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 המחבראמר
 המככעת המפר בשער הצינו ולטעשה להלכה מפר שהדפימו בעת היו הקדמונים דרךנאשר
 היה ותשובות שאלות על ידידיה בית מפרי שהדפמתי בעת וכאשר שי' זמנינו טגאונילהמפר
 תנ"ל הגאונים עיני למראה והיו ה"ג הדשם הוצאות מחמת אותם הדפמתי שלא תשובותהובה
 הנ"ל. ידידיה בית מפרי על שכתבו טה המכטותיהם פה אציגולכן

הסכמות
 ד~ור יטבנ ר' מהו' כקש"ת מוע"ה תלמודא בכולי חו"ב פא"ד התורה שר הג' הרבהסכמת

 חיבורים. ושאר הירושלמי על רי"ד תום' מ' בהמ"'ח כמסלוצקהגאב"ד
 מפר נ"י ידידי' שאול כש"מ י"א תורה בהדרי החו"ב הגאון הרב ידידי כבוד שלמפרוווזיך2י

 אך המובהקים מרבנים כאחד מכהצ בדול בישראל גדול רבה לגברזו שנים מכמה הנ"ל להרבהימב ידעתי אך בו לעיין פנאי לי ואין יצ'? שאדאוו בק' כעת והנני להלכה ותשובותשאלור2
 נברא ואוקי בכבוד בעולם נתפזר כבר שאול תפארת ומפרו מצער, במקום לישב לו ברםמזלו
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הפרמה
 יריריה תפארתלמפר

 טעניש אין מקום ומכל ומעשיו מחשבותיו לאדם ומניד אדם של הגוף וטפע הנשמהיוצר
 שהוא כיון פיו,ט כמצשיהם כל אל ומבין לבם יחד היוצר שנאמר כמו הרעת מחשבהו עללאדם
 הרעה מחשבהו על לאדם טעניש אין טקום ומבל אהם של מחשבותיו כל יודע הא כן אם הלביוצר
 כהצום למעשה טצרף הש"י אין רעה דמחשבה משום מעשיהם אל רק במבין עצטו עושהאלא

 צדיק שום היה לא דאזי רעה טחשבה על גם מעניש היה ואלו ישראל לעמו להמיב רצהדהש"י
 מדות כל עם האדם את ברא הש"י כי פירש מנעריו רע האדם לב יצר בי דכתיב כהטוםבעולם
 אזי לבינה הגיע אזי שנים ארבעים לבן שבא בעת אבל אום של בנעריו רק וזהו שבעולםרעות
 כהמום חדשה כבריה ולהבא טכאן הוא והרי שבעולם דועות ומדות הרעות המחשבות מעליוישליך

 ולבן נדח מטנו ידח לביתי ישראל לעמו להמיב רצה הא והש"י תילדות דם רק לו גרםדמראקילת
 א% למעשה מצמרף אינו רעה מחשבה אבל למעשה טצרף הש"י מובה מחשבה ישראלבעמו

 לטעשה טצמיף רעה טחשבה אבל לטעשה מצרף אינו מובוז טחשבה איפכא הוי העולםבאצמות
 תפארת מ' עשיתי מרטקילה ולכן הק' וצרתינו על חיבורים איזה לעשלת במחשבתי שתהולכן
 כמה בארהמ בו וב"ה הפשמ דרך פי על להבינם דקשה בש"ם מקומות איזת ולבאר לחפששאול

 עולם לאור להוציא שזכיתי עד בעולם נתפשמ מפרי וב"ה שלנו כהם"ם טקהרם 'מאוציאוואשונים
 חן מצא וב"ה ותשובות שאלות על ידידיה בית מפרי הדפמתי זה אחר כולם, ומכרתי פעמיםשני
 חלקים בשלשה הרערה כל על שאול אהבת ספרי וופסתי זה ואחר הק'1 תורתיע לומדי בעינינדול

 ברכות מ' חביב ואחרון שלנו1 הדרשות דוו,עים ודרשנים רבנים נמה וב"ה השנה כל שודו"טות
 נדולים בשרונות מצאו כי מוב לשם זכו ב"ה וכולם קידושין מם' ועל לףף מדף מגילה טם' עלשאול
 תפארת מפרי את עוד לאור להוציא למרוח לי ~מה מחבר עוד לההות לי די היה זה ולפיבהם
 שיעיין להיות ויבול הלכה בדבר נכשלתי ח"ו ואולי ותשובות משאלות חיבוי ובפרמ טבחי,ידידיה
 הלכה בדבר בעצמי דנכשלתי לי די ולא הלז במפרי שכבעב נמו הלכה ויפמוק חכם תלמידאיזה
 במפרי קולא איזה ימצא באם למפרי בהקדמה ב14תי ולכן הלכה, בדבר יכשלו שאהוים גרמתיעוד
 לכל הדור גדול איזה עוד ההירטא על ימכימו וגם מעמים עוד עם צירוף ידי ש אלא שי יממכולא

 הלז. בם8רי "כהעב בטו לממוך יטלין אזיהפחות
 הלא דבר ראשית גאווע מיוום או ממון כהיום הלז תחיבור ק~טיתי כי אדם שום יחשדניואל
 להוציא לי לטת בן אם שאול וברכת שאול אהבת מספרי חציה אפילו עוד מכרתי לא כי לכלידוע
 שאלות ש ידידיה בית מפרי לאור הצאתי בבר הלא גאוה משזם ואי חדש, חיבוך עודל~ר

ותשובות



הקרמה
 אטר צ"ז דף ביבמות הוא, כן האמת אבל ותשובות. שאלות על מפר עוד לדעציא לי ולמהותשובוונ
 שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים רנלמידחכם כל יוחי בן ר'שמעון כהטוםר'יוחנן
 מפי שטועה דבר שיאמרו דהייט עולמים באהלך אגורה מהש"י דוד בקש ולהכי בקבדדובבות
 יתם בדור לכל שידוע הגם עכ"ל, חי אני כאילו בקבר נעות שפתי שיהיו ופירש"י הזהבעולם
 מאתגו נעדות התורה וכבוד מישראל להשתכח בנדר ח"ו הטצב בשפל דההורה.עומדתשלנו

 הטוב ברצונם אותם קונים ואינם נדיבים פתחי על חיבוריהם עם ומובבים הולכים היבוריםומחברי
 שלא הלואי הלז החיבור חיברתי ממון או כבוד בהטום לא בודאי זה ולפי מגולה יחידי איזה אםכי

 באם הש"י לפני יקר איך הנ"ל דיבמות מגם' דחזינן הוי הטעם העיקר אלא בזיון שום ידו עלאשיג
 . ידי על שאשיג שלי ובזיונות הטירחא כל לפני שוה הלכה של לאמיתה תורה חידושי איזהירטהדהטו

 דברים שני רק איכוין אם אפילו להכי הק' תורתינו של ערכו מבינים שאינם מאנשים הלזהחיבור
 כל עלי ואקבל שלי הטייחא כל לפני שוה כן גם הק' מתורתינו לאמיתה אחד דבר אפילואי

 . להוציא כחי אזרתי להכי הש"י בעזרת הלז החיבור לאור שאוציא שאזכה במה שלום בלבהטירהא

 באיזה להלכה איכוין שלי החיבורים טכל דאולי ידידיה . תפאית מפרי גםלאור
 אוציא אם להכי מהן, מאיזה יורע ואיני הקדושה תורתינו של לאמיתהדברים

 באיזה איכוין שלי החיבורים טכל להעת יכול הש"י חנני אשר תורה החידושי כל אתלאוי
 אם להכי ידי מתחת שגיאה איזה יצא וח"ו יבין מי שגיאות תא ועוד הק' ועורתינו של לאמיתהטהן
 איזה עלי ישיט אם ידי מתחת שיצא המעות לתקן אני יכול בחיים שאני זכע כל לאור אותםאוציא
 הביטול בתכלית מהנאוה רחוקים והיו עליון והמידי גאונים וכטה חזינן-כמה יכן הק' תורתינולומדי
 דילמיא דילן טעמא משום רערתם חידושי את לאור להוציא כחם חמצי בכל חיל אזרו מקוםמכל
 הק'. תורתינו של לאמיתהיכונו

 לפני יותר טוב בקבר כאבן ואשכב אדום שם ולמה שובי לעפר מופי הנה בלבי א.כם4תיולכן
 המלך דוד של לבקשתו ואזכה יאמר בשמי דהלכה אזכה יאולי בקבר ידובבו דשפתותישאעשה
 מכשול מכל דימעייני אזכה הק' אבותי ובזכות הימים לכל יהא וזכרי עולמים באהלךדאגורה
 האמת דרך ירוני בחיים שאהיה זמן כל הלבה בדבר נכשלרני דאולי מהש"י ואבקש וטעותבהלכה
 לרבים. מכשול ח"ו אהיה ולא דטעיתי ברביםואודה

 בברכות יחתמו לא מדוע הק' השל"ה קושיות תירצתי א' חלק שאול אהבת לם'בהקדמה
 בברכה וכן אמת תורת לנו נתן אשר דמבוכין פתיחתה סעין ויהא עבר בלשון התורה נתןרועיה
 לנו היה כן אם עבר לשון תהרתו את לנו ונתן העמים טכל בנו בחר אשר מברכין אנוהראשינה
 לא דעכשיו הגם שם ותהרצט ע"ש הוה בלשון התורה טתן ולא ההורה טען עבם4 בלשון נטילחתום
 בט בחר אשר לומר שייך היה הק' אדצינו על יושבים שהיינו בעת בשלמא הברכדו לשון לנושייך

מכל



 רמההק
 ובאיזה הק' ארצינו על שם שישבו אומות השבעה כהטם וגרש הק' 4שיצינו לנו ונתן העמיםמכל
 וצרות הרדיפות כל כמעמ בעו"ה עכשיו אבל לנו שנתן הק' וערתינו ידי על וק לזה זכינוזכות
 אדרבא העמים מכל הש'י' בנו שבחר במה הבחירה איה כן אם הק' תורתיע ידי על רק הםשלנו
 ואיך ישיאלית, כאומה וודיפות צרות שמבל שבעולם אומה לך אין כי העמים מכל גרועים אנוהלא
 הברכות של ופירושן הוה בלשון התורה נותן הברכה ממיימין אנו ולכן זו הברכה לוטר עכשיושייך
 הק' תורתינו ידי ועל הורתו את לנו ונתן העמים טכל בנו בחר אשר טברכין אנו מתחילה הכיהוי

 העבר, זמן על הברכה באמת וקאי הק' ארצינו לנו שנתן היינו בס בחר במה כולו להעולםהראה
 לנו אין ולכאורא ופאהראמעם ורציחות צרות אנו מובלים רק הק' ארצינו לנו דאין ענשיואבל
 דאט פירוש התורה טתן ה' אתה ברוך עכשיו גם טברכין אנו מקום מכל התויה ברכותלברך
 פלשתים אשור כמו מהם זכר שום ואין אבדו כולם לפנינו שהיו העולם מאומות גבורים כמהרואין
 לה נתן מי בתקפה עומדת זאת ובכל מבלו ורדיפות צרות כמה הישראלית ואומה וכדומה צהרבבל
 אם ישראלית אומה בשם נקראים מקום ומכל ונוראות גדולות צרות למבול הלזהכח
 ישראל בשם רק אשר ישראלים אפילו אנו ורואים הקדושה, רנהרתינואל
 רוצים אתם במה להם יאמרו אם מקום מכל וחמורות קלות כמצות על ועובריםיכונה
 לכם ויהא הדת לאבד אי ופאנראמעם צרות, מובלים אתם ויהא ישראל בשם לכם לקרואיותר
 הכח להם נתן כף הק' דתינו להחליף לאבד ולא לדפאג כולם יאמרו מיד העולם האומות ככלחפשי
 לנו נותן שהיום ויום יום בכל אצליט נחשב ונשמע נעשה שאמרנו מאז הק' תורתינו לא 44םהלז

 שהיום אצלינו נחשב בתקפה עומדת ישראלית דאומה רואים דאנו זמן דכל הק' תורתינותש"י
 הזה. זמן על מברכין אנו ולבמוף העבר זמן על מברכין אנו מתחילה זה ולפי הק' תורתינו לנונתן

 במדוש דאיתא כהטום בתוכנו נמע עולם וחיי אמת הורת לע נתן אשר מברכין אנו הכיולבתר
 יהכי הארץ ואת השמים את אלהים ברא ראשית שנקראת ההורה בשביל אלהים בראבראשית
 אלא מבנרר יחיד בלשון אמת היא לס שנתן התורה אמרינן ולא אמת וווית לט ונתןאמרינן
 האשם תורת וזאת ע"ח מ"ק א' פמוק ז' צו בפ' המללי"ם פירש תורת והלשלן אמת רערתאמרינן

 כל לרבות בא פה וכן אחד וכלל אחת וווית תחת רבים דברים מכנים הוית זאת שנאמר מקוםכל
 מקום מכל יחיד לשון נמי הוי הורת הגם חזינן הרי ע,זש וכו' ~פה המבואר דין להם ישהאשמות
 אמת וערת לס ונתן אמרינן להכי זו הברכה של פירושנו הוי 3מי כן טלל לשון דצי רנורתבלשון
 נימא דלא לן ולרמז מדרבנן מיגים הרבה יש מצוה כל דעל לן ולימז לאשטעינן בא אורחאדאגב
 הערה על בין וקאי ממיני תורה קבל כהטה אמרינן אלא להם לחום ואין התורה מן הוי לאהמיגים
 אנן אבל פה שבש בתווה מודים שאינם מהצדוקים לאצקי פה שבעל תורה על וביןשבכתב

אמרינן



הקדמה
 אמת הם והכל אחת תורה תהת הרבה דברים משמע תורת דהלשון אמת הורת לנו ונתןאמרינן
 בין הק' . ה~רתינו ידי דעל טשום בתוכט נמע עולם וחיי פה שבעל תורה ובין שבכתב תורהבין

 יהא שלא כדי ווק' תורתו את בלבנו נפע ולכן העולם ברא פה שבעל חורה ובין שבכתבהורה
 טתן ה' אתה בריך נמי וממיימין בתרמייהו מאמינים אט לעולם כי עול~ן את להחריבצויך
 בהקדמה נדפם שכבר הגם זאת כל הבאתי יום בכל תורתו את לט נותן עכשיו שגם פירשהתורה
 אהבתלם'

 שא~
 אהי שגיאה איזה שימצאו באם למו כמל ודרכם תמבקרים מפני א' חלק התהרה על

 ולדבריהם רביס לשון הוי רערת דלשון קצרה בלשון שם דכונבצזי אצלי היה וכן המפר כליבפלו
 אחה מפיה תהת רבים דברים הוי דתורת המלבי"ם דברי פה הבאתי ולכן יחיד לשון רקהוי

 פה. באריכותוכדפיושט
 הק' תורתינו לומלי בעיני חן לטצוא בכחך לך ידידיה תפארת למפרי אומר אניועכשיו
 ש~ות ש הוא ידידיה תפארת ספרי וכאשר לישראל תפארת שיהא דברים בהםשימצאו
 הוצאגת טפני אחת בפעם לאור להוציאם בכחי אין וכאשר ערוך שלחן חלקי ארבעה עלותשוטת
 ותשובות שאלות והוא ראשון חלק וראשונה ואדפים לחלקים אוהו חלקתי ולכן הגדולההדפום
 חלקי שאר על גם עולם לאור להוציא שיעזרוני מהש"י ואבקש העזי אבן ש"ע על שובורצוחקירדרצ
 עלי גבר או~ר ורנה בהעדה קולי ואשא ובתחנונים בתפלת להשמים פרושות כפי ובכן ערוךשלחן
 מבבוני גם מבוני תקטני. אשר הזמן ומתלאות ממצר לחלצני הש"י יזכני כן ועונה עת בכלחמדו
 טובה . וחתיטה בכתיבת להכתב ונזכה ורעננה שלמה במטחה הק' וערתינו במאור עיניולהאיר

 בניט לראות והיראה התורה אוהבי הק' אטתי בזכות פובה ברוב ושיבה זקנה עדייזונהשנה
 אש כעתירת בסהוה צדק טאל ביאת עד ישרה בדרך הק' תורתינו הוני ה' ברוכי זרע בניםובני
 נשברה. ורוחנדכה

 קהלוזי לאנשי שלי אכמטא שלום לכטד ברכה להריק לנפשי חובה מצאת4 לדבר אחלהופרם
 ובוערתם ובממונם בגופם שלום שיהא דהיינו אהרן של לברכתו שיזט שיקאגא מעיר אהרןבית
 אילל' ש4קאגא פה לפ"ק עטר"ת אלול לחוד,צ א' ביום רביעי ביום וחותםכותב

 תפארת מ' הטחבר- בעל אהרן. בית בקאנג' בשיקאגא החופ"ק שאחעפ, ידידיהשאול
 ברכת ום' התויה כל על שאול אהבת ום' ותשובות שאלות ש ידידיה בית ום' דהם"ם כל עלשאול
 וקדושין, מגילה בצם' עלשאול



 יריריההפארת
 א'סימן

 תמצא ואם מישראל נפשות כמה להציל כדי עט"ם עם ברצון לזנות איש לאשת מותר אינמתפקתי
 לא. או ישראל לבעלה אמורה אי -לן ממפקא אכתי דשרילוטר

תשובה
 שמברה ד"ה ד' מ"ק קע"מ מימן שמואלהבית
 נפשות להציל כדי ברצון זינהה ואם וכו' לזנותשמותד
 שהביאה כיון לבעלה אמורה לאהשורש דאמתרכעובדא
 למד דמהרי"ק פירש עכ"ל, מהרי"ק בשם ברצוןהיתה
 הגמ' ופירש אבדתי אבדתי כאשר דאמרה מאמתרזאת

 ממך אבדתי כן אבא מבית אבדתי כאשר ט"וצנמגילה
 ישראל דאשת באונם נבעלתי עכשיו דעדופירש"י
 יהא ברצון הולך שאני ועכשיו לבעלה מותרתדנאנמה
 בהדיא מוכה הא זה ולפי עכ"ל מרדכי לבעלהאמורה
 מכל עבדה דשפיר ואמ דבים להצלת ברצוןבזינתה
 י"ד מ"ת ביהודה הנודע אבל לבעלה אמורהטקום
 השיג יעקב הבית וגם מהרי"ק על השיג קם"אמימן
 לכלל הצלה דהיתה שאני דאסתר להו ומבידאעליו

 לכלל זה ידי על להציל ולזנות לילך שרי להכיישראל
 ישראל כלל מהצלת יהידים הצלת למדים ואיןישראל
 שעה הוראת היתה שם ועוד ונשים טף זקן ועדמנקד

 כיוו הכי בלאו אבל הקודש ברוה ואולי מרדכיבהוראת
 וגילוי ע"ז אילו עבירות בשלש מתרפאין איןדאמרינן
 כו אם אלא בהם מצילין אין כן דמים ושפיכותעדיות
 גוף רעל היכי אבל שאני הביאה גוף ע5 אנומהשהיא
 לזה משתדלת היא ואדרבה ברצונה הלכההביאה
 ושאני תעבור ואל תהרג' מישראל נפשות כמהלהציל
 עכ"ל. וכו' ישדאל לכלל דהיתהאמתר

 ד"ה ג' ד4 כתובות על הפלאה בם' מצאתי זהאהר
 אישתמיט לא דודאי לבמומ וממיק וכו' להוולדרוש
 לבעלה דנאמרה דאיות ושאר זו מוגיא תםלרבינו
 ונטמאה בכלל דאינו לו דמבידא אלא עכו"םבבעילת
 אמרה ושפיר לבעלה' אמורה שם של ב"ד מגזירתאלא

 אבדתי כרמוכה ישראל לבעלה דאשרה משום מקךאבדתי
 מכל זה עבור נפשה לממור מחויבת דאינה הגםממך
 מפיקא דנפשטא הזינן הרי עכ"ל, לבעלה אמורהמקום
 קיים ממך מאבדתי דהדדש כיון לבעלה דאמורהדילן
 מקום מכל ישראל לכלל להציל אמתד דהלכההגם

 ישראלים יהידים איזה להציל שכן מכל לבעלהאמורה
 לבעלה. אמורהבודאי

 שלנו לדינא ראיה שום מאמתר הוי דלאולע"ד
 אנדתי כן אבא מבית שאבדתי כשם דהדרשהמשום
 דאמתר אלא הכי להו מבידא עלמא כולי לאוממך
 משום מרדכי אשת היתה לא ומעולם היתהפנויה
 דגמ' כתב א' מ"ק תורה ימודי ה' פרק משנהדהכמף

 הואי פרהמיא אמתר והא פריך ע"ד דףבמנהדרין
 אביי אמר נפשה טמרה ולא לאהשורש ונבעלהבלומר
 מעשה עושה אינה היא כלומר היתה עולם קדקעאסתד
 וכו' שאני עצמן הנאת אמד דבא מעשה בה עושההוא
 דעכו"ם כהרמב"ן נמי לו ומבירא כרבא רבינוופמק
 הוא עריות גילוי בכלל לאו ישראל בת על הבאועבד

להכי
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 ההמורות עבירות בש5שה עצמן בהנאת א4 5רבאלהכי
 יעבוך ואל יהרג רמים ושפיכות עריות וגי5וי ע"זכמו
 ראי עכו"ם בעילת עדיות גי5וי בכ5ל הוי רלאא5א
 תתחתן מ5א חתנות דרך ואי גזרו שם ש5 ב"רבזנות
 5בית א5א לבת תקרי א5 הררשה 5יה ו5ית נפקאבם
 דפנויה ל1 רמבירח אלא מררכי אשת רהיתהלומר
 אמתר והא הנמ' רפריך הא רש"י כיון ו5זההיתה

 נשמרמזה נפשה ממרה ו5א ונבע5ה5עכו"מ הואיפרהמיא
 נפשה ממרה ו5א הואי איש דאשת דפריך נימאד5א
 היא עריות רגי5וי כיון זאת ע5 רבא תירע מאי כןראם
 עכ"5 וכו' יעבור וא5 יהרנ עצמן 5הנאת אפי5והא
 ע5יה דפ5יג מאן ו5יכא כרבא פמק דהרמב"םוכיון
 תסרי א5 הררשה ליה רלית פירשנו הא ו5רבאבהא
 מררכי אשת היתה 5א מעו5ם זה ו5פי 5בית א5אלבת

 אברתי מכאשר הררשה נמי 5רבא 5יה ליתממי5א
 מררכי אשת היתה ד5א כיון ממך אבדתי אבאמבית
 זה ו5פי הכא שייך 5גבי אמורה מאי כן אםמעו5ם
 יכול היתה פנויה רק דאמתר כיון 5ענינינונחזור
 עכו"ם עם קרצון אמ 5זנות שרי רבים 5הצ5תלהעת
 5זנות אמורה נמי רבים 5הצ5ת אמ איש באשתאבל
 נמי להיות יכו5 ישרא5 ב55 5הצי5 אפי5ו עכו"םעם

 הוי איש ראשת משום יעבור וא5 ריהרג משוםאמורה
 דכל לומר אנו צריכין א5א ממש עריות גי5ויבכ55

 ו5פי דאביי א5יבא אז5א ממגי5ה רגמ' וטריאהשקלא
 דפ5יג אביי מרברי דינא שום 5מי5מ מצינו איךזה
 ורבא אביי רפ5ני היכי כ5 5ן קיימא הא ע5יהרבא
 תפארת בם' נמי ועיין קג"ם מיע"5 5בר כרבאה5כה
 בעה"י. שם שחי' מה ג' דמ כתובות עלשאו5
 פלוגתא אפושי בש"ם היא רכ55א 5מימר 5יכאוהא
 אמתר אי אמוראים דפ5יגי נהי זה ולפי מפשיניןלא

 כאשר בהמאמר אבל הואי איש אשת אי היתהפנויה
 5הצי5 עכו"ם עם 5זנות ישרי מינה רמוכח וכו'אברתי
 משום לבע5ה אמורה מקום ומכ5 ישרא5 5כ55 ירוע5
 פ5וגתא שום מצינו 5א הא מי5תא רבהך ברצוןרהוי

 היתה ו5א היתה פנויה אמתר לרבא ביון 5יתא זהואב5
 היתה 5א מררכי אשת היתה ראילו מעו5ם מררכיאשת
 ההיתר ועיקר אחשורש עם ו5זנות 5י5ך רשאהאמתר
 הנ"5 משנה הכמף כרפירש היתה דפנויה משוםהיתה
 א5א וכו' אברתי מכאשר הררשה נמי 5יה 5יתבוראי
 בביתך אצ5ך מ5היות אברתי כאשר בפשיטותמפרש
 לי יושיט 5א שמא 5מות אנכי עכשיו רהולך אברתיכן

 מהכי 5מילמ מצינו איך זה ו5פי הזהב השרביטהמ5ך
 5הצ5ת רבים מתם בין נחלק לא אי אפילו איש אשתע5
 5א אכתי הנ"5 ביהודה הנורע ש5 כחילוקי ישרא5ב55
 יעקב בית והם' היתה דפנויה אמתר דשאני להררירמי
 בא ביהורה רהנורע ואו5י איש באשת מהדיא מייריהא
 מאמתר 5מי5ף מצינו לא נמי פנויה- ע5 אפילו5ומר
 הצ5ה הוי 5א הא והכא ישרא5 5כ55 הצלה היהרהתם
 לא הכי ב5או איש אשת ע5 אב5 יחירים 5איזהא5א
 כרפירשנו. מאמתר 5מי5ףמצינו

 דף מגי5ה הרשב"א בהידושי מצאתי 5רבריוראיה
 ותהא מגרשה היתה 5א - אמאי 5תום' וקשהט"ו

 הנמ מפני ירא רהיה 5ומר ויש 5החזירנה 15מותרת
 וקשה למלכות הרבר יפרמם ושמא ערים ירי ע5רצריך

 מהתורה דכשר ירו בכתב 5ה כתב 5א אמאילהרשב"א
 וא5 ותהרוג נבע5ה ברצונה דעכשיו כן לעשותוטוב
 אימור ע5 עוברת אינה ירו בכתב גירשה ואי5ותעבור
 שרברי א5א למררכי נאמרה היתה ו5א החמורהעריות
 ביהודה והנודע עכ"5, ע5יהן מתיישבין ואין הןאגדה
 ודאמרה ידו בכתב מררכי גירשה באמת תירץהנ"5
 צריך וקירושין חופה דלעשות משום ממךאבדתי
 יראה והיתה ברבר פרמום ויהא ערים ידי ע55היות

 מטעם לא אב5 ממך אבדתי בודאי ולכןמהמ5כות
 ע5 גירשה ר5א בהריא משמע מפירש"י אב5אימור
 עכ"5 הנ"5 הרשב"א של 5תירוצו אנו צריכיןכרחך
 ובפנויה איש לאשת פנויה בין רמח5קי נמי חזינןהרי
 עריות. נילוי בכ55 הוילא

 מאביי הפ5וגתא יפרשו יעקב ובית מהרי"קואולי
ורבא
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 רושח"י משום הנ"5 משנה כהכממ רלא הנ"5ורבא

 דאונם להו ו5ררוש ר"ה ני רף כתובות ע5הרשב"א

 בשעת 15 רסבירא כהראב"ר רלא שם מפרששרי
 אלא תעבור וא5 תהרג עצמן להנאת אפי5והנ?ירה
 נמי הנזירה בשעת אפי5ו עצמן בהנאת 15סבירא
 .רבהא לומר מצינו זה ולפי עכ"5, תהרנ וא5תעבור
 כהראב"ר ל1 סבירא ראביי ורבא אביי פ5יגיגופו

 יעבור וא5 יהרג עצמן 5הנאת אפילו הג?ירהרבשעת
 רבא אבל היתה עו5ם קרקע אמתר לתרץ צריך51כן

 עצמן בהנאת הגזירה בשעת ראף כהרשב"א 15סבירא
 אפי5ו שאני עצמן הנאת תירץ להכי יהרג וא5יעבור
 ררבא להיות יכול באמת זה ו5פי שרי נמי אישבאשת
 היתה ראמתר רמוכח ררשות הנך נ5 נמי 15סבירא
 והא שרי עצמן הנאת רהוי כיון אלא מררכיאשת
 ע5 אחשורש עם לזנות המוב ברצונה מעצמהרה5כה
 שרי ישראל מכ5ל רבים 5הצי5 לומר אנו צריכיןכרחך
 שלהם הרין הנ"5 יעקב ובית מהרי"ק 5מרוושפיר
 בין לח5ק ריש עליהם השיג שפיר ביהורה הנורעאבל
 ישראל 5כל5 הצלה רהיתה 5אמתר אמור ריהארבים
רשרי.
 ימורי ה' פרק הרמב"ם רברי שפיר אתי זהו5פי
 ראזי רת ע5 להעבירו בין שם רמח5ק א' הלכההתורה
 עצמו הנאת 5בין יעבור וא5 יהרג ק5ה מצוה ע5אפי5ו
 משנה והלחם תהרג וא5 רתעבור לבועלה אשה אנםכמו
 ראי יומף הבית כרפירש בפנויה דמיירי שםפירש
 ואפי5ו.:5הנאת הוא עריות בכ5ל הא איש באשתמיירי
 אמורים רברים במה רבינו כתב והאיך אמור נמיעצמן
 כרחך על א5א שרי עצמו להנאת רמשמע וכו'בזמן
 אשת על נמי רקאי ברוחק פירש ולבסוף מייריבפנויה
 הרמב"ם רברי אתי רפירשנו מאי ולפי ע"שאיש

 סבירא אלא איש מאשת הרמב"ם מיירי ~ו5םכפשוטו
 תעבר איש באשת אפילו עצמו בהנאת כהרשב"אלו
 הנ"5. כהראב"ר ר5א ל1 ומבירא תהרוגואל

 רמה כתב ולררוש ר,זה ג' רף כתובות יהושעהפני

 הוי 5א לעכו"ם הנבע5ת ישראל בת 1 הרמבןשפירש
 רוקא היינו תעבור ואל רתהרנ עריות גי5ויבכ55
 י"ר במור יוסף הבית פירש כן איש באשת ו5אבפנויה
 לית רהרמב"ן 5ומר אנו צריכין כך ומתוך קנ"ומימן
 פנויה אלא היתה מררכי אשת ראסתר ררשות הנך5יה
 רברי טיניה רנע5ם יהושע הפני השיג ו5זההיתה

 וממיק סורר בן פרק במנהררין במלחמותהרמב"ן
 הוי לא נמי לעכו"ם ישרא5ית איש ראשת שם5הריה
 א5א כוותינו נמי פירש הרי עכ"5, עריות ני5ויבכ5ל
 צריכין ררשות הנך ליה 5ית רהרמב"ן רפירשרמאי
 ע5 ריפ5וג אמורא אי תנא הוא הרמב"ן הכיביאור
 ררשות הנך רתליא 5פירושינו אב5 חז"5מאמרי
 אליבא אזלא הנ"5 וררשות ורבא ראבייבפ5וגתא
 הלכה ורבא אביי רפליגי היכי כל הוא וכל5אראביי
 כתב שפיר כן אם ררשות הנך ליה 5ית הא ורבאברבא

 אבל כרבא רפמק משום ררשות הנך 5יה 5יתרהרמב"ן
 ררשות הנך 5יה אית רבא רגם 5במוף רפירשנו מאילפי

 והרשב'ש הראב"ר של בפ5וגתא ורבא אבייופ5יגי
 אי שבתורה ועריות שבתורה עבירות בכל עצמןבהנאת
 ל1 מבירא ורבא יעבור ואל יהרג אי יהרוג וא5יעבור
 לעו5ם למימר מצינו יהרג ואל יעבור עצמובהנאת
 היתה לעו5ם ואסתר ררשות הנך 5יה איתהרמב"ן
 איש באשת אפי5ו שרי עצמו 5הנאת א5א מרעכיאשת
 עמו . ל?נות מעצמה הלכה ישראל כ55ולהציל

וכדפירשנו.
 תם רבינו ע5 יהושע הפני שם עור שפירש מהאב5
 עכו"ם עליה ובא רתה שהמירה ישראל 5בתשהתיר
 אחר לומר שייך רלא כשנתגייד עכו"ם לאותולקיימא
 בהמה כביאת רהויא עכו"ם בביאת 5בועל ואחר5בעל
 אברתי באשר הנ"5 רמגי5ה מג"מ לריב"מוקשה
 לא בעלה לגבי א5מא ממך אברת? כן אבאמבית
 5בוע5 הרין והוא בהמה כביאת עכו"ם בעילתחשיבה
 עצמה ע5 מחמרת רהתם יהושע הפני ותירץעכ"5,
 גירשת 5א למה כן 5א ראם ררבנן באיסור ואפילוהיתה

מרדכי
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 כתבו רהתום' וא4 רבא איסורא תעבור דלאמרדבי
 יכול היה הבי אפילו הדבר יפרסם פן מתירארהיה
 משום כרחך על אלא ערים בלא ירו בכתבלנרשה
 אבדתי אברתי כאשר לומר שייך נמי מדרבנןרפסול
 לגרשה ריכול התום' לרבדי לו דקשה מאי הנהעכ"ל,
 ?ו בקושיא קרמוהא כבר ערים בלא יריובכתב

 ולפי הק' לרבריהם עיון בוצריך ונשאר הנ"להרשב"א
 דהוכיח הק' דבריו להבין זכיתי לא שלו התירוץהאמת
 כאשר לומר שייך נמי דרבנן באימור דאף רילןמנמ'
 אבתי מקום מכל כן לומר דשייך נהי אבדתיאבדתי
 להצילה ערים ובלא ידו בכתב גירשה לא למהקשה

 וכן דרבנן אימורא רק עלנה יהא ולא תורהמאיסור
 דבתב הנ"ל הרשב"איממגילה רברי בהריאמרויק
 עדים בלא ידו בכתב לו שיכתוב לתירוצם קשהואכתי
 היתה לא ידו בכתנ מגרשה ואילו ובו' מהתורהדכשר
 נאמרת היתה ולא החמורה עריות איסור עלעוברת
 15 סבירא דהרשב"א בהדיא חזינן הרי עב"ל,למרדכי
 נאסרת היתה לא עדים בלא אף ידו בכתב נירשהדאילו
 לסיים למרשב"א הוי כן לא דאם מדרבנן אףלמררכי
 משטע הוי דאזי התורה מן למררבי נאסרת היתהולא
 היתה ולא מתם מדכתב אבל אטורה היתה מדרבנןאבל

 נאסרת היתה לא מדרבנן אפילו משמע למרדכינאמרת
 זה ולפי החמורה עריות מאיסור ניצלת והיתהלמררבי

 להצילה לתקן לנו היה לא הכי להפנ"י קשה אכתי'הא
 יהא ולא שריא התורה ומן החמורה עריותמאיסוד
 שלו התירוץ זה ולפי מדרבנן איסור אם ב4 עליהנשאר
 הק'. דבריו להבין לןקשה
 הנ"ל הגמ' יפרש יהושע רהפני למימר ליכאוהא
 הרשב"א קושיות .לתדץ הנ"ל ביהודה הנורע .כרפידש
 לאסתר מרדכי גידשה נמי הכי דאין הנ"ל התום'לדברי
 ועצה החמורה עריות נואיסוד להצילה ירובכתב

 5קידושין עדים צדיך יהא בך.הלא אחרלהחזירה
 הנ"ל הרבר מהפירסום מהמלכות ידא והיהוחופה
 ואי וכו' גירשה שהדי ממך אברתי כן אמדהלהבי

 היתה לא ובאמת המלבות יראת משום להחזירהאפשר
 ולמי ירו בבתב ממנו רנתגרשה משום למררכיאמורה
 הנ"ל לקושיתינו וליתא בן יהושע הפני נמי יפרשזה
 ראף להוניח לו מנא כוותיה פירש דאי ליתא זהואבל

 אברוני אברתי כאשר לומר. שייך נמי דרבנןבאיסור
 בכתב כהאי דרבנן באיסור לומר מצינו לעולם האהנ"ל
 לבעלה אמורה איגה נט ערים בלא ידובכתב
 יראת היינו.מחמת ממך אבדתי כן ראמרה והא כךאחר

 ויהא עדים ידי על וחופה קידושין לעשותמלכות
 אינו יהושע הפני ביחך על אלא בהנ"ל ברברפירסום
 בבתב גירשה האמת לפי ראף ביהודה כהנודעמפרש
 הק'. דבריו להבין לי קשה שלו והתירוץידו

 דאסתר נמי בתב ו' ס"ק קנ"ז סימן י"ד על.המ"ז
 לבת תקרי אל דרשות הנך לו סבירא ולא היתהפנויה
 תם רבינו שרעת אף כתב י"ד ס"ק והש"ך ע"שובו'

 אינו נמי ישראל באשת אף ישראל בת על הבאעכו"ם
 הפוסקים כל דעת בן אין מקום מכל עריות נילויבכלל
 והרשב"א הרמב"ם בשם דפירשנו מאי לפי אבלעכ"ל
 הנאת אלא היתה איש אשת אמתר לרבא אףלעיקד
 אפשר מ' ס"ק שם הש"ך נמי דכתב והא שאניעצמן
 וסבירא אביי על פלינ דרבא לו סבירא ירוחםררבינו

 אלא יעבור ואל יהרג בפרהסיא עולם קרקע מטעםלו
 הא ליה מנא ידעתי לא הש"ך והשיג שאני עצמןהנאת
 ומוכח ודבא ראביי פידוקא דהביאו והרא"שמהרי"ף נמי משמע וכן ורבא אביי פליגי לא בדינאדאפשר
 וכן לדינא נוצהו קושמא תרווייהו להוא רמביראסשם
 ראיך 5י וסשה עכ"ל, הרב דעת נראה וכן בר"ןמשמע
 פנויה אמתר ולתדווייהו ורבא אביי פליגי דלאנימא
 משם דמוכח כדבא ילא כאביי לא במאן דלאאתיא אבדתי אבדתי כאשד דמנילה רנמ' סוגיא כן אםהיתה
 עליו השינו כבר ובאמת מדדבי אשת היתהדאסתר
 י"ר ע5 ברכה השיורי וכן אוד כתנות בשם דע"אהח"י
 פליג אי להו רמספקא רוצח מה ד"ה פ"ב דף יומאטתום'
 סביר דרבא פידשו קמא ולתירוץ אביי עלרבא

בפרהמיא
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 אפילו ובצינעה עולם מקרקע המעם מהני 5אבפרהטיא
 עולם רקרקע המעם רמהני מודה רבא נמי עריותבגילוי
 דמהני רבא מורה נמי בפרהפיא אפילו שניולתירוץ
 אלא אהררי פליגי לא ובאמת עולם רקרקעהמעם
 בתב הנ"ל ברכה והיאיורי שני מעם עור מוסי4ררבא
 על פליג ררבא הצרפתים חכמי בשם רהרמב"ןעור
 ורבא ראביי ואפשר הש"ך כתב איך זה ולפי ע"שאביי
 שעה לפי מיניה ונעלם רנפשו משמו אהדרי פליגילא

 כילן זה ולפי זה בדבר להו רמספקא מיומארתום'
 פליגי לא אי ורבא אביי פליגי אי להו מספקאלתום'
 סבירא והרשב"א רהרמב"ם לעיל נמי ופירשנואהוירי
 ממעם היהה שלה וההיתר היתה איש אשת ראפתרלהו

 ירוהם רבינו כתב שפיר הא זה ולפי שאני עצמןהנאת
 מדברי הלא הא לו מנא ירעתי לא להש"ך רקשהוהא

 כרבינו להו רסבירא נמי מוכח הא והרשב"אהרמב"מ
 בכלל בוראי רהוי איש באשת אף האמת ולפיירוחם
 גילוי בכלל הוי ולא שרי עצמן בהנאת מקום מכלעריות
עריות.

 כתב הרמב"ם והנה ר"ה רצ"ה פימן חינוךהמנחת
 .התירוץ לו פבירא לא רהרמב"ם מהכא הוכיח-וכו(

 כרבא לו פבירא אלא היתה עולם קרקע זיאטתררהגמ'
 מעשה עשה בלא אה נמי לו וסבירא שאני עצמןהנאת
 רגמ' מפתמא לזה וראיה נפשו למפור בעריותחייב
 שנאמר פטריה רחמנא אונם דפריך נ"ר רףבע'א
 גבי שאני היא קושיא ומאי רבר תעשה לאולנערה
 רקרקע עצמה לססור צריכה ראינה המאורפהנערה
 אפשר נפשו למסור רחייב בעלמא אבל היאעולם
 עמרו וכבר עבר אם רחייב אפשר נפשו למסוררהייב
 כרבא לו פבירא דהגמ' כרחך ועל זו. בקושיאהתום'
 שאני עצמן הנאת רק עולם מקרקע התירוץ ליהרלית
 עכו"ם בעילת רהוי משום עריות גילוי הוי לאואחהר
 אהררי פליגי ורבא ראביי מפרשינן אי ניחא האעכן'ל,
 מפרשינן אי אבל כרבא דגמ' סתמא אתיאאזי

 לרבריו ראיה והביא אהררי פליגי לא רברינא.כהש"ך

 לתירוץ באמת וכן והרמ"א והר"ן והרא"שמהרי"ף
 בפרהפיא ורבא אביי פליגי הנ"ל מיומא תום' שלקמא
 פירשו שני לתירוץ אבל לא אי עולם קרקע מהניאי

 עור מופיף רבא אלא פליגי לא נמי בפרהפיאאפילו
 שום ליכא הא זה ולפי שאני עצמן בהנאת שנימעם
 המעם לו פבירא הא נמי ררבא הנ"ל רע"ז מגמ'ראיה
 תירוצים לשני עריות בגילוי לפומרה מהני עולםדקרקע
 מהני לא בפרהפיא תירץ לחר אלא הנ"ל התום'של

 הוי לא אונם מתם הא אנז וניחזי לפומרההמעם
 הנ"ל רגמ' פתמא אתיא לא לרבא גם כן אםבפרהפיא

 המעם ליה לית ררבא לבסוף רמפיק כמו נימא לאאם
 לפירושו פירש שאני עצמן הנאת רק עולםרקרקע
 ממעם לפוטרו עולם מקרקע המעם ליה ליתדלגמרי

 רק בעריות חייב נמי מעשה עשה בלא אף אלאזה
 רעכו"ם כהרמב"ן נמי לו ופבירא שאני עצמןהנאת
 יהא ואיי עריות גילוי בכלל הוי לא ישראל בת עלהבא
 כהש"ך נימא אי אבל כרבא הנ"ל רע"ז רגמ'סתמא
 ולא כאביי לא הנ"ל רע"ז רגמ' סתמא אתיא לאהא

 הנ"ל ביומא התום' שתירצו כמו נימא לא אםכרבא
 בהך ליאפר נעבר חשיב לא נפשו למפור רמחויבהגם

 באריכות. שתירצו ע"שעבודה
 ר"ה מ"ו רמ מגילה רמהרש"א פירושו נבין זהולפי
 אונם מאלי' אליו באה שאני ופירש"י וכו' שמאואמרה
 אונם לאו מא5יה שבאה רמה מוכח רלעיל וקשההוא
 אמרינן ולעיל למררכי מותרת היתה כן ראםהוא

 ראשת לך אני ואפורה ופירש"י ממך אברתישאמרה
 לבעלה אפורה וברצון לבעל מותרת שנאנפהישראל
 תשובות מכת"ר ונעלם כתב הרש"ש והגהותעכ"ל,
 ר' פ"ק קע"ח פימן שמואל הבית הביאומהרי"ק
 רמצוה אף מישראל נפשות להציל ברצון רזינתהראשה
 ונסתייע ישראל לבעלה אמורה מקום מכלעברה
 הנ"5 קושיא לתרוצי מצינו לכאורא ע"שמאפתר
 של כפירושו ממך אברתי רילן גמ' לפרשרמצינו
 בגמ נירשה האמת לפי רמררכי רטיירי ביהודההנורע

 *4*4*ויף"י
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 איש אשת מאימור להצילה עיים בלא ייובכתב

 צריך כך אחר שיחזיינה אבל הגירושין תינחהחמורה
 למלכות היבר יפרמם ובוראי וחופה הקייושין ע5עיים

 ולא להחזייה 15 אפשי שאי ממך אביתי אמרהלהכי
 מהכי ראיה שום ואין נירשה יהא עליו רנאמרהמטעם

 לבעלה אמורה שיהא רבים להצלת כזינתהלמהיי"ק
 יבאמת למהרש"א קשה ושפיר לאמתר נירשהרהא
 רלמאן ליתא זהו אבל למררכי אמורה היתה 5אאמתר

 ריש"י אליבא רילן רגמ' שלנו וטריא השקלא כ5הוי
 רפירש מרש"י שם בהייא מפרש הנ"5 ביהורהוהנורע
 אמורה ביצון יזינתה ישראל ראשת טמךאביתי
 עליו נאמרה 5א הא מירכי רגירשה נימא ואילבעלה

 יראתהמלכותומיכתב היהיכולמחמת 5אאלאלהחזירנה
 מהרי"ק של ייט והמ גירשה ילא מכלל עליוונאמרה
 ברביי עיין רלא הרש"ש הגהות הוי ושפייעכ"5,
 ומפרש שם מגילה מם' ע5 הים איי בם' ועייןמהרי"ק
 הא ועוי ע"ש אהייי מתרי ולא כפשוטו רש"ירברי
 גירש 5א ימריכי רמיירי מוכח נופו מהרש"אמיברי
 שם ופירש וכו' כרת 5א אשר בי"ה 15 רקשהלאמתר
 ע"ש. לאמתר מריכי גירשה רלאבהריא
 תליא רילן ימפיקא הנ"5 מיברינו לנוהיוצא
 בשעת כהיאב"ר 5ן מבירא אי ררבוותאבפלוגתא
 ע5 תעבור ולא תהרנ נמי עצמן להנאת אףהגזירה
 יאי5ו היתה פמיה יאמתר לומר אנו צריכיןכרחך
 רמפיקא וכיון תעבור ו5א תהרג מריכי אשתהיתה
 ולזנות לילך אמורה בוראי איש באשת מיירי הארילן
 בפנויה אבל מישראל יבים לאיזה ייה ע55הצי5

 ולשיטת מאמתר רילפינן שרי יעקב ולביתלמהרי"ק
 יהוי שאני ואמתר אמורה בפנויה אף ביהויההנורע
 א4 עצמן בהנאת להרשב"א אבל ישראל 5כ55הצלה
 אשת אמתר לעולם תהרג ולא תעבוי נמי הגזירהבשעת
 זה ולפי למירכי מותרת היתה מקום ומכל היתהמררכי
 למהרי"ק לבעלה מותרת איש באשת אף יילןמפיקא
 ו5א אמורה לעולם ביהויה להנורע אבל יעקבולבית

 נמי הרמב"ם דגם יפירשנו וכיון כהנ"5 לאטתרימי
 הכי בויאי שרי עצמו בהנאת איש יאשת 15מבירא
 ייו ע5 להציל העכו"ם עם 51זנות לילך אלאהלכתא
 אבל ישראל לבעלה ומותרת שיי בויאי ישראל5כלל
 הנורע ש5 כממקנת אסור בויאי אנשים איזה5הצי5
 5כ55 הצלה רהיתה לאמתר רמי ילא משוםביהויה
 שפיר אתי זה ולפי הנ"5 שמואל כהבית וילאישראל
 ראמתר יכיון הנ"5 מגילה מם' ש5 הגמ' רבריבפשוטו
 אבא מבית אביתי כאשר 15 אמרה מריכי אשתהיתה
 שרי עצמן רהנאת נהי 5ך אני ואמורה ממך אביתיבן

 מכל אבל זה עבור נפשה לממור איתחייבה רלאהיינו
 בעל וכרפירש ברצון רהולכת כיון לבעלה אמורהמקום
 בחקו ויושבת טובלת היתה ראמיינן הגם הנ"5הפלאה
 אבל לאחשורש שהלכה קוים היתה זה מריכיש5

 ראביי אליבא אזלא רהמוגיא הנ"5 משנה הכמףלפירש
 אביתי כאשר כפשוטו לפרש אנו צריכין 5יבא זהולפי
 כן לעולמם הלכו רהא בחברותם מלהיות אבאטבית
 ש5 השונאים מפני בביתך אצלך מלהיותאברתי
 לפי מתחילה 5ן יקשה והא למלך עלי רילשינויהורים
 אתי נמי כרבא ולא כאביי רלא אתיא הנ"5 המוגיאזה

 י4 מגילה מם' ע5 הים איי בם' רראיתי משוםשפיר
 בגמ' ראיתא רהא וכו' לבת לו מררכי לקחה י"הי"ג
 וכו' לבית אלא לבת תקרי אל מאיר י' משום תנאיילן
 ויושבת טובלת שהיתה ומימיא מאיר יר' הא זהולפי
 כוותיה להו מבירא עלמא כולי לאו מררכי שלבחיקו
 נם מריכי אשת רהיתה 5ו מבירא לא בסנהרריןריבא
 כפשוטו לבת אלא מאיר כר' לו מבירא לא חמרארב

 ר' משום תנא רפאמר מהגמ' הלשון משמע וכןעכ"ל
 כולי ולא הכי לו מבירא מאיר ר' רוקא משמעמאיר
 רהיתה מביר מצא רבא גם יפירשנו מאי ולפיעלמא
 לשיטתינו אבל שאני עצמן הנאת אלא מריכיאשת

 אם מאיר רר' אליבא אזלא ימגילה רהמוגיארפירשנו
 כוותיה להו מבייא לא ורבא אביי אי לן קשיא לאכן

 כיון אבל ימגילה המוגיא כל ליתא לדירהוובאמת
דהיכחנו
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 ישראל, לבע5ה אמורה טקום טכל עברה קא 5היית *כול דמגילה הגמ' מוגיות גם לעיקרדהוכהנו
 שיקאגא.המומ"ק שאחעם ידידיה שאול רבה דמצוה הגם כהפלאה להלכה נפשטה בוראיאמת

 ב'למימן
 לעץצותו יכול הדבר ועצם עלית דרביע אימדרא מחמת עביד מציא דלא הא כן בם כללא להךאיתא אי משוה מצי לא שליח עביד טצי לא דאיהו מירי כל כ"ג דף בקידושין דאמרינן הא לחקוריש
 ואמרינן כללא להך ליתא גוונא האי בכי דילמא אי שליח כהטוה ולא עביד מעי לא נמי חשיבאי

 שליח.דכהטוי

תשובה
 כלל כף מערכת חמד שדי בם' איתא דילןמפיקא

 דהשואל ודעתו הפומקים בין מבוכה והביאפ"ט
 לא אימור מחמת רק לעשותו יכול הדבר בעצםוטשיב

 וקשה עביד מצי לא מיקרי ולא שליח משוי עבידמצי

 כלל עביד מציא לא אם 5בין שלו 5חילוקי חמדלהשדי
 מחמתאימור רק עביד טצי לא אי שליחובין משוהדאינו
 הונא רב הכריח כ"ג דף בקידושין ה5א שליחרמשוה
 מי דירן שלוחי דאי נינהו דרחמנא שלוחידכהנים
 גם אלמא עבדי מצי ואינהו מצינו 5א דאנן מידיאיכא
 משוה ואינו עביד מצי לא מיקרי נמי אימורמשום
 משום שליח למיעבד מצינו לא טעם דמאיזהש5יח
 ומדהכריח שליח משוי גוונא האי בבי הא זרותאימוד
 עבודה דעבדי מכהנים נינהו דרחמנא שלוחי הונארב
 אימור מחמת דק עביד מצי דלא במידי גם מוכחהדי
 אליהו. דבד הם' בשם שליח משוי דלא הוא דינאנמי

 ומשיב השואל רברי 5מתור ראיה משם איןולע"ד
 ופמחים ק"ג ובעירובין וקי"ר כ' דף דבשבתהנ"5
 הם זריזין כהנים אמרינן רוכתי בשאד ועודנ"ט

 גם לפטול ראוי היה הם דזדיזין לאו אי מינהומשמע
 בדף וכפירש"י זריזין שהיו משום אלא הכהניםעבודת
 אתי ולא ונזכרים וחדדים תורה בני היו שכולםכ'

 רב הוכיח שפיד זה ולפי עכ"ל, משתחשךלחתויי
 ורק נינהו דירן שלוחי דאי נינהו רחמנא דשלוחיהונא

 למאן כן אם שליח למשוי מצי עליה דבע איטורההיכי
 א5עזר ב"ר שמעון לר' הוי כ"נ בקירושין הגמ'פריך

 לגזור שמעון ב"ד אלעזר 5ר' הגמ' פריך סכ"גובחולין
 השנים כל 5מלוק ואמור דוקא שנים רובופירש"י
 חובא 5מיעבד אתי לא דילמא לגזור וכו' חטאתדגמר
 מה בתום' עור ועיין הם זריזים כהנים הגמ'ותירץ
 ב"ר אלעזר ר' קיימו ובודאי הגמ' כוונתשפירשו
 משום שימתא בחדא אלעזר בן שמעון ר' בנו עםשמעון
 כדאיתא מודא משום דבריו את למתוד רשאידאינו

 היה הם זריזים דכהנים 5או אי ?ה ולפי 5' דףבקידושין
 זה ולפי שמעון ב"ר אלעזר לר' בעוף המליקהממול
 לעשות הישראל יכול לא נמי מהכי זרות אימודדל

 הם דזדיזים כהנים ודוקא יבדיל שמא בעוףהמליקה
 הא הוי רידן שלוחי כהנים נימא ואי ישראלים לאאב5
 מצינו 5א דאנן מירי איכא מי הגמ' קאמרשפיר
 משום זרות אימור בלא אף מ5יקה דהיינולמיעבר
 רף בחולין התום' כדפירשו מצומצם רוב שיהאדבעינן
 הכהניק ואינהו הם זריזים לאו רישראלים ע"שסכ"ג
 נינהו. דרהמנא שלוחי כדחך ע5 אלא עבדימצי

וכן



 יו4ין4ידן. ב'סימןרנפארת16
 ראמר יהורה לד' הגמ' פריך ס"ה רף בפסחיםוכן
 על אחת זריקה זרקו התערובות מרם ממלא היהכום
 בכלי בנתקבל אלא אמרתי לא אני אף וכו' המזבחגבי
 וליכא ופירש"י הם זריזים כהנים הגמ' ותירץ ירעמנא

 איסור נמי רל זה ולפי עכ"ל, קיבלוהו לא לשמאלמיחש
 הכום לקבל הישראלים יכולים היו לא נמי מהכיזרות
 בכהנימ דוקא דהא בכ5י נתקבל 5א שמא דמוולזרוק
 3ימא ואי ישראלים ולא הם ריריזין ראמרינןהוא
 מצינו לא ראנן מירי איכא מי נינהו רירןשלוחי
 שלוחי כרחך ועל יעבדו והם הנ"ל רזריקהלמיעבר
 יכולים הדבר רגוף היכי בעלמא אבל נינהודרחמנא
 בוראי לעשותו יכולים אינם איסור משום אלאלעשותו
 הנ"ל. ומשיב וכהשואל שליחמשוי
 אליהו הרברי לדחות איריא לא הא משוםאבל
 בכהנים לומר אנו צריכין מעם מאיזה אנן רניחזיהנ"ל
 לר' נבלה ויהא יבריל שמא למיגזר ראיכא הםזריזים
 הזריקה פסול בכלי קבל לא שמא אי שמעון ב"ראלעזר
 גוונא האי ובכי ברבר איסור מפק איכא אכתי זהולפי

 רבע איסור רמפק ראריה משום שליח דמשויאמרינן
 שלוחי דכהנים הונא דב דייק מאי כן ואםעליה

 נינהו דירן שלוחי נמי הכי אין רלמא נינהודרחמנא
 רמשוי אמרינן להכי עליה רבע איסור דספק אריהרק

 ומשיב השואל של לחילוקי ליתא בוראי אלאשליח
הנ"ל,
 דברי לסתור ראיה שום הוי לא מכהנימ לע"דאבל
 פירושים שני לפרושי דמצינו הנ"ל ומישבהשואל
 הוי פירש חר עביד מצי דלא היכי כל ראמרינןהא

 ריחוק אי אימור מחמת הן עביד מצי דלאבפשיטות
 עדיף יהא לא דהשליח משום שליח משוי מצי לאמקום

 לא היינו רהמשלח עביד מצי דלא פירש ועורממשלחו
 כל רלא קרבנות להקריב כמו השליחות מלאכתגמר
 ידי על הרם זריקות מלאכת ובפרט לשחוט יכולארם

 דאי הונא רב דייק ושפיר שולים להם שאיןמזרקית
 היכי מידי איכא מי נינהו רידן שלוחי דעתךמלקא

 מקום מכל הקרבנות מלאכת עביר מצי לארהמשלח
 עביר מצי דלא היכי אבל להיות ויכול משוה מצישליה
 שליח משוי רמצי לעולם אמרינן איסור מחמתרק
 אימור מחמת דהוי העולם לכל מכהנים ראיה שוםואין
 יכול מאינו הוי הריוק אלא משם דיוק שום ואיןזרות
 וכרפירשנו. הקרבנות מלאכתלעשות
 בוראי לחור יריעה חסרון משום ראי ליתא זהואבל
 סימן הנ"5 חמר שרי בם' נמי עיין שליח משוימצי
 והביאו כן להו רסבירא פוסקים חבילות שם והביאפ"ז
 לכתוב יכול ארם כל רלא תורה ספר מכתיבתראיה
 תורה ספר לכתוב יכול שאינו מי זה ולפי תורהספר
 לא תורה ספר מכתיבת המצוה לגמרי אצלו יבמלהכי
 שליח ירי על ולא לכתוב יכול אינו רהא עצמו יריעל
 על אלא משוי מצי לא נמי שליח יכול אינו רהואכיון
 עכ"ל רמי שפיר לכתוב להתלמר שבידו כיוןכרחך
 רמי לא בקרבנות כהנים היטב כשנרייק לי נראהאבל

 תורה ספר בכתיבת מעמא רעיקר תורה ספרלכתיבת
 אין קרבנות הקרבת אבל לכתוב להתלמר שבירוכיון
 כהנים לעזרת לכנום אסור רהא ללמור ישראלביר

 אסוד בוראי לעזרה חוץ ולהקריב הקרבתןולראות
 עביד מצי דלא כיון אמרינן בוראי חוץ שחומימשום
 כרחך ועל רירן שלוחי הוי אילו משוה מצי לאשליח
 הוי 5א מכהנים והריוק נינהו ררחמנא דשלוהימוכח
 מלאכת גמירי רלא משום אלא זרות איסורמשום

 רק עביר מצי דלא היכי אבל להיות ויכולהקרבנות
 ונמי משוה מצי דשליח אמרינן לעולם איסורמחמת
 בשום לכתוב להתלמר יכול דאינו יריו בשתימגידם
 עשה במצות מצווה אינו דגידם תימא וכיאופן

 על לכתוב אותו ילמדו אם דאפילו תורה ספרמכתיבת
 חמר בשדי עיין כתיבה הוי לא נמי בפיו אי רגליוידי
 ל"תא זהו האמת לפי אבל כן כתב הרמ"ע בשםהנ"ל
 מעירובין ישנים תום' בשם בכורים ראשית רהם'משום
 בעינן דלא דילן קושיא מכח הוכיחו אבל ד"ה י"גדו

 כתוב דמתמא בגט או תורה ספר בכתיבתשליחות

בתורה
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 קטושת ביריו אף לגרש יכול אדם שכלבתורה
 טשלה לא עביד מצי רלא מירי דכל כללא להךוכוונתם
 אבל שליח משוה בוראי זה ולפי עכ"ל יכו'שליח

 הוי אי בוראי 5התלמד אופן בשום אפשר ראיבקרבנות

 שלוחי כרחך על שליח משוה הוי לא דירןשלוחי
 שליח, רמשוה מוכח ובודאי וכרפי' נינהוררחמנא

 שאחעט, ידיריהשאול
 שינאגא.ההופ"ק

 נ'סימו
 של השויה לה פירש ולא מתם חפץ לה נתן אי פרומה שוה אשה בקידושי רבעינן הא לחקוריש

 שומה בחצערנ אלא מקודשת אינה לאו ובאם פרומה שוה שיהא מתחילה שומה צריכה איהחמץ
 אינה דלמא אי לקיחה בהטעת מקודשת אלא מתחילה שומה בעינן לא מתם לה דנתן כיון דלטאאי

 מרטהילה. שמוהא דלא כיון כללמקודשת

תשונה
 רבה בשיראי ראקריש גברא ההוא ז' רףבקירושין

 אי שומא צריכי אמר יומף רב שומא צריכה 5אאמר
 צריכי רלא פליגי רלא עלמא כולי רהו בכל להראמר
 שוו לא הא חמשין שוו ולא חמשין לה ראמר אישומא
 צריכי 5א לרבה חמשין ושמ חמשין לה ראמר פליגיכי

 ופירשו שומא צריכי יומף לרב חמשין שוו רהאשומא
 וכו' ותימא קאמר קירושין קורם רש"י בשםהתום'
 לא עלמא כולי דהו בכל ראמר 5לישנא לומרויש
 משמע ע"ש וכו' רהו בכל 5ה ראמר אייריפליגי

 במתמא אבל רהו כל לה ראמר רוקא הק'מרבריהם
 מקורשת. אינה עלמא לכולי מתחילה שמוהאילא

 רהזכיר בזה יש חליקות ג' כתב יומף עצמותהם'
 בחמשין לה דאמר ב' רהו בכל לה ראמר א' רילןנמ'
 אבל חמשין ושוו חמשין לה דאמר ג' חמשין שמולא

 מי נזכר לא בגמ' רינו מה פתם לה בנתן לןממפקא
 לישמעינן כן אם שומא צריכי לא עלמא לכולינימא
 שכן ומכל פליגי לא עלמא כולי בסתם אפילורבותא
 במתם נימא ואי שומא צריכי רלא רהו כל להבאמד
 לאומרו ליה רהוי שכן כל מקורשת אינה עלמא5כולי

 חירוש רהוי לפרש 5הנמ' הוי במתם רפליגי נימאואי
 לכן מקורשת הכי אפילו מכום הזכיר ולא הגםטפי
 חמשין ושח חמשין ונקט פליגי נמי במתםנראה

 חמשין ושוו בחמשין אפילו יומף ררב כחולהוריעך
 עיין לא כת"ר במחילת אבל עכ"ל, שומא צריךנמי

 רהו כל לה באמר רוקא לאו רפירש הרשב"אבחידושי
 מרב וראיה רהו בכל היינו מתם לה נתן אלאבפירוש
 בני לפריון זה עגל רתניא לה אמינא מנא ראמריומף
 והכא מתם זו עגל אלא בפירוש רהו כל אמר לאוהתם
 ריכול היא ראיה ומאי בפירוש רהו כל לה באמרמיירי
 חר שהו וכל מתם כרחך וע5 מקורשת דהו בכל5היות
 נמי לפרש צריכין זה ו5פי עכ"ל, הוי לתרווייהורינא
 אלא רהו בכל בפירוש לה דאמר רמיירי לא החים'רברי
 כרפירש רהו בכל לה כאמר והוי מתמא להרנתו

 מפשינן. לא פלוגתא ואפושי הנ"להרשב"א
 אין א' מעיף 5'ש מימן אה"ע בש"ע איתאוכן
 מתם בחפץ בקרשה ומיהו פרוטה משוה בפחותמקרשין
 אם אלא פרוטה שוה אם תחלה אותו גשום צריךאין
 ראיתא רהא נמי הגר"א ופירש מקורשת פרוטהשוה

בנם'
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 אלא דהו כ5 בפירוש לה באמר מיירי לא דהו כלבגמ'

 הנ"ל הר"צב"א דברי נמי והביא סתם לה בנתןמיירי
 ג' אלא הוי לא הרי ע"ש הק' לדבריו ראיותועוד

 ללישנא בגמ' לישנא בתרי תליא ובמתמא לחודחלוקות
 וללישנא מקודשת עלמא לכולי דהו וכל במתמאקמא
 כדבה והלכה יומף לרב רבה בין בפלוגתא תליאבתרא
 הנ"ל. יוסף כעצמות ודלא שומא צריכירלא

 דלשוו פירשו מעיקרא התום' לדברי מקשהמהרש"א
 אלא בהו הדרי ולתירוצם הקידושין אחר משמעשמין
 מלת התו'ם בדברי והניה קידושין קודם הוירשמין
 הוכחה לתום' והיה סתם בשטר לי התקרשי אלאחוב

 דאתתא דדעתא הקידושין אחר משמע רשמיןמתחילה

 רר' טעמא מאי תקשה קידושין קודם ראי אניירנמי
 אנייר רעתה דאין מאחר מקודשת אינה ראמרטאיר
 ע"ש, וכו' אנייר דעתה ודאי מקודם רנישום כיוןהא

 ללישנא שכתבו התום' לפירש חדש אור להם'וקשה
 לה דאמר איירי פליגי לא עלמא כולי רהו בכלדאמר
 ראמר מאיר רר' טעמא מאי כן נם קשה כן אם דהוכל

 רעתה הרי רהו בכל. רפירש כיון הלא מקורשתאינה
 הא לפרש צריכין כרחך ועל מקודשת ויהאאנייר
 שמיימו מקודשת דאמר ממאן לאפוקי התום'רמיימו
 לפי אבל עכ"ל, דחוק והוא קמא ללישנא גם קאיהתום'
 ראמר ראיירי דתירצו הא התום' כוונת דפירשממאי
 דהו בכל בפירוש לה דאמד לא הוי פירושו רהו בכללה
 תום' בין פלוגתא לאפושי שלא כדי מיירי במתמעאלא

 מאיר ר' מביר להכי לעולם למימר מצינווהרשב"א
 איכא פירש ולא בסתמא דמיירי כיון מקודשתראינה
 מיירי סתמא הא והברייתא אנייר דעתה שאין5מימר
 וכדפירשנו. דהו בבל פירש לא ובין דהו בכל פירשבין

 יומף ודב דרבה דפלוגתייהו הוי רש"י שיטתהנה
 אי יומף לרב להכי הקירושין קודם לשום בצדיכיןהוי
 ולרבה כלל מקודשת הוי לא קירושין קורם שמוהא5א

 כווב י"ח הלכה אישות ז' פרק הדמב"ם אבלמקורשת
 שוין שהן אלו בבגרים לי מקודשת את הרי 5האמד

 אם להן מתאווה ישהאשה משי של והיו דינריםחמשין
 ואינן לקיחה משעת מקודשת וו הרי חמשים שויםהיו

 ופירשו מקודשת אינה שויו אינן ואם וכו' שומאצריכין
 שלו כוונתו משנה והלחם משנה והכמף המגירהרב
 הוי יומף ורב דרבה ופלוגתייהו קמא כלשנארפמק

 היא מקודשת לרבה אלא עלמא לכולי היאדמקודשת
 ראמר והא שומא משעת יומף ולרב לקיחהמשעת
 שוו דלא כיון כלל מקודשת אינה הוי מקודשתאינה
 -שומא צריכי לא דשיראי בגמ' דפמקינן הגםהמשין
 אם לרש"י שומא הצריכים לדברים הוי מינאנפקא
 ולהרמב"ם כלל מקורשת אינה מקודם שמוהאלא

 שמואל בבית ראיתי אבל שומא, משעת מקודשתמיהא
 כך אחר - בשמו הרמב"ם רדעת א' מ"ק ל"אמימן
 הא מהני ולא מקודשת הוי לא שומא הצריךבדבר
 הרמב"ם בדעת דפירש כהר"ן ידלא כך אחדדשמו

 בדעת זה ולפי ע"ש שומא משעת מיהאדמקוד"צת
 להבית הר"ן בין דרבוותא בפלוגתא תליאהרמב"ם
שמואל.
 הבאתי י"ג רמ קידושין על שאול תפארתבמפרי
 שמא חיישינן שמואל דאמר הא המלך רשערמפיקו
 מתמ לה ונתן בקדשה דוקא מיירי אי במדי פרוטהשוה
 דחיישינן הוא זה בכלי לי מקולשת את הרי להואמר
 לראות הקפידה דלא דכיון במדי פרוטה שוהשמא
 אפילו נתרצתה ממתמא כאן פרוטה שוה אינהדלמא
 שיהא בעינן תורה מרין אלא פרוטה משוה פחותעל
 במדי פרוטה שוה שמא חיישינן להכי פרוטהשוה
 פרוטה שוה ואינה פרוטה דשוה בהדיא לה במפדשאבל
 דרעתה כלל מקודשת אינה אחר במקום דשוה אףכאן
 שם והבאתי עכ"ל, במקומה פרוטה שוה שיהאודאי
 מבית חיישינן דאמר לשמואל שם דפריך מגמ'ראיה
 כאן הגמ' ותירץ פרוטה ושוה בפרוטה דאמריהילל

 לתדץ הוי טפי ספק בקידושי וכאן וראיבקירושי
 במפרש מיירי דמתניתין אלא ודאי בקידושיוורווייהו
 פרוטה שוה דיהא דוקא בעיגן אזי פרוטהרשוה

ושמואל
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 פרומה שוה שמא חיישינן להכי במתם מייריושמואל
 ולא בפתם. שנא לא מינה שמע הכי הנמ' תירץומדלא
 במדי פרומה שוה שמא חיישינן לעולם במפרששנא
 בפתם בין גוונא בכל מיירי דילן דמשנה למימדוליכא
 בכ5 הכהטנה מיירי לא כרחך דעל ותירצנו במפרשובין
 בליליא בקדשה דמיידי מתניתין לעיל דאוקמינןגוונא
 ע"ש. שליח ידי עלאי

 שום דאין ברורה ראיה להביא לי נראהועכשיו
 גברא ההוא שם דאיתא מהא למפרש פתם ביןחילוק

 חייא בר שימא רב יתיב דאודדא בזוודאדאקדיש
 אין פרומה שוה בה אית אי בה מעיין וקא דרלקמיה
 הא קשיא לא חיישינן שמואל והאמר וכו' לא לאאי

 הגמ' תידץ לא ואמאי פפק בקידושי הא ודאיבקידושי
 בפתם כאן אלא ודאי בקידושי הוי דתרווייהוטפי

 שנא לא בודאי אלא פרומה דשוה במפרש היהוהמעשה
 שוה שמא חיישינן לעולם במפרש שנא ולאבסתם
 דמצינו משום אידיא לא הא משום אבל במדיפרומה
 שתידוץ כמו התירוץ ולתרץ לוטר רצה דהנמ'למימר
 ראיה' לי נדאה אבל הכא נמי תירץ כן שמואל עללעיל
 באבנא דאקדיש נברא ההוא שם דאמרינן מהאברורה
 שוה בה אית אי משעד וקא חסדא רב יתיבדכוחלא
 חיישינן שמואל אמד והא קדיש אינו לא ואיפרוטה
 לא הכי התום' ופידשו דשמואל ליה מבר לא חסדארב
 שקידשה דמיידי כדלעיל ספק בקידושי הא לשנוייטצי
 קידושי להפקיע חסדא רב ובא בפרוטה כך אהראחיו

 פדומה דשוה במפרש נימא ואי ע"ש, וכו'הראשון
 כהטום כלל מקודשת אינה כאן פרומה שוהואינו
 מצינו לעולם הא במקומה פרומה שוה שיהאדבעינן
 דהכי אלא כשמואל לו פבידא נמי חסדא דדבלמימר
 דמיידי לדאשון מקודשת פרומה שוה אי ומשעדיתיב להכי פרומה דשוי לה ראמר מיידי דכוחלאבאבנא
 לשני מקודשת לא ואי הנ"ל ותום' דש"יכדפירשו
 חפדא דיב הגמ' ומדתידץ מפשינן לא פלונתאואפושי
 טתם בין חילוק שום דליתא מינה שמע שמואל עלפלינ

 דחיישינן לשמואל לו סבירא בשניהם אלאלמפרש
 אחר. במקום פרומה שוהשמא

 דאין דאיה להביא מצינו לא הא משום ליונראה
 אטר להכי למימר דמצינו למפדש סתם בין חילוקשום
 דפטך משום כשמואל לו טבירא לא חפדא דרבהנמ'
 באודית פהדי איכא הא חפדא לרב רבנן דאמרואהא

 אי באור*ת עדים שיש הקול יצא התום'ופירשו
 שוה היה יומא דההוא . פירש עכ"5, היםבמדינות
 מיירי דלמא חפדא לרב רבנן פרכי מאי לכאוראפרומה
 עכשיו פרוטה שוה דאינו וכיון פרומה דשוהבמפרש
 על חפדא לרב רבנן ומדפדכי מקודשת, אינהלהכי
 משום דשמואל כמלתא במתם חפדא רב מייריכדחך

 איכא הא ד"ה בתום' פידש קידושין עלדמהרי"מ
 אין כן אם פהדי איכא שמא לפרש אין באור*תטהדי
 דחייש היכי כי נימא לב למהרי"ן וקשה פוףלדבר
 הנך חיישי נמי הכי במדי פרומה יטוה שמאשמואל
 ועכשיו פרומה שוה ביה הוי דכוחלא אבנא שמאדגנן
 והאיכא לומר צריך אמאי כן אם למהדי"מ וקשההוזל
 חיישינן לא הזאת בעיר כרחך על אלא פרומה שוהביה הוי זמן באותו שמא לחוש יש הכא נימא וכו'פהדי
 יוקד כאן דזול דמה היא דשכיחא דמלתאחיישינן למדי אבל העולם בה ידעו ולא נתיקרה לשמאכלל
 חיישינן דלא שכן מכל חייש לא לדשמואל וכיוןכאן
 לנו היוצא עכ"ל, אדם בה ידע ולא כאן נתיקרהשמא
 שמא רחיישינן אחד חששות שני לנו דיש הק'מדבריו
 מכל פרומה שוה אינו לפנינו הגם שקידש דבראותו
 דיש ב' פדוטה שוה רחוק במקום דלמא חיישינןמקום
 פדוטה שוה ואיט עכשיו הדבר הוזל דלמא לחושלנו
 ולפי פרומה שוה דהיה להיות יכול הקידושין בעתאבל
 דדדך הגם למדי חיישינן דלא כיון מהרי"מ כתבזה
 מכל אחר במקום הוקר כאן דזול מה כן הוא האדץכל
 לאנשי ידוע ואינו פה הוזלה לשמא חיישינן דלאשכן

 דיש שיצא לקול לחוש לנו יש ועוד דהוזלהמקומה
 פדכי להכי אותה שקידש בעת פרומה שוה דהיהעדים

שטיר
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 פרומה שוה 5שמא חיישינן ר5א נהי הרבנןשפיר
 5אחר פה הוז5ה 5שמא חיישינן 5א נמי ובוראיבמדי

 שיש שיצא 5קו5 5חוש 5נו יש מקום מכ5הקיוושין
 רב ומרתירץ הקידושין בשעת פרוטה שוה רהיהערים
 רמיירי מפי תירץ ו5א קמן 5יתנהו טיהא השתאחמדא
 במפרש אמרינן מעמא ומאי פרומה רשוהבמפרש
 פרומה שוה שיהא רבעינן משום 5דשמוא5ר5יתא
 מהני 5א מעמא מהא הא העו5ם 5כ5 המקים בזהמבורר
 הוז5ו דעכשיו ויעירו בבירור העדים שיבואו ערהקו5

 ומר5א העו5ם 5כ5 מבורר פרומה שוה היהומעיקרא
 אי אב5 5רשמוא5 ר5יתא משמע במפרש דמייריתירץ
 מתם בין 5ח5ק אנו צריכין בוראי כשמוא5 5ןסבירא
 5א ראנן כיון כ5ל 5קירושין חיישינן ר5א5מפרש
 5א בוראי פרומה שוה דהיה עדים דיש 5קו5חיישינן
 וכן במרי פרוטה שוה הרבר שמא קו5 ב5אחיישינן
 חייש ר5א נהי רבנן דאמרי הגמ' 5שוןטשמע

 הגמ' ותירץ 5קול לחוש 5נו יש מקום מכ55דשמוא5
 ע5 פ5יג חמדא רב ובוראי חיישינן 5א נמי 5קו5אפי5ו
 מפק בקידושי יכאן וראי בקידושי כאן ו5תרץשמוא5
 בקרשה דמיירי התום' כרפירשו 5תרוצי מצינו 5אנמי
 בהריא פירש וכן הראשון קידושי 5הפקיע ובאאחיו
 רצו חמדא רב ע5 דפ5יגי ררבנן הנ"5 המ5ךהשער
 חמרא ורב כשמוא5 5הו ימביוא קירושין מפקשיהא
 דרבנן 5פירושו פירש עכ"5, לרעתו אינו מפקאפי5ו
 כשמוא5 לך סבירא ד5א 5דידך אפי5ו חמרא 5רבאמרו
 5קו5 אפי5ו 15 מבידא חמדא ורב 5קו5 5יתוש מקוםמכ5
 מההיא אשתאר 5קמן ראמרינן והא חיישינן 5אנמי

 רמבירא משום ו5או מינה רבנן ופירשו בסוראמשפחה
 עכ"5, בה מקילינן 5א באידית סהדי ראיכאכיון ופירש"י ורבא כאביי להו רסבירא א5א 5רשמוא55הו

 זהו אב5 כשמוא5 5הו סבירא 5א רבנן גם מינהמשמע
 דשריך והיכא בד"ה י"ג רף הדשב"א דחידושיליתא
 רחיישינן כשמוא5 פסקו ור"ח והרמב"ם הרי"ףוכו'
 הא ע5יה פ5יג חסרא רב הגם במרי פרומה שוהשמא

 ניטא ואצריך 5יה רש5ח כוותיה 15 מבירא יומףרב
 ואמרינן משפחה מהך רבנן רפרשו והא וכו'כשמוא5

 5הל ראית משום א5א כשמוא5 5הו דמבירא משום5או
 הוא 5חוד שטוא5 מעים 5או פירושו הכי ורבא5ראביי
 הוי מינא ונפקא ורבא אביי משום נמי א5אדפרשו
 פרומה דשוה בפתש אי טתקיים דאינו בדברבקידשה
 5דשמוא5 ו5יתא כ55 קירושי הוו 5א הכא שוו 5אואי
 רבנן הני ובאמת ורבא אביי משום חיישינן מקוםמכ5
 עכ"5. כשמוא5 5הוסכירא
 5הו סבירא ררבנן חדא הק' מרבריו 5נוהיוצא
 חמדא 5רב דאמרו הא פירושו הכי זה ו5פיכשמוא5
 פירוש 5קו5 5יחוש מקום מכ5 5שמוא5 חיישת ר5אנהי
 משום אחר 5קירושין חיישינן רבדים שני משום5דירן

 5ך סבירא ד5א 5דירך אב5 ההו5 משום ושניתרשמוא5
 ובאמת 5קו5 הפחות 5כ5 5יחוש מקים מכ5כשמוא5

 הק' מדבריו נשמע ועוד חש 5א 5תרווייהו חמרארב
 להרשב"א 5יה פשיטא המלך 5השער 5יה דמספקאהא

 על בעיני גדו5ה ופ5א 5שמוא5 חיישינן 5ארבמפרש
 זה ו5פי הנ"ל הרשב"א 5רברי הביאו ר5אהפומקים

 הנ"ל בקירושין שאו5 תפארת בספרי דכתבתיהא
 חיישינן ובתרווייהו 5מפרש סתם בין חי5יקדאין

 במפרש וכאן במתם כאן הגמ' תירץ מר5א5רשמוא5
 מצינו ו5א הנ"5 הרשב"א מרברי ע5י השגה הויע'וש,
מתניתין מיירי דממתמא מתחי5ה 5ומר שם כדרצינו5מימר

 בכ5.
 א5א במפרש ובין בסתם בין גוונא

 דע5.כרחך שם 5ן רקשה והא קירושין, הוי 5אבמפרש
 י"א ברף אוקמינן דהא גוונא בכ5 מתניתין מיירילא

 כן כמו מיירי הי55 בית נמי וממתמא ש5יח יריע5 אי בליליח בקירשה דוקא מיירי שמאי דביתטעמא
 עכשיו אב5 ע"ש, אהדדי פ5יגי במאי כן 5אדאם
 דמצינו ררבוותא בפ5וגתא ת5יא יהא זה ררברעיינתי
 רצה 5א כרחך וע5 חמדא 5ררב להו מבירא 5אורבא אביי הגמ' מרקאמר כשמוא5 מביר ד5א אזי55שיטתו ואביי אביי ראמר המאן הוי- מאן. י"א בדף5מימר

לומר
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 יחזיקנה לא בעלמא דבקול קידושין ודאי שיהאלומר
 רק בודאי אלא פ"ט רף בגימין עייז נמורה אישלאשת

 חוששין הכי בלאו הלא וקשה לקירושיןחוששין
 במרי פרומס שוה שמא רשמואל מטעמאלקירושין

 ממילא לדשמואל לו מבירא דלא משום ברחךועל

 בתרווייהו אלא למפרש מתם בין חילוק שום אין5אביי
 לבעל רק הוי הפירוש וזה לקירושין חיישינן5א

 להו רמבירא משום לאו רמפהש נרולותהלכות
 אגל כוותיה להו מבירא רלא בפשימותכשמואל
 להו מבירא לעולם ררבנן הנ"ל . הרשב"א5פירוש
 לחור שמואל משום לאו הנמ' של ופירושאבשמואל
 הנם לאשמועינן לן ואתי ורבא אביי משום נםאלא
 אי בדינא מינא נפקא הוי לא דכוחלא באבנארהכא

 נפקא אבל ורבא ראביי ממעם אי מדשמואלמקורשת
 ורבא ומאביי ליתא מדשמואל פרומה רשוהבמפרש_ אי מתקיים ראינו ברבר קידש אם לרינא הוימינא
 כשמואל לו מבירא לעולם אביי זה ולפי איתא קולמשום
 הא כן אם גוונא בכל מתניתין מיידי לא האולאביי
 הוי רלא במפרש וכאן במתם כאן לתרוצי מציהוי

 הכי תירץ ימדלא במפרש מיירי ומתניתיןקידושין
 ובתרווייהו למפרש מתם ביז חילוק ראיז מינהשמע
 במפרש להרשב"א 5יה ומנא מפק ממעם קידושיןהוי
 רלא עמף ררב למימר מצינו ואולי קידושין הוידלא
 בכל מתניתין מיירי דלא דאביי בתירוצא ליהניחא
 רילן המשנה גוונא בכל מיירי הא יומף ולרבגוונא
 ניטא ואצריך ראמר כשמואל לו מבירא הא יומףורב

 לתרוצי מצינו לא כן אם יומף כרל פמק להכיכשמואל
 בכל מיירי בוראי אלא במפרש ומשנה במתםכאן
 שוה עינה אם מקורש הוי לא בפריש האמת ולפינוונא
 שפריש.כמו

 רלא לו רסבירא הביאו דהרשב"א הלכות לבעלאבל
 רשמואל משום ולאו אמרו ררבנן משוםכשמואל
 אביי זה ולפי ע"ש כשמואל להו סבירא דלאבפשיטות

 מתם בין חילוק שום אין ממילא כשמואל לו מביראלא
 וכן לקירושין חוששין אין בתרווייהו אלאלמפרש

 להו סבירא לא ורבא אביי דקאמר דילן מנמ'מוכח
 יהא קול מטעם לומר רצו לא כרחך ועל חמדאלררב
 לא קול משום מוכח פ"מ רף בנימין רהא קידושיןוראי

 דל קשה ולכאורא קידהשין מפק אלאהוי
 ואבנא מדשמואל חיישינן נמי הא מהכאהקול

 חיישי לא טעמא ומאי המתקיים דבר הוי האדכוחלא
 מעמא מאי בן אם בפריש רמיירי ולימאלרשמואל
 דחיישינן אלא פרומה שוה אינו עכשיו הא ורבאראביי
 וכען פרומה שוה רהיתה דידעו ערים שישלקלא
 לכל פרוטה שוה שיהא בעינן הלא בפרישדמיירי
 קירושין שום הוי לא הערים אתו דלא כמה וכלהעולם
 ורבא אביי כרחך ועל לקלא ניחוש לא ורבא לאבייואף
 במתם בקירש היה והמעשה כשמואל להו מביראקא

 חיישינן אלא לדשמואל חיישינן דלא להו מביראלהכי
 וכיון פרומה שוה שהיתה שירעו עדים שיש קולשיצא
 מתניתין נמי אוקי להכי כשמואל לו מבירא לאדאביי
 בכל מיירי ולא שליח ירי על או בליליא בקידשהרמיירי
 ראמר כשמואל לו רסבירא לשימתו יומף רב אבלנוונא
 פלונתייהו לאוקמי רצו לא להכי כשמואל גימאואצריך
 מיירי ולריריה וכו' האמור כמף כל ממעם אלאכאביי

 יכול הא הכי תימא לא ראי נוונא בכלמתניתין
 ועל במפרש אי מתקיים ראינו ברבר דמייריקאוקמי
 כרפירשנו. הויכרחך
 שם מפרש המלך רהשער משום למימר ליכאוהא
 בפריש להרמב"ם ררבוותא בפלונתא תליאדמפיקא
 אף ולהמור קירושין הוי לא כדפריש שוה לאואי

 מצינו זה ולפי ע"ש לקירושין חוששין לעולםבפריש
 כהמור להו מבירא חמרא לרב ראמרו דרבנןלמימר
 במתם היה המעשה ואפילו למפרש מתם בין חילוקראין
 סבירא לא נמי במתם נם דהיינו בתרווייהו מקוםמכל
 מכל לרשמואל חיישת רלא נהי פרכי ולזה כשמואללהו
 קירושין ספק יהא הפחות ולכל הקול מחמת לחושמקום
 חילוק ריש הרמב"ם כשימת לו מבירא חמרא רבאבל
 לא להכי במפרש היה הא )המעשה למפרש מתםבין
 למה כן אם הכי נימא דאי ליתא זהו אבל לקירושיןחש

לרב
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 ואיכא קמן ליתנהו לא מיהא השתא לומר חמדאלרב

 חש דלא הוא הקול משום דוקא ולימא בדבריולמימעו
 לתרץ הוי מפי כוותיה לו סבירא לא בודאיוכשמואל

 דבעינז מקורשת אינה להכי פרומה דשוה דפירשביון
 ועל הנ"ל הרשב"א כדפירש לכל פרומה שוהשיהא
 להו מבירא תרווייהו חמדא רב ובין רבנן ביןכדחך
 פלוגתא שום ליכא למפרש לפתם ובין כשמואלדלא

 שם שיש שיצא לקול חיישינן אי דפליגי אלאביניהם
 להך ליתא אי הוזלה ועכשיו פרומה שוה דהיהעדים
 יש בודאי כשמואל להו מבירא אי אבל הנ"לחששא
 לקידושין חיישינן דלא למפרש פתם ביןהילוק

 דרבנן לפרושי נמי ומצינו הנ"ל הדשב"אכדפידש
 לו ואמדו כשמואל להו מבידא חמדא רב עלדפליגי
 לחוש מקום מכל כשמואל לך מבירא דלא לדידךאפילו
 לקידושין חוששין דברים שני משום לדידן באמתלקלא
 וכדפירש הקול משום ושנית רשמואל משוםיא'

 היכרח שום לנו אין דילן מנמ' אלא הנ"להדשב"א
 לא. אי כשמואל להו מבירא איבדבר
 דכוחלא באבנא דקדיש הא מיירי היכי לי קשהאבל
 פרומה דשוה פריש ולא במתמא אי דאודדא בזוודאאי
 דינא הדא ומתמא דהו דכל הנ"ל הרשב"א פירשהלא

 לא דשיראי ט' בדף פמקינן הא ואנן הוילתרווייהו
 דברים שאד אבל שם התום' ופירשו שושאצדיכי
 דלא שידאי כמו הוי דכוחלא ואבנא שומאצריכים
 אי משערי וקא יתבי להכי זה ולפי ע"ש, שומאצדיכי
 כרבה להו מבירי זה ולפי לא לא אי .אין פדומהשוה
 מקוד,שת היתה לא יומף לדב אבל שומא צדיכידלא
 דאיתא לי קשה זה ולפי כאן פדומה שוה איאפילו
 בשוקא דאמא בשומיתא דאקדיש גבדא ההואלקמן
 גוונא כהאי ימף דדב לקמיה הונא בד אחא רבשלחה
 כשמואל נימא ואצדיך כדל נגדיה ליה שלחמאי

 כאינך דמיירי משמע לישנא כהך נמי הגמ'ומדקאמד
 ולרכ שוה כמה פדיש ולא במתמא דמיירי רילןדנמ'
 לאחר לינשא באת אם ומידש"י קיימינן האיוממ

 אחר במקום פרומה שוה שמא חיישינן דאמרכשמואל
 אפילו מקודם שמוהא לא אם הא יומף ולרבע"ש,
 להרשב"א בשלמא מקודשת הוי לא נמי פרומהדשוה
 אתיא הוי לתרווייהו הוי דינא חד ומתמא שהואדכל

 לא עלמא לכולי ומתמא שהוא דבכל קמאכלישנא
 קודם שמאין אותן שישומו ופירש"י שומאצריכי

 הגמ' נמי אמר דלא הא ניחא זה ולפי עכ"ל,שתקבלם
 הנמ' כדאמר פדומה שוה אי )משעד יומף דבדיתיב
 ךפידש"י משום דכוחלא ואבנא דאודדי זוודאגבי
 לה דאמר כיון שומא צדיכי לא להכי שידאי גבילעיל
 שומא צריכי דלא שהן כמו בהן לי התקדשי דהובכל

 למימד מצינו זה ולפי עכ"ל, שוו לא מפרומהדבציר
 ואפילו שוו לא מפרוטה בציר בודאי ראמא שומיתאגם
 פדוטה שוה במדי שמא כאן פדומה שוה דאינו נימאאי
 דבמתמא הנ"ל יומף עצמות כשיטות נימא איאבל
 כיון לו מבירא יומף לרב פליגינמי

 דל~
 מקודם נישום

 נמי במדי פרומה שוה אי אפילו כן אם מקודשת הוילא
 הלא כשמואל גימא אצדיך למה כן אם מקודשת יהאלא
 לדשמואל.. ליתא הא יומףלדב

 בם' נפשי שאהבה את מצאתי הק' בפפדיםבחפשי
 לכאורא וכו' ליה שלח ד"ה י"ב דף קידושין חדשאור
 דקיץ מידי דבעינן לו מבירא גופו יומף רב הלאקשה
 במדי פרוטה שוה שמא הכא חשש ואיך מקודםלה

 מהני לא לה קיץ ולא במקומה פדומה שוה איהשתא
 פרומה דשוה אף במקומה שוים ובא"נםלקידושין
 מקודשת אינה בודאי לה קיץ דלא כיון אחרבמקום
 באמת ותידץ דשמואל להא יומף רב הכא חששואיך
 גימא אצדיך דק ד"טמואל להא לו מבירא לא יומףרב

 בהכי אפשד היה לא אם ובאמת בעלמא חומראטשום
 דאמרי לאיכא רק לו דקשה הגם עכ"ל, מעכב הוילא
 הנ"ל יומף עצמות דבדי לקיים מצינו בתירוצואבל

 שמוהא דלא כיון יוסף ולרב פליגי נמידבמתמא
 לא יומף דב הכא דחשש והא מקודשת הוי לאמקודם
 לתרלצי זימצינו נהי כהנ"ל בעלמא לווומרא אלאהוי

קושיתינו
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 בוראי לרינא אבל יומף רהעצמות אליבאקושיתינו
 הנ"ל הרשב"א מרברי רהא יומף עצמות לרבריליתא
 הוי דינא חרא רהו וכל רמתמא בהריא מוכחהא

לתרחייהו.
 רפמק הא לומר מצינו מעמא האי משוםואולי

 הא אבל עליו פליג חמרא רב הגם כשמואלהרשב"א
 רלא פמק הלכות בעל אבל בוותיה קאי יומףדב

 ילא משפחה מהך רבנן ופרשו ראיתא מהאכשמואל
 רלא בפשימות הוי ופירושו וכו' כשמואל להורמבירא
 אבל ליתא רשמואל הא אלמא כשמואל להומבירא

 לרשמואל איתא ובאמת אחר פירוש מפרשהרשב"א

 אי בזה תליא דפלוגתייהו .אולי למימר מצינו זהולפי
 ממילא פליגי נמי רבמתם הנ"ל יומף כעצמותמפרשינן

 צריכין זה ולפי כשמואל רלא לו מבירא נמי יומףרב
 לחומרא אלא 'הוי לא גימא ראצריך הא לפרשאנו

 מפרשינן ואי הנ"ל חרש האור כרפירשבעלמא
 הוי רינא חר שהוא וכל רמתמא הנ"לכהרשב"א
 מצינו בסתמא פליני לא קמא וללישנאלתרווייהו
 להכי כשמואל לו מבירא יומף רב לעולםלמימר

 רמבירא יומף מרב ראיה הביא לשימתו ראזילהרשב"א
 ועל חרש כהאור דלא בהדיא מפרש הרי כשמואללו

 כדפירשנו. לומר אנו צריכיןכרחך
 קושיתו לתרוצי מצינו הנ"ל רהרשב"א לפירושוהנה
 פ"מ רף מגימין י'א מ"ק מ"ו מימן שמואלרהבית
 בעינא רתוחלא באציפא ראיתקרשה קלא עלהרנפיק
 כהאי ראביי לקמיה אבין בר אירי רב שלחה שיפירבי
 מבמלינן לא ראמר למאן אפילו ליה אמר מאיגוונא
 רבנן עיינו אמרי מימר קלא מבמלינן בהאקלא

 בבל הוא וכן פרומה שוה בה היה ולאבקירושיה
 שוה שמא חיישינן הא בכך מה מקשה ולזההפומקים
 כאן הטור כתב ואיך לקולא תלינן ולא במריפרומה
 לא בקול ותירץ פרוטה שוה אינו שמא לקולארתלינן
 בם' ועיין במרי פרומה שוה שמא לימא בזהמחמירין

 וונ"ל הרשב"א לפירוש אבל זה על רכתנ מה הרשאור

 לאו הוי פירושו רשמואל משום לאו רבנן רפרשיהא
 אביי משום נמי אלא רפרשי הוא לחוד דשמואלמשום
 ראינו ברבר רקירשה היכי הוי מינא ונפקאורבא

 שוו לא יאי פרומה רשוה לה בפריש נמי אימתקיים
 הכי אפילו לרשמואל וליתא כלל קירושין הוי לאהכי

 רגמ' נהי זה ולפי ע"ש, ורבא אביי משום להחיישינן
 דאינו ברבר רמיירי לומר מצינו לא הנ"לדגימין
 המתקיים רבר הוי רתוחלא אציפא רהאמתקיים

 אותן ומניחין צרכן כל בישלו שלא תמריםכרפירש"י
 ומתבשלים תמרים מכפות העשויים כליםבחותלות

 וכראמר המתקיים רבר הוי בוראי כן אם ע"ש וכו'קצת
 רמיירי למימר מצינו הא אבל בתמרה קירשהשמואל
 קירושין הוי לא הכא שוו לא ואי פרומה רשוהבפריש
 הוו ולא בקירושיה רבנן רעייניה הגמ' אמר ושפירכלל
 רשוד לה בפריש מיירי המתם ומן פרומה שוהבהו

 לומר יש ואולי לקירישין חיישינן לא להכיפרומה
 שמואל רהבית משום בפריש רמיירי תירץ לאלהכי
 בשם פירש הא המלך והשער רהמור אליבא זאתפירש
 נם תירץ להכי לקירושין חיישינן בפריש גםהמור
 במרי פרומה שוה שמא חיישינן לא רבקוללהמור
 כשמואל רלא רפמק הלטת בעל גם למימר מצינוואולי
 למפרש מתם בין חילוק אין לשמואל רמפרשמשום
 לו היה כן אם כשמואל לו מבירא ראביי נימאואי
 מבירא לא אביי ובוראי במרי פרומה שוה לשמאלחוש
 דלא פמק להבי הנ"ל חרש האור פירש וכן כשמואללו

כשמואל.
 רמבירא משום ולאו הגמ' מרקאמר כתב יהושעהפני

 רפרשו עברי שפיר להו מבירא ראי משמע רשמואללו
 עיון צריך ועריין ראורייתא חשש רהוי משפחהמההיא
 הששא הוי אי רשמואל הא ליה ממפקא זה ולפיעכ"ל,

 הנ"ל הרשב"א של לפירושו אבל ררבנן איראורייתא
 אלא שמואל על פליני ררבנן לפרש הגמ' דאתילא

 פרשי לחור שמואל משום רלא לפרש לן אתירהגמ'
 ולפי פרשי נמי הקול משום ורבא אביי משום גםאלא

זה
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 חוששין היו לא לחור שמואל משום ראי 5היות יכו5זה
 זה ולפי מהתורה חיישינן סול ומשום מדרבנןאלא
 הוי אי שמואל דאמר הא דילן מנמ' ראיה שום5יכה
 הנמ' רמפרש שנימא לא אם מררבנן אי התורהטן
 רלא כפשוטו הלכות בעל כדפירש רשמואל משוםולא

 הפני ש5 הוכחה שפיר אתי אזי כשמואל 5הומבירא
יהושע.

 ררב חדש האור לשיטת ראיה להביא מצינולכאורא
 שיטת רידוע גיטא אצריך בעלמא 5חומרא רס4ומף

 ראינו נדבר בסירש י"ט ה' מאישות ר' פרההרמב"ם
 רדאוי תאנה ורוסא לדשמואל חיישינן לאמתקיים
 הדם של רבר אנן ניחזי כן אם למרי ולהוליכה5יבשה

 עליו וינשרו ייבש בודאי קד במסום לה מחזסינן 5אאי
 ובנשרו פרוטה שוה הוא שם אשר למרי שיבואקורם
 ואפילו פרוטה שוה יהא לא שם גם בוראיע5יו

 אצריך לא כרחך ועל לקירושין חיישינן לא נמי5שמואל
 הוי רהעיסר מכאן ולהוכיח בעלמא לחומרא אלאגיטא
 דאין הרמב"ם על דפליני התום' בשם הרא"שכשיטת
 אלא רשמואל הוי ולא ושעתו מקומו אם כי5הקרש
 מאנשי אחד יעוכאן שמא הרואים נזירת משוםמררבנן
 לקירושין חוששין ואין בתאנה דמסדשין ויראהמדי
 אין כן גם פרוטה התאנה דשוה ואף יאמד במסומוונם

 5עו5ם למימר מצינו זה ילפי ע"ש, לקידושיןחוששין
 הרואים גזירת ומשום כשמוא5 15 מבירא יומףרב

 ב5א ולעיכובא רין פי ועל גיטא אצריך מדימאנשי
 רבר בין חילוס אין התום' רלשיטת משום נט להנתן

 שפיר נמי אתי זה ו5פי מתסיים ראימ 5דברהמתקיים
 אי ליה משער וקא יומף רב יתיב הנמ' אמר רלאהא
 חייא בר שימי רב נבי הנמ' כראמר לא אי פרוטהשוה
 ר"ה ע"ב ז' רף 5עי5 פירש ררש"י הנם חמדאוברב
 זה ולפי ע"ש שוו לא מפרוטה דבציר וכו' רהובכל
 פרומה שוה אינו באמת ראמא רשוטיתא להיותיכול
 פרוטה שוה אי ומשער יומף רב יתיב 5א למה כןאם
 הטוי מדבדי פירש ל"א במימן הב"ח אבל לאאי

 בציר דשוו דאפשר דבר דאף אלא כרש"י דלאמשמע
 לה דנתן וכיון ע"ש שומא צריך אין נמימפרוטה
 כאן פרוטה שוו לא דאפילו לשער צריך למהמתמא
 ושם מדי מאנשי הרואים נזירת משום מסודשתנמי

 תליא יום" דרב פירושו זה ולפי פדוטה דשוואפשר
 אלא הוי לא רגיטא לו רמבירא הרמב"ם ביןבפלונתא
 אצריך רין פי ע5 ולתום' חרש כהאור בעלמ14לחומרא
 יומף. רבגיטא
 חדש להאור מהכא ראיה שום דליכא לי נראהאבל
 דבר הוי הרם ש5 דבר נימא דאי הרמב"ם מדלריאף

 כדפידש צריך יהא לא נמי גט אפילו מתקייםשאינו
 וכו' מתסיים שאינו בדבר בקידש בהדיא שםהרמב"ם
 אחד למקום מגיע אינו זה רבר שהרי בלל מקודשתאימ
 כן אם עכ"ל, פרומה שוה יהא ולא ויאבר שיפמדעד
 לשמואל הא כשמוא5 גיטא ואצריך לומר שייךאיך
 הדם של רבר כרחך ועל כלל לסדושין חיישינן לאנמי
 בבר וכלה חתן לשמח היה ומנהנם המתסיים דברהוי
 ב"ר יהודא ר' י"ז דף בכתובות כדאיתא הדםשל

 ע"ש, הכלה 5פני ומרסד הדם של בד נוטל היהאילעאי
 הרחוקים למקומות אף למחורה זאת שולחים היוובוראי
 וער הרחוקים ממקומות הדמים דשו5חיםכעכשיו
 הכי ואפילו חדשים איזה 5פעמים נמשך ע5ינושיבואו

 במסום להניחם אותם רשומרים משום עליהם ינשרולא
 היו יומף רב של דבמקומו לומר צריכין ובודאיקר

 אמר ושפיר אתדונ מצות 5שם החג לימות אולחתונה למכוי בחנויות אותם ומחזיסים מאוד בזולהדמים
 הוא אחר במקום רשמא כשמואל ניטא ומצריכיםהנמ'
 ניטא. ואצריך דין פי על 5היות ויכול פרוטהרשוה
 יתיב הנמ' אמר דלא הא לומר לע"ר לי נראהועור
 ורב שימי דב נבי הנמ' כדאמר משער וקא יומףרב

 5יה ממפקא שם למ5ך משנה רהנהות משוםחמרא
 שוה מצותו ובשבי5 פרוטה שוה ראינו באתרונבמקדש
 חלס ידיריה בית בם' ועיין 5א אי מקודשת איפרוטה
 זה ולפי בעזה"י, שם שחי' מה מ"ד ומימן מ' מימןב'

מצינו
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 עבור רק מךוטה שוה היה 5א הרס של רבד לומרטצינו
 הגמ' אמר ושמיר ממרומה יותר הרבה שוה היהמצותו
 לא הכי להו מממקא מאי לכאורא מאי גוונאכהאי
 להו ומרמממקא דרב מלתא אי רשמואל מלתאירעו
 ועל מתחילה הגמ' השמיען רלא חרש רבר רהוימשמע
 שוה רהיה רמיירי כרמירשנו לומר צריכיןכרחך
 מרומה שוה היה לא הרבר עצם אבל הרבה ממוןלמצותו
 לממון מחשב רהמצוה נימא אי להו מספקאלהכי

 ושלח לממון מחשב אינו רהמצוה נימא איומקודשת
 רהמצוה נהי מירש כשמואל גימא ואצריך יומף רבליה
 מרומה שוה רלמא חיישינן אבל לממון מחשבאינו

 שיער לא ולהכי שלה המצוה בלא השוטיתא אחרבמקום
 הוי המצוה של רשויא טשום פרומה שוי איטתחילה
 שויה אי הונא בר אחא לרב ומממקא מפרומהיותר
 נהי יומף רב ליה ושלח לא אי לממון מחשב המצוהשל

 אצריך מקום מכל לממון מחשב אינו המצוה שלרשויה
 ממעם רק גמ רצריך מירש רשמואל מטעםגימא

 הוי מינא ונמקא אחרים טעמים מצר ולאדשמואל
 הרבה, ממון שוו ולמצוה מתקיים שאינו ברברבקירש

 אינה מרומה שוה אינו המצוה בלא הדבר עצםרק
 צריכה. אינה גימא ואףמקורשת
 שם מתר מ"ז מימן אה"ע מ"ת ביהורההנודע
 ר' מרק מוף הרמב"ם מרברי אחר חכם שלפשימותא
 ממול א'ומר זה ציצית אי לולב ברבר בנחלקוממרים
 של שויה ואי ממרה זקן נעשה איגו כשר אומרוזה

 כציצית במחולקים גם כן אם לממון מיחשבהמצוה
 הרבר בעצם כגון ממרה לזקן נעשה לא אמאיובלולב
 בו וקירש מרומה שוה המצוה ועבור מרומה שוהאינו
 ואינה מרוטה שוה אינה רממול ממרה להזקןאשה

 ועל ומקודשת מרומה שוה הרי דכשר ולהב"רמקורשת
 ומתר לממון מחשב אינו המצוה של דשויהכרחך
 אנו וצריכין ממול הוא אם אף מרומה שוה בהריש רמיירי אשה בקירושי לנמקותא דליתא באומןראיתו
 במחולקין גם הלא קשה הכי בלאו כן לא דאם כןלומך

 כרת לירי מביא נמי גרירא בלאו אכילה אימורברבר
 בה ובקירש מרוטה שוה בה ויש באכילה מתירבזה
 מרוטה שוה בה ולית באכילה אוסר וזה מקורשתאשה
 ובקירש למכר ראוי ואינו מצוים נכרים שאיןבמקום
 הרמב"ם איירי לא בוראי אלא מקודשת אינה אשהבו

 רבריו מובן אינו לכאורא ע"ש, לבוא שיכולממציאות
 הלא בהנאה ומותי אכילה אימור בו בהיה רהאהק'

 ימצאו לא מקום באותו אם אף הרבה קונים בהימצאו
 להוליכם ישראלים ממנו יקנו מקום מכל קוניםגכרים
 בו בקירש להיות ויכול להם וימכרו הנכריםלמקום
 נימא אי ואף באכילה בו ראסר למאן אף מקורשתאשה
 יכול הלא מרומה כאן שוה ראינו באוכל בקירשדמיירי
 רחיישינן וכיון מרומה רשוה אחר במקוםלהוליכה
 באימור נמקותא שום ליתא הא זה ילמי דשמואללהא
 הימב כשנרייס אבל כרת אימור לירי שיבואאכילה
 ראינו באוכל בקרש רמיירי למימר רמצינו ליתאזהו

 ממרה הזקן בזה ונחלקו אחר למקום להוליכומתקיים
 מרומה כאן שוה הוא זון ולמי דכשר ליהסלירא

 מרומה כאן שוה אינו באכילה ראמור ולהב'6דומקורשת
 רבך רהוי משום יכולים אינם רחוק למקוםולהוליכה
 הנורע רברי צרקו ושמיר מקורשת ואינה מתקייםדאינו
 שיכול ממציאות הרמב"ם מיירי רלא הנ"לביהורה
 קידושין מם' ב' ברף התום' שתירצו כמו והוילהיות
 מאחר קירושין קבלה ראי הגם וכו' שמאי ביתד"ה
 מיתשיל להכי לאו מיהו לחומרא שמאי ביתהוו

 עכ"ל, הבשן מלך עוג לענין איתשיל כי ביומאכראיתא
 הנ"ל ביהודה הנורע כרהכריח משם ליתא רראייהנהי

 ראיה הוי בוראי רילן מגמ' אבל הנ"לוכמירושינו
 כהנ"ל לממון מחשב אינו המצוה של רשויהלהחכם
 ממעם ולא שמואל משום רק גיטא ואצריךמרקאמר
 המצוה.חשיבות
 הנורע של דההכרח לומר אנו צריכין כרחךועל
 בדבר בקירש אבל מתקיים ראינו מרבר רק הויביהורה
 ויכולין אחר במקום פרוטה ושוה כאן מרומה שוהראינו

למכור
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 פרוטה וליקח היוקר למקום להוליכה כאן אותהלמכור
 שמואל הבית של קושיתו כן לא ראם מקודשתבודאי
 לשימת לו רהשה עומדת במקומה ו' ס"ק ל"אסימן

 הוא מדרבנן בעלמא חומרא דשמואל רמלתאהרא"ש
 סהא ישעתי מקומו אם כי להקדש איןומדאורייתא

 מקורשת שני במעשד המקדש נ"ג רף בקיויושיןדאיתא
 שמקרש במקום מיד חלין רהקירושין התום'פירשו
 ששוה כיון פרוטה שוה אינו מקום באותו הגםאותה

 מדאורייתא דמקודשת משם ומוכח פרומהבירושלים
 ראין להו סבירא איך דבכורות מגמ' ראיהוהביא
 והקרבן זו קושיא לישב ותימא מקומה אלאלהקדש
 משוה יותר שני במעשר שקדשה דאיירי תירץנתנאל
 מנת על בזול הרבה קוניז לה שימצאו באופןפרומה
 עבורם וישיג חולין המעות לירושלים הםשיעלו

 מיירי דבכורות גמ' כן שאין מה פרומה שוהמהקונים
 מעשר שהם וה*א הוא ירעו שלא כיון בשוגגדקירשה
 היה אם זה שיעור ששוה כמו הכל על היה דעתהשני
 שפירש הגם ע"ש וכו' מקודשת אינה הכי משוםחולין
 מפשינן לא פלוגתא אפושי אבל התום' לשיטתזאת
 להקדש דאין - בדבר פלוגתא אשכחן לא זהדבדין
 שיהא בעינן דבמקומה הוי פירושו ושעתה מקומהאלא
 הלא פרומה שוה מהקונים פה דישיג כיון פרומהשוה
 כאן גם פרומה שוה רהא מקומה פה גם להקדשיש
 על בעה"י שם שחורשני מה שאול תפארת בם'ועיין
 שני דמעשר הגם חזינן הרי הנ"ל שמואל ביתדברי
 אשה בו בקירש הכי אפלו בגבולין באכילה אסורהא

 במעשר בקירש אפילו אי בגבולין אפילו מקודשתהיא הרי פרומה שוה הכא וישיג הכי למכור דיכולבאופן
 לירושלים דרך לו ויש כאן פרומה משוה רפחותשני
 מקורשת נמי שמואל הבית כשימת פרוטה שםוישיג
 ההכרח בודאי אלא בינייהו נפקותא שום ליתאובודאי
 פרומה שוה אינו וכאן מתקיים דאינו מדבר הוישלו

 הרמב"ם מדברי ליתא דראיה נהי כן אםוכדפירשנו
 ראויה הון בודאי הנ('ל רהירושין מגמ' אבלהנ"ל

 לממון מחשב אינו המשה של ד"צויהברורה
וכדפירשנו.
 אינו מהמצוה רשויה הנ"ל מדברינו לנוהיוצא
 לעיקר ס"ד סימן ירידיה בית בם' הגם לממוןמחשב
 בה ובקירש לממון לן מחשב מהמצוה רשויהאסקינן
 רהגהות לספיקי שם לן רקשה משום מקודשתאשה
 ממעם מקודשת היא הכי בלאו הלא הנ"ל, למלךמשנה
 הרשב"א לפידוש אבל שם שתירצנו מה ועייןשמואל
 פרומה שוה אינה אם ואזי פרוטה דשוו במפרשהנ"ל
 מציט כן אם לשמואל אפילו כלל מקודשת אינהכאן

 פרומה, רשוו לה בפריש נמי ליה דמספקאלמימר
 שוה המצוה עבור אם כי פרומה שוו אינהובאמת
 עבור רק לן ומספקא לדשמואל ליתא הא דאזיפרומה
 בודאי זה ולפי לא אי לממון לה מחשב איהמצוה
 לה מחשב. אינו מהמצוה דשויה דילן מגמ'מוכח
לממון.
 רברי לו קשה פ"ה סימן א' חלק אה"ע סופרהחתם
 ושוב אשה בקידש אמר דמתחילה אהדדיראב"ן
 היה ולא הראשונים הקידושין ושיערנו לאחרנתקדשה
 אחר במקום עדים איכא שמא חיישינן פרומה שוהבהם
 לא למדי משמע היום באותו פרומה שוהרהיה

 דשומיתא יוסף דרב עובדא מייתי כך ואחרחיישינן
 רמפרש חזינן הרי עכ"ל, כשמואל רפסק משמעדאסא
 באותו פרומה שוה דהיה עדים איכא דלמאדחיישינן הוי פירלשו פרומה דשוו ערים והאיכא הגמ' דפריךהא
 לרבר אין כן אם התום' ולקושיות הוזלו ועכשיוהיום
 של כקושיתי נמי הכי דאין משום לה חש לאסוף

 פרומק שוה שמא רחייששמואל כיהיכי להכי לבמהרי"ן
 שוה איתה דלמא רבח הנך חיישינן נמי הכיבמדי
 אם הנ"5 למהרי"מ דקשה וה4 הוולה ועבשיופרומה
 יש הכא נימא סהדי והאיכא לומר הגמ' צריך למהכן

 ועכשיו פיומה שוה בו היה זמן באותו שמאלחוש
 הרבר לחקור מצינו הדבר רהוזל איתא אי חיישינןלא בוראי הזאת בעיר דהכא ליתא זהו אבל עכ"להוזלו

 אולמצ
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 ימצא ובלא בערים כמקרש שיהא כרי עריםולמצא
 פריך ו5זה 5קירושין יבט5ינז הרבר עכשיו רהוז5ערים
 ערים היו ר5מא הרבר 5חקור מצינו ר5א הנמ'שפיר
 5מרינות 5הם ה5כו רק פרוטה רשוה וירעו מעשהבאותו
 רלא שכן מכל 5רשמוא5 חיישינן ר5א וכיוןהים

 שום בה ירע 5א רעכשיו הרבר הוז5 לשמאחיישינן
 הוא שכיח רשמוא5 רמ5תא מפרוטה פחות רהיהארם
 מכ5 חיישינן 5א מקום ומכ5 כאן הוקר כאן דזו5רמה
 ובמחילת עכ"ל, חיישינן 5א בוראי הוזל 5שמאשכן
 הגם איפכא רמוכח הראב"ן ברברי עיין לאכת"ר
 פה הוז5 ולשמא חיישינן לא פרוטה במרי שוו5שמא
 ערים איכא שמא רחיישינן רק כתב רהאחיישינן
 חייש. 5א 5מרי אב5 פרוטה שוה רהיה אחרבמקום
 יהא ש5א הראב"ן רברי 5פרש לע"ר 5י נראהאב5
 לשמא סתמא חיישינן ר5א משום הפומקים כ5כנגר
 אררבא אלא פרוטה שוה היה ומתחילה הרברהוז5

 על יוסף הבית כרפירש פנויה בחזקת להרמוקמינו
 חיישינן ראמר הא הראב"ן של כוונתו וכוראיהמור
 באותו פרוטה שוה רהיה אחר במקום ערים איכאשמא
 איכא לשמא חיישינן רבסתמא היתה רכוונתו לאהיום
 משום חיישינן לא בוראי ר,הו אחר במקוםערים

 הגמ' לשון העתיק אלא פנויה בחזקת להרמוקמינן
 בלשון לפרושי רמצינו ומאי וכו' ערים האיבאראיתא
 הא ובגמ' הנ"ל הראב"ן ברברי לפרש צריכין כןהגמ'

 לא בגמ' הגם ערים שיש קול ריצא רמייריפירשנו
 קול ריצא רמיירי הראב"ן של פירושו הוי כן קולהזכיר
 פרוטה היום באותו שוה רהיה הים במרינות עריםריש

 קשה ושפיר חייש לא לרשמואל אבל מזה מוכחובוראי
 רחייש יוסף רב לרברי לבסוף הביא למה סופרלהחתם

 הראב"ן רבדי סתרו לא היטב כשנרייק אבללרשמואל
 הנ"ל חרש האור כפירוש אי לומר רמצינו משוםאהררי
 בעלמא לחומרא רק כשמואל לו סבירא לא יוסףררב

 ובוראי ע"ש מעכב אינו אפשר ובלא גיטאאצריך
 הוי רפירושו רנימא אי הראב"ן דברי שפיראתי

 פרוטה שוה ולא פרוטה רשוה בפריש הנ"לכהרשב"א
 בפרי פרוטח שוה לשמא חיישינן לא לשמואל גםכאן
 רשוה בפריש מתחילה הראב"ן רמיירי למימרמצינו
 שוה היה ולא הראשונים לקירושין רשיער וכיוןפרוטה
 קול ומשום למיחש ליכא הא רשמואל משוםפרוטה
 היכי רק כשמואל לעולם הראב"ן וסבירחיישינן
 רפרשינן ומאי הגמ' לשון רק והעתיק שאנירפריש
 הנ"ל הראב"ן ברברי לפרש מצינו כן הגמ'ברברי
 ל"א בסימן יוסף הבית של קושיתו מתורץ יהא זהולפי
 ב"ת מצאתי זה ואחר אהררי רבריו רסתרי הרמ"העל
 אהדדי הרמ"ה רברי נמי לו וקשה י"ח סימן רבלחם
 לו קשה ומעצמו יוסף הבית בשם הקושיא זכרולא

 יוסף הבית של לתירוצו סתר וברבריו זאתקושיא
 מתקיים שאינו ברבר באוכל בקירש הרמ"הרמיירי
 בשם הטור רהא הלז התירוץ סתר מעצמו רבוהלחם
 הרמב"ם על רפליג כר"י ליה ראית כתבהרמ"ה
 מן הולר הכשיר הכי משום ספק קירושי הויולעולם
 אבל ע"ש, מררבנן אלא האיסוד הוי רלא משוםהשני
 שפיר אתי הנ"ל הרשב"א בשם רפירשנו מאילפי

 לו סבירא ולעולם פרוטה רשוה בפריש הרמ"הדמיירי
 להא חיישינן לא להכי פרוטה כאן שוה ואינוכשמואל
 לפרש מצינו כן להראב"ן רפירשנו וכמודשמואל
 הרמ"ה.לרברי
 ררב לעיקר שם רמסיק סופר החתם על לי קשהאבל
 ס' מרף מקשה רהמררכי משום כשמואל לו סביראלא

 רחיישינן עפר כור לי שיש מנת על קירושיןבטם'
 כוונתיה ופירש וכו' ותירץ הים במרינות לו יששמא
 לא להכי פנויה בחזקת לה מוקמינן רהכא סופרהחתם
 הקירושין התם אבל במרי פרוטה שוה לשמאניחוש
 לה איתרע וכבר התנאי בקיום הוי והסמק הםברורין
 פרוטה שוה לשמא רחייש לשמואל אבל פנויהחזקת
 בית בין מחלק אינו פנויה בחזקת אוקמה ולאבמרי
 פנויה בחזקת רמחמיר אזיל ולטעמיה לרהכא עפרכור

 מקום מכל ממש רומה שאינו הגם ע"מ רףבקירושין

נדמות
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 רקיימא ולמאי מרב מפי מחמיר רשמואל ראיהכדמות

 חיישינן ולא כשמואל הכא לן קיימא לא כרב התם5ן
 רבנן רפרשו אטרינן ושפיר במרי פרומה שוהלשמא
 כשמואל להו הםבירא כהסום ולא משפחה מהךטםורא

 להו םבירא ובוראי הוי ררב אתיי הא רםוראפירש
 לה רמוקמינן משום לרשמוא5 ליתא הא ולרב רבןכרב

 ש5 רבן על בעיני גרולה ופ5א עכ"ל וכו' פטיהבחזקת
 רב ריתיב איתא '"ב בר4 הלא זה רבר שיאמרישרא5

 פרוטה שוה אי בה מעיין וקא ררב קמיה הייא ברשימי
 במרי פרומה שוה שמא היישינן שמוא5 והאמר 5אאו

 ובוראי קיימינן ברב הכא הלא היא קשיא מאילכאורא
 רבו רב על יפלוג לא בוראי בפניו תלמירו שימירב

 בקירושי כאן הנמ' ומרתירץ חםרא רב ע5 5קמןהנמ' כרתיריי לרשמואל ליה לית שימי הרב לתרץ להגמ'והוי
 בוראי םפת בקירושי אבל טפק בקירושי וכאןוראי
 כתב שם םופר החתם כשמואל 5רב לוטבירא

 לרשמואל חייש לא אילו יוםף ררב פירשדהריטב"א
 נמצא ע"ש וכו' מעשיו אהני 5א רהא מנגריה הוי5א

 יוםף רב יפירש הנ"ל הרש האור לרברי ליתא זה5פי
 לו םבירא לא ובאמת גימא אצריך בעלמא לחומרארק

 בהריא מוכח הנ"ל הרימב"א מרברי אבל ע,,שכשמואל
 ליה מרמנגיר כשמואל לו םבירא 5עיכובא יוםףררב
 מירי עביר לא. הא . כוותיה לו םבירא לאדאי

וכרפירשנו.
 פירש אישת מ"ה י"מ םימן מיימוניותהתשובות

 מכל כשמואל לן קיימא רלא הגם התשובהבאמצע
 פרוטה שוה וליכא ובשיערו ורבא כאביי פםקינןמקום
 חרי עכ"5 פרוטה שוה היה שעתא בהך רלמאעכשיו
 איכח 5עולם כן אם רפירשו כתום' ד5א נמירפירש
 אנ5 להראב"ן רפירשנו מה 5עי5 ועיין ע"שלמיחש
 נמי פירש מיימוניות הנהות רגם דמצאתיעכשיו

 רפירשנו במו למימר ליכא הא ולריריהכהראב"ן
 שם מייתי 5א רהא הגט' לשון רק רהעתיקלהראב"ן

 לומר אנו צריכין' כרחך ועל סהרי והאיבא הגמ'לשון

 גם 5היות יכול וה ולפי כתום' רלא לורםבירא
 רמהרי"ט וכפירוש כתום' רלא ט םביראהראב"ן
הנ"5.

 משני בי5רה אומרים ויש ר' םעיף 5"א םימןבאה'ע
 רוקא שמואל הבית ופירש כשר הולר ראשון גירשולא

 פרומה שוה שמא בע5מא חששא אלא באינומיירי
 הבנים אזי פרומה רשוה קול ביצא אבל אחרבמקום
 החלקת שהקשה ומה הרמ"ה בשם המור ממזריםםפק

 להו רםבירא משום ולאו בגמ' ראיתא מהאמחוקק
 ניחא הוי כשמואל להו םבירא ראי משמעכשמוא5

 לא שמוא5 הא להרמ"ה משפחה מהך רבנ! רפרשיהא
 אבל משני ולהוציאה מראשון גמ לענין 5חוש רקאמר
 רםברי משום לאו פירושו רהכי תירץ לזה כשרהולר

 להו םבירא אלא הולר על חשש ראיכא ולומרכשמואל
 הימב ובאר הקול מחמת חשש ואיכא ורבאכאביי
 להו רםבירא משום ולאו הנמ' אמר למה כן אם לוקשה

 הבנים הוי לא נמי כוותיה לן םבירא אי אפילובשמואל
 וקיימא כשמואל לן רקיימא לרירן והראיה ממזריםםפק
 רשמואל משום ולאו לומר ליה והוי כהרמ"א .נמי5ן

 משום אלא ממזרים םפק הוי לא נמי לשמואלראפילו
 להו רםבירא משום ול"ו ראמר השתא אבלהקול

 משום פרשי הוי להו םבירא הוי אי משמע וכו'כשמואל
 במקומה מחוקק החלקת של קושיתו כן אםרשמוא5
 עיינו שלא מפני להם גרם זה כל הנה עכ"ל,עומרת
 רםבירא משום ולאו רפירש הנ"ל הרשב"אבחירושי

 נמי ורבא אביי משום אלא פרשי לחור כשמואל5הו
 למעמא שייך ר5א להיכי הוי מינא ונפקאמרשי

 ע"ש ורבא אביי משום לה חיישינן הכי אפילורשמואל
 הוי רשמואל מעמא רשייך רהיכי להרשב"א חזיחהרי
 הולר משום נמי הששא ואיכא רשמואל משוםפרשי
 רלא מפרש רהרמ"ה שמואל הבית פירשלהכי

 פירש להכי כשמואל רלא 15 רםבירא פירשכהרשב"א
 הולר על חשש נמי ואיכא רשמואל משום ולאואליביה

 ראיכא הוא הקול . משום אלא להרשב"אכרפירשנו
חזשא
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 רפשקינן לרירן היטב רהבאר קושיתו זה ולפיחששא
 הגם חזינן הרי כשר הולר נמי ופמקינןנשמואל
 זהו אבל כשר הולר מקום מכל כשמואל לןרמבירא
 כשר רהולר מעמא שם ממיק שמואל דהביתליתא
 רחששא הר"י כשימת לו מבירא רהרמ"המשום

 רחששא להרמב"ם אבל מררבנן אלא הוי לארשמואל
 ממיק ולבמוף וכו' פמולים הבנים כן אם היאראורייתא
 אי ואפילו מררבנן אלא הוי לא להרמב"ם נסלעיקר
 במרי פרומה דשוה בירוע היינו מראורייתא חששאהוי
 עלמא לכולי במרי פרומה שוה אי ירוע באינהאכל
 מכל פרומה רשוה עכשיו ביורע אפילו כשריםהבנים
 מקום מכל לעדים יודע היה לא הקירושין בעתמקום
 משפחה מהך דפרשי רבנן זה ולפי עכ"ל, כשריםהבנים
 להרמב"ם ראזי במרי פרומה דשוה ידוע רהיהמיירי
 רחיישי משום ולאו ואמרו ממזרים מפק הםהבנים

 פרומה שוה דהיה פה שיצא הקול משום אלאלרשמואל
 משום ולא רבנן פרשי להכי הקירושין בעתבמקומינו
 מיירי כשמואל המהבר דפמק הא זה ולפירשמואל
 דאורייתא חששא והוי במרי פרומה רשוהבירוע
 דכתב הא זה ולפי מררבנן אם כי הוי לא ידועובאינו
 פרוטה שוה אי ירוע באינו טיירי כשר הולרהמחבר
 כשד הולד גם להכי דרבנן חששא אלא הוי ולאבמרי
 באיזה פרומה דשוה לן ~יוע אי זה ולפי עלמאלכולי
 ממזר. מפק הולד הוימקום
 לעולם מתחילה דפירשנו כמו לע"ר לי נראהאבל
 כשד הולר דכתב והא כשמואל לו מביראהרמ"ה
 הוי שפיר זה ולפי פרומה דשוה ירוע באינומיירי
 משום ולאו הנמ' דקאמר הא שמואל דהביתתירוצו
 דשוה בירוע שמואל רמיירי כשמואל להורמבירא
 משום אלא פרומה דשוה ידוע אינו הוי הא והכאפרומה
 משום אבל פרשי להכי פרוטה שוה רהיה שיצאהקול

 פרומה רשוה ובירוע פורשים היו 5א לחודרשמואל
 ממזד. מפק הולד הוי לשמואל מקוםבאיזה
 הביא י"ט מ"ק א' מימן אה"ע ישע בגדיהם'

 רהשמיט הא כתב מקירושין הרא"ש על פזיעמרת
 רב אתי רעיקר משום רכוחלא ראבנא מוגיאהרא"ש
 ולרירן הקול מחמת דאמרינן לאשמועינןחסדא

 גמ בלא לשני אמורא היא הכי בלאו כשמואלדפמקינן
 לן אתי מאי כן אם לרשמואל דחיישינןמראשון

 פרומה שוה היה לא בודאי אי אפילו רהא5אשטועינן
 שמא רחיישינן כהסום מראשון נמ בלא לשני אמורהנמי
 דינא -להך הרא"ש השמימ ולכן במדי פרומהשוה

 לרבריו להבין זכיתי ולא ע"ש, אליו השיג ישעוהבגדי
 המוגיא הרא"ש השמימ דלמה קשה אכתי רהאהק'
 סקום מכל כשמואל דפמקינן לרירן דאפילו חמראורב
 ראינו ברבר בקידש חרש רין חמרא מררבנלמור
 מחמת אמורה מקום מכל לרשמואל רליתאמתקיים
 לשימתו אזיל רהרא"ש אמרינן אי ואפילוהקול

 ראינו ברבר אפילו ולרירהו התום' כשימת לוומבירא
 שוה שמא דחיישינן לשמואל לו מבירא נמימתקיים
 אכתי פז העמרת של לתירוצו הוי ושפיר במריפרומה
 ואזי פרומה דשוה לה בפדיש הוי מינא נפקא האקשה
 בשם לדשמואל'כהנ"ל ליתא כאן פרומה שוה אינהאם

 היה ואכתי הקול מחמת אמורה הכי אפילוהרשב"א
 ואולי להשמימ ולא הנ"ל המוגיא להביאלהרא"ש
 רסבירא מינה שמע המוגיא מרהשמימ למימרמצינו
 הנ"ל המלך השער רהביא המור כשימת להרא"שלו

 הכו בלאו כן אם לרשמואל חיישינן נמי בפרישראף
 העמרת דברי הוי ושפיר מרשמואל לשני אסורההיא
 הנ"ל.פז

 דאמרינן הא נמי פירש מ"ח מימן ז' חלקהררב"ז
 ולאו הוי פירושו כשמואל להו רמבירא משוםולאו
 רמבירא משום אלא דפרשי הוא לבר להו רמביראמשום
 דאינו ברבר בקירש הוי מינא ונפקא ורבא כאביילהו

 ראביי איכא מקום מכל לרשמואל רליתא הגםטתקיים
 עצמה אשה לאותה חיישינן לדשטואל נמי איורבא
 ראביי לטעמייהו נמי צריכין משפחתה לאמוראבל
 הרשב"א קדמוהא כבר רהגמ' פירושא הנה עכ"ל,ורבא

הנ'ל
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 חרש רבר 5אשמועינן 15 אתי השני בתירץ אב5הנ"5

 הא הרא"ש השמיט 5מה 5ן קשה יהא אכתי זהו5מי
 נמי ראמרינן מוכח הא חמדא מדרב ה5א חמראדרב

 אבל למשפחתה אמרינן לא ומרשמואללמשפהתה

 הא וכתב שם הרא"ש על נתנאל בקרבןואיתי
 פטק דרבינא טשום חמדא דרב הא הרא"שדהשמימ
 שיצא דהיינו באייית עדים דאית דינא יהךכשמואל

 גמ' ע5 ממך איש אשת אימור 5ענין לה דניחושקול
 מירש עכ"5 5"ט מימן שם בהרא"ש והובא נוחליןדיש

 היק5נו אם אביי אמד קל"ה דמ בתדא בבאלמירושו
 כיון התום' ומירשו איש באשת נקל וכו'בשבויה
 הים במרינת עדים דאיכא שאומרים הכא קולדיצא
 ופירש לה חוש אמי בר נתן לרב רבא ליהאמר

 וכיון חליצה ב5א תינשא ולא כאביי לה חושהרשב"ם
 חדש פירש עלה מידש ולא טתמא הגמ' הרא"שדהביא
 למה כז אם הנ"ל ותום' כהרשב"ם נמי ממרשמהפתם

 היטב כשנדייק אבל חמדא רב דברי עוד להביאלו
 חמדא ררב המוגיא הדא"ש השמיט למה קשהאכתי
 לה חוש רבא דאמד להא מירש גרשום דרבינוטשום
 כאביי לאימור כהרשב"ם .דאשון מירש מידושיםשני

 יוטף כרב לה חוש דהיינו להתירא לה חוש שניומירש
 כאביי. לה חוש בהדיא הרא'"8 מירש ימדלאעכ"ל,
 מן להתירא יומף כרב לה דחוש למימעי ליתארלא
 לאימור 5ה דחוש הרשב"ם מירוש על ממיךהמתם
 כפירוש 5התירא לה דחוש למימר נמי ומצינוכאביי
 דרב מוניא להביא אכתי לו היה כן אם גרשוםרבינו
 הקול מחמת לה דחוש נמי הכא למרש כדיחמרא
 כתב ג' ה5כה יבום ג' מרק המגיר דהדב ועורלאימור
 רנפק ערים דאיכא אמרי הא הוי הרמב"םרגירמת
 לה חיישינן דלא פשימא הכי לאו דאי בהכי קלאעלה
 ודלא רין בכית מוחזק הקול שיהא בעינן דלאא5א

 בבית מוחזק הקול שיהא רבעינן והדשב"אכהרמב"ן
 ראיכא אמרי הא דגרם נמי הרא"ש זה ולמי ע"שדין
 היה כן אם חיישינן לא בעלמא לקול אבל משמעסהדי

 בעלמא לקול ראפילו חמרא דל לרברי להביאלהרא'ש
 הבית פסק בן ובאמת חיישינן נמי רין בבית הוחזקולא

 המגיר הדב בשם ע"ש י' מ"ק קמ'ז מימןשמוא5
 הרמב"ם.לרלת
 חמרא לדדב דהשמיט הא רהרא"ש 5י נראהו5כן
 מהנהו דמירש פ"מ רף גיטין במוף שכתב מה עלסמך
 לבטולי בעי לא ורבא דאביי קצת בהטמע עובראתרי
 זה ולמי עכ"ל, עמו ושוברו ללול קצת ברמי אלאקלא
 דף בקידושין לו קשה הכי ב5או דהרשב"א שפיראתי
 הרי מקורשת בעיר שמה יצא בהמגרש רתנן מהאי"ב
 לקלא חמרא רב חש 5א למה כן אם פירש מקודשת11

 בהו ולית נינהו קמן דהקידושין כיון הכי רשאניותירץ
 רבנן עיינו התם כדאיתא לקלא מבטלינן פרוטהשוה
 דאיקרש קלא דנפק גבי כראיתא פרומה שוה הווולא

 ודבא אביי חשו למה בן אם וקשה דתיחלהבאציפא
 קיימא והא משפחה מהך פרשו אמאי נמי ורבנןהכא
 קאמר גופו ואביי גוונא כהאי 5קלא רמבמלינן התםלן

 מבמלינן הכא רקאמר ע"ש, לקלא דמבמ5ינןההם
 בקרושי דבנן דהמו התם דשאני לומד יש עלמאלכולי
 קלא אלא וליכא פרושה שוה נתינה בשעת בהו הוהולא

 עריף הכא אבל מששא בהו ולית אקלא וקמובעלמא
 והשתא פרומה שוה הוה נתינה דבשעת ק5א דנפיקמפי
 ומשום היא קושטא ד5מה 5קלא למ~הש איכא רזולהוא
 עכ"ל, מינה רפרשי ורבנן ורבא אביי לה חשוהכי
 5קלא מבטלינז לא ורבא דאביי הרא"ש רפירש.וכיון
 כן אם לקלא חיישינן הכי ובלא עמו ושברו בקולא5א

 שוה היה נתינה דבשעת קלא דנמק חמדא דרבבעוברא
 הנ"ל הדשב"א כדפירש דזול הוא השתא רקפרוטה
 למה כן אם לקלא חיישינן בוראי היא קושטאדרלמא
 ממקינן אנן רהא חמדא רב לרבדי עוד להביאלהרא"ש
 גימין במם' כתב כבר הלא הקול משום ואיבשמואל
 ומכל עמו שוברו כן אם אלא קול לכל רחיישינןהנ"5
 הנ"ל. המימראהשמיט להכי לק5א חיישינן בוראי חמדא ררב בע*בראשכן

נהא
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 גרשום מרבינו השני למירש להקשות ליכאוהא
 והלא לקלא רבא חש לא כן אם להתירה להדהוש

 סבירא לא ורבא אביי דאמר לקלא רבא השבקידושין
 ליתא זהו אבל להקול היישי אלא הסדא לדרבלהו

 הרב דהביא הרמב"ן כמירש לו דסבירא למימרדמצינו
 לה דאסרינן הוא דין בבית בהוהזק נקול הנ"להמגיד
 למימר מצינו כן אם חיישינן לא בעלמא לקולאבל
 הוהזק דלא בעלמא בקול מיידי בתרא מבבאדהגמ'
 בקול מיירי בקידושין אבל היישינן לא להכי דיןבבית
 להלק מצינו נמי אי חיישינן להכי דין בביתדהוחזק
 דקמו קול בין לחלק דיש הנ"ל הרשב"א שמירשכמו
 מרומה שוה נתינה בשעת הוי ולא בקידושיןדבנן
 אקידושין רבנן דקמי קול בין לקלא חיישינן לאלהכי

 איכא הוזל ועכשיו מרומה שוה היה נתינהדבשעת
 מצינולמימרכמם'קידושין כן וכו'ע"שאם לקלאלמיהש
 מרוטה שוה היה נתינה בשעת רבנן דקמו בקולמיירי
 מיירי בתרא ובבא לקלא היישינן להכי הוזל עכשיואלא
 דמצינו נהי' מרומה שוה נתינה בשעת הוי ודלאבקול
 בהריא דכתב להרא"ש אבל גרשום לרבינו כןלמימר
 על עמו ושוברו בקול אלא קלא מבמלינן רלאבגימין
 הכא דליכא כהרשפ"ם לאיסורא לה הוש מפרשכרהך
 עמו. ושוברוקול

 לרברי לו קשה ז' רף קידושין גמם' שלמה חמדתהם'
 קאמר קידושין וקודם וכו' יוסף ורב ר"ההתום'

 והכמים הוב בשמר בהתקדשי ותימאכדמירש"י
 מקורשת מרוטה שוה בו ויש הנייד את שמיןאומרים
 לומר ויש ידועה היתה לא הנייר שומת מתחילההגם

 מרש"י לו קשה ולזה וכו' דהו בכל דאמרללישנא
 ממרומה רבציר משום דהו בכל מהני הכי משוםדמידש
 מהות אי מדומה שוה אי לן דספק בנייד אבל שוולא

 דלמא דעתה טמכה לא רהו בכל אף כן אםממרוטה
 בסימן הב"ח למירש הנה עכ"ל, מרומה שוה יהיהלא
 הוו שוו לא ממרוטה דבציר דמירש"י דהא הנ"לל"א
 ממרוטה מהות דשוו דאמשר דבר אף אלא רוקאלאו

 ולמי עכ"ל מקודשת נמי מרומה דשוה כך אהרומצא
 דמסמקא הגם מנייר קשה דלא למימר מצינו האזה
 אהר דמצא כיון אבל ממדומה פחות שוה אי מניידלן
 יכול זה ולמי מקודשת נמי פרומה דשוהכך

 דלא רש"י בכוונת פידשו התום' בקושיותלהיות
 אבל להו ומשמע שוו לא ממדומה דבציר אלאכהב"ח
 מקודשת הוי לא אי מרומה שוה אי לן דמסמקאדבר
 בוראי לתירוצם אבל מרומה דשוו כך אהר במצאאף

 של כמירושו הוי דש"י של דמידושו לומר אנוצדיכין
 תירצו ושפיד כהנ"ל ממרומה מחות דוקא רלאוהב"מ
 שמיר. אתי דהו בכלללישנא
 בסתמא איירי חסרא דרב רמעשה מירשנולעיל
 יוסף כעצמות ודלא להרשב"א דאיה מכאןוהבאתי
 ל"א סימן בב"ח עכשיו מצאתי להש"י תהלההנ"ל
 שוו לא ממרומה דבציד דמידש דש"י על דהשיגבהא
 שוה אי לן דמסמקא דבד אף אלא ומירש שידאיכמו

 כיון לישנא להך מקודם שומא צדיכין לא נמימדוטה
 דאי רעתה סמכא ולא מדומה דשוה שהן כמורקידשה

 גוונא וכהאי כלל הקידושין חלו לא מרומה שוהלא
 אי לן רמסמקא דכוחלא ובאבנא ראוררא בעובדאמיידי
 מקורשת מרומה שוה אי הכי אמילו לא אי פרוטהשוה
 הכל שמיר אתי זהו הנה ע"ש, מקודם שמוהא דלאהגם

 באבנא קשה אכתי הא לרש"י אבל הב"מלשימת
 שמוהא רלא כיון בסתמא אי מיירי במאידכוהלא
 תימוק לא אי מרוטה שוה אי נמי לן ומסמקאמקורם
 מקודם שמוהא רלא כיון מקודשת אינה הכי בלאוליה

 אבנא וכו' והילכתא ד"ה מ' ברף התום'כדמידשו
 אבנא כעין אלא מובות אבנים כשאד הוי לאדכוחלא
 אי מרוטה שוה אי לן דמספקא אלמא ע"ש וכו'שיש
 לא הא מקודם שמוהא דלא כיוו רש"י ולשימתלא
 פרומה. דשוה כך אהר דמצא אף מקודשתהוי

 מקורו הרמב"ם הוציא מהכא לע"ר לי נראהולכן
 מקודם שמוהא לא אם יוסף לרב ובין לרבה ביןרפירש
 ךמליגי אלא דמקודשת מרוטה רשוה כך אחרומצא

בהכי
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 משעת יוםף ולרב 5קיחה משעת מקודשת 5רבהבהכי
 שוה אי משער דהיה חמדא דרב 5ומד ומצינושומה
 ו5פי שומא משעת הפחות לכ5 מקודשת תהאפרומה
 בשומיתא יוםף רב איך הנ"ל קושיתינו מתורץ יהאזה

 שמוהא 5א ה5א כשמוא5 גימא דאצריך פמקראטא
 5פידושינו אב5 מקודשת הוי 5א הא יוםף ולרבמקודם

 משעת הוהאי דפלונתייהו א5א 5עו5ם היארמקודשת
 5רב אף שומא משעת אבל שומא משעת אילקיחה
 כשמואל גימא דאצריך פמק להכי מקודשת היאיומף
 פםקינן דאנן ו5דידן שומא משעת מעשיו אהנידהא
 כדפירש לקיחה משעת מקודשת היא לאמתכרבה
 אזי שומא צריכין דאינם בדברים מחוקקהח5קת
 5ה ובאמר הקידושין חלו נתינה ומשעת היאמקודשת
 מהדברים והיו מקודם שמוהא ולא פרומהדשוה

 כך אחר שמוהא אם אף דש"י 5דעת שומאדצריכין
 5עולם הרמב"ם ו5דעת מקורשת אינה נמי פרוטהושוה
 פירש מחוקק בח5קת עיין שומא משעת מקודשתהיא
כן.

 מפרוטה דבציר דש"י רפירש הא לפרש ליכאוהא
 הגט' דהביא מתחי5ה משום יומף לרב רק הוי שוה5א

 דרבה מעמא ע5 פירש לא יום4 ורב ררבהפ5וגתא
 שוו לא מפרומה דבציר משום שומא צריכין לא5הכי
 פ5יגי לא ע5מא כו5י רהו בכל הגמ' בראמר 5במוףאלא
 יומף רב גם מעם מאיזה פירש 5זה שומא צריכיזד5א
 אב5 שוו לא מפרומה דבציר משום 5רבה מודהנמי
 שוה אי 5ן רממפקא ברבר אף לרבה נמי הכיאין

 חמרא דרב להיות ויכו5 מקורשת נמי 5א איפרומה
 אי 5ו וממפקא כרבה 5ו מבירא דכוח5א באבנאנמי
 5יתא זהו אבל פרוטה משוה פחות אי פרומהשוה

 כשמואל נימא אצדיך דשלח יומף מדב 5ן קשהדאכתי
 בקידש רוקא 5ו דמבידא אזי5 5שיטתו הא יומףורב
 אבל שומא צדיך דאין שוה 5א מפרומה דפחותבדבר
 רלא כיון פרומה בשוה אף שומא הצריכיםבדברים
 כן אם רש"י לשימת מקודשת הוי לא מקורםשמוהא

 חדש אור כשימת ו5תרץ כשמוא5 גימא אצריך5מה
 ובלא גיטא אצריך בעלמא 5חומרא רק יומף ררבהנ"5
 ראי מהרימב"א השגנו כבר ה5א מעכב 5א 5הנתן
 ד5א כיון כרב נגדיה ש5ח 5מה בע5מא 5חומראנימא
 דב מביד כדחך וע5 מירי עביד 5א הא מקודשתהוי
 כדחך וע5 ז"ל הרשב"א פירש וכן ממש כשמוא5יוםף
 שוו 5א מפדומה דבציר דפירש"י הא 5ומר אנוצריכין
 אי 5ן דמםפקא בדבר יומף 5דב ובין לרבה ביןהוי
 כן אם לתרווייהו מקודשת הוי ו5א שוה מפרוטהבציר
 נ"ל ולכן עומדת במקומה קושיתינו לרש"יאכתי
 יומף לרב גם מקורו הרמב"ם הוציא מהכאלע"ד
 5רעת שומא משעת היא מקודשת קמא55ישנא
 5רעתו כן בהדיא פירש שם משנה בלחם עייןהרמב"ם
 5רבה בין דהא מקורשת מתמא לה בנתן _פמק5הכי
 משעת מקודישת לרבה אלא מקודשת היא יומף 5רבובין

 גיטא אצריך להכי שומא משעת יומף ו5רב5קיחה
 כהבית ודלא מקודשת הוי הא 5תדווייהו כיוןכשמואל
 אלא כרש"י הוי הרמב"ם דעת דגם דפירששמואל
 משנה והלחם משנה הכמף דפירשו כמו הויהעיקר
 הרמב"ם. בדעת מחוקקוהח5קת
 גברא דקדיש שם ראיתא הא שפיר אתי זהולפי
 5הו אמר פרוטה שוה 5א והא 15 אמרו דאמאבציפתא
 אמר ואישתיק שק5תא ביה דאית זוזי בארבעתיקדוש
 היא כלום ו5או מעות מתן 5אחר שתיקותא הוהרבא
 מקודשת היה מעות מתן 5אחר שתקה 5א אי האמשמע
 שוה אי אפילו כן אם מקודם שמוהא לא הא 5יהתיפוק
 הרמב"ם 5שימת אב5 מקודשת אינה נמי האפרומה
 מקודם שמוהא 5א הגם פרומה שוה דאי שפיר אתיהא
 מהכא להיות ויכו5 5רבה שומא משעת מקודשתהוי
 הנ"5. טקורו את הרמב"ם הוציאנמי

 רילן בגמ' גירמות שני הביא הזקן ר"יבתום'
 5ית והא ליה אמרו גדמינן גירמא 5חר ררבאבמעשה

 כן 5ו אמדו שם העומדים אותן פירש פרוטה שוהבה
 אמרה הוי גירמא ועור רשמוא5 להא 5הו מביראו5א

5יה
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 מרבריה שנראה פירש פרוטה שוה בה 5ית והאליה
 אזי כן נראה בלא אבל האגורה על אלא רעתהשאין
 -אינ" האגורה ואפילו שבתובה מה כ5 עי רעתההוי
 מקורשת פרוטה שוה בתוכה יש אבל פרוטהשוה

 לראשון מקורשת וקידשה אחר בא ואםוראי
 15 ואמרה דגרים הרמב"ם דעת נראהוכן

 הונא כהב. וגם כשמוא5 להלכה ומםיקוכו'
 ראינו ברבר בקירש הוי מינא ונפקא יהושע ררבבריה

 לררב חיישינן מקום מכל ליתא לרשמואל ראזימתקיים
 תצא וקידשה אחר ובבא מםפק ומקורשת הנ"להונא

 יהקרבן לו ואמרה גרים הרא"ש הנה עכ"ל,מתרווייהו
 ליה ואמרה. גורמים תום' שגם הוכיח פ"ז ם"ק3תנאל
 רפירש מאי הנה עכ"ל, כן גרים נמי הרימב"אוכן

 הרמב"ם בםפרי להיות יכול לו ואמרה גריםרהרמב"ם
 שלפנינו הרמב"ם בספרי אבל כן הגירםא היהשלפניו
 פרוטה שוה בה אין והלא 5ו אטרו בהדיא גרםאדרבאי
 אישות הלכות ה' פרק משנה ובלחם המגיר בהרבעיין
 רהרמב"ם לעיקר להוכיח לע"ר לי ונראה ע"ש, כ"הה'
 מיירי הא כן אם לו אמרה גרםינן ראי ליה אמרונרים
 הרמב"ם דעת רגם לעיל הוכחנו הא ובפרישבפריש
 פםק איך כן ואם הנ"ל המלך שער בשם לרשמואללותא

 פירש כן מרשמואל מםפק מקודשת באגורההרמב"ם
 רלא משום הנ"ל הונא מררב ולא המגיד הרביצמ

 הא כן אם לו אמרה גרים ואי ע"ש כוותיה לוםנירא

 ליתא הא ובפריש פרוטה שוה ריהא בפיישמיירי
 המגיר הרב באמת הנ"ל הרשב"א פירש כןלרשמואל
 לרשמואל 5יתא רהכא ואומרים חולקים ויש שםהביא
 בארבעה אלא באגורה לקדשה המקדש דעת היהש5א
 המגיר דהרב משום ליתא זהו אבל בה שהיוזוזים

 משום להחמיר הרמב"ם כרעת לעיקר המכיםשם
 רלא פםק הרא"ש הגם ע"ש לרשמואלרחיישינן
 שחזר הכא שאני רפירש רשמואל משום הכאחיישינן

 היא וגם פרומה משוה בפחות לקרשה שרצה ממהבו
 עכ"ל, פרוטה שוה שאינה ליה כשאמרה נתרצית5א

 ראם טעות קירושי כמו והוי פ"ט ם"ק הקרבןופירש
 פרוטה שוה לא שהציפתא מתחילה בעצמו יורעהיה
 זה ותירץ פירש צ' ובם"ק וכו' בציפתא מקרשה הוילא
 רגלתה ליה אמרה רגרים הרי"ף לגירםת אלאאינו
 פרוטה משוה בפחות לזה לאקרושיה בעי רלארעתה
 מנה לה נתן ראפילנ הוי לא קירושיז םפק אפילולהכי
 חשש ביה לית נמי מאתים אלא רוצה איניואמרה
 כן אם ליה ואמרו רגרים להרמב"ם אבל ע"ש,קידושין

 לא נמי בפריש זה ולפי טעות קירושי שום הוי לאהא
 בוראי רבר שום אמרה ולא הקידושין קבלה רהאמיירי
 הוי העיקר מוכח כוראי זה ולפי לרשמוא5חיישינן
 מיירי ולא לו ואמרו היתה הרמב"ם שלדגירםתו
 5ית והא אמרו שם העומרים אבל רבר שום 15מאמרה

 כשמואל. רלא להו דםבירא משום פרוטה שוהבה
 פריש ולא מתם בקירשה הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 פרוטה משוה רפחות ברברים לקיחה משעתמקודשת

 פרוטה משוה פחות להיות דיכול וברברים שוהלא
 שומא משעת מקודשת פרוטה ושוה כך אחרושמוהא
 לא כאן פרוטה שוה אינו ובאמת פרומה רשוהובפירש
 ולא אחר במקום פרוטה שוה לשמא לאהיישינן
 מחשב אינו המצוה של ושויה הוזלה לשמא נמיהיישינן
לממון,

 מ~. םיטי קענזעם פה תרע"ר נשא לם'י"ה
 החופ"ק. שאחעט יריריהשאול
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 מפרא מלא צנא ונקי זך טשנתו החו"ב המפ"ו הגאון להרב המערכה מאל"ק וברכה שלוםרוב
 נעבראמקא. אמאהא בעיר ה' לעדת הגאב"ד הרב שלימ"א: גראדזענסקי הירש צבי ר'כש"ת

 לכת"ד אנכי ונותן לנכון הגיעני כת"ר שלמכתבו
 רמידר הגמ נומח לי ששילח אשר על וברכה תורהרוב

 הכל ועשיתי פה לרב להיות שנתקבלתי קודםבקהלתי

 דיתבא מתא פה שמררתי בגט וכתבתי כת"רכדברי
 הגם בארות מי ועל מעינות מי וע5 מימזורי נהרעל

 בביח כדאיתא בארות מי להזכיר שלא נראה היהבעיני
 מי בכלל נכלל דבאדות מ"ז מ"ק קכ"ח מימןשמוא5
 עד שחופרין אלא מעיינות מי נמי בארות כימעינות
 שם אם בי בגימין כותבין אין להכי המעייןשנמצא
 אף בגמ מזכירין אין בארות מי אבל מעינות ומיהנהד

 תשובה בפתחי עוד ועיין עכ"ל, בארות מי שם ישאם
 מי אלא נהר שם 5יכא אם אף שםוהוכיח
 כיון ובפרמ ע"ש, מעיינות מי נמי כותביןבארות
 צריכין לא בודאי מעיינות מי וגם הנהר שםשכותבין
 אה"ע מ"ת ביהודה בנודע כדאיתא בארות מי5הזכיר
 ע,,ש, שמואל הבית של כוונתו כן ופירש' קט"ומימן
 מי גם וכתבתי כת"ר כדברי הכל עשיתי מקוםמכל

 הראשונים גימין ע5 לע? להוציא שלא כדיבארות
 בנ~לתינו.דנמדרו
 שם ביהודה מהנודע קושיתו כת"ר שתירץ טהאבל
 מי בכלל נכללו בארות דמי הנ"ל שמואללהבית
 משני יותר מהעיר דרחוק בהמעיין ממהרי"קמעינות
 דאין בארות מ5אה העיר וכל מזה יותר קרוב ואיןמילין
 הגט טעיינות כתב ואם מעינות ולא בארות 5אלכתוב
 לכתוב דאין שכתב דמה כתב שם יומף והביתפמול
 בארות 5כתוב ויש להגיה צריכין אלא הוא סופרמעות
 אבל רחוק שהמעיין מפני אם פירש לא דגר שלומעמו
 היה העיך סיפוק שהרוב מפני המעם אי כשרבקרוב

 פסול נמי העיר תוך המעיין בהיה ואפילומהבארות

 ואינו רבים לשון מעיינות שכתב מפני הוי המעםאו
 ומעתה ביהורה להנורע קשה ולזה ע"ש, אחד מעייןאלא
 מהעיר 5גמרי המעיין יופמל למה קשה שמואללהבית
 ומשמעות מעיינות בכלל הוי והם בארות כאן ישהרי

 בכתב מוכח הרי פמול לחוד מעיינות בכתבמהרי"ק
 הנ"ל שמואל כהבית ורלא פמול בארות מי עלמעיינות
 מיני לכל כולל הוא מעיין דשם כת"ר תירץ ולזהעכ"ל

 כן גם יצא לא מקום ומכל בכלל בארות ואףמעיינות
 מעיינות שם דיש היכי הלכך ממש מעייןמפשימותא
 אבל דמי שפיך מעיינות רק שניהם על ובתבובארות
 מפי גרע מעיינות וכתב בארות רק מעיינות שםכשאין
 לאמת ביון העיר זה שאין ולימא לממעי דאתימשום
 עכ"ל. מעיינות שםאין

 הנודע לשיטת נכונה כת"ר של תירוצו הוילכאורא
 ליה מבירא עלמא כולי לא באמת אבל הנ"לביהודה
 דנחלת איתא מ"ו מ"ק קי"ד סימן נקי קב דבס'כוותיה
 הוי רבאר לעיקר לו ומבירא עליו השיג מ' מימןדוד
 הנם מעיין נמי הוי באר דהא לעולם מעייןבכלל

 מי על דיתבא לתרווייהו דכותבין איתאבמהרי"ק
 תרי אדם בני בלשון משום בארות מי ועלמעיינות
 טעם אין אבל דמילתא לרווחא אלא זה ואין נינהומינים
 בכהב איתא גופו במהרי"ק ואף זה בשביללפומלי
 יש הא באמת אבל לפסול באיות מי במקוםמעיינות

 ייט כן אם שם הגיה ביהודה הנודע וגם סופר מעותשם
 ביש דהיינו בארות במקום בורות להגיה מוב יותרלנו
 במקום אבל פמול בודאי מעיינות וכתב בורותשם

 אילו זה ולפי עכ"ל, כשר בודאי מעיינות וכתבבארות
 וכתכ בורות מי שם שיש בעיר כת"ד של תירוצוהיה

 בורות מי נמי כולל דמעיין נהי פמול בודאימעיינות
אבל
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 בודאי מעיינות וכתב בורות רק מעיינות שם באיןאב5
 מעיין הוי הנמ' 5לשון ובין תורה ל5שון בין דהאפמול
 אדם בני ללשון נהי ומעיין באר אבל להוד ובור5הוד

 הכל ובאר מעיין הוי התורה בלשון אבל מינים תריהוי
 ואכתי כשר בודאי באר במקום בכתב הלכךאהד

 עומדת. במקומה שמואל הבית ע5קושיתינו
 מופר דהחתם משום כת"ד דברי צדקו אכתיאבל
 הוי דהעיקר להלכה ממיק ל' מימן שני הלקאה"ע
 איכא מעיינות וכתג בארות רק באיכא ביהודהכהנודע
 הגם איכא רבה וטעמא שינוי דהוי משום ופמולקילסול
 מקום מכל ההפירה אהר נובע מעיין נמי הוידהבאר
 דמשוך למעין דמי ולא בור כמו והוי ככלי עצורהוא
 להוד בארות אלא כאן אין אם להכי וכו' מימיולחוץ
 הוא וכן עכ"5 ושינוי פסול השש איכא מעיינותוכתב

 עיר גבי א' מ"ק לקט בשבלי במופו גיטין במיבנמי
 5כתוב דאין הפומקים מדברי הנראה כפי כתבפעשט

 כן שאין מה וכו' בארות במי דספוקם במקום מעיינותמי
 דמהרי"ק חששא לנו יש מעיינות מי ועל יכתבו אםכאן
 ותירוצו כת"ר לרברי צדקו אבתי וה ו5פי עכ"לוכו'
 נכונה.וווי

 י"1 מימן גיטין מערכות המר שדי בם' ראיתיאבל
 כתב באם לה5כה ממיק במקום אם ד"ה י"נמ"ק

 קודש מקראי מכמה כשר נמי מעיינות בארותבמקומ
 שם שאין בעיר בכתבו 5הכי מעיין נקרא דהבארטוכח
 המנהנ לשנות ואין כשד מעיינות וכחבו בארותאלא
 שכתב עיירות כמה גיטין בטיב דראה שם כתבועוד
 מנהנ לקבוע בבאים דודאי וממיק בארות מיעל

 לומר יש ובארות מעיינות שיש במקוםלכתהילה
 אכת* זה ולפי עכ"ל, שם כשנמצאים שניהםדכותבין

 לומר אנו צריכין אלא עומדת במקומהקושיתינו
 לשימת דרבוותא בפלונתא ת5יא כת"ר ש5דתירוצו
 5יה דהוי במקום וכתג נהר שם ביש ביהודההנודע
 גוונא האי דבכי יצא לא מעיינות וכתב בארותלכתיב
 בפתהי עיין לה5כה אב5 מעיין בכלל באר הוילא

 ראיתי וכן דכשר להלכה נמי ממיק 5"א מ"קתשובה
 ר' הגאון הרב בשם גיטין בה5כות אב"י הידושיבם'

 גארות לכתוב יש דלכתהילה זצ"5 שמחהאליעזר
 אותו לפמול השש חי1 מעיינות וק בכתבוובדיעבד
 נמ תרווייהו דלכתוב שלנו מניטין הנומה אבלע"ש
 לכתהי5ה לקבוע כתב דהא כהנ"5 15ה המכים המדהש,די
 ע"ש. שניהם לכתוביש

 15 יש דהנהר היכא שם ממיק תשובה דהפתהיאלא
 בארות במקום מעיינות כותבין אין בוראי ידועשם

 בכלל דהוי לומר מצינו ידוע שם לו דאין היכיבשלמא
 5ומר אפשר אי ידוע שם 15 כשיש אבל מעיינותמי

 בפני שם 15 יש דהנהד כיון הנהר מי על קאידמעיינות
 צריכין אלא בארות מי על מעיינות נכתוב והאיךעצמו
 מברימק מהרי"מ בשם בארות ומי הנהר שםלכתוב
 שם לנתוב צריכין 5ה5כה מיטי בקענזעם זה ולפיע"ש
 נמצאים הרבה מעיינות דהא מעיינות מי וגםהנהר

 בארות. מי וגםבקהלתינו
 תחת אינו המד השדי דהביא הנ"5 המפריםהנה
 גא, אי הנ/'5 הפמוקים הביאו הם אם בהם 5עייןירי

 מעיין כתבו אם שמוא5 להבית ליה ממפקא מאילכאורא
 מקרא הלא לא או כשר אם באר לכתוב ליה דהויבמקום
 היי בפ' דכתיב מעיין בכלל הוא דבאר בתורהטפורש
 הנה וכו' המים באר אל 5עיר מהוץ הגמלים ו,ברךשרה
 כדה ותמלא העינה ותרד וכו' המים עין על נצבאנכי
 דההליף הזינן הרי ובו' לשאב הבאר אל עוד והרץוכו'
 דהע לבור ממעיין ההליף כך ואהר למעיין מבארלשונו

 על נצב אנכי אמר ו5במוף המים באר כתבמתהילה
 הכי ולבתר מעיין בבלל הוי דבאר משמע המיםעין

 בכלל הוי דבאר משום לבאר ממעיין הפעם עודהחליף
 משום 5יתא זהו אב5 באד בכ55 נמי הוי ומעייןמעיין
 כ' בפמוק שם מפרש דהמלבי"ם משום איריא 5אהא
 ומוכן צלולים מים הם שהעין לבאר עין בין הבדלדיש

 5שם גדול באד יהפדו המעיין ולפני האדםלשתיית
 ויברך כתיב ולכן בהמות להשקות והוא המעיין מייזלו

חנטלים
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 המים עין ע5 נצב הוא אבל המיים באר אלהגמלים
 הגמ5ים לשתות אב5 אדם של לשתייה שעומדעבוד
 ראיה שום אין זה ו5פי עכ"ל הבאר א5 ותרעבתיל
 וכדפירשנו הכי דשאני אלא מעיין בכלל הוי דבארמהכא
 פירושו הוי לכאורא הנ"ל המלבי"ם של לפירושוהנה
 נהדות ר"ה 15 ממייע ל"ט דף מביצה רש"ישל

 להלאה משך להם שיש נהרות מתמ היינוהמושכין
 מגומות יוצאין ואין הנובעין ומעינות 3ביעתןממקור
 ל' מ"ק תשובה ופתחי עכ"ל, הלאה לימשךנביעתן
 ומה נהר נקרא מה פשוט גט בשם וכו' בורות מיד"ה
 המימ משך באם משמע הנ"ל מרש"י הנה מעייןנקרא
 נביעתו ממקור מושך ובאינו נהר הוי נביעתןממקור
 אם דגם אלא עליו השיג פשומ, הגמ אבל מעיןהוי

 מבנין צינור שעושין אדם בני ידי על המעייןנמשך
 צינור ידי על המעין מי וממשיכין המים נביעתממקום
 נהרא המים לקבל שוקת הצינור לפני ובונין העירתוך
 מעין מי הוי דובא אם גשמים מי עם בנתערב ולכןמעין
 וגומות עיון צריך ובמחצה מעין מי על דיתבאכותבין
 הבורות פי כמו בנין הגומא פי על ובוניםהנובעים
 הנ"4 המלבי"ם של ולפירושו עכ"ל, באדותנקראים

 עין על נצב אנכי כתיב להכי כפשוטו רש"י דבריהוי
 הבריך אליעזר אבל נביעתו מקור ממש הואהמים
 אדם בני ידי על המים משוך דהוי הבאר אצלהגמלים
 המעין מי יילו שלשם גדול באר שחפרא מהמעיןרחוק
 בנמשך דגם פשוט הגט של לפירושו אבל ע"שוכו'

 דבונין והשוקת צינורות שעושין אדמ בני ידי עלהמעיין
 הלא לי קשה לכאורא מעין נקרא כן גמ המיםלקבל

 ולבמון המים באר אצל הגמלים דהבדיך כתיבהכי

 ולבתר העינה ותרד כתיב הכי ולבתר המים עין 15קרא
 אנו צריכין כרחך ועל הבאד אל עוד ותרץ כתיבהכי

 אנו צריכין בודאי לבאר ממעין 5שונו מדהחליףלפרש
 במקיד חילוק ריש רהמלבי"ם וכפירושו כרש"ילומר
 שמו הוי נביעתו ממקום ונרחוק מעין שמו הוינביעתו
 דבאר מהכי דמוכח נמי ו5ימא פשוט כהגט ודלאבאר

 דהפתחי 5יתא זהו באר בכלל הוי ומעין מעין בכללהוי
 מעיינות כתב בארות במקום אם משמו ממיק שםתשובה
 הדחק ושעת עיגון במקום אלא שינוי הוי איפכאאי
 שבת ממם' ראיה דהבאתי עכשיו אבל ע"ש להקליש

 5עולמ לפרושי מצינו או5י מעין בכל5 הוי דבארהנ"ל
 לן דאתי למעין מבאר 5שונו דהחליף והא פשוטכהגט

 פשוט כהגט 5ימא אבל מעין בכלל הוי דבאר5אשמועינן
 דלא נמי ולפרש שינוי הוי למעין מבאר בהחליףאי

 יותר אב5 הנ"ל הפמוקים לפרש לן קשה בודאיכרש"י
 טפי נכונה הוי המלבי"ם של דפירושו לע"ד נראהטוב

 מי בכלל הוי דבאר שמואל כבית הוי בודאיולדינא
 וכדפירשנו.מעין
 הנובעין ד"ה י"ג מ"ק שצ"ז מימן אברהם המגןהנה
 הלאה למשך נביעתן ממקום חוע יוצאין שאין פי עלואף
 כרחך על כן התניא בעל הש"ע העתיק וכן ע"שוכו'

 יוצאין ואין דפירש הא רש"י של כוונתו הםפירשו
 ממקום יוצאין שאין פי על אף פירש נביעתןממקום
 עיין נביעתן מגומת יוצא מעין דמתם משמענביעתן
 ה5א כן פירש מ"ה ס"ק ראשון גט במדר נקי קבבם'

 לומר אנו צריכין כרחך על פשומ כהגמ נמי הםפירשו
 כרחך על למעין מבור אליעזר גבי הפמוק דהחלי4הא

 וכן מעין בכלל הוי דבוד משום לומר אנוצריכין
 וכדפירשנו.איפנא
 בשבת דאיתא מהא ראיה להביא לי נראהאבל
 טהור המיטלמל מעין רב אמר ל"הדף
 מימלט5 מעין לך ואין ופידש"י מרים של בארהוזהו
 טפי אמר לא למה לכאורה עכ"ל, מרים של בארהאלא
 מעין בכלל הוי דבאר מש"ע מהור המימלטלבאר

וכדפירשנו.
 כתבו .אם זה ולפי שמואל הבית כשיטת הויוהעיקר

 שמות לם' י"א ובעה"ח דמי שפיר מעיינות בארותעל
 באמעריקא מימזורי מיטי קענזעם עיר פה לפ"קתרם"ח

 שאחעט. ידידיהשאול
 .החופ"ק
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 ה'סימן

 היה אשר זצ"ל, ראזענפעלד זכריה יומף ר' כש"ת מוע"ה לחו"ב המפדרמם הגאון הרב ידידילכ"ש
 לו ושלחתי גפ שמדרתי בעת טדוע טמני ושאל לואים, מאנפ בעיר המפרדים לקהלות הגאב"דהרב
 אחד נהר אם כי זכרתי לא מדוע הגפ על ועירער שלה הגפ לדאים במאנפ דרה שהיא לאשהלמדר
 נהרות שני על דירנבא שם נכתב )5אנרקארטע( שקורין במאפע והלא מימזורי נהר על דיתבארהיינו
 דקורין הא כת"ר של ולדעתו במימזורי הנהר ונופל קאנזאם ושני מימזורי נהר אחדדהיינו

 קאנזאם לקהלתיט 3ם קורין הנהר שם ועל קאנזאם ושמו נהר שם שיש טפני קאנזאםלקהלתינו
 עכ"ל. בגפ אותו זוכרים אינם ולבמוף קאנזאם מקהלתיט הנהר עיקר הוי הא זהולפי

תשדבה
 הנקראת רקה5תינו להוריעלכת"ר צריךאנכי רברראשית
 הא5ו והערים גרולות ערים 5שני נחלק סיטיקאנזאם
 ער רהיינו גובערנעם( )שקורין סטיימם לשנישייכים
 ומשם מיטזורי סיטי קאנזאם נקראת סטיימ-5ייזרחוב
 רשייכים רהיינו קאנזאם, סיטי קאנזאם נקראתואילך
 והנהר ריבארען בלשונינו ונקראת קאנזאם5סטייט
 אי וארמורע5 לריווערווי5 ריבארען בין מפסיקסאנזאם
 להם ויש קאנזאם 5טמייט שייכים הם וכו5םוואינדעט
 ושכר וי"ג י"ש מכירות כמו שונים ומנהגיםדינים
 ובמיסזורי שם למכור אסוהים החריפים משקיםושאר
 נהר אם כי שם אין ואילך ומדיבארען למוכרםמותר
 וגם מיסזורי בנהר שם נופ5 קאנזאם רהנהר משוםאהר

 אנן ניהזי ועכשיו אחר נהר אם כי שם איןבוואינרעט
 שחהו נהר וכל ר' סעיף קכ"ח בסימן כתבהרמ"א
 מסנו טסתפקים אפילו כלל לכותבו אין העיר5תחום
 תוך הוא ואפילו פוסלים יש בתבו אם בריעברואפי5ו
 כל כן אם אלא כותבין אין העיר לעיבור חוץהתחום

 לומר שייך רלא הוי שלו וטעמא ממנו העירתשמישי
 ואזי נהר על יושבת אינה הזאת עיר כי נהר עלריתבא

 כשיושבת אבל אהרת עיר שהוא ויאמרו העיר שינוי.הוי
 וכשר הנהר שינוי הוי אחר הנהר על אלא הנהרעל

 י"ג. ס"ק שמואל הביתעכ"ל
 הוא לעולם קאנזאם רהנהר רילן בנירוז זהולפי
 כי מיסזורי סיטי מקאנזאם העיר לתהום חוץעומר

 רינא פי ועל מיסזורי נהר אם כי שם איןבמיסזורי
 לעיר שייך קאנזאם נהר ארם בני 5לשון וגםרמלכותא
 קאנ- הנהר שם בגט לכותבו אין 5כתחילה בוראיאחרת
 לחור. מיסזורי נהר אם כיזאם

 ריתבא כתבו אם בריעבר אפילו לע"ר לי נראהויותר
 שעוטד מנהר טפי וגרע פסול יהא קאנזאם נהר עלנמי
 הגם בשם כ"ה ס"ק תשובה הפתחי רהתם לתחום1,וץ
 בנירון אבל הרחק ובשעת בריעבר הגט מכשירמשוט
 ושעת בוייעבר אף רפסול יורה פשוט הגט נםרילן
 שקורין רואר הבי על סכתב יכתבו אם רהאהרהק
 ימסרו לא קאנזאם סיטי בקאנזאם למוסרו)פ"סט(
 ממש ונחשב אחרת סטייט רהוי משום במיסזוריאותו
 מים- נהר אם כי 5הזכיר צריכין אין בוראי אחרתלעיר
 טיסזויי סיטי כקאנזאם גט שכותגין בעת לחורזורי
 ולכן בקאנזאם אף העיר בכל שהולך הנהר עיקרדהוא
 שם זכרו שלא הראשונים גיטין ע5 5עז להוציאאין
 קאנזאם.הנהר
 רהא קאנזאם נהר משום לאי ברבר ספיקא איכיא איאב5

הוי
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 דיש משום לן ממפקא א5א וכהנ"5 אהרת מממיימהוי
 מימ* בקאנזאם ממש עומד והוא אחרת נהר עודלנו

 ונופל בקה5תינו ממש והולך בלו-דיווער ושמומימזורי
 ומשם ממ' ,15, ברחוב הנהד והו5ך מימזודי בנהד כןנם

 צריכין אם דינו סה בקה5תינו רחובות 5שארהומשך
 איך 5מיחש ליכא נמי והא לא אי שלנו בגימיןלהזכירו
 ומעולם ריוועד בלו נהר ע5 נמי דיתבא עכשיויכתבו
 הראשונימ גימין ע5 לעז ויוציאו ש5נו בגימין כתבולא
 שכתבו דבעת כן לומד הכא שייך 5א אותו זכרושלא

 עמדה דיווער ב5ו הנהד היה פה גימין דלפניהדבנים
 זוכדין שאין כמו אותו זכרו 5א ו5כן העיד לתחוםחוץ
 נמשכו אשר שנים איזה דזה א5א קאנזאםנהד

 כולם עכשיו ונקדא 5ה הממוכים הכפרים כללקה5תינו
 התחלם בתוך עומדים והכ5 מימזודי מיטי קאנזאםעיד
 ו5א התחום בתוך עכשיו עומד דיוועד בלו הנהדוגם
 כתב הא ושם חדשה נהד לעיד נתומף כמו אלאהוי
 מהרי"5 בשם י"ז מ"ק קכ"ח במימן שמואלהבית

 הראשונים ל5עז חוששין ואין חדשה הנהדדכותבין
 להזכיר צדיכין זה ו5פי עכ"5 פדמום לו' דיש נהדרשאני
 לע"ד נראה מקום מכ5 ש5נו בגימין דיווער ב5ונהד
 בלו דנהד בגמ מזכידין אין נמי דיווער ב5ו נהדדגם
 נהר הוא בקה5תינו מקום מכ5 למרחקים דנמשךהגם
 יכו5ין גדו5ות מפינות ואין מימזודי מנהר ונמשךקמן

 הטור על יוסף והבית הוי לרחו*ן מקום דק בהלעבור
 הוא קמן נהד ואם וכו' הנהד אם ד"ה קכ"חמימן

 הוי נהרות מי ע5 אי מעינות מי ע5 העיר באותהוכותבין
 כמה יש אומבאך נהר בעירנו כמו בכ5ל נהרהאי

 הכי אפי5ו ודיחים וצביעה כבישה ע5יהםתשמישים
 עכ"ל, פה שישנו דונאוו נהר וכן מעיינות במיכלולה
 בודאי כן אם מעיינות מי כותבין הא בקהלתינווכיון
 אלא ב5ל להזכידו צדיך ואין מעיינות במי נכ5ל ב5ונהד
 . בגמ. להזכיד דצריכין הוא לחוד מימזורינהד

 לכתוב צריכין אי לן דממפקא כיון למימר ליכאוהא
 להזכיי ש5א לומר ניחא ונודאי לא אי ב5ו חנהד שםנמי

 מתם אלא יזכדו לא מיסזודי נהר אפילו כ55 הנהרשם
 פשוט הנמ בתב הכי דבלאו נהדות מי ע5 דיתבאיכתבו
 וכהב הנהר שם לכתוב בנהגו הרד"ק בשם 5'*דמ"ק
 מיידי דהתם נהי עכ"ל, כשד הגט מתם נהר עלדיתבא
 נמי לכתוב צריבין אי לן דממפקא הכא אב5בדיעבד

 לכתוב לכתחילה דליתקן להיות יבול לא אי דיווערבלו
 בשמות גיטין דהמיכ ליתא זהו אבל נהדות עלדיתבא
 נהדות ג' או ב' שם יש ואם בתב ב"ח מ"קעידות
 יש דמפי ונדאה ידוע שם 5הם אין 5שנים אוולאחד
 על דיתבא מ5כתוב מתם נהדות מי ע5 דיתבא5כתוב
 דהא אחר נהד שם אין כאי5ו דמיחזי 5א ותו פ5ונינהר
 ש5א 5ומד שיש 5בד ידוע שם לו שיש הנהד שםבכתוב 5הכשיי יש ובדיעבד כשד נמי הנהדות שם מזכירבאינו
 שמם נדע שלא לפי כתבם לא ד5כך 5ומר ויתלוימעו
 ספני מכשידין מעמא דמאי אנן ניחזי ועכשיועכ"5,
 שלא שיאמדו מפני אחדת עיד שהיא 5ומר ימעוש5א
 א* שמם ידוע שאינו בנהרות הכ5 שייך זהו שמםנדע

 ידוע הנהרות הלא די5ן בעובדא אבל כו5ם אידובם
 לא ובאם שמם ע5 מפיקא שום בהם 5נו ואין 5כ5שמם
 ו5פי אחרת עיד שהיא 5ומר ימעו בוראי- שמםיבתבו
 להזכיד 5נו היה בודאי לחוד מעמא האי משום איזה

 צדיך אין ד5עיל מעמא משום אלא דיווער ב5ושמם
 דיוועד. בלו הנהר שם5הזכיד
 בלו נהר להזכיד צריכין אין בודאי כי לי נראהועוד
 כבר הלא לא אי 5הזכידו צדיכין אם 5ן דממפקאכיון
 5בנוס יש יותד תמיד וכן המימן במוף 'הדמ"אבתב
 דבחמד טעמו הגד"א ופירש שנוי מלמפק חמרון5מפק
 אפילו פומלין יש ובשינוי בדיעבד ע5מא 5כוליכשד
 זה ולפי ע"ש, וכו' בכך נפמל לא חמרו שאילובדבד
 לחוד מימזודי נהד אם כי להזכיד ש5א נכון יותדבודאי
 ובפדט כשד בדיעבד נמי הנהר שם בחמד אפילודהא
 אם בד"ה שמחה רבינו ביטם יוסף הבית כתב נבדהלא
 דאפילו הגהדות בענין כך כל נפקותא דאין וכו'הנהר

**"*  י ניש 



89יך*יך*יה ה'מימןתפארת

 אמעריקא, בארץ מיסזורי סיטי קאנזאם עיר פה להוציא אין טעמים הנר מכל ו5כן ע"ש, וכו' כשדשינה
 שאחעמ ידידיהשאול נהר אם כי להזכיר צריך ואין הראשונים גיטין עללעז

 מ4. סיטי קאנזאםהחופ"ק לפ"ק תרם"מ בשלח לם' י"ר ובעה"ח 5חוד,מיסזודי

---................

 ו'במימו

 יוסף זכריהו טהו"ר כש"ת מפרא מלא צנא ונקי זך כהצנהמ לחו"ב המפ"ו הגאון הרב ידידילכ"ש
 המפרדים. לקהל לואים מאנמ בעיר הגאב"ד רב שהיה זצ"לרטזענפעלד

 נסדר איך הקודמת 5תשובתי כת"ר 5י שהשיבמה
 כת"ד ו5דעת טיסזורי סיטי קאנזאם בקהלתינוגימין

 5קהלתינו השייכים הנהרות כל בגמ 5הזכיר דצריכיןהוי
 קאנזאם נהר וע5 מיסזורי נהר על דיתבאדהיינו
 אפילו שכתבתי מה וע5 ב5ו נהר ועל ריווער קאהמכונה
 מכל דכשר לתהום חוץ שעומד נהד בכתבו פשוט5הגמ
 דקהלתינו משום מפי דגרע דפסו5 יודה הכאמקום
 5תהום מהוץ וגרע )גובערנעם( סטיימם 5שנינחלקת
 נמליאל בן שמעון ר' ד' דף מגיטין כת"ר השיג15ה
 עיר יצהק ר' ואמר 5הגמוניא מהגמוניא אפילואומר
 שני בה והיו שמה ועטסיות ישרא5 בארץ היתהאחת

 לומר הוצרך 5פיכך זה ע5 זה טקפירין שהיוהנמוניות

 ולפירושינו נחתם ובפני נכתב בפני להגמוניאמהגמוניא
 אינו 5הכי מזו זו שונים שלהם דהדינים סטייטםדשני
 מהנמוניא אפילו קאמר מאי כן אם אהת כעירנהשב

 מהגמוניא אדרבא הכא שייך אפי5ו מאילהגמוניא
 בפני 5ומר צריכין בודאי זה על זה דמקמידיןלנמוניא
 יותר מרהיק הנמוניא דוזילוק משום ונחתםנכתב

 מוכה בודאי לנמוניא מהגמוניא אפילו הגמ'ומדאמר
 את. בזרועו 5רהקו משוה אינו הנמוניות דהילוקמינה

 יולך שלא עושה הגמוניא הקפדת משום ורקהמקורבים
 שיאמרו 5קיימו מצוים עדים יהא ולא איפכא אי לזומזו
 עכ"ל. נהתם ובפני נכתנבמני

תשובה
 היטב כשנדייק אבל נכונים כת"ר דברי הוילכאורא

 טצוים עדים דאין משום הטעם הוי דהתם 5הדדי רמי5א
 זו כשרחוקים מיבעי לא שמעון ד' אמר 5הכילקיימו
 5ומף צריכין בודאי 5קיימו מצוים עדים איז בודאיטזו

 והוי מאוד הדבה מקודבין אפילו א5א ונהתם נכתבבפני
 אתי 5הכי ונחתם נכתב בפני 5ומד צריכין איןאמינא

 נמי מאוד הרבה מקורבין אפי5ו 5פעמיםלאשמועינן
 הגמוניות בשני דהיינו ונחתם נכתב בפני 5ומרצריכי!
 אחד יולך ש5א זו על זו ומקפידין אהתבעיר

 הא הכא אבל השניה מהנמוניא חבירו אצלמהגמוניא
 שהיא יאמרו ש5א הוי טעמו הנהר שם לכתובדצריכין
 הנהר בכתב בודאי יאמרו שלא טעמא ומהאי אחרתעיר
 פלוני נהר על דיתבא מתא עליה וכתב לתחוםמחוץ

 א5א העיר זו שאין שיאמדו מעסא שייך האלכאורא
 פשוט 5הגמ אפי5ו כתבתי שפיד להני אהרת עירהיא

 נהר על דיתבא מתא בכתב מקום מכ5 דכשר 15דסבירא
 יטעו בודאי מיסזורי בסטיימ עומד הוא ובאמתקאנזאם
 בקאנ- אלא סיסזורי בקאנזאם 5א הגט דכתבוויאמדו

זאם
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 להלכה ממיק הא עצמו כת"ר דהא קאנזאם מיטיזאם

 נהרות שני וכתבו מימזורי מיטי בקאנזאם ניטיןבכתבו
 בקאנ- ניטין יכתבו קאנזאם ונהר מים,ורי נהררהיינו
 אחרת נומח יכתבו קאנזאם למטייט השייך סיטיזאם

 ולכן בקאנזאם אלא במימזורי לא דנכתבו שיורעוכרי
 פמול. בדיעבד אמ גוונא האי בכי לע"דנ"ל

 נט בכתבו חדש רין עכשיו לן חירש כת"רהנן
 קאנזאם יכתבו קאנזאם למטייט השייך העירבחלק

 ירע לא בת"ר במחילת עכ"ל וואינרעט דמתקריאמיטי
 ששלחתי במכתבי היטב דייק לא ולמה שלנו העירהיטב
 ברחוב מקאנזאם המטייט מתחיל בריבאדען כילכת"ר

 שנופל קאנזאם הנהר יפמיק ריבאדען ולאחרמטייטליין
 אחד נהר אלא הוי לא ואילך ומשם מימזורי בנהרשם

 מתחי5 משם רחוק ולא ריווערוויל נקראת הנהרולעבר
 בשם כולם נקראים הנ"ל מקומות הנך וכלוואינרעט
 בכ5 כותבין וכן המרינה בלשון קאנזאם מיטיקאנזאם

 למימזורי משם ההולכת הקאר וגם שלהםהקאנטראקטען
 רקורין והא קאנזאם עליה וכתוב נקראת לאיפכאאי
 למקומות נחלקים גרולות עירות כל שררך וואינרעטלה

 המקומית ומכל ירועים שמות להם יש ולכולםהרבה
 מיטי קאנזאם בשם ונקראת גרולה עיר נע'שההנ"ל

 העי" מהמגרש שם רק הוי וואינדעט אבלקאנזאם
 נהרות שני על דיתבא מתא יכתבו באמ כתכתיושפיר
 רנכתבה ויאמרו יטעו קאנזאם ונהר מימזורי נהרדהיינו
 אפילו נוונא האי בכי כתבתי ושפיר בקאנזאםהגט

 פמול. יהאבדיעבר
 בקאנ- היושבים היהודים הגם כת"ר עוד דכתבוהא
 העיר בחלק הם שלהם כנמיות בתי מקום מכלזאם
 רק נמי שלהם החיים ונית מימזודי למטייטהשייך

 עכ"ל אחת לעיר הכל נחשב כרחך ועלבמימזורי
 דבאמת לו גרם ידיעה חסרון רק נמי כת"רבמחילת
 הבנין ועצם מפואר הכנמת בית להם ישבריבאדען
 קבוע מנין נמי להם יש ובוואינדעט דשם לקטנג'שייך

 ושייכים החיים בית להם דאין והא השנה כללהתפלל

 נחשבים יהא הכי משום נימא הכי מימזורי החייםלבית
 ביורטפ וגם שמענו ולא ירענו לא זאת אחתלעיר

 ומכל החיים בית להם ואין קטנות קהלות כמהנמצאים
 כותבין ואינם שלהם הקהלה שם על גיטין כותביןמקום
 באיזה מצאתי ולא החיים בית לה שיש העיר שםעל

 לכתוב ריש מגעת שירי מקום עד ופומקים בש"םמקום
 ובוראי שלה הקברות לבית השייכים העיר שם עלהגט

 . נאמר ולא 'הדברנשתקע
 קאנזאם לקרותה השם רקביעות כת"ר עור שכתבומה
 לעולמ להראות רהיינו קאנזאם הנהר שם על הואמיטי
 בראשונה נקבע שלה והשם קאנזאם נהר עלריתבא
 שם לה אין החלק ולאותו מימזורי בפלך העירלחלק
 שמה היה מקודם קאנזאם מפלך העיר והלקאחר

 מימי קאנזאם השם גם שמה המבו כך ואחרוואינרעט
 קוראים יש עכשיו רגם ממנה נשתקע לא וואנרעטוהשם
 קאנזאם מיטי קאנזאם לה קוראים ויש וואינרעטאותה
 השו"ב כי יריעהגרמלכת"ר המרון רק נמי בזאת גםעכ"ל

 לי סיפר וואימ יצחק ר' והחו"ב בתורה גדולהמופלג
 בת"ר של בקהלתו היוצא "פארשמעהער" במ"עדקרא
 המוציא אצל כת"ר יחקור אם בטח הנומער זוכרואינו
 רכתוב המקום לו יראה בודאי הפארשטעהערלאור
 שמ ומיפר מיטי קאגזאם נקראת 5מה הביעגראפישם

 היה ושמם אינריאנער אחד שבט שם ישכומתחילה
 עכ"5, מיטי קאנזאם שמם על נקראת ו5כןסאנמיני
 הנהר שם ע5 העיר את לה קראו לא לעולם זהולפי

 שם על נקראת הנהר דגם להיות יכול ואררבאקאנזאם
 שכתב מה אכל קאנזאם אותה וקראו קאנמיניהשבט
 גם קוראין ויש וואינרעט אותה קראו מהחילהכת"ר
 יש רק לא לכת"ר כתכתי דכבר ליתא זהו כןעכשיו
 כולם אלא כולם ולא דמשמע וואינרעט אותהקוראין
 אחר חלק רק נחשבת היא אבל וואינדעט אותהקוראין
 קאנ- מיטי מקאנזאם )פארשטאט( כטו העירממגרשי
 ומריווער- מריבארען כת"ר יעשה מה כן 5א דאםזאם
 מרע שכיב גט כמו לפעמים גיטין שם יכתבו אםוויל

וכדומה
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 שלהם הננמת בית אצל הרב שם ירור אם איונרומה

 בוראי זהו וואינרעט רמתקריא יבתבו שם נפהכי
 ינתבו רשם תימא וני נאמר ולא הרברישתקע

 גם נז אם ריבארעו רמתקריא אי ריווערווילרמתקריא

 רמתקריא אי )אפטאון( רמתקריא ינתבובמימזורי
 נחשבים נולם רהם אנולומר צריכין כרחך ועל)רחנטחן(
 מיט. קאנזאם אחר שם קוראין ולנולם העירלמנרשי
 הא ועור כרפירשנו רק הוי הרבר העיקר בוראיאלא
 ריקא קאנזאם מפלך להנהר קוראין אנגליאבלשון
 למה נן אם העיר קוראין הנהר שם על נמא ואיריווער
 אלא מיטי ריקא לקרות היה מיטי קאנזאם אותהקוראין
 נרפירשנו. הוי כרחךעל

 ראחרי ריווער בלו הנהר אורות נת"ר שנתבומה
 היח נבר פה גיטין לנתוב משהתחילו נראההחקירה
 ריש נראה נת"ר לרעת ולנן העיר בתוך בלוהנהר
 הנהי שם גם להזניר יש ובוראי והתחום העיבורלמרור
 רקהלתו בגט רנתוב מעיינות מי על להטמיך ואיןבלו

 מ"ק ונהרות עירות שמות בלקוטי גיטין במיבמשום
 זוטרא ושקיל רברבי רשביק לפקפק ריש כתבנ"ח
 בשם לנת"ר בתבתי 3בר הלא בעיני גרולה ופלאעכ"ל,
 נהי יש ואם ונו' הנהר אם ר"ה קנ"ח סימן יוסףהבית
 בעירנו נמו בנלל נהר האי הוי מעינות מי וכותב,ןקטן
 וצביעה כביסה עליהם תשמישים כמה ויש אומבאךנהר

 דונאי נהר ונן גמעיבות במי נללוהא הכי אפילווריחיים
 שביק סברא הך אמרינן רלא חזינן הלא ענ"ל פהשישנו

 שהביא הנ"ל נימין טהטיב והראיה זוטרי ושקילרברבי
 רהתם רילן לנירין רמי 5א ולע"ר שם עיינתינת"ר
 ריתבא מתא רארזיוויל רמתקריא רארוויל בעירמיירי
 רשם בהגיטין נתבו נן בארות מי ועל מעינות מיעל
 שם שביק רלמא שפיר שם גיטין הטיב פלפ5ולזה
 זהו מעינות סי ב~ל רהוי משום למימר ולינאהגהר
 הנהי רשביק זוטרי ושקיל רברבי שביק הניליתא
 לפירושי פירש בארות ומי מעינות מי ושקילהגרול
 שם הזניר רלא שאני רהתם רילן לעוברא רמירלא
 בוראי שייך בארות ומי מעינות מי אלא נללהנהר
 למימעי אינא רהא הנהר שם רהיינו רברבי שביקלומר
 הזנירו הלא רילן בגיטין אבל העיר שם זה שאיןויאמרו
 עוד ראינא משום אלא מימזורי רהיינו אחר נהרשם
 5א יאמרו בוראי רילן בניטין אותו הזנירו ולאנהר
 ולנן בהגט רנתוב מעינות מי בנלל נללוהו ולנןהימנו נרוי עור שם ראינא משום אלא אחרת עיר שהיאמפני
 שם אלא בהגט להזניר רלא מליקנא ובהא נחיתנאבהא
 סיטי בקאנזאם ניטין ינתבו ובאם לחור מיזורינהר

 נהרות שני בהגיטין שם ינתבו בוראי אזיקאנזאם
 ריקא רמתקריא קאנזאם ונהר מימזורי נהררהיינו
 פה לפ"ק תרם"ח משפטים לם' י"ח ובעה"חריווער,
 מימחרי, מיטי קאנזאםעיר

 שאחעט, ידידיהשאול
 מיטי. קאנזאםהחופ"ק

 ז'סימן

 הגאון הרב פובים ובמעשים בתורה ומסובל בהכמה האלוף וחביבי ידידי לאהובי וברכה שלוםרוב
 לואים. סאנמ מעיר האשכנזים לעדת הגאב"ד הרב שלימ"א אבראמאווימץ דובער ר' כש"תהחו"ב

 יצא אשר על סיטי קאנזאס מקהלתינו הניטין סירור רבר על לננון הגיעני תורה החירושי עםמנתבו
לעורר
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 ר' הגאון הרב מקהלתינו הניטין הסידור עללעורר
 ספרד לאנשי הגאב"ד הרב ראזענפעלד יוסמזכריה
 הנהרות כ5 פה 5הזכיר צריכין ולדעתו לואיםמסאנמ
 סמייטם לשני נחלקת עירנו הגם בקה5תינוהנמצאות
 מיסזורי לסמיימ שייך העיד רוב דהיינו)גובערנעם(

 הולכת אינה העיר של וברובה לקאנזאם שייךואידך
 הע*ר חלקי ובאירך מים?ורי נהר דהיינו אחד נהראלא
 הנהר, גם קאנזאם לסטיימהשייך

 5שם הולכת מיסזורי
 דקוראין כמו אי קאנזאם הנהר גם לשם דנופלתאלא
 ולרעתי אחד נהר ונעשית ריווער דיקא המדינהבלשון
 מתא סימי קאנזאם כתבו אם בדיעבד אפילוהדלה
 ריקא אי קאנזאם נהר ועל מיסזורי נהר עלדיתבא
 לתחום חוץ שעומד נהר מכתבו וגרע פסול יהאריווער
 דכשר הרחק ושעת בדיעבד 15 סבירא פשומדהגמ
 והשיג שם דהבאתי טעמים מפני דפסול מודה יהאהכא
 ר' ד' דמ מנימין הנ"ל יוסמ וכריה ר' הגאון הרבעלי

 ואמר להגמוניא מהגמוניא א4 אומד גמליאל בןשטעון
 שמה ועססיות ישראל בארץ היתה אחת עיר יצחקר'
 נכתב בפני בת לומר והוצרך ות הגמונ שני בהוהיו

 מהגמוניא אררבא אפילו מאי הנ"ל, כדברינו ואיונחתם
 העיר דשייך ונחתם נכתב בפני לומר צריכיןלגמוניא
 א' להגטון ושייך מהעיר ברחוק אבל הגמוניותלשני
 ונחתם נכתב בפני לומר צריכין דאין 5העתיכול

 מחלק הגמוניות הילוק דאין משמע אפילוומדאמר
 בן גם יצא עליו רהשגתי מה מלבד עכ"5 לחצאיםהעיר
 להביא לו היה מפי דבר ראשית עליו להשיגכת"ר
 פירשו ואשקלון בד"ה תום' גימין מם' מראשראיה
 בח?ץ וחציה באר'1 חציה היתה דעכו תם רבינוכשם
 נחשבת הכי ואפילו ע"ש, בירושלמי כרמוכחלארץ
 מרינות לשני שנחלקת הגם אחת שעיר הרי א"תלעיר
 קאנ- קהלתינו גם כן אם אחת לעיר נחשבת הכיואפילו
 עיי טקום מכל מרינות לשני שנח5קת אף סימיזאם
 כלל ראיה משם אין לגמוניא מהנמוניא אבל היאאחת
 חילוק בשלמא ביניהם לחלק די" משום טדינותלחילוק

 הגטוניא של השם כי לשתים העיר סחלק אינוהגמוניות
 שני וחלק אחר 5הגמון השייך מהעיר חלק רקהוא

 ולא רשויות חלוק רק זה ואין אחר להגמון שייךמהעיר
 לשני העיר יתחלק האם ואת ונבין ממשלותהילוק
 5י רמה עירות לשתי רנתחלקה נימא נמי הכאעשירים

 העיר שייך אם לי וטה הגמונים לשני העיר שייךאם
 י' שקרא ממה ראיה אין מזה ולבן בתים בעלילמאה
 אחת עיר בשם הגמוניות לשני שייך שהיה לעיריצחק
 כקהלתינו מדינות לשני המתחלקות לעיר ראיהשום

 עכ"ל. וקאנזאם מיסזורי סמייטם לשנידנחלקה
 השגה שום אין לע"ד כן לאמר בעיני גדולהופלא
 ראיה להביא רק רצונו היה אילו מעכו ראיה שוםואין

 אפילו הגמונים לשני דשייכים הגם הנ"5מעססיות
 בקהלתינו נמי הכי בן אחת עיר אותה יצחק ר' קראהכי
 א5א הוי לא הכי אפילו סמיימם לשני דש"יכותהגם
 מפי דהא נכונים כת"ר דברי היו בודאי אחתעיר
 נכונח היתה כת"ר של והשגה הנ"5 מעכו הויראיה
 הנ"ל הנאון הרב של כוונתו היה זאת לא באמתאבל
 להגמ אפילו שכתבתי מה ע5 להשיג היה כוונתודעיקר
 מקום מכל רכשר לתחום חוץ שעומד נהר בכתבופשומ

 ולזה דפסול מורה ממיימם לשני דנתחלסהבקהלתינו
 אפילו דאמר שמעון מר' הנ"ל הגאון הרבהשיג

 הכא שייך אפילו מאי זה ולפי וכו' לגמוניאמהגמוניא
 צריכין בודאי הגמוניות לשני דנתחלקה עססיותאדרבא
 יכול המשנה דחשוב אינך אבל ונהתם נכתב בפנילומר
 צריכין אין 5הכי אחת לטלכות הכל רשייכימלהיות
 איפכא משמע אפי5ו ומדקאמר ונחתם נכתב בפנילומר

 לכאן מעכו היא ראיה מאי זה ולפי הנ"למסבריתנו
 הנ"ל הגאון להדב דהשבתי כמו ללמר אנו צריכיןאלא

 משום המעם עיקר הוי במשנתינו 5הרדי דמי לאדאכתי
 אם מיבעיא לא אמר ושפיר לקייטו מצוים עריםדאין

 ובודאי לקיימו מצוימ עדים אין בודאי מזו זורחוקים
 הוי לזו זו בקרובים אבל ונחתם נבתב בפני לומרצריך
 לומר צריך ואין לקיימו מצוים עדימ לעולםאמינא

בפני
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 אמילו לפעמים שמעון ר' וקאמר ונחתם נכתבבפני

 ונחתם נכתב בפני לומר צריכין נמי להרריבקרובים
 שלא רמקפירין הגמונים ושני- אחת בעיר אפילורהיינו
 רילן עוברא אבל אפילו אמר ושפיר לזו מזויולכו

 עיר יאמרו שלא הנהר שם לכתוב צריכין טעםרמאיזה
 טתא וכחבו לתחום חוץ רעומר בנהר להכי היאאחרת
 שהיא טיאמרו רפסול אמינא הוי הנ"ל נהר ע5ריתבא
 דמכשיר פשוט להנט אפילו כתבתי ושפיר אחרתעיר
 נהר שם גם יזכירו אם דפסול יורה הכא מקוםמכל

 סימי בקאנזאמ לא הגט שנכתב שיאמרו משוםקאנזאם
 להכי קאנזאמ סיטי בקאנזאם כתבו אלאמיסזורי
 פסול. יהא בריעבר אפילוכתבתי
 אינם הגמוניות חילוק ולרעתו כת"ר רהשיג מאיאבל
 וליתא רשויות חילוק רק הוי אלא לשתים העירמחלקים
 לשני אי הגמונים לשני העיר נתחלקה לאםנפקותא
 לעיר ראיה משם ואין בתים בעלי למאה איעשירים

 לומר בעיני גדולה ופלא עכ"ל, סרינוונ לשניהמתחלקת
 זה על זה ומקפירין יטהיו ר' ר4 בגיטין רהתום'כן

 עכ"ל, וגלי5 ריהורה )מחירוום טפי הוי רירהווחירום
 רכמ ולא להור רעחיחז חילוק רק הוי לא הא זהולפי

 לכוף בירם אין רהתם עשירים לעבי העירלנתחלקה
 בהגמומות הכא אבל יסני סיר לע זה מעשיר טלכושלא
 יצחק ר' לה קרא הכי ואפילו טמש ממשלות שניהוי
 מחלק אינו הגמוניוה רחילוק חזינן הרי אחת עירבשם

 לכאורא נמי זה ולפי אחרת עיר בשם לה לקראהעיר
 ובאמת אחת עיר בשם לה לקרא הכי רינא נמיבעירינו
 הנ"ל הרב רברי בוראי הוי לחור טעמא האיטשום
 כן לומר אפשר דאי שלנו השגה משום לאו אינכונים
כהנ"ל.
 ראין כוותינו להלכה רהמכים כת"ר רכתב מהאך
 עיך וכל לחור מיסזורי נהר אם כי להזכירצריכין

 עירות כשני לרונה מוכרחים מרינות לשנירמהולקת
 מלכות תקינו מה מפני פ' רף מגיטין ראיהוהניא
 הראשונים בימים זה ולפי מלכות שלום משוםנגיטין

 האהת רחציה בעיר מוכרחים היו בגיטין מלכותדכתבו
 השני חציה ועל שלה המלך שם לכתוב אחר למלךשייך
 ראין בזמנינו ואף שלה המלכות שם לכתוב העירשל

 העולם לבריאת אלא בה המולך המלכות לשםכותבין
 טגיטין הנוסח לשנות בירינו אין מקום מכל מוניןאמ

 היה ובזמניהם המלכים לשנות למנות רתקנוהראשונים
 צריכין טרינות לשני הנחלקת העיר בין גרולחילוק
 הנה עכ"ל, עירות לשני שלנו העיר ליחשב נמיעכשיו
 משם ראיה להביא אבל כת"ר כרברי הוי בוראילהלכה
 לשמ ממש נחלקת קהלתינו היתה ראילו יכולים אנואין

 חציח ואירך לאמעריקא שייך חציה רהיינומלוכות
 גבולותיהם רק ענגלאנר למלכות רשייכותלקענערע
 האמת אבל כת"ר, כרברי הוי בוראי לזו זוסמוכות
 קאנזאם סטייט ובין מיסזורי סטייט בין אלא כןאינו

 לפרעזירענט רהיינו אחר למושל שייכים הםתרווייהו
 לשם בכתבו מחיר ר' רמורה איתא הא ושםמאמעריקא
 מלכות מאותה טעמא מאי רכשר רבשכראיסטנררא

 מילתא להו זילא התם שבעיר מסנטר שנא וטאיהוא
 גרוע שולטנות שאין ופירש"י מילתא להו שביחאהכא
 משרתיו שאר כל והניחו זה שנזכר למלך הוא ובושתמזו
 עכ"ל, חשובה ששולטנתו לפי להו שביחא הכאאבל

 בגיטין מלכות רכתבו הגמ' חכמי בימי אפילו זהולפי
 אח4 מושל תחת מרינות לשני שנתחלקה עירואירע

 השני מחציה הפקיר שם על העיר של חציה עלוכתב
 בוראי שלנו ממרינה החשוב הפקיר הוא אבל העירשל
 אחר מושל תחת ושניהם חקובה הא דשולטנתוכשר
 מאיר ר' רברי זו ר"ה שם בתום' ועיין עומריםהם

 מכל קפירא רליכא לרירן אפילו שלמה חנמתופירש
 כך כל להקל רמנלן לכתחילה הפחוח לכל אסורמקום

 אלא נביאות רברי אלא זה ואין עליו כתבומהרש"א
 ותינשא מגורשת העיר סגטר לשם בכתבולרבנן

 אנו וצריכין מלכות לשם נכתב שלא הגםלכתחילה
 לשם אבל שלנו ממלכות הוא אבל העיר סנמר ביזלחלק
 המלכות אין ועכשיו בו לגרש אסור אחרתט5נות

סק5דוז
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 מאיר ר' דהא תדע בדבר קפידא שום ליכאמקפדת
 מלכות דאין משום כשר אימטנדרא לשם בכתבוטודה

 מגירושין א' פרק משנה בכמף נמי ועיין ע"ש,מקפדת
 מלכות לשם כתבו אם רבינו מדברי דמשמע כ"והלכה
 במלכות מורדים שהם ויאמרו ריקפידו פמולאחרת

 הרי עכ"ל, ממלכותם יותר אחרת למלכותדמחשיבים
 משום רק הוי טעסא דעיקר פומקים הנך מכלמוכח
 דחשיב היכי קפידא דליכא והיכי מלכות שלקפידא
 הגמ' חכמי בימי אפילו כדפירשנו בה לגרש אףכשר
 להיות יכול טעמא האי ומשום כשד בודאי לדידןממילא
 אחת. לעירדנחשב

 ולפי קפידא משום רק הוי טעמא רעיקר להכיאדאתן
 שני חלק אה"ע מופר החתם לדברי להבין זכיתי לאזה
 מפרשים דהיינו משום וכו' עדיו וגם ד"ה מ"טמימן
 להונות כשרוצים הוא עולם לבריאת המניןשאותו

 מנינם עיקר אבל המגין אותו כותבין לזה זהולהטעות
 צרפת בארץ מרבותינו חקירה וצריך למלכותהוא

 מנין שום כתב בשום לכתוב שלא המלכותדמקפידת
 רשות באיגרת ורק שלהם חירות , למנין אלאאחר

 כן אם בראשו דמו זה וזולת עולם לבריאותטזכירים
 למנין למנות צריכין לכאורה אשה בגט נוהגיםאיך
 בריאת למנין מקפיד שהמלכות הואיל שלהםווירות
 מנין משמע דברי זו ד"ה פ' דף גיטין ומתום'עולם
 הלא ליה ממפקא מאי יודע ואיני עכ"ל אונאהשל

 טעמו דעיקר להדיא מבואר הרמב"ם בשם משנההכסף
 ואם הרמב"ם מדבתב ומדייק קפידא טשום הוי דברשל
 דשות בה שיש במדינה זמן אותו מלכות לשםכתב
 חדא בעינן דתדתי טשמע כשד זה הרי מלכותאותח
 לאותו ועוד לא הכי בלאו אבל רשות בה דישדוקא
 מקפירין אינם דעכשיו הגם אחרה למלכות האטלכות
 שהם ויאמרו יקפידו שכותבין כשיראו אולי זהעל

 יותר אחדת למלכות דמחשיבים כיון במלכותמורדים
 להחתס ממפקא מאי זה ולפי ע"ש, פסול נמיממלכותם

 בודאי שלהס למנין דמקפידין כיון צרפת לארץסופר

 חכטי כבימי שלהם המלכות שנת בגיטין לכתובצריכין
 רחתם הגם הנ"ל דבתום' לומר אפשר ואוליהש"ם
 לזאת היתה בודאי כוונתו אבל בהדיא זאת באר לאמופר

 כותבי! אנו למה תידוצים נ' איתא הנ"לדבתוס'
 והרב אלהנן ד' להרב המלבות לשטת ולא עולםלבריאת

 המ5כות שאין קפירא משום רק הוי הטעם יומףר'
 5א הוי הטעם תם לדבינו אבל זאת ע5 מקפדתעכשיו
 אבל מילתא בהו דזילא בזיון משום אלא קפידאמשום
 מתקנאים דלא כלל מילתא בהו זילא דלא עולבלבריאת
 אי לעיקר הוי מתום' טעם איזה לו מממקא להכיבזה

 הטעם ועיקר יומף ר' והרב אלחנן ר' הרב שלכפירושם
 צרפת בארץ שמקפידין וכיון קפידא משום רקהוי

 אי שלהם החירות זמן לכתוב בגיטין צריכיןבודאי
 תם רבינו של התידוץ כמו הוי המעם דעיקרדלמא
 משום ולא מילתא בהו זילא טשום רק הוידהטעם
 לחוש אין מקפדת דהמלכות הגם לה*ות ויכולקפידא
 עלמא דכולי וגיטין הראשונים מגיטין לשנות שלאלכך
 גיטין שום צרפת בארץ יכתבו לא בדבר מכנה ישובאם
 צדפת מארץ הראשונימ לגיטין לעז להוציא שלאכדי

 אבל מופר להתתם לו מטפקא זה הנ"ל הגזירהמקודם,
 להו מבירא הפומקים דרוב כיו! לע"ד לי נראהלדינא
 נמי הרא"ש וכן קפידא משום רק הוי הטעםרעיקר
 צריכין בודאי קפידא משום רק הוי הטעם דעיקרממיק
 להוציא שלא משום ואי שלהם המלכות .8נותלהזכיר
 ריכתבו בדבר תקנה יש שלהם הראשונים לגימיןלעז

 דהיא למלכות שבעים שנת דהיונו כמדומהתרווייהו
 לבריאת ושמנה וששים מאות וששה אלפים חמשתשנת
 נט* לעז יוציאו ולא הדיעות לכל יוצאין הא ואזיעולם
 רק הוי שלנו דהומפה כולם דיבינו הראשוניםלגיטין
 המנין טזכידין נמי עכשיו 03 דהא המלכות גזירתמשום
 עולם.לבריאת
 שמות מלקוטי גיטין מהטיב כת"ר שהביאוהראיה
 דשם הגם קראקא העיר אודות כו' ס"ק ונהרותעירות
 קראקא בותכין אין מקומ מכל קראקא כל בפיהמורגל

אלא
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 בפרמוה נקרא היהורים רירת שמקום לפי קאזמראלא
 מיוחר היהורים רישוב בעיר חזינן הרי ע"ש,קאזמך
 והאשה האיש עמירת מקים לממן בגימין צריכיןלהם
 בנאחז אף כאן הרין הוא מהיהורים ישוב בחלקרהם
 מרינות 5שני השייכים העיר הלקי רשני האומרכרעת
 מושב מקום לממן אנו צריכין מקום מכל אחת כעירהם

 עכ"ל. מימזורי מימי בקאנזאם והיינוהיהורים
 חמרון מפני זאת כ5 רכתב לכת"ר להודיע אנכיצריך
 מיטי ~קאנזאם גם דבאמת מקה5תינו לו שישיריעה
 ובדיבארען גרול היהורים ישוב שם נמצאקאנזאם
 ובוואינ- מפואר הכנמת בית להם יש לקאנזאםהשייך
 מאות כמה שם ונמצאים קבוע מנין להם יש נמירעמ

 הכל רנחשב נימא ואי ישראל בני מאחינומשפחות

 קאנזאם הנהר גם להזכיר צריכין היו בוראי אחתכעיר

 שהולד ייווער בלו הנהר וגם ריווער דיקאדמתקריא
 אחרת עיר שהיא יאמרו שלא לחוש באנו ראםבמימזורי

 א5א בקהלתינו הנמצאות הנהרות כ5 להזכיר צריכיןהיו

 אותם 5הזכיר שאין המעם הנ"ל הג' להרב כתבתירכבר

 בהנט דכתבתי מעיינות מי בתוך נכ5ל קמן דנהרטפני

 ד"ה הנ"ל אה"ע ממור יומף מהבית ראיהוהבאתי
 האי הוי מעינות מי וכותבין קמן ובנהר וכו' הנהרואמ
 כת"י שכתב כמו הוי העיקר אלא ע"ש, וכו' בכל5נהר

 בגימין. כשר השם והמרון בגימין פומ5 השםדשינוי

 להוציא ש5א טעמא כת"ר נמי דכתבומאי
 רכבר איריא לא הא משום לע"ר הראשונים 5גימין5עז

 משום לן איכפית לא המעם לזה הנ"ל הג' להרבכתבתי

 הרשה נהר להעיר בנתומף כתב י"ז ס"ק שמואלרהבית
 רשאני הראשונים גימין ללעז לחוש ואין הנהרכותבין
 כשהתחילו אנן ניהזי כן אם עכ"ל פירמים לו ריש.נהר

 עמרה בלו נהר אזי גימין פה 5מרר הראשוניםהרבנים
 כל המשיכו שנים עשרה כערך אלא העיר לתחוםחוץ

 גרולה עיר מהם ועשו לקהלתינו הממיכיםהכפרים
 נהר בה נתומף כמו הוי ועכשיו מימי קאנזאםוקראו

 להזכיר בלו נהר נם צריכין היו בוראי זה וטשוםחרשה

 רהוי משום אותו זוכרין רלא הא הוי מעמא ועיקרבגמ
 בהגמ רכתבתי מעינות מי בכלל ונכלל קמןנהר

וכהנ"ל.
 רתום' לורים מכפר ראיה כת"ר נמי שהביאומה
 שהיו לורים בני שם על לודים כפר נקראת שהיתהכתבו
 בקהלתינו גם זה ולפי כלוד נחשבה ולא תמיר בהמצויים

 לא כן נם עכ"ל, מיוחד כעיר נחשבים אינםהמגרשים
 לורים כפר בשלמא לרנא כעוכלא רמי ולא בעינינראה
 וכלמשמע פרמאות איזה מלור רחוק רהיה להיותיכול
 כפר נקראת רהיתה דכתבו הנ"ל התום' מרברינמי

 בתבו ולא תמיר בת רמצויים לורים בני לשםלודים
 מלוד המגרש דהיתה מפני לורים כפר לה קרו להכי מפי.

 משמע לורים בני שם שמצויים מפני המעם כתבו.א5א
 הממוכים הכפרים ככל מלור הרכה רחוק היה שלאמפני
 קאנזאם למטייט השייך ריבאדען הכא אבל5עיר
 לא זר איש לפה יבוא ואם העיר בתוך ממשעומרת
 5ופר צריכין בוראי לקאנזאם מממזורי הגבוליודע
 אהת. עירשהיא

 יגדיל ש5 מפיקא לפשומ מצינו להכי נמיאראתן
 והם עצמן בפני שם להם שיש והכפרים העירותתורה

 על מקוראים להיוה שייכים אם הגרולה לעירסמוכים
 הגרו5ה העיר שם רק בגימיו ולכתוב הגרו5ה העירשם
 שניהם שם לכתוב צריכים או הקמנה העיר שם רקאו

 דכותבין הנ"ל, מקראקא גימין מיב מרברי הנהעכ"ל,
 העיר שם כלל זוכרים ואינם קאזמירז רמתקריאקאומר
 דירת יטמקום לפי לעיל פירשנו הא ומעמוקראקא
 גימין המיב פירש כן קאזמר בפרמות נקראהיהורים

 צריכין ובוראי מקראקא הכפר מפי עדי4 .5א ?ה ו5פישם
 אבל הגדולה העיר שם ולא הכפר שם רק בגימין5כתוב
 דהתם רילן למפיקא ראיה משם אין הימבכשנרייק
 לחור קאזמר רק מזכידין 5הכי המעם פירשבקראקא
 נקרא היהודים דירת מקום ששם לפי שם מהר"ממפרש

 עכ"ל, וקירושין בגיטין כן כותבין לכך קאזמרבפרמות
 מיוחד מקום הוי רלא היכי לע5מא משם ראיהואין

לרירו,
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 רירת למקום כבור רעשו 5ומר ריש היהוריםלרירת
 וקירושין בגימין לחור המקום זה להזכירהיהורים
 התום' דכתבו הנ"5 מתום' ראיה להביא לי נראהאכל
 מצויים לורים שבני שם על לורים כפר לה קרולהכי
 ונחתם נכתב בפני לומר צריכין הכי אפילו תמירבה
 גימין כותבין הגדולה לעיר הממוכים בכפרים איתאואם
 קרו להכי מפי 5ומר להתום' היה הגרולה עיר שםעל
 נכתבין היו גימין כותבין שהיו שם ע5 לודים כפרלה
 ללוד 5ורים מכפר לומר צריכיו הכי אפילו לור שםעל
 בגט רכתבו הגם מפי רבותא רהוי ונחתם נכתבבפני
 ונחתם נכתכ בפני 15מר צריכין הכי אפילו לור העירשם

 5ורים בכפר כתבו אם מינה שמע כן התום' כתכוומרלא
 כפר 5ה קורין להכי כתבו להכי לורים כפר כותביןבגמ
 לור. בני שם שמצויים עללורים
 שם על רכותבין ברורה ראיה להביא לי נראהועור
 ראיתא מהא 5ה הממוכה הגרולה עיר שם על ולאהכפר
 ררב רינא בי ראשתכח ממא י"ח רף מציעא בבאבמם'
 רב אמר נהרא רכים רע5 מתא בשוירי בה וכתובהונא
 אנו שיורעין הנם יפירש'וי שבירי לשני חיישינןהונא
 חיישינן שוין ששמותיהן אנשים שני בשוירי שםשאין
 וכו' כשמעתיה עוברא רבה עביד ע"ש, שוירילעוד
 אמרח עיר יש לומר חיישינן ולא בפירש"י עורועיין
 עור יש שמא היישינן לא הוחזקו דלא כיון בזוששמה
 כפרים רע5 איתא ואם ע"ש כזו ששמה אחרתעיר

 ולפי הגרולה עיר שס רק כותבין הגרולה לעירהטמוכים
 ששמם הוחזקו הגרולה 5עיר הממוכים הכפרים כ5זה
 מסורא לברוק רבנן שהוצרכו כשם כן אם הגרולהכעיר

 לן היה נמי הכי קמ"ו רף יבמות במם' נהררעאער
 אם לברלק מתא לשוירי הממוכים הבפרים בכללברוק
 ומרפירש"י כזו שמעון בן יוםף עור שם 3מצאאין

 שוין ששמותיהן אנשים שני בשוירי שאין אנוויורעין
 עור נמצא הממוכים בכפרים להיות ריכול הגםע"ש,
 ראילו להכי חיישינן דלא מינה שמע כמותו ששמואיש
 ומרלא בגמ הכפר שם נותבין היו מהנפרים הגטהיה
 בכפר. ולא בעיר רנכתבה מינה שמע הכפר שםכתבו
 יהא הא כן לומר רצינו ראיך כת"ר שכתב מהאבל
 נהשב ריהא לומר רצינו רעכשיו אהררי דסתריתרתי
 מהעיי בהמגרשים גימין יכתבו ובאם אחת כעירהכל
 ויהא מהעיר המגרשים ש5 שם 5הזכיר מוכרחיםיהא
 יכתבו באם ליתא נמי זהו אבל עירות כשנינחשב
 של שם בגמ לכתוב צריכין בוראי מהעירגימין

 קאנזאם רמתקריא הכי ולבתר מהעירהמגרשים
 לכתוב צריכין בוואינרעט גט יכתבו באםכמרומה
 שמות 5יבא הא ובמתקריא קאנזאם דמתקריאוואינרעמ
 הלכה 5ענין רבר של כללא אהררי, רמתרי תרתיריהא
 פה גיטין ממרר אני וכן כת"ר, שכתב כמו הויבוראי
 ושאר 5חוד מימזורי נהר אם כי מזכיר ואיניבקהלתי
 בגימין הכתוב בארות ומי מעינות במי נכ5לונהרות
 ממעמיה 5א טבל כת"ר כרברי הוי הלבה זה ולפישלנו
 א' יום ובעה"ח רפירשנו, כמו הוי והעיקר כת"רש5
 מיטי. קאניאם עיר פה לפ"ק .תרם"ח תשא5ם'

 שאחעט, ידידיה שאול נאם זאתכל
 מימי. קאנזאםהחופ"ק:.

 ח'סימי

 דאין חזקה מטעם דנאמנו2 נימא מי לדבריה מידה והבעל גרשו2ני לבעלה שאמרה אשה לחקוריש
 נאמנרנ אינה דלמא אי בעלה בפני מעיזהאשה

תשובה
 ראין חזקה ממעמ דנאמנת לו מבירא ב' מ"ק י"ז םימן מחוקק חלקת ררבוותא בפלוגתא תליא דילןטפיקא

אשה
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 ס"ק ק' בסימן שמוא5 ובית בע5ה בפמ מעיזהאשה
 והם' נאמנת ראינה 15 סבירא ג' ס"ק קנ"ב ובסימן5"ה

 ראיה שם הביא ר"ה ט"ו ט"ק ל"ו סימן ישעבגדי
 אם שמוא5 כהבית דאי רנאמנת טחוקק חלקתלשיטת

 זו הזקה מטעם רנאמנת מכהישה  הבעל אם אמאיכן
 לבעל נאמין לא למה בע5ה בפני מעיזה אשהדאין
 היתה 5א ואזי גרשתיך אמת אמר בעי ראיבמיגו
 חזקה במקום דמיגו בנאמר ואף שמוא5 להביתנאמנת

 חזקה ובמקום איפשטא ר5א בעי הוי 5א אי מהניאי
 התוסימ כרפירש מגו אמרינן 5א בוראי כזוא5ימתא
 וראי מעיזה אשה ראין חזסה והך ס"ר אות מגובכ55י
 להוציא זו חזקה דמהני וראיה היא אלימתאחזקה
 הזסה במקום מגו אמרינן לא 51כן איש אשתמהזסת
 אמר בעי ראי מגו וחזקה מגו איכא די5ן בנירוןוהכא

 עדיפא בודאי ביחד ושניהם איש ראשת והזסהגרשתיך
 א5ימתא חזקה שהיא אף וכו' מעיזה אשה דאיןטחזקה
 מקום מכל רגירשה הבע5 במורה אף בוראיא5א

 עכ"5. נאמנת גרשתני ו5ומר 5העיז היאכשהתחילה
 היי בע5ה בפני מעיזה אשה ראין רהזקה שכתבמה
 5מקך במשנה עיין 5א כתר"ה בב,הילת אלימתאחזקה
 דץ בכתובות רתום' וכתב י"ג הלכה מאישת ר'פרק

 לחזקה מעיזה אשה ראין חזקה דהשוו להו סביראי"ח
 בסימן ס"ז ס"ק מגו בכל5י והתומים מעיז אדםדאין
 חזקח הוי כרהך על מעיז אדם דאין דהזקה כתבפ"3
 נמי הוי ממי5א 5הררי תרווייהו דשוו וכיון עכ"ל,נרוע
 במק1ם ומגו גדוע הזקה נמי הוי מעיזה אשה דאיןחזסה
 עיין הזקה בטקום מנו אמרינן ע5מא 5כו5י גרועהזקה
 הוי בפשיטות זה ו25י שמ ס"ד ט"ק בתומיםנמי

 ש5ו הפלפול 5כל אנו צריכין ולא ישע רבגריהראיה
 הזקה דהוי כיון חזקה בסקום טגו אמרינן רהכאאלא
 וכהנ"ל.גרוע

 5תירו4) אף זאת מפרש ישע רהבגרי 5ומר מצינווא51י
 מכיי שהבירו היכא מעיז ארם אין רפירשריב"א

 תם רבינו כשיטת 5ו סבירא ר5א משמע ע"ש,בשקרו
 מעיזח האשה דאין להזקה הושוה מעיז ארם ראיןרחזקה
 אשה ראין רהזקה הגם להיות יכול ולריריה בע5הבפני
 מוציאין ירה רעל א5ימתא חזקה הוי בע5ה בפנימעיזה
 היי מעיז אדם ראין חזקה אבל איש אשת מהזקתאותה
 טכיר שחבירו מפני מעיז ארם אין למה א5א גרועחזקה
 להה5קת ראיה ולהביא שלו לפלפול הוצרך 5הכיבשקרו
 בפשיטות תמ רבינו לשטת נמי הכי אין אבלמהוקק
 וכרפירשנו. מחוקק 5הח5קת ראיההוי

 לתרוצי מצינו ש5ו דקושיא לע"ר 5י נראהאב5
 אף אזי לרבריה הבעל במורה מיירי ראיבפשיטות
 בהתהיל דאפי5ו מגורשת ספק הוי נמי שמוא55הבית
 שכן מכל מגורשת ספק היא נמי נרשתיך לומרהבעל

 ושוב הותדה כבר גדשתני בפניו תחילה היאכשאמרה
 ספק פנים כל ע5 והויא בע5 של הוראתו מזיקאינו

 פירש כן משני גט צריכה אהר קירשה ואםטגורשת
 קושיות בהכי ומתרץ ז' ס"ק י"ו סימן תשובההפתהי
 ראיה שום הוי לא הא זה ו5פי ע"ש, היטבדבאר

 ועיין הבע5 אצל הכא שייך טנו ראיזה מחוקקלהחלקת
 י"ז סימן אה"ע על חי' שני חלס יריריה כיתבם'

 רסבירא. הט"ז 5שיטת שם לןוקשיא
 הבעל באמר 15

 אינה גרשתני נמי אמרה והאשה פסו5 בגטגרשתיך
 היא באטרה האשה נאמנת אופן ובאיזה האשהנאמנוז
 אזי גרשתיך לא ואמר מכחישה והבע5 גרשתניתקלה
 הבעל באמר אף כן אם שם 5ן וקשיא האשהנאמנת

 ראי במגו לבעל נאמין נמי להאשה ומכהיש גרשתיך5א
 דמי 5א באמת אב5 ע"ש, פסול בגט גרשתיך אמרבעי

 אמר ראם אלימתא קושיא בוראי הויא רהתם5הדרי
 הכי אבל כ5ל מגורשת הוי לא הא פסול בגטגרשתיך
 מגורשת ספק רק ו5היות פטול ספק רק ריהא לומררצונו
 להחלקת ראיה נהשם אין בוראי ולכן שטואל להביתאף

 שמואל כהבית הוי העיקר אלא וכרפידשנומחוקק
 מגורשת. ספקרהויא
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 מ'סימן

 שנים שני ולערך ואשה איש פה דרובקהלתינו
 מזה זה שנפררו ער ביניהם נקטטות מריבות היומקורם
 הגט לאחר ומיר ותיכף עכו"ם ש5 בערכעות גטוהשיגה
 נמי אחר לאיש ונשאה הנ"ל האשה הלכהשלה

 להשיג כלל ישראל רינו על השגיחה ולאבערכעותיהם
 ולערך הראשון מבעלה וישראל משה כדת פטוריןנט

 מארץ שלו אביו השני לבעלה בא מקודם שנהחציא
 התחי מיד אותה שראה וכיוןדוסיא

 שלו שבנו לצעוק
 ומריבות קטכעת ולאחר איש אשת היא כי מביתויגרשנו
 להש,ג לפני הראשון בעלה עם האשה בא ש5ו אביוןם
 הגמ לאחר מותרת שתהא כדי וישראל משה כדתגט

 לבעלח היא אסורה באמת הגם השני בעלה עםלהיות
 פעמימ שני ונטמאה ונטמאה משום הגט לאחד גםהשני
 מכל כ"ז דף בסוטה כראיתא לבועל ואחד לבעלאחר
 החמורה איש אשת מאיסור להצילה גט לה נתתימקום
 פטיר 5ה ונתתי - עשה איסור אם כי עליה יהאולא

 ישראל לכל להינשא היא דמותרת בו וכתבתיכד"ת
 יום וצ"א לעולם הוא דאסורה לכהז לבר יום צ"אלאחר
 וכן בו -שתארם היום ולבר רגירש היום לבדנחשוב
 אבל לשני וגם הראשון לבעלה בין לעולם היאאסורה
 לבעלה לחזרה נסעה הגט שקבלה לאחר ומיר תיכףהיא
 ומקומה מקהלתינו רחוק בסאנטריא עכשיו הררהשני
 דיני על השגיחה דלא לן ,ידע עכשיו וגם לן נודעלא

 לקחתי שלה הגט לאחר ימים וחודש ישראלומנהגי
 שהיא מצאתי אחר לגט ירו על לסדר להסיפר ולתןהגט

 בשלשה בשבת בחמישי בגט רכתוב שלימה שנהמוקדם
 מאות ושש . אלפים חמשת שנת שבט לירח יוםעשר

 זה ולפי הוי ותשע ששים שלנו ושנה ושמונה,וששים
 מוכח דמעותו למימר וליכא שלימה שנה מוקדםהוא

 שלשה ביום שלנו שנה שחל החודש יום מחשבוןטתוכו
 מוקרס הוי לא הא זה ולפי בשבת בחמישי בשבמעשר

 אלפים בכתב ה' ר' ג' סעיף מ"ג סימן בח"מכראיתא
 המ~ש בימי בטעה אי בשבת דלג או חמשהוהשמיט
 טעות שהוא כיון הגר"א ופירש כשד ימים בשניאפילו
 ע"ש, בתשרי בעשרה בשבת שנכתב שטר כמורמובח
 לכתוב לו שהיה מתנה שטר מ' בסעיף שם נמיועיין
 טעות שהוא סתוכו ומוכח נ"ז בשנת וכתב נ"חבשנת
 חתנו עדיין היה לא והוא לחתנו ליתן שכתבסופר
 השטר מלפסול מציל זה כל אין רבא גברא בשטרוחתום
 יום רהוא בשבת כ"ב ה' מסעיף 15 וקשה כסמ"עועיין
 שאני ימים בשני הטעות רהיה הגם דכשר בשבתרביעי
 מתוכו ניכר אינו הכא אבל מתוכו מוכח דהטעותהתם
 אין וגם עריין חתנו היה שלא יודעים הכל ראין כךכל

 מתוכו מוכח דהטעות היכי אבל עכ"ל זה אחרבורקין
 מוקדם הוי לא הא זה ולפי דכשר, מודים עלמאכולי
 שלשה העברה בשנה גם כי לן דידוע ליתא נמי זהואבל
 שלנו שנה כמו בשבת בחמישי הל נמי היה בשבטעשר
 הוי הא יה ולפי עיבור שנת היה תרם"ט ששנתלפי

 כיון דלמא אי אחר גט לכתוב וצריכין ממשמוקדם
 ד' הוא כדי לוי בן יהושע ד' אמר י"ט רףבגיטין
 זה הלך ופירש"י הרהק בשעה עליו לסמוךשמעון
 בש"ע איתא וכן עכ"ל, זה בגט כבר ניפת אילדרכו
 וכו' פסול מוקרם היה אם ב' סעיף קכ"ז סימןאה"ע
 בשעת שלאחריו בלילה ונחתם ביום רנכתב אומריםויש

 נכתב אפילו דכשר שמואל הבית ופירש כשרהרחק
 אחד כשנתאחר שכן ומכל ימים כמה אחר ונחתםהיום

 לך אין הא זה ולפי ע"ש, וכו' דכשר והחתימההכתיבה
 ויעלה חדש מגט הוצאות לבד מזה גרול הרהקשעת
 מפני ר"ט עשרה הפחות לכל חשבוני על הכלעכשיו
 כן גם לשכור וצריכין קבוע ספר בקהלתינו מצוישאין
 האשה של מקומה לן ידוע איני זאת לבר ושליחערים
 עוד תקבל לא דלמא מקומה לן יודע רב בטורחואם

סומ
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 ולקלם ללענ ישראל ומנהגי דיני כל בעיניה כי נטשום

 אינה זה ולפי מזה, גרול הרחק שעת 5ך איןבוראי
 חדש לגט צריכה אכתי רלמא אי אהר לנמצריכה
 שהוא הבעל בידע דוקא שם פירש שמואלדהבית
 אפילו שהקרימו מזה הבעל ידע ולא במוקרם אבל.מוקדם
 5א עכשיו גם רילן ובעוברא עכן'ל, פסול הרהקבעת
 הרחק בשעת אפי5ו זה ולפי מוקדם שהוא הבעלידע

 רמוקרם פירש מ"ו סימן השני יצחק עין והם' פסולנמי
 אי אחר לגמ צריכה הא זה ולפי ע"ש, מהתורהפסול

 רבא פירש שמעון מר' טעמא דעיקר אנן ניחזירלמא
 פירות 15 אין שוב לגרשה עיניל שנתן כיון י"חברף

 אף רילן ובעובדא שמעון כר' פסקינן הדחקובשעת
 לירח יום עשר שלשה תרם"ח שנת בגט הכתוגלזמן
 ערכעותיהם ירי על לגירושין עיניהם נתנו כברשכמ
 ולא בגמ הכהוב לזמן קורם אף שנה חציא עכו"םשל

 לכאורא הרחק בשעת נמי והוי פירות של מעמאשייך
 לבעלה ניסת היא הא ועור אחר לגמ צריכה אינהבוראי
 זה ולפי בגמ, הכתוב זמן קודם אמ בערכעותיהםהשני
 בגימין זמן תקנו למה רי5ן מגמ' טעמים שני לגבהבטלו
 אין שוב בגירושין עיניו שנתן כיון הא פירותמשום
 זינתה הא אחותו לבת יחפה שמא ומעם פירותלבעל
 הגמ' כדפריך בגמ הכתוב לזמן קורם אף השני בע5עם
 בתום' ועיין מאי בכיסתיה ואותכיה כתביה י"חבויף
 לענין בין בתקנתם חכמים הועילו מה רש"י בשםשם
 הבאין מגימין הגמ' פריך וכן פירות לענין ביןזנות

 פירושו דמקיים שם יהושע בפני ועיין מאי היםממדינת
 דלא היכי חזינן הרי ע"ש פריך רלתרווייהו רש"ישל

 אם כשר ממש מוקרם אף רילן מנמ' המעמיםשייכי
 אחר. לגט צריכה אינה בוראיכן

תשובה

 יוחנן ר' בגיטין זמן תקנו מה מפני י"ז רףגיטין
 תונה ושמא אשתו והיא ופירש"י אחותו בת משוםאמר
 זמן בלא גט לה וכותב תחנק ש5א עליה וחםההתיו

 נרושה ואומרת גימה מוציאה שזינתה עליהוכשמעירין

 משום אמר לקיש דיש ע"ש, שעה באותה ופנויההייתי
 ובאם להאשה שייכים הפירות זמז מאיזה לירעפירות
 א' פרס הרמב"ם מהלקוהות מוציאה הבעלימכרם

 הוי הטעם רעיקר יוחנן כר' פסס כ"ר ה'מגירושין
 ב' סעיף קכ"ו סימן אה;'ע ובש"ע יחפה ,טמאמיטום
 שלאחריו בלילה ונחתם ביום נכתב אי מוקדםבהיה
 בנכת: אומרים ויש ענין באותו בעמוקים אפילופסול
 ופירש כשר הרחק בשעת שלאחריו בלילה ונחתםהיום
 לאהר אפי5ו בלילה רוקא 5או והגר"א שמואלהבית
 רר' אליבא שמעון וכר' מוקרם ולאפוקי ימיםעשרה
 ע"ש הרחק בשעת כוותיה לוי בן יהושע ר' רפסקיוהנן

 עשרה לאהר אפילו ונחהם ביום דנכתב לפירושופירש
 של שליחותיה עביר הא רהסופר כיון כשר נמיימים
 בהיה א4 הרחק בשעת להחתימה 5ן איכפית 5אהבעל
 לא רהסופר כיון ממש מוקרם אבל ימ.ם כמה5אחר
 נמי הרחק בשעת אף להכי מהבעל שליחותיהעביד
 הגם ממש מוקרם רהוי רילן בעובדא זה ולפימסול
 גגט וצריכה הדיעות לכל הוא פסול הדחק בשעתשהיה
אחר.
 רעיקי שאני רילן רמוקרם לע"ר נראה מקוםמכל
 דלא היכי אבל זנות אי פירות משום הוי רפסולטעמא
 כשר הרחק ובשעת מוקרם גם הנ"ל למעמיםשייכים
 סעיף שם דבאה"ע לרברינו וראיה אחר לגט צריךואין
 אם הלילה ער לחתמו הספיקו ולא ביום נכתב כתבג'

 וחתמנו איחרנוהא רנן גימא חתימה קורם בוכתבו
 רליכא כיון ה' ס"ק הגר"א ופירש כשר וכו'בלילה

חשש
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 דלא היכי חזינן הרי עכ"5 לפידות ו5א לזנות 5אהשש

 רבנן פ5וג 5א אמרינן ו5א כשד הנ"5 5טעמיםשייכי
 דוקא בודאי א5א פסול מוקדם יהא ו5עולםבתקנתייהו

 מהאי ו5הכי רפסו5 הוא הנ"5 ללעמים דשייכיםהיכי
 באופן רק מכהט מוקדם שולחין שליח ידי ע5 נמיטעמא
 א5א מוקדם שמר ע5 דיהתמו פמולים יהא 5אדהעדים

 בכוונה זמנו בהקרימו אבל דירחי בעיבויא דטעומיירי
 עיין ש5יח ידי ע5 תקנה 15 אין חתימה עדי בוויש

 אמרינן ו5א פשומ הגמ בשם ז' ס"ק תשובהבפתחי
 יהא 5עו5ם להבי בתקנתייהו רבנן פ5וג 5אמשום
 היכי פסו5 מוקדם הוי היכי ובודאי פסו5מוהדם
 5מעמים שייכם ד5א והיכי הנ"5, 5מעמיםדשייכים
 הינ. מיבעיא לא זה ו5פי כשד מוקדם א4הנ"5

 5זמן קודם השני 5בע5ה ערכעותיהם ידי ע5דנישאת
 שייך 5א יחפה שמא משום המעם דאזי בגמהכתוב
 ו5פירות בגמ הכתוב זמן מקודם אף זינתה דהאהכא
 הא בערכעותיהם שנתגרשה כיון הכא שייך 5אנמי
 הא ועוד פירות לבע5 אין ושוב בגירושין עיניהםנתנו
 אונה ובודאי שמעון כר' פסקין אנן הא הדחקבשעת
 קודם היה המוקדם דזמן ואפי5ו חחר לגמצריכה

 ולנאורא ערכעותיהם ידי ע5 השני 5בע5השנישאת

 בשעת דהוי כיון אבל יחפה שמא לטעמא שייךאכתי
 ליה 5ית הא ואיהו שמעון כר' פסקינן אנן ואזיהדחק
 שמעון דר' אליבא הגמ' כדקאמר זנות משוםמעמא
 שנתנו וכיון פירות משום רק הוי והמעם קאמינא5א

 עיניהם נתנו ה5א ידם על גמ להשיגבערכעותיהם
 לע"ד נ"ל זה ו5פי פיוות 5בעל אין ושונבגידושין
 5הינשא באתה אם אחר לגט צריכה אינה5עו5ם
5ע5מא.
 שלמה חמדת דהם' הנ"5 לדברי מצאתי ראיהעוד
 רבינו בשם יהמרדכי וכו' וסעד ד"ה שם גיטין5מם'
 לזמן מדגזיה מסירה בעדי מעכב אינו דהזמןיוא5
 פירש ו5בן תמוהים ורבריו שם בגמ' כדאיתאכשר
 זמן כותבין 5מה דעכשיו התום' קושיות לו קשהדהיה

 עכשיו שייך 5א הא יחפה שמא דאמר 5מאןבגימין
 אמאי 15 קשה ו5יה ע"ש, ממזרים חשש משוםותירצו
 ווגזירה המעם שבמ5 הגם שבמנין דבר דהוי נימא5א

 מסירה בעדי הבית בזמן אף ותירץ עומד במקומו5עו5ם
 אם 5זמן צריף 5א היפוי משום המעם שייך ד5אהיכי
 צריך היה שבמנין דבר הוי דאי שבמנין דבר הוי 5אכן

 בגם זמן שיהא לעו5ם שבמנין רבד משום הביתבזמן
 במקום רק נאסר דלא ראמרינן גי5וי כמו רק הויו5א

 רבינו כן אם שבמנין דבר הוי ו5א מצוייםשנחשים
 רקשה רק כשר 5זמן דגזיה הר"מ כפירש נמי סובריוא5
 גזרו 5א דחכמים 15מר צריכין זמן בו שאין גמ הויהא
 בעדי אב5 לפדי אי 5חיפוי 5מיחש דאיכא במקוםרק

 עכ"5, גזרו 5א הנ"5 5מעמים שייכים ד5א כיוןמסירה
 כך כ5 מצוי אינו הנ"5 דהם' מפני דבדיו כלהבאתי
 5מעמים שייך ד5א דהיכי לדברינו דאויה הויאב5
 וכדפירשנו. כשר ממש מוקדם גםהנ"5
 פירש ד' ס"ק שמוא5 בית מדבדי נמי מוכחוכן
 שנתן כיון דאמר שמעון כר' עבדינן הדחק בעתהמעם
 המעם 15 סבידא ולא פירות 15 אין בגירושיןעיניו
 אי כך אחד ונחתם היום כיטנכתב כן אם זנותמשום

 וכשר הוא מעמא הד הכ5 החתימה אחרכשנתאוזר
 מוקדם שהוא הבע5 ידע בין מח5ק ולבטוף הדהקבשעת
 אף פסו5 מוקדם שהוא ידע ובלא הדהק בשעתדכשר
 בידע מיירי תצא לא הר"1 דכתב והא הדתהבשעת
 דבעת חזינן הרי ע"ש 5פירות ומחל מוקדם שהואהבע5
 מעטא עיקר ולדידיה שמעון כר' פסקינן אנןהדחק
 פירות ש5 מעמא 'טייך דלא והיכי פירות משום רקהוי
 ואין הדחק בשעת נמי דהוי די5ן בעובדא כן אםבשד
 וכרפירשנו. מזה גדו5 הדחק שעתלך

 שעת עד ד"ה י"1 גימין התום' מדבדי נמי משמעוכן
 5יכא דשמעתין 5אשתו גמ במש5יש ומיהו וכו'נתינה
 משום ולא פירות משום לא 5מידי יוהנן 5ר'5מיחש
 חזינן הרי כוונתם ופירש במהרש"א ועיין יהפאשטא
 זמן משום גזרו 5א הנ"ל למעמים שייכי ד5אדהיכי

ליאסיר
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 ברף שם יהושע המני מירש וכן בריעבר אףליאסור
 למה אחותו בת משום ראמר למאן תאמר ואם ר"הי"ח
 רלא ומסיק שם וממלמל וכו' זמן כותבין הזהבזטן
 תיקנו בתקנתייהו רבן מלוג לא משום למימרמצינן
 הנ"5 המעמים רשייכים היכי אלא הגימין בכלזמן

 זמן תקנו לא מעמים הנך שייך רלא והיכי זמןתיקנו
 ושעת בריעבר כרמירשנו נטי לו סבירא הריע"ש
 כשר. מוקרם גם הנ"5 למעמים שייך ולאהרחק
 רהמתהי מוקרם הוי לא הכי בלאו למימר ליכאוהא
 רין לומר ורצה כתב משומ הגמ בשם מ"ז ס"קתשובה
 מזרח לבני בין המרש ריש עולם בריאת במניןחרש
 בהר"ר למולר המונין מערב לבני וי"ר למולר1(פונין
 וי"ד למולר המונין מזרח ובני יתירה שנהרמונין
 יתירה בשנה שמר אי גמ להם ביצא ולכן שנהפוחתין
 רוקנא סמרא ואמרינן למאוחר אותו רנין איןלחשבונם
 למולר מונין ראנו ולרירן בהר"ר למולד ומנהכתביה
 ולמוסלו לטוקרם אותו לרון אין אחת שנה במיהתבהר"ר
 והגמ השמר ראין באומן וי"ר למולר דמנהדתלינן
 הוי דלא כיון דילן בעוברא זה ו~מי עכ"ל וכשרטוקרם
 רספרא תלינן אלא מוקדס הוי לא אחת שנה רקמוקרם
 שם מסיק רהא ליתא זהו אבל וכהנ"ל כתביהדוקנא
 מנין שאנו למנין בגימין כותבין להכי פשומ הגמלעיקר
 בהר"ר למולר רהיינו ממרש הוא מנין לאיזה לירעכאן
 הוי זה ולמי עכ"ל, לא אי מוקדם הוא אם נרעומיטם
 הוי לא רלעיל מעמא משום אלא אחת שנה טוקרםממש
 אחר. לגט צריך ואין וכשרמוקרם
 מוכח מעותו רהא למימר ליכא והא כתבנולעיל
 ביום שלנו שנה שחל החורש יום של מחשבוןמתוכו
 מדברי:ו ומשמע וכו' שבט לירח יום עשרה שלשה'

 באמת אבל מוקרם הוי לא כן היה המעשה אםהנ"5
 השני יצחק עין בס' עיין ררבוותא בפלוגתא תליאהא
 אלא כתב ילא האחרון מרט שרילג היה ושם י"גס*מן
 רהררב"ז ~מסיק וחמש שלשים ליכתוב לו והיהשלשים
 לא השבוע וימי החרש מימי רהחשבון כיון להקלצרר

 זה ולמי עכ"ל, שנכתב כמי השנה בחשבון נןיתנוונו
 יצחק העין אבל מוקרם שום הוי לא לשימתובוראי
 ומעסו כהמחבר רמסק שמואל כהבית לעיקר שםמסיק
 אמילו זה ולמי בחשבון בקיאין הכל שאין למי רברשל
 ומסק מוקרם הוי נמי הימים בחשבון מכוון היה לאאם
 היכי ממש במוקרם זה ולמי ע"ש, תצא לא בנישאתרק
 מוקרם הוי ולא כשר להררב"ז ולשבוע ליומי מכויןרלא

 נישאת אם מקום וטכל ומסול מוקרם הוי שטואלולהבית
 יומא מכווני רלא כיון הוי רבר ש5 ומעמו תצאלא

 למריף שבא רבעת מרי משום המעם שייך לאושבועי
 מוקרם הוי רלא ויבינו המעות על מיר ישגיחוהלקוחות

 אבל תצא לא בנישאת אבל מוקרם הוי לכתחילהלכן
 רלא הגם רילן בעוברא אבל ממש במוקרם הכל הויזה

 היה העברה בשנה שגם ממני מוקרם שהוא מתוכומוכח
 הנ"5 ממעמים מקום מכל אהררי מכווני ושבועייומי
 וכשר. מוקרם הוילא

 בשייך רוקא רפסול מוקרם הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 משום שייך רלא היכי הכי בלאו אבל הנ"ללמעמים
 קושיא לי יש זה ולמי כשר הוי פוקדם נם זנות אופרי

 ראמר יוחנן לר' ותו מ"ז רף בגימין מריך רגמ'עצומה
 ותימוק מופס משום איריא מאי מומם זהו אווד לכלזמן
 נחתם ומירש בלילה ונחתם ביום נכתב ליה רהויליה

 אוחרא ליומא אי למחר שכן וכל וכו' רוקא לאובלילה
 מסיל בין רבתא מינא נמקא יש ולשימתינועכ"ל,
 רוקא הוי מוקרם רמסול משום מוקרם לפסולמופם
 רלא והיכי זנות אי מרי משום הטעמים רשייכיהיכי
 מסול משום ואלו כשר מוקרם אזי הנ"ל למעמיםשייכי
 הנ"5 לטעמים שייכים רלא היכי אף פסול לעולםטופם
 קושיא לו ו~שה יהושע המני עליהם עמר כברבאמת
 נשר מוקרם רגמ כיון שליח ירי על לו דקשה רקרילן
 שטואל ובבית קכ"ז סימן באה"ע כראיתא שליח יריע5
 על מינא נמקא הוי הא כן אם ליה אית דקלא משוםשם
 ומשופ שליח ירי על כשר מוקרם מסול משום שליחירי
 אית הכי רבלאו ותירץ שליח ירי על מסול מופםפסול

לן
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 על ולא האחרון ע5 אלא חתמו 5א דהעדים למימר5ן

 ידי על כשר דמוקדם נהי מוקדם 5יה רהויהראשון
 לכתחילה חתמו דהעדים למימד לן לית מקום מכלשליח
 5א התירוץ עכ"ל, צ"ע ועדיזן מוקדם נמ על כדיןשלא

 הקושיא אבל יהושע הפני ש5 קושיתו ע5 רק אלאהוי
 שייבי רלא כיון מוקדם רהוי הנם עומדת בסקומהדילן

 אפילו כדין הגט ע5 חתמו העדים הא וזנות מפדילטעמים
 קושיתנו ואכתי עליהם יחתמו נמי מוקדמים שהםידעו

 משום ליה ותיפוק הנמ' פריך ומאי עומדתבמקומה
 אי דילן כעובדא מיירי דלמא בלילה ונחתם ביוםנכתב
 דא?י הנ"ל שמואל כהבית אי רהמרדכי גוונאכהאי
 בגימיו קשה ועוד פמול טופם ומשום כשר מוקדםמשום
 דמיכתב* הים ממדינת הבאיז ניטין הנמ' פריך '"ארמ

 בתקנתן חכמים הועילו מה תשדי עד ממו ולאבנימן

 דמרפה זנות לענין ובין פידות לענין ביןופירש"י
 להו אית קלא הנהו הגמ' ותידץ הכתיבה מיוםלקלחות

 אימת ראיה לאתויי בעי מעמים לתדווייהוומידש"י
 הפומקים לשימות הניחא זה ולפי עכ"ל לידה ניטאממא

 ממדינת הנמ הביא עצמו הבעל אפי5ו להודמבידא
 אין לנתינתו קודם הוי דזמנו לאשתו למומרוהים

 דפריך הא הך היינו והוי שליח ידי על אלא5הכשירו
 תשובה הפתחי לשימת אלא שפיר אתי יהושעהפני
 הבאין גיטין דכל לו דמבירא הרדב"ז בשם ה'מ"ק
 ויכול קלא להו אית היםממדינת

 הב~
 ידי על אף לנדש

 ליה ותיפוק הנמ' פריך מאי קשה אכתי עכ"5,עצמו
 נט מוקדם משום איכא מינא נפקא הלא מוקדםדהוי

 פמול מופם ומשום כשר הים ממדינת הבעלשהביא

 דמשוט הגימין בכתבו אף לאשמועינן אודחא אנבואתי
 הם פמולין טומם משום מקום מכל לפומלן איןמיקרם
 תידוצו דעיקד הכי ליתא הא יהושע הפני שלותירוצו
 אמינא הוי הכי בלאו להכי לשקד יחתמו 5א דעדיםהוי

 ולא מוסדם הוי דלא האחרון על אלא חתמו לאדעדים
 לומר שייך זאת כהנ"5 מוקדמים דהם הראשוניםעל
 הכא לומר שייך 5א הא קושיתינו ע5 אבל קושיהועל

 היא אם 5א אי מוקדם הוא אם יודעים להעדיםדמניין
 תגם לאיש גמ דכותבין 5א אי הים במדינת נמיאשתו
 דבעינן הנם מ"ג ס"כ מי~ן אשתועמועייןבאה"עשאין

 ךבי ראשית פלונית ואשתו פ5וני שזה יודעודהעדים
 ועייז מכידין שאין הגם ונותנין כותבין המכנהבשעת
 מכנה רוקא דלאו הב"ח בשם מ"ו ט"ק תשובהבפתחי
 המכנוז כשעת עגונה תשב שלא לומר רשייך היכיאלא
 תוגרמח מארץ ושולחין גימין כותבין טעמא ומהאידמי

 הכתיבה במקום מכירין שאין' הנם אחרתומארצות
 אין ונם אחרת בארץ מהאשה בעלה הוא המנרששזה

 דחשבינן משום הבעל פי ע5 אם כי האשה שםיודעים
 שעת הוי דלא היכי אפילו ועוד המכנה כשעתלהו

 ולא העדים בחתמו בדיעבד הא עינון וחששהמננה
 האיש שם הוא שכן הוא כן והאמת והאשה האישהכירו
 עליו ממכו רק הכירו 5א חתימה בשעת ואףוהאשה
 מכירין שאין הגם כותבין מכנה דבשעת בדיעבדכשר
 צריך לכתחלה רק ח' מ"ק שם מחוקק דח5קת פידשכן

 אחרת לאשה הנמ יתן שמא רמאות חשש משוםלהכירו
 שמותם דק לידע לכתחלה אף בעינן דלא הריע"ש,
 אשתו אם לידע צדיכין לא בודאי מקומם שםאבל

 לאשמועינן לן דאתו למימר ומצינו לא אי היםבמדינת
 פמול הוא מקום מכל מוקרם משום פמול דלאהגם
 טופם. פמולמשום
 קהסיתו שם תירץ מ"ו מיטן השני יצחק עיןהם'
 נמי אבל אופנים בשני שם ותירץ הנ"ל יהושעדהפני
 דשליח הוי תירוצו דעיקד הנ"5 לקושיתינו שי"ךלא

 החזקה על דמוקטינן אי להעיד דיכול משוםשאני
 קושיתינו אבל ע"ש כדין לה ויממוד שליחותודיעשה
 עומדת. במקומה אכתי הנ"ל למעמים שייךדלא

 דמוקדם נהי ותירץ הנ"ל יהושע להפני דקשהוהא
 חתמו דהעדים לומר לנו אין אבל שליח ידי על.כשר

 דאיתי אבל עכ"5 מוקדם נמ ע5 כדין שלאלכתחילה
 פמול מוקדם גט הנם איתא קמ"מ מימן ח"אבמהרי"מ
 ממטבע . המשנה כ5 בכלל דהוי משום היינולנמרי

שטנעו
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 והקדים הואיל לגמרי פמול בגיטין ווכמיםשמבעו
 משנה אינו הבעל שאמר זמן בכותב אבלבמתכוין
 "בידעי אקנייתא בשמרי כמו בגימין שמבעומממבע
 דמההיא משום ביה דאקנו יומא כתבו בה דאקנייומא
 ועל בממון כמסירתו בנמ אמירתו כן ויהיב גמרשעתא
 משום ולא פירות משום לא למיחש דליכא שליחידי
 בזה כלום חשש ואין לכתחילה אף לכתוב יכולזנות
 קויטיתי אכתי דמהרי"מ לפידושו זה ולפי עכ"5,וכו'
 ליהא ותירוצו עומדת בטקומה משליח יהושע הפנישל
 עכשיו שייך לא כדין שלא יחתמו לא מוקדם דהויכיון
 ידי על לכתחילה אף לבתוב דיכול דפירש כיון כןלומר
 לתירוצו אנו צריכין כרחך על אלא לזה חשש ואיןשליח
 מהרי"ט לשימת גם מתורץ יהא הנ"5 יצחקרעין
 עומדת. במקומה אכתי קושיתינואבל

 ראיה הביא כ"ה ה' מגירושין א' פרק המלךהשער
 בלילה ונחתם ביום נכתב הרמב"מ לשימת דילןמגמ'
 פ"ז דף הגמ' פריך דמאי ענין באותו בעסוקין אףפסול
 נכתב מטעם פסול נמי טופם פסול בלא ליהותיפוק
 מטעם לומר דרצה היא קושיא ומאי בלילה ונחתםביום
 ומטעם ענין באותו בעסוקין אף פסול יהא טופםפמול
 ביום בנכתב ענין באותו בעסוקין כשר האמוקדם
 בלילה ונהתם ביום בנכתב גם כרהך ועל בלילהונהתמ
 קשה ועוד כהרמב"ם פמול נמי ענין באוהוו;טוקין
 משום שליח ירי על כשר מוקדם דגט הרשב"אליטיטת
 על מיירי דלמא הגמ' פריך מאי כן אם קלא ליהדאית
 הבאתי כבר משליח קושיתו הנה עכ"ל, וצ"ע שליהידי
 אבל הנ"5 יצחק עין של ותירוצו יהושע הפנידברי

 להבין זכיתי לא ה' כה"ר במחילת הראשונהקושיתו
 אחד 5כל זמן ד"ה ע"א פ"י בדף דפירש"י הק'דבריו
 זה נכתכ לא זה שנכתב ביום דעתין מלקא קאואחד
 נקראים העדים דאין משום עליונים דמפסלי איריאמאי
 היום נכתבו טבתרא בר דכולהו ליה ותיפוקעמם

 שנכתב עד העדים חתמו לא דהא זמן לאחרונחתמו
 דמשנה לישנא ומ,טום דוקא לאו בלילה נהתםהאחךון

 למחר שכן וכל פטול בלילה ונחתם ביום נכתב ליהנקמ
 בשבא בחד דכתב הגמ' ותידץ עכ"ל, אוחרא ליומאאי
 מיירי הגמ' לקושיית הא אנן וניחזי לכולהו א'זמן

 ולכולהו שני ביום ולשמעון אחד ביום לראונןדכתב
 הגט ע5 רק חתמו לא והעדים משלוע האחריםנימים
 ולמה הכא שייך ענין באותו עסלקין ומאיההטישי
 היו; לא דהעדים כרחך על אחד גמ רק החמשה כלכתבו
 הודיעמ דק נפשיה באנפי גמ כל על לחתום פנאילהם
 ד"ה ע"א י"ח בדף פירש ורש"י כולם עבורהעדים תהיי ואתם לנשותיהם מגרשים אנשים חמשהדהנך
 לחתומ מזומנים שהעדים כיון ענין באותו עסוקיןאבל
 השמד הסופד שימיים עד להמתין צריכין כרחםובעל
 לא כרחך על הכא אבל התם לומר שייך זהו עכ"ל,וכו'
 חתמו לא למה כן לא דאם לחתום מזומנים העדיםהיו
 לחוי החמישי 2ט על רק חתמו לא ובאמת גמ כלעל
 לחוד החטישי גט על רק חתמו לא וכאמת גמ כלע5
 הוי לא הא ?ה ולפי הוי הענין בזה עסוקין איזהימים
 אגתי הנ"ל קושיתינו אבל מהכא להרמב"ם ראיהשום

 עומדת.במקומה
 גמ לתדוצי מצינו הימב כשנדייק לע"ד נ"לאבל

 ירי ע5 דמיירי יהושע הפני דקושיות הגםלקושיווינו
 מכל שליח ידי על כשר דמוקדם נהי ותירוצוע:ליה
 שלא לכתחילה אף חתמו דהעדים למימך ליכאמקים
 דוקא שייך דתירוצו לעיל ופירשנו מוקרם גמ ע5כדין

 כהנ"ל עומדת במקומה קושיתינו אב5 שלולקויטיא
 הפני של ותירוצו בפשיטות לתרץ לי נראה עבשיואבל
 היכי הגמ דכשר נהי לקושיתינו גם מתלרץ יהאיהושע
 מצינו הא זה ולפי וזנות מפירות המעמים שייכידלא
 וזנות מפירות הטעמים שייכי דלא באופן דמיירילומר
 דגמ' העתך לסלקא מקום מכל כשר מוקדם האראזי
 הראשון גמ אלא הגימין נכתבו אהד ביים דלארמיירי
 החמישי דק כן השאד וכן שני ביום ושני ראשוןביום
 הגימין אידך דמיירי נימא ואפילו ממש בזכנונכתב
 פרי משום ולא זנות ל'2ם לא 5מיחיט רליכאבגוונא

מכל
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 מתטו גימין החמישי כל על רהערים כיון מקוםמכל
 לומן ממש מוקרמים הם גימין הארבעה שכלוהאם
 הם כשרים כהאי רמוקרמים נהי החמישי בגמהכתוב

 מקום מכל וונות פרי משום המעמים שייכי רלארמיירי
 רמיחזי כואת שמר על ויחתמי יולכו עריםאיזה

 מוקרם נמ על רחתמו אותם 5חשור רמצינוכמוקרם
 אב5 5כ5 ירוע אינו זאת המעמים רלמלו רהאממש
 קושיתינו גם זה ולפי ממש מוקרם רהוא הכ5 רואיםזאת

 נהי שפיר אתי נמי הים ממרינת גמ הבע5מהביא
 מוקרם על הערים יחתמו לא מקום מכל כשררהגמ
 זמנו החמישי בגמ מרכתב קרים רזמנו מתוכורמוכח
 אחריו.של

 הוי החמישי מגמ זמנו רניכר כיון להקשות ליכאוהא
 פלוני ביום איחתם רנן גימא החתימה 5פניכרכתב
 תורת הם' הקשה .ובאמת וכשר מוקרם שום הוירלא
 זהו אב5 ע"ש, כן פ"ז דמ גימין 5מט' בחירושיוגימין
 הערים מקום מכל מוקרם לרין הכא ר5יתא נהיליתא
 רפירשנו הגם כזו מוקרם גמ על 5כתחילה יחתמולא
 ואין לכתוב יכו5 לכתחילה אף רבשליח מהרי"מבשם
 מפירוח המעמים שייכי רלא כיון כלום חשש שוםבזה
 כרפיריש בשליח רוקא להיות יבול מקום מבלוזנות
 המעשה איך 5העיר ריכול שליח רשאני הנ"ל יצחקהעין
 שליח ירי על לכתוב יכולין לכתחילה אף להכי ע"שהיה
 לא הערים בוראי ממש מוקרם רהוו היכי בעלמאאבל
 ראיכא כיון הוי יהושע דפני טעמא רעיקר עליויחתמו
 עליה פמול שום הוי רלא מהערים אחת חתימהלפנינו
 עליה רק חתמו הלא להיות יכול החמישי גמרהיינו
 נמי ואיכא ממש בזמנו נכהב אלא מוקרם שום הוירלא
 רהמ גימין ארבעה ע5 גם אחת בחתימה רחתמולומר

 רלא גוונא האי בבי רמיירי הם רכשרים נהימוקרמים
 ערים כולהו אמו וכרפירשנו הנ"ל המעמיםשייכים
 אחרון גמ על רק חתמו רלא אמרינן בוראי נמירירינא
 לגמ' קושיא שום ליתא זה ולפי כלל מוקדם הויר5א

 בהנ' ראיתי הנ"ל גימין התורת ש5 קושיתוהנה
 ע5 רע"א תום' בשם זאת קושיא והביאהרש"ש
 רףפ' התום' לשימת כשר מאוחר רגמ כיון ותירץמשניות
 ראחרונים ריתלו מתוכו מוכח אינו כן אם כיר"ה

 כי הוי 5א הא שלו התירוץ הנה ע"ש, לזמןאיחרוהו
 הרמב"ם 5שימת יעשה מאי אבל התום' לשימתאם

 פסול מאוחר גמ אבל כשר מאוחר שמר רוקא לורמבירא
 קושיתינן זה ולפי כ"ה ה' מגירושין א' בפרקעיין

 הנ"ל. לתירוצינו אנו צריכין כרחך ע5 עומרתבמקומה
 רלא כיון רילן בעוברא הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 הרחק בשעת נמי והוי וזנות מפירות המעמיםשייכין
 רהא הגם אחר לגמ צריך ואין כשר הגט בוראיובריעבר

 ירעו לא הערים ונם שהקרימו עכשיו נם הבעל ירעלא
 שם שמואל והבית מוקרם גמ על שחתמו עכשיוגם
 הבעל בירע רוקא רכשר הרחק בשעת פירש ר'מ"ק
 בעת אפילו שהקרימו הבע5 ירע ולא במוקרםאבל
 ב' בם"ק תשובה הפתחי שם פירש הלא פמולהרחק

 רק בומט בנכתב הוי הכי שמואל רהטיתרפירושו
 לומר- שייך רבזה הרחק שעת מהני כך אחרשנחתם
 משעת פירות לבעל אין שוב לגרשה עיניו שנתןכיון

 והקרימו לחורש בעשרה גמ בכתב אבל הגמכתיבת
 פמי5 הרחק בשעת אפי5ו בזה לחורש בהמשהוכתכו
 נתן לא רהא לגרשה עיניו שנתן כיון 5ומר שייך לאבזה
 רמח5 5ומר שייך לא וגם לחורש עשרה ער לגרשהעיניו

 לומר שייך זהי ע"ש מוה הבעל ירע רלא כיוןהפירות
 ולא הבע5 לא ירעו רלא הנם רילן בעוברא אבלהתם
 שנתנו העולם לכ5 מבואר הא אבל מוקרם שהואהערים
 והשיגה עכו"ם ש5 ערכעות ירי על בגירושיןעיניהם

 בוראי בגמ הכתוב המוקרם לזמן מקורם מערכעותגמ
 צריכה ואינה כשר עלמא לכולי ובריעבר הרחקבשעת
 תרם"ט משפמימ לם' שני יום ובעה"ח אחרת,לגמ
 שאחעפ, ידידיה שאול סימי, קאנזאם פהלפ"ק

.דילן.

החופ"ק.
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 י'סימן

 שנים שתי לערך ואשתו איש פה דרובקהלתינו
 נשתטית ולבמוף בנות שתי הולידה הזמן ובתוךומהצה
 תדופה ואין שנים ארבעה עליה עברו ומאז ד"לאשתו
 דז4י מאנט בעיר המשוגעים בבית ויושבתלמכתה

 ועל למכתה תרופה אין כי וכתבו אמרו דשםוהרופאים
 בעלה לפני בא ועכשיו מערכעותיהם גט השיג זהידי

 ממנה לו יש כאשר וטען מדדכי צבי ר'מהנשתטית
 ולהחזיק אותן שיפדנם מי לו ואין קטנות בנותשתי

 איש עוד והוא החשד מפגי ועוד בכהו איןמשרתת
 רקשים עבידה בהדהודי יום בכל והולך לימיםצעיד

 וקידושין בחופה נשאה לא מעולם כי טען ועודמעבירה

 והביא באלטאמארע בעיך נשאה ערכעותיהם ידי עלדק
 טאנחי- אלחנן ב"ד דוב ד' דהיינו עדים שני 5פנינמי

 שכן והעידו ראקאוומציק זונדיל ב"ך מאיד ור'5עוויטץ
 אשה לישא עכשיו ורוצה בשאלתו נפשו ולכן הדברהוא

 וחל הראשונה לאשתו גט ליתן הוא צריך הכיאחרת
 דרו אשתו שנשתטית קודם כיון רגמ"ה חרם נמיעליו
 ולפי בנות שתי ממנו והולידה ואשתו איש כדרךיחדיו
 יכול דלמא או רבנים ממאה היתד צדיך בנשתטיתזה

 בלא וקידושין בחופה הראשונה אשתו על אשהלישא
 גט. ובלא רבנים מאוןהיתד

תשובה
 נחשבת וואשה אין א' מעיף כ"ו מימן אה"עבש"ע
 אבל כראוי שנתקדשה קידושין ידי ע5 אלא אישאשת
 כלום אינו קידושין לשם שלא זנות דרך עליהבבא
 נחשבת אינה לבינה בינו אישת לשם עליה בבאואפילו
 להוציאה אותו כופין א5א לו ייחדה אם ואפילוכאשתו
 מומרית שנשא מומר וכן הרמ"א וכתבמביתו

 קידושין חשש כאן אין כך אחר ונתגיירובניטוסיהן
 אינו שנים כמה עמה ששהה הגם גמ בלא ומותרתכל5
 דהמקנה ב' ט':ק תשובה והפתחי בעלמא כזנותאלא
 עושה אדם אין מסתמא אמרינן זה אחד עמה בדרכתכ

 אחד לבד עמה נתיחר אפילו ונראה זנות בעילתבעילתי
 דמבירא עמו בפונרק ולנה אשתו כהמנדש גט צריכהזה

 באנום וכן ביאה עדי הן והן יחוד עדי הן הן היל5לבית
 להאריך לו שהיה במקום קיצד הנה ע"ש, וכו'ואנוסה
 האטם'ם לפני בקידש האנוסים אותן כן בהמקנהוכתנ
 שלא קידושין לשם ובעל דנמר אמדינן נמי עמהודר
 הפתחי עוד ומיים עכ"ל, זנות בעילת בעילתויהא

 ואימורא כתובה בלא עמה דר דהא לומר ואיןת'צובה

 אדם אין אמרינן לא הא ואזי כתובה בלא לדוראיכא
 והריב"ש דהר"ן אינו זה זנות בעילת בעילתועושה
 לא אזי לנדתה טכלה שלא גמורה בעבירה דוקאכתבו
 אבל זנות בעילת בעילתו עושה אדם איןאמרינן
 שפיר בדכה ובלא כתובה בלא -לדור דרבנןבאימוד
 ובעיל ונמר זנות בעילת לבעילתו משוה אדם איןאמרינן
 עם לדור תורה אימור על יעבור שלא כדי קידושין5שם
 הנו,ל טרבריהם לנו היוצא עכ"ל, קידושין בלאאשה
 זאת בראוי אפילו זה עם זה אישת מנהג שנהגובראינו
 שם להעיד אפשר שאי כיון כהאטמים פמוליםעדים
 כדאיתא לעדות עדלתן שם נחשבת אזי כשריםעדים
 ותקגת שם בדמ"א י"י מ' ל"ה טימן ח"מבש"ע
 וכו' להיות דגילים אנשים שאין במקום הואקדמונים
 אלא ע"ש נאמנים קטן אי קרוב אי יהידה אשהאפילו
 בעילתו עושה אדם אין עמה דר אם אמרינןלעולם
 אנן ניחזי ועכשיו קידושין לשם ובעל וגמר זנותבעילת
 שנים שתי עמי דרה הא שנשתטתה דקודם דילןבעובדא
 בנות שתי ממנו והולידה ואשתו איש כררךומחצה

ליתא
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 צריכה ובוראי קירושין לשם ובעיל רגמר אמרינןבוראי
 נפי הל הבעל ועל לאהר להינשא באתה אם גמממנו
 הראשונה אשתו על אשה עור ישא אם דגמ"החרם

 נמי וקידושין בהופה נשאה שלא לפני שהעירווהערים
 שלא הזמן אותו כל לידע להו תלי בכיפא אטוליתא
 קירשה הזמן בתוך להיות ריכול וקירושין בהופהנשאה
 צריכה ובוואי כשרים עדים לפני וישראל משהנרת
 הרם נמי הל הבעל ועל לאהר להנשא באת אם גטממנו

רגמ"ה.
 אמר פ' דף בקירושין דאיתא ,מהא לדברינווראיה

 שהגרי5ו ותינוקת תינוק ואשה איש הונא רב בררבה
 בהזקה ופירש"י זה על זה ונשרפין נטקלין הביתבתוך
 בערות בהם מכירין אנו ואין בניהם ואלו אשתושהיא
 נפקל האשה על הבן בא אם זה על זה נטקליןגמור
 בא אם ונשרפין עליו והיא אמו על בא משום עליההבן
 ברמב"מ איתא וכן עכ"ל, בשריפה רבתו הבת ע5האיש
 ממרינת שבאו ואשה איש כ"א ה' ביאה איטורי א'פרק
 אם בעלי זה אומרת והיא אשתי זאת אומר הואהים

 ובו' עליה הורגין אשתו שהיא יום שלשים בעירהוהזקה
 וניהזי ב' סעיף י"ט טימן באה"ע נמי הוא וכןע"ש,
 שני ואשתו איש כררך ביהר רררו רילן בעובראאנן
 לע"ך נ"ל כן אם בנות שני נמי והו5ידו ומהצהשנים

 רהא לאהר להינשא באתה אם גט ממנו צריכהבוראי
 ואודית ואם ואב ואשתו כאיש בקהלתינוהוהזקו

 היה לא אם לן ירוע לא הא מבאלטימארעהנישואין
 אמעריקא פה כררך וישראל משה כרת נישואין כךאהד

 )רזש~דזש( שקורין השופט אצל הולכיןמתהילה
 קירושין להם לסדי א' רב אצל והולכין כך אהרונמלכין
 הנ"ל כנמ' רילן עוברא ממש דמי הא זהולפי

 ואטור רבד לכל אשתו היא בוראי לכן הנ"לוכהרמב"ם
 הראשונה. אשתו ע5 אשה עורלישא

 ולנן בר"ה כ"נ טימן זומרא אפי מינץמהר"מ
 לדבר* הנ"5 פ' דף מקירושין הגמ' בין שםמחלק

 החזסה לבר אמירה נמי דמצדיך הנ"להרמב"מ

 ביניהם גדול הילוק ריש משום ואם לאבשהוהזקו
 בתוד והגרילי ותינוקת תינוק ואשה מאיש מיירידהגמ'
 עם כאמ או בנה עם כאם דמתנהגים רואים ואנוהבית
 מטתטא אמרינן ובתי בנו עם ואב ואהותו ואהיובתה
 החזקה על מוקמ*נן ברבר עדים דליכא הגם הואכך
 קירושין טוף הירושלמי מדברי מיירי הרמב"םאבל
 הים ממדינת שבאו להוד ואשה מאיש מייריושם
 דילן בחזקה בשלמא האי כולי אלים לא ההזקהרהתם
 בשר דשאר הזקות משאר ושאני אלימתא הזקהרהוי
 ובנה אם כמי שמתנהנים רואים ראנורהזקה
 הגם הרבר הוא כך מטתמא אמרינן ואהותוואהיו
 ואשה באיש אבל הלזה במנהג די כלל עדיםרליכא
 מלבד בדבר טפיקות כמה לנו יש הים ממרינתשבאו
 ואשתו כאיש ונוהגים יהריו בנתהברו דאף להוששיש
 ואף ערים לפני מעולם קירשה לא הא מקוםמכל

 יכשרים ואפ היו פמולים רלמא ערים לפניבקירשה
 לע-ימ ייחוי ולא פטול או קרוב שם היו רלמאהיו

 באיש טפיקות הרבה לנו יש כן אם שיעירוכשרים
 ולכן ירו על מומתין שיהיו הים ממדינת שבאוואשה
 זה שיאמר בעצמם ולאמירתם יום שלשים לחזקהצריך
 אנן ניהזי ועכשיו עכ"ל, בעלי זה תאמר והיאאשתי
 כאיש פה ונהגו קמנות בטת שני להמ דיש רילןבעובדא
 ממנו צריכה עלמא לכולי בוראי ובתוו ואם ואביאשתו
 ואשהו בעל שהם רירהו אמירה פה רהיה ובפרמגט
 פה נהגו ומהצה שנים שני רהא הבנות של ואםואב
 איש ממש הם רמלכותא רינא פי ועל ואשתוכאיש
 חרם הל הבעל ועל נט הימנו ?דיכה בוראיואשתו
 -רגמ"ה.
 משומ נט בלא יוצאת לעולם אלא למימר ליבאוהא
 אלא זנות בעילת בעילתו עושה ארם אין אמרינןרלא
 י' פרק ברמב"ם כראיתא לאשתו 'שגירשבאיש
 אמרו לא ה' מעיף אה"ע ובש"ע מגירושין י"טה'

 אלא זנות בעילת בעילתו עושה אדם ראין זוהזקה
 שהרי סתם ובעל תנאי על במקרש או שגירשהבאשתו

אשתו
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 זנות בעילת עושה שאינו חזקתו ובאשתו היאאשתו
 רוקא הנ"5 החזקה דאמרינן הא רבר ש5 ומעמוע"ש

 כן לא ראם ק5"ח טימן יאיר הות שו"ת פירשבאשתו
 הא בביאה קידשה ואפי5ו מהנואף גמ תצמרך זונהכ5

 ואפי5ו לקירושין חוששין אין בערים ש5אהמקרש
 גמ אפילו רי5ן בעוברא זה ו5פי ע"ש, מוריםשניהם
 חוחזקו 5א יאיר רחות בעובדא 5יתא זהו אב5 בעינן5א

 חזקה 5הם רהיה הכא אב5 יום ש5שים ואשתובבע5
 שני כן גם והו5ירו ומחצה שנים שני 5אשתומאיש
 היו ובוראי קירושין לשם רבע5 אמרינן בוראיבנות
 רקירשה 5היות יכו5 רהא ועור יחור ערי פעמיםכמה
 כהנ"5. וישרא5 משה כדת הכיבתר

 נפשי שאהבה מצאתי 5י שיש הק' בספריםבחפשי
 ר"ה ג' סימן המשתה בית בשער משמעון שבמבם'
 בערכעותיהם אשה נושאים בעו"ה בזמנינו עתהוהנה
 גמר ו5אחר כנימוסים הנשואים וגומר העיר שראצ5

 פ5ונית נשא זה שאיש המיוחר בפנקם כותבהנשואין
 הנישואין בעושין כתב ו' סימן הריב"שלאשה,

 ערים שם ראין פ55 5קירושין 5חוש איןבערכזוותיהם
 כלום לה נותן שאינו ועור הקירושין בשעתכשרים
 לקירושין 5חוש אין גם אחר לכ5 טבעת נותןרהכומר
 לשם ובע5 זנות בעי5ת בעי5תו עויטה אדם דאיןמשום
 באדם רוקא מוברים והראב"ר רהרמב"םקירושין
 הנ"ל 5הזקה ר5יתא בפרוצים 5א אבל כן אמרינןכשר
 דמה הריב"ש על השיג ולזה יחור עדי מהניולא

 איכפית ומאי הכומר אלא הטבעת נתן לא רהואשכתב
 דמהני קרקע גבי מע5 קרושיך ממלי גרע 5א הלא5ן
 שנותן המבעת אם לעכו"ם שליחות ראין נהי זהולפי
 לה מוסר הוא ובערו איש של היא האשה 5ירהכומר
 והיא קרקע גבי ע5 מהניח גרע 5א הא לקירושיןהטבעת
 רפסק ח' ס"ק 5' סימן הימב בבאר ועיין משםנמלתו

 ערימ שם ראין עוד שכתב ומה ע"ש, גמורהרטקורשת
 רשם רמשיא הוא והכומר תפ5תם בבית תינח האכשרים
 העיר השר פעמים רוב בקארט אבל ישראליםליכא

 הם שם הנמצאים פקירים ושאר יהודי הואהמסדר
 כשרים יהורים הרבה נמצאים שם ועור יהוריםנמי

 הרב שיכול רשיון שמר נמי 5קחת שהו5כים5עדות
 לערים מיוחרים באינם ואף וקירושין חופה ו5תן5מדר
 כשעוסקין כתב ה"ח מאישות פ"ג הרמב"םה5א

 טקורשת ערי אתם אמר שלא ואה קידושיןבענינים
 5ערות הכשרים אוהבים עמו שה5כו 5היות יכו5והכא
 איש כאשת תהיה 5א 5מה כן אם מקארמ הרשיון5קב5

 אמ רגמ"ה בחרם 5עבור וגם התורה מן גמ5הצריכה
 כאן אין שנים כמה עמה ששהה הגם בנמוסיהםשנשא רמי איתא ס"א כ"ו סימן באה"ע הגם אשה עורישא
 רהתם 5ח5ק יש בע5מא זנות אלא ואינו סירושיןחשש
 ד5א תפ5תם בבית הקירושין סירר רהכומרמיירי

 סירר באם אב5 5ערות כשרים יהורים שםנמצאים
 יהורים הרבה שם רנמצאים העיר שופטהקירושין
 5ערות פסו5ים שם בנמצאים ואף 5ערותהכשרים

 בנמצאים כשרים 5ערים ייחר שלא כ5להרימב"א
 רעת באמת אב5 במ5ה הקירושין 5ערותפמו5ים

 ע"ש וכו' 5קירושין 5חוש ריש וסובריםהמפרשים
 כך כ5 מצא אינו הנ"5 רהספר מפני דבריוחבאתי,כ5

 רצריכה מסכים נמי הגדו5ה דרעתו חזינן הא מקוםומכ5
 רי5יה מעמים משום אי לע"ר אבל רי5יה ומטעמיםגמ

 מסתברא איפכא ואררבא גמ ממנו צריכה היה 5אלהור
 שכתב כמו מבעת אחר לכ5 נותן הא כומרבקידש
 קירושיך כמלי והוי ש5נו קירושין כעין והויהריב"ש
 בפה ובפרמ בערכעות אב5 רמקורשת קרקע גבימעל

 כ5ום 5הם נותן אינו אותם רקירש רהשופטאמעריקא
 לכל בעינן הא ובקירושין לו המיוחר בפנקם כותבאלא

 ובלאו מקורשת היא ואזי פרומה שוה לה שיתןהפחות
 א5א כשרים ערים שם בהיו אפי5ו מקורשת אינההכי
 להריב"ש דמי ו5א מקורשת הוי רי5ן ממעמא 5ינראה
 אבל החזקה ליכא ראזי יום שלשים בתוך רהיההנ"ל
 5גמ' רמי בוראי כהנ"ל א~יטתא חזקה רהיההכא

 הנ"ל. הרמב"ם ו5רברי פ' רףרקירושין

והא
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 מקורשת ראינה נהי בערכעות גם למימר ליכאוהא
 תהא מקום מכל כלום 5ה נותן דאינו משום כמףבתורונ
 שהמ כתוב שטר להם נותן דהא שמר בתורתמקודשת
 סעל קידושיך כטלי דהוי נמי ולימא פהיום ואשתואיש
 כמף בקידושי דפירש"י כשם מקודשה דהיא קדקעגבי
 חדא ליתא זהו אבל שטד בקידושי 5פרושי טצינוכן
 מימן שמואל הבית הפומקים מחלוקת כמף בקידושיאף
 מ"ק היטב ובאר קירושין מפק דהוי כתב א' מ',ק5'
 לו מבירא והרשב"מ טקורשת ראינה מהרי"ל בשםח'

 פתחי קידושין, מפק רהוי לו מבירא והש"ךדמקורשת
 בקירושי מקושר הנט בשם ג' מ"ק כ"ז סימןתשובה
 והתם קירושין ספק הוי שטר ובקירושי מקודשתכמף
 ובין כמף בקירושי בין כתב פ"ב מימן אה"עסופר

 הויה ראיתקש משום קרושין הוי לא שטרבקידושי
 השטך השופט להם שנתן מה זה ולפי ע"ש,ליציאה
 קרקע גבי מעל קירושיך כטלי דחשיב נימא איאפילו
 ובין כמף בקירושי בין קירושין הוי לא מופר לחתםהא

 קירושין מפק רק נמי הוי מקושר ולהגט שטרבקירושי
 לו רמבירא מאן אשכחן לא קידושין וראי אבלבשטר,
 שיהא שטר בקירושי קרקע גבי מעל קרושיך בטלוהכי
 היא יום משלשים חזקה מטעם אבל מקורשתוראי
 רגמ"ה חרם וחל גט וצריכה גמורה איש אשתבוראי
 אחרת. אשה י,טא באםעליו

 מימן אה"ע יצחק עין ארמו"ר בם' מצאתי זהאחר
 ביחר שררו אחר באופן קצת שם היה והמעשהמ"ז
 וכאשר ראמטאוו בעיר וקידושין חופה בלא ואשהאיש
 לעיר משם נמעו כד"ת לישאנה רשות לו ניתןלא

 איש בחזקת וקירושין חופה בלא שם וררווואראנעז
 וכתבה ואשתו 5איש להם נמי חשבו העיר ובניואשה
 ואחר מאור לה וטוב לבעל שנישאת לאביה מכתבנמי
 אנשים כמה מפי נורע בראמטאוו הנה ממנה, ברחזה

 נודע לא בוואראנעז אבל וקידושין חופה בלאשררו
 מעולם נשאה שלא בעצמה זה על הורה היא יקזאת
 רצונה ולכן וקירושין חופה בלא ביחר שררוא5א

 בחופה נשאה לא מעולם כיון אחר לאיש5הינשא
 ע5 הודאתה כאן היתה לא דאילו הלכה ופמקוקירושין
 וואראנעז בעיר הוחזקה לא וכן לאביה מכתבידי

 להינשא היא טותרת בוראי ואשתו לאיש יוםשלשים
 כ* בעצמה המכתב ירי על דהודתה עכשיו אבללעלמא

 זכר בן שילדה לידה לפני למילרת וגם לבעלהנישאת
 דאין וחזקה וישראל משה כדת באמת דנשאההודתה
 הכא שייך לא נמי זנות בעילת בעילתו עושהארם

 באה"ע הרמ"א פירש הא אחרת אשה לו דישדמבורר
 ממפקא ואזי הנ"ל החזקה ב% אזי אי מעי4 ל"גמימן
 ערים בלא רקידשה להיות ריכול לבמומ וממיקלן

 כן אמרה הבושה מפני להיות יכול המילרתואמירת
 דהוחזקי להחמיד יש עיקר אבל לעלמא מותרתואכתי

 לא ראזי ואשתו לאיש יום מיטלשים יותרבוואראנעז
 עדים יש ובאם להחזקה לעקור אמתלא שוםמהני

 כלל להתירה עצה שום לי אין הנ"ל להחזקהרמעירים
 ריש הגם וכו' להקל מקום אין נמי נשים עריםאפילו
 כיון ואשתו לאיש יום שלשים בהוחזקו אף להקלמקום

 שהוחזקו דא4 קידושין לשם שלא מתחילהרנתחברו
 כן להקל מקום יש זה כל על אישת בתורת כ5לעיני
 לממוך זאת לי קשה לרעתי אך יהושע הפני רעתהוא
 מיירי דמיקל יהושע דהפני לומר ריש הסברא זהעל
 קשה עדיין נישאת דלא היכא אבל כבר בנישאתשם

 מפני הק' דבריו כל נמי הבאתי הקולא זה לציף5רעתי
 צריך 5א אמילו-גט ולרעתו אחד מרב מכתבשקבלתי
 בחומה נשאה שלא העידו רהערים ביון רילןבעוברא
 בעילתו עושה ארם ראין חזקה וגם מעולםוקירושין
 נדח איסוי על דעבר כיון הכא שייך 5א זנותבעילת
 כל הבאתי ולכן עכ"ל, הנ"ל החזקה אמרינן לאשוב
 חזקה מטעם הק' מרבריהם רמבורר הנ"ל הגאוניםדברי
 רילן בעובדא ממילא גט הימנו צריכה לעולםהנ"ל

 גט. צריכה נסיבנשתטית
 הפני מכרת לומר טפי שייך רילן בעובדאהגם
 אלא קירושין לשם שלא טתחילה דנתחברו כיוןיהושע

ההיבור
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 עצמה 5חבר השגיחה ו5א ערכאות ידי על היההחיבור

 להשיג רהיינו וישראל משה כדת וקידושיו חופה ידיעל
 בעיני שהוחזקה אף בוראי הראשון מבע5ה גטמתחילה

 סמך דעל להקל מקום יש זה כ5 על אישת בתורתכל
 שלה הנישואין דהיה והא הוחזקה הראשונהדעתה

 בעת אמעריקא דרך כי דאיה משם איןבערכאות
 זהו אבל כן, עושין הנישואין יתכטלו שלאשיראים
 התיר לא יהושע הפני דאף אדמו"ך מסיק דהא5יתא
 עריין נישאת דלא היכי אבל כבר בנישאתאלא
 לפירושו פירש ע"ש, הקולא זה לצרף לדעתיקשה

 מוחזק הקול שיהא בעינן אזי דנישאת היכיבשלמא
 פ"ט דף בגיטין כמבואר חיישינן הכי וב5אובב"ד
 בלא מיירי הא דילן בעוברא נם טעמאומהאי
 משים ואי נישואין קודם בעלמא קו5 רק והוינישאת
 בחורים כמה אמעריקא בפה הלא ערכאות ע"ידנישאת
 הולכים שלהם הקידושין יתבטלו שלא היראיםובתולות
 ולאחר המרינה כדת נישואיהן שם ועושיןבערכאות

 רהוחזקו משום ואי וישרא5 משה כדת חתונה עושיןזה
 רלא להיות יכול כן אם בב"ד הקול דיוחזק בעינןהלא
 רהולירה כיון ליתא שהו אבל שלהם לקו5 חיישינןיהא
 מזה גרול בב"ר מוהזק קו5 לך אין בנות שתיממנו
 בהא דבר של כללא הנ"ל, לחזקה חיישינןיבוראי
 צריכה לאחר להינשא באתה אם סליקנא ובהאנחיתנא
 אשה עוד ישא אם רגמ"ה חרם חל הנעל ועל גטהימנו
 יאי נשתטית רהיא כיון ועכשיו הראשונה אשתועל

 לחוים יש הריעות לכל ולצאת מבעלה גיטה לקב5אפשר
 ה"נ מגירושין פ"ו למלך ממשנה המגיה הרב 5רעתאף
 מצי לא נמי שליח השתא עביד מציא דלא מידירכל
 הבע5 עם ולההנות שליש ביד הגט יש5ישמשווי
 מאה בהסכם זאת כל ויהא הזכייה על נמידיסכים
רבנים.
 על נמי ורוצה 5אחר להינשא האשה בבאתהאב5
 לה דאין לע"ר כתובתה דמי לגבות הנ"ל החזקהידי
 וכל הראיה עליו מהבירו המוציא דאמרינן כתובהדמי

 ידי ע5 כר"ת שנשאה עדים האשה תביא רלאבמה
 כתובתה דמי 5ה אין נשאה ובתולה וקידושיןחופה

 דנשתטית דילן בעובדא אנן ניחזי ועכשיומראורייתא
 תדופה לה דאין אחד בפה אמרו והרופאיםאשתו
 ךנט נהי המשוגעים בבית היא עכשיו וגםלמכתה
 הכתובה השלשת אב5 לעיל כרפירשנו ליתן צריךבודאי
 מ"ק ביהודה הנורע הגם להשליש צריך ראינובודאי
 ושליש מתחי5ה בנשתטית להלכה מסיק ג' סימןאה"ע
 האשה 5אבי המרוצה שליש ביר או האשה אביביד
 שיש ההתחייבות הנ"ל הגט המסרר הרב לידוגם

 אחד וזה אחד לו בורר בזה בוררים פי על עליולאשתו
 ירי על לאשתו נט ימסור וגם לשניהם המרוצהושלש
 בעת לאשתו זה גט להוליך להולכה שליח שיעשהשליח
 יתחייב זאת ולבר ר"ת פי על גיטה לקבל ראויהשתהא

 שליש ביר מסוים סך יתן כתובה ומי לבר כףבתקיעות
 מחויב יהא אזי גיטה לקב5 ראויה שתהא בעתהנאמן
 דכל 5מלך משנה הגהות לדעת לחוש חרש גט להליתן
 משווי מצי לא נמי שליח השתא עביר מצי רלאמ5תא
 נשאה דלא עדים דהביא דילן בעוברא אבלעכ"ל,
 ש5נו מטעמים ליתן צריך דגט נהי וקירושיןבחופה
 לוטר יכולין אנו כתובתה דמי השלשת על אבלהנ"ל

 עם הענייה לרעתי ולכן הראיה ע5יו מחבירוהמוציא
 לישא לו מותר אזי מובהקים רבנים עור עמייסכימו
 ההיתר על דיחתמו ובתנאי הראשונה אשתו עלאשה
 בשמ אשר כל אלא ממש רבנים רוקא ולאו רבניםמאה
 כן רבנים מאה לחשבון יע5ה יכונה מררבנןצורבא
 שמואל ובבית ר"ה מ"א סימן נפש משיבת ס'מסיק
 דמאה משמע אנשים מאה דכתב בו הכל מלשון גםוכו'
 יכונה מדדבנן צורבא בשם אשר וכ5 דוקא 5אורבנים
 .אנש~ם דאותן רכתב הגם אנשים מאה לחשבוןיעלה
 שצריך היכי מחלק לזה מבורר טעם שיראו ער יתירולא

 שמא במורדת כמו מבורר טעם הוא באם חכםחקירת
 כ"כ מבוררים שאינם עניינים וכרומה שתתפייםאפשר
 טאהרבנים אעצ כלל לנהוגמנהגאישת יכול כשאינואבל

אלא
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 5חשבון יעלה יכונה דרבנן צורבא בשם אשך כלא5א

 בלא 5עמור ייתר הזה בזמן ע5יו להחמיר ואיןהאנשים
 בנשתטית בעינן ד5א להכי אראתן ע"ש, וכו'אשה
 יקרא מדרבנן צורבא בשם אשר כ5 א5א רבניםמאה
 כיון א5א 5זה טבורר טעם שום ידעו ש5א הגם רינמי
 דבנים מאה מחשבון להיות די מצויינים אנשיםשהם
 מחל5 איננו אשר איש אמעריקא במדינתינו זהולפי
 שגם לע"ד נ"5 זה ו5פי מצויין איש נמי הואשבת

 להתיי רבנים מאה בין נמי ימנו כהלכתו שבתשומרי
 5אנשים נחשבים הם ש5נו רבמרינה רגמ"ההחרם

 ובתוכם רבנים מאה ההיתר על שיחתמו וכיוזמצגיינים
 5כ5 ובתוכם כהלכתו שבת ושומרי מררבנן צורבאגם

 החתיטוח נמי ויהא מובהקים רבנים שלשוץ יהאהפחות
 נחשב ויהא )גובערנעם( שקורין מטייטםמשלשה
 לה יש מטייט כ5 אמעריקא בפה כי ארצותלשלשה
 מופי החתם כרפירש מיוחדים וחקים מיוחריםדינים
 ע5 אם ממש מ5כיות שלשה רוקא לאו ר' מימןאה"ע
 נמי אחד מלף ממש5ת תחת שלשתן נכנמו מלחמותירי

 איתא בגמ' רהא לרבר וראיה ארצות לשלשהנחשבות
 העולם כל על חרשים ט' מלכותה שתפשוט רלמיעתירה
 א*ן כי אלא מומה גמ שום יכתבו 5א אז וכיכולו
 מדינה אנשי רעות שיווי אלא גורםהמלך

 תהיו שעומרים הגם יחשבו לשלשה בודאיוריעותיהם
 החתימות משולשים שיהא בעינן 5א וגם אהתממעולה
 אנשים ש5שה נמצאים אחת בעיר אם אלא סטייטטכל

 אחת 5חתימה אלא נחשבים יהא 5א מדינותמשלשה
 בעינן 5א בטושבותיהםאב5 אלא טהניאחתיטותשלהמלא

 בעינן ממייט מכל ממוים מטפר אלא טמשמשולשים
 ממוימ הממפר כמה פירש ולא ע"ש, וכו' הפהותלכל.
 דהיינו התימות עשרה דהיינו לע"ד ונראהיהא

 מש5ישי והשאר חתימות שלשים ומשני אחדממטייט
 אשה 5ישא לו מותר ואזי חתיטות מאה יהא הכלובמך
 רגמ"ה נזר לא בוראי נודנא האי דבכי הראשונהלאשתו
 ואין קידושין לשם מעולם בע5 ש5א להיוה דיכולחרא

 קידושין 5שם בבעל ואפי5ו כל5 רגמ"ה חרם *שוםעליו
 בייחר אפילו קירושין לשם ערים 5פני ייחד לאשמא
 נימא אם ואמ5ו פמו5ים ערים היה שמא עדימ5פני
 פעם יייחד דלא להיות יכו5 5א ומחצה שנים שניבמשך
 5ח כתב 5א בודאי כתובה אב5 בשרים עדים לפניאחת
 התחייבות שאר וע5 לה אין בודאי כתובה זה51פי

 מימן אישת ב"מ חמד השרי כתב כברלאשתו טב~
 ומשיב השוא5 בשם קט"ו במימן ד"ה ז' מעיףב'

 שוטה קצת היא שמא הוי רבנים ממאה ה21שדעיקר
 בבית שיושבת כל אב5 גמורה שוטה שהיאויאמד
 דפואות לה נותנים והרופאים טמשוגעיםהחו5ים
 טעם שייך ד5א היא גמורה רשוטה הדבריםוניכרים
 5גרשה יכו5 לגרשה ובצדיך מעיקרו החרמ ובמלהתקנה
 ומשיב השוא5 בשם נמי כתב ו5עי5 כתובה בלאאף
 ליתן צריך אין המשוגעים החולים בבית דיושבתניון
 להראבי"ה אף לע"ד נראה זה ו5פי ע"ש, מ~ונותלה

 אבל דגמ"ה גזר בנעאזטית גם להו דמביראומהרש'(ל
 חרא אותה 5גרש דיכו5ין יורו הם נם רילןבעוברא
 קידש ולא מעולם קידושין 5שם לע5 ש5א להיותיכו5
 קירושין 5שם בבעל ואפילו וישראל משה כרתאותה
 והו* כשרים עדים רהיינו יחור ערי שם היו 5אשמא

 רגמ"ה גזר לא גוונא האי בכי ובודאי עדים בלאקידושין
 קידושין. מפק נמי הוי כן וגם נשתטית תרתי רהויכיון

 הגאון הרב 5ירידי הנ"ל הדבריםכשהרצוהי
 צבי ר' מהו' ונקי זך משנתו ובטי לחריףהמפורמם
 נעבראמקא אמהא טעיר הגאב"ר הרב גראדזינטקיהירש
 חדם נמי וקל גט רצריכה שלנו ההיתר עלהטכים
 רק הדאשונה אשתו על אחרת אשה 5ישא בבארבמ"ה
 משום בתובה לה אין לרעתי כי עלי דפליג הואבזה

 שנשאה ראיה להביא עליה מחבירו המוציאדאמרינן
 אין ראיה תביא דלא במה וכל כד"ת וקידושיןבחופה
 דמי להש5יש דצריכין הוי כת"ר ירעת אבל כתובהלה

 בזח שייך לא כתובה דמי השלשת לגבי משוםכתובה

המוציא
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 בריאה באשה בשלמא הראיה ע5יו מחבירוהמוציא
 בוראי כתובתה דמי 5נבות ובאתה גוונא האיובכי

 בנשתטית אבל נשאתיך יבתו5ה ראיה הביא 1י5אמרינן
 חוב שטר יהיינו כתובתה ימי להש5יש יק צריכיןי5א
 שייך 5א חוב שטר הש5שת ו5נבי כתובתה ימיעבור
 שמא משום ואי הראיה ע5יו מחבירו המוציא5ומר

 יכול הא נוביינא לייי כך ייי ע5 ותבואתתרפא
 לא ובאם כתובתה מכתיבת ראיה שתביא נמי5היות
 אמרינן יאזי גוביינא 5ייי תביא 5א נמי ראיהתביא
 תביא ש5א כמה וכ5 הראיה ע5יו מחבירוהמוציא
 ופעו5ת מלש5ם פטור יהא כתובתה אי ראיההאשה
 יהא 5א 5כשתתרפא י5מא רק הוי כתובה דמיהשלשה

 יהא כתובתה אי ראיה לכשתביא החוב לגבותמקום
 ליברל כך אחר והוריתי עכ"5 כתובתה רמי עבורהמוכן
 ה5כה עשיתי וכן כת"ר עם הצדק כי ראיתי כיכת"ר
 יהיינו כתובתה ומי להשליש כן גם והצרכתי5מעשה
 מיאורייתא כתובתה ימי עבור ר"ט וש5שיםש5שה
 שאר אב5 ייו בחתימת וחתום חוב שטר ןה ע5ונתן

 הן יום ובעה"ח וכהטיב השוא5 בשם 5עי5כרפירשנו פטוי יבוראי 5י נראה 5אשתו מבע5התחייבות

 כל מ4., סיטי קאנזאם פה לפ"ק תרם"ט תו"מלם'
 שאחעפ, ידידיה שאול נאםואת

 סימי. קאנזאםהחופ"ק

 יקאסימו
 הבהן שכהצון ר' טהו' ולתהלה לשם ונדע החו"ב המפ'"ו הגאון הרב לכ"ש והשלוםההיים
 רומיא. מארץ דליפא טווימאקא הגאב"ד הרב שליפ"אצירקול

 פה דנמרר הגט רבר ע5 הגיעני 5נכוןמכתבו
 יבנט מהאשה עמירתה מקום הסופר רשינהבקהלתינו
 בארץ היא האמת ו5פי סיטי בקאנזאם העומרתכתוב
 היחק ובשעת בדיעבי אף נוטה כת"ר יעת ולכןרוסיא
 5מלך המשנה וגם מהראשונים ררובם פסו5 הנטיהא

 ממ,ט הרחק בשעת אף מחמירים ביהודהוהטיע
 ובפרט אחר נט 5השינ אפשר יאי במקום אף.דהיינו

 כי האשה מצי 5א היחק שעת היה לא הא שלנובגט
 היה ואו5י גט 5קב5 רצונה אין עכשיו גם האברצונה
 מפני ינמ"ה חרם מחמת הבע5 מצי הרחקשעת
 קאנזאם בפה יהיינו באמעריקא אשה עודשנשא

 שעת הוי 5א הא וזהו בכים נמי ממנה לו וישסיטי
 עכ"5. כ55הרחק

 ובהתש
 מקום באיזה 5הוייעני אבקש כת"ר במחי5תיוור
 היחק בשעת אף יפסו5 ביהויה בנויע כת"רמצא

 פ"ח סימן אה"ע מ"ק ביהויה 'בנודע איתאואירבא
 עמיית רשינה במקום א5א הוי לא שם נמריאושקלא
 כתב והאשה הבע5 עמיית מקום בשינה אב5העיים

 צריך אין המנרש במומר וכו' ומעתה בי"ה בהייאשם
 צריך יאין וכיון כ55 העיים עמיית מקוםלה~כיר
 נרע לא היחק ובשעת בו פוס5 השינוי איןלה~כירו
 בנויע איתא וכן עכ"5 האיש עמירת מקוםמשינה
 ומח5ק גם ואמנם י"ה ק"ה טימן אה"ע מ"בביהויה

שם
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 מפני עמירה מקום לשינה הדירה מקום שינה ביןשמ

 המגרש זה שאין ויאמרו מקומו שם על נקראשהאדם
 עמירה שם ע5 נקרא שאינו עמידה מקום כן שאיןמה
 דהנודע חזינן הרי ע"ש, בריעבד מעכב לאלהכי

 שכן ומכל עמידה מקום בשינה בדיעבד מתירביהורה
 כשר. הגמ בודאי הדחקבשעת
 אף מחמיד למלך דהמשנה כת"ר עוד שכתבומה
 רילן לעוברא ראיה משם אין נמי הדחקבשעת

 דהריב"מ איתא י"ד ה' מגירושין נ' פרק למ5ךרהמשנה
 דרה היתה לא והיא בתלמימאן הררה בו שנכתבבגט
 שם שינה והרי עכשיו ולא הגמ כתיבת בשעת לאשם
 תלוי ממופקים לשונות בגמ שיש הגם וטמיקעירה
 נתכוין עירה שם רלשינה ויאמר הגמ על המערערבבעל
 תחייש והיא מלהנשא אותה מונעין אין מקום ומכלתצא

 בשלמא עליו והשיג כשר הגט עירער בלא אבללעצמה
 כיון ממופקים לשונות אלא כשר הוא דהגמ כיוןהתם
 דבעל לערעוריה לחוש אין לקיימו מצוים עדיםשיש
 רבר הוי הבעל של רעירעור נימא אפילו הכאאבל
 הא שיכחישנה מי אין רהא לערער שבירו כיוןשקר
 אותה שמניחין ומנלן נתכוין עירה שם לשינהראמר
 הגט לפסול לעולם הבעל שביר כיון לאחדלהינשא
 רילן לעוברא שייכים לא הק' ורבריהם עכ"ל,וצ"ע
 של עמידתה מקום דשינה הבעל בירע מיירירהתם
 זמן דכל דבעל בעירעורי תליא להריב"מ אזיהאשה
 לכתחילה אף אותה ומניחין כשר הגמ עירערשלא

 בדבר עיון צריך הוי למלך ולהמשנה לאחרלהינשא
 הבעל עירער שלא זמן כל להינשא אותה מניחיןאי

 הא משמע להינשא אותה שמניחין לו מנאומרקאמר
 כל תצא דלא למלך להמשנזק גם בדיעבר נישאתאם
 עכשיו גם דילן בעובדא אבל הבעל עירער שלאזמן
 לא אי האשה עמידת מקום שינו אם יורע אינוהבעל
 אצל יניח אלא לבעל מומרים אינם הגמ רעיקרובפרמ
 5הבע5 הטעות יורע שלא להיות ויכול הגט המסררהרל
 יבוא שטא למיחש ליכא למלך להמשנה אף וראילעולם

 לעלמא 5הינשא אותה מניחין בוראי ויערערהבעל
 הרירה מקום בין לחלק דיש לעיל פירשנו הלאועור
 אמר הא והכא ביהודה הנודע שחילק כמו עמירהלמקום
 הדירה מקום משינה מיירי כן אם בתלמיסאןהררה
 עמידה מקום משינה דמיירי דילן לספיקא עניןומאי
 אמע- בארץ גם ובנים אשה לו דיש דילן בעובראועור
 שמא ירא שהבעל משום היה הגמ כתיבת ועיקרריקא
 אמעריקא לפה רומיא מארץ שלו הראשונה אשתויבוא
 למהר רק ורצונו האמורים בבית להאמור המלוכהוחוקי
 השניה אשתו אצ5 ולישאר הזאת מהצרה עצמולפטור
 רהבעל רעתיך על תעלה איך כן אם מימי מקאנזאםשלו
 עלמא לכולי בזה לי נראה ולכן זה גמ על ויערעריבוא
 אבקש ו5כן כשר הגמ הרחק ובשעת בריעברבוראי
 למלך במשנה מצא מקום להוריענייבאיזהמכת"ר
 הרחק. בשעת אף הגמ דפומלים ביהורהובנודע

 את שם אמצא אולי תשובה בפתחי זה אחרוחפשתי
 ד"ה כ"א ס"ק קכ"מ במימן ומצאתי נפשישאהבה
 ק"מ מימן מ"ב אה"ע ביהודה דהנורע כתב מזווגרולה
 מעשה דהיה הזורק מפ' יהושע פני לרברי שםהביא
 בשעת והכשיר האשה עמירת מקום בשינה בגטלפניו
 בא המעשה היה אילו כתב ביהורה והנורעהרחק
 אמנמ להיתר ולא לאיסור לא בה הורה היה לאלפניו
 החכמה קנה משענת על ונשען רב כחו היה הנ"להגאון
 שלנו בשאלה אבל זקן הורה כבר ואמרינן עמורהיה
 מקומ שינוי דאין חרא להרדי רמי לא טעמים ג'טפני
 דהכל כהן דבת כשינוי כך כל ניכרת האשהעשרת
 זמן לאחר יזכור עמירתה מקום אבל הוא דשקריודעים
 רמקום ג' מעם וכו' הגמ בכתיבת היתה מקוםבאיזה
 לאשתי גמ כתוב לסופר אומר הבעל אין האשהעמירת
 אומך הבעל רק כאן היום העומרת פלוני בתפלונית
 היום העומדת אבל פלוני בת פלונית לאשתי גמכתול4
 הבעל שמא חשש כאן ואין כותבין והעריםהסופר
 אבל הגמ לפמול כדי עמירתה מקום לשנותהערים
 להמופר כן אומר הבעל הכהן פלוני בת פלוניאטירת

ווועדים
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 במתכוין שהבעל לחוש יש כהן בת שאינה וכיוןוהערים
 רילן שאלה הרי עכ"5, וכו' הנט לממול כדי בןעשה
 ביהורה והנודע הגט והכשיר יהושע בפני להריאאיתא
 דרוב כת"ר כתב ואיך הנ"ל, מטעמים לרבריוהמכים

 אף מוסלים ביהורה והנורע למלך והמשנההראשונים
 מקום באיזה לי לכתוב מכת"ר אבקש ולכן הרחקבשעת
 הדחק. בשעת אף רפומליםמצא

 הכי מה ישנו הרחק שעת איזה כת"ר רכתבומאי
 אנכי צריך עכ"ל, הדחק שעת יקרא רגמ"ה הרםמשום
 פה רלאמוף אמעריקא ארץ לו דמוזר לכת"רלהוריע
 בטורח במרהמיא שבת מחללי דאינם אנשיםעשרה
 יורטפ בין וכהברל רבות הוצאות עם אותם ישיגוגדול

 אשר מיטי לקאנזאם נויארק בין הברל יש כןלנויארק
 קבוע מופר וגם הם במרהמיא שבת מחללי רובםבוו"ה
 אשר ער בירינו עלתה הרבה וטמון רב ובטורח לנואין

 ושני ושליח ממירה וערי התיטה ועדי מומרהשגנו
 נתרצה לא שהבעל ממני שלשה בפני הגט לסררדייגים
 יודע שלא למעשה קודם ובתנאי לאשתו הגמליתן
 החשובים בתים מבעלי הוא כי הבזיון מפני אישלשום

 שאינם אנשים שיהא לאחד אהר ברר ולכןבקהלתינו
 טעמא ומהאי אותם מכיר אינו והוא אותומכירים
 בשום כי הגט על מקמרג שהרב שמע כי בפניאמר
 מזה גרול הדחק שעת לך אין הרי שני גט יתן לאאופן

 רנמ"ה מחרם המגרש הבעל להציל עלינו מומלובודאי
 ש5ו. נשים משתי אחת שיגרש ער עליושמוטל

 ואחרונים קרמונים בספרים לוופש לן למהלכאורא
 שינק ואם מ"ב קכ"ח מימן באה"ע הרין מבוארהלא
 ר% הלירה במקום כמי מכשירין יש העמרהטקום
 מומלין ויש כשר בו בשינה אף לכתוב צריך שאינודבר

 במקום להרמ"א 15 מבירא הרי להק5 יש הרחקובטקום
 אין הרמ"א לשון היטב כשנדייק אבל להקל ישהדחק
 בתב גיטין התורת משום רילן לעובדא ראיהטשם
 עמירה מקום שינה דהכשירו דהמומקים 5יתמוה
 מקום ואזי הדירה מקומ כותבין שהיו הש"ס בזמןהיינו

 אי הרירה מקום שכתוב וכיון מיותר מהבעלעמירה
 מקום כלתבין שאין לדידן אבל קלקול לירי לבואאמשר
 נמצא כאן מכח רירתן כמקום הוא עמירתן ומקוםרירה
 חשש יש ודאי הבעל עמירת טקום ובשינה היהוכאן
 במקום רדר הכתוב רהאיך לאשה גיטא טמטירלמא
 דממול הרירה מקום כשינה עכשיו הוי דהא ועודהגט

 מקום כשנכתב רוקא רמכשיר טיירי דהרבואמשר
 ששמו איש בגט שנבתב השינוי בטקום שאין אורירה
 ראיה אין מהרמ"א הרי עכ"לן בנט שנבתב זהכשם

 עמירה מקום רק בגט כותבין אין ראנן דילןלעוברא
 איתא יכן פמול הדחק בשעת אף ניטין להתורת האואזי

 דאיתי אבל ע"ש, בהדיא ניטין התורת שלבחירושים
 דברי שהביא לאחר 1' מ"ק קכ"ח מימן תשובהבמתחי
 פמול לעולם מקושר להגט כתב הנ"ל גיטיןהתורת
 אלא אמרינן לא היה וכאן נמצא דכאן רמבראמשום
 אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל, בגט ולא בעלה שמתבאשה
 והנורע עמירתה מקום בשינה הכשיר יהושעדהמני
 זקן הורה כבר דאמר הכי פמק נמי לבסוףביהורה
 מקום ושינה הרירה מקום כתבו לא באם גיטיןוהתורת
 כתבי אמילו ממול לעולם נקושר ולהגט פסולהעמידה
 ריש משום בת"ר בתב שמיר הא זה ולפי הרירהמקום
 כאן דעד לע"ד אבל דממול להו רסבירא רבוותא הנךלו
 בשינה אבל מהבעל עמירה מקום בשינה אלא פליגילא

 ובמרט הריעות לכל כשר יהא מהאשה עמירהמקום
 עמידת טקום שינה בין טחלקין דאנו כמו הרחקבשעת
 כן דכשר הבעל עמירת מקום לשינה רפמולהער*ם

 א9 לרידן לו רמבירא גיטין להתורת א9מצינו.למימר
 מקום בשינה אבל פמול נמי הגעל עמירת מקוםבשינה
 וטעמא כשר יהא הרחק רבשעת יורה האשהעמידת
 מקום כותבין למה טעמא דעיקר ביניהן לחלק ישרבא

 דאיש השינוי ידי על יאמדו שמא רחיישינןעמידתן
 שם שמואל הבית כדפירש הבעל זה ולא גירשאחר
 מביון 'ובגט האשה עמידת מקום בשינוי אבל ה'ס"ק
 15 שאין אנו ויודעים והערים הבעל עמידת מקוםי"ם

עור
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 5שם נמי ומכווין שנירשה זו א5א אחדת אשהעור

 מקום רשינה א5א ש5ה בשמה לשינוי ואין'האשה
 15 דהיה מעה רהסופד בודאי תלינן האשהעמירת
 האיש עמירת וכתב ומעה האשה עמידת שם5כתוב
 בדבריו זוכר דאינו גיטין התורת מדברי נמי משמעוכן
 או 5במוף מסיק וכן הבע5 עמידת מקום שינוירק

 בגט נכתב ששמו איש השינוי במקום דאיןשידוע
 מינה משמע ע"ש, בגט שנכתב זה כשם שמושיהא
 שיהא בנט שנכתב איש השינוי במקום אין אםהא
 משום האשה עמידת מקום דשינה הגם כשד כשמושמו

 נמי אתי 5הכי אדאתן כשר האשה עמירת מקוםדשינוי
 משינוי מיירי נמי דאיהו הנ"5 יהושע הפני דברישפיר
 אנן ניחזי ועכשיו ע"ש. האשה עמירת מקוםשם

 האשח עמירת מקום משינה נמי דמיידי רי5ןבעוברא
 מאקם שמו שיהא איש עוד נמצא אינוובקה5תינו
 מקום מכ5 בנמ המשפחה שם כותבין ראין הגםמארים
 מאקם הוי ש5ו החו5 דשם ידעו הגט ע5 רחתמוהעדים
 סיטי קאנזאם בפה אחרת אשה עוד לו יש וגםמארים
 הו' 5א ש5ה השם אב5 מארים מים. בשם נמיונקראת

 הרמ"א ד"ד מעמים הנך מכל ו5כן בהגט הנזכדהשם
 מקום בשינה אף משמע 5הק5 יש הדהק ביסעת מסיקהא

 נימא אי ואפי5ו הרחק בשעת כשר נמי הבע5עמירת
 שהיו בעת מיירי דהרמ"א גיטין התורת ש5כהפירוש
 השינוי במקום שאין אי הרירה מקום שם נמיכותבין
 ע"ש, זה בגמ שנכתב זה כשם ששמו איש הגמשנכתוב
 זה כשם הוי ששמו איש בנמצא אינו בקהלתינוה5א

 מקום בשינה אף הדחק בשעת כשר הא ואזי בגטהכתוב
 משינ" מי*רי דילן בעובדא דהכא ובפרמ הבע5עמידת
 החו5קים ראף לע"ד נ"5 דאזי האשה עמירתמקום
 הדהק. בשעו2 עלמא לכו5י כשר דאזייודו

 משינה מיירי דהרמ"א נימין התורת תירץ דלאוהא
 בשינה אב5 הרחק בשעת כשר להכי האשה עמידתמקום
 הא דהרמ"א 5יתא זהו אב5 פמו5 הבע5 עמידתמקום

 להזכיר דצדיך בהריא דמיירי המחבר רברי עלקאי

 ולזח האשה עמידת מקום נמי וכן הבע5 עמירתמקום
 מח5וקת הביא ולזה מהו שינה ואם הרמ"אכתב

 רהדמ"א איתא ואם כשד הרהק בשעת והכריעהפוסקים
 לכתוב 5יה הוי מהו בשינוי האשה עמידת ע5 רקקאי

 האיש שם שינוי ע5 נמי דקאי 5מעי ש5א כריבהדיא
 דקאי נמי הכי אין תידץ ולזה 5תרווייהו קאי כרחךוע5
 הדירה שם נטי דכתבו רק האיש שם שינוי ע5נמי

 כשם יהא ששמו כזה איש בנמצא שאיט אוש5הם
 זה. בגטהנכתב
 אף כתב המבי"מ כחב גמ' רה"ם לע"ד נ"5ועור
 מכ5 דפסו5 עמירה מקום בשינה התרומה בע55רברי
 הבע5 אמר רכבר קפידא אין ש5יח ירי ע5מקום
 מאישת חמר בשיי ועיין שתמצאנה מקום בכ5שיתננה
 דבריו את שם הביא העומד ד"ה מ"ו ס"ק י"זסימן
 כן אם ש5יח ידי ע5 נמי מיירי הא די5ן ובעובדאהק'
 אף ואולי האיטה עמירת מקום בשינה בשד הכיבלאו

 ומכ5 הרחק שעת שם הזכיר ד5א משום כשרבדיעבד
 כשד. ע5מא 5כו5י וראי הרחק ובשעת בריעברשכן

 ו5רעתו מאקם השם אורות כת"ר עוד דכתבופאי
 והביא אלף ב5א מקם השם דק 5כתוב נומה תורהדעת
 ב5א תנא 5כתוב 15 סבירא רור והנח5ת מתאנאראיה
 5דעתי אבל עכ"5, הקמץ ע5 טורה ה58ף כישלף

 שלו החתימה אחר הולכין דבזה 5עיקר הויהענייה
 5כתוב צריכין בודאי בש95 מאקם הוי רהתימתווכיון

 5סדד בפתיחה נקי קב בם' ועיין בשלף מאקםכהתימתו
 א' צריך בפתך 5אזן בקודין ב' ס"ק י"מ כללשמות
 והבית באמצע ש5ף צריך אין בקמץ ושקוריןבאמצע
 5היפך מהר"מ בשם כתב לאלק שם גבי ו' ס"קשמואל
 גם ובאמת בפתח הוי ש5ף וב5א בקמץ הויבטל9

 אחי לי5ך יש ו5כן בשלף חותמין בפתחהנקראים'
 עכ"ל, וכו' 5הקפיד אין יותד בש5ף הכי רבלאוהחתימה
 גימין במיב ועיין בשלף הוי חתימתו הא די5ןולעוברא
 אביו לשם חתם אחד גדול ראיתי כתב 5אזילבשם
 הו5כין דבזה 5עיקד שם רמסיק שם ועיין בש5ף5אזי5

אהן
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 כת"ר רהביא תנא שם ~עצם וגם ע"ש, החתימהאחר
 באמת אב5 ח5ף בלא 5כתוב ודעתו דוד מנח5תראיה
 השיג מ5ובאוויץ מענדיל ר"מ הגאון הרב בשם נקיהקב
עליו

 ודעח~
 וכן ע'זש, בח5ף לכתוב תאנא גם 5עיקר

 באות גיטין לה5כות מערכת שלחן מפר 5עיקרממיק
 בח5ף כותבין בקמץ כשנקרא שמוא5 בית לדעתוא5ק
 לעולם דעתו גיטין בטיב אב5 ח5ף בלא כותביןובפתח
 ח5ף ב5א 5חתום קב5ה 15 שיש לא אם בח5ף5כתוב

 5שנות אין בחלף ובאגרות בשטרות דכותביןובמדינות
 דיש וכו' נתניה בשם שם 5ה5כה ממיק וכןעכ"5,
 אחר בחלף חותם הוא ואם לבמוף באלף תניא5כתוב
 כמו לכתוב יש השם במוף בח5ף חותם אם וכןהתיו

 מאקס לכתוב דצריכין מוכח בודאי הרי ע"ששחותם
 חתימתו. כמובח45
 מאיר מרדכי בגט לכתוב נוטה כת"ר דעתהנה
 מאיר מרדכי לשם כינוי דהוי מארים מקםהמכונה
 יכתבתי הגם 5מאיר כינוי ומארים 5מרדכי בינוידמקם
 ושם ש5ו המשפחה שם הוי מארים דכינוילכת"ר
 כת"י דעת מקום מכ5 בגט כותבין אין האהמשפחה
 צריכין ש5ו מאיר לשם כינוי נמי דהוי כיוןנוטה
 הוי ש5ו המשפחה שם דבאמת משום בגט5הזכיר

 טעביל דוד ר' הגאון מהרב 5,ה ראיה והביאריינקווירץ
 נצטריך 5א הכי טעבי5 ר' בשם כ5 בפי דמתקריזצ"5
 משפחה דיש הגם טעבי5 דמתקרי מעביל דוד בגטלכתוב
 זה דאין ובפרט שמענו 5א זאת טעבי5 בשםדנקראת

 עכ"5. מאיר 5שם כינוי הוי רק ש5ו המשפחהשם
 דאיך 5דנא כעוכ5א דמי 5א הא ידענא לא דמרשותי
 ושם הכינוי דשם דהיכי חיש דין 5הוציא כת"ררצה

 שם להזכיד צריכין אזי אחת הוי ש5והמשפחה
 הראשונים לגיטין 5עז יוציאו הא זה ו5פיהמשפחה
 בגט המשפחה שם גם 5כתוב שצריכין דיאמרושלט
 מר' 5הראיה דמי ו5א ש5ו הכינוי שם משום ית5וולא
 בודאי דהתם טעבי5 ר' כל בפי נקרא דהיה טעבי5דוד

 משפחה דיש הגם בגט טעביל שם 5כתובצריכין

 ר' הגאון הרב אבל שמו ע5 ונקראת טעבילדנקראת
 אבל טעביל שלו המשפחה שם היה לא מעבי5דוד
 מח5יפים רובם אמעריקא ארץ ש5 מנהגו ידע 5אכת"ר
 רבנים אפי5ו לפה בבואם מיד ש5הם המשפחהשם
 והח5יף ש5הם המשפחה שם דהח5יפו מכיר שאנכייש
 הסקורבים מארים שם על ריינקווירץ המשפחהשם
 קוראין אדם בני ושאר מאקם בשם אותו קוראיןשלו
 חותם דבד לאיזה שמו וכשחותם מאריס מר' בשם15

 דיכתבו 5דעתיך יע5ה איך כן אם מארים מאקמעצמו
 בשם אותו קוראין דכו5ם ש5ו המשפחה שםבגט

 כינוי דכ5 ט"ז מעיף קכ"ט ובמימן כןהמשפחה
 כתב שם תשובה והפתחי בנט כותבין איןמשפחה
 הכינוי בשם רק בנקרא אפי5ו הומיף מקושרדהגט
 רייזין כמו כינוי שם 5רוב שיש א5ו במדיטתכמצוי
 5חוש אין זה בשם רק עצמן מפרממין ורביםפייגין
 שמו עיקד זה שאין 5כ5 שידוע זה שם בגטלכתוב
 נמי עצמו חותם ואפי5ו תורה 5מפר בו עו5הדאינו
 צריכין ואין כינוי לצורך א5א שאיט ידוע זהבש6
 ראשון גט מדר נקי קב בם' ועיין עכ"5, כזה שם5כתוב
 וש5יח האשה 5ידושני

 מ'"
 משפחה כינוי וכ5 ט"ז

 בכתב ובדיעבד 5עז, אי עבדי לשון בין כ55 5כתובאין
 פמול דמתקריא אי המכונה בכתב בין המשפחהשם

 המשפחה בכינוי אפי5ו 5ידה הגט הגיע כבראפי5ו
 מאדים זה בגט כתבו אם זה ו5פי עכן'5 עברי ש5הוא
 הגט היה בדיעבר אף ש5ו המשפחה ש5 שם פהדהוא
 מאריס בשם נקראים נמי ש5ו הבנים דכ5 ובפרטפסו5
 הראשונה מאשתו 5פה טיור81 שבא שלו הבןאפי5ו
 שם הוי הא כן אם מאריס בשס נמי עכשיונקרא
 5כותבו אין בודאי המשפחה 5כ5 כו5ל שםמארים
 פמ51. הגט יהא בדיעבד ואפילובגט

 מפיקא בהיה אפילו כת"ר ע5 5תמוה 5י ישוביותר
 משפחה שם אי 5מאיר כינוי הוא מארים שם אילכת"ר
 יש ואם במופו קכ"ח במימן הרמ"א כתב כברה5א
 יש יותד תמיד וכן אחד א5א כותבין אין -בדברספק

ליכנס
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 טעמו הנר"א ופירש שנוי מ5מפק חטרון 5מפקליבנם
 יש ובשטי בדיעבד ע5מא 5בו5י כשר בחמרכ"טום
 ע"ש, בבך נפמ5 5א חמרו שאילו בדבר אפי5ופום5ין
 מארים שם 5בתוב כת"ר הדעת ע5 יע5ה איך כןואם
 ראינו ו5א שמענו 5א ריינקווירץ המשפחה ושםבגט
 ידיעה דחמרון בעיני נראה ועיקר מכת"רב5תי

 לבתוב דצריכין העיקר ובודאי זאת 15 גרםמאמערקא
 ב' יום ובעה"ח מאקס, המטנה מאיר מררכי רקבגט

 מיטי. קאנזאם מה למ"ק תרם"טתרומה
 שטחעט, ידידיתשאול

 מיטי. קאנזאםהחומ"ק

 "בסימן

 שרה דשמה והאשה וישראל כ"טה כדת פמויין גט להם למדי ואשה בעל לפנינו באני3קהלתינו
 קיצור הוף שיע השם הנה שיע, לו דקראו ידעה זאת רק היטב ידעה ולא אביה בשםנמתפקה
 ידעה לא נמי לתורה ועליתו יהושע בשם אי שיע אי יודעת היתה לא נמי וחתימתו טיהושעהשם
 יהושע כותבין דילמא או לחוד יהושע אי לחוד שיע לכרעב אם לן ממפקא ולכן שיע דשמו דירעהרק

 שיע.הטכונה

השובה

 הרב ידידי מיטי קאנזאם דרך בעברו בביתיכשהיה
 אבראי דובער ר' מהו' חרב בחקו העומק הצורבהגאון

 בעיר האשבנזים 5עדת הגאב"ר הרב שליט"אמאוויץ
 רק 5כתוב נוטה תורה דעת ודעתו מץ. 5ואיםסאנט

 מיהושע השם , קיצור רה הוי שיע דשם יהושעשם
וב"5.

 תנא בת"ר בדברי מצאתי הק' במפריםובחפשי
 השם קיצור שיע ש' אות המערבת בש5חן ליהדמסייע
 הענייה 5דעתי אב5 ע"ש 5כותבו צריך יאיןמיהושע
 סופר בחתם נמי שמצאתי הגם ברבר 5המתפקיש

 הוי לתורה דקריאתו באיש קי"ז סימן שני ח5קאה"ע
 וממיק חירקית בשין יהושיע עצמו וחותםיהושע
 משגיחין אמ ואין התודה קריאת בתר אז5ינן5עו5ם
 כרעו5ה יהושע 5בתוב צריבין א5א בטעות חתימתוע5

 5ן אתי דהתם די5ן לעובדא שייך 5א ע"שלתורה
 לתורה ע5יתו בין מתירה דהוי דהיבילאשמועינן
 העיקר והוא לתורה ע5יתו בתר אז5ינן בוראילו,תימתו

 לתורה עו5ה רהיה 5היות ריכו5 די5ן בעובדאאב5
 צריכין בוראי שיע בשם נמי עצמו והתם שיעבשם
 ליב ששמו מי עצמיך הגע 5חוד שיע שם רקלכתוב
 אי 5יב אריה נקרא היה הקודש בשם אי לןיספיקא
 הנודע ש5' דינו בבית טעשה נעשה הא 5יביהורה
 עיין לחוד 5יב החול שם רק 5בתוב ופסקביהודה
 הגאון. הרב אביו בשם בן דפמק מ"? מימן ציוןבשיבת

 ס"ק קכ"ט מימן פשוט בגט הוא ובן עור ובתבזצ"ל
 עובר אי נדע 5א הקודש. ושם עכירי ששמו במיק5"ל
 סזה והוציא ע"ש עבירי רק לבוווב ופמק עובריהאי

 מן השם קיצור. והוא מתת ששמו במי ציוןהשיבת
מתהיה
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 בהא 'ל1 דממפקא שם ומפרש טתתיהו אומתתיה
 כתבו לכך עצמו בפני שם הוי עבירי אי 5יבבשלמא
 בהחם השם קיצור רק הוא מתת אבל לברו הזהשם

 באחד נתבאר 5א מקום מכל 5הו דומה ואינימתתיהו
 הקיצור וכתב השם בקיצור כל בפי בנקראמהפוסקים

 כל) לחוש אין רהא בריעבר פמול דיהא לבדוהשמ
 מתת בשם הוא שידוע כיון אחר איש שזהשיאמרו
 בשם חותמין רעלמא ורובא אותו המכירין לכ5לברו
 כשעולין רק מתתיהו בשם נזכרים ו5א לחורמתת
 דשם דילן לעוברא אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל,לתורה
 מיהושע השם קיצור נמי רהוי מתת 5שם דמי האשיע
 בקריאתו רק שיע בשם עצמן ח1תמין רעלמאורונא
 בדיעבד כן אם יהושע בשם לפעמים קוראיןלתורה
 כשרי הגט בוראי שיע בת שרה בגטנכתבו

 5כתחילה 5ן מספקא הא ראכתי אנן ניח?יועכשיו
 או יהושע אי שיע כותבין אם בגט כותביןאיך

 מה וע5 בר"ה ל' סיטן רב בלחם יראיתיתרווייהו
 חתימתו וכן מולי העצם שם המגרש באבידשאל
 שמואל בן יוטף כתוב בנט אבל העו5ם לכליקריאתו
 פסו5 הגט בוראי שמואל 5י קראו המי5ה בשעתטש1ם
 השם קיצור הוא מולי דשם הגם אביו שםדשינה
 בגט לכתוב צריך אין השם קיצור 5ן וקיימאמשמואל

 דקוראים שמות שני לו דיש התם שאני כלל השנישם
 לחוד בשמוא5 להכי מולי 15 קוראין וגם שמואל15
 קוראים דעלמא ורובא וחתימתו דעליתו הכא אבלסגי
 ולא פמול הגט שמואל בכתב בודאי מולי בשם רקלו
 בקריאת אבל מולי שם רק לכתוב לכתחילה אף 15היה

 15 קוראין רכולם חגם "מוא5 היה וחתימתוהתורה
 תלוי ולכתהי5ה שמואל בכתבו להכשיר יש מולידק
 נמי דעלמא ורובא 5תורה וקריאתו חתימתו אםבהכי
 שטואל לו קראו הלירה בעת ואף מו5י רק ל1קוראין
 בחתימתו ואם פסו5 הכי ובלאו 5הוד מולי לכתוביש

 15 קוראין דעלמא רובא ואף שמואל 5תורהוקריאתו
 חתיטתו רבתר לחור שמואל אלא כותבין איןמולי

 משמ1א5 חשם קיצור הוי ומו5י אזלינן לתורהוקריאתו
 דעלמא ורובא שמואל לתורה ובקריאתו מו5יובחתם
 מו5י דמתקרי שמואל 5כתוב צריכין מולי לוקוראין
עכ"5.

 והוי טו5י לשם ממש רמי שיע שם הא אנןוניחזי
 דעלמא ורובא וחתימתו לתורה בעולה כן הריןנמי

 להיות יכו5 הלירה בעת הגם שיע בשם רק אותוקוראין
 שם רק לכתוב צריכין בוראי יהושע בשם לורקראו
 בריעבר אף שיע המכונה יהושע ובכתבו לחודשיע
 והעולם שיע וחותם יהושע לתורה ובעולה פסולהנט

 המכונה יהושע 5כתוב צריבין שיע נמי 15קוראין
 העולם רכל הגם יהושע בשם לתורה ועולה ובחותםשיע

 לחור יהושע לכתוב צריכין שיע בשם רק 15קוראין
 דמספקא עכשיו אבל מיהושע השם קיצור הוירשיע
 ומספקא אביו של לתורה ועליתו חתימתו היתה איךלן
 שיע אי יהושע אי בנט כותבין איך לכתחילה5ן
 תרווייהו.אי

 5חוד שיע שם רק בנט לכתוב לע"ר לי נראהולנן
 וקריאתו חתימתו רלמא 5כתוב טצינו לא יהושערשם
 יהושע בכתבו ואזי לחוד שיע בשם רק הוי נמי5תורה
 הלא שיע רכתבו עכשיו אגל פסול בריעבראפילו
 מהפוסקים באחד נתבאד רלא ציון שיבת בשםכתבנו
 השם הקיצור רק וכתבו השם בקיצור, כ5 כפיבנקרא
 איש יאמרו שמא לחוש אין רהא בריעבר פסולשיהא
 ולפי עכ"5, וכו' אותו ימכירין שירוע כיון הואאחר
 יהושע בשם לתורה ועלה חתם שמא 5ן רמספקאזה
 רין פי ע5 דאזי שיע בשם 15 קוראין היו דהעולםא5א
 בריעבד מקום מכל כהנ"5 לחוד יהושע לכתוב 5ןהיה
 ציון השיבת כרפירש כשר לחוד השם הקיצודבכתב

חנ'ל
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 מ4. סימי קאנזאם שה לפ"ק ש5נו הספיקות כ5 מידי יצאנו שיע בשם כן אםהנ"5
 שאחעמ ידיריה שאו5 נאם זאתכ5 בת שרה 5כתוב דיש ס5יקנא ובהא נחיתנא בהאו5כן
החופ"ק. תרם"מ תרומה לסרר נ' יום ובעה"ח 5חוד,שיע

- א

 יוגסימן

 % בפי נקרא ובאמת קלונימום הטכונה קלטן ישראל בן כתוב הטנרש אבי דשםבנפ
 צריכין היו זה ולפי קלוניטום, ישראל בשם לתורה כץאלאדעולה נטי וחוציםתו קלמןישיאל
 ט"ג מ"ק קכ"מ מי' תשובה בפרטהי כדא*' קלוניטום ישראל דטתקרי קלטן ישראללכתוב
 אלכמנדר הקודש שם קודם ליב זימקינד החול שם דכתבינן ומעטו וכו' זה והנהד"ת
 בד"ה תשובה הפתחי נטי כרנב %עיל החול שם מקדימין הכי משום בהעולם כןנקרא ונטי תמיד בכתביו ליב זימקינד כן שחותם מחמת לכנויו קדימה להקווהצ וישיהודה
 הלעז שם בודאי אזי לבה הלעז בשם עצמו וחורנם להערה בעולת ניפין בהורת עודוכתב
 וטכל החולי שם נגד אפילו לעיקר אותו השבינן פעמא ומהאי אוהו ומקדיטיןעיקר
 קלטן ישראל היה דחתימתו דילן בעובדא אנן ניחזי ועכשיו ע"ש, עברי שם נבדשכן
 קלוניכים ישראל ההערה לקריאת נהצגיחין אנו אין בודאי כן כל בפי נקראונמי

 . בגמ לן דממפקא אלא העולם כל בפי וקריאתו חתיטתו דהוא החול לשם דוקאוטקדימין

 קלונימום. ישראל דטתקרי קלכע ישראל לכתוב צריכין האמת ולפי המכונהכועב

רזשדבה

 לא בנמ?א שאינו הנם ק5ונימום ש5 השםהנה
 לשם אותו מחזיקין מקום מכ5 בגמ' ו5אבתנ"ך
 כ' ס"ק קכ"מ סימן במ"ז עיין מהרש"ל ורעתהקודש
 קיצור הוי ו5א ק5מן המנונה ק5ונימום 5כתובדצריכין
 הנמ בסדר מינץ מהר"י בשו"ת ראיתי הנם ע"שהשם
 הכנוי שם ק5מן 5כתוב צריך אין ק5ונימום כ"1סעיף
 בם"ק שמוא5 הבית פסק ה5א באמת אב5 ע"ש,שלו
 מזיק אינו השם קי?ור 5כתוב וברוצה צריך דאיןכ"כ

 ע"ש, כותבין השם קי?ור הוא אם פ5וגתאובמקומ

 חזינן הרי ק5מן הכינוי 5הזכיר צריכין בודאימינץ ומהר"י מהרש"5 הפוסקים מחלוקת איכא רהכאוכיון
 היה ראי הקוד,ם 5שם ק5וניטום מחזיקין ע5מארכו5י
 תרווייהו ק5מן תם ק5ונימום אי היה זה ו5פי החו5שם
 הם כשניהם כתב כ"ה ס"ק שמוא5 ובית החו5שם
 לשם 5קלונימום מחזיקין בודאי ק5מן המכונהמום ק5וני- שכתב וכיון ע"ש, רמתקרי כותבין אזי 5עזש5

 ומצאתי רבר של מעכי 5ירע בספרים וחפשתיהקורש
 בפתה ק5ו שלו והשודש ופירש ו' ס"ק גימיןבטיב

("*:י



מימןתפארת
 הרוץ משפט דרך הוא נימום טוב הוא יוןנ5שון

 ק5ו השם ופתרון כנימום 5ה עשו בגמ'כראמרינן
 הכא דצריכין וכיון ע"ש, טוב נימום 5ומר רצהנימום
 הקורש שם דהוי ק5ונימום ע5 בודאי החול שם5הקרים
 חכונה ב5שון כתוב והכא דמתקרי 5כתובצריכין
 :טאי.

 המגרש דאבי בגט ל"ב מימן השני יצחק עיןהם'
 נקרא היה כ5 ובפי הייק5 צלי בשם 5תורה עו5ההיה
 דמתקרי הייק5 צבי 5כתוב צריכיז היו זה ולפיחייקל
 הייק5 המכונה חייק5 צבי כתכ הגט והממדרהייק5
 רעתו צ"ה מימן הישנות בשו"ת הב"ח כתבולזה
 הגט דמתקרי 5כהוב דצדיכין במקומ הטכונהבכהב
 טעמו דעיקר כשר והנט 5הק5 ממיק אב5 ע"ש,פמו5
 חרש בשם אב5 המכונה יכתבו אזי מילה בברית15 ניתני השמות דשני דהיכא חדש כלל דנהןדהב"ח

 כינוי שם זה אין הנה שנים כמה אהר שנקרא 5עזש5
 פמול הנט 5הכי 5גמרי אחר שם אלא העבויילשם
 היכי רק נאמרו דבריו זה ו5פי עכ"5, המכונהבכתבו
 בשם שם דהב"ח עובדא כמו 5גמרי אחר שםדהוי
 שום 15 אין 5ובא דשם 5ובא דמתקרי אייזיקיצהק
 הא חייקל צבי אב5 אייזיק יצחק לשם כללשייכות
 אחר שם הייק5 הוי ולא הייק5 שם נמי בהוכוכלול
 ועכשיו עכ"ל, 5הק5 יש הב"ח לדברי גם לכןלגמרי
 השם קיצור הוי הא דק5מן די5ן בעובדא אנןניחזי

 המברא שייך ו5א לגמרי אחר שם הוי ולאמק5ונימוס
 ודמי 5גמרי אחר בשם מיקרי 5א רהא הנ"ל,דב"ח
 ד5א למימר 5יכא והא כשר הגט ויהא חייקללצבי

 ליתא זהו אב5 טקלמן ארוך דקלונימום השמ קיצורהוי
 אפילו ממיק ד' מעיף שמות בלקוטי גיטיןדהטיב
 כותבין. איו נמי בגט שכתוב מהשם ארוךהכיגוי
 קיצור הוי דק5מן 5הפומקים תינח הא 5יתא זהואב5
 ואינך כהמרש"5 5המומקים אב5 מקלונימוםהשם
 הוי ו5א לכתוב צריכין אי להו ממפקא אביו כשםוגם
 טעמא שייך אכתי שמוא5 הבית מסיק וכן השםקיצור
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 והוי דמתקרי במקום המכונה דכתב וכיוןדהב"ח
 פמו5. הגטלהיות
 כ55א ע5 הב"מ ע5 השינ שמוא5 הבית באמתאב5
 שם ע5 יכתבו אזי מי5ה בברית 15 ניתן השם באםש5ו
 אזי פילה ברית 5אהר הרש שם לו ובנתנו המכונהלעז
 הילוק אין ו5דעתו דמתקרי יכתבו ה5עז שם ע5גם

 ועל דמתקרי יכתבו הקודש שם ע5 5עו5ם אלאביניהם
 לכתוב אם 5ן דממפקא והיכי המכונה החו5שם

 כינוי שם דעל דמתקרי יכתוב דמתקרי איהטכונה
 שייך 5א עברי ש5 בשם אב5 דמתקרי שם שייךנמי
 הב"ח ש5 5החי5וק ד5יתא כיון זה ו5מי ע"ש,כינוי
 פמול, הגט בודאי הקודש שם ע5 המכונה כתובוהכא
 קאי דהמכונה שמוא5 הבית לשיטת ניחא האובפרט
 המכונה בכתבו זה ו5פי כך מכונה זה שהשם השםעל

 קורין 5תורה דהא כך כ5 שקר הוי לא ק5ונימוםישרא5
 סימן מ"ת ביהודה הנודע אב5 קלונימום ישרא155

 שהאדם האדם ע5 קאי דהמכונה לעיקד דממיקקי"ט
 ק5ונימום רק מכונה אינו הזה שהאיש ומשמע כןמכונה
 דק5מן ו5שיטתם קלמן ישרא5 נמי אותו קוריןובאמת

 אחר שם ממש הוי א5א מקלונימום השם קיצור הוי5א
 בודאי דמתקרי במקום המכונה בכתבו בודאי כןאם
 פמול.הנט

 כיון כשד הגט דהכא לע"ד נראה מקום מכלאבל
 כתב הנ"5 יצהק ועין המגרש באבי היהדהשינוי
 הגם אביו שם בשינה להק5 הע5ה הנרשונידהעבודת
 ממעמ רק הוי זה דפמול עליו כהחו5קים 5ןדקיימא
 וה5חם אביו שם אף 5כתוב צדיך 5כתחי5ה כיון5עז
 פלוני 5כתוב צריך אין שמות שני לאב ביש כתבדב

 לכתוב דצדיך בי~טו כן שאין מה פ5ונידמתקרי
 בשם בשינוי בכתבו האב בשם זה ולפידמתקדי
 והוי לכתוב צריך שאין שם מקרי דזה פ5ונידמתקרי
 לכתח5ה דאף 5כתוב צריך שאין בשם שינויכמו
 שינוי נמי דהוי רי5ן בעובדא זה ו5פי עכ"5,כשר
 שאינו בשם . ויינוי לכוה~ו צריך שאין האבבשם

צרהי
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 רממיק למאי ואף כשר לכתחי5ה אף לכותבוצריך

 השם קיצור בשם בשינה אף 5הק5 ח"ו יצחקהעין

 כותבין לכתח5ה וגם 5% בזה 5הק5 רח5י5ה האבבשם
 השינוי ראין הכא מקום מכל אב בשם השם קיצוראף
 שכתבו במה הוא רהשינוי רק השם קיצורכשם

 קיצור שם על דמתקרי 5כתוב שצריך מה עלהמכונה
 ש5יח ירי ע5 ואפילו לקו5א זה מצרפינן שפייהשם

 במקום המכונה כתבו נמי והכא עכ',ל, כשרנמי

 ק5ונימום ישרא5 5כתוב 15 דהיה השם קיצור ע5מתקרי
 כשר. הגט יהא זה ולפי קלונימוס רקוכתב
 לעיל רממקינן כיון 5פום15 לן ממפקא אכתיאבל
 השם ע5 ו5א הארם ע5 קאי רהמכונה ביהורה5הנורע

 בגמ שנכתב זה בשם רק מכונה רהארם הויופירושו

 ישראל התורה לקריאות שלו השם הוי האמתולמי
 5רירן האב בשם שינה ממש הוי כן אםקלונימום
 משום כשר רהגט לע"ר נראה מקום ומכ5רפמו5

 יש כן ואם וכו' והשיב ד"ה ה' מ"ק תשובהכפתהי
 אבל 5כ5 הירוע השם בעיקר השינוי אם רוקאלימר
 למקומ רמי וגלוי ירוע שאימ הקורש כשםבשינה

 אביו בשם אב5 שאני עצמו המגרש בשם יקיירה
 ברבר רוקא בו פומ5 שינוי רק לכותבו צריךראין

 שינוי נמי רהוי רי5ן בגט זה ו5פי עכ"5, פוטלהנלוי
 5כ5 ירוע שאינו ברבר היה והשינוי המגרש אביבשם
 צריך היה לא ובאמת לתורה בו שעולה בשםדהיינו-
 ישראל והשמימ ק5ונימום בכתב ו5כן כ5ללכותבו

 ידוע ראינו ברבר היון רהשינוי כיון כשר הגמבוראי
לכל.
 חמר משרי לרברינו ראיה להביא מצינו לאוהא
 רשינוי ואף וכהפיב השואל בשם ר' סעיף גטמערכות
 5שינוי אחר שם השמטת חשבינן ונמי באבוהמוס5
 שאינו לתורה שעו5ה בשם זה שהיה כיון להתיריש
 בגט אי בש5מא 5יתא זהו אב5 ע"ש, וכו' לכלידוע
 רמי הוי ק5ונימום והשמיט ישרא5 המכונה כתובהיה
 כתוב בגט א5א שאני הכא אבל הנ"ל המרלשרי

 שם הוי הא ישראל ישם ישרא5 והשמימחלונימום
 ע5יתו בלא ישרא5 כ5 בפי נקרא רהא לכלהירוע
 רפסול. להיות יכו5 זה ולפילתורה
 רעין משום כשר הגט דאכתי לע"ר נראהאבל
 הא לעיקר טמיק וכ"ח כ' מ"ק י"ט במימן הנ"5יצחק
 הסיפר בפשעו דוקא פמו5 הגט ושמה שמורשינה
 הנט המסרר הרב רק בפשע אבל שמם ושיטיוהערים
 לא והמופר הערים רהא לזה כאנומין הוו בזהרטעה
 טעם עור נתן וביותר תצא לא בנימת וראי הריןירעו
 5עז מטעם הוי שמם בשינוי טעמו רעיקר כ"בבם"ק
 בזמניהם רוקא שייך וזה גירשה אחר רארםריאמרו
 בירה לראיה ריהא הגט על היו רמומכות הש"םבזמן

 כלל הגמ על מומכות דאינה לרירן אבללאינסובי
 הבעל רהא 5עו ש5 הטעמ שייך 5א אצלו גונזורהרב
 יש חזה בזמן להכי 5א אי כהוגן נכתוב אם יודעאינו
 התורה מן רפסול שינוי בו ראין היכא בשינהלהקל
 מבית ראיה בכתב רהא המעמ רבט5 כיון מררבנןרק
 האשה כותבין אלא כל5 שמה לכתוב צריך איןרין

 רבר רהוי משום ואי עכ"5, מבע5ה נתגרשההמוכ"ז
 הטעם שבטל אף להתירו אחר מנין רצריךשבמנין
 רוקא הרשות ברבר אברהם ברית הס' חילקכבר

 עכ'זל, תצא לא בניסת ובוראי הטעם ושבטלהיכי אחי מנין בלא אף מותר טצוה ברבר אב5 הכיאמרינן
 והאשה הבעל שם בשינוי מיירי יצחק העין אנןוניחזי
 אבי בשם בשינוי רמיירי רילן בגט שכן מכלגופו
 הבט נמי נימת 5א ואפי5ו תצא לא בנימת בוראיהבע5
 שינוי ראין הגרשוני כעבורת ה5כה שמא חדאכשר
 ופמו5 ע5יו ם כהחולק' נימא ואפילו הבעל באביפוסל
 נמי ו5ציף הנ"ל תשובה הפתחי ממעם כשראכתי

 ברבר שינוי נמי והוי כשר הגט בוראי הנ"5הטעמים
 5א רפסול נימא אי אמי5ו רפסו5ו להזכירו צריךשאין
 כשר. הגט בודאי מררבנן אלאהוי

 פה לפ"ק תרע"ג מיון לחורש י"ז א' יוםובעה"ח
 הנ"ל. החופ"ק שאחעט, יריריה שאו5 סיטי,קאנזאם
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 הדסממן

 ר' כ"ש מצויין ובקי חרוץ לחריף המפורמם הנאון הרב ש"ב ידידי בכ"שנשאלוצי
 דהית הגפ דבר על מינעאפאלים, סעיר הגאב"ד הרב שליפ"א זילבער שלמתמרדכי
 בהחם והרב דעם8ינם לעיר מפה הגט ונשלח אליעזר בת בוכתוב
 זה ולפי אלעזר בשם עלה ולתורה לאזער בשם כל בפי נקרא היה המגורשת דאביכרנב
 דאין הדחק שעת והיה טמש שמות שני הם ואליעזר דאלעזר אבית בשם שינויהוי
 לא. או חדש גט צריכה אי הגט של דינו מה ולכן המגרש של מקומו יודעיןאפ

תשובה
 רנקרא היכי זה ב55 נתן אליעזר אות מטיןבטיב
 לאזעד ובנקרא א5יעזר ש5ו הקודש שם 5יזר %בפי
 כיון אנן ניהזי זה ו5מי ע"ש, א5עזר ש5ו הקורששם
 א5עזר ש5ו הקורש שם 5אזער הוי ש5ו ההולרשם
 וכתבו *א5עזר בגט 5כתוב צריכין היו כן אם יורב5י

 אם רפסו5 אביה שם שינה ממש הוי כן אםא5יעזר
 ש5ו הקורש ושם ליזר רנקרא בבירור כשיודעין5א
 ופסול בגט שינוי ממש הוי הסתם מן אב5 אליעזרהוי

 5אזער כ5 בפי נקרא היה ברעמיינם הכאובפרט
 5כאורא. מסול בוראי א5עזר בשם 5תורהוע5ה
 יצוזק בעין משום כשר הגט הוי הימב כשנרייקאבל
 שמו שינה ראמריק הא ה כן כ' ס"ק י"ט סימןהשני
 שמם ושינוי והערים הסופר בפשעו רוקא מסו5ושמה
 הערים והוו בזה דטעה הגט המסרר הרב רק במשעאב5

 ובם"ק תצא לא בניסת ובודאי ברבר כאנוסיםוהסופר
 הוי שמם בשינוי הששא רעיקר טעם מעור חתירכ"ב
 שייך היה וזה גירשה אהר ראדם ריאמרו 5עזמטעם
 לראיה האשח 5יר הנט נותנים רהוו בזמניהםדוקא
 נותנים דאין עכשיו אב5 הגט ע5 5עז 5הוציאיכו5ים
 המסרר הרב אצ5 אותו גונזים א5א האשה לידהגט
 5כתו3 צריכין אין 5האשה רנותנים ב"ד ובכתבהגט
 עכן תצא רלא בניסת 5הק5 יש האשה שםאמי5ו

 5ן

 האיש שם בשינוי מיירי הא יצהק העין אנןוניהזי

 שכן מכ5 תצא 5א בניסת אמר מקום מכלוהאשה
 להיות יכול אביה שם רק בשינה רמיירי רי5ןיגעוברא
 כשר יהא הרהק ושעת בריעבר רק ניסת 5א אםאמי5ו
 אם ברבר וכ5ל משעו 5א וערים הסופר ה5א הראהגט
 ר5א נימא אם ואף וכשר ב55 שינוי הוי 5א האכן

 האשה שם בשינוי בגט מוס5 רשינוי כיון ברברפ5וג
 הרב רק בפשע אף פסול 5עו5ם אמרינן 5הכיוהאיש
 כעבורת ה5כה הוי שמא לן מסמקא אכתי הגטהמסרר
 האיש בשם רק פוס5 רשינוי נ"ה סימןהגירשוני
 אף מוס5 רשינוי בנימא ואף באבותיהם ו5אוהאשה
 רמסול אביו שם שינה בין 5ה5ק יש שמא אבותיובשם
 3יניהם לה5ק יש רבא וטעמא דכשר אביה שם5שינה
 רשינה כ"ז ס"ק קכ"ט בסימן תשובה הפתהיכרמירש

 נקרא ארם יען רירתו מקום שם כשינה הוי אביושם
 וכו' בשטרות כשכותבין וכן 5תורה כשעו5ה אביו שםע5
 נערה או קטנה כשהיא אביה בבית אף האשהאב5
 בעלה שם ע5 נקראת ומשנשאת שטר שום הותמתאינה
 נקרא ארם שאין משום רכשר ה5ירה שם 5שינויודמי
 דמיירי רי5ן בעוברא אנן וניהזי עכ"ל, לידהו שםעל

 הגמ הדהק ושעת בריעבד בודאי אביה שםבשינוי
כשר.
 5היות ריכו5 כשר דהגמ אהר מטעם 5י נראהועוד
 שהאשה כיון הטת3דשת ראבי העצם בשם 5ןרמספקא

בעצמה
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 שלה בכתובה וכן אליעזר בגט לכתוב צותהבעצטה
 תשובה הפתחי כתב הא שינה אם ובמפק א5יעזרכתוב
 לע"ד נ"5 ו5כן תצא 5א בנימת מהריב"ל בשםשם
 זה. בנמ לע5מא 5הינשא 5התירה טעמים הנךמכל

 היה לא דבגט הנמ 5פמו5 אהר מטעם 5י נראהח52
 ובמיב 5חור א5יעזר א5א אביה ש5 הכינוי שםכתוב
 אליעזר שלו הקורש ושם 5יזר בשמו שמיכתובגיטין
 ושם 5אזער בשמו ואם 5יזר הכינוי 5כתוב צריךאינו

 הכינוי לכתוב צריך אינו נמי א5עזר ש5והקודש
 ב5א אלעזר שלו הקודש ושם 5יזר בנקרא אב55אזער
 א5יעזר ש5ו הקודש ושם 5אזער דנקרא איפכא אויוד
 מבורר ש15 ומעמא ע"ש, הכינוי כותבין אזיביוד

 שייך ,5א 5יזר אב5 בנימין כותבין אין השםדקיצור
 ו5כן 5א5יעזר שייך 5א 5אזער וכן 5א5עזר ש5והשם
 קראו בדעמאינם הא אנן ניחזי ועכשיו הכינויכותבין

 קראו מקום דבאיזה נימא ואפי5ו כ5 בפי לאזער15
 א5יעזר 5כתוב בתו צותה 5הכי א5יעזר בשם 5תורה15
 5א ש5ו החו5 שם ע5 אב5 ש5ה בכתובה כתבוכן

 5כתיב 5ן הוי כן אם 5יזער נקרא מקום באיזהידעינן
 - פמו5. והגט 5אזער המכונהא5יעזר

 חתימתו היה שמא 5מיחש דהאיכא משוםואי
 א5יעזר נמי ש5ה בכתובה כתוב מעמא ומהאיא5יעזר
 בתר אז5ינן שמו ע5 לן דממפקא היכי ידועוזה

 אנשים בשמות דהט"ז 5יתא זהו אב5החתימה,
 באחד 5ידי בא מעשה כתב א5עזרנשם
 חתם רק 5אזער קורין תורה 5מפר וכן 5אזערדשמו
 אמרתי כן חתם למה מעם שום ידע ולא א5יעזרעצמו
 החתימה בתר דאז5ינן הגם חתימתו על 5השניחדאין
 הכא אב5 החתימה ידי ע5 יתברר המפק 5בררהיינו

 5חתום דמשתבש רק לאזער דשמו לכ5דמבורר
 ועיקר א5יעזר בחתימתו טעותו בתד אזלינן 5אא5יעזר

 והפתחי א5עזה כ5 בפי וקדיאתו לתורה ע5יתוהוי
 מדבדי זה ע5 כתב א5עזר שמות בקונטרםתשובה

 שאין 5ומר רצה אי המ"ז בכוונת מסתפק גימיןהמיב
 דמתקרי כתוב אי אב5 אליעזר דמתקרי 5כתובצריך
 ואיכא כ55 כותבין אין ד5מא או רמי שפירא5יעזר
 נומה ודעתו א5יעזר דמתקרי כתבו אם בדברקפידא
 וכן א5יעזר דמתקרי כתבו אם בדבר קפידהדאיכא
 אזלינן דלא חזינן הרי עכ"5, יחזקאל בכנמתסשמע
 הגמ פמו5 נודאי כן אם חתימתו בתר גוונא האיבכי

לכאורא.
 מעיף קכ"ט מימן באה"ע דכשר לי נראה אכתיאב5
 שם הזכיר 5א אם המחבר דכתב להא לרמ"א כתבמ'

 ולא שמו בהזכיד שכן וכ5 וכתב דכשראבותיהמ
 לכתחילה א5א דכשר בודאי ש5ו כינוי שםהזכיר
 הכא זה ו5פי ש5הן הכינוי שם גם 5כתובצריכין

 5היות ויכול 5אזער כ5 בפי נקרא היהבדעמטינם
 ש5ה בכתובה כתוב כן נמצא דהא א5יעזר עצמודחתם
 א5יעזר דחתם הא להיות ויכו5 כן אמרה האשהוגם
 היינו מעריסה דשם משום 5אזער כ5 בפי דנקראהגם
 הא גימין והמיב א5יעזר בשם 15 קראו מי5הבשעה
 5אזער כ5 בפי ונקרא א5עזר מבורר שמו אם שםממיק
 קראו ש5ו המי5ה ברית בעת משום א5יעזה עצמווחתם
 הכא כן אם ע"ש, א5יעזר דמתקרי כותבין א5יע,רלו

 לאזער דהיינו ש5ו הכינוין כתב ולא א5יעזרדכתב
 כשר. אביה בשם הכינויוחסרון
 מ"ק שמואל דהבית משום בה לפקפק יש אכתיאבל
 שינוי אב5 כשר הכינוי חמרון הגם שמ ממיקי"ז
 גירש לא דזה יאמרו אביו שם שינוי דמהמת נופומ5
 ושם 5אזער כל בפי דנקרא כיון אנן וניחזיע"ש,
 אותו שקוראין ועכשיו יוד ב5א א5עזר הוי ש5והקודש
 שהיא יאמרו 5יזר ש5ו החול שם הוי ביודאליעזר
 שינוי הכינוי חימרון הוי גוונא האי ובכי אהרתאשה
 הכינוי חמרון הכא יהא פמל5 הכינוי דשינה וכיוןהכינוי
 שליח ידי ע5 נשלה הא דהגט ובפרט פמו5 כינוישינוי
 הבע5. גירש לא האשה דזה 5ומדושייך
 דהפתהי משום כשר הגמ אכתי הימב כשנעייןאבל

השובה



8דיריריה "יסימןתפארת
 סבירא הגרשוני רעבורת כתב כ"א ס"ק שםתשובה

 51פי ע"ש, אבותיהם שם בכינוי פוסל שינוי ראיןלו
 רכנסת שם הביא באמת אב5 כשר הגט אכתיזה

  ור' לשורפו הגט ציוה צרק וצמח עליו השיגיחזקאל
 מצא רלא 5בסוף ומסיק ע"ש, עליו השיג נמיע"א
 שם כינוי בשינוי התירו 5א המתירין אף היתרשום

 שליח ירי על אבל שליח ירי על בלא רוקאאבותיהם
 ע"ש, לשורפו צריכין והגט ברבר היתר שום5יתא
 על התיר לא הגרשוני עבורת רגם מסיקולבסו4
 עור ומספק צרק צמח בע5 הגאון הרב עמושיסכים

 אם אבותיהם שם בכינוי ושינה ש5יח ירי על אםשם
 תולרות הם' על שם ומשיג לא אי התורה מן פסולהוא
 שמא חרא רילן בעוברא אנן ניוזזי ועכשיו ע"שיצחק
 כשמוסרין רק פוסל רשינוי הנ"ל יצחק כעיןה5כה
 ב"ר כתב רק רנותנין לרירן אבל האשה 5ירהגט
 הגט המסרר הרב אצל גונזים הגט עצם אב5לראיה
 ש5 טעמא עור נצר4 ועור כ5ל פוס5 שינויאין

 הגט המסרר רק והסופר הערים פשעו 5א רהאארמו"ר
 נימא אי ואפי5ו כשר הגט הרחק ושעת בריעברבוראי
 פמיל לעו5ם אבותיו שם שינוי ולעו5ם ברבר פלוג5א

 דפסול אביו שם בין לח5ק יש רלמא לן מספקאאכתי
 הילוק ראין נימא אי ואפילו דכשר אביה שם5שינה
 אכתי פסול לעולם אלא אביה 5שם אביו שםבין

 שינוי ראין הגרשוני כעבורת הלכה רלטא לןמספקא
 ואפי5ו אבותיו שם כינוי בשינה הרהק בשעתפום5
 בשעה אף רפוסל א5א הגרשוני כעבורת ר5א נימאאי

 רכתב כיון הכא אולי אבותיו שם כינוי שינויהרהק
 ליזר ו5א 5אזער 5א כינוי שום כתב ו5א א5יעזרבגט
 כתבו ו5כן ביור אליעזר היה רחתימתו להיות יכולהא

 האי בכי פסק רהט"ז הגם ביור א5יעזר שלהבכתובה
 צריכין אלא כהנ,יל חתימתו על 5השגיה איןגוונא
 כ5 בפי וכנקרא. לתורה אותו כרקוראין אלעזרלכתוב
 5פום5ו אבל 5כתחי5ה דוקא להיות יכול רבררחשית
 רחתימתו כיון שם שינוי הוי אם ירעינן 5אבריעבר

 ירעינן לא אליעזר עצמו רחותם לכל נגלה היהבוראי
 סעיף מ סימן גט מ' חמר בשרי עיין 5פוסלו יכו5יזאם
 יש 5שינוי האחר שם השמטת חשבינן אי אףר'

 לתורה שעולה בשם אלא זה היה שלא כיוןלהתיר
 מהאי 5היות יכול זה ולפי ע"ש, 5כל וגלוי ירועשאינו
 משום ביור א5יעזר שם בכתובתה כתבוטעמא

 היה לתורה שעלה והשם 5כל ידוע היהדחתימתו
 זה אלעזר לו קראו ברעמאינם אף ברברספיקא

 לאזער לו רקראו שלו החול ושם לכל וירוע ג5ויאינו הש~
 ושם אליעזר בשם 5תורה לו קראו ביורטפ 5היותיכול
 ספק נמי להם היה זה ולפי 5יזר היה נמי ישלוהחול
 נמי 5היות ויכו5 5אזער אי 5יזר אי שלו העצםבשם
 לתורה שעולה ושם 5אזער הוי שלו העצם שםלעולם
 כברית משום הוי אליעזר עצמו דחתם והאאלעזר
 ספיקא לן הוי הא זה ולפי אליעזר 5ו קראו שלומילה
 מסיק הא הכינוי בשם ספיקא רהוי וכיון הכינויבשם
 להלכה מסיק ומכל ר"ה ס"ו ג' סימן גט מ' המרשדי
 ואי כיטי להם יש אם אבותיהם בשם ספק ישבאם
 יכהבו אזי בבירור ירוע שמם ועיקר הספק לברראפשר
 חשוב לברר אפשר ראי דכיון 5הור העיקרהשם

 כינוי בספק מקום ומכ5 לבסוף ומסיק וכו'כריעבר
 אליעזר השם זה ולפי ע"ש להכינוי לחוש שלאנראה
 מילה מברית השם משום בגט 5כתוב צריכיןהא

 משום ברבר ספיקא לן הוי הא אלעזר והשםוחתימתו
 והשם 5כל וירוע גלוי אינו התורה מקריאתדהשם
 קראי ביור~פ שמא ברבר ספיקא 5ן הוי נמי5אזער

 רק בכתובה הזכירו טעמים הנך מכל ולכן ליזר15

 צריכין אינם הא מאבותיהם הכינוי שם ובמפקאליעזר
 הנמ. 5הכשיר לע"ר נראה טעמים מהנך ולכןלהזכיר
 ביור~פ לו שקראו יהא אפילו להקשות ליכאוהא
 ו5תורה לאזער 15 קראו עכשיו אב5 אליעזר ולתורהליזר
 שנשתקעו שם וליזר אליעזר שם הוי כן אםאלעזר
 שמוא5 הבית כתב הא בגט כתבו אם שנשתקעושם
 חמד בשרי כת"ר ועיין רפסול ל"ז ס"ק קכ"טבסימן

פ



ין4ידיה י'ד סימז'ךצמארת4ד
 פוסקים הבי5ת שם הביא ד' סעי4 5'יט סימן גטמ'
 נשתקע חשיב 5א ההוא בשם נהראת אחר שבמקוםכ5
 שם הוי 5א ההוא בשם נהראת 'ב~ארשא אםו5כן

 שאר עם ומשיב השוא5 בשם כשר והגטשנשתקע
 שם ועוד הנשתקע שם הוי 5א הא זה ו5פיפוסקים
 אביהם בשם אב5 ושמה בשמו א5א פסו5הנשתקע

 טעמים מהנך זה ו5פי ג' סאק שם חמד בשדי נמי עיין5א

 5השתד5 צריך ואינו כשר הגט כת"ר בעיני יוכשראם
 אהד, גט5השינ

 5ועסווי5 פה לפ"ק תדע"ו תזריע 5ם' י"אובעה"ח
קענטטקי*

 ששחעפ, ירידיתשאול
 הגדו5. המ' 5בית מפההרב

 ט'וסימן

 קכ'זו מ3מן ובאה"ע יודין בשני יתיכ וכתב וטעה לאשה נט המופר כתבבקהלתינו
 מצאתי והטעות השלישי יוד לכהעב יש פנוי ומקום יורין בנ' יתיכי איתא ל"דמעיף
 ממוך ממש היה כי חדש גפ לכה~ב היה הדחק ושעת וישראל משה כדת כתיבתקודם
 מקהלתינו לא הם והאשה והבעל בלילה ינטרו בודאי חדש נט יכתבו ובאםללילה
 דהא השלישי היוד עכשיו לכתוב יכולין אם לי טמפקא ולכן טפה לנמוע לדרכםונחפזים
 תמצא ואם בחורף היה דהפמול כיון פמול דלמא אי וישראל משה כדת כתיבת קודםהוא
 לאחר הנ"ל הטעות כמצאו לן ממפקא אכתי השלישי היוד ולכתוב לתקן דיכוליןלומר
 לא. אי השלישי היוד ולכרצוב לתקן יכולין אם וישראל משה כדתבתיבצן

רצשובה

 מכירין שאנו כיון כ' סעיי קכ"ו סימן אה"עבש"ע
 וכתב אחת אות די5וג בשבי5 5פום15 אין הדברסגנון
 נחסר אפי5ו בתופם אב5 בתור4 זהו שם שמוא5הבית
 שניבר כ5 כתב העיטור בשם יום4 ובית כשריותר
 ריש או מששי השין דנחסר דהיינו סופר טעותשהוא
 במרי וראיתי עכ"ל, הבע5ים בשמות הוץ כשרמרביעי
 אות בנחסר בש5ימות העיטור 5שון שם והביאחדש
 אחרין תיבה או ברביעי ד' או בששי האמצעישין בחם- וכן השין ודי5ג מונים שאנו 5מנין כמואחת
 השמות בגו4 א5א 5חוש אין סופר טעות דהואדניכר

 יתיכי אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל, הממון בגו4 אובע5ים
 אבל מתור4 רהוי הגם הטעות בו דאירע הראשון5יכי
 הוא סופר דטעות נמי וניכר א' יוד א5א נחסר5א
 בך' א5א עקומה בכא4 תיבה סו4 לבתוב דרךדאין

 היכי מיבעיא 5א ו5כן יתיכ בגמ כתב והכאפשוטה
 ד51ן כעוברא וישרא5 טשה כדת המופר סייםד5א
 ש5ישי יוד עוד ו5כתוב 5תקן ויבו5ין כשר הגטבודאי
 ו5א מטון בגו4 ולא הבע5ים בשמות 5א הוי 5אדהא
 הוי תוכות דחק בתור4 דפמי5 תוכות חק נמיהוי

 אחר אות נעשה תיקונו ידי ועל אות איזהבתיקן
 נו י י יי 4..%**



6דיריריה פויסימזתפארת
 3יכרת ואינה האלת בתוך ריו טיפת בנפ5הדהיינו
 5העביך יכול אינו אזי ח' סעיף קכ"ה בטימןכראיתא
 ר5א הכי אבל תוכות חק 5יה רהוי האות ו5תקןהריו
 דכתב האות ובעצם יור עור רכתב רק אות שוםתיקן
 עוד לכתוב פנוי מקום נמי והיה תיקון שום עשה5א
 יור עור ו5כתוב 5תקן דיכו5ין לע"ר נ"5 בוראייור

 כשר, ויהאש5ישי
 חתימת לאחר גם הנ"5 הטעות במצאו 5י נראהועור
 ו5כתוב 5תקן יכו5ין נמי הגט נתינת קורם רקהערים
 אם כטפק הוי רינו רהא כשר יהא והגט ש5ישייור

 5תינוק 5הראותו יש טעות איזה ונמצא כה5כתונכתב
 שיכתוב קורם יתקנו ?פה ובקורא טיפש ו5א חכיםר5א
 קורם יתקנו אזי תקנו לא ואם וישרא5 משהכרת

 שינתן קורם יתקנו אז תקנו 5א ובאם העריםשיחתמו
 קב בם' עיין לטופם תור4 בין חי5וק ואין האשהליר

 אם כן הפומקים בשם מטיק ג' ט"ק פ"ט טימןנקי
 רהא הוא טופר דטעות 5כ5 רניכר יתיכ גרע 5אכן
 שום נוגעין ואין התיבה בטו4 עמוקה כאף 5ךאין

 ש5ישי יור 5הוטיף יכו5ין בוראי האות לגוףגרירה
 כשר. יהאוהגט
 רשארית כ"ר ט"ק ט"ז טימן גט מ' חמר שריט'
 המחק ע5 שנכתבו משבקית קית אותיות כתביהורה

 פעמים ג' ונשנה שחזר כיון ועוד הוא מטופםנמי
 ובפרט מע5יון ותחתון מתחתון ע5יון י5מרושבקית
 ניחזי כן אם עכ"5, כשר הגט בוראי עיגוןבמקום
 בטופס פעם עוד זה בגט כתוב יתיכי רתיבתאנן

 ה5בוש פירש מיתיכי ופירושו וטעמא יודין בג'יתיכי
 חמר השדי שם פירש כן דע5מא אשה ו5א אשתושגרש
 ע"ש וכו' השמיט אם בר"ה כ' מן'ק י"ז בטימןהנ"5
 בהשמיט הפומקים מח5וקת שם הביא טעמאומהאי
 אבל ע"ש 5א או כשר אם עיגון במקום יתיכיתיבת
 אשה רגירש משמע דנמי יתיכ דכתב רי5ןעובדא
 דכתב מתחתון ע5יון די5מור .5יתא זהו אב5דעלמא
 ש5ו 5אשתו דגירש דמשמע יודין בג' יתיכי שםעור

 יור עור ולכתוב 5תקן יכולין בוראי' דע5מא 5אשהו5א
ש5ישי.
 אפי5ו אמינא הוי מרבוותא רמיטתעינאי5ו5א
 בריעבר כשר יהא נמי פשוטה בכט4 5יכי יתיךבכתב
 כתב דהמררכי כתב קכ"ה טימן נקי רקב הרחקושעת
 בתרגום 5יך או יתיך מקומות בהרבה רמצינוהגם
 כא5ה מ5ות מקומות בהרבה נמי מצינו סקוםמכ5

 אותך ש5 תרגום פירש ה5בוש ובשם ביורמסיימין
 ממני אותך גרשתי יתיכי ותרוכית פירושו והכייתיך
 שהיית כמו ו5א 5עצמך ש5ך את 5היות פירשליכי
 אחרת ולא 5ברך אותך מגרש אני ליכי פירושו אישלי
 הוי המררכי ש5 דפירושו חזינן הרי עכ"5,עמך

 יודין בשני ו5פעמים יורין בג' נכתב בתרגוםר5פעמים
 יורין בש5שה 5כתוב צריכין 5כתחי5ה בוראיו5כן
 יתיך יורין בשני וכתכו הרחק ושעת בריעבראבל
 אותך גרשתי פירושו נמי הוי יורין בשני רגם כשרנמי
 5צרף נמי ומצינו יתיך רהיינו נוכח ב5שוןממני
 י"ו טימן גט מ' חמר בשרי עיין מקושר הנט רעתל1ה
 בו5ה רמהר"מ בשמו וכתב יתיכי ר"ה כ'ט"ק
 הפומקים דעת ו5צרף טפיקא טפק 5עשות דישכתב
 עכ"5, בה 5ן לית מערער הבע5 אין אם השינוייםבכ5
 משום יתיכי ולכתוב 5תקן עכשיו מצינו ר5אהגם
 בכתוב אף הגט 5מטור מצינו א5א תוכות חקריהא
 מ"ה ט"ק הגר"א ברברי נמי משמע וכן 5יכייתיך
 מ5א 5יכי. וכן התיו אחר יוד מ5א 5ומר רצהיהיכי
 5נקבה 5ך ש5 תרגום וכן 5נקבה אותך ש5בתרגום
 עכ"ל, 5ך ותוניק 5ך אקרי שמות בתרגום שכתבכמו
 יוד מ5א דקאמר - האמצעי יור ע5 רק קפיר רלאהרי
 הבעל אין רהא כשר הגט בוראי זה ו5פי התיואחר

 לבעל יודע לא דהא ושנית הגט נוטח ע5.מערער
 מכל ו5כן 5ידו הגט מוטרין אין רהא לעו5םהערעור
 כשר. הגמ טעמיםהנך

 קאנזאם פה למ"ק תרע"ג משפטים 5ם'י"א
 הנ"ל. החום"ק שאחעט, יריריה שאו5טיטי,



יריריה-תפארת76
 פ"זסימו

 מקאוונע באה לקה5תינו איך קה5תינו מאנשינשאלתי
 רהיינו גרושה בחזקת 5רודה לאה האשה רוסיאמארץ
 עם התחתנה ו5בסוף מבעלה נרושה שהיא 5כ5ראמרה
 נישואין גם רעשו שם והתחתנו בערכעווו וה5כואחר
 ולחקי וקירושין חופה בלא בעו"ה אמעריקא כררךשם

 5יתן 5פני באו ו5בסוף דבר לכל אשתו היאהמרינה
 בקשתי ו5כן וישראל משה כרן'ת וקירושין חופהלהם

 לפניהם שנתגרשה מב"ד פטור לי להראותמהאשה
 המ"ץ ניסן ישרא5 ר' הגאון מהרב ב"ר פסק ליונתנה

 שהיה החפצים ח5וקת לאחד כי בו וכתבמקאוונא
 גר5יה ב"ר צבי ר' בע5ה ע5 5אה להאשה איןלפניו
 לה ואמרתי בעו5ם ורברים רין שום ולא טענהשום
 ב"ד פסק רק פטור שום זה אין רהא ש5ך הפכעראיה
 ואמרה לבע5ה אשה 5התיר ו5א ממונות 5ריניהננוע

 מטעם הרב כי סרערניק בעיר מונח שלה הפטור כי5י
 5ה נתנה לא ו5כן ט רן איזה ממנה תבעהממשלה
 מחמת ועכשיו ש5ו החוב 15 שים5קה ערהפטור
 5ש5וח 5א יכו5ים שאינם בעו"ה הנוראההמ5חמה

 כמה יורע והש"י רוסיא מארץ מכתב שום 5השיגו5א
 5איש תנשא לב5תי תעגונה ה5הן המ5חמה זמןימשך
 ע5יה נדולה והרחמנות רוסיא מארץ הרבר שיחקרועד

 שלה בעלה ועור שיפרנסנה מי 5ה אין ממש כימאוד
 5א הוא א?י וקידושין חופה 15 יתנו 5א אםאמר
 היא אשתו הממשלה 5תקי כי ישראל ריני ע5ישגיח
 בנותינו יוצאו שלא הרבנים חשו הא ומעו5ם רברלכ5

 למכת5 תרופה איזה 5מצוא צריכין ולכן רעהלתרבות
 הקדושה. תורתינו רת פי ע5 עלגם

תשובה
 שאמרה האשה ו' סעי4 קנן'ב סימן אה"עבש"ע
 שאחר שהפה נאמנת אני וגדושה הייתי אישאשת
 כרי תוך כך כשאמרה דוקא אומרים ויש שהתירהוא
 ערגם יש אם לדבריה אמת5א נתנה כן אם א5אריבור
 אני גרושה 5ומר נאמנת אינה איש אשתשהיתה
 שמענו ואמרו ערים באו הרמ"א ~תב תצאובנשאת
 ער מחזקתה להוציא ערות זה אין מגורשתשהיא
 איש אשת שהיא עדים ובאין גרושה שהיאשיעירו

 כקול רינו ונתנרשה שנתקרשה שמענו אומריםדק
 עליה יצא ז' סעיף שם פירש מ"ו בסימן ודינובעלמא
 לאוסרה חוששין אין וגירשה 5פ5וני שנתקרשהקול

 הנירושין קול משום לכהן ואסורה הקירושיןמשום
 ואחד נתגרשה אומר אחר כתב ה' סעיף קנ"בובסימן
 היתה אם ובנישאת תינשא לא נתגרשה 5אאומר
 ע5 אלא הכי ובלאו ענין בכל תצא איש אשתבחזקת

 ואחר נתגרשה אומר שאחר בערותן הכחשה וישפיהם
 לכתחילה תנשא גירושין ספק בה היו 5א מעולםאומר
 אומרים דתרווייהו אף ט' ס"ק שמואל הביתופידש
 רהא שקרן מהם אחד הואיל איש אשתשהיתה
 פיהם על איש 5אשת מחזיקין אין 5זה זהמכחישין
 מהימן רלא איש אשת שהיא העיר אחר כעד רקוהוי
 שהיתה ערים ביש י"א ס"ק תשובה ופתחיע"ש,
 שמעו רק בעצמם הערים ידעו 5א אפי5ו אישאשת
 ונאמנת ראיסורה חתיכה אנפשה רשויתה כיוןמפיה
 הרמ"א רפירש הא עכ'ז5, ערים משני יותר עצמהעל
 שמעו רק איש אשת שהיא ערים ברליכאלעיל

 שנתבאר בעלמא כקול רינה ונתגרשהשנתקרשה
 ודוקא י"ט בם"ק שמואל הבית פירש מ"ובמימן
 ופירש שנתקרשה קו5 עם שגירש קול אחת נפעםשיצא

 שנתקדשה קול יצא אפילו מרבבה הרגולכוונתיה
ונתגושה
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 בעינן מקום ~כל מהני שוראי תנאי כליונתגרשה
 רהוה שקירש קול עם שגייש קול אהת בפעםשיצא
 הנ"ל המקורים כל הבאתי עכ"ל, עמו ושוברוקול

 בקהלתינו הא אנן ניחזי ועכשיו רילן םפיקאלפשוט
 צבי 5ר' נתקרשה לאה שהאשה יורע איש שוםאין
 על אלא איש לאשת פעם בשום הוחוקה ולאהנ"ל
 אמרה ומיד תוכף הלא הייתי איש אשת שאמרהפיה

 שהתיד הפה הוא שאםר הפה ואמדינן אניגרושה
 הלא איש אשת שהיתה רורה אמירת משוםואי
 מכתב שקבל הוי ש5ו היריעה שכל אמר גופורורה
 שבעלה צבי ר' אשת עריין שהיתה בעור לאהמה'
 אמר כן פעמים כמה אותה הכה וגם 5ה מפרנםאינו
 לא מכתבה לולי אבל וררישה, חקירה אחרי רורהלנו
 אנן וניחזי איש אשת שהיתה בעולם איש משוםשמע
 והתורה כתבם חפי אלא ערות שום הוי לא האחרא
 ביבמות כראיתא כתבם מפי ולא מפיהם אמרההא
 איש ראשת חומרא משום נאמר אם ואפילו ל"ארה
 איש לאשת להחזיקה כתב ירי על לערות אפילו לחושיש

 דוקא בעינן הא ואנן אחר ערות אלא הוי 5א האאכתי

 סימן שמואל הבית כרפירש אחר ער ולא עריםשני
 נשמע מזה אחר ער ולא ערים רוקא י"א מ"קקנ"ב
 עדים. נמי כאן קתני רהא אחר ער מהני לא נמיכאן

 מי יודע אולי 5אה להאשה הפעם עורוחקרתי
 עווענז- בעיר כי לי ואמרה הנ'ול צבי ר' אשתשהיתה
 אשה יש לקהלתינו הממוכה באמעריקא אינר'וויל
 גרושה כי נמי יודעת היא גאלדמאן ל' ד' אשתאחת
 מכתב וקבלתי גאלרמאן למר' מכתב ישלחתיאני

 בעיר נתגרשה כי הרבר אמת כי גאלרמאןמאשת
 עכשיו לנו יש זה ולפי לקאוונע הםמוכהסלאבארקע

 והמכתב רורה אמירת איש אשת שהיתה עריםשני
 היא הלא חרא ליתא נמי זהו אבל נא5דמאןטאשת
 חומרא משום נימא אי ואפילו לערות רפמולהאשה
 איש לאשת להחזיקה אשה 5ערות חיישינן אישראשת
 ושבים עוברים ואין היא ס5חמה רשעת עכשיוובפרט

 5"ה סימן ברמ"ג משפט בהשן ראיתא מהא גרעלא
 אנשים שאין במקום קרמונים רתקנת י"רםעיף
 נשים גמי וכו' נשים של הכנמת בבית להיותרני5ים
 נאמנים קטן או קרוב אי יחירה אשה ואפילונאמנות
 ושבין עוברין ואין מלחמה שעת דעכשיו וכיוןע"ש
 בשם שם תשובה דהפתחי הגם מהימנא אשהבוראי
 הנעשה סרבר אלא התקנה עשו רלא כתב ביהודההנורע
 מעשה בשעת היה שלא שמי לגמרי הדבר וננמרפתאום
 רעדות ברבר אבל זה על להעיר לו אפשר אישוב
 ובעוברא ע"ש, התקנה עשו 5א אזי הרבה לזמןטועיל
 לזמן להיות יכול איש אשת שהיתה הערות האדילן
 התקנה שייך לא לכאורא זה ולפי עליה להעירהרבה
 רהש"י ליתא זהו אבל להעיר פמולים נשים יהאואזי
 תענוגה להן הכ5 הנוראה המלחמה יכלה מתייודע
 ולאחר המלחמה שיכלה ער ולהמתין 5איש היותלבלתי
 התקנה מצר ובוראי באנשים ודרישה חקירה לעשותזה

 והוא ממיים רהרמ"א ובפרט נשים עדות הכאיועיל
 בשם תשובה הפתחי נמי ופירש בריא טועןשהתובע
 ידי על ירוע המעשה בגוף הוי רהתקנה יחזקאלכנמת
 כאן היה שבוראי מכחישין באין אי פטיק דלאקלא
 הדבר לברר רק וערותם ומלשינות וקמטההכאה
 ירוע באין אס5 היא בעלמא מלתא גילוי רק זהואין

 ע"ש, נאמנים ראין בוראי המכחיש וזההמעשה
 מורה ונסי ערותם מכחשת אינו לאה האשה האוהכא
 האי ובכי שנתגרשה שטוענת אלא איש אשתדהיתה
 אשה שהיתה הנשים ערות מועיל יהא בודאיגוונא
 שהיתה שהעירו ערימ שנים כאן יש הא זה ו5פיאיש
 הוא שאסר הפה אמדינן לא הא זה ולפי איש,אשת
 ץשת לצר4 אנו יכולין רהאיך ליתא זהו אבלשהתיר
 והוי היא רגרושה אמרה עצמה היא הלאגאלדמאן

 עדות הוי הא ועור עמו ושוברו קול רהוי ראמרינןכהא
 איש אשת שהיתה יודע אדם איו דבקהלתינומיוחרת

 אינר' ובעווענזוויל אהר עד רק והוי רודה אםכי
 משני זה ולפי גאלרמאן אשת רהיינו א' ער ישנמי

קהלות
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 ואיך איש אשת שהיתה ערים שני יעירוקהלות
 ב"ד על חזקה ועור איש 5אשת זה ידי ע5נחזקה
 טעות לירי 5בוא שיכו5ים רבר מירם טוציאיםשאינם
 5האשה אין מעכשיו כי מקאוונא ב"ד בהפמקדכתב
 ואי ורברים רין ו5א צבי ד' 5בע5ה טענה שום5אה
 כן אם ש5ה גירושין קודם ב"ר הפמק דמיירינימא
 קורם ה5א 5בעלה תביעה שום 5ה אין כי שם כתבאיך

 מבעלה חיובים ושאר במזונות חייב הואנידושין
 האשה תבוא שמא 5חוש דיש ובפרמ אותםלהשינ
 גרושה ותאמר 5ה מכירין שאין למקום הנ"5לאה
 פסק בלא משום ואי לראיה 5ה יהא ב"ר והפמקאני
 אני ונרושה הייתי איש אשת 5טעון יכולה נמיב"ד
 ליתא זהו אבל מוריר ולא מעלה 5א ב"ר הפמק כןואם
 אחר ער שיש 5מקום תבוא ד5מא 5חו6 ישדהא
 יהא ב"ד הפמק ואזי דילן וכמפיקא איש אשתדהיתה
 הגאון הרב כידידי רבא גברא ובפרט לדבריהראיה

 ארמו"ר אצל דיין שהיה נימן ישראל ר'המפורמם
 רייק בוראי זצ"ל אלחנן יצחק ר' הצריק הגאוןהרב

 הפמק כתיבת קורם גרושה היתה בוראי א5אלכתוב
 -ב"ד.

 לתרבות לאה האשה תצא ש5א הכא רחיישינןובפרט
 5דיני ישגיח שלא בפירוש אמד דבעלה ובפרטרעה

 עמה ויהא כר"ת 5הינשא יתירוהו 5א באםישרא5
 5ה 5הזדקק אנו צריכין בודאי וקידושין חופהבלא

 תשובה הפתחי 5כתחי5ה, שתנשא היתדולמצוא
 הנישואין אחר האשה באם ו' ס"ק קנן'ב במימןהביא

 ראש פרועות הולכת והבתולות מכומותבראשיהן
 נאמנת אינה ראש בכימוי לב"ר אשה בבאתולכן
 במדניתינו אב5 אני ונרושה הייתי איש אשתלומר

 ראש פרועות הולכות כו5ם כמעט בעו"האמעריקא
 בבאת א4 בודאי 5נשואה בתולה בין היכר שוםואין

 ונרושה הייתי איש אשד לומר יכולה ראשבפרועי
אני.

 בשו"ת נפשי שאהבה מצאתי הק' במפריםבחפשי
 דמוקלין והא אמר התשובה באמצע ב' סימןהרמ"א

 א5א פיה ע5 היתה 5א רחזקה התם שאני החזקהעל
 לעולם פיה על כשהוחזקה אב5 בכך החזיקוהאאחרים
 עכ"5, חזקה הוי ו5א שהתיר הוא שאסר הפהאמרינן
 הוי לא הא איש אשת שהיא 5דורה כתיבתה כןאם
 וכן ב55 החזקה הוי לא הא גוונא האי ובכי פיה עלרק
 והביא ט' מעיף מ"ד מימן ישע בגדי בם' נמיהוא
 רמיירי לרינו ראיה הנ"5 הרמ"א שו"ת רברישם
 5התיר ורצה איש אשת שהיתה מעירים עדיםהתם
 השיג ולזה יום ש5שים לנרושה עצמה רהוחזקהמטעם
 רה היתה לנרושה דהחזקה כיט הנ"ל המ"אמרברי
 מחמירין ו5א כלל 5חזקה. נחשב 5א יום הש5שים פיהעל
 הוחזקה שלא זמן כל ?ו חזקה מחמת אותה לאמורעליה

 מאיסור 5התירה נוכ5 דלא שכן מכ5 מאחריםלגרושה
 שלשימ עצמה שהחזיקה זו חזקה מחמת אישאשת
 עכ"ל, מאחרים 5גרושה הוחזקה ולא נרושה שהיאיום
 כ5ל חזקה הוי לא פיה ידי שע5 דחזקה סבוררהרי
 מכתבה ידי על דודה יריעת בויאי די5ן במפיקא כןאם
 אני. נרושה לומר נאמנת ובודאי כלל 5חזקה נחשב5א

 גאלדמאן מר' אשת יבוא שמא חיישינן לאונמי
 דבירושלמי איש אשת היתה לאה דה' שיורעותאמר
 לגבי אהא איתא רחרא איתא ה' הלכה ב' פרקכתובות
 אני וגרושה הייתי איש אשת 5יה אמרה יוחנןדר'

 בלוד עיריה הרי רבי 5יה אמרין דנפקת מןוהתירוה
 תמתין בקטוסנון עדיה אפילו אומר אני כךאמר
 ערים שיש יצא הקול ב5וד עריה עדה הקרבןופירש
 לקמן אתיין וד5מא היא איש שאשת שיודעיןבלוד
 ולאחר מפרש משה ופני שתינשא לאחר זמן5אחד
 ויודעין בלוד עדים הרי תלמיריו לו אטדושיצאת
 דמיירי 5א 5פירושו פירש עכ"ל, איש אשתשה*תה
 שיש בידוע מיירי אלא ערים שיש לחוד קולשיצא
 עריה אפי5ו הירוש5מי וממיק איש אשת שהיתהעדים

 פירשו כן בתמיה תמתין רחוק מקום שםבקסוסני!

דפי
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 פירש עוד מפרש עדה הקרבן רק עדה וקרבן משההפני

 תמתין יוחנן ר' ש5 למקומו קרוב מקום שםבקסוסנין
 ושריה נאמנת ה5כך ליתנהו מיהת השתא האבתמיה
 מקום באיזה שיש בירעינן אפילו חזינן הריעכ"ל,
 ולא 5ה מהימנינן נמי איש אשת שהיא ברוריםעדים

 שהיתה שיודעים ויאמרו העדים יבאו שמאחיישינן
 לאשה חיישינן ד5א שכן מכל זה ולפי אישאשת

 אשה שהיא חדא איש אשת שהיתה שיודעתשתאמר
 דודה ש5 ולצירוף אחד עד הוי הא ועוד להעידדפסולה

 עכן חיישינן לא דנמי לעיל פירשנוהא
 ל*

 הביא קמ"ז סימן מכתובות ב' פרק המרדכיאבל
 רבי 5ו דאמרו 5בסו4 כן ומפרש הלז הירושלמידברי
 תמתין בקוסטין עדיה אפילו להם אמר ב5ודעדיה

 זה ולפי עכז'ל, כלום הראשונים בדברי ואיןותאסור
 לכאן גאלדמאן אשת תבוא שמא נמי לחוש לנוהיה
 לה לחוש המרדכי ולפיריש איש אשת שהיההוחעיד
 תשתדל כך ואחר המלחמה כלות עד להמתיןוצריכין
 ליתא זהו אבל מבעלה שנתגד"2ה שלה הפטורלהשיג
 לומר טצינו דלא טעמים מכמה לעיל דפירשנולבד
 והביא המרדבי של לפרושו השיג פנים המראה גםהכי
 של פירושו כן. לפרש מצינו דלא מירוש5מיראיה
 בתמיה בלשון מפרשינן אי יוחנן ר' דאמרתמתין
 דתליא לי נראה כהמדדכי כפשוטו אי עדהכהקרנן
 איש אשת שאמרה לאשה שבויה בין מחלקינן איבהא
 חנינא ר' אמר י"ב בקידושין משום אני ונרושההייתי
 ליתנהו לא מיהא השתא ותיאסר אסתן בצדעדים
 דמנוולה בשבויה הקילו אם פליגי ורבא ואבייקמן
 מצינו זה ולפי איש באשת ניקול שבאי גבינפשה
 שבויה בין חילוק דאין לו סבירא עדה דהקרבןלומר
 אמרינן לעולם אלא חסדא כרב דעלמא אישלאשת
 5העדים חיישינן ולא קמן ליהנהו לא מיהאהשתא
 אב5 בתמיה בלשון מפרש להכי ויעידו יבואושמא

 שבויה בין חי5וק דיש ורבא כאביי לו סביראהמרדכי

 דמי דלא בפשיטות תמתין מפרש 5הכי אישלאשת
 רבנן. בח דהקילולשבויה
 סימן שמואל הבית דברי שפיר אתי להכיאדאתן
 אשת שהיא עדים שיש יצא קול ואם י"א ס"קקנ"ב
 כי דאסורה ז' סימן וס5עיל מהעט"ז לדייק ישאיש
 טבואר הלא קשה לכאורא עכ"ל, הקילו בשבויהדוקא

 לקול חיישינן 5א איש באשת אפילובירושלמי
 דפירשנו עכשיו אבל 5 הנן עדה הקרבןכדפירש
 להמתין דצריכין גפשיטות תמתין מפרשדהמרדכי
 שמואל דהבית 5ומר אנו צריכין בן אמ להקו5וחיישינז

 *כול טעטא וטהאי כהמרדכי להידושלמי מפרשנמי
 ביון הנ"5, להירושלמי הפוסקים הביאו לאלהיות
 תטתין לפרש ומצינו בפשיטות תטתין לפרשדמצינו
 ולא לאסור לא טדבריו ראיה שום אין זה ולפיבתמיה
להיתר.
 סימן שמואל הבית קושית לתרוצי טצינו ?הולפי
 קול עליה יצא אפילו הרמב"ם דרעת י,וג ס,וקי?

 מומאה עדי עליה שיש בב"ד דאתחזיק קולאפילו
 אף להתיר לו מנא קשה לכאורמ אותה מתיריןנמי

 הא לו דסבירא ואפשר בב"ד מוחזק בקוללכתחלה
 קול שיצא טומאה עדי היינו עדים האיכא 15דאמרו
 משמע לא ותום' הגמ' סוגיות מיהו טומאה עדישיש
 עדה הקרבן גשם לפירושינו אבל עכ"ל, וצ"עהכי

 5ומר מצינו מיד אותה ומתירין בתמיה בלשוןהמתין
 זה ולפי כוותיה נמי הירושלמי מפרשדהרמב"ם
 לקול חוששין אנו אין נמי דעלמא איש באשתאפילו
 השני כפירוש בקסונין אפילו דמפרש נמי להיותויטל
 אנו אין זה ולפי קרוב טמקום היינו עדה הקרבןש5

 חוששין אנו ואין קרוב ממקום אפילו לחקורצריכין
 יש הלא בב"ד יוחנן לר' אטרו הא והתלמידיםלקול
 להם תירץ ולא איש אשת דהיתה עדים דאיכאקול
 אתחזיק הקול דהיה משמע בב"ר אתחזיק דלא יוחנןר'

 לא קמן עדים אתו ד5א כמה כל מקום מכלבב"ד
 רבנן בה דהקי5ו בשבויה שכן מכ5 לקולחיישינן

כודאי
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 .רמתירין הרמב"ם פםק ושפיר לסלא חיישינן 5אבוראי
 אבל שיצא לסול חיישינן ולא לכתח5ה אףאותה
 תמתין רמפרש לשימתו אזיל רמקשה שמואלהבית

 אבל להרמב"ם 15 קשה ושפיר כהמררכיכפשומו
 כהקרבן תמתין דמפרש ליה איכפית לאהרמב"ם
ערה.

 לו דאמרו הגמ' רמפרש שמואל רהביתלתירוצו
 ראיכא הסול יצא מומאה עדי היינו עדיםהאיכא
 פירש ע'ש', כן משמע לא הםוגיא אבל היםבמרינות
 דאי לי ונראה ע"ש,, למה הבנתי לא הימבהבאר
 מומאה עדי שיש קול שיצא רהיינו הכיאפרש
 רילן ובגמ' ותיאםד תמתין יוחנן ר' אמר הכיומשום
 וידעו אהד במסום ערים שיש קול שיש הגםמםסינן
 פליגי יהא כן אם חיישינן לא הכי ואפי5ו המומאהע5
 חיישינן לבבלי רחיסה פלוגתא הירושלמי עםבבלי

 מפשינן לא פלוגתא ואפושי חיישינן לאולהירושלמי
 בן. משמע לא רהםוגיא הימב הבאר סאמר הכיומשום

 רברי הביא י' ם"ק ב קנן בסימן תשובההפתהי
 ראםורה שמואל הבית רפירש הא ומפרש שמואלהבית
 איש אשת שהיתה הערים שייעו קול ריצא רמיירי5א
 איש אשת עריין שהיא ערים שיש קול ביצאאלא
 רוקא פירש דהא רילן געוברא אנן ניחזי כן אםע"ש,

 קול ביצא אבל לקלא רחיישינן הוא נוונא האיבכי
 ריצא אלא חיישינן לא עלמא לכולי איש אשתשהיתה
 לקלא חיישינן אזי נתגרשה לא רעדיןקול

 לא אי נתגדשה אם יורעים אינם עלמא רכולירילן ובעובר~
 פיה ירי על שהיתה הנם לקלא נחזיקנה איאפילו
 גוונא האי ובכי איש אשת דהיתה רק הוי הקולהא
 לכתחילה. אף 5הינשא מותרת עלמאלכולי

 אמר יוחנן רר' רהמררכי לפירושו פניםהמראה
 הסילו בשבויה התם ושאני עדים שיבואו ערלהמתין
 סייעתא רמייתי משמע מהםוג~א עליו השיג וליהרבנן
 לא שהת~רוה מאחר ראמר יוחנן מרר' רלעיללהא

 בין מחלסינן דלא מהכא ומשמע לעדיםחיישינן

 הכי רהמרדכי ולע"ר עכ"5 וכו' איש 5אשתשבויה
 דוקא 5או אמר רמתחי5ה הירושלמי לדברימפרש

 התירוהו ואפילו תצא לא זו הרי עדים באומשנישאת
 והביא הראשון מהתירא תצא 5א, נמי להינשאב"ר
 ואמדה יוחנן ר' לגבי אתת איתא חדא לדבריוראיה
 ליה ואמרו והתירוה אני ונרושה הייתי איש אשתליה

 שאשת ויויעין בלוד ערים שיש יצא הסול רביתלמיריו
 לאחר לקמן אתיין ידלמא ערה הקרבן ופירש היאאיש

 בקסוםנין עדיה אמילו יוחנן ר' להם אמרשתינשא
 מיהת השתא הא 5המתין צריכה הכי בתמיהתמתין
 יבואו באמה אם הא משמע עכ"ל, ושריאליתנהו
 אזי איש אשת שהיא שיורעים רס ויעידו למחרעדים
 ב"ר התירוה שאתמול אף להינשא היאאסורא
 ראמר הראשונים לרבריו סותר הוא כן אם5הינשא
 מהתירה יוצאת אינה להנשא התירוה רסאפילו
 כיון הכא דשאני לומר אנו צריכין אלאהראשון
 שיש קול היה רהא במעות היתה רהוראתםדנתברר
 עדים באתו להכי איש אשת שהיא שיורעים עמועדים
 אתו רלא כמה וכל 5הינשא היא אםורה בודאילמחר
 מיהת השתא ואמרינן להמתין צריכים אזנםעדים
 פירש אלא כן לפרש רצה לא המרדכי אבל קמ!ליתנהו
 יוצאת אינה נמי 5הינשא שהתירוה כיון ראיהרהביא
 בלוד עדים שיש קול שיש תלמיריו לומדאמרו
 יבואו שמא חיישינן כן אם איש אשת שהיאשיודעים
 יוחנן ר' אמר ולזה איש אשת שהיתה ליעידועדים
 משום משמע כן אם ויעירו הערים שיבואו ערתמתין
 שמא חיישינן לא קול יצא בלא אבל חיישינןהקול
 הייתי איש אשת שאמרה ומיר הוכף אלא עדימיבואו
 לעשות אפילו צריכין ואינם נאמנת אניוגרושה
 ר' שהתיר פירש כהדא אמר ושפיר ורריטהחקירה
 אצל ודרישה חקירה אפילו עשה ולא ומיד תוכףיוחנן

 באמרו אלא איש אשת שהיא הם יורעים או5יתלמידיו
 אבל להמתין דצריכין פסק ראזי קול שיש תלמיריו15
 שהיתה שיורעים למחר ערים בבאו אף קול יצאב5א

אשה
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 יוצאת אינה שוב להינשא שהתירוה כיון אישאשת

 כ5 שנשבית קול ביש אמ ובשבויה ווראשוןמהתירה
 דמותרת רבנן הקילו טומאה עדי שם דאיןכמה

לבעלה.
 אשי רב אמר פ"ט ובגיטין לקול הכא דחיישינןוהא
 ופירש"י הוא קלא לאו דינא בבי איתהזק דלא קלאכל
 הברה קול שמיעת תהא שלא ב"ד אחריו בדקושלא
 יצא שכך העיר ב"ד ידעו כן אם אלא ליה חיישינן5א

 זה 5קול שיחושו וגזרו וכו' שמע מהיכן ופלוניהקול
 דטשמע דין בבית הוחזק לא דהקול משמע והכאעכ"ל
 קשה להמרדכי זה ולפי הקול מזה ידע לא יוחנןדר'
 וגזד בב"ד איתחזיק דלא זה לקול יוחנן ר' חיישאיך

 מבעלה שנתגרשה עדים שיבואו עד להמתיןשצריך
 מיירי כרחך דעל לעיל פירשנו רכבר ליתא זהואבל
 שיודעים ערים שם שיש בב"ד נתחזיק דהקולהכא

 לומר טפי יוחנן לר' היה כן לא דאם איש אשתשהיתה
 לה חיישינן ולא בב"ר נתחזיק לא הקול האלתלמידיו

 ד' אלא בב"ד נתחזיק היה דהקול מיידי בודאיאלא
 באמת יוחנן ר' אמר להמדדכי ולהכי מזה ידע לאיוחנן
 עדה ולהקרבן להמתין צריכין קול האימשום
 חיישינן לא נמי בב"ד דאיתחזיק כהאי לקול אפילואמר
 איש. אשת שהיתה ויעירו עדים אתו דלא כמהכל

 שמואל הבית קושיות לתרץ לעיל דפירשנו מאיולפי
 עדה כהקרבן מפרש דהרמב"ם ותירצנולהרמב"ם
 שיצא לקול חייש לא הרמב"ם זה )לפי בתמיהתמתין
 נמי ופידשנו איש אשת שהיתה שי)דעים עדיםשיש
 דברי יהא זה ולפי בב"ד דנתחזק בקול כרחך עלדמיירי
 מאיס)רי י"ז פרק המגיד דהרב אהדדי סתריהדמב"ם
 עליה ביצא אבל הרמב"ם דכתב להא כ' הלכהביאה
 אפילו פירש ולזה לה חוששין אין חלוצה שהיאקול
 בגרושה אבל מדרבנן שהיא משום בב"ד נתחזיקהקול

 התורה טן שהוא מפני חוששין בב"ד הקולשהוחזק
 הוחזק אפילו להרמב"ם לו סבירא הא ולפירושינו שען

 כדפירשנו. בגירושין אף חוששין אין נמי בב"דהקול

 ודעמו המררכי מחולקים גופא בזה לע"ד נראהלכן
 להכי בב"ד נתחזיק דהקול דמיירי מפרשדהמרדכי
 שיבואו עד להמתין דצריכין כפשוטו תמתיןמפרש
 נתחזיק לא דהקול דמיירי מפרש עדה הקרבן אבלהעדים
 הכי יוחנן ור' בתמיה תמתין מפרש להכי ריןבבית
 דהיינו בקסיסנון עדיה אפילו אומר דאני להםאמד

 ודרישה חקירה לעשות היישינן 5א נמי קדובבמקום
 היישינן לא להכי בב"ד נתחזיק לא דהקול כיוןמשום
 להוש צריכין בב"ד נתחזיק הקול היה אי אבללה

 בקול אמילו דבנן בה הקילו בשבויה אבללהקול
 יוצאת ואזי מומאה ערי שיבואו עד בב"דשנתחזיק
 לקושיות וליתא הדמב"ם פסק שפיר הא זה ולפימבעלה
 הרמב"ם הלציא מהידושלמי כי הנ"5 שמואלהבית
 שלו.לדינא

 שבויה בין חילוק יש להרמב"ם גם להכיאדאתן
 לו סבירא דהרמב"ם לומר אנו צריכין ולא אישלאשת
 בין חיל)ק דיש ורבא כאביי לו דסבירא אלא חנינאכר'

 בתמיה תמתין דפירש והא דעלמא איש לאשתשבויה
 דינא בבית אתחזיק דלא בקולמיירי

 לא נמי רין בבית דנתחזיק בקול אפילו)בשבויה וכרפירשני
 דילן לספיקא נחזור ועכשיו רכנן בה דהקילוחיישינן

 שמא אלא איש אשת רהיתה קול שום איןדבקהלהינו
 הדבר יתודע גאלדמאן אשת ידי ועל רודה ידיעל

 בב"ד הדבר נתברר דלא קול ויהא איש אשתדהיתה
 לה. חיישינן לא עלמא לכולי כהאיובקול

 פאקם מר' מעווענזו)יל השו"ב לי כתבולבסוף
 לא בעצמה כי ואמרה גאלרמאן למים' היטבשחקר
 מארץ לה אמה דכתבה דק לאה מה' הגירושיןראה
 גאלד- אשת זה ולפי מבעלה נתגרשה לאה ה' כידוסיא
 בעת להיות ויכול איש אשת דהיתה רק יודעתמאן

 אמעריקא בארץ קודמת בשנה גאלדמאן אשתשבאה
 יש פ"ט ובגיטין איש אשת היא לאה דה' קולהוציאה
 לקלא מחזקינן אי ששת ורב חסדא דרבפלוגתא
 אישת ט' פרק משנה והלחם לא או מנשיםהיוצאת

ה'
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 מבטליק רלא ששת כרב פמק רהרמב"ם פירש כ"בה'
 הוי הא חרא ליתא זהו אבל ע"ש נשים מפי אפילוקלא
 הא פ"ט רף ובגיטין אחרת ומעיר ועור מייחרתערות
 לה חוששין אין אחרת בעיר כהאי רקולאמרינן
 במקום היום מתקרשת פלונית קול כאן יצאופירש"י

 לה חוששין אין נמי גוונא האי בכי א~ילו הריפלוני
 בעינן הא ששת לרב אפילו ועוד איש לאשתלהחזיקה
 אחת באשה אבל מאנשים עריפא רלא משום נשיםתרי
 ועיין חיישינן לא עלמא ולכולי אחר מער גרע לאהא

 שנתקרשה ברש"י שהגיהו הרש"ש ובהגהותבמהרש"א
 הוי יבוראי 5ה חוששין אין הכי אפילוהיום

כרפירשנו.
 מגיטין הרא"ש לשיטת רברינו שפיר אתיובפרט
 רחוקרין במקום המקומות במנהג רתליא רפמקהנ"ל

 האי כולי חקרו רלא והיכי לקלא חיישינן אזיורורשין
 רקאמר הא בגיטין כדפירש"י לקלא חיישינן לאאזי
 עכ"ל במנהגם חלוקים מקומות נינהו אתרוותאהגמ'
 רק איש שכל אמעריקא מרינות פה בפרט זהולפי

 ואין עומרת המצב בשפל הק' ותורתינו יולךלממחרו
 בוראי העגונות ישראל בנות לאהותינו לב על שםאיש
 לקלא מבטלינן בוראי רין _בבית הוחזק לא הקולאם

 וישראל. משה כרת להינשאומותרת
 י"ו פרק המניר הרב פירש ראיך לי קשהאבל
 נתחזק רלא קול ע5 אשגחינן רלא ה"כ ביאהאיטורי
 הרב הלא הנ"ל פ"ט רף בגיטין אשי כרב ריןבבית
 רהרמב"ם ג' הלכה יבום ג' בפרק פירש גופוהמגיר
 ע"ש בב"ר נתחזיק רלא אף לקול רחיישינןסביר
 קול דכל הרמב"ם כתב כ"ב ה' אישת ט' פרקבאמת
 הרב נמי ופירש לו חוששין אין בב"ר הוחזקשלא
 מתרי זה ולפי עכ"ל בזמנו בב"ד שיוחזק וצריךהמגיר
 אמצא או5י במפרים ובחפשי אהררי המגיר הרברברי

 אה"ע על ישע בגרי בם' מצאתי זאת על שיעמודמי
 המגיר הרב רפירש 5מאי 15 וקשה י"ט מ"ק ה'מימן
 שיש רחוק במקום ערים שיש קול ביצא יבוםבה'

 בקול אפילו הרמב"ם רמיירי לקלא רחיישינן אחים15
 בכוונת כן לרייק המגיר להרב מניין בב"ר נתחזיקרלא

 רנתחזיק בקול רווקא הרמב"ם מיירי רלמאהרמב"ם
 ירענא לא עכ"ל עיון ~וצריך הרמב"ן שפירש כמובב"ר
 להקשות 5יה הוי טפי כן לפרש 15 מנא להקשות לו5מה

 הל"ל אישת בה' 5?ה זה המגיר הרב רברירמתרי
 בקו5 רוקא הרמב"ם אליבא פירש הנ"ל ביאהובאימורי
 כתב יבום ובה' דחיישינן הוא בב"רראיתחזיק
 חייש נמי בב"ד נתחזיק דלא בקו5 אפילורהרמב"ם

 מן דבפרק הרמב"מ אליבא כן יפרש האיך קשהועור

 נתחזיק רלא קול וכל בהריא הרמב"ם כתבמאישת
 בה' א5יביה פירש ואיך ע"ש לה חיישינן לאבב"ר
 בב"ר. נתחזיק רלא 5קול אף רחיישינןילום
 בה' פירש ראיך המגיר להרב להקשות ליכאוהא
 נתחייק דלא 5קו5 אף רחייש הוי הרמב"ם ררעתיבום
 כל פ"ט רף בגיטין בהריא אמר אשי רב האבב"ר
 שם וליכא הוא קלא לאו רינא בבי איתחזיק רלאקול
 בקייושין איריא לא הא משום אבל עליו רפליגמאן
 ופירש 5הקול חשו ורבא ראביי רכוחלא באבנא י"ברף
 רלא לקול אף רחישינן משום טעמייהו הר"ןשם

 ורבא כאביי הרמב"ם פמק זה ולפי רינא בבינתחזיק
 המגיר הרב רברי רסתרי עומרת במקומה קושיתינואבל
 אהררי. הרמב"ם רברי פתרי וגם לזהזה

 י"ב בקירושין הר"ן שיטת לפי לתרוצי מצינוואולי
 היינו בב"ר נתחזיק דלא אף לקלא רחיישינן אףהנ"ל
 רהיינו לפלנא א5א מלתא לכולי לאחזוקי הוי 5ארהקול
 אנו הקול רבלא רכוחלא כבאבנא ירעינן מילתארפלגא
 ירעינן דלא אלא רטחלא באבנא אותה רקירשירעינן
 אזי פרוטה רשוה הוציא והקול לא אי פרוטה שוהאי

 רהקול היכי אבל בב"ר נתחזיק רלא אף לקולחיישינן
 רנתחזיק קול בעינן אזי מילתא לכולה לאחזוקיבא

 שפיר אתי זה ולפי עכ"ל 5ה חיישינן לא לא ואיבב"ר
 בבא מגמ' הוי דהדמב"ם מקורו ש5נו הקושיותכ5

 אמר וכן אחין ליה רלית 5ן מוהזק דהוה קל"הבתו'א
בשעת
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 דהוי למירי למיחש רליכא יומף רב ואמר מיתהבשעת
 והא אביי ל~ה אמר כן מיתה בשעת נמי ואמרחזקה
 אחי ליה דאית דידעי הים במרינות מהדי האיכאאמרו
 נתן לרב דבא אמר וכו' קמן ליתנהו הא מיהתהשתא
 ולא כאביי לה חוש הרשב"מ ופירש לה חוש אמיבר

 לה חוש מפרש גרשם ורבינו עכ"ל, חליצה בלאתינשא
 לכאורה עכ"ל, 5איסורא לה חוש ראמרי ואיכאלהתירה
 מפרש יזה להיתר מפרש דזה אהדרי פליגיבמאי
 פירשו דתום' משום לומר אנו צריכין אלאלאיסור
 הים בטרינות עדים דאיכא שאומרים. הכא קולדיצא
 צריכין בודאי הים במדינות ערים איכא וראידאי

 אלא 5מיחש ליכא ודאי ערים איכא ולשמאלהמתין
 י"ז פרס הרמב"ם רעת הנה חיישינן הקולמשום
 ואסורה וזיישינן כגירושין דקול כ' ה' ביאהאיסורי
 בב"ד הקול הוחזק אפילו היישינן לא בחלוצה וקוללכהן
 חלוצה וספק מררבנן רק אסורה לכהן דחלוצהמשום
 וספק התורה מן אסורה הוי לכהן בגרושה אבל גזרולא

 ואסויה לחומרא ואזלינן דאורייתא ספיקא הוינרושה
 בב"ד הוחזק בקול ורעתו עליו השיג והראב"דלכהן
 בב"ר הוחזק שלא ובקול בחלוצה אפילו 5כהןאמורה
 ל*מר מצינו ולהכי לכהן מותרת נמי בגרושהאפילו
 דאין כהראב"ך לו סבירא גרשם ררבינו קטארפירוש
 הוחזק לא דהקול ומיירי לתלוצה גרושה ביןחילוק
 אלא הוי דלא משום לכהן היא מותרת הכי משוםבב"ד
 אוהה מתירין דעכשיו הגם לא או חליצה צריכה איספק

 טמיקא הוי הא בן אם חליצה ב5א 5עלמא5הינשא
 ראין אזיל לשימתו הראב"ר הא מקום מכלדאורייתא
 בב"ד הוחזק דלא וכיון לחלוצה גרושה בין בקולחילוק
 דאמרי איכא אבל להתירה פירשו להכי לה חיישינןלא

 גרושה בין חילוק יש דבקול כהרמב"ם להוסבירא
 לחומריא אזלינן דאורייתא ספיקא דהוי והיכילחלוצה
 אי לן מספקא הא הכא אבל בחלוצה מיירי דהכאהגם

 הא כן אם לאו או חליצה בלא לעלמא היאמותרת
 מפרשי להכי בב"ד דהוחזק בקול ומיירי לגמדמיא

 הרב פירש איך קשה אכתי הא זה ולפילאיסורה
 חיישינן נמי בב"ר נתחזיק דלא בקול אפילוהמגיר

 הנ"ל הר"ן לפירש אבל הנ"ל יבום בהלכותלאיסורה
 דברי כולו הוציא באם בקול חילוק דיש שפיר אתיהכל
 לא הכי ובלאו בב"ד מוחזק הקול שיהא בעינןאזי

 אזי רבר חצי רק הוציא רהקול היכי אבלחיישינן
 בתרא דבבא ובגמ' בב"ר נתחזק רלא לקול אףחיישינן
 בעלה רמת לן ירוע ונמי איש אשת דהיתה לןרירוע
 ערימ ראיכא קול ריצא רמיירי פירשו ותום' בניםבלא
 תום' רהא בב"ד נתחזיק רלא אף להיות ויכולע"ש

 אבל עדים איכא לשמא לחוש לנו ראין דקממעטים
 ולפי מחלקין אינם לא אי בב"ר דנתחזיק ק51 ביןלחלק
 י"ב רף מקידושין חסרא ררב לכוחלא דמי האזה

 נמי הכי כן אם קלא להך חשו ורבא ראבייהנ"ל
 מה ג' בסימן ועיין בב"ד הוחזק דלא לקול אףחיישינן
 בעה"י. שםשחי'
 נ' פרק הרמב"ם הנ"ל הקושיות כל מתורץ זהולפי
 הידש רהקול הקול בלא דבר חצי לן בידוע מיירימיבום
 זה על 5העיר ויכולים רחוק במקום ערים דאיכא רק5ן

 בב"ד נתחזיק לא רקול הגם המגיד הרב פירשושפיר
 ובפרק מאישת מ' בפרק אבל וכדפירשנו חיישינןנמי
 מילתא כולה עביר רהקול מיירי ביאה מאיסוריי"ז
 בב"ר איתחזיק רלא טול כל הרמב"ם פמק שפירלהכי
 דאמר הרמב"ם לשון שפיד מדויק זה ולפי הוא קוללאו

 לו חוששין אין בב"ר הוחזק שלא קול וכלמתחילה
 שהיא בו זו שתיחזק הקול הוא וכיצר אמר הכיולבתר

 רהקול 13יירי הרי והעירל שנים שבאו ומפרשטקודשת
 בב"ר מוהזק יהא דהקול בעינן ואזי מילתא נולהעביד
 לו. חוששין אין לאואי

 מקשה כ' ס"ק ה' בסימן הנ"ל ישע בגדיהם'
 כולה לאחזוקי אתי קול בין הנ"ל הר"ן שללחילוקו
 ביש הלא הכי נימא דאיך מילתא חציא לאחזוקימילתא
 זו ראשה מילתא כולה לאחזוקי הקול הוי הנ"לטחלין
 עכ"ל, לב מהריב"ן בשם היתה היתר בחזקת הקוללאו

ולעשך
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 שם פירשו דתום' משום הר"ן דברי הוי דשפירולע"ד
 וכו' ערים יש שמא מאצלונו 5חוש 5נו אין הקול 5אואי

 לחוש הקול ב5א חיישינן דלא הלכה הוי זה ולפיע"ש,
 שהיתה שידעינן היכי אבל עדים יש שמאמאצלונו
 כיון אבל בנים בלא בעלה דמת ידעינן וגם אישאשת
 מפק לנו יש 5א אי אחים 15 יש אי 15 מוחזקדלא

 רנפ5 דכוח5א דומיא והוי אחים 15 יש שמאבלבינו
 אלא הוי 5א והקול פרוטה שוה ר5מא נ5ביטספק

 5חצי הקול רק והוי 5א אי פרוטה שוה הוי אי5ברורי
 יש אם דבר 5חציא אלא הוי לא הקול נמי הכי כןדבר
 ש5ו. ההיליק הר"ן כתב ושפיד אחיםלו

 דמשמע לב בן מהר"י שו"ת בשם 15 קשהעוד
 אומרים היינו אחי 5יה רלית מוחזק הוי 5א אימהגמ'
 ואמאי אחי 5יה דאית קלא הוי %א הגם ממפקאותה
 בחזקת ו5א קידושין וקבלה ידה בפשטה קידושיןגבי

 דחיישינן הוא בקול דוקא הכי אפילו קיימו היאפנויה
 ליה מנא ידענא 5א ולע"ד עכ"ל, חיישינן 5א 5אוואי

 אחי 5יה ד5ית 5ן מוחזק הוי 5א אי מהנמ'דמשמע
 משום ואי קול ובלא ממפק אותה אומריםהיינו

 דמוחזק 5א ואי וכו' דהוה ההוא בר"ה כתבדהרשב"מ
 כיון ממפק 5שוק 5אומרה 5נו היה אחים ליה ד5יתלן

 דמיירי ראיה אין משם עכ"5 בנים 15 איןדודאי
 תום' הא קול דבלא אחים לו דיש קול דהיההרשב"ם
 יש שמא לומר סאלינו לחוש דאין שם בהדיהכתבו
 הוא וכן מפשינן 5א הא פלונתא ואפושי ע"ש,עדים

 באחים מוחזק היה 5א ג' סעיף מיבום ג' פרקברמב"ם
 קו5 ביצא דוקא כמסמע חוששת זו הרי וכו' קולויצא
 ולא תוששין אין ע5מא 5כו5י לוראי קול ב5אאב5
 ש5 5חילוקו ולא 5ב מהריב"ן ש5 5חי5וקו אנוצריכין
 וכדפירשנו. בפשיטות שפיר אתי כי שם ישעהבגדי
 הגמ' ב5שון מדייק כ"א ס"ק שם ישע בגדיהם'

 דרב הא 5הו מבירא 5א ורבא אביי רקאמררקירושין
 בלשוז לו אמדו 5א ו5מה וכו' בשבויה הק5נו אםחמדא
 וכו' בשבויה הקלנו אם חמרא 5דב ורבא אביי 15אמרו

 חמדא רב על פליני 5א בהדיא ורבא דאביי מוכחמזה
 דף בתרא בבא מדאשכחן כן מדייק דגמ' מתמאאלא
 ורבא בשבויה הק5נו אם יומף לרב אמר דאבייקל"ה
 דבכאן הגמ' מדייק מזה כאביי לה חוש שם אמרנמי
 לא בשבויה הקלנו ראם חמדא כרב להו מבירא לאנמי
 הק' דבריו שפיר אתי זהו הנה עכ"ל, איש באשתנק5
 אב5 הרשב"ם בפירוש 5אימורה 5ה חוש נפרשאם

 רבא זה ולפי להתירה 5ה דחוש גרשום רבינולפירוש
 ולמה עומדת במקומה שלו הדיוק כן אם אביי ע5פליג
 בין חילוק ריש חמדא לרב ורבא אביי בהריא אמרלא

 דקידושין מרבא קשיא יהא וגם איש לאשתשבויה
 בתרא ובבא איש 5אשת שבויה בין חילוקרמשוה
 איש לאשת שבויה בין חילוק דאין 5רבא לומבירא
 גרשם דרבינו משום שפיר אהי רפירשנו מאי לפיאבל

 נרושה ביו חי5וק דאין הראב"ד כשיטת 15מבירא
 חיישינן דינא בי הוחזק הקול הוי אי ובתרווייהולחלוצה

 בלא מיירי בתרא בבא 5הכי לה חיישינן 5א 5א ואי5ה
 להתירה ואזלינן 5ה חיישינן 5א להכי דינא ביהוחזק
 חיישינן דינא בי הוהזק רהקול היכי ידעינןממי5א
 5דבא 15 מבידא דלא הגמ' אמר שפיר זה ולפי5הקול
 להקו5 חיישינן לא 5עולם חמדא 5רב משום חמדאכרב
 לקולא. אזלינן דלעולם כשבויה דינא בי בהוחזקאף
 חי5וק ריש הנ"5 הר"ן כשיטת 5תרוצי מצינו נמיאי
 5הקול חיישינן לא ראזי מילתא לט5ה הוציא דהקולבין
 5הקו5 חיישינן ראוי מילתא פלגא הקול דהוציא5היכי
 דהוציא בקו5 בתרא דבבא הך מיירי זה ולפיע"ש
 5הקו5 היישינן לא להכי 5עיל כדפירשנו מי5תאלכו5ה
 מי5תא פלגא הוציא רהקול היכי ידעינןממי5א
 טבירא 5א כרחך ע5 חזקה נגר שהוא אף להקולחיישינן

 המ'ל. ישע הבגרי ש5 פירושו הוי ושמיר חמרא כרבלו
 מיבום פ"ג המגיד 5הרב הנ"5 ישע דהבגדיקושיתו

 איתחזיק ד5א בקול אף סביר דהרמב"ם ל1 מנאה"ג
 בקול הרמב"ם מיירי ד5מא 5ה חיישינן נמי דינאבי

 עכ"5 והרשב,יא הרמב"ן כשיטת דינא בידווההזיק
ולע'1
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 דלא בקול הרמב"ם מיירי כרהך דעל שפיר אתיולע"ר
 שש יבום בה' מתחילה הא כן לא דאם רינא בואתהזיק
 באמר לא ואימתי לחזקה מבמל אמירה אימתימבאר
 לי יש ובאמר ההזקה ננד אפילו נאמן הוא בנים לייש

 דינים נקימ הכי ובתר ההזקה כנגר נאמן אינואהים
 אי זה ולפי ע"ש, לקלא חיישינן ההזקה כנגדמהקול
 רחיישינן הו8 ונימא רינא לבי דהוהזק בהקולמיירי
 עוד לטינקמ ליה הוי כן אם ההזקה נגד שהוא אףלהקול
 אזי דינא בו הוהזק דלא קול היה אם אבלבבא

 מאישת מ' פרק על דסמיך משום ואי לההזקהחיישינן
 חיישינן לא דינא בי אתחזיק דלא קול כל שסדנקיט
 הוי לקלא דחיישינן מקום כל ידעינן ממילא5ה

 הכא דאיכא כיון ליתא זהו אבל דינא ביבאתחזיק
 חיישינן דהכי להו דסבירא ואיכא הפומקיםמחלוקת
 לשתוק ליה הוי 5א דינא בי אתהזיק דלא לקלאאפילו
 אף לקול אף חיישינן דהכי פירש להכא לפרשאלא
 דינא. בי אתהזיקדלא

 קושיתו לתרוצי מצינו דכתובות הירושלמיולפירושינו
 לפרש מצינו דאיך ט"ו סי'א'סעיף אה"ע ישעדהבגרי

 על להמתין דמשמע בתמיה הוי דתמתיןהירושלמי
 שבאו אף מתסרה עדים באתו אבל צריך איןהעדים
 ור' הונא רב עם יוהנן ר' פליגי כן אם כך אהרערים
 על יוחנן מר' ראיה הירושלמי הביא ואיךחנינא
 שיצא מיירי יוחנן דר' דעובדא נאמר אם ואףדבריהם
 לאחזוקי ולאו בב"ד אתחזיק ולא ההיתר קודםהקול
 היתה ההיתר אחר העדים אתו אי זה ולפי מילתאכולה
 תצא לא נמי לינשא התירוה דאפילו מיירי והםאמורה
 ההיתר קודם הקול יצא שלא מיירי הראשוןמהתירה

 סאי קשה אכתי אבל דבריהם על יוחנן מד' קשהולא
 גוונא בחד מיירי 5א דהא לדבדיהם יוחנן מד'דאיה
 קאמר לאיסוד כהמרדכי תמתין נאמד אס שכןומכל

 בנאמר ואמ עליהם יוחנן ר' פליג ודאידתמתין
 שיש קול שיצא הייט בלוד דערים הא מפרשדהמרדכי
 העדימבוראי וביבואו איש אשת עדיין שהיא בלזדעדים

 אשת שהיתה עדים קול אבל תמת*ן ולכן אסורה.תהיה
 אבל אהדדי פליגי לא ובאמת להמתין צריך איןאיש
 מיירי דהם לדבריהם יוחנן מר' ראיה מאי קשהאכתי
 כהדא איתא ובירושלמי איש אשת דהיתה ההדהקול
 לדבדיהם יותנן מד' ראיה דמביא משמע איתתאחדא
 קאי כהדא דתיבת בדוהק ותירע היא דאיהומאי

 קאמר דלעיל משום אלממה קאי איתתא וחדאאלמעלה
 הראשון מהתירה תצא לא נמי לינשא התירוהדאפילו
 ואהר ממש כנשאת הוי שלה רהדין פירש קאמרולזה
 מביא ואינו איתתא חדא יוחנן דר' העובדא מתחילכך
 עכ"5. פלינ'עליהם ובאמת לדבריהםראיה
 פליג לא ובאמת בפשיטות שפיד אתי לפירושינואבל

 ראיה דהביא כפשומו ראיה הוי וכהדא עליהם יוחנןר'
 הא קשה רלכאורא פירושו והכי לדבריהם יוחנןמר'
 משמע קמן ליתנהו מיהת השתא רקאמר לדבריהםסותר
 אמורה לינשא דהתורוה אף למחר ערים באתוהא

 מהתירה תצא דלא אמרו הונא ורב חנינא ור'לינשא
 דהודאה הכא דשאני לומד אנו צריכין אלאהראשון
 אשת שהיא שיודעים עדים שיש קול דהיה היהבטעות
 היא אסודה ודאי למחר עדים אתו אי להכא עדייןאיש

 לא אי אבל בטעות הוראה משום דוקא משמעלהינשא
 באתו אף במעות הוראה הוי ולא עדים שיש קולהיה
 זה ולפי הראשון מהתירה תצא לא נמי למהרעדים
 , כהנ"5. לדבריהם יוחנן מר' ראיה הוישפיר
 ל1 קשה י"ז ס"ק א' בסימן הנ"5 ישע בגדיהם'

 דלא יוהנן ד' סובר כן אם בתמיה תמתיןלהמפרשים
 איש לאשת שבויה בין חילוק ואין לקלאחיישינן
 איש באשת דמיירי דכוחלא באבנא י"ב דףובקידושין
 ואביי בשבויה רמיירי חנינא מר' ראיה חסדא רבהביא
 הוי מפי החמורה איש לאשת שבויה בין מחלקינןורבא
 לאו ולומד הנ"5 מידושלמי יוחנן מר' ראיה להביאליה
 נמי דמיירי ותמתין בקסוסנון עדים יוחנן דר'היינו
 עליה לאיפלוגי ורבא אביי יכולין היו ולא אישמאשת
 אבל עכ"5, איק לאשת שבויה בין ולחלק הסראדרב

לשיפת
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 חםרא רב דמיירי הגם שפיר אתי הנ"ל הר"ןלשיטת
 על רק הוי דהקול כיון אבל דינא בי אתחזיק דלאבקו5
 הירושלמי אבל לעיל כדפירשנו לקלא חיישינן רברחציא
 היתר בחזקת רהאשה הרבר כל על הוי דהקולמיירי
 עליה להעיד בא והקול בפנויה לה דמחזיקיןעומרת
 והקול שלה פנויה מחזקת להוציאה איש אשתשהיא

 אב5 יוחנן ר' חייש לא להכי יינא בי נתחזיק לאהוי
 ורבא אביי להכי דבר חציא על הקול דמיירי חסדארב
 חנינא מר' דק ראיה הביא חםרא ורב להקו5חשו
 חצי על נמי להעיד בא הקול אב5 בשבויה הגםרמיירי
 יוחנן מר' ראיה להביא מציא לא הא זה ולפירבר

 רק הוי זהו הנה מילתא לכולה להעיר בא רהקולדמיירי

 מקום עד לע"ר אבל לה חדי ורחמנא דעלמאלפלפולא

 על לו קשה ריהא ספר באיזה מצאתי לא מגעתשידי
 רבאמת מהירושלמי ראיה הביא לא למה רילןגמ'

 נגלה לא דלפניהם 5היות יכול רילן מגמ'האמוראים
 ל* מקום מכל סיררה יוחנן שר' אמ הירושלמיעדיין
 מר' הזהר ספר כמו הגאונים בימי ער 5אודהוציאו
 שמעון ר' בימי עד לעולם נגלה ולא יוחאי בןשמעון
 בשום מצאתי לא דין זה מכח להוציא ובפרטדילאן
 אנו צריכין ולא מירי קשה לא בודאי זה ולפימקום
 5המרדכ* בן 5א דאם ע"ש ישע הבגדי שללתירוץ

 קשה טפי להמתין דצריכין בפשיטות ותמתיןדפידש
 םבירא לא ורבא ואביי יוחנן דר' הגמ' אמר לאלמה
 יוחנן ר' דאצריך דקסיסנון ממעשה חסדאלררב
 מירושלמי להביא הגמ' דרך דאין כרחך ועל5המתין
 כדפירשנו. לבבליראיה
 דפירושו אלא לב בן מהר"י של קושיתו תירצנולעיל

 5ן מוחזק רלא הוא קול ביצא רוקא מיירידהרשב"ם
 בוראי קול בלא אבל רחיישינן הוא אחין ליהדלית
 לפרש רחקו בחנם זה ולפי חוששין אין ע5מאלכו5י
 ב מן ביהורה בנודע מצאתי להש"י תהלהפירושם
 של כוונתו בהדיא שם פירש קמ"ה סימןאה"ע

 מהר"י דברי שם הביא ולא כפירושינו הויהרשב"ם

 בלא רמת באסופי למעשה הלכה התיד זה ומכח 5בבן
 שם בהריא וכתב לעלמא להינשא האשה רמותרתזרע

 מיירי רהתם ראיה אינה מהרשב"ם דהביאדהראיה
 ע"ש. וכו' קולביצא

 אשת שהיא קול יצא רלא דילן 5םפיקא נחזורועכשיו
 עווענזווי5 ובעיר מפיה דק זאת ירעינן ולא היתהאיש
 נא5רמאן ל' ר' אשת אם כי אותה מכיריז איןנמי

 מצאתי 5דברי וראיה לעלמא להינשא היא מותרתבוראי
 שנראה אלא בד"ה ס"א סימן אה"ע ביהודהבנודע
 רהיכא ואםקיניה ד"ה כ"ו דמ בכתובות התום'לשיטת
 עוד אומר ואני קלא מבטלינן כלל תקנתא ליהדלית
 5יה רלית היכי אלא בזה גדולה קולא מתום'יותד

 בגיטין טעמא ומהאי כלל לקלא חיישינן לא כללתקנתא
 בקול היינו חוששין אין לפלוני שלא איתא פ"טדמ

 פלוני אותו שיגדשנה תקנה לה ויש לפלונישנתקדשה
 שנתקרשה סתם קול יצא אבל פלוני לאותו תנשאאו

 עלמא לכולי אםורה היא הוא מאן ידעינן ולאלפלוני
 זה ולפי וכו' 5ה חיישינן לא 5הכי כלל תקנה 5הואין
 לתקנה ביכול אלא תקנה לה יש מקרי שלא לומרנוכל

 לישא יכול לפלוני מקודשת שהיא אמרה שאםלאלתר
 ומי ליבם בזקוקה כח שאין מה מיד לגרשה איאותה
 שנים לעגן ותצטרך גדלות סימני יבוא אימתייורע
 לקול חיישינן ולא כלל תקנה לה אין מ"רי זוהרבה
 אמירת בנחזיקנה אפילו רילן לספיקא ונחזור ע"שוכו'
 מלחמה עת עכשיו הא 5קול גאלדמאן ר"ל ואשתדורה
 ק' קהלוה וכמה המלחמה זמן יגמור מתי יודעוהש"י
 אימת מפני ונםו להם אשר כ5 דעזבו 5גמרינחרבו

 מקהלות אחת היא סעדעדניק והעירהמלחמה
 וגם ש5ה הפטור שנאבר להיות ויכול 5גבולהסמוכות

 לית בוראי רוסיא מארץ 5השיג נמי כבור מכתביםכן
 5קלא חיישינן לא הא גווניא האי ובכי כלל הקנתא5יה

 מפקפק ביהורה דהנודע ואף הנ"ל קטן דיבם דומיאוהוי

 כתב ועוד ד"ה שם ס"ה בסימן אבל שם בהתירהקצת
לדבר
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 חיישינן לא כ5ל תקנה 15 שאין במקום ברור5רבר
 ע"ש.לקלא

 הרב מקשה פ"ו מימן אה"ע מ"ת ביהורההנורע
 ברבר ביהורה הנורע 5סברת פיק ישעיה ר'הגאון
 אמר צ"א ביבמות ה5א לקו5 חישינן 5א תקנה 15שאין
 לאשמועינן ואתי חיישינן לא חי רבע5ה לק5א אשירב
 אף ולסברתו נישואין קורם כק5א רהוי נימאדלא
 5ה ניחוש 5א נמי נישואין קורם כקלא שהואבנימא
 קלא הוי כן אם 5עו5ם ונ5מורה ענונה תשארדהא
 בן ותירץ לה חיישינן לא והא תקנה 5ו שאיןברבר
 הנ"ל גימין ממם' לפלוני ש5א רמי ר5אהמחבר
 לה אפשר אי דהא בעו5ם תקנה לה אין ממשרהתם
 אבל שמו נרע ר5א כען פ5וני אותו הוא מילחקור
 אפשר הים במרינת שהוא ואף חי שבע5ה שיצאבקו5
 להיות יכול חי שעריין 5ק5א רמחזיקינן כיוןשיבוא
 בשמו כיון ע5יו שיחקרו אפשר אי אותה ויגרששיבוא
 מת שהוא עליו דיחקרו להיות יכול הוא מי מכונההוא
 ותשב תתענן בוראי בזה יחקרו מי על לפלוני ש5אאב5
 ה5א הק' רבריו להבין זכיתי 5א עכ"5 לעו5םענונה
 לה יש מקרי ר5א שמ בהריא פירעג ום"ה ס"אבסימן
 אותה לישא ריכו5 5א5תר מתקנה אם בדבר א5אתקנה
 יורע ומי 5יבם שזקוקה יו כן שאין מה מיר 5נרשהאו

 רבות שנים לעגן ותצמרך גרלות מימני יביאאימתי
 חזינן הרי עכ"5, לקול חישינן ו5א תקנה לה איןמקרי
 ואכתי 5קול חיישינן לא לאלתר מתקנה ר5אהיכא
 יכול חי דבע5ה קול רהא עומרת במקומהקושיתו
 והוי הים במרינת חקירה שיעשו ער שנים במהלמשוך
 שינרי5 עד להמתין דצריכין קמן ריבם רומיאטמש
 דצריכין כיון הכי אפילו ש5ו לנרלות קבוע זמן רהויהנם

 קול ביצא שכן מכל אקנה לה אין מקרי רב זמןלחמתין
 אם אפי5ו הים במרינת רחוק והוא עדיין חירבעלה
 בוראי הרבה שנים שימשוך להיות יכול הרבריחקרו
 לה חיישינן ו5א תקנה 15 שאין ברבר קו5 שיצאטקרי

 5יתא. תירוץ הךובוראי

 הטחבר מבן השני לתיררו אנן ניחזיועכשיו
 נשואין רקמי כק5א וכו' רתימא מהו הגמ' רתירץרמה
 ראשמועינן הוי והפירוש לן משמע קא ותיתסררמי
 תקנה 5ה 5ית 5ק5א ניחוש ראי לק5א חיישינןר5א

 5אשמועינן אשי רב אתי נופא וזהו ותשבותתעננ
 לא ר5הכי לפרושי אתי 5פ5וני שלא רברייתאומעמא
 5ה דאין היכא אחר 5מקום מזה ו55מור 5ק5אחיישינן
 הוי שפיר זה ו5פי עכ"ל, 5קלא חיישינן לאתקנה
 ק5"ה רף בתרא מבבא קושיתו אכתי הא אבלתירוצו
 שאין טוחזק רהיה אף התם דאיתא עומרתבמקומה

 ערים ראיכא ראמרי 5ק5א חיישי הכי אפילו אחין15
 תקנה לה דאין אף אחים לו ריש דירעו היםבמדינת
 הבן עוד שם שתירץ ומה ליבם זקוקה תשאדר5עו5ם
 ע5יהם לחקור ראפשר תקנה לה יש נמי רהתםהמחבר
 אחרי לחקור יכולין חמיה ושם בע5ה שם ויורעתהואיל
 לא או אחין שם 15 יש אם לירע יכו5ין מצויםשיירות
 15 שאין דבר הוי להכי לחקור יכולין אין שם ב5אאבל
 בהכי החי5וק הוי אי בשלמא ליתא נמי עכ"לתקנה
 לבאין תקנה לה יש מקרי הרבר ו5ברר לחקור יכוליןאי

 התירוץ הוי תקנה לה אין מקרי ולברר 5חקוריכו5ין
 לה אין אי תקנה 5ה יש בין דהחילוק כיון אבלנכון
 תקנה לה יש האי 5א5תר לתקנה ביכול בהכי הויתקנה
 מקרי שנים כמה במשך א5א לאלתר 5תקנה יכו5ובאין
 להקור ריכו5ין נהי הוא תירוץ מאי כן אם תקנה 5האין

 כמה למשוך יכו5 הא החקירה אב5 אחים לו יש אםולברר
 שאין דבר טקרי ובוראי קמן ריבם רומיא והוישנים
 במקומה קושיתו ואכתי 5ק5א חיישינן 51א תקנהלה

עומרת.
 ואף ביהודה הנורע של פירושו הוי רהכי לע"רונ"ל
 צריכין מקום מכ5 הכי משמע הק' לשונו שאיןלכאורא
 5אלתר מתוקן 5היות יכול רהרבר רהיבי כן לומראנו
 חיישינן אזי ממש לא5תר עכשיו מתוקן שאינוואף
 לאחר אם כי לא5תר מתוקן אינו רהרבר היכי אבל5קול
 מקרי אזי ענין בשום 5תקן יכו5ין קורם ולא שניםאיזה
 אתי זה ו5פי 5קול חיישינן ולא תקנה לו שאיןדבר

שפיר
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 יצא דהקול דמיירא ט"א בטימן הק' דבדיו כלשפיר

 קטן ליבם היא זקוקה אזי לקלא חיישינן ואישנתייחדו
 כמה יעברו ובודאי לגדול נחשב יהא מתי לן ידועואינו
 לאלתר מתוקן להיות יכול ואינו שיגדיל עדשנים
 חיישינן ולא תקנה ל1 שאין דבד הוי בודאי אופןבשום
 איזה למשוך שיכול הגם הנ"5 בתרא בבא אבללקול
 מקום מכל לא או אח~ם ל1 יש אם שיחקרו עדשנים
 למחר הרבר ויתורע יחקרו או למחר לבוא והשח יכולהא

 תקנה 15 שאין דבד מקרי לא לאלתרויתוקן
 לקלא.וחיישינן
 היא מותרת לאה דהאשה הנ"ל מדברינו לנוהיוצא
 ליתא אי אפילו שלה להחתן ובפדמ לעלמאלהנשא
 דמצינו היכי אמרינן אלא- הנ"ל ביהודה הנודע5דבדי
 וחיישינן תקנה ל1 שאין דבר הוי 5א הדבר5חקור
 הדבר לחקור מצינו דלא דילן בנידון מקום מבללהקו5
 לכולי אזי מצויות שיירות ואין הנודאה המלחמהמשום
 להקו5 חיישיק ולא תקנה ל1 שאין דבר הויעלמא

 לעלמא. להינשא היא מותרתובודאי
 1' ט"ק ל' טימן הר"ן בשו"ת מצאתי לדבדיוראיה
 היינו לקול חיישינן דלא אמרינן היכי תימא וכיאיתא
 אב5 אירוטין לבתר עד כלל הקול התחיל שלאהיכא
 איתחזיק דלא הגם אירוטין מקמי הקול דהתחילהכא
 ליתא וכו' ליה חיישינן אירוטין לבתד עד דינאלבי
 אתחזיק דלא קלא כל אמר הנ"5 בגימין אשי דבדהא

 אתי לא אשי רב ובודאי הוא קלא לאו דינאלבי
 ידעינן כבד זהו. בעלמא הברה לאפוקילאשמועינן
 דכל לאשמועינן אתי הא אלא יוחנן וד' מדבלהתירא
 המבמלו דבר שיצא סקמי דינא לבי אתחזיק דלאהיכי
 הוא הרי אתחזק דלא כיון תחלה שיצא הגם נישואיןכמו
 שיהא דבעינן נמצא הרמב"ן דעת וכן יצא לאכאלו
 לא הכי לאו ואי הזמן משך כ5 דינא לבי אתחזיקהקול

 הקול עכשיו גם הא דילן וכטפיקא עכ"ל, 5הקילחיישינן
 אשת דהיתה הקול הוחזק אי ואפילו לב"ד אתחזיק5א
 ובכי 5גדושה שנתחזקה מקודם הוחזק לא בודאיאיש

 הנך מכל זה ולפי להקול חיישינן לא הא גוונאהאי
 לעלמא להנשא לאה האשה דמותרת לי נראהמעמים
 צדיכין דאין מוכח הא הנ"ל מהירושלמי האועוד

 אלא ודרישה חקירה לעשות קרוב למקום אפילולהמתין
 יבאו שמא חיישינן ולא להנשא אותה מתיריןתומי"ד
 מכל זה ו5פי איש אשת שהיתה שיודעין ויעידוהעדים
 אשת הוציאו שמא למיחש דליכא די5ן בעובדאשכן

 לא בודאי איש אשת דהיתה קול דודה עםגאלדמאן
 מימן אה"ע על יצחק עין בם' עיין ובפדמ להחיישינן

 כלל קלא מהני 5א תורה דין פי דעל וכו' ועוד ד"הו'
 ההמירו 5א ~בן מררבנן דחישינן אשה לעדותזולת
 אב5 ודאי איטור הוי הקו5 5דברי היכא רק הקולסחמת
 בזה טפק איטור אלא הוי לא נמי הקול לדבריהוכי
 הדין לזה מקודים כמה והביא להקול לחוש תקנולא
 הוי-דלא לא הקול 5דבדי אפילו דהכא אנן וניחזיע"ש

 איש אשת דהיתה דיודעין בא דהקו5 אלאנתגרשה
 הכי דבתר להעת יכול דהא איריא לא האומשום
 הא גוונא האי ובכי איטור טפק אלא הוי ולאנתגרשה

 לקלא. חיישינן5א
 ט"ק א' טימן גט מערכת חמד בשדי ראיתי זהאחר
 ח?קה הוי לא פיה רעל דחזקה אמר מתחילהכ"ו

 שיצאה באשה ומשיב השואל דבדי שם הביא הכיולבתר
 נשואה בבגדי באה שנים ג' ובתר פנויה בחזקתמעירה
 פלוני במקום ונתגרשה שנשאת ואמרה דאשוכיטוי
 ראיה כתב בידה ואין 5ינשא רוצה רב זמןואחר

 שבעיר מב"ד ישאלו ואמרה פלוני במקוםשנתגרשה
 וכתב פלוני בזמן מפלוני שם שנתגרשה ויעידוהנ"5
 ונשדפו בעיד שריפה דהיה והשיבו ב"ד לאותומכתב
 דלא השואל הרב וכתב מזה זוברים ואינם הגימיןכל

 היא מהורה לומר נאמנת ראינה נדה בגדי ללבשהדמי
 טותדת דאינה כאן אבל לגמדי לדבריה טותרתדהתם
 דנאמנת ומטיק אני גרושה שאמרה לנמרי5דבריה
 שיכתבו שאמדה כיון לגלויי דעביד מילתאמשום
 הגיטין כל שנשדפו ירעה לא והיא מקום שבאותולב"ד

עכ,ל
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 דנשרפו התם ומה רי5ן 5עוברא ניהזי ועכשיועכ"5,
 ומטעם מזה נמי האשה רירעה 5היות ויכו5 הגיטיןכ5
 יכו5 רמאן גשקר מרתית ו5א היא דנרושה אמרהזה

 פסק הכי אפי5ו הגיטין כל רנשרפו כיון5הכהישה
 כיון משום אני רגרושה 5ומר רנאמנת ומשיבהשוא5
 מהשריפה ירעו ו5א אני גרושה שטענה שעהבאותה
 מהב"ד הדבר ו5ברר 5הקור ריכו5ין לב"ר 5הוסבירא
 5שקר רמרתית הב"ר בעיני היה ו5רבריהשבעירה
 שכן מכל שהתיר הוא שאסר שהפה משוםונאמנת
 5אהר מם5עבארקע טהב"ר 5הקור ריכו5ין רי5ןבנירון
 לומר ונאמנת 5שקר מרתית בוראי המ5המהכ5ות

 5א באם אמר הבע5 הא אנן ניהזי ועור אנידגרושה
 וירור 5רינינו ישגיה 5א הוא אזי כרת הופה 15יתנו
 נמצאים ובעו"ה וקירושין הופה וב5א כתובה ב5אעמה
 ע5 מרובה הפרוץ אשר אמעריקא מרינות בפההרבה
 רק בפרהסיא וקירושין הופה ב5א שרריםהעומד
 5אה האשה הבא רק המרינה בהוקי בקארטנתהתנו
 בהופה ישאנה כן אם א5א 15 מרוצה איננההנ"5

 מגורשת אינה שהיא שהאמת נימא ואי כר"תוקירושין
 וקירושין הופה ב5א ביהר מלרור בושה או מרתיתרק
 5ה אמרתי בם5עבארקע שנתגרשה שאמרה כיוןהלא

 באמת ובאם רשם הרב אצ5 וררישה הקירהשאעשה
 גם עומרת במקומה והיראה הבושה הלא מגורשתאינה
 א5א מ5המה יהא לעו5ם הכי המלהמה כלותלאהר
 איסור משום שיראתי רק כר"ת היא מגורשתבוראי
 הנ"5. שו"ת שלהתי ו5כן ההמורה אישאשת

 נבריא5 ר' כש"ת ובו' וכו' המו"ב הגאון5הרב
 5ערת רב הוא וכעת בהורארנא ומ"ץ הרב מרג5יותזאב
 ישרא5.בני

 מפורמם ממו"ב הגאון הרכ ירירי לכבור לי:והשיב
 לועסוויל בעיר הרב שאהעט ידידיה שאו5 מוה'כש"ת

 ס5ה. טוב וכ5 ש5ום ש5וםקענטיקי,
 להתירה כת"ר עם לה5כה מסכים הנניגקיצור
 בכל ישרא5 בנות 5תקנות רבנן הששו כמה כילהינשא

 כאסיפת המר בשרי והנה הדין מצד ראפשרמאי
 רסטכי הביא מ"ו אות א' סימן גט מערכתהרינים
 בריעבר ראמרו והריטב"א הרא"ש רעת על 5הק5רבנן
 בפני שלא אפי5ו פניה מעיזה האשה ראין הזקהמהני
 אם מעיזה ראינה הזקה מהני כריעבר וכיון ובו'בעלה
 הא מהני ובררבנן מררבנן א5א אינה 5כהה5הכן

 בהזקת היתה ר5א הכא ובפרט ע"ש 5שקררמירתת
 שאמרה אשה במשנה מבואר והרין מעו5ם אישאשת
 ומה שהתיר הפה שאסר הפה נאמנת אנינרושה
 נא5ר- ר"5 אשת הקירת וכן אהת פעם 5רורהשכתבה
 איש באשת הוהזקה מיקרי 5א אינריאנא מפ5ךמאן
 שכתב כמו לערות פסו5ין המה גם ב5בם שטמוןבמה
 שהיתה ערים יש ואם בפירוש אומרת ומשנתינובת"ר
 נאטנת אינה אזי אני נרושה אומרת והיא אישאשת
 ה5א איש אשת רהיתה הרברים גאלרמאן 5אשתו5הוש
 מבע5ה 5אה רנתגרשה מאמה מכתב שקב5האמרה
 שניהם 5רצון כי יורה אשר רין הפסק 5צרף ישועור
 גט נטי היה ובוראי זה ע5 פטורין וכתבו בריןהיו
 אוכ5 רמומר איתא ר' רף ובהו5ין וישרא5 משהברת

 היכי רכל משום 15 ונותן סכין בודק 5תיאבוןנבי5ות
 ואכי5 התירא שביק 5א בפניו והתירא איסוראראיכא
 הפסה אהר עבירה עוברי ש5 המצן איתא ועוראיסורא
 ומה מה5יפין רוראי וכו' מה5יפין שהן מפני מירמותר
 איסורא ואכי5 התירא שביק 5א אמרינןבררבנן

 מוכה רוכתי הנך מכ5 הרי ע"ש שבן כ5 5אבראורייתא
 ישתר5 רק לע5מא להינשא הנ"5 לאה 5האשהלהתיר
 אמנם ע5יה ו5איום מגעת שירו מקום ער הרברלהקור
 עכ"5, קידושין 5ה 5סרר יכו5 כנים רבריה כי יביןאם
 ו5כן הנ"ל, הנאון מהרב נם ההיתר שקב5תיובעת
 ג' יום וגעה"מ וישראל, משה כרת קירושין להסררתי
 קענטיקי 5ועסווי5 עיר פה למ"ק התר"ע שנת שרההיי

 שאחעט. ידידיה שאול אמעריקא,במרינות

 קע. 5ועסווי5המומ"ק
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 י'ומימן

 לא אי לבעל אמורה אי הוי מינא -הואונפקא רצון לפעטים נימא אי הוא אונםלעולם הכי הוא אונם לוטר תמצא ואם אונם לאו אי הוא אונם קפנה פיתוי נימא אי לחקוריש
 כגדולה. זה לענין טחזקינן אי לא אי לבועל אמורה אי נמיוכן

רןשובה

 פיתוי הגמ' ממיק מ"א רף וכן ל"ג רף יבמותבמם'
 א' פרק מוטה בירושלמי נמי הוא וכן נינהו אונםקטנה
 משה הפני ופירש דצון לה אין שזינתה קטנה ב'ופרק
 כן רה5בה מזה מוכח עכ"ל, היא אונם קטנהדפיתוי
 פמקו טעמא ומהאי  עליה דפליג מאן חזינן לאדהא
 על רע שם דהמוציא הא ד"ה מ' דף בכתובותהתום'
 הנערה ע5 רע שם ממוציא גרע דלא דפטודהקטנה
 משום פטוד נמי בקטנה הכא מיחייב דלאשנאכמה
 כ"ח מוטה במם' בתום( וכן הוא אונם קטנהדפיתוי

 הוא דכן משמע הנ"ל הירושלמי נמי הביאו מכאן הדן
 ב' פרק הרמב"ם אבל הוא אונם קטנה דפיתויהלכה
 ברצונה אם אביה דהשיאה דקטנה איתא ה"דממוטה
 אין מיאון בת הקטנה אבל וכו' לבעלה נאמרהזינתה
 היה ואפילו בעלה על להאמר רצון לה, שאין להמקנין
 הוי הגדולה דעתו חזינן הרי עליו נאמרה לאכהן

 קטנה פיתוי אמרינן אזי מיאון בת קטנה ביןדחילוק
 רצון לה דיש אטרינן מיאון בת דלאו לקטנה הואאונם
 הוי הגדולה ודעתו עליו השיג והדאב"ד לבעלהלהאסר
 לעו5ם אלא מיאון בת לקטנה קטנה בין לחלקדאין

 שוות דכולן הוא אונם קטנה פיתוי בקטנהאמרינן
 אימורי פ"ג איתא וכן עכ"ל, הרעת בקלותלהתפתות
 נאמרה מיאון בת לאו קטנה בין נמי מחלק ה"בביאה
 והראב"ד לבעלה נאמדה דלא מאון בת לקטנהלבעלה
 נמי מיאון בת קטנה אפילו אלא עליו השיג נמישם

 והרב עכ"ל, הוא אונם קטנה שפיתוי לבעלה נאמרהלא
 יממור מה על לרבינו מקום מצאתי ולא כתבהמגיד
 הוי לא ומזה ט' דף מכתובות המוגיא על לא אםבזה
 רבינו לדברי גמורה ראיה אנו וצריכין גמורהראיה

 ב' פרק משנה והכמף עכ"ל, מצאתיה ולאובקשתיה
 דאיבעית מ' דף מכתובות הראיה קיים הנ"לממוטה
 הרי ע"ש הוא אונם קטנה פיתוי להו לית דשםאימא
 דרבוותא. בפלוגתא תליא דילן דמפיקאחזינן

 לשימת ליה ממפקא פ"ד בסימן ומשיבהשואל
 מותרת אם הוא אונם קמנה פיתוי דאמרינןהפומקים
 תימא וכי ט' דף מכתובות ראיה והביא לא אילבועל
 הא וקשה הוי אונם אמרוה לא מה מפני שהיהמעשה
 ואין דנתרצית משמע וארדבא אנומה היתה לאשם
 מבא 5דוד חלילה הא וקשה המלך אימת מפנילומר
 אונם קמנה ופיתוי קטנה שהיתה כיון אלא וכו'בדמים
 היתה שנים דשמנה מ"ט דף במנהררין כראיתאהוא
 ארזימ עצי בם' הקשה וכן לבועל דמותרת חזינןהרי
 בם' נמי הוא וכן כן נמי ותירץ י"א ממימן קי"במימן
 משום ותירץ כ' מ"ק מאישת כ"ר פרק אהובהבני

 לבועל ולא לבעל לא נאמדה לא להכי קטנהשהיתה
 למלחמות היוצא כל דקאמר לו מבירא אימאואיבעית
 באונם דאפילו מוכח לאשתו כותב כריתות גט דודבית

 עליהמ השגתי שאול תפארת ובם' עכ"ל, לבועלנאמרה
 נעלם עולם עמודי שלשה הנך איך מ"מ דףבסנהדרין

טהם
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 יש וכו' בירוע ר"ה שם ממנהררין תום' שעה לפימהם
 להבאת מימן חכמים נתנו האהרונים ברורות הגםלומר
 ברורות וכו' אהר ויום שנים י"ב בת לסמנהשערות

 זמן היה שערות להביא ממהרים שהיוהראשונים
 ל"ה רף בנררים פריך רהגמ' הגם הרבה מקורםהגרלות
 לקמן הגמ' רממיס כיון אבל היא לירה בתוקמנה
 כן אם שנים בשמנה מולירין היו הראשוניםדרורות
 אם לקמנים ולא לגרולים נהשבים היו שניםבשמונה

 מבת הלא הכא שייך הוא אונם קמנה פיתוי מאיכן
 נהשבת היתה שנים לשמונה רהא ראיה איןשבע

 בכתובות הגמ' ראמר הא לומר אנו צריכע אלאלגרולה
 מפני אלא מאנמה היתה לא ררור מ"ו הגם הויאונם
 ולומר כנגרו להעיז יכולה היתה לא המלכות~ימת
 אונם התם הגמ' אמר ושפיר אונם כמו הוי רוצהראינה
הוי.

 שכתבו . הנ"5 לההום' פירש במנהרריןמהרש"א
 הרבה לזה מקורם הגרלות זמן היה הראשוניםרברורות

 המדא לרב אבל מוליר אינו קמן לו רמבירא לרבה רקהוי
 ברורות גם לומר לן אית וראי מוליר קמן לורמנירא

 מוניא והך כרהשתא הנדלות זמן היה נמיהראשונים
 רשמעתין מרה רהוא המרא ררב אליבא אזלארלקטן
 העז,ל גרולים הנך גם לומר מצינו זה ולפי ע"שלקמן

 5קמן נמי אמר ומאן וקנ"ל כמהרש"א נמימפרשים
 ואזי5 המרא רב נמי שנים ה' בת היתה שבעדבת

 יעל קמנה נמי היתה כן אם מוליר נמי רקמןלשימתו
 חוא אונם טמנה רפיתוי מהכי ראיה הויכרהך

 וראיתי כתב לובלין רמהר"מ ליתא זהו אבלכרפירשנו
 ירעינן אנן אבל הוא מאן זכר ולא וכו' שתירץמי

 שלו תירוצו על שם והקיג רילן למהרש"א הוירכוונתו
 מכדורות תירוצם כתבו שתום' הוי העיקראלא

 עלטא דכו5י אליבא שלנו מדורות שינוי הויהראשונים
 אכתי זה ולפי כן נמי כתבו המרא לרבואפילו

 לפירש ואפילו ע5יהם עומרת במקומהקושיתינו
 מהרש"א רהגליון משום שפיר אתי לא נמיסהרש"א

 איתא וכן כרבה רהלכה שמוא5 הבית בשם כתבשם
 חמרא כרב רהלכה משפמ עין רציין הא הרש"שבה"ג
 הרמב"ם וגם כרבה רהלכה העיקר אלא הוא מופרמעות
 כרבה רהלכה ע"ש,וכיון מוליר אינו קמן לומבירא
 גרלות זמן היה הראשובים רברורומ לומר אנוצריכין
 גרולה נפשך ממה שבע בת היתה כן אם הרבהמקורם

 היתה קמנה ראמר המרא כרב נימא אם ביןוכרפירשנו
 דאמר לרבה כן אם כן לו מבירא נמי ורבה שנים ה'בת
 בן מרהולירה גרולה היתה כרהך וע5 מוליר אינוקמן
 לו מבירא אלא המרא רכ על פלינ ררבה נימאואי

 לפיתוי מהתם ראיה ליכא בוראי כן אם גרולהרהיתה
 פירשנו כן עען וצריך לבועל ומותרת הוא אונםקמנה

 מ"מ רף מנהררין מם' על תפארת.שאולבמפרינו
 מהו. הלכה לענין אנן ניהזיועכשיו
 היא ר"ה תום' ר' דף מומה על הרועים מלאהג'
 וכו' לבעלה ואמרה איש אש,ת על הבא כל וכו'תצורנו
 העולם מן נמרר ימורים עליו באו רלא היכא נמיאי

 הא לבעלה ואמרה אמר למה כן אם 15 קשה לזהעכ"ל
 נמי צריך ראונם כיון נמי לבעלה אמרה לאאפילו
 להור בתשובה מגי רבאונם לומר ואין כרפירשנוימורים
 והתם ימורים עליך קבל הש"י לו דאמר רור גבי כןאם
 ויש מ' בכתובות כראיתא ימורים לו ולמה הויאונם
 זה ולפי רשם אימא להאיבעית קאי רילן רגמ'לומר
 ראיתא מ"מ ממנהררין קשה אך מעולם אנומה היתהלא
 אונם קמנה ופיתוי שנים ח' בת היתה קמנה שבערבת
 מאימורי ג' פרק הרמב"ם כדעת לומר יש אבלהוא
 לרבריו וראיה הוא רצון קמנה פיתוי לו רמביראביאה

 עכ"ל, וכו' אימא ואיבעית ראמרינן הנ"5 מ'מכתובות
 התום' רברי נמי שעה 5פי עיין לא כתר"הובמהילת
 הגרלות זמן היה הראשונים דברורות הנן'5ממנהררין
 קטנה שבע בת היתה לא הא זה ולפי מקודםהרבה
 רצון קמנה רפיתוי להרמב"ם טהכא ראיה שוםוליתא
 נהשבת היתה הא ואזי שנים בח' שהולירה וכיוןהוא

 רתירץ למהרש"א בשלמא הראשונים בדורותלגדולה
התום
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 מו5יד אינו דקמן 15 דמבירא 5רבה א5א הוי 5אהתום'
 5יתא ודאי נמי מו5יד רקמן 15 דמבירא חמדא לרבאב5
 פמק הא משפמ והעין הראשונים 5דורןת שינוישום
 מהתם ראיה הוי ושפיר חמדא כרב הרמב"םבשם

 5פירש אב5 הנ"5 התום' 5תירץ ו5יתאלהרמב"ם
 כרבה הרמב"ם בשם דפמק הרש'ש והנ' 5וב5יןמהר"מ
 5גדו5ה נהשבת שבע בת היתה ו5רבה מייד איעדקמן

 משום להרמב"ם מהכי ראיה שום וליתא שניםבשמונה
 ע5מא. לכולי גדו5הדהיתה
 דאיתא מהא להרמב"ם ראיה 5הביא לע"ד נ"5ו5כן
 כאן קשיא 5א וכו' 5א הו5יד 5א אין הו5יד מ'בחגיגה
 הו5יד בפנויה ופירש"י איש באקת וכאן פנויהבאחותו
 זכרון יש נמי הו5יד ב5א איש באשת 5א הו5יד 5אאין
 הא אימא ואיבעית עכ"5, וכו' לבע5ה דאמרה5עונו
 ברצון וכאן באונם כאן קשיא ו5א איש באשתוהא

 ו5א באונם והא הא אימא ואיבעית בע5ה ע5דאמרה
 דאפילו כהן באשת וכאן ישראל באשת כאוקשיא
 התירוצים כ5 הגמ' מדחשיב 5בע5ה אמודהבאונם
 איטא איבעית עוד הגמ' חשיב 5א אמאי 5היותשיכו5
 בגדו5ה5הכי הא קשיא ו5א ובדצון ישרא5 באשת והאהא

 ופיתוי בקמנה והא 5בע5ה אמורה נמי הו5יד 5אאפי5ו
 הוליד 5א 5בעלה אמרה בהו5יד יכן הוא אונםקמנה
 להכי כמימנים המ הרי בנים דבהו5יד לבעלהמותרת
 בקמנה שייך איך 5הקשות 5יכא והא 5בעלהאמורה
 היא לירה בת וקטנה 5"ה בנדרים הגמ' כדפריךוהו5יד
 5א א5מא הר"ן ופירש ותמות תתעבד שמא קמנהוכו'

 דהא 5יתא זהו אב5 קמנה שהיא יו5דת להמשכחת
 דבמם' היא קושיא מאי תימא וכי שם הר"ןממיק
 ד5א נמי ואפשר קאמד תמות דשמא ממקינן י"ביבמות
 הן הרי בנים 15 סבירא הכי דאמר מאן 5ומר ישמיתה

 היא גדולה הי5כך ממימנים עדיפא נמי איכמימנים
 שייך 5א זה כ5 הנה עכ"5, שת5ד קמנה משכהתו5א
 הכי דהמנא ת5י דבדעת היא קטנה דבודאי פיתוילגבי
 דעת לבד נחשבת 5היות דעת לה יומף שתו5ירמשום

 איבעית עוד הגמ' אמד 5א 5מה קשה אכתי זהו5פי
 דפיתוי מינה שמע הכי הגמ' תירץ ומד5א כהנ"5אימא
 אמרה נמי הו5יד ב5א אפי5ו ו5כן רצון נמי הויאקמנה
 כהמ'5. מהכי להרמב"ם וראיה בעלהע5

 דמה5ק גופו הרמב"ם ו5ימעמיך 5ומר אפשרואו5י
 או. היא מיאון בת ד5או אביה דהשיאה קמנהבין

 בדצון אמרינן אזי גדו5ה יהא דבקהובדהניעה:'5שנותיה
 אמרינן ואהיה אמה דהשיאה 5קטנה 5בע5האמורה
 בת 5או בקמנה פירש 5אנומה נחשבת ש5הדפיתוי
 ואמודה גטור לרצון נחשבת ש5ה דפיתוי אמרינןמיאון
 אונס ש5ה דפיתוי מודה מיאון בת בקטנה אב55בע5ה
 הגמ' אמר 5א 5מה קשה זה ו5פי 5בע5ה ומותרתהוא
 ובקמנה ישראל באשת והא הא אימא איבעיתעוד

 בקמנה והא מיאון בת דלאו בקמנה הא אלאוברצון
 5א אפי5ו מיאון בת 5או בקמנה 5הכי מיאוןדבת
 דוקא מיאון בת בקמנה אב5 5בע5ה אמורה נמיהוליד
 הם הרי דבנים משום 5בע5ה דאמורה הואבהו5יד
 5בע5ה. ומותרת 5א הוליד 5א אב5כמימנים
 דהשדי אימא איבעית עוד לימד הגמ' מצי הויועוד
 צבי דזכדון כתב י' מ"ק ב' מימן אישת מערכתחמד
 פיתוי ביבמות הגמ' דאמר הא להרמב"ם מפרשמנחם
 אלא בעבירה היא התחילה כש5א היינו הוא אונםקמנה
 רקטנה הרמב"ם שכתב ומה זינתה פיתוי ידיעל

 התחי5ה שהיא היינו 5בע5ה אמורה ברצוןדזינתה
 ביה 5עיין ידי תחת אינו ה5ז המפד הנהבעבירה
 אם הכי נמא דאי הק' 5דבריו 5הבין זכיתי 5אלהכי
 5קמנה מיאון בת קטנה בין הרמב"ם מח5ק 5מהכן

 בת ד5או בקמנה 5ח5ק 5יה הוי מפי מיאוו בתד5או
 5בעלה אמורה 5הכי בעבידה היא דהתחי5ה להיכימיאון
 אמורה אזי 5עבידה 5פתותה כך כל דעת 5ה דישכיון

 אמרינן דאזי בעבירה הוא דהתחיל 5קטנהלבע5ה
 דאין בודאי א5א 5בעלה מותדת להכי הוא אונםפיתוי
 אמר 5א למה די5ן 5גמ' נמי וקעגה ביניהם חי5וקשום
 אלא ובקטנה ישרא5 באשת והא הא אימא איפעיתעוך

יש



ס4טועמארת-

 פיתוי אמרינן אזי בעבירה הוא התחי5 בין חילוקיש
 רבנים משום אמורה הוליד אם להכי הוא אונםקטנה
 אמרינן אזי בעבירה היא להתחילה כמימנים הםהרי
 רי5ן הגם' על 5קושיות אלא 5בעלה ואסורה הואררצון
 ד"ה ה' ד4 בתדא בבא התום' כדפירשו לתרוצימצינו
 איכא לומר יכול מקומות רבכמה וכו' מיתמיואפילו
 שנים או א' רבר אלא 5ומר חושש ואינו טובאביכייהו
 מהכא להרמב"ם ראיה שום 5יכא הא זה ו5מי ע"ש,וכו'
 מצי הוי דבאמת הנ"ל מנחם צבי לזכרון נמי קשהולא
 רהזכיר כיון רק אימא איבעית. שני עוד לומרהגם'
 5פרש אבל יותר 5ומר חש לא אימא איבעיתשלשה
 5התחי5ה בעבירה הוא הונחיל בין ולחלק הרמב"םרברי
 דהוי ביניהם לחלק ליה רהוי קשה בוראי בעבירההיא

 תורה קידושי רהוי אביה רהשיאה הגם טפירבותא
 קטנה פיתוי אמרינן בעבירה הוא בהתחיל הכיאפילו
 בת 5לאו מיאון בת בין רק מרחילק אבל הואאונם
 החילוק אלא ביניהם בזה חילוק שום אין בוראימיאון
 תורה קירושי רהוי מיאון בת רלאו קטנה ביןהוי

 אמרינן להכי מררבנן קירושין רק רהוי מיאון בתלקטנה
 לבעלה. ומותרת הואאונם
 קטנה ראמר הא הרמב'(ם רברי לפרש ליכאוהא
 ברצונה וזינתה תורה קירושי רהוי פירש אביהרהשיאה
 בעבירה היא בהתחילה ואימתי פירש לבעלהנאסרה
 ירי ע5 היה הזנות רעיקר ברצונה דאמר האדהיינו
 מיאון בת בקטנה אב5 לבעלה נאמרה 5הכירצונה
 שלו פיתוי ירי ע5 רק בזנות למאן דההחילהפירוש
 סכל תורה קידושי דהוי אביה רהשיאה הגםנתרצתה
 הגם מיאנה ומתחי5ה בעבירה הוא דהתהיל כיוןמקום
 אונס קטנה פיתוי אמרינן מקום מבל נתרצתה5במוף
 דברי נהי ליתא זהו אב5 כהן לבעלה אפילו ומותרתהוא

 יעשה מה אבל כן 5פרש מצינו הנ"ל ממוטההרמב"ם
 כתב ושם ה"ב ביאה אימורי ג' פרק הרמב"םטרברי
 מכ5ום פטורה והיא בחנק זה הרי אביה קרשהאם

 מכת אותו מכין מיאון בת היא ונאם 5בעלהונאמרה
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 נימא ואי ע"ש, הכהן 5בעלה אפילו מותרת והיאסררות
 נתרצתה ולבמו4 למאן רהתחילה הוי פידושו מיאוןרבת
 למו; כן אם תורה קירושי רהוי אביה בהשיאהומיירי
 אפי5ו מותרת למה ועוד מררות מכת רק אותוסכין
 אמורה נמי לאנומה אותה נחשב אפי5ו הא כהן5בע5ה
 דהוי תורה קירושי בין רק הוי החילוק כרחך ועל5כהן
 ואחיה אמה בהשיאה רהיינו ררבנן לקירושיןכחנק
 וכן מררית מכת ר* אותו מכין ראזי מיאון בתרהוי
 ב' פרק הירוש5מי על פנים המראה בהריאפירש
 התחי5 בין להרמב"ם חי5וק שום 5יתא ובוראיכמוטה
 בעבירה. היא 5התחי5ה בעבירההוא

 שקירש כהן איתא י"ד מ' ו' סימן אה"עבש"ע
 דדומת דמצאה וטען עליה בא זמן ואחר קטנה אוגרולה
 לאחר או קירושין קודם שמא ממפק ע5יו נאמרתאיש

 געורה אפילו מתם מ"ב מ"ק הגר"א )פירשקירושין
 משום 5בעלה אמורה שזינתה קטנה ראף משוםקמנה

 ממוטה ב' פרק אזיל 5שיטתודהרמב"ם
 והרב וכו' 5בע5ה להאמר רצון 5ה יש נמידזינתה דקטני

 5ה אין דזינתה רקטנה ממוטה מירושלמי הקשההמגיר
 מזה נשמר הרמב"ם באמת אב5 לבע5ה להאמררצון
 לה שאין לה מקנין אין מיאון בת קטנה אב5רכתב
 להירושלמי ומפרש כהן הוא אפילו 5בעלה להאטררצון

 שאלו ד,סם מבוון אינו פירושו אבל מיאון בתבקטנה
 להמ אמר טמא היחיר רשות מפק סה מפני זומאלבן
 אמורה רהיא מצינו לו אמרו היחיר רשות מהומוטה
 . ייסא ר' אמר זומא לבן פליגי דרבנן ומיליהןלביתה

 לבעלה 5האמר רצון 5ה אין רזינתה קטנה יוחנן ר'בשם
 יש הא טהור מפיקו 5ישאל רעת בו שאין כ5 תנינןוהא
 רעת 5ה שיש הגם הכא ברם טמא ספיקו לשא5 רעתבו

 הוי בקטנה כפירושו נימא ואי טהור מפיקו5שא5
 אביה בקירשה אבל כלום קירושיה שאין מפניהטעם
 מהו בעלה ב' בפרק נמי איתא וכן רנאמרת נמיהכא

 ארבעה יוחנו כר' וכו' מדעתה הוץ עליהשיפריש
 והזבה הזב מרעתם שלא עליהן מפרישין כפרהמהומרי

והטצורע
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 בנתן קמן לבנו מפריש ארם שכן והיולדתוהמצורע
 קמנה ויש וכו' ומצורע וזבה זב ניחא בעריטהאפילו
 וכאן חרשת 5אשתו מפריש אדם שכן אלא וכו'יולרת
 לה איז שזינתה קמנה וכו' יכול אתה אין קטנהטומה
 ואמרה רכתיב יכול אתה אין וחרשת 5בע5ה להאטררצו!
 בקרשה לה משכחת הא איתא ואם וכו' אמן אמןהאשה
 דיבמות מגמ' קשה ועור לבעלה אסורה הא ראזיאביה
 הא והתם הוא אונם קמנה פיתוי קשיא לא האל"ג
 וכו' חייבין במתניתין רקאמר גמורים בקירושיןמיירי
 לכהן אף ולדבריו שריא מישרא ובישראל דאמרועוד
 עכ"3 וכו' משם קשה נמי ט"א שם וכןמותר
 בכתובות מהרי"מ קרמוהו כבר הנ"5 הקושיותכ5
 ריל~ל רפשמ כיון ותירץ ישראל באשת ד"ה מ'רמ

 יצמרך שלא כלומר מרעתה שלא עליה קרבן5הביא
 מעיקרא לן רמטפקא הא עוד ואמר חזר פיה5שאול
 בת קמנה ביתומה מיירי מדעתה ש5א עליה5הפריש
 רוצה שהיה קאמר שמא מתם מיהא למאן שיכו5המיאון
 ולית אמר להכי בעזרה חולין מביא ונמצא5מאן
 דבלאו לשאול שייך ולא למימר קמנה בטוטה יכו5את
 פירש להאטר רצון לה דאין להתירה קינוי שייך לאהכי

 תהא לכהן כן אם אונם רהוי הוי רפירושו לאלפירושו
 א!א מותרת תהא לכהן אפילו פירש והרמב"םאטורה
 הוי דזינתה וכיון וקאי ת5ו קטנה רקירושי הויפירושו
 אין הוי ופירושו כשהגרילה מיאנה שלא הגםכמיאנה

 כרי קירושיה שתרצה סברה אין כלומר לקיים רצוןלה
 ולא בהגרילה אפילו כן אם קשיא 5א והא ע5יו5היאטר
 שהגדי5ה 5אחר בע5 ש5א כ5 מררבנן קידושיןמיאנה
 ולמה קידושין כאן אין למפרע אבל קידושין הויראזי
 לא דאם לומר ויש רצון 5ה שאין 5פי המעם 5מת5י15

 מררבנן אטורה מקום מכ5 בקידושין מתרציתהיתה
 ועקרה שזינתה כיון אבל מררבנן קידושין דאיכאכיון

 כשיש וכן מותרת לכהן אפילו להכי מעיקראהקירושין
 הם גמורים דקידושין לפיה 5שא5 שייך 5א אבלה

 לדברי לטתור מצינו לא הא משום זה ו5פיעכ"ל,

 5"ג מיבמות הגר"א קושיות אכתי אבלהרמב"ם
 לפרש צריכין ולשימתו הוא אונם קמנה פיתוידאמרינן
 מררבנן קירושין רק הוי רלא מיאון בת בקמנהרמיירי
 תורה בקירושי רמיירי המשנה על קאי הא קשהולזה

 דרישא כיון 5פירושו מירש חייבין אלו והרידקאמר
 שאינן קמנות היו ואם אמר ולזה גמורים בקידושיןמיירי
 בקידושי מיירי נמי דקמנות משמע וכו' לילדראויות
 ראויות אפילו כן לא ראם לילד ראויות ששינן אלאתורה
 שזינתה כיון במזיר בהוחלפו רהיינו מחזירין נמי5ילר
 שאינן ומראמר כהן לבעלה אפילו ומותרת מיאנההרי

 בת דלאו תורה בקירושי דמיירי משמע לילרראויות
 לילר ראויות שאינן אמר להכי אביה ובהשיאהמיאון
 קשה ועור הוא אונם קמנה פיתוי הגמ' אמר הכיאפילו

 שרי מישרא בישראל אונם אמר ולמהלהגר"א'
 ע"ש. כוותיה דלא פטק ולכן שרי לכהן אףולהרמב"ם
 סבירא לא בוראי ו5ומר לחרש לע"ר נ"לולכן

 רמטפקא והעיקר רצון הויא קמנה רפיתוילהרמב"ם
 באיזה וראיתי רצון או אונם הויא קמנה פיתוי איליה

 טפק ממעם להכי שמו שכחהי אבל כן שפירשטפירש
 אם הכי נימא ראי ליתא זהו אבל הרמב"ם לה אסרקא
 מותרת ובאמת אסורה תהא נמי מיאון בת בקטנהכן
 מסומה ב' פרק הרמב"ם כרפסק כהן לבעלה אפילוהיא
 התחיל באם הנ"ל מנחם צבי כוכרון נמי ולה5קהנ"ל
 אבל הוא אונם קמנה פיתוי אמרינן ראזי בעבירההוא

 רצון קמנה פיתוי אמרינן דאזי בעבירה היאבהתחילה
 בקמנה הרמב"ם מפי חילק לא למה הכי נימא דאיהוא

 הכי אפילו תורה קידושי דהוי גופו אביהדהשיאה
 הוא אונם קמנה פיתוי אמרינן בעבירה הואבהתחיל
 הוא דרצון אמהינן אזי בעבירה היא בהתחי5האבל

 הוי הרמב"ם דדעת 5פרש לע"ד לי נראה ולכןכהנ"5
 קמנה פיתוי אמרינן אזי בעבירה הוא בהתחילבקמנה
 5ה יש הא דאזי בעבירה היא ובהתחילה הואאונם
 אה 5ן מטפקא אזי 5עבירה איש 5המשיך ריכולהדעת

 בקמנה 5הכי הוא רצון או הוא אונם קמנהפיתוי

דהשיאה
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 היא והתחילה תורה קירושי רהוי אביהדהשיאה
 והוי רצון או אונם הוי אי לן ממפקא הא כן אטבעבירה
 לב~ה אמורה להכי לחומרא ואזלינן ראורייתאספיקא
 מררבנן קירושין אלא הוי רלא מיאון בה בקטנהאבל
 ררבנן מפיקא הוי הא כן אם ואחיה אמה בהשיאהכגון
 משום כהן לבעלה אף מותרת להכי לקולא אזלינןלהכי

 אט כי אמורה הוי לא נמי אביה בהשיאהראפילו
 מ' מפרק לשימתו רהרמב"ם משום לבעלהמדרבנן

 א5א שרי התורה מן המפיקות רכל המתמטומאות
 אפילו מוהרת ררבנן במפיקא להכי אמורהטררבנן
 הנ"5 מהרי"מ של מברה לצרף נמי ומצינו כהןלבעלה
 אין בוראי לא אי רעת בר היא אם לן דממפסאכיון
 רזינתה גופא בזה אלא לבעלה אסורה שיהא רצון5ה

 הקירוש.ן ועקרה מזה גרול מיאון לך ואיןמיאנה
 כהן. לבעלה אף מותית היא להכימעיקרא

 שמקשים מה הקושיות כל מתורצים יהא זה ולפי.
 אתי הנ"ל ל"ג יבמות רהגמ' הרמב"ם עלהמפרשים
 הא ראמר רהגמ' רעתיך למלקא משום בפשימותשפיר
 את במזיר בהוחלפו מיירי לעולם פירש קשיאלא

 על ולפירושינו הוא אינה קמנה רפיתוי אלאנשיהם
 כרחך על נמי ומיירי בעבירה הוא בהתחיל מייריכרחך
 מרקתני תורה קירושי דהוי אביה בהשיאהבקמנה
 לכולי הא גוונא האי ובכי הנ"ל הגר"א כדפי'חייבים
 רוקא להכי הוא אונם קטנה פיתוי אמרינןעלמא
 הכא שייך לא רמיאון מותרתלישראל

 כהן אלעזד ר' ראמר מ"א ברף וכן למפרעהקירושין למיעקי
 עליו תתפתה 41מא רחיישינן רבא ופירש קמנה ישאלא
 ובישראל הוא אונם קטנה טיתוי נמי בישראל הכיאו

 עליו תתפתה שמא הלשון. בזה ומרקאמר שריסישרא
 אמר ושפיר בעבירה הוא בהתחיל דמייריטשמע

 אותה וימשוך אחר ויבוא קמנה ישא שמארחיישינן
 אמרינן עלמא לכולי בוראי גוונא האי ובכילעבירה
 בהריא דכתב הרמב"ם אבל הוא אונם קטנהפיתוי
 תורה קירושי הויא כן אם פירש אביה שהשיאה"טנה

 היא בהתחילה רהיינו פירש, ברצונה זינתה אםואמר
 משמע רהוי ירו על זינתה אם אמר ולאבעבירה
 רהיינו ברצונה וזינתה אמר אלא בעבירה הואבהתהיל

 להכי בעבירה היא והתחילה זינתה רצונה יריעל
 ואזלינן ראורייתא מפיקא ממעם פירש לבעלהינאמרה
 לה מקנין אין מיאון בת הקמנה אבל עור ואמרלחומרא
 בקמנה רמיירי פירוש לבעלה להאמר רצון להשאין

 אם כי שלה הקירושין הוי רלא ואחיה אמהרהשיאה
 הגס' כלשון אמר ולא לה מקנין אין להכימררבנן
 רהוי כיון הוי פירושו כרחך ועל הוא אונם קטנהרפיתוי
 ירו רעל למפרע הקירושין עסרה כן אם מיאוןבת

 להאמר רצון לה ראין מזה נרול מיאון לך איןשזינתה
 בבעלה מיאנה שזינתה רצונה ירי על ובוראילבעלה
 מותרת. כהן לבעלה אפילולהבי
 אחר בלשון אמר ה"ב ביאה איטורי ג' בפרקהגם
 ע"ש וכו' אביה בקירשה הגרול אשת הקמנה עלהבא
 מיירי כרחך ועל ברצונה זינתה אם כהכא שם אמרולא

 ברצונה וזינתה אמר לא להכי בעבירה הואבהתחיל
 הגורם רהוא רהיינו ירו על וזינתה מיירי דהכאמשום
 לרצון נחש~ת שלה רפיתוי אמרינן הכי אפילולזנות
 רק רלא לומר אנו צריכין באמת אבל לבעלהואמורה
 כרביארנו לבעלה ונאמרה שם דממיק משוםבלישנא
 סומה הלכות על רממך וכיון עכ"ל, מומהבהלכות
 הא וברצונה ברצונה וזינתה בהריה אמר האוהתם
 יק לא כרחך על היתה ידה על הזנות רעיקרמשמע
 כל שפיר אתי זה ולפי בלישנא ביאה איטוריבהלכות
 ה3"ל מנחם צבי זכרון רלתירוץ מהמפרשיטהקושיות
 בקטנה לחלק מפי להרמב"ם הוי כן ראם מגי לאלחיר

 הוא התחיל בין חילוק ריש אלא אביהבהשיאה
 אבל הוא אונם קמנה פיתוי אמרינן ראזיבעבירה
 אבל הוא רצון קמנה פיתוי ראזי בעבירה היאבהתהילה
 הוי בהכי מחלק הוי ראי שפיר אתי האלפירושינו
 אמורה בוראי בעבירה היא בהתחילה אב5אמינא
 ועור מ?ק מטעם אלא אמורה לא הא האמת ולפילבעלה

"..
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 אפ דמלתרה לאשמועינן לן ואתי עדיף דהתיראדכח

 ווקא דמשמע ברצונה וזינתה אמד ושפיר כהןלבעלה
 פמי~א עליו דאמורה הוא בעבירה היאבהתחילה
 לא בעבירה הוא והתחיל ידו על זינתה אם אבלידעינן
 לכהן ולא ישראל לבעלה רק ובעתרת לבעלהאמרה
 מדרבנן דק הוי שלה דקידושין מיאון בת בקמנהאבל
 וכדפירשנו. כהן לבעלה אף מותדת גוונא האי בכילהכי
 מישרא ובישראל הגמ' לשון היטב מדויק זהולפי
 ולהדמב"ם אמורה לכהן אבל לישראל דוקא דמשמעשדי
 הנ"ל הגר"א של כקושיתו מותד לכהן אפילוהא

 אביה בהשיאה דמיירי כיון שפיר אתי האולפירושינו
 למפרע הקדושין עקרה ולא מיאון הכא שייך לא כןאם
 סיאון בת בקטנה אבל ישראל לבעלה רק מותרתלהכי
 ה?נות ידי ועל שלה הקידושין עקרה מיאון ידידעל
 לבעלה אף מותרת להכי מזה נדול טיאון לך איןשלה
 וכדפירשנו.כהן

 מע*קרא 5ן דקע~ה הא קושיתינו נמי מתורע זהולפי
 אביה דהשיאה קטנה בין דמחלק הרמב"םלשיטת
 אמר לא למה לן וקשה יאחיה אמה דהשיאהלקטנה
 בקטנה אלא בקטנה והא הא אימא איבעית עודהגמ'

 לבעלה אסורה נמי הוליד לא אפילו אביהוהשיאה
 סיאין בת בקטנה והא רצון הויא שלה דפיתוימשום

 לא אין בהוליד להכי הוא אונם קטנה פיתויראמרינן
 עכשיו דפירשנו מאי לפי אבל לבעלה אמרה לאהוליד
 כיון לכהן דמותרת הא דבר של טעמו מהרי"טבשם

 דעקרה בפירוש מיאנה שלא הגם כמיאנה הוידזינתה
 אמרה לא נמי בילדה אפילו הא כן אם למפרעהקידושין
 הוי לא זה ולפי לתקן יוכל לא מעוות הוי ולאלבעלה
 אימא. איבעית עוד לומר הגמ'מצי

 איבעית עוד לומר הגמ' מצי הוי דאכתי לי קשהאבל
 לבעלה אמורה 3מי הוליד לא אפילו בגדללה האאימא
 לו מבירא דאזי בעבירה הוא ובהתחיל בקטנהוהא

 לא אין הוליד להכי הוא אונם קטנה פיתוילהרמב"ם
 לו דסבירא הראב"ד לשיטת לי קשה וכן לאהוליד
 אונם קטנה פיתוי אמרינן ובכולם שוות הקטנותכל
 בנדולה הא אימא איבעית עוד לומד הגם' מצי הויהוא

 והא לבעלה אמורה נמי הוליד לא אפילו להכיוברצון
 לא אין הוליד להכי הוא אונם קטנה ופיתויבקטנה
 התום' בשם לעיל כדפירשנו הוי העיקד אלא לאהוליד
 אימא איבעית שני לומר הגמ' דדרך ה' בתראבבא
 הראיה נמי ליתא זה לפי ממילא ע"ש יותר ולא ג'או

 גם הכי בלאו דהא משום כדפירשנולהרמב"ם
 אימא איבעית עוד לומר הגמ' מצי הוילהרמב"ם
 כדפירשנו. הוי כרחך ועלכהנ"ל

 דוקא אונם הויא קטנה דפיתוי מדברינו לנוהיוצא
 הוי בעבירה היא בהתחילה אבל בעבירה הואבהתחיל

 ממעמ רק לבעלה ואמורה רצון או אונם הוא אם מפקרק
 מיאון בת ובקטנה לחומרא דאזלינן יאורייתאספיקא
 כהן. לבעלה אפילומותרת

 י"חסימן
 שליפ"א גפן פוביה ר' מהו' כ"ש ונקי זך משנתו החו"ב המפ"ו הנאון הרב ידיד4לכ"ש

 מאמלאנטא.הרב

 שעת דהיה כת"ר כתב שגיאות איזה רמצאתי לי ד~שלח גט של םידורי ועל לנכון הגיעני כת"י שלמכתבו
הדהק
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 חששות מכח הגמ פסלו ובאם עיגון חשש כן וגםהרחק
 ולכן אחר גמ ממנו משיגים היו גרול בטורחאלו

 האשה ליר הגמ וליתן למרר הח"מ אנכי גםהכשרתי
 חשש בלא ראפילו כת"ר של קולממו שפלמה מהאבל
 הריעותות אכתוב ולכן כשר הכט היה נמיעיגון

 מצר ים כי מעורה ז' שורה היה רלא א' בהגמשמצאתי
 אות הגמ במרר תשובה מהפתחי כת"ר הביא ולוהא'
 נמי עיגון במקום. שלא אפילו בריעבר שם ורעתוצ"ר
 עיגון ובמקום זיוף חשש ראין כיון אחר בעירויכשר
 טצר מעורה היה הא והכא כלל עירה לא אפילוכשר
 עכ"ל. עיגון במקום שלא אפילו בריעבר כשר ולכןאחר

 מהקיצורים לפמוק דרכי ראין לכת"ר אגירבאמת
 בשיבת ראיתי אבל שאול תפארת ממרי במוףכדאיתא
 ז' רשורה רילן כעוברא היה והשאלה צ"א מימןציון
 לממה מלמעלה אם כי ששית השורה עם מעורה היהלא
 שלו הריעותות מתר ומתחילה ריעותות עור שםוהיה
 אחר צר רק מעורה שהיה מה הכביד האחרון אבלוכתכ
 להשיג יכו5ים ובקל גדול עיגון רליכא במקוםולרעתי

 ואין זה גמ להכשיר אין ע"ר לפי מהבעל חרשגמ
 שם עור וחידש וכו' קכ"ה במימן הרמ"א מהכרעותלזוז
 הנון דהיינו לממה מלמעלה הנון במעורה אףיותר
 שביעית לשודה ממוך ער ארוך היה ששיתמשורה
 ש'וב ז' לשורה ממוך ער לממה טשוכה רהנון וכיוןוכו'
 שורה עור ולכתוב לזייף רוצה ראם זיוף חשש כאןאין
 וניכר קטנות באעתיות לכתוב מוכרח יהא השימיןבין

 צריך אלא מהני לא רגמי לבמוף וממיק יכו'הזיוף
 מממה והן לממה מלמעלה הן השימין בכללערות
 לרעת לחוש אנו צריכין בוראי זה ולפי עכ"ל'למעלה
 רוקא כשר בריעבר אבל לכתחילה על ציוןהשיבת
 במקום אבל חרש גמ להשיג יטלים ראינםבמקום
 ראיתי ולא זה גמ להכשיר אין הרש גמ להשיגדיכולים
 ראשת חומרא ומשום ציון השיבת על רפליג מפרבאיזה
 שם רהביא ובפרמ הג' לרעתו לחוש 5נו בוראיאיון
 הק'. לרבריו ףראיות

 היה מהכינוי רהשם הלז בגט מצאתי ב'וחששא
 הבעל בשמות לזהר רצריך כתב מקושר וגמ שימהבשף
 הוי אות רבתומפת שימה במוף לכתבם שלאוהאשה
 אות תשובה מהפתחי גימין במררי ועיין השםשינוי
 כת"ר . השיב החששא ולזה הזכירו קם"ה ואותק"ו
 בריעבר אבל לכתחילה בע5מא זריזות רק הוירזה

 שמא הוי רמעמו כשר שימה במוף הכינוי שםבכתבו
 הנ"ל חששא שייך לא הא והכא אחר אות ויומיףיזייף
 הזיוף וניכר לשימה חוץ יהא אחר אות ריומיףרכיון
 יצא אפילו איתא קכ"ה העזר ובאבן פמול הנמ גםויהא
 אפילו כתב שמואל והבית פשל לשימה חוץ אחתאות
 אלא 5הק5 ואין פמול נמי לשימה חוץ אחת אותרוב

 ביומיף רהא לכתחילה אף רמזהיר והא הרחקבשעת
 ואפשר פסול יהא הכי ובלאו לשימה חוץ יהא אחתאות
 אות להומיף ריכול פורתא רעוח רנשאר רמיירילומר
 דלא רמיירי רילן בגמ אבל לשימה חוץ יהא ולאאחת
 במוף השם למיים לכתחילה גם יכולין כלל ריווחהיה

 הנ"ל.השימה
 שימה במוף הכינוי במיים בוראי בדיעברולע"ר
 היכא בין לחלק אין בוראי לפתחילה אבל כשרבוראי
 פורתא ריווחרנשאר

 ריכ~
 אזי אחת אות להומיף

 השיטה במוף השם לכתוב שלא לזהר צריכיןלכהחילה
 למיים לכתחילה גם יכולין כלל ריווח היה רלאלהיכא
 לטיים שלא לזהר צריכין לעו5ם אלא שימה במוףהשם
 מחוקק וח5קת שמואל ובית רהרמ"א שימה במוףהאות
 אף כשר עיגון במקום או הרחק רבשעת המכימוכולם
 יכול הא כן אם לשימה חוץ אחת אות ביצאבתורמ
 ולכן ופמול השם שינוי ויהא אחת אות ולהומיףלזייף
 תקנו בחקנתייהו רבנן פלוג לא משום מעמאמהאי
 ועוד השימה בטוף שם שום לכתוב שלא הגימיןבכל
 השיטה דפיים לפעמים ריארע כת"ר של מעמאמשום
 יכול הא ואזי אחת אות להומיף מקום עוד בגמויש

 שינוי ויהא לשימה חוץ יהא ולא אחת אותלהומיף
 פלוג לא משום הניטין בכל תקנו הכי משלם ופמולהשם

דלא
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 מצינו דברים והרבה השימה במומ השם ימיימורלא

 דין שיהא הגימין בכל תיקנו פלוג לא משוםבגימין
 תום' י"ח רמ גימין יהושע הפני כרפירש' להםאחר
 הא הרא"ש פירש שם והביא וכו' קלא הנהור"ה

 רבנן פלוג לא משום הוי טעטו בגימין זמןרתיקנו
 פלוג לא משום *הושע הפני שם ופירשבתקנתייהו

 שחידשנו הגם מ' במימן ועיין הנשים בכל ?מן.תקנו
 מקום מכל פלוג לא לומד שייך לא ?מן דגבי בעה"ישם
 הגמ לבעל יקנה דהמופר מופר שכר גבי מצינוהא

 שכר האשה אבי או. הבעל אבי בנתנו רהאומעכע
 ובאם להבעל הנמ המופר להקנות צריך ברין אזיהמופר
 הגמ להקנות הגימין בכל נהגו לכן מגורשת אינהלאו

 קע"ג מימן נקי קב בם' ועיין פלוג לא משוםלהבעל
 משום נמי הכי זה ולפי כן נמי איתא ושם כ"חמ"ק
 פלוגלא

 תיק~
 במוף השם למיים שלא הנשים בכל

השימה.
 אף סזהיר למה יורע ראינו כת"ר עור רכתבומאי
 השימה במוף השם למיים שלא מקושר הנמלבתחילה
 יכול בגמ הכתוב בזמן בשלמא. אחת אות יומיףשמא

 רהיינו בזה מינא נפקא אחת אות שיומיף ידילהיות'על
 ויהא ים להומיף יכול השימה במוף שלש כתוברבגמ
 איזה אבל הבעל מזה וירויח יום שלשים הזמןעכשיו
 ויפמול שמו על אחת אות ביומיף להבעל יהאריווח
 להגמ לבמל יוכל הלא לגרש ברצונו אין אם דהאהנמ
 חובו לגבות מקום יש דהתם מ~ה לשטרא רמיולא
 א' אות יומיף לכן חובו לגבות מקום אין למהשנימזה

 עכ"ל. זה שייך לא בגמ אבל הלוי שםלשנות
 רצונו באין רכתב רהא כת"ד לדברי הבנתי לאנמי
 הגמ במדר רמבואר ליתא זהו אבל לבטלו יכולבהגמ

 את ולא הגמ את לא לבמל שלא איתורמשכיעין
 כתיבת לאחר משום ואי הגמ כתיבת קודםהשליחות

 השבועה מחמת יכול ואינו הגמ לבמל ברעתו נפלהגמ
 רכת"ר וקושיחו לפומלו כדי אחת אות יומיף ולכןהלז
 מינא דנפקא ליתא וזהו הגמ בלפמול לו יש ריווחאיזה

 הכתובה לה לשלם דחייב הכ~בה אורות לו ישרבתא
 אתת אות יוסימ ולכן הכתובה לה לשלם רוצהואינו
 לפעמים ושר עכשיו כתובתה מדמי ולפמור הגמלפמול
 השדה במכר דהיינו הלשמות עם קנוניאיעשה

 קדים עכשיו יהא הגמ וזמן לכתובתההמיוחרת
 ולכן מהלקוחות כחובתה רמי תמרו4 ואזילהמכירה
 מכירה השמר ואזי שלה לפמול.הגמ אחת אותיומיף
 למרומ יכולה אינה לא?י הגמ לזמן מוקרםיהא

 השימה. בטומ השם ימיים דלא כתב ולכןמהלקוחות
 רכתב מאי לי מובנים אינם כת"ר דברי עצםאבל
 ויהא י"ם תיבת דיומי4 בנמ הכחוב ה?מן ביןומחלק
 הבע5 ט?ה וירויח יום שלשים השימה במומעכשיו
 הזמן כותבין היו אם בשלמא הבנתי לא דמדו~ותא
 כן לומר יכולין השימה באמצע או השימה במומהגמ
 יכולין ואיך הגט בתחילת כותבין הא הגמ הזמןאבל
 הא ובשלשים ימים כותבין הא בשלשה ועור שםלזיימ
 יום.כותבין
 לא מקושר הגמ ראמ לחדש כת"ר עוד ררצהומאי
 בכינוי רק מיים הא רילו ובגמ לן איכפית לאהכינויים אבי השימה במוף לכתוב שלא השם לעיקר אלאהזהיד
 מימן אור עמורי מם' ראיה והביא השימה במומהשם
 ולכן הכינוי שם בשינוי להתיד טמה שם ורעתוצ"א
 להגט גם השימה במוף הכינוי שם רק דמיים רילןבנט

 נמי אחת אות ביומיף אפילו לכתחילה אף כשרמקושר
 חמד שרי בם' לעיין מכת"ר אבקש עכ"ל, כשךהגמ

 יטחלק ח' אות ח' ומימן ו' אות נ' מימן גטבמערכות
 רהיינו בכינוים ניכר שאינו לשינוי הניכר שינוי ביןשם

 שמה כגון אחר לשם ב?ה נשתנה ולא הכינובשינוי
 יור בתומפת ליקיא בגט וכתבו ליקא שלה והכנוילאה
 השם בשינוי א4 עיגון במקום כשר הגט הקומאחר
 לא בכינוי אבל רהוא כל בשינה אפילו ממולהעיקר
 בכינוי אמ הניכר בשינוי אבל רהוא כל בשינוימיפמול
 דברי הכיא ולבמוף וכו' אביה שם בכינה אף פמולנמי

 בכינוי המגרש אבי שם בנכתב הנ"ל אורעמווי
וסעולם
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 רשינוי הוי אחהונים רהכרעת זה בכינוי נרע 5אומעחם
 וכו' פומ5 בשינוי אבל כשר הכינוי כתב בלא אףפומל
 5השתרל צריך אחר גמ להשיג יכו5ין בקל אםומסיק
 בשינוי זה ולפי עכ"ל, כה5כתו כשר בגמדיפמרנו
 המגרש בכיטי שכן מכל המגרש באבי אף -פמולהניכר

 פ5ונ לא משום להכי פמול בוראי הניכר בכינויושינוי
 במוף שם שום למיים רלא תיקנו בתקנתייהורבנן

 רכת"ר בעיני פלא והיותר הכינוי בשם אףהשיטה
 והשרי 5התירה הנ"ל אור עמורי מם' ש5ו 5רינולמר
 בשיפגי בכינוי בשינה לו רמבירא הק' טדבריו 5מרחמר
 לעאן ירי תחת אינו אור עמורי והם' הגמ ממולהניכר
בו.

 הגימין בכל תיקנו פלוג 5א משום לרברינווראיה
 איזה כן לא ראם השיטה במוף שם שים למייםשלא
 א' אות להומיף יכול דהא מטושר הגט מצאהששא
 הגט גוף אם בשלמא כאן יש השיטא איזה להגמויפמול
 ולפמול א' אות 5זייף הבעל יבול הבעל לירייממור
 בשום לבעל הגמ מומרין אין עכשיו באמת אב5הגמ
 י'ט הששא איזה הגט הממרר הרב אצל מונח אלאענין
 בודא* אלא אופן בשום לבעל הגמ יגיע 5א הלאכאן

 רהמופר יארע רשמא הגימין בכל תיקנו פלוג 5אמשום
 ויפמו4 א' אות יומיף הבעל ואזי הגמ 5בע5יממור
 במוה שם שום 5מיים שלא הגימין בכל תיקנולהגמ

 .השימה.

 רחילס הלז מהגמ הרשאות שמרי על השגתיועור
 כת"ר השיב ולזה שיטין בשני מהבעל השמיתכת"ר
 כאן 5היות יכול אינו רזיוף בזה חשש שם אין לרעתוכי
 ובחשן כת"ר של ירו בכתיבת נכתבה הרשאה דכלליון

 בכהב שנכתב בשמר איתא ב' מעיף מ"ר מימןמשפמ
 חיישינן ולא האחרונה משימה למרין אזי רלוהירו
 ופלא עכ"ל, הוא כן נמי )הכא הוא ירו רכתב כיוןלזיוף
 הלא פשומ לדבר ולהחזיקה כן לומר בעיניגרולה
 רק בערים דכתב שמר אפילו רמשמע מקשההתומים

 לחוש יש הא כשר ולמה ר5וה ירל בכתב השמרכתב

 טה רבר שם הום"ף יהוא חלק הניחו רהערים5קנוניא
 יועי5 ומה הלקוחות על לקנוניא השטר בעללמובת
 ערים ב5א ירו בכתיבת רוקא ממיק ו5כן וכו'באמרם
 לגבוח בערים בשטר אב5 מלקוחות ולא מלוה רקדגובה

 4% ע5 5רון לוי ש5 יר כתב מהני רלא אפשרמלקוחות

 5קנוניא רחיישינן הלקוחות 5חובת אהרונהשימה
 דברי מקו~ה המשפמ ונתיבות ה' מ"ק באוריםעכ"ל,
 בטקימ אף לקטניא רחיישינן פמק רכאן אהרריהתומים
 רלא ממיק ו' מעיף מ"ג ובסימן בנפי5ה איתרער5א

 לגבות ותירץ רנפילה ריעותא בלא 5קנוניאח"ישינן
 לא חורי בני לגבות אב5 5קנוניא חיישינןממשעברו
 עכ"ל. לקנוניאהיישינן
 ירו בכתב נכתבו הרשאות הלא אנן ניחזיועכשיו

 מהני לא הא ובערים בערים נחתמו אבל כת"רשל
 כת"ר של ההיתר 5יתא הא כן אם רלוה ירוכתיבת
 מהרשאה הלשון בריקרוק האהרונים רקרקו 5מהועור
 מ"מ אותיות אפילו תיבות ראשי שום יכתבושלא
 הרב ריכתוב לתקן מפי להו חתומיממהנמילאהוירהיינו
 אם לן איכפית יהא 5א ואזי ירו בכתיבתהרשאה
 ובוראי שינוים בשאר או 5א או תיבות ראשייכתוב
 ואזי הרשאה על הערים ריחתמ) כיון כלום מהנידלא
 5קנוניא. חיישינןהא

 ש5א לזהור צריכין בגמ אף כת"ר עור דכתבומאי
 לזה היישינן 5א בהרשאה אבל שיטין בשני השםלכתוב
 ובגמ בהרשאה היישינן רלא מצינו רבריםבכמה
 לשנ)ת שלא בהרשאה רהיישינן והעיקרחיישינן
 זנויל וכתב בבית זנביל כמו בגמ הכתוביםבדברים
 ופלא לחוש אין רברים בשאר אבל רפמ5ינן הואבוטו
 כמו בהרשאה 5רקרק רצריכין רכתב כת"ר עלבעיני
 . עכ"ל מקום בשום מצאנו לא זה נמילי לכלבגט

 סימן עעני ח5ק העזר אבן סופר בחתם לעייןואבקש
 ריממנעץ משולם ר' הגאון 5הרב הרשאה והביאוי"א
 לשלוח לשליח הרשאה 5פניו הביאו פרק ובאותוזצ"ל
 ואטרתי יוד של קוצי על הגאון ודקרק אחר 5מקוםגמ

לו
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 בשם מהריב"ש הוי בהרשאה הדיקדוקים כ5 ה5א15

 בהרשאה הממדדים דקדקו ש5א כיון 5חוש רישהר"ן
 שייך 5א וזה דברים בכמה דקדקו 5א נמי בגט גםשמא
 היה זה 5י והשיב יהרהד ומי גובריה דרב רבנןנבי

 צדיקים בחזקת היו דהשלוחים הראשוניםבדורות
 ליתר רק הוי והרשאה נחתם ובפני נכתב בפניומהימן
 אין בעו"ה בזמנינו אבל כך כל 5דקדק ואיןשאת
 ואם הדשאה הוא הקיום ועיקד כשרים ש5וחיםהזקת
 החתם ומיים עכ"5, הגט ע5 קיום 5נו אין היאפסו5ה
 נאמר מה תקנ"ח בשנת כך אם אתבונן ומזקניםסופר
 מעלות אלפים הדת ירדה בעו"ה אשר תקצ"טבשנת

 גם זה ו5פי עכן'5, ויותר י1תר 5דקדק דישאחורנית
 עוד היה אהטר תקצ"ט בשנת כך אם 5ומר מצינואנו
 מה כך בימיו שהיו ארץ גאוני ידי ע5 התורהכבוד
 אשר אמעריקא מדינות פה ובפדט תרע"א בשנתנאמר

 לדקדק ריש תחתונה דיוטא עד ידדה התורה וכבודהדת
 כדכתב 5ומר אנו צריכין א5א ויותר ילתרבהרשאה
 5כתוב 15 והיה פעם בהרשאה דכתב שם סופרהחתם
 מי5תא מקום מכל דמוכח טעות דהוי הגםפעסט
 בא5ו כיוצא ע5 השגיחו ד5א רבא 5גברא הואדתמיהא

 והכי עכ"ל, כראוי אחרת הרשאה 5כתוב יש הפטדומה
 ליומא או למהר אחרת הרשאה 5כתוב לכת"ר היהנמי

 סימן השובון להפתחי בסדר-גיטין כת"ר ועייןאוחרא
 הרשאה 5כתוב צריכין לכתחי5ה דבר ש5 כ55אנ"ב

 תרע"א שנת עה"ח ובאתי עצמו, הגט כ5שוןבדיקדוק
 סימי, קאנזאם פה פוריםיום

 שאהעט ידידיהשאול

 מ4* סיטי קאנזאם פההחומ"ת

 "מסימן

 הקשה הדין מדת בו שפנעה איך לו להזדקק אהרן בן לואי המכונה למר לפני באכאשר
 לשנים קרוב סעם המכונה שמואל בת ראזע דמתקריא ריזל מרת ר"ל אשתודנשתטתה

 פטורין נט בעלה השיג זה ומכח למכרטה תרופה אין אומרים והרופאים שניםע,טר
 באינדעפענ- איישווט בסטייט המשוגעים בבית ויושבת איידאהא בסטייממערכותיהם

 קרוב וא' שנים עשר לששה קרוב א' בנים שני ממנה לו ויש הטספיטחל סטייטדעם.
 ושרו שיפרנסנו מי לו שאין מפני לבחשוד עליו גדולה והרחמנות שנים עשרלארבעה
 למצוא איך הדל ממני בקש ולכו ימיו כל מעבירה דקשים עבירה ובהרהוריבצער
 אחרת. אשה לישא לו ולהעזיר למכתותרופה

תשובה
 5התירה ויסכימו הדור גדולי לפני הענין יציע ומקודם: ננשתטית אף דנהגו הב"ח 5דעת הסכימוהאחרונים

 נתובה ותומן הכתובה ישליש וגם רבנים מאה ידי ע5 רבנים מאה ידי ע5 רק להתיר ואין רגמ"ה חדםח5
ביד
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 הגמ שיהא להולכה שליח ביד גט יתן וגם ב"דביד
 עד השליח 'שירצה מי אצל הגמ 'יושלש אובידו

 עצמה בפני בית לה לייחד חייב וגם ממחלתהשתתרפא
 מזונות לה ליתן נמי וחייב הפקר ממנהג א'ותהוישמור
 שתי לו יהא שלא כדי מיד לגרשה הייב שתתרפאואחר
 ומשמע כ"ד ס"ק א' מימן שמואל בית ועייןנשים
 שהושלש זה הגמ השליח לה יתן כשתתרפא הק'מדבריו
 ידי על לעלמא להנשא מותרת היא גם ומעכשיובידו
 שכתב ומה בד"ה מ"ז מ"ק תשובה הפתחי אבל זהגט
 דחכמי איתא מגירושין י' פרק למלך משנה והגהותוכו'

 מצו דלא טידי כל משום לאימורא המכימוקינשמינמינא
 בתום' כדאיתא משוי מצי לא שליח השתאעבוד
 נמי כתב ג' סימן אה"ע מ"ק ביהודה והנודע י"בנזיר
 להולכה שליח ביד גט שיתן מ"ד הלכהלפסק

 לדעתם לחוש מחדש גמ ליתן במי צריךולכשתתרפא
 דאינו גמורה שוטה בין מחלק ת'טובה הפתחיאבל
 מדאודייתא גירושין בת דאינה לגימה לשמוריודע
 את לשמור יודע דאינו אף לגימה לשמור ביכולהאבל
 לאו מדרבנן :~לא היא גירושין בת התודה ומןעצטה
 זה ולפי ע"ש, משוי דשליח אמרינן אזי גירושיןבת

 להשליח דנממר זה בגמ אף לגרשה יכול כהאיבשוטה
 הק'. מדבריו משמענן

 ההתורים ימכימו אי דילן בעובדא אנן נחזיועכשיו
 וידוע מערכעותיהם גט השיג הא ר"ד בזה ליהנזכרים

 שאין אומרים הרופאים אם אלא גמ נותנים שאיןלכל
 מערכת חמד שדי דהם' ובפדמ למחלתה תרופהושום
 אף פומקים חבילות שם הביא י"א אות ב' מימןאישת
 עליה שעבדה כיון אבל ממחלתה שתתרפא להיותדיכול

 ואין אחרת אשה לישא 15 מותר שנים שלשבמחלתה
 או דפואה לה דיש שאומרים הרופאים לדברילחוש

 דפואה שום לה יועיל ולא רפואה לה דאיןשיאמרו
 ופירש"י בידן ממיה לאו דשומה ע' דף בגיטיןכדאיתא
 לא להשערתם אפשר כי ע"ש בידינו רפואות מםאין

 בהיפך או רפואה שום יועיל ובאמת רפואה שוםיועיל
 שום אין הרופא שיאמר זה לתנאי בעינן לאלהכי
 ליתן צריכין בודאי זה ולפי ע"ש, וכו' למחלתהתרופה

 אמר יצחק ר' אנן דניחזי אחרת אשה לישא היתרלו
 הגמ' וממיק מתגרשת שומה מהתורה קי"ג דףביבמות
 דיודעת גמורה שומה הוי דלא אמרו שומהבאיזה
 אלא מגורשת הוי מהתורה דאזי עצמה ולא גיטהלשמור
 בה ינהגו שלא משום מנורשת דאינה אמרומדרבנן
 יודעת ראינה דהיינו גמורה בשומה אבל הפקרמנהג
 הוי לא התורה מן גם דאזי עצמה ולא גימה לאלשמור
טגורשת.
 אליבא דמחלק הנ"ל תשובה להפתחי זהולפי
 מצי דלא מלתא כל אמרינן בדאודייתא למלךרהמשנה
 בדרבנן אבל משוה מצי יא דשליח הוא השתאעביד
 משוה שליח נמי השתא עכיד מצי דלא הגםאמדינן
 בגמ בודאי גמורה שומה דהוית דילן בעובדא זהולפי
 לגדש יכולים אינם לכשתתרפא שליח ליד דמסרוזה
 מזונות התחייבות ועל חדש גמ לה ליתן צריכין אלאבו

 כיון אבל ממחלתה תתדפא שלא זמן כל מיוחדתודידה
 מהממיימ המשוגעים בבית יושבת היא עכשיושגם
 אות ב' מימן חמד שדי בם' כדאיתא הוא פמודבוראי
 בבית שיושבת כל זה ולפי וכו' קמ"ו ובמימן ד"הז'

 לה ונותנים שומה שהיא אמרו והרופאיםהמשוגעים
 אותו יעגנו למה שומה שהיא הדברים וניכריםרפואות
 יכול וכתובה מזונות בלא אף לגדשה ובצדיךבחנם

 דאף ביהודה, הנודע בשם עוד ממיק י"א ובמימןלנ*שה,
 עליה שעכרו כיון אבל ממחלתה שתתרפא להיותדיכול
 ואין אחדת אשה לישא לו מותר נתדפא ולא שניםשלש
 קשה דגברא דעיגון משום רגמ"ה חדם שוםעליו

מדאיתתא.
 הותד דיו~יג אחד בודאי טעמים הנך מכל זהולפי
 על חוב שמר עוד וישליש ארצות ומשלש רבניםממאה
 ותום' כתובה עבור ר"מ )200( ר"מ מאות שנימך

כתובה
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 דהיינו ביהודה מהנודע החומרות נטי ויעשהכתובה
 בשבועה להולכהיתחייבנמי שליח ביר הגט השלשתלבד
 אזי חדש גט לה 5יתן מחויב לכשתתרפא כתב יריע5

 הראשונה. אשתו ע5 אחרת אשה 5ישא 15 מותרביראי
 מסיק מ"א סימן נפש משיבת בם' רבניםוהמאה
 מדרבנן צולבא דבשם ש% אלא רוקא 5או רבניםדמאה
 מהכל ראיה שם והביא רבנים מאה לחשבון יע5היכונה
 ע"ש, וכו' אנשים מאה א5א רבנים שם זכר רלאבו

 ובכל דוקא 5או דדבנים כיון 5הק5 יותר נראהולע"ר
 צורבא דבעינן 5יה מנא אנשים א5א רבנים הוזכד 5אבו

 א5א פשוטים אפילו ממש אנשים מאה איטאמדרבנן
 חשובים אנשים כו55 אנשים דלשון לומר אנוצריכין
 תמיד נחשבים דהם מרבנן 5צורבא הוי כוונתוובודאי
 אמע- במרינתינו כן אם 5הכי אראתן חשובים5אנשים
 לארם נחשב בוראי הוי שבת מח5ל שאינו מיריקא
 מי בודאי ולכן המה שבת מח5לי רובם בעו"ה כיחו~וב
 ובודאי חשוב לאדם פה נחשב בודאי שבת מחל5שאינו
 אנשים. המאה בין רגמ"ה חרם 5בט5 יצורףחתימתו
 סימן אה"ע סופר בחתם מבואר ארצות ש5שו5ענין

 ע5 מ5כותו שתפשוט אדום מלכות בעתירה ראטורן
 הוי והעיקר שוטה גט יכתבו לא אז הכי כו5והעולם
 ושינוי מיוחדים חקים 5הם יש אשר ארצותש5ש

 5ש5ש נחשבים המה אחד מ5ך תחת אפי5ומשפטים
 גא- לה יש סטייט כ5 הא ובמרינתינו עכ"ל,ארצות
 ע5יו גבוה מוש5 שום אין ש5ום ובשעת מיוחדווערנער
 המה נחשבים בודאי מיוחדים ומשפטים חקים 5הםויש

 וקתימות המאה לח5ק צריבין אין ונטי ארצותלש5ש
 נמי מסוים מסמד אחד לכ5 שיש כ5 א5א ביניהםבשוה
 עשרה רהיינו בעיני נראה מסוים ומספר עכ"5,סגי

 עשרה נמי ומהשני אחר לסטייט הפחות ל%חתימות
 המאה להש5ים השלישי מסטייט והשארחתימות
 רבנים ש5שה ביניהם יהא הפחות ו5כ5חתימות
 חשובים אנשים והשאר ע5יהם לסמוך רראויםמובהקים
 שבת שובתי אנשים או מרבנן צורבא כמו יקראואשר

 אשתו על אשה 5ישא יכו5 אזי אמעריקא ארץבפה
 והצ5חה ברכה רק רגמ"ה חרם ישום ע5יו ואיןהראשונה

 הכא נטי מסיק יצחק עין בם' עור ועיין השמיםמן
לה5כה.
 בענין האחרונים רפסקו ה5כה 5פסק רק הוי זהוכ5
 יצחק עין ר"ספר הידוש ב5א המדרש בית אין אב5זה
 5הש5יש רהצריך הנ"5 ביהורה הנודע ע5 תמה ב'סימן
 ואינה חרש נט 5יתן צריך וכשתתרפא הש5יח בידנט

 ו5זה השליח ביר המוש5ש הגט ידי ע5 5הנשארשאה
 תוע5ת ראין כיון גט להשליש צריכין למה ע5יותמה
 בשוטה כיון פ5וג לא בחצום א5א לתרץ דרך 15 ואיןבזה

 התורה מן מגורשת הוי עצמה ו5א גיטה לשמורהיודעת
 להרמב"ם וגירשה ובעבר מגורשת אינה מדרבנןא5א
 תיקנו 5הכי נירושין בת מקריא כן אם מגודשתהיא

 לגרשה חייב שתתרפא ד5אחר שגיח ביד הגטלהש5יש
 רגמ"ה חרם ע5 א' רגע אפי5ו יעבור ש5א כרימיד
 הכנה וצריך חרש גט 5כתוב צריכין והיה הש5שהוב5א
 באה"ע הוא וכן רגמ"ה חומ ע5 כך בין ויעבור 5זהוזמן
 מדרבנן א" מגורשת גדיעכר ו' סעיף קי"טסימן
 להש5יש נמי גמורה בשוטה אף תיקנו פ5וג 5אומשום
 מגורשת. אינה התורה מן אפי5ו הכא הגםהגט

 שימות ידוע ה5א ר"ר זה 5כ5 אנו צריכין 5אולע"ד
 הבא הוי דהגמ' דפירוקו כ"ג סימן ח"מ חלקמהרי"ט
 שליח 5עשות א5א המש5ח דעת אין דמי5תא .דסתמא
 עביד מציא ד5א אב5 השתא עביד דמציבמילתא
 שעושה פריש אי אבל שליח לשוייה דעתו איןהשתא
 שיעשנו 5עשותו עכשיו יכול שאינו דבר ע5 ש5יחאותי
 מהני הדבר 5עשות יכול יהא המש5ח שגם בזמןהש5יח
 הא קונשטאנטיני חכמי דהרעישו מאי זה ולפיעכ"5,
 5גרשנה בפירוש ש5יח עושין אנו רעכשיו מידי קשה5א
 הבעל גם הא ההוא ובזמן ממח5תה, שתתרפאבעת
 ביהודה הנודע פסק שפיר הא ?ה ולפי 5גרשה,יכול

 ליתן צריכין מקום ומכ5 שליח ביד גט 5הש5ישרצריכין
 ד5א י"ב דף בנזיר התום' י5דעת לחוש מחדש נטגם

סבירח
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 שיקאגא, פה תרע"ז שנת מקץ לם' ג' יום רתום' פירש גופו מהרי"מ רגם כמהרי"מ להומבירא
 שאחעט, ידידיהשאול לחוש אנו צריבין בן אם הנ"ל, מברתו על פליגיהנ"ל
 נאראריץ. א' בקאנג'החופ"ק מחרש גמ ליתז נמי צריבין ולכן התומפת לרעתגם

 כ'סימן

 מארקאווימץ חיים מאיר ב"ר רור ר' לפני באבאשר
 שנים עשרה משלש יותר טאשתו ינפרו4 איךבשאלתו
 אותה למצוא איך ממנה נשמע ולא מקומה מבירואינו
 במבתבי שמע וגם קרא מקורם שנים עשרהיבערך
 א, ומני בערכעותיהם גמ רהשיגה המרינה שלעתים
 וישראל משה ברת פמורין וגמ ממנה וקרא שמעלא
 הנ"ל רור ר' הבעל והשתדל ממנו בקשה ולא השיגהלא

 ברורים ערות ירי ועל מערבעותיהם גמ נמיוהשיג
 ריני על משגחת אינה גאלרא שלו רהאשה איךהעירו
 אינה גם בפרהכיא שבת שמחללת לבד בללישראל
 גמ להשיג רק והשתרלה המבילה לביתהולכת

 וגם מעולם השתרלה לא ברת וגטמערבעותיהם

 ברת גמ ירם על להשיג הבעל אחי אצלהשתרלה
 רב הוא אחר שאח בפרמ הארץ בל בררך להלהושיע

 מארקאוויץ יצחק ליב אריה ר' שני ואחבפימסבורג
 החשובים בתים מבעלי נמנה והוא סימיבקאנזאם
 הארץ כל בררך גמ להשיג לו משיעים היובוראי
 אחרת אשה ולישא לילך הנ"ל רור ר' של רצונוועבשיו
 יום בבל ויושב לברו הארם היות מוב לאמשום

 להיות יבול ולפעמים מעבירה רקשים עבירהבהרהורי
 רירא אלא לבטלה זרע שכבת בהוצאות נכשלשיהא
 תרופה למצוא איך הרל ממני בקש ולבן רגמ"המחרם
 האנושה.למנתו

תשובה
 ובאם הרמ"א בתב ה' סעיף ק"מ מימן הע,רבאבן
 שח,רה הגם אחר ירי על גמ לה וזיבה מומרתאשתו
 לאשה הרין והוא אחר לגמ צריבה אינה כך אחרבה

 ויש אחר ירי על גמ לה וזיכה בעלה עלהנאמרת
 על בנאמרת רוקא שמואל הבית ופירש בזהמחמירין
 ס"ק תשובה ופתחי עכ"ל, במומרת ולא מחמירבעלה
 הראשונה לריעה אפילו בתב מאירות פנים בשםז'

 גימה תקבל אם לן ירוע ואינו לפנינו באינהרוקא
 אבל לה היא ,בות מסתמא אמרינן אזי לא אומרעתה
 בוראי גימה לקבל רוצה שאינה וצועקת לפנינו היאאם

 רוקא לן ירוע באינו ואמ אחר ירי על מגורועתאינה
 עב"ל, רת על בעוברת ולא בן הדין זנות מחמתבנאסרה
 ית על דעברה רק ערים לנו ריש דילן בעוברא ,הולפי
 אחר. ידי על גמ 5ה לזבות אמור עלמא לכולי בןאם

 השתרלה למה להבין אנו רצריבין ליתא זהואבל
 דעתה בוראי )קירמ(, שקורין מערבעותיהם גמלהשיג
 מבע5ה להשיג מזונות רמשום אחר לאיש להנשאהיה

 להינשא היה רעתה ובוראי גמ בלא לתבוע להעריפא
 גט להשיג נמי השתרלה לא למה בן אם אחרלאיש
 להיות שהוחזקה ביון בוראי אלא וישראל משהברת

 רתעוב
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 וכררך ישראל לריני משגיחה אינה רת עלעוברת
 גט שמשיגים וכיון בעו"ה באמעריקאהחפשים

 שם ועושים בערכעותיהם נמי הולכיםמערכעותיהם
 וראיה כלל ישראל לריני משגיחים ואינם שלהםחתונה
 גמ שקבלה אחרי יטנים העשרה משך רכללרברינו
 אשר הבעל לאחי לא מבתב שום כתבה לאמהקארמ

 סימי בקאנזאם בעלה לאחי ולא בפיטטבורג רב גםהוא
 לבעל ניטת כבר ובוראי מבעלה גמ גם להשיגלהשתרל
 מחמת ובנאטרה זנות, ממעם לו היא אטורה כן אםאחר
 אחר ירי על גמ לה לזכות מותרין עלמא לכולי האזנות
 רגמ"ה. גזר לא גוונא האי רבכימשום

 ב' חלק אה"ע טופר בחתם מצאתי לרברינווראיה
 ועוברת בפרהטיא שבת מחללת מרשעת באשה א'טימן
 ונתפטה במנה לפרי רצחה ולבטוף חמורים איסוריםעל

 האמורים בבית יושבת להיות רינה ונפטקהלמלכות
 לגרשה יכול רמלכות רינה פי ועל שנים עשר שניםמשך
 ולכן בשנים רך הוא והבעל רוצה הוא אם כרחהבעל

 רת פי על אשה עור לישא היתר לו ליתןשאלתו
 5התיר ופטק כרחך בעל 5ה 5גרש רהיינו הס'תורתינו
 הטחמירים פומקים מיעומ ראף כרחך בעללגרשה
 חל אזי תעשה ואל בשב ולכן ילרה ולא בשהההיינו
 תעשה ואל בשב לעקור לחכמים כח ויש רגמ"החרם
 יחמא בוראי אשה בלא כזה רב זמן שיעמוראבל
 שבת לחלל שמומרת כיון לזה ומצורף וכו' ועשהבקום
 לגרשה ויכול 5בעלה אטורה יהא בוראי התורהולכל
 לו ומותר רגמ"ה חרם כאן אין ובוראי כרהךבעל
 רמצינו אנן ניחזי ועכשיו עכ"5, אחרת אשהלישא
 רציחה ואולי במנה לפרי שהרגה לפי שאני דהתם5ומר
 כולה התורה 5כל לעוברת היא מוחזקת רבוראישאני
 לגרשה אטור רת על בעוברת מאירות פנים רעת האועור
 מאירות פנים רעת שם הביא 5א הוא ובאמת כרחהבעל
 בין רמחלק סופר החתם של הטברא מקום מכ5אבל
 טברא הוי בוראי אשה בלא לישב לבין ילרה ולאשהה
 היינו המחמירים הפומקים מיעומ דאמ רכתבטובה

 לרינינו ראיה הוי בוראי ע"ש, וכו' ילרה ולאבשהה
 החתם מרברי ועור רנמ"ה גזר לט גוונא האירבכי
 משום הראשונה כריעה הוי רהעיקר מוכח האסופר
 היינו המחמירים פומקים מיעומ כי לזה ונוטףרכתב
 מקילים פומקים ררוב מינה משמע ע"ש, וכו'בשהה
 לבעלה בנאטרה ראף הראשונה כריעה הוי רעיקרמשום
 גמ. 5ה לזכותיכול

 מעם מאיזה הוי הפומקים רמחלוקת אנן ניחזיועור
 אי סמטא משום אי נשים שתי לישא שלא רגמ"הגזר

 אפשר ואי נשים לו ירבה פן ראיטורא ררראמשום
 ט"1 סימז מהרי"מ בשו"ת /והובא במיפוקםלעמור
 קממא משום הוי המעם רעיקר כתב שמואל והביתע"ש,
 ראיטורא רררא משום ולא כ"א ט"ק א' בטימןעיין

 ראיכא היכא בזה מינא נפקא כתב משהוהררכי
 חשש רליכא כיון הפסיר לא המקי5 בתקנתאפלוגתא
 ומכאן הזמן כלה כבר החמישי אלף אחר ובפרמאיטור
 להתיר רשאי אתה ואין להחמיר שנהגו אלא אינוואילך
 תורה רין על מעמירין טפיקא במקום ולכןבפניהם
 משלש יותר מכעלה רנתפררה כיון רילן ובעובראעכ"ל,
 נמצאת איה מקומה את ירענה לא וגם שניםעשרה
 יבוא שמא משום ואי הכא שייך קממה איזה כןאם

 קטמא של המעם שייך יהא ואכתי עמו לרורעכשיו
 פי על הלא מערכעותיהם גמ שקבלה כיון ליתאזהו
 משום ואי בעלה עם לרור אטורה רמלכותארינא
 ותלך בעלה עם שלום ותעשה לפה תבואשמא

 בערכעותיהם קירושין פעם עור 5קבלבערכעותיהם
 השנייה אשתו עם קמטא של הטעם שייך יהאואכתי
 דלא מלתא הוי הא חרא 5יתא זהו אבל בינתייםשנשא
 דת על שעוברת כיון ועור רבנן בה גזרו ולאשכיחה
 לישא לו מותר בוראי ולכן לבעלה אטורה היאהלא
 וישראל. משה כרת אחרתאשה

 א' סימן אה"ע חלק יצחק בעין. איתא זה עלויותר
 ברחה בעל לה מזכין גמור רבזבות ה'ס"ק
 רלא היכי ואף כ55 5מחות יכולהואינה

טהני



מיםתפארת
 אשה לישא לכע5 מתירין נמי עבורה הנט זיכוימהני
 דהיכי מהרי"ק בשם ש5מה החמדת דברי פי עלאחדת
 אשה דאינה כיוז נשים שתי בכלל אינו ע5יודנאסרה
 עכ"ל, רגמ"ה גזד לא גוונא האי בכי בודאי לוהראויה
 שבת לחלל. האשה דמוחזקת דילן במפיקא זהולפי

 והפשי החמורה נידה באימור לו ולהכשילבפרהסיא
 לנו יש כן אם עליו אמורה היא בודאי ישרא5מדת
 בחתם עיין מתה כבר שמא אחד בדבר מפיקותהרבה
 באשה היה והשאלה צ"ט מימן ב' חלק אה"עמופר

 וכתב שלה החתונה אחר שנים שתי מבעלהשבדחה
 מתה כבר שמא אחת כדבר מפיקות הרבה לנודיש
 יש נמי והכא ע"ש, חיותה מקום לביתה באהטדלא
 מדלא מזו טובה מברא לנו ויש לטפיקא זאת להשובלנו

 שהשתדלה כשם כדת גט להשיג הזמן כלהשתדלה
 רב שום אין כי ידוע וזאת מערכעותיהם גטלהשיג
 מהממשלה הרשיון שקבלה קודם גט דימדרבעולמ
 ממשלה בדיני גט להשיג השתדלה מתחילהבודאי
 השתדלה ומדלא כר"ת גט להשיג להשתדל זהולאחר
 לה דמוקמינן לומר תמצא ואם דמתה לחוש לנויש

 ואזי דתה חמירה אולי לן ממפקא אכתי חיבחזקת
 בחתם נמי עיין אחר ידי על גט לה מזכה דהבעלדינה
 דאית שם שדחה ומה למפיקא זאת ומחשב שםמופר
 זאת הוי דילן בעובדא אבל צדקת בחזקת לאוקמילן

 חיישינן בודאי דת על עוברת דהיתה כיון גמורהמפיקא
 גמור זכות 5ה הוי זה ולפי צדקת חזקת ממנה ואזלהלה

 5אשת נחשבת עוד יהא דלא אחר ידי על גט להלזכות
איש.
 תמצא ואם החרם זמן כלה שמא מפיקא לנו ישועוד
 עבירה במקום שמא לן ממפקא אכתי הזמן כלה 5א)ומר
 ו' מי' אה"ע מ"ת ביהודה הנודע כמברת רגמ''ה גזרלא
 ולפעמים עבירה בהרהורי נכשל אשה בלא שיושבדמי

 זאת והחזיק שם מופד בחתם עיין ממשבעבידה
 מזה ויותר ע"ש, וכו' נאמד לזה בד"ה גמורהלמפיקא
 זית מפד כשם כ' מימן אישת מערכת חמד בשדהעיין

106יידיהכ'
 שנית ורביה בפריה לעמוק המצוה עיקר אחדעניינים שני לנו דיש ודביה פריה במצות 5יה וממפקאוענן
 נקרא עומק שאינו ומי בת או בן להוליר המצוהתכלית
 בכשרון כצדיק הוא מוליר ואינו שעוסק ומירשע
 הינו גזר נמי מצוה במקום מהרי"ם שכתב .ומהמעשיו
 אבל ילדה ולא עמו ששהתה המצוה תכליתבמקום
 ורביה בפריה לעמוק יכול שאינו המצוה עיקרבמקום

 בפריה לעמוק יכול ואינו ממנו שברחה די5ןכבעובדא
 דבכי מודה עלמא כולי כלל אשה לו אין דהאורביה
 די5ן בעוברא כן אם ע"ש, רגמ"ה גזר לא גוונאהאי
 רנמ"ה. גזר לא בודאי המצוה בעיקדדהוי
 רגמ"ה גזר נמי גוונא האי בכי אף לומר תמצאיאם
 משום הוי טעמא דעיקר גזד לא לפניו באינהשמא
 הכי שייך קטטא איזה לפניו דאינה וכיון כהנ"לקטטא
 ויהא כך אחר הראשונה האשה תבוא שמא משוםואי

 בא 5א הזמן משך דכ5 שכיחא דלא מילתא זהוקממא
 ולא שכיחא דלא מילתא זהו קטטא ויהא תבואועכשיו
 מהני להתירה ספיקות כמה דיש וכיון רבנן בהגזרו
 ספיקא ספק בכללי בש"ך כדאיתא חזקה במקוםאף
 ואף חזקה במקום אף מהני מפיקות דשלשה כ"חדין

 בין חילוק דאין להו דמבירא יעקב ומנחת חדשלהפרי
 נמי דהוי היכי אבל מפיקות לש5שה ספיקותשני

 למלך המשנה בשם חזקה במקום אף דמהני דדינאספיקא
 חזקה במקום אף מהני דדינא מפיקא בג' שםומוכח
 ו' אות כ"ד במעיף שם חמד השדי ממיק כןע"ש,
 דילן בעובדא שכן ומכל ע"ש, וכו' תורת זאתד"ה

 ע5 עוברת 5היות מוחזקת דהא 5ה לית צדקתדחזקת
 לחרם ליתא בודאי הנ'ל מפיקות הרבה לנו וישדת

 נמי איתא וכן גזד לא בודאי גוונא האי ובכידגמ"ה
 ברור כן על ד"ה באה"ע נ' מימן ח"א יצחק עיןבם'
 מאה להתיר צריכין בנשתטית דוקא שם ודעתולדינא
 כן מעידין ברורים עדים ושני במורדת אבלרבנים
 מורדת שכן ומכל רבנים. מאה בלא אף להתיריכולין
 ע"ש. רבנים מאה בלא 5הקל יש ביחד דת עלועוברת

הגם
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 בשואל מצאתי שוב ו"ה ס"ח רף חמר שריהגם
 להתיר אם רינא צייתא ולא שנים כמה במוררתומשיב
 היתר בלא כרחה בעל לגרשה או אחרת אשה לישאלו

 וממיק מפיקא מפק מטעם להתיר ורצונו רבניםמאה
 לא רעתו ולכן מהני לא רבנים מאה היתר ראפילושם
 שהרור מפני אחרת אשה לישא ולא כרחך בעללגרש
 כבר באמת אבל ע"ש, בנשתמית רק להתיר ואיןפרוץ
 חיישינן אם מאר נכון ומעמו שם חמר השרי עליוהשינ
 האיש לתקנת נחוש לא איך לעגנה שלא האשהלת"נת
 דקשים עבירה בהרהורי ימיו כל ויושב מפשערחף

 כרבים הלכה אלא הוא השם מן לא ולכןמעבירה
 - עכ"ל. במוררת בשופישמתירים
 ע"ז במימן רהא לרברינו ראיה להביא לי נראהועור
 עלמא לכולי חורש י"ב לאחר במוררת הרמ"אכתב
 פאת והרב בר"ה שם חמר השרי וכתב מוררתהויא
 להתיר אין מוררת במתם אף להלכה וממיק וכו'גנב

 רעת הוא וכן מוררת באינה אף להתיר ריבואומשום
 במררה ושהתה חוד"ט כ"ח במררה בעברה אבלמהרי"ק
 אשה לישא ל1 מותר ובוראי הוא שכיח רלאמילתא

 סעשרה יותר רעברו רילן בנירון כן אם עכ"ל,אחרת
 לו ומותר כמוררת היא נדונת הא חי היא אפילושנים
 דכתב הגם רבנים ממאה היתר בלא אחרת אשהלישא
 התראת לאחר רוקא חורש מי"ב ההיתר רמוניןשם
 שנים כמה עליה עברו אפילו ב"ר התראת רבלאב"ר

 הוי לא הא רילן ובעובדא ע"ש במוררת הוי 5אבמררה
 אבל כמורדת חשבה לא הא כן אם מב"ר התראהשום
 אכל כמוררת "שבה לא הא משום נהי ליתאזהו

 להתיר לע"ר נ"ל בוראי לעיל דחשבנו שלנוממעמים
 את להשליח יזכה מתחילה אלא רבנים מאה בלאאף
 הפעם עור לשליח וליתן מירו ליקח כך ואחרהגמ

 מקום בכל לגרשה שיכול בפירוש להולכה שליחויעשנו
 לא ראם מפק בלא לידה בהגיע ושיתירנו כרישימצאנה

 בפתחי זאת כל כמבואר ברבר איכא חששות הרבהכן
 כתובה נמי וישליש ע"ש ח' מ"ק ק"מ מימןתשובה
 תקבל גיטה לקבל האשה שתבוא בעת כתובהותום'

 לירח יום כ' ב' יום ובעה"ח שלה, ההתחייבות כלנמי
 מימק קאנזאם פה לפ"ק תרע"גתשרי

 דפה. הרב שאחעט, ידידיהשאול

 כ"אמימי

 גאלרשמיין שלמה בן אויזיג רור ר' לפני באכאשר
 רבירה קילא סאשתו שנפרר איך קאלאראראמרענווער
 רמתקרי אריה ירידיה בת קילא דמתקריאשאמיא
 עניני בכל טו שמררה מפני שנים שמונה לערךיריריה
 איש בין השייכים רברים משאר והן מתשמיש הןמרר

 כי מזה זה לגמרי שנפרדו שנים כשלשה וזהלאשתו
 מר' אביה עם ררים שלה הילרים רהיינו ניתהבני

 בפני רירה לה יש קילא מרת וזוגתו ביחרגאלרשמיין
 לשנה קרוב )קטרמ( שקורין מהממשלה גמ לו ושעצמה
 אייזיק רור ר' דחייב מהקארמ רין הפמק ויצאשלומה

 כל לחודש ר"ט 85 מך מזונות עבור לה לשלםהנ"ל
 שנים משמונה הזמן משך וכל שלה גלמורה משךימי
 בזיונות מבל שלא שלימה שבוע היה לא כמעמהנ"ל
 שלשה ולערך המופר על לכתוב שאין ממנהגדולות
 שלום קהלתינו אנשי עשו שלנו זמן מקורםשנים
 אויוו גירשה למחרתו כי נפשינו לראבון אבלביניהם
 ולבקש לילך שהוכרח ער גרולות בבזיונותמביתה
 להזרקק מארצינו הגרולים מהרבנים למכתותרופה
 הרל לפני כן גם ובא הנ"ל, מצרתו לפטור איךלזה

 אבל ביניהם שלום לעשות נמי ונמיט לו להזרקקהח"מ

לראבון



 סיפז.תפארת
 שלשה ש5 ב"ד וישבתי בידינו עלתה 5א נפשינולדאבון
 קא5אראדא מדענווער דמתא והרב הח"מ אנכירהיינו
 ודברנו 5פנינו ובאה 5ה וקראו בתורה ג' מופ5נ עודעם
 ניניהם שלום 5עשות היה ורצוניט מוסד רבריעמה
 בתנאי אב5 חרשים שלשה משך ע5 דהיינו האופן זהע5

 ו5עמוד וישרא5 משח כדת 5פניו אשתושתהא
 הצדק יהא מי עם 5השגיח הצדדים משניאפוטויופסים

 אזי הנ"5 קילא מ' האשה עם רהצדק דישגיהובאם
 אלפים חמשה סך 5ה 5שלם הנ"5 אייזיק רוד ר'מחויכ
 חודש 5כ5 ר"מ 86 הקארמ 5ה דמסקו הסך 5בדר"מ
 האשה מחויבת אזי ש5ה בע5ה עם יהא הצדקוכאם
 .שום בלא גמ ולקב5 ד"מ א5פים חמשה לקב5קילא

 ע5 דיחתמו 5מעשה קודם ותנאי בעולם ב55עיכוכ
 התרצה אייזיק רוד ר' והנה הנ"5, התנאים 5קייםהנייר
 זוגתו אבל האי5ו התנאים לקיים שמו לוותוםהומי"ד
 לחתום דצתה 5א ואופן ענין בשום הנ"ל קילאטרת
 בשום תקבל 5א נמי אמרה וגמ הנ"5 התנאים5קיים

107יףיך4י1ןכ'א
 רכוש כ5 עמה יחלק שבע5ה באם מענה מתחילהאופן
 אפילו אמרה ו5בסוף נימה תקב5 אזי כח5ק חלקשלו
 תקבל 5א נמי שבעו5ם וזהב כסף כ5 בעלה 5ה יתןאם
 עינינו ראות ולפי הנ"5 התנאים ע5 לחתום ולא גטשום
 איש עוד והוא ימיו כל אותו 5עגן רק דצונה ח"מב"ד
 ועלתה ש5ו בדינו לעיין הזרהקט ו5כן לימיםצעיר

 באמת הכי האנושה 5מכתו תרופה למצוא איךבדעתינו
 יש וה5א ישרא5 בנות 5תקנות דק חש לא ד"גחרם
 נלמור יושבו שלא ישרא5 בני עבור נמי לדאוג5נו

 ממנה קמנים בנים נמי 15 דיש רי5ן בעובדאובפרמ
 משרתת 5החזיק והוכדח אותן שיפרנם מי 15ואין
 חשר משום ב5י5ה ו5א ביום רק אותו משמש היאאבל

 והרחמנות 5ביתה הו5כת היא בערב שמיניתובשעה
 על מאתנו היתר 5בקש בא ולכן למאור ער ע5יונדולה
 תרופה איזה 5מצוא 15 יש אם הק' תורתינו דתפי

 דת פי על נמי שיכול כדי רגמ"ה חרם מאיסורשינצ5
 אחרת. אשה 5ישא הק'תורתינו

תשיבה
 בעלה שמנעה האשה ס"ב ,!'ז פימן אה"עבש"ע
 מפני אותה ושוא5ין מורדת הנקראת היאמתשמיש

 מדעתו 15 יכו5ה5הבעל מאסתיהוואינו מררהבאמרהמה
 ותמו5 כ55 כתובה 5ה אין גגרשה הבעל רצה אםוכו'

 כ5לם בעלה משל נומ5ת ואינה וכו' הקיימיםב5אותיה
 שעשה שאמרה מפני 5צערו כדי מבע5ה מררה ואםוכו'
 בקיצור פירש וכו' מב"ר 5ה ש51חין וכו' וכך כךלי

 ע5יה מכריזין כך ואחר במרדה 5עמוד שלא להרמתרין
 ואחר מורדת שהיא מדרשות וכבתי כנסיותבבתי
 במרדך עומדת אם הפעם עור ב"ד 5ה שו5חיןהכרזה
 חודש י"ב ער נמ 5ה נותנים ואין וכו' כתובתיךפפטדת
 מהני 5א חרש י"ב ו5אחר הרמ"א וכתב מזונות להואין

 בזמן אומרים ויש וכו', כתובתה אברה א5אחזרתה
 חדש י"ב 5ה משהינן לא נשים ב' נושאים דאיןהזה
 אשה 5ישא 15 מתירין רוצה ובאינו לנרשה רוצהאם

 אחרת אשה 5ישא 15 5התיר שאין חו5קין וישאחרת
 דבארוסה לארוסה נשואה בין 5בסוף וחי5ק עיקרוכן

 15 ומתירין ישא אחרת אשה או כרחו בע5יגרשנו
 חרשים י"ב לאחר אב5 חרש י"ב תוך רווקא 5יונראה
 כרחה בע5 נמ ממנו 5קב5 צריכה 5נרשה רוצה הואאם
 האשה ביר כח ראין אחרת אשה 5ישא 15 מתיריןאו

 ח"מ בשם שמואל ובית להורות נראה וכן 5עו5םלעגנו
 הזה בזמן אחרת אשה 5ישא לו מתירין ראין אףכתב
 לישא 15 רמתירין היכא זה ו5פי כרחה בע5 מגרשהאבל

אשה
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 כדחה בעל 5גרשה ל1 דמתיריו שכן מכל אחרתאשה
עכ"5.

 אפילו דבר ראשית דילן בעובדא אנן ניחזיועכשיו
 מרדה נמי ביניהם שלום קהלתם אנשי דעשובשעה
 ביניהם שלום רעשן הלילה בזה בתשמישבבעלה
 בבזיונות מביתה אותו גרשה דפסח א' ביוםולבמוף
 מוח?קוצ היא כן אם הספד על לכתוב שאיןנדולים
 י"ב לאחר כתב הא והרמ"א תשמיש מחמתלמורדת
 וצריכה שלה חזרה מהני לא לגרש רוצה 'הוא אםחדש
 אושה לישא ל1 מתירין או כרחה בע5 גמ הימנולקבל
 זההא ו5פי ע"ש לעולם לעגנו האשה ביד כח דאיןאחרת
 באמת לפנינו מרוצה ואףבתהא שלה החזרה מהני5א

 מהני לא נמי וישראל משה כדת אשתו טעכשיולהיות
 לצערו רק כוונתה האמת לפי ובפרט שלההחזרה
 משך בו דמרדה משום בעה"י שנבאר כמו 5עו5םולענגו
 עלמא. לכולי 5מורדת היא ונחשבת שניםשמונה
 דף אישת מערכת חמד בשדי כתב הלא תימאוכי
 כתב יומף ממה הרב וכו' נגב פאת והרב ד"הס"?
 התרו לא שאם התראה מזמן- מונים חדש הי"בשאלו
 מתידין אין במרדה שעומדת זמן כמה שעבר אףב"ד
 עכ"5, ואילך מהתראה חדש י"ב שעבר אחראלא
 ביניהם שלום שעשו דמעת איריא לא הא משוםאבל
 שמע ולא ב"ד בה התרו מביתה אותו גידשה כךואחר
 מלא בפה אז ואמרה שנים משלשה יותר עברלקולם
 מורדת הויא הא כן אם בעולם אופן בשום גט תקבלהלא
 בשם להלכה שם הביא הנ"5 חמד והשדיגמורה

 אף וכתב שנים לארבעה קרוב אשתו במרדההדשד"ם
 דיש מהרי"ק כרכתב להתיר אין מורדת במתםאם

 בזו מקום מכל תבשילו בהקדיחה כן גם שיתידולחושי
 לחוש דאין פשיטא שמרדה מעת שנים אדבעהשעברה
 תקן לא ושמא הזמן כלה שמא מפיקא מפק לנוויש
 י"ב אחד אבל חדש י"ב תוך דוקא ושמא מורדתבשום
 כתב הפ"מ ובשם דגמ"ה תקן 5א כזאת במורדתחדש

 התיר 5א מהרשד"מ הגם חדשים כ"ח לאחדבמורדת

 שעברה כיון מקום מכל שנים לארבעה בקרובאלא
 הוא שכיח ר5א מילתא במךדה ועמדה חדשיםי"ב

 אחרת אשה 5ישא הפ"מ בנדון התיד אימפקאומהי"י
 דהמורדת כתב והרדב"ו להתגרש ממכמת שהיתהאף

 כתובתה כדי ל1 ויש ורביה מריה קיים אפילובבעלה
 לגרשה חייב ואינו עליה אחרת אשה לישא יכולוכו'

 הי"ב מונין אי הפוסקים מחלוקת הביא ולבמוףמקודם
 מונין התראה מקודם אפילו או התראה משעתחדש
 המרד מזמו דמוניו הפומקים 5דעת אף לבמוףוממיק
 רשות ב"ד שיתנו צריך מקום מ% "תראה משעתולא
 לגרשה שלא לקונסה להם בנראה הב"ד בדעתותלוי

 קודם אף לישא לו יתירו אחרת אשה לישא 15ומתירין
 שום דאין באופן הוא אם ממיק ולבמוף שלהגירושין
 אחרת אשה לישא 15 להתיר יש אותה לגרשמציאות
 עלמא כולי ובזה ב"ר של מהתראה חדשים י"בבעברה
 כשאפשד אלא ומשיב השואל החמיר דלאמורים
 עכ"ל.לגרשה

 מזמן עברה הא דילן בעובדא אנן ניחזיועכשיו
 לגרש לה אפשד אי הא ועוד שנים שלשה ב"דהתראות
 גיטה תקבל דלא בפנינו אמרה דהיא בעולם אופןבשומ
 בדבר מפיקות הרבה נמי לנו ויש בעולם אופןבשום
 שמא כלה לא לומד תמצא ואם הזמן כלה שמאמפק

 בסתם גם לומר תמצא ואם רגמ"ה תיקן לאבמורדת
 שלשה בעברה שמא הנ"ל כמהרי"ק תיקן נמימורדת
 ביהודה דהנודע ועוד רגמ"ה תיקן לא במרדהשנים
 גזר דרגמ"ה להמוברים א" כתב ו' מימן אה"עמ"ת
 דשהה ורביה פריה בביטול היינו מצוה במקוםאף

 והוי אחרת אשה ישא שלא וגזר ילדה ולא  ש1יםעשרה
 וגם באחדת ודביה פריה מצות לקיים תעשה ואלבשב
 במקום אבל לבנים יזכה לא מאחרת גם שמא מפקהוא

 שאינה אף אשה 15 שיש דמי גזד 5א בעבידהשנכשל
 מקום מכל ודביה פריה מצות מקיים ואינו בניםבת
 בהרהורי נכשל אשה בלא שיושב מי אבל מעבירהניצול
 להתיר אין לדעתו כי ~מוף וממיק יום בכלעבירה

בזה
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 שמנה יושב שכבר כיון אומר אינו לאיטור וגםבזה
 לו שיתירו רבנים מאה ימצא ואם אשה בלאשנים
 טפיקא עור לנו יש הא זה ולפי עכ"ל, בידו אמחהלא

 עבירה וחשש קלקול דאיכא ועשה קום במקוםשטא
 ובארבע בדבר- טפיקות ארבע לנו ויש רגמ"ה גזרלא

 ברף שם חמר השרי מטיק הלא רגמ"ה בחרםטפיקות
 וכו' בחרגמ"ה טפיקא טפק דאיכא והיכי ד"הט"ז
 ע"ש לקולא אזלינן עלמא לכולי טפיקות בר' שםמטיק
 רגמ"ה. לחרם ליתא בוראי רילן בעוברא זהולפי

 פעמים כמה ב"ר לפני דאמרה רילן בעובראובפרמ
 לעולם לארם להינשא רצונה אין כי לגימה צריכהראין

 לא ולכן ממנה חפשי שלה לבעלה לתן שלא רקורצונה
 ביניהם שלום ולעשלת הנ"ל התנאים על כן גםחתמה
 להיות רצונה אין כי לכל מבורר רצונה אין נמיאמרה
 בעלה את בפנינו קיללה אחת פעם ולא בעלה עםבשלום
 רצונה בודאי הכתב על להעלות שאין נמרצות.בקללות
 האשה ביר כח ראין הרמ"א כתב והלא ימיו כללצערו
 בודאי מעמים הנך מכל לע"ר נראה ולכן לעולםלעגנו
 חמר בשרי איתא ביאור וביתר רגמ"ה לחרםליתא
 רגזר רנימא אף שם ומטיק ב' ט"ק כ"ד טימןשם
 ויוכל לעולם אשה בלא כשיושב אבל מצוה במקוםאף

 גזר לא עבירה ובמקום ל"ת כמה ממש בפועללעבור
 ימיל כל לצערו רק הוי רדעתה חזינן הא והכארגמ"ה
 ממש חבובעבירה או עבירה בהרהורי יכשולובוראי
 לחרגמ"ה. ליתאבודאי

 נפשי שאהבה את מצאתי שלי במפדיםובחפשי
 קרוב בבעלה במוררת פ"ב טימן מ"ת רע"אבשו"ת
 הנ"ל הרשר"ם רברי שם והביא שניםלאדבעה
 הוא חמא בידו הטעכב ואררבא שם ומטיקבשלומות

 יותר רעריף נראה רכאן ובנרון שם רע"א מטיקולזה
 דאויה אינה בערכאות נמ ולקבל בערכאותרלילך
 נוונא האי ובכי אחרת אשה מלישא מעוכב הוא'שיהיה
 צריך ראין להלכה מטיק ולכן רגט"ה תיקן לאבוראי

105יריריהכ'א
 שהלכה רי 5א רילן בעוברא זה ולפי עכ"ל רבניםלמאה

 *די ע45 בוראי בערכאות נמי גמ קבלה אלאבערכאות
 שום עליו ואין אחרת אשה לישא לו מותר רבניםמאה
 השמים. מן והצלחה ברכה רק כללהרם

 לא או רבנים ממאה היתו בטוררת צריך איהנה
 בזה ליה רמטפקא יעקב נחלת בשם שם חמדהשדי
 ומתירין רבנים מאה צריך אין גמורה במורדתומטיק
 ורעח ע"ש, רבנים מאה בלא אחרת אשה לישאלו

 ישיג באם להלכה שם רמטיק הנ"ל ביהורההנודע
 ע"ש ברבר אמחה לא אני אזי רבניםמאה
 גמורה מוררת התם הויא רלא משוםפירש
 היתר צריכין אין גמורה.בוראי במוררת אבל זהולפי
 כהנ"5 גמורה מוררת הוי הא דהכא וכיון רבניםממאה
 כיון אבל רבנים ממאה להיתר צריכין איןבודאי

 בעוברא הצרכתי ולכן ברבר מחמיר ומשיבדהשואל
 וכן הריעות לכל לצאת רבנים ממאה היתר נמידילן
 הריעות לכל רלצאת הנ"ל חמד השרי בזהממיק

 הרבר שיציע ואחר רבנים ממאה היתר ישיגבמוררת
 היא כי ברורים בטעמים ויבינו הדור גדולילפני
 כלל לחוש אין ההיתר על ויטכימו יתירו גמורהמורדת
 ו~טתירים המ'ל מה~מק"ם ונכברים כרביםוהלכה
 לצאת ולכן עכ"ל, "לז התנאים פי על במורדתבשופי
 וגביות חקירות אחרי כן נמי עשיתי הריעותלכל
 כמה ומהם הורה מופלגי ממאה חתימות קבצתיערות
 משלש רהינו ארצות ומשלש ישראל וגרולירבנים
 מסוים ומטפר ממש משולשים בעינן ולאטמיימם
 חתימות השאר השלישי ומהטטיימ טטיימםמשני
 והתחייב חתימות מעשרה פחות לא טמיימםומשאר
 וישלישו כתובה ותום' הכתובה על בשמר עצמואת
 החתומי הב"ר אצל מונח יהא והשטר שליש אצלגמ
 שום "יו ואין אחרת אשה לישא לו טותר אזיממה
 השמים. מן והצלחה ברכה רק כללחרם

 טיטי קאנזאם החופ"ק שאחעמ, ידידיה שאולנאם
ונאם
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 החופ"ק מאנדעלאווימש, ציון בן - ,טקוטונאם
רענוועי.'
 דין מדענולער שאחעמ דובער ב"ר אליהוונאם
רפה.

 באה"ע ג' מימן יצחק עין בשו"ת מצאתי זהאחר
 רבנים מאה צריך אין במורדת לרינא 5במוףומסיק
 יש כן וע5 המוררת 5אשה לזכות הגמ הש5שתו5א
 היו 5א זה ולפי עכ"5, דבנים מאה ב5א במורדתלהק5
 דממפקת משום א5א רבנים מאה חתימות כאןצריכים

 שהוא מפני בו מררה 5הכי שמענה בבע5ה במורדתלי
 איש להיות ~יו שיקב5 ובאם בו וכיוצא שבתמחלל
 5א או מורדת הוי אי בו תמרור 5א אזי אלהיםירא
 ירא איש יהא אי אמרה דלא הגם רילן בנידוןוהכא
 מחלל שאתה מתם אמרה אלא בו תמרוד לא אזיאלהים
 איש יהא אי5ו 5היות יכו5 זה ו5פי מביתי צאשבת
 כיון נמי 5היות ויכו5 בו תמרוד 5א אזי א5היםירא
 מפיקא מטעם ולכן לעולם עליו מאימה שבת מחללדהיה
 כהנ"ל, חתימות מאה 5קבץפמקתי
 רכ5 אומרים יש .רמ"א כתב מ"ג ע"ו מימןבאה"ע

 מחוקק הח5קת ופירש לדבריה אמת5א נותנת באינהזה

 מיירי 5עי5 ופירש ב' מסעיף ע5י מאום דין עלדקאי

 ו~טתלע בנותנת אבל לרבריה. אמת5א נוהגתבאינה
 לה י שראיי רבריה שכנים לב"ר וציבויםלדבריה-
 טמונו ומכ5ה ישרה בדרך הו5ך .שאינו אזתו5מאום
 כרין לה . לדון ו5א הגאונים כהקנת לה, רנינןאזי

 וכו' בגמ היוצאת רע5מא אשה בכ5 ודהטההתלמוד
 ותום' כתובה לה ריש אלא פירשו 5א דהש זוה ולפיע"ש,
 איני באמרה גמ לקב5 5ה כפינן אי פירשו 5אאב5
 שיהא בתנאי עמו 5דור רצונה אלא שלי הנט לקב5דוצה
 תקבל 5א כשר יהודי יהא ש5א ממה וכ5 כשריהודי
 האי בכי מורדת הויא אי מהו עמו לדור תהא ו5אגימה
 אם אפי5ו 5היות ריכו5 פירש מורדת הוי 5א איגוונא
 נתנה שעיניה מפני עמו תדור לא נמי וחרר יראיהא
 ולכן לה ישמע 5א שהוא שיודעת מפני א5אבאחר
 אב5 יותך ממון מך איזה ממנו ולפעו5 5צערו כןטוענת
 וראוי רבריה שכנים יכירו יב"ד רבעינז כיון 5ינראה
 ואדרבה גיטה לקבל 5ה כפינן 5א בוראי בולמאום
 למומב תחזירנו מרדה ידי לל דאו5י עבדה קאמצוה
 לפה תער"ג כם5יו 5חדש ימים טי ג' יום בעה"חו5זה

 קא5אראדא,דענווער
 שאחעט, ידידיהשאול

 מא. מיטי קאנזאםהחופ"ק

 כזבמימו

 לדרכו הלך והיבם שמאל ברנל בהלצה הדחק ושעת בדיעבד היתר איזה בישנמתפקתי
 דינו. מה ולכן להמת היה לא אחר ואח מהחלוץ מקומו יודעין דאין לעולם עגונהונשאר' אזי מהחלוץ ימין ברגל חדשה חליצה וצריכה פמולה דהחליצה ובאם טקומו יודעיןולא

תשובה

 זה אחר מכשיר אליעזר ר' גרים להרמב"ם משניות פמולה ה5יצתה בשמאל חלצה ק"ר רף יכמותבמם'
 ובפירש"י בגמ' א5יעזר ר' רגרים הרש"ש בהג' מצאתי ובפידוש רילן בגמ' גרסינן כן מכשיר א5עזרור'

ולא
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 מינא ונפקא כן הגיה למה ברבר טעם שום נתןולא
 ר' הוא כרי ו' רא נרה במם' כראיתא בזה איכארבה

 רק אמרינן וזאת הרחק בשעת עליו לממוךאליעזר

 ר' אמרינן ז' ברף ושם אלעזר ר' על ולא אליעזר ר'על
 מתלמירי רהוי התום' ופירשו הוא שמותיאליעזר
 נמי רגרם ברא"ש ועיין כוותיה הלכה ואין שמאיבית
 רבגמ' אליעזר ר' ברבריו להגיה לע"ר ונ"ל אלעזרר'

 ובמשנה אליעזר ר' בהריא הרא"ש שם נריםבחליצה
 בלילה ח~יצה על בין חכמים עם אליעזר ר' פלינירילן
 ור"א פימלים חכמים בתרווייהו בשמאל הליצהובין

 בוראי אליעזר ר' בחרא נרמינז אם ובוראימכשיר
 אליעזר ר' גרים בלילה וכיון אליעזר ר' נמיבאירך
 אנן האיך ולהלכה אליעזר ר' 3רים נמי בשמאלבודאי
 מהו. בשמאל חלצה אםפסקינן

 בחלצה רהרמב"ם כתב כ' רא ברכות במם'הצל"ח
 והא פמול או כשר אם בהלכותיו הזכיר לאכשמאל
 רהתם בימין רחולצין ו' הלכה יבום ר' בפרקרכתב
 רינו מה זכר לא בריעבד לפמול אבל בלנתחילהמיירי
 חוליו אינו חתיכה ימינו שרגלו ריבם י"ז בהלכהוהא

 אין משם פמולה חליצתה בשמאל ובחלצהבשמאל
 רבעינן שאני רהתם משום בשמאל לחליצהראיה
 רמצי ובעינן עעמור צריך אמירה רבשעת ואמרועמר
 לעמור ראוי אבל עמירה מעכב ראינו ואף לכרעיהדחי
 אב5 מעכבתו בילה לבילה הראוי רכל משוםבעינן
 בריעבר להיות יכול בשמאל וחלץ חתוכה רגלובאין

 בחליצה בהלכותיו הזכיר רלא והא כשירה.חליצתו
 רממפקא אני אומר לא או כשרה חליצה אםבשמאל
 רמבירא כרבים הלכה ורבים ריחיר הגם זה ברברליה
 לר' כיון אבל הוא שמותי אליעזר ר' ועור רפסוללהו
 הך מוחלפת כרחך ועל השימה מוחלפת ראמריוחנן

 5א שם הא ראזן הך מוחלפת למימר רליכארחליצה
 ור' מכשיר קמא תנא יוחנן ולר'  מעולם ארםנחלק
 בריעבר בחלצה רכשר קמא כתנא והלכה פומלאליעזר
 כתנא הלכה הוי תיפוך לא ראמר לרבא הגםבשמאל

111ידיריהנ'נ
 ואילך ורבא מאביי כבתראי והלכתא רפומלקמא
 עצמם ורבא אביי אם אבל ואי5ך ורבא מאבייהיינו
 לנן ואין קרמונים: כנגר כוותייהו הלכתא ליתפליגי
 יוחנן כר' הלכה אם ליה ממפקא ילכן ברברהכרעה
 כרבא הלכה אי רכשר 5יה מבירא קמא תנאולריריה
 בגימין הגם מהלכה בשטאל חליצה השמימ ולכןרפמול
 שמאל אלעזר רר' משמיה במערבא איתא כ"דרף

 יוחנן ר' של תלמירו אלעזר ר' ופומלת פמולהולילה
 עכ"ל. רבו נגר כתלמיר הלכה ואיןהוי

 אה"ע מ"ת ביהורה בנורע שאת ביתר ממיקוכן
 וממיק ל הנן הצל"ח רברי נמי שם והביא קנ"ומימן

 אותו וחלצו 5א או אימר הוא אם לן רממפקאבשאלתו
 כ! ועשה אימר רהוא מען כך ואחר ארם כל שלבימין
 המשודך בין התנאים שכתבו שראה לאחרבכוונה

 האמת ולפי החליצה על ועירער החלוץ באלמשורכת
 שהוא הגיר שלא מה כן עשה ובמרמה גמור אימרהוא
 בשוה חולקין והיבמה שהיבם הרין שידע טפניאימר
 ילכן כלום המת הניח שלא אמרה והיבמה המתבאתי
 תנאים ובשעת פמולה חליצה לה וחלץ בערמהעשה
 ישיג ואזי לבעלה מכנמת נרוניא כמה יכתבובוראי
 נמי שם והביא הנרוניא חציא כשרה חליצהעבור
 הנ"5 ברכות מם' על צל"ח במפרו שכתב מהרבריו
 ברבר מפיקות ג' לנו יש הא זה ולפי לבמוףומסיק
 ממש בשמאל רחליצה יוחנן כר' הלכה רשמאלהתיר
 כמט"ג הלכה שמא כרבא פמולה אי ואפילוכשרה
 ושמא רעלמא ימין בתר אזלינן באימר רגםוממ"ק
 לנו חיוצא ע"ש, וכו' אימר ואינו אומר הלאשקר

 נומה הרמב"ם רעת איך ליה רממפקא הק'מרבריו
 בתשובות אבל פמולה אי כשרה בשמאל חלצהאם

 וביתר מופר חתם בעל הנאון מחתנו קכ"ב מימןרע"א
 ע"א מימן ב' חלק אה"ע מופר בחתם איתאביאור
 בראב"ן רמצא רכתב מארגאליעם רא"ז הגאון עלוהשינ
 והביא כשר בריעבר ובלילה בשמאל בחלצה ק"גרף
 מרלא והרמב,ום הנ"ל ביהורה הנורע רברי נמישם

הזכיר
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 לא אי כשד אי בריעבד בשמאל בח5צה בחיבודוהזכיד
 ביהודה הנורע ע5 השינ 51?ה דכשר 15 טביראסטתמא
 תנאי תרי דמטיק. הירוש5מי רברי מהם דנעלםוכתב
 סבירא אליעזר ר' ראמר מאן לחר אליעזר רר'א5יבא

 אפשר ואי בריעבד לבטוף ומטיק פטול ו5אירך כשרל1
 משום א5יעזר ד' ע5 לטמוך דמי שפיר אחדבענין

 משום הדחק בשעת עליו לסמוך א5יעזד ד' כדידאמרינן
 הרחק ושעת בדיעבד אף ודעתו ע5יו השינ טופרהחתם
 עכ"5. פטולה ו5עו5ם 5התיד טניף שום מזה לעשותאין

 לא איך ישרא5 גדולי הנך ע5 בעיני .גדו5הופלא
 דפירש שם ביבמות להרמב"ם המשניות בפידויעראו'

 ואין מותר אינו לכתחילה אב5 בדיעבר כו5ו וזהבהדיא
 כשרה ח5יצתה בלילה בח5צו באמרו קמא כתנאה5כה
 כתב הרי עכן'ל, בשמא5 רמכשיד אליעזד כר'ו5א

 בשמאל בה5צה פסו5 בריעבד אפילו בפירושהרמב"ם
 טבירא בודאי הרמב"ם ש5 בדעתו 5הו מטפקאומאי
 הזכיר דלא הא 5ומד אנו צריכין כרחך ועל דפטו155

 דטמך משום פטו5ה בשמאל דח5צה בהדיאבהלכותיו
 וחלע חתוכה הימינו בדג5ו איתא ושם י"1 הלכהע5

 רשמא5 5ח5צה ירעינן שכן כ5 ומכח פטולהגשמא5ו
 זה ו5פי חתוכה השמא5ו דרנ5ו הנם התם דמהדפטו5
 מקום ומכל לימינו נם נחשב השמאלו רנלו אצ5והא

 חליצתו בודאי דעלמא שמאל בדנ5 שכן מכלפטו5ה
 אלא עמידה מטעם ש5ו הפטו5 הוי 5א זה ו5פיפטו5ה
 פטו5. ח5יצת ש5 פטו5ממעם
 הדמב"ס ש5 דעתו לפשוט מהכא לע"ד נדאהו5כן
 15 רמטפקא כ"סום פטו5 בדיעבד גם בשמא5בח5צה
 אפי5ו כשד אי בשמא5 ח5יצה מכשיר א5יעזר דר'הא

 לכתחי5ה אבל כשר בדיעבר דוקא ד5מא או5כתחי5ה
 ונדאה רוקא בימין לח5וץ דצריכין מודה אליעזר ר'גם
 בשמא5 ררבנן טעמא מאי רפריך רי5ן מגמ' 5פשוט5י

 ממצודע רג5 רנ5 י5פינן עו5א אמד פסולההליצתה
 דגל יליף 5א אליעזר וד' ימין כאן אף ימין להלןמה
 הך יליף דלא כיון אנן ניחזי ועכשיו ממצודערנ5

 מנא כן אם מעצמו שוה .גזידה דן אדם ואין שוהגזירה
 א5יעזר 5ד' ובוראי לריעבד לכתחילה בין לחלוק5ן
 ימין כברנל שמא5 בדנל 5ח5וץ יכולין 5כתחי5האף

 בשמאל חלצה אמדו דהא פטלל בדיעבד אףו5רבנן
 מחדש חליצה וצדיכה משמע בדיעבר אף ופטולהפטו5ה
 כ"סמע וחו5צין חולצין א5יעזר ר' בדברי נקט רלאוהא
 זהו אכ5 דיעבר לשון דהוי חלצה ונקט רכתחי5האף
 בריעבר דאף ררבנן כחו 5אשמועינן 5ן דאתי5יתא
 דפסול. כוותייהו רהלכתא משוםפטול
 וח5יצה יבום ה' פ"ד המגיד בהרב מצאתי זהאחר
 5יה דנמרין 5או אי נמי ימיני ודנל רכתב ו'ה5כה

 כתיב ר5א ויד שמא5 ש5 אפילו מכו~ירין היוממצורע
 עכ"5, ז"5 הרשב"א כתב וכן לכתחי5ה ואפי5ו לןמנא
 5דידיה בודאי ממצורע י5יף ד5א אליעזר 5ר' זהולפי
 זה ולפי מלשמאל 5ימין מעלה שום ואין יד כם4הוי

 מחליצה דינו הרמב"ם השמיט למה הצל"ח שלקושיתו
 ע"ש, וכו' בדיעבר דינו לאשמועינן 5יה והוילכתחילה
 אלא זה אין בימין ו5ובשו ו' בהלכה רכתב הגםבשמאל
 להרמב"ם מנין הק' דבריו 5הבין זכיתי 5א רמרשותי
 ממצורע רנ5 רנ5 רי5יף משום כרחך על בימיןדלובש
 לכתחילה בין חילוק אין הא כן אם ממצודע דיליףוכיון

 מהגם' כ"סמע כן דהא פסו5 בדיעבר אף. ובודאילדיעבר
 בדיעבד אף להכי ממצודע רג5 רג5 ילפי ררבנןביון
 שמאל בודאי שוו( גזירה הך .ליף ד5א א5יעיד ור'פסול
 הנ"ל המניד הרב וכדפידש נינהו כהדדי תרווייהווימין
 זה ולפי ע"ש כימין שמאל הוי ממצורע דיליף לאואי
 5הזכיר צריך 5מה בימין דנוע5ו אחד פעם דבתבכיון
 בודאי ממצורע די5יף כיון פטו5 דבדיעבד פעםעור

 כדפירשנו. פטולבדיעבד
 דפירש הא המניר הרב ש5 דכוונתו 5מימר 5יכאוהא
 אפילו מכשירין היו. ממצורע דגמדין 5או א* ימיניורג5
 ולא בדיעבד דוקא כשר דיהא יהא כוונתו שמא5ש5

 כגא כתיב ר5א ויר 5בטוף דמטיק 5יתא וזהו5כתחי5ה
 עכ"5, ז"5 הרשב"א כתנ וכן 5כתחי5ה ואפי5ו5ן

ולי



סימזתפארת
 יד כמו הוי טמצורע גמרי לא אי ימיני רגל זהולפי

 וראיה ימין כרגל שמאל רגל כשר לכתחילה אףונודאי
 בעי יוחנן ר' הנ"ל יבמות בירושלמי מצאתילדברי
 מעכבת הימנית אומר תמן אליעזר דר' שיטתיהמחלפא
 תמן יוסי ר' אמר מעכבת הימנית אין אמרוהכא
 ימנית כתיב דלא הכא מעכבת הימנית ימניתדכתיב
 אליעזד לר' בהדיא חזינן הרי מעכבת הימניתאין

 אמר דהא שמאל ברגל לחלוץ יכולין לכתחילהאפילו
 הרמב"ם וטדכתב כלל מעכב דאינו משמע מעכבתאינו
 דפסלי כרבנן לו סבירא כרמך על ימין לרגלדחולץ
 ב~יעבד. אפילו שמאלבחליצת
 רג5 לו בנחתכה י"ז בהלכה פעם עוד דכתבוהא
 בלאו הלא קשה זה ולפי שמאלו בחליצת דפסולימינו

 לאשמועינן יי למה ותו פסול שמאל חליצת בכלהכי
 הוי ימינו רגל לו בנחתכה אמינא רהוי ליתא זהואבל
 אתי להכי דכשד אמינא והוי ימינו השטאלול"ה

 בשמאלו וחלץ ימינו רגל לו בנחתכה דגםלאשמועינן
 היה לא אכתי זה לתירוץ דהצל"ח וקושיתו פפולנמי

 לאמד ליה והוי במשנה המפורש דין לדלוגלהרמב"ם
 ,אבל עכ"ל הימין נחתך אפילו פטולה בשטאלוחלצה
 דחולצין להרמב"ם לו מניין לחקור דצריכין ליתאיהו

 ורבנן אליעזר דר' פלוגתא דלבד יטין ברגללכתהילה
 ימין ברגל דחולצין ביבמות מקום בשום נזכראינו

 הוא בא חליצה מצות דאמרינן פירקין בסוףואדרבא
 מעל נעלו והלצה החליצה עניני כל שם וטיפרוכו'
 רגל מעל נעלו וחלצה שם כתב ולא ע"ש וכו'רגליו
 דגל דבעינן מקום בשום נזכר לא הא זה ולפיימינו
 ליה דיהיב ק"ג בדף יוסף דרב ומטעשה לכתחילהימין
 דאמר אומר יום4 דב ליה ואמר דשמאל סנדלאאביי
 ראמר אימד ומירש"י אמר מי לכתחילה דיעבדרבנן

 בדיעבד כשרה חליצתה בימין שמאל בשלבמשנה
 בשל 5חלוץ דבעינן מינה משמע אמר מילכתהילה
 במנעול חלץ ואפילו הקפיד לא החנעול ע5 אלאימין
 אין משם ליתא זהו אבל כשר נמי ימינו עלשמאל

118יריריהנע
 לאשמועינן 5ן דאתי א5א דוקא ימין רגל דבעינןראטק
 וזה 15 הראוי נע5ו בגמ' ודרשינן נעלו דבעינןהגם

 דיהא אמינא והוי שמאלו לרגל רוקא ראוי האהמנעול
 כשר בדיעבד 5אשמועינן לן אתי מקום מכלפסול
 ימיט' בנעל ליה וחלץ שמאלו ברגלו הדין הואובאמת
 שמאלו סנדל אביי ליה דנתן כיון כן לא דאם כשדנמי
 להקשות טפי יוסף לרב הוי כן אם בשמא5 יחלוץדלמא
 פסול בדיעבד אפילו דבנן ואמרו בשמאל יחלוץדלמא

 יוחנן כרבי נמי 5יה סבירא יוסף דרב מינהולהוכיח
 כשר בדיעבד להו סבירא ורבנן השיטה מוחלפתדאמר
 מאי זה ולמי כשד דוקא בדיעבד בפשיטות אמרלהכי

 או כשר בשמאל חליצה אי להרמב"ם ליהמספקא
 דהא כשר בודאי הלא הנ"ל הצל"ח של לפירושופסול
 ש5 דבו הוי יוסף דרב רבו כנגד כתלמיד הלכהאין
 לח5וץ דוקא דצריכין מכאן ראיה אין כרחך ועלרבא
 טגמ' וטריא השקלא קאי המנעול על אלא ימיןברגל
דילן.
 ממולים ולילה שמאל כ"ד דף בגיטין דאיתאוהא
 אי האחין על פוסלת נטי אי פ5יגי אלא עלמאלכולי
 חליצה דשם וכו' מסולה בשמאל חלצה ופירש"ילא
 ממצורע רגל רגל דיליף בהכשירה נעשית שלא אלאעלה

 בהא למימר מצינו לכאורא ע"ש, וכו' יטניתדכתיב
 הוי פירושו ופוסלת ~סולה לו דסבירא דמאןפליגי

 משום האחין על פוסלת אבל לכתהילה דקדפסולה
 ומאן עלה חליצה דשם כשרה חליצה הויבדיעבד
 דבשמאל לו סבירא פוסלת ואינה פסולה לודסבידא

 אינה ולכן חליצה שום הוי ולא פסולה בדיעבדאף
 כלל ח5יצה שום . הוי דלא משום האהין עלפוסלת
 אחרון אף לו סבירא הא יוחנן ר' רהא ליתא זהואבל
 פסולה דחליצתו לו סבירא הא זה ולפי פוסל אינונמי

 ופידש השיטה מוחלפת יוחנן ר' אמר וביבמות5גמרי
 הך מוחלפת כרחך דעל היכרח ידי על הנ"להצל"ח
 כשר בשמאל חלצה לו סבירא קמא ותנאדיבמות
 קשיא יהא זה ולפי עלה חליצה דשם משום כרחךועל

דר'



יריריה כ'בסימןתפארת114
 אלא יבמות ממם' יוחנן ר' על גימין ממם' יוחנןרר'
 אחרון אף אמר בנט הגם בהא הא תליא 5א כרחךעל
 בגט הוי פמולה רקתני הגם לו מבירא הרי פוסלאינו
 ר' להבי ופום5 פמולה הוי בחליצה אבל פומלואינו
 שמאל בגיטין אמר יוחנן ר' של תלמירו רהויאלעזר
 על יפלוג לא הסתם מן משום ופוסלת פמולותולילה
 לא הא וחבמים אליעזר רר' ובפלוגתא ר~ו יוהנןר'

 בשר אי אלא לריעבר לבתחילה בין חי5וק שוםנזבר
 בריעבר אף פמול אי לבתחילה אף בשרבתרווייהו

 וחבמים אליעזר ר' של פלונתייהו לפרש רק קאי והםפמול
 ברגל רחולצין הנ"ל 1' בהלבה רבתב הרמב"םאבל
 אף שמאל ברגל רחליצה לו מבירא ברחך עלימין

 המשניות למירוש מהבא ונמתייעה פמולבריעבר
 נמי משמע ובן פמול שמאל ברגל דחליצהלהרמב"ם
 לאו אי נמי וחליצה רכתב הנ"ל המניר הרבמרברי
 של אף מבשירין היו ממצורע וגמרינן רנלורבתוב
 אפילו ממצורע רגמרינן עבשיו אבל משמע ע"ש,שמאל
 בשמאל. חליצה ממולבריעבר
 ואין ראמר רהרמב"ם רהמשניות פירושוואולי
 אף רמכשיר הוי פירושו רמבשיר אליעזר כר'הלכה

 רגל חליצת בעינן לבתחילה אלא שמאל ברג55כתח.5ה
 משמע מבשיר בהיותו ראמר הק' רבריו .משמע וכןימין

 אבל בשר נמי שמאל ברגל גם בריעבר אבללכתהילה
 לקצר הרמב"ם ש5 רררבו קשה רלבאורא ליתאזהו

 ולבתוב לקצר אלא ברבריו מאריך הבא ולמהדבריו
 אליעזר בר' ולא בלילה קמא בתנא לא הלבהדאין

 הפומל הוא ומי המבשיר הוא מי ירענא והויבשמאל
 אמר הוי ראי 5ומר צריבין אלא רילן משנה עלרקאי
 הפומל הוא ומי המבשיר הוא מי ידענא הוי 5אהכא
 בין בהריא מפרש להבי להוא ממיך הא יוהנן ר'רהא
 כרחך ועל פסולים בתרווייהו בשמאל וביןבלילה
 ראין בהריא אמר להבי תיפיך לא ראמר כרבאמפרש
 כר' ולא בלילה כשרה חליצתה ראמר קמא כתנאה5בה
 הוי רהעיקר ביון זה ולמי בשמא5 רמכשירא5יעזר

 הא הנ"ל רהצ5"ח ומפיקא תיפיך לא ראמרכרבא
 היינו ואילך ורבא מאביי בבתראי והלכתאראמרינן
 רבו על פליני נומו ורבא אביי אבל שלאחריהםמרור
 ביון אבל ע"ש לא אי כוותייהו הלכתא ליתשלהם

 לא ראמר כרבא ותני המשנה אפיך לא הארהרמב"ם
 ואין שמאל בחליצת רפמלי רבנן הא ולרבאתיפוך
 הוא שמותי א5יעזר ר' ועור רבים נגר ביחירהלבה

 בין חילוק שום אין הא ולרבנן הנ"ל הצל"חברפירש
 זה ולפי הם פמולים ובתרווייהו לריעברלבתחילה
 לחליצה וצריכה היא פמולה החליצה רילןבמפיקא
חרשה.
 רא"ז הגאון מהרב החירוש לפנינו נשאר אבתיאבל
 בשרה בריעבר בשמאל רחליצה הראב"ן בשםמרגליות
 בתב א' סימן אחרית יבין בקונמרם אהרן משחתובם'
 הראב"ן בשח נמי כתב יבמות על שלמה שלרהים
 הישר במפר תם ור' בה"נ רגם נמי ובתב בןהנ"ל
 הליצה אי שלהם חליצה במירור ה?בירו לא נמישלו

 פ5פל מרגליות והרא"ז לא או בשרה בריעברבשמאל
 ר' כרי ו' רף בנדה ראיתא הא לבמוף וממיקמאור
 בבל5י י"ר וה'2"ך הדחק בשעת עליו לממוךאליעזר
 רהרשב"א כהב"ח רלא מסיק רמ"ב :מימןהוראה
 הוא בררבנן רוקא אלא תורה באימור אפילומתיר

 ולזה הרחק בשעת עליו לממוך אליעזר ר' כריראמרינן
 גם רבים נגר רבים ראיבא רהיבי הנ"5 הראן'זחירש
 ברי אמרינן נמי תורה באימור ראפילו מורההש"ך
 רהוברחנו ביון הבא 51בן הרחק בשעת ע5יו לממוךר"א
 הוי כן אם אליעזר בר' להו מבירא נרה ממם' רבנןגם
 הראב"ן רהתיר הא נראה יה ולפי רבים נגררבים

 ונמי בריעבר אלא ריעבר במתם מיירי לאבדיעבר
 על סמבינן אזי אחר בענין אפשר ואי הרחקשעת
 מבירא נמי מנדה רבנן רהא חרא שמאל רגלחליצת
 ורבנן השיטה מוהלפת לומר יש וגם אליעזר בר'להו

 כרי אמרינן בוראי גוונא האי בבי רבשר להומבירא
 שמאל. ח5יצת על הרחק בשעת עליו לממוך א5יעזר.ר'

אבל



סימןתמארת
 אף ודעתו עליו השיג שם סופד חתם הגאוןאב5
 5עשות אין אחד בענין אפשד ואי הדחק ושעתבדיעבד
 שלו יסודו ועיקד החליצה 5התיד כ55 סנימ שוםמזה

 דהיה למע5יותא תרתי נמי והוי דרבנן באימורדדוקא
 הוי בחליצוץ אבל עונות נן שעברו ועוד בצורתשנת

 היחיר ע5 לסמוך אין בודאי בדאודייתאפלוגתייהו
 מגדו5י הוי הראב"ן ועוד הו5קים דרביםבמקום

 נודאי הנ"ל דעתו את הביא מהם אחד ואיןהראשונים
 מהם אחד ואין שכתב מה הנה ע"ש ע5יו לסמוךאין
 דעתו הביא שלמה ש5 הים הלא דעתוהביא
 הוא ברי אמרינז ד5א תודה איסוד בין שחי5קומה

 דרבנן באיסוד אלא הדחק בשעת עליו לסמוךאליעזר
 הדחק בשאת אליו לסמוך אליעזר ד' כדי דאמרינןהוא
 5סמוך אמרינן ולא תורה אימוד הוי הא בחליצהוהכא
 חמד שדי בם' דאיתי אב5 הדחק בשעת אפי5ועליו

 ילימ בגמ' הגם בשמאל דחליצה ע"ב כלל ח'במערכת
 הוי דלא מוכח מהרמב"ם אבל שוה מגזירהלפסולה

 הרמב"ם נתן שם כ"1 במעיף משום פסולה מדרבנןדק
 אי כלום עשה 5א אי ח5יצה אינה דכותב היכןכללא
 דכתוב והיכן מדאורייתא הח5יצה פסולה כלוםאינה
 וכיון ע"ש 5החמיד מררבנן רק הוי הח5יצהפסולה
 ברגלו בשמאל בחליצה י"ז בהלכה הרמב"םדכתב
 מדרבנן א5א הוי לא פסולה חליצתה חתוכההימנית
 ממצורע רגל דרגל להרמב"ם ליה מנא 5ו קשהולזה
 בצל"ח דמצא לבסוף וממיק גמורה שוה גזירה הוי5א
 אי פסולה אי בשמאל דחליצה הנ"ל ברכות מם'ע5
 אי דפמלי כרבנן הלכה אי להרמב"ם לו מספקא5א
 הוא שאני הימנית רגלו ובנחתך דכשר אליעזרכד'

 התורה מן פסול באמת והוי כהנ"ל דפמול 5ו-דמבירא
 קמא ותנא מדדבנן א5א הוי לא שמא5 ח5יצתאב5
 ממפקא א5א התודה מן ממש הוי דפומל א5יעזרדר'
 ספיקא מטעם 5הכנאסר 5א אי כוותייהו ה5כתא איליה
 ע,זש.וכו'

 הוי 5א בודאי להרמב"ם שמא5 בח5יצת זה51פי

116יריריהנ'נ
 גופו מופר החתם פירש הא ובדרבנן מדרבנןאלא

 בשעת עליו לסמוך אליעזד ר' כדי עלמא לכולידאמרינן
 דברי דהביא הק' דבריו להבין אנו צריכין אלאהדחק

 דכתיב חיכי ביניהם חילוק ונתן כ"ו הלכההרמב"ם
 פמולה כלום אינה או כלום עשה לא אי חליצהאינו

 5א לע"ד מדרבנן הוי פירושו ופסולהמדאורייתא
 הוי ברישא הוי והחילוק ברמב"ם זה חילוקמצאתי
 ולא קרובותיה עליו נאמרו ולא מעולם נח5צהכלא

 איפכא הוי ובפסולה להתייבם ומותרת מהכהונהנפמלה
 אב5 היטיב נחלצה ולא כנחלצה והוי לכולהוואמורה
 ואדדבא שם נזכר 5א לדדבנן מדאורייתאו;חילוק
 שבגמ' מקומות מכמה דמוכח מפרש שם משנההמניד
 ע"ש כלום אינה התורה ומן פסולה חליצהדקהני
 שמוא5 בין כ"ד דף בגיטין בגמ' פלוגתא הוי האובאמת
 ופירש"י האחין על דפוסלת משמע פמולה דלשוןדאמר
 פמולה אמר אלעזר ור' יבנה לא שוב שחלץכיון

 הליצה דשם ופירש"י האחין ע5 פומלת ולילהבשמאל
 ואנפיליא בקמן אכל נהכשירה נעשית שלא אלאעלה

 עליה כלל חליצה דלאו משום פומלת ואיןפסולות
 דלשון נימא ואי עכ"ל, בפרשה כתובים ונעלדאיש
 חליצה הויא התורה מן אבל מדרבנן דהוי משמעפמולה
 וד' שמואל פליגי במאי שם להוא קשה ותום'גמורה
 אמר איך להקשות להו הוי מפי ע"ש, וכו' בקמןאלעזר
 התורה מן כיון האחין על פוטלת דאינה אלעזרר'
 אלא יבנה כלא עליה קאי ובוראי גמורה חליצה הויהא

 בגמ' מקומות מכמה המניד כהרב העיקר הויבודאי
 ע"ש. כלום אינה התורה וטן פסו5הדקתני
 רגל דרג5 להרמב"ם מניין חמד 5השדי דקשהוהא
 על 15 קשה ולא גמורה שוה גזירה הוי לאממצורע
 להרמב"ם דילפינן בשמאלו וחלץ ימינו רג5 לונחתכה
 ילפותא הוי דעמד 5ן ומנא פמולה דחליצהמעמד
 הוי ו5א בעלמא אסמכתא אלא הוי לא ולטאמעליא
 לו סבירא דהרמב"ם לפירושינו הנה מדרבנן א5אנמי

 בשמאל וחלץ ימינו רגל ובנחתך פמולה שמאלחליצת
דפסול
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 5ן ואתי שמאל ח5יצת מטעם רק נטי הוידפסול

 ימינו שמאלו דגל ליה .הוי דעכשיו הגם5אשמועינן
 ובחליצת פסול רנמי לאשמועינן ואתי דכשר אמינאיוהוי

 ימינו דג5 ל1 וחולצין ראמר כיון אדם שלכ5שמאל
 להיות נמי ויכול פסו5ה ח5יצתו לאו באם מא5יוומובן

 כפירושם נימא אי ואפילו מראורייתאופסו5ה
 אי כשר אי שמא5 בח5יצת ליה סספקאדהרמב"ם

 ד5או להרמב"ם ליה מנא קושיתו קשה 5א נמיפסו5
 שוה גזירה 5עולם לומר רמצינו היא גמורה שוהגזירה
 מה' א' בפרק לשיטתו אזיל הרמב"ם רק היאגמורה
 תשובות בשם המגיד בהרב ועיין ב' ה5כהאישת

 שוה גזירה כמו מדות בי"ג הנ5מד דדברהרמב"ם
 ח5יצת זה ולפי ע"ש מופרים דברי רק נקראיםוכדומה
 שפיר עלמא לכולי שוה גזירה מטעם רק דפסולשמאל
 וכדפירשנו. מררבנן אלא הוי ו5א פסולה 5שוןאמר

 ביהודה הנורע לשיטת קושיתו לתרץ נראהועוד
 כר' אי דפם5י כרבנן הלכה אי 5יה מספקאדהרמב"ם
 דפסו5ו להרמב"ם מניין 5ן קשה ו5זה דמכשיראליעזר
 ממצורע רנל רגל שוה לגזירה חש ולא מדרבנן רקהוי

 ט' מפרק 5שיטתו אזיל דהרמב"ם 5ומרדמצינו
 והא שריא הספיקות כ5 התורה דמן המתטומאות
 מדרבנן רק הוי לחומרא דאורייתא מפיקאדאמרינן
 דאורייתא וספיקא נמורה שוה גזירה הוי אי אפי5ולהכי

 ושפיר מדרבנן רק 5חומרא הוי 5א הא לחומראדאז5ינן
 נימא דאי 5יתא ' זהו אבל מררבנן רק דפסולפסק

 שלא עליו טונח ימינו רגל 15 בנחתך זה ו5פיכהצל"ח
 שמא5 חליצת מטעם אחד אימורים שני בשמא5ו5הלוץ

 שמאלמשום חליצת שייךאיסור 5א דהכא נימאואפי'אי
 משום איסור איכא אכתי ימינו שמא5ו הוידעכשיו
 מטעם והי זה ולפי 5עמוד יכול שיהא ודרשינןועםד
 משום אבל מדרבנן רק הוי 5א הא שמא5 ח5יצתאיסור
 מן זה ולפי דאורייתא איסור ע5יו מונח האועמד
 כתירץ הוי העיקר כרחך ועל פסו5ה ח5יצתו האהתורה

 רק הוי ד5א שוה גזירה רק דהוי משום ש5נוהראשון
 כדפירשנו.מדרבנן
 הוי אי נוטה תורה דעת האיך בשא5תינו זהו5פי
 בעו5ם סניף שום לעשות' דאין סופר החתםכשיטת
 פסול נמי הדחק ושעת בדיעבד אפילו שמאלבחליצת

 הביא שלמה ש5 רהים הראב"ן לשימת לחושאי
 רעיקר אנן וניחזי כשרה חליצתו רבדיעבד הק'לדבריו
 ותשובתו הנ"ל מרגליות רא"ז הגאון הרב ש5פלפולו
 דפסול רמאן דסברי משום רק הוי הנ"ל סופר החתםש5

 5א ובדאורייתא פסו5 מראורייתא שמאללח5יצת
 ואזי הדחק בשעת עליו לסמוך אליעזר ר' כדיאמרינן
 דדעת פירשכו הא אבל היתר למצוא הוא חירושבאמת

 אלא הוי 5א דפסו5 שמאל דחליצת הויהרמב"ם
 ומסיק הנ"5 חמד בשדי איתא ביאור וביתרמדרבנן
 וגם הספררי גור תשובות בשם ומשיב דהשוא5לבמוף

 דה5יצה גדו5ים הרבה דרעת איתא הרדב"זבתשובות
 רגלו מנחתך והחילוק מדרבנן רק הוי דפסו5בשמאל
 הטפרדי גור בתשובות נמי איתא שמא5 ח5יצתלסתם
 ובדרבנן מדרבנן רק הוי הפסול דעיקר כיון זה ו5פיעכ"5
 לסמוך אליעזר ר' כדי דאמרינן מודה סופר החתםגם
 5הקל מילי תרי שיהא דבעינן רק הדחק בשעתעליו

 דסבר משום 5גמדי דפסול סבר שמא5 בח5יצתנהי
 כוותיה הלכתא לית בודאי בזה אב5 התורה מןדפסו5
 די5ן בעובדא וכיון מדרבנן א5א הוי 5א דהפסו5אלא
 הוי 5א הא פסו5ו ועיקר הדחק בשעת ונמי בדיעבדהוי
 ישארו ש5א חז"5 חששו דהרבה ומצינו טדרבנןא5א

 ע1ד השאלה בזו עמי יצמרף עם ו5כן עמנותבנותינו'
 א5יעזר ר' כדי מטעם להתיר סצינו מפורמם גאוןרב

 אנו אין הא רילן ובעובדא הדחק בשעת ע5יולסמוך
 להינשא דשרי בודאי ולכן הח5ו? ש5 מקומויודעין
 5עולם. היא דאסורה 5כהן 5בד אדם5כ5

 ח5יצה טיב דהם' קושיתו 5תרוצי מצינו 5הכיאדאתן
 דאמר רשמוא5 הא 5ומר נוכל זה פי 'וע5 ד"ה נ"טס"ק

 פמו5ה ואנפ5ייא קטן ופום5ת פסולה ולי5המשמא5
ואינה



סימזתפארת
 נמי דשמאל כיון ביניחם יש הילוק איזה פום5תואינה
 וטירה סמצורע רג5 רג5 רילפינן מראורייתאפםו5ה
 סביר איך קשה הכי רב5או ותירץ התורה מן הוישוה

 5הכי מסיק ק"ד ברף רגם' פסו5 שמאל ח5יצתשמוא5
 מצר מופנה דהוי הגם פסולה ח5יצה 5רבנן 5הוסבירא
 5הכי אליעזר ולר' משיבין ואין למרין הכי אפי5וא'

 ומשיבין למרין א' מצר רק מופנה רהוי כיוןכשרה
 ישמעאל רר' נופיה שמואל אמר כן'ג רמ נרהובמם'
 5הו סבירא ורבנן נהטיבין אין א' מצר מופנהסביר
 כיון לרבנן כן אם וטשיבין 5מרין א' מצרכיון

 דרבנן וקשיא כשירה שמאל ח5יצת יהארמשיבין
 להכי לומר אנו צריכין זה 51פי ריבמות אררבנןמנרה

 רמספקא משום ופום5ת פמו5ה שמא5 חליצתלשמוא5
 נמי מנרה רבנן רהא רכשירה אליעזר כר' ה5כה אי5יה

 שמא5 רח5יצת ליה מבירא 5הכי כוותיה 5יהסבירא
 אליעזר כר' הוי ה5כה שמא מפיקא מטעםפמולה
 התורה מן בוראי פמו5ה ח5יצה הוי אי אב5ופום5ת

 ען'ש. וכו' ואנפי5יא קטן כמו כ55 פוס5ת היהלא
 הוי 5א שמא5 רח5יצת בירינו רעיקר 5פירושינואב5
 מירש ועור מררבנן נמי הוי שוה וגזירה מררבנןא5א
 רהליצת 5הו סבירא פוסקים רהרבה הנ"5 חמרהשרי
 בפשיטות זה ו5פי מררבנן א5א ממולו הוי לאשמא5
 פמו5ים ואנפי5יא רקטן ביניהם גרול חילוקיש

 אנו צריכין ולא מררבנן פמו5ו ושמאלמראורייתא
 ח5יצה הוי ספיקא, מטעם ראי מפיקא ממעםלומר
 שום ואין 5חומרא ואז5ינן ראורייתא מפיקאשמא5
 בין יש חי5וק איזה קשה ואכתי 5וראי ספק ביןחי5וק
 שפיר מררבנן רק רהוי כיוו אבל קטן 5חליצתשמאל
 ופמו5 מררבנן הוי שמא5 רפסו5 ביניהם גרול חילוק*ש

 ריבמות מרבנן וקושיתו מראורייתא הוי ואנפי5יאמקטן
 יבמות דבירוש5מי 5תרוצי מצינו 5כאורא רנרהלרבנן
 ר' תנא 5חר א5יעזר רר' וא5יבא תנאי תריממקינן
 א5יעזר ור' רג5ו מרנלו שוה גזירה הך יליף 5אא5יעזר
 ונהטיבין לניין א' מצר מופנה 15 סבירא אי ידענא5א

ת2יריריהנ,נ
 בהא הא תליא ולא מילתא צהר נ55 פליגי 51א לאאי
 דר' אליבא לן מהיש רהירוש5מי נהי 5יתא זהואבל

 טרבנן קשה אכתי אקל איכא תנאי ותריאליעזר
 ברבריהם כ5ום לן הירש 5א רהירושלמי רהכאאררבנן
 והכא בנרה 'ומשיבין למרין להו סבירא כרהךוע5

 עיקר באמת אבל נמטיבין ראין להו סביראביבמות
 מ"ח בנזיר דתום' בפשישת 5תרוצי מצינוקושיתו
 ישמעא5 רר' אליבא לומר ויש וכו' 5יה מיבעי האיר"ה

 למרין א' מצר מופנה כ"ב בנרה 5יה ראיתקיימינן
 רילן מגם' איפכא התום' גרסי הרי ע"ש וכו'ומשיבין

 נזיר התום' טדברי הש"ם נ5יון שם בהריא כתבוכן
 סביר ישמעא5 דר' אלא בהיפך רגרסי מוכחמ"ח
 להיות ויכול עכ"5, א' מצר במופנה ומשיבין5מרין
 סבירא דרבנן אלא איפכא גרסי רי5ן קושיא מכחבאמת
 משיבין. ואין למריןלהו

 יעב'קץ מהנן קושיתו מתורץ יהא הנ"5ו5פירושינו
 ארם ראין כיון וקשה 5אפנויי ויצר ר"ה .כ"בבנרה
 ברף כראיתא מרבו בקב5ה א5א מעצמו שוה גזירהרן
 ואי אין קב5ה אי נפשך ממת 5אפנויי צריך מאי?"ט
 במופנה ראמרינ( לקמן וכן הוי מאי מופנה כי קב5ה5א
 בעינן ר5א מכ55 ורבנן ישמעא5 ר' פ5יגי _א'מצר
 לומר שייך 5א כן 5א ראם רוקא מרבו קב5ה שוהגזירה
 ע5מא רט5י ר5או וכרומה 5א אי משיבין אירפ5יגי
 5עי5 משמע וכן מרבו שוה נזירה 5קב5 .רצריךהיא
 מרבו קב5ה שוה גזירה בעי 5א מאיר רר' ב'בפרק
 נזירה בעי ד5א נמי הכי אין מופנה רבעי מאן וכןרוקא
 נעלם כתר"ה מהי5ת ואהרי עכ"5, מרבו קב5השוה
 גזירה ר"ה צ"ו רמ משבת התום' רברי .שעה 5פימיניה
 שהוא עקיבא מר' ו5ינמר תאמר ואם גמור 5אשוה
 מנין ~קבלה להם שהיה תם רבינו ואומר מרבוקב5ה
 החשבון ע5 יתירה היתה וזו התורה שבכ5 שוהגזירה
 עלמא לטלי 5עו5ם זה ולפי עכ"5, קיב5ה 5אלפיכך
 קבלה הוי אי 5ירע צריכין אלא מרבו קבלה שיהאבעינן

 נזירה דן ארם אין עלמא לכו5י ומעצמו 5א אואמיתית
שוה
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 הנך פליגי ובהכי מרבו קבלה בעינן ודוקאשוה

 רק מופנה הוי אבל מרבם שוה גזירה שקבלותנאים

 הוי אוי מעיבין ואין 5מדין 5הו ומבירא א'מצד
 מבירא אי אבל הג"ש בחשבון והוי גמורה שוהגזירה
 אמיתית אינה שוה נזירה הך הוי אזי ומוגיבין 5מדיןלן
 מדבו קבלה הוי ולא שוה מהגזירה בחשבון הויולא

 שקבל הג"ש קבל לא בתידא בן יהודה כר'אמיתית
 מופנה הוי אי ו5ידע 5אפנויי צריך ולכן מרבו עקיבאר'

 אמיתית מרבו הקב5ה הוי דאזי צדדים משני אי א'מצד
 הנ"5 גיטין במם' דאמד שמואל קשה לכאוראאבל

 פמולה ראמר כיון הא ופום5ת פמולור שמא5חליצת
 כן אם ממצורע רגל מרנל שוה הגזירה ליה איתהא
 אבל פומלת דאינה קטן מחליצת שנא מאי פומלתלמה

 אלא הוי 5א דפסול שמאל דחליצת הנ"55פירושינו
 שוה נזירה דהוי אגם למימר מצינו מדרבנןפמולו
 כחליצה דמיחזי משום מדרבנן פומלת מקום מכלגמורה
 דלא 5אנפיליא או איש הוי דלא לקטן דמי ולאגמורה

 אמינא הוי ונעלו איש דהוי שמאל חליצת אבל נעלוהוי
 האחין. מן פום5ת הפחות לכל להכידכשר
 ופירש"י הגם' ש5 כוונתו להבין מצינו זהולפי
 אתאי יומף דדב קמיה קאי הוה אביי ק"ג דממיבמות
 ליבם ופירש"י מנד5ך ליה הב ליה אמר לחלוץיבמה
 ופירש"י דשמאלא מנדלא ליה יהיב בוותחלוץ
 שלו שאינו דמנד5 לאביי ליה מבידא דלא עבדבמתכוין
 רבנן דאמור אימר יומף רב 5יה אמר לכתחילהמותר
 דיעבד כשרה חליצתה בימין שמאל שלבמשנה
 שלו שאין מנדל הכי אי ליה אמר אמור מי.לכתחילה

 5יה אמר אמור מי 5כתחילה מכשרי בדיעבד רבנןנמי
 שיהא ופירש"י ליה ואקני ליה הב לך קאמינאהכי
 ידע מניין להבין צריכין לכאורא עכ"ל במתנהשלו
 לחלויו דשמאל מנדל 5יה דיהיב דאביי כוונתו יוממרב
 שמאל ברגל נמי לחלוץ דאביי כוונתו דלמא ימיןברנל
 השיטה מוחלפת דאמר יוחנן כר' ליה דמביראמשום
 דנדה רבנן ונמי שמאל רגל חליצת דמכשרי הואורבנן

 למדין אי מצד במופנה גז"ש להו מבירא כ"בדף
 כשרה בשמאל דחליצה להו סבירא בן אםוכחשיבין
 5כתחלה. אף דמכשיר לעיל .פירשע הא דמכשירומאן

 יבמה דאתאי כיון קשה דלכאורא לתרץ 5יונראה
 דמשמע מנדלך ליה הב לאביי יומף רב אמר מאילחלוץ
 מצות איתא ק"ו בדף הלא לא ותו 5חלוץ רקדצריכין
 ולדידן וקוראה ורוקקה וחולצת וקורא קוראהחליצה
 אמר יומף ורב "רגל דחיצת וגם כדין בדיקהצריכין
 בודאי אלא בו ותחלרו 5יבם מנדלך ליה הב רקליה

 ולא ימין לרגל ורחצו כדין מקום קביעות היהמקודם
 מומא היה הלא יומף ורב לחוד החליצה רק חמרהיה
 יומף רב דאמר 5"א דף בקידושין כדמוכח עיניובשתי
 יהודה כר' הלכה לי דאמר מאן אמינא הוימריש
 מיפקידנא לא דהא וכו' המצות מן פטורדמומא
 בשתי מומא רק יהודה ר' פטר ובוראי ובו'ועבידנא
 פרט ראות בלא פ"ו דף קמא בבא בגם' כדמוכחעיניו
 לראות יכול הא מעיניו באחת מומא היה ואםלמומא
 להיות אפילו פמו5 הא חליצה יומף רב מידר איך כןאם
 דהמעשה הק' בלשונו רש"י הכריח ולכן בדברדיין
 דהממדר אלא החליצה הממדר היה לא יומף דרבהיה

 דהממדר להיות ויכול המנדל לו חמר היה שלוהחליצה
 אתא ולכן מנעלים לבושים היו יומף ורבהחליצה
 אפרים השער והנה יומף רב החליצה לה שיגמורהיבמה
 מחויב אי מומא רבו היה אם ליה ממפקא ע"ח מימןי"ד

 דחמרא אודניה חזי כי דקם ומאביי וכתב מפניולעמוד
 לא שעה באותו להיות דיכול ראיה הוי לא יומףדרב
 ב' חלק ידידיה בית בם' עוד ועיין עריין םומאהיה

 עריף דסומא לומר ויש ד"ה י"ט למגילהבחידושים
 ראיה הוי דילן מגמ' זה ולפי בעה"י שם שחי' מהמקטן
 לחלת היבמה באתה ולכן משנולד מומא היה דלאברורה
 להיות וכשר מומא היה 5א שעה ובאותה יוממ רב5פני
 רחוצה רגלו והיה החליצה לה ולגמור להליצהממדר
 לאביי אמר ולכן מנדל יומף לרב היה לא וכאשרכדין
 החליצה דהממדר פירש ביה ותחלוץ מנדלך ליההב

 1 שו* חיריי



סימזתפאות
 את ויזמינו ~קום קביעות בעינן דהא התליצהיגמור
 מקום בקביעות וישבו סאתמו5 שהיו והרייניםהרב

 וראה כדפירש"י שמא5 מנר5 15 נתן במתכויןואביי
 בוראי רחוצה ימינו ררגל דראה עליו והקפיד יומףרב
 אימד והקפיד ימין רג5 על שמאל מנר5 ל5בוש לונתן

 5יה ופריך 5כתחילה ולא בריעבד דכשר רבנזדאמרי
 ו5א כשר בדיעבד נמי שלו שאינו במנד5 האאביי

 הב 5יה אמר שלי במנד5 יח5וע הוא והאיךלכתחילה
 כרחך ועל שלו המנר5 יהא מתנה ידי וע5 ואקניליה

 יומף רב ירע האיך כן 5א ראם כן 5ומר אנוצריכין
 באו איך ועוד מומא היה הלא שמאל מנרל 15רנתן
 ובפרט חליצה מלמדר פמו5 סומא הלא 5חלוע5פניו
 בצדק מנוקים שב"ר כשם תני ק"א ברף גופו יוסףררב

 לי 5מה מלעיני הנמ' ופריך מום מכל מנוקים ב"רכך
 מומא היה לא בודאי א5א רפמול נפקא יוסף מרבהלא
עדיין.
 מטש שמאל רגל רחליצת מהכא למיפשמ ליכאוהא
 במנד5 ימין רג5 בחליצת אפי5ו יומף רב מרקפידפמול
 אפי5ו פמול בודאי שמא5 רג5 בחליצת שכן מכ5שמא5
 דיכו5 5עי5 כרפירשנו ראיה אין מזה ואוליבדיעבר
 עדיף שמא5 ובמנר5 ממש שמא5 רגל חליצתלהיות
 נע5ו הוי 5א רהא שמא5 במנרל ימין רג5טחליצת

 אב5 דפמו5 5עי5 הוכחנו ראיות משאר אלא 15הראוי
 5ממוך מצינו בוראי הרחק ושעת בריעבר מקוםמכ5
 כהנ"5. להכשיר מרג5יות רא"ו הגאון הרבע5

 הממדר היה לא יומף ררב מצאתי לרבריוראיה
 א5ו וכו' תשים אשר ז' דף במנהררין רהאהחליצה

 אפיקו אמר 5דינא נפיק הוה כי הונא רב הדייניםכלי
 ופירש"י ומנרלא שופר ורצועה מקל חנותתי מאני5י

 מנדל יוסף 5רב היה 5א הכי זה ולפי ע"שלחליצה
 סנדלו 5היבם שיתן מאביי 5בקש שצריך ערלהליצה
 רא5ו תשים מאשר י5פינן מקרא והלא בו 5בוששהוא

 כרחך ועג 5חליצה מנר5 נמי הוי ובכ5לם הרייניםכלי
 ראש רבה שהיה בעת היה רהמעשה לומר אנוצריכין

115יך4יך4יךשכ'ב
 שנים אותן דכ5 איתא י"ד דף ובהוריותמתיבתא
 חליף 5א לביתיה אומנא אפילו יומף דב רבהשמ5ר

אותן כל בעצמו שררה 5נהוג רוצה היה שלאופירש"י
 היה שלא פשיטא ובודאי ע"ש, וכו' רבה שמלךהשנים
 כרפירשע. מיירי ובודאי חליצהממדר
 חליצה דמכשיר דמאן 5פירושינו קשיא לאוהא
 ח5צה תני אמאי א"כ 5כתחי5ה אפי' מכשיר שמאלברגל

 דיעבר לשוו ונמי פמולה ח5יצה דיעבד לשוןבשמא5
 אפילו דפם15 חכמים משום דיעבר 5שון דתני 5ומרויש

 אפי5ו מכשיר דמכשיר א5יעזר ר' לעו5ם א%בריעבר
 יבמות על חן טצא בם' מצאתי 5רברי וראיה5כתחילה

 רמיא דין כגמר חליצה דאמר למאן 15 וקשה ק"ררף
 5כתחילה אף בלי5ה ח5יצה 5הכשיר 5יה הוי כןאם
 5ומר ויש וכו' דיעבר 5שון ב5י5ה חלצה קתניולמה
 5שון תני להכי בדיעבר גם דפומ5 אליעזר ר'משום
 נראה וכן 5כתחי5ה אף דמכשרי ברבנן גםריעבד
 דאמר אימא 5הו וקשה וכו' מתמא מוק אי ד"המתום'
 רק זאת להו וקשה אמר מי 5כתחילה בריעבררבנן
 5ומר יש רב5ילה משום 5ילה ע5 5הו קשה ולא מוקעל
 תני דפומ5 אליעזר ר' משום אלא כשר 5כתחילהגם
 ושמא5 5ילה הא אנן ניחזי כן אם ע"ש וכו' ריעברלשוז
 דמכשיר מאן ובוראי במתניתין קתני לישנאבחדא
 מומ5. בדיעבד אף דפומ5 ומאן מכשיר לכתחילהאף

 כ"ה מעיף קם"ט מימן חליצה 5ה' שמעון שבמהם'
 ח5יצת כשר יוחנן ד5ר' ה5ז ביהודה הנורע רבריהביא
 דמכשרי הוא ורבנן השימה דמוח5פת משום שמאלרנ5

 ב5ילה חליצה יחדיו במתניתין כייל 5א אמאי 15וקשה
 כשרה ו5רבנן פמו5ה א5יעזר 5ר' שמא5 ברג5וח5יצה
 ח5יצה א5יעזר 5ר' כרחך על בבות לשני נח5קוואמאי
 אליעזר לר' בשמאל וח5יצה פמו5ה אליעזר 5ר'ב5ילה
 ואין ארציעה קאי השימה מוח5פת כרחך וע5כשרה
 ח5יצה א5יעזר 5ר' טשום יחריו כייל 5א 5הכי5ומר
 דלית למאן בשמא5 וחליצה כשרה בריעבר רקב5י5ה
 5כתחי5ה אף ממצורע רגל רג5 שוה גזירה הך5יה

כשר
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 מ"ה דמ ובבכורות ואמר ועמד כתיב הלא ליתאבשר
 דכר לכל הלא ועוד בימין עמידה דמתם רש"יכתב

 צריכה ובחליצה לולב בנמילת לשמאל ימיןמקדימין
 בקרא נאמר דלא אף בימינה לכתחילה לחלוץהיבמה
 ב' חלק אה"ע סופר הוותם אבל עכ"ל, בידהוחליצה
 דכרי נמי הביא ביהודה בנודע וראיתי ד"ה ע"אסימן
 אין ואמר ועמד דכתיב הש שם וממיק הנ"לדש"י

 ישיבה ולאפוקי ישב שלא אלא העמידה עלהקפירה
 דהתם ולשרת לעמוד לקרא דמי ולא ואטר ועמד.קאמר
 דצריך מה ביד שהשירות וכשם השירות מןהעמידה
 כדכתיב בעמידה בדנל השידות נמי הכי בידלמיעכד
 הכי אבל אינשי כדעמדי עמידה ובעינן ולשרת5עמוד
 מן העמידה ואין ועמר קרא אתי ישיבה רקלאפוקי
 ע"ש, וכו' ימינו יד על ויסמוך שיעמוד דנימאהמצוה
 דיבמות הך השימה דמחלפת לומר מצינו לעולם זהולפי
 כדיעבד דוקא בלילה דחליצה משום להו כייל 5אולהכי
 דקשה והא כשד לכתחילה אף בשמאל וחליצהכשר
 לאפוקי אלא אתי 5א ועמד האי ואמר ועמד כתיב האלו

 יד על ממך דלא הגם יושב לא אם להיות ויכולישיבה
 להכי שמא5 ברגל חליצה לכתחילה אף כשרימינו
 . בהרדי להו כייללא

 לשמאל ימין מקדימין דבד לכל עוד דכתכוטאי
 ימין מקדימין נמי בקרא ידה כתיב דלאובחליצה
 שעה לפי עיין לא כת"ר במחילת אבל עכ"ל,לשמאל
 דהירושלמי והביא ה"ו חליצה ד' פרק המגיר הרבדברי
 ותופמתו ימין ביד 5היות צריך והתדה דחליצהכתב
 בגמ' משום בהלכותיו זאת הביא לא ודבינו שמאלביד
 אמדו ובגרמת כלל ימין ביד חליצה הוזכרה לאדילן
 דגמרין לאו א* נמי ימין ורגל בידו וחלצה כתיבמי
 כתיכ דלא ויד בשמאל אף מכשירין היו ממצודעליה
 עכ"ל, ז"ל הדשב"א כתב וכן לכתחילה ואפילו לןמנא
 מקדימין אין לכתחילה אף לו מכירא דילן נמ'הלא
 מאן לעולם למימר מצינו זה ולפי שמאל ליד ימיןיו

 שלו וההשגה וכדפירשפ טכשיר לכתחילה אמדמכשיד
 ליתא.הא

 גופיה דשמוא5 ווליצה רמיכ קושיתו הכאתילעיל
 במופנה ומשיבין למדין להו מכירא דרבנן בנדהאמר
 דמבירה ומאן פמולה שמא5 הליצת אמר והכי א'מצד
 מקיבין ואין למדין א' מצד במופנה לו סכירא הכילו

 קושיא מאי לכאורא ע"ש, אדרבנן רדבנן לרידיהוקשיא
 שמואל אמר הא בנרה קרמית אגכרא גכרא הניהיא
 ובגימין תיפך לא דאמר רבא הוי הא ביכמותוהכא
 דלא להו דמבירא להיות ויכול אלעזר ר' הוי האכ"ד

 משיבין ואין למדין להו מכירא דרבנן אלאכשמואל
 השיטה מוחלפת דאמר יוחנן כר' לו סכיראושמואל
 בחליצת שמואל דעת איך לחקור צריכין האמתולפי
 כ"ד בגיטיו דאיתא והא נומה תורה דעתשטאל

 פמולה חליצה חכמים ששנו מקום כל אמרדשמואל
 לפרש רק אתי דלא ראיה אין משם מהאחיןופומלת
 כיון אבל פוסלת אזי פמולה חליצה דאמרוהיכי

 דאמר כרבא אי נומה שמואל דעת איך לןדממפקא
 יוחנן כר' או פמולה להו מבירא רכנן אזי תיפךלא

 פמולה חליצה אמרו לא הא רבנן ואזי איפךדאמר
 אלא מהתם ראיה שום הוי לא הא כן אם כשרהאלא
 .אלעזר דר' משמיה במערבא איתא הכילבתר
 פמולות ואנפיליא קמן ופומלת פמולות ולילהשמאל
 אי אליעזר כר' לו סכירא אי שמואל אכל פוטלתואין

 ק"ד דמ דיכמות מגמ' ואדרכא ידעינן לאכחכמים
 אליעזר כד' לו מבירא דשטואל ראיה להכיאמצינו
 קמוספאה חייא בר דרבא מהא שמאל רגל חליצתדכשר
 כמה שמואל אמר ובילילה וביחידי בטוק עובדאעכד
 גנאי בלשון ופירש"י כיחידאה דעכיד גובריהרב

 תניא מתמא מוק אי קשיא ומאי הגמ' ופריךאמרה
 דחליצתה במתניתין ופידש"י תניא מתמא 5ילהאי

 דילן מגמ' מוכוז הדי ע"ש וכו לה קתנידיחידאה ביחיוי עביד היכי ליה קשיא קא יחידי אלאנשרה
 לא לילה על אבל יחירי על אלא קפיד 5אדשכעאל

הקפיד
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 הא א5עזר 5ר' אנן וניחזי כשרה בלי5ה אלאהקפיי
 בלילה והן בשמאל הן הם פסולים תרווייהו להואית

 שמא5 על נמי יקפיד לא ממתמא לילה ע5 קפידומדלא
 שמאל רגל דח5יצת 5ו מבירא דשמואל מינהשמע
כשר.
 רשמואל' מזה מוכח יהא אדרבא הימב כשנדייקאב5
 ואיבעית הגמן לבמוף דממיק שמא5 רגל ח5יצתפומל
 במוק שחלע וכו' 5ה קתני יחידאה נמי כו5הואימא

 סמתמא ב5ילה דפוסל כיון אנן וניחזי ובלי5הוביחידי
 מ"ק התלמוד בכל5י הגן ובכנמת בשמאל נמיפומ5
 ו5פי אימא כאיבעית העיקר הוי דלעולם ממיקצ"ז
 פמו5 שמאל רגל דחליצת לשמואל מבירא כרחך עלזה

 לכתחי5ה עביד ישמעא5 דר' כ~ון קשהד5כאורא
 5כתחי5ה כן עשה ו5מה מוק אי בד"ה התום'כדפירשו

 דמבירא כימא ואי ע"ש, למעשה ה5כה 5הורות כרחךע5
 חלע לא למה כן אם כשר שמאל רגל חליצת נמילו
 רגל דחליצת למעשה ה5כה 5הורות שמא5 5רגלנמי

 שמאל רגל דחליצת לו מבירא כרחך ע5 כשרשמאל
 לעיל פירשנו הא לדיעבד לכתחילה בין ו5חלקפמול
 דפומ5 ומאן מכשיר לכתחילה אפילו דמכשירמאן
 משם לע"ד נראה מקום מכל אב5 פומל בדיעבדאפי5ו
 ישמעאל ר' ע5 אם כי 5דייק מצינו לא דהתמ ראיהאין
 שמואל אבל פמול שמא5 דגל ח5יצת לו דמביראלחוד
 בשמאל אבל פמו5ה ב5י5ה 5ו דמבירא הנם להיותיכו5
 ממצורע רגל רגל שוה הגזירה ליה דלית משוםכשר
 מניר אליעזד ר' מפיך דלא ד5רבא לדברינווראיה
 הכי כן אם כשר בשמאל מקום מכל פמולה ב5ילההגם
 בלילה הגם לו מבירא הכי נמי דשמואל 5היות יכו5נמי
 אי ומשיבין דלמדין משום אי כשר בשמאל אב5פמול
 הירושלמי כדתירע שוה הגזירה לגמרי ליה דליתמשום
הנ"ל.
 מבירא דשמוא5 דילן מגמ' להוכיח לע"ד נראהאבל

 דפמק הא שמואל דקפיד פמול בשמאל ח5יצה5ו
 יחידאה משום אכו5הו קפד אימא ו5איבעיתכיחידאה

 דפמול 5שמואל לו מבירא כלילה גם זה ולפי 5הקתני
 שמוא5 טביר נפשך ממה כן אם כרבנן לוומבירא
 אמר י"ח במגילה טשום דפמו5 שמאל ברג5דח5יצה

 דחייש הוא דשמואל בידך ביבי דרב נקיט יומףרב
 סקלין ורבים מחטיר שהיחיד במקום ומירש"י5יהיראה

 ומזה בתירא בן יהודה בר' הלכה שמוא5 ואמרוכו'
 וניחזי המחמיר הוא שמואל במגילה דגם הגמ'הוכיח
 כן אם איפך דאמר יוחנן כר' לו מבירא שמואל איאנן
 וכיון שמאל רג5 בח5יצת דפמו5 15 מבירא א5יעזרר'

 הרבים על שמחמיד נמקום ליחידאה שמואלדחייש
 לו דמבירא נימא ואי דפמול שמואל סביר כרחךעל

 דהוי 5רבנן להו מבירא כן אם איפך 5א דאמרכרבא
 5הלכה מקום מכ5 אבל פמו5 שמא5 רגל דח5יצתרבים

 כדפירשנו. כשד בודאי הדחק ושעתבדיעבד
 חייש דשמואל אמרינן היכי למימר 5יכאוהא

 היכי אבל א5יעזד רן הוי ד5א היכי היינוליחידאה
 לא כוותה הלכתא ולית הוא דשמותי אליעזר ר'דהוי
 נדה במם' אמר דרבי ליתא זהו אבל ליחידאההייש
 להק5 הדחק בשעת ע5יו לממוך אליעזר ר' כדיהנ"ל
 מאן לדבריו 5חוש ראוי בוראי ב5החמיר שכןטכל
 היכי פ"ג דף ביבמות דאמדינן ואף ליחידאהדחייש

 אבל 5יחידאה שמואל חייש 5א מתניתיןדמתעקרא
 להו מבירא דרבנן קתני הא ד5ן במשנה אדרבאהכא
 נימא ואפי5ו כוותייהו והלכה פמו5 שמא5 רגלהליצת
 אליעזד ור' כשר להו מבירא ורבנן יוחנן כר'איפך
 עליו 5ממוך אליעזר ר' כדי אמרינן הא פמו5מביר
 מבירא ובודאי להחמיד שכן וכל להק5 הדחקבשעת
 שמא5. רגל בח5יצת דפמול5שמוא5
 אפילו דבלילה מתום' הנ"ל חן מצא דהם'והוכחה
 משום בדיעבד לשון חלצה במשנה ודתני כשר5כהחילה

 נמי בדרבנן נקט בדיעבד אפי5ו דפומל א5יעזרד'
 יבמות במהרש"א ראיתי עכשיו ע"ש, דיעבד5שון
 דמכשיר דמאן הגם וכו' תניא מתמא מוק אי ד"הק"ד

 שעשה מה מקום מכל ובלילה במוק הוא מתמאבדיעבד

כן
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 ישמעאל כר' כדמסיק כיחידאה היינו לכתחילהכן
 הק' מרבריו מוכח הרי ש, ען התוט' כדכתבו אלישעבן

 הן מצא והם' בדיעבד דנשדדוקא במתני' דתנידבלילה
 משום דיעבד לשון ונקט כשר לנתחילה אפילו טירשהא
 בלי5ה נהי כמהרש"א הוי העיקי ובודאי אליעזרד'

 דיעבד לשון ונקיט לכתחילה אף דמכשיד לומדמצינו
 שם פליגי דלא במוק יעשה מה אבל אליעזר ד'נמסום
 דמכשיר רמוק םתמא כרחך ועל וחכמים אליעזדד'

 לכתהילה במוק עביד הא ישמעאל וד' בדיעברדוקא
 דהא כמהרש"א הוי דהעיקר הגם מקום מכלכיחידאה
 לכתחילה בין חילוק ויש בריעבר דוקא הלצהרהתני
 רמכשיר דמאן כרפירשנו הוי בודאי לדינא אב5לדיעבד
 מכשיר. לכתהילה אףלרינא

 טימן שמואל דהבית קושיתו לתרוצי מצינו זהולפי
 מקורו פפולה הליצתו דבגד באנפיליא כ' ם"קקם"מ
 סביר דשמואל אלעזר ור' שמואל דפליגי כ"דמגימין
 על אוסרת ראינו םביר אלעזר ור' האהין עלדאוםרת
 באנפלאות והרמב"ם הכי נמי פליגי בקמן וכןהאהין
 למצוא דמרח קשה המגיד על אלא וכו' אלעזר כר'פםק
 עכ"ל, אלעזר כר' דפמק המעם כתב ולא להרמב"םטעם
 דהם' משום בפשיטות שפיר אתי הנ"ל לפירושינואבל
 דתירץ דרבא הוכיח כ"ב בםעיף הנ"ל משמעוןשבמ

 אנפליא ושאני מאיר כר' הכל דאתיא ק"גביבמות
 אלעזר כר' דםביר משום וטעמא פםול להכי מניןראינו
 מגין ראינו משום אנפליא ממעמ בהליצה דכתיבדנעל
 אלעזד כר' םובד דרבא וכיון וכו' אלעזר כר' םובדרבא
 זה ולפי עכ"ל, הרמב"ם כפםק שמואל נגד כמותוהלכה
 הרמב"ם לשימת מקוד איזה למצוא המניד הרבהוצרך
 פםק להכי א5עזר כר' 15 סבידא דדבא משוםדאי
 משנה דהכםף משום מםפיק לא הפעם זה אלעזרכר'

 הרא"ש בשם ו' ה' מנררים ה' פרק משנהוהלהם
 בגמ' דאיתא הא ליה מםפקא דהרמב"ם כתבווהר"ן
 דעי ורבא אביי אי כבתראי הלכה ואילך ורבאמאביי
 המגיר רהרב וביותר ע"ש, לא או בתראי בכללנמי
 דהרמכ"ם א' הלכה ממון מנזקי ג' בפרק לשימתואזיל

 ע"ש, 5א או רבו רבה נגד כרבא הלכה אי ליהמםפקא
 כר' דפםק משום מעמא אלא לן היה לא אילו כןאם

 םפיקא ממעם כן אם כוותיה פםק דרבא פשוםאלעזר
 מפרש ולכן האהים על אוםר היה בודאי הרמב"םשל
 ולא מגין דאינו משום רהרמב"ם טעמו המגידהרב
 כרבא. רפסקמשום
 שימת לפרש הצל"מ רצה איך נמי ניהא זהולפי
 פסולה אי ליה דטספקא שמאל רגל בהליצתהרמב"מ

 רהוי משום כרבא הלכה אי ליה ומספקא כשרה.אי
 דפסול אלעיר כר' ליה םבירא ורבא בתראי בכללנמי
 להבין לן קשה יהא כן ראם כוותייהו הלכתא ליתאי
 ופסק חליצה אינו הרמב"ם פמק אנפלאי בחליצתלמה
 כלומ ליה מםפקא ולא אלעזר כר' לו דטביראכרבא
 לא הליצה ראינו הא המגיר הרב לפירש אב5בדבר
 מנין דאינו משום אלא דרבא משום המעםהוי

 כהרב מפרש נמי דהצל"~ן להיות יכולכדמירשנו
 5יה מםפקא גופו דהרמב"ם להיות ייכולהמגיד
 המעם או המגיר הרב כפירוש הוי המעםאי
 כרבא לו רסבירא משום שמואל הבית של כפירושוהוי

 ושעת רבריעכד וםליקנא נהיתנא בהא ולכןוכרפירשנו
 אמ מקומו 5ן נדע ולא למרחקים דהלך כדילןהרהק
 5עלמא היא מותרת אזי אהד גאון עוד עמייצמרף
 ב' לם' ב' יום ובעה"ח לעו5ם, היא דאמורה לכהןלבד

 קע'. לועםוויל פה לפ"קתרע"ה
 שאחעפ ידידיהשאול

המומ"ק.
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 כעסימו

 שורות איזה יניחו טמכתא טיום להם ביש ישראל וזפוצות בכל שנוהגין המקורלבאר
 התענית לפפור פמוש ערב כמו המיום לעשות יום באיזה ויבושרו הטם' למייםסהגמ'
 אלא הוי לא מטכתא ומיום מם' מיום זה דאין צעקו מהאחרונים ואיזה וכדומהבכורים
 מקור למצוא אנו צריכין ולכן הממכתא לם"ם היום בזה דוקא המיום להם יזדמנובאם

 ישראל. שללמנהגן

 .תשובה

 בשם כ"ז מ"ק רמ"ו מימן דיעה ביורההש"ך
 מעט ישיירו מם' למוף כשבאין כתב מינץמהר"מ
 וכף מעורה בו לתקן שראוי שיבחרו יום באיזהלסיים
 יכולין לכתחילה אף הק' מדבריו מבואר הריעכ"5,
 יום באיזה ממכתא המיום לעשות שורות איזהלשייר
 להבין צריכין אכתי אבל ישראל של כמנהנןשיבחרו
 כלל. מיום- הוי לא גוונא האי בכי רלמא זאת ליהמנא

 וראין ט' דף קטן ממועד הוי רמקורו לע"דונראה
 דשלמה מקראי ופשט מנלן בשמחה שמההמערבין
 למינמר ליה איבעי בשמחה שמחה דמערבין איתאואי
 התוס' ופירשו ולהכא להכא שבעה ומיעבד החגער
 ופריך ע"ש, כך כל ממלאכתן ישראל יתבטלו שלאבדי
 המקרש בית בנין שיורי פורתא לשיורי ליה איבעיהגמ'
 לעשות דיכולין דילן מגמ' מבואר הלא משיירינןלא

 מצינו הבית בחנוכת דאפילו מטכתא מיוםלכתחילה
 בית בנין דוקא אלא שי~צו יום איזה ולבחורלהמתין
 הכנמת בית חנוכת אבל משמע משירינן לאהמקדש

 איזה ולבחור להמתין מצינו בודאי ממכתא מיוםאו
 וראיה ממכתא המיום או הבית חנוכת שירצרלעשותיום
 הוא דינא דישראל ומנהגן מינץ מהר"מ לשימתמהכי

 בני נביאים אינם אם דילן גמ' ע5 לממוך להםויש
 המה.נביאים

 הגאון הרב ירירי לכ"ש האלו הרבריםכשהרצותי
 שליט"א אבראמאוויץ רובער ר' וכו' החו"בהמפו'
 לואים. ממט' הגאב"רהרב

 איזה בשייר ראיה הוי רילן מגמ' נהי ליוכתב
 מהכי ראיה הוי לא מקום מכל ממכתא מיום הוישורות
 כזאת מיום ידי על פמח ערב מתענית הבכוריםלפמור
 מעודת ירי על מהתענית הבכורים שיפטרורהמקור
 ת"ע במימן הלוי מהר"ש בשם אברהם ממנן הוימצוה
 מילה ברית במעודות אם כי נזכר לא ושם א'סעיף
 קבוע דזמנה מילה ברית במעודות רוקא לומרומצינו
 הממכתא במיום אבל מפניה בכורים התעניתנדחה
 פמח ערב המיום לעשות שורות איזה שהניח אלאכבר
 סעודות א5א הוי לא מצוה מעודות דהוי דנימאאף

 רשאים ואינם פמח בערב קבוע זמנה שאיןמצוה
 צעקו ושמיר קבוע זמנה שאין במעודה לאכולהבכורים
 עכ"5. כזאת מיום עלהאחרונים
 בזמנה מי5ה תינח הא תמוהים כת"ד דברילכאורא
 שלא ממילה יעשה מה אבל קבוע זמנה שלהדמעודה

בזמנה
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 ונטי נימע הכי קבוע אינה זמנה שלה דסעודהבזמנה
 ראינו ולא שמענו 5א יזהו בכורים תענית *פטור5א

 שוים שניהם תחנון באמירת כן ריחמר פוסקבשום
 5אחר אבל ביניהם חילוק שום יאין ט5אמרופוטרם
 מועד רתום' נכונים כת',ר ורברי 5דחות איןהעיון
 5עשות דמותר מי5ה בין מהלקין וכו' מפני ר"ה ח'קטן
 א% זה מפני זה 5בט5 אין קבוע רומנו המוערבחו5
 במוער 5עשות מותד אם עיון צדיך הבן פריוןטעודת
 בזמנה שלא בזמנה תינח הא קבוע רזמנה משוםואי
 ו' מ"ק תקם"ח במימן אברהם מנן למימר איכאמאי
 אין נמי בזמנה ש5א מי5ה הנם התום' ש5 כוונתופירש
 שעבר הגם בזמנה ש5א מילה רשאני אלא קבועזמנה
 דאמור הוא זמנה ושעתא שעתא כ5 מקום מכלזמנה
 יכולין זמנו שעבד כיון הבן פריון אבל ערללעמוד
 מצוה מעודת מקרי רלא לומר יש כן ואם יותרלדחותו
 פומר בזמנה שלא מילה הנם להיות יכול זה ו5פיעכ"5,
 הוא זמנה ושעתא שעתא דכל משום בכוריםהתענית
 התענית יפטור 5א 5היות יכול כהאי מסכתא סיוםאב5

 - מלהתענות.בכורים
 בכורים לתענית דוחה מי5ה דסעודת כיון לע"דאבל
 ז' פרק מוף שלמה ש5 דהים ממכתא מיום הדיןהוא
 כללא ונתן 5"ז מימן שם שאת וביתר קמאמבבא
 מריעות כורך שלא עושה שאדם מעודה כ5בדבר
 או הנם 5פרסם או למקום שבח ליתן אלאושמחה
 נמי ממכתא וסיום מצוה סעודת קרוי המצוהלפדסם
 תיתי אביי אמד בשבת דהא מצוה סעודת דהוינראה
 יומא עבידנא מסכתא רשלים מדרבנן צורבא דהזינאלו

 במעונו שה~מחה לברך נמי מתחילה ורצה לרבנןטבא
 והם' התונה על אלא לברוך ואין זאת דחה 5בסוףאלא
 5אכו5 שלא שנדר טי 5יה מספקא ע' טימן יאירחות

 איזה ליה ומספקא מצוה. ש5 אם כי רשות ש5סעודה
 שלישי ויום המי5ה ש5פני דלי5 ומסיק מצוה מעודתהוי

 אבל מנהג א5א זה שאין פצוה סעודת הוי 5א5מילה
 יום ואפילו מצוה סעודת הוי ע5מא לכו5י מסכתאסיום

 שלמה גבי כדאשכחן אחריו אחר ואפילו אחריושל
 דסיים יחיד ואפילו ימים ז' משתה דעשה ע"ההמלך

 אחרים אצ5 אפי15 מצוה מעודות הוי נמיהמסכתא
 מחמת שנעשית כיון מצוה מעודת הוי נמי 5מדושלא
 ע"ש, טצוה מעודות 5יה הוי ודאי מצוה רבדגמר

 המקיל כתב חרש הפרי בשם ע' בסימן השקלמחצית
 בעל אינו אפי5ו מי5ה בברית 5אכו5 5בכורלהתיר
 ר5"ר סימן י"ר הש"ך כדכתב הפסיר 5אברית

 5אכו5 הוי ומנהנ מתענה דמנהנא איעתאדהמתענה
 יעיקר רמנהגא אדעתא רק רהמתענה וכישןעכ"5,
 מנדים ופרי מנהג מטעם רק הוי בכורים דתעניתטעמו

 מתענים דבכורות המחבר שכתב מה כתב זהבבמשבצות
 וכיון עכ"5, יומף בית עיין מופרים מממכת מנהגהוא

 תפוצות בכ5 הוי והמנהנ מנהנ מטעם דק הוידהתענית
 אמרינן בודאי הבכורים אוכ5ים ממכתא במיוםישראל
 שום 5הם יהא 5א באם להתענות נהגו דהכיארעתא
 5א מצוה מעודות שום להם ביהא אבל מצוהמעודות
יהענו.
 אי מילה ברית במעודת כתב קכ"ה כ% אדםחיי
 עכ"5, מלהתענות 5הק5 ווילנא פה נהגו הבןבפדיון
 או בזמט בין משמע סתמא כתב הבן פדיוןוניחזי
 פומר הכי אפילו קבוע זמנו הוי דלא הנם בזמנוש5ץ

 ד5בסוף והא מצוה מעודות דהוי משום בכוריםלתענית
 לא 5החמיר נהגו במדינתנו אברהם המנן .בשםהגיא

 בסעודת גם אברהם דלמנן לדברינו למתור ראיההוי
 מילה ברית בין 5ח5ק אב5 להתענות נהנו מי5הברית
 אי א5א מקום בשום שמענו 5א מצוה מעודותלשאר
 פטור מצוה מעורת באיזה נם בכורים 5תעניתפטור
 דכתב והא פוטר, אינו מי5ה ברית בסעודת נם 5אואי

 5אעטמועינן לן דאתו לומר יש מילה סעודתמהרש"י
 ההולכים כ5 אלא בדית בעלי דוקא דלאו חדשכהפרי
 בעל בש"ע איתא וכן מלהתענות פטויים הבריתע5

 מנהג שם .שאין במקום ח' סעימ ת"ע סימןההניא
 כתב הרי מצוה סעודת ע5 5אכו5 הבכורות יכוליןידוע

סתם
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 לבמוף וממיק טילה ברית כתב ולא מצוה מעורתסתם

 מילה בברית אף משמע להחמיר נהגו אלובמרינות
 מצוה למעורת מילה ברית בין לחלק אבל להחמירנהגו
 פומק. בשום נזכר לאזה

 עלמא לכולי הוי ממכתא רמיום לרברינוונחזור
 משבת ראיה הנ"ל שלמה של ים כדהביא מצוהסעודת
 שלא מי המם' רמיים ליחיר אפילו עוד ופירשקי"ח
 אביי רהא הממיים עם שישמוח רבה מצוה המם'מיים
 ומשמע לרבנן מבא יומא עביר הכי אפילו מייםלא

 עבירנא אמר לא רהא עמו אחרים אף מזמיןשהיה
 במהרש"א וראיתי קאמר לרבנן אלא טבא יומאליה
 של ים קרמוהו כבר ובאמת כן נמי פירש קי"חשבת
 של ים על השיג הנ"ל יאיר החות אבל הנ"לשלמה
 מצוה מעורת שיהיה משם ראיה ואין הנ"לשלמה
 לו נתן שזה ותורה מצוה לחיבוב עשאו שאביירק

 קמא בבא נמי אמר יומף רב רהא ותרע בלבושמחה
 מומא ראמר יהודה כר' הלכה אין לי ראמר מאןפ"ז
 וכי לרבנן מבא יומא עבירנא שבתורה ממצותפמור
 נהי לבמוף וממיק מצוה מעורת רהוי רעתיךסלקא
 מקום מכל מצוה מעורת רהוי מהתם ראיה הוירלא
 מצוה רבר גמר מחמת שנעשית ראחר ראיה צריךאין
 מצוה סעורות נקרא ולא וכו' מצוה סעורת ליה הויוראי
 ע"ש, המצוה בשביל הוא ארם בני ראמיפותאלא

ופל~
 זה רבר שיאמר ישראל של רבן על בעיני גרול

 יוסץ מרב ראיה והביא רשבת מנמ' ראיה שםשאין
 מצוה סעורת רהוי רעתיך סלסא וכי כאביי נמידאמר
 שלמה זל בים הימב עיין לא כתר"ה במחילתאכל
 בר בסעורת ליה מטפקא ל"ז מימן גופו המאמררבזה
 רהוי ראיה והביא לא או מצוה מעורת הוי אימצוה
 טבא יומא עבידנא דאמר יומף מררב מצוהסעורת
 יהורה כר' הלכה אין רהא חייב כבר שהיה הגם.לרבנן
 5עשות רצה עתה ער לו נורע היה שלא אבשורהאלא
 מבר המעודה עושין היו אם מסיק אלא מוב יומיעשות שראוי מצוה מבר הזמן הגעת על שכן כל מוביום

 ועור מצוה מעורת הוי זמנו רמשלים ביומאמצוה
 רמפרש חזינן הרי ע"ש, שערות ב' להם איןררובן
 בוראי זה ולפי מצוה מעורות דהוי יומף ברבבאמת
 אותן אפילו ממכתא רמיום ראיה קי"ח משבתהוי

 למרו ולא המיום בזמן והיו ממכתא הסיום רקשלמרו
 כרפירשו מצוה סעורת אצלם הוי נמי הממכתאכל

 הנ"ל. ומהרש"אמהרש"ל
 ררש"י משום לן ~ממפקא הא 5ן ממפקא איאלא
 ממכתא רשלים מדרבנן צורבא פירש הנ"לבשבת
 היה ישיבה ראש לתלמירים לרבנן מבא יומאעבירנא
 ראש אביי שהיה לפי רוקא לכאורא מינה משמעעכ'ל
 באחר משום עושה היה לא אחר אבל עושה היהישיבה
 פירש שם שלמה של הים אבל מצוה מעודת יהאלא
 לא הכי לרש"י קשה רהיה אלא ישיבה ראש רוקאלאו
 כן נמי ועושה מהרר שהיה אחר ראביי ברורוהיה
 ראש שהיה משום פירש לזה רבה מצוה שהיאמאהר
 מבורר רעתו הרי ע"ש, זולתו למצוה קורם והואישיבה
 מצוה מעורת נמי הוי עביר אי נמי אחר הדיןרהוא
 היכי רוקא לפרש נמי וליכא פירש שם שלמה שלוהים

 בכי המתיבתא כל עם הממכתא מיים מררבנןשהצורבא
 רלשנא אינו זה מעורה אביי ליה עביר גולנאהאי

 ולא יחירי וחיק חכם תלמיר משמע מררבנןדצורבא
 מתיבתא ראש לומר ליה הוי כן לא ראם מתיבתאראש
 חזינא רכי לי תיתי ראינך רומיא מיירי טסתמאועור
 ועל יחירי מררבנן בצורבא רטיירי וכו' מררבנןצורבא
 הנ"ל יאיר והחות עכ"ל, ממש מצוה מעורת הויכרחך
 צורבא של פירושו שלמה של ים של הוכחה לברפירש
 זה ולפי ע"ש חריף בחור בתענית רש"י פירשמדרבנן
 מצוה. סעורת הוי עלמאלכולי

 רתשובת רעה ביורה כ"ז מ"ק רמ"ו סימןהש"ך
 בתים לבעלי להוריעם המנהג ולכך כתב מינץטהר"ם
 עד בסוף מעמ ישייר הממכתא למיים הרבכשיבוא
 יהיו ואז מעורה ביה לתקן רראוי יומא הכושרשעת
 ררבנן קריש לומר מנין אחר ויחזרו ומלף תחלהשמה

ועשרה
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 ראפי5ו מצוה מעורת נהראת והיא פפא רב בניועשרה
 מהרי"ף ב"ת אב5 שם 5אכו5 יכו5 חורש י'ב תוךאב5

 בו שמת ביום נרר 5יה רהוי כיון 5אכו5 ;אמורדיא"צ
 רברים כמו רהוי ממכתא במיום 5אכו5 אמור ואמואביו

 עכ"5. אימור בו נהגו ואחריםהמותרים
 בכורים תענית עריפא לא רהא 5י נראהועור
 והמוכות הפמח אחר 5התענות שנהגו בה"במתענית

 תקם"ח מימן א"ח הרמ"א וכתב תשובה ימי בעשרתאו
 צריך ואין 5אכו5 מצוה מי5ה ברית אירע אם ב'מעיף
 גוונא האי בכי 5התענות נהגו 5א כי ע5יהםהתרה
 אברהמ רמגן רוקא 5או מי5ה ברית כרחך וע5עכ"5,
 5אכו5 מותרין אי פו5ין במ5כות מיון כ' ע5 ליהממפקא
 וצוה מילה ברית בו ח5 אחת פעם ופשט מצוהבמעורת
 שילכו אנשים ימצאו ש5א מפני ביום 5אכו5הרב
 רי5ן 5מפיקא היא ראיה איזה ו5כאורא עכ"5,ב5י5ה

 מילה מברית ופשט מצוה מעורת ע5 5ןדממפקא
 ושאר מילה ברית כרחך וע5 שאני מי5ה בריתד5מא
 נהגו יא רהכי ארעתא כיון אחר הכ5 מצוהסעורת

 יכו5ין 5כתחי5ה רגף רהוכחנו וכיון כהנ"55התענות
 באיזה המיום ו5עשות מהממכתא שורות איזה5שייר
 הבכורים בוראי מצוה מעורת נמי ונקראת שיבהרויום

 וכו' מריעות ו5שמחת ר"ה כ"ב מוער'קטןתום'
 לא מותר מצוה ש5 מעורה היה אם שמחותובמם'
 רוקא אם באב5 5התיר מצוה מעורת קורא מהוירענא
 יש מי5ה ברית ובמעורת חרש ראש קידושמעודת
 ו5רבינו 5מעורה 5יכנם 5אב5 ראמור הר"א ביןפ5וגוזא
 ניחזי ועכשיו ע"ש 5טעורה 5יכנם 5אב5 מותרשמשון
 סעורת הוי ממכתא רמיום הנ"5 י"ר הש"ך 5פירשאנן
 ואמו מאביו ראשונה שנה תוך אב5 ראפי5ומצוה
 דאיתא הא 5ומר מצינו כן אם ע"ש בה 5מעוריכו5
 ע5 -נמי קאי מותר מצוה ש5 במעורה שמחיתבמם'
 5חם לבית אפי5ו שם 5מעור רמותר ממנתאמיום
 ע5 -5טעור 5אב5 ראמור 15 רמבירא הב"ח בשםיהורה
 אמ מותר בוראי הממכתא ומיים 5מר בעצמודהוא
 תח5ה רק 5מד 5א בעצמו אם אב5 שם 5מעורלאב5
 דמעורת 5ומר מצינו כן אם עכ"5, 5אכו5 אמור אזיומוף
 בעצמו ומיים ר5מר מיירי שמחות במם' רקתנימצוה

 מזו גרו5ה מצוה מעורת 5ך אין ובוראיהממכתא
 מה ע5 להם יש בוראי מצוה פעורת דהוידאםקינן וכיו~

 5ם' י"ר ובעה"ח וישבעו, הבכורים ויאכלושיממכו
 מא'. מיטי קאנזאם פה לפ"ק תרם"ט שרהחיי

 שאחעפ, ידידיהשאול
החופ"ק. ירם. ע5 מלהתענותפטורים

 כ"רמימן

 ישראל של חמאה בתזקת עכו"ם של חמאה מכר א' דאיש קהלתינו מאנשינשאלתי
 נמי הוא חשוד זה לדבר מדהשיד נימא מי ומשקין אוכלין מיני לכל חנות טחזיקוהמוכר
 בפסח חמוצים דברים למכור וקשוד ויהא עלינו לבוא הקרובים הבע"ל הפמח חגלימי

 לא זה דבר משום דלמא או כולה התורה לכל הוא דחשוד משום לפמח כשריםבחזקת
 ולכן האי כולו בזה נזהרין אינם דהעולם שאני דחמאה כהעומ כולה הרערה לכל חשודהוי

לא
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 משום הוי ולא שאני חמאה דבעלמא לומר תמצא ואם כזה חמורים לדברים חשוד הוילא
 לחקור אחריו דשלחנו דינא להך הא לודיינא האיך אכתו אבל התורה ל% חשודזאת
 לא. או התורה לכל הוא חשוד בויאי במרדוועומד האי כולו ומדחציף המפר על לכתוב שאין גדול בעזות שלנו להקהל וגם לנו והעיזהדבר

רזעטובנה
 כמבואר כולה התורה לכל הוא דהשוד לע"דונ"לל
 כוונתיה ופירען י"א ס"ק ובש"ך נ' סימןבי"ר

 ידי ע5 ידו מתהת אהת טריפה בהוציא דכתבדהרמ"א
 כך אחד לאכול מותר בכך הוהזק ולאשהיטתו
 טריפה שהוציא ברוד הדבר שאין הוי פירושומשחיטתו

 עד שהעיד כגון טריפה הוציא שמא להוש דישאלא
 ידו מתחת טריפה ודאי בהוציא אבל וכדומהאהד
 משהיטתו לאכול דאסור פשיטא אחד בפעםואפילו
 בעובדא זה ולפי עכ"ל, לו הראוי תשובה שיעשהעד
 דמי מקום מכל תראשון בפעם נמי ' דהוי הגםדילן

 הוי לגבייהו עכו"ם של המאה לאכול שלאשנזהרים
 המקה עכו"ם של דההמאה ממון וגזילת טריפהודאי
 ולא ישראל של בהמאה שמשלמין ממה למחצהקרוב
 הוא חשוד ובודאי במרדו עומד ואדרבא תשובה.עשה
 כי לאכול שלא נזהרים ובמקומינו כולה התורהלכ5
 לקנות עליו לסמוך אין ובודאי ישראל של המאהאם

 לפסה. ו,שייכים דבריםממנו
 דההשוד כתב ג' סימן י"ד מ"ת ביהודה דהנודעהגם
 דמכר והכא תורה לאיסור חשור אינו דרבנןלאיסור
 מדרבנן הוי דהאיסור ישראל בהזקת עכו"מ שלחמאה
 המוצים דברים למכור השוד יהא דלא להיותויכול
 הוא המור המוץ דאיסוד לפסה כשרים בהזקתכפסח
 באכילתם כרת דהייבים ועוד מדאוריתא דהוי הדאלכל
 וזהו פמה של דברימ ממנו לקנות יכולים זה ולפיבפסח
 מדרבנן נמי בפסה משהוא איסור דחשש חדאליתא
 אימודים לכל השוד מדרבנן אחד לאיסור וההשודאסור

 תערובות בהם שיש דברים 5מכור הוא והשודמדרבנן
 כדאיתא לפסה כשרים בהזקת נפסה במשהואחמץ
 האמורים דברים המוכר מ"ו סעיף קי"ט סימןבי"ד
 אותו ומשמתימ אותו שעבירים כשרים בהזקתפירש
 ל' בסעיף והש"ך תשובה שיעשה עד תקנה לוואין
 מעבירים אמורים דברים שמכר אהת בפעם אפילוכתב
 בפעם פירש דמהרש"ל ט"ז ס"ק להט"ז ואפילואותו

 לפי ויענישנו ההכם עיני ראות לפי יזהירנוהראשון
 כל למפרע אמורים הכלים מקום ומכל והעניןהזסן
 דזה לי ונראה עכ"ל, הראשון בפעם אפילו בפפקשהוא
 ציית עכשיו הפהות לכל דהתם דילן לעובדא שייךלא

 במרדו עומד עכשיו דגם דילן בעובדא אבללדינא
 אמורים דברים למכור הוא השוד עלמא לכוליובודאי
 דברים המוכר י"ד דש"ע ולישנא כשריםבהזקת
 מדרבנן אם כי אמורים היה לו אפילו טשמעאמורים
 אותו. ומשמתין מעביריןנמי

 אמורים דברים המחבר דכתב הא נימא איואפילו
 הוא התורה מן האסורים דברים דוקא הויפירושו
 מהזקת אותו טעבידין אין הכי ובלאו אותודמעבירין
 אם כי אסור לא הא עכו"ם של וחמאה שלוכשרות
 של חמאה אכיל דלא דמאן ליתא זהו אבלמדרבנן
 ותליא דרבנן אימודים מכל נרע הץ שלף האיסורעכו"ם
 סעיף קט"ו סימן בי"ד כדאיתא המקומות במנהגרק
 של המאה אוכל שאינו ומי נדר מטעם הוי ומנהגנ'

 מן אסורין ונדרים נדד טטעם לגביה אסוריםעכו"ם
 לכל הוא השוד התורה מן אהד לדבר וההשודהתורה
 לאכול שלא נזהדים הא ובמקומינו שבתורהאיסורים

חמאה
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 י"ר מ"ת ביהורה הנורע ממיק כן עכו"ם שלחמאה
 עכו"ם של חמאה ראימור 5במו4 וממיק מ"המימן
 הנאון הרב בימי נעשה רהמנהג מהני לא התרהאפילו
 ע5יהם וקבלוהו מערין סמרינות רב אז שהיה צרקצמח
 ומינ גרר ממעם הוי יו ומנהג רורות לרורי זרעםוע5
 מ"ר במור יומף הבית הביאם והרשב"א הר"ןורעת
 חמורים שהם וכתבו הק' רבריהם שם הביא רי"רסימן
 תורה כאימורי נעשה קבלתם ירי ועל ושבועהמנרר
 בוראי זה ולפי ע"ש וכו' וחרמה שאלה להם מהנירלא
 כולה. התורה לכל הואחשור
 חרש רהפרי ב"ח מ,,ק ב' מימן תשובה ררכיהם'
 כהשוחט ממון חשר ריש במבח רינים נ' רישכתב
 שהוציא אחת בפעם נם אזי וכו' לאחרים ומוכר5עצמו
 ער תקנה לו ואין אותו מעבירין ירו טתחתמריפה
 הילוק אין זה ובכל וכו' שחורים רילבש תשובהשיעשה
 בהריא סבורר הרי ע"ש, תורה לאימור ררבנן אימורבין

 בא'פור אפילו אותו רחושרין ממון חימור שישרהיכי
 כהונן תשובה שעשה ער אחת בפעם ואפילוררבנן
 ראין להלכה ממיק מ"ו במימן הנרשוני רעבורתהנם

 ררבנן באיסור לא אבל תורה באימור אלאמעבירי!
 יעשה שלא אותו מזהירין אלא ממון הימור ראיכאהגם
 עכו"ם של חמאה אימור הא חרא ליתא יהו אבל כןעור

 נמי נב.ה הוי יאכול שלא שניהר רמי לעילפירשנו
 מעבירין עלמא לכולי הא תורה ובאימור תורהאימור
 מצר הגם שם ממיק נמי הנרשוני עבורות הא ועוראותו
 מצא בקעה אם אמנם ררבנן באימור מעבירין איןהרין
 מן שלא ועונשין מכין רב"ר בירו לגררה.הרשותורוצה
 סיינ לעשות אלא תורה רברי על לעבור ו5אההון
 ראוי בוראי מרורינו פרוץ רור לך ואין עכ"5,לתורה
 בלאו הלא ועור ויראו אחרים ישמעו למען כרילקנסו
 פומקים חבילות שם הביא מ"נ ס"ק תשובה הררכיהכי
 ררבנן באימור אפילו ממון חימור ראיכא היכיאלא

 תשובה שיעשה בעינן הריעות לכל ועור אותומעביריו
 קבלת אבל תשובה שום בעינן רלא תורה לרעתואפילו

 הא רילן ובעוברא בעינן עלמא לכולי חבירותרברי
 ובוראי נרול בעזוז לפנינו נמי והעיז עריין במררועומר
 הנלקחים ברברים לרבים עור יכשול אותו יקנמו לאבאם
 שום ממנו יקנו שלא אותו שיקנמו 5י נראה ולכןממנו
 עור יהא שלא כרי כשרות לחזקת השייכיםרברים
 תשובה עליו ויקבל הקהל לפני שיבוא ער לרביםמכשול
 ברינא רשות שיהא ובתנאי עינינו ראות לפיכהונן

 רינא. רמלכותא רינא כירמלכותא
 לרבר החשור איתא ר' מעיף קי"מ מימן בי"רהנם
 שצריך מה כל אבל אחרים לרברים חשור אינו.אחר
 מי הרמ"א כתב ז' ובמעיף עליו נם חשור רברלאותו
 עבירה שהיא לאינשי משמע רלא ברבר חשורשהוא
 ולפי ע"ש, נאמן אינו רבר לאותו מיהו חשור מקרילא
 עכו"ם של בחמאה רנזהר למאן בנימא אפילוזה

 למכור חשור הוי לא הא טקום מכל מהתורהאמורין
 חרא לפמח כשרים בחזקת בפמח חמוציםדברים

 שהיא לאיגשי משמע לא עכו"ם של חמאהדהאימור
 בכרת שהיא רהמורה בפמח חמץ כן שאין מהעבירה
 לרבר החשור מקום מכל להררי תרווייהו בשווואפילו
 לקונמו ראוי אינו זה ולפי אחר לרבר חשור אינואחר
 בכך חשור מקרי דלא נהי ליתא זהו אבל זהבשביל
 ויש א' מעימ קי"מ במימן הרמ"א כתב הא מקוםמכל

 אותו מכירין שאין רק חשור שאינו ממי אפילואומרים
 שאר או יין ממנו לקנות אמור כשרות בחזקתרמוחזק
 בררכי כתב ב' מ"ק והמ"ז לאיסור לחוש שישרברים
 ומרלא כשרות בחזקת ארם כל רמוקמינן איתאמשה
 שאנו ובפרמ הכי כרכתב רהלכה מינה שמע הכיהגיה
 מ"ק והש"ך עכ"ל, ררי אכשר ולא הרורות קלקולרואין
 יין אפילו ממש תורה של אימורים מיבעי לא כתבנ'

 לקנות אמור נמי מררבנן אם פי אמור הוי לא יינםרמתם
 לחוש ריש רברים שאר אפילו יין רוקא ולאוממנו

 ש5 ופת נבינה כנון לנסרי מררבנן הם אפילולאוקור
 כן אם אלא חלב וכן אימור בו שנוהגים במקוםעגף'ם
 אפי5ו אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל, כשרות בחזקתהוחזק

אי
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 ורלא הוי ררבנן איסור רק עכו"ם ש5 דחמאה נימאאי
 יינם מסתם גרע לא הא מקום מכל ביהורה3הנורע
 כשרות בחזקת מוחזק שאינו ממי 5קנות אסורונמי
 של חמאה שמכר ירי על שלו החזקה איתרע האוהכא
 במררו עכשיו נם רעומר ובפרט ישראל בחזקתעכו"ם
 חנ על רבר שום ממנו יקנו שלא לקונסו ראויוראי
 כהוגן. תשובה עליו שיקבל עד הבע"להפסח

 שלמה רהחכמת קושיתו לתרוצי מצינו להכיאראתן
 הוא הרי שמבל וכיון ר"ה ב' סעיף רם"ח סימןי"ר

 בקרש מומר כישראל הוא הרי 5סורו בחזרבישראל
 מבכורות הוי רמקורו כתב ולזה קירושין קרושיואשה
 שנחשר רנר עור איתא שם בברייתא לי ותימא ל'רף

 שם ומוכח כולה התורה לכל השור נעשה אחרלרבר
 חשור אינו אחר לרבר החשור להו רטבירא לרבנןרגם
 ולמה התורה לכל חשור נעשה רבנר מורים התורהלכל

 ברוחק ותירץ מהלכה והמחבר וטור הרמב"םהשמיטו
 אחר לרבר החשור בישראל מאיר כר' אתיארברייתא
 לרבנן אב5 לנר הרין והוא התורה 5כל הואחשור
 חשור הוי לא אחר לרבר החשור בישראל להורסבירא
 כרבנן פסקינן ואנן הכי הוי נמי בנר כן אם התורהלכל
 עכ"ל. מהלכה השמימולהכי

 רף בכורות מקובצת שימה לזה צריכין לאולע"ר
 ונחשר תורה רברי עליו שקבל ונר דילן בנמ' גרםל'

 הוא הרי כולה התורה לכל חשור ואפילו אחר5רבר
 גירסא ליה מנא בספרים ובחפשי עכ"ל, מומרכישראל
 רמאי בתוספתא זו הגירסא מצאתי להש"י תהלהזאת
 ונחשר התורה דברי כל עליו שקבל גר ה' הלכה ב'פרק
 כישרא5 הוא הרי כולה התורה על אפילו אחרלרבר
 ולא קירושין רקרושיו בכורים מנחת ופירשמומר
 הנך זה ולפי ע"ש, כמעיקרא לגיותו רחזראמרינן
 אינו הא זה ולפי זו הנירסא להם היה נמיטוסקים
 אלא מישראל שאני שלו הרין הוי בגר אם משםמוכח
 אחר 5רבר בחשור מיבעיא לא לאשמועינן לןראתי

 התרה 5כ5 נחשר אי ואפילו קירושין קירושיובוראי
 ישרא5 רין 5ו ריש משום קירושין קירושין הוי נמיכולה
 דרינו להו רסבירא משום מהלכה השמימו להכימומר
 מילתא. בהא ישראל כשאר ממש הוי נרשל

 בסימן הנ"5 ש5מה החכמת נמי רכתב הא זהו5פי
 5כהן שנשאת בניורת טעמא מהאי ו' ס"קלי"מ
 מוזהרת נמי היא טוזהר שהוא מקום בכ5 ראזיבאיסור
 5כהן אסורה רניורת כהונה איסור על רעברהוכיון
 לכ5 חשורה היא נעשית בה תופסין רקירושיןאלא

 רגר 5' בכורות כראיתא כמומרת ורינה כולההתורה
 עכ"ל, כולה התורה לכל הוא חשור אחר לרברהנהשר
 בגמ' ראמר מאן שום רליכא רפירשנו מאי לפיאבל
 ולרבנן ישראל משל שאני נר של רינו שיהא חשרלענין

 לרבראחר החשור בישראל וםביראלהו כוותייהורהלכתא
 שנשאת בגיירת זה ולפי רבר לאותו אלא חשור הוילא
 לע"ר נראה כן כולה התורה לכל חשורה הוי לאלכהן

להלכה.
 ונתן 5' רמ לבכורות עינים ביפה פלא רברוראיתי

 נחשר אחר לרבר הנחשר גר בגמ' ראיתא הא הרברמעם
 ע5 רפליגי לרבנן אפילו רזהו משום כולה התורהלכל
 היה שלא כיון מורו בגר אבל חשוד בישראל מאירר'
 רמאי בתוספתא משמע וכן מעיקרא כשרות חזקתלו
 עכ"ל. ב'פרק

 הלא לסתור ראיה מב(א איך בעיני גרולהופלא
 עליו שקבל גר גרם אלא רינא הך ליהאבתוספתא

 הרי כולה התורה על אפילו א' לרבר ונחשרתורה
 לישראל גר בין לחלוק אבל ע"ש, מומר כישראלהוא
 לעיל. כרפירשנו העיקר הוי ובוראי שם ליתאחשור

 תרנ"ר שני ארר 5חדש ימים ו' ר' יוםובעה"ח
 יעקאמערינאסלאוו מפלך קאווילעפסק ק' פהלפ"ק,
 רוסיא.מארץ

 שטחעמ. ידידיהשאול
החופ"ק
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 כ*הסימו

 מארץ מפונדערלאנד קאן יחזקאל ר' מהו' ונקי זך משנהו החו"ב הג' הרב ידידילנ"ש
אנגליא.

 בית ס' על כת"ר שאל ואשר 5נבון הגיענימכתבו
 שני יש בבותי שם דכתבתי י"ב סימן א' חלקיריריה
 אצל מצויין רוב ועוד רמירתת חזקה 5מובהדברים
 הוא לכאורא כת"ר השיג 51זה הם מומחיםשחימה
 משני ואפילו מחזקה עדיף דובה כי מאוד מוברבר

 תמך אך מחזקה עדיף ררוב הרין לכל כידועחזקות
 ובתשובות הרא"ש לרעת שלו בהתירוץ יתורותיוכת"ר
 רוב לן רקיימא הא איתא י"ר סעיף כ' כללהדא"ש
 דהם רק הוי פירושו הם מומחין שחימה אצלמצויין

 הלכותיהם הימב שיודעים שחימה בהלכותמומהים
 מחזקינן לא לזה ינבלו ולא. שפיר שישחמו לאאבל
 ניב5 שמא רק. הוי רילן רגמ' וחששא למומחיםהרוב

 אין ולזה לו ונותן סכין בורק התום' לדבריבשחימתו
 אם לו ולתן בשר כזית לחתוך אם כי אחרת תקנהלנו
 דרם ולא שהה שלא מובמח בודאי עצמו הואיאכל
 לסמוך נוכל לא לאו ואם בהלכותיו הוא בקי כיאחרי
 לעיקר המכים ולכן חייש לא שר לפני על כןעליו

 עכ"ל. הנ"ל מוביה שלום ר' הג' הרבכדברי.גיסי

תשובה

 תשובות כי לכת"ר להודיע אנכי צריך רברראשית
 ג' חולין ובתום' ביה לעיין בידי כעת אינוהרא"ש
 מהר"מ ועיין לכתחילה אף ושוחמין מצויין רובד"ה
 כי ביה יורעין רלא הגם רתום' כוונתיה ופידש5ובלין
 לכתחלה אף כשרה שחימתן שחימה בהלכות רבקיאם
 בעי רלא ופירש הן מומחין בר"ה מהרש"אע"ש

 בריעבר ובין מומחה הוא אם לידע בתחלה לאלמיברקיה
 דש"י דברי דפירש יוסף הבית על והשיג שחטאם
 כן לפדש ודגליו ידיו מצא 5א כן ראם בריעבררוקא
 בריעבר אבל מומחה בעי 5כתחלה דכתב העימורובעל
 עשה פשרה אולי פירש בריקה בעי 5א שחמאם

 רוב ואמרינן היקל ובריעבר מומחה בעילכתחלה
 ולא אמודאים כהנך הן מומחין שחיטה אצלמצויין
 סבירא אי הק' מרבריהם משמע הרי עכ"ל, בדיקהבעי
 וכן לכתחלה אף מומחין הם בודאי הן מומחין דובלןי

 ודע א' בסימן ר' ס"ק דעת בשפתי בהדיאאיתא
 לאמן ויורעין שחימה הלכות יודעים היינודמומחין
 אמרינן אלו כל ועל בדיקה ה' ויודעין בכללידיהם
 רברי ה' סימן בחולין והרא"ש הן מומחין מצוייןרוב

 אשרי וה"ג ה' ס"ק מוב יום ומערני ח' ס"קהמגדות
 אף שוחמ ר'"י לרעת בדבריהם מבואר ו'סימן

 לשימת הנ"ל רברינו שפיד אתי הא זה ולפילכתהלה
 כת"ר רהביא הדא"ש בתשובת משום ואי הנ"להרא"ש
 אצל מצויין דוב ראיתא בהא אהד פידש שםמפרש
 בה5כות רבקי אלא הוי דפירושו הן מומחיןשחימה
 לשחומ לו מוסדין אין בוראי זה ולפי לחורשחימה
 התשובה עם הדא"ש דבדי נמי סתרו ויהאלכתח5ה
 משום הנ"5 רברינו על הוי לא קושיא אבלשלו

 ואולי הנ"ל מחולין הדא"ש לשימת דברינורפירשנו
 שלו בתשובה שפירש ממה בפירושו דחזד להיותיכול

ובודאי



סימזתפארת
 שלו. היא"ש כפירוש העיקר הויובוראי

 כיוןקולא לו קשה ח' ס'ע בהרא"ש חמורותרברי
 5א אמאי' ררבינא ;רבריו מסוף א5א אמוראיםפליגנ
 מומחין הכל במומחין לעולם רמתניתין .'פירושואוקו

 5א יורעיפ אינם אם אבל וכו' שיורעין יהואשוחמין'
 מצוגין ררוב בדיקה בלא כשרה שח,ימתו ובשהמישמוט
 רמהרש"א אב5,5פירושו עכ"5, הן מומחין שתיטהאצל
 רהוינו 5רבינא ביניהם פשרה רק עשה רהעימורהנ"5

 כהנך 15 סבירא ובדיעבר כרבינא סבייא.15לכתח5ה
 קם מומחין רוב רבינא.ראמרינן ע5 :רפ5"גיאמוראים

 המשנה 5פרש אב5 אף;לכתה5ה בודאי הוי רפירושונהי
 אף לרבינא "כמאן -ר5א אתיא כן לא.'מצינו,'ראםכן

 ישחוט' לא את'בדיעבר ו5האמוראים ,שוחטיםלכתח5ה
 י;: .י ביניהם. פשרה עשה 5דינץ רמרהא

 מומחין רוב ופירש תשובית.הרא"ש גם להכיאראת!.
 יכול' ובריקה בשחיטה ולא שחיטה. רק:,בה5כותהם

 האמוראים, גין ביניהם פשרה רק רעשה נמי '5היות

 ו5שאר טוב רוב הוי שחיטה גבי לה5כה פסקלהכי
 'להר רסבירא האמוראיס אבל טוכ רוב הוי לא.רברים
 הוי מ5י 5כ5 הוי פירושו בוראי הם מומאיםדוב

 וכון המניח ר"ה ג' ח51ין בתום' נטי -ועייןמומחין

 כשף כזיך חותך ב5א בריעבר שרי לא נמידאביי

 אף רשרי מכאן שמרקרק לרבא מקשה א5א 15וטתו
 בשר כ!ית ירי ע5 5תקן' שיכו5 זמן כ5 נמי יאי5כתחלה
 וכו עכ"ל, שרי קמן 5כותי 5יתי אי אב5 ' 5תמן 15יש

 ' 5ברר שיכו5 כיון וכו' בא אב5 בר"ה שם התום'כתבו

 בתום' חזינן הדי עכ"5, 5ברר לו יש בשי כזית יריעל
 כ!ית חותך בעינן קמא 5תירוץ ריעות ב' איתאגופו
 בריעבר בתרא ו5תירוץ אסור 5א ואי בריעבר. אףבשר
 שכת"ד מה זה ו5פי שרי נמי בשד כ!ית חותך ב5אאף
 בריעבד ראף בורק ר"ה מתום' 5רבריו ראיההביא
 טצויין רוב ע5 סמכינן ו5א בשד כזית חותך ב5אאטור
 ממרחק 5הביא לחפש לו 5מה הן מומחין שחימהאצ5
 הוי קמא לתירוץ המניח ר"ה לעיל מתום' ה5אלחמו
 חותך ב5א אף שרי בריעבר בתרא לתידוץ אב5 כןנטי
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 שני בורק בר"ה גם התום' זכרו ר5א והא נשונזית
 לאביי להו סבירא תום' 5היות יכול או5י ה5זריעות
 אבל'5רנ;אשי בשר כזית חותך כלא אף טותרורבא
 ולפי בשה כזית חותך בעינן בדיעבר אף להוטכירא
 התום' של תירוצים השני פ5יגי ורבא לאביי רוקאזה

 חותך : בלא אף דכשר 15 סבירא שני יתירוץהנ"5
 לרירהו 5פרש אנו צריכין זה ולפי בריעבר בשרכ!ית
 רלמא חיישינן ו5א הן מומחין שהיטה אצל מצוייןהוב
 לאכול יכו5ין האיך הכי לאו ראי בשחיטתוניבל

 'קאי הא רילן וגמ' בשר כזית חותך ב5אמשחיטת)
 שני תירוץ גם התום' תירצו 5הכי 'ורבא אבייא5יבא
 דגם' אשי ררב א5יבא קאי הא הרא"ש תשובותאב5
 מומחין' רוב אמרי לא כרבינא .כו5הו מסיק הארילן
 מפרש 5הכי בהרייהו אשי רב נמי הוי- . ובכו5הוהם

 בה5כות רק הוי הם מומחים ררוב אשי ררבא5יבא
 הם מומחים בוראי ורבא לאביי אבל 5א ותושחיטה
 י"ב רף חו5ין מקובצת בשיטה נמי וראיתי מי5י5כ5
 מומחים שחיטה אצ5 מצויין רוב ראמרינן הא נמיפירש
 היה לא שאם הם מומחים השוחטים רוב כ5ומרהם

 מה שפיד אתי זה ו5פי עכ"ל, שוחמ היה 5אמומחה
 שם. יריריה בית בם'שכתבתי
 י"ר ע5 רברים משיב רהם' 5רברינו ראיהועור
 סימן ח"ב מ"ת ומשיב רהשוא5 קושיתו תירץ ב'סימן
 מומחין שחימה אצל מצויין דוב על סמכינן 5מהכ"ה
 הרוב לגרע 5חזקה מיעוטא סמוך אמרינן ולאהן

 רובא 5ה ואיתרע עומרת איסור בח!קת בחייהרבהמה
 סבדא מכח ראתיא רחזקה מהרי"ק סברת פי ע5ותירץ
 סברא נם טסייע 5דוב אם נראה זה ו5פי מרובעריף
 זה ולפי הרוב לגרע 5חזקה מיעוטא סמוך אמרינן5א

 הוא הם מומחים שחיטה אצ5 מצויין רוב האי לינראה
 כמשקרי 5ע 5ג5ויי רעבירא מ5תא כראמרינן סבראמכח
 שיכו5ין מחשב בודאי 5שחוט שהלך מי נמי כןאינשי
 יורע 5שחוט ההו5ך בוראי כרחך על יורע אם5שוא5ו
 באן אמדינן לא הסברא מן בא כזה ררוב וכיון5שחוט
 עכ"ל, ומשיב השואל כתב וכן לחזקה מיעוטאסמוך

ונחזי
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 ד6י בהטהם מברא מכח בא ,כזה- ררוב זכיוןוניחזי'"אנן
 .יויע %ם אותו שישאלו' .מחשב- בוראי 'לשחומשהולך

 שישאלו בודאי-יאשב טעמ% שהאי האהלכות'שח*מה
 'נבילה יעש" ולא כראוי לשהומ :: יכול אםאותו

 ישאל4 כףאך) 1על ביניהם הילוק"יש. ואיזהבשחיטתוי
 גמור רוב דהוי בכאן ומבואי השחיטה . בל %אותו
 .סבר% , 6טא ראתי%, משום - דעלמא " מרובאועדימ
 -ב6ן 'בופישנו שם הגמ' פר.ךושפיר

הנ"ל: ילידיי בית ,-
 *תרוצי טצינו אנ'ול הרא"ש תשובות שללפירויטו
 "צל מצויין שיוב מק"ד א' ס4' י"ר הש"ר שלקושיתר
 ש"ל- סי6ן' צח"מ ואמאי הן' מומחיןשחימה

 '5מבה ט"י
 ולא 'סלטחה ש"וא ראיה יהביא צריך שקלקלאומן
 שחימ"'646איו אצל מצויין רוב גוונא האי בכיאמרינן

 ע"ש.הן
 ה~כין 'דא4ן הא הטעפ. יותה ל1 קשה דעתושפתי
 הרוב אחר -הולכין דאין .הא הרוב-:ואמאי %הר-בממון
 הכא כן שאין מה להרוב מתננד מטון דחזקת היכיהוי
 מידו סוציאין וחזקה.'ואמ%י יובא הרווייהו למבחדיש
 מפרש ייע במימן הנ"5 דברים משיב 1מז ועייןע"ש,
 שתירץ.שם .מה וע"ש הגאון.'הנ"ל הרב של קושיתוכן
 מידי "שה ל% הנ"ל הרא"ש תשובות של לפירושואבל

 %ם אבל .שחיפה הלכות . שיודעין אלא הוי לאדהרוב
 ז". דלא.יתנבל4'ול46 רוב לא.הוי בשחיטהיתנבלו

 בודאי
 %נו 1ייכין אלא .טומתה שהוא ראיה להביאצריך
 הנ"5 הדא"ש לפירוש רק. - קאי שלהם והקושיאלומר
 ר6ופחון.ה'ינו ודע שם דעת פירש?בהדיאךהשפת"וכן

 בכלל ידיאם את ויודעין-לאלן שחימה אלכותדיורעום
 6ומחיז . שצ4יין רוב אמיינן- בדיקה לענין הדיןוהוא
 אין.מיי6ות בהמות רוב. דהאיכא לשואלו צדיך ואיןהם
 דמיעומא אי4ך-מיעוטא הם-הוח מומחין .גמצוייןורוב
 %ם מילי. לכל' טומאין דהוי בהדיא -פירש הלאעכ"ל,
 של .קשה-.לפיר4שו וביותר שפיד.' השן'ך' -פריך- האכו.

 "נ"ל 4עת המש*ב של. קושיתוהטשיב.דבריפ.הנ"ל

 :גמור רוב ה4י הם מופחין שזזיטא. ח1ל מצוייןדרוב
 -6ברא מכח הבא רי'ב דאוי' דעלמא יובא מש%ר4עריף
 נכונה הוש1א הוי מגףיפ "*שיתוירהפרי זה:5ודאי1לפי
 -לשחומ יכול היה לא 'דאי "בי% מטח "בא רובדהף
 "וא בודאי' לשחוט ומדהלר לשחומ הלך היהי לאכהונן
 שהוא'.מומחה. לתביא:'רא4ה צריך למה כן אםמומחה
 'והבית הרב"המגיד קדמו"ו כבר קו*ית6' בעיקר%בל
 יכתב הא- הביאו "י"א מ"ק ש"ו ]מימן' 'ח"מ במוריומף

 -;שלחנ* וכן ונבלה בחנם בשחמ' .אומן מבחהרמב"ם

 ובאעו' אומן שהוא ראי" להביא רעעליו ונטצאי י6השאמר
 זאת-מקל שלמד הממר תרב וכתב משלם ראיהפביא
 שחיטת אצל מצויין חכ6"ם-.רוב טבחקשאטרו זטהוח4מר
 שכן-ולמד כל לא שלחט ראיה להביא עליו הםמומחין
 רמומחה ראיה אייתי זיל ראמר יוחנן ר' מדבריזאת
 להו א*כפת דלא- עזזש,..הרי. מלשלם ואיפשרר'את

 דלא ומאי הנ"ל מגדים ..ופרי הש"ך שללקושיתם
 ט"ק ש"ו סימן הטרו- ת4ומת .בם'. 6שום להואיכפית

 דרוב נתי ותירץ מגדי6 הפרי של קלשי4ע "הביאז'
 והכא %ומנין לא אבל. הן' מומחין שחימה יאצלמצויין
 שהוא אף חו6ן .וכל'שאינו הוא דאומן ראיה לאתוייבעי

 תדע.דהשלמי ליה.למישחמ הוי הוא-דלא פושע6ומחה
 קבלה לו שיש שוחמ לא6ילו כתב הגוזל .בפ'גבורים
 הי5י נפשיה למיפמד הוא רמוטחה ראיה לאחוייבעה
 הכי אפילו' מ-שחימתו לאכול רשאי6 ובודאידקלי
 היינו חיישינן לא לעלופי הגם לשלם חייצכשקלקל
 ובקי יף -אומן שאיפ כל בממון אבל אימורא'לענין
 עכ"לן ברוד יזה קלקל %ם פישע ש"קרו המלאכהבמיב

 בעיני תמיהא גטרים טהשל6י -ראיה שהביא מה.
 %פילו פירש חי64 דתורת בעעמו בתב' ו' במעי4דלעיל
 בהמהיונבלה תרננילים,ושחמ על אלא מומחא הוילא
 לבהמה 6ומחה נמי הוה לתינגולי6 דמומ"ה 'פטורנמי
 נ' ל,""ו6 - לשוח6 ..-קבלה כשנותנים נוהגיםוכן

 *וחנן י' שאמר וזה וסני ישהופ נותגים-לותרנגולים
 לתרנ-נולקם דמו6חה י%יה יאיי"-י .ו1טלקל 8בחלהאי

את
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 אמר ע5יו ולהקל הוי בבהמה עוברא והאי ואפמרך'את
 מבואר הרי ע"ש, תרננולים על ראיה דליתי יוהנןר'

 ואומן מומהה הוא אזי קבלה לו "שיש כיון הק'מרבריו
 אלא תשלומין לגבי לאומן מומהה בין מהלקינןולא

 מלשלם נמי פמור משהימתו לאכול מותר באםאמרינן
 הביא ר5א הגם אמר מיניה ועדיף בשחימתו ק5קלאם
 מומחה רהוא שלו בהמה משהימת 5אכו5 שמותרראיה

 מומחה רהוא ראיה לו דיש אלא בהמותלשהימת
 מלשלם פמור נמי בשהימתו בהמה ונב5 עופותלשהימת
 היים התורת על פליג גבורים רהשלמי נימא איואפילו
 אף אומן שהוא ראיה להביא צריך לעולם לווסבירא
 דפרי לקושית הוא תירץ איזה מקום מכל קבלה לושיש
 הנ"ל היים כהתורת לו כבירא רלמא הנ"למגרים
 קושיתו ואכתי אומן הוי מומהה רהוי כיוןולרבריו
 ראיתי בן חיים התורת כרפירש ובאמת עומדתבמקומה
 ע"ש. ק' דף קמא בבא על שלמה שלבים

 הרש פירוש אמינא הוי מרבוותא רמסתפינאו5ולא
 אלא מומהה הוי ולא אומן להיות ריכול ומומההבאומן
 דוב אמרינן להכי אומן נמי הוי מומהה שהואדמי

 טיעומ ריש משום הם מומהים שהימה אצלמצויין
 רהוי מיעומ ויש מומהין ולא אומנים 5א הוידלא

 מניהים האיך קשה ולכאורא מומהים ו5אאומנים
 כרהך ע5 אלא מומחה הוי ~54א היכי לשהומלאדם
 אמרינן להכי מומהה הוי דלא הגם אומן רהוארמיירי
 פטור יהא ואזי את רמומהה הפהות לכ5 ראיהאייתי
 אומן נמי הוי הא מומהה דהוי כיון משוםמלשלם
 אם כי קב5ה נותנים ראין סגי נמי מהכם קבלהובכתב
 ומומהה אומן הוי הא כן אם תרנגו5ים ג' ששחטלטי
 להיות ויכול הוא המיעומ מן ר5מא ראיה אייתי דלאוכל
 ר' ראמר הגמ' 5שון נמי ומרויק לחוד אומן רקדהוי
 ואיפמרך את 5תרנגולים רמומהה ראיה אייתי זי5יוהנן
 אמר אלא את 5תרנגולימ דאומן ראיה אייתי אמרולא

 הגם אומן ולא דפטור הוא מומחה דוקא רמשמעמומהה
 אב5 הם טומהין שהימה אצל מצויין רובראטרינן
 אצ5 המצויים מאנשים שהוא ראיה להביאצריך

 ואין מומהה שוחמ שהוא ארם לכל נאמין הכיהשחימה
 קבלה ממנו שנמל מחכם קבלה כתב ביביא נמיהכי
 ליתן נוהגין היו 5א הש"ם הכמי בימי אלא סגינמי
 ובקצת רכתב א' סימן ברמ"א כראיתא קבלהבתב

 מההכם כתב נומל רהמקבל לההמיר נוהגיןטקומות
 הש"ם חכמי בימי משטע עכ"5, קב5ה 15 שנתן5ראיה
 כתב אייתי יוהק ר' לו אמר לא 5הכי כן נוהגין היילא

 את דמוטהה ראיה אייתי 5יה אמר א5א שלךקבלה
 שכל הזה בזמן אבל קבלה כתב ליתן נוהגין היו 5אכי

 נמי קבלה בכתב נמי הכי אין בכתב קבלה לו יששוהמ
 מלשלם. 5פמורסגי

 לן ומספקא 5קמן השוחמ וליתא איסור לגבי5הכי
 אמרינן בוראי לא אי ואומן מומחה הוא השוחמאי
 אומן שהוא ראיה מביא היה לקמן השוהט היהאילו

 רסמכינן משום משהימהע לאכול ומותריםומומהה
 הן מומהין שהימה אצל מצויין רוב ואמרינן הרובעל
 דאינו לפנינו הרי בשהיטתו בנב5 טמון לגביאב5
 לפעמים נמי גרו5 5אומן גם 5מימר רמצינו אלאאומן
 רמומהה ראיה אייתי שמרינן ולכן בשהימתו שנב5יארע
 יפמור ואזי השהימה ע5 קבלה נמילת הרין והואאת

 לסמוך מצינו 5א ראיה הביא ר5א כמה וכלמלשלם
 לשלם הייב ובוראי 5פנינו איתרע הרוב רהא הרובעל
 מומהה. שהוא ראיה הביא לאאם

 לירי איתרמי הנ"5 תשובה לכת"ר שכתבתיאהר
 אלא אהר בענין שם רמהלק וראיתי הרא"ששו"ת
 מצויין רוב אמרינן 5קמן השוהמ ב5יתא הילוקדיש
 בהלכות ומומהין ויורעין הן מומהין שחימהאצל

 השהימה לאהר המימנים ובודקים פסול ב5אשהימה
 ארוב סמכינן שהומה תרנגו5ת מצא הלכךכרינא
 וברק שהמ ויפה הם מומהין שהימה אצלמצויין

 ראיתא היכי אבל שהימה ה5כות נמי וידעהסימנים
 שהמ ש5א מורה זה הרי הסימנים ברק שלא ואמרקמן
 בשום מצינו ו5א זבוהה אינה מהזקת יצאתה ולאכהוגן
 הסימנים רוב שוהמין השוהמין רוב ראמר בש"םמקום

 זבוהה אינה מהזקת לאפוקי רובא אהאידנסמוך
עב'ל
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 לליתא קמן השוחט איתא בין וק מה5ק הויענ"5,
 אי אבל רובא אהאי סמבינן ראנן הוא קמןהשוחמ
 לדובא ליתא המימנים ברק שלא ואמר לקמןאיתא
 מריר ולא מעלה לא הבותי ראמירת נהי ולבןהנ"ל
 ממצא גרע לא מקום מכל ליה מהנינן רלאמשום

 הוא ברק רלא בהריא אמר אי ורוקא שחומהתרנעלת
 הפימנים לרוב שוחמים השוחמים רוב אמרינןדלא
 לקמן ליתא בגון ארובא דסמבינן היבי בוראיאבל

 הן מומחין שחימה אצל המצויין רוב בוראיאמרינן
 אמרינן בותי גבי שם פירשנו שפיר להבי מילילבל
 לשחומ הלך היה לא מומחה היה לא ראי דובא האינמי
 בת"ר .לקושיות וליתא מברא מבח הבא דוב נמיוהוי
 דלמא צהמן ששחט 5ומר הבותי דירא משוםמנ"ל
 למיברקיה ואתי יאבל לא והוא לאכול בשר בזית 15יתנו

 בשחימתו שקלקל ויאמרו שלו השחימה 5אחרלמבינו

יך4יך4יךץ כ'הסימן
 טלשלם פמור שקלקל אומן מבח ררוקא לשלם הייבויהא
 לחששא ליתא בוראי בן אם לשלם חייב הבי בלאואבל
 גבי ע~מ בתבנו ושפיר השחימה נבל רלמא בת"רשל
 הרוב ועור רמירתת הזקה למובה רברים שני ישכותי

 מבח הבא רוב רהוי הן מומחין שחימה אצלהמצויין
 הלבה שחימה ר' פרק למלך במשנה נמי ועייןמברא
 אך רובא להך איתא שחיטה גבי רוקא לומר דמברז'

 להך איתא נמי בריקה לגבי אמ הריב"ש בשםבתב
 לנבי אף ובתב הראב"ר בשם רברים ומשיב ע"שרובא
 ותמה ע"ש ק"נ במימן רובא להך אמרינן נמיניקור
 ע"ש, מניקור ברוקה שנא רמאי למלך המשנהעל

 עיר פה לפ"ק תרם"ה נשא לם' ג' יוםובעה"ח
 אנגליא, ממרינתהולל

 שאחעמ. ידידיהשאול
החופ"ק.

 כ"ומימו

 בשמר בהקדימו הוי פירושו אי פמולים המוקדמין חוב שמרי בש"ם דאיתא האלבאר
 תרמ"ח שנת בתשרי דלוה כתב ובשמר תרם"ח שנת בנימן בלוה דהיינו הלואהזמן

 בשמר הכתוב מזמן כדין שלא לקוחות למימרף ואתי להלואה שנה בחציא הואומוקדם
 נומנו ולוה חזר זמן ולאחר ופרעו זהובים מאה הימנו דלוה הוי פידושו אי פמוליןלהכי
 מוקדם דשמר הוי פירושו ומוקדמין עצמו חוב שמר אותו על הקודם כמך זהוביםטאה

 בקנין הימנו שלוה השמר אם כגון הוי הפירושים שני בין מינא ונפקא השנייהלהלואה
 הכתוב זמן דמוקדם הגם בקנין שהיה כיון ברטרא ולפירוש פמול לעולם קמאלפירוש
 פידוש איזה להבין אנו צריכין להכי לו זכין בחתונוו עדיו אמרינן מקום נוכללהלואה
 העיקר.הוי

תשובה
 בפידוש ה' משנה משביעית ו' פרק מרמב"ם הוי בתרא ופירוש ב' דף השנה ראש מרש"י הוי קמאפירוש

הסשגה
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 דף השנה בראש שהם באבני אבן טורי שלוהמשנה.

 פטול מוקרם משום איריא מאי להרמב"ם 15 קשהב'
 ביום בו ממנו ולוה וחזר בילמו ופרעו לוה אי אפילוהא
 דף מציעא בבא איתא וכן שיעבודיה נמח5 ליההוי
 ופריך בו ולוה חוזר אינו ופרעו בו ש5וה שמרי"ו
 5יה תיפוק אוחרא וליומא דלמחר 5יומא אי שםהגמ'
 רמוקרם הזינן הרי ביומו אלא 'מוקרם משוםד~סו5
 ביומו' הוי רפירושו נינהו מילי תרי ' שיעבודוונמחל
 דנמחל מינה שמע שנכתב ביום ממנו וטה):הזר

 וכן 5א נמי ביומו אלא מוקרמ שאינו הגםשיעבורו
 דתרי לא נמי שיעבודו נמהל שלא הגמ מוקדם נמיהוי
 עכ"ל. נינהומילי
 ו5הוצ~א כרש"י דלא לפרש להרמב"ם רהכריחהא

 ממם' הר"ש קושיות משום לע"ר נדאהטפשוטו
 ר' בירוש5מי לו וקשה כרש"י נמי רפירששביעית
 וריש ממש פטולין המוקרמין חוב שמרי פביריוהנן
 ופירש הכתב משעת א5א מונה אינו סביד5קיש

 דילן מציעא דבבא דגמ' בפלוגתא תליארפלוגתייהו
 יגבה דלא קנסינן לרבנן אף דאמר יוחננ לר' ע"ברף
 5א להכי הראשון מזמן יגבה שמא גזירה שנימזמן
 קנסו דלא 5רבנן התם ראמר לקיש ולריש כללגבה

 ולזה השני מזמן גבו נמי הכי ריבית בו שישבשמר
 בהאי ממשעבדי השני מזמן גבה היבי להר"שקשה
 שמר על דחתמו ורשעים פטולין החתומין וה5אשמרא
 קושיא הך משום לומר מצינו זה ולפי עכ"5,מוקרם
 מיירי מוקדם שמר אלא כרש"י דלא הרמב"םפירש
 הערים הוי 5א דהשתא שפרעו השמר זה על ו5והדחזר
 כשלו ורבים כתב שלו המשנה בפירוש הגםרשעים
 לקח כך ואחר מזמן חוב שמר שיכתוב מי שכלוחשבו
 חוב שמרי דזהו ארוך זמן 5אחר בשמר ההואהממון

 שכ5 מהגמ' בטולו והתבאר אמת אינו וזההמוקדמין
 שנתן הגם כתיבה משעת מורף בקנין שמר שיהאזמן

 מציעא בבבא מבואר וכוונתו עכ"ל, כך אחרהמעות
 מוקדם הוי לא דאזי הקנאה בשטרי אטי רב אמר י"גדף

 רלא 5פרש. נמי הוכדח רהר"ש קושיתו בלא זהו5פי
 ד לען אב5 הקנאה משמרא ריליה קושיא משוםכרש"י
 זז היה 5א 5חוד, הקנאה משמרי קושיא משוםדאי

 כהראשועם דלא חדש פירוש המשנה לפרשהרמב"ם
 שטר ש5 בפירושו רהנה כרש"י כו5ם דמפרשיכמעמ
 דהיינו מפרש הרמב"ם פידושים שני טצינוהקנאה
 נכסיו 15 שמקנה הקנאה שמר פירש ורש"י בקניןשמר
 זמן 5אותו מהן יגבה י5וה לא ובין ילוה 'ביןמהיום
 להרמב"ם ליה מנא אבן 5המורי קשה ולזהמהיום
 שלוה המוקדמין חוב שמרי כרש"י להמפרשלגנות
 שמר והוי קנין בלא מיירי דלמא הכתיבה זמן5איר
 הקנאה שמר הרמב"ם לפירוש ואפילו כפשומומוקדם
 נמי בקנין הוי חוב שמרי כל ובוראי בקנין שטרהיינו
 מיירי דלמא אבן להמורי קשה ומי מוקרם הוילא

 עדיו התם דאמד לאביי ואפי5ו קנין בלאמתניתין
 יום 5מחרת העדים רחתמו לומר יש 15 זכיןבחתומיו
 ונחתם ביום נכתב י"ח רף בגימין כראיתאהכתיבה
 המוקדמין חוב דשטרי פשטא מקום מכל פטולבלי5ה
 ומטיק בו שנכתב ליום הכתיבה זמן שהקדיםמשמע
 הכל הוי זהו הנה ע"ש, דרש"י כפירושו הוידהעיקר
 5פירושינו אב5 ברמב"ם אבן דהמורי פירושולפי

 עדים הא הר"ש קושיות נמי 15 קשהדהרמב"ם
 נפשך ממה זה ו5פי מוקדם שמר על דחתמו הויפסו5ים

 בלא רמיירי נימא דאי דרש"י כפירושו 5פרש יכול5א
 וע5 מוקרם שמר ע5 רחתמו הם פסולים עדים האקנין
 שמר היינו הקנאה שמר 51פירושו בקנין דמייריכרהך
 הקנאה דבשמר כ55 מוקדם שמר הוי לא הא ואזיבקנין
 5פרש הוכרח להכי בשמר הכתוב מזמן מודף האבאמת
 כרש"י.דלא
 של וקושיתו כרש"י לעולם 5פרש דמצינו משוםואי
 מוקדם שמר ע5 דחתמו הם פמו5ים דעדיםהר"ש
 וקעדים דמבורים שם הר"ש כדתירץ לתרוצימצינו
 מעצמו הלוה אלא הלקוחות טריפת לזמן יבוא 5א5עולם
 מבני הקרן גובה נמי דבית בו שיש ובשטר חובויפרע

חורין
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 היינו אנומים שאומרים נמי אי מודה בשחייבחורין

 לפרש דוחק זהו אבל הרבית על היינו ואנומיםלהקרים
 ירוע הלא לקוחות לטריפת יבואו שלא מבורים ראיךכן
 ואנומים לקוחות בתר אזלינן ללוה ליה לית ראילכל
 רהוי משום למימר מצינו לא נמי הזמן להקריםהיינו
 וררכו אמורא היה יוחנן ר' הא ועוד שכיחא רלאמלתא
 היה כן אם ביותר רבריו את לפרש צריך אמוראשל
 ממשעברי גבי לרבנן אמינא רהיכי למרש יוחנןלר'
 הזמן להקרים היינו אנומים רמוענים היכי שנימזמן
 גובה ראינו לרבנן מורה יוחנן ר' גם הכי בלאואב5

 כרחך על הכי אמר ומרלא שני מזסן אףממשעברי
 כרש"י רלא מפרש להכי גוונא בכל ייחנן ר'מיירי

 עוברים הערים רתנן הגם הר"ש של השלישיוהתירוץ
 ולוה במלוה נסך עליו תשימון לא רלמא תשאבלא

 מציעא בבבא ראיתא תחמור כלא בערים ולאמשמע
 ע"ש, להו משמע רמי בלא לאינשי תחמור דלא ה'מף
 הוא ממילא ע,,ב רף מציעא .בבא בתום' איתאוכן
 רערים להו משמע לא לאינשי מוקרם-נמי בשטרהרין

 השטר על ולא הלואה על רק רחתמו נינהופמולים
 להרמב"ם ניחא לא נמי עכ"5, לא אי מוקרם הואאם

 רתום' תחמור רלא ללאו רמי רלא משום כן5פרש
 תחמור רלא פירעה מעיקרא ר"ה כ"ה רףבסנהררין

 ע"ש, האמת הוא רכן לומר רצה להו משמע רמיבלא
 תנן הא רבית בו שיש שמר על בחתמו עריםאבל

 להכי תשא בלא רעוברים ע"ה רף מציעא בבאבהריא
 רף מציעא בבא במהרש"א ועיין כרש"י רלאמפרש
 בלא תחמור רלא שם התום' רכוונת נמי פירש שםה'
 רמי 5א ובוראי ע"ש האמת הוא וכן להו משמערמי
 רהטורי קושיתו זה ולפי כהנ"ל, רבית בו שישלשמר
 איריא מאי עומרון במקומה להרמב"ם הנ"5אקן
 המעם שייך רלא היכי אפילו ה5א פסול מוקרםמשום

 שיעבורו נמחל משום פסול נמי ביומו בו כגוןרמוקרם
כהנ"ל.
 שהם אבני של קושיתו נמי הימב כשנרייקאבל

 מ"ח סימן משפט בחשן בפשימות מתורץ יהאהנ"ל
 הראשון הקנין היינו שעבורו רנמחל הא הרמ"אכתב
 5א וא2*לו בו וללות לחזור יכול קנין וקבל בחזרולכן
 למאן ערים בפני 15 ומסרו שחזר רק לו והקנהחזר
 הש"ך ופירש בשטרות אפילו עיקר מסירה ערידאמר
 ראמ שם במררכי יום באותו קנין וקבל בחזר נ'ס"ק
 ומסרן שחזר נמי כתב ר' ובם"ק מוקרם ליה הוי כןלא
 לא ראם במררכי הוא כן החתימה ביום ערים בפנילו
 טל(ים גוונא ראיכא חזינן הרי עכ"ל, מוקרם ליה הויכן

 מאי זה ולפי כשר שיעבורו נמחל וממעם פמולמוקרם
 אפילו מוקדם משום איריא מאי אבן להמוריקשה
 נמי שיעבורו נמחל ליה רהוי ביום בו ממנו ולוהבפרעו
 הרמב"ם של פירושו רהכי למימר מצינו הלאפסול
 הוי לא הא ראזי ערים בפני לו ומסר רחזררמיירי
 משום פעם עור בו ללות השטר וכשר שיעבורונמחל
 אזי5 והרמב"ם מוקרם מטעם הוא פסול אבל טעמאהאי

 רערי ט"ו ה' מגירושין א' בפרק לו רסביראלשימתו
 שלוה ביום בו השמר לו במסרו להכי עיקרמסירה
 נמחל נמי הוי ולא מוקרם לא הוי לא הא ראזיופרעו

 כזה. סך פעם עור בו 5לות השטר כשרשיעבורו
 רקשה מאי הקושיות כל מתורצים יהא זהולפי
 מבבא לו רקשה הא הרמב"ם על הנ"ל שהםלאבני
 אפילו לנמרי פסול רמוקרם רמעם ע"ב רףמציעא
 שטא גזירה משום אי הוי והמעם גובה אינו שנימזמן
 רקניס הוא מאיר רר' משום אי ראשון מזמןיגבה
 הא ליה תיפוק לו קשה ולזה איסורא משוםהתירא
 נמחל הוי רמוקרם כיון הוא בעלמא חספאשמרא
 ראי שפיר אתי הא לפירושינו אבל ע"ש, וכו'שעבורו
 כשר השמר היה הנ,,ל מעמים הנך ושייכי מוקרםלאו

 כהנ"ל בערים ומסרו רחזר רמחרי למימררמצינו
 הנ"ל גזירות הנך משום אלא שעבורו נמחל לא האראזי
 רפסול.הוא

 רפירש להרמב"ם תמה אני וביותר רכתבומאי
 יטרוף נאמר ולא לעולם בו יטרוף ולא רפסול בוואמרו

נו
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 וזה ראשון מזמן בו ימרוף שמא גזירה אחרון מזטןבו

 משום ליה תיפוק נזירה האי לי למה לפירושותימא
 אב5 עכ"ל פה ע5 מלוה א5א כאן ואין שעבלרושנמחל

 כאן ואין הנ"ל השמר בערים רמסרו רמיירילפירושינו
 מוקרם ממעם רק הוי ופסולו שעבורו שנמחלמשום
 פירש מרלא לפירושינו מהכי ראיה הוי אדרבא כןאם

 פירש אלא שעבורו נמחל ממעם הוי רפמולוהרמב"ם
 הנ"ל. גזירת להני ושייך מוקרם ממעם הוירפסול
 לפירושו הרמב"ם רהשיג למאי עור לו דקשהומאי

 קשה לא נמי ע"ש קנין ב5א מיירי דלמא רש"ישל

 טעמא האי משום רלא לעיל פירשנו דהא האיכולי
 משום נמי א5א רש"י של מפירושו הרמב"ם זזלחור
 וכרפירשנו פמולים עדים דהוי הנ"ל הר"ש שלקושיתו
 לעיל.הכ5

 רומיא כשרין מאוחרין כרחך רע5 עור 15 רקשהומאי
 ליום זמנו שהקרים מוקדמין ראי פסוליןדמוקרמין
 ליום זמנו ראיהר כשרין מאוחרין גוונא כהאיהכתיבה
 הכתיבה זמן רהקרים פירושו נימא ואיהכתיבה
 מאוחרים נמי הכא בו הכתוב בזמן רנכתב הגםלהלואה
 בשטר וכתבו הלואה מיום נתאחר הכתיבה דזמןכשרים
 הרמב"ם לפירוש אבל שנכתב ביום הכתיבהזמן

 וזמן בו ולוה וחזר ופרעו בו שלוה שמר הוידמוקרמין
 מאוחר כן אם שנייה הלואה 5זמן מוקרם הויכתיבה
 להלואה אפילו מאוחר בו הכתוב רזמן גוונאכהאי
 כרפירשנו ובוראי שעבורו נמחל הא כשר ואמאישנייה
 דמיירי שפיר אתי הא לפירושינו אבל עכ"ל, עיקרהוי

 השמר לי דמסר רהיינו גוונא כהאי נמימאוחרים
 לא נמי ומוקרם שעבורו נמחל הוי לא הא דאזיבערים
 פירושו הוי ולעולם כשר להכי מאוחר הוי א5אהוי

 ופרעו בו שלוה בשמר דמיירי הרמב"םכדפירש
כהנ"ל.
 ופירש ב' דף השנה ראש על בריטב"אוראיתי
 בשהקרימו איירי לא בודאי פמולים המוקדמיןשמרי
 בע5מא חספא ושמרא פמולים ערים כן דאם העברהזמן

 ונתאחרה אקנייתא דלאו בשמרי בניסן ש5וה כגוןאלא
 מניסן זמנו וכתב תשרי ער כתבינו ולאכתיבתם
 נמי אי נפשיה שעביר הלואה רמשעתכמבורים
 ער מסרוהו לא אבל ה5ואה ביום וחתמוהושכתבוהו
 זכין בחתומיו 'עריו ראמר כאביי יכמבוריםתשרי
 שכתבו נמי אי 5רירן ראקנייתא רשמרי ורומיאלו

 שמר כותבין רתנן רהא ביום בו ללוה ומסרוומתמו
 אקנייתא רלאו בשמרי מיירי עמו שאין.מ5וה הגםללוה
 הוי מהני חר וכ5 לו זכין בחתומיו דעריו משוםאלא

 ער זוכה אינו 5עולם אקנייתא דלאו רבשמרימוקרם
 כן אם אלא לכתבו להם ואין הזוכה ליר היטטרשיניע
 רמעו נמי אי ונחתם שנכתב ביום לזוכה בפניהםנמסר
 בשבת באחר החורש שנקבע דמעו ריירחיבקביעי
 בשמר וכשכותבין בשבת בשני החורש נקבעובאמת
 הגמ ארר הוא ובאמת מניסן מונין הם בשבתבאחר
 עכ"ל, בכך נפמלים הערים אין מקום מכל מוקרםרהוי
 רילן הקושיות כ5 מתורצים יהא לפירושו זהולפי

 דירחא בקביעי שמעו כיון פמולים עדים הוי לאהא ולפירושי הם פמו5ים דערים הר"ש קושיותבפשיטות
 שפירשנו כמו שפיר אתי נמי הנ"ל אבן המוריקושיות
 רף השנה ראש על הר"ן בחירושי נמי הוא וכןלעיל
 פסולים ערים חורין מבני אפילו גבי האיך תאמר ואםב'
 מוקדם שטר דהוי כגון לומר ויש הזמן שהקרימוהם

 שמר שכתבו כגון ביה לממעי אינשי רעביריבמירי
 הגמ אקנייתא רלאו בשמרי עמו מלוה שאין הגםלליה
 אטו אסי וכררב אקנייתא בשמרא א5א כותביןשאין
 ומסיק הוא רשע לאו אסי לדרב לה נמר רלא מןכל
 ב*ה לית ביה לממעי ערים רעבירי מעותא כלוראי
 כפירוש הוי העיקר זה ולפי ע"ש, ומגיר חוזרמשום

 לה5ואה מוקרם שהיה אף בקנין היה אם ולכןהרמב"ם
 וכשר. לו זכין בחתומיו עריו אמרינןשנייה
 היפוק הנ"ל אבו המורי לקושיות 5תרוצי 5יכאוהא
 דערים דמיירי לומר דיש שעבורו נמחל ליה רהויליה

 ק5"א סימן ובאה"ע דיו בקו5מום חתימתןהעבירו
מעיף
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 כחתימה הוי אי הפומקים מחלוקת איתא ה'מעיף
 15 דחוששין להו מבירא אומרים ולהיש לא איחדשה
 חתימתן העדים בהעבירו דמיירי למימר מצינו כןאם
 מוקדם משום אב5 5יתא שעבורו נמח5 משוםראזי
 ממיק מ"ח מימן החשן דהקצות ליתא זהו אבלאיתא
 בשמרות אבל רפליני הוא אשה בנט דוקא5הלכה
 נחשב להיות קולמום העברת מהני 5א עלמא5כו5י

 5תירוצינו אנו צריכין כרחך וע5 חדשהכחתימה
הנ"ל.

 לקושיות חש 5הכי דהרמב"ם 5עיל דפירשנוהא
 לתרוצי דליכא משום הם פסולים עדים האהד"ש

 לאינשי תשימון רלא רלאו ותום' הר"שכרתירצו
 לאינשי תהמוד לא כמו בעדים ולא להו משמעבמלוה
 תחמוד ללא דמי רלא והשגנו להו משמע רמיב5א
 רעדים בהריא תנן הא הכא אבל כן הרין באמתדהתם
 זהו הריוק לאחר באמת אב5 תשימון 5א עלעוברים
 הלכה מ5וה מה' ד' בפרק פמק נופו רהרמב"םליתא
 אין ה5אוין א5ו כל על עוברין והלוה שהמ5וה הגםג'

 יהושע ופני ע"ש, להשבון שניתן מפני עליו5וקין
 פירושו על לו קשה וכו' שמר ד"ה מציעא בבא ע"בדמ
 דאינם פמולים אינם דהעדים רפידש הריב"אש5
 מה השינ ולזה ברפד כלום מרויהין ראין חמםעירי
 ער בעינן דלא כאביי פסקינן הא דאנן כן לפרשדאה
 אלא מדאורייתא פסול דאינו לן רקיימא ותירץהמם
 עבירה דלאו הנם מלקות בה שיש עבירה שעבדהיכי
 רלא בלאו שעוברין הגם דיבית בעדי אבלדחמם
 משום הרמב"ם כדכתנ לוקין אין אבלתשימון
 ל"ר מימן משפט בחשן הגם לעדות פמילו 5אהכי
 פסול מיהא מדרבנן ירוחם רבינו בשם יומף הביתכתב
 רריב"מ לומר יש מלקות בה שאין בעבירה אפילו5עדות
 כשאין פמי5ו 5א מרדבנן אפי5ו אלא הכי 15 מבידא5א
 מבואר הרי עכ"5, דוקא דהמם במידי א5א מלקותבה

 תשימון לא ע5 לוקין דאין פמק דהרמב"ם כיוןבהדיא
 ליתא הא זה ו5פי לערות פסולים דאינם לומבירא

 דדעת לו מבירא ירוחם דרבינו הנם הר"ש5קושיות
 ריבית בו שיש שטר על החתומים דעדיםהרמב"ם
 ד' ה' מערות ו' פרק משנה הכמף אבל הםפסולים
 ירוחם רבינו על שם השיג כבר בריבית המלוה וכןר"ה
 בני דאינם כיון הדמב"ם דדעת הוי דהעיקדאלא

 עדים ד5יהו חתימתם עבוד ממון נטלו לא ונמימ5קות
 5קושיות ליתא הא זה ולפי ע"ש, מיפםלי לאדחמסן
 הנ"5. והתום'הר"ש
 התום' 5קושיות איתא אכתי היטב כשנדייקאבל
 הם פמולים אבל התורה מן פסולי דלא נהיהנ"ל
 15 מבירא דהדמב"ם מהכא נרייק ואדרבאמדרבנן
 אפילו 5עדות פסול מיהא רמדרבנן ירוחם רבינוכשימת
 הגם הריב"מ על ופלינ מלקות בה שאיןבעבירה
 מלקות עליה שחייבין עבירה עבר שם איתאברמב"ם

 ההיוב היה ואם התורה פמול.מן זה הרי התודהמן
 לו היה זה ולפי מדבריהם פסול זה הרי מרבריהםשבה
 מן פסו5 הדי מלקות בה שיש עבירה בין לחלקטפי

 מדבריהם פמול מלקות בה שאין עבידה ובעברהתורה
 מ5קות בה שיש בעבירה דוקא משמע בהכי חי5קומדלא
 פמו5 אינו הכי וב5או התורה מן רפמול הוא חמםאי

 עבירה ע5 דעבד כיון להקשות ליכא והא מררבנןאפילו
 יגרע דאודייתא איסור הכי מדרבנן מיהא פסולררבנן
 באמת מלקות חיוב בה דאין משום דרבנןמאיסור
 שכ5 משמע שם ופידש הרמב"ם על בררב"זדאיתי
 דוקא ולאו התודה מז לעדות פמו5 מלקות שהייבמי

 לתשלומין שניתן לאו כגון לוקה שאינו הנם אלאמלקות
 שעבד כיון שבכ5לות לאו או מעשה בו שאין 5אואו
 התורה מן פמו5 דנזלן תדע התורה מן נפסל 5אוע5
 כיוצא כל וכן עליו לוקה ואינו לתשלומין שניתןהגם
 מאי 5כאודא 5פירושו פידש עכ"5, תגזול ד5אבלאו
 מכ5 עליו לוקין דאין הנם נזלן שאני מנז5ן היאראיה
 לאוין לשאד היא דאיה ומאי חמם ער הוי האמקום
 הכי משום ואו5י חמם ער הוי ד5א היכי התורהמן

 דהוי היכי פירש תנזול דלא בלאו כיוצא כ5 וכןממיים
עד
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 הרמב"ם של המשנה בפירש בהריא ראיתי ובן חמסער
 רכל יש עיקרים שני ופירש נ' משנה נ' פרקבסנהררין

 מן לערות פסול הוא מלקות בה שיש עבירה שעברמי
 כלל לממון פנייה שום. עון באותו שאין הגםהתורה
 ממון שלקח השני ועיקר ובו' בחלב בשר אוכ5במו
 לערות פסול הוא מלקות מחויב שאינו הנם כריןשלא
 וצרקה חשיב ועור וכדומה ונזלן גנב כנו! התורהמן
 רוקא הרי ע"ש מררבנן רק פסולים הם עכו"םשל
 אינם התורה מן לאוין שאר אבל ונזלן דגנב רומיהבעינן
 .המשנה מפירוש אבל מררננן אפילו 'לעדותפסללים
 מהכא להוכיח לע"ר נ"ל רש"י ש5 מפירושרזז

 בעבר שבתורה עבירות כל רע5- -לו 6בייאדהרמב"מ'.
 וראיתי מררבנן הפחוה 'לכל מיה4 פמיל . 'הואעליהן'
 עבר ב' ס"ק ל"ר סיכק משפט בחשן .הנר"אבפירוש
 כן פירש ולזה מררבנן פסול מלקות בה שאיןעבירה
 מריבית ראיה והביא רלעיל הרמב"ם 'מ5שוןמשמע
 בראש עיין מררבנן פסל5 הבי אפילו לעשהרניתק
 מצאתי ולא ברמב"ם וחפשתי עכ"ל, ב"ב רףהשנה
 מלקות בה שאין עבירה בעבר מוכח ריהא מקוםבאיזה
 מוכח יהא המשנה מפירש אבל מררבנן. פסו5ויהא

כרפירשנו.
 לאו כל נראה א' ס"ק ל"ר סימן בתומיםוראיתי
 לוקין ראין לן רקיימא רין בית מיתת לאזהרתשניתן
 רק האיסור לקלות אינו רזהו נפסל מקום מבלעליה

 ראינו לעשה הניתק לאו כן וכמו האיסור חומרמחמת
 אי ובאמת האיסור לבטל עליו רחייב למלקותניתן
 לקיש ו5ריש עחנן לר' מלקות חייב קיימו לא אובטלו
 לחומר לערות נפסל ובוראי הענין לקלות זה אין כןואם

 להוא עליו לוקין ראין מעשה בו שאין לאו אבלאיסורו
 פטרו מעשה עביר ולא הואי5 העניןלקלות
 לא בזו בפועל איסור עביר לא כי ממלקותהתורה
 כך כל האיסור ראין התורה מן חרמב"ם 5רעחנפסל
 הא הנ"ל הרמב"ם על הררב"ז אבל עכ"ל וכו'חמור
 אלא מלקות רוקא ולאו הנ"ל י' בפרק בהריאפירש

 שאין לאו או לתשלומין שניתן לאו על בעבר הריןהוא
 נפסל לאו על שעבר כיון שבכללות, לאו או מעשהבו
 ללאו מעשה בו שאין לאו משוה הרי ע"ש, התורהמן

 שפיר הא זה ולפי בינייהו מחלקינן ולא לעשהשניתק
 שחתמו ערים למה מלוה ר' פרק למלך להמשנהקשה
 בחתימתן מעשה ריש אף יפסלו ריבית בו שיש שטרעל
 ריבית רשאני התומים ותירץ להשבה ניתן מקוםמכל
 אבל ע"ש, איסורו רחומר לעשה הניתק לאורהוי

 אם פסולים נמי מעשה בו שאין לאו ראפילולהררב"1
 שאין רלאו איסורו הומר משום הטעם הוי לא האבן
 שפיר כן אם פסולים נמי איסורו קל רהוי מעשהבו

 רחמם רשע הוי לא הא פסולים יהא למה לוקשה
 רברי שם והביא המשפמ בנתיבות ראיתיבאמת
 מעשה בו שאין מלאו הרין והשמיט הנ"להתומים
 רלא ספק התראת זכר ובמקומו הם כשרים רעריםלומר
 ע"ש. מלקות בו פשלחת רלא כיוןנפסל

 בעבל משמע הטור רבינו מרברי בתבהב"ח
 רביט אבל פסול אינו מלקות חיוב בה שאיןעבירה
 ועיין עכ"ל מררבנן רפסול בתב הנאונים בשםירוחם
 ררעת נמי בתב ו' הלכה מלוה ר' פרק למלךבמשנה
 כיון הרמב"ם ברעת משנה והכסף והריב"שהרשב"א
 בתב ולזה להעיר פסולים אינם מלקות בני לאודהערים
 מאיסורין נרע רלא מררבנן מיפסלי אכתי תימאוכי

 בעינן מררבנן באיסורין הנם מררבנן רפסוליררבנן
 הגאונים בשם יוסף בית שבתב כמו ממוןחימור
 ועור יכו' ממון הימור לינא ערים גבי והכאוהעיטור
 ררבנן בעבירה רוקא ממון חימור רבעינן ררבנןבפסולי
 כעי לא מררבנן רפסולי הנם ראורייתא בעבירהאבל
 פוסקים מביא ולבמוף עלמא רכולי א5יבא ממוןחימור
 פסולין סתם ל"ת חייבו רכל ורעתם לוקין ריביתרערי
 רמב"ם רברי טקשה מ"ג סיטן מהרי"ט התורהמן

 מלקות ~יה שחייבים עבירה עבר אמר מעיקראאהררי
 שאיסורו הנם מלקות עליה חייבים אין אם האמשמע
 החיוב היה ואם אמר הכי ובתר מפסיל לא התורהמן

שנה
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 היה אם הא משמע מרבריהם פמול מרבריהםשבה
 לא דהרמב"ם ותירץ התורה מן פמול התורה מןהחיוב
 מלקות גהם שאין תורה אימור דין לאשמועינן 5ןאתי
 ע5 קאי דקרא רשע רוקא תימא ד5א אשמועינןא5א
 5מות רשע הוא אשו דכתיב משום דין ביתמיתת
 אימור הגם רשע דמקרי אשכחן מ5קות בחייבי אףא5א
 שחייבים בעבירה והוא הואי5 מ5קות בו אין שעשהזה
 עבר דאמר נמי דיקא מקרי רשע מיתה או מ5קותע5יה
 זה שחייב אמר ו5א מ5קות ע5יה שחייביםעבירה
 כ5 הבאתי ע"ש בע5מא ע5יה שחייבים א5אהעושה
 אנו עכשיו רהנה הרין את 5ברר 1,נ"5 פומקיםהנך

 הנ"5 ל"ד מימן משפמ בחשן הגר"א רברימבינים
 מררבנן פמו5 מ5קות בה שאין עבירה עבר ב'מ"ק
 כתבנו ו5עי5 ע"ש הרמב"ם מ5שון משמע רכןופירש
 אנו עכשיו אב5 הרמב"ם מן ש5ו מקורו ידענור5א
 משמע מהרמב"ם דהכא קשה ר5כאורא כוונתוירעינן
 עבירה עבר א5א מ5קות בעצמו חייב 5א אםאפי5ו

 התורה מן 5ערות פמו5 נמי מ5קות ע5יה חייביןשאחרים
 נ5 שם פירש הא הנ"ל למנהררין .המשנהובפירוש

 שום בו שאין הגם מ5קות ע5ו שיתחיב עון שיעשהמי
 5ערות פטו5 בח5ב בשר אוכ5 כגון כ5ל 5ממוןטניה
 כדין ש5א טמון שיקח מי כ5 השני ועיקר התודהמן
 ועכשיו ע"ש, 5ערות פמו5 מ5קות מחויב שאינוהגם
 עבר ה5שון אמר לא המשנה בפירוש הא אנןניהזי
 אמר מר5א מהכא רנדיוק מ5קות ע5יה שחייביןעבירה
 מ5קות בע5טא ע5יה שחייבים א5א העושה זהשחייב
 מן פמו5 נמי מ5קות בו אין שעשה ?ה איסורהגם

 מי כ5 בהריא אמר הא המשנה בפירוש אב5התורה
 אם יוקא משמע מ5קות ע5יו שיתחייב עוןשיעשה
 אינו הכי ב5או אבל רפמו5 הוא מ5קות עליויתחייב
 א5א אהדרי הרמב"ם דברי קשה יהא כן אםפמו5

 עליה שחייבים דאמר מהרי"מ דברי להבין אנודצריכין
 מ5קות בו אין שעשה זה אימור הגם מ5קותאהרים
 דאחרים 5ה משכחת היכי 5כאורא התורה מן פמו5נמי

 ונראה מלקות בו אין שעשה וזה מלקות חייביםשיעשו
 בחלג בשר שיעור חציא שאכ5 כגון דבריו 5פרש5י

 מ5קות מקום מכ5 תורה אמרה שיעור חציא לןוקיימא
 בכזית רהיינו תורה שאמרה כשיעור שיאכ5 עד בואין
 עון שיעשה מי כ5 המשנה בפירוש ראמר הא זה51פי

 מ5קות ע5יו שיתחייב הוי פירושו מלקות ע5יושיתחייב
 מכשיעור פחות אכ5 אם אפי5ו כשיעור יאכ5 אםהיינו
 תויה אמרה שיעור חציא רהא התורה מן פמו5נמי
 זה ו5פי אהדרי הרמב"ם דברי סתרי 5א הא זהו5פי
 רוקא מוכח הרמב"ם מדברי והן המשנה מפירושהן

 מן פמול אזי מ5קות ע5יה דחייבים ממוג עבירהבעבר
 חייבים שאינם ממוגים עבירה בעבר אב5 משמעהתורה
 דכז הגר"א אמר שפיר זה ולפי מררבנן פמו5יםמ5קות
 דאמר מהא מהרי"ט דדייק והא הרמב"ם מרברימשמע

 פמו5 מדבדיהם שבה דהחיוב עבירה בעברהרמב"ם
 פמו5 התורה מן החיוב היה אם הא משמעמדבריהם

 5עי5 פירשנו רהא פירושו דהכי 5ומר יש התורהמן
 חימור דוקא שיהא בעינן דרבנן אימורי שביןהחי5וק
 הגם תורה באימור אב5 מרבריהם פמו5ין אזיממון
 הכי זה ו5פי מררבנן פמו5ים נמי ממון חימוד בושאין
 בשר כגון מרבריהם היה החיוב אם הרמב"םאמר
 או 5תיאבון בין נגי5ות 5אכו5 מומר רהוי בח5בעוף

 שאר ע5 בעבר אב5 מדבריהם פסול אזילהכעים
 אינם ממון חימור הוי ד5א היכי מררבנןאיסורים
 ד5א היכי אפי5ו תורה באיסור אב5 מררבנןפמו5ים
 מרדבנן. פמולים נמי ממון חימורהוי

 ראמרינן תחמור 5א רמי ד5א 5עי5 דחי5קנוהא
 אבל הוא כן האמת רהתם 5הו משמע דמי ב5א5אינשי
 5אינשי הגם ריבית בו שיש שמר על החתומיםערים
 א%5 כן אינו האמת לערים ו5א ו5וה 5מ5והיוקא

 משנה ב5חם ראיתי אב5 תשימון 5א ע5 עובריםדהעדים
 וממיק וכו' העובר כל וכן ר"ה ר' ה5כה י' פרק ערותה'
 אפי5ו תהמור 5א א5א כתום' ר5א הרמב"ם בדעתשם
 ר5א לאו זה ו5פי ע"ש ע5יו נמי עובר דמיםבנותן

תהמוד
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 הגם נינהו כהדדי תרווייהל תשימון ולאויי5אתחמור'
 ררק משטע לאינשי וגם להו טשמע דסי ב5א'לאינשי
 אים"כן בתרווייהו "אמת אב5 5עדים' ו5א ~4מ,מטה;

 ועיים . דמים בנותן אמי5ו עיברים 'תאפ4ד%א"5א
 הר"ש ש5 הת*רהו זה ו5מי ע5.5*,תשימון פמיעיב4ים
 י5אינש4 כיון- פטולי 5א 'להכי' עימדת ב6קוטהוהתום?

 ממו5ים אינם נמי 5דיח אמי5ו 5הכי ממו5ים הוי5א
 ח"מ המור ע5 בהב"ח ראיתי אב5 בהדין דטעוכיון
 והביא וכו' נמתפק ור"י שכתב וסה ד"ה 5"דסימן
 וץן וא5ו ד"ה כ"ד דף ממנהדרין התום' דברישם

 משסע לא קצוצה בריבית מיירי ואמי5ו וכו'הממו5ין
 5עליתן פמו5' ואינו יהיב -דמדעתיה כי1ו איסור-ליה!

 דהאמת היכא דכ5 -5הדיא אלטא ע"ש'אלא-מררבנן
 מדרבנן המח4ת פמו5"5כ5 טעי קא למטעה %ם כן*יפו

 מממקא 5הכי דהר"י ממיקן~5מוף
.15 

 ממולים עדים אי
 טלקות ובני 'הנאה להו דאית ו5וה' דמ5וה מש1ט 'לאאי

 דלא.משמע בטעו אמי5ו להכי:ננ"ו'
 לד~

 כיון אימור
 ערב כן 'שאין מה מדרבנן מפו5ין יהיב קאדמדעתיה

 הגם מ5קות.נינהו בני הנאה-יל*וועדים'דלית'.5הו

 ע"ש, מדרבנן אמילו פמו5ים אינם עברי-אימוראדקא
 15 משיטה לר"י למממקא: הא 5ופר 'מצינו זה51מי

 הנ"ל ממנהדר~ן התום' כשיטת לו 'וסביראלהרמב"ם
 שמיד הא זה ו5מי מדרבנן ממו5ין נטי בטעודאמי5ו
 המחות 5כ5 הם פמו5ים עדים הא להרמנ"טקשה
 ד5א להרמב"ם 15 מבירא הא .זת ת6י יפדפי'מירפנץ
 5עו5ם מדרבנן א5א הנ"5 יהושע המני דמירשכהריב"ם
 וכדמירשנו. הםממו5ין
 שבתורה 5אוין שאר בין מח5ק דהתומים הבאתי5עי5
 סעשה בו שאין 55או מדאורייתא 5עדות 5עדותדממול
 5או ע5 בעבר אמי5ו הרדב"ז ודעת התורה מן כשרדקיל
 ראיתי עכשיו אב5 אתורה מן "מו5 נמי פעשוץ בושאין
 5עיקר שם וממיק א' מ"ק 5"ר טימן תשובהבמתחי
 מדרבנן ממו5 מעשה בו שאין ב5או הוי הרמב"םדעת
 ה' יום ובעה"וק ע"ש, שם הביא ,א הרדב"ז1'דבר'
 איגל. שיקאגא 6ה תר')מי5מ'ע סשממים5ם'

 .שאחעט יך4דיהשאול
 שיקאגא,ההופ'ק

 וענ"ל. סמרובהמ"ח

 כ'וסימן

 אולמאן .צבי נת ר' ' וכו' -וערה בחדרי וחו"ב החרוץ הגאדן הרב ידידייפבוד,שלום
 פעלגיען. במדינות אנמווערפען בעיר- הרב-הגאב"דשיימ"א

 תמארת בממרי דבתבתי למאי גאונו והדרתקושיתו
 דהשבות ממיקא מהכא למשוט ל"ט יומא במם'שאו5
 קצת עושה אם מצה כזית חצי רק 15 יש באםיעקב'
 ראיה והבאתי טצוה שום ליכא ד5מא או באכי5תוסצ1ה
 5ומר ויש וכו' עומר אקרוב ד"ה 5"ה קידושיןסוע6'
 אב5 משמע עכ"5, .שני כזית אטו ראשון כזיתנזירח'

 55"ת ודחי עשה דאתי משום שרי ודאי דאשוןבכז~ת
 דמיעקר בעידנא דוקא דדחי אמרינן דהיני 5י קשהו5זה
 אמור שיעור דחצי 5ן קיימא ואנן 5עשה מקיים5או

 אחת בבת כזית אוכ5 שאינו *דם ש5 ודרכומהתורה
 ביומא מכזית יותר מחזיק אדם ש5 הב5יעה דביתהגם
 כזית אוכ5ים אינם 'מקום מכ5 כביצה דמחזיק' מ'דף

בבת
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 אוכ5ים א5א כרעבתנותא רמיחזי משום אחתבבת
 כזית ךאכיל עי מצוה הוי דלא נימא ואי מכזיתפחות
 תורה אטרה הא שיעור וחצי כזית חציא שאוכ5וכיון
 מקיים 5א והעשה דחרש 5"ת ע5 עובר מיד כןאם

 אמרינן 5א ותו בעידנא הוי לא הא ואזי כזית דאכילעי
 דפחות מהכא מוכה בויאי א5א 55"ת ויחי עשהדאתי

 51?ה ע"ש התום' תירצו ושפיר מצופ הוי נמימכזית
 סן אטור שיעור דחצי טעמא עיקר הא לכת"רקשה
 ואיזה ש5ום לכזית 5איצטרופי יחזי משום הויהתורה
 15 באין רמיידי יעקב רהשבות 5טפיקא הואשייכות

 לאיצטרופי דחזי טעמא שייך 5א יהכא כזית חצירק
 עכ"5. התורה מן שרי עלמא לכולי להיותויכו5

תשובה

 עיקר ,מיהו 5איצטרופי דחזי משום וכו' יוחנן ר'י"ח ע"י יף ביומא ישנים יתום' חדא 5תרע 5יונראה
 ואם.כן ח% יכ5 מקרא 5קמן יריש יוחנן יר'טעמו

 דהקרא כרחך וע5 לבטוף וטיימו וכו' 5קי נמימ5קי
 חזינן הרי עכ"5, בע5מא איטורא א5א הוי 5א חלבדכ5

 5איצטרופי יחזי משום הוי 5א יוחנן יר' טעמודעיקר
 היכי בין מינא נפקא לנו אין זה ו5פי ח5ב מכלא5א
 15 יאין 5היכי כזית. חצי ממנה ואכ5 ש5ם כזיתדהוי
 ש5נו. הראיה הוי ושפיר אותה ואכל כזית חצידק

 ע5 ישרא5 יהתמארת משום 5תרץ נראהועוד
 הפ"מ בשם מטיק ש5ו בחידושים א' פרק שבתמשניות
 תוך שיאכ5 כיון אחי 5איצטרופי בחזי פירושיםשני
 חצי ע5 נמי י5קה שיעור חצי עוי פרם אכי5תכיי

 וחצי זית יחצי משום ושני 5זה ייצטרף הראשוןשיעור
 דהוי השני למעם ראיה והביא ש5ם שיעור הויזית
 שני בין הוי מינא רנפקא 5פירושו פירשעיקר

 מותר שיעור חצי 5עו5ם הראשון 5טעםהפירושים
 לחצי דמצטדף שיעור חצי עוי יאכ5 אם רק התורהמן

 השני ו5טעם התורה מן . ואטור יאכ5 קמאשיעור
 כזית חצי יהיינו התורה מן אטור שיעור חצילעולם
 לחוד שיעוד דחצי נימא דאי שני 5פירוש ראיהוהביא

 חידוש בחלב כשר בגמ' איתא ה5א התורה טןמותי
 זה ו5פי אטור הרדי ובהיי שרי וחרא היא יכ5הוא

 הוא כן גמי שבתורה איטוהים כ5 הא הוא חייושמאי
 כרחך ע5 אטור הידי .ובהיי שרי שבו וח5ק "5קכ5
 יאורייתא איטור שם שבו שיעור חצי כ5 איטוריםבכ5
 מן אטור ו5הכי בקם.'איטור 5איצטרופי מיחזיעליו

 5טתור ראיה 5הביא מצינו 5א שבת ומאיטוריהתורה
 דשאני יצחק ר'.ברוך הגאון הרב בנו בשם די5ןטברא
 אי עקירה כן אם ,5ה גמרינן רממשכן שבתאיטורי
 מן 5גמרי מותר עליו מ5אכה שם יאין כיון 5חויהנחה
 דחצי דטעמא נימא אי אפי5ו זה ו5פי עכ"5,התורה
 5איצטרופי יחזי משום רק הוי התורה מן יאטורשיעור
 דקייושין התום' מיברי יי5ן פשיטותא שפ"ר אתינמי
 זית חצי דאפי5ו השני כפירוש הוי יהעיקר כיוןהנ"5

 5איצטרופי מיחזי עליו דאורייתא איטור שם נמי5חוי
 אם אפי5ו זה ו5פי התורה מן אטור ולהכי איטורבשם
 נהי מיאורייתא אטור נמי 5הור כזית חצי רק 15אין
 מכ5 יותר 15 אין דהא לאיצטרופי חזי 5א ייייהלגבי
 רק נמי 15 ריש אחר 5איש 5איצטרופנ חזי האמקום

 היין הוא וממי5א 5עו5ם ע5יו הוי איטור ושם זיתחצי
 וכרפיישנו. הכי הוי נמי מצוה5נבי
 ישרא5 התפארת ש5 הראיה ליהויה קצת דמצינוהגם
 סבשו איתא מ"י יף בפטחים משום השני5פייוש
 חידוש איזה הגמ' ופריך הוא דחייוש גמרינן 5אכח5ב
 הריי ובהיי שרי לחוייה והאי 5חוריה רהאיא5ימא

אסור
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 רההירוש הגמ' ממיק אלא הוא כן נמי כלאוםאמור
 פירש"י כן באמת אמור בשיל ואי רשרי מכבושהוי

 רשניהם בחלב מבשר הוי רהחידוש ק"ח דףבחולין
 והשיגו נאסרין וכשנתערבו לבדו וזה לבדו זה היתרמין

 הוי דהחירוש ממיק בפמחים הנמ' הא שםהתוטן
 רף בפמחים ותום' ע"ש אמור ובבישול דמותרמכבוש
 רהוי לרכא התינח להרשב"א תימא ורבנן ר"המ"ר
 חירוש לאו בחלכ רבשר ליה ראית לאכיי אלאחיהוש
 הנה ע"ש, וכו' מנזיר למילף איצטריך אמאיהוא

 מככוש ריליף הגמ' מממקנת לרש"י התום'קושיות
 משום לרש"י האי כולי קשה לא קאי לחוריה מזהולא
 של רעתך כטלקא הגמ' לפרש רש"י של דרכורירוע
 כתובות על שאול תפארת במפרינו כן כרפירשנוהגמ'
 הוי לא דהגמ' רעתך ולמלקא טוב יום התום' בשםכ"מ

 שפיר זה ולפי צירוף ממעם רק בהלב מבשרהחירוש
 איטורין בכל נימא ראי ישראל התפארההוכיח

 הגמ' פריך למה מותר לחור שיעור חצי כלשבתורה
 שבתורה אימורין מכל למיפרך ליה הוי טפי מכלאיםרק
 עליו אימור שם שבתורה אימורין בכל בודאיאלא
 מכלאים רק פריך להכי לחור שיעור חצי עלאפילו
 על הכי אפילו עליו אימור שם הוי לא וחדא חרארכל
 אפילו הימב כשנרייק לע"ר אבל אמור צירוףירי

 ישראל לתמארת ראיה 'הוי לא נמי רהגמ' רעתךלהמלקזו
 הוא חירוש בהלב בשר רהגמ' פירושו רהכיהנ"ל
 שרי נמי יותר או כזית אכל אם אפילו וחרא חרארכל
 כזית אלא הוי לא אפילו אמור אהררי בהרי הכיאפילו
 חירוש דהוי מינה שמע וחלב מבשר מתרווייהואחר
 חצי אכל אם נהי שבתורה אימורים שאר אבלברכר
 שם שלם כזית באכל אבל עליו היתר שם לחודכזית
 שלם כזית באכל אפילו בחלב בבשר והכא עליואימור
 ולזה עליו היתר שם ולעולם מותר לעולם מהןטאחר
 רכל כוותייהו נמי דהוי מכלאים רק שפיר הגמ'פריך
 אהררי ובהרי שלם משיעור יותר אפילו שרי וחראחהא
 נהי ופשתים מצמר מתרולייהו בכשיעור אפילואמור

 בחזי השני לפירוש מקום מכל אכל ליכאדראיה
 קירושין מתום' נכונה שלנו הפשימות הוילאיצמרופי

 ליתא. הא כת"ר של וקושיתוהנ"ל
 לו קשה ע"ג רף יומא מם' על שלמה כרםהם'
 הכי דמשום יוחנן ר' ראמר ראיצמרופי רחזיהמברא
 לאיצמרופי רחזי לי דמה להבינה קשה התורה מןאמור

 אוכל' אינו רהשתא כיון פרם אכילת זמן תוךלהשלים

 חששא ממעם רהוא לומר ואין תורה שנתנההשיעור
 המחבר עכ"ל תורה ברברי כאלה חששות מצינורהיכן
 רעיקר רהוכיח ל הנן ישראל בתפארת עיין לאהנ"ל
 רהצי שלו השני כפירוש לאיצמרופי מחזי הויפירושו
 שלם לכזית לאיצמרופי מרחזי עליו אימור שםכזית
 כרי תוך שלם הכזית עצמו הוא יאכל לא אםואפילו
 ארם או הוא אי לאכול שיכול כיון רק פרםאכילת
 מעיקרא שלו הקושיא כן אם לאיצמרופי חזי נמיאחר
 גרולי רהחלימו שם שלמה הכרם שכתב מה אבלליתא

 ברגעים חמץ כגון לאיצמרופי חזי דלא רהיכיאחרונים
 מן אכר של שיעור חצי או פמח של בשביעיאחרונים
 בהו לאיצמרופי דחזי שייך ולא פמור בחוץ רחלקוהחי
 מה הנה עכ"ל, התורה מן מותר באמת שיעור חציבזה

 אבל לאצמרופי שייך לא בודאי החי מן באברשכתכ
 בהריא כתב בזמן התלוי ברבר פמח שלבשביעי
 מחזי הפירושים בשני תלוי רזה ישראלהתפארת
 אכילת כרי תוך שיאכל כיון קמא לפירושלאיצטרופי

 הראשון שיעור חצי על נמי ילקה שיעור חצי עודפרס
 למעם אבל פמור פמח של בשביעי אזי לזהריצמרף
 אלא חייב נמי פמח של בשביעי נם העיקר דהואהשני
 בשום לאצמרופי חזי דלא היכי רק מינה מעמינןולא
 בין לאצמרופי בחזי אבל הנ"ל החי מן אבר כמוענין
 התורה מן לעולם אסור אחר לארם או האוכללארם
 דף בחולין התום' כרפירשו שאני החי מן אבראבל
 פמור מבחוץ חלקו לפרש ונראה וכו' מבחוץ חלקוק"נ

 הוא חידוש רהכי משום וכו' אחת בבת אכלוואפילו

כדפירוש"
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 והכא ועצמות אגידין מיחייב לא בעלמאכרפירש"י
 ע"ש. וכו' חירושו אלא בו 5ך ואיןמיחייב
 רחזי במעמא שם שלמה הכדם שחירש מהאבל

 5קיש וראש יוחנן דר' בפלוגתא משום5איצמרופי
 כדאמר נזכר 5א משהוא אב5 שיעור בחצי רקפליני
 שהוא כל בין מחלק לכן 5מ5קות שהוא כ5 שמעוןד'

 5אצמרופי דחזי משום הוי טעמו רעיקד שיעור5חצי
 אי חלב כזית נחלק אם ולכן פרם אכילת כדיבתוך
 אוכל באם כאלה לחלקים שבתורה אימוריםמשאר
 אם כי באכילתם ישהה ולא האלה החלקים אחדארם
 5כזית דמצמרפין הלכה רבאה הוא פרם אכי5תשיעור
 ישהה זה אחרי בזה וביאכלו מאלה קמנים חלקיםאבל

 הלכה פרם מאכילת יוהד אחד ארם באכילתבאכילתם
 חלקים ראכי5ת ' משום לכזית מצטרפין ראיןבאה

 התורה מן איסור אין ולכן הוא אכילה דרך לאוממשהו
 הוא אם לאצמרופי חזי םברת וזהו כזה חלקבאכילת

 ולאכלם כמותו חלקים עם 5הצמרף יוכ5 אשר כזהחלק
 פרם אכי5ת כדי רק באכילתם ישהה ו5א זה אחרבזה
 הכי בלאו אבל התודה טן ואםוך שיעור חצי נקראזה

 ולא התורה מן מותר יוחנן 5ר' אף דנקרא הואמשהו
 תורה דאמרה כיון פרם אכי5ת כדי 5אצמרופיחזי

 אמרינן מכזית פחות אף מכל ורבתה בכזיתאכילה
 עכ"5, שהו כל ולא כזה שיעור חצי רק תורה דבתהרלא
 יהא שהו לכל שיעור חצי בין דמחלק 5פירושו זהולפי
 ישראל התפארת דהביא מגדים הפרי ש5 הראיהנםתר
 מקום באיזה מגרים מהפרי מקורו הביא 5א הואהנ"5
 בחלב בשר לה5כות בפתיחה כן כתב באמת אבל כןכתב
 בחלב בשר שיעור הצי בישול על לו ונםתפק ג'אות
 שני בין רתליא ומםיק לא אי התורה מן איםור עשהאם

 ע5יו עובר שני ולפידוש 5אצמרופי מחזיהפידושים
 פידושו דהכי 5מימר מצינו זה ולפי ע"ש, התורהמן

 שרי וחדא חדא וכל הוא חידוש בח5ב בשרדהגמ'
 משהו נתערב אם אפילו פירוש אםוד אהדדיובהדי
 דלג הנם ששים שם ראין באופן איפכא אי בחלבבשר

 ועור בהנאה אםור רהא חרא אםור נמי כזית חציהוי
 מן אםור מעם ראיכא כיון מילתא תליא בטעמאהא

 ולא בהנאה נאםרו דלא אימורים שאר אבלהתורה
 ודוסא מותר מהאיסור משהו באכל להיות יכולבמעם
 התלרה. מן דאםור הוא שיעורבחצי
 הגמ' פריך מאי כן ראם ליתא זהו באמתאבל
 וחרא חרא רכל הכי נמי רהוי מכלאים מ"ך רףבפמחים
 חרא לכלאים הוא רמיון איזה אםור אהדרי ובהרישרי
 הא ועוד מילתא תליא במעמא שייך לא כלאיםהא

 לבשל אםור הא בחלב בשר אבל לבשל אםור לאכלאים
 אהדדי ובהדי 5בשל מותר רלחודיה חירושבודאי
 דיכול מכלאים היא קושיא מאי כן אם 5בשלאמור
 במשהו אפי5ו דמחמרינן הוא בחלב בבשר רוקאלהיות
 לחצי רמותר משהו בין לחלק יש 5עולם בכלאיםאבל
 משהו בין חילוק שום אין בודאי אלא דאםורשיעור
 מן. אםור שיעור חצי לן םבירא אי אלא שיעורלחצי

 התורה. מן אםור נמי משהו גםהתורה
 משנה הכםף לקושיות הרמב"ם רברי ניחא זהו5פי
 א' בפרס דהרמב"ם שם שלמה הכרם פירש כן5יתא
 שהו כל עצמו החמץ מן האוכל כתב ז' הלכה ומצהחמץ
 ומכ5 חמץ יאכל 5א שנאמר התורה מן אםור זההרי
 בכזית אלא קרבן או ומלקות כרת חייב אינומקום
 מרדות מכות אותו מכין במזיד פכזית פחותוהאוכל
 בחמץ מיוחד קרא לי 5מה משנה להכםף קשהולזה
 מן אםור ש,עור חצי נמי שבתורה איםורין בכלהא

 5נו היה איפכא מקרא דאי קשה ועור יוחנן כר'התורה
 מרקרק גם משמע אכילה שיעור יאכ5 דלאלמי5ף
 מכזית פחות והאוכל הרמב"ם עוד שכתב מה עלשם
 וסשה מכזית 5פחות שהו כל בין שמחלק משמעוכו'
 בהכי 5פלוגי 5יה מנא ועוד ביניהם לחלק יש גבו5איזה
 חילות יש נמי הכי אין שלמה הכרם תירץ ולזהעכ"5,
 אחר ראדם הכזית חולק באם שיעור 5חצי שהו כלבין
 שיעור חצי פרם אכילת כרי תוך אותו לאכו5יכו5
 אחר ראדם קמנים 5ח5קים אותו בחילס אבלמקרי

אינו
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 כ5 אזי פרם אכי5ת כרי תוך אותו לאכול יכולאינו
 החמץ מן האוכל הרמב"ם של פירושו והכי מקרישהו
 בחמץ אבל התורה מן מותר אימורין דבכל שהוכל

 הא זה ולפי יאכל לא שנאמר משום התורה מןאמור
 וליתא שהו בכל אף לאמור לחמץ קרא צריךשפיר

 דהקשה השנייה וקושיא הלז משנה הכמףלקושיות

 שיעוד יאכל דלא להיות ליה הוי איפכא יאכל מלאראי
 איך המלך השער הקשה רכבר ליתא נמי משמעאכילה
 לאמור אצמריך הא הנאה אימור יאכל מלא ח,קיהיליף
 בירושלמי כיון תליא בהא הא באמת אבל ע"ש,טשהו
 באימורי מורה לקיש דראש איתא ו' פרק תרומהמם'
 כיון נראה והמעם שהו בכל התורה מן דאמורהנאה
 הרמב"ם כוונת וזהו שהו בכל גם מקרי והנאהדנהנה
 נשמע ממילא בהנאה דאמור יאכל מלא דילפינןכיון
 לאצמרופי חזי בו שייך רלא אף אמור שהו כלגם

 הנאה באימורי משהו באימור יוחנן לר' נשמעומדר"ל
 עכ"ל.וכו'

 רהא הרמב"ם דברי כן לפרש מצינו לאולע"ד
 הוא עצמו תיבת הא שהו כל עצמו מחמץ האוכלאמר
 ועוד שהו כל מחמץ האוכל לומר ליה הוי אלאמיותר
 במזיד מכזית פחות והאוכל אמר דלבמוף למהקשה
 לישנא כהאי נמי אמר לא למה מררות מכת אותומכין

 אמר מתחילה ולמה עצמו מחמץ מכזית פחותוהאוכל
 לפרש לע"ר לי נראה ולכן אמר לא ולבמוף עצמומחמץ
 דף פמחים מהרש"א שיטות ידוע דהנה הרקב"םרברי
 שיעור רחצי יוחנן ר' מודה תערובות ירי על דחמץמ"ד
 מבירא נמי רהרמב"ם להיות ויכול התורה מןמותר
 דהוי פירוש עצמו מחמץ האוכל אמר להכי כוותיהלו

 דבכל שהו כל ואכל תערובות ידי על ולא גמורחמץ
 הכרם של כחילוקו מותר שהו כל שבתורהאימורים
 אמור בחמץ אבל הנ"ל, שיעוד 5חצי שהו כל ביןשלמה
 כל גרע ולא יאכל לא שנאמר משום שהו בכלאפילו
 אי ומלקלת כרת אבל בחמץ תורה דאמרה מהנאהשהו
 אבל אמר ולבמוף כזית שיאכל עד חייב איגוקרכן
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 אכל ר5א כיון' מקום מכל מכזית פחות במזידנאכל
 בכוונה ולהפי תערובות ידי על אלא עצמוחמץ

 רק הוי תערובות ידי על דמיירי עצמו תיבתהשמימ
 רחצי משום מרדות מכת רק אותו ומכין מדרבנןאמור
 חמץ והוי התורה מן מותר תערובות ידי עלשיעור
 דברי זה לפי והוי שבתורה אימורים כשארבהא

 כפשומו.הרמב"ם
 איתא א' הלכה מתרומות 1' פרק בירושלמיהגם
 אמור שיעור דחצי הכפורים ביום לקיש ראשדמורה
 הנאה באימורי דמורה כען רבר של ומעמו התורהמן

 הא שיעור חצי ואכילת התורה מן אמור שיעוררחצי
 ע"ש, בהנאה אמול הא וחמץ הנאה מאימורי נרעלא
 אמור שיעור רחצי בחמץ לו מבירא לקיש רראשוכיון
 בשאר אפילו רלריריה יוחנן ר' שכן מכל התורהמן

 בחמץ שכן מכל התורה מן אמור שיעור חציאימורים
 זה ולפי התורה מן אמור בודאי הנאה אימורירהוי
 ידי ע5 חמץ שיעור חצי באכל אפילו להיות יכולהא

 אמד ואיך יוחנן לר' התורה מן אמור יהא נמיתערובות
 הא מדרבנן מררות מכת אם כי לוקין דאיןהרמב"ם

 מעם מאיזה ליתא זהו אבל תורה דאמרה מהנאה גרעלא
 ידי על דחמץ פומקים ושאר למהרש"א לוסבירא

 חרא אימורא דקיל משום דישרי יוחנן ר' מורהתערובות
 דחצי שאכל בעת שמא שנית שיעור חצי רקדהוי
 רק ויאכל התירא לו יזדמנו שמא מהתערובותשיעור
 מבירא ולהכי חמץ גבי נמי שייך הא מעמא והאיהתירא

 שיעור בחצי תערובות ידי על דחמץ להרמב"םלו
 מררבנן. אם כי אמור ואינו התורה מןמותר

 עכשיו הוי דהרמב"ם דפירושו הנ"ל לדברינוונח,ור
 הנ"ל משנה מהכמף הקושיות נמי ומתורציםבפשימות
 חמץ תערובות ידי על ולא פירש עצמו מהחמץהאוכל
 אימוין בכל הגם התורה מן אמור שהוא כלואכל

 שהוא כל רק הוי דלא כיון התורה מן מותרשבתורה
 דהיינו שהוא כל אפילו התורה מן אמור ~ בחמץאבל
 כזית לאכול יכול לא אתד אדם פרם אכילת כדיבתוך

שלם
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 יאכל לא שנאמר משום התורה מן אמוך בחמץשלם
 גרע לא שהו וכל בהנאה ראמור מינה וילפינןחמץ

 מלקות או כרת חייב אינו מקום ומכ5 הנאהמאימור

 מכת אבל נראה ולע"ר שלם, כזית שיהא ער קרבןאו
 בכל מחוייבין אנו מעם רמאיזה עליו 5וקיןמררות
 התורה, מן אמור טעמא ומהאי מנהנה גרע רלאשהו

 עיין הנאה על ללקין ראין לשימתו אזיל האוהרמב"ם
 ראמור מאכל כל מ"ז הלכה אמורות ממאכלות ח'בפרק
 או לעכו"ם נתן או שמכר כגון אכל ולא בנהנהבהנאה
 והרמים מרוות מכת אותו ומכין לוקה אינולכלבים
 וכיון רבר של מעמו נתן המגיד בהרב ועייןמותרים
 מררות מכת לוקין ובהנאה מקנאה גרע לארמשהו
 שם ממיים ולזה מררות מכת לוקין שהו בכל הריןהוא

 כתב ולא במזיר מכזית פחות באכ5 אבלהרמב"ם
 מיבעיא לא אזי בתערובות מיירי א5א עצמומחמץ
 באכל אפילו אלא עליו לוקין אין בוראי שהואבכל
 אבל התורה מן עליו לוקין ראין הגמ מכזיתפחות
 גמור חמץ בין מינא ונפקא מררות מכת לוקיןמררבנן
 באכל עצמו ובהמץ תערובות ירי שעללחמץ
 אפילו תערובות ירי ובעל התורה מן אמור שהואכל

 ובמדומה מררבנן אם כי אמור אינו נמי שיעורבחצי
 הרמב"ם. של אמיתי פירוש רזהולי

 י"ב מימן א"ח על שיק מהר"מ בשו"תוראיתי
 מבירא אלא הירושלמי על פליג רילן רגמ' שםופירש
 לקיש לראש 15 מבירא בהנאה שיעור חצילוינם
 קשה לא הכי בלאו זה ולפי ע"ש, התורה מןרמותר

 יהא זה ולפי רילן כגמ' לו רמבירא משוםלהרמב"ם
 קושיא הנ"ל משנה מהכמף הקושיות נ5מתורצים

 אימורין בכל כיון חמץ ע5 מיוחר קרא לי למהא'
 שפיר אתי הא לפירושינו אבל הוא כז נמישבתורה
 מן מותר משהו באכל שבתורה אימורין בכ5משום
 התורה מן אמור שיעור חצי רוקא אלאהתורה

 משום התורה מן משהו אמור בחמץ אבלוכרפירשנו
 הקרא הרמב"ם הביא ולהכי מהנאה שהו כל גרערלא
 ראנן הגם לאשמועינן לן ראתי להיות ריכול יאכלמלא

 ואינו התורה מן אמור שיעור רחצי יוחנן כר'פסקינן
 סבירא מקום מכל בכזית רוקא אלא ומלקות בקרבןחייב
 הביא למלך רהמשנה הממ"ג על כהרא"מ בהאלו

 משמע שהו בכל אכילה רסתם הק' רבריו אתהכא
 לא הא מקרא ראי ב' וקושיא יאכל, מלא הביאלהכי
 לקיש לראש רוקא זהו ע"ש משמע אכילה שיעוריאכל
 משמע שהו כל יאכל לא כוותיה דהלכתא יוחנן לר'אבל
 לחצי שהוא כל בין יש 3בול איזה עור לו רקשהומאי
 הכזית שנפרך משמע שהוא רכל שפיר אתי נמישיעור
 הוי רובה משמע מכזית פחות אבל הרבהלחלקים
 הוי והכל קמנים לחלקים והשאר אחתבהתיכה
 לעיל.ברפירשנו
 חצי לו מבירא רהרמב"ם הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 הפרי אבל התורה מן מותר תערובות ירי עלשיעור
 מפרש ב' פרק ב' בחלק תערובות לה' בפתיההמגרים

 לאחר מצא שלא כתב אלא כן הרמב"ם דעתנמי
 רהצי בן בהריא להו מבירא ריהא "ראשוניםמגדולי
 ולהלכה התורה מן מותר יהא תערובות ירי עלשיעור
 התורה מן אסור ת?רובות ידי על שיעור רחציבומיק
 כלל שיעור חצי מערכת חמר בשרי ראיתי אבלעכ"ל,
 מהראשונים חבילות כמה שם והביא עליו השיגמ"ו

 רחולין מגמ' וקושיתם התורה מן רמותר להורמבירא
 תירוץ לזה הביא וכו' רתרבא רזיתא מפלגא צ"חרף
 והכי ע"ש ר' רף ביצה חיות מהר"צ מהגהותנכון

 ולכן התורה מן אמור בעין שיעור רחצי כיוןפירושו
 בוראי זה ולפי ע"ש, תערובות ירי על אפילו תזלזללא

 י"א בעה"ח ולזה בהרמב"ם נכון פירוש הואפירושינו
 מא. סימי קאנזאמ פה תרע"א קרחלם'
 הנ"ל. החופ"ק שאחעמ יריריה שאול נאם זאתנל
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  כ*תמימו

 הגאב"ד הרב שענרראוויץ, חיים יעקב ר' טהו' וט' החו"ב המפ"ן הנאון הרבלכ"ש
 רומיא. טארץ וואלין טפלך קרעמניץמעיר

 להא כת"ר של וקושיתו לנכון הגיעני היקרמכתבו
 דעיקדו ציצית והאיכא פ"ח רף במנהדרין הנמ'דפריך
 להומיף בו ויש מופרים . מדברי ופירושו תורהמרברי
 העליון רקשר אי לן מבירא מאי בציצית גורעובהומיף

 קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי ראורייתאלאו
 לכת"ר קשה לזה ועומר גרוע דאורייתא העליון קשרואי

 על שעובר רכל ז' ה' מלולב ז' פרק הרמב"םלשיטת

 למימר מצינו הא כן אם המצוה נוף מגרע תומיףבל
 דהזקן דמיירי רק דאורייתא לאי העליון קשרלעולם
 דקשר נמי ומיירי חוטין חמשה דצריך פמקממרא
 העליון דקשר כיון גורע מומיף מקרי כן אםהעליון
 ב5 על דעבד כיון בציצית כלאים משום אמורהא

 בזה ציצית מצות מקיים ולא הרמנ"ם לדעתתומיף
עכ"ל.

תשובה

 הקרימו כבר דקושיתו לכת"ר להודיע אנכי צריךר"ד
 תפילין אבל וכו' אי ר"ה שם בתום' הרש"שהג'

 חמישי בית גבייהו והניח בכשרות בראשובהניחן
 ראשו שע5 מצות ומבמל שפומלן נורע מומיף זההרי
 משכחת נמי בציצית הא להרש"ש קשה ולזה ע"שוכו'
 ותירץ חמישי חוט עליהן אח"כ שקשר גוונא כהאילה

 התכלת ר"ה ל"ח רף ממנחות תום' שלדבתירוצם
 בהטיל ימיירי דילן גמ' מוקי לא אמאי להווקשה

 דעובר הגם בכך מיפמלא לא דדילמא משוםלמוטלת
 5הוסיף נתכוין בלא אבל להומיף בנתכוין תומיף.בבל
 גם מתורץ בתירוצם זה לפי ממילא ע"ש וכו'שרי

 בעבר הרמב"ם לשיטת לו קשה יכת"ר אלאקושיתינו
 אכווי ולהרמב"ם המצוה גוף פומל תומיף בלעל

 בלא אפילו לו דמבירא עומרת ב"קומהקושיתינו
 כשנעיין אבל המצוה גוף פומל נמי להומיףנתכיין

 הכסף וגם עליו השיג הראב"ד הלא רבר ראשיתהיטב
 הרמב"ם ש5 בנו אברהם ר' הרב בשם כתבמשנה

 פומל אינו תומיף דבל 5ו ומבירא בו חזרדהרמב"ם
 זה ולפי פמל לא הרמב"ם ברברי והניה המצוהגוף

 הנ"ל קושיותינו מתורץ ממנחות חתום' שלבתירוצו
 הנ"ל. הרש"שכדכתב

 תומיף דבל 15 מבירא דהרמב"ם נימא איואפילו
 רנימא ליתא כת"ר ש5 קושיתו נמי המצוה טףפומל
 שם משנה דהלחם סשום חמישי הוט בקשרדמיירי
 כר בהוטיף בהכי ומח5ק הרמב"ם ברעת לעיקרממיק
 מציצית אחד וחוט מתפילין אחר ובית רערבהא'
 ארבעה אי רערבה ברים שני בהומיף אבל פמולאינו
 דפסול הוא בציצית חוטים שמונה או בתפיליןבתים
 לולבין כשני ליה הוי לחור בהומפה לצאת שראוכיון

 הרמב"מ שכתב מה זה ולפי אחד בכל לצאתשראוי
ואם
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 בר ו5א דוקא ערבה ברי שני מיירי פמו5 הומיףואם
 בציצית חוטים חמשה בקשר זה ולפי עכ"ל,אחר
 הא כת"ר של וקושיתו תומיף בב5 עובר אינוה5א

 דקושיות 5ומר אנו צריכין כרחך וע5 5יתאמעיקרא
 וחמשה חומים ארבעה והומיף הע5יון בקשר הויכת"ר
 פמול הא חומין ובשמונה רוקא 5או הוי דאמרחוטין
 לכת"ר, קשה ושפיר המצוהגוף

 דהם' קושיתו מתורץ יהא הנ"ל משנה מה5חםלחילוקו
 ועל ד"ה 5ארץ במאיר ג' מ"ק י' מימן החייםארצות
 שעובר רכל להרמב"ם עצומה קושיא תתישב זהפי
 איתא הא רי5ן ובגמ' המצוה גוף מגרע תומיף בלעל
 בך ואחר בתים ארבעה עביר אי נמי תפילין הכי4י
 4האי קאי לחודיה האי אמרינן אצ5ם אחרתהניח

 עירובין ובגמ' תומיף בל על עובר ואינו קאילחודיה
 ב5 על עובר תפי5ין זוגות שני בלובש מבואר צ"הדף

 בפני הוא בית כ5 רהא יחר אגורים ראינם הגםתומיף
 הא הנ"5 משנה ה5חם לשימת אבל ע"ש, וכו'עצמו
 ב5ובש מיירי בעירובין משום בפשימות שפיראתי
 תפי5ין 5מצות עצמו בפני חזי אחר דכ5 תפיליןשני
 בהניח מיירי הא די5ן בגמ' אב5 תומיף 5בל עובר5הכי
 בפני 5מצוה החמישי הבית חזי ר5א בתיםחמשה
 לחוריה והאי קאי לחוריה האי אמרינן שפיר 5הכיעצמה
קאי.
 כרחך על פירש זו קושיא מכח החיים הארצותהנה
 בחמשה בתים חמשה לעשות ממרא הזקז רהורההא

 פעמים שני אחת פרשה 5כתוב הורה לא בודאיפרשיות
 וכיון מתפי5ין שאינה אחרת פרשה 5כתוב שהורהרק

 כמו תומיף 5בל עובר אינו 5התפילין מחוברתשאינה
 אחר מין ומוטיף ואגוד קשר צריך באינו וציציתלו5ב
 לב5 עובר מינו דמומיף- תפי5ין זוגות שני המניחאבל
 לשימת אב5 עכ"5, יחר מקושרים שאינם הגםתומיף
 חי5וק שום ראין 5מימר מצינו לעו5ם משנההלחם
 .הוי והחי5וק תומיף ב5 לגבי מינו לשאינו מינולהוסיף

 עצמה בפני למצוה רחזי פרשיות ארבעה בהומיףרק

 אחת פרשה בהומיף אבל תומיף ב5 משום עובראזי
 משום עובר אינו להכי עצמה בפני למצוה חזיד5א
 תומיף.בל

 עומרת במקומה כת"ר ש5 קושיתו אכתי זהו5פי
 גם הלא תפי5ין אלא לנו ואין שם הגמ' אמר5מה

 מארבעה יותר 5הטי5 בהורה לאשכוחי מצינובציצית
 חמשה רצריך בפמק כת"ר ש5 כקושיתו נהיחומין
 מידי קשה 5א נמי העליון בקשר ואפי5וחומין

 החמישי החומ חזי 5א דהא הנ"5 משנה ה5חםכרפירש
 תומיף ב5 ע5 עבר 5א הא ואזי עצמה בפנילמצוה
 ו' מעיף להרא"ש מציצית קמנות בהלכות נמיועיין
 חומין ח' בת ב4ית מ"א רף מנחות רש"י בשםוכתב
 ו5א אחר רציצית כיון תומיף ב5 משום כאן איןנמי
 ציצית והרי רפריך הנ"5 רמנהררין מגמ' 15 וקשהשנים
 הוא ועומר גרוע דאורייתא העליון קשר איומשני
 רהומיף רמה ותירץ פמו5 ציצית חומי בהומיףהרי
 בכך מיפמל ולא הוא גורע לאו חוטין ח' ער חומיןמר'

 ומר ארבע רמי רמר מ"ב במנחות אמוראיכראשכחן
 הפחות עביר מר א5א פ5יגי ו5א חומין שמונהרמי
 תמניא על במום.ף מיירי ובמנהררין היתר עבירומר
 ש5 מעמו שם פירש ו5א הוא ועומר גרוע אזיחומין
 חומין ח' ע5 יותר הומיף בין יש חילוק ראיזהרבר

 קצת מצינו משנה רהלחם 5פירושו עכשיו אב5רפמול
 הא אזי חומין מח' פחות בהומיף לחלק ברברמעם
 עובר אינו להכי בו לצאת לחור בהומפה ראויאינו
 בהומפה אזי חוטין כחטמונה ביותר אב5 תומיףלבל
 אבל תומיף 5ב5 עובר להכי בו לצאת ראוי5חור

 רהלחם הק' רבריו את להבין זכיתי 5א הימבכשנדייק
 ואזי חומין בשמונה ופמק בהומיף 5רבריו הנ"למשנה
 רב למה כן אם מצוה ירי בו 5צאת בתומפת ראויהא

 פליגי דלא הרא"ש ו5שימת ח' רמי מריפתי'ירמיה
 א"כ הפהות עביר ומר היתר עביר מר אלאאהררי
 כרחך על אלא פמו5 להיות צריך הא חומיןבשמונה
 מגרי5ים לבמוף שם הרא"ש רפירש כמו הוידהחילוק

מו
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 חוטין שמונה ע5 מרבה ומר הוטין ארבעה על מרבהמר

 נמי חוטין שמונה רצדיך אפילו בפמק זה ולפיע"ש,
 דצריך בפסק יהא קושיתו אלא ועומר גרוע הוילא

 בציצית אפילו הרי ופסול ועומר גרוע דאזי הוטיןתשעה
 מתפילין. לבד לה משכחתנמי

 נפשי שאהבה את מצאתי הק' במפריםבהפשי
 15 וקשה פי על ואף בר"ה ל' םימן אריה שאגתבם'
 איכא ואכתי רילן מגמ' להרמב"ם קושיתינושם

 דלאו ציצית על ציצית בהטיל ציצית וה4יכאלמיפרך
 ועכשיו כשרים .ציצית היו מתהילה הוא ועוטרגרוע

 ארצות והם' ע"ש לראשונים ופמל גרע וקב'כשהטי5
 יכול רעריין הלשון בזה נמי לו .קשה הנ"להחיים
 במורה בציצית בהוראה שיתהייב ממרא בזקןלמצוא
 ומגרע תוםיף בל על דעובר בבגר ציצית שמונהלהטיל
 רב אמר הוריות במם' ותירץ לבישה בשעתהמצוה
 שגגת פר להביא הייבים ב"ר אין שמואל אמריהודה
 ובלאו בו מורין הצרוקין שאין בדבר שיורו עדהוראה
 הוראה ?ה ואין הוא רב בי קרי זיל משום פטוריםהכי
 שהצרוקים ברבר בטורה ממרא זקן גבי נמי בןכלל

 ממרא זקן בין חילוק ואין הוא הוראה לאו בומורים
 הוראת יליף ב' רף רבהוריות הב"ד שיתהייבולהוראה
 אפשר אי כן ואם ע"ש, וכו' ממרא זקן טהוראתב"ר

 רזה ציצית שמונה לעשות במורה ממרא הזקןשיתהייב
 ארבע על מפורש רמקרא בו מורים שהצרוקיםדבר
 אריה השאגת קושיות נמי מתורץ זה ולפי ל, עכןכנפות
 ולא כנפות ארבע מפורש דמקרא כיון לטוטלתבהטיל
 דהא הוטין מתשעה קושיתינו נמי מתורץ וכןיותר
 בעינן דגרילים שם הרא'לש כדפידש מפורש מקראנמי
 הוטין שמונה מרבה ולמר הוטין ארבעה דק מרבהלקר
 הודאה. שום זה ואין גרילים בכלל הוי לא יותראבל

 שום בזה רואה אני אין הרבה כשנדייק לע"דאבל
 מינה שמע רבה אמר ל"ט במנחות דהגמ' קושיאריה
 למישרי איצטריך מאי ררבנן ראי ראורייתא עליוןקשר
 חיבוד אינו אהת תכיפה התיכף פשיטא בציציתפרין

 שני רש"י בשם פירשו תום' דאורייתא מינהשמע
 םמוך ושנית הגריל אחר א' עליון קשר עלפירושים
 מהטלית שרחוק כיון ועגדיל שאהר קשר אבללכנ4
 השני דפירש פירש קדשים הצאן ע"ש, כלאים הוילא
 ברש"י באמת אבל עכ"ל, רלפנינו ברש"י נמצאלא

 םמוך שעושין עליון קשר ד"ה פ"מ ר4 םנהרריןבמם'
 לטלית חיבור נעשה יריהן ועל ההוטין כשנתלולכנף
 ניחזי ועכשיו לכנף ממוך בהדיא פיר,ם הרי ע"ש,וכו'
 ממרא רהזקן רמיירי רק מררבנן העליון רקשר כיוןאנן
 העליון, רקשר נמי ומיירי חוטין תשעה רצריךפםק
 דעבד כיון בציצית כלאים משום אםור יהא זהולפי
 בוה ציצית מצות מקיים ולא להרמב"ם תוםיףלבל
 5או העליון רקשר כיון שם אמרינן רהא ליתא זהואבל

 אהת תהיבה רהתיכף כלאים שום הוי לאדאורייתא
 שתוחב תהיבה הך ומשום ופירש"י חיבוראינה
 שם מקובצת בשיטה ועיין היבור אינו בטליתההוטין
 למה מררבנן לטלית רממיכי הך עליון קשר דאוופירש
 דתהב תהיבה משום ראי בציצית םרין למישרילי

 התהתון קשר ומשום היא תכיפה לאו בטליתהוטין
 שום הוי לא הא כן אם עכן,ל, הטלית מן רהוקהא

 לא הא זה ולפי גורע, מומיף מקרי לא כן אםכלאים
 אלא ב"ר מהוראת טמרא זקן לאגמורי אנוצריכין
 בלאו כן לא ראם וכרפירשנו שפיר אתי הכיבלאו
 מראורייתא עליון דקשר רבה מרייק ראיך קשה יהאהכי
 בציצית כלאים למישרי איצטריך למה מדרבנןראי
 לומר מצינו לעולם הא היבור אינו אהת תכיפהרהא
 והוי העליון דקשר רמיירי רק מררבנן עליוןרקשר
 לן אתי לא רהקרא כרהך ועל וכרפי' בציציתכלאים

 הלכה רהא כהילכתא רלא עביר אי הריןלאשמועינן
 קרא ומראיצטריך לציצית קשד שום צריך דאיןהוי

 העליון רקשר מינה שמע בציצית כלאיםלהתיד
 ראורייתא לאו ראי רבה מרייק ושפירמראודייתא

 שמא משום ואי בציצית כלאים להתיר איצטריךלמה
 הציצית להלביש דיכולין הקרא לן ואתי לההוטיןקשר

בלא
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 ואתי להקשר להתיר דאמור בשבת אי הקשו התרתבלא
 התרת בלא הציצית להלביש דיכולין לאשמועינן קראלן

 להתיר קרא לן דאתי מצינו דהיכן ליתא זהו אבלהקשר
 רקשר כרחך ועל כהלכתא דלא ויעשה אדם יארעשמא
 כת"ר של קושיתו נמי מתורץ זה ולמי דאורייתאעליון
 ציצית על דקאי למימד דליכא הנ"5 רמנהדריןמגמ'
 קמבר אי ממרא הזקן קמבר דמאי העליון דקשרומיירי
 בעבר מיירי דהכא אלא דאורייתא לאו העליוןדקשר
 יש הא כן אם חוטין חמשה דצריך דממק אלאוקשדן
 שמיר לו וקשה המצוה נוף נדוע ובהומיף להוסיףבו
 חשיב דלא למימר איכא הא ציצית נמי חשיב 5אלמה
 והוסיף בעבר אלא כדין הכל דעשה דברים אלאהתנא
 אבל תמילין אם כי ליכא באמת כדין שלאלחוד

 חשב לא כדין שלא הומי4 וגם כדין שלא דעשהבדברים
 הוא ועומד גרוע הלא דאורייתא העליון קשד קסברואי
 לחוד. ציצית אם כי חשיב לאלהכי

 בין דמחלק החיים ארצות דברי את הבאתילעיל
 דהומיף להיבי תומיף בל משום עובד אזי מינוהומיף
 במפר ראיתי אבל תומיף בל משום עובר אינו מינואינו

 -יך4יך4יךןכ'ח
 דפירש המזרחי בשם תומיף בל אות שאולכלילת
 חדש דבר דמומיף מינו אינו בהומיף אלאאימכא
 אבל תומיף בל משום ביה אית ודאי ממינושאינו
 הוי אלא תומיף בל משום ביה ליתבמינו
 לתמזרחי זה ולמי עכ"ל, מעמים ב' המצוהכעשיית
 הלחם כשיטת לו דסבירא לומר אנו צריכיןבודאי
 להומיף א' חוט הומימ בין חילוק דיש- הנ"למשנה
 שהשיג מה ממרים בה' ד' פרק עוד ועיין חוטיןארבעה
 הרמב"ם במפרשי שם עוד ועיין הרמב"ם עלהראב"ד

 העליין קשר אם ראפילו הנ"ל מדברינו לנו היוצאשם,
 צריך דאין כרבנן לן קיימא דאנן כיון דאורייתאלאו
 ואנוהו אלי זה משום רק הוי לרבנן דאגדינהו הגםאניד

 בו ולית קאי לחודיה והאי קאי לחוייה האיואמרינן
 בשם שאול כלילת בם' נמי ועיין תומיף בלמשום
 ע"ש. ומנהדרין ממוכהרש"י

 "אנזאם מה למ"ק עת"ר שרה חיי לם' י"אובעה"ח
מימי.
 הנ"ל.החופ"ק- שאחעמ ידידיה שאול נאם זאתכל

 כ"מסימי

 שלימ"א הלוי אויזיג ר' מהו' כש"ת המדעים כליל לחו"ב המפ"ו הגאון הרבלכ"ש
 הראשונים. דורות מפר המחבר בעל האמבורג בעיר רבהקלאיז

 5יה דמבירא הרמב"ם לשיטות ראיה הביאכת"ר
 על דנעשו דחולין ט; הלכה הטומאה אבות י"אמרק

 עליו השיג והראב"ד דמי כקודש לאו הקודשמהרות
 חמשו דהרמב"ם כליו ונושאי דמי כקודש לוומבירא

 ברורה דאיה הביא וכת"ר הק' לדבריו מקורלמצוא
 מקור למצוא הראשונים כל שערוהא לא אשרלהרמב"ם
 כולהו -שם דאמרינן ג' דף דחולין מנמ' הק'לרבריו
 טהרות על שנעשו חולין וכו' אמרי לא עולא ברכרבה

הקודש
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 מקור למצוא רחקו ובחנמ דילן מגמ' להרמב"ם נאמו םבירא אמוראים דכולהו וכיון רמי כקורש לאוהקורש
 הק'. ~רבריו מקור והוי הכי הלכתא בוראי דמי כקורש לאולהו

--תשובה

 הרבה כשנדייק ואררבא איריא לא הא משוםולע"ר
 ראיה יהא ואררבא להרמב"ם ראיה יהא שלא רילא

 מהרות על שנעשו דחולין הראב"ר כשימותמהכא
 לישנא להך שם אמר רהגמ' משום דמי כקורשהקודש
 קאי דבקדשים עיקר התם אדרבא עיקר הכאדאמרת
 וכו' דתנא איידי והכי עיקר התם ראמרת לישנאלהך
 ותום' דמי כקודש לאו הקורש מהרות על שנעשוחולין
 כקורש לאו הקודש מהרות על שנעשו חולין ד"השם
 קמא ללישנא נמי למימר מצי הוה מעמא האידמי

 אמר לא באמת למה להבין אנו צריכין לכאוראעכ"ל,
 אט צריכין אלא קמא ללישנא נמי תירוץ הךהגמ'
 הראב"ד כשיטות להו םבירא דגמ' דםתמא משוםלומר
 מעמא לומר דמצינו קמא ללישנא להכי דמיכקודש
 אחר ממעם הגמ' אמר להכי דהלכתא אלינאדאזלא
 לפרש לנו ראין בתרא ללישנא אבל עיקר התםאדרבא
 לא אמוראים כולהו למה פריך והגמ' רהלכתאאליבא
 דמצינו הגמ' תירץ לזה עולא בר כרבה המשנהמפדשי
 הקודש מהרות על שנעשו חולין להו דםביראלמימר
 כקורש נמי להיות יכול באמת אבל רמי כקורשלאו
 ~ירושים מפרשי להכי ברבר לנו אין רהיכרח אלאדמי

 מהכא רא~ה שום ליכא הא זה ולפי דילן במשנהאהרים
 הגם הגמ' של קמא מתירוץ ואדרבא הרמב"םלשימות
 כדכתבו דמי כקודש דלאו משום לתרץ נמי יכלודהיה
 מינה שמע אחר באופן תירצו מקום ומכל הנ"להתום'
 כשימות לו םבירא דגמ' דםתמא מהכאדמוכח
 מק'ר למצוא הרמב"ם טפרשי רחקו להכיהראב"ד
 אחרים. ממקומות הק'לדבריו

 להו םבירא הנ"5 דחולין דהגמ' נימא איואפילו
 נמי דמי כקודש לאו הקודש מהרות על שנעשודחשן
 מם' על איתן דמצפה להרמב"מ מהכא ראיה הוילא

 נן מחולין מקשה אבן המורי בשם כ' דףחגיגה

 מתניתין לאוקמי רצו לא אמוראים כולהידאמרינן
 להו דםבירא משום בחולין ממא אפילו שוחמיורהכל
 בכך ומה דמי כקורש לאו הקודש מהרות על דנעשודחולין
 דמי כקורש לו םבירא בחגיגה דמתניתין םתמאהא

 שיהא דהתם דמתניתין םתמא נמי אוקי לאואמאי
 דמומאה דררא, איכא בחגיגה ותירץ דהכאכםתמא

 נרה אשתו עליהם י~בה שמא למימר דאיכאראורייתא
 -דאורייתא דמומאה רררא שום ליכא הא בחוליןאבל
 ראיה והביא עכ"ל, בבשר יגע שמא בעלמא גזירהאלא

 דמי כקודש לו םבירא דרבא דמשמע ל"ו מהוליןלדבריו
 אמוראים בכולהו התם היה הא ג'-רבא בחוליןואילו

 םתרי רבא דברי ויהא דמי כקורש לאו להודםבירא
 דמומאה רררא בין לחלק אנו צריכין כרחך ועלאהררי

 שמא ג,ירה דשאני מםיק ולבםוף לררבןדאורייתא
 עומד השוחמ ממא דהא רחיקה חששא רהוי בבשרינע
 הוא זריזים דמקום ועור בעזרה והבשר לעזרהחוץ

עכ"ל,,

 והראב"ד דהרמב"ם פלוגתייהו כרחך דעל אנןוניחזי
 להיכי דאורייתא דמומאה דררא דאיכא היכא ביןהוי

 דאיכא היכי נימא ראי דאורייתא דטומאה דררארליכא
 כקורש מידה הרמב"ם גם דאורייתא דמומאהדררא
 ממא בהלכות הק' רבריו להביא לו היה כן אםדמי

 דאורייתא דטומאה דררא איכא דהתםבמ~קדשין
וטדהביא
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 לעולם מינה שמע המומאה באבות הק' רבריוומרהביא
 נמי ראור~יומש דמומאה דררא באיכא אפילו לוסבירא
 בפירוש נמי משמע וכן רמי כקורש לאו לוסבירא

 תרע כתב שם שני פרק סוף הגיגה במם' שלוהמשניות
 וכו' . דמי כקורש הקורש מהרות על שנעשודהולין
 אלא המשנה מזה חזרו כי נרה בסוף נתבארוכבר
 בכל רמי כקורש לאו הקוריט מהרות על שנעשוהולין

 .הק' מרבריו מוכח הרי עכ"ל, כמקצתן אבלהרברים
--  רמי כקורש לאו נמי דאורייתא רמומאה בררראאפילו

 ולימא בינייהו מחלק ולא רחגיגה ממשנה רחזרומראמר
 ראורייתא רמומאה רררא באיכא מיירי רחגיגהרמשנה
 רררא בליכא מיירי דנרה ומתניתין דמי כקורשלהכי

 ר' כרפירש רמי כקורש לאו להכי ראורייתאדמומאה
 כאן שנו מעלות עשר פפא בר חנינא ר' אמיאילא
 על שנעשו לחולין ובין לקורש כין ראשונותחמש
 ראורייתא רמומאה רררא להו ראית משום הקרשטהרות
 על שנעשו לחולין לא אכל אין לקורש אחרונותחמש
 רמומאה דררא בהו רלית משומ הקרשמהרות

 ליה מנא להבין אנו צריכין זה ולפידאורייתא
 אלא שחזרו קורם מיירי רחגיגה רמשנהלהרמב"ם

 ועל רמי כקורש לאו לו סבירא בתרווייהו מינהשמע
 רלאו נמי וקאמר חזרה קורם מיירי רחגיגהכרחך
 לאשמועינן לן אתי בוראי הרברים בבל רמיכקורש
 סכירא נמי ראורייתא רכעמאה רררא באיכאאפילו
 מגמ' ראיה שום ליכא' זה ולפי רמי כקורש' לאולו

 משום איתן המצפה כרפירש שאני רהתם הנ"לרחולין
 הטמא רהשוחמ בכשר יגע רשמא רחיקה חששארהוי
 זריזין רמקום ועור בעזרה והבשר לעזרה חוץעומר
 ופלוגתייהו דמי כקורש לאו להו סכירא להכי ע"ש,הוא

 דררא' ראיכא היכי בין הוי והראב"ררהרמב"ם
 דאורייתא רמומאה דררא ליכא ובין ראורייתאדמומאה
 למיחש ראיכא כרבר אלא רחיקה חששא הוי לאאבל
 להרמב"ם. מהכא ראיה שום אין זהולפי

 הכי לי הוא מוור כת"ר של הראיה בעיקראבל

 שנעשו רהולין להו סבירא אמוראים דכולהומשום
 הלכתא הכי בוראי רמי כקורש לאו הקורש מהרותעל
 דסבירא בחגיגה משנה מתם ראיכא כיון קשה אכתיהא
 רחולין משנה רגם לפרש מפי להו הוי רמי כקורשלו
 רברי יהא שלא כרי רמי כקודש כוותיה לו סכיראנמי

 איריא לא הא משום אבל אהררי, סתריהמשנה
 רעיקר להרמב"ם המשניות פירוש בשם לעילרפירשנו

 ע"ש, דמי כקורש רלאו לומר וכחזרו דנרה ככהטנההוי
 לאו לו וסבירא רבתרא סתמא הוי נרה מם' האועור

 לתום' בהקרמה עיין נחת כף רכעל הגם רמיכקורש
 נזיקין וסרר המררים רמהפך כתכ משניות על טוכיום
 טהרות סדר הוי עלמא לכולי מקום טכל בתרא חלקהוי
 סתמא עלמא לכולי נרה מם' הוי כן אם מוער סררכתר
 רחולין המשנה לפרש אמוראים כולהו רצו ולכןבתרא
 ולפי מנרה בתרא כסתמא רהיינו כהלכתא נמישיהא
 וכדפירשני מעיקראליתא הנ"5 קושיתושלהמוריאבןזה
 מה כ"א מנילה על שאול תפארת בספרי עורועיין
 סומה מם' על שלי בחי' עור ועיין בעה"י שם'שחי'
 רשני שם ופירשנו גרסינן הכי ר"ה ברש"י ל'רף

 והראב"ר הרמב"ם של בפלוגתא תליהרבירסאות
הנ"ל.

 על גרסינן הכי ר"ה ברש"י ל' דף סוטהרכמם'
 על רגרים ומאן לא גרידי חולין אין תרומהמהרות
 לא הקורש מהרות על מפרש הכי לא הקורשטהרות
 למהרות הולין שהמתפים גרירא חולין להו רהוומשום
 ולע"ר ע5"ל, כלום ברבריי ואין רעתו כמלההקרש

 הנ"ל והראב"ר רהרמב"ם בפלוגתא תליאדגירמתם
 להראכ"ר להכי כקורש לאו או רמי כקורש לן סכיראאי
 מתם אבל אין תרומה טהרות על גרסינן כרחךעל

הולין
 ל~

 רהרמב"ם אליבא אזלא השניה גירסא אבל
 מהרות על שנעשו חולין אפילו למעומי מצינולהכי
 הגם בהן שלישי עושה השני ראין לא נמיהקרש
 לו סבירא והוא יהושע רר' אליבא הכא קאירהגמ'
 בחולין שלישי עושה השני ראין ל'יד רף בחוליןבהדיא

דנעשו
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 רק להראב"ר מעמינן ואיך הקרש מהרות ע5דנעשו
 לחבריא רק הוי רזהו ליתא זהו אבל גרידא חוליןמתם
 דהו5ין יהושע 5ר' 15 םבירא גופו עולא אב5דעולא
 5הכי שלישי עושה דשני הקדש מהרות ע5דנעשו

 ראין חולין מתם אם כי מעטינן 5א 5גירםתולהראב"ר
 הא הקרש מהרות על בנעשו אבל שלישי עושהשני
 או כקורש הוי אי יהושע רר' אליבא בפלוגתאת5יא
 5א. ותו חולין מתם אם כי מעמינן 5א 5הכילא

 להרמב"ם בהשגה הראב"ד לשון שפיר מדויק זהולפי
 על שנעשו רחולין הםוגיא אזלא רונתא דבכלשם

 הוא יחיר רברי תפם והוא דמי כקרש הקרשמהרות
 איך קשה ולכאורא עכ"ל, רמי כחו5ין דםבר נהמןרב

 רף בםומה רילן בגמ' ה5א יחיר לשון רק דתפיםקאמר
 דאמך נחמן ררב כוותיה נמי 15 םבירא דרב מוכח5'
 אליעזר ור' אלעזר ור' יהושע ור' יוםי ור' מאיר ר'רב

 ואי בחולין שלישי עושה שני ראין להו םביראכו5הו
 םבירא כרחך על לא הקדש מהרות על רילן בגמ'גרםינן

 לאו הקרש מהרות על שנעשו דחולין יהושע לר'לו
 עליו פ5יג אליעזר רר' ניטא אי ואפילו רמיבקרש
 הוא שמותי אליעזר ר' רהא יהושע כר' ה5כתאבודאי
 הא אליעזר ר' כרחך דעל ובפרמ כוותיה הלכתא1לית
 מיירי דאן מתם בחולין מיירי לא שלישי שלישידאמר
 יהא .כן אם יהושע ר' על פליג אליעזר ור' מתםבחולין
 רמייתי מחלה אליעזר ר' על רהכא אליעזר מר'קשיא
 שני דאין לו םבירא אליעזר רר' רמוכח לקמןהגמ'
 עושה שני דאין וכיון בחולין שלישיעושה
 עושה שלישי ראין שכן טכלשלישי
 שלישי י הכ ראמר הא כרחך ועלשלישי
 אבל תרומה מהרות ע5 שנעשו בחולין מיירישלישי
 עושה שלישי אין הקרש מהרות ע5 שנעשובחולין
 דלמא או בהא יהושע ר' על פליג לא אליעזר ור'שלישי
 ר' על ופליג הקרש מהרות על שנעשו בחוליןמ(ירי

 בוראי מפשינן 5א הא פלוגתא ואפושי בהאיהושע
 שנעשו ובחולין אהדדי פליגי ר5א לומר מפי לןניחא
 בוראי דמי כקורש 5או לתרווייהו הקורש מהרותעל
 הראב"ד :אמר זלמה כוותייהו ליה םבירא נמידב

 םבירא נמי רב הא נחמן רב והוא יחיר הברי רקרתפים
 כדפהרשנו גומי אט צריכין כרחך ועי כוותיה5יה

 5א גרירי חו5ין אין תרומה מהרות גריםרהראב"ר
 'ייכו5 'יהושע ר' מיירי לא הקרש מהרות עלומנעשו
 מיבעיא 5א הנ"5 חולין במם' עולא כרפירש5היות
 אית בוראי רחמירו הקרש מהרות על רנעשובחולין
 נמי התרומה טהרות על בנעשו אפילו אלא ש5ישיבהו
 יהושע כר' בוראי לו סבירא רב זה ולפי שלישי בהואית
 בחו5ין לרב לו םבירא אי מהכא מוכח יהאולא

 כקורש 5או או רמי כקורש אי הקדש מהרות עלשנעשו
 התרומה מהרות על רילן בגמ' גרים הרמב"ם אבלרמי
 רילן מגמ' מוכח הרו לא הקורש מהרות על אבלאין
 הרמב"ם פםק להכי נחמן כרב לו םבירא נמי רבדגם
 שם םומה מם' על בחי' עור ועיין רמי כקורשדלאו
 רהגמ' פירושו הכי זה ולפי בעה"י, בזה שחי'מה

 רםבירא 5כולהו גרירא במו5ין אמר ררב הנ"5רסומה
 מהרות על בחולין אבל שלישי עושה שני ראיןלהו

 כקורש 5או או רמי כקורש אי ברבר ליה מםפקאהקורש
 רלאו בהריא רמוכח לגירםתו יהושע 5ר' לבררטי

 קשה רלכאורא משום זה לכל והוצרכנו רמיכקודש
 להו םבירי דכולהו לומר מפי לו היה הרמב"םלגירםת
 עושה שני דאין הקרש מהרות על שנעשו בחוליןאפילו
 אם כי מוכח 5א הא דפירשנו מאי 5פי אבלשלישי
 להכי ברבר לן מםפקא תנאים משאר אבל יהושעמר'
 נשא ב' יום ובעה"ח גרירא, חולין על אם כי אמרלא

 אנגליא, ממרינות הולל עיר פה לפ"קתרם"ה
 שאחעט, ידידיהשאול

 קהלתינו. פההחונה



יריריהתמארת4~1
 ל'מימו

 פדיון עשה אחד דאיש קהיתינו מאנשינשא5תי
 ובכוונה שבת ערב היה דזמנו בזמע ש5א ש5והבן
 איש שהוא מפני השבת יום ע5 ש5ו הבן הפדיוןהניה
 כיון אמרינן אי השבת מיום יותד פנאי לו ואיןטבח

 דאין איתא ש"ה סימן וביו"ד ש5"ט או"חבשו"ע

 דאמר מלתא כל נימא זה ולפי השבת ביוםפודין
 5פדות צריך ולכן מהני 5א עביד אי תעבוד לארחמנא
 זה שפרה-הרי כיון נימא אי השבת יום לאהר פעםעוד
פדוי.

תשובה

 הש"ך פירש בשבת פודין דאין הא דבד ש5טעמו
 וממכר כמקח דהוי משי6 י"ב סווק ש"ה סימןי"ד

 ומגן עכ"ל, אותו פורין אין טוב ביום גם זהוממעם
 בכלי אפילו פודין ואין ח' של"ט.ם"ק בסימןאברהם
 בערב לכהן המעות יתן 5ומר ואין וממכר למקחדדמי
 והסעודה הברכות עם יעשה איך מקום מכ5שבת
 ואיך המצוה עליו חלה, 5א עדיין שבת בערביעשנה
 קעביד מידי לאו דהשתא לא נמי ובשבת .וצונויאמר
 סימן י"ד על שאול היד עכ"ל, א' יום עד ימתיןולכן
 דכתב מה לפי בשבת פודין אין 5מה לו קשהש"ה
 אסור בשבת וממכר דמקח המעם מ"ו דף בע"זרש"י
 ואף מותדים שמים חפצי והרי חפצך ממצא .משום
 הקבוע רחובות לן קיימא הרי אסור זה רגםבנימא
 הפדיון וכאן קמ"ח דף בשבת בשבת, מקדישין זמןלהם
 כך ואחד זמנו קבוע רהתם לחלק ורצה בשבתקבוע
 גם הבן פדיון אבל בשבת מקדישין להכי זמנועבר
 ועדיין הפדיון ומועיל 5פדותו מחויב נמי הזמןלאחר
 מצאתי כן שאול ליד דמספקא מאי הנה עכ"ל,צ"ע

 בחובות כאן ופירש שבת ע5 חננאל רבינובפירוש
 אינו היום יעשנו לא שאם פסח כגון זמן להםהקבוע
 אין דתנן והא עוברת מצוה והיא 5מחד 5עשותוילול

 בהדיא פירש הרי ע"ש, זמן להם קבוע באיןמקדישין

 דכ5 הבן מפדיון קשה 5א הא זה ולפי עוברתמצוה
 פודין אין להכי עוברת מצוה הוי ולא הוא זמנויומא
בשבת.
 בשם היעב"ץ דחידש מאי לפיהנה

 הריב'-

 דפודין הגם כהונה ביחוסי בקיאין אנו איןדהאידנא
 אבל באחרינו אפשר דלא משום ידיהם ע5בכורים
 שמא גזל מספק לפרוש לעצמו 'יחוש כהן כל.באמת
 מנת על יפרה כהן דכל טפי ניחא ולכן כהןאינו

 ש"ה סימן תשובה בפתהי עיין וכו' לכתחילהלהחזיר
 פודין אין בודאי זה ולפי הק' לדבריו הביא י"בס"ק
 כלל מצוה שום עביד ולא הוא כהן לאו שמאבשבת
 חלט במהרי"ט עיין ובפרט עליו השיגו האחרוניםאלא
 רהכהנים אלא הריב"ש על שהשיג מה קמ"מ סימןא'

 ע"ש. עומדים הם מיוחסיםבחזקת
 מקח ממעם הוי בשבת פודין ראין איסור זהולפי
 הא ובדרבנן מדרבנן אם כי הוי לא הא ואיסורוומסכר
 בנו בודאי בריעבד זה ולפי מהני, עביד איאמרינן
 המוכד כ"ח סעיף רל"ה סימן בח"מ איתא וכןפדוי
 הגם טוב ויום הכפורים ויום בשבת קנין קונהאו

 קיימים מעשיו הכמים רברי על שעבר על אותושמכין
 הגר"א וכן ר"ח מימן המ"ז ח% יום אותו אחרובותבין
 כיון יוסף דב אמר פ"א דף דכתובות גמ' הביאושם

 מורדא
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 זביני זביניה הוי לא ר,ביז הגם לי,בין לא רבנןראמור
 עביר אי אמרינן נמי ררבנן באימור גם ח,ינןהרי
 בעיקר ריעותא שיש כל בהכי הט'(ו מחלק ולכן מהנילא

 מהני לא עביד ש ואמרינן נעשה לא כאלו הויהמעשה
 שהיום מצר הוי רהאימור בשבת במוכר כן שאיןמה
 רילן בעוברא ,ה ולפי מהני עביר אי אטרינןגורם
 אותו שפראו הגם לפרותו פעם עור צריך איןבוראי
 השבת.ביום

 בשבת הוי רזמנו תינח הא לן ממפקא אכתיאבל
 עוברא אבל לפרותו, צריך ואינו רפדוי אמרינןאוי
 והניח שבת בערב חל היה באמת רזמנו הוי הארילן

 מעמו אנן וניחזי השבת יום על הבן הפריוןבכוונה
 הא רברשל

 ראמרי"
 הגם הנ"ל פ"א רף בכתובות

 גבורים השלמי פי' המעם הוי זביני זבינא הוי לארזבין
 שום אין לעולם ברבר כלל ונתן ה' פרק ביצהבמם'
 אי אמרינן ובתרווייהו לררבנן ראורייתא ביןחילוק
 דהאימור היכי בהכא הוי רההילוק אלא מהני לאעביר
 עביר אי אמרינן חזי חז"ל מירת שום בלא ממילאבא
 אי אמרינן אוי מוב ויום בשבת מכירה כגון מהנילא
 אזי גזירה ממעם רהוי אימור אבל מהני לאעביר
 נ"ה אות חמר בשדי ועיין ע"ש מהני עביר איאמרינן
 מקח רהא עליו והשיג וכו' הרועים מלא הרב וכתבר"ה

 יכתוב שמא גזירה ממעם רק האימור נמי הויוממכר
 וממכר מקח ראיסור הפוסקים שינאע פי עלותירץ
 שלא הבן הפריון רהוי וכיון ע"ש, חשיב תורהאיסור
 בשבת וממכר מקח שאר כמו הוי הא אזיבומנו

 עור 5פרותו צריך ואכתי מהני, לא עביר איראמרינן
 להניח כן עשה בכוונה כיון ועוד החול, בימותפעם

 לעשות יכול היה רבאמת השבת יום עלהפריון
 לכהן שלת בערב המעות וליתן שבת בערבהמעורה
 י?מגן של מעמו רעיקר אימור "ום יעשה לא האואזי

 יעשה ומעורה הברכות עם יעשה ראיך הנ"ל,אברהם
 ובשבת נצמוה לא עריין הא וצונו יאמר איך שבתבערב
 שייך לא זאת עכ"ל, קעביד מירי לא דהא לאנמי

 הכל לעשות אבל זמנו ערבשבת רהאבאמת רילןלעוברא
 פריון הפעם עור שיעשה לקונמו ראוי בוראיבשבת
 אכתי ולכן שבת חי5ו5 ע5 לקונמו ראוי לכהן וגםהבן

 ברלר. לןממפקא
 שלא במילה קע"ר מימן רע"א בת' ראיתיאבל
 ומל ועבר מוב ליום ולא לשבת לא רוחה ראינובזמנו
 משום ברית רם טמנו להמיף עור צריך איבהם

 הש"ך לרברי והביא לא אי מהני לא עביר איראמרינן
 עביד אי אמרינן דאורייתא רהוי רהיכי ביניהםרחילק
 רהחילוק אלא עליו והשיג טהני ובררבנן מהני5א

 אם כי לעשותו הרבר אפשר ראי רהיכי בהכאהוי
 קא ריומא היכא אבל מהני לא ראמרינן הואבאימור
 ממיק להכי מהני עביר אי אמרינן א,י האימורגרים
 ע"ש, ברית רם ממנו להמיף עור צריך ראיןלהלכה
 האימור נמי דהוי הבן בפריון רילן בעוברא ,הולפי
 רהא פרוי בנו הוי בוראי גרים קא ריומא משוםרק
 על הקורע כי הנ"ל א רען שהביא מהראיה גרעלא
 ולא ע"ש, קריעה ירי יצא שבת שחלל הגםמתו

 תהלה מצאתי זה אחר מהני לא עביר איאמרינן
 וכתב ה' מ"ק ש"ה מימן יהורה לחם בית בס'להש"י
 לקונטו וצריך פרוי הוי השבת ביום שפדהובאירע
 עכ"ל. שבת חילול על בה"ב להתענות ואביולהכהן
 בבא במם' חירוש בלא המררש בית יהא שלאוכרי
 שבוע לבי איקלעו אמי ורב ושמואל רב פ' רףקמא
 הבן ישוע לבי לה ואמרי מילה ברית רהיינוהבן

 קמי חר לעייל דצו ולא הבן פריון רהיינוומירש"י
 רינוקה לירה קמעיה שונרא אתא ארהכירחבריה

 וכו' לקיימו ואמור להורגו מותר חתול וררש רבנפק
 מפני חתולין מגרלין אומר אלעזר בן שמעון ר'מיתיבי
 בר אוכמא בין הגמ' וחילק הבית את לנקרשעשויין
 בר אוכמא לבין לגרלן מותר רא,י אוכמא ברחיורא
 מ"ו פרק הרמב"ם לגרלן אמור ראזיחיורא
 חתול אחר בענין הגמ' לשון העתיק י"זהלכה
 משים בו ואין לקיימו אמור הקמנים את שהורגרע

"א*.
 שנ4 ג*
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 הרב ופירש שלו והעור הורנו א5א וכו' אבירההשב
 מעשה ראותו מפני הקמנים את והורג כתב להכיהמגיר
 שאמור כך רב ודרש תינוק הרנ שהחתו5 היהכך

 אמרו לא רבנמ' 15 קשה המניר הרב והנהות5קיימו
 ושמא ותום' רש"י נרם וכן רינוקה לירה רקמעהא5א

 נמי הוא ונן עכ"5, אחרת נירמא 5רבינונזרמנה
 5קמנים ההורג רע חתו5 רם"ו מימן משפמ חשןבמור
 חתו5 הכא כתב רם"ו מימן משפט חשן בשו"עאבל
 ע"ש בעורו וזוכה הורגו המוצאו כ5 5קמנים שמזיקרע
 5חלק הגמ' ממקנת הפומקים כ5 הביאו ר5א האהנה
 משום אוכמתא 5בר חיורא בר חיורא בר אוכמאבין
 ב5שון כתבו ו5כן מהחתול היחום לירע זאת שכיחר5א
 אזי 5קמנים הזיק או לקמגים ההורנ רע חתולקצרה
 במתם א5א כן 5א ראם 5א הכי וב5או 5הורנומותר
 רקמעיה ער רבנן המתינו למה כן אם 5הורט מותרנמי
 א5א 5הורגה 5ה היה אותה שראוי מיר רינוקהלירה

 לירה רקמעיה ער דע חתו5 שהיא ירעו 5אמתחי5ה
 להורנה. רמותר וררש רב נפקאזי

 פ' רף קמא בבא ש5מה ש5 בים מצאתי זהאחר
 בינינו מצוי ש5א 5פי הביאו 5א המפרשים כ5וכתב
 אחת פעם ובהמיתו בנילוי עכשיו נזהרין ראיןכמו

 כ5 בהן דנוהג פשימא תינוק ש5 יר נשכו איבמקרה

 5א ררב אוכמא בר אוכמא היא אם ואפי5והרינים
 ר5א הגם ע"ש, המיתו כש5א א5א בינייהוחי5וק
 ו5פי נכונה ראיה הוי האמת ו5פי ש5נו הראיההביא
 רב ע5 הגמ' פריך מאי עצומה קושיא 5י קשיאזה

 מותר אזי 5קמנים שהזיק בירוע רוקא מיירי רבר5מא
 הנמ' צריך ו5מה 5הורגו אמור במתם אב55הורגו
 ו5ח5ק 5תרץ 5יה הוי מפי בינינו מצוי ר5א ברבר5תרץ
 אזי לקמנים הזיק אי 5קמנים שהורנ שירוע היכיבין

 5י ונראה 5הורגו אסור הכי ב5או אב5 5הורגומותר
 שאינו בחתו5 מיירי א5עזר בן שמעון רר' נימאראי
 מותר 5הכי 5א או 5קטנים הזיק או הרג אי 5ןירוע
 את 5נקר שעשויין מפני ממיים 5מה כן אם5גר5ן
 שאינו מפני 5מיים 5יה הוי מפי 5גרלן מותר גהכיהבית
 מרמיים אב5 5א או 5קמנים הוזקו או הרגו אם 5ןירוע

 לן בידוע אפי5ו משמע הכית את 5נקרשעשויין
 מפני 5גר5ן מותר נמי קמנים 5י5רים הוזקו אורהומתו
 5קמנים שיוזקו מה גרו5 הבית את מ5נלר ש5הןרתוע5ת
 הגמ' ש5 וכחי5וקו אוכמא בין ומח5ק הגמ' תירץו5זה
הנ"5.

 שאחעט, ידידיהשאול

 בשיקאגא.. אהרן בית לקאננ'הרב
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 יריריה תפארת ותשובות שאלות אללבוא

 עם ברצון לזנות מותר אי איש באשת - א'מימן
 תמצא ואם מישראל נפשות כמה להציל כדיעכו"ם
 לא, אי ישראל לבעלה אמורה אי לן ממפקא דשרילומר

 דאסורה שמואל הבית בין בפלוגתא דתליאהבאהי
 ביהודה להנודע אבדתי כאשר ט"ו ממגילהוהמקור
 דמוכח אבדתי כאשר דהדרשה פירשנודמותרת,
 להו סבירא עלמא כולי לא היתה איש אשתדאמתר
 פירש הפלאה היתה, פנויה דאמתד אלאהכי

 אלא עלמא לכולי אמורה עכו"ם דבעילת ג'בכתובות
 מהפמוק. ולא שם של ב"ד מגזירת היתהדהאיסור

 פמק תורה יטודי ה' פרק משנה הכמףונטמאה,
 אי עצמן בהנאת כאביי. ולא ע"ד במנהדריןכרבא
 הרשב"א בין בפלוגתא תליא לא אי תעבור ואלתהרנ

 פירש כתובות ג' דף יהושע הפניוהראב"ד,
 בכלל הוי לא לעכו"ם הנבעלת ישראל בתלהרמב"ן
 אי היתה פנויה אמתר אי וממקינן עריות,גילוי
 הט"ז דברי הבאתי ורבא, אביי בין בפלותא תליאלא

 יומא חתום' רע"א חי' והשגות קנ"ז מימן י"דוהש"ך
 דהרמב"ם הוכיח רצ"ה מימן וזינוך המנחתפ"ב,
 דף מגילה דמהרש"א פירושו כרבא, לומבירא
 מהרש"א על הרש"ש והשגות ואמרה, ד"הנר'ו

 רבה דמצוה הגם הלכה ופמק בפשיטות,תירצנו
 ישראל. לבעלה אמורה מקום מכלקעכדה
 מצי לא דאיהו מידי כל דאמרינן הא - ב'מימן
 האי אי משוה מצי לא שליחעביד
 לעשותו יכול הדבר בעצם גם הוי~5א
 עביד מצי לא נמי חשיב עליה דרבע אימור מחמתדק

 דמשוה אמרינן גוונא האי בכי אי ש5יח משוה~לא
 בדין הפומקים מח5וקת שם איתא המד בשדיש5יח.
 עביד מצי דלא היכי בכ5 פירושים שני ופירשנוזה

 ש5יח, דמשוי חמד השדי דעת ידיעהבחימרון
 ש5יח. דמשוה הוכחנו די5ןובמפיקא

 השויה פירש ו5א מתם חפץ 5אשה בנתן - ג'סימן
 ובאם פרוטה שוה שיהא מתחי5ה שומה צריבהאי
 מקודשת.משעת ד5מא או שומה משעת רק מקודשת5או

 קידושין עתום' כ55, מקודשת אינה ד5מא או5קיחה
 כיון מקודשת אינה ע5מא לכו5י גוונא כהאי מוכחז'

 עיין לא שבגמז דהו כ5 בפירוש מתחי5ה שמוהאד5א
 הוי דהוא כ5 דפירש. הרשב"א בחי' יומף עצמותהם'
 בפלונתא להו, הוי דינא חד שהוא וכ5 ומתמאבטתם
 רש"י בין בפ5וגתא דת5יא הבאתי יומף ורבדרבה

 ע5 מהרי"ט שומא, משעת מקודשת איוהרמב"ם
 הגם בקידושין חששות שני דיש פידש שםקידושין
 שוה רחוק במקום שמא פרוטה שוה אינהלפנינו
 פרוטה שוה היה ומתחי5ה הדבר הוז5 ד5מא ב'פרוטה
 חיישינן לא שכן מכ5 5מדי חיישינן ר5א כיוןוממיק
 דחיישינן הא המ5ך דשער מפיקא הדבר, הוז55שמא
 אב5 במתם בקידשה דוקא אי במדי פרוטה שוהשמא

 אינה 5א ואי במקומה פרוטה שוה שיהא בעינןבמפרש
 חיישינן דלעולם פידשנו שאו5 תפארת במפרימקודשת
 לדברינו ראיות . עוד הבאתי ועכשיולדשמוא5,
 5הו דמבירא משום ו5או הגמ' בפירושהנ"ל,

 הרשב"א, חי' בשם א' פירושים, שני הבאתיכשמוא5
להרשב'א
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 לשימתוואביי לרשמואל, ליתא במפרשלהרשב"א
 לאשת נהזיקנה לא בעלמא בק51 שמואל, ע5רפליג
 חסרא ורב ררבנן למימד רליבא ופירשנואיש,

 ליחא, זהו אב5 והרמב"ם יהמור בפלוגתאפליגי
 יתורץ י"א ס"ק מ"ו סימן שמוא5 יהביתקושיתו

 לחומרא רק יוסף ררב חרש אור שימתבפשימות,
 ותום' הרמב"ם של פלוגתא גיטא, אצריךבעלמא
 או לרשמואל חיישינן אי מתקיים ראינו ברברבקירש
 שוה אינו בעצם ברבר 5מלך יהמשנה ספיקא5א,

 או מקורשת אי פרומה שוה מצותו עבור רקפרומה
 ויבול הק' רבריו נמי הבאתי יריריה בית ובם'לא

 בספיקא להו מספקא הרם של בשומיתא5היות
 לממון מחשב אינו המצוה רעצם ומסקינןדילן,
 דשמואל מעם שייבי ילא והיבי שמוא5 מטעםאלא
 מרמב"ם ביהורה רנורע פשימות בעי, 5א גיטאאף
 סופר החתם קושיות הק', רבריו ביארנו ממראבזקן
 וגם , נבון בררך פירשנו אהררי סתרי ראב"ןררברי
 נמי אהררי סתרי רמ"ה שרברי יוסף ביתקושיות
 ררב סופר החתם שחירש ומה ישר, בירךפירשנו
 לו סבירא ברחך על ררב הובחתי שמואל עלפליג

 לעיבובא יוסף ררב מובח מהרימב"אכשמואל
 רף בתרא בבא גמ' חדש, כאור ורלא גימאאצריך
 הרב ולהחמיר, להקל פירושים שני יש לה חושקל"ה
 רנפק ערים ראיבא אמרי גרים רהרמב"ם הביאהמגיר
 בקירושין ז' מרף שלמה החמרת קושיות קלא,עליה
 גירסות שני הביא הזקן ר"י תום' בפשימות,תירצנו
 נתנאל קרבן לו ואמרה גרים הרא"ש ררבא,במעשה
 בקירשה הלבה ופסק בן, גורמים תום' שגםהוביח
 רפחות ברברים לקיחה משעת מקורשת פריש ולאמתם
 להיות ריבול בדברים אבל שוים אינם פרומהמשוה
 משעת מקורשת פרומה ושוה בך אחד ושמוהאפחות
 פרומה שוה אינה ובאמת פרומה רשוה ובפירששומא
 הוזלה שמא נמי חיישינן ולא למרי חיישינן לאבאן
 לממון. מחשב אינו המצוה שלושויה

 5בתוב סימי קאנזאם מעיר הגמ נוסח - ד'מימן
 קב"ח סימן שמואל מבית בארות, מי על ריתבאנמי

 לבתוב צריך ראין מבואר אה"ע ס"ת ביהורהומנורע
 ובתב בארות ביש סופר החתם רברי בארות,מי

 משבת רבשר, מבואר חמד בשרי אב5 רפסולמעיינות
 בארות על ובבתבו מעין בבל5 הוי רבאר מבואר ל"הרף

 ל"ט ביצה מרש"י פשומ הגט רבשר,מעיינות
 ובאינו נהר הוי- נביעתן ממקור המים במושךהוביח
 מעין. נקרא במושך נם אלא עליו והשיג מעין הוימושך

 בורות. נקראים הגומא פי על בניןובשבונין

 שלי הגט סירור על הרב רהשיג למאי - ה'מיטן
 האמת ולפי לחור מיסזורי נהר על ריתבארנתבתי
 וצריבין ריויער ריקא או קאנזאם ושמו נהר עור להיש
 חוץ העומר הרמ"א רעת הבאתי להזבירו,נמי

 פסול, בריעבר גם ובזברו להזביר' צריבין אין5תחום
 קאנזאס נהר על ריתבא בנתבו בריעבר אפילוולרעתי
 מבשיר בריעבר פשומ הגמ לתחום חוץ בנהר הגםפסול
 אחרת, בסמיימ עומר שהנהר מפני פסול יהא זואבל
 נהה על ששמד להזביר צריבין אי לן מפפקאאלא
 ריתבא ולבתוב שלנו, בסמיימ נמי רהוא ריווערבלו
 פשומ הגמ ב"ר שמם להזביר ולא מתם נהרותעל
 נהר שום להזביר שאין ולהלבה ליתא, נמי זהואבל
 לחור* מיסזורי נהר אםבי

 צריבין ולרעתו עור כת"ר שהשינ מה - ו'מימן
 רכתבתי ומאי בבלל ריווער בלו ואף הנהרות כללהזביר
 אבל לתחום חוץ העומר בנהר רמבשיר מאןאפילו
 השיג לזה פסול בריעבר ואפילו גרע אחרתבסמיימ
 רהתם והשגתי מהגמוניא, אפילו דאמר ר' רףמביטין
 שאני, לקיימו מצוים ערים שאין משומ המעםהוי
 קאנזאם העיר בחלק גט בבתבו לרעתו בי שחיהםומה

והעיקר עליו, השגתי קאנזאם, רמתקריאסימי
 ובקאנ- לחור מיסזורי נהר אם בי להזביר צריךדאין

זאם
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 מימזורי נהר על דיתבא יכתכו קאנזאם טימיזאם
 קאנזאמיונהר

 חילוקי על לערער רב עור שיצא ומה - ז'מימן
 העומר לנהר בריעבר רכשר לתחום חוץ העומרמנהר

 התום' מרברי בריעבר אפילו פמול אחרתבממיימ
 נם טהגמוניא וראיה ואשקלון,' ר"ה ב' רמבגימין
 רשויות חילוק בין חי5וק ריש ראיה הוי לאלרעתו
 ומה מהתם, ראיה ראין עליו והשגתי מדיניותלחילוק
 העיר מחלק אינו הגמוניות רחילוק כת"רשרצה
 מקץ"דין, שהיו ר"ה ר' גימין מתום' השגנולשתים
 מההם, ראיה דאין השגנו נמי פ' מגימין שלווראיה
 ומפיקא מאיר, ר' דמורה רשם מגמ' לדברינווראיה
 שרמו צרפת בארץ גימין כותבין איך מופררחתם
 ולע"ד שלהן החירות לשנת יכתבו לא אםבראשו
 ואולי שלהם, ,החירות לשנת לכתוב צריכיןבוראי
 אי שבתום' תירוצים שלשה אליבא אזלי ללומפיקא
 הוי לרינא אבל זילותא אי קפירא משום הויהמעם
 צרינין רלעולם גימין ממיב וראיה קפירא, משוםרק

 ומשום לכאן, שייך לא היהורים מושב מקוםלהזכיר
 שמואל מבית הבאתי הראשונים גימין על לעזמוציא
 בתום' לורים מכפר שלו וראיה לזה, היישינןרלא
 תורה ריגריל פפיקא להררי, רמי רלא השגתישם

 וממוכים עצמם בפני שם להם ריש וכפריםבעירות
 עיר או למור הגדולה עיר אי לכתוב איך גרולהלעיר
 שם רק לכתוב ראין פשמנו תרווייהו או לחורהקמנה
הכפר.

 והבעל גרשתני לבעלה שאמרה אשה - ח'מימן
 נאמנת מחוקק לחלקת לא, אי נאמנת אי להטורה
 ראיה הביא ישע ובגרי נאמנת ראינה שמואלולבית
 לא אלימתא חזקה במקום התומים ר' מחוקק,להלקת
 הזקה הוי מעי?ה אשה ראין וחזקה מיגויאטרינן
 מחזקה עריפא ביהר שניהם וחזקה מגואלימתא,

 דתום' למלך במשנה עיין5א מעיזה, אשהראין
 לחזקה מעיזה אשה ראין חזקה השוו י"חכתובות
 מעיז ארם ראין רחזקה כתב והתומים מעיז ארםראין
 עלמא לכולי גרוע חזקה במקום ומגו גרוע חזקההוי

 אין או התום' מחולקים גופא בזה ואוליאמרינן
 לעיקר וממקינן לא, אי גרוע חזקה הוי מעיזארם
 מגורשת. מפק רק והוי שמואלכהבית

 שנה מוקרם שהיה זונה אשה בגמ - מ'מימן
 רגם מתוכו מוכח שיהא מעות שום וליכאשלימה
 שמואל בית כן, החשבון נמי היה העברהבשנה
 הבעל בירע רוקא כשר הרחק בשעת רמוקרם האפירש
 הרחק בשעת אפילו הבעל ירע בלא אבל מוקרםשהוא
 התורה, מן פמול רמוקרם פירש יצחק עיןפמול,
 לגרשה עיניו שנתן כיון שמעון רר' מעמא רבאלפירוש
 וחירשנו מוקרם, שום רילן עוברא הוי לא הא זהולפי
 מוקרם גם ור"ל יוחנן מר' הטעמים שייכי רלאדהיכי
 הגר"א ופירוש ג' מאה"ע וראיה כשר הרחקושעת
 להכי ור"ל יוחנן מר' המעמים שייכים רלא כיוןשם
 אינם רערים רוקא שליח ע"י גמ רשולחים האכשר,
 רירחא בעיבורא רמעו אלא מוקרם רהואיורעים
 רוקנא רמפרא ולימא הם, פמולים הכיובלאו
 כיון ליתא מוקרם הוי ולא וי"ר למילר דמונהכתביה
 לא פשוט הגמ וממיק כאן מונין שאנו למניןרכתב
 מתוכו מובח רמעותו היכי רוקנא, במפראהלינן

 מוקרם הוי יצחק ולעין וכשר מוקרם הוי לאלהררב"ז
 לר' ותו מ"ז גימין מגמ' לו וקשה לא, בניםתאלא
 שייכים לא שלו ותירוץ יהושע הפני וקושיותיוחנן

 יהושע הפני לקושיות תירץ ,יצחק עין רילן,לקושיא
 רוקא פסול מוקרם רגמ הא מהרי"מ ד'הנ"ל,

 שליח ירי ועל הבעל שאמר זמן בכותב אבלבמתכוין
 המלך רשער הראיה לכתוב, יכולין לכתהילהאף

 מ"ז מגימין ענין באותו בעמוקין אף פסולרמוקרס
 תליא הרש"ש רהגהות תירוצו ראיה שום איןובעינינו

בפלונתא
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 כיון הלכהופסק להרמב"ם, תום' ביןבפלוגתא

 הדהק בשעת ונמי וזנות מפידות המעמים שייכיםד5א
 מקום מכל מוקדם שהוא הבעל ידע דלא הגםובדיעבד

 כשר.הגט

 מעולם כי עדים והביא אשתו ננשתטית - י'מימן
 חל אי ערכאות ע"י רק וקידושין בחופה נשאה5א
 דדרו הוי ספיקא ועיקר 5א, אי רגמ"ה הדםעליו
 בנות, שתי ממנו והולידה ואשתו איש בחזקתיחדיו
 אלא ואשתו לאיש נחשב לא לעולם כ"ו סימןבאה"ע
 המקנה בשם תשובה ופתחי וקידושין, הופהע"י
 אמרינן יחדיו דרו זה ואחר בנימוסיהן בנשאתכתב

 הגם זנות, בעילת בעילתו עושה אדם איןמסתמא
 אמרינן לא הא ואזי עביד ואימורא כתובה בלאדדרו
 ולבסוף זנות, לבעילת בעילתו עושה אדםאין

 אמרינן דשפיר דרבנן 5אימור תורה אימור ביןמחלקינן
 כיון פמולים עדים בראוי ואפילו וכו', אדםאין
 עדותן נמי פמולים גם כשרים עדים להשיג אפשרדאי

 פ' דף מקידושין לדברי וראיה 5עדות,נחשבת
 הנמ' בין מינץ מהד"מ של וחילוקו ואשה,איש
 שהוא אמירה דמצריך להרמב"ם אמירה מצריךדלא
 ותינוקת ותינוק ואשה באיש מיירי דהגמ' בהאבעלה

 'טל וטעמו לחוד, ואשתו מאיש מיידיוהדמב"ם
 החות פירש באשתו דוקא הנ"ל החזקה דאמרינןדבר
 הם' יאיר, לחות דמי דלא השגתי אבליאיד,
 משום בעדבעותיהם לנישואין פוסל משמעוןשבמ
 סביראבפרוצים לאשה. מבעל שם נתינהרליכא
 אדם מאין לחזקה דליתא והראב"ד להרמב"םלהו

 הריב"ש בין וחילקנו דבדיו, על והשגתיעושה,
 שלשים לאחד דמיירי דילן לעובדא שלשים תוךדמיירי
 קידושי בין חילוק יש או קרקע גבי מעל קידושיךבטלי
 ושם יצחק עין ט"ת הבאתי שמר, לקידושיכסף

 היתד למצוא דקשה וכתב אחר בענין -קצתהמעשה
 ואשתו דאיש החזקה על דמעידים נשים עדי ע"יאפילו

 מתחילה כיון יהושע הפני ד' היתר, למצוא קשהנמי
 ואשתו, מאיש החזקה במל אישת לשם שלאנתחברו
 ולכן כבר, בנשאת אלא התיר לא יהושעדהפני
 מצי דלא מידי דכל למלך במשנה המגיה לד' גםלצאת
 שליש ביד הגמ ישליש משוה מצי לא שליחעביד
 ולגבי רבנים, י ק ובהיתר הזכייה על נמי הבעלוימכים
 הכתובה, לה דאין נומה דעתו היה מתחילההכתובה
 אשר דכל דוקא לאו דבנים ומאה שאני דהכימשום
 רבנים, ק' בחשבון יעלה יכונה מדרבק צורבאבשם

 שבח השומר איש אמעריקא במדינות עודוחידשתי
 מובהקים רבנים ג' אלא רבנים, ק' לו,שבון יעלהנמי
 מממיימ עשרה הפחות ולכל ממיימם ומשלשבעינן
 החולים בבית דיושבת כיון התחייבות שאר ועליהא
 ומשיב, השואל בשם התחייבות שום הבעל עלאין

 5השליש נמי הצריך מאמאהא הגאון הרבולבמוף
 כת"ר, כדעת ועשיתי כתובהדמי

 האשה עמידת מקום המופר בשינה - י"אסימן
 פמיל הנמ נמי הדחק ושעת בדיעבד אף דעתווכת"ר
 ביהודה מהנודע 'ופירשנו בזה, מהמיריםדרובם
 העדים עמידת בשינה דמיירי לדבריו ראיה שוםאין
 הדייה מקום שינה בין שם ומחלק כשר הכי בלאואבל
 ומהמשנה בדיעבד, מעכב אינו. עמידה מקוםלשינה
 דשינה הבע5 בידע דהתם ראיה הוי 5א נמי5מלך
 הנט הבעל ערער שלא זמן כל 5הכי עמידתהמקום
 ידע דלא הכא אב5 בדבר צ"ע למ5ך ו5המשנהכשר
 בודאי לו יודע 5א דלעולם להיות ויכול מהמעותהבעל
 הכשיר יהושע הפני באמת דילן ושאלה כשר,הגמ

 אה"ע בשו"ע וגם עליו, לח5וק ירא ביהודהוהנודע
 במקום עמידה מקום בשינה נמי כתב קכ"חפימן
 בשינה גימין להתורת אף וחידשנו להקל, ישהדחק
 הבע5 עמידת מקום בשינה דוקא פסול עמידהמקום
 עמידת מקום בשינה אב5 הבע5 עמידת דוקאפסול
 בת"ך דדעת והא כשר, הגט בודאי ו5כן כשרהאשה

נומה
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 הקמץ ע5 מורה האלף כי אלף בלא מקם לכתובנוטה

 באלף שחותם וכיון החתימה אחר הולכין בזהולרעתי
 היכי ר כתן דדעת והא באלף, מאקם לכתובצריכין
 להזכיר צריכין אזי אחת הוי המשפחה ושם הכינוירשם
 כללא מזכידין, אין 5עולם ולרעתי המשפחהשם
 שינוי. מ5מפק חמרון לספק לכנוט יש לעולם דברשל

 היה אביה דשם דק שיורעת באשה - י"בסימן
 אי לחוד יהושע לכתוב אם יודעת אינה ויותרשיע
 נוטה וכת"ר שיע, המכונה יהושע או לחודשיע
 רחתימה היכי מופר החתם ר' 5חור, יהושעלכתוב
 ד' עיקר, לתודה עליתו לתורה 5קריאתו מותרשלו

 אזי שלו הקודש לשם לן דממפקא היכי ציוןהשיבת
 ושם מתת שלו בשם ולכן שלו, החול שם רקכותבין
 בכתב ולכן מתתיה אי מתתיהו אי ידוע אינוהקורש
 כשר, בוראי הקודש משם השם קיצור דהוי לחורמתת
 ולכתחילה כשר, הגמ שיע בת שרה בכתבוולכן

 נמי דעלמא ורובא והתימתו לתורה בעליתו אםכותבין
 שיע שם רק כותבין לחור שיע בשם רק לוקוראין
 ובעולה פמו5 בדיעבד אף שיע המכונה יהושעובכתבו
 שיע לו קוראין נמי והעולם שיע וחותם יהושעלתורה
 לתורה ועולה ובחותם שיע המכונה .יהושע לכתובצריכין
 לכתוב צריכין שיע רק לו קוראין והעולם יהושעבשם
 דילן במפנקא ולכן השם קיצור הוי דשיע לחודיהושע
 אפילו יהושע ובכתבו לחוך שיע שם רק לכתובצריכין
 פמול.בדיעבד

 קלמן ישראל בן כתוב המנרש דאבי בנט - י"גסימן
 קלמן ישראל כל בפי נקרא ובאמת קלונימוםהמכונה
 . קלונימום ישראל לתודה דעולה רק הוא כן נמיוחתימתו

 דמתקרי קלמן ישראל לכתוב צריכין היו זהולפי
 גוונא האי דבכי תשובה במתחי ועיין קלונימוםישראל
 דק כשר הנט זה ולפי הקודש לשם החול שםמקדימין
 האמת ולפי קלונימום המכונה כגט דכתב 5ןרממפקא
- דמתקרי, לכתובצריכין  קלונימום דשם מבואר בו 

 מקום מכל בגמ' ולא ך בתנן 5א בנמצא שאינוהגם
 אי קלונימום בגט בכתב הקורש. לשם אותומחזיקין
 המכונה לכתוב רצריכין מהרש"ל ר' קלמן להזכירצריכין
 צריכין דאין מינץ מהר"י ורן השם קיצור הוי ולאקלמן
 וברוצה צריך דאין כתב שמואל הבית אבל קלמןלהזכיר
 קיצוד הוי אי ובפלוגתא מזיק אינו השם קיצודלהזכיד
 צריכין הווו5 שם תדווייהו הוי אי כותבין,השם
 במקום המכונה בכתבו יצחק עין ד' דמתקרי,לכתוב
 השמות דשני דוקא הב"ח נשם דוקא פמול הנטרמתקרי
 בשם אבל המכונה יכתבו אזי מילה בברית לוניתנו
 כינוי זה אין שנים כמה לאחד דנקרא לעז שלחדש
 הנט המכונה בכתבו אזי אחד שם הוי אלא העברילשם
 הוי לדעתו ועיקד עליו השינ שמואל הבית אבלפמול
 הנט המכונה ובכתבו דמתקרי יכתבו לן דממפקאהיכי
 עבורת מטעם חדא כשר דהנט וממקינןפמול,

 הוי אי ואפילו המנדש באבי פומל שינוי ראיןהגרשוני
 שינוי דאין תשובה הפתחי מטעם כשד כוותיהדלא
 ובפרט לתורה שעולה בשם ולא הידוע בשם דקפומל

 הגט בודאי השם בעיקד ולא בהמכונה רק היהדהפמול
כשר.

 שליח ידי ועל אליעזר בת דכתוב בגט - י"רמימן
 לאזער כל בפי נקרא דהיה עליו ועירער להרבבא

 דאלעזר אביה בשם שינוי והוי אלעזר עלהולתורה
 כמבואר הדחק שעת והית הם שמות שניואליעזר
 כל בפי נקרא אי כלל נתן ניטין הטיבבתשובה,

 שם אזי לאזער נקרא ואי אליעזד הקודש שם כן אםליזר
 שמם דשינה הא מחדש יצחק עין אלעזר,הקודש
 בנימת הכי ובלאו והעדים המופר בפשעו דוקאפומל
 בזמניהם דוקא פמול שמם דשינה הא ועור תצאלא
 אצ5 דגונזים עכשיו אבל להאשה הגט נותניםדהיו
 הגט הדהק ושעת ובדיעבד אביה שם בשינה ולכןהרב
 לשינה אביו שם שינה בין חילוק דיש וחירשנוכשד,
 דלא משום הנט למיפמל וליכא דכשר, אביהשם

.*-
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 אליעזד דק "ביה ש5 כינוי שם שום בהגמ מזכירהיה
 אינו אליעזר הקודש ושם 5יזר בשמו גימין המיבולד'
 הקורש בשם לאזער בשמו וכן ליזד הכינוי לכתובצריך
 אלעזר הקורש ושם ליזר נקרא דשמו אב5 כן נמיאלעזר
 וכתבו 5אזער הכינוי דשם והכא הכינוי לכתובצריכין
 משמע וכן פמול, הנמ לכאורא אליעזר הקודששם

 א5יעזר ש5ו דהתימה כיון דממיק גימין במיבלכאורא
 מר' אליעזר, דמתקרי כתוב אי בדבר קמידאיש

 דהגמ משמע שמואל ומהבית כשר דהגמ משמעהרמ"א
 שם בשינה הגרשוני עבודת של ו5היתרפמו5,

 מנשתקע ו5שם ש5יה, ב5א ~יירי הא דכשראבותיהם
 ש5 בשם אב5 ושמה בשמו דוקא דפמו5 בגמבכתבו

 מעמים מכמה ולכן המד, שדי פמול לאאבותיהם
 כשר. דהגמפמקנו

 ובאה"ע יורין בשני יתיכ דכתוב בגמ - מ"וסימן
 והמעות יש פנוי ומקום יודין בג' 5כתוב דצריכיןאיתא
 הדחק ושעת וישראל משה כרת כתיבת קודםמצאתי
 המעות אי לן ממפקא אכתי דכשר 5ן פשימא ואייעה
 מבואר באת"ע משה, כדת כתיבת לאחר מצאוהנ"ל

 א' אות דילוג בשבי5 5פום15 אין הדבד מגנו:במכירין
 כשר, נמי יותר נחמר אפילו בתופם שמוא5 הביתוד'

 כשר. הגמ נמי יתיך בהגמ כתוב היה אפילוופמקנו
 ופמור לגרושה לעצמה דהחזיקה באשה - ט"זמימן

 החפצים חלוקת ד5אחד ב"ד ממק אם כי לה היה5א
 לה ליתן יכולין אי בע5ה ע5 מו"מ שום 5אה לה'אין
 משמע והרמ"א השו"ע מד' 5א אי וקידושיןחופה
 גרושה אמרה ובעצמה פיה ע"י דק היתה דחזקהכיון
 עדות 5השיג וקשה מלחמה דעת כיון נאמנת,אני

 5זמן מחלק תשובה פתחי נאמנת, נשים גםאנשים
 נשים אזי מרובה 5זמן אב5 5נשים מהמנינן אזיפתאום
 החזקה ע5 דסוק5ין הא הרמ"א שו"ת נאמנת,אינן
 פירושו פיה, על ו5א בכך אותה החזיקו באחריםרוקא

 יוחנן דר' לגבי אתא איתא דחדא כתובותדהירוש5מי

 מירוש5מי, כהמפרשים ד5א המרדכי בשם פירשנווכו'
 בתמיה מפרשינן אי מהירוש5מי תמתין שלבפירושו

 מח5קינן אי י"ב בקידושין בפ5וגתא תליא כפשומואי
 הבית ד' שפיד ואתי 5א, או לא"א שבויהבין

 קול ע5יה ביצא ז' ממימן וקושיתו קנ"ב ממימןשמואל
 שמואל הבית ד' 5פרש ירענה לא הימב הבאר רפירשהא

 קנ"ב תשובה הפתחי לפירוש נכון, במעםפירשנו
 5הנשא היא ומותרת די5ן ספיקא 5פשומ מצינו י'מ"ק

 וב5או חיישינן בב"ד דנתחזק רקו5 ופירשנולעלמא,
 דברי יהא ש5א מעם במיב פירשנו . חיישינן, לאהכי

 מפי אפי5ו ק5א מבמ5ינן ר5א אהדרי, מתריהרמב"ם
 והיכי מקומות במנהג דת5יא הרא"ש דןנשים,
 דרברי הא לק5א, דחיישינן הוא אזי ורורשיןרחוקרין
 הא הר"ן שימת עפ"י פירשנו אהדרי מתרי המגידהרב

 לא רהקו5 היינו בב"ד נתהזיק רלא אף לק5אדחיישינן

 אבל הקול בלא ירעינן ואירך דמילתא לפ5גא אלאהוי
 בבא בנמ' בב"ד דהוחזק לול דוקא בעינן מי5תאלכו5ה
 5התיויה הוי גרשם לרבינו לה חוש ק5"הבתרא

 בגרושה קו5 בין חילוק יש אי 5אימורא,ולהרשב"ם
 והראב"ר, הרמב"ם בין בפ5וגתא ת5יא בחלוצהלקו5

 תירצנו הנ"ל הר"ן לשימת ישע בגדילקושיות
 תירצנו הנ"ל מהמוגיא דיוקים שאר וע5בפשימות,
 נמי תירצנו רבא על מרבאוקושיתינולפשיטות,
 לע5מא 5הנשא היא דמותרת 5ד'וראיהבפשימות,

 ישעיה ר' הגאון הרב של וקושיתו ב"י הנורע מד'הוי
 חיישינן לא תקנה 5יה דלית בדבר הנוב"י 5סבדתפיק
 רבעינן בפשימות תירצנו צ"א מיבמות 15 וקשהלקלא
 וראיה בהנוב"י, חדש פי' ופירשנו לא5תרריתוקן
 תורה רין פי רע5 יצחק עין ד' הר"ן, ב"תמצאתי

 היא מותרת דבר של כללא כל5, 5קלא חיישינןלא
 רמ"ו הגאון הרב להלכה המכים וכן לע5מא,5הינשא
 מנויארק.מרגליות

 תמצא ואם הוא אונם קמנה פיתוי אי - י"זסימן
 אמרל
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א~  מינא ונפקא רצון הוי 5פעמים הכי הוא אונם5אמר

 5'צ ביבמות לא, אי ו5בועל לבעלה אמורה איהוי
 הוא, אונם קמנה רפיתוי איתא בירושלמיוכן

 שם דהמוציא מ' כתובות התום' פסקו מעמאומהאי
 בקמנה מחלק הרמב"םאבל פמור, הקמנה עללע
 מיאון בת 5ח1 בקמנה אבל הוא אונם אמרינן מיאוןבת

 עליו השיג והראב"ר לבע5ה הוא.ואטלרה רצוןאמרינן
 אונם קמנה פיתוי אמרינן ולעולם ביניהם הילוקךאין
 מכתובות פירש המגיר הרב רהרמב"ם ומקורוהוא,
 ראיה הוי משנה ולהכטמ גמורה ראיה הוי לאט'

 ום' ארזים עצי ום' ומשיב רהשואל והאנכונה,
 ראמרינן רבקמנה מ' מכתו~ות ראיה הביאו אהובהבני
 השננו לבועל, מותרת מ"מ הוא אונם קטנהפיתוי
 היה הראשונים רברורות מ"מ מנהררין מתום'עליהם
 רלא פירשנו ל"ה מנררים הרבה, מקורם נרלותזמן
 התום' דרברי פירש מהרש"א לטתור, ראיההוי

 גם מוליר רקמן חמרא לרב אבל לרבה רקנאמרו
 אבל כרהשתא, גרלות זמן היה הראשוניםברורות
 לרב גם נאמרו התום' ורן עליו השינ לובליןמהר"ם
 חמרא כרב פמק רהרמב"ם משפמ רעין וציונוחמרא
 להרמב"ם וראיה כרבה, רהלכה אלא מופרמעות
 בנררים והר"ן וכו', אין הוליר ט' מחגינההוי
 בקמנה ממימנים, עריפא רבנים פירשל"ה

 הוא אונם קטנה רפיתוי אמרינן לא ברצוןבהתחילה
 לא ברמב"ם חרש פירש לפרש הוי, רצוןאלא
 הרב קושיות שם הביא ו' מימן הגר"אמצינו,
 כבר שלו הקושיות כל באמת ממומה מירושלמיהמגיר
 פירש ולפרש ט', בכתובות מהרי"מקרמוהו
 ךצון אי אונם קמנה פיתוי אי לו רמספקאהרמב"ם
 ולכן ליתא, זהו אבל אמר טפיקא ממעםלהכי

 אזי בעבירה היא והתחילה בקמנה להרמב"םפירשנו
 הוא בהתחיל אבל רצון אי אונם אי לןמממקא
 אביה בהשיאה להכי הוא אונם אמרינןבעבירה

 ראורייתא טפיקא והוי התורה מן הוירהקירושין

 הוי רקירושין מיאון בת בקטנה אבל 5חומראאזלינן
 אף ומותרת לקולא אזלינן ררבנן טפיקאמררבנן
 הטפיקות רבל לשיטתו והרמב"ם כהן,לבעלה
 אונם קמנה פיתוי ה5כה ופטק מררבנן רקאמורים
 בעבידה היא בהתחילה אב5 בעבירה הוא בהתחילהוא

. וברפירשנו. ספק מטעם רקאמורה
 מצר אם כי מעורא היה לא ז' רשורה - יז'ח טימן

 עירה בלא אף כשר עיגון במקום תשובה הפתחי ור'א'
 ציון השיבת ר' אבל א', באירע כשר ובריעברכלל
 להשינ יכולים ראינם במקום רוקא כשר בריעברהא
 כזה, גט להכשיר אין להשיג ביכולים אבל מרשנמ

 שמואל לבית לשימה חוץ האות רוב אפילוביצא
 הא כשר, הנמ הרחק בשעת ורוקא פמול,-הנט
 והאשה הבעל בשמות לזהר רצריך פשומ הנמרכתב
 רוקא לחרש כת"ר ורצה שיטה במוף לכתבםשלא

 חוץ יהא ולא א' אות בה להומיף ריכולין ריווחרנשאר
 בטוף השם למיים לכתחילה אפילו הכי ובלאולשימה
 ובגמ לכינוים השם עיקר בין חילוק יש וגםשימה
 שימה במוף מיים וגם כלל ריווח היה לארילן

 ומשומ ביניהם. בלל חילוק שום אין ולע"רבהכינוים
 שיטה, במוף גמ שום למיים שלא תיקנו פלונלא

 חיישינן לא ירו בכתיבת הרשאה בשמר עורוחירש
 מלוה בלגבות רוקא ממיק רהתומים וליתאלזיוף,
 רברי מקשה המשפט הנתיבות מלקוחות, ולאעצמו

 לקנוניא חיישינן במשעברי רתירץ אהרריהתומים
 דבר של כללא לקנוניא חיישינן לא עצמו מלוהאבל

 עצמו. הנמ כלשון בריוק לכתוב צריכיןבהרשאה
 בערכעותיהם גמ שהשינ כיון שומה בנמ - י"ממימן
 תרופה אין כי אמרו הרופאים אם אלא משיגיםדאין

 יותר ע5יה שעברו כיון מטיק המר ושרילמכתה,
 אחרת, אשה 5ישא לו מותר במחלתה שניםמשלשה
 מירי אמרינן בראורייתא רוקא חידש למלךהמשנה
 אבל משוה מצי לא שליח השתא עביר מצירלא

 שאחר פטקנו ולכן משוה, רשליח אמרינןבררבנן
שישינ
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 אפילו דהיינו מובהקים .אנשים ממאה היתרשישיג
 הוי שבתבשומרי

 המנין מן נמי אמעריקא בפה .
 מממיימ אנשים מעשרה פחות ולא '6מיימםומשלש
 נמ להשליש צריכין ונם 'ארצות משלש לאחתנחישב

 הפירוש לצאת חרש נמ ליתן צריךוכשתתרפא
 ע"ש וכו' עביד מצי רלא מילתא בכ5ממהרי"מ
 ע5יו.והחולקים
- כ'סימן  שנים מי"ג יותר בבעלה המורדת אשה 
 לישא היתר לו יש אם היא מקום באיזה לן ירועואינו.
 דוקא מחלק ק"מ מימן שמואל הבית אחרת,אשה

 הוא אחר ע"י נט לה וזיכה בעלה עלבנאמדת
 והפנים במורדת ולא אחר לגט וצריכהרמחמידין
 אינן אזי לפנינו לאינה לפנינו היא בין מה5קמאירות
 נמ לה לזכות אמור זה ולפי נמ, לה לזכותיכו5ין
 נמ לה לזכות דמותרים הוכחנו ולבמוף אחר, .ידיעל
 באשה א' מימן ב' חלק מופר בחתם לד' וראיה אחרע"י

 רגמ"ה נזר מעם מאיזה להבין וצריכין וכו'מר'8עת
 לבית דאימורא, דררא משום אי קממא משוםאי

 מחדש יצהק עין קטמא, משום הטעם עיקרשמואל
 דלא היכי ואפילו כדחה בעל לה מזכין נמורבזכות
 וכיין אחרת אשה לישא 15 מתירין הנט זיכוימהני
 נמ לה לזכות לו מתירין ספיקות הרבה הכאדאיכא
 יעקב ומנחת חדש לפרי חזקה במקום ואפילו אחר,ע"י
 אף מהני דדינא ספיקות בש5ש אבל מהנידלא

 בנשתטית' ורוקא לזה, מורי הם גם חזקהבמקום
 ברורים עדים ושני במוררת אבל דבנים ק' היתרצריכין
 במורדת ופשימא רבנים מאה בלא אף להתיר יכוליןלזה

 דמבירא והא להקל, יש בוראי ביחד דת עלועוברת
 רבנים מאה היתר אפילו רבמודדת ומשיב להשואללו
 דצריכין וממיק חמד שדי עליו השיג כנר מהני- לאנמי
 לזכות מותר בודאי ולכן הבעל, לתקנת לחושנמי
 אחר. ע"י נטלה

- כ"א,מימן  היתר יש אי בבעלה מורדת באשה 

 חודש י"ב דמוניםהא אחרת, אשה לישאלבעלה
 _בעומדת אבל ב'-ד, של מהתראה הוילמורדת
 לישא 15 מתירין בודאי שנים מארבעה יותרבמרדה
 צריך אין למורדת ממיק רע"א שו"ת אחרת,אשה
 המחמירין לר' לחוש מקום מכל רבנים מק'היתר

 במורדת לן וממפקא רבנים, מק' היתרהוצרכתי
 עד עמה לרור ולא נימה לקבל רצונה דאיןשאמרה
 מורדת נמי הויא אי כשר יהודי להיות עליושיקבל
 שהוא ויודעת באחר נתנה עיניה להיות דיכולמשום
 הלכה ופמק לצערו, כן טוענת ולכן לה ישמעלא

 אדרבה כדבריה באמת ואם דבריה יכירודבעינן"ב"ד
 מורדת. הויא ולא עבדה קאמצוה

 ברגל בחלצה הדחק ושעת בדיעבד - כ"במימן
 ובאם כנקומו ידעינן ולא לדרכו הלך והיבםשמאל
 הוכחנו דינו, מה לעולם עגונה תשאר פסולהיהא
 צל"ח מכשיר, אליעזר ר' נרמינן דילן במשנהלעיקר
 בויגל חליצה מהלכה השמימ דהרמב"ם כתב כ'ברכות
 דחליצתה חתוכה רנלו בין ומחלק לא אי כשר אםשמאל
 ממפקא בשמאל וחלץ חתוכה רגלו באין אב5פטולה

 ע5 השינו מופר וחתם רע"א אבל דינו, מהלן
 ולדידהו כשר בריעבד בלילה בשמאל בחלצההראב"ן
 להרמב"ם המשניות בפירוש אבל פמול,5עולם
 לר' הוכחנו בדיעבד, אף דמטולה בהריאמוכח
 פסק ,המגיד הרב מכשיר, לכתחילה אףאליעזר
 ממעשה מכשיר, לכתחי5ה אף שמאל ידרחליצת
 לחלוץ דבעינן להוכיח אין ק"ג ביבמות יוסףררב
 רשמאל כ"ד גיטין קאי, המנעול על אלא יטיןברגל
 רפליני שם לפרש וליכא עלמא לכולי פמוליםולילה
 5הרב מד' היוצא לא, או כשרה נשמאל חליצהאי

 הדחק ושעת בדיעבד התיר מרנליות רא"? ר'הגאון
 פמול, בריעבר אפילו סופר ולחתם שמאלחליצת
 לממוך אליעזר ר' הוא כדי אמרינן דרבנן באיסורדוקא

 ןע/יי,יי
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 החתם דנתן הא בדאורייתא, ולא הדחק בשעתע5יו
 חליצה אינו דכתכ היבי כלל הרמב"ם ברבריסופר
 רק הוי פסולה כתב ואי מהתורה פסולה כלום אינהאי

 חילוק שום ואין שנא דלא אלא עליו והשגנומררבנן,
 שמאל רנל חליצת להרמב"ם זה ולפיביניהם,
 משום מדרבנן אלא הוי לא שוה בגזירה דילפינןהגם

 הוי לא מדות בי"ג הנלמד רדבד לשימתודהרמב"ם
 סמכינן בררבנן פירש הא סופר וחתם טדרננואלא
 הרמב"ם נמי אי הדחק, בשעת אליעזר ר'על

 מדרבנן, אלא אסורים אינם הספיקות רכללשיטתו
 איסורין שני עליו מונח ימינו רגל לו בנחתך זהולפי
 ועמד, דבעינן משום ועוד שמאל רגל הליצת ממעםא'

 בדיעבד ולכן מדרבנן איסור רק דהוי כיוןומסקינן
 שמאל על משמאל חליצה מיב וקושיותמותר,
 תרי איכא יבמות בירושלמי בפשיטות,תירצנו
 על שוה מגזידה ילפינן אי אליעזר דר' אליבאתנאים
 עיין לא כ"ב מנדה היעב"ץ וקושיות ימין,"ליצת
 חדש פירש ופירשנו צ"ז, שבת תום' שעהלפי

 אפרימ לשער מהכא וראיה הנ"5, יוסף דרבבמעשה
 ראיה הבאתי סומה, היה לא מתחילה יוסףדרב

 הם' חליצה, המסרר היה לא יוסף ררב ז'-מסנהדרין
 ועמד ולדידיה סופר החתם על השינ משמעוןשבט
 סביר דשמואל ק" מיבמות ראיה הבאתי דוקא,לאו

 משמע י"ח ממגילה אבל כשר, שמאלחליצת
 דפסול היכי ליחידאה ד"ייש דפסול טבירדשטואל
 אפילו דבלילה חן טצא דהם' ריוקו אליעזר ר' עלאפילו

 משמע ק"ד יבמות ממהרש"א אבל כשרלכתחילה
 מספקא לדינא, מסקינן וכן כשר, בריעבדדוקא
 מגין דאינו משום אי פסול דאנפליא הא ברמב"םלן
 ושעת בדיעבד לעיקר מסקינן דרבא, משוםאי

 שמאל. רגל בהליצת לעלמא היא מותרתהדחק

 סיום לעשות ישראל של למנהגן המקור - ב"גסימן
 הבאתי בכורים, מתענית זה ע"י ולפטורמסכתא

 בין ולחלק וכו', מערבין דאין מ' קמן ממועדראיה
 דאין מסכתא לסיום קבוע דזמנה מילה בריתסעורות
 קמא בבא שלמה של ים מר' והשגנו קבוע,זמנה
 בסעורות אם בי לאכול שלא בנדר יאיר דחותספיקא
 משבת וראיה מצוה סעודות נמי הוי מם' סיום אימצוה
 הלא טם' בסיום לרבנן טבא יומא עביד דאבייקי"ח
 בין לחלק רצונו יאיד חות מצוה סעודות דהויחזינן
 יוסף, מרב לרבריו ראיה והביא מם' לסיום מבאיומא
 סעודות הוי יוטף ברנ גם מפרש שלמה של היםאבל
 דמשמע דרש"י בפירושו לן מספקא אבלמצוה,
 סעורת הוי מסיים הוי כי ישיבה דאשדוקא
 הוי עלמא לכולי ואסקינן לא, באחד אבלמצוה
 מסכתא בסיום לילך מותר אבל גם ולכן מצוהסעודות
 דישראל. למנהגן ראיה הויובודאי

- כ"ד,ססימן  עכו"ם ש5 חמאה למכור ההשוד 
 נימצ אי לדינא ציית אינו וגם ישראל שלבחזקת
 לא, אי בפסח המוצים דברים נמי למכור הואדחשור
 מריפה הוציא בודאי דהרמ"א לכוונתו פירשהש"ך
 משחימתו, לאכול אסיר נמי א' בפעם אפילו ידומתחת
 לאיסור חשוד אינו דרבנן לאיסור בחשוד בי' הנודעד'

 אסורים דברים המוכר איתא קי"מ סימןתורה,
 שמ, כהמ"ז ודלא אותו, מעבירין כשריםבהזקת

 התרה אפילי עכו"ם של חמאה דאיסור בי' הנודעד'
 הוי למגהג מנהג טמעם האיסור דהוי הגם מהנילא

 ר' התורה, מן אסורין דנררים משום נדרמטעם
 ולא תורה באיסור אלא מעבירין דאין הנרשוניעבורת
 איתא בי"ד ממון, חימוד דאיכא הגם ררבנןבאיסור
 טקרי לא איסורא לאינשי משמע רלא בדברהחשוד
 ראיתא והא כשרות, בחזקת דמוחזק כיוןחשוד
 לכ4 חשיד הוי אחר לדבר החשוד בגר ל' דףבכורות
 והירץ מהלכה, הפוסקים השמימו ולמההתורה
 לא ובעיני והכטים מאיר ר' בין בפלוגתאדתליא
 דילן בגמ' גרים מקובצת דהשימה משום לזהצריכין

נירסא
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 בתומפתא הגירמא מצאתי ואנכי אחרת,גירמא
 בגיורת שלמה חכמת של הרין זה ולפירמאי,
 כולה התורה לכל חשלרה נעשית באימור לכהןדנשאת
 שלא לקונמו רראוי וממקינן הוא, כן לאולע"ר
 לפמח. הכשו רבר שום ממנו5קנות

 שחימה אצל מצויין רוב ראמרינן הא - כ"הסימן
 פירושו אי מילי לכל רמומחים הוי ופירושו הםמומחים
 לא אבל שחימה הלכות שיודעין רק הםדמומחים
 ג' חולין ובתום' הרא"ש בתשובת עיין. שפיר,שישחמו
 ברברי רמהרש"א פירושו נמי ועיין זה מעניןמרברים
 הנ"ל, בתום' לובלין רמהר"מ ופירושו הנ"להתום'
 תירצנו שם בהרא"ש חמורות רברי שלקושיתו

 הנ"ל, הרא"ש בתשובות חרש פירושבפשימות,
 בפלוגתא תליא יהא ינ"ל מתום' התירוצים שניהנה
 המשיב.רברים רתירץ הא אשי, ורב ורבא אבייבין

 מכח ראתיא רחזקה ומשיב רשואללקושיתו
 י"ד הש'לך קושילת לר', ראיה מרוב עריפאסברא
 המגיר הרב קרמוהו כבר שקלקל אומן ממבח א'סימן
 בין מחלק הכרי התרומת ח"מ, במור יומףובית
 וראיה ומומחה באומן חרש פירוש לאומן,מומחה
 באמת אבל ראיה, אייתי זיל יוחנן ר' מראמר5ר'

 למ5ך המשנה כת"ר, לר' כיון לא הרא"שהתשובות
 מצויין רוב אמרינן נמי וניקור בריקה לגני אףדעתו
 הם.מומחין

- כ"ומימן  המוקרמין חוב שמרי ראמרינן הא 
 הלואה זמן בשמר רהקרימו כרש"י פירושו איפמולין
 עליו ולוה פרוע בשמר כהרמב"ם הוי פירושואי

 שנייה להלואה מוקרם השמר רכתיבת פירושוומוקרם
 שני ולפירש פמול קמא לפירש בקנין מינאונפקא
 מציעא בבא מגמ' שהם אבני קושיות תירצנוכשר.
 ותוס' רש"י קושיות וגם שיעבוריה, נמחל דהויי"ז

 בבא ור"ל יוחנן רר' פלוגתא וגםמירושלמי,

 הר"ש של ותירוצו לגמרי, פמולין אי ע"במציעא
 בבא ראיתא הא כן, לפרש להרמב"ם ניהאלא

 להו משמע רמי בלא לאינשי תחמור לא ה'מציעא
 לפירש כ"ה, מנהדרין התום' פירשו כן האמת הואוכן

 הקושיות כל מתורצים יהא ב' השנה ראשהרימב"א
 הר"ן ח"י וגם מוקרם, שמר בענין שהם אבנישל

 להלכה ממיק החשן הסצות כהרימב"א,מפרש
 מהני קולמום העברת אם רפליגי הוא אשה בגמרוקא

 לא עלמא לכולי בשמרות אבל לא אי שלוכחתימה
 בכל עוברים והלוה שהמלוה הגם הרמב"ם לר'מהני,
 שניתן מפני עליו לוקין אין מקום מכלהלאוין
 מוכיח ע"ב מציעא בבא יהושע הפני מר'להשבון,
 ממילא עליו תשימוו לא על להערים לוקין ראינםכיון
 ממון נטלו רלא כיון והעיקר לערות, פמוליםאינם
 אפילו ר' הררב"ז חמם, ערי הוי לא חתימתםעבור
 נפמל לתשלומין שניתן לאו אי מעשה בו שאיןלאו
 מפרש להרמב"ם המשניות בפירש הוא וכן התורהמן

 בענין מהרי"מ לר' פירש כן, הרמב"ם רעתבהריא
 5א מביר רהרמב"ם רעתו משנה הלחם אבלזה,

 5ר' פירוש עליו, עובר נמי רמים נותן אפי'תחמור
 להב"ח ברין אפילו הערים במעו זה, בעניןהגר"א
 ורלא כן הרמב"ם ה' גם להיות ויבול מררבנןפמולים
 פמול שבתורה לאוין בשאר התומים ור'כהר"י,
 קיל מעשה בו שאין בלאו אבל התורה מןלערות
 מעשה בו שאין בלאו אפילו הררב"ז וד'וכשרים,
 להלכה ממיק תשובה הפתחי אבל התורה מן פטולנמי
 מררבנן. רפמול הרמב"םבר'

 אי מצוה הוי נמי מכזית 9חות אי - כ"זפימן
 עלי השיג ל"ח קירושין מתום' שלי ראיה ועללא,

 משום הוי התורה מן אסור שיעור רחצי מעמארעיקר
 מתום' דילן, למפיקא שייכות ואיזה לאיצמרופידחזי
 הוי יוחנן רר' טעמו רעיקר פירש ע"ר יומאישנים
 מתפארת החידוש עפ"י תירצנו ועוד חלב,מכל

ישואל
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 לפרש רש"י של דרכו שלו, בחירושים שבתישראל
 הפרי של הפירוש פי על רהגמ', רעתך מלקאעפ"י
 אבל ע"ג, מיומא שלמה כרם הם' קושית מתורץמ'
 להלכה רבאה הוא שיעור 5חצי שהוא כל בין רמחלקמה

 זה ולפי מצטרפין, אין שהוא בכל אבלרמצמרפין
 וקושיות ז' הלכה ומצה חמץ א' פרק הרמב"ם ר'ניחא
 כוותיה הפירוש ראין השגנו אבל ליתא, משנההכמף

 תערובות ע"י רחמץ מהרש"א שימות עפ"יופירשנו
 ועפ"י התורה מן שיעור חצי רמותר יוחנן ר'מורה
 מררות מכת אבל שיעור, לחציא שהוא כל ביןחילוקו
 הנאה, על לוקין אין להרמב"ם עליו,לוקין

 ומבירא הירושלמי על פליג רילן גמ' שי"קלמהר"מ
 לראש התורה מן מותר נמי בהנאה שיעור חצי גםלו

 תערובות ע"י שיעור חצי מרברינו היוצאלקיש,
 התורה. מןמותר

 בל על כשעובר הרמב"ם לשימות - כ"חמימן
 הגמ' לפרש קשה זה ולפי המצוה גוף מנרעתומיף

 ותירצנו ציצית, והאיכא רפריך פ"ח רףרמנהוירין
 א' בר 5הומיף בין רמחלק משנה הלחם שימתעפ"י
 בהומימ אבל פמול אינו רתפילין א' בית אירערבה
 פמול ראזי רתפילין בתים ר' או רערבה בריםשני

 דהם' קושיתו מתורץ יהא משנה רהלחםלחי5וקו
 רעירובין גמ' ע5 רמנהררין מגמ' רפריך החייםארצות
 עובר ראזי מינו הומיף בין החיים רארצותלחילוקו
 לשימת אבל עובר אינו מינו לאינו תומיף בלמשום
 הא זה ולפי ביניהם, חילוק שום אין משנההלחם
 בטעותב"ד והוראת ממרא רזקן חיים הארצותרחירש
 הממורש ברבר הוראה ראין להו אית רינא חרתרווייהו
 ליתא הכי בלאו ובעיני לאיפכא, בהריאבקרא

 בו הנ"ל, חיים והארצות אריה השאגתלקושיות
 ראורייתא, עליון קשר ל"מ רמנחות הגמ' ר'יבואר
 סירש בהריא: רמפורש פ"ח מנהררין ברש"יע'ין
 דלא קדשים בהצאן ולא עליון בקשר רש"י שלשני

 רהתורה למימר רליכא ואסקינן רש"י, ש5 מקורוירע
 ואתי כרין שלא ארם יעשה שמא לאשמועינן לןאתי
 כלילת הם' רוכתא, בשום אמרינן לא זאת להתירלן

 מינו בהוסיף אלא משנה מהלחם איפכא מחלקשאול
 אית וראי מינו באינו אבל תומיף ב5 משום ביהלית
 תומיף. בל משוםביה

 דנעשו רחולין הרמב"ם לרעת מקור - כ"ממימן
 ג' דחולין .מגמ' רמי כקודש לאו הקורש טהרותעל

 מוכח נ' חולין התום' מר' ובעיני וכו', כרבהכולהו
 על רנעשו רחולין להראב"ד ראיה איפכאאררבא
 אבן המורי קושיות ועל רמי, כקורש הקורשטהרות
 איתן והמצפה הנ"ל ג' רחולין לגמ' רמתרי כ'מחגיגה
 רמי כקורש להכי ראורייתא רמומאה רררא ביןמחלק
 ברררא אפילו נראה ובעיני לא, הכי בלאואבל

 כקוד"ם לאו להרמב"ם לו מבירא נמי ראורייתאמומאה
 אין תרומה מהרות על ל' במומה רנרמינן הארמי,
 לא הקורש מהרות על גרמינן אי לא גריראחולין
 כקורש אי והראב"ר הרמב"ם בין בפלוגתאתליא
 לא. אירמי

 עשה ובמזיר בכוונה הבן פריון על - ל'מימן
 לקונסו רראוי נימא אי השבת ביום שלו הבןהפריון
 פורין ראין הא לא, אי החול בימות ולפרותוולחזור
 שאו5 להיד קשה וממכר מקח ממעם אמורבשבת

 למה כן אם מותרים שמים רחפצי מ"ו בע"זלפירש"י
 קבוע לאינו זמנו קבוע בין ומחלק בשבת פוריןאין

 שבת, על ר"ח בפירוש מצאתי כן באמת בוצ"עונשאר
 לפי כהונה ביחומי בקיאין אנו ראין היעב"ץלח"י
 מצוה, שום עביר לא שמא בשבת פורין אין בוראיזה

 המ"ז ר' לא אי מהני עביר אי אמרינן איבררבנן
 בררבנן גם מוכח יומף מררב פ' כתובות מגמ'והגר"א
 קא ריומא היכא רק מהני לא עביר אי אמרינןנמי
 הוא וכן מהני, עביר אי אמרינן אזי להאימורנרים
 צריך אין בשבת רמלו בזמנה שלא במילה רע"אבת'
 מתו על מקורע דאיה והביא ברית ממנו להמי4עור

עוד
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 לילרים ההורג רע חתול הגמ' לשון רהעתיקואבירה ולבסו4 הפעם, עור לקרוע צריך אין בויענדנשנת
 פן ר4 קמא בבא במם' הגמ' סוגיות הק' 5ר'מירשנו לקונסו דצריך אלא רפרוי יהודה לחם בית בם'מצאתי

 . ע"ש. וכו' 5הורגו מותר חתו5 רבררריש מגןילה מ"ו פ' הרמב"ם לשימת הבן, ולאבילכהן



מרענומעראנפען
 הגאונים מהרבנים ובפרמ מהקוראיםאבקש

 בתואר לכנורנ שלא בדעתי שגמרתי שלימ"אדפה
 מה כי יורידם ולא יעלם לא שכתיבתי ואףגאון
 באתי רק להם השייך הכבוד הרעאר לחשובאנכי
 לא אולי רק בכבודם לפגוע שלא לרביםלהודיע
 ולכן ובחכמה .בתורה גדולתם בחיטת'ידעתי
 אכתוב הראשון על ורק רב בתואר לכולםאכתוב

 על הזה הכבוד התואר יעלה וממילא גאוןבשם
 לממה הנרשמים האנשים לכל לברך ובאתיכולם

 בכל יצליחו יפנו אשר ובכל השטים מןדיתברכו
 להוציא שזניתי כשם מהש"י ואבקשדרניהם
 אזכה כן ראשון חלק ידידיה תפארת מפרילאור

 ברוב הלז ממפרי החלקים שאר לאורלהוציא
 אמן. הימים ובקרב'שמחה

 אילל'.שיקאגא

 משנה מח' הגאב"ר הרב אלבום צבי ר' הגאוןהרב
 גמ'.ו

 הפרעזירענמ ירי על וגמ' משנה מח' הכנסתבית
 גארמשאקאוו. ב"פר'
.

 הגאב"ר הרב כ"ץ קאפלאן ליב אריה ---ו' הוב
 ארעסא.מאנשי
 הנ"ל. הגאב"ר הרב ירי על ארעסא אנשי הכ'בית
 המררש מבית הגאב"ר הרב עפשמיין עזריאל ר'הרב
 יעקב. ובניהגדול

 מר' הפרעז' ירי על יעקב ובני הגרול המררש בית.
פערעלשטיין.

 יעקב: מקהלות הנאב"ר הרב ש"ך שמואל ר'הרב
 אראנאוויץ. מר' השמש ירי על יעקב קהלות הכ'כית

 כנטת מאנשי הגאב"ר הרב עפשמיין אפרים ר'הרב
ישראל.
 המופלנ הרבני ירי על ישראל כנטת מאנשיביה"כ
 קאהען. צבי שמואל רןכתורה

 מאנשי הגאב"ר הרב פישער יהורה משה ר' הרב.

 אהים. אגורת חברהאונגארען
 ירי על אהים אגורת הברה אונגארען אנשי הכ'בית
 שלהם.השמש
 שלום מאנשי הגאב"ר הרב גליק ועליג ר'הרב
 . פארקבדוגלאם
 שפירא מר' ירי על הלז שלום אנשי הכנטתבית
 שלהם.השמש
 ירי על בולווארר באשלאנר שלום אנשי הכנטתבית
 פרירמאן. נהום ר' בתורה גרול המופלגהשמש
 האלו. הכנטת מבית הרב זילבער שאול ר'הרב
 משערי הגאב"ר הרב קארראן יצחק אברהם ר'הרב
 מעריב. אנשיתורה
 מבית השמש ע"י מעריב אנשי תורה שערי הכ'בית
 הנ"ל.הכנטת
 עזרת הכ' לבית הרב ראוענבלום יצהק מאיר ר'הרב
ישראל.
 ניימין, מר' השמש ע"י ישראל עורת הכנטתבית
 לובאווימש לאנשי הגאב"ר הרב זעווין מרדכי ר'הרב
 באלאמין. מר' ע"י לובאווימש לאנשי הכ'בית
 משערי הגאב"ר הרב רובינשמיין צבי היים ר'הרב

תפלה
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 ראובן. בניתפלה
 הפדעז' דיממאן פנחם ר' ע"י ראובן בני הכ'בית
 נ"י. א5יעזר ר' בתורה ג' ומופ5נש5הם
 ישרא5 מבני הרב ראמיראוומקע שמוא5 ר'הרב

בענג5וואור.
 הנאב"ר הרב ע'וי בענגעלוואור ישראל בניביה"כ
ש5הם.
 מאמיועל. מר' הפרעז' ע"י לוקנין אנשי הכ'בית
 בני הכ' מבית הרב אממרעחחן דוב יום4 ר'הרב
יצחק.
 אבא ר' ש5הם הפרעז' ע"י יצחק בני הכ'בית

אשערמאן.
 מר' ש5הם הפרעז' ידי ע5 ציון תפארת הכ'בית
 מאראק. מר' פרעז' ועקםאינזע5
 רא5ניק. מר' הפרעז' ע"י איממ ישרא5בני

 ש5הם. השמש ע"י ממ. מראבי ישרא5 ביתקאנג'
 ש5הם. הרב ע"י יומף בני הכ'בית
 יבנה. 5אנשי הרב ראמענבערג אייזיג ר'הרב
 מפורמם. ומוה5 מ"מ יאפע 5יב ר'הרב
 מאור הכ' מבית הרב ב5ימנאוו א5כמנדר ד'הרב
 מומחה. ומוה5חיים

 ש5הם. הפרעז' ידי ע5 חיים מאורביה"כ.
 מא- 5אנשי הרב ראזענב5ום יעקב שמוא5 ד'הרב
מע5ע.

 יעקב שמוא5 ר' הרב ידי ע5 מאמע5ע אנשיביה"כ
 ש5הם.הרב

 5ואים מר' אריה דוב ר' השמש ע"י חדש אורביה"כ
 ויאנאווע. שאוועל לאנשי הרב חיימאוויץהרב
 ש5הם. השמש ע"י ויאנאווע שאווע5 אנשי הכנמתבית

 ש5הם. הפרעז' ע"י צדק צמח הכנמתבית
 ש5הם. הפרעז' ע"י שיקאגא ממוימביה"כ
 כנמת לאי*שי הרב מארגא5ין זונדע5 ברוך ר'הרב
 ממ: במייפע5וואודישראל

 הפדעז'. ע"י במייפע5וואוד ישרא5 כנמתביה"כ

 ישרא5. עמרת הכ' מבית הרב ליפ5אנר יוממ ר'הרב
 ש5הם. הפרעז' ע"י ישרא5 עמרתביה"כ
 המ' מבית הגאב"ר הרב מומקין א5יעזר ר'הרב
 עוו. אינד. מוימההגרו5
 צרק. משערי הגאב"ר הרב ריווינמקע מיכא5 ר'הרב

 אקמעלראור. חיים ר' ע"י צרה שעריביה"כ
 ציבור בצרכי העומק הגבאי ע"י אהרן ביתביה"כ
 פינקע5שטיין. אבא אברהם ר'באמונה
 ש5הם. הגבאי ע"י גא5יציע אנשיביה"כ
 מומחה. מוהל 5יפשיץ מענדי5 מ' הדרשןהרב

 ש5המ. השמש ע"י ממ. ממיי5ער אמת אנשיביה"כ
 5אנשי מ"מ רעממ ש5מה ר' המפואר הררשןהרב
 ממ. דיוויזעןמזרה

 מופר. משה ר' ע"י יעקב אגודתביה"כ
 המגיר גוממאן גרשון ר' לחו"ב המפו' הג'הרב
 ישדא5. בני ועדת שבת שומרי 5ח' נמ'שיעור

 הפרעז' ע"י ישרא5 בני ועדת שבת שומרי ח'ביה"כ
 הנ"5.והרב

 שלהם. הפרעז' ע"י קאוונא אנשיביה"כ
 קאוונע. 5א' הגאב"ד הרב קאפ5אן יצחק ר'הרב
 תורה. מת5מוד הראשי המורה מי5ער מר' הג'הרב
 ש5הם. הפרעז' ע"י ממ' דיוויזען שבת שומריחברה
 מויט 5אנשי הגאב"ד הרב הערימאן צבי ר'הרב
שיקאגא.

 ש5הם. הרב ע"י טיקטין אנשיביה"כ.
 ש5הם. השמש ע"י צדק פוע5יביה"כ
 הפרעז' ע"י דומעניען אנשי שמים שעריביה"כ
ש5הם.

 ר' השמש ע"י וחאבנע נאראדיץ אנשיביה"כ
א5יעזר.:
 הכנמת מבית הגאב"ד הרב דייווים שרגא ר'הדב
 ישרא5.בית
 צדק. רודפי הכ' מבית הרב -דאמקי5הרב

 מנשה ר' ש5הם הפרעז' ע"י הדת מחזיקיקאנג'
נראסמאן
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גראממאן.
 נוי- מיכל ר' הרב ע"י ממ. מילארר משנהחברה
בערגער.
 מופר. הרב ע"י קראז אנשיביה"ב
 קראז לאנשי' הגאב"ר הרב שאפירא זלמן ר'הרב
 פארק.ברוגלאם
 ממייננאמען רבנן הרחים ע"י לאהושין א'ביה"כ
 אליעזר. ר'ממרימ
 ישורין. מקהלות הרב בערענמטזהרב

 השמש. ע"י ישורון קהלותביה"כ
 שלהם. הפרעז' ע"י שאחאצאוו אנשיביה"כ

 הערים. מר' הפרעז' ע"י ישראל קשרביה"כ
 שלהם המרעזורער ע"י וואלין זימאמיר אנשיביה"כ
 סמ., מאלבאני לובאוויץאנשי
 בפאי- שלהם. הפרעז' ע"י ממ' וו' ישראל בניערת
 * סמ.לאינע

 במארמפעלר "פרעז' ע"י מ' וו' ישראל בניערת
עוו.

 הגר"א. מאנשי מקראחברה
 . גאלרשמיין מר' ע"י אחים אהבתביה"כ
 קאיפמאן מר' השמש ע"י סמ. ב44 יעקבבית
 מילווערשמיין. רר' הרב המצויןומורה
 בקלערעמאנמ שווארץ מר' ע"י אחים אגורתקאננ'
עוו'

 שמעון ר' מפ"ו ומורה השמש ע"י בצלאל בניקאננ'
פומעצקי.
 לרבנים. המררש מבית הר"מ לעוויןהרב

 ציון. מתפארת פרעז' אינזעל מר' במצותהעומק
 אייזענבערג. ישעיהו ר' ביראההמופלג
 אקמעלראור. יומף חיים ר' במצותהעומק
 סוכן אבעל מררכי ר' אמת רבר על ומשכילהמופלג
 קט. מצה מאנישעוויץהראשי

 יעקב. מקהלות שמש אראנאוויו מר' בתורההמופלג
 אייזענבערג חנה מרת החשובה ורעיתו הירש צביר'

 אייזענשמיין. מר' קא' מווילמאן הראשיהשו"ב
 שלהם. הפרעז' ע"י ממ' מאזאר ישראל בניביה"כ

 מלועמוויל. בארענשמייןמר'
 חיים. עץ מישיבת פרעז' בלומענמאלמר'
 מפורמם. ושוחמ ש"ץ בראירע יהורה ראובןר'
 מאשינען ניי מחזיק בלאק חייםר'
 מפורמם. קורא ובעל שוחמ בעם יהורהר'

 המ' מבית שמש בראממאן מר' בתורה ג'המופלג
הגרול.

 בערג= צבי ור' חיים ר' המפורממים הגביריםהאחים
מאן.

 מקרעמיננען. בארענשטיין אברהם ר' המפו'הגביר
 לפמח. כשר מיין מוחר ברין מר' בתורההמופלג
 ברארערם. בלענרער המפורממיםהגבירים

 בלומענפעלר. רורר'
 בלום. חייםר'
 בל"ר. אינרעם' בראירערר'

 בארנעמ. מר' במצותהעומק
 מקארקלאן .כהן בנימין ר' רבנן לרחים המפורמםהגביר
 בוכהטער. באראקמר'
 מקארקלאן. בערמאן יצחק ליבר'
 בארענשמיין. ירמיהר'
 ממאר. רעפארמ' באחמר'

 באלאמין* נ"ר ר' באמונה ציבור בצרכיהעומק
 ושוחמ. מפ"ו ש"ץ ברעמלאוו אברהםר'
 אמת. של חמר מגומלי אונרערמייקער גראץמר'
 מפורמם. שו"ב גלוממאוו ישראלר'
 ממ'. קארמעם בוצער גרינבערג ישראלמר'
 גורמאן. יעקב רורר'
 מרזאנק. אפים מחזיק גאלרבערגמר'
 ישראל בני מערת גערווייזער משה המשכילה'

 עוו.מארמפילר
 מנאראריץ. ביה"כ גרינבערג מר' המפו'הש"ץ

ה'
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 עוו'. מאיער מאנשי גרינווא5ר יומף המשכי5ה'
 נא5רבערג. אשרר'
 גע5בארט. ז5מןר'
 מט'. 12 בעקער גראממאן אהרןו'

 גרינשטיין. ראובן ר'הררשן
 רפה. שו"ב גרינבערג משה ר'הרבני
 גומבינמקי. מר' המפורממים הגביריםהאחים
 גינצבורג. מר' קוריער מ"עהמו"5
 מט'. 48 גא5רשטייןמר'
 מענגעלוואור. שו"ב גענרין שמאיר'

 בוצער. כשר גא5רמאן צבי ' חיים ר' גמצותהעומק
 ע/ טראמבעל בעקער גאלרבערגמר'

 שלמה. ר' גאלרשטיין רר' מפוארהמשכיל
 רזייקאבמאן. יעקב משהר'

 ר' הגרול ביה"מ ש5 המופר מבית המצוייןהמורה
 ראליצקע.יעקב

 רגנן. לרחימי המפורממיםהאחים
 קא. מצהרזייקאבמאן

 לפמח. מאקאראנען אופה רו5מםמר.
 רפה. שו"ב ראיטש יעקבר'

 אביו כשמת 5זכר רריי גבריא5 אברהם מהו'המשכי5
 מקארק5אן. ז"5 מאניש מנחםר'

 קא'. רערי מוועמטערען פרעז' ריקם מאירר'
.. מקרעטינגען. רריבין שלוםר'

 רראי. משה ר' במצות 5עמקן המפו'הגביר
 מפורמם. מופר רים5ער מאירר'
 ראבינאוויץ. מר' וחתנו הערצפע5ר בער אברהםמר'
 קריצער.מצבה
 בוצער. כשר יערנאק עם האימענזאהזהשו"ב
 הארעממאן. זעליג פנחם ר' המפורמםהגביר
 הורוויע. הענרי מר' המפורמםהגביר
 חיים. מאור מקאנג' פרעז' הורוו"1מר'
 הורוויץ. ב' במצות ועמקן .המפורמםהגביר

 הורוויץ. צבי ר' במצות ועטקןהכהטכיל

 בערגמאן* מר' אצל הורוויץ תנחוםר'
 הארטמאן* זאב ר' אהרן בית מקאנג'האונטערטייקער

 שוחט. וויינשטייןמר:
 וויינער, בער ר' בוצערכשר
 נתן. ווינשבערגמר.

 רפה. מומחה שו"ב וואנגער נטע ר' מפורמםהשו"ב
 מצה וויטענבעדג טר' המפורממים הגביריםהאחים

קט.
 באמונה ציבור בצרכי עומק ווימהאוומקע פ5טיא5ר'

 וואוי5. מר' המפו'הגביר
 וויטענבערג טפירמא וויטענבערג מר' המפו'הגביר

 . פארבערעט
 אונטערטייקער. ניערמאןוויינשטיין
 וואלפערט. מר' המפו'השו"ב

 פינמק. מאנשי פרע,'וויינשטיין
 זים. ש5מה ר' רבנןהרחים

 ממייוואור. זיוו שמוא5 ר'המשכי5
 כשר ממיני המנה5 זאקהיים מר' אמת ע"רהמשכיל
 קט.טאסערזש
 מט' מהאלמטער זאירמאן מר' המפו'הגביר

 מקרעטינ- חאנאניע בייניש מר' מפורמםהראקטער
גען.

 טיי- חיים מאיר ר' רבנן לרחים המפורמםהגביר
מעלבוים.

 במצות. עמקן טאווער משהר'
 טאיץ. מר' מפורמםהשו"ב

 ציון* מתפארת שמש טורעצקי אליעזרר'
 טאיבען. מר' המפורמםהגביר
 בוצער. כשר טענענבוים ליבר'

 יאניווער. שמוא5 ר' המפורמםהשו"ב
 מט. מעקמווי5 יאפע ישרא5ר'

 יאפע. משה זלמן ר' בתורההמופלג
 מקארקלאוו. כהן זע5יגר'

 מקארק5אן. כהן יומף ר' במצותהעמקן
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 מארקעט. ציקען מחזיק כהן מאיר גצחקדז

 תורה מתלמור הראשי המורה כ"ץ מר' המפו'המורה
 יעקב.סקהלות
 לייזעראוויץ. ציון בן ר' הקודש במלאכתהעוסק
 היה אשר לעווין שלמה ר' רבנן לרחים המפו'הגביר
 סמאר. הכשרהמחזיק
 נשמת לזכר לאם מר' המפורסמים הגביריםהאחים
 לאם. יעקב בן יצחק ר'אביהם
 . לישינסקע. יוסה חיים ר' רבנןהרחים

 מר' המכונה לעווי אריה רוב ר' המפוארהמשכיל
 מענגעלוואור. חרש מאור השמשלואים

 לעווענזאהן. מר' מפו'ראקטער
 קא. שאסערז ווילנא המחזיק בעל לאדאנאוומר..

 .: לאנסקע. ושראלר'

 אונטער- מהארטמאן שמש לעסער מרדכי ישראלר'
מייקערם.
 ליפשיץ. יעקב ר' מומחה והשוחטהררשן

 ליסנער. יחיאלר'
 לעווין. אביגרור יוסף ר' בתויההמופלנ
 על חתם לערפעלר ישראל ר' ביראה המופלנהרבני
 רחל וחיה שרה חיה מרת בנותיו שני נשמת לזכרהספר
 לווין. יוסף בוצערכשר
 לידענבערג. נחום אברהםר'
 ממנהיגים מייטע מר' אמת ע"ר והמשכיל המופלגה'
 הרת. מחזיקי מח'הראשי

 מילער. מררכי מהו'המשכיל
 מילער. ירוחםר'
 מילער. מענרילר'

 מקארקלאן. אלו כל מילעראייזיק
 מר' בעלה נשמת לזכר מארים מים' ההשובהה'
 ז"ל.טארים
 אילענר. בסטאן מאיערמר'
 מאראק. מד' במצות ועסקן רבנן לרהים המפו'הגביר
 מפו'. ומוהל שוחט מילער מר' בתורה המופלגהרבני

 מארקאוויץ. אריה ר' וביראה בתורה המופלגהרבני
..- --

 יששכר ור' משה ר' אחיו עם מארזעווסקי רורר'
 ב"ה צבי מנחם רן היקר אביהם. נשטת לזכר זאבור'

 ז"ל. הלויאברהם
 מאיער. נחום ישראלר'

 קא. ארמורם א' הראשי השוחט מילערמר'.
 מריגא. ניוגערגער מר' המפו'הגביר
 ש"ץ ניומאן טר' אמת ע"ר והמשכיל המופלגהרבני
 עוו. בקלערמענמ אחיםמאגורת
 ניעדמאן. פסח ר' המפו'הגביר
 נייטענבערג. ישעיהור'
 נאראריץ מאנשי נאיוועלט אייזיגר'
 מירושלים מושקין הרב ע"י קא' סאשערזש כשרסיני

 ראק- מהו' אמת רבר על והמשכיל המצוייןהמורה
 סילווערשמיין. אהרןמער

 מר' של המ' בית אצל סיגעל מר' מומחההשו"ב
אדנושקע.
 סט'. סטייט 2980 סאירער מר' המפו'הגביר
 שיקאגא. מסויט סגל טשה ר' מומחההשו"ב
 סיגעל יהושע יעקב ר' צרקה לבעל המפורסםהגביר
 ז"ל. יארע חיה מ' היקרה אמו נשמתלזכר

 מקרעטינגען. סופר משה ר'לירידי
 מהנ"ל. סופר שמואלר'
 מהנ"ל. סופר פיליפר'

 מהנ"ל. סופרמאקם
 מהנ"ל. סופר אברהםר'
 מהנ"ל. סופר יצהק תייםו'
 רפה. שוחמ םופר אפרים ב"ר וואלף זאבר'

 צדק. מרורפי שמש עליאש אברהם ר' במצותהעוסק
 עלקין. משה ר' המפורסםהשוחט
 פיינשטיין. אפרים ר' בתורה ג'המופלג
 פיליפסאן. מר' במצות לעסקן המפורמםהגביר
 פערעלשטיין. מר' ובנן ורחים אמת רבר עלהמשכיל

ה'
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 ע' בסאיער קארנאווסקע מר' לי"א המפו'הש"ץ. ישרא5. בני מערת מערים מתיתיהו החשובה'

 הב'. בית מיר מר' עבר אברהם ר' בתורההמופ5ג
 סמ. 12 אונמערמייקער פאיזערמר'
 ישרא5 בני סערת מישביין דוב נחום המשכי5ה'

 ה(. לרברהחררים
 ברוג5אם המרחץ המחזיק בע5 מרירמאן זאבר'
פארק.
 פיינבערג. 5אפירות יומף ר' רבנן ורחים בוצערכשר

 מ5אמקין. זאב ר' בתורההמופ5נ
 פירער. רוב משה ר'המשכיל
 פע5מינשמייןי בנימין ר'ראקמער
 מיינפערג.הרב
 פאראלמקע. מר' המפו'הנביר
 פרעז' מארבער מר' רבנן 5רחים המפו'הגביר
 . ש5וםמאנשי

 איי5ענר. ב5ו צוויק ראובן ר' רבנןהרחים
 קרעמער מר' רבנן 5רחים ומפו' בוצערהכשר
 עוו'בקעצי

 ממ. הא5ממער 14 ברארערםקאהען
 עוו.. באפ5ע שיקאגא סוימ קאהעןמר.
 קאהען. ווי5עה'

 עוו. באש5אנר קאהען מים. מרת החשובההאשה
 קופ5עם. מר' אורחים מהכנסת ופרעז' במצותהעמקן
 מא' פרעו' קאפ5אן מר' במצות לעסקן המפו'הגביר
מאטע5ע.
 קאהען. אראל4 מר' במצותהעמק
 סמ. בריוויזען המרחץ בית בעל קאפ5אן א5יעזרר'

 קאבאקאוו ז5מן ש' מר' רבנן לרחים המפו'הגביר
 5שיקאנא. הממוכהבמאטעמ
 מומחה. וישו"ב קריץ ה5וי אהרן רן המפורסםהש"ץ
 בית ביה"כ גבאי והיה קאיממאן מר' במצותהעמקן
אהרן.

 יי קאץ. מר' במצותהעוסק

 לפמח. כשרים מצה האופה קאיממאןמר'
 ישרא5. מכנמת שמש קאהען מר' בתורההמופלג
 באשלאנד קאהען ל' רבנן לרחים המפורמםהנביר

 סט: 7[4עוו.
 קאלב מר' במצות ועמקן רבנן לרחים הממו'הגביר
 קצב. יעקב ר' רבנן רחיםה'

 קאהען. רזייקאב המפו'הגביר
 ראמעפארמ.הרב

 שלמה ר' אביו נשמת לזכר רינער חיים ר'הכהטכיל
 ז"ל. יחיאלב"ר

 ראזען שמשון ר' אמת ע"ר והמשכיל מומחההשו"ב
 ר' באמונה ולומר שלו המפר בבית המצויןהמורה
 רובינשמיין.אברהם
 ראזענפעלרי חייםר'
 . שלו השאפ לינקאלן ב"נ ראזענבלוםמר'
 ראזענבערג ירחמיאל ר' במצות לעמקן המפו'הגביר

 ש"י. בנועם
 ישראל מבני הפרעז' ראלניק מר' במצותהעמקן

 איממ.ב"נ
 ראי מר' המפו'הגביר
 ראבענמאן. רור ר'השו"ב
 כנמת מאנשי טרעז' שאלק מר' המפורמםהגביר
ישראל.
 יט8ירא. שבתי אברהם ר' המפו' הגביר בשרישאר
 האמפימאל. מרענווער דירעקמאר שולץמר'
 ' סמ. ממיימ 27 שאלון שמימ רור ירוחםר'

 רעקאררי מ"ע מו"ל שאפיראמר.
 שיף. מר' רבנן לרחים המפורמםהגביר
 ראש יושב שולמאן מאקם מר' המפורמם ריןהעורך
 הק' ארצינומחובבי
 מכב מיילער שאימען מר' רבנן לרחים המפו'הגביר

 שוחפה
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 שעחטער. חנוך ר'השוחט
 1847. עוו. ווינצעסטער נ' שאחעט אברהם ר'ש"ב
 פינסק, מא' פרעז' שערמאן יעקב ר' המפו'הנביר

 אינריאנא. 28 שאלון שמיט אריה רורר'
 שאקענאווסקע. אהרןר'

 שווארץ. צבי יוסף במצותהעסקן
 קאהען. מר' ע"י טלואיסוויל ספרר אנשיביה"כ
 נחום ר' המופלג ע"י מלואיסוויל הנרול המררשבית
 באראן.יצחק

 מלו- באראן יצחק נחום ר' ובחכמה בתורההמופלג
איסוויל.
 שאול אהבת מפרי להם ששלחתי האנשיםואלה
 לברכה יעמדו ולכן יפות פנים במבר אותווקבלו
 עולם.לזכרון

 מאנישע- רבנן לרחימי המפורסמים הגביריםהאחים
 ראזענצוויינ. מר' הרב הסוכן ע"יווימץ
 הירשבערג יריריה יעקב ר' המפו' הנביר בשרישאר

 מיסם'. פאינטמפרייערם
 מבאלמימאר. שאי אבא ר' המפו' הנביר בשרישאר
 ראזענשטיין סאימא! מהו' רבנן לרחים המפו'הנביר
 איר'. ממישעוואקע בניו עםאינד'
 שלמה מהו' בישראל ולתפארת לנאון ועריו הנ'הרב
 לועסוויל. בעיר הספררים לערת הרב קלעוואנטקי51טן

 לואי מהו' רבנן ומוקיר רבנן לרחים המפו'הנביר
 מנויארק.גרינבערנ
 מקליוו- בוצער האלסייל רייווים מהו' בשרישאר
לאנר.
 מברוק- בלומבערג רובער ר' בתורה המופלג הרבש"ב
לין.

 מרן ומשכיל למופלג המפו' הראקטערהרב
 סור-

נאמער.
 עם פרירמאן יעקב ר' וביראה בתורה המופלנהרבני
 אינר'. בענר מסאיט חיקרהרעיתו

 אינד'. מעווענזוויל קריסמעל רור ר'ש"ב
 מרענ- שאחעט אליהו ר' בתורה המופלג הרבש"ב
 קאלא.ווער
 מא. סיטי מקאנזאם אסאצקע-מר'

 נוישרק.מעיר

 מרגליות. זבולון ר' הנאוןהרב
 מרנליות. זאב גבריאל ר' הנאוזהרב
 קליין. רר' המכונה הלל ר' הג' הנאוןהרב
 יורעלאוויץ. אהרן ר' הנ' הנאוןהרב-
 איסקאלסקע. יעסב ר' הגאוןהרב
-הרב  רלב"ג. בשם המכונה ליב אריה ר: 
-הרב  נוזעק. מר' לי נרע לא המוב שמו 
-הרב  פיינשמיין. 
-הרב  נאלערן 
 סט. 118 ת"ת לא' הרב הורוויץ שמריהוהרב-ר'

 סימקין. יעקב אברהם ר' וי"אהרב-
 ירושלים. טאנשי טיסמינסקע יעסב יצחק ר'הרב
 ראזע. ליב יהורה ר' הנ'הרב
 יאלאוו. 'שמואל ר הנ'הרב
 נומ. ברור בנימין ר' הג'הרב
 סעלצער. נחמן ר' הנ'הרב
 קאוואלסקע. הג'הרב
-הרב  שמערען. 
 ר' הנאון הרב הק' מארצינו מהמזרחים ראשיושב
 ברלין.מאיר
 לעווענזאהן. יעקב ר' הגאוןהרב
-הרב  ממאלנע. רור ר' הצדיק 
-הרב  עפשטיין. ליב יצחק ר' 
-הרב  ארלאזעראוו. ליב יהורה ר' 
 510. בראנזוויל האווערט אייזענמאן ברוך ר'הרב
 -פלאקש. -הרב
 וויינבערנער. משהר'הרב

חרב
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 סאםעווער. פייוויש שרגא ר'הרב
 יהורה. בערעגשטיין דור ר'הרב

 הערבאשן. מר' הצריקהרב
 אייזיקםאן. טר' הגאוןהרב
-הרב  פאיקוס. ר' 
-הרב  ציפקעוויץ. ישמחה ר' 

 ניילענרער.הרב-
 באם. משה אברהם ר' הגאוןהרב
-הרב  אבראמםאהן. ונמואל ר' 
 פישעל. הערי מר' המפו'הגביר
 םט. נארפאלק הגרול המררשבית
 שבת. שומרי משניותחברה
 125 הגבאי ע"י םמ' עלעןביה"כ
 רשם. הרב ע"י יהורהתפאדת
 םעניא. א'ביה"כ
 יוםף. יעקב ר' ישיבהביה"כ
 מרגליות זבולן ר' הגאב"ר הרב ע"י םמ. 86ביה"כ
 הנ"ל, לביה"כ הממיף הרב שאלימאו הרר'הרב

 תורה. תלמור מחייקיביה"כ
 םמ: םאפעק פוילין אנשית"ת
 רוב ר' אלחנן יצחק ר' של מישיבה ור"מ הגאוןהרב

 רעוועל. רר'המכונה
 םיגעל. ליב יהודה ר'הרב-
 קא/ פובלישינגהיברו
 המררשים אוצר בהמ"ח אייזענשטיין רור ר' הג'הרב
 מפרים.ושאר

 ראקםפארר. הג'ביה"מ
 פאנריל. א'ביה"כ
 יוםף. יעקב מר: ישיבה. שלביבלמייק
 אר"י. נוטח צדקצמח
 שול. קאלוועריערביה"כ
 בילעםמאק. א'ביה"כ
 הגבאים. ע"י רמב"ןמחזיקי

 מ"מ ממני נשכח הטוב שמו ירושלם מתפארתהרב
 יהא.ברור

 ישראל*תפארת
 משה. אהלביה"כ
 םמ'. בפארםאיט קאוונע א'ביה"כ
 טבראנקם. אונגארען א'ביה"כ
 ציון.תקות
 ראגען. מר. רבנן לרחים המפו'הגביר
 מומחה. מוהל יאחעם מר' אמת ע"רהמשכיל

 אפעלבוים. אהרןר'
 איינהארען. משהר'

 אש"ק. דוב אברהם ר'השו"ב
 אלעקטאנדער. זבולןמר'
 באגאץ. אברהםר'
 אייזענבערג.מר'
 בערענשמיין.מר'
 אינועלבוך. מר' הנ'הרב
 5. העםמער בראידעמר'

 . בעמוויץהשו"ב
 באימרונמ. 'שלוםר
 בעש'. חיים שלמהר'
 ברוקענפעלר. ישראלר'
 בלאע.מר'
 גראנעווימץ אברהם י ר לבנן לרחים המפו'הגביר
 הגרול. בביתה"מ פרעו'שהיה
 גרינבערג. שמעון אברהםר'
 רעזיקאוו. הכהן נחמן ר' הג'הרב

 הלומד גרין ליב ר' הרב בתורה ג' המופלגהשו"ב
 יוםף. יעקב ר' של מישיבה בביה"כ נמ"תשיעור
 רובינםקי.מר'
 בנויארל. הכשרה הפעקטארי מוואורשמ גילעםמים'
 געלבקראן. יעקב ראובןר'
 נערשמעל. יוםףר'
 גאלרבערג.מר'

 רובינםקי.מר' רומעניען.א'
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: דענענבערג. יעקב אברהםר'

 מפו'. מוהל העני מר' הירש מיכלר'
 קא. וויין ממזרה הארוויץ ליב יהורהר'
 בוצער. כשר האנינפעלרמר'
 בוצער. כשר הענדעלמאןמר'
 ווארשאווטקי. זלמן שלמהר'
 וואיראך. צביר'

 וואקטמאן. מר' המצוייןהמורה
 מפאר הנות מחזיק גרינבערג מר' וי"א רבנןהרחים
 טמ. בקאנעלביונעס
 הג'. המ' בית א' ווינקעלשמיין משהר'

 ווימקין. נמע ר' ויראה בתורה ומופלג רבנןהרחים
 וויים. צביר'
 בבראנקם. הג' המ' בבית הרב מאן מר' הג'הרב
 סמ. האופמאן 400 העלעררבי
 זאקענהיים. ומאירר'

 וויין כשר המהזיק זילבערמאן מר' המפו'הגביר
 השנה. ולכללמסח
 זינמאן. דודרן
 זיידע. שלום חייםר'
 ישיעל. אפריםר'
 יעמקאווטקע. אליהור'
 כהן. שלמה משהר'
 ליפמאן.טר.
 לאנראן. אליעזרר'

 לוריע.הערמאן
 לוריע.והלאיער

 לעווין, חייםר'
 ליפמאן.טר'
 לעווין. אליעזרר'

 מאנרעל- מררכי ר' בתורה ג' למופלג המפו'השו"ב.
שטאם.
 טאוויצקי. יצחקר'

 טייבעל.מו'
 טאטרין.מר'
 עפשמיין. נחר'
 טמאפער. שמואלר'
 פארבערעווטקי. רור שמעוןר'
 פרירמאן. משהר'
 פאלעוויץ. שמעוןר'
 צארנע. יצחקר'
 צוקערמאן. מענרעלר'
 טופר. צביר'
 קאפלאן. יהורה משהר'

 ר' מישיבה משולח קאנמער ישראל ר'הרב
 . יוסףיעקב
 קאפלאן. אליהור'
 קטהען. נחמיהר'
 קרינער. אברהםר'
 ק~הען. ראובןר'
 קרעפיל. אלמרר'
 קינד. שמואל משהר'
 רימהאלץ. מאיר זלמןר'
 רייזנער. אברהםר'
 סמ. מאנראו 180 רובאךמר'
 שאפירא. רובר'
 שימבערג.מר'
 שאמער. יצחקר'
 שאפירא. אברהםר'
 שילער. מררכי יצחקר'
מר'

 שאפירי
 ישראל. מערת

 שאפיר~י שמואלר'
 ישראל. מעדתבה"כ

 שוהל. מבריסקערהפרעזירענמ
 ישדאל. טערת פרעז. ראובןמר'

 בראנקם. אונגארען א'ביה"כ

 84 *** י-י
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 מקרעטינגען. מאימעןמו' נוארק.עיר

 אילפערין הג'הרב
 יוסף ר' אלחנן יצחק ר' מישיבה ור"מ הגאוןהרב
 לעווין.רוב

 הצעיר. אילפערין הג'הרב
 הצרק. לינתביה"כ
 שוהל. מבריסקערפרעז.
 שוהל. רום'ביה"כ
 ספרר. א'ביה"כ
 ישראל. ערת כל א'ביה"כ
 יעקב. עין ח'ביה"כ
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 שע(ה.
למפר

 המ

 שבי חלק ידידיהתמארת

 הק' תורתו את לנו ונתן העמים מ'כל בנו שבחר לאשר הארץ ותנל השמיםישמחו
 יש שחילוק אלא הק', לתורתינו חידושים לחדש כח לנו נתן הק' תורתינו לטוד ידיועל

 ויש שבדור; הקטנים טן היו אפילו הק' תורר2ינו של לאמיתה לכוין שזכו ישביניהם
 בטם' כדאיתא שבדור, הגדרלים מן היו טפילו הק' תורתינו לאמיתת לכוין זכושלא
 ופירש"י תאמן, אל מצאתי ולא ינעתי אדם יאמר אם אטר יצחק דר' ו' דףטנילה
 אבל לחדודי, אלא אמרן לא תורה ולדברי לבמוף ממיק 'מקום מכל בתורהינעתי
 מקום מכל אבל מוצא, ואינו יגע ויש ופירש"י היא, שמיא מן מייעתא נירכאלאוקמי
 ממנו תשתכה שלא יפירש"י גירסא לאוקמי מצאתי ועא ינעתי אדם יאמר אםאמרינן

 לכל בירסא לאוקמי הש"י עשה הקדושה תורתינו למוד ידי דעל חזינן וורי תא'טןאל

 חכם תלמיד כל לא ר2ורה של להלכה לאיכוין אבל הק', תורתינו בלמוד שיעמולמי
 שיעמול מי כל אלא כן לא דאם לומר אנו צריכין אלא כן הש"י עשה ולמה לכךזוכה
 נירמא לאוקמי יזכו מגולה יחידי איזה אלא נירפא לאוקמי אפילו יזכה לא נמיבתורה
 דאמרינן משום עמלינו יהא בוקנם שיאמרו 'מפני הק' תורתינו מללמוד יתבמלו כןאם

 אחרונים ושל אולם של כפתחי הראשונים של לבן יוחנן ר' דאמר נ"ג דף עירוביןבטם'
 אצבעתא כי לבמוף טמיק אשי ורב מידקיר2, מחמ נקב כמלא ואנו היכל שלכפתהי

 לשכוה טהירין אנו כן הבור בפי ליכנם נוח שהאצבע כשם ופירש"י לשכחהבבירי
 תורתינו ללמוד ירצו לא כן אם לדורינו יאמרו מה כן אם כן אמר אשי דרב וכיוןע"ש,

 בלמוד יעמול אם לכך יזכה אחד כל נירמא לאוקמי כן הש"י עשה ולכןהקדושה
 דוד בעירובין התם כדאיתא לכך, זוכה אדם כל לא להלכה לכוין רק הקדושהתורתינו

 ל"א כ"ש לאחרים למדו ופירש"י וישטהו יראוני יראיך ביה כתיב ממכהאדגלי



 ה מ ר קה
 ממכתא דגלי דוד בלבן שמתיישב עד דבר של במעמו ומדקדקין שמועותיהןמפרשין
 אשר בכל ביה כתיב טמכתא גלו דלא שאדל וכו', הוראות ומורה בתורה יגעשהיה
 כ"ב דף יוטא בטם' דהא קשה לכאורזו עכ"ל, כהלכה להורות זוכה היה לא ירשיעפנה
 ניחזי ועכשיו חמא פעם פעם שלא שנה כבן הונא רב אמר במלכו שאי שנה בןאיהא
 צדיק היה שלא ודוד ככיתו הלכה להיות זכה לא מקום מכל כשאול גמור צדיקאנן

 ופ'רהצ"י לו עלתה ולא בשתים דוד לו ועלתה באחת שאול בגט' שם כדיאמרינןכמותו
 בשועים נכשל ודוד מלכותו לבמל מיתה לקינמו לרעה לו ועלתה באחה נכשלששאול
 אט צריכין באמת אלא כהלכה להורות זכה מקום מכל עכ"ל, לרעה לו עלתהולא
 מ,טום לי ונראה בהלכה נכשל ושאול כהלכה פמק דדוד מצינו טקום באיזהלהבין

 מלוה מבר ודוד אמלוה דעתיה ופרומה מלוה מבר שאול י"מ דף במנהדריןדאמרינן
 אפרומה דעתיה מבר רפי מ"ח בקידושין בהא פליגי ובאמת חפרומה דעתיהופרומה

 דף בקידושין כדאיתא אפרופה דעהיה פמקינן הא ואנן אמלוה דעתיה מבר נתןור'
 פרק ברמב"ם הוא וכן אפרומה דעתה ופרוטה בטלוה המקדש מינה שמע רבא אמו'ט"ו
 פליני צ"פ דף קמא בבא במם' הנם י"ד מעיף כ"ח מי' אה"ע ובשו"ע מ"ז ה' מאישהה'

 דעתיה להו סבירא ורבנן אפרומה דעתיה. לו מבירא מיאיר ור' וחכמים מאיר ר'בהא
 מקום ככל מקודשת ואינה אמלוה דדעת*ה כהכמים לפמוק לנו היו כן אםאמלוה

 יהודה ר' הוא מאיר דר' חכמים מאן ובפרמ כחכטים דהלכה וחכמים מאיר י'דפליגי
 אמר רבא הא והכא יהודה כר' הלכה יהודה ור' מאיר ר' פסקינן מ"ו דף בעירוביןואנן
 דפליני אוקי מזון צ"פ דף קמא בבא ובמם' אפרומה דעתה ופרומה מלוה מינהשמע
 נמי הוי אמלוה אי אפרומה דעתה אי ופרומה כמיוה ופליגי משלו נופך לה דהומיףכגון
 כן אם אטלוה דעתה להו סבירא וויבנן אפרומה דעתה מבר הא מאיר ר' ולרבארבא
 כר' הלכה יהודה ור' מאיר ר' דהא קטא דבבא רבא על דקידושין מרבא קשיאיהא
 ודוד שאול בהא דפליגי כיון לומר אנו צריכין אלא אטלוה דעתה יהודה ולר'יהודה
 יהודה כר' הלכה יהודה ור' מאהר ר' אטרינן מקום בכל הנם להכי כדוד פמקינןואנן
 דף במנהדרין טסיק דהגמ' ובפרמ אפרוטה, דדערנה כדוד אנן דפמקינן שאני הכאאבל
 בהא אנן פמקינן להכי אפרופה דעתיה ופרוטה מלוה לו מבירא שאול דגם לבמוףי"פ
 מאיר.כר'

 מבירא עלמא דכולי אימא ואיבעית עוד שם הגמ' ממיק דוא במנהדרין באמתאבל



 ה מ ר קה
 לכלכי חזו מבר ודוד מידי ולא חזו ולא סבר שאול אפרומה דעתיה ופרומה מלוהלהו

 מידי ולא חזו דלא דהא בהלכה מעה דשאול חזינן מקום באיזה קשה ואכתיושונרי
 דמעה אשכחן בהא נם הימב כ*שנדייק בא'מת אבל בהלכה שאול דמעה אשכחן לאבהא
 פלפי יוחנן ר' אמר פלמיאל וכתיב פלמי כתיב שם הגם' דממיק כחמום בהלכהשאול
 ולעיל כדוד, דהלכה משום דדד אשת דהיה חזינן הלא העבירה מן אל שפלמו אלאשטו
 ר"ח ופירש בעבירה לעדריאל טורב קידושי אף בעבירה לפלמי מיכל קידושי מה אמרינןנמי
 נשאה טירב מיתת אהר מיכל ולעולם עשה גדין שלא בשתיהן שאול כי מינהשמע
 להראות אלא כן הש"י עשה ולמה כדין שלא ופמק מעה בהא דנם חזינן הריע"ש,
 יכול להלכה מקום מכל אבל אולם של כפתחו היה הראשונים דורות של דלבן הגםלכל
 במייעתא תלוי והכל ירושה אינה שהרעדה גופני קמן רזלטיד אפילו לפעמיםלכוין
 הק' תורתינו לאמיתת א' בדבר איכוין אם אפילו ידידיה לרנפארת אמרתי ולכןדשמיא
 איכוין בודאי אחדים דבדנניים הזה, המפר על שעטלרצי עמלי כל לפנישוה

 הק' במפריהם שקדטוני קדמונים בנאונים מצאתי דברים כטה דראיתי משוםלהלכה
 הולך דשכלי אנכי רואה שלי תררה החידושי לשנות פעמים כמה זה ידי שוהוכרחתי
 הקדושה. רערתי,עבדרכי

 שאינם הדור פריצי מצד והן פרנמה מצד הן שלי הזמן הפרדות לכל ידועוכאשר
 הק' תורתינו בלמוד ועומק העולם מן פרוש הוא איך חכם התלטיד של שויהמכירים
 פרושות כפי ובכן לידידיה, תפארת להראות בכחך לך ידידיה לרנפארת אמרהיולכן

 לחלצני הש"י יזכני כן ועונה עת בכל חמדד עלי 3בר אשר על נורא מאל לבקשהשמים
 ונזכה ורעננה שלמה במנוחה הק' תורתינו במאור עיני ולהאיר הזמן וטתלאותממצר
 אבותי בזכות מובה וברוב ושיבה זקנת עדי השנה בזו מובה וחתימה 3כתיבהלהכתב
 הק' תורתינו והוגי ה' ברוכי זרע בנים ובני בנים לראות והיראה התורה אוהביהק'
 וחותם כותב נשברה ורוח נדכה נפש כעתירת במהרה צדק גואל ביאת עדי ישרהבדרך
 שיקאגא עיר פה לפ"ק הר"ף עונרצ אלול לחודש וחמשה קץצרים ויום למליחתינו ד'יום
 אברהם ר' הנ' הרב 3ן ידידיה שאול נאם זאת וכל אמעריקא, טארץ אילינאיםפלך
 מפלך ישן זאגער יליד הש"ם כל על חיים תפארת מפר המהבר זצללה"ה, שאחעטחיים

 בעיר לעולמו והלך ונפמר ליפלאנד פלך רינא בעיר ישב יטיו ובמוף רומיא מארץקאוונע
 תגצב"וג אב סנהם לירה תרמ"מ בשנת לימיו ושתים ששנם בשנתריבא,





 יריריהתפארת
 א'סימן

 לאחר תם ררבינו תפילין המניחים 5אותןנםתפקתי
 של בתיק ירו כנם אם בהן שמע קריאת וקוריןהתפלה
 דרש"י לתפילין קורם תם ררבינו תפילין והוציאט5ית
 ל"ג רף ביומא המצות ע5 סעבירין אין 5ן רקימאיכיון
 כך ואחר תם דרבינו תפי5ין מיר להניח מחויב כןאם

 תפי5ין בהוציא לן כרקיימא ררש"י תפיליןלהניח
 התפילין קורם בטלית מתעטפין יום דבכל הטליתקורם
 באורח איתא לטלית קורם התפילין בהוציא מקוםמכל
 הטלית קורם התפי5ין ריניח א' סעיף כ"ה םימןחיים
 כך ואחר תם ררבינו תפילין יניח נמי הכא כןאם
 אי המצות ע5 מעבירין אין משום ררש'יי תפיליןיניח
 היכי רק המצות על מעבירין אין אמרינן היכירלמא
 מצוה אמרינן אחת מצוה אפילו אי מצות שנידהוי
 דרבינו תפי5ין הא הכא אב5 תחמיצנה אל לידךהבאה
 לרבינו פמולים. ררש"י ותפילין לרש"י פמו5יםתם
 האי ובכי' מפיקא מטעם תרווייהו מניחים ולכןתם
 המצות על מעבירין אין אמרינן לא להיות יכו5תונא
 ו5בםוף דרש"י תפילין מתחילה כמנהגו יניחאלא
 גוונא האי בכי 5אמר תמצא ואם תם דרבינותפי5ין
 ואחר ררש"י תפי5ין מתחי5ה כמנהגו דיעשהאמרינן
 לאותן 5ן ממפקא אכתי תם ררבינו תפילין יניחכך

 ברכה ב5א המוער בחו5 ררש"י תפי5יןהמניחים
 ופשרין אות הוי המוער חו5 אי מפיקאטטעם
 חול רלמא או טוב ויום שבת כמו תפיליןמלהניח
 ולכן תפילין 5הניח ומחויבין אות הוי 5אהמוער

 ממפקא יה ולפי ברכה ובלא תפילין מניחיןממפיקא
 הטלית קורם התפילין והוציא התיק לתוך ידו בכנם5ן

 התפילין על דמברכין 5ן קיימא כן באירע השנהדבכ5
 באורח כראיתא המצות ע5 סעבירין אין מטעםקורם
 מצוה םפק רק דהוי כיון הכא אבל א', כ"ה םימןחיים
 מצוה במפק אף ר5מא או קורם הטלית ע5 יברךנימא
 יניח א5א המצות על מעבירין אין אמרינןנמי

 מצוה בםפק 5ומר תמצא ואם הטלית קודםהתפי5ין
 הטלית יניח אלא המצות ע5 מעבירין אין אמרינן5א

 5אותן השנה בכל 5ן ממפקא אכתי התפיליןקורם
 התיק בתוך ירו בכנם תם ררבינו תפי5ין נמיהמניחים
 וגם רש"י מש5 תחילה תם דרבינו תפיליןוהוציא
 מחויב היה הכי רבלאו כיון אמרינן מי מהומהטלית
 ותפי5ין כפשיטתינו קורם ררש"י תפי5ין5הניח
 ריתעטף ונימא הט5ית קורם הוציא לא האררש"י
 כך ואחר ררש"י תפי5ין יניח כך ואחר קורםבט5ית
 רהא אנן וניחזי רלמא או כמנהגו תם ררבינותפילין
 אבל םפיקא מטעם אלא הוי לא תרווייהורמניחים
 אמרינן ואכתי מצוה חרא אלא הוי 5א תרווייהובאמת
 ררש"י תפי5ין 5הניח ומחויב המצות על מעביריואין
 תפי5ין *ניח ולבםוף בט5ית להתעטף כך ואחרקורם
 המצות ע5 מעבירין אין משום רהא כמנהגו תםררבינו

 חדא אלא הוי 5א ותרווייהו קודם תפילין יניחבוראי
 ולכן כמנהט קודם ררש"י תפילין יניח 5הכימצוה
 הרין?מהו

בשו'ע
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תשובה
 בש5 בפגע איתא ו' מעיף כ"ה מימן או"חבשו"ע

 יד ש5 ויניח מציה אותה ע5 להעביר צריך תחלהראש
 מעבירין 5אין חיישינז ולא ראש של כך ואחרתח5ה
 כדפירשו מצוה חדא הוי דתרווייהו משום המצותעל
 שאני וכו' תפי5ה בין מח ד"ה 5"1 במנחותתום'
 במפיקא זה ולפי ע"ש, וכו' הן אחת שמצוהתפי5ין
 תדווייהו תם רבינו וש5 רש"י ש5 דתפי5ין כיוןדילן
 ע5 מעבירין אין 5ומר שייך אין בודאי הוי מצוהחד

 הוי המעם עיקר דהתם א5א 5יתא זהו אב5המצות,
 כדפירש המצות ע5 מעבירין 5אין חיישינן ד5אהא

 ע5 לאות 5ך והיו דכתיב משום ה' בם"ק שםהט"ז
 בגמרא ודרשינן עיניך בין ו5טוטפות והרר.ידיך
 מוטב הכי ומשום שתים יהיו עיניך שבין זמןכל

 בתורה שכתוב מה ע5 משיעבור המצוה ע5שיעבור
 קדימה 5נו דאין ותפילין ציצית 5ענין כז שאיןמה
 בשבת תדירה שהיא כיון בע5מא מאממכתאאלא
 משיעבור זאת אממכתא שתדחה מוטב אמרינןובחו5
 למעמא שי*ך דלא היכי אב5 זה ו5פי עכ"5, הטצוהעל

 על מעבירין אין אמרינן נמי די5ן במפק אףהנ"ל
 כ"ה במימן 5עיקר מסיק הא דהט"ז תדעהמצות
 הם מצות שתי ראש וש5 יד ש5 דתפי5ין שםבתשובה
 דיניח יד לש5 קודם ראש ש5 בהוציא בודאיומודה
 דכתיב משום דוקא הטעם הוי כרחך ועל תחילה ידשל
 עומדת. במקומה אכתי די5ן מפיקא זה ו5פיוהיו

 תם דרבינו תפי5ין רהמניח 5מימד ליכא נמיוהא
 נדד ממעם הוי ומנהג מנהג מטעם אלא הוילא

 במימן עכו"ם ש5 חמאה גבי ביהודה הנודעכדפירש
 עכו"ם ש5 חמאה אימור דעיקד כיון י"ד מת'מ"ה
 בזה נזהדין אינם העולם רכל משום נדד מטעםהוי
 בתפי5ין נטי והכא ע"ש, התורה מן הוי האונדד
 דדש"י תפילין רק מניחין אינם העו5ם דכ5 תםדרבינו
 טנהג ממעם רק הוי תם דדבינו תפילין שהניחוזה

 דרבינו תפי5ין בהוציא זה ולפי נדר מטעם הויומנהג
 ותפי5ין נדר מטעם הוי הא ש5ה והמצוה תחי5התם

 הוי הא זה ולפי תפי5ין מצות מטעם הוי האדרש"י
 אין אמדינן ע5מא 5כו5י הא מצות ובשני מצותשני

 מ"ה מיפן ידידיה בית בם' עיין המצות ע5מעבירין
 5הניח מחויב יהא זה ו5פי בעה"י, שם שחי'מה

 נמי זהו אב5 רש"י 5ש5 קודם. תם דרבינותפי5ין
 הא נדר היכי ניחזי נדר מטעם דק הוי 5א דאי5יתא
 אחר תם דרבינו תפי5ין 5הניח רק הוי ש5והנדר
 זה ו5פי רש"י 5ש5 קודם 5א אב5 דרש"יתפי5ין
 עומדת. במקומה אכתי דילןמפיקא

 בפ5וגתא ת5יא די5ן דמפיקא 5מימר מצינו5כאורא
 ותום' נ"א זבחים ותום' 5"ג יומא דתום'דרבוותא
 המזבח ימוד אל קרא 5י 5מה 5הו קשה מ"דמנחות
 וכשיוצא הטצות ע5 מעבירין דאין ליה תיפוקהעו5ה
 ברישא פגע מערב בימוד מערב שהוא ההיכ5מפתח
 בשני דוקא שייך המצות על מעבירין דאיןותירצו
 עוד מיימו וביומא מעבירין אחת במצוה אב5מצות
 תדיר 5שאינו נעביד ו5א 5חודיה 5תדיר ונעבידהתום'
 התום' ש5 כוונתיה פירש קמ"ז מימן השקלומחצית
 אין אמרינן עלמא 5כו5י מצות ושתי דתדירבהכי

 אין נמי תדיר ואינו אחת ומצוה המצות ע5מעבירין
 אמריט אזי ותדיר אחת מצוה אב5 המצות ע5מעבירין
 . ד"ה פ"ז דמ בחו5ין ותום' עכ"5, המצות ע5מעבירין

 דחדא תדווייהו דאש וש5 יד של דתפילין פירשוומכמי
 ואזי ותדיר אחת מצוה תפי5ין הוי זה ו5פי הואימצוה
 דהשינ 5מאי ואפי5ו המצות ע5 מעבירין אמרינןהא

 ושל יד ש5 דתפי5ין לעיקר וממיק כ"ה במימןהמ"ו
 אמרינן הא ותדיר מצות ובשתי הם מצית שתידאש
 המניחים לאותן מקום מכ5 המצות ע5 מעביריןאין

 ש5 תפילין מתחי5ה טניחים הא תם דרבינותפי5ין

 מטעם אלא תם דרבינו תפילין מניחים ואינםרש"י

ספיקא
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 ונמי מצוה חדא אלא הוי לא תרווייהו ובודאיספיקא
 לכולי אחת ומצוה ובתדיר תמילין מצות דהיינותדיר
 תמילין יניח ובודאי המצות על מעבירין אמרינןעלמא
 כמנהגי, תם דרבינו תמילין כך ואחד קודםדרש"י
 וכו' מעמיה מפתבר ד"ה ו' דף במגילה תום'אבל
 בין לחלק דיש נמי ותירצו הנ"ל קושיא נמי להוקשה
 אבל המצות על דמעבירין אחת למצוה מצותשני
 הכי ואפילו אחת מצוה אלא ליכא נמי דהכאהשיגו
 בית ובם' המצות על מעבירין אין משום המעםמפרש
 אהדדי מליגי הפברא בזה מירשנו מ"ה פימןידידיה
 ותדיר אהת במצוה דאף להו פבירא במגילהרתום'
 זה ולמי ע"ש, המצות על מעבידין אין אמרינןנמי

 דהוי הנם דילן ספיקא לגבי ממגילה התום'לשימת
 לעולם אמרינן ותדיר תפילין מצות דהיינו אחתמצוה
 תפילין להניח מחויב אלא המצות על מעביריןאין
 דש"י. של תמילין כך ואחר תחילה תם רבינושל

 אמדינן עלמא לכולי דהכא לע"ד לי נראהאבל
 רדש"י תמילון הא אנן רניחזי המצות עלמעבירין
 פמולים תם דדבינו ותפילין תם לרבינו הםפסולים

 מצוה וחדא רשות הדא הוי הא כן אם לרש"יהמ
 מעבירין דאין טעמא שייך לא בודאי ומצוהוברשות

 דרש"י תפילין מתחילה כמנהבו ינית אלא המציתעל
 אריה השאגת פידש וכן תם דרבינו תפיליןולבפופ
 מצות שני למניו בהיו אמילו שאת ביתר כ"בבסיטן
 משל קלים מומרים ושל דרבנן ואידך דאורייתאא'

 הלכך הדשות כדבד תורה דבר נגד ליה הויתורה
 אין החמורין תורה לשל הקלין סופדין שלבמקדים

 אם הדשות כדבד ליה דהוי תורה לשל זילותאנאן
 ימיו כל הא ועוד וכו' בה לן דלית מצוה לשלמקדים
 תמילין על דק מברך דהא דרש"י תפילין לעיקרהחזיק
 מטעם רק הוי ואילו דש"י בשל נמי ומתפללדרש"י
 בתפילין אחד יום ולהתפלל לברך צריך היהספיקא
 תם רדבינו בתמילין ויתפלל יברך ולמחרדרש"י
 כרחך ועל בעולם דאמד מאן לשום יטמענו לאוזה

 משום היום איך כן אמ דרש"י לתפילין לעיקרההזיק
 ורש"י לעיקר תם דרבינו לתפילין יחזיק מעביריןאין
 כמנהגו תמילין דיניח הוי העיקר בודאי אלאלמפל

 תם. דרבינו תמילין ולבפוף דרש"י תמילין'מתחילה
 לגבי אלא, כן מידש לא הא אריה דהשאגתהגם
 מקודש אי קורם תדיר דאמרינן תדיר ושאינותהיר
 בשני דוקא אלא והמקודש התדיר להקדים צריכיןיותר

 באחת אכל להדדי ושוין התורה מן תרווייהוהמצות
 להקדים ריכולים אמרינן הרשות דבר אי דרבנןמהן

 מעבירין לאין שייך אינו אבל הרשות דבר איאדרבנן
 הבאה מצוה משום הוי דידיה דטעמא המצותעל
 דדבנן טצוה אפילו לידו ובשבא תחמיצנו אללידך
 לירך הבאה מצוה טמעם אותה להקדים צריךבודאי
 אין באות שאול כלילה הם' מירש וכן תחמיצנואל

 נמי דרבנן מצוה מינייהו חד היה אפילומעבירין
 של להקדים וצריך המצות על מעבירין איןאמרינן
 ליתא זהי אבל עכ"4, מתחילה אותה בהוציאדרבנן
 אין נמי דאמרינן הוא דרבנן מצוה לגלידדוקא
 מעבירין אמרינן בודאי הרשות דבר לגבי אבלמעבירין
 לאשמועינן כן לא דאם מצוה של ועושין"רשות
 אלא מעבירין נמי הדשות בדבר אפילו טפירבותא

 הם דרש"י תמילין אנן ניחזי ועכשיו כדפירשנובודאי
 תם דדביני דתפילין אימכא וכן תם לרבינופפולין
 דבר וחדא הרשות דבר חרא הוי כן אם לרש"יפסולין
 הרשות על מעבידין אמרינן בודאי ורשות ומצוהמצוה
 תהילה תם רבינו של יניח אם ולכן המצוה דברועושין
 דבינו של תפילין הוי ממילא כדש"י העיקר הוידלמא
 על מעבורין אמרינן הא ובזה הרשות דבר הויתם

 כמנהגו טפי יעשה ולכן מצוה של ועוישיןהרשות
 'טלנו ודאיה תם דבינו של כך ואחר רש"י שלמתהילה
 לגבי ומקודש תדיד לגבי כשם הוי הכי אריהמהשאגת

 פתדיר שלהם החשיבות דבמל אמרינן הדשותרבר
 לגבי המצית על מעבידין אין לגבי הדין הואומקודש
 שלהם, החשיבות בטל נמירשות

ולפי
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 בהוציא רילן שנייה ספיקא נמי נפשמא הא זהולפי
 תפילין המניחים לאותן המוער בחול דרש"יתפילין
 ו5בן 5א, אי אות המוער חול הוי אי סמקמטעם
 המלית קורם אותן הוציא אבל ברבה בלא.מניחים
 א~א המצות על מעבירין אמרינן נמי בוראיבהנ"5
 תפילין רמניחים ביון רילן ממעמא קורם המליתיניח
 אלא הוי ולא ספק ממעם אלא הוי לא המוערבהול
 הרשוה על מעבירין אמרינן בוראי ומצוההשות
 ראין ממעם אמרינן השנה בב5 נהי מצוה לשלועושין
 אבל תחילה תפילין של על ריברך המצות עלמעבירין
 קורם במלית דיתעטף לעיקר לע"ר נ"ל המוערבחול
 יחוש ו5א במנהגו ברבה בלא תפילין יניח בךואחר
 המצות. על מעבירין ראיןלהא

 לע"ר נ"ל והמלית ררש"י לתפילין קורם תםררבינו תפיליי בהוציא החול בימות רילן שלישיתולספיסא
 תחילה ריניח רהיינו במנהגו הבל לעשותרמחויב
 ררביני תפילין ולבסוף המלית זה ואחר ררש"יתפילין
 לגביה שלו המנהג הוי תם ררבינו תפילין רהמניחתם

 לפניו הוי בן אם התורה מן הוי הא ונררים נררממעם
 ציציה מצות משום והשני נרר ממעם חרא טצורנשני

 על מעבירין אין אמרינן עלמא לבולי הא מצותובשני
 קודט תם ררבינו תפי5ין להניח מחויב וכוראיהטצות
 ילא ציצית מצות במ5 עבשיו לנביה זה ולפיהמ5ית
 מטעם רק רהיי ררש"י תפילין אלא לפניונשאר
 הא תם ורבינו דרש"י תפילין ולגביה תפיליןטצות
 לגביה נרר מעמ נמי ובמל קורם ררש"י לע1לפזרשנו
 היבי רניחזי משום המצות על מעבירין אמרינןאלא
 ררש"י ותפילין התפלה אחר רק הוי הא ,טלו והנדךנדר
 נדר ש5 המעם מועיל אינו דרש"י תפילין לגביה3הי
 ולימא נרר של המעם מועי5 בוראי המלית לגביאכל
 5ומר רילן לספיקא שייך ולא המצות על מעביריןאין

 תם דרבינו תפילין להניח נרר והא נרר היכירניחזי
 ליתא זהו אב5 התפ5ה 5אהר וגם ררש"י תפיליןלאחר
 התפילין שהוציא לו אירע פעמים כמה להיותריכול

 להניח זה מבה מוברח והיה המלית קודםררש"י
 בשו"ע ראיתא במו המלית בך ואחר תחילההתפילין
 נמי יניח הזאת בפעם גם נהי הנ"5 ב"ה סימןאו"ח
 ואחר ררש"י תפילין אחר תם רבינו שלתפילין
 קורם הניח תפילין שם מקום מב5 אבל המליתעמיפת
 תחילה תפילין להניח מחויב נמי עבשיו בן אםלמלית
 להניח רמחויב וביון המצות על מעבירין איןממעם
 ל1 אפשר אי הא תם ררבינו לתפילין תהילההפילין
 ובוראי לה רחי ררש"י רתפילין פירשנו רהאלהניח
 ולבסוף המלית בך ואחר ררש"י תפילין להניחמחויב
 ליה במל הא מעבירין אין רממעם תם ררבינוזפי~ין
 מצות אלא לפניו נשאר ולא ציצית טצותעבשיו
 רש"י של יניח רלעולם פירשנו הא יבתפיליןתפילין
 לא תם ררבינו תפילין רמניחים הא ביון ועורתחילה
 מצוה חר הוי תרווייהו בן אם ספק ממעם אלאהוי

 צריך ובוראי קורם תפילין רמצות אמרינןובוראי
 ברפירשנו.5עשות
 תם ררבינו תפילין אלא לו היה בלא זה לפינמצא
 בוראי למלית קורם תם דרבינו תפילין והוציאומלית
 ליה רהוי תחילה תם ררבינו תפילין להניחמחויב
 הוי רלא הגם במלית להתעטף כך ואחר נדרממעמ
 אם בבך רהחזיק ביון מקום מבל מצוה ספק ממעםרק
 הנורע ברפירש נרר ממעם מצוה כוראי ליה הויבן

 אובלין ראין רהא עבו"ם של חמאה גבי הנ"לביהודה
 ממעם 5יה הוי ומנהג מנהג ממעם אלא הוי לאאותה
 לא ממילא בהנ"ל, מהני לא התרה אפילו ולבןנרר
 הם דרבינו להניח מחויב ובוראי שלנו בריןשנא
 בך ואחר המצות על מעבירין אין ממעםתחילה
 במלית.להתעמף
 בתב בר"י בשם ב' ס"ק ל"ר סי' תשובה השעריאבל

 ירו והושימ במנחה תם ררבינו תפילין 5הניחהנוהגים
 לביס להחזירז יבול ררש"י תפילין לו ונזדמנהבבים
 עכ"ל, ובו' המצות על מעבירין אין משום בזהואין
 בסימן רפירש לשימתו דאזיל משום לפירושופירש

כ'ה
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 ררש"י תפילין 5ו שיש הגם האמת בררך במנמהב"ה
 רלא הוי הא לכאורא ע"ש, תם ררבינו ינימ מקוםמכל

 קורם תם ררבינו תפילין נהוציא בשמריתכשימתינו
 דהוי משום המצות על מעבירין אמרינן רש"ילשל

 איך כן אם ררש"י להנימ ממויב אלא ורשותכמצוה
 אצלו עיקר דהוי רש"י של ריניח במנמה הכאפסק
 למלק דיש משום ליתא זהו אבל תם רבינו שלוי5בש
 לא תם ררבינו תפילין רמניחים הא רבאמתביניהם
 נהי נרר ממעם הוי הא ומנהנ מנהג ממעם אלאהוי

 ממעם ראי' כדפירשנו הנ"ל למעמא שייך לאבשחרית
 תפילין אמר להנימ רק נרר והא נרר האיך נימזינרר

 קיים בבר תפילין דמצות במנמה הכא אבלדרש"י
 תפילין להנימ רק שלו המנהג הוי ובמנמהבשחרית
 על מעבירין לאין הכא שייך לא הא כן אם תםררבינו
 רשות דרש"י תפילין ליה הוי במנמה ואררבאהמצות
 ומצוה וברשות נדר ממעם מצוה הוי תם רבינוושל
 אמרינן אלא מעבירין דאין למעמא שייך לאבוראי
 והא תם דרבינו תפילין והיינו מצוה לשלרילכוש
 זה ולפי היום כל הוי תפילין מצות רהא למימרליכא
 ליתא זהו אבל מצוה, הוי במנמה אף ררש"יתפילין
 שמרית תפלת בעת אם כי תפילין מנימים איןרלרירן
 כ' סעיף ל"ז סימן חיים באורמ מבואר רבר שלומעמו
 בהן רעתו יסימ ולא יפימ שלא נקי גוף שצריכיןמפני
 להנימם שלא נהגו ולבן בהן לזהור יכול ארם כלואין
 ס"ק אברהם ומגן ותפילה, שמע קריאת בשעת אםכי
 נמי נקי גוף לו שיש בעצמו שיודע מי אפילו כתבב'
 כן אם עכ"ל, וכו' וורואים מפני היום כ5 ינימם5א

 איסור אי רשות דרש"י תפילין ליה הוי במנחהלרירן
 נרר מטעם מצוה ליה הוי תם וררבינו מנהגממעם
 כמנהגו. תם דרבינו תפילין רק ינימבוראי

 תשוכה השערי רברי לבאר אנו צריכין להכיאראתן
 מלכון מהר"י בשם כתב בר"י ב' ס"ק כ"הבסימן
 של ומלית ותפילין רמול ט5ית בכיסו מונמכשהיה
 על להעביר יכול אם טכל למעלה היהשבת

 דיומא מתום' לא, אי רמול טלית וליקח רשבתמלית
 בעי אי אלא מעבירין אין שייך דלא מבוארל"ג

 מהמגן כתב והבר"י זאת ודמה תרווייהולמיעבר
 שהניח קורם המלית לירו בא אמילו מבואראברהם
 רעתו שאין כיון בו להתעמף צריך אין בכיתתפילין
 להעביר יכול בזה הרין הוא כן אם ע"ש, כאןללבשו
 הנ"ל המפרים עכ"ל, מול של מלית וליקמ שבת שלעל
 מתום' ראיה הביא איך אבל בהם לעיין ביריאינם
 משום עליהם השיגו הנ"ל ו' במגילה תום' הלאריומא
 אמרינן הכי אפילו מצוה חר אלא הוי לא נמיבמגילה
 לתום' להו סבירא זה ולפי המצות על מעביריןאין

 ע5 מעבירין אין אמרינן נמי אמת במצוה אפילולעיקר
 מ"ה סימן ירידיה בית בם' לפירושינו אבלהמצות

 תליא מגילה ממם' תום' עם מיומא רתום'רפלוגתייהו
 וכן מצות שני הוי ראש ושל יר של תפילין עםבהכי
 להו סבירא ממגילה ותום' מיומא לתום' להומבירא
 שני רהוי לעיקר פסקינן הא ואנן אמת מצוה רקרהוי
 ולכן לעיקר מיומא תום' הוי זה ולפי גמורותמצות
 ולא זאת שדמה אלא מיומא מתום' ראיה הביאושפיר
 שאין כיון כתב הבר"י אבל זאת רמה למה מעמוביאר
 מעבירין אין בזה שייך לא כן אם עכשיו ללבשורעתו
 לי נראה כן רמול המלית רילבוש פסק ולכן המצותעל

 תשובה. דהשעריפירושו
 מגן מדברי רילן ספיקא גם למיפש.ט ליכאוהא
 ושני המלית עם הכנסת לבית שבא רבעת הנ"לאברהם
 במלית להתעמף רק עכשיו ודעתו תפיליןזוגות
 תפילין להניח עכשיו רעתו ואין דרש"יותפילין
 מעבירין ראין טעמא שייך רלא נמי ולימא תםררבינו
 בו~אין דוקא הוי מעמו רעיקר ליתא ו,הו המצותעל

 לעשותו רעתו אלא המצוה לעשות עבשיו כללדעתו
 במלית ויתעמף בביתו תפילין להנימ כמו אמרבמקום
 לגמרי ציצית מצות עקר המקום ובזה הכנסתבבית

 בבקר בביתם תפילין רמנימים מעשה אנשיכרעושין
 ראיתי וכן במלית יתעמפו הכנסת לביתלכשבא'ם

בארץ
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 ו5כן כן שנוהגים החרודים קה5ות בכסה אשכנזבארץ
 הוא אם אב5 .המצות על מעבירין איו בזה אמרינן5א

 תפי5ין 5הניח המסום בזה נמי ורוצה הכנסתבבית
 התפ5ה 5אחר הוי ש5ו רהמנהג א5א כמנהגו תםררבינו
 המקום כזה עקר ו5א דרש"י תפילין 5אוורדהיינו
 על מעבירין לאין טעמא שייך בודאי הנ"5המצוה
 דמי ולא 5עי5 דפירשנו די5ן טעמא לאו איהמצות
 חול . של לטלית 5גמרי שעקר שפת ש5 לט5יתאלא

 בחול ללבשו מעולם בדעתו היה ו5א אותומללבוש
 הנ"5 אברהם מגן מדכרי שלו הראיה הוי שפיר כןאם

 יעשה הראשונה בספיקא הנ"ל מדברינו 5נוהיוצא
 תפי5ין כך ואחר דרש"י תפילין יניח מתחי5הכמנהגו
 המועד בחו5 שנייה ובספיקא תםדרבינו

 בט5ית יתעט"
 על מעבירין ואטרינן תפילין יניח כך ואחרקודם
 ואחר קודם דרש"י תפי5ין יניח ג' ובמפיקאהמצות
 חם. דרבינו תפילין כך ואוור בט5ית יתעטףכך

 פה לפ"ק תרנ"ו שנת חקת 5פ' ג' יום בעה"חולזה
 חערסאן. מפ5ך ווראנצאלוקענאווא

 שאחעט, ידידיה שאול נאם זאתכל

החופ"ק. שכת. של מליתעל

--...-

 כ'סימן

 יניוו תם ורבינו דרש"י מתפילין להדיעות לצאת דהריצה לן דקיימא האנסהפקה'
 בלא תם דרבינו תפילין יניח כך ואחר העיקר דהוי עליה ויברך דרש"י תפיליןמתחילה
 תם דרבינו תפילין והניח מעות לו דהיה באחד לן ממפקא ולזה ל"ד מימן באו"חברכה
 הזה מעות ידי על ולמוזר דרש"י תפיליז הניח תם דרבינו ובכים דרש"י כעזפיליןככים
 המעות ראה רגעים חמשה ולאוקר עליהם ובירך מתוקילה תם דרבינו תפיליןהניח
 צריך אם לן .מם.פקא ולזה דרש"י תפילין והניה ונם דרבינו וזפילין מלק והומי"דשלו
 ואין שלו ראשונה בברכה דיצא אמרינן דלמא אי דרש"י תפילין על שני פעםלברך

 דרש"י. וזפילין על לברך עודצריך

תשובה
 שניהם יניח לכתחילה כתב י"ר סימן או"חביטו"ע

 יחד שניהם ו5הניח המקום לכוין יודע אינו ובאםביהר
 ויניה מיד וימלקם ראש וש5 יר יטל האחד כרברייניח

 בלא אומרים ויש הראשונה ברכה סמך ע5האוורימ
 עליהם ויברך רש"י של יניח אתת בבת להניחםיוכל
 התפלה ואחר ותפלה שמע קריאת בשעת עליוויהיו
 והיה שמע בהן ויקיא ברכה בלא הם רבינו טליניה

 הסמ"נ רעת זהו הראשונה דדיעה פירש שמועאם
 דשקולים לו סבירא מיד דים5קם המ"ז הגהותו5פי
 להכי תם דרבינו ותפילין דדש"י תפי5ין בעיניוהם
 תחילה תם דבינו של ע5 5ברך דיכול בדבר קפידהאינה
 ברבר קפירה דאין שרד בלבושי עיין רש"י שלולפטור

 ויפטור תחילה תם דרבינו אי דרש"י תחי5ה יניחאם
 ד5א לירו שנזדמן מה תחי5ה יניח אלא רש"ישל

להוי
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 הפמק והוי הט"ז עור ובתב המצות על מעבירלהוי
 חשש עור ויש שרר הלבושי בוונתיה נמי ופירשקצת
 לברבה יר ש5 א' ברבה בין ראש של בברבה הפסקדהוי
 להסמ"ג זה ולפי עב"ל, לזה חיישינן לא יר שלשנייה
 הפעם עור לברך צריך ואין נפשמה הא דילןספיקא
 רפמקינן לרירן לן מספקא אלא ררש"י תפיליןעל

 אשבנזית תשובה דעת והוא אומרים בהישלעיקר
 צריך להבי עיקר ררש"י רתפי5ין יוסף ביתשמביא
 בלא תם ררביט יניח הבי 51בתר עליהם רוקאלברך
 עומרת. במקומה רילן ספיקא בן אםברבה
 הפסק הוי 5א למה 5הבין אנו צריבין באמתאבל
 לבין רש"י של יר של תפי5ין בין ראש ש5התפילין
 לומר אנו צריבין אלא תם רבינו ש5 יר שלתפילין
 בין ראשונה ריצא התפילין על מתחילה רברךביון
 מתחילה ודעתו תם רבינו ש5 רהוי ובין רש"י שלדהוי
 על מברך אין לבן השנייה ולפטור אחר על לברךהיה

 הרבה פירות לפניו מונחים היה באילו והויהשנייה
 אבל ומתחילה לבולם אחת ברבה אבל מיניםמבמה
 משום עליהם ברבה ספק שום רליבא גרוליםענבים
 אבל ארמה פרי ענבים מתם על לברך רעתו ארםיחיי
 ביניהם ומח העץ פרי עליהם וברך גרולים ענביםאכל

 עור ריברך רעתיך מלקא הבי תפוהים אבל זהוליאהר
 עיין עלמא לבולי הפמק הוי רסיחה הגם העץ פריפעם
 אי שם ליה וממפקא ד' מ"ק אברהם במגן ר"ובסימן
 הוי עלמא לבולי ריבור אבל לא אי הפמק הוישתיקה
 עלמא 5בולי בוראי נוונא האי בבי מקום מבלהפסק
 לברך היה מתחי5ה ררעתו משום עליהם מברביןאין
 בתפילין נמי הבא בן אם אחת ברבה הפירות בלע5
 ררעתו וביון הפמק הוי 5א ראש של תפילין רהניחהגם

 השניים תפי5ין על נם זו הברבה 5ברך היהטתחילה
 תפילין אי אלא פליגי לא כאן ער אנן ניהזיועבשיו
 תפילין ובין ספיקא ממעם נמי הוי אי עיקר הוידרש"י
 לתרווייהו אחת קרושה הוי תם ררבינו ותפיליןדרש"י
 הוי תם רבינו ושל העיקר הוי רש"י רשל רלמאאי

 לא ראש של בהנדות הפסק היי אי בהא אבלמפל,
 של שהם ומבור שמעה ביון זה ולפי אהרריפליגי
 תפילין לפמור נמי היה רעתו בן אם עליהם וברךרש"י
 לברך. צריך אין בוראי בן אם שלו בברבההשניים
 לשימת בשלמא להררי דמי לא הימב בשנרייקאבל
 הוי לא בוראי הם אחת קרושה רתרווייהוהסמ"ג
 הוי רעיקר האשבנזים לשימת אבל כרפירשנוהפמק
 ומהאי למצוה טפל רק הוי תם רבינו ושלברש"י
 בנזרמן ו' ס"ק ל"ר במימן אברהם אשל פסקמעמא
 5רירן בי יעבירם תחילה תם רבינו של ביםשהוציא
 בן אמ עב"ל המצות על מעביר הוי ולא עיקררש"י
 על רמברך ומפל עיקר 5פניו בהיו אלא הוי לאהא

 מ"ר רף ברבות במם' בראיתא המפל את ופומרהעיקר
 חפרפרת על ברך הפרפרת פטר הפת על ברך מ"לוברף
 בסירור ובן רי"ב בסימן נמי ועיין הפת את פמרלא
 בעיניו הוי ררש"י וביון הברבות בבללי החייםררך
 לברך רצריך לע"ר זה ולפי מפל תם רבינו ושלעיקר
 רש"י. של על פעםעור

 ררבינו תפילין רהניח רמאן דהא למימר ליכאוהא
 הוי הא ומנהג מנהג מטעם אלא גביה הוי לא האתמ

 תם רר' תפילין מצות גביה הוי לא בן אם נררממעם
 הנודע רפירש במו נרר ממעם חיוב ליה הוי אלאמפל

 זהו אבל עבו"ם של חמאה גבי מ"ה מימן י"רביהורה
 הוי ררש"י תפי5ין אחר מצות, שני יהא זה רלפיליתא
 נרר מטעם תם ררבינו ותפילין תפילין מצוהממעם
 ממצות לברבה נרר מטעם רהוי בברבה יפמורואיך
 על לברך שלא נהג הא נהג האיך ניחזי ועורתפילין
 שנית לברך מחויב בוראי רבר של בללא תם רבינושל

 ררש"י. תפיליןבשיניח
 על הגמ' רפריך ע' ר4 יומא ממם' לרברינווראיה

 פה ע5 הפקורים חומש של בעשיר רקורא גרולבהן
 לקיש וראש ונקרי אחרינא תורה ספר נייתי לאולמה
 צריך שיהא ופירש"י צריבה, שאינה ברבה משוםאמר
 הוי התורה קריאות הגם חזינן הרי ע"ש ולברךלחזור

טצוה
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 כיון טקים טכל בו פומל הרעת הימח ואין אחתטצוה
 כן אם שנית פעם לברך צריך אחרת הורה מפרדלקח
 ררש"י תפילין על בבירך הגם רילן בשאלה הריןהוא

 היינו אחריו תם רבינו של על לברך צריך איןתחילה
 משום ברכה בלא להניח מתחי5ה נהוג רכןמשום
 רהא לרברינו וראיה עיקר הוי רש"י של תפיליןבעיניו
 ב' מ"ק ל"ר במימז תשובה השערי דהביאבמנחה
 תפילין לו נזרמנה אפילו עיקר תם בבינו שלהוי

 טשום בזה ואין תם רבינו של תפילין רק יניחדרש"י
 אשכהן לא מקום מכל ע"ש, הטצות על טעבירין'אין

 רכך משוס והיינו תם רבינו של על ד*ברך פיסקבשוס
 טברך רלעולם דרש"י תפילין אבל ברכה בלאנהונ
 צריך בודאי אחרת תורה ממפר גרע לא בוראיעליהם
 שנית. פעמ עליהםלברך
 לקיש דראש ופ*רש רע"ט מימן י"ר בט"זועיין
 יוחנן ור' צריכה שאינה ברכה משום הטעםדפירש
 א5א אהרדי פליני 5א ראשון של פגמא משוםרפירש
 וקשה אהדדי פליגי ולא הרא אמר ומר חדא אמרטר
 בה דחמרין תורה במפר ממיק ולהכי המרדכי עללו

 אחרח תורה בספר יקראו ולא פה על יקראואותיות
 בנטצא ר' מעיף באו"ח קמ"ג בסימן פסק המהבראבל
 אהרת להוציא וצריך קריאה בשעת תורה בטפרטעות
 הנ"ל דיומא מגמ' להמררכי וק'טה ברכה בלא' בווקורא
 ותירץ עליה לברך צריכין אחרת תורה ספר יוציאובאט

 מפירוה שנא מאי להב*ן אנו צריבין רלכאוראהמ"ז
 ואחו ואבל הפירות על המברך ראמרינן ר"ובמימן
 ולברך לחזוד צריך איו המין מאותו יותר לו הביאוכך
 מברך שארם המים באמת כתב הירו,שלמי בשם יומףובית
 אחרים ובאים הלכו לפניו שהיו המים ואותןעליהם
 כן שאין מה מתחילה נתכוין שלבך ששותהבשעה

 ולברך להזור_ צריך אחר ונט5 מירו שנפלבתורמום
 שאין בשוחט וכן תהילה ע5יו רעתו היה שלאלפי
 לשהוט לו שיב*או מה על מברך אלא אחר בל ע5מברך
 אין לשחוס שמתחיל בשעה לפניו כולן היו שלאהגם
 על יברך תורה בספר למה כן אם ולברך לחזורצריך

 ו5זה וושנייה ע5 גם תחילה שנתכוין נימאהשנייה
 מצות שני ריש ירע רמתחילה מצות שני ביןמחלק
 ע"ש לברך צריך ראין אחת למצוה לבהך צריךלפניו
 מצות שני רייש מתהילה בירע מרברינו לנוהיוצא
 ידע הא רילן ובשאלה שנית פעם לברך צריךלפניו

 דזוג רקסבר נהי תפילין זוג עור לפניו רישמתחילה
 מנל רש"י של הוי ובאמת תם רבינו של יהא שלושני
 פעם לברך רצריך תורה מפר משני גרע לא האמקום
 לס' שלישי יום עה"וו באתי ו5זה רש"י של עלשנית
 יעקאסערי- פלך קאווילעווסק פה למ"ק תרנ"רוירא

 רומיא. אר?נאמלאוו
 שאהעט, ירידיהשאול

ההומ"ק.

 נוסימו

 שמ ראש של בתפילין ומצא תפילין זוג הניה שלנו המופר איך קהלתונו מאנשינשאלתי
 פמקינן דאנן וכיון פרש"ות הכהטה היו הכל ובמך אחד בבית שבוע אם והיהפרשיות
 כיון אנן וניחזי פמול כמידרן שלא כתב ואי ראש של בתפילין אפילו כמידרן דבעינןלעיקר
 כמידרן שלא נכתב שמוע אם והיה חד דלמא חיישינן מיותר הוא שטוע אם והיהדהד
 דהיינו פמולין ד~זפילין יהא ולכן כמידרן שלא ואיזה כמידרן נכתב איזה יודעין אנוואין
 הפרשיוח. כל דכשרין דלמא אי כשר דיהא שמע פ' לבד הפרשיייזכל

תשובה
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תשובה

 ררעת פירש א' מ"ק ר"צ מימן י"ר הט"והנה
 בחר רוקא רפמול כמררן רשלא 5'(ב במנחותהתום'
 שאינן כיון לפרשה מפרשה 5א אבל עצמהפרשה
 לשמע קורם שמע אם והיה בכתב להכי בתורהסמוכות
 התום' ררעת אלא עליו השיג הכמף ונקורותרכשר
 לא ואי פרשיות בשני א4 כמררן בעינן רלעולםהוי
 תליא פלוגתתם רמקור לען'ר לי ונראה ע"שפמול
 במימז פירש חיים אורח בטור יומף רהבית משוםבהכי
 ראש בשל יחיאל רבינו בשם ממ"ק הגהות ררעת5"ב
 להקפיר אין קלפים ר' שהם כיון כסררן בעינן5א

 הוא א' קלף על רנכתב יר בשל אבל כתיבתןבמדר
 שנא דלא אלא עליהם השיג יומף ובית כמררןרבעינן
 כמררן בעינן ראש בשל .אף אלא ביניהם חילוקשום
 בפלוגתא תליא רילן ספיקא זה ולפי עכ"ל, הלכהוכן

 גופיה פרשה בחר ררוקא ורעמיה להמ"זררבוותא
 פמל לא פרשיות בשני אבל כמדרן שלא רפמל.הוא
 והיה חר לוקחין רילן במפיקא זה ולפי כמררןשלא
 להנקורות אבל הם כשרין פרשיות והשאר שמעאם

 לבר פרשיות ארבע גניזה טעונין בוראי ודעמיההכטף
 בשם תשובה בשערי נמי איתא וכן רכשר שמעפרשת

 לכותבן ונזהר אחת בבת הפרשיות בנתערבההרשב"ץ
 פרשה שיקח ראפשר בענין כך אחר ונתערבו המררעל

 טעונין לה מוקרמים לג' מאוחר שנכתבהראשונה
 כתב ואם ראש לשל יר של בין הילוק שום ואיןגניזה
 תחתיה אחרת יכתוב האחרונה ונתקלקלה ראשבשל
 שצריך מהקודמת פרשה בנתקלקלה כן שאיןמה

 עכ"ל. אחריו שכתב הפרשיות בל עם שניתלכותבה
 מ"ק הימב הבאר מרברי לרברינו מתירה ליכאוהא
 פרשיות שתי בנפסלו דהתיר הגרשוני עבורת בשםב'

 רנפמלו כאותן פרשיות שתי עור למופר וישראשונות
 רנשארו האהרונווו פרשוות לשני לצרפןדמותר

 זהו אבל גניזה רמעונין אמרינן ולא ע"ש,גכשרותם

 רוקא תשובה השערי שם פירש רהא שאני רהתםליתא
 אלו קורם רכתבם לו שירוע פרשיות שני לובהיו

 נכתבו שלא כיון אמינא רהוי שנשתיירוהאחרונים
 רמותר פירש להכי 5צרפם פמולים יהא לאלו5הצמרף
 כך לאחר אי קורם נכתבו אי בממופק אבללצרמם
 ע"ש בישראל כזאת תהא ולא יחר מצרפין איןבוראי
 שם מבואר באמת הגרשוני בעבורת בעצמיוראיתי
 בתפילין הק' 5שונו וזה תשובה השערי שלכפירושו
 ראשונה פרשה רנפמל ובהזרמן כמררן להיותשרינם
 רהמופר ריאה בעצמו דבר והבעל פרשיות שתיאו

 משל ררך הבתימ 5תוך והניחם הפרשיות כהבבפניו
 כשרים פרשיות יש המופר וביד שנהיים אושנה

 ישנים המ מפק ובלי הנפסלים רוגמת ושנייםראשונה
 פרשיות אל לצרפם מותר אם המופר ביר מונחיםרהיו

 נכתבו אם במפק אבל שם וממיק לא אוהאחרונות
 כפירושו הוי ממש דעתו הרי ע"ש פמול לאו אםכמדרן
 הנ"ל. תשובה השערישל

 להלכה ממיק ט' מימן או"ח הלכה עמק הם'אבל
 שלא בכתבן רפמול יר של תפילין בין ישרהילוק
 רק כמררן שלא בכתבן רכשר ראש של לתפיליןכמדרן
 בתפילין רוקא וזהו רפמול הוא כמררן ש5אבהנחה
 כסררן שלא בכתבן גם תם ררבינו בתפילין אבלררש"י
 בתפילין ולהכי הרמב"ם מרברי כן והוציא פמולנמי

 הראשונות פרשיות שני ונפמלו ראש ובשלררש"י
 לו לפמול צריך ואין אחרות פרשיות שני לכתוביכול
 כטררן שלא על חיישינן ולא האחרונות פרשיותשני
 פמול תם רבינו בשל אבל ררש"י בתפילין רוקאוזהו

 שמע אם והיה שני במצא רילן במפיקא זה ולפיעכ"ל,
 כל ויהא אחר ויניח אחר דימול אמרינןבוראי

 הפרשה הניח שמא משום ואי כשריםהפרשיות
 נמי הא הוא כן האמת אם ראף כמררן שלארנכתבה

 ראש בשל כמררן שלא כתיבה על רהא חיישינן5א
לא
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 כדפירשנו דקפרינן הוא הנחה על ודוקא 15 איכפיתלא
 בכתיבה דלדידיה הגרשוני עבודת על פליג זהולפי
 נכתבו אם לספק יש באם שם דמסיק מילתאתליא
 הכתיבה על דוקא קפיד הרי ע"ש, פסול לאו אםכסדדן
 בידו דיש דקאמר מיירי הא ראש ובשל הנחה עלו5א

 מקלף הכל הוי הא יד ובשל מקודם דנכתבופרשיות
 אפילו מיירי ראש בשל כרחך ועל יצרפם ואיךאחד
 בהשאלה הגם פסו5 5או ואי כסדרן דבעינן מסיקהכי
 איך ראה בעצמו דבר דבעל איתא הגרשוני עבודתש5

 לתוך הניחם ובפניו הפדשיות לאותן כתבןדהסופר
 ולימא הנחה על גם דמקפיד משמע ע'יש,הבתים
 כסדרן, הנחה וגם כסדרן כתיבה אי תרווייהודבעינן
 תליא בסדרן בכתיבה דעיקר שם דמסיק ליתא זהואבל

 אהרדי. פ5יגי ובודאי ע"שמי5תא
 בעינן ראש בשל דגם במכילתא דאיתא הא זהולפי
 דע"א בשו"ת מצאתי וכן בהנחה יוקא היינוכסדדז

 דרש"י בתפילין במצא 5יה מספקא ח' סימןהחדשות
 פדשה רהניח תם רבינו כשיטת דמסודר ראשבשל
 לסדר היתר יש אי לשמע קודם שמע אםוהיה

 הם פסולים לרש"י כיון דלמא או כדש"יהפרשיות
 שלא וכנכתב בעלמא כקמיע והוין נדש"י 5סדראין

 בהז ויוצא להחליפם דמוונר לבסוף וממיק דמילשמה
 איך חק' לדבריו קשה ולכאורא עכ"ל, חובתוידי

 הפרשה הוי תם לרבינו כיון שמע על לההליףמותרים
 והיה הג' בפרשה דמצא כשם נימא שמע אם והיההג'
 הכי ולבתד שמע אם והיה מתחילה כתב כן שמעאם
 הכא הכשיר טעם ומאיזה ופסול כסדרן שלא והוישמע
 לשמה שלא דנכתב לדונו סברא דאין משוםרע"א
 דנכתב בפירוש לכוין צריך דאין כיון נראהדיותד
 לכתוב סגי אלא תם דדבינו אי דרש"י תפיליןלקדושת
 תפילין לשם נכתבו והרי תפילין לקדושת דמכויןטתם
 אבל רת"ם או דש"י 5של שיכוין בעינן דלא נהיעכ"5,
 ובאם דאש בשל אף לשימתם כסדרן שיכתוב בעינןהא
 פסו5 ויהא כתב כן שמצא כשם לימא כן אם מסו55או

 דכתב ל"ד סימן מהב"ח שם רע"א שהביאוהראיה
 מדשלחו לרש"י ראיה הביאו והסמ"ג דהמרדכיהא
 שם ומצאו יחזקאל קבר גבו שעל הבימה דנפלהמתם
 5פי דוהים ויש כרש"י טסודרים ישניםתפילין
 גניזה צריך היה דלא נהירא ולא גנזום היודפסולים

 הרי עכ"ל, זה לבית זה מבית הנחתן 5החליףאלא
 דנסדרו תפילין תם כר' הלכה אי בב"חמבואר

 כרש"י_

 לרש"י תם מרבינו בהיפך נמי והכא להחליפם תקנהיש
 הנ"ל. רע"א שלעכ"ל
 הב"ח כדברי בשלמא להדדי דמי לא לע"ראבל
 להח5יפן עכשיו ורוצה כרש"י דנסדרו תפיליןדהיינו
 אם שמע אם והיה ג' בפרשה להניח דהיינו תםכרבינו

 והיה הכי ולבתר שמע מתחילה כסדרן כתב האכן
 דלעולם משום פירש שמעאם

 אמריני
 שמצא כשם

 ,מתחילה כסדרז כתב הא כן אם אותה כתב כןבפרשה
 חששא שום 5יכא להכי שמע אם והיה הבי ולבתדשמע
 דע"א של דילן בספיקא אבל 5החליפן יכולושפיר
 שמע ד' ובפרשה שמע אם והיה ג' בפרשהדמצא
 ולמי אותה כתב כן שמצא כשם אמרינן 5עולםואק
 שמע הכי ולבתר שמע אם והיה כתב מתחילה דלמאזה
 אברהם דהמגן משום ואי ופסול כסדרן שלאוהוי
 לכתוב צריכין ונם לר' אפילו כתב ב' ס"ק ל"דבסימן
 דיניח ךהיינו שמע אם והיה הכי ולבתר שמעמתחילה
 בסצה שמע פרשה ויבתוב חלק שמע אם והיהפרשה
 באמצע שמע אם והיה פרשה יכתיב כך ואחרהקל4
 הכא למיחש ליכא כסדרן שלא משום זה ולפיעכ"ל,
 תם דרבינו תפילין הוי אי אפילו כסדדן כתבדבודאי
 המחצית וכן שרר דהלבושי משום ליתא זהואב5
 כל בכותב מיירי יד בשל כולם פירשו ופ"מהשקל

 בעמק איתא וכן דאש בשל ולא אחד בקלףהפרשיות
 לכותבם וצריך דכתב ל"ב בטימן דהדמ"א הנ"להלכה
 יד בשל להכי ראש אש5 ו5א קאי יד אשל הזהכסדר
 5הקפיד אין דדש"י נתפי5ין ראש ובשל פסולושינה
 פסול ראש בש5 תם לר' אבל כסדרן ש5א ה*תיבהע5

איי4ז4  ,ץ
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 יר בשל רש"י בשל הנ"ל מרברינו לנו היוצאעכ"ל.
 שינה ואם כמררן בעינן להכי אחר בקלף רהויכיון
 להכי הכתיבה על לן איכפית לא ראש בשל אבלפמול
 בעינן לא דהא הלז קושיתינו על רע"א נמי השלא

 ימול בוראי רילן במפיקא ממילא זה ולפיכמדרן
 כרפירשנו. כשר והשאר שמע אם והיה אחדפרשה

 אם והיה דחר הכרתי רילן בספיקא הימבכשעיינתי
 היה לא וגם פרשיות הג' של אחד מכתב הוי לאשמע
 של פרשיות משאר הוי ובודאי פרשיות כשארברוחב
 דיקח כרברינו הוי ובוראי שם הניחום ובמעותהפילין
 ממפקא אכתי אבל הם כשרים פרשיות ושארהשינוי

 מי פרשיות חמש עם שנים כמה תפילין הניח רהאלן
 רעבר תפילין מצות קיים לא הנ"ל השנים רכלנימא
 או פרשיות חמשה עם תפילין רהניח תומיף בלעל

 תפילין. מצות וקיים בזה תומיף בל על עבר דלא,דלמא
 לחוריה האי ר"ה פ"ח דף במנהררין רש"יהנה
 והראוי השאר עם חיבור אינו נקשר רלא כיוןקאי

 זה ולפי עכ"ל, שאינו כמי והעודף המצוה היאלטצוה
 ולא אחר קלף על נכתבו רלא דכיון רילןבמפיקא
 ואטר"נן תיסיף בל על עבר לא הא להרדינקשרו
 המ"ז אבל המצוה וקיים שאינו כמו הוי העורףרפרשה
 צ' רף עירובין מגמ' לרש"י מקשה ל"ד מימןאו"ח
 דוקא תירץ מלך ומעדני סאי לחודיה האי אמרינןדלא
 כרי קאי לחודיה האי מברא הך אמרינן ממרא זקןגבי
 האי מברא להך ליתא בעלמא אבל ממרא זקן יהאשלא

 השיג והט"ז תומיף בל על להכי ועבר קאילחוריה
 לעולם מדאורייתא בהכי .הוי דהחילוק אלאעליו

 בל על עבר ולא קאי לחודיה האי מברא הךאמרינן
 ולא תומיף בל על עובר לעולם מדרבנן אבלתומיף
 דילן בטפיקא זה ולפי עכ"ל, קאי להודיה האיאטרינן
 ררבוותא בפלוגתא תליא לא אי תפילין למצות קייםאי

 תפילין למצות התורה מן אפילו קיים לא מלךלמעדני
 קיים התורה מן להמ"1 אבל תומיף בל על דעברמשום
 תפילין. למצות קיימ לא מדרבנן אלא תפ1לי;למצות

 חילוק ריש רעתו ל מ"ק שם אברהם המגןאבל
 ובאופן קאי לחודיה האי אמרינן אחרת פרשהבכתב
 מתפילין פרשה עור בכתב אבל רמנהררין גמ' מייריזה
 תוסיף בל על ועבר אלא קאי לחוריה האי אמרינןלא

 הגמ' תירץ דלא הא הק' לדבריו פירש השקלומחצית
 והתם מתפילין פרשה עור בכתב רמייריבסנהררין

 הגם הרשב"א בשם ותירץ תומיף בל על עברהא
 כיון יצא מצוה ידי מקום מכל תומיף בל עלדעבר
 לגורע ליתא הא ריצא וכיון גורע הומיף אםרבעינן
 רהיכי משמע תמרים כפת מדברי אבל ממיקולבמוף
 יצא לא מצוה ירי אף מתפילין אחת פרשהדהומיף
 משום רצועות שאני לתרץ הרא"ש רהוצרךוהא
 משום אחרת כפרשה רהוי ליה תיפק ע"ש,רפטולים
 מררבנן אבל ליכא תומיף רבל נהי כתב משנהרהמגיר
 ולכן תורה מאימור מיירי ובמנהררין אסורמיהא
 שיתכוין לומר הראש הוצרך דרבנן לאימורי אףלצאת
 עור דמצא דילן במפיקא זה ולפי עכ"ל, כרצועותשהם
 הא אברהם מגן לשימות כן אם שמע אם והיהפרשה
 קאי לחוריה האי אמרינן ולא ופמול תימיף לבלעבר

 תליא תפילין למצות קיים אי דילן שנייהובמפיקא
 הגם לו רסבירא להרשב"א ררבוותא בפלונתאנמי
 תפילין למצות קיים מקום מכל תומיף לבלרעבר

 קיים לא כן תומיף לבל שעבר כשם תמריםולהכפות
 תפילין.לטצות
 המגן על השיג ג' מ"ק שם אברהם האשלאבל
 לא חיברן ולא ממש אחרת פרשה בין רחילקאברהם
 ראזי מתפילין חמשה פרשה להניח תומיף לבלעבר
 למה כן אם תוסיף לבל עבר נמי יחד חיברן לא אםאף
 אחרת פרשה בהומיף דמיירי במנהררין הגמ' אוקילא

 בין מחלק להכי תומיף לבל עבר הא דאזימתפילין
 מתפילין דהוי בין תומי4 לבל עבר רלא אהתפרשה
 לבל עבר אזי תפילין זונות לשני דברים משאראו

 עבר לא זה ולפי עכ"ל, יחד חיברן לא אם אףתומיף
 פרשה אם כי הוי רלא כיון דילן במפיקא תומיףלבל

אחת
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 תרי ניקרא חמשה הויין חרשיכם ובראשי תריהויין
 משלשה פרות בפרשה מתחילין אין מהנך וחר.מהכא
 והובא הרשן התרומות הוציא רילן מגמ' וכו'פמוקים
 ב' רק שאינה רפרשה קל"ח סימן ברמ"א הק'רבריו
 ופירש שם ולהפסיק בתחלה לשייר מותרפמוקים
 אתן ואני כררכו קצרה בלשון וכתב כוונתוהגר"א
 ארבעה רניקרי נימא אי הגמ' מרפריך לפירושופירש
 חרשיכם ובראשי תרי השבת וביום שבעה להופשו
 רהויין השבת מיום פריך רלמה ליה תיפוק וכו'חמשה
 ויום אצל למיים אין הכי בלאו הלא פמוקיםשבעה
 וביום פמוקים מג' פחות בפ' משיירין אין דהאהשבת
 כיון כרחך ועל פמוקים שני אלא הוי לא האהשבת
 מצר פריך ולהכי בה למיים מותר שלומה פרשהרהוי
 ראיה איזה לו קשה אברהם המגן אבל ע"ש, רליתאאחר
 חורש רראש שם במגילה כתבו רתום' השבתמיום
 ופירש לעולם ידוע רהרבר השבת ויום משוםשאני

 שני תירצו שם במנילה דתום' שרר לבושיכוונתיה
 הפרשיות שאלו רק תירץ רהמרדכי תירץ חרתירוצים
 שירוע הוסיפו ותום' התחלתן טקום לעולםירועות
 (כ5 קוראים פכוקים כמה לעולם הקריאה סרראפילו
 רליכא פירש לחשוב להם יש וגם תירצו ועור וכי'אחר
 הארבעה שיראו ראותן משום הנבנסין חששבהא

 רהשלישי הוכחה להם יהיה חרשיכם מראשימתחיל
 וקראו קמצו למה כן לא ראם השבת וביום קורםהתחיל
 וכו' פמוקים חמשה ולרביעי פמוקים שני רקלשלישי
 דאין הא רבר של רטעמו משום לפירושו פירשע"ש,

 טעמים שני יש פמוקים מג' פחות בפרשהטפסיקין
 יאמרו שלא היוצאים משום וחרא הנכנמים טפניחרא
 לעולם שירוע כיון אבל פמוקים שני אלא קרארלא

 ליכא הא כן אם אהד לכל חודש מראש הקריאהסדי
 ולבסוף היוצאים משום ולא הנכנסים משום לאחשש
 מהני ררוקא אברהם דמגן אליבא שרד הלבושיפירש
 יא לעולם ידוע , מעם דעל להפסיק שרי טעמיםתרי

 זה ולפי שלהם השני תירוץ בצירוף אלאסמכינן

 דמשטע התום' מרברי הרשן תרוטת של הריןנסתר
 השני התירוץ לחשוב להם יש וגם -לעולם רירועהנך
 מג' פחות בפרשה להפסיק אין הכי בלאו אבלשלהם
 דפ' ובנות בנים ויולר דילן בספיקא זה ולפיפמוקים

 הקריאה מרר לעולם ידוע ראינו הפקורים בפרשה אונח
 בהם. להפסיק איןבודאי

 הרשן תרומות שכתב רמה שם פירש זהבהמשבצות
 כתב שם ולהפטיק פמוקים ב' בפרשה לשיירדרשאי
 לקרות הא שרי לשייר רוקא תכ"ג סימן חרשהפרי

 מגילה מתום' משמע ושכן רשאי אין פמוקים 'ב'הפרשה
 חשש יותר ריוצאים הגם מתחילין אין ר"ההנ"ל

 בפרשה גמר לא רלמה הוכחה יש כאן אבלמהנכנמים
 קורא דהשלישי חורש מראש לו קשה ולזההקודמת

 רוקא לקרות צריך דרביעי ותירץ השכת ויום כןנם
 ר' הגאון הרב ידירי כוונתיה לי ופירש היוםבחובת
 רב הוא וכעת לואיס מסאנט הרב אבראמאוויץדובער
 'של הפרשה קורם בתחלה לשייר רוקא הק'בארצינו

 שני של הפרשה לקרות אבל רשרי הוא פמוקיםשני
 שיבואו רהנכנסין משום אסור לה הקורמת עםפמוקים
 זה שקורא יאמרו פמוקים שני של הקריאהבאמצע

 לרבריו ראיה והביא לחור פמוקים שני אם כי קראלא
 שהדבר השבת ויום על שתירצו הלז התום'מרברי
 במקום אבל משמע וכו' לחשוב להם יש וגם לעולםירוע
 עם פמוקים שני של פרשה לקרות רשאין אינ!אהר

 חשש יותר הוי ביוצאים הא לו קשה ולזה לההקורמת
 שני של הפרשה קורם להפסיק ובהקלנומהנכנמים
 כן גם נקל לא למה יוצאים חשש יש דאזפמוקים
 משום רק חשש אין ראזי הקודמת עם פמוקים ב'לקרות

 קצת להנכנם יש מקום מכל רקיל הגם ותירץהנכנמים
 מטעם פסוקים שני רק קראו דבהפסיקו לחשודהוכחה
 עכ"ל הקודמת בפרשה גמר לא למה הנכנםשיאמר
 קורס להפסיק רמותרין כהרמ"א הוי אי אפילו זהולפי

 פרשה מתחלה לקרות אבל פמוקים שני שלהפרשה
 פסוקים ב' של בפרשה נמי ולשייר פמוקים ב'של

יעשות
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 טעמא דהאיכא אמור בודאי פעמים איזה כןו5עשות

 חודש רראש לפרשה דמי ולא והיוצאיםדהנכנמים
 שם. התום' כדפירשו לכל ידועדהדבר

 שם הרא"ש על נתנאל בקרבן פלא רברוראיתי
 הדשן תרומית על אברהם דהמגן לקושיתו צ'ס"ק
 כתירץ לעיקר לו מבירא הדשן דהתדומת תירץהנ"ל
 רהרבר ראשון תירץ רעל הנ"ל מגילה דהתום'השני
 פמוקים ב' רישיירו תיקנו לא למה קשה כן אםירוע
 להאי דליתא כרחך ועל לעולם ידוע והוי הפרשהקודם

 אברהם במגן היטב עיין לא באמת אב5 עכ"ל,תירוצה
 דליתא לעיקר דהוכיח שרד בלבושי איתא שלויהביאור
 אלא תום' של תידוץ בחד אפילו לן דדי הדשןכהרומת
 להדדי צריכין תום' של תירוצים דשני הויהעיקר
 תירוץ פי על שפומק מה הדשז הרומות של הדיןונסתר

 מוע*ל אינו 5בר יאשון תירוץ דבאמת תום' שלראשון
 ליתא הא זה ולפי תום' של שני לתירוץ נמי צריכיןאלא
 אברהם. להמגן קושיאשום

 והשיג ופירש או"ח ע5 רע"א בחי' כן אחריודאיתי
 ולא אחרון הוא העולה באם שדעתו אברהם המגןעל

 וליתא הפרשה אחר פמוקים ב' למיים דמותר עודיקראו
 כשקורא?ם הקריאה באמצע לנכנמים חשש ישדהא
 מתחלת לקרות התחיל דממתמא וימברו בפרשהאותם
 דאין הכריע הק' דעתו באחרון אפילו הרי ע"שהפדשה
 למיהה אין בודאי הקריאה באמצע שכן מכללמיים
 הפסודים בפרשה אי נח מפרשה ובנות בניםבויולד
 פה תרנ"ג תולדות לם' ג' יום ובעה"ח בהן למייםראין
 רומיא מאדץ 5אוו ינאם טער יעקא מפלך אמילעוומקק
 החופ"ק. שאחעט' ידידיה נאם זאתכל

 ה,סימן

 וקדשתו למ"ע וליוזא כהן במקום לישראל לקרווז מותרין אי העליות דמוכריןבמקדמות
 לומר ת'מצא אם לכהן דוקא לקרות לעולם ומחויבין וקדשוע למ"ע איתא לעולם דלטאאו

 בזה לדוכן עולה כהן שאין במקוטות לן מממקא אכתי דוקא לכהן לקרורנ מחויביןדלעולם
 חבירו ישראל ש מעלה שום להם ואין כהן בטקום לישראל וקוראין דקדשרצ מ"ע.במלו

 וקדשתו. הם"ע בזה בטלו לא דלמאאו

 ובבהרצ~ט
 למכור בנהגו אפילו ו' מימן ציון שיבת השו"תהנ
 בוריה מנהג הוי הכהונה על משגיחים דאינםהעליות

 ע"ש, עליו משגיחים ואינם בישראל כזאת תהאלא
 דאמור נמי להלכה ממיק כ"ד מימן מופר ההתםוכן

 המצות שטוכרין במקום אף כהן במקום לקדותלישדאל

 הלבוש בשם קל"ו מימן אברהם המגן דכתבדהא
 רק שירצה למי לקרות יכו5 מצות שמוכריןבמקום

 מלקרות שם מיירי לא ע"ש כבודו לפי אחד כלשיקרא
 מכובר לאדם יקיא שלא אלא כהן במקוםלישראל
 לא נמי מופר החתם כתב וממהדי"ק עכ"ל,באחרונה

הוי
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 שבת על קבוע מנהנ, דהיה מיירי דהתם ראיה שוםהוי
 מ"ע לבטל יכולים אינם הכי בלאו אבל לחודבראשית
 בעיר שאת ביתר כ"ה בסימן נמי כתב וכןחדשתו
 לידי בא כך ידי ועל אחד כהן אם כי שם היהולא

 הוצאה לו ליתן מדעתו לפייסו יכולין באם פסקמח5וקת
 אין כרחך על דעתו על להעבירו אבל טוב הכנסהאי
 תפארת לם' בהשממה עוד ועיין עכ"5, כן לעשות5נו

 עיין וגם חיים תוספת הם' ע5 שם שהשגתי מהשאול
 מענין בעה"י שם שחי' מה נ"ג סימן ידידיה ביתבם'
 דוקא לכהן 5קרות דמחויבין מבואר הנך מכל הריזה
 העליות. במוכריןאף

 להלכה מסיק כ"ג סימן סופר בחתן ראיתיאבל
 דרכי משום אלא קודם חכם תלמיד הכי ב5אורווא
 הדי: כעיקר לעשות נכון לקונסו דראוי כפיונושא שאיני בכהן אבל ראשון כהן קורא רלעולם תיקנושלום
 שמוכרין במקום וגם כהן במקום חכם תלטיד5קרות
 ליתא גוונא האי דבכי דיעות הרבה ואיכאהעליות
 עשה מצות חל ולא העליות קנה דהוא וקדשתולמ"ע
 לקרות החיוב אז גברי ז' כשקודין הקהל על אלאש,
 דילן הספיקות כל נפשט הא זה ולפי ע"ש דאשון5כהן
 כתב איך דבר ראשית כן לומר בעיני גדול פלאאבל

 למצות ליתא העליות במוכרין דיעות הרבהדאיכא
 לעיל פירשנו הלא הנ"ל הפומקים הלא וקדשתועשה
 בראשית משבת אם כי מיירי דלא אברהם 1(מגןבשם

 מנהנ דהוי עלה וכתב הנ"ל ציון בשיבתכדאיתא
 ואדרבא סופר החתם וכן בישראל כזאת תהא ולאבורית
 תשובה קבלתי וכן כן פוסק דיהא ספד בשום מצאנו5א

 עלי וכתב זצ"ל אלחנן יצחק ר' הגאון הרבמאדמו"ר
 במ"ע לזלזל כלל ויכו5ים רשאים שאינם הלשוןבזה

 5קרות מחויבין אלא העליות מכירות ידי עלוקדשתו
 עכ"ל. דוקא לכהן5תורה
 להשיבת ברורה ראיה להביא לע"ד לי נראהאב5
 איסור איכא נמי העליות במוכרין אפי5ו ודעמוציון

 ובגיטין בשוין ד"ה כ"ח דף מגילה מתום'וקדשתו
 דלא דאמר פרידא מר' 5הו דקשה דאפי5ו ד"הנ"מ
 כתיב והא רבותא מאי להו וקשה כהן לפניברך

 ותירצו דאשון לברך שבקדושה דבר לכלוקדשתו
 היה לא הכי יאפי5ו שוין דוקא לאו הגמ' דאמרדשוין
 דמיירי תירץ ועוד כהן לפני לקדות פרידה ד'ריצה
 בשני גם פרידא ור' וקדשתו 5יתא דאזי וחמישיבשגי
 הק' מדבריהם משמע ע"ש כהן לפני קרא 5אוחמישי
 דוקא אלא לאשכוחיה מצי לא מוב ויום בשבתאבל
 הא סופד חתן כשיטת נימא ואי להדדי שויםבאינם
 5פני ברכחי לא מעולם דאמר כפשומיה למימרמצינו
 דאזי העליות במכרו דהיינו נעב ויום שבת על וקאיכהן

 כהן לפני ברך לא הכי אפילו ליתא הא וסדשתומשום
 קדושת משום אהרן של לזרע כבוד 5חלוק רצהאלא
 במוכרין דאף מינה שמע הכי תירצו ומדלאהשבמ
 לתרץ צריכין להכי וקדשתו איכא נמיהעליות

 סליקנא ובהא נחיתנא בהא ולכן הלזתירוצייהו
 במקום ישראל 5תורה ולקרות העליות למכורדאסודין
כהן.

 נימא מי עומדת במקומה דילן שניה ספיקאאבל
 ומצינו וקדשתו למ"ע במל הא לדוכן עולה שאינהכיון

 לע"ד ונ"ל לא אי כזו כהן במקום לישראללקרות
 אביי דפריך שם גימין במם' דאיתא מהא ראיהלהביא
 ולמה 5כדמר אביי ותירץ הוא דאורייתא שלוסדרכי
 גודאי לדוכן עולה שאינו בכהן בפשימות תירץלא

 לכהן כבוד לעשות נימי דהיכי גביה ליתאוקדשתו
 דרכי משום הכי אפי5ו לישראל מ5ברך מ"עדעובר
 ומדלא 5ישראל קודם נמי כזו כהן דיברך תיקנושלום
 משום אפילו כזו כהן באמת מינה שמע הכי הגמ'תירץ
 5ישרא5 שפיר וקוראין כבוד לחלוק אין נמי שלוםדרכי
 לפ"ק תרם"ג תולדות לם' ג' יום ובעה"ח כהן,במקום
 ידידיה שאו5 דוסיא בארץ קאוונא מפלך קארקלאןפה

 החופ"ק.שאחעמ
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 עשר שנים ובנביא לנביא מנביא מדלגין אין כ"ד דף במנילה דאיתא הא'נמתפקתי
 הא להבין וצריכין ע'ש למפרע ופירש"י לתחילתם הספר מסוף ידלג שלא ובלבד13דלגיו
 עשר בשנים הוי ופירושו עשר שנים על דוקא קאי אי לטפרע ידלג שלא ובלבדדאמר
 שנים בנביא גם למפרע אבל למפרע הוי דלא היכי היינו לנביא מנביא לדלג שהותרמה
 למפרע גם לדלג שרי עשר טתרי גופו בנביא אבל לנביא מנביא מדלגין אין נכרעשר
 אד ב:יניהם החילוק הוי ובזה למפרע טדלגין אין אחד בנביא אף נביאים בשאראבל
 מתרי גופו מיא ש אפילו הנביאים כל על קאי למפרע ידלג שלא ובלבד דאמר האדלמא
 מדלגין אין נביאים בשאר בהא . הוי ביניהם וההילוק למפרע לדלג אסור נמיעשר
 שרי לקמן אבל מדלגין אין למפרע דוקא עשר תרי ובנביא לקמן על אפילו לנביאסגביא

תשובה
 רהכסף איתא ר' ס"ס קמ"ר בסימן אברהםהמגן
 לתחלתו הספר מסוף ירלג שלא ובלבר פירשמשנה
 למפרע לנביא מנביא ירלג לא עשר תרי בנביארהיינו
 מפופו מרלג אחר בנביא אבל לזה זה ממוכים הםאפילו
 רגם עיון וצריך נביאים אשאר רהוי מירילתחלתו
 בהגמ"נ הוא וכן למפרע לקרות אסור נביאיםבשאר
 לקרוח מותר א' בפרשה בנביא לו רסבירא לומרויש

 ירלג שלא ובלבר ראמר הא הקשה שרר ולבושילמפרע
 מותי אחת בפרשה אלא הנביאים כל ע5 קאילמפרע
 עשר בתרי לנביא מנביא ווא ביניהם יש חילוקאיזה
 אסור הנביאים בכל נוונא האי ובכי הוא פרשה חרלאו
 אסכו נביאים ובשאר עשר אתרי קאי ובלבר האיואי
 בחר הא ביניהם יש חילוק מאי כן אם פרשיותבשני
 אסור בתרווייהו פרשיות ובשני שרי בתרווייהופרשה
 שכתב דמה עשו תרי על קאי לעולם בלבר תירץולזה
 בכל אסור ענינים לשני אב אחר ענין היינופרשה

 מגן רברי רמפרש אברהם באשל נמי ועייןהנביאים
 לקרות מותר אחר בנביא אחר בענין הנ"לאברהם
 אחד ובענין עשר בתרי אפילו לנביא ומנביאלמפרע

 תרי בין הוי והחילוק למפרע לקרות אסור הכיאפילו
 רבשאר לקמן לרלג מותרין או נביאים לשארעשר

 מנביא מרלגין לקמן עשר ובתרי מר5גין איןנביאים
 אחר בנביא איתא ב' ס"ק זהב ובמשבצותלנביא
 מנביא רמרלגין עשר ובתרי למפרע אפילומרלגין
 אפילו כתב חרש והפרי למפרע מרלגין איןלנביא
 והא מרלגין אין למפרע לנביא מנביא אחרבענין

 כלל מרלגין אין נביאים ובשאר עשר בתרירמרלגין
 ו5יח הם רקצרים שאני עשר בתרי ותירע לנביאמנביא
 עכ"ל. כך כלשהייה

 לכולי נביאים בשאר הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 הביח אבל לקמן אף לנביא מנביא מרלגין איןעלמא
 בביח חתן בשיש נוהגין למה המור על לו קשהיוסף

 משוש פמוקים ג' או שנים הפטרה אחר לומרהכנסת
 נוהגין ראשון לביום בשבת חורש ראש וכשאירעאשיש
 ואחרון ראשון פסוס לומר הפמרה וקורם הפטרהאחר

 מרלגים הם והרי חורש מחר יהונתן לו ויאמרמהפמרה
 דאין רטעמא המנהנ לישב כתב ובת"ה לנביאמנביא
 בשעה בשהיקה יעמרו שלא הציבור כבור משוםמדלגין

שבוללין
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 רק הוי זל וקפירא אחרת לפרשה זו מפרשהשגוללין
 אבל תורה כמפר בגליון כתובין היו רמפריהםבימיהם
 לממן ויבול: מיוחר בקונמרם בתוב:ם רהפמרתלרירן
 ברילוג חשש אין שירצה הפמרה איזה מהרשימצא
 קוראין ראנו לרירן זה ולפי עב'(ל, לנביאטנביא

 לבתר תורה כמפר בגליון העשוי בנניא נמילמפמיר
 ולפי ארם חיי כם' וכן רב במעשה ועיין הגר"ארתק!
 יהא ואלא עומרת, במקומה יומף בית של קושיתוזה

 ולא הבנמת בבית שיש לחתן אשיש שוש לקרותאמור
 ביום חורש ראש רהוי היבי חורש ממחרהפמוקים

 רהא שפיר שלהם המנהג הוי להמפררים בשלמאא'
 במפר בגייון העשוי בנביא קוראין איןבהמפררים

 לרירן אב5 במנהגם שפיר להפמיר יכולין להביתורה
 בגליון רעשוי כיון תורה למפר ממש רמי רהאקשה
 טעמא רעיקר לבמוף ממיק יוסף הבית הנה תורהכספר
 שאין בסקומות להכי המתרגם משום הוי מרלגיןראין
 מקום בשום מתרגמין דאין לרירן כמו לתרגםנוהגים
 הוי מעמא רעיקר מרלגין לאין חיישינן לאבציבור
 אין הגמ' ראמר והא השומעים דעת מירוףמשום
  ע"ש. בצבור שמתרגמין במקומות מיירימרלגין
 הוי רמהפמיר שובה שבת מהפמרת שפיר אתי זהולפי

 אל מי מיבה קוראין אנו הבי ולבתר י"רמהושע
 קוראין אנו הכי ולבתר י"ח פמוק ז' קאפיטלכמוך
 פמקינן אנן והא קשה בן אם כ"ז ער י"א פמוק ב'יואל
 אנן והבא לנביא מנביא מרלגין אין עשר בתריאף

 ראנן וביון יואל בתר הוי מיכה רהא למפרעמרלגין
 אם תורה כמפר בגליון העשוי בנביא למפמירקרינן
 איך קשה כן אם למפרע רקוראין ממש הוי האכן

 ענינה חר רהוי למימר ליכא והא לנביא מנביאמרלגין
 עשר בתרי למפרע אף רמרלגין להיות יכלל עניןובחר
 הנ"ל שרר רלבושי ליתא זהו אבל לנביא, מנביאאף

 לנביא מנניא עשר אתרי קאי אברהם רהמגןפירש
 ענינים בשני אבל מותר אחד מענין מרברים הםאפילו
 חזינן הרי ע"ש עשר בתרי אף הנביאים בכלאמרינן

 למפרע לרלג אסור עשר ובתרי אחר בעניןאפילו
--- 

.-
 שפיר אתי הא רפירשנו מאי לפי אבל. לנביאמנביא
 מנביא לדלג מותר מקום בשום מתרגמין איןרעכשיו
 כרפ(רשנו. . לחבירואחר

 בקרעמינגען בהיותי למעשה הלכה ראיתנבאמת
 הרב שם רהיה ליפקין ליב אריה ר' הצריס הגאטוהרב

 לשבת מפמיר בעצמו לקדות ימיו .גג ונהגהגאב"ר
.,. 

 נתן וה' כך ואחר מהושע שובה מתחילה קראשובה
 אם בה ומיים ממיבה במוך אל מי ואמר.כך מיואלובו'
 להש"י תהלה מצאתי זאת אחר במררן ממש הוי האבן

 שובה בשבת מ' מ"ק תר"ב מימן אפרים:בממה
 משם ומרלגין ישראל שובה הושע בנביאמפמירין
 ולא ער ובו' בציון שופר תקעו וקורין יואללנביא
 א5 מי במיכה עור מומיפין ויש לעולם עמייבושו
 במיבה קוראין אם בהריא חזינן הרי ע"ש וכו'כמוך
 משום במיכה מומיפין ויש ראמר לבמוף אותהקוראין
 כמו ולא במררן שיהא משום כרחך על מעםאיזה

 באמצע.בין הוי מיבה רפסוקי שלנו בחומשיןשנרפם
 בתומש גם שמצאתי הגם הוי מעות אלא ליואלהושע

 אי לומר. אנו צריבין מעמים משני אחר כןמלבי"מ
 לעולט אי לבמוף מיבה לקרות צריבין אלא בטעותרהוי

 מרלגין לאין חוששין אנו ואין באמצע מיכהקוראין
 יה ולפי מקום בשום מתרגמין אין רעבשיומשום
 כיון לע"ר נראה מקום מכל לנביא מנביא לרלגיכולין
 מיכה קורין היו בוראי אזי מתרגמין רהיו חז"ללרעת
 מיכה ולקרות חז"5 רברי לקיים מפי ' עריפאבאמצע
 כן. לקרות נוהג אני וכןללמוף
 על ררישה הפרישה קושית מתורץ יהא זהולפי
 למפרע יקרא שלא אלו רינים שני השמימ למההטור
 עשר שנים של ובנביא' לנביא מנביא לרלג ש5אועור
 רעיקר הלז יומף הבית ש5 לתירוצו אבל ע"שטותר
 עכשיו אבל התורגמן משום הוי מרלגין אין שלמעמא
 מרלגין לאין חיישינן לא מקום בשום מתרנמיןשאין
 ינו היוצא. מהלכה המור השמימ להכי למימרטצינו

א..
 ע,ש
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 מצינו מתרגמין אנו דאין דין פי ע5 הנ"ל דברינומכל
 דגמ' לדינא לחוש שרוצה מי אלא לנביא מנביאלדלג
 5הכי עשר בתרי אף 5נביא מנביא ידלג לאאזי

 אותן ולא אשיש שוש 5חתן מפמידין אינםבאשכנזים
 שובה בשבת לתקן ראוי וכן חודש מחר שלהפסוקים
 קוראין דאין במפדדים אבל לבסוף מיכה לנביא5קרות
 והכל הנ"ל הפמוקים 5קרות יכולין אזיבנב*א

 לעיל.כרפירשנו
 מגילה נתנאל בקרבן פלא דבדי דאיתי להכיאדאתן

 הספר מסוף ירלג שלא ובלבד ד"ה ז' ס"ק ג'פרק

 כן ראם לתחלתו עשר תרי מסוף לפרש איןלתחלתו
 שיפסוק בכדי דהיינו לא נמי לסופו מתחלתואפילו

 לא כלל כלל תחלתו לצד הספר מסוף א5אהמתורגמן
 דברי משנה להכסף ואשתמימתיה ע' דף יומאתום'
 היטב עיין 5א כת"ר במחי5ת אבל עכ"ל, אלותום'
 ד"ה י"ג ס"ק תפלה הלכות י"ב בפרק משנהבכסף
 טיוטא התום' בשם התום' דביי כל שם הביאומדלנ
 תרם"ב תולדות 5ם' ה' עה"ח באתי ולזההנ"ל,
 רוטיא. בארץ קאוונא מפלך קארקלאן פהלפ"ק

 החופ"ק. שאושעט, ידידיהשאדל

 הכנלת בית שרוב איך קהלת*נו מאנשינשאלחי
 אחד כל אלא מזדח לצד מתפללין אינםמקהלונינו

 או דרום 5צר וזה מערב לצכ זה לעצמו במהבונה
 לצר מתפללין כנסיות בתי מעשרה אחד ואולילצפון
 לעמוד יפה מקום להם שאין שאומרימ מפנימזרח
 הארון שעומרים המקום בזון ולכן הקודשהאדון
 עומד הקורש שהארון ובעת יתפללו הצד לזההקורש
 לצד ולא הקורש הארון כננר יתפל5ו שם מערבלצד
 דאנו גדול סמק 5נו יש שלנו הכנסת בבית אבלמזרח

 חדר שם יש נשים בעזרת ולמעלה צפון לצרמתפללין
 הארון שם וקבעו השבוע ימות כל יתפ5לו ושםקמן

 חודש ראש כמו פעמים כמה ויארע מזרח לצדהקודש
 הן אחת בבת דמתפללין וכדומה המועד וחולוחנוכה
 כן גם ורואין הכנסה בבית לממה והןלמעלה

 דמתפלליןיארע ולפעמים אלו אתאלו
 צפון לצר מתפללין אלו אחת בבת עשרה שמונהתפלת
 בחרר המתפללין רהיינו מזרח לצד מתפלליןואלו
 תפלת יתפללו ולממה מוסף תפלת יתפללוהקמן
 שא5ו ולכן רשויות כשתי ה"ו ומיחזי איפכאשחרית
 הארון נם לעמוד צריכין אי הק' בתורתינו הרלממני
 יכולין דלמא או צפון לצד הקטן בחרר למעלההקורש
 להתפלל ררשאין לומר תמצא ואם מזרח לצדלהתפלל
 בתפלתו יחיר ינהוג איך לן מספקא אכתי מזרחלצד
 עצמו בפני שחרית תפלת ומתפלל התפלה לבסוףשבא
 יעמוד איך מוסף תפלת לממה יתפללו והקהלממעלה
 מתפלל אינו הא מזדח לצד יתפ5ל אם עשרהשמונה
 הא צפון לצד וכשיתפללל בו מתפללין שהקהללצד
 הקודש. הארון לצד מתפללאינו

 ובהתש
 אפיה מהרר אי אב5 כנישתא לבי אפיה מהדר דלא המתפל5 כ5 הונא רב אמר ו' רף ברכותבמם'
 אחורי מצלי דקא נברא ההוא בה 5ן לית כנישתא לבי א5א אביי אמד וכו' רשע נקרא הכנסת ביתאחורי

ילא
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 אליהו חלף כנישתא לבי אפיה מהרר ו5א כנישתאבי

 קיימת בר כרו ליה אמר כטייעא ליה אירמיחזייה
 די5ן בגמ' הגירסא הוא כן וקטליה ספמרא ש5ףמרך

 מקדש מעין במזרח היו הכנסת בית פתחי כ5יפירש"י
 והמתפ55 5מזרח ואחוריהם 5מערב פניהםומשכן
 הכנסת לבית פניו מחזיר ואינו "כנסת ביתאחורי
 דרב והא לפניו טתפ55ין שהצבוד במי ככופרנראה
 כנישתא לכי אפיה מהדר בר5א אביי לה טוקיהינא
 במזרח העם אחוריה שהוא מי פירשו ותום'עכ"5
 אפיה מהרר ולא אמר ולהכי למערב משתחויםוהעם
 למערב 5התפל5 מנהגם שהיה הם ורוקא כנישתאלבי
 ארץ ש5 במערבו שאנו 5מזרח מתפל5ים אנואבל

 יתפרש מערב לצד 5הם שפירש כמו ונראה וכו'ישראל
 פייש הלכות בחירושי ומהרש"א עכ"ל מזרח 5צד5נו

 פידש'י 5פי אבל ברש"י אחרת גירסא 5הם היהידתום'
 5מערב פניהם ומשכן מקדש מעין רפירשרלפניגו
 של כפירושו כן גם דפירש"י נראה וכו'ואחוריהם
 ש5 בכוונתו אחר פידוש פירש יונה ורבינו-התום'
 וכו' המתפלל כל ד"ה אגרות ובחירושי עכ"ל,רש"י
 אהרת לרוה שמתפ5ל כיון זו דחששא התום'לפירש

 מאי וקשה אשרי בהג' הוא וכן העם כלשמתפללין
 הוא אם גם הא וכו' העם אחורי שהוא מיקאמרי
 כך על לחוש יש אחר לרוח ומתפלל הכנמתבבית
 בתום' ועיין אחר ולרוח מבחוץ בעי רתרתי לומר1יש
 נמי הכי דאין לשיטתם נראה היה דבריהם ולולאר"י
 פירושו והכי כך ע5 לחוש יש נמי הכנסת ביתבתוך
 בבית שעומר היינו הכנסת בית אחורי המתפ5לכל

 וסביב כו מתפ55ין שהכ5 אחרת 5רוח הוי ופניוהכנסת
 5בית מבחוץ סביב היינו 5או דמייתי יתהלכוןרשעים
 כ5 שמתפללין אחרת 5רוח פניו דממבב א5אהכנסת
 דף בתרא בבא בטם' ראיתא מהא תקשי 5א והאהעם

 לומר דיש יצפין ולהעשיך ידרים להחכים הרוצהכ"ה
 א5א אמר לא דהתם ועוד בביתו יחיר רמתפללהיינו
 נ5 שמתפ5לין ממה היפך המתפ55 אבל קצת5צדד
 עכ"5. אמורהעם

 בהרוצה רמהרש"א פירושים שני 5נו יש זהולפי
 של ופירושו בביתו דוקא הוי פירוש לחרשיחכים
 ועוד ממש ידרים פירושי הוי'ידרים
 אמור ממש5הצפין אולהררים.פירש
 קצת 5צדד אלא הכנמת לבית ביתו בין חילוקואין
 הכי וב5או הכנמת בבית בין בביתו בין דשריהוא
 מהרש"א 5פירש אנן ניחזי ועכשיו בביתו אפילואמור
 5בית מהוץ שיתפ55 אי בעינן דתרתי התום'5שיטת
 בו מתפל5ין שהקהל אחרת 5דוה שיתפ5ל וגםהכנסת
 מפיקא הא כז אם שרי הכי בלאו אבל דאמורהוא
 עצמו בפני המתפלל דיחיד נפשטא הא רילןשנייה
.יכול

 להתפלי
 מתפללין 5מטה הקהל הגם מזרח 5צד

 אב5 כחוץ ו5א הכנמת בבית רמתפלל כיון צפוןלצר
 וגם רש"י 5שיטות עומדת במקומה די5ן מפיקאאכתי

 דמסתפינא ו5ולא שם ראמר דמהרש"א'5פירושו
 הכנפת בבית גם דלפירושו חדש פורוש שםדמפרש
 מתפ5לין דהעם אחר 5צד להתפל5 אסור נטיגופו
 עומדת. במקומה רילן מפיקאואכתי
 כ5 ד"ה הרא"ש על כ"ג מ"ק חמודותרברי
 הפירושים שני שם הביא הכנסת בית אחוריהמתפל5

 כרברי 5החמיר דיש כתב והגמ' ותום', רש"ישל
 5מערכ אי למזרח הכנמת לבית חוץ והעומדיןשניהם
 כדובר הוי כן ראם 5מערב או 5מזרח פניו יהפוךא5

 לדרום או 5צפון פניו יהפוך אי אלא מהפירושיםלאחד
 אין 5מעדב ופניו 5טזרח בעומד אלא ע5יו השיגו5זה
 כתב יומף ובית 5תום' ו5א לרש"י לא אימורכאן

 במזרח דבעזרות דעתו האי רב בשם חייםואדחות
 אי נפשך דממה דרום או צפון 5צר א5א להתפללאמוד
 ישראל לארץ אהוריו אי הכנמת לביתאחוריו

סשטע
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 להתמלל יכול למזרח ופניו שבמערב בעזרותמשמע
 לרש"י במזרח בעזרות כן שאין מה עלמאלכולי
 הכנמת דבית אחוריו ולר"י אסור ישראל לארץאחוריו
 למזרח מניו והופך דבמערב כתב ורמ"י אמור ונמיהוי

 שיכנום טוב הוא שלעולם הרחק בשעת להתמללטותר
 5צמוז בחוץ בעומד כתב יונה ורבינו וכו' הכנמת5בית
 והוא בפנים שכולם מפני רשע נמי נקרא 5ררוםאו

 לבית בפניו אב5 הכנמת לבית אחוריו וטחזירבחוץ
 אחוריו שאין כיון דשע איקרי 5א עלמא 5כו5יהכנמת
 ורבינו מהקהל בהיפך מתמלל אינו וגם הכנמתלבית
 שעומד כיון 5מזרח פניו בהופך הרין הוא כתבמ"י
 יש מערב אי מזרח ובכות5 דשרי הכנמת ביתבצררי
 הכנמת בבית ודוקא רשרי אלא ע5יו והשיגלהחמיר
 הכנמת בבית כן שאין מה מביבו מכ5 פנויהעומרת
 סותר הכנסת בית אצל העומרת בית או בחצרהעומרת
 שאחוריו הגם ישראל ארץ כנגר הוי כשפניולהתפלל
 עכ"ל הרמב"ם רעת פי ע5 הוא כן ההיכ55כות5
 יפשטו רבריהם מתוך כי הנ"5 רבדיהם כל אתהבאתי
 רי5ן.מפיקא

 ההוא חלף רילן בגמ' גורמים והרא"שהרי"ף
 נראה וכן כתב א' ס"ק טוב יום מעדני וקטליהמייעא
 גברא להך קטליה דאליהו רילן גמ' רלגירמתעיקר
 אלא בנמ' אמרו לא הלא הזה 5איש מות משפטהכי

 לגירמת אף שמיר ראתי ממרש ולבמוף רשעשנקרא
 מויבש שמעלקא שמואל ר' הגאון והנהות רילןגמ'

 רמהרש"א כפירושו הוי לא ררש"י רכוונתומפרש
 שהציבור כותל לאותו פניו רהופך כיון אלאהנ"ל

 צר לאותו מלהתפ5ל ועריף ככומר מיחזי לאמתפללין
 ניחזי ועכשיו עכ"ל מאחוריו ויהיה מתפ55יןשהצבור

 ס2יקא בודאי הנ"5 פומקים הנך מכל די5ן 5ספיקאאנן
 אם אלא הוי האימור דעיקר נפשטה הא די5ןשנייה
 אי לצמון אב5 אימכא או למערב ממזרה פניויהפוך
 לבית חוץ בעומר בהריא בתב הא ה?ה"מ הלאלררום
 יהא לא כן ואם לדרום אי לצפון פניו יהפוךהכנמת
 שרי בוראי הכנמת בבית בעומד דילן מפיקאעדיף

 אוווריה הוי 5א רהא צפון לצר עשרה שמונה5עמור
 נמי הוי הא הנ"ל גאון האי ורב כלל הכנמתבית

 או 5צפון רוקא פניו יהפוך במזרח בעזרותדעתיה
 נמקומה אכתי רילן קמא מפיקא אבל ע"שלררום
 לצר מתמללין ראלו רשויות כשני ממש דמיחזיעומרת
 את אילו נמי ורואין ררום 5צר מתפללין ואלוצפון
 כהנ"5.אילו
 5מזרח במתמל5ין פירש יעקב עין על יומף עץהם'
 ואחוריו הפתח אצל בחוץ והעומר במערב שלהוהפתח
 פניו יהא ממילא כנגרו 5צר ופניו הכנסתלבית
 אחוריו אחר לריעותא תרתי ראיכא אמור בוראילמערב
 שהקהל אחר לצד פניו דהופך ושנית הכנמתלבית

 מערב 5צר וכשעומד בתוכה כשעומדין בוסתפללין
 אחד שרי ובודאי לטובותא תרתי איכא למזרחומניו
 פונים שהקהל 5צר רמתפלל שנית הכנמת 5ביתפניו
 ראשונה ריעח הכנמת בית במזרח כשעומר פליגי כיבו

 שהקה4 אחר לצר רפונה ככופר שנראה לומבירא

 חיישינן לא הכנמת לבית שאחוריו מה אב5פונים
 למזרח פניו ופונה במזרח כשעומד5הכי
 בה לן 5ית הכנמת לבית אחוריוהגם

 כיון הכנסת לבית פניו הגם למערבוכשעומר
 שנייה וריעה אמור טהטתפללין אחר לצרשפונה
 הכנסת לבית אחוריו יהא שלא ת5וי רהכל לו-סבירא
 והעומד בה 5ן לית מהמתמללין אחר לצד כשפונהאב5
 שלא ריום 5צר פניו להפוך צריך הכנסת ביתבצפון
 ראשונה לריעה נמי ויצא הכנמת בבית אחוריויהא
 ומערב במזרח רוקא מהקהל הופך עושה שאינוכיון
 וכן בה לן לית לררום כשפונה אב5 קפדינן ראנןהוא

 למזרח כשמתפלל ופניו הכנמת בית לצפוןכשעומר
 הר'5 הריעוה 5כל שרי נמי הכנמת לבית גופווצדרי
 הכנסת בביוו כשעומר הרין הוא כתבו ר"יותום'
 נקרא שאינו א5א הקה5 היפך 5מערכ להתפלל לואין
 הצבוך עם ומשתונף הכנסת בבית שעומד כיוןרשע
 בהריא מוכח דמרבריו הק' דבריו כל נמי הבאתיעכ"5,
 ררום או בצ2ון אבל ומערב במזרח הוי הקפירהדעיקר

ליה
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 מותרין די5ן בספיקא 5היות יכו5 זה ו5פי בה, לן5ית

 וא5ו 5מזרח מתפ55ין א5ו הגם אחת בפעם5התפ55
 גוונא כהאי הוי אי אב5 בה לן 5ית צפון לצדמתפ5לין
 - 5ן. מספקא אכתי ומערבבמזרח
 בית אחודיה ו5א ד"ה /'"מ דף בעירוב4תום'
 הכנסת בית דאחוריה נראה 5כאורא וכו'הכנסת
 אמר בברכות דהא נדאה אין ומיהו הארון לצד.היינו
 5צד עומר היה ואם מרך קמי קיימת בר כרוא5יהו
 משתחוים שהצבור רשויות כשני רמיחזי וכו'הארון
 תירצו. ישנים ותום' ע"ש וכו' 5מערב והוא5מזרח
 כשני מיחזי 5א ארון כ5פי פניו רהופך כיוןואפשד
 דכלפי הק' מדבריהם נמי מוכח הרי ע"שרשויות
 דתום' מוכח ועוד רשויות כשני מיחזי 5א הק'ארון

 הזכירו 5א דהא וקט5יה א5יהן ח5ף די5ן בגמ'גורסים
 אליהו ליה דאמר א5א טייעא ההוא דח5ףבגירמתם
 הרי"ף. כגירסת וד5אע"ש

 ואמוראים תנאים איכא כ"ה דף בתרא בבאבמס'
 5כל מתפ55 דהיה ששת ורב מקום בכ5דשכינה
 בכ5 שכינה סבר ד5א משום 5א 5מזרח לבדהרוחות
 לוי בן יהושע ולר' מיני בה דמורו משום א5אמקום
 ביאור וביתר ברש"י ועיין אצדודי דמצדד הגמ'מסיק
 דרומית 5רוח וכ5 מכ5 5א גרשום רבינו בפירושאיתא
 לן קשיא יהא זה ו5פי ע"ש, מערבית 5רוה מהכ5ו5א

 משמע איירי בביתי הנ,"ל דמהרש"א קמא5תירוץ
 וגמ' ממש ררלם או צפון 5צד 5התפ55 יכו5בביתו
 אף כוותיה דה5כתא 5וי בן יהושע 5ר' מסיקדי5ן
 בתום' ועיין כ"ז דף במגי5ה כדמוכח יוחנן ד'5גבי
 הוא אצדודי במצדר דוקא הכי בהדיא דפירשושם
 סבירא 5וי בן יהושע ר' גם ממש דרום 5צד אבלדשרי
 ברכות ד' פרק טוב יום במעדני וראיתי דאסור5יה
 להעמיד הוי ודעתו וכו' מפני ד"ה ו' ס"ק י"טסימן
 ארץ צפונית במערבות היושבים דאנו הקודשהארון
 דרומית מזרחית כ5פי 5התפ55 5נו שישישראל
 הארון שבה כנסיות שנבתי מזרחי הכותל כןולהעמיד

 פירש עוד מסיק ו5בסוף עכ"5 כנגדושמתפללים
 אצדודי לצדד ו5א ממש דרום לצד פירושודאדרומי
 ועיין מהרש"א ש5 כפירושו נמי מפרש הריעכ"5
 הגם כתב דהסמ"ג כתב ס"ח ס"ק חמודות בדברינמי

 פניו 5צדד צריך מקום מכ5 יצפין או ידריםדאמרינן
 הסמ"ג דמפרש משמע הרי ע"ש, וכו' מזרח5צד

 רק צפון או דרום לצד ממש דיתפל5 ויצפיןדידרים
 אצדודי מצדד ש5 ופירושו מזרח 5צד פניוריהפוך
 עומד אבל מזרח 5צד 5צדד פנים כ5 ע5 דצריךהיינו

 צפון. או דרום 5צד ממש5התפ55
 מיגא נפקא הוי הנ"5 הפירושים מכ5 5נווהיוצא

 פומקים ומאידך ממהרש"א פירושים שני ביןרבה
 הוי פירש 5חד אצדווי מצדד אנן מפרשינן איךהנ"5
 ו5תירוץ מזרח 5צר נוטה יהא פניו רק דרום לצדשעומד
 זה ו5פי דרומית מזרחית פניו שעומד הוי פירושושני
 רק הוי קפידא דעיקר משום נפשטא די5ן ספיקאהא
 בה. 5ן 5ית ודרום צפון אב5 ומערב מזרחעל

 דבית 5קושיתו א' ס'ע צ"ד סימן או"ח המ"זאב5
 או 5צפון 5התפ55 שנוהגים מה אבוהב בשםיוסף
 5החזיר דיש ונראה מזרח 5צד 5התפ55 5ן והוי5דרום
 כדאיתא 5דרום או לצפון כשמתפ55ין מזרח לצדהפנים
 5דרום או 5צפון דמתפל5 מי פידש אצדודי דמצדדבגמ'
 הט"ז והוסיף ישראל ארץ לצד פנים 5החזירצריך
 או צפון 5מתפ5ל דוקא מהני פנים מחזרתדתיקון
 5מערב 5מתפ55 אבל 5מזרח פנים בחזרת דאפשרדרום
 פניו 5הפוך 15 אפשר דאי פנים חזרת מהנילא

 ו5א אצדורי מצדד א5א אמרו ו5א מזדח 5צדלאחוריו
 לדדום או 5צפון והתפל5 בשכח מזה ויוצאלאחוריו
 לא 5מעדב כשהתפלל אב5 המזרח 5צד פניויהפוך
 או צפון נגד פניו יהא כן דאם צד לשום פניויהפוך
 כדי רנליו 5עקור צריך דאין נראה מקום ומכ5דרום

 בכ5 שכינה 5הו דסבירא דאיכא כהשום 5מזדח5התפ55
 כאן שייך ואין ע5יו 5סמוך יש ובדיעבד הוימקום
 באותה אחרים שאין כיון וכו' קיימת בר כדולומד

שעה
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 מתפללין אם הא משמע עכ"ל, למזרח מתפלליןשעה
 בר ברו ממש הוי מזרח לצר שעה באותהאחרים
 במקומה רילן ספיקא אכתי זה ולפי מרך קמיקיימת
 אחת בבת רמונפללין פעמים כמה יארע דהאעומרת
 לצפון מתפללין ואלו שחרית למזרח מונפלליןואלו
 רעיקר אלו את אלו נמי ורואין חורש רראשמוסף
 אבל אחת בבת מתפללין ראינם משום הוי ש5וההיתר
 אי אסור יהא ממילא אחת בבת מתפל5ים האהכא
 להררי. רמי 5ארלמא

 באם האימור המ"ז רמפרש הא לע"ר ליונראה
 למזרוז במתפללין רוקא קאי זה אחונ בבתמתפללין
 אפילו ררום או וצפון מזרח כשמתפללין אבלומערב

 כשיטה רהא בה לן לית נמי אחת בבתכשמתפללין
 היוצא זה ולפי וררום צפון כנגר יהא לא נמי קצתפניו
 ואלו מזרח אלו המתפ5לין על הנ"ל רברינו מכללנו

 כשתי רמיחזי משום אסור בוראי אחת בבתמערב
 דבמזרח ביניהם לחלק איכא רבא וטעמארשויות
 במזרח אבל ממש לאחוריו הוי פניו כשיהפוךומערב
 זה ו5פי המתפללים של אחוריו הוי 5א וררוםוצפון
 להתפלל אסור לצפון מתפללין כשהקהל הריןהוא

 לררום כשמתמללין וכן ממש אחוריו נטי רהוילררום
 הוי מהקהל איפכא רכשמתפ5ל לצפון להתפללאסור
 פיר,ט המ"ז על מגרים הפרי אבל רשויות כשניממיט
 כרו היה לא מתפללין אחרים באין רכתברהא
 בהופך אפילו הכנסת בית בתוך מבואר צ' בסימןבר
 ובאירע ע"ש בר וכרו רשע טקרי לא מהקהל מכהטפניו
 פניו בהופך והתפל5 הכנסת בית בהוך ומעה זה5פי

 ראוושא אפשר מקום ומכ5 יפסיק רלא אפשרמהקהל
 לצד יהפוך כן על הפסק כך כ5 אין והליכהמי5תא
 למערב מזרח בין רהחילוק לפירושו פירש עכ"להסהל
 על מגרים הפרי זכר רלא הגם לרהום או לצפוןלמזרח
 המ"ז רברי על קאי רהא הלזי החילוק ליה איתברחך
 ראתי אלא :הט"י 15 מבירא ברחך על עליו השיגיולא
 אוישא הוי הכנסת בית בתוך אפילו 5אשמועינן5ן

 ישמהפל~ין הקה5 5צר ו5התפלל להפוך וצריךמילתא
 לצפון למזרה הנ"ל דברינו מכל לנו חיוצא זהולפי
 גוונא האי בכי למערב ו5מזרח שרי בוראי לררוםאו

 ויצפין ידרים ראמרינן והא כרפירשנו אסורבוראי
 צפון לצר או ררום לצר להתפלל רעומר הויפירושו

 למזרח. פניו ריהפוךרק
 פגרש ורש"י ה' ס"ק צ"ר בסימן אברהם המגןאבל
 עמירתו ועיקר לררום או לצפון פניו ריצרראיפכא
 5עשות ויכול פירש ג' בם"ק שם והט"ז עכ"ללמזרח
 לצפון.או פניו ויצרר למזרח ריתפלל איפכאנמי

 שיתפ5ל כי כן 5עשות נכון יותר ונראה וכו'לדרום
 מה קצת מהצבור שחלק נראה יהא לררום אולצפון
 חלק מרכתב הנה עכ"ל, שזכרתי בררך עכשיו כןשאין
 לכתחילה אלא הוי לא בוראי ררשע מינה משמעקצת
 הא חרא רילן 5ספיקא אנן ניחזי ועכשיו כן יעשהלא

 הקורש ארון כנגר לממה ובין למעלה ביןמתפללין
 ולממה למזרח שלהם הק' הארון העמרו למעלהשלהם
 הלא ישנים ותום' לצפון שלהם הק' הארוןהעמרו
 מיחזי לא הק' הארון כנגר כשמתפל5ין הנ"לפירשו
 הכנסת בית בתוך מיירי הא ועור רשויותכשתי
 כשוני מיחזי לא גוונא האי רבכי הנ"ל פומקיםולכמה
 בית בתוך רפירש מגרים הפרי מרברי וגםרשויות
 מיקרי לא מהסהל ממש פניו כשהופך אפילוהבנסת
 הסהל לצר פניו ריהפוך שם רמסיק נהי בר וכרורשע
 יכול בצבור כשמתפללין אבל ביחיר היינו להיותיכול
 הוא גוונא האי בכי ומערב במזרח אלא רשרילהיות
 אלו מותרין בוראי דילן בספיקא זה ו5פידאסור
 צפון. 5צר ואלו מזרח לצר5התפלל
 במקומה רילן ספיקא אכתי הימב כשנעייןאבל
 פירש י"א ס"ק צז סימן השק5 רמחצית משוםעוטרת
 הריעוונ לכל לצאת הרוצה אברהם רהמגןכוונתו
 היפך עושה אינו דהא לררום ופניו לצפוןבעומר
 הוא למערב והוא למזרח פונים רהקהל רהיכןמהקהל
 בה לן לית לררום שפונה גוונא האי בכי אבלראמור
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 אלו להתפל5 שרי בוראי רילן בםפיקא זה ולפיעכ"ל,
 ביוהר הוא וכן אחת בבת צפון לצד וא5ו מזרחלצר
 ופניו ודרום רצפון ט' ם"ק אבדהם באשלביאור
 ואחורוו במערב דפירש ומערב ממזרח קיל הוילמזרח
 עושה רעות דשלש מיקרי רשע ודאי. הכנםת?בית
 הכנםת לביתאחוריו

 ומתפ~
 ובחוץ הקהל צר היפך

 אבל עושה דעות שלש נמי גוונא כהאי וררוםובצפון
-

.
 רעות שתי רק הוי רלא הכנםת לבית ואחוריובמזרח -

 הפוםקימ פליג* וחוץ הכנסת לבית אחוריורהיינו
 ופניו וררום ובצפון טותר ולשניה אםור ריעהלחד
 ומהרר וררום ובצפון שרי הכנםת לבית וצדולמזרח
 לבית חוץ רעות שתי נמי דעושה אםור כנישתאעבי

 ופניו ודרום בצפון למדין נמצינו למזרה ולאהכנםת
 ם"ק צ"ד בםימן אברהם המגן אבל ע"ש שדילמזרח
 בצד ההיכל קבעו ואפילו במזרוז ההיכל קובעין ולכןנ'

 אי ואם השקל המחצית ופירש למזרח יתפללאהר
 לא פנים כל ועל בררום יקבע במזרח לקבועאפשר
 זה ולפי עכ"ל, להיכל העם אחורי שימיהלמערב
 לצר הקורש הארון להעמיר להם היה בלא.אפילו
 לצד להתמלל צריכין נמי אחרים לצדרים אלאמזרח
 ולפי ההודש הארון לכנגד מתפללין הא ואנומזרח
 צריכין אלא עומרת במקומה רילן םפיקא אכתיזה
 ולא מזרח לצר דיתפללו הכנםת בבית לתקן למטהגם

 באר ראיתי אבל הקודש ארון עמירת עללהשגיח
 הקהל שהעמידו הכנםת בית אודות ג' ם"ק שםהיטב
 יוכל כנגרו כולם ומתפללים ררום לצר הקודשהארון
 אליהו יד יוהרא משום כאן ואין מזרח לצרלהתפלל
 דרום לצד ריתפלל אלא חולק אחד וגדול א'שימן
 להעמיד רהיינו להחשלל ציור רלבוש כתב ר'ובס"ק
 הגרולה וכנםת העולם ררומית מזרהית נגר מזרחיכותל
 להחזיר צריך אחרת לרוח קבוע הארון אפילוכתב
 כננד להתפלל צריכיז אם זה ולפי עכ"ל, למזרחפניו
 תליא לא אי כננדו מונפללין כשהקהל הקורשהארון

 ררבוותא.בפלוגתא

 של בהנענעו יגהגו איך להבין צריכין להכיאראתן
 ומתפללין לררום או לצפון עומר הק' כשהארוןלולב
 צפון מערב דרום מזרח האשכנזים שיטות וידועכנגרו
 מזרח צפון דרום ו"ל האר"י ושיטות ומטהטעלה
 מזרח דיעה עור איתא אברהם- ובמגן מערב ממהשעלה
 הגיה השקל והמחצית טערב ומטה מעלה צפוןררום
 בםפיקא אבל מטה מעלה דרום מעריב צפוןמזרח
 איך צד לאותו נמי ומתפל5ין לצפון רעומריןדילן

 רהוי משום אי היי שלהם רטעמים בניענועיםנוהגים
 דהיינו לימין אזלינן שיטא לחר וממזרח לפניומזרח
 רלמא אי מקום בכל משמאל יותר חשיב רימיןלררום
 לצפון ואזלינן תפילין כהנחת לשמאל אזלינןטמזרח

 רוממה. ה' ימין רכתיב משום תהילה ימין רלמאאו

 ובמחצית אברהם במגן כ"א מ"ק תרנ"א בםימןועיין
 רק הוי ,2לו לפניו הא דילן בםפיקא הכא אבלהשקל
 רק הוי לפניו רהא בניענועים ינהוג איך כן אםצפון
 רהא תהלה שיהא בצפון לן יש חשיבות ואיזהצפון
 הכא אכל מזרח ממעם רק הוי לפניו חשיבותעיקר
 ינהוג רלעולם לע"ר לי ונראה בניענועים ינהוגאיך

 ויעשה כנגדו רמתפלל צד לאותו הניענועיםלעשות
 לצמון או לררום מתפלל אם להשגיח ולא כטנהגושם
 מזרח לצר מתפלל היה כאלו בעיניו חשוב יהאיאלא
 להכי רוממת ה' ימין רכתיב כחסום הוי טעמארעיקר
 אי להתפלל כשעומר רשלו ימין לצד ילך רלפניוטצד

 רבר של כללא לילך צריך ממש לימין האר"ילשיטות
 יעשה רטתפלל צד לאיזה להשגיח לעולםדצריכין
 למזרח. טתפלל היה כאילונמנהגו
 כתב צ"ר םי' או"ח טור על יוםף בבית ראיתי זהאחר
 כלפי המתפלל ללמור יש טהני אצדורי דמצרדכיון
 וכן ישראל ארץ כלפי פניו ביצדד רםגי דרום אוצפון
 לצפון כשמתפללין חזיק הרי ע"ש וכו' הםמ"גכתב
 יש כתב והב"ח כלל מיחש שום כאן אין לררוםאו

 יכוין גורמים ויש ישראל לארץ מתם יכויןגורםים
 לבו ע5 וקאי מתם יכוין גרםינן אי בהכי ותליאפניו
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 לדרום או לצפון ולהתפלל לעמוד יכול -כן אםלחוד
 מכהס פניו שיהא צריך כן אם פניו יכוין גרסינןיאי

 פומקים הנך מכ5 טוכח הא כן אם עכ"ל5מזרח
 אבל מיחש שום כאן אין לדרום או לצפוןכשמתפלל
 בבי אסור בודאי איפכא או למערב והתפלל5מזרח
 לעי5. וכרפירשנו גוונאהאי

 רהא הנ"ל דמהרש"א קמא לתירוץ קשיא 5אוהא
 לא אבל בביתו ביחיד מיירי ויצפין ירריםדאמרינן
 ר' על כ"ה בתרא בבא הגמ' פריך מאי כן אםבצבור
 אמר לוי בן יהושע ר' והא יררים לעולם לוי בןיהושע
 ראמר דהא לתרוצי מצינו הא ולשיטתו במערבשכינה
 משום שאני בצבור אבל בביתו יחיר מיירייררים
 יררים לעולם טדאמר ליתא זהו אבל במערבהשכינה
 יררים לעולם ומראמר לחור ידרים לומר ליהוהוי

 ידדים לעולם בצבור שנא ולא בביתו שנא 5אמשמע
 למימר ליכא והא אצדודי רמצדד הגמ' תירץובאמת
 משום לחוד ידרים אמר ולא יררים לעולם אמר5הכי
 ירדים שיחכים הרוצה הנמ' לעיל ראמר הא עלדקאי

 ברוצה אפילו ידרים לעולם אמר ו5זה יצפיןושיעשיר
 דאי ליתא זהו אבל בביתו רק מיירי ולעולם5התעשיר
 בזה לומר ליה הוי כן אם בביתו רק דמיירינימא
 יררים לעולם ומדאמר יררים נמי שיעשיר אףהלשון
 ולא בצבור שנא ולא בביתו שנא לא רמיירימשמע
 לעולם להעשיר הרוצה שנא ולא להחכים הרוצהשנא

ידרים.
 אלא דילן לספיקא איפכא מהכא למיפשמ ליכאוהא
 להתפלל אסור נמי לדרום הקודש ארון עומד.באפילו

 לוי בן יהושע לר' הגמ' פריך מאי כן לא דאםלדרום
 ליכא דהא היא ' קושיא ומאי במערב שכינהראמר
 ממזרח רק הוי הא דהקפירא לדרום ממערב קפיראשום

 דמצדד 5תרץ הגמ' צריך הוי ולא כדפירשנולמערב
 משמע ידרים לעולם מדאמר 5יתא זהו אבלאצדורי
 לא בוראי ידרים רק ולעולם ברבר יש דחטבמינה
 יבזה אצדורי דמצרד רק אחר תירוץ שום להנמ'היה

 איפכא לפשומ ולהכי בדבר חיוב יש בודאיהאופן
 אלא הוי לא דשרי נימא אי אפילו דהא מצינולא

 וכרפירשנו. ברבררשות

 סימן מר"צ"ז הנ"ל לדברינו להקשות ליכא נמיוהא
 נגד הם שלנו דארצות כתב הלבוש דם' ב' ס"ק'צ"ד

 בית כשבונין להכי ישראל מארץ ?פוניתמערבית
 נומה יהא הארון שבו מזרח כותל שיעמידוהכנסת
 ובקהלת~נו ע"ש מזרח לצד ולא דרומית מזרחיתלצד
 במערבה עומדת אנגליא ממשלת גלאסקאוועיר
 ררומית מזרחית להתפ5ל צריכין בודאי ישראלמארץ
 ליתא זהו אבל דילן כספיקא צפונית מזרחיתולא
 נמי והמכים י"מ סימן או"ח סופר בחתםדעיין

 הכנסת בית במערכת חמר בשדי עיין אבלבהלבוש
 עליו דהשיגו פומקים חכילות שם הביא מ"בסימן
 להתפל5 ריכולין הנ"ל דברינו מכל לנו היוצאולנן
 היה אלו אבל צפונית לצר ואלו מזרחית לצדא5ו

 בודאי גוונא האי בכי ומערב במזרח רי5ןספיקא
 פה לפ"ק תרם"ו בראשית לם' נן יום ובעה"חאסור,

 שאחעמ, ידידיה שאול אנגליא ממדינתנלאסקאוו

 הנ"ל.החופ"ק
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 ח'סימן

 דוקא דלמא אד בביתו יחיד של המדרש 3יונ הכנמת בית לעשות מותר אםנסתפקתי
 לא. יחיד אבל דשרי הוא דרבים המדרשבירנ

תשובה
 ס"ק קנ"ג סימן אברהם במגן איתא דילןספיקא

 אב5 ראסור משמע קנ"א מסימן עיון וצריך וכתבא'
 כוונתו פירשו בן דשרי משמע י"ח סעי" צ'מסימן
 רעריף שם טדכתב שרר ו5בושי השקלהמחצית
 בית ומתם הכנסת מבית קבוע המדרש בביתלהתפלל
 דיחיד המדרש בבית אפילו רמיירי משמעהמררש
 ע"ש.וכו'

 דף במגילה ראיתא מהא לפשוט לי נדאהולע"ד
 רבגן 5בי כנישתא מבי אמר ררבא משמיה פפי רבב"ו
 משמיה פפא ורב אסור כנישתא בי רבנן מבישרי
 פפי ררב בוותיה אחי רב אמר איפכא מתניררבא

 מותר הכנסת בית 5וי בן יהושע ר' דאמרמסתברא
 קשוק יוסף ופורת מינה, שמע המדרש ביתלעשותו

 לוי בן יהושע מדרן רמסתברא לומר שייך מאי5ו
 הך היינו מסייעה ל"ח בפמחים כרפריך הךדהיינו
 יהושע ר' אמר וכן לומך ליה הוי אלא לפירושופירש
 כולי מפורש הוי דלא משמע מסתברא והלשון לויבן
 דשוין אמינא הוי לוי בן יהושע מר' דאי ותירץהאי
 המררש בית הכנסת מבית לעשות רטותר דכשםלהדדי
 שרי נמי הכנסת בית המדרש מבית להיפך הדיןהוא
 15 סבירא כוותיה גמי בזה רגם מסתברא אמרלהכי
 ועור הכנסת בית ~שות אסור המדרש מביתאלא
 ב5מכור דמיירי מתניתין על קאי הא פפי דרבתידץ
 אבל רשרי הוא המדרש בית ברמיו ו5יקח הכנסתבית
 ולעשותו הכנסת כית גוף מלשנות מיירי יהושער'
 מרר' דאי שלו קמא תירוץ הנה עכ"ל, המררשביה

 קדושתן להדדי דשווין אמינא הוי לחודיהושע
 לפי מיניה נעלם זה עבור זה למכור שריובתרווייהו

 5וי בן יהושע ר' בדברי רגרים הרא"ש רבריישעה
 מבית אבל המדרש בית 5עשות מותר הכנסת'בית

 בית קרושת אלמא הכנסת בית לעשות אסור"מררש
 במקומה קושיתו אכתי זה ולפי עכ"ל עדיףהמררש
 רילן כגמ' הגירסא נמי איתא ברי"ף באמתעומדת,
 היכרח לו היה מסתמא הבי הראף'ש מדגריםאבל
 והכא כהרי"ף גרים הדא"ש דוכתא בכל הגםברבר

 כגירסת דילן מגמ' מוכח באמת אבל כוותיה גריםלא.
 לוי בן יהושע דר' תמתיים כ"ז רף רלקמןהרא"ש
 יהושע ר' דאמר תודה בו שמגדלין מקום דאמיהוא
 המררש בית לעשותו מותר הטנסת בית לויבן

 עכ"ל גרול בית הוי המדרש בית אלמאופירש"י
 דשוין קסבר רלמא היא דאיה איזה קשהולכאורא
 להרדי שוין המדרש ובית הכנסת בית וקדושתלהדרי

 אבל לוי בן יהושע ר' ברכרי נמי גרסינן כרחך וע5'
 שפיר ולזה הכנסת בית לעשות אסור המדרשמבית
 למימר דליכא אריא לא הא משום אבל תמתייםאמר
 גרול בית נקרא מי פלוגתא מצינו רהא להדדירשוין
 ולאידך תויה בו שמגרלין מקום ראטר מאןלחד
 חד וכל גרול בית רנסרא הוא תפ5ה בו שמגדליןמקום
 למאן ליכא להררי בשוין אבל לדבריו ראיה'הביא
 יהושע מר' קשיא יהא להררי דשוין נימא ואידאמר
 רראיוו נהי באמת אבל 5וי, בן יהושע ר' ע5 לויבן

 המררע" מבית בהדיא רגרים בהרא'"ש אבל משם5יתא
אסור
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 רקדושת מבורר היה אם אבל איפכא אי המדרש בית כן גירמא לו היה בודאי הכנמת בית לעשותאמור
וכדפי'.
 יוחנן ר' ראמר הא פירשו צ"ז דף חולין תום'אבל
 אבל תפלה אף הוי פירושו תפלה בו שמגדליןטקום
 הכנפת מבית שלו הקדושה עריף המדרש ביתבאמת
 אמור הכנמת מבית דאמר הא כמאן לא הוי פפאורב

 רק ראיה דהוי שפיר אמר ולהכי המדרש ביתלעשות
 להדרי דשוין למימר ליכא הא זה ולפי ע"ש, פפילרב
 בבית לוי בן יהושע ור' יוחנן ר' פליגי בטאי כןאם
 בית רקדושת יהושע לר' לו מבירא נרחך ועלגדול

 שפיר זה ולפי הכנסת בית מקדושת עריףהמדרש
 בית לעשות אמור המדר,ט מבית אבל הרא"שגרים

הכנסת.
 לחלק דיש נכון תירוץ הוא לכאורא עוד שתירץומה
 המדרש לבית הכנמת בית גוף מלשנות טכירהבין
 כנישתא מבי אמר פפי דרב הגמ' לשון נמי טשמעוכן
 שרי אמר אלא לעשותו שרי אמר ולא שרי רבנןלבי

 בי בדמיו וליקח הכנמת בית למכור אף רשרימשמע
 מותר הכנסת בית אמר הא לוי בן יהושע ר, אבלרבנן

 הכנמת בית גוף על דקאי משמע המדרש ביתלעשותו
 לחלק יש רבא ומעמא המדרש בית לעשותדשרי
 איתא כו' במגילה וכן ג' רף בתרא בבא מיטוםביניהם
 בי רבני עד כנישתא בי לימתור לא. חמדא רבדאמר

 וליקח הכנמת בית בלמכור להכי אחריתאכנישתא
 משיעותא משום למיחש איבא המדרש ביתבדטיו
 בית מגוף לעשות אבל המדרש ביה יקנו לאיטטא
 בדבר פשיעותא שום ליכא הא הטדרש ביתהכנמת
 רב אמר מאי בן אם להקשות ליכא והא שריובודאי
 ללי בן יהושע מרר' מסתברא פפי דרב בותיהאחי
 לשנות רק התיר לוי בן יהושע ר' הלא היא ראיהאיזה
 למכור אבל הטררש בית ולעשותו הכנמת ביתגו4

 ולרב פשיעותא משום אסור המדרש בית בדמיווליקח
 פפי דרב פלונתא דעיקר ליתא זהו אבל מותרפפי
 על עדיפא הכנסת בית קרושת אם הוי פפא רנגם

 למכור מותר היה פפא לרב נם עריפא המררשבית
 שפיר זה ולפי המדרש, בית בדמיו וליקח הכנמתבית
 לוי בן יהושע מדר' ממתברא פפי ררב כוותיהאמר

 אבל עדיפא המררש בית דקרושת בהריא לורמבירא
 לעשותו דוקא מבר לוי בן יהושע ר' פליגי האמתלפי
 למכור אבל רשרי הוא המדרש בית הכנמת ביתמגוף
 לעולם מבר פפי ורב אסור המררש בית בדמיווליקח
 מותר גמי המדרש בית בדמיו וליקח בלמכור אףמותר
 פפי דרב כוותיה אמר הא ההגמ' ליתא זהואבל

 לפירש מיבעיא לא לוי בן יהושע מדרן מנייןממתברא
 לאשמועינן הוי הא הראיה דעיקר ממגילההתום'
 עליה פליג יוחנן ר' הגם לוי בן יהושע בר'דהלכה
 בהצי עליה פליג גופו פפי דרב נימא איך כן אםע"ש,
 ולרב אמור יהושע לר' ולקנות בלמכור היינורבר
 הנ"ל צ"ז מהולין התום' לפירוש ואפילו טותרפפי

 עדיפא המדרש בית רקדושת מודה יוחנן ר' גםדפירשו
 שפיר אתי נמי תפלה גם נבלל הגדול בביתאלא
 רק הוי ולא יהושע מדר' בוותיה ההלכה ראיהרהביא
 ולפי ברבר חילוק שום אין ובודאי דבר חציא עלראיה
 מסתברא מאי עומדת' במקומה קושיתו אכתי האזה
 הך. היינוהא

 מפיקא דג"ל דמגילה מגמ' לפשוט לע"ד נראהלכן
 מבי איתא פפי ברב למה לדקדק ייט לכאורא,דילן

 בית איתא . לוי בן יהושע ובר' רבנן לביכנישתא
 נראה ולכן רבנן בי נמי אמר ולא המררש ביתהכנסת

 והלשון לרבים המדרש בית היינו רבנן בי לפרשלי
 קיבוץ דהיינו דרבנן ביתא רבנן בי משמע בןנמי

 תורה תלמור והיינו תמיד בתורה רלומדיםמהרבנים
 בביתו ליחיר אפילו משמע המררש ביה אבלררבים
 בסימן א' ס"ק קנ"ג בסימן השקל מחצית פירשוכן
 מבית קבוע המדרש בבית להתפלל רעדי4 רכתבצ'

 רמיירי משמע המררש בית מתם רכתב וכיוןהכנמת
 אמר שפיר זה ילפי ע"ש, דיחיד המררש בביתאפילו

הנם'
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 הכנסת מבית דאמ41 לוי בן יהושע מר' מסתבואהגמ'
 מכל ריחיד המדרש בית ממנה לעשות אפילומותר
 קבוע המררש בית הוי דהא שדי בודאי רבנן בישכן
 ר' של החידוש עיקר זה ולפי תורה ללמודלרבים
 מבית שרי נמי יחיד של המדרש בית אפילו הוייהושע
 דבנן לבי הוי פפי רב של החידוש ועיקרהכנסת
 בי דבנן מבי לעשות דאסור הוא קדושתהדחמירי
 דיכולין להיות יכול יחיד של המדרש בית אבלכנישתא
 אהדדי פליגי יהא זה ולפי הכנסת, בית ממנהלעשות
 מסתברא אמר להכי מפשינן לא הא פלוגתאואפושי
 לעשות מותר הכנסת מבית מתם דאמר יהושעמר'
 כרחך על המדרש בית איזה פירש ולא המדרשבית

 לן אתי אלא ביניהם חילוק שום דאין לוסבירא
 קדושתה דקיל דיחיד המדרש בית אפילולאשמועינן

 מכל הכנכת מבית לעשות שדי הכי אפילו רביםמשל
 שרי ביראי דרבים תורה תלמוד דהוי רבנן' בישכן

 ספיקא נפשמא ממילא זה ולפי הכנסת מביתלעשות
 לעשות שרי נמי דימיד המדרש בית דאפילודילן
 דרבים. הכנסתמבית
 נינהו מילי תרי דבנן ובי המדרש נית זהולפי
 בי טאי כ"ח דף במגילה ראיתא מהא קשהולכאורא
 יפירש"י דרבנן ביתא לוי בן יהו'2ע ר' ופירשרבנן
 שביתם לפי ותירץ רבנן בי מררשות לבתי קוריןלמה
 הא הכא פפא ורב פפי רב פליגי ולמאן דבר לכלהוא
 ולמאן ליי בו יהושע מר' ראיה והביא דרבא אליבאהוי
 יהי'טע ור' דרבא אליבא נמי הוי כ"ח בדף הגמ'הוי
 לבית דקורין רבנן בי על פירש"י הכי אפילו לויבן

 המדרש בית מילתא חדא הוי הרי רבנן ביהמדרש
 קרו נמי המדרש דבית נהי ליתא זהו אבל רבגןובי
 דוקא הוי פירושו רבנן בי דאמר היכי אבל רבנןבי
 הלשון הנמ' שינה בכחנה להכי דרבים המדרשבית
 המדרש בית אמר יהושע ובר' דבנן בי אמר פפיברב
 אשרי בהגהות נמי משמע וכן כדפידשנו הוי כרחךעל
 וכן פירש הנ"ל פפי דב דברי הרא"ש דהביאלהא

 המדרש בית ביה וליקה הכנסת בית למכורמותר
 קאי פפי דרב הנ"ל יוסף כדפורת נימא ואיעכ"ל
 הגהות לן אתי מאי כן אם בלמכור דמיירי מתניתיןעל

 בודאי אלא פפי רב דברי הם הלא לאשמועינןאשרי
 גוף לשנות מותר א'י אלא מלמכור פפי רב מיירילא
 אמד ולזה לא אי המדרש בית ולעשותו הכנסתבית
 הכנסת מבית לשנות מיבעיא לא אשרי הגהותשפיר

 למכור אפילו אלא שרי בודאי המדרש ביתולעשות
 טותר נמי המדרש בית בדמיו וליקח הכנסתבית

 ספיקא נפשטא כרחך על פפי כרב מסתבראומדאמר
 מבית לעשות שרי נמי דיחיד המדרש בית אפילודילן

הכנסת.
 דר' לומר רצה א'יך יוסף הפורת על לי קשהאבל
 ובית הכנסת בית דקדושת לו סבירא לוי בןיהושע
 לפי נמי לו וסבירא להדדי שוין תרווייהוהמדרש
 הסנסת בית נמי לעשות כעתר המדרש מביונהאמת
 יהושע דר' תמתיים אמר כ"ז דף רמגילה בגמ'הלא
 אמר דהא תורה בו שמגדלין מקום דאמר הוא לויבן

 נימא ואי המדרש בית לעשות מותר הכנסתמבית
 להיות יכול הלא היא ראיה איזה כן אםכדבריו
 הוי הא ופירושו תפלה בו שמגדלין מקום לידטבירא
 משום קאמר תפלה אף הנ"ל בחולין התום'כדפירשו
 מבית לעשות יכול להכי נינהו בהדדי ותפלהדתורה
 נראה תמתיים הגמ' ומדאמר המדרש ביתהכנסת
 לוי בן יהושע דרי גירסתו הרא"ש הוציא מזהלע"ד
 בית לעשות מותר הכנסת מבית בהדיא לוסבירא
 הכנסת נית לעשות אסור המדרש מבית אבלהמדדש
 תידוצו ואולי הוא תמתיים איזה קשה יוסף לפורתאבל
 הוי הראיה דעיקר ממגילה התום' לשיטת דוקאהוי

 ופירישו יומנן דר' לגבי אף לוי בן יהושע כד'דהלכה
 תפלה הוי ולאידך הגרול בית היי תורה דוקא למדהוי
 מבית לו סבירא יהושע דר' ומדחזינן הגדולהבית
 פירושו נמי בודאי המדרש נית לעשות מותדהפנסת
 אבל המדדש בית לעשות מותר הכנסת מבית דוקאהוי

לא
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 ולהכי הכנסת בית המררש מבית דו,יינו איפכאלא
 משום האי כולי מבורר הוי 5א רזה ממתביאאטר

 הגרול בבית רחזינן אלא להררי רשוין אמינאדהוי
 בדוקא הוי ופירושו הגרול בית נקרא איזהו?ליגי
 בדוקא. נמי הוי לוי בן יהושע בר'בודאי

 ציון שערי ה' אוהב ח' רף מברכווו לרברינווראיה
 בהלכה המצוינים שערים ה' אוהב יעקב משכנותלכל
 ופירש שבעולם מררשות ובתי כנסיות מבתייוהר
 יותר ראוהב לאשמועינן אתי לא רהפסוק י~הרבינו
 רוצה אלא היא חירוש מאי בנסיות הבתי בתיםמשאר
 מבתי יותר המקרש הבית הש"י שאוהב כמולומר

 בהלכה המצויינים שערים הש"י אוהב כןכנסיווו
 רק לומרים שבהם מררשות ובתי כנסיות מבתייותר

 קביעות שם בהלכה המצויינים בשערים אבל שעהלפי
 מהרש"א נמי פירש וכן וכו' יום בכל והוראההתורה
 ויש רבנן בי הוי לא' המרריט בית רמתם חזינן הרייטם

 ,טלנו מררשים לבתי קבוע המררש בית ביןהילוק
 בית לעשות מותר דכנסת גית מתם יהושע ר'ומראמר
 הוי כן אם פפי רב רברי על קאי הא והגמ'המררש
 מותר הכנסת בית בהריא ולפרש לומר נמילהנמ'
 בית מתם רהא ררבים המררש ביוו אי רבנן בילעשות
 כרפירשו יחיר של המררש בית אפילו הויהמדרש
 מכל מוכח בוראי הנ"ל שרר ולבושי השקלהמהצית

 המררש בית לעשות כעתר הכנסת מבית ראיותהני
 :.ריחיר.

 הגירסא רעיקר הרא הנ"5 רב:רינו מכל לנוהיוצא
 אבל לוי בן יהושע רן נרברי הרא"ש כגירסותהוי

 כן לא דאם הכנסת ביה לעשות אסור המררשמבית

 מיבעיא לא פפי ררב כוותיה הגמנ אמר מסתבראמאי
 שוין רלטא מסתברא איזה קשה בוראי ממגילהלהום'
 המררש בית הכנסת מבית לעשות שמותר וכשםלהררי
 זה.5ר' ולפי כהרא"ש גרסינן בוראי אלא איפבאכן

 אמר תורה רוקא יהושע ולר' אמר תפלה אףיוחנן
 בית אפילו לעשות מותר ה~סת מבית מוכחועור

 יחיר. שלהמררש
 סעיף קנ"ב בסימן אברהם המגן הנה להכיאראתן

 ננין באמצע עומר הישן באם הב"ח על השיגה'
 מקום להם יש וגם לפשיעותא למיחש רליכאהחרש
 ומחצית מעמים מאי~ה עליו והשיג שרי בולהתפלל
 משום הוי השגה רעיקר אברהם המגן על השיגהשקל
 בינייהו מאי פריך רהגמ4 הך אלא השגה הוי לאראינך
 כרהך ועל באמצע בעומר בינייהו איכא לתרץ ליההוי
 ואין בווב ולזה לפשיעותא למיחש איכא גוונינכל
 עור אמר רלא בהא, אם כי תפיסה שום הב"חעל

 ה,'בא גוונא כהאי רמצינו קושיא זה ואיןנפקותא

 ולא אחריתי בינייהו איכא למימר מצי רהויבש"ם
 3מצא מסים באיזה בהריא פירש לא הנה עכ"ל,אמר
 בבא מתום' לרברין ראיה להביא לי ונראה בש"םכן

 מקומות בכמה וכו' מיתמי ואפילו ר"ה ה' רףבתרא
 לומר חושש ואינו מובא בינייהו איכא למצואיכול
 למחצית דאיוו זה ולפי ע"ש, שנים או אחר דבראלא

 האי בכי לסתור דיטרי קאי הב"ח ש5 ורינו השקל,
 פה למ"ק תרם"ב ואיא לם' י"א בעה"ה ולזהגוונא

 קאוונא. פלך,קארקלאן'
 שאחעמ, ידידיהשאול

 קארקלאן.התופ"ק
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 מ'סימי

 מטרות כנמיות בבתי נמצאים אמעריקא במדינות כפה איך קהלתינו מאנשינשאלתי

 בת טנורה אדם יעשה דלא איתא נוצ דף ובע"ז כ"ד דף השנה ובראש קנים שבעהבת
 שמשיי כדמות תעשון לא משום שמונה או ששה או חכהטה של אלא קניםשבעה
 בין חילוק יש אי דאמור לומר תמצא ואמ בדבר היתר למצוא איך כמותן לעשותדאפשר
 כנמיות בתי דרוב גדולור2 בערים כמו עצטן לצורך מתהילה להם עשו דאחריםהיכי
 שבעה בת מנורה ומצאו לישראלים מכרום ולבמוף לע"ז תפלה בתי היו מרטקילהשלהם
 איזה יש אם מנורה נובה שיעור הוי לא ונמי ופרחים כפתרים בלא טמתכותקנים
 בדבר.היונר

תשובה

 רלא איתא מ"ג רמ ובע"ו כ"ד ד9 השנהבראש

 חמשה של" אלא קנים שבעה בת מנורה ארםיעשה

 בת מתכות מיני שאר של אפילו שמונה או ששהאו
 שבעה בת הוי רלא כטה כל אבל יעשה, לא קניםשבעה

 שמשין אלא תורה אפרה רלא דאמר דאביי משוםשרי
 הוי רלא ברבר אבל משמע כמותן לעשותדאפשר
 אלא תורה אפרה דלא אביי מפיק ועוד שריכמותן

 לחודיה ארם פרצו9 לבר הדדי בהרי פנים ארבעהדמות

 אלא תורה אפרה דלא אביי אפיקי ועור אפורנמי

 אליבא הגמ' אפיק ועוד העליון שלמדורשמשין

 אפור הכי בלאו אבל שרי לו עשו אתרים אםדאביי
 עשו דאחרים והא אפור נמי גרידתא בעשייהאפילו
 בנכרים אפילו אפור אוי בולט כשחותמה אבל שרילו

 ברבים אבל ביחיר מילי והני לחשרא דחיישינן לועשוי
 הוי דכולה'ו שם התום' פירשו כן להשרא חיישינןלא

 מנורה לעשית דאפור דבר של וטעמו נינהוהלכתא
 הפפוק על כ' בשמות המלבי('ם פירש מנורהכנגר
 כלי כהוגמת לעשות דאפרו הטעם אתי תעשוןלא,

 יעשה שלא שכולל אתי תעשון מלא ילפינן;המקדש
 ובין בשמים במקדש בין אתו שנמצאו הובריםמכל

 להזהיר רבים בלשון לכם תעשו לא ואמד לממהבמקד"ט
 ויש מעמ מקדש שהם הגם נלפטת בבתי גם יעשושלא

 דהאיפור נאמר שלא במדינות יעשו שלאאומרים
 ליכא וברבים חשדא משום לנו אלא צורותלעשות
 עכ"ל, זה על כעוהרים הרבים גם אמר ולכןמיטדא

 ברבים להכי רע"ז חששא משום המעם הוי זהולפי
דליכא
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 טפי חמור מקדש כ5י אימור ורס מיתר חשדאדליבא
 במנורה זה ו5פי אמור נמי השדא דליכא ברביםראף
 אמור נמי כנמיומ בכתי אף קנים ושכעה מתכותשל
 5"ט כ55 חינוך מנחת הס' אכל רכים ש5 דו;ויהנם
 יעשה שלא המצות כמנין הימב"ם הביא מדלאפיר'ט
 כתכנית יעישה שלא 5"ת כרהכיא המקדשככלי

 כלי ודין תעשון מלא ויליף העלילן כמדורהט'טמשים
 מינה שמע הבחירה מכית ז' בפרק הכיאהמקדש
 אימור א5א היי 5א המקרש ככ5י יעשה ש5אראימור
 בית יעשה דלא הראשונה דברייתא לה וי5יףעשה

 כחפה ובאינך תעשון דלא 5או הזכיר 5א הינלכתכנית
 אמרה דאינך נראה תעשון ד5א 5או הזכיר וכו'ולבנה
 תבנית כית 5עשות א'כ5 דע"ז 5יתא משוםהתורה
 מורא בכ5ל נכ55 אלא דע"ז 5יתא שייך 5אטקדש
 הגם תעשון מ5א הפמוק מזכיר אי:נו להכימקדש
 אמרה דלא אביי ותירץ תעשון לא מפמוק מקשהרהגמ'
 ומנורה כית כמו 5עשותן דאפשר במשמשיז אלאתורה
 הברייתות כל עוד הובא רלא דעתיך לסלקא.הייט
 וחמה עשה איטור הוי מקדש כלי 5טמקנא אבלהנ"ל,
 וכו' דע"ז לתא משום 5"ת אימור הוי ואיךךולבנה
 אימור נכי תעשון דלא ה5או הזכיר מרלא הויוהריוק
 משים רק הוי האימור דעיקר כיון זה ולפי טקדשבלי
 כנמיות דבתי כיון להיות יכו5 לכאורא מקרשטורא
 מקדש מורא משום האימור ליתא טעט טקדש הוישלנו
 קנים. שכאה בת מנורה 5עשות יכולין שפירולכן

 אף לאמור המלבי"ם דפירש רהא ליתא זהו.אכ5

 בשם פירש"י וכן כן במכ5תא מפורש כנמיותכבתי
 יהא נימא איך 5איטור בהדיא דממורש וכיוןהמכלתא
 האיסוד קאי כרובים ע5 רק פירש רש"י הגםמותר

 וטגא טדרשוה ובתי כנמיות בכתי אף 5כם העשולא
 כיון המקדש כלי 5עשות כנמיות בנתי גם ראמור5ן

 ובאמת שאני ד5מא.'צרובים מעט מקדש נמירהוי
 להמלבי"ם ליה ,ומנא כמכ5תא איתא כןנדפירש"י

 ועיין לכם תעשו 5א קאי המקדש כ5י ע5 גם5פרש
 תיפוק 5חודיה אדם דפרצוף 5הו וקשה שםכתום'
 שם בחינוך נמי ועיין הכפורת שע5 מכרוכיםליה

 דק הוי הא האימור דעיקר דפירש שם חינוךוכמנחת

 ע"ש אדם צורת דהוי כרוכים דהיינו אדם צורתע5
 אדם צורת ע5 קאי דמ5קות נהי ליה סכיראואולי

 ע5יו לוקין אין אדם צורת ע5 דגם החינוך לרעתאי
 אימור מידי מקום מכל אכ5 שבכל5ות 5או דהוימשום
 עשה ממצות אמור זה ו5פי עשה ממצות ואמור יצאלא

 קנים. שבעה כת טגורהלעשות

 כהמלבי"ם מוכח כהמכלתא היטכ כשנעייןאב5
 תאמר שלא לכם תעשי 5א במכ5תא אמררטתחילה
 המקדש בבית 5עשות רשות תורה ונתנההואי5

 תלמוד מדרשות ובכתי כנמיות ככתי עושההרוני
 כמף א5הי 5כם תעשו לא, אחר דכר 5כם תעשו לאלוטר
 עושים שאחרים כדרך עושין אנו הרי תאטרושלא

 קאי ו5א מירש 5בם תעשו לא לוטר ת5מודבמדינות
 המלבי"ם הוציא. מזה מררשות ובתי כנמיות בתיעל

 חשדא ע5 קאי לאשמועינן לן אתי אחר דברפירושו

 לן אעזי להכי חשדא 5יכא כרכים אמינאוהוי

 קאי ו5א חשדא איכא ברבים גםלאשטיעינן
 מדרישות. ווכתי כנמיות פתי ע5האיסור

 מקדש נמי דהוי כנמיות בבתי 5היות יכול זהולפי

 אימור שום קאי ו5א מקדש הכ5י לעשות שרינועמ
עליהם
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 האיסור מהמכלתא רק הביא דלא רש"י זה ולפיעליהם
 יכול דהמנלתא השני פירש הביא ולא כנפיותרבתי
 וראיה כנסיות בבתי אף אסר דע"ז לתא משוםלהיות
 תעשון רלא לאו הזכיר לא דילן בגמ' רהאלרברינו
 תעשון דלא לאו הזכיר ולבנה ובחמה כנסיותבבתי
 איפור איכא ולבנה רבחמה חינוך המנחת הוציאומזה
 איפור אם כי ליכא כנסיות ובבתי תעשון רלאלאו
 אבל עכ"ל תעשון מלא הקרא מזכיר אינו להכיעשה

 היכל כתבנית בית יעשה לא על גם רהביארש"י
 דאפור לו רסבירא מינה שמע תעשון מלא הקראנמי

 השני פירוש הביא' לא בנוונה להכי דע"ז לתאמשום
 אלא בהא כוותיה ליה פבירא רלא משוםמהמכלתא
 'בהריא איתא במכלתא האמת ולפי הראשוןכפירוש

 בית תבנית על גם תעשון דלא הקרא דהביאכרש"י
 והביא מ"ג דף ע"ז מם' על בחשקשלמה וראיתיע"ש,
 והביא בדבריו ופלפל הנ"5 חינוך מנחת רברישמ

 היכל תבנית בית גם דגרם יתרו פ' השאילתותמרברי
 להביא לו למה בעיני ופלא ע"ש, תעשון לאמהקרא
 אלא הכי, בהדיא איתא במכלתא גם הלא לחמוממרחק
 כהמכלתא גרים רלא לן ז.' מנמ' מרייק חיעךרהמנחת

 כגמ' הרמב"ם פסק להכי המכלתא על פליג כרחךעל
 בית יעשה לא על תעשון דלא מקרא יליף דלארילן

 עשה. איסור אם כי הוי רלא פסק להכי היכלתבנית

 דהמעם דמפיק שני לפירוש להמכלתא לי קשהאבל

 ברבים דגם לאשמועינן לן אתי להכי חשרא מיטוםהוי
 מפיק הא דילן וגמ' תעשון דלא מקרא חשדאאיכא
 בבי להתפלל רבנן הנך מדעיילי חשרא ליכאברבים
 אנדרמא ביה דהוה הגם בנהרדעא ויתיב דשףכנישתא

 לו פבירא ואולי ע"ש, המלך דמות צלםופירש"י

 רעיילו והא חשרא איכא נמי ברבים לעולםלהמכלונא
 הגמ' תירץ כאירך לו סבירא להתפלל רבנןהנך

 אף הכי בלאו אבל שם התפילו להכי הוהרפרקים
 ואסור. חשדא איכאברבים

 וכו' והשתא ר"ה קמ"א סימן י"ר במור יוסףהבית
 דאסור הני רכל פירש מרומענבערנ הר"מ בשםהר"ן
 ולבנה מחמה חוץ לו עשו באחרים אפילולקיימן
 היכא כל לו עשו בשאהרים דשרי ומזלותיכוכבים
 מרברי אנל בסמוך נריתבאר להשדא למיחשרליכא
 כל לו עשו בשאחרים שרי נמי ויכולהו נראהרבינו
 בהך הנה עכ"ל, חשרא משום למיחש דליכאהיכא
 דקנו למימר ליכא בנהררעא ויתיב דשף כנישתאבי

 בהך הנה איש צורת פירש חננאל ורבינו המלךרמות
 דקנו למימר ליכא בנהרדעא ויתיב רשץ כנישתאבי

 במגילה פירש דרש"י משום ביחר אנררמא עם.אותה
 מאבנים וסיעתו יבניון ובנאה ויתיב דשף ד"הכ"ט
 רצו כי שנאמר מה לקיים בגלותן עמהן שהביאווועפר
 בנה לא ובודאי עכ"ל, יחוננו ועפרה אבניה אתעבדיך
 אותה העמירו עכו"ם ובוראי ביחר אנררמא עםיכניה
 העכו"ם דאוקמי דמיירי שפיר אתי לפירש"יהנה
 הכנפת בית על המלך רמות ישראל של כרחובעל

 דאותו להיות יכול איש צורת ר"ח לפירוש אולכנורו
 לכבורו שלו הצורה ואוקמי חשוב אדם היההאיש
 לעכו"ם הידוע איש על קאי איש צורת למימררליכא
 לאיך יעבור ואל ויהרוג ע"ז הוי הא כן אם אלהיםלבן
 איש צורת על קאי כרחך ועל להתפלל רבנן הנךעיילו
 למה פירש שם המור על יופף בבית וראיתימכובר
 מכאן ויתיב טכאן דשף ופירש ויתיב רשף אותהקראו
 אבל בר"ה שם יופף הבית שפירש מה אבלעכ"ל

.ייח
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 להבין זכיתי לא עכ"ל, צלם כלומר אנדרמא וכו'כולם
 הבית ע5 הצלם אוקים מאן דבר ראשיה הק'דבריו
 מלוכה נימא ואי אוקמה לא בוראי ישראליםהכנסת
 יהרנ ע"ז והא הכנסת בית על הצלם העמירוהרשעה
 משום ואולי להתפל5 רבנן בה עיילו ואיך יעבוריאל

 נגדוה אילמלא ד:'ה ל"ג דף בכתובות פירשודהתום'
 רבינו פירש לצלמא פלחי הוו ועזריה טישאללחנניא
 לכבור עשוי אלא ממש ע"ז היה לא צלם ראותותם

 עצמם מסרו ~כך השם קירוש בו היה מקום מכלהמלך
 ולצלם פלהין אנן לית לאלהך רכתיב והיינולמיתה
 תופם היה לא שהצלם משמע סגדין אנן ליתדהבא
 וא'ילו ע"ז היה לא הצלם כז אם ע"ש וכו'באלתות
 בר עיילי היו לא בודאי להצלם למיסגד כופיןהיה

 היה לא וע"ז טלך של לככודו דק דאוקמי אלאלהתפ5ל
 אנדרטא. שם שיש מה להו איכפית לאלהכי
 לו עשוי דאחרים כיון מהכא למיפשט ליכאוהא
 הסירו מרלא חשדא משום דליכא היכי לקיימןמותר
 המלכות אימת טשום יראים רהיו ליתא זהו אבלהצלם
 הוי לא דהא מחויבים אינם זאת עבור נפשםולמסור
 בפלוגתא דילן ספיקא דתליא הוי העיקר אלא ע"זמטש
 לחשדא למיחש ליכא ונמי 5ו עשו שאחרימ כיוןלהטור
 בת מנורה בה ומצא שלהן תפ5ה בית רקנו היכןולכן
 הקן להטיר צריך ואין לקייטו מותר קניםשבעה

 מהר"ם בשם ולהר"ן דאסור הוא לעשות אלאהשביעי
 לקיימן אסור נטי לו עשו אחרים אפילומדוטנ~רנ

 דליכא היכי ומזלווו ובוכבים ולבנה בחמהודוקא
 עשו דאחרים היכי לקיימן דשרי הוא לחשדאלמיחש
לו.

 בשם שם יוסף רבית הגם לע"ד נראהולרינא

 של מנורה דתבנית האחרון קצה עד טחמירמהרי"ק
 ופדחים וכפתורים גביעים בלא אפילו קניםשבעה
 במקצת נשתנה אם היכל תבנית בבית הגם אסורנמי
 מילתא תליא עין דבמראית שאני במנורה אבלפותר
 איכא בתים דכמה האי כולי מינכר לא בביתלהכי

 להכי הכי לומר שייך לא במנורה אבל כזאתוגבוהים
 קמ"א בסימן תשובה הפתחי אבל עכ"ל אסודלעולם
 שבעה בת מנורה אוסר שור תבואות בשם י"דט"ק
 אבל הקנים עמידת בשינוי דהיינו. בעגול אפילוקנים
 וכן בעגול להתיר נומה דעתו חכמים משנתספר

 ופתחי מותר נמי בשמן ולא נרות על שנעשיןבמנורות
 דולקת דהמנורה זה ולפי ע"ש, עליו השיגהשובה

 ולפתהי מותר חכמים להמשנת בשמן ולאבעלעקמרישע
 ע5 פירש בע"ז הרא"ש ודעת אסור לעולםת'שובה
 ע"ש, עשוי העכו"'ם מן דקנה היינו לו עשואהרים
 ומנחת להדיא מתיר הרא"ש עשוין בקנאה זהולפי
 כתום' ולא כן הרמב"ם דעת דגם כתב שםחיעך

 כתב י' סעיף מע"ז ג' פרק משנה והכסףדאסרי
 דאחרים אוקימתא האי אדחיי אחרונהלאוקימוזא

 רעת אבל זה, טביא אינו מ הרן כן על ודפרקים לועשו
 מלכח הד"מ מדבדי א5א כן אינו חינוךהמנחת
 הביא שלא הרי"ף רעת וגם עובר אינו לו עשובאחרים

 הביא אלא ודפרקים לו עשו אהדיםהאוקימתא
 אתה אבל אסור מתם לעשות דוקא בתראאיקימתא

 כהרא"ש לו סבידא דלא לא ולהודות להביןלמר
 הביא להכי חידוש הוא זה שרי דלהבין אלאוהרמב"ם

 חוט ליקח כן 5עשות לע"ד נראה ולכן עכ"ל.אותו

 מנורה קני ששה רק ידלקו ואזי אמצעי מנרעלעקטרי

 בלא מקומו ע5 יעמוד דהשביעי גוונא האיובבי
עלעקט*א
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 גם לי כמדומה למעשה ה5כה הרותי כןעלעקטרא
 בשמן מדליקים אי'נם הא חדא דשרי יודהמהרי"ק
 של למנורה דומה אינו כן אם בעלעקטרישעאלא
 נוטה ודעתו תשובה הפתחי עליו דהשינ הגםמקדש
 להדליק יכולים דאינם גוונא האי בכי אבללאיסור

 לשיטת מיבעיא לא שדי בודאי מנורה קני ששה אםכי
 מורא משום רק הוי האיסוד דעיקד חינוךהמנחת
 חמיר לא כן אם עשה איסוד אלא הוי ולאמקדש

 משום דפי' רש"י 5שיטת אפילו האי כוליאיסודיה
 האי בכי ודאי עליו לוקין דאין כיון הא דע"זלתא
 שדי. עלמא לכוליגוונא

 יהושע . הפני לשיטת דבדינו שפיר אתיוביותד
 באחרים וכו' הורה אסדה לא ד"ה כ"ד רף השנהדאש
 אלא עכ"ל, שרי כולהו ומדאודייתא לח5ק אין 15עשו

 אלא מנורה קני שבעה שידליקו יתקנו דלא הויהעיקר
 סימן חינוך מנחת בם' דאיתי וכן שרי ואזיששה
 נ"ב מיומא התום' דברי שהביא אחר ו' ס"קדנ"ד
 כמותן לעשות דאפשר דכלים להו דסבירא מע"זוד"ן
 לבסוף מסיק מקום מכל דאורייתא איסור להשהותאף

 בודאי 5חודיה חעשייה אלא אסור דאיןלהפומקים
 עשוייה מנורה שקנו כנון פירש בהיתר דנעשהכיון

 להסוברים אלא בה לן לית קנים שבעה בתמעכו"ם
 עיון בוצריך ונשאר מדאודייתא השהייה עלדעובדים

 ע"ש, לא או בהיתר שגבנה כיון להשהותן מותראי

 אם מקדש מורא משום הטעם הוי אולי חדא זהולפי
 יכול כן אם מעם מקדש נמי דהוי הכנסת בביתכן

 המעם הוי אי ואפילו כלל איסור שום הוי דלאלהיות
 כהפומקים העיקר הוי 'או5י דע"ז לתאמשום

 הוא הצורה לעשות אלא אסוד ו5א שרידלשהוהן

 אולי אסור להשהות נם העיקר הוי אי ואפילודאסור

 טעמים הנך מכל ולכן בה לן לית בהיתר שנבנהכיון
 מנורה בה ומצאו מעכו"ם הכנסת בית בקנו לע"דנ"ל
 געז ידי על אלא שמן ידי ע5 הוי ולא קנים שבעהבת
 שבעה בת מנורה בה יהא שלא יתקנו ~עקטריקאו

 דיכויין פירש קנים ששה בת דוקא יהא אלאקכים
 צריכין ואין אחד בפעם קנים ששה אם ני בהלהדליק
 לע"ד. נ"5 כן השביעי הקןלהסיר

 דברי הביא ק'ע סימן או"ח מ"ת ביהודההנודע
 הגם דמסקי עיניה סמי ד"ה כ"ד דף השנה טראשתום'

 לא תעשון דלא אחשדא אבל דע"ז לחשדאדחיישינן
 ליכא דברבים הגמ' דמסיק למאי עוד ומסיקחיישינן
 הנם כנישתא בבי להתפל5 רבנן הנך עיי5י להכיחשדא
 איסיר דהוא תעשון לא אפילו להכי אנדרטא בודהיה
 שייך לא ברבים חזינן הרי עכ"ל, חיישי'נן לא נמילאו

 מלא הוי הא דילן איסור ועיקר תעשון מלאהאיסור
 דהא חיישינן 5א בודאי מקדש מורא דמטעםתעשון

 הא ברבים תעשון ובלא מעמ מקדש הבנסת ביתהוי
 שריד דילן פסק בודאי כן אם חשדא שוםליכא
וקיים.

 כיון שכתב ומה בד"ה ו' סימן ו' חלק סופרהחוום
 דלא דהיינו הדבר דמכוער אלא וושדא ליכאברבים
 אין הצודה נעשית ובכבר לכתחילה צורה כןיעשה
 דבנן הנך מרעיילו לדבד וראיה דבר בה לשנותצריכין
 חיישו ולא אנדרסא בה והוה כנישתא בבילהתפלל
 כיון בודאי אלא האנדרמא ולשנות הדברלכיאור
 הפתחי הנה עכ"5, לחוש אין ובדיעבד נעשיתדכבר
 יוסף דברי בשם כהב הן ס"ק קמ'ש סימןתשובה
 דוקא היינו חשדא ליכא דבדבים הפומקים לדעתואף

במקום
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 בעליתו לו שהיה גמליאל כרבן קרושה בו שאיןבמקום
 המקום ומיוחד קדושה מקום שהוא הכנסת בביתאבל

 מביחיד מפי לחשדא רחיישינן יודו בודאילהתפלל
 ופתחי באונם דהיה שאני שבגמ' ואנדרמאבביתו
 מוכח אלו סופר חתם ומרברי ע"ש עליו השיגת'טובה

 בחשדא חילוק ואין תשובה כפתחי הוי דהעיקרנמי
 לא ולעולם דעלמא לרבים הכנסת בית ביןדרבים

 לחשדא.חיישינ!
 בחשדא ודעימו סופר לחתם ראיה להביא ליונראה
 אנן וניחזי לעלמא הכנסת בית בין חילוק איןדרבים
 לא אי דדבים לחשדא חיישינן אי הוי פלוגתארעיקד

 פליגי לא הכי בלאו אבל דרבים .לחשדאחיישינן
 לא על פירושים שני הביא הא המכלתא והנהאהדדי
 ולא יתירא קדא מדכתיב הוי הא ילפותא ועיקרתעשון
 פירש וכן תעשון לא מתחילה כתיב הא לי למהתעשו

 מסיק ולזה ע"ש מיותר זה לכם תעשו לאהמלבי"ם
 כלי דאיסוד לאשמועינן אתי פירש לחדהמכלתא
 פירוש וחד ומדרשות כנסיות בבתי יעשו לאמקדש

 לו מנא קשה לכאורא זה ולפי דרבים לוושראאתי
 מותר דרבים חשדא רלמא ררבים חשדא נםלאסוד

 יוסף וכדברי ומדרשות כנסיות בתי לאסור רקואתי
 לחשדא היישינן להכי קרושה של מקומות שהםהנ"ל

 דלא מהכא .מוכח כרהך על פירושים שניומדפידש

 לעלמא כנסיות בתי בין חילוק דאין אלא יוסףכדברי
 ליכא ברבים אומרים אנו מעם מאיזה דבר ש5ומעמו
 להש"/ דק שעברו הדבר יפרסמו הם דרבים כיונחשרא
 לההמיר רבים נמי דהוי הכנסת בבית תיתימהיכי
 רק שעברו הדבר יפורמם בודאי דהא חשדאמשום

 בודאי וברבימ מעט מקרש דהוי כיון ואדדבא אחדלאל

 עלמא. לכולי לאמוראין

 נפשי שאהבה את מצאתי הק' במפרים עודובחפשי
 שצרו בקולוניא מעשה הנ"ל ע"ז למם' זרוע אורבם'

 והשיב ונחשים אריות צורות ביהכ"נ שלבהלונות
 לך תעשה דלא לאו על דעוברים זצ"ל אליקוםדבינו
 היה דמות לו יעשה יכול ממכלתא ראיה והביאפסל
 יעלה ואמ וכו' בהמה כל תבנ"ית לומר תלמוד עוףאו
 כרובימ שם והיו המקדש בבית מצינו הלא אדם לבעל

 בבתי נמי הותרו לשם והותרו הואיל צורותושאר
 בכתי לאסור וקאי לכם תעשו לא לומר תלמוד,כנסיות
 ארבעה ועשה הוסיף אם העולמים בבית ואף3נסיות,
 :אמר ולכך וזהב, כסף כאלהי אצלך הם הריכרובים

 כנישתא דבי מאנדרמא תשיבוני ואל וכו' זהבאלהי
 פרם מלך דהתם להתפלל רבנן נכנסו מקוםומכל

 סלקוהא הגזרה לכשבמלה דתם על להעבירםהעמידו
 אוסירי דכולהו לן איתברר השתא מסיק ולבמוףמשם,
 בלאו עובר אותם והעושה הנמ'ל הצורות כלבעשייה
 מדרבנן דק ואסור התורה מן מותר אחרים לוובשעשו
 עכ"ל. להם שעובד יאמרו שלא חשדאמשום
 מסייעי צלם אנדרמא יוסף דהבית פירושו זהולפי

 נמי הכנסת בבית אף זה ולפי הנ"5, זרוע מאורלו
 דחזינן כיון מעט המקדש ובית דבים דאיכא הגםאסור
 א" לכסף מזהב לשנות אסור גופו המקדש בביתגם

 להאור זה ולפי הוא, הכתוב גזירת אלא כרוביםלהוסיף
 לא פירש אתי תעשון לא הוא הכי דקרא פירושוזדוע
 אותו תעשון אם אבל אותי המשמש שמש שוםתעע~ן
 עשיתם כאלו לפני דומה יהא מכסף תעשו אםבין

 יותר תעשו אלא מזהב אפילו תעשו ואם כסתאלהי
 יהיא כרובים שלשה ותעשו כרובים שני בקראמדכתיב

נהשב
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 סיים שפיר ו5כן זהב אלהי עשיתם כאלו לפנינחשב
 אף תעשו רלא פירש לכם תעשו 5א פעם עורהקרא
 רבים שהם הגם ש5כם כנסיות בבתי דהיינו5כם

 מעט מקרש הם וגם חשר ע~ם ליכא הא ברביםובע5מא
 להרמב"ם המצות בספר ראיתי אבל לכם תעשו לאנמי
 בע5י צורות מעשות להזהירנו דן ל"ת מצותבמנין
 יעשו שלא הגם ומתכות והאבנים מהעציםחיים
 ואלהי כסף א5הי אתי תעשון לא הוי והלאו וכו'5העבר
 לנוי עושה הריני תאמר שלא המכי5תא יפירשזהב

 והעובר 5כם תעשו לא לומר תלמור במרינותכרעושין
 ומררשות כנסיות ומבתי ע"ש, מלקות חייב זה לאועל
 קמא פירש פירושים שני איתא בטכלתא הגם זכרלא

 איסורא 5הך איתא נמי ומררשות כנסיות רבבתיהוי
 כרפירש איתא שני ופירוש הנ"ל זחוע האורכרהביא
 ע5 איסור הביא זרוע האור אנן ניחזי ועכשיוהרמב"ם

 קמא כ5ישנא פסק מסתמא ומררשות כנסיותבתי
 בתי על האיסור הביא רלא והרמב"םרהמכילתא
 בתרא כלשנא פסק מסתמא ומררשותכנסיות

 מן אסורים ראינם להיות יכול זה ולפידהטכילתא
 מקר,2 רהוי משום הבנסת בבית הצורות לעשותהתורה

 יתירו ראם מררבנן ךק ראסורים 5היות ויכולמעט
 האור אב5 בנית גם יתירו שמא ג,"רה הכנסתבבית
 סבר לה?י דהמכילתא ' קמא כ5שנא לגמרי פסקזרוע
 נלמוד מקוט מכל אב5 התורה מן אסור הכנסת3בית

 אפילו נן אם עצמן לצורך לו עשו באחרים כולםמרברי
 ולכן מדרבנן אם כי אסור הוי לא רמחמיר זחועיהאור
 קני ששה אם כי דולקים יהא שלא השביעי קןבתקנו
 מותר ויהא השביעי קן להסיר צריך אין בוראיטנורה
 דהא חרא מנורה 5קני רמי לא רהא מררבנןאפילו

 ש5הם הצ5והית עם שמן ירי על רו5ק יהא ש5אעשוי
 עלעק- הוסר השביעי הקן ועור בע5עקמרישע רקהרו5קת
 למטעמים רולקת שאינה 5כ5 וניכר שלו מוממרישע
 שדי. בוראישלנו
 נמצא נמי ובו חביבי חירושי א' ספר לאור יצאהנה
 על שם והשיג סנורה קני שבעה אורות ע5תי"ובה
 5א חלב ש5 נר במנורה נותנים באם חכמיםמשנת

 כדרך שם והשיג ומתיר שבמקדש מנורה רוגמתהוי
 ו5בקש המחבר על משגיחים ראינם זמנינוסחברי

 העיקר א5א רבריו את 5תקן ררכים 5מצואתחבו5ות
 חכמים משנת המחבר בעל ובאמת חבירו 5רברי5במל
 את ביטל הנ"ל המחבר אב5 מפורסם וגאון רבהיה
 הכי זה היתר מובן ואינו וכתב הנשבר כחרםדבריו
 העשיה משום הוא האיסור הר5קה משום רלאהאיסור
 5יתן יכולים אינם אמו חלב של נר שם שנותניםואי
 וברייתא הפוסקים וכ5 השו"ע ועור והפתילה שמןשם
 הא יעשה לא קנים שבעה של רמנורה וכתבוסתמו
 מערה רוגמת מנורה נגר מנורה 5עשות היתריש

 א5א שעוה אי ח5ב של נר שם שיתן רק ממששבמקרש
 רוגמת יהא לא דהמנורה רהעיקר אינו רזה כרווךעל

 מדליקין במה מינא נפקא ואין שבמקרשמנורה
 הפתחי כתב ובאמת ועמירה עשיה טשום הויוהאיסור
 כל הבאתי עכ"5, מוכרחים רבריו ראין ע5יותשובה
 משנת רברי ע5 קצת הוסיף יבאמת המחברדברי
 הביא תשובה ובפתחי גורע הוא המוסיף וכ5חכמים
 שמ( על ולא נרות על שבעשין במנורלת וכן הלשלןבזה.
 להרליק יכולים ראינם רתיקנו מרבריו סשמעע"ש,
 שבמקדש מנורה כרוגמת 5א עשו הא כן אם שמזבא

 חכמים המשנת התיר להכי שמן ידי ע5 להר5יק'שעשו
אם
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 הר5קה משום האיסור הכי להמחבר קשה טאי כןאם

 אינם אטו חלב נר ובנותנים עשיה משוםהאימור
 משום רק הוי האימור בוראי וכו' שמן שם ליתןיכולים
 שם ליתן יכולין ראינם האופן ב?ה רהתיר אלאעשיה

 כן' אם נרות רק ופתילותשמן
 אי~

 למנורה רומה
 נמי שלו קושיא אירך זה ולפי התיר להכישבמקרש
 שיתן רק מנורה נגר מנורה לעשות היתר יש האליתא
 הק' ברבריו ריוק שלא הכל זהו חלב.וכו' של נרשם

 ההיתר עיקר חלב של נר הרלקת משום הוי ההיתרהכי

 חלב של נר רק להרליק שעשי יכיון עשיה משוםהוי
 הוי 5א הא כן אם שמן ירי על להרליק יכוליםלאינם
 רילן בסמיקא כן אם שרי להכי שבמקדש מנורהרוגמת
 ירי ע5 רק ירו5קים עלעקמליק של בצלוחיתדעשו

 נמי ועשו להרליק יכולים אינם זה ובלאהצלוחית
 עה"ח יבאתי כרפירשנו, שרי בוראי רפירשנוהתיקון
 שיקאגא. פה תרפ"א שנת מקץ לם' ששייום

 שאחעפ ידידיה שאול וקים שרירוהכל
החופ"ק.

 י'סימי

 מצוה לקיים הרבים יזכה ובזו2 עבירה דבר שיעשה לגרדם ליחיד מדתר אםנמתפקתי
 לא. אד העבירה שיעשה לד דמדתר הנהו במל דהיחיד עדיף הכלל דחקנת משוםדרבים

 ובהתש

 אליעזר בו' מעשה מיתבי איתא מ"ז ברטתבמם'
 עברו ושחרר עשרה מצא ולא הכנמת לביתשנכנם
 המשחרר כל ראמר יהורה לרב וקשה לעשרהוהשלימו
 מצוה תעבודו בהם לעולם שנאמר בעשה עוברעברו

 שאני ררבים מצוה היא בעבירה הבאה מצוהשאני
 הרי ע'ש, בקרושה חובתן ירי רבים להוציאופירש"י
 מיתר רבים 5זכות כרי .איסור 5עשות רי5ן מגמ'מבואר
 שאני דרבים מצוה רמסיק דברכות 5גמ' תינח האאבל

 מצוה רק רממיק ל"ח רף רגיטין גמ' לגירמתאבל

 נמי ליחיר לזכות אפיש מגמ' מוכח יהא זה ולפישאני
 הגמ' כרממיק שאני ררבים מצוה אמיק לא רהאשרי

 לעולם העבירה זה משום שאצי מצוה אלאגברכות
 לפי אבל 5שחרר מותר מצוה איכא אי תעבורובהם
 מגמ' ולא רברכות מגמ' 5א פשיטות שום ליתאהאמת
 זוכה היה עצמו רהוא שאני א5יעזר בר' משוםרגיטין
 להשלים עברו שחרר איט בצבוה תפלה להתפללבכך

לעשרה
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 פשימותא הוי בוראי אזי עפהם יתפלל לא והואלעשרה
 ולפי רשרי להיות יכול עצמו לזכות אבל רילןלספיקא

 עומרת. במקומה רילן ספיקאזה
 לעשרה להשלים העבר א5יעזר ר' שחרר איואפילו

 ר' רנכנם אמר לא רהא עמהם דענפלל לא אליעזרור'
 מותר ררבים מצוה משום חזינן הרי להתפללאליעזר
 נמי וקרושה לברכו הרבים לזכות כרי עבירהלעבור
 רסבירא הרא"ש לשיטת תינח הא מהתם ראיה הוילא
 ברכו לשמוע ררבנן אפילו ררבים עשה דאליםלו

 הכי אפילו התורה מן עיקר שום מצינו שלאוקרושה
 הר"ן לשימת אבל התורה מן רהוי ריחיר לעשהרחי

 הוא גמור עשה לאו תעבורו בהם רלעולםרפירש
 להם ליתן שלא תחנם לא משום הוי האימורועיקר
 השחדור התורה אסרה מעמא ומהאי חנם מתנותשום

 לעשרה להשלים אם כי העגר למובת עושה שאינווהיכי
 העבר למובת יוצא ממילא הגם תחנם לא משוםליכא
 או כסף מקבל .אם לי ומה לו מכרו כאלו רהוימשום
 חפציך כל אשר זה ירי על מצוה מקיים או כסףז~וה
 מצוה תדחה איך גמורה עשה הו. ראי בה ישוולא

 השקל במחציה עיין התורה מן עשה למצותררבנן
 מאי זה ולפי פלוגתתם את להביא ל' ס"ק צ'מימן
 מצוה רחי לשחרור רוקא לומר מצינו הא למימראיכא
 במקומה רילן ספיקא אכתי גמור באיטור אבלררבים
עומרת.
 ר' אם מוכח אינו רגיטין מגמ' נהי 5י נראהאבל
 מוכח דברכות מגמ' אבל לא או עמהם התפללאליעזר
 והאמר פריך דהגמ' עמהם אליעזר ר' רהתפללבהריא

 מר' ופריך מצמיפין ועבר תשעה לוי בן יהושער'
 אין שחרר לעשרה והשלימו לעברו שמשחרראליע?ר

 חר שחרר אצמריכו תרי הגמ' ותירץ לא שחררלא
 נפיק עצמו אליעזר רר' משמע נפיק יהלשון בחרונפיק
 טפיקא אכתי זה ולפי עמהם התפלל כרחך עלבחר
 עומרת. במקומהרילן

 קצת לו מספקא וירא פ' התורה על אליהו רבריהם'
 עבירה רבר שיעשה לגרום ליחיר מותר אי אחרבענין
 במל והיחיר עריף הכלל תקנת אם הכלל ינצלובזה
 שאני ואסתר לא או לגרום לו מותר כן יעלהנהו
 נוגע ואין שאני רבים אבל ישראל לכלל היהי4ההם
 מצינו לא זה בפועל לעשות לא וגם ישראל לכללהדבר
 רבים להציל הוי ריליה ספיקא כן אם עכ"ל, ברורדבר

 איזה לקיים רבים לזכות אם לן מספקא ואנןמהעבירה
 המצוה לקיים רבים לזכות יש ברבר וחילוקמצוה
 של ספיקא אבל ועשה בקום התורה מן רברלעקור
 כח יש הא ראזי תעשה ואל בשב הוי הא אליהודבר
 אי לו מספקא ולכן התורה מן רבר לעקור חכמיםכיר
 לא. אישרי

 ההיא ל"ח בגימין ראיתא מהא לפשוט ליונראה
 אינשי בה מעברי קא רהוי בפומבריתא רהותאמתא
 אמר יהורה רב ראמר לאו אי אביי אמראיסורא
 כייפנא הוה בעשה עובר עברו המשחרר כל'טמואל
 כי אמר רבינא רחירותא גיטא לת וכתב למרהליה
 ואביי ראיסורא מילתא משום יהורה רב מורההיא
 שחציה אחת באשה מעשה וכר לא איסוראמשום
 חורין בת ועשאה רבה את וכפו חורין בת וחציהשפחה
 הכי בה נהגו הפקר מנהג יצחק בר נחמן רבואמר
 הכא חירין לבן ולא לעבר לא חזיה לא התםהשתא
 אבן מורי והם' לה ומנמר לעבריה לה דמיחראפשר
 פליגי ורבינא דאביי מפרש שהם באבני ב' חגיגהעל

בהא
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 מילתא מיגדר שום ליתא דהכא מבד דאבייבהא

 סביר ורבינא לה ומנטר לעבדיה לה דמיחדדאפשר
 כח ויש מילתא מיגדר 5יה הוי אימורא דא.כאכיון
 ניחזי ועכשיו עכ"ל, תעשה ואל בשב לעוקרו ב"דביד
 אב5 לא אי מילתא מיגדר הוי אי פליגי כאז עדאנן

 לשחררה מותר לתרווייהו ממש מילתא מיגדר הויאי

 5הציל עבירה שיעשה לגרום ליחיד דמותר חזינןהרי
 במקומה אכתי דילן מפיקא אבל מהעבירהרבים
 ביד כח יש תעשה ואל בשב דוקא לומר דישעומרת
 ביד כח דיש הוא מרכים איטור ולהציל לעוקרוהכמים
 מעשה ולעשות לרבים מ'גוה 5זכות אבל להתירחכמים
 שיעשה ליחיד לגרום דאמור להיות יכול ועשהבקום
 בשחרור דוקא הא הד"ן לשימת ועוד ועשה בקוםעבירה
 הוי 5א תעבודו בהם לעולם דטצות משום דשריאטרינן
 לא אבל כדפירשנו תחנם מלא אם ני גמורהעיסה
 דילן מפיקא אבתי מצות בשאר כן אם מצותבשאר

 לשימת אליהו דברי של מפיקא וגם עומדתבמקומה
 עומדת. במקומה אכתיהר"ן
 חטא לאדם לו אומרים וכי ד' דמ בשבת דאיתאוהא
 דילן ספיקא לפשוט מצינו הרי הבירך שיזכהכדי

 זהו אבל הרבימ לזכות כדי ליחיד אימור לגדוםדאמור
 דמותר איפבא מוכח הא דילן מגמ' ואדרבאליתא
 נמי משמע וכן הרבים 5זכות כדי ליחיה אימורלגרום
 שיזכה כדי חטא לאדם לו אומדים וכי הגמ'לשון
 יחיד נמי דהוי חבירך שיזכה דוקא כמסמעחבירך
 בודאי וורבים לזכות אב5 אמרינן ד5א הואכמותו
 וכי ד"ה שם מתום' משמע וכן חטא ליהידאמרי'נן
 שנהנו חורין בת והציה שפחה חציה וגבי וכו'אומרין
 ממציאה שהיהה משום לרבה וכפו הפקר טנהנבה

 דרבים כמצוה נמי והוי לאנומה ודומה לזנותעצמה
 וכו' כופין ד"ה מ"א גיטין בתום' איתא ביאורוביתר
 חזינן הרי שאני דרבים מצוה ועוד לבטוףדמסקי
 כדי חטא לאדם דאמרינן לתום' פמיקא דרביםבמצוה
  ווגמ' ראמר הא למימר ליכא והא בהמצוה רביםשיזכו
 למעומי א5א אתי רבים למעוטי לאו חבירךשיזכה
 וחטא עמוד אמרינן לא אחר לאדם דוקא היינועצמך
 אמרינן לעצמו אבל יחיד או רבים הן שיזכהבשביל
 אב5 חמור אימור תעשה שלא קל אימור וחטאעמור
 זהו אבל לתרווייהו הוי דינא הד ויחיד רביםבאמת
 נ"ה בקידושין יוחנן ר' פריך מאי בן אםגיתא

 בשבי5 וחטא עמוד לאדם לו אומר וכי מ"ח,ובטנחות
 היא קושיא ומאי השנים א'ת לאכול ופירש"ישתזכת
 משום היטב כשנדייק אבל כן דאמרינן נמי הכיאין
 אי פלוגתא הגמ' מםיק האמת לפי איריא לאהא

 משום לא אי שתזכה כדי וחטא עמודאמרינן
 משמע יוחנן ר' בה תהי הלשון בזה איתאבקידושין
 אמרינן איך בעיניו שתמיה הדבר פריך ודאיבלשון
 לא עלמא לכולי ומשסע שתזכה כד* וחטאעמוד
 15 אטר שאלה כלשון איתא מנחות ובמם' כןאמרינן

 הגמ, וממיק וכו' חטא לאדמ לו אומר וכי יוחנןר'

 בשבת שהזכה כדי בשבת והטא עמוד נמי ווכיאין
 בשבת חטא ד"ה שם במנחות ותום' ע"ש, וכו'אמרינן
 למה לדמות ואין וכו' אמרינן בשבת שתזכהבשביל
 ופירש שבת ז,יוב לידי שיבא קודם לריותהשהתירו
 מצינו ד5א הנם דהתום' כוונתיה נתן חקהנהות
 למאי הגיה ולכן איפשטא ולא היא בעיא רקשהתירו
 אפשיטא לא אמאי לומר ורצה שהתירו מהודבעו
 חיוב לידי שיבא קודם בשבת לרדותה דמותרטהכא
 ולכן בשבת שיזכה כדי בשבת חמא דאמרינןוזמאת

כתבו
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 בלא זכיה ליכא רהתם וטעמא לרמווו ראיןכתבו
 שיזכה בשביל אלא חטא אמרינן ולא חטאסניעת
 עכ"ל, אמרינן לא חמור מחמא שימנע בשבילאבל

 עמוד לאדם ראמרינן מדברינו לנו היוצא זהולפי
 עמוד לארם לומר אבל רבה למצוה שיזכה כדייחמא
 אמרינן לא חמור איסור תעשה שלא קל איסורוחטא
 רבים להציל קל איסור וחטא עמור אמרינןוברבים
 במם' ל"ח אמתא בההיא כדמוכח חמורהמעבירה

 קיל דעצמו אנן וניחזי מרבים קיל עצמו זה ולפיגימין
 שתזכה כדי וחמא עמוד אמרינן מקום מכל'מרבים
 לא חמורה מעבירה למנוע הגם הממודה מצוהלקיים

 אמרינן נמי חמור מאיסור למנוע דאפילו רביםאמרינן
 בשביל וחמא עמור דאמדינן שכן מכל וחמאעטוד
 רוקא אמרינן זה ולפי חמורה למצוה הדביםשיזכו

 עמוד אמרינן רלא הוא היחיר חבירך שת~כהכדי
 מיניה. מעמינן לא ועצמו דבים אבלוהמא
 קמן סעיף רנ"ר סימן אברהם במגן נמ" משמעוכן

 'טלא כדי שיאפה קודם לדדות דמותר הא וכתבכ"א

 אמרים אבל עצמו הוא דוקא סקילה איסוריבוא
 קל המא עשה לארם אוסדי; דאין לררותאסורים

 ולא ע"ש וכו' חמור איסור מבירך יעשה שלאבשביל
 חמוד איסור חביריהם יעשו שלא יותר רבותאכתב

 ועצמו, דבים למעומי דאתי טשמע חבירךלמדנקט

 ל'טיטות אלא הוי לא ושלנו וטריא השקלא כלהנה
 הוי לא תעבודו בהם מלעולם רעשה לו דסביראהר"ן
 בשם משבועות ו' פרק המלך השער אבל גמורהעשה

 לאדם לומר אין ראמרינן הרשב"א ות'מהריב"ל
 עבירה חבירך יעשה שלא כרי קלה עבירה )המאעמוד
 ותירץ הנ"5 רגימין אמתא מההיא להו וקשהחמורה

 ועור הנ"ל הר"ן כרכתב גמורה עשה הוי לאירהתם
 והתם להתירה מעשה דעבדינן ועשה קום הוייהכא

 יבואו שלא כרי עשה יקיים שלא תעשה ואל שבהוי
 ללולב שופר מתקיעות לדבר וראיה חמא לירירבים

 חמא לירי רבים יבואו שלא כרי בשבתדמבמלינן
 למימר וליכא הרבים ברשות אמות ארבע אותםויעבורו
 אבל עשה קום הוי רחירותא גיטא לה דכתבכיון

 משום עשה קום בה'כי הוי דלא משמע שםמתום'
 שב הוא עבודה ומניעות בהם לעבוד .המצוהדעיקר
 בשם שכתב רמה ~יהם השיג המלך והשער תעשהואל
 דברי מיניה נעלם היא גמורה עשה רלאוהר"ן

 ידים בשתי ודחהו הרמב"ן בשם ל"ח גימיןהרשב"א
 ונתינת תעשה ואל לשב עשה קום בין של)והחילוק
 י'ה גימין התום' כדכתבו איסור שום ליכאהגמ
 ליכא לחוריה גמ נתינת ומשום וכו' המשחרר כליי'ה
 אינם אם דוקא ליתא זהו אבל ע"ש, עשהאיסוד
 ליכא הנמ בנתינת אזי הכי בלאו להשתעבריכולים
 כהטעת כן אם ביה להשתעבד ביכולין אבל איסור,שום
 הוכיח דהרשב"א וכיון עכ"ל, בעשה עובר הגמנתינת
 נמורה עשה הוי תעבודו בהם לעולם אלא כהר"ןרלא
 אליעןר רר' ממעשה רילן פפיקא 'נפשמא הא כןאם

 רמותר. הנ"ל דנימין אמתא ומההיאהנ"ל
 לוטר מותר כתב ג' ס"ק תקצ"ו סימן אברהםמגן
 שיזכה בשביל חמא אומרים שאין הגם שיתקעלקמן
 הקטן חינוך בשביל נאמירה עובר איך כן ואםחבירך
 עכ"ל הקמן שממנך בכך זוכה עצמו רהוא לומריש

 אליעזר מר' דילן לספיקא ראיה ליכא אכתי זהולפי
 עשה על ועבר לעשרה והשלימו עברל אתדשחרר
 שהוא אליעזר ר' גבי רשאני תעבורו נהםדלעולם

עצסו
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 בצבור תפלה התפלל העבד ירי דעל בכך זוכהעצמו
 ממצוה קיל רעצמו לעיל דהוכחנו כיון ליתא זהואבל

 רקיל הגם עצמו לגבי ומה למימר מצינו כן אםדרבים
 מכל שתזכה בשביל חמא אמרינן מקום מכ5מרבים
 בשביל קל חמא חמא אמרינן ובוראי אהרים לגבישכן

 שום ליכא אליעזר מר' האמת ולפי הרבים,ש*זכו
 שנית רבים של מצוה דהיה אחר דילן למפיקאראיה
 להיות יכול בעלמא אבל בכך זוכה היה עצמורהלא

 עמוד אמרינן לא הנ"ל טעמים שני שייכי דלאחיכי
 הוי בוראי הנ"ל דגימין אמתא מההיא אבלוחמא
 כרי סלה חמא וחמא עמוד לארם דאמרינן ברורהראיה

 בתרא בבא בתום' איתא וכן מעבירה דביםשימנעו
 את אליעזר רן רשחרר להא וכו' כופין ד"ה י"גדה

 מצוה עשה גופו אליעזר רר' משום התם וכו'עברו
 עכ"5. המנין שהשליםבכך

 נפשי שאהבה את מצאתי הק' במפריםבחפשי
 וכתב משבת י"ד פרק הרי"ף עז שפ אנשיבחירושי
 לא זוטא אימורא מיעבד אפילו לו מביראדהרשב"א

 ולזה רבא מאיסורא הבירו את שיציל כרי ליהשרינן
 דלמא אי כן אמרינן נמי צבור לגבי אם ליהמפפקא
 ראיה ליכא עברו דשחרר אליעזר ומר' שאניצבור
 יזכה שלא היכי אבל ררבים במצוה זלכה הואשגם
 במגן 3מי הק' דבריו והובא עיון וצריך לאעמהן
 לא יישנ"א ב'ש מ"ק ש"ו מימן בקיצוראברהם
 הצבור להציל כרי אימור לעשות ליחיד אפילוהתיר
 השקל המחצית ופירש עליו חולקין הפומקים כלאבל

 עכ"ל, שבת לחלל מותד יחיד בשביל גם אלאכוונתו
 מר' נהי הק' רבריהם להבין זכיתי לא באנמתאבל

 במצוה זוכה הוא שגם מפני ראיה שלם ליתאאליעזר
 ראיה הוי הא הנ"ל דגימין אמתא מההיא אבלדרבים
 רבים למנוע בשביל חטא לארם דאמרינןברלרה

מעבירה.

 שאחעפ, ידידיה שאול נאם זאתכל

 בשיקאגא. אהרן בית לקאנג'הרב



49יריריה.תפארת

 האסימו

 לשתותו יכול ואינו חם קאוי בשתיית ליה טמפקא ד' מימן פופר חתן ותשובותנשאלות
 ברכה לברך שיכול כדי שיתקרר עד מלשתות להמתין צריכין אם הפמק בליטהרה
 אחרונה ברכה לברך צריכין נמי אותו בשותין מאוד חם כשהוא אפילו דלמא אואחרונה
 ואמר שיתקרר עד מלשתות להמתין רוצין שהיו דראה למעשה הלכה עשה .מופרוחתם
 ממיק ולבמוף חם קאוי שתיית ש אחרונה ברכה מכרכין לעולם אלא לזה לחוששאין
 עכ"ל. הפומקים בפלוגרעע תליא זה שדין מופרהחתן

תשובה
 סופר החתן פירש רילן רספיקא רבר של טעמוהנה
 שיטת ירוע שיתקרר ער לשתות האוסרין טעםשם

 י' סעיף תרי"ב בסימן או"ח בשו"ע ומובאהרמב"ם
 למגן רביעית שתיית בכרי הוא שתייה צירוףדשיעור
 חיוב לענין הרין רהוא כתב א' ס"ק ר"י כסימןאברהם
 כיון האוסרים רייקי ומזה הוינ הכי נמי אחרונהברכה

 ישהה שלא לשתות אפשר אי החם קאוועבשתיית
 אחרונה כרבה מברכין ראין להו סכירא כן על מזהיותר

 שיעור רוקא בעינן נעלמא הגם להו סביראוהחולקים
 שאין כיון הקאפע אבל בכך שררכו רבר היינוהצירוף
 הוא כן נמי שיעורו צירוף ירי על אלא לשתותררכו
 עכ"5. לשתות שררכוכמו

 סופר החתם לשיטת ראיה להביא לע"דונראה
 רביעית עשרה הגמ' חשיכ ל"ח רף רכנזירודעמו
 צירוף בשיעור יהא חם קאפע נשתיית נימא ואיהם,

 אין הכי ובלאו אחרונה כרכה רמברכין הואשתייה
 רביעית עוד שם הגמ' חשיב לא אמאי כן אםמברכין
 אין אחרונה ברכה לגבי כרהך על אלא אחרונהטברכה
 אחרונה ברכה מברכין לעולם אלא מינא נפקאשום
 ברכה מברכין נמי רביעית משתיית יותר בשההאף

 שם בנזיף הנמ' רתירץ ככע למימר ליכא והאאחרונה
 ריעות שני איתא תרי"ב ובסימן מיירי קא לאבפלוגתא

 ופירש פרם אכילת כרי אי רבישת צירוף בעינןאי
 וחכמים אליעזר ר' בין בפלוגתא דתליא שםהגר"א
 ברכה לענין הרין הוא כתב אברהם רהמגן וכיוןע"ש

 שיעור רבעינן לו רסבירא מאן זה לפי טמילאאחרונה
 להכי הכי דינא נמי אחרונה ביעה לגבי אכילהצירוף
 ליתא זהו אבל רביעית, עשרה בהנך לה חשיכלא

 בפלוגתא לקטן ראמר הגם נזיר ר"ה שם כנזיררתום'
 הא וקאווע עכ"ל, הווריתא גבי היינו מיירי קאלא

 אם מפלוגתא אפילו מיירי כן אם בראין שלההצבע
 ומרלא רביעית עשרה בהנך לה חשיב לא אמאיכן

 עליה. מברכין ראין מינה שמע להחשיב
 הפרי שיטת פי על להלכה מסיק סופד החתןאכל
 אפילו ושבע שאכל מי רוראי ר:י סימן או"חמגרים
 מחויב ששבע כיון פרם אכילת שהיית טכריביותר
 החיוב דאזי כזית אלא אבל כשלא אבל לברך התירהמן

 כשאר צירוף בעי אזי ואכלת מלשון אלא הוי לאלברך
 רביעית בשתייה רבעי הא זה ולפי עכ"ל,אכילות
 ילפינן משתייה אחרונה רברכה כיון הוימעמא

סשבעת
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 בעי אי ליה ממפקא מברבות מ' פרק והרא"שמשבעת
 רביעית רשיעור וכיון ובו', רביעית והוא רשתייהשבעה
 להבי שביעה דליכא בביצה אי בבזית אבל דשבעמשומ

 וממיק בלל צירוף צריך לא בשתייתו דשבעברביעית
 שיעור בשתה להבי בשביעה תליא רעיקר כיוןלהלבה
 ברבה מלצרך פמור מרובה ובשהייה מצוטצםרביעית
 בו ריש קאפע מלא צלוחית בששותה אבלאחרונה
 מאותו שתייה שביעית בעצמו ומרגיש רביעיתהרבה
 שביעתו מחמת עור לשתות ירצה דלא באופןשתייה
 דשתה או אחר מצלוחית בשתייתו דשבע איפירש
 לברך צריך בשתייתו הרבה דשהה הגם צלוחיתשני
 במקומה קושיתינו אבתי זה ולפי עכ"ל, אחרונהברבה
 חשיב לא אמאי מפלוגתא אפילו דמיירי כיוןעומדת
 מצומצם רביעית בשתה דהיינו רביעית עשרה בהנךלה

 בבת לשתותו ררך דא'ין בהאי משקין ובוימהקאפיע
 רביעית שתיית בשתייתו ישהה דלא בעינן ולהביאחת
 בשתייתו יותר בשהה אבל אחרונה ברבה רמברביןהוא

 דרין משום ואי אחרונה מברך אין רביעיתמשתיית
 שם והגר"א הגולה באור ברפירשו בפלוגתא תליאזה

 ויש שם בבריתות אליעזר בר' לו מבירארהרמב"ם
 תום' הא ליתא. זהו שם במשנה לו מביראאומרים
 אבל מפלוגתא מיירי לא בחיוורתא דוקא שםפירשו
 בראין הוא שלה דצבע מחיוורתא הוי לא האקאפע
 ברבה מברכין אין ילעולם מינה שמע לה חשיבומדלא
אחרונה.

 עיין הפומקים מחלוקת בזה מצינו האמת לפיהנה
 על לברך אם י"ב ס"ק הימב בבאר ר"ד מימןבאו"ח
 ממיק סק"ה תשובה ושערי אחרונה ברבת חסקאפע
 ששותין בררך הקאפע ישתה מתחילה כן דיעשהלהלכה

 יכול הא קצת שיצמנן ולאחר חם קאפע ארםבני
 אחרונה ברבה יברך ואזי הפמק בלא רביעיתלשתות
 5"ח מימן או"ח מהר"מ בשו"ת ראיתי אבלע"ש
 בלא הוי דהפומקים ומריא השקלא כל להלבהוממיק

 אפילו בפה צוקער בלוקחין אבל צוקערשתיית
 מהאקער אן גם נהנים הקאפפע בשתייתדמפמיקין
 ברכה מברכין נודאי מליהנות פומקין ואין בפההמונחה
 חשיב לא למה קשה אבתי זה ולפי ע"ש, ובו'אחרונה
 אזי צוקער עם קאפע רביעית רביעית עשרהבהרי
 ברבה מברבין אין צוקער ובלא אחרונה ברכהמברבין
 יותר שהה אם מרביעית יותר בשתה אפילואחרונה
 רביעית. שתיית. שיעורמכדי
 לדחות אין שלנו קושיא משום לע"ד לי נראהאבל
 לו דמבירא סופר חתם מבעל למעשה הלבהשימת

 להמתין צריכין ואין קפפע על אחרונה ברבהדמברבין
 אלמוגים עצי הם' בדתירץ לתרוצי אלא שיצמנןעד
 דף ברבות על שאול תפארת בם' ועיין שלו קושיאעל

 כן שלו קושיא על הק' דבריו את נמי הבאתימ"מ
 הגמ' תירץ מאי לו דקשה דילן קושיא על לתרוצומצינו

 לאחר יומי לר' ידים נמילת על מיירי קא לאעפלוגתא
 רביעית ליחשוב קשה נמי יומי לר' הלא לשניםולא

 לנמילת עוד שם הגמ' חשיב לא ולמה יריםלנמילת
 מצוה הוי דלא הנך אלא הנמ' חשיב רלא ותירץ.ידים
 מצוה דהוי ידים נמילת אבל בברביעית מרביעיתיותר
 בן אם ע"ש קחשיב לא מברביעית מרביעיתיותר
 צריך רביעית בשתה נהי קושיתינו לתרוצי נמימצינו
 מדרבנן אם כי הוי לא זה אבל אחרונה ברכה לברךנמי

 בעינן דמראורייתא הנ"ל, מגדים הפריגדפירש
 מ"ט גפמחים התום' ברפירשו נמורה שביעהושבעת

ד'ה
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 מברביעית מרביעית יותר מצוה הוי כן אם ואכלתר"ה
 רליכא וכיון רביעית עשרה בהרי לה חשיב לאלהכי
 כמותו הלכה לפמוק ראו וראי מופר להחתם קושיאשום

 מתחילה לשתות תשובה משערי העצה יעשהוביותר
 אחת בבת רביעית שיעור ישתה שיצטנן ולאחרכרצונו

 לברף הייב עלמא לכולי ואזי בפיו הצוקער יחזיקוגם
 אחהונה.ברכה

 שאחעמ, ידידיהשאול
 אהרן, בית בקאנג' שיקאגאהחופ"ק

'

 י'ב סימי

 מבמלין, אין אי מגילה מקרא לשמוע' רבן ביה של תינוקות מבמלין אי לחקוריש

 ובהתש
 מימן או"ח שיק מהר"מ בשו"ת איתא רילן-מפיקא
 רמבטלין הגם איתא שם"א ביו"ד הגם וכתבשל"ט
 רבן בית של תינוקות אבל המת להוצאות תורהתלמוד
 בשבת כדאיתא המקרש בית לבנין אפילו מבטליןאין
 מקרא רלמא אי מבטלין אין נמי הכא גם כן אםקי"ט
 ביה של תינוקות אף נימא פרמומי כהסום שאנימגילה
 מכל חטש בו שאין הבל ועי רירהו רתורה הגםרבן
 מגילה למקרא מבטלין רהכל ולע"ר ע"ש מבטליןמקום
 עומרת במקומה אפרים רבית קושיתו יהא כן לאדאם
 תלמוד מבטלין ג' דף במגילה דאיתא הא לורקשה
 ביטול איזה לו וקשה מגילה מקרא לשמוע ובאיןתורה
 תורה איננה המגילה קריאת הכי הכא שייךתורה
 תלמידים עם הלומר ברב רמיירי הרש"ש הג'ותירץ
 ואתי שמע לא והרב מגילה מקרא כברששמעו

 על הגם מגילה מקרא לשמוע הרב ריולךלאשמועינן
 הרי עכ"ל, הורה מתלמור התלמירים יתבטלו זהירי
 מקרא לשמוע מבטלין רבן דבית רתינוקות מכאןמוכח

 מוטל הרב רעל שאני רהכא למימר ליכא והאמגילה
 תורה כרברי קבלה ררברי משום התורה מןחיובא

 אלא הוי לא קטנים ועל מגילה מקרא לשמוערמי
 תינוקות רמבטלין הוא שמע לא הרב אם להכימררבנן
 רמוטל בעלמא אבל תורה מתלמוד רבן ביתשל

 מבטלין ראין להיות יכול מררבנן רק הקטנים עלהחיוב
 אין תינוקות גבי בעלמא נימא ראי ליתא זהואיבל

 משום מבטלין אין נמי רב גבי להיות היהמבטלין
 רמקרא לעשה רחי היה תורה רתלמור עשהרמצות
 מקרא רבאמת הכי אמרינן לא טעמא מאי אלאמגילה
 הרא איתא רב גבי זה ולפי תורה נמי הוי האמגילה
 רמבטל והא מגילה במקרא תורה עכשיו גם לומררהא

 תעשה ואל בשב אלא הוי לא תורה מללמורלהינוקות
 עריף תעשה ואל שב ועשה קום אצלו הוי מגילהומקרא
 שאני תעשה ואל שב כ' דף ברכות הגמ'כרתירץ
 מפגי תורה רברי לעקור התירו רבים רבריםופירש"י
 יושב אלא בירים במעשה עדקר דאינו היכי וכו'מייג

נסקוסו
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 אבל ע"ש, וכו' מאליו נעקר תורה ורברבמקומו
 לשמוע ת"ת מבמלין ראין להיות יכול בעלמאקטנים
 שלהם. הרין מהו ולכן מגילהמקרא

 רמיירי רהרש"ש תירוצו להבין זכיתי לא לע"דאבל
 ריולך קרא לא והרב המגילה קראו כבררהתלמירים

 יתבטלו זה ירי שעל ואף מגילה מקרא לשמועהרב
 קריאת אפרים בית לשיטת כילן ע"ש,התלמירים
 קשה אכתי הק' הורתינו ללמור ממש נחשבתהמגילה

 התלמירים שיולכו משום הכי הכא שייך בימולאיזה
 יהא המגילה קריאת שנית פעם התלמיריםוישמעו
 פרק .פעמים שני שלומרים הכי תגרה לביטולנחשבת

 קושיתינו ואכתי תורה לביטול נחשבת יהא משניותא'
 הלא הכא שייך תורה ביטול איזה "ומרתבמקומה

 מקרא פעם עור לשמוע התלמירים עם הרב לילךיכול

מג?לה.

 אפרים רבית לקושיתו תירץ חיות מהר"צ הג'הנה
 לשמוע ההילוך ע5 קאי רמבטלין למימר נמיוליכא
 ותירץ ביחיר בזמנה מגילה לן קיימא הא מגילהמקרא
 מוקפת רטבריה ליה .2שיטא ררבי איתא ה' ברףהגם

 רבי רבית להיות יכול נון בן יהושע מימותחומה
 המגילה את קרו ולא ובט"ו בי"ר יקרו להומספקא
 וקאי תורה תלמור מבטלין לשון שפיר ונופלבזמנה
 ונמי עכ"5,' המררש לבית הלכה על מבטליןבאמת
 רבי בית רסמכו הא נימא ראי תירוצו להבין ליקשה

 מגילה רהוי משום מגילה למקרא תורה תלמורומבטלין
 לבטל רבי בית סמכו האיך לי קשה לזה בזמנהשלא

 ראיתא מהא' וילפי מגילה מקרא משום תורהלתלמור
 כולן במעמרם וישראל ברוכנם ולוים בעבורתםכהנים
 לא הא מגילה מקרא לשמוע ובאין עבורתםמבטלין

 מגילה מקרא ע5 קאי רהתם להילת ריכול להררירמי
 עשה אתי להכי רמי תורה כרבדי קבלה ורבריבזמנה
 ניסא פרסומי משום לעמורה ורחי מגילהרמקרא
 יבט"ו בי"ר קרו מספק במבריה נימא אי אבלעריף
 לוראי ורחי ממגילה עשה ספק אתי האיך לי קשהולזה
 מוציא ספק אין הא תורה מתלמוד אי מעבורהעשה
 (הוי תורה מתלמוד לבמל ררצו פעם כל ועל וראימירי
 מתלמור עשה לוראי רחי ואיך מגילה בקריאת ספקליה
 אפילו הגאונים בשם בר"ן איתא טעמא רמהאיתורה
 ולקולא מרבריהם ספק ליה הוי השקול ספק שהואנימא
 גמקרא בוראי ממנו ומבמל בשניהם פטלרותנמצא
 בעירות להכי וראי מידי מוציא ספק ואיזמגילה

 אי נון בן יהושע מימות חומה מוקפות אי לןרמספקא
 וטבריה בי"ד רק וקוראין עירות רוב בתר ראזלינןלא

 חסירות מדת משום ובמ"ו בי"ד קוראין רהיויהוציל
 ברכה בלא קוראין והיו ספיקא משום כן בוהגיםהיל

 בי"ר לברך שראו אלא ברוכי בעי לא רבריהםרמפק
 הרמב"ם פסק וכן העולם רוב אחר שהולכיןמפני
עכ"ל.

 ספק מטעם אלא הוי לא רקראו פעם כל על זהולפי

 דמסיק למאי ואפילו תורה רתלמור למ"ע רחיואיך
 שהולכין בי"ר לברך שראוי ברמב"ם הוא יכןהר"ן
 קוראין השאר ועל מוקפין אינן דרובן העולם רובאחר
 הנ"5 חיות רמהר"צ לתירוצא ליתא זה ולפי ברכהבלא
 רהיו רבי בית דסמכו אמר יום איזה על נפשךממה

 וקאי מגילה למקרא תורה תלמור שמבטליןבטבריה
 בתר דאזלינן כיון י"ר על נימא א'י הביטול ההילוךעל

 בזמנה מגילה חוי הא כן אם ליה מברכט ולהכירובא
 הכא שייך מבמלין ומאי ביהיר אפילו אותהוקוראין

כהנ'ל
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 יום ע5 דקאי נימא ואי הכא שייך הילוך ואיזהכהנ"5,
 מרת מטעם אלא הוי 5א הא הקריאה עיקר אזי האט"ו

 ע5 תע5ה איך כן אם עליה מברכין אין ולהכיחמידות
 תורה רת5מוד עשה למצות חמירות מדת שיבטגדעתיך

 עומרת. במשמה רי5ן ממיקא אכתי זהולפי

 דש"י ה' רף חיות מהרי"צ בה"נ זה אחרוראיתי
 5א למה '2ירש יחזקא5 כנמת בי"ד בזמנה ר"הע"א

 פירש יוסף הבית באמת כרכים 5בני ט"ו גםמירש"י
 5או פירש בי"ר בזמנה מני5ה הטוד דפירש האעל

 וחרא ע"ש כרכים 5בני ט"ו הרין הוא א5א י"דרוקא
 א' פרק דבירוש5מי כתב ולבמוף עכ"ל, נקטמינייהו
 זמן עיקר שהוא בי"ד יוצאין הכ5 איתא.משק5ים
 ט"ו ו5א נחשב י"ד רק זה 5ענין נם כן אםקרייתה

 5בט5 רבי בית ש5 מדממכו לזה וראיה כרכיםלבני
 בית קושיות 5עי5 והבאתי מגילה בשבי5 תורה'ת5כעד
 ההלוך משום ואי תורה נקראת נמי מגי5ה האאפרים
 רבי רבית כתבתי לעי5 בזמנה ביחיד נקראתהא

 מצאתי או5ם ובט"ו בי"ר וקרו בטבריה 5הוממפקא
 וב5י רבי ת5מידי כ5 היינו רבי רבית .מירש אבןבטורי
 ש5א הוי וזה בט"ו, וקראו דבם בשיטת ה5כומפק
 על קאי לעולם ומבטלין .עשרה דוקא וצריךבזמנה
 ע"ש, וכו' ביחיר קורין בי"ד דוקא ראיה ומכאןההלוך

 שלו מהתירוץ ביה הרר נופו חיות מהר"צ זהולפי
 כוונתו ירעתי 5א רבי בית מממכו שהביא הראיהאב5
 הא יומף הבית כשיטת למימר מצינו לעו5םהא

 י"ר רוקא. 5או ביחיר קורין בזמנה מני5הדאמרינן
 וקורין בזמנה נמי הוי כרכים 5בני ט"ו הרין הואא5א
 תורה נופו מנילה הא אפרים דבית וקושיתוביחיד
 ההי5וך ע5 קאי ואי הכא שייך מבטלין ומאיאיקרי
 ביחיד קוראין נמי הא בט"ו בטבריה קרו אי אפי5והא

 אין נמי גופו ימהירוש5מי הכא שייך ביטול מאי כןאם
 בקראו הכ5 ריוצאים הגם יומף הבית שיטתלמתור
 זמן עיקר רהוא יוצאים הכ5 די"ר מפני בי"רהמני5ה
 הוי בוראי לכתחילה אב5 בריעבר דוקא זהוקרייתה
 בי"ר בעירות כ5רידן כרכים לבני בט"ו לקרותזמנה
 אמר הירוש5מי ע5 שם הגר"א בהדיא פירשוכן
 בי"ר שקראה ט"ו בן א5ו ויאות מניר'
 אתה נמצא כן אם 15 שומעין שמא בט"ו קראהו5א
 כ5ימר חרתין בתקלין ועיין בידך כרכין זמןעוקר
 שמא בט"ו ו5א בי"ד שקרא לכתחי5ה כןשעשה
 א5א בידך כרכין זמן עוקר אתה כן אם 5יהשומעין
 עכ"ל. איירי בדיעברהכא
 בי"ד מגי5ה י"ח מעיף תר"צ מימן באו"ח הואוכן
 בעשרה אפשר אי ואם עשרה אחר 5חזור צריךובט"ו
 5עיקר פמקינן דאנן וכיון ע"ש ביחיד אוההקורין
 ביחיך אף קוראין בדיעבר כרכים 5בני דאף יומףכהבית
 בבני 5כתחי5ה אף משמע הטור ע5 יומף רהביתהגם
 הרשב"א רעת הביא והגר"א ביחיד אף קוראיןכרכין
 מכ5 ע"ש בעשרה רוקא בעינן בט"ו כהרי"ףדפמק
 בט"ו אף בדיעבר פמק או"ח ערוך בש5חן כיוןמקום
 מאן שם ליתא רהא הלכה דכן משמע ביחידקוראין
 אחר הטור ע5 יומף רהבית משום פירש ע5יור52ינ
 ביחיר אף בזמנו 5ל רסבירא רב ש5 פ5וגתייהושהביא
 מצינו אופנים בש5שה פירש בעשרה בזמנוושלא
 ובדיעבר רפ5יני הוא 5כתחי5ה א' פ5וגתתםלפרושי
 ו5כתחי5ה פ5יני בריעבר ב' ביחיד דיצא אמי רבמודה
 5כתחילה בין בתרווייהו ג' בעשרה בזמנו שלא רבמורה
 עשה ו5כן יצא 5א אמי ולרב יצא 5רב בדיעברובין
 ביחיר יצא עלמא לכו5י בריעבד ופמק ביניהםפשרה
 במקומה אפרים רבית קושיתו אכתי זה 251י בט"ו,אף

 בט"ו אף קוראין הלא הכא שייך ביטול איזהעומרת
 בריעבר רק עשרה בעינן הא לכתחי5ה משום ואיביחיר

קוראין
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 5שמוע בהי5וך בימו5 שייך אכתי כן אם ביחירקוראין
 כהי5וך יבמלו ר5מה קשה אכתי בעשרה מגילהמקרא
 ביחיר. 5קרות לכתחילה אף רבן רבית בתינוקותיתקנו
 ההי5וך ע5 קאי מבמ5ין 5עו5ם לע"ר נראהו5כן
 5קרות יבו5 הא 5ן דקשה והא המגי5ה קריאתלשמוע
 ואזי מגי5ה לרב יהא 5א שמא 5יתא זהו אבלביחיר
 הכנמת בבית מגי5ח מקרא 5שמוע הת5מירים אתי51ך

 והם ש5הם תורה הת5מור את בהי5וך להם יבמלואזי
 עם הלומר ברב ומיירי מגי5ה מקרא שמעוכבר

 רהרב אלא מגי5ה מקרא שמעו כבר והםהת5מירים
 ת5מור מבמ5ין ר5עולם 5אשמועינן 5ן ואתי שמע5א

 בבית התלמירים עם ו5י5ך מגי5ה מקרא 5שמועתורה
 אראתן בה, לקרות כשרה מגילה 15 אין אםהכנמת

 תינוקות דמבמ5ין די5ן מפיקא 3פשמה ממי5א5הכי
 ניטא פרסומי משום מגי5ה מקרא 5שמוע רבןרבית
 שם שחידשנו מה מני5ה ע5 שאו5 ברכת בם'ועיין

 שאחעפ. ידידיה שאולבעה"י,
 בשיקאגא. אהרן בות 5קאנג'הרב

 "גסימן

 דבר ככל מצות בני כולן שיהא בעינן אי בעשרה בזמנה שלא מנילה לן דקייסאהא

 איכא נסי מצות בני שאינן הגם 3ימא לפרמוכמ 'אלא ואיע הואיל דלמא אי עשרההפעון

 איכא נמי ידיהן ועל לצרץ מצינו נמי קפנים אי נשים ידי על דהיינו נימאפרמומי
 נימא.פרמומי

תשובה
 ו' מימן א' פרק אשרי בה"ג איתא רי5ןמפיקא
 י"ח סעיף תר"צ מימן כאו"ח נמי הוא וכן זרועמאור
 5א אי 5עשרה מצמרפין נשים אי להמתפק וישברמ"א
 מגן והקשה כוונתיה פירש השק5 ומחצית אברהםומט

 אשרי הגהות בנקים רנמתפק מי מצינו רלא'אברהס
 נשים רהזכיר והמור נשים הזכיר ולא בקמניםממתפק
 5פשומ ולע"ר עכ"5, מפק 5א אב5 פ5ונתאהביא
 רקורין כרב יפמק 5הר"'מ רהשינ המאורמרברי
 אין ב"נ במני5ה רתנן סהא בזמנה ביחיר אףהמגי5ה
 פחות וכו' התיבה 5פני עוברין ואיו שמע ע5פורמין

 חשיב לא אמאי קיימינן מגי5ה במם' מכר?מעשרה
 5א ואמאי מעשרה פחות ראינן בהרייהו מגי5המסרא
 קראה אם ע5מא 5כו5י וראי א5א אמי 5רב מינהפריך
 ו5פרמומי מצוה 5הירור א5א אמרו ו5א יצאביחיר
 עליו השיג המ5חמות ובע5 וכו' עשרה בעינןנימא

 א5א ואינן הן צבור חובת כו5ם במשנהרהשנוים
 כן הייבין שהצבור כשם מגי5ה אב5 ברברבמחויבין

 משום עשרה צריך קרא שלא ויחיר חייב יחירכ5
 בעשרה קורין יצאו ש5א אי הן שיצאו בין נימאפרמומי
 וכו' המצות כל בשאר כן שאין מה היחירלהוציא

 /"ע קיייי
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 טשלימין נמי וקמנים בנשים דאפילו נימא ואיעכ"ל,
 פרסומי הוי ידיהן על וגם ניסא פרסומי משוםלעשרה
 במשימות לחלק ליה הוי מפי כהנ"ל לחלק לו למהניסא
 עשרה להיות צריכין עשרה רבעינן במשנה השנויןדכל

 בהשלימו אפילו לן סני ובמגילה מצות בניגרולים
 במשנה לה חשיכ לא להכי יצא נמי קטנים אינשים
 בתפלה גם הלא לן קשיא דהמלהמות דלתירוצוהנ"ל
 פורסין שמע שלא א' בשביל א?ילו שמע עלפורסין
 בשם וכו' פורסין ואין ד"ה בתום' עיין ידו עלנמי

 יכולין שמע שלא אחד בשכיל אפילו דש"יתלמידי
 למגילה תפלה רמי הא כן אם עכ"ל, שמע עללפרום
 למגילה נמי חשיב לא אמאי לתפלה דחשכוכזון

 בת?לה שפיר אתי הא דפירשנו מאי לפי אבלבהרייהו
 בעינן הא מקום מכל אחד בשביל אפילו דפורסיןנהי

 משלימין אי אפילו ובמנילה מצות בני גדוליםלעשרה
 הכי הרמב"ן תירץ ומדלא יצאו נמי וקמניםנשים
 להיות צריכין.: במגילה בעשרה בעינן אי מינהשמע
 להכי כבתפלה במצות ומהויבים גדולים עשרהנמי

 להיות ויכול כהנ"ל, שלו התירוץ הרמב"ןתירץ
 שמע על פורסין אין אלא בהא כרש"י לו סביראדלא

 במגילה הגם הנ"ל דברינו מכל לנו היוצא אחרבשביל
 עשרה בעינן מקום מכל ניסא לפר~ומי אלא הוילא

 מצות. בניגדולים
 שלא אחה בשביל אפילו להו דסבירא רש"יותלמידי

 במקומה קושיתינו זה ולפי שמע, על 'שורסין נמישמע
 ותירוצו בהדייהו מגילה טקרא חשיב לא אמאיטומדת

 לתרווייהו רינא חד ומגילה דתפלה ליתא האדהדמב"ן
 שם חשיב לא ומנילה כמתניתין חשיב הכי אפילוהוי
 בדף דפירש לשימתל אזיל רש"י רהא ליתא זהואבל
 בזמנה שלא ובין בזמנה בין אמר אסי ורב ד"ה ע"אה'

 ניסא פרסומי משום עשרה אחר לחזור מצוהבעשרה
 איסור דאין לקרי דלא אמר לא עשרה אשכח לא.ואי
 זה ולפי עכ"ל, עשרה אחד לחזור מצוה אלאבדבר
 המשנה מצי לא כן אם המאור כבעל לרש"י ללסכירא

 דכעינן במשנה רחשיב דהא בהדייהו מגילהלהשוב
 עשרה בעינן אי אפילו מגילה אכל לעיכובא הויעשרה
 על דפורסין תפלה ואפילו מצוה להידור אלא הוילא
 עשרה בעינן לכתחילה מקום מכל ליחיד אפילושמע

 להידור אלא לכתחילה הוי לא מ3ילה אבללעיכובא
 בהדייהו. לה חשיב לא להכימצוה
 חשיב רלא הא איפכא ולפשומ לטימר ליכאוהא
 בעיע רלא משום עשרה דבעי בהנך המגילהקריאת
 אי יצאו נמי קמנים בעשרה ואפילו גדוליםעשרה
 בהדייהו לה חשיב לא להכי כלל עשרה בעינן'דלא
 דאיכא ליתא זהו אבל דוקא גרולים עשרה בעינןרהנך
 גדולים עשרה בעינן נמי במגילה לעולם איפכא'למימר
 המאוד דבעל כתידוצי לומר יש בהדייהו חשיב רלאוהא
 חמידות מדת ממעם אם כי עשרה בעינן דלאהנ"ל
 המשנה מן נהי לעיכובא עשרה בעינן והנך מצוהוהירור
 דבעינן הכי למימר דאיכא ספיקא לפשומ מצינולא

 גדולים עשרה בעינן דלא למימר ואיכא גרולים;שרה
 מינה שמע הכי תירץ דלא הרמב"ן מדבריאבל

 גדולים עשרה בעינן למגילה אף לו סביראדהרמכ"ן
 זרוע דאור ספק ואין כהרמכ"ן הלכה הויובודאי
 דהרמב"ן. ודאי מידימוציא
 ליה מספקא נמי להרמכ"ן לעולם ,מימר ליכאוהא
 וקטנים נשים אפילו אי גדולים עשרה בעינן במגילהאי

 מגילה ולחלק לתרץ מצא לא להכי לעשרהמצמרפין
 עשרה בעינן נמי בטגילה להיות יכול דהא מצותמשאר
 דבעינן בהנך מגילה הזכיר מדלא ולהוכיחגדולים
 מצינו לא נמי עשרה בעינן דלא מינה שמעעשרה

 דהאור ספיקא באמת אבל הנ"ל, הרמב"ן שלכהתירוץ
 לכל ליתא זהו אבל ליה ממפקא להרמב"ן גםזרוע

 לן פשימא היה אי ועוד ולומר להזכיר ליה הויהפחות
 תירוץ עוד לנו יש גרולים עשרה בעינן לאדכמגילה

 שמע כלל הזכיר ומדלא בהדייהו מגילה חשיב דלאהא
 עשרה דוקא בעינן במגילה אף ליה רפשימאמינה
 כהנ"ל. חייבא בניגדולים

אחר
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 כ"ג בדף הרא"ש על נתנאל בקרבן מצאתי זהאחר
 והמלחמות המאור דבעל פלונתייהו נמי שםוהביא
 דגם המלחמות על הנ"ל קושיתינו נמי לו וקשההנ"ל
 הנ"ל תירוצינו נמי ותירץ אחד בשביל פורמיןבתפלה
 לדעתו שכוונתי להש"י תהלה שם ליתא דברינוושאר
 כרש"י לו מבירא דהרא"ש בקיצור שם וכתבהגדולה
 נפשי שאהבה את מצאתי הק' בספרים ובחפשיע"ש,
 מפיקא וכתב תר"צ מימן או"ח על משה חמדבם'

 העימור בעל דעת הביא דבמור ידענא לאדהרמ"א
 ואינם לעצמן מזמנות דנשים היכי כיממתברא
 לעשרה מצמרפות אינם נמי הכא לזימוןמצמרפות
 דשאני עליו השיג הר"ן בשם יומף וביתלכתחילה
 אבל בברכתן לאנשים מוציאות דאינן המזוןברכת
 האיך חובתן ידי לאנשים שמוציאות כיון מגילהמקדא
 מצמרפות בודאי אלא למנין מצטדפות שאינםאפשר
 וממיק ע"ש, לקושיתו ותירץ עליו השיג חדשוהפרי
 דוקא דבעינן ברור נראה זה דמכל להלכה משההחמד
 עכ"ל. אנשיםעשרה
 דבעינן משה החמד כדממיק הוי בודאי להלכההנה
 ממעמיה לא אבל במצות המחויבים גדוליםעשרה
 דהרמ"א משום בנשים דק הוי הפלפולו דכלמשום
 לעשרה מגילה במקדא מצמרפות אי נשים רק זכרלא
 כוונתו פירש הנ"ל כ"ד מ"ק השקל המחציתאבל
 מי מצינו לא הא הרמ"א על לו וקשה אברהםדמגן

 בקמנים הוא שממתפק אשרי הגהות בנשיםשנמתפק
 פלוגתא הביא נשים דהזכיר והמור נשים הזכירולא
 של הראיות רכל כיון זה ולפי עכ"5, טפק 5אאבל
 הגהות של מפיקא ועיקד מנשים רק הוי משההחמד
 במימן המור פירש בנשים משום מקמנים דק הויאשרי

 בקמנים אלא לאנשים גם דמוציאות רש"י בשםתרפ"ט
 מצות בני כולן שיהא בעינן אי אשרי 5הגהותמטפקא
 פרמומי איכא נמי מצות בני אינן אפילו דלמאאי

 דהא נינהו מצות בני בודאי ונשים עכ"ל, מובאנימא
 הזמן שלא עשה ומצות כאנשים ,המה חייבות ל"תעל

 דהזמן עשה ומצות כאנשים המה חייבות נמיגרמה
 אבל כאנשים המה דמחויבות מצות יש נמיגרמה

 עומדת במקומה אשרי דהגהות מפיקא אכתיבקמנים
 גמלרה ראיה הוי מהרמב"ן דהוכחנו מאי לפיאבל

 חיובא. בני גרולים עשרהדבעינן
 אברהם דמגן לקושיתו תירץ שם אברהםהאשל
 בני עשרה כל בעינן אי לו דממפקא אשרידהגהות
 הם דחייבים אומרים יש ונשים אחד במגנוןחיובא
 מבואר ובמור תרפ"6 במימן לקרות ולא לשמוערק

 דודאי להלכה להרב נראה בקמנים אבל בנשיםהמפק
 הן. חיובא בני ד5או מצמרפיןאין

 עכ"ל לחינוך אלא
 נדולים עשרה דבעינן מבואר פוסקים הנך מכלהרי
 דאשל תירוצו עיקר אבל מגילה למקרא אף חיובאובני

 נינהו חיובא בני דלאו לקמנים נשים בין דמחלקאברהם
 זה הלא הק' דבריו להבין זכיתי לא מצמרפין איןלהכי
 ומנא לא אי חיובא בר בעינן אי לן דממפקא הואנופו
 בני שיהא עשרה כל דוקא .דבעינן אברהם להאשלליה

 כדאיתא נשים על ליה דממפקא נימא ואיחיובא
 הלכות כבעל פמקינן אי הוי הא דנשים ומפיקאברמ"א
 בברכת כמו לאנשים מוציאות נשים דאיןגדולות
 פריצותא משום דבר של מעמו הר"ן ופירשהמזון
 בקמנים ולא בנשים רק שייך לא ופריצותאע"ש,
 ממתברא איפכא ואדרבא בקמנים יש פריצותאדאיוה
 שיהא בקמנים להיות יכול בנשים דפומל מאןאפילו
 קשה זה ולפי לגבייהו פריצותא שייך דלא פשוםכשר
 להרמ"א ליה דפשימא לומר אברהם להאשל ליהמנא

 קשה דבר של כללא חיובא בני שיהא דבעינןבקמנים
 כוותייהו הוי בודאי להלכה אבל הק' דבריו להביןלן

 כהנ"ל. אנשים חיובא ובני דוקא נדולים עשרהדבעינן
 תירצנו מגילה מם' על שאול ברכת במפריהנה
 מקרא חשיב דלא הא בפשימות המאור דבעלקושיתו
 אלא חשיב דלא לומר דיש עשרה רבעינן בהנךמגילה
 אבל מעשרה יותר כמו בעשרה שלהם דהמצוהדברים
 ובמקום אדם בני עשרה רק יש אחד במקום אישגילה

אחר
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 למקום לילך צריך דין פי על מעשרה יותר ישאחר

 מלך הררת עם ברוב משום מעשרה יותרהנמצאים
 תלמוד מבמלים ב' מעימ תרפ"ו מימן באו"חכראיתא
 מימן אדם החיי ופירש מגילה מקרא לשמועתורה
 ביתו בתוך עשרה לכנום יכול אפילו ז' מעיףקנ"א
 הוא הכנמת לבית לילך המובחר מן מצוה מקוםמכל

 חשיב לא להכי מלך ההרת עם ברוב משום ובניוואשתו
 קריאת נמי תני הוי דאי בהדייהו המגילהקריאת
 לא עשדה יש אם הא אמינא הוי בעשרההמגילה
 מעשרה יותר שנמצאים הכנמת בית על לןאיכפית
 מצינו להכי אראתן ע"ש בהדייהו חשיב לאלהכי
 בתשובה לעיל עיין אפרים רבית קושיתו לתרוציעכשיו

 תורה תלמוד מבמלין במגילה דאיתא הא עלי"ב
 שייך בימול איזה לו קשה לוה שם ג' ד4 מגילהלמקרא
 מה ע"ש, תורה נמי הוי המגילה קריאת הלאהכא

 בפשימות לתרוצי מצינו ועכשיו בעה"י, שםשתירצנו
 אפילו המגילה קריאות שמע רלא הרב על קאידלעולם
 הכנמת לבית לילך מחויב הא כשרה מגילה לוביש

 ועל מלך הררת עם ברוב משומ מגילה מקראלשמוע
 תורה מללמור התלמידים יתבמלו הכנמת לביתההילוך
 התלמידים גם להיות יכול זה ולפי מבמלין מקוםמכל
 לבית ההילוך על קאי והביטול מגילה המקרא שמעולא

 וכדפירשנו.הכנמת
 קא/ לועמוויל החופ"ק שאחעפ, ידידיהשאול

 י*רסימז

 כרובה הוי אי חציה החסרה מגילה קשיא לא בד"ה ליה מספקא י"ח דף במנילה אבן מורימ'
 דרובה פשימא פה על בקראה נמי הכי ואין וכשרה דמי כמקצתה דלמא איופמולה
 אי יצא ולא דמי כרובה אי ליה מספקא פה על חציה בקראה אבל יצא ולא דמיככולה

 עכ"ל. ויצא דמיכמקצתה

תשובה

 אותיות סופר בה השמימ רבנן תני י"ח רממגילה
 יצא לא המתרגם כמתורגמן הקורא וקראן פמוקיןאי

 אי מקורעת אי ממושמשות אותיות בה היוסיתיבי
 בכולה הא קשיא לא פמולה לאו ואמ כשרה ניכררשומן
 רגמ' ריוקים לו קשה נתנאל הקרבן במקצתההא

 פמולה כולה רוקא אמר רברישא לפירושו וירשאהררי
 כשרה במקצתה אמר והרר כשרה רובה אבלטשמע

 וכל בשו"ע רהא לו קשה ולזה פסולה, רובה האמשמע
 וצריך פמול רובה בממושמש אפילו פמקוהפופקים
 מגילה מם' על שאול בדכת בם' ועיין עכ"לעיון

 רובה כולה התודה בכל לן קיימא אנן רהא שםותירצנו
 רובה הוי בכולה הא בגמ' ראיתא הא זה ולפיככולה
 וכולה דרובה אהררי ריוקים קשיא 5א הא זהולפי
 מפרש נמי אבן הטורי באמת לתרווייהו, הוי רינאחר

משום
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 ולא כן פירש מעצמו אלא ככולה הוי ררובהמשום
 לרבריו הכרח שום הביא לא גם אהררי ריוקים לוקשה
 כרובה הוי אי מהו מחצה על מחצה לו מספקא ולזההק',

 במקומה נתנאל רהקרבן קושיתו זה ולפי ע"ש, לאאי
 ולרירן מקצתו על מרובה לו קשה רהק"נ אלאעומרת
 רהיה דמיירי ברישא מקצמ ע5 ממחצה לן קשהיהא
 כמתורגמן הגם וקראן ריצא רמשמע הוא במקצתוקורא
 יצא לא מגילה במחצה כמתורגמז קורא היה איאבל

 אי כולה ממושמשות אותיות בה היו אמר הכיולבתר
 כשר. מחצה אבל רפסול הוא ככולה רהוירובה

 כרוב מחצה על מחצה אטר רב כ"ה רףבחולין
 עלמא לכולי הגמ' ומסיס כרוב אינו אמר כהנארב

 פסח לענין ופלוגתייהו כרוב אינו מחצה עלמחצה
 פפא כרב והלכתא ר"ה מ"ז בעירובין ותום'אתמר
 מותר כעומר פרוץ עלמא רכולי ר"ה שםובחולין
 אינו מחצה על מחצה עלמא לכולי מסיק כ"חובחולין
 לה מייתי לא והבא רתנור ההיא עלה ומייתיכרוב
 והרשב"א ומומאה לאיסור מחיצות בין לחלק ישושמא
 בכל פירש כרוב מחצה על מחצה רב ראמר האטירש
 למשה רחמנא אגמריה הכי רקאמר נמי רעלמארובי
 שח5קו מתנור עליה מראקשיה לך ותרע רובה תשיירלא

 אמר רבא ר"ה מ"ו רף עירובין על והרימב"אלשנים
 והבא כרוב אינו רמחצה 5ן קיימא והא תאמר ואםנו'

 ראוי מחיצות לגבי לומר יש כרוב רמחצה לןקיימא
 הבהמה בחיות שת5וי ובשחימה כרוב מחצהלהיות
 הכא אייתינן רלא והיינו במומאה וכן כרוב אינומחצה
 רמיא לאיסור רטומאה התם רמייתינן רתנורההיא
 שם חולין על חן מצא והם' עכ"ל, 5מחיצות רמיולא

 רמחצה שחימה רמיא רלא הא רהתום' כוונתיהמ2רש
 כרוב והוי כעומר פרוץ ראמרינן לעירובין ברובאינו
 להכי יותר חשיב העומר דמחצה אמרינן לעולםמשום

 משום כרוב אינו השחומ מהצה אמרינןבשחיטה
 נמצא יותר חשוב שחומ בלתי דהיינו העומררמחצה
 לו רמבירא בהנא לרב משום רוב עור שהוטרלא

 סבירא כרחך על כרוב אינו מחצה על מחצהבשחימה
 רנמי בעירובין אבל יותר חשוב העומר רמהצהלו

 רובה הוי הא כן אם יותר חשוב העומר רמחצהאמרינן
 גהגהות בקיצור תירץ וכן עכ"ל, מותר להכיעומר
 רלעל5ם מ"ז רמ בעירובין הורוויץ רא"מ הגאוןהרב

 מרברינו לנו היוצא עכ"ל, העומר כח ריפהאמרינן
 שלה ממחצה יותר חשוב עומר מחצה לעולםהנ"ל
 קיימא ראנן רילן ספיקא נפשמא ממילא עומרשאינו
 ליצא כשרה המנילה קיים רובה ואם ככולה הוי רובהלן
 ממחצה יותר חשוב עומר רמחצה וכיון חובתוירי

 וחסר קיים מגילה במחצה כן אם שלה עומרשאינו
 יותר חשוב שלה העומר רמחצה משום ברוב הוימחצה
 במחצה הרין הוא חובתו ירי יצא קיים שרובהוכשם
 אכתי כן אם להכי אראתן הובתו ירי יצא נמיקיים

 רברישא עומרת במקומה אהררי מריוקיםקושיתינו
 הוי ררובה משום רפסו5 הוא רובה בחסר רוקאאמרינן
 במקצתה אמר הכי ולבתר כשר מחצה בחסר אבלכבולה
 פסול. מחצה חסר הא רכשר הואי"הטר
 הנ"ל הריטב"א כתירץ הוי רהעיקר לע"ר נראהולכן
 עכ"ל, כרוב רמחצה ראמרינן הוא מחיצות גבירוקא
 שם הרשב"א בחי' ראיתי אבל למה כוונתו פירשולא

 רמחצה לה גמירי הילכתא ומחיצות טוכה גבירלמא
 הוי לא לאימור ררמיא ומומאה בשחימה אבלכרוב
 בעלמא הק' מרבריהם לנו היוצא עכ"ל ברובמחצה

 לתרווייהו הוי רינא חר מסיני למשה הלכה רליכאהיבי
 אהדדי ריוקים קשה לא זה ולפי עומר רובה רליכאכיון

 ורוקא פמולים כולן מחצה אי רובה חסר איבמגילה
 אמר רלא והא קיים רובה אם רכשר הוא חפרהמקצתה
 רכשר, במקצתה והא במחצה הא מפי רבותאהגמ'
 ליתא -זהו אבל פמול מחצהאבל

 מפי רבותא הגמ' אמר לא למהוליטעמיך
 רכשר במקצתה הא רפסהל ברובה הא עלמאלכולי
 טעמא מאי אלא במקצתה הא בכולה הא אמרוהנמ'

לא
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 הוי רינא חד וכולה ררובה טשום הכי הנם' אטו5א

 מחצה הרין הוא מכו5ה רובה רבותא הוי ולאלתרווייהו
 רחמרינן כבשהיטה הילכתא הוי דלא היכי בעלמאכיון

 אינו כרובה ודינה כרוב הוי ו5א פמו5 מחצהבשחט
 כיון מרוב יותר מחצה רבותא הוי 5א הא כן אםנשחט
 ורובה בכו5ה הא אטר 5הכי 5תדווייהו הוי דינאדחד

 רוסא במסצתה והא ופמול לכו5הו הוי רינא חראוטחצה
כשר.
 אב5 הנ"5 נתירוצם נימא אי שפיר אתי הכ5הנה

 לעולם עומד רמחצה ודעמו חן רמצא כתירוצם נימאאי
 אמר למה סשה כן אם יותר דחשוב משום כרובהוי
 הא 5ומר 5הנמ' הוי טפי במסצתה הא בכולה העהנמ'
 טפי ובוהא והוי דכשר מחצה ע5 במחצה והאבכו5ה
 מסצתה דוסא מינה כמטטע במסצתה הא הגמ'.ומראמר
 סשיא ויהא פמו5 מחצת ע5 כנחצה אב5 רכשרהוא

 משמע בכו5ה הא אמר מתחילה רהא אהרדיריוסים
 מחצה ע5 מחצה אב5 רפמו5 הוא כולה רוסאטינה
 רה5כה הנ"5, כתירוצו לוטר אנו צריבין כרחך ועלכשר
 וכן כהנ"5 כרוב מהצה דיהא במחיצות ממינילמשה
 וכו' קשיא 5א ד"ה י"מ מנילה הרשב"א בחי'ראיתי
 ראמר מאיר כר' הלכה לקמן אמרינן והא הא ליקשיא
 שתהא צריך יהורי מאיש ראמר 5מאן יאפי5וכולה
 עכ"5, פלנא ער יחמרה הנם שריט והכא כתובהכו5ה
 בחמר אבל פ5גא ער רק רכשר להרשב"א 15 מביראהרי
 מפיסא זה ולפי 3רוב הוי 5א רמחצה משום יצא לאפלנא
 כהתירוץ נימא אי הנ"5 התירוצים שני בין ת5יאדי5ן

 במגילה מחצה על מחצה הנ"5 והריטב"אדהרשב"א
 על מחצה לרעמו חן דמצא כהתירוץ נימא ואימסול
 כהרשב"א הוי רהע'ק* ימרפירשט כשר0חצה

 5א ובודאי פמול מחצה ע5 במחצה ממי5אוהריטב"א
יצא.

 במחצה ליה רממפסא אבן הטורי ע5 בעיני פ5אאבל
 בהא פ5יגי ה5א האמת ו5פי לא אי כשר אי מחצהעל

 עיין כשרה ו5הטור טמולה להרמב"ם והטורהרמב"ם

59יריריהי*י
 כתב המחבר כהכ ג' ס"ק תר"4 מימן זהבבמשבצות
 הציה הא טשמע פטול מהציה רביותר המור3לשון
 מעיף מנילה ב' פרק רכתב כהרמב"ם רלא כשרחמירה
 ברובת ניכר יישומן באין מטושטשות באותיותי'

 נמי 3תב ו5א פמו5ה שלם רלבן ובאין כשרהשלם
 בחציה אפילו 5רידיה טינה שמע 2מולה מהציהביותר
 דאמר מפרשים והמור הר"ט ותרווייהו פמולהנמי
 אלא כולה קורא ורובה רוסא לאו בכולה האהגמ'

 קיים רובה אי קיים כו5ה בכולה הא מפרשרהר"מ
 פפרש והמור פמולה קיים במקצתה הא דכשרהוא

 הא רפמו5ה הוא חמר רובה אי חמר כולהלהיפך
 רובה חמירה היה 5א רק חמרה במחצה איבמקצה
 משמע מהמחבר דפירש הא עכ"ל כשרה ככולהרהוי

 כשרה חציה הא משמע פמולה מחציה יותרמראמר
 חציה ער א2ילו מתחי5ה כתבו והמחבר בטורהגם

 חציה ער 5כאורא משמע פה ע5 הסוראוקראם
 ער דלשון ליתא זהו אב5 פמו5ה חציה הא רכשרההוא
 יותר אבל- לבמוף דמיימו אמאי וממכו בכל5 וער ערהוי

 חציה חמירה אי אב5 מינה דמשמע פמולהמחציה
 טשמע מהרטב"ם כתב חרש הפרי הלבה ולעניןכשרה
 פמולה הכי ובלאו דכשרה הוא שלם רובה בהיהרכתב
 משמע בכולה הא דאמר הנמ' ומלשון מחצהדהיינו
 חמה והם' עיקר וכן 5פומ5ה רובת הפחות 5כלרבעינן
 איתא בנמ' הא דבריו על סשה נ' מ"ס תר"4 קימןמשה
 מסצתה רלשון פמולה דחציה טשמע במסצתהוהא

 ישנו קתני ק"כ בפמחים אינו וזה מיעוטאמשמע
 עכ"ל, רובם ואפילן חציה א2י5ו משמע יאכלו.מקצתן
 כשר. מחצה על מחצה דהלכה במנילה 5הו מביראהרי

 מהצתן מישנו 5הבין זביתי 5א משה רהחמרהראיה
 צריך ערבר ערבך ה5א רובה אי מחצה אפי5ורמשמע
 מחצה אבל טקצתן דוסא נימא מסצתן ישנו גבידלמא
 רהרשב"ם משום ואו5י יאכלו לא דישנו רובהאי

 משום הוי וטעמא הוא בעלמא יחומרא שםמפרש
 לאחר הזה בזמן בסצה הרין והוא מסומות שניאכילת

שהתהיל
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 אכילה הפסק וישן באחרונה חובה מצת לאכולשהתחיל

 הוה אביי בגמ' ושם ע"ש וכו' יאכל לא ושובהוא
 קא מינם ליה אמר נמנם רקא חזה דרבה קמיה'יתיב
 נתנמנו ותנן טנמנס קא מינומי ליה אמר מדנאים
 יתיב הוה אביי ראמר מכרי יאכלו לא נרדמויאכלו
 מרלא ורבה אביי אם כי הוי רלא משמע דרבהקמיה
 אמר הכי אפילו שם יתבי רהוי טאן עור הנמ'חשיב
 מנמנם קא מינומי השיבו ורבה נאים קא מינם אביי5יה
 ריש נימא ואי יאכלו לא נררמו יאכלו נתנמנוותנן
 יומי רר' הרשב"מ ולפירש למחצה מקצת ביןחילוק

 בנתנמנו לו ומבירא קטא תנא ע5 פלינ כוותיהרהלכתא
 מקצתן אפילו בנררמו אבל יאכלו מקצתן רישנוהוא
 ורבה אביי אם כי היה לא הכא והא יאכלו לאנמי
 נמי נתנמנו אפילו פלנא רבה הוי כןאם

 יאכלו לא'
 שמע אלא מחצה ולא דיאכלו הוא מקצתו ישנוררוקא
 הגם אק ניחזי ועכשיו מקצתן בכלל הוי רמחצהמינה

 אפילו מחצה ולא מקצת פירושו הוי רמקצתןדפירושו
 דמחצה הוא בעלמא רחומרא משום אמרינן הכאהכי
 הוי רובן דישנו הדין הוא ממילא מקצתן בכללה~י
 דהחמר כוונתו לפרש לי נראה זהו מקצתן בכללנמי
משה.
 לא מגעת שירי מקום ער בספרים בחפשיאבל
 מקצתן דישנו משה כהחמד להגמ' דיפרש מאןמצאתי
 הלחם פירש ררבה ומעשה ורובה מחצה גםריכלול
 דהרמב"ם י"ד הלכה ומצה מחמץ ח' פרקמשנה
 רבה אלא רבה עם אביי אוכ5 היה דלא הנמ'מפדש
 היה רמתנמנם רבה השיב הכי משום אוכל היהלבר
 שהוא טפני אמור היה נררם היה ראילו יומי'כר'
 ממעשה זה ולפי ע"ש אחד שם היה שלא הכלהיה
 אילו להיות דיכול משה להחמר ראיה שום איןררבה
 היה לא נמי נתנמנם אפילו פלנא והוי אוכל היהאביי
 אפי5ו משה להחמד ליה ומנא יובה עי ובפרמאוכל
 לפירושו כולם - הוי דרבה מעשה דהא יאכלורובם

 ולפידש דבה עם אוכל היה לא ראביירהדמב"ם

 היה דאביי אליביה טפרש משנה רהלחםהרשב"ם
 הגם יאכלו לא נרדמו אמר הכי אפילו דבה עםאוכל
 ררבה כיון ועוד דובה על שכן ימכל פלנא אלא הוילא
 כרובה ראביי לנבי חשוב היה כן אם ראביי רבוהיה
 כן אם 5אבול אמור היה צרדמו אילו אמר האורבה

 מררבה יאכלו 5א רוב! רישנו מזה מוכח(אררבא
 נררמו אמר הכי אפילו כרוב אביי לגבי חשוברהיה
 5ן קיימא הא כולה התורה בכל הא ועוד יאכלולא
 הוין הוא בוראי יאכלו לא רכולן כיון ככולה הוירובה
 היה רבה רהא לרברינו וראיה יאכלו לא רובןבישנו
 כן אם כרוב אביי 5גבי נחשב ובוראי ראביירבו

 הא לתרץ לו היה לא אי ישן אי אביי ליהמרפריך
 לתרץ לו ולמה מקצתן בכלל ורובה יאכלו מקצתןישנו

 יאכלו נמי הא ממש בישן ראפילו כיון היהרמתנמנם
 הרמב"ם כשיטת דנימא לא אם הרמב"ם לשימתברובה
 אכל היה לחוריה דבה א5א עמהן אוכל היה לאדאביי
 איתא הא רישנו ובכולן ככולה נחשב רבה הוי בןאם

 רעתו שם הראב"ר הנה יאכלו, לא דנררמובהדיא
 אלא רהרמב"ם כפידושו מצה על קאי לא מקצתןרישנו
 מעשה לדבריו המגיר הרב ופירש פמח על רוקאקאי
 לברך לחזור צריך אי אלא אכילה לאימור 5אררבה
 רהתוס' נמי ופירש ח' מ"ק נתנאל בקרבן ועייןע"ש
 מקומות בשני אכילה אסורה אינה במצה להוסבירא
 הוי לא הא זה ולפי ע"ש, פמח על קאי מקצתןוישנו
 ררבה. ממעשה ראיהשום

 פלוגתייהו מפרש משנה רהלחם משוםואולי
 וראמרת וקאמר אמיפא פלינ יומי דר' טפרשדהרמב"ם

 הרבד אין נררמו בין נתנמנו בין רמשמע יאכלו לאכלן
 מקצתן ובנרדמו מותרין כלן אפילו בנתנמנו אלאכן

 מקצתן וראמרת מ2רש ודשנ"ם כלן ולא מותריןדוקא
 לא מקצתן אפילו בנדרמו אבל בנתנמנו רוקאיאכלו
 עם אוכל היה לא אביי להדמב"ם פליני ועוריאכלו
 פירש ועוד רבה עם אוכל אביי היה ולהרשב"םרבה

הרשב'ם



61יך4יך4יה י'דסימןתפארת
 זה ולפי ע"ש בעלמא חומרא אלא זה דאיןהרשב"ם
 חומרא אלא הוי לא הדבר דעיקד ביון להיותיכול

 אבל יאכל! לא כלן ישנו על החומרא לן די3עלמא
 החמד אמר הבי זה ולפי יאכלו בודאי רובה אימחצה
 לכאודא משמע יאכלו מקצתן ישנו קתני הכי דהאמשה
 לא דפלגא לומר מצינו לא הכי אפילו מקצתדוקא
 בבלל מחצה ובודאי היא בעלמא דחומרא ביוןיאכלו
 נהי אבל נמי רובה הדין הוא כן אם ויאבלו הוימקצתן
 הכא ליה מנא רובה על אבל בפירושו הוי מחצהעל

 בכולה. דובה אמרינן התורה בבל דהא מכולהלחלק
 יוסי כר' דפמק הרשב"ם על השינ הרי"מ עלהר"ן
 אלא דבה עם אוכל היה לא דאביי דאפשרמדרבה
 מפרש המאור ובעל ע"ש, לכבודו רבו אצל יושבשהיה
 בימות אלא איידי מסח לענין לא דרבהרמעשה
 נמי הביא פסחים מס' על הלאוה מהר"מ אייריהשנה
 דיש ללמד אלא בנמ' הביאו דלא המאור בעלדברי
 פכה על קא' לא כרחך ועל נמנומי בין מינם ביןחילוק
 היה דאפילו מינא נפקא מאי פסח על קאי היהדאילו

 מקצהן ישע ותנן ניעור היה אביי אבל ממש ישןדבה
 אכ,י 'מ להרט: דפירשנו מאי לפי אבל עכ"ל,יאכלו
 פסף לענין למימ!. מצינו לטולם שעה !ואיתה אכל5א

 רבה רשאה ה*, 5א בודאי כטש ישן היה דאילומיירי
 כלם ישנו והנן לחור רבה אם כי היה דלא כיוןיאכול
 לו טוונר לח? היה דנתנמנם לו היטי: להכי יאכלולא

לאכול.
 דפירש משה כהחמד דלא הנ"ל מדבדינו לנוהיוצא
 ואפילו בכלה הוי דרובה אלא רובה היינו מקצתןישנו
 רובה אמרינן נמי בעלמא חומרא רק רהוי מצהגבי

 בספיקא זה ולפי מקצתן בכלל הוי מחצה אלאבכלה
 בשרה מהצה על מחצה הא מסולה רובה דוקאדילז

 דאמר דהא נבון משה החמד של התידוץ אכתי זהולפי
 הוי דרו3:ה אלא בבלל מחצה הוי במקצתה האהגמ'
בבלה.

 שאחעמ, ידידיהשאול
 שיקאגא.מה

 מ'וסימן

 ומתנות מנות שילוח טשום אי נט' עויה אי אחד לאביון טנות שני בשלח לחקוריש
 לעולם דלמן אי הובתו ידי יוצא ובזה אהת טתנ!ו שני לאביון רק עוד ליתן וצריךלאביון
 הוא דהשלישי ובין עשיר איש היא דהשלישי בין אנשים שלשהבעינן
 באדם חובתו ידי דיוצא לומר תמצא ואם וקובתו ידי יוצא נמי עניאיש
 מספקא אכתי לאביון מתנות משום ונמי טנות שילוח משום איאחד
 הוי שתייה אמרינן כלה הוומרה דבכל מנות שילוח משום במשקין יוצא אםלן

 משמע ומנות מנות דכתיב שאני הכא דלמא אי במשקין יוצא זה ולפי אכילהבכלל
 לן ממפקא אכתי 13נות שילוח משום בטשקין דיוצא לומר תמצא ואם אכילה דברדוקא
 דעל כיון מנות שלוח מצות והמקבל תמשלח שניהם קיימו אי כדין מנות שליח אחדבשלח
 המשלח ורק טנות שלוח כהטום יוצא אינו המקבל דלמא אי המצוה נעשתה שניהםידי
 מנות. שלוה 3מטוםיצא

תשובה
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 ובהתש
 אטמא אושעיא לר' ליה שרר 3שיאה יהורהר'

 בנו קיימת ליה שלח רחמרא וגרבא תלתארעיגלא
 לאביונים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוחרבינו
 לאביונים ומתטת תיבת כתבו והגר"אהב"ח
 רבינו בנו קיימת גרמינן הבי פירש ורש"ינמחק

 ליה שלח הרר איבא מנות תרי רהא מנותומשלוח
 משום ל?ירושו פירש עכ"ל הבא גרמינן לאאיהו

 לר' נשיאה יהורה ר' ליה רשרר גרסינןבירושלמי
 רחמר לגין וחר רעגל ירך היינו עטם חראאושעיא
 ושלח חזר לאביונים ומתנות בנו קיימת ליהואמר
 קיימות ליה יאמר שלח דחמר גרב וחר עיגל חרליה
 בוונתו פירש הר"ח לרעהו איש מנות ומשלוחננו

 מעגל ירך נשיאה יהורה ר' שלח מעיקרארהירושלמי
 מתנות קיימת ליה אמר יין וקנקן לבטןשלישי

 אחת מנה לי נתת אביונים נתינת כלומרלאביונים
 אמר אזי יין קנקני וג' ענל ליה שלח הזר הירךוהיא
 מובן אינו לבאורא עב"ל מנות ומשלוח רקייםליה
 רהוי משום מנות לשליח נחשב לא יין אי הק'רבריו
 בן אם מנות שליח משום במשקין יוצאין ואינומשקה
 ריוצא ליה שלח למה יין קנקני ג' ליה רשלהלבמומ
 קנקני לג' א' קנקן בין חילוק יש הבי מנותבשילוח
 אחת מנה לו נתת אביונים נתינת ליה דאמר ועוריין
 יין הקנקן ואוה הק' רבריו להבין קשה נמי הירךוהיא

 משה הפני הנה אביונים נתינת הוי לא וראיובתרווייהו
 מועט רבר רזה לאביוניס ומתנות בנו קיימתמפרש
 אחר בארם הגם לפירושו פירש ע"ש, טהנשיאהוא
 מנות שני איכא רהא מנות שלוח מצות נזה מקייםהוי
 מנות לשלוח נחשב לא נשיא לגבי אבל יין ובדהירך
 אבל הירך והיא אחת מנה הר"ח היטב מרייקלהבי
 כלא אחת קנקן נשיא רלגבי למנה נחשב לא ייןהקנקן
 אלא אחר לאיש מנות שני בעינן הא ואנן למנהנחשב

 בני לשני מנות שני רהיינו לאביונים ומתנות רקקיים
 לא הא זה ולפי הירך והיא אחר לכל מנה רהיינוארם
 מנות בשלוח אחת בפעם יוצאין אי מהבא ללמורמצינו
 אינם באמת להיות ריכול לא אי לאביוניםומתנות
 אושעיא ר' ליה ראתי אלא אחת בפעםיוצאים

 הוא מי לראות צריבין מנות רבשלוחלאשמועינן
--  פחותה מתנה ומשלח עשיר איש המשלח באםהמשלח

 משום רק יוצא ואינו מנות לשלוח נחשב 5א ענילאיש
 ועיין עני איש רהיה הושעיא בר' לאביוניםמתנות
 בירושלמי רמובח בהריא פירש חיות מהר"צבהגהות
 עשיר. איש היה יהורה ור' עני איש היה הושעיארר'

 שלח רהכא לגירמא שם הפנים במראה נמיועיין
 אלא קימת לא ליה ואמר מועט רבר מתחילה .ליה

 אביונים לשני לשלוח יכול והיית לאביוניםומתנות
 ליה שלח הרר וכי אחת ואחר אחר לכל לשניהןשרי
 מנות ומשלוח בנו קיימת ליה אמר יין ברי ונ' עיגלחר
 הבל, וקיימת מנות שתי לרעהו ואיש מבוברותשהן
 שאינו לפי לאביונים ומתנות גרים רלא רש"יאבל
 גם זה ולפי עכ"ל מטברות מנות והן לאחראלא

 יוצאין אי אחר לאיש .בשלח ללמור מצינו לאמרש"י
 רהא לאביונים מתנות וגם טנות שלוח אחתבפעם
 בפעם יצא רלא משום לא לאביונים ומתנות גריםרלא
 משום לאביונים ומתנות גרים לא להבי אלאאמת
 פירש לאחד אלא שאינו לפי הפנים רמראהטעמו
 לא והבא אנשים שני בעינן לאביונים מתנותרהא
 בני לשני שלח אילו אבל לחור הושעיא ר' אלאהיה
 מנות שלוח משום אי אחת בפעם יוצאין בוראיארם

 לאביונים.ומתנות
 רר' השאילתות גירמות הביא חיות מהר"עהגהות
 ליה ושלח נשיאה יהורה לר' מתחילח שלחהושעיא
 ר' שלח הרר לרעהו איש מנות ומשלוח בנוקיימת

יהודה
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 בירושלמי ברמובח עני והיה הושעיא לר' נשיאהיהורה
 לאביונים ומתנות קיימת ליה שלח עשיר היה יהודהור'
 הגמ' לן אתי מאי להשאילתות חיות למהר"ץ קשהולזה

 לאשמועינן ראתי ניחא הירושלמי לשיטתלאשמועינן
 מנות שלוח מצות שתי לקיים יובל אחר לארםבשלוח
 קיים מתחילה זה אחר זה רהיינו לאביוניםומתנות
 גירסות אבל מנות שלוח בך ואחר לאביוניםמתנות

 לגירסתו השאילתות ולע"ר עב"ל, קשההשאילתות
 בטורי אחרון רהקינטרם גרול רבר לאשמועינן לןאתי
 קיימו מנות משלוח לחבירו בששולח שם פירשאבן

 רעל ביון מנות שלוח מצות והמקבל המשלחשתיהן
 מובח נמי רקרא ולישנא המצוה נעשתה שניהםירי

 ולזה מנות לשלוח בתיב ולא מנות ומשלוחמרכתיב
 בזה ומיושב ואתה אני לומר רוצה בנו וקיימתאמר

 משום פירש עב"ל, לן משמע קא מאי רבינוקושיות
 משום אי בנו קיימת רהגמ' פירושו מסיק אבןדהטורי
 משום לחור לאביון מתנות משום אי לחור מנותשילוח
 לקיים יבול פעמים בשני אי אנשים ג' בעינןדלעולם

 ולבתר שלו לתנה לעני רישלח רהיינו אנשים בשניאף
 ועור הוא רעהו בבלל לאו אביון הבי מנות שלוחהבי
 בפעם רהיינו הבי בלאו אבל עני איש לעור מתנהיתן
 יבול אינו לאביון מתנה וגם מנות שלוח אי יקייםאחת
 ומאי רעהו בבלל לאו אביון הבי אבן להטוריוקשה
 דאתי אחרון הקונטרם תירץ ולזה לאשמועינןאתי

 וגם המשלח אי אחת בפעם שניהם רקיימולאשמועינן
 מצינו להבי אראתן מנות שלוח מצות המנותהמקבל
 שלח הושעיא רר' בפשיטות השאילתות גירסתלפרושי
 הנשיא יהורה לר' יין וקנקן רעיגלא אטמא מתחילהליה
 איש מנות משלוח בנו קיימת יהורה ר' ליהשלח
 ומרויס מנות שלוח קיימנו ואתה אני לומר רוצהלרעהו
 יהורה ר' ליה שלח הדר שנינו בין רהיינו בנוהלשון
 עיגל חר עני שהיה הושעיא לר' עשיר שהיהנשיאה
 בנו קיימת הושעיא ר' ליה שלח יין סנקניםותלתא
 ליתן נמי צריך עני רגם לו לרמז לאביוניםוטתנות

 יצט דעכשיו פעם עוד קאמר להבי לאביוניםמתטת
 ביתו לבני זאת יתן דהוא לאביונים מתנותומשום
 בשלימות. המצוה שניהםייקיימו
 אחרון קונטרם ובעל אבן להטורי לו סבירא זהולפי
 אי~ו אחר לארם בששולח ולעולם חיות במהר"צרלא
 מתנות וגם מנות שלוח מצות אי שניהם לקייםיכול

 שניהם דקיימא לאשמועינן לן אתי הבא רקלאביון
 מנות. שלוח מצות אחר בשלוחוהמשלח
 לאביונים ומתנות הנמ' גירסות לקיים מצינו זהולפי
 הוי בוונתו ררש"י ואליבא מחקו והגר"א רהב"חהגם
 הירושלמי בגירסות לא רילן בגמ' גרסינן רלאבודאי
 גרסינן רלא רש"י פירש להבי השאילתות בגירסותולא
 לעולם מהרש"א ופירש עב"ל, איהו ליה שלחהרר
 ומתנות לרש"י נמי וגרסינן ליה שלח אחתבפעם

 ומתנה רהו בל משמע רמנה הוי ופירושולאביונים
 לאדם מנות שני בעינן להבי נתינה שיעורפירושו
 אחר לארם אחת מתנה סגי גרולה שהיא מתנה אבלאחר
 וגרבא רעיגלא אטמא מנות שני ליה ששלחולפי

 שהם בהנך אמר נתינה בשיעור גדולות שהםירחמרא
 ומתנות נמי קיימת מנות משיעור טפי גרולותמנות

 ולזה ביתו ובני הושעיה לר נתינה בשיעורלאביונים
 אמר אלא בי וקיימת אמר ולא בנו וקיימתאמר

 קיימת ביתי בני ירי ועל ירי על רהיינו בנווקיימת
 ולפי רמהרש"א פירושו לפרש צריבין לאביוניםמתנות
 בשולח חיות מר"צ בשיטת נמי למהרש"א סביראזה

 אי לצאת יבול גרולות מתנות אחת בפעם א'לארם
 רק לאביונים מתנות משום ואי מנות שלוחמשום
 וברפירשנו, מנות שלוח ממתם יותר שיהארבעינן
 כלומר יין וקנקן וגירסתו הר"ח פירש הבאנולעיל
 ושם הירך והיא אחת מנה לי נתת אביוניםנתינת
 נחשב בלא יין קנקן הוי הנשיא יהורה לר'פירשנו
 לאביונים מתנות לו אמר להבי גרול עשיר שהיהמפני
 נחשב כלא הקנקן אבל למתנה נחשב הירך לינתת
 יין קנקן רוקא מרבריו משמע כמוהי גרול עשירלגבי
 לו דשלח הדר להכי חשובה למתנה בעיניו נחשבלא

ברב
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 דגרב מנות משלוח בנו קיימת ליה שלח חמדגרב

 ולפי הנשיא יהודה בר' א9 חשובה מתנה. הויחמרא
 במימן אברהם המגן דפסק כמו דהר"ח כוונתו הויזה

 מנות שלוח דיוצאין השל"ה בשם י"א מ"קתדצ"ה
 מדשלח לדבדיו ראיה הביא השקל ומחצית במשקיןא4
 ליה ושלח דחמרא וגרבא דענלא אממא הנשיא יהודהר'

 במשקין אף דיוצאין ומשמע מנות ומשלוח בנוקיימת
 להיות יכול היטב כשנדייק אבל מנות, שלוחמשום
 בשלוח במשקין יוצאין דאינם לו מבידא לעולםדהד"ח
 מעיף מגילה ב' פרק ברמב"ם נמי משמע וכןמנות
 אי בשר מנות שני לשלוח אדם חייב וכן דכתבט"ו
 וכו' החבירו אוכלין מיני שני אי תבשיל מינישני
 חייב תרצ"ה מימן חיים בארח נמי משמע וכןע"ש,
 אוכלים מיני של או בשד מנות שתי להבירולשלוח
 במשקין דגם זכרו ולא הנתינות כל ומדחשבו ע"ש,וכן'

 דאנן הגם במשקין יוצאים דאינם מינה שמעיוצאין
 בשבועות כדאיתא אכילה בכלל הוי דשתייה לןקיימא
 דוקא משמע מנות דכתיב שאני הכא אבל כ"בדף

 צריכין ולפירושו הר"ח לגירמת להכי משקה ולאמנות
 עגל של רק ליה דשלח מתחילה פירושו דהכי לומראנו
 מתנות רק דקיימת לאביונים טתנות לו שלח ייןוסנקן

 יין נמי ליה דשלח הגם כלומר פידש להכילאביונים
 דמשקה משום מנות שלוח בכלל זה הוי לא מקוםמכל
 לי נתת אביונים נתינת אלא מנות שלוח בכלל הוילא
 בכלל הוי הירר דוקא פירש הירך, והיא אחתמנה

 ושלשה עינלא עוד לו שלח להכי היין ולאהחשבון
 גם יהא הכל ובמך גדולות מתנות שני לו ויהא ייןגרבי
 לפירושו זה ולפי לאביונים ומהנות מנות שלוחעבוד

 מנה בשלח כן דהירושלמי פידושו הוידמהדש"א
 וגם מנות שלוח משום אי אחת בפעם יוצאין אזיגדולה
 עוד ליה דשלח כיון להכי לאניון מתנותמשום
 זה ולפי מנות שלוח משום אף דהיים ליה שלחעיגלא
 אטמא דהא לן משמע קא מאי למהדש"א קשהשפיר
 למימר וליכא הן מתנות שתי דחמדא וגדבאדעיגלא
 סנות, שלוח משום במשקין אף דיוצאין לן משסעדקא

 שלוח משום יוצאים אינם בודאי במשסה ליתא זהואבל
 ע"ש. אחר תירוץ מהרש"א תירע להכימנות

 אינם לעולם להלכה דממיק אבן המירילשימות
 בעינן אלא לאביון ומתנות מנות שילוח משוםיוצאים

 ע"ש, יוצא נמי עני איש הוא דהשלישי בין אנשיםג'
 יוצא לאביון בשלח לפעמים למהרש"א לפידושינואבל
 יותר גדולה 'מתנה לאביון בשלח דהיינו שניהםידי

 עולה ונמי מנות לשילוח אי עולה אזי מנותמשלוח
 מנות משלוח יותר הוי לא אי אבל לאביוןלמתנות.

 משומ אי לחוד. מנות שילוח משום אלא הוי לאאזי
 בפשימות הוי דהירושלמי ופירושו ~חוד לאביוןמתנות
 עגל מבשר ירך קמנים דברים דק מתחילה ליה'דשלח
 במשקין אף דיוצאין כהשל"ה נימא אי אפילו ייןולוג
 קיימת ליה דשלח שפיר אתי נמי מנות שלוחמשום
 ליהנות רוצה אתה בודאי אנכי דעני וביון אחד דבררק
 אתה וצריך לאביון מתנות רק קיימת לא ובודאיאותי
 דשלח בסוף להכי מנות שלוח מצות משום לקייםעוד
 קיימת ליה שלח חמר גרב וחד תילתא עיגלא עודליה

 הוי מהמתם עגל הגם פירש מנות ..שלוח מצותמשום
 בבשר יוצאין דאין פירש שם אברהם ומגן חי~שר
 שלח ואיך לאכילה הראוי מבושל בשד דוקא אלאחי
 בודאי שלום עגל רהיא בהעגל חובתו ידי דיוצאליה
 ולא שחומ דהיה להיות דיכול נהי ביחר מבשליםאין

 ניקור משום הוי לא בודאי ביחד הכל מבושל אבלחי
 ראיה יהא בודאי זה ולפי שבו הדם וחומיהחלבים
 דהביא המ"ז מדברי דדייק שם זהב למשבצותמהכי
 ולא כתב לזה אוכלים מיני של אי דכתב המחברדברי
 שאינם דברים ולא אימעומ ולא דברים שאר איבגדים

 שאינם בדבדים דיוצאים מינה .. שמעמבושלים
 זהב המשבצות של הפירוש לע"ד נדאה כןמבושלים
 בשר לכאודא ומשמע לשונו בקיצוד רק כדרכודכתב

 שכחבנו כמו הפידוש הוי בודאי עכ"ל, רשאיחי
 אבל חיים דק דממעט חדש הפרי בשם כתבולבמוף
 ראיה יהא זה ולפי ע"ש, ישלח חייםשחוטים

 בבשר דהיינו בחי אף דיוצאין חדש להפרימהירושלמי

שאינו
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 אברהם 5מגן דאיה הביא הגר"א באמת מבושלשאינו
 בית י"ד דף מביצה חי ו5א מבוש5 בשר דוקאדבעינן
 מנות אלא מוב ביום מש5חין אין אומריםשמאי

 כגון 5מחר 5הניחו עשוי ואינו המוכן דברופירש"י
 דגים וכן האורחים 5פני חתוכות בשר בשד,חתיכות
 המוכנים דברים הוי מנות ש5 דפירושו הריעכ"5,
 יהא זה י5פי מבוש5ים שאינם דברים ולא מיד5אכו5
 הא משום באמת אב5 לרש"י גם מהירוש5מיקשיא
 מח5וקת שם הביא הימב דהבאר משום איריאלא

 מנות בשבי5 כ5ים אי כסות אי מעות השו5חהפומקים
 הלק"מ מהני סעודה 5צורך 5קנות מיד 5מוכרםויכול
 זה ולפי ע"ש, יצא דלא קצת משמע ת"הומדברי
 ה5כות כשימות 15 סבירא דהירושלמי למימדמצינו
 בהם 5קנות מיד למוכרם יכו5 אם ת5יא דעיקרקמנות
 הגם ליה ש5ח להכי חובתו ידי יוצא סעודהצורך
 ידי יוצאים אינם ובעלמא חי בשר דהוי עג5 15דשלח
 גדולה מתנה דהוי כיון שלום עגל אבל מנותשילוח
 משום ונמי מנות מש5וח משום אי שניהם ידייוצא
 יכול הוא בקל בפורים עגל דבשר 5אביוןמתנות
 פורים. לסעודת עגל בשר קונים דהכ5למוכרם
 5נירסת אבל הירוש5מי לגירסת שפיר אתי הכלזהו
 ושלח מיירי אלא שניה פעם וש5ח גרים ד5א דילןגמ'
 כשימת ליה סבירא לעו5ם לומר מצינו אחת בפעםהכל
 לקנות מיד למוכרם דיכול אף וכלים בכסות הנ"לת"ה
 דהכא אלא חובתו ידי יצא לא נמי טעודה צורכיבהם
 דחשוב אמו לבטן שלישי דעג5 ירך ליה ש5ח דהאשאני
 דסבירא להיות ויכו5 מאוד דחשוב דחמרא וגרבאמאוד
 משום חובתו ידי יוצא אינו נמי במשקה די5ןלגמ'
 ימצאו בקל בפורים דברים דהנך דכיון אלא מנותשולח
 משום סעודה לצורכי יין קונים דהכל משום הרבהקונים
 ז' דף מגילה כדאיתא בפוריא 5בסומי אינשדחייב
 שיקבל ובמעות לסעודה קונים הכ5 נמי עגלובשר
 אף ואזי מנות שלוח מצות הרבה 5קיים יכולעבורם
 הן בעלמא הגם חובתו ידי בהן דיוצא יודההת"ה

 אבל חובתו ידי יצא לא משקה אי בנדים אי חיבבשר
 עלמא לכו5י חובתו ידי יצא גדו5ה מתנה דהויהיכא
 המשלח בתר אז5ינן ד5עולם מ"ז בסימן דמסקינןואף
 דהוי עגל ליה שלח הא והכא מנות שיהא בעינןואצ5ו
 הוי לא ותדווייהו משקין דהוי דחמדא וגרבא חיבשר
 חי בבשר לא יוצאים אינם דהא המשלח אצלמנות
 5מוכרם יכול בקל דברים דהנך כיון אבל במשקיןולא

 יכול שלהם ובממון הרבה ממון עבורם ויישיגבפורים
 ידי יצא ע5מא לכולי אזי סעודה צורכי הדבהלקנות
 יכו5 דהא למנות נהשב להמשלח גם דהאחובתו
 הרבה יקיים הממון ידי וע5 הרבה ממון ולהשיג5מכור
 מנות. שלוח:מצות

 עוגה מ5שון עיג5א מפרש הירוש5מי על עדההקרבן
 5כ5 5יתא הא זה ו5פי עכ"5, גדו5ה עוגה ליהדשלח
 נמי דגרים הגם הר"ח בפירש אבל שלנו ומריאשקלא
 במנורת. איתא וכן עג5 בהדיא גרים פעמים שניושלח
 לד' שלח נשיאה יהודה ר' דגרם ק5"ז כללהמאור
 יהודה הנפש שם ופירש תילתא דעגלא אממאהושעיא
 דש5ח יין חמת דחמרא וגרבא 5במן ש5ישי מעגלירך
 דהם זאת הושעיא 5ר' לכתחי5ה נשיאה יהודה ר'ליה

 הא הושעיא ר' ליה שלח להכי ומועמים קמניםדברים
 דברים כי לאביונים ומתנות אם כי בזאת ק'ימת5א

 שלוח בשם נקראים להיות מספיק אינו כזאתמועמים
 מועמים דברים לאביונים דשולחים כדרך הוא רקמנות
 שלח הדר דחמרא גרבא וג' עגלא כו5י ליה ש5חהדר
 ש5וח בשם לקרותו ראוי זהו באמת הושעיא ר'ליה
 בהדיא מפרש הרי עכ"5, מאוד יפות מנות הם כימנות
 אנו צריכין אכתי זה ו5פי ל1 שלח ממש דעגלשם

 עיגלא לפרש עדה 5הקרבן דהכריח ומאי הנ"5לדברינו
 דקשה לע"ד ונראה מפשומו ולהוציא עוגהמלשון

 לכך חי בכשר יוצאים אינם הא הנ"5 קושיתינו15
 מצינו לעולם דפירשנו מאי ו5פי עוגה מלשוןפירש
 כה2ירשנו. הוי אלא ממש עגללפרש
 יוצא אינו במשקין 15 סבירא דהר"ח הוכחנו5עיל

ידי
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 לעולם למימר וליכא שם כרפירשנו מנות ש5וחירי

 כרפירש הוי ופירושו יוצאין נמי במשקה 15מבירא
 בהדיא פירש דהר"ח 5יתא זהו אבל הנ"ל יהורהנפש
 אהת מנה לי נתת אביונים נתינת דפירש כוותיהדלא
 הירך והיא כך כל האריך ולמה עכ"ל הירךוהיא
 ש5וה משום יוצא בירך רוקא לאשמועינן אתיובוראי
 מועט דבר הוי הא 5חור והירך ביין 5א אבלמנות
 אינו במשקין להר"ח מוכח ובוראי מנות שלוחלגבי
 מנות. שלוח משוםיוצא
 5פרי לו קשה ב' מ"ק תרצ"ה סימן משה ח~רהם'
 אכיונים לשני מנות ושני מתנות שני בנתן רפירשחרש
 נשיאה יהורה ר' הלא יצא אביונים לשלשה אב5 יצא5א
 רחמרא וגרבי תילתא רעגלי איטמא הושעיא 5ר'שלח
 ונמי מנות שלוח משום אי בנו קיימת 5יהוש5ח

 רוקא לאו לאביונים רמתנות ונהי , לאביוניםומתנות
 ירי דיצא משמע מקום מכל לאביין ומתנהאלא

 הב"ח רמגיהים מאי 5פי הנה ע"ש, כאחרשניהם
 למימר מצינו נמחק לאביונים ומתנות רתיבתוהגר"א

 מנמ' מוכח ולא כן הגירמא לו היה נמי חרש הפריגם
 נטי לאביונים ומתנות גרמינן אי ואפילו מירירילן
 רוקא לאו .לאביונים משה החמר דממיק שפיראתי
 ע"ש מנות משלוח תרתי מהנך לאביון ומתנהאלא

 כמהרש"א לתרוצי רמצינו איריא לא הא משוםובאמת
 והלא לאביונים ומתנות אמר איך נמי לו רקשההנ"ל,
 5אביון ומתנות לומר ליה והוי אחר אביון אלא היהלא

 אמר 5הכי ביתו ובני הושעיא ר' על דקאיותירץ
 ליה .רשלח משום בי וקיימת אמר ולא בנווקיימת
 להכי דהוא כל הוי רמנות משום יין וקנקן רעג5ירך
 רש5ח ומשום גרולה הוי מתנה אבל מנות שניבעינן
 אטר להכי ביתו לבני וגם 5יה רהוי מתנה שיעור5יה

 אי אפילו כן אם עכ"ל רבים לשון לאביוניםימתנות
 מר' קשה 5א רבים 5שון 5אביונים ומתנותגרמינן
 בנתן 5עולם זה ולפי ביתו ובני עליו רקאיהושעיא
 מר' קשה ולא שלשה שיהא ער יצא לא אביוניפלשני

 בר' רהא מנות שלוח משום וקיימת אמר איךהושעיא

 מבירא הא אביונים ובשלשה משלשה יותר הויהושעיא
 מוכח לא הא זה ו5פי חובתו ירי ריצא חרשלהפרי
 מירי. רילן:מגמ'

 דלפעמים הנ"ל ממהרש"א הוכחנו הא הלכהולענין
 שלוח להיות מהראוי יותר גרולה מתנה בשלחיצא
 מתנות וגם מנות לשלוח אי לשתיהן עולה אזיננות

 וכפירושו מנות 5שלוח רק הוי 5א 5או ובאםלאביונים
 וכן גרולה נתינה הוי ומתנה רהוא כל משמערמנה
 הנ"5. מהירושלמימוכח
 מהירושלמי כתב ל' ס"ק מגילה ב"ה ארםהחיי
 מתנות משום רק יוצא מאכ5 רבר לעני בשלחמשמע

 לר' יהורה ר' מרשלח מנות שלוח משום ולא5אכיונים
 בנו קיימת ליה שלח לגין וחרא אטם חראהושעיא
 גרב וחרא עיג5 חרא ליה שלח חזר לאביוניםומתנות
 משום מנות ומשלוח בנו קיימת 5יה שלחרחמר

 הוי רזהו 5יה ש5ח קטנה מתנה 5יה .'רש5חמתחילה
 לאביון מתנה רק הוי לכון לאביונים שנותנים.כררך
 הוי רזהו אמר מרובה מתנה 5יה רשלח כך אחראבל

 אינו לעשיר פחות רבר בשלח מזה משמע מנותומשלוח
 הנ"ל מהרש"א הנה עכ"ל, מנות שלוח משוםיוצא
 ומתנה מנות תרי בעי ולכך רהו כל משמע רמנהפירש
 אבל אחר לאיש מנות תרי בעי ולכן חשובה , נתיהוי

 מתנה אחר לאיש סגי ולכן חשובה נתינה רבעימתנה
 וגרבא רעיגלא אטמא מנות שני ליה רשלח ומשוםאחת

 מנות בהנך אמר נתינה בשיעור גרולות שהםרהמרא
 זה ולפי עכ"5, לאביונים מתנות קיימת-רנרולות
 הירושלמי עם הבבלי מחולקים יהא ארם רחיילפירושו
 משמע רמנה כמהרש"א מוכרח כרהך על רילןלגמ'
 מוכרח ולהירושלמי נתינה שיעור הוי ומתנה רהוכל
 להכי רהו כל הוי ומתנה חשוב רבר הוי רמנה ארםכחיי

 כיון מנות תרי רהוי הגם קטנה מתנה ליהכשש5ח
 מתנה אם כי נחשב 5א מועט דבר אלא הוי לא הכלבמך
 איפכא. ו5בב5י חשוב דבר משמע ומנה5אביון
 דמתנה ארם לחיי ראיה הוי הנ"ל הר"ח מפירשהנה

 הא על פירש רהר"ח מנות משלוח פחות הוי5אביונים

דשלח
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 קיימת יין וקנקן רעגל ירך הושעיא לר' יהורה ר'דשלח
 מנה לי נתת אביונים נתינה כלומר לאכיוניםמתנות
 הגם אכיונים נתינת ומרקאמר ע"ש, הירך והיאאחת
 נהי מנות לשליח נחשכ לא מקום מכל מתנות כתובהא
 אבל יין קנקן דק שהיה מפני כעיניו נחשכ לאריין
 משמע רמנות נימא ואי שוה היה בוראי שהואכל

 ולהשיג יין קנקן למכור יכול כקל הא רהוא כלאפילו
 נימא אי ואפילו רהוא כל השוה אכילה צורכיעכורם
 כקל הא מקום מכל מנות שלוח ככלל אינםרמשקין
 כוראי אלא שהוא כל עכורם ולהשיג למוכרםיכול
 כששלח להכי גרול רכר משמע ומנה קמן רבר הוימוננה
 רק בזאת קיימת ליה שלח כא5ו קטנים רבריםליה

 נחשכ לא יין רקנקן מנות שלוח ולא לאכיוניםמתנות
 אמר אזי יין וחכית עגל ליה כששלח להכיכעיניו
 גמורה ראיה הוי זה ולפי מנות שלוח גם קיימתליה
 ארם.לחיי

 פחות רבר בשו5ח ארם החיי שפירש מהאכל
 לן קשיא יהא טנות שלוח משום יוצא אינולעשיר

 ר' שלח מתחילה רנרם הנ"ל השאילתותטגירסות
 איש שהיה הנשיא יהורה לר' עני איש והיההושעיא
 כנו קיימת הנשיא יהורה ר' ליה ושלח מארעשיר
 עני והיה הושעיא לר' יהורה ר' שלח והרר מנותשלוח
 רירך אנן וניחזי לאכיונים, מתנות קיימת ליהשלח
 שהיה הנשיא יהורה בר' מועט דכר הוי ייןוקנקן
 מנות שלוח בנו קיימת ליה שלח הכי אפילו גרו5עשיר
 גרול לעשיר שולחין אפילו השאילתות רעת חזינןהרי

 רברים היה לא להמשלח כיון אבל פחותיםרכרים
 רייק להכי מנות שילוח משום יוצאין נמיפחותים
 בנו אמר אלא לחור קיימת אמר ולא כנו קייטתואמר
 עשיר שאנכי הגם מנות שילוח משום יוצאיםרשנינו
 שיליח משום יוצאים שנינו מקום מכל עני אישואתה
 משונות גירסות והוי הכא גרסי רלא ראיכא נהימנות
 שיהא גירסא לחר חזינן לא להלכה מקום מכל.אנל
 והמחבר ולהרשב"מ מהשאילתות איפכאטוכח

 אחאי פשיט'~ב בגמ' נזכר גאון אחאי רבהשאילתות
 אחאי רב פשיט ר''ה כ' רף בתוס' בכתוכותעיין
 כפירושו הוי העיקר בוראי אלא כוותיה הלכתאבוראי

 בעינן להכי רהוא כל משמע רמנה הנ"5רמהרש"א
 הגם מנות תרי ליה רשלח מעיקרא להכי מנותתרי
 גרול עשיר רהיה יהורה ר' אצ5 מחותים רברים4רהם

 מצות קיימת מקום מכל ליה אמר השאילתותלגירסות
 הם עני איש רהיה הושעיא כר' כיון מנותשילוח
 כחיי ורלא מנות שלוח משום יוצא נמי חשוכיםרכרים
 יהורה ר' שלח הירושלמי רלגירסות והא הנ"ל,ארם
 משום רק קיימת הושעיא ר' ליה ושלח מתחילההנשיא
 טעמא היינו מנות משלוח משום ולא 5אכיוניםמתנות

 משומ יוצאין אין במשקין לו סכירארהירושלמי
 אחת מנה רק ליה ש5ח לא הא זה ולפי מנותחלוח
 ובוראי אחר 5ארם מנות שני כעינן הא ואנן הירךוהיא
 לחור. לאביון מתנה רק הוילא

 חיות מהר"צ קושית מתורץ בפשיטות זהולפי
 בכאץ הגמ' אשמועינן מאי השאילתותלגירסות
 הא ו5פירושינו ע"ש וכו' ניחא הירושלמילשיטות
 5עשיר בשלח ואף ארם כחיי רלא לאשמועינןאתי
 מנות ש5וח משום יוצא נמי פחותים רבריםגרו5

 ירך עני איש שהיה הושעיא ר' מרשלחכדפירשנו
 ר' אצל פחותים רברים והם יין וקנקן עגל בשרשל

 ליה שלח הכי אפילו גרול עשיר איש שהיהיהורה
 רברים גרע רלא הוי וטעמו מנות שלוח משוםקיימת
 רוצה ואינו מנות שליח משלח עשיר לגביפחותים
 סעיף תרצ"ה בסימן הרמ"א רפסק 15 מוח5 אולקכלו
 5יה מנא ירע שלא עליו השיג חרש הפרי הגם ריצאר'
 5זה טעם נתן שמ"ב סימן או"ח שי"ק ומהר"מהא

 ראינו אלא ליה שלח והא מנות שלוח ע5 רק קפיררקרא
 צדקה 5גבי כן שאין מה ליה דמחל או לקכלםרוצה
 אצל שוה אינו אפילו זה ולפי עכ"5, כתיברנתינה
 מצות קיים הא מקום מכל למנות נחשב 5היותהעשיר
 שלוח דעיקר ט"ז בסימן רהוכחנו ובפרט מנותשלוח

טנות



יריריה פץמימןתפארת%
 הוי הא עני איש דהוא יאצ5ו בהמשלח ת5יאמנות
 אנשים 5נבי מנות ש5וח ידי בהן ויוצא טוביםיברים
 מנות ש5וח משום עשיר לגבי נמי יוצא כן אםאחרים
 חדש הפדי הגם הנ"ל אדם כחיי וד5א יצאובודאי
 מקורו חפש שי"ק מהר"מ וגם מקורו ידע ד5א'כתב

 הנ"ל, מע~אי5תות הוי דמקורו ולע"דדהרמ"א
 קב5 מ5א גרע 5א פחותים דברים לעשירד5ש5וח
 דעשיר כלום שוה אינו דאצלו 5ו מח5 או מנותהש5וח
 הדין הוא ממילא דיצא ליה ש5ח הכי אפי5ו היהגדו5
 חדא. מעמא הוי דהכ5 יצא נמי מח5 אי קכלב5א

 מנות כהס5וח רמ"מ פימן מהגר"א רבבמעשה
 שכיר פעו5ת וה"ג תיכ4 לאכו5 המוכנים דבריםבעינן
 הוי דשתיה כתבו השל"ה בשם אברהם ומגןדהמ"?
 גבי ז' ד4 במגי5ה מרש"י ראיה והביא אכי5הבכ55
 ע"ש הכא איכא מנות תרי דהא דפירש דחמראגרבא
 מנות תרי בחשבון נמי הוי דחמרא דנרבא חזינןהרי
 לאביונים מתנות קיימת תחילה דגרים הירו41למיאב5
 בכלל הוי לא דשתיה מינה שמע ממת שלוח אמרולא
 עטם הדא ובצירו4 עיגול חד ליה שלח דהדר רקמנות
 ומשלוח בנו קיימת ליה אמר בראשונה ליהששלח
 בית י"ד מביצה ראיה והביא מנות תרי דאיכאמנות
 ובית מנות אלא מוב ביום משלחין אין אומריםשמאי
 בין חיין בין ועו4 חיה בהמה משלחין אומריםהלל

 וכו' וקמניות ופלתות שמנים יינות משלחיןשחומין
 ?שיטא שמאי בית דקאמר מנות בכלל הוי משקיותואי
 דלא חיין ועו4 וחיה בהמה דאפילו לן משמע קאמאי
 ופש.יטא הלל לבית משלחין מנות שילוח בכללהוי

 אלא הלל לבית משלחין בודאי מנות בכלל דהוימשקין
 תיכ4 לאכול המוכנים אכילה דבר משמע דטנותבודאי
 מתחילה אמר מדלא מהירושלמי הראיה הנהעכ"ל,
 בכלל הוי לא דשתייה מינה שמע מנות שלוחקיימת
 לגירפות תינח הא חדא דאיה אינו לע"ד מנותשלוח

 מעיקרא דגרם השאילתות לגירפות אבלהירושלמי
 איפכא מוכח יהא אדרבא זה ולפי מנות שלוחקיימת

 דענל ירך רק הוי לא דהא לשיטתו בשתייהדויצאין
 יוצא ואיך מנות תרי בעינן הא ואנן יין קנקןעם

 במשקין דיוצאין מהכא מוכח ובודאי . מנותבשלוח
 דגרם הירושלמי לגירפות ואפילו מנות שלוחמשום
 ור' הושעיא לר' פעמים שני שלח הנשיא יהודהדר'

 כיון לאביונים מתנות משום קיימת ליה שלחהושעיא
 והדר עני איש היה הושעיא ור' דעגל ירך ליהדשלח
 משום קיימת ליה ושלח דחמרא גרבא עם עגל ליהשלח'
 ליה דשלח ירך הדא צירוף ידי על והיינו מנותשלוח

 אם מנות שגיח משום יוצא שניהם ידי ועלמתחילה
 יר' דעגל ירך מתחילה ליה דשלח כיון אנן ניחזיכן

 לאביונים סתנות קיימת ליה ישלח עני היה.אישהושעיא
 רשלח הענל עם דעגל הירך הפעם עוד יצר4 איך כןאם

 משום בה וקיים בהירך מצותו נעשית כבד הלאאחריו
 מנות לשלוח הירך יצר4 איך כן אם לאביוןמתנה
 ואחר בבקר אחת מנה בשלח נימא אי ואפילו פעםעוד
 שלוה משום יצא נמי אחת מנה עוד לו שלחשעה
 הראשונה מנה אם היינו כאחד דישלחם בעינן ולאמנות
 הראשונה במנה אבל מנות שלוח עבור נמי היהדשלח
 המצוה בזה ונפתלק לאביון מתנה משום רק היהדשלח
 מנות. שלוח עבור הפעם עוד יצר4 איך כן אםלגמרי

 בשלה הנ"ל אבן דהמורי בפפיקא נימא איואפילו

 מנות שלוח משום אי נמי עולה אי לאביון מנותשני
 מתנה עוד רק ליתן וצריך לאביון מתנות משוםוגם

 מתחילה ביחד בשלח היינו חובתו ידי ויוצא שנילאביון
 רעהו בכלל נמי הוי ראביון אמרינן אזי מנותשני

 לאביון מתנה משום נמי יצא מנות שלוח משוםימדיצא
 אלא הוי לא בודאי לאביון אחת מתנה בשלחאבל
 לאחר אותה ייצר4 אמרינן ילא לחיד לאביוןמתנה
 לפירש שוד יצא לא ובודאי מנות שלוח משוםזמן

 והוא אחת מנה לי נתת אביונים נתינת הנ"להר"ח
 שיהא כמסמע דמנה הק' מדבריו והוכחנו עכ"ל,הירך
 דמנה הנ"ל כמהרש''א ודלא חשוב דבר המשלחאצל
 עם העמם יצר4 איך הר"ח ולפירש דהוא כלמשמע

הענל
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 הוי לא לגבי הא הירך המשלח דשלוו בעת דהאהעגל
 המשלח לגבי חשוב דבר שיה~ש בעינן ואנן חשובדבר
 אי אפילו הלא מנות לשלוח הירך צירוף לי למהועוד
 היכי אבל מנות שלוח משום יוצא אינו במשקיןנימא,
 קעיל פיר"2נו הלא למוכרם יכול ובקל הרבה ממוןזישוה
 השני ובפעם מנות שלוח משום יוצא עלמאלכולי
 רחמרא גרבא עם עגל הושעיא לר' יהורה ר'הטלח
 למוכרם יננול ובקל הרבה ממון שוה רחמראוגרבא
 עור צריך ולמה גופא בזה מנות שלוח קיים הא כןאם

 לעולם הירושלמי של פירושו הכי זה ולפי הירך,לצירוף
 מתחילה רק במשקין ריוצאין 5הירושלמי לוסבירא
 אצל בעינן הא ואנן יין קנקן עם רעגל ירך ליהד,שלח
 עשיר דהיה הנשיא יהודה ור' השוב דבר יהאהמשלח
 לקרותם ראוים ואינם קמנים דברים הם ולגבוגדול
 עם עגל ליה דשלח שני בפעם ולהכי מנות שלוחבשם
 קיימת ליה שלח חשובים דברים שהם דחמראגרבא
 שלוח משום במשקין דיוצאין משום מנות שלוחמשום
מנות.

 דבר משמע דמנות י"ר דף מביצה שהביאוהראיה
 הוי דמנות רפירושו להרדי רמי רלא לי ונראהאכילה

 להניחו עשוי ואינו המוכן רבר מנות שםכמירש"י
 לפני רגים וכן חתוכות בשר חתיכות ככוןלמחר

 מוב מיום להכין דאסור משום פירש עכ"ל,האורחים
 מיר לאכו5 שיכול רבר רוקא לשלוח צריכין ולכן,לחול
 רגים אי בשר רוקא זה ולפי למחר להניחו עשויואינו
 דאין אמינו הוי למחר להניחם דיכול שמן אי ייןאבל

 שמן אי יין גם דמשלחין קתני להכי טוב ביוםמשלחין
 נמי והוי היום רישתה להיות ריכול מובביום
 אבל טוב ביום משלחין להכי מיד ליהנות המוכןדבר
 הנם עבור לשמוח הוי טעמא דעיקר מנות שלוחגבי

 דלא עד בפוריא לבםומי אינש חייב איתא ז'ובמגילה
 לפורים המוכנים דברים הם משקין ושאר וייןידע
 אמרינן פורים לגפו בוראי למחר להניחם רלאדרכם
 לעיל פירשנו הלכה ו5ענין אכילה בכלל הוירוטתיה

 אבל מנות שלוח משום יוצאים אינם לחודבמשקין
 כהנ"ל. חובתו ירי יוצא לעולם אכילה רבר עםבמשקין
 בכלל מע,קין הוי אי נסשך ממה להקשות ליכאוהא
 אפילו כן אם אכילה בכלל הוי רשתייה משוםמנות

 דמשקין נימא ואי חובתו ידי יוצא נמי לחלרבמשקין
 אלילה רבר משמע רמנות משום מנות בכלל הוילא

 יהא לא נמי ומשקה מאכל דבר אפילו כן אםדוקא
 רבר משמע רמנות ליתא זהו אבל חובתו, ירייוצא
 בשלח נהי שתייה בלא אכילה ררך ואין לאכולהראוי
 מכל מנות שלוח משום משקין בלא יוצא אוכליםשני
 בכלל זאת הוי בודאי משקין עם אוכלין בשלחמקום
 שבועה שמואל דאמר כ"ב דף בשבועות כראיתאמנות
 אכילה בכלל רשתייה משום חייב ישתה אוכלשלא
 להכי ליתא שתיה בכלל אכילה הגמ' מםיק הכיאפילו
 חייב ושתה ואכל אוכל ושלא אשתה שלא שבועהבאמר
 בפורים שמחה רעיקר כיון מנות בשלוח הרין הואשתים
 להכי בפוריא לבםומי אינש חייב בראמרינן בייןהוי
 מעם רמאיזה בפורים יין לו כששולחין לארםחביב
 אינו ושתה ואכל אוכל שלא שבועה אמר אילואמרינן
 וחשוב אכילה בכלל הוי רשתיה משום אחת אלאחייב
 אשתה שלא שבועה אמר אי אבל האכילהבעיניו
 חשוב כן אם אוכל שלא שבועה אמר והררברישא
 מפילה האכילה ריהא אמרינן לא אזי השתיהבעיניו
 דלעולם שתיה בכלל ליתא דאכילה טשוםלהשתיה
 מכל הוי דאיפכא בפורים אבל משתיה חשובההאכילה
 מהאכילה יותר בעיניו חשובה רהשתיה אלא.השנה
 למנה היין נחשב אזי אכילה דבר עם יין בשלחלהכי
 לא בוראי וין כוםות שני בשלח אבל מנות שלוחוקים
 ושתיה באכילה אבל אכילה רבר בעינן רהא מנותאיקרי
 מהרר שני פעם כששלח להכי מנות לשלוח נחשבאזי
 כל בעיני חשוב בפורים משום יין לש5וח פעםעור
 השתיה.אדם

 תליא ראשונה םפיקא הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 אכן להמורי חיות למהר"צ אבן המ.ורי ביןבפלוגתא

כפעם
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 ומתנות מנות שלוח משום יוצאין אינן אחתבפעם

 ולהלכה אחת במעם יוצאין חיות ולמהר"צלאביונים
 יותר וחשובה גדולה מתנה בשלח הוי רהעיקרהוכחנו
 ועולה יצא בוראי אזי מנות שלוח לשלוהמהראוי
 אם לאביון מתנה משום וגם מנות לשלוח אילשתיהן
 רשלוח שויה רק לו דשלח ובאם עני לאדם זאתרשלח
 לחוד. מנות לשלוח רק הוי לא אזימנות-

 שילוח משום במשקין יוצאיו אם שנייהובמפיקא
 רמבירא השל"ה בין בפלוגתא תליא לא אימנות
 נמי הוי דשתיה משום במשקין חובתו ידי דיוצאלו

 יוצא ראינו להו דמבירא ומהרש'יא להר"ח מנותבכלל
 בודאי משקין מיני שני בשלח ממקינן ולהלכהבמשקין

 דיוצא דשלח מהירושלמי הוי ילפותא דעיקר יצאלא
 ואנן מאכל רבר חד רק דהוי הגם מנות ש5וחמשום
 אנו צריכין כרחך על רברים שני רהיינו מנותבעינן

 מן לבא די יין הקנקן לולומדריוצאיןבמשקיןדהאדשלח
 כן משקה עם אכילה היה התם מה כנדון להיותהדין

 מצינו לא לחוד במשקין דהיינו מזה יותר אבלבעלמא

 גרבא בשלח מיבעיא לא ריצא בש"ם מקוםבאיוה
 בקל בפורים רהא יצא בוראי מאכל רבר עםוחמרא
 הרבה ממון שוה הא דחמרא וגרבא היין למכוריכול
 נמי יין כום עם אכילה דבר בשלח אפילו יצא,בוראי
 ריצא. מוכח רילן רמגמ'יצא

 אי מנות שלוח לחבידו בשלח שלישיתובמפיקא
 שניהם יוצאין בודאי לא אי המצוה שניהםקיימו

 וראיה דיוצאין בהריא מוכח השאילתותרמגירמות
 הנ"ל. אבן ממורי אחרון להקונטרם נמימהכא
 פחות דצר לעשיר עני בשלח אדם מחיי החידושועל
 בעה"י הוכחנו ואנן מנות שלוח משום יוצאראינו
 אין ראמרינן הא הוכחנו עוד מנות שלוח משוםדיוצא
 אבל בקל למוכרם יכול באינו רוקא חי בבשריוצאין
 נמי חי בבשר אף למוכרם יכול ובקל הרבה ממוןבשוה
 מנות, שלוח משוםיוצא

 וואראנ- פה לפ"ק תרנ"ו וארא 5ם' י"בובעה"ח
 החומ"ק. שאחעט ידידיה שאולצאווקע.

 מ*זסימו

 להנשלח אבל להכהטלח ובהנאה באכילה האמור בדבר מנות בשלוח יוצאין אם לחקוריש
 בהנאה האמורים דברים אפילו לאכול לו דשרי מכנה בו שיש חולה דהנשלח דהייםמותר
 הנאה אימורי דכל דאמר למאן טדרבק הנאה אימורי ליה ושלח מכנה בו שאין לחולהאו

 שוה אינו אצלו והא אזלינן המשלח בתר אי מאי מכנה בו שאין לחולה הותרומדרבנן
 בתר דלמא או 'מנות נקרא שיהא דבר שום לו שלח לא כן אם בהנאה דאמורים כהטוםכלום

 מנות. בשלוח יוצא זה ולפי מנות הוי הא ואצלו אזלינןהנשלח

מפיקא
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 ונהתש

 שי"ק מהר"ם בשו"ת בקצרה איתא די5ןספיקא
 האסור ברבר מנות בש5וח יוצא אם שמ"א סימןאו"ח
 שום דאין בזה ספק שום אין בעיני מותר, 51נש5ח15

 5י ספק 5יה דאמר 5"מ בקידושין כזה שיהאמציאות
 שאינו מובה 15 מחזיק חבירו בשאין היינו איכו5ואנא
 שהרי הנאה משום אסור כן 5א דאם 15 נתנה טייודע

 יחזיק דחבירו כוונתו שאין אי ער5ה דזה ידוע5הנותן
 דהוי תימא ואפי5ו וכו' מכוון קא 5א והוא טובה15

 5א דבהנאה הנשה גיד בפ' להר"ן אבל רישאפסיק
 והא וכו' הנאה כאן לית כן ואם רישא פסיקשייך
 באינן מיירי לנותן הנאה הוי הא אוכ5 ואנא לודספק
 ביה לית וממי5א 45דו שיבוא בגוונא אלא 5ידונותן
 עכ"5. וכו' מובה החזקת ו5א הנאהמובת

 בש5וגתא תליא די5ן דספיקא לומר מצינו5כאורא
 מספקא ה"א אישת ה' פרק למ5ך דהמשגהדרבוותא

 אפי5ו 5אכו5 לה דשרי סכנה בה דיש חו5נית באשהליה
 סכנה בה שאין חו5נית או בהנאה דאסוריםדברים
 :לאכו5 לו מותר סכנה בה שאין לחולה דאמרלמאן
 חו5נית 5אשה וקידש איש והלך מדרבנן הנאהאיסורי
 טעם דמאיזה דרבנן אי דאורייתא הנאהבאיסורי
 דבעינן מקודשת אינה הנאה באיסורי המקדשאמרינן
 כלום שוה אינה הנאה ואיסורי פרוטה שוה להשיתן
 דיכולה חו5נית באשה אבל ממנה 5יהנות יכו5הואינה
 מקודשת דאינה הא ד5מא אי מקודשת ממנהליהנות
 הא והכא פרומה שוה יהא המקדש אצל דבעינןטשום
 נמי חולנית באשה אפילו זה ולפי כ5ום 5ה נותןאינו
 בעינן ואצ5ו המקדש בתר דאז5ינן משום מקודשתאינה
 דאיסורי כיון לומר אפשר ועוד פרוטה שוהשיהא
 אינה להכי מהן נהנה הרי בהם וכשמקדש נינהוהנאה

 אשה אפי5ו ו5כן גהן ליהנות שאיסור לפימקודשת

 נ"ה דף ע"ז מרש"י ומסיק מקודשת אינה נמיחו5נית
 המקודשת 5האשה וכיון אז5ינן דידה דבתרטשמע
 חולהין ודאינך הרימב"א אב5 מקודשת היא הרישריא
 אסור 5המקדש וכיון אז5ינן דידיה דבתר א5א רש"יז5

 נמצא עכ"ל, וכו' מקודשת אינה הנאה איסורילמכור
 דברים סכנה בו שיש 5חו5ה בש5ח די5ן בספיקא זהלפי

 סכנה בו שאין ו5חו5ה התורה מן בהנאההאסורים
 לרש"י מנות בש5וח מדרבנן בהנאה האסוריםדברים
 מנות ש5וח המקב5 5חולה וכיון המקבל בתרדאז5ינן
 דבתר הרימב"א לשימת אבל חובתו ייי יצאשריא
 הא כן אם בהנאה אסורים הם ולדידה אז5ינןהמש5ח

 ו5א חובתו ידי יוצא אינו 5כן דבר שום 15 ש5ח5א
 טנות. שלוח מצותקיים
 אמרינן הא בד"ה שם פירש דרש"י 5יתא זהואבל
 מינייהו איתהנויי אבל אשה בקידושי ודוקאוכו'

 כוונתו שם למלך המשנה ופירש עכ"5, אסורמדרבנן
 משום הנאות 5שאר אשה קידושי בין דחי5קדרש"י
 אפי5ו בעלמא הגם כך כל החמירו 5א אשהבקדושי
 אשה בקידושי אב5 אסור הנאה מאיסורי ח5ו2יןח5ופי
 דבר דהוי פירוח כ5ים א5א דמימ מהני 5יקח אסרולא

 משום התירו אשה קידושי גגי נמי אי והנראההנוכח
 והרא"ש התום' כתגו הל5ו מעמים ושני ורביהפריה
 יודה מנות ש5וח גבי לרש"י אפילו זה ו5פיעכ"ל,
 הנ"5 5מעמים שייך 5א דהא מנות שלוח ידי יוצאדאינו
 אינו בודאי בהן המש5ח שנהנה כיון אמרינןאלא
 הובתו. ידייוצא

 5מלך דמשנה למעמא 15 קשה 5מלך משנההגהות
 הנאה מאיסודי 5יהנות דאסור 5פי מקודשת דאינההא
 לא הא משום אבל עכ"5, ניתנו ליהנות 5או מצותה5א
 בפ5וגתא ת5יא ניתנו 5יהנות לאו מצות דבדיןאידיא

דרבוותא
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 ודברי קל"ר מימן או"ח מ"ת ביהודה הנורעדונוותא
 במידי 15 מבירא רהרשב"א הביאו ה' מימןיהורה
 ליהנות לאו מצות אמרינן הכי אפילו לגוף הנאהדממי
 אמרינן לא הגוף בהנאת כתבו והר"ן והרימב"אניתנו
 הוי קושיתו זה ולפי ע"ש, ניתנו ליהנות לאומצות
 לא והר"ן הרימב"א לשיטת אבל הרשב"א 5שימתרק

 הנאה לך ואין לו מקודשת יהא זה ידי רעל מידיקשה
 ניתמ ליהנות לאו מצות אמרינן לא ואזי מזוגדולה
 כשימתם לו מבירא נמי למלך דהמשנה להיותויכול
 לכתהילה בין למלך רהמשנה להילוקו שפיר אתיובפרמ
 ליהנות 5או מצות אמרינן ולא אמור ולכתהילהלדיעבד
ניתנו.
 אימורי על כתבו כ' רף מגימין הנ"ל למגיה קשהעוד
 הנאה באימורי בהמקרש להכי אמרינן ואי כשרהנאה
 לן הוי נמי הכי ליהנות שאפור לפי מקורשתאינה
 אינה ריהא הנאה אימורי על בכתבו גמ גבילמימר
 קעקע בכתובות בתום' איתא וכן נהנה שכןמגורשת
 מכל ראורייתא אפילו הנאה מאימורי רמתהניהגם
 לא .ולע"ד עכ"ל, לכתוב דאסור הגם כשר הגממקומ
 הויה מקשינן אנו מילי בכל הא הק' דבריו להביןזכיתי
 מקורשת הויא הדין הוא מגורשת דהוי והיכיליציאה
 קידושי ודוקא הנ"ל נ"ד דף בע"ז רש"י דכתבוהא
 אלא אהדדי הוקשו דהא אשה גמ לאפוקי אתי לאאשה
 שני נתן למלך המשנה הגם דברים שאר לאפוקיאתי

 בגירושין מעמים שני והנך הקילו בקירושין למהטעמים
 ההמירו לא אשה דבקידושי הראשון הטעם שייכיםלא

 ורביה פריה משום שני ומעם הליפין חליפילאפור
 אבל הכי דאמרינן הוא בקירושין דוקא משמעהנ"ל
 גבי שייכים לא דמעמים הנם להדרי רהוקשוכיון

 הוי דינא חד בודאי להדדי רהוקשו כיון אבלגירושין
 ותשובות בשאלות מצאתי לדברינו וראיהלתרווייהו

 אימורי על כתבו גמ גבי ותניא וכתב נ"ה מימןהר"ן
 וכיון 5יציאה הויה דמקשינן 5ן וקיימא כשרהנאה
 על בכתבו קידושין בשמר נמי לרון אפשר הואשכן

 שלו בשאלה דפמק הגם כשר שיהא הנאהאימורי

יך4יך4יך1 מ'זמימן
 שם לדבריו משמע בדיעבד אבל כהרשב"אנלכתהילה

 בשטר בנתקדשה רבים רעת על בנרר שלו בשאלהגם
 מה אבל שם הר"1 דאמר לדברינו וראיה עכ"למקודשת
 אבל רבריו אהר לרון שיש הגם אומר רהרשב"אאעשה
 מאן מקורשת אינה נתקדשה דאפילו אומר דהואמאהר
 ע"ש וכו' לכתהילה שתתקדש לומר הילוה דרבגבר

 בריעבר אבל לרבריו המכים לכתהילה דוקאמשמע
 הק'. מדבריו משמע רכןמותר

 רעת על בנרר שלו בשאלה גם שם לרבריומשמע
 .להכי אדאתן עכ"5, מקודשת בשמר בנתקהסהרבים
 המעם דאי גופו מקידושין להקשות לו היה מפי כןאם
 בכתבו גם יהא כן אם ממנה ליהנות ראמור משוםהוי
 בשלמא מקודשת אינה הנאה אימורי על קידושיןשטר
 אינה הנאה באימורי המקדש להכי הוי המעםאי

 המהות לכל רבעינן מירי לה נותן שאין לפימקודשת
 איני הא הנאה אימורי דהוי וכיון פרומה שוה להשיתן
 בעינן רלא שמר בתורת בקדשה זה ולפי כלום להנותן
 מקורשת פדומה שוה השמר דאם פרומה שוהשיהא
 בתורת פמול הוא השמר אם אף כמף בתורתהיא

 ז' הלכה דקירושין קמ"א פרק בהרא"ש עייןקירושין
 שם נתנאל וקרבן שמואל ובתפארת הירושלמיבשם
 על כתב מ' דף שלנו בגמ' איתא וכן בהריא כןפירשו
 השמר אם אף מקודשת וכו' לי מקודשת בתךהשמר
 משום הוי רמעמא נימא אי אבל פרומה שוהאינו

 הנ"ל. קושיתינו קשה ממנה ליהנותראמור
 שמר על קידושין בכתבו הר"ן דכתב מאיהנה

 מימן העזר אבן במור יומף הבית דכשר הנאהאימורי
 בשלר פליגי בידושלמי .כתב הושב',4 בשםל"ב

 לא אי מקודשת היא אם הנאה באימורי דכתבוקידושין
 קירושין שמר בכתבו ל"ב במימן ממיק והרמ"אעכ"ל,
 ויש דפמול אומרים ליש בפלוגתא הנאה אימורי.על

 מאן מצאנו רלא עליו השיג מהוקק וההלקתטכשירים
 הגם פידש רהרשב"א הביא שמואל וביתרמכשיר
 אבל פמול אי רכשר דפליגי בירושלמי משמעמתהילה

לבמוף
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 התורה מן הנאה באיפורי אלא מליגי רלא מפיקלבפוף
 על בעיני ג' ומלא ע"ש, בשר ררבנן ובאיפורימפול

 שטר בבתבו הר"ן ררעת רבתב שם מניםהמראה
 בקירושין אבל בשר בגט הנם הנאה איפורי עלקירושין
 הלא נעיני מ ומלא ע"ש, אהררי בהא הוקשו ולאמפול
 קירושיו בשטר בהריא נ"ה בתשובה בתב האהר"ן
 נמי תורה איפור שהוא בנררים ואפילו הנ"ל,בשר
 מצא בנררים רבתב אלא להתירא הגרולה רעתוהיה

 אחר לרון שאמשר הגם בריעבר אפילו אופררהרשב"א
 לאיסור המכים ללבון מהרשב"א רירא רקרבריו
 ראיפורי בקירושין הר"ן ררעת לומר לו ומנייןבנררים
 שם קרבן רשירי משום לומר ואין מפול שיהאהנאה
 על גט רבתבו הר"ן בתב ובו' הרא לית בר"הבתב

 הנאה איפורי בבל משמע בשר הנאהאיפורי
 העולם מן ביעור הצריך ברבר מיהוקאמר
 רמי בשרוף לשרוף העומר רבל בטל הגט שרימהוצריך
 ישאני ביעור צריך הלא קשיא ומאי מחמץ רמריךוהא
 להשהותו מותר מררבנן רחמץ הטור לשיטתותירץ
 צריך שאינו הנאה איפורי איזה תאמר ואםניחא
 הנאה בהרירה רמיירי ותירץ קבורה אי שריפהניעור
 גם הר"ן לרעת הק' מרבריו משמע נן אם ע"ש,ממנו
 רבגט בנררים לבר פפול הנאה איפורי בבל בבתבובגט
 משום מגט הוי הא ילפותא דעיקר וביוןבשר

 לא בוראי מיניה עריף אבל ליציאה הויהרמקשינן
 הנאה איפורי ננל בגט וניון מינה למילףמצינו

 ממילא פפול בגט גם לקבור אי לשרוףהעומרים
 להר"ן בתב שמיר נן אם פפול בוראיבקירושין
 בראיתא מפול הנאה איפורי על ובתבולבקירושין
 ירי על הבאה הנאה באיסורי רק הוי דהחילוקלהדיא
 מגיטין רילמינן משום בשר בקירושין להר"ן דאזינרר

 מקורשת אינה בקירושין אבל שאני גיטיןולהרשב"א

 מנים המראה רבתב הא לומר אנו צריבין זהולמי
 כשר הנאה איפורי על בבתבו בגט הגם הר"ןבשם
 איפורי בל על קאי לא מקורשת אינה בקירושיןאבל
 הוא נרר ירי על הבאה הנאה איפורי ע5 אלאהנאה

 ביניהם. חילוקריש
 לע"ר לי נראה למלך משנה רהגהות קושיתוובעיקר
 פ"א קב"ר פימן נאה"ע ררבוותא במלוגתארתליא
 בית ומירש בשר הנאה איפורי על שנתב גטאיתא
 והיינו אפור לבתחלה אבל בשר בריעבר משמעשמואל
 הנאה מאיפור במתהני רהוי בן להו רפביראבתום'
 ע"ש, לבתחלה אמילו מבשירים והטור הרמב"םאבל
 גני שנא מאי למלך משנה להגהות קשה מאי זה,ולמי

 ראסור משום הוי טעמא אי מקורשת ראינהיקירושין
 ממנה ליהנות אפור נמי ניטין גבי נן אם ממנהליהנות
 הא משום אבל הנאה איפור על גט בבתבו בשרולמה
 ממנה ליהנות ראפור משום הטעם הוי לעולם אריאלא
 שם הב"ח בשיטת לו רפבירא משום שאני גטונבי
 איפורי על רבותבין והטור נהרמב"ם הוי טעמארעיקר
 אלא נלל ליהנות מתבוין ראינו לבתחלה אףהנאה
 שרי ראמשר אף מתנוין ראינו והיני גט עליולנתונ
 מקום מבל עליו השיגו חרש ומרי מחוקק רחלקתהגם
 פבירא הוא רגם לומר רמצינו למלך המשנה על קשהלא
 מצינו קושיתם היטב בשנרייק ולע"ר הב"ח בשיטתלו

 רעושה מזו גרולה הנאה לך אין הבי להו רקשהלתרוצי
 צריך רהיה ממון משתנר וגם בהנאה האפוד ברברצרביו
 גרולה הנאה לך ואין ובו' הגט עליו לבתוב קלףלקנות
 ולבן מצרעתו ומתרמא מביתו רעה אשה שמגרשמזה
 בותבין ראין להו סבירא והטור הרמב"ם רגמפירשו

 איפור מצר רק מיירי והם הנאה איפורי על גטלבתחילה
 מאיפורי אחר איפור נאן יש אבל בותבין לבתחילההגט
 אבל ע"ש, בריעבר אם בי לבתחלה בותבין ראין~הנאה
 אף בשר בריעבר למה וליטעמיך אריא לא האמשום
 בבתבו בריעבר אף פפול ובקירושין התום'לשיטת
 בשם רהרשב"א הנם הנאה איפורי על קירושין"סטר

 בגיטין ביו ראורייתא הנאה באיפורי בתבוהירושלמי
 איסורי על גט רבתבו רילן וגמ' ממולים בקירושיןובין
 רנימא ואף ררבנן הנאה באיפורי מיירי רבשרהנאה
 באיפורי ואמילו בהירושלמי רלא מיירי רילןרגמ'

הנאה
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 במלים בקירושין מקום מכל כשר נמי דאורייתאהנאה
 שמואל בית עיין לקידושין גימין בין לחלק יש כיהם
 לחלק יש זה ולפי הק' לרכריו הכיא נ"ו מ"ק כ"חמימן
 ררבנן הנאה לאימור התורה מן דאמור הנאה אימורבין

 אבל מותר ובריעכד אמור לכתחלה רק כוראיובררבנן
 פליגי דהפומקים הר"ן בשם שם כתב דהא ליתאזהו
 על פלינ רהיהושלמי לומר אנו צריכין כרחך ועלעליו
 ולזה לקירושין נימין כין לחלק אנו וצריכין שלנוגמ'
 לא והירושלמי דגמ' למימר דמצינו שמואל הביתהשיג
 שגבי כשם פמק ולכן אין וקידושין וגימין אהדריפליגי
 ע"ש. וכו' כשר נמי כקירושין בן כשרגמ

 מתם דהכא הקשו שמואל ובית מחוקק החלקתהנה
 לכולי מקודשת דאינה כמף קידושי בין החילוקהרמ"א
 קידושין רהוי הנאה כאימורי שמר לקידושיעלמא
 מקודשת אי פלוגתא -בלשון הרמ"א כתב ל"בוכמימן
 הכא לאשבעעינן אתי רעיקר תירץ שמואל הבית לאאי

 מקודשת אינה עלמא לכולי הנאה אימורי כמףדכקידושי
 לקידושי כמף קירושי בין החילוק דבר של ומעמוע"ש,
 כתכ קידושין מם' ראש דהר"ן משום לע"ד נראהשמר
 אכל ליציאה הויה רמקשינן הוא שמר בקידושידוקא

 כגמ הגם להכי ליציאה הויה מקשינן לא כמףבקידושי
 מאן פירשו ל"ב ובמימן פמול בקידושין אבלכשר
 הנאה גאימור הוי שלו ומעמו הרשכ"א הוארפמול

 דרבנן הנאה ובאימורי מקורשת אינהדאורייתא
 דכותכין כהב"ח לעולם למימר מצינו זה ולפימקודשת,

 פמול רבקירושין והא לכתחלה אמ הנאה אימורי עלנמ
 מקשינן הא ואנן נ"ו דמ בקירושין במשנהכדאיתא
 מקשינן לא כמף דבקידושי כתבנו הלא ליציאההויה
 פמול שנהנה כיון להכי כמף בקידושי מיירי האומשנה
 כמו אמרינן ליציאה הויה דמקשינן שמר בקידושיאבל
 כן לכתחילה אמ הנאה אימורי על דכותבין גטגכי

 מעלה נרע דלא דבר של ומעמא לכתחלה אףמקרשין
 באימורי נמי הכי דכשר גמ עליו בכתבו זיתשל

 כשר לכתחילה נמי שמר בקירושי ממילא רכשדהנאה

 הגה"ה דבעל קושיהו זה ולפי אהרדי הוקשורהא
 עלה שאני דחי דהגמ' הגם וכרפירשנו ליתאמעיקרא

 מצינו לא מהכי פירושו הכי לאיצמרופי רחזי זיתשל
 רמצינו דכשר הנאה אימורי על גמ ככתבו דאיהלהביא
 רדאיה נהי אבל לאיצמרופי דחזי שאני עלהלמימר
 רכותבין הוי המשנה רפשמות כיון מקום מכל אכלליכא
 על גמ כותכין הרין הוא ממילא זית של עלה עלגמ

 פרומה שוה שיהא בעינן לא כנמ דהא הנאה~ימורל
 כן לא אי הנאה אימורי הוא אם לן איכפית מאי זהולפי
 הנ"ל למלך דהמשנה כוונתיה לפרש לע"דנראה
 משום פרומה שום שיהא בעינן לא רבגמ לדכרינווראיה
 ככתבו להכא הנ"ל גימין מם' על פירש רי"דבתום'
 נתינת על בידה ונתן רכתיב דכשר הנאה אימוריעל
 עכ"ל. הוא רשוה מירי לה רליתכ ולא מייריהנמ

 קם"א סימן קירושין הירושלמי על מאירות פנים הם'.
 קירושין בשטר פלפלו הפנים ומראה קרבן דשיריגתכ
 בין מחלק רהרשב"א וכתכו הנאה אימורי עלנבכתבו
 הנאה לאימורי מקודשת גינה דאורייתא הנאהאימורי
 עביר אי בריז תליא דפלוגתייהו וממיק מקורשתדרבנן
 כיניהם יש חילוק איזה ליה דקשה משום לא אימהני
 נם 5מימר לן והוי מקדש דרבנן אדעתה המקדש כלהא

 רידוע בהא מחלק ולכן מקורשת אינה יהאבררכנן
 משום מהני לא עכיר דאי כרכא הלכה תורהכאימור

 דלא כיין אבן המורי שימות וידוע קידושין הוי לאהכי

 משומ כלל מהאימור איתהני לא ממילא קידושיןהוי

 אבל מקודשת ואינה מהני דלא מורה אכיי גםהכי
 רבא דגם קכ"מ כמימן איפכא דאמר רע"אלשימות
 ע5 התורה אזהרות בא דלא מהני עכיד דאי בזהמודה
 הנאות אימור על היא דאזהרה דק 3לל האשהקידושי
 איתהני דאם לומר שייך לא הנאות בשארי וכיוןדעלמא
 דמקודשת דינא כאז נם ממילא מהני דלא דינאיהא

 ועבר עביד הנאה מהאימור דאיתהני ואימוראבדיעבר
 בירושלמי כאן ומדפמקינן קידושין הקידושין זה כלועל

 להמורי גמורה ראיה הוי מקודשת אינה תורהרכאימור
אנן
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 אבל מהני לא עביר ראי בהא מורה אביי ראףאבן

 ולבפוף מקורשת הכי ומשום רמהני פפקינןבררבנן
 רבאיפור רירושלמי רמעמא לרע"א גם לישבמסיק
 אלא מהני לא עכיר אי משום לאו מקורשת אינהתורה
 וכיון הפקר הוי ממילא מהתורה בהנאה ראפורהכיון

 הנאה איפור הוי רוראי פ"ה רף בנררים הר"ןרמסיק
 קירושין שמר דכתב כאן כן אם זכה בו הקורם וכלהפקר
 מן בו לזכות האשה תוכל לא כן אם הנאה איפוריעל

 'צתיבה והוי בהנאה הנייר איפור הוי לרירה רגםההפקר
 האשה זכתה ולא באויר פורחות האותיותרקירושין
 הויא ולא הנאה איטור הוא לרירה רגם כללבהנייר
 נהנה רככי רכשר פפקינן גמ גבי הכי ומשוםקידושין
 משום עבר רעבר וטאי הוף רהוה ומאי ועברסהאיפור

 כרחך ובעל לה הוא הוב רהא מהנייר הנאה לה הגיערלא
 עכ"ל. ועבר מהאיפור נהנה וכבר מתגרשתהיא

 אשח רגמ פירש ה' פ"ק ר' פימן החשן הקצותאבל
 זכיה ואין מתגרשת כרחה בעל רהא כלל זכיה בעילא
 ע5 גמ ככתבו להכי בירה ונתן רק אלא כרחתבעל

 איסורי על מתנה שמר בכתבו אבל כשר הנאהאיסורי
 הנאה ובאיפורי זכיה רבעינן משום מהני רלאהנאה
 מהני קירושין גבי הכי ואפילו זכיה תורת שייךגא

 והיתה ויצאה ראיתקש משים הנאה באיפוריבכתבו
 הרין הוא בירה ונתן רק זכיה שום בעינן לא בגמ~כיוז

 המעם הוי כרחך על אבן להמורי ברורהיאיה הוי הא זה ולפי ע"ש, להררי רהוקשו משוםבקירושין
 אינה הנאה איפורי בראורייתא לו רמבירא5הירושלמי
 מהני לא עכיר אי סשום המעם הוי כרחך עלמקורשת
 בגיטין לא זכיה שום בעינן 5א הא הפקר מטעםדאי
 למה כן אם להררי רהותקש משום בקידושיןו5א

 הנאה איפור רהוי נהי מקורשת אינה5הירושלמי
 זכיה שום בעינן רלא כיון הלא הפקר והוימראורייתא

 אי משום המעם הוי כרחך על מקורשת אינהולמה
 מרברי החשן קצות לרברי עור וראיה מהני לאעביר
 על גמ בכתבו להכי רפירשו כ' רף גימין רי"רתום'

 הגמ נתינת על בירה ונתן רכתיב כשר הנאהאיפורי
 הרי עכ"ל, הוא רשוה מידי עלה רליתב ולאמיירי
 נתינת על רוקא הוי הקרא קפירת רעיקר בהריאנתבו
 האסורים מרברים רהוי נהי לה רנתן כיון זה ולפיהגמ

 בזה לן איכ?ית מאי מירי שויא לא הא כן אםבהנאה
 לזה ברורה וראיה ומגורשת לה פני ונתן רקייםכיון
 פרומות חמשה נ"ה רף מציעא בבא במם' ראיתאמהא
 חשיב לא אמאי בפרומה אשה קירושי חשיב וקאהן
 ויצאה להררי רהוקשו סשום ואי בפרוטה אשה גמנמי

 לחשוב צריך לא תו לקירושין רחשיב וכיוןוהיתה
 פירש קירושין ברא"ש הר"ן רהא ליתא זהו אבללגימין
 ולא להררי רהוקשו הוא שטר בקירושי רוקאבהריא
 תרי וקירושין גימין כפף בקירושי כן אם כפףבקירושי
 נשים גימי חשיב לא אמאי קשה כן אם נינהומילי

 בעינן לא נשים בגימי מינא שמע אלאבפרומה
 י"ב רמ גימין בתום' ועיין פרומה אפילו שוהשיהא
 חשיב לא אמאי נמי הקשו פרוטה משוה פחותר"ה
 שם ר"י של תירויו ועל בפרומה הקרש פרומהעור
 בגיטין מינה שמע אלא עומרת במקומה קושיתינואכתי
 מעמא ומהאי שויה על ולא קרא קפיר אנתינהרוקא

 הגם שמר רבקירושי מ' ברף אמרינן שמרבקירושי
 לקרש ררצונה כיון מקורשת נמי פרומה שוהראינו
 כי ממון קירושי על מקפרת שאינה .מינה שמקיבשמר
 כל מחזקת שיהא בעינן להכי לחור כתיבה על,אם

 פרומה שוה נמי השמר בשוה אבל שטר מקירושיהרינים
 ממעם הוא כשר שמר קירושי בתורת פפול הואהגם

 ואמרינן א' פימן בהרא"ש כראיתא כפףקידושי
 תהא שמר ממעם מקורשת אי אופנים בתרי להראקריש
 רבתורת אירע ואם שמר קירושי בתורתמקורשת
 ממון שוה הוא מקום ומכל פפול הוא שמרקירושי
 כפף. קירושי בתורת מקורשת תהא אזי מפרומהיותר
 הנאה איפורי על בכתכו ברמ"א ל"ב רבפימןהא
 פ"ק מחוקק החלקת כתב מכשירים ויש פומליםריש
 בין רק הוי והחילוק זה על שחולק מי מצאתי לא1'

דאורייתא
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 במימן אבן מלאת והם' רמקודשת לררבנןראורייתא

 ע5 ב' קידושין הר"ן מרברי כתב העזר אכן ע55"ב
 בעצמו אינו רהשמר רוקא רפירש רהירוש5מיהרי"ף
 5יציאה הויה רמקשינן כיון הר"ן ופירש פרומהשוה
 שוה בעינן לא יציאה מה שטר קירושי ילפינןומינה
 קידושין שמר אף כשר הנאה איסורי ע5 רכתבופרומה
 הרשב"א ע5 בהריא רפ5יג הזינן הרי ע"ש כןנמי

 גרו5ה ופ5א ברוחק שתירץ מה ע"ש רכשר 15וסבירא
 מתחי5ה נ"ה! סימן הר"ן בשו"ת עיין 5א איךבעיני
 כשר בגמ וכשם 5יציאה הויה רמקשינן רעתו היהנמי

 כן בקירושין הרין הוא כשר הנאה איסורי עלרכתבו
 נרר שנררה כאשה רעתו רהרשב"א אעשה מהאל5
 ע5 רבריו וסמך מקורשת אינה בשמר ונתקרשהכזה

 אחר רק ז"5 דבריו אחר 5רון שאפשר ואףהירוש5מי
 ררב גבר מאן מקורשת אינה נתקרשה אפי5ודכתב
 רואה אינו ו5פיכך 5כתחי5ה שתתקרש לאמרחיליה
 החלקת כתב שפיר זה ו5פי עכ"5, בזה היתרשום

 אף רהא הרשב"א ע5 שחו5ק מי מצא ד5אמחוקק
 הרמ"ט מרכתב אב5 להרשב"א הסכים 5הלכההר"ן
 מאן מצא בוראי מקורשת ריעה ולחר ריעותשני

 15 סבירא אנא למלך המשנה 5ומר יכו5 כן אםדמכשיר
 ס"ס כ"ח סימן שמוא5 בבית עור ועיין מכשיריןכהיש
 בתפארת עיין וביותר שם הרמ"א על דפירש מהנ"ו

 ג' אות א' ה5כה מאישת ג' פרק הרמב"ם ע5מנחם
 נרר בין דמח5קים מהראשונים ריעות הדבה שםהביא
 ע5יו לשאו5 יכו5 הא בנרר משום הנאה איסורלשאר
 בעינן לא הא כסף בקירושי לשמר כסף בין חילוקויש
 שאלה שלא זמן וכ5 כסף נקרא שיהא א5א ש5השיהא
 בעינן ר5א בשמר אבל כסף נקרא ואינו בהנאהאסור
 בעי אי הואי5 אמרינן שפיר שלה שיהא בעינן רקכסף

 כסף בין 5ח5ק יש נרר גבי ו5כן שלה נקראתמיתשילעלה
 ממש הנאה באיסורי דמיירי 5"ב בסימן אב5לשמר
 נחזור עכ"5, שלה מקרי רלא מהני לא בשמרגם

 להו סבירא עלמא לכו5י רילן בספיקא הג"ל5דברינו

 מהר"מ רכתב הא זה ו5פי חובתו ידי יצא ר5אלרש"י
 על מציאות שום ידענא ר5א אגיד האמת הנ"5שי"ק
 ברין גמורה ספיקא הוי הא רפירשנו מאי ו5פי כ55זה
 כהנ"5. הובתו ירי יצא ר5א ר?ירשנו א5אזה

 בקירושין ראיתא הא הנ"5 שי"ק מהר"מ רפירשוהא
 מחזיק חבירו ראין בגוונא מיירי איכ5 ואנא 5יספק
 אמור כן 5א ראם וכו' 15 נתנת מי ירוע שאינו טובהלו

 ע"ש, לכו' ער5ה רזה 15 ירוע 5נותן רהא הנאהמשום
 בספיקא רי5ן ספיקא רתליא רפירשנו מאי 5פיאב5

 5הכי הנאה ראיסורי מעמא אי הנ"5 5מלךרהמשנה
 מעמא אי 5ה יהיב מירי ר5או משום מקורשתאינה
 קמא מעמא הנאה מאיסורי 5יהנות ראסור משוםהוי

 ו5רירה סכנה בה שיש כחולה זה ו5פי רש"י שימתהוי
 הוי כן אם פרומה משוה יותר 5ה נתן הא כן אםשריא
 שרי נמי מוכה לה מחזיק אם אפילו בפשימותהגמ'
 אמר להכי 5א אי דבר איזה 5ה בנתן תליא,והעיקר
 אב5 5אכו5 שרי יהא 5רידי כן אם איכ5 ואנא 5יספק

 שפיר. נמי שם ותירץ 5יה קשיא שפיר בתרא5מעמא
 כתב ר' סעיף תרצ"ה סימן או"ח בשו"עהרמ"א
 מוחל אי לקב5ם רוצה אינו והוא לחבירו מנותבשו5ח

 כתב משה וחמר זאת לו מניין כתב חרש ופרי יצא15
 תרצ"ו בסימן הרמ"א שהביא הריב"ש מרברישלמד
 בעיר אין ואם חורש י"ב כ5 5אכ5 שו5חין אין ו'מעיף
 מנות מש5וח 5קיים 5אב5 5שלוח חייב והוא האב5,אלא
 ע5 שיזכרו 5זה ורמז מנותו ע5 האכל מח5 כן אם,אלא
 ו5כן אחשורוש מסעורת שנהנו על שנענשו זהירי

 ראיה שים ליתא זה ו5פי עכ'ל, סגי לחורבשילוח
 אז5ינן אי הוי ספיקא רעיקר רילן 5ספיקאמקירושין

 כיון אבל אז5ינן המקב5 בתר אי המשלחבתר
 יקבלם לא אם אף סגי 5חור מנות בש5וחרהובחנו
 המקב5 בתר ראי אז5ינן המש5ח בתר בוראי יצאנמי

 בוראי אלא סגי יהא 5חור בשילוח האיך כן אםאז5ינן
 מנות הוי לא המש5ח 5גבי אם ו5כן אזלינן המשלחבתר
 חובתו. ידי יצא דלא אמרינן בוראי הנאה איסורירהוי

ולע,ך
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 רבקרא חובתו ירי יוצא ראינו ברורה ראיה וציולע"ר
 רבר משמע הא ומנות לרעהו איש טטת ומשלוחכתיב
 5מיכתב הוי אזלינן המקב5 בתר ואי לאכילההראוי
 איכפית ר5א וירושו והוי מנות, 5רעהל אישומש5וח

 ומש5וח ומרכתיב מנות יהא ראצ5ו רעהו ע5 אם כילן
 שיהא בעינן המש5ח דאצ5 משמע 5רעהו אישמטת
 ריש 5חו5ה אף בהנאה האסור דבר בש5ח זה ו5פימנות
 המש5ח אצל רהא חובתו ירי יוצא אינו נמי טכנהבו
 מנלת. מיקרי5א

 המש5ח בהיה ולכן בהמש5ח תלוי רהעיקר זהו5פי
 האמורים דברים 5גביה ומותרים סכנה בו שישחו5ה
 אף 5גביה ראסורים בריא 5ארם אותם וש5חבהנאה

 לש5וח רק הוי דהמצוה חובתו ירי יצא נמיבהנאה
 ממון שוים הם ריריה ר5גביה מטת הש5וח קייםוהוא
 מכ5 אז5ינן המשלח בתר נהי ליתא זהו אב5הרבה
 אכי5ה רבר היינו מנות 15 שיש5ח בעינן האמקום
 אזי 5אכו5שיכו5

 אפי~
 ש5ח רהא יצא נמי קב5 ב5א

 רברים בש5ח אבל לאכול שיכו5 מטת שהם רברים15
 חי, בשר משלח גרע ר5א יצא 5א בהנאההאמורים
 רוקא י"א ס"ק תרצ"ה מהרי"5 בשם אברהם במגןעיין

 וראיתי ע"ש, לאכי5ה הראוי מבושלים בשר מנותשתי
 משתה או מאכ5 מיני רוקא לש5וח וטוב גופובמהרי"5
 קמא פרק משמע שם מבוש5ים רגים או בשרורוקא

 עכ"5, אחר בענין מנות מתקרי 5א שמאי לביתדביצה
 רבר א5א מנות איקרי דלא ארם בחיי נמי הואוכן

 ודגים בשר כגון תיקון ב5א שהוא כמות לאכו5שראוי
 דברים שכן ומכל עכן'ל, וכו' חיין ו5אמבושלים
 יצא. 5א בוראי בהנאההאמורים

 מעות השו5ח כתב ז' ס"ק תקצ"ה מימן היטבבאר
 מיר למכרם יכו5 אם מנות בשביל כ5ים או כסותאו

 ת"ה בע5 למרברי הלק"ט מהני סעורה 5צורך5קנות
 אזלי פ5וגתייהו ואולי עכ"5, יצא דלא קצתמשמע
 מנות דיש5ח אז5ינן המש5ח בתר אי בהכי:ית5יא
 גם אף לזו וכרומה מעות רש5ח ובאם 5אכי5ההראוי
 ו5קנות אותם למכור יכו5 רהא מנות יהא המקב5אצ5
 והלק"ט חובתו ירי יצא 5א נמי סעורה צרכיבהם
 המקב5 שאצ5 וכיון הנש5ח בתר אז5ינן 5עו5ם 15סבירא
 כיון 5י נראה אב5 המש5ח על 5ן איכפית 5א מנותיהא

 בוראי המש5ח בתר ראז5ינן גו'12 מהקרארהוכחנו
 הט"ז מרברי נמי משמע וכן חובתו ירי יצא 5אלע"ר
 דברים שאר או בגדים ו5א אוכ5ין דוקא רכתב ד'ס"ק
 ירי יוצא לפעמים רבגרים 5כתוב חי5ק ולא ע"שונו'

 בבגרים מינה שמע א5א מיר 5מוכרן דיכו5 היכי,חובתו
 המש5ח בתר אז5ינן ד5עו5ם חובתו ירי יוצא 5אלע51ם
 מנות. שיהא צריךואצ5ו

 בתר רק אז5ינן 5עו5ם 1,נ"5 הרברים מכ5 5נוהיוצא
 ונתן נתיב רהתם ראיה שום 5יתא ומקירושיןיהמש5ח
 בתר רק אז5ינן 5הכי מנות 5ש5וח כתיב הא הכאאב5

 צריך מקום מכ5 המש5ח בתר דאז5ינן ואףהמש5ח
 באכי5ה האמורים דברים ולא אכי5ה רבר רק5שלוה
 מקום טכל לאכו5 5מש5ח הם רמותרים ואףובהנאה
 5ם' עש"ק יום החתום על ובאתי מנות, 5ש5וחאמורים

 אמעריקא, מרינות אמבאי פארט תרם"ז שנתבא
 שאחעט ידידיהשאול

החופ"ק

יש
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 י*זסימן

 בהלל יצא לא דלמא אי חובחו ידי יצא הלל שיקרא באם מגילה ליה לית אי לחקוריש

 בה. לקרות כשרה מנילה אחר ולחפש לחזורומחויב

תשובה
 רב רתירץ הא כתב י"ר דף מגילה מם' עלהמאירי

 לית אי מינה שמע הלולא זו קריאתה יצחק ברנממן
 כן אם ל* וקשה עכ"ל, בפורים הלל קורא מנילהליה
 ליום קריאתם להקרים הכפרים לבני חז"ל תקנולמה

 בקיאים אינם הכפרים שבני ב' ברף ופירש"יהכניסה
 ע"ש, העיר מבני אחר להם שיקראנה וצריכיןלקרות
 מפני הכפרים לבני היא דקולא הגמ' מסיק ד')ברף

 זה ולפי ע"ש, שבכרכים לאחיהם ומזון מיםשמספקין
 המגילה קריאת הכניסה ליום להם להקדים למהקשה
 דהא הלל יקראו הכפרים דבני לתקן להם היה,מפי

 הלולא. זופרייתא
 לא להמאירי אף כתב קצ"ב או"ח סופרהחתם
 ליה רלית כגון אפשר ראי במקום אלא הלל לקרותהותרו
 מותר אזי אופן בשום לכותבו אפשר ואי כללמגילה
 פורים כן לא דאם הלל לקרות יצחק בר נחמן לרברוקא
 ביומו חובתו ירי ויוצא הלל יקראו לא למה בשבתשחל
 וכו' ממש מהלל עריף קרייתא כרחך על נחמן לרבואף

 דעיקר כיון הנ"ל קושיתינו נמי מתורץ זה ולפיענ"ל,
 לבני יתקנו ובאם המגילה קריאת רק הויהמצוה
 מקריאת יפמרו זה ירי ועל בביתם הלל ריקראוהכפרים
 הלל דיקראו הכפרים מבני דהרבה לחוש ישהמגילה
 אכתי אבל המגילה מקריאת יפמרו זה ידי ועלבביתם
 המצוה לקיים דירצו הכפרים מבני הרבה נמצאיםהא

 יספקו לא זה ידי ועל המגילה בקריאת למיעברכרבעי
 להקדים לעולם תקנו להכי שבכרכים לאחיהם יטזוןמים

 הכפר. בני לכל הכניסה ליוםקרייתה

 באו"ח תשובת השערי כרפירש לתרץ ליכאוהא
 לעיקר הוי הגמ' כוונת רעיקר ב' ס"ק תרצ"גסימן
 משום בפורים הלל לומר נתקן שלא ואחריהתקנה
 מה הלל לקרות מקום שאין ממילא הלולא זורקרייתא

 זה הכפרים לבני בפורים לאמרה חז"ל תקנוהאשלא
 בעת למה קשה דאכתי רילן לקושיא תירץ הוילא

 הכניסה ליום להקרים הכפרים לבני שתיקנוהתקנה
 בביתם הלל שיאמרו הכפרים לבני לתסן להם היהמפי
 העיקר הוי כרחך ועל הכניסה ליום קרייתם להקריםולא

 מן המצוה העיקר הוי רלעולם הנ"ל, פופרכחתם
 הלל. אמירת ולא המגילה קריאת רקהמובחר

 ונראה. לא אי בפורים הלל לומר רשאין איולהלכה

 י"ר רף רמגילה בגמ' ררבוותא בפלוגתא רתליאלע"ד
 אומרים ראין הא מעמים ג' הגמ' קאמר י'ובערכין
 על, הלל אומרים שאין לפי אמר יצחק ר בפוריםהלל

 רבא הלולא זו קרייתא אמר נחמן ורב לארץ שבחוץנם
 הכא מרעה עברי ולא עבדי.ה' הללו התם בשלמאאמר
 הנה אנן אחשורוש עבדי אכתי אחשורוש עבריולא

 והא לרבא ובין נחמן לרב בין הגמ' פריךבמגילה
 לומר הארצות כל הוכשרו לא לארץ משנכנסותניא
 ובערכין להכשירן חזרו 'טגלו כיון הנמ' ותירץשירה
 על עמר כבר באמת לחוד נחמן לרב רק הגמ' פריךלא
 אם כי פריך לא להכי ופירש הנ"ל סופר החתםזאת
 בחוץ נם לנו באירע הוי טינא דנפקא לחור נחמןלרב
 אומרים כן אם להכשירן חזרו שגלו כיון נחמז לרבלארץ
 עברי אנן ראכתי טשום הל5 אומרים אין לרבא אבלהלל

אומות
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 הלכה מחנוכה ג' פרק הרמב"ם ע"ש, העולםאומות
 היא המגילה שקריאת בפורים הלל תקנו ולא כתבו'

 שאין במקום ממילא כהמאירי נמי לו סבירא הריההל5
 ה' במהרי"ל נמי הוא וכן הלל קוראין מגילהלהם
 רבתי רתניא נמי )כן המגילה קוראין הלל רבמקוםפורים
 איתא וכן הלל במקום היא הסגילה שקריאת כ"מפעיף
 הלל בו אומרים אין פורים בה' ממירנא במנהגיםנמי

 שערים במאה נמי איתא וכן הלל במקום היארהמגילה
 רעיקר להו סבירא פוסקים הנך כל הרי הכא נמיכתב
 כתב אמתר תענית ה' ברוקח אבל נחמן כרב הוימעמא
 כר' פמק הרי 5ארץ שבחוץ נם על ה5ל אומריםאין
 סימן אברהם ומגן הנ"ל פומקים כהקי ורלאיצחק
 אנן ראכתי הלל בו קורין ראין הא כתב ב' ס"קתרצ"ג
 ליתא נמי זה ולפי ררבא כמעמא אנן ראחשורושעברא

 הלל בו אומרים אין לעולם לדירהו אלאכהמאירי
 לא מגילה במם' הרי"ף אבל כלל אופן משוםבפורים
 אומרים שאין גרם אלא להכשירן חזרו שג5ו כיוןגרם
 יציאת נחמן רב לה מתקיף לארץ שבחוץ נם ע5הלל

 קורם התם הלולא וקאמרי 5ארץ שבחוץ נםמצרים
 הלולא היא זו קריאתה אמר נחמן רב לארץשנכנפו
 אכתי הכא אבל אנן ה' עברי התם רבא 5המתקיף
 בפורים הלל אמרינן לא הלכך אנן אחשורושעברי
 משנכנמו ראיתא הא שם פירש הר"ן באמתע"ש,
 היינו שירה לומר ארצות שאר הוכשרו לא 5ארץישראל
 ארצות שאר חזרו שגלו לאהר אבל בארץ בעורןרוקא
 מעמא האי הלכך בהם העשוי בנם והלל שירהלומר

 כיון הא ליה מנא ירענא לא ע"ש, מגי לאדביייתא
 חזרו שג5ו כיון דילן בגמ' ראיתא הא גרםר5א

 ה5א הק' רבריו להבין לי קשה ועור הראשוןלהכשרן
 העשוי נם לכל טגי ררבא מעמא והאי לבסוףמסיק
 דגרם ו5גירסתו ע"ש בג5ות רישרא5 בעוד לארץבחוץ
 נשאי ולא התירוצים מתר רבא כן אם רבא להמתקיף
 רלא כוותיה הלכתא כרחך ע5 רבא ש5 תירוצו אלאלנו

 אמ עכשיו לארץ בחוץ העשוי נם שום על הללאמרינן

 עור לו היה הרא"ש והנה עצמו לרברי פותר הלאכן
 שגלו כיון גרם לא נמי ראיהו רילן בגמ' אחרתגירמא
 שאין יצחק ר' ראמר אחר אלא הראשון להכשרןחזרו

 נחמן רב לה מתקיף לארץ רבחוץ  נם על הל5אומרים
 וקרי לארץ בחוץ נם מצרים יציאת הרי יצחקב"ר
 5א לארץ רמנכנמו חילוק ריש כרתניא התםהלולא
 רנכנמו קורם אבל לארץ בחו'1 נם על שירהאמרינן
 הלולא זו קרייתא אמר נחמן רב שירה אמרינןלארץ
 אכתי אנן אב5 פרעה עברי ולא ה' עברי הללו אמררבא
 בפורים הלולא אמרינן לא הלכך אנן אחשורושעברי
 בשום בפורים הלל אמרינן רלא הק' מרבריו נמימשמע
 א5א מתקיף בלשון לגירסתו רבא אמר רלא הגםאופן
 איך כן ואם בפורים הלל אומרים ראין כרבאפסק
 אבל הראשון להכשרן חזרו שג5ו דלאחר הר"ןאמר

 רגם' כיון פירושו הכי הוי הק' לרבריו הימבכשנרייק
 הגם הראשון להכשרן חזרו שגלו כיון מסיקרילן

 להכי לן ממפקא להלכה מקום מכל לה גרם לארהרי"ף
 לה סגי לא רברייתא מעמא האי הלכך שם הר"ןממיק
 עור אמר נחמן רב להכי מעם עור צריכין אלאפירש
 עברא אנן ראכתי אמר ורבא הלולא זו דקריאתהמעם

 באמת בפורים הל5 אמרינן 5א להכי העו5םראומות
 עבדי אנן אכתי מגילה לם' הר"ן בחירושיראיתי

 הוי לא אי אבל המיתה מן אלא נגאלו דלאאחשורוש
 בחוץ העשוי נם שהוא הגם הלולא אמרי מעמאהא.י
 אלמא ע"ש הראשון להתירן חזרו שגלו רכיוןלארץ
 כרבא פסק ועור כהברייתא אי כתרווייהו פסקרהוא
 אומרין אזי שלימה גאולה ריהא נם לנו יארע אילהכי
 רפסק כהרוקח ורלא לארץ שכחוץ נם רהוא הגםהלל
 אב5 לארץ רבחוץ נם על ה5ל אומרין ראין יצחקבר'
 רב 5ה מתקיף יצחק רר'  מימרא % גרים יעקבבעין
 בין חילוק ריש ותירץ מצרים מיציאת יצחק ב"רנחמן
 נחמן רב ותירץ לארץ שנכנמו לקורם לארץנכנסו
 עבדי אכתי רהא רבא לה מתקיף הלולא זוקרייתה
 בי: הגמ' פריך הכי ובתר יאמרו ואיך אנןאחשורוש

לרב
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 5ארץ משנכנמו תניא הא קשיא 5רבא ובין נחמןלרב
 שגלו ביון ותירץ שירה 5ומר ארצות שאר הוכשרו5א
 הר"ן רגם 5מימר מצינו זה ו5פי הראשון 5הכשרןחזרו
 ד5מה 15 קשה רהיה א5א הכי הגירמא נמי 15היה
 אלים 5א הגמ' ש5 רהמעמים תירץ ו5זה טעם עורצריך
 הגמ' ש5 ומעמא הברייתא ש5 ממעמא א5א האיכו5י
 בפודים. ה55 אומרין 5א עכשיו 5מהירעינן

 פרק ובמומה ו' ה5כה פמחים ערבי פ'בירוש5מי
 דאין יצחק ר' ש5 מעמא רק שם מביאים ד' הלבהה'

 רבא ש5 מעמא ועוד 5ארץ שבחוץ נס על ה55אומרין
 אחשורוש עבדי אנן דאכתי כן דפירש משה בפניעיין
 שם 5יתא ה5ו5א זו דקרייתא נחמן דרב מעמאאב5
 ענין בשום בפורים ה55 אומרים ראין 15 מביראא5מא

 ראיתי להכי אראתן מפר, החתם בשם 5עי5כהפירשנו
 להכי רכתב הנ"ל ממירנא מנהגים בהגהות פ5אדבר
 ה55 במקום היא דהמגי5ה בפורים ה55 אומריןאין

 ה155 שנאמר מעם ועוד וכתב שם הגהה בע5והומיף
 הא אנן אחשורוש עברי ו5א פרעה עברי ו5א ה'עברי
 זאת 15 מנא עכ"ל, עכשיו גם העו5ם אומותעבדי
 נחמן כרב 15 ומבירא ה5ו5א זו קרייתא דאמרכיון
 איכא הא גרו5ה דנפקותא כרבא 15 מבירא 5אבוראי
 בפורים ה55 אומרים אין כרבא לן מבירא ראיבינייהו

 מגי5ה 5יה 5ית אי הא כר'נחמן 5ן מבירא ואיבשומענין
 בעל רנחית כיון ועור ב2ורים ה55 קורין האכשירה
 מעמא השמיט 5מה ש5נו מגמ' המעמים 5פרשהגהה
 אלא 5אר11 בחוץ נם על ה55 אומרים ראין יצחק ר'של

 לחור נחמן דב ש5 טעמא רק 5המירנא מביראבודאי
 וכהנ"5. ה5ל קורין כשרה מגי5ה 5יה לית איממי5א

 נפ'ט* שאהבה את מצאתי הק' במפריםובחפשי
 באנוטים כ"ב במימן רי5ן מפיקא איתא ציון שיבתכם'
 יאמרו אי 5קיות מגילה 5הם היה ו5א בררך פוריםשהיו
 חומש אפי5ו 5הם היה לא כרחך וע5 פירש 5א איה55

 והובא הרוקח דעת ה5א כן 5א דאם אמתר מגילתלקרות
 כשרה מ~י5ה אין אם י' מעיף תרצ"א במימןדבריו

 פירש במור יומף ובית ברכה ב5א בחומשקוראין
 רהבית אלא ע5יו נמי המברכין 15 מבירא בעצמורהרוקח
 ו5רבריו ברכה ב5א דיקרא ביניהם ששרה עשהיומף
 לקרות חומש שום אפילו 5הן היה דלא הוי די5ןמפיקא
 י' בם"ק אברהם במגן ראיתי הימב כשנרייק אב5בהן

 בו שיש א5א תורה כמפר בג5י5ה העשוי דוקאבחומש
 עכ"5, יצא 5א עלמא 5כו5י ש5נו בחומשים אבלפמו5
 מכל חומשים 5הם שהיוק אף הוי די5ן ספיקא זהולפי
 יקראו אי ובברכה ה55 יאמרו אי 15 ממפקאמקום

 ומיירי תודה כמפר ג5יון ידי ע5 העשוייןבחומשים
 א5א כא~ו חומשים 5הם ובאין כא5ו חומשים 5הםדהיו

 הם דפמו5ים משום ב5ל יקרא 5א אזי ש5נוכחומשים
 ע5יו השיג אברהם אש5 אב5 ברכה ב5א אף5קרות
 ראוי הוא גמור דפמו5 הנדפמים בחומשים אףודעתו
 בשבת ט"ו שחל פורים דהוי מידי ברכה ב5א5קרות

 קריאה תודה תשתבח ד5א יום ש5 מענינושרורשין
 אפי5ו 5הם היה ש5א 5ומר אנו צריכין זה ו5פימגי5ה
 5הו וממפקא בתוכם המגי5ה 5קרות נדפמיםחומשים

 5א. אי ה55 לקרותאי
 זו דקרייתא ראמר נחמן דרב מפרש דהמאיריוממיק
 ראטר ורבא ה55 יאמר מגי5ה 15 באין זה ו5פיה5ו5א
 אמ העולם אוטות עבדי ו5א ה' עבדי רק שיהארבעינן
 דהרפב"ם וכיון ה55 יאמר 5א נמי מגי5ה 15בשאין
 אם נחמן כרב רה5כה מכ55 נחמן ררב מעמא רקנקמ
 אברהם המגן אבל ה55 יאמר מגי5ה 15 שאין טיכן

 שאי: מ4 אף כן אם דרבא טעמו דנקמ ד' מ"קתרצ"ג
 רכתב יומף בכיכי איתא וכן ה55 יקרא 5א טגי5ה15

 מע~ום רהמאירי דינא כ5ל הביאו ו5א הפומקיםמדמתמו
 עברי אכתי הא רבא 5ה מתקיף גרמי והרא"שדהרי"ף
 איתיביה ו5א אתקפתא דרך ראמר וכיון אנןאחשורוש

 דהדא"ש שהביא מה עכ"5 דרבא כוותיה דהלכתאוראי
 בהרא"ש עיין 5א כת"ר במחי5ת רבא 5ה מתקיףגרים
 ע5 רבא דפ5יג בהריא כמטמע אמר רבא בהדיארגרים
 לגבי כרבא הלכה אי 5כל5א הדר אי כן אם נחמןרב

דרב
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 ובמפר מתקיף בלשון אמר לא דהא לא אי נחמןדרב
 נחמן רב על רבא בחלק מחלק קם"מ מימן מלאכייד
 רב לגבי כרבא ה~תא לית דאזי פנים אל פניםרבו
 מ' על ירנן יצחק בהגהות ועיין שלו רבו רהוינחמן
 כרבא הלכה הכי ובלאו הכי בהדיא פירש שעריםמאה
 סתקיף בלשון ולא אמר רבא הרא"ש רגרים הכא כןאם
 עם הרי"ף מחולקים יהא .זה ולפי כרבא דהלכהודאי

 כן אם רבא לה מתקיף רגרים הרי"ף לגירמתהרא"ש
 הרא"ש לגירמת אבל שלו רבו דהוי נחמן כרבהלבה
 מרברי ואררבא כרבא הלכה כן אם אמר רבאדנרים
 כרבא רהלכה אברהם להמגן ראיה מוכח האלוהרא"ש
 בפורים. הלל קורין אין פניםובשום

 מגרים פרי דברי דהביא אחרי ציון השיבת ~תבעוד
 רברי גוף על דמפקפקים הנ"ל יומף ברכי ודבדיהנ"ל
 לו באין נחמן לרב גם דאפשר משום הנ"להמאירי
 '2לוג דלא משום בפורים הלל לקרות רשאי אינומגילה
 הנו'ל הר"ן מחי' ראיה להביא ונראה ע"ש, בזהחכמים
 אכתי רבא ראמר הא רפירש כהמאירי דלאדמפרש
 אי אבל המיתה מן אלא נגאלו רלא אנן אחשורושעברי
 לארץ בחוץ עשוי רנם הגם הלל אמרינן מעמא האילאו
 לא הרי עכ"ל, הראשון להתירן להכשרן חזרו שגלוכיון
 גם דבהא יצחק ר' של מעמא לאפוקי אלא רבאאתי
 וכן כוותייהו הלכה ובודאי יצחק ד' ע5 פליג נחמןרב
 רפירש ב' מ"ק תרצ"ג מימן אברהם באשל נמיהוא

 נחמן דרב הלל לומר רשאי לארץ בחוץ נם עלדמשמע
 רכולהו חזינן הרי עכ"ל, הם רכים ונטי הם בתראיורבא
 יצחק. כר' דפמק כהרוקח דלא להוטכירא
 נחמן ורב דרבא פירש הא הנ"ל מופר החתםהגם
 אבל אהדדי פליגי דדוקא לומר אתי לא אהרדיפליגי
 לאשמועינן אתי אלא ליתא זהו פליגי לא יצחק ר'על
 בחוץ גם נם ואומרין עליו פליגי תרווייהו יצחק ד'דעל
 דפליני אלא רבא של המעמים שייכי דלא היכילארץ
 ישראל בארץ אפילו הוי ופלוגתייהו נחמן רב עםדבא

 הלל אומרין נחמן לרב לקרות מגילה להם באיןדהיינו
 אומות עברי ראכתי משום הלל אומרים איןולרבא
 אנן.העולם
 כרב דפמק בהמאירי ליה מבירא דהדמב"ם דכתבמה
 והשיג הרמב"ם על מהראי' בנימוקי עיין אבל3חמן
 לשונו הרמב"ם מרשנה ואררבא ציון השיבת עלשם
 פורים וגבי הלל יאמרו שלא בתב השנה ראש גביהק'
 הטעם במל אם אף משמע הלל לומר תקנו ולאכתב
 כן אם הלל לומר כלל תקנו שלא הלל יאמרו לאלעולם
 כהסאירי לו סבירא לא דהרמב"ם מהכא מוכחאדרבא
 חייבים ואמתר מררכי תיקנו רלא נהי לבמוף ממיקאבל

 לומר שנגאלין צרה כל על שתקנו הנביאיםמתקנת
 צרה כל על הנם פירושו רהכי לפרש אנו צריכיןהלל

 הלל לומר תיקנו לא בפורים אבל הלל אומריןשנגאלין
 לי נראה כן הלל במקום היא המגילה שקריאתמפני
 לעולם להדמב"ם מבירא ולעולם כוונתיהלפרש

 הנ"ל.כהמאירי
 מי דאף מביר יומף דהברכי ציון השיבת שכתבמה
 עליו והשיג ברכה בלא הלל יקרא כשרה מגילה לושאין
 בפורים הלל לקרות אמור ברכה בלא ראף להלכהוממיק
 זה' הרי יום בכל הלל והמברך כרבא פסקינן ראנןכיון
 שיאמר רכיון הלל לומר אסור הא ולרבא ומגדףמחרף
 יהיה ולכן ומגרף מחרף בכלל הוי ובקשה תחינהררך
 להכי אדאתן עכ"ל, הלל יקרא ולא תעשה ואלבשב
 לומר אין נחמן לרב גם מגדים ופרי יומף הברכיררעת
 מצינו רינא בהאי רבנן '2לוג דלא משום בפוריםהלל

 גם לפירושו כיון הנ"ל, טמירנא הגהות לקייםעכשיו
 לא משום בפורים הלל אופן גשום אומרין אין נחמןלרב
 ורב דבא פליני לא הא זה ולפי דינא בהאי רבנן.2לוג
 חבריה על מעם עור מומיף אחד כל אלא אהדדינחמן
 הא יש מעם רעוד הנ"ל הגהה בעל אמר שפיר זהולפי
 דלא אלא ררבא מעמא משום ב2ורים הלל אומריםראין
 דהעיקך אלא יצחק כר' רפמק הנ"ל כהרוקח לומבירא
 כרחך על הוי זה הנה הנ"ל והר"ן מגדים כהפריהוי

מעמא
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 על השיג ציון השיבת אבל הגהה,ממירנא רבעלמעמא
 הגמ' רמוגיות כן לומר הכא שייך רלא פלוג רלאטעמא
 חובה וקבעו תיקנו רנביאים פמחים ממם' כחכמיםאזלי

 ולכשנגאלין תבוא שלא צרה כל על הלל לקרותלרורות
 מתקנת אומר בפורים הלל שאמר מי כן ואם הללאומרין
 תיקון 15ה צריך היה ולא 5דורות הלל שתקנונביאים
 להק חכמים תיקנו שכבר כיון ואמתר מררכי בימיחדש
 להיפך היה ואמתר מררכי בימי רק להורותעולם

 נחמן רב לרעת הלל במקום יהא המגילהשקריאת
 לומר החיוב עליו נשאר המגי5ה קורא שאינו מיוממי5א
 היה רלא כיון פלוג לא ב1ה שייך ולא הנביאיםאתקנת
 חכמים תקנת אלא בפורים הלל לומר שלא חכמיםתקנת
 במקום המגילה לקרות חייב שיהא חיוב ררךהיה

 בעל רברי מובנים אינם אכתי זה ולפי הלל,אמירת
 נחמן ורב רבא פליגי ברחך ועל הנ"ל מטירנאהגהה
 מבירא בוראי רבא ש5 מעמא המירנא ומהשמימאהררי

 הגהה של מעם עור שייך ולא נחמן כרב הוי רהלכהלו
הנ"ל.

 ולהגה"ה יומף להברכי הנ"ל מרברינו לנוהיוצא
 פלונ לא משום נחמן לרב אף להו מבירא הנ"לממירנא
 נהמן 'ורב רבא פליגי ולא בפורים הלל אומריםאין

 ונמקא אהררי פליגי מופר ולחתם ציון ולהשיבתאהררי
 ולרבא הל5 אומרים נחמן לרב -י5ן למפיקא הוימינא
 אוצר הם' אבל בפורים הלל אוכי.-ס אין אופןבשום
 קרייתא דאמר נחמן ררב מירש י' רף ערכין מם' עלחיים
 וכשם הלל כמו הוי שלה דינה מגילה רמקרא הלולאזו

 דוקא המגילה קריאת כן בלי5ה ולא ביום רוקאבהלל
 יצא 5א בלי5ה זמן וכשיברך בלילה ולאביום
 פרמומי משומ הוי דטעמא נימא אי אבל חובתוידי
 צריך ואין חובתו ידי יצא בלילה זמן כשברכונימא
 נחמן ורב רבא פליגי הא ?ה ולפי ביום ולברך5חזור
 ראיך הנ"ל הגה"ה בעל דברי תמוהין ואכתיאהררי
 רבא של במעמא הנ"ל הטירנא רברי על 5הומיףיכול
 וכהנ"ל. אהררי נחמן ורב רבא דפליגיכיון

 מותר יהרמב"ם הנ"ל חיים להאוצר רקשה מאיאנל

 הלל אומרים אין ה"ו מחנוכה ג' בפרק עצמולרברי
 רינא מגילה הוי זה ולפי הלולא זו דקרייתאבפורים
 רף מגילה כראיתא ביום רוקא הוא וה5ל הלל כושלה
 מגילה ובה' בלילה ולא ביום דוקא מקרא הגמ' ויליףכ'
 ביום ומברך חו1ר איו בלילה זמן כשבירך ה"ג א'פרק
 עכ"ל הלל כמו שלה דינה המגילה קריאת הוי לאהרי
 להכי בלי5ה ובין ביום בין 1מנה רמגילה משוםפירש
 לברך ביום צריך אינו שוב אחת פעם זמן דברכוכיון
 ל1ה זה הק' רבריו מותרים אינם באמת אבל שנית,פעם
 חמר בשדי הק' רבריו והובא ברכה שיורי בם'משום

 רנעשה בצבור ח' מעיף ה' מערכת הריניםבאמיפה
 בלילה הלל לומר ראו אין הלל לקרוא ורוצים נםלהם
 הלולא זו קרייתא אמרינן הא רהלא עלי השיג א'וחכם
 אומרים אינם הא והלל בלילה המגילה קורין האואנן
 בין המנילה רקורין פשומ הרבר ותירץ ביוםאלא
 בין ל1ה מעם להם ויש מקרא וילפינן ביום וביןבלילה
 רינה שיהא לא הוי הש"ם' וכוונת בנמתר וביןבנגלה
 הלל משום נמי יוצאין המגילה רבקריאת א5א הללכמו
 חנוכה כמו ביום אלא אומרים היו לא ה5ל בנתקנוואף
 האמת דרך פי שעל פמח בליל זולת מובים ימיםושאר
 בבית מצאתי הצעיר אכי הנה ע"ש, וכו' גרול מעם'יש
 שעומר לפי ננלה מעם תכ"ב מימן או"ח מור עליוסף
 עליו דעתו תמרף שמא חיישינן בירו וכסו ש5חנועל'
 שררך לפי כתב והר"מ מירו הכום מעח~תו מתוךויפול
 לעמור אותו ממריחין אין וחירות הימיבה פמחלי5

 מבירא רנמי לומר מצינו הרמב"ם גם זה ולפיע"ש,
 יהא המגילה רקריאת לומר הש"ם כוונת ראין הכי5ו

 אף יוצאין המגילה בקריאת אלא הלל כמו ש5הרינה
 המגילה בקראו לאשמועינן 5ן אתי ועיקר הל5משום
 משום אף ועוד מגילה משום אי תרווייהו משוםיוצאין
 ולא הל5 משום רק יוצאים אינם הלל באמרו אבלהל5
 לקרות צריכין הל5 בקראו אף ולכן מגילה מקראמשום
 הרמב"ם רברי קשיא לא הא זה ולפי המגילה הפעםעוד

 מתורץ יהא נמי זה לפי כתב הנ"ל חמר שרי הם'אהרדי,
 רבה אליהו על נ"א מ'ימן או"ח מופר רמתמקושיתו

רהנומל
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 עמירה בעי והלל הלל רנקרא מעומר לברך צריךרהגומל
 הלל נקרא נמי המגילה קריאת הא לו קשהולזה

 ויושב עומר המגילה קוראין ואיך הלולא זווקרייתא
 רפירשנו מאי לפי אב5 כהלל ביום רק לקרות לן היהלא
 אלא בהל5 שלה רינה ממש שיהא הגמ' כוונתראין

 הרינים באמת אבל בהנ"ל הלל משום אףריוצאין
 עב"ל. מזה זהמהולקים
 והוי הלולא זו קרייתא נפרש אי אפילו לע"ראבל
 אתי מי בה5ל הוי המגילה של ורינה הלל אמרובאלו
 הא ובהלל ויושבין בלילה, המגילה רקוראין האשפיר
 של הלולא זו קרייתא לן יאמר רמאן ועמירה יוםבעינן
 הא ראנן "ירש רלילה הלולא זו פירושו הוי רלמאיום

 בגון ויושבין וגם בלילה ראומרין בהלל אףאשבהן
 קריאת דעיקר לשימתו להרמב"ם ובפרט פמהים.בלילי
 מברך אינו בלילה זמן רבשברבו בלילה הויהמגילה
 משנה במגיר ועיין נ' הלבה מגילה. א' בפרק עייןביום
 כבר פסוז ליל בלילה הל5 אומרין מעם ומאיזהשם
 עלמא בולי גופו הנם יבשעת שם מופר ההתם~ירש
 המלהמה מן נהו י"ר ב5יל ופורים בלילה רקוראיןמורין
 בלילה רקוראין פסה כמו והוי הנם בשעת הוי הא בןאם
 קוראין למה רבה לאליהו מופר לההתם קשה לאלהבי
 א5א הנם בשעת הוי רהא קשה לא זהו בלילהפורים
 צריכין הא כהלל הוי שלה שרינה ביון מיושבין לוקשה
 שלה רינה רהוי רפירשנו מאי לפי אבל טעומרלקרות
 הבא יושבין ראומרים פמה של בלילה שאומריםבהלל
 כהשרי לפרש אנו צריכין ואולי הבי רינה הוי בפוריםמי
 קריאת רעיקר המגיר הרב רהביא פומקים להנךהמר

 להזור צריבין בלילה זמן כשברבו ואף ביום הייהמגילה
 הוי המגילה וקריאת מפרשינן אי זה ילפי ביומדולברך
 רהיינו הלל העיקר כאמירת בוראי הוי ה%כאמירת
 רק רילצאין כפירושו לפרש אנו צריכין ברהך עלביום
 מהולקים שלהם הרינם באמת אבל הלל אמירתמשום
 וכרפירשנו. מזהזה

 גרסינן בילקומ כתב שם ערכין למם' איתן מצפההג'

 פירש עב"ל הלו5א זו קרייתא אמר יצהק בר נהמןרב
 סתם רהוי רמשמע אמר נהמן רב רילן בגמ' בראיתאולא
 מגילה במם' נמי נרם יעקב בעין ראיתי ובאמת נהמןרב
 פלפל הנ"ל ציון השיבת הנה יצהק בר נהמן רבשם
 אבל ע"ש נחמן ררב תלמירו רהוי ברבא הלכה אישם

 רבו היה לא והוא יצהק בר נהמן רב רגרמילגירמתו
 והוא מתם נהמן רב רילן גמ' לגירמת ואפילו רבא4ל
 רפירש הנ"ל רהמאירי לפירושו אבל רבא של רבוהיה
 בקריאת ריוצא אלא נהמן רב רבו עם רבא פליגירלא

 הרמב"ם זה לפי ממילא הלל קריאת משום נמיהמגילה
 הבי. נמי לו סבירא נחמן רב של מעמורנקט

 קורין אין אופן בשום בוראי הנ"ל מרבריי לנוהיוצא
 אף ביון כשירה מגילה להם אין אם אף בפוריםהלל
 רק פירושו הוי הלולא זו קרייתא ראמר נהמןלרב
 ישראל איש כל על זה לפי נמצא הלל משום אףריוצא
 רמבירא כהבמים הלל לומר אהר בפורים היוביםשני
 צרה בל ע5 תיקנו רהבמים קמ"ז רף בפמהיט5הו

 לקרות קבלה פי על הייב ועור הלל לומרכשנגאלו
 הנ"ל היובים משני נפמר המנילה ובקריאתהמגילה
 אבתי הלל בקריאת אבל המגילה ביקרא רוקאאבל
 לו אין אם להכי המגילה מקריאת ההיוב עליונשאר
 ביש רביון פלוג לא אמרהנן אלא הלל יקרא לאמגילה
 ירי ויוצא המגילה קורין אלא הלל קורין אין מגילהלו

 רבנן פלוג ולא להור הל5 יקרא לא בוראישניהם
 ואמר הרמב"ם לשון שפיר מרויק זה ולפיבתקנתייהו

 הלל קורין אין אמר ולא בפורים הלל לומר תקנוולא
 מהראי' הנימוקי עליו בשעמר מתהילה בראמרבפורים
 לאשמועינן לן ראתי שפיר אתי לפירושינו אבלהנ"ל,
 להם באין אף בפורים הלל לומר פעם בשום תיקנוש5א
 הלל. לומר תיקנו לא נמי בשרהמגילה

 יצהק בר נהמן רב נרמינן אי לעיל רפירשגוהא
 מעמו הימב פירשנו ולא לגביה ברבא הלבה איןבוראי
 בבא רתום' משום קצת לבאר אנו ומוכרהים רברשל

 היה יצהק בר נהמן ורב ובו' שלה ר"ה מ"ו רףבתרא
תלמירו
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 ואנן עכ'5 וכו' יחפיר ב5א כדמשמע דרבאת5מידו

 אפי5ו כבתראי ה5כה ואי5ך ורבא מאביי לן קיימאהא
 מימן מציעא בבא פ"ק בהרא"ש עיין רבו נגדת5מיר
 רה5כה 5ן קיימא דאנן וכיון הכי בהריא כתבמ"ט

 הוי בודאי יצחק בד נחמן רב גרםינן אי ו5כןכבתראי
 קם"ז םימן ה' בכ55י מ5אכי יד הם' הנה כוותיהה5כה
 דרב כתבו הנ"5 בתרא בבא אהדדי תום' דברימקשה
 5"ה רף ובע"ו ררבא ת5מירו היה יצחק ברנחמן
 5א ע'ש, וכו' מרבא קרמון יצחק בר נחמן דרלכתבו
 רב דמתם רש"י שיטות ידוע הק' דכריו 5הביןזכיתי
 לרש"י בודאי יצהק בר נחמן רב הוא הש"ם בכ5נחמן
 נהמן רב מתם רהא מובא קלים היה יצחק בר נחמןרב

 פריך דרבא הש"ם בכ5 דמצינו דרבא רבו היהמיש"ם
 להו םבירא בע"ז תום' זה ו5פי איפכא ו5א נחמן5רב

 היה ררבא דת5מיד דפירשו בתרא בבא ותום"כרש"י
 ומבירא רש"י על דהשיגו לשמתייהו אז5י 5הוםכירא
 יהא ע"ש, יעקב בר נחמן רב הוא נחמן דב דםתמ9הו

 מפי 5או דידוע כ55 קשיה 5א אהרדי םתרי התום'דרברי
 למס' בהקרמה ש5מה ש5 הים כדכתב אמרינהואחד
 כימ*טת 15 םבירא בתרא בבא תום' זה ו5פי ע'יש,חו5ין
 ו5פירושינו רש"י כשימת 15 םכירא בע"ז ותום'התום'
 ירידיה בית ובם' כ"ב ברכות שאו5 תפארתבם'

 רסתם לו םכירא רש"י גם הוי דהעיקר מ"גבעירובין
 רבא ש5 רבו היה והוא יעקב בר נחמן רב הוי נחמןרב

 במקימה מלאכי דהיד קושיתו זה ל5פי ברורותבראיות
 צריכין בוראי הנ"5 מע"ז תום' מקום מכ5עומדת
 יצחקיאחר בר הוי נחמן רב מתם 15 דמבירא 5ומראנו
 ו:ייס יצחק בר תיבת ומחק הב"ח בה"ג מצאתי-זה

 משים ואו5י מאי מעמא שם פירש ו5א נחמן רבסתם
 כרי יצחק בר תיבת מחק הנ'5 מ5אכי דהידקושיתו
 אין דבר ש5 כ55א אהרדי, םתרי התום' דברי יהאש5א
 יהרו לם' ה' יומ ובעה"מ בפורים. אופן בשום ה55קורין

 אמבאי. פארטתרם"ה
 החוש"ק שאחעמ ירידיה שאו5 אמעריסא,ממיינות

 י'חסימן

 וראש יוחנן ר' דפליבי אף ב' מ"ק שי"ג בטצוה חינוך דמנחת להחידוש אחד מרבנשאלתי
 אימורים שאר על דוקא זהו בעינן מעיו הנאת אי בעינן גרונו הנאת אי ק"ג בחוליןלקיש

 ופחות דעתה דטיתבא דבעינן משום ככותבת דשיעורו הכפורים ידם אבלשבחורה
 כן אם שביעה לידי לבא יוכל לא לחוד גרוע בהנאת כן אם דעתה מיתבא לאמככותבת

 לשאר דמי ולא גרונו הנאת על פטור הכפורים ביום כן אם דעתא מיונבא לא כן גםנריאה
 רנעונה לא כהיב כאן אבל עיקר נרונו והנאת אכילה על חייבה התורה ששםאימורים
 פטור דעתא' סיתבא לא לחוד גרונו באנאת וכיון מילתא תל'יא דעתא וביתובהונכרתה
 דאכל לה משכחת לא אלכהש ליה לירנ לרבי דיממא כרת י"ג כהטבועות להרב וקשהעכ"ל,

אומצא
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 אנן ונימזי ע"ש, עבירתו לאחר היום מו רגע עליו עב:ר שלא 'ופירש"י ומית וחנקיהאומצא
 החניקה ידו דעל לחוד 3רונו הואת אלא הוי א ל הא ומית חנקיה ווימי"ד אומצא דאכלכיון
 מעיו הנאת אי גרונו הנאת שבתורה ימורין א בכל דפלי3י כשם כרחך ועל למעיו ה3יעלא
 הא והכא בעינן ברוט הנאת דאמר למאן קמא תירץ ואתיא הכפורים ביום נם'י פליגי3ן

 ממך דאכל ה3ם' תירץ אידך יתרץ עינן ב מעיו הנאת דאמר ולמאן 3רונו הנאתאיכא
 עכ"ל. החמהלשקיעת

 וכהרזש
 וגרים ז' בכריתות נמי איתא הנ"ל רשבועות גמ'הנה
 קושיא ומאי לה משכחת היכי לרבי ריממא וכרתשם

 הוה רלא ומית אומצא חנקתיה נהמא רקאכל בהרירלמא
 מירי קשה לא הא זה ולפי ליה דלכפר ביממא שהותליה

 באכילת ליה רחנק אלא למעיו יררו הא הלחםראכילת
 איכא ובוראי ביחר ומעיו גרונו הנאת והויהאומצא
 הלהם אכילת להזכיר ליה רלמה לרברינו וראיהכרת
 שבועות במם' כרגרסינן ומית וחנקיה אומצא דאכלאלא
 הנאו: אלא הוי לא הא גוונא האי בכי בוראי אלאהנ"ל
 פירש"י שפיר זה ולפי מכרת פמור בוראי לחור~רונו
 נהי פירש אכילתו לאחר היום מן רגע עליו עברשלא
 הנאת אלא הוי רלא האומצא אכילת על כרת חייברלא
 ליכא בוראי אבל האומצא באכילת דנחנק לחורגרונו
 ואיך אכילה כררך לאכול היה ררצונו היום כפרתעליו
 הרגעי בזויכפר

 אריה רשאגת ספיקא לפשומ לע"ר נראה רי5ןמגמ'
 כתיב רלא הכפורים ביום פשומ לדבר רמסיק ע"וסימן
 כררך שלא באכלן אפילו תעונה לא אלא אכילהביה

 חי בהמה בשר שכן וכל חי חלב אוכל כמואכילתן
 ולא הכפורים דיום תעונה 5א משום חייב הכיאפילו
 .רכתיב ביוה"כ גסה אכילה באוכל אלא פ' בדףפטרינן

 אכילתן כררך שלא אבל למזיק פרמ תעונה לאאשר
 ביהורה הנורע אבל עכ"ל חייב וראי מזיקראינו
 הוי ורעתו אריה שאגת על השיג קמ"ו סימן או"חמ"ת

 ומיחשב הואיל אכילתן כררך שלא הוי לא גסהראכילה
 מרמעמינן ל4בר וראיה שבע שאינו ארם לשאראכילה
 וראי גסה אכילה מעמינן ולא למזיק פרמ תעונהמלא

 לבסוף מסיק אבל אכילה כררך שלא הוי לא גסהראכילה
 האמתרגלילןקרא לפי ליכאאבל רהוכחה רק שכתברזהו
 ממילא אכילה שמה לא גסה ראכילה הכפורים ילםגבי

 גסה ראכילה ותרומה הכ' מיום מילי שאר גםילפינן
 ע"ש. ליתא הוכחה אלא אכילה מיחשבלא

 רהשאגת ספיקא לפשומ יכולין רילן מגמ'לכאורה
 חי בשר הוי פירושו אומצא אנן וניחזי הנ"לאריה

 מג' וברכות מלח בלא חי בשר קכ"ח בשבתכרפירש"י
 אומצא לי מייתית כי לשמעיה רבא דאמר איתאנמי

 ריממא כרת הכי רפריך דשבועות הגמ' כן אםדבישרא
 ומית לחנקיה אומצא ראכיל ותירץ ליה ליתלרבי
 שלא הוי הא חי בשר רהיינו האומצא אכילת אנןוניחזי
 רומיא והוי הנ"ל אריה השאגת כרפירש אכילתןכררך

 קושיתו ואכתי כרת ליכא הא כן אם ע"ש, חלבדאכילת
 ועל לה משכחת היכי לרבי ריממא כרת עומרתבמקומה

כיהך
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 כרת חייב נמי אכילתן כדרך שלא באכל אפילוכרחך
 והוכחה ברורה ראיה והוי ראיה 5השאגת מהכאוראיה
 15.גמורה
 לחם ראכל דמיירי הנ"ל רכריתות הגמ' לגירמתאבל
 נמי צריך למה להבין אנו צריכין לכאורא האומצאעם

 ועל לחוד האומצא באכילת לו רי הא הלחםלאכי5ת
 ראכילת משום ביהורה להנודע מכאן ראיהכרחך

 הלחם עם אלא ארם בני אכילת כררך שלא הוילחור אומצ~
 אומצא ליה בלם ק"ז דף בחולין כראיתא אישיאכלי
 פירשו ותום' בשר החתיכות ליה חתך ופירש"יואכיל
 כרת איכא בוראי עמה לחם באכילת זה ולפי עמהופת
 אכילה כררך שלא האומצא הוי כן אם לחם בלאאבל
 לחם נמי ראכל גרמי בכוונה -להכי מכרת פטורבודאי
 שיהא כרי להם ואכיל רנקיט הא רלעיל לפירושינואבל
 גרונו בהנאת הכי לאו ראי ביחר ומעיו גרונו הנאתלו

 להנורע מכאן ראיה ליכא כן אם מכרת פטורלחור
 לו שיהא כרי לחם אכיל להכי למימר דמצינוביהורה
 אזי האומצא עם לחם אכיל לא אבל מעיו הנאתנמי
 לחור האומצא אכילת משום כרת חייב חנקתיה לאאי
 משום פטור ליה בחנק אבל אכילה כררך שלא דהויהנם
 מעיו. הנאת הוירלא

 אריה רהשאגת למפיקא פשט צ"א מימן אב ביתהם'
 פרק הרמב"ם ומרכתב הזכיר לא ביהורה הנורעורברי
 המלח מצטרף במלח צלי אכל ז' ה' עשור משביתתב'

 אינשי נמי ראכלי כיון היא אכילה דלאו הגםלבשר
 אכל שם ראיתא הגמ' לשון שינה למה וקשהמצטרפין
 באמת ע"ש ומילתא צלי כתב והוא ומילחאאומצא
 למה טעם צריך וכתב הקובץ הנ~,ל בקושיאקדמוהו
 איתא תרי"ב מימן או"ח ושו"ע ובטור ע"ש צלינקט

 אומצא נמי כתב ולא מצטרף הבשר שעל מלחואפילו
 כתב אב הבית הנה ע"ש, דילן בגמ' כראיתאומילחא
 משמע ראומצא משום הגמ' לשון הרמב"ם שינהלהכי
 צ"ט במנחות כראיתא לאכילה ראוי אינו כן אםחי

 אותו אוכלים והבבלים לערב נאכל הכפורים ריוםשעיר

 חי בשר ארם למתם הרי יפה שדעתן מפני חיכשהוא
 ראוים שאינם כאוכלים והוי לאכילה חזי אינודבהמה
 חייב ומילחא באומצא ואמאי הכפורים ביוםרפטור
 לבשיעור מצטרף רהמלח לאשמועינן דק אתי לארהגמ'
 המלח גם הבשר עם אבל היא אכילה לאו רהמלח(הגם

 הא וקשה אכילה וראי הוי הבשר אבל היאאכילה
 ירי על ואולי הנאתן כררך אכילה הוי לא חיאומצא
 מם' ברש"י עיין לאכילה חזי רבהמה חי בשר גםהמלח
 אוכלין חי כשהוא לאומצא חזי אוזא רבר קכ"חשבת
 חי בהמה בשר אבל רוקא אוזא בר הרי מלח בליאותו
 חזי מלח ירי ועל מלח בלא לאכילה ראוי אינורקשה
 הרמב"ם מפרש טעמא מהאי וממיק הטעם זה עלוהשיג
 באכל אבל כלל הי בשר ולא בצלי מיירי אומצארהאי

 משום פטור הכפורים ביום רבהמה חי בשרלהרמב"ם
 באכילה רעתיה מייתבא ולא אכילה כררך שלארהוי
 הנ"ל. ביהורה כהנודע לו מבירא זה ולפי עכ"לכזו

 ולחלק למתור רמצינו לי נראה אב רהבית היטודהנה
 אינו חי בהמה רבשר "וי שלו הראיה רהימורביניהם
 אוכלים דבבליים הכפורים ריום משעיר לאכילהראוי
 אותו אוכלין אין אינשי לשאר משמע חי כשהואאותו
 אותו אוכלין אין שעיר בשר רוקא לחלק מצינו האחי

 כשהוא אה אותו אוכלין בהמה בשר אבל חיכשהוא
 חזי חי בהמה בשר גם שיהא מלח ידי על בין ולחלקחי

 קכ"ח רשבת מרש"י כדמשמע ליתא זהו אבללאכילה
 לאכילה חזי אינו מלח ידי על גם בהמה רבשרהנ"ל
 רקשה בהמה לבשר ררך אוזא בשר בין לחלסויש

 דיש לי נראה ולע"ד הנ"ל ציון בנין הם'כרמחלק
 מלח ובלא חי לאכול יכולין דרך אוזא בשר ביןלחלק
 אבל ובטלח חי לאכול יכולין רקשה בהמהובשר
 על אפיט חי לאכול יכולין אין מאר רקשה שעירבשר
 בשר על רקאי פפא רב רקאמר אומצא זה ולפי מלחירי

 לאכילה חזי הא המלח ירי ועל בחי מיירי לעולםבהמה
 להרמב"ם. מהכא ראיה וליכא כרת חייבלהכי

 רש"י פליגי מברא באיזה להבין מצינו זה לפיואולי
ותום'
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 5יה בלם פירש דרש"י הנ'ל ק"ז בחולין אהדדיותום'
 עמה ופת פירשו ותום' בשר חתיכת ליה חתךאומצא
 מצינ* עכשיו אבל לחם עם מעם מאיזה פירשו ולאע"ש
 ועל לחם בלא אומצא לו םבירא דרש"י כוונתםלהבין
 פ"רש להכי דאויה אכי5ה והוי אינשי אכלי מילחאידי
 בלא להו דםבירא לחם עם פירשו תום' אבל להםבלא
 עם .שו פי להכי ראויה שאינה אכילה הוי לעולםלהם
 ראויה. אכילה הוי הא דאזילחם

 דוקא שם דפירש מרש"י אב הבית דהוכיח האאבל
 בהמה בשר אבל מלח בלא לאומצא חזי אוזאבשר

 דקאמר אומצא וזהו מלח בלי לאכילה חזי אינו דקשהחי
 דאוי מלח ידי על אם בהמה של הוא אם גםהש"ם
 עיין לא כבודו במחילת בשבת למלמלו ומותרלאכילה
 כגירםות לגרום מצינו דלא ופירש שם הרשב"אבחי
 פליגי מפל בשר בשבת למלמלו מותר חי בשרדש"י
 חי בשר מקום בשום מצאתי דלא חםדא ורב הונארב
 אי ועוד אחד הכל הוי ותפל חי אלא תפל בשרכנגד
 והא. חםדא רב אםר למהאתפל

 כדתירץ לאומצא חזי
 לבשד דרך אווזא בין ולחלק לאומצא דחזי אווזא ברגבי

 לאומצא חזי נמי בהמה בשר דהא וכו' דקשהבהמה
 וםתמא באומצא לברי מותר בשבת השוחטכדאמרינן

 השובר בחולין איתא וכן מיירי בעוףלאו
 הרבים את גוזל נפשה שתצא קודם בהמה שלמפרקתה
 ונמי הרבים גוזל אי להו ואיבעיא נאברים דםומבליע
 לא באומצא מינה למיכל בעי ואי באברים דםמבליע

 אלא מקום בכל משמע מלח בלא אומצא וכל אכילמצי
 הרי ע"ש וכו' קאמר ארם מחמת תפוח בשרגרםינן
 יאפילו מלח נלא הוי בש"ם אומצא דכל הרשב'אמירש
 בלא דהוי הגם לאומצא דחזי דקאמר לאכילה חזיהכי
 בשר בין דמחלק ציון בנין בשם אב כהבית ולאמלח

 ואזי מלח ידי על אלא לאכילה חזי דאינו מלח בלאחי
 דמותד הגמ' דקאמד מליח בשד וזהו לאכילהחזי

 בהמה של הוא אם גם לאומצא דחזי משוםלמלטלו
 אפילו מלח בלא הוי אומצא דמתם דפירשולהרשב"א

 הכל חי ובשר תפל בשר הוי כן אם לאכילה חזי הוי(הכי
 תפוח בבשר פליגי אלא בשבת למלמל ומותריאחד
 אם דפליגי הוא אדם לשום ראוי דאינו ארםמחמת
 להבית דקשה מאי זה ולפי לא אי בשבת למלמלמותר
 על אי מלח בלי בין חילוק דאין אלא ציון בנין על,אב
 לו דםבירא למאן אמרינן אמאי כן לא דאם מלחידי
 ואמאי בשבת למלמ5 אםר מפל בשד במוקצה יהודהכר'
 מחלק ולכן במלח שיטבלנו ידי על לאכילה חזיהא
 נתרכך דאז מובא שהות במלחו שהיה מלוח נשרבין
 שימבלנו מה אבל לאכילה יפה ונעשה המלח ידיעל
 מפל בשר הלכך לאכילה יפה עוד נעשה לא במלחכעת
 הכי הלא בעיני גדולה פלא ע"ש, בשבת לטלמלואםר

 למלמל אםור מפל בשר מוקצה ליה דאית למאןפירושו
 מלח ידי על בתיקנו אבל מפל בשר דנקרא זמןכ5
 לא למלמלו מותר אזי טפל בשר עוד נקרא לאאזי

 מחמת והוא תפוח בשר הרשב"א לגירםתמיבעיא
 את* בודאי באומצא לאכול יכולין לא תו כן אםאדם
 נמי רש"י לגירםת ואפילו בשבת למלמל דאםורשפיר
 כדפירשנו. שפיראתי

 לאומצא דחזי דרכיך אוזא בר שאני הגמ' דתירץוהא
 אבל בהמה בשר ולא אוזא בר דוקא משמעולכאורא

 דזה מפרש שם הרא"ש על נתנאל בקרבן עיין ליתאזהו
 מבשר הברייתא ידע דלא דהגמ' דעתיך לםלקא רקהוי

 בהמה בשר נמי הכי אין הברייתא דירע לבתר אבלתפוח
 בהמה דבשד לו םבירא לא רש"י אלא לאומצא חזינמי
 הראשונים וכל והרי"ף להרשב"א זה ולפי לאומצאחזי

 המחבר ש5 ומריא השקלא לכל 5יתא תפוח בשרדגרםי
 בשר דגרם רש"י לגירםתת לפרש ליה הוי אלאהנ'ל
 ולא לאומצא חזי אוזא בשר דוקא לו וםביראטפל
 םבירא לא דדש"י נתנאל קרבן שם פידש וכן בשרשאר
 ש"ח םימן או"ח ובשו"ע לאומצא חזי בהמה דבשד11

 היראים בשם נ"ו ם"ק אברהם ובמגן כ' ם"קבמ"ז
 דאיתא הא פירש ע"ש לכום וחזי דרכיך במיןדמיירי

חזי
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 נתנאל הקרבן ע"ש בשבת לטלטלו ומותר לאומצאחזי
 פירש השקל ומחצית כרש"י 15 סבירא רהיראיםפירש
 בם' ראיתי אנכי אכל ע"ש, עוף בשר כגון ררכיךבמין
 בפרק אמרינן איתא ושם קמ"ו במצוה גופויראים
 לטלטלו שרי לכום וחזו ררכיך אזן של תפל בשרמפנין
 רלא הרי עכ"5, לכום רחזי רם בו שיש הגםבשבת
 בהמה בבשר נמי מיירי אלא רוקא עוף בבשרמיירי
 רחזי אמרינן רכיך רהוי רבר וכ5 דכיך דהויבאזן

 יכולים ראינם קשה ורבר בשבת 5טלטל ושרילאומצא
 לטלטלו ואסור לאומצא חזי רלא אמרינן בקל5אכול
 רכל שם ורעתו שם הגר"א בביאור ועיין בשבתנמי
 תום' אבל ע"ש מחולין ראיה והביא 5אומצא הזיבשר

 אכל ראיתא והא חלב לאוכל פרט ר"ה כ"רבפסחים
 שאני בכזית במיתתה שהוא בכל בחייה טהורהצפור
 ע"ש, הנאתו כררך וחשיב לאומצא וחזי רך שהואעומ
 רעת אבל כרש"י 5הו סכירא תום' הא זהולפי

 לאומצא חזי בהמה בשר ראף כהרי"ף הויהרמב"ם
 בביאור הוא וכן שם בהריא פירש נתנאל בקרבןעיין

 א5יבא הוי שלנו וטריא השקלא שכל ולפי שםהגר"א
 ומילחא אומצא רקתני הגמ' לשון דשינהרהרמב"ם

 אכ בית רברי כל ליתא הא זה ולפי צלי בשרונקימ
 רנפקא נמי פירש שם שבת למם' עינים יפההנ"5
 סבירא כרחך ע5 כרש"י תפל בשר גרסינן אי הויטינא

 דאם בשר בשאר ולא לאומצא חזי אוזא בשר דוקא~י
 ולגירסת תפל בשר חסרא דב אסר אטאי תקשה כןלא

 עכ"5 לאומצא חזי כשר בכל לומר יש תפוח בשרהרי"ף
 אבהבית

 אסר א'מאי לנד הערוך לפי ל1 רקשה הנ"י
 כר' רסביר למאן בשבת לטלטל תפל בשר חסרארב

 ידי על לאכילה חזי הא ואמאי במוקצהיהורה
 הגמ' רקאמר מלוח בשר בין מחלק לכן במלחשיטבלנו
 המלח ירי על ונתרכך הרבה שהות במלחו שהיהמיירי
 נעשה לא כזו טלח בטבילת אבל לאכילה יפהונעשה
 ע"ש. בשבת לאלט5ו אסור כזו טפל בשר לאכילהראוי

 שום ראין למימר מצינו לעולם הרבה כשנדייקאבל

 רהמשבצות משום מעט או הרבה במלח שהיה ביןהי5וק
 אסור תפל רבשר חסרא לרב כתב כ' ס"ק שםזהב
 חזי 5א בהמה בשר הא שרי לאומצא רחזי אוזאובר

 וכל מוקצה 5יה ראית .יהורה לר' ליישב צריךלאומצא
 לרבר אלא לכך מחזיקו אין וארם מה לרבר רראוימירי
 דבהמה תפל כבשר מוקצה הוי בשבת ראוי שאיןאהד
 מחזיק אין מקום מכל הדהק ירי על לאומצא רראויהגם
 ואסור השמשות בין מוקצה ולזה ולבשל למלוח אםכי

 וברייתא באומצא לכך רעומר אוזא בשר אם כי5טלטל
 ,ה ולפי עכ"ל שמעון כר' אתיא תפל בשררמתיר
 שמעון ור' יהורה ר' בין בפלוגתא רתליא להכיראתינן
 עמד בין חילוק אין מלוח בשר לעולם למימרמצינו
 הכי אפילו הרבה במלהו עמר ללא הרבה שהותבמלחו
 רעכשיו לטלטל שרי נמי מוקצה ליה ראית יהורה5ר'
 תפל בשר אבל המלח ירי על הרחק ירי על לאכילהראוי
 כרפירש עליו מוקצה שמ במלח טבל רלא כמהפל
 ומילחא מאומצא קשה לא זה ולפי הנ"5 מגריםהפרי

 לאכילה ראוי נעשה המלח ירי רעל משוםרמצטרפין
 ראיה משם ואין מצטרפין להכי הרחק יריעל

 צלי. בבשר רמיירי לפרשלהרמב"ם
 הוציא הנ"5 רשבועות מגמ' לפרש לע"ר נראהולכן
 אומצא ראכל שם ראיתא קשה רלכאורא מקורוהרמב"ם
 אם ביחר ומעיו גרונד הנאת הוי לא הא ומיתוחנקיה

 הרבה ראכיל רמיירי נימא ואפילו כרת חייב לא האכן
 יכול היה ולא באומצא חנק ולבסוף מתחילהאומצא
 גרונו הנאת מקורם ל1 היה זה ולפי וחנק.ומיתלהבליע
 מכרת פטור דאכתי ליתא זהו אבל כרת וחייבומעיו

 ולשיטת הנ"5 בשבת כרפירש"י חי בשר הויראומצא
 ררכיך אוזא בשר רוקא הוי לאומצא רחזי הארש"י
 כאכל והוי לאומצא רחזי אמרינן בשר בשארולא

 הגמ' קושיות ואכתי דמטור לאכילה ראוין שאינןאוכלין
 הכפורים ביום לרבי רכרת עומרת במקומהמשבועות
 ראומצא לומר אנו צריכין כרחך ועל לן משכחתהיכי

 חייא ר' ל' מקירושין הוי ומקורו צלי בשר הויפירושו
בר
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 אומצא מעים לא ופירש"י אומצא מעים לא אבאבר
 בהולין וכן בבקר למעום רגילים היו בגהלים מעטבשר
 ע"ש בגהלים הטמין פירש לחר אומצא ליה בלםק"ז
 חי בשר אומצא גופו פירש"י הא בשבת אנןוניהזי
 אלא גחלים גבי על בשר צלי אומצא פירש האוהכא
 לפעמים פירושים שני לו יש ראומצא לומר אנוצריכין
 הא אנן 1ניחזי צלי בשר הוי ול?עמים חי בשרהוי
 לככותבת מצמרפין ומלהה אומצא אכל ראמר פפאררב
 רמיירי לומר אנו צריכין כרחך על מיירי אומצאבאיזה
 ככותבת הבשר הוי ולא חי בבשר מיירי ראי צליבבשר
 חומרות תרי יהא כן אם ככותבת הוי המלה ירי עלרק
 חי בשר והאומצא אינשי אכלו לא הא רהמלחחרא

 מככותבת פהות ונטי אינשי אכלי לא נמי האמבהמה
 לא הא מככותבת ופהות מילתא תליא רעתאוביתובא
 מפרש ולכן כרת הייב יהא והאיך רעתאמייתבא
 צלי בבשר מיירי פפא ררב אומצא רהאיהרמב"ם

 רפירש הנ"ל רכריתות גמ' אבל כרת חיים שפירואזי
 משום אי האומצא עם לחם ראכיל איירי אומצאבאיזה
 לו והיו כאוהחיה מתחילה ראכיל מיירי הא מעיוהנאת
 אם בצלי מיירי הא אומצא ומשום ומעיו גרונוהנאת
 צריכין אלא עמה להם לאכילת עור צריך למה קשהכן
 אכילת ירי" ועל חי מבשר באומצא רמיירי לומראנו
 רשבועות הגמ' אבל לאכילה חזי חי בשר עםהלחם
 הלחם אכילת בלא זה ולפי צלי מבשר באומצאמיירי
 אכילתה. על כרת וחייב לאכילה חזי נמיעמה

 משה חמר רהם' קושיתו לתרוצי מצינו להכיאראתן
 בשר רגרים למאן רשבת בגמ' י"ח ס"ק ש"חמימן
 אי לן ממפקא ל"ו רף ובמוכה מרוח בשר היינותפוח
 אבל עכ"ל וצ"ע נרקב פירושו אי מרוה לשוןתפוה
 שם שבת על הרשב"א החירושי קרמוהו כברבאמת
 לכלבים אפילו ראוי ואינו ארים מחמת טפיחומפרש
 ע"ש, נבילה בשר נקיט ולא תפיח נקיט למה מרוחראי
 משום הכא לא אבל לן ממפקא באתרוג דוקא זהילפי
 ארים מחמת תפוח הוי פירושו כרחך על בשר גבירהכא

וכרפירשנו.
 רהגמ' כשם אלא אב כהבית רלא לעיל רהירשנומה
 מלח בלי אף לאומצא והזי ררכיך אוזא בשר ביןמהלק
 לחלק מצינו כן לאומצא חזי ולא רקשה בהמהלבשר
 ולכן מאור רקשה שעיר לבשר דקשה בהמה בשרבין

 ראמרינן מהא קשה אבל כלל אוכלין איןבאומצא
 ולא חי נאכלין רגלים 'רשעירי רבא ראמר ע"אבפמחים
 יאכלנו לא בשבת לאוכלו בא אם ופירש"י ע"ש,צלי
 חזינן הרי עכ"ל, שמחה כאן אין חי ובשר וכו' חי אםכי

 ראמרינן צ"ט רף רמנחות מגמ' קשה אבל חירנאכלין
 אותו אוכלין והבבליים לערב נאכל הכפורים יוםשעיר
 יום כשהל ופירש"י י?ה שרעתן מפני חיכשהוא
 בשבת לבשלו יכולין ואיו ששי ביום להיותהכפורים
 ותום' ע"ש חי כשהוא אותו אוכלים כהניםהבבליים
 לפי לנותר יבואו שלא עברי דמצוה הגם שםפירשו
 השנים בכל אף היים לאוכלם כן כמו עצמםשהרנילו
 הא רהכהנים קשה ולכאורא ע"ש, כרעבתנותארמיחזי
 בשבת כשהל חי כשהוא השנה בכל רגלים שעיריאוכלים
 רהבבליים רק וכתבו הכפורים יום על רק חשו לאולמה
 בפמהים פירש הר"מ אבל הכפורים ביום אותהאוכלים
 יתכוין שלא נאכלים מי בשבת הרגלים רשעיריהרא
 וכתב למזבח העולה אלא בשבת הותר ולא בשבתלבשל
 אוכלים שהכהנים מלמר בהם כופרו אשר אותםואכלו
 כהנים באכי4ת אלא כפרה ראין וכיון מתכפריםובעלים
 נא בשר פירש חי בשהוא אותו אוכלים חמאתבשר

 של רפירושו חרי ע"ש, וכו' ליכא חי בבשרועומהה

 הכפורים ויום ההיא אבל בישולו חצי רהיינו נא הויחי
 הבבליים אם כי אכלו לא להכי ממש חי ראכלומיירי
 היה שעיר של רבשר משום 5ה11ת ויכו4 כהנים שארולא
 רנאכלים והא לאומצא אפילו ראוי היה ולא מארקשה
 לומר יש נא לבשל אפילו שבת לחלל אמור הלאנא

 מבושל שיהא ער ממתינין היו ולא ממהרין היורלערב

 בישולו חצי רהיינו נא הבשר שהיה מיד אלאכראוי
 הנ"5 רגלים שעירי על לומר שייך וזהו אותו אוכליןהיו

דטיירי
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 יום שחל רמייר'י במנחות אבל בשבת נשחלרמייוי
 בלילה לבשל אסור הא נא כן אם שבת בערבהכפורים
 ממש. חי לפרש צריכין כרחך על קורש שבתריהא
 נא הכהנים אוכלים איך ר"ח לפירש קשיא לאוהא
 מתנות חסרא רב אמר קל"ב בחולין הלא חי בשראי

 בחררל אלא נאכלות ואין צלי אלא נאכלות איןכהונה
 ובטור כ"ב הלכה מבכורים ט' פרק הרמב"ם פסקוכן

 רכבר ליתא זהו אבל י"ב סעיף ס"א סימן י"דושו"ע
 רשאים רכהנים שם ראיתא צ' מזבחים שם התום'הקשו

 וכו' ומבושלים שלוקים צלויין לאוכלן באכילתןלשנותם
 אם אלא אכיל מצא יותר לו שמוב מה דוראיותירצו
 גרולה ררך שהוא צלי יאכל אזי לו שוים המעמיםכל
 חמאת מאכילת המצוה לקיים דרצו זה ולפי ע"ש,יותר
 אבל נא הבשר שהיה הנם נותר 5ירי יבוא שלאוגם

 ראכילת הגם נא יאכלו וראי המצוה חביבותמחמת
 כהונה סתנות וארבע מעשרים הוי החמאתהשעיר
 רהכהנים בזמן רוקא שם פירש הרמב"ם עלוהררב"ז
 אבל צלי אלא נאכלות ראין הוא המתנות אוכליןעצמן
 ע"ש, שירצה כמו אותם אוכ5 לישרא5 וטכרןבנתכן
 מכל הבשר אוכלין עצמן הכהנים הא חמאת בשראבל
 אפילו אכילתן להם חביב המצוה חביבות מחמתמסום
 צלי. בשר אכלו כאלונא

יך4ין4יןץ י'חסימן
 בר אידי רב אמר מאי לאפוקי איתא מ"רנוכות
 שום צריך אין ראזי אומצא רחנקתיה למאן לאפוקיאבין
 ורלא הרא"ש מסיק כן לאחריו ולא לפניו 5אברכה
 משום לברך צריך אין רלישתי מקמיה עמרם רבכסרר
 שנא לא אלא נפשות בורא מברך לאחריו אבלראנום
 ראינו משום רמעמא~הוי כיון מברך אינו נמיולאחריו
 אחרונה ברכה לו ומה ראשונה ברכה לו מהמתהנה
 רחנקתיה למאן למעומי לצמאו' לשנות הוצרך למהועור

 למעוטי אתי ובוראי הוא ראנום כיון פשימאאומצא
 רסביר למאן 5י קשה לסאורא עכ"ל, אחרונהמברבה
 כן אם הנאה נמי רהוי משום חייב נמי לחוד גרונוהנאת
 מועיו דהנאת נהי מים ושותה אוטצא בחנקתיהאפילו
 יפירשו ליתא זהו אבל איכא הא גרונו הנאת אבלליכא
 לשתות אם כי הנאה לו שאין מים רוקא שםהתום'
 הנאה נחשב זה אין אומצא רחנקתיה והנאה5צמאו
 ענין בכל מהן נהנה הגוף רלעולם משקים שאראבל
 היה אי5ו חזינן הרי ע"ש, אומצא חנקתיה אפילומברר
 אלא מברך לעולם במועיו ובין בגרונו בין הנאהשום
 הנאת 5גבי הנאה שום נחשב לא אומצא רחנקתיההכא
 ברכה. שום מברך אינו 5הכיגרונו

 שאחעט. ידידיהשאול
 שיקאיגא.החופ"ק

 י'ממימן

 אייזענשטטדט ציון נן ר' בישראל ולתפארת לגאון עדיו הג' הרב ידירי מכ"שנשאלתי
 בברוקלין. ה' לעדת הרבנ"י

 להעניש למלכווו למומרו לב"ד טותרים כש'ר בשר כחזקת וטריפות נבילות שמכרמבח
 י"ב סעיף שפ"ח מימן ח"ם טהרט"א שלו ראויה וכת"ר לא אי כן עור יעשה שלאאותו
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 כהמגיח ובאעו יעשה שלא בו מתרין בים ר שיזיק לחוש ויש וכדו'מה בזיופים שעומקמי
 בו טתעמק אחר שאין ולוטר לממרויכולין

 אל~
 מזה גדול זיוף לך אין זה ולפי ע"ש, לבד זה

 השיג כת"ר אבל למלכור2 לטומרו מותרים ובודאי כשרה בשר בחזקת מריפה בשרשמוכר
 חתימתו טזייף אי שפרות זיוף או ממבע זיוף על רק קאי הרס"א של דכוונרע זו ראעיהעל

 כשרה בחזקת מריפה בשר טוכר על קאי לא אבל המלך לחוקי ופורץ לרבים תקלהומביא
 אלא לעוה"ב חלק להם דאין בגט' דמבואר המומרים בכלל יהא למלכור2 מומרו אםובאמת
 עכ"ל. קוציו את ויכלא הכרם בעל יבואאמרינן

 ובהתש

 מ"ו ס"ק שפ"ח סימן משה בררכי מצאתי כובאמת
 בעסקיו רבים הרורף כתב מריזבורקרמהר"מ
 וכדומה ממבעות בגזירת אי פסולים בממבעותרעוסק
 שבא ויחיר לשלמוו ימסרוהו השגיח ולא הקהל בווהתרו
 עכ"ל הוא ולא עשה רפלוני לומר יכול בגינו עלילהלו
 אבל רכת"ר כפירשו הוי בוראי דהרמ"א רפירושונהי

 בעה"י כראבאר למלכות למוסרו רמותר לי נראהלרינא
 אהררי סותריו יהא שלא הגמ' רברי לבאר צריכיןמקורם
 תרבא לזבוני חשור רהוה מבחא ההוא איתא ל'בבכורות
 הירך שעל הכליות חלב ופירש"י רכנתא במרראממא
 לזבוני רכא קנסיה כנתא הנקרא המהור חלבבחזקת
 ההוא איתא כ"ה בסנהררין הא 5י וקשה אמגוזיאפילו
 שמתיה יריה טתיתי טריפותא רנפקא ראישתכחמכחא
 נחמן רב סבר ומופריה מזיה רביה אזל ועבריה נחמורב

 קא איערומי רילמא רבא ליה שביק ולאלאכשוריה
 תורה תלמור ו' פרק והרמב"ם הרי"ף גרים כןמערים
 טתחת מריפה שיצאה מבח משנה בכסף ועיין י"רה'
 ע"ש נחמו רב רשמתיה הוי ומקורו אותו מנריןירו
 לזבוני שלא אם כי רבא קנים לא למה קשה כוואם

 טרה מאן רהא ובפרמ לשמתיה ליה הוי מפיהאמגוזא
 נמי היה הא ובסנהררין רבא הוי בבכורותרשמעתין

 לאכשורי ליה שביק דלא ובפרמ נחמן לרב רהסכיםרבא
 ליה רעביר תימא וכי לשמתיה נמי לו היה כואם

 לזבוני שלא ליה קנים ונמי רשמתיה איתרווייהו
 ונגריה הנמ' פריך ע' רכקרושין ליתא זהו אמגוזיאפילו
 הימנה חמורה ופירש"י ליה עברי מיניה רעריףמר

 בוראי שמתה אנן וניחזי עכ"ל, לקנטיה לועשיתי
 היה לשמתו מחויב היה אילו וכוראי מהעברהחמורה
 לנקומ ולא הימנה החמורה נקימ הגמ' והיה אותו.מחרים
 נחמן רב שמע גרים רהרא"ש כאמת הקלההעברה
 רבא לרברי סתרי לא הא זה ולפי ע"ש,ועבריה
 הנ"ל.מבכורות
 נחמן רב שמתא רגרסי והרמב"ם הרי"ף לגירסתאבל
 למימר ליכא והא עומרת במקומה קושיתינואכתי

 רבא קנסיה רק להכי גמור חלנ הוי רלא מייריבבכורות
 בחולין ואייתרא ראקשתא חלב, כנון לחור לזבונישלא
 אסור לרירן אלא להו אכלי לישנא לחר בבל רבנימ"מ
 יריה טתותי מריפתא רנפיק אמר הא בסנהרריןאבל

אם
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 ועבריה שמתיה להכי ממש טריפה בשר הוי הא כןאם
 רהוי להריא איתא גרשום רבינו בפירוש ליתא זהואבל
 של טהור שהוא אחר והיה רכנתא במר תרבאמזבן
 ממש חלב הוי רמכר החלב אבל משמע רכנתאהרורי
 עומרת. במקומה קושיתינוואכתי

 רהוה אמרינן בבכורות הגמ' לשון לרייק לע"רונראה
 רהוחזק אלא ברורה ערות הוי רלא משמע לזבוניחשור
 מריפתא רנפקא ראישתכח איתא במנהררין אבללחשור
 להכי בערים זררישה חקירה רעשינו משמעמירו

 בעינן שמתא רעל להיות יכול זה ולפי ועבריהשמתיה
 למומרו ראמור מהכי לרייק ליכא והא ברורהערות

 ליתא זהו אבל למלכות הטבח ממרו טרלאלמלכות
 איתא מ"ו רבמנהררין למלכות למומרו מותרבוראי
 ועונשין מכין שב"ר שמעתי אומר יעקב בן אליעזרר'

 לעשוח אלא תורה רברי על לעבור ולא התורה מןשלא
 בשבת המום על שרכב באחר וסעשה לתורהמייג

 לכך צריכה רהשעה אלא לכך שראוי מפני לאומקלוהו
 רהשעה אלא מררבנן הוא בעלמא רשבותופירש"י
 וכן ע"ש, וכו' בעבירות פרוצים שהיו מפני לכךצריכה
 לב"ר יש ר' הלכה ממנהררין כ"ר פרק ברמב"םהוא

 שאינו מי ולהרוג מלקות מחויב שאינו למילהלקות
 לעשות אלא תורה רברי על לעבור ולא מיתהטחויב
 יש ברבר העם שפרצו ב"ר שרואים וכיון לתורההייג
 לא שעה הוראת רק הו'י והכל הרבר ולחזק לנרורלהן

 לו יש וכן ט' במעיף איתא וביותר לרורות הלכהשיקבע
 ולרחוף האמורים בבית ולאמור ורגלים' יריםלכפות
 הריין שיראה מה לפי הרברים אלו כל הארץ עלולמחוב
 משפמ בחשן וממ"ע לכך צריכה ושהשעה לכך ראוישזה
 פרוצים העם המחבר רכתב הא פירש ג' מ"ק ב'מימן

 יכולים מהם יחיר אלא העם רוקא לאו פירשבעבירות
 עיניהם ראות לפי א5א הרין מן שלא ולקנמו אותולענוש
 על אותו' חובטין אלם הוא ואם כתב והמחבר ע"ש,וכו'
 ממונו להפקיר כח להם ויש כתב ורמ"א עכו"םירי

 מ"ס וממ"ע הרור פרצו לגרור שרואים מה כפיולאברו

 עכו"ם ירי על לעשות יוכלו רין גמר אפילו כתבז'
 להכא כ"ו מימן בין רמחלק יותר עור מבוארובמ"1
 כן על ישראל רייני לפני לרון ציית באינו מיירירהתם
 יאמרו לא וראי בזה עליה שירונו עכו"ם ע"יכפוהו

 אלא שייך לא רזה לך אומרים שישרא5 מה עשה15
 מיירי הכא אבל כבר שנפמק מה לקיים כפייהבעושה
 אותו לענוש שראוי רבר שעשה אלא ריינים צריךשאין
 עכו"ם ירי על תהא שהכפירה כתב בזה פשוטודינו
 הרור גאוני רוקא רלאו י' במעיף כתב וממ"עע"ש
 כאביר, הוא הציבור על פרנם שנתמנה מי רכלאלא

 צבוד רכ5 ברורו כשמואל ברורו ויפתחשבאבירים
 ממיק תשובה בפתחי ועיין ישראל 5כל בגאוניםבמקומו
 עבירה שעשה או עבירה ברבר רניל כשיחיר אףלעיקר
 המקורים הבאתי ע"ש, לקנמו לב"ד רשות נמיבפרמום
 כל עבירה בע5 ביחיר אף מילתא למיגרר לבארהנ"ל
 למומרו יכולין ישראל לרינא ציית לא אם שישראלב"ר

 מילתא מיגרר לך ואין בריניהם אותו ולרוןלמלכות
 בחזקת טריפה בשר להאכילם לרבים להכשיל מזוגרולה
 טוייפה רבשר לכל רירוע ממונם להגזיל וגם כשרהבשר
 שום בזה אין בוראי כשירה מבשר יותר בזולהוי

 מקרבך. הרע ובערת לקיים עביר מצוה ואררבאממירה
 משום לומר יש למלכות להטבח ממרו רלא הא זהולפי
 גלותא ראש היה ובזמניהם לרינא ציית טבחרהוי

 יכלו היה ובעצמם תקיפה היה ישראל וירלישראל
 לא להכי אונם איזה עור חייב היה אי5ו אותולענוש
 היה שלא מיירי הא ברבא אבל למלכות אותוממרו
 אמגוזא לזבין שלא רק קנמיה להכי ברבר ברוריםערים
 ברבר ברורים ערים שהיו מיירי נחמן כררב אבללחור
 ערים שהיו מיירי נחמן בררב אבללחור
 ולפי ועבריה שמתיה ולכן ברברברורים

 ו' ס"ק הממ"ע רברי להבין מצינוזה
 במור ביאור וביותר בח'מ ראיתא להא רשב"אבשם
 פיו על רמתחייו ברורה ערות ברבר אין אפילוונראח
 בנראה פמיק רלא וקלא לרבר רג5ים שיש אלאברין

לדייי
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 בידו הרשות אלפ איש והוא בכך השעה שצורךלדיין

 מוזהרין שיהיו צריך נפשות בריני כתב ולזהלקנם'יה
 צורך אחר שיעשו כדי העיר זקני בהסכמותלעשות
 ליה מנא להבין אנו צריכין ולכאורא עכן'ל, ובמתיןגדול
 מאי לפי אבל נפשות לדיני ממונות דיני ביןלחלק

 הגמ' נמי לו קשה דהיה משום שפיר אתידפירשנו
 מבחא להך רבא נמי שמתיה לא דלמה אהרריהנ"ל
 הוציא מוה אגוזים למכור שלא לחוד רבא קנמיהאלא

 משמע חשור דהוה אמר בבכורות שלו דינא'הרשב"א
 חשוד רהוא' קול יצא אלא ודרישה חקירה היהדלא
 ממונות בדיני רק קנמיה להכי שומן במר חלבלמכור
 ברורה עדות בעינן לא בממון דליקנסיה משוםלחוד
 דהוי לשמתיה אבל ליה קנמינן נמי לחוד בקלאאפילו
 שכן ומכל י"ז דף קמן דמוער בגמ' כדאיתא מיתהשם
 ועל במתינות לעשות בעינן בוראי ממש. נפשותבדיני
 בין רנין המחבר דכתב הא זה ול?י ודרישה חקירהידי

 ובמתינות וררישה חקירה ידי על פירושו הוילמיתה
 פירושו נמי הוי ולהחרימו הסמ"ע דכתב הא זהולפי
 איתא הא במנהדרין אבל ודרישה חקירה ידיעל

 מריפה רנפיק וררישה חקירה ירי ע5 פירשדאישתכח
 ועבריה. שמתיה להכיטידיה

 בידינו אין דעכשיו דילן לשאלה נחזורועכשיו
 ואין מאד פרוץ הדור ובעו"ה יתילה "ל הד"תלהעמיד
 ואדרבא למלכות למוסרו מותרים בודאי לקונסו~ירינו
 ונבלות מריפות מאכילות לרבים להציל עבדי קאטצוה
 כשרה מבשר יותר בזול טדיפה דבשר הרביםומגזל
 כתב ב' סימן ח"מ מור על יומף בבית ראיתי זה~שחר
 ברייני לקנמו מוב יותר עבירה שעבד אדם הריב"שבשם
 למש?מ והגישו לירו ראינה אמנם לרינא ציית איישראל
 לך נאוה זה על צבאות ה' נקמת וקינא עכו"ם~פני
 הריב"ש של דינו ומה אנן ניחזי ועכשיו ע"שתהלה
 הרבים לגזל שלו העבירה נגוע ואינו עבירה שעבררק
 ל?ד וטומרל דישראל לדינא ציית לא אי מקוםמכל

 לו ואין מסור דהוא אמרינן ולא תהלה לו נאוהעכו"ם

 בשר במוכר שכן מכל כת"ר כדברי הבא לעולם!,לק
 הגוילה ומלנר לרבים וגוזל כשרה בשר בחזקתמריפה
 כשרה בשר בחזקת ומריפה נבילה בשר לרביםטאכיל
 מאד פריץ והדיר תילה על הר"ת להעמיר בירינוואין
 לט:מרי לב"ד מותר מי5תא למיגדר בודאיטאר

למלכות.
 ר' גבי פ"ג דף מציעא מבבא ראיה הביאוכת"ר
 אליחו דאמר יוסי ב'ר ישמעאל ור' שמעון ב"ראלעזר
 יהושע ור' להריגה אלהינו של עמו מוסר אתה מתיער
 קיציו את ויכלה הכרם בעל יבוא עור מומיף קרחהבן

 היו דהתם חדא ליתא זהו אבל יין בן חומץ לווקרא
 אינו שתורתינו מה לחוד גניבה עבור להריגהמומרים
 רפים וקא הגמ' קאמר רהא להריגה גנב שוםמחייב
 מתי עד רקאמר לירם ישראל לממור אמור בוראיגנבא
 של עטי פירש להריגה אלהינו של עמו מוסראתה
 הורה להם שיש אלהינו של עמו פירש להריגהאלהינו
 מיתה מחויבים אינם הק' תורתינו דין פי ועלמאלהינו
 יוסף בבית כת"ר עיין לא ועור להרגם לירם מומרואתה
 שהרי הרשב"א בשם כתב שש"ח מימן ח"מ מורעל
 תפמי יוספי ב"ר ישמעאל ור' שמעון ב"ר אלעזרר'

 הימץ יהמ דקראו ואף עכו'"ם ידי על להו וענשלגנבא
 לא מקום מכל לקוציו ויכלא הכרם בעל יבוא או ייןבן

 היה מפי כן לא ראם בדינים גמורין כמועין להונשוו
 הבא לעולם חלק לכם ואין מומרים בשם להם להרואלו

 כאבוכון חסידות מדת לכם אין דאתם להם אמראלא
 ח' פרק ברמב"ם דאיתא מהא תשיביני ואלע"ש
 עכו"ם ביד האדט לממלר אסור ט' הלכה ומזיקמחוב5
 עבירות ובעל רשע היה ואפילו בממונו בין בגופובין

 עכו"ם ביד המומרו וכל ומצערו לו מוצר היהואפילו
 הוא וכן הבא לעולם חלק לו אין בממונו ובין בגופובין
 הוי ומקודו מ' מעיף שפ"ח סימן ח"מ ושו"עבמור
 אדם בני אלעזר לר' דשלח עוקבא מר ז' רףמגימין
 רום ליה שלח מהו לממרם ובידי מובא לי מצערידקא
 המדרש לבית עליהן והערב השכם וכו' לו והתחילל"ה

והן
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 זהו אב5 אמוד למ5כות 5מומרן אב5 מאי5יהן כ5יןוהן
 מריפות, להאכי5 5רבים ממבשי5 מיירי 5א דהתםליתא

 דילן במפיקא אב5 פרמי 5ארם מצער א5אונבי5ות
 הד"ת להעמיד בידינו ואין לרבים וגוז5 5רביםדמכשי5

 בודאי נפשות מכנת שום 5מ5כות במסירה איןוגם

 דמותר ום5יקנא נמיתנא בהא ו5כן 5מלכות 5מומרומותד
 תרומה 5ם' א' עביר קא מצוה ואדרבא 5מ5כות5מומרו
 אי5ל. שיקאגא פה למ"קתרע"ו

 שאחפ, ידידיהשאול
 בשיקאגא. אהרן בית לא'הרב

 כ'מימו

 בעיר ה' לעדת הרב מילודערשמיין גדליה ר' מה"ו היקרים בחיבוריו המפ"ו הגאדןלהרב
 אמעריקא. מארץ הבירהוואשינגמטן

 גדו5ה ישועה במפרו לעיין כת"ד ממני ביקשאשר
 רצונו עשיתי ו5כן בעיני חן נמצא אם חולין מם'ע5
 אב5 הכמות מעמ הוא ספרו כי אגיד ובכלל כת"דשל
 בעה"י מצאתי אשר הערות איזה רק האיכום רבהוא

 5א. אי בעיניו חן ימצא אם לכת"ר זאתאש5ח
 5א לכתחילה ונכנם ויוצא רבא אמר ד"ה ג' דףר"ד
 דגבי לחלק יש 5כאורא וכו' בחנותו עכו"ם המניח4התנן
 שחימה גבי אב5 ררבנן אימור דק הוי 5א בחנותוהמניח
 בית בם' לעיין מכת"ר אבקש עכ"ל, תודה אימורהוא

 ע5 בעה"י שם שחידשנו מה י"ב סימן א' ח5קידידיה
 הרש"ש הגהות קרמוהו כבר ובאמת הנ"להקושיא
 קתני המניח הגמ' התירוץ הוי דהכי באמתופירש
 5דרבנו. דאורייתא בין 5ח5ק יש ובזהבדיעבד
 מאיר ור' וכו' יצחק בר נחמן רב אמר ד"ה ו'דף

 קבוע הוי הא מקשים ראיתי למיעומא דחייש5מעמיה
 הרועים המ5א ותירץ דמי מחצה על כמחצה קבועוכל

 בפני אחד כ5 ניכר והיתר דאימוד שיהא צריךבקבוע
 א' מימן ידידיה בית בספרינו לעיין נמי אבקשעצמו
 הנז'ל יצחק עין ס' ע5 כת"ר שכתב מה אב5בד"ה
 קבוע הוי במקומו ניכר האיסור אם שםופירשנו

 דרבנן קבוע רק הוי במקומו ניכר ובאינודאורייתא
 שפיר הוי כן אם ע"ש ספיקא מפק ביה מהניואזי

 הנ"5. כת"ד ש5תירוצו
 דהקשה שאו5 תפאדת בספר ראיתי ד"ה י"אדף
 מצינו היכי זצ'ל סא5אנמער ישראל ד' הגאון הרבבשם
 דלמא רובא בתר דאז5ינן ואמו אביו ממכה~מי5ף
 ששתתה כגון הוא דאביו בברור רידעינן היכי קראמיירי
 אביו בודאי כן ואם לה ברקי ו5א המרים מיםאמו
 מעון מנוקה אינו הבעל היה שמא דמיירי ותירץהוא
 נראה ולי עכ"ל, אותה בודקים המרים המים איןדאז
 המים אין נמי באונם אחד ע5יה בא אם דגםלתרץ
 כמסום א5א הוא אביו 5או דלטא כן אם אותהבודקים
 5פי רק הוי כת"ר של תירוצו עכ"ל דובא בתרדאזלינן
 אבל חולין על שאו5 תפארת בם' הקושיא דכתבנומאי

 חולין על בחי' ב' חלק ירידיה בית בם' דכתבנו מאי5פי
 ליתא ש5ו הקושיא אפרים בית לקומי בשם ביאורביתר
 5ו בהיו מיירי דהקרא הוי דהקושיא כת"ר שלתירוצו

 דאיתא והא אחת בבת לשניהם והשקה נשיםשני
 מיירי כאחת מומות שתי משקין אין ח'במומה
 גוונא האי בכי משקין ולדידיה שמעון וכר'ברותתת

שתי
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 חבילות מצות עושין דאין משום ואי כאחת םומותשתי
 כרמסיק ליכא חבילות משום ראזי כהנים בשנימיירי
 המים ברק4 לא ובאמו המים בדקו אחת ובאשה שםהגמ'
 לאביו ובהכה היתה כשירה אשה ואמו הוא אביוובודאי
 דאפילו כהן אשת דהיתה נמי ומיירי יומת מותבודאי
 היה באונם מזנה היתה ובאם כהן לבעלה אסורהבאונם
 ליתא מכת"ר תירוצו הא זה ולפי כהן לבעלה להודיע5ה

 המים אין דבאונם כת"ר כשימת אמינא איבשלמא
 להיות דיכול ליתא דילן הקושיא כהן באשת אףבורקין
 המים אין ואזי באונם אמו על אחר דבאדמיירי
 בדקו המים ולכן ברצון זינתה והשני לאשתובודקים

 מינה שמע לאו אי הוא אביו אם ירעינן לא ואכתילה
 בית לקומי כשימות נימא אי אבל דובא בתרדאזלינן
 משום בורקין המים כהן באשת באונם הנ"לאפרים
 אלא ליתא הא כת"ר של תירוצו לבעלה להוריע להדהיה

 הנ"ל שאול תפארת בם' דתירצנו כמו הוי העיקרבודאי
 דאזי מעון מנוקה אינו שמא אי עדים לה בישדמיירי
 רובא. דאזלינן כרחך ועל לאשתו בורקין המיםאין

 יהודה לר' אבל שמעון ר' לשיטת רק ניחא זהואבל
 לשתי משקין אין נמי רותתת גם ולדידיה מקראדדריש
 ליתא מעיקרא שלו הקושיא הא זה ולפי כאחתםוטות
 משקין אין דהא רובא בתר דאזלינן מכאן מוכחובוראי
 בעולם. ענין בשום רותתת אפילו כאחת םוטותלשתי
 רבים כשירה שחימתו וכו' בשבת השוחמ י"דדף
 כת"ר זכר ולא עכ"ל מהני לא עביד אי נימא'מקשים
 רהיכי כתב הגבורים דהשלמי קע"א םימן רע"אלשו"ת
 ועיין מהני לא עביד אי אמרינן לא יומא ידי עלראיםור

 על ובמיום כ"ג מ"ג'ובחגיגה שבת שאול תפארת,בם'
 ובמנחות ק"כ ובזבחים כ"מ ובקידושין שקלים 'מ
 להרמב"ם שם פירשנו ועור בעה"י שם שחי' מהכ'

 מהני אי מהני לא עביר אי אמרינן אי ליהמטפקא
 מאי זה ולשי קכ"מ םימן רע"א מ"ת הוי שלנוומקורו
 תאמר ואם וכו' ונםבין ד"ה תום' על לכת"רדקשה
 שעבר כגון לומר ויש בשבת למולהה יכול איןוהא

 ויהא מהני לא עביר אי ולימא לכת"ר קשה ולזהומלחה
 דהרמב"ם פירושינו לפי אבל עכ"ל כלל מלח לאכאלו

 והלחם כרבא אי כאביי הלכה אי הרין בזה ליהמספקא
 לו םבירא דהרמב"ם בהדיא פירש בכורות ו' פרקמשנה
 תום' גם לומר מצינו זה ולפי כאביי דמהני םפיקאבלא

 כמה שמצינו ואף דמהני כאביי דהלכה כן להוםבירא
 מה ידוע הלא מהני דלא כרבא להו דםבירא תום'דברי
 בם' נמי ועיין לחולין בהקדמה שלמה של היםשכתב
 לן רירוע הק' דבריו נמי הבאתי ל' םוכה שאולתפארת
 זה ולפי ע"ש, אמרינהו אחד מפי לאו התום'דדברי
 דםגירא הפומקים ולשימת הנ"ל התום' תירצושפיר
 שלמי עפ"י לתרץ אנו צריכין מהני לא עביר אילהו

 אי אמרינן לא גרים קא דיומא דהיכי הנ"להנבורים
 מ"ה םימן ידיריה בית בם' נמי ועיין מהני לאעביר
 בעה"י. שם שחי'מה

 מותר דחלבו הגם הר"ן כתב דמו את ומוציא ע"דדף
 לא הוא רמשקה כיון מקום מכל תאכלו בבהמהמכל
 לאוקמי דאיכא כיון תאכלו בבהמה רכל משריותאנפיק
 מקשה והרש"ש ארם מוקמינן לא אכילה דבראמידי

 ואיבעית חייב ושותה אוכל ו~לא שבועה כ"במשבועות
 לאוקמי איכא נמי והתם אכילה בכלל שתיה קראאימא
 אמרינן מקום מכל גרירא אכילה דבר אמידישבועתו
 דלמא להקשות עור הוםיף וכת"ר אכילה בכללדשתיה
 כתיב דהא אכילה בכלל דהוי דם למעט בארתאכלו
 אכילה בכלל דם דגם חזינן הרי תאכלו לא דם וכלבתורה
 הקשה כ"ג בשבועות דהא הד"ן על הלכת"ד קשויותר
 דמחייב יהודה לד' מנזיר שכר שכר גמר בר"ההתום'
 שכר שכד גמד ולא למקדש ונכנם קעילות דבילהבאכל
 בירושלמי כדילי4 אכילה בכלל דשתיה לן מנאמנזיר
 אינו שקרש דם והתניא בשקרש ואי תאכלו לא דםוכל
 קראה והתודה שהוא כמו אלא משקה ולא אוכללא
 בכלל דשתיה ילפינן יהודה לר' כן אם אכילהאותו
 למעמ דוצה והר"ן תאכלו לא דם וכל מהקראאכילה
 אכילה בכלל אינו דשתיה דם ולא תאכלו בבהמה מכלדם

 ןן.ייי"ן
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 הבאתי כ"ב שבועות על שאול תפאדת בספרי הנהעכ"ל
 שם דכתבנו מאי ולפי ישראל עיני דהם' ספיקאשם
 שמר אי ליה דמספקא האילו הקושיות כל מתודץיהא

 שבועה ראמר כשם לשתות נמי חייב אי שאוכלשבועה
 בכלל הוי רשתיה משום לשתות נמי דאסור אוכלשלא
 נמי חייב שאוכל שבועה אמר אי נמי הכאאכילה
 אי יצא 5א ובשתיה דוקא לאכול חייב נימא אילשתות
 סגי 5חוד באכילה ומסיק סגי מינייהו בחדאאפילו
 אוכל שלא ראמד להיכי חילוק דיש חזינן הריע"ש
 באכילה אוי שאוכל דאמר להיכי לשתות אף אסוראוי
 לא הא אזי תאכלו בבהמה כל דכתיב וכיון סגילחוד
 משבועה להרש"ש קשה ומאי אכילה בכלל שתיההוי
 דאמד אכילה בכלל שתיה הוי בודאי התם אוכלשלא
 בודאי תאכלו בבהמה כל כתיב הא הכא אבל אוכלשלא
 כיון הר"ן כתב שפיד כן אם אכילה בכלל שתיה הוילא

 תאכלו בבהמה דכל משריותא נפיק לא הואדמשקה
 אכילה בכלל שתיה עוד אמרינן לא דאזי משוםפירש
 וכל 'דכתיב מדם כת"ר של קושיתו נמי מתורץ זהולפי
 כיון אכילה בכלל שתיה הוי בודאי ואזי תאכלו לאדם

 וק הפ שינה בכוונה 5ומר ומצינו תאכלו לאדכתיב
 דם דהא ישתו לא כתב ולא תאכלו 5א דם וכלוכתוב
 וכל דכתיב היכי דכל לן לרמז אלא משקין משבעההוי
 היכי אב5 אכילה בכלל שתיה הא אוי תאכלו לאדם

 תאכלו בלשון משום דם למעט בא בודאי תאכלודכתיב
 הוי דשתיה אמרינן לא הא דאוי שתיה שום נכללאינו
 כת"ר של השנייה קושיא נמי ומתורץ אכילהבכלל

 תאכלו לא דם מכל שפיר ריליף הנ"למהירושלמי
 בבהמה מכל רם דממעט והא אכילה בכלל הוי ישתיה'

 אינו דשתיה אמרינן תא~ו בלשון משום דם ולאתאכ5ו
 אכילה.בכלל
 כת"ר ושל דהרש"ש רקושיתו לומד אנו צריכיןאלא
 וסבירא הק' דבריו שם דהבאתי הריטב"א לשימתהוי
 לשבועתיה קיים נמי ושתה שאוכל שבועה באמדלו
 לדבדיו הביא רל"ח סימן יו"ד על שאול יר בהגהותעיין

 שפיר זה ולפי הק' לדבריו ראיות הרבה שם והבאתיהק'
 צריכין כרחך על זה ולפי הנ"ל הקושיות כל לןקשה
 הנ"ל ישראל עיני כשיטת 15 סבירא דהר"ן לומראנו

 ואלא לשבועתיה קיים לא ושתה שאוכל שבועהדבאמר
 היכא חילוק ויש לשבועתיה דקיים הוא לחודבאכילה
 שלא דאמר להיכי יצא לא בשתיה אוי שאוכלראמר
 קשה לא זה ולפי אכילה בכלל נמי שתיה הוי אזיאוכל
 דעיני ספיקא זה ולפי וכדפירשנו הנ"ל הקושיות כלעליו

 והרימב"א הר"ן לבין דרבוותא בפלוגתא תליאישראל
 בעה"י. שם שחי' מה שאול תפארת בם' עוד ועייןהנ"ל
 ליכא שם וכתב חולין על ברימב"א ראיתיאבל
 דבר במידי אלא תאכלו בבהמה מכל שריותאלמיגמר
 דמו אבל כתיב דתאכלו הנשה וגיד חלב כמואוכלא
 תאכלו בבהמה מכל משדיותא נשיק לא הוא דמשקהכיון
 דאיכא כיון הכי אפילו דם גבי אכילה דאשכחןהגם

 וה ולפי עכ"ל, אדם לה מוקמי לא אוכלא אברלאוקמא
 כבר אכילה בכלל הוי דם הא כת"ר שלקושיתו
 דאיכא כיון ותירץ הרימב"א זאת בקושיאקדמוהא
 קושיתו רק בדם לה מוקמינן לא אכילה אדברלאוקמי
 ליתא הא ותירוצינו עומדת במקומהדהרש"ש
 שאוכ5 שבועה באמר לשימתו אזיל בודאידהרימב"א

 מהירושלמי הקושיא וגם לשבועתיה קיים נמיושתה
 ש5 בים ראיתי אבל כהנ"ל עומדת במקומה נמיהנ"ל
 דחלבו והא הרא"ש בשם ז' הלכה ד' פרק חוליןשלמה
 כדם והשוב הגוף בכל שנבלע לפי אסור ודמומותר

 לאו אי זה ולפי עכ"5, עצמה בהמה של שפירשהאברים
 למימר מצינו הוי בודאי לשימתו הרימב"אדאויל

 מתודץ יהא הא זה ולפי כהרא"ש, נמי יפרשדהרימב"א
 בוראי 5שימתו דאזיל עכשיו אבל האלו הקושיותכל

 במקומה האלו הקושיות כל אכתי כן אם כשימתויפרש
 רברי נמי שם הביא ג' ט"ק י"ג סימן הט"זעומדת
 כחלב החלב נחשב יהא לא למה לו וקשה הנ"להרא"ש
 דם עם מתעדב שבעובד שהדמ ותידץ הנ"לדבהמה
 עדיף לא להכי ממנה ונזון נתהוה שהעובר עצמהבהמה

מדם
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 לשון כשהעתיק שלמה של הים עצמה הבהמהמרם

 של רפירש האברים כדם והשוב בשמו פירשהרא"ש
 הרא"ש לשון כשהעתיק המ"ז אבל עצמההבהמה
 בכו~ה 5מימר טצינו ואולי שפירש התיבההשמימ
 לתרץ עצמה הבהמה של האברים כרם והעאבהעתיק
 הרמים כל כפירשו רהשוב שאני דרם ז הטןקושיות
 לומר שייך לא הא בהלב אבל אמור להכי ביהדונתערבו
 מפרש נמי הרימב"א הוי אי זה ו5פי שרי להכיהכי

 לשימתו ראזיל עכשיו אבל שפיר אתי הויכהרא"ש
 רשתיה כיון הא עומרת במקומה הנ"ל הקושיותכל

 ראיכא כיון קאמר ואיך אכילה בכלל לריריה הוילעולם
 יורע איני ברם לה מוקמינן לא אכילה ארברלאוקמי
 הוי רם רהא לרם אכילה דבר בין היפרש שוםלריריה
 קאי יהא לא למוק אכילה בכ5ל הוי ושתיה משקיןמו'

 שפירש כמו הוי מעמא עיקר כרהך ועל דם על גםהקרא
 הנ"ל.הרא"ש
 נתן בש"ך ב' מ"ק י"ג מימן י"ר על רע"אהמ"י
 כל דכתיב מותר והלבו אמור הרם למה הרשמעם

 רהלב מוכה שיור שום בלי הכל משמע תאכלובבהמה
 באימיריה רקיימא אמ רם אנל מותר רשלילוגיר
 רמותר שבשלו רם והוי הרן כל יבשל אם מקוםמכ5
 נמי ויתורץ דמו על נם קאי תאכלו בבהמה כל,ונימא
 ררם משמע רם והרי ר"ה כ"ב פמהים התום''קושיות
 רמה בהמה כשהותרה משני מרלא בהמה בכללאינו
 פמוק יש אלא כבשר רהשיב משום לאו וכו' הותרהנמי

 חשבינן לא ריבוי בלא אבל ממא נבילות ררםרררשינן
 בשעריך אשד לגר כיון כתב ולזה ע"ש וכו' כבשררם

 מותר 'רהכל ומוכה לו ליתן יכולים הנבילה רכלכהסמע
 רם רהותר טזה ראיה אין אבל וגיד ההלב גםבהנאה
 להנר י5תנו לבשלו יכול בהנאה ראמור דאמבהנאה
 דעתיך מלקא ד"ה 5"1 חולין תום' קושיות נמיימיושב
 ולפי ע"ש וכו' טיושבת הדרשה ראין גב על אמוכו'
 אפי5ו לאמור אכילה ע5 קרא צריך הרם ע5 נםהנ"ל
 יהא רע"א של רהמעם נראה ולי עכ"ל, בישול יריעל

 פ"ז מימן הכמף רהנקודות ררבוותא בפלונתאתליא
 שבשלו 'רם להו מבירא עלמא דכולי פירש ט"ומ"ק
 מבירא עלמא וכולי בעין רם כשבשל והיינו ע5ילעובר
 היוצא רם כשבשל והיינו עליו עובר אינו שבשלו רםולהו
 שיבשל קאמר איך זה ולפי ע"ש, וצליה מליהה יריעל
 עלמא לכולי הא ואזי בעין רם הוי הא השלי5 רםכל
 שיבשל אהני מאי באימוריה סאי הוי ואי עליועובר
 התום' קושיות זה ולפי עליו יעובר בעין דם הויהא

 אכתי הנ"ל מהולין התום' ורקרוק הנ"למפמחים
 הנ,,ל הכממ הנקורות לשימות עומרתבמקומה
 בית בם'רפירשנו למאי לומרואפשר
 ו' מ"ק פ"ז זהב המשבצות בשם מ"ו מימןירידיה
 מררבנן נמי הוי שבשלו בעין רם לן קיימא ואנןרכתב
 רע"א של מעמא זה ולפי הנ"ל, הכממ כהנקורותורלא
 משום נכון הוי אמור ורמו מותר רהלבו האהנ"ל
 שבשלו בעין רדם זהב כהמשבצות לו מבירא5הלכה
 רברי מתורצים יהא זה ולפי מררבנן אלא הוי 5אנמי

 ותום' דהולין מתום' מוכה יהא ועור הנ"להתום'
 הכמף הנקורות כשימות להו רמבירא הנ'לרפסהים
 להוא. קשה שפיר זה ולפי עליו עובר שבשלו בעיןררם

 פירושו אי הרימב"א לשימת הנ"ל לרברינוונהזור
 הנ"ל ורע"א הרא"ש של לפירושו אנו צריכין איקאי

 ראטרי יהרימב"א הר"ן בלשון קצת לרייק לע"רונראה
 לה מוקמינן לא אכילה אדבר קרא לאוקמי ראיכאכיון
 ראיכא כיון בפשימות אמרי לא למה קשה לכאוראברמ

 ראזי בשתיה לה מוקמינן 5א אכילה ארבר קראלאוקמי
 בשתיה לה טוקמינן 5א אכילה דכתיב היכי מוכהבוראי
 לא רם רוקא טשמע בדם לה כעקמינן לא מראמראבל

 אכילה בכל5 הוי טשקין דשאר הגם אכי5ה בכללהוי
 נמי רהוי הגם רם אבל אכי5ה בכלל הוי רשתיהטשום
 טשקיןסשבעה

 ד5פי אכי5ה בכ55 הוי 5א הכי אפי~
 אפילו האדם ררך ראין טכהס שתיה הוי לא 'רםהאמת
 משקין טשבעה לרם חשיב רהגמ' הגם רם 5שתותעכו"ם
 רניהזי טשופ גמור טשקה הוי לא האמת לפי מקוםמכל

אנן
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 בתומפתא איתא הא שקרש בדם אי אמרו דם באיזהאנן
 ותום' משקה ו5א אוכ5 5א הוי ד5א מהרות ב'פרק

 והתניא וכו' שכד גמד בר"ה אותו הביאו כ"גבשבועות
 וכת"ר ע"ש וכו' משקה ו5א אוכ5 5א אינו שקרשדם

 מיירי כרחך וע5 הנ"5 התום' 5רברי נמי הביאבמפרו
 ישתה ח55ים ודם משקה לה קרי רהתורה בעיןטרם
 שתיה בכ55 ו5א מאכ5 בכ55 הוי ד5א שקרש רם זהי5פי
 ובודאי תאכ5ו בבהמה כ5 רכתיב הא בכל5 הוי 5אבוראי
 בכ55 ריהא אמינא הוי בעין רם ע5 א5א אמוריהא

 בכ55 רהוי משום מותד ויהא תאכ5ו בבהמה כ5רכתיב
 מבדא אין בוראי וזהו אכי5ה בכ55 הוי ושתיהמשקה
 צ5ו5 דדם צ5ול מרם חמור יהא שקרש רם כן5ומד
 לאכו5 אמור יהא יבקדשו 5שתות מותר יהאבעין

 התום' כרפירשו צ5ו5 מרם קי5 קרוש רםרבודאי
 יהכא תם רבינו ותירץ וכו' אימא ר"ה 5"אבמנחות
 ראשונים הן הרי 5חים שהם בזמן וכו' בקרושמיירי
 וביתר ע"ש וכו' שניים הן הדי קרשו משקין דהוופיר,צ
 הקפה ד"ה כ"א מנחות עינים יפה בם' איתאביאור
 מוכה דשם אימא ר"ה 5"א בתום' ועיין וכו' הדםאת

 מברא ואין מנרעת ואדרבא מע5ה איננהדקדישה
 מחיובו נופל שאינו ריו רק חיוב יתחרשדבקרישה
 והריטב"א הר"ן אמדי שפיר זה ו5פי ע"ש לכו'הקודמת
 ברם 5ה מוקמינן 5א אכי5ה אדבר 5אוקמי דמצינוכיון
 יהא בעין רם 5ומר מצינו ראיך די5ן קושיאמשום
 הגם ועור משקה הוי רם הגם אסור יהא קרוש ודםמותר
 מוקמינן אאכי5ה קרא דאמר היכי אמרינן מקוםרבכ5
 ו5פי כדפירשנו שאני בדם אבל שתייה ע5 גםהאיסור

 ש5א בשבועה הנ"5 דהדש"ש קושיתו נמי טתורץזה
 אמדינן דוקא כרם א5א בכ5ל הוי שתייה בודאיאוכל
 ש5 קושיתו נמי ומתורץ כהנ"5 אכי5ה בכ55 הויר5א
 נמי ובירוש5מי כתיב אכילה 5שון דם גבי הגםכת"ר
 בש5י5 הכא אב5 אכי5ה בכ55 הוי רשתיה מדםי5פינן
 קאי שיהא תאכ5ו בבהמה כ5 הפמוק 5אוקמי טצינו5א
 רם 5ומר מצימ דאיך יי5ן קושיא משום רם ע5נמי

 מרויק זה ולפי אמור יהא הקרוש ורם מותר יהאצ5ו5
 הנ"5. והרימב"א הר"ן לשוןשפיר
 הביא במופו והנה ד"ה קמ"ח מימן חינוך מנחתהם'
 הוי לא קרוש דרם הנ"5 כ"ג כהסבועות התום'דברי
 ממקינן קרוש דם הא 15 וקשה משקה ו5א אוכ55א

 האוכ5ין מומאת 5ענין רק חייב רבחמה כ'אבמנחות
 נז פרק שבועות בידוש5מי באמת עכ"5 זה ריןאמרינן

 שקרש בדם אם דם תאכ5 5א דכתיב הא ב'ה5כה
 אכילה 5שון בו רשייך שקדש בדם אם משה הפניופירש
 כדנן א5א משקה ו5א אוכ5 5א אינו שקרש דםהתניא
 -אכ*5ה אותו קדאה והתורה שהוא כמות שהוא כ5קיימין
 וגטעו הרם המחה והתניא אכי5ה בכ55 רשתיהא5מא
 אינו יונה ר' 5ה עביד מה חייב כזית בו יש אםוכו'
 מומאת 5יממא משקה ו5א אוכ5ין טומאת 5יממאאוכ5
 רמיייי 5פרש בעי ד5א יונה לד' דקשה פירשמשקין
 יש אם ואכלו הדם הקפה תנינן בהדיא הא שקרשבדם
 הוי 5א שקדש דם דקתני הא תירץ 5זה חייב כזיתבו

 שתיה אבל איתמר מומאה 5ענין משקה ו5א אוכ55א.
 זה ולפי משה הפני פירש כן 5ן מנא אכי5ה בכ55יהוי
 ולא אוכ5 5א שקרש רם הוי ראזי מומאה בין חי5וקיש

 'שריך 5הכי אכי5ה שקדש רם הוי אכי5ה 5חילב(משקה
 מקרא הירוש5מי וי5יף 5ן מנא אכילה בכ55 דשתיתהגמ'

 דהמנחת הקושיא הנה ע"ש וכו' הכמף ונתתאחרינא
 שבועות מם' הירוש5מי ע5 פנים במראה מצאתיהינוך
 בדוחק ותירץ זאת קושיא, נמי רחקשה ב' ה5כה ג'פרק
 הדס את רהקפה אברייתא דפ5יג 5ומר יש יהודהד5ר'
 בש5מא 5י קשה אב5 ע"ש תאכ5 מ5א י5יףושפיר
 15 קשה שפיר זה 5פי מהירוש5מי רמקשת פניםהמראה
 רעתיך מה~קא ראיה מביאים ראיך תום' ע5דפריך.

 אבל יהירוש5מי הממקנא מביאים י5ארהירוש5מי
 5יה הוי טפי רמנחות מגם' 15 רקשה הינוך5המנחת
 דהירוש5מי דעתיך מהם5קא תום' מביאים ראיך5הקשות
 קרוש דם גם רבאכילה רשם הממקנא מביאיםואינם

 משקה ו5א אוכל 5א רהוי הוא במומאה א5א משקההוי

וימסקנת
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 פירש כן בו הזר גופו יונה ד' גם הירושלמיולממקנת
 ע"ש. עיניםהימה
 בירושלמי שחק דהגר"א שם הביא עינים דהימהאלא
 ולא אוכל לא אינו לה עביד מה וגרים יונהתיבת'ר'
 הירושלמי יונה ר' לדברי דחוי דהוא משוםמשקה
 אוכל לא הוי דלא מומאה בין באמת לחלק להקאמר
 זה ולמי עכ"ל משקה והוי אכילה לחיוב משקהולא

 להריחוי ולא יונה כר' להו מבירא תום' לעולםלהגר"א
 ובשניהם לאכילה מומאה בין מחלקי ולאמהירושלמי
 אדאתן משקה ולא אוכל לא הוי לא שקרש דםאמרינן
 כשימת לו מבירא הרימב"א גם למימר מצינולהכי
 הוי ושמיר הגר"א כגירמות ביהושלמי וגורםהתום'
 הנ"ל.תידוצינו
 מה בירושלמי הנירטא לקיים עוד כתב עיניםהימה
 לאכילה מומאה בין האמת לפי ומחלק יונה ר'עביר
 בעינן הא והכא דכן מטבהיי משקה דאמרינןמשום
 להכי בקרוש דם דאיקרי החיצוניות דחמאותדומיא
 אפילו להכי החיצ)ניות רחמאות דומיא הויבאכילה

 דומיא בעינן דלא בטומאה אבל חייב נמי קרשדם
 קרש רם להכי דכן ממבחיי ימשקה החיצוניותדחמאת

 מקום מכל אבל עכ"ל משקה ולא אוכל לא הוי5א
 כהגר"א רגרם נימא אי הרימב"א על קשה דלא לינראה

 איכפית לא דחייב שהקפה מדם דהירושלמיוקושיתו
 דממור לאור דחייב חמה בין לחלק דמצינו יונהלר'
 תיר)ץ לו דהיה דאמשר נימא אי בהכי דמחלק דילןכנמ'
 ולמי יונה כר' והרימב"א התום' פמקו האמת ולמיאחר
 הנ"ל. הקושיות כל קשה לא האזה

 רם אטר חמדא רב כ"א מנחות על תודה זבחהם'
 ובהמאות חייב ואכלו החיצוניות בחמאותשקרש

 המנימיות בחמאות אף אמר ורבא מטר ואכלוהפנימיות
 החיצוניות בחטאות ראוי וכנגדו הואיל חייבואכלו
 וממיק ברמב"ם '2לוגתייהו נמצא שלא בעיניומלא
 ע5 בקרש רוקא דמיירי מפרשי מרבוותא איתלבמוף
 האוד ידי על בישל אבל ינתינה ללקיחה ראוי חמהידי

 אין בחולין ואף דם מתורת ליה נפיק הדר דלאכיון
 בר בחמאות דאמרינן כיון דאמרי ואית עליוחייבין
 ראוי נמי הדם ונקרש בישלו אמילו היא ונתינהלקיהה
 וחי~ך דם מתורת נפק ולא ונתינה ללקיחה דראוילכפרה
 והר"ן הום' הם קמא דדיעה )ממיק לדזעירי וליתאעליה
 הא נראה ולע"ד עכ"ל והרמב"ם רש"י הםושנייה
 מריך מאי קשה דלכאורא משום הרמב"םדהשמימ
 קושיא מאי חייב שהקמה דם והתניא הנ"להירושלמי

 בחמה דמחלק דילן נמ' כתירוץ לתרוצי מצינו האהיא
 מבירא דהירושלמי לומר צריכין אלא ממוד ובאורחייב
 5קיהה בד בחמאות דאמרינן דעכשיו רש"י כשימתלו

 ושמיר חייב נמי באור בישלו א2ילי להכי היאונתינה.
 דאמד לדזעירי ליתא כרהך ועל להירושלמי אףקשה
 הנ'יל המחבר כרמירש עליו עובר אינו שבשלודם

 שם.בממרו
 כתב ו' הלכה אמורות מאכלות ו' מרק משנההמגיד

 דרם לא בישל ולאהר עליו עובר בישל קודם דוקאבלב
 רבינו בדברי זה נתבאר ולא עליו עובר אינושבשלו
 רבינו מדברי ויוק מהרלב"ח בתב משנה הלחםאבל

 בהמה בלב אבל כתב מדלא חייב בישול דם עלדאמילו
 כתב מדלא לזה וראיה בישול קודם באכלו כרתחייב
 משמע עליו עובר אינו שבישלו דם מקום בשוםבממרו
 איך המגיד הרב על ותטה הלכה ראינה לודמבירא
 זה למי נמצא עכ"ל רבינו בדברי נתבאר שלאכתב
 ורבא חמדא דרב דינו הדמב"ם השמימ למה קשוןבודאי
 ורבא חמדא רב ונפ כזעירי 5יה םבירא דלא כיוןהנ"ל
 בשלמא כהנ"ל כזעירי להו מבירא לא נמי כרחךעל
 אתי עליו עובר אינו שבשלו דום כזעירי להו מבידיאי

 מבירא לא כרחך דעל לפלוגתייהו דהשמיט האשפיד
 המימרא השמיט למה קשה השתא אבל כוותייהולהו
 הנ"ל. ורבא חמדאדרב

 דוקא מיידי דזעידי הנ"ל הכסף הנקודות לפירויאאבל
 עליו עובד החיצוניות בחמאת אבל הפנימי)תבחטאות
 כזעירא להרמב"ם לו מבירא כן אם הרמב"םלשימות

ומיירי
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 חמדא ורב וזעירי המנימיות בחטאות רקומיירי
 כרבא ר5א הרמב"ם ממק 5הכי נינהו כהדריתרווייהו

 דזעירי כיון אבל חמדא רב ע5 ופלוג בתרא דהויהגם
 כרבים יהלכה ורבים יחיר והוי חמדא כרב 15 סביראנמי
 מצינו רוכתי רבכמה כבתרא מהלכה עדיף כ55אדהך
 לגבי כרבים הלכתא לית אבל כבתרא הלכתא דליתאנו
 הרמב"ם פמק להכי מקומות ממפר באיזה הוי זהויחיד
 דנכלל כיון חמדא רב דברי הביא רלא והא כרבאדלא
 הנקורות פירש כבר שלו ומימרא דזעירי במלתאזאת
 מאבלות מ, פרק הרמב"ם בדברי ?את רנכללהכמף
 ע5 ממור בחלב דם המבשל דכתב ו' הלכהאמורות
 בחלב בשר מש1ם דוקא ודייק בחלב בשר משוםאכילתו
 שבישלו בעין דדם רם משום חייב אבל דממורהוא
 היוצא בדם מיירי 'שומקים הנך וכל וזעירי עליועובר
 יומף בית עכ"5, עליו עובד אינו 5הכי מליחה ידיעל
 'והרמב"ם רש"י רדעת כתב מ"ז סימן יו"ד מורע5

 מירש ולא כהלכתא רלא הוי כ"א ממנחותדמימרות
 דחי5ק הנ'5 הכמף ה~ודות 5מירש אב5 זאת 5הםמניין
 דאינו מליחה ידי ע5 היוצא 5דם ע5יו דעובר בעין רםבין
 הרמב"ם ברברי בהדיא נתבאר ריעירי ומימרא עליועובר
 בעין דם דוקא משמע בחלב רם המבש5 מדאמדהנ',5
 מ5יחה ידי ע5 היוצא בדם אב5 עליו דעובר הואבח5ב
 המבש5 בהדיא 5מרש טמי ליה הוי כן 5א ראםפמור
 חייב נמי מ5יחה ידי על היוצא ברם אפי5ו בח5ברם

 5ידי יבואו ש5א כדי ביותר רבריו 5פרש צריךדאמורא
 בעין דם בין חי5וק יש בודאי הכי אמר ומדלאמעות
 שבר ראינו בוראי מ5יחה ידי ע5 ו5א ע5יו רעוברהוא
 כהלכתא. דמנחות מימרות הנך הוי הא כן אםעליו
 מדם הירוש5מי לקושיות י~ה רבינו חש ר5אוהא

 כ"ג שבועות רתום' משום מנים המראה פירששהקפה
 ולא רהירושלמי רעתיך הם5קא רק דהביאוהנ"5

 אברייתא דפליג 5ומר יש יהודה 5ר' תירץ ולזה:הממקנא
 הוי רשתיה תאכ5 מלא יליף ושפיר הדם אתדהקפה
 דהא וו דקשה דהא 5מירושו מירש ע"ש, אכי5הככלל
 הוי רהעיקר 5עי5 מירשנו הלא בו הרר גופו יונהר'

 הירושלטי אלא יונה ר' תיבת דמחק הגר"אכגירמת
 מבירא 5ע51ם יונה דר' משום יונה ר' ולא בו הדרגופו
 .בין דילן דגמ, לחילוק אנו צריכין ולא יהודה כר'15

 כששומו אלא 5טומאה אכילה בין לחלק אי 5אורחמה
 כוותיה. פמקו ותוט' יהודה כר' 15 מבירא יונהדר'

 פ"ז מימן יו"ד ע5 יהונתן בממה פלא דברוראיתי
 דהעיקר מווילנא הכהן ש5מה ר, הגאון הרב הגהותעם
 הרמב"ם דדעת נמי מירש יומף ובית כדפירש"יהוי
 הבית ביאר ו5א עליו עובר שבישלו דם כרש"יהוי
 פליג בתרא דהוא רבא האמת ולפי זאת 15 מנאיומף
 רם דזעירי דין הרמב"ם הביא 5א הכי משום זעיריע5

 עליו רעובר 15 מבירא א5א עליו עובד אינושבש5ו
 דבריהם תינח הא כן לאמר בעיני נרו5ה פלא 15העכ,'5,
 והשמימ רבא 5דברי הביא הרמב"ם היה אילוהק'

 מבירא כן אם לתרווייהו רהשמיט עכשיו אב5לדזעירי
 הוא תיוץ ואיזה מינייהו כחר %א להרמב"מ15

 הבית כתב טעמא מהאי לע"ר 5י נראה ולכןלהרמב"ם
 רלא הוי הנ"5 דמנחות דגמ' % מבירא ואולייומף

 ספק ב5שון א5א וראי ב5שון זאת כתב ו5אכה5כתא

 כתב מקום ומכל רבא רהוא כבתרא הוי הארהלכה
 כיון שפיר אתי הא 5פירושיט אב5 מפק בלשוןרק

 לומר אנו צריכין כרחך ע5 ררבא מימרא נמידהשמיט
 כשיטות לו מבירא זעירי אי להרמב"םדממפקא

הנקורות
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 הלכה ועל הסדא כרב לו סבירא כן אם הכסףהנקודלת
 אם כוותו לו טכירא נמי רזעירי כיון חש לאנכתרא

 וכרפירשנו כרבים והלכה רבים לגבי יחיר רכא הוינן
 ליה ובוראי חסרא רב על נמי פלוג זעירי רלמאאו

 כשימות להרמב"ם 15 סבירא אלא כוותיהה5כתא
 הכסף כהנקלרות רלא לו רסבירא הנ"ל זהבהמשכצות

 מספקא להכי עליו עובר אין נמי בעין רם בבישלואף
 מה מ"ו סימן א' חלק יריריה בית בם' עור ועייןליה

 אמר לא אמאי תימה וכו' ביתך ר"ה תום קל'-ורף
 הרשב"א בשם כת"ר ותירץ רעכו"ם שותפותולא

 קרמתי כבר עכ"ל במזוזה חייב באמת עכו"םרשותמות
 בענין הרבה עור שם וחי' י"א יומא שאול תפארתבם'
 לפ"ק תרם"ה ויקרא לם' שישי יום בעה"ח ולזהזה
 אנגלי. במרינת הולל עירפה

 שאחעמ יריריהשאול
החומ"ק. בעה"י. שםשחי'

 כ"אסימז

 בלשון דאפיק 3יון אי בפרומה אי בכמה שיעוריה יאכל טלא לן דנפקא הנאהאימורי
 בכזירב שיעוריה הויאכילה

תשובה

 ק"צ סימן רע"א בשו"ת איתא רילן ספיקאהנה
 קמא מבבא ראיה והביא בפרומה רשיעורו לעיקרוטסיק
 ואי יהנה לא רחמנא נכת'וכ כן אם הגמ' ראמר מ"אדף
 בלשון אפיק הכי משום רלמא בכזית הוי רשעורונימא
 ענין בכל כרחך ועל בכזית הוי רשיעורו להורותאכילה
 בבא על שאול תפארת בם' ועיין עכ"5, בפרומה"יעורו
 שם רש"י מרברי הנ"ל דרע"א הראיה סתרתי שםקמא
 יהפני 5א ותו יאכל לא לכתוב לרירך אפילו נמי איר"ה
 לרידך אפילו רכתב במאי כוונתיה מאי לי קשהיהושע
 רכוונתיה ולע"ר ררש"י כוונתיה שם ופירש מובןאין

 ממעמיה לא אכל מעמא מחר הוי דתרווייהו הוידרש"י
 לא להכי תימה וכי פירושו הכי אלא יהושעדהפני

 אם בפרומה רשיעורו אמינא רהוי משום יהנה לאכתיב
 לי למה בשרו את יאכל לא לכתוב לדירך אפילוכן

 הוי דשישרו להיות יכול לרידי בשלמא לפירושופירש
 ואפילו רינה האי לן נפקא גופו יהנה מלא ולכןבפדומה
 בשרו את אכתי בכזית הוי רשיעורו לך רסביראלדירך
 הגמ' מרהוצרך איפכא מוכח אררבא זה ולפי לילמה
 דשיעורו להגמ' מבירא מסתמא אחר מעם לומרלבסוף
 רגמ' תירוצים שני בהא מחולקים זה ולפי בכזיתהוי
 להיות ויכול בפרוטה שיעורו אי בכזית שיעורי אירילן
 אלא רלמא או בכזית הוי שיעורו אי לן רמספקאנמי

 טעם הוי דמחולסים נימא אי אנן ניחזי ילכןבפרומה
 אדרבא כן אם בכזית רשיעורו לן רסבירא לעיקרבתרא

מוכח
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 ולבסומ בכזית רק הוי רשיעורו למסקנא רילן מנמ'מוכח
 רחשיב הא נ"ה מציעא בבא מגמ' ראיה שםהבאתי
 האונאה נמי וליתני הגמ' פריך הן פרומותחמשה
 מ5א 5ן 'רנפקא הנאה רשיעורו נימא ואי וכו'בפרומה
 אמאי קשה כן אם בפרומה נמי שיעוהו יאכ5 איתאכ5
 רנפקא הנאה אימורי רהיינו פרומה עור נמי חשיבלא
 רשיעורו מינה שמע א5א בפרומה שיעורו יאכ5 מ5אלן
 הם' רממיק 5י קשה וביותר כרע"א ורלא בכזיתהוי
 ישועהכובע

 ע~
 רחצי יהושע עמק מ' בשם קמא בבא

 המשנה הוצרך כן אם מררבנן רק אמור בהנאהשיעור
 בנהנה אבל בפרומה הוי הנאה ראימורלאשמועינן

 מדרבנן אם כי אמור הוי 5א פרוטה שוה ואינובכזית
 מינה שמע אלא פרומה עור ליחשב להמשנה היה כןאם

 שאול תפארת בם' עור ועיין עכ',5 בכזית הוידשיעורו
 בעה"י. שם שחי' מה נ"ה רמ מציעא בבאעל

 א' פרק 5מ5ך במשנה 5רברי ראיה מצאתי זהאחר
 בחידושים ירידיה בית בם' זאת וכתבתי ג' הלכהמעילה
 5מ5קות שיעור הא 15 וקשה מ"א רמ קמא בבא5מם'
 וכיוו בכזית הוי אכי5ה מתם הא 5ן מנא פרוטהידשלה
 שוה רשיעור זה מלאות נפיק לאכול תוכל דלאמקרא
 ת5ויה אינו רמעי5ה היכי וכי רמיזא היכיפרומה
 פרומה שוה אם כי אכי5ה ביה כתיב 5א רהאבכזית
 ו5כן הוי הכי נמי המעילה ע5 שבא אזהרה נמיהכי
 ובין זריקה קורם בין עו5ה בשר באוכל 5הלכהפמיק
 באכי5תן ויש וכו' הנשרפות מחטאות וכן זריקה5אחר
 משום אחת שתים לוקה פרומה כזית אותו ושוהכזית
 לאו משום ואחת בכזית רשיעורו בהן המיוחר5או

 המזיר ע5 לוקה מעי5ה שחייב רבר 5כ5 שכו5לדמעי5ה
 ואכל פרוטה שוה ואינו כזית בו ובהיה בפרומהושיעורו
 המעי5ה % 5וקה ואינו המיוחד 5או ע5 רק 5וקהאותה
 ע5 5וקה אותה ואכ5 כזית בו היה ו5א פרומהובשוה
 כזית בו שאין כיון המילחד לאו ע5 לוקה ואינוהמעי5ה

 שכתב כמו ו5א למלך במשנה להגיה צריכין לע"רכן
 פרוטה שוה בו ובאין ען'ש איפכא ווארשאברפום

 בנהנה וכן כ55 5וקה אינו אותה ואכל כזית בו איןוגם
 ע5 רק ללקה פרומה ושוה כזית ו ב שיש אמ אכ5ו5א
 מעילה בהם שאין ודברים מעילה ע5 יהיינו הכול55או
 כזית בו אין אבל בכזית אלא מלקות בהם איןוכו'
 עכ"5* כ55 מלקות 5יכא פרומה שוה היתה רהנאההגם

 מכל ה, מקדשי דנתמעמו רברים אנן ניחזיועכשיו
 מכ5 בכזית בהנאה שיעורו מעילה בהו רלית כיוןמקום
 הוי אכילה ומתם יאכ5 מלא 5ן רנפקא רבריםשכן
 הנאה באימורי בכזית דוקא דבעינן שכן כ5 5אבכזית
 עכ"ל. כרע"א וד5א יאכל מלא 5ןרנפיק
 יריר"ה ובית שאול בתפארת מפרי בשני כתבתיכן
 בפ5וגתא תליא רי5ן רטפיקא ברעיוני ע5ה עכשיואב5

 5א זר משום ו5ילקי ר"ה בתום' י"ח במכותררבוותא
 ההוא משום 5יה גרמינן ר5א פירש רש"י קרש יאכ5'

 רמוף מתרומה תמא חמא גמרי אי ואף כתיבבתרומה
 הגיה כן אכי5ה כמו יישנו פרומה בשוה אלא 5יתאמוף

 אב5 כזית ליכא אי אפילו כוונתו ופירש ש5מההחכמת
 ופירש אכילה ב5א וישנו התום, ברברי הגיהמהרש"א
 מתרומה חמא חמא ילפינן במעי5ה רהתום'כוונתיה
 5מהרש"5 מבירא הרי עכ"5 פרומה שוה בנהנהומועליו

 שישרו מקום מכל יאכל מלא רנפקא הגם למהרש"אלגם
 5רברי פירש לוב5ין מהר"מ אב5 בכזית ולאבפרוטה
 בו אין אפילו פרומה בשוה מרבריו רמשמעמהרש"5
 5א בו כתיב אכי5ה הא וקשה כזית כאכל לקו נמיכזית
 נמי וישנו הגיה ולכן בכזית הוי הא אכי5ה ומתםיאכ5
 כזית וגם פרומה שוה בתרומה צריכין ותרווייהואכילה
 מלא רנפקא הגם ומהרש"א 5מהרש',5 חזינן הריעכ"5
 5ובלין ולמהר"ם בפרוטה שיעורו הוי מקום מכליאכ5
 ליב5ין רמהר"מ וקושיתו כזית וגם פרומה שוהבעינן
 שוה שיהא רק רבעינן אלא 5הוא איכפית 5אהנ"5
פרומה.
 5רבנן אב5 וכו' אמ ר"ה ל"ג פמחים הרש'קשהג'
 מי2אר נרע ולא הנאה ע5 החיוב נמי הוי הקרשבאכי5ת
 ע"ש כזית בעינן ו5א פרוטה* בשוה בהן רחייבהנאות

הד5



108ידלך4ידן כ'אסימןתפאות

 דע"א לדברי זכר דלא הגם כרע"א נמי לו רסביראהרי
 דבעינן לובלין מרהד"מ כשימת העיקר נראה לע"ראב5

 פרומה שוה יאכל מלא דנפקא הנאה באיסורילתרווייהו
 במקומה מרהר"מ קושיות יהא כן לא דאם כזיתוגם

 בכזית. הוי הא אכילה סתם האעומרת
 עוד לי ונראה הרש"ש שם עוד שכתב מהאבל
 פרומה שוה בה ד5ית הגם כזית באיכא הקדשדבאכילת
 שאול דאבא 'דפליגי דרבנן אליבא עלמא לכוליהייב
 ס"ח נדרים הר"ן רברי זה ולפי מתרומה דילפינןמשום
 דקשה לפידושו פירש עכ"ל עליו רע"א מקלשיותוינצל
 פחות קרבן ד5יכא הר"ן דכתב להא הש"םלגליון

 בפרומה שיעורו בקרבן הא לו וקשהמכשיעור
 עכ"ל, עיון וצריך בכזית כלל תליא ולא מעילהמרין
 בפרומה הוי רהעיקר לשימתו רע"א שפיר אתי הכלזהו
 5שימתינו אבל הש"ם להגליון קשה ושפיר בכזיתולא

 אם כזית יהא וגם בפרוטה יהא שיעורו בעינןרלעולם
 מכאן ראיה ואדרבא כלום קושיתו קשה לא האכן

 שלנו הראיה פרוטה שוה וגם כזית לתרווייהודבעינן
 פרומה עור חשיב לא למה הנ"ל נ"ה מציעאמבבא
 שיעורו יאכל מלא דנפקא הנאה דאיסורי רילןכספיקא
 בכזית הוי דשיעורו מינה שמע חשיב ומרלאבפולמה
 דלא מהתם ראיה שום הוי דלא 5טימר מצינוועכשיו
 וביש פרומה שוה רק בעינן דלא דברים אלא שםחשיב
 לא אי כזית בו יש אם אשגחינן לא פרומה שוהבו
 דבעינן יאכל מלא לן דנפקא הנאה איסורי ליחשוב"בל
 חשיב לא להכי כוית שיהח נמי בעינן הא פרומהשוה

 מהר"ם כשימות הוי ולעולם רילן במשנהבהרייהו
לובלין.

 מהר"מ לשימת ניחא נמי קמא דבבא הגמ' זהולפי
 בפרומה הוי לעולם 5רירי פירש 5דירך נמי אילוב5ין
 וגם פרומה שוה דבעינן 5ף דסבירא לדידך אלאלחוד
 בשרו את אכתי אכילה בלשון לכתוב צריך להכיכזית
 שמע אחר תירוץ בסוף לומר הגמ' ומרהוצרה לי,למה

 שוה רבעינן לובלין מהר"ם כשימת הוי דהעיקר ימינה לובלין מהר"מ כשימת לו סבירא הר"ן דגםלשימתינו
 תשא לם' נ' יום ובעזה"י וכרפירשנו כןית וגם פרומה ' חייב. אינו הכי ובלאו לתרווייהו לעולםרבעינן

 החופ"ק. שטחעמ' ידיריה שאול אילל', שיקאגא פה לוב5ין מהר"מ כשימת הוי דהעיקר זהולפי

 כובמימן

 מדרבנן אלא הוי לא לחומרא דאורייתא ספיקא דאמרינן הא לו דמבירא הרמב"ם שימותלבאר
 להרמב"מ דגם תמצא היכי להבין אנו צריכין ועוד זאת לו מנא שריא המפיקות כלמדאורייתא

 לחוטרא. דאזלינן כהטום אמור התורה מן דאורייתא מפיקאיהא

תשנה
 עץ לא כי תרע אשר עץ רק כתוב בתורה טררבנן קשה פ"ח בסימן חכמה מעין בשם דברים טשיבהם'

 רק ואסור התורה מן מותד הספיקות דכל להמרב"ם15
 מא~

 ביורע רוקא מינה מש~ע וכרת תשחית אותו הוא
כודאי
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 אבל אותו לכרות רמותר הוא מאכל עץ 5א כיבוראי
 עץ במפק גם להרמב'קמ הא אותו לכרות אמורבממק
 התודה מן מותר מפק כי אותו לכדות מותר נמימאכל
 מורה הדמב"מ גם שאני דמכנה רבדים המשיבותירץ
 כ"ו בתדא בבא משום התורה מן אמוד מכנהרם2ק
 זימניה בלא תאנה דקץ אלא ברי שכחת שכיב לאאיתא
 רחמירי משום התורה מן אסור כהאי פפקובודאי
 פירש תדע אשד עץ רק כתב ושפיר מאימוריסכנתא
 תכרות אותו הוא מאכל עץ לא אשר בודאירהיינו
 מרכבת בשם המחבר מבן והגה"ה אמור מפקאבל
 עצמו לדברי מותר יהפמוק קשה רלכאורא תידץאריה
 משמע תכרות לא ואותו תאכ5 ממנו כי אמרמתחלה
 תכרות מפק הץ תכדות דלא הוא תאכל ממנובוראי
 לא מפק הץ משמע תדע אשר עץ רק אמר כךואחר
 רמביא הוא אימורא באיקבע רהרמב"ם חידשולכן
 אבל מהן אחד ואכ5 ושומן חלב ראיכא כגון תלויאשם

 אשם מביא אינו שומן מפק חלב מפק אחתבחתיכה
 אומר אחר חתיכה ג' הלכה משגגות ח' ב2רק אבלתלוי
 ותמה תלוי אשם מביא שומן אומר ואחדחלב

 אימורא איקבע חשיב לא זה האהדאב"ד
 חלב אומר רעד כיוו השני בתירוץ משנה הכמףותירץ
 הץ לומר יש והשתא עכ"ל אימורא איקבע חשובהוא

 הא דמשמע תכרות לא ואותו תאכ5 ממנו כידכתיב
 ולכן מאכל עץ הוא אי נדע בלא איירי תכדותמפק
 אשר עץ דק הקרא מוף אבל לקולא במפיקאאזלינן
 איירי אמור מפק הא דמשמע הוא מאכל עץ לא כיתרע
 הוא מאכל עץ לא כי אמר ועד הוא מאכל עץ אמרבעד
 אימורא איקבע חשוב הוא מאכל רעץ אמר רערוכיון
 לחומרש ראזלינן הדמב"ם מודה הא גוונא האירבכי
 אפילו חרתה דררשינן כיון לומר יש עור התורהמן

 ובזה אימורא איתחזק ליה הוי בשבת כן אםבשבת
 הא חכרות אותו מאב5 עץ לא כי תרע אשד עץרק
 מה אימודא איתחזק 5יה הוי ושבת משום לאמפק
 עכ"5. ~יירייבשבת לא ברישא כןשאין

 דמצי ליתא רהמחבר התירוץ הנ'י5 להגה"ה זהולפי
 באיקבע אבל התודה מן מותד נמי מכנה במפק גםלהיות
 מודה הרמב"ם רגם שאני אימודא איתחזיק איאימורא
 אט צריכין כדחך ועל התורה מן אף לחומדאדאזלינן
 מפק בין לחלק יש אלא הכי תימא לא דאי כןלומר
 למפק לחומרא ראז5ינן מודה הדמב"ם דגםפכנה
 דהמרכבת קושיתו זה ולפי לקולא דאזלינןאימודא
 תאכל ממנו כתיב רקרא ררישא עומדת במקומהאריה
 הוא תאכל ממנו בודאי אם משמע תכרות לאואותו
 מכנה מפק רהוי הגם תכרות מפק הא תכדותדלא
 לכרות אימור יהא במפק רגם שאני מכנה אמדינןולא

 תרע אשר עץ רק אמר ולבמוף תאכל אותוואמרינן
 תכרות לא במפק אבל דתכרות הוא מאכל עץ לאכי
 איקבע אי דאיתחזק היכי שלנו לתירוץ אנו צריכיןאלא

 האמת ולפי לחומיא ראזלינן מורה הרמב'ש גטאימורא
 היכי אלא אימור למפק מכנה מפק בין חילוק שוםאין

 ראז5יגן הוא אימורא איקבע אי אימוראדאיתחזק
 אי איתחזיק הוי רלא והיכי התורה מן אףלחומרא
 מפק רהוי אף לקולא אזלינן בתדווייהו אימוראאיקבע
 לפרש לי נראה כן 5קולא אזלינן מקום מכלמכנה
 הנ"ל. הגה"הרברי

 דרישא הקרא כן 5פרש גדול דוחק לענ"דאבל
 מיירי אי מאכל עץ שהוא אומר אחר בעד מיידייקרא
 בשבת אי אחד בער מיירי לא דקרא ומיפאבשבת
 רישא מיירי אי כתיבי מתמא פסוקים תדווייהודהא
 נמי רקרא מיפא בודאי בשבת אי אחד בעדרקרא.
 ולכן ביניהם לחלק ליה ומנא גוונא האי בכימיידי
 ופיפא במשיטות הנ"ל הפמוקים לפרש לע"ר לינראה
 להכי אימורא איקבע אי באתחזיק מיירי בוראירקרא
 התווה על המפוהנו משום התורה מן אמוד במפקגם

 הוא מאכ5 עץ לא כי תדע אשר עץ רק דקראמפרש
 שהוא עכשיו ותרע מאכל עץ מתחילה שהיה הגםפידש
 האדם שימךיח מדי עושה שאינו באופן מקו5קל איזקן
 אם צ'עו קמא מבבא הוי ומקודו עכ"ל תכרות אותובו

כן
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 כן אם מאכל באילני רקרא מיפא מיירי כרחך עלכן
 בוראי זה ולמי אימורא איקבע אי איתחזיק הויהא

 לא אי העץ מקולקל הוא אם הימב לירע אנוצריכין
 לומר אנו צריכין ולא אותו לכרות אמור במפקובוראי
 הגמ' כפירוש מיירי אלא בשבת אי א' בערדמיירי
 נמי ועיין מאכל עץ זהו עץ רק הנ"ל קמאדבבא

 שם.בפירש"י
 מיירי אי נפשך ממה קושיתינו להקשות ליכאוהא
 רישא גם אימורא איקבע אי באתחזיק רקראמימא
 הכ אפילו ט~א היי בכי שיידי נטי ממתמארקרא
 ומסיפא אותו לכרות מותר מאכל עץ במפקאמר
 אבל אותו לכרות אמור מאכל עץ רמפק משמעדקרא
 ברברי חרש כלל נתן ק"י מימן רעת רהחות ליתאזהו

 כתיב רמי גידל רב כ"מ ממומה הוי ומקורוהרמב"ם
 הוא וראי ממא יאכל לא ממא בכל יגע אשרוהבשר
 בשר, יאכל מהור כל וכתיב יאכל מפק הא יאכלדלא

 אלמא וכו' יאכל לא מפק הא ריאכל הוא וראימהור

 ררברה היכי נמי ומוכח ספק בלשון תורה רברהרלא
 אתרונ לקיחת אי יקח בתולה כמו ועשה בקוםתורה

 במפק ולא בוראי רוקא רמחויב אמרינן מצה אכילתאי

 הלאווין כבכל תעשה ואל בשב תורה ררברה היכיאבל
 וחלב חזיר אמרינן וחלב חזיר כמו תאכלו לא זהאת

 רבר של כללא יאכלו. מפק אבל תאכלו רלא הואוראי
 ולפי ממק בלשון ולא וראי בלשון רק 'ריברהרהתורה

 דכתיב והיכי בממק ולא' תאכלו וראי תאכלו שאניזה
 ולפי תאכלו מפק אבל תאכלו לא וראי הוי תאכלולא
 על שמקשים מה הראשונים הקושיות כל מתרץזה

 יהא מתורץ הראשונים דקושיות נהי ע"שהרמב"ם
 עומדת במקומה קושיתעו אכתי אבל שלובכללא
 אם דוקא משמע תאכל בלשון כתיב דקרארברישא

 לכרות מותר במפק אבל תכדות דלא הוא תאכלבוראי
 הוא מאכל עץ לא כי תרע אשר רוקא כתבולבסוף
 ותירוצו לכרות אמור במפק אבל לכרות רמותרהוא

 מיירי פמוקים תרווייהו רהא ליתא הא רעתייהחות
 בחר אלא האילן השחתת מאימור רהיינו אחדמרבר
 בלשון כתיב ובאירך תעשה ואל שב בלשון משתעיקרא
 מתרי הפמוקים יהא רעת דהחות ולפירושו ועשהקום

 ואל שב רכתיב היבי בין שחילוקאהררי
 יעשה קום רכתיב להיכי מותר ספק אזיתעשה
 והכא לאכול אמור מפק אבל תאכל בוראי רוקאאזי
 קום בלשון ואירך תעשה ואל שב בלשון כתיב קראהר

 אי באיתחזק מיירי רקרא רמיפא נמי ולתרץועשה
 גם ראזלינן מורה הרמב"ם גם ראזי אימוראאיקבע
 כן אם ליתא זהו אבל התורה מן אף לחומראבמפק
 איקבע אי באתחזק מיירי לא רקרא ררישא לןמנא

 להתירוץ צריכין לא הא רעת החות לפירוש ועוראימורא
 אימורא. איקבע אי אימיראימאתחזיק

 הוי רעת החות של רפירושו לע"ר נראהולכן
 אי רהרמב"מ אליבא מעמים לתרווייהורצריכין
 באתחזק וגם מפס בלשון רברה לא מעולםדהתורה

 לחומרא ראזלינן מורה הרמב"ם גם אימורא אקבעאי
 צריך למה שם לו קשה רעת רהחות לרברינווראיה
 הכי בלאו הא בקהל ממזר ממק להתיר בקירושיןהגמ'
 באתחזק רמיירי ותירץ רחמנא שרי המפיקות רכלמותר

 עם ישראל בת בנתערב אימורא איקבע איאימורא
 מעמים לתרוויוהו דצריך בהריא הרי עכ"לממזרת
 איקבע אי ראתחזיק כיון הוי רבר של ומעמוהנ"ל
 אימור וראי מירי מוציא ספק אין אמרינןאימורא

 לא הא' כן אם להכי אראתן תורה אסרה במפק נםלהכי

סתרי
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 בהיה אבל מאבל עץ המפק תחילה וכורתין מאבל לעץ מתמא רבתיב רקרא ררישא אהררי רקרא ריוקי'מתוי
 איקבע אי באיתחזיק רמיירי היחרך שום לנוואין

 להבי וראי בלשון אלא רברה לא הא והתורהאימורא
 מיפא אבל לכרותו מותר לא אי מאבל עץ מפק הויאי
 אי באתחזק רוקא רמיירי ברבר היחריך רישיקרא
 בבא כרפירש"י מאבל בעץ מיירי רהא אימוראאיקבע
 ומרכתיב מאכל לא הוא אשר רק כתיב מרלא צ"אקמא
 רנתקלקל אלא מאבל בעץ רמיירי בוראי משמע עץרק
 מיירי הא בן אם הנ"ל המפירנא ברפירש הזקיןאי

 אמור במפק בוראי בן אם אימורא איקבע איבאיתחזיק
 מתורצים יהא בוראי הנ"5 מעמים ומתרווייהובהנ"5
 הנ"ל. להרמב'ש המפרשים שמקשים מה הקושיותכל

 ובאמת ביה לעיין ירי תחת אינו חכמה מעיןהם'
 עץ רק התורה בתבה למה שלו הקושיא להבין זכיתי5א
 משמע תברות אותו הוא מאבל עץ לא כי תדעאשר
 מותר הכי בלא להרמב"ם הא לברותו מותר מפקאבל
 המפיקות רכל 5ברותו מותר נמי מאכל עץ מפקאפילו
 צ"א דף קמא בבבא הלא אנן וניחזי שריא התורהמן

 מאבל עץ לא כי מאבל אילן זה תרע אשר עץ רקאמרינן
 תלמור מה רבד בל לרבות שמופינו מאחר מ'רק אילןזה

 לעץ מרק אילן להקרים אלא הוא מאכל עץ לא כילומר
 מובח הרי רק לומר תלמור ברמים מעולה יבולמאב5
 לבורתן האילנות בל מותרים האמת לפי רילןמגמ'
 איזה מהקרמה רק מיירי והקרא מאכל אילניאפילו
 שני לפנינו דיש לאשמועינן לן ואתי לכרות קורםמהן

 הוא מהם יאחר מאכל אילן הוא מהן ואחראילנות
 האי5ן כך ואחר מרק האילן מתחילה יכרות מרקאילן
 האילן ר5פעמימ 5אשמועינן 5ן אתי והררמאכל
 מעולה היה באם יהיינו מרק לאילן לכרות קורםמאבל
 משויה יותר לבנין לקורות רהיינו סרק האילןברמים
 כיון אותו לברות קורם מאבל האילן אזי הפירותשל
 של משויה יותר הוי קורות ש5 רשויה רואיןשאנו
 עץ לא כי תרע אשר עץ יק הקרא כתב ו5כןהפירות
 הוא אשר לעץ אפי5ו לברותו בוראי קורם הואמאכל
 לברותו קורם בוראי מאכל עץ ומפק מאכל עץמפק

 לשאר תחילה אותו כורתין בוראי מרק אילן מהןאחר
 תשחית בל ראימור רחזינן הוי רבר של ומעמואילנות
 תורה אמרה רלא משום שבתורה אימורים משארשאני
 מעולה היה אם בגמ' בראיתא השחתה ררהאלא

 שריא התורה השחתה ררך הוי רלא כ5 ולבן מותרברמים
 שם שחי' מה ב'ש מימן יריריה בית בם' עורועיין

 העצים רצרוכים עיר ע5 מצור לעשות ולבןבעהש"י
 תשחית מבל האימור וליתא לכריתן מותרין בוראיהנ"5
 החבמה רהמעיין הקושיא ליתא מעיקרא זה ולפיהנ,'ל
 מאבל עץ לא בי בוראי תרע אהשר עץ רק בתיברלהבי
 קרא לן ראתי לא תברות לא ספק אבל תכרותהוא

 אתה רצריך ביון 5כרות ברבר אימורלאשמועינן
 לן אתי יהקרא אלא ברבר אימור שים אין העירלמצור

 אילן אחר 5בהות אילנות שני לפנינו בישלאעומועינן
 לאילן קורם סרק האילן בורתין מאכל אילן ואחרמרק
 מרק אילן רהוא בוראי תדע אם רק אמר להכימאבל

 פירות עושה ואינו עכשיו ונתקלקל מאכל אילן רהיהאי
 נמי רמפק הגם מאכל עץ למפק אף לברותו קורםהוא
 אילנות שני לפנינו יש באם מקום מבל התורה מןמותר
 הוא מהן ואחר מרק אילן בוראי הוי מהן ואחרלברותן
 האילן לכרות דצריבין אמרינן בוראי מאבל עץמפק
 זה ולפי וראי מירי מוציא מפק ראין משום קורםמרק
 חבמה. מעין של הקושיא ליתא מעיקראהא

 הנ"ל אריה רמרכבת רקושיתו למימר מצינו זהו5פי
 תאבל ממנו אמר מתחילה עצמו רברי את מותררהפמוק
 אובל אם מפק הא תברות %א הוא תאבל בוראימשמע
 מאבל עץ לא כי תרע אשר עץ רק אמר ולבמוףתברות
 אבל ל כהנן תכרות לא מפק אבל משמע רתברותהוא

 מענין רק מיירי רהקרא הנ"5 קמא רבבא הגמ'לפירוש
 בויראי הוי אחר אילנות שני לפניך ביש רהיינוהקרמה
 יברית בוראי מאב5 אילן מפק הוי ואהר מאכ5אילן
 אילן היראי יכרית כך ואחר תחילה מאכל אילןהמפק
 לן אתי הבי ובתר מאכל האילן במפק רי לא אםמאבל

 בוראי הוי אחר אילנות שני לפנינו יש אםלאשמועינן
אילן
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 לאילן יכרית אזי מאכל אילן ספק הוי ואחר סרקאילן
 שלו הקושיא זה ולפי מאכל אילן לספק קודםמרק

 לסכנה איסור בין לחלק אנו צריכין ולא ליתאמעיקרא
 רמותר. להרמב"ם ליה סבירא נמי סכנה בספק אףאלא

 לכרות לאסוד קרא לן אתי לא לפירושינו זהולפי
 איסור שום אין לכך אתה דצריך כיון העיר למצורעצים
 יכרות עץ איזה מהקדמה רק מיירי והקרא תשחיתבל

 דאילן לאשמועינן לן אתי קראי ומתרווייהותחילה
 לודאי קודם מאכל עץ וספק מאכל עץ לספס קודםסרק
 המנין הביא השם מצות בם' דאיתי אבל מאכלעץ

 עשה מצות כתב 5"ג ובמצוה דהרמב"ן עשההמצות
 המצור ימי כל שבגבולה מאילנות לאכול עיר עלכשנצור
 במצור מאכל אילן והמשחית תאכל ממנו כישנאמר
 אבל תקכ"ט מסימן ל"ת על ועבר עשה מצותבימל

 שלא הנצורה העיר לאנשי להצר כדי האילנותלהשחית
 לא הרי עכ"ל, בזה יש מצוה ואפילו מותר מהם.יחיו
 ממנין והוי כאן יש גמור איסור אלא מהקדמהמיירי
 דמסיק הא אלא מאכל אילן בכרותות מצותתדי"ג
 הנצורה העיר לאנשי להצר כדי האילנות להשחיתלבסוף
 מהקדמה רק הכתוב מיירי זה ולפי מותר מהם יחיושלא
 כמו רק בודאי הוי אותו לכרות קורם אילןאיזה

 לאשמועינן לן אתי רקרא לעולם זה ולפי לעי5דפירשנו
 איסור שום אין לכרותן העיר למצור אתה דצריךכיון
 פליג הרמב"ם באמת אבל קעביד מצוה ואדרבאבדבר
 שהזהירנו כתב נ"ז בל"ת שלו המצות במניןעליו

 לאנשיה להצר כדי עיר על כשנצור האילנותמהשחית
 ואזהרתה עצה את תשחית בלא ועבר לבםולהכאיב
 הרי ע"ש תכרות לא ואותו תאכל ממנו כימהכא
 חידוש דבר לאשמועינן קרא לן אתי הרמב"םלשימת
 איסור איכא נמי העיר במצור ראף אלא כהרמב"ןרלא
 עץ זה בר"ה פירש דש"י אבל עצה את תשחיתבל

 קרוב יורע אינך אם תדע אשר עץ רק קאמר והכימאכל
 סבירא הרי מאכל של הוא ואפילו קחנו הוא אלאלמצור
 ו' פרק משנה ב5חם עיין הרמב"ן כשימת נמילרש"י
 די5ן גמ' מ.פרשי והרמב"ן ורש"י ופירש ה"טמלכים

 אב5 לכרות יקדים אילן איזה מהקרמה רקדמיירי
 בדבר איסור יש נמי העיר דבמצור פירשהרמב"ם

 תשחית-בל
 הוי התום' דדעת משמע שם יהושע הפנימדברי
 רכתבו מאי לפי וכו, בעצמו החובל בד"ה דכתבכרש"י
 בגדים במקרע דתנאים פלוגתא דעיקר בסמוךהתום'
 דכתיב הגם תשחית דבל קרא זה ולפי בלצורךדוקא
 לעשית ריכול והיינו לצורך בשלא מיירי מצורגבי

 רשרי נמי הכי אין לצודך אבל סרק באילניהמצור
 כרש."י נמי להו סבירא דתום' בהדיא מפרש הריעכ"ל
 בעצמו החובל בד"ה לתום' קשה מאי לי קשה אבלהנ"ל
 פמור וא. שייך חיוב מאי תימא פמור רשאי שאינוהגם

 שאינו הגם נמיעותיו הקוצץ כרחך על קאמדממלקות
 משום חייב רהא ממלקות פמור היינו לאו פמודרשאי
 תכרות לא מאוהו הוי ואזהרתיה טובות אילנותקוצץ
 הכא שייך פטור מאי זה ולפי כ"ב דף במכותעיין
 מ"ו בסימן שם הרא"ש דכתב מאי לפי אבלעכ"ל
 לקוצצו דמותר נראה אילן של למקומו בצריך וכןבסופו
 באחר זה ממעם התיר ו' ס"ק קמ"1 סימן ביו"דוהמ"ז
 שיש הגם האילנות לקוצץ אילנות עם קרקע לושהיה
 ולפי עכ"ל עליה דירה בית לבטת כדי עליהםפירות
 פמור אלא כתום' דלא לפרש מצינו לעולם האזה

 וצריכין מזהירין א"כ אלא עונשין דאין משוםממלקות
 הויא נמיעותיו בקוצץ לעולם זה ולפי למלקותהתראה

 דצריך משום רקוצץ הא לומר דיכול ספק התראתרק
 הגמ' אמר ושפיר בית עליה לבנות אילן שללמקומו
 צריך באינו פירש רשאי שאינו הגם נטיעותיוהקוצץ
 ממלקות פמור לעולם מקום מכל אילן שללמקומו
 אב5 ליתא הא התום' וקושיות ספק התראת רהויממעם
 בכתובות דתום' משום לתום' קשה ושפיר ליתאזהו
 התראת רהויא ליה תיפוק תאמר וכו'ואם ניתרי ד"ה5"ג
 לומר ויש שקר מעידין אם יודעין אנו ראיןספק

 ראף תותיר אל כגון אלא הויא לא ספקרהתראת
 ביום שהות יש עדין שסבר ספק הויא עצמו5מותרה
 ו5פי עכ"ל שקר ששעידין יורעין המותרין הכאאבל

זה
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 נמיעותיו רבקוצץ הנ"ל סמא בבא 5תום' סשה שפירזה
 טפק התראת הויא לא אי5ן ש5 5מקומו צריךבאינו
 ואמר אותו ריתרו בעת מפק התראת הויא 5רירןאלא

 הא כן אם נית ע5יה לבנות אילן של למקומושצריך
 פמר אמאי קשה כן אם 5מותרה וראי התראתהויא

ממ5קות.
 5הו מבירא רתום' לומר מצינו 5עו5םולע"ר
 העיר במצור אף הוי תשחית ב5 ראימורכהרמב"ם

 מאכ5 עץ רהוי כיון אילן לכרות אמור נמי 5צורךואף
 בגרים במקרע בממוך התום' רפירשו והא כרש"יורלא

 תשחית ב5 מיירי כרחך על 5צורך הוי רתנאיםרפ5וגתא
 אב5 הנ"5 יהושע הפני כרפירש כהנ"5 5צורךבשלא
 הנ"5 תום' ע5 15 קשה מוב יום רתום' משום 5יתאזהו
 תשחית ב5 רהאימור רחייב נמיעותיו בקוצץ 5הומנא
 5ן מנא העיר במצור ש5א אבל העיר במצוררוקא
 5מה תכרות 5א כן אם ותירץ תשחית ב5 משוםרחייב
 תכרות %א העיר מצור ע5 קאי תשחית ב5 כרחך ועללי

 ו5פי עכ"5 5כרות ראמור העיר במצור ש5א אףמיירי
 5צורך בש5א א5א עבר 5א תכרות 5א 5או ע5 נהיזה
 5ומר 15 ומנא אמור נמי לצורך אף תשחית בלאב5
 להו רמבירא 5היות יכול הלא כרש"י 15 מבירארתום'

 כהרמב"ם.נמי
 הנ"5 רברים משיב בם' ראיתי 5הכיאראתן
 תשחית ב5 אימור איכא נמי בחרוב אי א' 5רברממפקא

 חרב בישעיה רכתיב משום מאכל 5עץ נמי נחשבאי
 הוי לא הא זה ולפי תאכ5ו חרובים וררשינןתאכלו
 רלמא אי תשחית ב5 איסור ו5יכא מאכל אי5ןשום
 תשחית ב5 ואיכא פירות רעושין אי5נות שאר בכ55הוי
 ובאילן ה' משנה א' פרס מפיאה רברימ המשיביפשמ
 כ5 ולחרובים ר' משנה ב' בפרק וכן ובחרוביםאוג

 נוהגין היו 5ארץ בחוץ א4 ומשמע וכו זה את זההרואה
 5א תאכ5ו חרובים היינו תאכ5ו חדב רררשינן והאכן

 ממהרין ואינן אכי5תן שקשה רק אכילה בני ראינןמוכח
 מאכלים שאר כררך הוא מאכל מקום מכל אב5להתעכל

 פירש עכ"5 הוא מאכ5 אילן 5או שזה נימא תיתיומהיכי
 כלל איתא ר' משנה א' פרס בפיאה משום5פירושו
 בפיאה חייב וכו' ונשמר אוכ5 שהוא כ5 בפיאהאמרו

 מאכל אי5ן כרחך על בפיאה חייבין חרוביםומרכתיב
 משום לע"ר נראה אב5 תשחית. בל ע5 עבר ובוראי'הוא
 עוברים אינם חרוב אילן רעל לומר רמצינו איריא 5אהא
 ררבנן אימור יש אם 5ן ממפקא הוי ראי תשחיתבל
 הא באמת אב5 מפיאה ראיה שפיר הוי אזי 5אאי

 על עבר אי 5א אי ראורייתא אימור יש אם 5ןמטפקא
 שום אין הא כן אם התורה מן אמור יהא תשחיתבל

 בתום' נ"ו בפמחים תם ררבינו משום מפיאהראיה
 א5א בפיאה מחייב 5א מראור(יתא כתב אמרו ב55ר"ה
 תסנתא ואחריני בקרא בהריא רכתיבי ושרה וכרםזית

 חייבים אינם חרובין כן אם ע'קש וכו' נינהוררבנן
 אימור יש אם 5יה ממפקא להכי מררבנן אם כיבפיאה
 עבר ו5א חשוב עץ הוי רלא משום ע5יו תשחיתב5
 ראיה להביא רוצה היה ואי5ו ע5יו עבר אי תשחית בלעל
 מברכות ראיה 5הביא מפי 15 היה מאכ5 עץ רהוירס
 בני חנינא בשבי5 ניזון כו5ו העו5ם כ5 ראמרינן,"ז

 שבת 5ערב שבת מערב חרובין קב 15 רי בניוחנינא
 אלא אכילה רבר הוי ממתמא זאת חנינא ר'ומראכ5

 על ליה ממפקא אלא אכי5ה רבר הוי חרוביםנודאי
 רחזינן 5א אי חרובין ע5 נם חל אי תשחית ב5אימור
 לקוץ מותר אזי מ5פירות יותר 5קורות ברמיםרמעו5ה
 מותר חשוב רבר הוי ר5א כיון 5ן ממפקא 5הכיאותו
 אי 5קורות ברמים מעו5ה אי 5ן במטפקא אף5קוץ
 5קוץ. רמותר הוא ברמים במעו5ה רוקאר5מא

 בחרובים רגם ברורה ראיה 5הביא לי נראהאבל
 ד' פרס בשביעית ראיתא מהא תשחית ב5 ע5עוברים
 ופירש בשביעית האי5ן סוצצין אין מאימתי י'משנה
 יסצץ 5עיר הממוך אילן 5ן רקיימא צרק מלכי בןמהר"י
 יקצץ 5עיר הממוך אילן בימצא שביעית בשנתועתה
 אב5 5פרי האילן ירר שלא ער אמ1רים דבריםבמה

.
 קוצצין אין ומאימתי קוצצין אין 5פרי האילן משירר

האילן
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 החדובין אומדים הלל בית וכו' בשביעיתהאילן

 וומה והחוט שלהן החוט משיוציא פירשמשישלשלו
 חרוב ונעשה החוט אותו מתעבה בך ואחרלשלשלת

 לאכלה הוי הא שביעית האיסור אנן וניחזי ע"שוכו'
 בר דהוי אי חזינן הרי נ"ב פם"ים עיין להפסדולא

 אבל משמע לעיר הסמוך אילן דפירש ועודאכילה
 בהדיא איתא וכן תשחית בל איסור איכא הכיבלאו
 מפני דהאי ח' הלכה מלבים הלכות ו' מרק משנהבכסף
 ב"ה בתרא בבא דמקורו קוצץ אחרים לשדותשמזיק
 ושקמה ובחרוב אמה כ"ה הבור מן האילןמרחיקין
 הרי דמים ונותן קוצץ קדמה הבוד אם אמהחמישים
 דהא דוקא סרק באילני לאוקמי וליבא קוצץדקתני
 פירש הרי נינהו סרק אילני לאו קתני ושיקמהחרוב
 עליהם ועוברים מאכל אילני הוי ושקמה דחרובבהדיא
 דיליף משנה להכסף קשיא לא והא ע"ש. תשחיתבל
 אחרים לאילנות דמזיק משום 'דקוצץ בגמ' דאיתאמהא
 לקמן משנה הכסף פירש הא מהתם היא ראיהאיזה
 ומפרש שהזקין כגון מאכל אילן זה תדע אשד עץרק

 ועתה מאכל עץ מתחילה שהיה שידעת אילןרבינו
 ע"ש. תכרות אותו מועט דבד אלא עושה ואינוהזקין
 קוצץ מדאמרינן משנה להבמף היא ראיה מאי זהולפי
 בעלמא דילמא קוצץ המזיק דדבד חזינן הרי דמיםונותן
 מיירי והתמ לקצץ אמור נמי לאחרים דמזיקאף

 שרי להכי מועט פירות ונושאים שהזקינובחרובים

 לאוקמי דליבא כמשנה הכסף דאמר ומאי אותןלקצוץ
 נינהו סרק אילני דלאו קתני ושקמה דחרוב סרקבאילני
 זהו אבל שהוקינו ושקמה בחרוב מיירי דילמאע"ש
 החרובין בכל ומיירי קתני סתמא המשנה דהאליתא
 מועט פירות הנושאים לבין הרבה פירות הנושאיםבין

 הוי ושפיר דמים ונותן קוצץ מזיק אם אמרינןלעולם
 הנ"ל. משנה הכסףדברי

 חילוק שום דאין הנ"ל מדבדינו לנוהיוצא

 סכנה לספק איסור ספק ביןלהרמב"מ
 ;ובתדווייה~

 איסורא דאיתחזיק היכי אלא לקולא התורה מןאזל,נן

 אף דאזלינן מודה הרמב"ם גם אזי איסורא איקבעאי

 דלא דעת בהחות הוי העיקר ונמי לחומרה התורהמן

 היבי רק ספק בלשון ולא ודאי בלשון רק התודהדברה
 נמי ספק בלשון גם אזי איסורא איקבע אידאיתחזיק
 משומ תורה דברה בספק גם ואמרינן לחומראאזלינן

 נוהג תשחית בל ואיסור ודאי מידי מוציא ספקדאין

 לשיטת ולכן חשוב אילן הוי דלא אלא בחרוביןאף

 ולבן בהקדמה אלא מיירי לא דהקדא והרמב"ןרש"י

 אילן הוי אחד פידות דעושימ אילנות שני לנוביש

 לאילן לקוץ וצריכין פירות מיני משאר הוי ואחדחרוב

 תפארת בם' עוד ועיין תחילה חרוב לאילן קוצציןאחד

 בעה"י שם שחי' מה ג' דף הוריות מם'שאול

 ש~חעט ידידיה שאול עה"חובאתי
 שיקאגש. פה"קהחונה
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 כ"במימן
 דרך דוקא נימא טי אשה על גבר כלי יהיה לא כ"ב בדברים תורה דאמרה הא לחקוייש

 בזאת דלטא או גשטים אי והצינה החפה טפני שרי בלהגן אבל דאמר הוא וקישוטעידוי

 פרצופים ללבוש דנהגו פורים בשמחת לן ממפקא אכתי דאמור לומר תטצא ואם אמורנמי
 נטי מצוה לשם אף דלמא אי בדבר אימור יהא לא גבר כלי ואשה אשה שמלת לובשוגבר
 טמפקא אכרני גוונא כהאי ללבוש אמור לעולם לוטר תמצא ואם גוונא כהאי ללבושאמור

 אבל לאיש ומאשה לאשה מאיש הבגדים כל בלבישת דוקא הוי דהאימור נימא טילן

 לאשה מאיש אחד בגד בלבישת אף דלמא אי שרי איפכא אי לאשה מאיש אחד בנדבלבישת

 אמור. נמי איפכאאי

תשובה
 יו"ר להט"ז ררבוותא בפלוגתא הליא ראשונהספיקא
 בלהגן אב5 ראמור הוא וקישומ בעירוי רוקא קפ"בסימן

 הב"ח אבל מהאשה בגר 5לבוש מותר והגשמיםמהצינה
 עיין ע"ש וכו' ברכה עליו תבוא והשומע בזה אףאומר
 כתב לבינה עצי הם' אבל הק' 5רבריו הביא היטבבאר

 חמי ומורי במ"ז ראיתא הא ומפרש כהש"ך הוירהעיקר
 שמחת מפני לומר רצה זה את לאמור ריש כתבז"5
 מפני בלהגון אבל וכלה חתן שמחת כמו אומרפורים
 אלא ז' בם"ק הש"ך כרכתב הב"ח גם מתירהצינה
 אשה ע5 גבר כלי 55בוש התיר רהרמ"א פוריםבשמחת

 משום ראף הב"ח שריואתי מצוה רמשום איפכאוכן
 גשמים מפני רשרי הוא בלהנן ורוקא אמור נמימצוה

 הב"ח בשם המ"ז רכתב הא זה ו5פי ע"שוכרומת
 רשרי הב"ח בשם ז' בם"ק הש'ך רכתב והאראמור
 ברבר מיירי רהט"ז א5א אהררי תרווייהו פ5יגי5א

 איפכא אי אשה ע5 גבר כלי ללבוש ראסור הוא'מצוה
 רשרי הוא צנה אי חמה מפני בלהגן מייריוהש"ך
 אשה 5התרמות ראסור הוא וקישוט נוי משופויוקא

 העיקר אם 5ירע אנו צריכין ועכשיו איפכא אי5איש
 הימב כבאר הוי רהעיקר אי שרי רלהגן כהמ"זהוי

 אימור איכא נמי והצנה החמה מפני בלהגן אףראמיר
 כהב"ה הוי העיקר רלמא אי איפכא אי לאיש אשה5בוש
 אי אשה על גבר כלי 5לבוש אמור בלשמחהדהיינו
 לכו5י שרי יהא וחמה צנה מפני בלהגן אבלאי(בא
עלמא.

 אי כהמ"ז הוי העיקר אי רילן מפיקא שנבארוקורם
 רממנו הגמ' לבאר אנו צריכין כהב"ח איכהש"ך
 ע5 גבר כלי יהיה 5א איתא נ"מ בנזיר מקורםהוצאו
 אשה שמלת איש י5בש ש%5 אם 5ומר תלמור מהאשה

 תועבה כאן ואין היא תועבה נאמר כבר הרי איפכאאי
 הנשים בין ויושב אשה שמלת איש י5בש שלאאלא
 אומר יעקב בן אליעזר ר' האנשים בין ותשב איפכאאי

 לומר ת5מור למ5חמה זיין בכלי האשה תצא שלאמניין
 אשה שמלת גבר ילבש ו5א אשה ע5 גבר כלי יהיה5א
 לבאר אנו צריכין זה ולפי אשה בתקוני איש יתקןשלא

 חייא ר' הנה 5א אי קמא התנא ע5 פליג א5יעזר ר':אי
נר
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 הערוה ובית השחי בית המעביר יוחנן ר' אמר אבאבר
 העברת מיתיבי אשה שמלת גבר ילבש לא משוםלוקה
 דתניא תנא האי כי דאמר הוא מררבנן הוישיער
 שמלת גבר י5בש 5א משום התורה מן רעוברבהריא
 קמא דתנא דפלוגתא דתניא הלהך לי מיבעיא ביהרריש מאי אשה שמלת גבר ילבש לא האי קמא ותנאאשה
 קטא ללישנא הגמ' קאמר ולעיל יעקב בן א5יעזרור'
 היוצא מררבנן' לוקה הערוה בית שער דהעברת יוחנןרר'
 לכולי יוחנן ר' מביר קמא ללישנא הנ"ל מרברינולנו

 הליא כןרא וללישנא מררבנן רק האימור הויעלמא
 טיירבנן רק האימור הוי תנא לחר רתנאיםבפלוגתא
 מימן יו"ד בטור יום4 הבית אמור התורה מן הויולאירך
 במוף אהדדי דמתרי הרמב"ם וברי על מקשהקפ"ב
 כגון האיש ערי אשה תערה לא כתב ע"זהלכות
 וכיוצא שריון תלבש או כבע או מצנפת בראשהשתשים

 אשה ערי איש יעדה ולא כאיש ראשה שתגלח אובה
 לובשין שאין במקום וכו צבעונים בגדי שילבשכגון
 ערי שעדה איש המדינה כמנהג הכל נשים אלאהכלים
 שער דהעברת כתב לכן וקורם לוקין איפכא וכןהאשה
 שטרא מזכה הרי מדרבנן אמור העיוה ובית השחיבית
 יוחנן לר' לישנא לחד הנ"ל בנזיר רהגמ' תרילבי

 מררבנן לוקין הערוה ובית השחי בית שערהעכרת
 בן אליעזר כר' לו דמבירא הגמ' מסיק בתראול5שנא
 והרמב"ם והדא"ש הרי''4 התורה מן דלוקיןיעמב
 זה ולפי מרדבנן אם כי אמור דאינו קמא כלשנאפמקו
 לישנא דרק יעקב בן אליעזר כר' הלכה דאיןנראה
 שלא קמא כתנא קרא ודדשינן כוותיה לו מביראבתרא
 הכי בלאו יעקב בן אליעזר כר' דאי הנשים ביןיושב
 דברי יהא כן אם הנשים בין יושב אינו אפילואמור

 העברת פמק ונם ד5וקה דפמק אי אהרדי מתריארמב"ם
 דוקא ותירץ יוחנן דר' קמא כלישנא מדרבנן אמור'שער
 אף זין דכלי דומיא איש כלי שלבשה לכל הניכרבדבר
 ובהא תודה אמרה נמי אשה כ5י לבשה היא בגריהנכ5
 דק דהוי להו דמבירא ורבנן יעקב בן אליעזר ד'פליגי

 בית שער העברת אבל תועבה לירי אתי דלאמדרבנן
 אמור א5יעזר לר' אף 5כל ניכר שאינו והערוה.השחי
 ברבר אבל תועיבה לירי אתי לא וראי דבהא מדרבנןרק

 ראתי משום התורה מן אמור אליעזר לר' לכלהניכר
 יעקב בן אליעזר כר' הרמב"ם פמק להבי תועיבהלירי
 בברייתא אף ונקי קב יעקב בן אליעזר ר' רמשנתמשום
 לוקין נמי כאיש ראשה האשה בגילחה נמי הכיואין
 דהממ"ג הביא ולבמוף לכל הניכר דבר רהוי התורהמן

 לוקין הערוה ובית השחי בית שער העברת לומבירא
 אתי אלא פליג לא אליעזר רר' נמי ומפרש התורהימן

 עכ"ל הק' בדבריו שם הגיה ולכן רבריהם על5אומופי
 אחד בגד לבישת בין חילוק דאין הק' מדבריו לנוהיוצא
 והחילוק איפכא אי איש של הבגדים כל לבישתלבין
 לדבר התורה מן דאמור הוא לכל הניכר דבר כיון רקהוי

 אשמועינן ועוד מררבנן רק אמור לכל ניכרדאינו
 אי קמא תנא על פליג אליעזר ר' אי הפוטקיםדפליגי.
 קמא, תנא דברי על לאומופי רק אתי לארלמא
 וקישוט 5נוי אפילו אימור 'ראין פירש הב"חאבל
 מפני 5הנון אבל אגפכא אי לאשה איש להתרמותאלא
 בנוי דוקא להתרמות ואף מותר וכרומה והצינה.החמה
 הממ"ג דברי ותיקן מותר הכי ובלאו דאמור הואוקישוט
 מרבריו והיוצא קמא לתנא מודת נמי אליעזר רר'בהכי
 אימור שום אין הנשים בין לילך ולא לחוד בלבישההק'
 שחוק ררך אפי5ו ללבוש 15 מבירא היראימ אבלכלל

 רוקא 5רבריו נמי ופירש אמור נמי וחתונהועראי
 דפמק תירץ יומף הבית וקושיות דאמור הוא5התדטות
 לדברי ימפרש מדרבנן רק דאמר קמא כלישנאהרמב"ם

 רוקא אשה בתיקוני יתקן דלא דאמד הא אליעזרר'
 דמיאום דברים דהוי שער להמיר אבל וקישוטבנוי
 וקושיות כתרווייהו פמק להכי שרי בעלמא צערא רקוהוי
 ראמור יומף כבית ו5א בתרא ללישנא רק הויהגמ'
 הוי הגמ' דקושיות נמי ומפרש מלבוש שוםללבוש

 למתיראים כדפירשנו א5א וליתא לישנא5תרווייוע
 להתנכר אשה בנדי 5לבוש טפורים ההיתר נמתורהנש'5

בהן
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 פורים שמחת מצות משום היתר מצא מינץ והר"ינהן
 רשרי בהן להצטעי שלא כרי שער 5העברת ורמישרי
 מצוה רהוי בחתונה ראף ראמור מוכח להיראיםאבל

 אימור ע5 יעברו ד5א אפשר אי רהא אמוררבהאפילוהכי
 הבית דתירץ הא כתב עור שמחות מיני שאר יעשוולכן
 מהתורה אמור הניכר רבר בין וחי5ק להרמב"םיומף

 לו מניין ע5יו והשיג מדרבנן רק אמור ניכרובשאינו
 עכ"5. בזה חילוק שום בגמ' נזכר שלא מה זהחילוק
 ראינו 5א באמת זה לו מניין יומף 5הבית רהשיגהא
 בפרק עצמו מרמב"ם, להשיג יש מפי ראיה שום הוי5א
 מהשחורות לבנות שערות המ5קמ י' ה5כה מע"וי"פ

 אשה ערי משום 5וקה חחת בשערה מזקנו אוטראשו
 לוקה אחת שערה משיצבע בלבן שחור שערה בצבעוכן

 מאי ועוד אמור אלא אמרו ולא עליו השיגוהראב"ר
 עכ"ל כל5 מילתא מינכרה לא והא הכא איכא אשהעדי

 להרמב"ם משמע מילתא מינכרה דלא עליוומרהשיג
 אכתי זה ולפי עליו לוקין נמי מילתא מינכרה רלאאף

 הא ותירוצו עומדת במקומה יומף הבית ש5קושיתו
 הא מילתא מינכרה בלא ראף הרמב"ם 5שימתליתא
 רעת שם פירש משנה הכמף באמת ע5יו לוקיןנמי

 מילתא מינכרה נמי שערה בחדא אפילו הויהרמב"ם
 הרמב"ם פליגי ייהא כן 5ומר רוחק זהו אבלעכ"5
 הוי אי אחד שער העברת אם במציאות הראב"דעם

 5א. אי מילתאמינכרה
 יומף הבית קושיות שנתרץ מקודם לע"ר נראה5כן

 דבמם' הנ"5 הט/'ז לשימת ראיה להביאלהימב"ם
 ימי ז' משה שימש במה איתא ל"ד ובע"ז י'אתענית

 וכו' כהונה בגרי כתיב רבאהרן ופירש"יהמי5ואים
 מצינו 5א כהונה ובגרי הוא הכתוב גזירת רמשהועבורה

 בהן שיוצא רחו5 בבגריו עובר היה 5א ומסתמא'בו
 וכו' ממנחת חוץ ר"מ 5"1 קירושין ותום' עכ"5,לשוק
 שהן בנש~ם פסול הני יכל 5יה תיפוק תאמרואם

 בבנרי נצטוו ש5א כיון נמי אי וכו' בנריםמחוסרי
 פאי זה ו5פי עכ"5, בגרים מחוסרי הוו 5אגהונה

יריריהנ'ב
 משה נצמוה שלא כיון משה שימש במה להגמ'ממפקא
 משה אבל אהרן את והלבשתה דכתיב כהונה בגדי5לבוש
 בגרים מחומר הוי 5א הא נצמוה שלא וכיון נצמוהלא
 בפשוטו פירש"י לא למה לי קשה להגמ'ותו ממפקאומאי

 בטנהדרין 5א אי בגדים מחומר הוי אי להודממפקא
 והיו עליהן כהונתן אין עליהן בגריהן אין איתאפ"ג
 בתום' ועיין מיתה חייב ששימש זר מר ואמרזרים
 אפילו חזינן הרי ע'ש, וכו' בגדיהן אין ד"ה י"וזבחים
 שימש בודאי כן אם זרים הוו כהונה בגדי בלאכהנים
 רוקא היא הכתוב גזירת ר5מא או כהונה בבגדימשה
 לא משה רגבי כהונה בגדי ל5בוש צריכין ובניואהין
 עבודה רעשה הגם כהונה בגרי 5לבוש מקום בשוםהזכיר
 כהונה הבגדי נתקרשו 5א רהא ועוד המי5ואיםבימי
 רפירש פירש"י דעל כפשומו הוי שלו ובעיאעריין

 בהן שיוצא חול בבגרי רעובר כשר הדבר איןמפתמא
 ואדרבא זאת לפרש לרש"י לו מנא לי קשה עכ"ל,לשוק

 מיעוטא בלא משמע נשים למעומי סראמדאיצמריך
 שיוצאו שעליהם בבגדים לשמש כשרים נמי נשיםהוי
 ול"כא לשוק שיוצאים בנדים על 5ן איכפית ולא5שוק
 ולבשו בעברו רמיירי שבתום' הראשון כתירץ לתרץנמי

 שיוצאים בגדים ע5 לן איכטית ולעולם כהונתהבגדי
 דאיר התום' תירוץ 5הבין זכיתי לא ובאמת לשוקבהן
 ע' גבר כלי יהיה לא ע5 יעברו הלא זאת 5ומרמצינו
 התייוץ תליא יהא ועור ה' פמוק כ"ב דבריםאשה

 5א רחמנא דאמר מילתא כ5 אמרינן איבפלוגתא
 לפרט 5יה הוי טפי לא אי מה.י אי עביד איתעבוד
 ;ייטיא רחדא לומר טצינו רזהי א5א כהנ"לכפשומו
 רמטפקא רש"י פירש 5א ו5הכ' בחברתא מתירצתיהא
 זה לו ממפקא לרש"י משום בגרים מחומר עלליה
 אפילי ו5דידהו תום' ש5 סמא כתייז הוי רעיקר איגופו
 היי העיק* ר5מא אי בגרים מחוסר הוי נמי נצטוה5א

 לא ו5כן נצטוה לא רמשה כיון תום' ש5 שניכתירוץ

 ברבר ספיקא שום 5יכא כן אם בגרים מחומר אצלוהוי
 היה 5א ממתמא רש"י פ*רש להכי כהשה נשתמשבמה

עובר
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 15 מנא 5ן דקשה והא לשוק בהן שיוצא בבגריועובר
 ולבש בגריו את ופשמ כ"ג מייסא הוי מקורו לע"רזאת
 בהן שבש5 בגדים וכו' הדשן את והוציא אחריםבנרים
 5?י ופירש"י 5רבו בום בהן ימזוג 5א 5רבוקרירה

 בהוצאות כאן אף קרירה בבישול ונתלכלכושנתעשנו
 עכ"5, אחר שירוש בהן לשרש המ5ך כבוד איןהרשן
 בגדיו 5שנות צריך הכהן אהרן 5גבי אפילו חזינןהרי

 משה גבי ליה מטפקא נמי הכא השובים בגריםול5בוש
 שייך ו5א בהן 5התקשמ הכי ב5או ררכם נשיםאב5
 והוי וכו' 5רבו קדידה בהן שבשל בגרים רגמ'מעמא
 נשים. 5מעופר קרא אתי 5הכי רכשראמינא
 הרש"ש הג' עומדת במקומה קושיתינו אכתיאב5
 סטפקא לא למה מקשה י"א בתענית ארי גבורותבשם
 ולמה המילואים ימי ש5 השמיני יום על גם עוקבא5מר
 פשה שימש במה המי5ואים ימי ז' על ר1קאפריך
 בפי, ר"ה ל"ר ע"ז תום' ש5 תירוצם פי עלותירץ
 ע"ה רביט דמשה ק"א בזבחים דאמר 5מאן וקשהוכו'
 שנים ארבעים כהונה בבגדי ונשתמש היה גדולכהן
 שנים מ' כ5 משה שימש במה לשאו5 צריך היה זהולפי
 ד5שון אימדא 15 שאין לבן בח5וק 15מר יכולולא

 ותידצו גדו5 ככהן בגדים בח' משמע גר51הבכהונה
 נתקדשו 5א דעריין 5הו איבעיא דוקא מי5ואים ימירז'
 וכו' בגדיו וע5 אהרן ע5 והזית כרכתיב כהונהבגרי
 נחשב היה העדיין תיוץ מאור5יינש יעקב ר'והרב
 רק 5יה מטפקא 5הכי בבמה כהונה בגדי ואין5במה
 תירוצים תנך כן אם ע"ש, וכו' 5חוד מי5ואים ימיבז'
 ע"ש. השמיני מיום קושיתו ע5 גם 5תרץ אנו יכוליןהא

 ד5א רי5ן 5גמ' לפירש רק שפיר אתי דזה נראהולע"ר
 חשק להנ' אבל 5חוד סי5ואים ימי בז' רק 5הומטפקא
 דכתב הכרך בסוף הנדפם י"א תענית 5מם'שלמה
 פירש העו5ה את. ע5יו ויע5 בפטוק פקודי בפ'ררש"י
 המשכן הקמת ביה רהוי למי5ואים השמיני ביוםאף

 מטפקא ו5א והא ציבור קרבנות והקריב משהשימש

 גיון השסיני דביום משום השמיני יום ע5 לגמ'נמי
 בגרי מעין היה מטתמא ורג5ים ידים קירוש מעוןרהיה
 ידים קידוש מעון היה רלא מי5ואים ימי בז' אבלכהונה
 לאמר בעיני גרו5ה ופ5א עכ"5, 5הו מספקאורג5ים
 ע'יב י"א תענית במם' בהריא פירש רש"י הלאכן

 כהונה בגדי כתיב באהרן ראליו משה שימש במהר"ה
 5בש אהרן עובר משה שהיה בשעה וה5בשתםדכתיב
 ובגרי היא הכתוב גזירת 'רמשה ועבורה כהונהבגרי
 איתא ביאור וביתר ע"ש וכו' בו מצינו לאכהונה
 כהונה בכגרי נשתמש 5א משה פירש"י 5"ד ע"זבמם'
 זר היה והוא אחיך 5אהרן קדש בגרי ועשיתדכתיב
 ע"ש בגרים שום הוזכרו ו5א שימש הדיבור פי ועלאצלן
 משה אמר דדב ק"א מזבחים הוי דרש"י רמקורוולע"ד
 הנמ' ופריך שמים בקרשי וחו5ק היה גדול כהןרבינו
 הנגעים את רואה ואין הוא זר משה הטגירה מיממרים
 דאהרן נגעים מראות שאני יצחק בר נחמן רב אמרוכו'
 ובניו אהרן רכתיב כיון אלמא בפרשה כתוביןובניו
 דכתיב כיון נמי הכא ובניו אהרן רוקא הויפירושו
 טיותר אחיך תיבת אחיך 5אהדן קדש בגריועשית
 5אחיך רק הוי קדש דבגרי 5אשמועינן קדא אתיובודאי
 שימש 5א אג5 גדו5 כהן היה דמשה הגם 5ךולא

 משה היה ימיו דכל לרב אפילו הזינן הרי גרולהבכהונה
 דכתיב משום נגעים מראות חזי 5א מקום מכל גרו5כהן
 הוי 5א לרש"י זה ולפי שנא 5א נמי הכא ובניואהרן
 בגרים בח' משמע גדו5ה בכהונה ר5שון התום'כפירש
 רמשה הנ"5 מע"ז רש"י 5פירש אב5 עכ"5 גדו5גכהן
 וכו' אצ5 זר דהיה טשום כהונה בבגדי נשתמשלא
 מילואים ימי ז' בין חי5וק שום אין ר5פירושוע'קש
 בחלק שימש ולעו5ם גרולה בכהונה רשימש שניםלמ'
 בעי 5פרש לרש"י היה זה ו5פי אומדא בו שאיןעבן

 השני כתידוץ הוי רהעיקד נימא מי כפשומורהגמ'
 מחוטד הוי 5א נצטוה ר5א כיון הנ"5 בקיירושיןמתוס'
 נצמוה שלא אף בגדים מחוטר הוי 5עו5ם ר5מא אובגדים

והעיקר
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 גזירה הוי ומשה תום' של קמא כתירוץ הויוהעיקר
 במה דהגמ' ופירושו בגדים מחוסר יהא' דלאהכתוב
 תום' של קמא כתירוץ הוי העיקר אי הוי משתשמש
 5בן בחלק הגמ' דמסיק והא דהתום' בתדא כתירוץאי

 הוי דהעיקר נימא אי קשה 5כאורא אימרא לושאין
 בגדים מחומר הוי לא נצמוה ד5א כיון בתראכתידוץ
 כיון אימרא לו שאין במעיל הגמ' תירץ למה כןאם
 ישמש שירצה בגד באיזה כן אם בגדים מחוסר הוידלא
 מעמא האי משום נמי הכי אין לומר מצינו דזהואלא

 בהן דיוצא חו'ל של כבגדים שימש לא מהסתמפירש"י
 משום פמול 5א אבל הנ"ל מגמ' הוי ומקורולשוק
 נשים למעמ צדיך 5מה קשה אכתי אבל בגדיםמחוסר
 בגדים מחומרת משום פסולת הכי בלאו האמעבודה
 ו5התקשמ לילך דרכם הכי ב5או ינשים דפירשנווהא
 משום 5*תא זהו אבל הנ"ל דיומא דגמ' מעמא שייךולא

 בלבשו דמיירי הנ"5 דהתום' קמא תירוץ על לןדקשה
 פכולים הם הכי בלאו הלא פמולה מקום ומכלהבגדים
 מצינו דזהו אלא אשה ע5 גבר כלי ילבש לאמשום
 אלא תודה אסרה לא שם דש"י דפידש משום5תרוצי
 לשטש הכא אבל עכ"ל תועיבה לידי המביאלבוש
 נחי זהו אבל הנ"5 להאיסור 5יתא בודאי כהונהבבגדי
 אבל 5חבמים אלא הוי לא הכא פירש"י 5מאן.ליתא
 בנזיר עליהם דפליג יעקב בן א5יעזד כר' פסקינן האאנן
 י"ד ובש"ע קפ"ב סימן יו"ר במוד ועיין הנ"5נ"ט

 למ5חמה זין בכלי אפילו ופירש שם הגד"אבביאור
 טמש בבגדים שכן וכל וכו' אשה בגדי בגדיה שכלואף
 שער דהעברת בברייתא דפמק ואף קמא כתנאד5א
 וכו' קמא ותנא הגמ' דאמר מה דמפרש משוםוכו'

 דלא יעקב בן א5יעזר לר' אף 5ומד רוצה וכו'5כדתניא
 בהעבדת כן שאין מה הנדאים בתיקונים אלאאסדו
 ולפי עכ"5 כהסמ"ג ודלא הערוה ובית השחי ביתשער
 הבגדים כ5 5ובשת היא דאזי כהונה בגדי לבישתזה
 אותן ללבוש לאשה אסורה בודאי איפכא וכן איששל

 נשים למעומי קדא דאתי נימא היכי כן אם איפכאוכן
 בעבירה. הבאה מצוה הוי הא כהונה בגדיבלבשו

 ברורה ראיה ולהביא 5פרש לע"ד נראהולכן
 יוקא הנ"5 המ"ז 5שימת הנ"5 מהתום' קמאמתירץ
 מהחמה בלהגן אב5 דאסר הוא וקישומ עידוידרך

 בלהגו דאפילו אנן וניחזי ע"ש מותר וכדומהוהצינה
 כהונה בביגדי לשמש שכן מכל מותר וצינהמהחמה
 על גבר כלי י5בש מ5א להאיסוד וליתא שריבודאי
 ולא יעקב בן אליעזר כר' פסקינן דאנן וכיוןאשה
 כיון הכי א(ילו תודה אסרה תועיבה דוקאדדשינן
 ללבוש שכן כל שרי מצער להינצל רק הויבכוונתם
 יבוא לא הנ"ל המצוה וגם שדי, בודאי מצוהלדבד
 באר הגם שרי בודאי נשים עם אנשים התערבותלידי
 במחילת אב5 לאיסוד להגן גם כתב הב"ח בשםהימב
 גם וצינה החמה מפני 5הגן כי כראוי העתיק לאכת"ר
 בשם דהש"ך כתב לבינה עצי והם' להיתר מודההב"ח
 בא"ה פודים בשמחת דק פליג ולא בלהגן התידהב"ח
 פורים שמחת מפני אפילו הרמ"א כתב תרצ"וסימן
 המ"ז כתב ולזה אוסרים ויש הגם בזה להתירהמנהג
 מכל דאסור בפודים לו וסבידא עליו פליגדהב"ח
 יום דהוי בפורים כהונה בגדי 5לבישת דמי לאמקום

 תועיבה 5ידי להביא הנ"ל הלבישה יכו5משיכרות
 הוי זה לדבר שייך דלא כהונה בגדי בלבישתאבל

 ול(י למעומי 5אשמועינן קרא אתי 5הכי דכשראמינא
 מותר. ע5מא לכולי וחמה הצנה מפני 5הגן אב5זה

 בשם ממיק הנ"5 5בונה עצי דהם' 5יתא זהואבל
 דרך אזי אחד בגד בלובש בעצמו ביאוד וביתרהש"ך
 מותר והצינה החמה מפני בלהגן אב5 אמור וקישומנוי
 אמור איש שהוא ניכד שאיננו עד בגדיה כל ב5ובשאבל
 אסור נמי וארעאי צחוק דרך ואפילו בהן להגןאף

 במשתאות ואמור דכתב היראים מדברי ראיהוהביא
 ב5ובשת הא אנן וניחזי ,שדי אופן באיזה בהן חלקולא
 בוראי איש ש5 הבגדים % לובשת הא כהונהבגדי

אסור
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 ואכתי אשה על גבר כלי יהיוו לא משום בהן לשמשאפור
 למעומי צריך-קרא למה עומרת במקומה התום'קושיות
 ליתא הא ותירוצם פפולה הכי בלאו הלא מעבורהנשים
 של תירוצים השני פליגי גופא בזה לומר אפשרואולי
 סבירא ולבשו בעברו דמיירי קמא התירוץ 5 הנןהתום'
 בגרי ללבוש שרי פורים דבשמחת המ"ז כשימתלהו
 משום האיפור ליתא מצוה משום דהוי היבי אלמאאשה

 כלי ללבוש ושרי אלא איש על אשה בגרי שלהלבשה
 נצמוה דלא כיון מתום' השני והתירוץ איפכא איאשה
 משום דאפילו כהיראים לו סבירא איסור כאן איןעליה
 כלי גבר ילבש מלא הלבשה האיסור איכא נמימצוה
 כיון שאני בנשים כהונה בבגדי אלא איפכא איאשה
 בגדים מחוסרי משום כאן אין עליהם נצמוואלא

 בבגריהם.בשימשו

 למר מספקא גופא דזהו לומר מצינו להכיאדאתן
 בלבשו ,רמיירי מתום' קמא כתירץ הוי העיקר איעוקבא
 דהא נשים למעומי קרא איצמריך הכי ומשוםהבגדים

 איכא נמי נצמווה שלא ומשום בגרים מחוסרי הוילא
 ליה מספקא הכי ומשום בגדים מחוסרי משוםהאיפור
 איכא נמי נצמוה לא דאפילו שימש במה רבינובמשה
 הוי העיקר דלמא או בגדים מחוסרי משוםהאיפור
 האיסור ליכא נצמוו דלא דכיון מתום' בתראכתירוץ
 זה ולפי הול בבגרי משה ושימש בגרים מחוסריטשום

 נמי פירש"י לא למה עומדת במקומה קושיתנואכתי
 הנ"ל. בגדים מחוסרי משום ליה רמפפקאכפשומו

 התום' כוונת שם פירש דמהרי"מ 5י נראהולכן
 נמי אי הבגרים ו5בשו בעברו רמיירי דתירצוימה
 בגדים מחוסרי הוו לא כהונה בבנדי נצשו שלאכיון

 עבודה דמחלל קים רלא עבורה חילול לענין רק נןנתבו
 אבל עליהם דנצמוה בגרים במחופר רשמש כהןאלא

 היתה שלא כל כלל מהניא ד5א פשימא עבירהרמקרא
 להיו כתיב דבהריא בבגרים ליתא ואשה שרתבבגרי
 ררייק כיון אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל בניו ועל אהרןעל

 נשים מינה ממעמ בניו ועל אהרן על רכתיבטקרא
 על דהא רבינו למשה נמי 5מעומי מצינו הריןהוא
 הגמ' כרמעמ רבינו משה ולא כתיב בניו ועלאהרן
 אמרינן ובניו אהרן מדכתיב נגעים ממראותלמשה
 זר ואין ובפירש"י ק"ב בזבחים כדאיתא כמטהולא
 ע"ש. בפרשה כתובים ובניו אהרן משום הננעיםרואה

 דמקהיא לענין בוראי משה שימש היכן רגמ'ופפיקא
 פירש"י שפיר זה ולפי מחילול מיירי ולאעבירה

 ליכא אי וא2ילו חול בבגרי שימש היה לאדמסתמא
 הכתוב דגזירת רנימא בגרים מחוסר משוםהאיסור
 לא די5מא חי שימש לא חול בבגדי מקום טכלהיא
 אפילו בגרים מחופר משום האיסור דליתא כיוןשנא
 5י 5מה להקשות ליכא והא שיכהט נמי הולבבגדי
 המוטאה על מוזהרים כהנים הא מעבודה נשיםלמעומי
 המלבי"ם כרפירש בעבורה דעוסקין מפני הויוהמעם
 אהרן בני בספרא מעמינן להכי א' פפוק אמרבפרשה
 יכולים א,ינם הכי בלאו זה ולפי ע"ש אהרן בנותולא
 בודאי הטומאה על מוזהרות דאינן כיון לשמשנשים
 נשים יכולות אינן ובודאי המומאה מן נזהרותאינן
 נשים למעומי דצריכין ליתא זהו אבל בעבורה5שמש
 הכי אפילו ממומאה מהורה הכהנת דהיתההיכן

 עבורה.מחללת

 מעבורה נשים למעומי למה להקשות 5יכא נמיוהא
 לומר יש בגרים מחוסדי משום פפולים הכי ב5אוהלא

משום
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 וכו' והקומץ והבולל היוצק איתא מ"ב בטנהיריןמשום
 משום ללא וכו' זרות משום עליהן הייבין ואיןממור

 עבודת ועבדתם וכתיב משום ומירש"י בנדיםמחומרי
 אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה ודרשינןמתנה
 מירש"י פ"ג וברה וכו' עבודה אחדיה יש הני וכ5עבודה
 איתרבאי מזרות נמי דאינהו בנדים מחומרי משוםולא

 כהונתם עליהם שבנדיהן בזמן אבנט אותם וחגרתדכתיב
 להו והוו עליהם כהונתם אין עליהם בגדיהן איןעליהם
 5א זרות משום מחייבו אדלא וכיון מידש עכ"לזרים

 לומר מצינו זה ולמי בנדים מחומרי משום נמימהייבו
 הנם מהן אחת עבודה הנשים בעבדו למעומי קראדאתי
 ממולה בנשים מקום מכל בנדים מחומרי משום אמרילא
 ליתא זהו אבל אהרן בנות ולא אהרן בני דבעינןמשומ
 דאין נהי כזאת עבודה בעשה בגדים. מחומר כהןאמילו
 עיין בו שעבד דבר אותו נממל מקום מכל מיתהחייב

 בהדיא מירש נ' משנה י"ד מרק זבחים עלבהרע"ב
 מביאות מ' מרק ברמב"ם איתא ביאוד וביתר ע"שכן

 אלו מכל מוזהר והרי שנממלי הנם ה' הלכההמקדש
 ע"ש תמה עבודה הוי רלא ממני מיתה חייב איטולוקה
 הכמף אבל בנדים מחומר שם השמימ דהרמב"םהנם
 שכתב דכיון קירקום הר"י בשם תירץ י' הלכה שםמשנה
 ומשום מקדש כלי בהלכות ועיין כזר הוא בנדיםמחומר

 אמילו הרי עכ"ל להזכירו הוצרך לא ליה מחייביןזר
 תיתי מהיכי כן אפ בגרים מחומד ממול נמיבאנשים
 התום' קושילת אכתי זה ו5מי כשד יהא בנשיםלומר

 של לתירוצו אנו צדיכין כרחך ועל עומדתבמקומה
 הנ"ל.התום'
 הרמב"ם על יומף בית קושית שמיר אתי זהולמי
 מה' הרמב"ם לשון לדייק אט צדיכין מקודם דקהנ"ל
 בראשה שתשים האיש עדי אשה תעדה 5א הנ"לע"ז

 שתגלח או בו וכיוצא שריון תלבש או כבע אומצנמת
 האשה עדי שעדה איש המדינה כמנהג הכל וכו'דאשה
 רפסק כיון קשה לכאורא לוקין האיש עדי שעדתהואשה

 אם לוקה שריון שתלבש אי דאמר יעקב בן אליעזרכר'
 מצנפת נמי שלו במלוגתא אליעזר ר' זכר לא למהכן
 כאיש לובשת היא בגדיה בכל הנם דלוקין כבעאו
 מפרש דהרמב"ם לע"ד נראה ולכן הרמב"ם דזכרכמו
 מליני לא ובאמת אתי קמא תנא על לאומומי אליעזרדר'

 לכל הניכד דבר דהייט כתדווייהו ממק ולכןאחרדי
 הוי אבל לכל ניכר אינו אמילו או התורה מן דלקיהוא
 והא התודה מן אמוד נמי תועיבה לידי המביאדבר
 רשריון משום שריון אשה תלבש לא אליעזר ר'דאמר
 איש של שדרכו איש מלבוש דהוא לכל הניכר דברהוי

 מלחמה לעשות אשה של דרכה ואין מלחמהלעשות
 לידי המביא דבר הוי דלא אף ב' בקידושיןכדאיתא
 מיבעיא לא קמא תנא לדברי 5אומומי ואתיתועיבה
 תועיבה לידי המביאים דברים והם כבע אומצנמת
 יבמלחמה למלחמה רק דאתי זין כלי אלא לוקיןבודאי
 זה ולפי לוקין נמי הכי אמילו יחוד אימור שייך לאהא
 אבל מיים ולכן הימב מרויקים הרמב"ם דבריכל

 הנם הניבר דבר הוי דלא והערוה השחי ביתהמעביר

 לא מקום מכל תועיבה לידי המביאים מדבריםדהוי

 לבנות שערות ללקמ אבל מדרבנן אם כי אימורהוי
 שערות לאדם דביש תועיבה לידי 5בוא דיכולמשחורות
 והבתולות הנשים ואזי זקן לאדם אותו מחזיקיןלבנות
 מחזיקים שחודות שעדות רק לו וביש עמו יתעמקולא
 אחר שער בנראה אמילו ולפעמים בשנים לבחוראותו
 לא משום ולכן זקן איש שהוא עליו אומרים מידלבן

 אהד שעד במלקמ אמילו תורה דאמרה אמדינןמלוג

 5ידי לבוא דיכול כיון משום שחודות משערותלבן
 בזה דמליני לומר צדיכין ולא עליו לוקין להכיתועיבה

 משערות לבן אחר שעד במלקמ הדאב"ד עםהרמב"ם

 רהכית כתידוצו לא אי הניכד דבד הוי אישחורות
 דבר דהוי משום הוי דהטעם כדמירשנו אלאיומף

 תועיבה. לידיהמביא
לעיל
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 בשטחת דמתיך רהרמ"א דפלוגתא פירשנולעיל
 דאסור הב"מ בשם הט"ז עם אשה בגרי ללבושפורים
 הנ"ל 5"1 טקידושין מהתום' תירוצים בשניתליא
 בגד בלבישת וגשמים וצינה החמה מפני בלהנןאבל
 ראויה עכשיו לי ונראה שרי עלמא לכולי דאשהאחר
 באיש וחילופיהן עולא אמר ס"ב רף משבת לזהברורה
 וכן לאשה חזי לא לאיש רחזי מידי כל קסבראלמא
 הרועים ולא בשקין יוצאין הרועים יומף רב מתיבאיפכא
 לצאת מוורועים שררכם אלא אדם כל אלא אמרובלבר
 האי רלגבי מגו ביה רגילו דלא הגם ופירש"יבשקין
 אמר אלא עכ"ל, הוא תכשימ נמי האי לגביתכשיט

 וניחזי הן עצמן בפני עם נש.ים עולא קסבר יוסףרב
 לאיש רחזי מירי כל קמבר.עולא אלמא קאמר דהגמ'אנן
 לו מבירא עולא רוקא משמע איפכא וכן לאשה חזילא
 עלמא לכולי הא בדבר יש מפיקא מאי 15 וסשההכי
 גבר ילבש לא על יעברו הא כן לא דאם הכי נסיהוי

 דאמר הא פירש רש"י באמת איפכא וכן אשהשמלת
 עליו שיש דטבעת קאי אמבעת באיש וחילופיהןעולא
 חייב ויצא חותם עליו ובאין פמור יצא אםחותם
 דתכשימין נמי הגמ' קאמר זה ולפי עכ"להטאת
 כן אם ליתא זהו אבל איטכא וכן לאשה חזי לאמאיש
 להיות יכול הא דרועים ממלבוש יומף רב פריךמאי

 ותכשימין לאשה חזי לאיש דח~י מידי אמרינןבמלבוש
 לצאת דשרי ארם מכל היא ראיה מאי ועורשאני
 אימור שום על הכי בלאו יעברו לא הא ררועיםבשקין
 גבר ילבש דלא אימור על הכי בלאו ריעברו נשיםאבל

 מהכי ראיה הוי כרחך ועל אמור בודאי אשהשמלת
 לכולי אחר בגד בלבישת זכרומה וצינה מחמהלהגן
 בשקים יוצאים דהרועים יומף רב פריך ושפיר שריעלמא
 להכי הגשמים מפני בהן לצאת שדרכןמפני

 ומשטע בהן לצאת ארם % אפילימותרים
 כראיתא מותר נמי גשמים בשעת שלא ואף נשיםאפילו
 לצאת שדרך מפני בשק ל' ס"ק ש"א מימן אברהםבמגן

 עכ"ל, שרי נמי גשמים בלא אף ולכן הגשמים מפניבו
 'ושפיר בשקין לצאת מותרים דנשים הדין הוא זהולפי
 מיירי דהא לאשה חזי לא לאיש רחזי מירי הגמ'פירש

 לאשה נכרת היא בגריה שבכל הגם אחדבתכשיט
 ילבש לא על יעברו לא בוראי לחוד התכשיטומשום
 עולא קמבר שבת באימור הכי אלא גבר שמלתאשה
 לצאת לאיש ואמור לאשה חזי לא לאיש חזי רלאכיון

 בשקין ריוצאין כען מרועין יומף רב פריך ושפירבשבת
 הגשמים מפני בו לצאת שררך מפני שרי ארם לכללהכי
 אימוד שום על יעברו דלא ארם כל בין להלק ליכאוהא

 תעבור בכך ררכה שאין כיון אשה אבל השקבלבישת
 מותרין טעמא דמאי ליתא זהו אבל וכו' תלבש לאעל
 מפני להגן שעשוי מפני בשבת בשק לצאת אדםכל

 מותרים הנשים גם מהגשמים ובלהגןהגשמים
 עלמא לכולי הא אחר ובבגד בהן להגן איש כליללבוש
 למימר ליכא נמי והא בהן להגן אחד בגד ללבוששרי
 חזי לאיש חזי מירי שפיר אמרינן במלבושדלמא
 זהו אבל ביניהם לחלק דיש הוא בתכשימין אכללאשה
 טיכא בעלמא במלבוש הגם הכא פריך דהגמ'ליתא
 בשבת הכי אפילו איפכא אי אשה על גבר לבישתאימור
 בלהגן דהיינו לאשה חזי לאיש דחזי מידיאמרינן

 בתכשימין שכן טצל לבישה א~טור ליכאההגשמים
 מירי אמרינן בשבת בודאי לבישה איסור בעלמאדליכא
 עם דנשים שפיר עולא ותירץ לאשה חזי לאישדחזי
 שמותר כיון אמרינן ברועים הגם פירש הם עצמםבפני
 לא לאיש דחזי מידי אבל אדם לכל נמי מותרלרועה
 עצמן. בפני עם דהוי לאשהחזי

 נ"ד מ"ק ש'ש מימן אברהם במגן מצאתי זהאחר
 לן רקיימא הגם להכנימן אסורה אשה אבל וכו' זוגד"ה

 בהן לצאת רגילים שהרועים מפני בשק לצאתדמותר

 עצטם בפני עם שהם נשים שאני ארם לכל מלבושמקרי
 חייבת בשבת המצויצת במלית אשה ביצאה נראהולכן

חט~ת
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 אשה מותרת לאיש גמור מלבוש שהוא דבר אבלהמאת
 עכ"5 גמור מלבוש מקרי לא מבעת כן שאין מה בולצאת
 אברהם המגן שד דאמר הא כוונתו פירש השקלומחצית
 הקור מן להציל מבואר דשם קפ"ב מימן ביו"דועיין
 טבעת אבל אשה שמלת גבר ילבש מלא האימורליתא
 אברהם יאשל עכ"5 מקרה דרך רק גמור מלבוש הוילא
 מאי כן אם לאשה שרי גמור דמלבוש 3ימא ואי לוקשה
 לרועים גמור מלבוש דהוי הרועים משק הגמ' שםפריך
 עכ"ל עיון וצריך גמור מלבוש הוי לא לאיש תפיליןאבל
 מלבוש ומה פריך דהכי שפיר אתי הא לפירושינואב5

 איפכא אי 5אשה מאיש לבישה אימור איכאדבעלמא
 אי לאשה חזי לאיש דחזי מה אמרינן בשבת מקוםמכל

 דחזי מידי בודאי דאמרינן בתכשימין שכן מכלאיפכא
 מהכי נמי ושמעינן כהנ"ל איפכא אי לאשה חזילאיש

 עלמא לכולי שרי מהגשמים להגן אחר בגדבלבישת
 לבישה. אימור משום בוואין

 שרי מאיש גמור דמלבוש הגם לתרץ לי נראהועור
 הרועים משק שפיר מקשה מקום מכל בשבת לאשהלצאת
 לא אדם לכל אבל גמור מלבוש הוי לרועים דשקנהי

 אלמא אדם כל אלא בד"ה בדפירש"י גמור מלבושהוי
 נמי האי 5גבי תכשיט האי דלגבי מגו כו רגילי דלאהגם

 גמור מלבוש הוי לא הא כן אם עכ"ל, הואתכשיט
 שרי יהא כן אם אדם לכל שרי מקום מכל אדםלכל
 נשים רשאני עולא ותירץ טעמא מהאי נמי לנשיםגם
 יהא לרועים דחזו מגו אמרינן ולא עצמם בפני עםדהם
 לאשה נמי שרי לאיש גמור מלבוש אבל לנשים גםחזו

 פריך מאי הנ"5 אברהם דאשל קושיתו זהולפי
 שאין מה לרועים נמור מלבוש הוי דהתם לרועיםמשק הג~

 משמע ע"ש הוא גמור מלבוש לאו לאיש תפיליןכן
 זהו אבל לתפילין הרועים משק פריך דהגמ' הק'מדבריו
 באיש וחילופיהן דאמר לעולא דוקא פריך דהגמ'ליתא

 ותירץ הרועים משק פריך ל1ה קאי טבעת עלופירש"י
 הנמ' 5ריך ולזה עצמן בפני עם הוי דנשיםעולא

 איתא וכן עצמן בפני עם דהוי אמרינן דלאמתפילין
 מצות והא הם עצמן בפני עם נשים אמדת ואי בהדיאשם
 בדבריו להגיה לע"ד לי נראה אלא ע"ש וכו'עשה
 הוא גמור מלבוש לאו לאיש מבעת כן שאין מההק'
 כל מכח דפריך לעיל דפירשנו מאי לפי אבללאיש
 שפיר אתי נמי ותירוצינו הנ"5 קושיתו שפיר אתישכן

כהנ"5.
 מחמה בלהגן א' במפיקא הנ"5 דברינו מכל לנוהיוצא
 ליתא עלמא לכולי א' בבגד וכדומה וגשמים'וצינה
 בפלוגתא תליא הכגדים כל ובלבישת לבישההאימור

 לעיקר וממקינן הנ"5 5"1 קידושין מתום' תירוציםמשני
 הש"ך בשם הנ"5 לבונה בעצי עיין אמור להגןאף

 ש5 השני כתירץ הוי דהעיקר כיון מצוה שלובשמחה
 הבגדים בלבישת אטוד מצוה משום גםתום'
 יכול הא שכרות בעת ובפרט הבגדים בל בלבישתובפרט
 מלא לבישה אימור איכא ובודאי תועיבה לידילבוא
 לם' א' יום שיקאגא איפכא, אי אשה שמלת גברילבש
 שאחעט ידידיה שאול לפ"ק תפא"רויקרא

 אהרן* בית לקאננ'הרב
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 כ"רסימו

 באילער שם דהיה ההוצאה לקמץ ורצו אחת מקוה אם כי שם היה ולא קמנה מעירנשאלתי
 באו"ח הכנסת בבית דאמרינן כשם נימא מי קמן באילער שם להעמיד רצו ועכשיונדול

 אי לפשיעותא דחיישינן נממום אחריתא דבנו עד כנישתא בי למחור דלא קנ"במימן
 דעכשיו משום הקמן הבאילער שיכימ עד גדול הבאילער להוציא לא נמי הכי לימאלצלויי
 יש דלמא אי להם אין אחרת ומקוה לטכול יכולים אינם הא המקה ובלא המ החורףימות
 ואפילו הכנמת בבית אלא הנ'ץ המעמים שייכים לא דאולי הכנמת לבית מקוה ביןלחלק

 הרי"ף דפמקו הא להבין אנו צריכין אכתי מקוה לגבי אף המ'ל המעמים דשייכים נימאאי
 . והרא"שוהרמב'ש

 גמאום נמידחיישי

 משום נמיחייש

 נימא אי פשיעותאמשום לעיקר רק הוי דמעמאלעיקר
 פשיעותא משום לו דמבירא מאן ולימאצלותא
 חיישי לא דלמא אי פשיעותא כהצום אף הוי ופירושוצלותא

 פשיעותא כמצום שייך דלא להיכי תוי מינא ונפקא פשיעורמו בהצום רק אלא צלותאמשום
 לא. אי אמר נמי אי צלויי כהטוםאלא

 ובהתש
 בי ליסתור 5א חסדא רב אמר ג' בתרא בבאבמס'
 דאמרי איכא אחריתא כנישתא בי דבני עדכנישתא
 ופשעי אונם מתרמי ד5מא ופירש"י פשיעותאמשום
 טאי צ5ויי משום דאמרי ואיכא עכ"5, אחריתא בנו51א

 הנה אחריתא כנישתא בי דאיכא בינייהו איכאבינייהו
 פירש כן 5צ5ויי דוכתא איכא גרסי קייטא בי ד"התום'

 הנ"5 גירסות שני בין הוא רבא מינא ונפקאמהרש"א
 פידושו הוי אחריתא כנישתא בי דאיכא גרסינןדאי
 5טעמא אב5 ושרי 5צ5ויי איכא הא צ5ויי משוםדאזי

 גרסינן אי אבל אסור גוונא האי בכי אמ פשיעותאמשום
 אסור פשיעותא משום דאזי משמע 5צ5וי דוכתאדאיכא
 להתפ55 מקום איכא א5א עוד הכנמת בית ד5יכאמשום
 פשיעותא משום אף אזי הכנסת בית עוד איכא איאב5
 מרומר לוב5ין במהר"מ נמי ועיין אותו 5סתור שרינמי
 ס'יתווא ובי בסיתווא קיימא בר ובנו סתרי זוטראומר
 5הם היה הכנסת בית ופירש"י קייטא בו ובנוסתרי
 מועטין וח5ונות דחבים בכת5יפ החורף 5ימותנמוך
 שאויר אחר הכנסת בית החמה ובימות הצינהמפני

שולם
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 בתי שני להם רהיה מפירושו משמע עכ"5, בושולט
 צריכין החורמ לימות ואחד החמה לימות אחדכנמיות
 לתקן להם היה ובנו פעם בכל מתרי למה להביןאנו

 לימות ואחר החורף לימות אחר הכנמת ביתלעולם
 כנמיות בתי דשתי שמעתי פירש גרשום ורבינוהחמה
 ובאחר הגשמים בימות מתפללין היו באחד 5הםהיו

 אותו מחזיקין היו החמה דימות אותו החמהבימות
 אותו מחויקין היו הגשמים ודימות הגשמיםבימות
 שעה בכל תפלה מקום להם שיהא כדי החמהבימות
 בכל למתור להם למה 5י הונח 5א זה גם אבלעכ"5
 שנה בכל משמע ובנו מתרי רגמ' לישנא כדמשמעשנה
 ורבינו אחת בפעם לתקן להם היה מפי כן עושיןהיו

 לובלין במהר"מ ראיתי אבל הכא גרם נמיגרשום
 בית דחד נימא אם בין דמפרשי התום' דברידמפרש
 היה כנמיות בתי דשני נימא אי יבין 5הם היההכנמת
 חצי דבכ5 מיירי להם היה הכנסת בית חד דאילהם
 מתרו החורף ימות כשהגיע בבנינו משנים היוהשנה
 נימא ואי איפכא וכן קיימא ממנו ועשו אותו ובנואותו
 למתור צריכין כשהיל מיירי כנמיות בתי בשנידמיירי
 החורף בימות לתקן משתדלין היו אותו ולתקןולחזוד
 חיו החמה ובימות הגשמים לימות הראוי כנישתאהבי

 קשה 1לןה החורף לימות הראוי כנישתא בימתקנין
 שבונים עד הכנמת בית שום למתור אמור והאלתום'
 לימות 5הם ראוי היה ד5א כיון לומר יש אחרתמתחלה
 מצינו ועוד 5מותרו דשרי תיוהא ביה כחוי הויהחורף
 מותדים נמי תיוהא כי חזי דלא היכי אפילולפדש
 צריכין היו 5א בסיתוי כיון בסיתויא קיימא בילבנות
 המיתוי דבית דהיינו אחד הכנמת בית להם שהיהלהם
 אמוד הכי אפילו פשיעותא משום בגמ' דמשמעוהא

 אבל לצלויי 1וכתא רק להם ביש היינו ולבנות5מתור
 הכנמת בית להם יש אי אבל הכנסת בית עוד להםאין

 פשיעותא משום למ"ד אפי15 .5סותדו סותראחריתא
 אלא אהריתא כנישתא בי דאיכא גדסינן 5אולהכי

 ועור התום' מיימו ועוד לצלויי דוכתא דאיכאגרסינן
 אפילי פירש יפמעו שמא לחוש אין וחום קורמחמת
 דבוראי למותרו מותרים פשיעותא משום רמפרשלמאן
 משמע הרא"ש מרבדי אבל אותה יבנו החורף ימותקודם
 לאיכא אחריתא כנישתא בי איכא בין חילוק שוםדאין
 ענ*ן בכ5 לפשיעותא דחייש למאן אלא לצלויידוכתא
 דהיה וכיון צלויי משום דק הוי מעמא דעיקר אלאאמור
 ובנו. מתרו להכי לצלויי מקוםלהם

 בהי שני לנו דיש היכי הנ"5 מרברינו לנוהיוצא
 לריה אות4 ולתקן למתרו מהן אחר וצריכיןכנמיות
 כן אם פשיעותא משום דק הוי דהטעם לעיקר 5ןדקיימא
 אמור לעוקם הרא"ש ולשימת שרי התום'לשימת
 טרימר גם התום' לשימת ועוד אחריתא ריבנו עדלמותרו
 דהיו ומיירי לפשיעותא דחיישינן מברי מצי זומראומר
 שרי הע אחר הכנמת בית להן וביש כנמיות בתישני

 5א כרהך על הרא"ש לשיטת אבל ולבנותולמותרו
 ולשימת דצלויי משום אלא פשיעותא משוםחיישי
 ביה אלא להם היה דלא מיירי אי אפילו נמיהתום'
 אלא לפשיעותא דחיישינן מברי מצי נמי אחרהכנמת
 למותרו שרי עלמא דכולי דאזי תיוהא ביה דחוידמיירי
ולבנותו,

 הוי להרא"ש כינייהו מאי הגמ' דפריך הא זהולפי
 משום דאןי אחדיתא כנישתא בי דאיכא דתרוצי5הגמ'
 חילוק שום אין דלדידיה אמור ולפשיעותא שריצ5ויי
 גרים בהרא"ש ועיין לצלויי לדוכתא כנישתא ביבין

 חילוס שום אין לדידיה כיון ואולי לצלויי דוכתאדאיכא
 ככל מפי גדים להכי אמור פשיעותא משוםולעו5ם

 שום דאין כיון לצלויי דוכתא דאיכא דגרמוהראשונים
 בתרא לבבא מקובצת בשימה ראיתי אבל ביניהםחילוק
 להו מבידא זומרא ומר דמרימר פירש הרשב"אבשם
 כמשום 15 מבירא אשי מרב דבעיא ודבינא צלויימשום

 בתרא בבא מם' ע5 בהרא"ש .ראיתי וכןפשיעותא
 הרשב"א בשם 15 קשה מקובצת השימה הכי נמירפירש

למה
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 פליגי זוטרא ומר דמרימר בפשיטות הגמ' אמר לאלמה
 ד5פשטא פשיעותא משום אי צלויי משום איבטעמא
 משום דאמרי הא ותירץ אהדדי פליגי רלאמשמע

 אלא כ55 יבנו ולא רחוששין הוי רפירושו לאפשיעותא
 דאיכא דקאמר והיינו בבנינו ויתרש5ו פשעירלמא
 חיישינן אזי קבוע הכנטת בית הוי ולא לצלויידוכתא
 קבוע הכנטת בית דאיכא היכי אבל פשיעותאמשום
 דוכתא דאיכא ראמר והיינו פשיעותא משום חיישינןלא

 מהר"מ אבל אחריתא כנישתא בי אמר ולאלצלויי
 לעולם פשיעותא משום הרא"ש אליבא דמפרש5ובלין
 כנישתא בי ראיכא טפי לגרום ליה הוי כן דאםאטור

 הלכה תפלה מהלכות י"א פרק משנה הכטףאחריתא
 ראיה שם והביא אחריתא כנישתא בי דאיכא גריםי"ב

 במגילה פשיעותא משום רק הוי טעמא דעיקרלהרמב"ם
 כנישתא בי בני קא הוה אבא בר דרמי איתאכ"ו
 5מיטתריה בעי הוה עתיקא כנישתא בי ההיאהוה

 15 ומטפקא להתם ועיילי מינה וכשורי 5יבניולאתויי

 חיישינן 5א אי חטרא 5ררב נמי הכא חיישינןאי
 כנישתא בי אינש 5טתור 5א דאמר חטדא 5ררבהכא
 פפא דרב לקמיה אתא אחריתא כנישתא בי דבנוער

 5ו רהיה מוכח ודאי 5יה אטר הונא רב וכן ליהואטר
 לאיכא 5יחש הכי 5או דאי לצלויי כנישתא ביעור

 5מעם א5א 5יה מיבעיא 5א ואיהו צלויי משוםראמרי
 טבירא א5מא 5יה אטרו הכי ואפילו פשיעותאמשום
 דמרימר והא לחוד פשיעותא טשום רק הוי דטעמאליה
 טיתווא ובי בטיתווא קייטא בו ובנו טתרי זוטראומר
 כמסום רק הוי רטעמא להו טבירא אינהו קייטאבי

 רבנן דכ5 משום כוותייהו 5ן קיימא 5א אב5צלויי
 ו5כן פשיעותא משום הוי דטעמא 5הו טביראנתראי
 כוותייהו. הרמכ"מפטק

 משום ל1 דטבירא מאן הק' מדבריהם 5נוהיוצא
 א4 אמר אלא צלויי במסום נמי לו טביראפשיעותא
 משום ' 15 רטבירא ומאן חיישינן פשיעותאמשום
 פירש וכן צ5יותא כהסום רוקא פירושו הויצ5ויתא

 אליבא א' ט"ק קנ"ב טימן השקל המחציתבהריא
 או"ח שי"ק מהר"ם בשו"ת ראיתי אבל אברהםדמגן
 בעומד הב"ח דעת שם והביא ו5כאורא ר"ה ע"בטימן

 דזהו כוונתו ופ'רש הישנה לטתור מותר הבניןבאמצע
 דאמר 5מאן אבל פשיעותא משום דאמר למאן רוקאהוי

 5טתור דאטור מורה הב"ח גם אטור צלותאמשום
 כרחך ועל עכ"5 לגמרי החרשה שנגמרה ערהישנה
 משום חייש 5א צלויי משום דחייש מאן פירושוהוי

 ל1 חייש 5א פשישתא כמסום רחייש ומאןפשיעותא
 בי להן היה ר5א לעולם להיות יכו5 זה ולפי צלויימשום

 אב5 צלויי משום להו ואטר 5צלויי אחריתאכנישתא
 טעמא דעיקר משנה הכטף ראויה הביא דשפיר 5יתאזהו

 הטעם במגילה מזכיר לא דהגמ' פשיעותא משום רקהוי
 כמסום ראמר למאן דוקא פריך אלא צלויימשום

 ובוראי 5א אי פשיעותא נמי הכא שייך איפשיעותא
 בבית איתא וכן בלל צ5ויי משום לטעמא חיישלא
 שמא טעם שנתן ומה קנ"ב טימן או"ח טור ע5.יום4
 ג' בתרא בבא ואמר מאן דאיכא הגם אונם 5הםיארע

 להתפל5 בית 5הם שאין כ5ומר צ5ויי משום הוי,דטעמא
 והרמב"ם הרי"ף וגם טעם לאותו רבינו חש לא וכו'.בו
 וכיון עכ'ל, פשיעותא משום זה טעם אלא כתבו'לא

 פשיעותא משום רחייש מאן 15 טבירא יוסףדהבית
 משום רק הוי 5עיקר רטעמא וכיון צלויי משום חייש5א

 להתפ55 אחר הכנטת בית עוד 5הם היה בודאיפשיעותא
 5טעמא חיישי אלא חיישי לא צלויי משוםולטעמא
 הי' בלא אב5 פשישתא משום להו ואטר פשיעותאמשום
 לעו5ם 5מימר ו5יכא אמור בודאי הכנטת בית עורלהם

 הנמ' דאמר והא צ5ותא כהסום לטעטא נמיחיישיגן
 דנקיט וכו' כמו הוי פשיעותא משום ואטר חטראלררב
 הוי שם קמא וטעמא בתרא דבבא רגמ' קמאטעמא
 טעמים הנך נמי הכא שייכי אי ופריך פשיעותאמשום
 צלויי כהסום ואי פשיעותא משום אי ואטר חמדאדרב
 לכולי זוטרא ומר דמרימר כיון 5ימא זהו אבל 5אאי

עלפא
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 צלויי מש1ם רק הוי מעמא רעיקר 5הו מביראעלמא
 רק צלויי משום להו דמבירא טירש משנה הכמףגם

 היתה דהשא5ה נימא ואי בוותייהו לן קיימא ולאפירש
 אנן ניחזי מכרי צ5ויי משום ובין פשיעותא משוםבין
 5פרש האמורא ררך אבל 5האריך ולא 5מתום התנאדרך
 מפני רבר של מעמא התלמור מבוא ופירש 5מתוםולא

 אב5 קצרות במלות להן ורי רחב 5בם היהשהראשונים
 רבריהם פירשו ומרלא 5פרש להם היההאמוראים
 האמורא מררך אין לנאון בתשובה וכתבכפשמן

 5מתום ררכו אין שהוא ריוק מתוך חדוששישמיענו
 פשיעותא משום בין היתה והשאלה נימא יאיעכ"5,
 בית רק 5הן היה רלא 5עולם ומיירי צלויי משוםובין

 צ5ויי משום הוי ראמרי הא הוי ומעמא אחדהכנסת
 מעמא שייך 5א הכנסת בית עור להן היה אי5ו:1ב5
 אמורא רהיה פפא לרב היה כן אם ירי והיה צ5ויימשום
 היה אילו אב5 אחר הכנמת בבית רק דא0ר רבריו5פרש
 בהריא דבריו פירש ימרלא שרי היה הכנמת ביתעוד

 משום רה הטעם הוי כרחך ועל אמור 5עולםמשמע
פשיעותא.
 ומעמא פשיעותא משום הוי דה5כה שם פירשהמ"ז

 שבינתיים ובימים מ5בנותה דמתרש5י הוי פשיעותאשל
 ש5א ר5פשיעותא 5התפ55 קבוע מקום 5הם יהא5א
 אפילו מחדש 5הכי לזה דחייש מאן 5יכא לעו5םיבנו
 טירושו 5צ5וייה אחריתא כנישתא בי וגרמי.ראיכא5מאן
 יש אי אב5 5התפ55 ארעאי הכנמת בית 5הם דישהוי
 עלמא 5כו5י אזי 5התפל5 אחריתא קבוע הכנמת בית5הם

 ובין 5צ5ויי דוכתא בין זה ו5פי האחרת 5סתורמתירים
 בין מח5ק רק אחד פיריש הכ5 הוי אחריתי כנישתאבי

 ו5פי ע"ש, 5התפ55 ארעאי 5מקום 5התפל5 קבועמקום
 כרחך ע5 רמגי5ה רגם' הנ"5 משנה הכמף דפירש הא2ה
 יאפילו לצ5ליי אחריתא הכנמת בית 5הם רהיהמיירי
 בית מיירי כרחך ע5 טשיעותא משום 5יה אמרו .הכי

 משום למ"ר נם קבוע הכנמת בית דאי ארעאיהכנמת
 ארעאי הכנמת בית מיירי אלא למתור מותרפשיעותא
 אמור. פשיעותא משום אבל שרי צלויי משוםלמ"ר

 ראיכא רגרסי למאן בין הנ"5 מדברינו 5נוהיוצא
 הכנסת בית דאיכא דגרמי 5מאן לבין 5צ5ויירוכתא
 ארעאי הכנסת בית רהיינו אחי פירש הכ5 הוי5צלויי
 5מתור שרי עלמא 5כולי קבוע בהכ"נ עור להם בישאב5

 טשיעו' משום הוי מעמא רעיקר בירינו הוי ועיקרולבנות
 משום לו דמבירא מאן ועור צשיי משום נחושי5א

 ומר רמרימר זה ולפי צ5ויי לשום חייש 5אפשיעותא
 הוי הרא"ש 5פירש במימויא קיימא בי דבנוזומרא
 הראשונים רוב פירשו וכן לפירושי,ם אב5 צלויימשום
 והא טשיעותא משום הוי רמעמא 5הו מבירא5עולם
 בית עוד 5הם דהיה דמיירי פשיעותא משום 5ה חשוד5א

 ללבנות 5מתור עלמא 5כולי שרי ראזי קבועהכנמת
 חיישינן אלא חיישינן לא הא כ55 יבנוהא שלאדלחוש
 מפי 5יה ניחא דלא והרא"ש בבנינו יתרש5לשמא
 הכנמת בית 5הם רהיה ומיירי כהלכתא דיהא5פרש
 5חוש יש מקום רמכ5 שם רע"א הח"י פירש כברקבוע

 בית 5הם יהא ולא שנה מחציא יותר 5בנותשיתרש5ו
 עכ"ל* אחרת במיתוי קבועהכנמת
 בנינו באמצע יעומר 5בנות בהתחילי מתירהב"ח
 5סותרו ימותרים ישן הכנמת בית אחר להם,במקוםויש

 ימיירי ואמר דהב"ח כוונתו שם פירש השק5המחצית
 החרש באמצע עומר יהישן הישן מביב החדקהשבנאו
 והשגה פשיעותא משום 5מיחש 5יכא גוונא האידבכי
 נפקותז~בעומריה עוד הנם' אמר 5א 5מה אברהםדהמנן
 ולפשיעותא אסור צ5ויי משום דאזי הבניןבאמצע
 מצי דהוי בגמ' אשכחן גוונא האי בכי ותירץמותר
 לומר רצה דהוי ועוד אמר ו5א מינא נפקא עוד5מימר
 עיקר רצלויי דמעמא 5הגמ' וסבירא 5דינא מינהנפקא
 נמי חיישינן אי פליגי רק כן עלמא למ5י 5הוימבירא

משום
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 לבנות התחיל כבר אם ילכן 5א אי פשיעותאמשום
 אמר ולכן אמור עלמא לכולי לצלויי דוכתא וליכאהחדש
 לפשיעותא לצלויי דוכתא דאיכא איפכא בינייהואיכא
 דהש"ס דפירש מאי הנה עכ"15 מותר ולצלוייאמור
 ולא שנים אי הדא בינייהו איכא אלא לוער הוששאינו
 המקור מצאתי אנכי אבל המקור 5ן גילה ולאיותר
 ואפילו ד"ה ה' דף בתרא בבא מתום' לדבריווראיה
 בכמה ועוד וכו' בינייהו איכא אמד ולא וכו'מיתמי
 חושש ואינו טובא בינייהו איכא למצוא יכולמקומות
 אבל ע"ש וכו' יותר ולא שנים או אחד דבר אלאלומר
 עלמא לכולי להו מבירא דצלויי דטעמא דפירשמאי

 5א אי פשיעותא משום נמי חיישינן אי הויופלוגתא
 דמפרשים ראשונים כמה 5עי5 הבאתי הלא ליתאזהו
 צלותא. משום חש 5א פשיעותא משום 15 ומביראמאן

 גבי דאמרו בגמ' להלכה ממיק ה' מ"ק אברהםאשל
 משא דרך רק זהו הוא שבוים פדיוו שמא מהוכשורי
 גדול אונם יארע שמא חיישינו להלכה אבל הואומתן
 5במת בהתחילו אפילו זה ולפי כלל לבנות יוכלוולא
 ולפדיון לצלויי דוכתא ואיכא פשיעותא משוםוליכא
 אין לבנות בהתהילו דהא למיחש ליכא נמישבוים
 יארע שמא אמזר מקום מכל שבוים לפדיין אףמוכרין
 הפומקים דייקי ומהכי כ55 לבנות יוכלו ולא גדולאונם
 כתבו ולא אונם יארע שמא וכתבו הגמ' לשוןושינו
 עוד הגמ' אמד מדלא לזה וראיה במ ולא פשעושמא

 פשיעותא משום דאזי לבנות בהתחילו בהיפךנפקותא
 גוונא האי בכי כרחך ועל אמור צלויי ומשוםליכא
 מבבא פירש"י ניחא זה ולפי עכ"5, אמור עלמאלכולי
 ופשעי אינם מתרמי דלמא פשיעותא משום ג'בתרא
 להבין אנו צריכין לכאורא עכ"ל, אחריתא בנוולא
 אונם לפרש לרש"י ומנוין כ55 נזכר 5א אונם בגמ'הלא
 שמא מפרש פשיעותא משום כ"ו מגילה ברש"יבאמת
 בתרא דבבא רש"י אבל אחר יבנה ולא ויתייאשיפשע

 מפרש 'דרש"י לע"ד נראה ולכו לו מנא אונםדהזכיר
יפשעו. דלמא היישינן האמת לפי אלא הנ"5 כהרשב"אדלא

 להו דאיתרמי כגון אופו ובאיזה כלל יבט 51א
 אטור לעולם להכי כלל יבנו ולא פשעו זה ידי ועלאהנם
 אמוד לעולם פשיעה משום לן מבירא אי זה לפינמצא
 אונם להו מיתרמי דלמא אמיר נמי לבנות בהתחילוואף
 מדויק זה ללפי הבנין יגמרו ולא יפשעו זה ידי ועלגדול
 דוכתא באיכא בינייהו איכא דאמר הגמ' לשוןשפיר
 ולא מותר צלויי ומשום אמור פשיעה דמשוםלצלויי
 דאזי בינייהו איכג לבנות בהתהילו נפקותא עודאמר
 ועל אמור צלויי ומשום ומותר ליכא פשיעותאמשום
 אמור לעולם הוי פשיעותא משום הטעם הוי איכרהך

וכדפירשנו.
 לעולם פשיעותא משום 5ו דמבירא מאו זה לפינמצא
 טעמא ליכא אי צלויי משום לו דמבירא .ומאןאמור
 ותו נפקותא הך רק הגמ' אמר להכי מותר צל1יימשום
 דעיקר יהרמב"ם להרי"ף ראיה הביאו המפרשיםלא,

 הנ"ל אשו ורב מרבינא פשיעותא משום רק הויטעמא
 להביא נראה ולע"ד הנ"ל אבא בר מרמי מגילהומם'
 מהתם ולא דגמ' ממתמא אבל מגילה ממם' נמיראיה
 פשיעותא משום רק הוי טעמא דעיקר כ"ז מדףאלא

 בי למכור ישן תורה מפר למכור מהו להודא~בעיא
 מוכרין איו דאמר גמליאל בז שמעוו מר' ופשטהדש
 פשיעותא משום התם חדש בו למכור ישן תורהמפר

 יפמדו כך ומתוך יקנה 5א שוב משימכור שמאימירש"י
 טעמא דק הגמ' אמר למה אנן וניחזי עכ"5,הדמים

 דצלויי טעמא דהא צלויי משום נמי אמר ולאדפשיעותא
 תורה טפר אם כי בדליכא ומיירי תורה בטפר איכאנמי

 מינה שמע 'דצלויי טעמא הזכיר ומדלא להודהישינה
 פשיעותא. משום רק הוי טעמאדעיקר
 בממר שייך 5א דצלויי דטעמא למימד ליכאוהא
 אש5 ליתא זהו אבל להוד הכנמת בבית אלאתורה

אברהם



יך4ףך4יךן כ'רטי4ןך~פאףת124
 אין המררש בבית הרין והוא כתב א' מ"ק שםאברהם
 רבית המעמים משני תחילה אחר שיבנה ערסותרין
 עכ"ל, ללמור הוכתא דלית או אונם יארע שמאהכנמת
 שם באין הרין הוא א5א רוקא לאו רצלויי חזינןהרי
 רצלויי המעם השייך נמי תורה ללמור אחר מקוםדק
 מינה שמע רצלויי טעמא נמי הגמ' אמר מד5א זהולפי
 הפומקים כל לעיקר פמק להכי לעיקר הוי דמשיעהטעמא
 5א למה לן קשיא לא הא זה ולפי דפשיעותאלטעמא
 לבד תירה מפר עור להם ביש נפקותא עור הגמ'אמר
 לצלויי רהא חרשה בו ליקח הישינה מוכרין איהישנה
 רמאיזה ליתא זהו אבל איכא משיעותא וכמשוםליכא
 משום תורה ספר גכי רצלויי טעמא רשייך אמרינןטעם

 הא ממילא הכנמת לבית תורה מפר ררמיראמרינן
 ממילא לצלויי רוכתא ראיכא בינייהו ראיכא הגט';ראמר
 לפי נמצא הך רהיינו הורה טפר עור דאיכא הריןהוא
 בעומר הב"ח לרעת הנ"ל או"ח שיק רמהר"מ פירושוזה

 ראמר למאן היינו הישינה למתור דמותר בגיןבאטצע
 ומגן אמור לעולם צלויי משום אבל פשיעותאמשום
 משום אמור לעולם לו ומבירא עליו השיגאברהם
 אונם בין רחילק אברהם אשל של ולפירושינופשיעותא
 זה ולפי גרול אונם יארע שמא חיישינז ואנןלפשיעה
 או"ח בשו"ת עיין ביאור וכיותר הב"ח של דינוליתא
 לעיקר אברהם מגן רברי ופירש ל"ד מימן מופרבחתם

 הוא דדינא שבוים מדיון דהיינו גדול לאונםוחיישינן
 בנוי שאינו כיון לגטרי בנוי שאינו כנישתא בילמיזבן
 לביהכ3"ם מעות יקבצו ולא יפשעו ושוב חיישינןלגמרי
 זמן כל לבנות אפי'התחילו למיחש איכא ח ילחששאאחר

 לומר אנו צריכין כרחך ועל ע"ש וכו' רירהשאיננו
 משום חייש לא פשיעותא כהמום רחייש מאןלהב"ח
 פשיעותא טשום חייש לא צלויי טשום רחייש ומאןציויי
 - נמי חייש צ5ויי משום חש רלא מאן אפילו לרירןאבל
 אטור. לעולם ולכן פשיעותאמשים

 כתכ י"מ מימן הכנמת בית מערכת המד שריבם'
 בעיר קבוע הכנסת בית עור כשיש כתב מ'ופררהכתב
 אלא שאומר מי מפורש נמצא ולא בזה המתיריםררבו

 כיון רק בזה המתירים עם רעתם להשוות כןרמשמע
 משמע להיתר ורמ"א ושו"ע במור כן מפורש נמצאשלא
 בהרא"ש עיין לא כת"ר במחילת ע"ש להו ברירארלא
 שמ בהדיא מפרש לובלין ומהר"ם שם בתרא בבאעל

 קטע הכנמת בית עור להם ביש אף להרא"שרמבירא
 כמעט נתבמלו הא זה ולפי הישנה למתור אמורנמי
 שם. הק' רבריוכל

 איכא בין חילוק שום אין להרא"ש רבר שלכ5לא
.. ולאירך אמור ולעולם קבוע הכנמת לבית לצלויירוכתא
 רוכתא 5איכא קבוע הכנמת בית בין חילוק ישפומקים
 הנם/ אמר לא למה עצומה קושיא לי יש זה ולפי'לצלויי

 לאשמועינן אתי הוי זו נפקותא ירי ועל נפקותאעור
 רוצים ועכשיו בעיר מקוה חר אלא רליתא כגון חרשרין

 פשיעותא משום רחייש למאן מחרש לבנותולמותרו
 בבית אלא גזרו לא יבנו ולא יפשעו שמא רגזירהמותר
 צלויי משום רחייש למאן אבל ק'דושתיה רחמיריהכנמת
 אמר ומרלא אחריתא מבילה בית להו לית רהאאמור
 פשיעותא משום גזרינן אי מינה שמע נפקותא הךהגמ'
 המבילה לבית גזרינן נמי הרין הוא הכנמת ביתלגכי
 לא אחריתא המבילה בית כל5 יבנו ולא יפשעושסא

 בבנינו יתרשלו שמא רק דחיישינן להמפרשיםמיבעיא
 לא אבל 5פשיעותא רחיישינן הוא ומיד תכף יבנוולא

 בוראי זה על ישראל נחשרו רלא כלל יבנוחיישינןןטלא
 משיעותא משום נפקותא הך לאשמועינן להגמ'הוי
 החהטה שנבנית קורם הישינה המקוה למתורמותר
 יתרשלו שמא דחיישינן אלא מקוה בלא יהיו לאדבוראי
 אבל חיישינן הכנמה בבית הגם לאשמועינןבבנינו
 שטג נפקותא עור הגטן פירש ומרלא חיישינן לאבמקוה
 ואפילו לתרווייהו הוי רינא חר ומקוה הכנמת רביתמינה

להמפוטים
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 בנו ו5א רפשעו פשיעה משום רפירשו5המפרשים

 אמר ומר5א נפקותא הך 5אשמועינן 5הגמ' הוי נמיכלל
 פסקינן ראנן 5רירן ממי5א הך רהיינו מינה שמעהגמ'
 די5ן טפיקא נפשטה ממילא פשיעותא משום5עיקר

  כ*הסימו

 הית קדישה דחברה קהלתינו באנשי המנהג היה נוקודם כאשר קהלתינו מאנשינשאלתי
 דרצו קהלתינו באנשי פירוד נעשה העברה ובשנה עצמם בפני וממונים נבאיםלהם

 אלא לחוד קדישה חברה יהא ולא קהלתינו מאנשי דוקא יבחרו קדישה מחברתדהנבאים

 שארנ ובורנר לנמרי קדישה החברה נתבפלה הנ'ול המחלוקה ומחמת לכולנו יהא אחדכים

 בשום יתעמקו שלא הבא לעולם חלק של כף בתקיעות קדישה חברה אנשי עליהםקבלו
 יעשו שלא הנ"ל כף כועקיעות עליהם קבלו ועוד כמפם במימב להם ישלמו כן אם אלאמת
 להתיר ואין מתחילה שהיתה כמו הדבר *חזרו לכולם שיתפיימו עד החברה עם פשרהשום
 נדר הרנרת עשו הנ"ל תזטן במשך אבל לכולם שיתירו עד שלו כף התקיעות את טהןלאחד

 נבאים להם עשו שלנו והחברה הנ"ל קדישה מחברה אנשים שני אנשים שלשהבפני
 שום יעשו שלא ביניהם הותנה בפירוש כי מוענים החברה אנשי ושאר במתלהתעמק
 כי טוענים יחידים ואיזה לכולם היתר איזה למצוא איך לפני באו ולכן לכולם אם כיהתרה
 איסור טחטת יראים כי התרה לעשות אופן בשוש רצונם ואין בו~קופה הנדר שיהארצונם
 הב~ג לעולם מחלק נףתקיעות

 תשובה-
 טצוה דבר ע5 ח5ים שהנררים מנדרים בשבועות וחומר מבשבועות בנדרים חוטר רבנן תנו כ"ה שבושתבמם'

כדבר

 רהביאו ער הגרו5 הבאילער 5יקח ואסור5איסורה
 פה לפ"ק הרע"ו חנוכה ו' יום ובעה"ח הקמןהבאי5ער
 קא.15עסווי5

 החופ"ק. שאחעמ ידידיהשאול-
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 איתא ביאור וביתר בשבועות כן שאין מה הדשותכרבר

 סעיף מ"א במימן הרמ"א הא אנן וניחזי מ"זבנררים
 איתא ביאור וביותר כשבועה הוי כף דתקיעות כתבכ"ח
 רחקרו שם וש"ך בממ"ע עיין ל"ר סעיף פ"זבמימן
 משבועה מחות או ממש כשבועה הוי כף תקיעותאי
 חמץ נקיטות הוי רלא' משום ררבנן בשבועה רקוהוי
 מהרברים הוי המת הלוית מצות אנן לניחזיע"ש
 לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם טירותיהן אוכ5שארם
 בעיר מת רב אמר כ"ז קטן בפוער איתא זאת ולברהבא
 איקלע המנונא רב מלאכה בעשיית אמורין העיר בניכל-

 אינשי הנך חזא רשכבא שימורא קול שמעלררומתא
 בשמתא אינשי הנך ליהוו להו אמר עבירתא עברירקא
 במתא איכא חבורתא ליה אמרו במתא איכא שכבאלא
 מה רנתבטלה כיון אנן וניחזי שריא הכי אי להואמר

 אמורין בעיר מת באיכא דין מי על קדישההחברה
 הוא שמתא בר מלאכה רעביר ומאן מלאכהבעשיית
 דתקיעות נימא אי ואמילו מזו נרולה מצוה לך איןבוראי
 רבר ע5 חלה שבועה אין הלא גמורת שבועה הויכף

 ושמיר כף התקיעות להם יתירו שאת ליתר ולכןסצוה
 שלשה. של ב"ר להם רהתירו הנךעברו
 רעת על נרר כ"א מעיף רכ"ח פימן ביו"ראבל
 בשבועה כתב והרמ"א רעתם בלא התרה לו איןרבים
 להתיר מותר עבירה נרנור בו שיש ברבר רבים רעתעל
 בו שיש ברבר ממכמת רבים רעת אין כי רעתם בלאלו

 בדיעבר והתירו רבים רעת שעל נרר אומרים וישעבירה
 צורך ויש הרחק בשעת אם כי זה על לממוך ואיןמותר
 רעת על בשבועה הדין הוא שם הרמ"א כתב עורברבר
 שנשבע כגון נתכוין מי ע5 וידעו מתם בנשבעהרבים
 מהעיר רבנים שלשה רעת על שנשבע או הקהל רעתעל
 לאלו שבוראי יותר ולא רבנים שלשה אלא שםואין

 הרמ"א על פליג והש"ך רבים רעת על מקרינתכוין
 התירו אם בדיעבד אמילו רבים רעת על בנרר הויורעתו

 רבים רעת שעל נרר הוי לא כן אם אלא מותראינו
 אבל מרטם ולא רבים רעת על היה שהנרר כנוןממש

 אומרים ויש עכ"5, בריעבר אמילו מהני לאבמרטם
 אמר אלא אותם פרט לא אמילו אנשים ג' במניבנרר
 אותם על רממתמא התרה לו אין נמ4 רבים רעת עלמתם

 אותן אם כתב מ"ז בם"ק והש"ך אמר למניושעומרים
 רבים דעת על הוי עלמא לכולי הנרר באותו שייכיםהג'

 קאמר למניו שעומרים בגויה רשייכים הנךרמסתסא
 ממיקתינו לירע הנן'ל הדינים כל הבאתי ע"ש.וכו'
 רבר ובלא להם אחר רין ונרר שבועה הלא אנןוניחזי
 רכולהו רעתם ובלא בריעבר אמילו התרה להם איןמצוה
 הוי לא רכולהו רעתם בלא אנשים רהנך התרה זהולמי
 מצוה רהוי שאני הכא או5י שמיר כשנעיין אבלהתרה
 לכל אסור אזי קרישה החברה ובלא המת הלויתרבה
 התרת ירי על ואררבא מלאכה לעשות העיראנשי

 מלאכה לעשות העיר לאנשי סותר יהא אזי כףהתקיעות
 כמה מלאכה מלעשות בהאימור יכשלו בוראי זהובלא
 גמורה התרה רהנך התרה הוי שמיר ממילאאנשים
 לכולם. להתיר יכוליןונמי

 לשיטת לו קשה שם יו"ר על מאיר ביתחיהושי
 שלא אומרים הרבים ואותן רבים רעת על בנררהרמ"א
 קשה ולזה לו מתירין אין מצוה לצורך אמילו לולהתיר

 ביטלו לאשכוחי ראיכא רמשני ט"ז דף מכות ממם'לו
 לא מקום מכל ליה ותימוק הרבים יעת עלכשהרירה
 חשוב זה יאם להתירו הרבים אעתן ימכימו. אםביטל
 ברעת ותולה להחזירה בירו אין לבר שמצרו מפניבימל

 יש מצוה לדבר ממני קסבר מא'י לבמוף כן אםהאחרים
 ביטלו 5אשכוחי דאיכא דמשני התרהלו
 הרבים אותן בירצו שהרי אחרים ברעת דתולהכיון
 מצוה לרבר במתם ונהי מלהתיר מצוה ברבר אףימחו
 על שהדירה כגון ביטלו משכחת מקום מכל התרהיש
 והוי מלהתיר מיד מיחו והם במניהם שלשה הרביםדעת

שפיר
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 וירשו שיחזרו ער אחרים בדעת מרתולה בימלושפיו
 רלרבר יוסף הבית כשיטת מהבא הוכיח ולכןלהתיר
 שלא הוקא לרחוס יש ואללי מחאתם מהני לאמציח
 היתר לו אין נררו רסתם כיון מבמל חשוב מצוהבמקום
 רסתם כיון מצוה לרבר כן שאין מה מפורש רעתםבלא
 הוא חשוב לא' הרבים מיחו כי ואמ היתר לו ישנררו

 זה כל ועל מבמלים הם שמיחן הרבים אלאהמבמל
 הרבימ אותן ואם כתב הרמ"א הנה עכ"ל, וצ"ערחוס

 מתירין אין מצוה לצורך אפילו לו להתיר שלאאומרים
 לכתחילה רוקא הק' מרבריו משמע כ"א בסעיף עייןל:
 הילוס דיש נימא ואי מותר בריעבר הא לו מתיריןאין
 ראיך היא קושיא טאי כן אם לריעבד לכתחילהבין

 תתרה מהני' בריעבד הלא ברעתן בהולה בימלוחשוב
 משמע ביטלו איתא ובגמ' ימחו הרבים אםאף

 משמע בימלו רהלשון ובפרט ברבר תסנה הוי לאלעולם
 דהרמ"א לומר אנו צריכין אלא ביטלו אםבריעכד
 לרברינו וראיה התרה מהני לא בריעבר אף לוסבירא
 ברמ"א הוא כן מהריב"ש הוי הדמ"א שלרמקורו
 אם שם יוסף בבית הובא בשלמות שלו רבריווהריב"ש
 מצוה ולרבר לתורה סייג או לרבים גדר הסכמההיתה
 והלשון ע"ש כולם יסכימו אפילו להתיר רשאיןאין
 והוי מלהתיר איסור רכענח משמע להתיר רשאיןאין
 ורבא ראביי בפלוגתא רתליא שבתורה איסוריםככל
 מאיד לבית קשה שפיד זה ולפי לא אי מהני עבידאי

 רילן בספיקא זה ולפי הנ'ע, שלו לתירוץ אנווצריכין
 באיסלרייהו ואכתי מהני לא אנשים הלך שלהתרה
קיימו.
 רבד ע5 חל שבועה ראין איתא הנ"ל שבועותבמס'
 הא הגמ' תירץ מ"ז רף בנררים הא לתוס' קשהמצוה
 בסוכה אשב שלא ראמר הא משבועות נרריםרשני
 על סוכה ראוסר רבנררים עלי סוכה ישיבת ראמרוהא
 כקרבן עליו הטוכה ואוסר הנרר שיחול ראויעצמו

127יריריה
 ראוסד שבועה אבל מצוה לעשות מצווה אינהוסוכה
 לעשות הוא רמשועבר חלה השבועה אין הסוכה עלעצמו
 בנררימ יש הוא חומר מאי כן אם להו סשה ילזהמצוה

 אמר כי גוונא האי כי חיילה נמי שבועה האמבשבועה
 רבאסר עליה חפצא ראסד שבועה עלי סוכהישיבת
 לזה ראיות כמה והביאו שבוגה נמי חלה עליהחפצא
 כשיאמד אפילו רבשבועה ר"י בשם תירץ אלחנןורבינו
 ר5שון חשציה מן נששיה אסור שבועת עלי סוכהישיבת
 על אלא שייך לא וקונם עצמו על אלא שייך 5אשטעה
 בעוברא אנן וניחזי ע"ש, כקרבן עצמו על שאוסרהחפץ
 מת בשום יתעסקו שלא לזה זה כף תקיעות רנתנורילן
 אסרו הא כן אם מרחתם עבור להם ישלמו כן אםאלא

 שבועה עלי סוכה לישיבת ודמי עליהם המתהתעססות
 הנ"ל אלחנן ילרבינו שבועה והוי עליהם החמץראסרו
 שייך לא שבועה רלשון חפצא מן נפשיה אסרלעולם
 שפיר לה משכחת לתוס' אבל ע"ש עצמו עלאלא

 רילן בספיקא זה ו5פי מצוה רבר על נמי חלרשבועה
 מקום מכל המת הלוית מצוה רבר רהוי הגםלתוס'
 ובפרט מצוה רבר על חל נמי שבועה גוונא האי בכיהא

 וגם חבירם בלא לאחר יתירו שלא היה כףורהתקיעות
 להן אין שוב כף תקיעות רעשו כיון דסוברים מהןיש

 כיון רמי כליתא היחידים של התרה כן אם לעו'לם,היתר
 ואזי התרה להן לעשות עכשיו גם רוצים אינםדרובמ
 לו. מתירין אין מציה לצורך אפילו כתב הא'הרמ"א

 לעשות יכולין עלמא לכולי רילן בטפיקא לי נראהאבל
 רבים רעת על נשבע אם שם כתב רהרמ"א משוםהתרה
 רעתם בלא 15 להתיר מותר עבירה נרנוד בו שישברבר
 וגליון עבירה בו שיש בדבר מסכמת רבימ דעת אין'כי

 בבימול רק רוסא כתב חלוי רמהר"ש כתבמהרש"א
 שלא מצוה לרבר אף הרבים 5מחאת רשומעין הואמצוה
 בקיום עבירה ויש להתיר במוחין אבל נררו לולהתיד
 רוקא ועור מחאתם מועיל לא ומריבות כמחלוקתהנרר

כאין



תטארתמן
 להם גם בנוגע (שב5 דבים לאותן נוגע המצוהנאין

 כתב הנרולה כנמת ובשם תקפם דיצרם במלהמחאתם
 למהאתם שומעין אין נמי לכולל מצוה יש בהתרה'שאם
 פעמים כמה רילן בספיקא אנן ניחזי ועכשיועכ"5,
 בקהלתינו מת שהיה ובעת ומריבות מהלוקת זה מכחהיו

 עד 5החעסק הלכו לא הישנים קדישה הברהואנשי
 המצוה הא האמת פי ע5 כמפם במימב להןשישלמו
 בעת רהא הישינים קדישה הברה לאנשי גםנוגעת
 שום לעשות הם גם אמורין הא קדישה חברה שםדליכא
 יהא הנדר ובהתרת הנ"ל, קמן רמועד כגמ'מלאכה
 שום יעשה לא וגם במת 5התעסק החברה לכלמצוה
 להאימור שומעין כו'לם לא בטח כי איסור שוםישדאל
 אין בודאי בעיד דמת בעת מלאכה שום לעשותשלא

 הנדר להן דהתיוו הנך עבדי ושפיר 5המוחיןשומעין
 הלא כף תקיעות רבאמת כף לתקיעות לחוש איןוגם
 וכיון כהנ"ל חפץ נקימת בו ראין מפני משבועהפחות

 ויהא כף בתקיעות מתירין שכן מכל מתיריןרבשבועה
 הקטן זרוע דהאור כתב שם ב"ח ועיין ישראל עלש5ום
 תנשא שלא כף תקיעות לי תנה לאשתו שאמר באחדצתב
 ש5א מותך אחרי לך אדיר אני יגם מותי אחרילבע5
 פריה קיים כבר ואפילו ח5 נדרו אין אחרת אשהאשא
 חל איננה נדרה גם ומעתה הכף תקיעות כשעתורביה
 התרה לו יש כף ותקיעות מותו אחרי לינשאומותרת
 ורלא התרה 15 ריש ישראל באלהי מנשבע עדיףדלא
 עכ"ל, לו יתירו רמילתא ולרווחא התרה לו דאין תםכר'
 וכן התרה ומהני משבועה קיל כף רתקיעות חזינןהרי
 ק"ט ם"ק פ"1 מימן משפמ בחשן הגר"א בביאורהוא
 שנשבע אמונתו היא כף תקיעות הגם המעם נמיכתב

 מכל בעיקד ככופד והוא מהקב"ה לו שישבאמונה
 ע"ש. משבועה קיל חפץ בנקיפת הוי דלא כיוןמקום
 תקיעות ~אז להם 5התיר 5י נראה טעמים הנך מכלולכן
 ממוכים אנשים בהטלשה דין בית התרת שיהא דהיינוכף

יך*יך4יןן כ'הסימן
 ישראל. על שלום יהא ואזילוננות
 משכחת רלא ט"1 רמכות בגמ' מצאתי לדבדיטוראיה
 5דבר הא רבים דעת על נדר משום ואי בימלו ולאבימלו
 רבים דעת ע5 כף רתקיעות נימא ואי הפדה לה ישמצוה
 הפרה 5ה אין מצוה 5דבר אף ו5כן משבועה אףחמורה
 דבים רעת על כף בתקיעות בימ5ו שפיר לה משכחתהא

 מצוה לדבר בוראי אלא לעולם הפדה לו איןרהתם
 5הפוסקים אפילו מינה שמע כדפירשנו. להתיריכולין

 רל"ט סימן בע"ר עיין משבועה חמודה כףדתקיעות
 יותר כף בתקיעות מחמירים והמור דתום' ב'סעיף

 נמי הם דהא ליתא זהו אבל התרה 5ה ואיןמבשבועה
 יתירו מכשול אי בדבר הפסד יש כן אם אלאמסיימים

 שלנו המדרש לבית הפסר איכא הא והכא ע"ש.לו
 מתעסקים עבור הרבה ממון לויה עבור לשלםדצריכין
 מכשו5 איכא ונמי חברתינו כאנשי ח"ו ביארעלהמת
 פעמים כמה דאידע חברתינו לאנשי מלאכהבעשיות
 זמן כל רין פי וע5 למת מתעסקים השיגו נדולבמורח
 וכמה מ5אכה בעשיות אסורים מתעסקים ישיגוש5א
 ולכן מתעסקים השיט ולא יוס חצי דהלך אירע:פעמים
 לעשות רהיינו שלום לעשות לע"ר נ"ל מעמים הנךשכל
 שמע ועור ישראל לכ5 שלום יהא ואזי דין ביתהתרת
 יש נמי רבים רעת על כף בתחיעות דילן מגמ'מינה
 שנתנה בימ5ו 5ה משכחת הא כן לא דאם התרהלה

 ~התיר מיר מיחו והדבים דבים דעת על כףתקיעות
 לה ריש לדיעבר 5כתחילה בין לחלק יש ואוליאותה
 לה יש בריעבר רהא בימלו 5ה כמטכחת לא להכיהתרה
 ב' מעיף רל"מ מימן יו"ר ברמ"א איתא יכןהתרה

 ע"ש שבועה שמתירין במקום רפ להתיר איןלכתחילה
 בדיעבר היא וזו לעולם דבימ5ו משמע בימלוולשון
 כף בתקיעות 5ה בהטכחת לא להכי התרה 5ה ישהא
 פה 5פ"ס תרע"ה ויחי לם' ובע5"מ דבים. דעתע5

 קענמאקי. פלךלועסוויל

נשאלתי



פ12יך4ידיה נ'וסיטן -תפארת

 כ'וסימו

 שקורין ריר לו שירדה דהייט מ8בריו באחד חולי שילד איך קהלתיט מאנשינשאלתי
 דיותר אמר הרופא אבל בזמנו לטהלו שיכולין הנעהל אמי זה ידי ועל סאזנע באחדפלוש
 שיכולין אטר וזרופא גם ועכשיו סבזמנו הטילה נדחת זה ידי וש בזטנו למהלו שלאפוב

 היה והיום הילד של מהאוזן הריר עוד שיורד דהוינו האוזן לגמרי נתרפא שלא הגםלמהלו
 יחלה דלמה חיישינן טי היום מילה חברית יעשו אם לפני לשאול ובאו בשבת חכהטייום
 לחלל צריכין יהא דילמא וחיישינן קודש שבת ביום יהיה למילתו שלישי דיום ובפרמיוונר
 להא. חיישינן לא דלמא אי למחרוץ עד אותו יכעלו לא להכי עליושבצז

תשובה
 אותו מוה5ין אין החו5ה קטן ק5"ז שבתבמם'

 כ5 15 נותנין חמה ח5צתו שמואל אמר שיבריאער
 הנה 5עת מעת רבעינן הגמ' ימסיק 5הברותושבעה
 ז' רבעינן הוא חמה ח5צתו רוקא רי5ן מגמ'מוכח
 וכן 5מוה5ו צריכין שיברא מיר הכי וב5או 5עתמעת

 5טעקא עיניה 5יה רכחיב פפא רב מסיק ע"אביבמות
 5אכילה עשיה בין ראיתפח ומירש"י וביני ביניואיתפח
 ע"ש .חמח שחלצתו למי אלא ימים ז' נותניןואין

 ער אותו מ5ין אין חו5ה כתב ב' סעיף רם"בובי"ר
 ימים ז' מח5יו שנתרפא מעת 15 וממתיניםשיבריא
 שח5צתו אמורים רברים במה אותו מ5ין ואז 5עתטעת
 כתב והרמ"א הגוף בכ5 חו5י שהוא בו וכיוצאחמה
 ומסיק הנוף בכל כחו5י הוי גרו5 כאוב עציו 15בכאבו
 15 ממתינים מאובריו באחר בח5ה אב5 ערוךהש5חן
 ע"ש. מיר אותו מ5ין שיבריא ו5אחר שיבריאער
 ו5כן מאובריו באחר הי5ר דח5ה רי5ן בספיקא זהולמי
 צריבין ואין מיר אותו 5טו5 צריכין שיבריאמיר

 מספקא אכתי היטב כשנעיין אבל 5עת מעת ז'להטתין
 שיבריא רהיינו שיבריא רוקא משמע מגמ' משום5ן

 אמירת ע5 סמכינן ראנן ר5מא אי5גמרי

 5מו5ו צריכין המי5ה 15 יזיק ש5א ראמר כיוןהרופא
מיר.

 בקטן כתב סק"ח רם"ב סימן הברית כורתה"ם
 קצת מיחוש בו ונשאר והבריא מאבריו באחרשנח5ה
 ואין מיר חותו רמ5ין 5מוה15 שיטלין אומרוהרופא
 מי5ה איך בצרעת ממי5ה וראיה 5נמרי שיבריאצריך
 הראיה עכ"5 קצת מיהש הוי פנים כ5 ע5 צרעתרוחה
 רשבת בגמ' 5כאן הוא רמיון ואיזה בעיני מוזרש5ו
 ער המי5ה ורחינן מאבריו באחר הי5ר בח5ה מייריהא

 'ריתרפא באמת רבעינן להיות ויכו5 מח5יוריתרפא
 ירי ע5 יכוי5היות קצת מיחש עור בו ביש ואף5גמרי
 צריכין ו5כן פעם עור ויח5ה הכאוב 15 ינרי5המילה
 מי5ה אב5 5גמרי שיבריא ער 5המתין טעמאמהאי
 ומשום מזה כבור חו5ה 15 היה 5א ר5עו5םבצרעת
 ימתין טעם מאיזה כן אם 5מי5ה רחיגן 5א הא 5חורצרעת
 ער לו ימתינו 5א 5מה כן 5א ראם שיתרפא ער15

 צריכין 5אבריו מאחר בחו5י ה5א הצרעתשיתרפא
 כרפירשנו. 5אמר צריכין כרחך וע5 שיתרפא ערהמתין

 בקיצר ותירץ כן כתב המחבר גם 5בסוףוראיתי
 וצריך בכאב מקורם החו5י שהיה היכארשאני

שיבריא



*ריךקה כווס*קתמארת180
 שבת טרש"י לו וקשה עכ"5 וצ"ע לגמרישיבריא

 בחו5ה רפירש בזמנה ש5א מי5ה ר"ה ק5"ברף
 5עו5ם פירש ע"ש שיבריא עד 15 והמתינושגתרפא
 מ5ין הכי אפילו נשאר רצרעת הגם 5צרעת רוחהמי5ה
 ה5א מבהרת ריתרמא ער 5המתין צריבין ואיןלהי5ר
 הכא רהא 25מרי ריתרפא ער 5המתין צריכין ראיןמוכח
 הצרעת אב5 מממ ונתרפא 15 שהיה החולי ע5המתיט

 בעינן ר5א מוכח הרי ממנו שנתרפא 15 המתינו5א
 רמי ו5א 5יתא גמי זהו אב5 לגמרי ריתרפאלהמתין
 יארע ש5א אותו שומרין 5חו5י הארץ כ5 רררך5הררי

 יארע ו5פעמים 5גמרי ריתרפא ער רע רבר ב155
 ופתאום לגמרי יתרפא בקרוב רחושבין ער מצבושהומב
 ש5א מפני כבתחי5ה 5ח5יו שיחזיר ער מצבוהורע
 שייך וזהו עצמו רישמור 5הו5ה בראוי עצמושמר
 אב5 כן 5ומר שייך מתחי5ה הו5ה שהיה 5חו5הרוקא
 5גמרי ממח5תו נתרפא כבר מתחי5ה הו5ה שהיהברבר
 5ה5יו קורם מתחי5ה בהרת צרעת עור 15 שהיהא5א
 א'ותו דימ151 משום הכי הבהרת נמי עכשיו 15ויש
 ומשום 5גמרי ממח5תו נתרפא כבר הרי לח5יויחוור
 שפיר אתי זה י5פי מ5מו5ו ממתינין אין האהבהרת
 ו5א ונתרפא בחלה 5ומר .מצינו 5עו5ם ר"ש"ירברי

 5גמרי שיתרפא ער 5המתין צריכין 5גמרינתרפא
 5זה מרויקים רש"י 5שון הימב כשנרייןואררבא
 ש5א מי5ה רפירש הם מיותרים רש"י רבריר5כאורא
 עכ"5 שיבריא ער 15 והמתינו חו5ה בקמןבזמנה

 בקמן בזמנה ש5א מי5ה 5פרש יכול היה ה5א51כאורא
 שבת ע5 ר"ח בפירש ראיתי וכן ותו5א ונתרפאחולה
 מ5 51א לקמן חולי כגון אונם 15 אירע בין שםפירש
 נקראת והיא האונס שימור זמן כ5 5ימו5 הייבבשמיני
 שיבריא ער 15 והמתינו ותיבת ע"ש, בזמנה ש5אמי5ה
 5א ראי ה155 5תיבת הומיף בבוונה א5א מיותריםהם

 נתרפא 5א ראכתי אמיגא הוי ונתרפא בחו5ה רקפירש
 רמשמע שיבריא ער ל1 והמתינו פירש להכי5גמרי

 מיד אותו מ5ין ואזי לגמרי שיבריא ער 15דהמתינו
 שייך לא הוא רהא מבהרת שר נתרפא ש5אהגם

 5א בעריין אב5 עתה יח5ה שמא רניחוש5מח5תו
 ירי ע5 שמא למיהש ראיבא ממחלתו 5גמרינתרפא
 עד 5המתין בוראי צריבין יותר עור יה5ההמי5ה
 מוכח רש"י בלשון הימב עור וכשנרייק 5גמרישיבריא
 רפירש"י 5הבין אנו צריבין ר5כאורא כרפירשנובהריא
 פירש 5א למה ונתרפא בחולה בזמנה ש5אמי5ה

 שבת ערב רנו5ר רהיינו בזמנה ש5א מי5הכפשומו
 בהרת לו והיה א' ביום אותו מ5ין ראזי השמשותבין
 פירש ולמה 5בהרתו חיישינן ו5א א' ביום אותומ5ין
 לאשמועינן 5ן אתי אורהא אגכ משום א5א חו5הבקמן

 וכרפירשנו. 5גמרי שיבריא בעינןרבחו5ה
 5המתין צריכין ר5עו5ם הנ"5 מרברינו 5נוהיוצא

 5גמרי המי5ה נרחית רמחמתו החו5י אותו שיתרפאער
 ביום בנתרסא 5ן ממפקא אכתי אב5 אותו מליןואזי

 ו5א ה' ביום 5מחרתו למ51 יכו5ין אי 5גמריהרביעי
 השבת ביום ח5 ריהא 5מי5תו ש5ישי 5יוםחיישינן
 שמא חיישינן רלמא אי עבורו שבת 5ה55 צריכיןרהא
 15 מ5ינן ו5א עבורו שבת 5ה55 צריכין ויהאיחלה
 כתב הבית ברק בשם י"מ למן'ו לסימן הש"ך ה'.ביום

 אין בזמנה ש5א רמי5ה הוי רעתו בתשובהרהרשב"ץ
 ה' ביום 5מו5 5גר ה'אי ביום ו'נתרפא שח5ה לתינוקמ5ין
 5מי5ה ג' יבא ש5א כרי 5מחרתו ער 15 ממתיניןא5א
 ע5יו השיג והש"ך עבורו שבת ויח55ו השבתביום
 ה' ביום מלין נמי בזמנה שלא מי5ה אפי5ו הויורעתו
 צריכין ויהא יח5א שמא 5מי5ה ג' יום על הוששיןואין
 הרשב"ץ בשם העתיק רהש"ך אלא עבורו שבת5ה55
 רחינן אב5 ה' ביום בזמנה ש5א מילה מ5ין ראיןהגם
 ביום ונתרפא שח5ה תינוק בהריא רקאמר ו' 5יום5ה
 רם"ב בסימן המ"1 אב5 5מהר ער ל1 ממתינן בשבתה'

 ראין הרשב"א בשם הבית ברק מ' נמי הביא ג'מ"ק
 ואין 5נימו5 צעך יש ג' שביום 5פי ה' ביוםמ5ין

לנרום
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 שאין שכן דכל הט"ז כתב ולזה השבת ביום צערלגרים
 הכמף ונקודות ש ען מפי צער ראיכא ו' ביום5מולו
 ע'"ס ה' ביום מילה לעשות רמותר ורעתו עליוהשיג
 רהיד מ' מ"ק רם"ו בטימן הברית כורת המפראבל
 ימים ג' רבעי' חשש יש ר' ביום דגם הראנ"ח בשםשאול
 המגן אב5 ע"ש מלין ואזי השבת קודם לעתמעת

 ורעתו הראנ"וו על השינ ט' ס"ק ש5"א במימןאברהם
 נוהגין בקונשטאנטינא ו' וביום ה' וביום שרי ד'ביום
 להתרשל ראין דעתו הוי לעיקר אברהם המגן אבלאיטוד
 אבל מ5ין. נמי ו' וביום ה' ביום אמ אלא מצוהברבר
 רעיקר אברהם המגן על השיג יהורה לחם ביתהם'

 לו וקשה להילר רוחצין אין דעכשיו לפי בנויההיתר
 נראה ולכן רינוקה צערא משום הוי הא הטעם עיקרהא

 וביום ה' ביום יומף הבית כתוב וכן ו' אי ה' ביוםראמור
 במימן ברוך אמרי הגהות אבל נוהגין וכן אטורו'

 טעות הרשב"א בשם הט"ז דכתב הא כתברם"ב
 להגיה צדיכן ועוד רשב"ץ להגיה צריכיןטופר
 טעמו אלא המ"ז שכתב כמו צער משום לא הוירהטעם
 משום דמתיד אברהם ומגן שבת חילול משוםהוי

 שבת חילול שום כאן אין להכי רוחצין איןרעכשיו
 כיון ליתא יהורה לחם דבית השגה זה ולפיע"ש
 ליתא הא ועכשיו שבת חילול משום רק הוי טעםרעיקר
 ש5א מילה יום בכל מלין בודאי שבת !,ילו5שום

 ביום לבד לזה נוטים האחרונ~ם רוב דעת וכןבזמנה
 תשובה ופתחי בזמנה שלא מילה לעשות ראמורהשבת
 עשה יעבץ הגהות בשם י"ב ט"ק י"ר ים"ובטימו
 ולא הרשב"ץ לרעת חיישינן בנר הדעות ביופשרה
 כיון בקטו אבל הרשב'"ן של מטעמא ד' ביוםמלינו
 ומלין לדבר חוששין אין הוא חיובא בר לאודאכתי
 אדם בינת דעת הוא וכו בזמנה שלא מילה יוםבכל
 יום. בכל רמלין החיים דרך בטירור הואוכן

 ק5"ז בשבת יום בכל דמלין דאיה הביאהש"ך
 ולי"ב עשר ולאחד ולעשרה לתשעה נימול קטןאיתא

 כיון 5וסר אנו צריכין כרחך ועל יותר ולא פחותלא
 שני כיום שכן סכל שבת מחללין למילתו שלישיביום

 והרשב'א והרמב"ן הדטב"מ דעת הוא בן שבתמחללין
 שחל כזמנה שלא רמילה 5ומד אנו צריכין זהולפי
 כן דאם אפשד אי וזה השבת 5אחד ער נרחה ה'ביום
 יום מי"ב יותר ולא יום מט' פחות לא רתנןהא

 שני רחל יום ט"ו אמילו 5ה סשכחת האולשטתם
 ביום יום י"ב ליה דהוי ו"ד ב"נ השנה ראש שלימים
 נ' ביום שבת ירחה שלא כדי ב"ה למולו ואטורה'

 מ'1 והוא הבע"5 א' ביום ער נרחה כן ואםלמילתו
 ביום שרי בזמנה שלא אפי5ו דמי5ה מטיק ולכןיום
 כתב במופו ט"ו ט"ק רם"ו בטימו תשובה ופתחיה'

 לה דמשכחת שכתב במה מדוקדק אינו הש"ךרלשון
 באמת הנה ע"ש י"ד דק הוא ובאמת יום ט"ואפילו
 מכל אב5 ארם בינת מ' זאת בקושיא קרמוהאכבר
 נדאה בחשבון כטועה ישדאל ש5 לדבן לעשותמקום
 ט"ו יום דוקא הוי הש"ך לשון הטיב כשנדייקלע'ר

 ביום משום לרשב"ץ ה' ביום מלין אין טעםרמאיזה
 ניחזי כן ואם עבורו שבת לחלל יצטרכו למילהשלישי
 מילי לכל הוי השנה דראש טובים ימים שני רהאאנן
 וזי5וק 'ריש הוא למת לבד דמי אריכתא יומאכחר

 לחילול דחיישינן כשם ט אם כשבת דינם והויביניהם
 השנה דדאש שני יום לחילול לחוש אנו צריכין כןשבת
 דהיינו שמיד לה משכחת ולכן למילתו שלישי יום'ריהא
 יהא הבע"ל ובשבוע השמשות בין א' ביוםשנולר
 אינם הבע"5 א' ביום ולכן ור' נ' ביום השנהראש
 ערב שני וביום הוא זמן סחומד שמא למולויכולים
 למילתו שלישי דיום יכולימלמולו אינם השנהראש
 יכולים אינם ה' וביום השנה רראש שני ביוםיהא
 למו5ו יכולים אינם שבת עדב וכן שבת משוםלסולו
 צדיכין אלא שבת ביום דיחו5 5מי5ה שני יום~שום
 הא ובמשנה ט"ו יום דהוא הבע"ל א' יים עדלהמתין
 אבל הש"ך של ראיתו הוא נן מי"ב יוהר ולאאטר

הדשב"ץ
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 למי5ה שני ביום לו דמבירא לשימתו אזילהרשב"ץ
 ביום דמלין 15 מבירא להכי השבת את מהל5יםאינם
 כשחל אפילו יום מי"ב יותר יהא לא לעולם כן אםו'

 השמשות בין שני ביום ו,נו5ד וד' ג' ביום השנהראש
 ביום ויהא הששי ביום למולו לעו5ם יכו5ין מקוםמכל
 שני דביום כהרמב"ם דפמקינן לרידן אב5י"ב

 ראיתו הוי ושפיד עליה שבת מח5לין בודאילמילתו
 וכדפירשנו. נכונה הש"ךש5

 תירץ שם במשנה הרא"ש על נתנא5הקדבן
 אם מ' מפק ח' מפק הוי ה' ביום הש"ך ש5קושיתו

 היום שמא מפיקא מפק ממעם לימו5 סותרים להכיכן
 היום הוי אי ואפילו בזמנה מילה הוי הא כן אם ח'יום
 מה 5מילתו ג' ביום עליה שבת יחללו לא שמאמ'
 להכי אחד מפק אלא הוי רלא ונתחפא בחלה כןשאין
 זכיתי לא עכ"5 ה' ביום למולי ראמורים 5היות'יכול
 דיום היכי הוי הא רהש"ך דקושיתו הק' דבריולהבין
 א' ביום דנו5ר אלא מ' מפק ח' מפק היה לאהחמישי

 השנה ראש חל יהא הבע"ל ובשבוע השמשותבין
 שפק ואיזה יום י"ב יהא החמישי ויום ור' ג'ביום

 תשובה דהפתחי 5פירושו ואפי5ו ה' ביום יהאמפיקא
 יהא ואזי השמשות בין ב' ביוםדנולר
 שייכים ספיקא מפק ואיזה י"א יום ה'יום
 ואזי השמשות בין ד' בילם בנולד דמיירי נימא ואיבו

 לקושיות הוא שייכות איזה אב5 ספיקא ספקאיכא
 ויותר א' ביים השמשות בין דנולד דמייריהש"ך
 לדברי לו רקשה נתנאל הקדבן דברי המוף בעיניפ5א

 הלא מי'ע יותר ולא במשנה קאמר איךהרשב"'ץ
 בין ו' ביום דנו5ד כגון י"ז ביום אף להמשכחת
 ו' ביום דאזי וד' ג' ביום יהא השנה וראשהשכהסות

 מלין אין א' וביום הוא זמן מחומר שמא מ5יןאין
 יום דהוא השנה דראש שני יום 5חלל יצמרכושמא
 יצמדכו שמא מ5ין אין נמי ה' ובילם למי5תושלישי
 5המתין ויצמרכו למי5תו שלישי יום רהוא בשבתלח5ל
 ותירןדהרשב"ץ 5מילתו י"ז יום דהוא הבע"ל א' יוםעד

 אבל מוב ליום ולא דחמור לשבת אלא חיישלא
 ג' ביום השנה ראש כשח5 לה משכחת הא קשהאכתי
 עד אותו ס5ין ואין השמשות בין ב' ביום ונולדיד'
 יותר 5א תני הא ובמשנה י"ר יום הוא כן אם א'.יום
 הש"ך ש5 קושיתו היא ה5א בעיגי ג' ופלא עכ"5.מי"ב

 הידוש ואיזה י"ר יום דהניה תשובה דהפתחילפירושו
 ועל יום מ"ו איתא בש"ך באמת נתנאל הקרבןעשה
 דאין להש"ך לע"ל כדפירשנו לומד אט צריכיןכרחך
 אין איתא 1' במגילה רהח השנה לראש וובת בין"ילוק
 ראש ובפרמ 5בד נפש אוכל אלא מוב ליום שבתבין

 יאי רמי אדיכתא כיומא נחשבים ימים .דשניהשנה
 לראש שבת בין חילוק דיש הש"ר ע5 לפלוגי דאתינימא
 בש"ר איתא הא נמי יום י"ד רק הוי הא כן אםהשנה
הכי.

 כתב התשובה במוף דנ"ב מימן י"ר סופדהחתם
 יותר ו5א תני אמאי לו וקשה הנ"ל התשב"ץלדברי
 דהשיב רהמשנה לה משכחת נמי מי"ב יותר האמי"ב
 ל' יום ויהא השבת אחד שח5 השנה דאש דהיינוי"ב
 ניום אמי 5א אמאי במציאות דדחוק באד"ו א5ולש5
 כגון י"ג יום ויהא וג' כיומב' וחלו השנה דראשמוב

 לא שבת בערב דאזי השמשות ב"ן שבת בערבשנו5ד
 נולד שבת ערב שמא לא שבת וביום הוא זמןדמחומר
 השנה דראש ב' טם 5הלל יצטרכו שמא 5א א'וביום
 יום שהוא ד' ביום ימו5ו כדחך וע5 למי5תו ג' יוםשהוא
 נזרו דלא נמי ותירץ מי"ב יותר ולא תני ובמשנהי"ג
 שני טוב ביום ו5א הוא דאורייתא דספק בשבתאלא
 הנ"ל רבריגו מכל 5נו היוצא עכ"ל, דרבנן ספקדהוא
 נימא דאי אותו מ5ין בוראי ר' ביום בזמנה שלאבמי5ה
 כן אם לעת מעת ג' רבעינן בשום אותו מלין אין ד'ביום
 ה5א י"ג יום יהא ד' ביום מופר החתם אמראמאי
 א' יום יר 5המתין צריכין אלא לעת מעת ג'בתוך ריהי 5פעמים שבת משום אותו מ5ין אין נמי ד'ביום
 5יום שבת בין ראין משום ואי י"ז יום ויהאהבע"ל
 ה' ביום ה5א ו5פירושנו ב5בר נפש אוכ5 א5אמוב

קודם
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 ועל עליה שבת יחללו שטא למולו אסורין שבתקורם
 הלא עליה טוב יום יחללו שמא חיישינן 5א השנהואש
 טלאכה שום אין פידושו רהכי ז' במנילה התום'פירשו
 אוכל אלא טוכ 5יום אסורה תהא שלא לשבתהאסורה
 ולפי ע'ש וכו' ביניהם יש חילוקים שאר אבל לברנפש
 קורם ע5 ולא נופו טוב יום ע5 רוקא בין אין קאי האזה
 ט5ין נטי ה' ביום האמת ולפי שבת וקורם מוביום

 אם ה' ביום מלין אין נימא ראי רהש"ך קושיתוטשום
 יותר 51א אטר ובטשנה ט"ו אי יום י"ר 5ה משכחתנן

 ה4 כן 5א ראם ט5ין נמי 5הרטב'ום ו' וביוםמי"ב
 השנה וראש השכהשות בין שבת ערב בנולר 5המשכחת
 ו~א ומן מחוסר רהא 5א שבת בערב ואןי וג' ב'ביום

 יום רהא 5א א' וביום שבת ערב גולר שמא 5אובשבת
 הוי הא ואזי השנה רראש א' יום יהא למילתושני
 איטור ויהא השנה רראש א' יום למילתו שנייום

 סופר החתם ש5 '5תירוצו וליתא לשבת ורמידאורייתא
 בזמנה. שלא מילה מלין נמי 1' ביום כרחךועל

 ר"ה בסופו ע"ט סימן סופר בחתם ראיתיאבל
 אי ירעו ו5א דשכחו בתירא ובני וכו' אמרתיובררושי
 כפבואר בשבת היה גלנל פסח הלא שבת רוחהפסח
 לוטר ויש פסתים ערבי פרק ברא"ש והובא עולםבסרר
 כניטן בי"א מלו ישרא5 רכל איתא ע"א יבמותבתום'
 לענין לעת מעת בעינן פוסקים ולכמה ר' ביוםשהיה
 מטובנים ישראל כ5 הע שבת אותו כן ואם מילה ימינ'

 אין להכי והבערה שחימה להם והותר למילהבשלישי
 דסשה והא בשבת שחל פסחים ערבי לשאר מכאןואיה
 ר' ביום בזמנה שלא מילה ישראל מלו איך התשב"ץעל
 לעת טעת וחשבינן למילה שלישי ביום שבת יחללוהלא
 ניתן 5פסח כיון לומר יש השבת ביום חל יהא כןאם

 רפסח מוכח הרר זה לפי אלא כך כ5 חיישינן 5אלדהות
 5בני להו מספקא טעטא מהאי 5היות ויכול לשבתרוחה
 הק' רבריו כ5 להבין ?כיתי 5א ובאמת עכ"5,בתירה
 התשב"ץ לרברי שהביאו והש'ך המ"ז ברבריהלא

 ביום אבל ה' ביום אותו ט5ין ראין ל1 רסביראכתבו
 מגן ברברי אלא אתו ט5ין ראין ברבריו נזכר 5אד'

 משמע התשב"ץ לרברי כתב רהראב"ח איתאאברהם
 וביום שרי ר" ביום אלא ~יו והשינ אסור ר' ביוםאף
 גימא ראיך אברהם המנן והשינ איסור נוהנין 1' ויוםה'

 ביום בשמלין אסור ר' ביום א4 א4 הוי התשב"עררעת
 בספינה אבל לטיחש וליכא בשבת שלו רביעי ה5ר'

 השקל מחצית ופירש לסכנה למיחש איכאלעולם
 טסוכן הוא למי5תו נ' יום ער רדוקא משוםכוונתיה
 יצטרכו 5א בשבת ר' עם ח5 ראזי ר' ביוםוכשמלין
 הסכנה איכא לעולם בספינה אבל עליו שבת5חל5
 ר' יום ער להכי ~יו קבת לה55 שיצטרט לחושויש

 טיום אבל העבר לשבת שייך כאן רער לפרושמותרין
 שבת לחלל כהתנה והוי הבאה לשבת רשייך ואילךר'

 ררוקא 5תשב'"1 15 סבירא הא כן אם עכ"ל אסורלהכי
 גם אברהם ולסגן ר' ביום לא אבל אסור ה'ביום

 מפסח היא קושיא מאי כן אם כן לו סביראהתשב"ץ
 ולא שרי עלטא לכולי ראזי ר' ביום מלו הא רהתםנלגל

 רקשה לומר אנו צריכין אלא כ55 שבת ליוםחיישינן
 הכי בלאו הלא הראב"ח רעת אבל הראב"ח לרעת15

 תמק ש5 קושיותו משום והן הנן'5 מהמשנה הןמוקשה
 הראב"ח רברי להבין זכיתי 5א ובאמת הנ"לאבוהם
 רהביא אסור יהא ר' ביום גם להתשב"ע נימאראיך
 רעת הלא 5ה רמי להיות צריך הטתם מן מספינהראיה

 עיין מותר ו' ביום אבל אטור ה' ביום דווקאהתשב"ע
 יהא מעם ומאיזה הכי בהריא כתב רם"ו סימןבש"ך
 רהיינו לעת מעת ג' רבעינן רנימא משום אסור ר'ביום
 יהא ולרבריו טמוכן הוא המילה מיום הנ' לעתמעת
 שבת 5ה55 רשאין בבקר נשבת לפעמים השבתביום
 אותו רמלו רהיינו שבת 5ה55 אסורין חצוהולאחר
 מעת הג' 15 נגמרה ראזי בבקר ר' ביום עשיריתבשעה
 שעות והשאר עשירית בשעה בבקר שבת ביוםלעת
 ונחשבימ הרביעי 5עת 5טעת שייכים הא השבתמיוס

מזטן
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 שבת לחלל מותר שבת מקצת יהא זה ילפי המילהמזמן
 לירי לפעמים ובאים שבת לחלל אמור יהאומקצת
 ימים לג' אלא חיישינן לא רהכי בוראי אלאמכשו5
 ראלו ר' ביום ולא אמור ה' ביום רוקא נקמי 5הכי5חוד
 נימא רעי ר' ביום במלו לשיעורים הרבר יהא ר'ביום

 שמינית בשעה בבקר ר' ביום במלו לעת למעתדחיישינן
 שמינית בשעה בבקר שבת ביום 5עת סעת הג'יכלה
 היום כל אבל שבת לחלל מותרין שמינית שעה ערואזי
 לחשיכה ממוך ר' ביום ובמלו שבת לחלל אמורשבת
 הרבר ויותן שבת לחלל מותרין שבת היום כ5אזי

 נקמו ברוקא להכי מכשול 5ירי הרבר ויבואלשיעורים
 גלגל מפמח סירי קשה לא הא זה ולפי אמור ה'ביום
 לעת מעת רבעינן הפומקים לרעת אמר איךלעור
 הראב"ח אלא הוי לא עיקר וכל הפומקים הם ומאןאיזה
 כרפירשגו. הכי בלאו מוקשה והואלחוד

 נמי הביא מ' מ"ק רם"ו מימן הברית כורתהם'
 מילה להאומרין רמקשה שאול יר בשם הנ"להקושיא
 נימן י"א ביום דמלו ע"א מיבמות ה' ביום בזמנהשלא
 לסול שרי ה' ביום הרי ה' ביום היה חשבון פיועל
 לכולי כרת שיש גרול בין מחלק ולכן בזמנה שלאמי5ה
 בר רלאן בגר אי בקמן אבל ה' ביום מותרעלמא
 בעיני גרולה ופלא עכ"ל ה' ביום אמור ערייןחיובא
 י"ג מימן פמחים ערבי פרק הרא"ש. הלא כן5ומר
 בשכת אחר היה נימן חרש רראש שלם סדר פי ע5כתב
 ר' ביום היה הרי לחורש בי"א דמלו כיון אנןוניחזי
 ה' יום על קושיא שום הוי לא הא כן אם ה' ביוםולא
 ה' ביום ולא' למול רשאין ד' ביום רוקא להיותריכול
 ההוא ביום נמי אותן ומלו קמנים כמה שם הוי האועור

 בצאתם בררך במרבר הילורים העם וכל בקראברכתיב
 רהוי הגם ר' בעם סלו קמנים כמה הרי מלו לאממצרים
 נרולים בין חילוק שום ליכא ובוראי בזמנה שלאמי5ה

 רהקושיא ובוראי בזמנה שלא מילה לעניןלקמנים
 גליון בהגחות נמי וראיתי וכרפירשנו ליתאמעיקרא

 בקיצור כוותינו נמי בהריא וכתב רם"ב מימןטהרש"א
 רהתשב'ץ חששא ממעם מאחרים ולא ה' ביום אףומלין
 עובר היאב"ר ולרעת אימור עושה שמשהה כלא5א
 עכ"5. בכרת ייםבכל

 בטרע פלא דבר למי ראיתי להכיאראתן
 דמספקא קם"ו סימן ריעה יורה מ"תביהורה
 לבריאיתו חזר וכבר חולי מחמת בזמנה שלא במילהליה
 ער המילה 5עכב רוצה שלו אלאשאביו למילהוראוי
 ומאטף ש5הם טהתענית הבכורים לפמור כרי פסחערב
 צריך אלא כן לעשות ראמור ופמק הבכורים כ5אליו

 על פסק חששא מהך ולכן תיכף מילה הבריתלעשות
 רוצה שלו ואבע מהלוהו שלא רב וזמן בזמנה שלאמילה
 לנזור ריש משום ואמר פמח בערב מילה הבריתלעשות
 הברית נמי אחר ארם ישהה שמה אחרת פעםמטעם
 ו~א עכ"5 להבכורים התענית לפמור כרי שלומילה
 מילה הברית לשהות לכתחילה על בשלמא בעיניגרולה
 ש5הם מהתענית הבבורי6 לפמור כרי פמח ערבעזי
 לב"ד ובא רב זמן בנו מל שלא מי אבל ראמור פמקיפה
 הרעת ע5 יעלת איך היום בנו למול ורוצה פמחערב
 אחרים אנשים יניחו מילה ברית היום יעשו אםלגזור

 5פמור כרי פמח ערכ ער שלהם מילה הבריתלכתהילה
 רוצה דאינו צוח הוא הלא שלהם מהתעניתהבכורים
 אינו שלו ראביו נהי כרת בו שיש עשה מצות עללעבור
 עובר עשה במצות אבל עשה במצות אלא בכרתעובר
 יום ובכל רם"א סימן רעה ביורה כראיתא יוםבכל

 ה' מ"ק הברית כורת בם' עיין אלו, בעונשיןעוברים
 ע"ש. בכרת רעובר 5עצמו אביו בין החילוק שםמבאר

 נימול רקמן הנ"ל קל"ו משבת לרברינווראיה
 איתא ואם יותר ולא פחות לא לי"ב לי"א לי' ולמ'לח,

 שנ~ר רהייט י'צ ליום גם לה משכחת הא הק'לדבריו
 פסה ערב יהא הבע"5 ר' וביום השמשות בין ג'ביום
 וביום תוא זמן מחומר שמא מוהלין לא ג' ביום כןאם
 פסח ו' ויום ה' וביום פסח ערב הוי הא מהלינן לאר'

ונמי



 3"ימיטזתפארת
 מהלינן לא בודאי שבת ביום ולמחר סהלינן לאונמי
 והמשנה י"ג יום יהא הא ואזי א' ביים מהלינןאלא

 פמח בערב רמליגן כרחך ועל מי"ג יותר ולאקתני
 דיליה גזירה גזרינן ולא בזמנה שלא מילה רהויהגם
 שלהם מהתענית הבבורים לפטור לכתחילה יניחשמא
 ראיהו משים קושיתינו קשה לא גופו ביהודה לנורעהנם

 בזמנה שלא במילה ל' מימן א"ח במ"ק ליהמבירא
 דרעת כיון דממיק שני מוב ליום דרוחה הרמב"םכרעת
 ע"ש הפמיד לא המיקל בוראי כהרמב"ם נמי הוירש"י
 של שני ביום למולו יכולון ביהורה להנורע זהו5פי
 פסקינן אנן האמת לפי אבל יום י"ב רק והויפמח
 ריעה ביורה רנ"ב ומימן ר"נ מימן מופר כהחתםלעיקר
 תוא וכן שני מוב ליום דוחה בזמנה שלא מילהראין
 פמק ע5 רהמומך ז' מעיף סמ"מ מימן ארם בחכמתנמי
 עכ"ל הפמיד לא ב' ליל'ש רוחה ראינו ערוךשלחן
 שלא מילה שני מוב ליום דחי רלא נמי ל1 סביראהרי

 הנורע של להפמק ליתא אכתי לדירן כן אםבזמנה
 שמח בערב בזמנה שלא מילה למול שלא הנ"5ביהורת
 בין לחלק דיש לרירן אף יקיים ל6ימר מצינוואולי
 פמח ערב בחל דאזי מ' ומפק ח' מפק רהויהיכא
 רהיי להיות דיכול הגם אותו מלין בוראיבהם
 מפיקא הוי הא מקום מכל בזמנה שלאמילה

 בזמנה מילה הוי רלמא לחומרא ואזלינןראורייתא
 ספק דהוי כגון דאירייתא מפיקא הוי דלא היכאאבל
 משום מהלינן לא פמח בערב להעת יכול יותר אועשרה
 מילה הברית אחד כל ריניח הנ"לגזירה

185יריריה

 שלהם מהתענית הבכורים לפמור כרי פמח ערבעל

 פפק הוי ראי מי"ב יותר ולא התנא אמר שפיר זה51פי
 יותר הוי לא הא אבל פסח ערב בוראי מהלינן ט' איח'
 הנ"5 לרברע למתור ליכא רדאיה נהי אבל יוםממ'
 הנ"ל מנזירה ניםא והאיך מאוד מוזר הוא מקוםמכל
 ררוצה לעומד צווח הוא הלא ההמורה עשה למצותיעקר
 פשתה בעו"ה ולמעמיך התורה מן עשה מצותלקיים
 דאזי א' ביום מילה הברית יניהו ררובן הממארתהצרעת
 לקנוס צריכין כן אם ממלאכה רשובתים פנאי להםיש

 בזמנה שגא מילה ברית שום יעשו ילא עליהםולגזור
 ולא שמענו לא וזה רעכו"ם אירם יום רהוי א'ביום
 ולא שוננים שיהיו מומב לישרא5 להם הנח אלאראינו
 לעשות המכים לא ביהודה הטדע גם ואולימזידים
 בזה פרוצים שהיו החכם ש5 בעירו אלא לדורותגזירה

 להבכורים לפמור רבה מצוה עוד רעושיןוכמבורין
 לעשות בירינו אין בוראי לרורות אבל שלהםמהתענית
 כזאת.נזירה

 קמן לחולי מלין ראין  הנ"5 דברינו מכל 5מהיוצא
 ל1 יזיק שלא אמר הרופא אם אף לנמרי שתרפאעד

 על לחליו יחזור שלא חיישינן מקום מכלהמילה
 בכל אותו מלין בזמנה שלא דמילה ועיר המילהידי
 ככל אותו מלין פמח ובערב טוב ייום שבת לבריום
 שני. מוב ליום דוהה אינו בזמנה שלא ומילהיום

 פה לפ"ק תרע"ה שמות לסדר י"הובעה"ח
 ששחעפ, ידידיה שאול קענמוקי,לואימיויל

החופ"ק
 שיקאני
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 כאזסימז

 מחויבת אינה אשה 5ן רקיימא האנמתפקתי
 גרמא רהזמן עשה מצות רהוי משום בנה את5מו5
 היכי אב5 כ"ט בקירושין כראיתא פטורותדנשים
 אפילו פטורות 5ש5ם נימא מי רינא להךלידייניהו

 ועכשיו בזמנו 5מול יכו5ין היו ו5א בדבר אונםהיה
 ומצפרה בניהם את מ5מו5 פטורות נמי האונםעבר
 לסכנה אונם בין 5ח5ק ריש ראיה הוי 5א משהאשת

 להציל ועומיים מצווים כו5ם נפשותרבמכנת
 באונם אב5 ברבר מכנה היה ובציפרהמהמכנה
 לעולם אמרינן גרמה דהזמן עשה מצות דהויכיון
 למילה דמי ו5א בניהם את מ5מו5 פטורותנשים
 מילה הוי טעם דמאיזה פטורות דנשים בזמנהש5א
 למולו יכו5ין היו ר5א ברבד אונם רהיה בזמנהש5א
 כריליף פטורות נשים אמרינן הכי אפי5ובזמנו
 אותה ו5א אותו צוה כאשר כ"ט בקרושיןהגמ'

 דהקרא שם התום' ופירש פטורות רנשיםמכאן
 מוכח הרי פטורות רנשים בזמנה ש5א מי5ה ע5קאי

 ליתא זהו אבל פטורות נשים באונם אפי5ובהריא
 בהי5ד אונם רהיה בזמנה ש5א מי5ה הוי טעםבאיזה
 ואנן בהי5ר ת5וי והכ5 השמשות בין שנו5ראי

 והאונם בהי5ר אונם שום הוי ד5א היכי 5ןממפקא
 5מול 5השינ מוה5 שום להם היה ש5א אחד מצרהיה
 כהאי באונם נימא אי 5עיר מוה5 בא ועכשיו5הי5ד
 באונט אמ ד5מא אי בנה את למו5 מצווה אשהגם

 שאני מכנה רק 5בנה מ5מול מטורות נשים נמיכהאי
 ובתרווייהו 5אונם מכנה בין חילוק שום אין ר5מאאי

 צפרה גבי בדאשכחן 5בניהן 5מו5 חייבותנשים
 י5ר של אמו גדע י5א בנה ער5ת ותכרות צרותקח
 הל אב אין ובאם 5מו5 הוי דהמצוה אחרמאיש
 5הי5ה למו5 כ5ם ע5המצוה

 ובהתש
 איכא יוחנן ור' ררב בפ5וגתא כ"ז ע"ובמם'
 והא הגמ' ופריך 5א אי 5מול כשרה אשה איבינייהו
 כשרה ראשה חזינן הרי ותכרת צר צפרה ותקחכתיב
 שצותה רהיינו ותקח בפתח קרי הגמ' ותירץ5מו5
 יהרי"ף שם כתבו התום' בנה לער5ת לכרותלאחר
 על פירוש נתנו והתום' 5מו5 כשרה ,ראשה פמקוובה"ג
 אי א5א פ5יגי 5א כאן עד אנן ניחזי ועכשיורבריהם
 היכי בנה 5מול 5השתרל אב5 5א אי למו5 כשרהאשה
 טוהל שום בעיר היה ש5א המי5ה ברגר אונםרהוי
 את 5מו5 5השתד5 מחויבת ע5מא 5כולי המי5הבזמן
 5יתא זהו אב5 5בנה 5מל5 צפרה שהשתר5ה כשםבנה

 ממעם פטורות נשים בודאי בזמנה מי5ה היהבצפרה

 למו5 השתד5ה הכי ואפי5ל גרמה רהזטן עשהמצות
 רראתה שם כרפירשו שאני מכנה כרחך וע5לבנה
 5היית יבו5 מכנה ב5א אב5 ע"ש 5טשה רמיכןהמלאך
 רהזמן עשה מצות דהוי משום 5בנה מ5מו5 פטורהאשה
 רילן מפיקא אכתי באונם אב5 פטורות דנשיםגרמה

 עומדת.במקומה
 5מו5 כשרה אשה ואין כרב דהלכה שם פמקותום'

 אותה ו5א . אותו הגמ' רמצריך והא כבה"גולא
 5בנה שימו5 למי להשתדל מחויבת שאינהלהראות
 הגם' רפריך הא לומר אנו צריכין 5תום' זה ו5פיעכ"5
 ידי על ופירש"י בפתח. יתקח קרי הגמ' ותירץמצפרה
 מחויבת ראינה התום' פירשו הא וקשה עכ"5ש5יח

להשתרל
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 ירי על צפרה השתרלה איך כן אם לבנה למוללהשתרל
 שאני רמכנה לומר אנו צריכין ובוראי לבנה למולשליח

 של המכנה המלאך ירי על רראתה הנ"לוכפירש"י
 מלמול רפטורה להיות יכול באונם אבל ע"שמשה
לבנה.

 ד"ה ב' מגילה התום' רברי שפיר אתי זהולפי
 שלא למילת נמי אי וכו' ימול השמיני וביוםרכתיב
 עכ"ל ובלילה בטם גם דנוהגין ראמר וכמאןשזמנה
 בזמנה שלא מילה הכי כן לומר תיתי מהיכי ליוקשה
 היא חמורה בזמנה רמילה בזמנה ממילה חמורהיהא
 לבניהם מלמול פטורות נשים הכי ואפילו לשבתורחי
 תיתי מהיכי לשבת רחי רלא דקיל בזמנה שלאמילה
 אותו ואכתי לבניהן למול חייבות יהא רנשיםלומר
 רבלילה משום ואי בזמנה שלא מילה למעט לילמה
 בזמנה ממילה בזמנה שלא מילה חמורה נמי הכיאין
 וכיון בלילה נם נוהגת בזמנה רשלא ראמר מאןרלהך
 יכול מבזמנת בזמנה שלא מילה חמורה ב5ילהרמצינו
 חמורה בזמנה שלא מילה הוי גמי נשים גבילהיות
 חייבית נשים יהא בזמנה שלא ומילה בזמנהממילה
 אותו איצטריך להכי לשבת רחי רלא הגם לבניהםלמול
 מלמול פטורות נשים נמי בזמנה שלא אותהלומראףולא.

 לעיקר פמקיגן אנן רהא חרא ליתא זהו אבללבניהם
 כראיתא בילם אלא הוי לא נמי בזמנה שלא מילהגם

 לו רמבירא למאן אפילו א' מעיף רם"ב מימןבי"ד
 פירושו בלילה ובין ביום בין בזמנה שלא מילהדנוהגת
 השמיני מיום היינו ימול השמיגי ביום רכתיב האהוי

 ולא בהילר אינם באירע המילה זמן לעולם הויוהלאה
 בלילה אף שלו המילה זמן הוי בזמנו למול יכוליןהיו
 בזמנה ממילה יותר רחמיר לומר שייך לא בוראיאבל
 ממילה רקיל מינה שמע אלא לשבת רחי רלא ראיהוהא

 לי. למה אותו ואכתיבזמנה
 ראשה למילף ליכא מצפרה שפ"ר אתיולפירושינו

 סוכח ויהא בזמנה מילה דהוי הנם לבנה למולמחויבת
 משום בזסנה במילה לבניהם למול מחויבותדנשים
 נשים תבי ובלאו שאני ומכנה לאונם מכנה בין לחלקריש

 רהזמן עשה מצות דהוי משום לבניהם מלמולפטורות
 פמולות דנשים ראמר למאן פירש רהגמ' הגםגרמה
 קרי ותכרות צר צפרה ותקח רכתיב הא לבניהםמלמול
 שליח ירי על שצותה הוי ופירושו בפתח ותקחביה

 אכל למול אמורה לעולם בעצמה היא אכלשימול
 לא ראיהו מלתא כל לן רקיימא לי קשה הגמ'לתירוץ
 ע"ש כ"ג רף בקירושין משוי מצי לא שליח עבירמצי
 פטורה ראשה וכיון נינהו ררחמנא שלוחי כהנאגבי
 לבנה למול שליח לעשות צפרה יכולה היתה האיךלמול

 הנה ע"ש שליח ירי על בפתח ותקח שםכרמירש"י
 רק וצפרת המילה גמר רמשה תירוץ עור תירץהגמ'

 להגמ' ניחא לא טעמא מהאי ואולי ע"ש למולהתחילה
 לתירוץ קושיתינו אבל שני לתירוץ והוצרך קמאתירץ
 עומרת. במקומהקמא

 בתבתי והנה ר"ה ג' מ"ק ב' מצוה חינוךהמנחת
 לבנה למול חייבת האשה דאין אף פירש דהמקנהוכו'
 מישראל איש כל בכלל היא אבל בן חיוב בתורתהיינו
 החיוב בן למול מישראל איש כ5 על המוטלוהחיוב
 המכנה הצפרה רראתה זה ולפי ע"ש נשים עלמומל
 ממשה המכנה להציל צפרה גרע לא המלאך יריעל

 פטורה בוראי בן בתורת אבל מישראל אנשיםמשאר
 רנשים גרמה רהזמן עשה מצות רהוי משום מלמולהיא

פטורות.
 איש בכלל הוי ראשה הכי נימא דאי ליוקשה
 מצינו הא האמת ולפי ביניהם חילוק שום ואיןמישראל
 כשר רהוא כשם מישראל ראיש בשלמא ביניהםלחלק
 לעשות יכול ונמי למול עליו השתרלות מוטל כןלמול
 מוטל אינו בוראי לסול רפמולות נשים אבל למולשליח

שום
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 על שגיח 5עשות יכולים ואינם עליהם השתרלותשום

 ש5יח עביר מצאו לא דאיהו מלתא כ5 משוםהמי5ה
 קיימא ראנ! ונ"ל רילן כקושיא משוה מציא לאנמי
 ובפרמ כו5ה התורה בכל שליחות ממעם הוי זכייה5ן

 של זכייה ובתורת מעמר באותו משה נמי היהדהכי
 הראשונים פלוגתת וירוע לבנה 5מול צפרה עשתהמשה
 בתורת רק הוי זכייה אי כהסליחות עריף זכייהאי

 השני מחו5קים יהא גופא בזה למימר מצינושליחות
 זכייה טביר קמא תירץ הנ"ל רע"ז גמ' שלתירוצים
 פטולות נשים שליחות בתורת הגם משליחותעדיף
 עביד מציא 5א דאיהו מלתא כל משום לבניהםלמול
 רעריף זכייה בתורת אבל משוה מצי 5א נמישליח

 עבורם שיזכה 5אחר 5זכות נשים גם יכ51ים..;שליחות
 למשה להצי5 זכייה בתורת שליח צפרהועשתה
 רזכייה טביר בתרא תירוץ אכל המלאך שלמהסכנה

 ששליחות וכשם מינה עריף ולא שליחות מתורתהוי
 הגמ' תירץ ולהכי פטולה נמי שלה זכייה כן פטולהש5ה

 המצוה ואין המילה גמר וכחשה התחילה רקדצפרה
 ומריא השקלא כל זה ולפי שגומרה מי על אלאנקראת
 רק הוי אי משליחות עריף זכייה אם רק הוי הגמ'של

 זכייה תורת שייך דלא היכי וראי רבר זהו אבלבשליחות
 מלמול לגמרי נשים פמורים בוראי שליחות בתורתאלא

 ש5יח עביד מציא לא דאיהו מלתא רכל משומלבניהם
 משוה. מציא 5אנמי

 הנ"ל מקידושין התום' תירץ שפיר אתי זהו5פי
 גרמה דהזמן עשה מצות דהוי בזמנה מי5הבשלמא
 מצות הוי ו5א בלילה אף דנוהגת בזמנה שלא מילהאבל
 ולימא מצפרה רנילף אמינא הוי גרמה רהזמןעשה

 בזמנה שלא מילה הוי טעם מאייה הוא הכתובדגזירת
 השתדלה שצפרה כשם מינה ונילף אונם ממעםבודאי
 דהיה היכי להשתדל מחויבות הנשים כל כן לבנהלמול
 להשתרל מקורם 5מולו יכולין היו ו5א בהילדאונם
 דמי ולא הוא חד ואונם טכנה ולימא 5בניהםו5מול

 לן משמע קא ברבר אונם שום הוי רלא בזמנהלמילה
 נשים נמי בזמנה שלא מילה דנם אותה ולאאותו

 היוצא זה ו5פי ברבר טכנה דהוי שאני וצפרהפמורות
 ש5א כגון בדבר אונם דהוי רהיכי הנ"ל מרברינולנו
 דיכו5ין האונם עבר כך ואחר מוהל שום להםהיה

 5בניהם. מ5מו5 פטורות נשים מקום מכל מוהללהשיג
 הא המקנה בשם שם חיטך המנחת כתבעוד
 בל על א5א ב"ד דוקא 5או ב"ד ע5 דמומלרמבואר
 עכ"5 הרם כיטוי גבי כמו למול מומל מישראלאיש
 ראמר כמאן ראתיא התום' לתירוץ מקשה מהרי"מאבל
 אותו כתיב 5הכי בלילה אמ מהגת בזסנה שלאמילה
 קשה דאכתי פמורות רנשים לאשמועינן אותהולא
 ו5א אותו אכתי ביום אלא נוהגת ראינה ראמרלמאן
 הועיל שאני מי5ה דעתיך דם5קא ותירץ לי 5מהאותה
 אותו כתיב להכי האם על דרמיא שכן כל אב"רורמיא
 נמי הכי אין 5 הנן המקנה ולשימת עכ"5 אותהולא
 מתורת 5א רק 5בנה למול מצוה ראשה הכי הייהא
 דקאמר וחומר וקל ישרא5ים כשאר מתורת רקאם
 כהיכי כנדון 5היות הרין מן לבא די לומר דמצינוליתא
 נמי הכי בן בתורת הוי 5א מישראל אנשיםדשאר
 ועל 5י 5מה אותו ואכתי בנה בהורת יהא לאבאמו
 רנשים אלא הנ"ל כהמקנה רלא למהרי"מ סביראכרחך
 תפארת בם' עוד ועיין 5בניהם מלמו5 5גמריפמורות
 בעה"י. שם שחידשתי מה כ"מ דף קירושין עלשאול

 לן דקיימא הגם הנ"5 לקושתינו לתרץ ליכאוהא
 משוה מצי 5א שליח עביר מצי לא ראיהו מילתאכ5
 דמומל היכי אב5 השליח על מומל החיוב ראיןהיכי
 נימא הכי הזאת המצוה לעשות גופו הש5יח עלהחוב
 וכיון המצוה פסול יהא שליח אמו לו רעשאהטשום

רפירש~
 מישרקל אחד כל על אלא דוקא לאו הוי רב"ר

 ' אביו מהלו ב5א דמילה המצוה 5עשות החיובמומל

 ויפטול מגרע הילד של אמו 15 דעשאתו כיון נימאהכי
 להיות יכו5 ולעולם כן לומד אפשר שאי דבר זההמילה

 ניראדם
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 מתורת רק הוי רזנייה נמי קמא בתירוץ להגמ'רטבירא
 רהגמ' קמא לתירץ 5ן רקשה ליתא זהו אבלשליחות
 לנאורא ע"ש שליח ירי על ופירש"י בפתח ותקחקרי
 משה אם ני שם היה לא הא השליח היה מאןקשה
 היה שאלעזר למימר נמי ולינא ילריה ושניוצפרה
 ונמיבת עוזיאל בן יונתן כרתרגם מהו5 והיההשליח
 ונו' ואקריבת ברה גרשם עורלת ית וגזרת מירנאצפרה
 תרגם 51עיל וכו' ע5וי עיכב וחמוי למיגזר בעאואמרת
 גרשם בגלל מן למקמליה ובעא ונו' באורחא והוהנמי
 שבקיה רלא חמוי יתרו עסק על גזיר הוה רלאבריה

 תרווייהון ראתנוי בתנאה גזר הוה אלעזר ברם5מגזריה
 5פי למשה המיתו ויבקש איפנא פירש רש"י הגםע"ש
 ראלעזר פרש הרי ע"ש ונו' בריה לאלעזר מ5שלא
 יתרו בפ' פירש המורים בעל ובאמת מהול היה5א
 נתרגום רפירש המררש על זאת קושיא נמי לוקשה
 משמע נררים ובנמ' מהול היה לא רגרשוםיונתן

 ניחא הא נן אם ע"ש כפירש"י מהול היה לאדאליעזר
 5אלעזר שליח רעשאתה למימר מצינו יונתן5תרגם
 תרשום מהו5 היה 5א ראלעזר רנררים 5גמ' אבלבנה

 לא שלו רהבנור ריתרו תנאי משום מהול היה לאבוראי
 תן ליתרו משה ראמר במנלתא איתא ונן מהוליהא
 תחלה שיהא בן עליך קבל לו אמר לאשה בתך צפרהלי
 אמר עליו וקבל שמים לשם יהא ואילך מנאן לע"זיהא
 אלה ואין משה ויאל שנאמר לו וישבע לי השבעלו

 5מו5 פסול גרשום הוי נן אם. ענ"ל שבועה 5שוןאלא
 שגיח צפרה שעשתה השליח חיה מאן קשה נןואם
 5ך לך פ' ובמררש נ"ז בע"ז איתא ונן לבנה5מול
 זה אחר ימול. המל ראמרינן למול פסול מהולדאינו
 ותירץ שמות פ' רור פררם בס' זאת קושיאמצאתי
 המעשה היה ובמרין מרין מבני 5אחר שליחשעשתה
 שרה' חיי בפרשה נראיתא קמורה .מבני הויומויינים
 חייבים והם קמורה בני אלה נל וגו' מרין את 15ותלר
 5בנה 5מג5 מרין מבני אחר צפרה עשאתה נן אםבמילה

 ימול המ5 שם בע"ז איתא רהא לפירושו פירשענ"ל
 נשרים בוראי המילה על מצווים קמורה רבניוניון
 נן לומר 5נו ניחא אינו אנתי אבל לישרא5ים למולהם

 הרמב"ם 5שימת הנ"ל תירוצינו תינח דהאמשום
 הוי במילה חייבים קמורה רבני י' פרק מלניםהלנות
 נ'מ בסנהררין רש"י לשימת אבל ונרפירשנוניחא
 במילה חייבים לאברהם הנולרים הבנים רק קמורהרבני
 בני והאירנא במילה נתחייבו לא אחריהם זרעםאבל

 הביא שם חינוך במנחת עיין ממילה פמוריןקמורה
 למול שליח עשאה לסאן וקושיתינו לפלוגתתםנמי
 אין הא למימר לינא 5מרינים עומרת במקומהלבנה

 ואפילו למול הם פסו5ים הענו"ם ועור לענו"םשליחות
 בשם פירש חינוך רמנחת קשה נמי הרמב"םלשימת
 ובפריעה במילה רק חייבים קמורה רבני אריההשאגת
 אינם הפריעה על מחויבים ראינם וניון מחויביםאינם
 ואסורים נקראו מהולים ולאו תשמור בריתי אתבנלל
 חינוך המנחת נתב ולנן נענו"ם לישראל למולהם

 קורם ונפרע שנימול אף להתגיר בא קמורה מבנידאחר
 מצווה שאינו רניון ברית רם להמפת צריך מקוםמכל
 להתגיר הבא הגוי נשאר ונערל נענו"ם הוי הפריעהעל
 רערבי קמורה 5בני מהול ערבי בין לבסוף ומחלקונו'
 הא קמורה בני אבל המילה על מצווה אינו האמהול
 נרין שמלו ניון קמורה בני זה ו5פי המילה עלמצווין
 רם להמפת צרינים אינם 5נאורא להתגייי ובאבגיותו
 רקיימא ניון ליתא זהו אבל 15 עלתה ההיא ומילהברית
 הא קמורה רבני וניון מ5 לא נאילו פרע ולא רמללן

 ענ"ל. ברית דם להמיף צרינין הפריעה על מצוויםאינם
 עשאתו 5מאן עומרת במקומה קושיתינו זהולפי
 על מחויבים ראינם כיון למימר לינא להמריניםשליח
 רפסול 5מאן שליח 5עשות יכו5ה אינו האהפריעה
 בי"ר כראיתא מל 5א נאי5ו פרע ולא מל דהאלמול
 עיין ברית רם להטפת צריך אלא ס"ד רם"דסימן
 ברית רם 5המימ צריך 5עולם יפסק רם"ב סימןבש"ך

אס
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פירש הר"ח הנה לבנה למול השליח הוי מאן כןאם
 שיקהו אחרים עשאתה בפתח ותקח הנם' דתירץהא

 שליח שום עשאתה לא הרי ע"ש ותכרת ע5וכןפירש
 לקושיתינו וליתא לבנה מהלה ייה שעל נרמהא5א
 אכתי שליח שעשאתה המ'5 לפירש"י אב5.הלז

 השגיח. הוי מאן עומדת במקומהקושיתיט
 דאליעזר דפירש לרש"י הטורים רבעלקושיתו

 במדרש איתא רש"י כדפירש באמת סהול חיהלא
 ובתרגם ובמכלתא פהול היה 5א דאליעזר שסות פ'רבה
 דמררשות לומר אנו צדיכין מהול היה 5א רנרשםיונתן
 לשיטת ראיה להביא מהכא לי נראה ולכן בזהח5וקים
 כשרים קטורה דבני ואפשר יכתב שם חינוךהמט~ת
 וחגהות המילה על הם דמצווים כיון 5ישרא5 אף5מו5
 רכשרים הרמב"ם לדעת כתב ע"ז י"ב פרק הם5ךמעם
 אמלמול

 לישר~
 דפררם כתירוצו לע' שפיר אתי זה ולפי

 המדינים מן לאחר שליח צפדה רעשאתה הנ"5דור
 משום ואי לישדאל אף למול וכשרים קטורה בנידהם
 אמו עשאתה ואיך כלל מ5 לא כאלו הוי פרע ולאדמ5
 הפריעה על מצווים אינם קטורת דבני הפריעה ע5ש5יח
 אם כי שליח עשאתה דלא להיות ריכו5 ליתה זהואבל
 חימא ואיבעית כך אחר הפריעה גמר ומשה החיתוךעל

 החיתוך גמר ומשה בחיתוך התחילה רק יצפרהתירץ
ופריעה.
 קשה ועור ד"ח מ"ט מימן אריה הקאגתאבל

 אכל במילה חייבין קטורה דבני הר"ם לדעת אףוכו
 בריתי את בכלל .אינם הפריעה על סצוו)ם דאינםכיון

 למול לישראל ואמורים נקראו מהולים ולאתשמור
 המלך כטעם רלא 15 דמבירא הרי וכרפירשנוכעכו"ם
 5טאן עוסדת במקומה קושיתינו אכתי זה ולפיהנ"5
 שני מחולקים גופא בזה 15 מבירא ואו5י ש5יחעשאה
 הםלך כטעם ל1 מבירא קמא התיררו דילן מגמ'תירוצים
 ותירץ קטורה מבני לאחר שליח עשאתה כן אםהנ"5
 תירץ להכי הנ'ו אריה השאגת כטעם 15 סביראשני

יךיךיהנ'ז
 והפריעה החיתור נמר ומשה למול התחילה רקוצפוה
 לעשות אבל שגומרה מי על אלא נקראת המצוהלאין
 עכו"ם כמל והוי אסור לעולם קטורה מבני לאחרשליח
 להטיף אור צריר אי הראשונים בפלוגתת נמיותליא
 רצריר פמק רם"ד מימן בי"ד והרם"א לא אי בריתרם
 שפירש מה אריה בשאגת ועיין פרית דם להטיףעוד
 המילה. גמר רמשה תירצו להכי הק' דבריו עלשם

 רבני הרמב"ם לשיטת אפילו לחלוק לי נראהאב5
 תורה מתן קודם בין חילוק יש במילה חייביןקטורה
 סטורה בני תורה מתן לאחר ועכשיו תורה מתןלאחר
 אפילו ראיה הוי לא ומצפרה לישראלים למולפמולים
 מבני לאחר ש5יח דעשאתה דמיירי דהגמ' קמאלתירץ
 חינוך והמנחת תורה מתן קודם הוי רהא משוםקטורה
 שמלו לוי שבט ל1 מבירא דהרמב"ן כתב הרשב"אבשם
 לא התורה קבלת קודם בברית והחזיקו במצריםעצמם
 שנכנם מהול כעכו"ם פרית דם להטפת צריכיםהיו
 מכל נפרעו שלא אף זה על רמצווים כיון ישראללדת
 עליהם עדיין נצטוו דלא התורה לקבל יכולימ הרימקום
 חייבין קטורה רבני הרמב"ן של מדבריו ונראהעכ"ל
 ברית דם להטפת צריכים אינם להתגייר בבאובמילה
 חזיני הרי עכ"5וצ"ע

 לא בלוים אף תורה מתן קורם
 שליח לעשות יכולה צפרה היתה ובוראי פריעחהיה
 לאחר אבל יפרע ולא לבנה 5מול קטורה מבנילאחד
 ובני כל5 מל 5א כא15 פרע ולא מל ראמרינן תורהמתן

 לישראל למול פמולים בודאי פריעה שום להם איןקטורה
 למול שליח להם 5עשות יכולים דאינםופשיטא

לישראלים.
 מטעם הוי זכיה אי הנ"5 לדברינו נחזירועלשיו

 מלתא רכל עומרת במקומה קושיתינו אכתישליחות
 נימא ואפילו משוה מצי לא שליח עביד מצי לאראיהו

 החיוב עליהם מוטל קטורה רבני הרמב"םכשיטות
 טעם כשיטות נימא וגם אחייהם זרעם על נם מילהשל

 לישראלים אף 5מו5 קטורה בני רכשרים הנ"5המלך

אגתי
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 אחר כל על שמומל החיוב להבין אנו צריכיןאכתי
 קמורה בני על החיוב מומל אינו בוראי למולמישראל
 מל בלא כ"מ בקירושין ראיתא הא רהמקנהרמעמו

 אלא רוקא לאו רב"ר וכתב ב"ר על החיוב מומלאביו
 שייך זהו ע"ש למול החיוב מומל ישראל איש כלעל

 להיית כשר מישראל אחר בל רהא ישראל איש עלרוקא
 עיין מומחה כאחר רנין הריומות רשלשה מהב"ראחר
 אי ריינים להיות עליהם בקבלו ג' סימן משפמבחשן
 הוי אירך אפילו אזי וסביר גמיר חר בינייהואיכא

 עלייהו קבלי בלא אפילו לרון כשרים נמיהריומות
 בישראל ריינים להיות רפסולים קמורה בני אבל ישע

 וררשינן לפניהם תשים אשר המשפמים וא5הכרכתיב
 בוראי פ"ח בגימין עיין עכו"ם לפני ולא לפניהםבגמ'
 למול עליהם החיוב מומל לא ובוראי ב"ר בכלל הוילא

 רעיקר הילר של אביו מל לא אם ישראל מבנילאחר
 ירי על למול קמורה בני כשרים אי רק הוי רילןספיקא
 שליה אשה עשאה אי בשלמא לא אי האשה שלשליחות
 למול פסולה אשה הגם מהישראלים אחר לבנהלמול

 מצי לא שליח עביר מצי לא ראיהו מילתא כלואמרינן
 למשוי אשה רמצי שאני במילה הכי אפילומשוה
 משחת בם" עכשיו רמצאתי משום לבנה למולשליח
 על למלך משנה לקושיות שם ותירץ ס"ר רףאהרן

 לכשתתגרש לשלוחי אמר בפירוש אם רפירש.מהרי"מ
 מצי רלא מלתא כל לן רקייטא אף שליה לעשותשיכול
 יכול מקום מכל משוה מצי לא שליח השתאעביר

 נררים כל באמר מנררים למלך להמשנה וקשהלהתנות
 בהריא פירש הא והכא מופרין יהא לירורשעתירה
 אמרינן הכי אפילו שתרור לעת להפרה שליהועשה
 ענין בכל רוראי אהרן המשחת ותירץ מהנירלא

 המשלח לומר רצה כחות משני בא שליהותהתמנות
 בר יהא רהשליח חקי אחר כל שישלים והואלהשליה
 תלוי השליחות רכל במקום וראי המשלח וגםהכא

 עצמו מכח בשליהות מעשה שום לש5יח ואיןבהמשלח

 לא שליה עביר מצי לא ראיהו מירי כל אמרינןבוראי

 רהשליח במקום אבל בהמשלח תלוי רתוקף משוהמצי
 שיכול כגון השליחות במעשה ענין לו יש לברוגופו
 ובכי לחבריה נמי זכי לנפשו רזכי ומגו בעצמולזכות
 לי תתקרש 5כשתתגרש לו ואמר רש5חו גוונאהאי
 רזכי ומגו לנפשיה 5קרשה ויכול מגורשת שהיאראזי
 שום לו שאין בהפרה אבל לחכריה נמי זכי לנפשיהלו

 כיון אמרינן בוראי המשלח מכה רק עצמו מחמתזכות
 עכ"ל. משוה מצי לא נמי שליח השתא עביר מצי רלא'

 רא"הו אלא הנ"ל כרברינו קצת נמי מפרשיהרי

 ואנן השתא עביר מצי רלא מילתא על הכללאמפרש
 אחת סברא מקום מכל אבל כלל עביר רלא עלמפרשינן

 מבני אחר שליח צפרה בעשאה בשלמא זה ולפיהיא
 ואמרינן למול פסולה ראשה נהי 5בנה למולישראל

 מצי לא נמי שליח בעצמו עביר מצי ר5א מלתא כ5נמי
 שליח לעשות ריכולה שאני במילה מקום מכלמשוה
 למול עליו החיוב ומומל בעצמו מצווה רהשליחמשום
 לחבריה נמי זכי לנפשיה רזכי מגו שפיר ואמרינןלבנה
 ועליהם קמורה מבני אחר לבנה למול שליח בעשאהאבל
 ממילא לבנה למול ב"ר בתורת היוב שום מומלאינו
 בוראי לחבריה נמי זכי לנפשיה רזכי מגו לומר שייךלא

 לא נמי שליח עביר מצי לא ראיהו מלתא כ5אמרינן

 שני בהא דפליגי 5ומר אנו צריכין ובוראי משוהמצי
 אי שליחות ממעם הוי זכייה אי רילן רגמ'תירוצים
 נהי להכי מיניה רעריף הוי קמא לתירוץ מיניהעריף

טפעם
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 דעריף זכייה מטעם אב5 מהני לא שליחותמטעם
 אלא נינהו כהדדי 15 מבירא בתרא ותירוץ מהנימינה
 מי ע5 א5א נקראת המצוה ואין המי5ה גמרמשה

שגומרה.
 פטורה אשה אם בתורת רוקא פירש דהמקנההא
 שהחיוב וכשם ישראל מתורת גרע לא אב5 לבנהמ5מול
 א5א 5מו5 הנשים ע5 מוטל החיוב כן עליהםמוטל

 5גמרי פטורות רנשיט א5א כן פירש 5אדמהרי"ט
 יונתן דברי גם להש"י תה5ה עכשיו מצאתיט5מ51
 התוט' קושיית דע5 כמרי"ט נמי 15 מבירא לך 5ךפ'

 היא פטורה הכי ב5או אותה ו5א אותו 5י למההנ"5
 ותירץ פטורות ונשים גרמה רהזמן עשה מצותרהוי

 מצפרה בקידושין הגמ' פריך לא 5מה קשה5כאורא
 אשה דמעטינן הא טמר וצריך כע"ז הגמ'כדפריך
 כאיש חיוב בתורת היינו אותה ו5א מאותוממילה
 הוי כן פמו5ה ו5א 5מו5 יכו5ה ברצונה אב5ישרא5
 5היות דיכ5ה ראיה שום אין מצפרה ו5כךאמינא
 דפטו5ה מוכח דע"ז בגמ' אב5 מרצונה זאתדעבדה
 5בנה 5מול חייבת דאינה א5א כן 5א דאם 5גמריאשה
 תשמור בריתי את ואתה אותה ולא מאותו ידעינןזהו

 שפיר פריך כן אם 5גמרי. פמו5ה כרחך ועללמה5י
 אותה ו5א אותו רב5א ליתא התום' וקושיותמצפרה
 תשמור בריתי את מאתה 5מו5 כשרה דאשה אמינאהוי
 אבל האיש כמו 5מול מחויבת ראינו רק אמינאהוי
 אותה ולא מאותו השתא אב5 רשאי למול נרצונהאם
 בריתי את ומאתה למול חייבת אינה דאשה למעטמובח
 הסקנה ו5דברי עכ"5 5גמרי דפמולה מוכחתשמור
 נתורת 5א רק לבנה 5מו5 מחויבת אשה באמתהנ"5
 וגם ליתא תירוצו הא זה ולפי ב"ר בתורת אלאאם

 15 טבירא כרחך וע5 עומרת במקומה התום'קושיות
 מ5מ51 5גמרי פטורה ואשה כמהרי"ט א5א כהמקנהר5א
 ביט בפ15נתא הנ"5 המקנה דברי זה 5פי נמצא5בנה

 ע5א כוותיה 5הו רמבירא יהונתן ו5רברילמהרי"ט
 לבנה. מ5מול 5גמרי פטורהראשה

 אותו 5א דאי התום' לששיות תירץ יהושעהפני
 ותקח מרכתיב לחיובא אשה י5פינן הוי אותהו5א
 ולא אותו רכתיב השתא אבל 5בנה ומ5ה צורצפרה
 אחר בענין אפשר הוי רלא שאני דצפרה כרחך ע5אותה
 בע"ז הגמ' הלא הק' 5דבריו להבין זכיתי 51אעכ"5
 ותקח והכתיב פסו5ה בנשים מי5ה ראמר 5מאןפריך
 ותירץ 5מו5 כשרה ראשה חזינן הרי ותכרת צורצפרה
 שצותה דהיינו ש5יה ידי על ופירש"י בפתח ותקחקרי

 אתח5ה צפרה אימא ואיבעית בנה ער5ת את5כרות
 51א אותו כתיב הוי 5א אי אטי5ו זה ו5פי גטרהומשה
 קמא ד5תירץ מצפרה למי5ף מצינו לא נמיאותה
 רצפרה מיירי בתרא ו5תירוץ מה5ה ש5יח ירי ע5הא

 הא 5י 5מה אותו ואכתי 5מי5ה גמר ומשההתחי5ה

 וע5 פטורות ונשים היא גרמה רהזמן עשה מצותה1י
 הנ"5. התום' 5תירוץ אנו צריכיןכרחך

 בפ5וגתא יהושע רהפני תירוצו היטבוכשנרייק
 ב' מ"ק דם"ד מימן הברית כורת דהם' מ5תאתליא
 כראיתא עשאתה אחר ידי ע5 וצפרה פירש דהממ"גכתב
 לו סבירא והוא קיימינן יוחנן 5ר' הא וקשהבע"ז
 ירי ע5 גם להיות מצי וא5יביה 5מול כשרהראשה
 כתב גח5ים גבי על בשר בשם זרוע בחור ובאמתעצמה
 זה ו5פי עכ"ל וכו' מצפרת וראיה יוחנן כר'דה5כה
 אבל לרב אלא הוי לא רע"ז דגמ' וטריא השקלאכ5
 בעצמה מהלה דצפרה מיירי כוותיה דפסקינן יוחנן5ר'

וויתא
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 הנ"ל רע"ז דגמ' ומריא השק5א כל 5רידיהוליתא
 הוי שפיר יוחנן לר' זה ולפי הנ"ל זרוע האורכדפריש
 מצפרה נילף אמינא רהוי יהושע הפני שלתירוצו
 אותה ולא אותו כתיב להכי 5בנה, 5מול מחויבתואשה
 דנשים הכינמי ואין לבניהם מלמול פמורות רנשיםאלא

 עליהם מומל אינו המילה ש5 רהציוו אלא למולכשרים
 אבל יוחנן לר' א5א הוי 5א שלו התירוץ זה לפיממילא
 אין לבניהם מלמו5 פמו5ות דנשים 15 דמבירא5רב
 אי אנו צריכין א5א שלו להתירוץ 5יתא נמיהכי

 שם דהביא תירוצים 5שאר אי התום' שללהתירוץ
 יהושע.הפני

 היה צפרה של דש5יח הנ"ל מרברינו 5נוהיוצא
 ולא במילה רוקא חייבים קמורה ובני מהמריניםאחר

 מבירא דרש"י ררבוותא בפלוגתא נמי ות5יאבפריעה
 במילה חייבים 5אברהם שהו5ירה קמורא בני רוקאלו

 לישראל 5מו5 ופמו' מהמילה פמורים אחריהם זדעםאבל
 וכשר' במי' חייבים קמורה בני עכשיו גם מבירוהרמב"ם

 נמי ויש התודה מן הוי ברית דם והמפת 5ישראל אףלמול
 למול שליח לעשית יכו5ין היו תו' מתן קורם בדברחילוק
 מילה על מצווים דאנו עכשיו אב5 קמורה, מבני5אחר
 קמלרה )בני כלל מל לא כאלו פרע ולא ומ5ופריעה
 יכו5ים אינם הפריעה על ולא המילה ע5 רקוצמ)ו
 ובמפיקא המילה על קמורה מבני לאחר שליחלעשות
 אי 5בנה למול להשתר5 אשה מצווה באונם אםרילן
 ובצפרה לבניהם מלמול פמורות נשים לעולם אמקינןלא

 להציל חייבת צפרה היתה ברבר מכנה רהיהשאני
 המקנה של והחירוש המי5ה ירי ע5 מהמכנה5בעלה
 של בפ5וגתא נמי תליא ב"ר בתורת אשה חייבתאי

 לעולם ראשה להו רמבירא יהונתן ורבריהמהרי"מ
 הלכתא ובוראי ב"ר בתורת 5בנה למול מחויבתאינה

 כרבים. והלכה רבים דהםכוותייהו
 שיקאגט. פה לפ"ק תפאר אמר, לם' י"גובעה"ח

 שטחעמ ידיריהשאו5
הרב

 בש~קאג"

 כ,חסימי
 למוכרו שרי אי הבכור גיזת מכירים ואינם כבשים מגיזת צמר בשאר בכור גיזתננתערב

 רעיקר כיון ד5מא אי לישראל וימכרנו יהזור שמא, חיישינן אי שבו אימור מרמי חוץלעכו"ם
 יכו5 ובררבנן כ"ה רף ובכורות ל"ו חולין בתום' כראיתא מררבנן א5א הוי לא הבכור גיזתאימור

 לישראל. ימכרנו 5שמא חיישינז לאלהיות

תשובה
 מימן י"ד מ"ת ביהורה בנורע איתא די5ןמפיקא

 5נכרי למכור דמותר שם ופשמ ש5ו ג' במפיקאקצ"ג
 וימכרנו יחזוד שמא דחששא שבו אימור מרמיחוץ

 באימורי ולא דאורייתא באומורי רוקא הוילישראל
 חשש הוי בהישתא רמבעה בארבא מ' בפמחיםררבנן
 מ"ה בע"ז אי חששא 5הך רחיישינן הוא חמץאימור

 דאין מ"ר בחולין אי נמך יין עלה דנפ5 רחימאבכרי
 שאבר בבגר ס"א בנדה אי 5נכרי מריפה ביצתמוכרין

 הוי מקום מב5 מפיקא רק הוי דכולהו הגם כלאיםבו
 משם ללמור אין אב5 לחומרא ואזלינן ראורייתאמפיקא
 אלא באן דאין לנכדי סדרבנן האסור דבר למכוךשלא
 דרבנן ומפיקא 5ישראל וימכרנו יחזור שמא אהדספק

אזלינן
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 פ"ו מימן י"ר ושו"ע הטור על 15 וקשה 5קו5אאזלינן
 שמא לעכו"ם וטריפה נבי5ה ביצת מוכרין איןרכתבי
 אלא הוי 5א נמי נבילה וביצת 5ישרא5 וימכרנהיחזור
 בניזת אב5 ררבנן בחר רוקא היינו ותירץמררבנן
 ברוב בט5 שא,ינו ומה טררבנן רק הוי רהאימורהבכור
 וכ5 ברוב בטל הכל הוי התורה רמן מררבנן נמיהוי

 אין מררבנן נמי הוי בטלים ראינם החשוביםרברים
 וימכרנו יחזור שמא 5נכרי 5מכור ראבור מזה ראיה5נו

 ע"ש. וכו'5ישרא5
 יחזור שמא רחששא פשוט 5רבר הכא רכתבהא
 באימור ולא איכא תורה באימור רוקא לישראלוימכרנו
 יינם במתם רמיירי פירש ג' פמחים במדרכי אב5ררבנן
 יחזור שמא חיישינן הכי אפילו מררבנן א5א הוירלא

 5מכור הכא שרינן איך 5ן קשה זה ו5פי 5שרא5וימכרנו
 בכרי הלא ררבנן תרי רהוי משום שנתערב הבכורניזת
 רלא מיידי בוראי נמך יין חבית ע5ייהו רנפלרחמים
 5בטלם ששים הוי רלא אלא החטים כל על ונשפךנפ5

 ראימור חרא מררבנן רק בהנאה אמורין הכיומשום
 נמי הוי ברוב בטל ראינו והא מררבנן רק הוי יינםמתם

 הוא כן אם לעכו"ם למכור רבא אמר הכי אפילומררבנן
 5עכו"ם. 5מכור אסור יהא נמי הבכור בגיזתהרין

 פלפל ע' מימן א"ח ע5 שם ביהורה הנורעבאמת
 למכור התיר מפרי"ש רהר"י הנ"5 המרוכיברברי
 אמור והא נמך ריין חבתא עלייהו רנפל חיטיםלנכרי
 מש5ם הנכרי שאין מטעם מותר מקום מכ5בהנאה
 מהיין ראיה שאין ע5ין חו5ק והמררכי היין בשבי5יותר
 מררבנן אם כי אמור ראינו יינם בטתם דמירימשום
 שם מרבא מפרי"ש הר"י 5מר איך קשה לכאוראעכ"5
 5מכור דאמור נמי לן ומבירא בו הרר נופו רבאהלא

 5שמא וחייש ביה הרר דרבא 5יתא ?הו אב5לעכו"ם
 וימכרנויחזור

 5ישראי
 טעטא האי שייך רלא הכי אב5

 לממחינהו שרי .עכו"ם ש5 מפת רנזהריםבטקום
 קטנות חתיכות חתיכות אי לעכו"ם ו5מכורולאפינהו

 מכל בהנאה ראמור נמך יין הוי הא הגם מקום בכלמפת
 נמי למכור שרי הרין הוא לנכרי 5מכור שרימקום

 לא נמי רהכא 5נכרי בפמח חיטה בה בנמצאתרנגו5ת
 5ישראל וימכור הנכרי יחזור לשמא הטעםשייך

 וראי מנכרי יקנה 5א ישראל שום שחוטהדתרנגולת
 לשמא גזרינן לא להכי ררבנן נמך ביין רמייריהמררכי
 5אימור ראיה שום אין כן אם 5ישרא5 וימכרנויחזור

 חנמצאת רחיטה ביהורה הנורע פ5פ5 ו5זהראוריתא
 ברוב בט5 התורה ומן משהו אימור רק הויבתרנגולת

 ררבנן אלא שבתורה אימורין ככל בששים הפחותולכל
 רק הוי רתרווייהו 5הררי רמי הא כן אםהחמיהו
 מררבנן נמך יין רשאני 5ומר ויוחק מררבנןאימורים
 עצמו שמצר חמע כן שאין מה מררבנן עצמושמצר
 מו4 מו4 מררבנן 5היות 15 גרם רהשיעור רק התורהמן
 חמור יהא ו5מה מררבנן אמור רק הוא שנתבטלעתה
 מ"ק צ"ח סימן י"ר הש"ך מרברי ראיה והביא נמךמיין
 רבר בין 5ח5ק הוי שדעתו חטאת -התורת על רהשיגז'

 מצר האמור 5רבר 5קולא אזלינן אזי בשיעורהתלוי
 בין הוי העיקר א5א ע5יו והשיג 5חומרא ראזליגןעצמו
 רק האמור רבר ובין מררבנן עצמו מצר האמוררבר
 עכ"ל. להררי הם שווים רתרווייהו שעורומצר

 עצמו מצר האומר רבר בין חילוק ואין רכתבהא
 פמחים ישע בבגרי איתא חילוק הך באמת וכו'מררבנן
 ראיתו המררכי רחה שפיר זה ולפי מ"ג מעיף ב'פרק
 רהא עומרת במקומה אכתי וקושיתנו מפריש הר"ישל
 נמי הוי הנ"ל רפמחים וגמ' ררבנן תרי הוי הבכורגיזת
 רהא לעכו"ם למכור רבא אמר הכי אפי5ו ררבנןתרי

 המררבי 5רברי איתא אכתי הנ"ל ישע בגרילשטת
 לחילוקו אנו רצריכין א5א הנ"ל כהש"ך רלא 5וומבירא
 מצר 5רבר מררבנן רק הוי עצמו מצר רבר ביןהנ"ל
 מררבנן. רק הוישיעורע
 ביהורה הנורע כממקנת הוי רהעיקר 5י נראהולכן
 שתא כו5ו מיניה ברי5י ר5א חמץ בין לח5ק רישחנ"ל

להכי
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 דבדי5י נמך יין אבל ראורייתא אטו דרבנן גזרינןלהכי
 דאורייתא אטו דרבנן גזרינן לא 5הכי שתא כו5יטיניה
 נמך יין מאימור רק מיירי רע"ז דגמ' אנן נחוי כןואם

 5מכור רבא אמר הכי אפילו שתא כו5י מיניהדברילי
 הנויע התיר איך כן ואם רבנן תרי דהוי הגםלעכו"ם
 לעכו"ם למוכרו דמותר שנתערב הבכור גזת הנ"5בהודה
 רבא נמי אםר דרבנן בתרי הלא ררבנן תרי דהוימשום
 לעכו"ם.למוכרם

 דיש 5המרדטי שם מקשה הנ"5 ביהודההנודע
 במתם דק מיירי דע"ו וגמ' לדאורייתא. דרבנן ביןחילוק
 בדף שם פריך מאי כן אם מדרבנן אם כי אסר דלאיינם
 דלא כלאים בו שאבד טבגד לדבא לואי בר רבאמ"ה
 אין ו5המרדכי לישראל 5זבוני אתי שמא לנכריימכרנו
 הא וכלאים ורבנן באימור מיירי דרבא קושיאכאן

 וימכרנו יחזור שמא חיישינן להכי התורה מןאמורים
 דרבא בע"ז התום' שכתבו מה פי ע5 ותירע5ישרא5

 ובין חמץ ש5 בין רבא ש5 המעשים שני אהר 5ואיבר
 נראה אין כי ביה הדר ורבא לרבא פריך נמךטיין
 על הפירכא קבע הת5מוד אך פעמים שתי יטעהשרבא
 5ואי בר רבא דקושיות להיות יכול כן אם ע'ששניהם
 תורה אימור דהוא חמץ חשש משום פמחים על רקהיה

 להדדי דמי דהא מכלאים ליה פריך ושפירככלאים
 יחזור שמא החששא .עצמו וממברת רבא ביהוהרר

 דגמרא הגם דרבנן באימור גם חשש לישראלוימכרנו
 חשש יינם במתם דהיינו דרבנן באימור מיירידע"ז
 ובנו לדאורייתא דרבנן בין חילוק אין ו5דידיה לזהגם
 ד5יבטל שם התום' כקושית תירץ שמואל ר' הגאוןהרב
 אלא כתום' דלא ל1 ומבירא בדובא מכלאיםהבגד
 הוי הא בטל דלא חשב ודבר בט5י ולא חשיבידחיטין
 אימור ע5 ררבנן מ4ימור שפיר הנט' ופריך טדרבנןנטי

 עכ"ל. טדרבנן אמור נטי הוי הא יינם דסתםדרבנן
 דמפרשי טוכח הנ"5 דע'"ז מתום' אדרבאולען'ד

 א5א יינם במתם דמיירי דפירש כטרדכי דלאהגט"
 המעשים שני 5אחר ופרושו ממש נמך בייןמפרשים
 לאמר נכון ואין שניהם על הפירכא קבע והגמ' 15הקשה
 במגן איתא ביאור וביתר עכי'ל פעמים שני רבאשטעה
 הנ"5 התום' בשם ופירש ב' מ"ק תם"ז מימןאברהם
 למכור בשניהם והורה אהת בפעם באו המעשיםדשני

 נימא ואי עכ"5 רבא בו וחזר רבה ואיתביהלעכו"ם
 דאמורין יינם במתט דטיירי כהמרדכי להודמבירא
 א5א אחת בבת המעשים הוי ר5א לומר טצינוטדרבנן
 ופריך מהתורה אמור חמץ ואימור ברישא הוידפמחים
 ביה והדר התורה סן נמי דאמורים מכ5אים רבהליה
 דלא נימא ו4י דע"ז מגמ' המעשה היה הכ ו5בתררבא

 לעכו"ם למכור רבא התיר ו5הכי מדרבנן רקאמורין
 לי4 ובררבנן לדאורייתא ררבנן בין לחלק דישמשום
 ליה פריך ולזה 5ישדאל וימכרנו יחזור 5שמאהיישינן
 ואם כלאים בו שאבד הבגד ד'ה ותום' מכ5איםרבה
 ברי"ט יומי ר' הרב ותירץ וכו' ברובא ולבטילתאמר
 דשניהם עירוב ידי ע5 הוי אימורו דעיקר כלאיםדשאני
 ובנמצא ד"ה צ'ה חו5ין תום' אב5 עכ"5 בט5י ולאהיתר
 לא כ5אים בו שאבד בגד הא כי וכו' הרוב אחרה5ך

 מן הגם לישרא5 וימכרנו יחזור שמא לנכריימכרנו
 חזינן הרי עכ'י5 רובא בתר דאזינן למחש ליכאהרין
 מדרבנן חומרא אלא הוי ד5א להו מבירא בח51יןדתום'
 האמור דבר מהן יקנו שלא כרי ותקנתא הואבע5מא
 פריך הכי דרבה לומר אנו וצריטיץ בהנאה איבאכי5ה
 ברוב בטל ר5א הא אבל מהתורה אמורין כלאיםהגמ
 דרבנן אימוד בשביל דנם סוכח הרי מדרבנן אלא הוילא

 אימור מבטלין יאין משום וטעמא לנכרי למטר אמורנמי
 אין מ'קא'5הכי מ"ז מי" חיים מקור הם' כרפי'לכתחי5ה
 לכתחילה אימוד כמבט5 דהוי משום לישראלמוכרין
 אימור מבט5ין אין נמי יינם במתם הדין הוא כןאם

 ו' מעימ צ"ט מימן י'וד ברמ"א כדאיתאלכתחילה
שאומרים
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 ע5יו להוסיף אי ררבנן איסור מבטלין ראין אומריםויש

 ס"ק ועת והשפתי לשנות ואין נוהגין וכן תורהכאימוד
 ואיסור מרובח ובהפסר בלח רלח 5ה5כה ממיקי"מ
 רנעשה במקום אב5 ולבטלו ע5יו 5הומיף יכולררבנן
 לרירן בעין. כאימור הוי הכ5 נגר 5הוסי4 וצריךנב5ה
 ירע ררבא להיות יכול וה ו5פי ע'ש ע5יו מומיפיןואין

 בפמחים 5יה רמתיב בגד בה שאבר מכ5איםהבדייתא
 משום לעכו"ם למכור ריכול פסק מקום מכ5מתחילה
 רשאני הנ"5 יוסי הרב"ר כתירץ לעיקר 15דמבירא
 רשניהם תערובות ירי ע5 רק הוי אימורו רעיקרכלאים
 ואם התורה מן במ5ו 5א הא ?ה ו5פי במ5ו ו5אהיתר
 יזק,ור שמא רחיישינן תורה איסור בין לח5ק ישכן

 5שמא חיישינן ר5א ררבנן לאימור 5"שרא.5וימכרנו
 5ישדא5. וימכרנויהזור

 מעמא 5עי5 רפירשנו פ5יגי בהא למימר מצינוועור
 אימור כמבמ5 רהוי משום לעכו"ם 5מכור ראמורהא

 אין 5הכי תורה אימור רהוי בכ5חים 5הכי5כתחי5ה
 5בט5ו כדי היתר ע5יהן 5הומיף אפי5ו ואמורמבמלין
 לו מבירא דרבנן אימור רק דהוי יינם במתםאב5

 ע5יו מרבה רדבנן אימור מעצמו בנפ5 המחברכשימת
 כשימת 15 דמבירא משום חזד ו5במומ ומבמ5והיתר
 הורה 5הכי כדאורייתא דרבנן אימור 5במ5 דאיןהרמייא
 מינה שמע הכא התום' פירשו ומר5א 5רבריורבא
 נמך ביין מיירי א5א כהמרדכי ר5א מפרשיםדתום'
 הנורע 5קושיות 5יתא התום' 5שימת זה ו5פיממש
 הנ"5.ביהורה

 משום הטעם הוי לעכו"ם למכור אמור מעםומאיזה
 אב5 חיים המקור כרפירש 5כתחילה אימור מבט5יןאין

 אמילו 5ן רקיימא וכיון הוי לא בודאי מיניהעדיפא
 כרפמק תורה כאימור ממש הוי 5כתחי5ה ררבנןאימור
 מהיקל שנשרו עצים איתא ר' דף בביצה הגםהרמ"א
 מובנים עצים ע5יהם סרבה מתנה רב אמר טובביום
 שע5 הגם דדבנן איסור ע5 להוסיף רמותר הריומסיקן

 ופירש עצים שאני ביריים מוקצה לאיסור מבמל זהירי
 שאין פירש 5איסורא ק5י רמקלא הר~קט בשםהט"ז
 ממש אין ואז מהעולם ביעורן שעת ער מהןנהנה

 לכתחי5ה איסור רמבמל וכיון עב"5 מהעו5םבהאיסור
 מאסור הרין הוא לראורייתא דדבנן איסור בין 5ח5קאין

 לישרא5 וימכרנו יחזור רשמא רבר שום לעכו"ם5מכור
 אסורין ובתרווייהו לררבנן ראורייתא בין חי5וק איןנמי

 כיון התורה מן רהוי הגם מכלאים רבא פריךושפיר
 5ררבנן. דאורייתא בין חי5וק שום איןבהא

 נב5ה מביצת הנ"5 ביהודה דהנורע קושיתו5כאורא
 הטור אמרו הכי אפי5ו מדרבנן אם כי אמור רלאהגם

 הוא מעמא רעיקד 5פרושנו אב5 5נכרי 5מכורוהמחבר
 איסור מכמ5ין אין משום לעכו"ם מוברין דאיןהא

 איסור מבמ5ין ראין כהרמ"א 5ן קיימא ואנןלכתחי5ה
 5מכור נבי5ה ביצת גם אמרו 5הכי כדאורייתאדרבנן
 עומדת במקומה קושיתו ראכתי 5יתא זהו אב5לעכו"ם
 איסור בין חי5וק דיש 5יה דמבידא המחבר5שימת
 איסור מבמ5ין דרבנן ובאימור תורה 5אימורדרבנן

 פסק איך תרי 5בי שמרא מזכה איך כן אםלבתחי5ה
 הא ברדבנן ה5א לעכו"ם נבי5ה ביצת מוכריןוששין

 5התירוץ אנו צריכין א5א 5כתחי5ה איסורמבמלין
 נבלה דביצת דרבנן 5תרי רדבנן חד בין 5חלק דיששלו
 רעצמו דרבנן תרי הוי הבכור גיזת אב5 דרבנן חרהוי
 מדרבנן נמי הוי ברובא במל שאיגו ומה מדרבקאמור
 דאינם החשובים רברים וכ5 במ5 הכ5 התורהרמן

 יכתב הא הנה ע"ש וכו' מדרבנן א5א הוי 5א.במ5ים
 מררבנן א5א הוי 5א במ5ים ראינם החשובים דבריםוכל
 ומושב משכב מממאי ה' א' פרק 5מ5ך במשנהעיין
 דדבר להו סבירא מעי5ה מוף דהתום' כתב י"רה5כה
 למלך במשנה נמי ועיין התורה סן הוי במ5 דאינוחשוב
 התוס' רברי על שם רפירש מה ו' ה5כה מעי5ה ז'פרק
 כוונת הכא ביהורה הנודע דמירש הא זה ולפיהנ'ע
 הבנור צמה גיזת ~שיטתם שימתם לפי הוי לאהתום'

הוי
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 לשיטתו ואפילו התורה מן בטל ולא השוב רברהוי
 מותר להכי ררבנן תרי הוי הבכור צמר גיזתרפירש
 וימכרנו יחזור לשמא היישינן ולא לעכו"םלמכור
 רע"ז מגמ' עומרת במקומה קושיתינו אכתילישראל
 בשם ופירשנו נמך יין עליה ונפל חטים בכריהנ"ל

 אמור יהא ולמה מררבנן רק היו ראמוריםהמררכי
 5א ממש נסך דיין חרא ררבנו תרי נמי הוי האהלא
 להתירה רובא שם היה בוראי ועור המררכי כרפירשהוי
 הרי"ף לגירמת מיבעיא לא נמך יין עלייהו נפילרלא

 יין עלייהו רנפל רחטים ביתא ההוא רגרמיוהרא"ש
 אי ואפילו להתירא רובא איכא בורא.י ובביתנמך

 בכרי א,יכא בוראי שפיר אתי נמי רחטים כריגרמינן
 5נכרי למכור לבמוף רבא אמר הכי ואפילו לההירארובא
 משום ביהורה הנורע רהת:ר הבכור מגיזת שנאומאי
 ררבנן. תרירהוי

 ורעתו בי"ר ש"ז מימן מופר בחתם ראיתי זהאחר
 למכור תקנה אין הבכור גיזת מעורב בודאי אםהוי

 ראימור כיון שבו אימור מרמי חוץלעכו"ם
 עכ"ל לישראל וימכור יחזור שמא חיישינןמהתורה
 להנורע ררבוותא פלוגתא תלא דילן רמפיקא. הזינןהרי

 למבור אסור מופר ולחתם לעכו"ם למכור שריביהודה
 לכרי רנפל רחמרא בחביתא רגם ולפירושנולעכו"ם
 מכל ררבנן תרי רק רהוי יינם במתם רמיירי הגםחטים
 כהחתם העיקר הוי בוראי לעכו"ם למכור אסורמקום
 בשרי הוא וכן הנ"ל הצמר לעכו"ם למכור ואמורמופר
 מופר רהכתב כתב ה' מעיף א' מימן בכור מערכתחמר
 לעכו"ם למכור אמור דרבנן בתרי רגם הריטב"אבשם
 הוי ובוראי בו לעיין 1רי תחת אינו הלז המפרעכ"ל
 כרפירשנו.ראיתו

 לזבוני ואמור ג' מעיף קי"ב סימן תשובהפתחי
 ב' מפרק זה רין המררני למר איך לו וקשהלעכו"ם
 ישראל לפת שלו דינו בחישתא רטבעה בארבארפמחים
 ראמור קימם ובלא רישראל חיתוי בלא עכו"םראפאה

 התם רשאני לישראל לזבוני אתי רילמא לעכו"ם5זבוני
 אלא הוי לא שלקות אימור הכא אבל תורה אימוררהוא

 ימכרם שמא זה למפק חיישינן 5א ובררבנזמררבנן
 בחיטין ס"ה מע"ז ללמור להמררכי הוי ייותר5ישראל
 יינם במתם רמיירי פירש והמררכי נמך יין עליהםשנפל

 לנכרי למכור רבא אמר הכי ואפילו מדרבנן רקראמורין
 15 מבירא המררכי רגם מזה להוכיח לע"ר ונ"לעכ"5
 אימור כמו ררבנן אימור מבטלין ראין הרמ"אכשיטת
 לעיל פירשנו הא לעכו"ם לזבוני ראמור וטעמאתורה
 לכתחילה אימור מבטלין אין משום חיים מקורבשם
 בין חילוק שום ליכא לכתחילה אימור מבמלין באיןוכיון
 נמי לעכו"ם לזבוני באמור להכי לרזשורייתאררבנן
 מתר שם גופו רהמררכי הגם ביניהם חילוק שום5יכא
 בתרנגולת שנמצאת בחטה רפמק יחיאל רבינו שלראיתו
 מגמ' ראיתו המררכי ומתר לעכו"ם רמוכריןבממח
 בין המררכי חילוק הרי מררבנן נמך ביין רמיירירע"ז
 להבין זכיתי לא היטב כשנרייק אבל לראורייתאררבנן
 נמך יין אימור אלא ליכא רע"ז בנמ' הכי הק'דבריו
 מיבעיא לא בהרייהו חמץ אימור נמי איכא האלחור
 המעשים רשני אברהם רהמגן ולפירושו התום'לשיטת
 אחת בזמן כהררי תרווייהו רע"ז וגמ' רפמחים גמ'בין
 בפמחים דחיישינן וכיון האלו המעשים השניהיה

 א' אימורים שני רע"ז בגמ' נמי איכא הא חמץלאימור
 ביהורה רהנורע משום נמך יין אימור וב' חמץאימור
 פשטו י"ב מימן ציון ושיבת כ"ב מימן א"חמ"ק
 לתוכם הטה דנפל ומים פירות מי אי שלהםמפיקא
 וניחזי ע'ש מהרשב"א ראיה שם והביאו במשהואומר
 שתי הכא ראיכא הגם לנכרי רמוכרין אמר הא ררנאאנן

 שמא חמץ חשש וב' בהנאה ראמור נמך יין א'חששות
 החטים על רנפל וכיון לישראל וימכרנו העכו"םיחזור
 בלעו ובוראי רמי כמבוקעות צירייהו ואגב נמךיין

 זו פהחטים הישראל יאפה ושמא פירות מי והוימהיין
 עם פירות מי ויהא מים נהם יתערב בודאי לפמחמצה

מים
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 נהי מו;הורה ואמורין גמור המץ הוי הא ולשימתםמים

 משום ה5א מררבנן נמך ביין רמיירי 5רהויהרמצינו

 ביה הרר ררבא הגם לעכו"ם 5מוכרן אמור האהכמי
 יחזור לשמא הטעם הוי לעכו"ם למכור ראמורא5א

 5א לעכו"ם כשיסבוי לן בירוע אב5 5ישרא5וימכרנו
 נבילה איטור חשש משום ישרא5 שום ממנויקנה

 ליתא כן אם לעכו"ם למכור בוראי מותרוכדומה
 ו5יתא מררבנן נמך ביין רמיירי המררכי ש55הריהוי
 רהתם בתרגגו5ת שנמצאת 5הטה יהיא5 5רבנו ראיהשום
 חשש משום שהוטה תרנגו5ת מהעכו"ם יקנה 5אבוראי
 מררבנן, נמך ביין רמיירי נהי 5יתא זהו אב5נבי5ה
 ואכתי המץ אמור משום מהתורה אמורין הא אכתיאב5
 עומרת. במקומה יהיא5 רבינו ש5ראיה

 15 מבירא רהמררכי מהכא 5הוכיח 5י נראה51כן
 אינו מים עם פירות רמי והרמב"מ הרי"4כשיטת
 יצחק עין ובם' ארם בנשמת ועיין כך כל 5ההמיץממהר
 שמא טפק טפיקא, מפק רהוי משום ופירש ט"זמימן
 אינו מים עם פירות רמי והרמב"ם כהרי"ף 5ןקיימא
 ואם כ55 בהם ריעותא שום. אין ואזי 5ההמיץממהר
 אכתי תם"ב במימן ורעמו המהבר כשיטת 5ומרתמצא
 המי בנתייבשו חרש כהפרי הוי ה5כה שמא 5ןממפקא
 זה ו5פי עכ"ל יותר מהמיצות אינם מקורםפירות
 להיות יכול נמך ריין חביתא ע5ייהו ר3פ5בההטים
 מקודם פירות המי ובנתייבשו סההטים הייןרנתייבשו

 ממהר סים עם פירות המי ולעולם יותר מחמיצותאינן
 ביאור וביתר פירשו דתום' ליתא יהו אבל יותרלהחמיץ
 מפטחים המעשים דשני התום' בשם אברהם במגןאיתא
 3שא5ה אחת ובבת אחד בזמן אחת בבת הויומע"ו
 נתייבשו לא עריין דהחפים משמע רבא לפבי 11.השאלה
 הרין לשאול רב לפני סיר שבחים שאלות כלכהרך
 כהרי"מ המררבי וסביר מהכא סוכח ובודאישלהם

 האי כולי ריעותא הוי לא מים עם פירות דמיוהרמב"ם
 להחסיץי ממהר דאינונמצום

 הייש*נן 5א חמץ משום 5הכי 5מימר 5יכאוהא
 מפיקא מפק רהוי משום 5ישרא5 וימכרנו יהזורשמא,

 אם ואף 5ישרא5 העכו"ם ימכור 5א שמא מפק5התירא
 5פסה מצה מהם יאפה 5א שמז4 5ישרא5 העכו"םימכור
 מתהפך ראינו מפיקא מפק הוי רהא 5יתא זהואבל
 לפסח מצה מהם יאפה שמא ראשון בטפק חיישינןראי
 מפק ריהא הא-בעינן ואנן כל5 מפיקא שום 5יכאתו

 ב' מעיף תם"? בטיטן הרמ"א ועור המתהפךמפיקא
 ספיקא טפק שום מהני ו5א אמור בפמה 5אכלןכתב
 מתירין 15 שיש רבר רהוי משום טעמו הגר"אופירש
 עכ"5 המררכי בשם מפיקא מפק שום מהני 5או5כן
 ע5 אלא 5התירא מפיקא מפק שום מהני 5א בפמחהרי
 כהרי"ף 15 סבירא רהמררכי מכאן מוכהכרהך

 לההמיץ ממהר אינו מים עם פירות רמי הנ"5והרמב"ם
 5פרש נ"5 כן האי כו5י ריעותא שום הוי ו5א כךכ5
כן.

 מקשר מ"ז מימן א"ה יצהק עין בם'ארמו"ר
 להתיר בהמץ טפיקא טפק מהני רלא הרמ"58שיטת
 רהוי משום היים ומקור הגר'ש פירוש וטעמו5אכי5ה
 לרינא בפמה חמץ הא 15 וקשה מתירין 15 שישרבר
 ערב רבנתערב מתירין 15 שיש רבר הוי ר5א 5ןקיימא
 מתירין 15 שיש רבר הוי ראי בששים בט5 במצהפמה
 ספ' בין מה5ק להכי בטיל 5א בא5ף ראפי' 5פמוק 5ןהוי

 מהני ד5א רמעשה 5מפיקא ספיקא ספק רמהנילרינא
 5הכי פירשו והמ"ז יעקב ההוק אב5 וכו' מפיקאמפק
 אלא הוי לא הרמ"א רכתב דהא טפיקא טפק מהני5א

 ניהזי ועכשיו עכ"5 חמץ אימור משום בע5מאחומרא
 ובוראי רמעשה טפיקא הוי דילן טפיקא דמפקאנן
 5יכא אכתי היטב כשנדייק אבל טפיקא טפק מהני5א

 לו מבירא רהמררכי 5ומר מצינו 5עו5ם דילןהוכהה
 יותר להחמיץ ממהר מים עם פירות דמי המחברכשיטת
 הנ"ל טפיקא טפק מטעם %א הוי 5א דמותרוהכא
 הוי 5א בחסץ טפיקא טפק מהני דלא מעמא דעיקרכיון

אלא
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 להתירה מפיקות ר' שיש כיון והכי בעלמא לחומראאלא
 לישראל בימכרם ואפילו לישראל ימכור לא שמאספק
 לפםח מצה מהן ביאפה ואפילו פםח קרם יאכלםשמא
 והרמב"ם כהרי"ף הלכה שמא מים עם פירות מיייהא
 כשימת ואפילו כלל ריעותא הוי לא מים עם פירותדמי

 אכתי יותר להחמיץ ממהר מים עם פירות רמיהמחבר
 כראיתא עשירה מצה מהם יאפה שמא לןמספקא
 פירות במי רנילושה ה' מ"ק תע"א פימן אברהםבמגן
 ומשום ע"ש פמח לשם הרחק בשעת בה יוצאין מיםעם
 להמרדכי קשה ולכן רחמץ לחומרא חשו לא מעמיםהנך
 רמיירי למיחש ליכא נמך מיין רגם יתירץ נמך מייןרק
 מררבנן. נמךביין

 תשובה רהפתחי קושיתו כן אם להכיאראתן
 ררבנן בין מחלק נמי רהמררכי כיון עומרתבמקומה

 הנ"ל רע"ז גמ' להביא ליה הוי מפילדאורייתא
 אםר מקום מכל ררבנן נםך ביין מיירי האולפירושו

 יש באסת הכי לתרץ ונראה %כו"ם למכוררבא
 נםך ביין רע,,ז גמ' דמיירי היכרח איזהלהמררכי
 שלו לשאלה ראיה הביא יחיאל ררבינו אלאמררבנן
 טהתם ראיה רליכא המררכי והשיג הנ'ע רע"זמגמ'
 נמי ויכול מררבנן נמך ביין רמיירי למימרדמצינו
 אמר להכי מהתורה ראמור נמד ביין דמיירילהיות
 איפור משום להיות גמי ויכול לעכו"ם למכוררבא
 רע"ו מגמ' זה ולפי וכהנ"ל לעכו"ם למכור אמורחסץ
 פת לעכו"ם למכור ראמור לעלמא ראיה שוםליכא

 לישראל וימכור יחזור שמא עכו"ם ראפאהרישראל
 ב' נסך יין פשום א' .חששות תרי רהוי התםדשאני
 חששא חרא אלא הוי לא בפת אבל חמע איפורמשום
 חרא רק נמי הוי רהתם רפמחים מגמ' הביאלהכי
 שסא לעכו"ם לטכור רבא אסר הכי אפילו רחמץחששא
 נ"ז סימן י'יד בש"ך ועיין לישראל וימכרנהיחזור
 ספיקא ספה רהוי הגם כתב הרשן רההרומחן נ'שם"ק
 ראיסורו כרבר אי דשערייתא במפיקא גזרו מקוםמכל

 עכו"ם שאפאה ישראל פת כטו מררבנן הוימהשורש

 רהשורש כיון עכו"מ של פת דאיםור הזהנן הריע.'י:
 ראורי"תא לםפיקא הושוה גזירה ממעם ולא ררבנןהוי
 ה:"ל רפמחים מגמ' המררכי יליף שפירלהכי

וכרפירשנו.
 קצ'.ט םימן י"ר רברים משיב הם' קושיות זהולפי

 לרבא כלאים בו שאבר מבגר הנ'ל בע"ז רבה פריךמאי
 כרפירש ראורייתא לאו כעיקר מעם ליה ראית לרבאהא
 עלייהו רנפל רחמים כרי בהאי כן אם ק"ח בחוליןרש"י
 רבא התיר הכי משום מעמא אלא ליכא בודאי נםךיין

 ראםור כלאים בו שאבר בגר אבל לעכו"םלמכור
 וצריך לעכו"ם למכור אםור הכי משוםמהתורה
 ראמורין בכלאים מיירי כרחך רעל ותירץעיון

 תכריכין ממנה לעשות מרשרי לזה הכרח והביאמררבנן
 לרש תירץרלועג הוילועגלרשולזהלטתוקשהלתום'הא

 מצוה בשביל אבל ראורייתא איםור אי במצוה רוקאהוי
 מיירי וברייתא לרש לועג שייך לא ררבנן איםוראי

 מיירי לעולם לפירושנו אבל עכ"ל ררבנןבכלא,ים
 לאמור רמעמא הגמ' פריך ושפיר ראורייתאבכלאים
 טבמלין אין משום חיים המקור פירש לעכו"םלמכור
 איפור מבמלין ראין לן קיימא ואנן לכתחילהאיםור
 ביניהם חילוק שום ואין ראורייתא אימור כמוררבנן
 הרין הוי ראורייתא לאו כעיקר מעם אי אפילו כןאם

 הרין הוא לעכו"ם למכור אםור בכלאים וכשםככלאים
 שום ראין כיון לעכו"ם למכור אמור נמי ררבנןבאימור
 ררבנן אימור מבמלין ראין מכאן ולהוכיח ביניהםחילוק
 ממעם והוי לעכו"ם למכור מראסר ראורייתאכאימור
 למימר רמצינו ליתא וזהו לכתחילה איפור מבטליןאין

 על והשיגו הנ"ל בחולין התום' כפירש הוירהעיקר
 ראורייתא כעיקר טעם לו סבירא רבא לעולםפירש"י

 משום למילף מצינו לא בחלב מבשר קאמר לאביירק
 ומצינו שאני והכא ראורייתא לא כעיקר מעםלעולם
 ליתא הוכחה ולהכי ראורייתא ~או כפירש"י לפרשנמי
 חשש נמי איכא בע"ז רהכא לפירושנו ועורמכאן
 לרבא רבה פריך ושפיר ראורייתא איסור דהוירחמץ

סכלאים
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 למכור אמור הכי אפילו תורה אימור נמי רהוימכלאים
לעכו"ם.
 רשני דמפרשי רתום' כרחך דעל פירשנולעיל
 דלא מפרשים כרחך על אחת בבת היוהמעשים
 רלמא למימר וליכא טמש נמך ביין מיירי אלאכהמררכי

 להכי אמור מהתורה וחמץ בר"טא הוה רפמחיםהגמ'
 רבא ביה והרר מהתורה אסור רנמי מכלאים ליהפריך
 למכור רבא והתיר דע"ז מגמ' המעשה היה הכיובתר

 מדרבנן רק ואמורין יינם במתם דמיירי משוםלעכו"ם
 ראיתי אבל כהנ"ל לררבנן דאורייתא בין חיל1קויש

 מפמחים ב' פרק ראש להרמב"ם המשנהבפירוש
 כהחמים מדרבט אמור חמץ אותו היה אפילוופירש
 ששית בשעה אפילו בהם אשה וקרש מים עליהםשנפל
 סימן חרש בפרי איתא וכן ע"ש לקידושין חוששיןאין

 אם כי אסורים אינם להרמב"ם דפמחים רהגמ'תם"ז
 ומצה מחמץ ה' פרק ברמב"ם ראיתי וכן ע"שמררבנן
 אם כי אמורים אינם נתבקע ולא שנבלל דהרגן ח'מעיף

 אומרים ויש שם כתב המגיד הרב הגם ע"שמדרבנן
 נמי נתבקעו 5א אפי5ו בחמים אבל בשעוריםדוסא
 אבל התורה מן דאמורין משמע ע"ש ואומריןאמורין
 אמור חמץ אותו אפילו דכתב שלו המשנהמפירש
 הרי ע"ש וכו' מים עליהם שנפל כהחמיםמדרבנן
 טררבנן אם כי אמור לא נמי בחימים אפילו לומבירא
 לעולם למימד לינא והא לחמים שעודים כין חילוקיאין
 כהגהות ל1 ומבירא לחמים שעורים בין חילוקיש

 טרובה זמן בשהו נתבקעו לא אפילו דחטיםמיימוניות
 במביעה אי בלתיתא ורוקא אמורות במיסבשרייה
 על הז אי חמים על מים בנפט אבל אמרינןבהישתא
 יכולים אי טהן לצאת המים ויכלו מרדון במקוםהארץ
 חמים לעולמ תמצא 5א ל"כ ראם אמריק בקדקעלאלכנמ
 הא המשנה בפידש והכא עכ"5 מים ע5הם ירדשלא
 ואמודים מים עליהם שנפל בהחמום בפידושאמר

 אפילו בחטים בחישתא במביעה להיות ויכולטדרבנן

 בפרק ליתא זהו אבל מהתודה אטורי! נמי נתבקעו5א
 אי בנהר וננמבע רגן כתב מ' הלכה ומצה מחמץמ'

 לתרווייהו רינא חד הוי ותרווייהו וכו' מים עליושנפל
 אחד לכל מעמ מוכר כן אם אלא לנכרי למכורואמורין
 לדברינו ליתא הא להרמב"ם זה ולפי עכ"5 וכו'ואחד
 בבת היו לא המעשים דשני מזה מוכח יהא וגםהנ"5
 ברישא היה דפמחים רגמ' דפירשו כתום' ורלאאחת
 אמור דרבנן באימור ראפילו רבא ירע הלא כן נימאדאי

 למכוף רע"ו בנט' עוד התיר למה כן אם לעכו"םלמכור
 הלא מררבנן נמך ביין רמיירי נימא אי ואפילולעכו"ם

 הגמ לעכו"ם למכור אמור נטי בדרבנן גםלהרמב"ם
 הכסף למברת צריכי! חמץ גבי רוקא מפרש שםבקובץ
 העכו"מ צריך לביתו קבא קבא רק דקונה כיוןמשנה
 בקנה אבל חששא לשום וליתא הפמח קורםויכלה
 הפסח קורם לישראל למכור הנכרי יבא הרבההנכרי
 אנו צריכין חמץ גבי דוקא להכי הפמח ימי בתוךאי

 מקום בכל וכן דחמץ חומדא משוט מוננה הכטףלמברת
 ממכינן דדבנן במידי אבל ראורייתא חששאדאיכא
 חששא נבי רבא כן הורה רלא והא לחורה זואפברא
 לומר יש זה ולפי . דאורייתא חששא רהתם משוםדיין
 5פניו בא נמך דיין דמעשה אלא היו מעשיםרשני

 המשה לפניו בא ושוב רבא ביה והדר ואותבוהומתחילה
 ררבנן חששא אלא כאן ראין מבוד והיהרחמץ
 וכו' רבי1ו דעת הוא שכן משנה הלחם שכתבכמו

 משום נטי ביה והרד רלפני אלפני קפדינן לאובדרבנן
 מפדשינן אי בהכי תליא זה ולפי עכ"ל, דהמץחומדא

 המעשים ושני גמור נמך ביין דע"ז גמ' מייריכהדמב"ם
 ביין דמיירי בהמדדכי מפרשינן ואי אחת בבת היולא
 בבת היו המעשים דשני לומר אנו צריכין דדבנןנמך
 בבת היו המעשים דשני דפירשו תוסן זה ולפיאחת
 דרבנן נמך ביין רמיידי כהמרדכי מפדשי כרחך עלאחת
 מצי- הוי בן אם ממש נמך ביין דמיידי כהרבוב"םדאי

 מעיקרא אלא אחת בבת המעשים היו לא טולפלפרשי
8יףא
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 מקום מכ5 מהתויה דהוי הגם נמך יין באימודהורה
 רבא ביה והרר רבא יאיתותב לעכו"ם למטרמותר
 הפחות ל% ויהא ררבנן באימור בחמץ הורה הכיולבתר
 דאורייתא בין הילוק ריש וקטבר לעכו"ם למכורטותר
 ראפילו אלא רבא ביה והדר איתותב ונמילדרבנן
 וטדפירשנו לעכו"ם למכור אמור נמי דרבנןבאימור
 לה1 מבירא כרחר על אחת בבת היו המעשיםדשני

 טדרבנן רק הם אמורים דתרווייהו וכדפירשנוכהמרדכי

 דק הם דאמורים הגמ' מפרשים תום' רגם זהולפי

 הוי כן אם מדרבנן נמי הוי ברוב במיל דלא והאמררבנן
 הוא ממילא לעכו"ם למכור אסור הכי ואפילו ירבנןתרי
 מגי?ת הצמר לעכו"ם למכור אמור דילן במפיקאהרין
 כיון לישראל ימכור שמא דחיישינן בהן דנתערבהבכור
 דרבנן. לתרי דרבנן חד בין חילוק שוםדאין

 ש~חעט ידידיה שאולובעה"ח
 בשיקאנטי ישדאל בית לקיננ'הרב

 כ,פסימן

 במקום והם ו%וני פטני בפני שקרשה שאומר הנם רין בבית הקול הוחזק %א היכי לחקוריש
 עד העדים % להמתין ולא מיד שתנשא אמרינן מי יומיים או יום בתוך 5פה בקרוב ויבואוקרוב
 5הטתין. צריכין דאין רחוק למקום להטתין אצריכין קרוב מקום בין חילוק יש דלמא אי ויעידושיבואו

תשובה
 בשם מ"ו מימן משה בדרכי איתא דילןמפיקא
 שום ואין עליהם להמתין צריכין דאין ופמקהריב"ש
 למה בעיני ופלא רחוק למקום קרוב מקום ביןחילוק
 בירושלמי זאת מבואר הלא, לחמו ממרחק להביאל1
 ר' לגבי אתא איתא חדא הן הלכה דכתובות ב'פרק
 והתידוה אני וגרושה הייתי איש אשת ליה .אמרהעחנן
 כך אמר בלוד עידיה הרי רבי ליה אמרין דנפקיתטן
 קרבן ופירש תמתין בקמימנין עידיה אפילו אוטראני
 מקום הוי פירש לחד בקמומנין פירושים שניהעדה
 דחוק טקום פירש יעוד יוחנן ר' של למקומו היהקדוב
 ושריא ליתנייהו מיהת השתא הא בתמיה תמתיןע"ש
 בלוד עדים שיש יצא קול הגם אנן ליחזי ועכשיועכ,,ל
 5טחר לקמן אתיין ודלמג היא איש דאשתשיורעין

 מיהת השתא מקום טכל שתינשא למחר אוחריןוליומא
 ומראה טשה הפני פירש וין ע"ש ושריאליתנייהו
 בפשיטותא ותמתין דפירש המרדכי על השינהפנים
 משמע לא הירושלמי לשון אבל להמתין דצריכותאלא
 טשה הררכי מפרש אי נפשך טטה כן אם עכ"ל'כן

 להירושלמי ליה מבירא כן אם כהמרדכיהירושלמי
 באיזה להבין אנו צריכין אבתי אב5 להטתיןדצריכות

 הוחזק שלא הגם בקול טיירי אי הירושלמי מייריקול
 קשה יהא כן אם להמתין צריכות הכי ואפילו דיןלבית
 לומר אנו צריכין כרחך ועל מהירושלמי משהלדרכי
 צריכין הכי משום דין לבית דהוחזק בקולדמיירי
 דהיא כיון הריב"ש בשם הביא לטה קשה ואכתילהמתין
 מפדש משה דהדרכי נמסום ואי בירושלמי מפורשתגמ'

קמוטנין
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 ד5א בקול דוקא 15 ומבירא רחוק מקום הויקמומנין
 נמקום אנ5 5המתין צריכין ראין הוא לב"דהוחזק
 5המתין צריכין נמי דין 5בית הוחזק ד5א בקי5 אףקרוב
 קרוב במקום אף 15 דמבירא הריב"ש בשם הביא5הכי
 להריב"ש קשה יהא אכתי כן אם להמתין צריכין איןנמי

 דאין הוא רחוק במקום דוקא 15 דמביראמהירוש5מי
 ואי 5המתין צריכין קרוב במקום אב5 5המתיןצריכין
 15 ומבירא בתמיה תמתין עדה כהקרבן דמפרשנימא

 באיזה אנן וניחזי כן אם 5המתין צריכין אין האמת5פי
 צריכין אין הכי ואפי5ו דין 5בית בהוחזק אי מייריקול

 דוקא רפירש משה 5דרכי קשה יהא כן אם5המתין
 5המתין צריכין דאין הוא דין 5בית הוחזק ר5אבקול
 5המתין צריכין בודאי אלא דין 5בית דהוחזק בקו5ולא
 קשה כן אם דין 5בית הוחזק ד5א בקו5 מיירי ברחךוע5
 בשם טפי הביא ולא הריב"ש בשם זאת הביאלמה

 רחוק מקום קמומנין דמפרש נימא ואיהירוש5מי
 קשה יהא כן אם קרוב 5מקום אפי5ו 5מדוהריב"ש

 ד5א הוא רחוק 5מקום דוקא דמשמע מהירוש5מיע5יו
 חיישינן. קרוב 5מקום אב5חיישינן

 הריב"ש מדברי הביא גופו טעמא מהאי 5יונראה
 הביא ו5כן בהירוש5מי פירושים שני 5פרש 5נו דישכיון
 מיהרוש5מי מקורו הריב"ש הוציא ובוראי הריב"שבשם
 פירושו דעיקר 5אשמועינן משה הה*כי ואתיהנ"ל

 דקמומנין פירושו דעיקר וגם כהריב"ש הוידהירוש5מי
 ר' עשה 5א הכי ואפילו יוחנן ר' אצל קרובה עירהוי
 אותה התיר תומי"ד א5א אודותם חקירה שוםיוחנן

 דין. בבית הקו5 הוחזק ב5א נמי ומיירי5הינשא
 רבהא פירשנו שם ט"ז מימן ידידיה תפארתבם'
 נתחזיק היה רהקו5 דמיירי לו מבירא המרדכימחו5קים
 היה 5א דהקו5 דמיידי 5הו מבירא והחו5קים דיןבבית
 ע"ש. רין בביתנתחזיק

 ש4חעט. ידידיהשאו5
שיקאג4*

 ל'סימן

 מעמידין היו במנהדרין אי אחד מחכםנשא5תי
 ~מא אי ~4יערם( אננ5יא ב5שון דקורין טועניםנמי
 5טעון יבו5 רהטוען מה דב5 טוען שום מעמידין היו5א

 עור צריך ו5מה עבורו 5טעון מחויבים בעצמןמנהדרין
 ד5א הגם נפשות בדיני כ"ט במנהדרין כדאיתא5טוען
 טוענין נמי ביתומים ממ~ות ובדיני עבורו טועניםטען

 ממונות ריני שאר ומשום השטאה טענת אפי5ועבורם
 השבעה טענת אבל 5יה טענינן 5א השטאה דטענתנהי

 כתב סק"י פ'ש מימן ח"ם בש"ך עיין ליהטענינן

 בם"ק הש"ך דממיק הגם כן כתב ר"י בשםדהמררכי
 מחלק ה5א 5יה טענינן 5א השבעה טענת רגםנ"א
 שידוע 5י הודית הרי טוען התובע באין שםהש"ך
 5יה וטענינן 5ך חייב אני במשיב מגי עדיםבפני
 הודית התובע טענת משום ואי והשבעה השטאהטענת
 ו5כן עבורו טענה שום טוענים אין להש"ך דאזי15

 ~טא ליתא זהו אבל בעבורו טוענים 5העמידמבקש
 טוענים להעמיד שייך' ו5א כזאת גרזע טענהיטעון
 שוטא.בשבי5

וחכם
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תשובה

 ר' אמר נ"ב רף מכתובות. דאיה הביא אחרוחכם
 אוהב ופירש"י הריינין כעורכי עצמינו עשיגויוחנן
 הרין ושרך לריין זכיותיו וממעים רינין מבעליאחר

 לריינין רעורך הריינין עודכי מיקרי לזכותולריינים
 מוענים רהיו חזינן הרי עכ"5 זה של למובתו לבםלהפוך
 במנהררין הבית בזמן נמי היו וממתמא הנמ' ב,מןאף

 מהרורה בשם פירש מקובצת בשימה ראיתי אבלעכ"ל
 יין לבעל רמלמר כריין הריינין כעורכי מרש"יקמא
 רילן למפיקא ראיה ליכא זה ולפי עכ"ל לפניולמעון
 ותלמידו רילן ררש"י פירושו נמי הביא לבמוף עורועיין
 למפיקא מהתם ראי' הוי שפיר ול"ז כן מפרשין נמיר"י
 נמי מוענים היו ממתמא הנמ' בזמן מוענים רהיודילן
 הבית.בזמן

 שום ראין רי לא הנמ' לשון המיב כשנרייקולע"ר
 ראיה הוי משם ואררבא רילן למפיקא מהתםראיה
 רהנמ' לרין עבורם מוענים להעמיר ראמור אלאלהיפך
 תתעלם לא טבשרך ותירץ מביר מאי מעיקראפריך

 פירש לא ש5נו בגמ' שאגי חשוב ארם מברולבמוף
 ותירץ פ''ו ברף איתא רילן בנמ' אבל כן למהרש"י
 שאני להכי שם ופירש"י שאני חשוב ארם הנמ'נמי
 עכ"ל לקרובים שלא אף שיעשו ויש הימנו ש5טריןלפי
 להפמיר שלא מענה שום לגלות אמור לקרובים שלאהרי
 נ"ב רף מקובצת בשימה גמי הוא וכן לחבריה ידועל

 אל תנינן כן ולא יוחנן לר' רפריך טירושלמיוהביא
 יהושע ר' בשם חגי ור' הריינים כעורכי עצמךתעש
 יוחנן ר' ירע אימר ליחיר רינו לגלות אמור אמר לויבן

 הכי ומשום וכו' 5ה ג5י כך בנין היתה כשרהראשה
 נמי אי קרובו כשאינו הריינים עורכי משזם ביהאית

 שהוא רכל מינה ושמעינן חשוב ארם כשזהבקרובו
 רינא לו לנלות מותר חשוב ארם האי הוי ולאקרובו

 והוא ראגמריה שמענתא אלא עימיה רינא רליתהנם
 עכ"5. שיקרה לנמריהר5א

 אי ארם לכל קרוביה הוי רלא היכי מינהושמעינן
 להפמיד טענה שום לנלות אסור קרובו והוא חשובאום

 המנהררין ריעמירו הרעת על יע5ה איך זה ולפילתבירו
 כרי מענה שום להם לנלות רין פי % ראמורמוענים
 שום מעמירין ראין כרחך וע5 לחבירו להפמירשלא

 וכן ליחיר רינו לנלות ראמור כמסום במנהרריןטוענים
 רברו שפתותיכם רכתיב מאי ק5"מ בשבת :נמיהוא
 רינין לבעלי טלמרין ופירש"י הריינין עורכי אלושקר
 יסייעו רמנהררין הרעת על יעלה איך כן אם ע"שלמעון
 בוראי אלא שקר שימענו ברי רינין עורכי ויעמרולרבר
 ראמור משום במנהררין מוען שום מעמירין היולא

 עבירה. 5ירילמייע
 וכן י"ז ממנהררין לרברינו ראיה 5הביאונראה
 בה שאין עיר ה' הלכה סנהררין ה' א' פרקמרמב"ם

 ובהלכה שלשה של רין בית רק מוקמינן ועשריםמאה
 צהן שיהא כרי ועשרים מאה בעינן ולמה כתב שםי'

 במלנין ועשרה כ"ג ש5 שורות ושלש כ"נ שלמנהררין
 רי:ין בעלי ושני חזנים ושני סופריס וב' הכנמתמבית
 גבאי וב' זוממין זוממי ושני יוממים ושני עריםושני
 הצרקה בחילוקי ג' שיהא כרי הצרקח לחלק ואחרצרקה
 ועשרים מאה הרי תינוקות וט5טר ולב5ר אומןורופא
 הוי הם המוענים עכו"ם של בערכעות אנן וי5חזיעכ"5
 מוענים יעמירו רלא רין שום 5ך אין כי הריןמעיקר
 ולכן ברין מתחייבים דובם מוענים יעמרו ובלאעבורם
 רילן וגמ' עבורם מוענים עצמה מצר הממשלהתעמיר
 מוענים ושני נמי חשיב 5א ו5מה 5ב5ר אפי5ורחשיב
 מוען שום מעמירין בסנהררין היו רלא כרחךועל

 טחויבים 5מעון יכול שהמוען מה נפשות ברינינמסום
 שם בגם' איתא טעמא וטהאי עבורו 5טעוןהסנהררין

וברמב'ם
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 בסנהררין מעמירין' ראין א' הלכה פ' פרקוברמב"ם

 התורה בחכמת מופ5גים ונבונים חכמים אנשיםאלא
 כגון חכמות בשאר קצת ויורעין מרובה ריעהבעלי

 אותם לרון יורעין שיהיו כרי ע"ז והבלי וכו'רפואות
 מושיבין אין רב אמר יהורה רב אמר ובגם'ע"ש

 וליכא מהתורה השרץ לטהר שיורע מי אלאב~נהררין
 לשום עור צריך אין הא זה ולפי עליו רפלינ מאןשם
 למה כן אם להקשות ליכא והא הם מיותרים כיטוען

 יוחנן רר' משום וא,י מהלכה רב לרברי הרמב"םהשמיט
 הך חשיב ולא בסנהדרין מושיבין אין נמי לעילאמר
 ור' 5רב לן קייטא הא ואנן עליו רפליג מינה שמעררב
 אבל מהלכה, ררב השמיט להכי יוחנן כר הלכהיוחנן
 לקבוע להש"ם הוי עליו רפליג נימא ראי ליתאזהו

 רפליג היכי הגם' כררך יוחנן לרר' קורם ררבמילתא
 ר' רברי מקמי רב 5רברי הגם' מקרים יוחנן ור'רב
 אהדדי פליגי רלא מינה שמע כן הגם' קבע ומרלאיוחנן
 נמי רבעינן והיינו חבירו רברי על מוסיף אחר כ5א5א
 רב רשמע פירושו והכי מהתורה השרץ לטהרשיורע
 התום' ופירשו כשפים בעלי רבעינן יוחנן ר'לרברי
 גאון האי רב פירש כשפים בעלי ר"ה ס"הבמנחות
 ולהורות להבין למר אתה אבל וכו' הרין את לירעכרי
 הרין לירע רבעינן רי 5א לאשמועינן רב ואתיע"ש

 שחייב הגם הרין לזכות אף צריכין אלאהאמיתי
 בעה"י. אפרש דבר של וטעמאמהתורה

 אלא מהלכה רב רברי השמיט 5א רהרמב"םולע"ר
 אחריתי במימרא זאת ונכלל קצרה בררך לשנותכררכו
 חיים כולן ראמרו מסנהררין א' הלכה ט' בפרקשלו
 בזכותו שיהפכו מזכין מקצת שם שיהיו ער פטור וההרי
 מגמ' נמי הוי ומקורו יהרג כך ואחר המחייביםוירבו

 כולן שראו סנהררין כהנא רב אמר י"1 רףרסנהררין
 רין ה5נת רגמירי כיון טעמא מאי אותו פוטריןלחובה
 מהר'יץ והגהווו 5יה חזי לא תו והני זכותא ליהלמעבר
 פי על 5הצילו זכווו יש רבר כל הטעם פירשחיות

 לא אז אולי לאמר מות מעונש להצילו רחוקיםאופנים
 בצרפת ראינו וכן ריעה בחסר אלא ברור בשכלוהיה

 רוצחים כמה זה ירי ועל כן טוענים המליציםובריטניא
י

 ולא לחובת מיר ראו זה רין רביח מכיון לזכותיוצאים -
 מוכח כן אם רחוק היותר צר על זכות שום להםנרע
 אי רין רינם ואין ברין בקיאים אינם זה ריןרבית

 אין המאמר מובן ומזה עיון בלי במהירותרהחליטו
 והיינו השרע לטהר שיורע מי אלא בסנהרריןמושיבין
 הרוצחים של זכות אחר עת בכל לחפש רצריכיןכיון

 בזכותו לחפש שיכול חכם ריין יהא שלא יארעולפעמים
 ויהבו זכאי לחוב רכו5ם זכאי הטשפט יוצא כןאם

 אשר א' חכם יהא הפחות ל% להכי בישראלהרוצחים
 מחייבים רובם שיהא ונמצא חיים הוראי 15כותיוכל
 לזה ראיה להביא ונ"ל עכ"5 חייב יהא ואזי זכאיוא'

 סנהררין ט' פרק ברמב"ם כן הרמב"ם לשוןרמרויק
 ואמרו תחי5ה נפשות בריני כולם רפחחו סנהרריןאיתא
 כהנא רב אמר איתא ובגם' פטור זה הרי חייבכולן

 אמר ולא אותו פוטרין לחובה כולן רראוסנהררין
 הוי פירושו רראו ברמב"ם כראיתא לחובה כולןשפתחו
 אבל רחייב היטב א"כ שראו אלא לפוטרו רצורמתחלה
 ומרשינה לחובתו כולם פתחו מתחילה מיר משמעפתחו
 הנ"ל חיות רמהר"ץ כוונתו היתה כרחך ע5 הגם'לשוז
 ררצה אחר אפילו בהן היה ולא לחובה כולן רפתחוכיון
 ברין בקיאים אינם זה רין רבית מוכח להרוצחלזכות
 רשם הגם' לשון היטב מרויק זה ולפי דין רינםואין

 להביא היה מתחילה הגם כהנא רב רברי הביאמתחילה
 רב רברי ו5בסוף יוחנן ר' רברי הכי ולבתר רברברי
 להכי כרפירשנו הוי כרחך ועל תלמירם רהיהכהנא

 בראו להכי לאשמועינן כהנא רב רברי הביאמתחילה
 זכות ללמר בעינן רעיקר אותו פומרין לחובהכ~ן

 לזכותיה חזי לא הו 5חובה כולן פתחו רהני וכיוןלהרוצח
 לבתר הביא להכי מה ומפני גמורין סנהררין הויולא
 התנאים סנהר' באלו רחסרים בהשום יוחנן ר' רבריהכי

דמנה
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 ביש ואפילו רב לדברי הביא הכי ולבתר יוחנן ר'דמנה
 דמנה התנאי עוד כעינן יוחנן ר' דמנה התנאיםבהן
 5פוסלן ואין לחובה כולן דראו נםנהדרין ?ה ולפירב

 דרב ממעמא הם פמולים אכתי יוחנן רר' מעמאמשום
 יוחנן דר' ומימרא כהנא דרב מימרא הוי זהולפי

 דינו הרמב"ם רהביא וכיון אחד הכל הוי דרבומימרא
 אלא דב לדבדי 5הביא צריך אין ממילא כהנא, רבשל
 דפומרין א' תרתי שמעינן דמדבריו כהנא רב דבריהביא
 אין דלכתחילה שמעינן ועוד 5חובה כולן בראואותו

 טן השרץ למהר שיודע מי א5א בםנהרריןמושיבין
 וכדפירשנו הגמ' 5שון ושינה כולן פתחו מדקאמרהתורה
 רב בדברי זאת מוכח דאהע יוחנן ר' רברי הביאא,5א

כהנא.
 מענינן אנן נפשות בריני הנ"ל 5דברינוונחזור

 ביתומים הא ממונות ובדיני למעון יכו5 שהמוען מהכל
 למעון יכול שהמוען מה כל עבורם טענינן אנןנסי

 ואי עבורם דמענינן דרכים יש נמי ממנות דיניובשאר
 5א זה משום עבורם מענינן ד5א דרכים שישמשום
 להפטיר שלא כדי עבורם מוענים להעמיד לןאיכפת
 ליחיד. רינו 5גלות דאםור הף'ל וכהידושלמילחבירו

 לפ"ק. תרם'"מ דברים לם' חמשי יוםבעה"ח
 נאם זאת כ5 מץ. מימי, קאנזאםפה

 ש4חעמ, ידידיהשא51
החופ"ק

 ל'אסימן

 שני מעשר ה' פרק הירושלמי דברי לבארנשאלתי
 גמליאל רבן שהיה אמרה הדא חנינא ר' אמר ר'הלכה
 אילו לסרקע מחוברין 3פירות יהושע א"ר לזכותצריך
 יהושע ר' של ביתו לתוך נתונה גמליאל רבן ש5קופתו
 ופירש שיסיים עד עשה כלום שבה למעשי יזכהואומר
 המקום להן לזכות צריך היה גמליאל דרבן משהפני
 באומר וכי לזה צריך ו5מה וקשיא המעשרות שיקנוכדי
 אמורא יהושע ר' וקאמר םגי לא המעשר להםשיתן
 שיזכה עד סני ולא לקרקע מחוברין בפירות מיירידהכא
 פירש גמליאל דבן של קופתו אילו דמה לקנות כדישז

 של ובקופתו יהושע ר' של בביתו נתונין היודאפילו
 שבתוכה 5המעשר יזכה גמליא5 רבן ואמר גמליאלרבן

 של בכלי הוא שהרי לא ודאי כלום עשהשמא
 המקום לו שימיים ער הוא וכברשותו גמליאלרבן
 זהו אבל עכ"ל כך ידי ע5 המעשר לקנות להמקוםויזכה
 וכ"ש כן תירץ אמורא יהושע רר' כן לפרש גדולדוחק
 ש5נו ההלמודים בשני יד לו יש אשר הגאון הרבירידי
 פידש מפימםבודג הגאב,זד הרב זיוויץ שמעון משהד'

 כפירש לא בירושלמי ראיתא יהושע א"רהתיבות
 יהושע ר' הוי בודאי זה ולפי יהושע ד" אמר משההפני
 והכי יהושע ר' את הוי יהושע א"ד התיבות אלאאמורא
 יהושע ר' את לזכות צריך היה גמליאל שרבןפירושו
 נמליאל רבן של קופתו אילו 5קרקע מחובריןבפירות
 עכ"ג התנא יהושע ר' הוי דאמר יהושע ר' זה ולפיוכו'

 ה ובתש
 ברירב"ו עיין הגד'ש 5גידסת אב5 ש5נו כירושלמי אי הימב כשעיינתי אב5 טוב פירש הואולנאורא

 לוווך נתונה גםליא5 ר' ש5 קופמו אילו מעיהרא דגריס 5גורסתינו תינח ה4 דבר ראשית כן 5פרשאפשר
ביתו
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 עשה כ5ום שבה 5מעשר יזכה ואומר יהושע ר' ש5ניתו
 קדקע גבי ע5 מונחין בפירות יהושע ר' אמר שימייםער
 הוי יהושע רר' 5ומר אנו צריכין כרחך ע5 זהו5פי

 הירו' לגירמת ואפי5ו משה הפני ש5 וכפירושואמורא
 אי5ו .הכי ו5בתר יהושע א"ר גימינן רמתחי5הש5נו
 כת"ר ש5 כפירושו לפרש מצינו הא כן אם וכו'קופתו
 בפירות יהושע 5ר' לזכות צריך היה גמליא5רר'

 אנו צריכין כרחך דע5 לע"ר אב5 לקרקעהמחוברין
 ראם קרקע גבי ע5 מונחין בפירות הגר"א כגירסתלגרום
 עישור ר"ה י"א רף מציעא בבא התום' קושיות כן5א
 תרומה גם נתן 5א 5מה להו וקשיא עומרת במקומהוכו'
 עמו היה כהן שהיה עזריה בן א5עזר ר'. וסהריגרולה
 י' ש5 בביתו ממויחת כבר היתה דהתבואהותירץ
 מפרישה גרו5ה ותרומה בירוש5מי כרמוכחגמ5יאל
 מצינו היכן ו5כאורא ע"ש וכו' המרוח אחר מירבשרה

 בביתו ממורחת כבר היה רהתבואה רמוכחבירוש5מי
 המחוברין בפירות איתא הא בירו' ואררבא גמליאל,רד'

 כגירמת גורמים נמי רתום' מזה מוכח כרחך וע55קרקע
 קרקע. גבי על המונחין בפירותהגר"א

 ופירש 5רבר הכרח הביא שם שני במעשרוהר"ש
 בתר רקאמר בביתו תבואה היתה כבר גמ5יאל ררבןהאי
 השרה מן אי הבית מן נוטלין מהיכן מעשרותהכי

 5מור עתיר שאני אחר עישור וכו' הדא מןנשמעינן
 מן אמרה הרא לעניים בו שיזכה יומף בן 5עהיבאנתן
 פרק במעשרות שם משה הפני ופירש ע'קם וכו'הבית
 המעשרות 5הפייש 5כתחי5ה המצוה ואם א' ה5כהג'

 הרא בתחילה מלתקנן מעכב גמליאל ר' היה לאבשרה
 עכ"ל מעשרות שאר הפרשת מצות עיקר הכית מןאמרה
 גמ5יא5 ר' רהקנה איתא כירוש5מי הא קשה אכתיאב5
 הכנים לא הא כן אם לקרקע המחוברין בפירות5הן

 גירמת הוי העיקר כרחך ועל אהירי סתרי גמליאלר' רברי יהא זה ולפי גמליאל ר' של לביתו ערייןהפירות
 אחר הוי ובוראי בקרקע המונחין בפירווז רמייריהגר"א

יך4יד4יד1ל'א
 כן 5א ראם גמליאל רר' לביתו שהכנימם כיוןהמירוח
 גם הפריש 5א למה עומרת במקומה התום' קושיותיהא

 כרפירשנו. לומר אנו צריכין כרחך ועל גרו5התרומה
 מעשרות מיר1ש5מי רהר"ש הראיה באמתאב5

 שם ראיתא כהטום הק' 5רבריו להבין זכיתי 5א ג'פרק
 אמרה הרא ח5ה זו הבית מן מהכא שסע מרי אבא ר'עור
 טן גם הפרשתן רמצות משה הפני ופירש השרהמן

 בתוך מהעימה נומלת רהיא ח5ה זו הבית מן וכו'השרה
 השרה מן המעשרות שאר רהפרשת אמרה הראהבית
 ברוקא לאו ר5עיל הני כ5 זה 5פי פירש הפניםומראה
 רממוך הוא מתניתין אהאי ראסר מאן והאינעננו
 עכ"ל נשנית ברוקא טינה שמע רקרא 5ישנאררריש
 ש5ו תבואה גמליא5 י רר לעו5ם 5מימר מצינו זהו5פי
 5הפריש המצוה באם 5ן רקשה והא היתהבשרה

 מ5תקנן מעכב גמליא5 ר' היה 5א בשרההמעשרות
 רמיירי כ"ז בקירושין פירש"י רהא ליתא וזהובתחילה
 5ומר מצינו זה ו5פי ע"ש 5תרום רשות נהן ו5אבשכח
 אי אב5 שכח 5הכי בשרה עריין היה שהתבואהר5פי
 בתוך המונחין במירות הנר'"א כגירמת הכאגרם'ינן
 רבוראי ראיה התום' הביאו שפיר גמ5יא5 רר'ביתו
 כיצד פ5ונתתם ת5יא יהא ואו5י גדולה תרומהתרם

 מן ראמר פנחם ר' בשם חנינא ר' בירושלמיגורמים
 בבית המונהין בפירות רהגר"א כגירמתו גריםהבית
 בפירות סשה פני כגירמת גרים השרה מן 'דאמר אבאור'

 רהרמב"ם שם ממיק פנים המראה בקרקעהמחוברין
 השרה מן שתורמין תרומה בין ומחלק 15מבירא

 הוי העיקר זה ו5פי בבית רוקא התורה מצותומעשרות
 ר5יתא היכרח איזה 15 היה המתם ומן הגר"אכגירמת
 חנינא. כר' הוי והעיקד אבא5רר'

 5כאן לתום' פירש כ"ז קידושין ע5 ש65הההכמת
 ממייעא רמתניתין ו5ישנא הפרישן 5א מתחי5הטיירי
 . מקודם אמר בביתי אפשר א5א וכו' 5מור עתירשאני

 היו שעריין רק מעושר יהא 5הפריש עתיר שאנימה
צבורים
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 עכ"ל, הר"ש פידש וכן אהד במקום ומונחיםצבורים
 לקרקע המחוברט בפירות דמיירי להיות יכול זהולפי
 דכוונתם ופירש מו42ש"א עליו השיג דכבר ליתאוזהו
 אלא אהר הכל הוי מציעא ובבא מקירושין תום'של

 ע'וש בםפינה כן שאמר אלא כלום עושר לאבביתו
 כרהך על קרקע גבי על המונחין בפירות דגדםינןוכיון
 כפשומו נימא ראי דכת"ר כפירושו לפדש אפשדאי

 יהא בביתו המונהין בפירות יהושע ר' את לזכותדצריך
 דצריך גדים הוי אי לן די לא הכי מיותר התיבותאילו
 די דלא לאשמועינן לן אתי הא דהעיקר להודלזכות
 של המקום לזכות עוד צריך אלא, לחוד שםבקריאת
 לקרקע המהוברין בפירות גרים הוי אי בשלמאהמעשר
 לאמר גמליאל לר' למה התום' קושיות לתרוצי לןאתי
 הלא המקום ולהקנות וכו' למוד עת'ד שאניעישור
 המהוברין בפירות גרים להכי מגי לחור שםבקריאת
 די ולא כקרקע דדינם לאשמועינן לן ואתילקרקע
 אי אבל המקום לזכות גם צדיכין אלא לחודבאמירה
 לאשמועינן לן אתי מאי בקרקע המונחין בפירותנרםינן
 צריכין אלא משה הפני של כפירושו הוי העיקרובודאי
 משה הפני לגירםת לרבריו מפרש דכת"ר לומראנו
 ר' את לזכות צריך גמליאל דר' כפשומו מפרשולכן
 ע"ש. וכו' לקרקע המהוברין בפירותיהושע

 המונחים בפירות הגר"א כגירםת הוי דהעיקרולע"ד
 י"א הלכה שני מעשר י"א פרק ברמב"ם דגםבקרקע
 הרי הביעור יום והגיע ממנו רחוקין פירותיו שהיומי
 וכו' קרקע גבי על לבעליהן ומזכה למתנות שם קוראזה
 בצפוני מקום למיים צריך שאינו ורע למלך במשנהועיין
 אב5 מקום דמיים ער מהני 5א במבל הגם בדדומיאי

 הרי עכ"5 לבר שם בקריאען טגי ביעור מצותלענין
 מציעא בבא ר"ת כפירוש אלא מבל היה דלאמפרש
 היתה הביעור דשגת יכו' שאני עישור ד"ה י"אדף
 לבעליתם ולתנם מידו להוציאם צריך והיה הפרישמוכבר
 חרא מילי תרי מהרמב"ם מוכח יהא זה ולפי ע"שוכו'

 הא התום' קושית זה לפי ומתורץ תם כדבינודמפרש
 ע"ש מעשר יהא עשרה אמר דלא השם קריאת הוילא
 שם קריאת בעינן לא הא ווביעור שנת דהוי כיוןאבל
 לא דאם בקרקע המונחין בפירות דגרים מוכהועוד
 בפירות לבעליהן ומזכה ולימא לפרש להרמב"ם הויכן

 קרקע גבי על לבעליהן ומזכה ומדאמר לקרקעהמהובדין
 גמליאל דר' בביתו המונחין בפירות דגרים כרחךעל

 א. הגרןכגירםת
 לו קשוו י"א דף מציעא בבא מקובצתהשימה

 ותידץ גדולה תרומה נמי הפריש לא למה התום'קושיות
 לעונת רק והגיע בשדה פירותיו עדיין היו דפירשבשעה
 הבית מן רק נימל דמעשר המעשר לעונת ולאהתדומה
 האיך לו ודמב"ן.קשה גדולה תרומה רק הפריש 5אולכן
 חבר על הזקה והלא בטובלא תבואה גמליאל רשביק
 ר' ותירץ מתוקן שאינו דבר ידו מתחת מוציאשאינו
 לעו:נת הגיע לא דאכתי שבקינה שבליםגמליאל

 עכ"ל.המעשרות
 מקובצת ושימה דהרמב"ן מוכח הא זהולפי
 הם' והנה לקדקע המחוברין בפירות בירושלמי::רמים
 שם הביא וכו' מעשה ד"ה שם קידושין על הדשאור
 דהיינו קצת הוםיף רק הנ"ל טקובצת השימהדברי
 לכשיתלשו לתרום ביתו לבני להזהיר גמליאל ר'דשכה
 על גם עביד מצי לא ואיהו הואיל לו קשה יהושעופני
 ליתן ואולי הא"ח ותירץ עביד מצי לא נמי שליהידי

 הלוי שהסדים כדאיתא במחובר ליתן יכול 5לוימעשר
 גדולה מתרומה זה ידי על ופמור בשבלים מעשרוונטל
 תירץ יהושע הפני אבל עכ"ל שליה משוי מציובודאי

 ר'גמליאל כשהלך מהובר עדיין היה דהתבואהבפשיטות
 להפריש שליה לעשות יכול אדם ראין נימא איואף
 לתרום רשות לו 5יתן אבל זמנה שהגיע קודםחלה

 גמליע5 ר' בשכה מיירי דהכא אלא יבו5לכשיתלש
 שהגיע דמיירי מסיק ו5בםוף לכשית5ש רשות5יתן
 ברש"י ור5א הטעשרות 5עונת הגיע ו5א התרומהלעונת

ולא
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 מיירי אלא במחובר מיירי 5א וגם בשכח מייריולא
 קמבר מעשר אבל גרולה תרומה לתרום רשות להםרנתן
 לביתו כשיגיע אלא המעשרות לעונת הגיע לאשעריין
 במעשר מחויב שיהא בעת בעצמו יפרוש זמןבאותו
 מרברינו 5נו היוצא עכ"ל מבשלוחו יותר בודמצוה
 מפרש כרחך על להפריש בשכח רמיירי רפירשלרש"י
 תלושין בפירות מיירי ולתום' לקרקע במחובריןרמיירי
 איך שם מציעא בבא התום' לקושיות תירץ יהושעהפני
 שהיא מעשר התרומת ביתו בבי שיאכלו ר"ג חיישלא.

 וביה מיניה עישר 5א נמליאל רר' תידץ ולזהבמיתה
 משתמשים ביתו שבני במקום מונח היה שהטבלאלא

 במקום שהיה אחרת מתבואה מעשר עליהםוהפריש
 אבל המוקף מן שלא תורמין אין רתרומה נהיהמוצנע
 להכי אראתן עכ"ל. לן איכפת לא מעשרבתרומת
 רהפריש רכת"ר כפירושו הירושלמי 65רש מצינועולם
 מהם הפריש לקרקע המחיברין בפירות מעשרעליהם
 מעשר ולהבי בכיתו שהיה האחדת תבואה עלמעשר
 מן שלא לתרום ראמור תרומה אבל לתקן יכולהיה

 מעשר אבל בביתו שהיה בעת פריש בוראי להכיהמוקף
 כיון עכשיו הפריש להכי שירצה עת בכל לתקן יכולהא
 מפירות עכשיו פריש -הכי המוקף מן שיהא בעינןדלא

 לקרקע.המחוברין
 הגמ' פריך מאי כן אם לו קשה יהושע הפניהנה

 היו גמליאל רר' שדהו בצד עקיבא ור' יהושע ר'הכי
 היה שלא משום רהקושיא התום' וכתבועומרים
 של התבואה עם מעורבין שהיו לדעתייהומשתמרת

 כלל מעורבין היו שלא אפשר ולפירושנו גמליאלר'
 לבמוף ותירץ מיוחד בחדר מונחים היו המעשרותאלא
 בחצר אף הגמ' קושיות לישב ריש לשיטתודאזיל

 לגט מציאה בין' לחלק ראין משום פירשהמשתמדת
 שדהו בצר עומר נמי בעינן המשתמר בחצר אףא5א
 .עכ"ל4

 י"א פרק למלך במשנה מצאתי לדבריווראיה

 רטובת ברבא לו מבירא לא )רבינו הי"א שנימעשר
 משום קרקע נבי על אי בחליפין לקנות ממון אינהה'נאה
 בעינן רלעולם ומתנה זכייה ב"ה רפמק לשיטתוראויל
 כרחך ועל המשתמרת בחצר אפילו שרהו בצדעומר

 עכ"ל להן הקנה קרקע אגב מטלטלי גמליאל רר'בעוברא
 רהקנה כפשוטו הירושלמי לפרש 5עולם מצינו זהולפי
 על במפינה מעשר להכי לקרקע המחוברין בפירותלו

 ליתא וזהו גמליאל רר' בביתו מונחין שהיוהפירות
 רכל עומדת במקומה יהושע רהפני קושיתו כןראם
 ואי משוה מצי לא שליח עביר איהו מצי דלאמלתא
 לתרום אפשר אי הא לקרקע המחוברין בפירותמיירי
 א"ח מ"ת ביהורה המדע ומעשר נרולה תרומהמהם
 מיני שני בו יש לאדם זוכה רחצרו הא פירש מ"גמימן
 לקנות אפשר ואי איתרבאי יר מטעם רחצר א'זכיות
 שרהו בצד בעומד דוקא אלא המשתמר בחצראפילו
 קונה אינו הכי ובלאו 15 הממוכה רירו דומיאדהוי
 שלוחו בתורת ט וווכה שליחות ממעם חצר קונהועוד
 שדהו בצד עומד אינו אפילו המשתמר בחצד קנהראוי
 הקנה חצר בתורת אוקימתא לחר גמליאל ור'כשליח
 מתורת בחצר כרחך דעל אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל,להם
 רלא מלתא כל הא שליחות מטעם דאי להם הקנהיר
 יר בתורת וכיון משוה מצי לא שליח השתא עבידמצי
 יהושע ור' עקיבא ר' הכי הנמ' קושיות כן אם להםהקנה
 עומדת במקומה עומרין היו גמליאל רר' שרהובצר
 רמהרי"ט משום הנ"ל הגירמא עוד לקיים אפשרואולי
 משוה מצי לא שליח ראיתא הא חידש כ"ג פימןח"מ

 אלא ש5יח מעעה אדם אין רמלתא דמתמא הויפירושו
 רלא בדבד אף פריש אי אבל השתא עביד דמציבמלתא
 פריש הא והכי ע"ש שליח היי נמי השתא עבירמצי
 זה ולפי שליה משוה לעולם להכי בהדיא גמליאלר'

 מהרי"ט לשיטת וכו' מלתא מכל יהושע רהפניקושיא
 להם דהקנה לפרש מצינו לעולם זה ולפי מידי קשהלא

 לרפירשנו מהני הא ובפריש שליחות מטעםבחצד
אבל
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 המונהין בפירות דהנר"א גירטתו צדקו האמת לפיאבל
 ד5או שם פירש גופו דמהרי"ט גמליא5 ר' שלבביתו
 פ5יגי י"ב בנזיר דתוס' כוותיה ליה סבירא עלמאכולי
 טשלה מצי 5א נמי בהדיא בפריש אף 5הו וסביראעליו
 דהפני קושיתו התום' 5שיטת זה ולפי עכ"5,ש5יח
 5קיים אכו צריכין כ,*חך וע5 עומדת במקומהיהושע

 ידירו סליקנא ובהא נחותנא בהא ו5כון הגר"אלגירסת
 אלול להדש ימים ג' ג' יום טובה בכוח"טהמברכו
 אילל, שיקאג4 פה לפ"קתרע"ז

 ש4העט ידידיהשאול
 אי5. שיקאג4,החופ"ק

 ל'בסימן

 ולכאורא הבא לעולם חלק לו אין לדעת עצמו הפאבד העולם בפי השטר הפקורלבאר
 י'י. וש"ע ומור הרמב"ם כמו הראשונים בפומקים %א בגמרא לא בפירוש 3מצאלא

 ונהתש
 דשגור כתב שם"ה סימן י"ד ע5 שאול ידהג'
 הבא, לעו5ם חלק 15 אין 5דעת עצמו המאבד העולםבפי
 ה5בבות בחובת אף ספר בשום מפורש כן נמצא לאאב5
 בבא יהושע מפני א5א מפורש נמצא ולא כןמשמע
 בפשיטות שכתב דמה עליו נמי והשיג נ"טמציעא
 נטצא לא זה הבא 5ש5ם ח5ק לו אין 5דעת עצמוהמאבד
 נ"ז גיטין מפורשת גמ' היא ולע"ר עכ"ל וכו'בבירור
 לקלון שנשבו וי5רות ילדים מאות בארבעמעשה
 הרגישו 5פ5גשים וי5דות זכר למשכב ילדיםופירש"י
 בים טובעין אנו אם אמרו מתבקשים הם למהבעצמן
 שבהם הגדול 5הן דרש הבא העו5ם 5חיי באיםאנו
 להם היה ספיקא איזה 5הבין אנו צריכין זה ו5פיוכו'

 עבירה אי גדו5ה עבירה איזה להו דמספקאובודאי
 שבתורה עבירות כל וג5 איתא ע"ד רבסנהרריןטזנות
 רמים רטפיכות עריות ונישי מע"ז חוין יהרג ואליעבור
 לדעת עצמו הטאבר דעבירה נימא אי יעבר ואלדזחרונ

 אם אמרו ו5כן הבא לעו5ם ח5ק לו דאין משוםגרולה
 הבא העו5ם 5חיי באיז אנו מקום מכל בים טובעיןאנו
 שעומדין הכא אבל הבא 5עו5ם ח5ק 15 אין בע5מאהגם
 ח5ק מקום מכ5 עושים דעבירה נהי זכור ולמשכבלקלון
 דהמאבר בהדיא מוכח היי 5א אי להם יש הבא5עולם
 שאני התם א5א הבא 5ע51ם חלק % אין לדעתעצמו

וכדפירשנו.
 אנו אם דהנם' פירושו דהכי 5מימר 5יכאוהא
 באין אנו גופו שבים טביעה ידי על פירש ביםטובעין
 אמרינן בע5מא 5עולם "ירש 5א אי הבא העו5ם5חיי
 בים שטובעין ידי ע5 הכא רט הבא לע51ם ח5ק לואין
 עבדי קא איסורא דלמא אי עבדי קא גדולהמצוה
 דבה המדרש בשם קנ"ז סימן 1'וד בטור יוסףדהבית
 יט5 עצמו את 5חונק אזהרא לנפשתיכם דמכם אתאך

 פירש אך לומר תלטוד ועזדיה מישאל כחנניאאפי5ו
 עצמו את ולהרונ 5מיתה עצמו למסור יכול השמדבעת

אם
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 כשאול אפילו יכול בנסיון לעמור יוכל שלא יודעאם
 למסור שיכו5 קשים יסורים לו שיעשו שירא קישבן

 ראיה מביאין ומכאן אך לומר תלמור למיתהעצמו
 אלא אוסרים ויש השמר בשעת התינוקותהשוחטין
 אחרים ביר עצמם שמסרו ועזריה מישאל כחנניארוקא
 חכמים ברצון שלא, ושאול בעצמם פגעו 5א והםלמות
 מצינו כן אם הפוסקים מחלוקת הוי זה ולפי עכ"ל,עשה
 יכלו שלא ויראים לקלון רנשבו להי מספקא רהכילומר
 לחיי באין אנו גופו הטביעה ירי על ולכן בנסיוןלעטור
 1אין בים עצמם להפיל אסודים ר5מא אי הבאעולמ
 5יתא זהו אבל עשה חכמים ברצון רשלא סשאולראיה
 ש5א שיראה עצמו אח להיוג רמותר 5ן סביראראפילו
 שמ"ה בסימן רע"א חי' כרפירש בנסיון לעמוריוכל
 נימא ואי עברי לא, בוראי מצוה אבל הדיטב"אבשם
 ירי על בוראי הבא לעולם חלק להם אין הכירבלאו
 רמותר להו רסבירא אלא הבא לעולם יבואו לאטביעה
 חילוק יש בוראי למצוה מותר בין והחילוק בןלעשות
 בסנהררין איתא הא להו מספקא מאי ועורביניהם

 פירוש ובודאי הבא 5עולם חלק להם יש ישרא5 כלצ'
 גמורה ראיה הוי ובוראי בתחילה כרפירשנו הוירהגמ'
 הבא. לעולם חלק 15 אין לרעת עצמו רהמאבר רילןמגמ'

 סימן בי"ר להו רמספקא לפרש לי נראהועור
 חשוב לרעת עצמו המאבר קטן איתא ג' ס"קשמ"ה
 א* פרק הרמב"מ על הררב"ז פירש וטעמו ל'רעתכשלא

 ע"ש רעת לקטן שאין כיון י"א ס"ק אבילותמה'
 אנו אם אמרו להבי וילרות בילרים מיירי האוהכא
 מחמת אנו ויראים בים וטובעים קטנים ראנחנופידש
 בע"ז אי שם בגיטין התום' כרפירשו קשיםיסורים
 ב' קטנים ראנחנו א לטיבותא תרתי לנו ייש י"חרף

 הבא עולם לנו יש בנסיון לעמור נובל שלא אנוריראים
 לנו ויש לדעת שלא עצמו כמאבר אנחנוונחשבים
 עצמו רהמאבי מהכא נמי מוכה יהא זה ולפי הבאעולם
 והשיב שאני והכא הבא 5עולם חלק 15 איןלרעת

יך4יך4יךן ל'במימן
 טהם הגרול אלא קטן נמי רהיה פירש שבהםהגרול
 שטובע*ן אלו ים ממצולות אשיב מבשן ה' אמר.בשפים
 רושיב הוא גוונא וכהאי קטנים אלו רוקא פירשבים

 בחב שפיר זה ולפי לא אחר בענין אבל יםממצולות

 מגמ' בן רמוכח משום בפשימות הנ"ל יהושעהפני
 הבא. לעולם חלק לו אין לרעת עצמו רהמאברשלנו

 בכל עמו מתעסקין לרעת עצמו המאבר רקטןהא
 לקמן שאין 5פי הנ"ל הררב"ז בקיצור פירש טעמורבר
 לדעין עצמו רהמאבר קצת 5באי לי ונראה עכ"לרעת
 שמוכן שיאמר בעינן ועור צלולה 1עתו שיהאבעיק
 לחור אמר ראילו תיבף שלו המיתה ויעשה למיתהעצמו
 עצמו מאבר רהוי אמרינן המיתה 15 שעשה ראינוולא
 מתחילה אמר ולא המיתה לו עשה ואילו לרעתשלא
 שיאמר בעינן אלא 5רעת עצמו מאבר הוי לאנמי

 אזי לפנינו המיתה ויעשה המיתה לו שיעשהמתחילה
 רבר בכל עמו מתעסקין ואין לרעת עצמו מאברהוא
 רעל בהריא בתב מהרש'ע בשם נ' מ"ק בש"ךעיין
 ועל עכ'ע ביה הרר רלמא סמכינן לא לחוראמייה
 ראוהו אם אבל בהריא שם בי"ר כתוב הא לחורהמיתה
 תשובה בפתחי איתא ביאור 1ביתר באילן ותלוגחנוק
 בעצמו שהוא בוראי שנראה אף שלו הכוונה ב'~'ק
 מבפנים סגור והחרר בחרר תלוי שנמצא רהיינותלה
 ש5א אמרינן מקום מכל בירו עצמו איבר רוראי.אף

 ועכשיו עכ"ל ביעתתו רעה רוח רתלינן היהמרעת
 ערי4 לא ובוראי צלולה רעת ל1 אין הא בקטן אנןניחזי
 רבר בכל עמו רמתעסקין מרעת שלא רתלינןמגרול
 סיטי בקאנזאם מעשה היה הי'ל טעמא מהךובאמת
 עד רעה אשה 5ו היח אהר באיש אמעריקאבארץ
 גמ 5ה שיתנו רעכו"ם בערכעות 3תנה כעסהשמרוב

 בכתב נתנה מינה ועריפא מביתו 5בעלה לגרשכרי
 לטישו מערכעותיהם שבאו יביום להמיתה רוצהשהוא
 פרוטה אף ממש בירו היה ולא ובנותיו ומבניומביתו
 שיתעסקו והווותי היום בזה ומת המות סם לקחלפורטו

עמו
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 שלא התראה היה לא הא רבר ראשית דבר בכלעמו
 מ"ק אבילות במערכת חמר שדי ום' המות מםישתה
 עצמו מאבד הוי לא התראה דבלא להלכה ממיקכ"נ
 מעדכעותיהם הכתב רהשיג דקודם ועור ע"שלרעת
 שהשיג לאחר וגם המות הממ שישתה ממנו שמעטלא

 מיר אלא המות המם שישתה שמענו לא נמיהכתב
 בוראי המות המם שתה מערכעותיהם הכתברהשיג
 מאבד היה ובוראי המות המם שתה צרות מרובאמרינן
 קכ"א מימן חמר שדי בם' נמי הוא וכן לדעת שלאעצמו
 לה שהיה ימורים מחמת המות מם שתתה אחתבאשה
 קודם רנתחרטה המעשה היתה דשם הגםמבעלה
 דלא הכא אבל רבר בכ5 עמה ריתעמקו ופמקמיתתה
 לרעת עצמו מהמאבד מיתה קורם מהעבירהנתחרט
 עמו יתעסקו ולא ליעת עצמו מאבר ר~רא להיותיכול
 נתחרטה לא אפילו התט רמשמע ליתא וזהו רברבכל
 רעיקר היה כך רמעשה אלא כן הרין היה 3מי מיתהקודם
 אלא צלולה בדעתו להמיתה עשה שלא כיון הויטעמו

 עצמו מאבר לך אין אמרינן בוראי מבעלה י0וריםמחמת
 מימן שם חמד שוי הם' ועור מזה גדולה לרעתשלא
 חרטה שום מהני לא ממש לדעת עצמו דמאבדקי"ח
 נחשב לא כרחך על עליו מתאבלין אין בנתחרטואף

 ימורים לו היה רילן בעוברא והכא ממש עצמולמאבד
 מביתו אותו גרשו ולבמוף שלו מהאשהקשים

 מאבד היה בוראי כל ובחומר בעירום ונשארוממשפחתו
 ממשפחה היה רהנפטר כיון ועור לרעת שלאעצמו
 המאבר אפילו פמק שכ"ו מימן י"ד מופר והתםנכבדה
 שיאמרו כרי עליו מתאבלין מקום מכל לרעתעצמו

 היה שלא להם ונהברר במילתא רבנן קמוהבריות
 למשפחה עולמית בזיון יהא שלא כרי לדעת עצמומאבר
 עמו ריתעםז טעמים מהנך פמקתי ולכן עכ"לנכבדה
 למת. השייך דברבכל

 תר"ע שמות י"ג יוםובעה"ח
 לפ'"

 קאנזאם פה

 התגפ"ק שיחעט ירידיה שאול מ".מיטי,

 ל'במימן

 שבת ביום אשה במתה קהלתנו מאנשינשאלתי
 הלויה לעשות היה ורצונינו ערב לעת ממוך נשא פ'ק,

 ום ערב היה א' והיום למחרתו דהייבו א' ביוםלמחרת
 הבעל וגם ושלישי שני ביום רהיה השבועות מחנטוב

 ורצונו התחרט 12 בשעה ולבמוף מתחילה לזההמכים
 ורציצו מישינען מריטרייט בנה שיבוא ער הלויהלהניח
 כיון להו וממפקא רשבועות שני ביום הלויהלעשות
 רכנן שויוהא כחול מת לנבי שני טוב יוםדאמרינו
 כחול אמרינן נמי ולכתחילה גונא האי בכי אפילוולכון

 הכאראיתא שייך לא רב"ת משומהלאושויוהארבנןואי
 על להמתין כרי המת להלין מותרין שנ"ז מימןבי"ר

 הט"ז על רהשיג שם הכמף ובנקודות בט"ז ועייןקרוביו
 ולפי הרש"ל בשם קרוביו על להמתין רמותר כןרכתב
 בגליון הוא וכן ע"ש, כן איתא נמי בש"ע האהאמת

 למחר ער החול ביום להלין משמע וקצת שםמהרש"א
 ולפי עכ"ל לארון ררומה שרי בעיר אינו רהקרובגמסום
 ומותרין שני ביו"ט כמת והוי להמתין רמותרין כיוןזה

 רלמא אי ישראל ירי על שלישי ביום הלויהלעשות
 הלויה לעשות רהיינו הרביעי ביום הלויה לעשותצריכין
 5ן איכפת לא המת ימרח ולשמא חג אמרו ביוםרוקא
 האופן ובזה )פאלזעמירען( שקורין החנטה להרעברה
 נוטה. הרין איך ולכן לעולם ימרחלא

תשונה
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תשונה

 ביום הלויה לעשות אי אופנים בשני להםופמקתי
 שיבוא בנה על להמתין ולא מוב יום בערב רהיינוראשון
 יעשו אזי בנה על להמתין וברצונם להלויה מובביום
 להמתין והמכימו שני מוב ביום ולא הג באמרוהלויה
 ממוך מוב ריום א' ביום ובאה להלויה שיבוא בנהעל
 למצא יש אם ממני ושאלו הפעם עור ובאו ערבלעת
 לא. אי מוב ריום שני ביום הלויה לעשות היתראיזה

 ולא הג באמרו הלויה לעשות הפעם עורופמקתי
 לקרוביו להמתין מותרין מעם רמאיזה שני מובביום
 בזיון אררבא יהא הכא. אבל רמת כבורו משוםדפת
 בשלמא מוב יום לחלל כרי הלויה הניחו רלכתחילהלמת
 ייי על לקבור יכולין היו ולא ראשון מוב ביוםבמת
 *שראלים ירי על שני מוב ביום אותו מקבריןעכו"ם
 ליתא וזהו חג באמרו אותו לקבור ריניחו אמרינןולא

 רחי כבורו משום אבל שני מוב ליום רחי רמתרכבורו
 כל שני ביום לעשות אנו מתירין להכי משגיחין אנואין

 לנמוע אי המת ללות מום על 5רכוב אבל למתמלאכות
 נמי ולקברנים לאבלים אפילו אמור המת ללותבמפינה

 אמור נמי רעכו"ם בכפר אפילו העיר בתוך חילוקיש
 ריום הגם מעמו ופירש תקכ"ו מימן משה בחמרעיין
 כן פת 5גבי רוקא רבנן שויוהא כחו5 מה 5גבי שני0וב
 אנו אין למת זילותא שיש וכל התירו לא חי לגביאבל

 מזה גרול בזיון לך ואין כלל שני מוב ליוםמשגיחין
 5גבי שני טוב יום אמרינן להכי עכו"ם ידי עלמלקבור

 לקבור לעכו"ם מניחין אין בחו5 כמו פירש כחולמת
 וצער מירחא בשביל יו"מ לח55 אב5 ב' ביו"מ כןהמת
 ירכבו אה ברגל האבלים י5כו אם נ"מ למת ואיןהחיים
 בחנם טוב ביום יחללו ולמה במפינה ימעו אי מוםעל

 ח5ויה יעשו באם 5ן ברור וזהו עכ"5, אסורבוראי
 אי בקערירזש מהמלווים הרבה ימעו שני מוכביום

 בשלמא כלל ישראל לריני ישגיחו ולאבאומטמ*בילם
 ליחוש שני מוב ביום הלויה לעשותהנצרכין
 על ולהניח מוב יום יחללו שמא חששא הך משוםנמי

 חששא להך רחי רמת רכבורו חיישינן לא להא חגאימרו
 בוראי מוב יום 5חלל כרי הלויה להניח לכתחילהאבל
 וכרפירשנו. חג אמרו ביום הלויה יעשו אלאאמור

 ראשון מוב ביום מת רבא אמר ו' ביצהבמם'
 ישראל בו יתעמקו שני מוב ביום עממין בויתעמק
 מר אמר וכו' השנה ררא,ש מובים ימים בשניואפילו
 שלא ומתירא ופירש"י ראשתהי אלא אמרן לאזומרא
 הגם אמר אשי רב ליה משהינן אשתהי לא אבלימריח
 לגבי שני מוב ריום ליה משהינן לא נמי אשתהירלא
 ולמינז גלימא ליה למיגז אפי,ו רבנן שויוהא כהולמת
 חיישינן חברי ראיכא והאירנא רבינא אמר אמאליה

 מלאכתן לעעעת לישראל וכופין הרשעה אומהופירש"י
 הוא מוב שיום שאומרים )רי ועל מהן נרחין מובוביום
 עכ'יל למלאכתם אותם יכומו מתיהם מקבריםוביראו
 שלכם המת מקברים שאתם כיון שיעמרו פירשוהר"ח
 ומשהינן חיישינן אלא שלנו המתיםתקברנו

 ער.
 למחר

 בו יתעמקו אלא פירש 5א למה קשה לכאוראע"ש
 רישהו רלפירושו החברין משום שני ביום אףעממין
 החברין ואו5י ת5ין מבל אימור איכא הא למחרער
 בוראי מ5אכתם לעשות כופין והיו הרשעה אומההיו
 ולפי מוב ביום לקבור מהן להשכיר למי מוצאין היו5א
 מוב ביום לקבור אומר תם רבינו עכשיו גם באמתזה
 רמתיר הר"י זו5ת עמו המכים יחיא5 רבינו וכןשני

 ר"ה שם בתום' עיין שני טוב ביום לקבורעכשיו
והאירנא.
 מוב יום ע5 גם קאי אי ראשתהי אלא רהגמ'בפירושו

 - בפלונתא תליא שני מוב יום על רוקא איראשון
ירבוותא
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 בשם פירשו אשרי והגהות והר"ן הרא"שררבוותא
 עכו"ם בו יתעסקו הראשון טוב ביום דאיתא האבה"נ
 המת אין אבל אשתהי רלא נמי אי באשתהירוקא
 יתעסקו אזי נפוח אי החום מפני השני יום ערנשמר
 רליכא היכי שני מוב וביום הראשון מוב ביום עכו"םבו

 דלא משמע ישראל בו יתעסקו ביה לעסוקיעכו"ם
 עד מינטר אי עכו"ם ירי על ראשון טוב ביוםקברינן
 אשרי הגז' מבאר ביאור וביתר זומרא כמר ופסקלמחר
 ביום ישראל בו יתעסקו אל קטן נכרי איכא איאב5
 ליה משהינן אשתהי לא אי אבל ראשתהי הגם שנימוב
 ולא ראשון טוב ביום עכו"ם לא בו יתעסקוואל

 ביום נברים איבא אי ומיהו שני מוב ביוםישראלים
 בקרבן יעיין לדבריהם דחה והרא"ש יתעסקו שנימוב

 לא זומרא דמר הרא"ש לרברי היכרח דהביאנתנאל
 דאשון מוב ביום אבל שני טוב יום על רוקא אלאקאי
 אשתהי רלא הגם שרי זוטרא למר אפילו עכו"ם יריעל

 הבריות כבור יהא שלא כלל מסתבר ולא קשהדלפירושם
 סריח רלא הגם דרבנן שבות דעכוו'ם לאמירהרוחה
 יה הרי ממתו והמרחה להלינו שלא הוא המתכבור
 וים מוב ביום לאוננים צער תום' איכא ועודמשובח
 יב לעולם ופירש הק' לדבריו דחה י' סימן שלטהשל
 זומרא ממר דשמע ראשון מוב איום נמי קאיאאי

 יסריח שלא דאפשר היכי אחול ימות עד ליהדמשהינן
 אלא אשי רב מליב ולזה קר במקום' רמונח כגוןפירש
 ישראל ירי על בשני אותו קוברין ראשון מוב מיוםהמת
 לקושיות ועוד רבנן שייוהא כחול מת לגבי שני מובריום

 יעשה מה כן אם ומאוננים הבריות מכבורהרא"ש
 ומתם מוב ביום אף ליה משהינן דאמר זומרא~מד

 כלל אותו קוברין ואין החול ימות עד משמעמשהינן
 אשתהי בדלא מודה זומרא דמר לבסוף ומסיק מובביום
 5א ותרווייהו עממין ידי על שרי נמי ראשון טובביום
 עג11ל. שני מוב יום על אלאקאי

 טוב יום קורם במת דילן לספיקא אנן ניחזיועכשיו

 מעם מאיזה מוב יום קורם לקבור הרבה פנאיזהיה
 ב5 דאיסור שני מוב ביום אותו לקבור רצריכיןנימא
 לפירושם ררחה הרא"ש רגם ליתא בוראיתלין

 אלא תלין בל איסור ראיכא אמר לא הנ"לרהראשונים
 דאיכא אמר ולא ילינו אם רמת לכבודו זה ראיןאמר
 בל דאיסור מינה שמע הכי אמר ומרלא תלין בלא.יסור
 ובעובדא לקוברו דמתעצלים היכא אלא הוי לאתלין
 מוב ביום מלאכה איסור משום אלא. הוי 5א הארילן
 ובוראי עליו מוב יום יחללו שלא הוי למת כבורויותר
 הכא. תלין בל איסור שייךלא

 בשו"ע הוא וכן אשי כרב פסקינן ראנן משוםואי
 רק הוי רפלוגתייהו לו נראה ר' סעיף תקכ"ו סימןאו"ח
 יום אמרינן ראזי שני ביום אי ראשון טוב ביוםבמת
 סמוך במת אי רבנן שויוהא כחול מת לגבי שניטוב
 המת לקבור פנאי להם היה ולא ראשון מוך יוםלערב
 משום אלא הוי דלא דילן בספיקא אבל מוב יוםקורם
 להלויה לבוא מוב ביום משום נימא הכי החיכבור
 דהא תדע ראינו ו5א שמענו לא זהו טוב ליום.ירחה
 ולמה שרי דאורייתא מלאכה הגם החמור על לרכוב'אסור
 איסורא אלא הוי לא הא שני מוב ביום אסוררכיבה
 טוב ליום דחי לא החי כבוד משום כרחך ועלררבנן
 ס"ק שט במ"ז נמי ועיין כהנ"ל ררבנן לאיסוראאפילו
 טוב ביום לקברנים שכר 5יתן מותר למה נמי השיגג'
 ראיה נמי והביא משגיחים אנו אין החי לכבודהא

 שכר ליתן דאסור פסק ולכן טוב ביום דאסודמרכיבה
 שני. טוב ביום ולא חג באיסרו לקבורצריכין בודאי רילן בעובדי זה ולפי עכ'יל, טוב ביום5קברנים
 לא מוב ביום מת ק5"מ משבת לדברינו דאיהועור
 דאשון מוב ביום לא עכו"ם ולא ישראל לא בויתעסקו
 בתום' ועיין תורה בני שאינן לפי שני מוב ביוםולא
 לתחום חוץ טת והוליכו היה מעשה וכו' טוב יום ר"השם
 ובעס במת להתעסק בסומים אחריו והלכו שני טובביום
 תם רבינו ושלח סוסים בלא ההולכים על אף תםרב~נו
 תורה בני מליאון ובני תורה בני א,ינם בשכרבני

בתמיה
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 ר"י בשם והאירנא ר"ה ו' ר9 ביצה תום' הגםבתמיה
 לא מקום מכל תורה בני שאינן הגם ע5יהםהשיגו

 ולא שם או"ח בשו"ע הוא וכן ע"ש עליהםמחמרינן
 ולא עליהן. להחמיר יש תירה בני שאינן היכימפלגינן
 מינא שמע ישראלים. ירי על שני מוב ביוםיקברו
 בני בין ישראל ירי על מקברין שני מוב ביוםלעולם
 שלנו במרינתינו מקום תורה'מכל בני אינם וביןתורה
 מאור נורא טוב ויום שבת רהחלול אמעריקאארץ
 שאינן לפי עומרת במקומה מנשיא ררב פמקבוראי
 מוב ביום במת אפילו לעולם לקבור שלא ראוי תורהבני
 לקוברו אמור בוראי מוכ יום לפני במת שכן ומכלשני
 לא רהא ובפרמ למחרתו ער ימתינו אלא מובביום
 של כבורם ואררבא החנמה לה עברה רהא המתימריח
 מרי. יותר עבורו מוב יום יחל5ו רלא הוימת

 ר"ה ו' ביצה התום' לקושיות לתרוצי ליכאוהא
 במוער ותימה שרי גלימה למיגז אפילו שני מוביום
 משמע והכא במוער כוכין חופרין אין חיתא ח'קמן
 המוער לאחר להכין רמיירי ותירצו מלאכה זוראין
 זה ולפי ע"ש אמור להכי אחר איש ימות שמאכוכין
 אי תורה בני שאינן במקום רמיירי לתרץ להו הוימפי
 פנאי להם והיה מוב יום קורם במת רילן כמפיקאמיירי
 אין אזי מוב יום ער והמתינו מוב יום קורםלקבור
 שמע הכא התום' תירצו ומרלא במוער למת כוכיןעושין
 ולימעמיך ליתא זהו אב5 רילן לפשימות רליתאמינה
 הראשונה קושיא אכתי רילן לפשימות ליתא איאפילו

 שאינו במקום רמיירי תירצו לא למה עומרתבמקומה
 סתם רהמשנה כרחך ועל תם ררבינו כפמקו תורהבני

 גוונא בכל -מיירי וממתמא למת כוכין עושין איןקאמר
 ארם ימות שמא מתוקנים לעשות רמיירי תירצולהכי
 . ראמור הוא מוב יום לאחראחר

 עם זומרא רמר בפלוגתא הפומקים מחלוקתולגבי
 ראשון מוב יום על גם זומרא מר קאי אי אשירב
 רק רקאי ראיה הוי לכאורא שני מוב יום על רוקאאי

 5א אי אפילו ראשון מוב ביום אבל שני טוב יוםע5
 כן לא ראם עלמא לכולי עכו"ם ירי על שריאשתהי
 הא ורבא יוחנן מר' הנ"ל קל"ט בשבת הגמ' פריךמאי
 רמיייי להיות יכול מנשיא ורב באשתהי רוקא מייריהם
 ירי ע5 אפילו בו יעתמקו לא הכי משום אשתהיבלא

 רפלוגתייהו כרחך ועל זומרא כמר לו ומביראעכו"ם
 ביום אבל לא אי אשתהי בעינן אי שני מוב ביום רקהוי
 בר5א ואפילו אשתהי בעינן לא עלמא 5כולי ראשוןטוב

 זומרא למר אפילו עכו"ם ידי על שרי נמיאשתייהו
 והר"ן כמאן מנשיח רב אתייא רלא הגמ' פריךושפיר
 פריך ושפיר הנ"ל הפירושים לשני נמי הביא שבתעל

 ראשון מוב ביום רמת לו מבירא מנשיא רב רהאהגמ'
 שאינן 5פי הגמ' ותירץ עכו"ם אפילו בו יתעמקולא
 לפירושו פירש עכ"ל מפיה ומקילי פירש"י תורהבני
 ירי על לקבורי אתי עכו"ם ירי על להם מפי יקילובאם

 לאקולי אתי שני מוב וביום ראשון טוב ביום אףישראל
 וכרומה המת ללות החמור על לרכוב ראתי היינוטפיה
 עכו"ם אפילו בו יתעמקו לא שני מוב ביום גם5הכי
 ראשון מוב יום בין לחלק ירעו ולא תורה בני שאינןלפי
 הזינן הרי טוב ביום המת לקבור אמור לעולם אלאלשני
 אמוך נמי מוב ביום במת אפילו תורה בני שאינןהיכן

 אמעריקא בארץ שכן מכל עכו"ם ירי על אפילולקוברו
 בפרהמיא מוב ויום שבת מחללי בעו"ה רובםכמעט
 ראוי בוראי לכן תורה בני לשאינו נחשבים הםבוראי

 ביום אף גוונא האי בכי לקוברו שלא לכתחילהלהשתרל
 שני.מוב
 בני ראען משום הכי תלין דבל אימוך משוםואי
 רוצה היה משנה והלחם עליו לעבור להם יניחותורה

 לתירוצו ואפילו תקברנה קבוי כי איסור על גםשיעברו
 עלמא לכולי תלין רבל הלאו אבל לחור ב"רהרוגי :י אלא הוי לא רהעשה ח' ה' מאבל ר' פרקרהרדב"ז
 יאכל נורף וריהו שום שאכל מי נינאי הכי עליו*וברין
 יום רקרושת כרחך ועל יותר נורף יהא וריחו אחרשום

פיג



מים'תפארת
 עשה הוי טוב ריום כמטום תלין רבל ללאו דחיטוב
 טוב ביום . תלין רבל איסור שייך לא. ובודאיול"ת

 תקכ"ו סימן או"ח בשו"ע בהדיא הוא וכןוכדפירשנו
 טוב יום אם לקברו המוטל מת א' סעי4 התניאמבעל
 אם אף ישראל בו יתעסקו ולא עכו"ם בו יתעסקוראשון
 מקום מכל עכו"ם ירי על לקברו אפשר אי וגםיסריח
 ריום ועשה ל"ת את רוחה רקבורה עשה מצותאין
 מסיק קל"ט שבת על במאירי נמי הוא וכן ע"שטוב

 מת עכו"ם בו יתעסקו ראשון טוכ ביום מתלהלכה
 לא ובין נשתהא בין ישראל בו יתעסקו שני טובביום

 בין תורה בני שאינן במקום מקום מכל וכו'נ'2תהא
 להם מחמירין שני טוב ביום ובין ראשון טובביום
 אמע- ובמדינתינו להם מחמירין מתם רכתב הריעכ"ל
 ביום לקוברו ולאסור להם להחמיר ראוי בוראיריקא
 טוב יום קורם במת שכן ומכל שני טוב ביום אףטוב
 זאת אמר אותו ולקבור הג אסרו עד להמתין ראויבודאי
 הנ"ל שבת על הרשב"א בחידושי להש"י ההילהמצאתי
 טוב ביום רק הוי רפלוגתייהו שלנו הראיה נמיוהביא
 עכו"ם ירי על שרי אשתהי לא אפילו הראשון אבלשני

 רוקא איירי בשכר בני ראי שלנו הראיה דהיולבסוף
 מתם להם ואסר סתמא קאמרי הלא אשתהיבדלא
 לפירושו פירש בראישתהו ואפילו אסור דלעולםלומר

 סתמא ומראמרי ביותר רבריו לפרש צריךראמורא
 אמור. לעולם מינהשמע

 על אב"י חידושי בם' פגא דבר ראיתי להכיאראתן
 אם לקבור המוטל מת רש"י דפירש הא הנ"לביצה
 דא*זה בזה כוונתו מאי לכאורא וכו' ראשון טוכיום
 ממם' לשיטתו אזיל דרש"י ותירץ לקבור מוטל אינומת
 רהכא ררבא הוי וכוונתו שנשתהא מת קל"טשבת
 כוונתו אין ראשון טוב ביוס מת דאמר דהא כהתםהוי
 מכבד דנשתהא היינו לקוברו דמוטל רק יום באותודמת
 ב5א אב5 עממין בו ריתעסקו הוא ראשון טוב ביוםאזי

 רשאים אינם ראשון טוב ביום דמת היינונ,שתהא
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 רק מטריה אינו .המת אם עממין אפילו ביהלהתעסק
 שני טוב ביום וכן ישראל בו ויתעסקו למחר מוטליהא
 ולא עכ"ל זוטרא כמר ואתיא בדאשתהי נמימיירי
 ררבוותא בפלוגתא שלו הפירוש דתליא כללזכה

 ורב זוטרא רמר דפלוגתייהו הביאום והר"ןרהרא"ש
 רקאי נימא אי ראשע טוב ביום מת על נמי קאיאשי
 אפילו ראשון ביום מת על אבל שני טוב ביום מת עלךק

 לעיקר מסקי והם עכו"ם ירי על שרי נמי אשתהיברלא
 רברי יהא הנ"ל אב"י הח"י ולפירוש השניכפירש
 פלוגתא ואפושי והר"ן הרא"ש כמסקנת רלארש"י
 מפשינן. לאהא

 רברי פירש תקכ"ו סימן משה חמר בם' ראיתיאבל
 בשבת ררש"י אגא אהררי סתרי יהא דלארש"י
 אשתהי ברלא הרין הוא אלא רוקא לאו באשתהירמיירי
 אפילו אשמועינן אלא עכו"ם ירי על שרינמי

 על ולא רשרי הוא עכו"ם ירי על דוקאבראשתייהו
 היי:ו לקבור המוטל מת הכא, נמי פירש להכי ישראלידי
 עכו"ם ידי על דוקא מותר אשתהי לא ובין אשתה*בין
 בהריא פירש הרי עכ"ל ישראל ירי על לאאבל

 והר"ן. הרא"ש כמסקנת הוי ררש"ידכוונתיה
 לפירש"י נימא דאיך הנ"ל אב"י ה"י על לי קשהאבל
 ומיירי ראשון טוב ביום מת על נמי קאי זוטרארמר
 ירי על אפילו אסור אשתהי ובלא בראשתהירוקא
 זוטרא מר לרברי פירש שם בביצה רש"י הלאעכו"ם
 שלא ומתיידא דאשתהי אלא ישראל ריתעסקו אמרןלא

 כהחטד הוי דרש"י דפירושו חזינן הרי עכ"ליסריח
 ביום אבל שני ביום רק הון רפלוגתייהו הנ"ל.כהטה
 בדלא אפילו עכו"ם ירי על שרי עלמא לכוליראשון
אשתהי.
 :,ת קע"ג סימן מהגר"א דב במעשה נמיוראיתי

 שני ביום עכו"ם ידי על עסקיו כל ראשון טובביום
 שני טוב ליום להלינו ומותד ישרא5 ידי על עסקיוכל
 בבית ע"ש הראב"ר כדעת ישראל בו שיתעסקוכדי

יומף
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 אפיקו חזינן הרי עכ"5 הק' לרבריו הביא שםיומף
 רהאיסור כרחך ועל שני ליום משהינן נמי אשתהיברלא
 אבל לקוברו מתעמקים ראינם היכי רוקא הוי תליןבל
 ביום מוב ביום מקברינן רלא הא יורעין דהכלהכא
 בל לאימי'ר ליתא בוראי מוב יום קרושת משוםראשון
 הנ"ל. לרברינו ראיה הוי וכוראיתלין
 ממתברא ממיק ע"א מימן רבתי בתניא נמי הואוכן
 יתקלקל שלא מוב יום לאחר ער המת להשהות יוכלבאם

 מכל ולהמתלק טוב יום לאחר ער להשהותו שישוימריוו
 יעשו הקבר חפירת אזי לעשותו יוכלו בלא אבלטפק
 ובלא ישראל ירי על המת צרכי ושאר עכו"ם יריעל

 ירי על אפילו יעשו נכרים ירי על לעשות כלליוכלו
 שבתורה לל"ת שרוחה הבריות כבוד רגרול ישראלגרולי
 רלא בחזינן גופו מוב ביום במת אפילו חזינן הריעכ"5
 לאימור חיישינן ולא מוב יום לאחר אותו קובריןימריה
 בלאו ליה ועברי מוב יום קורם במת שכן מכל תליןב5
 לאחר אותו לקבור ראוי בוראי ימריח שלא החנמההכי
 מהכא. גמורה ראיה הוי דילן וכמפיקא טוביום

 ראיה הביא ט"ז מימן או"ח מ"ר ביהודההנורע
 אין ח' קטן ממועד מוב ביום לקוברו מותר נפלשגם

 רמיירי ותום' רש"י ונדחקו במועד וקברות כוכיןחופרין
 שני טוב יום הא כן לא ראם המוער אחר לצורךבעושה
 אין שנפל איתא ואם ע"ש רבנן שויוהו כחול מתלגבי

 נפלים לצורך משנתינו נוקה שני טוב יום דוחהקבורתו
 לעיל ולפירושינו עכ"ל במוער כוכין חופרין איןלהכי
 מאין ח' קטן מוער התום' לקושיות לתירוצנורליתא
 למיגז אפילו אמרינן ו' וביצה במועד כוכיןחופרין
 במקום דמיירי לתרץ ורצינו שני טוב ביום שריגלימה
 במוער עבורם כוכין חלפרין אין להכי תורה בנישאינן
 והיה טוכ יום קודם במת דילן כמפיקא דמיירי נימאאי
 טוב יום עד והמתינו טוב יום קורם לקבור פנאילהם
 רליתא טינה שסע עבורם כוכין חופרין איןאזי

 דילן לפשיטות ליתא אי דאפילו ותירצנו דילןלפשיטות

 בני שאינן במקום רמיירי תירצו לא למה קשהאכתי
 לתרץ תירץ לנו דיש היכי ברבר כללא רזהו אלאתורה
 בררכים רמיירי תירץ לנו ויש גוונא בכלרמיירי
 כמפיקא רוקא אי תורה כני שאינן במקום כמורחוקים
 בכל מיירי מתמא, דהמשנדו לתרץ לן ניחא מפידילן
 א' ימות אולי כוכין להכין רמיירי תירצו להכיגוונא

 ליתא הא זה ולפי אמור להכי צורך דלא מירחא הויאזי
 בנפלים רמיירי ביהורה רהנורע לפשימותאנמי

 שאינן במקום רמיירי המשנה מפי לוקיולימעמיך
 בין גוונא בכל מיירי רהמשנה כרחך ועל תורהבני

 הראיה בעיני יפלא באמת אבל בגרולים וביןבנפלים
 המשנה רמיירי למימר מצינו ראיך ביוקורהרהנורע
 במוער וקברות כוכין חופרין אין שם איתא האבנפלים
 מקצרו ארוך היה שאם הגמ' ופירש אותן מתנכיןאבל
 לחנך שייך גרולים בכוכין מיירי אי בשלמא איפכאאי
 חינוך ואיזה שוה מירותם כל הא בנפליםאבל
 יהא החינוך נפלים לקבור דאמור כיון ועור הכאשייך
 רבלאו מוב יום לצורך שלא מרהה עביר רהא אמורנמי
 לאחר דמיירי כהרי"ף נימא אי הראב"ר מקשההכי

 הגם הרמב"ן ותירץ במועד אותן מחנכין למההמוער
 רבים כצרכי עשאום עכשיו להם צריכיןשאין
 זהו ז"ל לרבריהם שה'ביא בר"ן עיין ישתו ורביםשתו
 אבל בהן אותו יקכרו אזי ימות ראולי גרול לארםשייך
 המרחה כ5 הוי מוב ביום לקבור אמור דנפלים נימאאי

 עומרת במקומה הראב"ר קושיית כן אם לצורךשלא
 להתנא היה בנפלים מיירי ראי קשה ועוד מחנכיןלמה
 מחנכין ונם וקברות כוכין עושין לגרולים אבל לומרטפ"

 מיירי בוראי אלא התירא לאשמועינן דאתו כיוןלקטנים
 וכרפירשנו. גוונאבכל

 רילן בשאלה ראמור הנ"ל דברינו מכל לנוהיוצא
 החי כבוד משום רק דהוי חרא שני מוב ביוםלקבור
 אמעריקא מרינתינו ועוד טגב ליום מחללין איןואזי
 ממעם אסור ובוראי תורה בני לא,ינן נחשביםבודאי

נסי
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 שאחט. ירידיה שאו5 מיטי קאנזאם שני טוב ניום לקבור מותר ונפ5ים הנ"5 דשבתנמ'

החופ"ק. פה לפ"ק עת"ר שנת דשבועות חג אמרו יוםובעה"ח

 ל'רסימן

 אי עשה כאשר ולא זמם כאשר אמרינן נמי בממון לו מבירא אי הירושלמי שיטתלבאר
 אמרינן. נמי עשה כאשר ואף שאני בממוןדלמא

תשובה

 ה"ב פייו ובסנהררין ה"ח פ"ד קמא בבאבייושלמי
 הנמק5 בשור בין 5קיש וריש יוחנן ר' פליגי ה"זופי'

 הערים בנמצא 15 סבירא יוחנןוביןבעבדהיוצא5הרוגר'
 וראש עצמו זוכה והעבר זכה בשור הקודם כ5זוממים
 מה 5יה קשה הש"ם הג5יון הוא מעות יאוש אמר5קיש
 ואינו בו 5השתמש ראוי חי בעודנו 5כאן יאושענין
 תפאדת ובם' מחיים רנאסר 5םקו5 היוצא 5שורדומה
 שם ותירצנו גדו5ה ופ5א י"ה מ"ז גיטין 5מם'שאול

 סף בסנחרדין תם רבינו כשיטת 15 מביראדהירוש5מי
 מהני מקום מכל מחיים נאמד אינו נמי הנמקלדשור
 נאסר אינו רנמי יאוש מהני בעבר הדין הואיאוש
 יעיף נ"ב מצוה חינוך המנחת אנן ניחזי ועכשיומחיים
 עדיו דהוזמו הנםקל רשור כתב וכו' אין והנה ר"הא'

 השור 5הפםידו דרצו לבעליו שור דמי לש5םצריכים
 כאשר אף רבממון ד' קמא בבא לתום' 5י קשה אךוכו'
 מעדות כ' פרק הרמב"ם דעת הוא וכן אמרינןעשה
 בהנאה השור נאמור דינו בנגמר ת,כף דכאןניחא
 הפםיר רתיכף עשה כאשר ליה והוי הטומקיםלרוב
 אבל עשה כאשר נעינן בממון משום אלאממונו

 רבממון נ"ו בהרא בבא הריטב"א בשם יומףלהנימוקי

 דמי משלמין איך עשה כאשר ך5א זמם כאשר בעינןנמי
 על הרין שינמר ער זוממים געשים הערים דאיןשור
 ליה והוי בהנאה נאסר הרין שנגמר ומיר ותיכףפיהם
 ו5רבינו לבע5ים שור דמי נ"טלמין ו5מה עשהכאשר
 זמם כאשר שפיר שייך ניחא מחיים נאמד ד5אתם
 לנו היוצא עכ"5, עיון צריך כוותיה ד5א נאמר אםאך

 כאשר אמרינן 3מי בטמון לן סבירא אי הק'טרבריו
 רבינו כשיטת 5ן סבירא כרחך על עשה כאשר ולאזמם
 סבירא אי אב5 מחיים נאסר אינו הנסקל דשודתם
 עשה כאשר אף רבממון והרמב"ם התום' כשיטתלן

 אלא תם רבינו כשיטת 5ן מבירא לא כרחך ע5אמרינן
 רהוכחנו וכיון בהא הא דת5יא הוי העיקר מחייםדנאמר
 כרחך ע5 והירושלמי הנ'ע שאול תפארת בם'לעיקר
 כאשר ו5א זמם כאשר אמרינן נמי בממון 15םבירא
 במקומה הנ"5 הש"ם רהנ5יון קושיתו כן 5א דאםעשה

עומדת.
 היוצא מעבד הרין מה5כה השמיטהרמב"ם

 ונמצאו הנסק5 משור והדין זוממים עריו ונמצאוליהרוג
 י"ג ה' י"א פ' ממון נזסי בה' הביא זוממיםעריו

 5הו אית רינא חד רתרווייהו משמע האובירושלמי
 נמי ועיין זה ע5 שתירצו טה הירושלמי במפרשיעיין

בם'
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 לי נראה וכעת בעה"י שם שחי' סה שאול תפארתבם'
 לשימתו אזיל רהרמב"ם ולימא אחר בעניןלחרש
 במנחת ועיין אסורות מאכלות ר' בפרק לורמבירא
 הנסקל רשור כן לו מבירא רהרמב"ם רהכריח שםחינוך
 הש"ם רהגליון קושיתו אכתי זה ולפי מחייםנאמר

 הא חי רבעוינו לכאן יאוש ענין מה עומרתבמקומה
 שאול תפארת בם' שתירצנו ומה בו להשתמשאסור

 לו סבירא רהא ליתא הא תם רבינו 'כשימת לודסבירא
 מחיים נאמר הנמקל רשור אמורות במאכלותבהריא
 הנם ליהרנ היוצא מעבר הרין מהלכה השמימלהכי
 ה' ממון נזקי י'ש בפ' בהלכותיו הביא הנסקלביטור
 ועל ביחר הלכות השנן הביא הא ובירושלמיי"נ

 דינא רחר נמטמע לקיש וראש יוחע רו פלימתרווייהו
 לתרוויי~הוי

 כ"ד רכדיתות בגמ' רחזינז כיון ואבל
 זכר לא ומעבר הנסקל שור על יוחנן ר' רברי רקרה:יא
 ראמרינן הוא הנמקל בשור רוקא מינה שמע רינומה

 משום יאוש ממעם זכה בו הקורם כל עריורהוזמו
 ער*ו והוזמו ליהרג היוצא בעבר אבל נביה יאושרשייך
 בו להשתמש ראוי חי רעורנו כיון בעצמו זוכהאינו
 מעבר השמיט להכי ע"ש לכאן שייך יאושואיזה
 מעמא מהאי ואפשר שם כתב הש"ם הגליון הגםמהלכה
 ולע"ר ברבר ליה רמספקא משמע ע"ש מהלכההשמימ
 שאחעמ. יריריה שאול מפק ממעם ולא הוארוראי

 שיקאגא.החופ"ק

 ל'הסימן

 אנו צריכין וגם מהקישא עדיף ממוכים דלמא אי טסמוכים עדיף הקישא אי לחקוריש
 אפילו דלכא אי מכעכים הוי לא קרא בחד אבל פרשה בחדא -דוקא הוי ממוכים אילהבין
 ממוכים. הוי נבף קראבחד

רגשונה
 וממיך שעמנז תלבוש לא רכתיב איתא ר'ביבמות

 עריף והקישא שם פירשו ותום' לך תעשה גריליםליה
 מגי מפסחים מקשה לנרא אליעזר ר' והגהותמסמוכים
 תאכל בבל שישנו מכל מממוכים במצה חייבותרנשים
 היקש ריש שם גם ואף מצה אכול בקום ישנוו,מץ
 אמריגז ולא רתפילין מהיקשא ממצה נשיםלפמור
 דכל סמוכים רהך לומר וצריך מסמוכים עריףהקישא
 קבלה רהיתה שבתורה סמוכות בהטאר עריפאשישנו
 סנא לו וקשה עכ'ע, אלו מקראות סמוכות לררושבירם
 סמוכין לעולם רלמא מסמוכין עריף דהקישא לתום'להו

 תום' וקושיות הנ"ל מפמחים כרמוכח מהקישאעריפא

 דיש כיון ישנים התום' כרתירצו לתרוצי מצינו הארילן
 וכו' ישראל בנות ולא ישראל בני להו רממעמקרא

 מהקישא. עריף סמוכיםולעולם
 גבי וכו' הן שאף ר"ה ר' במגילה רתום' ליונראה

 תאכל בבל שישנו רכל הקישא לי למה מקשים ישמצה
 היו שהן ממעם ליה תיפוק מצה אכול בקום ישנוחמץ
 מררבנן אלא. הוי לא מעמא מהאי לומר ויש הנםבאותו
 באות ב' חלק הרועים מלא והם' וכו' מהיקשא לאואי
 רהיכי יתירה רבותא רמצינו כתב מ"ז סעיף היהשה'

 ראיה והביא להיקש רחינן ההיקש לרחות סבראראיכא
 תורה בתלמוד להו רקשה גברי ר"ה ל"ר קירושיןמתום'

נסי
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 תורה בתלמוד כיון ותירץ ימיכם ירבו למען כתיבנמי
 בעי מגברא להסברא דחינן אזי נשים 5מעמ קראכתיב
 דלא במזוזה אבל בגמ' דאיתא חיי בעי לא ונשיחיי
 הסברא משום להיקש דחינן הקישא דק להדיא קראכתיב
 ומסיק בתמיה חיי בעי לא ונשי חיי בעי גבריאטו

 דף בקידושין אביי בין בפלוגתא תליא דילןדספיקא
 דוחה דסברא לו סבירא וכו' מכנים כסף יאמרו ראמדה'

 ולכך להיקש דוחה סברא דאין לו סבירא ורבאלהיקש
 דהכא אנן ניחזי ועכשיו עכ"ל לה מכתב ללמודהוצרך
 שהן מפני במצה נשים ליחייב גדולה טברא איכאנמי
 הנ"ל במגילה הרשב"ם לפירש ובפרמ הנם באותוהיו

 אסוזר ידי על בפורים ידן על היה הנם דעיקר שםבתום'
 צדקניות נשים בזכות בפסח יהודית י.די עלבחנוכה
 היו שהן מפני הסברה אתי כן אם עכ"ל נגאלושבדור
 סמוכים נמי ואיכא דתפילין להיקש ורוחה הנםבאותו
 הקישא בודאי בעלמא אבל במצה נשים חייביםלהכי
 הנ"ל הרועים מלא לפירוש ואפילו מממוכיםעדיף
 מקום מכל להיקש דוחה סברא דאין לו סביראדרבא

 רבא גם בודאי סמוכים וגם סברא דאיכא דילןבעובדא
 רוחים בודאי סמוכים עם -כהאי דסברא לאביייודה

 אמר שפיר זה ולפי במצה נשים חייבים להכילהקישא
 עריפא חמץ תאכל בבל שישנו רכל דהדרש הנ"להגה"ה
 למה רבר של מעמו פירש ולא שבתורה סמוכותמשאר
 הסמוכים לבר משום שפיר אתי ולפירושינו הןעדיפות
 עדיפא להכי הנם באותו היו הן שאף טברא נמייש

 סברא עוד הוי דלא היכי שבתורה סמוכותמשאר
 ייהו.5גב

 דלא לקרוא הנ"ל להגה"ה תמה שם ביבמותהרש'"ס
 היקש הוי כתיבי קרא בחד כיון ממוכים חמץ עליותאכל
 היקש דלאו הגם דכתבו 5עי5 מתוס' נמי וכדמוכחגמור
 פירש עכ"ל, נינהו קדאי רתרי ממוכים אלאהוא

 הוי 5א קראי בתרי דהוי היכי מינה דמוכחלפידושו
 בהד דהוי היכי ידעינן ממילא סמוכים אלאהקישא

 5מה 5י קשה אבל סמוכים ו5א הקישא אלא הוי לאקרא
 מתום' להביא ליה הוי טפי מדיוקא ראיה להביאלו

 דאפילו פירש וכו' יהודה וו' ד"ה ל"א. בטוכהמפורשת
 כל וכו' לזה זה הסמוכות מקראות שני רהיינוסמוכין
 אחד בפסוק המוקשים דברים שני דהיינו הקישאשכן
 ולא מפורש מתום' להביא מפי לו היה כן אםע"ש

 מירות עשרה שלש כללי בקיצור נמי איתא וכזמריוקא
 ד"ה א' כלל העמקים שושנת בם' נמי הוא וכן ב'סעיף
 רברים ב' הם וסמוכים דהיקש ודע וכו' מהקישא זוולא

 הוקשין הכתוב רהיקש הוא ביניהם והברלנפרדים
 בשני ואף פסוקים בשני הם וסמוכים א'בפסוק
 וכתבו ד' יבמות' ל"א סוכה בתום' ועיין הםפדשיות
 מממוכים. עדיףדה'יקש
 לדברי נמי הביא ה' אות בכללים אליהו ידהם'
 אלא מקדי היקש לאו קרא,י בתרי הנ"ל מיבמותהתום'
 הכאה שם דמקשינן פ"ה מסנהדרין לו וקשהסמוכים
 בתוי הגמ הקישא הוי עלמא לכולי בהסם ומוכחלקללה
 איריא 5א הא משום אי ולע"ד עכ"ל ננהופסוקי
 בתרי בהדיא ופיושו הנ"ל הפוסקים דכל כללאלסתור
 פ"ה דף בטנהדרין משום סמוכים אלא הוי לאפסוקים
 במה גמרינן כלומר לקללה הכאה מקשינן ר"הע"א
 ומ~ל אביו מכה דכתיב הקישא דאמרי ואיכאמצינו
 ע"ש בינתים מפטיק אחד שמקרא אלא הדדי גביאביו
 ואפילו מצינו במח אלא הוי לא קמא לפירושהרי

 דתדי בפלוגתא תליא הא הקישא דהוי שנילפירוש
 סביר תנא לחד ק"א ביבמות יהודה דד' אליבאתנאיט

 טינן מק לא תנא ולהד לקללה הכאה דמקשינן יהורהר'
 במשפמים פידש"י וכן לקללההכאה
 וכתב הענין והפסיק וכו' יומת מות ד"ה ט"זפטוק
 ונראה ואמו אביו 5מקלל ואמו אביו מכה בין אישוגונב
 ומר לקללה הכאה מקשינן סבר דמד פלוגתתם היינולי

 א5יהו כהיד דלא מכאן מוכח הרי עכ"ל מקשינן לאסבר
 וזהו הקישא הוי ע5מא ר5כולי בהסם דמוכחדפירש

ייתא
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 היקשא הוי לא הא דרש"י קמא לפירוש חדאליתא
 ה5א הקישא רהוי לפירושינו ואפילו מצינו נמהאלא
 אי לא אי הקישא הוי אי בפלוגתא דתליא רש"יסייש
 גופא בזה להיות ויכול לא אי לקללה הכאהסקשינן
 דלא לו סבירא לקללה הכאה דמקיש מאן מחולקיםיהא

 ואין הקישא הוי נמי פמוקים בשני גם אלאכתום'
 לק5לה הכאה מקיש דלא ומאן ההיקש עלמשיבין
 הוין להדדי ממוכים פסוקים רבתרי כתום' 15מבירא
 ביניוום לחלק דאיכא לו וסבירא הוין מצינו במהאי
 לקללה. הכאת מקשינן לא5הכי
 משפמים טפ' דש"י לשון לרייק לע"ד לי נראהאב5
 טכה בין ומכרו איש וגונב וכתכ הענין והפמיקהנ"ל
 מכר דמר פלוגתא היינו לי ונראה אביו למקללאביו

 פירש ע"ש מקשינן לא מבר ומר לקללה הכאהמקשי,נן
 רהיקש תירץ ולזה היקש יהא לא למה לו דקשהלפירושו

 ואין אהרדי דממוכים פמוקים שני דהוי היכי דוקאהוי
 ביניהם ההפסק כיון הכא אבל ביניהם היפמקשום
 בכי אפילו מבר ומר היקש הוי לא שוב אישמגונב
 מגם' נהי לי נראה אבל הקישא נמי הוי גוונאהאי

 אידך מקום מכל אכל כך כל קושיא הוי לאדסנהררין
 לשכבת שרץ דאיתקש ס"ד דשבת מגמ' שלוקושיות
 קמא מבבא וכן הקישא לה וקרו פמוקים בתרי והויזרע
 הקישא ר"ה פירש"י מ"ג קמא ומבבא מ"ג ומנרהכ"ה
 לעיקר ממיק ולכן היקש קרי המקראות ממיכותוכו'
 אבל ממוכין אלא הקישא הוי לא פרשיות בתרידוקא
 גמורה הקישא הוי פמוקי בתרי אף פרשאבחדא
 היקש מקרי לא זה רדבר הוא כן מיבמות דתוס'ופירושו
 אלא לציצית כלאים דמקיש אמרינן לא דהאכלל

 לא זה ודבר הכלאים מן אף דבציצית ממוכיםדררשינן
 נהי לי קשה אבל עכ"ל סמוכין אלא היקשאחשיב
 אליהו דהיר כפירושו לפרש מצינו הא מיבמותדתום'
 יהורה ור' ד"ה ל"א דמובה מתום' יעשה מהאבל

 דברים שני דהיינו היקשא שכן כל בהדיאדפירשו

 היינו בהריא פירשו הרי ע"ש אחר בפמוסהמוקשים
 היוצא פדשה בחד ולא א' בפסוק דוקא .הויפירושו
 בפלוגתא תליא רילן רמפיקא הנ"5 מרברינו5מ

 משני הוין דממוכין דפירש העמקיםררביותא.לשושנת
 אחת בפרשה שכן וכל פירש פרשיות בשני אףפמוקים
 פרשה בחר אבל פרשיות בתרי הוין סמוכין אליהווליר
 דתום' מוכח ועוד הקישא רק הויא פמוקי בתריאף

 הנ"ל. העמקים שושנת כשימת להומבירא
 המלך רשער קושיתו הנ"5 רהגה"ה כוונתולפירושינו

 יומף ר' הרב לרעת וקשה האמנם דעה ה"ג ע"ז י"בפרק
 מוב ריום בעשה הייבות אינם דנשים ירושליםאיש
 קדש מקרא קרא אמר ונימא ממוכים דרשינן לאואמאי
 מלאכה כל תעשה ב5א שישנו כל תעשו 5א מלאכהכל
 לינא ואיפכא הוא רעשה קדש דמקרא בעשהישנו

 ישנו קרש דמקרא בעשה שישנו כל דלימאלאקשויי
 קדש במקרא 5יכא הנשים וכיון מלאכה כל תעשהבלא
 ליתא פמורוה ונשים הוא נרמא דהימז עשה מצותוהא
 לקולא ליתא וזהו מלאכה כל תעשה דלא בלאונמי

 שישטבב5 כל מצהוחומראלחומראמקשיגןכדאיתאגבי
 ולבמוף איפכא ולא מצה אכול בקום ישנו חמץתאכל
 נימא לא אמאי לו וקשה לייר קירושין דמהרי"טכתב
 ישנו דמים תשום בלא שישנו כל נימא נמי הכאכמצה
 רתרי כן ראמרינן הוא במצה רוקא ותירץ מעקהבעשית
 רכל מינה שמע קרא סרממכינהו ררשינן נינהומילי

 ואבידה טעקה אבל המצה על מצווה החמץ עלהמצווין
 לעבור אלא קרא מדסמכינהו ררשינן לא הוא ענינאחד

 וראיה טוב יום נמי והכא דאתי הוא ועשה בלאועליהן
 אתי דלפירוישינו ליתא הא ע"ש וכו' ענינה חרדהוי
 מתפילין הקישא להו אית נמי מצה גבי הגםשפיר
 הן אמ מברא לן אית אבל מצה מאכילת נשיםלפמור
 קדש .מקרא גבי אבל זו להקישא ודחי הנם באותוהיו
 שאר אי הנם באותו היו הן ראף הסברא להודלית
 רהזמן עשה ממצות פמורות דנשים וכיון לחיובאסברות

3-מה
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 בודאי גרמה רהזמן עשה מצות הוי טוב ויוםגרמה
 והקישא מברא להו דאית למצה רמי ולא הםפטורות
 משום ואי הנ'ע מברא שום אין טוב ביום אבללחיובא
 אלא הוי לא מצרים ליציאת זכר הם טובים הימיםרכל
 וליתא פצרים היציאת ממש הוי פמח אבל לחורזכר
 שום 5הם ראין 5מצה דמי רלא מהרי"ט לקושיותנמי

 להקישא. למייעמברא
 רבכמה הנ"ל אליהו היד 5קושיות עכשיוונח,ור
 אבל הקישא נמי הוי פמוקים בשני ראף מצינומקומות
 הקישים מיני כמה ריש ממיק ר"נ מימן יאיר חותהם'
 גופי ממנו שיצאו אף אממכתא רק הוי ולא היקשריש
 בידי ממורות הוי כולם ועונשין וטהרות וטומאותתודה
 לא רהיקש 5היות יכול לעו5ם זה ולפי ע"ש, וכו'חז"5
 הנ"ל גמ' הנך וכ5 אחד בפמוק רברים שני א5אהוי
 אלא הוי 5א מקום מכל הקישא לה קרו דהגמ'הגם

 כתב מזה ויותר הקישא ממש הוי 51א לחוראממכתא
 שם וכתב וכי 5י פשיטא ר"ה י"ג כ55 ורריםהגינת
 ענינים תרי קרא בחד וכתב אחר יש הקישים מיניר"ג
 ג' הקישא דהוי ראשון ענין ע5 מומיף ואוהשני
 משור יורם כאשר אי כמשפמ בפירוש הכתוברהקשו
 לדבר - בפירוש מקישו דהכתוב וכדומה השלמיםזבח
 מודים עלמא רכולי אפשר השלישי במין ולכ!אדר

 מלא 2ם' נמי הוא וכן עכ'ל שוה מגזירה עדיפארהקישא
 מרבריהם מוכח הרי י"ז מעיף ה' אות ב' בחלקהרועים
 משום אחר בפמוק דוקא, אלא הוי לא דהיקישאהק'

 שושנת בם' רפירש מה 5שיטתו אזיל ורדיםרהגינת
 היד של קושיתו נמי עליו קשה ויהא הנ"להעמקים
 כדפירשנו 5ומר אנו צריכין כרחך ועל הנ"לאליהו
 אלא הוי ולא בגמ' הקישא ריש הנ"5 יאיר חותבשם

 הקישא. לה קרו והגמ'אממכתא
 הוא הקישא ר"ה ס"ד קמא בבא ע5 ישועה כובעהם'
 גנב איתקיש קראי הני להדרי רסמיכי כיוןופירש"י
 שושנת רברי נמי והביא להררי גנב טענתוטוען

 קרא: בחד הוי רלא היכי הוי רממוכין הנ"לדעמקים
 הכאה רמקשינן הנ"ל פ"ה ממנהררין נמי 15וקשה
 יה קרו הכי אפילו קרא בחר הוי רלא הגםלקללה
 ללמוד אפשר הממיכות לבד בדבר דרק ותורץהקישא

 אחת בפרשה לזה זה בנממכו וכו' מצינו במה מזהזה
 רבלאו קרא בחד שאינו אף עליה היקש דיןאפילו
 זולת ללמוד באין אב5 מצינו במה 5למוד מצינוהכי

 רין רק היסש רין המטיכות על אין ב,ההממיכות
 במשנה 5בר ממוכין דרשינן לא יהודה ולר'ממוכין
 לחד פירש דרש"י ממוכין איכא הא ובמנהדריןתורה
 להכי מצינו במה א5א רוקא 5או רהיקש דאמרמאן
 וכו' קרא בחד תרווייהו כתיב ר5א הגם הקישאהוי

 רמנהררין מגמ' לקושיתינו רתירץ נהי 5י וקשהעכ"5,
 קושיות מאירך יעשה מה אבל נכונה תירוצו הויהנ'ע,
 שרץ ראיתקש מ'וך בשבת רהיינו הנ"5 א5יהורהיר
 לה קרו הכי אפי5ו פסוקי בתרי רהוי זרעלשכבת
 קמא מבבא רקושיתו נהי כ"ה קמא בבא וכןהסישא
 ההיקש על סשיבין ואין הוא הקישא ראמרינןמ"ג
 הקישא לה קרו הכי אפי5ו הוי קראי בתרי נמיוהתם
 הקישא בלאו נמי רהתם שלו כהתירוץ לתרוצי מצינוזה

 מפרשים ריש שם כדפירש"י מצינו במה למילףאיכא
 נמי גנב טענת וטוען כפל משלם וגנב הואילהקישא
 אף וה' ר' משלם ומכר מבח אי גנב מה כפלמשלם
 דהאי היא מילתא ו5או כן טש5ם נמי גנב טענתטוען
 ועכשיו ע"ש וכו' היקשא ולא הוא אב בנין מצינומה
 מצינו ומה היקשא תרווייהו איכא 5האמת אנןניחזי
 מקראות בשני אפי5ו היקשא הוי גוובא האיובכי

 כ"ה קמא ובבא רשבת גט' אב5 לזה ז,והממוכות
 אפי5ו קראי בתרי רהוי הגם זרע לשכבת שרץדאיתקוש

 עומדת בטקומה קושיתיבו עדיין היקשא 5ה קרוהכי
 תורה 5תלמור תפילין היקש גבי ל"ר מקירושיןוכן
 סושיתינו הקישא לה קרו הכי אפי5ו פמוקי בתרידהוי

 עומרת.במקומה
ולכן
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 יהא ובתובו חרש בלל ליתן לע"ר נראהולנן
 הנ"ל וררים רהגינת משום הנ"5 הקושיות כלמתורצים

 מינייהו וחרא איבא היקשים מיני רשלשה פירשהא
 לא מתפילין ?ה ולפי ראשון ענין על מוסי4 ואו'הוי
 ואו' והוי וקשרתם בתיב הא רבתפילין קושיתינוקשה
 ושפיר תורה לתלמור רהיינו ראשון ענין עלמוסיף
 אי רכתיב היכי אי קראי בתרי רהוי הגם הקישאהוי
 כמו ראשון ענין על מוסיף ואו' כמו בוראי נמיהוי

 זרע שכבת ממנו תצא אשר איש אי רבתיב זרעבשבבת
 קראי בתרי רבתיבי הגם שרץ בבל יגע אשר אישאי

 בבי לתרווייהו רינא חר הוי בתרווייהו מקוםומבל
 ובלאו קראי בתרי אף הקישא הוי בוראי גוונאהאי
 לא ונמי ראשון ענין על מוסיף ואו' הוי רלא היביהבי
 בחר כתיבי רתרווייהו היבי בהבי תליה אזי איכתיב
 אלא הוי לא קראי בתרי רבתיבי והיבי היקשא הויקרא

 הנ'יל ישועה הבובע ברפירש לומר נמי וצריביןסמוכין
 שמקשים מה הקושיות בל טתורצים יהא זהולפי

 יהא פ"ו ומסנהררין ס"ר קמא מבבא הנ"להמפרשים
 הא רהתם הנ"ל ישועה רהבובע בתירוציטתורצים

 הקישא הוי עלמא לבולי להבי והקישא מצינו במההוי
 וקירושין ב"ה קמא ובבא ס"ר ומשבת קראי בתריאף
 על מוסיה ואו' הוי הא רהתם קשה לא נמי הנ"לל"ר

 ענין ע5 מוסיף ואו' כטו נמי רהוי אי בתיב איראשון
 הקישא היי עלמא לבו5י הא גוונא האי ובביראשון
 לירע אמת בלל רזהו לי וכמרומה קראי בתרי רהויאף
 הא ובסמובים סמוכים רק רהוי והיכי הקישא הויהיבי
 דרשינן אי וחכמים יהורה ר' בין בפל~תאתליא

 הוא לחור תורה במשנה אלא התורה בכלסמוכים
 ררשינן עלמא לכולי הא בהיקשא אבל סמוכיםררריש
 הוי ואיזה הקישא הוי רבר איזה לירע אנו צריכיןו5כן

סמוכים.
 ונקיש 5"ר בקידושין הגמ' דפריך 5י קשהאבל
 תפילין ותירץ בתפי5ין נשים לחייב למזוזהתפילין

 פרשה ובין ראשונה בפרשה בין איתקש תורהלתלמור
 איתק*ש 5א שנייה בפרשה למזוזה תפיליןשנייה
 מובה עב"ל ביניהם מפסיק תורה שתלמורופירש"י
 ולמרתם רהיינו ביניהן מפסיק אחר רפסוק היבימבאן
 רמקשיגן פ"ו בסנהררין בן אם היקש הוי לאלהבי
 היקשא.רבהיב ראמרי איבא שם ופירש"י לקללההבאה
 אלא המשפמים באלה אהררי גבי אביו ומקלל אביומבה

 רמקרא הגם הרי עב"ל ביניהם מפסיק אחררמקרא
 קוש-ות זה ולפי הקישא הלי נמי ביניהם מפסיקאחר
 רקרא עומדת במקומה ממזוזה תפילין ונילףהגמ'

 ונראה היפסס שום הוי לא ביניהם רמפסיקולמרתם
 הוי בוראי בגגרו אחר היקש לנו היה לא ראילו לתרץלי

 ריש הבי אבל ביניהם קרא רמפסיק הגם נמורהיקש
 לתקמ.ד תפילין מקשינן היקש לחר היקישים שנילנו

 ביניהם מפסיק קרא שום הוי ולא נשים לפמורתורה
 היקש יש ועור בשנייה ובין ראשונה בפרשהבין

 קרא מפסיק שנייה ובפרשה נשים לחייב 5מזוזהתפילין
 הוקשא הך הכתוב שינה בבוונה אמרינן בוראיביניהם
 אמרינן אלא מינה נילף ר5א ברי ביניהם קראוהפמיק

 ביניהם קרא היפסק שום הוי רלא עיקר הוי היקשאהך
 ההיקש ובוראי שנייה בפרשה ובין ראשונה בפרשהבין

 נשים ופמורין עיקר הוי תורהלתלמור
 שם בסנהררין מקשה הבי רבלאו 5תרץ לי נראהועור
 נמי נקיש לקללה הבאה מקשינן דאי איתן מצפההג'

 הוי רלא ביון לחייב מקשינן רלא לומר וישלסקילה
 הרי ע"ש ובו' ביניהם קרא הפסק ואיכא ממשסמובין
 היקש הוי לא נמי לקללה הכאה דמקיש מאןא.פילו
 הקישא הוי ראי להררי מקשינן לא מילי ר5בלגמור
 שפיר זה ולפי למחצה היקש אין לן קיימא האגמור
 רקרא איתקש לא שנייה רבפרשה בקירושין הגמ'תירץ
 בודאי גמור היקש הוי דלא להראות ביניהםמפסיק
 איתקש. תורהלתלמוד
 מסמוכין עריף הקישא הנ'ע מרברינו לנוהיוצא

אבל
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 אזי וסמוכין סברא ההיקש כנגד ראיכא היכיאב5

 הוי והיקש מהיקשא עריפא ומברא סמוכיןאמרינן
 בתרי רכתיבי היכי אבל קרא בחר רכתיבי היכירוקא
 ואו ראמרינן ואו דכתיב היכי זולת פמוכים הויקראי
 כטוסיף נמי הוי אי דכתיכ אי ראשון ענין עלמוסיף
 נמי הוי פסוקים בתרי אפילו אזי ראשון עניןעל

 אפילו אזי מצינו ובמה היקשא רהוי והיכיהיקשא

 5ר' הוי מינא ונפקא הקישא הוי נמי פסוקיםבשני

 במשנה לבר סמוכים התורה בכל דריש דלאיהורה

 התורה בכל דריש היקשא אבל סמוכין רררישתורה

 4ר' אפילו ררשינן אזי הקישא הוי הדבר זה אילהכי
 כן דרשינן לא התורה בכל סמוכין רק הוי ואייהודה
 וכדפירשנו. להבין 5עיקר הכ55א בעי,ני'נראה

 ל'וסימו

 אלא דיו אמרינן דלא דלמא אי וחובור קל דמיפרך היכי אפילו דיו אמרינן אי לחקוריש
 וחומר. קל מיפרך דלאבמקום

תשובה
 דמיפרך היכי ריו ליה לית כי איתא כ"ה קמאבבא

 דיו ליה אית וחומר קל מפריך דלא היכי וחומרקל
 וחומר קל מפריך דיו ררשת אי ומתניתיןופירש"י
 רי5ן ספיקא הרי ע'ש וכו' מירי בה גמרה ולאכוליה
 אפילו ולרבנן ורבנן טרפון ר' בין בפלוגתאתליא
 קיימא ובודאי דיו אמרינן נמי וחומר קל רמפריךהיכי
 וחומר ק5 רמפריך אף דיו אמרינן ולעולם כרבנןלן

 וכו' שני ככר ד"ה ברש"י ע"א כ"ט בסוטה ליוקשה
 רהא וחומר ק5 5יה בטל כן דאם למימר ליכאודיו
 דהיכי לן וקיימא חולין כי משתמע מקרא בתרומהשני

 מאי ולפי עכ"5 דיו אמרינן לא וחומר קלוי'מפריך
 היכי דאפילו כרבנן לן קיימא אנן אדרבאדפירשנו
 דיו. אמרינן נמי וחומר הקלרמפריך
 הפנים למראה לי קשה סוטה על שאול תפארתבם'
 דקיימא דפירש י"ח פסחים רש"י על לו רקשה סוטהעל
 הא לו וקשה דיו אמרינן לא וחומר קל רמפריך היכילן

 בבא להו סבירא הא ורבנן כרבים הלכה ורביםיחיד
 ק5 רמפריך היכי אפילו ריו אמרינן לעולם כ"הקמא
 לחמו ממרחק 5הביא לו למה לן קשיא ולזה ע"שוחומר
 לו היה בסוטה "כא פירש דרש"י כיון פסחיםממם'
 תום' דברי שם והבאתי הנ"ל מסוטה רש" להביאטפי
 לר' אבל לרבנן תינח הא לו וקשה הנ"ל סוטה עלשאנץ
 וחומר קל דמפריך היכי אפי5ו ריו ליה ראיתטרפון
 עקיבא כר' לו דסבירא 5ומר ויש למימר איכאמאי
 דיו 5יה 5ית אדרבא טרפון ר' הלא עור לן וקשיאוכו'
 לומר שם בדעתי נפלה ולכן וחומר קל דמפריךהיכי
 רבבא בגמ' חרשה גירסא להם היה שאנץ ותום'ררש"י
 לעולם דאמרינן 15 סבירא טרפון רר' אלא הנ"לקמא
 להו סבירא ורבנן וחומר קל רמפריך היכי אפילודיו
 הלכה ובודאי דיו- אמרינן לא וחומר קל דמפריךהיכי
 רש"י דברי הוי ושפיר כרבים הלכה ורבים ריחייכרבנן

 שאנץ תום' דבדי הוי ושפיר הנ"ל ומסוטהמפסחים
חנל
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 נתנא5 רהקרבן קושיתו נמי מתווץ יהא זה ולפיהנ"ל
 הונא ררב והא כתב רהרא"ש ה' רמ קירושין הרא"שע5
 ראכתי לו וקשה עליו דהקשו מה רפריך הואספק

 התום' ותירץ ריו נימא עומרת במקומה התום'קושיות
 דאמרינן לן קיימא ראנן לליתא ע"ש מרפון כר'ראתיא

 ולפירושינו עכ"ל, וחומר קל רמפריך היכי אפילוריו
 הגירטח לו היה הרא"ש גם לומר רמצינו שפיר אתיהא

 אמרינן לא וחומד קל רמפריך היכי להו סביראררבנן
 לרור דפריך רטוטה מגמ' שם לן וקשיא כרבנן ופטקריו
 שכן השוה לצר מה פריך הכא אחר ררור ותירץאחר
 על כן ראם כן לומר דוחק הוי וזהו חמור צר בהןיש
 רדור לתרץ להגמ' הוי טפי הכי נימא וחומר ק5כל
 היכי אפילו כרבנן דיו ראמרינן להו טביראאחר

 אנו צריכין ולגירמתם דילן 5גירטא וחומר קלדמפריך
 מצינו רזהו אלא טרפון כר' אחר לדור רטביראלומר
 לו טבירא אחר ררור לתרע טפי לו דניחאלתרוצי
 ררבנן לגירטתינו אבל כרבנן והיינו לגירמתםכהלכתא
 במקומה קושיתינו אכתי דיו אמרינן לעולם להוסבירא
 חרשה גירטא להם ריהא לומר רוהק רזהו ועודעומרת
 פי על שם תירצנו ולכן הראשונים זכרו ולא רילןבגמ'
 שתירץ שלו השני בתירוץ טטוטה שאנץ תום'שימת
 היכי וחומר קל למיפרך אף ריו טרפון ו' אמררהיכי

 דלא וחומר הקל אבל חירוש וחומר הקלראשמועינן
 מה ראשמועינן הפטוק מררש לנלוייה אלאאתי

 התום' פירשו וכן ריו אמרינן לא מקראשירעינן
 זה ולפי ע"ש, מסוצי הר"ש בשם י' רףבקירושין
 היכי לו טבירא טרפון רר' גרם רש"י לעולם לומרמצינו
 אלא דילן גם' בגירטת ריו אמרינן לא וחומר קלדמפריך
 דמפריך היכי ריו אמרינן לא עלמא דלכו5י שאנירהכא
 5גלויי א5א וחומך הקל אתי ד5א משום וחומרק5

 שיש. הפסוקמדרש
 תום' י"ת רף פטחיט ע5. שני חלה ירידיה ביתבם'
 אפי5ו דיו ליה דאית מאן אפי5ו וכוי מחוטר ומהר"ה

 ילפינן מצינו רבמה מודה הכא וחומר קל .רמפריךהיכי
 נמי להו דקשה כרש"י ד5א רפירשו לפירושם פי'וכו'

 אמרינן 5עולם לן קיומא אנן אררבא הלאקושיתינר
 רלא פירשו 5הכי וחומר לקל רמיפרך היכי אפילורוי

 וחומר הקל אלים הלכך ילפינן מצינו במה אלאכרש"י
 מתורע יהא זה ולפי עלמא לכולי ריו אמרינןרלא

 אמר ד"ה נרש"י י'ש פסחים יהושע רהפניקושיתו
 משום וחומר קל לר"ע ליה לית וראי אלא וכו'ליה

 5עיל לפירש'י יהושע להפני וסשה אחרון רדורפירכא
 אמרינן ולא וחומר קל בקורש רביעי יוסי ר' ריליףהא
 לן רקיימא למאי אבל וחומר קל מפריך הא כן ראםדיו
 נמי וחומר ק5 רמפריך היכי ראפילו כ"ה קמאבבא

 דר' טעמא לפרש מצינו בפשיטות כן אם ריואמרינן
 ראמרינן משום יוטי רר' וחומר קל ליה דליתעקיבא
 אפילו והיינו אחרון רדור פירכא הוי בסומה אבלריו
 רש"י הלא שם לן וקשיא עכ"ל דיו ליה רליתלמאן
 וחומר קל רמיפרך היכי לן רקיימא בהריא הכאפירש
 ראזיל גהחלם פירש"י שפיר הא ?ה ולפי דיו אמרינןלא

 ררור פירכא טשום הוי רטעמא פירש להכילשיטתו
 ליתא זהו אבל ריו ליה רלית 5מאן אפילו והיינואחרון
 .ה*כי לן רקיימא נהי עומרת במקומה רקושיתואלא

 מצינו מקום מכל דיו אמרינן לא וחומר קלרמיפרך
 דיו אמרינן רלעולם כרבנן לו סבירא עקיבא רר'למימר
 לפירושי:ו אבל ריו אמרינן נמי וחומר לקל רמיפרךאף
 5אשמועינן אתי לא וחומר רההל רהיבא שפיראתי
 לא עלמא ולכולי בזה פ5וגתא שום ר5יתא חירוששום

 . ילפינן מצינו דבמה התום' רפירשו הכי אבל ריואמרינן

 משום רק הוי דטעמא פירש"י להכי כפוריםממחוסה'
 ותום': רש"י בוונת שם פירשנו כן אחרוןדור

 אפילו ריי אמרינן בעלמא הנ"ל מרברינו לנווהיוצא
 אתי וחומר הק5 אם רוקא אבל וחומר לקל רמיפרךהיכי
 ילפינן הכי רבלאו היכי אבל חירוש שום לאשמועינןלן
 היכי דיו אמרינן לא עלמא לבולי אזי מצינו בבמהזאת

דמיפרך



סיסןתפארת
 ד"ה ז' יבמות תום' לי קשה אבל וחומר לקלדמיפרך
 דיו נימא מאורליינש יעקב ד' הרב הקשה עבודהומה
 לק? רטפריך היכי טרפון כר' דאתיא. לומר וישוכו'

 יוחנן 5ר' לקיש ראש דאמר והא דיו אמרינן לאוחומר
 לא וחומר מקל שבת דוחה מצוה מת קבורתותהא
 לן קשה זה ולפי ע"ש וכו' טרפון כר' דמבירמשום
 הא דאנן כהלכתא דלא אתיא דגמ' דמתמא נימאאיך
 אף דיו אמרינן לעולם להו דמבירא כרבנן לןקיימא
 חופה י"ה ה' קידושין בתום' עיין וחומר לק5דמיפרך
 דאתיא לומר ויש וכו' דיו נימא תאמר ואםשגומרת

 דיו אמרינן לא וחומר לקל דמיפרך דהיכי טרפוןכר'
 וכו' קונה אינה חופה דאמרינן לדידן תאמר ואםוכו'

 הרא"ש דפסק מהטעמים אחר לזהו יהושע הפניופירש
 היכי אף דיו למימר דאיכא כיון הונא כרבדלא

 נימא איך לן קשה זה ולפי ע"ש וחומר לקלדטיפרך
 כהלכתא. דלא אתיא דגמ'רסתמא
 כתום' דלא אמינא הוי מדבוותא דממתפינאולולא
 אתיא לעולם הנ"ל דיבמות דגמ' אלא הנ"לדיבמומ
 לקל דמפריך היכי א4 דיו לעולם דאמרינן כרבנןאפילו
 קירושין על יהושע דהפני משום שאני הכא אלא,וחומר
 ובשעד שם יומף עצמות בם' ביאור וביתר תירץלחד
 אף דיו דאמרינן נהי פירשו אישת א' פרקהמלך

 לקל מבפל אינו דדיו היכא היינו וחומר לקלדמיפרך
 נזת הצי כגון דדינא פלגא מיהא ושייך לגמריוחומר
 נזק דישלם וחומר הקל למילף דבעי הניזק ברשותבקרן

 וחומר דקל לגמרי וחומר להקל מבטל אינו דדיושלם

 משלם דאינו מהני ודיו הניזק ברשות אף דמש5םמהני

 מבטלין דיו אמרינן וחומד בקל אי אבל נזק חצי אםכי

1%יריריהי*י
 דיו אסרינן לא כלל דין לנו ישאר ולא לגמריהילפותא
 אמיינן אי דהכא אנן ניחזי כן אם עכ"ל 5רבנןאפילו
 ניחזי כן אם עכ"ל, לרבנן אפילו דיו אמרינן לא כללריו
 יעקר התום' כקושיות דיו אמרינן אי דהכאאנן

 מקיים אדרבא תעשה ואל דבשב לגמריהילפותא
 דיו אמרינן 5א לרבנן אף גוונא האי בכי שבתלמצות
 לקיש ראש דאמר הא בפשיטות שפיר אתי זהולפי
 אתיא וכו' שבת דוחה מצוה מת קבורת ותהא יוחנןלר'

 לכולי דיו אמרינן לא גוונא האי דבכי כרבנןאפילו
 לדברינו נמי כיון הזהב בלשונו רש"י דנם ולע"דעלמא
 דיו דרשת אי ומתניתין הנ"ל קמא בבבא דפירשהנ"ל
 ע"ש וכו' מידי אגמרה ולא כולה וחומר הקלמיפרך
 הגמ' לן אתי דהעיקר מיותר בולה התיבהלכאורא

 לא אי וחומר הקל דמיפרך היכי בין לחלקלאשמועינן
 כולה וחומר הק5 מופרך שיהא דבעינן לפרש ליהומנא
 הנ"ל לדבדינו נמי דכיון 5ומר צריכין כרחך עלאלא
 היבי רוקא היינו דיו דרשינן דלעולם לרבנןאף

 דיו דרשינן אי אפילו אבל כולה וחומר הקלדמיפרך
 קל מקצת לבטל דיו דרשינן אזי וחומר קל אהנינמי

 יעקר דיו ידי על היינו כולה פירש בכוונה להכיוהומר
 לנו' היוצא דיו דרשינן לא אזי כולה וחומרהקל

 לקל דמפדיך אף דיו אמרינן בעלמא הנ"למדברינו
 מצינו בבמה הכי בלאו הדבר דילפינן היכי אבלוחומר
 אי וגם יחומר לקל דמפריך היכי ריו אמרינן לאאזי
 אמרינן לא נמי אזי לגמרי הילפותא למיעקר הדיואתי
 לכולי אזי דדינא פלגא למיעקר אתי הדיו באם אבלדיו

 וחומר. לקל דמפריך א4 דיו אמרינןעלמא

 שיקאגא. החופ"ק שאחעט ידידיהשאול
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 ל'וסימו

 בתרי אפילו אי לכהטנה מדר יש אטרינן דרים ם בתדי אי נוטה ההום' דעת איך לחקוריש
 למשנה. מדר אין אמרינן נמיסדרים

תשובה
 על הבא ועבר עכו"ם יוחנן ר' קמבר ט"זביבמות

 לממוך ריש שם התום' ופירשו ממזר הולר ישראלבת
 כשר רהולר אלא מהאומר דמתניתין אמתמאטפי

 הולר רמברי הנהו וכל פמיקתא הלכתא גבירמיתניא
 בר"ה לעיל כתבו וכן ע"ש וכו' עקיבא כר' אתיאממזר
 כשר רהולר מברה רהאומר ומתמא ובו' נינהואמוראי
 ריש ביבמות מ"ט רף אחרינא מתמא דאיכא הנםוכו'
 סתמא הך אולמא מאי מקום מכל ועבר בעכו"םממזר
 הק' 5רבריהם 5הבין זכיתי ולא ע"ש וכו' מתמאמהך
 התום' כרפירשו עריף בתרא מתמא לן קיימא אנןהא

 כשר רהולר בהאומר מתמא הא אנן וניחזי מ"גבחולין
 בתרא סתמא והוי בנרה סתמא וכן בקירושיןהוי

 תום' הא ועוד ס"מ רף ריבמות ממתמא עריפאובוראי
 עקיבא כר' ראתיא מ"ט מרף רמתמא הכאפירשו
 אתיא רהאומר מתמא זה ולפי ממזר הולר לורמבירא
 ומתמא בתרא מתמא הוי רהאומר מתמא כן אםכרבנן
 ריחיר מתמא רהוי מתמא מהאי עדי4 בוראיררבים
 משום ואי וכו' אמר והא ד"ה מ"ג חולין בתום'עיין

 מתמא הך אולמא מאי אמריק ולא עיקר הואשהאחרון
 ועיין עריף בתרא מתמא הרי ע"ש וכו' מתמאטהך

 יכן עוי4 ררבים מתמא אימח איפעית ל"רבמנהררין
 ר' והאמר ר"ה ביבמות הכא ישנ(ם תום' על ליקשה
 מתמא כאירך רקמבר לימא תאמר ואם וכו'יוחנן
 הולר ישראל בת ע5 הבא ועבר רעכו"ם מ"טסלקמן
 משום התרמור מן גרים מקב5ין אין ולריריהממזר
 רפריך לומר ויש ישראל בת % שבאו שלמהעברי

 וכיון עכ"ל, מתמא מהך מתמא הך אולמיה מאימכח
 לפרש להו למה בתרא ושתמא ררבים מתמא כאןריש
 רמתמא 5תרץ להם היה טפי אולמא מאי מכחדפריך
 ואפילו כוותיה והלכתא עריפא ררבים ומתמאבתרא
 להיית יכו5 מיררי בתרי הא 5משנה מרר אין נימאאי
 וזה טהרות מסרר הוי בתרא ומתמא לישנא מררריש
 טהרות. כסרר הלכה בוראי נשים ממררהוי

 בפשיטות 5פרש להם היה רתום' להקשות ליכאוהא
 רמבירא מתמא תרי ראיכא כיון יוחנן לר' פריךרהנמ'
 נדה במם' ועור הנ"5 בקירושין חרא בשר הולר5הו
 ובוראי 5הור ביבמות אלא הוי 5א ממזר והולרהנ"ל
 רהלכה יחיר אצל כרבים רהוי מתמא כתרי הלכההוי

 אמרינן נ"ר ובקירושין ק"א ביבמות ליתא וזהוכרבים
 ל אי תרי 5י ומה מתמא חר לי מה היא מתמאואי

 ברף פסיקתא הלכתא רהוי מטעם מפרשי להכימתמא
 איזה מכיח חירשנו כ'ש מנילה שאול תפארת בם'מ"ט
 סתמא מהר מתמא תרי רעריפא אמרינן רלפעמיםתום'
 רכנגרה כיון פמוקה הלכה היה סתמא רחר היכיאפילו
 רמתמא יתרון עור לה ויש פסוקה הלכה נמיהוי

 מכל פמוקה הלכה הוי דלא הנם לה ממייעאחרינא
 ביש שכן ומכל יחיר אצל כרבים הלכה אמרינןמקום
 קשה אכתי אבל ע"ש לה ממייעות מתמות ב' עורלה
 בוראי בתרא ומתמא ררבים מתמא הוי הא תום' עללן
 להו ולמה הנמ' פריך שפיר כן אם כוותייהו הלכההוי

 פמוקה. הלכה מכח5פרש
 הנמ' קושיות רעיקר התום' לפירוש לי קשהאבל

יחידוש
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 הררוש סתמא מהך סתמא הך אולמיה מאי רפריךהוי

 התום' דפירשו הא לו קשה צ'ע עירובין ע5וחירוש
 סתמא הך אולמיה דמאי רק הוי הגם' רקושיותשם
 היכי להכי םפק בגרר רה הוי 5א כן אם סתמאמהך
 לחומרא אזלינן דאורייתא בספיקא פלוגתייהודהוי
 אסור להכי לקולא אזלינן ררבנן בספיקא יהויוהיכי
 לחומרא ואזלינן ראורייתא ספיקא והוי בחרםלקנח
 מתכוין שאינו דבר אסור אינו יהודה לר' גםותירץ
 לקנח מותר דיהא שפיר הגם' ופריך מררבנן רקבשבת
 והשגתי עכ'ול, לקולא אזלינן דרבנן דספיקאבשבת
 ונמצאים למשנה סרד אות המנורה כלילת ס'עכשיו
 שחול תפארת בם' עליהם שעמדתי מה רברים הרבהשם
 אתי בעח"י שם דחירשנו מאי ולפי הנ"ל מגילהע5

 דרוש 'רברי על נמי שם וחידש בפשימות הכלשפיר
 הנ'ע. מנורה כלילת הם' הנ"לוחירוש
 התם בשלמח הנ"5 וחירוש להדרוש עכשיוונחזור

 דפריך וגם' דרבנן ספיקא א5א הוי רלא שפיראתי
 אלא הוי לא סתמא מהך סתמא הך אולמיה מאימכח
 נמי דמצינו נחי הנ"ל ביבמות אבל טפיקאממעם
 םתמא הך אולמיה מכח רק נמי הוי הגמ' פירכותלפרש
 הוי הא הכא אבל ספק מכח נמי והוי סתמאמהך
 מאי קשה ואכתי ,לחומראי ואזליגן ראורייתאספיקא
 מהך. סתמא הך אולמיה מאי הגמ'פריך
 מסיק ע"ג דבקידושין איריא לא הא משום איונ"ל
 ממזר ספק אבל בקה5 יבוא דלא הוא וראי ממזרהגמ'
 סתמא הך אולמיה מה הגמ' פריך שפיר כן אםיבוא
 אמאי קשה אכתי ממזר ספק אלא לן יהא ולאמהך
 ספק אלא הוי דלא כיון הלא מתרמור גרים מקבליןאין

 קושיא אבל בקה5 לבוא מותר הא וספקממזרים
 5ן הוי ופשיטות בתרא סתמא הוי הא הלאהראשונה
 כתוסן ד5אלפרש
 דילן התוס' מרברי מהכא להוכיה לע"ד. נ"לוכן
 תפאדה בם' שכתבתי למאי ראיהולהביא

 שא~
 חנ"ל

 סדר אין 3מי סררים בתרי א4 5הו סבירארוזום'
 תום' רעת היכן הפוסקים מחלוקת דיש משוםלמשנה
 בתמרה 5י התקרשי מ"ז קירושין מהרי"מ עייןנומה
 ה' פרק המלך ובשער מסומה מ' פרק משנהובכסף
 ראיה הבאתי הנ"ל המנורה ובכלילת כ"ו ה'מאישת
 משום ואי וכו' אמר והא רו'ה מ"ג חולין מתום'שם

 בחדא כגון למשנה סרר שיש במקום עיקר הואשהאחרון
 לכהשנוק סרר ריש בהריא כתבו הרי ע"ש וכו'מסכתא
 שכן מבל א' בסרר אפילו ולא מסכתא בחרא רקהוי
 ע"ש למשנה סרר אין אמרינן בוראי 0רריםבשני
 הנ"ל יבמות מתום' גם ראיה להביא לע"ד נראהועכשיו
 לא ז' רף בע"ז רהגמ' למשנה סרר אין להורסבירא
 הכא אתי להכי למשנה סרר אין מסכת בתרי א5אאמר
 למשנה סרר אין גמי םררי בתרי דא4 לאשמועינןתום'
 סתמא היה לא הא רעכשיו שפיר אתי הכ5 זהולפי
 מכח רק הוכיחו להכי למשנה סרר דאין כיוןבתרא
 סתמא רהוי ראיה הביאו רלא והא פסוקה הלכהרהוי
 אמר ע' ביבמות משום אינו וזה כשר הולד להכיררבים
 ובעכו"ם כרבנן אפילו מתניתין דאתיא גופו יוחנןר'

 ברף משום הוי רהגמ' ופירושו ממזר דחולר מודוועבר
 בעכו"ם יוחנן דר' אליבא ניגהו אמוראי איתאמ"ז
 ועיין לא אי ממזר הולר הוי אי ישראל בת על הבאועבר

 יוחנן לר' הגמ' דמוקי הא מ"ו בדף ופי' שםבמהרש"א
 אבל ממזר הולד ראמר למאן הוי כרבנן אפילוראתיא
 אתיא 5עולם יוחנן לר' כשר הולד ליה דאיתלמאן

 איכא נמי ס'קה בר4 יעיין עכ"ל, עקיבא כר' רקמתניתין
 קוי ולוה כשר אי ממזר הולר הוי אי רתנאיםפלוגתא
 סתמא דאתיא להוכיח דרצה משום דהגמ' פירושוהכי

 לעולם הנם' פירש ולזה עקיבא כר' רוקאדמתניתין
 מורו ועבד ובעכו"ם כרבנן אפילו ראתיא למימרמצינו'
 כרבנן ולא עקיבא כר' דוקא ראתיא להיות נמיויכול
 אמר ומי דפריר הנם' להכי מצינו 5א משם 5הוכיחאבל
 סתמא מכח דפריך 5פרש מצינו לא חכי יוהנןר'

דרבים
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 רהולר סתמא הך אדרבא 5היות ריכ51 משוםררבים
 מודה ועבר בעכו"ם א5א ררבים מתמא הויממזר
 מאי מכח רפריך 5פרש אנו צריכין אלא פמזררהו5ר
 הנ;'5 התום' כרפירשו מתמא מהך מתמא רהךאולמיה
 אב5 בהו חרי ורחמנא בעלמא לפ5פו5א רק הויוזהו

 ססוהה ה5כה ב5שון לה קתני בקירושין כיוןל~כה

 לפרש אנו צריכין כרחך ע5 בשר דהו5ר 15ומבירא
 רמבירא כמאן ודלא כשר הו5ר רהוי לרבנן הוירהעיקר

 סהרש'טש וכרפירש ממזר הולר רהוי יוחנן רר' אליבאלו
הנ"5.

 שיקאנא. החופ"ק שאחעט, יריריהשאו5

 ל'מסימן

 יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' שמואל ונן יוחנן כר' הלנה יוחנן ור' רב דאמרינן הא לחקוריש
 רב יוחנן ר' על תרווייהו דפליגי היכי אבל חד לגבי חד דפליגי היני מילי הני נימאמי

 רנרווייהו. לגבי אף יוחנן כר' דהלכה דלמא אי כוותייהו הלכתא אמרינן אזיושמואל

 .תשובה

 5גבי יוחנן כר' ה5כה 5מה 5הבין אנו צריביןלכאורא
 תנא היה לא יוחנן ור' ופ5יג הוא תנא ררב וא4רב

 קושיא האי באמת ח' דף בכתובות התום'ברפירשו
 סימן מ5אכי ' והיר צ"ר סימן יאיר חות בס'איתא
 בחריפות רלאו הלוי והר'ש מהרי"ט בשם תירץתקנ"ו
 ושמוא5 מרב טפי בתרא רהוי משום א5א מי5תאתליא
 ומהאי כוותיה הלכה בוראי ע5יהם ופליג רבריהםוראה
 כבתראי ה5כה פמקינן ואילך ורבא מאביי פמקינןטעמא
 הפחות לב5 מלתא תליא בחריפות ואם רבם נגרואפי5ו
 יותר חריף ממתמא רהרב רבם נגד לפמוק לן הוילא
 שמע עליו ח5קו מקום ומב5 רבריו את רראוי כיוןאלא
 עכ"ל כרבריהם הוי וה5כה טפי במלתא שפיר רקומינה
 פליג אם לי מה כן אם רבר של מעמו הוי רזהווכיון
 לע~ם אלא תרווייהו ע5 פ5יג אי 5חוריה וב על יוחנןר'

 "וי הטעם עיקד רלמא אי יוחנן כר' הלכהאמרינן
 כר' ~כה 5הכי הריטב'יא בשם מ5אבי ידכרפירש

 ר5א א5א טפי חבם היה יוחנן רר' משום רב לגבייוחנן
 לומר שייך זח ולפי ע"ש לתנא 5אממובי מילתאאמתייע
 יוחנן ד' ע5 ושמואל רב פליגי אי לא אבל חר לגביזאת
 בוותייהו. הלכתאכוראי
 רהבית איתא מ"ב אות תלמור בבללי הגרולה כנסתהם'
 יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' ררב בתב הרשב"א בשםיומף
 ושמואל רב רפ5יגי והיכי חר לגבי חר מי5יהני

 נינהו ררבים בווחייהו הלבתא יוחנן ר' עלתרווייהו
 רב 5גבי ראפילו איתא הנמ' בבל5י הגם 'עורומיים
 חר 5גבי חר הוי אחר כל רעל יוחנן בר' הלבהושמואל
 הלכהא אזי שימא בחרא תרווייהו רקיימי היכיאבל

 עיון בצריך הרבר הניח ולבמוף נינהו ררביםכוותייהו
 ביצה רפהרש"5 כתב 5"1 מימן הנרולה בנמתושיורי
 הרי"4 אגל ושמואל רב 5נבי אף יוחנן כר' דה5בהכתב
 רב לנבי יוחנן כר' ה5כה ראין לו מבירא חביותפרק

 רילן רמפיקא הנ"5 מרברינו לנו היוצא ע"שושמו*5
תליא



מימןתפארת
 רב 5גבי יוהנן כר' הלכה אי ררבוותא בפלוגתאתליא

 לא. איושמואל
 5נבי אף יוחנן כר' רהלכה ברורה רא,יה להביאולע"ר

 תרווייהו ראמרי ושמוא5 דב הא ל"1 משבת ושמואלרב
 ירע אנא לית אטו ליה אמר אסר לו ויפהמצטמק
 יוחנן לר' 5ך קאמינא כי וכו' אמור 15 סבירארשמואל
 אנא 5ית אטו לו תירץ טאי קשה לכאוראקאמינא
 חירש אלא אסר לו ויפה מצטמק 5ו סבירא רשמואלירע
 אלא אמר הוי 5א טררבנן ההוא אילו יוחנן טר'ליה

 יוחנן מרי לו תירץ ושפיר ראסר לו סבירארשסואל
 ראמרי ושמואל ררב דב על נמי אמר הא באמתאבל

 5אשמועינן 5ן אתי חירש רבר כן אם דאסרתרווייהו
 לאשטועינן לן אתי ואיהו שמואל על רק ירע לארהוא
 תדווייהו ושטואל דרב וכיון דאסר לו סבירא רברגם

 יוחנן רר' אפ כן אם אמור 5ו ויפה מצממק להו'סבירא

9~1יך*יך*יךןל,ה
 הם. ררבים כוותייהו 5פסוק 5ז הוי רמותר לוסבירא
 רב רפליגי רהיכי טהכא לחרש לע"ד נראהולכן
 הטעם ועיקר יוחנן כר' הלכה הוי יוחנן ד' ע5ושמואל
 טרב בתרא שהיה 5פי הנ"5 מהרי"ט כרפירשהוי

 רהגמ' פירושו והכי עליהם וחלק רבריהם וראהושמואל
 שמואל הגם דאסר לו סבירא רשמואל ירע אנא ליתאמו
 לקדם ליה רכתב צ"ה בחולין כראיתא יוחנן מר' גרולהוי
 רהוי משום יוחנן כה' הלכה הכי אפילו שבבב5רבינו
 ראמר הוא חידוש טאי כן אם משמואל מפיבתרא
 קייטא הא ראנן ראסר כשטוא5 לו סבירא נמי רבדגם
 כר' ה5כה יוחנן ר' על ושטואל דב רפליגי מקום כל5ן

 מותר לו ויפה טצממק סבירא הא יוחנן ור'יוחנן
 מוכח אלמא כוותיה רהלכתא עחנן לר' אנאוקאמינא
 ושטואל. דב לגבי אמ יוחנן כר' רהלכה רילןמגמ'

 שיקאגא. החופ"ק שאחעט יריריהשאול

 ל,מסימן

 ו~ינ הוא תנא הייא ר' אי ופליג הוא תנא רב בש"ם דוכתא בכמה דאיתא הא לחקוריש
 כן דאטרינן הוא ורב חייא ר' על דלמא אי ופליג הוא דתנא כן אמרינן נמי שמואל עלהכי
 כן. אמר'ינן לא שמואל עלאבל

 ה וברזש
 5טימר איכא וכו' ומיהו ד"ה 5"ז שבת עלהרשב"א

 כן כהב שטוא5 נמי אי שמוא5 וכן ופ5יג הוא תנארדב
 5יה טנא כתב תקנ"ב סימן טלאכי ויד עכ"ל לינראה

 נטצא שלא כיון ופ5יג תנא היה רשמואללהרשב"א
 בהדיא כתב גאון שרידא דב ובתשובת הש"ם בכ5כן
 שטוא5 כטן ב5חוד אטוראי והוו אחרינן רבנן נטיהוין
 ו5יטא משפט חשן ע5 יוסף הר~'ש נתב וכן שי5אורב

 מקום שום דאינו לא זה ופליג הוא תנארשמואל
 רשטואל אחד במקום כתבו רהתום' שמעתי ליוכמרומה

 מקום בשום עכשיו מצאתי 5א אבל אופליג הו תנאנמי
 עכ"5. כן כתבודהתום'

 ו5א שטעגו מ5א הרשב"א ע5 השיגו כולםהנה
 ופ5ינ הוא תנא דשמואל דוכתא בשוםראינו

ובאטה
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 מפורשת גמ' ולע"ד ראיה הוי לא ראינו לאובאמת
 בתרא בבא ומליג הוא תנא אמרינן לא שמואל דעלהיא
 רב והא פליג הוא תנא רב תימא וכי איתא מ"בדף

 זצ"ל ורבי מורי אכי ואדוני תרווייהו דאמדיושמואל
 בית ספרי עם הנרפם הש"ם על חיים תפארתבספדו
 לא אמאי הקשה מ"ב בתרא בבא על שני חלקידידיה
 מצינו המשנה דבלא ותירץ אדרב דרב תיכף הגמ'פריך
 גובה אינו פה על מלוה ושמואל רב דאמרי האלומר

 ושלא לו דחייב ירו כתב עליו שהוציא היינומהלקוחות
 פריך הכא והשתא מהלקוהות גובה בעדים אבלבעדים

 ושמואל רב והא ופליג הוא תנא דרב תימא ובימהמשנה

 על מלוה למימר ליכא הא זה ולפי תרווייהודאמרי
 בשלמא מהלקוחות גובה בעדים אבל בעדים שלאפה
 קושיתינו הא. שמואל על אבל ופליג הוא תנארב

 הוי קושיא ועיקד משנה על פליג האיך עומדתבמקומה
 עכ"ל, המשנה על פליג ולא אמורא דהיה משמואלרק
 קושיתו כן לא ראם כן לומר אנו צריכין כרחךועל

 תיכף הגמ' פריך לא למה עומדת במקומהדאאמו"ר
 רב. עלמרב

 שלא פה על מלוה לפרש מצינו לעולם למימרוליכא
 דקשה והא מהלקוחות גובה בעדים אבלבעדים

 שתירץ כמו לתרוצי מצינו שמואל עלמהמשנה
 רהיה כדב לו סבירא דשמואל ל"ז שבת עלהרשב"א

 בכתובות כתבו רתום' ליתא וזהו המשנה על ופליגתנא
 לא אמאי להקשות ואין וכו' ופליג הוא תנא רב ד"הח'

 יוחנן דר' הוא רתנא כרב דאמרי אנא יוחנן ר'תירץ
 וכו' דוכתא בכל עליו דפליג לתנא לרב מחזיק היהלא
 5תנא לרב מחזיק היה 5א שמואל נמי והכאע"ש
 פ5יג האיך הוא תנא ואי דוכתא ב:ל עליו פלינשהרי
 מגמ' תנא היה לא דשמואל מוכח בודאי זה ולפיעליו
 הנ"ל. בתראדבבא
 הנ"5 משבת רהרשב"א קושיתו אכתי זה.ולפי
 הא 5יתח הא ש5ו תירוצים ותרווייהו עומדתבמקומה

 בנתבשל רב רשרי משמע לו ורע במצממק שם לורקשה
 שמואל לו סבירא כמאן כן אם לכתחילה ואפילו צרכוכל

 וליטא רילן משנה על ריפלוג היה לא האדתנא
 היה לא רהא כדפירשנו ליתא נמי הא כרב לודסבירא
 אבל דוכתא בכל עליו פליג דהא לתנא אותומחזיק
 כר' רנפשיה אליבא ותירץ גופו ברשב'ש ראיתיבאמת
 קמומה באינו אפילו לו ודע במצממק 5ו סביראיהודה

 דר' לומד תמצא ואם עלה וכתב שרי נמיולכתחילה
 לכתחילה גרוף בשאינו לו ורע במצממק אפילויהורה
 גמי שמואג וכן ופ5יג הוא תנא דדב לומר מצינואסור
 לו טבידא דשמואל לו דסבירא נמי אי ופליג תנאהיה
 לו טבירא עצמו הרשב"א אבל ע"ש, תנא דהיהכרב
 מאיר ד' בד"ה לקמן שם פירש וכן מותר לכתחילהאף
 א.פילו יהודה בדר' קשיא לא, לדידי אבל ל"חבדף

 בא,ינה אפילו 5ו ורע במצממק שרי נמילכתחילה
 לא שמואל דעל הנ"ל מדברינו לנו היוצא ע"שקמומה
 ר' רעל שכן כל מכח כן אם ופליג הוא תנאאמרינן
 צ"ה דבחולין ופליג הוא תנא אמרינן לא בודאייוחנן
 רבינו לקדם יוחנן ר' כתב הוי דרב שני כולהואיתא
 שבבבל חבירינו לקרם כתב הוי נפשיה נח כישבבבל
 ר' אמר ולבסוף וכו' אנא דרבה מידי לו ירע לאאמר
 חזינן הרי ע"ש איחזייה, איזל בבבל רב לי איתיוחנן

 הגם דשמוא5 דהוכחנו וכיון יוחנן מר' גדל הוידשמואל
 הוא תנא אמרינן לא מקום מכל יוחנן דר' רבודהוי
 תנא אמרינן לא בודאי תלמידו יוחנן ר' שכן מכלופליג
 מפני זאת כתבתי ברייתא, אי משנה על ופליגהוא
 פוטקים חבילות הביא תקנ"ב בפימן מלאכי ידדהם'

 ופליג הוא תנא אמרינן נמי יוחנן ר' דעל להודסבירא
 אמרינן שם רב דעל ח' דף דכתובות מנמ' עליהםומשיג
 הרי הגמ'.לתרוצי מהדר יוחנן ר' ועל הוא.ופליגתנא
 מנמ' גם ולע"ד שם התום' וכרפירשו תנא היהר5א

 תנא הלי 5א יוחנן דר' מפורשת ראיה הוידחולין
 ומיהו בכתובות שם התוט' דפירשו והא עליהםדיפלוג

איכא
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 שאחעט יריריה שאול אמורא אלא היה לא ובודאי על רקאי נזיר בתום' עיין תנא. רהיה יוחנן ר'איכא
 שיקאנא. החופ"ק - שלנו בנמ' הנזכר יוחנן ר' סתם ולא נורי בן יוחנןר'

 מ'סימן

 בבא ופירש"י רבו ושם אביו שם משנה חכם ל"א דף בקידושין דאיתא הא לחקוריש
 מורי אבא אמר כך למתורגמן לוחש רבו או אביו לו דאמר הלכה דבר שמועה דברלומר
 רבו. שם אי אביו שם להזכיר שרי אופן באיזה זה ולפי עכ"ל טורי רביאו

תשובה
 עם4ו וכו' חלפתא אבא יהורה ר' אמר ל"רבסומה

 הניה הש"ם ומסורת וכו' ושיעורים אבנים אותןעל
 אנו צריכין לכאורא ע"ש, חלפתא אבא יוסי ר'אמר
 חלא חלפתא אבא יוסי ר' אמר להניה מצינו איךלהבין
 קט"ו בשבת כראיתא יוסי ר' של אביו היהחלפתא
 על אבא ופירש"י חלפתא באבא מעשה יוסי ר'אמר
 אמרינן הוי לא ובקירושין עכ"ל, שמו חלפתא יוסיר'

 חלפתא אבא אמר והאיך רבו ושם אביו שם משנהחכם
 מוסמך היה לא הכי חלפתא ר' אמר לא למהועוד

 חלפהא ר' הנהינ וכן בהריא איתא ט"זובתענית
 ד' אמר ולא חלפתא, אבא יוסי ר' אמר והאיךבצפרה
חלפתא.
 ופירש"י אלעזר אבא לי סח יוטי ר' אמר ט"זחניגה

 יריריה בית בם' -כוונתו ופירשנו עכ"5 שמוכך
 ואולי חשיבות לשון הוי ראבא חניגה למם'בחירושים

 רלא כתב קי'נ סי' מ'ת ביהורה רהנורע מרבי יותרעור
 נטראים והאמוראים רהתנאים בש"ם מקום בשוםמצא
 אלא יה ואין וכמרומה שאול אבא זולת שמותבשני
 שם והבאתי חשיגות לשון הוי דאבא חשיבותלשון

 אבא ררש"י פירושו הכי ולכן הק' לדבריו ראיותהרבה
 כל הכ* מוסמך היו רלא למימר רליכא שמו כךאלעזר
 רכולם הוי פירושו אלא מוסמך היה לא בש"םאבא
 לשון הוי ראבא אלעזר אבא חשיבות בלשון לוקראו

 הנ"ל סשבת 5י קשה אכתי אבל מרבי יותרחשיבות
 רר' אבא ומירש"י חלפתא גאבא מעשה ייסי ר'אמר

 עומדת במקומה קושיתינו זה ולפי שמו חלפתאיוסי
 צריך הלא חלפתא שלו לאביו יוסי ר' קראוהאיך
 הורה תלמור ר' פרק ברמב"ם ועיין אביו, שםלשנות
 אם אלא הרב רברי לשנות רשאי המתורגמן איןה"נ
 למתורגמן הרב אומר רבו או אביו היה המתורגמןכן
 לעם המתורגמן וכשאומר רבי אי מרי אבא לי אמרכך

 הרב אבי של אי הרב של שמו ומזכיר החכם בשםאומר
 לרבו לקרות ראסור רבו של. שמו הרב הזכיר שלא.הנם
 אבא לו קראה איך קשה כן אם עכ"ל, בשמו לאביואי

 חלפתא. ר' לקרות לו היה הפחות ולכלחלפתא
 אי לאכיו לקרות ראסור הנם לחרש לי נראהולכן
 א:א של רפירושו שרי אבא להם לקרות אבל בשמולרגו
 הוי ואביו ראבא חוא שלו ראביו אחר רברים אניהוי

 *א8/ואי*
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 מרבי יותר השיבות 5שון הוי ראבא ושד אחדהכ5

 יומי רר' אבא הכי הוי ח5פתא באבא רש"י ש5ופירושו
 קושיתינו נמי 5רש"י קשה דהיה משום שמוח5פתא
 ח5פתא יומי רר' דאבא ותירץ בשמו לו קראווהאיך
 בלשון 15 קראו יומי ור' שמו היה ח5פתא רק פירששמו
 איתא מ"ז בתענית 5רברינו וראיה אבא וחשיבותשינוי
 ח5פתא אבא אמר ולא בציפרה הנהיג ח5פתא ר'רק
 הגיה שפיר זה ולפי שרי בוראי גוונא. האיובכי

 יכול יהורה ר' היה דאי5ו יומי ר' הש"םהממורת
 חלפהא ר' א5א חלפתא אבא 15 קראו היה ר5אלהיות
 יהיה ומפני יומי ר' גרמינן כרחך וע5 אבא ב5שוןו5א

 גוונא האי ובכי ח5פתא אבא ב5שון 15 קראו ורבואביו
שרי.
 אבא ר' פ"א בכתובות בן אם 5הקשות 5יכאוהא
 ש5ו השם דעיקר רב הוא התנא זהו הערוך ופירשאומר
 יהודה 5ר' קוראין שהיו כמו רב 15 וקראו אבא ר'היה

 ו5פיוושינו ע'ש, רב אבא 5ר' קוראין היו כן רביהנשיא
 חשיבות 5שון רהוי אבא בשם 5רב 5קרוה טפי 5הםהיה
 אבא ר' ש% השס רעיקר כיון 5יתא זהו אב5 מרבטפי

 רהשם היכי אב5 5רב בזיון יהא כן אם אבא אותוויקראו
 הוי בוראי אבא 15 ויקראו אגא ב5שון 5א היהש5ו
 שאחעמ ידידיה שאו5 מרב מפי חשיבות5שון

 שיקאגא.החופ"ק

 ט"אסשן

 הריגה על נלות חייב אי טת החבורה ידי ועל בשונג באביו חבורה דעעוה בן לחקוריש
 נפי פופר אביו על שונגין מיתות חייבי לי'ה הוי הרינה על נלות דחייב ביון נימאטי

 דלא אחרת בטיתה אבל קרא דנלי התם ואני גלות חייב בשונג אדם כל בהורג ואףטגלות
 גלות. וחייב שנא לא דלמא או מנלות פטור אפשר קראגלי

 מ"ק מ"ח מיטן חינוך מנחת בם' איתא רי5ןמפיקא
 מכה משום בו בהתרו מתחי5ה וכתב ונוהגת ד"הנ'

 וראי הרגו זו החבורה ירי וע5 בו והתרו בו וחב5אביו
 מג%ת רפמור והא החבורה ע5 מזיד דהיה מיתהחייב
 ממפקא כשוגנ 5אביו בהרגו אך מיניה בררבה ליהרקם
 נ5ות רחייב ומסיק 5א אי ג5ות רחייב נימע מי15

 ע5 כו5ם ותפסו גרו5ים רבנים מכמה זה ע5ונשאלתי
 ה' בטכות מפורשת נהשנה סיניה רנע5ם הק'רבריו
 ליה. פספטא סאי כן אם אביו ידי % נולההבן

 נזכר שלא .סה חרש דין הוי ש5ו רפפיקאו5ע"ד
 ל1 בעשה מיניח אר5עיל קאי שלו דספיקא די5ןבמשנה

 ע5 מוט5 ועכשיו סת החבורה ירי וע5 בשוגגחבורה
 כמשום ינלות באביו חכורה מטעם בשוגנ מיתה חייבהבן

 בשוגנ 5אביו בהרג דמיירי רי5ן 5טשנה רמי ולארציחה
 מיתה חיוב ע5יו מוט5 היה ו5א חכורה 15 עשהו5א
 ממפקא אנן אב5 גו5ה שפיר להכי 5חור ג5ות חיובא5א
 חיוב ע5יו ומוט5 מקורם חבויה 15 בעשה רמיירי5ן

 שפיר החבורה מחמת מת ו5במוף חבורה ממעםמיתה
 מטעם מגלות פטור רעכשיו להיות דיכו5 5ןממפקא

 מיניה. בררבה 5יהקם
 והבן ח' דף ממכות די5ן ספיקא 5פשוט 5יונראה

 עביו לפכה פרט נסש מכה ורמינהו אב ירי ע5נו5ה
ופיסש'*
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 ת5ויה שהבאתו במי אלא גלות חייב ראינוופירש"י
 אביו מבה יצא הרגו בן אם אלא חייב שאינובנפש
 ר' הא בהנא רב אמר בעלמא בחבורה א4 ע5יורחייב
 באביו חבורה לעושה פרט אמר רבא רבנן והאשמעון
 נמי בשוגג הוא קטלא בר רבמזיר אמינא הויבשוגג
 רגלי הוא מת רוקא לן משמע קא מת שלא אףליג5י
 ניחזי ועבשיר שם בפירש"י נמי ועיין לא הבי בלאואבל
 קמא תירוץ הם רחלקים רהגמ' תירוצים רתרווייהואנן
 לא פלוגתא ראפושי הוא דחוק רבנן והא שמעון ר'הא

 נמי השני ותירץ רובתין בבמה הגמ' בראמרמפשינן
 ממעט במיתה קאי מיתה ממעט במיתה רקאירחוק

 בבמה בגם' בראיתא בן לומר גרול רוחק בוראיהבורה
 רמשנה הבי לתרץ להגמ' הוי טפי כן דאמרינןרובתא
 הבאתו ירי ע5 מת א5א חבורה ט עשה בלא מיירירילן
 וע5 בשוגג חבורה 15 בעשה מיירי וברייתא גולהלהבי
 הבורה מטעם מיתה חיוב עליו ומוטל מת החבורהירי

 ליה סם מטעם מגלות פטור ו5הבי רציחה מטעםוגלות
 ר5א מינה שמע הבי הגם תירץ וטרלא מיניהבררבה
 ע5 בין ומת אביו במבה ג5ות חייבין לבתרווייהושנו
 גלות חייב 5עו5ם מת חבורה עלירי שלא ובין חבורהירי

 שיקאגא. החופ"ק שאחעט יריריהשאול

 מ'בסימ'

 3ימא מי ילפינן לא קכלה מדברי תורה דברי בש"ם דוכתא בכמה דאיתא הא לחקוריש
 טהדדי ילפינן בעלמא מילרנא לגילוי דלמזו אי ילפינן לא נמי כעלמא טילרנא לגילויאפילו
 דברי ילפינן ולא קבלה דברי נמי הוין כתובים אי קבלה דברי מקרי זהו אי לחקור ישוגם
 מהדדי. ילפינן כתובים מדברי תורה דברי דלמא אי מיניהתורה

תשובה-
 בתיבן מבתב הגיגות הגמ' פריך י' רף חגיגהבטם'
 בעלמא זביחא לה' חג אותו רחגותם מסאי הגמ'ותירץ
 מרברמרברלגזירה ראתיא הגמ' ומסיק חגא חוגורלמא
 קבלה מרברי תורה רברי בשערה התלוין בהררין ומאישוה
 ב' קמא מבבא הגמ' קושיות ה5א לי וקשה ילפינןלא

 מלתא גילוי הוא מילף והאי הבי למיפרך נמימצינו
 מרברי גמרינן לא הא בתמיה שם ופירש"י הואבעלמא
 היבי רבל מי5תא גילוי אלא פמור ולא חיוב לאקבלה
 נמי הבא מצינו בן אם עכ"5 הוא בקרן נגיחהרבתיב
 רמספקא הוא בעלטא גילוי הוא מי5ף והאי הבאלפרוך

 חגא, חוגי אי זבחים הוי אי חגיגה רבתיב היבילהגמ'

 היבי רבל מילתא לגילוי במרבר שוה הגזירהואתי
 במקומה הגמ' קושיות ואבתי זבחים הוי חגיגהרבתיב
 בתיבן. מבתב חגיגותעומרת
 שם סמא בבא ע5 שמואל רהתפארת משום ליונראה
 צדקיהו לו ויעש הקרן הגמ' הביא למה האמת לפיפריך
 קבלה רברי רהוי מינה למילף רליבא ביון ביזלקרני
 נמי בע5מא מי5תא גילוי אפילו 5ו רסבירא לומרויש
 סברא ראין 5ו סבירא והמקשן קבלה טרברי ילפינן5א
 הנ"5 הסרא הביא למה קשיא לא ולמסקנא בןלומר

דא*צר*ך



טי"תמארת1%
ירירטה ט"ב

 רלא נימא דלא לחיוכא בתלושא למילףראיצמריך

 לגילוי אפילו הגמ' למפקנת זה ולפי עכ"ל, כלוםחייב
 אתי ממי5א קבלה מרברי ילפינן לא נמי בע5מאטי5תא
 שוה הגזירה יליף רהגמ' הגם הנ"5 רחגיגה גם'שפיר
 בעלמא רמז אלא הוי לא- מקום מכל במרכרבמרכר
 אפילו ילפינן לא קבלה מרברי תורה ררברימשום

 מהדדי. ילפינן לא נמי בעלמא מילתא5גילוי
 רלא הוי הכוונה כתב שם קמא ככא חיותמהר"צ

 הקורש בלשון הוראתן ואופן המלות שמוש רקילפינן

 רכתב גרול עיון צריך ז' פסחים רש"י רכרי זהולפי

 תורה ררברי משום אטמכתא, רק ראינו ונרות חפושגכי

 לענין למור אינו שם גם ובאמת ילפינן לא קבלהמרכרי
 ע5 נופל חיפוש שם רהוראת מילתא גילוי רקהרין

 רלמסקנת רפירשנו מאי ו5פי עכ"ל, הנרבריקות
 תורה רברי ילפינן לא נמי בע5מא מילתא גילוי גמהגמ'
 הנ"ל הגמ' למסקנת פירש"י זה ולפי. קבלהמרכרי
 מהררי ילפינן לא נמי מילתא לגילויאפילו
 המקשן רפליגי הנ"ל שמואל להתפאדת לי קשהאבל
 מרברי תורה רברי ילפינן מלתא בגילוי איוהתרצן
 אם מזה זה ילפינן 5א ולתרצן ילפינן להמקשןקכלה
 ולימעמיך הש"ם בכל שאומר בלשון לומר להגמ' הויכן

 ילפינן מלתא בגילוי תורה רכרי לומר רוצה אתהראיך
 כשערה התלוין כהררין מאי קשה כן אם קבלהמרכרי
 חגיגות עומרת כמקומה, הגמ' קושיות רהא הכאאיכא
 וכרפירש'יי ליתא 5דיריה הגמ' ותירוץ כתיבןמכתב
 ראיה שוה גזירה הכא איכא בשערה התלוין כהרריןמאי
 ולתרץ- ע'קש היאגוולה

 כשיטת לו סבירא רהמקשן נמי
 ררבנן כסף קירושי הוי להכי מאישת ג' פרקהרמב"ם

 עפרון משרה קיחה קיחה שוה גזירה יליף רהגמ'הגמ
 ררבנן הוי מרות עשרה בשלש הנלמור רבר רכלמשום
 שוה הגזירה הוי לא כן אם ע"ש שאני שמרוקירושי
 4יהא וזהו בשערה התלוים כהררים רק הוי להכי'ררכנן

 סבירא כרחך על הגט' למסקנת כן אם הכי נימאראי
 הרמב"ם פסק איך כן אם התורה מן הוי שוה דגזירהלו
 רליתא כרחך ועל הגמ' כמסקנת ולא רגמ' כהמקשןרק

 וליטעמיך הגמ' אמר לא אמאי כן אם הנ"ללרברינו
 הנ"ל.כקושיתינו
 הקשה ע"מ מ"ו בתענית ררש"י סשום ליונראה
 קבלה רברי קרו לא ביונה בקרא שנא מאיבתום'
 מסום כל ותירץ קבלה רברי לה קרו לבככם רקרעווכקרא
 ובמקום קכלה ליה קרי לישראל ומזהיר מצוהרהנכיא
 יאילך כמספר אלהים וירא האי כי נביא אתפקוררלא
 קב5ה ליה קרינן 5א מילתא אורחא אגכ מיניהויליף
 יברים סיפור רהוי רהיכי הוי פירושו כרחך ועלעכ"ל
 אלא הוי 5א ומזהיר מצוה רהנביא והיכי התורה מןהם
 רציה רהנכיא רהיכי איפכא למימר רליכא קבלהרכרי
 אפילו רברים טיפור רהוי והיכי קבלה רכרי הויומזהיר
 הפסוק התנא רהביא ליתא וזהו הוי לא קכלהרברי
 פסוק הכיא ולבסוף קב5ה רברי לה קהו ולאמיונה
 תרי וטרר קבלה רברי לה וקרימיוא5
 לו היה מתחילה כן אם יונה ולבסוף יואל מעיקראהוי

 הוי פירושו כרחך ועל מיונה הכי ולכתר מיואללהביא
 רהוי והיכי קכלה רברי רק הוי מצוה רהנביאהיכי
 ראיה הכיא מתחילה להכי התורה מן הוי רבריםסיפור
 רגם אמר הכי ובתר התורה מן רהוי רבריםממיפור
 מתחילה רהגמ' וררכן כן מבואר נמי קכלהכרברי
 כראיתא מנביאים הכי ובתר התורה מן ראיהלהביא
 בנביאים ושנו בתורה כתוב זה רבר צ"ב קמאבבא

 להקשות וליכא ע"ש הוא כן נמי הכי בכתוביםומשולש
 דהוי רנביאים מקיא ראיה הביא מהתורה קראדכתר
 5יתא וזהו 5קרא ועור יהורה בקירושין הגמ'כרפריך
 ואיבעית ר"ה ס"א בתרא בבא התום' תירצורכבר
 ועור אלשון א5א קפיר 5א דהתם ר"י ואומר וכו'אימא
 זה דבר צ"ב קטא כבבא הוי ועור אמר לא הכאאכל
 והכא בבתובים ומשולש בנכיאים ושנא בתורהכתוב

נסי



*סזתפארת
 לן קשיא 5א להני ועור אמר לא הא תענית במם'נמי
מירי.
 מיירי ביונה שפיר אתי הכי רבלאו לי נראהועור
 להבי למעשה מצרף הקב"ה אין מובה ומחשבהבעכו"ם
 ובמחשבה הרעים מעשיהם ממש בפוע5 ריעזבובעינן
 בישראל מיירי הא ביואל אבל הובתן ירי יצתולא

 מתחילה להכי למעשה מצרף הש"י טובהומחשבה
 ישראל בין לחלק רמצינו תימא וכי מיונה ראיההביא
 אין נמי דבישראל מיואל לבמוף הביא להכילעכו'יס
 קשה לכאורא זה ולפי מובה מהשבה בתשובהמועיל
 לא קבלה מרברי תורה רברי הנ"ל בחגיגה אמרינןהאיך
 זבחים הקריבו לא דבמרבר רק ממפר הנביא האילפינן
 נמי הוי הא ולשימתו רברים מיפור רק הוי ולאוטנתה
 חגיגות עומרת במקומה הגמ' קושיות ואכתי התורהמן

 רפירושו אריא לא הא משום באמת אבל כתיבןמבתב
 הזבחים שם המפרשים כרפירשו ציוו לשון הוי הקראמן

 מכם בקשתי הכי בתמיהא במרבר לי הגשתםומנחה
 מכם בקשתי וצרק חמר לעשות רק ומנהה זבחיםמעולם
 תורה רברי רק הוי הא וציוו ציוו לשון רק הויולא

 להמקשן קושיתינו אכתי אבל ילפינן לא קבלהמרברי
 עומרת. במקומה עריין ולימעמיךלפרוך
 יהורה לר' ליה קשיא שם חגיגה על איתן מצפההג'
 ליה מנא צ"ז בשבת זו שוה גזירה ליה רלית בתירא:ן

 מאן הכי לו וקשיא שם שתירץ מה ע"ש קרבן זודחגיגה
 זה רמקושש במרבר במרבר שוה הגזירה ליהרלית
 במרבר שוה הגזירה 15 מכירא רלא נמי נימאצלפחר
 אחרות מסראות הוי הא הלא זבחים הוי רחגיגהבמרבר
 הגזירה ליה דלית כיון פירושו רהכי למימר וליכאהם
 מכל התורה מן הוי דתרווייהו הגם במרבר במרברשוה
 רברי דהוי במרבר במרבר שוה הגזירה ליה רליתשכן
 רהיה להיות ריכול ליתא זהו אבל קבלה מרבריתורה
 צלמחר על ולא חגיגה על רק הוי שוה רהגזירה קבלהלהם

 רר,ש"י לפרש לי נראה ולכן ליתא מעיקראוקושיתו

יריריוןס'נ
א~

 ארם א,ין גמיר טיכה מיכה ד"ה ע"א י"זנקירושין
 מאבותיהם להם היא וממורה מעצמו שוה גזירהרן

 הלמר רבר ככל שוה לגזירה נכתבה תיבה איזהוממיני
 גמור לא שוה נזירה ר"המחברווכו'עכ"לותום'שבתצנ

 שוה גזירה המנין בקבלה 5הם שהיה תם רבינוואומר
 לא לפיכך החשבון על יתירה היתה וזו התורהשבכל
 סתם להם רהיה הק' מרבריהם לנו והיוצא עכ"לקיבלה
 במרבר או מיכה מיכה רהיינו שוה מגזירה התיבותסנין

 לגזירה הנ"ל התיבת היתה מה על פירש ולאבמרבר
 במדבר במרבר תיבת בקבלה להם היח זה ולפישוה

 מצינו כן אם במרבר במרבר איזה פירש ולא שוהלגזירה
 במרבר דקאי לומר ומצינו צלפחר על רקאילומר

 בתירא בן יהודה ר' פריך הכי זה ולפי חגיגה עלבמרבר
 הגם מקושש נבי במרבר במרבר שוה הגזירה ליהרלית

 במדבר הג"ש ליה ~ית שכן מכל התורה מןרתרווייהו
 קשה ושפיר קבלה רברי רק רהוי חגיגה גביבמרבר
 בתירא בן יהורה לר' היה לא כרחך דעל איתןלהמצפה
 בשלמא כלל שוה לגזירה במרבר במרבר תיבתבקבלה
 לומר שייך קאי התיבה מה על היתה רהקבלה נימאאי

 אבל חגיגה על במרבר במרבר רקאי בקבלה לורהיה
 מה על אבל התיבת מנין על רק היתה רהקבלהכיון
 לומר אנו צריכין כרחך על הקבלה היה לא התיבתקאי
 הגזירה במניו כלל במרבר במדבר התיבת היהרלא
 במרבר במרבר קאי הוי בוראי במנין היה ראילושוה
 חגינה על קאי ולא תורה רברי רתרווייהו מקוששעל

 רחגיגה ליה מנא לריריה כן אם קבלה רברי הוירחרא
 ט' ממוכה לשיטתו ראזיל שפיר נמי ותירץ קרבןהיא

 כן ואם אטוכה אף שמים שם חל אחגיגה מהדרריש
 עכ"ל. שלמים רהיינו מינהשמע

 טכירא המקשן גם לומר מצינו כן אם להכיאראתן
 במדבר שזה הגזירה ליה ולית בתירא בן יהורה כר'לו

 הסוכות חנ מדרשה יליף קרבן רהוי וחגיגהבמרבר
 בעלמא ורמז בעלמא לררשה רק בוראי הלי וזהוהנ"5

ושפיר
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 זהו הנה בשערה הת5וין הררים חגיגות אמרושפיר
 אב5 הנ"ל מקירושין רש"י לשימות רק שפיראתי

 ראין כתב ל'ב טציעא בבא הרמב"ן בשם חיותמהר"צ
 ראם מקוב5 5היות צריכין שות הגזירה רפרטיהפירוש

 ממקום רני5ף רהקשה הש"ם קושיות כמה יבט5וכן
 בחו5ין כמו 5הם טקוב5 היה הרבר כ55 ובוראיאחר

 מאיזה אב5 משחימה ילפינן ראויה שאינורשחיטה
 נמסר זה חו5ין משחיטת או חוץ משחוטי אםשחיטה
 היה הרבר רכל5 להרמב"ן זה ו5פי עכ"5להכמים
 במרבר י5פינן קרבן הוי רחגיגה רהיינו לחכמיםעסור
 ממי5א במרבר במדבי ילפינן מקושש וגםגמרבר
 5היות ריכו5 ליתא טעיקרא איתן רהטצפהקושיתו
 כל5 אבל בקב5ה להם היה 5א ממקושש הרבררכ55
 במרבר. במרבר רי5פינן בקב5ה להם היה מחגיגההרבר

 הנ"5 קמא בבא הגמ' דמסקנת 5עי55פירושינו
 אפי5ו ילפינן 5א קבלה מרברי תורה ררברי לוסבירא
 חיות רמהר"צ קושיתו אכתי בע5מא מי5תא5גי5וי
 איך שם 15 :רקשה עומרת במקומה 5"ב מציעאגבא
 מקרא המקום 5כבור אב כבור רהוקש שם הגמ'יליף
 5גי5וי רק הוי ר5א ותירץ מהונך ה' כבר קב5הררברי
 שפיר ופתרונם המי5ה הוראת 5פרש בע5מאמ5תא
 כבור ר5שון כאן וי5יף קבלה מרברי תורה רבריילפינן
 נקרא הארם ונפש הכנוד מלך ה' נקרא רוחניענין
 5הנברא שמוט5 פירושו מהונך ה' רבבר וכיוןכבור
 5כברם צריך אבותיו נגד אב בכבור כן בוראו בולכבר
 מ5תא גילוי א5א ואינו התורה במצות ואפי5ו רוחניענין

 5ס5קא רק שפיר אתי הנה עכ"5 הוא מי5ף ו5אובעלמא
 ראפי5ו שם הגמ' 5ממקנת אנל חנ'ע קמא רבבא"עתיך
 אב5 קבלה מרברי י5פינן איך עומרת במקומהקושיתו אכתי מהררי ילפינן לא נמי בע5מא מי5תא~גי5וי
 שם רתום' משום שפיר אתי הנ"5 הרמב"ןלשימות
 קרא נקט ולא קב5ה מרברי קרא נקט למה 5הוקשה
 א5היך ה' את וכתיב תיראו ואביו אמו איש תורהמרברי

 והקשה רכבור קרא לאתויי 5הו רניחא ותירצותירא
 מעצמו שוה גזירה רן ארם אין הא שם חיות מהר"צנמי
 הגזירה ר5מא היא קושיא ומאי מרבו קב5 כן אםא5א
 5שיטת נמי ותירץ מקוב5ת היתה 5א מתיראשוה

 רילפינן אצלם ממור היה הרבר רכ55 הנ"5הרמב"ן
 יורעים היו 5א ענין ובאיזה המקום מכבור אבכבור

 רי5פינן להיות ויכו5 כנר כבר רי5פינן 5היות כו5 ':
 רי5פיגן מציעא רבבא גמ' זה ו5פי עכ"5 תיראתירא
 ו5התרצן המקשן 5שיטת אז5א בוראי קב5המרברי
 מ5תא 5גי5וי אפילו 15 מבירא רהא 5ומר אנו:ריכין
 יכו5 קב5ה מרברי תורה רברי י5פינן 5א .נמיבע5מא
 ולפי הנ"ל התום' בקושיות תירא תירא רילפינן5היות
 אב5 הרמב'ץ 5שימת רק הוי התום' קושיותהאמת
 5גזירה להם נתקב5 תיבה רכ5 הנ"5 מקירושיןלרש"י
 מבבא התום' קושיות הכי ב5או הרבר כ5ל ו5אשוה

 תירא תירא התיבה נתקב5ה 5א רהא 5יתא הנ"למציעא
 כן אם אלא מעצמו שוה גזירה רן ארם ואין שוהלנזירה
 מירי. קשה 5א הכי וב5או מרבוקבל

 קגרות 5ציון רמז ה' קטן במועד שפיר אתי זהו5פי
 ציין אצ5ו ובנה ארם עצם וראה 5ומר ת5מור התורהמן

 ו5פירש"י ע"ש תורה קב5ה 5רברי קרי כתבהיעבץ
 מן הוי רברים טיפור הוי בקב5ה רהיכי הנ"5בתענית
 5בוא דלעתיר דברים סיפור רק הוי הא והכאהתורה
 ממש הוי הא כן אם ארם ציון ויראו העובריםריעברו

 הנם התורה מן קברות לציון רמז אמר ושפיר התורהמן
 לא רילן רגמ' פירשו מניין ד"ה קם"ו בתרא בבאתום'
 פ5יגי רתום' 5היות יכו5 ע'ש 5חור אסמכתא א5אהוי
 אלא הוי רלא פירשו 5הכי הנ"5 רתענית רש"יע5

 יהא מתענית לרש"י פ5יגי יהא זה ו5פי 5חוראסמכתא
 5א בתרא בבא ~תום' מטש, התורה מז קברותציון
 5רש"י בספיקא יהא מינה ונפקא מדרבנן א5אהוי
 ספיקא יהא ולתוס' לחוטרא אזלינן התורה מןדהוי
 יאיה הביאו רתום' 5יתא וזהו 5קולא ואזלינןדרבנן

גרווה
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 רמררבנן הגם הציון ע5 נאמנין נ"ז רנדה מגמ'ברורה
 ארם עצס וראה דכתיב ביה זהירי טזהר רכתיבאכיון

 רהוי הנם מררבנן רק הוי ר5א הרי ציון אצלוובנה
 ו5ע"ר הנ"ל מתענית לרש"י וקשיא רברים סיפוררק

 מן רברים סיפור יהא טעם מאיזה להבין אנוצריכין
 נפשך ממה קבלה רברי רק יהא נביא ש5 וציווהתורה
 נמי רברים סיפור גם כן אע קב5ה הוי נביאים רבריאי
 רברים דסיפור 5ומר אנו צריכין א5א קב5ה רברייהא
 בעצמו היה רכן הנביא רטספר לטעשה הלכה כמוהוי
 ראם ראורייתא בוראי והוי זאת נהגו ישרא5 כ5 אינהוג
 איתא י"ר במגי5ה ה5א זאת עשה מעצמו אלא כן5א
 פחתו ולא 5ישראל נתנבאו נביאות וז' נביאיםמ"ח
 מגי5ה ממקרא חוץ בתורה דכתוב מה על הותירו51א
 כן יעשו רישראל ומבקש הנביא, מספר איך כן ואםע"ש
 הוי ובוראי החורה על דבר שום לחרש בכחו שאיןכיון
 כרמסיק הוי בקרא בהדיא כתיב ר5א והא התורהמן

 יחזקאל ואתי 5ח גמירי גמרא אלא שם קטן במוערהגמ'
 קים רברים הרבה התום' ופירשו ע"ש אקראואסמכה

 בה5כה אלא בקרא כתיב ר5א התורה מן ראיסוריןלן
 ראיתא כהא לפירושם פירוש ע"ש יחזקאל ראתיער

 מיחזקאל 5אבל רינים הדבה הגמ' רי5יף מ"ו קמןבמוער
 מעתה רבר לחרש רשאי הנביא אין הא קשהולכאורא

 התורה טן הכי בלאו ראסורים הוי פירושו כרחךוע5
 בציון 5ומר טצינו כן אקרא ואסמכה יחזקאלואתא
 ואסמכי יחזקא5 ואתא ממש התורה מן רהוי הגםקברות
 סתרי התום' רברי יהא כו אם קשיא 5א והאאקרא
 מררבנן רק הוי ר5א פירשו הנ"ל בתרא צבאאהררי

 עמר כבר באמת התורה מ( דאסור פירשו קמןובמועד

 הלא קשיח לא הא ע"ש רנשבורג בצלאל ר' הג'ע5יהם

 5מם' בהקדמה שלמה ש5 הים רכתיב מה ידועכבר

 משום אהדדי התום' רברי סתרי ר5פעמים חאחו5ין

 ע"ש. אמרינהו אחד מפירלאל
 שם ראיתא נ"ז מנרה התום' קושיות אכתיאבל
 התום' פירשו והאיך מררבנן רק הו קברות רציוןבהריא
 עומרת במקומה אכתי התורה מן דהוי קמןבמוער
 בתענית כפירש"י 5הו סבידא דתום' למימר,ליכא

 ראורייתא הוי מהנביא רברים סיפור רהוי דהיכיהנ'י
 להכי ארם ציון אצלו וראה דברים סיפור הוי האוהכא
 אפילו לו סבירא רנרה וגמ' מראורייתא רהויפירשו
 מררבנן רק הוי 5א להכי מרדבנן נמי הוי דבריםסיפור
 טעם מאיזה רברים סיפור הוי לא ההכא ליתאוזהו
 למעשה הלכה רהוי פירשנו מהתורה רברים סיפורהוי

 שיהא. מה הנביא מספר הכי אבל עבר בזמן רוקאושייך
 בזמן כתיב לא קרא רהאי שם התום' כדפירשו5עתיז4
 שייך למעשה הלנה ואיזה ע'ש 5בוא 5עתיד אלא:ן;ה
 אכתי אב5 מררבנן אלא הוי לא עלמא לכולי 5הכיכאן

 קברות דציון קמן במוער איתא איך להבין אנוצריכין

 וכרפירשו ממש התורה מן רהוי משמע התירה מןהוי
 ע"ש התורה מן ראסורין וכו' מקרי הא ר"ה שםהתום"
 רליתי מקמי הא ר"ה שם בתום' היטב כשנעייןאכל

 מהתורה הוי הזה רבזמן ראמרת לרירך כלומריחזקאל
 להרא אמר אשי רב הכי לרירך מאי לכאורא ע"שוכו'

 כן אם מילתא להך אמר פזי בן שמעון ר' ה5אמי5תא

 משום 5ומר אנו צריכין א5א התוס' דאמרי לרירךמאי
 לפניהם שהביאו ובעת הש"ם סדרו אשי ורברבינא

 ציון אי ביניהם פלוגתא היה פזי בן שמעון ר'רברי
 רברי רכל משום ררבנן אי התורה מן ממשקברות
 דאתי מקמי קשה 5א זה ו5פי מררבנן אלא הוי לאקב5ה
 ררבנן תקנתא רק רהוי 5ומר ריש אמרינהו מאויחזקאל

 רשאי הנביא אין הא פדיך רהגס' למימר 5יכאונמי
 בית לציין יחזקא5 תיקן והאיך מעתה רברלחרש

 רגמרא הגמ' ותירץ מררבנן רק הוי ולעולםהקברות
נמיו
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 מסורות רהיו פירוש אקרא ואסמכה יחזקאל ואתיגמיר
 מאומה מעצמו חירש ולא מסיני למשה הלכה פהבעל

 לרבריו הביא חיות והר"צ הרמב"ן פירש כןבאמת
 רהגמ' כן לפרש להו ניחא לא קטן מוער תום' אבלשם

 זה רבר חסרא רב ראמר הא ולטעמיך עורקאמר
 ערל נכר בן כל למרנו ומיחזקאל 5מרנו 5אמהתורה

 מאן יחזקאל סקמי מקרשי אל יבא לא בשר וערללל
 אקרא ואסמכה יחזקאל ואתא גמירי גמרא אלאאמר

 וזהו מררבנן הוי נימא נמי הכי הרבר הוא כן נמיהכי
 ויושב אינן ערל אבל איתא פ"ב בסנהדריןליתא

 ח' הלכה המקרש ביאה ו' פרק והרמב"םבאזהרה
 לב ערל נכר בן כל ש'נאמר נכר כבן הוא הריהעד5
 כזר ולוקה עבורתו חי5ל שעבר עדל לפיכך בשרוערל
 היינו משנה הכסף ופירש מיתה חייב אינו אבלשעבד
 אקרא אסמכה ויחזקאל לה נמירי גמרא ראמרינן:יון
 קבלה ררברי אזהרא משום לא. לקי כי לשרת יבאר5א
 זה ולפי עכ"ל, וכו' הנ"5 רגמ' אזהרא משוםאלא
 וכיון רלוקין כהרמב"ם נמי מפרשי קטן רמועדתום'
 מכת רלוקין למיטר רליכא מררבנן הוי לא בודאירלוקין
 כזר ולוקה אמר רהא מררבנן רק רהוי קאמרמררות
 וראי שעבר וזר לתרווייהו מלקות חרא משמעשעבד
 מפרשי להכי ממש לוקה ערל הרין הוא ממשלוקה
 ממש התורה מן הוי קברות רציון קמן מוערהתום'
 ציין לו רסבירא ררבינא אליבא אז5א רנדה גמ'אבל

 ולמי מררבנן דהוי פירשו להכי מררבנן רק הויקברות
 רציון בשלמא אמרת אי דהתום' פירושו הכי הויזה

 דאמרה לרירך אבל שפיר אתי מררבנן רק הויקברות
 ראתי מקמי כן אם ממש התורה מן הוי קברותדציון
 אטרח. מאןיחזקא5
 רברי יפידשו המ'5 קט"ז צתיא בבא תום' זהולפי

 רברי ממרשי מררבנן רט חוי ר5א חנ"5. פזי 15 שמעוןר'

 כרש"י אלא כהרמב"ם רלא הנ"ל רסנהרריןהגמ'
 והיינו יבא לא רש"י בשם פירש הנ"ל משנהרהכסף
 פירשו 5הכי עלה לקי ולא קבלה מרנרי בעלמאאזהרא
 לא דלפנינו ברש"י הגם מררבנן רק הוי קברותרציון
 אלא קבלה מרברי אלא ואינו לקי רלא כן ריפרשמצאתי
 נאזהרא אלא במיתה ר5יתנהו ברשי'י פ"ג ברףאיתא
 ברש"י אחרת גירסא כהשנה להכסף היה בטחעכ"ל
 אנו צריכין זה ולפי מררבנן רק הוי רלא פירשולהכי
 רברים סיפור הוי רלא הגם הנ"ל קטן רמוער לגמ'לומר

 רעל רברים סיפור שייך לא לבוא לעתיר דעל:רפירשנו
 פסוקה הלכה רהוי לומר שייך לא לבואלעתיר

 הכי בלאו להם דהיה רברים על מקום מכלכרפירשנו
 לא מרבר הנביא רגם ומצינו מסיני למשהמקבלה
 הגמ' קאמר ושפיר התורה מן בוראי הוי ציוובלשון
 התורה. מן קברות לציוןיימז

 כעלמא מילתא רגילוי הנ"ל מרברינו לנוהיוצא,
 קבלה מדברי תורה רברי ילפין לא נמי הגמ'למסקנת.
 וציון שנויה במחלוקת הנ"ל בתענית רש"ירברי
 ורב ררבינא בפלוגתא תליא התורה מן הוי איקברות
 לא אי קבלה רברי נמי הוין כה:בים אי כהנ"לאשי
 ראין הגם שם תענית למם' בחי' רפירשנו כמוונראה
 ילפינן מכתובים אבל נביאים מרברי תורה רברירנין
 מכתובים אבל קבלה רברי נקראים רנביאיםמשום
 קרושה רברי רנקראים משום מינה תורה לרבריילפינן
 שם רהבאתי וע"ש הש"ם קושיות כמה מתורציםובזה

 לזה ברורות ראיות הרבה זאת לכלל שליבחירושין

 ט"ו מתענית רש"י דברי על רכתוב יאיר חותורברי
 בפלוגתא תליא ולע"ר כן כתב טועה תלמיראיזה

 התורה חקת לם' א' יום ובעה'יח כדפירשנוררבוותא
 שאול נאם זאת כל אילל. שיקאגא פה לפ"קתפא"ר
 בשיקאגא. ישראל בית קאנג' החופ"ק שאחעטירידיה

 ונשלםתס
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 שני הלק יריריה תפארת ותשובות שאלות אללבוא

 רש"י של קורם תם ררבינו תפילין בהוציא א'טימן
 תפילין כהוציא רינו יהא המצות על מעבירין ראיןכיוו
 הכי כן אם קורם התפי5ין ריניח ואמרינן הט5יתקורם
 על מעבירין אין רלמא אי קורם תם רבינו יניחנמי

 אחת במצוה אפילו ולפעמים טצות בשני הויהמצות
 מפק מטעם רק ומניחים לזה זה דפמולים הכאאבל

 אכתי כן ריעשה לומר תמצא ואם כמנהגו יניחבוראי
 ברכה בלא המוער בחול תפילין להמניחים לןמטפקא
 יניח לטלית קורם תפילין והוציא אות הוי אימטפיקא
 אין אמרינן נמי מצוה בטפק אף רלמא איכמנהגו
 תטצא ואם קורם התפילין ויניח המצות עלמעבירין
 השנה בכל לן מטפסא אכתי קורם הטלית ריניחלומר

 שרם וגם רש'ק 5ש5 קודם תם רר' תפיליןבהוציא
 רמפיקא לומר ורצינו 5א. אי כמנהגו יעשה אילטלית
 על מעבירין חחת וטצוה תריר אי בהא ת5יאריק

 5א איהמצות
 כמנהגו יגיח בוראי א' טפיקא מרברינו לנוהיוצא
 בלא התפילין כך ואחר קודם הט5ית ינגח ב'ובמפיקא
 כך ואחר רש"י ש5 טתהי5ח יניח ג' ובספיקאברכה
 תם. ררבינו כך ואחרהטלית
 בכים תם רר' תפי5ין והניח טעות לו בהיה במימן
 ולטחר רש"י של הניח תם ר' ובכים ררש"יטתפילין

 דכטבר ע5יהם ובירך תם רר' החפילין הניח הטעות;י'
 טילק ותומי"ר הטעות דאה קצר ~אבע ו,ש"י ש5-הם
 אם לן וממפקא ררש"י תפילין והניח תם רר'תפי5ין
 לברך רצריך וממקינן 5א, או שנית פעם 5ברךיריך
 שנית. פעם רש"י ש5על

 שני המופר טצא האש ש5 נאמי~ק איה ממיטן
 היה הכל ובטך אחר בבית שטוע אב והיהפרשיות

 אי כמררן שלא רלמא חיישינן אי פרשיותהמשה
 יד בשל ראש לשל יר של בין חילוק ריש ומטקינןלא

 ולבס'וף אחד, ויניח א' ריטול כשר ראש ושלפטול
 לכולי ולכן מחבריה קטן היה שטע אם והיה רא'נתברר
 5מצות קיים בוראי ולכן אחר ויטו5 אחר יניחעלמא
 והשאר המותר שמע אם והיון ויטול הזמן כ5תפילין
 הם. כשריםפרשיות
 פסוקים ב' א5א מחזיק שאיגה בפרשה ד'סימן
 ירוע אינה שלה והפרשה שם להפטיק מותראי

 פרשה רהוי ובנות בנים ויו5ר נח במ' כגוןלעולם
 במרבר בפ' אי חורש כרצש 5עולם ידוע ואינהטתומה
 מחזיק ואיגה פתוחה פרשה רהוי ישרא5 בניבפקורי
 5שיירי רמותר לומר תמצא ואם פמוקים שני אםכי

 מותרין אי לן ממפקא אכתי שלימה פרשה רהוימשום
 שני טהן אחר 5כ5 5קרות דהיינו בהן ולקרותלהתחיל
 פמוקים ארבעה יחא הכ5 ~טך ובנות בניםויולר
 ואין בהן למיים אין בוראי וטטקינן לא אי אחרלכל

 ובנות. בנים וי~ר שנילקרות
 מותרין אי העליות רמוכרין במקומות ה'טימן
 אי וקרשתו למ"ע וליתא כהן במקום לישראללקרות
 ט"ע משום הכהן לעולם לקרות מחויביםרלמא

 לכהן לקרות מחויבין לעולם לומר תמצא אםוקרשתו
 עו5ים כהנים שאין במקומות לן מטפקא אכתירוקא
 לישראל לקרות ויכולים עשה מצות בטל האלרוכן
 עשה מצות בזה בטלו לא רלמא אי כהןבמקום
 ראשונה מפיקא רוקא לכהן לקרות ומחויביןוקרשתו
 כהן במקום 5ישרא5 ולקרות ע5יות 5מבור אמוריןבודא.י
 אלא 5קרשו מחויבים אינם כזה דכהן שניהוטפיקא
 כהן. בטקום 5ישראל,וראין
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 לנביא מנביא מד5גין אין דאמרינן הא ו'מימן
 המפר מסוף ידלג שלא ובלבד מדלגין עשרובשנים
 למפדע ידלג שלא קאי אי 5מפרע ופירש"ילתח5תם

 עשר בשנים הוי ופירושו עשר שנים על רוקא קאיאי
 למפרע אבל לקמן דוקא לנביא מנביא לדלג שהותרמה
 בנביא אבל 5נביא מנביא מדלגין אין עשר בשנים3ם
 בנביא אף נביאים ובשאד למפרע אף לדלג מותדגופו

 אזי מתרגמין שאין ובמקום לקמן ע5 אפילומדלגין
 ידלג שלא ובלבד הא דלמא אי למפרע מד5גין איןאחד

 משנים גופו נביא על ואפילו הנביאים כל על קאילמפרע
 דבתרי בלקמן הוי וההילוק למפרע לד5ג אמור נמיעשד
 אין נביאים ובשאר בלקמן לנביא מנביא מדלגיןעשד

 בשאר ופסקנו לקמן על אפילו לנביא מנביאמדלגין
 אפילו לנביא מנביא מדלגין אין עלמא לכולינביאים
 אין אזי בצבור שמתרגמין כמקום עשר ובתרילקמן
 לנביא. מנביאמד5גין
 מתפ5לין אינם כנמיות בתי שרוב איך ז'סימן
 לצד אחרים שמעמידים הקודש ארון כנגד אלאלמזרח
 בבית איך לן מספקא אבל דרום אי צפון לצד אימעדב
 צפון לצד מתפללין דאנו גדול מפק לנו יש ש5נוהכנסת
 מתפללין ואנו קמן חדר 5נו יש נשים עזרת אצ5ולמעלה
 אלו אחת בבת דמתפללין פעמים כמה ויארע5מזרח
 אלו את אלו רואין התפילה ובעת מוסף ואלושחרית
 נימא מי למזדח מתפל5לין ואלו לצפון מתפלליןאלו
 החיד לתקן צריכין אלא רשויות כשתי דמיחזיח"ו
 לומר תמצא, ואם שלנו הכ' לבית שוה דיהאקמן

 ינהוג איך יחיד לן מספקא אכתי ביחר להתפללדרשאיו
 יתפללו והקהל עצמו בפני שחרית ומתפללבתפילהו
 בתפלתו. ינהונ איךמוסף
 אי 5צפון כשמתפל5ים בניענואים לן מספקאעוד
 ימינו צד אי מזרח הוי טעמו דעיקי יעשה איךלירום
 לצפון כשמתפ5לין אם א' ספיקא - וטאי הכאשלו
 ומערב למזרח כשמתפ5לין אבל 5ן איכפית לא לדרוםאי

 לעולם וניענואים רשויות כשתי דמיחזי אסורבודאי
 כמנהגו.יעשה
 המדרש בית הכנסת מבית לעשות מותר איח'
 דשרי הוא רבים ש5 ביה"מ דוקא אי בביתו יחידש5
 מבית לעשות דמותר להתירה ונפשטא -- לא דיחידאבל

 בביתו. יחיד של המדרש ביתהכנמת
 קנים ז' בת מנורה שם שנמצאים כנסיות בבתימ'
 א5א אמיר קנים דשבעה דוקא איתא' כ"ד השנהובראש
 לומר תמצא ואם בדבר היתר למצוא איך יותר איפחות
 להם עשו מתחילה היכן ברבד חילוק יש אידאמור
 מנודה ומצאו לישדאל מברו ולבמוף עצמן לצורךאחרים
 לא וגם ופרחים כפתרים בלא ממתכות קנים שבעהבת
 רליקח והורותי לא, אי שדי אי דטנורה גובה שיעורהוי

 1' אלא ידליקו לא ואזי העלעקמריא .האמצעימהחומ

 מדליקין אין דהא חדא עלמא לכולי שדי ואזי מנורהקני
 מותד ואזי מנורה קני ששה רק מדליקין הא ועודבשמן
 מתחילה. עשו בין קנאיבין
 רבים יזכה ובזה עבירת "יעשה 5נהום ליחיד במותר.'

 במל והיהיד עדיף הכלל דתקנת דרבים המצוה5קיים
 חילוק דיש נימא מי לא אי העבירה לעשות ומותרהנהו
 ולכן ישראל מבני דבים להצלת ישראל כלל להצילבין

 ופסקינן דילן לספיקא ראיה שום הוי לאמאסתר
 מעבירה רבים אפילו למנוע בשביל חמא לארםדאמרינן
 יכול ואינו חם מיי אי חם קאוי בשתיית :יא'
 עד להמתין צריכין אי הפסק בלי מהרהלשתותו
 אפילו ד5מא אי אחרונה ברבה 5ברך שיכול כדידיתקרר

 אחרונה ברכה מבדכין נמי אותו כששותן מאודחם
 הלכה מסקינן דיתקרר. עד להמתין צריכיןואינם
 כרצונו מתחילה ישתה הדיעות לכ5 ולצאתלמעשה
 אחרונה ברכה וברך ואזי דיתקדר רביעית שיעורולהניה
 מקרא 5שמוע רבן דבית תינוקלת מבטלין איי3'
 דמבמ5ין דילן ספיקא ופידש3ו מבמלין אין אימגילה
 לדבו באין דהיינו מגי5ה מקרא 5שמוע ההי5וך עלקאמ

טנילה
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 מגילה מקרא לשמוע התלמירים לילך רשאי אימגילה
 תורה התלמור את בהילוך להם יבמל ואזי הכנפתכבית

 שמע לא דהרב אלג מגילה מקרא שמעו ככהוהת5מירים
 תורה תלסור מבטלין דלעולם לאשמועינן לןואתי
 הכנפת בבית התלסירים עם ולילך מגילה מקראלשמוע
 בה. לקרות כשרה מגילה לו איןאם

 אי בעשרה בזמנה שלא סגילה לן קיימא יג'סימן
 אלא ואינו הואיל רלמא אי מצות בני כולן שיהאבעינן

 איכא נמי וקמנים נשים ירי על אפילו מילתאלפרפומי
 אנשים עשרה רבעינן לרינא ומסקינן מילתא,פרסומי
 . רוקאגדולים
 כרובה הוי אי חציה החמרה מגילה יר'סימן
 חציה בקראה אי וכשרה דמי כמקצתה רלמא איופסולה

 ויצאה רסי כטקצתה אי יצח ולא דטי כרובה אי פהעל
 אין דלמא אי ממחיצת מחלקין אי תליא רילןפפיקא
 ויצא. היא כשרה הלכה ולענין בייהםחילוק
 נמי יצא אי אחד לאביון מנות שני בשלח טו'פימן
 אחד לאביון מתנה עוד רק 5יתן וצריך מנות שליחמשום
 חובתו ידי יוצא ובאם אנשים גי בעינן לעולם דלטאאי

 לא אי סנות שליח משוס במשקין יוצא אי לןמפפקא
 קיימו אי כרין מנות שני בשלח לן מספקא יוצאובאם
 המשלח רק יוצא אינו הטקבל רלמא אי המצוה,שניהן
 ומתנות בגמ' גרפינן אי תליא רילן פפיקאיצא

 לא. אילאביונים
 לשלוח מהראוי יותר חשובה מתנה בשלח א'בפפיקא

 מנות לשלוח אי שתיהן ירי ויוצא יצא בוראימנות
 רשלח ובאס עני לארם זאת בשלח לאביון מתנותוגם
 מנות לשלוח רק הוי לא אזי מנות דשלוח שויה רקלו

 יצא לא בודאי משקין מיני ב' בשלח ב' ובספיקאלחור,
 וחדא אכילה רבר חדא בשלח אבל כנות שלוחמשום
 נ' ובספיקא מנות, שלוח משום יצא בודאי טשקהדבר
 אי הסצוה שניהם קיימו אי מנות שלוח לחבירובשלח
 פחות דבר ובשלוח חובתן ירי שניהם יוצאין בוראי5א

 יוצא כוראי לא אי מנות שלוח משום יוצא אילעשיר
 היינו חי בבשר יוצאין ראין והא מנות. שטחפעעם
 ובקל הרבה ממון בשוה אבל בקל למוכרם יכו5באיגו
 חובתו. ידי יוצא חי בבשר אף למוכרםיכול

 להמשלח ובהנאה באכילה האפור בדבר ט"זמימן
 פכנהרשרי בו ריש חולי רהואהיה מותררהיינוולהבשלח

 שאין לחולה אי בהנאה האפורים רברים לאכולאפילולו
 מררבנן רק בהנאה ראם'ורים רברים ליה רשרי פכנהנו

 המש5ח בתר אי מהו בפורים מנות שלוח להםושלחו
 מנות שום להם שלח שלא בהנאה אפור ואצלואזלינן
 בהן. ויוצא מנות הוי הא ואצלו אזלינן הנשלח בתראי
 ברלא מילי הני ניתנו ליהנות לאו דמצות הגם יב'וארבו

 מצות אזי לגוף הנאה בממיא אבל לנוף הנאהטטיא
 פרומה שוה שאינו הגם בשמר בקדשה ניתנוליהנות
 קירושין שטר בכתבו יבואר בו שטר, ממעםמקורשת

 חובתו ירי יצא רלא ומפקינן דכשר, הנאה איפוריע5
 יצא לא נמי בהנאה האישרים רברים החולה בשלחוכן
 שיהא דבעינן משום מנות הוי הא אצלו הגם חיבתוירי
 ז לתרווייהו. מנותנקרא

 יצא הלל באמירת אי מגילה ליה בלית י"זפימן
 כשרה מגילה אחר לחפש צריך אלא יצא דלא דלמאאי

 בפורים. הלל אומרים אין ברכה בלא אפילוומפקינן
 דפליגי הגם הינוך מנחת דחידש הא י"וה,פימן
 לשאר היינו מעיו הנאת אי בעינן גרונו הנאת איבגמ'

 ככותבת רשיעורו הכפורים יום אבל שבתורהאימורים
 לחכפא'מגמ' וקשה עלמא לכולי נרונו הנאת ילפשר

 בכריתות נמי איתא גמ' דהאי ופירשנו י"גדשבועות
 אריח דהשאגת ספיקא יבואר בל אחר בענין קצתז'

 תעלנה לא אלא אכילה ביה כתיב רלא הכפוריםביום
 וכל חי חלב אכל כמו אכילתן כררך שלא באכלןאפילו
 והנורע ע"ש תעונה לא משום חייב חי בהמה בשרשכן

 לשיטת ראיה באוטצא יבואר בו עליו השינ'ביהודה
 בין ביוה"כ הנאה שוס היה אילו ואסקינןהרמב"ם
 חזען הרי דטברך וכיון מברך לעולם בטעיו וגיןבנרוע

דיוה'ג
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 אפילו שם דאיו אומצא רחנקתיה אלא שאניריוה"כ
 אינו וביוה"כ בעלמא מכרך אינו להכי גרונוהנאת
 הנ"ל. חינוך כהמנחת עליועוכר

 בחזקח וטריפות נכילהע בשר שמכר טבח יטסימן
 שלא כרי 5מלכות 5מומרו לכ"ר מותרים אי כשרבשר
 גורטים כיצר תליא רילן וספיקא לא אי כו עוריעשה
 רמותר ואמקינן לא אי נחמו רכ שמתיה גרמינו איכגמ'

 למ5כות.למומרו
 ששלח גרולה ישועה מ' על עיקר כל כנוי כ'מימן

 שכועה באמר יבואר בו כו לעיין ש"י המחכר הרבלי
 דכתיכ היכי בין חילוק ריש לשתות נמי הייכ אישאוכל
 בין חילוק ריש ואסקינן תאכל לא רכתיכ להיכיתאכלו
 הוי רלא וכבישה מליחה ירי ע5 היוצא לרם כעיןרם
 מררכנן.א5א

 יאכל מלא 5ן רנפקא הנאה אימורי כ"אמימן
 אכילה בלשון דאפיק כיון אי כפרוטה אי בכמהשיעוריה

 שוה אי לתרווייהו דכעינן ואסקינן ככזית, שיעוריההוי
 כזית. וגםמרוטה
 דאורייתא רספיקא הרמכ"ם רעת יבואר כ"במימו
 מפיקא ריהא תמצא 'והיכי מררבנן אלא הוי לאלחומרא
 חילוק דאין ואמקינן התורה, מו להרמב"ם גםראורייתא

 מן אזלינן בתרווייהו מכנתא לספק אימורא טפקבין
 וראי בלשון משתעי רהכתוב היכי אלא לקילאהתורה
 דאזלינן הוא איסורא איקכע אי איתחזיק לא וגםתאכל
 לא בלשון משתעי רהכתוב היבי אכל לקולא התורהמן

 כטפק גם אזי אימורא איקבע אי אתחזיק וגםתאכל
 כחרוכין אמ נוהג תשהית בל ואימור התורה מואמור
 אילנים שני לפנינו ביש ולכן וץשוב אי5ן הוי רלאאלא
 קוצצין א' אילן לקדו וצריכין פירות משאר וא' חרובא'

 תחילה.לחרוכ
 על גכד כלי ילבש לא תורה דאסרא הא כ"גמימן
 טפני שרי בלהגן אכל וקישוט עירוי דרך רוקאאשה
 טספקא דאסור לוטר תמצא ואם גשמים אי וצינהחמה

 במקום אמ רלמא אי פרצופים ללכוש רנהגו כפוריםלן
 מספקא אכתי דאסור לומר תמצא ואם אסור נמימצוה
 אי שרי א' בגר אכל הכגרים כל על קאי האיסור אי5ן

 לעיקר וממקינן אסור, נמי אחר כגר כלכישת אףרלמא
 שרי א' בגר וכלכישת וגשמים וצינה .מחמהבלהגו

 נמי מצוה משום וגם אסור להגן אף הכגרים כלוכלבישת
 .אמור
 הטעמים שייכים במקוה אי לחקור יש כ"רסימן
 אחריתא כנימתא בי רכני ער לסתור רלא הכ'מכית
 ונפשטה כמקוה לא אכל הכ' בכית רוקא דלמאאי

 הכ' בכית וכשם מקוה עם לה אית דינא חד הכ'רבית
 משום החרשה שכנו קורם הישינה למתוראמור

 שיכנו קידם הישינה לסתור אסור כמקוה כןפשיעותא
 פשיעותא. משוםהחרשה
 שרצו קרישא מחכרה המכמוך אורות כ"ה,מימן
 קרישא חברה יהא ולא הקהל כל מאנשי יהאשהגבאים

 חברה ואנשי קרישא החברה נתכטלה זה ירי ועללחור
 הבא לעולם הלק של כף כתקיעות עליהם קכלוקרישא
 במיטב להם ישלמג כן אם אלא מת כשום יתעסקושלא
 דיתפייסו ער העיר עם פשרה שום יעשו שלא ועורכספם
 לכולם יתירו כן אם אלא מהם לא' להתיר ואיןלכולם
 השאר אכל שלשה בפני נרר התרת עשו הזמןובמשך
 שאלו ולכן הבא לעולם חלק כף תקיעת מהמתיראים
 כי קרישא החברה לכל היתר למצוא איך הרלממני

 כף התקיעות 5הם להתיר והורותי מאור, גרולההמכשול
 על שלום יהא ואזי לרבנות סטוכים רבנים נ' ידיעל

ישראל.
 15 שירדה מאבריו בא' חו5י ילר איך כ"ו,קימן
 הטוהל אמר זה ירי ועל מאזניו בא' פלוש שקוריןריר

 למהלו שלא אמר הראקטאר אבל בזמנו למיהלושיכולין
 שיטלין אמר הרופא גם ועכשיו המילה נדחה ,ה יריוע5

 והיום הראשונה ממחלתו לנטרי נתרפא שלא הנמלמהלו
 ברית יעשו אם למני 5שאול ובאו בשבת חמשייומ

סילה
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 יום ויחו5 יותר יחלה דלטא חיישינן מי היוםמי5ה
 עבורו שבת 5חל5 ויצמרכו שבת ביום 5מילתוש5ישי

 שנדחה קמן 5י5ר מ5ין דאין ופסקתי חיישינן, 5אא
 הדופא אם אף 5גמרי ריתרפא עד ממי5תו חולי ידיע5
 ש5א מי5ה יום בכ5 ומלין ועוד הסי5ה לו יזיק ש5אאמר
 יום בכ5 מלין פסח ערב וגם טוב ויום שבת 5בדבזמנה
 נזסנה. שלא מעה טפני נרהה איט שני געבויום

 היה אפי5ו לבניהם מ5מול פמותת נשים איכ"ו
 ט5מול פמורות נמי האונם עבר ועכשיו בדבדאונם

 משה אשת כצפרה דהייבת היא בסכנה ורוקא5בניהם
 לבנה למול באונס הייבת ד5מאאי

 5ביהם ט5מו5 פמורות נשים נמי באונס אףואסקינן
 אחד היה צפרת ש5 דש5יח יבואר בו שאני, סכנהרק

 אי בפריעת ולא במי5ה הייבין קמורה ובניטהמרינים
 למול וכשרין במילה הייבין עכשיו גם קטורהבני

 להרמב"ם דפסולין רש"י בין בפ5וגתא ת5יא5ישרא5
 תורה טתן קודם דוקא זהו אב5 5ישרא5 5סו5דכשרין
 ט5 5א כאי5ו פרע ו5א מ5 ראמרינן תורה מתן 5אחראב5
 אשה חייבת אי 5ישראל, 5געל פסולין להרמב"םא4

 דם והטפת דפמודות אסקינן גבנה למול ב"רבתורת
 התורה. מן הויברית
 מגיזת צמר בשאר בכור גיזת בנתערב כ"חסימן
 שדי אי הבכור גיזת מכירים ואעם לעכו"םכבשים
 שטא חיישנן אי שבו איסור מדמי חוץ לעכו"ם5מוכרו
 איסור דק דהוי כיון דלמא אי לישרא5 וימכרנויחזור
 וימכרנו יחזור שמא היישינן 5א ובדרבנןדרבנן
 ובע"ז דחיטא בכריא ט' בפסחים דאיתא הא5ישרא5
 אי בתכי. ת5יא כ5אים בו שאבד מבגד הגמ' דפריךס"ה

 המשנה דברי הבאתי לא, אי אחת בנת היוהטעשים
 כהפוסקים ור5א התורה מן בטל אינו חשוב רדבר5מ5ך
 טררבנן, א5א הוי לא במ5 דאיט חשוב רבדדנם

 שטא לעכו"ם 5מכוד אטור דרבנן נתרי אפי5וואסקינן
 לישראל. ויסברנויהזור

 הנם דין בבית הקו5 הוחזק דלא היכי כ"מסימן
 קרוב במקום והם ופ5וני פ5וני בפני שקדשהשאומד
 שתנשא אמרינן מי יומים או יום 5פה בקרובויבואו
 ד5מא אי ויעידו שיבואו עד העדים ע5 5המתין ו5אמיד
 5מקום 5המתין דצריכין קרוב מקום בין חי5וקייש
 כיצד ת5יא דילן טפיקא להמתין צריכין איןרחוק

 בקסוסמין עיריה מכתובות הידוש5מי דברימפרשינן
 5א דין בבית הקול הוחזק ב5א ופשמינןותמתין,
 מיד. ותינשא 5הקו5חיישינן
 ב5שון דקורין מוענים מעמידים היו בסנהדרין אי 5'סי'

 ב"ד דמוענין כיון ד5מא אי 5איערםאנג5יא
 הטקור מבואר מוענים 5העמיד 5הם למהעבורם

 מעמידין אין ואמר רב רברי השטיט 5אדהרמב"ם
 התורה, מן השרץ 5מהר שיודע מי א5אבסנהדרין
 במנהדהין. מוענים טעמידין היו ד5אומסקינן
 שני מעשר פ"ה הירוש5מי דברי 5באר 5"אסימן
 גרסינן אי יהושע או,ר 5זכות צריך ד"ג שהיהה"ד

 טונחין בפירות גרסינן אי לקרקע מחובריןבפירות
 דאמרינן הא דמהרי'ש החידוש יבואר בובקרקע.

 מצא 5א ש5יח השתא עביד מצי 5א דאיהו מ5תאכ5
 משוה אדם אין רמילתא דסתמא הוי פיחשומשוה
 פריש אי אב5 השתא עביד דמצי במירי א5אש5יח
 ומסקינן השתא עביר מצי ד5א בדבד אףפריש
 בפירות הגר"א כגירכאן הוי הירוש5מי דגירסת5עיקר
 בביתו.המונחין
 המאבד העולם בפי השגור המקור 5באר 5"בסימן
 מנט' הבאתי , הבא 5עולם ח5ק 15 אין לדעתעצטו
 את הבאתי וכו' בים מובעין אנו אם נ"חדגימין

 והבאתי 6רעת כשלא הוי לדעת עצטו המאבד קמן י"דד'
 הנ'ו. טנם' 5רבריודאיה
 היה ח' ק,יום שפת גיום אשה במתה 5"ג,סיטן
 ניום הלויה לעשות טותר אם סמני ובקשו שבועותערב

 אי להם והורותי טוב דיום שני ביום רהייט.שלישי
לעשות
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 בנה ע5 5המתין בהצונם ואם א' ביום הלויהלעשות
 חג אימרו ביום הלויה יעשו אז3 מדעטראיטשיבוא
 ולבמו4 טוב יום לחלל ו5א הרביעי ביוםדהיינו
 הלויה 5עשות היה ורצונם ימריח שלע החנטה להעברו
 הלויה 5עשות להם ואמרתי מוב. דיום ישניביום
 ד' ביום רוקא הגייה לעשות א5א טוב דיום שניביום
 אמעריקא מרינתינו ועוד החי כבוי רק דהוימשום
 עליהם 5החמיר וראוי תורה בני לאינם נחשביםבודאי
 תורה. בני שאינן לפי רשבת נמ' מטעם אמודובוראי
 שני טוב ביום לקברם מותדונפלים
 נמי בממון אי הירוש5מי שיטת 5באר , ל"רמימז
 בממון דלמא אי עהשה כאשר ולא זמם כאשהבעינן
 ספיקא דת5יא יבואר בו אטרינן, נמי עשה כאשראף
 נאמר הנמק5 שור אי וגם הש"ם דנליון בקושיתודילן
 הנמקל רשור חינוך דהמנהת החידוש לא אימחיים
 לבעליו. שור דמי 5ש5ם צריכין עדיודהוזמו

 הגם ליהרג היוצא מעבר מה5כה השמיטהרמב"ם
 ומעבד משור ביחד הרינים שני הביאובידושלמי
 בה5כותיו, הביא לא ומעבד הביא משורוהרמב"ם
 נמי דבממון 5ו מבירא דהירוש5מי לעיקרוא0סינן
 עשה. כאשר ולא זמם כאשראמרינן
 ממוכים אי מממוכים ערי4 היקש אי ל"הסימן
 ממוכים אי להבין אנו צריכין וגם מהיקשאעדיפא,
 ממוכים הוי 5א קרא בחד אב5 פרשה בחדא רוקאהוי
 ומסקינן ממוכים, הוי נמי קרא בחד אפי5ו ד5מאאי

 ההיקש כנגר דאיכא היכי אבל מממוכים עדי4הקישא
 עדיפא ומבדא ממוכין אמרינן אזי וממוכין0ברא

 קדא בחר דכתיבי היכי דוקא הוי והיקשמהיקשא.
 דכתיב היכי חלת ממוכים הוי קראי בתרי דכתיביוהיכי
 אי דכתיב אי דאשון ענין ע5 מומי4 ואו דאמדינןואו
 פמוקים בתדי אפי5ו אזי דאשון ענין על כמוסיף נמיהוי
 אזי מצנו ובמה היקשא רהוי והיכי הקישא נמיהוי

 רלא יהודה ולד' הקישא הוי נמי פמוקים בתדיאפילו

 דריש הקישא אב5 חוהה, במשנה 5בר ממוכיןרריש
 אי ממוכין הוי אי 5ידע צריכין כן אם התורהבכל

היקשא.
 לקל דמיפרך היכי אפי5ו דיו אמרינן אי ל"ומימן
 מיפרך רלא במקום אלא אמרינן 5א דלמא איוחומר
 דמפריך אף ריו אמרינן בעלמא ואמקינן וחומרלק5
 בבמה הדבד ילפינן. הכי הכלאו "יכי אב5 וחומר5ק5
 וחומר לקל דמיפרך היכי דיו אמרינן 5א אזימצינו
 לא נמי לגמרי הי5פותא למיעקר דיו אעעי איועוד

 דרינא פלגא דק למיעסר אתי רדיו היכי אב5 ויואמרינן
 וחומר לקל דמיפרך אף ריו אמרינן ע5מא 5כוליאזי

 מדרים בתדי אי נומה התום' דעת איך ל"זמימן
 . למשנה מדר ישאמרינן

 נמי מדרים בתרי אפילו אי
 דתוס' לעיקר ואמקינן למשנה. סדר איןאמרינן
 סרר אין אמדינן נמי מדדים בתהי אף 5הומבירא
 יש דאמדינן הוא ממכתא בחדא דוקא א5א5משנה
 למשנה.מרר

 ה5כה יוחנן ד' ע5 פליגי ושמוא5 דב אי 5"טמימן
 כר' הלכה לעולם ו5מא אי רבים דהם ושמוא5כרב
 יוחנן. כד' הלכה 5עו5ם ואמקינןיוחנן

 שמואל ע5 אי ופליג תנא רב דאמרינן הא 5"טמימן
 אמיינן לא דלמא אי ופליג הוא דתנא כן אמרינןנמי
 תנא אמרינן לא שמואל על ואמקינן .כן שמואלע5
 ופ5ינ הוא תנא אמרינן 5א יוחנן ר' ע5 וכן ופליגהוא

 לרבו או 5אביו לקהות מותר אופן באיזה מ'מימן
 אביו שם משנה חכם לא בקידושין ראמרינן הגםבשמו
 פידושו דהוי שרי אבא בלשון לקרות ואמקינן רבואו
 לשון דאבא ועור היה ישיו דאביו א' דבריםשני

 מדביו יותד הואחשיבות
 ועל בשוגג באביו חבודה דעשה בן מ"א.מימן
 כיון נימא מי הריגה על גלות חייב אי מת החבודהידי

 על שוגגין מיתות חייבי ליה הוי הריגה ע5 גלותרחייב
 חייג בשוגג ארם כל בהודנ ואף מגלות נמי פוטראביו

הות
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 גלי רלא אחרת במיתה אבל קרא רגלי התם שאניגלות
 גלות וחייב שנא לא רלמא א,י מגלות רפטור אפשרקהא

 גלות רחייבואסקינן
 מרברי תורה רברי בש"ם ראיתא הא מ"בסימן
 נמי מילתא לנילוי אפילו נימא מי י5פינן לאקבלה
 מהירי ילפינן בעלמא מלתא גילוי רלמא אי ילפינןלא

 ולא קבלה רברי נמי הוי כתובים גם אי להביןצריכין
 מכתובים תורה רברי רלמא אי מינה תורה רבריילפינן

 ואסקינן קרושה רברי רהוי משום מזה זהילפינן

 לא נמי מלתא לגילוי אפילו קבלה מרברי תורהדברי
 סיפור בין דמחלק רתענית רש"י ורברי מזה זהילפינן
 יברי רק רהוי בעלמא לציוו התורה מן רהוירבהים
 התירה מן הוי או קברות וציון שנויה במחלוקתקבלה
 רברי הו* וכתובים אש* ורב רבינא בין בפלוגתאתליא
 מינייהו. תורה רברי וילפינןקרושה

פראנעמעראנמען
 גאון בתואר לכנות שלא בדעתי שגמרתי ש"י הגאונים מהרבנים ובפרפ מהקוראיםאבקש
 השייך הכבוד התואר לחשוב אנכי מה כי יורידם ולא יעלם לא דכתיבתי ואף רבלשום
 גדולתם בחינת ידעתי לא אולי רק באתי בכבודם לפגוע שלא לרבים להודיע באתי רקלהם

 גאון בשם אכתוב הראשון על ורק רב בתואר רק לכולם אכתוב ולכן ובחכמהבתורה
 הן לברך באתי ועכשיו בפה הנרשמים הרבנים כל על הזה הכבוד התואר יעלהוממילא
 יפנו אשר ובכל השמים מן כולם דיתברכו הח'עש להבע"ב והן מטה החתומילהרבנים
 גם ידידיה תפארת מפרי לאור להוציא זכיתי כאשר מהש"י ואבקש דרכיהם בכליצליחו
 ובקרב שמחה ברוב הש"ם על ידידיה חוכטת מפרי לאור להוציא הש"י יזכני כן שניהלק

 אמן.הימים

 אילל.שיקאנא
 לחברה הגאב"ר הרב שהיה אלבום צבי ר' הגאוןהרב
 זצ"ל. וגמ'משנה
 גארטשקאוו. בפ' הפרעז' ע"י וגמ' משנה מה' הכ'בית

 המררש מבית הגאב'ור הרב עפשטיין עזריאל ר'הרב
 יעקב. ובניהגרול
 שלהם. הפרעז' ע"י יעקב ובני הנרול המררשבית
 יעקב. מקהלות הגאב"ר הרב שך שמואל ר'הרב
 אראנאווימש מר' השמש ע"י יעקב קהלת הכ'בית

 מאנשי הגאב"ר הרב כ"ץ קאפלאן ליב אריה ר'הרב
אועסא.
 שלהם. הגאב"ו הרב ע"י ארעסא אנשי הכ'בית

 כנסת מאנשי הגאב"ר הרב עפשטיין אפרים ר'הרב
ישראל.
 הרבני יוי ע5 ישראל כנסת מאנשי הכנסתבית
 קאהען. צבי אמואל ר בתורההמופלג

 מאנשי הגאב"ר הרב פישער יהורה משה ר'הרב
אוננארען



פראנעמעראנטעןאן
 אחים. אגורת ח'אונגארען

 הרב ע"י אחים אגודת חברה אונגארען אנשי הכ'בית
 שלהם.הגאב"ד
 בול- באשלאנד שלום מאנשי הרב זילבער שאול ר'הרב
 פאוה. בדוגלאם שלום ומאנשיווארד
 בדוגלאם שלום מאנשי הנאב"ד הרב גליק זעלינ ר'הרב
 רק.פא

 השמש ע"י בולווארד באשלאנד שלום אנשי הכ'בית
 פרידמאן. נחום ר' בתורה נדול המופלנשלהם
 השמש ע"י פארק דוגלאט שלום אנשי הכ'בית
 משערי הגאב"ד הרב קארדאן יצחק אברהם ד'הרב
 מעריב. אנשיתורה
 שלהם השמש ע"י מעויב אנשי תורה שערי הכ'בית
 לובאוויטש לא' הגאב"ד הרב זעווין מרדכי ר'הרב
 ראזענטאל. ומר. זעווין מר. ע"י לובאוויטש 5א'ביה"כ
 משערי הגאב"ד הרב רובענשטיין צבי חיים ר'הרב
 ראובן. בני תפלהתפלה
 נ"י. אליעזר ר' הרב ע"י ראובן בני תפלה שעריביה"כ
 ציון מתפארת הגאב"ד הרב גליק צבי שמואל ר'הרב

 מילער מר. פרעז' וויים ע"י ציון תפארתביה"כ
 קאוונא. לאנשי הגאב"ד הרב קאפלאן יצחק ר'הרב
 חייקעל. חיים ר' השמש ע"י קאוונע א'ביה"כ
 המ' בית הגאב"ר הרב מומקין ראובן אליעיר ר'הרב
 ע. אינד. מאיד ממויטהג'

 שלהם השמש ע"י מאיד ממויט הג'ביה'ש
 מילער צבי יעקב ר' ובקיאותו בחריפווזו המצויןהרב
 תורה מתלמוד הראשימורה
 שיקאגא סוימ לחנשי הגאב"ד הרב העדימאן צבי ד'הרב
 הנבאים. ע"י שיקאגא טויט מא'ביה"כ
 יצחק. מבני הנאב"ר הרב אסטרעכאן דוב יוסף ר'הרב
 אשערמאן אבא הפרע?' ע"י יצחק בניויה"כ
 ננטת הגאב"ד הרב מארגאלין זונדעל ברוך ו'הרב

 במייפעלוואודישראל
 הפרעי; ע"י מייפעלוואוד ישראל כנמתביה"כ
 ישראל נני הגאב'"ד הרב ראמיראווסקי שמואל ר'ההב

בענגעלוואוד
 צדק משערי הנאב"ד הרב רויוענסקי מיכאל ר'הרב

 א:טעל- חיימ ר' במצות העמקן ע"י צדם שעריביה'"נ
ראד.
 מעזרת הגאב"ד הרב ראזענבלום יצחק ר'מאירהרב

ישראל.
( נייטען. מר' ע"י ישראל עזרתביה"נ
 תייפ טאור הנ' מבית הרב בלומאוו אלכמנרר ר'הרב

 מומחה. למוהל.ומפורמם
 פרידמאן מר. הפרעז' ע"י חיים מאורביה"כ
 שאפירא זלמן שלמה ר' תורב בחקי העוסק הצורבהרב
 קראז. לאנשי ומ"מהרב

 מח' ונבאי הננמת מבית הפרעז' ע"י קראז א'ביה"כ
תהלים
 מאטעלע לאנשי הרב ראזענבלום יעקב שמואל ר'הרב
 האפמאן טר. ען'י מאטעלע אנשי הכ'בית
 רודפי מקאנג. "רב דאמקעל מר. במדעים והמשכילהרב
צדק.
 ישורון. מקהלות הרב בערענמאן מאיר ר'הרב

 והשמש רפה הרב ע"י ישורון קהלותביהכ"נ
 טיקטין. לאנשי הרב בלום אויזיג ר'הרב
 מ' ומגיד הרב רעמט שלמה ר' המפואר הררשןהרב

 ישראל. בני קאנג' מט. ממעדוניק מזרחלאנשי
 ראל- מ' הפרעז. ע"י מט. ממעדוויק ישראל בניקאננ'
ניק
 הרב גאלדשטיין צבי ר' גדול לדרשן משורמם וגםהרב
 יומף.לבני
 דפה הרב ע"י יוטף בניביה"נ
 הרב טאראשאוו שמעון ר' חורב בחקי המפולפלהרב

 יבנה. לאנשילקאנג.
ניהכ'נ
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 ש5הם השמש ע"י יאוונע א'ביהנ"נ
 ויאנאווע. שאווע5 5א' הרב היימאוויץהרב

 ש5הם. השמש ע"י ויאנאווע שאווע5 א'ביהכ"נ
 גא5יציע. מאנשי הנאב"ד הרב קרעמער אויזיג ר'הרב

 שלהם. השמש ע"י גא5יציע אנשיביהכ"נ
 ,שיעור המגי'ר גוטמאן גרשון ר' 5חו"ב המפו' הג'הרב
 ישרא5. בני וערת שבת שומרי 5ח'-גמרא
 הפרעז. ע"י ישרא5 בני ועדת שבת שומריח'
 ומחזיקי קדישא ח' הגאב"ד הרב דייווים שרגא ר'הרב
הדת.
 נראסמאן מנשה ר' הפרעז' ע"י הרת ומחזיקי קרישאה'
 וחבנא. נאראדימץ מאנשי הרב 5יחמ דוד ר'הרב
 א5יעזר ר' השמש ע"י וחאבנא נאראדימץביה"כ
 נויבערנער מיכ5 ר' הרב ע"י סמ. מי5ארד משנהחברה
 ש5הם.הרב
 5איממאן. דוד ר' מ"מהרב
 המורה דא5יצקי יעקב ר' הק' בתודונינו ג' ומופ5גהרב

 תורה. -בת5מודהדאשי
 הרבנים מבית הר"מ 5עווין מר. 5מפו5פ5 המפורמםהרב
דפה.
 יעקב14- אגורת לקאנג' הרב שעחמער ש5מה ר'הרב
 סמ.מע
 4811 ע' אש5אנד ס' דובינשטיין מענדל א5:צזר ר'הרב
 47סט. וויינמרויפ מר. הפרעז. ע"י ישדא5 קשרביה"כ
 גא5יציען 5אנשי הרב זיסע יקותיא5 ר'הרב
 בארקש בעיר ביוראפ רב שהיה 5יפשיץ משה ר'הרב
 הידשאוויץ מר. הפרעז' ע"י יעקב אגודתקאנג'
 בבראדוויי. מקאנג' 5עסאן מר. המשכי5הרב
 5הקאננ רב והוא אינר. מגערע היימאן המשכי5הרב
דשם.
 חאנעם מר. אמת ע"ד ומשכיל בתורה ג' המופ5גהרב
 .נ"י

 מיקמין לאנשי הרב בלום אויזינ ר'הרב

 מיקמיןאנשי
 5ואים. מר. אריה דוב ר' ע"י חרשאור
 וגמ' ממשנה פרעזירענמ ידי ע5 ווא5ין זימאמיראנשי
 הערצווא5 אהרןר'

 בערקסאן מר. הפרעז. ע"י ווי5נע אנשי הגר"אאנשי
 קווזאן מר. במצות העוסק הפרעז' ע"י ישרא5בית
 פינקעל- אבא ר' במצות העוסק הגבאי ע"י אהרןבית

שטיין.
 סמ. יוניען השמש ע"י ספרר אנשי חו5יםבקור
 וקאר5ין מקאברין חסיריפקאנג'
 יעקב ר' המפו' הנביר ע"י פינסק אנשי קודשמקרא

שערמאן
 השטש 'ירי ע5 ישרא5עמרת
 השמש ידי ע5 צרקפועלי
 פישמאן הפרעזירענמ,מר. ידי ע5 צרקצמח
 הפרעזידענמ. ירי ע5 סמ. דיוויזע! שבתשומרי
 הגבאי. ידי ע5 רומעניען א' שמיםשערי
 אייבע5 מאקם מר. רבנןהרחים
 אינזע5 מר. רבנן 5רחים המפו'הגביר
 אי5פערין, מר. המפו'הש"ץ
 יוסף חיים ר' מובים ומעשים במצות העסקןהרבני

אקסעלראור.
 שו"ב אייזענשמיין יהורה יחזקא5 ר' המפו'השו"ב
 קא. מווי5סאןראשי
 אייזבערג חנה מ. ורעיתו צביר'

 אסמרינסקע מר. בומשערכשר
 מזא5עמ איטקין יוסף יצחק ר' המפו'השוחמ
 איג5עוויטץ מר. במצות העסקן המפו'הגביר
 מייפע5 1431 אי5פערין מר. רבנן 5רחים המפו'הגביר
 סמ.וואוד
 אויזבערג ישעיהו ר' באמת א' וירא רבנןהרחים
 אי5פעדין יוסף משה ר' רבנן 5רחים המפו'הגביר

 2418 ע'וועסמערען
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 ארקין ליב יהורהר'
 דפה שו"ב ביקאווםקי מעניעלר'

 רבנן לרהים המפורממיםהגבייים
 בר"אבערקםאן
 ברא"רע. יהודה יאובן יי מפף ושוחט המפו,הש'4ז
 פערכאשן צבי אברהםר'

 פעם יוסף י' מפורסם קורא ובעל המפוימםהשוהט
 פראורעיר.

 ברא. בלענדער המפו'הנבייים
 פראמסאן מר. בתורה נדולמופלג
 פארענסטיין, הערי יבנן לרהים תמפורסםהנביר
 %80 האלסעד סטאי יעפ' באחמר.

 סט' 12 פלומענטאל מר. המפויסםהנביר
 בראידע יהזקאל י' המפו'השץ

 בערכטשן יצחק ליפ ר' מקארקלאן ארצינויליי
 בלומענפעלד יוי ר' במצותהעסקן
 פראוועימאן מר. בתורת נרו5המופלג
 בארנעט מר. במצותהעסקן
 ציין תפארת מא בא5טער אלהנן י' בתויה נ'המופלנ
 בין מר. ציון תפאיתהפרעז.
 פרינקמאןמר.

 רונלאם ישראל בני מעית פרעז. פראייע מר.המשכיל
פארק.
 . מאיינגעלוואוד. בערגערמר.

 עמי.פן
 באלאטין. מר. במצותהעםקן
 מייפעלוואור ישראל מכנסת פרעז. פערקאוויץמר.
 פיאווערמאן מר. המפו'הגביר
 מר. פיעז. גראסמאן מנשה ר' במצות ועסקןהטשכי5
 מהזיקיקרישה
 קא רעיעלהיים ממצה גאריאן מענדעל ר: הטפו'הגביר
 נראסמאן אהרן ר' בתויההמופ5נ
 בוטשער כשר גאלימאן צבי היים י' במצותהעסקן

 גראץ מר.אונטערטייקער
 בוטשער כשר נרינפערג ישרא5ר'
 מפורסם שוהמ ג15םטאוו ישרא5ר'
 מפורמם שו"ב נרינפערג משהר'

 שו"נ גרין א5יהו אהרן ר' בתויה ג' ומופלגהשו"ב
יפה.
 גינצפוינ. מר. הקוייער מ"עהמ"5
 גאליפערג. אשרי'
 ב' איניפ' יעקב מקה5ות פרעז. גא5דפערגמר.

 ניינוואלי. יוסף י' ביראההמפולג
 . ע' שיקאנא גולהא גרשון יהורהר'
 גא5רפערג. ראובןר'

 יעקב מקהלות הש'"1 גרינגערנ מר' הטפו'הש'ע
 חדווייזער משה המצויןה'
 גאליבערג. אליעזרי'

אילל. מראקפע5י שו"ב נאליוואסער אלחנן ר' טומחההשו"ב
 מר. המפו' הנביר ע'" טראמפעל בעקער נא5יבערנמר.

גודכהשן.
 . נאלדשטיין מר. ת"ת קארם ממעריאןהפרעז'

 גאלימאן. אליהר'
 נאליפערג מר. אםאסיאיישאן מבוצערהפרעז'

 סטאר. בוצער כשר דאלניק ציון בןר' מענגעלוואוי השוהם גענדין שטאיד'
 דייווים. מר. המפורסםדגביר

 דיק מר4 קא. יעראוועםטערין
 דוקארם מר. בתורה ג'המופלג
 .דארפמאן מאיר יצהק ר'השוהם
 דישונא. מר, בוצערכשר

 פעקטארי. מצהדזייקאבסאן
 דזיקלער מנהם ר' מופחהשו"ב

 גבריא5 אברהם ר' מקארק5אן ארצינו וי5ייהמשכיל
יריי.

פרא~מעראנטען

 דירו
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 סמ. מעקסוויל ליב רודר'
 פאמאמיק בוצער כשר דאלניקמר.
 מפורסם. שוחט ראימם משהר'
 רורךשלאנמר.
 מתפארת גאלדשטיין מר. של חתנו האלשמיין צביר'
 אברהם ר' בת רהל אמו נשמת לזכר עצמו חתםציון
 קריצער מצבה הערצפעלד בער אברהםר'

 גראסעריהערשקאוו*ץ
 הערמאן העדש צביר'

 הורוויע בי. המפורסםהגביר
 ישראל. טעורת פרעז. הענעךסר

 בוצער כשר צערנאק עם שוחמהאימעמאן
 הארממאן מ.חונמערמייקער

 הארעסמאן יהאחים המפורסמיםהגבירים
 וויינשמיין טר. המפורסםהשוחמ

 ניערמאן וויינשמייןאונמערמייקערם
 אונמעדמייקערם וויינשמייןהאחים
 וואגנער נמע ר' מומחההשל"ב
 ווינשבערנ 3תן ר'המשכיל

 מקארקלאן וואלף מרדכיד'
 וויינער בערר'

 קא. טצה ווימענבערג המפורסמים הגביריםהאחים
 שוחמ. וועטצלער אברהם ד' בתורההמופלג

 ווימקאו~מקי. פלמיאלר'
 וואין. צביר'

 זים. שלמה ר' ביראההמופלג
 י"נ טוכר זעווין מענדעל ר' רבנן לרחים וומפו'הגביר
 לפסח.כשרים
 בוצער: כשר זאקסל.
 סמ. 18 בעקקער זאלצמאןמר.

 צייגער ליב משה הרב אנזעלעם מלאםדירעקמאר
 פארק. בדומאם אורחים הכנסת המנהל חריף קלמןר'

 טייטעלבוים חיים טאיר ר' רבנן לרחים המפורסםהגביר
 ציון מתפארת מאלסאמש זאב ר' המפורסםהש'וץ
 הנ'5 דביה"נ שמש מורעצקי אליעזר ר' בתורההמופלנ

 שיקאנא מסוימ מאסעמקין משה אברהםר'
 סמ. לינקאלן שאלון מערמאן משהר'
 בומשער. כשר מעגענבוים ליבר'
 . 'לפסח כשר י"נ מוכר בע5 טיינואןמר.
 קא סאסערזש כשר לסיני משגיח טורמאן נרשון ר'הרב
 טאווער משה ר' המפו'הגביר
 ציון בתפארת מהעוסקים מרעפיטיקעןמר.
 ציון בתפארת מאמבאק אהרןר'

 טאיב יוסף ר' המפו'השוחמ
 יאנעווער שטואל ר' מפורסםהשוחמ

 מפורסם, שוחמ יאפע היללר'
 יאפע. משת ?למן ר' בתורההמופלג

 אביו נשמת עבור הספר על עצמו התם יודקין משהר'
 ו"5. טדקין הייםר'
 דפה. שוחמ יאנעווער ישראלר'

 כהן. יוסף ר' המפורסםהגניר
 ישראל טעזרת עפץ כהן אהרן ר' המפורסםהש'"1
 יעקב. מקהלות כ"ץ מר. המפורסםהמורה
 כהן. 5. מר. במצותעסקן
 כ'ק1* מתתיהואפרים

 שיקאגא. מסוימ כ'"1 משה אליהור'
 לעווענזאהן. מר. ע"י סמארכשר

 רבנן. לרתימי המפורסמיםהגבירים
 לעווימאן.מר,

 לערפעלד ישראל ר' במצותהעסקן
 רפה. שוחט ליבער זאב ניסן ר'השו"ב

 אונטער* מהארמטאן שמש לעססער מרדכי ישראלר'
טייקער.
 5י"זעראוויטץ. ציון בן ר' תורה מת5מודהפרעז'

 ליבערמאן, עזריאלר'
חגביר
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 ווילנא. לאדאנאוו מר. המפו'הגביר
 קא.שאמעם
 . ליפשיץ יעקב ר' מומהה ושוהטהדרשן
 לעווין. שלמה ר' לי"א המפו'הגביר
 ע מילוואקע לענרא הייםר'
 מאיינגעלוואוד. אריה דוב ר' לואיםמר.
 לינדענבערג נוקום אברהםר'

 ליחט. ליב יומף ר' בתורההמופלג
 בומשער. כשר לעווין ברוך משהר'
 מומחה. מוהל ליפשיץ מענדעל ר' המגירהרב
 - לימנער יהזקאל ר' המפו'הגביר
 ליהמערמאן מר. המפו'הגביר
 לאמקין מר. יי"א בומשערכשר

 מכהשר. כשר המנהל לעווענמאן מר.המשכיל
 סמ. לינקאלען בומשער - כשרלעווענמקי
 כשר. בומשערלעווענסאן

 לעשנערמר.
 ציון מתסארת פרש. עקם מאראק סר. במצותהעמקן
 מומהה ומותל, שוהמ מילער מר. בתורה גדולהמופלג
 מט. דיוויזען מארגאליעם מר. המפו'הגביר
 מיימעם. מד. תדפום ביתמנהל
 מארזשעוומקי. דודר'
 מקוריער. רע"ד מ5מדדר.
 סאדזעוומקי. דוב יששכרר'

 עללער. מריס באמונה ציבוד בצרכיהעומק
 מאדיס. מים ההשובההאשה
 אילענד. במטאן מאיער מר. המפורמםהגביד
 שיקאנא.ממוימ ז טילעד משהר'
 פרסי איש מישאל יעקבר'
 מקאדקלאן מילעד ידוהםד'
 טקאדקלאן מילער מרדכיר'
 אילל. טראקפאדר רארא מידעל יצהקד'
 ציון מ'ו~נאית פרע41 1ויי~ע עלש. ט~ער:טר.

 ממ. דיוויזען בומשער כשר מאמקאווימץ יעקבר'
 קא, מארמור ראשי שו"ב מילערמר.

 ישראל. בנמת מאנשי מאנאווימץ מר. המפורמםהשץ
 משה ר' בתורה 5מופלג המפורמםהשו"ב

 מארקאוויץ יעקבר'
 דפה מהמהה שו"ב נאווינא צבי הייםר'

 טמען. טד. אמת דבר ע5 למשכיל המפורמםהשץ
 נאמאמ טמף שמואל ר' רבנן לרהים המפורמםהגביר
 ממ. קלאיקזאן

 ניערמאןהאהים
 ניופערגעד מר. המפו'הגביר
 ניימענבערג ישעיה ר' המפו'הגביר
 האל- בוך מאימאן. מר. העשיל יהושע ר' רבנןהרחים
 קא. מצה ממאנישעווימזמער
 טיגעל. צבי ר' בתורה המופלגהרבני
 קארפ. ממעריאן תורה תלמודמנהל

 מאהומפאלער מ"א מיגעל מר. בתורההמופלג
 מט. ממיילער מאימען מר. המפו'הגביר
 מקרעמינגען מופר משה ר' ארצינויליד
 טמ. סמיימ 2980 מאידער מר. המפו'הגביר
 מאיער. מר. עם מאלאדניקאוו משהר'
 מקרעטינגאן מופר יצהק וקיים ר' ארצינויליר
 ממאלנא. דובער שמואלר'
 מילווערשטאן אהרן מפואר והמשכיל הרר.הרב
 מופר. אבדהם ר' מקרעמינגען ארציםיליד
 דפה. שו"ב מאפאזיק יעקביצהק
 צדק. מרודפי ע~מש עליאש אברהםר'

 עלען. מרדכי ר' המפו'השוהמ
 עפשמיין שלמתר'
 עמקיןטר.

 סט. מסטיימ פינקעלשמיין מר. שלנוהמהותן
 מריינק. אברחםד,
 ~י"שערטר,

המשכיל
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 סמ. מריוייזיען פינק מר. אמת ע"רהמשכיל
 עבר אברהם ר' בתורהחמופלג
 פעלר.מר.
 פרענקיל. מר.ירידי
 לרערעיהיימ שותף פערעלשמיין משה ד' רבנןהרחים
 קא.מצה

 פרירמאן. כאפיל ר' המפורסםהשו"ב
 פאינשטיין מר. בתורה גדולהמופלג
 פאדאלסקע. מר. המפו'רגביר
 י"ג מוכר פאלעם אלמערר'
 פירער. דוב משהר'

 האלמער שלמה והמשכיל ציפור בצרכיהעוסק
 פיליפזאהן. מר. המפורסםהגביר
 פונק. כמטה ר' מפורסם והשו"ב בתודההמופלג
 פרי"דין מר. רבנןרחים
 בנ"י טערת פערים מתתיהו ההשובה'
 בנ"י מעדת פישפיין דוב נחוםר'

 פריד~אן סגל שמואל ר'ה'ט~חמ
 ליבלינג. מר. ע"י פרעססעמ"ע
 פערעס מתתיהו ה ע'י בנ"יעדת

 פאיזער. מר.האונמערמייקער
 פליישערמר.

 ציפארסקעהשוחמ
 ציווין* אברהם ר' בומשערהכשר
 ציווין ליב זלמן ר' המפורסםהשוחמ

 לקידוש למכור גפן יין מחזיק צימבראוו משהר'
 ציימלין צבי ר'השוחמ

 צאלדען צבי משה ר'השוחמ
 צוויק ראובןר.
 על בנארד גראסערי מחזיק קאץ מר. במצותהעסקן מאזוי סא' שמש צוקערמאן בנימיןר'

 קאלב ו' רבנן לרחים המפורסםהגביר
 קרעמער מר. לכשר-וומשערהמפו'

 ישראל כנסת מא' שמש קאהען מר. בתורההמופלג
 בית המהויק בעל קאפלאן אליעזר ר' המפו'הגביר
המרחץ

 אהרן חייםר'
 מאיר שמואל בנו נשמת לזבר ח"ע קארעל מר.ירידי
 קאהען זעלינ אברהם ר' המפורסם תשובהבעל
 קריץ מר. המפורסםהשץ
 קופער כרפל ר' בומשערהכשר
 קאמלאן. מר. מאמעלע מאנשיהפרעז'

 יחזקא5 ר' אביו נשמת לזכר הספר על ח"ע קצב יעקבר'
 ואחיו. אברהםב"ר
 הנ"ל. הספד על ח"ע יחזקאל ב"ר יואלר'

 בר"א קאהען המפו'הגבירים
 קאהען ל' רבנן לרחים המפורסםהנביר
 קעססעלסאן חיים ר' וי"א רבנןהרחים
 קופלעם. מר. אורחים מהכנסתהמרעז.
 קאיפמאן מר. לפסח הכשרים מצות לאופההמפין
 קאהען.ווילע

 קאזלאווסקי. מר. כשרפומשער
 קריין רופער ר' א' לירא ומפו' רבנןהרחים

 י .קאהען אברהמר'

 קא58אן צי'ן בן מפו'הש,חמ
 קאהען ם. ל.סי.
 ראפעפארמ'-יב

 ראיזבערג. מר. במצותהעסקן
 ראזען ן שטע: ד' אמת ע"ד והטשכי! מומחהרשו"ב
 רופענשמיין אברהם ר' הספר בבית המצויןהמורה
 בסעדע ישראל מבני פרעז' ראלגיק מר. במצותהעסקן
 סמ.וויק
 ראי. מד. המפו'הגביר

 רובין* 3מטהר'.
 ראזענפעלר. אמת רבר על והמשכיל הרר.הרב
 ראזענשמיין נחמןר'

הנביר
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 בקריממאל רא,ענבלום מר צרקה לבעל המפורמםהגביר
 2115ממ.

 ריגער חיים ר'המשכיל
 בניו עם ראזענבערג יחמיאל ר' המפורמםהגביר
 ראזענפעלר חיים ר' לפמח כשר י"גהמיכר
 שאפירא. שבתי אברהם ר' בשרינושאור
 ישראל כנמת מאנשי פרעז' שאלק מר. המפודמםהגביד

 שולץ האמפימאל מרענווערהרירעקמאר
 שיף רבנן לרחים המפו'הגביר
 כמ מייט 27 שאלון שמימ דוד ירוחםד'

 שולמאן. מאקם מר. המפורמם דיןהעורך
 שולמאן .איעף ר'השופט
 שעחמעא חנוך ר' המפו'השוהמ

 ע'1848 ווינצעממער נ. שאחעמ אברהם ר' בשרינישאר
 שערמאן יעקב ר' במצותהעמקן

 אינר. 26 שאלון שמיט אריה רורר'
 שאקאנאווסקי. אהרן ר' המפו'הגביר
 שיינפעלד נמע ר' המפורמםםופר
 שערמאן זלמן שנאורר'

 שומאן טר. מומחה ומוהל המפורממהשוחמ
 שלייפער ישראל ר' ושוחמ מפורמםהשץ

 לוקנין מא' פרעז' שמיועלמר.
 שאפירא. אליעזרר'-

 שלוצסער מר. בתורה נ' המופלגהשוחמ
 שלעזינגער זלמן ר' המפו'הפרינמער
 . שאר מר. המפו'השוחט

 שאפירא פנחםר'
 ממ. פאליער שעחמער אריהר'
 :שטת לזכר להמפר עצמו חתם שאפירא אריה נימןר'
 אריה. ר' בת גימל אמתר מרת.אמו
 שערמאן גרליהור'
 זאב ר' אביו נשמת לזכר שאפראן זאב ב"ר ישעיהור'

שאפראן.
 גראמערי. מחזיק שאפיראמר.
 מיכל יחיאל ב"ר אבא אברהםר'

 רחל חיה מרת. היקרה זוגתו עם שערישעוומקיהכהן
 הלז. הם' על ח"ע הלוי ישראל ר'בת

 . שמיינבערג מר. אמיתי וציוני מפוארהמשכיל
 שיקאגא ממוימ שיגין זאב משה ר' מפורמםהשוחמ
 שלעז. יחיאל ה' וי"א הטשכילש"ב
 שראיבער. חייםר'

 יפות פנים במבר אותם וקבלו הקודמים ספרי את להם ששלחתיואלה
 עולם. לזכרון לברכה יעמדוולכן

 קאפ. מצה מאנישעווימץ רבנן לרחימי המפורממים הגביריםהאחים
 מים פאינמ מפרייערם הירשבערנ יריריה יעקב ר' המפורמם הגביר בשרישאר
 מבאלמימאריע שאי אבאי ר' המפורמם הגביר בשרישאר
 ש"י בניו עם ראזענשמיין מאימאן מהו' רבנן ומוקיר 'לרחים המפורמםהגביר

 אינד.ממישוואקע
הרב



ח2מראנעמעראנמען
 לעיר הרב קלעוואנסקי זלמן שלמה ר' בישראל לתפאית עריו הגאוןהרב

 סא.לועכיויל,
 מעיארק נרינבערנ לואי מהו' מרבנן ורחיל לרחים המפורסםהגביר
 סקלי511אגר בוצער האלסייל כשר רייווים מר. מהו' בשרישאר
 מברוקלין בלומבערג רובער ר' בתורה נ' המופלנ הרב בשרינושאר
 מפאטערסאן סורנאמער י. מר. ומשכיל למופלג המפורסם הראקטו~י הרבש"ב

 מרת היקרה רעיתו עם סרירמאן יעקב ר' מהו' וביראה בתורה המופלגהרבני
 אינד. בענר מסויט שתיח'רחל
 אינר. סעווענזוויל קריסטאל דור ר' המפורסם הגביך בשרינושאר
 קאל. סדענווער שאחעט אליהו ר' בתורה ג' המופלנ הרבש'וב

 סיטי. מקאנזאם א0אצקע מר' מאזירירי
 גאלרפערנ. רר. המכונה אליקום ר' וראקטער הגאוןהרב

 מנויארק. וויטקינר נטע נתן ר' רבנן ורחים ויראה בתורההמופלג

ש


