 תרע"ז. אייר, לח' י"אשנפטרה

 מרת מוב, דבר לכל עסקבית הלב, נךיבת דץכבודעץורעיתך
 שנפטר ע"י4 אפרימ ב"ך שמעון ר' אביה נשמת עבור סימע, שרהחיה
 תרם"ז. שנת פורימן אדר,י"ד

 מבת, לח' ט"ו שטטרה ע"ה, חיים ר' בת אסתר אמהולנשמת
 תנצב"ה. תרע"ט.שנת

 רחל גטלדע בפררן ו1פבפד )לטיער( דין עורך נפתלי ב"ך דורמר
 ואביו בעלה נשמת עבור הספר להדפטז נדבו ע"ד4 "טראל ר' בתוח
 תרפ"ז. שנת אדרו י"ח שנפמר קהת, ממשפחת ע"ה שמואל ביירנפתלי

 רענער, שמעון ב"ר ארי' ר'הנכבד
 ע"ונ אברהם ר' בת בלומהורעיתו
 ארווערין. טשעממ, טושען מהטטעל טקער, רבקה חנהמית הכבודה וזוגתו ליבום, הלוי אהון ב"ר יעקב קטפיל ר'הנכבד
 ר' בת חנה מרת ורעיתו העלער, צבי ב"ר מאיר ר'הנכבד

 ע"ה. וואלתזאב
 גטלרע מרת ויגתו ליב, יהודא ב"ר נחמן היים ר'הנכבד

 ע"ונ נמע ר' בתזיאץמאן
 מרת הכבודה ורעיתו פישיל, ר' המפורסם והנבידהנכבד

 זצק"ל. מסלטנים שפיראאייזיק יףמשע ר' בדורו הגאון של נכדה אברהם, ר' בת ממאווימקי רייזילפעשא
 מושקטוויץ, יצחק ב"ר מרדכי ר' המפורסם הנכבדהנגיד
 ע"דנ סענדער אלכסנדר ר' בת דבורה מרת הכבודהורעיתו

 בח פ"גע בתיה מרת ורעיתו נפעזלי בן צמח ר' הנכבדהנדיב
 ריינהארט. דוד יחיאלר'

 ברינבערג. רבשץ ייוגתו שמשה אברהם ר'הנכבד
 מנחם יעקב ר' בת מדת,4שלש' ועיתו זעלינ, ביד משהר'
 ארל%ו.מענריל

 בעד נדבה ובניה מרדכי ר' בת חנה האשה נצח,למזכרת
 שנפטר ע"ה, בערגער מררכי עמה ביד יצחק ואביהם בעלהנשמת
 תרצ"ז. איירכ"ג

 ר' וכו' רורש נאה במיית המצוין המשכיל הנכברידידי
 זעליגמאו. משה ב"ר אבאאברהם

 ציבור בצרכי חהעסקו דצריב מוב רבר לכל חבר הגכבדירידי
 שמרומייער. רהל מדת הכבויה מרעיתו מגחם ב"ר יעקבר'



 עולם ולזם-ון נצח למזכרת הברכה על יעמדואלה
 ספר להדפסת כטה נתטאשך

-4 
 ומהטפההעט-ם דצריהם נשמתע בעבור הספר להדפמת נדבווא42ר

 עדע הם?וב שבי 4הטר רבנן ומוקיר המשכיל הגכברידידי
 ל4צמי רנש ובעל הבללי איןט מיב דבר לכל פעלים רבבשערים
 חץעיהי זעמיל ליב אבההם ב"ד ברוך ר' עממוכבור

 דצכבו--

 ונדיבצע
 ע'*דנ ליב ישראל ר' בת ל4צע 2שרה כאשוזלב

 לכל וחבר רפון הכשרות ועד ממימדי אחד נכבר מארירירי
 רשזענברם רחל הגכברה ו~נחצ ברוך בי1 4צ2דן ר' מוב,דבר
 ע"דנ יצחק ר'בת

 טעו הצא נם נ"ק מארקאורץ יאב ביד שמואל ר' הגכבדידירי
 דפונ הכשרות וער למצבתיד

 ר' דצכבר אע4ע מוב, דבר לכל עסקנית הנכברההאשה
 בת רחל מרת אגצנדע דרך מביהכ"נ נשיא אלמערשאן,אליעשש

 יחי'. אליעעש ב"ד יחזקאל מר' הב' ובנה משדער'
 הנקרא מנחם היקם ביד אליעשש ר' י"א והנריב דגכבדהצגיד
 ז"ל. אליעזך ב',8 מ"מ ר' אביו נשמת עבור ככצש נדב ערעל,לעסטער

 רב שהיה נוד, ז"ל יצחק בט18ך ר' ונד41ונ יךמוח ר' הבכבךהבךיב
 פוילין. כעתבל8נדראווע,

 נעגיל הנה ורעיתו העערל יוצשע ביד מנהם ישראל ריהנכבד
 ע"דנ אברהם ר'בת

 נשמת עבור כסף נרבו ובניה פעריל חנה הנכברההאשה
 מיכל יחיאל ביי מאיר ר' השו"ב וי"א המופלא ואביהםבעלה

 לפ"ק. תרצ"ח אייר כ' שנפמר ע"71שעכטער

 ע"דנ זאב ר" בת לעבעד שרה מרת ורעיתו יעכענ ב"ר משהר"
 בת צוקער גאלדע מרת האשה נשבטע עבוך נצחלמזכרה

 תרצ"ח. שנת טבת כ"ב שנפט' זאגוויל, שביאלר'

 ג8לדשמיי1, נתן מידכי ביד דור הבי לנשמת נצחלמזכרת
 לפ"ק. תרע"ט אדר ח'שנפמר

 ךמהטפהתך4 ורעיתו שצמלץ, מ12ה ב"ך ילמף נכונך ב42פ4ידירי

 ב"ר יעקב ר'הנכבר

 שלבט-

 בת ידצרית מרת הכבורה ה8עיתו
 שרווערין* נארמארשג מה8מעל ביירער, יעקב חיוםר'

 מצב דבר לכל חבר דצריב וגכבר להרידי וברכד4 חודהברכת
 ורעיוצ הכוע, מעצה ב-ר יריחם ר' רראג84ויי, משניות חברהמיסך

 לאפ*צה פרבה מרתהכבוהה

 לאינטרנט יהצ3סחחתק
מ8.0"00מש8ןמ*מ.שצשעשע
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