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 למנחםציון
 והיראה התורה אוצר המפורסם, הגאון הרבמאת

 הי"ד זצ"ל, קירשבוים מנריל כונחםמדה"ר

 בראשונה שנדפס נפי משיב" "מנחמ שו"ת מספרו שניחלק
 תרצ"ח. בשנת סיום ובלי שערבלי

 בשנת בראשונה נדפסו הנשרפים, באפר להתנהג איךתקנות
 בקראקא.תרצ"ט

 בימי חיבר שהמחבר יהושע-שופפים לספר וביאוריםהערות
 כת"י(. )מתוךנעוריו

 ומכתב-יר. שונים מספרים מלוקטות המחבר ואל מןתשובות
 תרע"ג, בשנת בקראקא, לאור שיצא תורני, כתב-עת"המפלפל",

 כאן ונדפסו גליונות, שני רק הופיעו המחבר, של חידושיובו
מחדש.
 ומהותן תוכן על אור המפיצים ומבואות, המחבר הרבתולדות

 כאן. הנדפסות ההוספותשל

 על-ידי ומסודריםערוכים
 רובינשטיין יהודההרב

 החרדית היהדדת בעידת לחקר המכדןהדצאת
 תשכ"הניו-יורק,
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 הספרבשער

 עולם לאור להוציא עזרני אשר ד' את אברך המפר, הופעתעם
 מנדיל מנחם רבי הגאון של מפרו את הכולל למנחם", "ציון הספראת

 המפורטות ההוספות עם ב' חלק משיב" "מנחם שו"ת הי"ד,קירשבוים
 שחיברו יהושע-שופטים, על פירוש כת"י, גנוזה וחמדה הספר,בשער
 מיובל למעלה בידי ונשתמר שנה, עשרה שבע בן בהיותו נעוריובימי
שנים.

 ע"י ישראל רבבות עם יחד שנותיו, במיטב נמפה קירשבויםהרב
 ציון הזה הספר נא יהי קברו. על מצבה להקמת זכה ולא ים"ש,הנאצים
 עיון על-ידי המדעים, וכליל התורה גאון ביקר, האדם לנשמתומצבה
 מאמר יקויים קירשבוים, מנדיל מנחם מוה"ר האשכולות אישבדברי
 )ירושלמי זכרונם הן הן דבריהם לצדיקים, נפשות עושין איןחז"ל,
 ב'(. פרשה ב"ר ה"ה, פ"בשקלים

 המכון למנהלי העמוקה תודתי את להביע ההזדמנות לידי באהוכאן
 למען כספם את הזילו אשר בניו-יורק, החרדית היהדות בעיותלחקר
 דמימב. מילי בכל הברכות ממעון יתברכו עולם, לאור הנדון הספרהוצאת

 והמלומד, החוקר מרבבה, הדגול איש לידידי קובע אני מיוחדתברכה
 עלי העדיף אשר שליט"א, לעווין יצחק ד"ר הרב דחכימי,טוביינא
 להתעניינותו הודות ורק זה, ספר להדפסת ודאג וברוח, בחומרטובותיו

 את להנציח כדי המדובר, הספר הוצאת אופשרה המרובהוהשתדלותו
 מעם. המורם המחברשם

 ובמהרה השפוך, ישראל דם ונקמת נקמתו את ינקום שה' רצוןויהי
 ! אמן וירושלם ציון על אור יראהבימינו

 רובינש~ייןיהורה





 קירשבוים מענרל מנהם ר'הרב
 *( דמייןפרנקפורט

 ו י ר י ענ
 רכולא "כרכא והערצה חיבה בלשון אבותינו בפי שנקראהבקראקא,

 אייר בי' נולר וגרוליה, בגאוניה מפורממת הקרומה קהילתה מהיותביה"
 מנריל. מנחם שמו ונקרא קירשבוים שמואל ר' החמיר להרב בןתרנ"ה
 רק"ק ראב"ר קירשבוים, מאיר ישראל הרב של אחיו בן שמואל,ר'
 העיר. מנכברי ואחר גרול ולמרן מוחר היהרז'יקוב,

 ונכברי גרולי במעמר אבינו אברהם של בבריתו הוכנם מנרילמנחם
- בעומר בל"גהעיר,  הרמ"א, של וגם יוחאי בר שמעון רבי של ההלולא יום 
 המתלקותו. יום את במיוחר חוגגים היו שבה קראקא, שלרבה

 בעומר, בל"ג לברית בנו את להכנים שזכה על מאור גאה היה שמואלר'
 תק11ת1. נתקיימה ואמנם נוצר, לגרולות זה בנו כי ואות, מימן בכךוראה
 לעתיר. גרולתו בו היתה ניכרת בפקחותו. ואף במרצו התבלמ בילרותוכבר
 יוצא זכרון בעל ענין. לכל לחרור ומעמיק תפימה מהיר היה, גרול כשרוןבעל
 מקצועות לכל לבו היה מפנה לימוריו. על ושוקר מתמיר זה ועם הכלל,מן

 וימוריות. מקיפות יריעות בהם לו ורוכשהתורה,
 היה מררכי ר' בוימן. מררכי ר' הרב אצל קיבל חינוכו ראשיתאת
 והמצויינים. הנפלאים והוראתו המברתו לררכי יצאו מונימין מופלא, חכםתלמיר

 הן מפורסם שהיה רמביצר, אליהו פנחם ר' אצל ללמור עברכשגרל,
 פנחס ר' הרב היה ימיו במוף בקראקא. ריין ושימש בצרקותו והןביריעותיו
 הנער את מלמר היה ביום שעות כמה במשך האב"ר. מקום ממלאאליהו

 התורה. במעלות מעלה-מעלה עלהשבהררכתו
 אליהו פנחם ר' בתולרות קירשבוים מנריל מנחם ר' שכתב הרבריםוהרי
 : פנחם" "גבעת לספר שצירףרמביצר,

 ה' בליל בשבוע, שבוע ומרי במימה ישן לא שנה משלושים"יותר
 בבוקר, אליו כשבאתי רבות פעמים לעיניו. תנומה נתן לא מנוחה,ובמוצאי

 ממשכבו קם וכבר רקות 5 יצאו לא משנתו. שיקום ער שאמתין לי אומרהיה
 השיעור קבענו תורה. לימרני ומיר ותיכף וק"ש, התורה ברכת והגירורחץ
 מכיון : חשבון עשה שעות שלוש זמן עבר וכאשר שלימות. שעות ג'ללמור

- מקטרתו את עישן כך ואחר שאלה עם אשה באה הלימורשבאמצע  הרי 
 ורבע לג' משנתו השלים עכ"ז רקות, 15 היה תורה בימול של הכלהמך
 ." . .שעה

 העבורה ועל התורה על שישבו החמד, מבחורי לאחר היה מנריל מנחםר'
 בכל החיה לרוח הכשרוני העלם נעשה מהר חיש צנז. חמירי המררשבבית

 שהרחיבו תורניים וריונים ופלפולים הלכתיות הרצאות מירר הואהחבורה.
 ררשו- הררוש. במערכת יריעותיו את להרחיב רחיפה לו ונתנו האפקיםאת

 23-10. עטור חטישי, כרר אזגרה", "אלה בספר מקורם נרפט הוה הטאטר*1



 למנחםציוןוי
 לתהילה יצא ושמו ובמחשבה, בתורה עמוקים רעיונות גרושות היותיו

 העיר. בכלולתפארת
 חיים אברהם ר' הרב אל היה נומע היה. חמיר איש שמואל, ר'אביו,
 טייטלבוים יואל ר' האדמו"ר4 של חותנו מפלאנטש, הארמו"ר זצ"ל,הורוויץ
 מפור- היה מפלאנטש האדמו"ר בברוקלין(. כעת )המתגורר מסאטמורשליט"א

 של המררש בבתי הלומרים לשיחות נושא היו ושפלפוליו בתורה כגאוןמם
 מזאבנא, אונגר רור שלום ר' להארמו"ר נומע אביו היה לפעמיםגאליציה.
 הביח מחריפי תלמורי לגאון ירוע שהיה שלום"", "יד שו"ת מפרמחבר
 שימפוג כרי עמו, בנו את לוקח שמואל ר' היה בנסיעותיו בגאליציה.אשר

 ואמנם העבורה. דרכי את וילמוד שמים יראת של אווירה האדמו"ריםבחצרות
 ברוך העלם של הרוחני דיוקנו ורמות אופיו עיצוב על הרבה אלההשפיעו

הכשרונות.
 רורו, גרולי עם מתכתב חוצה, מעינותיו להפיץ והתחיל צעיר עלםבעודו

 שהיו הרבניים הקובצים בכל תורה חידושי ומפרמם למפריהם הערותמחבר
 שיצא "המאמף", הרבני בקובץ תרע"א בשנת פירמם כך ההוא. בזמןמופיעים
 פירמם בתרע"ב-ע"ג ז"ל. קואינקה אברהם ציון בן הרב בעריכת בירושליםלאור
 אב"ד שהיה שור, אייזיק יצחק הרב )של הרא"ש לשו"ת הערות קובץבאותו

 אב"ד הוריויץ, איש הלוי יעקב הרב )מאת הריב"ם ולשו"תבוקארשט(
דילאטין(.
 בזבירטשא אז שיצא "הפררם" בכתב-העת גם מחירושיו פירמםהוא
 ביר- אלטר הרב שהוציא חכמים" ב"אמיפת ; פרדם אהרן שמואל הרבבעריכת
 חיים הרב ע"י דעווא בעיר לאור שיצא החיים" ב,,אוצר ; בבויאןברייער
 הרב בעריכת במאטמור לאור שיצא לחכמים" ועד ב"בית ; עהרנרייךיהודה
 שווארץ זעליג פנחם ר' ע"י לאור שיצא תורה" ב,)אור ; פולאק שמעוןיומף

מקליין-ווארדיין.
 "דבר הספר )מחבר ראק מאיר ר' הרב קראקא בעיר יסדו תרע"גבשנת

 בשם רבני כתב-עת ממויגל, הארמו"ר של בנו הוכמן, יאורה והרבמאיר(
 ללימוד ומצוותיה, הקדושה תורתנו בעניני ותשובות שאלות ),,קובץ"המפלפל"
 יקר- כיום הוא "המפלפל" ישראל"(. רבני וגאוני חכמי במיוע למעשהולהלכה
 אלא לפליטה ממנו נותרו לא ובודאי מפרים, לרושמי ידוע ולאהמציאות
 יומף כהרב מפורממים, רבנים ההוא בכתב-העת השתתפו בודדים.טפסים

 מהרי"ט", "לקט מחבר מלורז, רוזנברג יעקב אברהם הרב ממירוצק,לווינשטיין
 פירדלינג הירש צבי והרב שונים, מפרים מחבר מדוקלא, זנגר שלמההרב

 אך חידושים, בו פירמם הצעיר קירשבוים מנדיל מנחם ר' ועוד.מזאמושץ'
 ללא- מותו, עקב ב' חוברת עם נפסקה הופעתו ימים. האריך לאכתב-העת

 שהיה קירשבוים, מנדיל מנחם ר' הוכמן. יאורה הרב מעורכיו אחד שלעת,
 רב. עם במעמד ה0פידו שנה, שבע-עשרה כבן רקאז

 גלתה הרומי, הצבא לגאליציה כשפלש הראשונה, העולם מלחמתבימי
 כתום רק לעיר וחזרה מערבה, גאליציה נולת עם קירשבוים, כהשפחתגם

המלתמה.
 המפורסם הנגיד של בתו את לאשה מנריל מנחם ר' נשא תרע"מבשנת

 רוקח" "שמן בעל הגאון מצאצאי היה משה ר' מוויליטשקא. ליכט משהר'



אד למנחמציון

 מנדיל מנחם ר' היה זה באופן הצעיר. הזוג של מחסור1 כל עצמו עלונטל
 והעבורה. התורה על בשלווה לשבתיכול

 ו ת ו נ ב ר ומות קמ
 מנריל מנחם ר' לקראקא. הסמוכה סקאלה בעיירה היתה הראשונהרבנותו

 נעים-הליכות, ואיש ובעל-צורה בעל-קומה גם אלא בתורה גרול רק לאשהיה
 מאוד מסור היה מנריל מנחם ר' ואמנם, העיירה. תושבי על מאורהתחבב
 קהילתו. את בנאמנות ושימשלתפקירו
 במכתב שכתב הרברים יעירו חובותיו למילוי שלו האחריות רגש גורלעל

 וחיבורים הגר" מארץ הגרולים "שם בעל שווארץ, הכהן זליג פנחםלר'
 החרש הגרולים "שם שווארץ של בספרו נדפם תרפ"ז[ ]משנת )המכתבאחרים
 : 45( עמור תרצ"ה, קליינווארריין, הגר",מארץ

 את למרתי רב, להיות שנתקבלתי קודם כי בזה, עצמי את מייחם"אני
 אני אשר ער שחיטה של בסכין הרקה מן רקה מפגימה היטב לברוקעצמי
 הניקור מלאכת הקצב אצל למרתי מעמר באותו וגם עופות שוחט הייתיבעצמי
 האלה". הדברים כל ואב"ר לרב נחוצים הם כמה רואה אניוהיום

 בפראנקפורט הכללית בקהילה דיין לשמש כבור אחר נקרא תרפ"זבשנת
ד'מיין.

 של מיסור1 החררית הקהילה קהילות. שתי קיימות היובפראנקפורמ
 הריפורמה אנשי מאוגדים היו שבה הכללית, והקהילה הירש, רפאל שמשוןהרב
 ממזרח-איר51ה. לעיר שבאו מאלה הרוב על חררים,וגם

 נמנעו הקהילה וראשי ביותר, תקינים היו לא הקהילות שתי ביןהיחסים
 היה הכללית הקהילה של רבה הכללית. הקהילה של כלי-הקורש עם מנעמכל
 להגביר כרי בוקובינה. ברארויץ, רב מקורם ששימש הופמן, יעקב ד"רהרב

 בכלל, הסביבה ובכל בעיר החררים בחוגים הכללית הקהילה רבנותהשפעת
 מפורסם, תלמיר-חכם לדיין-ראשי למנות קהילתו להנהגת הופמן הרבהציע
 מנדיל מנחם הרב על המליץ והוא הרבני, בעולם מונימין לו יצאושכבר

 כאחר לפניו יצא שמו אך שנה, ושתים שלושים בן רק אז שהיהקירשבוים,
הגרולים.
 בלשון ששלט - מנריל מנחם ר' נתחבב מיין ע"נ בפראנקפורטגם
- עליון בחסר נואם והיההמדינה  השאלות כל הערה. אנשי כל על מהר חיש 
 הוכרעו לבית-הדין, שהובאו ממונות ריני וגם והיתר, איסור אישות,בענייני
 פנו אחרים ממקומות גם המקומית. בישיבה מרצה היה לזה נוסףעל-ירו.
 עליית אחרי בשאלות אליו הפונים רבו ביחור דעתו. ת11ת לשמוע בשאלותאליו

 בעיות נוצרו הרשעים של ורדיפותיהם גזירותיהם בעקבות לשלטון.הנאצים
 הרין. את ולפסוק רעתו את עליהן לתת נתבע והוא חרשות,הלכתיות

 על- נתבקש הזרמנות באותה בפולין. הוריו את לבקר נסע תרצ"דבשנת
 בנירון 18לין, גאוני עם ברברים לבוא ברלין אב"ר פריימן יעקב הרבירי

 אפשרות את אתם ולברר השחימה, על הגרמניים השלמונות שהוציאוהאיסור
 )בשו"ת בותב הוא חשמלי. זרם על-ירי בעלי-החיים הימום אחריהשחיטה
 בסוסנו- הנאונים הרבנים אצל אז ביקר כי 177(, עמוד ח"ב, משיב","מנחם
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 טארנ5181, מאנימטרישטש, מטאנימלוב, לבוב, פשמישל, רישה, רומברובה,ביץ,
 לובלין, ברימק-רליטא, ווילנא, כ"ה( מימן ב' חלק השרון חבצלת שו"ת)ראה

 ובלז, מסטוטשין הארמו"רים אצל וכןרארומישלה,
 "מחמת אך בקהילתו, הכשרות לווער ממעותיו כ5 על פרטי-בל ממרהוא
 בספרו. הרבר תוצאות את לפרסם רצה לא מבא" ישרא5 ובבורחה"ש

 תרצ"1, בשנת הגרמניים, השלטונות על-ירי הופמן יעקב הרב שגורשלאחר
 הערה. משא כל את ונשא הקהילה ואב"ר כרב במקומו קירשבוים הרבבא
- קירשבויםהרב - מובהקת תורנית בממכות שהובר   הימים, ברוב 8רש, 

 אב"ר : חותם והיה להוראותיו, שנשמעו אחרות קהילות על גםמצורתו
 ומגנצא. קארלמרוה ורקה"י מאנהיים, פפא"מ, רק"קור"מ

 במו ראה הוא תרצ"ט. שנת ש5 הקיץ ער בגרמניה נשאר קירשבויםהרב
 והוא היהורי, היישוב על וגוברות ההולבות הרריפות את מגופו וחזהעיניו
 ההלבתיות הבעיות לפתרון והתממר בערתו שננקטו ההצלה לאמצעינרתם
 הפרק. על אז שעלו והמראיבותהקשות

 הספרותיותפעולותיו
 מיין, ע"נ ובפראנקפורט במקאלה ברבנות ששיכהט בזמן גם כימובן,
 תורני במשא-ומתן עומר היה וגם הוראה בענייני ורובו ראשו נתוןכשהיה
 חירושי לפרמם מומיף היה נורעים, רבנים עם ותשובות שאלות1בחיל1פי

 שונים. תורניים בכתבי-עתתורה
 המפרות בעולם חרשה תופעה בל אחרי בעירנות עוקב היה בעצמוהוא
 וכתבי- קבצים גם שבללה 1מג11נת, עשירה גרולה, מפריה לו היתההתורנית.

 וקנה 0פרים אחרי מחזר היה חבמת-ישרא5. מקצועות בבל 0פרים וגםעת
 צעיר בעורו הניח למפריתו הימור את ובתבי-יר. המציאות יקרי מפריםגם

 גם לירו. שנזרמן מפר-הלבה בל לו רבש הוא קראקא. מולרתו בעירלימים
 לידו, שבא מפר בכל לעיין מעמיק היה במפרייתו. חמרו לא עתיקיםבתבי-יר

 מחברים רנו שבהם המקומות על והראה לציין הערותיו את הגליון בשוליבתב
 המפליאה. בקיאותו והתפתחה צמחה מבאן רבר. אותו עלאחרים

 גרולי ש5 היוחמין ובמררי בתולרות בביבליוגרפיה, יריעתו היתהגרולה
 השני החלק את בקראקא רומ"צ קרנגיל מאנריל מנחם ר' הרב כשהוציאישראל.

 תר"ץ(, )קראקא, ציון" "מנחם הערותיו עם השלם", הגרולים "שם מפרושל
 ממנו ביקש זה, במקצוע קירשבוים הרב של המרובות ביריעותיוהתחשב
 של אלמנתו על-ירי נתבקש בנאליציה בהיותו עור והרפימן. למפרו,הערות
 הוא אחריו. הרב שהניח הכתבים את לרפום לערוך דמביצר אלי' פנחם ר'רבו
 ררשות את לרפום בקראקא הביא תרפ"ה ובשנת זו, עבורה עצמו ע5נמל
 "תולדות רבו, על שנשא המפרים זה למפר צירף הוא פנחם". "גבעת בשםרבו
 על משלו הערות קונטרם וכן הגבעה", "קצה בשם ררשותיו על הגהותרבי",
 עין", "עלי בשם ענגי5 יומף ר' הגאוןספרי

 ותשו- ושאלות תורה חירושי בספר )אמוף התכונן בפראנקפורט,בשבתו
 בכתובים, עמו שהיובות,

 תרצ"ה. בשנת בלובלין, נדפס כהשיב" "סנחם ספרו ש5 הראשוןהחלק
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 צעיר עריין כשהיה שהחליף, מכתבים בחילופי שהיו רברי-תורה כוללהוא
 בשבתו שכתב ותשובות ספריהם על שכתב הערות הרור, גרו5י עםלימים,

 שכתב הערות 5מפר הכנים היתר בין ובפראנקפורט. במקא5ה מרין כמאע5
 5צפת, ממוך בעין-זיתון, אז שישב ממ5וצק, הרירב"ז 5הגאון י"ז בןבהיותו

 ש5ו. הרירב"ז"( ),,בית שו"ת מפרעל
 ענגי5, יומף ר' ק5וגר, ש5מה ר' הגאונים מן מכתב"י גם הרפים זהבמפר

 הרפים כן כהט5ו. הערות עליהן והומיף ועור, אראק מאיר ר' ראנציג, יצחקר'
 ענגי5. יומף ר' מפרי ע5 עין" "עלי קונטרמו מרובות בתומפות מחרשבו

- המחבר ש5 עיונו ועומק הנפ5אה בקיאותו המשקףהמפר,  נתקב5 
 מכתבי-תורה קיב5 קירשבוים מנריל מנחם והרב ה5ומרים, בעולםבברכה
 המכתבים את הרפים 5מפרו, מכן לאחר שצירף מיוחר, ברף הרור.מגרולי
 צירלמון 5ייב יהורא ר' הרב מרומברובה, וויירנפ5ר נחום ר' הרב מןשקיב5

 שהיה עוזיא5, חי מאיר בן-ציון הרב מטבריה, זריהון חי יעקב הרבמקישינוב,
 מלאבובה. מי5ר אהרן שמוא5 והרב ת5-אביב, ש5 הראשי רבהאז

 הנ551 מפרו, של השני הח5ק את בפראנקפורט 5רפום ממר תרצ"חבשנת
 יהרות בחיי הפרק ע5 אז שע5ו בבעיות הרנות ומהן ותשובות,שא15ת
 הנררפת.גרמניה
 ששלח ברוך" "מקור מפר ע5 הערות קונטרם גם בספר מובא היתרבין
 הגרולה יריעתו המג5ה הקונטרם, אפשטיין. ברוך ר' הגאון הרבלמחברו,
 המחבר, ע5-ידי בכבור נתקב5 ישראל, חכמי ובתו5דות בביב5יוגרפיהוהחרבה
 הערותיו. ע5 קירשבוים 5הרב הורהאשר

 נסגרו 1938 נובמבר חורש של הפרעות אחרי כי ברפום, נגמר 5אהמפר
 שער ב5י נייר ש5 בכריכה יצא והוא בגרמניה, היהוריים הרפום בתיכל
 האחרון. הרףוב5י

 נרפמו רבניים, בכתבי-עת ייפירמם ורברי-תורה שחיבר המפריםמלבר
 בספר תשובותיו סובאות כך התקופה. רבני ש5 בשו"ת ממנותשובות
 )אורריא, שווארץ הכהן יומף ר' 5הרב קרישא חברה ענייני על קורש""הררת
 ירוע תורני כתב-עת ש5 עורכו שהיה מי י"ח(, רף המכתבים, בח5קתרצ"ה,
 )ניו-יורק, מוינשטר אורי ר' להרב ראם" "קרני שו"ת ובם6ר יומף","וילקט
 י'-י"א(. רףתשי"א,

 יומף שלום ר' 5הרב ש15ם" "משיב בשו"ת מצויות א5יותשובות
 5הרב צבי" "ארץ בשו"ת ש'(, מימן תרצ"א, )בי5גוריי, מ5וקאטשפייגנבוים

 "5חם ובשו"ת מ"ט(, מימן תרצ"ט, )לוב5ין, מקוזיגלוב פרומר צבי ארי'ר'
 משימ5וי עהרנרייך ז5מן שלמה ר' 5הרב וכ"ח( כ"ז מימן יו"ר, )ח5קשלמה"
 תרצ"ח(.)שימלוי,

 במפרו מציין הוא זה ביקורו )את בארץ-ישרא5 ביקר תרצ"ובשנת
 שבת ממכנימי להיות תרצ"1 בשנת זכיתי "וכן : 282 עמור משיב","מנחם
 במירון, רשב"י קבר ע5 5השתטח זכיתי בעומר, ב5"ג ו5מחרתו,בטבריא
 נפגש הוא זי"ע(. ע5יון קרושי ושאר וא5שיך וב"י האר"י קברי ע5ובצפת
 הריא עובריה ר' הרב שונים. ה5כה בענייני עמהם ורן הרבנים גרו5י עםשם

 ביקר קירשבוים הרב כי כ'( מימן )ח"ג, עברי" "ישכי5 במפרו ממפרמירוש5ם
 בשבת. ח5יבה ברין וטרו ושק5ו קואינקה אברהם ציון בן ר' הרב עם ביחראצלו
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 שחזר אחר ואמנם, זה. בעניין גרול קונמרם לו שיש לו הגיר קירשבויםהרב
 סכן לאחר נרפם )הקונמרם זה קונמרמו את לו שלח לעירו קירשבויםהרב

 ס'(. סימן ח"ב, סשיב", "סנחםבטפרו

 בעו"ה" הנשרפים באפר כעת להתנהג איך"תקנות
 ריכוז, למחנות ונשלחו יהורים אלפי נאמרו 1938, נובמבר, שלבפרעות

 משפחו- לבני הנאצים ע"י הוחזר והאפר נשרפו גוויותיהם נרצחו, מהםרבים
 באפר. להתנהג וכיצר באבילות, לנהוג כיצר הלכתית, בעייה נתעוררהתיהם.
 ברפום, וקבען זה, בנרון הנהגה הוראות אז הוציא קירשבוים מנריל מנחםהרב

 בעו"ה". הנשרפים באפר כעת להתנהג איך "תקנות : בשםבקונמרם
 ב( מהצורך, אין באפר שמירה א( : הנהגות-תקנות י"ב ישבקונמרם

 האפר ארגז ג( ומיר, תיכף שבעה לישב החיוב מהערכאות היריעהכשבאה
 קמן, בארון יקברוהו כשא"א בארון, לקברו ר( המת, לכבור בממהישאו
 מלית יעטפו האפר ארגז ה( משם, שבא בארגז יקברוהו אפשר אי זה נםואם

 הבא בארגז רק בארון לקוברו כשא"א ו( תכריכין, שם יניחו נםמביבו,
 אבן או קמן ורף הארגז בתוך יהיו התכריכין שעכ"פ יראו שהוא, כסומשם
 אחרי ררובא רובא שהוא הקבורה ביום ז( התכריכין, ימנפו שלא כרייניחו

 השסועה ביום כשקרעו ח( היום, כל יתאבלו כהשלושים, יותר ולפעמיםהשבעה
 מעורת י( בשורה, ויעמרו הרין צרוק יאמרו ט( הקבורה, ביום לקרוע צריךאין

 ביום ששמע מי רק תפילין, יניח הקבורה ביום יא( היום, באותו א"צהבראה
 היאצ"מ. יום הוא הסיתה יום יב( השמועה, כיום דינוהקבורה
 בן הוא הקונטרם ההלכה. מקורי על ומבוארות מבוממות התקנותכל
 כבר ובגרמניה והואיל תרצ"מ, ויחי, פרשת ר' ביום ונכתב עמורים,ארבעה

 לקראקא, עוזר פנחם ר' לאחיו קירשבוים הרב שלחו להרפימו, היה אפשראי
 בגרמניה. להפצה נוער היה כי אם שם, הרפיטווהוא

 האחרונ1תשנותיו
 הינרו השניה, מלחמת-העולם פרוץ לפני שבועות כששה תרצ"ט,בקיץ

 בהשתרלות קיבל לבלניה הכנימה אשרת את לברימל. ום,4פחתו קירשבויםהרב
 בשואה(. הוא נם )שנמפה וינר ר"רהרב

 ונמל המקומיים היהורים המלומרים עם התיירר לברימל בואו לאחרסיר
 ולריונים להרצאות בשבוע שבוע מרי שהתכנמה "בית-וער", חבר ביסורחלק

תורניים.
 ממרו והוא לארץ-ישראל, עליה רשיון בירו שהיה ליריריו טיפרהוא
 חיה התקווה כי להם, השיב נפשו, את הציל לא לסה אותו כששאלולאחר.
 סן תעבור זרון מכהשלת שהיה, כמו יהיה הכל הסלחסה נסר שלאחרבלבו
 פראנקפורמ לקהילת קשור היה הוא בפראנקפורמ. לקהילתו ישוב והואהארץ
 לא"י. העליה רשיון על וויתר כך ובשביל בקרבתה להשאר מעריף שהואואמר

 לעבר ברחו רבים .יהורים לבלניה הגרמנים פלשו 1940 שנתבאביב
 שהתקרם הנרסני חצבא לחזור. הוכרחו הבורחים טן רבים אך הצרפתי,הנבול
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-במהירות  קירשבוים. מ. מ. הרב גם היה והחוזרים הבורחים בין השיגם. 
- לבריסל שובו אחרי בראשו. קשה ונפצע נורה בריחתובררך  ושב החלים 

לאיתנו.
 כל אותו שליוותה רוחו, אצילות עזבתו לא קשה פצוע שהיה בשעהגם
 מראשו. הכרור את ויוציא בו שיטפל רופא היה לא נורה שבו במקום חייו.ימי

 פרוסת-לחם רק בתרמילו נמצאה והמוות, החיים בין ומפרפר פצועבעורו
 הוציא מעמל-הררך, ועיף רעב איש בראותו אך נפשו. את להחיותאחת,
 והחמיר עקיבא רבי נגר פסק איך יריריו אותו כששאלו לו. ונתנה הפרוסהאת
 יעזבנו לא שהקב"ה היה מובמח כי להם, השיב ס"ב(, )ב"מ פמורא מבןיותר
 ברעב. לגווע לו יתןולא

 הרבנים לאחך מיוחר שליח קירשבוים הרב שלח 1941 שנת שלבקיץ
 ורחוף. נחוץ בעניין אליו לבוא שימהר בבריסל, מקום-מקלמ שמצאהפלימים,

 הקהילה מראשי אחר בשבילו. גרולה הפתעה בירו והנה אליו, ללכת מיהרהוא
 במכתב, אליו פנה הקהילה, במועצת היחירי האורמורוכסי החברבשמוקהולם,

 הוא עינו. בו נתן והוא בחינוך, פרק גם היורע אורמורוכסי רב לולהציע
 סירב הרב רשיון-יציאה. קבלת לשם לגיסמא19 בקשה להגיש הפלימ להרביעץ

 בעצמו הוא אין מרוע הפלימ, הרב של לשאלתו לו. יבולע פן לעצתו,לשמוע
- ולמרחב לחירות הסכנה מתחום לצאת כרי לעצמו המשרה אתנומל  ענה 
 היותו על בו ירצו שלא מפני כזאת, מחשבה הרעת על להעלות לו אפשרשאי
 התמנות לקבל בךעתו להחלימ יכול אינו מצרו, שהוא, מפני וגם ביותר,קנאי

 ומנהיגיה. מרבניה לאחר ולהיות שבשמוקהולם, זו נאורהבקהילה
 לגזירות המרינה יהורי הופקרו הגרמנים, על-ירי בלגיה כיבושאחרי
-ורריפות  ורבו. שהלכו הצרות אף על כסררם, התנהלו הקהילה חיי אך 

 ומכריע פוסק והיה הציבוריים, היהורים בחיים ביותר פעיל היה קירשבויםהרב
 שהיה אחר דף על לוח והרפים ערך תש"ב שנת לקראת הלכתיות.בשאלות

 שהניעו העיקרי המניע קורש. שבת ומוצאי בערבי הנרות הרלקת זמניכולל
 כלואים אז שהיו בריסל, יהורי לעזרת לבוא הצורך היה ולהדפיסו הלוחלחבר

 ובמוצ"ש. בע"ש הנרות הרלקת זמני בריוק ירעו ולא כבמצור,ומוקפים,
 בבריסל. היהורי הישוב על הגרזן הונף תש"ב שנת של הקיץבראשית

 הגרמנים רצו בתחילה ההשמרה. למחנות בלגיה יהורי בגירוש התחילוהנרמנים
 להתייצב, ליהורים וקראו האמיתיות, כוונותיהם את מקרבנותיהםלהסתיר
 "ישלחו שלא לאלה כי בריסל, ליהורי הבמיחו הם לעבורה". "להישלחכרי

 לכך בהתאם תקינים. קהילתיים חיים לנהל המלאה האפשרות תנתןלעבורה"
 הררושים לאנשיס לעבורה" "משילוח שחרורים להשינ הקהילה לוערנתאפשר
 שחרור". "תעורת קירשבוים הרב גם קיבל נזה באופן הקהילה.לשירות

 ובררכו הכנסת, לבית מביתו קירשבוים הרב יצא תש"ג, שובה,בשבת
 שלא מכיון עמו, אינה השחרור" ו"תעורת הגיסמאפו, אנשי על-ירינתפס
 שם מאלין. למחנה הנאציים התליינים על-ירי הובא הוא בשבת. לשאתהרצה
 מכן לאחר אחרים ימים לאושוויץ. הובל ופה8ם גירושם, לפני היהוריםרוכזו
 קירשבוים הרב היה ושבע ארבעים בן הרבנית. רעיתו גם וגורשהנאסרה
 וגרולות עמל רבות אך ארמות, עלי ימיו היו מעטים קרושים. מותבסותו
 והרבנות. התורה בעולםפעל
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 קירשבוים. מ. מ. הרב עם מתמיר מכתבים בקשר עמר הא5ה הטוריםכותב
 זצ"ל, רובינשטיין מררכי ר' הרב מורי אבי באמצעות נעשתה עמוהיכרותי
 התיישב ימיו ובסוף בקראקא, מישרים מגיר שנה ארבעים במשךששיכהש
 תלמירי ובתוכם רב המון משכו אבי של ררשותיו ת"ו. ירוש5םבעיה"ק
 שמואל, ר' גם הי' ביניהם יתירה, קירבה אליו שהתקרבו מופלניםחכמים
 אחרי גם נמשכה ואבי שמואל ר' בין הירירות מנרי5. מנחם ר' שלאביו
 בשבחו מספר היה אליו מריץ שהיה ובמכתבים בירוש5ם, השתקעשאבי
 תלמיר אז הייתי אני מופלג. כעי5וי 5פניו יצא שמו אשר מנרי5 ר' בנוש5

 מרן התורה שר הגאון הירוע הירושלמי הפוסק ש5 5שעוריו ומקשיבהישיבה
 עם תורה רברי 5החליף החילותי אבי בקשת ולפי זצ"5. פראנק פסחצבי
 מאר. ער עמוקה ירירות בינינו נוצרה המכתבים קשר בעקבות מנריל. מנחםר'

 5תולרות בקשר אחר ענין כאן ו5הסביר להבהיר לעצמי חובה אנירואה
 הרברים את יורעים שאינם כא5ה יטעו ש5א כרי קירשבוים., מנריל מנחםר'

כהווייתם.
 שם", "אהלי ספר מפינסק גאטליב נח שמואל הרב פרסם תרע"בבשנת

 ישראל תפוצות מכל הרור וגרו5י רבני ש5 ויחוסיהם תו5רותיהם אתהמכי5
 עצמם. הרבנים ירי ע5 א5יו שנשלחוכפי

 )עמור קירשבוים מנריל מנחם ר' ש5 תו5רותיו גם נרשמו זהבספר
 : שם נרפס וכך286(.

 שליטעא שמואל ר' בהרה"ג מענדיל מנחם ר'"מרב
 יצחק ר' מהגאון להוראה נסמך תרכ"ט. נו5רקירשפויפ.
 מברעזאן, זצ"5 הכהן מררכי ש15ם ר' מהגאון זצ"5,שטע5קעס
 "אג5י בעהמח"ס ברוסייא מסאכטשוב זצ"ל אברהם ר'ומהנאון
 נתקב5 ואח"כ מאזיארניא, 5אבר"ק נתקב5 תרנ"ז בשנתט5".

 : הא5ה החבורים הנ"5 הרב בירי יש קראקא. בק"ק5רומ"צ
 ר' ע5 שו"ת מנחם" "רברי הש"ס, סוניות ע5 מנחם""רברי

 התורה". ע5 מנחם" "רברי השו"ע,ח5קי
 עשרה שבע כבן נער קירשבוים מ"מ ר' היה שם" "אה5י הופעתבשעת

 בקראי ואני יסורם. בשקר זה בספר שם האמורים הרברים שכ5 ומובןשנה,
 מבוגר כרב עצמו את בהציגו 5צון 15 שחמר ירירי ע5 ורגזתי תמהתיאותם

 חריף מכתב א5יו כתבתי מיר קראקא. עם רבתי בעיר צרק כמורההכהשסש
 את באות אות כאן מעתיק והנני מעשיו. ע5 כעסי ואת דעתי את 5פניווג5יתי

 : מכתבי ע5 ממנו שקבלתיהתשובה
 5פ"ק תרע"ג קראקא פה"בעזהי"ת

 5מטמונים. מ"ה נשא טוב כי בו שנבפ5יום
 ירירי אהובי ה"ה וחומר, ק5 מגזרת כת1מר יפרח העומרבימי
 כעומר משנתו חו"ב כהלכה הבחור 5בבי, במשכיות עמוקהחקוק
 רופינשטין יהרדא כמוה"ר וכו' תואר פרי יפה רענן זיתוקי,

ש5יט"א.
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 ! ויקר כבור וברגשי כמשפט באה"ר114קד1טד1"ט

 להסר שם אהלי הטפר על ראשית בה, רוצה שאתה שלימה בתשובההנני
 לי עשה בליעל מאנשי אחר איש כי שפתים, ולזות פה עקשותממני

 כמורה היה ומתחילה ואויב צר איש הזה האיש מי ירעתי גם וירעתיזאת,
 שטערנפעלר רניאל להר' כתבתי ותומ"י הכל, כופר הוא וכעתבסקצת

 גאטליב נח שמואל מהור"ר להעורך לרבות גם ואף בוקאווינא,מסערעטה
 שקר כי בנפשו ולנטור לנקום מהמשולח הכת"י לי לשלוח הי"ומפינסק
 ולרראון לחרפה כי שמי, את ימחקו עכ"ז מו"צ, ולא רב לא שאני ביענה
 יסחקו, שמי ואת מהמשולח הכת"י מצא לא כי לי והשיב ולהם, לייחשב
 נם ובטח שקרים" "אהלי באמת הוא עכ"ז שמי את מחקו ולא מוכחוכעת
 לכף אותי רנת שלא בעיני נשגבה ופליאה כבזב"ן, רברים המה רבניםשאר
 בשנת שנולדתי וטלולא חוכא מעצמי אעשה האם ובפרט חוב, לכף ורקזכות

 זאת, היא ואיפוא תרל"א בשנת נולד שאאמו"ר לכתוב ניתן והאמתתרכ"ט,
 והוא תבל, פני על ולהפיץ ולהדפים לכתוב נשגבה פליאה כחידהוהיא
 וקפילא עכו"ם נאמן דלכן צ"ח טימן יו"ד ש"ך ועיין דשקרא" "עלמאבאמת
 אני שאם היה וכאן נמצא כאן וה"ה ישקר, לא בטח להתברר דסרפוכיון

 עכ"ז להתברר וטופה תבל ע"פ זאת שיפיצו ירעתי בטח זאת עשיתיבעצמי
 מלהזכיר. וחם זאת עשיתי לא שאני לך לכתוב נאמנהעדותי
 לפרמם בדעתך ואם זה, רבר מלבבך להוציא אליך ומאריך מעריררהנני

 אני, גם לבי וישמח תתענג בירושלם לאור היוצאים בעתוניםזאת
 ושלום. וברכה חייםבאמירת

 אחכה, ולתשובתך באה"ר הרוש"תירידך

 קירשפוים מנדיל כונחםהק'
 נעשתה נבלה עצמו. בעד מדבר הוא ביאור, צריך אינו הזההמכתב

 ואשמה. שוון מכל נקי והוא ונעלה, יקר אישכלפי
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 והיראה התורה אוצר המפורמם, הגאון הרבמאת

 הי"ד כ(ירשבוים מנריל כהבהםמהור"ר
 דמיין בפרנקפורט ור"מאב"ד

 שנית וכעת תרצ"ח בשנת בראשונהנדפס





 פיינשטייןמשה
 ירושלים תפארתר"מ

 יארקבנוא
בע"ה

 8%881 0525צא21ז5א21ע
 455 .ע .ס .88"8ם
 .א .ז10002

 ,וז0י
 ז0א

 ~122208080-ד

 המפורסם הגאון הרב חברו אשר מאד החשוב הספרהנה
 בפיאנקפורט, רב שהיה זצ"ל קירהטבוים מענדל מנחםמוהר"ר
 בנמצא. שאינם וכמעט ספו הפרעות בימי אבל כבר,ונדפס

 שיהיו כדי מחדש, להדפיסו במדינתנו שנמצאו ידידיוונתאספו
 קדוש על הפרעות בימי שנהרג זה וקדוש צדיק שלשפתותיו

 חלקים. בשני משיב מנחם שו"ת ספר והם בקבר, דובבותהשם
 ומשבחים מהללים אשר הקודם דור גאוני עליו הסכימווכבר
 דברים שהם וראיתי ענינים בהרבה עיינתי אני וגם מאד.אותו

 אמרתי ולכן וחריפות. בבקיאות הלכה של לעומקה יורדנכונים,
 המעיינים ולכל להם יעמוד המחבר וזכות יישר, טבאלפעלא
 התורה קרן ולהרמת האמיתית לגאולה במהרה שנזכהבספריו
 בעולם.וישראל
 זצ"ל המחבר הגאון ולכבוד התורה לכבוד הכו"חכ"ד
 יארק. בנוא תשכ"ד כסלו ג'ביום

 פיינשטיןטתטחנאום
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 למנחמציוןשיג

 ותעורה*( תורהכתבי
 תרצ"1. אדר טובב"ה

 ומגדול מעוז ובקי החריף הגאון הרב ידי"נ לכבודשוכט"ס
 1"י קירשבדים מענדיל במנחם מהור"ר כש"ת וסופרחכם

 פראנקפורט. בק'רב
 לי והי' בו ועיינתי משיב מנחם שו"ת הנחמד ספרו הגיענילנכון
 ויהי' ודעת בהשכל ונפלא יפה בקיאות פלג שהוא באמנה נפש,לשעשוע
 שפרה מנחתו על לו אמורה תודתי כן נפש, משיב ולמנחם תושי' שוחרילעונג
 ברכה. ישא ד' ומאתעלי

 דוש"ת, ידידוכנפש
 וויידענפעלדנחום

ב"ה.
 המהולל הגאון הרב מחברו אשר משיב" "מנחם בספר לב בשיםעיינתי

 לכבדני הואיל פראנקפורט, דק' הרב קירשבוים, נ"י מענדיל מנחםמו"ה
 תוכנו, מצד והן סגנונו מצד הן למחברו, כבוד אומר שכולו מצאתיו, והנהבו,

 ובקיאות. בחריפות הלכה דברהמלא
 כזה. אשר מצוין ספר להם לרכוש תורה חובבי לכל ונכוןראוי
 תרצ"1. אדר כ"דהכו"ח

 בסרביא דמדינת הכולל ורב קעשנוב דק'אב"ד
 צירלםאהן ליםיהודא

 תרצ"1. שנת ניסן לחודש 1' יום טבריא,ב"ה
 הרב תהלת מע' טבריא בשוקי עזאי כבן בתי' כבר לי'לדזיו
 ההדסים גן הבושם ערוגת עולה ש"ט וכת"ר המופלאהנאון
 קיר,ם5מים מענדיל מנחם מו"ה כקש"ת השלימותאשכול
 הימים שבעת כאור לעולמים יאיר נרו מקודש ראב"דשליט"א

אכי"ר.
 וגדול.רב

 תמול וגם לי שישלח חיבורו על ומבשרני קרטיסו קבלתי שעבר'שבוע
 טיילתי הנהנין ברכת וברכתי נ"י ברזל הרב ידי"נ ע"י דב"ק מאורותקבלתי
 טוב כל מלא דכייא אפרסמנא טוב ריח המלאים הנחמדים ערוגותיובין

 יה"ר אברכך במה אילן אילן חלקו, אשרי ופלא הפלא נפלא וחידודבבקיאות
 יה"ר אברך אני מפנינים היקר החביב ולכת"ר כמותך מעיך צאצאישיהיו
 ושאנן שלו רבנן ועל ישראל על ובנעימים בטוב עולמים ושנות ימיםיאריך
 אכי"ר. לאורו רבים ויהנו והמנוכא ילבש ארגוונא כרכא אכולא ראשאתרום

 לאחת. עד המחבבו הרם כערכו ומכבדו מוקירוכעתירת

 ם"פ זריהן חי יעקםידידו
 הספרדים לעדת הראשיהרב

 תובב"א טבריאבעיה"ק

 א'. חוק סשיב", "*נחם שו"ת *ספר חועתקו*(
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 תרצ"1. ניסן כ"ז יום אביב, תלב"ה,

 שליט"א קיר,טבוים מענדיל כובחם מהור"ר הגאון הרבלכבור
 מאין. ע"נפראנקמורט

 ! הקורש מארץ וברכהשלום
 נ.ר.

 מעבורתי, קצת שנחתי בזמן ובחוהם"פ במוערו, קבלתי היקרספרו
 טעם, בטוב הנאמרים וחרושיו בביאוריו מאר והתענגתי ספרו עלעברתי
 בתשובתו מאר התענינתי ביחור ועמוקה. מקיפה ובבקיאות ורעתבהשכל
 שיש זה בענין קונטרס כתבתי בעצמי שאני מרובה זמן וזה שביעית,בענין
 עתה לעת לגבולם. בנים שיבת בתקופת עכשיו ביחור מרובה חשיבותלו
 כלל בררך למוער. חזון ועור זה, בענין רברים שוב לחרש בירי עתותיאין
 לכל נפש" ול,,משיב ל,,מנחם" באמת הוא כי לו, ויאה נאה שמו זהספרו
 "משפטי ספרי לו שולח הנני והכרה תורה ולאות תושיה, והוגה תורהשוחר

 ולהארירה תורה להגריל חוצה, מעינותיו להפיץ להבא גם לו ומאחלעוזאיל"
 ומוקירו, המכברו לב וכחפץ הטהורהכנפשו

 ותל-אביב יפו למחוז הראשיהרב
 עוזיאל חי מאיר ציץבן

 יצ"1. לאבאלוא לפ"ק רצות למב"י י"זב"ה,
 הגאון הרב אהובי לכבור ארוך, וחיי וחסרא חנא רבאשלמא
 אורה עוטה כשלמה התורה, מקצועות בכל לו רב יריוהגרול
 הנעימים. ברבריו חכמים כמה ונפש נפשי משיב מנחםמוהר"ר

 כמי"ב גרול חכם וכבור התורה כבור בעיני נקל כי אותי יחשוראל
 אורות כהלכה תשובה לכתוב הכינותי הראשונות על גם כי בשחק סהריכי

 כל כמעט רגלי על נחליתי בעוה"ר כי לרצוני, שלא באמצע והופסקההווחים
 השמועות וגם השלימות בבריאות אינני עריין אבל לי הוטב ת"ל ועתההחורף

 הנראה כפי כהסיח חבלי הן הן ארצות בשאר וגם בארצנו הנשמעיםוהבשורות
- הלכה מעיון אותנומבלבלים  כלומר תורה בביטול יתלה פירוש ושמעתי 
 תורה ביטול יש הצרות ע"י כי מישראל הרריפות שיסורו להשי"תיתפלל
 בכ"ם בתר"א וכראיתא וכו' ירושלים חרבה לא כי בתורה חפץ והשי"תכלומר
 קבלתי והנה מר"ת. יבטל שלא כרי ממנו היסורים להסיר רחמים יעוררלכן
 וגרולים כ!ת"ח ישראל אלכ!ן לא ת"ל כי נפש ועונג נח"ר לי והי' באהבה,ספרו
 ברכת נתקיים זאת בכל ארץ אפסי בכל ורב עצום העת צוק אשר בזה"זגם

 השי"ת לי כשירחיב בספרו להעיר רעתי ובעזה"י 1ג1' לרגליך תכו והםהתורה
 עם מכל בנו בחר אשר עילאי ויתקלס ויאריר תורה יגריל צרקו למעןקצת
 יגיר הנסיון כאשר למו זכר הי' לא כבר כמונ1 נררפים אחר עם הי'ואלו

 ער יצליח יעשה אשר ובכל מיו"ח ונח"ר ובמנוחה התורה ברכת בכלואברכו
 באה"ר, הרוש"ת ונפת כנפשו - המשיח מלךשיראה

 החופ"ק אחרן,שמדאל





 ותשובותשאלות
 ב י ש מ ם ח במ

א
שא  תע*א. פ8א"ם תרצ*נ למטמונים ט*ו תורמךש18רע 8' תש*ק 

 הותרה לעופוה עכ*1 ועופות. בהמות לשחוט בל נורח שאה מצעתנושאיה
 כשם חצסעתי לנמרי. הראש עצפרד עד והובאה בהולכח אפ"לחתוך
 שאק לחולה ואפי' חחו4ם לבתי וה באופן להתיר שרשה אחר,חכם
 הכי. לסועבר יאות אי סכנה.בו

 דלא וובחת או חצחט דקרא כ*ו.( )חו4ן ר"מרי' וה יבר סקייתשובה*
 הספרקת כל יחתוך שלא קמא בל"שנא רש"י ופ" נסטרא,לשיי'

 לא. ותו הסימנק דחיינו אכילתו הכשר או ר0ו אה הוצא משמע רחטהולשצים
 והלכתא שנכתבק מהן "8 הללמ*ם. דהוי אע*נ ידרום שלא אחרינאהישצא
 הראש את והתיז שוחט הי' במתני' כדתק נסטרא קרי ודרמה אשארא,נמירי
 אבל כו', נססרא דהיינו לח קרי בב*א הראש התות לשון דרסה אלמאבב*א,
 לל*ק חנ"ם והנה להלן. ומתיו בכח שחותך כו' מקל שחותכין ככע זההדורם
 וללישנא והובאה, ה~כה דרך אפ" ראסור ידעי' וסהקרא סהללם'ם הואדרנשה
 עם הראש בחותך דוקא ווהו נסטרא, קרי ודרסה סהקרא חוא דרסהבתרא
 הנסטרא אותו מ"ם נמטרא, נ"כ דהוי אף ומביא,  כענמוליך אבל בפ*א,הטיםנק
 בה' העטור בבעל ועי' דאסורח. דרסה בכלל ל*ה ומביא שכעליך כיקכשרה
 פטולה בב*א הראש ההיו כרתנן ררסה  השני הררך כ' שני שערשיצ0ח
 ניסטרא 4שיא דלא אתא למאי קרא לעיל דאמרי' והיינו וחבךא תו4ךבשלא
 בב-א הראש והתיו שוחט ה" דתק טפסלא לא והבזא בהו4ך מסטראאבל
 צואה כסלא לצואר והוץ צואר מלא וקיי*ל כשרה צואר מלא במכק "שאם

 שחיטה בלא הסי' ישחוט אלא ניסטרא לישויא רל*ר ניסטרא לישויא רלא וי*םן
 רמתנ" מסיפא גיסטרא קרי רררסה נקט בתרא בלישנא רשא וחנהע"ש.
 סנסטרא סיירי כאן הלא כשרה, צואר מלא בסכין אם הראש את והתיו שוחטח"

 כוונתו א*ו דפסולח, בב"א הראש את רהתיו הרישא להביא וח"ל רחיסורא]
 גדוחק דחתך חיכא היינו ראיסורא, ניסטרא ויש נימטרא, הוי רהתוה רר*לכמ*ש

 אף בהובאה או בהולכה רואקט חיכא אבל דאיסורא, ררסח ווהו ובכח ישמכין,]
 הראש והתיו שחט רכ' ע*א( ט' )שם רש*י ע' אכגם בכח. לחותך רעתולשין חוהך בק לחלק נחית עכ*ו כשרהן מ*ם נמטרא קרי וררסה נסטראדעחצה]

 בכ*א הראש את רהתיו הר להביא וה"'ל ררסה, הינו והבץא ההיד שלאבכ*א
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 שם(. )חולין רביעי ברור ועי' וצאע. רכשרה והתיו משחט ולארפסולה
 והתיו שוחט הי' הביא ו, פ"ב הרא"ש פסקי בקצור ראיתי רש'יוכך'
 כטלא במכין יש אם לבר בהובאה או בהולכה שחט פשולה, בבאא הראשאת
 שהקיצור אפשר 11 נירסא ליתא ברא"ש לפנינו כי ואם כשרה, לצואר חוץצואר
 לרש"י רנם אפשר ועכ"1 חסרה, שלפנינו וברא"ש ברא'ש 11 נירסא לפניוהי'
 וכוונתו בב"א הראש את והתי1 רשחט טקוטות בב' הביאו ועכ"1 11 ני' לוהי'

 פסולה שחיטתו בב*א הראש את התי1 נרשום רבינו טחי' נראה וכןלרישא.
 נ'כ הי"ל ובוראי פסולה, שחיטה היא רק שחיטה, רהי' הרי שחיטתו,וסרכ'
 הביא שבסשניות נוסחאות בשינוי ועי' ררכו, כפי קצר אך והתי1, שחטהגי'
 בכלל לי,ה ר1ה טעטו וע"כ עריפא רנוסחתנו וכ' פסולה שחיטתו הני'נ'כ

 עכצאל ברש"י שהובא נירסא להך והנה שחיטתו. ולש"ל ררסה רקושחיטה
 ואח*נ הסיטנים במקצת שחט ,היינו פסולה בבאא הראש את והתיורשחט
 כשרה, בבאא הראש את והתי1 שוחט והי' 0סולה, בתרא בטיעוט ואפי'ררם
 בסכין יש אם רוקא והיינו הראש, את התי1 ואחאכ הסימנים נל ששחטהיינו
 יש אם רטתני' הך ולפי'ו היא, ררסה כשיעור, הסכין אורך אין ראם צואר,סלא
 קתני רלא שם חיים בתורת וע' וכשרה, אפסולה קאי צואר טלאבסכין
 רכשהסכין כהשום צואר מלא בסכין כשאין פסולה בבאא הראש את והתי1 שוחטהי'
 בב"א הראש את להתיו לי' סניא לא לצואר חוץ צואר כסלא בו ואיןקצר

 להשטיענו הי"ל נופא היא רבריו ולפי ופוסק, בכח הסכין את רוחק אא"כבטשיכה
 הי' אח"כ שטסרר וכטו קסהרר ראהתירא פשוט ולענ'ר ררסה, בלארא'א
 מאיומל אפי' כ"ש אפי' והביא הוליך אם אבל כו', בב"א ראשין ב' והתי1שוחט
 רש'י לני' רברינו ולפי רמקורם, הראש את והתי1 אשחט קאי ווהכשרה,
 הראש את והתיו רשחט ארישא נ"כ קאי בסיפא צואר טלא בסכין יש ראםי'ל
 רטיירי רכשרה ובסיפא בתרא בטיעוט ררסה טשום רפסולה אחתבבת
 בירושלמי כעת טצאתי ע"א( ט' )חולין רש"י כגי' והנה הסיטנין, שנשחטיאחר
 כ' רמו' ציר ובקונט' פסולה, בב"א הראש את והתי1 שחט ה'ב( פאב)חולק
 שהבאתי רש'י ר' ראה ולו ע'ש, טוויפת וטריא שקלא לעשות כרי וגרם רוייףע*ו
 יחתוך שלא לל"ק אבל ררש"י, אחרינא ללישנא רוקא וכ*1 כן, עליו כותבל*ה

 לא, ותו אכילתו הכשר לי' עשה או רטו את הוצא רחטהו לשניםהטפרקת
 ע'ר כ' ע*א( כ"1 )שם טהרש"ש ובחי' ואסור, טקרא אתיא גסטראא"כ
 ולפ"1 לבר!, הסיטנין בחתיכת רהותר לכחמה רחטנא אנטרי' רע'כרש*י

 אנסרי' רלא לטיטר איכא ראשון וללשון הטפרקת, חתיכת לאסור ושחטאתי
 סיטנק, חתיכת אלא רל'צ להורות ושחט ואתי הצואר טן שחיטה לטקוםאלא

 אסרי' רלטסקנא 1"א ולפענ"ר לא. אם עבר אם " א.כפת לא הספרקתוחהיכת
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 ברש*י 4ציל וע' מימנים טחתיכה כלל איירי ולא נסרא, נמי הצואר מןשחיטה
 טקרא. אסור וניסטרא ראכשורי, או ררכויי בלהצנא רק נפאט יאין חטהגר*ה
 ותו לאיילה דהכשרהו טלישנא כ*נ סי' טשה השדב בת' כעת טצאתי]וכן
 רק לישני בב' וליכא א' ~שת נשמע הב' וטלפק כממר*ם, לפרש ליכאלא

 ה' לר,ש"י בהפרדס ועי' ע*ש[. פסול דניסטרא קרא וקמ"ל דורשיןטשטעות
 בהטה וצואר טאד לטאד חרה בסכין אמצוחט כנון דרסה כ' ר*ח סי'שחיטה

 כאדם הצואר את דרס אלא הסכין ולהביא להוליך הספיק ולא דק עוףאו
 היתה קשורה או כשרה, לצואר וחוץ צואר כטלא בסכין יש אם הצנון,שחותך
 שחיטה אינה זה כנון הצואר אח ררס לשיכך להביא, ולא להוליך לא יכול הי'ולא

 א*א לפנינו הם כאשר הפרדס דברי והנה בתרא. כלישנא פסק הריואסורה,
 זהו הא כשרה, כו' הצנון שחותך כאדם הצואר את ררס אלא רכ'להבין,
 שחותך כאדם הצואר את דדרס רבריו לפרש נרחוק נם ואם נטורה, ררסההוי
 כשרה, לצואר וחוץ צואר כטלא בסכין יש אם הסיטנין שאהתך לאחר היינוהצנון
 נראה עכ"1 הקודטת, לכשרה שייכות לו אין ואסורה כו' קשורה או טם"שאבל
 הוי הצנון שחותך כאדם הצואר את דרס אלא וצ*ל כאן יש רטאסלענ"ד
 והכוונה ואסורה, כו' היתה קשורה או כשרה, כו' בסכין יש אם אבלררסה,
 הטדרש בבית ]וע' ואסורה, דרסה הוי לעואר וחוץ צואר כטלא הי'אפי'
 טאך חד הטא:לת יהי' אם טהו דרסה 108, צד הדני אלדר בס' ב'חדר

 וסכי:א כו, האד דרסה חולין, שחיטת ה' בה*נ וכעה [ כו בפ"א אותהוהכרית
 דליטטי. וטקטי סכינא עלוי' לידי' ורחסה נוברא הוה וטבחא טובא חריפאהוי

 דפסק כטאן 1יטנא בחדא אפסיקא[ ]צ"ל אפקותא איפסק לסכינאולתיי'
 ואסור דרסה הוי הני בכל כו' טובא רכיכא חיותא ההוא נטי איבוצינא,
 אית אבל צואר, כמלא לצואר וחוץ צואר טלא בסכין בה דלית וה"נלטיכל
 דת:ן תנינן היכא דרסה כשרה הוליך ולא הביא או הביא ולא הו4ך אפי'בה
 עעב( )ל' לקטן ברשא והנה ריאט. סי' חולין בראב"ן וע' כו' הראש אתהתי1
 להוליך, הספיק שלא עד ראשונה בהבאה הראש את והתי1 בטשיכה שוחטהי'
 דהת1ת טשטע להביא, הספיק שלא עד הראש הות1 ובטשאכה תחלה הוליךאו

 הסיטנין שנשחטו אחר אם אבל הובאה, או בהולכה בטשיכה נתהוההראש
 צואר כטלא בסכין יש אם ד"ה שם וטרש"י פסולה, בכח הטפרקת חתךשוב
 דרסה בלא בסש.כה לשחוט כרי גו שיש וכשר הובאה או הולכה כאן ישכו'
 הסי' אחר בכה פדרס היכא אפי' טהני בלבר הסיטנין רשחיטת הכוונה איןכו'

 הראש, את התי1 דבטשוכה טתחלה רפי' ברש"י גלוי' סתירה תהי'רא"כ
 לשום לבוא שאאא בטוחים אנו דאז כשרה, בסהציכה היתה אי ההת1ה נםא*ו

 בטוחים אנחנו אין בכח הטפרקת חמך ואח"כ דשחט היכא טשא"כררושת,
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 אם רש"י 11"ש פמולה, עכ"1 בתרא במיעוט ררם אולי יורע טי כי ררםשלא
 או כשהוליך רא1 והיינו ררסה בלא במשרכה לעאהוט כרי צואר מלא בסכיןיש

 היא, ררסה כרינו הסכין אורך כשאין משא"כ בסיטגים, ררם לא בוראיהביא
 בוראי הסימנין אף שא1 והיינו ררסה בלא לברה 11 במשיכה נחתנין הסיטניןשאין
 לתתוך שלא רש"י 84פי' מה הביא תר"ב כו' השוחט ר"פ במררכי וע'נררסו.
 גם אח"כ יחתוך אם הסימנין ששחט רכיון ל"נ לא, ותו כו' לשניםהמפרקת
 או הראש את וחתך שוחט הי' תניא בתום' ומיהו לן, איכפת מאיהמפרקת
 כו' כשרה שחיטתו לאו ואי פסולה, שחיטתו לכך נתכוין אם בב"א בהטהבבשר
 ואסר, רש"י מפי' ראב"י ומרקרק המפרקת כל וחתך ששחט באחר הי'שטעשה
 לא, ותו רמו את הוציא חטהו הש"י פי' כך ומפרש 1"ל ר*ם למורנוול"נ
 ונם מל"ק, היינו ראסר רש"י מפי' ררקרק הראב"י הרי ע"ש, יותר עריךאין
 רייק מל"ק עאכ יותר צריך ראין לא ותו רש"י ברברי מאיר רבינו שפי'ממה

 בהמשכה נ"כ הי' החתוך היינו המפרקת כל וחתך ששחט שהי' ומעשההראב*י,
 בב"א הראש התי1 על שברי"ף הגבורים בשלטי וע' נסטרא, מטעם לאסורורצה

 נתקתן הסימנין וושחט כהוגן ומביא מו*ך הי' ראפי' משמע רש*י רברירלפי
 וק פסולה הוי לשנים המפרקת חתך השחיטה טן ירו הגביה שלא עראלא
 לליושנא רוקא ו1הו כו' המררכי כם"ש מעשה ועשה רש"י רברי לראב"י לי'משמע
 פ"ב חולין האגורה בם' וע' וכם"ש, והביא בהוליך כשרה בתרא רללושנאקטא,
 במהרי*ל ג"כ והובאו לתשובותיו שנספחו למהרי*ו שרוטה ובה' ל"א, כ*חסי'
 רררסה ררשאי בתרא כפי' הביא שכ"ר סי' קטן תשב"ץ בת' וע' שחיטה,ה'

 אפי' טריפה לל"ק רלרש"י שע"ה סי' שחיטה ה' או"1 וע' ושחט, רכ'אסור
 והביא שהוליך א' עוף הראב"י מורו לפני שהובא ראה וכן והובאהבהולכה
 רש"י ברברי שפי' מאיר רבינו רברי והנה והטריף. לשנים העורף כלושחט
 לעשות צריך ראין קמהרר אהתירא וא"כ יותר צריך אין לא ותו רמו אההוצא

 הי' אומר ס"ה:( )1בחים ראמרי' כעין והוא כשרה, ונסטראנסטרא,
 ברש"י וע"ש להבריל, א"צ יבריל לא ומאי שטברילין העוף בחטאתראבר"ש
 יותר. צריך אין לא ותו כאן וה"ה הוא, שנוי לאו הבריל אםהלכך

 רר' אהך פי' כ"ז:( )חולין רש"י רהרי אצלי, צעאנ מאיר רבינו רבריאמנם
 אבל ל*ג ותו שיזוב ער חטהו משמע רהכי יררום רלא גסטרא לשוייא רלאיימר
 ער חתכהו כרפרישית אחרינא ובלישנא ירו, ולמשוך לסנוע בירו איןרורם
 כהנא רר' קמא נסטרא לישנא הוא אחרינא *שנא והך לא, ותו 1ב שהואפקום
 טריפה, נסטרא ישוה ראם קמהרר אאיסורא ש'כ הרי לא, ותו בשניהםוכ'

 ר*י' טריפה ע*כ רהראשון לשני, הראשון לא תו בק יימר רר' בנסטראולחלק
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 יותר א*צ לא ותו הפי' אחרינא וב*שנא סריפה, נססרא עשה הא יררום,שלא
 קםא כלישנא הפי' רושב*א בחי' וע' וצ*ע. נרול רוחק 1הו כשר, ביותרובאטה

 אפי' המפרקת יחתוך שלא גיססהא לישוויא רלא כהנא ברר' שפי'ררש*י
 ושפי' רם רהו*ל באיברים רם יבליע .ילא כרי והטעם והובאה, הולכהררך

 דשטואל אםימרא ]כוונתו לקםן, נכר וכראיתא אחר, במקום ונבלעםםקומו
 )ושם ]כוונתו נעעטהס לקםן רמפקען והא עיקיק הראשק ולשון ע*א([ קי*נ)שם
 סריפה ררם הא םעטמע וםשך, אלא ואאהס אין ושחס, ר*י רבי תנא ע*ב(ל'

 וכ"כ הוא בעלםא אממכחא קרא האי ה%מ*ם[, הוי ררמה חא ישחיסה,רל"ה
 אלא ואטהס אין ריל"ף רר*י שם התום' קו' *ישב יש ועפ*1 הרםב*ן,בחי'
 ועאץט ראין ניחא חעפ*1 ע*שן ניססרא לישווייא רלא איצסריך איהו האומשך,
 אתא רקרא ועיקרא הללם*ם, היא רר0ה רבאםת אסםכתא, הוי ומשךאלא
 בתורת כעת וראיהי שם(, )חו*ן עמ*ם יוסף בראש וע' נססרא, לישוויארלא
 ישבור שלא נססרא לישווייא רלא הך הביא ראשת שער שני בית הארוךהבית

 וחכא כתיבי םיכתב ררסה וםיהו ואסור, באיברים רם רםבליע כחשוםהמפרקת
 ו,שחס אין ר*י רבי ותנא פסולה בב*א הראש התי1 רתנן אמרה ראינךבגררא
 רפי' רוש*י רברי הביא ע*ב( כ*1 )חו*ן רבחי' א*ע רסותר וצ*ע ונמטך,אלא
 גםירי הלכתא ררסה רקאגשר והא יררום שלא נססרא לישווייא רלא שניבלשק
 חרא םתחוור ואינו לה, נקס והגרמה חלרה רעשוי' בנררא אלא רוקא, לאולה

 אכולהו לה נםירי הלכתא הלקור וחנרםה חלרה שהי' ראטרי' הארסתמא
 למוקי רה*ל כיט רע*כ לררסה וקרא הלכתא ררסה שהי' קאמר רהיכי ועורקאי,
 ראשק לשק אלא ררמה, רהנהו כנררא אפי' לא1כורי הוי לא לררסה קראאלא
 בתח"ב כ' איך ם1ה וטוץ היא, בעלמא אסםכתא םושחם לקםן רמפקי' והאעיקר,
 רכ' כיט כו' דתנן אמרה ראינך בגררא והכא כתיבי מיכתב ררסה ומיהושם

 כתיבק כרכתב ואיך הללמ*ם וררסה נססרא, לישווייא רלא אתא רקראמקורם
 רהתורת או ר*י, רבי לתנא שם בחום' וכם*ש ש"ם, רתרתי *ישב אפשר 1הומיהו
 ר*י, רבי לתנא ושחס נשאר וםםילא םוובחת ריליף ימר רר' אליבא קאיהבית
 סותר רהרעשב*א ח1י' הרי סוף כל סוף אבל כתיבי, מיכתב לא ררסהולר*כ
 רסיכתב כ' וכאן כתיבי מיכתב לא וררסה קםא כלישנא פסק רבחי' עצטו,את

 חולץ למס' רעק"א בהגהות כעת ]וראיתי וצע*ג, ראינך בנררא ונקסהכתיבי
 הכמשנה יפרנם חאיך קםא בל"שנא רש*י עף' לפי והנה ם1ה[. רהעיר ע*א()ר'
 ולחרשב*א כשרה, צואר מלא בסכין יש אם בב"א הראש את והתי1 שוחסרהיי
 ס*ל ראיהו בל*ק, כרש*י נסמרא םפרש רהוא אף ממשנתנו להקשותא"א
 ע*י אבל באומצא רוקא רם*ל לשי' ואיהו באיברים, רם יבליע ראלטסעם
 וועו ראסוה והנססרא ם*חה, ע*י לאכול םיירי המשנה א*כ םותר,מליחה
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 וכמש*ל. המשנה יפרנס האיך אסור, מליחה ע"י ראף רש"י לשי' אסנםבאוטצא,
 כל רהקשו כ' קלויזענבורג מהגאבר*ק ר"ב רביעי רור בס' מצאתיוכעת

 בב"א הראש את והתיז רשחט הסשנה ננר רהוא וראב*י ר"צ"י עלהמפורשים
 במפורשים. זו קו' ראיתי לא ואני ברוחק, שתי' טה שם וע' כשרה,השחיטתו
 עשה מקרה וע"פ בכוונה שלא רוקא רכשירה הטשנה יפר,צ ררש"יועכצ*ל

 בכוונה כן תריר כשעושה משא"כ בריעבר, כשרה מקורם הסיטנין רעאקט וירעכן
 לישווייא רלא *שנא תפסו ועכ"ז ררסה יעשה שטא חייאדנן ראז והיינופסולה
 כוונה בין החילוק בתוספתא וז*ש רריסה רלהוי בנסטרא שאפשר היינונסטרא
 הראב"י שהביא אחר כ"ר סי' בב"ח והנה בזה. וצ"ע כשרה, בכוונה ושלארפסולה
 מאחר רססולה, רנזה*כ פסולה, שחיטחו תהי' יותר יחתוך ראם סרש*ישרקרק
 תמהו שהכל בהרא במיעוט לשהיי' זה ורומה שחיטה בשעת המפרקתשחותך
 הרוב, נשחט כבר שהרי אח"כ שחותך מה בעלמא בשר כמחתך יהא לאלטה
 רהללם"ס רכמו כוונתו ובוראי כו', רכוותי' נמי והכא היא, כך רהללמ*סוצ"ל
 אפי' נסטרא, לישווי' רלא אתא הקרא ה"נ סימנץ, ב' סוף ער הואכך

 לחלק לפמש*ל יאף הראש, והתיז רשחט משנתנו יפרנס איך אבל כ,ציכה,בדרך
 רבאופן י"ל בהללמ*ס בשלמא מקרא, זה משמע איך בכוונה, לשלא כוונהכין
 )חולין רמצינו משום י"ל אך בכך, לחלק משמע איך מקרא אבל הללמ'ס, הויזה
 שתהא הבקר בן את ושחט רכ' רפסול בקרשדם מתעסק דילפי' ע*א(י*נ

 סושחט רילפי אנן והנה שחיטה. לשם מכוין אינו ומהעסק הבקר, בן לשםשחיטה
 מבטלת הניסטרא אז לניסטרא בכוונתו כרחך ועל נסטרא, לישוייארלא

 כשרה, שוב לנסטרא כוונתו רל*ה בב*א, הראש והתיז בשחט משא*כהשחיטה,
 כוונהו כשאץ א*כ נתן, כר' רהלבה לשחיטה כוונה ל"ב רבחוליןאע*ג

 בקרשים, כמו בזה רעו מושחט ריליף כיון יאל השחיטה, תבטל שובלנסטרא
 אמר" הא מ*ם כ"א(, י"ב )רברים בחול~ן רמירי מוזבחת ריליף לטאןואפי'
 ואכלת וזבחת שנאמר פסולה כררכה ששחטה אע"פ ושחטה סכין נפלה ל*א.()שם
 ז'(, כ*1 )שם להמקרא כאן ציין אור התורה ]והנח אוכל, אתה זובח שאתהמה

 רנפלח טעמא בנם' רייקינן ואיך בכוונח, שלא ופסול בשלטים כ' רזהוצאע
 לשחיטה, כוונה בעי רלא נתן וכרר' מיכוון רלא ואע*נ כשרה הוא הפילההא
 בע"ב וכ*ה כ"א( י"ב )שם וצ*ל הוא רטאס א*ו כוונה, בעי בקדשיםהא
 ארם הזובח שיהי' ער וזבחת שנאמר הי"ב פ"ב שחיטה ה' ברטב*ם וע'ע*עע
 הביא שבמשניות נוסחאות בשינוי כעת וראיחי לשחיטה. טתכוין שאיניואעפאי
 רנבי הכתוב את קצרו כי נכון יותר אולם ואכלת, שלמים וזבחת הנרשםבכתוב
 כשרה, הפילה אבל נפלה רוקא מינה רייקינן כ*א([ יאב )רברים תאוהבשר
 מי לרבנן נתן ר' זכנהו ובהא בקרשים, כוונה כמו הוי בחולין בכוונהושלא
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 אי *בעי, נכו לזביחה אפי' לחתיכה כוונה בעי' אי כ', וובחת וחתכתכ'
 שלא נסטרא כשעחשה וא"כ ליבעי', לא נמי לחתיכה לוביחה כוונה בעי'לא

 וה וחושב בכוונה נסטרא כשעושה משא"כ התורה, היפוך עשה לאבכוונה
 הבאח רברי עפ"י הסברא להטעים יש כן בריעבר, אפי' טריפה עכ"זלמחיטה

 שחיטתו תהי' יותר יחתוך ואם יותר ולא צותה כן רהתורה רכוותי' רה"נרכ'
 בתרא רמיעוט שהי' בטעס ח"נ ט"ז נתיב בתא"ו וע' הוא, וגוה"כפסולה
 נזיה"כ וכ"ה בשחיטה, פסול והוי הרוב כמו המיעוט אותו שעושה רעח גלוירהוי
 סי' כמשה השיב בת' ]וע' שחיטה, מקוס שאינו אעפ"י הספרקת יחתוךשלא
 אבל שחיטה[, בשעת מקרי ~שחיטה בררך בו שמתעסק כיון הבאח ברבריכ"נ
 שרי בסכין חותך אבל שובר, רוקא רלרש"י א"ז בשס שס הב"ח שכתבמה

 היינו שחיטה בררך שלא רוקא היינו בחותך עשהכשירו רמה לומרוצריך
 והתיו משחט צ"ע עריין בשחיטה, פסול מעשה רה"ל אסור נמי רלרש"יגסטרא
 או השחיטה, בררך שלא היינו בסכין רבחותך ועכצ"ל רכשרה בב"אהראש
 אסור רלרש"י בכוונה היינו ונסטרא הכחשכה, בררך ואפי' לכך כוונתובשאין
 משה בהשיב כעת ראיתי ]וכן וכם"ש, בכוונה, בשחיטה פסול סעשהרה"ל
 רלא אלא פסולה, רניסטרא והול"ל נסטרא לשוייא רלא מראסר כאנסי'

 ע"ש[. בכוונה לשויי' רלא סשסעלשויי'
 הספרקת וחתך בשחט רש"י סרברי שרקרק הראב"י לננרנו עוסראסנס
 רהסיב ר"ט ונם טריפה, הכי ואפילו בכוונה שלא בוראי והתסרטריפה,
 כוונת רבאסת לוטר לו הי' יותר, צריך דאין לא ותו רשאיכוונת
 רלרשאי א"ו לרש"י, אפי' טותר בכוונה רל"ה כיון כאן אבל כהראב"י,רש"י
 בש"ך וכם"ש סתוספתא עליו צ"ע ובאמת טה"ת, אסור בכוונה שלאאפי'
 שלא ופלא כסוי, לענין שם ופרמ"נ כ"ח סי' וש"ך בטאז וע' סק"ה כ"רסי'

 רכוונת כ' שס רעת בשפתי פרם"ג וע' שהבאתי והתיו רשחט טסשנההעירו
 ס"ק א' סי' ברריעאה וע' סס"ש לא אבל סשחיטר, ה"ט פ"ב להרמב"סהש"ך
 רהראבאי וצ"ע התוספתא, וכלשון לכך שכיון כ"א מטריפין אין וראב"י ררש"יא'

 אכהשטררם מהנאבר"ק בהגהות וראיתי וכם"ש. בכוונה שלא אפי' אוסריסורש"י
 פסולה, בכוונה והובאה הולכה בלא הסי' חתך היינו שחט ע"ב( )ל' חוליןעמ"ס
 הסכין אורך אם כשרה כוונה בלא חסי' שחתך היינו והתיז שוחט הי' אסאבל
 מנו רבחשנתנו ותנא בתוספתא כתוביס הס הלא אלו רינים צוארין,כשני
 בפ"ב רתניא הא היינו והתיז שוחט חי' הראש את התיז בקיצור אלו הלכותכל

 אפי' והובאה הולכה רבלא צאע ורבריו ע"ש, בכוונה שלא היינו והתיושחט
 בטבוא בקיצור, אלו ריניס כלל רסשנתנו רתנא ומ"ש פסולה, בכונהשלא

 אצ*נו והנה מ"ש, צאע אך הסשנה, שיור הוא רתוספתא הנגיר לר"שהתלמוד
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 רדעת כתב והש*ך חמפרקת, רוב רק חתך לא אפי' להטריף המנהגלרינא
 אבל בכוונח שלא רוקא ר1חו האחרונים וכ' חפ*ם שאין במקום להחמירחרב
 וכ"ח מח*ת אמור הוי בכוונה רברינו ולפי סיובה, בחפסר אפי' אסורבכונה

 %ך נתכוק אם בב*א חראש את והתי1 שוחט חי' א' פ*ב חולץבתופפתא
 ראפשר בחפ*ס, להכשיר יש בכוונה שלא כשרה, שחיטתו לאו ואם פסולהשחיטתו
 כמש*ל בזה חר*ם על רצ*ע אף מאיר, רבינו כם*ש הפי' רי*ל סורה,רש*י
 עכ'1 מח*ת, אסור לרש*י בוראי בכוונה אבל בזה, עליו לממוך אפשרט"ם
 בענק א*א ראם מותר עשכריעבר לרבר כ% ענין לו ואין אסור, בהפ*מאפי'
 ראורייתא איסור חוי רבכוונח סכנח בו שאק לחולה להתיר כריעבר הויאחר

 וחתיז עאהט ה*ב( פ*ב )חו~ן בירושלמי וע' שאב*ם, לחולה ואסורוכמש"ל
 בסכין יש אם בעשהיטה אחת בבת הראש את התיז פסולה, בב*א הראשאת
 את חתיז בין מה יוחנן רר' קמי בעיא אבא בר חייא כשרה, צוארסלא
 וזה לחתיכח נתכוין זח א*ל בעאהיטח, הראש את התיז בין וסה בב*אחראש
 נתכוק אם אחת בבת הראש את וחתך שוחט הי' כן ותני 5שחיטה,נתכוין
 שהנששתי סהתופפתא וחוא כשרה וצחיטתו לאו ואם פסולה קנחיטתולכך

 אך כחונן, חכל ששחט אפי' רפסולח, בב"א הראש את והתיז עפחטולפ*ו %י~
 שחט רגרם בהרא לליוצנא ר,צ*י לרעת לעיל כתבתי כי ואם פוסלת,חכוונה
 חסימנין כל כששחט רכשרח והתיז ושחט ררם, בתרא ובכעעוט ששחטוחתיז,
 עור ירענו ]ולא הנ*ל הירושלמי ל"ה בוראי רש*י לפני בפפרקת התי1ואח*כ
 פסולח, בב*א הראש והתיז שחט להריא ראיתא האמתי[ ירושלמי חואאם
 לפנינו שיש ובניר"ר פומלת, הכוונה רק וחובאה, בהולכה דשחט חיכאאפ"

 והעושח בכוונח, לעשות אסור בוראי עכ*ז בל*ק רש*י וגם וחירושלמיהתופפתא
 פסולה. אידטתוק

 עאקותכין כמו בעלמא לחתיכא כתב שם לירו,צלמי בהפפרשוראיתי
 להירהצלמי א*נ הביא, ולא שהוליך רהינו 6שחיטח נתכוין וזהדלעת
 רנתכוין כיק ביותר חרה שהיתח וכגת עיקר וכן כלל והובאה הולכה בלאאפי'
 רחירושלמי לומר וח*ו כילתא, הא פי' ושכיב ניים וכר ע*ש, ררם לאלכך

 ומביא מו*ך כעצשינו נמורה ררסה רהוא וחובאה הולכה בלא חרה בסכיןמכעצר
 ובוראי נרולות, חלכות ובעל ר*ח סי' לרש*י הגרול פררם פפר בוצםוכמש*ל
 רלעת כחתיכת לא בכוונח ששוחט רק כהונן רשוחט אפי' ס*לחירחצ4י

 חולין עשהיטת ה' בהאשכול וע' וכסש*ל, פסולה, וחובאה בהולכה אפי'רק
 יחתוך שלא קרא ראוהר החכמים טן יש גסטרא, ~שוייא רלא אתא רקרא י'סי'

 מחוור ולא פסולה, רהצא לכולא לי' פסק ואי לשנים, שחיטה בעשעתחמפרקת
 נתכין האם וחא כעצרח, בכוונח שלא בב*א חראש כל וחתך שוחט חי'רבהום'
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 נתכוין לא אי היא שחיטה רלאו אסרה רהתורה וא"א שררם, הוא רקרובססול
 ותו מימנים, בחתיכת ררי לומר גסטרא ליושוויא רלא רקרא פי' וראי הלכךנמי,
 תיפוק מפרקת משובר תיקשי ושחיטה רל"ה המפרקת לחתוך אסרה התורהא"א
 אסור רבכוונה מוכח ועכ"פ ע"ש, מפרקת יחתוך ושלא מגזה"כ היא רנבלהלי'

 סי' חרשה בשמלה וע' להתיר, א"א בכוונה בניר"ר ועכ"ו בתוספתאכם'ש
 סק"ו שם שור בתבואות וע' בשחיטתו לכך נתכון אפי' בה"מ להקל כ'כ"ר

 רכהשמע כש*ך רלא וכ"ו במתכוין, אפי' להקל שיסמוכו מי על להם השרבהפ"מ
 רבואמלה וכוונתו במתכוין, אפי' ומשמע בה"מ אלו במרינות אפי' להקלרעתו
 במרינות אבל המנהנ, נתברר רלא במקום נתכוין אפי' בהפ"מ להקלחרשה
 לחקל אלו במרינות אפי' ררעתו כהש"ך רלח ווה במתכוין אפי' אסוראלו

 כ' בפלתי עיין אמנם מש"ך, בהארוך כ"ה ובאמת במתכוין אפי'בהפ"מ
 מקאה, רעת בשפתי שם בפרמ"נ וכ"ה אסור, במתכוין הא מתכוין, באיןרוקא
 מתכוין ואם בררסה רמיירי מתופפתא רמו רא"י סק"ב שם והב במשבצותום"ש
 בהולכה נתכוין אם צוארין ב' מלא בסכין ול"ה לחור בהוליך מיירי רפסולהלכך
 וכ"ה כשרה, לחור בהולכה כ"ש באיומל אפי' נתכוין לא הא טריפהלחור
 נרול, עית צריכין רבריו צואר, כמלא בסכין כשאין רמיירי מש"ך בארוךנ"כ

 ממפרקת ולא מימנים בחתיכת רק מיירי שם הבייי שהביא חביב בןרמהר"י
 מהנכון ובוראי המכין משעור כלל מיירי לא רבתום' מוה חוץ בפרישה,וע"ש
 על ונם בוה צע*נ הפרמ"נ ור' מהירושלמי, לפמש"ל ובפרט הררהשה, שכ'כמו

 יור*ר הרב בעע*ע וע' וככחש*ל, במתכוין להתיר אפשר איך צעענ חה~טההשמלה
 ררמה, בענין נ"ו סי' הרא*ש בן לר"י יהור' וכרון בשו"ת וע' סק"ט, כ"רמי'
 אורך כל שהוליך קורם הרוב אאהט אפי' צואר כמלא לצואר חוץ בסכין ישאם

 בררסה וישחוט אחר במקום במויר הסכין יתפום שלא ובלבר כשרההצואר
 יו*ט במערני וע"ש ע"ב( * )חו*ן וברא"ש בטור וכ"ה הרוב, 4ששחטקורם
 וה*ה הרוב, אלא שוחט שאינו רמיירי מק"נ כ"ר סי' בפרישה וע' ש'אות

 הרשב'א לשי' ע"כ וכ"ה רמותר אפשר והובאה בהולכה ,ולפ"ו הנשארבמיעוט
 מליחה ע*י לא אבל באומצא, ורוקא באיברים רם מבליע משום גסטרארטעם
 מס*ש אבל חרשה, השמלה כוונת נ"כ רוהו ואפשר מותר בטתכוין אפ"א"כ

 רקרא ס"ר ראי סק"ב כ"ר סי' בטויו ומ"ש אסור, רבמתכוין יוצאמפורש
 רהתורה ע"ו בנקוה"כ וכ' מליחה ע"י אפי' איסור ויש נשחט כלא הו"ל לוהאתי

 למיסר וליכא כ' 4אם בהאשכול עי' ו"א, ריעבר, ולא לכתחלה רקאסרה
 שאסרה מצינו היכן רמי, שפיר ובריעבר לכתחילה רק אסרה לארהתורה
 ס*ש וכן בריעבר, ולא אסרה לכתחילה רבנן ואמיו לאכול, רברתורה
 תא בחולק, ק שאין מה אסור בריעבר אפי' רבקרשים השניבתירוץ



משיבשי*תמנחם10
 ומצאתי ע"א(. כאז )חולין רשכאא כחי' להדיא וכמאש כ' כחוליןוזבחת
 סי' כפלתי נאכ בזה דקדמו אח"כ וראיתי נ', אות אשכול כנחל כזהשקדטני

 כנקודת כסאש דדעתו הכית במשסרת וצאע שם יוסף כראש וכאה סקאככאד
 בחידושיו, וכס"ש אסור כקדשים דרוקא ראס סי' הרשכאא ת' ]וע'הכסף
 וע' הרשכאא[, כדעת אסת הוא נקוהאכ של הכ' רתי' כאנ סי' משה השיכוע'

 עליו וס"ש סק"א נ' סי' וכטו"ז כדרישה וע' הארוך בפי' שם יעקככישועוה
 דלהראכ"י אבדפ"ק, ברודא ר"א מהגאון א' אות ט"ז סי' חולין אכרהםכאשל
 אסור.מדינא

 ספי ששסע ק' סי' לראת הישר מס' הכיא סק"ד כ"ד סי' כדעאתוראיתי
 שעושין כדרך שחיטה כשעת הספרקת עצם לחתוך לטכח דאסור שלסהר'

 סטעם סאל דרשאי הרי כאיברים, דם וסבליע כו' תפרכס שלא וחי'לבהסה
 סהני ספרקת דכשובר סאז בסי' " רקייסא ולדידן כאיכרים, דםדסכליע

 שחיטה ח' אדם החכסת על אדם נפש בס' וע' להתיר, דיש פשוט מליחה,כי'
 סי' בשואע המכואר לדין הישר ספר דכוונת סאו סאק ח' סעיף ז'כלל
 סד' והוא ראשו, על יכנו למות שוהה שנים רוכ ש,2חט דאחר ח', סעי'כאג
 נסטרא, סשום מנזהאכ אסור דזה הסי, עם הספרקת שחותך סיירי ולארץ4"1
 בידו. עדיין והעוף סיי שחיטת אחר ששוהה הכ31ה שחיטה, כמטעתומאש
 אסור שלסח רבי טפי ק' בסי' עום דכ' לראת הישר ספר של 5שונוואעתיק
 תפרכס שלא ולחי' לכהמה שעושין כררך שחיטה כשעת דספרקת עצםלחתוך
 הבשר את סכביר הראו נפשה תצא שלא בהסה של ספרקת החותך סרדאסר
 לכובר האירנא למיחש דליכא וניהו באיכרים, דם ומכליע העולם אתונוול
 רם חבלעת כסשקל, בישראל השתא מובנינן דלא כה4ום ולנילה,כשר

 רלא סשמע קיאנ אחולין זה דסירר שם ומהספתחות איכא, סיהוכאיברים
 וחי' לכהסה שעושין כדרך שאהיטה כשעת סלשונו אמנם שחיטה, אשעתקאי
 שחיטה לאחר וכוונתו דוקא לאו שחיטה כשעת הכוונה עאכ אך הכי, סשסעלא

 טבחים סנהנ כי מורי ידע מליחה ה' כסוף האועז וכסאש הנפש יציאתקורם
 כי כו' בספרקת הסכין ותוחכין כו' הנפש יציאת קודם עאהיטה לאחרבכאן
 לאחר טכחים דסנהנ להדיא הרי חותך, ולא שוכר היי"ד שטואל ראמרהא

 עוחיטה, לאחר והיא כשחיטה שעוסק בשעה כוונתו שחיטה דכשעת ועאכשחיטה,
 לשיטתו דרשאי י*ל מסעג שחיטה בשעת הוא לשונו דט,שסעות נדחוק אףואף
 אאכ בתרא, כלישנא והוא דרסה היינו וחתיז דעאהט עשהבאתי בהפררסדכ'

 לל"ק סעאש"כ דשסואל, וממיסרא אסר ועכאן וסחני, סותר והובאהבהולכה
 ורע*ת רשמואל, סיסרא משום ולא נסטרא, כהאום והובאה בהולכה אפי'~שסור
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 וכם*ש, צ*ע רבריו רש"י, בושם שכ' ר"ת ר' העליםו הפומקים רכלרר"ל
 ללעק. ולא בתרא להלישנא רוקארשהו

 איתא ר'ת שהביא ברש"י הנה חותך ולא שובר רוקא האו"ו םמ"שאםנם
 כ'ר סי' בב"ח וע' בהםה, של םפרקת החיחך םר ראםר רשםואל בםיםראלהריא
 בסכין חותך אבל שובר רוקא לרש"י ראף וא"ו המררכי בשם לעילהבאתי
 לפנינו ואררבה רש*י בשם זה רין וא"ז בםררכי םצאתי 5א בעניי ואנישרי.

 מפרקת חחותך רעשסואל בסיםרא רהביא הר"ת שהביא םרש"י יוצאםפורש
 שלא היי*ר בחותך שהכשירו רמה וצ"ל רכ' הב"ח לר' מקום אין ולפט"שכו'

 וכם4ש רש"י אוסר שחיטה לאחר ואפי' בחותך כאן חוי' רהרי שחיטה,בררך
 והנח שחיטה, לאחר כן רעשו הטבחים רםנהג תע"ח סי' סליחה ה' הא"ובשם
 ח*ח אלא בהםה של רוקא לאו בהםה, של מפרקתה השובר שםואל ראםרהא
 יציאת עיכוב שבירח יסורי םחמת כי בשובר, רוקא רא"ז וטעםו בא"ו וכם"שעוף
 )כאב כריתות לםכה כוונתו שכ', ושורפות באברים, ונבלע רם שורפותהנפש
 םושך שריף, םישרף יוצאת שהנשמה בשעה אר"1 *' אתי היכא םעלםאע"א(
 אחר ליקח אסור יה" הלב רלפ"ז וצ"ע בלבו, וכונסו השחיטה מביתהרם

שחיטה.

 רלעיל ולוםר לרחוק צריך רלהראב*י סק"ט הרב בשו"ע שכ' םהוהנה
 שלא אפי' להחםיר אין וא"כ הספרקת, לחתוך םתכוין בלא םיירי כ'סום"י
 רמהראב"י ז'א, בסח"כ מורח, הראב"י גם רבזח הוסיף ארם והנפשכהפ"ם,
 ונם אוסר, ואפ*ח כוונה בלא הםפרקת וחתך רשחט םשטע המררכישהביא

 רל*ח משום םורח רש"י אפ' רכאן הול"ל יותר, רא"צ רש"י ברעח רפי' טאירר'
 וצ*ע. וכםש"לבכוונה

 )נזיר סתום' כהרמ*א רלא ראי' הביא קם"ב סי' יעקב בית כת'וראיתי
 רל'ח העורף ואח"כ הסי' וחותך העורף אחורי סי' סחזיר כם"ר רם"לכ"ט.(
 הםפרקת חתיכת םכח טריפה ואכתי הםפרקת אח"כ חותך הא רקוצהטריפה,
 רחא ועור כ' כ"ר סי' םש"ך להארוך ראיתי וכן כרם"א, רלא אאווהחוט,
 שחחזיר רםתניתין פירושא יחי' ע"כ א*כ רוקא בםח1יר ס*ר ואי רקאםר מ4שילפי

 לאו חאי הא העורף סן השוחט קאםר היכא ראל"ה העורף עם ושחטןהסיםנק
 םחשך אר" מאי קאמרי' ואפ*ח העורף עם ושחטן שהחוירן א"ו הוא, העורףםן

 משמע וכן כשרה, שחיטתו המפרקת רכעאשחט בהריא הרי נםי, שוחטאפי'
 ע*ש, הםפרקת שחתך קורם המימנים שחתך שירע ובלבר שכ' הרא'שםרברי
 וש םותר, חעורף םצר אבל הצואר םצר רוקא היינו ראסורה רגסטרא ז"א,ולענ"ר
 יעקב בתפארת וע' כ"ה, ס*ק כ"נ סי' תורה וברעת נ*ר סי' ח*ב שבו"יבת'
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 כ"ז )חולין וכמ"ש אסור אינו רגיסטרא לשי' רתום' יאל מזה יחוץאותרהייט,

 תשובה רהפתחי ארם בנפש ומ*ש וכמ"ש. לזה צריכין אנו אין יאבלעשא(
 הי' לא מנראה כפי במתכוץ, אפי' היינו כהרמ"א רלא יעקב הבית בושםרכ'
 י"ל יעקב הבית מ"ש לפי עכ"ז כלל, ממתכוין מיירי ולא תח"י, יעקבהבית
 התוס' עפ"ר והנה ואא. עפמ*ש אבל מתוס', לרייק יש וכן בכוונה, אפי'גאכ

 רבוה העורף, לצר סכינו יטה ואח"כ כרין מקורם הסי' לשחוט לרוןאפשר
 רלא יעקב בית ארברי כ' פם מישור באורח והנה גסטרא, מצר איסוראינו
 טריפה מאמ נבלה, רלאה מהאת לעוף שחיטה אין למאר הוא התוס' רקו'רק,
 מחזיר וכי הסימנין בנחירת וסניא וגיסטרא ררסה שהיי' פוסל ואינוהוי
 רסררו מתוס' והנה הטפרקת. חותך או בנשמט מיטרף לא הצואר אחוריסי'
 לא רעריין כוותי' משמע לא נבילה, כהן ואכל בר"ח לר"י ראלא אהךקו'
 להקשות יש התוס' רקו' אמת הן מהאת. לעוף עאהיטה אין רס"ל התי'ירעו
 למימר ואיכא טריפה קאכיל הא מה"ת ל,גוף עטהיטה אין רסאל התי'אחר
 יעקב. כהבית מוצמע לא התוס' רברי מסדור אבל מחזיר, כמ"ר שם התוס'כתי'

 העורף לצר את"כ ולהטות מקורם הסי' ~צחוט עצה יש לרירן האהולפאז
 מן רהשוחט וה באופן להתיר אאא הצררין ומן ומותר, שחיטה בכללראינו
 )חולין ברשאי וע' נמירי הכי לאו שתיטה בהעורף אבל כשרה, שחיטתוהצררין
 העורף מן השחיטה יתחיל שלא ע"ב( כאז )חולין בתוס' שכ' ואף ע*ב(,י"ם
 מקורם העורף לשחוט יתחיל שלא היינו שע"ה, מי' שחיטה ה' בששו*זוכאכ

 אפי' הסי' רבמחזיר העורף מן לשחוט מותר שוב תחלה הסי' בהששחטטושש*כ
 ומ*מ גסטרא, שייך ראינו מותר לרשאי אפי' אפשר עאא(, כ' )שם נמי,שוחט
 ע*י מותר ולרירן שובר, רוקא רלאו לרשאי באיברים הרם הבלעת,צייך

0לשחה.

 מיתתה לקרב ראסר אהררי, רמאא ר' הקשו סאו בסי' וש*ך הטואזוהנה
 בית ת' וע' ראשו, על שיכנו רכעטב כ' כאנ ובסי' באברים רם ,שסבליעכהשום
 רזנת בשפחי וע' כאט, אות רם ריני עוז במנרל גאכ וע' קל*ח, סי'יעקב
 הא ירענא לא המפרקת לשבור ראסור יאא רכ' הרמאא רברי על כ'סק*ט
 רגוול לאחרים אוסר בנמרא ואולי בלבה, סכין לתחוב מוסיפין ויאא חיא,ג0רא
 צ*ע. ומאמ אסור לעצמו אף אמר וכאןרבים

 צאע, רבריו בוראי הרמאא רברי לתרץ שרוצה בפה הפרמ"ג רעתובאמת

 וסלקא אסור נמי לרירי' או כו' קאמר היכי להו איבעיא עאא( קי*ג עחולץרתרי
 ואולי בתיקו, רסלקא אסור לעצמו ראף היא ערוכה נמרא הא וא*כבהיקו,
 וקו' כן, לו0ר וט*ר אפשר האיך צ*ע וה נם אבל צאע. ום*ם יצכ' בזהכוחטזו
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 בטו*ז עפם"ש *ישב יש היא, ערוכה רנסרא יאא הלשון על שהקשהה5רם*נ
 הי*א ולפ"1 ר', בסעיף סקומה נפעשה ער להחסיר ונהגו רהך סק"ב ט"1סי'
 לכתחלה ליוהר שיש וי"א עכ"ו כרש"י רלא סותר מליחה רע"י רכ' אהךקאי
 צ*ט, סי' שם ובישאש שם( )חו*ן ריטב"א וע' סליחה, ע"י אפי' היינוכו'

 סהגאבך*ק שלסה באבן חולין מם' בראב"ן וע' סוה, העיר שלא הפרמ"נ עלופלא

 ע"ש~וע' ברם כבוש סחסת נאסר לא שעות כ"ר רלאחר א' אות רע"ו סי'שיסלוי
 שוהה אם רש"י שרעת כ' התרוסח בם' וע' י"ו, ס"ק כ"נ סי' הרבבשו"ע
 חולין ביש"ש וסהרש"ל הספרקת ישבור  שלא ובלבר ראשו על יכנולמות
 ביך הספרקת שובר אינו אם רפש" היא יתירה חומרא ע*ו כ' ט' סי'פ"ב
 סי' מש"ך בארוך כ' וע"ו חאי, כולי להחסיר %ו ולמה כשחיטה נראהרלא
 ישכור ושלא ובלבר רכ' רמה רהבין התרוסות ס' רברי הבין לא רבאסתכ*נ

 וצ*ע ע"ש באברים רם סבליע סטעם אלא וליתא שהי' מטעם הואהספרקת
 רק סוציא רסלח הרמב"ם של רטעסו הראן לשי' ס' סי' ה' שואם בת' וע'בוה.
 ספרקת, בשובר לסלוח סותר האיך שבפנים מה ולא הבשר לשטח שקרובסה

 שוב הסליחה הוציאה שלא רסה רלק"ם וכ' כלו, הרם רסוציא לק"םולרירן
 ה"ט פ"ו הלחאם וכ"כ ושרי, פי' שלא אברים רם 1ה1"ל לפרוש עתירלא

 הרסב"ם בשי' כ"ז בסי' התב"ש קושית על לאו סי' ו' בשו"ם עור ה3' ע"ש,סם"א
 כ"ה וביצה חרם, על תאכלו רלא סהאת נפשה שתצא ער לאכולדאסור
 לא רלמא ביו"ט ישחוט שרי איך ואכתי טביחתה סבית חי כוית ס"לכו"ע
 רבמיתה אבסה"ח סשום איסור רעיקר ולפם"ש ביו"ט בחנם ושחט סהרתסות
 ובוראי כע~רה הספרקת כל שחט ראם כ"ה סי' ביוראר וסבואר סלתא,תליא
 הספרקת כל בעמחט להטריף רהסנהנ אף וה באופן לעשות יוכל אאכ סיר,תסות
 וע' וכם"שג אסור בוראי רבכוונה צ"ע ורבריו ע"עע בעלסא חוסרא רקאינו
 תרניש שלא באופן שניהם נצרף ראם כ"א, סי' יור"ר ח"ב לוי סטהבת'

 טוב, היותר האופן הוא ובראש וכרוסה חיתוך ע"י רהיינו ימוריםהבהסה
 צריכין עאהיטה לאחר הבהסה סיתת לקרב חוק נותנת הססשלה אםולפ"1
 כו' הש"ך ולרעת האו"ו לףעת היתר ע"פ עצעשה האופן באותו לבחוראנו
 הש"ך. לרעת וגין האו*1 לרעת בע שגצטרק באוסש לא אם לשנות אסורעכשפ
 הראש, על כשסכה וכאש ספרקת בחותך סתיר רהאו"1 רבריו הבנתיולא

 להוציא הראש על להכות טוב יותר א"כ הראש, על הכאה רוקאולהש"ך
 רעת לצאת רויתוך וע"י בראש להכות רוצה והוא בחותך, ראוסר הש"ךרעת
 שהביא אחר סק"נ ס*ו ס" בר"ם וע' טעות. ווהו שניהם לצרף והש"ךהאו"1
 רו*יק סושמע כ"נ סי' ולעיל כ' אסור סיתתה לקרב כרי בלבה הסכין דלתחובהרין
 הביאו. לא והש"ך שהט"זופלא
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 וע' בסתכוין רוקא וזהו הכתוב מנזירת אסור דגסטרא לעניננונחזור

 מיני', אכלי' רלא ליכא ותקלה שם וברש"י גיסטרא, ולישווייא )י"נ:(ע"ו
 אסור רניסטרא הרשב"א לשי' והנה לאכול. אשור לנסטרא רמכוין היכאהרי
 וכמ"ש לארכה, נסטרא דיפרש י"ל אסנם הש"ס, סקשה מה באוסצארק

 הגאונים פי' בשם הביא שע"ה סי' ,שחיטה ה' באו*ז ]וע' נ"ב:( )סנהרריןברש"י
 ולא מרוחב,[ משמע דושחט מאורך הסי' יחתוך שלא גיסטרא לישוויארלא
 שהמלכות כררך בסייף ראשו מתיזין דבאמת טשום הראש, את להתיז שםפי'

 הכוונה ע*כ גסטרא לי' רעביד ואיסא ומרפרכי' ממש, דרסה 11ה1עווטה,
 סיתה לו כרור כמוך לרעך יאהבת קרא אסר וע*ז לשנים, לאורכולחלקו
 דרסה, לפרש אפשר שוב שם( )ע"ז אבל הנהרגין, במצות רוקא תהויפה,
 רמפרש ולהרשב"א גזה"כ, סצד קמא וללישנא בתרא, בלישנא לרש"י רוקאווהו
 גסטרא, ולישוייא הש"ס פריך מה מוחר, סליחה ע"י אבל אסור באוסצארוקא
 כלישנא או כל"ק גזה"כ מצר או וכרש"י, דאסור א"ו לאכול, סותר נסטראהא

 הראש והותז ששחט לאחר פגוסה המכין כשגעשה להעיר יש והנהבתרא.
 סקאל. שם ברע"ת וע' ט"ו סעי' י*ח סי' שו"ע ע' כשרה אם בכוונהשלא

 שלא דוקא רשרי, מודה רש"י נם דבעוף כ"ג סי' משה השיב בת'וט"ש
 רסעשה וצע"נ שהבאתי. וירגשלסי בתוספתא וכמ"ש אסור, בכוונה אבלבכוונה
 ככוונה, וכ"ש בכוונה שלא אפי' אסרו ולפמש"ל בא"1 כמ"'ט בעוף הי'רראב"י
 הפר"ח ורעת כסתכוין אפי' נהפ"מ להקל ססק דהיב שס אדם בנפשוס"ש
 בירו, עלתה ולא בשתים טעה במח"כ בהפ"מ, שלא אפי' במתכוק אפי'להקל
 איכא לכך נתכוין ראם סק"ט כ"ר רסי' הרב רעת הביא בעעטו ההירהרי
 לא ח"ו הפסיר, לא הסיקל הפ"מ בלא אף דכ' הפר"ח וגם לררסה,לסיחש
 רבריהם כל במתכוין, אפי' הקילו תואר ופרי חרשה השסלה אם בטתכוין,הקיל
 סק"ח כ"ד כסי' וראיתי תואר הפרי לידי בא ]וכעת לעיל, הבאתי כאשרצע"נ
 ררך ששחט כל לנהוג אין נהגו שלא ובסקום כו' להכשיר הפוסקים כל כמעמכ'

 אסור, בכוונה אבל בכוונה, שלא רוקא זה כל ובוראי והובאה,הולכה
 בוראי עכ*ז וצ*ע[, במתכוין אפי' שהתיר בשסו סתמו שהאחרוניםופלא
 שאב*ם לחולח החולים בתי בער אפי' הכתוב גזירת מצר בכוונה להקלח"ו
 נבלה להאכילו סותר רבלא"ה סכנה בו שיש ולחולה זה, באופן לשחוטאסור
 אסורים. הכלים ונם תחילה, הקל הקל אותי רסאכילין סשום לשחוטאפשר
 בכוונה, אכלי לא אינהו רגם סתום, סימתם ולרידן אכלי סיכל ראינהוואאל
 שם שור ובתבואות ו' סעיף כ' סי' השס"ח שכתב סה חשש יש מזהחוץ

 אינו הטו"ז רעת אבל שהי', ואיכא הספרקת סקורם יחתוך דשסאסקט*1
 המפרקת, קורם ששחט שיורע באופן הסי' כשתפם אפשר הי' להתב"ש ואפי'כן,
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 בוראי שמים ירא 1ש1"ב ואכם"ל, במתכוין גטור איסור הוא גויה"כ מצרעכ"ו
 לשחוט רק רצה לא הראש את והתיו ושחט זה, ברבר ע"ע אחריות יקבללא
 רעתי' לכך 1כ11נת1 כשרעתו משא"כ היטב, שחט בוראי התיו מקרה יעפ"יהסי'

 רנא מקרמת עלינו קבלנו היום שער ברבר ובפרט עמהי', לוראי וקרובאהתוה
 באגור וכם"ש המפרקת, רוב רק חתך לא אפי' להטריף אשכנו בנישקבלו
 א"ע לסמוך בוה"ו אפי' יכולים אנו אין בודאי ברם"א וכם"'ט ובח"הומהרי"1
 סכנה. בו שאין לחולהלהתיר

 כתבתיהנלע"ר
 קירשבדים מענדילמנהם

ב
 תע"א. פפא"ם תרצ"ג השבועוח חנ ערבב"ה

 השפתי על רהעיי כ"ג בסי' וראיתי טשה השיב תשובת הס' לפני הובאכעה
 רבגסטרא רי"ל מהמשנה ראי' ראין הש"ך על בס"ש ה' ס"ק כ"ר מי'דעת
 משום ראי כתב וה ועל נכילה, הוי העורף מן והשוחט רם משומהטעם
 רס*ל למאן קשה וה רבלא ס"ו בסי' רנתבאר מפרקת טשובר גרע לא והטעם

 בהאשכול וע' מפרקת, השובר קי"ג.( )חולין הך תקשי רם טשוםרנסטרא
 רי"ל ראי' ליכא מהמשנה רעכאפ הש"ך 1כ11נת י', סי' חולין שחיטחה'

 אסור ראי שרי, רשובר ברקי"ג רנפשוט ום"ש רם, משום אסוררבגסטרא
 כקרשים מיירי ושחט רקרא וי"ל רם, משום אסור רבלא"ה גסטרא על קראלם"ל
 רמטמי בשחיטה פסול ררעי נפ"ם איכא בחולין וגם מעכב לא בשרואכילה
 לא אאכ יותר, לחתוך רא"צ נימא ואי או"ב, משום אסור ואינו נבלהמשום

 כל לחתוך שא"צ לאשמועי' ומרהוצרך רם, רמבליע רמתאכיל בשרמשכחת
 רש"י ררעת רי"ל 11 ראי' ורחה כהראב"י, וע"כ רשרי בשובר נפשוטהמפרקת
 ברבריו וצ"ע בבאח הוא וכן ע"ש, חותך, לא אבל מבליע בשובררוקא
 רנסטרא ום"ש וכמש"ל, אסור נ"כ רבחותך להריא כ' רש"י בשם הישררבס'
 כיון ועור סהללם"ם רק אינו עצטו דכל בעוף, ולא בבהמה רוקאפסול,
 ראוי וכן גמרינן לא רמחירוש לומר יש בב"ח, כם"ש הוא הכתוברנוירת
 השמים טן לנו הניחו ומקום בכהמה, ג"כ הוי כו' רראב"י רסעשה לומדלנו

 בעוף, הי' רראב"י רמעשה מאו"ו להריא רמפורש ע*ו, וצע"נ ע"ש,להתנרר
 השךב ע"ר רהעיר רי"נ קלויונבורנ טהגאבר"ק רביעי רור בספר וע'וכטש"ל,
 כרע"ק ראנן שכ' וע"ש ע~הבאתי כאהאו"ו ג"כ ירע ולא ע"ש ור רבר רהואמשה
 וצ"ע. ע"ש יצה"ר כננר נסטרא טטילא והותרס"ל
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 הביא דלא כיון במתכוין אף רמתיר מש"ך הארוך רברי על שםומ"ש

 בתשובה כ"ה סי' בחו"מ וכמאש אותו ראה רלא וראי א"כ סש"ךהארוך
 סי' בש"ך התוספתא הובא הלא צע"נ ע"ש, הספר זכרונו על עלה שלאמקדמון
 נראה לכך לבסוף, משה ההשיב מסיק ומ"מ מש"ך, בארוך וכן סק"הכ"ד
 בעוף להתיר ואין ענין בכל לאסור יש כך ע"י שסתירה שאומר נמתכויןברור
 ענין, בכל לאסור יש יה באופן רק מתירה שהממשלה בנר"ר לפ"יוא"כ
 בתשובתו העירני ראמבראווא אבר*ק וויירענפעלר נחום ר' הה"נ הרבוהנה
 ההאנ בשם מ"ש ה' באות וראיתי ועיינתי כ"י סי' ח"א יור"ר יצחק בביתלע'

 הוא רלרם משום בקדשים ניסטרא לישוויא רלא הרשב"א רברי שפי'סקוטנא
 בע*מ רשוי' הרם קבלת קורם המפרקת לשבור אסור רמשו"ה והכוונהצריך
 יכול המקבל הכהן הרי ועור שם, בסוניא כן אמרו בחולין אבל שם, ע"זוכ'

 הסקבל אינו רהשוחט ביומא ראמרו כמו המפרקת טדשבר קורם רםלקבל
 לא הנראה וכפי המפרקת, ישבר ואחאכ רם אחר יקבל המימניםוכשינסור

 באסת. ניסטרא לעשות מותר זה רבאופן שיאסר או לחרד, רק זאתאסר
 מותר רוצה אם אבל להבריל, א"צ יבריל רלא ס"ה בזבחים רקשיאודע

 דליכא ובעוף פסול, קבלה קורם חתך אם בבהסה הרי הזי', קורם אףלהבריל
 ושויא הא' קורם פני סי' העוף בחטאת יבריל איך ביחר הקבלה עם רהזי' רקקבלה
 השני הסי' רחותך כיון אבר מחוסר שויא ס"מ בעוף פסול אינו רבע"מ ואףבעאכע
 רעיקר כיון וצ*ל פסול, הזי' קורם וכ"ז בריקולא רסנחא כמאן מעייםוהבני
 תמים, סרכ' כ"ה:( )זבחים ילפי' גשלמים הפר, מרם ולקח כ', בבהמהקרא
 פשוט רין וזה קבלה, קורם שחותך מה לן איכפת לא תמים כ' רלאובעוף
 עכ"ל. ברורה ראי' יש יווססוגיא

 הרב על השגה זו אין כן אמרו בחולין ראף מהא הב"י שרחאו מהוהנה
 סותר ניסטרא רבחולין לשי' הרשב"א הלא הב"י על צ"ע אררבהסקוטנא,
 ראמרו וכמו המפרקת שישבור קורם הרם לקבל יכול רכהן ומאשכששמלחו,
 ישבר ואח"כ דם אחר יקבל הסי' וכשיגסור המקבל אינו רהשוחטביוסא

 וניסטרא מניסטרא, ולא הנונה בשחיטה סיירי ביומא בשלמא צע"נהספרקת,
 יקבל ואם הסכין, וסביא שמוליך בשעה הרם יקבל ואיך והובאה הולכההיינו
 סיה וחוץ נסטרא, איסור ליכא שוב רם שטא אחר הספרקת שבירת קודם"דם
 נסטרא לעשות סותר זה דבאופן שיאסר או ום"ש כ"ב.(, )כריתות סנפר הנפשדם
 צ"ע, סקוטנא הרב רברי נוף אבל נסטרא, בכלל אינו זה הלא צ"ע, לסע*ר והנם

 המפרקת יחתוך שלא נסטרא ~שווייא דלא דפי' יראה הרשב"א בחי'דחמעיין
 סב~ע ספרקת שובר ו~ךלו כתיב בקרשים דהאי צריך הוא דלדםנהשום
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 הרב סרברי והנה בעשם. משום ולא רם משום רוקא טעסו הרי באברים,רם

 אח*כ הרם טקבל ואם בעשם נעעשה הספרקת חותך ראם ברור נראהסקוטנא
 הראש את חתך פ*ח( )ובחים התוספתא רברי מהם נעלם ובסח*כפסול,
 ר1ה א*ן בכורים, בסנחת וע*ש כשר, הגוף סן פסול, הראש סן קיבלבב*א
 מום נקרא אינו קעביר הכשר רררך כיון ש*ץ סי' ביראים וכם*ש סום בכלל*ה
 וחיב סיי ח"ב ובר' של"1 סי' חשא ג' ובשו*ם ס*ה סי' ח*ב תנינא בשו"טוע'

 בחטאת וה*ה רכשרה התוספתא 5שי' בכוונה שלא עביר ובוראי ל"ו סייובח*ו
 ואף לתבחל אסור הי' בע*ם הוי ראי בע"ם, ל"ה להבריל רסותר כיוןהעוף
 התום' ברברי בתשובתי לעיל עפם"ש סותר מ*ם בכוונה ההברלה חוירשם
 באופן סותר וגסטרא שחיטה ררך הוי לא ערפו סול רכשעושה כ*ט.()נ1יר
 הבשר חותך ואחשכ א' בסי' וחותך בשר רוב בלא שחותך במליקה ה*נ1ה,
 ר' וההשנ וככמם"ל. גיסטרא בכלל ואינו הבשר שחתך אחר להברילויכול
 ברברי ופי' יור*ר על ס' חיבר סקוטנא רהרב ע14 * נ' סווי~א עו1רחיים

 עור וע' שהבאתי סהתוספתא העיר לא אבל בשסו, הב"י כם"שהרשב*א
 נראה בקרשים, מום כסטיל שנראה מפני כו' נסטרא ו*שוויא י*נ:()ע*1
 אך מום, הוי רגיססרא הרי כו' קיים שביהמ*ק ב1סן ה*ם הוא, מע*אמום
 פסולה רשחיטתו בע"ם והוי בכוונה רהיינו גיסטרא ולישוויא איתאשם

 ואכם*ל. בתשובהוככמצ'ל

 רפריך סהא בהשמטות שם( )ע"ו עמשם עבורה עבורת בם' כעתוראיתי
 לנכרי שיצוח ראפשר כך רבא כוונת רילמא פריך סה הוא, סעליא סוםהש*ם
 שבות איסור רק 'ו*כא ~כו*ם שאיחות ראין טותר וסרינא מום בולשום
 כיון רבא אסר לכך נכרי, עשי סותר סום בו להטיל רסצוה אמרו רהםוכיון

 כוונת רילסא קוי סה גם בקרשים, מום כסטיל הוי שליח בציווי הנכריריעעשה
 וא"כ תקלה לירי ראתי רכמשני רק סשחט, ונשוזט" תחלה רפריך מה לתרץרב~ש
 רבא סשני ולכך תקלה לירי אתי ולא נבלה רהוי נכרי ע*י רנשחטי'קושה

 שחיטה, ררך ררך רהוי כיק ל"ה סמש וסום בקרשים מום כסטיל נראהדעכ*פ
 מום, 1ה ראץ ובע'כ בקרשים מום רהוי ונשחטי' גבי לומל משני טרלאותרע
 ברברי צ*ע ובאמת עכ*ל. ב1ה גם וצ*ע מום סטיל רהוי רבא קאסרלכך

 רסצוה היכא וה*ה קרשים, ב1יק משום תיעקר רלא אסרי' רהריהמחרש*ק
 הש"ס רפריך אחרי ס1ה חוץ נכרי. דשחטי' היכא וכ"ש מום בו שוטיל~כרי

 הש*ם קו' רק רתי' הרי כף אסר רבא כו' אביי א5ד ע"1 ניטטראולישוויא
 ואי עכףם, אשחיטת או רנכר; אצווי רקאי ניסא ומרוע ניסטרארלישוויא
 ראמהף תקלה משום לעכו"ם דיצוה למיסר הש*ם סיאנו סרועקשאא
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 לעיל משני מרלא ומ"ש עכו"ם, בשחיטת וה"ה קרשים בויון משום אויאכלנו,
 ביראים וכמ"ש פשוט הוא מום, וה ראין ובע"כ בקרשים מום רהוי ונשחטי'גבי

 שחוטי כל רעל ררבוצה בסוניא נ"א סי' ה' שו"ט בת' וע' לעיל,שהבאתי
 וכעין לחולין ויצא מעל א' סי' שחיט רמכי משכח"ל היכא רחמנא רחייבאחוץ

 כלו שיהי' בעי' ואנן כאן וה"ה לחולין נפקא רמעל כיון כ"ח.( )ר"הראמרו
 אחר מועל יש רבקרושה"נ ה"ר ממעילה בפ"ו ס"ל רהרמב"ם כו' בחוץנשחט
 לחולין ריצא הבית ברק כקרשי הם מום בהם שנפל רק"ק שם ובה"וסועל

 הראשונה בסעילה בע"ם ונעשה מחיים שתלשו מיירי ובר"ה הראשונהבסעילה
 רז"א בע"מ נעשה א' סי' בה רעמהט כיון וא"ל ררבוצה, בסוניאמעאא"כ

 היראים מר' העיר שלא ופלא ע"ע4. בכך שחיטה רררך רחמנא חייבי'ראהכי
 ראי' שם( )ובחים התוספתא רמרברי העירני נ"י עוור חיים ר' הנאוןוהנה

 משיב בת' בוה שקרמו לו ואמרתי כשרה, רגסטרא ה' סעי' כ"נ סי'להטחבר
 התורה שרי הנאונים לרברי, הסכימו ולרינא שם, שחיטה ה' להנצי"ברבר

 ואכמ"ל. ולאבאווא, ראטבראווא רווינסק,אבר*ק

 קירשבוים מעגדילמגחמ

ג

 תע"א. פפא"מ תרצ"נ סיון כ"ר א' יוםב"ה

 מיללער אהרן שמואל כסוהר"ר כו' המפורמם הגאון הרב יריר.כבור
 תע"א. לאבאווא אבר"קשליט*א

 בשבוע תשובתו. יקרת בער רבה תורה כמשפט! באהאראחרשה"ט
 סרר על אבוא ועתה כה, ער בתשובתו עיינתי לא עכ"ו בביתי ל"ההעבר
 .רבריו

 הי' רזה נימא ואם עצמות בשיבר אם כי תולין אין פנום ובנמצאמ"ש
 קולא תרי להקל מנ"ל השחיטה אחר הסכין כנאבר נימא ונם עצמותכשיבר

 רר"ת )ם*ו:( נרה מתום' מקורו הנה כהררי. קולא תרי סקילי' רלאבוה/
 בתה, וסרך מטבילה חפיפה הרחקת הש"ם רשרי אשכחן לא קולי רתריאוסר
 ריעבר, רק הי' רשם אף להתיר, לנו רי עצמות כשיבר רזהו נימא ראםובנראר
 שלום בררכי וע' הפוסקים, כמ"ש כריעבר הוי אחר בענין רא"א כיוןמ*ם

 כוונת ובטח ק"ח, סי' ח*נ שבו"י ויע' צ"ח סי' ר' אות בערואןסהנאבר"ק
 כשיבר רהוי רניסא הסכין פגיסת ב( גסטרא, א( קולי, בתרי נ"כהרר'נ
 סק"ל י"ח סי' תורה ברעת לע' נסרץ בקיצור ציינתי ובתשובתיעצסות,
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 ועור דעצם סקכשא ישח סי' תואר בפרי ויע' שחיטה, לאחר פניסה5ענין
 עריף צר יש העור ,עכשו מעור רקעשה סהרי אנן רעצם ואף בספק הןשקולין
 ונפ*ם ירו, מקיל הוא לשם רכעומניע המפרקת בעצם משא"כ לנמרידחותכו
 ,וכמשש מבעור המפרקת בעצם תלי' המפרקת בעצם וחתך ירו דחקשששם

 כחתיכת הוי לנמרי שבר ראם מורו והרסבשן הראן ונם רמננצא, במעשהבמררכי
 עצם בשיבר בהפ"ם רהקיל כשו בסשק ועשש בעצם, רתלי' לנטרי שהואעור

 והוב(וה הולכה בררך רשלא הרשב"א מרברי כ' סקישב וטאו הש"ך וגםהמפרקת,
 ת' ויע' לפנום, עשוי אין והובאה הולכה ררך מרכ' במפרקת אפי'תולין
 חתיכת לאחר בנר"ר ולפישז במק"א, מזה וכ' כשה, סי' חשב תנינאשואם

 כתבתי כבר אמנם עצמות. כשיבר ורינו והובאה בהולכה שלא בכח יחתוךהסימנין
 ריעשה ועשכ בתרא, במיעוט ררסה עשה ולא כהונן הסי' שחט אם ספיסדסאן
 ומשש עצמות. כשיבר רל"ה במפרקת תולין ראין רינו ושוב והובאההולכה
 מבואר כן במפרקת, אפי' בו תולין והובאה הולכה ררך שלא אבל משטעבטואו
 הולכה ררך בעצם אפי' לפנום מצוי הסכין שאין י':( )חולין רשבשא בחי'להריא
 ס*ק בחב*ש אבל סקכשו, בש"ך וכמ"ש ושבירה הכאה ררך אלאוהובאה

 מוה עצמות בשאר כמו פונם וראי רהוי ולומר וכ' וששך הטושו על תמהל"נ
 מהך רנקטי כללא כ' שם( )חולין הרשב*א רבחי' צ"ע והנה הרשבשא. מיירילא

 שמא חיישי' פסולה, תחלה שברקה אעפשי פנומה ונמצאת השוחט כו'שמעתא
 לפי כ~, רמפרקת בעצם תלי' לא רמפרקת בעצם ננע ואפי' נפנסה,בעור
 אפי' לפנום מצוי הסכין שאין ועור מעור, יותר בעצם לפנים מצוי ואינו רךשהוא
 הבהמה מאותה כיירי ושם ושבירה, הכאה ררך אלא והובאה הולכה ררךבעצם
 עצסות בשאר אפי' הכוונה הרשבשא רבחי' ולקשמ התב"ש רברי צרקואמנם
 ועור שכ' והכוונה בתהשב, להריא וכם"ש לפנום מצוי אין והובאה הולכהדרך
 לפנום סצו. רוקא הכאה ע"י רהך עצמות בשאר אפי' היינו בעצם אפי' כו'שאין
 סקי"ב במשב"ו בפרם"נ וסשש וש"ך, הטשז על וצשע והובאה בהולכהולא

 עצמות כששיבר אלא כרשח רהלכה לנו אין ראנו והלכתא ר"ה הרשבשאדמשש
 אף רמפרקת עיקר רכהמחבר לכאורה יראה רמפרקת, בהעצם בששברולא
 ואחשכ בעצם, ננע מתחלה כ' הרשבשא בחי' הנה בו, תולין אין שבירהררך
 עצם מנניעת כבתחלה הביא ושוב עצמות, כשובר אינו רמפרקת עצם דשברכ'

 רקאמרי' ב' שער בתהשב וכם"ש היא חרא ושבירה רנגיעה ובוראיהספרקת,
 מפרקת רעצם לא, רמפרקת בעצם ננע אם אבל רוקא רעלמא עצסותכששבר

 הפרי במאש צע"נ ואשכ הרשבשא, בחי' וכמשש מעור יוחר לפנום מצוי ואינורך
 דנם בעצם רתלוי' העור כחתיכת הספרקת לגטרי שבר אם להכשירתואר
 להריא, וצם הבית במשמרת הרשב"א וכם"ש וושא לוה, יורו והרמב*ןהר*ן
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 שם בפרנואנ וסאש בתבאש, וכסאש ועלמא, עצסות דוקא עצסות בודו*ברו
 תולק, עצסות ושיבר פנום ונסצא שחט אם וו"ל א' טבית ב' שער תהאבב,8ם
 חרי והובאאקע הולכה דרך פונם העצם שאין תולין אין בספרקת וננע שיברלא

 הבנתי לא יעאש. להתיר תולין בספרקת אף והובאה הולכה דדרךבהריא
 פונם העצם עאשין תו*ן אין בספרקת ובננע שיבר לא בם"ש הקדוערםרבריו
 אריבה להתיר, תולין בספרקת דאף ראי' תהי' דס1ה והובאה, הולכהדרך
 הולכה ררך פונם העצם ואין פניסה כאן דיש וקח1י' בספרקת תוליןסראין
 הולכה ררך להתיר ראי' סביא והאיך וסריפה, נפנטה דבעור וע"כוהובאה
 השוחס כו' אומרים ויש דכ', שם, להרשב"א בתה"ב וע' הטפרקת,בעצם
 רוקאן רעלמא עצסות בששבר רקאמרינן עצסות בה ושבר פנוסה ונמצאתבסנין
 יוהר לפנום סצוי ואינו רך ספרקת רעצם לא, ספרקת בעצם ננע אםאבל
 הולכה בדרך בלוסר דספרקת עצם בכעין רעלמא בעצסות דאפי' וי"אמעור,
 רקאמר והיינו לפנום, טצוי אינו והובאה הולכה דדרך להקל, תלי' לאוהובאה
 רספרקת רעצם סעם נותנים דיש שם הרשבאא בחי' וכ"כ כו', עצסות בהבששבר

 ררך חתך אבל כו' עצסות  עאור דאפי' וי"ם סעור, יותר לפגום סצוי ואינורך
 ר' בסוף וע' כלל, פנסה ולא דספרקת בעצם עושה שהוא כדרך והובאהחולכה

 ונסצאת ושחס בדק כ' וצס הקצר הבית ובתורת לעיל. עטהבאתי בחי'הרשבאא
 לאחר עצסות בה שיבר בשלא בדאא היא, פנוסה שהרי פסולה שחיסתופנוסה
 עצמות בשבירת 11 פניסה תולין שחיסה לאחר עצסות בה שיבר אבלשחיסה,

 אין הספרקת בעצם שננע אעפאי עצסות בה שבר לא כשטיה, ושטהיסתואלו
 הפרם*נ. כוון ל1ה ובודאי והובאה, הולכה דרך פונם העצם  עטאין להקל,תולק
 להתיר, במפרקת אף והובאה הולכה דרך ילהרשבאא יעתו על עלה איךאבל
 והובאאזן הולכה דרך פונם העצם שאין להקל בו תולין דאין להריא ב'רהרי
 וצם בפר*ם וכצאל כאן יש דס*ס נלענאד עכ"1 בעור, נפנסה כברובוראי
 וצאע. להתיר תולין בספרקת אף והובאה הולכה בררך דשלא בהריאהרי

 סס*ו לקכק דהשואע אעאנ הביא סק"ח הרב לשו"ע בקונסרםוראיתי
 דלהרשב*א אף כהשום בנאבדהן להקל הראאש כת' כאן פסק אפאה כו'כהרשבאא

 ל8נום. ויכולה עצשת בה שיבר איסא כו' חוקתה לה אזלה שנאברה  ושמידי"ל
 בהה*ב ויע' סותר, דנאבדה להדיא כתב בחי' רהרשכאא העיר דלאוצאע
 בריקה לו ה" שלא אעפ*י הרבה בהמות עאקיטת לאחר אפי' הסכין נאבריאם
 לפנינו שחזמכין כל הראשונים כדעת נאל ום"ם סותרות, בולן ואחת אאקת כלבין

 מהויקין ש%8ו ואעפ*י לכתחלה, הריאה את בודקין שאנו וכסו אותו,בור~ין
 הריאה את תסל ואב בא ואפי' רובחק משום או חוקה, סשום או בכשרהאהו

 ~אה וני עכ*8 יהי' הרושבאא וטר' לה, חוששין אק סנוקבה כשהיאאשתוירה
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 להרשב*א, כבריאה עמהיטה לאחר הבריקה טעם להעמים נ*י כ' שרשהמה
 רבורקין ולרירן להרשב*א, רוקא תהו מהאיםור, עק מע*ם או מכשוגמשום
 בסכין נ*כ זה טעם י*ל תב.( )חולק ברש"י כמבואר סרכות רסצוי0שום
 ה*; פ4ו סקואות הלכות הסלך בשער ויע' לברר יש עכ*1 לפנום,רעלול
 כשחתך והובאה הולכה בררך ראפ" ומררכי רש"י רעת וכן הרא*ש לשי'וא"כ
 הפרי נם לצרף לצרר וש אחר בענין רא*א בנר*ר שוב תלינן, במפרקתבכח
 חרשב"א בשם כ' י*ר םי' ח*ב קסא שףם בת' וראיתי וכמש"ל.תואר
 רשבירת פנימה סקבל אינו קצבים של םכין כמו חרה חרב ריש א' שערבתה4ב
 רמקפיר לטלטל ראםור ראשכבתא םכינא )קכ*נ:( שבת ממם' יצ*עחעצמות,

 שם. בהרשב*א מ1ה מצאתי לא ובעניי יפנום,שלא
 משמי' שנתים לפני אצלי הי' עת לכ' שאמרתי במה מעירו חנניואנב
 אחר ויש שמרניש משףב המכין פגימת לענין אברפ*ק 1צ"ל אבוש ר'רהנה*ק
 כטוהג כ*כ מרניש שאינו משףב לאכול מותר ביותר שהמרניש ביותרעשמרניש
 רכתב צ*ה ם" יעקב בית בת' מ1ה יותר עור להדיא ספורש טצאתיוכעת
 משום שחוטה בשר אכל שלא אחר חםיר בשס רהביא רשלח*קמ"צם"
 בב*י ע*ז וכ' הרניש לא והשוהט פנום שהסכין הטושוש בחוששראה
 ירא השוחט אם ברור רנראה  שאנ; רא*א רהיכא )י*א.( חולק ממם'ראי'
 יותר המישחצ חהצ בו "צ אחר שאיש אף כרינא הםכין בבריקת ונהנשמים
 הסכין ובורק כרינא ששחט ההוא השוחט כננר מ*ם בפניסה יותרומרנ"צ
 א"שר לא מקרי בע*א ללאשוט מצי רלא בכך םני שלו הסישוש וחגש כוונתכסי

 יע*ש שאני, אפשר רלא היבא החםירות מצר ואפ" שאני, אפשר רלאוהיכא
 בם"ש הבף" רכוונת לייוצב נ*ל ולפע*ר רבריו, רחח םקי14 כ*ח םי' תב"שוע'

 שלו המ"צהצ בחהצ ראה השףב שעעשה מהבריקה שלו המישוש בחהצשראה
 שהוא וא4ל אחריו ברק השני עשהשו*ב לומר ח*ו אבל מה, רבר וצםשצש
 כחוש שראה ומרכ' חסירות, למרת בזה צריכין אנו ואק אכג לא בוראי רא1פנומה
 ריאכל, כ' עכ*1 עצי, הם"צחצ בחוש והרנ"צ וצברק לכתוב ומיאן שלוהטמשחצ
 שאנק רא*א היכא י*א.( )חולק ממם' ראי' צ*ה בםי' הב"י מרב' לרבריוראי'
 לפנינו. םכינו עם השע*ב ראין וע*כ הםכין, רישחיז ואפשר אפשר הכאוהא
 בהרנשה השףב *ר בא הםטן ה" אולו י*ח סי' בפלתי עפם*ש י*ל~ור
 במםורת %ו אשר הפנימה עיקר כי כשר באמת ה" בצפורן סרניש עאאינורעיר
 רק השףב, אחר ברקו לא בוראי ובנר*ר וכו' צפוק, חנירת הואחלל*ם
 שלו המישוש בחהצ ראה ומבריקתו ומרניש אומן יותר הוא השניהשו*ב
 והשו*ג לפנינו, הםכין עם השו*ב ראק אצלו ברור אינו וה ונם פנוםעצוסכין
 אהריו. ברק רלא כית מוה לאכול אפשר השני בוראו ומרנ"צ, לאומןפוחוק
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 ניחא 1ה שאני, רא*א היכא שכ' הראי' על יעקב הבית בר' אצליוצ"ע
 שאפשר אף שסרגיש ירעי' אם עכ"1 שוין, השו"ב כל לא רבודאי השו"בלגבי

 השרת, לסלאכי תורה נתנה ולא אפשר רירי' לנבי ס"ס ביותר שסרגישבשואב
 כעת. וצ"ע 1ה סשףב יאכל שלא אפשר רירי' לגביסשא"כ

 שאין בתוספתא הפי' לכל גם להתיר יש בלא"ה קצת, רשהה היכאוסאש
 בקצור והבאתי י' סי' חולין שחיטת בה' בהאשכול קרסו שחיטה שם השארעל

 אבל סה"ת, אסור הפסק בלא הסי' עם ספרקת חתיכת שספרש סי רישבתשובתי
 אסרה לא בחיי' הספרקת שבר כך ואחר שהיי' שעור ושהה הסי' שחםאם

 סרברי וס"ש רם, סבליע סשום אלא אסור ואינו חרא, כשחיטה רל"התורה,
 ט' סי' ח"א פורת בן בת' ס1ה באריכות נא יע' ט', סאק ג' סי'התב"ש
 באופן רי"ל בלילה, רשוחטין י"ג.( חולין) ססס' ראי' בסוף וס"ש ה',אות

 בעופות. אף אסור ר1ה א"ו רובא, ישחוט רלא 1ה חשש ראין הראש כלשיחתוך
 התב"ש כס*ש חשש יש שוב כנגרו אבוקה ברליכא ראי ראי' אינוולפע"ר
 אבוקה, בדליכא בלילה הט"1 לשיטת ואף הסי', קורם הספרקת ישחוטשסא
 הי' ]וב1ה שנים ע"י ראפשר ואף אצבעותיו, ריחתוך הראש כל לחתוךא"א
 סי ס"ס אשנים[ רקאי רבים בלשון שוחטין לעולם רגסרא לישנא לפרשיכולין
 ויע' שוחטין, ולעולם בלילה השוחט קתני רסתסא רוקא, בעוף רמייריהגיר

 לשחוט שיורע סוסא וכן כו' שניס רוב או שנים בה שחט פ"א, חוליןבתוספתא
 שכבר ההבנה אחר לשחוט לעשות וס"ש אבהסה. רקאי וי"ל כשרה,שחיטתו
 שהי' יעשה אם וססילא כו' הסי' נשחטו באסת אם ולראות לגסרי הסי'נפסק
 הססשלה סטעם סוכרח שהוא כיון א"א, 1ה רבר לחוש, אין הסי' שחיטתאחר
 בסק"א אח"כ ]ולחתוך הסיסנין שחט אם לראות א"א החיתוך ובשעתלחתוך

 שוב עכ"1 בתרא, בסיעוט שהי' חשש איכא שוב וא"כ תרעמה[ לאהססשלה
 בלי ולחתוך בתב"ש כס"ש המי' שיאחת יותר טוב לענ"ר בתוספתא פי'לפי
 סש*ך טהארוך להתיר פנים ריש הראש כל שיתיז ער והובאה בהולכהשהי'

 קצב כל אשר באשכנ1 1ה יתירו אם נוקפי לבי עור אבל בשעה"ר,והתב"ש
 עור התגאל סבלי שבא העונש 1הו ואולי סהרע-בנים קבלה לו השבכפר

 שאסרו 11 בטרינה סקוסות יש אך סהולנרי' עופות סביאים ולע"עבשחיטתם.
 ישראל. בית עסו פליטת כל על ירחם ור' ב1ה.גם

 הרובעמה*ט.ירירו

 קירשברים מענד'למנמם
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י
 תע"א. פפא*ם תרצ*א סיון י*נ ב' נשא ועש*ק יוםב*ה

 שובו בפצות 1כר אשחו נתעברה אחר דכל ורבו שפרו פ*ט!( )שבת י * שבר
 אפרי בפאסר חיות פחר"ץ בת' וע' רפי1א, היכא ירענא .ולא לאחליכםלכם
 נעלמח 1*ל לרש*י הי' אשר וחאנרה 1כרים א1 רנולרו לר"ש*י רפנ*ל נ' מי'נינח
 רילפינן מאחר ברורה חוכחה ריש כ' שם שלפח בחכפת וראיתי עי"ש.פאהנו
 1כר ילרח וכ*א בטהרה נשותיהם ושסצאו הפלך שלמח אצל ביהם*ק חינוךנבי
 ע*ש. ל4אהליכם שובו וחכא לאחליהם וילכו נאמר שם ונם פ*ת בפצותק*ו
 י'( )1 בן ר*ח וכן לב וטובי ישמחים לאחליחם וילכו ס*ו( )ח' א' מלכיםוע'
 ועי לאהליכם, לכם שובו כ*1( ח' )רברים כ' ובט*ת לאח*הם, חעם אתשלח
 לאהליחם רוילכו רפחך אפפכתא, ררך הפהרש*ל 1ה כ' ובוראי שם,בת*י
 שנתעברו ררשי' לב וטובי בטחרח נשותיחם שנפצאו ט'.( פו*ק ל'. )שבתררשי'

 שנא' אשתו אלא אהלו ואין )1:( שם הע' ע*ש, 1כר וילרח כאו*א שלנשותיהם
 ולענ*ר )כ*ב.(. סנהררע ברש"י וע' לאחליכם, לכם שובו להם אמורלך
 לאבותינו טובה ונח1יק בואו ר*ל אפר ח'.( )ע*1 ראפרינן פפה פבואריותר

 חטאו לא ראי למיפרא וכו', ~ולם באנו לא חטאו לא הםאאא~לא
 שובו להם אפור לך כ' נמי במיני סיני, ער ורבו פרו ואתם וחכ' פו*רו*ה
 אל תנשו אל לחם נאפר עתה שער שם וברש*י עונה. לע"מחת לאחליכםלכם
 אחר פנין צריך שבפנין רבר רכל כם*ר והוא פ*1.( )שבת רש*י וע'אשח,
 עונח למצות ראי ח':( )ביצה עונח למצות ולא נ*ט:( )סנהררין ראתא חואלהתירו
 ע*ו, שתפח פח פ*ה סי' ח*ב תנינא שו*ם בת' וע' ונשנית נאמרחשוב

 בשאילתות וע' )ל*11(, ע"1 בתוס' ע' ב1ה, חרניש באפת שם( )סנהרריןורש*י
 בסם' וע' קמ*ג אות פיק ר*י להגאון שלום ובשאילת קם*ה שאילתא נאתרר*א
 לרבר אשתו ישסח רא"א 1כרים בנים לו ויהיח ארם יעשה פה )יי( בתראכבא
 נתעברה ע"כ ראתא, הוא עונת לשפחת לאחל~כם לכם השובי וכיוןפצוח,
 מצות )קי*ח:( שבת ועי והשנה יבעול )ק.( עירובק וע' לכארא, 1כר84שתו
 ע"מחים והכל ברש*י הע*ש ושניתי בעלתי בעילות חפש אימא אלא קיים, לאעתח
 נ' חו' תרצ*ב באוצח*ח וע' ~אן. ענק ואינו כך לאחר תוא ליי( )נרחבוכר
 בשסי. 1ה חביא 38צר

 ח'( י*ב )בחעלותך פרש*י רהביא קם"ר אות שם שלום בשאילתוראיתי
 להם אפור לך בסיני לו אפרתי וחיכן האשה, פן לשרוש לו אסרתי פה אלפה
 ע*פ עשח רפשה רש*י רנוונת לבאר ררוצה עיי*ש עפרי עמור פה ואתהונו'
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 והיכן רוצ*י כוונת ולפע*ר שם. חכמים טהשפתי נראה וכן סרעתו, ולאחרבור
 שם( )שבח להריא מבואר וכן ע*י. הקב*ה רהמכים היינו וכו' בםיני לואסרתי
 %' בו ארבר פה אל פה ראמרי ואית וכו' ירו על הקב*ה רהמכיםטנ*ל

 ראסרי ואית הכא התלמור סלשון אבל בחוסש רש*י ע*ר רכ' שםבסהרש"א
 כן לא הקב*ה רא*ל סה והיינו אחריהא וראו' סילתא שהוא סשסעוכו'
 על סשה עם הקב*ה רהמכים הרי ונו' בו ארבר פה אל פה ונו' סשהעברי

 כחומש רש*י רכוונת נ*כ סרבריו סשסע האשה. מן שפירש עליושהתרעמו
 שלעה רש*י רברי רמ' התום' סבע* וקנים ברעת וע' ירו. על המכיםרהקב*ה
 )שם שבת בתום' כם*ש והוא סרעתו שפי' לא אם להפרישו חקב*ה לוסצווה
 טסשה כ' ס*ו( פ*ו )יבסות ברע*ב וע' ירו. על הקב*ה והמכים ם*ר.(יבטות
 ונו' להם אמור לך רכ' שם יףם ובתום' עשה, הריבור שע*פ ראי'ארנו

 סשה לך, אסרי ססשח, לילפו נסי וב"ה איתא שם( )יבטות בגסראובאסח
 רהסכים היינו הריבור ע*פ בלשונו הרב רכוונת ועכצ*ל רעבר, הואסדעתי'
 פטקא בםפרי וע' כלום. סזה העיר לא יףם ו2התום' ופלא ירו. עלהקב"ה
 רש*י ורברי שם( )שבת כסשחז*ל טפרש ו2ם *כמענוצטיין אברחם ובזרעק*נ
 סהר'ן בואורי סרברי כ' בהנהותיו הסחבר ובן שם, בסזרחי וע' סהםפריהסה

 ואינו צ*ע חכמים.ובאמת השפתי בשם שהבאתי כסו רטפרש רש*י עלשפירא
 פטוו )שם*ר מס*ש שלום השששילת ברברי להביא לו הי' ויותר בו. לשיןת*י
 הקב'ה ספי אוסר ר*י בו, ארבר פה אל פה לו נאמר הקב"ה מפי רע*אנ'(

 ריב"ב הוא ר*י רמתם לוסר ררוצה בםהר*ר וע' וגו', תגשו אל לונאטר
 לו שנאמר ער האשה סן פירש לא אומר ריב*ב )פ"ב( נתן רר' אבותוע'
 וע' עטרי. עסור פה ואתה בתרי' וכ' וגו' להם אסור לך שנא' הנבורהטפי
 הא*ד תף ואתה רכ' רהמכים ומנ*ל איפכא 4צ' רבנם' כ' י2ם יהושעבבנין
 והנה חגבורה. מפי וריב*ב חמכים הקב*ה רוצם נ*כ איפכא בלשת וכ%מא*פ,
 פה מואתה ו"'א פא"פ רכ' פרוש א*ל רחקב*ה ריב'ב ם"ל רר"נבאבות
 ור*ע עסף עמור פה ואתה שנא' הקב*ה טפי רי*א עצם ובעשמ"ר עסרי,עסיר
 ר*י אם ברור ז*א ב64מת אך ארבר, פא*פ רכ' לו נאסר הקב'ה ספייליף
 ההעות אותן להביא % חי' שלום השאילת ס*ם בסרה*ר. עיי*ש ריב*בחוא

 לפרש אפשר רש*י רסרברי לרבריו, ראי' הנבורה ספי למשהשנאטרו
כם*ש.

 שנא' ראלמלא רביצה פ*ק לשי' הקשה שם( )שבת רצה*ח בחגהותוראיתי
 אחר סנין צריך שבסנין ררבר בתשסייק אמורים חיו לאהליכם לכםשובו

 טרם הרי סדעתו, כאשה עושה אמרו 4יך א*כ חסעם, במל אם אףלהתירו
 בפי' וע' עיי"ש, וצע*נ ה' מצות מצר אסור חי' לאהליכס לכם שובושגאטר
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 או כך רי*ל שם( )שבת עינינ וימה לאיתן ובסצפה ג'( פי*ם )שמ*רמחרז"וו
 מרעתו. נקרא עכ"1 כךאו

 כ% לו נאסר לא קעביר סרעתי' רמעמה רלמ"ר *ישב נראהולענ*ר
 למשה הקב*ה אסר )פם*ו( רר*א בפרקי ועי' תגשי, רואל בכלל הי'ולא
 אסור לך שנאסר לאהלו איש לכו לישראל אסור לך נקי'בלשון
 תורה שנתנה מיום מלמר אלא תשוב אתה אף יכול לאהליכם לכם שובולהם

 נאסד ואם עסרי, עסור פה ואתה שנא' אשתו אל משה קרב לא*שראל
 צריכק לסה לסתצה, ולא רוקא לישראל לכם ושובו נאסר למעאה גם תגשוראל
 למשה ולא נאסר ליעשיאל רק תנשו ראל א*ו עסרי, עסור פה רואתההקרא
 ועור ע*י. הקב*ה והסכים קעביר סרעתי' ומשה רוקא לישראל לכם שובווטסילא
 פרושים והיו אשה אל תגשו אל ימים לשלשת נכונים היו העם אל סשהרויאסר

 קרב לא *שראל תורה שנתנה מיום איתא שם ובפררר*א ימים ג' אותןכל
 נאסר לא רלמעאה א*ו מ"ת, קורם ימים נ' עור פי' הרי אעעזו, אלמשה
 ל"צראל תורה שגתנה ביום ע*י הסכים והקב*ה רנפשי' סרעתי' ועבירכלל
 וררש עסרי, עסור פה ואתה נאטד לסרע"ה שובו, לישראל שנאסרלאחר
 הצווי לו נאסר רלא ס*ת בשעת וכ*ש לפרוש סעצטו ההסכסה קורםהק"ו

 ס*ל אשה, אל תגשו אל לו נאסר הקב*ה פפי רס*ל יהור' ור' א"ע,שיפרוש
 וכעשהוא כולם, נאסרו הרי ג'( )פם*ו רבה שסות ע' עמהם, בכלל סשהאף

 אלא לאו, א*ל עמהם אני אף סשה א"ל התירן, הרי לאחליכם לכם שובואוסר
 ק*ו רנשא קעביר סרעתי' רסעשה רם*ל לם*ר ולפי*1 עסרי, עמור פהואתה
 רא'נ וףעיסי' רצה*ח קו' לק*ם ולפי*1 לסשה, ולא נאסר לישראל רקטעצטו
 סובן אינו ועריין *שראל. שאמר בנלל הוי לא שוב קעביר סרעתי'רכהצה

 הסקום לרעת רעתו והסכיסה ופי' לאחוריו ח1ר וצם בארר"נ ריב*ב רברי סוף*
 שאר בכלל והוי מרעתי' ולא צווי הוי שוב לו נאסר הקב*ה רפפי ריב*בלשי'

 פי' מקורם יטים רג' המקום, לרעת שהסכים הסכסה ב1ה שייך ,ואיךהצראל
 אצ*. וצ*ע הקב*ה, סמי דנצמוה משום פי' ובם"ת תגשו,סאל

ה*

 ( תעאא. פפא"ם תרצ*ר ויק"פ ג' יוםב"ה

 שנכתב וסצא תפילין לברוק לו שנתנו רפ"ק אחד פסיפר הייםנשאלתי
 ל*נ ס"ק ל"ב סי' או*ח המג"א הנה בניכם.- את אהםאתם

 ייר"ר מ*ק בנו"ב וע' כפו*ת היבות שגסצאו הפילע סכשיר הראב"רבש8
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 רק פסו*ם ומהם כסות אבל רם*1. סי' יור*ר עששול יר ובהגהות ע*רסי'

 ח', סעי' ח' שער אפרים ובשער תשובה בשערי ע"ש אחת תיבה לנרוררכשר
 %ק לענ*ר עכ*ו אותיות, ס' מקום פנוי יהי' ינרור ראם א*א 1ה כאןאבל

 השסרו כ' רחי' בתפילין כ' ס*ק בסשב*ז ל*ב סי' או*ח בפרם*נעפמ*ש
 השסרו של השסר וכן הראשון השסרו של הו' וטחקו פעמים ב'השמרו
 השני' תיבה היתה אפי' והכשיר שני' הו' ער השסר של הר' וכהצךהב'

 והכלל וכו' חרבה סרוחק שהי' סתחלח רנפסל וא*ל כשר, כלל מענעש~צנה
 אח*כ. משיכה סהני רנפסלו אעפ*י האות 8ורת סחרש כ' עאשע כלכ*ז
 בכוונת שם רכתב המנ*א רברי ולפי סקי*ג, ס' סי' הסופר ולשכת בקסתוע'

ך כוה בטקוסו הרנל וסניח ה' גנ סושך ראםהררב*ו  רבע" ה' תסונת ל*ה 
 כסררן שלא הוי לבסוף ויכתבנו חרנל יטחוק ואם לבסוף ויכתבנו רנלשצה"
 פרשה שאין במקום פרשה יהי' רכשינררנה אותיות ס' כסו חלק יה" אםומ*ם
 פתוחח יחי' ר*ת והוא פ', שאין במקום פ' יה" כ' שהי' נכת]יותר
 התפילין, ויפסלו פתוחח[ בסקום פרשה הרפיס והסרפיס פתוחה שאקבמקום
 רחתיר חרי בסופה, הרנל תה" שלא אע*פ הה' להמשיר רסותר 4 נראהלכו

 למחוק אפא~ר בנר*ר ולפ*ו שהי', טכסות נשתנה רהאות אף למשוךהסנ*א
 הראשונה הת' ננ ויסשוך השני' סהת' יטע וירך הא' וכן אתם, של הראשונההם'
ר בארוכה אפשר בה' רבשלטא 1*א אבל *שיוכה, ת' לוויה"  בת' סשא*כ 
 בת' ס1ה ע' פסול, בה' רנלים ובב' ת', בכלל ל*ה " כזהארוכה
 ס' בסי' שם ום*ש 1*ל, ברארי סהנאבר*ק ויי ס' סי' או*ח אברהםסח1ה
 תיבת של חראשונה ה' וירך ובב אותיות נ' לטחוק ב*פ ובבהמה כ'רהי'

 ובבהמה תיבת סוף של הה' ננ ולהסשרך סה אותיות ונם שגי,ובבהסה
 חח' ינל אח*1 ולצרף השני' ובבהסה טן הטשאר הה' ננ ערהראשונה

 ן חראשונה ח' ננ סוף תחת כתחלה שהי' הה' הרנל לטחוק ואח*ז הנכהמךלננ
 הח' של רחרנל אף כסררן, שלא הוי ט*ם רנלים בב' רכשר ניסא אםאף

 מ*ם אחרי' שכתובין התיבות קורם כתובה הי' כבר חשנ" ובבהטרסתיבת
 חראשונח ובבהמה של להה' שנצסרף ועתה הראשונה ובבהסה של להח' "ציר4ה
 בהשסטות חחו*ם הח*ס כם*ש כסררו שלא וחוי לכאן בא חרשות פניםי*ל
 כ% רוטה אינו ולענ*ר כסררן, שלא הוי חרשוח פנים רהוי רע*י קפ*ססי'

 לאחר לעבות יוסיף ואם ו' הכשר כדי ונשאר הריו נתקלקל רשם הח*ס,לם*ש
 שלא 1נץ וכל כסררן שלא הוי חחרשח ע*י ההכשר ויהי' הישינה כשיתקלקלוסן

 נחוש, למח הח' ננ טשך אם ובבחסח נבי כאן וה*ה כשר, הישנחנתקלקל
 רחח' כיון נרע סינרע לא הפ*ח אותו ס*ט לכאן בא חרשות רפניםא*נ
: י' בס" וע*ש רכשר ה*נ כשר בת' רגלים רבב' ניסא ואם זה, בלא שלםאות
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 בתפילין ל"ב סי' הב"י דהביאו דרי"א סהא להעיר "צ הח"ם בדברי]נם
 תקנה ואין סופסקת כתיבה נראה יהי' הו' דכשיטחוק סלא שאור תיבהשהי'

 וע' הח"ם וכם"ש הר' רנל להעבות דא"א וע"כ לאחורי' הר'להטשיך
 השני מצד ונררו אות איזה שהעבה לאחר דאם סק"ו ט' סי' הסופרבקסת
 צדקה השסש רעת נרירה בלא אבל כסדרן, שלא הוי טחדש שכ' מהונשאר
 ישאר שלא באופן קלקול יתהוה היסים ברבות פן לחוש צריכין דאין כ"חסי'
 כסדרן, שלא ויהי' שהוסיף סהרק

 מהרי"ל בת' וע' הח"ם על פליג ד' סי' או"ח ח"ב לאברהם חסד בת'והנה
 חשיב ולא קולסום עליו להעביר טותר ניכר שרישומו יעה רכתב קי'ז-ט'סי'
 דיו הוי כשר שהתחתון כיון דכ' רנ"ו סי' יור"ד ח"ם בת' וע' כסדרןשלא

 שאם אהדדי סצטרפי ום"ם כסדרן שלא מיחשב ולא דליתא כסאןהעליונה
 הוא א"כ בע*ונה, סתכשרת סקולקלת התחתונה היתה היטים באורךשוב
 ח"ב טהרש"ם בת' בזה שהעיר ראיתי וכן קי"ט, סי' לחחו"ם א"עסותר

 קרי' בת' וע' כ"ה, סי' אואח דחיי חינא ובת' נ"ב סי' לאו"חבספתחות
 עומדת חראשון במקוסו האות צורת דהכשר היכא י"ר סי' ח"אהנאסנה

 צדק צסח כ"י וחי' בהוספות וע' הנ"ל סמהרי"ל והוא חדשות פניםל"ה
 דהפרם"נ לסעלה סרובעת היא פשוטה שהך' בתפילין התניא בשו"עשנדפסו
 בזה ואין ענולה שתיעשה מבחוץ הזוית בסקום דיו להוסיף פסק ל"בבסי'
 סהודר יהי' לא דיו הוספת ע"י שבאם יותר עוד כויקל והוא כסררן, שלאסשום
 ויחורו דק שם שישאר ער סהזוית מעט וגם עוהוסיפו סה לנרור אח"כיכולים
 שגעאל דבר בת' וע' כהח"ם דלא וע"כ שצריך כסו עובי לעשות דיוויוסיפו
 ג' סי' או"ח צבי ארץ בת' וע' האות להעבות כלל חשש דאין שנ"דסי'

 והביא כסדרן, שלא סשום ל"ה אחאכ נתעבה דאם חארסקובטהנאבד"ק
 ססנדל נ"כ שהעיר הח"ם סם"ש כלל העיר ולא טאזניו אחת שנפסק ססנדלנאכ

 ואכמ"5 הסכחב משולי נ' סי' או"ח יצחק בית בת' וע' טאוניו, באחתשנפסק
 נשאר אם סק"נ רע"ו סי' יור"ד בפ"ת ע' ד' בן שם לקדש דשכחוהיכא

 רנל שגסר קודם נזכר ואם כא', באין ונכלרו דקידושו די"ל יונה הבני כ' אחתאוח
 )תסורה עפם"ש רכ' א' אהם ל"ט סי' ח"ב הנאסנה קרי' בת' ע' סהה'שכאשלי
 הנוף קדושת לי' נחתא דסים קדמשח *' דנחתא כיון לדטיו אבר הקדישי"א:(

 אסר, לא סינו תרי אסר סינו חד או"ד לכולה, אקדשי' אבר לחדומראקרשי'
 השם על מתפשט ה' וסאות ה' אות על סתפשט הה' ססקצת לוטר דל"םה"ה
 להה' שייך ל"ה דם"ם ום"ש אסרי'[. דלא הואיל ותרי סינו כתרי דהויכולו

 שני' תיבה הי' אפי' יוצא ספורש שהבאתי סהפרם"נ הראשונה,ובבהסה
 נ"כ ]וע' אברהם המחוה בשאלת נלע"ר עכ"ז כשר, נמי כלל מעניןע8שינה
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 בזח, חולק הפלך רבנן ושם והביא ק145 סי' ח*ר טחרש*ם בת' זומומאלה

 אות צורת ראם פ' סי' יור"ר בנובחק עפם"ש זה[ בתיקון נוחה רעתו איןנם
 אפצע תחת כ"א השמאל בקצה הרנל העפיר ולא הע5יון צר שחרחיבח'
 כ' 45נ ס"ק 45ב סי' בסנ*א ובאפת שכשר, בט2"א פבואר ושץ- כזחהננ
 נמצא ראם *'נ ס*ק התורה קריאת ריני חחיים ררך בסרור וע' יכוח
ן כזה באמצע חשפאלרנל  אחרת, להוציא אין מ- כזה פתופה ס' או 
 אינן ל*ו בם*' הב"י שהביא האותיות צורות כי ע~ם, בנוב*י הכשיר כזוומ'

 קע"א, סי' בח*ב וע"ש פעכב, אינו בנטרא נתבאר שלא פה רכללעיכובא
 צורתו רנזכר דכל א' סעי' 145 סי' תסי5ין הלכות רש*ק להנאון החייס בספרוע'

 של ושפאל יפין וירך ובב השני' ובבהפה מן לטחוק אפשר ולפ"ז פעכב,בש*ם
 ארוך קו רק הראשונח ובבהפה של לה' סטוך ההי"ן נני ויכחמוך ום' חחי"ןנ'

 ובבהפה ער הההי*ן נני להפשדך או פעט, בהפפק רבבהמו-ץ-פלטעלה
 ורנל וא' הראשונה הם' לפחוק יש בשאלתנו וה"ה המנ"א, כם"ש הפסקבלי
 א*א זה נם אב5 את--חם כזה כהפסק הננ ולהאריך הת' של משנאשליכאן

 רק חתירו חם פוה חוץ סעי'כ*נ. 45ב ס" כשו"ע וע' תיבות, כשהי נראהדתהי'
 ובבהפח נבי נם ע*כ ארוך, קו כן 5א להאות, שייכות לו שיש שנראה קטןבקו
 לפחוק זה באופן לתקן נלע*ר בנר"ר אבל שכתבתי, באופן לתקן יש אםצ"ע
 חר' ננ ויאריך הקורם ולטרתם של תם יפחוק ואח*כ הראשון אתם שלהא'
 פכונו על וחכל דלמדחחתם כזה הראשון אתם של לתם סטוך שךניעער
 שכותבין חסופרים על תנר קרא תצ"נ סי' ח*נ ררב"ז בת' כי אם 5שלום,יבא
 שכ"שתנה ער האותיות נני להאריך צריך רהרי וישראל פשה כרת שטהבחר
 י*ח סע" קכ*ו סי' אהע*ז גשו"ע וע' כן, נתנו שכבר אלא האות,צורת
 בב"י וע' סקכ"ח, בפ"ת וע"ש ארוכות באותיות וישראל מושה כרחלכתוב
 פבלי המפוכה האות ולהכהשיך היתר למחוק  שאפשר במה ל"ב סי'אףח

 ברלי"ת או בכ"ף או בבי*ת תלוי התיקון שהי' כנת פותר וראי זה צורתהשיקלקל
 לצרור שא*צ לפי הנרירה סקום לפ5אות טעט להפשיך שאפשר ברי*שאו

 פתקלקל האות אין חאריכות ובאותו טעט להאריכה אלא כלל חהואטחאות
 ש*ג תורח באור בשכי נרפם ]זח ל*ח סעי' ל*ב סי' הרב בשו*ע וע'בוח,
 תפילץ ח, רש*ק להגאק חחים בם' חף פ*ל, סי' אייר חו' תרצ*ר ח'קונט'
 צורת בחמחובר נש*אי ועריין ולעברו של הר' שפסק בתו"ט כ*א סע" ליבטח

 שלא שום בזח ואין ולסשוך לתקנו רפותר חש(שר נוטל הוא אם אףר45ת
 יתר אות בנמצא וסש"א בט"1 וכם"ש בלא"ה ר45ת צורת עליו רי,צ כיתכסררן
 לכתחלה כן לעשות רמותר חרי יותר, הב' ויטושיך לנוררה יכול החיבחב(שטצע

 ונם ע*ש,  חנואשר על חאות צורה נשאר הרבק שכלאו כל סותר כ*שווק
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 הב' אתם למחוק ב~ה עצה יש נם מהנוב"י. לפפש"ל כשר המשיך רלאהיכא
 בת' וע' אותיות, ט' כשיעור ישאר שלא באופן קטנים נקבים שםולעשות
 בלא פנוי המקום ראם מהרי"ו ת' בשם שם לפם"ש וכן רי"ו. סי' ח"במהרש"ם
 מאירות פנים בת' כם"ש פרשה לשם שאינו הוכחה ראיכא כשרשרטוט
 ודב*ש עשק באר בשם קאה-ו', סי' אואח מאהבה ובתשובה קע"ט סי'ח"ב

 ואף השרטוט, וינרר אתם למחוק יוכל כאן ג"כ ע"כ לוה, הסכיםוהנוב"י
 סעי' ל*ב סי' ובאהח )ל*בן( מנחות ע' העליונה שיטה רק שרטוט א*צרתפי*ן

 איכא השרטוט מקום ננרר וכאן בשרטוט הכל רנכתב כיון אפשר הכא אבלו',
 ואול4 את, וכן השני אתם של מ' עאמחוק אפשר נם פרשה, לשם שאיניהוכחה
 הנפש נ'( כ"ב )ויקרא בם"ת מצאו אם כעת ]ונשאלתי אותיות, מט' פחותיהי'
 בם' מהרש"ק רעת הנה אחרת. ס"ת להוציא אם ו' במקום בי'ההיא
 רחבה, רחבו מעשא"כ התיבה, בנוף רהטעות בכבש בכשב כפו קם"נ סי'החיים
 אין טעות יש בהאימוש רק כתיקונה נכתבה רהתיבה פגרשיהן מנרשיהםאו

 הוא כאן בי', נפש נבי היא נמצא בנ"ך אף כאן וכן אחרת,להוציא
 אחרת להוציא צריך לכך נמור טעות והוי נקבה לשון והיא וכר לשוןהוי
 רקאי נקבה היא כאן בו' הוא רנם הטעתו עינו כבורו ובמחילתעשו
 לשק הוא בטלאשם,-קבוץ כשהו' רק אחת, נפש נקבה, רהיאאנפש
 והספררים נקבה, לשון היא, כמו הוא נקורה בלא והו' בחירק וכעשהה'ןכר
 בקבשץ והוא קורין ובפולניא בקמץ, ככע קורין ןכר בקבוץ והוא אצל פהנם
 נקבה היא כי בי' וצ"ל בו' הוא י2ם נרפם ויובאע ובת"א בחירק, כמו~כר
 ב' )בראשית מסורה ע' בי' בתורה כתובין י"א והיא ו2סרוני, בתרנוםוע'
 הסופר קסת ע' בי', וקרינן בו' כתובין נינהו נקבה רלשון אע"נ ושארה'(
 קרובות שהאותיות אף במבסא הניכר רכל נ"ר סי' חכאצ בה' וע' ב'ג י"ד),אם

 הה' בחירק והוא כשב, כבש כנון אחרת להוציא צריך להן א' ופירוש א'מכעצא
 בקבוץ שהוא ובפלוניא אחרת, להוציא אין עכ"ו בי' היא כמו הואבמבטא

 להכשיר. מהח"צ לרון יש במבטא נכרין ואין נקבה בי' היא כפו מבטאיןוכר
 בלי והשר כשר בוראי ובנר*ר כ"כ. להקפיר אין לנקבה רפןכר בפרם"נוע'
 ואכם"ל[. יתקנו, שבת ולאחר ספק.שום

 קירשברים מענדילמנחם
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י
 תע*א. פפא*ם תרצ*ר ואתחנן ה' יוםג*ה

 גסטר סשה ר' התכם עחהו*ל להרמב*ם וחול קרש שמות ביאורבס'
 תרפ*נ. ברלץ רבירבהוצאת

 שהוא מקום בכל אשר כבן שהכריע הרמב*ם על 3 בצר שם וראיתיא(
 נפתלי. בן ססורת כלה כסעט נאברה וה ירי ~שעל נפתלי בן עםסחולק
 סוסכץ הכל וע4ו הביא נ' הלכה ח' פרק תורה ספר הלכות ברסכ*םע'
 כסו רבות פעסים והניה הרבה שנים בו ורקרק אשר בן שהניהולפי

 הססורה עם והחומשים כהלכתו שכתבתי תורה בספר ססכתי 4%ושהעתיקו
 כ' רכ*ר הסופר ובקסת *הילילי*. ונקרא הילל בן משה הירוע ע*פהסה
 הנעואים בית וביתו הוקן מהלל שסקורו הל4 הנקראה ס*ת לפניהםעשהי'
 בבית ועי כם*ש, רק והוא כן מא אבל העתקתו, או עורא מפר אצלם נסצאאשר

 וקמשם כתובים שהם בטקראות ראפ" 113 צר הרני באלרר ב' חררהמדרש
 ובפסקי וסתומות ובפתוחות ויתרות וחסרות לא*י בבל מן בהם שינויש

 ע*ש הפמוקים בחיתוך ובמסורותהטעכום

 .יו" בצורת אותיות ר' בן השם כתיבת נם נסה פחות ולא 5 צרשם
 אורות י' סי' רע*ו סי' יור*ר ע' הכת*י, של סופלנת הוקנה עלמראים
 הסיוחר וצם כמנין כ*ו שעו4ן ע*נ ואחת יורין ב' בסרורין שכותביןהוצם
 לכתוב שנהנו ביה ר*ו מי' ח*א ררב*ו ת' וע' לצורך, הוא אם לסחקומותר
 ,צם. ובהספתחות קנ*ט מי' ח*א מהרש*ם בת' נ*כ וע' השם במקום יוךיןנ'

 ס*ח פ' )ב*ר וצ*ל חייא ר' שסגר וסה ג'( )י*ח וירא בפ' 10 צרמ(
 ע*ה סשה כ*ר( נ' רברים י*ר, נ' )שסות לקסן נ*כ ע' ל*ה:( שבועות י'סי'
 ואמוראים. חנאים אצל וה לישנא טצינוולא

 אל בית הי' חול הי' ואילולי קורש אל בית י*ט( כ*ח )שם 2ן צרנ(
 סנילה ירוש*וימי ע' ווולתם, צורישרי עסיאל נתנאל פנואל כסו אחתטלה
 הסופר בלשכת %' נחלק אל רבית ה*י( )פ*ה מופרים בסם' וכ*ה ה*ט()פ*א
 נחלקץ שאינן סשסות שהוא כית נראה הסברא רסצר י"1 אות ישלחפ'
 רחש סאן 4ת פנהשל פניאל וצמות בהנך נם הנראה וכפי קרועשץ בהןאין
 מעיר הנני ואנב הרמג*ם. לרעת בוה שכוון שסח הי' וה ראה ולו לקרש.להו
 צ*ל יהמוע מאר אל ולפני אל לביח לבי ס*ו סי' בציונים לם*ב בקינותס*ש
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 והמה י*א, צר ו' אצר ראשון כרך הלוי יהור בשירי ראיתי וקולפניאל,
 פניאל. מחנים, אל, ביתהמקוסות

 נחור נם ע"ו עוברי שהיו חול אביהם אלהי נ"נ( ל*א ),צם 13 צרר(
 תנאי על קורש אי' ובססורי קורש, ספק כ' ובקה"ם חול רש"י, ע' אביו,נם
 תוצובה. עעחה תרחכי

 ע4ם לנר בנתינה כ"ה ר', קרם את רב ארי הת"א הביא כ"ט( )ל"בשם
 רברבת. בתרנום אי'ולפנינו

 קרש הוא כי רעתך על יעלה ואל חול, אלהים ראיתי כי )ל"א(שם
 וכ"ה נפשי, ותנצל אוסר הכ' אלא נפעף והציל אומר הי' כן הי' אלוליכי

 רמהתרנום והביא קרש, מפק כ' שם הסופר בלשכת וכן הסופר ובקסתבססורה
 ועכ"ז התרנום רברי הביא כאן הרמב"ם ובאסת קורש. שהוא לכחשסעאיכא
 הוא. חול ספק בלי עכ"ו כו' קורוצ שהוא רעתך על יעלה ראלכ'

 אפי תרנ' אבל הסלאך הוא רר,צה וררך חול אלהים י'( )ל"נ וצםה(
 אפי כסיחסי אי' ובת"י חול, רהוא הסופר ובקמת בססורה ע'רברביא,
מ5אכא.

 סהשסות אינה אבל קרש יעקב אביר סירי כ"ר( ס"ט )שם 15 צרו(
 ריעקב תקיפא אל קרם סן שם בת"א כ"ה הוא, כינוי אסנם נסחקקשאינן
 נטמקים, שאינן הקרושים סשסות שתיהן אהי' אשר אהי' י"ר( נ' )שמות לקמןוע'
 תרנם רלא כ' לנר ובנהינה שם, עה"ת רסב"ן וע' מ"נ פרק ח"א בסו"נוע'

 שמן אשר תרנם רלא נ"נ להשר והו*ל שם הוא שלרעתו משוםחמהרנם
 סי' ח*ב סאהבה תשובה כה' כם"ש והוא אשר, על נ"כ נוונתו או4אהי',
 תיבת הניח שאונקלם בעבור קורש הוא אשר סלח רנם סהנוב"י ששמערי*ט
 הרמבאם והנה כ"א. אות שם הסופר בלשכת סוה וע' בסקרא, כם*שאשר
 אה", אשר אתי' נסחקין שאינן השסות בין חשב לא התורה סיסורי ה"בבפ*ו
 תיא. נכונה ונוסחא אהי' נ' ווינטיאה רפום רברמב"ם כ' וצם סשגהובכסף
 נמחקים שאינן משמות תמה אהי' אשר ראה" יוצא מפורש סכאןובאמת
 סנרסיוא לר*י הכבור בהלכות רוייא סורי בם' וע' )ל*ה.(. בשבועוח שהואוכטו
 אלהיכם, אלת, אלהים, אהי', אשר אהי' שרק ר', נמחקים שאינן שמות בי' מ'צר

 ס' כ*א נסצא לא רבפרטות הסו*ל העיר שם שפ*ב ובהערה אלחי, אלהיו,אלהיך,
 ארר*נ אבל נסחקק,  שאינן סתשסות נ*כ ראשר ניחא ווגפם"ש ע*ש4.שסות
 המנק. סן אינו אשי ע*כ הצם שסוח עשרה רחשיב ל"ר()פ'
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 מפק חמופר בקמת ע' לרב, ותרג' חול לאלהים טאו( ר' )שמות 16 צר1(
 וע*ש ר'. קרם סן אולפן תבוע לרב * תהי' ואת וירושלמי ובתאיקוויש,
 חמתרנם סר' בפי' הוא חרמב"ם וממאש קורש,  השם ולפיאו רכ' יונתןבאהבח
 חול.יהחש

 רישראל, אלקא ר' יתרנ' קורעג שחזיחן ישראל אלהי א'( ה' )שם ,שםח(
 תרצאו באוצהאח שסרלר ]והרב ישראל, אלקי ר' וצאל ברפום או בכתאי שםחמר
 כ'( ל*נ )בראשית עהאפ והכוונה ישראל אלקי אל רצ"ל העיר 12 צר א-בחו'

 וישלח כפ' וח הביא וכבר הפרשיות, כמרר שכתב המפר נוף ראה לא חנראחוכפי
 בסקוסו[. שלא הפעם עור לשנותו *' ולסה 813ר

 שלכו רטי חמופר קמת ע' חול, לאלחים וובח יאט( כאב )שם 20 צרט(
 ס-ה מי' אפרים שער בת' ועי המופר, בלשכת ועאש תנא; על יקרשניקפו
 רכוראי רע*ו, מי' יור*ד שאול יר ובהנהות כאו סי' חאא תנינא שו*םובח'
 חול.ההש

 וצאע. קרש, רהוא בקסת ע' חול, אלהים כאו( )וצם שםי(

 עשמות בכלל ואינה עלמא רבון ותרג' הוא תואר הארון יאו( כאנ )וצםי*א(
 המופר בלשכת הובאו כהן ר*ח ות' קסאנ סי' העסאו על סוה וצאעחקורש.
 כאן הרמב*ם כוונת בוראי אמנם קורש. רהוא שם הסופר ובקסת *אות
 אש קרש הארק פני את כ"נ( )ל"ר לקמן הרמבאם וכם*ש הכינויים מןרחוא
 הסופר בקסת ועאש עלמא, רבון ותרג' הקורש, סשמות ואינה הכינויים סןהוא
 וארני י"ו( י' )רברים לקסן וע' התרגום. נאכ הביא רהרמבאם כאןוח*ח
 )פ*ר סופרים בטס' וכס*ש חול הארונים נמחקים, שאינן כאשותן אינו אבלקודש
 והרי קסוצה אינה כאן האמור וארני "שם כ' 33 בצר והרמבאם בססורה 311ה"ח(
 שם ול~תא סלכין, וסרי ריינין אלה הוא התרנום שם הביא והרמב"ם רבון,תרנ'
 והנורא הגבור הנרול ג"כ רהביא ועאש שלפנינו, בתרגום איננו וק רבוןטלה

 ואכם*ל. ית', לשסו כינויין חן והרי קורששלשתן

 אבל קרהאים שגעת השלש אלו אל, ד' ר' ו'( ל*ר )וצם 21 צרי*ב(
 לקצה בהשסטות שכתבהי סה ע' חכינויין, הם סרות י*נ ושאר וחנקרהום
 ע*ש. חמרות סי*נ אינו הראשק ר' הרמכ"ם לרעה א' אותהגבעף

 זה לאל פן להפריש וה וכתבנו חול לאל כ*ר( נ' )בסרבר 25 צרי*נ(
 ע*ש. הסופר בקסח וכ*כ א*ך, חנראה 4אלוכץ
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 רבים לשק קרובים ום*ש קרש, קרבים אלהים 1'( ר' )רברים 30 צרי*ר(
 1זפתרנם רברי משובחים סאר וסה רבים, לשק נ*כ אלהים מלת כי לך תביןתרי

 וע' עקת", בעידן צלות" לקבלא ל4' קריב אלה רילי' רב עם מן ארישתרנם
 בזה וכות יחיד בלשק קריב תרנם ולק קרש ושהוא סובר קריב, אלהא לנרבנתינה
 הסופר. בקסת וכ*כ קורש רהוא בססורה %' הרמב*ם,לרעת

 מיימתי אק משה אני להרמב*ם מהכתא הביא בהוספה 33 צרס*ו(
 ס*סורי ובטלתי כף כרת לא אשר כו' מצרים בארץ אשר ס"ת בראותינו'

 ירושלים "עיר וכשנלכרה התנאים מימות בירושלים שה" מ*ת תיקוןלכתוב
 סומכע אנו %ליו במצרים בוצבי ונשבה הם*ת כחשם לקח קרלין סלךביסות
 לבי נתתי לטובה ע* א' ניום ספרי גסרתי אשר כעת ובאשר אחרוהנהו
 כי שונא נהר על היחשכה ששליין למרינת ברתנוניא לסלכות סצריםללכת
 עורא "קודש הסופר יר סכתב בעיר ס*ת ,שם שיש ו,טאלתי וחקרתיררשתי
 העתקתי אשי וסתושת פתוחות תיקק עור עסי ותבאתי 1*ל סהיר סופרטון
 פתוחות כל בו ומצאתי תובב*א מירהשלים ש"וא וארבע עשרים הספרק

 %* וקבלתי גרולה שמחה ושמחתי הספר תיקון כסו יחר סכוונתוסתוסות
 והנני זיו, להורש כ*ר והא ושנה שנה בכל חיום אותו ושסחה משתהלעשות
 ע~ראיתי לפי כ' ה*נ פ*ח ס*ת ה' רמב'ם ע' 0הרמב*ם, הוא הוה סכתב אםמפקפק
 ברברים עליו שססכנו וספר כו' אלו ברברים שראיתי המפרים בכל נרולשבוש
 שהי' מפרים ועשרים ארבעה כולל שהוא במצרים הירוע הספר הואאלו

 בן שהניהו לפי סומכק הכל וע*ו המפרים ממנו להניה שנים סכמהבירהטלים
 סמכתי ועליו שהעתיקו כסו רבות פעמים והגיה הרבה שנים בו ורקרקאשר
 התנאים טיסות צירוש*ם שהי' לכתוב טצנה ועשם כהלכתו, שכתבתי תורהבספר
 רע*ב ערך בשה*נ וע' הסופר, רעורא תורה סספר כלל סוכיר אינינם
 הסופר מעורא תורה הספר ואורות עורא, ע' באות הרורות בסררוע'
 גאון שרירא רב בשם ב*קוטים תספר בסוף התורה על ישראל ב(שוהבע'
 ספר יש הרשגת רבמצרים 3 צר סחיר*א השלם טוב מענל בספרועיק
 לאיי1ענשטיין הססעות באוצר וע' עורא, ספר שהוא אומרים ונורא קרשתורה

 שכתב ממה והוא רע1רא תורה סספר 220 צר חיר*א הרבבממעות
 מוואלטר" כמשולם לר' סמע בסכתב 90 צר %*ש טוב,במענל

 מהיהורים
 חתיסתו ראה נם עורא שכתבה ס*ת נם כו' בעיניו שראתב(*לכסנרריא

 יחשיאה אשר האיש על ברכה רשם הנביא א*' של בביהכנ*ם לשבוןשהניחה
 א*' של ניתכנ*ם תרצ*ו כהעלותך עש*ק ניום וכשבקרתיסניהכנ*ם,
 כבר "נראה וכפי סזת יורעים ל*ה הקהלה שמשי מצרים שלבאלכסנרריא

 העתיקה ממצרים צר115 לרע*ב ססע בסכתב וע*ש הסוצמש. על הברכהחל"
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 *הורי אותו מכר והשמש הסופר עורא של הם"ת סונח שהי' מיוחר סקוםיט
 ואבר הספינה טבעה סאלכסנרריא רחוק לא בספינה וכצאתו מערב סארץא'
 בביהבנ*ס עריין נשאר ההוא הס"ת של הנרתק כוי הקהל מתוך והס*תהוא
 ובססעות רעאב ערך נרולים מע' בשה"נ וע' תמיר, נר לפניו וסרליקיןההוא

 והלכנו 191 צר יעמשל שמואל במסע וע"ש רי"ב, סונקאטשירושלים
 ע*ה, הסופר עורא כתיבת של ס"ת ובתוכה א' חרר ההיכל וססעל כו'למצרים
 ירושלמי סשה במסע צרך20 וע"ש א~עור ק גרשון ר' בססעות דד1 צרוע*ש

 בעום וע' עליון, לאל כהן ע*ה הסופר עורא סכתיבת תורה ספר ישרבכצרים
 יום לעעעת עליו שקבל הביא אך להרמב"ם וה מספר הביא שםהגרולים
 בשסי הובא מה זיו, לירח כ*ח הוא ושנה שנה בכל ההוא ביום ושמחהסשתה
 עורא בספר אפי' י*ח:( )סו*ק רש"י וע' 8ד, צר נ' חו' תרצ"ה החייםבאוצר
 בביהכנ"ס ובקראקא נ', אות רצ"א מאמר אהרן בברכת וע' עורא, שלסאת
 האחרון וברף להרם"א הב"י ששלחו סספרת וההנרה כת*י תיקון יש רם*אשל
 ע"ש. הס"ת, בירושלים הני' שפסנוכ'

ז*

 תע'א. פפא*מ תרצ*נ אלול כ*ו טוצש*קב"ה

 אחר,לחכם

 לא. אי חייב אי יום לל' א' שטחה לא או נלל שלא אבירה שומר שאלתוע'ר
 ובתוס' אונס, אינו וסתה ברעב עינה סינפה )צ"ג:( ב"מ במס' אסרי'תשובה*

 בשביל נם שמתה לתלות יש אפי' וי"ל היא, נמורה רפשיע' תימאשם
 שומר ראפי' סשכירות ה"ט פ"נ מ"מ וע' לסגפה, לו רל"ה חייב אפ*הרבר
 או חורש אחר ומתה אחר יום עינה שאס שכ' סי תש היא רפשיעה חייבחנם
 נולר שעינה יום באותו שמא בפשיעתו מתה שלא לישבע יכול שאינו חייבשנה
 העיר שלא ופלא יהונתן. רבינו אח"1, מתה שמסנה חולי הפנימי' מאברי'בא'
 התחילה שעה שמאותה תלי' שסעפה כיון מיר מתה לא אפי' ברא"ש,שכ"ה

 פ"1 )ב"ם בתוסיו*ט מזה וע' שם, ובב"ח ש*נ סי' בטושואע וכ*הלהתקלקל,
 כ*ט:( )ב*מ עש תאכ~ה שלא לצורכה שטחה לא או נ% רלא היכא ולפ*1ס*ו(.
 התחילה השעה שסאותה כיון ס*מ לנמרי, נתקלקל לא הבגי או שהספראע*פ

 פשמ~ה, הוי חנם, בשומר אכירה שוסר לם*ר ואפי' כסינפה, -ינולהתקלקל
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 כרי ולברקה האבירה את לבקר וצריך הי*א פיאנ ואבירה נוילה ה' רמבאםוע'
 כיצר לו, תשיבנו היאך ראה לו והשבותו שנא' מאלי', ותאבר תפסרשלא
 ישטחנה לא אורחים לו נ1רמנו כו', יום לל' אחת מנערה צמר של כסותמצא

 ראפי יא1 אות רם*1 סי' בפרישה והעיר תננב, עשמא לצרכה ואפי'בפניהם
 ניחא ממתמא מאם ואבירה בנניבה וחייב עלי' שכר שומר רנעשה הרמב*םלרעת
 שומר רנעשה ניון הרמב*ם כוונת ולענ"ר מבתשלומין, בחפצם טפילבעלים
 מ"ם יתקלקל, ה1מן באותו לצרכה ישטחנה לא ואם ואבירה בגניבה וחייבשנר
 בפניהם ישטחנה שלא טובה עצה והוא האורחים בפני שלא לשוטחה אפשרהא
 חנם נשומר אבירה רשומר כ' הרא*ש והנה ואבירה, בנניבה וחייב תננבשמא
 לרבה הקשו לא מרוע גנבי, משום אי ל.( )שם בנם' ונם תננב, שלא כ'ואיך
 ננבי משום האוררום בפני ישטחנו לא אמאי חנם, כשומר אבירה שומררם*ל
 וחייב, כפשיעה הוי ונגנב האורחים בפני רשוטחה כיון א"ו חנם, שומר הויהא
 רנקטו נית רבע"ת לך מורינא חנם כשומר רם"ל לם*ר נ*1.( )ב*ק אמרי'רהרי
 כו' אאל ר"ה שם בתום' ולפם"ש יתירה, נטירותא בעי' ברייתא ניגראלהו
 לשנוי מצי לא נננבה ברישא ומש*ה ליננוב לה נורמין שאין גניבה לענעאבל
 ונגנבה לי' ח1י ונפיק רעייל שניח רלא שיראה למקום בצהרים הח1ירה וע"כהני,
 ס*א, רם*1 סי' וע' חיים רוח בו שאין ברבר ואפי' באחריותה חייב אברהאו
 נגרי רנקטה לבהמה רמי לא בהם רננע אע"ג במציאה שי*נ סי' ררב*1 בת'ק'

 אות ל*ח נצ' ח*ב שאל חיים בת' וע' נ1ק, שום עשה לא רבנליםברייתא
 ער חייב הוא רלעולם מהך לרבה הש"ם רהקשה והא ברבריו, וצ*על"ג

 מורינא יא"ל דמי שכר כשומר ש"ם מביתו אפי' לעולם מאי לרשותשיח1ירנו
 פושע בשטיחתו והוי האורחים בפני בכסות רמיירי לומר אפשר הא נו' בבע*חלך

 בהמת המוציא ט'( פעב )ב"ם בתוספתא הוא 1ה רבר מקור אך לרבה,וחייב
 באחריותה, חייב אברה או נננבה כו' לרשותו שיכניסנה ער בה ליטפל חייבחבירי
 באהריותו, חייב כו' לעולם הפעם עור ושנה שח1ר וכיון כו' באחריותה חייבלעולם
 א"ל ע*כ בבע"ח, מיירי והמיפא חיים, רוח בו שאין ברבר מיירי בריעאאע*כ

 הבהמה שמר ולא השומר פשע ט' סעי' רצ"א בסי' וע' בבע"ח, לךמוהינא
 שפשע מחמת נאברה או נננבה ראי חייב משם נננבה או כו' לאנם ויצאהכראוי

 ו', בסעי' כמו נאנם ראפי' סק*ג שם ובש"ך סק*ב שם סם*ע וע' חייבבשמירתו
 וע' פשיעה הר"1 והומתה ונפלה ההר לראש הבהמה העלה י' סעי' שםק'
 11 אין מאלי' עלתה חנם, בשומר אפי' פשיעה והוי ליפול רררכה )ל*ו?(ב"ם

 באגם עמה הוא שהשומר רמיירי סקי*ח בסם*ע וע*ש חנם שומר ופטורפשיעה
 ולא הבהמה העלה לי ומה פושע, רהוי חייב ראל"כ ו1אבים מגנביםלשמרה
 פושע הף ובוראי אכלה והעש כראוי וצמר רלא אבירה לשומר באנם עסהחי'
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 פריך פאי הכלי לצורך רוקא ראי כו' לצורכו ר"ה 4.( )שם בתום' וע'וחייב
 אע"פ יתקלקל שלא לעיין לו יש טימר שטהוא כיון נבי', עברתי' סאיפקרון

 פשיסא וספשס שוין רריני' להריא הרי להשתסש, לו סרשים אינםשהבעלים
 להריא וכ*כ וחיב בעשמירתו פושע הוי יעיין לא ראם יתקלקל שלארטעין
 רא" הביאו שלא צ*ע התום' רע"ר פעש, נוהר לא ראם שם סקובצתבשיסה

 וקררוסהע סנריפות כר כסף כלי כוי ספרים סצא ח'( פ"ב )שםפהתופפתא
 הפפקיר ס'( )וצם ואח"כ בפקרק אומר אתה כך באבירה אוסר שאתה וכשםכו'

 וכו' באבךרה אומר עאאתה כשם רהפסיק וכית לצורכה, שוסחה כו'כסות
 כראוי מעיץ רלא כיץ והנה מיני', לעיל ראיירי סותר לצורכו אאפילו קאיע"כ
 נכלל רוה שטחה, לא או נלל לא אם הרע הפוסקים הביאו לא ע"כ פושע,הוי

 פשיעה. רהוי חייב חנם כשוסר לם*ר אפי' וכאן רינו האיך אבירה רשומרבמ*ש
 בנלילתו להתחיב רלאו הרשב"א כעשם כ' כ*ס:( )שם סקובצת רבשיסה אמתוהן

 לא ובעניי מותר, נוללו כעטהוא בו ולקרות לנו~ו רוצה אם ה"ק אלאקאסר
 ההחש רק הכי, סוצמע רלא ונסרא הסשגה שם רבריו לפי יכלכל האיךידעתי
 נ"כ וע' פושע, הוי ק עשה לא ואם עשע תאכלם שלא שם רש"י כם"שחייב

 הניחה ואם כף צוקין לראש עלתה הרמ*ק בשם צ*נ:( )שם סקובצתבשיסה
 שוטר אפי' הוא רפחצע לומר ונראה אונם, זה אין לעכבה בירו וה"ילות
 אינו ריננו לפי ובאסת עמאעע כך, על נשבע שתקפתה, סען ואם חיגחנם
 ולפסק כלל, יו שצ' הובא שא~ש ופלא ו', סעי' רצ"א סי' בשו*ע וכמ*ש ופסורק

 ואכס*ל. וככחש"ל כן אינוהלכה
 כתבתי.חנלע*ר

 קירשברים מענדילמגחם

*וז
 תע"א. פפא"ם תרצ"נ וירא 4ועש"ק אורב*ה

 יבש חלב 10 0/6 תערובות ע"י רק לאפות שאסור חוק שיצא איייתשאלה
 וייכ יהי' ולפיאו רנן קסח עם אח"כ ולערבן ארמה, תפוחיבקסח

 90. 6/0 רנן קמח 9, 6/6 ארמה תפוחי קסח 18/0,יבהש

 בלח לח הוי אי בסינו רמץ ק*ס סי' כו*פ ע' בקמח קסח הנהתשונה*
 ובסל סקרי ריבש בקמח להחמיר ו*ין רוב, רק א*צ תורהרבר

 הש*ך הכרעת ננר להקל רקעשה כ' סק*נ וצם רעת בשפתי הפרם"נ אךברוב,
 טחרות ע' כושוכלץ, חשצבי שגתיבש חלב והנה יבש. מקרי רלא סוברץררובע
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 תחלהן אלו הרי טושן משקה עשהחא ב1פן והחלב והנריסק הרוטב ט*א()פ*נ
 בהם נשאר עאהא תתיבעע רקרשו שם הרא*ש ובפי' שגיש, אלו הריקרשו
 בפרם*ג וע' חתיכה, כמו הוי שנקרש רשוכע נ' כד' יור'ד בנובי*ת חע'לחות,
 )טהרות כפבואר כפשקה הוי תיפוחו וכשח1רו י*ג ס*ק צ*ט ס" רעתבשפתי
 וכשמיבשהן פשקח, תורת עי~הן רירר טטא פכביצה יותר וניפוחו ח1רושם(
 תם*1 סי' במשב"1 או*ח בפרם*נ הנה פולווער(, )פילך כקפח ונתהוההחלב
 ביבש, יבש רק בלח, לח רל"ה יעיר החוש אפ" פמצה רקטח כ'סקי"ח
 כקפח וינו אין מעלות שעמס ער חפשים כערך חום ירי על נתהוה היבשוחלב
 בחלב פשא*כ כקפח רק ר~צנו החוש יעיר רשם פתם כקפח רק אפוי'פפצה
 שא סום*י מהפנ"א הביא קל"ח מ" או"ח ח*ם בת' וע' כקפח, ףק הואיבש

 ראפע"ר כתושה פפצה אפר רשאני אפשר מ*ם לקמח, אפר בין לחלקראק
 טחתה, קאווע לענין פקי*ח תס*1 כו' 1הב בכחשבצות וע' כקמח, הוירלא
 והביא כקפח הוי אי פלח לענין ל4א פיפן ה' חלק מהרש*ם בתשובוהוע'

 במינו פין מקום פכל בלח כלח הוי אי יאפי' בןבעג כיבש ררינו שםממרם*ג
 מהרש*ם בת' מצאתי וכן כיבש, רהי פשוט הוא לענ*ר ובאפת פה*ת, ברובבטל
 "ש וק פמ*ש, נ"כ והנזא בלת כלח רינו אין הנטחן רפלח י*ט סי'ח*א
 רינו רוראי צוקער( )שטרב עפרורי פצוקער חט כיבש, ררינו צוקער לעניןלרון
 פולווער( )מילך יבש לחלב וה*ה לח, או כיבש הוי קמח אי בשי' והלויכקמח
 אט" פב*ם רהוי ביבש יבש 'חלב נתערב אם 1ה וכל פפק, שום ב* כקפחוינו
 בקפח יבש חלב כעשמערבק פעאא*כ ברוב, מה*ת עכ*פ בטל לח הוי רקפח עף'לפי

 עכ*ט כיבש רעו יבש רהלב ניפא אם ראפי' פבשא*ם רהוי ארפהתפוחי
 בלח יבש תערובות הוי כלת רינו רקמח נימא אם ארפה, תפוחי בקמחכשנתערב

 מחטים גרע לא מ*ם נדבש הוי ארמה תפוחי של רקפח נימא אםואטי'
 כמבואר ושעורים פחטים קמח והיינו )ל*א!( ביצה ע' פבעאש"ם דהויחשעורים
 כמכואר ס' צריך ררבנן באיפור אפי' פבעאא"ם ביבש ויבש )ע*נ.( 1בדדםבהוס'
 רצ*ע, עשם כ' והפרמ*נ להקל, שם הש*ך דעת אך ק*ט,בסי'

 הע' פמולא נבלל 1ל14 שופכ" אם ביין יין כפו בלח לח ענין לנו ישוהנה
 הכריח י*ח סי' ח"א מהרי*ט בת' וע' ושפן, מיין חוץ בילה אין לכל !( )י*נר*ה

 רבילה פלדף או פת ט8ריסת תט בילה יוש למרור שררכו הרק רבר בכלדהרפב"ם
  שאוו ביבש יבש ו"מ ל4ו, מי' או*ח אברהם ברית בת' וע' בילה,אין

 נופל שאם ביבש יבש ו"מ ב1ה, 1ה טעס נותן ואק עצפו בפני ועופרנבלל
 ררינו רס*ל י*ל וב1ה ביוים, עףבלל אחר רק נךק, "ן כמו פתערב אינו1ל4ו
 מק"ב ק*ם מ" כש"ך וע' צ*ו!ג )חולק הרשכ*א וכם*ש בין יק כפו בלהכלח
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 אע'פ רקמח יאב-י"נ סי' שבעה נחלת בת' וע' ביבש, כיבש דדינו דסאלויש

 בכואפ דהובא להרמב'ם והנה בפ"ע. עומד ואינו שנבלל בלח כלח דינו יבששהוא
 מ"ב כלל י' מע' בשד"ח וע' ביבש יבש מקרי בקמח קמח רס"לובפרמ"נ

 בלח לח הוי אי בקמח קמח רין בגוף כ' קצ"ד סי' ח"נ מהרש"ם בת']וע'
 כיבש דהוי יוצא דמפורש ה"ד מתרומות פי"נ הרמכ"ם ד' הביאו לאהאחרונים
 ופלא ע"ש, בוה שהעיר הי"ד ומושב ממשכב פ"א במלמ"ל ומצאתיביבש,
 נבלל בירים מערב אם בודאי וכמ"ש[, באחרונים, מובא הנ"ל הרמב"םהלא
 פליגי לא דבודאי ביבש כיבש דינו הכי ואפילו עצמו בפני עומדואינו

 )תרומות ירושלמי וע' ממילא, נפלו אם להבלל דרכו הוא ביין וייןבמציאות,
 שדרכו וברבר חשבון לפי הכל להבלל דרכו שאין דבדבר ה"א(פ"ה

 כתב מתרומות ד' הלכה יאג בפרק והרמב"ם הרוב, ~טהר הולכיןלהבלל
 דרכו אבל לקטח, קמח או לחטים חטים כנון להבלל דרכו שאיןדבר

 הרוב. אחר הולכין חולין ליין תרומה יין או חולין לשמן תרומה שמן כנוןלהבלל
 להבלל הקמח דרך דאין וכיון בפ"ע, עומד אינו בידים קמח גולל אם ודאי והאבל
 אם ראפי' כ' ת"ל סי' פסח ה' האלף בשר וע' החשבון, לפי הכל ושמן ייןכמו
 הלישה. מעעשה ע"י היינו ונבלל, דק הוא הרי מ"מ יבש, הוי בקמח דקמחנימא
 הרסבאם ד' ממנו דנעלם בוה עליו תמה רמ"ט סי' חאב מהרש"ם בת'וראיתי

 דדוקא לק"מ ולפמאש ע"ש, נבלל שאינו דבר הוי דקמח האד פי"נ תרומותה'
 עיסה כשלש ובפרט בידים כשבולל כן לא מעצמו, כלומר להבלל דרכואין
 להיתר שנפל לח איסור רכ' ק"י סי' חו"י בת' וע' האלף, שר על ולק"מ הכלנבלל
 ודאי שם וכמ"ש בילה יש קיי"ל בקמח ואפי' לח בדבר בילה דיש בכ"מ קיחללח
 רבמקואות ה"י פ"1 מקואות ה' משנה מהכסף שם והביא יפה, בנתערבמיירי
 איסור נבי בלח לח תערובות וע"כ יחד ומתערב מתבלבל שפיכה דרךכשנפל
 בדרך שלא בענין נתערב ואפי' יפה יפה מתערב ודאי נפילה ררך שהואכמו
 וע' יפה ומתערב עצמו כלי באותו או לכלי מכלי אותו מערין אח"כ הלאנפילה
 הוי דקמח דס"ל להשי' ודאי והו ועכאפ יאנ, סי' ח"נ מהרשאם בת' בוהמאש
 שמא שם וברש"י יימר מי ע"א( )פ' ובחים ]וע' מתבלבל. בודאי כשלש 0אמיבש,
 יאד.( )ר"ה כמפורש בכולו מתערב בילה יש דאם והקשו השאובין, מן שתיהןרוב
 אבן בת' וע' בוה[, לעיין ויש כאו סי' ח"ה מהר"ש ת' וע' לתוכו, נרנוצובר
 בקמח קמח דפסקי' לפסח בחטים קוקורידו 100/0 רתערובות קל"ד סי' ח'ביקרה

 קריי ובת' מאה סי' ח"א מרזיקוב מהנהאק ישועה עטרת בס' וע' בלח, לחהוי
 נטחנו שלא כל בקמח דקמח סקאב תנ"נ סי' בטו"1 ועי ל"ו. סי' ח"בהנאמנה
 משוי האפוי הפסח קודם נאפה ואם מתערב ולא ביבש כיבש חשובכיחד
 קאו. סי' חאה עננל מהר"ש בת' וע' בסשבא1, וע"ש א',לנוף
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 ע' שמא, בהר ראויל לרבא הוא סב*ם שעורים בקמח חטים קסחוהנה
 ראינשי ארעתייהו לאו לשערי חיטי בין ע*ב( )נ*ו ב*ב וע' )פ*ב.(, יבסותתום'

 במנחם ס*ש וע' שעורים, לקטח חטים קסח בע יפה סבינין אין שםוברשב"ם
 מהרש*ם ובת' ס' מי' ח*א סאהבה בתשובה וע' ררי*א, בספתחות ח*אסערב
 ה סי'ח*נ

 תפוחי רהנו בקסח ארמה תפוחי כשמערבק כ' הח סי' ח*ו ח*ם בת'והנה
 כבלילת ב~לתם ואין נפררים, הבישול אחר אלא כקסח ברחיים נטחנין איןארמה
 שבעיסה לשאור סאר וקרוב ומים שסן יין סרסית הרבה ורחוק בקסח קסחשאר

 ואע ק*ץ, סי' בתה*ר כם*ש הקסח עם היטב מתערב אינו וסנובל נחם הארשאור
 להעיסה ססוך ויניחנה כ"ש אפי' קסח שכולו קטנה עיסה לעשות אלאתקנה
 וע' שכ*1, סי' יוראר שיק מהר*ם ת' וע' ע~ו, חלה אותו ויעשההנרולה
 וקסח הקארטאפעל, שיתערב קורם חלה שיטול ק*ט סי' החרשות ציון בניןבת'

 סי' ח*נ מהרש*ם בת' וע' בקסח, קסח כבלילת בלילתם בוה*ו ארסהתפוחי
 לקסח רוסה ואינו ובמראה בסישיש רניכר קארטאפעל בקסח להקל שכ'קל"ט
 בוראי ווה ובה, סינה יפריוש האיך מרניכר אררבה ברבריו, וצ*עחטים,
 לעשות וצריך ונה סינה להפריש תקנה אין בילה ראין כיון שם, הח*םכוונת
 עכ*1 ניכר אינו כשמערבין רבוה*ו ולפם*ש גרולר, בעיסה ולרבקה קטנהעיסה

 להקל יש בוה*1 חלה רלענין שם במהרש*ם כם*ש לא אם להקל איןבוראי
 סת' הביא לא שהמהרש*ם ופלא בילה, יש הרק רברבר סהרי*ט ת'ולצרף
 באיסור ואפי' סבשא*ם הוא יבש רהף ניסא אם אף ועכ"פ שהבאתי. ציוןבנק
 ס/ צריךררבנן

 צ*ב סי' יוראר ע' בלח, בלח חנ*נ אסרי' לא איסורי' בשאר בהפ*םוהנה

 חנ*נ ל"א בב*ח נבי ואפי' יבש הוי בקסח רקסח שי' להרבה כאן סכ*ש ר'סע"
 ונם ס' אאצ מבשא"ם ביבש ריבהש סק*ר בפלתי ולפם*ש שם.כסבואר
 אינו לאו ואם בטל כ*כ יש אם אכ*פ בכרי כוית צריך אבל בטל לאברוב
 הרי ל*ח:( )ביצה הבין ובוה ביצים, נ' א"פ וכרי ויתים נ' סחוקת וביצהבטל,

 בשעורין רחטין וה סנין רוקא למה כו' שעורין קבין בעשרה חטין קב לישנתערב
 ולכך בטיל לא לאו ואם פרם אכילת סכרי יותר ובעי' סבשא*ם ביבש יבשהף

 וה*ה בכרא*פ, הף רתשעה א' חלק סא*פ יותר שהא בעשרה א'קאמר
 עשרה ביחר שהם ארמה תפוחי קסח 9 6י עם יבש חלב ~11 כשמערביןבנה*ר
 סט' שלו בקב רוצה ארם לשח.( )ב*ם א' ננר קבין ט' ומצינו כרא*פ,לאה
 העולם, כל וא' כר נטלו ט' קבין, עשרה )מ*ט:( קירושין וע' חבירו, שלקבין
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 )כ'.( סוטה וע' ופר"טות, קבין כף' ותפלות בקב ארם רוצה )ם*ב:( כתובותוע'
 עשרה ס*ה רהוי בט' א' ואפ" עענרה רוקא לאו כאן גם ע*כ ופר"טות. קביןמט'
 ט*ם הוא בטל ולא מסף א' הפרם בית בפלתי ום"ש מכרא*פ, יותרהוא
 צ*ע ויתים, ג' טחוקת רביצה הפלתי מ*ש אך מט'. א' פרם אכילת כדימ*ל

 מכביצה, יותר סחויק הבליעה בית ואין בב"א ויתים ב' באוכל י"ר:()כריתות
 וע' לבב*ח, בפתיחה הפרמ*ג וכ*כ ביצה חצי הוי רזית ר*י בשם )פ'.( יומאוע'

 ביצה, כשליש גרוגרת ושיעור תרנגולת, ביצת כחצי כוית שיעור מהרי*לבליקוטי
 עי' לפי מחוקת תרנגולת ביצת הלא צ"א.( )שבת מכוית גרול רגרוגרתוצע"נ
 מכ?יה, גרול גרוגרת 4ר כ"ו שי' בפסקים הרשן תרומות בת' וע' ויתים, ב'רק
 תפ"ו. סי' בפר*ח וע' רר"ט במפתחות-הערות ח*א סמפיב במנחם ס*שוע'
 בביצה משלשה א' הוא דגרוגרת ה"ה פ"ח שבת בה' רכ' הרמב"ם לשי'והנה

 המרות ברורי בם' וע' ביצה, משל"ט סחות הוא כזית אאכ מכוית, נרולוגרוגרת
 סק"ב שסאח נד' ובמג"א מ"ב( פ*ג )כלים יו*ט תום' וע' ווית נרערתערך
 בשערי וע"ש בינוני וית בעי' ואנו קטן בויח מיירי רמצניע הההיא תפ*וובסי'
 %' צ"ע, המנ*א ר' אבל הפלתי, ר' ליישב אפשר ולפ*ו ובהנר*א.תשובה

 על רצ"ע מכוית יתר או פחות גרוגרת אי מ*ח:( )ברכות רצה*חבהגהות
 מ*ו, סי' טבת חו' תרצ*ר תורה באור בשמי שנרפס ]וכאה ע*ש. בוההגראא
 מכוית יותר היא ונרוגרת גרוגרות ג' מחוקת רביצה וה באופן הכו"פ עפ*רוי*ל
 חטים קב שנתערב הרי אמר" ע"כ ויתים י' וה ערך לפי יהי' א*פ כריוא*כ
 ע*ש, בטל ואינו בכדאעפ הוי עשרה ביחר עשהם בנר"ר א*כ שעורין, קביןבי'
 כמו שוות רקב ביצים והכ*ר ביצים ו' לוג לוגץ, ר' הוא קב רהרי טעות,והא
 כאן העיקר סכזית יתר או פחות גרוגרת אי בוה לי ומה קבין, שבי' ביציםהר"ם

 יותר רהוי עשרה ביחד רהוי קבין בט' א' קב נפל אם ג"כ צורק הוהשהחשבון
 ארמה תפוחי קמח 9 6ד עם יבש חלב 1 "י בנר"ר גם עפ*1 אשרמכרא"פ,

 ונסתרות ס4שיח ופרקי א*' בספר ג' חרר המררש בבית וע' מכרא*פ, יותרהם
 ע"שע ומחצה ביצה הי' כמה ולוג לוג ועשרים מאתים הוא ברכה של רכום 76צר
 וע' ומחצה, ביצה הוא הלוג ורביעית צ*ל ובוראי ביצים, ו' הוא רלוגוצ*ע
 על ויעמור שיכחגנו כרי רביעית רובע בו שיהא צריך ברכה של כום )ע*ו:(שבת

 ררור כסא )ע*ו.( יומא ע' רכ*א, צ*ל לוגין ר*כ רהוי שס מ*ש וכןרביעית,
 רברכתא הכסא והוא הוו הכי בני' רוי'יה לוגא וחר ועשרים מאתן ראתילעלמא
 קי*ט:ג )פמחים לברך נאה ולי אברך אני ואומר וברך טול לרור לודאומר
 סאה סאין, ג' איפה אילנא גור"ו סהסי' 4 צר פינחם בנבעת מ"ש ע' הלוגץובענין

 סוף שכע*פ בתורה בשלה"ק כעה עור וע' ביצים, ו' לוג לוגין, ר' קב קבין,ו'
 יווזר יש הלא ובנר'ר רי*1[. י*ב אות טוב לקח למררש במבוא וע' נ',אות
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 ואפי' רנן, קסח 00 4* עור כשסערבק בימול לוה יש עכ*פ סזה חוץמכרא'פ,
 ש'" ס" או'ח הסנ*א ר' ע"פ וי*ל חענ*נ, אסרי' לא בהס*מ בלח כלח יינואי

 הף עכהם ופת ברונע סררבנן איסורו רעיקר היכא כ*ח ס"ק ותצ*חסק"ח
 ק"ט נו' בשפ*ר סרמ*נ ע' מרבריהם, ועיקרו 4"1.( )ע"ו רבר י"חמגוירת
 ברוב רבטל עכו*ם של פת כמו והוי ההורה סן שורש לו אין רסוקצה נ'ס*ק
 של איסורין לבמל רא" לנו ראין כ' הערל פ' יומף בנימוקי וע' בלח,אף

 כיון ובשו*הן סיתן לענין ומוהו סם' בפחות ונבינה חסאה חלב כנוןעכו*ם
 וע"ש והרימב*א, הרב הסכים וק בתרי, חר רבמל אפשר לכל שוה איסורןשאין

 לענק עכו*ם ושל כפת רינו רגבינה יוצא ספורש שם וסהרסב"ן ורימב*א,ברשב"א
 נורו, לא צורתו כשנשתנה רואהו ישראל ואין עכו*ם עשהלבו וחלב ע"ש,בימול
 נושוונה רהחלב כאן וה"ה ה', סי' עולם שם ובם' ק*ו ס" יור"ר ח*ם כת'וע'
 ל' ס" תלכה רבר בס' וע' מותר, אופן בכל ול~"ו גורו, ולא חסאה כסווהוי

 והובא ה'ר( פ*א )שכת ירושלמי וע' מילך, קאנרענוירמע לענין לובליןמהנאבר"ק
 והתירחה ע*' ועמעסו אסורה עכו"ם פת שתהא הי' בוין ל*ה:( )ע"ובתום'
 בוצר עם לאכלו ואפי' בע"א, בא"א כאן להתיר יש בוראי ע*כ נפש, חיימפני
 לכתחלה *תן מותר בם' שנתבמל אחרי כ"ב ס'ק צ"ם סי' הש*ך וכמ"שמותר
 שצל"ם רבר רל"ה סורים כאן לכתחלה ראוסרי' ולהחולקים בעאי, שללקררה
 ברשילאם אפי' ומבשא*ם ק*ב סי' יור"ר ע' לבוא, עחיר הסתיר ואין בירוראינו
 כסבואר לכתחלה ומותר כריעבר הוי אחר בענין לו וא"א אנום רהוא ובפרםבמל,

 ררחוק קט*ב מי' העור אבן ר"מ וע' ק"י, סי' ג' חלק יעקב שבותבהטצבות
 אות ר' ערך מערואן מהגאבר*ק ושלום בררכי מוה והביא כריעבר, הויהררך
 ח3' מתיר, הגרולה והכנסת ראסור ביין חלב לענין הצ"צ רברי וירועיםצ"ח.
 סעשה בררכי וע' לבם) כוונתו ראין שמתיר מ"ה ס"ק תם"ו סי' אברהםבסנן
 חובה ~שלא רק לבמל כוונתו ר~רן וה"נ להתיר, יש בהמה בחלב פנים כל רעלושם

 אוסרים שמעתי להרת*וו הסצוות במעסי סשפמים ס' תורה בלקומי וע'הססשלה,
 חלב בו נותנים שבעשייתו לפי מתוקים סהקנים הנעשה סוקר הבשר עםלאכול
 להיתר סוה וכס*ש בשר, עם ואפי' שאכלי ולה"ה למורי וראיתי נעשה, חלבוע"י

 טי' חשובה בררכי סוה שהביא ראיתי וכן צ"ו, סי' בפרמ"ג הובאכררב*ו
 סבטליז אין מצר והנה בחלב. פת לענין סקל"א צ"ו בסי' וע"ש סקנ*ה,פ"ו

 ררכ*ו בת' ע' עכו*ם, ביר נתערב רק סבמל אין הישראל הלא לכתחלהאיסור
 אחר הרם"א מר' סקי*ר קאנ סי' רעת כשפתי הפרם"נ כם"ש והוא תע*אסי'

 ובת' ישראל, בשבןל לא השר בשביל עושה והנכרי במל, עכו"ם בירשנמם
 קכ*ב סי' יורשר אסר סהרי"א בת' וע' להיפך, כ' תקמ"ו סי' ח"גררב"ו
 דמשום שם כן צ*1 בסי' מ8רם*נ ותנה רם14, סי' ח"ב סהרש*ם בת' סוהוהעיר



משיבשי*תמגחם42
 איסורין בשאר חנ"נ משם בעי' ס' רלרירן ואף רוב רק ס' ל"ב נוים שלחלכ

 שלא בלח דלח ט"ו ס*ק בט"ז וע"ש צ"ב סי' ע' להקל, יש בלחובפרט
 בביאורים בחוו"ר וע*ש חענ"נ אמרינן ל"א בהפ"ם שלא אסילו בישולכררך
 בסי' הש"ך לפם*ש עכו"ם של כלי לענין מ*ח מ" ו' שו*מ בת' וע'סק*ו
 הישראל ירצה אם היינו הכ"ר רנאסר נהי עכ"ז עלה, אתינן חנ*נ רמטעםצ*ר

 והכא איסור, בליעת בו  כשיש רק חנ"נ ל"א עכועם ביר וצהוא וכ*1להשתמש
 כאן ואין מותר עכו"ם ע*י ארמה תפוחי בקמח החלב תערובות עכ*סשנעשה
 יבש החלב לברור ג"כ יש ]והנה בשר. עם אפי' זה פת לאכול ומותר מיחושבית

 חבית )ר'.( מכות ע' ביטול, כאן אין לברר שאפשר ובמקום ארמה תפוחימקמח
 משה ר' בשם שם ובריטב"א סבילה, לו עלתה לא הגרול *ם שנפל מיםמלאה
 רהוי בהם מתערבים מתוקים המים אין וכברים מלוחין מימיו הנרול דיםהררשן
 סי' ח"ב יור"ר יצחק בית ת' ע' מתבטלין, עאאין ניכר והוא להיתר שנפלכאיסור
 אפשר רק תראה לא העין בנר"ר אבל ל"ר. סי' ח"ב ומגיני סתרי ובת'ל"נ

 רק לעשות ואפשר זה, לעשות מחויבק אנו ואין הרקה, מן רקה נפה ע*ילברור
 כתבהי. הנלע*ר יותר. ואכם*ל הממשלה,[ברשיון

 קירשברים מענדילמנחם

ט

 תע*א. ספא*מ תרצ*ר בלק ר' יוםב*ה

 נא. ברנר נתן נפת* כמר הנכבר הב' ידיכבור

 חוטם לו ל*ה מותו שלפני מי ע"ד לתשובה, והנני עתה זה קבלתימכתבו

 החוטם. עם פנים פרצוף על אלא מעירין אין כי אשתו, את להתיר מעיריןאי

 ההכרה ררך הוא רכן רק הללם"ם, זה האם רמעירין, פשוט הרבר לירצשרבה*
 בפרצוף סת ראוהו אא*כ ק"ך.( )יבמות רש*י וכם"ש אחר, באופןולא

 חוטמו שניטל או פניו בפרצוף ראוהו לא אבל שוהו, להניר שיכו*ן חוטמו עםפנים
 חלף באפותיה רבק אבא וכן הוא, אינו שמא אשתו את להשיא עליו מעירקאק

 )ה'.( סוכה תום' ע' אצבעות ב' ברוחבו הוא מצח ושיעור בשקוחה, ולאקמייהו
 כא', שניהם שיהיו ער מעייין אין כו' פנים פרצוף ולא פרחתואמרינן

 חוץ מקום בכל פוטרת רפרחת וכן משדין, אין אצבע ברוחב פרחת לו שיש 40וכי
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 ראין נתניירה אח"כ נכרית בהיותה ולרה פרחת ערצאה וניורת הנחלהק
 אצבע, רוחב פרחת ךה"ה לירה, קרבן מביאה ואינה וטהרה טומאה ימי להנותנין
 ברר"ק וע"ש רבה מכה ועמו אבי' מהם ויכו י"ו( י"ג )רהי"ב מהך להעירויש
 של פניהם הכרת שהעבןר ב"כ אראא ה"ג( פט"ו )יבמות מירושלמיוהוא
 עליהם שהושיב אמר ראא החוטם, וה תו' בם ענתה פניהם הכרת הה"כישראל
 ותני יסים מחול אלמנותיו לי עצמו הה"ר צורתן שנתקלקל ער נ"ימשמרות

 עאקתך שם הערה ובקרנן החוטם, עם פנים פרצוף על אלא מעירין איןכן
 ח"ס ובת' מותרות, נשותיהם היו עריין בחייהם חותך הי' ולו חוטמן,מהנהרנין

 לנוולם התירו רמי לי' סבירא אמי רר' כתב נ"נ סימן א' חלק העוראבן
 בעיני והיומך כרין עשה רחבעם נן ראבי' רקרא ומשמעות מיתה,לאחר

 לאנשיו רצוה סאל כהנא בר ור"א נוולם, ולא שומרים שהושיב אמר משו"הר'
 אויביו נשי שעינן בוה חטא ולא צורתם, שישחת באופן ראשםשיחתכו
 הנראו"מ רהעיר נ"ר בסי' וע"ש עליו, ירבו שלא שונאיו למעט מלך בירררשות
 המררש ומרסיים כו' ישראל נשי שעינן על אביה ניגף טלכן להריא אי'רברבה

 עיקר רבהך שאמ וכו' טעמא הך כלל מייתי לא יבמית רבירושלמי ועורכו'
 ראבי' רקרא רמשמעות במ"ש הח"ס על צע"נ ולענ"ר חטא, לא שעינןובמה
 בכל וילך נ'( ט"ו א' )מלכים מפורש מקרא הלא ר' בעיני והישר כריןעשה

 רור כלבב אלקיו ר' עם שלם לבבו היה ולא לפניו עשה אשך אביוחטאות
 לכסות הי' ררכי ראבי' רכ' 17 צר ח"א לרונברנ השמות באוצר ]וע'אביו,
 רמצינו ממנו ונעלם ע"ש, ר' לרבר וחרר ירא כמלך אותו ומתאר יהור' ממלכיקלת
 ויהי ר'( י"א )מ"א רכ' משום חשב הח"ם ואולי רור,[ בית מלכי על כסהשלא
 אביו רור כלבב אלקיו ר' עם שלם לבבו הי' ולא ונו' שלמה וקנתלעת

 בשובי' נמי כן חטא, לא נמי מיחטא רל"ה הוא רור כלבב נ"ו:( )שבתואמרי'
 נמי רכרחטא י"ל אביו, רור כלבב אלקיו ר' עם שלם לבבו הי' ולא נ"כרכ'
 אביו, חטאות בכל וילך נ'( ט"ו )שם להריא כ' רבאבי' ו"א אבל חטא,לא
 בהאנ מחלוקת רבמהול )מ*ו.( יבמות בתוס' %' אצ*, צ"ע הח"ס רבריע"כ
 קל"ח.( )שבת ברשב"א וע' תקנה, להם אין רלר"ת רמילה פר"א בר"ןוע'

 בההיא ר"י ומורה מלהתנייר מעכבתו שמילתו רומה אינו הגיר לוובנכרת
 תחת נכנס להתנייר הבא רסריס רמ"ח סי' בטויור"ר וע' לחורי' בטבילהרסניא
 מוה מ"ש וע' למולו שסכנה נר לענין כתבתי ]ובמק"א כאשה. השכינהכנפי

 צ"ו אות אחרים רברים בס' וע' ררי"ו, מ*ב לסי' במפתחות-הערות משיבבמנחם
 בהם וחי אמרי' בבאנ רנם קצת מוכח ב"נ ר"ה )ע"ר:( סנהררין מתוס' נ"כהביא
 הרבר יורע שמא ירא אנטונינוס שהי' רב ר"ה )י':( ע"ו מתוס' ראי' הביאאך

 וע' בדבריו, וצ"ע כהם, וחי רין לו יש רב"נ ראי' ומוה ספק, ווהולשרים
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 כיון )ל"ו:( קירושין ובתוס' סהנ"ל.[ ס"ר סי' הלכה לרבר בסיל41רסעוד
 סילה בכלל רלשה היכא וה"ה בנריס ממחוסרי ל"ה כהונה בבנרי נצטוושלא
 פט"י ז' שמעתתא בש"ש וע' חוטס, לו שאין בנראר וכ"ש כאעמה, נכנס לודאין
 סרירש רין זהו אבל לחור, פרחת אפי' מהני נסור בט"ע הפרחת מניראס
 דכאה העיר רנ"ח ס" ח"א קמא שו"ס בח' וע, להקל, וח"1 בפומקיס נזכרשלא
 וע"ש אמתית, כוונה שכוק שסח הי' הש"ש זאת רואה הי' ואלו לראת הישרבם'

 1ה1 אס בנר"ר אבל רנ"ה, סי' ח*ב סהרש"ס נת' וע' טאו, סי' ו'בםהדורא

 את להתיר סעיקרו, חוטס לו הי' שלא בסה סיסן הוא חוטם לו איןשסת
 סזה. יותר סובהק סיסן לך ואיןאשתו

 טעסם יורע אינני נם הסה, סי ירעתי לא בזה, החסירו שהאחרוניס שכ'וםה
 והדבר יחסירו, שהאחרוניס סאסין ואינני ע*הס, לססוך אין דעתי ולפיוניסוקס,
 להתיר.פשוט

 הרובשה"ט. ירירו בוהוהנני

 קירשברים משנדילמנמם

**

 תעאא. פפא"ס תרצ"ר שופטיס נ' יוסב*ה

 כעת דפאק, שו"ב נ"י. נלרברנ אברהס ר' בתו"י הסופלנ יריריכבוד
 )רעניסארק(.כעסכיערנ
 סטרפש והבשר בועא ע"י לכבד שנסרך בטרפש שאלתו וע"ר קבלתי.מכתבו
 טריפה, טרפשא סינקב כר כ' סרפות ה' בהאנ הנה - קנארפעל כסוהי'

 לא ע"ז ותמה סטריפין, היו לא בצלע נסרכה ראס תר"כ, סי' פ"גובמררכי
 סבירא ואי ספולש, אפי' פוסל הנקב שאין עצסו סכבר חמור הכבר חצריהא
 )חולין אשי ר' דאסר וכהא נסי, נסרכה אפי' ספולש לי למה כריאה ירינולהו

 טריפה הכבד נקיבת וכי מר, טריף הוי כה*נ בבישרא אושעכח *צלומ4ה:(
 והטעם פוסל, סורכא אין ע"נ הריאה, כרק אינו באמת אך ברש*י. עאשהיא,

 ם*ט( םי' פ*ג )חולין הרא"ש על אשר"י כהגהות כמ*ש כשניקבה,רטריפה
 ארוכה והעלה שנסתס כל הבאי כתב וע"כ הכבר, כל ליטול שסופודחי"8ינן
 וכבד הכבד, מפני רק עצסו סצר הטרפות ראין הכבר לניטל תו למיחשליכא
 כחי ערך נותן ע* כבוי ערך אסר אם עאכ בו, תלוי' שהנשמה רברהווש
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 מרפאין הכבר ויותרת נפש סצצם נפש וכל רחמנא, קאטר רנפשות כ'.()ערכין
 מטביל רבי בר ר"ש וכן מ"ר:ג )ברכות רפואה ורפואתן מחליו החולהאת
 רקמבר בריאותא, משום ליה קאכיל הוא, בשר רלאו אע"נ מ"ו.( )חוליןלה

 ארוכה, יעלה רלא טריפה כוית נשתייר לא ואם ברש*י, ע"ש בו תלו"נשמה
 חיותא במקום פי' אחרינא בלישנא ורש"י וחיותא, מרה במקום בוך'וכוית

 ע"ו נ*ו:, מ*ר:, )ברכות רש*י וע' טרפשין, והן בלע"ו איבר"ש הכברביותרת
 המחלק הבשר הוא איברי"ש הנקרא ריותרת קמ"ר מצוה יראים בם' וע'כ*ט.(
 במם' ~וכר הנקרא כבר של קטנה אצבע יותרת וי"מ כו' וכבר ריאה ביןוחוצץ
 נה"נ פרק במררכי וע' הכבר, על הנכפלת קטנה חתיכה והיא כו' )ל*א.(תמיר
 מ*ר מי' יור"ר בב"י נ"כ והובא הכבר, אצבע יותרת פי' רבערוך תר"םמי'

 מלה רהוא כ' טרפש ערך שלפנינו בערוך .ובאמת י"נ אות רעת בנלויוע*ש
 בתרנום ]לפנינו אתקליש תרנום ל*נ( כ"ה )איוב מנוער בשרו ררטפשהפוכה
 חצר ג"כ נקרא רלכבר שם ובמומפיא רק כלומר בסרי' אתחלהש[ארתא
 וע' הכבר אצבע כלל פ" ולא חצר בערך וע"ש הכבר יותרת הנקרא והאהכבר
 יותר היא רחצרא האי רב בעשם רנ"ו יוהכ"פ ה' ניאת אבן לר"י שעריםבמאה
 נרולות חתיכות בכבר כי כו' קטנה אצבע והוא ארמי לשון ועיקרוהכבר

 וע"ש קטנה, לאצבע רומה היא קטנה היותר תו גרולות לאצבעותשרומות
 הכבר ריותרת קרשום למרר בהקרמתו הרמב"ם בשם ק"ו-1' אות ירנןביצחק
 כמטתמשים הפומקים וברברי ע"ע4 היר מן בוהן נמו ממנו היוצא התחתון קצההוא
 הנשימה אברי בין המפריר המרוקע הבושר על והיינו אחר במובן הכברחצר
 שכתבתי, ממה העירו ולא ר'ג ג' )ויקרא יהונתן באהבת וע' העיכול,לאברי
 מ"ג בפ"ר הכבר אצבע כ' רמ"ט ליפשיץ נרל" מהג"מ ישראל כנמת בם'וע'

 בטנו באמצע המפטיק למחיצה רכברא חצרא רתרנומא הכבר יותרת אינורתמיר
 כבההן הכבר ריותרת לקרשים בפתיחה כרמב"ם רלא כו' שלטטה מאכל אבריבין

 וו לשיטה א"כ ממ"ש[ ממנו נעלם הנר~אה ולפי ע"ע4 לתרגום רמותר מכברבולט
 ח' מעי' מ"א במי'  כשרה ובכבר י"ח סעי' ל"ט מי' ע' טריפה בריאה לעצםכשיש
 לפמאש אמגם וטריפה. חיותא מקום חסר הרי לכבר ונמרך בטרפש בועאואפי'

 כשנמרך רהרי רקיל, כבר וכ"ש בריאה ומכשרינן בריא הרוי רבועאהאחרוניפ
 נ' סי' היילפרון מהרא"ש בת' וע' סק"ט טו"ו ע' הכבר בחצר מותם טמאחלב

 אשהייר ואי טרפה בסומכיה רטחול לומר אסשר וה ובלא ע"ש, כהטו"ורמתיר
 עוביה מחצי פחות שהוא הרשבאא ומרייק :( נ"ה )חולין כשרה והב רינר כעוביכו'
 ר' סעי' מ"נ סי' יור"ר שאול יר בהנהות וע' מחציו יותר כשהוא שיור נקראולא
 ונעאקייר הכבר ניטלה נ*ר.( )שם אמרינן והנה קס"ב, סי' ח"נ קמא שו*מובת'
 חיותו, מקום הוי כע~-ה כוית שנעשהייר ונל מהשטח הכותה עכ"ו נויתהיסנה
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 בכוית נשתייר הבועא שלאחר בשטחו הכבר ס"ס בועא כאן ארש אף כאןא"כ
 ובוה בהנהותיו, רע"א הגאון סס"ש להעיר ויש וכשרה, חיותו בסקוםרהוי
 וסעורה בנרלרל שם במרס"נ וע' סק"ג ס"א סי' התבוא"ש ס"ש ליישביש

 בנקב ר' סי' טרפות לה' רינים בתי' בלבו"ש וע' כעת, נפנתי ולאבטרפשין
 ובסקרש סק"י מ"א סי' ברע"ק וע' כשרה, רהבהסה מותם וסירכא הכברבחצר
 רלא כ' י"ר סוסי' י"ו כלל ארם בחכמת נקנע ל"ה מותם כבר ואי שם,סעט
 שו"ס בת' כ' עכ"ו י"כ, אות ס"א למי' רינים בחי' שלום בסשסרת וע'מהני,
 כשר, בנסרך רוקא מותמו ,עהכבר בסקום הכבר בחצר בניקב קל"ח סי' ח"נר'

 הביא ח"א הלוי סהרי"א שבת' וכסרומה טריפה, שניקב רואים שאנו כלאבל
 סשב"ו ע' כניקנע הוי הכבר חצר רנתסססם ותיכא כעת. תח"י ואינו סוהעור
 צ"ח אות א' בקונט' טריפות לה' תורה ברעת וע' וטרפה, סק"י נ"הסי'
 אף בחצה"כ ספולש נקב שאינו בנר"ר ועכ"פ הכבר, לטרפש מותם סכהאי

 סבחוץ ולא שסבפנים סבועא באה שוה רואים אנו הרי ס"ס קשה, הטרפששבשר
 סק"נ נ"ב סי' בטו"ו ,שהובא הרשב"א ר' ביארתי ]ובסק"א להכשיר. ישע"כ
 סהר כ"ב להתגלות טבעו שאין כו' נבר כבר שם בכבר ששלמ האשרכח
 בנופא ניהנם ניהו וסאי רכ"ה ווהר תיקוני בהקרסת עפמאש ע"ש, הכברכסו
 כבר[.רא

ב(

 להשו"ב סכינו ונתן שחיטה לאחר פגיסה והרניש ששחט שו"ב שאלתו,וע"ר
 והוא הא' להשו"ב ונתן כך כל חלק שאינו רק פגימה בו שאין והשיבוהב'

 סרניש, אינו הוא וגם נ' לשו"ב הסכין ונתנו כסקדם, הפגימה שסרנישבאחר
 בןה. לרון איך כ"כ, שסים לירא סוחוק אינו הנ' השואבאבל

 שהעיר שוחט י"ר סעי' א' סי' יור"ר ע' אסורה, שהבהמה ספק שום כאןאין
 וסותר, הוא כלום לא בהכחשה ע"א סכחישו, והוא כהוגן שלא ששחט אחרע*ו
 ובהסה חר לגבן כחר הוי איסורין רבשאר עשם וש"ך המו"ז הפוסקיםרעת

 אם רנין אנו עחטם יאסור, בנר"ר הסחבר לשי' ואפי' עומרת, איסורבחוקת
 רק לפניט, הכל כאן סשא"כ ררם, או שהה אם לברר א*א ווה לא, אוכהונן
 השם יותר ועור חר, לננץ כתר הף סרגיש אינו ווה פגימה שמרניש אוסרוה

 סקום רכל נמה רנין אנו ע"כ מכחהשו, והב' כהוגן טהאחט אוסר הא'השו"ב
 שנים, בסקום אחר של רבויו ואין כשצים הוא הרי אחר ער תורהרהאסינה

 הא הא' השףב אררבה בנר"ר סשא"כ מותרת, הבהסה המחבר לשי'ע"כ
 בסקום א' הוי הרניש שלא הב, והשוא3 כשנים ה"ה אאכ סרגיש, רהואהאוסר
 הוי הרניש שלא שאומר הג' בשו"ב אף ולפי"ז להתיר. נאסן ראינועצים
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 קיי"ל לא ראנן אף עומרת, איסור בחזקת בחייה רכהמה תרי לנביכתרי
 שאינו שאומר הנ' השו"ב עכ"ז חר, לגבי כחר הוי איסורין רבשאר רטאלמשום
 הרנישו, שלא והנ' הב' נמקום שהרניש הא' השו"ב של רבריו איןמרניש,

 הב' ושו"ב שנים במקום הוי רהא' חומרא, לפי"ז הוי המחכר לשי' כןלא
 אינו הנ' רהשו"ב היכא וכ"ש אסורה, והבהמה שנים לנבי כשנים הוימהנ'
 זכרון בת' וע' עומרת, איסור בחזקת והבהמה ע"ז, לסמוך ח"ו לרירן אףיר"ש,
 ס"ק ובט"ז כ"ר ס"ק ל"ז סי' יור"ר בש"ך והוא מ"ט סי' הרא"ש בןיהורה
 ו,וכם"ל. כ"ב ס"ק לאט סי, בטואן וע,ישן

ג(

 רחוק רק מחצין למעלה שהיא ס,רכאעאר
 משיפו"

 אצבעות מב' יותר
 והךיק סחציין ושלמעלה החלק למעך היתר יש אם להחמיר, שמנהנינובגסה

 ל"ט סי' ע' חלון. בלי ובין בחלון בין מיעוך, בלי ישאר מחציין למטהשנשאר
 ובטו"ז מפולש, אפי' חציין ער האונות מעיקר הוא אם להכשירה ריש ר'סעיף
 חלון, ברליכא כשר ראשן ער האונות מעיקר הולך הקרום אם ראפי' סק"זשם

 אין הלת איכא אי אפי' רעגם ברור לשון הוא אמציעותו ער רכ'והרם'א
 חלון, כשיש וטריפה למעלה, ער חלון בלא כשר מחציין ולמעלהאיסור,
 למעלה לאסור המרינות כאלו שנהנו המנהנ לסתור דח"ו הפרמ*נ כ'ולרינא
 לאסור הב"ח משמעות וכן טילא, שקורין הקרום זולת פילוש ב4 אףמחציין,

 מהשיפול, אצבע ער מנהג שאין היכא להקל שיש להשם"ח ראה ום"םבמרינתנו,
 להתיר, א"א בוראי בנר"ר בחלון א"כ חלון, בלא רוקא רמקילין בהפ"םועכ"פ
 ווף לסופן, מראשון סרוכין שהן כל הטו"ז לשי' להכשיר יש חלון בלימעאש"כ
 ונסרכה האונא ע"ג ומתפשטת אונא משיפו4 יוצאת סירכא אם כ' סעי' ל"טבסי'
 ראזלינן וכ"ח כ"ב כ"א בסעי' וע"ש כשירה, האונא בגב הסירכא רוב אםלרופן
 לסמה מתחלת רהסירכא פילוש בלי מעיקרא כשנסרך כאן ה"ה רובא,בתר
 ק, מנהננו שאין אף רובא, בתר אזלינן מחציין, למעלה ער ומתפשטתמחציין

 לקלוף וא"צ והותר רי הוי מחציין למעלה שהוא החלק אותו למעך עכ"פמ"ם
 רש"י רלשימת סקט"ו ל"ט סי' בלבו"ש וע' כשרה, היא שלמטה מה כייותר,
 רמ"ם רוב ל"ס נקב, שתעשה הסירכא רטריפח להתוס' וא"כ בת"ר אזלינןרוקא

 שלמעלה החלק כשממעך כאן ולפי"ז סתימה, בלי נקב מצן ויהי' יתפרקהמיעוט
 ראנן סירכא הוי רלא הוא אות המיעוך, בירו ועלתה המיעוט רהיאטחציין
 שסופה סרכא 11 אין יפה עלתה שאם משום כסררן, שלא בסרכות לממעךנוהנין

 אסופה סרכא 11 ראין משום נ"כ הוא מיעוך, בלא רמכשירין ולמטהלהתפרק,
 א*צ אז שלמעלה החלק מטעך אם חלון, כרליכא עכ"פ בנר"ר עאכלההפרק,
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 תנינא טוסו*ר רהביא קם4א ס*ק מצן תשרבה בהרכי ~וע' מלמטה, יותר5מעך
 הכ5. לממעך שצריך מרבריו חזר ק*ה במי' אך כמאש, שסמק ק"רסי'

 כתבהי.הנ~*ר
 הדורושה*ס. ירירו בזהוהנני

 קירשבוים מענדילמנחם

יא
 יע"א. פפא"מ תרצ"א שמות עש"ק ו' יוםב"ה
 נ"י. דאנאט מנחם מ' המופלג הרב יריריכבור
 אכל א' כי - מתענים ה' רק במנחה של"ה טבת בי' עאהורה שאלתוע"ר

 ויחל לקרות - חולשה משום מנחהקורם

 אומר ש"ץ אין ג' מעי' תקם"ו מי' או"ח בשו*ע איתא הנהתשרבה*
 בת' ויע' שמתענין, בביהכנ*ם י' יש אא"כ בפ"ע בברכהעננו

 הביא בסק"ר תשובה והפתדי יחל. יקראו שלא רכ"ש נ"ז סי' הנרשוניעבורח
 על4הם שקבלו בת"ץ רוקא מתענין רי' בהא חביב בן רכשהר"ם משומי' המחאבכשם
 רק שם אין אפי' נינהו רמד"ק צומות הד' אבל תבוא, שלא צרה כל עלרקהל

 לא ה' רק שם אין ואם ויחל, ולקרות בברכה עננו לקבוע יכולים חמתענין,ו'
 וע' לקרות, אין בנד"ר ולפי"ז המתענין. רוב שם עאשין כיון כלל מ"תיוציאו

 מ"ה4-ט'-נ'. סי' חאףח רבים מים שו"ת וע' ב', סעיף שום אואח יומףבברכי

 לקמאי מרבנן צורבא אתי דכי קי"ט.( )שבת חז"ל רברי ירועיםאמנם
 רעקאא בת' הנה בזכותי'. מהפכינא דלא כמה מייא אבי רישא מזיננא לאלרינא
 מחמת דהקריאה בשחרית ביוה"כ, שאשכל בחולה ונסתפק רעלה כ"רסי'

 קדו21ת מחסה הף הקריאה ראם לדינא צ*ע ובטנחה לעלות, מותר היוםקרחשת
 וביוה"כ יחל קורק תענית סשאר רק תענית, שאר משום או לעלות, מותרהיום
 וכת' ל*ח, מי' או"ח ח"ב לוי מטה בת' וע' ע"שג לעלות וא*י עריותט'

 ומנחה בשחרית התורה בקריאת שגתתייב יום רהוי בט"ב רץ קנ*ז סי' או"חח*ם
 מתענק 1ששין צבור אמי' אלא לתורה, לעלות שיכול מיבעי' לא :ה טעםולפי
 תענית, סיצם יה" רלו הרעק*א ספיקת נפשט ועפ"ז ויחלל קורין מ*מכלל
 לעלות. ומותר נרים קא יומאאבל

 מתענץ, ה רהיו רירי/ בעוברא הרבר אמת אצלי, צ*ע הח"ם רבריאסנם
 הב*י שהביא ה' אות ט' שורש מהרהק בר' לרק אפשר בקריאח מחיביןוהיו
 בת' וע' ו' סי' יחזקאל כנכאש בת' חע' לצאת, צר.ך ראק רעתו קל"ה סףאהח
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 קע"ה, סי' ח"א מהרש"ם ובת' י"נ סי' ח"א שאל חיים ובת' ו' סי' ח"נשבו"י
 שהביא מהרי"ק תשובת ברברי בוראי רהנה צ"ע, רברי' לענ"ר בוהואפי'
 ברבר ,שמפקפק כהן ראיתי ולא מביהכ*נ. יוצא שהכהן הסנהנ פשוט ומיהורכ',

 הכחנים יכולים היו שאם ובוראי בתורה, אקרא אלא אצא לא לומרטעולם
 ספני הם ורודצם המנהנ ולבטל לסתור כח בירס שאין אלא מוחים עשהיולמחות
 בת' וע' עי"ש, מקרם צרפת בנלילות כן שנהנו מאחר ותקנתם הצבורכבור

 מתחיל רפוס, או ט"ם איוה כאן שוש יראה והמעיין א', סי' מהד"תרעק*א
 במהרי"ק, רכצ*ל נלע"ר ע"כ מנהנ, משום גם ,ומסיים וקרשתי משום רהואבכבורו,

 ]ולא בתורה אקרא ולא אצא לא לומר מעולם ברבר שמפקפק כהן ראיתיולא
 טוחים שהיו למחות הכהנים יכולים היו שאם ובוראי אלא[ בהנרפס שהואכמו
 שפיר וע"כ לקרותם[, שלא ריסכימו אע"פ מביהכ"נ, יצאו שלא עכ"פ]היינו
 אלא כהונתו בכבור להקל כרי מלקרות נמנע שאינו מאחר קל"ה בסי' הב*יכתב
 צריך ולמה רוקרשהו מצוה ליכא וממילא כלל, עובר אינו מתענהשאין
 לקרות עוטר אינו מתענה שאצנו רמי ס"ל כו"ע בהא ועכ"פ בב"י. ע"שלצאת,
 אינו רהח"ס ורקרוקו קורא, איט מתענה שאינו רמי ממהרי"ק ברור וא"כבתורה
 שקונה רמי כ"ט סי' ו' שו"ם בת' וע' האחרונים, והעתיקו שנרפס כפירק

 המהרי*ק כמ"ש ראשון קורא משום בי' *ת בעיניו נכבר שהוא למי ומכברהמצות
 ס"ב קל"ה בסי' כמבואר לצאת שטוב רק הב"י כמ"ש א"צ לצאת ראף ט'סי'
 רעת התענה, שלא לכהן וקראו טעו ]ואם תח"י. ואינו השרה בתבואת וה בעניןוע'

 שבוייי בת' וע' סק"ו, ופם ובטו"ו ח' ס"ק תקס"ו סי' במנ"א ועי ריעלה,הב"ח
 ראם ו' אוה צ"ו סי' ח"ב נעבענצאהל יחיאל מנחת בת' וע' שם,ומהרש"ם

 הסתענה[. להישראל רק יקראו לא למחול רוצה ואינו יצא לאהכהן
 הח"ס, ר' הביא ב' אות קכ"ר סי' ח"ב יושר אמרי בת' כעתוראיתי

 ויחל קורין שאין מתענין רוב ואין ה' ביום שחל אסתר בתענית בשאלתוורן
 ויחל לקרות או שנתקן כיון או עכ"פ, בשחרית השבוע פ' לקרות צריכקאם

 מוציאע אין רכ' שהבאתי השע"ת סר' והביא קריאה, שום אין מתעניןוכשאין
 וע' קל, רקרוק הוא ובמח"כ שחרית. וה' בב' אפי' כוונתו וע"כ כללס*ת
 בפרם"נ וע' במק"א, מוה וכ' כלל ליכא בר"ח רנביא כאן )כ*ר:( שבתבהוס'
 נרולים י' אק ראם נ"1 סי' הנרשוני עבורת רעת הביא סק"ו תצ"ב 0י'במשב"ו
 ע"ש. השבוע פ' רק כשהרית ואף במנחה ויחל קורין אין ומש*מיןמתענין
 ראינו וכ' שם הח"ס ר' נ"כ שהביא יושר האמרי על תמהים אנחנו מוהחט
 כן פי' לא שהרב"י אלא מ"ש נ*כ הביא לא מרוע ת"צ, לשאר ת"ב ביןנפ"ט
 כחנ' בתורה אני ואקרא השגוע פ' תקראו אלא אצא לא יטעון והכהן וכו'וצ"ל
 השבוע, בפ' עכ"פ לקרות ינול טתענין ראין היכא בת"צ רעכ"פ להריא הריעשש
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 קרי' בת' כעת ראיתי ]וכן ע"ש, מק"ז תקם"ו סי' או"ח זהב במשבצותוע'

 הח"ם טר' שם והעיר השבוע פ' ריקרא מזה נ"כ העיר י*ט סי' ח"אהנאמנה
 רנסתפק ]ומה תקס"ו. סי' או"ח חי' בנפש וע' בשחרית, וכ"ש במנחה, אפי'רכ'

 לא אבל התם רמיירי בט"ב רוקא תהו להח"ם לי' פסדטא כ"ר בסי'הרע"א
 במנילה הר"ן כמ"ש מנהנא אלא ל"ה הקריאה רבשחרית תעניתיםבשאר
 ע"ש.ותענית

 ולסי ויחל, יקראו לא המתענים ו' שם רכשאין רואים אנו עכאפ הליןמכל
 ולקרות עננו להתסלל יכו4ם ג' רק מתענין אין ראמי' האנורה בם' שנמצאמה
 קע"ה, סי' ח"א מהוש"ם בת' וע' שם, בב"ח ע' הכי קיי"ל לא ואנןויחל,
 בטבה עשרה והנה חתמ"ו, סי' אומץ ביוסף וע' שם, או"ח פתים במנחתוע'
 והפטרות פרשיות בסרר וכאבוררהם ב' סעיף ת"כ סי' או"ח ע' בז' לחולאאא
 צוטות שר' כ' ס"ח רף ופי' תגנית תפלת ובס' המוערים, בסימני ע"ר פ"ב רףופי'
 בה2בה לעולם חל שאינו בטבת מעשרה חוץ בשבת כשחלו לפעמים נרחיןהללו
 ינולים לאה בשכת הל הי' ואפי' ביום בו ומתענים בע"ש לפעמים חל הואאבל

 אמאי להעיר ]ויש ע"ש. ביוה"כ כמו הזה היום כעצם בו שנא' מפנילרחותו
 בת' סוה וע' הזה, היום בעצם בו רכ' מאאע"ה שבת רוחה רמילה ילפי'לא

 הבפורים ביום א"ע טל אאע"ה ובאמת כ"ב, סי' ריינהאלר אברהםמנחת
 מילה רהי' סאברהם 4לף א"א זה בלא אך רר"א. מפרקי והוא הפייטןכמ"ש
 עצי זמן ע*א( ה' )מנילה מרש"י צ"ע אבוררהם רברי כי ואף בזמנה[.שלא
 בג"י מזה העיר וכבר עיי*ש. בטבת 41' בתמוז לי"ז וה"ה וכו'כהנים
 בה' מזה וע' ל*ו, סי' ה*ז חו' תרפ"ח באה"מ שכתבתי מה וע' תק"נ סי'או"ח
 מאש וא"ב נרחה, ראינו אבוררהם שיטת אבל קע"ט, סי' ח"נ מהרו"קשו"מ

 בשבת, בטבת י' אין דלעולם רוקא לאו צומות, ר' כל סק"ר תק"נ בסי'המג"א
 כשהאבוררהם, לאפוקי שם( )מנילה רש"י ר' לאשמעי' אתי הב"י רע"ב צ"עלענ"ר
 במ"ש שפי' ר,2"י בר' כן ועכצ"ל נרחה, נ"כ הי' בשבת לחול .כול הי'ואפי'
 בשבת, לחול יכול הי' אפי' אלא בשבת, לחול א"א רהא טבת, כי'רה"ה
 אלו נרחה אינו הזה היום בעצם רכ' כיון האבוררהם לש.' בטבת עשרהואם
 אור בם' וע' ביאכ"פ, כמו בקריאתו דאלים אפשר אאכ בשבת, לחול יכולהי'
 רבשבה ספר בקרית המבי"ט רברי הביא ו, ה' פ"ה תענית ה' הרמב"ם עלשמח
 רצה ומשו"ה מה"ת אסור אינו בלבר וביום להתענות מה"ת אסורמעל"ע
 מעל*ע הוא ט"ב רתענית 21קרסה בתמוז י"ז ולא בשבת שחל ט"ב לעקוררבי
 תורה רבר תעניתו נרחה רלא חענית שאר משאאכ ירחה ונרחה הואילעאכ
 יאינו משום בשכת בטבת י' רמתענין אבוררהם כ' וע"כ לסחר, מתעניןולכך
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 )עירוכין רנמ' בעי' י"ל האבוררהם ובר' בשכת, להתענות יכולים תורה רבראסור
 שחל רבתאצ לאשלומי, בעי אי שבתא בכעלי בתעניתא ריתיב רב בי ברמ':(
 בע"ש שמשלים וכ"ש שבת רחי גופי' ואיהו בטבת בעשרה רק א*אבע*ש
 ע' רבי רחי לא בתמוז יי"ו ט"ש והנה ע"ש. האבוררהם לקח ומוההתענית
 בהריטב"א וצ"ע בתמוו, י"ז כמו ט"ב לעקור רצה ררבי ה':( )מנילהריטב"א
 ממם' וראי' האבוררהם בר' ומ"ש לא, או אכל אם בתמוו בי"ו שנמתפקעצמו

 )מנילה  רש"י וע' לחול אפשר הי' ורכא אכיי ער הראי' רבוסן צ"ע )שם(עירובין
 ורו"ק. בע"ש שחל ט"ב לשאול יכול והי' באן שהבאתיה'.(

 להוכיר רצריך ס"ל רש"י בשבת המפטיר בשבת להיות שחל בר"חוהנה
 ואפ"ה כלל, בר"ח נביא ר~כא כיון להוכיר, רא"צ התוס' ורעת ר"ח,בהשל

 בהפטרת שחותם כררך בשכת אף חותם בשבת להיות שחל ביוה"כבמנחח
 כטו במנחה ביוה"כ רהפטרה הרין שם וברשב*א )כ"ר:( שבת ע'עטהרית,
 וצ"ל, רעק"א הג' ספיקת נפשט וסמילא היום, קרושת משום והויבשחרית

 אע"נ י*ל שוב אבוררהם, לשי' יוה"כ במו נרחה אינו רהתענית בטבתויי
 כמו הוי הויחל וממילא בקריאה חיוב ויש אלים זה יום מ"ס ויחלרקורין
 במנחה ממילא נרחה, אינו בשבת טבת י' חל הי' רלו במנחה, ריוה"כעריות
 הח"ם, ע"ר שסמך כבורו וע"כ ביוה"כ, כמו שבת של בהפטרה להוכיר צריךהי'
 שקרא ובפרט האבוררהם ר' בצרוף עכ"פ וכמ"ש, ליתא רבריו לענ*ר כיאם

 להפך ררבנן בצרופא לאצסרופא חוי' כולם האנורה לשי' ועורלהמתענים,
 סי ח"ב תנינא שו"מ בת' וע' טוה. א"ע ימנע ולהבא מכאן אבלבוכותי'.

 נן שאין מה במנחה רוקא הוא מתענה שאינו הש"ץ מתפלל רלא האנ"ו
 אחרים, להוציא ויכול רמי שפיר להתענות יכול אולי ממופק שהי' כיוןבשחרית

 בשחרית, עננו אומרים ראין )י"א:( תענית תוס' וע' ס"נ, תקם"ה סי' או"חוע,
 בחי, וע' להתענות, בדעתו שהי' כיון שקרן נקרא רלא ול"נ שקרן, ימצאשמא

 היכא וה ולפי ס*ו ס" ח"ה עננעל מהר"ש ובת' נ"ט.( )נרריםטהרש"ש
 פ"ב הר"ן ר' שהביא מסה אך להתפלל, יכול אינו יתענה שלא בוראיריורע
 בשחרית, עננו לוכם4 יכול אח*כ שיאכל ריורע אף מתענה הוא רכעת כיוןרשבת

 ברש"י )כ"ר.( שבת במס' וע' יתענה. רלא ריורע אף עננו לומר ריכולהרי
 ויחל לקריאת ונע בצבור עננו ולענין שם. וריטב"א הרשב*א ובחי' ,2םותוס'
 או"ח רור נורן ובת' כ"ח סי' או*ח מאהבה בתשובה ס"ש ע' מעשרהבפחות
 יקראו אם להסתפק יש ער"ח תענית סק"ה תקס"ו סי' במ"ו בפרמ"נ וע' נ'.סי'
 בימים רהיו ובה"ב חצות, ער ומתענים חצות אחר סנחה רמתפללין הינאויחל

 תקס"ב בסי' כמבואר מספק יאמרו לא ועננו ויחל, לקרות צריך ת*צקרמונים
 ע*ש. יאמרו לא מספק מ"ט כת"צ, אינו ףשם אף יאסר, לא משליס שאינורכל
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 ואכמאל. עאש תעניתינו צום לוכור ריכול )כ"ו.( קירושק מתוס' עורוושעיר

 טהנאון א' אות ליעקב באכטק וע, קיאט סי' או"ח צרק שערי בת' עורוע'
 וצ"ג אלנוי יעקב ישראלר'

 בכ"ר ירושלמי משה במסע )(21 צר לאייונ,2סיין המסעות באוצר]וע'
 בירוש*ם והתענו בשבת בטבת עעאיה רעשו תיאר-תט"ו, בשנת הלויא*הו
 הצום הל אם שבת ביום להתענות סנהנ כן כי הראשון, *ום תצום רחוולא
 אב4 הרסי אליהו וק יהור' )הוא האבל יהור' ר' פמק וכן לרחותו, ולאבו

 ניקומריאו אליהו בן אהרן )הוא נ"ע בעאח הרב ורעת הכופר(, אשכול מ'שחבר
 מתי בשבח חל בטבה י' אם ובאסח הרעה. *ו קרובה ערן( נן מפרמחבר
 אחרי וה אפשר הי' איך אך בוה. אבוררהם רעת לעי4 כחבתי כברסתענים

 ועשרה וש שנת הי' תט"ו  רשנת כטבת עשרה גם בשבת, לחול אאא בסבתרי'
 קביעות בעניני אחר חשבון להם יש הקראים אבל א', ביום או היהבטבת

 בשבוע נ' רביום ירושלמי בניסין 12113בססע בצר וע"ש והמועריםההרשים
 ניסן לחורש ימים יאט העומר לספירת ימים נ' הראשון למוער ימיםחמשה
 טאו רהוא ה' ביום פסח והה בח, שנת הי' או הלא תקם"ו, ה' שנתשל

 לניסן, כ' הוא נ' יום א"כ ט"1, רהוא העומר ספירת ו' ליום ובאורלחורש
 למפירת ימים נ' בשבוע נ' יום שכתב מה והנה אחר, חשבון להם ישאבל

 היינו השבת, ססחרת למנית מתחיל.ם רהקראים משום פשוט הואהעומר
 וענן העומר, לספירת נ' אצלם הוא נ' יום ע"כ )ס"ה.(, מנחות וע'במוצש"ק,
 בא ומוה ראי' עאפ לקרש והחוירו מהרבנים, השנים לחשבון ננרו מביביווערפל

 169,120,112,86, צרכ22,1, פאהן ראובן בכתבי ע' בכתתם,ערבוביא
 מאמינים אינם כי מהם ראי' להביא ואין מתאחים אינם הללו הקראי"םאבל

 מאח סי' שנמואל רבר ובת' האנ פ"נ ממרים ה' ברסב"ם ע' שכע"פ.בתורה
 סקם"ה. שס ובפ"ת לאז סעי' ר' סי' בששהע"ווע'

 אקצר. רשכחא יוסא במע* וכעת כבורו למען כתבתי?ה

 הרובשה"ט. ירירו בוהאנני

 קירשבוים מענדילמנחם

יב
 תע"א. פפא'ם תפראח, ויקהל ב'ב"ה
 פ' שבמררכי הריב"א רברי הביא תנ"ו סי' פסח ה' או"ח יוסףבבית

 נלמרה האיפה עשירית שהיא מאחר כי פסח, של סרה נודשין שאיןא'ע
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 ואע*פ בתוכה, נורשה והיתה החרפח עעררית כן כמו מדתו שהיתה כה'נכחמל
 דהתם למנמר, דאיכ' הוא איפכא מהתם למנמר איכא דאי רא" ראיתושאין
 עשרת בה הי' נמחקת כשהית' כ*כ נדולה הית' מדה שאותה לומרהיינו
 )פמחים המרדכי על ישע בבנדי יע' ע*עג נקטינן הכי וכה הדין לענין מ*מנרהש
 והיינו בתוכה דנודשה כה*ג של בהמדה הב"י לדברי וע"כ י*ד( אותפ*נ

 תמהו השפיר להיפוך, ראי' יש וא*כ נדושה, היתה ע"ז ונומף הנודש, מלבדבמחיקה
 הי' נמחקת כשהיתה ר"ל דנודעשה רהבין כנראה דכ' הבש על וטףוהב*ח
 לרבנן בין דהא ע*ש, סעות פי' ו1ה העשרת שעל הנורש מלבד עשרוןבה

ולר*ם
 כו"

 מ*ל ור"מ במחיקה נמדד העשרון לרבנן רק סעשרון, יותר ל*ה
 אינרא. מרפמין הב*י וד' מעשרת הנורש עם יותר לעה אבל הנודש,עם
 הא כה*נ, מחביתי הריב"א רהביא הראי' על קשה באטת דהנה לומר אפשראך

 ולא הנורש עם עשרון שהי' למנחות עשרון של המדידות מכל ללמודא5שי
 לנרוש ניחא יותר ואדרבח ביצה וחומש ממ*נ יותר יהי' לא בפמח וה*היותר
 ינדוש אם ראז מחק, שיביא ממה משיעורה יותר יהי' לא הנרישה עםעמאפי'
 ללמוד מנ*ל קשה ותו דכתב הב*ח דברי אצלי צע*נ מזה ]וחוץ משיעורו יותרהה"
 ואימא אחד, עשרון אלא כן נם שאינו פמח של עשרת אלא הי' שלא נדולמכהן

 הי' אחד עשרון אלא הי' לא ואפילו שבמקדש המדידות מכל פמחדנלמוד
 פירש בעצמו הוא והא שם, עיין ננדשות היו דמנחות עשרון דכלננרש,
 ולומר עשרת, ת" מחוק כשהי' במחוקה וכן שלם עשרון הי' הנודשרעם

 שבמקרש המדידות מכל נלמוד אם אפי' אדרבה שהקשיתי, כמו הוא הב*חרכוונת
 הכ*ח של תי' צ"ע מזה וחוץ הכי[. משמע לא לשונו משטחיות מעשרת, יותרל*ה
 דמושנ א"ו הנודש, עם מעשרת יותר יהי' שלא פסח של למדידה טכאןרלמר
 בשם המררכי הביא וע*1 מתחלה, הב*י מהביא וכטו משיעורו יותר האנורש
 נדושה, דל*ה דכה*נ האיפה בעשירית וכמו פמח של מרה נודשין שאיןריב*א
 וע'כ משיעור, יותר והיינו נדושות טדות ובשארי משיעורה יותר לאוהיינו
 למינמר איכא דהא הבא תמה שפיר ה!"1 מדידות, טשארי הריב*א טביאאינו

 מעשירית יותר במושנו והיינו נדושות, שבמקדש סץדות בשאר דהאאיפכא,
 כה*נ חביתי וק יותר, ה" נורשו ועם האיפה עשירית הי' המחקהאיפה
 הנורש, עם המדידות שארי כמו נ'כ והוא גרוש עשרת כה חי' נמחקתכושהיתה
 השיעור לו יש עכ*פ אבל לתוכה, ננרשה כי נודש בלא הי' כה*נ החביתיובאמת
 מעשירית יותר הוא הנודש ועם השיעור להן ש"ש שבמקךש הטדות כלכמו

 דנורשין ראי' נחאם אדרבה ואאכ נמחקת, כעשהיתה כה'נ לחביתי שוההאיפה
 בה הי' נמחקת כשהיתה כה"נ בחביתי וכסו הנדישה עם יותר שהיא פטח שלמדה
 ץ"כ בנדוש, המדות כל עם שהה דהיא חאיפה מעשירית יותר שהוא נרחשעשרת
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 משיעורו, יוחר היינו פסח של מרה נודשץ ראין הריב"א בר' ללמור צריסץאנו
 וכוונתו גרוע~ק אותה מוררין אין כן ואם 1ה קורם יוסף הביח אאהביאוכמו
 ראותה הב"ק רחה ושפיר נרוש רל"ה סכה*ג ראי' הביא וע*ז משיעורו, יותרעל

 לגרוש רמותר להיפוך ראה יש ואררבה המרירות, בשארי גרוש כסו הואהמחק
 וכטש"ל.  משיעורו יותרוהיינו

 נרוש עשרון רמה כלל, הבנה לרבריו ראץ הב"י ר' על כ' הט~זוהנה
 הלארקאמר

 כו"
 רק שוות רהיו מורה הבאי נם ט"ש ולפי ע"עג שוות היו

 לרברי ונם האיפה, מעשירית יותר הי' מרירות דשארי גורש עם בכה"גהמחק
 לנורשה, אין ע"כ חלה שיעור כח1קת שלנו רכלים הוא הריבאא רראי' רכ'הטואז
 גם הא וא"כ חלה, משיעור יותר יהי' שלא העיקר הגרושה, לנו נפ"מומה

 היכא ראי' להביא הו"ל אררבא הגורשג עם משיעורו יותר ליכא המרירותבשארי
 א"ו יותר, ולא כשיעור רק אבל לגרוש אפי' טותר שיעור בי' אית הגורשרעם

 ורוחק[. העשרון על להופיף שאץ דהראי' ב1ה מ"ש זהב במשבצות ]ע'כמ"ש,
 ג"כ שהקשה בפר"ח כעת וראיתי יעקב, להחק רברים באלו שכוונתי ראיתיושוב
 בד"מ וראיתי לק"כע ועפאר בעאא שם ופי' הריב"א על לעיל שהקשיתיהקוי
 מק ביתר אבל עיסה בשיעור רוקא הר"ן רברי הביא ב' ס"ק נ"טסי'
 בומה מתיר רהר"מ רמשמע הר"ם ע"ר תטהים ורבים כרבריו המנהנ ואיןלא
 ק"י סי' שמואל ובמערני ט"ו סי' חאב מהרש"ם בת' ]וע' סיג משיעוריותר
 בשהה אוסרין והטור הרא"ש נם הרי הראן בשם זה הביא ומדוע ט'[. אות ר'סאק
 מחזה בת' וראיתי מיל. פיעור להשהות כוה מנהנ ראה האיך ועור מיל,שיעור
 מתוקן המעשה רסרר היכי להר"ן הרא"ש בין רנפ"מ כ' ק'ג סי' או"חאברהם
 טחלק כלל יצא רלא כיון מותר, להרא"ש העיסה, בכל שולט שהעסקבאופן
 המנהנ צאאין הרם"א כ' וע"1 לירים, מועיל העמק ראין אסור ולהראןהעיסה,
 כלל יצא רלא יראה הרב בשואע והמעיין ע"ש. מותר, האופן ב1ה רקכרבריו
 הרא"ש בשם רהביא סק"ו תנ"ו בסי' המג"א ונם והר"ן הרא"ש ביןלחלק
 שכתב בטה רבריו יתר וכן חילוק, ראין יראה בר"ן להמעיין וכןיהראן
 ביצים וי או מכשיעור ביתר טותר והרא"ש ולהטור מכשיעור ביתר אסוררלהר"ן
 הרחק, זו מלחץ 1ה נם רטותר, כהראאש רק כהר"ן, המנהג ראין כויע*ן
 אשישה ואשישה, לחלות פרט עוני לחם לאו:( )פמחים הך על שם מ"שווכן
 עשרת משיעור יותר רבלש צרפת חכטי לרברי איתא ואם באיפה מששהא'

 אסורה באכילה אפי' עשרק וששית ומחצה עשרון הוי אשישה הא אסורה,העיסה
 שואמ בת' מצאתי שוב לאשישה, פרט ע"ז קרא צריך ולמה חטץ חששמשום

 חסץ ה' שעה"ט קו' שהוא ראה ולא המנ"ח בשם זו קו' י"נ סי' חאגג'
 שם, שעה"מ קו' שהוא שהעיר יראה שם בשו"מ הטעיין ובאמת ע"ש, הי"בפ"ח
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 שעה"מ, קו' שהוא ראה שלא המנ"ח על השר רהשו"מ אברהם המחנ' כוונתואו*
 החימוץ מן העימה לשמור כרי מלוגנאה קבא של הטעם עור רכ' בשו"מוע"ש
 כלל חשש ליכא דבקם ואח"כ מכשיעור פחות עיסות כמה לש אםולפי"1
 רכוונת לומר ואין ע"ש.[ ביחר נרול שעור יאפה שלא עוני לחם קרא צריךוע"1
 אפי' סמיל יותר או חלה משיעור יותר שהוא היינו מכן יתר אבל במ"שהר'ן
 ראיכא ער רק כרבריו המנהג ואץ הרמ"א כ' וע"1 אמור, חלה משיעורפחות
 1ה, מנהג הרמ"א ראה רהאיך ממיל ויותר חלה משיעור יותר לגריעותאב'

 שעוסקת היום רבכל הרמב"ם ר' שם הביא הר"ן רהא כן לומר א"א מ1הוחוץ
 לנריעותא. חרא בראיכא אומר הר"ן ולפמ"ש חלה, בשיעור רוקא והיינומותר
 וביתר היום, כל מותר חלה בשיעור רוקא הרמב"ם לשי' רלהר"ן לומרוהנה

 ראק הר"מ כ' וע"1 כדל, שיעור רק נקיס והרא"ש היום כל אמור חלהמשיעור
 רמותר להר"ם 1ה מנ"ל מטדעור, ביתר אפ" היום כל רמותר רק כרבריוהמנהג
 בשם 1ה הביא ומרוע היום, דכל הך תנ"ס במי' הביא הטור הרי וגם היום,כל

 י"נ. אות פ"נ פמחים ישע בבנרי וע'הר"ן.
 יותר, ולא נשים ג' כשיעור מתחילה הביא רהר"ן בהר"מ לומרואפשר
 הר"ן שכ' באופן רוקא ו1הו חימוץ, *די בא אינו היום רכל כ'והרמב"מ
 ואין הרמאא כ' וע"1 היום, כל ראסור והיינו לא מכאן ביתר אבל עימה,בה~יעור
 אסור. היום כל חלה בשיעור אפי' רק - רבריו אריש קאי והוא - כרבריוהמנהג
 משיעור יותר אפי' הכוונה י"ל כהר"ן, היום כל רכ' הטור מרברי הביא שלאומה
 אפי' הר"מ כ' וע"1 כשיעור, רוקא הרמב"ם ר' רמפרש להר"ן משא"כחלה,

 היום. כל אמורכשיעור
 כשיעור רק הוא רכוונתו להדיא יראה פ"ג פמחים ברא"ש המעייןאכן

 י"ל בכשיעור אבל חלה מכשיעור ביתר רוקא התם אסור מכן יתר אבלמיל
 הביא לא מרוע לרוכתה קושיא הררא וא"כ הרמבאם, וכמ"ש היום בלרמותר

 הביא רהוא להריא, כן איתא רלא הרא"ש מר' כן הביא לא רלכן ויאלמהרא"ש,
 מועיל השיעור שב1ה וש.ערו שם הביא כי ואם יותר, ולא מיל אשיעוררק
 אתא להחמיר הר"מ וא"כ אננע ררך 1ה הביא מ"ט היום, כל אפי' הידיםעסק

 עשיית למהר להחמיר ויש תנ"ט בסי' הרמ"א ו1"ש היום, כל אמור חלהרבשיעור
 רר' שיעורא סקי"א תנ"ט סי' יעקב בחק וע' היום, כל לא ע"כ והיינוהמצות,
 משיעור ויתר ממיל בפחות אפי' אומרין צרפת וחכמי אמור, היום כל אבלמילין
 כה2יעור ויתר מיל משיעור פחות רהוי הפנים מלחם עליהם הרא"ש ותמהחלה,
 אפי' צרפת החכמי אומרין חלה מכש.עור ביתר מ"מ המה שזריזים ואעפ"יחלה,
 ב' שהי' מלחה"פ הרא"ש ראי' ררחה הטג"א קו' לק"מ ועפ"1 ממיל,בפחות

 ואעפ"כ בלחה"פ, ה"ה וא"כ זריזים בשאינם יאמרו בוריוים אמרו ראםעשרונים,
 נ', אות רפמחים פ"ג הנבורים כשלטי וע' סק"ס, תנ"ו סי' בח"י וע'מותר
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 אכן ר', באות וע"ש מועטת, בשהוי אפי' חימוץ 4רי יבא הבצק שרבויראפשר

 מיל לשיעור מצטרפות שהשהיות לחוש יש כי להחמיר שיש שכ' שם הרמ"אמר'
 הר"ן רברי אסוף קאי דהר"מ ופשוט יעקנע בתק וע' מותר כה"י כעועוסקוע"כ
 וכמ"ש דמותר רק כן המנהנ ואין כ' עכ"ז אסור, חלה ומשעור מיל משעורדביתר
 חלה, משעור ביתר והיינו להקל, לכתחילה אף נוהנין דהעולם תנ'ו סוסאיהמנאא
 נרולות עיסות ש.לשים האידנא, שנוהנין במה אבל ב' אות תק"ו סי' ד"מוע'

 עיסות רעושים להריא כ' הרי וכו', לבדה כ"א ועורכים למצות מחלקםואח"כ
 עיסות דעושי' כ' רלא יראה, )פיורדא( בר"מ המעיין ]אמנם סנהגינו לפינרולות
 להביא יכול דהי' וה"ה היום, כל לענין חלה כשיעור ודינו מנהגינו[, לפינדולות
 שזהו נ"כ והביא הרא"ש של בנו הטור אר' קאי הד"מ אך בעצמו, הרא"שמר'
 תנאס בסי' הב"ח עפמ"ש מזה וחוץ כדרכו, הרמב"ם ד' כן שמפרש הראןדעת

 מיל, שיעור שהה לא אפי' מיר אוסרץ שהי' מה על אלא חלק לאדהרא"ש
 שיעור אפי' תחלת ער לישה מתחלת הר"ן עשאוסר מה אבל מלחה"פ, ראי'והביא
 רכ' הרא"ש ואאכ מיל, שיעור תוך נאפה לחה*פ רלמא להתיר, ראי' אין בוהמיל
 הר"ן מד' הביא וע"כ להתיר, ראי' אין מותר משיעור ביתר רי"ל ה"ה היוםכל
 פמחים, הרא"ש ברברי והמעיין רמותר, רק נוהגין ראין כ' ועאז לאיסור, בפי'רכ'
 ידעתי ולא יותר, לא אבל בשיעורן דוקא היום כל התיר דהרא"ש עכ'פיראה
 התיר יהורא בר' יצחק דר' צ"ו סי' קטן תשב"ץ בת' וע, הב"ח, בזה נסתפקמרוע
 וע' יצחק, בר' יהודא ר' הנירסא הביא ובהנ"מ תנ"ו בסי' הטור וכמ"שלהם

 י"ב אות שם ישע בבגרי וע' בטור כמ"ש רהני' תצ"ח סי' פ"נ פמחיםמרדכי
 ע"מ. דקם"א ראבאןועיין

יג
 תע*א. פפא*מ תרפ*ט פקודי נ'ב*ח

 למהרח*ו. ה ש 1 ד ק י ר ע ש עה"םהערות

 נקרא זח כי הנוף מצד עצמו איננו האדם נוף כי א' שער א * ח בא(
 הפנימיות הוא הארם נמצא ייסך לא אדם בשר על כ' ועוד כו', האדםבשר
 ייסך לא ארם בשר על דכ' ו':( )כריתות וילה*ר הלבוש. ענין הוא הנוףאבל
 בראשית, פ' עה"ת הרח"ו בלקוטי מצאתי וכן אדם, ולא מקרי מת דמייחיכיון
 מח"ב, פ"א נ' מאמר הברית ובם' ז' כלל ח"א ובביה"א של"נ סי' ביראיםוע'

 לרמאא העולה ובתורת רכ"ה פינחס לנבעת הגבעה בקצה שכתבתי מהוראה
 ייאכלו, הפסוק על וירא בפ' בחיי וברבינו נשא "' ובמנ"ע לענ פ' ב'חלק
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 א' אות הכנוים ובערכי צר224/ ל"ר מי' א' חלק סטדב סנחם בתשובותוע'

 נוף לא פניסי רוח נקרא וארם ארם בשר והנוף ארם נקראנעשמה
 ססש הנשמה וולתי ארם שיקרא מי אין ארם, בשר נקרא טלבח2שהוא

 הנשסה ארם, נקראים ונירין עור עצסות כל אף אוי נתפררה לאוכשהנשמה
 רפ"ח סי' סהרו"ק טוטו"ר בשו"ת וע' ארם, כסנין ס"ה בסלואה הוי"ה שםסן
 עכו"ם רמטעט רסעשמע ה"ו פ"א הסקרש כלי ה' הרסב"ם על רתסהסה

 נן ובאמת ארם, קרוים מאתם ססעטינן ובנסרא לחסור הרוסה עםמשום
 תסה רשאק והנאק ר"ב, אוהרה הסקרש כלי ה' ספר בקרית להדיאהביא

 סקרי רסת אפי' הרי ארם עצם וראה ל"ו( )יחוקאל וכן ארם לנפשסטסאים
 אות שם בביה"א וע' ע"עג לרוחק נ"ל ארם תחלה שהיה רסי ולוסרארם,
 הנ"ל. בטוטו"ר סוה העיר שכבר ראה ולא כן יישב באסתה'

 לנסרי יוסר שלא אע"פ ההוא האבר סתייבש נ"כ הצינור וכיבש שםב(
 ע"י הכוונה סום. בו יפול אסנם עשה סצות איוה ססנו שיחסר סיכענין
 לא ל"ת עבירת על כן לא לנסרי סמנו וחסר סת האבר הס"ע גלשעובר
 ססנו חסר אם כי נ' ,2ער לקמן וע' סום. בו יפול אכל האבר ססנוחסר
 בעאס נקרא סל"ת על שעבר וסי סנפשו א' אבר חסר ס"ע סרס"חא'

 הנבעה בקצה שכתבחי ובסה יתרו רסב"ן ע' סל*ת, חסורה ס"ע וא"כססש,
 כ"ר סי' וח"ר צ"ה סי' ח'יא ובתנינא קע"ר סי' ח"ב קסא שו"מ בת' וע'רכ"ח,

 סי' ובח"נ ר' מי' בח*ב וע"ש חיובית היא רערל"ת  ע"ב סי' ח"אובתליתאי
 רנ"ו בכורות( עמס' הישר לאור )הנספח הערצונ יצחק כרברי כעת ]וראיתיב',
 חסורה רעשה לחוסרא בס' מורה רהרסב"ם רכ' פ"ר בכורות הריט"א עלתמה
 וכסו ההורה שחרשה הוא חי' רערל*ת ע"ו ותסה לאת, רוחה רעשהסל"ת
 שציק סה והנה ע"ש, מיני' חמיר ל*ת לאו רערל*ת ח',( )יבסותראסרי'
 פ' הרסב"ן ר' ססנו נעלם סוה חוץ 34 צר בפ"נ רק *תא, הואלריט"א
 ועיין אחר[ בסקום כתבתי )שם( יבסות ססס' וה על שקוצה ומהיתרו,

 הניחה ולא ירו עדבשה בכהן סעענה ב'( הלכה ב' פרק )יוסאירושלסי
 לא שכ' סשה בפני וצ"ע יר, שמי' לאו שיבשה ריר הערה בקרבן וע"שכף

 ס"ב:, )ניטין ועי כשרה, שיבעמה ריר עבורתו ועבר עבורה סלעבורהניחה
 הוי חורה רלא והיכא יבשה רש"י ופי' וחורה ירו שנצסת עבר כ"ר:(קירועין
 א'. סי' ח"א או"ח נור אבני בת' וע' לחירות, יוצא יר ל*ה קרנאכליא
 ג'. שער ח"ג לקסןוע'

 וכ' שנייטוך ריב"ם וכשואה הרורות קורא ע' רגא ושסושא ר' שער שםנ(
 בסקשא.סוה
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 כי כם"ש איש"ר כשאומר עמלק לנו עא~שה מה יום בכל לזכור שםר(

 שם היינו טשמיה יהא )נ'.( ברכות בתוס' עפמ"ש כוונתו יה, כם עליר
 ויאמר יאמר, לאהש"ר כשטניע איתא ובחררים יה כם על יר כי וז"שי"ה
 על נ"כ אמן שיענו כרי רר מרר בעמלק לר' מלחמה יה כס על יךכי

 לשמך מלכנו וקרבתנו וכשאומר שם ום"ש כ"ר מימן אוסץ יוסף וע' זהפסוק
 הוא המחק כל כי עמלק, מחיית והיינו איש"ר על כוונתו כי והיינוהנרול

 באבוררהם וע' בתום', וע"ש הנרול לשמך וקרבתנו והוא הנאולההתקרבות
 בתום'. וכם"ש רב' עשמי' יהא יתנרל על בפי' ו, סי' לרש"י בהפררסוכאכ

 טררבנן רק בא"י הזה רבזמן צ*ע באאי העיסה מן חלה להפריש שםה(
 וי"ל חלה להפרי,ט חכז"ל תקנו מישראל חלה חורת תשתכח שלאובחואל

 נ'. ב' סעי' שכ"ב סי' יור"רוע'

 רבסצות הנלל תחת זה סציין הוא ופאה וטכחה לקט ליתן ט3זו(
 בתוספתא ע' כוונה, ע"י א"א ובשכחה לקייסן אחריהן לחפש הארםשעל
 וצ"ע.רפאה
 זהו אררבה צע"נ מיר, רם נשראה תשמיש סן האשה מן לפרוש שםו(
 יור"ר וע' האבר, שימות ער להמתין וצריך )יאר:( שבועות ע' כרת וחייבאסור
 רברים משאר אפילו תשמיש קורם רם שראתה כוונתו ואם סעי"ר, קפאהסי'
 ררבריו הנלע"ר אבל ה"ה(. פ"ב )הוריות ירושלמי וע' וצע"נ א*ע להפרישצריך
 וע' צ"ע. ועריין מיר, רם כשראתה רק אפרישה קאי לא סיר רתיבתמובנים
 בועל ע"כ עסו טמא רם בלא אאא טהור בתולים ררם אעאנ נרה ה'בהרוקח
 )ם"ה:( נרה יע' ברבריה ופורש,וצ"ע ביאתו ינמור אלא כו' הלכךופורש

 נ'. בכלל כלל כבר זה הלא צאע רעים, אהבת שםח(

 )קט"ג( פסחים עיין פסח, של א' בליל מר"ם מרור לאכול מאע וטםט(

 או"ח בב"ח עין וביו"ט, בשבת משה שתקן בזמנים בם"ת לקרוא וטםי(
 תרפ"ח.סי'

 חיים כי שיצערך כע להפש לך ה" לך שכל עיני ואם א', שערי"א(
 )ה.( חנינה וע' צד~ס2 אוסץ ביוסף וע' )ק"א.( סנהררין ע' לך, מבקשאתה

 סרותיו. על לסעביר חייםרסוסיפין
 צאע אמה, ברום אסה על אמה יובל לקברות והוא א' שער ב, חלקיאב(

 ור' )קיאט:( פסחים בתום' נ"כ וע' )ק':(, ב"ב תום' וע' אסות, ר' צריךהלא
 עיי"ש ר' הארון ועם נ' ארכו עצמו רמת משום הכוך להיות צריךאמות
 וצאע. אמה על אסה שכ' זה סהוא"כ

 פכ"א. סתרא"ר הוא כבנלוי בסתר שמים ירא ארם יהא לעולם ב, שעריאג(
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 ומי כועם  שאינו מי אוהבן הקכ"ה ג' אליהו בחופת ואמרינן ך, שעךישך(
 קי"נ: )פסחים אלו מענינים וע' מרותיו, על עומר שאינו ומי משתכרעאאינו
 פם"ו. חכמה לראשית הנמפח עולם באור וע' מ"ז:(נדה

 גשתיה אכילה על רחמים יבקש לתורה ארם זכה לא ותדב"א שםמ"ו(
 )ק"ר.(. כתובות תום, וע' מישו, לבני תכנום שלאיתירה

 ברש*י וע"ש )כ"ר.( מכות ע' מפרא, רר' בעובדא חז"ל כם"ש ח' ,עערמ"ז(

 לי'. קממעי' והא דאאל צ"ד.( )חולין חז"ל ד' עאפ שם, אלי'ובדברי
 צד.30 קוק מהרב באנרות וע' נוים, אפי' הבריות כל יאהב חאא שםיאן(
 )ל"ז.( בכורות ע' משקצין, הנפש את אפי' אמורות מאכלות ו' שערי"ח(

 על וצע"נ צר257. אומץ וביומף כ"ו( )כ' ויקרא רש"י וע' )כ"נ(, מכוחוברש*י
 בקובץ קרמני ומהאחרון בנו"ם קץ דלא ח'( כ"ב ויקרא 4, כ"ב )שמותהרמב"ן
 כ"ו:( )ע"ז בתום' עפמ-ש יי"ל וורשה, הרבנים מאנורת ל"ב מי' חו"הררושים

 )דברים מרמב"ן אבל ממבריא. נאי זריהן !חי ר"י הנאון הרב ירי"נ העירניוכן
 ע"ש. כשרצים נו"ם מ"ז פ' ארר"נ וע' וצ"ע. ק משמע לא ג'(י*ר

 כוונתו מצות, כשאר אותה מכבה עבירה אין ובצרקה ז' שער שםי"ם(
 )כ*א.(. סומהלמם'

 יוקר שנק עשוין לו הומיפו בנם"ח דעמק עלי מדבית דאתי ואביי שמכ'(
 )י"ח.( ר"ה ע' רבו, נחמני ברמרבה

 אבלים ולנחם מתים ולקבור חולים ולבקר וכלה חתן לשמח ח' שערכ*א(
 ביהכנ"ס השכמת זה ובכלל בכוונה, תפלה ועיון אורחים ולהכנים ערומיםולהלביש
 שם. בר"ם וע' מ"א( פ"א ופאה ע"א קכ"ז )שבת ע' לת"ת, בניווהמנרל

 והיה מלהניחן שנתעצל מעולם תפילין מנח רלא חרקפחא ח"ב עשםכ*ב(
 כון נקרא להכעים הי' אם כי הרח"ו ום"ש י*ו.(, )ראה תום' ע' להניחן,יכול
 מנח דלא רקרקפתא מפרש דר"ת )ם"ט.( שבת מתום' צע*נ מומר לפחותאו

 שבירם ברצועה ושוחקין המצות ומבוין מרד מחמת שעושה משום היינותפילין
 באגרת וע' וצ"ע. ע"ש המרדים אלו פשעים ל"ו:( )יומא כראמרי'ובראשם
 ישראל פושעי 70 צד מבער צבי בליקומי נ*כ ונדפם גירונדי לר"יהתשובה
 הרי*ף ני' דכ"ה המעיר שם וציין מעולם תפילין מנח רלא קרקפתאבגופן

 ע"ש. הרא*ש קו' בזה ומרה תפ4ן ערך הקמח ,ובכר חשובה ה'ורמב*ם
 ובם' קדושים פ' רש*י ע' בפניו, ברבים חברו פני והמלבין וצםכ*נ(
 ונ*ל חברו, בקלון והמתכבר ע*ש. רוקא רלאו ע"ז תמה ה' חקירהסהפרם"נ

 בפניו. רוקא משמע רלא וצ*ע ה"אג )פ"ב חנינה ירושלמי ע' בפניו, זה נםכי
 יומף ר' תה*נ העירני ולוה בוה, מאש אוולאי בפי' י"ט מי' חסירים בם'וע'
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 באנרת כקורא אלא אינם מפרים ווסאר מירום ספרי כגון ומ"ש נ"י,ריטעם

 בא"א או"ח בפרמ*נ וע' קרועצם. וברש"י בחפא"י. מ"א( )פ"י סנהרריןע'
 תום' ע' יעבור, ואל ריהרנ רשפ"ר אביזרייהו הוא פנים והלבנת קנ"ו.סי'

 ל"נ. אות רכ"ו סי' ח"ב מהרש*ם ת' וע' )י':(,סוטה
 מורר בן ערך ח*נ ישראל באוצר ראיתי כו' תאות ר"ה ר' שער ח"בכ"ר
 סנהררין ממם' עליו והקשה ומורה סורר בבן נענש רקטן מכאן הוכיחומורה
 3רול ברוחק עפ"ר ליישב כ' קם"ז סי' יאא שנת יוסף וילקט ובמכ"עלם"א:(.
 כרת שלא מ,2ם והעתיקו קרוו2ה בוערי היטב עיינו לא המחילה אחראבל
 וטרפות נבלות יאכל כן עא כי כו' הנ'יל מכל רעה בתענוגים תאות כ'רשם
 ומורה סורר ובן נענשג הקטן אק העבירות כל ועל כו' אסורות מאכלותוכל

 שייכות לו אין סו"מ בן אבל עאש, נסקל יין לונ וחצי בשר תרטימרושוכל
 לו יש סו"מ שבן חשבו שתמהו ואלו נענש, הקטן ראק זה לפני מ"שעם

 הרח"וו ברברי כך שלסרו מאלו נרולה שגיאה והוא זה לפני מ"ש עםשויכות

 למוצאיהם. חיים מקור הואוהשערי
 ו' למטה י' למעלה י' א' כמנין כ"ו גימ' הוא יוד א' שער ח"נכ"ה(

 0נ צר ו' סי' לעיל וע' י', סעי' רע"ו ס-' יור"ד משה ררכי ע'באמצע,
 לכתוב כרי רב"ה טעסא )כ'.( סוטה בתום' והובא בירושלמי לב"ה סאלוע"כ
 בראשי ב"ה לכתוב שלא נזהר שהי' קצ"ו סי' ח"נ פענח צפנת בת' ]וע'י"ה,

 'ברבריט. וצ"ע ,ע"שהמכתבים
 רע להיות מוכרח הפסולת אך להתברר יוכל הנברר הטוב ב' שערכ"ו(

 שבטבחין הכשר פ"ב.( )קירושין נצרק ובזה קנ"ו.(, )שבת מהרש"אוע'
 עריין לו יש מ"מ שמברר אף והיינו עמלק של שותפו שבטבחים טובאו
 בעצם. אצלו הקליפה ואין ה' אות הכנוים ערכי וע' רע, להיות המוכרח רעחלק
 שצריך כו' בתשובה כשעומקים ה' אות ל"ר צר מקוק התשובה אור בם'ועי

 המעריך בהקרמת וע' ע"ש. אותו ולחזק הרע בעומק הנמצא הטוב אתלברר
 כו' אחר מצר טוב מעט בו שאין רע שאין ולפי כ' לונזאנו רי מנחםמה3"מ

 ונם.עיין
 מנוף הזו הנפש נטיעת נכרתת הפנמים בהתחזק ולפעמים נ' שערכ"ז(

 קרויים בחייהם רשעים סור וזהו הנזכר מסך ע"י הנשמות מחצב אורהנקרא האי"
 ט"1:(. )ר"ה שור תבואות ע'מתים,

 כו' וררש יושב ר"ע של מזלו ראה משרע"ה רז"ל כם"ש ה' שערכ"ח(
 מזל י וברמב"ם מזלו תיבת ליתא ושם )כ"ט:( מנחות ע' השפע, נוזל ממנוכי
 ה% משה ק"כ בני מתו ר' ר' שער רבה א*הו חופת וע' הו2פע, נוזלמל'
 ח'א משיב מנתם במפרי מ"ש וע' ברכה, מספרי והוא ור"ע, ריב"זהזקן

 *2*. צדבמפחחוה-הערות
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 עד האמוראים נןמן פרה אפר טהרת נאבד כי אחרת ועוד ו' שערכ"ט(
 היה פרה דאפר ה"א דאבל פ"נ מלאם ע' בתלמוד, כנזכר ורבא אנ?יזמן

 חלה כה' הרא"ש וכ"כ מ"ז( )פ"ד חלה ר"ש ג"כ והביא )ו'!( נרה ממס'לאמוראים
 מ"ג( )פ"נ שם וע' לבבל, עמהם יררה אפרן רש"א מענ פרה גתוספתאוע'

 בעניי אני כ' כ*ו אות א' מע' קדמות במרבר וראיתי ורע"ב, ר"ם רא"שבר"ש
 לטוב זכור א*הו עי" פרה באמר נטהר הי' זצ"ל האר"י דרכינו ליפשיטא
 הי' ז"ל שהרב לי אומר לבי עשמעתי ולא מזה רמז כתוכ ראיתי לא כיוהגם
 כלום. מכאן העיר שלא ופלא ענותנותו, לרוב נמרץ העלםמע*ם

 ה' רמב"ם ע' זו, על זו מורככות המדרנות להיות מרכבה מעשה שםל'(
 כמו מציאותו על מורים מעשה כי שם בפירוש וע' ה"א, פעב התורהיסוף
 מ"א(. )פעא חניגה יו"ט תיס' וע' רוכב, לו שיש המרכבהורורה

 הנקראים המלאכים ענין במפרים כ' שנמצא מה ענין וזהו ז' שערל"א(
 )ק"ה:( פסחים וע' מנידים, הנקראים ומלאכים ר' בחלק לקמן ע'מגירים,
 בשם נקרא להב"י שהי' המלאך ונם מניד, ורשב"ם רשעי ופי' אני חוזאהולא
 המנידים מן אחד א'-ב'( )ם"ח בראשית ר,ם"י ד' נ"כ להבין יש ועמי"זמגיר,
 מלאך. נ"כ והיינו שם, בראב"ע וע' ליעקב, המגידאו

 ואחר תהו והארץ היו* נקרא העשמים אומר החיים מעץ ננה בשערל"ב(
 האסם מן הוציאם ב'( א' )בראשית ברמב"ן וע' בהו, נקרא הצורהשקנה
 הראשק חומר והוא צורה לקבל מוכן ממש בו אין מאד דק יסוד המוחלטהגמור
 חומר בה אשר וכל והארץ א' חומר כם אשר וכל והשמים היולי ליוניםנקרא
 בלשוהעק נקרא היולי שנקרא הזה והחומר מאין שניהם אלו ברא והקבעהא'
 בו כלומר הקודש בלשון ברע נקראת הזה לחומר הנלבשה והצורהראהו
 ההיולי, על מתייחס נ"כ דתהו חזינן עכ"פ אבל עיי"ש, ממש בו שין דברהוא,
 בראשית גחיי ברבינו וע' בהו, שורש להרד"ק השרעום בס' וע'וצ"ע,
 ועצמותיו נופו כל ההפסד אחר לאדם הנשאר רעצם ת' אות הכנויםובערכי
 ע"ש. היו*,נקרא

 המרכבת נפש נקרא ולכן לערב רק אינה שבהם הנפש הדומם שםל"ג(
 בחיי הרבינו סאש תבין ובזה עיי"ע*, עמדם על אותם והמעמרתההמקיימת
 ונסתלקה ומאחד המקיים כח עוד לה שאין מיתתו זהו שבירתו שנשברדהאבן
 נינהו מיתה בני כלים )נ"ד.( ב"ק וע' מיתתה, סבת היא 11 ע"כ המעמדתנפשה
 טיתתן. הוא זו  שבירתןאמרי

 הירחאלמי רברי להבין יש ועפי"ז שבנבראים. נפש לו יש הצומח*ר(
 היבשות ושיעור יהללויה, המתים לא שנאטר פסול היבש לולב ה"א( פ"ג~סוכה
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 פניו וילבינו שבו ירקות מראה סשדכלו ה' סע" תרמ*ה סי' אףח שו*עע'

 )ם"ו:( חולין וע' יבשותו, סחסת בצפורן כשנפרך אלא יכש סקרי רלאוי*א
 בצפורן רשיעורא מורי כו"ע וע*כ גרא הדרא ויקא קש4ט רלא ויאהרנבי
 1*ל. ענניל רש להנאט שם הש"ם ובנליוני )ל*ו.( סוכה וע' וצ*ע,עיתש

 רק בפ"ע א' אות תסונת לו אין העלמו לרוב כתר שהוא אנפין ארךל"ה(
 כ*א:( )עירופן וקט קוץ כל על רורש ה4 רע*ק ע*כ יו*ר, של בקוצונרסו

 התנק היינו וקוצין כ*ט:( )סנחות עיין כתרים, קושר להקב*ה סצאוסרע*ה
 ויש כתר ישסעאל בלשק תנא סי*נ( )פ*א אבות רע*ב עיין הכתריםוהיינו
 ענולה בתוך כנקורות באסצע, ולפעמים סוחרת ונקרא הספירות כל סקיףכתר
 רברי וירועים עליק סול בו2ם נקרא וכתר כ' אות הכנוים בערכי סוהעיין

 עקיכא ר' ע*כ תורה של כתנין אחיוה להם "2 רנרים הקרושהאר*י
 קוצים ק' אות הכנים ערכי וע' וקוץ, קוץ כל על ררש נרים נשעשהיה
 הקצרות שערות סנןנה אנורות קבוצות נימין מחכסה הח1ה ערארוכים
 אריך שעיע שערא שבעק תקונא והר תקוני וע' נקבה, רררר רכורא קוץסרעת
 אריך שעיע שערא רינא, איהו וחריש קמיט אנפין, ראריך ססטרא רחסיאיהו
 בצע שונאי אסת, אנשי וקמיט )אריך( חריש שער אלקים, יראיאריך
 בענולא.שערא

 א הויה והם עפר, ועשיה סים, יצירה רוח, בריאה אש, אצילות שם14(
 לר*ה בפייט ועיי יחירה, ג*כ יש זהנה נפש, רוח נשסה חיה והם כולםכוללת
 לפענ*ר יותר וטוב ועצמותיהם, וניר ובשר עור חיה יחירה ונשסה רוחנפש
 ובספתחות- י' אות ט' סי' ח"א סשיב בסנחם ס*ש וע' יחירה, חיה נשמהלנרום
 הסיוחר. ובשם באלקים יתברך )י*ר.( ביצה בתום' וע' 98ב צר שםהערות
 אחת ער מפרשים ויש סאר ער פי' אחת ער ר*ה )י"ח.( סנחות תום'וע'
 ער שרשים בושם ס' אות הכנוים בערכי עור וע' יודרה, שנקראה הנפשער
 חייו. ימי כל כלוסר עולם ערסאר

 ליסורות חסהשי יסור כסו והיא נראית בלתי שחורה אש שיש שםום*ש
 אבל הרומם, נפש היא והוא וספריחם ומחברם היסורות וסרכיבהמורכבים

 הסופר בקסת ע' הק*פות, מצר שחורה אש חומרית כ*א הרוחנית נפשאינו
 האלעקטרי. כח סהות הרח*וו לנו נלה רבזה וי*ר סרקוסלר*א

 ואפי' להש"אס שבועה כסו החסוחן הלאק נ' אות ה' שער כח*אום*ש
 ח' שער ח*נ קדושה בשערי וע' נ*ח מוסי' ח*א כהדב בסנחם וע'באמת,
 ~ום ואפי' כו' עגבחטה ו' שער בח*כ הך מאמת, אפי' השבתה ומן א',אות

 הסלך כהר ל~גאי ,וף' עמרות רבאא אה2ים ואעיו*ל נששסתההי
 וכו"

 על נתרבו
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 אלפים ב' אי' פכעב( )במר"ר וצ"ע ע"שע אותה מקיימין שהיו אפי'השבועה
 במנחם נ~ה מ"ש וע' עיירות, אלף קנ"ו סי' או"ח בטור במ"ש צ"ע וכןעיירות,
 ט' מף ח"ה טהר"ש ת' וע' ררי"ט, שם הערות ובמפתחות 82ב צר שםמאיב
 אמת משבועת נם עצמם יפרושו  שבועה להם נפסוק אם כשיים אנשים רובףע"פ

 התעוררות בקונטרס הוריות עמס' המאירי בס' וע' חנם, ממוןומפסידין
 נמור בהיתר לי,צבע יכול בב"ר שנתחחבו אמת שבועת כ' ט"ז סי'תשובה
 שם. משיב במנחם ממ"ש ממט נעלם וב0ח"כ ע"ש; שכר לו יניעהאררבא
 המחבר וזכומ הזה הקרוש כספר עברו עיני מרי רעיוני הערו זה כלאת
 ישראל. כל ועל עלינו תנן הרח"ווהקרוש

ין*

 תע"א. פפא"מ תרצ"1 פינחס א' יוםבאה

 נ*י לויער חיים כמוהראר כו' הה"נ הרב ידירי כבור אלשוי"ר
 מנהיים.אבר"ק

 שהוא וראיתי עיינתי מהרי*ל, ע"ר לתשובתו, והני אתמול קבלתימכתבו
 מהנ' י"ר אות תקפ"א סי' חיים באורחות שהביאו ראיתי וכן ק"נ, סי'בת'

 ל~ו*ר רינים בחי' שלום לטשמרת וברכה חיים בס' והובא בערזאןאבר"ק
 צר173 כהנים טומאת ה' אשכול בנהל נ"כ ויע' ל"נ, אות ה' סי' שמחותה'
 ארונו נח?אי כ"ר וסוכה - כו' מטמיום שצריקים מצינו ודאי רכ'. ג'אות
 ס"ה סי' יור"ר הגרול ים ת' ובם' המהרי"ל. שקרמו ראה ולא כו', יוסףשל

 של ארונו מנושאי מטמאים אינם רצריקים ס"א.( )יבמות התוס' קו'הביא
 בתום' רז"א טעה ובמח"כ ע"ש, ואביהו בנרב שנטמאו ואלצפן וממישאליוסף
 ע*ם. במהרי"ל רקכ%

 לתת א*ע והתחייב עט"ם של בערכאות אשתו את שנירש בא, שאלתןךעשך
 רצונה ימלא וה תבקש אשתו שאם בערכאות לכתוב צוה וכן כרמו"י נטלה
 מעושה. נט משום חשש יש אם האשה, תשלם ההוצאותרק

 רצונו. אמלא עכא ו%כוותי, לרירי א"צ נ"י שכ' ייעתי נם ייעתיתשובה*
 ובנכרים ופוסל, פסול כרין ושלא כשר כרין בישראל מעח*ה נטהנה

 אך בעלה, מיר ומפקעה בנכרי עצמ' תול' תהא שלא רק כשר ר"ת כחטר,שי'לרב
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 משים הוא, ניטא רלאו אע"נ ופוסל פסול ובנכרי היא, ברותא משרשיאר'

 נט ריח אפי' רנכרים כרין שלא הוא, מעליא רניטא רישראל בכריןרמיח*ף
 אם בנר"ר ולפי"ו פ"ת:(. )ניטק מיחלף לא רישראל בכרין כרין שלא בו,אין

 ע"י מעושה נט הוי וה כרמו*י נט לה לתת ערכאות ע"י לבעלה יזכוףהאשה
 להתיאה. הכופין מן והוא תחתיו בונתה חשרה שבעלה ומאש - ופסול.נכרים
 פאח:( )ניטין ופוסל רפסול כרין נכרים ע"י מעושה נט רוהו חרא רבריו, הבנתילא

 עכו"ם ע"י ראנסוהו סקט"ו קל"ר סי' תשובה בפתחי הובא הררב"ו, בח'ויע'
 בריטבאא וע' ופסול, מעושה נט רהוי הכא ה"ה אונם נקרא לבר באיוםאפי'
 ולא בשוטים יוציא( ר"ה ע"א ע' כתובות ס"ר, )יבמות ובתום' שם()ניטין

 כלל הרא"ש ובת' הרשבאץ בשם קל"ר סי' אהעאו יוסף בבית ויע'במי*
 *ה מאמין כשהוא אף להוציאה, הכופין מן וה אין עריין ועור ר'. אותמ"נ
 סעי' קטאו סי' באה"ע כמבואר עליה לבוא ואמור כתיבה לה *תןחייב
 קע"ח ס" תשובה בפתחי והובאו קי"א סי' ח"ב אהע"ו הח"ם רברי וירועיםו',
 וה קול הוציא שהכעימתו כעם שמחמת לרבריו אמתלא נותן ראם י"ר,ס"ק

 עור להיות רוצית ואינה נט ממנו תובעת שהיא מיירי הראאש רברימותרת.
 רק מיירי לא ובטוש"ע שוינתה, יאמר כעסו שסחמת הוא ראוי א"כעמו,
 וה"ה מועיל. לא לחור הכעם טענת נט, תובעת עשהיא ולא וקטטמכעם
 טוען הי' אם נם אף בנט, שרצה שמהמת רוצה אם אמתלא לו ריש כיוןהכא
 - מותרת. לרבריו אמתלא יתן אם מ"ם ממנו, נט שבקעשה קורםוה

 הראאש בשם כן הביאו וש"ע דהטור אחרי אצלי צע"נ הח"ם רבריוהנה
 נט תובעת בשאינו חרש רין להוציא יכול4ם איך י' אות לאב בכלל לפנינווהוא
 ליתא הרא"ש מת' שומייתי וה רין והא אמתלא, ל"ה וקטט וכעם אמתלא,רצריך
 מלים להוציא יכול נט תובעת עאשינה אף בכעם שרוי ארם אם מוה, חוץלפנינו.
 הראיות נם אמתלא. וה ל*ה ומרוע צערו, בשעת נתפם ארם ואין אחראי,שאינו
 ראמתלא דהעיקר משסע מהני ראמתלא כאב.( )כתובות ממם' הרא"ששהנךא
 בכוונת ונ~אר נאמן. אמת ואינו רברתי וכעסי שוחי רוב מחמת וכשאמרמהני,
 הוציא שהכעיסתו הכעם עשמחמת אלא אמת אינו אמר ואחאכ במאשהשע"ע
 להיות ויכול וכעם עדחו רוב עשמחמת רוקא ]לאו ירבץיו אמתלא נותן אם וה,קול

 לו. אסורה לאו ואם נאמן, לרבריו[ אמתלא נותן אם העיקר רק אחרת,אמתלא
 ווהו אמר או ]היינו ואמר לרכריו אמתלא נותן אם ושם הראאש בת' הואוכן

 נאמן רע שם עליה והוצאתי רברתי וכעסי אדחי מרוב לאמתלא[ ג"כנחונב
 ק שעשה אמתלא מהני הנט תובעת כוששינה אפי' בוראי אבל וכו' ל4'השיי'
 כעסו.מחמה
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 שיש במקום יעננו שלא "אראל בנות בער תקנה לעשות כתבתי]ובסק"א
 בבעלה והמ1רדת כ' דניטין פאט הנבורים בשלטי דהנה ערכאות, ע"י לכופוהכח
 שתקנת ברין מעושה נט הר"ו הגאונים כתקנת לנרש הבעל את כופיןעטהיו

 מאום בטענת אם )ם*נ:( כתובות תוס' וע' מו"ה, שביאר כמו הוא דיןהנאונים
 שם בב"ש וע' כופין, דאין ו' סעי' ע*ו סי' באהע"ו וע' להוציא אותוכופין
 שלטי ד' הביא דלא וצ"ע סקכ"ה, בפריעשה וכ"כ במורדת תקנו דלאסקכ"ו
 והנה ע"ה. סי' ה' שו"מ בת' וע' שכופין, הגאונים תקנו דבמורדתהגבורים
 שלא או להקניטה שלא ננדה עצסו ששעבד חרם על שעבר דמי קנ"רבסי'

 ואאכ להוציא אותו שכופין י"א וונות רועה וכן מקיים ואינו נורר אולהכותה
 וראי' דיניהם ע"פ לנרשו עדכולה דבר על יעבור אם להחרימו אפשרבנר"ד
 וממילא החרם על דעבר הוכחה הוי א1 בדיניהם מנרשו תהי' שאם תהי'לוה
 הובא הרא"ש בן ר"י לפם"ש או ההתראה, ביחר תהי' וגם לנרש אותוכופין
 נם ישחוק, אם אשתו תשמיש הנאת עצמו את שאסר מי על קנ"ר סי'בכ"י
 רהרי והעאב ושחק, והלך איסורו על מוסיף בנט שינרשנה ישחוק שאםנשבע
 נט 11 בכפי' הניתן והנט שבועתו לקיים אותו כיפין וב"ד לנרשה ועומדמושבע
 קיים והמעשה לעשותו אותו כופין לעשות האדם על המוטל דבר שכלהוא,
 ע"פ לגר,שו שיכולה דיניהם על יעבור אם תשמיש הנאת עצמי יאסורוא"כ
 ינרשנה ערכאות ע"י נט 4די תביא והיא ריניהם על יעבור שאם וישבעריניהם
 לגרשה, רק ע"פ ועומר מושבע הוא וממילא איסורו על מוסיף כשרבנט
 וה, לדדוב ונכנם נשבע שמרצון כיון אונם וה דאין סק"1 קל"ר סי' בטו"ווע'
 הרא"ש בן סר"י סק"ח שם בפ"ת וע' מעושה, חשש יש בוה דגם דעות ישאך
 מאחר אונם מקרי רלא כ' והרמ"א ינרש, לא אם קנסות עליו עדקבל י"לאך

 אפי' מחייבים אך לנרש, ולא הקנסות 4תן ויכול אחר, בדבר ניטודתלה
 שיש החיובים כל שמוחל ק"ם הבעל עצקבל סק"ט שם בפ"ת ום"שבכה"נ,
 חיוב וישאר ינרשנה לא אם אף שלו ידי' וטעשה תשמיש האשה עללהאיש
 החיובים בכל מחויב והוא דבר כל ממנו שמונעת כיון ינרש וממילאבמוונות,
 מ'ם כ~, בנט תלוי הקנם שאק כאן משא"כ בגט הקנם כשתו4 רק סעוש' נטואינו
 ל"ח. סי' חג' עונה, ~נק בטל ותנאו בתורה שכ'  0ה על סתנה הויבנד*ר
 ווה בריניהם עצירש אחר ינרש לא אם קנם עליו ש,קבל יותר טוב לענ"דע"כ
 נט ול*ה לנר"ש ולא הקנמות ליתן ויכול בדיניהם נ"כ להוציאו בתוקףיהי'

 כשר הנט לנרש עצסו שעשה שבועה סכח נירש אפי' ובדיעבדמעוזצה,
 סעושה נט אינו בנר"ד וה"ה ע"עע כך על אנסוהו לא ומתחלההואיל
 מורעה, כל יבטלו ע"כ השבועה קודם סודעה ססר או4 לוהור נם הב"דוצריכין
 יש מו סעושה, נט דהוי זהובים אלף קנס לענין הרשב"א ת' טד' לרתה"ש
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 לו יתנו ינרש ואם ינרש לא אם קנסות עליו שיקבל הרשבאא לר' אפי'עצה
 כאן וכ*ש ומקני, נמר וזוזי אונסא ואנב זוזי איכא וא"כ מרקאוח י' כנון מהסך

 הרשב"א שהוא הרמ"א שהביא מחמירין לשי' וא"כ נשואין מקורם הוארהתנאי
 ר*י בת' וע' ומקני, נסר אונסו ראנב זכין רוביניה וזביו תלוי' כמו לזהמורה
 ע' כפי' ובענין ויהכ, לתלוי' רמי ולא זוזי ומקבל הואיל ע"א, סי' הרא"שבן
 ר' ובחו' ל"ח מי' ב' חו' מציון בתורה וע' קכ"א סי' שמואל רבר בת'עור
מי'

 י'ט~
 ריעי שחייבוהו מה על אנסו נכרים רייני ראם בנר*ר לרברינונחזור

 התורה מצר מחוייבים שהנירוש.ן או הגירושין תובעת האשה שהיתה כנוןישראל
 מעושה רגט משום והוא להרמב"ם, בפיה"ט ויע"ש הכהו:ה, מן פומל הזההנט
 לפמק וכ*ה ה*כ פ"ב גירושין ה' ברמב"ם ויע' וטוסל פמול כרין נכריםע"י

 לכוף יפה כח להבאר שאין כעת בעוה"ר רחמניות נשים ולפי"ז בשו"ע.הלכה
 ורנכרים שם אמרינן רהנה נלע"ר ע"כ העינון, מכבלי להצילן אפשרהאיך
 בתוס' ועאש וכשר לך אומרים שישראל מה עשה לו ואומרים אותוחובטין

 שם במררכי וכן בבה"נ[ רחובטין מהך מצאתי לא ]ובעניי בה"נ בשםוברשב"א
 עכו"ם אותו חובטין ואם לחבטו, להריוט לצוות יכלו ולא חובטין הב"רראטו
 מ"ר וכי שם וברא*ש כשר. לך אומר שישראל מה עשה לו ואומרים ישראלע"פ
 על לכפותו הריוטות בו ישתרלו ולא לכפותו צריך בעצמו המומחהשיהא
 עשה, בעצמו המומחה כאלו הוי המומחה ע"פ נמי עכו"ם אפי' הילכךזיו,

 המומחה שהוא משמע לך, אומר פלוני שישראל מה עשה קתני נמי:תומפתא
 שישראל מה עשה לו אומרים ה"ט( )פ*ט ובירושלמי אותו, רוחקיןלפי"ז
 שישראל מה התומפתא הביא הרא"ש והנה לך. אומר שאני מה ולא לך,ומר
 התוספתא הביא נ' מ"ע ובסם"נ ר' אות מ"ג כלל הרא"ש בת' הביאה וכןפלוני
 בקרבן וראיתי מומחה. ע~הוא יותר רמשמע לך, א:מר סלוני שרבי סהיהניה
 התוספתא שהביא הרא"ש רברי על כ' ט' אות שם( )ניטין הרא"ש עלנתנאל
 והני' ה"י( )סי"ב יבמות בתומפתא שכ"ה טמנו נעלם ובמח"כ מקומה, ירעתילא

 לך.- אומר פלוני שרבי מה עשה לו ואומרים אותו חובטין היו בעכו"םלפנינו,
 סה אני רוצה שאמר ער עכו"ם הכריחו ראם שם בפיה"ם ברמב"םוע'

 כשר, הראז הכתיבה על ישראל של ב"ר צוהו ואח"כ ישראל, של ב"רשיצוה
 שישראל מה עשה לו ואומרים עכו"ם ע"י הכוהו ראם בהלכותיו ברמב"ם הואוכן

 קל"ר מי' ובטור כשר. הר"ז העכו"ם ביר ישראל אוהו ולחצו לךאומרים
 אע"פ נט תן לו ואומרים כופין עכו"ם אם אבל בזה"ל, רוקא רמ"הכשם

 שישראל כיון ז*ל, הרא*ש לא"א נהירא ולא פמול. לכופו להם אומרשישראל
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 בשלטי וע' כשר. נט ליתן אומרים העכו*ם אם אפי' לכופו, להםאוטר

 תתבע שהאשה נכונה עצה נלע"ר בנר*ר ולפי"1 ה'. אות המנרש בפ'הנבורים
 בערכאות עסו שתרון מירוב כתב לה יתנו ימרב ואם ישראל, רייגי לפני בעלהאת
 ב', פעי' כ*ו מי' חו*ם וע' עכו"ם, לפני ולא לפניהם משום הוא ראימוררכל
 תחלה, ישראל לרייני יתבענו ישראל ברייני ממונו להציל יכול אינוראם
 כשאינו וכ*1 כף, עכו"ם בריני ומציל מב"ר רשות נוטל לבוא רצה לאאם
 וע' עכו"ם. לפני לרון להרשות לב"ר אמור בלא"ה אבל רין, לצייתרוצה
 לוכאי התירו בי*ר פסק קבל לא שהחייב בשעה ל"א מי' ח"א מבי"טבת'
 חכמים. התראת אחר לערכאות לילך קי"1 מי' בח"ב וע"ש בערכאות,ללכת

 רעת כתבי בשם ב"ר רשות לענין וצ' פ"ט מי' ח"א מהרש"ם בת'~יע'
 מי' מהרו"נ טוטו"ר בת' וע' ב"ר, רשות א"צ מורה עאהנתבע רבמהקרושים
 עמו שאץ ברור רברבר הרע"ק בשם רנ"ב מי' ח*ב מהרש"ם ת' ועירם"א
 ב"ר יר שאין בזה*ז איסור עליו אין ב"ר ברשות שלא עשה אפי'טו"ם

 התובע משהלך י"א מי' ח'יה מהרייש בת' וע' קצ"ה, מי' בח"ג וע*שתקיפה,
 י*ל נשבע לא רעריין ה.כא ישראל, ב"ר בפני לרון א"צ ב"ר ברשותשלא
 הצלת בשביל א:ציינע שטראף לעשות ולענין ישראל. ב"ר בפני לנמורררצה
 צ*א.( )פמחים מרש"י העירו צ"ר מי' ותומים ובב"ח מהרשר"ם בת'ממון,

 אינו רהערב ובפרט להתיר קשה במאסר להיענש ברא"ה לילך אבלרחובשין
 בריניהם, שרנו אחר לו נזקקין ראין בע:ין ע*ר בסי וע"ש ל1ה, מסייע להיותמחויב
 באו אח"כ רק לרין התובע ה1מץ ולא ברור שהרבר היכא הרע"ק ולפי"רע"ש.

 כהרש"ם בת' וע' רמפמיר ר' סעיי כ"ו מי' חו"מ ע' הוצאותיו, מפמיר התובע אםלרת
 לו שנרם הנתבע שתובע הוצאה רלענין בינה, אמרי בשם פ"ט סי'ח"א

 בלא ברא"ה התובע שהוציא מה אבל א' הוצאה רק לפסוק אין ברא*ההתובע
 וע' צ' בסי' וע"ש וג', ב' הוצאה גם כלום לשלם הנתבע א"צ ב"ררשות

 רנם ו' אות ל' סי' חו"ם צונץ מהרי"ל בשם כ"ו מי' הו"מ פתיםבמנחת
 בית בשףת וע' לשלם, הנתבע חייב מהערכאוה להתובע שפסקוההוצאות
 בת. וע' נאב, מי' רשא נאות בת' וע' כ"א, אות הבית בפתח חו*מיצחק

 להעירן רק ב1ה באתי ולא טזה י' אוח ע*ר ס" חפץאבני

 כשעשה סשאאכ בנכרי, עצמה וחולה הולכת תהא שלא הוא החשש כלההנה
 ח"ב חשב*ץ ת' וע' גט, שיתן ער לו ואוסרין אותו חובטין שוב בי"ר,ע"פ
 אין סרעיבה, גם קטטות סרוב לסבלו ואאי קשה ארם הוא בעלה ראם ח'סי'
 לגרשה בשוטים אותו וכופין כתובה ויוע יוציא בכפיפה נחש עס ררארם



משיבשי*תמנחם68
 סי' ח"ב מהרשאם בת' וע' אותג מנרים לבעלה לח1ור אותח שכופח.הריין
 לאה סי' רביעי חלק המשולמ בחוט כתשב"ץ וע' לאהע"ו, במפתחותפ*ח

 להוציאה אותו כופין מביתו ומשליכה אשתו את שמצער מי התשובהבסוף
 טה אלא לריין ואין יכופו שם המשולמ כחוט כ' שעה צורך "8 ואםבנכק
 כרי בהם יש יארעו שאם אחרים רברים לכמה ללמור יש ונהה רה*ות.שצעיניו
 הרבר על ויחקור שמים לושם הויין כוונת ערהא ובלבר לכו*ע הכפיהלהתיר
 יפה באר כח ושוב לנרשה מוכרח יהי' רין ע"ס בוראי החקירה ולאחרכראר,

 לנר,צת. העכו*םשיכריחוהו

 שינרשנה לבעלה שטוענת מי הראאש בשם בטור רם"ש מעיר הנניואנב
 לישאר רשאי שאינו כיק מזו נרולה טענה לך אין כו' למלכות שמוכתבמפני
 לנר,צה, אותו וכו0ין אחרת לארץ לילך אחריו *לך חייבת אינה והיאאצלה
 מקומח ירע ולא מקומה רשם לא יומף רהבית קעאו סי' ח"א שום"ק בת'וכ'
 והי' א' אות מאג כלל הרא"ש בת' באמת היא 11 ותשובה ע*ש. טעמולעין

 שו"ם. מהנאון עץבהעלם

 הקשר הותר בטרם נט נתינת מועיל אם ל"ב סי' פינחס נכעת בה'וע'
 חשאע אין ארם לכל מותרת ומצרו הבעל מן העיכוב שאק כיק וכ'בנימוכוהם

 במקום כאא להקל אין בו יחוור שלא בטחון שיעשו אופן בשום אפשר אםוע*כ
 להווג לומר מחרבים ההבאר כ' פ"נ סו' תנינא רעקאא ובת' עינק.חשש
 חוק מצר רק רבר בשום ואשתו בעל רין עור להם אק ממון בעסקישנם
 כאומר חשש יש ראל"כ בנימוסיהם שיתנרשו ער בזה וכות עור שנוהןהמלך
 ובנר"ר ר"ג סי' לחו"מ במפתחות חאב מהרשאם בת' וע' טירושתך,חוץ

 לתכעו תוכל רתוהאק וע"5 כרומא, נט לה לתת כערכאות אאעששקתחיב
 כופין לה *תן יכול אינו ראם נ' סעי' ע' סי' באהעאו ע' וכסות,במוונות
 בפתחי וע"ש לו שאין מאחר להוציא אותו כופין שאין וי"א להוציא,אותו

 ובנר"ר סקאנ, ובב"ש סק"ר בחאם ע"נ בסי' וע' כהטור, לחכריע סק*נתשובה
 יומינהו והב"ר להוציא, אותו רכושן יורה חרם"א נם רוצה ואינו לו המשהרי
 רשות הב"ר לה יתנו %41 כלל יבא שלא או יקים לא ובוראי וה לוויאמרו
 ישראל. על ישלום וכמש*ג ב"ר בר,צות בערכאות,לכופו

 הרובשה*ט. ירירו הנניובוה

 קירשברים מענדילמנמם
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סו*
 תע*א. פפא*ם תרצ"ב שני ארר ו' ויקרא נ' יוםב"ה

 ויראה בתורה מופלנ החכם הרב כבוד אל אשדר שלמא אדרבחודש
 האנוי. אבדק*ק נ"י נראדעוויץ הירש צביסוהר"ר

 שת אופח הוא שבלילח מלאננענועלבאלד האופה אודות שאלתוע"ד
 יותר טעלות מאות נ' 600042 חום על התנור מעמירין בבוקר ולמחרתוחמץ

 ושומר ביומו, יום מרי נעשה וכן הפסח, לחנ פצות ואופין הפת, לאפותמהצורך
 עכתו*אנ הכי למעבד אריך אי המשמר על עומד תורהק

 מבפנים הסיקו וח חרס, בשל והא הא *:( )פסחים אמרי' הנהתשונה*
 מ*א ואי ואסור, מבחוץ היסקו ובוכיא מבחוץ, היסקוווה

 אא*כ אסור מבחוץ ענהסיקוה דבוכיא צ*ו סי' יור"ד טור וע' דמי, שפירנומרי
 חלולים חרעפים דר*ל כ' סק*ו שם ובפרישה שיתלבן, עד מבפנים נחליםמלא
 מצאתי טחין הקרוי לחם בהם ואופין בשמן אותו טחין ופעמים קדירה שפיתתכמין
 מצאתי וכעת צ*ה:ג )ובחים ברש"י להדיא הוא דכן הביא שלא ופלאע*ש,
 שטחו דתנור הך המחבר הביא שם בשו*ע והנה הנרי*פ. *כ נ מוהדהעיר

 של הוא אם ואפי' שיתלבן ער מבפנים שיסיקנו עד פת בו אופין איןבאל"
 ע"י היתירא לו אין עונות( ע*ו ואופין תחתיו שמסיקין חרס כלי )פי'בוכיא
 דהסיקו כיון בוכיא אררבא ואפילו, הלשת הבנתי לא ובעניי מבחוץ,היסק
 אפילו רבבוכיא דקאמר לפרש דכ' ה' ס*ק בסו*ו וע*ש היתרא, לו איןמבחוץ
 בבוכיא מהני דל*ח ואם בוה, התקון ירעתי ולא טבחוץ, הסיקו אם ל"םהיסק
 היסק אפ" ל"ם דבבוכיא הכוונה ברוחק לפרש יכולים היינו מבפנים, ההיסקאפי'
 מהני דמבפנים כ' שם בפרס"נ ע' אבל מבחוץ, נ"כ הוסק אפ" היתרא לוואין
 שעושין דכוביא אהך הביא תנ"א סי' באואח הב*י והנה אפ", לשון מהו וא*כהיסק,
 ועפר, מלבנים דוקא דמי, שפיר נחלים מלא ואם מבחוץ היסקו ועפרמלבנים
 כלי הבוכיא פי' וכאן שם, בב"ח וע' אסור, נומרי מלא אפי' חרס שלמשא*כ
 בכלי הא בוכיאע של הוא ואפי' כ' והאיך ל"כע מבפנים הוסק אפי' א*כחרס,
 בשרע וראיתי הב*י, שם שהביא הרשב"א לש" טבפנים היסק אפי' ל"םחרס

 עונות( ע*ו ואופין תחתיו שמסיקין חרס כלי )פי' אבוכיא וצם כ' הפלתי עםשנדפס
 לא יחודא לחם בית חפי' עם ובשו*ע ועפר, מלבנים אבוכיא הכוונה י"לועפ*ד
 מהני מבפנים והיסק הסו*ו, כם*ש בסק"ו שם פי' והוא אבוכיא, הפי' כללנדפס
 קשח עדיק ועפר, סלבנים אבוכיא דהכוונה נפרש אם ואפי' הפרמ*נ,כם"ש
 של חוא אם ואפי' חל*ל סבסנים, היסק רמחמ לחשמיענו רצה ואם ואפי',סחו



משיבשו*תמנחם%
 וראיתי מבפנים. כשיסיקנו מהני מבחוץ היסק ע"י היתרא לו ראיןבוכיא
 להסיקו דדרך תנור מיבעי לא אפי', הלשון לפרש כ' קנ"ה סי' יו"ד תשובהבדרכי
 קדירה שפיתות כעין חלול שהוא בוכיא אפי' אלא מבחוץ, היסק רל"ממבפנים
 וע' סק"ה, ומ"1 ט"1 מבפנים הסיקו אם ל"ט ואפ"ה מבחוץ, להסיקודדרך
 תח"י אינו נבוה השלחן והנה המחבר, רברי בביאור מ"ש י"א ס"ק נבוהבשלחן
 דבריו הרמה במח"כ המחבר, דברי לפרש וטש"1 הטו"1 בשם מ"ש אך בו,לעיין
 בוכיא, של הוא אם ואפי' הלשון הביא סק"ה שם בטו"1 הרי אצליצעאנ
 היסק אסי' דב1ה וקאמר בפנים, בו ואופין קרירה שפיתות כמין חלל הואפי'
 אם ל"מ היסק ואפי' אבוכיא דקאי להדיא הרי מבחוץ, מסיקו אם מהנילא

 ובפנים מבחוץ היסק ל"מ דבבוכיא להדיא שם הפרמ"נ וכמ"ש מבחוץ,מסיקו
 ע"כ וצ"ע. לעיל שהבאתי סק"ו שם יהודה לחם בבית להריא וכ"כ היסק,מהני
 אופין אין באלי' שטחו תנור וכצ"ל הדפום השסטת הוא כאן רבשו"ענלע"ר
 בוריא אבל" חרם, של הוא "אם ואפילו שיתלבן עד טבפנים שיסיקנו ער פתבו
 טחין אין רכ' שם מהטור לקוח ה1ה והלשט מבחוץ, היסק ע"י היתרא לואין

 יפלט שא1 יפה תחלה התנור הוסק אא"כ אסורה הפת כל טח ואם בא*'התנור
 בדוץ שהם.קוה בוכיא אבל בפנים שהסיקוהו בד"א חרם, של הוא אפי'הכל

 דהמדפים אצלי הוא וברור ע"ש, שיתלבן עד מבפנים נחלים מלאו אא"כאסור,
 אבל". חרס של הוא .אם התבות בשננההשטיט

 לאפות לו מותר השנה כל כשאופין אפי' נטראי ר' כ' התנור בהיסקוהנה
 אסור שלהבת ואין נחלים אין וע"נ מלמטה שהסיקוה חרם של וטפקאבפסח
 הכשר בלא ודוקא בוכיא היינו רטפקא כ' תם"א סי' ובב"י בפסח, בהלאפות
 דוקא רהתם לומר ואין מותר, מבפנים נחלים מלאוה אם כהכשר אבלאסור,
 של רבקררות כיון לא, חרם של טפקא אבל נחלים, מלוי מהני ועפרמלבנים
 רלא, במקום דלמא וצ"ל הוא הדפום טעות ובודאי עלי' חיים רלא אמרינןחרם
 ל"ח בוכיא וגבי תנ"א[ סי' לעיל עי' ע*ה חיים רלמא חיהטינן רבקררותכיק

 הוא, דסברא ועוד בי', ל"ח חרם של שהיא אעפ"י משמע עלי', חייםדלמא
 ודעת חרם, של שהוא אעפ"י חיים רלמא למיחש ליכא נומרי, רמלויכיון
 בב"ח וע' היסק ול"מ כקדירות דינו חרם של הוא ראם משמע ירוחםרבינו
 חייס, דלמא פניטי, היסק בח ל"מ מבחוץ הסיקו שלעולם חרם של רטפקאשם
 ע"נ ראק היכא 1ה ולפי נטראי, ר' דעת היא ו1ו ורבינו הרשב"א רעתו1את
 מילוי רמהני הב"י דדעת חרם של כטפקא הוי מלמטה ומסיקין חשלהבתנח*ם
 עכ"פ צריך מלמטה ומסיקין מלבנים הוא כבודו * שצ~ר ובתנורנח*ם,
 מפליט אינו מבפנים האש נותנין שאין כיק תנ"א בסי' ומבואר נחלים,סילוי
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 רססיקין התנור להכשיר אפשר ואי שרי נחלים סילוי עאי ורוקא בו הבלועהחטץ
 בתא"1 ירוחם רבינו רעת וה:ה חרס, של וכטפקא גוסרי מילוי עאי רקסלססה
 בפסח סצה לאפות אסור השנה כל חסץ בו שאופין בוכיא רכ' חאב, ה'נתיב
 כי פי' סותר סבפנים והשיקו נחלים סלאו ואם סבחוץ אותה שססיקקסשום
 רסשסע הביאו והב"י בקרירות, כסו ישבר שסא עליו חס ולא אבן שלהוא
 י"ל ובאסת הנ*ל, ירוחם הרבינו בשם הב"ח וכ"כ אסור חרם של הי'דאם
 לבנים של הוא בוכיא רפי' רק סילוי, סהני חרס של רבטפקא סורה הר"ירנם
 ובחק סק"ר תנאא סי' מנ"א ע' חרס ככלי לרירן באסת ווהו אבן והואועפר
 וכלי נללים רכלי האי, כרב ס"ל ירוחם רהר' או שם, ובפם"ג תס"א סי'יעקב
 לשי' י"ל כהאנ בכלי ובאסת בהנעלה, תקנה להם ואין רמי ככאחאבנים
 רסי. שפיר גוסרי מלינהו אי חרס של בטפקא אבל רסי, רככאח ל"םהראי
 צ"ר, סי' בניסין סשאת ובת' קכ"א סי' ח"א תשבאץ בת' ע' נללים כליובענין
 עשוי רהוא הי"1 כ' 4 שצייר ובתנור ט"ו, אות ל"ב ס" חאא בספריוע'

 גחלים. מילוי צריך עכ"פ חרס כלי רין להם יש בכבשן השרופיםסלבנים

 בלי בפסח לאפות רמותר השנה כל ראופין ופורני רבתנור הטעםוהנה
 שם, בב"ח ע' שקבל, החטץ טעם כל נשרף כבר סבפגים כשיסיקוהו ספקשום

 רעפיכ כסין כלי והוא החמץ ספליט אינו מבפנים האש נותנין שאין כיוןוכיביא
 כן שאין מה בו,, הבלוע החטץ מפ4ט אינו שסא חיישינן ע"כחלולים,
 כ"ט.( )שבת רשאי ע' חלולים, רעפים כסו לקבל עשויים ראין שלנובתנורים

 הוא לפסח חוסו וכשסעסירין ~30004 של חום צריכים רללחם רואיםואנו
 התנור וכל כבר שקיבל החטץ טעם כל פלט ספק בלי שוב יותר, ועור6000
 הנחלים רק בשלהבת רי ראין יונה הרבינו לרעת ואפילו רסי. גוסריכסלוי
 ובתנורים נחלים, ע"י פולט כך נחלים עאי שבולע רכסו הייאט כולי, עאפילכו
 נשרף בוראי כללחם כפל יש ופנה עבר בכל התנור שבכל החסיסות עאישלנו
 צריכין היו נטראי רב בזסן רנם לוסר ואין כ1ה, היסק רסהני יאל שובהכל,
 נחלים סילוי עאי רוקא חרם של בטפקא ואעפאכ מלחם חסיסות יותרלסצות
 סצות עושין רהיו אפשר שם כולו, ע"פ הבחלים שילכו בתנור אפי' ולהר*יסותר
 ס"ם ל"1.( )פסחים יוסף ר' לסתקיף ואפי' טפח הפנים בלחם סצינו שכןעבות,
 ולמצה ססנה, נסשכין חוטין ואין שפורסה הינא בסצה יוצאץ שם אמרי'הא
 כ"צ אפויות רקות, מצות ראופין אצלנו סשא"כ כ"כ, חמיטות א*צ בוראיכזו

 פלוג, לא ובוראי לשיעורין רבריך נתת רא"כ 1"א אבל נוסרי, כסילוי רהויאסשר
 השרופין לבנים בוראר ע"כ הינא, אסצה רכוונתם לומר נרול רדוחקובסרט
 או התירא סקרי חסץ אי תליא ו1ה קל, ליבט צריך עכ*פ ככ*ח, ררינןבכבשן
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 בלע איסורא רסקרי כהרשבשא וקיי"ל סקי"א, תנ"א ס" סנ*א ע' בלע,איסור
 בלע התירא סקרי רחמץ י"ל בפרם*נ כ' בהפם"ם ורוקא ע*ו, שסו רחמץכיון
 קל כליבון הוי 6000 ( של חום רעכ"פ בזה %ו ורי קל, ליבון עאי בריעבר ריריהי'
 כשהתנור ררוקא סק"ר צ*ז סי' תשובה בררכי ע' קל ובליבון בלע, התיראוסקרי
 והלאה, טהיום כן לעשות ירונה לא בוראי כבורו וע*כ בריעבר, סתירין ב"יאינו
 הי' אם ואפי' החסץ, מעם נשרף אם יורע רמי ובפרם החסץ, נשרף אםואפי'
 ראסרי' אע"נ ויום יום בכל כן לעשות נכון לא נחלים ובטילוי סתכות שלבתנור
 היתר יום בכל הי' אם תלוי עריין צ"ז.( )זבחים לחברו ניעול נעשה ויום יוםבכל
 סתכות ובכלי קם"ר, סי' ח"ב יושר אסרי בת' וע' שם רש*י ע' נותר, אסי'או

 ע' בבוכיא, כטו אסור בפנים ססנו נראין שניצוצות אף סבחוץ רלבנוהיכא
 פתים בסנחת וע' רכבכ"פ, כ' נ' ס"ק שם אלף ובסנן סק*י תנ"א סי'פרסאנ
 בתנור אבל סתכות בכלי רוקא זה וכל ר"ב, כו' ח"נ קסא שףם בת' וע'שם
 ס"ק שם תשובה ררכי וע' מהני, סבחוץ רהיסק יורה הפרם*ג נם סתכותשל
 רנתלבן ברזל של בקררות סקכ"א פ"ז סי' יור"ר ש*ך וע' יהורה, היר בשםנ*ה

 ואפי' ביוסו יום מרי כן שיעשה לא אבל נ"ר, סי' יור*ר סופר כתב וע'ונשרף
 קרקע להטיל סרקרקין ויש לרבים, רתסי' סילתא והיא וכשוסר, שני היסקעאו
 בחוט  תשב"ץ וע' קט"ז, סי' ח"נ סהר"ש ת' וע' יתירה, יהירות וצריכיןחרש

 שאופין בתנור הגעלה נענין ל"נ סי' טוואה אק טר"א הש*שי בטורהמשולש
 כחוכא הרבר סיחזי כפרים בני באלו אבל להתיר יוצ כי יאם עאשה בחמאחפת

 תום' חסקי וע' בפסח לאסור יש נסי ובתנור )ם"ו.( ע"ז בתום' ]וע'וטלולא,
 וע' ה' אות כ"ז סי' ח"א רבר סשיב בת' וע' פנה"נ בסררכי וע' קל*נכו'

 שאפו בתנור הפסח יסי כל יאפו שלא זאל אשר ה"ר בשם ס*ח סי'בכלבו
 חמץ פירורי ישארו שלפעמים ועור לכתחלה היא סילתא שריחא ספני וזמץבו

 ע' א' בתנור וחסץ סצה אפיית ולענין ע"ש. 1*ל הר"ש דעת וכןבתנור
 סק*ח. תם*א סי'פר-ח

 לחסי ראפי' סוה ולסרו סילתא, ריחא ל"ש רבפת לסר הסררכיוחנח
 לפי הקוצה ר*ר סי' ח"ר ר' שו*ם בת' ההנה אחר. בתנור וסצה חטץתורה
 כמו ופליט וחריף עז הוי זית רוצמן פ"ב סי' ע"י תום' בפסקי רסבוארמה

 לותת רהחלות ססעה*ק הכ"נ פ"ט ברטב"ם הסבואר ולפי צונן וא5י'רותחין
 זית, שסן הי' תורה ולחמי לסנחות רבסקרש יית בשסן הי' המסתסאכשמן
 אוסר, היא סילתא רריחא קיי"ל חריף ברבר הרי וא"כ מזבח, סאיסורי פ*זע'

 לתורח שסן לונ חצי פ"ט.( )סנחות ראסרי' אחרי י"ל ולענ"ר ע"ש,תע"נ
 ח' רסב*ם ע' לרקיקין, ושטינית לחלות הצסינית לרבוכח רבועיתהללם'סן
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 סועט, רבר והו ע"כ חלות, השלשים עושה שסן לוג ובחצי ה'כ, פ"טטעה"ק
 האלפס, על בשסן אותה בולה ואח"כ מעט אותה ואופה ברותחין חולטהוסורבכין
 סועט, דבר והוי אותם ואופה לש ואח"כ שטן של בשסינית הסולת לותתהחלות
 סשחן והרקיקין לחסץ, עשרה עשרון עשרים איפות שתי התורה )ע"ו.( סנחותוע'

 נאפו ורקיקין סרובכת ע"כ וכ"א הי"ט שם רסב"ם ע' אפייתן אחרבשסינית
 בץור"ר וע' סועט, רבר הוא שסן של בשמינית שלותת והחלות שסן,בלא
 רעיסה ל"ה סי' ת"א יחיאל כונחת ובת' לכתחלה, סותר כבצק א' ראם ק"חסי'
 חסאה ותערובות בליעתשיש

 וח~
 שנבלע טרפה שמן בשר שסכסה בצק כמו והוי

 מלתא לאו כוה רריח כשר בשר עם לצלות לכתחלה וסותר טרפה בשר הב*עתבה
 סועט ברבר בנר"ר אבל א', אות שם בשפ"ר כמ"ש כחושים שניהם סקרי רשםאף
 בסנחת וע' הוא, סילתא ריחא רניטא בעין כסו כ"כ חריף ל"ה החלות שלותתכזה
 כחוש רבר סקרי ס"ס בשסן בלול הפת אם ראפי' י"א אות ל"ה-ו' וסי' כלליעקב

 בסשבאז וע' בשסן, בלו*ן שהיו אף תורה מלחמי שהביא ר"ת בר'כסבואר
 שם שו"ס בת' ומ"ש ק"ה. סי' או"ח אברהם סחזה ת' וע' סק"א ק"חסי'

 )ויקרא מהת"י העיר שלא פלא תורה, ולחסי לסנחות זית בשסן הי'רמסתטא
 פתיכא מטננא וקסחא זיתא בסשח פטירין וערוכין זיתא בסשח פתיכן י"בןז'

 רבי. ששנה וו וכעורה וסהרומה, הכיר"ה סן א"ע להרחיק יראה ע"כ זיתא[.בסשח
 בזה ואשאר סאר טרורוהנני

 כשר. ובחנ פורים בשסחת וסברכו הרובשה"טירירו

 קירשבוים מענדילמנחם

טז*

 תע"א. פפא"ס תרפ"ט אלי הצעק סה לס' ח' יוםב*ה

 אחר,לחכם

 על וצועק הנח שבא קורם אבר'ק רב בתור חרבנות בכתר ששיסשע*ר
 ע"פ חוו*ר להוריעהו ססני ורורש סורנו בשם ס"ת לעליית נקרא  עאאינוהעולה
רתוה*ק.
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 ר*נ לני איקלע נתן ררב בר" ר*ח )פ*ו!( פמחים נמם' הנהוצשונה*

 קרית מ*ט ל" אטרו כו' הונא רב להו אמר שמך מה לי'אמרו
 וקראו שממכוהו שם ובמהרש*א ובר*ח אני, השם בעל להו אמר ר*חלך
 נטי ל" קרו בא*י לרבי שקורין כמו נ*ב.( )ב*ב רשב"ם וע' הונא, רבלו

 כי כו' הונא רב כנון רב בשם ומקצתהק אביי ערך בערוך וע' רב,בבבל
 לי' ויהבו רבי לי' וקרו בשמא לי' רסמכין י*נ:( )סנהררין ראמרי' א"י מחכמירבי

 אעו י' ובלא נסמך ביףר ררבי במהרש*א וע*ש קנסות, ריני לרוןרשותא
 רש*י וע' רבי, קורק ס0יכות ריש ובא*י בבבל, אלא רב קורין ראיןנסמך,
 כופתו אני לה עלה האומר כל בתחלה פרחי' בן ר*י אמר )ק*ט:(מנחוה
 של קומקום עליו מטיל אני ממנה לירר לי האומר כל עתה הארי לפניונותנו
 בירושלמי וכ*ה הרבנות את שונא הייחי בתחלה ותום' ברשש וע*שחמין,

 השררה מן בורח הייתי ימי כל קבסיו בן יושיע רבי אמר ה*א( פ*ו)פמחים
 הקומקום מה לו יורר אני הזה בקומקום ומוציאני שבא מי כל שנכנסתיעכשיו
 ירחטלים, בציון וע*ש לו, יורר אני כך בו מפחם ומפציעו כווההזה
 כשיקח מצטערים השררה 0ן הבורחים חכמים ראפי' צ*ז סי' אהרן זקן בת'וע'
 להנ*מ אמת ברברי וש מרא, ילבש טרא רלביש ומאן להם ניתן שכבר מהמהן
 בקורש רמעלין נמירי נעברי' כ*ח( )ברכות ואמרי' נ' ררוש רור בכרר*י
 נאמר לא שם( )מנחות רהך א' סי' ח*א חיות טהר"ץ בת' וע' מורירין,ואין
 )וטם( רברכות חך משא*כ אדם בני מתהלוכות בנמען שהכירו מה רקלרינא
 רכאן נ*נ סי' במו*ק כמ*ש ומוכח סורירין, ולא כקורש מעלין משוםהוא
 דבבבלי והשינוי ממעלתו, הוררה הף רמ*מ שנים ג' וא*צ בפ*א חזקההוי

 אמרי במאמר חיות מהר"ץ בת' ע' קבוסיי ר*י ובירושלמי פרחי' בן ר"יאיתא
 התננר הנשר שהרב נ*ה סי' ח*ב מהרש'ם בת' וע' ע*נ, ר"ר א' סי'בינה

 מורה בשם לקרותו מאנשעסטער אבר"ק מקורם שהי' בקהלתולהמו"ץ
 מוחזק המףץ הרב כי אחרי מנרולתי אותו מורירין ראין והשיבמורנו

 בעיר רב בהיותו מורנו מורה בשם הכבור בחלוקת והוחזק ויר*שבכשרות
 חור להוסיף בקורש ומעלין כבורו להוריר ארם לשום חלילהמאנשעסטער

 הם קצחו באפם נם לננוע ואק והיראה התורה במעיל יעטה אשר לאישוחרר
 חלקו. ינרע לא לכבורו נם לפ"ו להזכיר, לאכי

 לרר. מורנו תואר בענין ס*ט סי' יור*ר לעוו אלעור פקורת בת'וראיתי
 לבעלי רק התואר בא רלא שטות והוא נחשבו וכלא סעמינאר, לרבניונם

 הוח ררבי אסייח ירחינאי שסואל )פ*ה:( ב*מ ממם' להעיר ויש ע*ש,היראה
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 סר לצטער לא א*ל סילתא, טסתייעא ול"ה לססמכי' רבי מצטער קא הוהכו'

 לא ורבי יתקרי חכם ירחינאה שמואל בי' וכתוב רארה"ר פפרא לי חוילרירי
 כי מכאן הוכיח ט"ו סי' התלסור סגן ובס' תהא. ירו על ררבי ואסויתקרי
 כ"א והרת התור' בריני ולהורות לרון רק לא נהוגה הית' בימיהםהססיכ'

 אסיא רק שסואל האם אינם, רבריו אבל חכמה, באיוה שהצטיין לסי לססוךנם
 הי' ררב ט'.( )ביצה רש"י וע' לשסואל, אליל רופאי לרסות יכול ואיךהוה,
 חנילאי א"ר הכי )ע"ט.( כתובות וע' משמואל, חוץ הנולה בני כל שלרבן
 נלותא, מריש שם רש"י שפי' וכמו א:י, הוראה מורה שסואל אסר איריבר
 משום ואולי ירין, ירין יורה יורה סמיכה שקבל ה'.( )שנהררין כרב רשותאולא
 שבת בתום' וע' ס"ט:(, )בכורות בריני וכשסואל באימורא כרב הלכתאוה

 אחר טעם רם"כ בגליון וע"ום אלסר, טלך אריוך כרכ' מלך שם אריוך)נ"נ.(

 נוטריקון אלמר רסלכוחא, רינא כמו בריני כוותי' רהלכה היינו אלשר סלךראריוך
 בהפלאה וכ"ה כרב, אלא כוותי' הלכה ראין איסורא מלענין חוץ כלומר אסר,אל

 ערך וביוחשין ורעים סשרר הרמב"ם להקדמח בהג"ה וכ"ה אריוך, ערךשבערכין
 רק שם מצאתי לא ובעניי ע"ו.( )חולין ורש"י שם תום' בשם וה כ'שסואל
 נח כי שבבבל רבינו לקרם ר*י לי' כתב הוה ררב שני כולהו והנהסם"ש,
 ררביה סידי לי ירע לא אמר שבבבל, חברינו לקרם לשמואל כ' הוהנפשי'
 ירע, בעלסא חושבנא השתא אמר שנין רשתין עיבורא לי' שרר כתבאנא,
 איחוייה איזיל בבבל רב לי אית אסר טריפתא מפקי נמלי תליסר לי' שררכתב
 תומפתא וע' תלמירים. עם רב כסו רבו שהי' הכוונה שם צ"ה:(, )חוליןכו'

 סי' הרשב"א כסאש או כו', רבי אותו קורין תלסירים לו שיש סי ר'( ס"נ)עדיות
 בס' עפם"ש או הישר, באור וע"ש ס0נו, גרול אלא רוקא לאו רבו רלשוןתר"ם
 לו לקרוא הוא שראוי שיבין כרי סעבור שנין שתין לי' דשלח שמואל ערךיוחסין
 נממכין ראין י"ר.( )סנהררין דאמרי' עלי מורע בא ראולי נממך, לא ושסואלרבי,
 ע"ה.( )שבת ראהו"ל ע"פ יתקרי רחכם הטעם כתבתי ]ובסק"א עלי,לבית
 העטים לעיני שהיא ובינה חכסה איוה העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היאכי
 השבע ש:ות שחשב יוסף וכן וסולות, תקופות חישוב וה אוסרהוי

 וסופר חכם ר*ם וכן ל"נ-ט'(, מ"ג )בראשית וחכם נבון קראוהו ע*כוהרעות
 וכתבה סנילה שם ול"ה בעסיא שנה לעבר הלך ור"ם ברש"י, וע' ס*ו.(,)ניטין
 שבת ווך בארץ, כטותו הניח לא רר"מ )קט"ו.( יבסות ובתוס' וקראה,סלבו
 הוא, רחסה רספרא משום וחכים נהיר נבר יהא רבכוכב סאן האי)קנ"ה(
 אצלו ומצוי ותקופותיו הילוכו ררך לכתוב חסה סול של מופר רהוא שםוברש"י
 נ"ח!(, )ברכות רנהררעא כשבילי ררקיעי שבילין לי' רנהירין שסואל וכןתסיר,
 ח3' ויג פ*ח )נצבים טר"ר ע' למים, רנפקא בעיק אלא בהו סעייןולא
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 בספרא ברק ע"כ רארה"ר, בספרא רחזי שמאל וכן )ז'.(, תענית בתום'סזה
 בנובתא לי' מותיב ושמואל בעיני' רחש ררבי מוטחה רופא והי' שם()חולין
 עין סמך נון שמואל ראמר )נ"ר:( נררים וע' ואיתסי, סריא בי תותירסמנא
 לכוחלא מותר שמררה עין שמואל מר ררש כ"ח:( )ע"ז וכן לעינים, סמינונא
 שמואל הוא שמואל ומר תלי', רלבא באובניא רעינא רשירייני מ"טבשבת
 רעת הביא 220 צר רפואה ערך השמות באוצר וע' שמואל, ערך סהר"רע'

 רבספרי אייראפא, פאן ענטוויקלונג רער נעשיכטע בספרו ררעפערהפרופ.
 שמואל שם על סאמועל בוסם אחר )נערוו( עצב היום ער נורע הרפואהחכמת
 העין,[ של בפיזיאלאניע ופעולתו טבעו והוריע הזה העצב את גלה הואכי

 לו אין אבל של"ו, סי' יור"ר ע' לרפאות, ב"ר רשות שי'ל רק סצינווברופא
 מורנו. בשם לקרותו ממיכה עםענין

 ואית הוא נמירי אינש רהאי יורע ובמח י"א חרר י"ח בית רר"ך בת'וע'
 וכן ער"ב סי' הריב"ש ובת' לם"ת, בעלותו מהור"ר לו בקראם הלא רשותלי'
 חשש יש במורנו נסטך אינו ראם ניטין שמסרר ררב בשו"ע הלכה לפסקהוא
 סוססך בלתי שמסרר מי רוראי ע"ב סי' יח1קאל כנסת ובת' וחליצות,לניטין
 למורנו רמוסמך אף בישראל ממ1רים מרבה וראי רשות לו שנתנו גאוניםמן
 אבל מוסמך, להיות צריך שססרר רסי והיינו חינא, משום רק ססיכה וומה
 מ"ו סי' ח"ג ר' שו"מ בת' מ"ש וצ"ע גיטין, סשרר להיות יכול סוססך כללא
 רבנים מכם בושני בטלים, שסירר ניטין הורמנא לו אין שכבורו ואחריכ'

 שלכם להורטנא יצטרך מחוכמים חבורים חובר גרול ת"ח וכיהמערערים,
 גרול בה"ח הקיל ע'כ בזה"ז סמיכה ראין כיט ואולי ממתניכם, עבהוקטנו
 סיררא לי' סבעי' רבה גברא וכן בתורה, סנרולתו ויורעים ררואיםכזה,

 לא אז נסיב רלא משום הי' גרול ארם המנונא ורב ח'.( )קירושיןארישא
 ראשו סכסה ל"ה רבחור הוכיח סק"נ ח' סי' ובמג"א כ"ט:(, )שם סורראפרים
 הראש על הטלית שיהי' רמצוה קכ"ג סי' שמואל רבר בת' וע' ת"ח, הואאפי'
 מגרטיזא להר"א רזיא סורי בם' ועי תשובה, בשערי שם והובא כתפיו עלולא

 ר"ה יע' הראעה רק בט*תו סעוטף כי נראה לא רהזקן נ"1 צר האסנהבהלכות
 וה כל א' סי' ח"א שאל חיים בת' וע' כש"ץ. הקהל שנתעטף סלמר)חן:(
 הנקרא אם כי סעכ"ת במקום הראש על הט*ת סניחין שאין לפי להםבא
 הרורות לסרר בהקרמה ס'ש נכון בזה"ז והנה מכאוביו, את ירעתי כי סורנובשם
 בחכר, לססכו הראוי הוא לחבר אותיות יורע אם ברעת בעו"ה העניברור

 חרשים ולחכם בישישים לחכם נחשב בששים בטל שהאיסורוהמורה
 כל אוטרים כפו*ן כ' נוטריקון לספרו בהקרטתו בפרם'נ וע' לחשים,ומנבוני
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 טוב שם לו ליתן ראוי פולין במרינת רב סך זהובים אלף עשר לושיש
 זהובים אלף עשר הן כי הוא, ריק רבר לא לרעתי הרב, מורנובשם
 נמצא וספרים, חמררש בית להחזיק יוכל פו~ן במרינת רבסך

 מנרים הפרי בת' טזה וע' כו', בישראל אלופים יש אלוף נעשהמאלף
 קאם כלל ח' מע' בשד"ח וע' 9ון, צר גש"ט אמרים בלקט וע' חייובקורות

 להגאמ אגרת ברברי וע' בזה"ז, שכותבים מהתוארים מ"ז, כלל כ'ובמע'
 מורנו, החבר, בשם עשרו רוב בעבור יקרא שלזה ג' סי' שטיינהארטמענריל

 נתהווה אביו ובשם בשמו לקרוא דהמנהג ]ירעתי מורינו מורי או מורנו,בן

 או"ח מראמ והביא סורנו או חבר שם שנתחרש אחר לב זחוחימאנשי
 קנ"א במנחת וע' ברמיזה, רק לתורה לקרוא שלא מתיר ע"כ א', אות קלאטסי'

 בוסם, לס*ת העולם קריאת כנסיות בבתי שבסלו מה על צווח ראולרצה"ח
 ולא קע"א מאטר ח"א והעית ובהדרש ב' אות רלאה סי' אואח רשב*ן בת'וע'

 כן שהמנהנ כעת ובוראי האגרת, ורברי ח' אות קל"ה וסי' שם מהר"םהביא
 משמע שם א' ובסי' ח', סי' המחנים מחולת וע' ארם, ישנה לא הרם*אעפאר

 עאש[. הברכות לברך לחופה פלוני בן פלוני יעמוד בשם לקרותרמרקרק

 לכל שירוע או רב שהוא מי כ' ו' אות 15י* צר קהלות ברבריוראיתי
 נקרשו בקהלתנו הרב אבל ר' הרב מורנו בשם נקרא אחרת בקהלה רבשהי'

 יצחק מה"ו רפ"ק המנהג עמור הישיש עם מזה וכשרברתי רבי, הרב מורינומורי
 קהלתנו פה נקרא אינו רב שהי' אףמי רבאמת טעה, שנייגר לי הניר נאימיינץ
 והי"ל טורנו ב,2ם פה נקרא לא הי' רב כי אף אשכול הנחל גם מורנו,בהטם
 רפ*ק הריינים הנראה וכפי מורנו, בשם נקראו רפ"ק הריינים רק מזה,ענם*נ

 ליב כ' הנעלה 1126 נו' 114 צר זכרון אבני עיין מורנו, בשם נקראולא
 יעקב ובת ריין כהן זלמן אאר אסתר 1290 נו' 130 ובצר חסאנ, חשון י*זריין

 הריין בן חשראל וינוע 1889 %' ד19 בצר הנ"ב, ניסן ו' ז"ל רייןקאפיל
 טבה ו' ריין ברוך כ' הנעלה 1934 %202' בצר תפאו, ניסן ר' ביקרטמאיר
 ר' גיינר אברהם כמר מצויין ריין הכולל החכם 2048 נו' 215 בצרתפאח,

 תק*ג, חשק כאה מורנו ובסמיכת גרול בהספר  2439  ד25נוי ובצד תצ*בתשרי

 רגם הרי לאמתו, אמת רין ורן שנה מל' יותר באר אצל שיושב הרייןלראש
 )*:( בכורוה וע' בקבורתו, אחאכ מרנממך מורנו, בשם נקראו לאהריינים

 בשעה עליו קיבל שכבר חברים נ' בפני לקבל צריך אינו בישיבה ויווצבוקן
 הריב*ש בשם לעיל ולפמא,ש הפעם, עור נממך ולמה נממך שכבר הכא וכאששישב
 שלא ואלו מורנה בשם נקראו בוראי הניטין שסררו הריינים ראותםעכצ*ל
 נתן ר' הגהאק והנה ולחלוצות לניטין רייני' ל"ה בקבורחם נממכו אונממכו
 למורנו שנממך רקהלתנו בפנקם כ' בשוסקאויץ אבראק עאןי' אף וצ*לארלער
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 אברפאק האוו הלוי סררכי סהגאס פולר אהרן בית לם' בהקרמה וע'בקבורתו,

 משם אסנם סורנו. בשם נקרא לא ברבנות טקורם ששיסש רב ראף הריוצאל,
 )פשחים ר"טאי וע' של"ר, מי' סיוראר הרינים בו לנהנ הי' רעתם אולי ראי'אין
 ראה )לאא.( בכורות וע' בתחלה, יפה ברקוהו שלא ונלה אנפשי' רארענ':(

 ויל לי' שלחו גבאי רנעשה שסעו לבשוף כו' שעתא *' איצטריכא חייאבר
 לקבל רצריך האח פ"י וסושב סשכב ח' ברסב"ם וע' לקרסותי', ויללחשיבותי'

 שחיטה ה' פענח בצפנת וע' הראשונה, קבלה ול"ם כבתחלה חברות רבריעליו
 בת' וע' חרשה, קבלה צריך סתחאי טריפה יצא אם טבח נבי רהאנ היאר,פאי

 סלהשיג השגתינו קוצר כי אם כאה, מי' צוריעקב בת' וע' ח', מי' חאבאמרייושר
 או הי' הפלאה בעל שהגהאק ובפרט כאלה, רברים וצאל הגה"ק עם לנהוג יוכלואיך

 לחשות. ועת סוה לרבר ואכ"ס הפעם, עור ססכוהו רסשואה ואפשר רפאק,האבאר
 שורש לו שא.ן רבר הוא וחבר סורנו רססיכת קם"נ מי' חו"ס ח"ם בת'וראיתי
 כמף באנורת החבר קונה ארם הרורות ונתקלקלו אשכנו בני סנהג רקבש"ס
 סהגאבראק קצאב אות אחרים רברים ובם' א' מי' בשו"ת יעקב בסנחת וע'אחת,

 בתורה יריעה לו שאין למי הרב כשם לתורה לקרות סותר אם ע*רלובלין
 לא טובי' לרב אסר לטובי' )פאה.( כתובות מסט' והעיר סכשול קצת יששעי"ז
 אין תקלה חשש וסצר אנא, השם בעל רשאי בפי' )פ"ו:( פשחים וע'אסר,
 לממוך, בירו שאין יורעין והכל הש"ץ וביר ברצון שתלוי יורעין שהכל לפיחשש
 ובפולניא רסתא, הרב רשות בלא להורות רשות לו אין בהוראה הסוססךוגם
 וסי התרה לו שיש ולמי סורנו, סורה בשם בקהלה אבאר שהי' או שהוא לסיקורין
 סהרשאם ת' בשם לעיל לפסאש ועכ"פ ארם, בני כשאר נקרא רייןשהוא
 שרברנו כסו וכהלכה כרת שיתנהג ובתנאי סורנו, בשם ש.קראוהואראה
 לשתות עצסו יקבע לא ארם ישום המאכלות בענין סהסס"ע בקונטרם וע'פאאפ,

 ולא והפוחזים הריק.ם בכלל הוא שם לשתות עצסו והקובע סשתאותי'בבתי
 כצאן בנוהנ נאכ והביאו בקהלה, מינוי שום לו יהי' ולא וחבר רב בשםיקרא
 לך. בסותר עצסך קרש סאס סותר רסרינא ראף וכ' א' אות ארץ ררך ה'יומף
 ישראל. על שלוםויהי'

 הרושהאט ירירו בוהוהנני

 קירשברים מענדילנ~נמם
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יז*
 תע"א. פפא"ם תרצ"ה תולרות ד' יוםב"ה

 בעסביערנ כעת רפ"ק, שו"ב פרזיכרטר שלמה ר' בתו*י הפופלג ידיריכבוד
)דענעמארק(.

 העגלים אורות שאלתו עאר לתשובה, והנני עתה, זה קבלתינלויתו
 למעך מותר אם חרשים, ה' או ר' כבני בעיניו שנראים)פרעסם-קעלבער(

 הרחק.- בשעחהכרכות

 בגרים למשמש נהגו רלא מ"כ בשם סקאכ ל"ט סי, ביאם הנהתשובה*
 ונמחה רך עריין רהסירכא הטעם עירו מבני ושמעוטלאים,

 שהטריפו מעשה עשו וכן בעגלים, לטשמש שלא נוהגין זה ומטעם משמושע"י
 ומעך בסירכות למשמש רהמתיר משום והטעם למשמש, רצו ולא עגלסירכת
 שאינו אטרינן שיתמעך מקום כל ולכן תנתק לא היום כל ארם ימעך שאםבהם,
 בעגל ע"כ יאג, סעי' לאט סי' יוראר בשואע וכם"ש בעלם4ש ריר אלאסירכא
 בתבואש וכם"ש בלבוש, וע"ש רכות, הסירכות והאה רכים האברים כל רךעםהוא

 י"א סעי' שם שבאי אף ולפיאז חזקה, אינה גמורה הסירכא אפי ילרותןדמתוך
 כל הגבהה מחמת נפסקה אם קצת ומנבי' השירכא תחת אצבעו סכנים דאםהכיא
 טרפה, גאכ זה באופן הרך בענל מ"ם וכו', וכשרה יומא בת סירכאשהוא
 בריר ועכאפ מרבים, ה' וירא כשר בבורק רק זו קולא על מומכין איןובלא"ה
 הש"ך לפמאש ובפרט סירכא, אינו רריר כשר בענלים גם סירכא שאינובעלמא
 טפני רנתקת והאי היא, גמורה סירכא ניסרכה כי ואם בהו ל"ש דהסירכאבסקאט
 במשסוש שנתק אחר כ' ובבאח כלל, סירכא בסוג אינו ריר אבל רכה,שהיא
 עאי ש:תקת ומה סירכא אלא הוא ריר לאו ררלמא בנפיחה לברוק נוהגיןהיד

 או בנפיחה, בורקין עכאז נקב, בלא סירכא ואין בחזקה רנתקת משוםמשטווש
 ע"י רנפסקה כיון רכשרה הב"י רכתב ואף היא, יומא בת סירכא האישמא
 ע"י נפסקה שלא אעאפ נמורה סירכא שהיא מה אבל ריר שהיא ספק איןרגבהה
 וכיון נמורה סירכא רהוי אפשר בעגל ולפי"ז סשמוש, עאי נתמעך מ"םהגבהה
 148. צר יוסף בפנחת עור וע' טרפה, עכ*ז הנבהה ע"י נפסקה הוושדרך

 מתם בתורה עגל שנאמר מקום כל )י.( ראה ע' העגל. נדלות בשיעורוהנה
 עגלת רכ' משום שתים בת ערופה עגלה מ"ג( )פאא )סרה דחכ"א ואף שנה,בן

 וע' אחרונה, ובמשנה ישראל ותפארת ורע"ב בר"ש ע"ש סתם ענלה ולאבקר
 אע"פ מ*נק, פי' אבל שיונק, והוא שנתו בן אמר עולא הרך ענל )קכאב,(חולץ
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 ור' בעינן, רתרתי לא, שיונק אע"פ שנתו עבר או שנתו בתוך הואוטעריין
 הרך, עגל הוי שנתו לאחר ראפי' אעולא להוסיף ובא שיונק, זמן כל אמריוחנן
 רהיינו הרכים בעג*ם ררוקא סקל"ח בש"ך שם והובא ל"ט סי' בב"חוצאע
 שם בפרמ"ג וכן כו' יוחנן וכר' כו' שיונק והוא שנתו בתוךשהוא
 ממעכין, יונק לא הא הרכים, עגלים הוי ויונקים שנתם תוך רענלים מזההוציא
 שיונק זמן כל אוטר יוחנן ר' ת"ש שם ראמרינן הא שם, יהורה בביתוע'

 אע"פ לר"י הא וכר"י, שנתו בן שיהא הב"ח כ' וורך שיונק, והוא ס"לועולא
 ראיתי וכן בעינן, רחרא כשיונק שנה לאחר וה"ה הרך עגל הוי שנתו בתוךרפי'
 כן שהקשה הפר"ח בשם ,שהביאו סקקנ"ר שם ובלבוש סק"ס בתבו"שאח"כ
 הב"ח בן בת' בתראי גאוני ת' רברי הביא סקע"ו תורה בדעת וע' הב"ח,על

 וכצאל בב"ח ט"ם רוראי ולענ"ר הרך, עגל הוי ויונק שנתו בן בתוךררוקא
 וטלאים ובגרים אעולא, רפליג וכר"י שיונק ומן וכל שנתו בן שיהאדהיינו
 קאי ררכים שמואל חגורת בשם בלבו"ש וע"ש ממעכין, אין שנתן לאחראף

 רכן הול"ל ממעכין, אין שנתן לאחר שהם פי על אף וטלאים ובגריםאעגלים,
 והו כי וממעכין עגל נקרא אינו יונק ואינו שנה לאחר ועכ"פ בב"ח, גאכהוא

 סק"ע-א' קרושים ברעת וע' שם, בלבו"ש כמ"ש ולא גרולה, חומראבעצסו
 רוהו לוי, ,שם משום רקיל לומר יש רבפרעסם-קאלב סקל"ו מעטובמקרש
 הרם"א וכמ"ש נפ"ם אין בוראי ברמ"א רהובא עגל משא"כ תורה, בלשוןרוקא
 תורה ברעת עור וע' בעגלים, ולא ממשטשין גרולות בבהמות ררוקאלהריא
 תקניטני אל שם( )חו*ן ראמרינן הכי ס"ל לא ר"י והנה וסקקי"ח. ע'ו-ז'ס"ק
 ואין הוא עור רללקות ה"א( )פי"ר שבת ירושלמי וע' אותם, שונה אני יחירבלשון
 הראיה, בשר שאר כמו הוי וסשמוש מיעוך לענין רה"ה י"ל ולפי"זלוקין,
 יונק כשהוא אף שנה לאחר ע"כ הרך, עגל בכלל ל"ה יונק כשאינוולעולא
 קם"ב מי' ח"ב קמא שו"מ בת' וע' סקע"א, קרושים ברעת וע' להחמיראין

 בסרכוה למעך שנהגו ממה יונק שאינו הרך בענל הסירכא להסירדמוטב
 בווילנא רהמנהג י"ג סעי' ל"ט ס" יור"ר שאול ברברי הביא וכן כוי,בגסות

 בגסות משימעכו הסירכות הזה בעגל להסיר טוב ויותר הכרמל, כהרובבריסק
 רהכא ע':( )זבחים בהום' וע' הוא, גסה רעגל הוא ט"ם בגסה מ"ש ]בוראיכו',
 שואל ובם' ר' סי' ח"ב מהרש"ם בת' וע' רקה, בהמה ועו גסה בהמהעגלה
 איך לסירכא נחשב וה אם עריפא בסה ירעתי ולא כ"ג:([. )כריתותבאמת
 סבגרולות. יותר בעגל להסירהטתיר

 ברבר ובאמת הכרמל, הר לר' רממכים יראה שם שו"מ בת' הטעיץוהנה
 על רק בעא לא רר"ל ומ"ש במרינותנו, שנהגו כמו ינהוג והלאה ומהיום כ'יוסף
 ר"י נחלקו העגל בגוף אבל קשה, רמקרי אמר וע"ו הרך עגל של הראשעור
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 בעגל חוסרא שוב יהא ולמיאז ע"ש. וכרוסה סירכות לענין באסת ונפ"מועולא
 וסנין הביאו, לא ברמב"ם ובאסת הסרכות, לסעך ראסור יונק, אם סשנהיותר
 והבו יונק שהוא אעפ"י שנה סבן יותר להחסיר אין בוראי ע"כ וה, לחדשלנו
 ריותר בעגלים דנבהה להתיר קל"א סי' ציוני יצחק עולת בת' וע' עלה, להוסיףרלא
 יצחק עולת בת' עור וע' ס"א, סי' ח"א סשיב במנחם ט"ש וע' ססיעוך,קיל
 בסנחת שמקיל רסה מקס"1 ל"ט סי' טורעץ סהגאבר"ק חיים במקור וע' קס"ב,סי'

 לחרש אין כאש להגביה או בהן לנגוע מעל"ע שהיית אחר ס"ב ל"ר כללהובח
 רק עמהקיל שאול גבעת בשם שם וס"ש סק"ה אלי' ביד וע"ש בזה,ק~ות
 הוא ט"נן יונק, דאונו אף כלל להקל אין שנתו בן בוראי אבל שנתו בןבפפק
 בוראי אבל שנתו תוך בספק רוקא וצ"ל שם חיים ובמקור אלי' בירבשנים
 יור"ר יצחק בית בה' וע' סקי"ב, שם בפ"ת וכס"ש להתיר אין שנתיתוך

 להקל ואין גרול בעגל סרכות למעך שנוהגין בסה עושין טוב שלא מ"1ס"
 יאלופקע ארם בני בלשון נקרא אם קורם קצת לפעמים רק שנה סבןבסחות
 בסטניסלוי נקרא דוה י' אות פאב סי' חאא יחיאל סנחת בת' וע'ססעכין,
 בעג*ם אחורים לנקר שאץ סק"ב ס"ר סי' יור"ר יעקב בישועות וע'בורטניק,
 מנחה בשירי וע' הוא, נקור בר ריאלופקע מקס"ה שם תשובה בררכי והביאורכים
 במנחת וראיתי ,טם, הרע"ת בשם ר' אות י"ג לענף ל"ט סי' יוסףלמנחת
 עכביש כקורי רקה הסירכא האם ר"י בשם ג' לסעיף י' ס"ק ל"ט מיסןיוסף
 זה, לו רסניין וצ"ע מנחה. בשירי ע"ש יונק, שאינו כל שנתו בתוך אף להקליש

 בררכי שגם * והגיר עבה או השערה כחוט היא אם בין הפרש איןרסירכא
 לובלין להגאבר"ק שפר אסרי בח' וראיתי וצ"ע. כעת, תח"י ואינו הביאותשובה
 רלא סשה בררכי כן להעסים ורוצה ססעכין, בהפם"ס רבעגלים כ' ל"רסי'
 טעות ובסח"כ טותר, למו~ך א"ע להטריח רוצים היו אם אבל לסשמשרצו
 שהטריפו רב טעעאה הביא סק"כ לאט בסי' הר"מ רהרי כן, לוסר וח"ו בירוהוא

 ועגלים וטלאים בנריים הסירכות כל להטריף י"נ סעי' שם ביס"א ע"1 וכ'בפניו,
 להקל שלא פה ע*ע קב~ו וכן וסנהננו להטריף בוה קבלה יש כיהרבים
 להקל. אין ע"כ שנתובתוך

 הרובשה"ט. ירירו בוהוהנני

 קירשבוים פונדילפנחם

4 4
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 תע"א. פפא"מ תרצ"ה שני ארר ב' יוםב"ה

 אחר.לחכם

 לביתה לקחתה וא"א החולים בבית שהיא אחת אשה אודות שאלתוע"ד
 אם לעשות מה ירע לא שלה והאפוטר:פום הטמשלה חוק כפי תסרס אםרק

 לביתה. שתבוא לסיסה או בביה"חתשאר

 שרי ומי ומיעקר, בשיכרא תרין לירוקנא )ק"י:( שבת במם,תשובה*
 תעשו לא ובארצכם ת*ל אמור שהוא באדם לסירום מנייןוהתניא

 ויאמר ונו' ויברך אומר הוא שניהם על ראמ' ברוקה בן ולר"י באשה, אלאכו'
 סצווה אינה דאשה להלכה פסקינן אנן כו'. למימר איכא מאי ורבו פרולהם
 באהע*ז הוא וכן ה*ב פט*ו אישות ה' רמב"ם ע' כריב"ב, דלא פ"ועל
 רסירום, איסור עליה אין שוב פ"ו על מצווה דא'נה וכיון י"נ, מעי' א'מי'
 ובאהע*ז הי"ב פט"ז ביאה אימורי ה' ברמב"ם הלכה לפסק נ"כ הואוע"כ
 שלא עד לסרסה כדי עיקרין של כום לשתות מותרת דאשה י"ב מעי' ה'מי'
 שם וכתב פטור. הנקבה את דהמסרם י"א בהלכה פסק הרמב"ם והנהתלד.
 ופי' וכו' בסירום הנקבות אין אומר רר"י כהנים דתורת טשסי' משנהבמניד
 הנקבות, לסרם מותר תני מדלא איכא, אימורא הא דליכא הוא חיובארבינו
 לשתות מותרת האשה שכ' דהא כ' שם באהע"ז ובב"ח פטור, רבינו כ'ולזה
 לרפואה אינו אפי' אלא שרי דלרפואה סיבעיא לא כלומר תלד, שלאכרי
 צער לה בראית תלר שלא להשקותה שרי אחר וה"ה שרי, נמי תלד שלאאלא
 צער דהו"ל משום דעקרתא ממא דאישתיא מ"ה!( )יבמות דר"ח כדביתהולידה
 קיבל אם לי אטרה אאל כו' דר"ח דביתהו יהודית )י"ב:( קידושין ]וע'לידה,
 וע' עילואי, ליך דאסרת ראמך כמינה כל לאו א"ל זוטרת, כי קידושי אביךביך

 מפ*ו נשים התורה שפטרה הטעם דווינסק סהגאבד"ק נח פ' חכמהבמשך
 נזרה לא ע"כ )פ"נ:( כתובות בתוס' כמ"ש ולידה בעיבור מסתכנותרנשים
 ניחא ובוה עיקרין, של כוס לשתות ומותר אשה על ולרבות לפרותהתורה
 אותם שבירך וחוה דבאדם ורבו, פרו ולא ורבה פרה רכ' מ"ה:()יבמות
 לאחר אבל ורבו בפרו שניהם מצות הי' לירה צער לה של"ה החטאקודם
 לא ונשיהם בניו ואת נח את ויברך כתיב בנח ע"כ לידה צער שהו"להחטא
 יוסף ר' דהרי ברבריו עור עיון צריך כי ואף עאש, פ"ו בכלל שאינםהוכיר
 פ*ו, על מצווה אינה רהאשה ורבו פרו קאטר ולא ורבה פרה מדכ'יליף
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 נ"ט:( )סנהררין מהרש*א וע' אתרוייהו, קאי שוב ורבו פרו ואתם רכ'ובנח
 ובשעה"מ י"א, אות ל"ב סי' ח"א בספרי וע' הדרוש. על משיבין איןאבל
 כה"נ רהרי הקשה הלכה חקר בשם ר"נ סי' ח"ב מהרש"ם ובת' פ"ר סוכהה'

 אין א"כ י"נ.( )יומא אמרי' וא.ך בלירה מסתכנת חשש וליכא בתולהנושא
 מתקינין אחרת אשה אף רס"ל ר"י אם הנמ' רכוונת לק"מ אבל ע"ש, סוףלרבר
 ואם סוף[, לרבר אין א"כ תמות, שסא חיישי' מעוברת איננה שאשתו אףלו

 באשה השרי רפואה רלצורך כ"ש לירה, מקושי סכנה הצלת לצורך שלאמותר
 לרפואה המטשלה מחוק רהוא כיון בנר"ר ולפי"ו אחר, ע"י או עצמו ע"יבין

 לוה. להסכים יכול והאפוטרוסוס לנקבה, מותרבוראי

 לשבת בראה לתוהו רלא משום בנקבה לאיסור טעם נתן בררישהוהנה
 הנקבה להשקות מותר אמאי רא"כ זה רחה סק"ו שם באהע"ו הט"ו אבליצרה,
 שייף אין רבנקבה הטעם נראה בנקבה, רפטור והא רש"י, כרפי' אלאעקרין,
 בירים הסירום ל"ה ע"כ בוכר, כמו בחוץ שאינה ממש ורע אברי בהפסרסירוס
 בנקבה. איסור נרנור שום כאן לית ולפי"ו שלו, מעשה ע"י בא אם אפי'ממש
 הוא רארם סירוס שום ליכא רבאשה שם( )שבת הרשב"א בחירושיוע'

 הריטב"א והנה בוכרים. רק הכ' דבר שלא שפ"ח סי' ביראים וע' רחמנא,ראסר
 בנקבה להתיר דש ע"כ לאיש, 4.פי' מותר סכנה רכשיש כ' ס"ה:()יבמות
 בין לחלק במ"ש ק"ח סי' ח"נ ר' שו"מ בת' וע' וכמש"ל. סכנה כשאיןאפי'
 לבהמה. באשהסירוס

 אומרים רבים שמעתי אר-ברואים בנים ילרו שלא לסרס המרינה מחוקוהנה
 יבמתו על הבא פ' ביש"ש מהרשעל רכ' מהא לפקפק ויש רתוה"ק עאפשאינו
 וכ"ש רר"ח רביתחו כעין לירה צער לה כשיש אלא לאשה טותר ראינו מ"רמי'
 שהרשות כאלו, בנירולי' תרבה שלא ומתייראה ישרה בררך הולכין אין בני'אס

 שבניהם חשש יש אם כאלו נקבות לסרס רמותר הרין הוא וה ולפיבירה,
 הסירוס אסור בוכרים אבל לאבותיהם, רוח נחת לא וה רנם מומים, בעל.יהיו
 כירוע. רמים ושפיכת רציחה נורם ולפעטים תאוות בעלי המה כשהוכריםאבל
 מותר. באיש אפילו רבסכנה הרטב"א ממ"ש לרין יששוב

 נוקקו ואלמלי בראם ונקבה וכר לויתן )ע"ר:( ב"ב מטם' להעיר]ויש
 הנקב והרנ הוכר את מ'רס הקב"ה עשה מה כולו העולם כל מחריביןול"1

 הנקבה, וצינן הוכר ס'רס אלף בהררי בהמות ואף לע"ל, לצרקיםומלחה

 הנ"ל הססינה טמ' הביא קי"א, סי' ח"א יעבאץ שו"ת ע' רנים, לסרס ראסוראף
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 הלכה לרון אין אך רנים, לסרס סותר וע"כ התורה מקיים רהקב"הירוע

 ע"ש. מינה למילף רליכא וע"כ אלף בהררי לבהמות נ"כ שסירס ועורמאנרה,
 העולם, מחריבין היו ול"ז :וקקו ראלטלי משום הטעם דשם לק"מועפמאש
 להתיר.[ יש סכנה במקום כאןוה"ה

 כוס מעאעיית טפי חמיר בגופה רנתוח כ' סי' ח"א אהע"ז ח"ם בת'וע'
 הח"ס ע"ר כ' י"1 סי' לובלין מהגאבר"ק אליהו רבר בספר ע' אךעקרין,
 ובפרט עכו"ם רופא כשעגשה ובפרט הנתוח כעצמה עושה אינה רהאשהרו"א
 תעשח ולא כאב תרגיש שלא חררמה הטפיל סם אותה משקין הנתוחשקורם
 כעצמה, ששותת עקרין כוס כהמתיית טפי וקיל מירי, קעברה ולא תנועהשום
 פכ'ח סי' בטו"ו וע' מצרה, מיוע שום אף ואין שעושה הוא הרופאוהכא

 ולא בעלמא הכנה הוי ובנר"ר השן, להוציא הא'י שיוכל כרי פיוכשפותח
 אפי' עכו"ם רופא ע"י וסירוס עקרין, כוס משתיית טפי וקיל מיריקעברה
 והרופא לעכו"ם אמירה סטעם רק ואסור עקרין כוס לשתיית רמי לאבאנשים
 רבריו כי ועם ע"ש, סלאכתו בער שכר שנוטל הגם קעביר רנפשי'ארעתא
 וכמש"ל. להתיר יש בוראי בנקיבה אבל צאע, באנשים סירוסלענין

 שלחה שצ"ב טבת ז' ה' מיום קראקא בק' הקהל בפנקם נכתבוהנה
 שירך צורף ראובן שכמר איך ולמשמרת לאות אמת בכתב לרשוםהקהלה

 לשרכה יצ"ו הקהלה הרעמהו ולא מלאכה בעל לנער נירמת בתולה אחותובת
 הצרקה על תומ"י חלילה סוטל יהא שלא ברבר מראגה יצ"ו, בקהלתנופה
 הווג יהא לא החתונה אחר שנים חמשה שעכ"פ הנ"ל ראובן נשתעברובכן
 חלילה נצרכים יהיו ובוום טשו"פ, פחות אפילו צרקה של מארנק. נהנההנ"ל
 ועל הנ"ל, שנים חמשה משך כל מכיסו אותם ולפרנם לוונם הוא טחיובאוי

 יהור' ור' ציון נחמת ס' המחבר מנחם בהג"מ ולמן שלמה ר' או באוהחתום
 אלי' ור' פאפרש וואלף בנימין רר' ביהכנ"ס שבנה פאפרש, כ"ץ בנימין ר'בן
 מוה וע' בריסק. אבר"ק ולמן שלמה הג"מ של חותנו הוא ליפשיץ,הלוי

 ז"ל פה"ו המנוח ירירי מאת ט' סי' בקראקא הקהל מפנקסי עתיקיםברברים
 וכסה כמה אחת על לרתוה"ק, ח"ו סתננרת קרימה צער לאיוה וה חשבוולא

 בנים יולירו אחריהם שבניהם חשש שיש הללו, מומים בעלי לסנוע שישבנר"ר
 אפי' הריטב"א לפס"ש סכנה שיש במקום ובפרט הצבור, על א"ע ויטילוכאלו
 ראינו הנוול לולב פ' בר"ן וע' כמש"ל, ברור הרבר ובנר"ר להתיר, ישבאיש
 עצמו ויפיל עוני לירי יבוא שלא כרי עוברת, למצוה מהונו שליש לתתסחויב
 ל"ו סי' אליהו ברבר וע' הראב"ר, בשם ע"ש כמיתה, רהעוני הצבור,על

 בפי' עארמא הר'ר ב,שם טאו אות ה' סי' אהע"ו בברכ"י וראיתי לובלין,סהנאבר"ק
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 לנקבה רהססרס אע"נ ברבר חשש שיש במקום ביאה ראיסורי סופי"1 הר"םעל
 לוקה, אישות לשם ע*' והבא שוים רשניהם פשיטא בקהל ביאה איסור אבלפטור
 תקנ"ט, מצוה לטנ'ח מנחה בקוטץ וע' רקס"ח, מ"ה סי' ח"א בתשובותיוע'
 סירירי קנ"1 סי' קמא שלום סשיב ונת' מ"א( פ"ח )יבמות נרול באורוע'

 סי' מנחה מהקוסץ רכ' השואל ע"ר שם ]וס"ש לאקאסש, האבר"קהנאון
 הוא ט"ס רבאמת היטב עיין לא בסח"כ תקס"ט בסי' רק סצא רלאתקנ"ט
 ופלא כסדר[. שלא שם ונרפם השואל עם והצרק תקנ"ט וצ"ל מנחהבקוסץ
 שנסתרסה אשה לישא סותר בוראי ולרינא בזה. עליו כלל העיר לא יוסףשהברכי
 להעיר. רק בוה באתי ולא פ"ו, מכבר שקייפהיכא

 ושמח, כשר בחנ הסברכו ירירו בוהוהנני

 קירשבוים* מענדילמנחם

יט*

 תרצ"ה. פפא"ס סטו"ס א' יוםב"י

 אחר.לחכם

 אחר. ויום שנה י"נ בן הוא סצוה רבר לנו מנין להוריעו שבקשע"ר

 בנו את מריר סתי ער סצי:1 וכן סכ"א(, פ"ה )אבות יסצות י"3 בומשונה*
 ל~מא ד"ה שם ובתוס' כ"ט:(, )נזיר שערות שתי שיביא ערבנויר

 בר"י ור"י ר"ה שם וברש"י ואילך, אחר ויום שנה י"ג מיום רהיינו כו'כתנאי
 קרוי שיהא התורה בכל סצינו שלא בפחות ולא שנה י"נ מבן הוי ראישכו'
 ל"ר )בראשית כרכ' איש הכ' שקראו סצינו י"נ בבן אבל י"נ, מבן בפחותאיש
 ולוי שמעון ונמירי חרבו, איש רינה אחי ולוי שסעון יעקב בני שני ויקחוה'(

 יו"ט בתוס' וע' ויחשוב, יצא לחשוב והרוצה הוו שנה י"ג בני שעתאבההיא
 צר530 שם ויטרי במחוור בזה וקרמם לרשב"ץ, אבות ובמנן שם(,)אבות
 רפחות " מנא ראכתי מלוי, ראי' ראינו ע"ז כ' נ"א סי' מהרי"ל בת']וע'
 בצלאל עביר וכי )ס"ט:( סנהררין ממס' נ"כ העירו שלא ופלא איש[, לאהמי"נ
 הסה אשר מסלאכחו א.ש איש רכחיב קליסר בי הוי, כטה ברכהטכן
 ]ט"ס ואל מרכתיב רהביא כ'( ב' א' הימים )רברי ברש"י וצ"עעושים,
 ]וע' שנה, עשרה משלש פחות איש ואין לב חכם איש כל ואת[שם
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 עם עשה ובצלאל ועשית כ' המשכן מלאכת רבכל י"ח מ" ראש בשמיםח'
 ומבין חריף קטן שאפי' שנראה לפי מיני' שליחות ילפי' ולא לב חכם:ל
 שתעשה הפעולה על אלא התורה צותה שלא מלאכה, באותה לעשות.כול
 אתו נתתי הנה וא:י ו'( ל"א )שטות כ' הרי לעשות, יכול רקטן במ"ש וצ"עעייש,
 כל ועשו חכמה נתתי לב חכם כל ובלב רן למטה אחיסמך בן אהליאבאת
 חכם איש וכל ואהליאב בצלאל ועשה ר'( ב' א' ל"ו )שם וע' צויתיך,אשר
 וגו' לב חכם איש כל ואל אהליאב ואל בצלאל אל מוטה ויקרא ונו'לב

 אשר ממלאכתו איש איש הקרש מלאכת כל את העושים החכמים כלויבאו
 איש ואיש תלימר בר הוי רבצלאל שם( )סנהררין ילפי' ומ1ה עושים,המה
 חכם איש וכל להריא כ' בשמותם נפרטו שלא אחרים ובחכמים אכולהוקאי
 מ"ש נם איש. בכלל א.נו כי לעשות יכול ל"ה חריף קטן בוראי ע"כלב,

 הצווי ואצל ועשית א' פעם אפי' כ' רלא צ"ע ועשית כ' המשכן מלאכתרבכל
 וע' וא:ם"ל[, אהליאב ואתו וגו' עשה כ"כ( ל"ח )שם וע' לרבים, ועשוכ'
 פ"ב.( )יומא ברש"י וכן הוא, מימן ראה א' ויום שנה י"ג בן )מ"ו.(נדה
 שערות שתי להם, תעניות שררך ל1כר עשרה וארבע לנקבה עשרה שלשבן

 ותינוק לעונשין פרקה והיא י"ג שנת בתוך רהיינו אחר ויום עשרהבשתים
 ותינוקת מעל"ע לתענית תליסר בר )נ.( כתובות וע' אחר, ויוםבי"נ
 י"ג רבן רומיא א' ויום עשר רבר בתוס' שם ]וע' ברש"י, ויע"ש תרימרבת

 סקי"נ נ"ג סי' או"ח מנ"א ע' שלם א' ויום י"נ להיות צריכין ואםלמצות.
 ל"ה מי' חו"מ מהש"ך והביא בי', קרי א' יום שנולר היום שמתחילכית
 שנולר רמי האנורה בשם ק0"ה סי' הבאח ת' וע' הכאח, רעת וכ"הסק"א
 וע' שלם, א' יום בעי רלא הרי ארר, בכ"ט מצוה בר נעשה אררכ"ט

 מתוך בשופעות ל"ר.( )יבמות הוא פשוט שרין מאישות הכ"א ס*בבמלמ"ל
 גרול, מקרי בו שנולר יום שמתחיל תיכף אלא מעל"ע, בעי' רלא י"נ לאחרי"ג
 נ"ג, מי' חיי בנפש וע' רל"ה, סי' בתומים וכ"ה ו' סי' או"ח בנובי"תוכ"ה
 מ"ב בסי' שם וכן יחוקאל כנסת בת' וע' ק"ר, סי' שמואל רבר בת'וע'

 רבתום' יוהכ"פ עינוי לענין קע"ב סי' או"ח ח"ס בת' וע' העיבור,מחורש
 לשנה רהמשכיר אף רכ' קי"ב מי' רעק"א בת' עור ועי מה"ת, פטורעינוי
 הרמב"ם ססק וכן לשנה פחבירו המורר וכן י"א:( )ר"ה ליום מיום יב"חמונה
 הרמב"ם לרעת שם בנוב"י ובאמת מעל"ע, בעי' לא בעלמא רפסקי'אף
 בחקותי פ' טהשאילתות רהביא קכ"א סי' ח"ג מהרש"ם ת' וע' ברור, 1האין

 א' ויום שנה עשרה שלש בן תינוק אלא איש מקרי רלא קט"1שאילתא

 אינו א' ויום ש:ה י"ג רבן קצ"1 סי' סברינא מהר"י בת' וכם"שכעל"ע
 לקרותו מתי מצוה בר לענין ובאסת היום. אותו שיעבור ער גרולנקרא



י8משיבשו*תמבחם
 נרול ההיא בשבת נעשה בשבת ינ"ש בן שנעשה דמי 337 צד אומץ יוסףע'

 ששבת שסאחר מטעם א' ויום שנה י"נ בן שיהי' דבעי' אעפ"י בס"ת,לקרות
 ממילא טש:תו האחרון יום שהוא בע"ש הוא שנתו נמר א"כ הלידה יוםההיא
 מפי ההלכה נזרסה ומאז א' ויום י"נ לבן ליחשב ככולו השבת יוםרמקצת
 עירנו חכמי ובוראי ע"ש, פקפוק, בלי פה כן הנהנני הנ"ל קרושהחחבורה
 הי' בוראי טעטם שלאקריו, בשבת אלא לקרותו שלא הורפו בימי שהורורפה
 בשבת לקרותו פה נוהגין כעת כאטת אבל מברינא, ומהר*י השאילתותכמ"ש
 הראשון[. בשבת בתורה לקרות עירנו חכמי אז שחזרו וכמו י*נ בןשנעשה
 דכריו א' ויום שנה י"נ בן קיימין, נרריה א' ויום י"ב בת )מ*ה:( נדהויע'
 יתירה בינה הקב"ה לה שנתן מלמד הצלע את ויבן דכ' דרבי מ"ט כו',קיימין
 בפלך, אלא לאשה חכמה אין )ס"ו:( יוסא ממם' עוד וע' מבאיש,יותר
 ע"ד:( )שבת יתירה חכמה דהיא בהסה ע"נ טווי' אף הפלך דחכמתוע"כ
 וע' משמע, חכמה יתירות לבן נשא צ"ט.( )שם רש"י וע' ביותר, חכמההאשה

 י"ח( כ' )רה"א יוסף רב ובתרנום בת"י וע*ש כ"ו(, ל"ה )שמותרש"י
 גויתהון על מעזי ית בחכסתא עזלא והות בחכמתא ואשקבחרה כו'עזובה
 הת"י על יהונתן אהבת בם' כעת ראיתי ]וכן טשכנא יריעת מטול נזין כדלארעזיא
 מהניון בפ"ז הרמב"ם עפם"ש רהוא בכינה וכן שם[, ר"י מתרנום נ"כ דהעירשם
 חי ארם כל למשל בחושיו, שהשינ הקרמות ב' ע"י שיולר השכל היקשרהיא
 מרגיש. אדם שכל ימציא הוא הבינה וכח רעת, נקרא וזהו מרגיש, חיוכל
 קסת בם' ראיתי וכן קי"ח(, אות טי"ז פ"ג )אבות ישראל בתפארת מזהוע'

 דעתן שנשים אף מבא.ש יתרה בינה באשה שיש דם"ח מרקום לר"אהשופר
 כי וידוע האיש, ממיח נראם מאה בערך קל טשקלו האשה מוח כיקלה
 זה ומפני והמצייר הטרמה כח ועיקרה חכמה לנבי כנוקבא היאהבינה
 בשאר משא"כ ע"ש, בדמיונם ומתפחים בדדמי שאומרים מפני לעדותפסולים
 טאשה. יתרון להאיש ישחכמות

 שנה י"נ דבן לנו מא.ן וששאלת כ' א' אות ט"ז כלל הרא"ש בח'והנה
 הוא, ססיני למשה הלכה כי דע לא, מכן בפחות אבל עונשין בר הוא א'ויום
 לכל וקצבה רשיעור ה':(, )סוכה הללם"ס ומחיצין חציצין שיעורין בכללוהוא
 אבוח לטס' ברש"י ג"כ היא 11 שיטה ובאמת פה. בעל למשה נתןרבר
 שערות שהי שהביא דמי למצות עשרה שלש בן אחרינא בנומחא שם()פ*ה
 שחי הבאת חכמים וש.ערו הוא מסיני למשה רהלכה ראורייתא מצות לכללבא

 זמן ומאותו טצות לק.ים אותו מכניסין לפיכך שנה, עשרה לשלששערות
 מהרי"ל בח' ]וע' תינוקות, רוב כדין שערות בשתי לו טחזיקינן מסתמאואילך
 ובאשה כו' נינהו דהלבתא שיעורי' כל כמו הלכהא סכח רהעיקר נ"אסי'
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 והוא דאורייתא, אצעורין ככל נינהו הלכתא הני כל י"ב ובת וי"א נ'בת

 סימן חיים אורח יוסף בברכי כעת ראיתי וכן הנ"ל, הרא"שכתשובת
 הרא"ש, של רבריו הן דהן לכלם ראשתסיט זה על רהעיר ח' אותנ"ה
 י"ח סי' חיים אורח הגרול ים בספר וע' רי"ב, יוסף כצאן נוהג בספרוע'

 טי*רנו יעקב משה ר' הרה"ג מהמחבר באלכסנרריא במתנהשקבלתי
 סתה ויעיין ר"ם[, מאסר בראשית והעיון הררש בס' עור וע' רשם,סו"ץ
 העיטור ובעל תפילין, לו לקנות חייב אביו תפיליו לוצמור היודע)ם"ב.(

 אחר, ויום שנה י"נ בן רהיינו מצוה בר שיהא ער תפי*ן מניחין שאיןכ'
 נהגו ועכשיו כ' סק"ר שם ובסג"א ל"ז, סוס"י ובאו"ח סשה בררכיויעיין
 בנפש ]וע"ש השקל, במחצית ויעיי"ש הזמן, קורם  חרשים ג' או ב'להניח
 )נ"ב.( ניטין מסס' והביא קורם זמן איזה  שמתחיל רבר עמא רביתוםחי'

 בס' וקרסו לגרלות, עור הניע שלא מפני תפילין לו קונהשהאפטורופוס
 שם חי' ובנפש מאב, ביתום ףהמנהג שם הביא אך פ"ה, סי' הנדתפינות
 רעת ובר מצוה בר קטן ראם י"ר( אות בא )תנחוטא ססררש עורהעיר
 לגבורתו הססוך כן ס"ח:( )סנהררין התוס' עפ"ר ההו הסקור ולענ"רחייב[,
 הבאת רמקורם רהו"א וי"ל סצות לכלל בא שלא טעסא בסתני' לם"לכו'

 חרשים סג' יותר הוי ואפי' איש של לנבורתו רססוך הזסן סתחילשערות
 וכן לגבורתו, רסמוך הזמן מתחיל שערות הבאת קורם חרצדם נ' ועכ"פכר,
 בוראי ע"כ סאט.(, )שם חרשדם ג' אלא אינם ומורה סורר בן של יסיוכל
 מא' ששמע מה אמת האם נשאלתי ]ובסק"א ג"ח, קורם סתחילין שאין הטעםזהו

 תפליו לשטור היורע קטן הלא והשבתיו, תפילק, להניח חייבים אינםרבחורים
 כלבו וע' המהרהרים, כוונתו, ובוראי מ"ב.(, )סוכה תפי*ן לו לקנוה חיבאביו
 המהרהרים הבחורים ועל רע"ג, סי' תשב"ץ בת' וע' יניחה רלא תפילקה'

 נשים, בתאות ראש קלות בהם ינהג שלא כ"ש כו' תפילין יניחו לאבק"ש
 נשואין שאין הבחורים על לו שהקשה אטרריאל כ' ע"א דפ"ב מהרי"לוע'
 ניחא לא בשנים רך ועריין כבר הנשוי וגם תפילין, סניחין שהם  לנשדםעךין

 בעוק להרהר שלא נקי גוף צריכין והתפילין ע*הן תקפם עדצרן ספנישיניחם
 התשב"ץ, לר' ציין והמלקט בינקותן כ"כ שמניחין הרנלים סאין תמיהניע*ו,
 נ' לא ר' סעי'  שם וברם"א ל"ח סעי' או"ח יוסף בבית וע' הנ"ל, הואובוראי

 וקלות שכרות  רשכיחי פטורין החופה בני וכן וא"ח, הכלבו סר' רק סהרי"לסר'
 ראין העטור כבעל והמנהג רי"ט, המחנים ובסחולת ז' סעיף שם עייןראש,
 ואכם"ל[. א' ויום יג"ש בן סצוה, בר שיהא ער תפילין מניחיםקטנים

 הרוב"שה"ט הנניובזה
 קירשבוים מענדילמגחם
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כ*

 תע"א. מפא"ם תרצ"א רעי"ת ו' האוינו א' יוםבאה

 כהנרערים ויש בביהנאם פה החופות שעושין בענין יעתי לחוותנשאלתי
 ביה חשש איזה יש אםעאן

 בעורה אשה וכי וכו. בחלקו המקרש )נ"ב:( קירושין במס' חנההשרבה*
 אשכחן רלא דק דלא כ' שם ובתום' לה נכנסות אין רנשים שם וברשאי0ניין
 לשם שתכנם רגילות דאין אלא לעורה, ליכנם אסורות דנשים רוכתאבשום
 מוה, חנא איירי ולא הוא שכיחא דלא ומילתא הוא בויון שהרי להתקרשכדי

 בעזרה רנכנסות ונוירה מסוטה בתום' שהקשו רמה כ' שם מהרש"ש]ובחי'
 חפץ אבני בת' ראיתי וכן להתקדש, תוכל ולא אאא היא סוטה רהרילהניף
 פינחם מהנ"ם ו'.( )סוטה חריבה במנחת וע' צע"ק, והדבר ע"ו רכ' ס"זסי'

 אשה נראית לא מעולם א'( פ"ב )ערכין תוספתא וע' סירושליםעפשטיין
 להוכיח רוצים דהתום' לק"ם לפענ"ד בלבד, קרבנה בשעת אלאבעורה
 הבחירה בית ה' בשעה*מ וע, לעורה, ליכנס מותרת דאשה רק כרש"ירלא
 דכשרות כיון אלא ארוכה, בסכין דאפשר ראי' אינו מדשוחטות היאחפאז

 בנשים כשרה שהשחיטה האא( פ"א )ערכין ירושלמי וע' ליכנם יכולהלשחיטה
 ארוכה, בסכין רשחטי תפתר בתחלה אוף לעבודה נכנסת אשה מר אתהרא
 פענח צפנת שו*ת וע' ממנו, ראי' להביא ואין הוא רמווייף אמרו כבראבל
 הש"ס כוונת ע"כ התום' ומדברי וצ"ל, דווינסק מהגאבד"ק קיאנ-'ר'-ט"ו סי'חאב
 היא[, שכיחא רלא ומילתא בזען הוא שמה להתקדש ד*כנם מניין בעורה אשהוכי
 )כאו:( מנילה ע' הוא, רבויון בבהם"ד כאש לפי"ו מעט, מקדש הוא ביהכנ"םוק

 טותר ביהכנ"ם כו' אסור כנישתא לבי רבנן מבי שרי רבנן לבי כנ"צתאסבי
 אשה ע*הן תעבור שמא מא טעמא י"ח.( )טו"ק וע' המדרש, ביתלעשותו
 בויון הוי בביהמדאר גם ולפי"ו שכיחא, לא מדרשא בי אשה ותפיל,עובר'

 וגנו ושתו ראכלו )קאא.( פסחים בתוס' וע' היא, דל"ש ומילתא שםלהתקדש

 ושותין אוכלין אין כנסיות רבבתי כ"ח.( )מנילה ראמרי' אע"ג בנישתאבבי
 נוהגין עכשיו וגם שם אוכלים שהיו החודש קירוש כ10 מצוח סשל חוץבהן

 רבתי והא אסור, מצוה של שאינה ט"מ מילה וברית הבדלה נוםלשהות
 בהן נוהגין שאין שיחרבו לאחר חיינו עשויין, תנאי על בבל שלכנסיות
 לביהכנ"ם 0מוכים שהי' חדרים אלא כנישתא בבי רוקא דלאו ונ"לקרושה,
 בר"ן וע"ש שם, במרדכי וכ"ה הקידוש, שוסעים היו וסשם כנישתא ביקרו

 העיר בני של צדקה של סקופה שם שאוכ*ם הרבים ל0צות ראורחיןדאפשר
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 עשויות היו תנאי על בבל של כנשיות רבתי רק שם( )מנילה הביא וכןמותר,
 או עניים בהן להאכיל העיר אנשי הוצרכו שאם לענין רהיינו ו*ל הרמב"ןפי'

 ע*פ בפרק וכדאמרי' שעה לפי עניים צרכי לכל וה"ה מותר, שםלהשכיבם
 בהן *הנות מותרים חכמים וכן כנישתא, בבי ושתו ראכלו ענייםלאפוקי
 אשור בשעה*ר שלא אבל לתלמירים רחוק מקום שהי' כנון להם שהוצרכווהוא
 שעומרק ולפי בביהסר*ר היינו מותרין, ותלמיריהן חכטים ראמרינן הא שםובר*ן
 וברש*י לא, ביהכנ"ם אבל ררבנן ביתא רבנן בי מאי כראמרי' היום כלשם
 מבתי עריפי סררשות רבת' לעיל ואמרו כו' רבנן בי מאי שם הרי*ףשעל

 ה*ו פי*א טשנה בכסף וע' לחשמישיהן להם מותר כנסיות בתי א"ככנסיות
 בירושלמי להריא כ*ה ובאסת בביהכנ*ם, כ"ש שרי המררש רבבית וכיוןמתפלה
 ולתלמיריהם, לחכסים מררשות ובתי כנסיות בתי אמר ריב*ל ה'נ( פ"נ)שם
 בטנן ועיין שפ*ח, סימן קרושה ורברי הכנסת בית הלכות ורוע באורועיין

 ולשתות לאכול אסורין בביהכנ"ם לומרין אין ראם ב' ס*ק קנ*א סימןאברהם
 שלא אפי' רבביהמר*ר וי"א ברמ"א וכמ*ש רמותר בביהמר"ר ולפי"ושם,

 מירושלמי ]וצ*ע טותר, ובביהמ*ר עראי שינח אסור בביהכנ*ס וכן שרי,מרוחק
 טומאה, אהל מפני הכנשת בבית ולא עיר של ברחובה רלנו ה"ב( פ"נ)בכורים

 מוער הש*ם בנליוני וע' הטומאה, אהל מפני לבתים נכנסין רל"ה ה"ה( )שםוע'
 קי*א"-י*ב סי' חכ"צ בת' וע' רי*ט, אות רכ"ג נ' כרך ורעיםלירושלמי
 וויול ברוך מקור בת' ע"ו ומ"ש רירה בית ראינו בביהכנ*ם עירובלענין
 עירוב שם ריש קמ"ר סי' נ' חלק נ' מהרורא ומשיב בשואל וע' ו'סי'

 וע*ש בננעים מטמא ביהכנ*ס )י"ננ( יומא וע' נ', סי' ו' בשו*ם וע'רברים,
 לעשות ררכם הי' שבכפרים רפ"ו סי' יור"ר שאול ביר הובא יצחקבשיח
 היתר יש ולפי*ו שרי[, מתחלה כן שהתנו כיון ואולי בביהכנ*ם, אורחיםטלון
 שהבאתי בתום' למט*ש אבל חופה, לענין נם מבביהכנ*ם בביהמר"ריותר
 )כ*נ.( טנילה במם' וע' לביהמר*ר, ביהכנ"ס בין חילוק אין שוב בויון,רוהו
 טפני בתורה תקרא לא אשה אטרו אבל אשה אפי' שבעה למנין עוליןהכל
 מררשות, ובתי כנסיות בבתי ראשור בויון הוא ראם בוה וכ"ש צבור,כבור
 פראנקפורט בק*ק אירע טעשה שם בהנ*ה רכ' נישואין ה' מהרי"ל בר' לעייןיש

 )לטאן( החתן והוליכו חתן של אביו מת ביום ובו ה' ביום חתונהשהיתה
 בצרכי עסקו אח"כ נישואין לסעורת ואח*כ לחופה ואחאכ לביה"כואח"כ
 ולא הקברות בבית הי' ולא המטה אחר הלך לא והחתן ובקבורההמת

 טריו*ש מהר"ל האב"ר והי' המשתה, ימי ו' אחר ער אבילות שום נהג ולאקרע
 לפ"ק, שט*ו חשון יצ*ו ב"י כל ושאר תמ*ך פייטל ומה"ר *נקומהר"א
 והי' לב*ח לבא השטש קורא הי' הששי ביום השחר כעלות שםובמהרי*ל
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 לאור אחריהן העם וכל לפניו החתן הרב הוליך ואו )המאן( אל לבא אנבקורא
 ומביאים ומר והכלי האבוקות עם וחוורים בה"כ לחצר זמר כלי עםאבוקות
 והיו והחשובים הרב הלך בה"כ חצר פתח ער תבא וכאשר וחברותי'הכלה
 זורקין יחר ובחיבורן בירו אותה תופש והחתן הכלה לקראת החתן אתסוליכין

 יושף כצאן נוהג ]ובם' ג"פ, ורבו פרו ואימרים חטין ראשן גבי על העםכל
 חטים חלב שלום גבולך השם וא.מרים חטים עליהם רזורקין בשסו ו' אות נשואיןה'

 במהרי"ל מצאתי ולא וכלה, חתן בנימטריא ישבעך חטים חלב כיישביעך,
 מעט שם ויושבין בה"כ פתח אצל ער יחר והולכין שנ"ב[, סי' ברוקחרק

 כו' שבת בגרי טלובש לב"ה מוליכין החתן ואת כו' לביתה הכלהוסוליכין
 הרב שמוליך ער שם וטטתנת ב"ה פתח ער ומר כלי עם הכלהומביאין

 תחת אש שרופת קיטמא אפר לו מניח והי' ב"ה המגרל על החתןאת
 באב ט' ה' במיימוני וכן לחרבן, וכר תפילין הנחת במקום ראשי עלסטרון
 ראש על מאי )ס.:( ב"ב ממם' והוא הי"ג פ"ה תענית בה' ]היינו חמישי,פ'

 וברש"י תפילין במקום לה ומנח חתנים שבראש מקלה אפר וה אר"ישסחתי
 הרב הולכין ואח"כ כן[ קרוי באש השרופה הכירה אפר סקלה אפרשם

 והעמירה והוליכה בבגרי' אותה תופם הי' והרב הכלה ומביאין עמווחשובים
 לררום ופניהם לצפון אחוריהן והעמירן לימינך שגל נצבה ע"ש החתןליסין
 בשעת המגרל על אצלה ועומרות הולכות היו הכלה ושל החתן שלואמו

 אצל ב"ה בחצר בשבת בחמישי הברכה עושין ולאמנה לאלסן כו'הברכה
 לעשות ע* וצוה וכו' רחרם ובמקירה ב"ה בחצר לאלמנה אך כו' ב"ה,סתח

 לשנות ואין בהילה שנשא בחור כרין שושבינין לעשות בשבת, בששיהברכה
 בהרוקח וע' כרלעיל, חרס של מקירה על ב"ה בחצר הברכה לעשות רקסירי
 השחר כעלות 1' יום הכלה להוליך סנהג שנ"נ סי' ונשואין אירוסין ברכתה'
 ולוקח לקראתה שם הולך החתן או וכו' נוגה מול נכנם או כי הוא טובכי
 אהע"ז ברם"א וע' קרת, למי שערים יר למעלה המשקוף על אותה ונותןירה
 ככוכבי זרעם שיהיו טוב לסי' השמים תחת החופה לעשות יאא רין סאאסי'

 החופה עושין היו ובתולה רלבחור מבואר המהרי"ל מרברי ועכ"פהשמים.
 רברי הביא צ"ח סי' ח"א אהע"ו ח"ס בת' וע' ביהכנ"ם, במגרל ברכותיה 1'עם

 מהרי"ל תלמיר הי' רהוא ק"ט סי' סינץ סהר"ם טת' נובעים ורבריורם"א
 גם וצורתם כהווייתם הוא הוה והמנהג כו' לעיל שכתבתי הסאיין מנהנ שםוכ'
 ששם בהכ"נ במגרל עושין רלבתולה סבואר וכו' פרוהי ובכל רסיין בפ"פעתה
 הרמ"א על תיטא וגם וה, לענין לאלמנה בתולה בין סה לעיין ויש בם"ת,קורין
 ותקנו כו' בביהכ"נ החופה ולעשות לקרש הברכות ססנהג כלל הביאשלא
 ברכה לשימן השמים תחת שהי' באשכנו סאי"ן שקורין והוא החופהתחלה
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 תרווייהו דאיכא בבתולה וה כל אמנם הבימה, על בבה"כ ברכותי' עםוהחופה
 עם החופה לעשהה ראוי באשכנו כאשייען רליכא באלמנה אבל וחופה,מאיי"ן
 בחופת נהנו שלא במרינות רמ"א למד מוה כו' ברכה לסי' הע4מים תחתברכותי'
 השכדם תחת בהכנ"ס בחצר כלונסאות של החופה להעמיר ע"כ א*כסאיי"ן
 בחופת שנהגו אע"פ בומנינו אשכנו טנהנ על לתמוה ויש ברכה,לסימן
 ביהכנ"ס בחצר הרקיע תחת ברכותי' ו' עם החופה גם עוטצן מ"טמאי"ן
 דבאשכנו משום ואו* בביהכנ"ס חופה שעוושין אשכנו בכל מקום שוםואין
 אורחים רוב ומתפללים ביהכנ"ס לפני פרוורור לבנות פקום בשום נהנולא

 טבא סימנא תרווייהו ואיכא ע4ם להתפלל קבוע מקום והו"ל ביהכנ"םבחצר
 להעמיר רמ"א כיר יוצאים ישראל וכל וברכה לתפלה מיועד ומקוםככוכבים

 מררכי ללמור מתכוון מסנו ונרחק בברכה חפץ לא ואשר אברהם ברכתבו
 והנה כו'. תפלתם בבית וווגיהם מורוונים בכוכבים נתברכו לא אשראוה*ע
 מאיי"ן עושין ל"ה רבומנו כוונתו בוראי באשכנו, טאיי"ן רליכא דבאלמנהמ"ש

 לעשות רק מירי לשנות אין נרושה או באלמנה מהרי"ל בומן משא"כבאלמנה
 היו ובבתולה חרס, של במקירה ב"ה פתח אצל ביהכנ"ם כחצרהברכה
 רעשו לוטר אפשר וגרושה באלמנה גם ועכעפ כיהכנ*ס חצר בפתח הברכהעושין

 באלמנה מאי"ן חופת מנעו כבר הח"ס בימי רק המהרי"ל, של בוטנוהמאיי"ן
 י"ו:( )כתובות ראמרי' משום באלמנה מאיי"ן סלעשות רמנעו היי"טואפשר
 בחור קט"ב כוי' חאהע"ו לעוו אלעור פקורת בת' וע' כיסני, לה ליתארמלתא
 ס"א, סי' באהע"ו הרמ"א שהביא השמים תחת החופה להיות א"צ אלמנהשנושא
 רבבתולה ואלמנה לבעולה בתולה בין חילוק רעושין ר' סי' המחנים במחולתונ"נ
 מאתים כתובתה תהי' שם היתה שהחוסה ערים וכשיבואו לארץ שמים ביןעושין
 וכמ"ש השמים תחת עושין היו באלטנה רגם טשמע ממהרי"ל רבאמת וצ"עע"ש,
 שם. ח"סבת'

 ופי' באסינתי שערי רמי מכי )ח':( ע"ו ע' לברכה סימן לעשות היוורגילין
 ומביאץ החופה ימי קורם שעורים שם ווורעין בעריבות עפר נוהנין בל"ארש"י
 הללו כשעורין ורבו פרו להם ואומרים צמיחים כשהן וווכלה החתןלפני

 וע' אביב, השעורה כי ל"א( )ט' שמות וע' התבואה, מכל לצאתשממהרין
 מפקו הוו כי נהיני רהוו )נ"ו.( גיטין וע' אותו, מלקה ברד י"ח:( )ברכותרש"י
 כתרננולים, ורבו פרו כלומר ותרנגולתא תרננולא קסייהו מפקו וכלהחתן
 כמ2תה שעשה נכרי וה תרננול אמר ואפי' י"ר.( )ע"ו הך ג"כ להבין ישובזה
 )שם( ניטין וע"ע בנו, חופת במשתה בטוווונ ר"ה ברש"י וע' מותר כו'לבנו
 הוו וכי תורניתא שתלי ינוקתא ארוא שהלי ינוקא מתי*ר הוה כי נהיגירהוו

 ארז כ"נ.( )ר"ה חו"ל עפ"ר שם ובמהרש"א גננא ועברו להו קייצומינסבי
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 ותורניתא שטה הלשון לפי נקבה ארז מין שהיא ואפשר תורניתא, שטהארזא
 ששטו אותו י"ז( )ע"ז מתוס' להעיר ויש ונקבה, זכר מין ג"כ באילנוחשיש
 וע' ח', אות ל"א סי' ח"א בספרי וע' שטה, שמו וזה פירות עושה אינוארז

 במק"א, מזה וכתכתי נקכה וארז זכר ארז ואשוחי בארזי )קנ"ז.( שבתרש*י
 משימים אין וכן מרינות ובשאר בפולין לברכה סי' לעשות כעת נהגו רלאוהא
 לשבר רנהגו טקומות ריש ג' סעי' ס"ה סי' אהע"ז רמ"א ע' החתן ראש עלאפר
 להוציא כרי באפר כעת עושין שאין ע"ז זכות ללמר אפשר כו', חופה כשעחכוס
 החתן בראש אפר שם קירושין רהטסרר 16 צד פאהן בכ"ר ע' צרוקים שלמלבן

 וכלה חתן ראש על שועל ושבולת אפר קומץ החכם 222 צר שם וכןוהכלה,
 נאמר וע"ז בשוק, החופה רעשו משום ואולי ורבו, פרו ולאות חורבן עללאות
 מ"א.(. )חולין הצרוקים את יחקה שלא כן יעשה לאובשוק

 מיאון( )ל' ממאן שהוא הכוונה ושמעתי מאיי"ן, הבטוי טהו מסתפקוהנני
 סאין ממחולות שהוא שמעתי גם בה, רוצה הוא הלא ממאן סרועאבל
 שייכות איזה מזה חוץ נוח, אינו זה גם אבל העכו"ם, שעושין טענצע()מאי
 סי' סרוטנבורג מהר"ם פסקי כולל תשב"ץ בת' עפמ"ש ואולי הזה, לחורשי"ל

 שמשחקים ממן ליהנות זוכה וכלה חתן לפני המשחק כל שחקים בני' חתןתס"ה
 נקרא עאז ב', אות י"ח סי' ח"א בספרי מ"ש וע' י"ב:(, )חגיגה שחקיםכרקיע
 ואולי הוא, מה ידעו ילא הוא מא"ן אומר אחיו אל ואיש מן, טלשוןמן

 אות נשואין בהלכות רכ"ו יוסף כצאן בנוהג שכתוב מה פי על רעתילעניות
 מאהל מאניז"ה אותו וקורין סעורה העשירים עושין החופה יום רלפני בלילהג'

 .טצך למעסד שלהם חקון לפי זו סעורה לעשוח רשאים אין הבינוניםאבל
 שבעה כנחלת וע, סבלונות, ונקראת סעורה עושין החופה שלפני והלילההקהלה

 הרברים אלו רכל וכיון סקי"ג, תר"מ סי' טג"א וע' א' אות בטחודשים י"בסי'
 שכ' במגנצא אירע מעשה שנ"ג-ר', סי' ברוקח וע' מהרי"ל, מטנהגילקוחים
 ברכת ולמוצ"ש אירוסין ברכת ברכו ערכ ולעת בסוצ"ש וחתמו בע"שהכתובה
 שמע או ראה אשר הוא כ"ז ובוראי כתובה, השטר הכלה קבלה ואזנשואין
 נקראת מתחלה והנה כו', בטגנצא כשהי' כ' חתונה בה' מהרי"ל וגםסרבו,
 נהר ועל ריינוס נהר על ריתבא מגנצא מרינת גיטין ה' מהרי"ל יע'מגנצא
 נלקחים המגהגים וכל גיטין שם כעת טסררין ואין מאיינץ, נקראת וכעתמיין,
 נקראת הצ' בהבלעת ואח"כ מאהל מאניז"ה נקראת זה שם רעל אפשרמשם,
 )הוריות ראמרי' כמו טוב סימן ג"כ לסמן הצ' הבליעו ואולי מאהל,מאייאן
 פנא' מלכותם שתמשך כדי המעין על אלא המלכים את מושחין איןיעב.(
 אל אותו והוררתם וגו' ארוניכם עברי את עמכם קחו להם המלךויאמר
 מיא רסשכן היכא רכי רמייא נהרא על גרסו גרסיתו וכי שם וכןניחון,



משיבשו*תמנחם94
 סי' שבעה בנחלת וע' לסאיי*ן, סעין הסליצו טאיי"ן ובני שסעתיינו,סשנו
 בענין כנון בחתונה הנהונים הנהנות שאר על לעסור והרוצה כ' ע"נ אותי"ב

 הכום ושבירת וחופה חטין ווריקת והכלה החתן למים והליכותסבלונות
 הנ"ל טטעם ובוראי למים נ*כ רהלכו הרי ופשטי', נהרא נהרא לוהוכרומה
 עיסקי' סה ה*א( )פ*ה ברכות ירושלסי ]ע' סיא, רכחשכו היכי כי ברכהלסיפן
 חברבריא לסיא קרים נשא בר אין נשא לבר נכית הוה כר חברבריארהרק
 סעיין הקב*ה לו ברא כו' סיית נש בר לסיא קרים חברברא ואיןסיית

 רמה"ם ע*ו:( )יוסא רחו*ל ע"פ בסק*א, וכתבתי )לאג.( ברכות רש"י וע'תחתיו,
 סעין ונבקע כו' בסערבא אמרו בה"נ בשם רהביא במים, לעבור רשות לואין

 בוה ררטוו אפשר עקבו תחת וטעם שלפנינו, בה"נ וכ*ה עקבו, סתחתתחתיו
 זה בארם הסות סלאך בעולם הסות סלאך )פל"א( ארר"נ ע' הסות,לסלאך
 הבא רקב ירמי' ר' בעי )נ*א.( נויר וע' יהושע, בבנין וע*ש ארם שלעקיביו
 שאין בשר עובי בו יש ארם של שבעקבו לפי שם ורא"ש ובתוס' סהוסעקב
 הבא רקב נכוירי רכי לא, או רקב בי' נסירי אי 4' וסיבעי' חיותבו

 הסת, כבשר מחיים הוי סעקב אבל חיות בו שיש הבשר סכל כלוטר סתסכולי'
 הסות, סלאך בו ישלוט רלא עקכו, סתחת סים רנבקע לרחב"ר נם נעשהעאכ
 וכלה החתן הלכו וה משום אולי הסגולות, כל שעושין החופה ביומוה"ה
 סאמר אהרן בברכת וע' במים, לעבור רשאי ראין סה*ט ישלוט רלאלמים
 להסנהנ ממוכין להסציא קכ"ה סי' חכמים רברי חלק השר"ח בשם ס"שרצ"ב

 וחושבין ולטבול המים אל ללכת סטהרין והחלוצה שהחלוץ העם בקרבשנשתרש
 רע"י כ*ו תיקון והר התקוני ועפ"ר הנ*ל, סהירושלסי והוא לסנולה,ואת

 רהביא שם ברוקח נ"כ וע' עקבו, על רכריך חיווא האי אתפטרהחליצה
 טלח[. ברית שם על החופה ביום סלח לורוק המנהגנ"כ

 לקרש הברכות סנהנ כלל הביא שלא הרמ"א על הח"ם שתמהוסה
 שצ*א סי' ביור*ר וה הביא רהלא אצלי צע*נ הכנסת בבית החופהולעשות
 אירוסין ברכת פם שסברכין הכנסת בבית שעושין בחופה אבל רכ' ג'סעי'

 ויש סייסוני( )הנהות שבעה אחר טיר טותר כלל שסחה שם ואקונשואין
 שטחמירין סקוסות ויש לי נראה וכן ראבי'( בשם )שם שלשים עראוסרין
 בסהרי"ל(, )הנהות הברכות לשסוע לביהכ"נ חוין יב"ח כל עוסר האבללהיות
 שבבית החופה תחת ונשואין אירוסין ברכת לברך יכול ראבל נראהוסאם

 הביאו רלא והא הכנסת, בבית הית' רהחופ' להריא רהביא הריהכנסת,
 וע' השמים, תחת החופה לעשות רי"א הך הביא שם כי ס"א, סי'באהע"1
 סעי' הב"י על שם אהע*ו ובכנה*נ א' רין כלה בהכנסת נ' בחלק סשהבסטה
 חופה נחינת בענין רשאלוהו פ"ה סי' סופר חתן בת' וע' כן, נוהנין ראין כ'ב'
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 למקום מסקום בזה רנין ראין וכ' ע"ז, מקפירין אין קראקא בק*ק אשרבבית
 ובמרינתנו אשכנז בכל נהונ כבר מ"מ טקפירין שאין קראקא ק"ק מנהנ גםואם

 זה מנהנ על נפשם במס'רת וצריקים נרולים כטה עמרו וכמעט ע*זלהקפיר
 צאח, סי' הח"ס מזקנו הטנהג לבאר והאריך הקרושים "שראל מנהניכבשאר

 בברבה חפצים ואינם בבית קירושין לקבל מרוצים והיא הוא אםולכאורה
 אבל להם, רשומעין טובתי בתקנת אפשי אי האומר רכה"ג ניטא לאאמא'
 וזה לעכו"ם רהתרמו' לתא משום בי' יש בביהכנ"ס החופה נתינתבאמת
 אנשים תערובות כלאים ולערב להם להתרמות בזה המתחרשים כוונ'עיקר
 ונתינת כח טאמצי בכל נרר ולנרור בפרץ לעמור וראוי קרוש במקוםונשים
 שומעים השמים כוכבי בברכת להם ניחא רלא כיון ניחא, הי' בביתקירושין
 ויאסר א' יבא אוחרא ליוטא ישראל של מסנהנ שינוי הוא עכ"פ אבללהן,
 מילתא סרמו באפקירותן והעולם הכנסת בבית לי ומה ובחרר בבית לימה

 בברכה חפצים אינם ואם וט"ש ע"ש, לרנא עוכלא שוה אינו גם אםלמילתא
 אינו ברכה רטעם ר"י ואוטר ה'.( ב', )כתובות תוס' ע' להם,רשומעים

 ונן ט', סי' או"ח אש אמרי ת' וע' עבריינא, מקרי ולא טובה עצהאלא
 הוא בעלמא ס'מנא אלא לגסרי עלי' סמכי' רלא היכא רסנהררין פ"זבנמוק"י
 טוב, לסי' לבנה של במילואה נשים לישא שנהגו כמו שרי וכה*נ לי'רנקיט
 לישא רלא נ' סעי' ס"ר סי' אהע"ז וברמ"א רפ"נ סי' ח*ר ברשב"א מזהוע'
 ריני אומין ביומף וע' קע"ט, סי' יור*ר ורמ"א ב"י וע' החורש, בתחלתאלא

 בנשיאת שמקפירי' טה לאמור נראה רהי' 349, צר מילתא וסימנאנחושים
 שטילוי הענין שאין התירוהו הפוסקים רק הלבנה מילוי על הבית וחנוכתאשה
 טוב סימן ש'הי' כן עמגושין רק הניחוש בענין בעצמו הוא וחסרונההלבנה
 וברברי שהחשיך מי פ' יעקב עין ועיין שהבאתי, למה כוונתו בוראילעתיר,
 יעלה יהורה מהרי"א בת' וע' ט', ררוש רור בכר ר"י להג"מאמת

 אהע"ז תשובה בפתחי הובא כתובות לפנ"י בקונט"א וע' כ"ר, סי'חאהע"ז
 לכתחלה לזה לחוש יש חכסים רברי לקיים הרוצה רכל ו' ס"קשם

 נ"ה סי' יעקב ויחי בת' וראיתי ראשו על ברכות ינוחו רברכהלטעמא
 ימי כננר עתים כאח יש רבקהלת הלבנה במילוי לנישואין הנר"א בשםכ'

 לישא שלא היינו הט"ז הוא מחבק לרקור ועת הט"ו, הוא לחבוק ועתהחורש,
 וע' ע"ש, ליור"ר בזה הגר"א מ"ש נ"כ שס והביא הלבנה, מילוי עררק

 מבושם, כשהוא בטוצעש אלא הירח על מברכין אין ה"א( )פ"כ סופריםבמס'
 שם ובר"ט חופה לשון שתתבשם רי"מ הר"י ב,טם תכ"ו סי' או"חובב"י
 וחוורת וטובלת מתחרשת האשה וחורש חורש רבכל או"ז בשם תי*וסי'

 בשם ג' אות תכ"ו בסי' וע*ש החופה, כביום עליו חביבה והיאלבעלה
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 שסחת עניני כולם כו' הננ תחת הלבנה לקרש ראין החרשות אלפסיהגהות
 ]וע' החורע4, קירוש סור והוא לבעלה וסתקרשת חו1רת שהאשהנשואין
 )נ*ו:( ברכות וע' לירח, האשה רנסשלה ו', אות ט' סי' ח"א נספריס"ש

 ללבנה סונין רישראל משום הטעם בוראי ישראל, אשת על בא סיהרארנשקי
 ובפרקי הסלך, פני לקבל שיוצאין כררך וטו"1 במגעא וע"ש כ"ט.([,)סוכה
 נעךא חתן חכם ה"ג( פ"ג )ביכורים ובירושלמי לסלך, רומה החתן פט"זרר"א
 תם"ה. סי' עום תשב"ץ בת' וע' י"1(, )שסואל שועט וע' סכפרתנרולה

 אשכמ סנהנ שנוהגין דבטקומות הביא קם"א סי' ציון בנין בת'והנה
 שנוהנין ובסקוסות רם"א כסגהנ הלבנה מילוי ער רק לישא שלאסקפירין
 ובאשכנ1 שסקפירין בפולין הסנהנ כעת ובאמת ע"ש, סקפירין אין פוליןטנהג
 ככוכבי ברכה, ל0י' שהוא הרקיע שתחת בחופה וה"ה לחקפיר, שלאהסנהנ
 סהנאבר"ק צ"ה סי' הלבנון עצי בת' וע' קטיר, 4א קפיר דלא וטאןהשסים,
 בבית קירוערן לו שצסררו רק שרוצה רעתו על האיש יעמור ראםקעשנוב

 נ"ה, סי' אהע"ו סקורש בע1ר וע' הנ"ל, סכל העיר ולא ראשו לו ינענעא1י
 בונה הי' הראשון לבנו אשה כשסשיא לבנו חתנות בית ה':( )סגילה רש"יוע'
 בתוכו. חופה לו ועושה כיתלו

 המאיי"ן עושין ראם יוצא ספורש טהרי"ל בשם הח"ם רסר' לרברינונח1ור
 בתפא'י וראיתי סרם"א, שהבאתי וכמו בביהכנ'ם החופה לעשות יכוליםסתחלה
 שעועצן חופה בלשינו ושילש מרכפל הרם"א ע"ר כ' ב' אות שמחותכל*
 החופה לעשות ריש בושין אנו עליהן אשר החרשים ססכו 1ה על הכנסתבבית
 רהרי הוא הדטום שטעות ונראה עכביש בקורי א"ע ותלו הכנסתבבית
 אלא הכנסת בית בתוך החופה לעשות נוהגין שטענו ולא ראינו לאסימינו
 רחוב שהוא הכנסת בית בחצר או הנשואין בבית ור"ל ה " ב ב כתובשהי'
 וע' הכנסת, בבית וכ' מקצר וברצותו סרחיב שברצות הפדפיס וטעההעיר
 רבלבוש נרוג רוחק 1הו ובאמת ר', סי הסחנים סחולת בת' וכ"ה יהושע תובם'
 בחופה אבל כו' כלל לבית יכנס ולא הר"ם מורו בשם כ' הרם*א תלמיררהי'

 אצכול נראה כו' ונ"צואין אירוסין ברכת שם שסברכין הכנסת בביתשעושין
 בהנהו' וע' הכנסת, שבבית החופה תחת ונשו~ון אירוסין בברכת לברךהאבל
 הברכה, בשעח לב"ה חט שיצאו סג"ל סהר'י צוה אבלים שם הי' ראםמהרי*ל

 שם בר"מ והביאו הכנסת בבית החופה שעשו יוצא מפורש שםוסמהרי"ל

 חסרים נומ* של כת שלמה ראה הי"ב( )פי'ט סופרים כסם' וע' שצ'א,ס"
 היו בשבה ולמנורים לאבלים וא' לחתמם א' שערים שני *שראל להםובנה

 לנסול כרי שערים ב' בק ויושבין הבית להר ועולין ירחשלים יווצביסתקבצין
 לכנסת באים והאב*ם החהנים שיהיו התקינו נזהמ*ק סשחרב ולוה, לוהחסר
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 אהע*1 בסור הנן כו', לבתיהם ולהלוהן לקלסן חתנים חסר להם לנסולכדי
 שבת ביום לכיתו מב*ח החתן עם הולכים שהקהל שנוהנין 0קומות ריש ס*בט"

 והחש חכנפה בבית החופה ג*כ עשו 1ה מטעם ואולי כו', התפלה אחרשחרית
 יהחצע ר' מ*ח( )פ*ב אבות ברע*ב ה3' שם, רר*א בפרקי כמ*ש נם*חענק
 יכנסו שלא כרי מביה*מ ערשתו חוציאה לא שנולר רכוום י~רתואשרי
 עצשע ר' את ראה ה*ו( )פ*א יבסית בירושלמי וכם*ש ר*ת, אלאבא1מו
 לבץת עריסתו מולכת אאצו שהיתה אני 1כור רעה יורה מי את ע6ווקרא
 בעיהם שרו"  שכינה שוכו בחופה וכן בר*ת, א1ניו שיתרבקו באצבילהכנסת
 גפת* מהג*מ שפר באמרי מצאתי וכן מעט, מקיש במקום לעשותרצו

 ארצות ובקצה ברר*נ שם וכ' שם*א בוויניציאה נרפס ת*ו 0צפתאשכנ1י
 בבית סצרן שתשכינה מפני חוא הכנמת בית בע1רת החופה שעהצקנוהגק
 נוה בס' מצאהי וכן שרייא, שכינה י' בי רכל התפלה מת שהיאהכנסח
 של מאלכסנרריא ח1ן א6' מהג*מ י*ח סי חאהע*1 אמון נא מנהגישלום
 לעשות נהגו עתה כ' השמים תחת החופה 36שות הי*א שהביא אחר0צרים
 כבית קרהט במקום והכלה החתן שובורכו ונכון נאה מנהג והוא בביהכנ*סהחופח
 החופה כשנעשית ונשים אנשים והתערונות והרחק הלחץ ב1ה ומרויחיםאלקים
 בסקום ברכות ה1' לברך רראוי צ*ט ס" אהע*1 ח*ם מת' והביא כירועבבית
 שם. היום ער הוא וכן להתפלל, קבועקרוש

 חביא נררמים מקיצי חי ע*י כעת שנרפסו י*ט סי' הר0ב*ם בת'והנה
 חקהל שם כשמתקבצין ביהכנ*ם לררום שעומרות ביהסך*ר שאינםמחצרות
 בבש וע' לא, או שם להתפלל להם יש אם מצוה ברבר בחתונה אובסילה
 מתוס' שהבאתי מה וכפי ולחתונה, למילה התקבצו רבמק*א הרי צ', סי'או*ח
 י*א סע" רם*ה ס" יור*ר ועי בביהכנ*ם, 0ותר מילה רברית )ק*א.(פמחים
 באוא וע' סנרק, ונעשה טמנה האיש לוקח וא1 ביהכנ*ם ער התווקדסביאח

 בביחכנ*ם קירחצ בענין תשנ*ג בסי' שם ומ*ש בביחכנ*ם ממילה מ'ש ת*אסי'
 במחר"אג וכמ*ש שם, חופה לעשות ג*כ רמותר ה*ה ולפי*1 בחתן,וקירחצ

 באכסנרריא חמנהג רכ' כ*ג סי' שם בתשונותיו טהרמב*םאמנם
 0גרולי אחר כשמה כף רבים של הספר 1ח אין כף הכנסת בחצר המתרמבץ*צם
 ~*כ לביחכנ*ם, חרר בין חילוק ריש הרי הכנסת, בבץת לספור יכו6ן כו'השי
 ווך הכנסת, בבית אף שתר בףון אינה החופה אם אבל ט' ס" אש אסריבת'
 הילמנח באלטן הנשצאק לעשות 4קרק הוא הראף מן כ' קי*ט סי' ב*חבה'
 כסו ל0עריב סנחה בין ולא טקומות במקצה שגאנק כטו ערבית תפלתאחר
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 כוי ב*לה רוקא לבתולה ראוי חופה רכל יראה ובלא'ה כו' בבתולהשנוהגין
 שהוא לכבורו ברא שהכל משום או מילתא פרסוטי כהצום כך נהגו שלאאלא
 בבית הקהל שיתאטפו ער החופה לעשית מטתינין עאכ העם לאסופיבא

 חחופה רעשו וטשמע עאש, בביתו ארם כל רבלילה יום בעור לתפלהחכנסת
 בביהכנ"ס, ל"ה החופה ובאמה הזמן, הוא ראז י"ל הבאח כוונת אבלבביחכנאם,
 נאספים שרבים ע'י נתפוצט בכלונמות רהטנהג ס4א סי' אהעאז בב"חוכמ"ש
 לשמוע שמתיחרים החרר לפני נאספים שיהיו אפשר ואי הברכותלשסוע
 יריעה ופורסין ב'ה לפני העיר ברחוב אותו מברכין כן על חתנים,ביכת
 קע'ר סום'י אואח בב'ח ועי צנוע, למקום מיר הולכין ואח"כ כלונסותע"ג
 נ"כ אומרים הכנסת בית לפני נישואין וברכת אירוסין ברכת כוצמברכעאף
 יעלה יהורה בת' ועי ב1מנו, הכנסת בבית החופה רל"ה הרי כו', סרנןסברי
 זה מלבר עור וכ' ראורייתא לאיסור חושש בביהכנ"ם אבל ל"ה סי'או"ח
 וכמרינתו. כמוהו עושין אנו מהרי'ל מנהגי בכלוכי

 לבית עם בקהל שהולכים 332 צר כלה הכנסה בפרק אומץ ביוסףוהנה
 וחכלה החתן עאשחר ולא וטוב טקובל מתוקן הוא לחופה אחריו והולכיןחחתן
 הרגיל לטינופת קרוב ירקרקו פנים כל ועל כו' לחופה יבואו הכנסת בחצרהמה
 רעכאפ לעיל, שכתבתי כאאעור במקום יעמרו רק חכנסת בית בחצרלהיות
 הכנסת, בית בחצר עשו רהחופה משמע הכנסת בית בחצר להיות הרגילכו'

 כוכבי בי לה רתלו )כ"ט.( ע"י רש"י וע' השסים, רכוכבי ברכה משוםובוראי
 לסנהני הנספח תרכ"ח משנת באר בפסק וראיתי בית, של בחצר חכוכביםתחת
 מלבגשים לעשות אסור ר' ובסעיף במגרל, ביהכנאם לעשות אסור ב' סעי'הח"ם

 ח' ובטעיף רתות, נימוסי לשאר רומים שיהיו באופן ולכחטיררים לחזןמיוחרים
 טרבני נתחרש זה ופסק השמים, תחת רק הכנסת בבית החופה לעשותראסור
 לחקור פקוחות עינים יהי' ונא כ' ל"ה סי' אואח רור נורן בת' וע' תרסאא, בשנתהנר

 ביהכנ"ס ועניני מרבנים שולען נארמאלען מעניני 11 פקורה פעסטברישרריקם
 החרם חל לא בוראי אשכנז על אמנם לנצה, המות יבולע המת והלויתחופות
 ח"ס בת' וע' לגרור, ברשותו אין למרינתו רחוץ רע'א סי' הריבאשעפאר
 אז שחיו שהנאונים ובפרט מאז, טי' יעקב צור בת' וע' וע"ט, ט"א סי'חו"מ
 אאע סמכו ובוראי הכנטת, בנןת הקירושין סררו גם אלא מיחו שלא רקלא

 חופח שעהטים במה כ' קפאב סי' ח'א תליתאי מהרורא שו"מ ובת'אמהרי'ל,
 ואם טוב מה כבתחלה האה"ק שיעשה בנקל אם המנה3 ומשנים הכנסתבביח
 בטחלוקת. יח1יק לא לוה, להכריחם מקום איןח*לה

 שום לעשוה דאין כ' הנכפל קע'ח טי' תאב יושר אטרי בת'ויאיתי
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 בתי בכל הוא הנשמע שכפי הקוהש ארון לפני התופה ובפרט בביהכנ"סחרשות
 נסור איסור והוא העמים תפלת מבתי הרברים ששורש הרעפארמים שלכנסיות
 וביחור סינץ, מהנ*ם צ"נ סי' ח"ו ח'ס בת' וע' ע*ש, תלכו, לא ובחקותיהםמשום
 העמים, כניסוסי ר' ברית ארון לפני אותם לעמור חתנים בחופת עושה שהואמה
 שריפה רכ' כיון אלא תלכו לא ובחקותיהם והכ' )נ"ב:( סנהררין מסס' לעיקויש

 רתרי ר"ת בשם )י*א.( ע"ו בתוס' וע' כו', ה"נ נמרי' מינייהו לאבאורייתא
 כהמום לאסור יש באורייתא רכתיב אע"נ ווהו ע"ו חוק לשם הוי חוקהגווני

 באורהתא כ' ואי ושטות הבל תורת לשם שעושין וא' תלכו, לאובחקותיהם
 כהשום אסור באורייתא כ' לא ואי תלכו לא ובחקותיהם בכלל ואינומותר

 אחר טעס או כבור רמשום מהרי"ק בשם קע"ח סי' יור"ר וע'ובחקותיהם,
 לעוויטאן שלום ברברי וע' ו', סי' או"ה ח"ב לוי ממה בת' וע, בהלבשה, אפי'טותר
 רוסלאנר הקהלות ובכל ונאליציען, באוננארן הנאונים עאו רהרעישו 28צר

 מעשי להתחקות כן להנהינ יתנו לא אבות מסורת ע"פ המתנהניםופולין
 שגררו סהחפשים א"ע שהרחיקו בהגר רק שיחול מצינו לא החרם אבלהעסים,
 פה כן לא הרם, מטעם ואסור בביהכנ"ס החופה לעשות שלא בפרץועמרו

 התשובה אותה והוא מאביו ת' בירו ריש מ"ז סי' אהע"ו כת"ס בת' וע'באשכנו,
 ו' סי' סופר הכתב בכתבי סופרים באנרות וע' שהבאתי, צ"ח סי'מאהע"ו

 סי' אהע*ו שיק מהר"ם בת' וע' לאיסור, )נ"ב:( קירושין מתוס' והביאום'
 רזהו בביהכנאס לקרש ל' סי' הב"ש ר' והביא מהרי"ל ר' לפרש מ"שפ"ר
 במקצת י' אות ה' ציון י"ב סי' שבעה בנחלת וע' שם, התוס' רברינגר

 רשב*ן בת' וע' לחופה, לב"ה והכלה החתן ומוליכין בב"ה מקרשיןקהלות
 בביהכנ"ס לקרש מהרי"ל ביטי שהמנהנ אחרי מ"ש נ' אות רל"ה סי' או"חשי"ק
 הקירושין שרק נורו כאשר מתחלה כי לביהכנ"ס חוץ ולקרש להוציאה הכריחמה

 שאם חשו הממשלה, מטעם  קירושין הם הכהן ובהסכמת תפלתם בביהשנעשו
 ג*פ לה יתן ולא ממנה שיברח רב ובלי ערים בפני לביהכנעס חוץיקדשו

 ואח*כ השראל, לבנות נרול מכשול ויהי' הגם שיתן אותו תכריח לאוהממשלה
 של חשר רין להם יש תפלתם לבתי חוץ שנעשו הקירושין שנםכשתקנו
 הנתרים מאמיני סול התנגרות בתורת הם נם תקנו הממשלה, ממעםקיימא
 הכנסת בבית לא נם בחוץ נעשו אם נם לנו הם שהקירושין לרורות ירעולמען
 ראיתי וכן צ*ע, רבריו ובאמת הרב, בפני לא ונם מישראל עשרה בפניולא
 רבויע התוס' מר' הביא נ' סי' סמאניסלאב מהגאבר"ק רור אמרי בת'כעת
 אבל לקרש תיכנס לא מעט רמקרש ביהכנ*ס עתה ונם לקרש ליכנסלאשה
 את הרי אומר שהבעל אחרי קרוש, במקום יהיו הקירושין כי נוטההרעת

 נכו! הי' ביניהם שרוי, שכינח ואשה ואיש כהקרש ושויאסקורעא(
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 ואחרונים כו' שצ*א סי' יור*ר מרמ*א והביא קרוש במקום יהיווצהקירושין

 רמצבה י*א.( )ע*ו בתום' שמצינו ולפי נו' נן מוכח ולא הספרים 85כשרצו
 כו' עלי' והוהיר שנאה לעכו*ם חק אמוריים וסשעשו המקום לפני אהובהי'
 בבתי נשואין לעשות שלא מצווים אנו כן עושים קרימה רההולכי כיון הכאה*ה

 )4*ב,( שבת ממם' עור להעיר ויש כמש*ל, והוא ע*ש כו' מררשות ובבתיכנסיות
 הכל, בו שמתקבצין ביווי לשון שם וברש*י עם בית הכנסת לבית שקוריןועל

 משה ובפני הכנסת בבתי וילינו ה*ב( פ*ג )בכורים מירושלמי לעילההבאתי
 אם ע*כ הסומאה, אהל מפני ואסרוהו גרולה שהיא הכנסת בבית וילינושם
 עשהוא הכנסת בבית לקהש יכולין שוב ביווי ל*ה הכנסת בבית רחופהנימא
 הלחץ בוה רמרויחים אמון נא מנהגי שלום בנוה וכמ*ש ירים, ורחבחגרול

 ומצר ע*ש, כירוע, בבית החופה כשנעשית ונשים אנשים והתערבותוהרחק
 בחדר ישנם ראם כ' סקי*א ס*ב סי' בב*ש באמת ביחר ונשיםשהאנאים

 במקום שטחה אין כביכול כי במעונו שהשמחה הוימון בברכת יאסרו לאא'
 בלבוש אמנם ה', אות מ*ה סי' אהע*ו יעלה יהורה בת' וע' שולס,שיצה*ר
 רנשים אפשר בוה נוהרים אין דעכשיו כתב ל"ו סי' מנהנים בלקוטי חאו*חבסוף

 ררמיין עברה הרהורי נאן ואין האנשים בין הרנה עכשיו בינינומורנלות

 מתוך חיורי קאקי כיע"
 הרג"

 פקוריך בררך וע' השו, ררשו וכיון בינינו
 רכשהחיפה ובפרס כלל בוה מרקרקין ראין באשכנו עאכו*כ ח', אות ל"המל*ת
 בוה. מרקרקין אין הכנסת לבית חוץהיא

 ס'-י' סי' או"ח אש אמרי בת' עפמ*ש להתיר יש שלנו בביהכנ*םוהנה
 ול*ש הכנסת בכית לעשות ראסור עאכו"כ ראש וקלות שמחה ישרבחופה
 בשעת כעירו מעולם רעת על עלה שלא כיון עליהן צבור לב ראתנולוטר
 ממקומות ראי' אין ומעתה כו' קרוש במקום החופה להעמיר ביהכנ*םבנק

 כן רעת על בנו המקומות באותן כי בביהכנ*ם, חופה ומעמיריןשעושק
 מסכימים, הצבור כל אם לאסור אין וה רעת על מחרש נבנית אם רביהכנ*םכו'
 קירושין שם סירר לוי והמסה וה רעת על נבנה שלנו ביהכנ*ס אצלינווה"ה
 הן ע*ת שבבבל כנסיות רבתי מהך לעיין יש כי אם חשש, כאן איןע*כ
 סי' המג*א מר' מוה לעיל והבאתי בישובן לא אבל בחורבנן רוקאעשויין
 אבל תנאי, ל"מ בויון רהוי נימא ואם ס*ג סי' ה' שו*מ בת' וע' סקי*ר,קנ*א
 בתשובה להרהר מוסר רברי אומר והרב החופה רק שמעמירין כיוןבודאי
 תשמיש לאו רההוא כיון י*א:( )יומא ריסב*א עור ועיין ביווי, בכלל ל*הבודאי
 שבבבל כנסיות בבתי אלא ליתא רההיא רמפרש ולמאן כו' רירה ל*הקבוע
 כ*ה:( )סוכה תום' וע' רעלפא, ננשתא בבתי הא אהיא תנאי על עשוייןשהן
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 ברחוב שאפי' פעמים רעפה *' קרו נישואין ברכת תחלה שברכו במקוםראי
 שרוב פה ואולי בבית, ליכנס יכולין ואין מרובין כשהעם אותה מברכיןהעיר
 חחופת עושים עי"ז כירוע ברחוב חופה ~שות הרבר וקעמה לחופה באיםעם
 ואכם*ל. מפריע. שום ב* הכנסתבבית

 בזח, חרכה שהעיר ראיתי וכלה חתן מערכת חמר שרה ספר לירי באוכעת
 מהר"ם צ"ל פארווא מהר"ם בשם הח"ס שם א' בסי' בם"ש מעירוהנני
 וצטואל ובית מהלבהמ הזכיר שלא עם שהבאתי התפא"י בשם ום"שמינץ,
 פעמים, כמה שם הביא התפא"י ור' ט"ס, הוא ברבריהם שגם לומרבהכרח
 יוצא מפורש ומשם ושהבאתי מהרי"ל רברי בר"ם רהביא אחרי צאערבריו

 העתיק הוא ונם הרם"א תלמיר הי' הלבוש גם הכנסת, בבית הית'רהחופה
 . וכמש"ל הכנסתבית

 פ"ח סי' סוף באףח חרם"א שכתב מטעם לאסור רוצה השר"חוהנה
 חכנסת לבית ליכנס ראייתה בימי נרה לאשה ראין אלו במרינותרהמנהג
 לא אשר מהן יבצר ולא הכלה עם רבות נשים החופה אל יבואו החופהוביום
 חשובה ובפתחי בשולי', טומאתה לפעסים הכלה וגם רמי' ממקורטחרה
 כמממי' שם הביא וכן נרתן, בימי החיים לבית הולכות ראין קצ"ח סי'יור"ר
 קצאה סי' י"ם וע' בזה, נןהרו לא כעת באמת ע"ב, רכ"ר תבור הררת'

 מאט אות קצ"ה סי' ישראל בתפארת וע' פ"ח, סי' סוף או"ח ובב"יסקאח
 צר וערוה נרה ריני אומץ ביוסף וע' הכל, להתיר המנהג אלורבמקומות

 בכבור קולא לירי ראתי חומרא הרין ננר להחמיר היולרות רנוהנות342
 בפיהן שמים שם טזכירות אינן לביהכנ'ס שהולכות ער הלירה ימי שכלהשי"ת
 ברמי' מתבוססת עור שאינח ראחר כו' ברכה ובלא נטילה בלא אוכלות כןוע"י
 ימי תוך רק החמירו לא בנרח המחמירין גם שהרי למנהנן כלל מקוםאין

 מפני עליהן וצהחמירו ישראל בנות מנהג ברוחק ליישב אפשר אכןראייתח,
 וה רבר להן הי' הכנסת לבית שהולכות שבשעה רק טבלה שלא זמן כלהטומאה
 רליח הכנסת לבית שהולכות קורם אבל מחומרתן הקילו ולכן נפשלעגסת
 מקילין השנח ימות שבשאר ואעאפ רמי' שפסקו אף החמירו ענם"נ משוםבהו
 אפשר כן נטש, עגמת מפני ג"נ הוא ראייתה בימי אף שבארצנו רירןנשי
 5א לירתח רמי שפסק אחר לברך שרוצה ראשה נ"ל מ"ם המנהנ,ליישב
 יולדת ח' יוסף כצאן בנוהג וע' מאור, קשה ולשונו ברכה, עלי' ותבאהפסירה
 בנןת שרורשים כעת פנים כל ועל אומץ, מהיוסף כלל העיר שלא ופלאונרה,
 בוראי מוסר רברי לשמוע, שמה באות נרות נשים וגם החול בימיהבנסת
 הכנסת. בבית חופה לאסור יסור בוהאין
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 שם"ח שנת בוויניציאה שנרפס שפר מהאמרי שס שהביא ראיתינם

 837 נו' 44 צר יעקב לבן הספריס באוצר וכמ"ש וצס*א וצ*ל ט"סחא
 307 נו' 93 צר א' רפוס בספרי מיכל יוסף בר' חייס לר' חייסובושוצרות
 סי' אהע"ו סופר הכתב ע"ר ומ"ש א', אות הספריס בשסות חרורותובטרר
 זצ"ל מאביו הכנסת בבית החופה העמרת בענין תשובה בירו שיש רכתבס'1,

 לחראות לו רי הי' שא"כ צ"ח סי' אהע"ז הח*ס % כוונתו אין המובןבפי
 התשובה שהיא להוכיר עכ"פ או ברפוס היא שכבר ההיא לתשובהסקוס

 ח"ס להנאון הקורש כתבי כל בפרק בירו היתה אחרת תשובה אלאשבחאס,
 לא עריין תשובתו הכ"ס וכשכתב תרי"ח נרפס אהע"1 הח*ס ו"א בסח*ככף,
 שכתבתי וכמו הנ"ל תשובה על כוונתו וע"כ נסרר לא 1ח41 לאהע"ו חח*םנרפס
 אהע"ז ולכ"ס צ"ח סי' אהע"ז לח"ס שס ציין וחסלקט סופריס, וטאנרותלעיל
 נבית משא"כ בערבוביא הכל בבית חחופה ראס רואיס אנו וכן ס*1,סי'

 עומרות מחנשיס הקורש ארון שאצל והחופה בפ"ע ונשיס לחור אנשיסחכנטת
 שם. בשר*ח והביאו שס בכת*ס וע' ושהשבינות", חכלהרק

 הב"י שהביא כוס לטבר סהמנהג הביא ב' אות שם בשר*חוראיתי
 ב"י הנרולה בכנסת וכ' ס"ב, טי' ט"ב ה' מהכלבו והוא ס*ה טי'ורמ*א
 וירא וק"ט פ"1 סימן מינץ בהר*ס וע' זרה בעבורה התוס' כתבו רכןוצם,
 מ*ש שראה הרבריס נראין כי לפניו נורקר שטעות שכסותו נרול עללומר

 בנשואין זכוכית לשבור נהנו סכאן ע*ז בתוס' ואיתא פ*1, סי' הרמ'םבתשובות
 ובמחילת וכו' נהגו מכאן כתבו ורה עבורה סס' שבתוספות סרבריואבץ
 ע"ז בתוספות ואיתא שכתב ומה מוהרמ"מ, רברי בהבנת טעות והכתה*ר
 שהעתיק ואחר עומרין אין רפרק התוס' לרברי וכוונתו וה על ר*תהוא
 התוס' בר' רוהו אמת הן ע*ש, זה על ר*ל ע"ז בתוס' ואי' כ' הש*םרברי

 החתונה בבית זכוכית לשבר ונוהנין צ*א סי' עום בראב"י וע' ל"א.()ברכות
 ]וויניציאה בערוך רגס בעיני פלא אבל חיוורתא, רזוניתא כטא רתברכרר*א
 שטואל הבחור ע*י מבחוץ הגליון על התלמור פרפי מקומות מראה עסשי*נ
 שס"ב וויניציאה הבושס ערונת המח*ס הוא הארקוולטע סן יעקב אלחנןבר'

 אין רפ' גמרא ריש רכ"ג בע"ו כ' זנ ערך מ*ר([ פ*ו )תמיר בתוסיו*טאביאו
 עומרין אין פרק לו ונחלף ואתעציבו, קמייהו תבר רונוגיתא קבא אייתיעומרץ
 חערה 50 צר משי"ר הערוך בתולרות בוה שהעיר ר4יתי וכן סעסיריןב*ין
 רל"א, ברכות בש*ס רצ"ל הני' רפ*ו הערוך בהנהות פולר אהרן ובבית91

 רהערוך ולענ*ר וצם, שבערכין בהפלאה וע' וטם, ברכות הג" שלפנינוובערוך
 ארקוולטי ור*ש עוסרין אין רפ' נסרא ר"ט וה בענין ר*ת הוא בע*ושכ'
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 עומרין אין והחליף 1רה, עבורה סם' שהא חשב לו, עלהה ולא בשתיםטעה
 שתביא הכה"נ כוונת נאכ הוא כן ובוראי מעסירין, אין בפ' להדיא, שםשכ'

 ברכות למם' באסת ובוונתו 1ה, בענין חתום' תיינו בעא1, התו' רכאכהשר*ח
 לא' הע' ההקריסו בא"ע, התום' וכ"כ הנרולה בבנסת כ' רה" ואו4שם.
 ובאסת בע"1, הרפים ע*כ אלי4ם עבורת שהוא הסרפים וחשב בע*א,וכתבו
 שנאנ סיסן ברוקח וע' שם(. )ברכות רהוא עוסרין, באין ר"ת רהוא בא*עצ*ל
 במקום ברערה, ונילו ר' את עברו שנא' לפי בנשואין וכוכית כלי ששובריןסה
 מ' סי' שלישי חלק כלה בהכנסת סשה בסמה וכ"ה רערה, תהא שםנילה
 בכנהאנ. ועאש שם. ברכות סהך סקורו ובוראי הרוקחבשם

 סקפירין אין אלמנה שנשא רבאלמן כ' נ' ציון כ"א אות ,שם ראיתיכן
 סתוקה וסיני ואור1 חטים ראשם על לזרוק כנון למובה הסימניםלעשות
 לית ארסלתא יוסף ר' סרתני להססיך ריש השמים תחת החופההמתעסיר

 וכסש*ל. )נ"1.( נימין סמם' שם הביא וכן י"1, וצאל יאר, כתובות כיסני,לה
 הסולר קורם שהוא בראח הנשואין לעשות נכון אם נסתפק ואם ח'ובציון

 החורש שנתקרש וסשעה 11 בהקפרה נוחה רעתו ל"ה פאניווע1והנאבר*ק
 לעיל שהבאתי נ"ח סי' יעקב בויחי וע' טוב, וס1ל מוב לםיסן לזה נם החורשנתחרש
 עת הנר"א בשם סאש גאכ שהביא מ' בציון שם רארתי וכן ב1ה.רסקפיר
לחבוק.

 נישואין לעשות שלא ה' אות תר"ב סי' אפרים מממה כאנ באות שםום*ש
 חאג הרשב"ץ טת' והביא וכו' וסינה אונם מחסת ואם תשונה, יסיבעשרת

 כלל כום סביאין אין ויוהכאפ בם"ב בסילה הרמב"ם בשם ועאם ל"הסי'
 חופה יש שאם נלמור לבטלה, ברכה הוי חימים באלו הגפן טרי בורא ע1יברךוסי

 סרשייר הכום, על סברכין אק בתענית שכולם אסתר בצום או בטבתבעשרח
 תשובה ימי בעשרת חוטח סרע והנה חופה, בי' רליכא קצת סאשמע נר4'צום
 וע' 395 צר הערות בספתחות ח"א בספרי ס"ש וע' )ם':( עירוכין תום'ע'

 שלא רתמנהנ ח' אות תקאנ סי' חיים בארחות וע' תקס*ם, סי' יוסףברכי
 ועי להתיר, יש נחוץ הצורך 4גת ס"ם תשובה, יסי בעשרת נשואיןלעשות
 עברים לאיה יוהכ*פ ער סראה ח':( )ר"ה בהך רסאה מי' חאמ קמנות תלכותבת'

 יוהכ"פ ער ררור נשלם רלא כיון לארוניהם, סשתעברין ולא לבתיהםנפטרים
 קלונר שלסה בחכסת וע' כו', לו סוסר רבו ואין שפחה 4שא בירם הוארשות
 טקפוק, שום ב4 להתיר א' סי' אהע"1 להועיל סלמד בת' וע' תר"ב, ס"או*ח
 ואולי עחת, שם חשב ולא סק*א תקע*נ סי' במנ*א וע' סהנ*ל, חעיר שלאופלא
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 מ" מנ*א ע' לישא שלא נהנו ובעיףט רמתענים, מם בלא*ה רבעי*תכאשום
 המור הר ובת' ק*ר סי' ח*א תליתאה שו*ט ת' ע' ובשעה*ר םק*ר,תקם*ו
 להעיר. רק בזה ב(שתי ולא ואכם*ל ז', םי' באנעט ר*םטהנ*ט

 קירשבוים מענדילמנמם

כא*

 תע*א. פפא*מ תרצ"ה למטמוני*ם כ*נ בהר נ' יוםבשה

 ולאחר כתפה על בילרה )אימפפען( אבעבועות-נקוו עשה יפאשאלה*
 ובא והתמהמה הנ*ל לרופא שלחה הילרה אם נלקה, הילרה פני ימיםנ'

 ןה ולאחר מיחוש, בית שום שאין והנירו רופא עור עם ב*לה סאוחרבזמן
 לה והניר )פרופםר( מומחה רופא לקחה בפניה, יותר נתפשטוראבעבועות

 בכתב קיים נם אבעבועות-הנקוז, שעשח מהרופא היא והםבה מרחפתשםכנה
 ארצטעם(, רעם )פאהרלעםםינקייט הרופא מפשיעת הוא והכל שהניר, סחכל

 להעביר הכל עהשים ואבותי' בפני' צלקת נשאר ימים עשמונה כערך זהועתח
 הנ*ל. הרופא עם תורה לרין ובאו יתרות הוצאות להם ץשהצלקת

 ר*ו, הםכנח שער הארם בתורת הרמב*ן רברי המה *ה מקיי הנהמשרבה*
 לרפאות לרוסא רשות שנתנה מכאן ירפא ורפא ר*י רבי תנא פ*ה.( )ב*קבהך

 נפשוח חורנ ונמצאתי אטעה שמא הזה כצער * מה הרופא יא0ר שסא8"
 רופא בתוםסתא רתניא הא * וקשיא לרפאות, רשות תורה נתנתלפיכך
 הכי וי"ל ברבר, יש שוגג עונש אלמא נולה הר*ז והזיק ב*ר ברשותשריפא
 כדאמרינן כלל עונש עליו אין הורע בלא טעה ואם לרון, סצוה כרייןחרופא

 הכחמפט ברבר ועפכם ת*ל הזה, בצער * מה הריין יאמר שמא ר:()םנחררין
 שטעה לב*ר ונורע טעה אם ואעפ*כ רואות שעיניו מה אלא לריין לואץ

 סי' יור*ר יוםף בבית ]כ*ה וכשם בו, הירועים הררכים על מביתופשלם
 מתשלומין, פטור ב*ר ברשות רן אם רהתם ואע*נ[, איתא בת*ח ולפנינושל*ה
 ער שמים מריני פטור שאינו אלא פתשלומין, פטור ארם פריני כ*ץאף
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 בירים, המיה או והזיק שסעח ונודע הואיל חמיתה על ויגלה הנזקשמשלם
 רופא ע~מים בריני וחייב ארם מריני פסורים גבי רב"ק בתוםפתא אמרווכן
 חורע בלא ומאם לשכרם מםור ורינו ארם מריני פסור ב"ר ברשות שריפאאומן
 וצמים מעונש בין ארם מריני בין לגמרי פסור שהריין כמו כלום חיב אינושלו
 רהא ומםתברא בפשיעה יזיק ולא כד"נ להזהר שראוי כמו שיזהרההוא

 חשנגה חשש משום אםור שאינו לומר לרפאות לרופא רשות תורה נתנהראמרינן
 חוא המצוח רשות האי אבל כר מרסא וחוא מוחץ הקב"ה יאמרו שלאאאנ

 ארם בגי "של ררכן שאין )ם'.( ברכות וע' של"ו םי' ביור"ר וכ"הלרפאות,
 י~צמעאל ר' רבי רתני הכי, אינש *מא לא אביי אמר שגהגו אלאלרפאות
 ישמעאל רר' תמורח במם' וע' לרפאות לרופא השות שניתנה טכאן ירסאורפא
 ער עעאה וכך כך האמרו ח' סי' לרש"י בהפררם הובא פ"ב עקיבאור'

 חכנטתם ואתם להם אמר חקב*ח לו אמרו אותי הכה ומי להם אמרשתתרפא
 ע' כו', מלאכתך מח לו אמרו מרפאים ואחם הכה הוא שלכם וצאינו ברברעצמכם
 אלקיכם אם ר*ע את חהשע סרנוםרופום שאל )י'.( ב"ב במם' *הרוגמא
 ניהנם מרינה שניצול כרי א"ל מפרנמם, אינו מה מפני הוא ענייםאההב
 כו'. משל לך אמשול עקיבא ר' לו אמר כו'אאל

 עאי מחמתו נתהוה שזה לפנינו מעיד המומחה שרוסא בנר"רוחנה
 בלהם ]וע' שמים. בריני וחייב ארם מריני ופסור כשוגג רינוסאיהרלעםםיגקייס

 שוטר מרין חייב בשבה משמירתו נמתלק שלא כיון כהצכירות ה"ג פ"במשגח
 רחםביר 185 צר ראי' באגרות וע' רפשע, היכא איירי מצי לא ולהכיחנם
 שחיכ ואברה גנבה שכעין שמירח מעוט עאי שאירע בהי~ק מיירי רבוראיהרבר
 ט*י ם" חואם וע' עעמר, כ"א אופן בשום מזיק אינו ובזח שכרו, משוםרוקא
 כפמצע וועח שמירה מיעוט ע"י היזק הוא פאהרלעםסיגקייט כאן וה"ח מ'טעה
 לומר ואין שגגה[ או ,צכחה מרין רנ"ו םי' חאב מאהבה תשובה בשואת עורוע'
 כמו כפשיעח והוי חשש שום כאן שאין שאמר פעמים הרבר שנשנחכית

 אאל תבשילין, עירוב הניח רלא כהטום עציב רהוה ססיא האי ט"ז:()ביצח

 ההה אף פעמים הרבר רנשנח משום אםור לרירך שרי לכו"ע את,פושע

 עור לו ל*ה אחאכ משידע בעאת רבשלמא בגהש"ם, וע"ש כפושע רינושוננ
 בפעם נם הרופא משא"כ כפושע, רינו וכששכח ראשתקר, כמו לשכוחחפעם
 ופסור, כשוגג רינו הב' בפעם גם וצוב כהוגן הכל שעשה רעתו על עומרהב'
 כ*ח.( )ברכות ראמרינן אף כפושע, ל"ה נ"כ בלילה מאוחר ב~מן שבאומח

 לו ואין סרור פעכרם רכמה פושע, רנקרא ר"י ואמר היום כל זמנןרמומפין
 שקראו ותקורם נר מפני נרחח ומי קורם קראו ראחר משום *ח לבואפנאי
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 בפעם רגם ע"י נוסף פגשע, ל"ה בוראי הא משום ע"כ קרימה, רין %יש
 ,8טעה מריץ עויף דלא לחייבו אפשר אחר מצד אבל כהוגן. שהכל הגירהכ'

 כ"ה סי' חו"מ הסמ"ע דעת לפי מייק כרין חייב ביר שאברו לכלביםיהאכיל
 וע' לשלם, חייבין ביר ונתנו נשאו ע4יהו וקבלוהו מוסחין רג' חולקין להישסק*ח
 שי' ולפי ס"א, סי' ח"א יעקב שכות ובת' קט"י סי' ח"ב תשב"ץ ובת' שםבש"ך
 יש בירים הייק רהרופא הכא ה"ה ביר ונתן כשנשא לחייב עשםהרמב"ן
 בירים שעושה רוב ע"פ הוא מלאכתו רכל י"ל ברופא באמת אבללדייבו,
 מק*ה קפ*ח סי' ישראל בתפארת וע' מריין, יותר ביה עריף וכרומחהנתוח
 אמרו ולכך ישפוטו עין ומראה שכלם לפי רהרופאים יהונתן, ר"רמהגאון
 התורה שנתנה ירפא ורפא בתורה נאסר כי אף לגיהנם, שברופאים טובחכי*ל
 וחבורה פצע או יר שבר כגון חוץ ממכות רברה התורה לרפאות, לרופארשות
 הנרסה/ כמופת חותך מופת כמעט ובהן תכליתו ער יורר והרופא מוחששיה

 שכלם כפי ירינהו בזה בו שולט רופא שאין הפנימים אברים בחולימעאש"כ
 כ"ה ובאטת חובל. הוא ונפש כו' הרוגי' כל ועצומים הפילו חללים רבים כיער
 לרפא לרופא השות שנתן לאות ירפא ורפא י"ט( כ"א )שמות בראב"עג"נ

 לרפאותו השם ביר בגוף בפנים שהוא חלי כל רק שיראו והפצעיםהמכות
 וע' שם, בחיי ברבינו וכ"ה רחבש, יכאיב הוא כי י"ח( ה' )איובוכ"כ
 מותר ביר"ש חולי ראף )פ"ה.( ב"ק מתוס' ]וצע"ק נ"ה, סי' ח"ג טהרש"םת'

 חולקין להיש ואפי' בפנים[ ולא בחוץ ביר"ש רהכוונה לומר ורוחקלר8אות,
 עויף רויין אף שכתבהי וכמו טעה אם פטור בוראי ברופא שם הסמ"עלרעת

 אף ביר ונתן נשא ]ואם שסים בירי שחייב מצינו 4א פטור רהוארבמקום
 כת' וע' שמים, ירי לצאת עכ"פ חייב אי לעיין יש רפוטר הש*ך שיטתלפי

 שכ' יח ואולי שמים, בירי חייב עכ"פ ברופא משא"כ קי"ר[, סי'תשב"ץ
 פטור ארם מריני כאן אף פטור ב"ר ברשות רן אם רהתם ואע"גחרסב*ן

 הראב"ע בשם לפמ*ש *4מנם כו', ע~סים מריני פטור שירנו אלאמתשלומין,
 דורפא סצוח ליכא ובפנימים החיצונים, אברי בחו4 רק היא המצוהוהתפא"י
 אכל ארם, בירי חייב והייק הפנימים באברים שרפא הרופא ולפי"יירפא,
 ארם מריני פטור ב"ר ברשות שרפא אומן רופא י'( פ"ו )ב"ק מתוספתאצ"ע
 סטור והייק ב"ר ברשות אמו בטעי העובר את המחתך לשמים מסורורינו
 במעי אי' רהרי אמו בטעי כשהולר חהו לשסים, מסור ורינו ארםטויני
 במנ*א וע*ש נפש, מפני נפש רוחין אץ ראשו וכשיצא מותר, ואיאמו,

 הראב"ע על וצ"ע מצוה, הוי הפניטיים באברים ראפי' הרי בכורים,ובמנחת
 לחולה ונתן שטעה שאומר ררופא שפ"1 סי' ראש בשמים בת' וע'והתסא*י,
 שקלקלו הרופאים כל לרמות נראה הי' הפשוט רלפי ש*י, ומת ומשקיםספים
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 טעות, לירו אנה והאלקים ירד כ"ר דברשות ורבו ואביו ב"ד לשליחבאדם
 וצריך גולה, הר"1 והרג שרפא אומן רופא תוספתא לה אייתי שהרמב"ןאלא
 רפואה, טעשה עשה שלא ונמצא והמית ירר לרפאות דזה חולקין דישלומר

 כ"כ, לייסרו נצטווה שלא אלא אלקיו, למשפט וייסרו באו לייסר אלהמשא"כ
 טעה בעי רלא חטאת נכי מ"ד דאף ואפשר עלי', ררמיא מירי עביראבל

 הטצוה על בהול עמהי' אלא מצוה עשה לא אפי' אלא לפוטרו, כדי מצוה ברברי
 אומן רופא דוקא דהיינו ברור רבד מ"ם גלות, לענין הוא מודה פטורנסי

 אנל נהרג, הי' בכה"ג מזיד הי' שאם והמית ב1ה וכיוצא רגלו או ידושחתך
 אינו נמי וכשוגג פטור, ה1יד אלו עשה, דלא כיון בדעתו וטועה רפואות שנתןב1ה
 נתכוין לרפואתו איהו למיעבר, הו"ל רמה פטור שמים דמריני ואףגולה,

 דפטרו רק מצוה עושה הרופא הפנימיים באברי אף הרי שמיא, מן אתקלואתקולי
 כשטעה. שמים מריניאף

 בארם שקלקלו הרופאים כל לרמות נראה רהי' רכ' ראש הבשמיםוהנה
 שליח הנה כו', תופפתא לן אייתי שהרמב"ן אלא כו' ורבו אביו ב"דלשליח
 חנפש ושסירת רועח ה' וברמב"ם ח'.( )מכות ע' מגלות פטורין ורבו אביוב"ד
 חבלו והרב וכשהאב גולה, האב למוד בשעת שלא וכשהרגו ה"ה-ו',פ"ה
 ורופא ב"ד ברשות שהכה ב"ד שליח וכן חייבין, אלו הרי להם הראוי מןיתר
 תוספחא ע' חייב, הר"1 לו הראוי מן יתר וחבלו ב"ד ברשות שרפאאומן
 כ~, שם מיירי לא מגלות אבל גופו נזקי לשלם חייבין וחיינו ג'( פ"ט)ב"ק
 לפנינו נולה 1ה הרי וה1יק ב"ד ברשות שרפא אומן רופא הרמב"ן מ"שגם

 כשם לדייק יכולים אנו 1ה אך קאי, ואממון חייב זה הרי רק ליהאאבב"ק
 )טכות תום' ע' למוד בשעת שלא כשהרגו גלות חייבין ורב אב וכן בנזקיןשחייבין
 כשהוסיף וכן שם. רוצח בה' הרמב"ם וכמ"ש ברשות ושלא ב"ד שליח ה"הח':(,
 הראוי מן יתר שחבל ברופא ה"ה ירו, על גולה הר"ז אחת רצועה עודלו

חייב.

 )פ'ב מכות לתוספתא בודאי כוון התוספתא דברי שהביא הרטב"ןוהנה
 גולה, 1ה הרי ב"ד ברשות שרפא אומן רופא כת"י, מנוסח בהשסטותה'(

 הרי והרנ ב"ר ברשות אמו במעי העובר במחתך שם וכמ"ש כשהרגווהיינו
 והרג, וצ'ל ט"ם בודאי הוא גולה, 1ה הרי והזיק הרמב"ן מ"ש אבל גולה,זה

 ראם סק"1, של"1 סי' ליור"ר בפרישה וע' והרג, מהזיק הרכבה להוידלא
 ואם ארם בירי אף חייב במויד ה1יק ראלו טעה נקט רוקא וה1יקטעה
 חמית לא שהוא שמים מריני ג"כ פסור וסת כהוגן הרפואה ועעשה סעהלא
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 כרברי והוא שם, בש"ך נאכ מזח והובא בסיתתו רצח חשי*ת אלאאותו

 בשונג ב"ד ברשות אומן ורופא ב"ר רעא~ח וראי תח שחבאתי. ראשחבעשמים
 חו*ס ע' בבניו ]בחובל הי"ג( )פ"ג גיטין תופפתא ע' חייבין, בסזירפטורין
 סקפרת אינח רבתו אף סקט"ו, ת*ך סי' סמ*ע וע' וי-ז', סעיף תכ*רסי'
 ב*ק ע' ברושם הקפרה הש רשם בפניה בצלקת אבל סקומות, בשאר אביהעם

 רינו אי לרון יש הרופא, לה שעשה בסה כאן ח*ח בפניה, שפצעה)פ*ח.(
 כו' הרב פכ*ג בתרבא*ר וע' מיתח, חייבין כוצהמיתו ובסזיר ופטור[כשונג
 יעקב ישועות בפי' ע"4ש מסש, מזיר לאו ססלאכתן, יעברו במייאשורנו
 סיתח. חחבין בוראירבסזיד

 חעולם תקון פפני חייבין בסזיר פטורין רבשוגנ שם( )גיטין תופפתא הךההנח
 מזיר, בין שוגנ בין לעולם סוער ארם דבאסת רפי' שם בכורים במנחתע'
 תשב"ץ בת' לחריא חוא וכן חעולם, תקת פפני אלא בשוגג חיבןן הרקומן
 נתנה וכבר פלרפאות לאסנועי אתי בשוגנ נפטרנו לא שאם פ*ב, ענקה"ג

 ורינו כו' אוכו רופא רב"ק בתוספתא אמרינן וסשאה לרפאות, רשותהתורח
 רתניא רגיטין תופפתא ההיא תקשי רלא בשוגג, כשחזיק וחיינו לשמיםססור
 ברשות שרפא אומן רופא רב"ק ובתוספתא ארם, בריני חייב בסזירחתפ
 הראוי ומזיר שוגג פי' זהו חייב, לו הראוי מן יתר חבל פטור, חהזיקכ*ר
 לשמים, ססור ורינו העולם, תקון ספני ופטור שוגג ההל פטורוחזיק
 הר"ז שהרג ררופא רסכות ותופפתא חובל, כרין וחייב מזיר חוי חראי סןויתר
 חייב ואינו נולה אינו הוא מזיר סהראוי יתר וכשעעאה לו חראוי כשעשחגולה
 ב*ר ושליח והאב חרב הזכירו הגול~ן הן ובאלו בו, חתרו רלא כנוןסיתה
 במצוח כן גם הרופא שהרי יתיטא קעסיקי, רבסצוה משום גוליןש~רנן
 נאמר לא שזה כתב והרסב"ן התם, כרסוכח ביניייהו לאפלוגי האיכאקעסיק
 חייב אינו שלו הורע בלא אבל בירים המית או והזיק שטעה כשירעאלא
 כו'.כלום

 וחזיק וטעה לר8אות ב*ד רשות לו ונתנו אומן רוסא כי סזחחעולח
 חובל, סרין בסזיר בין בשוגג בין חייב טעותו אחרים אומנים רופאיםוחכירו
 שגג אלא לעשות לו הראוי ועשה טעה לא ואם רוצח, רין לו יש הרגואם

 גולח, חרג ואם לשכרם, ססור ורינו חעולם תקון ספני פטור וחבלבפשיעתו
 התרו אם עליו ונהרג ומשלם ורוצח מזיק הוי לו הראוי סן יותר עשהואם
 אוסן רופא ופי' כו', הרם לגואל מותר רמו בו חתרו לא אםכו,
 בכרול ורציחה חבלה חוא וזרונו אמאגגתו היר בסלאכת חחטרות רופאההש
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 בברול המחתך הוא אומן ולשון כו', אוסר צויך אין מחט שאפי' העירהשהתורה
 ובמרקחות ובשלשלים במשקים חולים רופא אבל מייץ, רלא אומנא האיכמו

 מריני אף פטור לרפאותו ונתכוין החולה מכאובי על מכאוב הוסיף אווהסית הויי או שננ ואם סתם, רופא אלא אומן רופא נקרא אינו והנחותובמרחצאות
 )ב"ק התוספתא על בפי' המנ"א והנה רואות. שעיניו מה אלא לו שאץשמים
 אם אבל ברינו חחב להזיק כ11נת1 הי' אם יורע רהשי"ת כ' י"ר( אותפ*1
 ולפי שמים. מריני אף פטור רבשונג הרי שמים. מריני פטור להויק נתכויןלא
 ביר מוה העיר וכבר ו2מים, בריני בשוגג חייב בתומפתא. ,2פי' התשב"ץרברי
 טעה ראם כ' בשו"ע הוא וכן הרמב"ן רהרי המנ"א ע"ר צע*ג ובאמתשאול.
 המנ"א ררברי י"ל הנושא ולחומר עומים, בריני וחייב ארם מריני פטורוהויק
 כמ2א"כ שמום מריני פטור להויק נתכוין לא אם ואז רוקא, ב*ר אשליחסובבין
 מרברי לק"ם וע5"ו שמים. בריני חייב להויק כוונתו הי' לא אם אףברופא
 פטור בשוגג ב"ר דבשליח המג"א לרברי מורה התשבאץ נם ובזההרמב"ן,
 ורינו ארם מריני רסטור שהזיק וברופא שוננ, הוא אם לשטים ססורורינו
 אי' רהרי בלישנא, לחלק רוחק והו אבל שמים. בריני םחיב הפי' לשמיםססור

 פטור בשוננ והויק ברשות עאוכה ב"ר שליח י"נ( אות פ"ג )ניטיןבתוספתא
 תקון מפני חייב במויד פטור בשוננ כו' רופא עולם, תקון טפני חייבבמזיר
 העולם, תקון מפני חייב בטויד פטור בשוננ כו' העובר את המחתךהעולם,
 פטור ושוגג אמויר, קאי ב"ר השליח ותקון אשוגנ קאי שם העולם תקוןולפי*ו
 רתקון בכורים במנחת וע"ש שטים, בירי חייב בשוננ וברופא שמים ביריאפי'
 בכך שאומנתו ב"ר רשליח לחלק, "מ ולפם"ש אכולהו, קאי אשוננהעולם

 העולם ותקון ביר"עע אף פטור בשוגנ ע"כ ג"כ, מצוה ועושה מזהופרנסתו
 מפני חייב במויר ע"כ מוש*ם, שבט שבירו חבירו על יתנשא שלאהוא
 יותר שכר לקבל אסור ררופא מצוה טשום דהוי ברופא משא"כ העולם,תקון
 רבשוגנ הוא העולם תקון ע"כ ושם, ובשואע רמב"ן וע' ובטלה, טרחהמכדי
 בזה. וצ"ע עכ"פ, ארם ברינייפטור

 חיינ אומנים אחרים רופאים טעותו כשהכירו עולה התשבאץ מרבריועכאפ
 רק הטעות הכיר לא שהוא בנר"ר ולפי"ז חובל, כרין במויר בין בשוגנבין

 צ*ע התשב"ץ רברי אמנם חובל. כרין בשוגנ אפי חייב הכירו אחררו5א

 אלא נאמר לא שוה הארם תורת רברי שהביא ממה כי לחלק, עולה ראיךאצ*
 בק כלום חייב אינו שלו הורע בלא אבל בירים, המית או והויק שטעהכשירע
 שמים, בריני חייב ,2טעה לו רכשנורע הכוונה שם שמים, בריני בין ארםברעי
 פטור שאעו אלא טתשלוטץ, אדם טריני כאן ראה להריא הרטכ*ןוכם'ש
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 רב"ק בתוספתא אסרו וק המיתה, על ויגלה הנוק שמשלם ער שמיםסדיני
 ראם בוה רמז התשב"ץ מצא ואיך כלום, חייב אינו שלו הודע בלא ומ*מכף,
 אצלי. וצ"ע בשוגג, הרין טן דחייב אומנים אחרים רופאים ע"י טעותוהכירו
 לרברי מתאימים שמים טריני אף רפטור משקין ע"י חולים רברופא רבריוסוף

 שהבאתי. ראש בשסיםתשובות
 רק לנו שאין בזה"ז אם לחקור ויש בנר"ר. הרין איך לשאלתנונחוור

 סי' יור"ר השלחן ערוך בס' וראיתי ב"ר. כרשות רינו אי לרפאותהאוניברסיטה
 ב"ר, ר,שות לו ויש בקי אא"כ ברפואות להתעסק אסור ומיהו כ', ב' סשן'של*ו

 כו' לחולאים רפואות ליתן רשות לו שיש מהממשלה מוסמך להיות צריךוהאירנא
 החולה אם בקי, הוא אפי' בתשלומין חייב והממשלה ב"ר בר(שות שלא ריפאהאם
 רעתו אם צ"ע, ורבריו ע"ש, כו' רפואות על מטון להוציא וצריך ירו עלנתנוק

 ברשות שלא ריפא ואם אח"כ כ' איך ב"ר, כרשות הוי מהממשלהרמוסמך
 ג"כ צריך ב"ר הרשות רחוץ רעתו ואם סגי, לחור סמשלה כו' והמסשלהכ"ר
 מלבו זה דין לברות יכול איך הא, לי' ירע מנא מהממשלה, מוסמךלהיות

 ברשות שלא ריפא כוונתו ובוראי לרבריו, מקור לו שאין ברבר האי' שוםבלי
 הנראה כפי ועכ"פ הממשלה, או היינו והממשלה המטשלה, רשות בלא אוכ"ר
 אבד"ק נפתלי ר' מהגאון של"ו סי' יור"ר הלל בית רברי במהכ"ת ממנונעלם

 ב"ר רשות צריך אעפ"כ ראקטרי"ט שקורין כתב לו יש ראםהאםבורג-זאלקווא,
 באי~ה אותו קבלו ואם ארם, בריני חייב ב"ר ברשות שלא רפא ואםלר8אות,
 לו אין אם אבל ארם, טריני ופטור ב"ר רשות מקרי כנ"ל לו יש וגםקהל
 ב"ר רשות לו יש ואם ארם, בריני חייב ראקטרי"ט לו שיש אף ב"ררשות
 רופאים איזה בטרינתנו ישנו שכן ארם מריני פטור ראקטרי"ט לו שאיןאף
 פטורים הקהל עליהם שקבלום וכיון כו' מוטחים שהס אף כנ"ל שום להםש~רן
 חייב ב"ר רשות לו ואין ראקטאראט רק לו ראין בנר"ר ולפי"ז ארם.מדיני
 וע' בטלה, משכר יותר לוקח הוה בוטן רהרופא משום לחייבו ואין ארםבדיני

 עושה אתה אם )צ"א.( סנהררין מסם' וצ"ע לרופא. פרוטה )ק"ה.(כהובות
 שלמה בבן וראיתי נ"א. טענה יוחאי בבן מוה והעיר תטול, הרבה שכרכן

 עור לרון ויש בעכו"ם, מיירי והש"ם בישראל טיירי רמרן ש' אותיור'ר
 התנה אם לשלם רחייבין הארם מתורת ומקורו ג' סעי' שלשו סי' יור*ר וע'בוה.
 בת' וע' ק"ו.(, )יבמות ברשב"א וע' ר', סעי' רם*ר סי' בחו"מ וע' משכרו,יוהר

 חו"מ ע' שקלקל, אוכק כמו רינו ואין י"ג, סי' ובח*ג קמ"ה סי' ח*אהשכ*ץ
 ברשות כשעושה ופטור לפענ"ד הקילו בוראי רברופא חייב, רבשכר ש*וסי'
 אף לחייבו ויש רשות רין לו אין ראקטאראט שכתבתי מה לפי אבלכ*ר.
 ארס-מריני
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 בשכר כשסל חייב מייץ, רלא אוסנא כהאי אוטן שנקרא בסוו,לולפי"ז
 ב"ד תקנת ע"פ והוא מוהלים חברה שהש בסקום אטנם שקלקל, אוסןכרין
 ח"א תשב"ץ בת' לפמ"ש וכ"ש ופטורים, ב*ד כרשות דינם לזה ירםשנתנו
 הסימנים כשבלע תרננול כששחט מ*מ רחייב, שקלקל בשכר רטבח קף4נסי'
 באו המקריים רוב ובמוהל ופטור, אונם והי"ל הסהמנים בתפיסת הטבח פשעלא

 אי אבל ששמים, בריני חייב ועכ"פ כשהזיק לפטרו יש האבר, שמיטתמחמת
 )ב"ק רש"י ע' בהמה, בפרכום כמו אנפשי' למרמי רהו"ל לחייבו "ש והכהשום
 ע' רופא, נקרא רמוהל משום לפטרו יש באטח אבל בסוהל, וה"הצ*ט:ג
 עחשה והוא בשכר אפי' ע"כ תינוקות. למול רופא י"ז:( סנהררין כ"א. )באברשאי
 רופא ל~קח יש רירן ובנירון ארם. מריני ופטור כרופא רינו בהסול1סצוה
 בת' וע' אותו, אומרין ומת וחלה ע"נ( )גיטין ]וע' מחממשלה סושבעמומחה
 בת' מזה וע' נאמן, עכו"ם רופא גם רנל"ר בראיכא קע"ה סי' יור"רח"ם

 ה4ם כשר(, ישראל טוטחה רופא ליקח טוכ וטה שכ" סיטן ג' חלקטהרש'ם
 הנראה כפי לקנסו החובל כופין בו, תלוי והאשם הרופא מסבת שוהו רעתויחוה
 ב"ר ר,שות לו אין הנ*ל הרופא כי ב' סעי' א' סי' חו"מ ברם"א כסבוארלהם
 ואכמ*ל. בזה לפשר ראוי ועכ"פ ארם. בריני אףורזייב

 קירשבוים משנדילמנחם

כב*

 תע*א. פפא"ס תרצ"ה בהעלתך ב' יוםג"ה

 כקש"ת כו' ולתהלה לשס אפסים בכל המפורמם הנדול הנאון הרבכבור
 ראמבראווא. אבר"ק שליט"א וויידענפעלר נחוםסוהר"ר

 !אחדשה"ט

 שאול ביר הלא ומ"ש ושליט"א. להרר"ג ותשח"ח היקרה תשובתוקבלתי
 נו!הנ 4שאינו כיון רכוונתו ב"ר, רשות נוהנ אינו כעת ובעוה"ר וה עלכתב
 נסתפקתי שאול ביר עיינתי עת הרבר אסת הסמשלה, ברשות וסני רא*צסמילא
 יחיב שוב ב"ר רשות נוהנ ראינו כיון או הממשלה רשות סני איבכוונתו
 וע' כו', ריפא ואם בסה"ר א' סעי' של"1 סי' יור*ר שאול ביר וע'הרופא,
 לרפואה מומחה שהוא כתב לו שיש היינו בקי תוא אא"כ בשו"ע רמ*שבב"ה
 ובעוה"ר השראל, מב"ר רשות צריך ונם פריינאנג קוראין  וששני מהרהינו
 חרופא וחיג ב"ר רשות בלא וחוי נחונ ר4ינו וי*ל ע"שק בוטננו נחתאיננו
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 פ*ל בוהאי הלל המת על חולק סרלא ראי' יהא ב*ר, ברשות שלא:רופא
 הממשלת רהשות ניטא אם אף חייב, שוב ב*ר, רשות נוהנ ראינו רכעה רקק,
 הסושבע הרופא אם ריניהם רלפי כיון ס*מ כב"ה, רלא ב*ר כרשותהוי

 שבאנו אנו בערכאותיהם, יחייבוהו ברבר, המב שהרופא רעתו יחוה0הססשלה
 שקשה סומחה רופא לו שאמר וטה נפטרנו,- סרוע הסמשלה סצר רקהיום

 יחחבו, סהסמשלה המושבע רופא באמת אם הרופא, פשיעת על סשפטלהוציא
 במאסר, אפי' כ*א רוקא, בממט לא וחייבוהו כאלו משפטים חחריצוכבר

 ע*כ פולק, בחוקי גם נוהנ וה ודין מה, להרר*נ יניר רין לעורךכשושאל
 בתשיבתי.- וכמ*ש  חמושבע הרופא ליקחיכולק

 בשכר שקלקל טבח כסו לחייבו ראין שכתבתי מה על ש4ט*א חרר*גום*ש
 הרסב*ן עפ"ר נראה הי' לענ*ר וניסוקי, טעסי שאוריעהו ובקש פטורדהרופא
 שכרו לו יש רפאהו אם אבל ג' מעי' של*ו סי' ביור*ר וכ*ה הארםבהורת
 שפ" מי הא הביא ק*ו.( )יבסות הרונב*א בפי' וכ*ה לו, סכר שחכסתוכחאלם
 והנה כף, מסתברא ולא שלו, בטלה שכר אלא לרופא אין ולרבריהםכו'
 ולקח התנה אם כמוהו שאק סומחה רברופא כ' תקנ*ו סי' ח*ה ררב*ובת'
 רק סתנה, בהורת לו נתנו לא אם רסיא הטצוה ע4' רנם כית משכרויותר
 הרמב'ן לרברי אף להרחירו הרופא מחויב רין, ע*פ לשלם רסחויברחשב
 משמע לא הארם בתורת הרמכ*ן רסרברי לפענ"ר וצ*ע ע*שג הארם,בתורת

 סצר סהויר, אינו אם יותר, שלקח מה להחוירו רסחויב רבריו לפי ועכ*פק,
 ב*ר ברשות עושה אם ע*כ רסיא רע4' טיוה עושה רסואה ומצר מ* הויא'

 ביור*ר וכם4ש שהתנה כסו משלם שכרו לשלם רחיב ניטא אם אףפטור,
 משלם שכרו לו ריש כתב ואעפ*כ פטור ב*ר רברשות הביא הלא של"ו,סי'
 בשכר אף הקילו רברופא הטעה א*1 חייב, רבשכר לחלק כלל כתבולא

 אבל נ', מעי' ש~עו סי' יור*ר והב עטרת בלבוש וע' ב*ר. בר"שוחכשעושה
 סכר שחכסהו שהתנח מה כל לו 4תן חייב הרבה התנה אם הרופאכשכר
 משום לרפאותו עליו שטצוה ואע*פ כסף, כל שוח היא כי רמים לה ואיןלו

 אינה וו אבדח תשבה כרלעיל, בחנם היא הסצוה ועשיית גופו אברתהשבת
 אכהע סוטלת והכא לבדו הסוצאה על רמיטלת אברה השבת לשאררומה
 ולא לאחר נורסנה אם אכףע ררסיא מ*ע וכל לרפאות יורע שהוא טיכל
 כרין וח ואק שלח חיוב סירו ממק סוציאין אין בממון אלא לקחסהרצה
 סקבל אם ראף חוי ר*ו, הארם בתורת הרמב*ן סרברי וחוא ע*ש, כו'רבית
 הרסב*ם רם*ש הכיא שאול ביר וע' סקרי. סצוה עחטה מ*ם משכרויוהר

 להך רכוונתו לו חהשבותו רכ' הנפש רפואת רמרפאחו פ*ר( )נרריםבפיהס
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 )ע*1 ]וע' גופו, אברה השבת משום לרפאותו ע~ו רמצוה ע*ג.()סנהררין
 ושם, ובטפתחות-הערות רצ*ב ח*א בספרי מ*ש וע' גופי' נפשות רפויכ*ו.(
 נפש[, קרוי נפש בעל גוף כי כו' כגופו רכאן בנפשו י'ר( י*1 )ויקרא רסב*ןוע'

 ח' הרטב*ם ורעת ב*ר, ברשות כשעושה פטור מהראוי יותר בשכר רופאאפי'
 אונע בטבח חה 185 צר ראי*ה באגרות וע' מזיק, נקרא שפושע פ"בשכירות
 ובנרק בשכר. כשריפא אפי' פטור ב*ר ברשות דעשה ברופא כן לאשקלקל,
 וכם*ש כ4ונ כרשות הוי לא דראקטאראט אחר מטעם לחייבו יששאלתנו
בתשובתי.

 הרופא עמ~ה רבחנם ראנאט מהרב של14 סי' יור"ר אמת ברבורי]וע'
 חנם בראא סק*ה ט' סי' חו*מ תשובה בפתחי וע' בשכר, טשא*כמצוה
 שמואל רברי טת' והביא שוחר, פשום איסור וליכא לרונו מותר אם לריןשרפא
 חאשירות. טרת נ"שום רק ואסור מותר ובשכר אסור חנם רברופא נ"דסי'
 ק~פת לא בשכר רלפי*ר בוה אמת רבורי טהרב קי"ג אות משה באהלוע'
 *כא סצוה דעושה בחנם כהשא*כ ואסור, רברים שוחר כסו עכ"פ והואטצוה
 להאמר, נתנו לא רבריו ובסח*כ ע"ש. בוה שוחר חשר משום ו~כאקפירא,
 שוחר, בוה איכא האם לרונו אסור מטון ופשלם א' אצל קונה שהוא טיוכי

 רטצלל*נ, רברופא אף דשוחר, חששא משום לרונו אסור משלם ראינווהיכא
 ע*כ פשוט, והוא ליהנות יכול החולה אבל רמצלל"נ, אמרי' להרופא רוקאוהו
 שרוצה הרבר בגוף אבל שטואל, רברי ת' בשם תשובה הפתחי רברי8רקו
 וע' וכסש*ל. אצלי ברור הרבר אין ערתן מצוה עושה אינו רבשכרלחלק
 רמצוח אע"ג הרפואה שכר ~טול רמותר כ' סי' ג' טור המשולש חוטבת'
 עור וע' אחר, ירפאך לוטר ריכול עלמא אכו* ררכיא מצוה והיא הואילהיא

 עושה בשכר כשעושה נם ועכ"פ ס'.(, )ברכות וצ"ל רי*ע טהגאון הש"םכג~וני

 כן שלא א' סעי' של*ו סי' ובשהע הטור בם"ש נשאלתי ]וכעתטצוה.-
 להתרפאות, ווכה ארם מכל שלא כתב לא טרוע להתרפאות, ווכה ארםהכל
 ארם טכל לא ה*ב( פ4ר )נררים בירושלמי איתא רהנה הוא, רנכון נ*לאך
 רהפי' לופר ויש התירו לא לבהטתו אבל הערה בקרבן וע"ש להתרפאותווכח
 להתרפאות, זוכה ארם מכל, לא רהפי' או להתרפאות, ווכה ארם, טכל לאהא
 נןרחשלסו וק להתרפאות, ווכה ארם הכל, טן שלא וב*י הטור כאןח4ש
 להתרפאות[. ווכה ארם טכל, לא הפי'לפי*ו

 הף לאביו, רם יקיו אם דבן פ*ר:( )סנהררע בהך כתבתיובטק*א
 רסבץ וע' אחר, שם אק אם רק יקיז רלא ג' מעי' רם4א סי'יור*ר
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 בבאנקעס שם, וב"ח ובב"י בנמוק"י והובא ר"ו הסכנה שער הארםבתורת
 שיעשה עד ואמו באביו חייב ראינו רמותר פשוט לאביו להעסיר מותראם

 וכו', שבת כחבורת חבורה באיוו האא( פי"א )סנהדרין ירושלמי וע'חבורה,
 כו', מסייעא מתניתין כו' ארם עור כבשרן שוגורותיהן ה"א( פי"ר )שבתועאש

 ק"ו;( )שבת חוזרת שאינה רכושי כעורו חוזרת שאינה רוקא היאוחבורה
 קנ"ג סי' חאב פענח צפנח בשו"ת כעת וראיתי חוורת, החבורה הריובבאנקעס
 חוורת. החבורה דבבאנקעס העיר שלא ופלא בזהמסתפק

 פ"ח הרמב"ם על תטה כ' אות קמ"ט חרר ח*א אל בביתוראיתי
 יצא .ושלא אעאפ הרם שנצרר או רם טהן ויצא כו' החובל רכ' משבתה"ט
 לרם צריך שיהי' והוא טפרק משום חייב רחובל בה'ו פסק איהו האחיב,
 או שוחט כ"שום רחייב שם( )שבת הש"י שי' והנה החבורה. מןשיצא
 ברם שיהי' ער חייב דאינו רכ' והא הש, משום סאל והרמב"ם צובע,משום

 תחת צרור כשהרם אפי' רק רוקא שיוציא כוונתו אין לענ"ר כגרוגרת,שחוציא
 להרמב"ם בפיה"מ להריא וכם"ש מוה שיהנה ושיתכוין כגרוגרת והואהעור
 ואכמאל. מאאג פיאר)שבת

 הרובהשח"ט. ירירו בוהוחנני

 קירשבדים מענדילמנחם

כג*
 תע'א, פפא"מ תרצ"ו ויקרא ועש"ק יוםב"ה

 אחר!לחכם

 שהעירותי מה לו אהשום מקלם, ערי בענין להבינו ממנו שבקשע"ר

בוה.-
 חברון את לכלב ויתנו והכתיב היא, מקלט עיר וחברון י'.( )טכותאמרינן

 כאא )יהושע הוא 0פורש טקרא הא הש"ס פריך פה וצ"ע משה, רברכאשר

 מגרשי' ואת חברון את הרוצח מקלט עיר את נתנו הכהן *אהרן ולבניי*נ(
 מזה וע' חברון, הוא ארבע קרית ואת וגו' ויקרישו ז'( נ' )שם נמווהוא

 מקלט עיר חברק דאם מקער' לא למה וכן כאן, חיות יצחק ובשיחבמהרש"א
 אהוו. לבני נתנה שוב איך לכלב שנתנה אחרי וכן אהרן. לבני נתנו האיךהיא
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 לך ונו' כמ2ה וח2בע ט'( י"ר )וצם רכ' לכלב חברון נתנה רבאטה לק"ט,אך
 היתה כן על לנחלה, יפנה בן לכלב חברון את ויתן י"נ-ר( )שם וכן לנחלה,רנהי'
 ולכלב י*ג( טאו )שם וכן הוה, היום ער לנחלה הקנוי יפנה בן לכלבחברון
 ארבע וקרית נ"ר( )וצם וכן חברון, היא ונו' יהורה בני בתוך חלק נתן יפנהכן
 חברק, את לכלב ויתנו כ'( א' )שופטים וכן יהורה, בני לנחלת חברון,היא

 וחברק חוא, כך הש"ם רקו' רק מקלט, עיר היא דחברון היטב ירעוהש"ס
 ויתנו והכתיב י"נ([, כ"א ז' כ' )יהושע רכ' וכטו ]בניחותא היא מקלטעיר
 אחרי ]כלומר היא מקלט עיר חברון ונו' לכלב ויתנו )קכ"ב:( ב"ב וע' וגי'לכלב
 ולבני  ביהועוע רכ' שם רש"י ומ"ש היא, מקלט עיר שחברון לנווירוע
 וע' היא, מתנה זה וכי הכהן[ אהרן ולבני וצ"ל הוא ט"ס ונו' הכהניםאהרן
 במירי קרא לן משתבח )1':( בכורות וע' ונבעות, הרים נתת 1* )1'.(מגילה
 פרווהא אביי אמר ע"כ הרוצח, טקלט בעיר מתנה וה אק הכא וה"ה חזי,רלא
 הא יפנה, בן לכלב נתנו חצרי' ואת העיר שרה ואת י"ב( כ"א )יהושערכ'
 יאר רמז יהישע בילקוט ]וט"ש באחוותו הקרא סיום הש"ס כאן ממייםרלא
 ב*ב במם' וצסיימו כ0ו באחותו[, ונו' ואת וצ"ל ט"ם הוא לאחוזה, ונו'את

 חצר" ואת העיר שרה ואת ט"א( 1' )רהי"א נ"כ כ"ה רבאמת משום)שם(
 - ליחושע. ילא לשם כאן לציין לי הי' אור והתורה יפינה, בן לכלבנתנן

 ערי כל את אהרן לבבי ינתנו ללוים מנחלתם נתנ: ישראל בניוהנה
 שרה פי' לכלב חברון את ויתן י"נ( י"ר )'הושע הרד"ק ט"ש ]וצ"עהמקלט
 כי המקלט, ערי כפפר שאסר כמו מקלט היתה עצמה העיר כי וחצרי'העיר
 יהורח, ממטה לכלב שייכת הי' באטת כי וז"א לכהנים, היי וסנרשי'חברון
 באחזתו יפנה בן לכלב נתנו חצרי' יאת העיי שרה ואת לכהנים אח"כזנתנו
 )שם ללוים וטנרש ערים לתת משה עוה כאשר עשו והם י"א4-י"ב( כ"א)שם

 וגר[, אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו ב'( ל"ה )במרבר ממ"ש והואב'-נ'-ח'(
 ס"א(, 1' רהי"א לעב, כאא ענם ז', כ' )יהוו2ע נפתלי בהר בגל~ל קרש אתרקרישו

 י'.(, )מכות רש"י ע' לה ממוכה בינוני עיר רק ל"ו( י"ט )יהושע קרש זה]ואין
 וערי היו שחזקות לומר לך תבריל ערים שלש ז'( י"ט )רברים בכעה"טוצ"ע
 פ*ח במלם"ל מזה וע' מקלט לעיר מבצר עיר עועדן אין והרי כו'מבצר
 )מכות בירושלטי וע' תרפ"ר/ סי' או"ח חי' בנפש 'נ"כ 0זה והעיר ה"ח, רוצחמה'
 ער תחת" נמלה הפריש קולטת ל"ה בג*ל קרש הפרהשו שלא ער ה"1(פ"ב

 חומה, ערי מבתי היא בגליל רנמלא ל*ב.( )ערכק וונ"ע קדש אתשכיבשו

 קף הביא ו' אות 524 צר המפרי באמבוהא מסעי פ' ווטא בספרי כעתוראיתי

 במוקפות ת*' דלא לנר הערוך עפ"ד וכ' תרו10ת, ה' פענח חצפנת בשם11
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 ל"ג:( )שם ברש"י אי' רהרי וצ"ע ע"ש גרולות עיירות יהיו שלא כ"אחומה
 רק היא מקלט רערי זוטא מספרי דכ' שם וראיתי חומה. בלא עיירותאלא
 אבל חרש רבר והוא לארץ, משבאו ישראל שבנו ממה ולא גוים שבנוממה
 העיר שלא ופלא י"ב, אות ררם"ר וע"ש וצאע, רבר של סעמו מובןאינו
 ונאמר חומה כאן נאמר ישראל הקיפוה אף יכול שם( )ערכיןשכאה

 מכאן לאחר עכו"ם הקיפוה אפי' יכול עכו"ם כאן אף עכו"ם להלן מהחומה לה"
 לכן, קורם כאן אף לכן קורם לה* מה חומה כאן ונאסר חומה להלןנאמר
 גרולות ערים יכול ערים, לכם והקריתם רכ' פי' להם אין זוטא הספרי ר'וחנה
 ת"ל משבאו ישראל שיבנו הערים מן או גוים שבנו הערים מן קטנותאו

 שיכנו הערים מן לא גוים שבנו הערים מן קטנות ערים לא גרולות עריםערים
 תשפ"ז רמז שמעוני כילקוט וע' כלל, פי' לו אין וזה ע"ש, משבאו,"צראל

 או הכנענים שבנו הערים מן קטנות או גרולות ערים יכול לכם והקריתםכ'
 הכנענים שבנו הערים מן קטנות ולא גרולות ערים ת"ל ישראל שיבנו העריםמן
 ביכול רמתחיל סובן אינו זה וגם כו', לארץ משבאו ישראל שיבנו הערים מןאו

 אמרינן הרי רבאמת ועוד קטנות, ולא גרולות ערים ת"ל וסיים גרולותערים
 וע' בינוניות, עיירות אלא גרולים כרכים ולא קטנים טורין לא עחציןראין
 שומע ערי אי ערי, ת"ל כרכים אני שומע ערים י"א( ל"ה )בסרברבספרי
 המחי', ובית שווקים אלא שם של"ה מגיר כיצר הא ערים ת"ל כטריםאני

 הוציאו בינוניות, עיירות אלא אותן עושין אין ראמרו י'.( )מכות חז"לובוראי
 והקריתם טום זוטא במפרי רכצ"ל נלענ"ר ועפ"ז מקלט, ערי ערים,מרכתיב
 לא ]ערים[ גרולות, ערים לא[ ]ערי, ת"ל קטנות או גרולות ערים יכול עריםלכם

 וע' לארץ, משבאו ישראל שיבנו הערים מן לא הגוים, שבנו הערים מן קטנות,ערי
 האלה הערים את נבנה *הור' ויאטר רכ' נמי ריקא .( ר')מגילח

 מכ~
 הוו רערים

 משיבנו לא מעיקרא, הגוים שבנו הערים טן הי' ערים רכ' כאן נמי וה"המעיקרא,
 כש"צב טשכחאל שם( )ערכין רחז"ל לפי טקלט בערי גם ועכאפ לארץ, משבא"צראל
 בעה"ט על הקו' י"ל ולפי"ז בזה. חומה למוקפת נחשב ואינו הוקףולבסוף
 רממטה צ*ע וכן וצ"ע. רוחק זהו אבל חומה, בנו אח"כ היינו הי' מבצררערי
 ב'( י' )עום היתה גרולה עיר וגבעון י"ז( כ"א )יהושע גבעק, את נתנוכניסק
 האא( פ"א )מגילה בירושלמי וראיתי בינוניות. עיירוה אלא אותן עושיןואץ

 קטת וגו' מחלף גבולםיחי
 מנה~

 ולענאר לחם ובית ויראלה ושמרון
 ל*גג )שם וגו' מחלף גבולם ויחי ט"ו(, י"ט )יהווטע וגו' ונהלל וקטתכצ*ל
 אנניא בצעננים איילון, מאלון חלף, מחלף צרייה לחם בית וכו' קסיניתוקטה
 בצעננים אלון ער י"א( ר' )שוסטים התרגום רברי לי ניחא ובזח וכו',רקדש
 ברר*ק וחנח ורר"ק. ברשא ועאש קרש רעם אגניא סישר ער קרש אתאשר
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 שלא ופלא ליהורה, אשר לחם בית אינו לחם ובית כ' ט"ו( י"ט)יהושע
 צרייה. חוא רהכא לחם רבית הנ"ל הירושלמי מרבריהעיר

 נפתלי בחלק היינו חואי קרש תרתי י'.( )סכות ע' רקרש בהךוהנה
 )רחי"א ל~ששכר וקרש כ*ג( ט"ו )יהושע יהורה למטה קרש עור הי'רבאמת

 תרי ביחורה צ"ל אשי רלרב ל"ב:( )ערכין התום' ר' להבין יש ובזה נ"ז(.ו'
 חיינו הוו, קרש תרתי ר*י אסר לאו אמר אשי ררב טשום והיינו הוו,ירושלים
 )יחהצע אפרים כהר שכם ואת יהורה[. במטה הוו ירושלים תרי ה"נ נפתלי,במטה

 )יחושע יחורה בהר חברון היא ארבע קרית ואת נ"ב(. שם רה"י כ"א, כ"א ז',שםכ'
 היא סקלט רעיר ]וחברק ס'-ב'(, וטם רה"י נ'-י'-י"א-י"נ, כ"א שם ז',כ'
 נ"כ וחובא תרפ"א סי' ררבאו ת' בשם ר' אות תרפ"ח סי' או"ח בברכ"יכ'

 יב*נ סיסות חומה סוקפת ראינה רפשיטא שם חי' ובנפש תשיבהבשערי
 ס" בברכ"י וע*ש פפפק, וט"ו י"ר בה רקורין קרום מנהנ אבל בי"ר,וקורין
 לפי חברון על לקרוע שלא נהנו רהעולם תשובה בשערי שם וכ"התקם"א
 לססוך אק אבל טקריא, יהורה מערי ולאו ללוים ~טנתנו ומערים מקלט מערישהי'
 לראובני הסישור בארץ בסרבר בצר את ט'[. סי' בכורים ראשית בת' וע'ע"ז,

 ביהורח חברון ]וחנה ס*נ(, עשם רה"י ל"ו, כ"א ח', כ' יהושע מאנ, ר')רברים
 נתנה לברם ולחם יהור', שהורה לראובן נרם ומי ט':( )מכות בסרבר בצרכננר
 בתופפתא למלכות וכה יהורה ז'!( )מוטה רש"י וע' בתוכם, זר עבר ולאחארץ
 י.( )סכות וע' היררן, בעבר בארץ תחלה חלק נטל ראובן ט"ז(, פ"ר)ברכות
 למנות וכה מירם, ויצילחו ראובן ומטמע שנאמר תחלה בהצלה פתחראובן
 בטהרש*א, וע*ש ס"נג ד' )רברים תחלה סקלט בערי הכ' בו שפתח תחלהבהצלה
 כם*ש למלכות זכה ע"כ בצע מה שנא' הסיתה מן אחיו את שהציל יהור'וכן

 עז ויתר נ'( ס"ט )בראשית ע' למלכות זיכה הי' ראובן וכן שם,בתוספתא
 נ"ח:( )שבת כמים, פחז אך יהונתן, ובאהבת ותרנומים והש"י במר"רוע"ש
 שכנים ויהורה שראובן י"ט( ט"ו )איוב ברש"י וכ"ה שם(, )סוטה בתום'וע'

 ראסות ואת ראובן[, כנגר ביהורה הברון ע"כ ז'(, מ"ח )יחזקאל הארץבחלוקת
 ואת ס*ח(, וטם רח"י ל"ו, כ"א ח', כ' יהושע שם, )רברים לנריבנלער

 ערי וכל נ"ו(, שם רח"י כ"ו, כ"א ח', כ' יההטע ע~ם, )רברים למנשיבבשן נו"
 להרוצחים סספקות כחנים של ואמותיהן אהרן, לבני בסתנה נתנוהסקלט
 י"א(. )טכות ימותו שלא בניחם על שיתפללו כרי או יתפללו, שלא כרימחיח

 חכתוב רז"ל ע"ר י*ר( ל*ח )בטרבר חרסב"ן מ"ש אצלי צע"נואנב
 חיו וחנה כהם, צוח לסקלט כולם עיר ושתים ארבעים תתנו אליהםוצאמר,
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 1' היררן ובעבר ערים ל"ו כנען בארץמהם

 1כ1"
 כו' רז"ל לדעת קולטות

 ז'( )שם כמ"ש היו ס"ח ס"ה ובאטת מ"ב היו הכל סך רעתו לפיהרי

 וז"ש מנרשיחן, ואת אתהן עיר ושסנה ארבעים ~וים תתנו אשר העריםכל

 הפעם עור וגו' מנחלתם ~וים ישראל בני ויתנו ג'( כ"א )יהושעבוראי
 ושמנה הארבעים היינו 1ג1' ר' צוה כאשר 1ג1' ~רם ישראל בני ויתנו ח'()שם
 ערים י"נ ובניסין שסעון יהודה, ממטה נתני וכן שם(, )בסרבר ר' שצוהעיר

 מנשה מטה ומחצי ק, אפרים, וטמטה ס"1-נ'( ו' רהי"א ר', כ"א)יהושע
 וסחצי נפתלי אשר, יעהצכר, וממטה מ"ו(, שם רה"י ה', שם )יחושע עריםעשר
 ראובן, ומסטה מ"ז(, שם רה"י ו', שם )יהגשע ערים י"ג בבשן טנעשהמסח
 ארבעים ביחר כולם הרי מ"ט(, עום רה"י ז', שם )יהושע ערים י"ב זבולקנר,

 ישראל בני אחוזת בתוך הלוים ערי כל ל"ט( שם )יהושע וכ"ה עיר,ושמונה
 ~הגשע הגר"א בביאור כעת ראיתי וכן ומגרשיהן, ושסנה ארבעיםערים
 סקלם ערי סהשש חוז עיר רהס"ב היא הרמב"ן רכוונת וע"כ שם.ולדהאי
 בעבר ושש כנען בארץ ל"1 היו ומהם"ב כנען, בארץ וג' היררן סעבר ג'שהיו
 סנשה שבט מחצי רמצינו וע"ע היררן, בעבר וט' כנען בארץ ל"ט אוהיררן,
 דה"י כ"ז, כ"א )יהושע  עצוים ערים 1ג1' בעשתרה ואת וגו' בבשן נולןאת
 ס"ג- עום רה"י ל"ו-ל"ז, כ"א )יהמצע ארבע ערים ראובן וסמטה נ"ו(,שם
 א'כ ס"ה-ו(, ,צם רה"י ל"1-ז, כ"א )יהושע ארבע ערים גר וממטהר(,
 חרמב"ן מ"ש לענ"ר ע"כ ל*ח, כנען ובארץ עשרה, הירדן בעברהיו

 ובעבר ל"ח כנען בארץ וצ"ל הוא ט"ס ו' הירק ובעבר ערים ל"1 כנעןבארץ
 שנת קורם הראשון רפום ברמב"ן וראיתי רפ'ק בספרי' חפשתי אבל י'.הירק
 ואהוא כמו כ' ער"ר, משנת פיורי וברפוס ר"ן, משנת נעאפעל וברפוסר"מ

 להריא כ' טול~רנו אליעזר ר' ע"י הנרפס רם"ט סשנת לימבון וברפוםלפנינו,
 שם( )גסרבר התורה על בטור וע' שש( הירק ובעבר ערים לאו כנעןבארץ
 וצ"ע. שלפנינו ברמב"ן שהוא כסוהעתיק

 ט"ו )יהועוע יהורה, לסטח וחוא עעט ואת ס"ר( שם )רהי"א לעיין ישוחנה
 וכן ל"ב(, ט"1 )שם העיר והיא עין, ט"ז( כ"א )שם הוא עשן, ובמקוםס"ב(
 לא וכן שם(, )רה"י נחשב לא ט"ז(, נ"א )שם העיר והיא ויוטה נ"ה()שם
 וחסר עשרה, שלש עריהם וכל י"1(, כ"א כ"ה, י"ח )יהושע שגחשכ גבעת, שםנחשב
 שם רה"י ט"ו, כ"א )יהחצע רביר את נבעק, חסר וכן אחת, עיר ס"ר( וצם)רח'י
 א' שופטים ט"ו, )שם טפר קרית או מ"ט( ט"ו )יהושע סנה קרית היאמ"ג(,
 בכ~, היתח ס"ר( שם )רה"י עשן וע"נ אחת, שי אפי' ל*ה שסעון ומןי"אג
 חי' א"כ ל"ב(, ר' שם רח"י ז', י"ט )יהושע בה חלק הי' שמעת טסהונם
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 ט'( )שם וכמ"ש בה. חלק געכ ליהורה שהי' לשסעון אחת ועיר ערים ח'סיהור'
 כ' ע"כ נחלתם בתוך יהור' בני חלק הי' כי שסעון בני נחלת יהורה בניסחבל
 האלה. השבטים שני סאת תשע ערים ט"1( כ"א)שם

 היא רעשן שם( )רהאי ומלבי"ם ברלב"ג וכ"ה הגר"א בביאור ראיתיוכן
 לא סיהורה הערים רוב שלקחו הנם י"א-י"ג( כ"א )שם במלב"'ם וע'עין.

 אחת, כנחלה שבטים סשני ונעשה יהורה תוך נחל ששטעון ספני זהכח2מעון
 לא ס*ה(, שם רה"י י"ח, כ"א )שם עלמת אי עלסון ענתות וכןוכם"ש.-
 ענתות רהשסיטו "2ם מלבי"ם וע' כ"14-ח( י"ח, )יהושע בניסין בני בנחלתסצינו
 ז' ו2ם )רה*י ועלסת ענתות השסות נ"כ סצינו בכר ]ובבני הפרטים. סןועלמון
 הרבית היא אולי נ"ז( שם רה"י כ"ח, כ"א )יהושע רברת יששכר ובסטהח'([.

 וע' כאט(, כ"א )שם ירסות היא אולי שם, ראסוח או ורסת כ'(, י"ט)יהושע
 וכ"ה גנים, עין במקום וענם קשיון, במקום קרש את נ"ז-נ"ח( שם)רה"י
 ו*ששכר ל"ד( ט"ו )יהושע *הורה גנים עין ריוצ משום ואולי ובהגר"אברלב"ג
 ברה"י קראוה זה משום ואו* כ"א(, י"ט )שם חרה ועין ננים עין הי'הגבול
 נאט, עום )רה"י עברון אשר בסטה וכן הססוכין, לעינים לרסז רבים בלשוןענם
 ל'-א( כ"א )ו1ם עור והאצנוי כ"ח(, י"ט )שם עברון הוא אולי ל'( וצכיהחצע
 ובהנר"א ברלב"ג וכ"ה חוקוק ס'( שם )רה"י חלקת כ*ו(, י"ט ),שםמשאל
 )יהושע נפהלי בבני וצמצינו זהו נ"כ י"ל ואהי סתירה, תהא ישלא וה וכ'שם
 חלק לאשר נם הי' ואו* מים פנע ובאשר וגו', חקוקה, משם ויצא ל"ר(י"ט
 - י*ט. יההצע בס' חקוקה סעיר חקוקאה ג':( )פסחים בתום' וע'כה,

 ל"ה( י"ט נשם חסת זה ואין לשב( כ"א )יהושע ראר חמות נפת*בסטה
 )רהאי חסת ונקראת )י'.( סכות ע' סקלט נעשה ולא המבצר מערי היארחסת
 השינוי שם כ*ח(. י"ט )יהושע אשר לסטה חסון סצינו וכן ס"א(,ע1ם

 ברה"י רחסר כתב בהנר"א וע' ל"ב(, כ"א )יהח2ע קרתן ונקראתקריתים
 לנפתלי קרתן כן גם בוה כולל הוא אולי ולענ"ר ברלב"ג, וכ"כ סובולוןקרתה
 רקריתים ס"ב( שם )רה"י חשבה ולא ל"ר(, שם )יהושע זבולת שלסטהוקרתה
 *פתלי נ"כ היא קרתה רלפ"1 רוחק, והוא זבולון, סטה על ג"כ סוסב רביםלשון

 )יההצע והוא תבור, רטונו, השינוי שם ובולק, לסטה היא קרתהובאמת
 ובבאור ברלב*נ וראיתי ונה~, רסנה ל"ה( כ"א )שם והנה י"ב-ג(,י"ט

 הסעיין. על להעיר רק וה בכל באתי ולא ותבור, רסנה הוא ררסונו כ'הנר"א
 הרובשה"ט ירירו בוחוהנני

 קירשברים. משנד'למנמם
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כד*

 תע"א. פפא"ם תרצ"ו ניסן ח' צו ר' *ום אורכ"ה

 באיט*'. פירענצע נ"י, *פטר ע~מעון מרכבור

 ארר כ"ט עש"ק ברום נ"י, חרב ק ע"י עתח זח *רי נססרמכתבו
 הימים באלו חנומל ברכת שיברך נקוה הבה תשובה, לכם להשיב ביכולהאיננו
 חושך יושבי רכ' כו' בבית חבוש שהי' מי כו' להורות שצריכין ארבעחכךק

 חו"ל. נסע ניסן ו' צו ]בןועש"ק נ"רי()ברכות

 של חכשרח פלוגת שאלתו ע"ר הלכח 11 ר' בדבר להשיבו באתיועתח
 אך אי-רתי, יהורי הרפת טבעל חלב תמיר ומקבלים ברפת עובריםבח"ר
 לתוך לחלוב בערכם החלב להתיר אפשר אם מורסן לבהמותיו מאכילהא

 בשר.- מעט רק לכם שאין חגרול חרחק בשעת חפסח לחגקררותיכם

 אחרים לכלב אפי' חמץ להאכיל יאסור בישש צייי ח *תתשרבה*
 המשנה ואין נכרי של חוא אפי' כ' * שציין ברורה המשנח כוונת בוראי]ווהו
 ואסור בח, לעיין תח"יברורח

 להאכי"
 ה"א(, פ"ב פסחים )ירושלמי הפקר לבהמת

 בפסח להאכילה לא"י בהמתו ליתן האנורה אסר ע"כ תמאח, סי' או"ח בטורוכאה
 ו', ו' סעי' שם באו"ח הלכה לפסק וכ"ה שכר, פסולת את שמאכילדידוע
 חמאכיל חוא רק חשואל, אינו וחוא מהרין *רע רוצח אינו חאי*רתיאבל

 טמק"א.- החלב להשיג ביכולת אינכם ואתם בהנאה האסור רברלבהמותיו
 תנאר סי' סג"א ע' הוא חמץ מורסן אי מורסן, לבהמתו מאכיל חאי*רתיהנח
 עצמה שהקליפה ק"ו סי' חב"ח ת' בשם שם תשובה ושערי יעקב ובחקסק'א
 נחשבת, בעלמא ואפר וכעץ טעם שום בה ראין אוסרת אינח חסוביןשחיא
 סובין כשטעורב רק לחם, נקרא' לא סובין רפת תנ"ר סי' בב"ח כם"שוחוא
 י~אץ ראין קמח תערובות בלי סובין אבל ארם, למאכל ראוי שיה"בקמח
 רקליפת הטג"א כ' כבר אבל בשו"ע, ויע"ש חימוץ, לירי בא ראינו עאכבג

 שנינו שלימה משנה רהרי שם יעקב בחק וכ"ה רטחכוץ אפשר עצנעהחטים
 רוקא הוא חטץ והנה תם"ר.- סי' בשו"ע וחוא לתרנגו*ם מורטן שוריןאץ
 אף לחשהות ראסור תשאב סי' אוסץ ביוסף ]וע' השעורים או החטים לתתואם

 ר' הגאון ררש וכן ראורייתא, ספיקא אלא יהא לא נלתתה, אם ירועשאינו
 ישמור ע"כ ורנקבורט, ק"ק פה הגרול בשבת בפרקי' אב"ך מפראנררים
 רחטין נ"ט סי' או"ח שמעלקים יצחק בית בת' וצ"ע ע"ש, בחן, וכיוצאמהן
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 רוב יש בער*פ טכר שלא ברנן הנה ע*ש, דרבנן ספיקא אלא ל"הלתותין
 בסי' כסבואר וא*ע ביוב בטל סב"ם סה*ת שצמחו, הרנן ננד צסחושלא
 רהטין תנ*ג סי' מפר"ח והעיר ל"א סי' ו' בשו"ט סזה וע' י*ב, סעי'תם"ז

 רק הכי משמע לא סק"ב שם טחפרם"ג אך כטל, ואינו ניכר הויסצוסחין
 ולבערם הסצומחק ולזרות לבררו סחויב הפסח ובתוך ניכר, הויבבקועות
 או שעצסדי ממה בוראי רוב ריש החטין נלתתו שלא בקסח לפ*זע"ש,

 וכננר ח', סי' ח"ב בהשובתי וע' בלח, כלח הוי קסח אי לרק ויששנבקעו
 ח"ה מהרש"ם בת' עור וע' למקנם, וליכא בב*י ואאע ס' יש בודאיהבקועין

 סי' ח"נ ר' בשו"מ וע' בזה, והקיל דנן בקטח חיסוץ אין פעמים דרוב י"דסי'
 נתבקעו בלא עאיי רחטין וכיון מים עליו שעלה סיירי קררנייתא דבחיטיע*ב
 דנרויסען כ"נ סי' ח"ב יושר אסרי בת' וע' בנך"ר, מותר ולפ"ז כו',סמש

 והרבר קטנים שמרחיים אותן רק מים ע*הם בוש לא בזטננו הנרו*םמרחיים
 בצירוף ה"ם בזה יש אם באכילה אף להתירם ש"4 הנריפען הם סאיןספק
 ל*ה רקמח פ*ר סי' ח"ה ענגיל סהר"ש בת' וע' י3*ש, סכירה ע"י היתרקצת
 ע"כ מהשוק קסח לוקחין הדחק ובעאעת לתיתה ל"ש רבוה"ז חסץ וראיבכלל
 לא או* %ו ירוע אינו שלשנינו בסורסן אבל ואכם"ל[, להקל ישבנר"ד
 סן קסח ל~קח סותר ובוחהאר לתיתה טותר רש"ם מרינא גם כלל,נלתתו
 רו*חה עאהנני כפי אבל שם, יעקב ובחק וה', ר' סעי' תנ"ג סי' ע'השוק,

 בהנאה. אסור והא נתחסץ וססילא לבהסותיו זה סשקה חאי-רתימדבריכם
 הסורסן הפסח בתוך לבהמותיו עכ"פ שיאכיל לו תאסרו או* רעתי לפיע"כ

 פירות סי רחשיב ה' סעי' תם*ו סי' או*ח ע' מחכעץ, ראינו בחלבסעורב
 ואז בערכם פחלב מעורב שתים או א' לבהסה יאכיל ועכ"פ בררי,שה,וע*ש
 לבהסות הסיוחר מלה ע"י להסתיק יוכל יאכלו לא הבהסות ]ואם החלבתקחו
 סי' סנ*א ע' סחסיץ, אינו לכו*ע סהקרקע שחופרין דמלח הטור עלולססוך
 מופרים להכסים ר*ג א"ל ט"ו.( )סוטה חריבה בסנחה כעת וראיתי סק"ו,תם*ב
 ע"נ מלח בא ל"ה ר"נ דלרבוץ בהסה, סאכל קרבנה לפיכך כו' ליהניחו
 ה' שעה*ט סדברי והביא בחטה, כסאכל סלח ללי תפל שיהא כריקרבנה

 אינו דמלח ראי' רמביאין פכ*ש הרא"ש סד' שכ' היאא פ*ה סזבחאיסורי
 סלח קש שבוראי אעפ*י בהן, ריוצאין נויר ורקיקי תודה מחלותמחמיץ
 סלח נוחנין ראין בידם הוא וטעות סלח, תקריב קרבנך כל על כרכ'בהם
 הראקש על קשח ק וכמו כו', ופררין אברים כנת הסזבח ע"ג הקרב כל עלאלא
 סנחת כנת הכעבח ע*נ הקרבות ססנחות לי' תקשי דאכתי ראייתםשרחה
 וב' כו' מלח בהם והי' תאפינה מצות בי' רכ' ונמכים קנאוח סנחתחוטא,
 וסנ* חראשש ת" בבר חרי הקומץ על אס ירע דלא שם חריבה במנחהע14
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 כוונת רהלא ע"ר תמה ואני ע"ש, לבר הקומץ רק רלמא הסנחה כלרסלחו
 תמלח, במלח מנחתך קרבן וכל רכ' הקומץ שנמלח אחר כן, חואשעה*ס

 טלח מבל4 תפל השם ללחם להיות הכבור ררך שאין י"א( כ' )ויקרא רמבץוע'
 ט"ו( 1' )שם רכ' כהך או חמץ תעשה לא לד' תקריב אשר הסנההוכל
 האפנה מצות בי' רכתיב שכ' חהשעה"ט חמץ, תאסה לא וגו' תאכלמצות
 כנחה ואין נמלחו ולבונה והקומץ שכתבתי, להך בוראי וכונתו ט'סהחש
 למלוח יכול האיך מחמיץ רמלח נימא ואי כ'.( )מנחות ע' סלח, טעונהכולה

 אינו רמלח השי' על לסמוך יש בנר*ר ועכ"פ מהמיץ, אינו רמלח א"והקוסץ,
 אבל הכהמה, ולהאכיל ומלח חלב ע"י המורסן להטתיק יכול ע"כמהמיץ,

 טים ירי על ראסור הא גם הכלכלי[, מצב מצר אפשר יהיה וה אם ירעתילא
 במג"א כמ"ש מותר בספק אבל במים הטורסן עשמערב בוראי ירעתם אםרוקא
 בוראי אבל הפסח תוך במומר חמ"ט סי' סוף זהב ובמשבצות סק"ו הס*חסי'
 וה תקחו ואז שכתבתי באופן רק אסור ע"כ מוה ברורה יריעה ירעתםאתם

 האיסור ~שיתחלק הנאתן ררך זהו וכי רכ' ס' סי' בפלתי מ"ש בצרוףבשעה*ר
 הנאתן כררך שלא לך אין מאיסור נהנה בהמה ובאכילת בהטה מזוןלשפע
 בכרתי וע"ש עכו"ם, כרשיני זולת הנאה באיסורי אף טתיר ע*כ מוה,יותר
 והאוסרין המתירין רעות שהביא סק"א קי"ז סי' שמואל במערני וע' ג'.ס'ק
 ע"ש. בפסח חמץ האוכלת עכףם טבחמתבחלב

 )ל"ר.(, תמורה ע' מותר, ואפרן מהנשרפין הוא רחטץ לרת ישועור
 אינה כו' הנרחת ובעיר ופירותי' באשירה הטקרש נ"1:( )קירושין רשב*אוע'

 מקורשת אינה משו"פ יותר באפרן ו"צ הנשרפין כק שאשלו אע"פמקודשת
 לגמרי כמשתנה והגוף בו שקראשה 1ה ולא אחרינא גופא הו"ל לי' קל4 רלכיכף

 )בכורות ואמרי' 236 וצר רקי"ר 0ד, צר ח"א בספרי אלו הרשב"א מר'וחבאתי
 ברם רהיתר סק*ב ק"ה סי' יור"ד גשפ"ר וע' חלב, ונעשה נעכר דםו':(

 רתטכא, לכרא רנפל יונה בבר בר"ן וכ*ה רנשתנה משום שבשלו אושסלחו
 טמאה מחי' רם דהוא המקדש, מכ* ה"ב פ"א משנה כסף ע' המורוכן

 חחמץ ולפי"ז רל"ג, סי' ה"ג טהרש*ם בת' מזה וע' רם, מצורתשנשתנה
 ועכ"פ שנתאכל חחמץ עם אציכות 5וחלב אץ בודאי הבחסה בסעישנתעכל

 אפי' החלב להתיר רצו רלא מהאחרונים יש אבל רמותר, אחרינא, גופאהף
 בפסח. חמץ לבהמתו שמאכילבעכו*ם

 סטעמים טיני כל בו טוצא תינוק וה שר ע"ה.( )יומא סרש*י לחשץרףש
 טטאים רברים שאכילהה טסא, רבר ינק י"ב:( )סוטה רש*י וע' אובלת,שהאם
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 כחשום רק מותר רין ע"פ שם אך וכו', שתאכל מה כל בחלבה טועםוהתינוק
 266 צר חאא בספרי ט*ש וע' קי"ר.(, )יבמות הרשב"א כמ"ש השכינהכבור

 למ~א טמא, לרבר איוה הוא ט':( )סוטה וע' 428, צדובמפתחות-הערות
 עכו*ם רחלב י', סעי' פ"א סי' יור"ר ע' מדינא, מותר כותית וחלב נכר, אלבת

 ה0אה יוציא חלכ מיץ כי ס"ג:( )ברכות וע' רע, טכע לו ומו*ד הלבמטמטם

 עלי', אמו משדי שינק חלב  שיקיא במי תורה של חמאה מהנא אתהבמי
 לו אפשר אמו, משרי כשינק הכוונה נ"כ להעמים יש ועפ"ד ברש"יוע'ש
 הקורש בשקל מיינץ מהגאבד"ק זהב תורי כם' וע' תורה, של חמאהלסצוא
 שתניק טוב יותר אינו אם מסופק שהי' שייאר טעבלה הנ"מ בשםדרל*ר
 בעלת וי%~יא~ת מצווה אינה הא"י כי חטא, בעלח מישרא~ת ולא א"ימינקת
 ע*שב מטבעה התינוק על קצת המשפיע עלי' שורה טומאה רוחחטא

 הש לכו"ע כעהמיץ דירנו בחלב המורסן האי-דתי כשסערב בנד"דעכ"ז
 אול4 לבו על הפעם עוד תדברו ועכ"פ שכתבתם, גדול הרחק בעועתלהתיר

יאות
 להאכי"

 שחת.

 ועשמח. כשר בחנ וסברכו הרובשהאט הנניוביה

 קירשבוים מעבדילמנחם

כה*
 תעאא. פפא"מ תרפ"ט אב מנחם כ' ראה ב' יוםב"ה

 *אהר.לחכם

 ונתניירה. י,שויאל עאאבי' נכרית בת בכתובת לכתוב איך שאלתוע"ד

 ס*חו( )קידושין בנה אלא בנך קרוי אק מנכרית הבא בנך הנהתשונה*
 תכרית שפחה %ר ה' סעי' ח' סי' נאהע"ז הלכה לפסקוכ"ה

 של וגיטק בכתובות לכתוב דנוהנין ר' סי' ט"ו כלל הרא"ש בת' וע'כמותן,
 כלם, אבי הוא גוים המון ואב כותבין המובהק ושמו אברהם בן פלתינרים
 בלשק שוכתוב רצריך אשכנזית בתשובת וסצא קכשט, סי' אאהע"ז 3ב"יוכ*ה

 שם וכ*ה אבינו, אברחם נק או חנר עצכתוב כגון גר אשתוא מיני'רלישתסע
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 מתם אברהם יכתבו רלא גיטין סרר בשם כ' סקכ'ז שם ובר'מ כ', סעי'בש~ע
 סכנה, משום גר בנט יכתבו ולא בגיורת וכן אבינו אברהם בן פלוניאלא
 בסרר הוא וכן סקם"ר. הבאי על בכנח"ג הובא כרנץ 5טהר"י בס"הוע'
 לבר יהודית של שם לו או לה כותכק גיורת או גר כ*א אות שלפנינוגיטין

 ק*ב ס" טהרי"ל בת' וכן אבינו, אנרהם בת ולה אבינו אברהם בן לווכותנק
 0צא וכן אבינו, אברהם בן פלוני וכתב מעשה עעשה ירבו מורו הטנרש,נגר
 שם ובב"י ול"ב, סקכ"ב בטור קכ"ט סי' בכנה"ג וע' ע"ש, הרא"שבת'
 סקל"ה. שם היטב בבאר וע' קס*ח-ז',ס"ק

 ואין מנה כתובתה א' ויום שנים ג' מבת יותר שנתגיירה גיורתוהנה
 כתובתה עמו אשתו שנתניירה וגר י"א:(, )כתובות בתו4ם טענתלה

 ח"מ בב"ש, ס*ז סי0ן סוף אהע"ז וע' צ"א.(, )שם קיימה כן מנת שעלקיי0ת
 מאתים רכתובתה א' ויום שנים ג' מבת פחותה שנתגיירה וניורתוטףז,
 כרשב'י הלכתא רלית לכהן אסורה אבל י"א.(, )שם בתו4ם טענת 5הויש

 ג' ולאחר ס"א.(, )שם גיורת אלא זונה אין אומרים וחכ0ים ס':(,)יבסות
 ליבעל רבראוי' לר,טב*י אף לכהן אסורה נבעלה שלא אע"פ א' ויוםשנים
 ובתום' הי', כהן קל"ג.( )חולין  רעמ'י 5טי' רבא והנה - :(. ס' )שם טרברהכתוב

 י"ח.( )ר"ה וברש"י הגליון, על וע"ש ק"ה.( )יבמות תום' וע' רכה,גרסי
 ושמא הוי כהן לאו ררבא אשכהן שם( )חולין ובשחיטת שמעתי, כך רבאכ'

 נחמני, בר ברבה לה וטפרשי ואביי רבה נורסין ויש היתה, ע4 0ביתא0ו
 )י*ב:( בתרא בבא ועיין 59, צר כ' אות י"ג סימן לעיל שכתבתי 0הועיק
 ורמי רבא קמי' יתבי הוו ראבוה בכנפי' יתבא הוה חסרא רברבת
 רבא אסר תרווייהו, 4' א0רה כעית, 0ינייהו מאן לה אמר חמאבר

 יומין תלתין בנו טבלה חסרא ררב רברתי' )קכ'ט.( שבת וע' בתרא,ואנא
 וע' לפומבריתא, ררבא בתרי' לערסא וא0טוי ואצטניאת בעלה בפנישלא
 רביתהו וא"ל זוזא, חלמא טפשר הריא לבר יהב לא ררבא )נ*ו.(ברכות
 כו' שבבא אשתך א"ל כו' אחריתי איתתא 4ר ובנתי' בני' ואתושכיבא
 ררב מברתי' בר לך מחי*א כולהו כו' כורשת נשי תרי כו' שכבן ובנתךבנך

 בר אשכחו ולא נהררעא וער 0סורא רבנן רברקו מ"ר.( )שם וע'חסרא,
 ואע*ג חטא בר עוקבא ולמר חמא בר לרמי נסיבן דהוו חסרא, ררבמבנתי'
 שנים אחים זוגות שסונים רהיו כהני, הוי לא אינהו כהנתא הווראינהו
 אעאנ חסא, בר ר0י כלתת אחר רלקחה רבא אבל נשותיחם, וכן כולםשנים
 ראמר ח':( )שם צ"ע הי' כהן ררבא נימא ואם האחים, נטוגות לאה חוודכהן
 4קח אסור כהן נלא"ה הא גיורתא, תנסבו רלא ראטרי איכא לבני' רנששלהו
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 רכ*ה סי' חאא ת*תאח מהרורא ומשיב שואל בת' וראיתי כמש"ל.ניורת
 באהע"ז ו' במי' הפוסקים רנחלקו הי' רכהן משם נראה אררבה וכ' סוההעיר
 רבעכו*ם רלרבא ס*א.( )יבמות בתום' והמעיץ נבעלה, בלא אף אסורח ניורתאם
 רל*ש זונה משום מתסרא לא זינתה שלא כל הוא[ ט"ס ניורת שהעתיק]ומה
 ואזהר רבא רחיהש ווה נבעלה בלא אף אסורה קיחה רשיך ניורת אבלקיחה
 רלא אף זונה משום אסירה קיחה רשיך משום גיורתא, תנסבו רלאלבני'
 נבעלח רוקא לשי' כהן הי' ררבא רכ' ררש"י נלע"ר הי' ובזה ע"ש,זינתה
 כחן. לעה ררבא ס"ל ראסורה רס"ל ותוס' סותרת, נבעלה ובשלאלעכו"ם
 אף לכהן אסורה ניורת אם הפוסקים רנחלקו מ*ש ע"ע, השו'מ רבריאבל
 )יבטות רשאי בעשם סק"כ ו' בסי' הב'ש למ"ש כוונתו בוראי נבעלה,בלא

 לא אפי' ס"ל והרא"ש והרמב"ם ותוס' לעכו"ם, בנכריותה רנבעלהסאא:(
 בבהי והובא ביאה מאיסורי ה"נ פי"ח משנה במגיר וע' לכהן, אסורהנבעלה
 הב'חצ עאד מ*ש שם אהע"ז שלמה בחכמת וע' כהרמב"ם, רש"ירדעת
 רכחן כ"ט:( )תמורה רס"ל לאביי ראפי' מזה חוץ להמעיין, מכשולרנתן
 חה* וראי רבנתנףרה שם בחוס' כ' זונה משום לוקה אינו הכותית עלשבא
 אפ" רין ע"פ רבאמח אחרי לבנייהו למיסר כהן רהי' לרכא לכו"ל ועכ"פזונה,

 לכהן. אסורה אחר ויום ג"ש סבת פחותנתניירה

 גברא ההוא או* זונח משום לוקה הכותית על שבא רכהן רס"ל רבאחהנה
 רי*ל רא" זאא אבל הי', כהן כ"ר:( )תענית כותית רבעל משום רבאדנגדי'
 מ1רית רבעל נברא לההוא רנגרי' שילא רר' וכהאי מררות טכותרהכוונה
 א'. סעי' ט"ז סי' אהע": וע' נ"ח.(,)כרכות

 שכתבחי כמו מכאן גאכ רהביא רבא ערך הרורות בסרר כעהוראיתי
 ואנא ראטר רבא שם( )באב מהרש"א מחא"ג ג"כ והביא לרבריו,וכוונתי
 ואח"כ חמא בר רמי אצגרשנה אלא לפניו ב"ח רמי שיסות קללו לאבתרא,
 ובחולרות נרחצה,. ישא ראיך כהן רבא רל"ה ראי' מ:ה דגם רבא, אותה אותהישא

 ר"נ א1ל ישב דרבא )כ*ה.( מו"ק ממס' ג"כ העיר 1041 ער ואטוראיםתנאים
 לכל כחי הוא הרי גומם רבאטת ראי' ראינו רבריו לרחות יש אבל נוסס,כוצהי'
 אסנם סקאא. בש*ך שיעט סי' יור"ר ע' לנוסם, ליכנס ר,שאי רכהןרבריו
 וכ"ה שאע כר' ובבאי מואק מם' סוף במררכי הובא בה"ג עפ"ר דבריו לקייםיש

 ורב1* בינייחו יוכא דורשין כמשמעות אביי 14מר מאג.( )נזיר בהך דנרסבתוס'
 על מתחר כהן אאכ קגאם, מיעאל בר כרבא והלכה בינייהו אינא גוססאטר

 כוק. חי' רלא אאו דר*ק גבי' רבא ישב איךהגוספ,
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 תנסבו לא לבני' ראמד ח':( )ברכות טהך ראי' שם שהביא ראיתיוכן
 ]וחנה שהבאתי בשו"מ השואל שהקשה כמו והוא כהן, ל"ה א"כגיורתא
 אחרת אשה לרבא שהי' ל"ד:( )יבמות תוס' מר' 1056 צד שם בתותו*אמעש
 כ' לא שם בתוס' לו, תנשא אז יגרשנה ש4ום הזסן כל קותה ר"חובה

 איחרה אחרת אשה לרבא שהיתה לפי רק לו, תנעאא ינרשנה שאםרקוחה
 קבעינא, תרווייהו ראסרה נבואתה שתתקיים לו מצפה היתה ואפ"ה לו,4נשא
 נ"ו.( )ברכות באמח הנראה וכפי לו, תנשא תסות שאם נ"כ קוותה1ח41
 נשא ואח"כ הרי' בר לו כרפתר נשים ב' וגירש מתה, הראשונהאשחו
 סברתי' בר לך סחילנא כולהו רכא ראמר בהך שם בתותו"א וס"ש ראח,בת

 רבתר ס"ב.( )שם מצינו כי רבא שמלך טרם אביי בזסן אז שמתה לאדר"ח
 ראביי רביתהו בחוטה ס"ה.( )כתובות ספורש וכן כוותא רביתהו *' עברהרסלך
 נפטרה לא רם"ם שם, בתוס' שכ"ה העיר שלא ופלא כו' ררבא לקסי'אהא
 הע"י על יעקב בעיק נ"כ העיר וכן בערכו[. בסהר"ר וע' אביי, אחרער
 בפ"ר רסשכ"ל לומר ואפשר כהנים, רהי' טשום אסורים הי' רבלא"השם,

 או"ח כוללת בפתיחה ובפרם"נ ה' סי' אהע"ז וט"ז בב"ש ע' בניורת,דטוהר
 אחר אשהו את לנרש צריך אם צ"ב.( לבסות פולר אהק בבית ]וע' *סי'

 ובפ*ת הואיל ר"ה נ"ז.( )שם רש"י וע' הנשואין, לאחר פצו"רשנעשה
 נ5צע אפי' רכא, פצוע שייר פ"ר:( )שם ותוס' ברש"י וע' סק"ה, שםאהע*ז
 כו' נאסרה לה במיתר אמרי' ולא ליבם בהבי סתסרא לא שנשאהלאחר

 סי' הח"ם ע"ר נ"ו סי' ח"א תנינא שו"מ בת' ע' לטסא מותר פצו"רואי
 היתה רבא רכוונת לומר עור ואמשר תנסבו, אל ואפ"ה ע"ש[, סקאאה'

 ע"ז.( )קירושין יעקב בן ר'א ש14מר כטו ישראל של א' צר בה יש אםאפי'
 וטותרת לכהונה, כשירה בתו ישראל בת שנשא יגר ניורת  שנעאשישראל
 שם ]ואסרי' זה, באופן אפי' החסיר ורבא כ"א, סעי' ז' סי' אהע"1 ע'לכתחלה
 רעשרה לישנא מישראל, אמו עאסהא ער רורות עשרה ער אפי' וכו' גראחר
 וע*ש רורות כסה ער אפי' העתיק שם באהע"ז וכן רהרטב"ם רוקאלאו

 לא עשירי רור נם ג'-ר'( כ"ג )רברים רקרא 4שנא כטו והואבהנרשא,
 רורות עשרה ער אפי' כה"נ בן כה"נ 1'( )פ"ר סנהררין תוספתא וע' וגו',יבא

 ררי עשרה ער גיורא אינשי ראמרי היינו צ"ר.( )סנהדרק וכן טשיחה,טעת
 לאו יתרו וסיהו הוא, ארם בני סשל ,שם, וברש"י באפי', ארמאה תיבזילא

 פ' ובחזקתי בחיי רבינו בשם הש"ס ובנלית בסהרשעא וע"ש הוה,ע,שירי
 רצוה רברים בר' קי"ב:( )פסחים ברשב"ם וע' הוא, ברוקא רעאררייתרו
 רדא עשרה ער ניורא ראסרי' סשום ניורתא תינסוב לא בניו את הקרושרבינו
 ואמשר בוה, שי1הרו לבניו צוה כהן ל"ה ררבי אף באפי', ארסאה תיבוילא
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 למלך מאצאק שאין מהתוספתא י':( )סוטה יעקב בעיון עפמ*ש עודלומר
 הס5ר, מדפי דנ*ב חריבה במנחה הביאו וכן לכהונה, הכהשיאין סןאלא

 רי' ע*כ 252 צד ח"א משיב במנחם מ*ש ועי נ"ו.( )שבת מדור ראתיורבי
 וע' 11, מהתוספתא ידעתי לא בעניי אבל גיורת, ישאו שלא לבניוטצוה

 והשראלות, לויות כהנות ושירצה מ*מ נשים לו בורר ב'( פ*ד )סנהדריןבתוספתא
 ופלנשים, נשים ישרזשל גבול מכל דלוקח ממלכים ה*ד פ*ד רמב*םוע'

 אגל לכהונה, נשצי הי' אא"כ בא"י מלך סעמידין אין ו'( )שםובהוספתא
 כם*ש מולך אינו טמנה הנולד בנו ניורת וכשישא ניורת, ישא שלא ראי'אינו

 ביאה איסורי בה' וע*ש גרים, מקהל מלך מעמירין דאין ה*ד פ"א שםהרסב*ם
 סלך שלמה או ישראל את המושדע ששמשון בדעתך יעלה אל וט*ו, הי*דפי*נ

 כך הרבר סוד אלא בניותן, נכריות נשים נשאו ה' ידיד ישנקראישראל
 כרברי וע' ונשא, נייר שכמשון וכן ונשאן נעוים שלסה שנייר ולפי כו',הוא
 שנתנחרה ניורת לישא רוצה המלך אם ועכ*פ ט':(. )סוטה אנדות חי'שאול
 ואע*נ מ'ה!( )יבמות בתוס' וע' מולכים, אינם ממנה שהבנים רק יסחה, מילש"ש
 ביש"ש ועיש לכהונה, המשיאין מן אלא מלך מעמידין דאק בתוספתאדתניא
 ואבןו כשרה סטפה מיוחסים דהיינו אחיך טקרב בעינן מלך רנבי ס' רקפ*ד
 מלך טעפורין אין בתוספתא וכראיתא פסולים ולא כשרים ישרא*ם יהיוהשמו
 שירף' ורי אחיך מקרב געי לא סשימות שאר אבל לכהונה המשיאין סןאלא

 מכהש שדהיה קרא קפיד דבטלך מ"א:( )סוטה מתוס' העיר שלא 51לאסאחיך,
 שגים מנ' בפחות לומר יש ועוד מישראל[, ואמו מאביו מסוצעסקרב
 תנסבו לא לבניו רבא אמר הכי אפילו דמתיר, יוחאי בן שמעק לר' אחדויום

 כהן א' ויום מנ*ש פהות דא~' היא רהלכה אחרי דוחק והו אגלניורתא,
 ותירץ בוה, כן נם שהעיר נ"ט מאמר אהרן בברכת כעת וראיתי יקחה,לא
 ישראא~ם היו והמה בנים, קרויים שנ*כ מבתו, ~כדיו הוהיר דרבאעוד

 לו ה" שרבשש מצינו לא אגמנם ישאו. שלא והוהירם ניורת *קחשהששם
 ה*תו ,שכיבא דביתהו א*ל לרבא נ*ו.( )ברכות ממס' העיר שלא ופלאבנות.
 סו*ק וע' שכיבשו, ובנתך בנך א*ל כו' אחריתא איתתא לירי ובנתי'בני'

 בנות, לו דהיו רוואים אנו הרי ועכ"פ מילהא, בי' אתרע רבא)כ*ו:(
 השמיסר כ*ט:(, )ביצה חנאו בר דרמי ברתי' אשי דרב דביתהו מצינווכן

 ל*ב:( )יבסהש ר*ת דברי ולפי כ*א!ג )כתובות חסא בר רמי ה" דאמי'אבוה
 בצרה, להיות רצהה ולא אחרת, אעאה לרבא לו ושהי' לפי ל~נשאדאיחרה

 וכשלקחה הי', חסדא דר' מברתי' הבנות ע*כ אחרת, אשה לו ל"ה ב*ח רסיבודאי
 ניורח. "צאו לא יצבניחן וצוה כבנותיו נ"כ וחשבן היו עמה בנותי'רבא
 וביון טק שהי' ר"ח בת נשא שרבא כיון י*ל או כתב יעקב בעיוןוע'
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 כראי' לפסולות להנשא הכשרות הוזהרו שלא אעאפ אם סצר כהונה ס1רעשזרעו
 בהגהות ראיתי וכן עאש, כהונה סזרע שהם כיון ע4' החסיר אפ"ה 1' סוס"יכאאע

 וכתב לעיל שהבאתי וטארב תשואל סרברי העיר ח':( )ברכותמהרשאם
 ררבא להו פשיטא קלאג.( חולין כ'ז., )בכורות בתוס' רהא קאל טה ארעולא
 עלי סרבית ראטו רק כהן ל"ה רהוא שכ' יאח.( )ר"ה ברש"י אך כהןל*ה

 עריין הקושיא רהרי ברבריו, צאע וכן יעקב, סהעית העיר ולא ע*ש.קאתיא
 סיטן כשףת ברכות בראבי' ועיין הוה. כהן ררבא להשיטה עוטרתבמקוסה
 קל*נ.( חולין יאח., השנה )ראש כראסרינן היה כהן ררבא הראב"ן סרבריקסאז
 ]ובברכת ררבא ברי' אחא לרב לי' שרר אשי רב )נ'.( בכורות בססכתוכן

 סשרשיא, ור' יוסף רב לרבא, לו הי' בנים שני שרק כתג לעיל שהבאתיאהרן
 ברי' אחא רב איתא לפנינו אבל ררבא, ברי' אחא סרב העירולא

 בערכו[ הרורות בסרר וע' ררבא, ברי' אחא רב כאט.( )ע"ז עור וע'ררמינא,
 ררשאי רצאל כאב אות שם חן לוית בהגהות וע' הבן, לפרית 1וזישיבסר
 עיין כהן, היה רלא השנה בראש שכתב ססה חזר הוי רכהן רכתבבחולין
 נ*ר, סימן שלפנינו בראב"ן כן נם הוא רכן כן גם העיר שלא ופלאשם,
 ב' בסי' ומם ועיין נ', אות שלסה באבן שם ועיין היו, כהנים ורבאררבה
 גירסת גאכ היא כן כתב נ' בסינע שם שלמה ובאבן ברוב, סבמלהררב(ש
 כלל העיר ולא בתוס', וע' רבה, הגירסא לפנינו אבל קלאג, בחוליןרשאי
 עת הילסן יצחק שסואל מהוראר ורבא,]וההאג רבה רגרס נאר רסי'מהך
 בס' אותי כבר תובבאא ירושלים לעיה*ק תרצ"ו השבועות בחג לרגלעליתי
 כ' רכסי' אאע רסתר הראבאן עאר כ' קל"ג.( )חולין בחי' וראיתי ה"מר,אור
 רהביא ובראב" גרסאות, ב' הביא נאר רבסי' רק סתירה, זאא ובסחאכ רבה,גריס
 רבא ובתשני רבה צאל ובהראשון הוא טאס רכא, בתרווייהו ונריס נ*ר רסי'הך
 )סוטה רשאי וע' שאב, סי' יוראר ח"ס בת' עור וע' בראכאן[, לפנינו שאהואכסו

 ארבעים אלא ל*ה שנוראו רכל רבא, גריס )יאט:( ע"ז ובסס' רבה, גריסכאב.(
 יאח.(. רראה )בפ*קשנה

 א*ל בינונים, אנו כנון רבא אסר ס"א!( )ברכות הך בארתי]ובמקאא

 אין הבינונים מן אתה אם שם וברש"י ברי' לכל חיי מר שביק לאאביי
 אביי אאל ועאז לבינוני אאע חשב שנה ס' רחי ררבא בעולם, גמור צדיקלך
 רבא )כאח.( טואק וע' צריק, הוא אבל קאתי, עלי רטעמת יוק אינוו~ה
 אלקים, עובר היינו צריק היינו )ם':( חגיגה וע' הוו, צריקי רבנן תרווייהוור*ח
 גסורי צדיקי תרווייהו עברו ולא עברו א*ל עברו, לא אשר היינו רשעה"גו
 כו' ררב"ש קם" יתבי דהוו תלמירי תרי הנהו ל"א.( )סוסה וע' כו',נינהו
 ת' ובטמר סיראה, וסר מאהמח מר אתק גסורי צריקי תרווייכו לתואטר
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 כהב א' סיסן בוקרוצם רק*ק אב*ר שור אייויק יצחק להנ*סהרא*ש
 נקרא סאהבה רעובר טאהבה, ר' לעובר 23יראה ר' עובר בין חילוקריש
 )סוטה הש*ס ר' םםנו נעלם וגמח*כ כו', םיראה עובר םשא*כ נמורצדיק
 צריקי תרווייכו להו אסר כו' ררבא קםי' יתבי רהוו תלסירי תרי הנהול-א.(
 צחק הוא םיראה העובר רנס הרי םיראה, וםר סאהבה מר אלא אתקנסורי
 בקונם' א' אות כ*ו סי' ב' חו' א' כרך תער*ב כהמאסף בשםי וה ונרפסנםור,
 ח*י שנפטר וצ*ל פייל יומף שםעון ר' אא"ו *כר איננו יוסף איננושםעון
 להשר[. רק בוה באתי ולא תרס*ח,םרחשת

 בניורת סק"ח, ס"ו 5י' אהע*ו בפ*ת הובא ק*פ סי' הררב*ו בת'והנה
 הניורת השני' בכתובתה כותבין האיך לינשא באה ועתה ונתנרשהשנשאת

 שלא הניורת לכהוב ראוי מ*ם לכהונה, אסורות רשתיהן אף הנרהמה,או
 לכהן פסולה ובתו לנר ותנשא וה אותה ינרש רלםחר טעלי' ניורת שסתשכח
 הלכך כו' לכהונה פסולה בתו ניורת שנשא נר אבל ט*ס[, הוא לכה'נ]ומ*ש
 נרושה לכתוב צריך ואין ייחוסה נשכח שלא כרי הניורת לה לכתוב צריךלעולם

רבכ~
 לכתוב צריך ואלסנה נרושה אשה וכן הוא, לכחונה שאסורה ניורת

 וארםלתא מהרכתא לכתוב צריך ואין נתאלמנה ואח*כ שנתנרשה אע*פהנרושה
 כשנכותבןן ולפענ*ר ו"ל. ישראל םהר"ר וכ*כ הוא, ופשום לבר סתרכתאאלא

 בת פלונית להרא יכתבו ע*כ היא רניורת ירעי' אבינו אברהס בתבהכתובה
 ס'ו סים! חאהע'ו אמון נא סנהני שלוס בנוה םצאתי וכן אבינו,אברהס
 אץ עצזנשא פעם בכל אבינו אברהס בת כותביס שאנו למנהנינו כ' נ'אות
 יותר רכשנתניירה יכתבו, לא רא ולבתולתא ע*ש, ניורת שהיא לבארצורך
 וווי כסף *כי ויהיבנא יכתבו גס היא, בעולה בחזקת אחר ויוס שניססנ'
 ראפי' םהרי*ל ררעת כיון םררבנן יכתוב ולא כוי וםווניכו *כי דחויטאה

 ח*ב תשב*ץ ובת' י'.( )כתובות תוס' וע' מראוריי', יכתוב לאבבתולתא

 הםופלנ האברך ירירי הראני וכעת ל"ב, אות י*ב סי' שבעה ובנחלת קפ*בסי'

 רמ'ב סי' םברונא םהר*י בת' רפ*ק שו"ב נ*י נאלרבערנ אברהס ריבהו*י

 כמח הנויס בין וו~התה בקטנותה נלקחה או ונשתםרה שנאנסה בחולהדכ'
 לכהונה, ואסורה לה לפסול בבעולה םחויקין  לישראל ונהשאת וחורהשניס
 וגם כבורה על לחוש יש ם*ם לכהן, ראסורה ולפרש בכתובה לתקןוצריך
 לכתוב צריך הלכך ישראל, בה קרושי בתורת שסר צר שוס כלל להוכירשלא
 לכהן אסורה ושבוי' כו' לאנתו * הוי פ' ם' שבוי' להרא אמר ר*פאיך

 שנים נ' םבת פחות אפי' שנתניירה ניורת וכן רכתובות, בפ*קכראמרי'
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 לכתוב ולא ליכי רחוי ויכתוב לכהן, אסורה רניורת רפאק כסתניתק א'ויום
 ס"ש ואו* ע*ש, סתסא ליכי ררעי אלא סראורייתא ולא מררבנן ליכירחוי

 אך הנ*ל, סברונא למהר*י כוונתו ו*ל ישראל טהר*ר רכאכ שםהררב"ו
 רניורת רפ*ק כסתני' א' ףום נ"ש סבה פחותה אפי' רניורת מברונא הסהר"יס*ש

 ניורת. אלא וונה אין )פ"א.( יבסות במם' רק שם ו*א לכהןאסורה

 נרנירא ל4 שרר איסורא קעברה נירא י':( )עאו ססם' הבאתי]ובסק"א
 נירא נאפת כלוכאי נרנירא וערוך ר"ח בשם 8ם ובהום' כוסברתא לי'שרר
 האי כ*ה:( )טנילה סם' וע' וניורתא ניורא ירהשלמי תרנום והנואפתהנואף
 וונה, נירתא בר שם וברש*י וש' בנ' לבוויי' *' 8רי שוסעני' רסנאיטאן
 וניורתא, ניורא והנואפת הנואף ירושלמי תרנום ניורתא בר הב"ח ני'ולפי
 בנ*ן3יועאש

 תשא"
 רכותבין כי1ן מאתים רכתובתה אהך יום טנ"ש פחות כשנתניירה נםועכאפ

 בהכתובה נאכ יכהבו לכהן, אסורה היא רניורת ירעינן רסוה אבינו אברהםבת
 רבה לכהן רמותרת א' ויום מנ'ש פחותה שנפרתה ובשבוי' בתולהא,להרא
 ה' סהרי*ל לפם*ש והנה בכתובות. כמבואר רא בתולהא יכתוב היא,ישראל
 סאתן ווף כסף סתרכיתיכי( )ארם~תיכי בתו*כי מהר כתובה בטופםנישואין
 ואלמנה ובנרוושה ו', סעי' ס"ו סי' ברם'א וע' סראורייתא, *כי דחוו)טאה(
 נ"ש סבה יותר שנתניירה בגיורת יכתבו ע*כ טררבנן ליכי רחזו כותביןאנו
 לי' והות רא ניורתא פלונית סרת וצכיאת כו' מררבנן *כי דחוו א'ויום

 למרת רנן חתן כו' פולין( כטגהנ בוהב )או ברהב לי' רהנעלה נרוניא וריןלאנתו
 לשנות שלא יכתבו רא וניורתא כו', רכ' מה ככל אבינו אברהם בתפלונית
 ]ובשתוקי שבעה, ונחלה בסהרי*ל שכ' ונרוושה בארסלתא כסו כתובותלשאר
 או אנוסה ובכתובה ח', סקכ*ו, כ"א סעי' הנט בסרר ניטין טיב ע'ואסופי
 ראין וי*א בעולה רכותבין רי*א ט"ו אות י'ב סי' שבעה נחלת ע'ספותה
 למאי אבל מתם, כותבין לכהן תנשא שמא ומשום ננאי, סשום בעולהכותבין
 לכתוב יכול לכהן, רסותרת רובא חר ואיכא נבעלהי לכשר אמרח אםרקיי"ל
 אהעאו ח"ם ת' ע' עצש ובמפותת סק*ח, ס"1 סי' בפ"ת וע' ארסלתא,לכתחלה

 פלניתא מתם אלא בעולהא ולא ארסלתא לא בו נעכירין ראין קל"נ סי'ח*א
 צרקה שסש בה' וע' ס*ה סי' באהע*ו הרנ'ם כמ*ש טנה כתובה השיעורדא

 לכתוב הבעל וחייב הכתובה נוסח לשגות דאין סהמשורך כשגאנסה ה' סי'אהע"ו
 הבתולות כסוהר לו למהרנה וחייב לאונסה כלי עשאשה עצטו רהוא ווו מתאיםלה

 איכפת מה בתולה אינה שלע"ע הנם בתוליכי, סהר *מ ויהיבנא הנהונ,וכנוסח
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 שטא וחלוציתיכי מתרכותיכי כמף לכתוב רייקינן וחלוצה בנרושה ררוקא בוה,ח
 נפיק ולא חשעאא האי רליכא בוו אבל הכהן, לנ' ותנשא השני בעלה נםימות
 כל עלי' לחפות אנו חייבים הסוסר ומררך כסיל הוא רבה מוציא חורבא,מינה
 ואולי לפרסמה, בקהל חרפתה לגלות הוא נטור ראיסור אלא עור ולא ראפשרמה

 הואיל אלמנה בכתובת ארמלתא תיבת להשכעט מופרים הרבה נהנו והמטעם
 שאין בנראר הוא ק"ו א"כ שנתאלטנה, יורעים שהכל הגם לרינא, נפ"םולא

 שטחתה לערבב בכש' חמס לא על ברבים פני' להלבין חנם נקי רםלשפוך
 מנלהו ואתה כסתה התורה איתמר בוה כיוצא ועל ובח בחרפה כבורהולהמיר
 רברי בת' וע' מרבבדע והרנול הח"ם כר' רלא והוא ע"ש, רבר טכסה רוחונאמן
 הקריאה שלענין בפ' רא פשולתא בכתובה יכתבו רבבעולתא כ' ל"נ סי' שוריעקב
 לפרמם כרי ום"מ רא, בעולתא כותבין היו אם כמו ננותה כ"כ היכר במבטאאין
 קם"ו סי' אהע"ו טור ע' יבמה ובכתובת רא, פטולתא לכתוב ראוי נאופי'קצת
 מ"ב מ" מיכלואהן יחוקאל בית בת' וע' עאב, סי' אהעאו רבר משיבובת'
 אברהם ברכת בעל והנאון ביבום שניהם שרצו הפנאי אצל פ"ק שהי'טעשה

 אחריהם שלת ברעתם, עור המה כי לפניו, הציעו אח"כ לאבר"קשנתקבל
 הטבילה לבית תלך בביאה נקנית היבמה אטר להליצה התרצה לא כיואחרי
 כי שראו ער ר"פ הי' כן נרה, פירסה לביתה באה וטרם קרושין סרורבלי
 שנשאו וניורת נר של ובן ובבת ע"ש[. לה. וחלץ שמים מן טילתא אסתייעאלא
 בתולתא מרת וצביאת יכתבו לכהן אסורה לכתחלה רעכאפ צררין טב'ולעו
 דא. ניורתאבת

 אברהם בת פ' להרא אמר יכתבו, ניורת בכתובת רפסקאמיומא
 מרת וצביאת כו' מררבנן ליכי רחח טאה וווי כסף *כי ויהיבנא כו'אבינו
 פ' למרת רנן חתן כו' ברהב לי' רהנעלת נרוניא ורין כו' רא ניורתאפ'
 בקראקא[. בורד בנליון בומנו בשמי נרפם ]זה רא, ניורתא אבינו אברהכבת

 ל*ה סי' ח~ב שאל חיים בת' ע' ו', כל לברך צריך בתולה שנמצאתובניורת
 סי' אהעאו ע, ימים, ו' עטה לשמוח צריך בבעולה אפי' ובאמת חאן.אות
 ואכטאל. רמאה, חריבה במנחה וע' ב', סעי'ס*ד

 הרובשה"ט. ידידו בוהוהנני

 קירשבוים משנדילמנתם
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 תע"א. פפא"מ תראץ ויחי בי וום3"ה

 אחר.לחכם

 לנסוע, לנגרי רט שהדרך בעת וב1מנו בעתו ~די נמסר דמרמכתבו
 ולא רוקא בישראל חו1רין, דבתולי' הא שכ' ע"ד העיון. אל באתיועתה

 וה"ה בשרם, חמורים בשר אשר איב"א מ"ה.( )נדה דאטרי' כמובעכואם
 במקור ע' לא הנראה כפי בעכו"ם, ולא בישראל רוקא חו1רין בתולי'לענין
 טבנות פחותות ושנתניירו כו' הניורת ה"ב( פ"א כתובות )ירוש' דאסרי'הדבר,
 ר' בשם יוטי ר' בתול.ם, טענת להן ויש מאתים כתובתן אחד ויום שניםשלש
 נומא לעושה רוטה 11 למה רב בשם אשי בר חייה רב יונה ר' אשי ברחייה
 יוסי א"ר וצוללת, וחו1רת העין את לעוכר חייה ר' תני ומתמלא, וחוזרבבשר
 אקרא אבין, ר' אמר בעין, אצבע כנותן מיכן פחותות כן אמרהמתניתא
 הבתולין לעוברו כ"ד ונמלכו אחר ויום שנים שלש בת עלי, גומר לאללאלקים
 פחותות שנתניירו אהך נ"כ קאי ור"א חו1רין, הבתולין אין לאו ואםחו1רין
 להריא הרי חו1רין, בתול" לעוברו הכ"ר נטלכין דאם אחר ויום נ"שמבת
 הניורת על הבא קנס להן שיש נערות אלו כ"ט.( )שם וה"ה כן, בעכו"םדנם
 אם אחד, ויום ג"ש מכת פחותות ונש'תחררו ושנתניירו שנפרו השפחהועל

 אסרי' וכן קנס, להן יש נערות כשהן חו1רין, דבתולי' לעוברו הב*רנמלכו
 א' ויום נ"ש מבנות פחותות שנשתחררו או בשנתניירו אם ה"ד( פ"א)שם

 הן.כישראל

 י"נ.( )הוריות וע' היא, בעולה בח1קת א' ויום גאש מבת ביתר]והנה
 אחר דבר כו' משוחררת לישא רצין הכל ואין ניורת לישא רצין הכל מהמפני
 שהניורת בירושלמי וע' שמור, בח1קת היתה לא חו שמור בח1קת היתהזו

 ניורת אחר לשון שם, וברש". הפקר, בחזקת ומשוחררת המשתמרתבחזקת
 בידה אין שפחה אבל להתנייר, שבדעתה לפי עצמה ומשמרת לאיגיוריבעיא

 להם שנוח היינו שמתרצין, רצין והכל עצסה, משמרת ואינה עצמהלשחרר
 נחית לקיים דרוצים משום בניורת שרצים שי"מ כמו לא ממשוחררת,גיורת
 דבגיורק ואף בזה, מ"ש שצ"ד אות הרח"ה בחי, ועאש איתתא, ונסיבדרנא
 לה ומ1מנת נפשה מנטרה לאיגיורי דדעתה כיון גיורת ל"1.( )כתובותאמרי'
 ה1נות, מן משתמרת בח1קת פי' שם( )הוריות משה ובפני מזנת, ועכ*פמוך

 נמי שפחה שם( )כתובות ראמרי' ואף תתעבר, שלא סשתמרת י"לועפמ"ש
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 היא מופקרת שפחה וסתם מעצמח, יורעת ניורת עכ"פ מרה, מפירשמעה
 משומרת אפי' ושפחה הירושלמי בשם כ"ט.( )שם תוס' וע' מוך, בלא אףומונית
 ירושלים.[ ציון בעמורי וע"ש ה"ר( פ"א )שם וכ"ה קנס, להאין

 שופר נרים שיפורא ר"י דסבר ש"מ חרשה, ריה רי"א ל"ח.( )נרהוע'
 )בראשית וברא"ם ל"ה, סי' ח"א בספרי מ"ש וע' החורש, בקירוש בושתוקעין
 ]ומצאתי מ"ת, קורם נ"כ הי' נרם רשיסורא מפורש חרשים כמשלש כ"ר(4ח,
 סנולה ל"ה מ"ת רקודם ה', אות וכרון במנחת וכן י"א( )סוטה חריבה במנחהכעת
 מלאל הסנולה שנתהווה אחר בוראי אבל שם, הרא"ם על והעיר הטבע, לשנותוו

 אסוירוס של בתו ריוסטני והך לעכו"ם[. ישראל בין חילוק אין עלי,גומר
 אף אבא, נבית שאברתי לנ"ש אוי בשבע, וילרה בשש שניסת אנטונינוסבן
 בשרם חמורים בשר אשר א', ויום שנה מי"ב בפחות מתעברת אשהראין
 שבע ובת אוליר בתשע תרווייהו רלמא ס"ט( )סנהררין אמרי' ובאמתשאני,
 אוליר, בת0ני וחר חר רכל אשתכח כו' בריא ראתתא משום בשיתאולירא
 הראשונים, מרורות נמרי' רלא סברי וב"ה הראשונים, ברורות היה והאבל
 שנים נ' מבת יתרה כשהיא מיעברא כך אחר אף בעכו"ם הנמרא שיטתולפי
 כשנשאה נ' בת אלא רבקה היתה שלא ס"ר.( )יבמות תוס' וע' אחר,ויום
 הראשונים שרורות כו' לומר ויש להוליר, ראוי' היתה לא י"ב בת ע~היתהוער
 כ"ר, )בראשית ווטרתי פסיקתא ]וע' הוה, וטן קורם הרבה להוליר ראוייןהיו

 ע*כ ה~ו ברורות עשר מבת גרולה יותר הראשונים ברורות שנים נ' בתמ"ר(
 ועפ"ר הראשונים[. רורות על תתמה ואל שנה, ח' בן הוליר נו' לשאוביצאה
 סחותה וכשהיא א', ויום ג"ש טבת ביותרת להתעבר ויכולה כעכו"ם טבעה ראןיאל
 )בראשית עה"ת הטור בפי' ע' מ"ת, קורם וכאה חוורץ, בתו*' א' ויום ג"שטבת
 היא ועריין איש שירעה שאפשר ירעה, לא ואיש אמר שלכך וי"מ ט"ו(,כ"ר

 לעבר נמלכו הכ"ר אס ועפטש"ל חוורין, שבתולי' נ' מבת פחותה כגוןבתולה
 אות פט"ו רר"א הפרקי על הרר"ל בביאור וע' חוורין, בתולי' בעכו"םגם
 משועברת רהטבע י"ר סי' או"ח ח"ס בת' וע' ו'. אות שם ובהנהותמאב

לתוח"ק.

 ורכח2ים שקצים ראכל" איירי ל"א:( )ע"ו הח"ס ר' אצ* צ"ע ב~חובהיותי
 וכל הרפואות חכמות טררש לנו אין שנעו"ה אחר תטהתי טימי נופי',חביל
 על בני חכטתס וכל וחכמיהם לאוסים מררש בכית לוטרים ישראלרופאי
 על טוה נשפוט ואיך במצות ראיגי ולא ורמשים שקצים ראכלי גופי'טבעי
 מסתכנים אלו קטן הרי בטצות, וראיני ורכמ2ים שקצים אכלי רלא ישראלנופי
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 רלא איבעי' והוא אלו, משא"כ ממריח, אלו של וש"ו וחיו שתו ואלובנילוי
 חנם רופא על נסמך נעשה מה הנוף רפואות לענין ובוראי רע"ק, בפ'איפשטא
 ד'. פתאים גשוסר רכא עד נפש לרפאות ומחשבהו הרופא בפי ויתןית"ש
 איסור לענין אבל סותר, נסי ספק אלא יהא לא ויוהכ"פ בשבת פ"נולענין
 בוסניהם וכדוסה ליבנה סטבעין שהעלה הרופאים על ססכו חו"ל ואם צאע,נרה
 עוסקים אינם ןמנינו רופאי אבל ברעתם, וה שקלו אשר ישראל רופאי חכסיהי'
 שיסי דר' ע'.( )ניטין סתוס' ברבריו וצ"ע ע"ש, סאור צ"ע או"ה בטבעיאלא
 ישראל לרפאות ירע רעי"כ ברפואה להתחכם כרי נכרי להאי לי' רעבד אשיבר
 דבלא"ה נ"כ כ' לובלין סהנאבר"ק קכ"ו סי' הלכה לרבר סלואים בס' וע'שרי,

 בוה וצ"ע נופם, טנע סשונה בסצות רראיני רישראל פ"ו בשבתמבואר
 בקליאופטרא סעשה ל':( )נדה וע' קפ"ב, סי' ח"ב מהרש"ם בת' העירוכן

 הגאבר"ק בת' ה' סי' ח"א סוער באוהל וע' כו', וברקן כו' אלכסנררוססלכה
 תעניתא נור כר"א סיתנא איכא כ"א:( )תענית להעיר יש וכןטארנא,
 לישראל. ררסו רנכ' וכ"ש שם ובתוס' אינשי, לבני סייעהודרמיין

 להם יש השרצים כל ואסר ט"ו, סי' לעיל ע' הוי, ראסיא שמואלההנה
 איירי נכרים ררב סשטי' ואסר ססית, אינו שרצים ושל ססית נחש שלארס
 קט"ו.( )פסחים וע' סתו, ולא גילויא שתו גופייהו חביל ורמשים שקציםדאכ*
 שם ורשכ"ם וברש"י קפא, סשום בחרוסת לשקועי צריך חסא האי ש"םאר"פ

 רקפא סכנה וסשום קפא, בהן אין ירקות ברוב שסא ובתוס'שם ארס, ישדלחורת
 רחביל חסא, של הארס סויק אין לעכו"ם ולפי"ו חרוסת. וצריך למיעוטחי"שי'
 ישראל סהו, כותית בסעי השראל של ש"ו פ"ו:( )שבת ראפ בעי ע"כנופייהו,
 ראכלי כיון א"ד לא, בסצות דאיני רלא כותים נופייהו חביל בסצותרדאיני
 כישראלית יסים נ' לאחר טסרחת מי ברש"י וע"ש נופייהו, חביל ורמעדםשקצים
 טסא, נ' לאחר אף בסצות ראיגי רלא רעכו"ם לא, או טהור, בטפהוהנונע
 ואחר כישראלית ררינה י"ל גופייהו חביל ורמשים שקצים ראכלי כיוןאו"ר

 דהסקשה ל"ר:( )נרה בתוס' וכס"ש וטהור, ססריח נ"י בתוך אפי' או טהור,נ'
 טמא, יסים נ' בתוך האסת ולפי נ' לאחר בין נ' תוך בין בעי רר"פסבר

 אבות ה' ברמב"ם וע' לא. או ססריח אי ימים נ' לאחר לראפ *'וקמיבעיא
 ספק היא הרי וה וסן לאחר טסאה עונות הנ' דבתוך הס"ו פ"ההטוסאה
 שירע אף רסקשה, והס"ר ספר, בקרית וע"ש נסרחה, לא עדיין אונסרחה
 הי' טטאה, סישראל ש"ז שפלטה כוכבים דעובדת ס"ר( פ"ח )מקואותהסשנה
 וכסו סררבנן רטסאה דחל וטהור, ססריח נ"י בתוך דקמיבעאל בדר"פמסופק
 רש"ו מהך שהוכיחו ואחר סראורייתא, קסיבע"ל ור"פ ל"ד.(, )נדהשאמרו
 סראורייתא רנלי' מי ראטו כו' נכרית בסעי ואפי' סקום בכל טמאה ישראלשל
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 קסיבעיא כי כו' ר*פ רבעי תפשוט כו' סררבנן טהורה ש*ם אלא סטסוסי
 נ' לאחר אבל שם ובר"ש ושם(, )סקואות ברא*ש וע' כף, סאי ג' לאחר4'

 כישראל, צ*ל ]לענאר בישראל טהורה אי אר"ע בס' שבת בסס' היאבעיא
 כ' שם חרשים ובתוס' לא, או פ*ו:א )שבה רש*י וכם*ש כישרא4תהיינו
 ביום פלטה אם טסאה הר"ש לשון אבל כו', בגם' היא ובשא התוסיףטאר'

 שכ' בוה חירש מה ירעתי ולא היא, בעיא נ' לאחר אבל ושלישי, ושניראשת

 כהרקש, נ*כ הסה התוסיו*ט רברי הלא כו' הר*ש לשוןאבל

 סירושלסי להעיר יש מהו, כותית בסעי ישראל של ש*ו רר*פ בעי' בהךוהנה
 ערלות סמאה הי' רנלית מאב:( )סוטה בתוס' נ*כ והובא ה*ב( פ"ר)יבסות
 ארם בני סשני סתעברת האשה הזרע נסרחה שלא וער .בערפה שהערופלשתים
 בקרבן וע' כאחת, ארם בני סשני סתעברת האשה אין הורע סשנסרחכאחת,
 ובאותה היתה כותית וערפה נ"י, קורם היינו נסרחה ושלא רער שםהערה
 )שסואל במררש וע' ארם, בני סאה פל נייס בה נתערבו סחסותה שפי'הלילה
 לאחר אף נסרחה רלא אפשר כותית במעי הש*ו ר*פ ספיקת ולפי כ'(,פרשה
 סתע~רת הי' ימים כמה לאחר בואח"ו פפי רמאה באו ה11 אם אף א*כנ*י,

 סשני סעוברת האשה הורע נסרח שלא ער שם רבירושלטי ועכצ"לסכולהו,
 נסרח שלא ער וכותית, אישראלית קאי כו' הורע סשנסרח כאחת ארםבני

 בטבען החילוק רק מתעברות אין ומשנסרח ארס, בני כהשני וסתעברותחוורות
 בערפה אבל נסרחת רלא אפשר ובכותית הש*ו, נסרחת ג"י אחררבישרא4ת

 בכותית, כ"ש ססרחת אינה בישראלית אף אחת, ב4לה הסאה ע4' רבאוביון
 כפי אחת כל כאחת, ארם בני סשני סעוברת האשה אין הורע רסשנסרחוהך

 פנסרחה. ער יותר וסן ובכותית רוקא, ג*י אחר ישרא4תטבעה,

 ביאתו שאין ט' סבן פחות קטן ~שראל נסתפק שם אחרונה בסשנהוראיתי
 אק קרי ראה ואפי' ביאה ביאתו ראין כית ופלסה, הנרולה על בא אםביאה
 כלום לאו נסי פליטה לענין א*כ סאה*ט, פ*ה הרמב*ם כם*ש סטסאקריו
 הקטנה על שבא נרול וכן חילוק, אין פולטת 4גנין אףר טסאה, ואינההוא

 סבא ונרע פליטה לאו נסי פליטתה ביאה ביאתה ראין ביון שלש סבתפחותה
 בפליטה, סטסאה הוא גרול של רורע כיון רלמא או ביאה, רביאתה הכנעניתעל

 כם"ש סטמאין אין בקטנה נרול ובין בנרולה קטן בין סשסשת טוסאהולענק
 לי' תיפוק פולטת ס*א,( )נרה ובגם' באר, לא פולטת ו4גנין שם,הרמב*ם
 פחות בקטן ]וה*ה הקטנה על הבא בגרול משכח*ל הא קו' וסאי שמושה,רהא
 וראי אלא איכא, פולטת ומשום 4כא משסשת רמשום א'[ ויום שנים ט'פבן

 ע*ש. ע*ע לרינא ום*ם פליטה, לאו נסי פליטתהרבכהשג
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 אינה פ*טה דלעינן פשוט ט', טבן פחות קטן בישראל הא' ספקוהנה
 תוך פלטתו אפי' טהורה, מעכו"ם ש"ז שפלטה ישראל בת נם הלאטטאה,

 ש*ו ראין ט' מבן פחות לקטן וה"ה ל"ר.(, )שם וע' לנמרי, טהור רקריוגש
 טופאה. שם הפליטה על שתהי' נאמר איךמטמא

 הנה א', ויום נ"ש מבת פחותה הקטנה על שבא בנרול הב' ספקולענע
 בש*ו נונע רסשום ברש"י וע*ש כררכה, לשלא פרט אותה ל*רי(לבמות
 בביאה היא שנזה"כ אלא מטמאה אינה המתרים בית רטומאת טטמיאלא
 שלא נרולה הבועל לפיכך העט מאבוה"ט בפ"ה הרמב"ם וז"ש מ"א:(,)נרה

 וע"ש כררכה, אלא המתרים בית בטומאת הכ' אותה טימא שלא טהורףכררכה
 זה וקורם בש"ז. נניעה משום עכ"פ מתטמא הש~'1 כשפולטת וה"הבכם"כע

 ש'ו בנניעת מתטמא אבל בשכיבה, מתטמאה אינה נ"ש מבת פחותה רקטנהכ'
 מתטמאה עכ"פ מהנרול ש"ז נ' בתוך כשפולטת ולפ"ז מבחוץ, בבשרה ננעאם

 שכבת ממנו תצא אשר איש או ר'( כ"ב )ךקרא למטה נאמר רכבר ש"ו,בנניעת
 לענין אם התו"כ בשם שם( )נרה רש"י כם"ש ]והוא בש"ז, נונע לרבותזרען
 פ"ו נ' פרשתא מצורע שלפנינו ובתו"כ למטה, אמור כבר הרי בש"זהנונע
 אחרונה המשנה שהקשה ומה בביאור[, וע"ש למע", אמור בטעותאיתא

 ומשום ליכא משמשת רמשום הקטנה על הבא בנרול רמשכח"ל קו'רמאי
 אקרא קאי רהוא לק"מ פליטה, לאו פליטתה רבכה"נ ומשמע איכא,פולטת

 ל"ב.( )נרה דאמרי' ש"ו אותה איש ישכב אשר ואשה י"ח( ט*ו )ויקראדכ'
 א' ויום נ"ש בת אלא כו' ואשה ת"ל מניין לנץאה א' ויום נ'ש בתתעוקת

 ששמשו האשה וא' האיש א' רכ' ה"ט פ"ה אבוה"ט ה' בהרמב"ם ]ת"עחלבתא,

 אשר ואשה שנא' אחר ויום ג"ש בת שתהי' והוא כו' טמאים שניהןמטתן

 ויום נ"ש בת והרי רואשה, מו' רמרבינן שם משנה ובכסף אותה, אישישכב
 מטמאי ה"א ובפ*א שם המלם"ל ג'כ סזה שהעיר ומצאתי נינהה הלכתאא'

 ואסמכינ"ו נינהו הלכתא רבא אמר שם ראמרינן כיון ואפשר ומושב.משכב
 פ"ו נ' פרשתא בתו"כ אי' רבאמת יותר ועור הקרא, הביא ע"כ אקראי,רבנן
 ואיאע ת"ל אחר ויום שנים תשע ק מוציא שאני יכול או לקטן פרטואיש
 א', ויום שנים שלש בת מרציא שאני יכול או לקטנה, פרט ואשה שם א"וכן

 ראיתי וכן ו', כוי' טהרות לם' בהקרמתו בפיה"ם הרמב"ם וכ"כ ואשה,ת*ל
 מטמאה קטן של ש"1 אין קפ"ו מצוה פ"ה אבוה"ט שאר בה' ספר בקריתכעת
 ומייתי ואיש, ת*ל כו' יכול בתו"כ כראי' כר א' יום שנים ט' נן אדהאער
 מבת פחותה קטנה כו'/ אקרא ואסמכוה הלכתא רבא ואפר המפלת בפ'לה
 זרע שכבת כו' עליו יהיה אשר אמרי' שם ובתו"כ ואשה[. ת*ל א' יוםנ*ש
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 רכ' סח היינו כ' שם חיים מהחפץ ]ובבאור כברייתה לסטה האסור ש"1מה
 לא זה רסקרא ע*ו וצע*נ ע"ש, ורע שכבת אשה את ישכב אשרוא"8
 אבוה"ט בה' הרסב*ם על סעגה הכסף תסה וה וכעין מקום, בשוםסצינו
 ועור כו' הוא ט"ם אשה את ישכב אשר רבינו בספר ום"ש שכ' ה'ט,פ"ה
 כ' כי אם אותה, איש ישכב אשר ואשה לגרום צריך כך אלא פסוק אינושוה

 כן כ', לא אעשי אבל ורע שכבה אשה את ישכב כי ואיש כ'( י"ט)ויקרא
 )כלים ברע"ב וע' ורע, שכבת אותח איש ישכב אשר ואשה י"ח( ט"ו)שם
 האסור 1רע שכבת והוא שם, חיים סהחפץ בבאור צ"ל וכן ובהנה, ס"א(פ"א

 ביום ש"ו הפולטת אסרו סכאן שנסרחה, לש"ו פרט כברייתה, כאן אףלסטה[,
 יהי' אע4ר עור וכל בנר וכל פ"ו!( )שבת מהך משסע וכן כו', טהורההשלישי
 כן שפ" 4 הא"4 ק שמיו 14 מאי סרוחה שהיא "אן פרט ששןעל14

 פולטת הש"ס, סקשה ושפיר א', ויום נ"ש בת באשה עכ"פ סיירי והקרא האשה,1
 שסשה. רהא *'תיפוק

 ט"ו( י"ט, )שמות שנא' שם.( )שבת ילפיי רסטסאה ש"ו הפולטתוהנה
 ר' פרשתא בהף4כ ראמרי' וחא אעשה, אל תנשו אל ימים לשלשת נכוניםהיו
 וובה יהי' רכ' רש"י ,2פי' וכסו יהי' ת"ל סניין ש"ו פולטת מ"א:( )נרהוכן

 תטסא רלא כבועלה ריה והש"א כבחוץ, בפנים שסטסא לענין רק הואסבשרה,
 סטסא נרה ררם נ"ר!( )ו8ם יצחק כרר' לררוש יכול יהי' ומן כבחוץ,בפנים
 כבר"תה ש"ז ע*ו יהי' אשר סהקרא ,8ם בתו"כ ריליף והא סעיקרו, ביבשאף
 והוא כו' טהורה העאישי ביום ש"1 הפולטת אסרו סיכאן לשנסרחה,פרט

 סן שפי' לש"ו פרט ש"1 ע*ו יהי' אשר עור וכל בנר וכל ואם( )שבה כסו(
 והיא נפסרת עאשינה במקום ימים נ' לאחר אף רבאיש האה2, סן ולאחאשה
 לחה לה וסטהר 24כ' ורש*י שם הר"ן חי' ע' להזריו4 היא ראוי אכתילחה

 כשפ" הא האשה סן כשפי' רוקא וסראסרי' לשיבעאו, פרט קתני רלאססרחת
 הוי כה"ג רבש4שה נ"י לאחר עאהוא הכוונה עכצ"ל בססרחת, אף טסא האישסן

 ראף' אכתי רססרחת אף וגאקש ו2ם ר"ח בפי' וכצ"ל להורה4 ראי' ואינהססרחת
 האחש מן כש5י' נם לת שהיא אף להוריע ראוי' ואינה כשנפסרת אבל להוריע,ן

 וק*ע. קם"ר סי' ע1ם התו*כ על חוסצהז בהתורה וע'טהור.
 מתטסאות דהנשים ה"ב סא"ב בפ"ה רפסק הרמב"ם ר' כעת אצ*]וצ"ע

 בפ"ח פסק ואיך מ"א!( )נרה כהך והוא כלפנים, השינים ובין החיצת,בבית
 אלא להת יצאת שלא אע"פ ש"1 שפלטח האשה חטומאה, אבות מה'הי"א
 בפנים סטסא רמה מה כרסה ש"ו שהרי נטמאה השינים לבק והניעהנעקרה
 כלפנים השינים בין ה"א ספר בקרית וע"ש בפנים, אותה תטסא שתפלוט ש'1אף
 כק בולט הרחם בית כות* בשר פ"ו:( )שבה רשאי וע' החיצת, כביתולא
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 ה"א( פ"ו )יבמות ירושלמי וע' ולפנים הערנים מן הוי הרחםובית ולחוץהשעים
 שהניעה רהיינו השינים סבין להלן הכוונה הרסב*ם, שכ'השינים רלביןועכצ*ל
 השינים[. בין שכלו בסקוםהשאז

 לאו סאי סרוחה שהיא לש"ו פרט שאו, שם( )שבה ר*ש רסתיבוהא
 משום וטהור, להזריע ראוי' אכתי באיש רכשנסרחה ופשוט האיש, סןשפי'
 שהיא לש"ו פרט סש"1 לרייק רצה ור"ש סרוחה, שהיא לש"ו פרט ש*ונזיה"כ
 ע"כ ברייח, וע"ש בתום', וכם"ש נ"י אחר אפי' היינו האיש מן כשפי'סרוחה
 וראוי' נפסדת אינה רמסרחת אף עריין או ובאיש האשה, מן שפי' לאאסרי'
 מטפה מ"א( פ"נ )אבות ברע"ב וע' רל"ה, הגבעה בקצה מ"ש %'להוריע,
 להוריע, ראוי' אינה וכשתסריח ג"י לאחר ער באשה ססרחת שאינהסרוחה,
 למעי חוץ כשהיא סור להסריח קרובה שהיא ספני סרוחה טפה לה קריס*ם

 רמטמא האיש סן כשפיי רינו הש"ו או בוראי הג"י בתוך כשפולטת והנההאשה.
 בשם שם שמואל במררש ]וע' נ"י, אחר צורתה נפסרת ואינה לחה שהיאכ"ו

 בהיות סרוחה אינה מתחלתה הטפה אם אף התולרה חכסי בשםהרשכ*ץ
 להסריח טבעה כן כי לרחם חט אחת שעה תעמור אם להסריחה סעותרת היאכי
 בה רשלס ל"ו.( )סוכה וע' התולרה, חכמי שזכרו כמו בה מקיף כשהאוירסיר

 בהו שליט קא רלא קמסרחן רלא הא צ"ג:( )הו*ן ונן ססרחא, סרוחיאוירא
 וכסרוב אוירא, בהו שליט רלא כשרה כקולמום ע"ה:( )יבמות לעיין ישאירא,
 ארון יוהכ"פ לערב בסל.חה וע' שם, למוער בגה"ש וע' אוירא, בהו רשליטפסולה
 ניוצר וע הולדו, מעת בקרבו אורבו חבוי סרוחה, מלחה יחוסו זרוי וגו'בפקרך
 באושה[, סטפה נוצר אעשה ילור כח עצר ומה וגו' תוקף יהנה טיל14הכאפ
 אעי' ש"ו סמנה שפי' והאשה י"ג הלכה שם הרסב"ם רברי לפרש * ישובוה
 וע"ש טמא ממנה והפורש לחה שהיא ומן נל טמא הר*ו עונות כמהלאחר
 אבל סהאשה, שפי' מחלוקת רר"ה הך רהביאו ימם ספר ובקרית כהצנהבכסף
 בזכר דמיירי ור"ת כר"ח שרבינו או לחה, שהיא ומן כל טמאה סהאהשפירושה
 ולפ"ו עונות, כמה אחר אפי' טמא שבפולט לוסר שייך מיהא ש"ז, ופלטשנרבע

 והאשה להדיא כ' הרסב"ם רהרי וצ"ע טהאיש, שפי' אש"ו קאי הרמב"םר'
 רצ"ע רוקח בסעשה וע"ש טמאה, ה"ו עונות כמה לאחר אפי' ש*ו ססנהשפיהשה
 שכבת שפלטה באשה רכרירי הרפב"ם רברי לפרש "צ שכתבתי מה ולשיבזה.
 וסוצאי השבת יום שלה, עונות ג' שבת, בליל נבעלה שלה, עונות שלש תוךזרע
 בתוך שפלטה ורע והשכבת טסאה, בשבת באחד פלטה אם בשבה, ואחרש*ק
 לא לחה, שהיא זמן כל טמאה הר"ו עונות כסה לאחר אפי' טסאה, העונותג'

 והש"ו טסאה, 11 הרי העונוה ג' הוך כשפי' אלא שנוה, נ' אחר ממנהשפ"
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 והפורש לחה, שהיא ומן כל עונות נ' לאחר אפי' טמאה העונות נ' תוךשפלטה
 שלא אנבעלה אשה על נ"כ רקאי או טמאה, העונות נ' בתוך י"לממנה
 אף מסנה והפורש לחה, שהיא כ"ו רטמאה העונות נ' לאחר ופולטתכררכה
 טמאה. העונות נ'לאחר

 להעיר יש מטמא, ראינו ט' מבן פחות קטן של רש"ו הך לעיל הבאתיוהנה
 ומנרלות שם ויולרות מעוברות נשים ומביאין ה"ב( פ"נ )פרהמתוספתא

 שש בני נריס בחי' ]והרשב"א שנים שמנה כבני שבע, כבני ער כניהםשם
 וע"ש קרי, ראו שלא יותר ולא כ"א.( )סוכה וברש"י שנים[, שבע בניאו

 וויבה בקרי מטמא יומו בן רקטן נ"ר סי' הראב"ן בר' צ"ע וכןבתוס',
 סי' או"ח הברכ"י בשם 1' אות שלמה באבן וע"ש ל"ב:(, )נרהכראמרי'

 ראבי"ה רבס' ממנו נעלם במח"כ ובאסת בראב"ן, הוא רט"ס ה' אותתנ"ו
 בן רקטן שם שנרפסה התשובה הראב"ן וקנו בשם נ"כ הביא קס"וסי'
 אות שם חן לוית ובהנהות ל"ב:(, )נרה כראמרי' וויבה בקרי מטמאיומו
 מצינן רלפי"ו בהראבאן, כן רמצא הא"ר בשם השקל ממחצית נ"כ הביאכ*נ

 הנראה וכפי כו', למילתי' אמר וקנו הראב"ן בשי' כאן ררבינו נ"כלמימר
 מהראב"ן וו תשובה רהרי טעה, ובמח"כ להראבי"ה, קס"ו רסי' התשובהייחס
 וקצרתי יצ"ל הראב"ן וקיני "מרבינו כ' רשם יען הטעתו ועינו היא,וקנו

 קס*ו רסי' אהך קאי באמת ווה קס"ח, אסי' קאי שוה חשב חן והלויתרבריו",
 ק"פ מצוה ובסנ"ח כ"ב סי' ח"א אבו"י בת' וע' נ"ר. בסי' הראב"ן ת'שהיא

 התשיעי עמוד ביראים ממ'ש העירו שלא פלא והנה שם. שיקובמהר"ם
 אבל היא, המלך נוירת מותר, קטן טמאין, כל~ם להכניס ראסור אע"ג ר"ש,מצוה
 מטמא אחר יום בן תינוק מ"נ:( )נרה רופן יוצא כפ' בנרה רתנן מותר,קריו
 נש דתינוק נ"כ ררעתו הרי כו', ראשונה בראי' לוב איתקש קרי ובעלבזיבה
 א', ויום ט' מבן אלא מטמא רלא וצ"ע כהראב"ן, בקרי נ"כ מטמא א'יום
 במנדל וע' ב', אות שם ראם בתועפות וע"ש שצ"ד, סי' השלם ביראיםוע'
 לפנים ליכנס אסור בויבת שאמרו רקטן נ', אות א' שוקת כרית נחלעוו,
 כהראב"ן. ורלא מותר בע"ק רקטן משמע מחנות,משתי

 נראה לכ"ר, כובים עשאום עכו"ם והנה כ' קפ"ב מצוה במנ"חוראיתי
 משום %א נדה בועל משום טמא רהוא ובה כבועל דינו הנכרית על באראם
 שוהם רלכל נראה וה רין סתם מסתם ו"ל והר"מ ל"ד.(, )נרה ע' בלבר,נונע
 משכב מטמא בה' שכ' הרמב"ם רברי בטח"כ ממנו 24נעלמו ופלאע"ש,
 חייבק אע לפיכך מד"ס טומאתם אם מאלו אחד כל עכו*ם ובועל ה"י פ"בומושב
 חתרומה, את עליהן פורפין ואין וקרשיו מקרש ביאת עלעליהן

 וכו"
 מטמאין
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 ברמב"ם להריא מפורש רינו הרי מרבריהן, שהטופאה אלא נו' במנע וכ*םארם
 בלבר. נוגע משום ולא מר"ם נדה כבועלררינו

 בעלה ט"1.( )נרה אהך רכ' המקרש מנזאת ה"נ פ"נ בטלם"לוראיתי
 משמע ביאתו נמר בשלא קרי, משום לי' ותיפוק קטורת ופקטיר להיכלנכנם
 סצוה ובמנ"ח קרי, בעל משום טפא ש"1 הוציא שלא אעפ"י כיאתו שנפררכל
 כמו טמא, אם ש"1 הוציא ולא הכותית על בגוו לפי"1 נסתפק נ' אותק"6

 על בא אם טהור הוא נם ה"ה ענו"ם, מביאת האשה את פיעטהשצזהורה
 כבע"ק הוי לא הכותית על בכא רנם הפלמ*ל שי' לפי י"ל ופשוטהנותית,
 אפי' מטפא אינו עכו"ם דזרע ענו"ם, פביאת אשה מיעטה רהתורהרהא

 הוא, הסתרים בית רטומאת טמאה אינה האשה רושראל גש"1 ונםמרבריהם,
 הי"ט כפ"ה הרמב"ם כ' לכן מ"א:(, )שם כמשמשת נזה"כ משום רטפאהרק

 מישראל, השוכב שיהא ער אותה איש ישכג אשר ואשה רכ' הטופאהפאבות
 מטמאין ראינן קרי משום רק מנ1יה"כ אינו ר1ה כותית בועל כשישראלכהשא"כ
 המלמ"ל ולשי' מ"נ.(, )שם ש"1 ממנו תצא כי ואיש רכ' לחוץ, טופאתן שתצאער

 ישראלית, הבועל בישראל רוקא כבע"ק הוי ש"1 התמא שלא אף כיאתורכשנפר
 כבע"ק, דינו 1רע כשהוציא רוקא שוב ג1יה'כ רל~כא כותית כשבועלפשא"כ

 רבוראי הבהסה על הבא וכמו כבע"ק, ראינו ש"1 היצאת בלא ביאתו כשנפרלא
 ובר' הכא, ה"ה בע"ק משום ריטפא ביאתו ונטר 1רע הוציא שאהא אףלשהל

 ש"1 הוציא ולא האשה את הבועל רכ' ה"י שם הרמב"ם פר' להשר ישואשלסאל
 הכוונה אי לעיין ויש האיש, שיוציא ער טהורה האעשע וכן שהערה אע"פטהור
 טהור, ש"1 הוציא שלא כיון ביאתו גפר אפי' או ביאתו גפר שלא העראהרוקא
 שלא למערה פרט ש"1 הראב"ר, בשם התו"כ על חיים פהחפץ בביאורוע'

 והעיר למערה, פרט ש"1 קמ"ל בה ה1ריע שלא אע*פ טמאה מושמשתתאפר
 אפשר או העראה, בלשק לה קרי ש"1 הוציא (צלא רפפני הרמכ*ם מר' נ"כוצם

 שהבאתי, הפלמ"ל מר' העיר שלא ופלא ש"ז, הוצאת בלא כיאה רנפר פצףשאינו
 אע"פ ביאתו כשגמר טפאה נ"כ האשה אם נ*כ להסתמק יש כהסלם"ל ניטאואם
 4צ*1. הוציאשלא

 ביאח רנפר נ"ה:( )ינמות התום' רכ' פהא להעיר יש חפלמ"ל בר'והנח
 לה1ריוע הראוי' ביאה שתהא אלא זרע השאת בלא אפ" חרופה באשפחהרחייב
 מאה איסורי ה' רמב"ם וע' ש"ז, רכ' אע"נ 1רע הוצאת בעי' רלא בא"אכפו
 נקרא האבר כל והכניס מערה הנקרא הוא גלבר העטרה ראש המכנים ה'י6*א
 ש'1, הוציא שלא ואע"פ הנופר א' הפערה א' אסורות הכיאות ובכלנומר
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 האכר כל היינו חט*ו, פ*נ ע*ש ביאתו, כשנטר דחייב חרופה בשפחהולפי*ו
 חרופה כשפחה אם ה"א( פ*1 )יבסות סירושלסי וצ*ע שאו, הוציא שלאאע*פ
 הנום*ה מר' שהעיר ירחשלים ובציק שם, ברידכ*ו וע' וש*ו, דכ' שרפליט,עד

 סתוספחא ט"ו.( )מףק סתום' נ*כ הנץא ושם וגסל*ם ע*ש, כ*נ סי'אהע"ז
 ר' דף גמפתחות-הערות ח*א בתשובותי מ*ש וע' קרי, סכח נדהדבועל
 בוה. ואכם*ל צ*ע, דדבריו פ*ט סי' ח"נ תנינא השו*םע*ד

 רום שנים ט' בן הטעל כשהי' דוקא הוא נדה, בועל משום החיובוהנה
 בועל משום סתטטא אינו סכאן בפחות אבל א' ויום נ"ש בה והנבעלתא'
 וסהשב בחשכב ה' רמב*ם ע' א3, ואינו ולד, שהוא בלבד נוגע משום אלאנדה
 ויום ג*ש סבת פחותח העכו"ם על שכא א' ויום שנה ט' בן וישראל ה"גפאנ
 עכו*ם ל"ו!( )ע*ז דאמרי' בנדה, נוגע משום אפי' סתטטא דאינו אצ* פשוטא'
 תיטקת הא הלכך בויבה, נמי מססא לביאה וראוי הואיל א' ויום שנים ט'סבן

 חרמב*ם וכ*פ בזינה, נסי טטסא לכיאה וראוי' הואיל א' ויום ג"ש בתעכו*ם
 שלא כדי חיא הנוירח שעיקר ע*הן נורו לא וה סוסן דלמטה ה"נ פ*בשם
 ביאחן אק וה כתסן ופחות וכור בכהצכב העכו"ם אצל רניל ישראל תינוקיהא
 עללהן גורו לא ביאה בואתן דאק א' ויום ג*ש מבת בפחותה וה*הכיאה,
 בקצח ס*ש וע' בנדה, נונע משום נ*כ סתטסא דאינו ע"כ כוכים,שיטסאו
 טהור הוא אם אונסו סחסת ולא סבשרו דכ' רוב שני' ראי' אי די*גהנבעה
 לא סהמקרה הביא ע*ב סי' חו"י בת' ]והנה קרי, טוסאת עכ*פ דיש אולנסרי
 שנאנסח יעשיאל ראשת והתירה, בשרנתה, והרנושה באסו הערה ח' שבןטהור
 כף' באהע*1 פסק" הרי ח', בן וצהי' כיון העיר לא מדוע וצ*ע לבעלה,מותרת

 נותה חיבת אינה שנים ט' טק פחות קטן עלי' ושבא נדולה דאשה א' סעי'כ'
 רעיקר צ"ג סי' ח*ב ד' שו*ם בח' וע' בעלה, על נאמרת דאינה וה"ה ידו,על
 1*ל הא ט*ס שם בחף~ שכ' ח' בן דהך ובודאי ע*שק נדול הכועל אםתלוי
 יכ~ע שלא ע*1 צותח והיא ט' בן הוא כבר כי ואסרה שם כט"ש טי,ק
 במשצ~צ צ*ך טי' ח*א שבו*י ובת' ע*ת סי' אפרים שער לשו"ת בקונט*אוע'

 כק א' והוא סק*ח כ' סי' אהע*ו כב*ש וכ*כ בעלה, על נאמרה סתבאבר
 דעה יורה צדקה שסש גה' ובאמת ע*ש, הכללות מן למרין וששיןהמקוכעת

 צ6נח בת' וע' סק*ג, משן ב6*ת ועי לבעלה, דסותרת וכ' דבריו דתה מ*דסי'
 בוה[. וצ*ע לבעלה, דאסורח קפ*נ סי' ח*נפענח

 ולענק לר*פ, לי' איכעי כותית במעי ישראל של דש*ו לדברינונחוור
 סועיל חארס דלבמל נופיהו תמיל ורמשים שקצים ראכלי איירי סארסלהנצל



משיבשי*תמנחם142
 רלהנצל ל"א:( )ע*1 ובהום' חטיטי, רכולהו קפא קט*1.( )פסחים ע'חטים;
 ורטשים שקצים ראכילת חביל כטו במצות ררייני חביל טועיל אקמארם
 ש"1 לענין נופייהו חביל בטצות ררייני בישראל וה*ה נחש, של ארםרטבטל

 רחסא וקפא הטות, סם נראה צנון נר*אה נ*ו.( )עירובין ]וע' טעכו"ם,טפי
 טעל פסקו שלא ורבי ובאנטונינום שם(, )פסחים כרתי רחמא קפאהטא,
 הנשסים נזטות ולא החטה נזטות לא צנון, ולא קישות ולא ח1רת לאשלחנם
 שרר איסורא, קעברה נירא, דשמה ברתא לי' הוה "טונינום ( תא)ע*ן
 וע' י':( )שם חסא לי' שלח כרתק *' שרר כוסברתא, %' שרר נרגירא,%'

 )סנהררין וע' תצא, אומר ר*ם נרון נטויות הלכח כשוק, נירנרה פ*ט.()ניטין
 כוסכרהא ק*ט.( )ענבת וע' וה, עם בי כוס לאבי' שאטרה כ1בי ר"אפ*ב:(
 היא טילתא סיטנא ראטרת השתא ו'.( )כריתות וע' רפואה, טשום בהאין
 וכ*ה תרפ*נ סי' באו"ח וע' כרתי, כו' שתא בריוש לטיכל אינש רניליהא

 בב*ח, וע*ש ישראל שינאי שיכרתו כרי וברתי כ*ב סי' ר*ה סוטם'באנורה
 ע*כ עילוון רחמנא רחם חסא, טאי חמא, חןרת טאי ל*ט.( )פמחיסוע'
 ולא א' כרת ערך ערוך וע' עלה, חום חסא, ולבסוף ברט1, הכל ל4'שלח
 ע"י לנתוח כעמנריכים כמשא"כ טבעיי, רבר והוא להעיר[, רק בןהבאתי

 ע*כ טעכו*ם, לישראל אחרים אברים ואין שוין שניהם נוף בוראיהרופא,

 שנתחייבה אחת ~ונה ששלקו טעשה ט*ה.( )בכורות וע' צ*ע, הח*םרברי
 צ"ר סי' יור"ר השרט חבצלת ובת' רנ*ב, בה וטצאו ברקו לטלךשריפה

 ורי של*ו, ס" יור*ר ח"ם בה' בוה וקרטו כו', נכרית בוונה איירי רבוראיכ'
 עור, לחוסיף ולא לעטים ישראל שבין הטבע שנוי לנו נילו שח1*ל מה%ו
 יסין ויטינם שא רבר פיהם אשר ואיב*ע אסרי' ט*ה.( )נרה בהךונם
שקר.

 רוצה והיא עקר, הבעל הרופאים רעת שלפי נ~ושה נשאלתי]ובטק*א
 לשפוך תרשה הטצאה עא שאפשר אוטר והרופא לנרשה רוצה אינו והואבולר
 אטרי' והנה בוה. לרון איך תלר, שמטנה טיוחרת, שפופרת ע*י אחר איש שלש1*1

 לבערל ריכול לדשטואל חי"מי' טי לכה*נ טהו שעיברה בהולה חר()חנינה
 שטא וחי"מי' ל"ש רשטואל רלטא או בחולה, וחיא רם, בלא בעילותכטח

 טורעת, אינו כחץ יורה שאינה ש*ז כל שטואל ראמר אף יברה,באמבטי
 טורע הנולר הוא סירא רבע טהרי*ל בלקוטי וע' כחץ, יורה נטיטעיקרא
 אב" ורע וקלסה חטק באטבטי אנ" אחר רוחצה הית' ירם" רבחירם"

 הכל הסכימו אך 1ינהה שלא חסירותח טרוב עלי' טעירי' והכל רלרהונתעברה
 והואיל קלטה שרחצהשבאמבטי

 רנו~
 % קראו תשטיש בלי ורע טקליטת



143משיבשו"תמנחם

 סירא בן לו לקרוא שטו והפכו טשמו בוש הי' לו ונתיירע יכשנרל ורשק
 5א ור"פ רר*ו היוחסין ס' בושם י' ערך הרורות בסרר וע' ירטי',בגים'
 סק*ת א' סי' 4אעע*ו טחוקק בחלקת וע' בוה, וצ"ע סירא, בן כטו האב להםנורע
 סמ"ק בהנהות טט*ש רא" כ' סק"ו שם ובב"ש וה, באופן פ"1 קיים האבאם

 ארש עלי' ששכב סדין על תשכב אל ראשה קצ"ה סי' ביור"ר הביאוהב"ח
 דהוא הרי טאביו, אחותו ישא וצסא נוירה אחר של טש"ו תתעבר פןאחר
 לחוטרא רשמש סק"ת 84ם ובט"ו רבר, לכל בנו רהוי נשטע רבר, לכלבנו

 פ*ו קחם ממור בבט אפי' ובאטת כבנו, רליהוי אטרי' לא לקולאאטרי'
 שם, ובמפתחות-הערות ף כו' ח*א בתשומתי ט"ש וע' שם, הרם"אכם"ש
 סק"ו שם יור*ר בטףו נ*כ הביאו פרץ ר' ב,8ם ישן סם"ק הנהותובם'
 בן הולר יהא בעלה של טש*ו תתעבר פטא חוששת ראינה הב*חטספר
 מש*1 תתעבר אם אפי' לנטרי, כשר הולר איסור ביאת כאן ראין כיוןנרה,
 סירא בן הלא כי אחר,של

 כעש-

 אהבחנה, קפרי' אחר של רמש"ו אלא הי',
 תלית4ו אוריין בשם כ' כ"ה ס"ק שם תשובה ובררכי טאביו, אחותו ישאושטא
 כך ואתר האנעצם שרוחצים בטרחצאות בזה, נוהרים אין טרוע קכ"ר,ס"

 סי' ח*נ נ' טהרורא שףם סת' העיר לא שם תשובה שהררכי ופלאהנשים,
 בעלה ואאעו אחר ארם שם שרחץ אחר באטבטי לרחוץ שאסור רכ"של*ר
 מה' ה*ר פט*ו במלמ*ל וע' כעמר, הולר אחר איש של מש"ו ועכ"פע"ש,
 א', מצוה ערק ומהר*ם חינוך וגמנחת י*נ הלכה ביאה טאיסורי י"ו ובפ'אישות
 יקהל בושו וע' ל*וק סי/ חאהעא קלונר שלכאה לך האלף בתשובותוע'

 ססעות בושוצר וע' ב*ם, בקונטרם 4הורה וואת בם' וע' ה', אותווייסבערנ
 ירכצ' ננר סירא בן טערת נטצאת דבךרוומלים חילו יצחק ר' בטסעות 72צר

 שהונו ע"י הלא ושמים, בירי וטטור ה*ב( פאח )יבטות בירושלטי וע'הנביא,
 ממזר, ל*ה מאטבטי ולפ*ו הערה, בקרבן ע*ש ביר*שן יצירתו פסולו, בא ארםבני
 ולפי טאטבט; טטור יש אי לובלין, טהנאבראק ר"י אות אחרים ברבריםוו3
 ש4מא לחוש ד-8 קל*כ, סי' ח*נ נ' שה'ם וע' כשר, והולר טטור ל"הט"ש

 ונתעברה ע*' בא רלא טסזר ואינו כהן, שהוא אחר טאיש באטבטינתעברה
 ח*א בספרי מ*ש 311 כה*נ, אש' להיות וכשר טטור ול*ה אחר שלטש*ו

 קצ*ו. רףבטפתחות-הערות

 בתום' ע' לכהונה, רכשרות בוו 11 הממוללות נעצם אטרי'והנה
 איסורי ה' וברמב*ם טבעל~הה שקבלו ש*ו רטטילות ריב*ן רפי' ע*ו.()יבטות
 תעאו לא טערים ארץ כמעשה שנא' אסור וה שמעשה אע*פ ה*ח פכ"אכיאה
 פ4סרות שן י8יכך כלג בואח שם אין והרי מיוחר לאו לו שאין עליו טלקיןאק
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 ולפי כו', ןנות כאן שאין בוה בעלה על אשה תיאסר ולא ונות משיםלכהתה
 ראין סמור הולר אין אעפ*כ סבע4הן, שקבלו ש*ו ,צססילות אף הריב"ןפ"
 סערכי בת' וראיתי כשר, יהולר ביאה ררך רל"ה בנר"ר כ"ש ביאח שםכאן
 כ' רלא הנך רכל לוסר ורוצה בןה רנשאל קעשנוב להנאבר"ק ע"נ סי'לם
 וע' כ"ר:(, )פסחים כסבואר הנאתן כררך שלא אפי' עליה לוקין אכילהבהו

 נסי נכללת אכילה, כ' לא ובש"1 ה"י, פי*ר אסורות סאכלות ה'רמב*ם
 רהרי ברבריו וצ"ע הנאתן, כררך שלא אפי' מה"ת, האסורים העניניםבתוך
 רקעביר, הוא סעשה איהו להו, אית לתרווייהו הנאה לשבנ( )ב"קאמרי'
 טעשה, להנאה אחשבי' ררחסנא חייבת, וסלקות חסאת ר~נק שםובתום'
 סת רמשסש כסאן ל~הוי סה"ר חייב הטריפה את הרובע ע"ח.( )סנהרריןוע'

 אסתר ע*ר!( )שם וע' הנאה, 4' אית והא הוא הנאה רמשום קם*לוויפסר,
 ובתום' ברש"; ע*ש סעשה עושה הוא מעשח, עושח ראינה היתה עולםקרקע

 נהנה, שכן ועריות בחלבים המתעמק י*ט:( )כריתות במס' וכן נ':()כתובות
 הי"ב, פ*א ביאה אימורי ה' וברמכ*ם ברש,"י, וע"ש הערוה, על בושרעכ*פ
 ע*כ אכילה, כ' רלא רק אכילה, כהם שדיך רבאמת הכרם וכלאי בב*חורוקא
 והרס רבורר י*ב:( )ע"ו בתום' וע' הנאתם, כררך שלא אף ע4הןלוקין
 הנאתן כררך אלא לוקין ראין אף לאסור, יש שמא לריחא עיקרתהו לעהאפי'
 אכלאי רהוי מידי לקי נסי ללקות בע*א ושסא איכא, מוהא איסורארם*ם
 כ' לא נסי ובע"א אכילה בהו כ' רלא כמטום הנאה כררך שלא אף רלוקיןכרם
 רוה לוסר אפשר איך ביאה סונ רל"ה באופן  סשא*כ כו' בראורייתאאכילה

נכ~
 רהאיסור רחוי' הכא וכ"ש הנאתן, כררך שלא אפי' ראמור תורה באיסורי

 סה"ת. לאסור לוסר שייך איך בךאה סונ משום רל*ה ובנר*ר נהנח, משוםהוא
 ושכבתך תתן לא עסיתך אשת ואל כ'( י"ח, )ויקרא סרכ' להוכיח שרוצח מהוק

 סיתתה, לאחר איש אשת והיא סתה לסשסש פרס נ*ה:( )יבסות רררשי'לורען
 מתה, למשסש פרט ס~ה ספקי' שסנעלא תנאף לא עמיתך אשת ואת כ'מרלא
 לא בסננון הביאה איסור את לבסא התורה כאן ושינתת ניאוף בסונ והראק
 תורע שכבה אתנתן אופן רבכל בות להשסיענו באה תתורה ל~רע, שככתךתתן
 ביאתו בלא כ4 איוה ע"י הן ביאתו, ע"י הן א*א, רחם לתוך ור איששל

 לומר ראי' ליכא תנאף רסלא בוה צעענ ורכריו הואת, האוחרח ע*ותשחרע
 סתה כמטמש לורע סרכ' רק בוה, נם ניאוף רהוי אפשר פתה, למשסשפרפ
 אסת מעצסינו, כאלו רהשות לעשות אפשר איך סוה חוץ ל~רען בכללאינה
 תרופאים, שהפציאו המלאכותית להונות עצסה להפקיר ישראל לבח רח4לההרבר
 וככהצאל ק, לומר ח*ו טמור, רלהוי ונם כרת אימור רהוא רברינו לפי לומראבל
 בשעה"ר התיר רס*ח סי' ח*נ פההש*ם בה' וע' בהוס', רכ' הססו~ותמנשים
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 רמוחק ק' כד' הרם4א בה' וכם*ש אשתו של לרחם ולמפוך ורעו ליקחנרול
 מת' ג*כ יושם והבוא השחתח ררך ל4ה ספק רק שהתיקון אף לתקןע*ם

 כשהיא לב הטערכי דברי ש*ו,ול% כמשום הטעם וע1ם רמ*נ, כד' ח*גתשב*ץ
 לאסור א*א לענ*ד ע*כ הנרה, על רבא בכלל הוי לרחטה הש*ו ישפך אםנרה
 שהסציאו אחר של סש*ו שנולר הולד בוראי אבל א*ע, ריטגע רק רבריו,משום

 ואכם"ט. כשר,הרופאים

 בפצהרן רטשכח*ל ראפע~י צרס12 כ*ה סי' מ~יל תשצבתי על שהעירומה
 כתבהו פצו*ר, ח*ו ריו רבא שבני כתבתי האם רבא, בבני רופי הטלתשוה

 בניורת, סותר פצו*ר דכהן פ418ר, יהי' טבניו אחר אם ואפי' בפצו*ררטשכח*ל
 כהן פצףר ע*ג( )יבמות וע' ניורתא, תנסבו לא לבני' רבא אסראפ*ה
 אמר כף ושרי קאי בקדוושתי' לאו או*ר ואסור, קאי בקרועאקי' בניורתמהו
 מילתא לאו רבא אמר חרר כו' הוא קרגשה ולאו קרועשה טשום התם אטורבא
 ברא"ש וע*ש חתנות, להו אית נתנירו חתנות, להו *ת נכרים בהיותןהיא

 הבאחי וכן הטאור, בעל לש" משא*כ בניורת, סותר כהן פצו*ר ס*לדרנ(ש
 מיתי רבא ע*ה!( )יוסא ע' ר"ח, בחיי עור הי' ווה ר*ח, בת נעשש ררבאשם
 וברש*י רר*ה נפשד' נת ש*מ אטר כו' אייתי לא חר יוסא יוסא, כל אריסא*'
 עריפן בנתן ולרירי ראר"ח קם"א.( )ב"ב תוס' ועי הוה, ורבו הוה חמיהשם
 כו'. רבא הרור נרולי חתניו עשהי' לפי מבני,לי

 לצריקים, נאת והכח הנוי נתקיים ובניו ברבי הלא רכרי על שהקעשה סהוכן
 דל*ה רכי על ולא הה, כהן אם רבא על הי' הקוי בוה, יפה עיין לאבמח*כ
 קי*ב!( )פסהים בר~שב"ם כמ"ש גיורתא תינסבי לא לבניו רבי צוה ואפ4הכהן,
 שם ]והבאתי באפי', ארסאה תיטי לא ררי עשרה ער ניורא ראטרי'כמשום
 וע" רורות, עעארה ער כגיטין אבות חניכת פ"ח.( )ניטק נ"כ וע' רורוה,טי'

 ער משיחה טעון גרול כהן בן גרול כהן אפי' ח'( פ*י, רבה )ויקראבטררש
 נתקימו והכח רהנף אף לומר יש מוה חהן הרש"ש.[ בחי' שם וע' רורות,עשרה
 טוח, יורע היה לא מעיקרא טקום טכל ט*ה(, פ'ו )אבות ובניוברני

 ח" רבו רכוונת וי*ל ניוהתא, השאו לא אפ*ה ח*ו, יארע אם הי'וכוונתו
 רם"ל טשום לכהונה רכי רהכעךרה א' ויום ג*ש מבח פחוחה כשנתגיירהאפי'

 אפין השאו עאהא לבניו וצוה החסיר כחן, ל"ה ררבי אף ט':(, )יבמותכרשב*י

 ניורתא, ישאו רלא בניו את רבי רצוה הטעם נ~נ*ר וכעת וכמש*ל. כווניורת
 ובניך אשתי אהשתך א*ל דרבי לקטי' ראתא ההוא *:( )שבת ראמרי'משום
 ל" אהנקא חייא ר' אמר כו' ופקע שתה יק, של כוס שתשתה רצתך א*לבני4
 מלשניך יה*ר אטר סצ* הוה כי ררנן ממוירין בני לשוייה רלא לרכיצלותי'

10
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 ממורות ,שם יוציאו שלא פנים, וסעוות פנים טעוי היום שתצילנו אלקינור'
 י' אות נ' סי' יהור' בארץ רכ' טמלבי"ם החיים בארצות וע' ברש"י,ע"ש
 )שבת אבנטו תחת ירו הניח שלא הקרוש רבינו לי' רקרו 11 תפלה התפללררבי

 להשתין, באסה לאחוו רטותר נשוי רהי' אף כ' י"נ.( )נרה ובתום'קואח:(
 ונראה רגליו על רנתוין נצוצות משום חשש ראיכא אף ע"ע, טחסיר ה"רכי

 סוכרח הי' ע"כ ממורים שהם בניו על לעו רסוציאין ונטצא שפכהככרות
 סחמיר שהי' רראהו ררבי לקמי' ההוא אתי וה טשום ואולי ע"ש, 11לתפלה
 לחוק לחשוש יש ניורת ישאו רבי בני ואם הבנים, על לעו הוציא ע"כע"ע
 אהע"ו ע' בגיורת, וסותר ר' בקהל לבוא אסור רטסור ניורת נשאו רלכןהלעו
 ניורת. ישאו שלא לבני' רבי צוה ע"כ כ"ב, סעיף ר'סי'

 א( ס"א, )ירסי' הרר"ק שכ' כו' ררי עשרה ער רניורא בהך להעירוט"ש
 י"ח:(, )ר"ה ]ע' ר"ה בסוצאי התענית וקבעו אחיקם בן נרל" נהרגרבר"ה
 טהג' יהושע ספר ובת' אחיקם, בן גר*' נהרג שבו בתשרי נ' וה העשיריצום

 נהרג שגדלי' טקור ירע ולא רבקש כ' ט"ו סי' או"ח טארנאפאלאבר"ק
 נרלי' נהרג בתשרי נ' ירוחם ר' בשם תקט"ט סי' או"ח ב"י ע' אבלבר"ה,
 כנסת בת' וע' חול, *ום תעניתו ונרחה נהרנ בר"ה כי אמרו אחיקם,בן

 תק"פ בסי' וכן שם ובטור בב"י, אלא ואינו מהטור וה הביא כ"נ סי'יחוקאל
 אחיקם בן נר*' שמה בתשרי רג' הך השטיט תק"ם בסי' והב"י בתשרי בג'הגי'

 ובאסת שם(, )ר"ה בחא"נ שאול ברברי וע' במצפה, עמו אשרוהיהורים
 ועשרה וט"ב בתמוו י"ו שם חשב רלא כמו בתשרי נ' הביא לא בכווןהג"י
 תקם"ט. בסי' הכל רהביא משיםבטבת

 ער לגסרי מת לא אלא בר"ה נהרנ גר*' רבאמת שם כ' שאול כרבריוהנה
 )מלכים כ' רהרי ברבריו וצ"ע סיתתו יום על התענית קבעו ולכך בו נ'יום
 ס"א )ירסי' וכן ויסות, נדלי' את ויכו ונו' השביעי בחורש ויהי כ"ה( כ"ה,ב'
 ביום ויהי ונו' אותו ויסת בחרב שפן בן אחיקם בן גר4' את ויכו ר'(ב',
 הטףו על אפרים וביר מת. שנהרנ יום רב(שותו הרי נר*', את להסיתהשני
 רהא ואא יו"ט, או עשו ג' ליום התענית שנרחה כיון לוטר ראין כ' שםאו"ח
 ואפשר בכנם"י, וע"ש תשרי, ב' ליום רק נרחה ול"ה א' יום רק ר"ה ל"האו

 פ"ה החורש קירוש ה' רטבאם ע' טונףם, יטים ב' או רעשו לענ"רלוסר
 ימים שני אותו עושין אש בני רוב היו הראייה ע"פ קובעין שהיו רבוטןה"ו-ח'
 אותו א"י בני אפי' עוושין שיהיו התקינו כו' ימים ב' ר"ה של יו"ט כו'טספק
 של יו"ט שאפ" לטרת הנה התשבון. על שקובעין בוה"ו אף יטים שניתמיר
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 תר"א סי' או"ח בב"י וע' ה'.(, )ביצה רש"י וע' סופרים, טדברי בזהאזר"ה
 ק"ר סי' ובח"ר פאה סי' ח"ב תנינא ושואם קי"נ סי' או"ח נוביאתובת'
 )יהושע ליהוו' אשר בהמצפה הי' ונדלי' 62 צר נראסבערנ מנשה מטהובת'
 )דהא המצפה את ונו' בהם ויבן יהודה כל את לקח המלך אסא כי ל"ח(,ט"1

 ויתן הבצורות יהורה ערי בכל חיל ויתן ב'( י"ז, )שם כ' וכן 1'(, טאז,ב'
 ח'( טאו, ),2ם וכן אביו, אסא לכד אשר אפרים ובערי יהודה בארץנציבים
 אפרים, מהר לכד אשר הערים ומן ובנימין יהודה ארץ מכל השקוציםויעבר

 אל נתנה בן ישמעאל מהם ע' שחט העיר תוך אל כשבאו אישוהשמונים
 בעשא מפני אסא המלך עשה אשר הבור והוא ז(, מ"א, )ירמי' הבורתוך
 א'(, ט"ז, )דהי"ב יהודה על עלה ישראל מלך ובעשא ט'(, )שם ישראלמלך

 בסלע מעשה ס"א.( )נדה בסס' ואמרי' במצפה, הבור בעשא עשה כברואו
 שמילא הבור הוא תנא עצסות מלא נדול בור ומצאו וברקו כו' חורוןבית

 בית א"כ ונו', ישמעאל שם השליך אשר והבור דכ' חללים נתני' בןישמעאל
 חומות מצור ערי שלמה בנה ותחתון עליון חורון בית 1כ1 מצפה, הואחורון
 יהודה בערי וימשטו יאנ( כ"ה, ב' )שם כ' וכן ה'(, ח', )דהי"ב ובריחדלתים

 בית כי בכלל עד ולא ער הכוונה בודאי זה אבל חורון, בית ועדמשומרון
 בנתה אפרים בת ושארה נאנ( 1', דהי"ב כ"ב, כ"א, )יהושע לאפרים הואחורון
 תחתון חורון בית נבול עד ימה ירד יוסף בבני וכן וע*ון, תחתון חורוןבית
 דסלע ועכצאל נ'-ה'(, ט"ז, )יהושע העליון, חורון בית עד אפרים בניונבול
 ויבאו י"ב( מ', )ירטי' וע' אפרים, לנחלת קרובה היא המצפה דהיא חורוןבית
 י"ח, )שם לבניסין אע~י בהמצפה הי' רנרלי' או הטצפתה, נדליהו אל יהודהארץ
 ערי אף ראסא ד'.( )מגילה רש"י לפי"ד 1'( ט"ז, )דהיאב אסא בנה אשרכ"1(,
 המלך בם ויבן כאב( ט"ו, )ם"א וע' הטצפה, ואת ונו' בהם ויבן דכ' חיזקבנימין
 בית סלע דהוא שם( )נדה הש"ס ועפ"ד המצפה, ואת בנינרן נבע אתאסא

 ההר מן ננבה ונסב תחתק חורון לבית מננב הנבול ירד בנימין בניהחורון,
 ומעלות לבנימין היא החורון בית סלע ולפי"ז ננבה, חורון בית פני עלאשר
 בטעלות אמר ר"ל י"ח.( )ר"ה וע' ל"ב:( )סנהדרין ע' הוא, צר מקום חורוןבית
 לבניסין, ע~הי' הנ"ל בהמצפה היה ירמי' ובודאי ע*ת, ,2ם הני' לפי חורוןבית

 ירמי' כאה; כ"ה, ב' )מלכים אתו היו אשר היהורים כל וכן טוב, ביוםונהרנ
 נשחטו איש ושבעים נד4', ממיתת איש ידע לא השני ביום כן על נ'(מאא,
 החורבן אחר אז ,שגלו וכיון נתני', נק ישמעאל ידי על הבור תוך אלאז

 של טובים ימים שני עעצ כך אחר נד*' צום תענית קבעוהראשון
 עמו שהי' ירמי' החורש ערות קבלו ולא אז שנלו בטבפה אף ואולינליות,
 )עירובק ירושלמי וע' תשרי. ג' ליום נדחה הוא עאכ ר"ה של טובים יכלם שניקבע
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 נביאים סתקנת שהן ר*ה של טונזם ימים בשני לר'י חכמים דמודין ה'ט(פ*נ

 סאן או"ת, בטלו הראשונים נביאים סשטתו מ*ח:( )סוטה וע'הראשונים
 בא ר' הי"נ( פ"ט )שם ובירגשלסי ודוד, שמואל 1ה אר"ה הראשוניםנגיאים
 ירסי' זה רב בשם בר"י ור*ש ירכי' ר' ונתן, נד 1ה רב בשם כהנאבר

 ר'ה של טובים ימים הב' א1 קבע בסצפה גדל" עם שהי' ירסי' כודאי עאכוגרוך,
 נזרהצלמי נם ודוד, שסואל ר1ה ולם"ד תנינא, יומא עבור דהוא דבתרוהיגיוסא
 השני, החוהש ססחרת כ"1( כ', )שסו"א ת"י וע' מחקנותי', 1הו שם()עירובק

 אחיקם בן נדלי' בו שנהרג ניום או אביו בו ,שמת כיום כ'.( )שבועותוע'
 ום"ש ק'נ-ו' סי' סהרי"ל בת' וע' הקבורה, ביום ולא הסיתה נזוםדסתענין
 רישסעאל דהשו ורז"ל צד443[, ובמפתחות-הערות מ"ו סי' ח*אבתשובותי

 בגר תאסין אל ואמרו כו' עטרה ווצמה אשה לקח ירחסואל כי הי' נרים בן1ה
 ה'נ( פ"ב )סנהדרין בירו,2למי היא טירחסיאל ח1אל ררשת דורות, כ"דער

 ירחצלמי בשם 1ה הביא כ"ו( ב', )דהי'א וברש*י כה, להתעטר נוי' אשהשנשא
 עטרה, הם דורות והכ"ד שם, ברד*ק וע' שם סצאתי לא ובעניייבמות,
 מצרים, עבר ירחע אשה ששן בת אחלי ~2שן, ישעי, אפים, נדב, שנו,אונם,
 יקמיוע שלום, סמכו, אלעשה, חלץ, ע1ריה, יהוא, עובד, אפ~, 1בד, נתן,עתי,

 בילקוט ווג' כ"ר, ביחר הם אחלי בעל העבר וירחע וישמעאל נתני'א*שמע,
 עאשורו, תופם שהוא רורות כ"ד עד גגר תאסין אל חייא א*ר תר*א רמזרות

 שש ער בעבר תאמין אל אסרו מכאן ל"ד( )שם דכ' א'ע מותרוהרר"ק
 ואולי נתני', בן ישסעאל עד ירחע מן דורות עשרה שש כי דורות,עשרה
 אל חחלה נקיט ע"כ ט"1, ובעבד כ*ר דבנר ועבד, סנר והשמיענו כ'בריוק
 )שם ברו2רי חע' דורוה, ס*1 מעבר כהב כך ואחר רורות, כ"ד ער בגרתאסין
 רורות ט"ו עד בנר תאמק אל ירושלכר ביבמות חכסים אסרו מכאןל4ה(
 עם דורות, ט'1 אומרים מש י,צמעאל עד הסצרי עתי נן הם דורותוט"ו
 אל ר"י אמר ה"ה( פאנ )הוריות רק עצם, ליתא לפנינו ובירושלמיירחע,
 וען ר"ו אות הרח"ה בחירוער שם וע' דורות, עשר שעשן עד בעבדתאסין

 לבמ עעאי עמשה רור הסלוכה טורע מ"ב סי' לצו"נ אשכנז סנהנ לפיבס*חה
 בן רישמעאל פי' י2ם והספרש נתנכר, מורו ואל עסון למלך נלוהנכר
 ונתנכר, עמה לסלך נכר, לכני ונתחבר המלך, סדוד הט"1 דור הי'נתני'

 הפי' רק חצרת, בני ירחסאל מאתי הי' ודוד ירחסאל סבני דהי' 1"א,ובסח*כ
 בהצם לרוצ*י המיוחם בפי' וכם"ש מלכים סבת נכרית עטרה, מבני רהי'הוא
 ועק ישומעאל עד ה0צרי עתי סן דורות ט"1 ער בגר תאסין אל הירמצלמיבששם
 מט'1, יותר הוא חה עטרה מן חושג דהרי צ*ע, הפייטן רברי ולפיירחע,
 הי' עבר ובמקום שהבאתי הנ*ל *רמצלנר כוק שהשייטן אצ* ברור 1האנל
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 רגעל~ם י*ר( מ', )ירכר' וצם עמת למלך נלהץ וכו', בנר תאמק אל הני'לו
 כמ*ש לסורו שחזר נתנכר סורו ואל נתני', נן סממעאל את שלח עמקטלך

 עצזזר כנר והי' כו' בנר תאמין אל אמרו מכאן לסורינו נחוור רר*כבפסיקתא
 שעסקן מפני העכבר אחרי ררצין מחחלה הביא הוריות בירושלמי ולפי*ולסורו.
 כראמר רע, שלו ששר ברש"י וכמ"ש רע שסורן מפני אי' ובבב* הבריות, עםרע

 רשאור, מלישנא ההא גמהבאתי הילקוט רברי ולפי רע, עשסורו בנר נ*ט:()באם
 וכמ'ש דור, ט'ז ער בעבר תאמין אל ופם בירמ2למי יוחנן ר' סטך ע'כשנחמץ,

 כ' תקל"א סי' תפילין ה' ורוע ובאור וכר. לסורו שחור לגר מכאן התום'בבע*

 תניינתא פסיקתא כ"ב פרשה כהנא רר' בפסיקתא לפנינו וכ*ה רורות כ*בער
 רורות, גשנים עשרים עד בנר תאמק אל אמרו מכאן ה' אות הרברותרעשרת
 רלא הל ועפמ"ש רורות, הכ*ב מספר ירע רלא ז' אות אפרים בורעוע*ש
 או בן, אחר ובן הזכרים רק חשב רלא ששן, בת אח* ואשתו ירחעחשב
 אפרים ובורע ששן. בת ואח* אונם, אם עטרה היינו הנקבות חשברלא
 מילתא ע"ו וכ' נ*י כ' עצקעיר וכמו ררי עשרה ער רניורא מהך נ*כ העירשם

 אינשי, ראמרי היינו היא ררי עשרה ער גיורא רהך י*ל או קאמר,בעלמא
 השמיענו רורות כ"ר או כ"ב ט"ז, ער בנר תאמין אל ר*ח או יוחנן רא*רוהא

 ט'( י*ח, )שמות עה"ת הטור ובפי' אינשי. ראמרי טהיינו יותר ליוהררצריכים
 בניהם ובני בניהם רואים אנו 1מהרי ממש קאמר רורות לאו ררי רעשרה די*מכ'

 של שורות עשר לו שיהי' ער רורות עשרה פי' אלא נמורים, צריקיםשהם
 ר*ת בשם שם וקנים ברעת התוס' בע* רבותינו מוה הרנישו וכן לבן,שער
 את שעק ויתן ירחע ושמו מצרי עבר רלששן רש*י כפי' לרבר סמךדמצא
 פסוק ורריש אלישמע ער שהק ענר סירחע י"נ תשוב לאשה, עברו *רחעבתו
 ער לסורו שחזר לגר מכאן הנתינים, מן שהי' אלישמע ק נתני' בן "שמעאל1ח
 רורות ושלעמה ארמי, מעעמה ועמ2ה רכמם שופך עמהי' רורות יו*ר[ ]צ*לי*ד
 עשרה תמצא ואילך ומשם רורות שלשה ער נר אינו טארי שנר לפי קחשיבלא

 והשמעאל נתני' אלישסע, חשב לא וכן ונתן, עתי ירחע, חשיב לא ולפ*ורורות,
 לצףנ הפייטן ר' העכ*פ שם. בחיי ברנןנו וכ*ה ברע*ב וע"ש הנתינים, מןשהיו
 רבאם מים ת' ועי 'הם, רורות י*ו עכ*פ עטרה נ*כ תחשוב לא אם אףצ*ע

 השירוך. לבטל ויכול פנם הף נרים בה שהבהצורכת לו רכשנורע טי-י'ס"

 שט*ו סי' רוקח ע' הנוסם, על מוזהר כהן אי 123 צד לעיל שכתבתיומה
 צר)(19 אמור פ' והוהיר ס' על יהורה בענפי וע' לנוסם, *לך אסורדכהן
 רכ' שי*א ס" הרא"ם ר' וצהביא מואק סוסם' המררכי ר' ג*כ דהבוא ק'אות

 איסור ראיכא מרהרר*י
 חילו~

 איסור רלר*י כ' תכ*ו כו' ת*ב ונשוו*1
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 רפואה לעשות לכנום אסור רכהן ק"ל סי' יעקב בית בת' וע' ליכא, נטיחילול
 למורי בם' וע' י*נ, נד' ח*א שבו*י ת' וע' קי"ר:(, )ב*מ מתום' והביאלגוסם
 לאחרון ז' ובן לראשון ט' בן רם' במ*ש יעקב הבית על רתמה קי"ב לטורר'

 כהנים שניהם היו ק':( )יבמות ערוכה משנה ממנו רנעלם ליטטא,ררשאד
 סי' חכ"צ בזה עליו תמה וכן לו, מטטאים אינם והם להם מטמא אינוהוא
 מ"נ.( ר":, )נזיר התום' ר" רלכאורה רהעיר ע*א סי' טהרא*ש בת' וע'כ*ז,

 ביר*ש רגוסם מקובצת בשיטה וע*ש שם, אורה בקרן בזה וקרטו זא"ז,סותרין
 *מרי הניח רפינחס פינחם פ' זקנים ברעת וע' מותר, ארם ובירי *נעאסור
 טטמא. ראינונוסם

 רבאמת כיון נכון אינו זה במח"כ בתולתא, בגיורתא לכתוב שכ'וטה
 בתולין טענת להן ואין מנה כתובתן א' ויום שנים מג' ריותר להלכהקיי"ל
 פחות ניורתא רהיא ויטעו מאתים רכתובתה טשמע בתולתא נם יכתבוואם
 מנה, אלא לה ראין א' ויום ג*ש מבת יותר היא ובאמת א' ויום נ*שטבת
 א*צ ניורתא ואף בתולתא, יכתוב נ*ש סבת ובפחות כטש*ל. יכתבוע*כ

 חאהע*ז אמון נא טנהני שלום בנוה וע' אבינו. אברהם בת רכ' כיוןלכתוב
 שתנשא פעם בכל אבינו אברהם בת שכותבין רלמנהנינו נ' סע" כתובותריני
 רבגר כ' א' סעי' קכ"ט סי' אהע"ז בשו"ע והנה ניורת. שהיא לבאר צריךאין
 בשם הב*י מרברי והוא בלכר שטותיהן אלא כותבין אין ואפופי שתוקיאו

 אבינו, אברהם בן פלוני כותב נר רבגט כ' בסעי' כ' ואיך תקנ*ה, ס"הרשב"א
 שאכתוב הרא"ש בת' ע' הטנרש נר לענין ע"ז וכ' הרשב*א ת' הביאוהב*י
 בסרר ניטין בטיב וע' כהרשב"א, רלא אשכנזיות מת' הרא"ש ר' כ' ושם ?ה,בסי'
 ראפשר מאלי' מכתב נשם רהביא כ*ז-ח', ס"ק שם ובס*נ כ*א4-ב' סעי'הנט

 רהרשב*א אלא כן שנהנו מאחר אבינו אברהם בן לכתוב שיש ס*ל הרשב"אראף

 הרשב*א ר' ראה לא הנראה וכפי ע"ש, אביו שם בלא רמהני ראי'מייתי
 בבית והנה מאלי', כהטכתב לומר רא*א קע"ו, אלף וסי' תקנ"ו סי'בתשובותיו

 אביו, שם נורע רלא היכא אחרת בתשובה הרשב"א מר' שם הביאיוסף
 הי' אם או תדע, כי אביו שם מה נר שהי' בעצטך הנע כשר, עשמו רקוכ'

 בסי' היא אחרת תשובה והנה כו', אביו את מכיר שאינו אסופי אושהוקי
 הני' לב*י הי"ל ובוראי טאסופי, או כהשתוקי ליתא ר,שם וצ*ע קע*ואלף
 צ*ע אבל ט', סעיף בשו*ע נ*כ טמנו והעתיק ואפופי משתוקי כן נםוצם

 ח*ם בתשובות וע' כהרא*ש, כ' ובמעיף כהרשב*א בנר ט' בסעיףרהעתיק

 הביא א' אות קכ*ט סי' לאהע"ז ח*נ שלום בטשמרת חל מ*א, סי' ח*באהע*1
 ישראל בת על הבא א*י מן הוא הטנרש ראם סק*א כ*ו סי' יצחק עץת'
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 כמש"ל, יכתבו בכתובה ובנדאד בשעה*ר, דכע~י אברהם ק בנטתכתב
ואכט*ל.

 הדובהשה*ט בזהטהנני

 קירשבדים. מענדיימנחם

כז
*נ*ל.

 הדברים. עור לכפול כראי ואינו בזה דעתי כתבתי וכבר הניענימכתבו
 ומבין ובודק חוקר סנסה בתור חשובה טשרה לו שיש יר"ש א' אישוע"ד
 ההשתנות או ההשתוות *דע ורוצה )פיננעראבדריקע( האצבע בדחיקתנדול
 "שראל. במת כאלו הנסיונות ~שות מותר אם למהסחי

 )טאטען" מסוה-מת אודות ריננו בבית השאלה היתה ימים אי1ה 1ההנה
 השואל כי אם ל1כרון, ~שות רצו אחר מלומד מחכם שהידידיםטאסקע(
 תוהאק לדק התננדות בוה יש אם דבר שום יעשה לא אי-רתי, מלומד הואחבירו

 הי'. תשובה בעל הנ*ל החכםכי

 מצוה כ*ם בו מ1רקין ואמו אביו היו מ"ח.( )מנהררין טהך לרוןו"ש
 האחריםעל

 להצי"
 הנקברת במטה ננעו אבל במטה ננעו שלא בד"א כו',

 אין בה שמת במטה אבל שם וברש"י המת, בתכריכי דמחלפי אסוריןעטו
 דהא ליכא ה1מנה דמשום נאסרין אין קבורה בתכריכי עלי' לכורכורני*ן
 המת, בתכריכי מיחלפא לא דהא *כא נמי נירה ומשום הוא צעראטחמת
 רמשום מותר אפאה במת נונעים החפצים בה שמת בטטה דכש1ורקיןאעאנ

 אביו היו הכ"נ פייר אבל ה' רמב"ם וע' ה1מנה, 11 ואין כן עושיןטרריהו
 אפי' הרי להצי", אחרים על מצוה המת על בחמתן כלים מ1רקיןואטו

 ע*' מ1רקין היו ואם שם( )סנהררין הנבורים בשלטי וע' בטת.כשנונעים
 על שהניעו אע"פ מרירותם ע*י שלהם את לשבר ומתכוונים מרירותםטתוך
 לאבר אלא מתכוונים שאינם 11 בה1מנה נאסרים שאינם להצילם מותרטת
 ההוצאה בענין האדם בתורת וע' רי"ב, מרש"ק הטאיר בעק ועי שלהם,את
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 מם' ח" לקוטי רנ*ו ח"ב חרמב*ן בהי' כירוש*ם כעה ג"כ וגדססד"ח,
 שנותנין טה כל רבינו לטרתני חנח רכ' נ"ח, סיי מחר"ל גח' ועי חארס,חיית
 כ"ט:(, )ע'ז ערופה םעגלה שום שם כרילפי' גחנאח אסור טיגן בי אסתלאויף
 ניסי אשת יוטא םרת עליו שטיחרו רף בו קש עליו ייירין שאני שלחןאנא
 שטצוה אע"פ עליו בהיתר לומרין אני אם הווינו אס"ע ונא ו*ל, גושלקיבץ

 נתייחר שלא כית בעלםא הומנה םקרי אי אחר, תשטיש בלא א"א ט*טללה*ג
 עליו שטיהרו הרף תשובה. ושריא. היא 0ילתא לאו חוטגח קהאל ואנןלכך
 כסתות או כרים לקבורה הםת את עליו שםוליכי' הכלים כל חנח חסחאת

 וסרבל המת את בה אמכסים רםפח בא"1 שכ' ואע*ג שרי, כוק וטסיחוסדיניס
 וסרבל במפה לקבור רגי*ם אנו שאין כיון כחנאח מותיץ תחתיושמשך0ין

 היא ולא הארון, ברפי מחלף רחרף ניסא ואאכ חטח כחכריכי טח*פיןלא
 רמתחלף מה וכל ההין ננמר בפ' כראי' עסו חנקברים כל~ס אלא אסורחראץ
 וסרינים המת, לצרכי לן אית הסיוחרי' אענינים מהלשי לא חגי וכלגוייז

 מיוחרין רתכריכין כרפי' נ*ל והטעם להתירו טשוט טנהג ג*ג בהסרמסחייס
 או סרבל או ספח נ(ש"ו נקט לרגותא ושסא סריגים להנהו דטו ולא "איח

 סי' יור*ר בד"ם וכ"ה החיים, לגית בו אותו ינושאין ועור יסילחאלאויחא
 חמת שמניחים רמה שם חרא'ש ור' טהרי*ל תי פשס ס*נ שס וסשו"עשס*ט
 ט*ת או סרין שפירשו או מראשותיו תחת כסת או כר שגיחגין אי הס8עעל
 בש'ך וע*ש נאסר, אינו לקוברו הםת בה שמו*כין חמסח עי או חארתעל

 להשתמש מותר קבר לחפירת חסווחרים רכל~ס חרישג*א כשט גג"ח וע*שטק"ח,
 ר*צ ח*א בתשובותי בוה ם"ש ]ועי נטסריט רעתס שעל הגזגריסמדעת

 רננעו וו נוירה ראף שם( )סנחררין בטאירי נ"כ וען דר"י,וסמפתחוח"חערות
 במה אלא אינת חמת בתכריכי יתחלפו שמא אסורק עסו חנקברחטמטח
 מטח נניעת אין לכך יעתו שאין כל הא ע0ה נקבר רבר איתו ל"ייח אטני5שדעת
 רמותר לקבר שנורק טכעת לענין ס*ו סי' "*ר חשר" פרי גח' וע' סייס,אוסיח
 שרטוטי רק עמו נקבר אינו רחמסוה חטה, סני שעל בטסוה גמי יהייע*ש5ן
 איסור ומשום איסור. כאן אין הצורח עהמין וסהחוטר בהחומר ייחקיחטנש
 בשרת אסרו שלא שאומר טי "ש י' סש' קם"א סי' יור*ר ע' אדם שייהלעשות
 גוף או ראש צורת אבל אברי' בכל שליטה 13ורח דוקא אלא וידקקאדם
 וע*ש נווהנין, וכן בעמשה ולא במהנאו לא איסור שום נח אק יאשגלא
 מוניטין עשה א' ראיש ק"ע סי' ח"א יעב*ץ ת' גושם פק*ט ויס*ח וט'1,גש'ך
 לא והר*א להקל רקשה א0שטררט לאבד"ק אלעור ר' חרב שנחקגלסעת
 פה"וו המנוח וידירי און, כל לצריק אונח לא כי לעשייתו, "ססיס ילא'יע
 לתולרות וע' המטבע, לו הראח גקראקא טרשובסקי שאיי. * חלדףל
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 בת' ועי 2 צר ס"ג גלית י"א שנה המצ' ובמכ"ע 72 צר שני' מחברתנרואי
 לא רלכתחלח והכלה החתן צורת הסופר בה שצייר בכתובה טאו סי' רבלחם
 צורה שט 1ח1* כהובה, ולקרוע להשהותה לי' אסרי' לא ובריעבד הכיעבדי'
 להתיר, יש נוהגין רכן הרפ"א לפם"ש בנר"ר אבל הי', איברי' בכלש*מה
 טהגאבראק סופר טהר*ם הספר ובראש סאו סי' יוראר חאא מררכי לבושי בת'וע'

 31 צר סשר בטגלת וכ"ה ק"ו סי' ח"א יעב"ץ בשאילת וע' פירער,טיסא
 בפמו שלא תרי~ות בחריצות החכ"צ אביו של ציור עשה ונפלא בקיראומן
 ונהשב הים רוח נשסת רק כמעט סהשווי מאומה חסר ולא נפל לא פניוואור
 ובציור ספר, בסנלה היא זו ותמינה מלפנים ויורעיו לסכיריו מאר הערךיקר
 סיפן חכ"צ בת' וע, כ"נ, ס"ק שם בשאך וע' שליסה, בצורה אלא אסוראינו
 וע' רסותר, בסקצת שינף רהוא נרות שמונה וע"ג קנים ז' של במנורהס'
 )יומא כ'ח ובאטת הקורש, חיות מוזכר מצא רלא 1', סי' נתיבים מאירבת'
 שט ומ"ש ע"א סי' ח"נ שומ"ק ובת' ע"1 סי' אלשיך מהר"ם בת' וע'נ"ר(,
 בצואר שתו*ן רצורח א' סעי' קמ"א סי' מרמ"א והעיר המארעלעןבענין
 הנספה ר' סי' ווייסבערנ שלטה בשמע ]וע' ומותר צלם מקרי לא*כרון
 הנ' בתרפים, טחורח לעשות רמותר מהריאל לקוטי על שלמה יקהל אולס'
 יעקב צור גתשובות וע' בוה, וצ"ע ראוסר וקפ"א קאפ סי' רור אמריבת'
 י"ב. טיטן יחזקאל כנסת ומחשיבות ע"ש[, ש"1 צורת בהם שיש בלבנים ו'סימן
 שם ט*ש רקכ"א לבניט עטרה אבות בס' וע' קכ"ח, סי' יור"ר חאס בת'ה3'

 שאת שגס' וכמדופה נ"ז, סי' ח"א פענח צפנת בת' וע' ט'ז, אות דקאפבתשובתו
 בהבאר וומ כשבת, פוטוגר~' צלמון מענין הביא עהאת האלבערשטאםיצחק
 אע*ב' כרך תרפ"ח ובשנת פאו, סי' חלכה במרור תרפ"1 כהטנת חאב שניכרך
 צ'ש4 שם ורבריהם פאח, סי' ג'-ר' ובכרך *, סי' טהוריםבמים

 פ*וו( )ש6 רע' קנ'ה.ג )ב*ב מיתה, לאחר *שתנות עשוין סימניןוהנח

 פישפו סהם א' על יסורין וכשבאו פרצופים שלשה כתר רבכל 5ת1 ה11כלי*
 יפורין שע"י רפמו סוה העיר נ' אות ל' סי' חאב יושר אמרי ובת'משהנה,
 שנשחנח ג"י לאחי וסמילא שלה הפוטוגרפי' נעאזנה כן הארם פרצוףנשתנה
 פ' *ור בכור הרב בשט נ"כ שט והביא הפוטוגרפי', גאכ נשתנהלנמרי

 ופפפתתות~ ו', אות ל*ב טיי ה"א בתשובותי מאש וע' צאע, ודבריושופטים,
 2פ' 3א' ק8*ג, סי' ובת"ג ס*ר, סי' ח"ב מהרש"ם כת' וע' רר"ט,הערות
 חבשור טר עגחה בהתרח חרש רין הביא רקע'ט סוטה מם' על חריבהמנחה
 שקיטוהו טפנו נעלם ובטח*כ וה, רבר האחרונים מכל אישתמיט רכנראהשור,
 וכם"שם.רבנן
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 טמוכן רח"נ בספר שנסצא סנולה הביא של"ט מי' יור*ד ח"ס כת'ותנה

 ת' ]וע' לינע, סותר ח"נ לו שיש דכהן לחש, ויאסר סת ערל ליד ידויתן
 וע' שדים, בענין ת"ח מ" חאנ רדב"ז ת' וע' קם"ט, סי' יור"ד צדקאבני
 סאט:( )ניטין וע' מאנניטיזירען[, ע"י להתרפאות דמותר ס"ז מי' ציק בנץת'

 וניסא אטחלי' ונותבי' לידי' ונישקל" בשבתא דשכיב שכבא דליבקילטחלא
 בתבאות וע' פלתיתא, בר דפלניא טח4' נייבש ידא הא דיבמצ היכאכי

 ליד ידה שנותנת רפואה בחכסתה שהמציאה בא"י נ' סי' בשואת דפ"נ ח"דהשדה
 ע' מדאורייתא, פוסקים להרבה דאמור דנאע קריבה הוי אי ,שם ודןהחולה
 דאינו משום שם והתיר סתרפאין, אץ דנ*ע אביזרייהו דאפ" כ"א סי'אהע"ז
 בבירור ע"א שם הזנרת יהי' ושלא סננה חשש ויש נברא ואתסחי חבהררך
 ה"א( פ"נ )סוטה מירושלסי צ"ע דנאע קריבה הוי לאשה יד 4תן ואיע"ש,
 תהתי' ידה מניח וכהן ס"ט:( סנחות יאט., סוטח מ"ז:, )סוכה בתוס'והובא
 אפי' זקן כהן ומביא חוצץ, ואינו ספה סביא כעור, הדבר ואיןוסניפה
 וע' כיעור, משום רק דאיכא סשטע לשעה, טצוי יצה"ר  שאק ילדתימר
 הנכרית ולא הנכרית, בכף ידו יהורי *תקע לא תתר"ץ מי' חסידיםבס'
 שהיד אע"פ יהודי בכף הנכרי ולא הנכרי בכף יהודית ולא יהודי אישבכף

 א' מי' קארפלעס אברהם אהל בת' וע' עריות, לנילוי סייג בבנדסעוטפת
 משום אסור לאשה יד דלהוערט י"ט סי' או"ח היוצר מת ת' בשםהגיא
 הכלה עם כסחול ללכת דאמור כ' י"ז.( )ע"ז חיים ובתורת וצ"ע, דנ"ע,קריבה
 דלאו שבדור ת"ח מקצת שנוהנין כדרך סטפחת בהפסק אפי' הסשתה יסיבז'

 עלי דסיא למיסר דסצי האירנא וליכא אסור בעלסא דקריבה עבדישפיר
 הכלה עם ולא הכלה לפני סרקדין כיצד אלא חכמים אמרו ולאככשורה,
 ינקה לא ליד יד הכתוב אוסר הנשים עם בסחול ההולכים בליעל בניואותן
 חתן סע' בשד"ח כעת ]וראיתי בהם לנעור וראוי ניהנם של סעונשהרע
 טירושלטי דהעיר ל"נ מוס"י אהע"ז יהוד' בית סת' הכיא י"ב אות וחופהוכלה
 נהנו ובאסת ותףח[. חמידים סס' נ"נ והביא טה*ת, סותר דקריבהרסוכח
 סטפחת, הפסק ע"י הכלה עם בסחול לרקד הארמורי"ם נדו4 היוםער
 פשוטים לאנשים נם טהו לא אפאה ככשורא, עלי דסיא לוסר יוכלו דהםאף

 דע"י שהבאתי סהירושלמי וכדסשסע סטפחת, הפסק ע"י הסחול סצותסלרקד
 באק דסעות בריקוד בזה להיתר נהנו ע"נ כיעור, משום אינו מטפחתתפסק
סוחה.

 משום וה עושים בהחוסר, פניו שרטוטי שמתהוים הסת בססוהוהנה
 נ"ה.( נדה עעא., )זבחים דבתוס' לאסור, אץ תנאה איסור סצד *כר,כבורו
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 עורות יעשה שסא נזירה סשום אלא אסור ולא בהנאה שרי הסת רעורכ'
 בשם כ' שם ובריטב"א רקט"ז, ח*א בספרי וע' לחסור, שטוחין ואמואביו

 הכותל ע"נ לשטחן יפה וסעובר חשוב רבר סהן שעשה היינו רשטיחיןהרסב"ן
 לשק רנקיט והיינו הטובים מעשיהם שיזכור או רבים, ימים עליהםלהתאבל
 בשעת אבל סנופו, העור כשנפרר רוקא כ"ז והנה ואסו. אביו ולשוןשטיחין
 משום נ*א.( )נזיר ובתום' וצפורן, שיער שינים, נבי כסו טסאין כולןחבורן
 העוסד שערו חזקי' בעי שם ובגם' סאהיל, או הנונע לענין סת, לטוסאת יררהוי
 סחובר בעורו סטסא או*ר למת, בסחובר אף בסת סטסת ולא רסי רסי כנזוזלינזז
 איה רש*י ופי' סהו עורו רבעי איקא ררב ברי' אחא ורב בתום', ע*שבו

 סשכח*ל רסטסא ורקב לא, או נלנלין, הו*ל אי ססש, הארם עוררספרשי
 ועכ*פ ס'ג ל*ט, )אהלות טהרות בסררי וע' עורו, והופשט טברי' בסירשלקו
 ועברו כשפי' הוא ר*ת רטהור ועור יטסא, בו הנונע למת העור חבורבשעת
 אבל סטףמ, הי"א פ*נ הרמבאם כם"ש עבורה כרי בו הלך או צרכוכל

 בהנאה, אסורכשסחובר

 בה כ' רכפרה סקוהשת, אינה בע*ע  הסקרש נ*ו:( )קירושין בסם'והנה
 סותר קרשים ועור כקרערם כפרה בה סרכ' אלא נפקא לא נסי ערופהענלה
 וראיתי הערופה, עגלה סעור הנאה ע*י תתקרש א"כ זריקה, לאחרבהנאה
 )חולין הסבואר לפי שם ותי' בזה העיר י"נ אות י"ר סי' או"ח יצחק ביתבת'
 ותום' ברש"י שם וכסאש ערופה לאחר אף ש*סה, כשהיא הערופה (יאא
 אין רלכתחלה וכיון לפשוט, ינולה אעה האשה בהנאה סותר רהעוראף

 שם הרי צ*ע ובאסת ע*ש, ר':( )חולין התום' כם"וש סקורשת, אינהלהפשיט
 אחריתי, רניתי היא טריפה אי ולכויברק גרסי' לסיתבר רלא  ש*מההפי'
 בע"ע, י"ל כן העור, רנפשט קרבנות ושארי פסח וכסו תק"ל, סצוה סנ*חוע'

 וצ*ע. הערופה, ענלה מעור ליהנות יכולה הא מקורשת אינהואסאי

 אמר גשסחה, ששק צרוקי תרי הנהו פ"ה:( )פיכה ססם' העירותיובסק*א
 וישאבתם רכ' ראתי לעלסא מים ל4 רתסלו עתידותי אבהו לר, ששון רשמי'רהוא
 בששק, רכתיב השתא כרקאסרת לששון כתיב הוה אי לי' אסר בששון,מים

 סעורו, להנות רסותר הרי סיא, בז' וסלינן נורא לי' סשוינן נברא רההואסשכ.'
 ופשטו לריטר' פמקי' ל4 הוה חר עברא נ"ח.( בתרא )בבא בסם']ועיין
 לא כו' לחברי, בי, ופשקו סיא בי' סלו וקא בישרי' ואכלולסשכי'
 כוק, וליסא ריהוראי לחכיסא ניתי אסרו להו אסרה קא סאיירעי
 צרוקים ובאסת י/ג )ב"ק תוס' ע' בהנאה, שרי נכרי הרי כעכו*ם רצרוקיוא*נ
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 ובתום' מ"1( פ"ד )ידים רע"ב וע' שבע"פ, ת1רה ומכחישים סבנאיהמה
 כי ואם בהנאה. מותר המת דעור ועאכ קראים, להם קוראים ואנו שם,יףט

 בדיעבד עכ"פ בוה, נוחה חכמים רוח אין המת, פני על מסוה לכתחלהלהשים
 בת' ]וע' האצבע, בדחיקת וה"ה וצהבאתי, מהרי'ל בת' וכמ"ש לאסור,אין

 הנייר על בריו אצבעו דמלכלך אבדרוק בפיננער א' אות ע"1 סי' שלוםמשיב
 ברמב"ם כמ"ש ברושם דחייב שבת לענין הממשלה נימוסי לפי החתימהבמקום
 אין המת ניוול ומשום ואכמ"ל[, ז', ס"ק ש"מ מי' ובמנ"א משבת פ*הפי'
 הוא שניוול מפני במוער תסור לא ח':( )מו"ק ע4, סבירא דר"י אףכאן
 פי על שאף במוער עשטופלתו במועד לקפלו עדכולה בסיד הוא מודהלה,

 שיתעכל כדי סיד ליתן דמותר במת וכ"ש זמן, לאחר היא וצכחה היאשצרה
 ובמפתחות- דלעה ט"ז מי' חאא תשובותי וע' נף, סעי' שס"נ מי' יור"ד ע'מחרה,
 ש לשרפו, דרך אין דמת קכ"ה:( )חו*ן מתום' שם ]ומ"ש דר"ד, שםהערות
 לשרוף דרך ראין שם התום' מד' נ"כ דהביא שם יור"ד שאול בדבריג"כ

 באש קלם אשר מקרא בזיון דהוא נראה מ"מ המת, בזיק משום ליכאואיסירא
 כן. יעשה לא המת במסוח לכתחלה בודאי אבל צ"נ.([,)סנהדרין
 הדובשה"ט ידידו חנניובזה

 קירשבוים. מענדילמנהם

כח*

 יע"א. פפא'מ תר"ץ שבט כ"ו משפטים ג' יוםב"ח

 אחד.להכם

 אדם דסרים ע"ט:( )יבמות מממ' ראי' שחבוא מה ועל הניעני,מכתבו
 שם לאחיו להקים כאן אקרי ופריך ממזר, ל"ה שאר בלא דחיי"ל חולץלרע"ק
 נעשח שלא ליבם שכשרה אשה לך אין א"כ רכא אמר הוא הכי בר לאוההא
 דאין דהיכא מ"ט:( )שם ר84"י ולעצ' למיתתו, קודם א' שעה חמה סריםכעלה
 מחויב פצו"ר משנעשה נאמר ואם מכבר חקידושין פקעו אזי תופסיןקידושי!
 במקום שלא אחיו אשת נושא דהוי והיינו וכו' א"כ רבא פריך מהלנרשה,
 לנשאה סותר וא*כ ראשומם, הקידושין נפקעין לנרוצה סחיב אם הלאמצוה
 עכתואר. לנרשה מחרב ראין אע*כ כללן אהיו אשתרל~ח
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 אק ואעפ*כ לנרשה מחוייב רפצו"ר רי"ל כלל, ראייתו הבנתי לאבאסת
 על בבא מורים הכל מ"ט!( )שם ראמרינן משום הראשונים, קירושיןנפקעין
 רבי תנא הך לש" ואגן תופסין, רקירושין משום סגאר הולר ראין וסומההנרה
 ע"ט:(, )וצם סכהר ל~ה נרירי מחיי"ל משר הוי רשאר מחיי"ל ראטר היאר"ע
 מיבמה, ממזר אין אומרים חכשם אבל בחיי"ל תופסין קירוושין ראין ס"ל ר*עוהנה

 הוא ר"ע רנן תנא הך תנא האי סחיי*ל מטזר אין ו*מא צ"ב.( )שםואמרינן
 תנא להך להדיא הרי ממזר, ל"ה נרידי מחיי"ל ממור הוי רשאר מחייאלראפר
 אבל ס"ט!( )יבמות כהום' וע' דשאר, לאו רל"ה בחיי"ל תופסיןקירושין
 וכו' תופטין רקירושין משצם ממזר לעה רלרבנן סשמע כו' אומריםחכמים
 ראששר רלאו בריי*ל תופסין רקירושין כיון סיבמה סמזר אין אומרים חכמיםאבל
 תופסין קירושין ראין אע"ג לשוק מיבמה ממזר נכוי ל"ה סינייהו ממזרול*ה
 רמחי"ל רר*ע תנא כהך רהוי לחכנוים וא*כ אב, לאשת רסיא רלא כיוןבה
 לשה תופסין קירושרן אין אפי' ר"ת ולפי' תוססין, קירושין 0מזר ל*הנרידי
 תופטין הקירווצין מ*מ לנרשה רמחיב אע"נ דשאר סלאו רל"ה ופצו"רמטזר,
 וע' בחיי*ל, תופסין רקירושין משום קירושין רקירושיו הרמב"ם פסקהע"ז

 דמתיב אע"נ הראשונים קירושין נפקעין אין וממילא ר', סעי' מ"ר סי'כאה"ע
 פ*ר!, )שם בתום' לפם*ש -  שכ', להרוחק צריכין אנו אין ועפ"זלנרשה
 רהקירו,צק לששיטתם רהתום' משום - לרוכתא קו' רתהרר לנרשה רצריך ו'.(סוטה
 אוכלת ה"ז ירעה לא אם משו"ה ולומר לרחוק צריכין אנו אין וגם פקעו,לא

 וחלחבה רנרמצה למ*ר רבאמת נפקעין הקירועצן ראין כיון ע'.( )שםבתרומה
 לניאה רטשאעמרת משום נ*ו!( )שם בתרוסה יאכלו לא האירוסין סןלכה"ר
 )שם אכלה רככר כית הכא וצאני או תאכל, לא כאן ה"ה אכלה לאפסולה
 ור*א שניח במחלוקת ראסר לר"א הקירושין נפקע רלא אע"נ הריע"ה.(,
 אינח ידעה רלא אע*נ פצו*ר אשה ה"ה לת"ק אוכלת אינה באטת הואור"ש
 הקירמצן נטקע היה אם וראי זה אבל פסולה, לביאה רמשתמרת ומשוםאוכלת
 לר*א הקירושין נפקעין וכשאין בתרוסה לאכול אסורה היתה רכו"עא~בא
 הראשתום קירו~שין דאין משים שכ' ההיתר עיקר לתלות אין וא"כ אוכלתאינח

נפקעין.

 חנה כ*ז.ג )ושם מן ורחאו כ*ר.( )סוטה ממם' העיר מתלמיריו א'והנה
 הסותרות ארם סריס או חמה סרים אשת כ' ה"ו סוטה סה' פ*ר ברמב*םבאמת

 בפצףר רמיירי שי' ובמל*ם עקרק כום בשתה רכרירי משנה בכסף וע'לבע~הן,
 רשצחה סרים דאשת אוקמוה לא ראמאי ותום' רש*י על שתסה ער ניורת,שנשא
 ופשוט כמצוהררת או ניורת רהיעו להם מותרות שהנשרם ובאופן נתי בכלמירי
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 )עדיות מהללאל בן רעקביא אליבא אפי' לפרש רצה המשנה דא41דלק"מ
 ולא נר אשת דדוקא הטשוחררת את ולא הניורת את משקין דאין מ"1(פאה

 ווה לא, לדידי' נר אעאק דנם להדיא כ' י"ט.( )ברכות רש"י אבלניורת,
 שם. במל"מ וע' שותה, נר דאשת לדידן ליתאבלא"ה

 פצו"ד שנעשה לאחר לו דאסורה מפורש 1'.( )סוטה מתום' לדברינונחוור
 לו דמותרת באופן או חמה בסריס דדוקא כ"1.( )שם וכן בהיתר, נשאהאפי'

 פצ"ד שייר פ"ד:( )יבמות וכן פותה, אינה לו דאמורה היכא משא"כטשקין,
 ואם, כבתוס' לבעלה אסורה ישראלית שנשא פצו"ד כולהו בי' לסיתנידהו"מ
 פצו"ד משום אסורה עכ"פ לדידי' משמע וכו' שנשאה לאחר נפצעאפי'
 בהיתר. הנישואין לאחר נפצעאפי'

 וטעה יוציא, לא שנשא דפצו"ד כ' נ'( כ"נ, )דברים חכמים בשפתיוראיתי
 צדה ס' בשם כן והביא דבריו הביא י"ט מי' ח"א אהע"ו ח"ם בת' וע'במח"כ,
 חכמים שהשפתי השר אלא ופלא דבריו. ורחה א', קדמון בשם כן שכ'לדרך
 גדול, טעות דהוא עיי"ש אח"כ יוציא דלא נישואין קודם פצו"ד להתיררוצה
 מאיסורי ב' הלכה ט"1 פרק רסב"ם וע' צ"ה,, סיטן נ' חלק מהרש"ם בה'וע'
 בישראל ממורות ירבה שלא כדי דנאסרה דהביאה נותן והדין שם, ובראב"דביאה
 משנה במניד ועיין רבה, והמטורות תחתיו אשתו תונה שלא כרי דכאופצוע
 מופר חתם בתשובות ועיין לוקה, קידושין בלא דכא דפצוע הרמב"ן בשםשם
 ורלא לנרש, צריך נישואק לאחר דכא פצוע נעשה אם וממילא י"ו,שם

 שנעשה דלאחר סודה הרמב"ם נם דעתי עניות ולפי שם, עייןכהרמב"פ
 הרמב"ם שנם ובעל כקידש הוי דוה לקיימה אסור הנישואין אחר אפי'פצו"ד
 כן. ימרש שהראב"ד ליחס וח"1 וברור פשוט והוא יבא לא משום דלוקהס"ל
 )יבמות מתומפתא נ"כ הביא טהרד"ם בחי' שאם מצוה להרמב"ם המצות בם'וע'
 בעצמו וה כ' שם שהרמב"ם טמנו נעלם במח"כ יצחק, דר' בהך שם ומ"שפ"י(,

 סנהדרין עוו ובמנדל שם, עח ובמנדל משנה במניד וע' לוניל, לחכמיבתשובתו
 ישראל בת שנשא פצו"ד ברמב"ם ועיי*שפי"ט

 ובע~
 ובודאי בראב"ד, וע"ש

 ס" חאהע"ו שאלה העמק בשו"ת וע' פצו*ד, ונעשנה ישראל בת נשא אםה*ה
 פולד ראא הנ' כם"ש ולא לאיסור בעיניו ופשוט בוה ונתן נשא דלאי*א

 נ"כ והכיא י"א מי' ח"נ קמא שו"ם בת' וע' 126 צר לעיל וע' בוה.שנסתפק
 פ"ד אבל ליבם אסורה סעשה ע"י דנפצע ה' סי' מההפלאה לשבתטנתיבות

 חוויע*י
 קפ"נ. סי' ח"א תליתאה טהדורא שו"מ בת' עוד וע' מותר.

 הדובמשה"ט. ידידו בוהוהנני
 קירשבוים* נצענדילנ~נ~ום
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כט*

 תע*א. פפא"ט תרצ*ר למטמוני*ם ס*ר ב' יוםב*ה

 נ*י לאננטאם שמעק מהור*ר כו' הה*ג הרב כבור אלשוי"ר
 סעל"ן.ראבר*ק

 עושה הנני ע*כ ע*ר להעיר ובקשני בתורה קבלתי הנאסנה קרי'טפרו
רצונג

 מצטרפק הכל ר'.( )ערכין ססם' ראי' הביא נ' טי' ח"א הנאסנה בקרי'א(
 ת' וש כ*ט-ל'. טי' ח"ר תשב*ץ לת' הנספח הסשולש חוט ת' ג"כ ע'לזיסון,
 ט*ר. טי' או*ח רחייחינא

 סברך אינו מ*ם ולהתנות לערב יכול ע*ת לערב כששכח כ' ז' בטי'ב(
 ייברך, להדיא רסבואר טקכ*ה תקכ"ז טי' הטנ*א ס"ש ססנו נעלם עירובו,על
 סטפרו בד*פ וראיתי יברך. רלא כ*ו טי' או*ח חטר תורת בת' סצאתיאך
 יברך. רלא תקכ"ז טי' אברהם סאשל רהביא הנאסנהקריי

 אא שבת ה' בסנ*ח בזה קרמו ססקוסו, זז פי' לו יש רזז כ' ט"ו בטי'נ(
 סמקוסג זז התנו סשסעות לו יש כי חייב זיינק ב' בו ונעשו הננ רנטל*ר

 בטל אינו 4נולם שבא ררבר נ*ר טי' יור"ר סנוביאת הביא כ"א בטי'ר(
 רצ*ט. שלום ברכת בם' ע' בטל, בם' אבלברוכן

 המא נרם מעט בש*ק שפך נכף אם הביא א' טי' ח*ב הנאסנה בקרי'ה(
 קכ*ט, טי ח*א יושר אמרי בת' ס*ש נ*כ והביא רסותר, ששים יש אםידענו
 פ*ר. טי' מח*כ נ*כ העיר שלאפלא

 ואוחזו העאשר עסוד קורם כרנים הר' בירו שלקח בסי נשאל בף בטי'ו(
 הובטש כוה, יוצא אם חהשה לקיחה ול*ה השחר עסור שעלה אחר ערבירו
 פלא הפעם, עור ליטול רצריך טררכי רברי ת' כשם רהשר*ח סשסי'שם
 אינר ור*כ דהח*ם משנו' נ' טי' או*ח ח*נ היים הסחנה בוה ס*ש העירושלא
 ביו*ט, סתנה 4תן ראסור טקי*ר ש*ו סי' הסנ*א רכ' הא אם ס*ש נםע*ש,
 חבירו בצבדל ~יטור עחצח הנותן האיך הקשה והסקנה שרין סצוהולצורך
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 נתינת ראיסור ב' סי' י~נראל בית ובת' שכ"ג החיים בם' ולפם4שהסקבל,
 רשותא ואסתלק הפקעה רק הוי הנותן רטצר המקבל מצר הוא ויו"ט בשבתמתנה
 רלהנותן המחנה קו' לק"ם בשבת להפקיר גשרי עאא.( )עירובין שריבשבה
 היכא אך איסור, *כא הנותן על רהא המג"א, מקשה מה א"כ איסור,ליכא
 הטקבל וכה ראן בעי', רעאמאק לומר מוכרחין א' לקיחה ע"י לצאתדרוצה
 לרשות ושיכנם שיסתלק, מכוין רהנותן איסור, עושה רהנותן מורים כו"עובכהאנ
 בדבריו. עור וצ"ע נ', אות מאה וסי' ט' אות ל"ד סי' לקסן וע' ע"ש,המקבל

 מיור"ר והביא הכ"ם, הי"ג בחורש מעוברת בשנה לומר אם כ' בסי'ו(
 ל"ג מאע פקוריך ומררך סקיאב, שם מטו"ו והביא יב"ח, רוקא סע"ט ר"םס"

 קם"ב אות אבלות מע' בשראח וע' חורש, יאא רוקא ה' אות הרבורכחלק
 מכבר והעירותי סטאשוב, סהגאבר"ק בנעימים חבלים בת' וע' ע"ש,ודחאו
 חרשים י"א רק קריש אומרים הבנים ששוין רלרירן 331 צר אומץ ביוסףמם"ש
 מטעם א"כ בגיהנם ינ"ח שמשפטם כרשיעי אכיהון לאחווקי אתו רלאכדי
 נר שמרליקין והטגהג 329, בצר וע"ש יבאח. אחר הכ"ם ולוסר לחתום איןזה

 ע"ש. תכבה, לא הלילה וכל היום כל חורש עשר אחר תום ער בביהכנ"ם ו'אחר

 לאחרון וו' לראשון ט' נן ספק שע"ר סי' יור"ר בם"ש נסתפק ג' אות שםח(
 או פטור האחר אם התינוק, שמת קורם תפילין הניח א' אם מתאבליןשניהן
 בהיבת לט"ש כלל רמי ולא כלל ספק כאן ואין יניח רלא הוא פשוט תפילין,עיח
 הכ'. של שהוא רתולין פטור הב' מת, א' באם שם כפ"ת הובאנמא

 י"ר סיי מפאת והביא לר"ת בעלה אחר *לך מחויבת אשה אי כ"א בסי'ט(
 והוי לגרשה ושרוצה האישות בגוף רנירונין היכא אפשר אבל רמחויבת,לחו"ם,
 מחויבת אינה ושוב וברגם"ה קמאב( )באב בהשב"ם וכם"ש נירשהכאלו

 שלא כאו א"כ בעאכ, לגרש ראסור ועכשיו חר"ג, קורם דוקא חהובכבודו,
 אחר בוה"ו להסתפק ויש לד"ת, אחריו לילך ומחויבת בכבודו חייבהנתנרשה
 ברבריו ע"ש,הנה סע"א קנ"ב סי' באהע"1 וע' יורושה, אם לנרש בלבושנמר

 ובספיקו פ*נ, סי' ח"ב יהושע אהל בת' ע' אחריו *לך מחיבת אםהראשונים
 נתנרשה שלא רכ"ו ר' סעי' צ' סי' באהע"1 מ"ש טמנו נעלם בסח"כ יורשהאם
 בפאת. וע"ש יורוטה לנרשה עיניו שגתןאע*נ

 בשגק דלא מהך והביא חויר בשוכק להדליק טותר אי ו' אות ל*ה בכף'י(
 מתירים, היו וה ולולי יטה שמא משים ופם*נן טמא דהוא שם ובירהשלמיקיק,
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ת*י
 נץם~

 0מה בה' ה3ן ס*ל, טף ח*נ קמא בשו*ט ב~ה וקרטו מוהר, כרוב
 כ*ז. סי' יור*ר ח*בלוי

 חצר דק ביר יהנבהה סקם*ו ר' סי' בנתיבות רלפם*ש ז, אות ל*ן סי,ו*א(
 ס" ואהע*1 ס*ר נצ' חו*ם שלמה בית בת' אך םרעתו, אלא לו שקונהיש
 ול~תן בהסך עצחלוקו ח*ו ח'ה לירו תבא שלא מהנכת *את ע*ו השיננ*נ
 האש האשירה לבעל שיחזיר ימהנכת ח*ה זהו אררכה לענ*ר ע*ש, זהובים י'לה

 וברור. 8שוט והוא שאברהן בוראי שירעי' כיון זהובים כ'הסך

 וטשליהוה א' נש4יש דיוצאק !( ז' )םנילה בהך רודאים ריח בשם מ*ר סי'י*ב(
 המ תרצ*ה, ס" כגילה ה' טר*ת וע' שם, םמו*א והביא ומתנות מנותא'
 ע*ש. קל*ם ס" ח'ב הלף מהרי*אבת'

 הרא*ש למם*ש ק'נ סי' ח*א יהשר אמרי בשם קו' הביא נ' אות ט'ה סי'י*נ(
 ליקסלינהה ואח*כ מהחלה יהפקיר לרבי הי*ל ז':( )חולק א*כ ב*ת ל*שרבהפקר

 כית, סי' ח*א ו" בטףמ אח*כ ומצאתי' זו קו' ג*כ הקעצתי כמר זכן זההנה
 ס" סאויב מנחם בת' כצה וכ' כ*ז ממנו ונעלם רכ*ח, סי' ח*א שום"קוע'
 בהך נ*כ העיר וכ*ו י' סי' ליימעה רור בית בת' כעת וראיתי !'. אות*ב
 ב*ת רל'ש לחלק שם כ' הב*ר והנה שהבאהי, םשףם העיר ולא שם(,)חו*ן
 וחו חילוק ירע ומנא שהפקיר, בהפקר לא אבל שמצאו בהפקר רקבהפקר
 כרבריו. םעטמע לא וםרות תניר מהרא*שובאםת

 בכשרות שנעשה אחר סהשמונה א' חום נקרע אם ר', אות שםי*ר(
 וקשר ותור נקרע ואח'כ וקשר וחזר נקרע ואח*כ ח' להיות וחזר אחר חוםוקשר
 לא מעולם כי זה באופן להכשיר יש אם נקשרים חומין ו' לו יש שכברער

 )שבה רננו' םהא העשף, מן ולא תעשה מכת לפסול ריש נראה אבלנפסלר,
 ~ענ*ר ע*אג קפ*ט מו' בהע*ממות ח*ס ומת' ושם ובתוס' כ*ר.( עירובקקי*ב:,
 שגעשה לאחר בציצית קעצרה רמועיל סק*נ י*ב סי' המףז רכ' מהך להשריש

 בפהמ*ג ועי בלבצ*שק חע' סק'א, מ*ו סי' במנ'א ה3' עניטק כרי רהיינובהכשר
 ת~ת קשירה, מהני חנפסק לאחר עניבה כרי הוא ראם שם י*ב סי'בטשב*ז
 נקרע אם ~פי'ז אח*כ, הושני ראש בשנחתך רכטהני י'ל קעצרה, למ*לכ*ע
 הב' יקרע שאם הקעירה מהני כשר זה רבלא עניכה כרי תשאר סהחיא'

 וטשר עניבה בכדי רנעאאר מירי נאמנה דהקרי' בעא4לתו ע*כ וכאןכשרן
 נש8*ר לא 48ם אח*כ, יקרע אם לתכשוה הקעצרח מהני לא ק לא ראםבלא'ה,
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 שני שנפסקו כדין פסול א' חוט אפי' אח"כ יקרע אם בוראי וקשרו עניבהכרי
 אחר. חוט נפסק שמאראשים

 חלקים מהב' חלק בכל והי' לרחבו חלקים לב' הט*ת נקרע אם שםטאו(
 פעם הציצית עשיית בלי חלקים הב' לתופרו לחוור להכשיר יש טליתשיעור

 שנשאר כיון וה חלק שבתוך ציצית הב' נפסלו לא וחלק חלק רבכל כיוןב'
 ר' להיות חוור שפיר יחר חלקים הב' ותופר חוור אם משו"ה ט*ת,שיעור
 רטלית סק"נ ט"ו כף' הט"ו מר' כלל העיר שלא ופלא ע"ש, כשריםציצית
 אלא תולמ"ה והוי השני שבחלק הציצית נתבטלו כאהם חלק כל לשניםשנחלק
 בו שאין החלק וה הוי כך ואחר מהם א' חלק של הציצית להתירצריך
 שראוי חלק בו יש רהרי ציצית בו שיש הראשון חלק על תום' כמוציצית

 ולא לראשון תום' שהוא השני בחלק מחרש ציצית עושה ואח"כלהתעטף
 "'ל ולרינא תולמ"ה. הוי בנר"ר גאכ הטו"ו לשי' ולפי"ו בם"י. בד"מכמ"ש
 ולא דשרי, עצמו בט*ת בשתפרו סק"ג שם במנ"א ]וע' הר"מ כמ"שרכשר
 באותו ולתפרה לחוור רוצה אם אף לנמרי מכנפותי' א' נקרע אם רכ'כעט"1
 כרבו שפסק א', לבנר תפרו באם כמו מתחלה הציצית לתתיר צריך עצמובגר

 במחצית וע' סנ"א[, כ"נ מי' במנ"א וע' קם"ו סי' ח"ב נ' בשו"מ וע'הב"ח,
 ררך ובסירור י"ב סי' בלבו"ש וע' עליו, חלק משה חמר רנם סק"ר שםהשקל
 כשר, השני צר נפסק ואח"כ וקשרו כ"ע ונשתייר א' חוט נפסק ראםהחיים
 כלל מוה הביא שלא ופלא בש"ה. נ' סי' או"ח יצחק מת בת' ע"ו מ"שוע'

 הנאמנה.בקרי'

 הרובשה"ט הנניוב1ה

 קירשבוים* מענדילמנחם

ל*

 תע"א. פפא"מ תרצ"ה סכות של א"ח ר' יוםב"ה

 נ"י. שווארץ הכהן ועלינ פינחם מהור"ר כו' הה"ג הרב יריריכבור

 ונקראים רפאק העופות מנרלי אצל חקרתי אצבעות חמש עם העופותע"ר
 במסורת, נאכל טהור עוף יצחק ר' אמר ס*ג:( )חולין וע' בפ"ען מיו חהופאווראל
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 רלא כמה כל טהרה סימני בו אין אפי' במסורה רנאכל בא, להקל יצחקור'
 וע' סינק, שום בו אין ראפי' סק*ט פ*ב סי' יור*ר בש"ך וע' רררם,חוי

 מסורות לו ישיש מי כל יצחק רבי בשם אחאי ר' ה*ו( פאג )חוליןירושלמי
 אף אלא חכם מרבו רבר סוף ולא מנא רבי ]אמר בורק ואינו אוכל וההרי
 רבשלמא בולט כאן רהויוף צ"ב באות רסי' בציר כ' וכבר חכם, ציררבו

 אציך ושפיר רבי * סמר טהור זה עוף לומר הציר נאסן ראי' רילןבש*ם
 כו כל רק בירושלסי כשהעהיק אבל ציר, רבו או חכם רבו מצןהאיבשא

 שייך ומה ארש ספי אקש בכ"ם פי' מסורות אוכל, וה הרי מסורות לושיש
 יש טעות יותר עור ולענ"ר שמייהו, רכר ומאן ציר או חכם רבולמיבשא
 אינהו אלא להו נסיר שמייהו בשיסא חכם ררבו רוקא, ציר רבו רלרירןבויופו,
 חכפן ציר אף אלא חכם, ררבן שכ' בכאה לו רי לא ולרירי' להו, ירעמי

 ס*ב:( )ושם רש*י כ' ע"כ ו"אן, וכאמת ציר, סרבו יותר לי' עריף חכםורבו
 היו ראנכש* תרננולתא הך רהא יררוס שמא י"ל לפנינו הבא רעוף *נראה
 במסורת, אלא לנו נאכל עוף ואין שרורסת, ראוה ולאח"ו בטהורהסחויקין
 לט יש ובמסורת לח~ש, יש לנו ססרו ושלא בטהור אבותינו לנו שססרושף

 אח*1 לרקרק ראין והיינו בסמורת, נאכל טהור שעוף לקסן כראמרלסמוך
 רנוף כ' פ*ב סי' יור"ר רעת ויוסף אאול וברברי מסורת. לנו כשישיותר
 ראמרו הא הביא רהוא ראי', אינו הססורת על רק לססוך שאין רש"יראיית
 במסורת נאכל טהור עוף סופרן טעות הוא ברס"ז, שם נום"ש ע*בברם"ג
 הטיר, כשיחת וה של ש*מה תורה תהא לא ולפ"ו הצייר, נאסן שם אטרווהרי
 נצרוע סימנים ג' לו  שיש שכל הנאונים שנתנו הכלל לפי הא בקי, שהציירואף
 רבור~צ רבריו, הבנתי 1" לחגשע לנו יש וסה צייר הצר הוא א"כ רורם,שאינו
 אינהו אלא להו גסיר  רבשסייהו מתכם עריף ובשסותיהן בהן שבקי צייררבו
 לשיטתו דרש*י כה אחר ושם כ' רעת היומף ונם ל"כע חכם ורבו להו, ירעמי
 כר לרירן אבל לסמורת, צריך שפיר וא"כ סיסנים נ' להם יש שה0סאיםכו'
 אות פ*א אסורות מאכלות ה' בהנ"ם וע' נכונה, ראי' סביא לשי' רש*יא*כ
 שהוא נקלף קורקבן דהיינו רקאסר א' במי' רהאי שם נ"ט סי, ברא*ש וע'מ',
 לכמרי לסשקי ליכא ררריס לי' חוי' רלא ככאה רכל השתא וניהא החרש,סיסן
 ל"ש ועוני' ופרם החרש, הסיסן בהן לית רכתיבי הטטא.ן עוע1ה הנירכל

 תרננולתא נבי בשסעתין פי' ו"ל שרש*י אלא לססוך ראוי הי' וע"ובישובן
 אצאין ומתוך וו*ל ואסרוה, ואכלה רררסה חויוה ושוב לי' אכלי רהויראנסא
  לוצש הש %ו ממרו ושלא טמא, ובטמא טהור בטהור כו, נ"ל בה בקיאיןאגו

 בסמ*נ וע' במשרת, נאכל טהור עוף לקטן כראפרי' לסמוך לנו ישובמסורת
 בטחורה ביק מוחוקת הי' ראנכטש רתרננולתא שם הרשב"א בחי. וע, ס*קמ*ע
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 מוחיקת שהיתה אלא בנופה טהרה סי' 4שום לה ש~עח לפרש נראה לפ"1ט',

 ומשום כדאכרסר עיני' או לפרם אלא לטיחש ו*כא דורסת שאינהביניהם
 הויא דורסת עשזיא שנתנלה ועכשיו לה, חנששין ל"ה ביחצוב ל"ש ועוני'רפרם
 הבא בעוף למסוך אין והש' הסברות שרבו סתוך ום"ם כו' א'נ נשר, מקלה

 י"ל, רשאי וכ"כ בססורת, אלא לאכלו טהרה סיסני ארבעה בלאלפנינו
 קש דעכ"פ הרי כו' לפנינו הבא שעוף נ"ל בהן בקיאין אנו שאין וכטזוך11"ל
 עוה לו "8 אם ססורה בלא אפי' סוחר ידרום לא ואם רק 1סן אחרלברר
 טהרה סיסני ארבעה בלא לפנינו הבא בעוף לססוך דאין סדכ' טהרה סיסנינ'

 אאק"1 ידרום שכש4 ניההש דעכ"פ וכו' י"ל רש"י וכ"כ במסורת אלאלאכלו
 הארוה הבית בתורת וכ"כ לכרר, יש דוה א"ו טהרה, סיסני הד' לו איןושוב
 המברות במשסועה שנתחלפו הנירסאות היפוך סתוך ום"ם א', שער ש*זצבית

 אלא לאוכלו טהרה סומני ארבעה בלא לפנינו הט4 בעוף לססוך איןוהמירושין
 סופ"ק ובסרדכי הנטרים בשלטי וע' וכו', וסתוך ו"ל רש"י וכ"כבססורת,
 חוי' דלא ונהי כו' נקלף וקורקבנו ססורת כו ,ששין עוף על  וששאלתרחחין
 מבר*ב ושלום דורם, הוא שעה כל לאו הדורם רעיף ידרוס אה"כ רלכם4דררים
 אצבעות ה' מנון ובעופות תרי"ד, סי' ברוך בר מהר"ם בת' להדיא וכ'חו'ל,

 צייר רבי לי מסר טהור וה עוף לוסר הצייר ונאסן דורם שאינו אוסררהצייר
 לקבלת א"צ בקי נופא איהו דאם כ' סק"כ פ"ב סי' דעת ובשפתי ס"ג!(,)הו*ן
 )עץ בתום8תא מפורש שכן העיר 84לא ופלא ובשסותיהן, בהן שבקי והוארבו
 נאמן בנד"ר ולפ"י טהור. יה עוף לוטר צייד נאסן ה'( פ"א בכורות הןשאה

 עוף שום לאכול ראין הארוך או"ה בשם כ' שם הרם'א הרי אמנםוסותר,
 טסא הוא אפאה טהרה סיסני כל רואין דאנו אע"נ בד"ם וש בססורת,אלא
 עצסו הוא אם ל"ם א"כ במסורת, רק המימנים על עוף שום להתיר איןולכן
 רעת ויומיף שאול בדברי וע' סקי"ב, ב' סעי' שם תשובה במרדכי וכ"ככקי,
 שרברי יראה באועה רהסעיין עצם וכ' משו סי' דור הדברי על דהעיר פ"בסי'

 סיסנים, הד' כל על מסורת יש אם רק לאכול ש14ין ססיק שהרי נכוניםרסאא
 כשץ יהור' קול בת' וש מאףה, ס"ש קי"ר סי' יורשר לאברהם חסר בת'הג'
 האא נועם אמרי בת' וע' בדבריהם, ת"ע בחסלעא שקדסו ראה ולא כ"נ,כצז

 הנ' כל לו יש דאש' ב' 0עי' פ"ב סי' יהב עטרת בלבוש וע' י"אעס"
 עוף שום להתיר אין הלכך ההו, דורם ד4צמא כו'  שבנופו טהרה שלמיטנים
 ג' להם שיש בתרננו*ם כ' שם דעת ביוסף וראיתי ברורה, בקבלה לאאם

 בחוקת שאינם כל כו' ארוכים שהרנ*ם רק ש*ו כמו הם הביצים ונםשוסנים
 לאסור סקובל  ש4צן כל להתיר יש כשר "שהוא טקובל שאהנו רק טט*וםשהם
 סיסמ ר"8 מאתר בזה מודה הצ"צ גם ואו* להיתרן מטורת להם ,8שיןרק



168טשיבשו*תמנחם

 טאףח נ'כ חנףא כ*ט בפ" צדק חצמח דהוי אצלק צ*ע ורבריו נ*נ,מצים
 והן טחרח סימני נ' להן שיש עופות מץ הן 5צמא לחהש ד"ש נ*ו ס"חארוך
 שום לאכול שלא והמנהנ חמסקנא וע*כ מהן, א' רורם שאץ אע*פאסורץ
 פ*ב מ" יור*ר שהע בהנ*ה חרב וחביאו כשר, שחוא בממורת כ*אעוף
 וא' חר ראשם יהיו 5צביציהן להן ימצאע אם אפ" וכו' המנחנ לשנות ןהצא
 להכשיהם מובהק סעץ וה יאץ לאכלם אץ אפ*ח טבפנינע וחלמת מבחוץ והלבהכר
 לליעח רדמי עורנ(י ראיכא בפא*ט כרסמיק חם טחורים שממץ חימרע*י
 מובהק סשן ל*ח שוב טחווים כטו במרם להם שיש טמ4רם א' מין ראיכאוכית
 *ח יודה חצ*צ נם ראו* שם רעת נןוטף כ' ואיך אחרים, במעיםאפ"
 וצ*ע. נ*כ, נףצים מימני ר"שמאחר

 חאץ איע*ר שקורץ חנרול יהמין חביא קס*ו טי' פ*נ חולץ בחש*שההנח
 חשל כעורב חשץור ח~כר של שהאצבע אע*פ אסורח בנקבה ובע וכרבץ

 בבית וע' רורסים, שהם ילפי אסורה אפ*ח ש~ו כתרננולת נר*א צבענקבה
 טה' וחוא לעב, ס" יחוף מת חינוך טה' סק*א פ*ב מ" יור*ר יחור'לחם

 ס" תשיבה בררכי חובא ובפר*ח כלל בירים נקלף אינו שקורקבנןמפיקות
 מסורות לו שיש שאמר רטי סקל*חפ*ב

 לאכ~
 רמסורות ע*ו לטמוך אץ אוירהא*ן

 דהרננולא רם*ה מ" חולץ חראב*ן בפ" העירו שלא זפלא חרוכיפת, שחהאש~ו
 בלשת אורחנ*ש שקורץ 5צחורוה אותן ששהן ונ*ל הן, מינץ שני ראנמאותרננולהא
 בתרעולתא נ'ו( )נדה בתום' וע' האחן, אור נ' אות שלשה באק וע*שאשכנו,
 חטפאץ מעופות רלעח כית ועוד מהנקבדע הוכר חלוק א' שכהן נראח ראיןראנמא
 ער לאסור אץ טוטאה סימני משום עקבה וכר "ש טץ בכל רבהנחוהכתובין
 מח' ההש חאן אור חראכץ לו" ועכ*פ ילפי', רמנשר מימנים ד' כל בושיהא

 צר חהע בהמח מיממ ח' אשכול בנחל וע' ב/ אוה שלמה באק וע'ספיקות,
 אוכוים כוונתו ונוד4ו שחורות, איערהאחן מעי רשני הראב*ן בשם ט' אות62

 ברא תרננול שם( )נרח ואמר" ב"ט*ש, וככהש שחורות אינן חנקבותראלו
 הרוכיפת וח אץ ע*כ א*כ חש; האנפא תרננו;4זא אמר ר*פ כף חשטפא
יהש

 תרנני
 י*א )יקרא עה*ת בפ" וק ושם וברשש  ס*נ.(, )תולע ע' חבר,

 חדוכיפת, חא חא ראור חפד*ח כ' ו4שיך חו4ג וטטש אחג =ר רברים4כק
 מעופוה א' בכלל דאנמא רתרננולתא צ*ט ס" יור*ר שר*ק מהר*ם ת'וע'

 שטתרנם רוכיפת סץ חם חנראה ולי מעש, להרבה סוג כעץ שהםחנפרמים
 נשהז לו ש"ש אותו תץמגו חא חאףער סגו בטבעים והיההרם חברתרננול

 עופות ס4שה שמו( )חולץ חך כנ*) וצ*ע צ*וק בם" וע*ש חרנ*ם, עלנם
 בנפרח "שטמאץ

 תמ"
 י*ט( ה, )כראשרה ההורה % ]הם4סבץ אצג אהר טו
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 ובוראי במורה, "צ טמאים עופוח מיני הצשרים מאה רבוחינו שאמרו תמוכחפ
 טסא רעוף ורלמא ר*ה וצם בחום' וע' מאהו, לומר וצריר הוא טופרטעוח
 הוא ראז הפר*ח וכם*ש רוכיפח מין רהא שיק מהר*ם כ' ואדך כףנינהו
 ר"כחי ה*כ תד מאמר חוא הבריח בס' וע' פספקא, ספוקי ואנן ודאיטמא
 למודים מר"שיח רהביא בפ*ה שם וראיחי עופוח, כיני מאוח ה' מצאוהטבע
 כיצים שמתיל רעטל" ז'!( )בכורוח ממס' והעיר שוואלכע הנקרא הואדעטלף
 מלקט, רק מיניק אינו הצוואלבעטיניק

 כנ"יח רחי הוזתבר שהיא כ' והרר*"
 חולץ ב"צ4ש והובא פא*ט מהר*1 נ4כ העיר שלא ופלא מהץ, סלעדערהנקרא
 כ'( ב', )ישעי' בראכ*ע רע' ב*לה, הפורח העכבר הוא רעטלף קט*ו ס"פ*נ

 כערר וע' שס(, )ויקרא בפ' וכן כעטלף, ב*לה יעוה עוף שם פרוחלחפור
 ראיענבערנ השמוח באוער כעח וראיחי זה, מכל העיר ולא עטלף ערךהחים
 ייה וחיזה בלילה ומולירה ב*לה חשמש החנשמח החלמור רעח לפי 533צר
 רכחאתיה ט4י.( לב4ק הי' ח'.(, )ככורות ע' בעטלף, רק כחנשמח זה נוכר לאכי

 א"הוזית יה' וכ"ש טר"ר עתל" על בח4י וע' אחרח, לברי' וכחצחנה מיניםלככאה
 ואצבעוח ידיו ואצכעוח מרח א"צ יהי כן( ב', )שמואל ע' אחר, מיןרהוא
 והוא סוס מכל שמבוגה רב אמר בינים מאי מ*בי( )סוטה הע' הצצ, ששרנליו

 דפמלו ולרבנן מום, מכל מבתה נ4כ ה" מרת הא"צ ובוראי שבאחיו בינוניה"
 רמכשיר ולר*י מום, בעל ה" המדת וא"צ משחעי רבננוח" מ*ה:(לבכורוח
 ף, מכו יוחר משובח אצבעוח ה' בן הלא ב" רכ"צחעי שבח" ייכא כדעכ*פ

 ובסחם שש בבז שבחו ה" הרפה מי"די ה" רהוא סשום וראיאלא
 אר לר*י, הף לא מום פנים כל על שבח, הף רלא נב על אףאנשרם
 השמים בשער הרלב4נ אבי כט*ש ההמר מרוב ה" רשם לרהוח "צוה

 חמר מרוב הוא כי ונראה הנרולה בחוך קטנה מיה נמצא פעמים ה'מ4*מר
 ומה בפ4ע. מץ הוא בוראי חמירי והו אם עכ*פ אבל כף, אצבעוח ש"צכמו

 הביא הבנץ הר*ן, מד' הביא לא מרוע צית הבנץ על נש4ר ררך בקונט'שחמח
 נאכל יאינו צית הבנין ס4ל בוראי בפ*ע ובמין להאריך. לו תשת 0מקרקרק
 שראה פ*ב ס" דעח ביוסיף דכ' החרשים, החרננו*ם לענץ שטצתווסמו
 אסורץ ססורח לו שאין כל רכ' אלטונא אבר*ק עט"נגער יעקב ר' מחרבמכחב
 רק להחיר ססורח לו שאק בלבר לא היענער כחנא ש"ורץ האלה ועופוחכף

 עכ4ל הורו אנשי אוחן אוכלין שאץ לאיסור מסירח ש"צ הורו אנשוישספרו
 הבנץ דעח באלו דאף חזי' הרי אבל שם, טחיר ריהש הנאק כי ואםחמכחל,
 מחשובחו ללמור ח*א שרוצה כמו ולא בפ*ע מץ שהם בנר*ר הה4ה לאמור,צית

 כרש4י פסקי' רלא קם*ט ס" ח4א נ' שהמ בח' וע' חטידק על סמקוישצשהיר
 הקץר וכבר כ*ב, ס" תר*ר ח*ב לף טטה בח' בוח ס*ש הך סטפצים,ישצי
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 ובר מאתא נ' אות ר"ה נשר בררך ום*ש רכ*ה נשר ררך בקונט' שם השרפעל
 סק*ה, ובשפ*ר מ*ט מי' ובפרם*נ ב' סעי' כ' מי' יור"ר ע' 1פק, לו ראיןאו1א
 לקורקבן הנוף בחלל חיבורו במקום בסופו 1פק של רבהשט רצון 1בחי בשםוהביא
 ריש חמישי, מאמר הרלב*נ לאבי השמים בשער וע' שלה, טהרה הסי'וזה

 שו*ם בת' עור וע' בכרם, רחב פה להם יש ה1פק ותחת 1פק להם שאיןעופות
 1פק מביאה שהיתה י*ח( פאר )איכ*ר במררש ועי ר*ל, סי' ח*א נ'מהרורא

 לקרבן רחמנא רכ' תורין ס*א:( )חולין והנה אפרסמון, אותו וממלאה תרננולשל
 ואין נקלף וקורקבן ו1פק יתירה אצבע ארבעה, כולהו איכא ותורק ברש*יוע*ש
 מהם שיקריב כרי שבעה שבעה נ'( 1', )בראשית רש*י וע' ואוכלין,רורסין
 המשכן הוקם שלא ער קט"ו:( )1בחים וע' י*ח( ו', )שם בראב"ע וע' בצאתו,קרבן
 ב1ה*1 ונכרים כו' ועוף חי' בהמה להקריב כשרק והכל כו' מותרותהבמות
 עופות שכל מנילה רירושלמי משמי' כ*ב:( )חולין ובתום' כן, לעשותרשאים
 ברמב*ן וע' ב*נ, בבמת מיירי בירחשלמי או*ר כו' תרננולים ואפי' בבמהכשרין
 מן הצאן ומן הבקר כק קרבנותם כל שיהי' במצוה *שראל והוסיף כ'( ו',לשם

 רלכן אסורות מטאכלות ה*א פאא פענח בצפנת וע' כו', היונה בני ומןהתורים
 ובזה ה1פק, סי' להם רחסר משום אותים ולא תרננולים רק שם בירושלמינקט
 אצבעי את קוטע ובפ"ע התרננולים, בין תרננול לו למכור רמותר י*נ:( )ע*1יובן

 מן הוא יתירה ראצבע טשום וי*ל לע*א, חסר 0קריבין שאין לפי לו,ומוכרו
 הלבן בפאוורעל ולפי*1 טהרה, מימן חסר ריהי' אותו קוטע ולכן טהרהמימני
 אצבעו כשקוטע הוא מתקן ואררבה טהור שהוא יחשוב רעריין למכור להםאסור
 למיתנא הרל רלפ*ר שם צ*ע פענח הצפנת ר' אסנם יתירה, אצבע *'רלהוי
 רבריו לפי אצבעו כשקוטע נם לע"1, טסאים מקריבין שאין אצבעו רקוטעבמתני'
 וע' ויקריבהו, סינכר רלא אצבעו בקטיעת תיקון ומאי מינכר רלא באופןצ"ל

 תנישין וכי לע*1 חסר שטקריבין אמר קרייא חסר הי' ה*ה( פ*א )ע*1בירושלמי
 נשר בררך ום*ש אטתנ", פליני רלא הפנים במראה וע"ש רמינכר, הרי ונו'עור
 ברנל מחובר יתר א' אצבע נמצא ראם סקא1 בבאה*ט הובא נ"ה סי' ספר"חרי*ב

 במקום בתרננולת מהטררכי שהביא מהב"י הביא להכשיר, ריש וצפורן עצם בווה"
 ב"ב מהר*ם בה' נ*כ כ*ה להתיר, השיב ור*י כו' וצפורן עצם בו הי'צוה*נ

 רעכשיו סק*א בפלתי וע' ע"ש, משפירא יהור' רבינו להתיר השיב רכן תרי"גס"
 חרשה 0סורה ב1מנינו לחרש עיון צריך מאור ולכן כו' בעוה"ר הרורותלנרעון
 וע' שם, שלום ובמשמרת סק"א רעת בשפתי וע' אבותינו, שערום לא עופותעל

 רברי ננר להקל יהין מי עכ*1 מקמ*1, שם יחיאל ובמנחת ר' סעי' העץבפרי
 כי אם אחר, באופן ולא להתיר יכולים ססורה לנו תהי' אם רקהרם*א,
 לבקר בקראקא הייתי עת אשתקר עכ*1 הרמאא, ננר התיר ראברהםהצלותא
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 כשהיהו וק אצבעות, בה' העופות אסרו דשם שה%ר*צ שמעתי ה"ואבותי

 כאלו, עופות שם ישחטו שלא ש* השוני*ם את הזהרתי והו*ד"ברענימארק
 אלג עופות שם ראו שלא * כתגו כגיר ונן לאוזה

 דאמבהאווא הנאברעק בת' ורי"נ די'א מסלאמניק הובערבושנד א*' פסקי בס'וע'
 חך לאסור, ברור ראינו אצבעות ה' בני התרננו*ם אודות לוקאטשוהנאבד*ק

 לוב5ין, מהנאברשק נ"נ סי' הלכה דבר בספר וע' קע*ב, נא' ח'נ פענח צפנתת'
 לסונ השייך אינריק משא"כ חדש מסונ שהא בעוף אלא כ' לא הרמ"ארנם

 צגבמרניתן לאבענדואווי ומכ'ש והאה הרבה שינויים % שרש הגםתרננו*ם
 שהעצם גבשושית כעין כמצח ונראה משומע מהחרטום ולמעלה שחורהחרטום
 ברין מראה אנודל כרוחב והלאה הצואר על והנוצות ווקוף נבוהשלמעלה

וקו"
 חלקוה יותר הארוך צוארם שנוצות כאלה ויש כחהצים והם ומאינה חוק
 מסונ הם לוי ושם להם שיש הגם כפול נראה הצואר עור וצחיטה למקוםהצסמוך
 הו0וו ה~ו והאוחות טהרה סימני להם עוש מה ומהני מסורה ואאצהאחים,
 מחויקין בנא*צמע בלוניטש וכן אותם, שאוכלע מקומות תש החיטשץ ע*ישמה
 מהנאבר*ק קפ*ו סינק מיעקב כוכב בחשובות וע' שם, עיע לכשרותאותם

 אבד"ק רף אברהם דוד להנ*מ 30 צד רעה יורה דוד ניד וע'הרומ*ב,
 לאסרו כפירארא נהנו אינריא ריא פאבון בלע*ו שקורץ עוף אודותאנקונה
 קי*נ מי' אףח להתמל מלמר בה' תי יה בכהב יצחק פחר הרבבאכילה,

 דמותר טא סי' יור*ד ט*ואות
 לאכ~

 רתרננו*ם יור*ד שורק נטע בת' וע' פאזאן,
 אימור הף הסי0גש על סומכין רהא כית הכ*ם, לאסור שאין טמורה להםשאק
 אפשי טוג ומהיות מעלאג קודם אף הכ*ם 5ענין דרבנן ספיקא הו"לררננן,
 כהבתי. והנ~*ד ע*ש. חשחשאע ה~כא מעלשע אחרלהמתק
 חרובשח"טירירו

 קירשברים. משנדילמנמם

לא
 תע*א. פפא*ס תרצ*1 לך יהא"קנאה

 לא. או טהור הוא אם פיש( )טחת טהק, רנאורות
 כנק עכשיו לו אין אם נם וקשקשת, סנפיר לו שוש כל בדניםחנה
 ובר*ן בלעאו, טונינא קטנים רנים מק רש*י ופי' ס*ו.( )חולץהסולהנית

 )ויקרא כרעים ל1 דאק שרי מכז רררשי' חגבים נבי כסו קרא ר*כא אע*נשם
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 בכל כראפצי' עליו עיין לו אין מרכ' הכי רנפק*ל אפשר ס"ה.( שם כאאי*א
 )תולין יו*ט ובמערני עליו, עיין לו אין ררר,שי' ל*ט.( )ע*ז בתוס' וע'רוכתאע
 כו' חננמם נבי י*ל בחגבים כראי' רר"ן לישנא הנזא י'( אות ס4ז סי'פ*נ
 וכם*ש כה הכי רררש" חגבים נבי כראי' וכצ*ל תי' זה ראין צ"ע י*להך

 עסו, עולה שערבונה ספני ואסרי' סולתנית 11 חילק שם( )ע"ז ואסרי'בר*ן,
 לכוחש ואיכא רומים, טמאים רלרגים משום ואסור טונינא הוא סולתניתולפ*ז
 יסולתנית ז*א אבל ל"ה!(, )שם רש*י וכט"ש סינכרי ולא ביניהם ררמו סאלףלא'
 עכ*1 מאור. נרול רנ הוא .טהון-פחצ* טהון רנ סשא*כ קטנים רנים מיןהוא
 מצ קשקשים לו שיש וכל קשקשים, הי*ל או קשקשים, לו יש אם לירעצריכין
 יףט במערני שכ' הים חיות בכלל דזהו אפשר או נ*א!(, )נרה סנפירלו

 כ~ן על סנפיר לו יש קשקשת לו שיש כל הכלל רןה מ'( אות שם)חו%ן
 כ*ז-ח/ ס"ק פ*נ 0" יור"ר תשובה בררכי וע' שבים, חיות על לא נאמרהרנ

 שקורין רנ חתיכות מלאים ספלים טרית ספ% ס"ר.( )ברכות ברש*יוהנה
 כו' האספניא שבסקוסות רנ האספנין קו%ס כו' אספנן ערך בערוך וע'טונינא,
 ברמצ"י וכ4ה י*ט( אות מ*ב פכ*ב )שבת בתפא"י וע' טונינא, שהואוי"א
 בוראו טתינ"א, שקורין טרית זו טמוני ו'.( )מנילה ברש"י לכן ל"ט.(,)שם

 )בכורות וכט*ש זבולון, לנבי הוא סעליותא סה אסור הי' ראם טהור רנטונינ"א
 נ*א!( )נררים ברש*י והנה חזי. רלא במירי קרא לה סשתבחי רשרי לאו איו!(

 ואיך שהבאתי, ממה סשסע וכן נרול, רג רהוא הרי בחתיכות, שמוכרין רנטרית
 העיר ס*ג( )ת~ץ בהמהרנם כעת וראיתי קטנים, רגים שם( זרה )עבורהפירש
 שם ברשי הנ" וכן מלוחים טהורים רגים מין טרית רצ"ל ברש"י והני'כהה

 פהצ, טהון הנקרא רהוא ו*' טונינא בלע*ז ואטונס קטנים רגים מיןרסולתנית
 ונרולים, קטנים מאקרעלען ויש סאקרעלק, ססין הוא פיש סהון באמתאבל
 ב' 6רק זרה )עבורה ירושלמי וע' הגרו%ם, ממאקרעלען הוא פ"טוטהון
 לטאקרע5ק כוונתו ובוראי טריפה, טרית הוא חילק הוא יוחנן ר' סר א ט'(הלכה
 טרוצצק ררגים כ*ג, הלכה אסורות ממאכ%ת פ*ג הרמב*ם כמ*ש אוהקטנים
 רוקא כתב אקתס ערך ובערוך ע"ש, טריפה, טרית הנקראים הםמ%חים
 בשעה קשקשצתיהן שסשירין ישראל רייני נןר ומוחוקים בהן וסכיריןרירעי'
 "טראנ רייני %ה צריך האם צ*ע, ישראל רייני לשת והנה הים,. נןשעולין
 רבי לי מסר טהור זה עוף לוטר הציר נאנק בממורות שגאכלים בעו6ותהלא
 אמר וקשקשת סנשר מסורה, צריכק ראק רגים שכן וכל ס*נ:( )חולקהציר
 קשקאצת הארם בו ארמצא רינ ל*ב סי' הרא*ש בן יהור' זכרת בת' וע'רחמנא,
 בהעהת סק*ח 6*ג סי' במשב*ז שלום ממשמרת וע' מסורת, לוה וא*צמותר

 5ובויל יכוי בקל רבינים :( מ4ט )פסחים מהרש*א וע' בערזאן,חגאבר*ק
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 ישראל. רייני לערות צריכים וסדוע לחוד, קשקשת מ" כשירע לחיתר האשורק
 )חו*ן בראותו המופר יען ישראל, ציידי ביד דהני' צד283 השלם בערוךוע'

 דנים אצל ככה תקן כו' טהור זה עוף לוסר הצייד נאמן עוף גביס*נ!(
 בערוך נפלה קלה דטעות כ' 720 צד ברוך בסקור כעת וראיתיע*ש,
 ישראל דייני ביד וסוהזקין דידעי' ודוקא לפנינו הכתוב ותחת בנ' נ' אותחלוף
 דאין כית יאל ובפשי' העיר, ויפה דנים, הצורים הינו ישראל דייני בידצ*ל
 מן אלא לוקחין דאין מימן בהם שאין דנים כחתיכות הוי הקשקשים עתהלהם

 אין סיסן בה שאין דנ דחתיכת הכ"א פ"נ ס"א ה' וברמב"ם ל"ט!(, )ע'1הסוסחה
 שהביאו ולפ"ם טומחה, הסובן פה ריין ע"כ בכשרות, עשהוח1ק מישראל אלאלוקחץ
 שהטהון דפ"ק טוזעאום בזענקענבערגישען ראיתיו וק העמים חכסיבספרי
 טהון, דנ שזהו ידעי' אם לאכלו סותר עכ"ז ומנפירים קשקשים לו ישפ"ש
 אוכלים אין דשטיינבוט י"ט מי' יור"ד להועיל סלמד בת' בם"ש סעיר הנניואנב

 ס"1( פ"נ )חולין התפא"י סר' כלל העיר ולא בהולנדי', ונאכל ופהכהסבורנ
 מי' שם להועיל בטלסד ס"ש וכן לאכול, אמור דשטחנבוט צ'ו אותביכין
 עד נאכל וכן וסאז, מקדם אותו ואכלו אינו, זה פה, נאכל אינו דקאבע*אכתב
היום.

יב
 תעאא. פפא'ם תרצ"ז באדר בא' תרוסה *ועש'ק אורב*ה

 ווירצבורנ. אבד"ק נאי האנאווער שסעת סהור"ר הסופלנ הרבכבוד

 1אחדשה*ט

 הסרכז שאלתו. ע"ד להשיב טמהר עט והנני קכלתי עתה 1חסכתבו
 להשינ אפשר אי וכעת א' טמחר סבית אדסה אנוזי של השמן בדקוכגרלץ
 נוקפו לבו כמנהיים, הפאבריק 8ל מושמן שנבדק וסאחר א', ממוחר צורךוי
 עכת"עב מוכרים. וכסה סכטה הנ*ל ססך על לקנות סותראם

 שוטן בו שמערבין חשש שיש זית שסן ע"ד נ*ד סי' רם'א ת' ד'ירוו~ם
 ובש"ך בשסן, פונם שבשר או חזיר טעם סרנישין ושאץ כהצום דהתירחזיר
 הלוי סהרי"א ת' וע' בשסן, כממביח דבשר ום*ל ע*ז חולק ק'נ סי'יור*ד
 ובפרט קם*א, מי' ה"א יור*ד שמעלקים יצחק בית בה' וע' רסחיר, ע' סי'ח*א

 לסמוך, יש תערובות בו שאץ חוו*ר וחניד חעסיקער ע*י פ*א שנכדקבנר*ד
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 שהש אפשר חביתות בשארי ובאמת בח, ואק שברקו החבית אורותוהנה
 פ*ב )ע"ז ירושלסי הע' לחשח2, צריכין אנו אין ע"ז טסא, רבר תערובותבהן
 חביות סאות סשלש יותר כה שהי' רבי נית סשל א' בספינה סעשהה*ט(
 והתיר קייסין שלה והשררות שהראערם אחת סצא ולא כולהת את רביוברק
 חבית אותה רלא ממתברא לה סקשי אסי ר' אסר אחא בר ר"י כולהת,את
 איתקלקלת נבינה עילא עא אלא אמורות יהי' החביות כל ה2אר סותרתתהא
 אם הרי נאמר, רבים של רבר אין א*ל זברי בר בא לרבי חנח ר'שאל
 חערובות שם ריש ואפשר האהרות בחביתות סצאו שלא אף א' חביתנברק
 נסצא לא שנברק רבסה שלפנינו בנרון כ"ש התיר, אעפ*כ טסאיםרברים
 השמנים לשארי נחוש סרוע טסא, רבר תערובות בהשסן שאין ונתבררריעותא,
 שאינו בעיר א' שעכו*ם ירוע אם מ*י קי"ר סי' יור"ר וע' נברקו,שלא
 ליקח סותר יין בו לערב ררכן עכו*ם ששאר אע"פ יין בוסערב

 כל סכו*
 כיוצא כל וכן בו, עירב לא שסא לקולא רתלי' שעירבו בוראי כן ירוע שלאזסן
 השומן, להתיר ריש נ' מי' יור"ר ח"ב חיים רברי בת' וע' ררבנן, באשוריבזה
 אסרי' ובכה*נ שפונם, מפק נותני' ואם טסא שוסן כלל בו נותנק אםססק
 קי*ר מי' ברם"א הסבואר ההיתר רשייך ותו עכו"ם, בשל אפ" לכו"עמ*ם
 אחת חבית רק ברקו כשלא אפי' וע*כ כולם, על סציל נותן שאינו א'כשהש
 מהם*ם והעיר פשעסישל סהנאבד"ק ט"ז סי' רנ"ש אסרי בת' וע' כו*, עלמצלת
 במלואים סצאתי וכן סהנ*ל, העיר שלא ופלא פונם, ושסא סערבין איןרלסא
 ברם"א שהובאו הטררכי ר' אם רחקר לובלין סהנאבד"ק ב' סי' אלי'לרבר
 והביא ראורייתא, באימור נ"כ או לססוך, יש ררבנן באימור רוקא קי*רסי'
 לענ"ר באסת אבל ראורייתא, אימורי על לססוך ריש שהבאתי, סירושלסינ*כ

 שאינו שירוע א' יש רק יין, לערב ררכן ר,2ם לרבריו ראי' אינו הנ"למירושלסי
 ירהע הי' לו שם בירושלסי משא"כ ראורייתא, באימורין ססכינן ע"כסערב
 שנמצאת אחת חבית בריקת על סומך ול"ה חושש הי' טסא" למכוררררכן
 אחת, חבית בבריקת ססך ע"כ לסכור רררכן ירוע רל*ה משום רק0הורה,
 ררקרק ראי' והא סוסכין, ראין אפשר ראורייתא איסור ברור כשישובאמת
 ת*תאי שו*ם בת' וע' תורה, באימור אפי' כ' ולא ררבנן באיסורי רוקאוכ'
 ח"נ מהרש"ם כה' וע' החעמיקער, ערות על א*ע שססך בסה שע"1 סי'ח*א
 ורק נףט משומן נעשו ושרובם סאסעריקא הבאים רשסנים רט"ו סי'ח"נ

 ריוכלו וצם והביא השנחה, בלא הוא אך נפן צסר ס1רעוני עח2ה א'פאבריק
 והסה אונטערזוכוננ נאהרוננססיטטעל פיר חעסיקער שפעציאל על4פמוך
 להבחק. ומבינים יורעיםרוקא

 השטן אודוה דתתק3*1 תב כו' נפרר באח פמ*נ ח*ר ברוך במקור]וע'
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 החוירים בה יכניסו אשר סכ%ה הסצקאו כי חדר, שצסן ההש מאמעויקאדת

 בכח השוסן את תסחוט והמכונה ועצמוהיהם, חלבם בבאאים, שלסדםההרונים

גר~
 את השוטן מן שיוציאו ולאחר רק, ליבק העצמות את תחק אשי ער
 השחמן *יוף ביחור בו "שתסשו ובצרפת לאכילה, ,שגו טמט "גשצהססעארץ

 0ד 0/6 ער לערב ידעו כי ער בצרפת החימיקים חכמת נרולה כך %לוית
 כשו4 סטעארין קטנים הלקים נסצאו כי יכיר אשר אתר ולא דת בשמן חדרשמן

 שהחרר סווילנא באריט יעקב ר' הנאק הוהיר ובכן וית, השנע שליצנצנת
 לעשוח והחלו הכשר, כתב ע4ו יה" אשר ער דת שסן מאכילת טהר ף~בר
 או אסרו אחת, לרעה באו הבוחנים כל ולא כימית הפררה ע*פנסיומת

 4הי לבא א"א ע"כ טבעם, בכל חויר ולשומן דת לשנע אחת תכ%ה כטעטמ
 סאכילת הפרישה אכל וית, שמן מלאכול המנעים או ורבו %חלם, ברוררבר
 טונעים שבדור מהוקנים ביותר החררים אך נשהקעה 5אט לאט יתשמן
 ההרכבה חכמת שדורע חחעמיקער כעת ובאסה ע*ש, כף טלאכלו עורעצמם
 מ שוין וחויר הצמחים טבע שאין ונתברר נסור, בבירור ובורק בוחןוהפררן
 כוץ *ה ובוראי להכהץ טעיסה עש חכול אפשר בשסן והסבץ המראהנשחנה
 או ושומן 50- ~( נ(שויר נתקרח מצמחים ששסנים עאי נעאדת הכהינה גםהרט*א,
 11 הבחינה לאהר ע"כ מאר, ברור ווה -ף 15 0 ( משיר נתקרח חדרשכק

 על רמהיר כ"ו סיכע ח*א ענניל מהר*ש בתשובות ה3' השש[, שום כאןאץ
 ס4ם ל4איר, שצו טעם בץ להבחין רנוכל כ' רס*א רבה' אף יצשעמיקערןיוי

 אף ארם כל לאו ההתפתחא, נובה בסרח עלתה שהטכניקה ה%ובעתים
 בברלץ שברקו וכאן *ה, הנדוחר החענדקער רק להבחין יכול מפןשהוא
 החרהשת בתי כל רבוראי יותר לחשוש אץ פסול בו נטצא ולא טרמ-תשצדטהעא
 אחר המק והכהשפסש החוקים 5הםיש

 לכו"
 וירקרקו פרות, שום בל4

 ובפרט וית, של נקי  שמן או ארסה, אנווי של נקי שמן חרשה, חבית4קח
 לפקורה מפקודה ובברלין אי"נקי, על נקי יכתבו אם תענ"8 שהסמשלהדידוע
 בח' וע' סברר", לברר שאפוצר בסקום כי עם, קבל לתוריע דהשסניםבידקץ
 נקי תשמן להתיר יוש לענ*ר כעת שלפנינו בנרק אכל כ*נ, מ" ח*א יודאלמנחת
 שע*פ מושרעל, שנקרא תערובות ע*י השסן אף ארסצע *צוזי של או יתששל
 ואננענבלומען, ריבען, א4ווען, סן השמנים טערפן וק וכשר*ג סערדנוסס הארוב

 יוהרו קטניות רהוא טאיא בתער%ות רק והא*מע%ופט, והאעוםבוכענקערןן
 וממפהרית-הערות 186 צר ח*א בהשובותי הגן קטניות. שנק פף8וםבפסח
 20*צר

 קיסרא ותסטפער5גן הסרנש: טא* מארנארינע החמאדת כעת מדקץ]וק
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 חלקי שדברוק להחעמיקער אמרתי ההשנחה שנפמקה ומעת ופאלטין,גירניטט טראפעאי האווינאל, וכן וקאראכמץ, מארגארינן נופספפלאנצען יאנואאנע,ואאנע,
 סאלו יבחק וכן ההשנחה, תחת עור שנעשו הכדנים מא% וההפררהההרכבה
 נעשה עא:כל מהחרהשת %ו שנבטת אע"פ - ההשנחה תחת נעשו  שלאהמינים
 הודה ספ"ק נ"י חגל~נ רר' מר לדדמי התכם ירידי והנה - שנוי שום בליכמקרם
 וו: הבדדנה חע*פ נמור, בבירור הבחינה לעשות אפשר שעפ"ו לי והנירלרברי
 פערוייפוננםצאהל. הנקראת בריקה בורקיןא(

 עצקא4, גראם 260 6ה צויכים בורית, ממנו לעשות ק"נ ן קאקומפעטטלמשל
 עצקאלי. גראם 245 צריכים כנ"ל ממנו לעשות ק"נ 1פאלמקערנפעטט

 עצקאלה נראם 193 צריכים כנ"ל טמנו לעשות ק*נ 1עררנומסעל
 עצקאלי. נראם 192 צריכים כנ"ל מטנו לעשות ק"נ 1סאיא-על
 עצקאלי. נהאם 200 צריכים כנ"ל טטגו עשות ל ק*נ 1 וחלגחמאה

 יארצאהל. נקרא ווהו סמפר באותו שטשביעים יאר במספר בורקין שובב(
 יאר. גראם 80-100 ק"ג קאקומפעטט,ןלמשל

 גראם. 140-200 קערןסאלם
 נראם. 800עררנום-על
 גראם. 1250סאיא-על
 גראם. 300 וחלבחטאה

 כדם ע"י שנמם וויעק פפ*כטינע רייכערטםייועל-צאהל בבריקת בורקין ושובנ(
 גראם. 5)6 ק"נ 1 קאקופפעטטלמשל

 גראם. 8 ק"ג 1פאלטקערן
 נראם. 1-0 1ק*נ על שכגיםושארי

 מים ע"י לנמם שא*א ויערען פפ4כטינע פאלענמקע-ציט:ל בורקין ושובד(
 וכרומה,  שרף יין ע"ירק

 גראם. 8)16 קאקומפעטט קאג 1למשל
 גראם. 8.8 פעטט פאלם-קערן קאנן
 גראם. 0 השמנים מעאאר ק"גן

 ו-8 המערכות, טארבע המרר ישתנה מבע"ח ושומן חלב באלו יערבוהאם

 הף טה, די וכעת גסור, בבירור הייבד עש לברר מתענינות שונות בודנותעור
 ראוירואצק רר. שות ויהאק אונר פעטטע אלמ3 פיר טעטארעןבאונטעתוכונגם

 חמעין[. על להעיר ךק בזה באתי ולא בוה, להאריך המקום פהחאק

 הרובשה"ט ירירו בוה"נני

 קירשבו*ם משגדילמגמם
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*)*,

 תע*4ג פפא"ם תרצ"ז תסח ר' סוצש"קב"ה

 הראשר ושרב כע"צ נ"י סובער ישראל סהור"ר כו' הה"גלהרב
 שטקהלם.דק'

 הך בכלל דהוא חנקי יסוד ע"י בהיסום שאלתו ע"ד להשיבו שבקשעשד
 וחנקי פחסי-חמוצי יסוד בו יש ועשן בנופה עשן שנכנם והסעושנת נ"ח:()חולין
 ס" יורשר הפרם"נ עפם"ש סשוכנת רין לה יש אם וממתפק כשרה,ואעפ"כ

 ואחרי פרכום, ובעי לעסוד יכולה *ונה אם לה יש פסוכנת דיין במשב"1ס'
 לסחג" דוסה וה אק רגליהן על עוסדות העישון אחרי שהבהשת רו*וםשאנו

עכת"ש.

 בתורת ססוכנת, רין תל רעכ"פ הבי שהביא רהרשב"א היני הנהתשונה*
 רלא הרשב"א כוונת אולי ונסתפק רכשרה סתסא הפוסקים עס"ש תמהיקותיאל
 סק*ב ובדע"ת ססשע כססוכנת רינו ר*רן פרכום אאצ ום"ם טטסוכנתנרע
 פרכום צריכה עוסרת שאינה וכל ססוכנת בכלל רהוי ופ"ת מהפרס"נהביא
 בוה, להחסיר יש חזי' בלא גם מ"ס עי"ז, דחלתה ברהזי' דוקא די"לוהנם
 כרלתא דהוי ויעבד נם לחוש יש שחיטה קודם מיה להשו"ב נורע לא אםולפ*ו
 המות כמם שהם אע"פ אלו דכל א' סעי' שם בלבוש וכ"ה ע"ש, עליו רסיאדלא

 נעעאה לא עריין שהרי כטריפה לה חשבי' לא ס"ם עוד, לחיות שאאילבהסה
 כרלעיל כשרה ומסוכנת סחסתן פסוכנת שהיא אלא בהמה של בנופה וריעותאנקב
 שם יור"ד בפרהצה וע' חלתה, בלא אף היא ססוכנת דסעושנח הרי י"ו,סי'

 הסות מם אכלה אבל ע*' טריפה ושם סשי בני נקב רוראי חלתיתדשאני
 היא בריאה עשהבהכאה )פי' תכעת שלא ואפשר ע*' טריפה שם אין בהמהשל
 ואחרי לה(, וצהזיק קורם נשחטה והרי לה נרם שהמאכל אלא עצסה0צד
 דבריאת פ" שוב האיך להן, ססוכנת רין אלו דכל הרשב"א ר' מקודםרהביא
 ולא כ' שם הפרמ"ג והנה ססוכנת. רין לה יש היא בריאה רנם אף א"והיא,
 לינקוב העוסר דכל סיר שחטה ואפי' סעים בני רניקב חלתית לאכלהדסי

 *חמר סופה אק מ"ם חסות שודאי אף הסות מם כשאכלה טשא"כ דסי,כנקוב
 ולאו יתקלקלו שלה שהפוניים אלא רבר,בגופה

 בכ~
 רק אלא הוה טריפה

 פרכוס אפי' לאאה הא פירכום, וצריכה ססוכנת סיסני בה נראו אםמסוכנת,
 כה כשראו רוקא ואפ"ה תסות, רודאי כ' הסות מם ובאכלה צריכה,אינח
 כר וסעוושנת דם באחוות הפופקים סתסו וה פשום ואו* ססוכנח,סיסני
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 רצריכה מבואר רינו הרי מסוכנת וכשהיא טסוכנת, אינה רסתמארכשרה,
 ורלא פרכוס בלא וכשרה כמסוכנת אינה חלתה אי ירעי' בלא ולפיא1פרכום,
 ארוכה להעלות תוחלת לה יש סם ראכלה שם( )חו*ן שיף במהר"ם וע'כרע"ת.
 תלתית בהלשטה משא"כ חיי, סמא לה בררי אי נמירי וכרלעיל רפואהע"י

 שתמות, וראך ראינו ס"ל הרי הלעטה ע"י לחיות רא"י התחתון לחיובניטל
 כר' והנה תמות, בוראי סכטו לה בררו רכשלא נ"כ הפרם"נ כוונתואולי

 והמעושנת כ' סוס"י בקצרה טריפות י"ח בסרר האשכול בספר נ"כ הואהרשב"א
 ש44ן כיון כעשרה, ושחטה חולה והיא כו' בנופה שנכנס עשן מחטתחלתה
 רוקא יוצא ומפורש כשרה, כרין תפרכס ואם כטסוכנת רינה מקולקליםאבריה
 עטע במקום היתה המעושנת שם(, )חולין נרשום ברבינו וע' חולה,כשהיא

 ראין נא* כ' לי שכ' כפי בנר"ר ולפ"ו כשנסתכנה, רוקא הריונסתכנה,

 בהסה 92 צר שמיני פ' והוהיר בס' ]וע' לפרכוס, א"צ בוראי חולה בכלל1י
 והוא כשרה, כו' קרים במים שנפלה או רטה ע*' שעמר או בעשןשנתעשנה

 הטחלה סבת יורעי' שאין סתם רחולה הבחירה בית בס' וע' במשנה, רש"יכרעת
 ח*ס יהחאע אהל בת' וע' טריפות, הח*י כל בריקת וצריכה כמסוכנת רינהאק
 בוהן. ואכם"ל רבריו ררחה נ"חסי'

 פרכום צריכה 1ה מחמת חולה כשהיא דוקא רמעושנת ראי' להביאויש
 ותורו ושלקו שהוריקו ארומין נ"ו:( )שם מ,ראסרי' לפרכוס, א"צובסתמא
 ברע עייל קוטרא מען וברש"י בהו, עייל קוטרא טעמא טאי כשרין,והארימו
 שילוק, עא והארימו כשחורו ומכשירק הרותחים מים טחמת הלך ועכשיומעיקרא
 ולא והוריקו ותורו ושלקו שהארימו בירוקין אלא מכשרי' רלא שםוברשב"א
 שהושלוק את"ל שאאשי' להוריק ררכו ואין הירוק להארים אש של רררכובארומין
 נק ש1ה בנם'  שנתפרש בכע: אלא הא כי בכל בו עושין אין אפ"המארים
 *רקות הארמימות בהההפך רשמא לוו רוטה וו בטריפות אומרים ואיןהטבעיים
 לשנות הבמשר שררך אלא כן, נורע לא לארמיטות הירקות אבל עשן, שהואנורע

 ושאק בכטז מעעאה נעשה והאיך בכך בקיאין אנו ואין שלקות מחמתסראהו
 לב כלוסר חשל"ע  עאזוריקו ארוסין כ' נרשום וברבינו לנו, פי' ולא בקיאיןאנו

 בעלמא קיטרא ס"ט והארימו, וחורו ושלקן והוריקו לאור שנפלו וכברוקורקבן
 מועטת דחהתו רבעוף הרי טמש, נחטרו לא לאווי כשנפלה בהו רעיילהוא

 וע*כ לפרכום, רצריכין ניטא לא וטרוע עייל, רקיטרא משום כשרהואפ"ה
 לשרכום. רא"צ לבריאתה מויק העשן ראין בבהטה, וכאש לפרכוס, א"צרסתמא
 אמרי' מ'ט כו' האור ע*י שהארימו ירוקין כ' תכ"ח סי' טריפות ה'ובאו"1
 עש לנהשת הנכנם בעשן מיירי אי *' וכספקא בהו, עייל בעלמא קיטראכשרה
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 יום בבל כעוף הנכנם בעעק או"ר שוין, והבהמה העוףוא"כ לאורשנפלה
 וראוי בבהמה, נוהנ אינו וה רק וא"כ העשן, במקום לשכון ב*לה שררטסיירי

 אף ולפ"ו ע"ש, לאור, שנפלה שבורע היכא מספק, בבהטה בוהלהחכור
 בגר"ר משצש"כ עדנוי איוה ויש לאור כשנפלה היינו להתכדר רארדבבחסה
 לההטור יש בבהמה רנם ובפרט לפרכוס, א"צ כתיקתם והאברים היאךבריאה
 האור יל'י שלא הכ** בעשן משא"כ רוקא, לאור שנפלה ע"י לגופה הנכנםבעשן
 כ"ר סי' יור*ר כ*ם וון' נ*ה סי' יור"ך הח"ס כם"ש והוא תשאק כאןאין

 כפי הבחינות רואים שאנו בנר"ר ועכ"פ רוקא, באור אלא שויך לאדנחמרו
 לפרכוס. א"צ הנה, ובריאות כהוגן עולה עש,כל נ,~י כ, ל4שכ'

 הפנימיים, האכרים טקלקלת שאינה כ' * 'שכ' חנקי יסור הימום ע"יההנה
 ,שם וברש"י רו,צם, בה אין חנק רכרתת נ"ב:( )סנהררין ראי' להביאיש
 ברי קרניו בין לעגל מסרטן שהי' מ"ח.( )סוטה ובמם' וסימן, חבורה בהאין

 לשוהטו לארץ להפילו הוצין כשצדו שם וברש"י בעימו דםשדפול
 אפשר הי' לעינים בעשן גם ינליון על כ'כ מתחוק ו4דנו רואה ו4ינו ביניורם שיפ~

 עש רצו לא ואולי מוח, של קרום ניקב סאצם חשש רל"ה בהיתר והלעשות

 מובח, לגבי א8י' כשרה נכפה רבהטה ס' סי' יור"ר פתים כמנחת עור וע'עישק,
 רק פסול רשיכור מ"ה:( )בכורות מסם' לר~יר יש במעושנת קרבןולענין
 בייה"מ וע"ש המובחר מן אינה הבהמה מן שוטה רשכנ"א בבהמה וכשרהבארם

 )סוטה במם' לכתחלה רש לא ע"כ היא שוטה שעה באותה ומעהאנתלהרמב"ם,
 רפסול מעאן ביץ כמו במעושן, הרחקה רעשו לומר יש או מעושגת, בקרקשם(

 פסוו מעושק יין ו4דן משוגח הטעושק ריין י"רנ( )ב"ב תום' וע' פ"ו:(,)מנחות
 וע' בעשן, תמות שמא העוף ועולת יתעשנו נמכים ס"ז.( )וברדם לעייןרש
 פ"ר )תענית בירוש~לד וע' קוטרא, משום כבשונות בה עהשין ואין פ'ב.()ב*ק
 לפניהן הביאו צחיי ראנן נהשתי " הבו לק אמרק הישמעא*ם אצל רהלכוה"ה(
 חה רהוי וכיק עשהח ואתק אכלק לו אמרין נפותית ונורות מלוריםנדמ
 משא הה"ר לי' חניק והוה נפיק רוחא הוה פוכדה נו *' וירןב ויקא עאיינדנהק
 רירן ובגירון רנתנקו, ממוכנים, וורו מדי יותר היה וצם בור4ףבערבן
 בלום פיו מ*א:( )גכורות ]ועיין פרכום. בלא טותרת מסוכנת היתהדלא
 כת' וע' טום, הר"ו העצם מחמת מום, אינו הרוח מחמת מבולט1תורג*ו

 הרג*ם אצבעות מקכץ וק הרות נעדבת מפני פיו רבולם רט"ב סי' ח*גטהרש"ם
 והרופא בהם 116 ואע רג*' שנוררת בהמה ע*כ הרות, לנעדבת הקורמפני
 אץ כמתה רדיא סדנ*' החיות הרנשת כל ואברה ע*ה עברה שר"ראומר
 נ"4נ( )חולין מרשש והנוא הטריפות, על להוסיף ואין בזה להרופאלהאטו!
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 לצוה"נ, לתוש יש רבנעקם סבואר נאה סוסי' ובשפ"ר קרספעא,רשנרונא

 הוי וקרח קור מחמת צוהאנ בסקום בניפוח סקטאו נאו סי' טעט טקרשוע'
 6כ~ז אור בם' וצ*ע בצוה*נ, ריעותא שום וששין לעיין ומהני רקבתכעק
 שברנל" ער הנורא הקרח בו ששלט בעוף היאי פאח שחיטה ה' הרסב"םעל
 הבשר כנתססמם רהוי שבח; הטה כבשר כלל ליחות בלא לגסרי החיותכלה

 ל"ה וה משום אך טריפות, טיאח רהוי רג*' נחתכו בכלל והוי נוררושהרופא
 *' בררי הוה אי ואולי הטריפות, על להוסיף רתסי' מלהא והואסטריפ;
 חה*ח וטרימה, כחסר הוי הריאה ריבשה לרק יש אחר מטעם אך חיי,סמא
 הרנל רהסר מטעם או כחסר, רהוי רם סוציאה ואינה הקרח בה שלטראם
 בכלל הוי יה באופן ירי' נקפאו אם קרבן לענין וכן צוהאג, ניטל טטעםאו
 ואין להתכה אומרי' שהרופאים באופן אמנם בי', קרי' אבר ומתוסר ירחסר

 מעט הסקרש ר' ולפי ע"ש, כניטל רהוי לחוש יש אי כלל, ירועהרפואה
 וח באופן מעט הטקרש נם ואו* כשר, יה באופן גם בצוהאנ ריעותא איןאם
 נתבקשתי הי*ו, אבותי בקרתי עת תרצאר ובשנת רטריפה.- יורח ,צטח האורשכ'
 לרבר טבת, סיאו בסכתבו ברלין אברשק נאי פרייטאן יעקב ר' ההאג ירירי טאתאו
 הרבנים אי ובקרתי החשמל ירם י"י השחיטה אורות בפולניא ארץ נאומעם

 סאנאם- סטניסלוב, לבוב, פשעטושל, רישא, ראסבראווא, בסאסנאוויצע,הנאונים
 וכן וראראמישלא, לובלין רל~טא, בריסק ווילנא, טארנאפאל,טערויסקא,
 לוער בפרטי-כל סיה שהורעתי כטו ש*טאא, ובע* טסטיטשיןהארסוריאמ
 לכתוב הסקום כאן אין סבא ישראל וכבור תאה וטחטת הי"ו, רקהלתנוהכשרות
 נאי פראמער צבי ארי' ר' ההאג עם הרבה סיה ופלפלתי הרבר.-תוצאת

 רלעח בשעור בכאווושנת כנראר ועכאפ א*. בתשובתו כמאשססאסנאוויצע,
 סערח ע*נו עישונו בית עלינו עישינו קטאו.( )יבמות וכן להתיר[. ישססוכנת
 רוקא שם ניסא, איתרחיש נסי לרירי' כו' נאטנת אינה ניצלתי ואני סתהוא

 אתרח-ש נסי לרירי' ניסא אתרחיש רלרירך היכי כי אמוי' עעע, הביתרנתסלא
 בכ* אונה בודאף סכנה, תהי' שלא כשעור נעשה עאהכל בנר"ר טשא"כניסא/

 פשוט. והואטסוכנת,
 בכום לבונח של קורט אותו סשקין ל*הרוג היוצא מאנ.( )סנהררעואסרי'

 הרכה לתוך קוצה סוררין נותנק הנשרפין ובמצות רעתו, שתטרוף כרי ייןשל
 נ*ב.ג )שם פיו את שפותח ער אצלו מושך חה אצלו סושך יה צוארי עלוכורך

 הקשה סחסת יסות שלא אטר בפ"ע קעחה ויתן ה"ב( )פאי שםובירושלטי
 את חוקי' שסתם בשעה טצינו שכן שריפה טצות יקייטו ולא החניקהבשעת
 עחהיא הרכח להוך כורכים וה"נ סתסז, רקין בסנים הע*ת גיחון סומוצא
 א"ע סשה. בפני עאש ירם תחת ימות החניקה יתגבר  שלא הקשה עלממן

12
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 בפיה*ם והרמב*ם הרכה, גתוך הקשח הסורר נותנץ הנחנקץ בטצות נםמדוע
 ל"חר יש ועכ*פ חנקו, בשעח הקשה בבנר בשרו יצטער שלא כדי הטעמכ'

 יררע אם ובנר*ר יוצאה. שנפשו ער ובהנחנקץ פיו שפותח ער שריפחבמצות
 רעתי ולפי לפרכום, א*צ בריאה, היא החנקי ביסור כשעור שהמעושנת בוראףללו

 פמא בררי בלי ירדו ואם יב*ח יעמרו בהמות איזה יבחינו בכ~,הבוינוה
 טובה עצה רק רעחי לפי וזהו לפרכום. וא*צ הנח וטובות רבריאות ההשאות
 ס" יור*ר הרם"א לר' נציית לא פרוע יב*ח להמתין פנאי להם שהשכיק
 הראשתח, כרעה יב*ח להסתין יש בבריקה בקיאץ אנו ש8שין כית י'ח כהר'נ*ו
 חף לא אם אף לצאת חיכולת %ו יש ס*ט סעושנת, גסלל הף דלענ*ראף
 יבחון שכ' טוב ע*כ פרכהן ע*י סלהתיר ברור, רבר ו*רע רסתני' סעושנתבכלל
 פנאי וכשאץ פרכום, בלא אף יתירו אח*כ ואו יב*ח, הסתנת עשחרבר
 וכסש*ל. פסוכנת, רל*ה כשירוע פרכום בלא אף להתיר יש ינ*ח, להסתץעור
 כתבתי. והנלענ*ר וחוראה. חתורח נרולי רעת בזח לשמועוטוב

 חרוגשת*פ. ירירו הנניובוה
 קירשבוים מענדילמנמם

לד
 . תע*א פפא*מ תרפ*ט תמוז ר' קרח יתש*קב*ה

 אחרלחכם

 לחופה זסן הנבילו ואח*כ ערכאות ע*י נשאה א' בתולה שאלתו,ע*ר
 ב' כערך 11 החבילה ונתפררה סחללקת נתהווה החופ-ק וקורםוקירושין
 עא לנרש וא"א המה פולמה נתיני כי נסר ליף חרבר להביא אפשר ואישנים

 גירש שפב"פ יקיימו והנדר*צ ביר*צ, ע*י בנט ינרשו טתחלה אם רקערכאות
 פב*ש אשתואת

ש המתשובה*  בה רנם אע*נ שלו משורכה עם עתם י בפני נתיחו 
 בערכאות שנשאו כיק וכאן ב', סע" קם*ט סי' אהע*ז ע' נט, וא*צ חיש"לא
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 לה חוששין שנתקדשה קול על" שיצא רפנו" א' סעי' ס"ו סי' שם פסקי'הרי
 ]וכן לו, חושמצין ואין בכ*ר הוח1ק לא הקול אותו מ*ם סקודשת, ספקוה"ה
 קול סחטה למפרע נאסרה אם שקר האמתלא ואם כלום אינו ואסתלאקול
 ח*נ ר' שן*מ בת' וע' בלום, אינו הקול רם*ם נעא ס" בניסין כהצאתע'
 אהע*1 שיק בהר*ם בת' כי האם קירושק, בלא קול 1הו מת חט מ"נ[,סי'
 צ*ע, למעשה אך נט, בלא להתיר ערכאות בנישואי רמרינא העלה כ"אסי'
 וע' לקירושין, לחוש שלא שהכריע יעשה וכתורה הקונט' רברי ירועיםאך
 ישראל מורי רעל פ*ו כף' לב סערכי ובת' כ', סי' אהע"1 להועיל מלמרבת'

 11 אפילו נט, בלא סבעלה ישראל בת תצא לבל הסשסר על ב1ה~מור

 חאהע*1 סמצרים נועם דרכי בה' ע' אבל תורה, של כרת שלא בנישואיןשגכשלה
 נתפענטח וכן קירושין, ל"ה ערכאות ע"י הא1רחיים רקירושי ס"ו וסי' ל"וסי'

 בנימוסיהן מומרת שנשא במיסר א' סעי' כ"ו סי' ברם"א וע' 1ההוראה
 אע*פ נט בלא ממנו לצאת וסותרת כלל קירושין חשש אין אח"כונתנ%רו
 כת' וע' ס*ו, קם*ט ס" וע"ש בעלסא, כ1נות אלא אינו שנים כסה עמהששהה
 ברבריג וצ*ע כאו-1' סי' ח*א פענה צפנת בת' וע' נ*נ, סי' יעקבצור

 וע*פ מהחלה כרסףי נ*פ רורו~ע הממשלה פו~יא בנתיני בנר*ראך
 כרמוש נעש יסררו הב"ר אם שוב ערכאות ע"י הפטורין נעשה הנטאותו

 חוסרא סכה רק נט נותנים ו~ין קירחצק באותן סמש שאין ברור שהואאע*פ
 כנשת*ה הוי ריניהם ולפי א', סעי' ף 0י' ע' לכהונה פסולה אפ"הבעלסא
 הבחנה, חדשי נ' להסתין צריכה בעלסא קירחצק קול מחסה תתנרשואם
 צריכח ול*ה ק% ליבא ראם סקי"ר שם הב"ש רברי ולפי ט', סעי' י*נ סי'עי'
 להסתין, א*צ בוראי קול רליכא וכאן להסתק, א"צ מעצש נירש האיש אלאנט
 שא*צ מקום כל ק*ו סי' בנימין משאת בת' וע' ככהצ*ל. לכהונה פסולה עכ"פאבל
 פריצי ומשום הכהונה, כק לפוסלה שלא בעלמא לרווחא נט לה נותנים איןנט,
 בתנה*ט 1*ך ס" אהע*1 כנה*נ וע' לעננם, ישראל בבנות עיניהם יתנו שלאררור
 רשייכי בת' וע' י, ס" נ' אות אהע*1 אסון סגא שלמה בן ובס' כ"נ,אות
 לפי*1 לצורך, שלא מכהונה שפוסלה נ"ל נט רהמצריכה נ' סי' אישותלה'
 קיום הף עכ*פ בפניהם נעשה שהנט יכתבו רק הנט יסררו לא הב"ר אםאף
 לא רנץ שנה כאן י*א:( )יבמות וע' ל1ה, ננרום ולמה לכהן ואסורהב"ר
 תניוא שו*ס בת' וע' ברשא, וע"ש להם צריכים ואחרים בורו סי ארםישפוך
 ברור שפסיו נט יכתבו רק ב1ה, כתב הביר*צ יקיימו לא עכ"1 ה', סי'ח*ר
 ונתפררח נץחר לרור לשניחם א*א ורר"צה חקירה שאחרי תקיים רתוה*קע*פ

 בלא לכהוב א' ~ער יצוה או הנ*ל, קיום עם הפסול הנ"פ ויצרףהחבילהן
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 נתגהשו עכא ביתר לרור שא"א ויקים עה"ח, יבואו נכרים ערים וב' הא"מ,רצוי
 גט, ריח אפי' בו אין זה ובאופן בריניהם, וה יתאשר ובודאי הצרוף,בנ"פ

 י*ר סי' הלכה רבר בס' וע' כ"ז, סי' אהעאו קלוגר שלמה לך האלף בת'הג'
 סתוכו ומזוייף תחבולה ררך רק גירושין לש1ם נכתב כשלא לובליןטהנאבדאק

 ותוכל גיטא ריח שום כאן אין בנד"ר עכ"ז לכהונה, לפסול נט ריח תששאין
 בערכאותיהם להוריע אמשר אם טוב סה ובודאי לכהן, חשש מום בליל*נשא
 בערכאותיהם הפיטורין עאהשיג כדי הג"פ נותנים רק זה לגט אאצ הצראל דילרע"פ
 לכהן.  לינשא שתוכל בערם, פסול גט כתבועכ14

 הרובשה"ט. ירירו בוההקנמ
 קירשבוים. מ?נדילמנמם

"י,841
 תע"א, פפא"מ תרצ"ה עקב ר' יוםב"ח

 החלב גאכ להעביר סרובה בתוס' נתחרש שכעת הפאסטעריוירעןאורות
 הוא סהפאסטעריזער כשבא החום ומעלת הצענטריפוגע, עאי שנתחמםהכשר
 ולקנות רואהו, וא"י ,צחלבו חלב ג"כ שם סעבירין ביומו ,ום סר. 850ם

 אבל להגעילה, נזקקים אנחנו עאכ רב, כעקירו כי קשה, כךוחרתצענטריפונע
 ע1עות. כ"ר בתוך להיות סוכרחתתהנעלה

 אח'כ הכשר חלב בבוקר תחלה שיעברו זה, באופן יהתיר אפשיתשונה*
 הצענטרי- יגעילו ולמחרתו רואהו, אאי עכו"ם שחלבו החלביעברו

 וצ' על בעיעהר"ח לסמוך אנו יכולים סעל"ע ומעות כעד רל"ה אע"גפוגע,
 לעת, טעת בעיק ולא פוגסת *לה ר*נת ע"ו.( זרה )עבורה תם ורבינורש"י
 רעה יורה סעאה בררכי תכ בב"ח וע' ו', סעיף ק"נ סי' דעה ביורהוע'
 ששהה לאחר הגעילו אם בריעבר להתיר אר*ת סמכי' הגעלה רין רנבי קכ*אכצ'
 ורמב*ם ר,צ"י כדעת או כ' סק*ו קאג סי' ובפלתי היתר, בה ובישל א'*לה
 האא פי"ו משגה בכסף ע' ר*ת, תאל ט"ס הוא ובוראך פונכצ(, ל*להרל~נת

 סשגה ובלחם סתומים, יוסא בת בטרוש הרמכ*ם ראיטת אסורותממאכלות
 יהורי שהאינו החורף בדמות אך רשאי, לפירוש יוהר רמטין כתב ב' הלכהשם

 השני, *לה שיעבור עד להסתין אמשר ואי בלילה להשתכמש כן נםמוכרח
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 הלילה כל או ה*5ת סוף או ה*לה תחילת בעינן אי נסתפק תם רבינוחאף
 וע' מעלא3, תוך לילה בעור להגעיל יכו*ם והאיך שם, פלתי וע'לפוגמת,
 סקי"ב. שצי באףה הנשאל עם השואל והנהגתבסרר

 ל"ח:( )ע"ז ע'רואהו, וא"י עכףם שחלבו החלב באיסור לעיין ישאך
 בחלב שיש דאורייתא איסור חשש משום וגזרו טמא חלב סשוםדחיישי'
 שנתבשלה כ*ם אוסרת רעכ"ז סקי"ר, קט"ו סי' יור"ר הש"ך כמ"שעצמו
 כמאש טטא רבר בה עירב שסא ספק רק שאינו אע"פ איסור כשארבהם

 ךאורייתא רפפיקא קמשג סי' ח"ג תשב"ץ בת' וע' הרשב"א, בשם שםהרם"א
 הממשלה רמחוק אחר וה, מהחשש הרבה לרון יש, ובזמננו טטא, חלב משוםהוא
 אצ*נו מצוי אא,ינו טכאו רחלב מאחר נם יענש, ענוש יערב אחרראם
 אי לה, ניחוש למאי ל"ר:( )שם וע' בטהור, טמא יערב לא ביוקר,והוא
 לומי בר' רחמרא קיסתא בלומה רסוריים קיסתא חמרא בי' רמערבימשום
 ביוקר יותר טמאה בהמה שחלב במקום ראפי' י' סי' או"ז מהר"ח בת' וע'כו',

 ראש בשמים בת' וע' למשת4, לחוש ריש לאסרו נראה טהורה בהמהמחלב
 טמאה בהמה חלב הגוש של בערר כשאק החלב להתיר נוטה שהרץ כ' ל"1סי'
 וצבטל וכל והעזים, הפרה מחלב פעמים כחכממה ביוקר ט0אה וחלבכלל
 מררכי פרשת רכת' ואף רהרסנא, בכסא וע"ש הגזירה, בטלה האיסורטעם
 אות ט"ו סי' ח"א בתשובותי מ"ש ]וע' הוא רמוויף ע14 כ' ה' סי'או"ח
 ה"ר( פעא )שבת בירושלמי רמכואר מהטעם רקל"ב[ ל"ר ובסי' 54 צרט"ז

 שעמרח מפני מבטל אינו נרול אפי' רבר רבי"ח ל"1.( )ע"ז בתום' ג"כוהובא
 ~"ש י"ו,(, )וצבת ע' בביהמר"ר, חרב שניעצו ממה פי' בנפשותיהם,להם

 בירם, מתקים הוא ע14 נפשם את נותנים שב"ר רבר שכל ללמרךבירושלמי
 אאי' יבוא עמאפי רבר כוי"ח חט חבירו של ב"ר רברי לבטל יכול ב"רובכל
 כהבשמים י"ל רבר מי"ח רל"ה בחלב כ"מא"כ שם(, )ע"ז לו שומעין אק רינוובית
 ראם להריא רכ' רנ"ה ובסי' רי"ו קושטא רפום לרש"י בפררם וע'ראש,
 חעז לחווצ, ואק ממנו ולשתות לאכול מותר טמא ורבר וחזירים נמ4ם שםאין

 במור רביעי חלק הכשצולש בחוט תשבאץ בת' ועי רע"ג, סי' שסואל רברת'
 שחלבו בחלב חיתר עולם גאוני בשם ופרח כפתור בשם לעב עניןחראשק
 ידחעים פראח ור' איסור, רבר עשם שאק היכא רואחו ישראל ואיןעכו"ם
בוח.

 אז וחכרד מה"ח ששמע שכ' כ"ה כד' ח"ב יהושע אהל בת'וראיתי

 ה*גת וראח צח רוח לשאוב ח4כתו שבעת בכרלק שנים כמה שרריראא
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 מסוסים חלב עם כ* שהביאו ראה הח*בה כל ואחר א' ארת בביתפרות
 תערובות ע*י כי לו השיב כן, יעשה למה להארת המאל החלב בכלוערבו
 מניח אינו טטא רהחלב תתקלקל ולא רבים יסים חחלב 86הות יוכלוח

 אין שוב ועכ*פ לזונ שחששו רחו*ל נרולים וכסה מתקלקל, ואינולהענדר
 הלא מצוי, טטא חלב שאין סאחר התשב*ץ של התירו ונפל הוה אימורלהתיר
 הרבה קיהה ארם חכסת שבם' ובפרם להתיר, אין ולכן לרוב שכיחיהסונום
 לו שמח חרבר אותו לשסיעת יצחק השוטע כל ובאמת ע*עג חתשב*ץבר'
 בוראי או שקר, רבר שלא החמיר על וכות ללסר רוצה חנני ואם חתאחאותו
 רהחלב 5רש"י רס*ל ק"ז סי' יור*ר ח*ם בח' וע' הסעוהו, וכחצרתיוהארוו
 רואהו שא"י החלב אמרו ואו הנבינה שאסרו קורם היתה קרסוניותנוירח
 אמרו כשנורו ס*ם טטא רבר עירוב חשש כהמום הי' נורתו רתחלתאע*ג
 ליכא אפי' לראות יכול אינו או הח6כה רואה שא*י חלב כל אסרו סתםבסנק
 רעת איכא ועכ"פ כו', אמור החלב ס"ם לנבן החולב כנת טכמו רברחאממ
 טררכי לבושי בת' וול כו', לאיסור רס"ל פוסקים ועור רשש ות' בננ1'רש*י

 יוצא רמפורש וצ*ע ה', סי' יור*ר עולם שם ובת' נ*ו סי' יור*ר תנינאורנקלער
 לממוך יש ועכ*פ לחוש, 21ין מצוי טמא רבר רכשאין לעיל שהבאתי מרשאיבהפררס

 שחלבו סחלב בקררה נתבשל אם אהה רלרעת וסקט*ו קט*ו סי' הש*ךע*ר
 בתבשיל רוב ויש בר"עבר בו נתבשל אם או*ה לרעת רואחו וזש*יעכהם
 עכהם חלב ה' קעספנא טהנאבר"ק י"ט סי' תנינא שסחה שערי בת' וע'שרי'

 להנעיל אחר באופן שא*א בוצעהר"ח א*כ עכו"ם, של בחלב ברובטביסול
 רצריך מק"ב קכ"א סי' הטו"ז עפ*ר לרון יש וכן ל64ז, 45נת קורם אפי'שרי
 נ*ט שהרי הנעלה לו עלהה בריעבר אבל לכתחלה רוקא וה יומו בן יחא,מחמא
 בער ולא ישראל, בער הי' רחגוירה י"ל כאן ורק הוא, דהתירא נ'םבר

 ראמורה רואהו שאש החלב שבשלו בישראל רוקא כשנורו, עכ*1העכו*ם,
 חקרירה נאמרה לא ושוב הנוירה חלה לא העכו*ם על משא*כ אסורח חקרירהנם

 ישראל, על נזרו לא העכףם, אצל שנתהווה הבלוע על ועכ*פ לתנעילת.הש*צ
 פענח צפנת הגאון עם במק*א בוה ופלפלהי 111 צד ח' ט" לעיל ט*שהן'

 באו*ה וכמ*ש הכלים ננר רוב(ש בוראי יש בהניעול רעכ*פ וראי תהסרוינסק.

 דהתירא, נ*ם בר סנ"ט עריף חנעלה אחר שנתבשל החלב הצובשהב1שתי
 בו שלטים אחריו לבשל והיר חטאת לבשל בא ראם צ*ו.( )ובחים רששוע'
 בסים שטנעיל הכא חהאה השלסים, את ובולעת החטאת את ופולטתביום
 וע' בבש, אף להנעיל מותר עכ*1 בכלי, הנרם בליעת ונשאר חחלבפולמת
 יש טהור רוב ויש ממפק איסור רק רחוא בחלב ע*ח סי' מברונא מהראת'

 חב*ש בשם קט*ו סי' יור*ר פתים בטנחת וע' מעל*ע, 1אקר הכל4ם6החיר
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 חשאל במרר אהח בפרסינ וע' חרם, בכ* א8י' חנעלה עש רמתיר קפ*וס"
 ונת' סק*ב, קם*ו ס" ח*ב ש~ם במשטרת וע' כ*ה אות חשישי בסרר חנשאלעם

 ס" רעת בשפתי בפרם*נ %' פארצי5ק, בכ* צ*א סי' ח*ב קטאשףם
 בסחתבף'ל וכן קם*ו סי' ביור*ר שהובא קם'נ סי' חרשב*א ובת' סקי14ק*נ
 בפר*ח וע' בשאב*; לכתחלה חכ* אסורח עכףם בחלב רנם כ' ק'ו סי'ח*נ
 כשאב'ק אסור בררבק רנם קי*ב ס" יור*ר שרק מחר*ם ובה' סקכ*נ תצ*וס"

 רם"ם בנד' הע*ש חצל*ב רכ*ם ס" חא מתרש*ם בת' נ"נ מזהההשר
 בטףם מ*ם ה1*ל עפ*ר שנאמרח עכףם של חחלב בנוף להקל רה*ו אףרכ'

 וא*אשאבע
 5ונש"

 בכ*ח להקל שו*א ס" שמחשל רבר בת' וען להקל, "צ
 חיור*ר קאב4וק צבי יחורה מנחת בת' וע' רואחה שא*י חלב בו כחצלאם
 תיכף בשבת חולה לצורך עכףם מבשהי חכל~ם להנעיל הנוחנץ ל*וס"

 בהיך השפ" פעמים, נ' לכ4ח נם רסחני קי*נ ס" ביור*ר רטבוארבמוצ*ש
 בשףע שם כמבאר לחוך" ברונא מקום בכל בטל 1ח ראיטור כהשוםמעל*ע
 מסואשא רוב ר"ש כ*י ל~יט בא בץ % בהנעלה חילוק אין א*כ שםובש*ך
 )ח""ץ בתונף מ 1ה וכעין ב*; באעו איסורץ בשאר וכסו בב*י, נם תבלועננר

 רטטעם חנם כף להבירו ניעול נעשח יום בכל בובהים האמרי' רחאקי*ב:(
 ובטילה חבלוע יוצא חבישול ייי רעל משום הוא כף בח בהבלועבאכילתו
 מררבנן רנם כיתים בבשעלי וח*ח אראורייתאע אוקסוחו ובמקרש מראור'ברונשש
 יישב כן ביאר רהב*י 5ולק "ש ועור %מה בבן נם להנעילו יכול כרובבטל
 רנם ולשי' חרשב*אקף

 בבמצווי
 איסורץ לשאר הנעלתו ורמי מ' בע" עכףם

 רבטילה רק""'ל לרירן טשא*כ בש*ך, מקי*ר קם*ו סי' ע*ש מעלעע אחררחוא
 כהרם*א קיי"ל רהרי צ*ע רבריו כי ואם ע*ש, כבש, להנעילו ריכול י*לברובן
 וארן לבדיא אפ" למתהש מותר בשבת להולה שב"של רעכףם מ*1 סש' קי*נבסי'
 יור*ר ח*ב לף סטה בת' ]%' איכא חכירא כה'נ רכל עכו*ם ברשול סשוםבו
 בבישהי כ*וט"

 עכו*ם ב"פהף רכמצוס בם' ונתערבח לחלשאנ*ם בשבת עכו'ם
 יכמקום עכ*פ אבל ע*שט, בטל אינו רשי*ט חף שכת סשצם אך בם',במל
 ושרן הערל פרק יוסוש בניטוקי וע' בטי, אפי' בחנעלה להתיר יש ברוברבטל
 הץרטכץ סם', בפחות תבינח חטאה חלנ כגק עכףם של חהסורין לבטל ראי'ללו
 צ*1 סי' יור*ר בפרמ*נ הע' ביטול, חנץ עכו*ם של כפת יינו רנבינהס*ל

 רל~ית חשף רובן רק ס' בעי לא עכףם של תלב רלאראץ סק*א רעתבמצפהי
 מצף שאין וכ*ש להקל "ש בלח ובפרם איסורץ בשאר חענ*נ ס*מ בשס'
 אף להנלל יש אחר כענץ כשמא*א בוראי עכ*1 41. צר לעיל וע' טטאקחלב
 לקבל סצענטריפוגע ששל ל"שראל מותר אם ל*ח ס" יעקב צור בה' ]וע'בב*י
 בהמץ לתייהה שהררך יצשר העכו*מו לצורה השמנתית להטשיך מעכו*םהלג
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 ע*ש קכ*א בם" "היייאר בחסין בה ישתמש שמא בקבע להשתמשאסור
 להיתר[. פשוטוהרבר

 צ*ע רוב רק מ' ל*ב עכףם של רחלב או'ה בשם רכן הפרמ*ג ר'והנה
 גוירה כמצום אינו עכו*ם של חלב ראימור רן רין מ*ה כ% באו"ה ע'אצ4,
 ובחותם ו/ ברק שם וכן בכ4ם, אף אומר עצמו ראוריית' אימור חשזאז משוםרק
 חלב ררוב סאחר ס"ם ראורייתא אימור הוי טטא חלב רוראי אע"נ מותרא'

 חלב מתם להתיר ואין לקולא, בספיקו ורנק ררבנן חלב מתם הוי בפ"ע ניכרטסא
 אע*ג רוב מטעם ביצים סהן לקנות סתירק שאק כמו רוב מטעם עכו"םשל

 בחו4ן כראמרינן כשוים רובן ביצים ררוקא ראורייתא חששא איכא ג*כרהתם
 הכתוב שפורט בהסות גכי טשא"כ סיעוטן הכתוב לך פרט כשרין שרובןלפי

 עכו"ם שהלבו רחלב קט"ו מ" יור"ר מרבבה ברגול וע' טסאין, שרובן לפיבכשרות
 ח*ב יחיאל מנחת בת' וע' מ'. ער שאמור בעצמו האו*ה כ' רואהווא*י
 רק מ' בעי' לא עכףם של רחלב ראחה פשסי' הפרם"ג כ' והאיך פ*ו,טי'
 אבל מ', רצריך הרג"מ רהביא לישנא ליתא שלפנינו רבאףה אסת הןרוכ,
 רחלכא רבנמיובא קס*ר מי' ח"ג טהרש*ם בת' וע' וצ"ע, שם נראה כןבאסת

 של כותח בדין מי"ר ק"ב סי' ונקוה"כ הטףו בפלוגתת רתלוי)ממעטינא(
 שוש אלא עב זשהוא בכותח ררוקא להתיר אין הנקוה'כ לשי' אףעכףם,
 תערובות, בו שאין הוכחה איכא עומר אינו טסא רחלב וכיון חלבתערובות

 חלב, בכלל שאיננה ייסר סאן מ"ם קצת, עבה שהיא אף עצמה בנסיוביאבל
 עומר אינו טסא חלב אטרו רלא רצ"א אלפים שני מי' ח"ו ררב"ו סת'והביא
 כר וסתעבה קצת כשנקפה אבל גבינה, מעין קושה ונעשה נקפה לעניןאלא
 אם החעסיקער אצל לנמות הנמיובי יקח אם להקל יש ואו4 להתיר, קשהלכן
 בס' וע' ע'שק אוסנתי' מרע לא כוה ואוסן אחר תערובות שום בואק
 ע*ר למטוך שיכולין ורוחק בצורת רבשנת לובלין סהגאבך4ק ל' מי' הלכהרבר
 שיש כ' ע"ב מי' אפרים שער בת' וכן ח':( נרה י"ו., )עירובין כם"שיחיר
 רכשיורעין מקי"ח בש"ך ועפם"ש ולגרר, למייג התקנה כשהי' גם להקללצרר
 ע*ר נעשה סילך וקאנדענוירטע מותר מחלב גבינות לעשות העכו"םשרעת
 ואפ" כ*א, מ"ק מקי"ר ש*ך ע' 4ייף, יכורתת פרה סחלב שנעשה שיורשםק

 שכאזקיים 0ולך בקאנרענוירטע וק בוה, חשש אק ק"ו מי' יור'ר הח"םלרעת
 התקנח בכלל אינו פעשה, ושינוי השם בשדנוי חרש רבר והוא רביםימים

 חשש שום ואק במרעותעו אימור בוה נהגו ולא למרינתינו בא לאומעולם
 סכונות עא החלב משומן נפררו המים רחלקי באופן נעשה ווה בזה,אימור
 שום אין בהטתיק נם החכ"א שסכשיר עבה מםמעטינע עריף יותרויוא



1%משיבשו"תמנחם

 לעיל בקיצור כצה והבאתי ע"ש הפררה בשעת צוקער שנותן רקתערובות
 41.צר

 בוום יתענו וכלה רחתן מ"ח מי' חפץ אבני גת' במ"ש מעיר הנני]ואנב
 ער להתענות מהראוי מק"ו פ"א מי' ב"ש ע' ישתכרו, שמא רמהטעםחופתם
 דהוי משום הראשון טעם על לסטיוך עדש קכ"ט כלל ובחכמ"א החופהאחר
 ועכ"פ החופה, קורם לטעום מותר בל4לה החיפה אחרו ואם רירהו, מ*חהיום
 לשתות נכין לא ולמ"ז החופה, קורם המשכר משקה לשתות שלא ליזהריש
 וכן רציב, למקדש תכנם חלב שתה מ"ה:( )בכורות ע' משכר, חלכ כיחלב
 רעתו ונשתבשה חלב עאהה ראם הרמכ"ם בשם מק"כ רמ"ב סי' יורארבש'ך
 כשלא ביותר טשכר רחלב כ"ה( ה', )שופטים ברלג"נ וע' יורה, אלטעט

 הלב מכבור החמאה אחר הנותר רחלב שם וברר"ק החמאה, ממנוהומרה
 קתא:( )כתובוח חנ' נח, פ' לרלב"נ בתועליות עור וע' ע"ש, הרעתוטורף
 שם ט"ש וק מחלכא, רבמים עדניך * ואחוי מחמרא רבמים בעיניךרמיז
 הכל' דק טה בשר, של בכלי חלכ מעט נזרק הח*בה בשעת ראם ע"טבמי'

 פ'.( )בשק לרבר ור*י' כרותח דינו הח*בה כשעת טהבהמה כשיוצארהחלב
 חלב שהניקה כנון לעא.( )תמורה וק לשתרית, משחרית רוהח חלבעדנק
 ק"ה מי' הרמאא כמ"ש גגר תתאי אסריי כלי ולגבי למחרית, טשחריתרותח
 שא"צ רבתת"נ מקל"ב תם*1 גכד' המנ"א דעת בעי קל4סה דעכ"פ חאף נ',סש'
 סותר לקלוף שא"א ובכ* אומרת, הק*פה אץ חומרא מחמת רקקל4פה
 קנ"ם ס" יור"ר הרעת עץ הנקרא חיי בעי מס' להעיר ויש ע'ש, לכחחלהנם

 בכלי החלב יחלבו שלא להזהיר רמנהנינו בנה"נ, בעל בנבנשהו חיים ר'מהנאט
 בשעת שהחלב מפני הלב מצחצוחי נקי חכ* יהא אפי' עכו"ם בושחלב
 כשתולב אח'כ ואומר האימור מחלב הכ* בו36 הרץמום וטחמת חסה היאח*בה
 פולט החימום שע"י חלב אותו אסור רואהו ושהישראל אע"פ להישראלחלב
 בם' ביטול לה ואין בלמנה נאוותה הכשר חלב ונאמר האימור מחלבהכל4
 לחלוכ ישראל קררת עמהם להוציא צריך ולכן טשערי' בכו*' ב% כמה ירעי'רלא
 וככמא"ל. בב"י לתנעיל בנד"ר להכעצר יש לרינא ועכ"פ ב1ה[. וצ"ע ע"שכה

 הרח8ה"ט ביהוהנמ

 קירשברים. מענדילמבחם
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לי
 תע*א. פפא*ס תרצ'ו מק ז' צ1 יםנ*ח

לח*4נ

 סנשלע שאץ משום ח6סח בימי חצענטריפתע להנעול שא'א שחורחע*ד
בפטה.

 שכ' מי יוצ בשם חר*י בהשם כ' תנ*ב סי' באו*ח חב*י חנחתושרב:ה*
 ואק כלי שום לחנעיל יכול אינו מה*ת חחטץ שנאסרשמשעח

 דששין כף סק*ב שם ובר*ס רבוותא, הנך כל כננד חסברא אותח עללטמוך
 בץי חכלי שאין ואף חכלי כל ער ס' בסים ש"ש אף בפסח כ4 שוםלחנשל
 "ש א*כ בפסח, אסור תוטלפ*נ ס' ל"ם א*כ בסשחו בפסח רחטץמאחר
 יחזור שסאלחחש

 יב~
 שום להגעיל רשאן חרשב'א וכ*כ הנעלח, טן חכ4

 דטותר וש*ם סחרא'י, בפסקי וכ*כ בפסח נוט*ל ראוסר למ4ק בפסח40
 ובולעע שחחר סכה אלא תרשב*א אסר סרלא איסורו זסן לאחר אף כ4ללק
 תחנרך חוח*ם משום סק*ר בטתז שם וע' א', סש' או*ח נץשר"ע ושםוכ*ח
 תק*ט בם" כם*ש להנעיל אסור יףט בשאר אפ" עצסו ביףט אבל זחלסעס

 סבעור להנעילו יכול שהי' משום ביףט, סנעי4ן שאק והטעם וע*ש ח',טע"
 ובסנ*א סק*ב שם ר*ם ע' יום טבעוד ~שות א*א דחרי כעתר ובלבקיום,

 השרי סשטע גיףט נאסר ראם רהביאו בסשב*1 כאן בפרם'נ וע'סקי*א-ב',
 כי לחנעיל דאק עצסו ביףט נפ*ם טעיו*ט, לעשות  שא*א רסכשיויןלהנעיל
 אף עצסה בפסח נ*כ לוטר הוצרך ולפי*ז כר, בפסח אמור תישחונוט*ל
 רחמץ משום אמורן בפסח ס"ם אחר, בענק רא'א חיכא רנעתר יףטרבשאר
 אטור, ביו*ט כלי שום לחנעיל תתס*א סי' ע*ז סוסם' בסרדכי הךבסשחו,
 1*ג פרץ ה*ר של סיסורו חוא, נפש אוכל לצורך שלא חחנעלח שב"שולכיק
 תקנח עחאק כית חראשונח סברא רלפי י*ט, סע" תנ*ב חרב כשו*עהנן

 אסור שחחמץ ט*ו סליל נוטלפ*נ היתר ע*י או בם' ביטול עא אלאלהנעלה
 משום סנעילין אם דוקא חהו בו' טנחנינו לפי אסור טטלפ*נ ונםבטשחו
 שבשלו קרר' טשום רנאסרץ וחצענטריפונע וצה8אסטעוויזיער ובנד'ד חטץ,אוסור
 כהשום כלל ח*יסווי ואין ל'ח בם" וכמש*ל ראחו אש עכףם שחלבו חלכבה
 כשסבש4' הק בחוה*ם, לחנשל רכעתר איסורים כשאר הוא חרי בצששחהוהמץ
 בחוחם*נ וכ*ש אחרן בעא רא*א כית ביהט אף לחנעול טותר בפסועהחלב



ו18משיבשי"תמנחם

 או להנעיל ראסור י' סעי' תק*ט במיטן שם חתניא כ' עצטו בירטוחנח
 בוום בו להשתטש רוצח אם ואפי' ביו"ט כלי מתקן שהוא טפני ביו*טללבן
 לחכשירו אסור ששכח אלא טעיו*ט להכשירו אפשר הי' אם ט*מ נפש אוכלפורך
 טעיהט להכשירו אפשר ל"ה ואם מעיו"ט, לעשותם שאפשר טכשירין כריןביו"ט
 מעיהם, לששותם שא*י טכשירק כרץ ק מורין שאין אלא ביו*ט להכשירומותר
 כל אבל זח, היתר לו מירץ אין למעוצה זו חלכח השואל רארם א' סשןת*ש
 חיתר שאש אחר אדם בפני ק יעשח שלא אלא לעצמו כן לעשות טותרארם
 סק*ו, בטג'א וע*ש לטעשח חלכח לו כמורח הרשו לפניו שרעשה רכיתזת,
 בוראי בחוהם*פ דחטץ לתא כממום האיסור שאין עכו*ם שחלבו בחלבעכ*ז
 לו אוטרים רארן רק אחר, בענץ רא*א משום טותר ג*כ עצמו ובפסהטותר,
 בעיו*ם א*א ראם סקי*א בפרמ"ג וע*ש בפניו, חנכרי יגעילו עכ*1 זה,היתר
 כששם ~181 צר לעג סי' ח*א כספרי עפם"ש ובנר*ר לת*ח, הינו ביו*טשרי

 בר"ת יבואו וע*פ יצאו דע"פ ת*ת שרש מקום רבכל כ*ב סי' ח*אחתשב*ץ
 רינו, טבית טיוער בוראי והשומר ע"ה, הוי רמלהו אע"ג תורח בניחשובי
 שם, כשהשומר ביו*ט, אפי' להתיר יש בוריר עכ"ז יבוא, וע"פ יצאשע"פ
 בהחלג יתערבו שכאו לחשוש לי וטלפן השואל חזר העכו*ם. ע*ילהגעיל
 בספק איסור טחויקץ ראין טפטפט, אלא נםח אינו בטח*כ חסץ, עכי*םשחלבו
 והוא מ*ח סע" תם*ז ס" הרב כשו*ע ויע' וטותר, טקודם החלב רססנןובסרט

 של מבארות או נכרים של טבארות בפסח לשאוב שרוצה רטיטטהרי*ל,
 ששואב, פעם גכל נקי כבנר שיסנן טוב השנה כל מחמץ בהן נזהר שלאישראל
 ת' ע' חטץ, אוכלות שהבהטות ולחשוש מספק, איסור אין הרין טעיקראבל

 שטואל בטערני ]וע' ל"ת, ס" אהח דור גוק ובת' שכ*ה סי' ח*ג טאהבהתשובה
 על לםמוך יש בזה וגם 1[ 22 צר כשר סי' ל"ךל והכאתיו סקס*א קי*זכר'

 חטץ יאכלו שלא טוהירין פסח שקירם לכ' ירוע הלא אבל כשא*א,הטתירין
 אינו חחוושש ע*כ חטץ, אז מאכילץ אינם פח זה ובלא ע*ז, משניחוחשוטר
 כל בער צענטריפוגע לקנות יהאגו הי*ו רעו שבית יותר וטוב הטתטיהין טןאלא
 ל"ה[. סי' *יל ומכתבתי ]כטו בשעה*ר רק חתרתי אני כיתשנה,

 ושטח. כשר בחג ומברכי חרושת*ט נםהוחנני
 קירשברים מענדילמנמם
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לי
 תע"א. פפא"מ תרח"ץ ויצא ב' יוםב"ה

 הנ"פ. נסרר האיך ג"פ לקבל ונתפייסה לסורה שחורה גיורתעשד

 ובב"ש מכנו, נשתקע אפי' כשר בנט גיותו שם שכ' בנר גם הנהתשובה*
 וכל ואח"כ ניות שם בכומר כ' ואם טפל גיות רשם משום בוה רכשר כ'שם
 לדעת כשר לחור רניות שם כשכ' כחטא"כ ופסול, עיקר מטפל עושה וחניכהשום

 שכ' רבגר 1' סעי' קכ"ט בסי' פסק ע"כ לבר, טפל בשם רמכשירהמחבר
 סקי"א שם גיטין וכתורת כשר, נשתקע אם אפי' לחור ניות שם היינו גיותושם
 ע"כ לעיקר, גיות של ענם שנכתב וכיון יהדות שם נשתקע לא וה רמומרכ'

 לעולם בנר משא*כ פסול, והוא שנשתקע ממומר היינו וה, הגט הואמאחר
 אפי' א"כ הוא, יהורי השתא רהא יהרות של שם לגבי ספל הוא ניותשם
 טפל גיות של הוא כולם אצל רהא לסיטעי ליכא שום וכל עם גיות של שםכ'

 רהוא לעיקר ניות שם כשנכתב יאטרו ג"כ רבגר להקשות ואין כשר.משו"ה
 בנט כותבין דהא ניכר רבגט הוא, ואחר יהרות של שם ממנו שנשתקעמומר
 בוראי רע"1 שהסיר גר הוא שהמגרש יאמרו שסא לחוש אין אבינו, אברהםבן
 מומרין מיחסין ואין כבורו ייחר לא וראי כ1ה רבקהל אבינו אברהם נת כותביןל"ה
 ולפי"ו ע"ש. בגיות אביו ושם שמו כותבין היו ובראי אבינו אברהםאחר

 לאי1ע בשם ונכתב נקראת שנתגיירה קורם עור דנא טקרמת ששסה דאבניורתא
 השמות, שני לכתוב צריכים לואי1ע בשם ג"כ ונקראת רות השם קבלהואח*כ
 כ"ב סעי' גיטין בסרר וע' כן, רנקראות ישראל בבנות מצוי כעת לואיוע שםגם
 בישראלית או ב"טראל כמו רינם יהרות של שמות שני לניורת או לנרראם
 וע' אבינו, אברהם בת לואי1ע רמתקריא רות לכתוב צריכים היו ע"כ הכא,ח*ה
 שבא שךרוע אף ג"כ ישראל אותו שקוראין רשם סקכ"ג קכ*ט סי' סקחשרבנט
 שבא שם שהוא הגט מתוך ניכר שאינו כיון להוכירו קפירא אין בניותו*ח
 צריכי' בוראי ישראל כנות אצל מצוי הא לואיוע השם דגם הכא ה*ה בניותו,לו

 עכו"ם, כשמות וצמותיהן וצבחו*ל ישראל ררוב י"ב:( )ניטין וע'לכתבו,
 קורין רכועוטא ומטוסא ופורתא בו קורין שהכל שם הוא לואיוע השםואם
 בנר"ר אבל אבינו. אברהם בת רות רמתקריא לואיוע לכתוב יש רותאותח
 דאי כיוצראל הוא הרי שטבל נר ט"ו:( )יבמות וע' למורה. שחורה ניורתחיא
 ה' רמב"ם וע' קדחצק, וקרושוו בי' קרי' כעמר ישראל בת וסקדש בי'הדר
 לו שומעין אין מקורם שהי' כסי בו לח1ור ורצה שנתגיר דב"נ האנ פ"יטלכים
 שס הרי ~כרי או ומסת שנים שבע 1ה למורה שח1רח בנד"ד אנל גכס'ם,וע"ש
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 סתוכו כסויף דהוי פסול בנט הנשתקע שם כותבין ואם לנמרי נשתקערות
 אע"ם הנכרים סן עברים הלוקח נ"ו:( )ע"ז ע' נשתקע ]תסן כן, נקרא שאינוכיון
 עשר שנים ער אריב"ל וכמה ספיהם, ע"א שתשקע ער יי"נ עושין וטבלושסלו
 ע*הם רבם ראיסת שלם בלב מתניירים שאינם בעברים ררוקא שם ובתום'חודש,
 וסותר מיר מפיהם עכו"ם שפ נשתקע ורעתם לרצונם וטבלו שמלו עכו"םאבל
 )שם שתא סשכנתא ומתם כ"ב:(, )ב"מ יב"ח ער בטפול וכן מיר, בייןבסגען
 שסוכיח רבר הסצא ראם ס"ה, רם"ב סי' חו"ס וע' יב"ח, סוררת לענין ונןס"ח.(
 בנופו סיסן יש ואפי' סוצאו של הוא הבע*ם ונתיאשו סכע*1 רב ומן שישבו
 סשחכח הסת אק נ"ח:( )ברכות ע' יב"ח, י"ל רב, סומן  השעור והנה במקומו,או
 וברש"י אובר ככלי הייתי סלב כטה נשכחתי שנא' יב"ח לאחר אלא הלבסן
 ח"ב סהרש"ם ת' וע' יונה, ברבעו וע"ש יב"ח, אחר הוי בעלים דיאוששם
 פ"ב, ס" רור אמרי ובת' קפ"ו סי' ובח"ג רנ"ב סי' שם ובמפתחות קע"טסי'

 אברהם אחר טוסרין סיחסק ראין ועור פ"ט[, מי' חפץ אבני ת' וע' ורט"ו,קכ"ה
 משמע למונו רממיום התו"ג על רכ' סקכ"א גיטין הסרר על בפ"ת וע'אבינו,
 הכתה לשונו במיום גם ובאסת יהרות, של שמו לסורו כשחור רכותביןסשום

 וה"ה שקורק שמו היינו ט' בסעי' כס"ש באפופי כמו לבר שסורכותבק
 ראק באסופי וכמו אביו שם כותבין ואץ שקורין שמו כותבין לסורוכשחור
 אביו ושם שסו רכותבק ניטין בתורת ט"ש והנה בלבר. שסותיהן אלאכותבין
 וע' שם, בם"ת סוה העיר וכבר העכו"ם, אביו יוכרו מרוע הבנתי לאבגיות
 ופלא ל"ט, סי' ה"וו ארי' חיי בת' וע' סקכ"ו-ח', הנט בסרר גיטיןבטיב
 בוה. הנ"ל שקרסוהו ראה שלא התו"נ, ע"ר שהעירבמה

 ריש הימנה נשתקע רות רט(ם הכא כ"ש כשר בנט ניותו שם שכ' בגרואם
 טיטר ובת' ר"ו ט*ו ט"ו, ס" ח"א לוי סטה בת' ]וע' לואיוע. רקלכתוב
 הגיורת שם לכתוב י"ל או 45[, צר ל"א ובסי' 41 צר ל' סי' אהע"ולהועיל
 אנא דיכתבו רנשתקע יהורית בשם סקכ"ר קכ"ט סי' טקושר בנטעפס"ש

 ו2ם נשתקע לענין הג"פ וכמ"ש ריהרות שם פ' סתקרי רהוה רניות שםפ'
 נרכח רכט(קרי רגיות, ו2ם רמתקרי פ' אנא לכתוב או רישראל. ראשון אושני

 באשה מעשה עשה וכן הראשון, שם ממנו שנשתקע אלא אחר שם,2רי"ל
 ס"שראל שסות בכ' ורוקא הנ', שם פ' רסתקריא לכתוב ה*רה שםשנשתקע

 אנא רוקא, הא' ררך לעשות יש ניות בשם אכן הב', ררך נכון יותרהוא
 סק"כ בנץאורים גיטין תורת וע' ריהרות, שם סתקרי רהוה רגיות שםפ'

 אותו קורין שהי' מה רפי' ראתקרי יכתוב אוי שנשתקע שם גם לכתוב צריךראם
 סיסן גיסין גמשפטי וע' עכשיו, אותו שקורין מה הוא ומתקריככר,
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 ח*ה ענניל מהר*ש בת' וע' צ*ע, שם ורבריו קארסשק, להנאבר*ק סק*םקכ*ס
 ראתקרי יכתבו וברידי' נעטזקע ספק רהוא בשם לכתוב יש רכן כי פ*1סי'

 כלל העירו שלא ופלא שהבאתי, ניסין התורת עפ*ר ההוא ראתקרשקוברירה
 ההוית לואיזע אנתתי אנת וה בנס לכתוב %נ*ר עכ*ו ,צהבאתי, טקווצרטהנס
 ולטקומיכי *כי ראית וחניכה שום וכל כו' היום העומרת רות ראתקריאמורתא
 סקקכ*ח, ניסק הסרר על בפ"ת עי לנוכח עבר לשק הוא בצירי רהיתכה,
 וע' בגס, האב ע1ם כותבק ראין כיון אכהתיכי, ולמקום לאכהתיגר כותביןואין
 באה* וע' סק"כ, קכ*ס סי' בפ*ת והוכא ל*א כו' אהע*ו כחתח כגריבת'
 אבינו אברהם ובת בן רכותבין וניורת בנר וק מקל*ב יוסף בשם ' א כ%שם
 אבהתימ. ו~קום לאבהתיכי יכתבולא

 ק"א:( )יבמות תום' מר' הביא ל*ס כו' הו*ו ארי' חמ בת' כעתוראיתי
 והעיר ברש*י וע*ש אביו ע*ש ונקרא ואביו הוא נתנייר יהורה בר שמואלרר'
 יוצא המטרש אביו אחר סתיחם ר~צנו מ*א מ" ח*ב אהע*1 חח*ם ע*רשח
 הח"ם רהרי אצלי צ*ע ארי' הריי רברי ובששמה כרבריו. רלא יחורח ברמר*ש
 לא מרוע חעיר בעצמו והח*ם חר*כע רברי שם רהביא האם ע*ש דכותבעהמציא
 חוא נר אם אף האב מעכבין וכריו רמילת מסעם איסר בר מרי בגסיכתבו

 אייוי במאי וכר כל לו ההמול בא פ' להח*ם משה בתורת ]הג' חפמחמלושות
 ווה נמור, טשראל הוי הא בקרהצה נולרו יאי בניה אינם הא בניותבטלר
 סהנאט ה' אות נ*ו מי' חלבנק ויו בת' חף שמן בחשובהו שכתב סמודלא

 בית ובם' התורה על האלברשסאם הגחק שיח בם' וע' דרוחוביטש,אבר*ק
 )יבמות מהך א"כ וצסו, על רנקרא הרי תח*יג כעת ואינם השו*פ מאביאל
 וגלתה בנו שהוא יודע הוא רנר י"ל חח*ם והערת הח*ם, להערת ראי' חואשם(

 יתייחם שבנו מועיל אעו ערמן ווח הפסח, מלעשות מעכבהו זכריו רסילתהתורח
 תום' ע' שמואל אחר ליחסו אמו אחר יותר נתיחם רחל בר טרי ע*כאחריה
 והורתן חי' נרים ואביו שהוא חירוש הוא יהורח בר שמואל ורב קם*ס.(,)ב*ב
 הרנ*ם לפ*ר וכגס הי', בקרושה עכ*פ *רהו ומרי חי' בקרווצה שלאהירתן
 לכתוב יורה נכרית כשאמו אבל "צרא*ת, כשאטו רוקא ווה רחלן בר מרייכתבו
 שם ארי' חי בת' רם*ש כ', סע" קכ*ס בם" אשכנו מנהנ לפי אבינה אברחםק

 )יבמות להתמנות וכח מישראל אמו שהיתח פפני שסה על נקרא רחל בררמרי
 וצ*ע היתה, נכרית נ*כ אמו יהורה בר שמואל רר' מרבריו ונחצמוגט*ח:(
 יה" ]ומכאן כטרי ה" ולשי*ו מ*ר:(, )כתובות תום'י ע' היתה ר"צראליתברבריו
 והבאתי במהרש*א, וע*ש ע*ה:( )שם ותום' ס*חי( )קירושע רש*י 6"הא"
 "טרא*ת הנו ר*ח, ס" טיעקב כוכב בת' וע' רקנ*סן ס*ב ס" ה*א בספריטוה
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 ישרא4ת דאסו אף ה" נר נן נר יחורה בר שכצאל ררב נירוה צויךמכותי
היתהן

 אכרחם כן למורו שחור בנר לכהוכ ראק נהי בסיוסו כהב שם ארי' החיוהנח
 ר4ית והגיכה שום וכל הנר פלוני לכתוב יכולק רשפיר נראה ס*סאבינו,
 יטה רא" עעא ע*ש, הגיות שם מלכתוב יותר טוב חה לכתחלה ויוכשר4'

 גטהתא ךהוית לואטע אנת לכהוב "ש ולפמש*ל ניורתא, שם להזכירשכתבתי
 סררתי ]וכן ולמקומיכי ליכי ראית וחניכח שום וכל כו' העוסרת רותראתקריא

 וכו/ הי*ו[ דיני נצת בצירוף תרח*ץ כסלו ו' ר', ביום הוהגט

 4שא מוהר אם יצושודכת, אחות עמ שקלקל במי וצם אר" בחי]ום*ש
 4יסור רם*ם ביאה סאיסורי פ*ב וברסב*ם צ*1.( )יבסות ראמרי'המשורכת
 כשת, תח*י ואים בענרק סהנאבר*ק ישכר רבוי בת' נ*כ סוה ע' 4וכא,ררבק
 חשכם*לן אותח ליקח יכול הבחגל ראחי כ' י*ט סי' החרשות ציק בנקובת'

 קירשבוים משנדילמנהם

לה
 תע*4נ פפא*ם תרח*ץ החג יהט משאיב*ה

 בקולונ"3 רב נא דיננער א4עור שהר*ר ט' החכם הרבכבור

 גכותבת סלצאת אסורות יף עת בחוהמ*נע קהלתי ע*י 4 נמסר רסרסכתבו
 עתח. ער וושחרע-כ

 סי % סברכים אם הע 0מורן סילת ככרית חרחנן אומרים אם שאלותיו,ע*ר
 בר"מצוה. כשנעשה שכרךסי

 מטור מ נאק, בשם רס'ה טי' יור*ר הטור וק העטור בעל הנהתשרבה*
 ער מילה נרנת ע4ו וסנרמן רבר לכל הווא כ"צראל פסולה סטפה שהואאע*פ
 בכךלת מומצה כ' סילה ה' ובסחר"ל רחסהם, ע4ו סבקשק אק אבל חברית,כורת
 יויר קדש אשר וכרכו הכנסת בךת בחצר סלק רהיו איש סאשת שנו4סמור
 היציחשו הילד לקים בקשה חבל וחלאה רכמצם לא ותו הברית כורת ערמבטן
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 ל"2ראל להו מחא רלא הממזר על לבקש אין זה וכל שחהוציא הברית רםעל

 ולהכריז לברית שנכנם כוצם יאסרו אל ע*כ שביניהם ממזרים לקייםהקרהשים
 וכי וסת שנים י' ער נתגרל והנער זרעו יתערב שלא כרי פסזר, הנמולעשהילר
 סק*ז שם בר*ם סזה וע' עמיו, אל ונאסף שנסתלק טובה בשורהלמהרי*ל
 י' נחל לעגכעץ עוז בסנרל וע' סק"ח, ובט*ז מק"ט ובש*ך מק*ר,וגררישה
 ר*ת ואומר מ"א.( )ניטין בתום' וע' קכ*א, אות זהב ובנילת נ', רהט ב'יאור
 הרינת באיסור ל"א סי' חו"י בת' וע' בישראל, ממזרים להרבות תקנה זוראק
 וע' ברבריו, וצ*ע להתיר העיר ס*נ סי' ח*א יעם4ץ שאילת ובת' סמזר,עובר
 רסי כו' רילר את קיים רהגדם עליו מבקארן דאק ג' מעי' שם יור*רבלבחם
 שאש מעוות ט'.( )חנינה וע' בעולם, ממזרים ירבה ולא ביום בו שיסותיתן

 בלקוטי וע' התשובה, אחר הסטזר כשסת %ה והתיקון ממזר שהו%ר יהלתקת
 ראין להריא כ' ע*ח אות מילה ה' ריעב"ץ ובמרור י'ז(, לאר, )תהל4םאורות
 שסברכין פו%ן בסנהנ שנוהנין כסו סילתו בעת הינו שברך, סי לממזרעח2ין
 בברכת ההחמן ג*כ אומרים אץ בוראי ולשא שברך, במי הנסול הרך הילראת

המוה.

 ססזר על אומרים ראין כ' רנ*ו בהמאיר שטיין פינחם קנאת בה'וראיתי
 אבינו, אברהם של בבריתו רלהכניסו הברכה יאמרו לא וכן הילר אתקחם

 וססזר א*א של בבריתו להכניסו רסצוה אחרי קולמסו, פלסה טעותובסחכתה*נ
 סרכתב ועור הסילה, על שסברכין כמו יברכו לא סרוע רבריו לכלסשראל
 )שבת ע' רלהכניסו, הברכה אחר וזהו כו', שנכנם כשם יאטרו רלאהמהרי*ל
 רמברכין וברור פשוט והרבר ךז*א, א*ו להכנימו, מברכק רלא והול*לקל14:ג
 כהשןאל ררינו ויראה סק*ט קל"א סי' במשב*ז אףח בפמ"נ וע' להכנימו,ברכת
 וע' י', אות אפים נפילת גריני ריעב*ץ במרור וכ"כ תחנק, אוטרים ואץנסור
 ובפ"ת סק"ח בש*ך וע"ש פום%ן יש מס1ר שכ' רם*ת ר' סע" רפ*א מ"ביור*ר
 הוא ישראל ס*ט.( )קירושדן רש*י וע' פ*ט, סי' ת*א ת%תאי שו*מ בת, ועומקא
 מק*א רמ*א מ" או*ח פרס*נ ע' בפ*ו חייב ]ואם כשר, ישראל לאאבל

 ח*נ נ' שו*מ ובה' י*ח מי' רשב*א ת' וע' כ*נג )יבמות וצ*ע זהבבמשבצות

 כ*ו!(, )מוטה ממם' והביא רהייב כ' צ*ז ס" ח*ב יעב*ץ שאילת ובה' ל"רןס"
 אףח ח*ב לוי סטה בת' וע' ה' אות מצוה בנר בראשצת מררכי בתכלתהף

 שףת בספרי ע*ז שהשרותי מה ועי לתורה, עולה אם לערלות במוטר ר'ט"
 לתורה עולה דמסזר ואחרי 404[ צר ובמפתחות-הערות ט*ו מי' ח*א טשיבמנחם
 ואם שברך, ש עושק אץ ע4' % כשנותנץ ע*כ ר סט' רפ*ר מי' או*חש
 ק*ל ס" יעקב צור בת' עפמ*ש לתורה, כששלה לאחרים שברך מי הףצהחוא
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 כשידקך' רוקא ווה יברך. לא הוא ונם יברכהו לא בנר'ר וה"ה לאחרים יברךלא
 יותר. ואכמ'ל ממור שהואבוראי

 הרובשה"ם. גוהוהנמ

 קירשבוים פענדילמנהם

לט
 תע"א. פפאעם תרצ'1 תולרות נ' יוםב"ה

 והטה פה, ונמכרו ביונאמלבי' בתעשי' שנתקרחו מרופות הביציםע"ר
 כ"כ בנמצא עיוינם במקום בקליפתן הביצים נם בקל~פתן, מנךצים יותרבוול

 הרחק. בשעת להתירן אפשר אםלקנות,

 ביצים לוקחין ס"ג:( )הו*ן רגמרא מרינא ממאות ביצים מצר הנהתשונה*
 וטריפות נבילות משום לא חועששין ואין מקום בכל העכו"םק

 וחלבת, בהלמון ולברוק כו' בסימנין ולברוק כו' מהור פלוני עוף שלבאומר
 בר"ה סאר.( )שם ובתום' ראורייתא, לאו סימנין אלא כו' בקערהבמרופות
 פלוני עוף של אומרים שאינם אע"פ העכו"ם מן ביצים לוקרים שאנו ומהסימנין
 הם, מהורים עופות רשל בינינו שמצויין בטים רוב על מומכים אנו הםומהורים
 ענקן במקומות אפי' היינו מעכו"ם, מקום בכל בךצים שלוקרין כתב שםובר"ן

 הרוב, על שם לממוך וא"א המהורים מן סרובין מטאין שעופות המרברותבשכונת
 הן, מהור פלוני עוף של כשאומר רק ולוקחין מטאין, ררובא כמצום אסורראו
 של למימר *' טירכי' ולא חיישינן לא טמאין עופות שכיתי רלא ברוכתאאבל
 פ"נ האגורה ומם' קל"ב לאוין בסמ"נ וכ'ה הרא"ש וכ"כ היא, ומהור פלוניעוף

 ביצים *קח נוהמן רעכערו ב' סעי' פ"ו סי' כיור"ר להלכה וכ"ה מ14, סי'רחול~ן
 ס" אהו מהר"ח בת' וע' בךמנה מצף ממא עוף ביצי שאין לפי ארם מכלבמתם

 תלב נקנה לא ולמה מעכףם אותן וקומן בת"ר אול~נן רבביצים ע"1 ]רתמהכ'
 חע*ש, כאן אק ממאות בטים מטעם ולפי'ו מוה[, כתבתי ובמק"א וה, טמעםמהם
 עוף של שיאמר צריך בקערה במרופות ס"ר.( )שם אמרינן רהרי עקא רארק

13
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 לעכו*ם טריפה ביצה שכרין אין תניא וחא מעייהו זבנינן וכה"ג טחור,טלוני
 ביצים והנך בקערה טרופות ביצים מהם לוקחין אע לפיכך בקערה, טרופחאא'כ
 עוגות לוקחים ראנו כ' שם בתוס' אך מהם, *קח ואסור נינהו בקערהטרופות
 רהכא רמא לא בקערה, טרופות ביצים מהם *קח הכא ואסרי' בביצים,שגילחשו
 לו מכרם רישראל ש*ס בקערה טרופות עכו*ם להו מרובין ריעותאאיכא
 שאינן ביצים בת*ר ראזלינן ל*ח בביצים שגילושה ובעיסח טריפה, של עש"יולשי
 בכל ומעשים רם, בהם אץ בטים ררוב רם בהם חי' שמא ול"ח טריפות,של
 רלפ*ז תס" שם ובר"ן לברוק, יכולות שאין אע*פ מגולנ~ת בהרם אומים שאטיום

 חפת את בה יטיח שפא ליחוש להם למכור שרי היכי בקערח טרופהאפילו
 ואפשר ל~שראל,רמכרנח

 קאמר תיכי קשי' מקום ופכל חיישינן, לא האי רלכווי
 לוקחין ראץ הוא פטורפת בטה להם למכור שהתירו פפני רוקא רכהשמעלפיכך
 מאי הא וטהור פלוני עוף של אמר כי הכא רהא שרי, סרינא אבלמעכףם

 ותנא טמא, לעוף למיחש איכא רבטרופות ראיה*נ ר*י ותי' מינכר, לא רחאחף
 אסורח, טרינא לקיחה ראררבה המכירה, בהיתר הלקיחה איסור ת* לארבריתא
 ביצים מהם *קח ראסור משום הלקיחח באיסור שהלף חוא המכירהוהתרת
 למיחש רליכא טרופות, להם למכור מותר טסא, לעוף למיחש ראוכאטרופות
 וימכרנה יחזורשמא

 ל~שרא~
 פטורפת אא"כ כו' מוכרין אין קתני, הכי וברייתא

 שפיר אתי לא לפיכך ולשון בקערה, הטרופות ביצים מהם לוקחי' שאץ לפיבקער'
 ושל נבלות של כיצים מוכרין אין ה*ח( פ*ג )שם בתוספתא ונם פירו,פא,להאי
 בןצים העכו"ם טן לוקחין אין אמרו לפיכך לקערה, נקופות היו אא*כ לעכו"םטרפות
 וכ*כ לעכו"ם, טרופות המכירה בהיתר הלקיחה איסור רתלוי הרי לקערה,נקופות
 בקערה, שנטרפה טריפה ביצת היתר משום לקיחה איסור רעיקר שםהרשב-א

 משתמט סצי לא וטהור פלוני עוף של אמר כי בטרופה ךאפי' אחרים בשם עורוכ'
 טרופות ביצים כעק לוקחין אין לפיכך רה*ק כ' ואחרים כף מינכר רעתי' יהיבר"צ
 ביצת רלמא חיישי' לעכו*ם, ומכרם ישראל וטרפם נינהו טהור רמעוף ירעי'אפי'
 שאמר בעי' רכי כפשטא, מילתא אתיא מש*ל ולפי רוחק. וח וכל היא.טריפה
 רל*ש ברוכתא אבל טמאין, עופות רשכיחי ברוכתא הא וטחור פלוני עוףשל
 אסור טרופח ביצה לעכו"ם למכור שהתירו רלפי קאמר, שפיר ומשצ*ח להול*ח

 ש:יחי טמאים הביצים שאין במקומותינו ולפי*1 שרי. מרינא אבל מהםללוקחה
 פלומ עוף של לומר צריך ואץ מעכו*ם ליקח מדינא שרי מרופותבהניום
 טהור פלוני עוף של אמר כי בקערה בטרופות ראפי' כ' הרשב*א ובהי'01חור.
 ביצח וטריף עלייהו רעתי' "צראל יהב דלמא סירתת ררתותי סחינקסעינא
 חלוקץ נינין לשני שא*א בעיהם ויפר"1 יכיר כך ת*י ומקיא בקערהאהרת
 שערים ובמבוא תקנ*ו מ" הרשב"א מת' הנן ביניהן. רחו כל הפרש יהאשלא
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 סועיל מה דהקשה שיף במהר*ם וע' ס*ו-ו/ סי' ביצים ריני רורא השעריעל
 אין לפיכך סברייתא גם ניכרים, ואין רטרוטות כיון סהור פלוני עוף שלכשאוסר
 בב*שור וע*ש ורשב*א בר*ן קרסו וכבר שרי, למה סעסא האי בלאלוקחין,
 ווא סרפה או נבלה של שסא לסיחש איכא רסרופות כיון אוסר ואעפ"כ ר'.אות
 ניכרת שאינה רצוצה פי' וסרופות סרופות, לו סכרן והוא היא ישראלושל
 כבמנה היא הרי לעגצסו ווה לעצכע וה והחלבון קיים כולו שהחלמון כ"ואבל
 אוו וה בור~י הרשכ~א לרעת ונם סני, וסהור פלוני עוף של ובאומרש*סה
 סהור פלתי עוף של ואסר בקערה בסרופות ראפי' אסר רהא רגסראסרינא
 ועי לעכו*ם. סכירה היתר סשום סרופות לוקחין ראין רק רמירתת,נאסן

 עוף סמין שהן חעכואם שביר סרופות הבטים שמטר אף כ' פ*ו סי'בפר"ח
 בוה עליו צ*ע ולענ*ד בחי', הרשבאא וכ"כ רגטוא סרינא אסיריסהור
 ססש סרופות הי ניכרות ואינן לעצסו ווה לעצסו וה שאץ ובנר"רוכם*ש.
 למיחש דאיכא טררבנן רוקא ווהו טחור, פלוני עוף של כשאוסר אפי'ואסור
 ושם כ' והרשב*א סרופות, וסכרן היא ישראל ושל היא נבילה של או סריפהרשל
 רנילק אין וגם ססא, עוף בינינו טצויץ  עמאין לפי מעכו*ם מתם ליקחנהגו
 שסא החשש עחין ס"ם ססא עוף בינינו שאין הראשט ססעם בוראי למכרןעכשיו
 סכרו שוב והעכו*ם לעכו*ם ישראל שמכר נבילה או סריפה ביצת העכו"ם לוסכר

 בסרופות האה ולפ*ו למכרן, רגי*ן אין עכשיו רגם ב' סעם כתב ע"ו אחר,*שראל
 הובא ירוחם ברבינו וע' סררבנן, אפי' סהן לקנות טותר למכרן רגי*ן ראיןבוה"ו
 ססא עוף ביצי דאין הנכרים נק ביצים שלוסחין בוה"ו יאפי' י*ם פ*ו, סי'בב"י
 עוף בןצי שאין שכיון שכ' סי ויש סרופות, ביצים טהם לוסחין אין בינינוסצויץ
 בנירסאות תלוי הסחלוקת ווה סרופות, ביצים אפי' סהן לוקחין אצ*נו טצוייןסמא
 סק*י. בפלתי וע' להחכור, ונכוןהגם'

 בענם ס*ח מ*ד כלל אףה בשם הביא ר' סעי' ום*ח ס*ו וסי' כלל בת"חוהנה
 סרופות ביצים להם למכור אסור עכואם של טפת נוהרין אנו שאין רעכשיוהסמ*ק
 בטים סעכו*ס לקנות שוי ולפ*ו טסנו, יקנה והישראל בפת יערבםרשסא
 ריעותא, שום כאן אין א*כ סרופות, לו למכור אסור רי,שראל סאחרסרופות
 נתפשם לא ס*ם קצת הסעם שנתבסל ואע*פ בנפ' שנוכר סאחר ראסור נראהס*מ

 סאחר סרופות חצראל לו סכר שסא למיעוס לחוש ויש לו למטר שלאהסנהנ
 כיק שם ובפרמ*ג לעא ס*ק פ*ו סי' בש*ך וע' בידו, סרופות שהם ריעותא,שחוי'
 הת*ח, מף והוא סרופה ביצה ישראל לו ומכר איקרי רלמא חיישי' ריעותארחוי'
 כ' ס*ו נו' רורא ובשערי בת*ח, שכ*ה העיר ולא ס*ס ס*ק תשובה בררכיהע'
 שליטות אלא כך למטי רנילות שאין כית מעט*ם סרופות הבטים לוקחיןרארן
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 סי' בתאח וכ"כ ס"ח, מ"ב כלל באו"ה וכ"ה טריפות, של שהן כילתאטוכחא
 ולרבוא לאלפים טרופות הביצים שמוכרים שלפנינו בתעשי' והנה א', סעי'סאח

 א"כ טרופות, ביצים למכור כדי והכל לספור חרל כי עד הים כחולרבבות
 מהעכו"ם. ליקח ומותר ריעותא כאן אין שוב טרופות ביצים למכור רקרגילות

 ט,ותר לנמרי טרופות שאינן כיון בקערה שבורית ביצים דאפי' כ' הפר"חוהנה
 צ"ע רלרינא כ' סק"ג ובשפ"ד טהור, פלוני עוף של באוטר מעכו"םלקנותן
 משאאכ בינינו שכיחים שאין במינים טהיה פלוני עוף של באוטר בש*מיןררוקא

 לא ראם הב"ח מר' הביא שלא ופלא י"ט, ס"ק תשובה בדרכי וע'בשבורות,
 וראי וטרפן ושברן ישראל לבית ביצים הביא נכרי אלא הביצים את ישראלראר

 בהן וכיוצא וראית תרננולת דשל דישראל טב"ע אפילו בהן עא4'ה כיוןאסורין,
 סק"א יעקב במנחת ס"ו-ת' וסי' כלל בת"ח וע' נינהו, טמא רעוף רלמאהיישי'
 שהמר בטב"ע ולא בכוונה שלא בפנינו ושבר העכו"ם הביא ראם הר"ן ר'הביא
 הטעם שכ' כהב"ח ודלא מצוי טמא דאין כיון ממנו *קח מותר תרננולתשל
 שבר ראם פסק ולכן בטב"ע, להכיר יכול ראין כיון טרופות ביצים קוניןראין

 ובאמת ללוקחה, שאסור תרננולת של שהיא בטב"ע ראינו ולא בפנינוהענו"ם
 רלרש"י ס"ר.( )חולין הרועים מלא בהנהות וע' והפוסקים הש"ם במשמעות ננדהוא
 וקשה מיני' *בוני טותר וטרפה ביצה העכו"ם שלקח מרחוק הישראל שראההיטש
 שהבאתי ממה העיר שלא ופלא רמותר, פשיטא דוה ו"א אבל ע"ש, בכה"גרלוקי

 והט"ו יעקב המנחת לפמ"ש ועכ"פ סק"ה, והב בטשבצות וע' בוהמרבריהם
 שכיח, רלא ממין שהם בפירוש שאומר במקום חוץ ארובא סמכי' נוונירבכל
 או מתרנגולים הן רהביצים בפי' לנו אומר רהנכרי הביצים בתעשיתובנר"ר
 מותרין. תרנגולים של שהן מכירין דאין אףאוווות

 הנקראים טבינא ביצים חלטוני אודות תרצ"ג ניסן כ"ה ב' ביום נשאלתיוהנה
 מווי*א נ"י עוור חיים ר' הנאון ת' וראיתי לאסור, ואמרתי אייער,חינעזישע

 ושל הלמונים רק נמצא שלא והגיר בדקו שהכעמיקער משום להיתר פשוטשכ'
 לברר עאשאא * ואמרו הטבע חכמו עם שה שרברתי כתבתיו, וע"זתרנגולים,

 ל"ר:( )ע"ו ממם' לרון יש ביוקר המה טטאים דביצים ומטעם בבירור, זהרבר
 שכיחן דאין בכינא טמאים ביצים רא41 יורע מי אבל בלומה, רמורייםקיסתא
 ודלמא ס"ג:( )חו*ן תום' וע' ביוקר, והטהורות בוול הטמאות ביציםמהורות,
 עופות מאה אמרי' והא כו' רובא הוו טהורים רעופות בת"ר ניול כו' טמארעוף
 רמשו"ה כתב ובראן הרבה, מינין בטמאין דיש אפשר הלכך כו' בטורח שהןסמאק
 טצטרף אסורות ביציהן רטריפות רמיעוט טהורין עופות ררוב בת"ר או*קלא
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 הרוב, מגרעין מיעוטי רתרי סשום והוא צ"ה.( )שם תוס' וע' טמאים, מיעוטעם
 עופות רסצוי במזרח העכ"ז הי4"ק פ"ח אסורות מאכלות ה' שמח באורוע'

 נעשו שמהן ביצים איזה שישלחו לכינא להוריע לענ"ר ע"כ לחשהצ, ישטטאים
 פלוני עוף של הביצים שמאלו סהססשלה מאושר כתב עם החלסוניםבתעשית
 נפשי' סרע רלא כאומן רינו ע"ז.והססונה לממוך נוכל ואז החלסונים נעשוהטהור
 בססונים סיקל נ' סי' צרק אבני בת' וכן ס' סי' ח"א מאהבה תשובה בת'כס"ש
 העיר לא רח*ע שהנאון ופלא רס"ז, סי' ח"ב סהרש"ם בת' סזה וע' המלך,סן
 הורה בקרתיו, כאשר תרצ"ר ]ובמ2נת מעכועם, לקנות ראסור טרופות מביציםכלל

 רבאות סחששא מכינא הבאות שלימות כיצים גם פה אוסר הנני עכ"זלרברי[,
 רבחעשית נלענ"ר ועכ"פ פ"ו, בם" כמבואר סועיל לא וסיסן טמאיםמעופות
 ל"ה זה באופן רק למכור וררכם טמאים .עופות מצוי ראין נןוגאסלאבי'הביצים
 וקרושה שהחמירו חומרא רוהו לחחצ, *רן רם טפת בהן יש שמא ומטעםריעותא.

 לבורקה יכו*ן ואין מתחלה בורקין ש*רן אע"פ סדתרת צלוי' וביצה שנהנוהיא
 ופלא הרשב"א. בהי' הן' ובמט"נ, בתוס' כמ*ש רם להם אק ביצים ררובבסוף,
 והא בעלמא חומרא רק רהוי רורא שערי בשם רהביא פ"ו סוסי' הב"ח ע"רבעןני
 רק רהוי יוצא רמפורש סט"ש וצע"ג מרינא, אחריהם לעיין רצריך וס"לפ*ג

 בלא ביצים לאכול וסותר רכ' כ"ג סי' ביצים ה' בהאשכול וע' בעלטא,חומרא
 אז*'. ובת"ר החא רמיעוטא אפרוח או רם כהם יש שמא ול"חבריקה

 מה"ת אסורה טריפה רביצת קפ"ו סי' יור"ר הנובי"ת במ"ש סעיר הנניואנב
 ביצת רק איתא ובגס' *מלה, טריפה סביצת למר איך סררבנן נבילהוביצת
 וממ"ש[, מהנוב"י העיר ולא ה' אות כ"ג סי' ביצים ה' אשכול בנחל ]וע'טריפה,
 זה רין מצא לא וברסב"ם טריפה, העתיק ובר"ן נבילה, ביצת העתיקוברי"ף
 ס"גנ( )חו*ן מראמרינן סוכח כן ובאטת עייש. לנכרי טריפה בטת סוכריןשאין
 סשום ולא נבילות סשום לא חוששין יאין מקום בכל העכו"ם סן ביציםלוקחין
 עאאין כסו ע"כ לוקחין, אין נבילות משום חיישי' ראי יוצא ספורש א"כטריפות,
 ביצים מהם לוקחין אק לפיכך בקערה טרופה אא"כ לעכו"ם טריפה בטתמוכרין
 ה"ח( פ"ג )שם בתוספתא להריא רמפורש יותר ועור נבילה, ביצת ה"הטרופות
 סוכרק אין הן, טריפות ושל נבילות של שסא חחצשין ואין מ"מ ביציםלוקחים
 אמרו לפיכך לקערה נקופות היו אא"כ לעכו"ם טריפות ושל נבילות שלביצים
 מם*א תל4"ט ב8"'ג כ' הרסב"ם הלא זה רין סצא לא שברטב'ם וס'שכו'.

 חוששין ואק טהור, פלוני עוף ביצי ,אהן טב"ע לו כעיש רוקא מעכרםדלוקח
 כלל, טרופה ביצה העכהם כו לוקחין ואין נבילה, או טריפה ביצי הןשטא
 סרופה, סריפה ביצה לו סכר ישראל ,שמא סטעמא רהוא ובהה"ם בהג"םתשש
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 שביעית בקרהשת מוה שהשר ומצאתי %כףם. למכור אסור ש*מה טריפחאבל
 פ"ו מהרמב"ם שם ומ*ש כון, בשל"ח ראיתי ש% ר*ה וצ*ל בראדי אבר*קטהנ'
 לקנות שאין רלהרמב"ם מק"ה בררישה וע' וכמאש, פ*נ %"ל חוא, ט*םטמ*א,
 שימכרנה לטיחש ליכא רהא לנכרי, נבילה ביצת למכור אסור לטח מנכריביצים

 מן לקנותם מותר להרמב"ם אף טהור טעוף שהם הביצים רחמכיר וצ"ל*שראל,
 טן ביצים לוקחין ראין שם ברמב*ם להיא *ו' ק דהרי וצ'ע יע"ש,חנכרי
 פלוני עוף כיצי שהן עין טביעת בהן לו תש אותח מכיר חי' אם אלאחעכףם
חסחור.

 ר"י רבי תנא דבר, י*ח מגוירת רביצים האר( פ"א )שבה בירהצלנרוחנח
 אסורין, עכו"ם שצלו ביצים כ' מושה ובפני הערח ובקרבן ביציהן, לומראינייא
 ראין חרמב"ם לר' המקור כעה חחניא חחט פ"נ מ*א ח' פענח שצצפנתופלא
 החדשות ציון בנין ת' וע' טהור, פלוני עוף של ראטר אף מעכףם ביציםלוקחין
 טמאין עופות כתומן פעמים שמ אומר יחהשע ר' תנא דצשל הנ" ל*ח5י'
 עכו"ם בישול משום אסור ביצש הבישול רוקא ועכ*פ ע"ש, ביציחם אתלוטר
 עכו*ם תבמטילי בכלל אינה שביצה הףא רבלא"ה וטם, כחטה בפניוכטאש
 כתב שם הערה בקרנו יהנה קמ"ל. וחי, אותח אוכלין ריש משוםשגורו
 וצ*ע טטא, רבר בהן עירב שמא אסורין עכו"ם שצלו ביצים ביציהן אתלאסור
 וסשצלו הא, טמא טעוף שמא אסורות תהי' טרופות רק צלו שלא אפי'רלפץ*ו
 כוונתו או* בוה, יש טמא רבר בהן שרב שמש חשמש איוה ש*מותהעכףם
 לנו נוח ויותר פענח. הצפנת כמ"ש והוא טחור, פלוני עוף של אסרכשלא
 צלוי' בדצה ל"ח:( )ע"ו וע' עכו*ם, בזשול טשום ראסור טשח הפממ*ש
 בירושלמי. וכמ"ש עכו"ם, בדשול טשום אסר יוחקר'

 פירות בשאר יחור' כר' הלכח קסהנ!( )שבת ס"ל רר*י חשרותיובטק*א
 טשקין משום ביהט שנולרה ביצה נ'.( )מצה יוחק ר' רנור אע*נ שםובתום'
 הלא לשיטתי', ור"* חי' לנוכיעה רררך בביצה לגוור טפי בץ' דושייך כמשםשהבו
 בתום' לפמ'ש אמת הן עכו*ם. בושו* משום בו ואק הי שחוא כמותנאכל
 וכ*ח חשיבא, אכילה וו אק דו' לנומעה רראף אע*נ רע ד*ח סהו.(לבטות
 חו" כו' טעמא ומאי ר*ח רן:( )ביצח רש9 וע' אה טע" קהנ ס"ביור*ר
 רם"ה, בהשמטות נפש ובמשיב בצל*ח וע"ש ק, נוטעין ארם בני ש"ש וו'לנומעה
 )שבח בהום' וע' ר*ר, צר שם ובפפתחות ל*ר סי' ח*א ס%רכ במנחםחף
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 חיכא ועכ*פ רס*ב, סי' ח*ב מהרש*ם בת' וע' וד', לנומען ררק ר~יןמ*ח.(
 לנומעה רדרך קמ*נ:( )שם חתוס' כתבו ואיך חרחק בשעת שלא אפי' הף ררךרכ'
 חיי. שנומעין ארם בני ריש שם רצ*ל אפשר ועכ"זח",

 יום כ*א אהעח ישחו אם מועיל טרפה בספק כ' נ*ז ט" רעת ביוסףוחנח
 להכשירח, מועיל אק הארעא ספנא עש אבל לתרננול, בנזקקת רוקא ביורםותטיל

 ע*נ ס" ביצים ח' רורא חשערי מר כ' מ*ז ס*ק נ*ז סי' יור*רובפרמ*נ
 לה שמרקק טחמת שכאו אותן אבל אסור קמא שחלא טריפח ספקרתרננולת

 במפנא תטעה אל כשירה התרננולת ונם כשרות ספק כה עאאירע אחרזכר
 בת*ח הע' מארעא, בספנא חרין רחהא יוצא מובריו חרי ראי', *כאמארעא
 שאירע אחר ונתעברה חזרה אם רק כ' ולא הש"ר ר' הבחא ע*ג וטי'כלל
 מראשית מניר ובת' זכר, מזקיקת לכתוב רקרק ולא כשירח טויפה, הספקלח
 בענפים נ"ז ס" יוסף במנתה וע' הכ; משמע נ*ז.( )חו*ן הש*ס רמשמעותכ'

 להיתר ראי' נ*כ רהביא לעו ס" יעקב צור בת' הע' רעת, וביוסף נ' אות ק*כס*ק
 א'( י*ב, )יקרא רמב*ן וע' שס, בעצמו כמ*ש רעת, חיוסף ר' ראח ולאמשם

 חפרש שום כאפר חמתפלשק כץ ~ולרה חזכר כץ חבאה תרננולת ביצת ביןראע
 לח שחא חיסוף חום ממנו כהמנע תצכרח ולא תורע לא וזו אפרוח תנחלוזו

 ל" יחבו טוב יום דטס' בפ*ק רז*ל רעת רכן וכ' ברר; ברבינו וכ*חחילי,
 וע"ש ז'.( )ביצה טטס' ]והוא א8ריחו ולא אותבינחו אזל מארעא רספנאביעי

 במורש וע' ז; נ" *תא שלפנינו ובנמרא א', סי' ח*ב שבעה ובנחלהברא*ש
 ער חמת חז*ל שר' וחעיר בחח הרבינו ר' חביא 682 צר *האיש כח ענףתלפיא
 ואח*כ רחז*ל מתחלה חביא בחיי שהרבעו כ% חביא ולא חפילוסיףרברי
 ב8*ק שם ומ*ש הרמבק, מר הביא לא וכן כו', אוסרים חטבע חככר אבלכ'

 )יומא ע' תיסום צריכות שתיחן ובוראי ע*ש, טובג ויום וצ*ל ט*ס חואריומא
 שם, וברששי אשתכח, ולא ישיאל ארץ בכל יומא בת ביעותא ובעוס*ט:ג

 מחבשלע איק בבר חתרננולת שעיברה אותן ואפי' חמעיים סן חחיטום שפסקלמי
במע".

 ה*ב סחרש*ם בת' הגן בממם, ח' במהוי*ל כ*ח דורא חשערי כר'והנח
 דכ' יום וכ*א יב*ת שרהוי בוק מ*נ ס*ק נ*ז נד' לני*ר ותיקוניםבהערות
 הך מטהר"') נ*כ והביא כו' טעל*ע רבש' בא*א שכ*ב סי' ~או*חהפרס*נ
 שן ו~כרים בהטוה חצאר עושווש ד8אר בהרנללת ף, יע כ*ו שערבאהח
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 אינו טריפה רהוי "ותא ראם ~קבות ונ1קקים טריפות פפק יש אם בהןלהסתפק
 אם טריפה פפק תרננולת מרוטנבורנ פרנם להר"ט הסרנם בם' וע'מו*רה,
 רלא הרר"ל בהנהות וע"ש מותרות, כולן ותלר ביצים ותטעת לתרננול אח"כנוקקת

 מארעא, ברספנא משני רלא א"ט בפרק כרמוכח קאתי מארעא רספנאלמעוטי

 ח'.( )בכורות מרש'ע הביאי רלא וצ"ע שם(, )חו*ן ממם' הישר אור בם'וע'
 ער *נמר נךצתה שוהה התרננול מן שנתעברה לאחר יום לכ"אתרננול
 אפשר מארעא ברספנא ענ"1 יום, כ"א נ"כ איתא נ"1 סי' יביור"ר יום,כעא
 שבורקין ובטקום רעת, ביוסף שם ועיין יום, מכ"א יותר או פחותרהף
 היכא כל רגמירי בהרה תרננול להעכור 1ה לפי יותר טוב טריפהפפק

 רתרננולת שם ואמרינן שם(, )ביצה מארעא, ספנא לא בהרה 1כרראיכא
 ארץ ררך לטרנו בהרה, 1כר לה ריש אף ביום, ונולר ביוםתשמישו
 ממתין אינו ארץ ררך לו שאין וע"ה בועל ואח"כ שמפיים ק':( )עירוביןמתרננול

 מארעא רמפנא מרובה תאותה ולפי"1 מ"ט:(, )פמחים תום' ע' שתתסיים,ער
 רתאוה אחר בי2ת פ"ר.( )כ"מ רש"י ]וע' ביום, אלא משטש אינו וה1כר ב*להאף
 במפתחות- ח"א משיב מנחם בת' מ1ה ,והבאתי איש, משל מרובה אשהשל

 בר"ן וע"ש לשנ[, סי' רור אמרי בת' שהעיר אח"כ מצאתי וכן רר"א,חערות
 ב*לא, רילרה אפשר ב*לא מארעא רספנא כית בהרה 1כר ר*כאהיכא
 ראיכא היכא ננרו ארץ ררך לה יש בוראי ננרה ארץ ררך לו יש רהוכרכיק
 רבינא אמר עכ"1 בקרקע, ותתעפרת תתפלשת שלא ביום, ע4השמישו בהרה1כר
 ביממא רוב מארעא ספנא והנה מארעא. ספנא לא 1כר ראיכא היכא כלננררי
 על יולרת אינה מארעא רספנא כתב ובר"ן שם, וברשב"א שם רשאי ע'ילק
 1כר להעמיר טוב עכ"ז ביום, אלא טארעא ספנא לא הרוב רעל היכי כיהרוב,

 תרנגול, נרנל תרננולת, בנות, סכות ס"נ:( )סנהררין הרם"ה בהי' ]וע'בהרה,

 לחשה כ"ב.( )ברכות וע' בהמה, מכל יותר בתשמיש שרניל לפי נרגלרקרוי
 ררנילים משום בנהש"ם, וע"ש כתרננו*ם, נשותיהם אצל מצוין ת"ח יהיושלא

 הנרנל שר ט"1:( )נרה הש"ם כוונת נ"כ 1תו ואו* בע"ח, משאר יותרבתעומיש

 תרננול. כמו שהוא המשתאותבבתי
 ביצים של רם ראותו ס"ר:( )חו*ן רבתום' וצ"ע מתרנגול ר"א למרנוורנה
 שם שיף מהר"ם עפ"ר י"ל אבל לתרננולת, תרננול נעדכת מחמת בארשרי,
 מ"ר( פ"בן )חלה כמו והוא חיבור 5י' והנשיכה בנקבה ה1כר התחברותרר"ל
 11 שיתרבקו היינו טרשוכו ער החלה נץ פטורים 1ב"1 ונגעו קבים עיסתוהעה2ה

 צ"ב ס" ח"ב יחיאל טנחת בה' וע' מ1ו, 11 נתלש להפררם בא עאאם כ"כב1ו
 הרם מהנשיכה התרננולת ונבהלה שנתעוררה שע"י הטבע הוא רכך 1'אות
 טפת ונראה אחר לטקום הרם טיה קצת נתאסף בכח בהם שנבלע בהבציםעדש
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 נם אבל וכנ"ל, הרם מזה קצת נתאסף התאוה ע"י רעתי ולפי לומעו, כעקרם

 ג' קי"נ:( )פ0חים דאמרינן מגמצ, נעדכה רנשיכה ניחא, התום' של הא'פי'

 מתרנגול, ר"א תורה ולמרה כו' והחברים והתרנגול~ם הכלבים זא"זשונאין
 ושמע כי ס':( )ברכות בחא"ג נ"ז שאיל בדברי וע' בועל, ואח"כ שמפיים בזהרוקא
 רהתרננול ל~לה, ובין בין להברין בינה לשכוי שנתן ברוך *מא תרנגולאקול
 ובכ"ז כתרנגו*ם, נשותיהם אצל מצויין ח"ח יהיו שלא כראמרו בתשמוששטוף

 הורה אנ~י ההל"לה בנדה כראמרו ביום אלא מש~מוצ ראינו נדנה הקב"ה לונתן
 הנבר, קרא כראמרו תרנגול הוא רגבר לזה ממך ו"צ להריון, נתן רל"להגבר

 ע"עו, מתרנגול, ר"א ולמרנו *לה, ובין יום בין להבחין בינה לשכויונתן
 רלילא והך ביום, ונולר ביום תעשמישו רתרנגול אמרו רבפי' ע*ווצע"ג
 ביום, ממתו לע~מש לארם ראסור ט"ז:(, )נרה ע' באדם, הוא ביום, ילאהריון
 שאול, הרברי על רהעיר ט"ו סי' שווארץ יוסף ויצבור בת' כעת ראיתיוק

 רנתן לילה ובין יום סץ להבחק בינה לשכוי רנתן זו ביכה ביאור לומרואפשר
 )משלי במררש ה3' כררכו, ביום רק בלילה משמש ר"דנו יתירה בינה הקבייהלו

 הע' שלו, זרע בשככת מכיר ארם שאין התרנגול זה בעלמה גבר וררךפ"ל(
 בחבוק שמולירין העופות רמקצת שם כתב תוריע פרשת בחייברבינו
 שם ועיין הנ"ל, ממררש העיר ולא זרו3, פ*טת בהם נראה ולאבלבר
 עצמו המשיל כי גבר עצמו דקרא הגבר נאומ הפסוק על 'ג'( כ"ר, )בטדברעור

 הקבאה של כעם שעת לכוון 'שיוכל מי בעולם ואין השעות לכות היורעלתרנגול
 זו, בחכמה שוץ ושגיהן ז':(, )ברכות בעופות ותרנגול ארם בבני בלעםכ"א

 משלו וישא מצינו בלעם ונק ב*לה פעמים שבעה קורא התרנגול כיואמרו
 המזבח, לגבי התרנגולים הוכשרו לא ולכך העופות מכל נואף והתרנגול פעסים,1'
 בבית הנרפם הילר יצירת בם' וע' הטורים, בבעל וע"ש נואף, הי' בלעםוק

 קולו ומשמיע בוכה כויר כו' לטות זטנו הניע למוף 155 צר ר' חררהטררש

 לבר, תרננול אלא קולו לשמוע יכולה בריה כל ואון מופו וער העולםטתחלת

 הקורות על דיושנןם תרננולא במתא המעונן ביום השמשות רבין ל"ה:( )שבתוע'

 עאשורה לאורה סצפה אני לעטלף תרננול א"ל צ"חי( )מנהררין וע'מבעו"י,

 זו דברכה וצם( )מרכות התום' כוונת י"ל ובזה אורה, למ"ל ואתה היאש*

 5העיר[. רק ב~ה בשותי ולא האור, נע ונהנה מבחין שהתרנגול אורה הנאתעל

 רעיה"ק ראב'ר נ"י זריהן חי יעקכ ר' הה"ג מירי"נ מכתב קבלתי כעתוהנה
 ח*ל. רברי על כ'טבריאע
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 ורחמי"ם. בישוע"ה בם' תרצ"ו כסלו לחרש תא יום טבריא,ב*ח,

 טבא ואבן מרנניתא חביבא רב ראש על ויאתיו יחולו וכטאם השלוםחים
 כקש"ת החריף הנאק ואינביה, שפיר עפייח ני' קכירא רתור*חקרנא

 עולם. יכון כירח יחיש*ל הי"ו קירשבוים" סענריל "סנחםמהור*ר
 כסה על טשיב שאיני והנם שלשם, קבלתי הבהיר סכתבו נחוראי!רב
 ברופאים חולה הייתי שלם חרש הרבים שבעונותי היום אצלי חסונחיםמכתבים
 לבית עור הולך אינני אך וסציל, פורה ברוך ופריונות ותפלותורפואוה
 ביתי על רופק וה יריר אך לסעכ"ת, כירוע פומקים פפרי אין ובביתיהמרר,ש
 ראיתי ראשק. בסושכל לענ*ר הנראה אתר על אשךב מה! ויתי אשרבנווולא
 יונוסלבי., סערי בקופסאות הסובאים הביצים להתיר סאור נוטה ודעתורב*ק
 ארובא ססכינן נוונא רבכל הט"ו דעת שהביא רסה וו, בהוראה וספקפק סהסםלבי

 שדדענו באופן שהם הסחבר סרן רברי על מובבים שרבריו מהט"ו חנראהלפי
 ארובא, סמכינן כתב ע"ו טריפה הן שסא הפפק ונשאר טהור עוף ביצישהם
 רבלאו רובוש, 4ה ראיתרע להתיר תיתי סהיכא יותר חשש עור כש"שאבל
 חתרתו וה רספק אלא ספק בו עור רשיש נמור וראי אינו הרוב חיתרחכי
 ריש סשום הרוב אחר בססון הולכין ראין הטעם )חהו הפומקים וכם'שתורח
 נפשות שבריני וסה נסור, וראי אינו הרוב כי הרוב, ננר בסמונו לשניחוקח
 הטעם נביאים תורת בקונטרם חיות הירש צבי להנאון וכורני חרוב אחרח~מו
 הנם וא*כ המ"עוט.( דעת לנסרי נתבטלה אחר בטעסר שהיו ראחרי0שום
 חישינן, ס"עוטי תרי כשיש אבל אחר סיעוט ננר רק הוא רובא בתררא~לינן
 סי' הפרם"נ רב*ק )והביא רבנן תנו ר"ה רחולין בפ*נ בחר*ן הרברומפורש

 בטים רלוקחין והא ח"ל הפרם*נ( 4 אין ש"ה בסי' לעיץ וכ' ה' ס*קפ*ו
 דטיעוטא אע"נ תירצו נינהו, סיעוטא נסי טסאים רעופות קושיא ומאיוכו'
 י*ל א"נ סחצה, או רובא להו הוו וטריפות נבילות בהרי להו סמכינןכי

 העופות שבפרטי אפשר הטסאים סן מרובץ טהורים עופות רניניאע*ג
 שהטמאים בסקום אפי' רלעולם תריץ ריריה ואיהי וכו/ מרובין הן מין כלשל

 סשום אלא ארובא רססכינן סשים לאו רבוה שרי במרברות ככעסרובע
 כהשתמיט סצי רלא סשום סשקר סצי רלא הוא הוא וטחור פלוני עוף שלשאוטר
 ח~ו הישובים שלשת ולכל ע"ש. טתיכק נוי ונם וכו'. להבחץ הוא יכולשחרי
 של אחר סיעוטי תרי ריש סשום רוב ואץ לברר רא"א רבקופסאותעולה
 ררבנן. ביצים רם חשש סלבר ראוריתא שהם טריפה חשש ונם טטאיםעופוה

 סברא היא טרופות לקנות רשרי אומרים "ם בשם טרי*ו שהביא השתב(
 וקונה במוכר אבל כמקרה רק קאמר לא ואת ~גרא נם רי*ל חמלברטדדא~ק
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 רנכשלץ לודאי קרוב בקופסאות טרופות ביצים של גרולה כמות קבוץמטוחר
 טעיף הפר"ח מ*ש המקום על שם יחזו ירירי ועיני הללו, החששות שלשתבכל
 ש"ש הטרופות הנדצים עשמכיר עאאף ורע וז"ל כתב נהוג והכי הרמ"א עמ"שיו"ר
 רטרופות כיון חזקתייהו רריע רנמרא מריני אטירי מהור עוף מטין שהם הגויביר
 הפנים להם הרב נ"כ רב"ק והבהא עי"ש הן וטריפה מנבילה שטא לחוש ישהן
 וז*ל כ' לע ס"ק בטוף הש"ך נם בטרוסות, אטור ספיקא בחרא אף הרי כ"ז,ט"ק
 שכיח נחתום בנוי אבל נחתום עאשינו בגוי פוטקים הני כל להיות יכולמיהו
 והכא ע"ק לישראל שיטברנו וחישינן טריפות ביצים הפת עם שמערבטובא
 חאימורק, ש4שת מכל בהן שמעורב ימלט לא למכירה בקופטאות השולחבטוחר

 קפ14 סי' יףר הנובי"ת על שהקשה ומה בקצרה. ירירי את להעיר 6גנ"רזה

 וכת"ר עי"ש לנף טריפה ביצת מוכרין ראין שוכר ברמב*ם עור מצארלא
 המניר בהרב 36י' ורטז אסורות מאכלות טה' בפ"ג רמב"ם שזכרה עליוהקשה

 אלא כתב לא שהחא 4יא כלפי וכמעט ברמב*ם טצאתי לא אניובהגה"מ,
 טריפה שמא רחוששין משוום הט"מ כהב וע"1 מנוי טרופות ביצים לוקחיןשאין
 ההא טריפה לו  שדמכור יזרטן שישראל ומשמע ע"ש, לו מכרה ישראלהיתה
 ביצה מוכרץ אין תניא בר"ה בהר'ן כת"ר ויעץ' נךצה, לו למכור שאסורכתב

 רלמא חישינן חששות רבהרי הנז"ל לפי תקשה שלא כרי וכו' לגויטרופה
 פניה שטוחה פת מגף לקחת מותר איך רא"כ טמא טעוף ורילמאטריפה
 להלק דיש ו' ס*ק קישב ט" בש"ך %' נף, טפלטר לקחת שנהגו במקוםבגיצים
 הוא כזה וטעם ומצף שכיח אינו טשש רעוף הטעם כתב רשם מירי קשהולא
 רסדעוטא למיעוטא 5מיעוטא, רחייש לר"מ ואף למרבה, רטיעוטא מיעוטאחשיב
 טפא עוף שכיח ואינו סצוי אינו שהוא כזו בטציאות רק ואו4 כירוע,4ח
 רנרה בקופטאוה אנל בנדצים, פניה שטוחה פת נוי מפלטר 4קח רהתירוהוא
 להעיר במהירוה כתבתי ע"ב בדבר. להתישב וצריך טפי דגריע לפקפק ישריק
 ב1ה. ורי ירירי,את

 שמובאים כיון רבנר"ר אלא ברוב, רבטלין כחטום להתירם אתי מקוםוהי'
 תחזה. ואתה רקבה4 טלתא בזה להטתפק "שבקופטאות
 בערונותיו ואטייל בו אתעננ וכ*ה רבה, ותורה קכלתי המכורך הנחמרטפרו
 טעינותיו שיפוצו אותו אברך אני דכיא, ואפרסמונא טוב ריח המריקיםהנחמרות
 וכל ש4ם חאתה החיל נבור עטך הי היקרה, בתורתו תבל פני ויאירחוצה,
 שלום. לךאשר

 ע11ייירו
 ט"ט זריחן הייצקב
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ב"ה

 ש*ט"א זריהן חי יעקב מהור"ר כקש"ת המפורמם הנאת הרב ידידיכבור
 חובכ"א. טבריאאבר"ק

 בבריות ירפאהו ד' חולה, שהוא לשטוע 4 וצר עתה זה קבלתימכתבו
 שירענו ארובא רסמכי' מתיר רהטו"ז דברי על ונו"ש מע*א. ונהוראנופא
 ארובא, רסטכי' כ' ע"ז טריפה, הן שמא הפפק ונשאר טהור עוף ביצישהן
 סקאה פ"ו בסי' הטחז רהרי אצלי צ"ע רבייו יותר.- חשש כשיש לאאבל
 ערין הכרנוה ולא בכוונה של4 בפנינו ושברה עכו"ם הביאה ראם להדיאכ'

 רמותר זה סוכף'י אמרי' בפת נילוש אפי' דהא כו' תרננול של שהיאבטב"ע
 בפי' העכחם עאשומר במקום אלא ארובא, סמכי' נווני רבכל ע"כאלא
 שהם ידענו ללא ריכא יוצא מפורש הרי מימנים. צריך דאז רל"ש סכוןשחם
 עוף שאין לפי נווני, בכל ארובא סמכי' ט"מ בפת דנילוש כמו סהור עוףביצי
 טמא עוף שיון אהיי בנר"ד וה"ה אדם, מכל ביצים לוקחים בינינו מצויטטא

 ירירי כבור לר' ליתא הטו"ז רנרי ע"פ עכ"ז ביונאסלבי', וכן אצ*נו,טצוי
ההאנ.

 ואע ש"ה ב0י' לע' וכ' הר"ן ר' הביא סק"ה פ"ו בסי' רהפרט"נומ"ש
 במוקף כ' הפרמשנ רק לש"ה, שיכות שום ז"א במח"כ לעיין, הפרם"נלו

 העמקים. שהטנת בספר ראת וזהו מיעוסי(, ב' בענין אבאר ש"ה )בם' לבנהחצאי

 אף טמ4ין רעופות ס"נ:(, )חולין הר"ן סדברי רברי על עור שכתבומה
 להו הוו וטריפות ננןלות בהרי להו סמכינן כו נינהו רמיעוטא נכעל

 ושבטמאין ומין מין שבכל העופות שבפרסי או מחצה, על מחצה נמי אירובא
 מיעוטי, תרי יש כאן וה"ה כו', סרובק שהטמאים במקום או הפרטים סןטרובין

 ביצים רם חשש מלבד דאוריתא שהם טרימה חשש ונם סמאי' עופות שלא'
 ול*ח טקום בכל ביצים לוקחין האיך דבריו דלפי ליתא, לענ"ר זה נםררבנן,

 ורלמא ראמרי' הך על שם הקעאה והר"ן הרוג את רמנרעין סיעוטילתרי
 סנרעק מיעוטי רתרי תי' וע"ז כו' נינהו מיעוטא נטי טמ4צם דעופות כו' נינהועוף
 שיאמר בעי' רכי ,שם כ' הר"ן ובאמת ורשב"א. רמב"ן בחי' ויעאש הרוב,את
 ברוכתא אבל טם4צם, עופות רשכיחי ברוכתא דוקא וטהור, פלוני עוףשל

 סן ביצים ליקח עכשאו שנהגו מה שפיר אתי ובהכי כו' להו חיישר' לארל"ש
 קבלתי ביצים רם חשש ובדשום להו, ול"ח לעש בטרינותיני הכא וה"ה כו'העכו"ם
 משמם רם טפח עם ביצה שם תבא שלא שם רמרקרקים נצונאסלאבי'מכחב
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 ישראל בעלמא חומרא רק רזהו לעיל כתבתי כבר מזה חוץ 'עי"1,רתתקלקלי
 הם.קרועצם

 יחיראה רעת רוהו טרופות לקנות דשרי י"א בשם שהבאתי ע"רומ"ש
 כעת הסכרא ולפי סמקרה, דברו דהי"א נ"י הדר"ג יורע ט~ון בטקרה, רקוגם
 טהעכו"ם, מרופות נךצים לוקחין אין דאו"ל לאו אי חיישי' לא כאלו חרושתבכתי
 כעת גם מהם להעור מורה ביד ררשות חיות למהר"ץ ההוראה בדרכיוע'

 להסון אותם ספרססין שאין אעאפ כי והפסר, צער ובמקום עיגון במקוםהצורך
 ובסתנו בס,שוו בעסקו או בספר דגריו ולהכתב להטורה שנוגע מה ואת בכלעם

 והפלפול והסתן המשא בהמשך להביא עליו איסור אין לאמתו הדיןלברר
 כיון והמעם כו' אחרון או קדסק מאיוה בעולם פעם נאסרו אשר הסברותכל

 ברעה הוראתו לססו בירו הרשות הנה יחידית ברעה לתלות למבי"םשהי"ל
 מרופות ביצים לוקחין דאין והא ע"עה כו' הוא גדול רוחק שבושסת אע"פואת
 מסכי' דרבנן באיסור כוו ובעוגה"ד הואי, רמריפה רלמא מדרבנן נוירההיא
 בתי ולפמש"ל דקע"ח, נ' סי' ח"א בספרי מוה מ"ש וע' רבים, נגד"והיר
 למען אצלם שנתקרחו מרופות הביצים ומוכרים שלמות ביצים קומם הםחרושת
 ]וסקום סהעכו"ם, אפי' ליקח וסותר ריעותא כאן אין שוב רכים יטיםיעמדו

 את שאלה אחת אשה תקפ"ג רף ברוך במקור שראיתי מה כאן להביאאתי
 בו שחתכו הסכין כי אח"כ ונורע בשוסו צנון שהכינו סוואלאוין ר"חהגאון
 מסראה האשה ותען הי' סבחוץ מראה איזה כק הגאון ושאל חלב של הי.הצנון
 סבמיהם והחליפו השתומסו והתלמירים לאכילדע הצנת כשר א"כ הגאת, ויעןלבן
 בהוראה פרק לכם אשנה א*הם ויאסר תסהונם הרגיש ר"ח והגאוןוא"ו,

 לכם תקחו בה ילכו הדרך ר' לעם להורות דרחמנא שליחי להיותוכשתזכו
 תוכחו ולכעאזזכו ההוראות כל על כ%ית הוראה לכם אורה אשר הסדהלקו
 כה תמצא אשר הגדול החפץ ואת בה להשתסש והנרדצות ההכרחעל
 אנכי כי בני לכם דעו - אמר והגאון - ומשרים. צדק קודש, דרככםוהי'

 עגרחך סה בהוראה רעתי אבטל שלא כן לנהוג עלי פקד והוא טהגר"אסקובל
 לפנים הם עאהעינים בידך וה כ% נקום במו"נ הרמב"ם וכם"ש וברור לודאילי
 עלי ואת, כל עם אך ד', סאת בו חונן אשר בחלקו איש ואיש לאחורולא
 כוה סקרה *די יבא וכאשר פוסקים ועל השו"ע רעת על מ*גבור ווהיר מתתלהיות

 אחר ולחפש לתור ואתיגע אשתדל - השו'יע פסק סאחר נומה שדעתיבהוראה
 ולסקרה לטצב או כוה שלאופן ולוטר ורפויים קלים כי אף ואסתלא, פתהאיוה
 בענין כאלה בתנאים וכי השו'יע כוק לא עליה דנים שאנו 11 בהוראה אשרכוה
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 נם אקיים ובזה עתה פוסק שהוא כמו פוסקו השע*ע ה" לא שלשגינוחוהאה
 נחוצה כזו אטתלא אחר סחפוש כזה ורבר קורש, ונצרק רעתי נם  חשו*עפסק

 השףע בעל "ציאל לכל המקובל הפומקים לאבי כבור לחלק ראעךתגכפ*ם,
 מפני נם - ושנית לאחרונים, וכראשון ~אשגים כאחרק %ו מקובלוהוא
 השו*ע פמק על שעבר לבו ירפוק שלא כזו אמחלא בחפחצ לנהונ האףזח,

 חריפים לטינים נחשב צנון כי כרעה תופם צ*1 בסי' השו*ע והנה ר,גתוןותנוח
 חריפים למינים נחשב אינו שהצנון להפומקים כהחלט נופה ירעתי שוסור,א*כ
 לא ונם הורערתי לא וכזאת השו*ע ע*ר אעבור במתסא אפסוק כה אםאך

 שאלה סקרה סצב באופן כי לומר ואטתלא פתח איזה * מצאתי לקאחפט,
 תוציא שבא*י כותבים הארמה תכונת חוקרי כי ,לאסור, כוון לא השו*ע 'נם11

 ססראה הצנון כי יורעים יהיורעים סבתט, שחור טמראה רק צנתהארסה
 בא*י חי השו*ע ובעל לבן, שמראהו הצנון ממראה חריף יותר מעמושחור
 ביותר, החריף השהור ממראה שהוא בא*י הנרל ארצו טבע למשל ולקחבצפת

 להיתר, הסצאתי לבן, ססראה יעסהוא וכשהשיגה ושחורים, לגנים נר*םובמקופגו
 כל לעט.( )פסחים בתלסור מפורש כמעט שהרבר שם תמה ברוךותמקור
 השחיר, הכסיף ל"ר:( )שבת רש*י כם*ש שחורים והיינו סכמיפים פניו מרירק
 ס':( )כתובות י*ל וכן משחירים, פניו הבזיון שמפני רכסופא נהמא י*לוק

 טעם יש דבשכר משום שחורים, בני' יהיו שכר הריונה ביסי ששותהראשה
 הארם נו סכנה תורת וחכסי חשחריות תכונת את תמצה והחריפותחריסות

 סאשר כרוחרים, ציונים שני "שראל עם נזע בחכונת ומעאו חזרו)אנמרומולוניא(
 ועל עיניהם אישון על ביותר להם חשחרות תכונת כי האחר הענרם,וצאר
 שתי הטכואר ולפי במוח, והחריפות השנון תכונת יתרק - והשני בשרם,עור
 את תטביע החריפות תכונת כי אחת, שהן שתים בערך הם התכגותאלת

 בשרם עור 0ראה תכונת אפריקה בני ע*כ מ הפבע( חוקרי וכ*כהשחרות,
 ה5 ובחריפות, בתוקף ביותר תזהיר וצם  השע21 חום כי מפני שחורהיותר
 תכונת את תו*ר 11 וחריפות השכחמ נוכח המהצוה לקו קרוב הארץ חלקכי

 הלא רעצמו, כה2ם" זה הביא הב*י האם צ*ע הנר*ח ור' ע*שע שחורמראה
 לאכלו אסור בשר בה שחתך בסכין שחתכו צנון קי*א:( )חולק מנם' הואמקורו
 שאבש, בסכין הי' הנר*ח אצל השאלה ואם ב*מ תורפא ר%4ב צנת והנ*םגכותח

 ב"י באינו ואפי' בזה חילוק ר4צן התרומה מ' ורעת שם, בתום'שנסתפקו
 ובור~ך חריף, הוא שבננ;' רצנת יהינו המחבר, שהביא הי*א רעתתהו

 חז*ל יודו לבן משא*כ שחור, צנון והוא חריף הוא שכנמ' רהצנק הגר*חטונת

 כיון לאסור, חז"ל כוונת לעה כאלו חרושה בתי רעל בנר*ר ועכ*פרמותרן
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 רנם יחיהארע רעה הי"א ואין טרופות2 לקנות אצ*נו מעותן טמאין עופותראין
 *ה. יורוהחולקים
 על שכתבהי ע"ר ום"ש - לעיל. ג"כ חבאתיו כבר טהפר"ח,ום"ש
 ביומם לוקחין שאץ אלא הרמב"ם כ' שלא רברי על ותסה מהרטב"ם,הנוב*י
 סכרו וישראל היתה מסריפה ושמא רחוששין הט"ם כ' וע"ו סגויטרופות

 בטטת * למטר ואשסור כ' ילא טריפה לו שיסכור יורסן עישראל וכחממעלו,
 וע"כ לוקחין, שליכצת הא טרופות לוקחין סראין רבריו, הבנתי לאכו',

 *שראל וימכרנה יחוור שלא טריפה ביצת לעכו"ם למכור אסוררישראל
 וכמש"ל. אצלי פשוטוהוא

 בשו"ת לע' וה בענק מנהיים אבר"ק נ"י לויער חיים ר' הה"נ יריריוחעירני
 חכם ,שאלת שאלתו עאר וו"ל: שם שכ' וראיהו ר"ץ, סי' נייטן לסשההלכה
 חאסבורנ, מעיר בחביות הבאים תרמולות של טרופות שהן בטים חלמוניאורות
 נירח וו אץ מעכו"ם, טרופות ביצים *קח שלא חן"ל שגוירת נראההנה

 במתנ" רע"א בפ"ב נסנה לא שחרי עכואם של וחלב גבינה כסוסוחלטת
 רחשיב ככע למחשב הו"ל איה"נ *וסורן ואין אסורין עכהם של רבריםראלו
 חנכרי שלקחן איסור של שהוא ראפשר היכא אלא רל"ג וע"כ סרהשתטרית

 סליעננא כרסוכח איסור של טרופה ביצה להן למכור הו"מ לא כן ראלול4פושראל,
 איסור של ביצים שאלפי כ% ראאא רירן בנרון וא"כ ס"ר( )חו*ןרברייתא

 לתערוכה חששא בר*כא להתיר נוטה רעתי נם נתבטלו, וגם ל"ח ולמיעוטאהן
 רק שם איננה להתעער' מהאטבורנ באו רהא וצ"ע ע"ע~, אסור, רבראיוה
 שאסרתי וכסו שם, סציץ טטאים עופות אשר סכערח באו ואול4 לשםבא

 מצף' טמאים עופות עמשין סיונוסלבי' הבאים עכאפ אבל מכינא, שבאוסאלו
 כאן ואין הנה מתרננו*ם אלו ביצים כלוגוסלבי' סכתב שחשגתי וכפישם,
 שאלפי לוסר וא"א מעכו"ם, טרופות ביצים לוקחין ושוין סרחו"ל החששרק

 וככהמ"ל. להתיר יש עכ"ו הן נואט שלביצים
 סעכו*ם טרופות ביצים ל4קח שלא חו"ל שנוירת שם לטשה בהלכה ס"שוחנה

 ביצים *קחץ ראץ מי' שם רש"י רהרי וברור, פשוט הוא מוחלטת, גוירהאינה
 לקטת התירו שם ובתוס' ניה*ה, ישראל וובנה הואי רטריפה רלמאטרופוח
 בקער' טרופות ביצים טהם *קח ראסרי' אע"ג בבטים, שנילושו העיסותמהעכו"ם
 רישראל סלתא טוכחא בקער' טרופות עכרם להו סרומץ ריעות' ראיכאעאו*ה
 בת*ר טראולי לעח בבךצים שנילושה עיסה אבל טריפה, של שהי' לפי לומכרם
 רהא טמאים, מעופות הביצים שסא לחוש ואין כו' טריפות של שאינםביצים
 רק סוחלסת, נוירה רל"ה וע*כ ט"ו:(, )ביצה בתום' וע' בעינה סצוייןאונן
 רוקא וה וכל למיחש, ליכא בוראי הנ*ל ובהעשיות טריפה משום חעמםדהי'
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 לחוש יש שוב כינא ססרינת שבאו באלו סשא"כ סצוי טכאו עוף שאיןשקום
 מררכי לבושי בת' כעת ראיתי וכן אסורין, ש*סות ביצים ואף טס*רם,סשום
 חינא סמרינת סביצים חלמונים תערובות אורות רנשאל מ' סי' יור"רתנינא
 עופות שכיחי שם כי ססורה, להם שאק עופות של סביצים עאהם לחהשדיש

 כמשום טעכו"ם, טרופות ביצים לוקחין ראין ותוס' רש*י רלשי' ע"ז וכ'שתים,
 רליכא בתוס' לפם"ש בביצים שסחמחין נכרי של ובלחמים הן טריפותרלטא
 סהביצים החלסונים סתוקנות חינא בסרינת וממתסא סותר, רטריפותריעותא
 הר"ן ולשי' רעלסא, רטריפות ריעותא וליכא לסרחקים, ולשלוח המסחרלמען

 בינינו, שכיחי רלא עופות רשכיחי שם א"כ ל"ח, בינינו סצוי טסא עוףרכשאין
 צכע איוה רסערבים שם שחשש זסה כטש"ל. והוא ע"ש הוא גסור חששאא"כ

 והלבושי נמה, צבע שום מערבין אין לי שכ' לפי בטל, לא וחזותאלחזותא

 החלסונים ותיקוני מלאכת כרב לראות מהיסן של~ח ישלחו רלרעתו שם ב'סררכי
 כסרינותינו ואוווים תרנגו*ם של בבךצים שם נוהנים בסתמא ואם הנ"ל ססחרשל
 שם והכל טמאים עופות שם רל"ש נווגוסלבי' הבאות ביצים בתעשית ולפ"זשרי,
 טרופות רביצים ח' רין מ"ב שער באו"ה וע' להתיר, יש במרינותינוכמו
 טריפות של שהן סוכחא כך למוכרם ר3י*ן שאין כיון סעכףם *קח א5ורוראי

 סה' פ"ג בה3"מ וע' ס*ז, סי' בשערי' וכ"כ להכירם, שלא ונתכויןוטסאות
 וכו', טריפה של שהם סילתא סוכחא כך למוכרם רגילות ראין ניון נ' אותס*א
 אפי' סכינא הבאות ביצים אבל וכסש"ל. מותר כך לסוכרם רר3ילות בנר"רולפ"ז
 בבתי תרח"ץ טבת בח' הי"1 ייני סבית סורעה פרסמתי ]וכן אסורות,ש*מות
 שבישל למי שהור' ח"א בענם ושמעתי הבךצים, אלו לאסור רם"ק וסררשותכנסיות
 ואותו אסור', והקדרה הכשרה דהביצה כקליפתן, כשרה ביצה עם מכינאבךצה
 אסרי והא טעסא ויהבה לסיסרא צ"ו:( )חו*ן אמרי' רהרי טעה,המורה
 פ"1 סי' יור"ר וע' ס"ר:(, )שם ותוס' ברש"י וע' בעלמא, רביעי כרא כיאינשי
 אינה בק*פתה היא אם אחרות עם שנתבשלה טכטו עוף רביצת ה'סעי'

 אפי' ואומרים ש1ה יינם ביצים רכל הי"א בשם שם בס*1 להרם"א ואףאוסרת.
 ובש"ך אסקילין, לססוך יש דוקא ובהפסאס המם"כע שאין כמקום קלופיםאינם
 הסחסירין יאף סקי"ג, יהור' לחם בבךת וע"ש הפם"מ בלא אף מקיל סקיאטוצם

 סעופות שסא מספק הביצים שווסרהו כאן סשאאכ טמאי', בוראי רוקא זהוכהפם"ם
 הכשיה וביצה בהסס"ם, שלא אף להתיר אסקי*ן לסמוך יש בוראי הן,טמאים
 ואכטאל. מותרת[,והקררה

 הרובעמה"ט ירירו בוהוהנני
 קירשבוים. מענדיימנחם
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מ*

 תע"א. פפא'מ תרצ"ר תשרי כ'ה סנוחה מוצאיב"ה

 וכעת תל-אבףב נ"י, פחן מאיר טר החבר כהלכה הבחור יריףיכבור
 תובב"א. תקוהבפתח

 חגסח בנותבת טלצאת אסורות ירי עת במוערו קבלתי גלויתואחרשה"ט.
 עתה. ערואחר

 קרקע ע"ג החלב ולשפוך ערכי, ע"י להח*ב שא"א במקום שאלתועאר
 הפרות, לבריאות רע הרפת קרקע על הפרות לחלוב ע"1 נוסף גדול הפסרהוא
 מהחלב. וליהנות יהורי ע"י לחלוב אופן אי1ה יש אם כא"י, בשב"ק להתנהגאיך

 בריחוק לרון * וקשה היומי פרק על היום עוסרת זו שאלה בוראיתשובה.
 אשר ער ה1ה ברבר חאו עלי יסמוך שבל אבקושהו עכ"1מקום,

 ועו1יאל אהרנ1אן הגדו*ם הרבנים ה"ה תל-אביב, להבירצר"ק מכתבייציע
 יסמוך. וע*הםהי"ו,

 חטאת חייב ב,צבת שנג כו' כגרוגרת החולב צ"ה.( )שבת במס'הנה
 אלא אינו 1ה ואחר 1ה אחר וחכ"א ר"א רברי ארבעים לוקה ביו"טה1יר
 מרראשא בי שאיל אתא כו' מיחייב מאי משום חולכ טיני' בעי כו' שבותמשום
 והוי בו שנתכסה סמקום אוכל שפורק רש"י ופי' ספרק, סשום חולב *'אמרו
 אלא רוא מחובר רלאו היא ולא רקוצר, תולרה ראמרי ואית רעעתולרת
 אלא לש"ל נמי מפרק ולשון בקשי'. כתבואה הרר בעטיני וקאי ועקירפקיר
 אמפרק קאי היא" "ולא רהך לפרש יש לכאורה רש"י וברברי תולש.לשון
 ולא לש"ל, נמי ספרק ולשון וכם"ש רקוצר אתולרה וכן ררש תולרהרהיא
 היא, מחובר רלאו רקוצר תולרה שויך ראין כטו ועכצ"ל טעם, מאיזהפי'
 רמפרק היינו טפרק, משום רחייב בקשי' ותבואה מפרק משום רלש"לה"ה

 בחולב משא"נ חייב, עכ"1 קרקע בגירולי אלא רישח ואין ררש תולדההוי
 ע"ג:( )שם צ*ע תולש, לשון לומר רשייך רש"י רכ' והא קרקע, גידו*רל"ה
 מפרק, ומשום תולש משום ב', חייב תמרי ואתר לריקלא טיסא רשרי מאןחאי

 תולש, לשון רלש"ל האה קוצר, רלש"ל וכיון רקוצר תולרה תולש שםוברשאי
 תולש מקושש צ"1:( )וצם וע' קוצר, משום התולש ה"ב( פ"ז )שם בירהשלכדוכ"ה
 משום או קוצר משום חייב טקושש ה"א( פ"ה )סנהררין ובירושלמיהוה,
 צפנה ב0פר כעת וראיתי קכ"1. סי' ח"א ת*תאי ומשיב שואל בת' וע'תולש,
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 קוצר, משום תולש חושב בפיה"ם רהרמב*ם כ' ה*ב, פ"ו שבת ה'5ענח
 באור ס"ש סטנו נעלם הנראה וכפי תולרה, הוה רתולש ום"ל בו חור כאןאך
 ה"ב בפ"ו ס"ל והרמב"ם רקוצר תולרה הוה רתולש נ"ו ס" שבת ה'ורוע
 משום תולש להריא הרמב*ם שם כ' רלא והא סלאכה, אב הוה רתולשמשבה
 שחלוקה וכל כו' הנורר הבוצר הקוער ע"נ:( )שבת רנסרא לישנארכ"ה
 שם. סשנה בטניר וע' סלאכה, אב הוי הנפעל או הפעולהבאיכות

 הקוצר להריא כ' ה"נ בפ"ח הרמב"ם רהא אצ*, צ"ע האףו רבריאכל
 ביר, ותולש בכלי רקוצר בלח"מ וע"ש רקוצר, תולרח ותולש חיבכנרונרת

 וצ"ע סקי"נ, קוצר סלאכת טל ובאנלי אבות במנן חג' קל*ו.(, )חול4ן רששוע'
 הצפנת על נ"כ צ"ע וכן בכל4, או ביר ופריקה רתל4וצה שם( )שבתברשא
 סרש"י חוינן ועכ"פ תולרה, הוי רתולש לרבריו ראי' מזה הביא רלאפענח
 ועקיר פקור אלא סחובר ראינו כיון בחולב א"א ווהו רקוצר, תוליה הוירתולש
 בירושלטי וע' רקוצר, תולרה רהוי תולש כחטום רלש"ל ה"ה שם, רש"יכם"ש
 הערה ובקרבן קוצר, כהטום חייב רבש חלות והרורה החולב ה"ב( פ"ו)שבת
 סעשה ה"ג( פ"1 )פאה וע' קוצר, משום חייב סחיותו רבר שטבריל שכלשם
 ירושלים ובעסורי כו', מעורבין וחלב רבש וסצא ובא לתאנה עו שקשרבא'
 כו', תאנה על עו שקצר בא' סעשה הני' כ"נ:( )ביצה הס~ירי חי'בשם
 התאנה ע"נ העו שחלב והכוונה קוצר אוסר חולב על הירושלמי רבלשקופי'
 משום חייב רחולב לשיטתו רהירושלמי משום נכק, יותר רברינו ולפיע"ש,
 תולש ע*ר:( )שבת וע' התאנה. ע"נ עו שקצר בא' מעשה הנ" עכ"וקוצר,
 ובירושלמי אורחי', רהיינו כנף עאוני כ"ה.( )בכורות ואסרינן נוזו כחטוםחייב
 חחב הטתה סן תלש רתני כן שהוא לך תירע נויותה תל"טתהשם

 לר"א רם"ל רבש וחלות שם(, )שבת בירושלמי וכ"ה מיותה, היא וותל"צתה
 והיא חייב הרורה רבש חלות אף חייב ססנו התולש יער רמה חטאתרחייב
 משום חייב רהרורה צ"ה.( )שבת ברש"י להריא וכ"ה רקוצר, תולרהכתולש
 רטתרינן מסתברא רבש חלות רהרודה נ*ו ס" שבת ה' באו"ו וע'תולש,
 לפיכך קוצר משום חייב התולש ה*ו פכ"א שבת ה' רסב"ם וע' תולש,כמצום
 ע"נ:( )שבת בתוס' וע' כתולש, שהוא פפני בשבת סכוורת לררותאמור
 ס"נ:( )שם בתום' והנה אבנ כחצום אתולרה להתרות צריך אי וורע כחצוםר*ה
 ע"נ צף רבש שדש רנילות א"נ בכוורת שם ומונחות בררויות כ' רחטיבר*ה
 הראשון כהתי' רכ' שם וריטב"א רשב"א בחי' וע' רר". צריך אינו ואותוח*ת

 אמורים רברים בסה הרשב"א בשם הביא הרסב*ם על סשנה ובפנירשבתום',
 טן נהלשו אבל סנירולו כעוקר שנראה לפי לרדות וצחך בטורתשדטקות
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 ס" באו'ת וע' ביו"ט, ואצאל בשבת אפי' סותר בכוורת הצף רבש וכןרכוורת
 י"נ. סש'שכ'א

 נאו!( )פסחים סרש*י צאע תולרה הוי רתולש רכ' רש"י רבריאמנם

 סלאכה, אב רתולש הרי סלאכה, אב רהף הסחוברות סן יתלווש שנטשחיה2י'
 בסלאכת טל האנלי ולפו"ר ר"אן סי' חאנ פענח צפנת בת' נאכ מוהוהעיר
 שאין ברבדים הינו תולרה, הף רתולש סקי"נ נ' ובסעי' סק"ר א' סעי'קוצר
 ררכן סכברות רנבי י"ל ע"כ מלאכה, אב הוי בתלישה ושררכן בת*שהררכן

 משום נ'כ דדאיב תמיי ואתר לריקלא פיסא רשרי עאנ!( )שבת והךבתלישה
 סיסת לשרות ולא ביר לתלוש רררכן כיון רקוצר. תולרה רשאי ופי'תולש
 טל באנלי וחי' כהנהות כם"ש לכחו טגופו רסשנה משום או לרקל,רנבים
 ברמב"ם וע' פטור, בכך תלישה ררך ראין ולמ"ר תולרה רק הוי עכאושם,

 צמח התולש כל כן וכסו סלאכות מאבות הוא רקוצר סאב( פ"ו )שבתבפיהאמ
 חובט או תאנים שאורה כמו שתולש רבר באותי כשכוונתו לארץמחובר
 הוא אבל קוצר תולרות שהן בהם נ14מר לא המלאכות סאלו אחר כלדתים
 ראי' יהי' וסוה מטשקוצר

 הכי, סשמע לא רסרש"י צ"ע אבל טל, להאגי
 בתאנים פי' והאורה בויתים פי' והסוסק בתמרים פי' הנורר כ' נ"1 סי'רבאואו
 הן אחת סלאכה אב אלה נל סיימון משה ה"ר פי' הן, אחת סלאכהכולן
 נתכוק, סנירולו רבר לעקור סהן אחת שכל כו' קפניות או[ ]תבואה הקוצרוכן

 תולרה תול,ט פירשאי תולש משום כו' אראפ כו' ה"ר, פ"ו שבת ה'רמב"ם
 התולש כו' הקוצר חייא ר' תני ב'( הלכה ו' )פרק ובירושלסירקשר,
 וה ולפי רקוצר, תולרה רהתולש לרש"י סיועא קוצר, משום כולהוראורה

 ס"א!(, רף )נררים בירא מיקצצין רתאנים נב על אף תולרה הוי אורהנם
 תולרה רק ל*ה בתלישה שררכו רבר נם רלרשאי ועכצ"ל טל באנליכמ"ש
 שכ' רבריו הביא ולא האףו ר' נאכ מביא ,2ם טל שהאנלי ופלאדקוצר,
 ראורייתא איסורא רהוי ויתלוש יעלח שכטו נ'.( )ביצה וע' לרהטאי,הסיועא
 הוא רתולש וצ"ע שם( )פסחים רשאי כסאש והוא טלאכה אב שהוא קוצררהיינו
 קוצר, רהינו או מלאכה, אב ששעוא קוצר משום רהיינו צ"ל ואולי קוצר,תולרת
 סן שתחיט קשר דהיינו יתלוש יעלה שמא ל"ו!( )ביצה וע' קוצר, משוםפי'

 שם. סוה העירו שלא ופלא ו', כקל"ה כ"א סעי' שם טל באנ* וע'הסחובר,

 מרתנא למימר ראיכא קשדא לא סייסון סשה ולהאר כ' שם באףווהנה
 הכל רהכא שאם רחרי,2ה תולרות תנא חורש נבי ו*גיל קוצר משוםהכא
 וא' החורש דא' שם הרמב"ם מר' נאה בסי' שם האואו הביא וק אחר,אב

 בקרקע בכך חפירה סהן שכאו"א סלאכה אב הראו חריץ העושה אוהחופר



משיבשו*תמנחם212
 חייא ר' תני שם, בירושלמי אבל תולדות, אינם וחורץ רחופר הוא א'וענין
 ב' ס*ק א' סעי' חורש מלאכת טל ובאנ* חריצה, תולרות נעץ חרץחפר
 ה"ב בע"ז הביאו רהרי וצ"ע נוכא,, חיוב רין הביא לא וצהרמב"ם פלאכ'

 כ*ב.( )שבת ברש"י וע' שם, וחי' בהנהות סזה שהעיר כעת ראיתי וכןמשבת
 איסור *כא דבחריץ נו"1:( )שם ברש"י וצ"ע בונה, אי רחורש תולרהרחריץ

 ש5 הרסב"ם על צרי בסעט סזה וע' וקררום, ב0רה בחופר רקראורייתא
 לך אין ל"ר:( לסוכה רש"י לפס"ש בפיו ובתולם מלכו. ישועות לת'הנספח
 באור וע' בכך, ת*שה ריך דאין כ' סקי"א של"1 סי' ובסנ"א סזה, נרולתלמם
 נ"כ והובא ע"נ:(, )שבת ש.ור בבכור בזה וקרמו ה"ו פכ"א שבה ה'שמח

 רשבת פ"י סתוספתא והוא ט"1 0עי' קוצר מלאכת טל באנ* וע' שם,בסרס"נ
 למהר רוצה ואם פטור שונוי לעשות כרי שאם לרינא וסיים פטור, בפיורהתולש
 תולש ערך יצחק בפחר וע' קמ"ז, סי' ח"ג קסא בשו"מ וע' חייב,אכילתו
 קוצר מלאכת רחובות ובבאר ט"ז כלל ח"ב האוצר בבית וע' ברבריו.וצ"ע
 ואכמ"ל.סקל"ח

 עוקר כענין הוא היאא לר' רשש 6צי' ת61ם סשום רחייב חולבוהנה
 סנירולו, רבר ספרק משום חייב בירו חולב קי"ר.( )יבטות רש"י וע' מנירולו,דבר
 ראסר וכסו חיב שבמעי' עוכר ורלרל בהסה למעי ירו הושיט ק"ז:( )שבתוע'
 סנירולו, דבר עוקר חייב והיני מהיזסי כשותא רתלש סאן האי ששתרב
 ה"נ פ"ח רמב"ם ועי' רביתי', והיינו מגירולו, רבר עוקר משום מיחייבה"נ
 סשום חייב חולב באסת אבל קוצר, סשום וחייב שם סשנה ובמניר שבתמה'

 כ' תולש סשום רס"ל לשי' רש-י ואו* ה"ז, עזם הרסב"ם וכט"ש0פרק
 ואית שם( )שבת רכ' רש"י כוונת באסת אבל טגירולו, רגר ר0סרקלישנא
 הוא סחובר רלאו היא ולא רקוצר[ תולרה מסרק ]היינו רקוצר תולרהראסרי

 לש"ל נסי ספרק ולשון רקוצר[ תולרה לש"ל מחובר שאינו רברבר ]היינוכו'
 לש"ל, רקוצר, תולרה ספרק ספרשי' ראטרי לאית ]היינו תולש לשוןאלא
 סשום רהוא ספרק משום רחייב ולא קוצר תולרת רהוא תולש 0שום רחייברק

 פי' הסצניע ושיהי כ' נ"ח סי' שבת ה' באו"1 וע' קוצה, מש'ום דהואתולש
 ~ישנא וראי זהו אבל ע"שק ול~תא רקוצר תולרה רמפרק ראמרי ראיתהש"י

 ואין הקררה לתוך )קס"ר:( לקסן רש"י וע' שפיר. אתי רש משצם דהוירמפרק
 יבמות ס"ה., )פכאהים וכ"כ מפרק, משום לכו"ע הטעם רעיקר פריקתו ררךזה

 ררש. תוליה ספרק משום דחייב ס'.( כתובותקיאר

 הנאב"ר לסנה * ששלח י"א 0י' או"ח עזיאל משפטי בת']וראיתי
 היא ולא רבב'ש אלו רש"י ברברי הבין הסוסק הרב בזה"ל: עלי דהעיר אכיבתל
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 דמר" מסיק ולבמוף ררוצ תולהה הוא דמפרק קמא פירושא על נםחוזר
 להוציא וה לתנר הכניסו דסי אלו דבריו על מאר תסיהני ואני בצ"ע,רש"י
 ואית הוא: כך רש"י דכרי ושעור והברורה הפשוטה ממשמעותם רש"ידברי
 דבר שעוקר ל4, רדמי קוצר, משום פירוש,ו מפרק, משום מחייב רחולבדאטרי
 מפריר הוא קוצר עוהרי לקוצר רומה החולב שאץ היא ולא חיותו,ממקום
 בקופמא, המונח כדבר בעטיני' ועקיר פקיד אלא סחובר אינו והחלב מחבורודכר
 ולשץ קוצר מעין שהוא תולש משום חייב חולב לומר צריך הי' שא"כועוד
 כו', מאד נכונו רש"י ודכרי לה, דומה או קצירה פעולת על יאמר לאטפרק

 ופלא עבדי, ישכיל המח"ס נ"י הדאי' עבדי' הנ"מ ידירי אותי העירוכן
 לכאורה לפרש יש רש"י דדברי מתחלה כתבתי רק כן, פירשתי אני נםהלא
 לל"טנא הוא דמלתא קווטנוא אבל כו' דש תולרת אספרק נ"כ קאי היאדולא

 לפרש ביאור ביתר וכסשאל שפיר, אתי רדש תולדה משום ממרקדספרש
 רברי את שהעתיק 0עתיק מאיזה דברי תחלת רק ראו והם רש"י,דברי
 משום דהוא דמפרק האסת ולפי כדת, שלא עלי תכאהו עכ"ז לגופן, ידיסכתב
 חייב דחולב מדאי' מ"מ קוצר, טשום חייב מגידולו דבר שעוקר אףדש

 חייב מנידולו דבר דנותק בספרק אף ע"כ תולש, משום ולא מפרקמשום
 ותולרה התלוש מן כו' דבר נותק מפרק ,טב( )כתובות רש"י וע' דש,משום
 טעמו את שדנה דרש"י שם כ' עזיאל והרב מקשי', תבואה שמפרקדרש

 )כתובות ובמס' מנידולו, דבר מפרק משום חייב חולב דכ' קי"ד.()יבסות
 התלוש סן אלא המחובר מן ולא בו שנדל ממקום דבר הנותקשם(,

 אינו ספרק שהוראת הרי מקעד', תבואה עומפרק היא דדשותולדה
 וזהו בתלוש נידולו ממקום דבר עקירת בטובן אלא ונלוי, הפרדה שלבסובן
 הי"א כפי' וזהו מפרק נקרא סחובר שאינו בדבר שתליעמה אלא תולשבנדר
 מש.ום אסור חולכ הפירושים לשני פנים כל ועל שם(. )שבת רש"ישהביא
 רש"י שהביא הי"א דפי' תמוהים ודבריו ע"ש. דדש, תולדה שהיאספרק
 אלא לש"ל ספרק ולשון הוא מחובר דלאו כהטום שם, רש"י דחהכבר
 משום אסור הפי' דלשני כמ"ש ולא וכמש"ל קוצר משום דהוא תולש,לשון
 את כלל שינה לא ורש"י קוצר משום הוי דלהי"א דדש, תולדה שהיאספרק
 נדולו ממקום דבר עקירת ע"י ונלוי הפרדה הוא דחולב מפרש רקטעסו
 הרסב"ן בחי' וע' פשוט. והוא סקשי', תבואה שמפרק היא רדש ותולדהבתלוש
 מסנו להוציא אבל קרקע, בגידולי אלא *תא פרי של עצמו ררישה שם()שבת
 נידולי דדישת דוסיא חולב כעין שלהן כים בתוך וטמונים מכונסיםפירות
 בנידולי שלא ד"שה יש רם"5 כר"י דאתיא שם בתום' כמ"ש וע"כ הוא,קרקע
 סוכרין אין מקום בכל ה"ו( פ"א ע"ו ה"נ, פ"ד )פסחים נןרושלמי וע'קרקע,
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 בה אין רקח בהמ' חטאת חיוב בה "ש נמח בחמ' לפה, נסה, בהמ'להן
 הכא ברם מתחיבה, היא תמן אמר גו11, ואינו חולב ואינו חסאת,חיוב
 סי' קירושין ובמררכי פט"1 שבת במררכי שנמצאו בהנהות וע' מתחייגחוא

 כ' הירושלמי על ירושלים ובציון קמ*ו, מי' אףח שיק מהר*ם ובת'תקם"ו,
 בגר*ק, רק מפרק רל"ש תמוה הרבר באמת מפרק, נמשום חייב חולבראם
 חייבע קרקע בגירולי שלא אף ריע~ה ריש לרא ררוקא ע"נ:( )שבת תום'וע'
 כן, מ*ל לא שם( )שבת והתום' הכל, א*ש קרקע נירו* טקרי בהמהואי
 ח*א ישועה עטרת בה' וע' קרקע, נירולי מקרי רבהטה ורשש חרמב"םרש"
 רהאי והקשה והולב נו11 עכהם רהרי הירושלמי ע"ר כ' ח' אות כ*סמי'

 נהי וא*כ הפומקים שהאריכו כמו ררבנן, אימור רק חוא מפרק מכחח*בה
 ררבנן אימור רק אינו 1ה אבל בשבת, בהטה לחלוב אמור בעצמורהישראל
 ש*ב מכח רק לה בא ואינו העכףם רק חולב אינו רהישראל רהיכאונימא
 קנ*נ:( )שבת רר*פ מכללא ררבנן באימור בש*ב אמרו רלא אמור לאבכה"נ
 ל*ל רהירושלמי וע*כ לכתחלה, מותר בבהמה אסור אבל פסור שבארםרכל

 באינו אף רישה רשייך ר"י בשי' א1יל רהירושלמי י*ל אמגם כללא,האי
 מתולרה ראורייתא אימור הוי מפרק משום רמחיב חולב א"כ קרקעןנירולי
 רהחורש שם( )שבה הרמב*ן בחי' כ' כבר רהרי רבריו הבנתי ולא ע"ש,ררש,
 הבהמה ואין תלוי' היא ובו היא הארם שם על המלאכה כל עומרת ברשותובהמח
 אלא לנפשה הולכת היא שהבהמה למחמר רוטה ואינו האוסן בדר ככל4אלא
 ה"א, פ*כ שבת ה' משנה במגיר וע' המחמר, מן מעס התעוררות לחשיש
 ומ*ש הצמר, את חגו11 וכן כחרישה, הוא רחולב למחמר, רכרון 1ח איןעכ"1

 אימור הוי מפרק משום הוא אם ררבנן, אימור רק הוא טפרק מכח ח*בהרחאי
 בתום' וכמ*ש כמפרק רמח1י מררבנן, אמור חולב רהאי בוראי, כותתו רקתורח,
 סח"ת, אמור א*כ בנר*ק, שלא רישה ויש כר*י ראתיא ולחתי' ע*ג:()שם
 לענק הנ*מ בגר"ק אלא רישה אין רהלכתא ראליבא נ*ח ס" בשוו*1ת'

 בגר*ק, שלא אפי' רישה יש מררבנן אבל חסאת, חיוב ו~ניןראורשתא
 שהבאתי[, שם ירוש*ם בצית נ*כ כם'שוחא

 שייך טנירולו רבר ףעוקר ק*1:( )שבת וריסב"א ההשב*א בחי'וראיתי
 חרמבעם מרברי נראה וכן אחר, מאבר נשטה נסילת נמי רהוא חיםבנירולי
 ל*ש נראה וכן רלשון ע*1 תמה ג' אות ל*ס מצוה ובטנ*ח מהלכותיגבסף*א
 הבנתי ולא ע"ש, נשמה נסילת משום רמחייב ברטב*ם שם להריארסבואר
 ה*א שבת מה' בפי"א הרמב*ם רהרי ברמב*ם, להריא ק מצא איחתטיהתו,

 נמשנח במגיר וע*ש חיבן שבמעיה עובר ורלרל בהטה למעי ירו ההשיסכ'
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 ר' והנה נשמה, נטילת כחשום והריטבאא חרשב'א שהביאו חרמב*ןבשם
 וכ' שם, הרמגאן בח" הלשת הוא כן הרמב*ן, בשם והריטבעאהרשב"א

 הרמבאם, והוא עאש, מהלכותיו, בפאא הספררי משה האר מר' ה1ה הפי' וכאנשם
 ע"כ בהרמב"ם, טפורש רליתא וכיון והריטבאא, הרשכ*א וכמאש בפיאא,וצ'ל
 עס יחר הרמבאם מרסררו רק להריא, מפורש רלא נראה, רכן בלישנאכ'

 נטילת כמטים רחייב העובר ורלרל ירו הושיט אם רהאה נראה בוראי נשמהנטילת
 נשמה. נטילת טשום רחיב להריא שם רסרר ספר בקרית וע'נשמה,

 לפר,ש רחקו מרוע החאמ עאר תכטה נאא כא' קלונר בנימץ שערי בת'וע'
 דעיקר מגירולי, רבר עוקר משום ולא נשמה נטילת טשום רחייבלהרמבאם
 הרמבאם משא"כ קרקע, בנירולי אלא לאש מנירולו רבר רעוקר הואמעמם
 מפשטם, הרמב"ם ר' להוציא רחקם מי קרקע, נירולי מקרי רהו*ערססק
 טן כנף תולש נבי מחחבי' מרלא רהבץ רלק"מ, יראה ברמב"ן והטעייןע*ש,
 מנירולק רבר עוקר משום וצפרניו ושפמו שערו ונוטל חיין כשהן נח1 וקהעוף
 חיים בנירולי מנירולו רבר רעוקר ועאכ קרקע/ בררולי אלא רל"ש משוםע*כ
 כנף תולש נבי מחיב מהלא כן, מ"ל הרמב"ם ואף נשמה, נטילה כמשוםיוא
 קרקע, נירולי מקרי רחו"ע להרמב"ם רס"ל אף מנירולו, רבר עוקר משוםכו'

 נשמה, נטילת טשום הוי חיים בגירולי מגירולו רבר רעוקר רעתו רנםעכצאל
 י"ל ברמבאם רב(ומת בהלכותיו, הרמבאם טר' נראה וכן כ' 1ה משוםואו4
 נראח וכן כ' עכ"ו קרקע, נירו4 מקרי ובהמה מנירולו, הבר עוקר כהשוםרחייב

 באעך הביא רלא משום היינו נשמה, נטילת משום הוא רהטעםמהרמב"ם
 וכמאוש. נושמה, נטילה עם יחר מרסירר וכן עוקר, טשוםרחיב

 עובר ורלרל הבחמה לכמגי ירו רהחטיט שם( )שבת מאירי בח"חנן
 מנירולו רבר עוקר משום חיב הוציאו שלא אע*פ ממקומו שעקרו ר"לשבמעי'
 הרורות נרולי ומ"מ נשמה, נטילת משום חיב הרי סת שא4 מה, לאואפי'

 אין נולר שלא שכל נשמה נטילת משים חיב ואינו בסת אף אותחמפרשים
 האשה את הכה שאם ונמצא אסון יה" ולא כרכ' נשמה נטילת בו לומרראוי

 שנולר, קורם הח1קה רל"ש היינו ע"שן נשסה נטילת משום חחב *ינוהוסילה
 סי' ח"ב ררבא1 בת' וע' 1'!(, )ערכין ע' רחיותא, חוקה בי' ליתרבעובר
 סי' יור"ר תאס ובת' קיעב כף' חאנ בשומ"ק וע' בפערטות, כן רכ'תרצ'ה
 ברכר חייב עוכרין והורג נ', אות ס"ר סי' רעת בגילוי נ"כ כעה והעיררצ'ה-ו
 )סנהררץ בתוס' וע' ל*נ.(, )כתובות וע' יענש, ענוש אסון יהי' ולא רכ'ולרות
 אסון, יה" ולא רכ' חטשירי כוונת וביראו נפ4ם, אפ" הףא ר*הפ*ר!(
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 סי' חו"מ הסמ"ע לר' ראי' יהי' ומ1ה טיתה. חיב ואינוולרות לרמירררשי'
 נובי"ת בת' וע' ע~ו, מיתה חיוב שאין מכ% ולרות ברכל מדחייב סקאחתכ"ה
 העולם, לאויר ערצא קורם מיתה חיוב ליכא קייטא בן וראי שאפי' נ"ט סי'חו"מ
 והפילה האשה את הכה עאאם ונמצא אסון יהיה ולא מרכ' הטאירי שם שכ'וזה
 ולרות, לרמי ח1"ל הוציאו הכ' שמ1ה היינו נעומה, נטילת כמטום חייבאינו
 נשמה, נטילת טשום חייבואינו

 המאירי ע"ר כ' בש"ה, ל"ה סי' או"ח שמעלקים יצחק בית בת'וראיתי
 מעובר ראי' אינו שבת מחיוב ה"ה ממיתה מרפטור אסון יהי' מולארהראי'
 סתמא רקרא למאירי ס"ל ושמא שבת, לחיוב משא"כ איש מכה מרכ'רמטעטי'

 מכתובות אמנם שבת, חיוב משום כופטר ולא ולרות ברמי רחייב בשבת אףכ'
 רחובל אסון יהיה רלא מקרא ראי' רמייתי בשבת, מיירי לא רקרא סוכחל"ג

 ניחא רלא והיינו פטור, והאי בשבת וחובל לקי לא מילקא משלםססונא
 בשבת, בין בחול בין טיירי סתמא אבל לבר, בשבת מיירי רקרא לומרלנם'
 נטילת משום לומר ראוי ראץ ראף המאירי, בכוונת כן לומר א"א ולענארע"ש,
 מעציץ וכתולש מגירולו רבר עוקר טשום חייב אבל נולר, לא שערייןנשסח,
 ראינו אף בשבת והפילה האשה את הכה על מוסבים המאירי רברי ואםנקוב,
 וקלבר"מ, מגירולו רבר עוקר משום חייב מאם נשמה, נטילת משום טיתהחייב
 רק נשסה, נטילת משום לחייבו א"א רבשבת ראי' וסביא סיירק רנחולא"ו
 ואכם"ל. אצלי, צע"ג שם הב*י ור' מגירולו, רבר עוקרכמטום

 אם ספק בלי ושבת חלול חי' ו1ה ללקוט כאז( ט"ז, )שמות בספורנווע'
 כ% פרק שם ]ומאש ק"1:( )שבת 1"ל כאמרם גרולו ממקום הרבר לוקטיםהיו
 וכותתו תולש, משום חייב והיגי סהזמי כשותא ךעקר טאן האי ט"ם[ הואגרול
 מלאכת השבת בשביתת וראיתי סגירולו. רבר עוקר משום רחייב שם ראיתאלהך
 טן יורר וץ' רהכץ תטוה רההש עאז העיר משן ס'ק שם רחובות בבארקוצר
 ובאינו שבות אלא ר~אנו קש"ל רבש בחלות והלא תארץ, מן נירולו איןהשמים
 מונח עאה" לארץ מחובר ל*ה והכק ליכא, שבות אפי' להכוורתטחובר
 עאש, עליו ירר וגו' הטל ובררת יאא( )במרבר כטאש סמנו שלמטה הטלעל

 פני על והנה הטל שככה ותעל י"ר( טאז, )שמות כ' במן ההרי י"לולפענאר
 יאהי' טלמר ככפור שם ובמכלתא הארץ, על ככפור רק טחספם רקהטרבר
 ומחובר כו' הארץ על כקרח טוגלר ברש"י וע"ש הארץ, על כגליריורר
 עשה" הגליר 1ה ככפור רק כ' וטם 1וטרתא ובפסיקתא ברמב"ן, וע'כנ~ר,
 צ*ע אחרת, בפ' יומא בטם' טפורש וכן גר, כ1רע המן אבל כגליר,הסל
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 אהך קאי בוראי אתרון, לפרק הפם"ז שצין ומה במכילתא, ע"ש אמן קאירעאכ
 ע4ה(. )יומא במס' והוא כו' יושבין וה1קנים ר4ט היי וכבר עאהביארלקסן

 וז"א הקורם על קאי דהוא נראה שם ותקוניםובהערות
 וככ("ק~

 הספורני ור'
 ראל ב'.( )שבת בחוס' וכן שם ובתוס' י"ז:( )עירובק הש"ס רמר' צ"ע,ערין
 וע' קוצר, משום ולא הוצאה משום רהאיסור הרי הכן, ללקט הכל4 עםיצא

 ואכמאל. ,צם, רחובות בבאר וכס4ש ו'(, ל"ו, )שמותבבעה4ט

 רבנן נרול כלל בפרק בירושלמי שאמרו ומה חביא הרשב"א בחי'וחנה
 משום חייב חיותו מן מברילו שהוא רבר וכל יונה רצר ההיא אמריןרקסרין
 ובאו"1 כ"ה.( )בכורות בריטב"א הביאו וכן רי", רגמרא כשי' אתי לאקוצר
 וכמ4ש נונא רצייד וצ"ל ט4ס והוא וכו', כיונה הציר ההוא הביא נ"ו ס" "בתה'

 וכ"ה כו', נונא רצר מאן ההוא שם הרמב"ן בחי' להריא וכ"ה הריטב4אבחי'
 נ"ט. סי' שבת כה' הרוקח העתיק וכן כוורא, הצייר ההוא שלפנינובירושלמי

 בעטיני וקאי ועקור פקור אלא הוא מחובר לאו רהחלב רש"י לפי'והנה
 מתעגל אינו ורם ונבלע חוזר ואינו ויוצא מתענל אשה חלנ נ"ו.( )נרה וע'הרר,
 סחבר, כדתבר קם"ל פקיר סיפקר ררם רתימא נשהו קל"נ:( )שבת וע'ויוצא,
 כויחבר חיבורי או פקיר כךפקר להו איבעיא בתולים ברם ואעפ4כ ברש"י,וע4ש

 הרחם ברופני נבלע ואינו ועומר כנוס פקרון כמו שם וברש"י ה':()כתובות
 וחיבורי ויוצא לו ופותחין בפניו נעול שהפתח אלא חבורה ע"י יציאתולהיות
 משום חייב האיך הרר, בעטיני רפקיר ובחלב סחבירו, טתפרק שחרופןמיחבר
 חייב אינו בכוורת צף או מכוורת ובנתלשו שם, ועומר תלוש האתולש,
 רק כלל סחובר אינו רכאן בהמה לסעי ידו  להושדט רומה ואינו לעיל,וכט4ש
 על רביושבת סבר ר"ה כ4ו.( )ע"1 בתום' וע' הבהסה, בעטיני פקורהוא

 חייב. ואינו נירוליו לו פמקו חרשיו לו רכלו או לצאת נעקר שכברהטשבר
 וצ4ע. תולם משום חייב ראינו ועקור רפקור כאן ה4הולפי"1

 ,8ם( )ע"1 סתום' ב' קוצר בם5אכת בנעט ר"ם להנאון אבות במנןוראיתי
 קוצר משום וסשמע סנירולו רבר עוקר משום חייב אשה ממעי עובררלרל
 נת1 משום יחיובו סבואר שער נ1י1ת נבי )צ4ר:( לקמן ואמנם טיחייב,קא
 נם ה5א רבריו, הבנתי לא ובעניי ע"ש. כ4ה. בבכורות וק קוצר, משוםולא

 תולרה רהוא ננירולו רבר עוקר כחמום רחייב להדיא כ' שם( )ע"1בתוס'
 אה ומילרין ה4ג( פי"ת )שבת משה בפני וע' וצ"ע, קוצר, כמשום ולארגו11,
 ולא חרשיו לו כלו שלא כנת ראורייתא איסורא בראיכא ואפי' בשבתהאשה
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 שם( )ע'ז בתום' מ"ש לפי ובאמת כגירולו. רבר עוקר ההוי גירוליו8סקו

 ומחללין סגירולו רבר כעוקר ל"ה לצאת נעקר שכבר המשבר עלביחצבת
 אך נעקר, כבה ואז קכ"ט.( )שבת הכהשבר על שתשב מעמוה ביולרתשבת
 שותת שהרם משעה אמר יהושע רר' ברי' רר"ח טשה, חפני כוונתבוראי
 להיות הרם שהתחיל משעה ע*' שבת המחללע מוצה בפני חביאו וכןויורר,
 זהו א"כ טאביק טפי כצקל רר"י ברי' רר"ה סק"נ ש"ל סי' ובטו"ושותת,
 מחללין עכ"ז מנירולו, רבר כעוקר הוי שוב ואז הכ"שבר על שתשב קורםזמן
 שם( )ע"ז התום' כוונת וראי וזהו ט', סי' שבעה נחלת בת' וע' עלי',שבת
 על שיושבת קורם רכרירי היינו נירול~ו, פסקו חרשיו לו רכלו ביתא"נ

 מעוגה רוקא והוא חרשיו, לו רכלו כית ע*' שבח טחללין אפ"ההמשבר
 סק"א, בסשב"ז של"ב ס" אףח בפרמענ וע' שותת, להיות הרםשהתחיל
 ביושבה רהכא שם( )ע"ז בתום' מרכ' ברבריו,. וצ"ע זה, לשש בבהמרראמשר
 רה"ה וע"כ לבהמה, ארם בק חילקוהו ולא לצאת נעקר שכבר הכהשברעל

 רבר עוקר משום חייב אינו לצאת נעקר שכבר הטשבר על ביושבתבבהמה
סגירולו.

 ממיר שולע אברהם ר' מהנאק ז'.( )ערכין אטת שואל בס' כעת]וראיתי
 שבמע" עובר רלרל ק"ז:( )שבת אמרי' הא והקשה *שיטאע הולר רמוציאיןבהך
 ורוחק מלאכה, אב הוי הא פעהטא, פריך ומה טנירולו, רבר עוקר משוםחייב
 רבר עוקר נקרא אין חרשיו וכשננמרו נמורו, זמן קורם מיירי רבשבתלייוצב
 מנירולו רבר עוקר נקרא חי' מבהמה רוקא ותי' נרול, רוחק רהואמנירולו
 ק'!( )עירונףן *ה וראי' איסור, שום ואין כשר כחתיכת כולה כשטתהמשא"כ

 מוכח פירק נתרי הא החמהבימות
 רנ(וי"

 אך עוקר, משום חייב אינו יבש
 חף והא יתירא, טרחה ראיכא ביו"ט בהמה מילרין אק קכ"ח:( )שבתרשא

 חרשיו לו רבשכלו ס'ל בוראי ר,צ"י אך טנירולה רבר רעוקר מלאכהאב
 עובר רלרל קעז:( )שם רש"י וז"ש טנירולו, רבר עוקר משום בי'לית

 הראשונה קו' לתרץ אפשר נם חרשיו, לו כלו לא עועריק רכוונתווצהפילתו,
 מנירולו, רבר עוקר נקרא אין וע"כ הילר נר כבר המשבר על שישבהכיון

 נופי' רעקר כית הטעם בנם' וקאם' שתלר ער לה ממתינין המשבר על ישבהוכרתנן
 שהבאהי כ"ו.( )ע"ז תום' מד' כלל העיר שלא ופלא ע'ש. הואאחרינא

 מבערזאן הנאת בוצם נאא ס" קלוגר בנימץ שערי בת' כעתוראיתי
 לו כלו בלא ונם טגירולו נעקר כבר לצאת רבנעקר תירוורם בף כ'יהתוס'
 ילתי' ע*ו והשינ פטור, נעקר בלא נם חרעוו לו ובכלו פטור,חדשיו
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 מורה ולשונו התוס' ר' בי רבריו וצרקו השיג ריפה כי תריטהו בעיקנאש
 ~את שנעקר ראשון רלתי' מבער1אן הנאק עם הצרק ו36נ*ר ע*ש. שכ'כמו
 וכן פטור נעקר בלא אף חרשיו בכלו הב' ולתי' חרשיו לו כלו בלאאף

 שם([. )ע"1 באףו הע' שם, חתום' מר'משמע

 חררין, בעטיני וקאי ועקור רפקור בחולב לחייב א"א תו5ש משום עכאפוחנח
 לא נמי מפרק ומשום הא, מחובר רלאו רש"י כמ"ש לא נ0י קוצרומשום
 ר*ה ע"ג:( )שבה רש"י הע' קרקע, בנירולי אלא רישה ראין דם"ללחכמים
 ררש תולרה רילי' ניפוט קרי להכי הוא קרקע גירולי גפן ועטר כו'והטנפפ
 ושם ח"ם בדד' וע' דצמר, מנפץ תולרת 4' קרי ולא ממנו גרעיניןשמפרק
 בימיו, עור נרפם ולא נ"ו סי' שבת ה' בשו"ז נעה וע' קאמר, לרבנןראולי
 יש אמרינן אי בו שנתכסה טטקום אוכל שפורק רש תולרת רהוהומפרק
 שמפרק בתבואה וכמו יייבע חגקיר פקיר א~' קרקע בגירולי שלארישה
 החטה מסיר ררש ה' אות ל*ט מצוה במנ"ח וע' משב4', או שלהמקשין
 החטה של הקליפה מסיר וכותש רש, מלאכת אבות במגן וכ"המהשץ,
 הוה השבלים מן לתלוש יאג:( )ביצה בתום' וע' רש, משום א' וחמהעצמה
 הם עור אבל השב4ן מן טע"ש  כשנתלשו אבל ררש, תולרה ו1הומפרק

 באג4 וע' כסי, כסי רביתהו להו מקפי ור"ח ררב שר/ החיצונחבק4פתן
 רמהרי"ל משמי' ש"כ סי' או"ח בפרמ"ג וע' סק"ו, ג' סעי' רש מלאכתטל
 באגלי וע' טפרק משום ל*ש בלוע מיבלע ואי מפרק הוה פקיר מיפקרראי
 ממם' רצאע כ' ל*ה סי' ח"ה מהרש"ם בת' וע' סק*ו, 1' סי' רש טלאכתטל

 פקיר מיפקר אי אררבה הפרמ"ג ולשי' מיחבר חבורי רם רקמ"ל קל"ג:()שבת
 וסר"א מפרק משום חייב ועקור רבפקור ניחא רש"י ולשי' טפרק, משוםיתחייב
 במהרש"ם ומ"ש ריגשה, ול*ה ומדצץ, מיחכר רחיבורי קמ"ל פקיר כדפקררם
 )חולץ לעיין יש קרקע, בנירולי אלא רישה ואץ קרקע נירו4 ל*ח רארםשם

 רארם ברש"י וע"ש ראשו, על וארמה אסר ארם שי בראשו קן מצאקל"ט!(
 העי כקרקע, חוי רארם סק"י, ש5"ו סי' אףח טר1 וע' הוא, ארמהגעשי'
 אין עברי רעבר כ"ח.( )קירועצן טדאן ג"כ וחביא סקי*ח צ*ח סי' חףםש*ך
 4, סי' ח*ב תנינא שו"מ ת' וע' י"ט.(, 3שם בריטב"א וכ*ה קרקע, ריןלו

 מ"מ לקרקעות, איתקיש לא דע"ע אע"ג סקמ"ה רכ"1 סי' חו"מ בב"חוצ"ע
 אתאה, לענין וה*ה שכהעה ~נץ קרקע רין לו רש שם( )קירושע אשכחי'חא
 בת' וע' ב', אות 288 וצר רק"ה בהר פ' וה1היר ס' על יחור' בענפיוע'

 סעי' קע*ו סי' חו"מ שלום במשפט וע' ח', אות ק*ם סי' ח*במחרש*ם
 חשר וק רצ*בן סיי יור*ר פתים במנחת וע' שם(, )חולץ מהך רהשרט*ח
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 הי"ו פי"נ שחיטה ה' ,2מח באור וע' קפ"ג, סי' ח"ב ד' שו"מ בת'סוה
 פררים צמר משא ה'( )מ"כ, וכ' ראשו, על וארמה כ' אדם של בראשוהביא
 ע"טע האשכול בס' וע' ופשוט, הארץ, על בכלל והוי כ' אדם על ואףאדסה,
 אות רצ"ב סי' *ור"ד דינים וחי' בהשמטות ח"ב יור"ר שלום במשטרתוע'
 צפנת ות' רנ"ח רחובות בבאר השבת שביתת וכס' ר"ר, אבות בטגן וע'ט"ו,
 ב' אות קי"ט סי' ח"בפענח

 שסח, האור טד' ,2הבאתי דברי על כ' וצם עויאל משפטי בת' כעת]וראיתי
 יותן חוא: וה הכ' פי' דהרי מאר תמוהה היא אדמה פרדים סצמדדהראי'

 בארצו מובח וה מעפר לבנות הארץ מאדמת פרדים צטד מלא לעבריךנא
 שמח, האור על תמיהא שום כאן אין ובמח"כ ע"ש, אדמה נקראים שהפרריםולא

 ראשו על וארמה דכ' שם( )חולין ילפי' הקן בשילוח דחייב אדם שלדבראשו
 אדמה גופי' ארם ש"ט שמה את אבדה לא בראשו שהי' אע"פ רש"יופי'
 בי' קרי' הארץ על נמי והשתא עפר, קרייה דלא שטה את אברה מדלאהוא,
 והרמב"ם הארץ, על או וגו' צפור קן יקרא כי 1'( כ"ב, )דברים רכ'והיינו
 מצא אם דה"ה אדם של מראשו רנלמד משנה בכסף וכ' ב"ח בראשדכ'

 ראי' שמח האור הביא וע"ו פענח, בצפנת וע"ש חיים, בעלי שאר ע"גקן
 על כשהמשזו אף ארמה דנקראת הרי אדמה, פררים צמד מדכ' הרמב"םלד'
 ולא אדמה או נם דנקראת הרי עפר, פרדים צמד כמ2א כ' ולא פררים,צמד
 ואדמה גבי רש"י שפי' כמו והוא אדמה, נקראים הפררים רגם וע"כ שסה,אברה
 ציין ושוב ופשוט, הארץ על ככלל והוי כ' אדם על ואף שסיים ווה ראשו,על
 אדם בראש קן טצא מ"א סי' הקן שלוח בפ' שם דאי' האשכול, בס'לעיין
 ברורים והדברים בע"ח, שאר על מצא אם שכן וכל ראשו, על ואדמה שנא'ח'

 התוס' כתבו הלא דין מן ובר שם עויאל במשפטי שכתב ומה להמעיין,מאר
 שיהי' בעינן סממנים ממלאכת וילפינן הואיל שבת דלענין ע"ד:()שבת
 מהרש"ם דברי פי על רק רנתי אני גם דסממנים, דומיא הקרקע טןגדל
 הוי לא ארם ובץ בהמה רבין שם התוספות מדברי הביא שם והמגי'שם,

 נידו"ק חשיב ובהמה דארם לשי' ההרמב"ם כ' במנ"ח וע' קרקע,גירהי
 משום הרמב"ם רכ' והא קוצר משום חייב וראי אמו ממעי עובר תולשעכ"ו
 י"ד ס"ק י' מי' נווו מלאכת טל ובאג* נקיט, חיובי מתרי חרא נשסהנטילת
 סקרקע שקוצר לקוצר רומה אינו מ"מ קרקע, נידולי שחשוב אף רבריודחה
 ע"ש[. נשמה נטילת וולת אחר חיוב בו שאין שסובר סשום או כו'ממש

 סמחק רכשחולב ע"נ:( )שבת תוס' ע' מסחק סשום חייב רספרק לר"תוהנה
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 ולא קררה לתוך ארם חולב קמ"ר:( )שם ראטרי' לר"י נראה אין אך ומחליק,הרר
 לי מה ולר"ת שנשתנה לרש רמי ולא לקררה כשחולב א"ש ולרש"ילקערה
 רתולרה לומי דא"א צ"ה.( )שם מהרש"ש בחי' וע' הקדרה, לתוך או הקערהלתוך
 או הקררה לתוך לי מה קוצר כחטום ואי הקררה לתוך רחולב מהךרקוצר
 ע"ש. לר"ת בתום' וכמ"ש הקערהלתוך

 בשבת אבל ביו"ט, רוקא ר"ת פי' הקררה לתוך עו אדם רחולב הךוהנה
 נוטל הוי וכשחולב כפסולת היא שהבהמה חשיבא רש כמו לשחיטה חויאלא

 כ' מי של ובעשבת בטהרש"א, וע' בורר, רהוה בר"ן וע' הפסולת, מןאוכל
 הקעהה לתוך לא אבל קי"ר.( )יבמות בתוס' וע' בורר, וצ"ל דש הוארט"ס
 הרשב"א בחי' וע' הפסולת, מתוך אוכל ובורר לרש ורומה ואוכל משקהרבורר
 מהר"ח ונת' שכ"ט מי' יו"ט ובה' נ"ח סי' שבת ה' באו"ו וע' קמ"ר:(,נשבת
 שבמן הלכות מלוניל אהרן ר' להקרמון חיים בארחות וע' קע"ט, סי'או"ו
 וינצהיים רור יר בספר וראיחי הפסולת. מתוך אוכל כבורר רהוי י"ו,סי'
 אבל הפסולת, מתוך באוכל שייך לא בורר רהא כהמההש"א רלאכתב
 אוכל הרי האוכל על מרובה רבפסולת ע"ר.( )שבת בתוס' לפמ"ש אינווה

 פסולת היא רהבהמה הר"ת לשי' כאן וה"ה ברירה ררך מרובה פסולתמתוך
 רבשבת הוסיף רר"ת קכ"א סי' הריב"ש בת' מצאתי וכן כבורר, חשובמרובה
 אוכל בורר טשום חייב והחולב כפסולת הו"ל אסורה שהבהמה כיון אסור,ח*בה
 מרובה. והפסולת פסולתמתוך

 רלא הריבאש ע"ר המה נ' סי' רש ה' י"ר כלל ארם בנשסתוראיתי
 הפסולת אם נפ"מ אץ בורר רלענץ מרובה והפסולת שסיים מה להביןוכה

 משיס חייב מרובה רכשהפסולת לשי' רהתוס' כ11נת1 ולפמ"ש כו',מרובה
 ראסשר כ' ה' אות ל*ב מצוה במנ"ח וע' ט"ו, כלל בורר בה' וע"שבורר,
 בורר, ל"ש מיר רלאכול להניח והיינו בורר משום א' אב בחולב עורעיש
 באות נאכ הביאו הר"ן ומר' רבורר, לישנא הראשונים ממ"ש העיר שלאופלא
 ראטו סקאו ש"כ נמי' המנ"א לפ"ר אינו בורר, ל"ש מיר רלאכול ום"שו',

 לא לאלתר לאכול רבורר הטעס אלא לאלתר, לאכול כרי טלאכה לעשותשרי
 לאלתר, לאנול אסי' אסור ותמחוי בקינק ולהכי אכילה, ררך רהוי ברירהמקרי
 פסולת מתוך אונל בורר משום עו ח*בת ראסור טעמא הר"ן כ' דהאתרע
 שם והטו"ו כהע"ש ורלא כראטרן, א"ו לאלתר, לאכול כרי מותר יהאאטו

 ו', אות שם המג"א ר' נ"כ הכיא והטנ"ח סק"ח, המנורה בקני וע'סק"ר,
 ע"ג:( )שבת בחי' בח*ס וע' ו', אות סק"י ו' סעי' בורר מלאכת טל באג*ת'
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 חשיבה, דש כסו תבות להנהו רליתנהו אע*פ פ" לר*ת הישר ס' סר'הביא
 ררבנן, רישה משום לקערה קררה בין לחלק יש וסשו*ה כרש, סחוי סררבקום*ם
 משום חייב ועור ררבנן ריוצה תרתי ב" אית אוכלק ל*ח דהבהסה ב(שבתאבל

 פשום רויב יה" עלה רביע שבת ראיסור משום רנימא רוחק ווהמסחק,
 רהחולב וברייתא וששצל*ג סלאכה הו*ל רססחק י"ל ועור אוכ4ן, סקרי ולאממחק
 י~ם שסחת ומשום פטור, לגופה  שא*צ סלאכה ט*ל סרקמ*ר ור*ח כר*י,אתיא
 הו*ל הקערה לתוך וסיהו ח'.(, )ביצה בתום' כמ*ש סררבנן איסור חרשרי

 בשבת אבל לקררה,  סוצא*כ ררבנן, ורישה ררבנן ממחק ררבנן איסוראתרי
 לשי' ור*ת לאיסור סני סינייהו ובחר ררבנן, רישה וגם ררבק, ממחק תרתיאיכא
 לאחרים תרתי סרינום ר' וראמר יו*ם, שסחת בחטום בה רסיקל טי:()גהצה
 וצני בע" סשו*ה ררבנן ודש ססחק איסורים ב' ראיכא משום צערא,ומשום
 ע*כ ספרק משום חייב רהחולב רברייתא קם*ג:(  )וטם בחי' וכ*כהיתרים,
 רר רמסחק לר*ת נסי ום"ל ררבק, דש משום ולא ראורייתא טסחקכחצום
 שא"צ סלאכה ס"ל ספרק סשום רמחיב וברייתא לנופה, עאא*צ מלאכההו*ל
 חולב סיתסר לא פטור לגופה עאו*צ מלאכה רקיי*ל כטה ולפי חיינעלנופה

 אירך קרקע בנירולי שלא רש חרא ררבנן איסורי טחרי אלאסראורייתא
 שסחת המשום שם( )בהנה לשי' ור"ת לגופה,  שא*צ סלאכה שהיאממחק
 והשתא במהרש"א, וע*ש שרינן, לא איסורין תרי אבל ררבנן, איסור חר שריירם

 ומותר ררבנן סמחק סשום רק רישה משצם ליכא לקררה רלחלוברקאסר
 איסורי תרי רה~ל רישה משום נסי איכא בקערה סשא*כ יו*ט, שטחתכמשום
 למילת" אסר לא עצסו ווצמואל נלמוד, רבינו סר' ראר*ח הא נסי ומיושבררבנן.
 משום סה*ת ואסור חיינע שאצל*ג סלאכה ס"ל רשסואל כהצום עו,בחולב
 ישמואל הוא אסת ע"1. לעיל התום' וכקו' קערה לי וסה קררה 4 ומהססחק
 ובכה ג'.(, ל1ם בתום' וע' ס*ב.(, )שבת ע' כר*י חייב שושצל*נ מלאכהפ*ל
 לר"ח רט"ל ירע סאין צ"ע ר"ח בר' מ"ש אבל ורל*ו, קצ*ו ס" לר*תההצר

 4'ח בשבה קמ"ר:(אבל )וטם בתום' רצ"ל 4גנ*ר כר*עקואפשרדסלשאצל*גפטור
 יש כסו הוא הקונט' ולפי' ססחק, סשום רהוא ספרק משום אסורלשחיטה

 בספר וע' )ע*נ:(, לעיל בתום' כם*ש והוא סי*ר.( )יבשת בהום' הלכו'
 משם ביו*ט טהורח סבהסה היינו יונקים ט*ו, סי' יבסות מם' לר"תחהצר
 רמתם ע4ו וסצטער סככר רנרר כ*ו:( )ענבועות כראכו" יתאב שהואצער
 עיקר, וכן ס'.(, )כתובות כראכוי' בשבת אפי' חולה בצער שאם הם תאביםחטנים
 עז ארם חולב אמרי' אכילה לצורך שהרי שתי' לצורך שיונק משקה אפ"וזה
 סותרת אינה ובהמה הוא רמפרק אסור רבשבת הוא, בירט וההוא הקררה,לתוך
 כלאח' ספרק יונק ס'ם סי' כחוטת במס' ~'ש כו', דאפרת אוכלא הוי מ~םאלא
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 תולרח שספרש הקונט' פי' ולפי רססחק, תולרה מפרק יונק רהאי 4 נראהיר,
 רתרתי לפרש לר*י נראה אבל בנירףק, אלא רישה אין ררבנן א4בא האררש
 הכא כגון מנירו*ק שארנו ספרק הוא, ררש תולףה בגירו*ק הן, טפרקעניני
 ראוסור שבת רנע ססיק ביבסות וא*ת ג1רו, לא צערא ובמקום רססחקתולרה
 שתאב רהתם רצערא ונ*ל בשבת, אפי' מותרת וכאן רבנן, בהוא גורוסקילה
 בשוגג ואכלה הסצטער כ*ו:( )שבועות ראסרי' הככר על הטצטער כגתלאכול
 תוך אא*כ אסור חולב אבל דסותר, הוא כלאח*י רהוא יונק ורוקאמהו,

 והף הוא, טשוכל לאכול הבא דטקשה חבית, בפ' שספרש כמו והטעםהקררה,

 רא*כ מכ*נ, 1ה בנונח ואק ביו*ט ראוי' שהבהסה סאחר דאפרת, אוכלאכמי
 צ*ה.(. )שבה הרשב*א בה" הג' ע*ש, סיף לא ותו שתר כלאחא שלאאפי'

 בהראשוניו4 רעות יש שבות רהוי א1 לר-א כצדים אצ לרבנן בחולבוהבה
 משבה, ה*1 פ*ח משנה ובמגיר שם ובמהרש*ל צ*ה.( )שכה ריטב*אע'

 )כתובות בהפלאה וע' שכות משום הוי רלרבנן כחמסע כ"ה.( )בכורותובריטב"א
 סשי' כלל העיר ולא שכות, משום הוי רחולב דר*א כחככים רקיי*לס'(

 שבסופח ובתשובה צ*ה( )שבה הר"ן ובחי' חננאל, ברבינו וע' בזה,רראשונים
 1ך3 צר ש*ל סי' שבת עסם' בראבי' כט*ש גאון, האי רב ת' ]והואשם,
 או*ח ח*ג עברי ישכיל ובה' ו' סי' או*ח עויאל טשפטי בת' וע' ך,הערה
 סה' פ*א ומ*ם ובכסף 313, צר רכ*ג סי' בראבי' וע' א'[, סעי' י*רסי'
 א', אות תר קטן סעיף י*ב סעיף רש מלאכת טל ובאג4 1', הלכהשבת
 ררבנן שבות סשום אלא 4*ינו ממש בירו חולב ראפילו שם בריטב*אוע'

 רחולב ס*ל שאול ראבא ואפשר וכו', קרקע, בנירולי אלא וישה איןרקיי*ל
 כר*א, הלכהא רלית כוותי' הלכתא ו4ת ר*א, וכסברת דאורייתא אסורבירו
 וע' ספרק, סשום אמור רחולב הפומקים שכ' וכפי שם מקובצת בשיטהוכ*כ

 כשבת, אפ" איסור בהם אין האוכל לתוך רבחולב קם*ר:( )שם ר'בסלחסות
 המאור בעל וכ*כ סוקצה סדין ראסור י*ל בשבת מוקצה לו שיש סי לרבריכיהו
 כדברי שלא בשבת אפילו סירושה קבלנו אנו הקררח להוך עו ארםרחולב
 הרשב*א בחי' וכ*כ הגבורים בשלטי וכ*ה הרמב*ן בשם שם בר"ן וע'הרי*ף,
 קאסר, בשבת ראפילו הסכיסו הראשונים נק וסקצת ראחרעים רטגרו4שם
 למעשהן להלכה להחמיר רשוטעק ג' אות א' שער הקורש בעבורת ברשכ*אוע'

 ממט נסתלק שנחלב לאחר מוקצהן 4' ר4וית למ*ר ראפי' כ' הרי5ב*אובדד'
 בוח שנסתפק ]ומה ה', ס" ירעק*א בת' ס1ה וע' הרסב*ן, וכם*ש מוקצחתורת

 הנחצרין צרות רק נסצא ולא סכנה בו שאע בח~ה תורה, לחכו כעלחגאברפ"ק
 דאממר 1' שער נ' בית להרא*ה הבית בברק ען להאכילו, סותר אםבשבת
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 שור יעקב רברי בת' מוה וע' רע"ו, פ"ב בר"ן וע' מכנה, בו ע4ויןלחולה
 שמתקשה איירי בהמה של בצער רמפרש ואיכא קי"ר.( )יבמות בחום' וע' ג'[,מי'
 לחלוב יכולים היו והלא יונקים היו רלכטה לר"י וקעאה ברדי', חלבה ברובלה

 שהי' כיון רממתמא ל"ק רעכ מחמת מחרי רהכא ר"ת לפי' כוהו הקררה,לתוך
 לתוך עו ארם חולב שם( )שבת כמ"ש והוא בקררה מאנל שום ל"הרעבים
 כלאחר במפרק אפי' אמור בררי' להחלב שמתקשה הבהמה בצער ומ"מהקררה,

 קל"ה.( )שם ובתום' ראסור, ביר וכ"ש רבנן רגורו היא מקילה באימור רשבתיר
 כעצמו לחלוב הוא אפי' מותר בע*מא צערא אפי' בררין חלב הרבהרכאצש
 ובמררכי צערא, משום רעא-י מורמא אמפים רהוה מירי שבררי' חלבולהוציא

 הרבר ראין ביר להקל וראמור בשרים החלב כעשמקשה מניקה ראשה המוציאפ'
 תולרה והוה מפרק רהוה בכלי ררוקא י"מ מיהו נלבר, התינוק ביניקת אלאמותר
 לא הנראה וכפי נ"ח, סי' שכת ה' באו"ו ]וע' לחלוב, מותר בקרקע אבלררש
 כ"ו[, מי' ציוני יצחק עולת בת' וע' שם, המררכי על אורות הטל רבריוראה

 אמור בררי' חלב רוב לה שמתקשה בהמה בצער שם( )יבמות בתום'ולפימ"ש
 לשפוך היתר מצינו לא הבהמה, מכנת במקום ואפי' כלאח"י במפרק אפי'באצבת
 לא המים לאמת שנפלה רבהמה הכ"ו פכ"ח שבת ה' רמב"ם וע' קרקע,ע"ג
 ךאש' כ"ו מעיף הרב ובשו"ע מקי"א ש"ח מי' במג"א וע' בירים, אותהיעלה
 בידים להעלותה רמותר כ' מקי"ח ש"ה מי' רבא בא*' אמנם תמות,אם
 מחוה בת' וע' כהמג"א, ולא ש"ה מי' הב"ח וכ"כ מררבנן, אלא אינו והשגם

 המג"א שכ' בהך רעק"א קו' לתרץ ררוצה ט"ה מי' או"ח שטיינבערגאברהם
 מן ובהעלאה האוווות, להמרות ישראל מותר עכו"ם רב*כא מקי"א ש"הסי'
 שיק מהר"ם בת' ג"כ מוה ]וע' צעכע"ח, במקום מוקצה טלטול אסורהמים
 לאכילת קורמין והן צעכע"ח כמ4ום תרתי איכא רבעוף קנ"ה[ מי'או"ח
 המים לאמת רכשנפלה וצ"ע בהעלאה, מעאו"כ מוקצה לטלטל מותר לכןארם
 להעלות ואמור עלתה עלתה ואם כרים מכיא לפרנסה  שא"א עמוקים הטיםראם
 קורמין, והן צעבע"ח תרתי איכא ג"כ ושם עיעלה ער כאכילתו יכע(ין וכיבירו
 וע' קרקע, ע"ג לשפוך ברור היתר ירעתי לא בהמה סכנת טמקוםועכ"פ

 מפני בשבת פרות לחלוב מהו וששאלתם כ' שבת טה' ב' כלל הלקטבשב*
 לחלוב שמותר ואמרו רבנן שבאו ממתכנין ענ*ם יונקין אין ואםשפמתכנות
 שהחולב בשבת לחלוב שמותר לכם והורו שבאו אמר יפה לא בכלכשסשנה
 במויר ביו"ט חולב ואפי' ונמקל כרת ענוש במויר חטאת חייב בשוגנבשבת
 מפרק חולב אף התבואה את הרש והו ומפרק רמפרק תולרה וחליבהלוקה

 אחת חמר מ' מלאכות אבות כרתנן כאב תולרה על וחייבין הבשרנע
 סכנה ראיכא היכא כתב ו"ל אחר ונאון אסור, הלכך בהן כיוצאותולרותיהן
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 טהר*ם בת' וע' ע*ש, ~עמך חלב וטול פרתי ח*ב טע"ש לנוי אוטררבהמה
 קרקע ע"נ לשטוך צערה מחמת באשה הקלנו אם ולפ"ו ותרל"ח, מ"ה סי'ג*ב
 תים באורחות נ*כ וע' 0כנה, במקום אפי' בכהמה ברור הרבר איןעדיין
 תעף~ח בוצד" החלב כשוקפה המניקה אשה וכן רכ' י"ו סי' שבת ה'מ*ניל
 וה ורבר חשבת ביום פנים בהשום בכל4 ביר אותה לחלוב מותר איןחתיכות

 לתוך או הכיס לתוך ותחלוב מרר" אשה תקל לא המוציא פ' רשבח בתוספתאכי
 ה' באו*1 נ"כ וע' ז'ל, נסש מר' מתרים מנלת מותר, בנה את להניק אבלהקערה
 מרר" אוצה תקל לא תניא המוציא ט' רשבת רבתוספתא חביא נ"ח סי'שבת

 81'ל נאון נמים רב ופ" בנה, את ותניק הקערה לתוך או הכים לתוךותחלוב
 להקל רחצות לה וידן בשרים חלב לה כשמתקשה מינקת ראעשה מיכןלמרנו
 לוסר רוצה אם יורע ואיני בלבר, התינוק ביניקת אלא מותי וה רבר ואיןביר
 קרקע ע"נ אבל בכלי, או נףר להקל אסור רוקא התינוק את להניקרכדי
 ע'נ ראט" בלבר התינוק ביניקת אלא מותר וה רבר ואין מרכ' שא*א אושרי
 נופח לחלב לה סכעיא רלא כיון קרקע ע"נ להקל דשרי ונראה אסור,קרקע
 להקל כרי קרקע ע"נ רמניקה וכן כו' רבנן ל*נ צערא ובמקום מפרק 1האין
 רבנן, ל"נ צער ובמקום מררבנן א0ור אבל פטור רלר"ש שאצל"ג מלאכההוי

 פקו"נ דין לרשי באו"ה וע' ע"עק נמור מותר וה רבר נראה בעיניהלכך
 ביו*ט אפי' לחלוב ראסור ראי' להביא ואפשר כ"ו, אות נ"ט סי'בשבת
 לר"י רקשה בהמה בצער רפפרש קי"ר.( )יבמות התום' מרברי והוא קרקעע*נ
 הי' שלא נם ואף הקררה לתוך לחלוב יכו*ם הי' וחלא יונקים הי'למה
 אפי' בר~מה בצער ראסור א"ו קרקע, ע"ג לחלוב יכללים עריין בקררה,כששכל
 קרקע ע"נ ובאמח מהחלב, ליהנות רוצים רהי' לרחות ויש קרקע, ע"נלחלוב
שרי.

 וברריה מסעדין, אבל ביהט בהמה מילרין אין קכ"ח!( )שכת מהך לעיקרש
 בראח וע' ס"ו(, פ"י, )שביעית עי רפטור רם"ל לרבנן רכו*ע אל34אהרבש
 ס'.( )כהובות טקובצת שיטה וע' דעות, ריש ובחולב צ"ה.( )שבת מי שלובשבת
 המחובר מן ולא בו שנרל ממקום רבר הנותק מפרק סמהרו"ק רש"יהביא
 שטעתי. כך מקשד' התבואה שמפרק מי הוא רש ותולרת התלוש מןאלא
 ולא בו שנדל ממקום רבר כותש שהוא רמפרק רש"י בשם ו"ל הרשב*אוב'

 אלא ר"שה ראין למירק ואיכא ררש, תולרה הוי התלוש מן אלאהמחובר
 שהוא דנווז תולרה הוי בבע*ח רמפרק כ' אברהם בר והראש כו',קרקע בנירווי

 טל באנ* וע' ע*נ!(, )שבת למס' בהמאירי וע' הבחמה, מן הצמרמפרק
 נהז, טשום חינ תולש ע"ר:( )שבת יע' ה', אות ססכ'ר י"ב סי' רשסלאכת
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 חלב ס"ש כו' רשריא אניזה רהוה סירי שרי דחלב תג:( )מעילהובתום'
טנטה.

 פי' ספרק סשום ראסור רחולב פי' מותר במלאכת היראים שדסתוהנח
 מי' אואח בשי*ע והנה כיוונו, ולא ררש תירה פי' ורבותי רסוחהתולרה
 ותינק הקררה לתוך או הכום לתוך טררי' חלב אשה תיקל לא לאר סעיףשכאח
 שבת ה' רבתי בתניא יע' שלפנעה הלקם שבלי בשם בב"י וכ*ה בנה,את
 בנה את להניק ורוצה אוכלין ב5א ריקנית ע"כ קררה נרסינן אי ואפי' י*ם,סי,

 אשה תיקל לא ס"א, סעיף שכ"ח סי' הרב כשו"ע וע' ספרק, והוי הכ4מהוך
 נסור ספרק הכלי לתוך שהחולב ספני חקררה לתוך או הכום לתוך מירי'חלב
 ד,צ. כהשום וחייבהוא

 ע"ש, יומף בבית שם*ם כ' 59 צר ח"ה בקורש מלכי בספר כעת]וראיתי
 אביב, לתל נאב היא תשובתו ונם שלפנינו בנירון נאכ שם ק והוא ניחא,ולפם*ש
 ובוראי לרברינה. סרבריו החילוק יראה והסעיין קרקע. ע"ג רמותרורעתו
 וסשום צערא במקום לססוך הראשונש הסה וכראי מותר אוכלין עםבקררה
 לחלוב להתיר עכו"ם, ע"י שא"א במקום בפרט ח':(, )ניטין ישראל ארץ"צוב
 כאוכל באוכל הנבלע דטשקה ל"ג:( )ביצה רשאי וע' אוכ4ן, עם קררהלתוך
 באילין האא( פ"ב )מע"ש בירגשלמי וע' ע"ו, מי' אואח דחיי חינא בת' וע'רוא,

 כאכילה. לאכילה הנטפל כל זינייה ונסזואורזנייהו

 ואין סראורייתא אסור בשבת בהסה רחולב ב' ע"ם ס" רמ*א בה'והנה
 מקי*א ש"ה מי' ובסנ"א מגי, ובהכי רעבון של נסתלק רבוה פאא יקלהמרות
 להקל ראפשר בנר"ר וה"ה ישראל, עאי סותר עכו"ם ע*י ו*א*א רבפקוםכתב
 יקרה אבן בת' כעת וראיתי צערה. שיעור לקבוע סוסחה ברופא שךשערצערה
  שאין שהבהסה ו"ל לקרמונינו רירוע עכו*ם עאי ח4בח בענע ו' סי'ח"נ

 עצירת כצעוי צער סרנשת יום בכל אותה לחלוב שרנילק בזסן אותחחולבק
 בסבע. סיוסר והוא 5מעם רב בין חילוק ואין חי בכל הסותרותדחיית

 מומך רבריו כמסקנת רברי על כתב שם שיאל סשפטי בה']וראיתי
 לחלוב הבהסח צער משום שמתיר יקרה אבן תשובת רברי על 1*1הרה*ג
 סרברי רק דהבאתי סעה בטח"כ בוה נם ע"ש, כו' נקפה חלב שבהבקדרה
 והוא צער, סרנשת הרגיל בומן אוהח חולפן אין ראם בסבע רכרוסר יקרראבן
 שם לשונו סעתיק והנני נק8ה. סחלב שם רמו ולא סעכו"ם שסטירי
 ו':ססשע
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 הרין ססך על במ2בת נכרי עאי בהסות לח*ב שנוהנק במח שאשלתוע*ר
 רצער משום הא הטעם שם הא מ סעיף ש*ה סי' אףח בש"עהטבואר
 אלא שאעה *כףם אמירה התירו סצטערת שהבהמה וכיון ראורייתאבע*ח
 בשן אבל החלב רבף עש שסצטערת כשירעינן תינח הא א*כ ררבנןאיסור
 להם. התיר סי מעט חלב אלאלה

 לבי על עלה ועור נכונרג הערתו * נראה היתה ההשקפה בראשיתתשובה.
 בע*ח צער סיליק משום בו יש שחולבין עת רבכל נאמר ראם לרבריור*ר'
 ע"א( ס' )רף בכתובות ערוכה סוגיא נפרנס האיך מפניו ררבנן איסורונרחה
 ספרק יתק ט*ט כשבת חלב יתק רשש( לבה סכאב )המילל נונה התםרתנינין
 ניסא ואי רבנן. נזרו לא רש*י( מכאבון )שמצטער צערא ובמקום ירכלאחר
 נם הא נונח איריא מאי רבהסה צבע*ח סילוק טשום בה ה2 חל~בהרבכל
 אוסור תרחה הבהסה צער נסתלק עי*ז רהא בשבת חלב *נק לו מותרבריא
 בריא אפי' ארם לכל הי' הוא ררבנן יר כלאחר רמסרק וכיון טפניוררבנן
 ונרחה ממצה ההלב צער עי*ז ססלק רהא סבהסה חלב לינק מותרלהיות
 סבע"ח צער סילוק הויא חליבה כל רלא אע*כ יר. כלאחר רמפרק ררבנןאיסור
 רק לסינקט יכול הי' לא ולכך החלב רבוי ספני סצטערת שהיא ברירעינןרק
 היטב. ורוק סכאבו. שסצטער משום פעם בכל לינק סותר שזהנונח

 רררךנן אע"נ רהא ראי'. שום משם אץ באטת אולם לכאורה. ברעתי עלהק
 אסורה החלנ הא צבע"ח מטעם ח*בה מפני לעכו"ם ףאמירה ררבנןאיסור
 משום בה יש תליבה רכל לומר "2 שסיר הא .וא*כ בפוסקים כטבואר ביוםבו

 אע*נ בשבת חלב לינק לבריא להתיר יכולץ היו לא וט*ם בע'ח צערסילוק
 התירו לא ולכך לה אסורה החלב רהא סררבנן רק הוא יר כלאחררמפרק
 לנונחאלא

 שהח~
 רל*ה כיק ססרק משום ואי סכאבו, שסצטער לפי לו טותרת

 וז*ב. רבנן נזרו לא צערא במקום טררבנןאלא

 נץן חי*ק אק שבאמת * נראה ראי'. מונם שאין *ה שבאנווואחר
 לחלוב לנכרי לומר הותר שלא נאמר ראם לא. או סצטערת שהבהטה ירענואם
 איכה לשיעורין רבריהם הפוסקים נתנו הלא מצטערת שהבהטה כשירענורק
 מרברי להריא נראה וכן ~כרי. אמירה שנתיר כרי סצטערת מתי הרבר אתנרע

 ביצה נין לחלק שכתב נ' ס"ק תקאה סי' הסנ*א שהביא א*ז בשםהטהרי*ל
 אבל לנמרי כדנה רעתי' אסח רביצה בשבת שנחלבה לחלב בשבתשנולרה
 איתא ואם לנכוי. אמירה ע*י לחלוב היתר ריש כיק סינה רעתי' אמח לאחלב
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 בין לחלק ל"ל ,צמצטערת בירוע זולת לנכרי אמירה ע"י ח*בה הותרהשלא
 בושטש בנהלבה הותר לא כאן יער וליכגא גופה בחלב לפלונ לחלבסיצה
 אע*כ כביצה. רינה ידענו בלא אבל שמצסערת הת*בה בומעת בידענורק
 חי*ק שאין נראה וה נרין הפוסקים רברי מסתשת וגל"ז ורו*ק. חילוקראין
 כ1שמור:גרבר

 לקרמתעו ירוע ע~הי' * נראה כ*ת, שהקשח מה יקשח שלא רבר שלוגטעמו
 מרנשת יום בכל אותה לחלוב שרני*ן בומן אותה חולבין עא"ק שבהכח1*ל
 למעס, רב בין בוה חילוק ואין חי, כעל בכל הכותרות רחיית עצירת כצערצער
 לחלוב לנכוי לומר להצראל שמותר רבריהם צרקו ומעתה בסבע. נווסרוהוא
 מררבנן, רק הוא ~כרי ואמירה ראורייתא ב"ח רצער משום בשבתברמתו
 כלום, גכך ראין הצער תרניש סרם לחלוב הנכרי יקרים שצשא לחוש141ין
 שהוא רברבר שם בהנ*א הוא וק צ'( רף )ב"מ התום' מרבדץ מבהארדהא

 נבלה, אכול לו לומר ,צמותר כמו לנכרי אמירה איסור עציך לאלהנכרי
 הינו ללוי מותרת ש,הסימה אע*נ בה ורוש פרתי פי חסום לומר ראסורההא
 בנ*ר א"כ עיי"ש, בוה מרויח שהיג4-אל כהצום ישראל של תבואתורוקא
 ~כרי אמירה ראיסור משום בשבת פרתו לחלוב לנכרי לומר מותר שפירהא

 אותה לחלוב יקהם שמא משום ואי ראורייתא, צעב"ח מפני נרחהררבנן
 ואץ בשבת *כרי מותרת ח*בה הא בכך מה מצסערת אינה שעדיץבעת
 וכ4ץ הנכרי מעשה ע*י הישראל מרויח אם רק לנכרי אטירה איסורב~ה
 הי' אם רהא תצטער, טרם אותה חולב שהנכרי בוה כלום מרויח אינוהא

 וממילא לו, מותרת היא הא ואן החלב לו הי' נ*כ וששצסער ער לחלובממתין
 נכונה. עצה היא כי היטב ורוק לנכרי. אכורה איסור כאןשאץ

 עכ*ל כו', להם והגת קרהצים ישראל של מנהנן על לפקפק איןומעתה
 יקרה.האבן

 אוווות המראת לענין כ' עאט ס" הרמ*א בת' דהרי צ*ע רבריוובאסח
 צעב'ח מכח הפומקים שהתירו כוהי ע*י הבהמות מח*בת גרע רלאבשבה,
 סלאכה שום בה שאץ המראה בענין כ*ש דאורייתא, איסור הוא רהתםאע'ג
 כותי עא פ*א רק בשבת להמרות ראין נראה אמנם רחוג עוברארק
 ולפי*ז סקי*ב, ש*ה סי' מנ"א וע' סני, ובהכי הרעבון צער ממנה נסתלקרבזו
 סי' תיים בארחות וע' פ*א, רק כותי ע"י להתיר חש הבהמוה בח*בתכ*ש
 סשום צעביח *כ*ו אפי' רמהיר י*ב סי' חיוצר מת ס' בשם סק"טש"ה
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 מישיעאק ראי' והביא ראורייתא שהוא צעב"ח כשיהי' נם לחחמיר יבואושלא
 מותר הכל רמדינא אף מוקצה טעונה בהסה לענין סק"ח רמ"ה סי'או"ח
 על יעבור ל4 שרית לא ר~י כמטום בירו, ליטול ואף מהיכנו כ* מבטלאף

 רתובהק בגאר רש מלאכת השבה בשביתת וע' ר"ת, רהא צעב"חאיסור
 מן בירים להעלות' אסור כ' הרמב*ם רהא היא יחיראה רסברת 1ה שרחהסקע"ו
 ראסור רהך אמרתי ]ובמק"א המ"מ, וכמ*ש צעב"ח ראיכא היכא אפי'הבור

 מהרש"ל רהביא עשם ריים בארחות וע' הכמום[, טעם לו יש ביריםלהעלותה
 רסכל זה רחה מאיר ובבית חים, בעלי צער משום טוב ביום לחלוברמותר
 שנחלב החלב זה ולפי מצערה, התלב ואין אחת פעם כשנחלב אמורמקום
 ולפמ"ש עכו"ם, בהמת זה 36נין הביא שם חיים ובארחות לאסרה, אין אחתפעם
 %ו שיוריע מומחה ע"י לשוגר יש בוראי אוכלין עם לקררה חליבה ע"ילהתיר
 כשאינה נ"כ מרובה שצערה או צערה, להמתלק רי פ"א כשנחלבת אם*שער
 כנ"ל. להתיר יש וא1 ב1טגהנחלבת

 ח' בן כראמ' חבהמה מצער החלב רכ' מ"ט סי' הר"ם סה' העיר שלאופלא
 ממה יותר כע"פ מראמר * נראה ועור החלנע סכנת מפני וטניקתו עליושוחה
 אמרו, שכך הנאונים בת' נמי טשמע וכן להניק, רוצה פרה ל~נק רוצהשהעגל
 בכך, לו ומותר לעצמך החלב וטול חלוב לגוי אומר בהמה סכנת כמצוםאבל
 סכנת משום אבל מפרק, משום בשבת לחלוב ראסור תרל"ח בסי'וע"ש
 בר מאיר בכך, לו ומותר לעצמך החלב וטול חלוב לגוי לומר מותרבהטה
 נ"כ כתב רם"נ סי' ]ובב"מ תמ"ח, סי' שבת מם' במררכי וע' שי',ברוך
 אליעזר ר' ובפ' וצ"ל ט"ם והוא פ"י, א*עזר ר' ובפרקי צרק כהן רב ת'בשם
 וע' הסכנה, מפני ומניקתו ע*ו שוחה ראג~ו קל"ה.( )שבח להך וכוונתופי"ט
 טעיף ש"ה סי' אףח ובשו"ע מפנין פ' ברא"ש וע' 1'[, אות רשבת פ"חבהג"מ

 כה. סי' ציוני טחק עולת בת' וע' ח', כו' יצחק באר ובת'כ',

 *קח לחתיר "ט כן, שטבעה מומחה הרופא יאמר אמור אם לפי"1והנה
 פ"נ )טהרות וע' מפרק, משום ול"ש אוכל רהוי שנקפה חלב שבהקררה
 שנים, אלו הרי קרשו תחלה, אלו הרי טופח משקה שהן בזמן החלבמ"א(
 יקפא. מה 1מן יעמור אם החלב להר"מ, בפיה"מוע"ש

 מטומאה, אימור %מור * אפשר האיך ח"א העירני תקוה בפתח]וכשהפתי
 רבריו להטעים לו ותי' וריח, טעם שום ב4 מקשה מתם הי' החכםואותו
 ז':( )בכורות בתוס' וע' נמרי', לא מטומאה איסור ק"נ:( )יבטות הש"םעמאר
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 טומאה רלעגץ י"ל עכ14 מטומאה, חמיר ראיסור לטוטוה, איסור בין לחלקר"צ
 סי' יור"ר הנובי"ק עפ"י י"ל אבל אוכ*ן, חשיב לא שבת ולענק אוכל~ןתשיב
 כ"נ:( )וצם בתום' וכמ"ש קיל, ואיסור יותר, חמורה טומאה ר"ת רע"פכ"ו

 מעיקרא סרוח הוא אם מארם רק נפסל אפי' לכהגוטי קרא צריך לא איסוררלענין
 היעו מטומאה איסור ~מור ראין כ' 1':( )שם אבל קרא, צריך טומאהולענין
 לא ובטומאה ברבר, חכמים החמירו מ"מ מה"ת עצטותר אף איסוררלענין
 שם תמה שמ"1 ס" ח"ג מהרש"ם ובת' טומאה, לאפושי שלא להחמיררצו
 סניא רבאיסורין ע"א:( )חולץ הרשב"א ר' מסנו רנעלם רבריו בריש הנוב"יע"ך
 ע"ש, רר"ש א*בא לכלב שדופסל בעי' בטומאה ורוקא לנר ראויבאינו
 ער"ה סי' ח"ב הרשב*א בת' וצ"ע מ1ה, רבר שם אין הרשכ"א בחי'ובאטת
 טומאה, להרבות ראין בספיקה מקי*ן טומאה רגבי מטוטאה איסור לטריןראין
 תורה, איסור כאן ראין כנ"ל, י"ל הנוב"י ועפ"ר מטומאה, חמיר איסורולפי"1
 סתום' ג"כ להביא יכיל הי' נאון האי רב בשם הראש ר' שם שהביאוחנובש
 תרוסת הנאון מרבו הלכות פסקי יושר בלקט וע' רה"נ, בשם ס"ט.()מנחות
 לרם זכר ביין אותו מקלשין טיבול בשבת רחרוסת 39 צר באו"ח שם כתבהרשן
 בהום' מצאתי כי לש משום מחייב ולא שרי בשבת ראפי' למימר יאיכאכו'

 הקדש לשון בטהרת לכתוב הורנל ולא חיצוניות לתום' כוונתו בוראי --נכרי'
 סי' מינץ במהר"ם כמ"ש לנחלה לו ל"ה עברית לשון ונועם המליצהויופי
 שטבולו כל רקאמר אהא רחקשה - כ"1 אות 11 צר במבוא מ1ה חן'מ"ו

 ומתרצים הוא, מאכל חרוסת והא רחרוסת, טבול עלה ומייתי נט"י צריךבכהצקה
 לזה ראי' ומיתי משקה נקרא להטפיח ע"מ טופח לה שהיא כ"1 נמירחרוסת
 מקלשץ אם 6ד צר וע"ש משקה, נבי לש ל"ש וא"כ רטהרות, רפ"נממתני'
 וע' שם, השקל ובמחצית ט"ז סאק תע"נ סי' טנ"א וע' שבת, ב*לחרוסת
 ועכ"פ ט', סעף לש מלאכת טל ובאנ* ק"נ סי' הרשן קנ"ו.(ובתרושת)וצבת
 הבא משקה לענץ קמ"ח!( )שבת ובאמת שבת, לענין הנ"ל ממתני' למרהרי

 איסור רילפי' שהוכיח יעקב בקהלת וע' וטהרה, מטומאה המאו כאוכללאוכל
 התערובות שער טעם בברוך וע' בש"ה, נ' ס" אי*ח שחק נןת בת' וע'טטוסאה,

 י"ל ראורייתא לענץ אבל לטוטאה איסור להשוות אין בדרבנן דרק""ו
 ח"א האוצר בבית וראיתי כר', חיור"ר בנוב"י כן ומצאתי מטומאה, ארטורדילשנין

 סי' יור"ר הנובי"ק ר' ממנו נעלם יפענ"ר ק"כ,אבל לסי' טונתו או* ג' קל"וס"
 :(, ק"נ )יבמות בנהש"ם וע' מב"ט, בהנהות הע"ש סעם, הברוך כוץ בוראי ול~הכ"ה
 וכ"ש צלול בטשקה יבש אלא ל"ה רנבוש סק"ג ק"ר סי' יור"ר במשב"זוע'
 קעאה כשהיא ובחכטשה כבישה לענין טקרי רך למקום ממקום שמתנענערך
 כבישה הוה רבחמאה ס"נ השני חוט ובת' כבישה, הוי לא מתנענעואץ
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 סהרו"ת הטוטהר רכרי שהכיא שלום במשפרת ועיץ בקשה, ולא כרךאהי
 אם הקיץ כיסות אכל ככהש, ל*ה רכקרח לחפרם"נ רמסכים י"כ כר'כקונט*א
 אף הקררה, ונאמרה ככחצ הוא הרי לחטפיח ע"ם טזפח בו שיש כ*כנהמם
 כ*ה:( )כרכות וע' ט"1.(, )ניטין וע' טהרה, לענק הוא להטפיח טנת עלרטופח
 כינחהו. איכא להטפיח ע"מ כטופחוהכא

 הוי להטפיה ע"ם טופח כו שיש כ*כ ני0ם אם שכ' הטוטו*ר ר'והנה
 לחלוחית, בהם ץצ קרושים רסש כ' מק"ם מ"ט כמי' הפרמ"נ רהרי צ"ע,ככהצ
 כק"א כסשכ"1 ק"ה בם" וק שם כ' והפרם"נ להטפיח, ע"מ טופח כוראיוהוא

 קצת לחים שהם אף נושים בשניהם לא כצלול נהצ רכר אלא ל"הרכבישה
 בתוכו הסונח ה~צסור ואם כן, רבים ימים יעסרו אפי' ככישה, נביהול*ש

 בחמאה מ"נ מי השני בחוט ס'ש א*כ כו', סיקרי ככוש למקום ממקוםמהנענע
 למקום ממקום וצמתנענע כ"כ כרך עכצ"ל ברך, רוקא ר1ה המבירוהפרט*נ

 רחשיכ ה"ה שנתם אלו רהרי רקרשו החלכ ולפ"1 להטפיח, ע*מ כטופחההא
 שיש הקרר' לתוך כהולכ הוא הרי שנקפה חלכ בה ש"צ כקררה והחולככמאכל
 אוכלק.בה

 לתוך שהחולב דחהיש רברי על כ' י"א סי' שיאל משפטי בת'והנה
 צ"ה.( )שכת אסר" רהרי 1"א אכל ע"ש, 0גכן כאימור נתקל נקפהחלכ
 החלב פתיתי וסקכץ נכינח רמקפה פי' נכן ערך וכערוך כונה משום חחכמנכן
 כונה משום חחכ דסנבן הא שם כפנאי ועי נבינה, של חביץ לעשותםהקפוי
 לעשותן צויך רבכה"נ למוכק או סרובה 4סן ולהצניען 4ובשן כף מגבןרוקא
 לאלתר לאכילה כרי כטגבן אבל יחפרק, ולא שתתקים כרי בנין כעיןולתקנן
 וע' י"כ.ג )ביצה כפנ"י וכ"כ כלל, לכנק רמי רלא נראה היוםכאותו
 פת רלשק שם וכרש"י ס4שה, מ"ש אמור, א"ל לנכן, מהו קל"ר.()שכת
 ראין סקי"כ תק"י סי' או'ח השקל כסחצית ע' רסיא, ל4שה נמי והאיביו*ט
 ררוסה הסג"א כם"ש נ"כ כוונתו אכל 4שה מעשה עושה שבניכוןהכוונה
 רסנכן ה"כ( פ"1 )שנח הירושלמי רכרי רלפי ת"ע רבים, לימים שנעשהללי,צה
 אכל מלש, ום"ש 4שה, מעשה עושה רסננן כוונתו "ל לש, משום חייכומחבץ
 ום"ש לריק, כונה משוס חייכ רמנכן שם במ*ש הוא כוראי הבג"אנוונת
 כאן אין שנקפה חלכ לתוך שחולכ ב1ה וענ"פ רכים, 4מים רהתם אףט4שה
 פנק. טשום חשששום

 תלטור בין פלונתא לעשות שלא מ י'כ מ" ח*א וטגיני סתף כת'וראיתי
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 הפנ"י שמפר' כמו צ"ל לש משום ולהירושלמי בונה, משום רמגבן עשטפרשבבלי
 להצניע האחר מגבן, מיני שני ריש פ"י, שבת לתוספתא מרדכי בתכלתטובא
 לומן ולהצניע ל~יבשם כרי היינו בונה משום רכובן והא לאלתר לאכולואחד
 רבים *מים לחצניע שלא במגבן היינו לש משום ובמגבן למכרן, אומרובה
 ומ"ש קל"ר.( )שבת שם אמרי' רהרי ועור נביאות, רברי רק וה אין אבלעאו

 בפכ"א מרסב"ם והנה רבים. לימים הטו ה*שה גם המג"א ועפמ"שטלישה/
 סקי"ט בסג"א עצ"ס מי' באו"ח וע' בירו, יחבוץ לא לפיכך כ' משבההיאו

 שכ"א בסי' קיי"ל אנן והא בורר, משום כ' והר"מ גיבול משום טשמעדבתום'
 כ' ל"ר סי' ה' עי"מ ובת' טעס, מעט קלי קמח לגבל רטותר י"רסעי'

 פי"נ בתופפתא הוא לערב שמותר רמה השגיאה במהמורת נפלדהבצ"א
 לחבץ ראסור בפ"ח במאש והולך סובב בירו לחבץ שאסור ומה טגבל שאינוכ"ו
 בורר מלאכת סל באנלי וע' וצ"ע, בפרמ"ג, וע"ש רבורר, תולרהרהוי
 י"ד.סעיף

 לפיעו כונה משום חייב כשבן ראם צ"ה:( )שבת הש"ס בג*וניוראיתי
 כעי, לבנות ע"מ רמותר ו"א אמנם ע"ש, סותר, משום יתהיב גבינהכשמפרק

 לגרור טותר אם קפ"ר סי' הריב"ש בת' וע' ע"ג.(, ל*א:, )שבת תום'וע'
 הקררה לתוך מגרר הוא אם פיפיות בעל חרט מורנ ושהוא בכלי בשבתנכינה
 עננמם של אשכול לסתוט שהתירו כמו ומותר אוכל מתוך אוכל מפרקרהוי
 איסור דהתם כלל *ו עמן אינה בשבת, אפילו פירשוה וכבר הקררהלתוך

 לתוך כשסוחט ולוה ררש תולרה והוי אוכל מתוך כשטפרק הואהסחיטה
 לאוכל שבא שמשקה אוכל לתוך משקה מפרק וה אין אוכל בה שישחקערה
 או הקררה לתוך שיגרור בץ טוחן משום שהאיסור בכאן אבל רמי,כאוכל
 חייב ראינו הרי ע"ש, לפנים צריך וה ואין הוא סוחן מכ"מ הקערהלתוך
 להאריך לי ואין כ' קכ"א בסי' שם עור וע' סוחן, משום רק סותר,משום
 בוה נכנם עאאיני רוקא, בקיבה דההיא מחבץ או בונה בוה יש אם טגבןבענין
 הנקפא חלב לתוך חולב רק רהוא ביה הרי ס"ו, שכ"א סי' באףת וע'כף,
 לענץ ונפ"מ נבינה, בכלל אךנו הנקפה חלב וגם למגבך ענין שום לואק

 רק הנקפה, בחלב רמותר רה"ה נ*ב:(, )נדרים כחלב רמותי מנכינהחנודר
 מפרק. משום חיב ואינו כאוכה דינו עפמאשכאן

 את אומר אם ביףס, תלכ להעמיר מהו התב( פ*א )בןצה בדרווצללצהשנח
 ביחד בשבת לאכול יכול דהרי 41א אבל לחול, כהצבמש הכנה כהצוםלאסור " הי' עכ"ו צ*ה.ג )שבת ברשב"א וע' לחולן מיו4ס ומעמיר חולב הוא אףק
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 סקי*ב תק*ו סמי' המג"א כ' ראסור חלב העמרת וגם שנקפה, חלבעם
 רלפ*1 וצ*ע הנר*א, בביאור וע*ש בורר, רהוי להוכה קיבה כשנותןרוקא
 כמו אסרוהו ולא הכנה גוירת מטעם שם בירושלמי הוצרכו ומרוע טגבןחוא
 )ביצה לירושלמי ברכה נשירי וע' מעיו"ט, ראפשר משום קל*ר.( )שבהבבבלי
 נאמר גבינה לענק לא חלב בהעמרת הירושלמי דכוונת נלכור עכ*ושם(,
 דאו להול מירט החלב "עמיר שמא משום האסור נקפה, חלב לעניןרק

 ביו'ס, נבינה עושרן אין כ' הי*ב יו*ט מה' בפ"נ ברמב*ם וע' הכנה, משוםאסור
 להעסיר אפ" כ' ס' אות ואם ובהג*מ טעם, חסרון בוה אין מעיו*ט נבןעאאם
 שחלבו כנון פירוש ביו*ט הלב להעמיר מהו בירושלכע רנרסי' אסור,חלב

 נקפה, חלב שיהי' להעמיר היינו אסור חלב להעמיר ראפי' ב4שנאהשמיענו ובת,י ע"ש, לחול ממנו ומעמיר יחלוב אף כן אומר אתה אם יממייםמעכו*ם
 ראסור לאשמהעי' ראם ביו"ט, חלב מעמירן ואין שם הרמ"א העתיקוכן

 צ*ה.(, )שבת כמו סחבצין ראין הרין הוא גבינה עושין מדאין ידעינן 1הולהבץ,
 מיו*ט יעמיר שמא ראסור הירושלסי לטעם כ' קל"ר.( )שם עינים ביפהוע'
 הכוונה רמעמירין ס*ל ראיהו משום ג"כ והיינו במגבן, גם לאסור ישלחול

 עצקפה החלב דלהעמיד נכון הרבר לפמאש אבל מנבן, ענין גאכ דהואמחבצק,
 נמו*ט, להעמיר בירושלמי אסרוהו עכ*1 החום ערך לפי יוסום או יום לוהצריכין
 בעיהט שנהלב החלב טץקח לחול מיו*ט מעמיר הוא אף כן אומר אתהדאם
 וגם נןףט לחלוב ראסור הכנה, משום אסור ווהו בחול נקפה להיותויענוד
 ע~אסור בעיו*ט ג*כ שנחלב הכוונה וע"כ לטלטל, אסור עכו"ם ע"י נחלבאם

 קטנש בכ4ם ביו"ס שופך אם רוקא חה בזה, וצ*ע נקפה להיוהלהעמיד
 ריכול ובנר*ד לאסור. אץ ונקפה בהקדרה עומר החלב אם אבללהעמיר,
 הכנה, איסור משום כאן אין שנקפה החלב עם ביחר בשבתלאכול

 בשילהי ירושלמי אסור, נבינה 4גשות אבל כ' ש"א סי' יו*ט ה' ברוקחוהנה
 אסור אמרי' המצניע ובפ' חלב, להעכוד אין רביצה[ פ*ק צ*ל ]בוראיביצה
 הך כי טובע ביום רטירי קל*ר.( )וצם נשהך הביא רלא וצ*ע ע*ש,לנבן

 שאם ביו*ט גבינה עועצן אין כ' יו*ט ה' בכלכו וע' בשבת, מיירירמצניע
 חלוב דבהלב ו*ל שקול4 שמואל הר' וכ' טעם, חסרון בוה אץ מעיו*טננע

 מהו ובירושלמי יותר, חשובה היתה מאתמול נק אם באמת וא1 מיירימאתמול
 ביו*ט ולח*ב ביו*ס ומעסיד חולב חוא אף ק אומר אתה אם חלבלהענור
 הבריאות דרך על מכ"ס בטעם, החשוב הוא יומו בן עחהחלב ואעאפ אסור,וראי

 חלב רללבינה ואע*ג אסור ולנבן לחלוב וא~' המעולה הה" מאתמולרחולב
 רפ" עכצ"ל לרירי' ולפא ע*שג אסור הוא אוכלא ראו4וי כית מעולת, יומיק
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 מוליר משום חרש איסור הוא לדירי' נב?ה ולעשות איו*ט, ק*ר חולב הואאף

 מעמיר או המחלקת ו' הוא ביו"ט ומעמיר רהפי' לדירי' י'ל באטת אבלאוכלא.
 אוכלא, מוליר כחשום בוה לרידי' איסור נ"כ "צ ואו* שיקפה והיינוביו"ט,
 ח', סי' יואס הלכות מלוניל חיים בארחות כן נם הוא רהכלבווכלי,צנא

 אתה אם ביו"ט החלב להעמיר מחו ירושלמי שמ"א סי' יו"ט ה' בושו"זוע'
 אסור למכך הנאונים וכתבו לחול, מיו"ט ומעמיר חולב הוא אף כןאומר

 וישראל עכו"ם חלבו ואם לחלוב, שאסור וכ"ש עיקר כל ביו"ט החלבלהעכדר
 מותר נליות של טובים ימים בב' ראשון ביו"ט ליע~יאל רורון והביארואהו
 רבריו ולפי ע"ש, כו' להעמירו אסור אבל וירקות וביצה ופירות כרניםבערב
 חלב, להעמיר דאסור כמש"ל נראה עיקר כל חלב להעכור אמורשכ'
 כירושלמי, הלכה שאק רהביא עשק, באר בשם רכ"א יוסף כצאן בנוהנק'
 וכו' ותימא הירהשלסי, לרחות שבע הבאר בוצם סקיאב תק"ב מי' כא"רוע'

 וסעמיר חולב הא אף רא"כ ועור להאריך, ו*דן בקל לרחות ישוראיותיו
 ואכמאל[. ע"ש, קיים לחולמיו"ט

 לכהאפ כיס, בתוך ולשימם שבת קורם סבוש*ם נרויפען *קח אפשרנם
 האוכלין על צף רהטשקה אף אכילתן ררך כן כי ליטר, עשרה על אחרפפונר
 הקררה לתוך לסחוט רמותר פ"ר טי' חאא מאירות פנים בת' כמאשטותר
 ברכה לענין לעיקר נחשבק נרויפען רמעט ואף מותר, למעלה צף רהבחשקהאף
 סי' חאב יושר אטרי ת' ורברי - א', סעיף הרב ובשה"ע ריאב סי' אואחע'
 נריפען סעט יקח ולא בוה,- כעת להאריך רצתי ואק בזה צ"ע נ' אותקי"נ

 יקח לא ונם שם, מנרים בפרי וע' תק"ה, מי' או"ח בטו"ז כם",שולחלוב,
 הנררפען אוכל כשאינו בורר משום לשם שגחלב סהקררה הנרויפען עםהכיס

 מש~ם. ליסח יכול ש"ק ולמוצאילאלתר,

 הרמב"ם בכוונת לפרש רוצה סקנ"ח יאב סי' רש מיאכת טל באנליוראיתי
 כררך שלא חשיב בכלי מונח שאינו לאוכל לחלוב ררוקא רשבת ה"יפאח

 חייב ואינו מסיים וע"כ איכא נטי חיובא אוכל בה שיש לכלי אבלחליבה,
 בלישנא הרסב"ם וכוונת ופשוט אצלי, צע"נ ורבריו הכ*. לתוך שיחלובער
 כ' עכ"1 האוכלין עם היינו וקררה דנמרא קערה והוא ריקנית היינורכלי

 בהי' וע' כלי, בלי האוכל לתוך לשאל ראל"כ האוכל, לתוך והחולבלהריא
 וע' 63 צר *פסיא רפוס הרמב*ם בת' שנרפסו הרמב"ם ק אברהםר'

 לא לתמחוי נטבל כוס לתוך שסחטו אשנול ה"א( פ"ר )מעשרותנןרהשלמי
 אמרן לא מתניתא הי*ו, ריקנית לקררה א34יר ר' אסר חייב, ~קררהנטבל
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 רחולבת רהא רשבת פאח בהנאמ ח3' קטן, כבור שהוא מפני חייב לקררהכן
 לא ולפיכך המחבר רבי' רעת וכאנ וכו', בשבת ולא ביו"ט רוקא הקררהלתוך
 סרלא ואררבה פטור, ראווכל לתוך והחולב כ' רהרי וצ"ע שבת, בה'הוכירו
 וה וכלל מותר, בשבת אפי' בוראי יואט, בה' חסרא רר' רין הרמב"םהביא
 ארם רחולב קמאר:( )שכת בריאף ועי' פטור, האוכל לתוך והחולבבט'ש
 הלכות בבעל מצינו וק כו' בשבת ולא איתמר יו"ט לענין הקררה לתוךעו

 שכתבה פסוקות[ והלכות נרולות מהלכות חאב והוהיר לס' בהקרמה ]וע'פסוקות
 נם רמתיר עאכ שבת בה' רהביאו הרמבאם ולפ"ו בשבת, כתבה ולאכיואט
בשבת.

 לסחוט רמותר ה"י פ"ח הר"מ מר' הביא נאח סי' שבת ה' באואואטנם
 פטה4 היונק או האוכל לתוך החולב כו' האוכל לתוך ענבים שלאשכול

 להתיר ראה מה עליו תסה ואני עכאל. הכלי לתיך שיחלוב ער חייב41ינ1
 רסובר נ"ב אלא הוא, טעמא חר 1תר11ייה1 לחלוב ולאסור לאשכוללסחוט
 כו', שבת בה' קאי ואיהו ראת וכרפי' כיירי ביו"ט חסרא ררברההוא

 איך אאכ בשבת, ולא ביואט כ' פסוקות ה' רבעל תרי"ף לפמ"שרצאע
 כר"ח פסק רהרמבאם א"1 שבת, בה' וה רין במאש לטעות מקום הרטכאםנתן
 הינו חלב, ולאסור לאשכול, לסחוט להתיר ראה מה האו"ו ומ"ש ביו*ט,אף

 הששוכלין לתוך לחלוג לכתחלה להתיר לו הי' ולפאו לכתחלה, מתיררבאשכול
 אבל אסור, אכל רפטור משמע רפטור ולישנא הוא, טעטא חררתר11ייה1

 כשחולב נם לפ"1 מיירי, ביו"ט רראח ס"ל הרמבאם ראם צ"ע, האו"ו רכריגם
 נבי רכ' קצ"ט סי' אואו טהראה בת' וע' חייב, יהי' האוכלין לתוךבהשבת
 הקררה לתוך עו ארם תולכ והלא יר, כלאחר צריך מה ירעתי לא בשבתיונק
 פסק חננאל שגרבינו כתב וצוקאל מארי אבא רבינו מיהו קטאר:(, )שבתביףט
 ולרשי הקערה( כלתוך חשיב יניקה שנשא או חבית, רפרק יוחנן כר'הלכה
 חיוב איכא קמאה.( )ששם ר"ח ע' לקערה קררה בין בסחיטה הפרושרלא

 סשטע יוחנן ר' פלינ מרלא שרקרק רמה שם יתוס' כמאש יאל ע"כחטאת,
 ככבשךם סתמא אסרו נמי ושמואל רב רהא ריוק, ות אין וזקררח, לתוךאפילו
 ומה הקררה, לתוך ענבים של אשכול בהריא לסחוט רשרו אע"גלכדמיהן
 וע' הרשבאא, בהירגשי וע"ש כו', ושמואל רב רכרי רג(עמירין רברישרחה
 לעיל פיר,טתי כבר וכיהו וכ' חננאל הרבינו רברי נאכ רהביא ואסב(שו*ו
 בשבת ראיירי ש~' מה אבל כו' ושמואל כרב רהלכתא והר"ם האנבעשם
 הקררח לתוך חלב בשכת לר*י אף יאל ולפי"ו לוניל, כרפי' ראת סורהבהא
 רפסור ליוטנא הרמב*ם נקט עכאו אסור, אבל רפטור רק חטאת, הי1בל~כ(ש
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 רכבשים היאג בפי~א הרסב"ם מרכ' ו"א אבל אסור, אבל דפטורוכוונתו
 כשסואל והוא אסור סיסיהן להוציא ואם טותר נופן לרכך אם עשסחטןה2לקות

 לתוך ענבךם של אשכול לסחוט דסותר כאן פסק וק שם, סשנה מגידוע'
 רסשמע פטור האוכל לתוך בחולב כ' סדוע רוממואל טימרא נ"כ והואהאוכל
 אבל פטור ובשבת ביו"ט, דוקא הוא חסרא דרב הא א"ו אסור, אבלפטור
 ומה אסור, אבל דפטור שבת בה' הרסב"ס דהביא שפיר ניחא ולפי"1אמור,
 סשגה, כמניד בוה תסה כבר יו"ט בה' לכתחלה רמיתר ההיתר הביאשלא
 תק"ה. סי' אףח בפר"חוע'

 הקדרה לתוך ענבים אשכול אדם דסוחט הך הביא יו"ט ה' בה"גוראיתי
 א"נ בישולא בה דאית הקדרה לתוך ביו"ט עיוא וכףחלב כו', אייריביו"ט
 ראית בושולא על דקד"4ב כיק כו', רסו שפיר פת בה דאית קערהלתוך

 אוכל לאוכל הבא סשקה שמואל קסבר בקערה דאית אוכלא על נטי איבקידרא
 חליב קא ודאי סתיטה משום למיתש לה *ת סשקה טקרי דלא וכיקהוא,

 שבת ה' באואו וע' וא0ור, הוא כושקה אוכל בהוא ר*ת ולקערהלקדרה
 ס"ה ס*'ת סם"ג ווג' אירי, דביושט בהאג כחמסע דכן )שם( גתום/ וו"ש נ"ח,סי'

 סקע"רנ דש סלאכת רחובות ובבאר הסתיא, סו"פ המרדכי על ישעובבגרי
 צערא במקום רסותר וחי' בהגהות ר' אות סקכ"ו י"ג סי' שם טל באג*ומ"ש
 בשעת לאבוד הולך אינו דסשקה ואף דסותר טעליה להקל בם* חולבדה"ה
 וסלשאצלענ לגופן עוסחטן ככבשים דהף סהאףו טעכדם שני יש ט"םח*בה,
 רהמעין צ"ע ס"ו, סי' אףח ח"א נור אבני שואת בספרו וכשכ צערא,במקוס
 מותר אם דנסתפק יראה נ"ח כו' שבת ה'באו"ו

 בכ~
 קרקע ע"ג לחלוב

 סקי"ב ש"ך סי' בטואו וע' להתיר, א"א בוראי כל4 ע"י אבל בסרדכי,וכסאש
 להחליב להקל דאין מקי"ו פ' ס" סנחה שיורי בקונטרס שבת במנחת ראיתיוכן
 למבכירות, כנהוג לאסטע סגומי הנעשה פלעאצל בלשתנו שקורין הסוצץ כל4ע"י
 מוצצת 21היא בשעה ומ"ם לשופכה, לכך דעתה וגם לאבוד אח"כ דשופמץאף

 בתפארת וע' שם, בטו"ו סכואר וה וכעץ דמפרק תולדה הף הנ"ל כל4וחולבת
 בו, אץ 5ר"2ה מצוח דאפ" ס'.( )כתובות וע' ה', אות שבה בכלכלתישראל
 סן והיונק מקובצת, בשיטה וע"ש לכל4, האימה פדרי כשפי' ברש"יוע"ש
 תולכת היא דאו המוצץ בכ* אוכלין להניח יש אסנס מררבנן. שקץ כיונקהדד
 רבקערה רשאי ופ" הקערה לתיך ולא הקדרה לתוך אדם דחולב והא חאובלץלתוך
 ואיכא סילתא מוכהא לא אינש שתי לא דבקערה אע"נ קאי למשקהוכגין
 דוקא הוא בקערה רגם ו"א דאסור, למשקה רהוא הטוצץ בכ* וכ"שאיסור,
 הוא, רלאוכלין מילתא טוכחא שוב אוכלץ בה כשרש מושש'כ פעכחכש*רנו
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 אי כו', רסי שפיר פת בה דאית לקערה באו"ז, שהובא בה"ג בשםוכמש"ל
 הוא, אוכל לאוכל הבא רמשקה עומואל קסבר בקערה בה דאית אוכלא עלנמי
 ענבןם של אשנול ארם סוהט יהורה ר' אמר ש"א סי' יו"ט בה' ברוקחוע'
 בישול, בה עצש הקערה לתוך עז חולב וכן הקערה לתוך ולא ביו"ט הקדרהלתוך
 אשכול ארם דסותט יהוד' דר' הך הביא ס"א סי' שם שבת דבה']וצ"ע
 אוכלין בהן כעצש קערה או קררה בין חילוק אין ולפ"ז ביו"ט[, רוקא כ'ולא
 ריקן כשהקדרה אף אולי תבשיל,  של הקדרה בתוך כשחולב רק לתוכן, אדםחולב
 וכתוך לכתחלה, נ"כ ומותר התבשיל לתקן לאוכל לי' דבעי סילתאמוכחא
 בעי רהוא אע"ג לאוכלין, לי' דכעי סילתא סוכחא דלא ריקניתקערה
 רמוכחא כו' הקררה קס,"ה:(,לתוך )שבת רש"י כוונת וזה אסור, לאוכ*ןלי'

 רחאים אנו רהרי כזה רש"י בעי סה לאוכל, אלא לי' בעי למשקה רלאכצלתא
 לא כו' קאי רלם,2קה דזמנין הקערה לתוך לא אבל וכן האוכלין, לתוךשחולב
 רלאוכ*ן סילתא סוכחא הרי בהקערה אוכ*ן ואם איסור, ואיכא סילתאבצכתא
 רק אוכלין בה עאאין בקררה שחולב סיירי רכאן א"ו סקדרה, גרע ולמההוא
 *' בעי למשקה רלאו סילתא מוכחא לתוכו החולב בקררה, אוכלין יתןאח"כ
 מתוכו, סוכח לא לאוכ*ן החלב דבעי אע"נ ריקנית בקערה משא"כ לאוכל,אלא
 איסורא.ואיכא

 קערה לתוך ענבים של אשכול בסוחט כ' תרפ"ו סי' רדב"ז בח' סצאתיוכן
 אלא *כא הסתם סן אפילו נראה רש"י סדברי משקין, ולא אוכ*ן בהשאין

 רוקא לאו איסורא ואיכא רש"י רכ' דהאי לפרש תרצה אם ואפי'איסורא,
 ליכא לאוכל *' דבעי כשספרש הסתם, סן הנ"ס חטאת, חיוב ראיכאאלא
 קסידט רלאוכל אוסר וזה נמור לשוגג אלא קרבן חיוב אין דהא ורבןתיומ
 לכלי סחט אם אבל וז"ל, רשבת בפ"ח הרמב"ם מ"ש הלכך שנגה, כאןאצן
 לרגר ורנלים הכוס לתוך שסחט כגון אירי וחייב, דורך הר"ז אונל בושאין

 לאו לאוכל אלא כוונתי ה" לא אח"כ יאמר אם ואפי' .לי' קבעירלשתות
 אך בסתם, הקערה לתוך .שסחט כנון א"נ עליה טוכיתין רסעשוו ככצני'כל
 וכן אסור, אבל פטור הוכחה רליכא כיון *' בעינא קא לאוכל פירשאם
 או הסשקה לתוך לכתחלה, סותר האוכל לתוך דינץ, נ' נמצא נוטה,רעתי
 בעי קא רלאוכל פירש אבל סתם הקערה לתוך או חמאת, חייב הכוסלתוך
 סי' או"ח יוסף בברכי הע' ע"ש, למזיר, קרבן ואוין ורע אסור, אבל פטור*'
 לכתתלה, כוותר אוכללן עם לקערה קררה בץ חי*ק אין ולפ"ז סק"ר,ש"כ
 אמור אבל פטור לת בעי רלאוכ*ן פירש ואם חטאת, חיג ריקניתקערה

 בקערה אף רוקא, הוא איסורא ואיכא רכ' ררשאי ר*שנא נימא ואסמררבק,
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 הי' כאלו ררינו מותר ריקנית ובקררה חטאת חיוב *כא הסתם מןריקנית

 הנ"ם חטאת, חיוב ראיכא אלא רוקא, לאו ררש"י רלישנא וא"נ אוכ*ן,בו
 מוכתא הסתם מן ריקנית בקררה ה"ה לאוכלין, לי' רבעי כשמפרש לא הסתםטן

 אסור, אבל רפטור ריקנית בקערה כמפור,ם רינו ל4' בעי קא רלאוכליןמילתא
 ראפי' ר,ם"י על חולק רי"ר רבהום' סקי"ח, ח' סי' רש טלאכת טל באנליוע'

 עמד שלא הקררה לתוך ורוקא אסור, לה בש קא רלאוכלין מילתאמוכחא
 בוראי חטאת, תייב לעולם הקערה רלתוך נראה וליבריו בשני',המשקה
 לם"ר לקערה קררה בין חילוק אין אוכלין כעדש אבל אוכלין, רליכא היכאיחלוק
 וחייב רישח הוי בשבת הקררה לתוך חולב אפי' רלר"ת מותר, עו ארםרחולב
 אין רמתיר ולכאון שכ"ט, סי' יו"ט ה' באו"ו וע' שם, בתום' וכמ"שחטאת,
 הלכך אוכל, בה שיש הקררה פי' כ' חבית בפ' והר"י לקערה, קררה ביןחילוק
 ואסור, משקה הו"ל ולפיכך אוכל בה שאין והקערה רמי, וכאוכל טשקהה~ל
 כו' האוכל לתוך החולב הרמב"ם וכ"כ שאכ, סי' או"ח ובב"י ברא"שוע"ש
 בין חילוק אין א"כ אוכלין בלא היינו הכלי לתוך שיחלוב ער חייבואינו
 תק"ה. סי' או"ח ב"י והביאו וסם"ק במם"נ וע' בה"ג, וכט"ש לקערהקררה
 אוכ*ן. עם רק להתיר יש הטוצץ בכ4ובנר"ר

 בה  עאשין הקררה לתוך אם לחלוב ררוצה כתב תק"ה בסי' הטחברוהנה
 ליה והוה אוכלק עם פי' קררה סתם והלא וצ"ע מותר, לאו ואם אסוראוכלין
 אסור אוכלין בה אין ואם מותר אוכלין בה שיש לקררה אם טתחלהלכתוב
 קררה לתוך עו חולב כ' ת"פ סי' שבת תום' ]ובפסקי שם. או"ח בטורוכם"ש
 וכן הקערה, לתוך לא אבל רצ"ל הוא וט"ם בשבת, לא אבל ביו"טוקערה
 סעי' שכ"ח סי' רב(שו"ח לעיין יש ולמי"ו שם[. פולר אהק בבית מוההשר
 קררה הא הקררה, לתוך או הכום לתוך סררי' תלב אשה תיקל לא כ'ל"נ
 בתוספתא לפמנו שהוא כסו הוא העיקר עכ"ו אסור, וסרוע אוכלין עםפי'

 מה על י' ס" ח"א ררב"ו בת' וע' קררה, במקום קערה הי"ר( פ"י)שבת
 ראמר לאשמואל ואפי' בשבת, הסוכר מי לתוך ל4מון לסחוט במצריםסמכו
 בה שיש פי' הקררה לתוך ענבים של אשכול ארםסוחט

 תבשצ~
 רוקא ומשטע

 ב'[ סי' כ"ב ]כלל הרא"ש ת' על רסמכו רכ' אסור המשקה לתוך אבל התבשילתוך
 הבא משקה רהוי הסוכר על הלימונוע לסוחט למרתי כו' ש"כ[ ]סי' הטורוכתבה
 המנהנ ליישב צריך ום"ם כע(מואל, הפוסקים לרעת אפי' ומותר האוכללתוך
 שהוא כטו לשתותו עשוי אין משקה אותו שעושץ אעפ"י ה*מונועסחיטת
 שאין תשובה באותה ו*ל  הרא"ש מלשון כן ורקרקתי האוכל, בו לטבלאלא
 כשבת לסוחטן מותר אוכל לצורך אלא משקה לצורך לימונען לסוחט כללררך
 אוכל לצורך שהוא אלא אותן שסוחטין מע(מע אוכל, לצורך ומרקאמרעאכ
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 ומעתה לאוכל, אלא למשקה לימונען לסחוט כלל ררך שאין הל"לראל*ה
 השבה כל לצורך מהם משקה שעושין במקום אפי' מקום ככל סתישבים הרא*שר'

 שלקות ראמר יוחנן רר' האומרים לרעת אפי' ניחא והשתא רברים, שאר בולטבל
 עסקי' רהתם יוחנן, כר' הלכתא ופסקו רשמואל פ*נא חטאת חיבלמימיהם
 הלימונין מי לשתות כרי סוחט אינו אבל מימיהם לשתות שלקותבסוחטין
 ומותר. הוא אוכל לצורך שהם מקום בכל הילמונק סחיטת הלכך בו, לטבלאלא
 באנלי וכן שאני רלימק כ' סק"ו שם ובא"ר וח' סק"א ש*כ בסי' שהמנ"אופלא
 קטנות הלכות בת' וע' הררב*ז, מד' העירו לא סק"ל, ט"ז סי' רש מלאכתטל
 החומץ, על כמו לברך שאין אפשר הרכה חמוץ שהוא הלימק רמיץ צ"נ סי'חאא

 וצ"ע. ב1ה נסתפק פ"א.( )יומא הש"ם ובגליוני יוהכ"פ, לענין ה"הובוראי
 לתת מותר אם לקערה מעצמן שיצאו רמשקין קמ*ר:( )שבת צל"תוע'
 להוציא רתנן רמשנתינו חולב ר"ה בתום' מהרש"א שכ' ואף לקררה,מהם
 לקערה טאו כבר אם אבל הסחיטה, תחלת והו לקערה, משמעותו משקיןמהן

 לשתותן אסור תנן מףלא לקררה, אסי' שאסורין המשנה משמעות אח"כשאסורין
 ובהכניסן לשחותן, אסי' מעצמן ביצאו מותרין לאוכלין הכניסן יש חילוקים ונ'כו'

 מעצמן יצאו ובסתם לקררה אש' לנמרי שוב אסורק לקערה מעצמן ויצאולמשקין
 ולרינא לפלפולא, וכ*1 מותרק ולקררה אסור רלשתותן חילוק ישלקערה
 שם ונקרא לקערה כשוצאו תיכף משקין הוי ממילא סוקצה לי' ראיתלר"י
 לקררה נתן אפי' באיסורן נשארו שוב נולר משום נאסרו וכבר ע*הןמשקין
 ושעב שתי' 4רסור לענין בקערה בעוהן נולר איסור ושם על~וק חלוכמר
 ורוע בששור וע' ע'ש, לקררה אפי' מותרק ואינן מהן איסור שם פסקלא

 חלבה הנכרית הצץ חמדא כרב הלכה הי' אם אפי' שכ"ט סי' טוב יוםהלכות
 רהריב"ן טה מ"ש תק"ה סו' רוים בארחות וע' טיר, החלב תאסר הקערהלתוך
 להנ"ם כ' סי' יחוה מכשרי בת' וע' תק"ה, סי' סהפר"ח והשי ע"1חולק

 שכ' מק"ב תק"ח בסי' המנ"א על 1ה בענין אנכי ותמה כ' ראסנער,יח1קאל
 ףבולר שיכא רמה נרולה תימה תה נולר, רהו*ל ראסור אוכלין בהבשוין
 לא ובמח*כ ע*ש, קם*ר:( )שבת כרמוכח מפרק משום טעמא אלאהתם,
 שנחלב בחלב הב"י והמאו ביצה ריש הנ"א מר נובעים תטנ"א שר'ראה
 לתוך ע1 ארם רחולב וההוא וכר נולר משום כו' אסור מכרלא אפי'ביו*ט
 שחיט בעי ראי לאכילה ועומרת לחלבה הקצוה שלא בבהמה מיריהקררה
 והשהא אוכל רמעיקרא נולר משום אסור הקערה לתוך ואפ*ה נולר חשיב ולאלה

 רעקלב על יש לאבילה רעומרת אף אוכלין בה רבאין המנ"א ו1אשמשקה,
 וחולב נ"כ כ' יא סי' שבת ה' מלוניל חיים בארחות וע' נולרן כחשוםאיסור
 והאי תה אסור בשבח אוכלא ראהיךו אסור אבל פטור חאוכל לתוךבשבה
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 אסור, אבל רפטור רק מפרק, איסור רל~כא כחצום והינו הוא, אוכלאאו4די
 רבר וזה לעיל, מ1ה עאהבשאקי בהכלבי וכ"ה ח' סי' יו"ט בה' שם כט"שוהוא
 אבל רפטור אוכל, מוליד כמצום האוכלין לתוך בשבת לחלוב עאאסורתרהצ
 מו*ר משום ג*כ איסורו יטעם ביו"ט המגבן כמו יהי אוכל מו*ר התואאסורן
 ב1ה. וצ"ע והא"ח, להכלבואוכלא,

 שבכחל החלב על החושב ה"ר( פ"א )טהרות תוספתא ע' סחשבתה מהניואי
 לא אבל מ"ח(, פ*ו )מכעדרין ע' לאדם החלב ורוב טמא, ווצבקיבהסהור
 במעיו כנום אינו רכחל ר1ה ק"ט:( )חו4ן ע' שחיטה לאחר שהואבחלב
 הוא בבשר מוב34 אלא נאסף .ולא ברך" הבהמה טדרי יצא שלא וצםוברש"י
 אות קס"ה ר, אות קל"ח סי' ח"ב פענח צפנת בת' וע' חלב, לכלל כאולא
 או"1 מהר"ח ]וע' משקין, טומאת מטמא שבחיי' כורדין ררוקא קנ"ג וסי'ג'
 המיתה סיסורי גמ חלב, ימצא לא ישתטנה אם הפרה שבררי רחלב קצ"טסי'
 בתוך מהכחל החלב כוצסחט אף ולפיא בעינינה, רואים עאשנו כמו תלבהכלה
 הגרשא בכיאור וע' משקין, טומאת טסמא אינו בוראי בעץ הוי רא1הכ4

 שסחט אף למשקה שתשבו אף משקה טוטאת מטמא דאינו ג' שםבתופפתא
 על חישב ואם בכחל, בלוע שהי' כלל משקה ל"ה שחושב שבשעהאח"כ
 בקיבה כנוס שהמשקה לפי סשקץ טומאת מטמא משקה להיות שבכ4החלב
 מטמא אינו לאוכלין שבקיבה חלב על חישב אם דבריו ולכו בעץ, כמווהף

 כ' כ"ג ה' פ"א אוכלץ טומאת ה' דגרמב"ם עליו, וצ*ע אוכלין,טומאת
 על חשב טהור, הוא והרי רעתו רבטלה טהור שבכחל החלב עלרחהצב
 משנה, ובכסף ספר בקרית וע"ש אוכ4ן, טומאת מטמא הר"1 וצגקיבההחלב

 משנה בכסף וע' קט"1:(, )חולין כר"ת לצלול קרוש בין מחלק אינווחרמגאם
 ומשיצא במעיו כנום רבקיבה מען וע' אסורות, ממאכלות ט"ו הלכה ס'פרק
 ברשש כמ"ש מאכל רק אז הוא משקה לא ובאמת הוא, תלב בהמהטרף

 בו אין רחלב הוא טמא ולאו חלב האי אתכשר רלא היטא וכי י'נ.()כרי~ת
 ש*כ סי' או"ת המנורה בקני חג' דבד, כאוכל לאוכל הבא רמשקה גמצקהתורת
 לקררה לחלוב רשרי אף מותר, רוקא ףצערא משום בשבת, חלב 4נק ראסורסק"ח
 יתק כשהעגל ולפי"ז אוכל, הף תינוק ובפי משקה, הוי גרול בפי מ"מנהשבה,
 ראל"ה אוכלץ טומאת מטמא ע4ו חחצב ועכ"1 תלב, כמאכל הוי בהמהמררי
 הכלי אל האשה מררי כשבא משששאכ שם, משנה בכסף כמ"ש כפירעאשהף

 רכ' נ"ה:( )נרה ילפ" משקין טומאת מטמא אשה חלב ]והנה כושקהנעאמת
 אחלב רלמא אשה אחלב רקאי ירעינן ומנא וחשקהו, התלג נאר אחוחפתח
 ס' להרוקח חפטרות רסזי באשם רפ"ג בסבא ברוך בטקור רחותי אךטהטה,
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 ותניקתה רר" את לו ותילט לנת את שפתחה אנרה סררש בשם הניאכשלח
 תלה רלמה ועור ה', בלא חלב ותשקהו לכתוב לו וחי' לשדים כנוירנאר

 וטתנועתה מכחה השתי' שהי' ררש לכן וישת, והו"ל אותו שהשקתהתפעולה
 אמאי ופרת נותר ק'ב:( )טנחות וע' טפרק, טשום כשבת ואסורהשקיתהו[,

 טומאת שטטטא שבקיבה אחלב טוה ולק"ם נינהו, בעלטא עפרא טום"אמטטא
 ל*ה.( כ*ט!, )ע"ו ע' תוא, כפירשא שבקיבה וחלב כשמחשבו,אוכ*ן

 ולמת והכסאם, הרטכ*ם וכם"ש כפירשא וטרהוי כו' פרשייהו שריר*וה*נ טכ~
 ל"ת הפירשא יעל פשוט אבל הקורש, חיבת טשום ליה תיפוק טחשבהצריך
 שייך ראיך פ"ו סי' ה' מהרורא וטעניב שואל בת' עור ועי קרושהה.מעולם
 רעומר חיבהאק וע*י בקרשים רק נותר לשה ראחו*ן וכ' אעפרא, הקורשחיבת

 ימועף עטרת בת' ]וע' ע"ש/ מכשרתו חיבה"ק ולכך כעפרא נעשחלשריפח
 למשקין בק לאוכלץ בין עליו כשתשב קרוש רשטן הרמב"ם רכ' אף א' סי'ת*א
 וצ*ע ל"ו!ג )חולע תום' ע' אוכל, לשויא חיבה"ק רששל רעתו,בטלה

 תיבתאק רל"ש כחולץ וחנו אפירשא חרש שם הי' רלא בנר"ר ולפי"וברבריו[,
 הוא נטור רחלב כתב רבריו בסוף ורש*י אוב*ן, טוטאת טטמא כשטחשבורק

 בקערת כנתון במיעיה כנוס והו"ל טאטה עינקתו אלא נוסה רלאוושריא
 כהאסר" בקערת כנתץ ב*שנא ורקרק תשע"1, סי' או*ו בת' וע' וכו',ומותר
 )טהרות תומפתא וע' הוא, רמשקה קם"ר:( )שכת הקערה לתוך לאאבל
 אוכלץ טוטאת מטטא הקררה את בהן שמנים בוכק והנריסין השח*ם ה"ב(,שם
 ובקערת אוכלץ חשי' רבקררה טשום טשקים, טוטאת מטטא כו' לקערהנתנ,

 בפ*ט לשי' הרמב*ם אבל טשקה, הוי ולפי"ו הנר"א, בבאור וע"שמשקין,
 בכם*ט וע*ש כפינופת אלא חלב אינו שבקיבה רחלב אסורות מטאכלותהט"ו
 וריטב*א ברשב'א וע' פי' נורם אינו ורש*י היא בעלטא פירעאו בנטרארנורם
 בתוספתא תפי' י"ל חשמר כמשקה רק שבקיבה חלב ל*ה רלרש"י י"ל ולפ"ושם,
 טשקת להיות שבקיבה תחלב על חישב ראם ררשש, א*בא תוא הנר"אכמ"ש
 כמשקת נ*ו סי' ח"א טהרי*ט בת' חע' בוה, עור וצעע טשקין, טוטאתסטמא
 לתוך ע*ו חשב תאוכל מן פרהשהו ובשעת טשקה תורת ע*ה יררשלא
 לתורת נחית ולא אוכל שם נעקרה לא שעדיץ סשקה ל*ה וראי אחראוכל
 אשכול שסחט כנון טתחלת טשקה ושם עליו יצא שככר משקה אבל על~ו,כהשקה
 נעקר לא האוכל לתוך שבאו אע*פ בקררה נתנו ולא הקערה לתוך ענביםשל
 נהשום לאו כסלקא רסילקא טטא רברכות ההוא אבל וכו' טטנו משקהשם

 האוכל טעה על טברכין ואאין אלא טשקה תורת טיני' כטיל בפה*ארסברכי'
 וסג*א פק*ו קנ'ח סי' אףח נסו*ז וע' וכו', תוא סשקה סקרי וסאםשבו
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 נ', סי' צווינ יומף פורת כחי' ח3' מ"ה, מי' או"ח ח"ם ת' ח3' סק*ז,שם

 אוכ*ן. טומאת מטמא החושב כטינופת שבקיבה רחלבולהרמב"ם

 בטל שנתקרח ר*ן שמהה רבינו בשם ט' סי' אהז מהר"ח בה']וע'
 מהר"ם בת' וע' טהורין, שהנ*רו טמאק מים בטהרות כרתניא משקהמתורת
 בהוספתא רתניא ייאנ סשום בו יש נשבר ראם ש.אז סי' החרשותג*ב

 לו אין החלב שנקרש מאחר פי' טהור שבכחל החלב על החח2בבטהרות
 רינו אז ביחר הכל שאין מאחר טמא ושבקיבה טומאה, לקבל אוכלרין

 משום בו יש כשנשבר מהר"ם רם"ש כ' רל"נ סי' ח"נ מהרש"םכבתח%,ובת'
 רהלב רומיא שברים נעשה רק יחר כולו הנ*ר לא מתחלה אם הינויי"נ,

 לאיסורו, חוזר אינו אחאכ שנשבר אף יחר תתלה כשנקרש משא"כשכקיבה,
 ח"ס בת' וע' ע'ש, זה בכל וצ*ע כבתחלה משקה נעשה ונישח שחזרער

 משניר הבא קרה2 יין י"ב.( )סוכה וצ"ע עירובין, ותורת ובחיקק פ"ט סי'אחח
 רבילה לעינולי שרומה קרוש יק מ"ט.( )שם וע' רבילה לעינולי רומהשהוא
 ה2ורפיןובאין

 או~
 בטלה ראשת מקרש משחרב מ"ח:( )סוטה וע' בקרושה,

 רבילה[. כעיניל4 הרוסה כמ2מר הבא קרוש יק אף וי"אכו'

 %של או שיב"ס, להולה בשבת בשר למלוח אי נשאלהי אחרובמקום
 ראלו ע"ב רכאז שני שער ב' בית הבית כתורת וע' מליחה, ב* החולהבער
 )חולק הרשבאא בחי' וע' מעבר, משום איכא הא שרי, מי בשבתמ*חה
 חולין מררכי וע' לאורתא, *' רקבעי אלא ע"ה:( )שבה אמרו רלאצ"נ.(
 )מנחות יו"ט בתום' וע' אסור, אבל פטור קצת מולח מ"ם תשי"ר, ש'פ"ח
 אות ס"ה סי' יור"ר רעת בנילוי עור וע' הרשב"א, כר' והוא מ"זגפי"א
 איסור בו יש עכ"פ בשר רמליחת פ"ר, ס" ח"א ענגיל מהר"ש בה' וע'י"ק

 העיר ולא כמפורש, יש מררבנן ייסור מ"ם באוכלין שבור ךאין נהיררבנן,
 ובמגן ק"ך סי' ח*נ יקרה אבן בת' עור וש שהבאתי, הרשב"א מר'כ%
 הסמ"ג, על משה בברית ח3' בערזאן, הנאבר*ק ובתמכמת לחו*ן בחי'אבות
 שמן בת' חג' שם, בערואן הנאבר*ק ובהסכמת סאה, תעשה לאסצות
 המולח זרה רעכורה ה' פרק בר*ן וע' לעווין, רור בנימין מהג"ם ח' סי'ששק
 סי' יור"ר נובץ"ת בת' ועי מכשל, משום חיב עכ"פ אבל מעבר משום חייבאינו
 סי' ח"ב ג' שחמ בת' וע' כאג, סי' או"ח שם ריו"ש סהגאת ובהגהותמ"ג,
 וע' נ', אית מקלעז ט"ז סעי' שם טל ובאג* אופה, מלאכח אבות ובמגןר"בן
 נ'. כו' שטיעבערנ אברהס מחזח כת' וע' ק', סי' ת*ב פענח צפנתת'

 ספרק, סשט היב יה" רסולח הקשה כוללת בפתיחה הפרם*נוו:נח
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 משקה תוי הרם שמוצץ רהמלח קל"ח מי' או"ח שיק סהראם בת' עאווכ'
 הרם כשרבת אחאכ ואסילו הקררה, לתוך אשכול ארם וסוחט האוכללתוך
 ולא ע"שן השרוק עביר לא והמולח סמילא בא הוה המלח מתוךונפלס
 מותר, למעלה צף רהמשקה אף פאר מי' ח"א מאירות פנים ת' סרברי נללהעיר
 האוכל לתוך משקה הף ואיך לבשר מחוץ יוצא הרס הלא שיק סהר"ם בר'וצ"ע

 מ"כ בהמלח נאכ נכנם והרם הרם מוצץ רהמלח ואף הפירוק, נורם באסתוהמולח
 בו, שמלחו אתר הסלח לאכול ראסור כיון האוכל לתוך כמשקה חשיבלא
 ריסקן כשלא י*ח.( )שבת רש"י וע' ט', סעי' ס"ט סי' רעה יורר ברם"אען

 חתב יהי' ראו לבאש אסור יהי' זה באופן הבר ובבית מפרק, הואלמבעואי
  עושה הוא במולח והאה ממילא, אח"כ רהולך אף בשבה, כשעבירתסאת
 )שבח קימי לאיבור רהרם לעיין יש בסולח אבל חטאת, חיוכ ואיכאהפעולה
 הוי טראי בשר רם אבל הקערה, לתוך אפי' לצירו רנ קמ"ה.( )שם וכןקמ*ר.(
 וא*כ בלבר וענבים ויתים רריסת על אלא חייב אינו תורה רבר אבלמשקח,

 להשיי אלא בוה באתי ולא מררבנן. אלא ל"הבוראי
 האצבלין, לתוך ח*בה ע"י בא"י להתיר ריש שכתבתי לרברינונחוור
 ל,צאלה נבוא ועהעע וז"ל ר' אות ע"ב סי' ח"ר ענניל מהר"ש בס' כעתוראיתי
 פרתו לחלוב לו להתיר אם להתפרנם ממה לו שאין עני ]בישראלהשמ'
 סעיף ש"ה בסי' הספורש הרין הביא וכת"ה נכרי[, ע"י לו א"א אםבשבאק

 מותר, שבות צעבאח רבסקום עכו"ם עאי בשבת בהמתו לחלוב רמותרכ'
 במלאכה לנברי אמירה כמאפ ולשי' ראת איסור יש רבח*בה רנהיונשטע
 עריף צעב"ח ואפ*ה ר"פ ובאק ראח ניטין תום' ע' מצוה במקום אף אסרוה*ת

 רעש שכ' רכאב פסחים תוס' וע' ראת, במלאכה לנכרי אמירה אףומותר
 מותר רה*צך שהקשו י"א עאו תום' וע' מכוין, ולא אפשר כלא חשיבצעב*ח
 רכבור רעשה ותירצו צעבאח, בוה יש הא המלך כבור בשביל סוםלעקור
 בשביל לנברי אמירח רמתירין נשמע עכאפ אבל לצעב"ח, ורחי עדיףהמלך
צעב"ח.

 ואשוכלין להוך לחלוב בעצמו להישראל רשאי אי שנסתפק למה נבואעתה
 ורק ררבק, האימור ירחה צעבאח בשביל אאכ דרבנן איסור רק בוה ר*כאכיק

 *וסור מכח ונם נופא, החליבה מכח חרא ררבנן איסורי ב' בוה דיששחקקר
 החליבה מצר ר"ת במלאכה שבות רק ליכא עכואם עאי בשלמהמוקצה,
 שכותין ב' איכא ישראל ע*י לחלוב אבל דשבות, שבות חשיב סוקצהומצר
 דשני י"ל א"כ מוקצה, מכח שבות הף החלב טלטול ונם הח*בה מצרחרא
 צעב*ח במקום אף אסורשכותין
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 גביה*שע נם אסור שבותין רב' רעירובין פ"נ הרע"ב כ' כרומה באמההנה
 ב' אפ"ה ב0קרש שבות ראין ראף ק0*ט סי' רעק"א בשואת כ'וכדוסה
 יו"ט ששמחת רבשביל שכ' ר"ח.( )ביצה תוס' וע' בטקרשק נם אסורשבותין
 איסור 0תירין לנופה 0לשאאצ רהוי רכיון לחפור טותר נעט רקר ישאם

 נעוץ רקר לו באין אבל יו"ט, ש0תת בשביל האפר לסלק מותר וכןררבנן,
 ובחים תום' חג' ע"ש, יו"ט שמהת בשביל 0תירין אין ררבנן איסורי תרירהוי

 ירדק עלו אם אף בקורש לכתתלה פסולי רב' לו0ר ריש שכ' ס' ונרהפ"י
 0ציט לוה ורונ0א ל"מ, בריעבר אף פסולי רב' שנף מיבום פ"ר בלה*םוע'

 הילוק ראין מוכת .ר*נ יב0ות רבתוס' והנם לאוין כ' רוחה עשה אימהלוקת
 בוה. 0"ש לציון ברורש וע' טרפק, ור' ר"י בוה פ*ני מ"ה רף כנויראפ*ה

 בהרוה כך יענער עאזכלי רק ההלב עם הכלי לטלטל שלא עצה שישונהי
 0בואר הא *ה וחט - מהיכנו. כלי כ0בטל רהוי י"ל 0"ם סעצש"ק,ער

 בי' ר*ת שבות לבין מעשה בי' ראית שבות רשאני ס"ה רףעירומן
 עכו"ם ע"י לכתוב 0ותר א"י ישוב רמשום ח'( רף )בניטין ו0פורשמעשצע
 כמ"ש האואו לשי' אף עכו"ם בכתכ אף אסור גופא ישראל ע*יואפ"ה
 במלאכה שכות ר0תירין  נשמע לא האו"1 לשי' ובאמת ל*נ, סי' או"חבנוכ"ת

 מותר רוה רשבות שבות רהוי עכו"ם בכתב הכוונה ריאל א"י ישוב משוםראת
 לנכרי רא0ירה ואע*ג רקאמר הש"ס רברי פשטות אך 0ילה. מצות כשבילאף

 ישראל ע"י רשבות פשוט זה עכ"פ אבל שרי, שבות חר רנם כששטעשבות
 ישראל ע"י 0יירי אסי אנב דניחום רהא שכ' הבה"3 לעצ' ואף אסור,גופא
 אכ"ה 0ילה, 0צות בשביל ו0תירין סררבנן רק ארנו בשיעור רריבףורק
 י"ל לחור 0צוה בשביל ררבנן 0לאכה לעשות אבל שרי טרחא בחר ררקי"ל

 בשביל לנכרי א0ירה ר0תירין רנהי שכ"ח סי' בש"ע 0צינו ובאמתראסור.
 אף אסור אבר סכנת בו אין אם כם"פ לשי' ישראל ע"י מ"ם שאשב"סחולה

 הסים לא0ת שנפלה רבה0ה 0פורש י*ט סעי' ש"ה ובסי' ררבנן.בטלאכה
 כ' י*א ס*ק וב0נ"א סהיכנו, כלי 0בטל רחשיב אף כרים להטילרסותר

 חכמים נוירות לרטות ראין צעב"ת ראיכא אף נמרים לרעלותה אסורראפ"ה
 ב' ריש החלב יטלטל אם 0בעיא רלא לאסור, יש יששיאל רעש נמצא *ה.וה

 0כח איסור יש 0"ם הכלי יטלסל לא אי ואף ראסור, בוראי כנ"לשבותין
 רמתירין וכהא צעב"ה ב0קום שרי מהיכנו כלי רביטול ונהי מהיכנו. כל4סבטל
 חששוכ*ן לתוך לחלוב כנון איסורין רשני י"ל אפ"ה ישראל ע"י אף נוםלהטיל
 בסקום אף אטור נופשש חל4בה רנם תאל ובפרט ה0ור; סהיכנו כליונץטול
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 לרמות דאין צער במקום אף בדרם להעלות טתיוין דאין חמנ"א וכמ*שצער,
 *ה. 1ח חכמיםנוירות

 צער רבמקום בשבת *נק מותר רנונח שכ"ח במי' מצעו חויולכאורה
 ררוקא 1*א, באמת אך ישראל, עא נם שבות רמחירץ וח1ינן רבנן, נורולא
 להתיר נשמע לא אכתי צעב*ח כאשום אבל "8ראג של לנוף צער ראיכארתם
 "שראג עששבות

 עי חנפסדת דסחורח ש14 בסי' פפורש לכאורח ממת הפסרולענץ
 רהטיקל כ' וחמנ*א וחרם*א עהווטר, טי ו"8 לעכו*ם לקרות מותרנשמים
 פסירא, בפקום מוקצה לטלטל שרי אי ריעות ב' יש שלער בסי' אך הפסיר,לא

 איטור להתיר אין בור*ר ר*ת איטור על שיעבור חעאש *כא ראם כ'ובמנ*א
 שביעית לענין כ' כ*ו טנחררין רבתום' ונחי נ2מת. חפסר בשבילררבנן
 תירוצא, בחר רק 11 סברא כתבו התום' אפ*ה נפש הף טפני להתיר רישב1ח*1
 חפטר ונם צעב*ח לטיבותא תרתי יש רהכא ונהי ברור, היתר אינו אכתיא*כ
 מהיכנו, כלי ביטול ננון ררבנן איסור מתירין הרי לחור צעב*ח ובשבילממק

 "8 אכתי אפ"ה מוקצח, אימור לחתיר שיטה נ*כ יש חא ממת הפטרובשביל
 אין נ*כ צעב*ח רכטביל נם ומח חריוח, למניעת חקרן כי הפמר מןחילוק
 בורים. לההנלות דאכיר חמנ*א כם*ש ררבנן, איטור חר אף נןרםמתירין

 חהשיל חאעאשה לתוך רלהלוב ש*כ בסוסי' המבואר לפי לומר סקום הי'ועור
 ררבנן אימור ד"8 ורק *כא בודאי תורח איטור לכו"ע לאבור הולךההכמטקח

 לטלטל רמותר חמוברים כשדטות רצ8מא ליויתר, מ*ם כמו רחשדב י"לוא*כ
 היכא ח*בה לתתיר יש נ*כ צעג*ח בשביל השמא פסירא, במקוםמוקצח

 קי"ל וכן חטים, אמת לתוך כרים רנותן מצינו והוי לאיבור, הולךההמשקה
 טפורש באמת אך מוקצה.- ההוי אף פרעוש *טול מותר רנוף צעררבמקום

 כל רלא ות1ינן פסידא, ב0קום אף אטור לכרמ*ת רהוצאה של*רנם"
 מותר 8מירא רבמקום בפוסקים מצעו וכה פ0ירא, במקום חותרוהסלאכות
 ררבנן איסורי ב' ראף וחזינן יר, כלאחר קוצר רחוי המחובו מן פירותלאכול
 יחי' לא לאשפה יהליכ אם דעכ"פ די"ל וה*ה הנוף, צער במקוםחותרו
 והפמר צעב*ת במקום רמותר י*ל הטוב מפרק נמשום ררבנן איסור חררק

 ולחר ארנונא, משום *רהג רהתירו הנ"ל סנחררץ בתום' וכמ*שפרנטח,
 ררבק ב1ח*1 בשנץעית עכ*פ השמ לתירוץ ונם פק*ג כסו חשדב וטםהררוץ
 באסת אך להתיר.- מקום יש אחי ב1ה תלף פרנמתו רכל חכא א*כמתירץ
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 כ*ז צעב*ח בשביל כרים להסיל רמותר רמצינו רנהי חרא להתיר, קעאולרינא
 ררבנן איסור על לעבור טדצסרך רירוע הכא אבל במקרה רק האיסור ראיןהתם
 וכם*ש צעב"ח, בשביל להתיר אין ררבנן איסור על בתמירות ולעבור שבת,בכל

 נכרי ע*י ורוקא להקל, אין רבתסידית ביה*פ לענין כ*ח כתובותבתוס'
 ררבנן איסור על שבת בכל לעבור אסהי נופא ישראל אבל שבת ככלמותר
 לעה סי' בשאנ*א כ' ל1ה וכרומה צעב*ח בשביל ונם פרנסה, חססרבשביל
 אבל במקרה, רק וה הבריות, כבור בשביל בשא*ת איסור רסתיריןרנהי

 חילול רהי' מ4ע מכח לאסור שדש נם ומה ע*ש, להתיר איןבתכירות
 מה כנורע נוחה רעתי אין ג*כ קסן ע*י ולחלוב - ההמת. בעיני קלשבת

 השם סחיקת לענין וצ*ל מצאנו הנה*ק עם ו*ל אפרים בית בעל חג'שנחלקו
 להתיר קשה לענ*ר ע*כ הכפרים.- לבני מה רבר 5מסור אץ ונם קטן,ע*י

 נמור. בדדתר פרנמה * יזמיןודמשא

 אסור בעצמו רלחלוב להריא שכן ב*ב טהר*ם בשףת ראיתי שובנ*נ
 שם. ענניל מהר*ש ת' עכ*לע*טק

 סוקעה, סצר החלב וטלסול הח*בה מצר ררבנן איסורי ב' בוה רהט מ*שוחנה
 ח'.( )בהנה סתוס' והביא סהיכנו, כלי ביסול טשום אסור יסלסל 5א אםאף

 הח*ס שכ' כעין הוא יףס, שמחת בשכיל מתירין אץ ררבק איסורירתרי
 בוראי קמ*ס, ס" רעק*א מת' ום*ש לעיל, רבריו והבאתי :(, קמ*ג ע*ג., )שבתבחי'
 לכתחלה פסו* רב' פ"ר: ובחים לתוס' שציין וסה קנ"ס, סי' וצ'ל הרפוס סעותהוא

 לתרי פסולא חר בין חילוק ראין כ' שם בתוס' יררו, עלו אם אףבקורש
 מיבום התן פ*ר הלח*ם מ*ש וכן ה', כלל ח*ב האחנר בבית וע'פסולי,
 ל*ה ס" ח*א ובספרי ו' כלל שם ע' לריעבר, מצסרפץ לכתחלה פסו*רב'
 סוקצה, ססנו נסתלק האיסור ססנו שנסתלק כיון הרמב"ן יש" ובנד*ר 280צר

 או מוקצה משום ולא חולבן נחטום כאן אין האוכלין לתוך עמקולבכית
 סתירין ריוט ממק הפסר בשביל ובפרס ה', ס" רעק*א בת' וע' סהיכנהכ* ביס~

 ומ*ש הקרן, הפסר יה" וכאן סוקצה איסור לטלסל ב' סעי' של*רבסי'
 חתירו א*י ישוב סאצם בנר*ר זלעו, חכמים נוירות לרמות ראין המג*אבשם
 שבות הודרו בא*י בית בקתה שהרי סשבת, ה*ס פ*ב חח*מ כמ*ששבות
 ל"ג, סי' אףח ובנובי"ת סק*ו ש*1 סי' בסנ*א וע' התירו, לא מילהונכי
 ע*1 סי' ח*ב יעב*ץ שאילת בת' וע' להתירן יש א*י ישוב נ"שום כאןעכ*ו
 כראמר" בהסה לחלוב הותר עצמו לישראל שאפילו וטטענו מזו נרולה ועורמ

 פירשו רבתוס' אע*נ הוא, לאוכל הבוש רכ"טקה כהטום לקרהה ע1 ארםחולב
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 טכאן לפשוט אין אבל האי, כול4 ברירא לא בהטכת, ילא ביואט רוקארהיינו
 סשום לתסר אכתי רא"ה פפרק, סשום חחב רחולב הך קייסא לא לפ"ורע"כ
 ע"ענ מנחו רכווהה ועביר תותים רהתם לקררה, בחולב אפי'ספרק

 ו2ל ללוף צער בראיכוש רוקא ישראל ע"י שבות רסתירק רסחום"ש
 תוכיח המראה ישראל, ע"י להתיר נשמע לא אכתי צעב"ח כחטום אבלישראל,
 בסייחים נ"נ.( )שכת וע' ישראל, ע"י דסותר הרסיא ת' בושםשהבאתי
 אם צער, משום סכה בתחלת לבהמה ומפרכסק סכין צער, ומשוםקטנים
 בחצר, יריצנה כרשינין וכשאכלת עאקצטנן, כרי במים להעסוהה יכול רםאחוה
 ררבנן איכור אלא ר*כא שאני רהתם רי"ל ואף ושלשב, ש"ה בסי'וע'

 סשא"כ ראורייתא, סלאכה הוא חולב אם רוקא והו אבל בח*בה,טשא"כ
 סהר"ת אברהם באשל וכמ"ש האוכלין לתוך ובפרט לעיל. עשהבאתילשיטות
 גם להלוב סהתוה"ק אפשר בוה סאיל, בו שיש סת לתוך רבח*בה ש"הסי'

 באשל אףח בפרם"נ הוא וכן עור. וצל"ע ב"ת סצער להציל כריבעצש
 אוכלין נבי על להלוב בשכת שרי ואם כתב נ' ס"ק תק"ה סיסןאברהם
 עגרי ישכיל בפפרו ירירי כרברי רלא ]ווהו עית, צריך בעצמו "טראל יריעל
 ה~ב אם אף כ' י' ס" עויאל במשפטי וראיתי ב', סעיף י"ר סי'ח"ג

 בהמה לנבי הוא מתקן שחוי ועור הח*בה, פעולת בעצם סקלקל אינולאיבור,
 ונתקררה *צרו, רוח נחת רענץר הוא רטתקן בחסתו הקורע ק'ח:( )שםוככו
 של גר"2 הסבעיר לענין ה"א פי"ב הרמב"ם כם"ש חמתו ושככהרעתו
 וו בסברא קרסו ובאמת תצטער, שלא *' ניחא בהמה לגבי יה"נחבירו
 טסא, חלכה יויקנה צאהא לרפואה החולב רכ' כ"ו סי' ציוני יצחק עולתבת'

 אשה וכן חסתו, שיטך כסו בוה חשוב לא סרוע לי', וניחא לרצוןומקרי
 בתום' כם"ש סורסא אסמים רהוח סיף צערה, משום רסותר עצסהחחולבת
 תהי' לא סרוע צערא משום סלשאצל"נ רשרי שם וברא"ש קלעה.(,)שם
 הקריעה סלאכת שעושה ע"י תיקת עושה בחסתו רקורע ושא אבל חטאת,חייבת
 לש:ך ריכול תיקת קריעתו הוי בכך חסתו רסשכך והיכא מקלקל, רהוירק

 אמפיס רהוה סירי צערא, משום ושריא בסכנה טשן סשא"כ אחר, באופןחטתו
 הבהמ' נלדי לפרכי המתירע בבהסה וה"ה פטור, *חה ססנח רלהוציאטורסא
 סורם4ע כספים הוה יויקנח, שלא לחלוב וה"ה צערא, ראיכא סשום סכהבתחלת
 לרצת שלא הף ברר" כשהחלב אך לרצון, רהוא טסא בהמה לרפאתוהולב
 ההא, לרצת יוצא כשהחלב עכ"פ אבל שסצטערה, לחוץ שא שהחלבורצונו
 שלא הבהמה לרפהאת שהחולב קמאר.( )שם רש"י רברי להבין אפשרובוה
 אף טסא לרפואה והחולב והואיל כף הוא לרצון דהא טמא חלבהיויקנה
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 רבח*בת א*ו לרצק, אשלא טרצק רא" טביא ואיך טמש לרצק שלאהנוטף
 ובשעה וכטש*ל, כאוכלין חוי בררי' רכשחחלב משקה הף ירפואהחבהמה
 לרע*ק. רוקא וזחו לרצק, הוי וא1 משקץ הף לחוץ חחלבשצוצא

 משקה, וסופו שתחלתו בחלב תאמרו משקח ומופן אוכל שהחלהן וענביםיתים בם* אמרתם אם לא ט*ח( פ*ו )טכשירין אטרי' רהרי 1*א.אטנם
 עהתייצריר

 שלא וחיח בהמה דחלב כ' ה*ר פ*י אוכלע טוטאת בה' חרמב*םהשנח
 טשנח הכסף וכ' טשקה, אינו כסתעסק שחלבו או טא*ו מהרר שוב כנקלרצת
 ושלא לרצון טטטא בהמה בהלב נם לרע*ק הא וצ*ע, כרע*ק, רהואשם
 שם בפיח*מ הרמב"ם וכמ*ש כף, ריחבי ררע*ק רכרבנן צ*ל ובוראילרצון
 כרע*ש. הלכהראין

 חואיל חאשפ' לתוך רלחלוב ש*כ ב5י' חטבואר לפי שם טחר*ש בת'וטאש
 שם הטבואר לפי כוונתו בוראי תורח, איסור ליכא לכ*ע לאיבור הולךרהמשקה
 שלא טשבת ה"ט פ"א הראב*ר בר' הטבואר ולפי סקכ*נ, במנ*א וע"ש י*חבסע"
 חייב, לברו מים ובנהינת ניבול סחוסר שאינו אלא ניבול בר *רנו אפראמרו
 טחוטר שאינו וטה קנ*ה:( )וצם בהטאירי וכ*ח סקתט, שכ*א סי' במנ*אוע'
 נתינת וכן כו', גבולו הוא לתוכו מים שנתינת לבר מים בנתינת הייב כללנבול
 לש סלאכת נור באבני תף בח, וכיוצא חתנור סי לשריקת חאפר לתוךחמים
 חייב האשפה להוך כשחולב בחלב חרין הוא וח ולפי ר', ט' ס*ק נ'סעיף
 קרקע, נבי על וכוונתו רוקאע לאו חאשפה לתוך לשון בודאי אך לש,כחשום
 פטור לנופה צריכה שאינה רטלאכה שמעק רלר' שם יצחק בעולתוע'
 כשטצוה א"כ צערח, לסלק ולא חחלב של לנופה צריכה הטלאכה  עצוהאצריך
 לות לנו אין עכ*ו צעב*ח, במקום הוא דשבות שבות קרקע ע*נ לחלובלנכרי
 כראיתא אוכלין ובויון תשחית בל על לעבור קרקע ע*נ לחלוב ושלא תשר"עמו"

 במפרי מ*ש וע' ו':(, )חולץ כוונתו או* - פ*א ובחולץ ע*ב ד*נברכות
 דור בית בת' עור וע' י"נ, אות כ*ט ס" ח*ב ובמפרי 1' אות לעב ט"ח*א
 וש שוב עכיו ע*עג- קפ"ר, ס" יור*ר אסר מהרהא ת' בשם ר*אס"

 חטמשלה רטצר והיכא וכסש*ל. אא ישוב וטתצום האוכלץ להוך בנר*רלחתיר
 ובפנ*י קפ*נ סי' חו"י ת' ע' אוכלץ, חפסר משום קרקע ע*נ לחלובאסור
 הוי העונש מיראת רבעושה קל*ו מי' ח*ב טהרש*ם ת' וע' ע*ב:(,)שבה

 עכ"פ בחו"ל נם בעצטו יחלוב עכו*ם ע*י לחלוב כשא*א עכ*1מלשאצלעג.
 האוכלץ.לתוך
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 מם' חאנודה בם' ה3' בתשובתי, ~יל חבאתי כבר ב*ג מהי*ם מר'ום*ש
 צ*א. ס" ובהרוקח קטץר ם" חפרנם יבס' קצ*ר טי'שבת

 דהח*ט חרמב*ן כ' תק*ה, בכר' חב"י שחביא הרמצףן ר' לגרורי " פשעור

 חקררה לתוך עו להלוב ואסור בשבת תקרר' לתוך ענגים של אשכול לסחוטרשרי
 לאכילה כו' בשבת חויא רלא בעו משא*כ לאכילח, ראוי נו~' ראשכולמשום
 חבא אימור מחמת מוקצה עאוין חרמב*ן בו4ם כ' חבית שבפרק ואע*פל"ע

 שגםתלק מכיון בשוננ אף ע*ו עבר ולא בירים רחייה רלא וה כנוןטעצמו
 עמשע*פ הקררה לתוך שנחלב חלב האי שרי ומשו*ה המוקצה נםתלקחאיםור
 ולא מוקצה תורת ממנו נםתלק שנחלב חלב האי מ*מ טוקצה חיתהזשהעו
 לחלבה עומר ראפ" וי"א כף למוקצה לכרחש ליכא ובכח*ג כרבר איםורנעשה
 חרמב*ן רגם ו*א הבא ע*ר העיר שם אפרים ביר וחנה כו'. מוקצח חלבהאין
 מח מחני לא שלכאור' 4שבת לענין דמירי רק לאכילח בעומרת אלא התירלא

 שנמתלק רכל חרמב*ן כ' ע*1 שבת איםור עלה ררביע משום לאכילהשעומרת
 לאכילה בעומרת כ"א אמורים הרברים אין ומ*מ המוקצה נםתלקחאיםור
 םי' או*ח עוהאל במשפטי כ' ]ועפ*ו עצמה, מצר לאכילה ראוי' שחיארוקא
 ובאמת לח*בה[, בעומרת אוםר הרמב"ן וצגם אפרים היר רגרי נראו ריותרי'
 רכ' הרמב*ן בע4ם הר"ן ר' רק העתיק חב*י הלא לתמיהתו, טקום ירעתילא

 מוקצה תורת ממנו נםתלק עגחלב חלב האי מ"מ מוקצח היתה שחעואע*פ
 בחי' ועי מוקצה, משום ב" למיחש ליכא ובכה*נ ברבר איםור נעשהולא

 אפי' לקררה חולב רנבי ולומר לפר,4 * יש ועור קמ*ר:( )שבתחרמכ*ן
 אוכל מפריד עשהוה לפי לאוכל גא שהוא ומן כל לרישה רגשי רלא שריבשבת
 אימור אץ בשבת לשחוט אםורה שהיא ואע*פ הוא אוכל עצמו ושהעוטאוכל

 ולחולה לנוים חויא דהא אוכלין שסולת לעשותח אוכל טתורת אותה מומאוח
 בישול, חסר שהוא מפני ע*ו אוכל תורת אץ בשבה חי כשר אפו למחר,וחזיא
 יאסר 4צםור מהמת מוקצית שהעו כיון וא"ת רישה, מלאכת טשום כאן איןחלכך
 א*נ תולד, מוקצה רל"ל ר"ח לטר ,שמואל ומרברי אח"נ י"ל חלבהנמי
  שאםוהה כשבת ע4ותט כנון למלאכתו אלא אוםר טעצמו ,שקפץ מוקצהאק

 הוהרה ממילא כשוננ אפ" השבת על עבר שלא כל הא מוקצח משום נטיילמא
 טוקצה טשום ל" אםרי' ולא תעשזרי רעלמא בשבת שגולרה בביצהכראמרי'
 שם. והריפב-א הרשב*א בוד' הל ביצה, במם' השם מלתמות בם' זה פיר,4חיוכבר
 ביאורה כשבת, שחיטה שאץ מחמת מוקצה שהעו אע*פ כ', שם המאיריובחי'
 וסנרולי כו', מוקצח העו אק מבעו", שחלה חולה כחן שרש כנון ראוי'כשהיא
 שאק לאפילה שמרת וחשש הואי מולה בלא אף אותה מפרשדםחרורות
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 בחארנו וכבר ישחטנה, חולה לו שטרסן אחר שקצת עשתה שחיסהאיסור
 העוסרת תרננולת ביצת אוסרים שאק בחיבוריחם הראשונים לנרול4 נ'רעת
 בראשק סתירתו שכתבתי אלא לאכילה, עוסרים שביצים כל ביציםלנרל
 רהרמב"ם קכ"א ס" חריב"ש ובת' ב':( )ביצח חרשב"א בחי' וע' כף, ביצהשל

 ונם ולכותים לחולח ראוי' שהיא כית פסולת נחשבה הבהכח שאקסובר
 ה" שהוקצח שכיק אסורה שחבהסח אע"פ מוקצח משום אלא אסור החלבאק

 סמילא בשוננ ואפ" עברה בו שנעברה סב* החלב מן נסתלק ועתהטעצסו
 סוקצה. סשום לה אסריי ולא תשתרי דעלמא שבת מראמרי' לזה ראי' והביאחותר
 ובפרם"נ א' ס*ק תק*ה סי' השקל במחצית וע' ל-א, סי' השמ חוט בת'וע'
 הרמב*ן רברי שמ*שב ע*ו ס"ק ח' סעי' רש סלאכת טל מונ* וע'שם,
 סקפירין שאין רבהסות י"ט, סעיף ת*ר סי' אפרים סטה וע' נכת,על

 לאכילה, עמגיסרות בהסות כרין בהם לחקל יש שהוא כסות החלבלאכול
 לעשות הרבה חלב ולקבץ שחוא כמות חחלב לאכול שלא מקפירק אםאבל
 נרולות שבעירות בהסות וסתם לחליבח, חעוסרת בהסח רין זתו נבינותמהם
 באלף שם וע' בסתם, להקל יש שחוא כמות החלב לאכול רעת עלחם

 ויש ספראגא, יצחק ישראל להג"ם ר' סיסן התשובות בקונטרם וע'לסטת,
 ורחל לחלבח כעז עוסרת חיא לנרל רקה בחסה רסתם יאר!( )ע"ז בתום'*'

 ולפי"1 תק"הן בסי' חטף1 שחביא חי"א כסו היא אפרים הטטה ורעתלני1תח.
 נבינח. לעשות שלא יותרטוב

 צ"ר.( )שבת ר,שאי לשי' סלשאצל"נ חף אי צעב"ח סחסת בחולבוחנה
 מלשאצל"נ, חוי לה צריך ול"ה ברצת באה ולא סעליו לסלקת אלאשא"צ
 התום' ועפ"ר קכ"ט-*, סי' ח"ב פענח צפנת ובת' ק"ו.( )שם רש"יוע'
 אחר, לענין אלא במוקרם שהי' צורך לאותו שא"צ כל קרי רמלשאצלאנשם
 ובחסכסת עזיאל בת'משפטי וע' שצל"נ, סלאכח הוי שוב להחלב רצריךוכאן
 עכ'ז יער, ס" ח"נ עבדי בישכיל וע' בזה, רסחולקים נ"י סאיר יעקבחנ"מ
 נחנה אינו ובזה א"י עניי בער האוכלין ע"נ בשבח שנחלב החלב יתנולענ"ר
 חף רחברי' בארעא רקעביר ק"נ.( )שם בתום' סם"ש גרע ולאמהתלב

 ורתח הבהסה צער סחסת שחולבין ניכר ס1ה נהנה כשאינו חכא ה"חמלשאצל"נ
 מעלי'. למלקרק

 ועאפ אביב רתל ביר*צ חגרול4ם חרבנים לפני יציע שכתבתי 1ת כלוהנה
 צריכין כי להלכה כזה להורות רעתי ואין להעירן רק בוה ב*שתי ולא רבריקום
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 כהררים המה שבת הלכות כי תמידי ברבר בזה יפרצו לא שח*ו כששר4זחר
 גכ*"נ נ4ות לקבט ונזכה "מראל נרחי יקכץ ור' ".(. )חנינה בשערההתלוים

 הרוכשח*ט יחרו . בוהוחנני
 קירשבוים מענרילמנחם

מש*
 פפא*מ תרח*ץ כס4 ף בשבת ה' יוםב*ח

 לשם אפמים בכל חמפורסם חנאק חרב כבור אל וברכחשלום
 נו עפשטיק ברוך כחתער מ'ו4א"ץ

 1אחרשח"

 בו קראתי עת נהמת; ומאר לב בשים ברוך )שער ויקר ספרוקראתי

 נ*ק לכנוח אותם נממע והנמ וטפמנש מפז אצ4 ודקוים רבףו עלחעיתתי

 חמא. בר ווו רק ר*ה לעח שםכף, 'י תשמש לעי לר"ה רבא רא"ל גף0 )ב*ק הבדא 90 צר במבואא(

 רבתראי נא )"שואל כ' לא נ*א ס" לאףח בת' רחח'ם מ 196 בצרב(
 או יחי' אצל אעו אם י"נ ס" מינץ במהרא רטבהאר ררבנן ללטותאכות
 כ' חח*ם הלא אצלי, צ*ע במח*כ רבריו ככצהנ, חרעו( צדיק )יחי'וצ"ו
 במקור ט"ש ע"כ נ*י, כותב ראינו כ*ש ימצא בח*ם יחמעיק נ*; ב*פשם
 4תא. נ"י, זו טלה השמיט חלקיו עאשת בכל אחה בת' ררק "שםברוך

 ט/(, )שם חנ*ל ט"ס ס'.( )ב'ב בהרחכו שלמא עשו 200 בצדנ(

 )נררים וצ*ל ט*ס ח'.(, )ברכות ב" כולא נ" ירא קל*ו. בצרר(
מ*424

 שמו לחתום אם בברור ירע לא מהחכמים ע8*חר רראח 272 בצרה(
 רס*ת, שמחח, לב ולהטרי לצריק זרחן אור בחלום לו והראו בח' או בא'עקיבא

 שם אהלי ובס' ח*א זרהן אור חס' בריש יע" עקיבה, ר' לשםשמצטרפות
 ע/ ערך אנשיםבעשמות

 דמם' אגדה ע*פ וא*ז קרב ולא פם4ב רר*א פרקי בשם 276 בצר0
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 1882, בצר הביא וכן וא"ו, וקרא כ' ובמלאכים שדרה לומר בקשו י'.()ברכות
 פרקי בעשם ומ"ש רכשח, נד' חףי בת' ויע' י'!(, )מגילה וצ"ל ט*סוהוא
 שם. סצאוי לא לראבוני 560, בצר וכשכדר*אע

 חעיר שלא פלא עפרה, את ומפלך מפ' הקשו שלא תסה קמ*ג בצרו(
 וה. ממקרא הביא ח'.( )ביצה חרשב"ארבחי'

 לתאוח חשוחדים הנוף חלקי כי חעגב ככצ חחגב ויסתבל 302 בצרח(
 פלא וקנה, כאהסת למשא עליו ההי' ולרצון לתענוג לו תי' שחרותושבימי
 ססס' והוא כר, העגבות אלו חחגב ח'( י"ב, )קהלת רש*י מר' העירשלא
 קנ"ב.(.)שבת

 בשר את שסולדוין טכאן חמפורשום ופי' ר'( ט"ו, )יחוקאל 308 בצרט(
 קכ"ט:(. )שבת טמקורו העיר רלא צ'ע כו',חולר

 )סאאי וכן קצין כמו קציר ל"ג.( )ערכין 312 צרי(
 רלית קצין לה אין 1'(

 רקכ*ח. שם ו~בוא וכן תחצר ולא ס':( )ם"ק ככע הציר שפי' חצראלה
  ושם(. )ערכין הובח בברכת כעהיע'

 אלא צישט לפק אינו הוה וה, א'( תר, )שסףא מרש*י 374 בצריא(
 שכ"ה טטנו נעלם במח*כ סע%ר, לשק אלא פעטטי, לשון אינו רצאלצייל,
 י"ט(. ל*ו, )בראעדת ברשב"םנ"כ

 ש~ע של לוק ססראה בערך פחותה צסר של לובן רמראה 446 בצריב(
 בתכונת כ"א הסראה, בתכונת איירי לא שם כצמר, שולג חנותן רכ'והא
 העיר ,שלא פלא רקים, צסר ופתי4 ציצית כתכונת שהוא הארץ עלמשכב
 1':(. 3שבועות התוס' מר'כ%

 דמס' בחך גאון, האי רב בשם חראב*ע לם' יומף אהל 492בעפם בצרינ(
 וכוק רעצטו כמשם" וה כ' ישם רצה"ח שבהגחות בעיני פלא כ"ח:(,)שגבת
 גאון. האי רב לדבריבוה

 בחוך וציפורי רטברהש ו'.( )סגילה רע"א מהגאון בנהש"ס רכ"ח רףיר(
 סטבריא כמו מיל י"ח על מיל י"ח א'( מיכה ממר"ר רצ"ע א',תחום
 )סנהררין בירמשלסי וכן ה"ח( פ"ר, )תענית ירושלנר יג' ע"שה וצ"עלעיפורי
 ק"ר.(, )שבת הרשב"א וברו' ס"ה נד' טינש טהר"י בת' מוה והעירפ"ג(
 צר כהלכה ובתשובה פירושים, בתוס' א' אות פ"ל האב שבת בתענוגויע'
 י*ב. סי' ת"ב פורת בבן ונשנית200



263משיבשי*תמנחם

 )שבת ת*ל ט*ם כיז(, )ברכות כמלאכים הראשונים אם רמ*ח רףטו(
קי*בנ(.

 בם' נ*כ כ*ח עברית, סלשת רהוא וס' התוסיו*ט, על תמה 918 בצרטו(
 4(. אות ס*נ פ*נ )מעילה "4ראלתפארת

 וכ"ה ה*ח פ*נ צ*ל הן, בחולות ,שלש פ"ז שביולת בתוס' רש*איו(
 ח'ו(.)נרה

 וצהורה 4אמים כפול, חטאו ויהי' השתר יאסור פן ראנ 36ד בצרי*ח(
 רק יחטא אסור דבר והכשר לבעליו, היוק שנרם ולבריות כהלכה,שלא

 חלק סאהבה ובתשוכה 'קסעו, ס" ח*ב יעב*ץ בשו"ת בוה קרסולממים,
 ששגנ ססי טפי חסור כרן שלא והטריף ששננ רמו בח*ר, וכן קפ*א סי'א'

 יכופר ולא להצדרו ארם בץ חטאו כרת שלא רהמקיל כרת, שלאוהקיל
 סקאלא ק*ק סקהלתי נפררתי עת חבירו. את וירצה מביתו שישלםער

 וח. סטעם הסותר, ח*ו הטרפתי אם לי עימחלו המררש בבית בררשתי אובקעאזי

 בט"ו יכ*ח בספרה כ*פ וכ*כ של"ג, נפטר ררמ*א כ' 46ך צריט(
 נרו4ם, מע' בשה*נ הף עאעק בשנת רנפטר טעות והוא ת"כ, סו' ר"חח'
 נ*ח. אות שם צית ובסנחס צ*ח, סי' סןמע,

 התלמור רנןסן כעזבאר פתיל הכנף בשרך עשב ט"ו:( )ברכות 94ד צרכ(
 סנחם שו*ת בספרי סוה והבאתי בטי*נ בוה קרמו ספררית. הברח מבטאיםהיו
 באתרא נ*ו:( )ברכות ה3' רר*ו. שם 'ובמפתחות-הערות רנ"ט ח*אמשיב
 ק*מ:( )שבת וק רע, שינוי לו נעשה הצינרא נאה, שורה שונרא 4'רקרו
 בין הרולוק פה וכן ה0פרדים, כסו קראו יע*כ טני, אלא סנו תימרון5א

 במקום קבוץ קטעות רנרפם 29 צר ה' סי' לעיל ]וע' לחיריק,מלאפומהשוריק,
 רזמרה פטוקי ה' ר*ר יוסף כצאן בנוהנ וע' עה*ת, בחצם בקנה וע'שוריק,
 אצ4נו שנקרא בשוריק הר' ושכצב ארץ על חורו כתיבת סושם העולם י'אות

 ופ" ההרר הור 5שת הוא רק כן אינו הוראה, ל"צת פירחש ויהי'מלאפום
 אות רקרוק בה' רהר וע"ש בחולט, הר' לקרות צריך לשיכך שלו,הור
 יהי' לשו*א כף מלאפום האשכנוים אצל הנקרא שיריק יחי' באטצעט'

 הוא דשורק צ*ע ובאמת עערק(, האשכנוים עמנו בני אצל )הנקראמבוץ
 שקראו כאן סחו*ל אנשים שכושו משום וה כ' ובוראי אשכנו לבנימלאפום
 או יהושע פני ואמיו יוי?ש פמ 56 צר קהלות יברביי וע' שוריקןלקגט
 בת' יג' לחיריק, רוסה שוריק חקוראים פ"" ססלמוי לתם וב4שיהושצע
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 ולשורק, למלאפום תולם, ~קודת  מושמשח רהו' ב' ס" ת"ב יחיאלמנחת
 אומרים בפולץ רק הוא, חר וכא,שפום שוריק כי לקכוץ, כוונתו ובור*יע*עק
 ואשכנו *סא ראנשי שם*ב ס" ת*נ טהרש"ם בח' וע' שוריק, קבוץעל
 רסקרוב הביא בשלח פ' האורה לבחש בס' וע' קסץ, כסו המלא~םקורין
 המלאפום קורין שאנו כמו ש~ו תשורק תנועה לקרות ובדו אנשים קצתעמרו
 אשר התנועת לשנות ואץ ושבגשם שסותם להראות קצת להאריך ואמרתיכר

 בהנועת כלל לשנות ולא כו' אסך תורת תסוש אל משום סרבותינו,קב~ו
 א', ס" או*ח עזיאל משפסי ת' וע' תרנ"ו, רף ברוך במקור נ*כ וע'השורק,
 גמבסא להתפלל לאשכטי המותר ב' סי' או"ח ח*ב עברי ישכילובת'

 וההפלאה ארלער ר*נ רהנאתים ס*ז סי' אףח ח*ס סת' שהביא ומההספררי,
 שיק ומהר*ם ח' סי' ח*ב ח*ם רברי בת' הל חמפררים, בנוסחהתפללו
 רנה'1 ס" ח"א ת*תאי שףמ בת' הף הח*ם, ר' להצריק מ מ"נ סי'אףח
 הלברשסאם ר"ש סהנה*ק סכתב תחש בכת*י וישנו רמכיצר, ח*ן תורתובת'
 סי' או"ח מהרשר"ם ת' חע' ע"ו, ת"ן להה"נ ס*ש נאשבוב, אבר"קוצ*ל
 ר*ג הקרוש הנאת והנה קם*ק סי' ח"נ מהרש"ם ת' וע' חספררי, נומח רעיקר*ה

 לדבר נ"כ לשונו שהרניל אלא האר"י, בנוסח שהתפלל לבר לא זצ*לארלער
 חספרריבמבסא

 והתפ~
 חיים ת' הסח"ם טויעי חיים ר' והגה*ק הסמרף, בסבסא

 ללמרו שנים איוה אצלו הי' להרמב"ם הרור פאר ת' על הממכים שרהולם
 אות שם כהן ובמראה נ"א אות רם*ר הנשר בררך סוה וע' הספרדי,מבסא
 ב'. סי' נננן ננינוהינו בח' חמתחרשים ננד החיים צרור ס' בששםקל*ח

 י*ב( י*ר,  )שסות רש*י ווף ~צוריק, בשם קבהן נ*כ קורא רשאאמנם
 רקרוק לבע* כנורע חולם )ר"ל מלאפום נקוד הי' ואם נסות סאשרממתנו
 סאשר נבאר בשורק שנקור עכשע ססיתתנו נכאר ה" מלאפום( הולםשקראו
 רבינו אמר עשם כ' ובראב"ע כשורק, עוי כסו ע1י בן( ט"ה )שם חע'נשת,
 יכסיוטו ה'( )שם וע' בקבץ, עוי ובין חסף בקמץ עוי בע הפרש "ש כישלמה

 תחת בשורק ישפוטו כסו ישפוטו כ*ו( ח', )שם וראב*ע ברשא הן'מלאפום,
 )ישע" רש"י הע' כף, גידו עלתה ולא גיניחם להפריש רחנה שלמה ור'תולם,
 נק עהו' סלשק רהוא לר,ש*י וילה"*ר כו' לשונות נ' כחשסע דכמשפם 1'(ל*ב,

 %' בנוה, עבדו רינין בהרגום חע' נה, עשו ושפוטים י'( כ*נ,לחןקאל
 שורק כ' מר*ר מלאפום, שקורא מי לשבש רלא מראב*ע ר*א צחותבס'

 היותו בעבור הוא*ו בתוך נקודה היא כן על וריריק תולם נקמרכבו
 האחת נקורות שלש צורתו ישיסו הא*ו שם שאין במקום והתיריק חולםתחת
 בתוך חהווח האסצשת בעבור וחשלישית החיריק בעבור והשמ חחולםגעבור
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 השורק נקרא ז' אות שם ובבאור פום, קיבוץ שיקראו וטש כר כראויהו*ו*ו
 לא סלשון קבט וסלת בקראתו ונקפץ נסגר הפה כי פום קבוץ)מלאפום(
 הבחור לר*א המסרת ססרת בם' וע' בוסאף, בחלוף י'( ס'ה )רבחםתקפט
 רש חולם אי לנקורת שקראו יש א ולקבוץ או למורק הש*שיתבהקרמה
 ופועלו יכסימו בסלת כסו יצחקי שלכע; רביני קראו וכן סלאפום לושקראו
 התיאוהה ס"ון ולאירעתי סלאסום אי לנקורת קוראש ואנחנוהאשכנויםלניצוץ

 לו קראו אר ק לו שקראו והנוקרים המרקרקים ספרי בכל איןמ
 או נקורות שלשה לו קוראים והמרקרקים שורק ש קוראים ואנחנושורק

 העיר שלא ופלא פום, קבט לו שקורין ויש שפתים קבט לו שקראו והעיקרקבוץ
 סלובלין, החהה מתג*ק שמות פ' אסת ברברי גאכ וע' הנאל,סראבאע

 קורש. בהררי ג*כ יסורתם לקבוץ שורק שם בקריאת הפולנים רגםחרי

 כר' ג' ובמאמר פ' סי' נף סאמר הכוזרי על יחור' וקול נחמד באתרוע'
 כה סעכשיו ססנו סגורשה ההטט ובו מ*ו אות 4מ*שי גס בסרר וע'*א.
 סקם'ו תשובה בפתחי וע*ש הנו"ן, וירחוק בסלאפום הנואן ממנו לקרותיש
 כי יורין, בשני תהח הגי' שסואל בית סהגאת כת"י בשם שלטה כרםבשם
 ראשין נס בסרר שם כם"ש החאם *ה והסכים *קכה, נוכח לשוןהוא
 נפל בבאש גיסין סרר רבנוסחת ח' סי' הסחנים בסחולת וע' רל"אסאק
 נסתרת הוא תהי' כי תהיי צאל סגורשת תהי' ובו  ובמקום סופרסעות
 הח*ם, של ביר*צ סש סקובל וכן בנוכח צווי לוסר צריך וו;וא לנקבה,בעתיר
 תהא, ובו או ההי ובו בכתא, סחוקק חלקת נוסחת כתאי בם' נמצאוכן
 ובאות סגורשת כר תהיה ובו נאח אות חר סי' חאהעאז צרקה שמש בת'וע'
 רמש כ' שם וכפאת ע*ש, הנו*ן ירחוק בסלאפום הנון לקרוא הרב יזהרנ"ס

 משליח, גם רמגורשת סשסע רבים לשון במלאפום ראלו בחולם ממנולקרות
 מושסע בסלאפום כי בחולם ססנו לוסר סתנהג הי' שהוא כ' יעקב מ,שועותוכן

 )םוסח וברשאי ססנו ורב עצום ישראל בני עם הנה עה"פ אב*ע ע'סאתנו,
 שהוא כהולם לוכאי רצריך פשיסא ע*כ ממנו, הוא תזק כי הפסוק עלל"ה.(
 ממט אלא רפף ססנו תקרי אל סאו:( )ערכין כהום' וע' שם, עיין סבוררענין

 כם'ש והוא בזה, וח כלל סחלף ואינו רנושק בהורה ססנו שכל ו*ינוברנש,
 וסיז רפה הנת לרבים סי' הסזרח אנשי רבספרי ס'( א', )שסותבראבאע

 המערב סמרי וכל כסשפס, רגחש שהוא הסרבר בפני נמצא שאינו*וור
 וע' רל'ב, כה להרסבץ הסיוחסות הרשב"א בת' וע' כו', רנטוםשגיהן
 אהרןבבית

 פו~
 האוסר שליח בוראי ולפי*ז נאג:(, מנתות ל*ינ, )םוסה

 הסערב, כאנשי חהח בחולם והאומרים השרח, כאנשי חהש במלאפשססנו
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 מר' העירו שלא ופלא ל"א(, יאנ, )בסרבר רכיא ומורא רחובות בבארת'

 רר"ק ורנושה מלאפום נת ססנו חוק סיר סק*ר, רל*ו 0י' בוש"א באו*חהפרם*נ
 בין חילוק אינו ססנו כי נרם, לא ל~ה.( )סוטה ורש"י חירוש סןבשורש
 פפורש, יותר הוא בחולם בי' קרי ססנו לגרוס יכול אבל כערו, למרברנסתר
 כעלך לך ששלה ניטך התקב4 מ*ו אות ש4שי בם*נ אהע*1 ב,שע'

 בדצלם ססנו לומר יותר טוב אפשר ום"ם ססש במלאפום ססנו בוסנורושת
 בנחל4 הפרסאנ מר' שהעיר ראיתי וכן רחובות, באר ט*ו ערכין היטבלמשר
 ובאסת ניטין, הסרר ר' והצריק ג' אות ר' 0י' לתלמירים בתשובותרבו2
 ססנו חסרבר בפני  עשוינו 4חיר ארם בני בלשון לומר אנחנו שרני4ןכעת
 נ*כ במלאפום-שוריק ססנו ראוסר וסאן כן, לוסר יותר טוב עכ*ובחולם
 האכם"ל[. בחולם, סמנו בתנ*ך מצינו לא כינכת,

 טגון אץ פוסקים ארוה לרעת 894 צרכ*1(
 בכ~

 שיה טהר*ם וף בשהה
 באות שם וכ' סטוגנת שאכל התרננולת היתה וכאסור סנהררין מם'בהחלת

 בשהג איסור למנוע רק נאטר וה היתר ש~כות 4 קשה וה היתר צרא'
 חביא חולץ סוסם' שרף שהמהר"ם ססנו נעלם במח"כ לאכילה, לאאבל
 וכות אן למר שפיר עכ*1 אכילה, לענין נ*כוה

 העיר לבני עאי' מפני שכם עיר אנער את בנאי כשהרנו תנ*ו רףכב(
 סטסא להם וקורא הסעשה נוף אשמת את הכתוב תלה לכן בשכם,4מחות
 וה וסמני הי*ר פ"ט מלכים ה' ברמכ"ם שכ*ה השר שלא פלאאחותם,
 רנוהו, ולא וירעו ראו והם נול שכם שהרי הרינה שכם בע4 כלנתדריבו

 נהפס שרו באנשו מוחה ולא למחות לו ששפשר מי כל נ"ר:( מ2בתוע'
 וירם. אנעצ על נתפ10 מותו שלא עכ*ו עירו, אנשיל

 סעחתזיךן עתים מלת אם ארס חיקבע מ6שת קבעת תע*ט רףבנ(
 בשלה*ק. סהקרמו

 בספתחות*הערות ח*א בספרי יע' אלמנה, נשואצ מסכנת תצ*ת רףכד(
 וע' קטגית, דץ 4כא בנים לו ה" ראם תע*ח כו' הסיחם בם' וע' 402.צד

 ע*ש, רחאו ההעוו*ם ק רכ' חסר נתר בשם פ*1 סי' ח"נ תנינאבשו*מ
 גסקור קם*א, נף' ח*ב מהרש*ם בת' סוה וחעיר חסיךם, פם' ע4וש*ע
 סכל השר ולא אלמנה בנשואי לסכנה רכם כהשפגים כמוח*ק הביא כאןכרוך
 כ' סקי'א ש4'ט כו' או"ת במנ*א הובא ובנארי*ל קצ*1, סי' תו*י ת' הג'חנ*ל,

 שאעג ס" וכח*ג שם, סתרש*ס בח' דג' ראעצנה, נאילה רק סכנחדאץ
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 חעמצ אין בנרהצה ועכ*פ רכשהרי*ל,רעו שייך שבת ב4ל רוקא אחיכ'
 בע*ש ונתיחרו נדה תופת והיתה ר' ביום נרושה שנעאו בא' וצםוהתיר
 בפרם נ', סי' אהע*ז ח*א להסנ*ש בפנש מצא וכן שכ*ק ב4ל תלהוטבילח
 שרש רב*ש גת' כ' וכבר סכשול,4רי לבוא יוכל פרוץ שהרורבוחא
 ר/ להמעשר בתולרות ס*ש וע' מטכשול, להציל כאלת בענימם קולותלהפש

 לקידהשע א*צ ביוחכ*פ חלא צ*ע ע4ה ויקהש יין כוס לקת 1012 צרכה(
 סק*י. תרי*ת סי' כש*אי'3'

 נשאבר במקום סרכא התירו רכנאוואראראק מם' הנליא בשם הביאכו(
 מזקנים בספר שח יע' בואלאוץ, הוא וכן העאשנ*א, שם הורה שכןחצלע
 ו8. ובצר 36 צר כ*ץ ציון בן מר'אתבוק

 בוח קרמו נ'ו(ן )נרוים חך ורעת טעם בטוב לפריש כ' תק*ח דףכז(
 בנעדן בנתלת ו"ג' הש"ס, בגל~וני ויע*ש קפ*בן מי' ח*א יעקב שבותגשו*ת
רם*ר.

 טח, טעה במה*כ חרא"אע ק הוא כנראה בחיי הרבינו כ' 1214 צרכח(
 בחיי. ערך בשה*נ יע' הטורים, אבי וח אץ אבל אשר ר' אמנם חי' אניושם
 )ברכוח חרשב*א בתי' כ' וה ופי' חקת, סו"פ בהיי הרבינו בשם שם ס*שוק

 שם, "גקב געץ הכותב לם*ש כוונתו ואו4 שם, מצאתי לא לראבונינ*ר:(,
 שם. לחיר*א הנרו4ם בעשםוע'

 נורי בשם 0כונים ותלכידיו יצחק ר' תאשכנזי ר*ת הארשי צר1284כט(
 ז"אן שצ**רי בהבתי ובטק*א פפרי", שהי' יכ' ט*ו מ" ח*ס בת' יע,הארא
 סח. ואכם*ל אשכנזי,י'

 חת*ם, רבו בשם וין מהנאבר*ק חמביא מצהגה כ4 בענין תרנ*ברף
 בזח. אויטת טערטים אלכסנרר מר' ברית רם בקונץ טוחקל

 חפרכבח שער גפ' עצ*ח( )פירארח יחודה מנחת בשם הביא 1314 צרלא(
 ח*א במפוי יע' ל*"ע סי' ח*נ שבו*י בה' רכ' ופתי4פק תילונרףסענץ
דקנ*ד.

 רת*מ והמקובל בוח*ל כותג השגים בעאגר בר"ש לר*נ כ' תרנ*ט רףלג(
 איך כי בציחטע ס*ם הג*כ שם, שדח" וא'א שם איננו חכים; בפלאכתעסק
 טחרח*%. 4חש יבוא חרלב*נאאן

21
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 ,צאין ב"ר רכל אותו, רפוטרץ הטעם להסביר שרצו ר"ש 1376 צרלג(

 תסתיים ומינך מיני פאה.( )פסחים וכמ"ש יפה החן מתברר אין רעות חלוקבו
 לעווץ אהרן ברכת בם' ויע' כ', סי' חו"מ חאא יקרה אבן בת' יע'שסעתתא,
 ס/מ4*מר

 המכסח רהעור ל*ה סעי' ל*ב סח לאו"ח בהערתו תרצ*א רףלר(
 ולא לך אמרתי א' זכרק ל"ר:( )מנחות ממם' והוא א' מעור שדהי' ראששל
 מטליות מכמה רבוקים כמה אפי' נש רמר רעתו ולפי זכרונות, ושלשחשמם
 אמר שופר כו', הוא רלזכרון כיון שופר כ*ו.( )ראה יע' א', זכרת גאכמראה
 ושלשה כשנים מתחזי גילרי רקאי כיון ופרה שופרות ושלשה שנים ולארחמנא
 רמהחלתה י"ח.( )סוטה בתום' יע' רפסול, שופרות כריבק הוא רהרישופרות

 ה'. סי' לאו"ח בת' הח"ם בזה ט"ש ויע' התוספת, וניכר בבאא בריתןלאה

 הערוך בתולרות גאב מזה יע' י"ג, האא שנת אואח מטור הביא 1396 צרלה(
 משיאר. 52צר

 שמות את ברגל להזכיר קטנים באותיות והזמנים כ' רה" כ' ת"ש רףלו(
 פלוני ויום ישראל מקרש ה"ר( פי"ג )סופרים במם' וכמאש *מניהםהפרטי
 מהמעחוק רפויי לב שימת ע"י אבל כו' המצות יחג ישראל מקרשרהיינו

 איתא קי"ז:( פסחים מ"ז., )ברכות כי אם התפלה, לפנים והזמניםנשתרבב
 לוכ~י קשה לפענאר המצינת. כסלה זו מלה שם גם אך והזמנים, "צראלמקרש
 ויע' השנה, מכל התפלות בסרר וכ"ה האה פאב תפלה ה' ברמב"ם יע'כן,
 בחיי ברבינו עור ויעיין והזמנים, ישראל מקרש ה"ה, פאב ברכות ח'שם
 ב"ש.פ'

 וטעם יסור כל זו לקרימה אין זו משנה רהשתא רלפסח 1406 צרלז(
 בשו"ת שכ"ה העיר שלא פלא 1408 בצר לזה השלחן ערוך בעל אביו הסכיםוכן

 נעי לויער חיים מהווקר הה*נ לירירי ג"כ וראיתי כ*ג. סי' יחזקאלכנסת
 בו,יין תח*י ואינו היובל ספר באיזה יחזקאל הכנסת מרברי נאכ כתב כ(נהייםאבראק

 פסק המהכר כותב אהל וטומאת גלות ערך יצחק מפחר הביא תשאו רףלח(
 לאסור יצחק הפחר בעה"ח נ' סי' אהע"ז צרקה שטש בת' מע' שב4ש,טלכת
 נרפסה 11 ותשובה מלכא, שבור אמרה רלא מלתא אמר לא אך ורכהענובה
 משבור מרעי ענין כ' הורוויץ רר' הה*ג וירירי עגונה, ערך יצחק כפחרנ'כ
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 רור סהה"נ תח"י אינו אשר א' בם' נ"כ סוה שכ' והראתיו שבש"םסלכא
 סלכא. שבור בשם אותו שסכנים פוסק רנמצא ירעו לא והם*יטער,

 הי' רש"י ולפני שעירת, צ"ל הרנ*ם, צעירת במקום תשיאו רףלט(
 )פ"א בירושלמי איתא ק דהרי רבריו אצ* צ"ע צעירת. בגסרא סוטעתני'

 שם רנם לומר וקשה צעירת, ה"ה( פ*א )סופרים במם' הוא וכןה"ט(

 מוטעות.הגי'

 ומורה, סורר ככן יורה והסורה ל*ר.( )ע"ו סתום' הביא תשיאח רףס(
 וסאן רכ' צ"ו מי' סכלבו והביא 62 צר רו"ה בתולרות בוה קרסו יירה,רצ"ל
 וע' הבורא. סאת יערה חן רוח הסחמיר ועל ומורה סורר כבן יירה ירהרשרי
 בוראי סו"ם, כבן חורה והסורה הלשון נ"כ כ' פ"ו 0י' ח"ב שומעקבת'

 שם. תוס' עפ'רכוונתו

 פ"ח נף'ב הנ"א ע"ד סי"נ רע"ח סי' החושן קצות ע"ר ס"שמא(
 בהנאא כ' רהי' וכ' נודע, לא הירושלסי של רטעמו ובירושלמי, ט"וסי'

 הקטועה בהסלה הבין הסרפיסים או הסעתיקים וא' ובירושה כלוטרובירוש'
 הסוורה נפלאה החירה ותצא וחקק קבע וכן ובירושלמי לפתרונהובירוש'
 בת' שאול יוסף ר' הגאון בוה וקר10 ונכון אסת והו ורעיון, לבלהטריר
 סקוסם. לציין תח"י כעת ואינם אל בבית אביו בוה העיר וכן וסשרבשואל

 פסיקתא בשם נם יקראוהו ספרים רושסי טוב לקח סדרש 1466 צרסב(
 כל בתחלת להביא הסחבר מררן כי נובעת והמעות טעות, ווחווטרתא
 הסעתיק חשב סלה קצור וע"פ פלוני פסוק לוסר פם' הסלה להוסיףפרשה
 הוסיפי רר*כ פסיקתא רבתי ספסיקתא ולהברילו פ0יקתא שהיא הסרפיםאו
 רף לפסיקתא בסבא שכ"ה הביא לא טרוע ירעתי לא ווטרתא. שםלה
 שם*1'

 שסתחיל ע"ש כן נקרא סליארי, ולסן שניאור להנ"ם תניא 1468 צרטנ(
 רשם אסרים ליקוטי הם' שחבר רק וו, בלשק סתחיל אינו התניא וגבלשון
 תניא. בשם השףע ספרו קראוה ע"כ תניא, בלישנאמתחיל

 יהושע אסר פתרונו ובאסת ישראל, ארץ - א'י ה' תשלאה רףמר(
 14 צר לשמים באור השסים סן בת' נ"כ סוה יע' שם, לשונו סתחילרק

ממרנליות.

 לטריפה פרט תחח, יעבר אשר כל רע*ל נ"ח:( )יכורות תש"ם ר4סה(
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 בשבט. למנותן מצוה השבט ל"ה, סי' בדאם הרמ"א כר' תחת עוברתשאינה
 אהרן שמאל ר' הרב וירירי שם, הרשאש בחי' בוה שקרסז העיר שלאפלא
 )חו*ן הש"ם עפ"ר י"ר, סי' תרעאנ בהספלפל כ' סוויעל~טשקע נאיויים
 יעבר אשר כל סרכ' כאן יאל מתעברת, הטרפה שאין שם ובראןנאו:(
 מתעברת. ראינה עוברת, שאינה לטריפה פרטחסר,

 סנולח, בראש קנאא סי' או"ח והסחבר הבש על בתסיחתו תשם"ר רףנע(
 שם. אברהס באשל בזה קרסוכבר

 שלחצלת ב(שם תשנאו ר"א משנת חאא הרורות סרר עאר 8814 צרכוו(
 וסת, אהאכ סיר נחלה רצאל ומת אחת בירו נתלה נאון  שרירא רר'הקבלה
 64. צר רייפסאן סר*י רזאח בתולרות בוהקרסו

 כ' חרורות וסרר וביוחסק סר' שאל חרש בן סתיא ר' תעומאר רףנצק(
 סר'. שאל נאכ איתא תרל"ו( )ווארוצא בסחאר מר', שלחבטעות

 צ*ע רבריו חסור, במקום כוסר צאל אינום ערך רבערוך 1494 צרמם(
 כו'. ואל הנפיסו מר"מ עשמע וכן בננותו רכט~רגם כ' עשם בערוךרהרי

 וכרון בם' בוה קרסו כשערה, כשעורה, במקום בבעהאט רצ"ל 1496 צרנ(
 טסא השרץ ביצת קכ"ו:( )חולץ וכוונתו ווירצבורנ, מהגאבר"ק ביננאברהם
 כע*עורח ששיעורו כ' כאט( י*א, )ויקרא ל0נינו אשר ובבעהאטנשערה,
 בכערשה רנגע וכנון יאד:( )שבועות הע' כעדשה, צ"ל או* שם כ'ובטרובע

 רכשעורה הנ"ל בעה"ם ע"ד מ"ש סקאא פאד סי' יוראד תשובה בררכי וע'כו',
 וכושעורה כעדשה דשיעור קאץ סי' ופריעחה הרריעאה עפאר *כא,בשרצים
 שאימ ספני מטמא כשעורה שלם קטן ראבר תקיאט צר ול~נר בכ' וע'שין,
 כשעהה בבעהאט צ"ל בוראי והנה מהנאל, העיר ולא וה, תפם פהוההמצוי
 השרץ. בגי'רדיא

 העכהם במקום הגוי רצאל כ"ז.( )יבמות הריטבאא ע"ר 1506 צרנא(
 במצו"ת בוח קדסו תעועאט, ברף שם וכ"כ נ'!( )הוריות תשאם רברי עלומסיב
 ל*ט. סי' חאא ר' ומשיבשואל

 ישראל ב**וצר נ"כ יע' כאב(, מאא, )יחזקאל רשאי ע"ר תשנ*ו רףנב(
 טעיההערר
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 יע' ע"א, רצ*ל אחר ענק י*ר, סי' פ*נ סוכה חנ*א ע*ר 1538 צרננ(
 לולב. ח'במהרי*ל

 שא"י בתים ובע* כו' ראינו ברורנו רש סי' חחו*י סת' הנזא 1598 צרנר(
 והחכמה יתום שחרור ספני ווחו קבלה ללסור קופצים פירש*י עם מררםלפרש

 העולה בתורת הרם*א נם נשתסש האחרון שבסאסר ע*ו והעירנתמעטה,
 העולה. רתורת מאצד' וח הביא שם חחו*י חלא בעיני פלא פ*רןח*נ

 על עובר ר*ת עם חנית ספרי המערב כי ח*א, אמר וככר תת*ה רףנה(
 או"ח בח*ם כ*ה בכלאש, הסנהיג הוא בעם המנהינ הוא ואם בכלאים,חורש

 נ*א.ס"

 1212. בצר לליל וכ*כ חכמח אשה נקראת יולרת אשה תתכ*א רףנו(
 ל~ב2(, )תסיר חנולר את הרואח חכם איזח כי י"ט( א', )שטות לגר בנתינהיע'
 חכסה ונקראת רד', ערך בערוך וצ*ע ע*א.( )חו*ן ע' חיה, חנדלרת נקראתלכן
 כ*נ:(. ר"ה קכ*ח:,)שבת

 ולנוח לחת אך שהוראתח חחופ*ק חרבנים חתימה אורות 1646 צרנז(
 בסרע*ח הכ' ע*ש וח חסנןר נ*י וכ' תחנות מעין חלאה וללכת בעירוולהנפש
 נ*ט כף' בהלקוטש ח*ם בת' נ*כ יע' האלקים, הר שם חונח חהאאשר
 כעת. תחא האינו סוה חאנ רוקח שסן בת' והל רמרע*ה, מהךרחנןא

 )שגת חרבה שבתות יחלל ואל א' שבת שדח% רסוטב כמו תתצ*ו רףנח(
 שעות יבטל ואל א' שעח סלמורו שדבטל לארם מוטב ת*ת לענין קקנ*א:(
 סשדחא יותר % יחי' אח*כ ילמור כשלא תתר*ו סי' חסירים בספר יע'חרבה,
 נןרהצלים תרפמ מ*ו צר פריצול לר*א קהלת בבאור וע' כו', ימהיןעוסק
 *ומרו רח~*ל חרגת צ-ק תהי' אל נרימים, מקיצי עש יר, על בקבץתרצא

 כריעות בע* אלו וק תורח, שאסרח בסה להם ף ה*א( פ*ט )נרריםכירושלמי
 שררתם חול~ות לשבר כעדים בברכת גופם המכריעןם בכיהכנ*סווהצתחויות
 אתה קרוב ב'( י*בן לרמי' מאסר לקיים ירוצו כמהרה תורה עקוריונושקים
 כשקיהה מכחך יותר חלשה בחרכות אם חרבה, תתחכם אל וכןבפיראם,
 אל בענק אך ע*שק ממנו ורחוקה רמה בחכמה להכנס או וארוכהרבה

 נמרץ. כלתי דשיק חוא געוח*ר פה כעת בתהה*ק רבה בשקירה חרבהתתחכם

 סאומה נפחת ולא כוכנשש בבר להאסין פנכשל סר"ע תתק*ח רףנט(
 חאמק זל~גסן ר' וכן ק*ב2( )סנחררק וחתם טעה השילוני אחי' וכןמכטרו
 מאמעים כמה טהצ*צ נ*כ יייעים ר*סג ח*א רור )צמח 36מלןגנבואת
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 בס' "3' הנרולה, חכנסת ביניהם הי' וק וקרושים נאונים היו אשרהי*ל
 שסעו. שראו אתר ערכם נפחת לא ואעפ"ב בוה, מאש צבי נובלשיצת

 טובה צפונה הרעה בתוך אך בעולם סוחלט רע שאק תתקלאו רףס(
 וטסואל כמררש יע' רבר, לכל בו תהי אל באבות הסשנה ללשון וסכותוברכה
 כ"ו. אות י*נ סי' לעיל וע' לכ""ג בו תחי אל בהךשם

 פאריו בחתות לשריפח הוציאו הששי לאלף כאר כשנת תתקל*ו רףסב(
 סקאט תק*פ סי' או*ח מנ"א יע' ישראל, ספרי טעונות עגלות וארבעעשרים
 כ' נשרפו היום שבאותו מתענים, יחירים חקת פ' הששי רביום התניאבשם

 התורה, נורת נורם הפרשה שיום להם ונורע בצרפת ספרים מלאיםקרונות
 סאת ישראל בספרות ויע' אורייתא, נורת רא סתרנסינן התורה, חקתיאת

 1225 בשנת בפאריש עם קבל שרפו כרך אלף י*ב לערך כ' 133 צרסאלטער
 ס*א. סי' או"ח רור נורן בת'ויע'

 התלסור סספרי כרכים אלפים עשרת ברומי נשרפו שי*ט בשנת 6~18 צרסנ(
 הלא צ"ע לטאב, בקינות באש שרופה שא* הקינה נוסרה הואת השריפהועל
 בווירסייוא ונקבר אהר י"ט נ"ג ה"א שנפטר סרוטנבורנ ממהראם היא 1וקינה
 161. צר סלאנסהוט העטרה עמורי יע' ארר, ד' ס*1ה"א

 ישראל אנוסי אחינו ר"א בשנת חנוסרה סתפלה רומי ממחוור 6~18 צרסר(
 התפלה בעיון התפלות ובאוצר כאר רף נאון עמרם ר' בסרור עור יעיקכו'.
 ר"*בגרף

 סרה, בסקום שאסרו כוית ערוקאי מ*ו.( )חו*ן בהך 1892 צרסה(
 בפלתי וח פי' רונסת יע' לבא. קרובה וישועה הטוב צר לה "ט המרותכי
 סק*ט. מ*אסי'

 דעההיו אשר ב(ויוש להקל רצויי בלתי חסרה על א' הערח 1902 צרסו(
 הביא כבר כו' ישרות רעות ולבע* לשמים רצויות אינן חרתיותונסויוהיו

 בפי' חי' ררניל של*ה סי' ב*ם ססררכי שהביא סח אך תרנאח. רף לעילסוה
 ?ה סאסר להקביל סכוין וה" הוא, ישראל שחטא אע*פ חו*ל מאמררשא

 כעניני ולחשבם עמם סעל לרחותם יוסיפו שלא מישראל שנרחו כאלהלענינים
 בסררכי איתא וה רכל יוצא ספורש סוה עכ*) כו' וקירושק גטין לעניןישראל
 רבית לענק שהביא סמה רק שם, בסררכי רא לישנא מצאתי לא ולראבונישם
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 .סרר מאמרים המשך נרפס בקראקא ר. נ. שבמכ*ע ורכירנא יותר, ולאבמוסר
 תח"י. ואינומומרימ*

 ככה"ג ח"ח בתורח עוסק נכרי ראפי' בת' חרמב*ם ע*ר 1934 צרסו(
 ב*נ. סצות נץ' רוקא רוח נ*ט.( )סנהררין כאוקימתת רלא התורה בכלרכ"טסע

 כעת חנךפס חרמב*ם בת' יע' סצות, בו' רוקא ה*ט ס*י מלכים ח' רסב*םיע'
  שם*ר. פ" נררטים סקיציע*י

 נ' )נחם" ראבץע יע' חתווור, שם חהא או* הלוהש תתר*ר דףסח(
 עצם שם על יכנם לא כי חרעת ח' בעבור תואר שם להיות יתכןי*ב(
ארם.

 כש10 חלכח רברי חותמת בתו חיתח רשש כשחלה תתקע*ח רףסט(
 )שבלי קריאזי בהי ולכן סופר, בשבט סלסשוך ירי אולת כחי תשבאמרו
 צרק ובשערי ט' אות צ' מערכת הנרולים בשם הג' נ*וג סימן ב' חלקחלקט
 בספר שכתוב מח כתב 115 צר א' רבעת שי*ג חספר בקרית וע' רי*ט,טורש
 ראין כותבו, והוא חללו שורות ספני קראתי בתי ולכן תקס*א עטורהפררס
 שצריכים ברור כי אביח, מפי תשובות כתבה רש*י של שבתו סוהללמור
 רהרי עסו וצרק נ', עסור האורה לם' בסבוא וע' קראהי, בתי ולנעלקרוא
 וכר. בלשט כותמ וחוא מעירחסוף

 סק*י. נ' ערך נשים כשמות ט*נ יע' נראציאג )או נראסיא 1956 צרע(

 ט'ו, סי' אףח חטור שכ' כרצונו שעשני ברכה אודות תתקפ*א רףעא(
 אמר הראק רתרוסת כ' ך צר נררמים סקטי ע*י הנרפס יושר שבלקטפלא

 לוה הורה ולא סברכת, אסו היתה וק בהמה, עשני שלא תברךשאשה
 עשני שלא לברך יש אם בסגחות נחלקו ובוה כרצונו, ואעשני תברךשאשח
 חנ" הי' שלפמו הסחכר רסד' בערלץ מהגאבר*ק י*ו הערה יע*שבהסח,
 בור. תסורתבהטח

 שקבל תמיד בסוסם' מ יףט חתומ' נם ארקולסי. שמואל ר' 1964 צרעב(
 חבושם ערוגת וספרו חבושם, ערונת ספרו על מהערותיו ארקולטימר*ש
 המדקדק. בשם תארוחו וקנוהו בימו עכ*1 שס*ג בויניציאהנדפם

 ססילא חנברים, רק חתפקרו למלחסה היציאה שלחובת 0מח תתקפ*ר רףענ(
 מצוה ונוחנת תר"ג סצוה בחנוך יע' וח, ענץ כל סחובח טאו שחנשיםנתב1שר

 ~ארם. ולא מ6חסה לעשות לחם כי בוכרים,זו
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 רק בועל כ' לא כן דעל ה'( )שופטים הילקוט מד' חביא 1968 צדעד(
 ו%שוט עץ של שהי' כי יודע מניק הא, עץ של יתד דסתם *תדידח

 חרי רנחפת, לארופתא ויכרנה שם בת*י תע' ה", בר1ל של רחיתדאצ*
 נם ול%*1 נבר, כלי יהי' לא משום ב1ה דליכא הע*כ בידח חבר1לדלקחח
 חרב, בסקוס קרדום אדם רהתולדות סשמי' בטעות העתיק נש וכ' מותר,קרדום
 %שים אסור דיהי' לנשק נתשב יד דסקל ל*ט( )יח1קאל סן לק"מועפ*1
 סותו: יד מקל אמור, חרב חרב, כסו נהשב אינו רזה יד, במקללצאת

 וכן ק*ח.(. )פסחים בעלה אצל חסבה א*צ דאשה בהך תתקפ*ו דףעח(
 חכסת אודות - תתם*ה. דף לעיל ב1ה העיי כבר פי*ד. דר*א הפרקימד'
 דברים כסה ו*ל, איטיננא סר*א החרש חו*ן ערחת ס' מכבר ראיתינשים

 אלגבעמנים

 כי קראקא, אבר"ק חי' ולא אב, י'ב שצ*נ נפטר חמנ*ע 1988 צדעו(
 מפריעדבערנ 1כרת ובלוחות מצונץ חצדק בעיר יע' חאבד*ק אז חי'חכ*ח
 1*ל. קרענניל ר"ם הה"נ חסנוח סידירי בערכו שה"נ על ציתובמנחם

 לאחר סותר אם חבירו בפני מלהביט שנשבע ע*ד תתקצ*ח דףעז(
 סת סצרים את ישיאל וירא כ' ושוב לראותם, תוסיפו לא 5דכ'כוהה,
 )סוטה בירושלסי "ע' דסותר, הרי נונשו את המהים בפני חכיר אחדוכל
 קשה. בעבודח בפרך בהן סשעברק שהיו מהים אנעצס פנרי דראו ח*ד(פ*ח
 ישראל וירא כ' בטקומו כעוה*ק חעירו לא זצ*ל הנאון דורו וכן נ*י שכ'ופלא
 בבית ויע' להו, תסי מהין יוסי א*ר לראיחם, תוסיפו ולא וכ' 5צריםאת

 דקי"נ. ח*א מאוב מנחם בספרי יע' מ-1' אות ו' כ% ח'אהאתר

 דבצשו. על אצ"גירוהיוה

 חדובעשה*ט. ירידו בזחהתנני
 קירשבוים מענדילמנחם

 פח. חלוטח נ*י ח5חבר 5חח*נ טבהב קבלתית*1
 פינסק. צ*ה כסלו י*טב"ח
 דיחוראי, חכיסא רבה ניחו סר לכבור יוסש אחוית עד שלומיםאלפי
 קיהשבוים ס"ם סהור*ר וחנעלה חנאור הנאק חרב ברקאי, אוטרחרחאח
שאיט*א.
 קגטרס עס שבוה*ע ח' יום סן מכתבו ביקרת נתכבדתי וחברכח,אהה*ש

 סרופאים נצטויתי ואשר ל*ע, כריאות; רשית ולו* ברוךן סקור 4ספףהערא
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 חיהשר סן הי' ואת לולא וכתיבה,כקריאה ולכתנט חעיק בכובר להשתקעשלא
 להורות החובה סןונם

 ולה~
 לעבור כברני אשר על ש4ט*א הרר"נ ככור את

 אין באמת אשר וטעותים, שנגות מכתסי ו*קהו לבררו הנ*ל ספרי כלעל
 מחוסר אני העור שינים. ענינים ורב הכסות רב בחבור ועור בה, ילכר שלאחבור
 סחוסרי הדונים ענעים נתקכצו ומוה ל*ע, שלמה ובייאות כגוהה וחייספרים
 סהם איוה ועל הספר בנ4גי בעצסי תקנתי כבר סהם כסה ואמנםתקונים,

 אריכות מאר ע4 קשה הנוכרות הסכות פפני אך רברי, להעמור להשיב 4יש
 להדמ"ם אןכה הים בריאותי, ויחוק יסי ה' לכששריך *ה חוון ועוררברים,
 שליט'א. הרר*נ את ולברכח לטובה א~כיר ננההושחמפר

 ארעת". סלקא כרקא שעתי' ותרסוני' וברכתי תורתי טביע אני חפעםועור

 ורו*ש תכבור רנשי בכלמכברו

 עפשטיין הלויברוך

מב*
 תע*א. פפא*ם תרצ*ו טשלח ר' יוםב,ה

 אחר.לחכם

 סים אחרת בקררה ויש בהשבת הכירה על עוסים כשחמץ שאלתוע"ר
 חכירה. על חעומרת אחרת קררה לתוך חחסץ סים 6שמוך סותר אםוצדן,

 לא חמץ כרם ממנו שפעה או שפינהו בסיחם מ*א.( )שכה ת"תשובה*
 וצדן ארם וטתן להמאדרן, כרי לתוכו חא נותן אבל שךחמו, צונן לתוכויתן
 טבשל. אץ צגן לתוך רהמק ט*ב.( )שם בהום' בכ*ר,ע' אס" צגןלתוך
 סכשל. משום יתחיב דלא ראשץ, בכ4 אפ" חמין לתוך חמץ כ*שולפ"ו
 צר חשני בררש כגירגרי החסיר יגח לרבינו חתשובה באנרת רשדתיאבל
 כשבת חחמץ תבשרל של הקררה לתוך חמק חם ואפ" נדם לחהדף ואמור כ'84

 חף ההשיף ועתו ואו4 צ"ע, רברעו ולד ע*ש. בעשבת כמבשליזמוסיף
 הכדם וכשבש* שגי כ4 נתהווה לכ*ר סכ"ר כשמערח מנתים עכ"ו שניככ4
 יתן לא שפינהו נדחם ראמרען צ"ע לפ*ו אבל טכשלן ףף ראשק להכ4,שוב
 שם חחום' קף לתרץ אטרתי ]ואנב אסור, חמץ לתוך חסק אפי' חא צונןלתוכו
 לתוכו יתן 6א ראשק אהא במיחם רנקט ובסתני' כו' בששמבטי אבלבר*ח
 האמבמי י*ל ע*שע כו' כדם לתוכו יתן לא שני שהא באמבטי למיסר הו*םמים
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 ,משא"כ הוא ראשון רכלי סבור כ"כ חמין אותו רהרואה נזירה טטעםחוא

 לתוך חמין ארם רנותן שם בר"ן וע' מראורייתא[, ואסור בישול הויבמיחם
 במערה ה"מ ראשת ככלי מכ"ר רעירוי ת"ל אם ראפי' טכ"ר כבאין אפי'צונן
 בקלוחן עליהן מכין אלא בתוכן מתערבין החטין שאין בן וכיוצא תבלין נביעל

 המים לבשל לקלוח כח אין ממש מתערבין שהן במים מים אבלוטבש*ן,
 מאמבטי לערות מותר צונן לתוך חסין ראשון כלי שהוא באמבטי ולב"ההתחתונים,

 כל ככ"ר לן חשיב לא ראשון רכלי רעירוי אחר שבכלי המים לתוך שבוחמין
 בוראי לכ"ר מכ"ר שוב ולפי"ז בריטב"א. וע"ש הצונן, לתוך נשפךשהוא
סותר.

 חזה בלשת כ' ז"ל יונה וה"ר כ', ט"ז:( )שם הריטב"א בחי' ראיתישוב
 ריתן חמין מים של קומקום להטמין העם יר קצת תחת נרולהוטכשלה
 בו סולרת יר שהאחר ופעמים טצטמק, כשהתבשיל בשבת הקדרהלתוך
 אם ואפילו בשבת, מבשלין ונמצא בזה זה וסתבשלין סולרת היר איןוהאחר
 א' ככלי אינו א' כלי עירוי בירושלמי מ"ר איכא בהם סולרת הירשניהם

 רתיחתן כח פסק רותחין שהן אע"פ הכלי מן שיצאו לאלתר המיםוכשסערין
 מבושלין ומים א', כלי בתוך ומתבשלין מבשל שאינו שני כלי כריןכלבשל

 לו מנין ירעתי ולא ז"ל רבריו אלו בישול סשום בהם יש רתיחתן פסקאם
 נחמין אותו שורין נמור צונן שהוא אע"פ השבת מלפני בחמין שבא כלושהרי
 ובויקה עיון צריך אחר, לטבחטל מבושלים מים בין הפרש ירעתי ולאבשבת
 המים וכשבאו שני ככלי רעירוי רטעטו יונה הר' בר' נתכוונתי יפה .ועכ"פע"ש
 ע"ט. ס" ח"נ נ' שו"מ בת' וע' מבשל, כשום חיבלכ"ר

 וכתב הר"ן, ר' הביא סקי"א ח' סעי' חאופה במלאכת טל באנ*וראיתי
 שהתכתו מתכות התכת כמו בישולו הוא ורימוסו חימום רק בישול ל*שרבטים
 הרבינו שרייק וזה נמשולו על שנית חייב בישולו לי' אזל וכשנצטנן בישולוזהו
 שרין למימר בןשול, כהיום בהן יש רתיחתן פסקה אם מבושלים וטיםיונה
 ומקבל בתבשיל ומתערב ברוטב שנותנו שעאי טעמו או לבר, בסים רק נוהנוה

 רכשסקבל היינו לו, ויפה מצטמק החמין אף חשובים התבשיל טעםהמים
 לו, ורע מצטמק הף המים שמצר אף רותח כרוטב הי שוב הרוטכ טעםה15ים
 שחן הראשון וטעמו לו, ויפה ומצטמק לרוטב המים נתהווה המזנ ע"ימ"מ
 נוחג רכלח כוונתו ,מ"מ כן הרין מתכות בהתוך רנם אף במים רק נוהגזה
 אין שוב מבושל הי' שכבר רבמאכל בסקי"ט שם מ"ש אך לבר, בסיםרק
 וכשנצטנן הנישול הוא החימום שבמים שנצטננו במים משא"כ אחר, בושולבי
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 ע*ש, הראשון, בפעם חיממן כאלו חא חרי וטחמטן וכשחוזר בהשולםעבר
 כשרותחין רעכ*פ יונה רבניו ר' זה סיישב האיך מאמ אמת רק רדינו נאמר אםאף

 כלל, חמים נצטננו רלא אחרי לבישול זח יתשב האיך לכ*ר מכ*רומערה
 והביא מבשל משום גו אין צינתו מפינ רק ראם י"א מי' ה' מהרורא שו*ט ת']וע'
 כהצתנו רע*י הרי אור ע"י מברייתן נשתנו שלא מים מה ל"ז:( )ע*זטמם'
 שהימ*ב מים ק*ה:( )חול"ן ברש"י נ*כ וע' ע"ש, הבישול, פעולת תהומקרי
 ראורייתא באתוון כ' וכבר מים, מתורת רנשתנו אחרונים למיםפמולים
 להנק "ש רבזה ז*ל יצהק הנ*מ ראחיו משמי' ר' לכלל בהומפה א'בקונטרם
 יוחק רר' מים אפי' אמר יוחנן ור' המים מן חץ מצטרף טזונ ק*י:()פסחים
 שהים*ג מים שם( )חולין רמ*ל בשי' וקאי קנ*ר:( )ב'ב ינאי ר' תלמירחיא

 נ*ט מי' אףח אברהם מחזה בת' וע' ע*ש, מבשא*מ כמוינת והו*לרנשתנה
 ענזיל מהרי*א ומת' *, מומי' וחמל"א ל*ז מ" צרק אבני מת'רהמא
 ועא בשבת לטבול פושרים שיהי' בשבת בצונן החמק לערב רשרי ע*אמי'

 ע*ש[. להתיר איןישראל
 ששא רק מולרת היר כשעריין כ' קל"ח רף בהשסטותיו כעתוראיתי

 שהר*ן הנם בישול משום עור בו שאין מורה המחבר שנם נראה ראשוןטכ*
 רנ*נ במי' לא בשו*ע הובא לא יונה ר' רברי הנה להיפוך, כ' הר*יבשם
 ר' מעי' רנ*נ גסי' מובא זה הרין רחרי בכפילא וצ*ע ע*ש, שי*ח בסי'ולא
 רבינו ר' רהוא בח*נ ירוהם הר' ר' וכן יונה הר' ר' שחביא בב"י ע*שועור
 זהו לא ירוחם הר' מר' יונה ר' רזהו לומר טל האנל. שרצה כמו ולאיונח

 מבושלת בקררה אפי' מבשל משום חייב רמנים כ' והכלבו וצ*ע,מהר*ן
 סי' ת*נ מהרש*ם בת' ]וע' מ'ב, ב*ב יומף בנימוקי וע' חב*ק שםוחביאו
 ועושק נפט של רולק חפמוט אורות שם שאלתו ובנוף בישוה יש רבמיםקס*ח
 הפמוט, מכמה וארנז מבעו*י חתבשיל עם הכלי עלי' שמעסידי' ברזל שלטם
 ובת' בטיט, טחץ הוא אם רק להתיר המכים לא אך להקל לצרר מקוםדיש
 נם כמאב"ר תהדצום מבעו*י רכשנתבשל כ' קע*א מי' ח*ב יושראטרי
 ובת' דשרי, מורה רנ*ר מי' תשובח בע~ערי וצהובשש פ*ר סי' מאירותחפנים
 משונה בקשר או במנעול רכשמנור כ' ה' אות כ*ז ס" ח*א יחיאלמנחת
 ישראל להנ*מ כ*א מי' התשובות בקונטרם וע' ומותר, בטיט כטח רהויבוראי
 למנוע ריש קעשינוב מהנאבר*ק י"א מי' לבונה עצי בת' וע' מפראנא,יצחק
 רמתיר[. שם יושר האמרי ר' ראה ולאכתח,

 בהצול משום במים אק רלהפנ*י ב' אות כ*ו סי' התשובות בקונטרםוראיתי
 וע' מבשל, משום במים רחיב מי-א'( )שב~ע מהפנ*י צ*ע חטאת,וחיוג
 נ*כ והביאו חסאשק חיב בשכת מים יהמבשל ס*ב מי' שכה ה'כששו*1
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 אות שבת בהלכות מהתפא"י זה ונעלם ה', א1ת סקי*ט י' סעי' שם טלהאנ4
 קס*ט. מי' ח"ב יתיאל מנתת כת' כעה וע' תורה, איסור כאן דאין דכ'י"א

 לרוטב קרים כדם ששפכה באעמה כ' פ"ד פי' ח"ב יהו2ר אמרי בת'והנה
 ע"י לעולם בא רהוי בו2ב"ק התבשיל דסותר ס' 1הי' בענב"ק הרתיחהלרמ2קיט
 סי' ח"ב הנאסנה בקרי' הג' המרדכי כם"ש בטל בדשיל"ם דנםתערובות

 כ"1-ז'. מי' התש1בות 1בקונטרם ה', אות כ"ט סי' בהערותי ליל וע'א',
 יצ"ז. שטערנבערנ שלום בברכתתך

 סי' יהורן לכ בת' כ' החום ,צמירת משביל טערמאם בקבוקואוד1ת
 שכ' הטעם על סי1סדת שני הכלי דקולת ככ*ר דרינו קעשינוב מהנאבד"קמ'

 הטערסאם ובקבוק 1סתקרר, וה1לך חסין דופנ1תי1 שיףן משום :( ס' )שבתבתום'
 להחזיק טבעם אדרבה מתקררים, אינם שדופניתיו מדעית בתחבולהשנעשה
  שגשמנו הכ"ר לדק דינו חוזר הרי ססילא מעל"ע, בסשך כ"ר של הכרםרתיחת
 דסתום' טע1ת, זה דלענ"ד המזבר להה"נ אז 1כתבתי ע"עק לתוכו הרותחיןבאו
 1כ"ש חמין, דופנותיו האור על שעוסד כט(וך דכ"ר שני, ככלי דהוי ריו'שם
 וצס1תם עד פלאשע, בטערפאם הדק והוא וסתקרר, והולך ח0ץ רופנותיואק

 שסדעיק הצלוחית פי וצמ1תם זה 1ע"י ,שני כלי והוי ומתקרר ה1לך הצלוחיתפי
 רופנותיו שאין התום' שכ' מהך נם ראשת, כלי שוב נע,עשה לא בור*יחומו
 דהולך סהך סרייק הנ"ל חהה"נ חסין, אינן רופנותי1 טערסאם הצלוחיתחסין,

 חסין, דופנותיו דאק משום אצ4 מה והשקר ססילא, בא ,2הואוכאשקרר,
 דסתירין ט' סי' שסחה של ובנטיעה מ"ה סי' או"ח להועיל מלמד בת'הף

 ההאנ 4רירי שףע בקצ1ר קט"ז צד בשול כללי בקצור וע' פלאש,בטערמאם
 הביא קכ"ח נד' ח"א יחיאל סנחת כת' ראיתי וכן נ"י, סעלרסאן דורכ2הור"ר

 כמו והוי סקירות הדפנ1ת אין וכאן סקררות דפנותי' רבכ"ש חנ"ל ת1ם'מר'
 נתקרר ראשון גנכל4 שנשפך ובעת קר1ת, דדופני' טעות זח אך ראשון.כ4

 החסיסות נשאר הסנופה כשנמתם אח"כ רק שני, כל4 בכל כסו פדפנותהנשפך
 לחום הסמנה 1ה1י ראשת בכלי ע1ד שהי' החום ולא ההוא בעת לתבשדלשהי'
 ם ד' אות רע*נ סי' ח*ד פענח צפנת בת' וע' כם"ש. רמותר, ענישבכ4
 דה1י י*ל ווארעם-פלאש, לתוך בשבה ראשון סכ4 חמין מים להריק מותראם
 ע"ב כ"ת דף וטו"ק ע"ב ל"ד דף ביצה וע' מ"ב, דף בשבת אנטיכינרר
 ס'א.( )שבת להך כ1ונתו בוראי אכל ברמז, והכל בקצור כ' הנ"ל הגאוןע"ש,

 ונן סחסמהה, שנחמשתח מפני הימנה שותין אין 1קטומה שנרופה אע*פאנטיכי
 דשכנצב נשף כ*ח:( )מהק וכן כאנטיכי, חסק מחססין ל*ר.( )כהנה יףטלענק
 אבל נד, ערך כערוך יע"ש לאנטימ, סיא ,ונסטי סככא נרסא גודאומרן
 בירחשלכך וע"ש נןותר, חם ראנסיכי כלה אנטיכי בנדר אימ רזה ברבריוצ*ע
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 "ף ובהסאירי וריטב"א, וברשב"א ברמב"ן וע' בכות*', מתחממת שהיאמפמ
 שהקבול כית דאנטימ ברק וק יחתה, שמא משום או הבל מוכיף כהצוםאסור
 ועדיף ראשת כלי הו*ל התחתק בקבול שעומרק הגח*ם על עומרהע*ק
 וטערמאם-פלאש הוא, אתר כל4 הגח*ם ומקום המים שמקוה לפי סיני'נכר
 גחל4ם. ע"י עשהוא לאנטיכי ענין שום לואק

 לפסח 11 בצלודות להשחמש ראסור ט' אות .2ם יחיאל במנחת]ומ'ש

 מתשא2 רברים אי1ה שם עור יש החי כסף רמלבר לחה2 חש חרשה,אפ"
 ברמ*א כ' טע" תנ*א כי' באואח וע' החום, להח1יק הסרגי*ם וזמץתערובות
 ובמחאכ ע*ש, כהם להשתמש לפסח אמורים הללו פלאשען ע*כ שם,ומנ'א
 חאחצ שום ב* הפ0ח לחג חרערם אלו בקבוקים בפשיטות מתיר והנניז*א
 הירחג פארמאלדעהיר בצרוף חי כסף רק חמץ תערובות שום כהםר4צן
 מהגלא1ורן ו2ם באו"ח ומאש חמץ. סתערובות ~2מץ כאן ואין הרונצ,בחקי

 ביה ראק ע"א מ" ת*ב לי מטה ובת' קפ*א סי' ח*א סההש*ם בת'ש
 כאן אין עכ*1 לכבאק, כשהחוירוהו ישן כ* על עמאיליערוננ לעשותארם
 חוצש.שום

 סי' ת*ב יח2ר אמרי ת' ע' בפסח, להגשל אם גלי1 המצופים כל4םוברבר
 מהראש ת' מר' העבאשתי 174 צר כ"ג אות לאב סי' חאא בספרי רע'קם*ר,
 לובלין, מהנאבד"ק ל"ה מי' א*' רברי בם' התיר וכן נאפ הגעלה ע'ידמהיר
 בראראמישלא הורה 1צ*ל סצאנ1 שאעגה"צ כ' צ"ה סי' חאה מהרןשובת'

 רמששמע מתואמ פ"ה הרמבאם על בקובץ וע' בנלאזור.[ הגשופים כ*םלהנעיל
 לא האש ואצל ממש האש עשנ הוא אם רק ראשת כלי מקרי רלאטהר*ן

 שלנו קררות רלפו"1 האה( פ"נ )שבת קרנן בשירי וע' ראשון, כלימקרי
 שמעמן שלא רבר וזהו ראשון כלי דין להם יהא לא האש אצלושעומרות

 האש אצל נרולה בקררה מגעילין אנו האיך רלפ"1 כ' לאר סי' א*' רבריובם'
 רופמ אק הנחלים ע*נ עומר ראינו במו*אר ררוקא לחלק וכ' ככאר,רל"ה

 במררגת שתלוי הנעלה לענין משא"כ חומם, בסררנת ומהגברק הולכיןהכ*
 כ*ש ולפ*1 עאש. הקררה רופני רתיתת במררגת ולא המום ורתיחתחום

 דבר הוא כי ל~ה צריסץ אנו אק אך ראשת, ככלי רלעה פלאשעבטערמאס
 ואכם'ל. וכמש"ל, שני ככלי רוינופשוט

 וכשנוטלין הכירה סעל נרולה יורה שם שוש בבתים נשאלתיובמק*א
 ופחצוט היורדע לתוך קרים מים ממילא ומקלהק ההרין מהסילק הרותחקכום

 בישול, *רי ובא לרותחין קוים סים שופך נמילתו רע*י ההגצן *קחדאסור
 לתוך צתן או צתן, סים לתוך חכ4ץ סים לצוק ]ושתר י'ב סע" שר*ה סי'חגן
 מ*נ( )שבת ובהומ' הרברע וצסהמנצץ ספני ראשון בכל4 עי' שלא פעאוזמע,
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 מבשל אינו צונן לתוך רחסין לב"ש בכ"ר אפי' צונן לתוך תמין ארםרנותן
 אף מותר צונן לתוך חמין אבל הגוין לתוך אצונן רוקא המחבר ררבריוצ"ל
 אבל ב*ש4 שרי שני בכלי דוקא צונן לתוך רחסין שם בתום' כם"ש אובכ"ר,
 ריננער צבי יוסף ב1כרת וראיתי יי"1, וומין[ לתוך צונן אטו אסור,בכ"ר
 היהורים של מלונות בבתי קררות ראותן שם הביא רנ"נ סי' שםאףח

 ובצר 11 בקררה האחר בצר הקבחע סילון וע"י גרולים בתנוריםשקבועות
 לקררה משם הקרים סים קצת מקלח קרים סים סלא מאור גרול בכ*האחר
 הקררה מן הרותרדם מים שנוטלים ופעם פעם ובכל המהם נתחמםובקררה
 הנרול הכלי כק סמילא הסילון ע"י קרים סים כן כמו ומקלחין תו1ריןשבתנור
 הקררה מן המים שנוט*ן הראשת שבפעם נראה בשבת, נתחממו ושםלקררה
 בקררה נתחמסו כבר שבוראי ענין בכל בהם ליהנות מותר מים שאותןבשבת
 ולשת" לאכילה אסורים הם לקררה, אח"כ שסקלחין הכים אבל השבת,קורם
 סועטין המה את"כ המקלחים המים אם ולוסר לצרר יש אך בשבת, נתחממוכי

 מעט שלקח כנון 11 בקררה השבת מקורם עריץ שהם הסים תוךשנתבטלו
 כתבתי וכבר ע"ש, בטל קמא קסא י"ל בשבת, הקררה סן הראשון כפעםמים

 אסור מהמים יהנה לא אם אף כן, לומר רח"ו בספרו אותי כבר עתלהמחבר
 משום וחייב כ"ר שהיא כהיורה קרים מים שם סקלח הסילק כשפותח רמירעכ'פ
 כמ"ש א' רין הוא מ*נ סאק "ם ובפרמ"נ בסנ"א שם ההיתר ס1ה חוץסבשל,
 ומבערת התורף בית תנור על ומושיבין הקררות מוציאין כעם,עכףםהרם"א
 וכ*ש אסור, ישראל ע"י אבל ונרתחין, חחרץ הקררות ועי"1 התנוראח'כ
 לאחרים נם בשוננ רנם שי"ח בסי' סבואר ורינו המבשל הוא ררישראלהיא
 שהובא ברשב*א כסבאר לעולם אסורה הקררה אף ובמזיר ביום בואסור
 בשבת בסבשל רנם סותר לאתרים אבל לו רוקא ]והחנו סק"4ק שםבמג"א
 סי' ביור"ר חע' שם, הרב בשו*ע וע' מיר, למוצאש נעתר רלאחרים ק,הרץ
 בבית כ' ט"ו סי' ת"ב תנינא שףמ בת' וע' שם, ובפ"ת ט"ז סעי'קי*ר
 יהי' הכל~ם בסוצ"ש נאסור ואם בשבת להם לבשל שצריכים רלבוברחו*ם
 אחר סמוכמם שהם ויש המסוכנים ומציים הרבה רול~ם ריש כיקהפם*מ
 הפם"ם רהוי הכלים יאסרו שלא בשבת להם בישל אם להקל לצרר אפשרשבה
 רהקדרה הרשב'א כ' להולה בשבת במבשל דהרי וצאע ע'ש, הפנאי לעתחנ*ע
 לא להסבשל, רוקא אסורה הקררה חשאב"ס בער בישלו אם ואפי'מותרת
 לצורך בשבת שבישלו שכ' לפי וכ"ש לאחרים, הף החו*ם ובביתלאחרים
 וע' פשוט, והוא הכלים, להתיר יש בוראי ממוכנים, שם ריש הרבהחול~ם
 לא והמקיל מותר בויעבד רעכ"פ הרשב"א ע"ר נ' כד' או'ת סופר כתבבה'

 ואכמאל* כ"א, סי' ח*ב שבו*י בת' וע'הפסיר,
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 כרי הסרכזית המקה של ברזא בשבת לפתוח מותר אם נשאלתיוכן
 סי' בסנ"א והובא נ*1 ס" שבת מס' באנורה הנה להחררים. החוםשיורם
 קערות "? הנקבים ועל מתהתיהם אותם שמחסמק החורף רבתי סקי*בשכ*ו
 נתחמם רשם 1"א אבל בשבת, לפותחן היתר נוהנין אק סתימה אוברזל
 בת' מצאתי וכן המנרק, הוא הוא הברזא פתיהת עגי כאן אבל גגעש*קכבר
 רהצנורות אוסר האנורה סר' נ"כ הביא קעשנוב מהנאבר"ק י"ח סי' יהור'לג

 סשיורי תסיר בקרבם אוצרים החררים חימום בשכיל הרותהים 0יםשבי*
 רותחים כהם סחדש ש"?טפו בשביל הברזא ובהפתח לנסרי, שנצטננוהגוים
 העתנים, 0ים שיורי את ימות ולא פס"ר בתיר ירתיהו הכום הצנורות, תוךאל
 ה0רכוית כשההסקה וק בשבת, רבישול בלתא הכרזא את הפותח פונעהרי
 שטבע כיק ירו, על החררים שמתחממים ער מים, בלא רותח קיטור עאהיא

 כום שיורי הצנורות בקרב אצווים שוב הצטננו, אחרי למים להתהפךחקיטור
 טתבש*ם השיורים ואלה הצטננו, שכבר הקורמת ההסקה של מהקיטורשגחהוו
 ספתיחת ירחק נפשו שומר כל ובק בחזקה כהם השופע הרותח קיטור עשכעת

 תיב מים להלוחית בהם שח? ע*י רהצנורות נ*כ ואפשר ע*שנ בשבת,תברזא
 סשום רייב לאתונא סיכתא רשרי מאן האי ע*ר:( )שבת כהך סבשלמשום
 ואכם*ל.סבשג

 חרובשה*ט.משרו
 קירשבוים משנדילמנחם

מג*
 תע*אנ מכ8"*ם תרח*ץ ישב ר יםג*ח

 בערלע. השחיטה,5מרמ
 !אחרשה*ט
 קבלתי עחה זח חטי-תרים, בטחנת להשגיה 4צר שאלתכם עםטכתבכם

 לתשובה.וחנמ

 כלל חימץ לירי באים "ונם - מימם סה' וטץ - טימם שארהנח
 לשם 0קודם שנרחעו ככך ונט? תנ*נ, ס" אראש בטור יע' 4עה.()פמהרם
 שלא להשניח יכול השומר רק ריטוץ, "נק 0וויר ולא מעלה לא זחנקית.
 מהנמנע, והוא רדצק חעמ? זח נם אשר רנן, סיני טה' תערובות שםיח"
 ושם יהי' ששלא ורואנת הכל תנקה ברחתם אשר והמזרה הרהת ס1החוץ
 טוב השאה ליתר אך וו, כהשכררה מהצורך ל*ה בכלל אשר תערובות,שום
 באו*ת במנצאר יוףי לא שנטחן הראשק חומה אמשגמ2 שוטר כשישיותר
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 הקסח נם יקחו אפעשר ובאד מוב מה כשאפע4י 31"ז ח', סשף תנ*נס"
הראשק.
 עשההי' סרדנתם בשעת נזחרים ר"היו כ' קכ*א סי' או*ח ח*ם בת'אנה
 ס" חו"ם טע' בשה*ח וע' כף, ססח לצורך בו שנטהן סקמח מנוקההרחיים

 חסי-תרינן לטהינת כרוחרת היא רהרחחם כאן לפענ*ר אבל א', אותף
 כשר זה יאמרו שלא הכירא נןה רבנן ויעברו חררוים, גקר סהצורךאעו
 וקרשש תרומה על4' לכושרף אתי רלא הכירא רבנן רעברו כמו סצהה,5מצת
 ]ויש תורה בני אנו שאץ רעכשוו מ4ה סי' בו הכל וכס*ש מ*ח!(, ס*1.,)שבת
 בני שחינן טעמן נ"ס.( )עא וק תורה, בני ראנו ו'.( )ביצה כתום'לעיין
 רייניק כר-ג רעכשיו ר,ה מי' יףר ברם*א וכן רסו, שפיר תורה בני האתורה
 נמ, כהד' רסהג סי' שם וק תורה, בני אינן שרובן לפי ע"ה כדין6ע
 סע" קם"ב כך' אהע*1 ברמ*א וכן סק*נ, בפ*ת חג*ש ררהבא, *סראלענין
 ח*א תשב"ץ וגת' קם14, סי' רור אמרי בת' הג' תורה, בני אונן רכעתי*ר
 הורה חשיביבני יבתי הךפ יצאו רע*פ ת*ח עיש מקום רבכל כ' כ*בכד'

 סשים מנחם שו*ת בספרי סזה שכתבהו מה יע' ע"ח, הוי רכולהואע*נ
 עכ*ז 5אחלופי, אהי רלמא נזרו רי*אם רף ובמפתחות-הערות צ*ר רףחאא
 עיניו וחהכם כזה באנשים בבריקה הסרבה היר כל סשובח ואינו י"שהלא

 וסבין וחכם נאגו אחצ לזה תקחו עכ*ז כ*כ, בבריקות ירבה שלאגראשו
מרעתו.

 אפשר יהי' לא שאם הי*ה הרבנים לאנורת כתבתי שבועות ו' זה]הץנה
 תנ*ג סי' אר"ה ש משוק, קסח נתיר למצוה חחסים בטחינת שוסרלהעכדר
 התערובות לחתיר נם לתיתה, לעש רכעת פ*ר סי' ח*ה ענניל מהר*שובת'
 ובת' עצם, או"ח ח*ס בה' וש הסמשלה, חקי עפ"י שנחקק כמו תויםגחסי
 ח*ב יקרח אבן ובת' רצ*וע ל4נ כו' ח*א ובהשובוהי ו', סי' ציקבנץ
 מיכלסקי יי' המאג סהרק תשאלהי 36ן צר ח' סי' ח*ב ובספרי קל*ר,סי'

 חסי טן"ד שטערבע הסצות על מצה אכילת על לברך אם קארלמרוהאברקעא
 סן עיסה העהשח ס*ו( פ*נ )חלה מתמ' אסרי' הנח וחשבהיו, חסץ, בקמחתרים
 יר*ח אדם בח יחטא בחלה, חיבת רנן סעם בה יש אם האות תוחחטים
 חהמץ תערובות בריני שמ בחלק פסח לה' בפוצחה בפרמ*נ וע'גיסח,
 האיסור גיכר סב-ם וממשו טעהע ר*ת לפי' ר' כאות שם ומ*ש -נוקשה
 וצ"ל טק'ח, תס*ב סי' סנ*א ע' תץ4 6קה, בכרא*פ כ1ית או בטלר5א
 שיסת ולפי - ר"י סי' חהג בשומ*ק כצה והעור בכרא*פ, "יכא 4צכאן

 בנר*ר ולפי*ז סקא, תנ"נ סי' בחש חג' ברוגא, סימם בשארודרהפא~ן
 - סק*ה שס סנ*א ע' החטק, טשעור בכרא*פ טית כשאוכל טצה יר"חיוצא
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 שמין לחוש יש בתנור אפייתן דבשעת קכ"א כף' או"ח ח"ם בת' שחששוסה
 סק"ה, ת"ם סי' במג"א כמ"ש ח"1 חימוץ *רי ויבוא מססיקהקטניות

 יקרה אבן ת' ד' לנגרי עומר אבל - ו' סי' צית בנין בת' וה דחהכבר
 מהחטים בעינן דכוית בחטים, תירם, חטי 100/0 בתערובות קל"ד סי'ח"ב
 סק"ט שכ"ר סי' יור"ר ט"ו ע' באורו, רק הקילו לא בזה וגם בכדא"ס,לבר
 החטים, אחר נגרר אם הנ"ל חשש יש ג"כ בנד"ר עכ"ו מינים, גשארולא
 הנ"ל מצות על מצה אכילה על לברך לסמוך הי"ל בודאי גרול שעה"ר הי'ואם

 מצה להשיג בירינו עלתה ב"ה אבל בכדא"פ, כוית השעור לפיכשאוכל
 יברכו בודאי עכ*ו כאלה, בדחוקים נדחוק מדוע לרוב, קצירה משעתשסורה
 ולא קצירה משעת שנשמרו המצות אלו על רק טצה אכילת על ווגשנה
 זו[. בשנה מוה פרסמתי וכן מצוה מצות *צם בתערובות מהמצותיקהו

 רב שלוםבררישת

 קירשבוים מענדילמנהם

מד*
 תע"א. פפא"מ תרצ"ד שרה חיי א' יוםב"ה

 שטאקהאלם. נ"י, עטלינגער יעקב מר החבר ידיריכבור

 יהוד' משה מר החבר ידידי ע"י היום *די נמסר דמר מכתבואחדשה"ט!
 המשוה קו תחת היא שטאקהאלם עיר לתשובתו. והנני נ"יגאלרשמידט
 שעות כ"ר במשך הארץ כרור כל את תאיר והשמש 180-590בסעלות
 מעלה לכל מינוטין ר' יגיע מעלות, ש"ם לנו ויש האורך, מעלות כלררך

 3 צר פינחם גבעת בספרי ויע' שעת60()24==1440 כ"ר סך4()360ב=1440
 וכל י"א, אות ה' סי' שהם באבני וע' וצ"ל, מאסטראווצע הגה"ק בשםבוה
 תלוי וה דבר כי ישונה, השנה עתות בשאר אבל ותשרי ניסן בחקוסתוה

 401 צר שם וכן 358, צד י"ח מאמר לבינה עתים בם' מוה ע' הארץ,ברוחב
 פעטערסבורג, א', לאופק א' סעיף שווערין בירת שטאקהאלם עירהביא
 בין עצעיר על רק רנין אנו וה על לא אבל צפון, 59 רוחב 25אורך

 משקיעח ס"ל יוחנן ר' צ"ר.( )פמחים הש"ם דברי וירועים בכלל,השמשות
 שם ר"ח וכפ' מיל~ן, ד' ס"ל יהורה ור' מילין, ה' הנוכבים צאת ערהחמה
 רבני הסכימו 403 צר לבינה בעתים מ"ש וכפי צה"כ, עד שק"עה"חסתחלת
 וע' היום, כהכק 1/8 מילין וד' היום, מומן 2,/1 היא הטיל רמירהווילנא
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 אחר והאי יום הוא כסה לרעת תרצה אם כ' פ"ב שני בסאסר כהובמנחת
 סרינה ובאיזה השנה מיסות יום באיזה סזה ביהאש זסן שיעור וכמההשקיעה
 צה*כ, ער השקיעה סן ההוא ביום יש זסן כסה תסתכל הישובטמרעות

 השקיעה אחר נסור *ום תתשוב אז וחומש שעה שהוא סילץ מר' יותר הואואם
 שהוא אף לביה"ש תחשוב צה"כ ער הנשאר והזסן יותר ולא ורביע כרליןג'

 ואם לחומרא, עשהוא כיון יזיק לא וזה בגס', שאסרו סיל רבעי נ' משעוריותר
 ביה"ש *סן תחשוב וחוסש משעה פחות הכוכבים צאת ער השקיעה כעיהי'

 הנשאר והזסן השיעור, סזה פחות כוכבים ג' צאת קורם מיל רבעי ג'שיעור
 ואין ורביע, מילין סנ' פחות שהוא אף גסור *ום תחשוב החסהמשקיעת
 ר' שיעור צה"כ ער השקיע סן יהי' ואם להחמיר שהיא כיון בזההפסר
 מיל רבעי וג' נמור, *ום ורביע מי*ן ג' תתשוב אז וחומש שעה שהואטי*ן
 ולפעמים בנסרא שאסרו ביה'וש סשיעור פוחתין אין זה לפי השסשות. ביןלזמן
 ננרע לפעמים אבל ורביע סי*ן נ' שיעור על נוסף לא וגם ע*ו,נוסף
 להפר"ח שמשא רבי בקונטרס וע' השעה. צורך לפי ההוא השיעורמן

 שהימים ובקיץ אחרות, בסרינות והשהעור סי*ן מר' זטניות שעותבביאור
 ורבר החורף. מימות יותר צה"כ ער תשקיעה מזסן נרול אהות ישארוכים
 המרינות רוחק לפי השיעורים אלו שמשתנים הואברור

 ול~
 אצל קירובן

 ירעו וסרינה מרינה וכל ועיר עיר שבכל הוא הדין עיקר ולפיכך המשוה,קו
 ר"ת שיטת ועפ"י ההוא. ובזמן ההם ביסים צה"כ ער השקיעה סן שישהזסן
 16 יהיו לרביעיות כשנחלקם צה"כ ער החסה משקיעת שיש מיליןשהר'
 האחרים מיל רבעי ונ' יום וראי הוי רביעיות 13 רהיינו ורביע כרליןוהג'
 וסניהק סשעה היא חומשין וג' א' שעה שהוא מי*ן הר' א"כ ביה"ש, זמןהוי
 ורלא ס"א( פ"א )ברכות בפיה"ם הרמב"ם וכמ"ש וקצורם, היסים אורךלפי

 תשקיעך סוף היינו החמה משתשקע סילה לענין וכן ע"ש, כהן סנחתכהרב
 של"א. סי' טג"אע'

 ששקעה שלאחר ר"ת ר' הביא השמש סבוא בחלק כהן במנחתוהנה
 נ' מהלך ער דבר לכל נסור יום עור הוא כל מעין ונעלסה בכללהשמש
 שלשה עמהם מיל רבעי נ' סהלך ואח"כ וחצי, מינוטין נ"ח שהם ורביעמילין
 הכל הפר"ח ולפימ"ש *לה, הוא ואח"כ ביה"ש והוא וחצי, מינוטיןעשר
 בפנ"י ]וע' תרפ"ה למור מחזיקי בלוח שכתבתי מה ועי זמניות, שעותהוא
 בתי ועי זסניות, שעות ברין הרמב"ם על ס"ש לברכות בהשסטותח"ר

 הרמב"ם[, כרעת רהעיקר קלונר ר"ש מהגאון וק"ר כ"ב סי' בחייםובחרת
 וע' ורכ"א, רי"ג סי' שמואל רבר ובת' ק"ט סי' ח"א תשבאץ בת'וע'
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 לשעה קרוב ער עש"ק במלאכה עושים אלו רהמדינות פ' סי' או"ח חת"סבת'
 הי' שכבר הסוברים לרעת יחוש אח"כ ואיך צה"כ קורם שעה רבעי נ'או

 ושיעור וכו'. המתמיהים מן ויהי' אהררי רסתרי קולי תרי עביר ונ0צאלילה
 הקונטרס בסוף וע' סק"י, תנ"ט סי' בח"י כמ"ש מינוטין כ"ב הוא במוחלטמיל
 קורם שעה חצי רבנולר כ"נ סי' ח"ה ענניל מהר"ש בת' וע' השמשותבין

 אחר מינוטין כ"ה ר' ביום ובנולר הח"ס, וכר' בשבת, למולו יכוליםצה"כ
 וצ"ע ע"ש, שבועות של יוט"ש שהוא ה' ביום למולו מותר החמהשקיעת
 הנ' ולפי"! כהפר"ח. ולא כהן המנחת כשי' היא הנראה וכפי בוה,עור
 אברהם ברית בס' וע' ארוך, או קצר שהיום בין השואות בשעות שויןמיל

 פפא"מ ובק"ק כ' 4 סעיף 131 צר ה' סימן המילה בריני אשכולמהנחל
 חוששין ]ואין ביה"ש מתחיל החמה שקיעת רמתחלת רבוותי כהני ס"לובנותי'
 הוי שקיה"ח תחילת קורם מיל רבעי שנ' ק"ב סי' ביראים הרא"םלרעת
 וע' יעקב, שב בעל הנאון העיר כך נ'[ סי' שהם אבני בס' וע'גיה"ש,
 היראים לפי' ההמה משתשקע רגיה"ש מ"ט סי' פ"ב שבת האגורהגס'
 בב"ח וע' תרננול, ח1ו במתא כראמרי' נרול היום בעור שבת לקבלצריך
 מיל רבעי נ' בנולר רק להקל אין בשבת כ"ש בחול ראף רס"ו סי'יורער
 ח' סי' או"ח צרקה שמש ת' וע' יהוד', רר' ביה"ש רהיינו צה"כקורם

 וע' ע"ב, ר"ר למלבים יהור' בארץ וע' ביה"ש, כענין ר"ת כפי' להקלרנהנו
 ממונקאטש ירושלים ובמסעות שליט"א מקאלישיץ להנה"צ השמשות ביןבקונט'
 ער התענית אחר ולטעום לאכול רצה לא 1צ"ל רש"א קרישא רהסבארפ"ו
 השקיעה. אחר טינוטין ע"בשעברו

 שלא אפנהיים רוד מ' הגאון וכו' כהן מנחת הרב נם ברכ"י בשםומ"ש
 שלימה משעה יותר עור שלפעמים אע"פ שקיעה"ח בתחלת הנולר ילרלטול
 וואלף מ' והנ' ארי' עאונת בעל הנאון 1ה לר'ן והסכים צה"כ, ער הקיץ()בימי

 נכשלים שבכפרים ראיתי כי כו. להנהינ שראוי אני ואומר ו"ל,מפוסווילר
 שקיעת !מן מתחיל אם ועתה הלילה קודם שעה יביעית היתר ירי עלמאור
 ביום מלין ובעש"ק מחר כליום נחשב בחול נולר הכוכבים צאת ערהחמה
 מאיר מ' ירי"נ המנהנ מ1ה לי הגיר הנה וכשבאתי ב1ה. וצע"נ ע"שא'

 במהרי"ל וע' ע"1, ותמהתי ירושלים[, אצל ונן בבית ]כעת טפה נ"יפרענקעל
 נראו שלא יום ועריין ערבית התפלל אפי' בע"ש נולר אם כ' מילההלכות
 מילה וכו' ט' ביום נמול השמשות בין נולר ואם בע"ש אותו פליןכוכבים
 ובוראי יו"ט או השבת את רוחין אלו כל כו' השמשות בין שנולר כגוןבומנה
 במנ"א עפמ"ש פפא"מ במנהנ לרון ריש ואפשר רוחין, אין וצ"ל ט"סהוא
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 לילה הוי השקיעה רמתהלת והאגורה מררכי היראים בשי' ט' ס"מ רס"אסי'
 רנקטו י"ל עכ"ז מהרי"ל, בשם וע"ש ביה"ש, הוי לזה קורם מיל רבעיוג'

 שעוח ב' חשבי' עכ"ז להו מספקא רספוקי ואפרש מילה לענין ג"כלפי"1
 מלין כוכבים נראו שלא כו' בע"ש נולר אם רכ' מהרי"ל בשם ולפמ"שכביה"ש,
 ברוב נוהגין ופה לספק סקורם ,שעות ב' חשבי' רלא משמע בע"שאותו
 לענין ג"כ לנהוג לנו יש של"א סי' במג"א לפימ"ש ובפרט כמהרי"לרברים
 וכתב ע"ז ותמה רפפא"ם המנהג הביא ט"ו סי' הריב"א בת' וע'מילה,
 לומר קע~ה כי ואם ענה, רשקר ארי' השאגת בשם במ"ש אשכול הנחלע"ר
 קל"ג. סי' שמחה זכר בת' ג"כ וע' צ"ע. באטת רבריהם אבל הנח"א עלכן

 הרב שבינ מחלוקת הביא ב' סי' הסילה בסונטרם בנימונ בנחלתוע'
 תצה"ל, סיון מכ"ה זצ"ל רפ"ק ריין ענגרש יואל מהור"ר והה"ג יעקבשב

 כוכבים ג' שנראו קורם ,שעה רביעית שקיעה"ח לאחר שנולר בתינוקבמעשה
 הנ"ל הרב לתלמירו ששלח לעשרה שנימול יעקב שב בעל שהורה נמול יהי'מתי
 ומלתא פוגסים ככעה לירי אתי כבר רא עוברא הנה רשיילינן השאלה עאר11של

 ביה"ש ספק בכלל הוי החמה שקיעת אחר הי' ה4רה אם בירירפסיקתא
 רכתב ס"ט רם"ו סי' י"ר רש"ע רפסקא כפשטא א' יום ער נימולואינו
 יוסי רר' ביה"ש השל'ם ער הוא ספק החמה משתשקע ינוקא אתילר איהילכך
 שקיעף אחר ע"ש שנולר בתינוק אלשקר מהר"מ תשובה הביא הש"ךוגם

 ביה"ש ברין ספיק' הי' התם רווקא כתב מעלתו רק לעשרה ניטולהחמה
 מיל רבעי ג' הוא ביה"ש רזמן בפשיטות רפסקי' לרירן אבל מתחילמתי
 זה לענין הכי פסקי' לא רלרירן למעלתו פשיטא אמאי ירעתי ולאעכ"ל,
 לחומרא א!4נן חסה משתשקע ביה"ש רספק הכי נמו פסק בש"עהלא

 תיכף הוי ביה"ש רלרירהו והרא"ש והרמב"ם הרי"ף רעת נמי הביאוהב"י
 מפורש הרא"ש שבפסקי ירעתי עכ"פ ת"י מפרים שאין ואף שקיה"ח,אחר

 כמה ועור בע"ש, להרליק ואסור ביה"ש מתחיל החמה שתשקע מעתהלכתא
 א' ביום ולמול להחמיר נכון וראי רמחסירין, הב"ח ובכללים רו"אפומקים
 משתשקע מחמירין לכן לתומרא צה"כ לענין בקיאין אנו ראין שטעמי'ואפשר
 הוראה נתפשטה וכבר בקהלתנו, פעמים כמה פסקתי נבר נן ונמוהחסה,

 פפר"מ חבק"ק מפראג כהן ה"ק יעקב אוהבו כ"ר עולם לאור יהי' וה'זו
 אויפענבאך. פהולעאע

 ח"א הררב"ז ת' לירו באו כי יעקב השב ע"ר העיר ענגרש יואלוהג"מ
 זה ברין להסתפק אין ומעתה כרבריו להלכה פסקו והס כהן ומנחת רם"בחי'
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 רג"ר הרא"ם מר' והביא ע"ד שם העיר בנימין והנחלת להלכה שהורהכלל
 מחי עסשיו ירעי' לא ואנן כו' ביה"ש הוא כבר השקיעה תחלת קורםהם

 רבו הורה יפה ולכן ססופה או השקיעה מתחלת מיל ג"ר למנותמתחיל
 ומנחת והררב"ז המג"א האחרונים לרעת נוטה רעתו ואעפ"כ יעקב, שבהרכ
 מקומות ובכל וכרת סקילה שי"ב מלאכה באיסור נוהגין שאנו כיוןכהן

 לא וע"כ הש0ש עגולת משתשקע אף שבת בערב מלאכה עושיןישראל
 עצמי והסחבר מילה, לענין ומכ"ש וכרת סקילה איסור לענין מלאכההשיב
 וקורם הכוכבים צאת קורם שעה חצי וטחשבי' כו' רם"א בסיטן כןפסק
 וער סנעוריו מעשה ראה וכן ענגרש מהר"י הרב וכרעת כו' גמור יוםלכן
 שהי' זצ"ל יאניב הירש הג"מ שגם וראי כיום הוי צה"כ קורם שעה רבחציעתה
 ע"ש. ולמעשה להלכה כנ"ל יעקב כהשב עשה שלא רקהלתו ואב"רמיהל
 הנחל רברי קורש ונצרק כן, פסק אברפ"ק שהי' יעקב שהשב וראי זהוועכ"פ
 השב ספסק כלל מזכיר אינו פ' סי' בתשובתו שהח"ם מהפלא אבלאשכול,
 וצ"ע. וצ"ל, אברפ"קיעקב

 להם יש השואות בשעות ביה"ש בשיעור מוצש"ק לענין להנוהגיםועכ"פ
 מיל רבעי בג' כן לא ביה"ש מיל רבעי נ' בנירון רוקא זה וכל לס0וך. מיעל

 והשו"ב הרב בשם נ"י כ' כמ"ש ולא רנין, מקום וקירוב ריחוק לפילכו"ע
 בהילוך לעולם רסשער בנימין הטשאת ר' משמו שהביא מה גםרקהלתכם,

 לומן בנימין המשאת כוונת רבווראי בזה טעה הנ"ל הרב במח"כ מילין,ר'
 וכן ק"ב סוסי' ביראים וע' שם(, )פסחים רש"י וכמ"ש שוין וה*להשהיוס
 ובג' ומניות בשעות וקירוב ריחוק לפי ורבע מילין נ' בשיעור לרוןנוהגין

 כהן. כהמנחת מילרבעי

 )ברכות בבועו ישראל בתפארת נסתפק כבר נ"י כ' שאלת בעיקראבל
 בקאפענהאגען או ראנעיג בעירנו כמו הצפוניות במרינות מסתפיקנאפ"א(

 מתי ויולי ביוני נשף רק כלל ממש לילה שם שאין כו' וכרומהושטאקהלם
 וכרו0ה בעירנו צפוניות במרינות אבל וכו' ושבת וציצית ותפלה ק"ש ומןיהי'
 וצ"ע תורתו, במאור עינינו יאיר והקב"ה וק"ש ציצית ומן מתי ירענו לאעריין
 שם שז"ש ואפשר ושכת, וק"ש ציצית ומן מתי ירענו לא כ' לאמרוע
 עורבי ברברא תרננולא חון במתא מאי המעונן ביום ל"ה:( )שבת 0מם'הני
 מגירי נ"נ:( )עירובין וע' למערב, מאר כפופים העלין רלערב רעשב אראניאאנ

 ברו"ה וע' 201 צר לעיל וע' הלילה, עונות הטוריעין תרננולין שם וברש"יבעלטה
 ר' מהרורא שו'מ ובת' ע"1 סי' ה"א ררב"ו בת' אלו מדינים וע' רר"הפ"ק
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 5א בעו*נו, רק הוא המימן וה ואולי המאירי, ובחי' בר"ח וע"ש קנ"ר, סי'ח"ב
 זאב בניסין בס' הע' בוה. וצאע נשף רק סטש לילה שם עאוין הסרינותבער
 בם' סוה וע' י'א, סי' ח"א יקרה אבן בת' וע' ע*ה, מאסר ויללעראחרון
 רס"ה, ל"א מצוה סופרלקוטי

  שבת שיצא ממקום טבא מי כ' ע"ו סי' ח"א ישרים משפטים בת'וראיתי
 סהתוכנים, כירוע להיות אפשר שוה יום הוא ושעריין לסקום ובא מוצ"שותשכה
 גם לחוור, שדעתו נו בוה גם יאסר ואם סהאת, שבת לשמור סהויב אםצ*ע
 שלילו סקום שרש שאומרים העולם בקצוי לרור שהלך בא' להסתפקיש

 ע"ש, שבת ביום חרשים ששה ישסור אם יעעאא כיצר צ"ע יוסו וכן חרשיםששה גר~
 הררב"ו. טר' העיר שלאוצ"ע

 עפשטיין ליב ארי' להג"ס הפררם ס' בשם 714 צר ח"א ברוך בטקורוע'
 בפעטערבורג, לגור ליהורים הורצה שלא על לר' רסורה כ' יהונתן הר"ר שלחבירו
 וסתוך יראה, כיום והלילה ויום לילה שם ניכר לא הארוכים הקיץ בימייען
 ויציאת כניסת ווסני ושחרית ערבית תפלח ומן בריוק בהם להגביל א"אכך
 פרי ההיא בסרינה תשב לא בשכת עכ"פ ל', סי' שסחה וכר בת' וע' ע"ש,שבת
 16 צר ה' סי' ט"ב ה' האשכול ס' על אשכול בנחל וע' לעשות, כיצרספק
 שאוכ*ם שם סנהגם על השטאקהא5ם סהרב נשאל בשנים רבות רוה א'אות
 והשיב קבלו, כך ואסרו גרול, היום ועור חצות אחר שעה וחצי ט' תמוובי"ו

 צפוני בקוטב ק2ראל גרו שלא ברור 'אחריו מאות וכמה החורבןרבה2עת
 וראי היום חצות אחר וחצי ט' שעה אחר האלו המקוסות ובכל כו'וררוסי
 ונאמר חצות, אחר וסחצה מט' יותר להתענות קבלו לא ישראל כל א"כ*לה,
 ראמרי' בטאב ולפ"ו ע"ש, יותר ולא עליהם קבלו כך ת*' רברצוכיון
 הלילה, ער סנהגם לפי גם מתענים צרות בו רהוכפלו טאב שאני י"ח:(ור"ה
 רשם וכ' אשכול הנחל רברי הביא שר"מ סי' או"ח חי' נפש הרהאגוירירי
 שהובא וקציעה הסור כס"ש והוא שעות, כ"ר השעון סביבות ע"י יסיםפוסקין
 וב' חרש מחארך שהיום הקוטב תחת שנוסעין שם,באותן תשובהבשערי
 רלפי"1 ואא, ובמח"כ ע"עע שלנו שעות כאר של יסים 1' למגות רישחרשצם
 של יסים ו' למנות ריש והא בשבת, ואפי' בטאב ה"ה בתמוו י"ו רוקאלאו
 וצם כשיש כן שאין מה כלל, *לת שם כשאין רוקא הוא שלנו שעותכ"ר
 סשעות טלאכה לוגשות ראסור בושש צריך רין לית שעות איוה עכאפ*5ה

 שיעור קורם ער בעש*ק סלאכה לעשות סותר וכן הוא, יום שערייןהסאוחרות
 לאל"ה חשיך לא*ן נוףר כר בישובשש אתר אית ויקרא בווה"ק וע' שכת,התום'
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 בד 44א בי' אשתכח ולא יממא רכולי אתר ואית 44א, ולא4ז יממאלא4ן
 ג'ש אות י' סי' לרמ"ע העתי' מאמר על יהור' ביר וש ועירא,. חראנשעתא

 ב' קונט' רביעית שגה תורה באור בשש נרפס ]ווה רי"ט. מי' חו"י בת'וע'
 ו'.[סי'

 התוכן של הלוחות עפ"ר ווריחה משקיעה הומנים מסררין נעתוהנר
 בינונים כוכבים ג' שנראין הכוכבים צאת בהקרמתו, שם והביא וצ"ל, קאהןרר.

 הארץ על נקורה כל מצב יורעים שאנו מאחר ספק שום בו יפול לארצופים
 הרקיע אופק תחת השמש מעמר המשוה, לקו למטה או מלמעלה הואאיך

 צה"כ עת השקפה ע"י בחוש ונתבאר המשוה, לקו מקום כל שביןוהסרחק
 העת רק השסים, כל תחת צה"כ עת לחשב נוכל א', וביום א' במקוםרק

 ורוצה ברור, סימן חו"ל לנו נתנו לא השחר עמור או השחר עלותשנקרא
 אסטראנאמ"שע אוה*ע, חכמי אצל 4ננקרא מה עם השחד עמורלהשוות

 האור רהוא ברכות ריש בפיהמ"ש הרסב"ם ר' עם מסכים שוהרעסמערוננ,
 שעות מן שעה וחומש, וטעה בכרי השמש עלות קורם מורח בפאתהנוצץ

 יאריך ה4לות או ימים וכשיאריכו שוין, ויום ש4לה בשעה רקין ע"בהומניות,
 עבר העאהר וכעלות הלילה כל שומנן ולאלו הנעות, לכמה השחר עלותמשך
 רהוא רעממ. האסטראנאמ. רבהתחלת הרמב"ם כעד' להחמיר נכוןומנן,
 ביום אלא נוהגות שאינן המצות אל בנוגע אבל ה4לה, עבר השחרעמור
 ופע"י כהשום מצותן, ומן להתחלת רעממ' האסטר' לחשוב לבו מלאלא
 המקומות ובכל הרים, במרום פנוי, במקום רק התחלתה לכוין א"א הראי'חוש

 4לה, בחצות הארוכים הקיץ בימי תתחיל מעלות מ"ט ברותב הארץמנרור
 ובסקוכעת הלילה חצות עבר שלא ער אב סוף ער סיון מהחלתבפט"ב
 בליל האאהר עלות לפי"ו תהי' שטראס"ב, וויען למשל מעלות ממ"טלטטה
 ותפלה ק"ש ומן יתחיל הקצרים חורף ובימי חצות, אחר שעה חצי השבועותחג

 שמענו לא תצמינו ה4לה, חצות אחר ששית שעה עברה שלא ערשחרית
 אילת נץן שמחלקין להפוסקש לחוש צריכין אנו ונן נן. נוהנין ראינוולא
 שויאיר ער השחר מאילת ה"א(, פ"א )ברכות בירושלמי כמ"ש השחר,ילות
 והוא מי4ן, ארבעת החמה שתנץ ער המורח מעדאיר מי*ן, ארבעתהמורח
 השחר עלות כהשך וכ' ומנהרין, מרינחא מן רסלקין רנהיר רקורנין תריןנמין
 הרעות רבו צה"כ, ער החמה שקיעת כמשך חו"ל ששיערו החמה נץער
 )ברכות א4' שנות ע' וה, בשיעור לרינא עתים לקבוע חו"ל רצו ולאבוה
 ראייח לענין שוים צה"כ ועת השחר עלות עת וה, עדעור לפי ני מ"ב(פ"א
 רטקחילו עהאכ לעת ובערכ כוכבים ג' נראין עריין שבשחר רק נונמם,ג'
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 היום, האיר כשכבר בבקר נראין כוכבים ג' כי מהנמנע, וה ולרינאלראות,
 ע*כ השחר, עלות ההיא עת לכנות אפשר ואי גמור, יום עשהוא כל לעיןונראה
 האסטראנאמ. התחלת בין לקבעה לרינא השחר עמור שקביעת ממוצע ררךבחר
 למשך ע"ה משך כע~השוו חז"ל שנתנו שיעור כפי השחר עמור וביןרעסמ.

 נראה ואו הרקיע, אופק תחת מעלות י"ב ההיא בעת השכמא מעמרשקיעה"ח,
 המימנים עם בקרוב ססכסת ההיא ועת הסורח בפאת השסש ניצהן,ין
 שנהנו למה מהננרת ואינה אמות ר' בריחוק חכירו ושיכיר לכרתי, תכלתבין
 וע' ע"ש, השבועות, חג ובליל בחורף התפלה וכק לענין ישראל תפוצותבכל

 צצמע"ה לומר רא"א רס"ב מי' ויור"ר רם"א סי' או"ח הנר"אבביאור
 שמע"ה הרואה לכל סכחיש רהחוש צה"כ וער שקיעה כמו שוה החמה הנץער
 לצפון הנוטין ובמרינות השקיעה אחר צה"כ על מאר הרבה נרול שיעורהא

 ואלכן כו' בקיץ כלל צה"כ אין א"כ ה*לה, בחצי בקיץ מתחיל השחרשעלות
 כו' עומרים הכוכבים אבל בקיץ, כלל אור בא לא לצפון הנוטיםבמרינות
 וע' ובבל, בא"י שלהם אופק על הכל סילין רבעי ונ' סיל~ן הר' שלוהומן
 בקונטרם וע' לובלין, אבר"ק מהנאון ברכות הירושלמי על ירושליםבשערי

 סימן קלאצקין א*' ברבר וע' מפראגא, ישראל מהג"ם י' 0ינקהתשובות
 סצר ב*לה גם סוהיר שהרקיע הצפוניות שבמרינות בוה הטעם כתבס"ו
 ס':( )חו*נ אהמ מאי בטהרא רשרנא לנו נראים הכוכבים איןוה
 ר"י ראסר שבת סוצאי של ערבית תפלת בסרר מאבוררהם שהביא ושם ראיתיוכן
 והי' בהר יושבה שהיתה קי"ח:(, )שבת בציפורי שבת מסוציאי חלקייהא
 יציאת וסן טקום ומכל במת"ש מאחרין הי' ולכך צה"כ ער נרול יום להםנהאה
 שהוא למי החסה שקיעה אחר סיל חלקי ג' הוא בסלאכה מותר להיותהשבת
 לא ג"כ טבריא אנשי רם"ם כו', ולסעלה הסנחה מפלג להתפלל ויכולאנום
 ~קריסה שם הי' החמה לשקיעת אלא צה"כ או ,ש*ם ול"ה שבת בחלולנכשלו
 רל"נ סי' מג"א וע' סילין, ר' הילוך שיעור אחר סלאכה לעשותהקריסו
 כו' אנום שהוא למי האבוררהם ר' הביא צורך לאיוה ירעתי ולא ע"שעסקאו
 שם צ"ל לענ"ר האבוררהם בר' סוה חוץ הקורכרם, לרבריו שייכות לושאק
 לא אבל מיר ולהבריל ולמעלה הסנחה מפלנ להתפלל יכול אנום עאהואכן

 סי' ובאו"ח כאו:( )ברכות ע' הלילה, ער אסור במלאכה אבל הנר, עליברך
 רבציפורי הוא אבודרהם וכוונת כו' אנום שהוא מי ג' בסעי' וכן ב', סעי'רצ"ג
 רה יוסי ור' רין, ע*פ מאחרץ היו ולכך צה"כ, ער גרול יום להם נראההי'

 רשל~ם יותר החמיר והוא לציפורי, יוסי ר' אחר לאב:( )סנהרריןבציפורי
 ס"ט רהוא לעה.( )שבת יומי רר' ביה"ש מתחיל והרר יהור' רר'כיהאש
 ור' שם, וג"ת ובבאי רצ"נ ס" או"ח טור וע' יהור', רר' גיה"ש אחראטות



281משיבשו"תמנחם

 לאסיאן שנלה אחר 1ה אמר בציפורי עבת מסוציאי חלקי יהא דאמריוסי
 אח"כ סצאתי וכן סציפורי צ"ל לציפורי יגלה ששתק יוסי ל"נ:( )שבתומ"ש
 ר' של רענעע רק רז"א רכ' 707 צר בתות"מ וע' בערכו, הרורותבסרר

 להתחבר יוכל שלא כרי וחוצה העיר סקיר יצא ולא טולרתו למקום שינלה הי'יוסי
 בציפורי שגת ססוציאי חלקי יהא בנלותו אמר ע"כ חברים, עאורעם

 ובציפורי רין, ע"פ סחויב שאינו אע"פ בציפורי, כמו בגלותו גם השבתעדאחר
 סותר להיות השבת יציאת 1מן דמ"ס שם כ' עכ"1 צה"כ, ער רין ע"פהחיוב

 ובטבריא בציפורי, ג"כ ו1הו החסה, שקיעת אחר סיל חלקי ג' הואבמלאכה
 שהתיר ואף להתיר, אין צה"כ קורם ועכ"מ צה"כ, סקורם ראו עסוקהשהיא
 בסקום אבל כלל כוכבים נראים שאין בסקום רוקא 1ה שבות במלאכתושם

 אלי' הדבר רברי ועכ"פ כוכבים, שיראו ער להמתין צריכין כוכביםשנראים
 סותר ראורייתא מלאכה אף כלל כוכבים נראים שאין בסקום נפשך רכ(מהצ"ע
 שנראים בשטאקהאלם והנה לעיל. שהבאתי ררב"1 ות' וקציעה בסורכמ"ש
 ל'. סו' ע(מהה וכר בת' וכ"נ וכמש"ל, כוכבים שיראו ער להמחין צריכיןכוכבים

 אחר כראסרינן בצימורי רירתו עיקר יוסי רר' שם(, )שבת מהרש"אוע'
 סן לצאת סאחיים עדהיו כן אמר אחרים *רז אלא לציפורי,ר"י

 השכת~
 אחה שבח סוצאי 1נק הי' רין פי על ובציפורי וה, אחר בציפורי עור שהי'הרי

 סקוסות וכשאר אסה ותקמ-ט אלף שקיעה"ח אחר רהוא יוסי רר'ביהאש
 הי' ראצלם הקורש, על סחול הוסיפו כבציפורי השבת סן לצאתשאחרו
 הקורש, על סחול שסוסימין הסקוסות לשאר נ"כ אמר עכ"ו *לה,כבר
 עריין סרינא רהוא תקס"ט אלף רשיעור בציפורי, שבת מוציאי עם חלקייהא
 הקורש על סחול הוסיפו נ"כ בצימורי ובאמת הקורש, על מחול הוסיפולא

 וע' כ"א, סי' רבתי ובתניא שם באבוררהם וכס"ש הרין, סן שסותראע"פ
 ביחו את ארם יזהיר לעולם שם( )שבת מאירי בחי' וע' רצ"נ, סי' או"חבב"ח
 שבת מסכניסי חלקי יהא צחות ררך ביציאתה, ולאחר שבת בקבלתלהקרים
 להם נראה והי' בבקעה היתה שטבריא והוא בציפורי שבת ומוציאיבטבריא
 וסקריסין, ולא כחשיכהש בטעות שם ]ונרפם בציפורי, וההפך ומקריסיןכחעיכה
 יהוא ססעסירים, ולא הסרר"ם בית סיושבי חלקי יהא אמרו וכן להךושייך
 )מגילה כסבואר ההר בראש יושבת וציפורי עסוקה רטבריא אם ברש"יכמ"ש
 אוירא ובמים רסרל~א לציפורי אסטיוהו רחלש רבי ק"נ:( )כתובות וע'ו'.(,
 ה'( הלכה ר' פרק )תענית הירושלמי רברי להבין יש ובוה ברש"י, ע~םוע'
 מעסק היינו לציפורין, והגלם שנלבם עסוקה עצה יה ירע ציפורים, עמוקירעי'
 י"ב, סי' ח"ב פורת לבן ונשנית ונאמרה רק"א כהלכה בתשוגה וע'לראש,
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 בירושלמי כסבואר סילין יאח רהוא לציפורי סטבריא מקום ריחוקבעדעור
 ט' לכא ומכא סילין ט' לכא מכא יוסף בניסוקי וע"ש האב(, פאג)סנהררין
 נרול כרם ,2ם( )תענית וכן גרול, באר שהוא בטבריא שאסר שוסעיןנו*ן
 בסררש הוא וכן לציפורק טגריא כסן סיל י"ח על סיל י"ח לאררינוסהי'

 רב באפם האר( ש"ב )שכת קרבן השירי בשם ומאש ר'(, אות פאב)איכאר
 )שם הרשבאא בחי' גאכ כאה 1ל14, ססוכות היו וציפוו* רטבריא גאוןהאי

 שם סרבר סיגש סהראי רבת' רב1כרונו שם וסאש גאון, האי רב ב,2םקאר:(
 )שם איגר עקיבוו לר'  השים בנ*ון והביאו סאה בשיסן שם הוא כןמ1ה,

 250 צר מאא סינק לעיל ועיין אחר, תחום תוך וציפורי רטבריאקיאח:(
 ובתפארת יאב אות תחתיות גולת מאסר ירועא4ם בחבה ועיין י"ר,אות

 כרכות בראבי' רע' וסחצה, פעות שתי ט1ה 1ה ררחוק ל"ו רףירחמ*ם
 עמוקה, טבדיא סצינו רלא עסוקה רטבריא רעו"י ע"ר תמה ומ"טבשו"ת
 וצעאג לריאע, שם בגה"ש ועי רבריו, להעמיר ררוצה יאט אות בהגהותועאש
 סבי"ט ובת' העסק, טבריא ותחום סאב( פ"ט )שביעית סהך הביאושלא
 מהא בטבריא הנכתב בנט לכתוב שראוי הנכון רמרר כ' רט"ו סי'ח"א

 שם עשהי' וסי רל4ר. ירושלים לתפארת שפר באסרי וע' שבעמק,טבריא
 שבח ססכניסי להיות תרצאו בשנת יכיתי ]וכן עמוקה היא  וצטבריא יורעהלא

 ובצפת"ו בסירון, רשב"י קבר על להשתטח זכיתי בעומר בלאג ולמחרתובטבריא
 עאפ היום וכשנתארך 1יאע[ עליון קרושי ושאר ואלשיך וב"י האר"י קבריעל
 סופת פנאב, רר"א בפרקי והוא בסההשאא וע"ש כאה.( )עא1 יהושע כבימינס
 ישראל של בצרתן יהושע וראה היתה ועאש כו' יהושע שבא ער כו'ששי
 ולאיר הירח ולאור השמש לאור ,ירו פשט כו' השבת את יחללוושלא

 עמעות ועא"צים ששה ואחר אחר כל ועמרו השם את ע*הם והזנירהנוננץם
 רשמע רהט סר חףי בת' ]ה3' למבת, נחשב הי' רלא הרי שבת, סוצאיער
 שנתאחרו מפני השביק יום במקום א' ביום לשסור ראי' א"י גרול סלוסרספי
 ושחק תמים, כיום רום בגבעון וצמש כשאסר יהושע בימי שלם יוםהימים
 ברבריו, וצ4ע הששי ביום פשובתים לתורגמים טעם יותר יש הסבה 11 שושםנעה
 האג ט' פרק )כלאים ירהא~י הר 50[, צר גראמסבערג סנשה ססה בס'ת'

 היתה שבה ערב היום באותו נעשו ניסון סעשה רבץ רמך כר האג( פיאבכתובות
 של חבית וססלא לנץתו סגיע ואחר אחר כל עשויו ער יומא לק ותלהנו'
 אמרון סציקק שרון הגבר קרא החסה עששקעה כיון הנר את לו ומרליקמים

 בהספרו נתעצל שלא סי כל להן ואסרה באק יצתה שבתא רח~ינןרילמא
 ל4' ס*ק כן דשמע כיון קצרא, סן בר חעוה"ב לחיי סבושר יהא רבישל

 תרצאו ]ובשנת קצרא, ואפי' ואסרה קלא בת נטק וכדת, גרסי' וטליקלאיגרא
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 עמס אבר"ק לויפהיימער רר' הרב מירירי נשאלתי למטמוני"ם י"ניועש"ק
 רמותר לי וכתבתי זה, על ערער שאחר רשם זצ"ל הרב את לה*ן שהורהאורות
 מ"ז.( )ע~ם ואמרי' א"ע לכבורו ת*נהו מ"ו.( )סנהררין ע' המתלכבור
 שכל עליו, א"ע כו' מקוננות לו להביא עיירות על~ו לי~מע לכבורוהל~נו
 המת להלין אסור שנ"ז סי' ביור"ר יכ"ה מת, של לכבורו אלא אינוהעועאה
 לעיירות להשמיע או קרובום שיבואו כרי או כו' לכבורו הלינו כן אםאלא
 סעי' שר"מ סי' ביור"ר וע' קל"ט, סי' חו"י בת' כמבואר לכתחלה אפי'וזהו
 מקומן, משנין בביה"מ להתפלל והרנילין בטלין מררשות כל שטת אב"רי"ח
 )מו"ק ריטב"א וע' לכבורו, להלינו מותר בוראי רקהלתכם אבר"ק הרבעאכ
 בחול להשהותם הא ביו"ט, או בשבת אותם שיהה כו' כבור שאינוכ"בנ(

 כבורו לפי ארם ובכל תלין, לא משום ורעהוי לו הוא כבור בהספרםלהרבות
 כראוי עליו שיתקבצו כרי לקוברו ימים כמה ששהו הקרוש ברבינו ועמצינוכמו
 ושהוא היכא אבל יו"ט, או בשבת להשהות כבורם שאינו כוונתו ובוראיעאש
 הכהן יצחק חיים ר' להה"נ כתבתי וכבר רבי, אצל ,שמצינו כמו רשאי, כבורולפי

 חיב"ה רברי הנהותיו עם הריטב"א לי שלח עת סיטי ריצרזי אבר"קבלאך
 ע"ש, ימים כמה אותו עו,שההו מוזכר היכן יורע ראינו כ' י"ז אות רק"טשם

 מפורש שם( וכתובות )כלאים רבירושלמי צע"ג, הריטב"א ררבריוהעירותי
 בשסי זה הביא וכן לקכורה, אז והביאוהו היה עש"ק רבי שסת היוםראותו
 כל ר"ת היינו כ"י בריטב"א כ' הי' ואולי 10, צר מנילה הריטב"א עלבמבוא
 שנ"ז, סי' טור ע' מקורם מוציאין ובעש"ק שם, ירושלמי ע' לערב שקברוהויום

 להשהות שלא מהך סתירה אין ולפי"ז יטים, כמה מהר"ת הגשה טעהוהמרפיס
 יהי' ולפי"ז ררבי, להך ביו"ט אובשבת

 איסה-
 אבל ויו"ט, בשבת להענהות

 על ולהשמיע הקרובים על כעשממתינים להלין והורה רן יפה בוראילוינא
 ואכמ"ל[, הכ~ם לכבור הלויתו על א' ביום שם הייתי וכן לכבורהעיירות

 על הרר"ל בבאור וקרמו שר"מ סי' חי' בנפש וע' לשבת, נחשב רלאהרי
 ראנ הקצר רגם ק"נ:( )כתובות טהרי"ט בחי' וע' בהגהות, שם רר"אהפרקי

 בשיטה פי' וכן שהביאו, הירושלמי על ירחשיים בעמורי וע' שבה, חיללמש4י
 ח~ו רלא הרי ב"ק, יצתה ועכ"פ ירושלים, איש קלונימוס ר' בשם ,שםמקובצת

 כסבורים מעבים שמים נתקשרו פ"א כ"ז:( )ברכות אמרינן וכן ח"ו, השבהאת
 ונתפזרו בשבת מוצ"ש של והתפ~1 לביהכנ"ס ונכנסו הוא רה4כה לומרהעם
 פ"ב שבת מררכי וע' להו, מטרחי' רלא צבור שאני חמה, וזרחההעבים
 העם וכסבורין הי' המעונן ויום הי' ע"ש רפ"א גאון שרירא ר' בשם רצ"זס"

 הרוח שנשבה ער מנחה להתפלל הספיקו ולא נרות הרליקו חשיכהשהוא
 אבל כוי ביום שהות והי' מעריב התפ~ו ולא השמש וראו העביםונתפורו
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 הנר שהרלקת להוכיח יש מכאן ובמלאכה, להרליק מותרין העיר אנשישאר
 בספרי עליו והעירוהי ע"נ, סי' רבר במשיב מ"ש ]וע' שבת קבלת הואהרי
 במלאכה, ומותרין קבלה ל"ה בטעות שבת רקבלת ללמור יש ונם מ"ו[ סיח"א
 החטה שקעה שכבר אף חוב פריעת לענין וכן י"ר, סעי' רס"נ סי' או"חוע'

 שנקררה נריון בן נקרימון אצל שמצינו כמו ומנו הוי החמה וורחה העביםונתפורי
 הרשב"א בשם ע"נ סוסי' חו"מ כ-י וע' נ"1.(, גיטין כ'., )תענית בעבורוחמה

 וכיון היום, בתחלת לפרוע מחייבו אתה שאין מלא שהוא ניסן בר"ח לפרועבנשבע
 בט"ו וע' רב"ק, פ"ב הנ"י בשם כמ"ש אונס, היי שכח אם ומנו יומורכל
 בוה לרוו יש וכן ע"ש, חנוכה של האחרון יום ער לכופו שאין ח' סעיףשם
 אם ק"י.(, )ב"מ ע' בשקיעה"ח למחרת ער היום כל רנובה לילה שכירלענין
 חוט ובת' ב', אות ונ"ו כ"ו, סי' ח"א בספרי וע' עובר, ראינו העביםנתפורו
 סיכק הנרול ים ובת' ור"ט, ר"ה ק"פ סי' ח"נ פענח צפנת ות' צ"ו סי'השני
 ואכמ"ל,י"ר,

 שהבאתי ע"פ פשוט ות והנה רפ"ק, תפי*ן הנחת ומן אורות נשאלתיוכבר
 לחמש סחמש החמה נץ ומן ע~ם וסרר וצ"ל קאהן רר. הירוע התוכן בור'לעיל
 לחשוב יש וכך רעממ. האסטר. משך סרר וכן ימים, לעשרה ומעשרהסעלות
 13, צר שם ע' 0ן.50 בקו שהיא פפא"מ פ"ק השנה ומני כל בער פיועל
,16,1~ ,18 .36 

 על השחר, אילת על א'( כ"ב )תהלים הת"י ברברי פה להעיר אתיומקום
 נם הת"י, רברי לפרש ירע רלא ר' טי' בינה באמרי וע' רקורצתא, קורבןתקוף
 עס"ר פשוט הרבר ולענ"ר ע"ש, שחר של תמיר עם 11 לתפלה שייכותמה

 לעמור ר' ומן הוא השחר ראילת לעיל שהבאתי ה"א( פ"א )ברכותהירושלמי
 אסתר וכן ט*ו:( )מנילה עובתני למה אלי א4 אסתר, אמרה וה ומומורהשחר,
 ב4לה המנילה את לקרות ארם וחייב כ"ט.(, )יומא השחר לאילתנמשלה
 יצא השחר עמור משעלה מנילה ומקרא שם, וברש"י ר'.( )סנילה ביוםולשנותה

 ומן הניע אם וראו צאו כ"ח.( )יומא אמרי' שחרית של התמיר ובשחיטת כ',(,)שם
 שחר, של תמיר כננר שחרית תפלת והנה ברקאי, אומר הרואה הגיע אםהשחימה,
 בת"י כ' שפיר עכ"ו בירושלמי, וע"ש כ"ו:(, )ברכות תקנון תמירין כנגררתפלות

 )ברכות ירהשלמי וע' שחרית, של התכור נשחט ראו רקורצתא, קורבן תקוףעל
 בהרא מהלכץ הוו חלפתא בן שמעון ורבי חייא ר' רלמא ה"ב(, פ"נ יומאשם,
 נאולתן הוא כך כו' אורה שבקע השחר אילת ראו בקריצתא ארבאלבקעת
 ע"ענ כו' ומאיר הולכת היא הולכת שהיא כל קימעא בהתלה ישראל,של
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 16, 13, צר קאהן הרר. של בלוח עיין "59.3 ,שהיא בשטאקהאלםוכן
 כ"נ .1ע.21 ביום הוא הכוכבים צאת התחלת הכשווחר ו*ל ~2, 18,~1,
 האסצעי ועי' הזסניות שעות חשבון בענין הרז"ה בחי' וע' כצנוטין, ל"אשעות
 עיקר נראה וכן האופק תחת החסה שקיעת ער השחר מעסור לחשובהיא
 בריחוק חבירו סשיראה כאחרים בתפילין והנה אליעזר. ר' סשנת בה'וכ"כ
 יססא השחר עסור רסשעלה סרבריהם וזהו ט':( )ברכות ויכירנו אסותר'

 )שם וכן ועור, הארץ על יצא השסש רכ' ה"א( פ"א )שם ובירושלמיהוא,
 ח"א בספרי וע' הוא, יממא לעולם כו' הוא לילה לעולם העאהר עלותח':(
 תשלין וזסן שם, נתיב וביאר ח' אות ע' סע' התלמור ובנתיבות כ"ז,סי'
 תפילין בהנחת יוצאץ ]ואם וס"ה, ס"נ סי' עאונ"א בת' וכ"כ התורה, סן אזהוא
 קל"ב סי' ס"טרים רובב בת' ע' תפילין, זסן לאו לילה לס"ר הסחרת יוםעל

 כלוא והוא הסתרבקת בחו* צ"ט בסי' שם ס"ש וכן טשעבין,טהנאב"ר
 שילכו תפילין לו להסציא ראסור תשסישו, כלי שור0ין ובצאתו החוליםבבית
 הה"נ כורירי י"א אות עין טוב בפפרו שם השואל בר' וע' לאיבור.אח"כ
 ה"וו רור אסרי ובת' פענח, צפנת בעל הגאון אמר וכן נ"י, ה"וו סשהר'

 זסן שיעור על קצת מוסישן אנו כי ואם בזה~, עור וצ*ע סתיר, רי"חפיטן
 חילוק יש וכן בלוח, לעיל שהבאתי זצ"ל קאהן הרר. של תשליןהנחת

 סכפי סינוטין, איזה והשקיעה החמה מהנץ רפ"ק וואכענבעריכטטה*וסטראנאס.
 ע"כ וכסש"ל, צ"ע רבריו אבל יעקב, רהשב באתרי' הנני כי ואם רלעיל, בלוחשכ'
 הסשכים אבל רלעיל, בלוח ~שקבעתי סכפי סילה לעניז בביה"ש יותר יחסירולא

 חכסי לפי הוא ריום ויברך הוספה ב* הזה זסן על לסמוך יש בוראילררך
 בהשכסה לררך לצאת רוצה הי' * סי' או"ח ובטור לשז.( )מנחות וע'התכונה,
 ראין רק ת0לין, זסן רלילה ויברך בהם יסשסש זסנם וכשיניע ברכה בלאמניחם
 תפלין הלכות זרוע באור וע' בב"י, וע"ש סקורם, מברכץ סהר"ף ולשי' כן,מורק
 השכם רבבוקר קם"ב סי' ח"ב תליתאה סהרורא שו"ס בת' מצאתי וכן תקפ"ר,סי'

 כית טו"ת, להניח סותר *רתי, תכלת בין היטב ניכר שלא החורףביסוון
 הו"ל בהם ויישן ישכחם ואמא ראסור הוא וסררבנן תפלין זם! לילהרקיי"ל
 הרברים ולכל העאהר עלה רכבר ל"ה בוראי לילה כו' ולקולא ררבנןספק
 רש"י פי' ואם ובתום' וסצלי מקרסי הוי ולוי אבוה ל'.( )ברכות וע' הוא.יום

 רעריין כלל בו יוצאין ל"ה רא"כ נראה ולא קאסר, השחר עסוררמשעלה
 בוראי כו' קאסר השחר עסור רסשעלה ר"ח כפי' נראה לכך יום,אינו
 ב' אות כ"ו סי' קסא שלום סשיב בת' וע' יתפלל, לא השחר עסורקורם

 לבוא ררנילים רופא פ"ז סי' הרסב"ם בה' וע' זצ"ל, לאקאטשטהנאבר"ק
 השחר ע*ית סעת הזמן קורם להת~ל ויצטרך ארם בני הרבה בבוקרא*ו
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 ע"ש, כו' השחר עלות אחר ויתפ% התפלה דיקדים הכוכבים כניסתקודם
 ואכמ"ל. לברך מותר בודאי לדרך היוצא לעיל שהבאתי הפלין הנחת בומןעכ"ו

 הדובשה"ט. ידידו בוהוהנני

 קירשבוים* משנדילמנחם

מה*
 תע"א. פפא"מ תרח"ץ נשא יועש"קב"ה

 בפאיסאנדו, וכעח דפ"ק שצ"ב נ"י גאלדבערג אברהם ר' ידידיכבוד
אורוקוואי.

 בנין רעעאה המקוה דכר על לתשובה, והנני קבלתי עתה והמכתבו
 ואח"כ רפנות בג' המקוה חברו ומתחלה לבן מברול בטסים מצופה עץשל
 ר"א סי' דעה יורה כמבואר ומהמקוה מהבור בשו*ם משפוה"נ נקבים הב'עשו
 מקילין דיש סקי"ב שם תשובה ובפתחי סי"ב קכ"ב כ% ובחכמ"א ו'סעיף
 אם בדיעבד לקרקע הגדולה החבית את שתיגרו אחר השו*ם עשודאפי'
 ואח"כ המקוה לחלק הרביעי דופן חברו הנקבים שעשו ואחר בוה, הפסדיש
 עי"1 ומחוברת השצלים צדי וטחו קרקע ע"נ והעמידוה הבור לחלק דפנותהג'

 אל יחוברו שהשולים קודם יעעאה עאהנקב לו כתב ממאנטאווידעא והרבלקרקע,
 שהוא פעועם ל' כערך כים חסרון לו יהי' הפעם עוד יתלקה אם עכ"והדפנות,
 עכת"ש. וה, על אשחו של הוהב נומי את ומשכן גדול, רכושאצלו

 דכל כ"ו:( )חגיגה ע' בטסין מצופה עץ של בנין הנה * ה ב ו שת
 מפני הנתשת ומובח הוהב ממובח חוץ טבילה טעונין במקדש עשהיוהכלים
 כצכטל המצופע משום כ"ו.( )שם ובנמ' מצופין, שהן מפני וחכ"א כקרקעשהן
 לנביהן כבטלין שציפוייהן הי"א פי"א מו"מ בה' הרמב"ם וכ"פ ציפוייןבטיל
 שצפם קבול בית בהן שצש עצם או עץ דכלי ה"ד פאד כ*ם רמב"םוע'

 שצפם מאחר טומאה מקבלין ואין טהוריםבמתכות
 בט"

 טהור, עצמו והציפוי
 טהור, העץ אח המשמשה דסתכות ה"ה שם וכן ומלם"ל, משנה בכסףוע"ש
 אח פוסלת ליבובו לה "8 אם מ"ב( פאר )מקואות ע' כלי בכלל ל"הוכאן

 ס"ו.( )ב"ק תום' וע' קבול, בית וה אין רוחות מג' דאי שם ובר"שהמקוה
 ל"ה א' מרוח אפ" פרוץ הוא שאם איירי רוחות סד' ליב1בו לוכשיש
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 פוסלת לב1ב1 לה שיש ררוקא שם( )מקואות במס' כרמוכח המקוה אתפוסלת
 משום המים לפסול תשוב הנ* ואין ח', סימן ל"א כלל הרא'ש תשובותועין

 ר"א סימן רעה יורה עיין שיקבענו, קורם לקבל ראוי הוא כן אם אלאשאיבה
 אינו מתבות של רסלונ נ'( משנה )שם המשניות בפירוש ועיין ל"ר,סעיף
 הי' אפילו לקבלה נעשו לא עשהם מקבל אינו אם הטקוה אתפוסל
 שאינו לש המקוה יפסול לא שמלון מ"ח( ו' פרק )שם וע' כו', קבול ביתבהם
 ח"ג פענח צפנת בה' ]וראיתי לקבלה, נעשה לא מקבל הי' ואפי' היטבמקבל
 ר"ל ו1ה מתכות כלי נולמי משום ס.לון נבי פיה"מ ר' הבין קצ"הסי'

 מתכות כל4 רפשוטי פוסל בוראי לקבלה עשוי אינו ראם בפיה"מהרמב"ם
 הף חברו ואם גלמי הף חברו שלא 1מן כל א1 לקבלה עשה אם אבלטכאאים,
 רשם להרמב"ם בפיה"0 כן להעמים צע"נ ורבריו עאש. וטהור הקרקעמשמש
 לקבלה נעשה ולא מקבל שאינו משום שאובים, משום פוסלת ראינההפי'
 הגומא אין א6י עץ רבשל ל"1 סעי' ר"א סי' יור'ר וע' כלי, בכללול"ה

 ומכאן מכאן צר שהוא סילון כו', כלי ירה על כולה נעשה כ"ש אלאמח1קח
 עץ, של בסלונות ורוקא הסקוה, בו לפסול קבלה חשוב אינו באטצעורחב
 ועאש שמקב"ט, למקוה מים בו להמשיך ראסור מאח בסעי' כ' מתכתובשל
 כלי, בכלל רל"ה יאל והטעם מתכות של בסילון אפי' כשר הרמב"ם ולפי"רבב"י,
 בתלוש עליו כלי שתורת לפי שחקקו בצינור שם בפיה"ם ממ"ש לזהוראי'
 חרס כלי שפשוטי כו' עץ כלי פשוטי שיצלח מה לכל צנור טצושם קורםיצלח
 בין כו' פנים בשוס המקוה את לפסול הכלים יוכלו ולא כו' לנמריטהורים
 לקבלה נעשו לא שהם עליהס מוכחת שצורתם לפי מפתכות או מחרסארהיו
 פשוטיהן מתכות כ* הא מתכות של אבל מחרס, כעשהצינור ניחא ו1הכו'

 רבהרם ביון א"ו ט"1.(, )שבת נינהו וראורייתא מ'א( פי"א )נ*םטמאין
 מ'נ( פ"ב )כלים כמפורש טהור לקבלה נעשה שאינו כית ואמקבלין אעאפכפופין

 להריא וכמ'ש מקבלין אע"פ כפופין אע"פ וסילונות כו' חרס שבכליהטהורים
 נעשה ולא מקבל עאשוי' או קבול בית לו ל"ה אם רכ'ח מב*ם ה"אבפי"ח
 סהלכין עאהמים הסילונות וכן כו' מר"ס ולא מראת לא כלל טומאה מקבל*צנו
 כרי אלא לקבלה נעשו שלא מפני טהורין, הן הרי מקבלין וצהן אעאפבהן

 בכלי י'ל לפי'1 מתכות, כלי פשוטי עם ענין שום לו ואין המים, נאהןאצצאו
 בלי וכל המקוה את פוסלין עליהן כלי רתורת כיון אעפאכ רטהוריםנלל4ם
 עשהי' בין הסילונות כגת פוסל אינו מקבל שההא אעאפ לקבלה נעשהשלא
 כשעשאו משא'כ ממקואות, הא'ב פ"ו רמב"ם ע' חרם של או נאוכותשל
 משמע וכן משנה, ובכסף בב'י וכמ'ש בחרם, אף פוסל קבלה רעת עלכפוף

 של סילון מביא כיצר כו' המקואות את סטהרין ה"ר( פ"ה )מקואותבהוספתא
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 הסילון נכפף ואם וריו בשערה אפי' ומשיקן כו' וכוכית, של או עצם הצלעץ
 סי' מקואות ה' חתם ברברי הע' כפוף, העתיק והראב"ר פסול, עשהואכל
 שוש אע*פ צר סולה כ' פ*ר המים אער הנפש בבע* עצמו רהראב*ר וצ*על"נ,
 אינו אפ"ה טמאה שהא ענולה קרן כמו שהיא רחבו במקום קבול ביתבו

 וכן להשנותיו, סתירה והיא בכפוף ה"ה ולפי"ו לקבלה, נעשה שלא לפיפוסל
 נומא ,2מקבל רסילת בהנר*א וע' מ*ח, מי' יור"ר יהור' לב בת' מזהמצאתי

 בירי עגעשה כיון בקרקרותיהם הנומא אם אבל פוסל אינו הסילוןבצררי
 קבול שבית מיירי בקרקרותיו עשטקבל אע*פ רטהור רכל4ם ובפ"ב פוסל,ארם

 והך ופוסל, ב*ק חשיב בשולים בירים ב*ק עושה אבל סאל4ו, נעשהבשול4ם
 ס' על אשכול בנחל וע' בשו*ם, שמקבל מירי הראב*ר שהביא כפוףסילון

 אבל סקס"ו. ר*א סי' ובשמלה י"ח אות 141 צר נ"ו ס" מקואות ה'האשכול
 להמשיך אסור מתכות של בסילון מ"ח טעי' ע' הרמב"ם, כעד' קיי*ל לאאנן
 ההמב"ם לשק הביא ו' סי' ל"א כ% הרא"ש בת' וצ"ע שמקבל, למקוה מיםבו

 רפעהטי כיון מיהו שאובים העוברים המים שאין אע"פ כטסכות שלרסילון
 הנירולי דעת וכ"ה הרמב"ם, להיתר צריכק אנו אין וכאן כו' טמאים כוהכותגל4

 עץ של הבנין לנבי בטלין רמצופים כיון רהכא סקמ*ה, בגבווטהרה
 מתכות ככל4 רינו הי' ואפילו א'(, כמשנה פ"ב )כל4ם טהורין עץ כ*ופשוטי

 רלא הוא הני נ"ח.(, )שבת וע' כלי, בכלל ל"ה זה מ*ם טמאין,רפשוטיהן

 מכלים ה"ט פ*א רמב"ם וע' טומאה, מקב*' רירהו כ*ם הא טומאה,מקב*

 כל4 ל"ה בנר*ר ולפי"ו כו', והממפריים המכינים כנון פשוטיהן מתכותכ*

 מתכות כלי נולמי כ*ה:( )חו*ן אמרי' הא מתכות, כלי בכלל רינו הי'חאפי'
 ער למילתייהו כל4 תעדבי לא הילכך רמתכת הנך עשויין ולכבור הואילטהורין
 הוי רפנות מנ' רנעענה הכא ה"ה ברש"י, ע"ש כיבורן מלאכת גלעשקינמר
 רטמא מתכות כלי כפשוטי רינו הי' ואפי' וטהור, כל4 גולמי רק היותרלכל

 בית רל"ה כיק אבל טומאה, מקב*ם ואינם הקרקע את לשמש נעשההרי
 בפשיטות להכשיר יש הנ*ל כל גצרוף הנקבים כעיעשה רפנות גצ' רק רהויקבול

 הצפויין ומן הטסין ומן כו' כל4ם העושה מ"נ( פי*א )כל4ם ע' וטסיןוכסש*ל,
 כלי גולמי שנעשו אלו רכל ה*ב פ*ח וברמב"ם בפיה"מ וע"ש טהורין,כו'

 בעמגת הארם לידי על שמניחק ברול של טסין ח"ב פ*ט וע*ש הן,מתכות
 מ"ח( )שם ממשנה והוא בפ"ע שם להן  שאין מפני טומאה מקב*ן אינןמלחמה
 הקררה את כהן שמנערין מתכת של טסין ה*ט פאי ו2ם וכן טהורין,ולחיים
 פי*ב )כל4ם הייתוכין רהוא משנה ובכמף בראב*ר וע"ש טומאהמקב*ן
 בהם שתופם מלקחיים פ' רהערוך הרא"ש ובפי' ור*ש בר*ם וע*שמ*ג(
 מעאש"כ כ* הוי ווה יתיכים, ערך בערוך לפנינו וכ"ה ומנערה, הקררהאת
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 סי' יור"ר עאאלה עמק וע' טומאה, מקנ*ם יאינם כו4 נולמי הף טסיןסתם
 כשאומר וכ"ש מקב"ט אינן רטסין ט' סי' הת' בחלק טהרה בנירולי וע'נ"ב,
 יור"ר חיים רברי ת' וע' פקפוק, כאן אין וראי במקוה לקגעם כרי לתקנםלו

 ]וצ"ע ב' סי' ח"א סהרש"ם ובת' מ"ה מ" ח"ג לוי מטה וגת' מ"ר סי'ח"א

 ררשכ הפסיקתא ר' לפרש רכ' ה"ב פ"ג מנילה ה' פענח הצפנת ר'אצ*

 לא ראז משום וצמונה " ולמה ברזל של שפורין ,צמונה מצאו חנוכהרננם
 מקבלי רלא מתכות כלי גולמי כמו הוי והשפורין מערבי נר רקהר*קו
 למחר ולכך כלי שם על4ו מקרי שוב א' יום בו שרלק כיון רקטומאה,

 סתכות כלי פשוטי הוי שפורין רבאמה צ"ע ורבריו חרש, שפור צריךהי'
 סוכתו הסקרה ט"ו.( )סוכה וע' מ"א,-ג'(, פי"א )כלים להרמבאם פיה"םע'

 של רשפורין כאא:( )עצם וע' כע~יה, כמותן ביניהן ריוח יש אםבשפורין
 ח"ר בתשובותיו וראיתי המקב"ט, ברבר מעמירה הרי על4הם עצסיכךברול
 כיון רק טומאה מקבלין מתכות של שפורין רבאגשק רכוונתו כ'  שט"וסי'

 כלי שם עליו נעעשה עשהרליק ירי ועל מתכות כל4 נלמי רק הף חינוךרחסר
 פשוטי רהו"ל מקב"ט ט(כות של רשפורון אחרי צ*ע רברין בזה וגםעאק
 כל. נולמי רהוי לומר יש אוב האיך כלל, מלאכה בו נשאר ולא גט(כותנלי

 צאט סי' יור"ר ח"ב חיים רברי בת' וע' גרבריו[, וצע"נ חינוך, רחסר משוםמהכות

 שמעכב בריל במין ומצופים עץ נחתיכת או באבנים לעשות רק תקנהראין
 רכ"ח. סי' שסחה זכר בת' וע' המים,יציאת

 רירתו יעקור ראם בהפירה המקוה לעשות רצה רלא כ' נ"י כ'והנה
 הרא"ש בת' הנה עת, בכל בואו מקום לכל עמו אותה ליקח היכולת לויהי'
 נתחברו ולא קרקע ע*ג מונחות מחכות של הסילונות ראם כ' ו' סי' ל"אכלל
 נתחברו אם אבל טומאה, ומקבלין קרקע אנב בט*ם אינם הקרקע עםבבנק
 וסהורין הקרקע עם נתבטלו הקרקע בתוך כולם שטמונים או הקרקע עםבבנין
 יושר אמרי בת' וע' מ"ח, ובסע" בב"י וע' י"ב, סי' סקואות ה' ברא"שוע'
 באויר היורףין נשמים מי לקבל קבועין רק לגנין עמאינם רצינורות קמ"ו סי'ח"ב
 הקרקע עם תשטיש. הוי זה אם צ"ע בכותל, או בקרקע קבועין עשזצינורותחוץ
 לקרקע מחובר הי' ראם הרשב"א כוצם הביא הב"י רהרי ברבריו וצ"עכו',
 המחובר לרגר מחובר אש' אלא עור ולא טומאה מקבל ואינו קרקע אנבבטל

 רהצינורות נמי הכא כן אם טומאה, מקבל אינו שברלת טבעת כנוןלקרקע
 בת' הוא וכן לקרקע, המחובר לרבר כמחובר הוי להגית מחובריםמבחוץ

 רמקוה ז' סעיף ר"א מימן ףעה יורה בהנ"ה והובא ת"ת, סימןהרשבאא
 שנעשה ובין הננ על שנעשה בין הפרש רא.ן כשר הוא הננ על לגועלההעעצי'
 לכה"נ הטבילה בית נגה על הפרוה לשכת ל~א.( )יוסא וכרתנן קרקעעשג
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 הגנ ראש על מקואות לעשות רגילין שהיו סענ:( )ב"ב תוס' וע'גיוהכאפ
 תשב"ץ בת' וע' הסים/ שער ננ על הפרוה גנ על י"ט.( )יומא ושמצינוכמו
 יור"ר שאלה העמק בת' וע' נתבטל, לא בכותל קביעתו רספני נ"ו סי'חאב
 לקרקע הסחובר לרבר מחובי ראפי' הרשב"א מר' ברבריו וצעע נ*א,סי'
 חיים סים בקונטרס וע' פ"ר~ סי' ב"ש בת' ע"1 העיר וכן טומאה, מקבלאינו

 רטארנא, סהסקוה השאלה ]ובנוף סשה, אמרי לס' הנספח ראחקירשענבוים
 נ"ט-ס"ב[, סי' ח"ג מהרש"ם בת' מ"ש וע' שאוסר, מ"ב סי' הריב"ם בת'ע'
 רנתחבר רהגת י"א:( )שבת סתוס' ראי רהביא ק"ו סי' ח"נ ר' שו"מ בת'וע'

 )שם נ"כ והעיר בטל, בנין ע"י לקרקע רכטהובר כיון הרי כלי, ל"שלקרקע
 ש"ח סי' או"ח בשו"ע וכן הר"ן ופ' בארעא רחכרינהו פ47ני כיקכאו:(
 הכלים בכיסוי אבל קרקעות, לכיסוי רסי לנמרי בקרקע הקבוריםרחגיות
 שאני, בקרקע רטסון הרי כלים, לכיסוי רסי לקרקע שמחובר אע"פהענו47ם
 שנראה רק ראינו שאני התם ככלים, הוי טים ע"י שחברו אף במנולין רהתםהשף
 עכ"פ אבל קרקע, ככסוי נראה אינו נצולה שהוא כל ולכך בקרקעככסוי
 רבעי והא רסי, רארעא כנופי' בארעא רחברי' כיון קכאה.( )וצםמבהאר
 אבל נתיצה רבעי הרבה רהתורה יותץ בי' שייך סקום רסכל משום הואנתיצה
 אבל טמא, בנין בלי קביעות וכן קכיעות, בלי ובנין רארעא, נופא רין לויש
 )ב"ס וע' ע"ש, הקרקע בתוך טסון שאינו אף סועיל ביחר וקביעותבגין
 וע"ש קמ"ל, רמיין רערעא נופה כי לארעא רצריכין כיון רתיסא טהו4א.(

 הקרקע לגוף מחובר שאין ראף שס"ה סי' ח"נ מהרש"ם בת' וע'בנלהשאס,
 כיון תרנגולין של לול קכ"ב.( )שבת וע' לקרקע, מחובר סקרי לעטוריםרק

 שאינה השוסרה ואת ס"ט.( )ב"ב וע' בקרקע, וסתירה בנין יש בארעארכעהברי
 עשוי' שהיא השומרה את ולא כו' בארעא קביעא רלא אע"נ בסיטעשף'
 סימן א' חלק מהרש"ם ותשובות בשאלות ועיין בארעא, רמחברא נב על ואףבטיט
 יומא )מס' הירושלמי בשם ב'( עמור ק"ט )פסחים בתוספות יעיין וקסאהקל"ר
 הוא, כלי שאיבה רלענין הן עאאובין הלא שלסה שעשה רים ח'( הלכה ב'פרק
 בשהי' תיפתר וריקן סלא מיטלטל ראין אע"נ וטקב"ט הי' נחושת רשלועור
 מתורת השוורים לבטל רסון, כמוציא נקובים ע*1 עומר שהי' השווריםרג*'
 נעשה שלמה של ים הא ג' סי' טהרה בגירולי וע' טופאה, יקבל שלאכלי

 בטל, שלהן קבול בית וגם כלל כלי תורת עליו ואין לקרקע ומחוברלקרקע
 חבור אלא בנין ררך לקרקע טחובר ל"ה שהים בירם היתה רקבלה1יאל
 ר"א סי' רעה יורה בש"ך %' בקכיעות, לקרקע לחבר צריך נ"כ אאכעראי,
 אלא בנאו לא וגם בארץ קבורה רהיינו בארץ קבעו שלא ראע*פסקכ"ה
 שהסיר כיון ונפסית סיר ע"נ הועדבו אפי' כשר ומירחו הארץ עלשהועדבו
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 כקבוע תשוב בטיט הצררים שמירח וכל רטיא סטיכתא כארעא הארץ עלוגפסית
 לפ. אבל נ"ט, סי' ח"ג מהרש"ם בת' וע' ר"ו סי' יור"ר ח"ס ת' וע'וכשר,
 ראמרי' וכמו וימרח מבחוץ המקוה סביבות ארמה שיפור יותר טובעג"ר

 וע' וליבטלי', פ"נ:( )חולין וע' הכבש, ע"ג מלח בוזקין ק'ר.()עירובין
 פענח צפנת ובת' ו' אות כ"ג סי' ח"א ובתשובותי י"ג סי' יור"ר מהרי"רבת'
 אל השולים יחברו שלא כתב להרב המקוה ובתיקוני ס"1, סיסן ראשוןחלק

 כלי תורת עלי' יהי' שלא בכרי השולים בקצה נקב תחלה שיעשה ערהרפנות
 ראין ר' סי בגירו"ט וע' וכמש"ל, כשר בוראי הרפנות בג' כאן מ"מטעולם,
 רק יקרים, שירצה ואיוה בקרקע שיקבענו אחר או קורם הנקב עושה אםקפירא
 קבעו כבר ואם להקרים, כרבריו לעשות יש רהב"י טפומי' ונפקהואיל
 סי' יור"ר תנינא מררכי לבושי ת' וע' וריו, אח"כ כגקבו אלא להיציאוא"צ
 הנקב בשול.' לעשות צריך מתכות או אבן או עץ רבכלי כ' שם בגירו"טק"ו,ו

 121 צר מקואות ה' אשכול נחל בת' וע' תינוק, של כראשו שהוא רימוןכסוציא
 140. צר שםוכן

 רמעין הריטב"א מר' סתם כ' ר"ט-רי"א-ב', סי' יור"ר ח"ס בת']וע'
 קל"א סי' ח"ר תנינא שו"מ ת' ע' השקה, ל"מ מבשא"מ רהוי מקוהעם

 מועיל רימון כמוציא אבל מועיל, אינו שפוה"נ ררוקא כ"ז סי' ח"בובתליתאי
 ררימון אחרונה במשנה מ"ו( פי"ו )כל.ם וע' טהרה[, טהגירולי ג"כוהביא
 ראה אבל ויתים כשני הוא רימון בשעור ר' אות בבועו וע"ש מביצה,גרול
 על טפה הנקב ריהי' כ' להרב המקוה תקוני ובה' כיצים, ככמה גרוליםשהם
 בשיעור בקיאין א:ו שאין לפי רימון ממוציא מעט יותר שהוא מרובעטפח
 ק', סי' יור"ר תנינא מררכי לבושי בת' וע' סקמ"א, בלחם וע' רימון,טוציא
 כרמונים רפתוחים כ' שע"ז סי' וברוקח נ"ב-ג', ס"ק ר"א סי' תשובה בררכיוע'
 משוקע ול"ה למקוסן חוורות אצבעות מב' יותר רסון כלי מתורת וביטלוהיו

 וע' הנאר, כשפופרת לנקבו צריך כלי או ספינה כגון במים משוקע אבלבמים

 ]וכן ראשונים, של בתורתן וע"ש ה"ח(, פעג )יומא תנינא ירושליםבעמורי
 רמון רמוציא בוה ס"ש ו' סעי' ר"א סי' יור"ר פתים בטנחת כעתראיתי
 וע' שהבאתי, בתפא"י הבועו מר' כלל העיר ולא ע"ש, טטפח פחותהוא
 הביאו, לא והתפא"י ביצים, סב' גרול ררמון ג"כ כ' צ"ז, סי' השני חוטבת'
 ורבריו אגרוף, ממלא מעט יותר הוא רמון רמוציא י"ר סי' סיעקב כוכב בת'וע'
 ברשב"א וע"ש סטפת, יותר רהוא כ"א.( )סוכה רש"י פי' אגרוף רמלאצ"ע

 שהוא ה"א( פ"ו ב"ם )כלים בתוספתא וע' תינוק, של כראשו והואוריטב"ץ
 ולראבוני הארוך, בפ' קס"ט:( )אהלות טהרות כררי וע' טפח, ושלישטפח
 וכת' קצ"א, סי' יור"ר שיק מהר"ם ובת' וצ"ע[, שם יעקב בכוכב הסיוםחכר
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 הסתימה יפתח למק"א כשיטלנו וכן כן, יעשה עכ"ו נ"א, סי' יור"ר שאלהעמק
 טהרה. בגירולי כמ"ש הקביעותקורם

 יור"ר הח"ס רבנירון ו' סעי' ר"א סי' יור"ר פתים בטנחח כעתוראיתי
 שולים לו שיהי' ער ננמר הכלי ראין כאחד באין והקביעות התקוקה אין ר"וסי'
 כלי תורת השולים על אין ועריין כו' עליו, כלי שם אין ראל"כ רפנותור'
 רפנות ג' שריצף אף הרפנות כשעושה אח"כ וגם הרפנות נמי שיעשהער
 שמחבר רביעי ררופן נהי א"כ רביעי, רופן שיעשה ער על.ו כלי תורת איןעריין
 עליו, כלי שם נעשה שקבעו הרגע רבוו כא' באו והקביעות החקיקותהו"ל
 רביעי רופן שנתחבר ער עליהם כלי שם ל"ה הרפנות וג, השול4יםמ"מ
 ממילא הקביעות לאחר לכלי נעשו רהמה וכיון רפנות והג' השולייםבלערי
 אין רבנר"ר כמ"ש רעתו נ"כ הרי ע"ש, ממש חקקו ולבסוף קבעו והדין
 עשאו הר' ררופן ספיקותו באמת והו הת"ס בנירון מ"ש אך על.ו, כלישם
 ממס' להעיר ויש כא', והקביעה החקיקה בא'ן א"כ עליו כלי שם עתחשיהי'
 חפץ עקירת מהו לעשרה והשלימו חוליא ממנו ועקר ט' בור צ"ט:()שבת
 מחיצה רל"ה כיון ואת"ל לא אי ומיחייב קאתו הררי בהרי מחיצהועשיית
 בתוס' וע' כו' מהו ומיעטה חוליא לתוכה ונהן י' בור מיחייב לא טעיקראעשרה
 פנים כל ועל כו' מחיצה מבסילוק מחיצה בעשיית טפי לר"י לי' פשיטא ו ח'.()שם
 והקביעהס החקיקה ה"נ א"כ וכ' ה"ג פי"ר שבת ה' רמב"ם ע' מיחייב, לאשם

 נציונים שכ' מוה להעיר ויש כלי, מקורם רלהוי חקיקה בכלל ל"ח כא'שבאו
 בב"א, נעשו אם הרין האיך ואיחור קרימה רהווכר היכא ל"ה כלללתורה
 מהגאבר"ק י"ח סי' טישרים רובכ בת' וע' רי"ר, סי' ח"ג פענח צפנת ת'וע'

 קמ"ג, ורף 210, צר ח"א בספרי וע' שם, לתורה בציונים וקרמוטשעבין
 להעיר. רק בוה באתי ולא רט"ו, רףובטפתחות-הערות

 צ"ו, סי' השני חוט בת' וע' נ"ה, סי' ח"א ספרי ע' המקוהובשעור
 ותיקונים בהערות ח"ב מהרש"ם בת' וע' חסירים, להמשנת מחשבותובחושב
 חלקי ששים עם צ"מ שני צאהל כל האומנים מרת רלפי סקקט"ו ל"ה סי'לני"ר
 הוא ולפ"ר צ"מ, ששים עולה צאהל כ"ר היא אמה וכל שבצענטימעטרמאה

 ראה ולא א', אות קל"ה סי' ח"ב יחיאל מנחת ת' וע' לוגין, ~180%00%00684
 צענטימעטר, שסונים של בלחי רסני כ"ר סי' או"ח רבר משיב בת'שכ"ה
 המצות בשעורי וע' צענטימעטר, צ"ה הוא טפחים רעשרה והמרינה בפ"פוהמנהנ
 צענטימעטר, כערך אגורל שעור פ"ח סי' ח"א יושר אמרי פת' הביא ל"ואות

 יור"ר תשובה בררכי וראיתי צענטיטעטר, שני שהוא צאהל בערך צ"לובוראי
 רנרפס או כמ"ש צ"ל ובוראי מכשול, ונתן בוה רטעה עליו רכ' סק"י ר"אסי'
 ת"ס ת' וע' צענטיסעטער, ב' ערך אנורל שיעור צ"ל ובאמת ערך קורםהג'
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 ס" ת*ג טהרש*ם בה' ועי אגורל, רוחב הוא צאהל רכל קפ"א סי'או"ח
 מעט יותר והם צאהל הנקרא באצבעות לשהנר רסוטב שאל חיים בשםש"ט
 מקום באמצע בקוסה גרול ארם של אגורל רוחב וכשיעור צענטימעטערמב'

 הנאטנה קר" ת' וע' *טר, 510 הוא סקוה רשיעור ש"ע סי' וע"שהרוחב
 אות ע'ר סי' חאא וששל חיים כת' וע' וכסקוה, בז"ט להחמיר כ"ו סי'ח"ב
 'ס מב בת' וכ*כ הסרירה על רק סאה רם' הסשקל על לסמוך רייןי"ח
 חאא ענרי ישכיל בת' וע' נ"ג, סי' סהב"י רוכל אבקת ובת' קמ"ג סי'ח"א
 ונמצא אוקאם רנ"ט שקלו רבירהטלים המים ברכות בשם רצ"ר י"ב סי'יור"ר
 400 חיא אוקה והנה ע*ז, לססוך שלא וגסרו האצבעוח סרירת מכפי עהעורתצי

 ררהם שמונים ע"ז נוסף 323.232 י 1.248%259 וחשוב קילונרם 1.248רראהם
 לוגין 404 במשקל מקוה שעור גראם ותפ"א ק"נ של"ג ס"ה הוא גראם249
 כ"1, סי' או"ת ח*ס בת' וע' רק"ג, 80 טים לוג תושבין אנו אםבערך
 טיא חריפין ואם וברשהי וקלין חרין שכדסיו אר"א חרקל נאט:( )ברכותוע'
 ביר וע' הגוף, את מכנןרין שאין לשתות וטובים במאזנים לשקולוק*ן
 ומררחי ט'-י', סי' יוראר שם יצחק וביען 9ב צר יור"ר אנקונה, להגאבר"קרור
 ינובה 80 רוחב 158, האורך רפ"ק, החו*ם בבית אשר כלים טבילתבית
 וחשוב 54. והוא מהגובה לסי' נקב ,שם ויש 948, ג 5ד % 1.58 % 80 ויכלכל5ד
 טפחים עשרה רפ"ק רבר בסשיב ולפט"ש ~גין, 682.5 ג 54 % 1.85 80%
 ולפי*1 צעננומעטער ד5 הוא טפחים ו' בת ואסה צענטימעטער צ"ההוא
 יור*ר לוי המטת על וצאע ~גין, נ*ו שוות ה' ג9ד555.5 1ד1 %2493 י ד5 %ן5
 לוגץ, תקנ*ו הוא פאק שהשעור אחר רסשער528, שסה שהבאתי ל"ו סי'ח"ב
 סי' שיק סהר,ם באסת לוגין, 20ז הוא גרולה היותר ההחומרא מ*שגם

 הביא קכ*א מי' ח*א השרה ובפרי שם בספרי וכם"ש 98ד, מחמירקצ"ט
 היותר. תסחמיר הוא רסהרשאש שם במפרי וע' לוגין, 43דמשסו

 מרובע צ*ל אי בסקוה 346, צר נאה סי' ח"א לספרי בספתחות-הערות]וע'
 קל"ה מף ח"ב יוראר ב*י ת' וע' קנ"ר, סי' ח*ג טהרש*ם בת' עור ,וע'רוקא
 אם סכבהצה רק הוא ובעוביו מכביצה יותר ארוך עשהוא באתרוג ר'אות

 סהרש*ם ובת' סקכ"ה, ל"ה סי' תורה ברעת וע' לרוחב, האורךסצטרף
 מצטרף ורוחב אורך שעור נזכר שלא רבמקום והעלה רטצטרף כ' קכ"ט סי'ח*ב

 על יתר ארכו הי' ה"ב, פ"ו מזוה ה' רסב*ם ע' בסזוזה, וכן לרוחב,האורך
 כמזחה, תייב אמות ארכע על אמות ארבע לרבע כרי בו ויש האילרחט
 הרלבאה לה' רמז סק*ו ש"ו סי' סגאא וע' סשנה, בכסף ע*ש כהרא"ש,ולא
 בכנה*ג וע' הע*ח, בו סגיחין דשא על ר"א לרבע כרי בו שךש רבןת ק*וסי'

 על ר"א בו ששצן רבית ה*ח פ*ז מלכים ה' הרמכ"ם על מחי' בסוה"םאו*ח
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 ח"א יושרים כהשפטים בת' וע' חתר, לרגע כרי בו יש ראם חו1ר ראינור"א
 לענל כטע*ס רינו אם טפח על ט8ה לרבעו כרי בו כשיש נסתפק צ"אסי'

 טפח על טפח מ*ו( פ*נ )אהלות במה"מ הרמב"ם מר' ע*ו וצ*עטוו1ה,
 *יטער רור בית בה' נןה על14 שהעיר מצאתי וכן כמקוה, לא רוקאטרובע
 אהל בת' וע' בנימיו, נחלת ע' תשבורת עא ר' על ר' וב,שיעור ק'ה,סי'

 בחיים ובחרת בת' וע' וסוכה, מקוח משעור ס'א סי' קארפעלעםאברהם
 אם ובפרט רבים להילוך שיאוי ממקום רק הנשר רוהב מוררץ גנשרים קי"1סי'

 למעלה כששוסוכה לרון יש ולפי"1 הגשרים עם נמררץ ואין מפסיקץהפרענציס
 תל אסנם הסוכה, עם נמרר ראינו מ8סיק הפרענץ באמצע אם ולבוטה1ע*ו,

 השלחן ~מור יכול ע*כ לסוכה חוץ ורחבו ראשו יוציא שטא הטעםרבסוכה
 ולש" יוציא, שכשש כלל חיער' לא ושוב רחב כאאההן ויהי' הפרענץלצר
 באמצע מפסיק הוא אם ממשן ריכועא אחר במקום בעי' מהלל*ם רבסוכההכ'ח
 ברעת רנסתפק ראגאא טרמא גשעור קל"ו סי' ח'ב יחיאל מנחת בת' וע'פסולה,
 נ"י עפשטיץ פינחס ר' הרה'נ וירירי לרוחנע אורך טצטרף אםקרחמים
 ענ~שה מקוה לעשצת רמותר ,במ'ש שם ספרי על מא1 העירניסירוש*ם

 בק וטובלע מרים של בארה והו ענול סלע כברה כמין ל*ה.( )שבהמהך
 ש וק הכדטלטל טעע עאשומר וכמו 1ח נששופן אפי' מטהר אפשררמעין
 אץ חנ*ד באסח אכל אופן, בכל ומטהר למעין מחובר שה" שלמהשעשה
 נ*א ברוס אמח על אמה למקוח סאח רנך א' סעי' ר'א ס" ור'ר י וע'חילוק,
 שאמרו רמח תתי*ח מי' הרשכ*א בת' וע' בסעץ, וה'ה בהן עולה נופושכל
 שיעלח כרי סאה מ' שמכיל וש"עורו רוקא לאו אמות נ' ברום אמה עלאמה
 ואכסהל.[ ע'ש אמה ברוס שלש על אטה האפי' נופוכל

 ולמראה מקואות בה' פרק חיורע למקומו הסמוך א' רב לו ערקחוטוב
 שלם. וב~ב באמת לעברו לבנו יטהר ור' גוה. ירת "משטעימו

 הרובושה'ט ירירו בוהוהנני

 קירשברים. משנדילמנחם

נחך*

 תע*א. פפא*ם תר*ץ יוהכ84 ממחרת נ' יוםכ'ח
 נש. פרימאן אהרן רר. פרופ. מר הכולל החכםכבור

 חיוהע ע*ח.( )שבה שאסרו רמה ס*א סי' חרור במאר הרמב*ם ת'ע'ר
 ר*ם אטר כבד מר"גתה טטם יש תועלת מה כו' ומוללת בתקופותלהשמ
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 העולם, והי' שאמר םי את םניר אתה כך שםתוך בטעשיו הסתכלבברייתא
 בכלל הםאםר או רר"ם הברייתא מקוםאיח

 ס"י.(, )ניטין וסופר חכם הי' ר"ם כי לר"ם, 1ה םאם' ליחס אפשר הי'בכלל
 לבלר לו אםרתי כ'.( )סוטה סםס' שם רש*י שפי' כמי ירענו סופרוהנה
 וקראה םלבו וכתבה מגילה שם ול"ה בעסיא שנים לעבר כישהלך וכןאנ;
 ר"ם של וםספרו טוב, כתבן הוה ר"ם י"ו( פאנ )קה"ר וכן י"ח:(,מנילה
 י"נ:( )הוריות ק' פ", לא חכם ומלח ס'(, פצ"ר י"ק פ"כ ה', פ"ט )ב"רע'

 )סנהררץ חג' בהא, וםחק בהא טםש י"ח:( )ע"1 םצינו וחכםתו חכם,ר"מ
 ותילתא אנרתא תילתא שמעתא תילתא בפירקי ררש רר"ם יוהנן הא"ר*ח:(
 שכשאס מאות שלש כל כי ]ואם לר"ם הי"ל שוע*ם מעאי םאות ושלשמת*'
 רכ' הא על בםספרו רסםך י"ל מ"ם קי*ט.(, )מסראם רשב"ם ע' רוקאלאו

 שחחרי' שועלים ם"ש י'.( )סוטה וע' שועל4ם, 3שוות שלט וילכור ר'( ט"ו)שופטים
 כ' נאון האי רב בשם הנאונים ובת' להנמשל, חוור משל וקלאחוריהם,

 בםבוא ברוך בסקור וע' עם; לכל שרוםה םקרא אי1ה על סםך םשל כלרר"מ
 ושלא םשל משלו אראם ע"ט:( )באק וע' ברח1"ל, כ1ה טצא רבוראירלעו
 פ"ח( )שםחות וכן לםלך, םינוהו א' ם"ו:( )סנהררין ,וכן כו' הםלך בני1יםן
 המשל כעץ והוא סעורה, שעשה למלך למהר"ר םשל םושלו ר"םשהי'
 םקרא הניח שלא כ"ח.( )סוכה ע*ו ראםרו קנ"נ.( )שבת 1כאי בןהארשי
 םשמת ם"ט.( )סוטה אמרו עכ"1 כו', שוע*ם םשלות כובמץ םשלותכו'
 בינה בהטערי בה ל4כנס להכמה טעם ברש"י ת*ש שק*ם, םוש* בט*ר"מ
 כהטל משלו ר"ם ט"1 אות תעשא פ' רר,טנקע מכילתא רע' כו', שועל4ם משלותכנק
 אףם כירור בשכש4, ברק רשם פ"נ:( )יוםא וע' כו'[, שוםר שהוא למיוכו'
 סי' םילה ה' בטא והובא במהרי"ל ]וע' המה, תהפוכות רור כי שנא'ראח
 א*' ברבר וע' ריומא, בתרא בפ' כרםצינו כירור קורין רלממ1ר סק"חרם"ח
 ההוריס נןן םצוי כירר נ' ס" כ' באות שם כ' אםון םנא שלמה לקחנספח
 )יוםא לננאי 1ה רוצם וצ*ע, ע"ש, כירר *' קרי' א*' ששםו ולמיערבים
 אבשלום כין הילוק ריש ק"ר:( )כתובות בתום' כמ"ש י"ל אבלוצם(

 רם1תי אחר ובמקום לכירור, כירר בץ חילוק יש ק אם, בהפלאה וע'לאבישלום
 קבין ר"ם כםנין תשובה ריםי שעות ר"ם הם ,רכירור הא1ינו פ' ה3צ*עלר'

 בהר םשה הי וק ר"ם, ף פעמיס כ' ב"פ כ"ו ר בן מצן צרוףוצבמקוח,
 )שםות רש*י ע' יוהכאפ םםחרת ייהי עכ.1 ר"מ יחר *לה וק"ך 14םק"ך
 פ"ו שבת המררכי בושם ראא סי' יור"ר באי וע' וצם, ונראאם ,"נ(ושח
 למ0רע ממ1רים לעשות ובאו בנהרות, לטבול אוסר רר*מ ח' - שנאו-כו'
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 סמור הולר אין סהנרה בנולר ראפי' הם וטועים נהרות מטנךלת הנולרכל
 נרה בכן סאיר, רבינו לר' אף פגם שום כלא נסורין וכשרין מ"ט.()יבמות
 סי' וצם ובטור ר' סי' אהע"ז וע, סררבנן, אפי' ממור ואינו פגום רקהוי
 ובפרהשה בב"ח וע"ש התורה מן ממזרים שאינן אע"פ נרה בני כ'כ"ה
 אנרהם סר' רבתי כלה סס' ובפי' ר"מ סי' או"ח טור וע' מררבנן, אפילורל"ה
 פמ"ב ב"ר וע' סו[, זמ' תפק ססזר לעשותו שבאו ולאלו ר"ר, הירחי נתןבן
 טונג כי שסי' וסה ו'( סי' פצ"ר )שם וכן שמות, רורש הי' ר"ס ה'(סי'
 בבני ]ועי טוב, כי האור את אלקים וירא רכ' לי' אתא הא אשל הוא,אן

 י"ג:( )עירובין וע' ס"ג[, אות ב' סאמר טבת כסלו חרש מאסרייששכר
 וספני כסותד ר"מ של ברורו שאין העילם והי' ש~וסר כר לפני וירועגלוי
 רעתו, סוה על לעסור חביריו יכלו שלא כסותו, הלכה קבעו לאכשה

 חכסתא ארש כ':( )נרה ]וע' כו', פנים לו וסראה טהור טסא על אמרשהוא
 כסה חוי תא כו' מסהר סטמינא רמא אחזי רלא *' גרמה תנינארר'

 כאלו בביהסר"ר ר"ס הרואה כל כ"ר.( )סנהררין וע' כו'[, יהוריחנימי
 פ"ט נררים ה"א, פ"ג )סו"ק ירושלכד וע' בזה, וה וטוחנן הריםעוקר
 במאמר וע' רעת, סלמרתו היתה והיא בירו היתה ר"ס של סקלו וי"אה"א(
 ר"ס, של סחכסתו רביעי בררך הרסב"ם בן מר"א תנז"ל ררשתאורות
 שנים לעבר הלך בא"י, כסותו הניח לא כי חכמתו *חס אפשי הי'ויותר
 ובינה חכסה ואיוו קט"ו.( )יבסות תוס' ע' חו"ל רהיא י"ת:( )כגילהבעסיא
 ועכ"ו ע"ה.(, )שבת וסזלות תקופות חישוב זה אוסר הוי העמים לעינישהיא
 ט"ו, מי' לעיל ס"ש ]וע' יתקרי חכם ירחינאי שסואל פ"ה.( )ב"סאסרי'
 הירחוני ויוחנן אסף רפואת ס' הביא אופנהיים רור מהג"ס כת"י ברעימהוע'
 שעשה וסשקה חולה לכל המועיל ברוסא הנמצא חיים הטם ולעשותכו'

 ושמית וקסיעות עורא לאנן בעשמות הררך וקפיצת הנשיא לר"י ירחינאהשטואל
 לתלסיריו רענבש ,צמסר וקבלה לשכחה ושמירה הלכ לפתיחת הסופרטעורא
 מספר 54 צר לעיל וע' אשורות, סרובעות אותיות קלף על טאור ישןכ"י

 שמואל אסר עברונות ס' בשם בסק"א סוה וכ' רשמואל ברייתא וישעזרא[,
 י"ב:( )כגילה וע' לשעה, חלקים תתר"ף קבעו לרקיע יששכר בניכשעלו
 עלמא וחושבן אורייתא בספר בערניא סנרעא רחכיסין ריששכר בנוילחכיכרא
 יאג-ר'( א' )אסתר בתרגום כמ"ש יששכר כהאבט היו והם הרעדם,ולקבוע
 עלסא וחושבן אורייתא בספר בערניא סנרעא רחכיסין היששכר בגוילחכימיא

 ת"א וע' ר', קרם צלו ברם ההוא רינא ית למרן ריוששכר בנוי וסריבווגו'
 תרגום וע' בירוש*ם, סועריא זסני לסעביר במהך וישושכר י"ח( לענ)רברים
 י"ב )רהי"א רכתיב כיששכר לבינה וזוכה י"ז.( )ב"ק וע' ה,(, ז')שר'ש
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 ר*י וכתרנום ישראל יעשה סה לרעת לעתים בינה יורעי יששכר ומבניל*ב(
 סופסטון ושניא, ירחיא ו%ברא ירחין ורישי שנין רישד למקבע חכיכוןשם,

 רשמשא בחוקפתא בקיאין בערנהון סועדיא למקבע רסיהראבסולרא
 וע' וגו', ישראל בית לכת~בר כשרין סה למירע וכוככיא בש*אאצטרולונין
 כ':( )נררים ,וע' לתורה מוערים עשה תקרא לכינה וסודע נ*ר!()עירובק

 ישראל חכסי עאהברו רהמפרים הכ*ה פי"1 החרש קרוש ה' רמב*םוע'
 למחבר חוששין אין כו' א*נו הניעו לא יששכר מבגי הננךאים נימישהיו
 וצ"ע נרול, צער לנו נורם לראבוננו לשונו כו'. נביאים אותם שחברונןן

 אף כ' סי' ח"נ שכו*י ת' וע' רם"א במבוא ברוך בסקור וע'ברבריו,
 ע*ז חבורים ועשאו החרש קירוש לסרו לב חקרי נרול4 ושארעשהרמב*ם

 עריף תעשה ואל ושב כ% לסרו ולא סנעו ב1סנינו שהי' נרולים כסהס4מ
 נלכאך ואיך בויו על הרבר ירעו לא ראינהו סכ% חכמהכם היא כירכ'

 ולקבוע שנים לעכר שיורע יועץ י*ר.( )חגינה וע' ב1ה[, וצ"ע ע"ש0ספריהם
 באנרה ]וע' ועצה סור הקרוי השנה רעיבור פ"1.( )סנהררין רש"י וע'חרשים,
 הסור ינלו ושלא קי*א.( )כתובות וע' רקל*ר[, כ*ב סי' להתניאהקורש
 שם ועי התורה, טעסי סור לה ואמרי העבור סור לה אמרי 8םוברש"י
 עסור קי*ב )שם סן עור העיר נ"ר סיסן ראשק חלק הטצרף ובספרבתוס'
 כענין שהבאתי סה סכל אבל העיבור, סור וה יהיו לא עסי בסורא'(

 סכל אבל התורה, טעסי סור לה ואסרי העבור סור לה אטרי שםוכרש"י
 אך סצאתי, לא עחהו*ז כמו כלו המאמר והנח הסאסר, מקור ירענו לא ערייןוה

 רצונך רשיסות רור~צ קם*ט, פסקא עקב פרשת בספרי סצאתיסקצתו
 הקב*ה סכיר ~אןה כך שסתוך אנרה למור העולם, והי' שאמר נד אתושזכיר
 פ*ב יסוה*ת כה' *קרמב*ם סצאתי וביוחר ר*ם, כהשם לא אבל בררכיוומרבק
 מי את טכיר אתה כך "שמתוך אהבה כענין חכמים שאמרו כטו מה"ב

 הסצות בספר הוא וכו הסלך, ועבורת פענח בצפנת וע"ש העולמ*, והי'שאמר
 הרור בפ*שי הרמב*ם וטראי אהבה, אוח בחיי לרנןנו הקסת בכר וע' ג',ט*ע
 משם" ולא תכמים ובשם ססש לשונו הביא לא כי אם כוונתו, הספריעל

 בהערות שם*ו סי' בירוושלים נררסים סקיצי ע*י הנרפס הרמב*ם בת' ]וע'רר*ם,
 יסתי הי מההמב*ם נ"כ והעיר וו, ברייתא סקור לו נורע רלאסהסו*ל
 אמר כבר הרור: בכששר כ' הי' כך כי השערה נלענ*ר עכ*1 שם[,התורה

 האצ*ל במוחו, הי' ס*דר ר' בי בכוונה, הו' השסיט והסופר ', ר ב מ " ר1
 *ורור, רכים לשת א*א אמיו, סוה יהי' אמר, למלת הו' ולצרףור"ס,
 והש5ר גר*א ור*ם כהוב שה" או בריתא עשה וטבר' חו', חשכצטעכ'1
 אר ברמזא ממקומו ותקן פ" שום לל אק ברשא או בריא ור*ם י' שזחוחשמ
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הוא רברא וחשב שהשמיט או בברייתא, ונעשה ב' עור והוסיףברייתא,
 ברייתא חיוי מ"1.( מ"ג:, )חולין רש"י ]וע' ברייתא תנא רהוא ברא תנאכטו

 הני' ג' בר ערך ובערוך ושמנות, בריאות לה ואמרו וביערים, באפרהרועות
 ובמוסיף גרשום, ור' בתום' הגי' וכ"ה שבערכץ בהפלאה וע"ש ברייתא,עיזי
 ור"ם כתוב והי' ברא[, ערך במתורגמן וע' ברא, חיות השרה חית תרגוםשם,
 רכתב ברר"ק וע"ש כ"ו(, מ' )ישעי' אלה, ברא מי וראו ר"ת והואבר"א

 ולהכין החכמות מסמרי ללמור ארם חייב וה וכל כו' ככוכביםהסתכלו
 כו' הבורא יכיר ומהם מטה בנבראי בינ מעלה בנבראי בינ בנבראיםברעתו
 פאר בת' וו"ש כו' ומולות בתקופות מחשב שאינו מי כל רו"לוא0רו
 - אלה ברא 0י -וראו בר"א ]ו[ר"ס ישעי', הנביא היינו אמר, כבר שם,הרור
 וה ]ונרפם העולם והי' שאמר מי את מכיר אהה כך 24מתוך בטעשיוהסתכל
 עבורת בסרר ע' העולם והי' שאמר רמי ומלישנא בורר, בג4ון בקראקאבשמי
 ואכמ"ל. 98ן צר 24אמר בברוךישראל

 טוב. בגםר ומברכו הרובשה"ט ירירו ב1הוהנני

 קירשבוים- מענדילמבהם
מן*

 תע"א. פפא"מ חרצ"ו מטו"ם א' יוםב"ח

 שליט"א. פוסק הלל ר' הה"ג הרב יריריכבור
 תובב"א. אביב בתל וכעת שטרבונואבראק

 בכות ואלון ת"ב גרש אולא נ"ח הלל רברי א4' פסקי פפריואחרשה"ט!
 יאמרו אם הטבילה על שיותרו בנעדם שאלתו וע"ר כחו. ויישר קבלתיבהורה
 הצפרנים איקצצולהן

 וצפורן הצפורן שתתת צואה ר'( משנה ט' פרק )מקואות בסס' הנהתשובה*
 שלא הצפוק שתחת צואה ה"ה( )שם ובהוספתאהמרולרלח,

 חוצצין אלו הרי הבשר כנגר אפי' הצפורן שתחת והבצק והמיט הבשרכננר
 אוטר יוסף בן יונתן ר' כו' ט"ם[, הוא חוצצין אין * אות הגנוו כאור]וט'ש
 בטור וע' רשבועות פופ"ב בר"ן וכ' חוצצת, אינה הר"1 רובה שפי'צשוק
 טבילה בשעת צפרניהן ללווז רירן נעד נהגו רמשו"ה שם ובב"י קצ"ח סי'יור'ר
 אינו ומהו הבהשי כנגר מהו ספק 4הי תב~ונה שלא ברי טשם הלכלוךולהסיר
 הי'ר פ"ב מקוו,ות ה' ברמב"ם וע' ובצק, טיט ו0הו צואה ומהו הב,צרכננר

 סם'נ ו"ג' המרולרלת, וצפוק הצפורן שתחת וצואה כו' בארם חוצצין שאיןוא*
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 חועץ הבשר כננר אפי' העיפורן שתחת בעק קע"ח סי' יור"ר ובטור רם"חמ"ע

 שאינו סי הלכך בכך להקפיר ארם בני ררך אין וסיהו ס"ב( פ"ט)סקואות
 משום חועץ אינו עעסו רצפורן המררכי בשם שם ובב"י חועץ, אינומקפיר
 ראם י"ב אות נ"ח סי' ח"נ תשב"ץ בת' וע' בסה"ת, וכ"כ הארם מנוףרהוי
 חועצים, העפרנים שאין טבילה לה עלתה לכלוך ,~ם ואין אותם חתכהלא
 עואה בשאין רוקא וצם וברס"א לשערותי', ררוכטה סק"כ שם יור"ר בטו"ווע'
 טבילה עריכה כו' הצפרניים ליטול רנהנו ומאחר שטבלה בשעה תחתיו בצקאו

 שהחסירו הסנהנ מער אלא אינו עפרנים רנטילת סקכ"א בטו"ז וע"שאחרת,
 פעם תטבול עואה שם של"ה לה ברי אפי' סאר בזה החמיר והב"חע"ע
 הנשים ררוב הראש לשערות רמי ולא חוצץ הוא ליקעוץ עוסר העפורן ראםשנית
 תקעץ, לא אם הציעה והוי קועעים רכולם בעפרנים משא"כ *קעץ ררכןאין

 ונקורות בש"ך וע"ש בניקור לה אפשר ויו"ט רבשבת ע"ז מ"ש בטו"זוע"ש
 אינם ראם בנר"ר ועכ"פ ס"נ-ר', ס"ק תשובה ובררכי ישראל טהרתהכסף,
 הבאח, לשיטת אפי' חועץ ראינו אדינא וקאי הראש לשערות רומה שובקוצצין

 ורנליו .ריו עפורני ויסול עוערותיו שינלח וי"א בנר ר' סעי' רס"ח סי' יור"רוע'
 להתנייר שבא רגר הנאונים, ת' בעשם פי"ח ח"א העולה בתורת ]וע' טבילהקורם
 לישנא נ"כ כ' רס"ח סי' יור"ר בטור וע' ורכרעי', רירי' טופרי' ושקיל מזייהנייז
 שמא הלשק, בזה לרבר רבינו ררך שאין אע"נ כ' סקי"ב שם ובפרישהרא,
 שכ"ה העיר שלא ופלא ע"ש, שמצאו כסו והעתיקו סהסחברים א' בספר מצאוכך

 הגאונים ת' בשם העולה בתורת וכ"ה רמילה, פר"א וברא"ש ברי"ףבה"נ,
 אפשר השער רנילוח סקי"ח אשכול בנחל וע"ש ל"ח, סי' נרים ה'ובהאשכול

 וע' זב"ז, הרבוקות שערות רוקא לפ"ז עפרנים, בחת.כת כמו חציצהמשום
 סותר לנלח וררכו בתשובה וחוזר עאהסיר רסי ז' סעי' תקל"א סי' או"חרמ"א
 שערו נילח לא אם רבריעבר נראה סיהו כ' סק"ז ובש"ך בחוה"מ[,לנלח
 מפני כולן עפורנים רנוטלין שם בב"ח וע' טבילה, הוי חועץ רבר עאשיןרק

 ביור"ר כס"ש חוצץ הבשר כננר שלא רוקא זה ובאמת העפורן, שתחתהצוזוה
 סטעם הול"ל לא ליקצץ רעומר כיון רס"ל לשי' והב"ח י"ח סעי' קצ"חסי'

 קצ"ה סי' יור"ר ח"ס בת' ]וע' ליקעץ, שעוסד משום רק הצפורן עאהחתצואה
 דסקפרת חציעה, ל"ה מעוה בעילת אחר הארוכות ,שערותי' לקוץ שעתיריןרכלות
 כיון פרוע, מראשה וה להם יצא או* ארוכות, בשערות החתן אלעאהב(ו

 בהוס' כם"ש כקעוין ליקעץ עוסר ל"ש לנילוח טבילה בין מפסקתרהבעילה
 שיהיו מקפרת אררבה והכא ומקפיר, סיעוט משום רטעמא ובפרט ע"ו:()פ"ק
 וע' מ"ר:(, )נויר בח' וגילח בשביעי שטבל נזיר וכן השערות, אותןלה
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 דור אמרי בת' וע' סקי"1, קצ"ח סי' תשובה ובדרכי דס"ח ח"אכספרי
 קמ"ר.סי'

 סעם תטבול הצפורן תחת טיט של"ה לה ברי דאפי' הב"ח דברי לפיוהנה
 טעטא ומהאי חוצץ הוא ליקצץ עומד הצפורן דאם לם"ר איכא שהרישנית
 אלא נוי' לה אין אם הצפרנים תחת לנקר בחוש"מ הטובלות הנעדם נהגולא

 חוצץ ליקצץ העומד דבל טעם לאותו דחוששין משום שינוי ע"י אותםשתחתוך
 דכולם צפרנים משא"כ לקצצן דרכן אין נשים דרוב הראש לשערות דמיולא

 ולא סקכ"א, עשם הט"ז ג"כ והביאו תקוץ, לא אם חציצה והויא אותןקוצצים
 *קצץ עומר הצפורן דאם מ"ר איכא שהרי במ"ש הב"ח כוון ט"ר לאיזהידעתי
 ככטה כל חוצצת אינה לקצצה ע~עתיד אע"פ יותר גדולה דצפורן חוצץ,הוא
 לד' הב"ח כוון ואולי שם, בב"ח נ"כ והובא המרדכי כם"ש פירשה,שלא

 ידי' צפרני לחתוך דצריכה סקכ"ה, שם הש"ך שהכיאו שכ"ו סי'הראב"ר
 דעתירין דכיוןורנלי'

 ו~ט"
 לקצץ ררכן אם בכלות ולפי"ז השתא, חייצי

 מנחת ת' וע' חציצה, רל"ה הח"ס עם הצרק לרינא אבל חציצה, דהרי"ל העוערו"
 בבגדו שערו יצא י"ט.( )זבחים אשי ר' רבעי בהך לע' ויש קנ"א, סי' ח"ביחיאל
 בנרי לענין דוקא זהו דחוצץ, לחומרא ופסקי' דמי, כגופו לא או בגופוטהו

 למצנפת ציץ בין נראה הי' רשערו שכ אמרי' הרי תסלין לענין אבלכהונה
 בא"א וע"ש סק"ד, כ"ז סי' במג"א וע' חוצץ, דאינו ,הרי תפילין מניחעהצם
 לבנדו, גופו בין וחייץ במקום' שלא רהוי לנופו מראשו השער כשיצאהדדוקא
 שם השקל ובמחצית חוצץ, ואינו היא אחת וצואר עיניך בין במקוסהאבל
 ונאוה עאהץ ררך שהוא מלבד בלורותיהן המגדלי' באותן המעשה עליו דרעכ'

 ה"ה מרובים שערות והני תפע~ן הנחת איסור "2 קע"ח סי' ביור"דכמ"ש
 אבל בלוריות, ממנדלי רנ"ח סי' ח"ד פענח צפנת ת' וע' עבה,ככובע

 ראובן בן לאבטולום דהתירו מ"ט:( )סוטה אמרי' דהרי צ"ע, השקל מחציתד'
 ראש, של תמילין הנית האיך קעשה דעדיין לסלכות, קרוב ו2הוא קומי,לספר

 איסטרוב* בן ראובן ר' הלך י"ז.( )סעילה וע' סכנה, משום לו התירוואולי
 אינם עךהורים יהודי, שהוא בו יכירו שלא ותום' ברש"י וע"ש קונר,וסיפר

 יפת בני וכולם לדור הי"ל מאות י' ע"ו:( )קירושין רש"י וע' קומי,מספרים
 קוטי מסתפרים וכולמ הגוים, במשפטי נוהגים היו כך דמתוך היו,תהאר

 רכושים בלורית ל"ט.( )נזיר וע' האמורי. סדרכי דוהו היו, בלוריתוטגדל~ם
 השקל המחצית על תמה יסה ולרינא ק"י,. סי' חעא המצרף בם' וע'וכו',
 שינערו ער לגלח דאסור או"א על אבל האם קנ"כ סי' ח"ב יחיאל מנחתבת'
 ח"ו קיימו לא עולם נזירי שהיו הנמא שמואל אבשלום שמשק וכן חבריובו
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 רומערות בבלורית, חציצה אין כן ובהיות כלל, לומר א"א וזה תפ*ןטצות
 עעש[. חוצצים,אינם

 והובאו ס"ו סי' אהע"ו יצחק בית ובת' ל"ז סי' תליתאי אוריין בת'וע'
 ק"ה סי' יור"ר צרק אבני בת' וע' סק"נ, רם"ח סי' יור"ר שלוםבמשמרת

 חוששק שאנו באופן כאן וה"ה שערה, לנלח שלא הבושה מפני להקלריש
 י"ב( כ"א )רכרים בספרי והנה נקי. יהי' שהכל יעיינו רק יקילו עכ"זבעוה"ר,
 תקל"כ מצוה ובמנ"ת ברמב"ן, וע"ש שתתנוול כרי תנרלם צפרניה אתועשתה
 אלא תורה רברה לא נ"כ וכאן טבילה, לה עלתה אעפ"כ מקורם רטובלתלשי'
 וכשא"א, כרת, איסור צמהוא מטבילתן ח"ו יבטלו שלא עכ"פ ומוטב יצה'רכנגר
 בוראי לכתחלה אבל וכמש"ל, מנהג, רק ואינו מותר שמרינא ברברלהקל
 הרמ"א. כר'יעשו

 הרובצאה"ט ירירו הנניובוה

 קירשבוים. מענדילמבחם

מה*

 תע"א. פפא"מ תרח"ץ ויקרא ה' יוםב"ה

 אחר.לחכם

 ראפי' בריעבר מעכב שאינו להכצצר יש בנט, לטנין כ' ולא טעה צאהסופרע"ר
 ובסרר סקט"ו בפ"ת וע"ש י', סעי' קכ"ו סי' ע' כשר, עולם לבריאת דלנאס
 שכ' כיון עולם, לבריאת שרלנ ממה בוה גרע ולא סקק"ו, בפ"ת ראשוןגט

 משתנה הענין ואין מקורם וצפרט השנים על שקאי מפרש שוה כאן, 23ניןעאאנו
 הארוך בפי' קכ"ו סי' יעקב בחמועות וע' מ"ט, מעי' קכ"ו במי' כמבואררכשר
 ענין הוא הצלטאה רשאה כי ושלטאה, תיבת חסר וצהי' גט רהכצררסקי"ג
 ועיק שם, עק מהטופס הוא וגם שונות, כמלות הענין כפר רק והואאחר
 ראשק חלק יהושע פני בתשובות ועיין ל"ו, ס"ק גיטין הסרר עלבפ'ת

 תיבח אותה קורא ול"ט רל"ח ותינוק אחת תיבה כמו שאנומונין שכ' ב'מ"
 בנאא כאן למנק שס' אלא לגמרי מתין שאנו רלג אם ואפי' כשר, הגםאחה,
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 במשא~מי וע' אחר, ש' לו שאין הרבר סגנת רניכר כיון כעשר גאכפלונית
 בוחת בוראי למנין בחסר ה"ה ולם"ז סקם"ו, קכ"ו סי' גיסין ה' עלשמואל
 כשמי.הרחק

 הלמ*ר לכתוב התחיל מותרת את והרי הסופר שכ' אחרי וה בנטוהנה
 הרהק שעת הי' שוה אחרי והנה ממותרת, לת' סמוכה ר' מתחלה כתכ0.לכל"
 שדהי' מהר' מקצת יגרר שהסופר ובאומן להכאדר יש עכ"ו עיגון, ובמקוםגרול
 נראה שהה" כיותר ירכק לכל ומלת ל' סהר' ולעשות מהת' ביותרנפרר
 קפירא אע קצת שבחסר י"ט סעי' קכ"ה סי' מקורש עור בם' וע' תיכות,כב'

 נרול, שיעור משן מצריכין ואין קפירא אין שבוה לי' קרוב חסר רהי'והיכא
 לב' ניכר יהי' וה ירי שעל נזותר רבוקין לכל שיכתוב להסופר יא~מרעכאו
 יכול ~דנו האות כל לגרר רחמה ראם סקי"א קכ"ה סי' בב*ש %'תיבות,
 תשש משום לאות אות פן אפי' טשטוש או מחק להיות בגט ראסורמשום
 גמו"ו וכ"פ ולכתוב לגרר ויכול טעות סכל תקנה יש עינון כמקום נדהוויוף,
 רבמקום סקיאו שם הט"ו ורעת מחק, אצל לכתוב רמותר כ' ובכ"ח הסעות,למחוק
 נ"כ יש הלא כאן אך המחק, אצל יכהוב לא המחק על לכתוב איסורשיש
 שיש כיון המחק על ולכתוכ טעות למחוק כ' שם הט"ו ואחי מסירהערי
 שקורעין סנהגינו לפי חתימה ערי על ג"כ לסמוך כ' שם והטו"ו מסירהערי
 חא"ש ובת' חתיטה, ערי על לסמוך הרבר יבוא ולא הנתינה אחרהגט
 ועכ"פ רם"1, סי' ח"ג מהרש"ם ת' וע' ע"ו, לסמוך אין רלהלכה כ' קם"חסי'
 קורם מקצת ונרר כולו הל' כ' של"ה כאן וכ"ש להכשיר, יש מסירהבערי
 לעשות מהת' להפרירה כרי מהוית מקצת גרר ר' עשהי' כעור האות כלשכ'
 הבעל רצון עועה"ר, תנארם הג' כאן והיו כירוע גרול עיגון מקום והי' תיבותב'

 קכ"1 נוי' בב"ש וע' להכא~יר, ריש סק"ח שם הב"ש כמאש החתימה,קורם
 בת' וע' מ"רן סי' בפר"ח וע"ש התורף מן הוי מותרת את הרי אםסקל"ה
 רהחסיר אף להכשיר עיגק כמקום לסמוך קל"ג סי' ח"ב אהעאו חייםרברי
 מנופו אפי' המחק על כ' תמ"ה מי' המגרש פ' במררכי וע' מותרת, אתהרי
 סעי עשם חע' כשר, בריעבר מיהו כו' ארם לכל מותרת את הרי כגט גטשל
 רע"ר סיי יור"ר כס"ו ע' מרמוות מקצת נירר כשלא ואפי' בסכין, להפרירמ"ח
 וזקא והו כאחת נראות תיבות ב' יהי' שלא כיותר יקרב רלא רהךסקאכ

 כשר, תיטת בב' אותו קורא ול"ט רל"ח תינוק ואם לעכב, ולאלכתחלה
 רכר ת' בשם סקל"א שם תשובה ובעקרי סקכאר; ל"ב סי' אףח כט"ו%'

 הכ' וסעוכי ה* מעונז מנרר אם אחת תיבה עלכן רכ' רם"ה סי'ושמואל
 כתב ס"ו ט' סי' הסופר וכקסת תוכות, חק מחמת לחוש ריש הפסקשדהי'
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 קרוב השערה מחוט יותר דהי' הכא כ"ש סקי"א, בלשכת וע"ש רמידשפיר
 נעעאה ולא כלל נכתב לא רהאות לח"ת חשש צל שום כאן ואין קטנהלאות
 אות במלא ברכה בשיורי סק"ב רע"ר סי' יור"ר בברכ"י וע' טא*ו,האות
 עכ"ו ע"ש, להכשיר הוראה בעלי נוהגין והכי אחרונים הכעדרו בויעברקטנה
 וכמ"ש. להכשיר יש בוראיבנר"ר

 השמות.ועאר
 רמתקרי מאיר קלונימום ם סימאן המכונה מנחם שמעון הוא: הבעלשם
מאיר.

 התרנום מרברי לר~יר ויש כאן, וה"ה זאלי, או סא4 משם רברנווכבר
 כ' פנז ערך הבחור לר"א ובמתורנם במפורשים, וע"ש ט'(, כאו)יחוקאל
 שלא ופלא החוטה, להפיל כלי שהוא לי ונראה פירשו, ולא הביאו הערוךבעל
 נרם רהרמב"ם בתוסוי"ט וע"ש הפנושות, בית מ"ח( פט"ו )כלים ממשנההעיר
 נפ"מ ראין ובוראי שמאלית, בעדן לקרוא יש בוראי פגהפות נרסינן האיבו',

 קוראין אם ולאשתו להמנרש רשאלו בפרט ,שגגאלית, וש' ום' ז' ביןנרולה
 והכאתי ל"ר סי' המור הר בת' וע' ו', התזת בלא והעדבו חריף בו'אותו
 לכתוב קצ"נ-ר סי' שמחה וכר בת' ]וע' סימאן, רקע"ה מ"ט סי' ח"א בספריכתה
 ה' שער מסורר בנט וע' וכמ"ש, ס.מאן לכתוב נלענ"ר בנר"ר אבלוימאן,
 זימאן או מאזעם אותו וקורין שמעת או משה שמו ראם כ"א סעי' יאבסי'
 ראם קאו ס" ח"ב יחיאל 0נחת בת' וע' שמעון, או משה רק לכתובאאצ
 בכתב חותם ואם מאועם, יכתבו כז' חותם ואם טאסעם, לכתוב יש בם'חותם
 ת' בשם פ"נ סי' יחוקאל כנסת בת' וע' ע"ש, כטוועש יכתבו וו' בש'פולנית

 סכוכית פ"א.( )שבת מרש"י להעיר ויש ש', או בם' נט לענין שעל סי'מהרשראם
 ועיין וכוכית, קרי וכה שהיא וטם ועל סכוכית קרי שסוכין שם הגלוכוכית
 ס"ו.( )שם כרקאמר סמך ססך וסי' קאמר ולא סיסאני ק"י.( )שםבתוס'
 וצעורה נעו.( )ברכות וצ'ע מ"ב:(, )פמחים בתום' וכ"כ בסמך, כ' לא ךשערימשום
 האותיהס שער ר"ח וע' וו', הם' מחליף כ"ח( כעח )שמות רטב"ן וע' עונך,סר
 בת' וצ"ע פאריש, העיר בשם קכעח סי' ח"ב מההש"ם בת' וע' ז'-ם'-ש',אות

 קכ"ו סי' בב"י שהובאו מסמ"ק נובעין הטי"נ רר' א' סי' ח"א אהע"ו נוראבני
 מסכה קאכדנא כרכ' אנא א"ל מונו, אימא אאל כו' שמסכו יין נ"ח.( ~"ות'
 סו' אהעאו להועיל במלמר ,וע' לחור חכמים ולשת לחור תורה "ין אשלחנה
 ל"ו סי' עום וע' קאר*רתיע, רהמכטא אח בקארלסרוא הנט בגדרורכ"ח
 שס וכן זימאן, ו' אות אנשים בשמות טסורר בנט וכ"כ ואללי לכתובכ'

 סאלי, ב,שם קסאה סי' ח"נ יקרה אבן בת' וע' וואל*, ואלי נעדם ובשטותואללע
 סיכטשן. לכתוב יש נלענ"דובנראר
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 היינריך. המכונה נפתלי בת על1ע רמתקריא בילא האשה:שם
 בחר כותבין ובצירי יורין בנף כותבין חריף בפתח הוא רהשם היכאהנה

 רב"ע ארי' ובת עדנריל בשם קי"ט סי' ח"ב אהע"ז חיים רברי בת' יע'יור,
 פיגא לענין וק נ', סי' ח"ב אהע"1 שמעלקיס יצחק בית ובת' ל"ב סי'אהע"ז
 פייבש איי1ק וכן יורין, בב' כותבין ובפתח י' בחר כותבין בציריקרינרל
 בשם פ' אות השמות בקונטרס תשובה בפתחי ויע' וכרומה, רייצאבריינרל
 נכתבו אשכנז ספרי רבכל מאחר כשר יורין בב' פייגא רנכתב היכא רורהבית

 הנובעים אלו בשכית כן לכתוב נכון הי' לכתחלה אף צירי לנקורת יוריןשני
 מינץ מהר"ם ת' בשם שם הביא וכן הב"ש, רברי לולי אשכנזמלשון
 בצרי, רקורין מוכיחות רירים טפי ועריף יורין בב' רייצכא לכתוב ל"1סוסי'
 יהושע ר' ה"ג( פ"ח )תרומות בירושלמי לגירסתנו ויירל כמטם להעירויש
 בר יהועמג ר' מו1כר הוא ה"ג( פ"ב ע"ו )שם ואעפ"כ יוד בחר וירלבר
 מ"ט סי' ח"א ובתשובותי ק"ט סי' שם חיים רברי בת' ויע' יורין, בב'ויירל
 י~רין בב' ויירא לכתוב נהבו ראם כ"א ס"ק ו' כלל שם באהלי וע' 350,צר
 ]וכן ו', אות אנשים בשמות אהע"ז שלום במשמרת וע' כן, יכתוב בבטגם

 יורין בב' לכתוב כ"ם סי' אהע"ו להועיל במלמר רמבואר יוכיחמנהיים
 להג' כ' ל"ג סי' קוכלענץ מהבאבר"ק חנה קרית ת' ויע' בצירי, רנבטאאף

 לק' כותכ זצ"ל מהנאכרפ"ק ב' סי' בקורש חומר בת' וכן מנהייםאכר"ק
 מלארענבורג תקפ"ח משנת ציון פנין מהגאון רבנות בכתב ראיתי וכןמנהיים,
 באהל ויע' לכתחלה, היינריך לכתוב יש הכא ה"ה מ[, י י ה נ מ ג"ככתכו
 לטיב בהערותיו בער1אן אכר"ק ובהבהות סקכ"א י' כלל שם לאהלייוסף
 הובא שלא השם זירא בשם כ' בגיטין שמות על 1כרון באבני שנרפסוניטין
 כרברי ו1הו צירי, כמקום יורע, בב' לכתוב רנילים לעז שם והוא גיטיןבסררי
 *', פשיטא בערזאן ולהגאבד"ק לי' מספקא ספוקא לרירי' רק יוסף,אהל
 רכותבין בילא השמה לרירן ועכ"פ שהבאתי. מהירושלמי העיר שלאופלא
 ביטין כסרר הובא לא היינריך ושם גיטין, בסררי הובא רכן משום הוא יורבחד
 ג"כ השני' יור יקראו אולי הינריך יכתבו ואם היינריך, לכתוכ ישע"כ
 השם מ"מ שמות, בשאר כן חיישי' רלא אף בחירק, הראשונה יוד אובצירי
 לכתוב י"ל שם לאהלי לי' מספקא רספוקי אף גיטין בסררי הובא שלאחרש
 בעומות מסורר בנט ראיחי ]וכן היינריך. המכונה נפתלי בת עלוע רמתקרי'בילא
 שני ט"ו סעי' י"ז סי' השכיעי בשער וע"ש היינריך, נ"כ כ' ה' אותאנשים
 מבטא לפי להצירי שיש לתנועה רומה אשכנו שבכתכ התנועה על מוריןיודין
 ואכמ"ל. כ"ר[ ס"ק רבר בפשר וע"ש היינריך, למשלפו*ן

 הרובשה"ט ירירו בוהוהנני
 קירשבוים. מענדילמנחם
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 תע"אן פפאיש תרצ"1 למטמוני"ם י"ו תו"מ יועש"קב"ה

 אחר.לחכם

 מרק אלפים איוה היפאטעק בתורת מעומעין ביתו על שלוה ראוקע"ד
 ותובע הפסר שיש הרבר נתברר ועתה שהתנה כמו הרבית ושילםעצה"ע
 בחורה. הרבית עכ"פראובן

 חבירו בשל רהמתעסק ל' סעי' פאא סי' חו"ם ע' וה ברבר המוושרבה*
 קרן בשביל לו שנתן מה לתשוב ורוצה ריוח של"ה טען ולבסוף ריוח לוונתן
 כהשתבע גסתמא לי' יהיב וא' טענה, טענתו שטעה לברר יוכל אם מיהו וטםאטרי
 ויש סקע*ט שם ובש"ך כו', בקרן לו שנתן סה ויחשוב רווחא בי'דל"ה
 בשופות להסתחר לשמעת שנתן בראעבן לב ממהרי"ן הביא עשאומרסי
 לו שיפרעו שחשב וטעה הפסר הי' כי שטעון טען ואח"כ חשבון לוונתן

 רשר"ם בת' וכ"פ רחאו והש"ך ממש, שמעון ברברי ראין פרעו לאועכשיו
 קמ"א סי' אפרים ובשער פ"1 סי' חו"מ ח"ב מהרי"ט ]ובת' קאפ סי'חו"מ
 בנר"ר רנ"ב, סי' ח"ב מהרש"ם בת' סוה וע' סהריב"ל, על הש"ך תלונותםילק
 של להמוכר המעות שנתנו רק כ% המעות קבל לא שהלוה לי שכ' כפישאני
 במהרש"ם וע"ש לכל ירוע הבתים שער וירירת בטעותיו, התעסק לא וראובןראובן
 אפי' טו"מ עליו ש"ךן ברור רברבר וצ"ל בוטשאטש אבר"ק הגהאק כתביבשם
 ב"ר יר שאין בוה*ו איסור עליו אין לר"ת הומינו שלא ב"ר ברשות שלאעשה

 אח"כ רק %"ת הוסונו ולא ברור רבר רהוא היכא רלפי"ו ברבריו וצ"עתקיפה,
 סי' בחו"מ כמבואר וו"א מהערכאות, הוצאות מפסיר התובע אין %"תבאו
 שראובן בנר"ר כ"ש עכ"ו נ"א[, סי' ובהערות 79 צר י"ר מי' לעיל וע' ו', סעי'כ"ו
 ואם הבית, למוכר נתנו רק במעותיו, עסק ולא נןרו כלל הכמף לקחלא

 אנו ואין היא, מעליא טענה ראונו טענת עכ"ו הפסר, הוי למכוררוצים
 רגית שלקח נתברר ראם עאז ס"ק קם"ט סי' יור"ר רהש"ך לרינא כעתצריכים
 שלקח מורה רהמלוה סקל"ה, פ"ב סי' הסמ*ע למ"ש וכן נאמן, אינוהמלוה
 להחויר, וחייב בשויסור לקח א*כ כחשערם יררו שהבתים בעת נם אףהרכית
 לקח א"כ ראשונה משעה כלל ריוח ול*ה יררו רהבתים לכאא מבוררדבנר"ר
 שיש במקום הריוח על ולא קרן רמי על הרבית יחשוב עכ"ז מתחלה,בשויסור
 לסנינו. ברורהפסר
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 והפסיר מחבירו עיסקא רהמקבל ל"ר סעיף קע"ו סי' גיור"ר ע'והנה
 אלא מההפסר הלקך תפסיר לומר א"י הקרן ומילא נתעסק אלא הוריעוולא

 הוריעו, שלא ורוקא תנאם, לפי יחלקוהו יותר בו יש ואם טהריוח הקרןיתסלא
 וע"ש נףדו, הרשות בריוח שנפלוג ער עור אעסוק לא וא"ל הוריעו אםאגל
 להמלוה הלוה יוריע לא אם ר' סעיף עיסקא ב,שטר ריש לרט יש ולפי"וגש"ך,
 נסי וה"ה ההפסר, על מענה שום להלוה לו אין אוי ההפסר, אחר שעותג'
 את מוכר הי' אם רוקא רוה ו"א הלוה, על ההפסר שוב הוריעו, רלאכאן
 רעריין כאן משא"כ הפסר, שיש להמלוה להוריע צריך הי' הפסר והי'ההית
 רק הוא בשו"ע רשם מוה חוץ להור"עו, צריך הי' לא עכ"ו הגית את מכרלא
 ב' יוריעהו לא ראם לש"ל רבית לאיסור שנוגע מה אבל להפסר, שנוגעמה

 בתורה עמ"ש מתנה הוי וה הרבית לשלם סוכרח שיהי' ההפסר אחרשעות
 אסור אי י"ר סעיף קע"ו כד' יור"ר ע' קנס, ררך רכית מצר נמה לרון]ויש
 וכ"ש ו'[, כאגי' ו' כד' יור"ר ח"א עברי ישכיל בת' וע' רבית, הערמתמשום
 לשלמ א"צ רבוראי יררו, רהגתים ובומנו בעתו שהוריעו רין העורך שביררכפי
 הרבית.לו

 בת' וע' רסי, כהורעו הור"עו לא אם אף לכל שירוע כיון לרון ישגם
 ישבע ראל"כ וירוע, גלוי הבית מיוקר ריוח שהי' ררוקא ח' סי' ח"גמהרש"ם
 ואף הרבית, ישלם רלא הרויה שלא וירוע שגלוי הכא וה"ה הרויח, שלאהמורש
 היתה רהתקנה אחרים בעסקים כשמרויח רסגיא היע"ק בשם שםשהביא
 ע"ש, הרבית ליתן חייב עסק באיוה הרויח שאם לוה משועגרים העמקיםרכל
 לירו הכסף לקח רלא כאן משא"כ הכסף, עכ"פ ממנו רלקח היכא רוקאוה
 מסחר שום שאינו אף גסלמר ק"ם, סי' ח"ג שומ"ק כת' וע' רנית, הויכלל

 מהרש"ם גת' וע' להריוח, משועברים העמקים רכל עצה"ע להלותורמותר
 סתרי ובת' מ"ר, סי' תשרון חבצלת בת' וע' שם, ובמפתחות רם"ו סי'ח"ג
 התלמירים, הספקת לצורך בעיסקא מעות ללות מותר אם ל"ג סי' ח"בומגיני
 רהמנהג ר*ח-ם', מ" מוטור"ק מת' נ"כ הביא רם*ב סי' ח"ג מהרש"םובת'
 והיינו הרוחתי לא גשבועה וולת ממון להוציא ריוכלו אקמען נאמארישות
 ההיפאמעק, מחמת שחוט שהלוה כותב נ"י כ' והנה בעסקיו. הרויח לאאם
 וגנונ*ת עכהם, ע"י הפיסה טהני אי נסתטקו א' סי' ונתיבות תונדםע'

 חו"ם הרשר"ם מת' והכיא מהני, ערכאות ע"י התפיסה ראם הביא ל' סי'חו"ם
 חו"ם א' רביעי חלק רבה בחוקה מוה שהעיר כמו צע"ג רבריו אבל קכ"ה,סי'

 רבח' אף בערכאות, תפיסה רל"ם שם ברגנר"ם יוצא רמפורש צ"ו-ח',הלכה
 בהסכסת המאבילאציאן נעשה ההלואה וצמתחלת היכא כתב יםמהרש"ם



משיבשו"תמנחם308
 מקרי לא א"ע רלהבטיח חו"מ ח"ס מת' נ"כ והביא כטהני לכו"ע בכה"נשניהם
 הוי צה"ע בלי הטאבילאציאן עושה הי' ואם ריוח, הי' שם פ*לים,מיקר
 וע"ש רבית, משום אסור הרויח רלא ויהענו עצה"ע שעשה משום וכירבית,

 הקיר"ה בנימוסי 60,0 לנכות רמותר קכ"נ סי' ח"ר שומ"ת בשם הביאבמהרש"ם
 ליתן מחויב בהרויח רוקא בפקרון נם לסקרון, רמי רלא ורחאו לפקרון,ררמי
 סי' רוכל אבקת מת' והביא בהלואה, וכ"ש הרויח, בלא משא"כ שהרויח,מה
 ארצות מתקנת ס"ר סי' ח"א שבו'י מת' והביא כלל, רר"מ ל"מ רבית רנביו'

 תקנה נתפשטה רלא כ' י"ז סי' יור"ר ח"ב רענן זית רבת' השוק פמיראלשלם
 בזמנו בא אינו א' צר שאם בנימוסי' שפוסקי' מה וכן כן, לפסוק ואיןזו

 ל"מ בערכאות ותשסה גזילה רהוי קכ"ח סי' חו"מ ב"י ע' זכה, שכננרוהצר
 רק הוי אי ררינא ובספיקא ס"ט, סי' מההש"ם בת' וע"ש א', בסי'כמבואר
 ע"ז משניח אינו ואם הבי"ר יאיימו עכ"ם סקס"ח, ע"ז סי' ש"ך ע' רביתאגק
 לא והרא"ש רהש"ך רמ"א סי' יור"ר בח"ס וע' להוציא, בי"ר ביר כחאין
 הקצוב ברבר הלואה בררך שהוא י"ל ובנר"ר מההשר"ם, של רעתו לסוףיררו
 בפ"ת וע"ש טעז, סעיף ק"ס סי' כביור"ר בריינים ריוצאה ראורייתא רביתהוי

 כאלו הו"ל המלוה שם על שטר עשה אם אבל ר"ק, נקרא אינו רט"מסקי"1
 ,צם כמ"ש המלוה ע"ש רנכתב עיקר לי' עביר והשטר בעצמו המלוה לוהלוה

 מרעת המלוה כשאכל רוקא 1ה רבית, אבק רהוי א"נ ואף ר"ק, הוי ושובהרמ"א
 ע"כ מסנו הוציא והוא יאכל, שלא שאכל, קורם עליו טען אם אבלהלוה,
 ע' בריינים, יוצאה לשלם והכריחוהו שטעו ישראל ברייני או עכו"םבריני
 שא"א להסלוה, והוריעו רין העורך עש רכ' כיון וע"כ ט"ז, סעיף קס"אכי'

 שהדיינים ומה בריינים, יוצאה אז מני הבתים, שהוזלו טחמת הרביתלשלם
 של ב"ר המה הנראה כפי הלוה, בפני שלא רנו ונם מזה כ% אמרולא

 רין אחר לכל יש בבאנק רהלווים שי"ט פי' שם מהרש"ם בת' וע'הריוטים,
 מה להם להחזיר וצריכים ר"ק הוי עשו לא ואם ה"ע לעשות וצריכיםלוה

 היתה רהקציצה כיון רע"ק הנה"ק בכתבי פצא ה"ע עמהם עשו ואםשפרעו,
 כבר אם ואצ"ל מאוחרת רבית רק רהוי הרבית ישלמו הרויחו בלא נםגהיתר
 ניתן אינו אם רוקא רזה רט"ז סי' *ור"ר במפתחית בח"ב שם ע' אבלשלטו,
 תשלומי בשעת או העסקא משלם אם אבל הקרן, תשלומי אחר ערהריוח
 רבית. הוי בנר"ר עכ"ז ר"ק, הוי בוראיהקרן

 בבאנק רבית בענין רוראים, צמיחת בקונט' ח"ב מייזלס רור באהבת]וע'
 שקבעו 1מן ער לתבוע ניתן לא והממק ירועים בעלים שם שאיןרבאקצ.עס
 ללוה לא נורע לא א"כ המלוה, נעשה הוא שקונה ומי נמכרים הםואקציעס
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 ~שות צריך וראי באחריות פטרות למכור אבל רשרי, הבעלים מי למלוחולא
 צפנת בת' וע' ע"עו, מאור החמור רבית באיסור קולות לגבב ואיןעצה"ע
 רק ממוים רבר נקרא רלא מר"ת בבאנק רבית ראין קפ"ר סי' ח"גפענח
 ע"ש. חומר ולא צורה שלרבר

 שליט"א איגר אלטר ר' מהגה"צ נשאלתי תרפ"ט סיון כ"ו שלח ה'וביום
 יכשלו שלא כרי עכ"פ בשנה פ"א צה"ע לעשות הצעתו אורותמווארשא
 שהתירו הרבנים לגרולי רעתי לצרף רהנני והשבתיו החמור רביתבאיסור
 ומקום רבית באיסור יכשלו בל הרבים את וויכה שוכה בו תלוי הרביםווכות
 ליפשיץ יחוקאל הג"מ בת' בקונטרסו ומ"ש בו, להתגרר השמים טן לוהניחו
 הלוה שנם לנו ירוע שלא כ"ו העבירה מן המלוה את המוציאה הררך 11שלא
 שלא פלא ק', סי' חו"י מת' ג"כ והכיא וה, מעין שטר לבי"ר ומסרחתם
 עווכר שלוה פאר"מ סנהררין סררכי מר' להיפך והביא שרחה ק"ו בסי' שםע'
 פומא. משעתג"כ

 בין ושסנהג במה כ' קס"ג-ר' סי' שיק מהר"ם בת' יע' הרבר בגוףוהנה
 בהטאריף כן וכותבין בהיקף או למוומנים המקחים בין הפרש להתנותהסוחרים

 במקח ~כות רעתו שאין הערים בפני כן כשיאמר רק היתר ומום בוהשאין
 מיריר הסמ"ע קונט' על בהסכמתו בערואן הגאבר"ק רן ומוה בה"ע,רק

 המקחיס שבכל ערים בפני כן מתנה המוכר אם רהייה יו~ס"ו, בשנתגראמניץ
 רבית איסור כאן שאין לצרר יש עסקא בתורת רק להקנות שלא מכויןהוא
 ואעפ"כ עשה, שלא לוראי וקרוב כוה עשה הלוה אם לנו ירוע לא והרייע"ש,
 הערים יחתמו השטר בסוף עה"ח ערים יבואו השטר שעל רעתי כאן וכןמהני,
 ופב"פ ער פב"פ נאם כו', בעיר גשנת יום הח"מ ערים בפנינו נעשהכ"1
 עה"ח. ויבואו בפניהם הערים בחת"י נעשה שהכל ב"ר קיום ואח"וער,
 בוה חשו לא מרוע ע"א:(, )עירובין כמו רבית תורת לשכח שלאומ"ש

 אבותינו יאמרו המה רבתינוקות כלל, רומה אינו שוה פשוט אבלבפרוובול,
 ההלואה הוא אופן באיוה בכלי יורעים אינם קטנים הטה אם וכאן עירבולא

 ובנוסח שליט"א. הרר"ג כמ"ש מלתא ראוושא היכא ובפרט יורעים, הלאוגרולים
 הרין כפי שיהי' וכו' בנכיון הטלוה עם שאתפשר וכפי עור להוסיףהשטר
 שרר בלבושי עפמ"ש והוא ישולם, ולא חפרעון ומן יעבור אם אפי'עצה"ע

 חבצלת בת' וע' 10, צר נחוצה תקנה בהצעת בשמי או 1ה ונרפס ע"ה,ס"
 בזה[. שמפקפק ס"נ סי' יור"רהשרון

 רברי ירועים בהן, ועסק הפרעון זמן אחר המקבל ביר המעות נתעכבוואם
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 הפמיר ואם הריוח, ליתן וחיב עמק רעיסקא רארעתא מקל*א קע"1 מי'הטו"1
 כמו הנותן על ג"כ ההפסר חל אם המים ברכת בם' האריך הקצובאח"ו
 כאן אבל י"ט, מי' רמה ובאיגרא נ"ו סי' יור"ר אש אטרי בת' וע'גריוח,
 על לחשוב ויכול רבית, משום אסור עכ"ו הפרעון, ומן קורם עור הי'ההפמר
 ואכמ"ל.הקרן,

 ר' יתן לא"י, לעלות דעתי אח"ק הבע"ל ב' ביום כי להשיבו ממהרהנני
 בב"א. ג*ות לקבוץשנ1כה

 הרובשה"ט. ירירו בוהוהנני

 קירשבוים, מענדילמנתם

ב*
 תע"א. פסא*מ תרח"ץ נשא הי יוםב"ה

 נ"י קאפוסטין מאיר טחור*ר החכם הרב היקר ירירילכביר
 הברית. בארצות ברענויללע,רב

 שאלתו ע"ר אתר. על משיבו הנני וכררכי עתה ~ה קבלתי היקרסכתבו
 בעלי' ל"~ב רוצות שאינן משום לביהכנ"ם, ~כת שמה רוצות הנעדםעאאין
 לעשות נוקפו ולבו *ה, טמכימים יתיים רבנים וגם בעליהן, עם יחראלא

 שדשבו תוה"ק עפ"ר משאשלותם למלא אפשר אם אותי שואל ע"ככרצונם,
 במינו. מין רק זה, מצר ואלה 1ה מצר אלה כלומר יחר, האנשים עםהנשדם

 כצוצרה והקיפוה בראשונה היתה וחלקה מ"ה( פ"ב יטרות תמנזתשרבה*
 בערוך וע' מעורבין, יהיו שלא כרי מלמטן, והאנעים טלמעלה רואותשהנעים
 ותום' רש"י וע' שכיחא, לא מררשא בבי אשה י"ח.( )מו*ק רע' גוווטר,ערך

 ראמר" ממה וצ"ע כ', בסי' לעיל ט"ש וע' מנין, בע1רה אהשה וכי נ"ב:()קירושין
 לא חכמים אמרו אבל אשה, אפי' שבעה למנין עולק הכל כ"נ.()טנילה
 שכיחא, לא מרהשא בבי אשה בלא*ה הא הצבור, ככור מפני בהורהתקרא
 שאינו בביהמר"ר כן לא ל"ש, בקבועות רהוא מירשא בבי יוקא הכוונהא"ו
 אלה רק אחר בחרר ע~ם ואנעדם שנשדם לביהמר"ר, רוקא טיוחר ואינוקבהע
 טקום. הערר מחמת קטן, ריחוק איזו רק תערובות, בלי וה מצר ואלה 1המצר
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 )קירהשצן וע' הצבור, כביר מפני תקרא לא הסקומות באלו שאף אמרי'עכ"ו
 ונשים אנשים היו וחופה ובררשה רינלא רשתא סקבא קנה, רייר רבאפ"א.(
 חנ של הראשון יו*מ בסוצאי נ*א.( )סוכה ובמשנה ותום', בר~ש"י וע"שיחר,
 ואנשים מלמעלה יושכות נעוים קרהיו נרול תקון שם ומתקנין נשים לעורתיררו

 יסהשו שלא כף הטעם שם בפיה"ם הרסב*ם סמ*ש להעיר ]וישמלמטה.
 שסחה וכר בת' כעת ומצאתי יתערבו. שלא כרי המעם הלא בנשים,האנשים

 אגרהם טאוה בת' וע' הניטמער, לענין מוה, נ*כ שהביא י*ט, סי'גאמבערגער
 רשגשים יוכלו עאהא כרי לנסרי סתום בנווומרא פקיפין רהיו נ"ו סי'או*ח

 יכו*ת ווו הנשים איך כן האם ברבריו עיון וצריך שם, עיין בנשים,להסתכל
 צויכח השעה אם סררשו בבית עכ*1 השואבה[ בית בשסתת משםלראות
 כאשורבק ייו שא"א כרי סלמעלה יהיו שהנשים באופן רק יעשהלכך
 סררשו, לנאת ילכו לא אם בכך מה אפשר אי ואם התפלה,בשעת
 לתיח*ק לבבם להללאב המוסר בררך התפלה בשעת ש5א לררוש יכולרק

 נשים ~ורת יעלו רתוח*ק שע*פ להם יניר הררשה בוחת שמה יהיווכשהנשים
 למעלה. פרי יעשו טהלב היוצאים רבריוובוראי
 משום בפסח ובוושם אבקה בשרק, להעשזסש ~שרם טיתר אם וע"רב(
 ואטרי' נשים, תכשיטי אף ר"א כף בפסח עוברין אלו אסינא ~ה על חמץ,חשש

 ירהטלסי ע' נשיס, תכשימי כ*ש טיפו4 ום*ר נשים טיפו4 אף ס*ב:()פסרום
 "שמעאל ר' 22 צר סלכות הרוני עשהת בסררש ו' חרר המרהש בבית וע'שם,

 הבבל4, כותה בפסח, עוברים אלו ועענין פסח כה' ועוסקין יהשבק היוורשב"נ
 שכא ער ההלכה את לנמור הספיקו ולא סחסק אינו אוסר ווה מחסיץ אומרוה

 ע*שג לטיתח ~זהמאע 32 צר נ' בנופתא וע*ש כו' מרו שלופה וחרבו סלך וטלהנסון
 סטני פניה על סרק תעביר 5א ראשה צ*ה.( )שבת ע' השסינקע אימורוהנה
 טאים ולתכטים הטאה סתייב ר-א והפוקסת הכוחלת שם ובסתני'שצובעת,
 הפוקנאז כותבת, סעעם חייבת רכוחלת ה*ו( פ"י )שבת ונירהשלטישבות,
 תו~ת רכוחלת שם להרמב*ם וג0יה*ם בר*ח וע*ש צובעת, משוםחייבת
 הר*ס על תסח שם ובתוסיףם בירושלמי, כם*ש והוא שם הר*ב וכ*ככותב,
 סשפם בעין וע' צובעת, משום רכוחלת רי", בש*ם כססקנא פי' שלאוהר*מ
 וע*ש נותבה, סשום כווזלת כ' נרל ערך בערוך שסצא לציון וראשון מצוהונר

 לאשה חאמור הכ*נ שכת מה' בפכ*ב שכ' הרמב*ם והנה שבערכין.גהפלאה
 לטחול האסור התג בפכ*נ וכן כצוגעת, עאזיא ממני פניה על סרקלרלגביר
 טתעם ראומרים וכהכמים טררבנן, הוא בוראי ככותב, שהוא מפמ גשבתבפוך
 כפכ*ב, חרמב'ם פסק וק רפטרי כחכמים רהלכה כ' ש"נ סי' והב*ישבות,
 הטם*ג על סשח בברית וע' חטאה, שחייכה נראה פ*ח סל*ת סם*נ מר'אבל
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 ל*ט סצוה בסנ"ח וע' סררבנן, אלא ראינו סקי"ט ש"ג סי' בטג"א וע'שם,
 שצובעת, משום פני' על סרק חעביר לא אשה ר"א סשום אוסר ררשב"א ט"1אות
 צ"ה.( )שם חננאל ברכינו וע' שבות, טשים אלא ראינו כרבנן הלכהאבל

 ואוסר שחולק מי ויש כותי', הלכתא ש"מ אליעור כר' טעסי' רבנןמרפרשי
 ראורייתא ראיסורא עריף טפי כר"א ומ"ר שבות סשום ראמרי כחכביםהלכה
 ה' או"ז וע' כחכסים, רהלכה מאירי בחי' וע' ע"ש, עברינן, ולחוסראהיא
 אבל ביו"ט, וה"ה כו', כר"א רהלכה כמ2מע לכאור' ב' אות ע"ח סי'שבת
 שני ביו"ט העין את לכחול רסותר הכ"ר פ"א יו"ט בה' הרמב"ם כ' שניגיו"ט
 מקיצי ע"י כעת הנרפס הרסב"ם בן אברהם ר' בת' וע' חולי, שם 21איןואע"פ
 כ"ב.(, )ביצה בתלסור ברור וכ"ה העין לחווק או לנוי רר"ל נ"ט בסי'נרדמים

 עיניהן בה כוחלות שהנשים הואת והקילורית העין לחווק כ11נת1 עינא בפצוחיכי
 לסעשה והלכה העין חווק סשום בה ~ש הרי לנוי גם בה שמתכווניםאעפ"י
 גינה ולא זצ"ל מארי אבא ובפני בפני שני טוב ביום עיניהן את כוחלותהנשים
 אלו מיין, עינים חכלילי י'( אות פצ"ח )ב"ר וע' ע"ש, מזה סנען ולאאותן
 שם כ' רנ"ז ספיר אק ובם' לת"ת, יפה וכחם כחולות שעיניהן ארםבני

 יום מהלך ער הלאה סרהוק לראות סאר בהיר עיניהם רהבטת תימן,בחררי
 אנשים ובערב בבוקר יום בכל חכליי כחול הוא עיניהם בפוך קורעים כיבהרים
 חום להם יויק שלא סבושלת בחסאה ועיניהם פניהם כל שסושחים אחרונשים
 בהם ראין וכ' ו2ם, סב*ר והעיר הראות, לחירור סאר הרבה סועיל וההשמש
 רעיניהם רנ"ח ע~ם וכ"כ ובנכרים, בגברים גם המדינה סנהג 21כן גבר, ילבשלא

 שזה והמכחיל השפופרת ישא בחיקו אחר וכל עועה, ובכל יום בכל בפוךקורעים
 פני על היום כל בהיותם יויקום שלא השסש ומשרב היום סחום וסועילמגין

 סי' רמ"א וע' שני, ביו"ט ג"כ אסור מה"ת, אסור רכוחלת ולס"ףהחוצות.
 אסור מלאכה אב אבל עינא, רסכחיל רוסיא ררבנן שבות ררוקא ב' סעי'תצ"ו

 ברמ"א ]וס"ש יו"ט פ' רר"ן סלישנא והוא שני, ביו"ט אפי' לעשותולישראל
 לאו סלאכות ואבות אסור תולרות ג"כ באסת אבל ט"ס[, הוא צרין איןמ'

 ראסור וביו"ט נ"ג.(, )בכורות בחו"ל רנוהג בהסה ובמעשר פשוט. והואדוקא,
 בו שצובעין ארום צבע רהוא שם וברש"י ח'.( )חגיגה סקרתא משוםלעשר
 איסור הוא הצובע רהתם בהמה, מעשר לעשר אסור ג"כ שמ ביו"טתריסין,

 ק"ה:(. ע"ג., )שבת צובע מלאכת והוא שם, תוס' ע'דאורייתא,

 העשירי על רסוקרין סלתחת עמרא ררפי וסקרתא ל"ט.( )נויר לרש"יוהנה
 רלפי"ז סיקרא, של הצבע מחסת ביחר השער כל רמתקשר סעשרלשום
 הנימין את רקולע הי"ט פ*ט שבת ה' רמב"ב ע' אורג, תולדת נ"כיהי'
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 בקולן עורות או ניירות דהמדבק תופר תולדת משום או אורג, תולרתהר"ו
 אמרי' דהרי הי"א, פ"י ,שם תופר, תולדת הראו בו וכיוצא סופריםשל

 וטווה מנסץ גויוה, דרך אין בשבת, בהמה גוע"ג צמר הטווה ע"ר:()שגת
 מי' חכ"צ ת' וע' צובע, משום רק וה משום לחייבו אין הכא ה"הבכך,
 באכילה ש*יסור משום י"ל צובע משום חייכ דשוחט דס"ל לרב אפי'צ"ב
 מתורץ ובוה שלשה, מי' ח"א ת*תאי מהדורא שו"מ ת' וע' צביעה, בי'שייך
 דביו"ט נשמה ונטילת צובע כמטום חייב דשוחט ע"ה.( )שבת שסובר לרבהקוי
 דוקא וה אך בסקרתא, איסור ו*כא צובע איסור כאן אין לשחוטרשרי

 שם, רגלים בשלמי מוה וע' בצמר, כמ2א"כ ביו"ט, צביעה בו ל"4םבאכילה
 בשבת השוחט דבאמת י"ל ובוה צביעה, בי' שייך באכילה שאסורובשבת
 לשיטתו רב אבל לרב" צביעה בי' עריך ואיך י"ד:( )חו*ן כשרהשחיטתו

 לאכול אפי' ליומא באכילה אסורה דרב משמי' רב בר חייא רהש ראר"השם
 תכשיטי' עושה אשה ובחוה"מ צובע. משום אוסר עכ"ו ,שם, ותוס' רש"י ע'חי,

 אסור בפכאה אבל ט';(, )מו"ק וכו, פני' על סרק ומעבירה פוקסתכוחלת,
 עכ"ו חמץ. תערובות בוה שיש הרוקחים אצל כידוע חמץ תערובותמשום
 ואכמ"ל. חוהמ"פ, לצורך חמץ תערוכות בלי בהשנחה לעשותיכולים

 הדובשה"ט. ידידו בוהוהנני

 קירשברים. מענדילמנהם

בא*
ב"ה

 ההדפסה. בעת שציינתי דא ספרי עלהערותי

 בב"א הראש רהתיו ט"1 מי' הרשב"א בת' ע' הראש, התיו מענין 1בצד
 הדחק, מתוך חונק הוא הרי הסימני' חותך 21הוא דכל בלבד הסימני' אפי' אלאאינו
 24 צד ויקרא פ' והוהיר ס' על יהוד' בענפי וע' שע"ה, מי' ח"א באו"ווע'
 שם, והוהיר ס' ע' כו', ה"ד דרסה בה"ג מר' 3 בצד ומאש - ח'.אות

 והנביר הוא, נבור והשוחט הוא חד סכין והשוחט ששחט כגון כיצדהדרסה
 שיוליך קודם הקשואין שחותך כמו בב"א הראש את והתיו הסכין עלידו
 הסכק ונפל הרבה רכה והיתה לשחוט הבהמה את שהרבוץ או הסכין אתויביא
 שאץ והוא ואסורה, דרו0ה נקראת אלה בכל תשחטה, הכהמה צואר עלנרדו
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 הוח כשיעור בה יש אבל צואר, כמלא לצואר מחוץ צואר כמלאנסכין
 כך שנוי' היכן והדרמה כעררה, הוליך ולא הביא בין חביא ולא הוליךבין

 גצר ומ"ש - פסולה. שתיטתו בב"א הראש את והתיו אוחט היהשנינו
 ובברכ"י י"א.( )פסתים תוס' ע' ריעבר, ולא לכתתלה רק אסרה יהתורה9

 נענפי ג"כ מוה ועי ט', אות ר' מע' ווכר ובעין ב' אות א, סי,יור*ר
 ס"ו.( )קירושין ממס' והעיר נ' אות ר"ה ויקרא פ' והוהיר ספר עליהורי
 רוקא חח בחיי"ל רתופסין חוי' רבקירושק ורחה ריעבר, הא לכתחלההא

 לריעבר, לכתחלה בין תילוק אין רמה*ת י"ל המתקן תשחיטה מעשה אגלבריעבר
 במטא ע' אשתו, אלא אהלו ראין ט2 בצר ומ*ש - פ'ב. חולק בר*ןוע'

 ס"ב:( )יבמות לאעחה, ביחש אהל בלשון כווט תו*ל כי כ' ררכ"י ברוךלמקור
 הררך מן בגואך אשתך תמצא שלא רהשו אחהלך וצלוש כי וירעת חפסוקעל
 ח'( )שם כוונתו ואם ט':(, )כויתות גניעות שם כ' ]חהחא ו':( )סו*ק נרהןספק
 לאהלה[ מחוץ ולא לאה* מחוץ הסטח בתשמיש רמותר להביא ליההוה
 הנה הלשון על נסמסו אלה וכל בתה*ם, שאסור ,6אהלו מחט ו"פבעה-פ
 פ"ו.ג )ב*ם פנימה מלך בת כבורה כל ערה*כ בית 5פבת שכבודהכאהל
 באהל מנשים רחל, באהל ויגא אמו, שרה האהלה יצחק ויביאה יתבארווכן

 ררכה אין ע"ו.( )יבמות וכן צניעות, מקום תכונת על המורה אוהל שםתבורך,
 אשה י"ב( )נויר וכן פנימה, מלך בת כבורה כל רכתיב לקרם, אעמהשל
 ראלמנה א' סע" ק*ג מי' באהעא וק נץת, לשבת אשה של רכבורהמשום יויוי הבנות קל"ט.( )ב"ב וכן סניכאה, מלך בת כבורה רכל נירארלא

 מי' ובחו"ם בית, 5פבת רכבורה משום כתובתה, לנבות בעלה מנכסיטוכרת
 לבץתה הרייני' סופרי לה משגרין רק 6מן, טומיני' אק תשובה ראשה ס*בקכ"ר
 כשמשביעין חסת ערך בערוך וכן בית, לשנת רכבוהה סשים לב"ר, מוסרי'והם

 גית לשבת רכבורה משום בקהל אותה מנץין ואין בהצנע אותה משביעיןהאשה
 בת' נ*כ וע' ענולה, שצ(יעשה ריו להוסיף מהפרמ*נ ו2 בצר ומ"ש -ע*ש.
 רי*א סי' ת"נ סהרש"ם בת' וע' השם, של הו' להעבות שם*ח סי' שמואלרבר

 28 בצר ומ"ש - ר'. סי' ציוני יצחק עולת בת' וע' הרנל, להעבותרמותר
 בם"ת לנרור רטצוה נ"ט 0י' יור*ר צרקה שמש בת' ע' מלמעלה, ארוךטקו
  לעשות עלה להוסיף רלא הבו ע*כ ע"ש, לתיגה תיבח שבע מקף כסקהקרם
 ע' אותיות, ט' כשיעור ישאר שלא נקבים לעשות 29 בצר ום*ש -מקף.
 ואם וכתבתם וכתבתם ב"פ כ' ,שהי' בתפ*ן וש*ח, מי' ח*נ מהרש*םת'

 שלא הנרר במקום נקבים לעשות יורק, ט' משיעור יותר יהי' התיבהינריר
 למחוק עצה נ*כ יש רברי ולפי ע*ש, חסופרים כל נהנו וכן לכתיבה, ראוייהי'
 ב' ולהאריך ב ת כ 1 ם ת לכאקוק או ואי"חשונה גף ולתאריך כ ו ם ת בת
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 מ"א סי' לקסן וע' שיריק, וצ"ל ט*ם הוא קבט שם וט"ש -הראשונה.
 מפראנ למהר*ל ישראל בתפארת וע' האורה, לבוש מר' 254 צר כ'אות
 מרן 30 בצר ומ"ש - ברבריו. וצ*ע נכונה אשכנוים רקריאת ס"ופרק

 לר*א הממרה מסרת מר' אשר, בן שהני' לפי ס"ת, מה' ה"ר פ"חהרמב"ם
 בן יעקב ר' הוא נפתלי ובן אשר בן אהוץ לר' הכוונה שלהשית בהקרמהבחור
 אשר בן מעשה ר' נאכ רהש וט*ו מ*ו רי"בן ח"א ספיר אבן בם' וע'נפתלי,
 מאות נ' כמי חי טשה ור' אשר, נן ~אהרן לר' קורם אנה מאתים שחימטבריא
 לבריאת תרנ*ו ר*א שנת שהוא החורנק אחר תתכ"ו בשנת התלמור אחרשנה

 הוציאו תתקנ"ו ד"א רבשנת כ' בןוחסין הילילי, ספר אורות -העולם.
 כל מניהים היו ומוסם הלל ר' אותם שכ' ועשרים הארבעה ספר ליאוןבמלכות
 לחכמי הרמ"ה ששלח מכתב כ' זברס"א רט"ו, שם ספיר באבן וע'הפפרים,
 ביניהם שנקרא הוקן להלל הירוע מפר עם ס"ת בהגהת וה על שטרחובורגיש
 בתורה.- וחסרים מלאים המופר הללי מס' שהעתיק ברקצ"מ כח"ב וע"שהללויה,
 רי"נ ח"א ספיר באבן ע' רמ*א, של בביהכנ"ם כת"י מתיקק 34 בצרוט"ש
 רנמצא ט"ו, גליון ב' בשגה שט וע' ונ', מ"ו-ח' נ*ון ש"א המגיר בשםט"ש

 מעינת י"א ו' נח ב( ח*ו, מגשיו י*נ ר' בראשית א( שנויים, י"רבהם"ת
 וי,שכ ה( י', תמורת ו' תומן ט"ו, ל"ו וישלה ר( מ"ו, ויהיו כ"ט ט' שם נ(ח"ו,
 מקנהמ ר, מ*ו וינש ו( ח*י, ררצהו י*ר, מ*א מקץ ו( בו', האסורם כ"ב,ל"ט
 נ"ט שם י'( ח"ו, חאפר כ"ו, כ*ח תצוה ט( ח"י, ובוקננו ט', י' בא ח(ת"י,
 י"ב, י*ג ראה יב( ח"ו, בשמת י"ו, א' כמרבר י"א( מ"ו, אהרוןכ"ו,
 ל"ר, ל"ב האוינו יר( הי, במקום בא' רכא ב', כ"נ תצא ינ( מ"ו,ויראון
 והקופי' הצפררעים, ועלו אצל השנה סתומה בה אין תחמור לא ואצל מ"ו,הלוא
 רכ"ה הירוש אין מ"ו רויר~ען 6 בהערה וע"ש הפקורים, בקמיהם במלותרבוקים
 ביאור ס' אם ותנה - כאן. מאש נכון הכל אם וטם לעיין ויש הספרים,בכל
 שנ"ה סי' הרמב"ם בת' רהנה בספק, אצלי מוטל להרמב"ם הוא קרשעומות
 אות בה ש*ון היא העורה ספר המשנה וכי *שאל, אין המשנה נוסח רעלכ'

 צ"ה:( )כחובות המשנה רבינו כ' האיך יורעין אנו ומנין יתירה אוחמירה
 פתוחות בענין צ"א סו' הרמב"ם בן אברהם ר' ת' וע' הניוונת, אוניוונת

 עמנו אק כי לפסול, ראין הרמב"ם רעת ננר תורות בספר הנמצאותוסתומות
 הספרים מכל שונה כעאהוא אלא הרבר את ממנו לרקרק שנוכל העורהפפר

 ששונה מה אף האהבה, ס' בחבור שהוא כפי לרקרק והנכון פסול, אוהנסצאים
 שע"פ עזרא של ס"ת להרמב"ם לו היה ולו ע"ש, פסול שהוא ע~ו לפסוק*ון
 מוה, יריע' איז' כיפק בלי לו הי' אברהם ר' ובנו פסול, המשנה בוראי וה הרמב"םכ'
 על סמך לא שרבונו כ' נ' בהערה וע*ש העורה, ס' להרטב"ם רל*האאו



משיבשו"תמנחם316
 כמסופר אלשאמיין בביהכנ"ס בפוסטאט בומנו שנמצא עזרא ס' בעניןהמסורה
 6 בר*נר הוצאת == 118 עמוד החכמים סדר נייבויר הוצאה סובריבלקוטי
 הי' כן רלולי עורא ס' להרמב"ם ל"ה שבוראי אררבה אומר והנניע"ש,
 מם"ת שם הביא דכ"א ח"א ספיר באבן וע' מאהבה, המשנה בנו ר"אפוסל
 תנ'יך על ז"ל הרמב"ם סמך למה עורא של ס"ת ענם הי' ראם עורא,שכ'
 הוה הספר על סמך ולא שלו ס"ת ממנו להעתיק בירושל~ם אשר בןשהני'
 בהנ"ה ומ"ש וכמש"ל, ב', אות מע' ח"א בשה"ג העיר וכן בעצמו, עזראשל

 משה ר' הוא נפתלי ובן אשר משבט אשר בן אהרן דר' ה' אות ציוןמנחם
 בן אהרן אותו שקורין ריש דט"ז ספיר באבן וע' ע"ש נפתלי, משבט רורבן

 אשר, בן משה קוראים ויש אשר, משבט שהי' כ24ום כותבי' וישאשר,
 אבל אשר שטו הי' ראביו משום כן דנקרא שם ורעתו אשר, בן .משה בן אהרןויש
 דשמו רק הוא כן לא רור, בן משה ר' הוא נפתלי רבן ציון במנחםמ"ש
 קפ"ה-קצ"א צד בח"ב וע"ש הבחור, ר"א בשם וכמש"ל נפת4 בן יעקבר'
 תשיבות ע' ק*י, סי' חו"י מתשובות 38 בצד ומ"ש - להאריך. מקום כאןואין
 - רמ"ח. סימן נ' חלק מהרש"ם ובתשובות רי'ד, סי' רעה יורה סופרחתם
 נ"ו:(, בתרא )בבא ראינשי ארעתייהו לאו לשערי חיטי 39בין בצד אכתבתיומה
 מת' שם ומ"ש ידיע.- מידע נמי בשערי דודטי ל"ט:( )ע"ז ממם' להעיריש

 מתערובות חלה ף4טול נ"ה סי' ח"א יקרה אבן בת' ע' י"ח, סי' ח"וח"ם
 מוה ע' ארלנא, גוד"ו מהסי' 40 בצד ומ"ש ע"ש,- בקמח ארמהתפוחי
 שם הביא שלא ופלא תשם"א, ובדף י"ר אות דשי"ג במבוא ברוך במקורג"כ
 ת' שנה, הי' הש"ש זאת רואה הי' אלו 44 בצד ומ"ש - אומרו.בשם
 בהאשכול ע' טריפות, ה' בה"נ מר' שם ומ"ש - דר"ט. ח"א בספרימזה
 כברא לגו עייל ראויר משום טריפה טרפשא רמינקב י"ו סי' טריפותה'

 אלא קרום שאינו מצינו דלא בשר, קרום ירי על נקב נמתם אי " וחזיטזיקו
 שאין מכות כשאר והוי טריפות אין הטרפש נקב אבל עצמו, מצר דמטרףבנקב

 שמתרפא היד ע"ג במכה כדחוינן ומתקיים קרום להעלות שררכןמסיתות

 שהבשר נקב כל וכן כ' שחיטה מה' ה"י פ"ו ברמב"ם וע' ומתקיים, קרוםע"י
 כו' הלב מחלב חוץ מותר הר"ז אותו מותם באכילה המותר החלבאו

 איבר הוא ]הנפרד ואיברי המאכל איברי בין המברלת הבטן שבאמצעוהמחיצה
 צרוי' הא' ראבר רו"ה כמ"ש רלא איברים, והרבוי קמוצה והב' צרוי'האלף
 בנשמת וירין ש ממה לרבר ועד פתח, בחטף הא' אברים והרבוי סנולתא,והב'
 ואבר מ"א(, פ"א )ברכות שמים ובלחם יעב"ץ בסדור וע"ש בנו, שפלגתאברים
 שאברים הנתחים הם בקטץ, ואיבר העוף אגפי ענינה ומגול בצרי רהואדקרא
 בית ובהנהות אבר ערך בהתשנץ וע' המקרא, בלשון עצמים נקראים הםשלמים
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 בסרר שהרמב"ם העירו שלא ופלא שם, בהמתורגמן וע' רק"ט, שם פולראהרן
 וע' שם' אבוררהם וע' בנו, שפלגת איברים כן על גורם השנה כלחפלות
 ישראל עבורת בסרור וע' כו', בנשמת התפלות אוצר לסרור התפלה ועיוןבתקון
 השחסשו ובקסץ העוף כנף טעמו בסגול הב' שבמקרא ראבר ~20 צרבער
 ה"עב"ץ, אוסרו בשם זה הביא שלא ופלא הגוף, מחלקי נתח על להורותחז"ל
 והיא הנשימה בח"פ[ אברי לא צרוי', הא' גורם בסמיכות כאן הרמב"םוכן

 הלבן והמקום הכבר טרפש הנקראת והיא הריאה תראה ואח"כ אותהשקורעין
 קשין עאהן לפי מגינין אין אלו שבאיברים האחרון המעי וחלבשבאטצעתה

 שטרפש היינו א', אות נ"ב סי' באו"ה וע' כמתום, אינו מהן בא' שנמתםונקב
 שניקב, הכבר מטרפש כלל מיירי לא אבל שניקכה לקיבה מותם אינוהכבר

 לפסוק סופ1 חו* מחמת חצה"כ בניקב כ' סק"ח מ"א סי' במשב"זובפרמ"ג
 בצר ומ"ש הא.- רמנ"ל בזה עליו תמה ל"ב סי' יור"ר יהושע בס' ע'הכל,
 בחלק הזבח ברעת ע' מלמטה, יותר למעך א"צ שלמעלה החלק ממעך ראם48

 מסירכא יוצא אם רהב"א, משמי' עינים טאירת בשם כ"ר סי'התשובות
 ובמקרש סיעוך, ע"י אזלא לבר כסררן השלא אם להכשיר כסררן לשלאכסררן
 שלא רסירכא כ' סק"מ-ס"ה-1, ובלבו"ש ק, משמע לא סקנ"ג ל"ט סי'טעט
 ובת' סק"ט, ל"ט סי' ברע"ק וע' כ-עוך, ע"י שניהם שתעבור' צריךכסררן
 ססוה"ם עור הביא שם הזבח וברעת א', סצר טכשיר ס"1 סי' ח"אטוטו"ר
 רובה כשהסירכא בת"ר אזלינן לא רלמה לאברהם סהחסר בתשובות יעקבסנחת

 סעי' ביור"ר וכמ"ש בכסררן רובה שהנקב נימא בחיתוך, שלא ומיעוטבהחיתוך
 הסירכא, ברוב שהנקב לתלות שיש בזה, רעות סביא ובב"א בעה"ע, בשםכ"ה
 כשרה הסרכא ברוב שהנקב תלי' אם בבעה"ע רבשלמא הזבח, ברעת שםוכ'

 אסרי' אי כסררן, בהסרכא אבל הרופן, בסתימת להכשיר רנהגו בטקוםלר"ה
 אבל רש"י לרעת שכשר אף נקב מחמת וסרכא הסרכא, ברוב הואשהנקב
 ואח"1 הרוב, מועיל מאי א"כ ל"מ, סתימה שכל ורעיסי' התום' לטעםעכ"פ
 זה כל סקצ"ח, ל"ט סי' לבו"ש וע' תואר, בפרי שכ"ה סקע"ו בלבו"4ש כןמצא
 הכהן סהר"י הגאון מת' מ"א סי' חככרם ברעת וע"ש הזבח, ברעתהובא
 דסרכא שם ורעתו ותכ"א, ס"ו-ז' סי' תשב~ץ וסת' י"ב סי' ממהרי"טרהביא
 וע' החור, שעל סה רק בריקה וא"צ המה סרכות רשני י"ל הסתפשטתאחת
 ה' סעי' ה' לענף ל"ט סי' יוסף למנחת סנחה בעדרי הזבח, רעת ע"רס"ש
 לוסר ריכול 51 בצר ום"ש - ואכמ"ל. להעיר רק בזה ול"ב להתיר, י'אות
 יכול ראינו כ' שסחה של נסיעה בת' ע' יתענה, רלא ריורע אף בהשחריתעננו

 כשראה כו' לפרוש ז' אות 85 בצר ום"ש - סמ"ש. ממנו ונעלםלהתפלל,
 ר'.( )כחובות רוגמתו וע' ר"ר בספתחות-הערות ת"א בספרי וע' סיר,רם
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 הפרישה אבל מיר, המת את ויקברו שם וברש"י ופורש, מצוה בעילתובועל
 רלא קצ"נ סי' ביור"ר הש"ך כמ"ש חי באבר אף מותר מצוה בעילתלאחר

 1'-ח'.- אות ג' חרר ח"ב אל בבית וע' התינוקת פ' ברא"ש וע'כהראב*ד,
 גומא תיבת ע' כו', בפניו ברבים חבירו מהמלבין כ*ג אות 59 בצרומ"ש
 ב"ה, מכתיבת כ"ה 60אות כצר וט"ש - רצ"ב. חריבה במנחה וע' ה',חקירה

 בת' וע' ר"פ, חריבה במנחה וע' ש"ג, סי' ח"ר פענח צפנת ת' עורע'

 לעיל וע' ה', סי' ח"ס ת' מליקוטי העיר שלא ופלא א', סי' אמתדבורי
 בנימין, השמלת כשם קי"נ סי' או"ח להועיל מלמר ת' וע' נ', אות ו'סי'

 רהאר"י 61 בצר ומ"ש - ובלשה"ק. ב"ה בו שנכתב אגרת לשרוףדטותר
 שאילת ת' ע' פרה, אפר הי' האמוראים וב1מן א*' ע"י פרה באפר נטהרהי'

 בם' וכן פי"ג כו"פ וע' קל"1, צר מונקאטש עולם ובתיקון פ"ט סי' ת*איעב"ץ
 בטהרה חולין לאכול ירב ר"ח רצוה תתרם"ט ס" חסירים ובם'תררים,
 בית ת' וע' כו', פרה אפר ואין היו מתים שטכאשי אעפאי ה*ג( פ'א)שבת
 מהרי"א וגת' ב1ה"1, מקרבנות רל"ו סי' יוראר ח"ם בת' וע' ס"ר, סי'דור
 לעשות אפשר אם משר"ל הקרש טהרת ספר נרפם וכעת פ*ת מי' ת"אהלוי
 באזהרות נוחלין כיש ג"כ ע' עירות 63באלף בצר ומ"ש - ואכמ"ל. ב1ה*1,פרה
 חאגי1 למהר"ם המצות באלה וע' אלף, הטור, כמ"ש ג"כ הביא ושכועהנרר
 אחת שבועה *שכע תמיר לשונכם למרו נ"א באות שם ]ומ'ש תלאה,מצ1ה
 ס"ש ע' חי, שאני כמו או ראשי ברוי כגון כינוי או השם ה1כרת בלאשהיא
 במפתחותיהערות וע*ש 1'(, ב' )בראשצת רמב"ן וע' מספרי, רפ"בבח*א
 וה"ה ע"א, רכ"ג ח"ב טוב בכרכת וע' שכועה, הוי נפשי רתי וברקל"ודר"ח
 וע' ר'.( )ערכין נפשית ככלל והוא בו תלר' שנשמה אבר רהוי ראאובתיי
 ס"ל ררכא נ'.( )בכורות וע, נ1יר, הר"1 בו תלוי' שהנשמ" רבר כ"א:()נ1יר
 הבהמה מן והראש הריאה כנק ע"א.( )ע"1 תוס' וע' טריפה, אותה  ע~עוואהדבר
 הוא, ימות ולא ופם"ר קמ"ה, ס" תום' בפסקי וע*ש מעוברת כשהיא העובר טןאו
 השם ה1כרת בלא מאמ לובוני, רישך ח':( )בכורות וע' ססק ערך בערוךע'
 המלך בהר ומעשה רכ' שבועה אות בחיי להרבעו הקמח בכר וע' כינוי[,או

 וכן בגי', וצ"ע אמת שבועת על חרכו וכולן עירות אלפים ששץם שםשאהיו
 ל"ו.( )שבועות בנה"ש וע' מ"1, מי' ח*א ררב'1 ת' ע' שכועה היא אמהמלת

 בצר ום"ש - ד'. סי' חאא המצרף בם' וע' ס'.(, )ב"מ מקובצתובעצטה
 על ואסר אשתו על שכעס ראוק סקי"א ה' סי' אהע"1 ר"ם ע' טאסתלא,64
 בכעס עליה שרבר מה שכל ואמר להח1ירה ורוצה וגירשה מס1רת שהיאבתו
 דאב כ"ט סעי' ברמ"א וע"ש נאמן, לרבריו אטתלא ונותן חוור אםעשה,
 הראשונה ואמירה נאמן לרבריו אמתלא ונתן וח1ר שאשור שההש בנו עלושאגשר
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 פ"א אמר ראם י"ב סע" רע"ו סי' חו"מ הרמ"א רכ' והא הכעס, מחמתהיתה
 ל"מ, אמתלא ונם בכור, צשהוא אחר על לומר יוכל לא בכור שהוא בנועל
 רנאמן חהא ומניר, חחר אינו שוב שהניד כיון כמיני' כל י"ח.( )כתובותוע'
 שעושה אעפ*י הקטנים מבניו א' על אפי' לבכר מרנאמן ממור ושהוא בנועל
 תוור אינו בכור ר16נין כמו קכ*ו:(א"כ )ב*ב תום' ע' ממורים הגר41םבניו
 והוהיר ס' על יהורה בענמ כעה חע' מסור, לענין ה"ה באסתלא אףומגיר
 רבאהע"ו רחו"מ, להך רמי רלא ניחא הר"מ רעפ"ר ש' אות 146 צר מצורעפ'

 ח"א טהרש"ם מת' ד6 בצר ומ*ש - בוה. עור וצ"ע ע"ש, כעם מחמתהיתה
 וע' ח*נ, מהרשעם בת' שנרפסו שם בהעומטות ע' ב"ר, מרשות וצ' פ"טסי'

  ררששוי יראה לפרוע חייבוהו כשכער הרש"ך בשם סקי"ר כ"ו סי' חו"מכנה"ג
 אבן בת' וכ"ה שלו, את להציל ב"ר ברשות שלא הערכאות לפנילהוליכו
 י"1( סי' פ*ת )ב"ק ברא"ש וע' מ', סי' דור בית בת' וע' קכ"ו, סי' ח"ביקרה
 של לערכאות להבואו רעששי לרין לבוא וממרב חבירו על תביעה לו שישרמי

 ענך ולא לחברך קרית צ"כ:( )שם מהך והוא מתח"י, שלו להוציא כריעכו"ם
 מפק ב4 כ' ה' צד בתיים וכחרת בת' כעת ורארתי בי', שרי גורארמי
 ע"ש, נכרים לפני ולא לפניהם פ"ח:( )גיטין ר"ט של להוראתו סתנגרתשהיא
 אפשר כשאי משא"כ להוציא, כשאפשר רק הוא כן רהורה רר"ט ברבריווצ"ע

 ב' סעי' כ'ו סי' חו"מ וע' מותר, ציית רלא גברא רהוא ובפרטלהוציא,
 רנין אנו וכן עכו*ם לפני לרון להרשות רין לבית יש רין לציית רוצהכשאינו
 הסברא ישראל רייני לפני ותבעו וחוור בעכו"ם וכשנתחייב פשוט,והוא

 כסברא דלא כ' ובתומים א', מעי' שם חו"מ ע' לו, נוקקין שאין עיקרראשונה
 דיין מצא לא ואם בב"ר, אלא ימשכנו רלא ס"ו, ס"א סי' וע"שהראשונה,
 א' סעי' רמ"ח סי' ועאש לעצמו, ר"ן לעשות רשות לו יש לרונוארוצה
 יע~יאל בריני לרון את*כ ובאו בערכאות לרון שנהגי בסקום הצוואה עשוראם
 - ואכמ"ל. ע"ט, סו' ח"ב תנינא שו"מ ת' וע, הפסק, לה אין רירועאהל"א
 אהע*ו צרקה וצמש בת' ע' להיציאה, אותו רכופין תשב"ץ מת' 68 בצרומ"ש
 פקרה דלמא ע4נו תקיפה האומות עדר דבוה"ו ק"א סי' הת"י בשם ט'מי'
 רפרולא בגולפא ל" רמחי' הוא רינא כו' וטמתכנא ברא כנפקת ונפקאלה

 .מעושה גט ול"ה בגט ויוציא כופק אמרי' וכה"נ רמא, מבע ולא ררבנןובסילוא
 מבליעת 3ד כצר ומאש - ע*ש. מאיסורא סכנתא רחמירא בשש צריך ריןולית

 מהרש"ם בת' מוה וחובא תקכ*ו סי' ח"ג ררב"ו ע' וחלב חמאהתערובות
 ולחכר למנחות וית סאבק הי' דמסתמא טשו"מ שם ומ"ש - שם"א. סי'ח"נ
 אני, השם בעל ר*ה ראמר 4ד בצר ומ"ש - רם"ה. חריכה מנחה ע'תורה,
 פי' א' ססך אות ובערוך באשישות סמכוני היום אני קכ*ר:( )חוליןוע'
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 דאסור בנכייתא אכל רבינא ס"ו:( )כ"ס תום' ]וע' בושיבה, סמכוהו היוםאותו

 צורבא עצסו ולעשות השם ליטול רוצה הי' לא רבינא אך מרבנן,לצורבא
 'אנא, ננר ובר ננר לא רבינא דאסר נ':( )ע"ו וע' בנה"ש וע"שמרבנן
 נינצבורנ הוצאת הנאונים בתשובות וע' לחוד[, ורבינא לחוד הונאורב
 דססכין רבנן יפרו וקנים ססיכת כדתנן רב וקרוי פישיבה אני סמך י"דצר
 ב"נ הונא לכם אסרתי אלו הונא רב שסי וניכר רבי לי' וקרוי בשסאלי'
 רש"י וע' יורעים, אתם הונא רב לכם שאסרתי וכיון אני, סי יורעים הייתםלא

 - קע"1. סי' דוד בית בת' וו;י נססך, שלא מכלל יצחק בר כ"א:()תענית
 קי"ט דבשנת כ' דתקג"ה ח"ב ברוך בסקור ע' לרר., סורנו בתואר שםומאש
 לראש או להוראה שנסמך מי כל רר. לכנות בהאוניברסיטה התקינו ווינאבע"מ
 תוארים ספחו אשר לו צר סהרי"ל, בוסן בווינא רב הלוי סאיר ור'ישיבה,

 סדר. יתירה בסעלה ונערך סורנו, התואר בהוראה לנמסכים והנהינ החוץטן
 ולא התוארים סן בורח ואני דכ' ד"ו, חכסה בנובלות סקנדיאה מיש"רכנראה
 בשכלי, ישר י2עשני ישעי לאל אודה דר. בוצם לא ואפי' מורנו בשםאחפוץ
 לאיטליא בואי אחרי כ' ס"א( )פ"ו אבות נחלת בספרו אברבנאל כאהר"יוכן

 להם טנין ארע ולא לאלה אלה להסמיך החכסים בין הסנהנ שנתפשטמצאתי
 נם ויעשו דוקטור התואר להם העושים הנוים בדרכי שקנאו לא אם וה,פנהנ
 שאנו וה סה יחוקאל הכנסת בשם קכ"א סי' ח"נ שבו"י בת' וע' כמוהם,הם

 אוסר תורה ריח גו שיש וסי בעיניו דין ראה שלא לוה למורנו האידנאמומכים
 ע"ב, סיסן יחוקאל כנסת תשובות וע, עודף, וסרח נודף וריחואפרסטון
 דגארץ ר'( סשנה ד' פרק )בכורות להרסב"ם המשניות בפירגשועיין

 בין חילוק ועושין אב"ד ואחרים יעדבה ראש אדם בני קצת קורקהמערב
 ראו שלא אדם לבני וכותבין נולה של ישיבה ראש ובין יעקב נאון יעצבהראש
 ע~סא פטוסי רגרים שאלו לפי השסות, נק וולתן או יערבה בראשאותם

 חברים נקראים אנעים כא"י ראיתי וכבר והיחוסין, הכנוין אחר והולכיןבעלכאו,
 ליתי' יוסא רהד רב בי בר ואפי' ישיבה ראש שנקרא סי יש אחריםובמקוסות

 נררסים, מקיצי ע"י כעת הנרפס ד' סי' הרסב"ם בן אברהם ר' ת' וע'ע"ש,
 ישיבות ראשי או נ14ת ראשי שכולם ספני נשיאתם אותם קורין אנחנודאין
 לרוב והבינה השכל בע4 אצל הוא וידוע כו', הסלוכה סורע והם הואילאלא
 כעלסא סי4 ופטומי הבאי לשון וה, את וה ארם בני שסכנין הכנוייםאלו

 השררה אחרי הרודפים הנדולה ואוהכי אותן/ ושונאין בהן סמעטין הרעתובקיאי
 קודם ת"ח ססור כו' וסעלתם נדולתם שהם אותם ואוהבים בהםמרבים
 להיותו במנויו צריכים אנחנו אין הנולה וראש הואיל יאנ.(, )הוריות ע"הלכה"ג
 יסכיסו בכל כני שהם סקוסו אנשי והסכסת לייחוסו אלא התורה בחכסתחכם
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 ,צם( )בכורות מס' בפי' וצ"ל מארי אבא פי' כאשר בלבר גולה ראש להיוהע*ו
 ושלטון רמה יר הנולה לראעצ שהי' רש"ג באנרת ועי ע"ש, כו' המשנהמפי'
 והצירו שררפו בתוכם נ"כ והיו יקרים ברמים הנולה ראשי לעצמם שקנורמ

 ושמואל רב שבבבל רבותינו הנה משמואל, 5ד בצר ומ"ש - ע"ש,לחכמים
 נולה ררייני הני' בנ14ן ג"כ שם שנרפס הרשב"ם ני' ולפי י"1.()סנהררין
 )ב"ק ועי כן, נהנו שבנולה ררבותינו ה"ר( פ"ה )שבת וע' וקרנא,שמואל
 וב"ר שמואל רהא ע"1.( )יבמות ג"כ וע' קיים, וב"ר חי שטואל האנ"ט!(
- מרבן נרול רבן, .- מרבי רנרול שם ע' מתוספתא, שם ומ"ש -קיים.  שמו, 
 הנ"ל ע"פ הכוונה רתרפ"ם ברוך במקור ב1ה ופי' יקראוך בשסך ל"ח.( )יומאע'

 אשריך ט"1.( )יבמות וע' בשמו, אותו שיקראו ער בתורה נרול כ"כשיהי'
 שם ומ"ש .- מ"ח צר שקאף הכהן להנרש"י היובל בס' וע' לשם,ש1כית

 6ד בצר ומעש - ד29 צר לקמן ע' יתקרי רחכם הטעם כתבתירבמק"א
 מילקוט להעיר יש מורנו, בשם הנקרא כ"א הראש על הטלית מניחיןשאין

 שהי' שם וב1"ר ציצית עטיפת מצות מקיים אני בצוארי תשכ"נ( רמ1)תהלים
 ח"ג מהרש"ם בת' וע' הצואר, סביב מונח שהוא כסורר ציצית בנרלו
 לכן הצואר סביב העטיפה מקורם ,טעושים לפי י"ל הילקוט רכוונת ער"בסי'
 רהא סק"ג ס"ט סי' פלתי ע' מענל, 79 בצר ומ"ש - ציצית. עטיפתנקט

 בכלל עגל בשר רנם מ"ג!( )שבת רתורא כבשרא בישולא צריךרמילח"
 ע"עק ס"ה:(, )ב"ק שור קרוי יומו בן ושור ימיו יהיו כמה גבול נותןרמי
 וכמ"ש הסרכות לענין נפ"מ ויש קכ"ב.( )חולין הרך ענל נקרא שנתו רתוךוצ"ע
 ומצאתי בשבת, בישו4 לענין רתורא כבישרא לחשבו אפשר איך עכ"1שם,
 נגר רהוא וכ' שנ"ר, סי' ובחעג ע"ג סי' ח"ב מהרש"ם בת' מ1ה העירשק
 מתקשה בשרו שעי"1 רב 1מן במלאכה הרגיל שור בכשר רק להקל ואיןהחוש
 אם רכ"ש מהרש"ל מר' 83 בצד ומ"ש - ע"ש. שנים ג' אחר רקונם
 רוקא 1ה כאלו, נירולים תרבה שלא ותתיראה ישרה בררך הולכין איןבני'

 ילכו שלא ברוה"ק לו רירוע אף ברירי', משא"כ אפ"ה מיפקרה רלאברירה
 ר4א בנין רנפקי ברוה"ק רת1אי משום י'.( )ברכות שמצינו וכמו הישרבדרך
 אות י' מע' ח"א שה"נ ע' להתיר, או לאסור ארוהאק לסמוך מותר ]ואימעלי
 מן בת' רע' ט"ו, אות א' מע' 1וכר ובעין שם ציון מנחם וכהנ"הרכ"ר
 וע' ר', אות ל"ב סי' או"ח יוסף ברכי וע' לשמים, אור בהקרמההשמים
 לאריתא, רגפל תורא ני!( )ב"ק ממם' רהביא ט"ו סי' ח"א שי תשורתבת'
 מהגה"ק תורה ברברי וע' לחסא, כוורי אכלל האלקים קכאא:( )יבמותוכן

 למה ררר~מנא כבשי בהדי א"ל י'[, אות שביעאה במהרורא וצ"לממונקאמש
 וע' כו', לעביר קוב"ה רניחא ומה למעבר לך אבעי רספקרת מאילך

21
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 חוקי' רא"ל ה"ב( פ"י )סנהדרין בירושלמי וע' רקכו"ג, חאב רכשנןערות

 הפנים, במראה וע"ש טב, נש כר סיקים היא וסינך סיני דילסא כרתיסכ
 כו', שכינתא עלוי דתשרי בנין אתתא לכיסב אנפיהי דכוון ויחיובווהאק

 יהב לסוף הני' סופרים ודקדוקי בע"י וכ"ה שם( )ברכות הב"ח כהנהותוע'
 סטו וקא אכתפי' ארכבינהו חר יוסא שקה ורב סנשה כדני' נפק ברתי',ל4,
 אסר וחד אסנווי, בה למיתבר דאכא קרחא יפה אמר חר כנישתא, לגילהו

 סיתקרי לא, סנשה סית שקה רב לארעא להו שדא חכטינהי נוני בהלמטווי
 ולפי"ו תשובה, עשה טנשה ערך הדורות בסדר וע' רעים, כליו וכליעלייהו
 אסר וה שם על ואולי חוקי', בן מנשה אם בה, חפצי היא ישעי'בת

 )ס"כ כסלכו שנה כ"ב בן וסנשה בה, חפצי יקרא לך כי ר'( סאכ)ישעי'
 הרגו, בתו בן דכצעמה ט*1.( )ב"כ תוס' ע' ישעי' וקנו את הרנ וה1א א'(,כ"א
 אחותו, על כא רמנעוה ק"נ:( )סנהדרין ראמרי' לחוקי' לו הי' אחת כתועור
 שלא לאות וה תוליר, אשר סמך יצאו אשר ומבניך י"ח( כ' )מ"ב רלבאנוע'
 אחריו שסלך סנשה הוליר שנים שלש אחר אך הנבואה ואת כעת לחוקי' גניםהיו
 הצעיר, סנ,מה ואולי ואחותו, רבשקה סאחיו כלל העיר לא הוא אכלכו',
 ורכשקי' ונו' למיתב עתיד חוקי' בר דסנעשה קרסי נ* ט'( י' )קהלת תרגוםוע'

 להנרצה"ח בינה אסרי בת' וראיתי ונו', דקוסין לצלסיא לטסנד עתיראחוהי
 סוסר ישראל רגשקה מ'.( )סנהדרין מהך דהו" הנ"ל תרנום עאר כתב ר'סי'
 וצ"ל הוא ט"ם ובודאי ע"ש, חוקי' של אחיו רהי' סקובל הי' ולהתרנוםהי'
 י"ו( י"ח )ס"ב לכיש סן רבשקה בטעות כסח"כ הרכיב אך מנשה, שלאחיו
 בלקוטי לסהרח"1 תורה בליקוכו וע' וכסש"ל, חוקי', כן סנשה אחי רכשקהעם

 אשה לישא רצה לא חוקי' כי דע לי, סר למלום הנה י"ז(, ל"ח )יצצעי'נביאים
 ס"ר לי סר לושלום וו"ס סעלי, דלא בנין סיני' רנפקין דידע הצם( )ברכותכראיתא

 דנתן אתתא בה חפצי איהי דא ציון סכשרת שלח פ' כווה"ק וע' רכשקה, סנעשהר"ת
 ח"א מפרים כמטפחת וע' כו', עמיאל בר סנהם דסשצחא איהי אמא דור,בר
 בסענה יוחאי בן ובס' כף, הנגיא יעועי' בת היתה רו"ל דברי דלפי קעאבסי'

 וירושלסי בכ* הש"ם מכל נסצא לא דואת ע"ו, כ' ע"א מענהוטטפתות
 דכר נוצמע לא שם( )ברכות הנס' סד' ונם ומר"ר, ותומפתא ספראספרי
 הנאולה ע"ש גניו שמות את דכינה כיון רק לאעאה, בתו את לו נתןוציעמעי'

 ישעי' כינה שבוראי וה 3און וזשב לכן כה, חפצי לך יקרא כיוהמאורעות,
 סהאסת, רחוקה הכוונה אכל כף, סנשה אם בה חפצי והיא בה חפציבתו

 מלהוריענו רבותינו חרלו ל"ה וזאת אסו, אכי וקנו את הרג טנשה לפיאוכי
 ט"1.( )ב"ב בתום' לרכריו סער סצאתי כי סלהוריעך אסנע לא וככ*ושמה,

 קודש, כהררי יסורתם היעכ*ץ ררברי ססנו שנעלם ופלא ע*ש, כו' חוקי'ר*ה
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 חלק להם אין רו' פל"ו( )ארר"נ בהך ק"ב סי' ח"א המצרף בם' עורוע'
 לרפאות ישראל את התעה רהוא טנשה, הסי' שברופאים רטוב הבא,ולם
 לנו נאות ובואת וגו', ויתעם ט'( כ"א )מ"ב שנא' א*לים בצורותהחולים

 רפואות ספר רהיינו רפואות, ממר גנו הטלך חוקי' של רבנו שם:( )ברכותהך
 ראיתי וכן חוקי', אבי הי' ואחו חוקי' בן הי' רמנשה טעות והוא ע"ש,טאביו
 המטפחת, ע"ר כ' שם ומטפחות במענה והנה טעותו, על רהורה צ"ג בסי'שם
 הי' ועמיאל בה חפצי נ"כ הית' רור בן נתן אשת נם אם הורותרמה
 ונתן ונו' ואלה הי( ג' )רהי"א כמ"ש נתן אם שבע בת אשתו אבי רורחותן

 אביו אבי ע"ש רור בן משיח שנקרא וכמו עמיאל, בת שוע לבת ארבעושלמה
 ר' מתרגום וצ"ע אסו, אגי ע"ש עמיאל בן להקרא יכול ככה רור, בןנתן
 ברש"י וע' לאתגלאה, רעתיר רמשיחא סלכא הוא ענני כ"ר( )שםיוסף
 אשר ההמטה כ' 55 צר ורובבל בם' ב' חרר הטררש בבית וע' י"א(,)שם
 ומשה אהק מטה והוא כו' הוא שקרים מן טנחם, אם בה לחפצי ר'יתן
 יתן אשר המטה עם הנמא נתן אשת בה חפצי ותצא כו' ישראל מלךורור
 חה ע"ש, רשע אותו יבא לא שם עומרת מנחם אם בה וחפצי כו' להר'

 הנביא, נתן אשת הוא רור, בן נתן אשת גמקום אך ווה"ק לרבריטתאים
 אות הרר"ל בביאור וע"ש יוסף, בן עמיאל בן טנחם פי"ט רר"א בפרקיוע'
 יושב ישמעאל ררי 93 צר רבתי בהיכלות ג' חרר המררש בבית עור וע'מ"ו,
 לו שהכנימה יולרתו מחפץ אביו אלישע לו שנתן טהור שיש של ספסלעל

 שלא ברבר מראגה 84 בצר ומ"ש - להעיר. רק בוה באתי ולאבכתובתה,
 בתשמיש רהאימור נח פ' חככטה במשך וע' הצרקה, על תומ"י חלילה מוטליהי'

 להם יחסר 411רו אם מועטים לימים רהמולייים נימיסי ענין הוא רעבוןבשנת
 ואלו שבעים אלו יהיו שלא כולם אסורים לכן ברעב ימותו שטא ויפחרומזון

 ק"ו )תה4ם יפות בפנים והובא ו'( ל"ג )רברים יפות בפנים וע' ע"ש,רעבים
 מעוני, אביון וישגב ת"ש בעניים לא עשירים, אצל ברכה בנים ריבוימ"א(
 ובמק"א כצאן, טצרמה ביכה ןה אין עניותם בשעח אבל כ"שפחות, כצאן וישםאו

 רגמ"ה רתקנת י"ר סי' פארווא מהר"ם ת' וירועים יעב"ץ, מר' מוהכתבחי
 אשר בנולה בהיותינו ישראל בנות על ושקרו שחששו נשים ב' *שאשלא
 ראית לרבא אפ" כי להמפיקן יוכל לא הרבה בנים ויוליר נעים לוירבה
 למיויעינהו, 4' ראית והוא ממיים הא נשים כמה ארם נושא ס"ה.( )יבמותלי'
 על ממונינו וכל וכעניים טרויים בגולה בהיותינו קרטונינו חאחשו אלהועל
 בביתי, למצו תהא רלטא ו'( ר' )רות בתרגום וע' בגה"ש, ועי,ש כו', הצביקרן

 רר"י, שם ובספתחותיהערות 180 צר ח"א בספרי וע' סקכ"א, א' סי'ובב"ש
 אנשים לתקנת גם או רוקא הנשים לתקנת חרגמ"ה אי מ"ח סי' הי"ן בה'וע'
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 סקי"ח, ובב"ש סקי"ג אהע"ז בח"מ וע' ביתם, בתוך מריבה יכניסושלא
 צר עון מע' השכצת באוצר וע' א', סי' אהע"ו השרון חבצלת בת'וע'
 ואפי' הבית, שלום מפריע ש~ה הגירא חפץ ננר נעדם שתי לו לקח רלמךך32
 ובמח"כ ע"ש, אחת בכפיפה הנר עם לרור יכולה ל"ה הצרקת אמנושרה
 רלקח ב'( אות פכ"נ )ב"ר בשם יאט( רי )בראשית רש"י כמ"ש אחר, טעםשם
 יושבת היתה רלפ"1 המבול, רור אנשי כררך לתשמיש וצלה לפ"1, ערהאת

 ה"ה( פ"1 )יבמות ובירושלמי כוונה, מקושטת ולתשסיש בעלה בחייכאלמנה
 ב' אות רצ"א מאמר אהרן בברכת וע' לפ"1, וצלה לתשמיש היתהרערה
 הלא רש"י ובאמת הירושלמי, טר' להיפוך שכ' שכ רש"י ע"ר מזהרהעיר
 ר*ונים ךך4 צר פילנש פע' השמות באוצר וע' סהירושלמי, ולא מהב"רהביא

 - ואכמ"ל. בנים לשם הפילנש ישראל ולבני ונות לשכ היתה הפילנשולרומאים
 כעת וראיתי קיימין, נרריה א' ויום י"ב בת מ"ה:( )נרה בהך ך8 בצרומ"ש
 שתים בת וער ש'נה עשרה אחת מבת רקטנה רכאב ויקרא פ' והוהירבסי

 עשרה שתים בת ער א' ויום שנה עשרה שתים מבת ונערה א' ויוםעשרה
 וה שעור ב' אות יהור' בענפי שם והעיר אחר, ויום חרשים וששהשנה

 ל"ט., )כתובות ע' מצאוא לא אח' ויום חרשים ו' שנה י"ב ער נערהרמקרי
 אבל חרשים, ששה אלא לבנרות נערות בין ראין ס"ה.( נרה ע"ט.,קירושין
 יומא בההוא רקריש שם( )קירושין אמרו בפירוש ועור כלל, נוכר אין א'מיום

 צר בחקותי בפי וע"ש מקרי, נערה חהשים ששה ררק מבואר ששה,רמשלים
 שנה עשרה שתים בת וער א' ויום שנה י"ב מבת נערה הוי כסה ער228
 היא בוגרת ואילך מיכן שערות, שתי שהביאה והיא א', ויום חרשיםוששה
 בענפי וע"ש בלבר, חרשים ששה אלא לבונרות נערות בין אין שמואל אסרשכך
 ל"ח סי' א' שער צרק שערי הנאונים ות' טיאון ה' בה"נ לע' רצייןיהורי
 חרשים 1' אלא מצינו ולא א', ויום חרשים 1' נ"כ שכ' נאון הלאי ר'בשם
 בת היא רנערה אחרי פשוט הרבר ולענ"ר מצינו, לא יותר א' יוםאגל
 היא רבונרת כומילא חרעים, 1' אלא לבונרת נערה בין ואין א' ויום שנהי"ב
 מבת נערה מיאון בהי בה"נ להריא כמ"ש והוא א', ויום חרעדם 1' שנהי"ק
 נערות מע אין שמואל ראמר כו' א' ויום חרעד' 1' שנה י"ב וער א' ויום אנהי"ב

 ה"אי-ב', אישות מה' פ"ב ברמכ"ם וע' בלבר, חרשים ששה אלאלבנרות
 תקרא התחתק מחמן עאהביא ומאחר נערה, נקראת ומעלה שנה יאברמבת
 ומעלה חרשים הששה תשלום יום ומתתלת גמורים חרשים 1' ערנערה
 רשמואל, כרמרא והוא חרשים, ו' אלא לבונרות נערות גין ואין בוגרתתקרא

 לימות הנערות ימות בין ראין רריבאל משמי' הוא ה"ב( פ"א )יבמותונןרושלסי
 בת' וע' סקאהן לאן סי' אהע*ז ב"ש וע' בלבר, חרשים ששה אלאהבנרות
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 נאט מי' כממסטים פ' גאק רר"א בשאילתות והנה רט"ו, אלף מי'הרשב"א

 רהוא וצ"ע ע"ש, קטנה, היא הרי חרשים וששה שנה עשרה אחת בת ערכי
 קטנה, היא הרי א' ויום שנה י"ב בת ער וצ"ל הוא ט"ם ובוראי הש"ם,נגר
 תיים בת' אח"כ מצאתי וכן שם(, )קירושין בגה"ש טזה שהעיר טצאתיוכן
 הגי' נושן ישץ קלף על בשאלתות רמצא כ' מ'ו אות ל"ח מי' ח"בשאל
 חרשים וי כל ואילך טכאן קטנה ווהי 34' ויום שנה י"ב בת כו' שמואלאטר
 שער בם' וע' ע"עג כו' צריכה לא בוגרת, 1והי ואילך מכאן נערהזוהי

 ע"נ, רם"ח בכ"ר ראי"ק בית"א אלפ"א בביאור א' שער למהרח"והקרטות
 שנה י"ב בת שתהי' ער נערה נקראת ואח"כ קטנה, נקראת א' ויום שנה י"ברער
 חרשי' ר אלא לבונרות נערות בין אין כי בוגרת, נקראת ואח"כ א' ויום חהעד'ו'

 ע' יומף, הברכו טדברי 88 בצר ום"ש - כמ"ש. להריא הרי ע"ש, כו'בלבר
 המצרף בם' וראיתי ש~, אות 261 צר בחקותי פ' והוהיר מ' על יהור'בענפי
 רחקוק ,שם והכיא מצוה, בר לענק אלו מרברים ג"כ שהביא מ"א מי'ח"א

 יצרתי ו"ו עם קרא מאי למצות ,פנה עשרה שלש בן מררש בושםגוכרונו
 והוא טהרי"ל רברי שם המא הוא הלא ופלא י"ג, בני' 11 ימפרו תהלתי*
 יומף בברכי וק יצרתי, צ"ל ובוראי וגו', יצרתם מזו יש סמך וראי שםכ'
 לרשב"ץ אבות ובמגן ו"ו, טעם הממך רהביא חיים אורתות בשם הביאשם
 איוה שמתחיל רבר עטא רביתום שם ומ"ש - המררש. בשם ואו עםהביא
 * מ" ה"ת טמהרש"ק מת"ם ובת' הרע"ק על מעט טקרש ע' קורם,וטן
 טמם' נ"כ רהעיר מ"א מי' רור בית בת' גאכ הל 6ה, מקור טצא רלאס'

 תפילין, יניח איך להורותו עדחנכו אב לו ראין טאחר עור וכ' נ"ב.()גיטין
 בקרועט( ~הוג ואויך ירע כבר גרלות לשנות בהניעו למען ללמרוטקריטין
 אהע"ו 91 בצר ומ"ש - ל"ח. מי' צ"ל ל"ח סעי' או"ח י8ם ומ"ש -תפילין.
 והוא י"א, רין כרת שלא טוה עשה והמרפים רי"א, צ"ל י"א, רין ס*אסי'
 עוקבת הלכה טץ.( )סוטה רש"י ע' טעקג, 94 בצר ום"ש - אוטרים. רישראת

 ובעקיבו מ"ר.( )שם ועי ה8סוק, את ועוקרת טעטרו עקבו את מקפחתטקהא,
 אקברם ימקפח י"ו.( )שגת רשהי וע' שוקיה את לקפת בורו הרשות כו' עםשל
 )אחרי המר*ר רברי צחות ררך לפרש אמרתי ובמק"א וקיצור, תיתוךלשון
 נרם שבעקבו חטה, נלנל מכהה הי' ארה"ר של עקיבו תפוח ב'( אותפאס
 טחשבות בחשב מ"ש וצ*ע חיינו, יכד הצלחת שטש ונכהה לעולםמיתה
 וך שלעה אפשר טארטה הנוצר ארה"ר של רגופו ה' סי' פרעדותגעירום
 )ב"ב הע' וכמה, כסח אחת על פניו קלמתר איתא עשם במררש רהריכאכ,
 ראהה*רע שופרי' טעץ כו', המה נלגלי לשני ורוכדם .עקביו בשני נמתכלתינ"ח.(
 לי', חשיב 2א לא יוחנן ר' ואילו פאו.( )ב"ם ראטרי' ככע נופו, כלוכן
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 לי' אמר ור"ל נזררנא סהי קא ור"י הו"ל, לא פנים רהררת יוחנן ר'שאני
 שופרי' מעין חשנו לא ואפ"ה שפירא הי' רגופו ועעכ כו', לנטאשופרך
 של כפיו יציר רהי' הראאוון וארם פנים, ההררת לו חסר רהי' הראשמן,רארם
 ע' במים, לעבור רשית לו ~ון רמה"מ שם ום"ש - ויאה. נאה כולוהקב"ה
 בי' רמיקני מאן האי כף לטיא ל~שרי' כו' חיויא רכרכי' טאן האי ק"י.()שבת
 נהיא ל"עבר לא ואי נגריא לישואר לא ואי גרטירי ארבע לירכבץ' כףחיויא
 ואל נ"א.( )ברכות וע' גרמירי, ארבע מרוכתי' לינשוף ג'.( )מגילה וע'כו',

 לפניהן ובא מרקר עאוני מפני המת מן שחוורות בשעה הנשים כפניתעמור
 ר' מרוכתי' לינשוף תקנתי' טאי פגע ואי להבל רשית לי ויש ביריוחרבי
 בענין השו"מ מר' 98 בצר ומ"ש - ע"ש. כו' ליעברי' נהרא איכא איאמות,
 קירושין לסרר רלא סי"ח שר"ם סי' יור"ר שאול ברברי ע' בביהכנ"ס,חופה

 לשמוע לי וצר ו', סי' או"ח ראללער מררמ חיים באר בת' וע'בביהכנ"ס,
 ראי' אין ומפה בביהכנ"ס, קירושין רשם הרבנים מסררין בקראקאשכעת
 למחות ומחויב" להם התיר מי בקראקא אבל שם, כמ"ש כן רעח עלרנבנה
 להשיכ ירעו ולא הוכחתי' הי"1 אבותי לבקר שטה וכשהייתי וה, ננר עוובכל
 שלפני בחרר או בץהכנ"ס בחצר החופה יעמרו אחר באופן אפשר אי ואםלי,

 מגי' ארקוולטי שמואל מר' 102 בצר ומ"ש - הכנסת. בבית לאנץהכנ"ס
 מפני מרפוסו מונה לצאת הספר יוכל לא כן על כי מתנצל שם המרפיםחערוך,

 ברוך בסקור כהה וע' להשגיח, או יכול ולא בשבת ערל~ם ע"י נרפם הספרכי
 אלישע מר' קהלת מפר באור מהספר המני' ג"כ הי' הנ"ל שמואל ור' תרח"ץ,רף

 עתה, גם ומה ברקט"ג, ששם כותב ובהתנצלותו של"ח( )וויניציאהנאליקו
 יעקשו הישרה את קרש, ובמוערי בשבתות במלאכה העושים האוטניםכי

 תפ~ע-ת ס' פאק נרפס ]וכן הבין, כלא לפניהם אשר ההעתקה גלנלומכהים
 חגי בן הירש צבי ר' המגי' כותכ תנ"ט( )פפר"מ אשכנוי לר"גהנרשוני
 קלוניסום לר' חיים בעלי האנרת ס' הראשון מעתיק בוראי הוא - סגאלחנוך

 מהור"ר המופלא הגאון בן מפפא"מ סג"ל חנוך א"ע וחתם יהורית,בתרגום
 בעיר ור"מ אב"ר שהי' וצ"ל חנוך חגי טהור"ר הגרול הגאון בן הירשצבי
 של התרגומים אורות ט"ש וע' תע"ח, שם נרפס הענא ק"ק נזשראלחאם
 שבעלי - 894 צר ג' רבעת י"ג שנה ספר בקרית *הורית היים בע*אגרת
 שעיניו קורש השכת כיום ובפרט רהיטים מרוב תיבות איזה השמיטורפום
 שם חשב ה' ס" 4נפ צר שם ספר קרית וברבעון ברפוסם, שולטות היו6א

 חכמה, ראשית שמעוני, ילקוט כ"י, עם אהע"ו טור הזוהר, כטו חשונךםספרים
 שמיינשנירר בשם ג"כ שם וציין שכאק ביום עכו"ם ע"י שנרפסו ועורטורים
 שם, נסצא לא אבל בשבת, הרפסה בענין נואנ קיאא סי' ה"כ סריאט שבה'תשסף
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 הערוך בתולרות 1עי בוה[, מ"ש ט"1 סי' ציון בנין מת' הביא שלאופלא
 פלגי בת' ממנו הובא סקוה לענין פסקים ב' והנה ~6, ציון 62 צרמיד"ר
 ובסקוה פארוגה, בק"ק ראתרא סרי הישדש הגאון עליו ומתואר רט"1מים
 תורני ולא טרקרק רק הי' ררשש שכ' בוה השד"ר על העיר 1964 צרברוך
 התומיו"ט ע"ר יסירתו תמך בוראי עד"ר שהרב שם ברוך בסקור ומ"שורבני,

 ושתים חסשדם נכתב אחת אשה אל וסכתבו לא, 1ת1 המרקרק בשבשתארהו
 תארו התוסיו"ט גם יסום, והאריך שס"ה בשנת המקוה ע"ר פסקיו קורםשנה
 קבל התוסיו"ט כי האמת, לסטרת קלע לא בוה ע"ש, ערכו וע*פ ילרותומשנת
 נרפס הבושם ערונת וספרו הבושם, ערוגת ספרו על סחרורותיומסנו

 רמהנכק - ו"ל מרקרק רק התוסיו"ט כנהו וה כל עם שס"ב, שנתבורניציאה
 רראוי ע"ב, רע"ר פכ"ר הבושם בערוגת וכ*ה גצירי, העולמים חילקרוא
 בחי ישבע ו'( י"ב )רניאל עשה*כ בצירי העולמים חי ישתבת גחתימתלומר

 הגרי"ב בנימוקי תמה הוא וכן מ"ר( פ"ו )תמיר לציון בראשון וע'העולם,
 השקל בסחצית שם והובא נ"ר סי' או"ח בא"ר וע' התפלות, אוצר בסרורהנרפס
 לררך בהקרמתו ספראנ 0הר"ל וע' בפתח, לוסר וראוי התומיו"ט; בושחור
 לוסר דלאוי הוכית קמ"א סי' ח"א יעב*ץ עאאילת ובת' אבות, פרקי .עלידים
 חיים רוח להרם"ק הקוכשה בע~עור וע' בסרורו, וע"ש בו, חור והתוסיו"טבפתח
 רראוי * סצוה חאניו למהר"ם הסצות באלה וע' בפתח, העולמים חי ע"חסי'
 ע"ש, כו' בפתת רף אומרים רבתימן רנ*1 ח"א מפיר באק וע' בפתח, הילומר
 תקטעו צר ו*גר בכתבי וע' ב', אות ל"ב סי' ח*ג רוקח ישמן בת'וע'

 0ר' העירו שלא ופלא התורה, סיסורי ה"ח פ"ב הרסב"ם על המלךובעבורת
 ע"נע אות משא בסי' ס"ש וע' - מכער יע~יאל עבורת בסרור וע'התוסיו"ט,

 חנאש הנה הן ומומר חכמה אוגרות אגרות חסשים כתב גנים במעיןוהנה
 אלתנן בכם"ר עשמואל רבי המשכיל וסררן חברן תשובותיהן עםועשרימ
 רכ"ו סים גפלני כמ"ש ציסינה בעיר נולר והיא יצ"1, הארקוולטי מןיעקב
 וברכ"ח המקוה לאסור נר"ו ארקיוולטי שסואל כסוהר"ר הישדש הגאוןפסק
 שמואל כמוהר"ר אלופי הסוגהק הרב הי' סולרתי עיר בציסינה כי חכורני כ'שם
 ועם המנהנים לקיים מאור חושש והי' רומניי"א הקהלות לכל ראשפינצי
 להיפך וכן ~יסור בו שנהגו רבר מעולם התיר לא וחריפותו בקיאותוכל
 אבותינו מנהנ נ'!( )סנחות סתוס' לשונו תפס בוראי הוא, תורה אבות מנהגכי

 כ,ןאב"י ,כ"ח לענין - בשמו הביא עד"א סי' שסואל רבר בת' תף הא,תורה
 סי' יור"ר בפרמ*ג מוה וע' קי"א:(, )חו*ן אמי ר' רתגר ספינכארפקפק
 נ"א מ" יור"ר נובאת וע' סק"ה, מ"ר ובסי' א' אות סקי"ו כשפיירק"ג

 אות פ"ו בב"ח ריני עוו הסגרל עעך כתבתי ובסק"א שש ריחשוכהנהות
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 נאסרה רלא מעל"ע אחר חלב קררה ב(וות' בשל ואח"כ עוף בשר רבשלה'

 לע' וציינתי החלב מבישול מעל"ע אחר עוף בשר בה לבשל ומותרהקררה
 וע' ע*ו, לסמוך ראין ריעב"ץ ע"ר כ' י"ג סי' או"ה בקונט' אש עמוריבת'
 וכס"ש בררבנן רשרי סק"ו קל"ו סי' ובטו"ו ק"ב, סי' יור"ר שיק מהראםבת'

 ג"כ וחבר - רכ"ח סי' ח"ג מהרש"ם ת' וע' ריו"ש, ובהנהות שם,בנוב"י
 שהאג ע' שע"א, בענת שס ונפטר עד"א, שנת בוויניציאה נרפם אהבה רנלספר
 עומרין אין רהחליף 103 בצר ומ"ש ל'.- סי' ש' מע' מופרים בפל4טתה"א
 וגוניתא מני י"ט( ל"ג )רברים הת"י על יונתן בפי' כעת ראיתי כן מעמירין,באין
 תבר רווגיגתא כסא אייתי מעמירין אין רפי' רע"ו גמרא לשין זכוכית כל4פי'

 וכמ*ש.- עומרין 4רן פ' ברכות וצ"ל לו, עלתה ולא בשחים טעה ובמח*כקנךיהו,
 בעשרה וצ"ל ט"ם הוא תשובה, ימי בעשרת חופה מרין שםום,ש

 בטבת._

 בעה"ט מר' 115 בצר ומ"ש שנים.- ח' צ"ל ימים, ה' כערך 104 בצרום"ש
 מישרים רובב טז' ע' מקלס, לעיר מכצר עיר עהשין אין רהרי היו, מבצררערי
 ראה ולא טשעבין, מהגאבר"ק מ"הסי'

 מט"ט~
 בערי חלק ולוים לכהנים יש ואם

 חלק נטלו שלא ולוים כהנים לא אף רמ"א מי"ר( פ"ה שני )מעשר ע'המנרש
 ה"ר(, פ"א )בכורים תוספתא וע' מגרש, ערי להם יש אומר יוסי ר'בארץ,
 ת' וע' מגרש, ערי להן ריש כר"י ה"ג פ"ר בכורים בה' הרמב"ם פסקוק

 תבוא, ת"ל ט"ס הוא ובוראי "שופטים לטפרי רשןין ופ"ה נ"ר סי' ח"א פענחצפנת
 הרבר שרנהנ לרורותיכם כ"ט( ל"ה )במרבר מספרי רהביא רטאו סי, ה"נועשש

 הרמב"ן מר' העיר 4צלא ופלא בוה"ו, נם מקלס רערי רמבוארלהורות,
 בנוף אחרת ועוף טורי רעיר בתימן לו רספרו רפאח ה"א ספיר באבן וע'שמ,

 הריכים' בצרי נכנצא הררך ועל לים כולם יגשבי' לפנים מקלם ערי היועמראן
 תמה ויפה מצא, ולא יגע הוא אבל כרין, מקלט מקלט עליהם כ' גרולותאבנים
 מה' ה"א פ"ח הרמב"ם כמ"ש בא"י אלא מקלט ערי עושין אין רהלאגזה
 ע' ווטא, הספרי בר' לגרום 116 בצר ומ"ש - משגה. בכמף וע'שרוצה
 גוים שבנו הערים מן רנורס 26 צר קליין מפרופ. וסקלס ולוים בהניםבערי
 שיבנו הערים ומן גוים שבנו הערים מן כו' משבאו השראל עךבנו הערים סןאו

 נשאלתי תרח"ץ ~נהמ ]וביועש"ק ממאש העיר ולא עאש, משבאוישראל
 אנךגרור בקאלאניע וכעת רפ"ק שו"ב נ*י ווייסגעקער משה יג4יאל ר'שררי

 אכפר מתא שם לכתומ אם והשבתיו בכתובה מקומו 4טם לכתוב 4יךמשרננטיניא
 מתא בגט וכותבי' מתוותא, מקרי קטנים רכפרים כ"א.( )עירובץ בתום'ע'

 ב' סעי' קכ"ה סו' אהע"ו ורמ"א ב"י וע' קטנה, עיר בין גרולה עיר ביןפלוני'
 וע' פלוני, בכפר לכתוב רהמנהנ מ' אות שם כנה"ג בשם רעק"אובהנהות
 שם עתה אין בוראי ארם בני רבלשון י' סיי המקומות עצנוי בשער הייםברביי
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 וסי' מ"ט סי' ער מ"ה ססי' אהע"ו צרק אבני בת' וע' כפר, עלמתא
 סי' ח"א הלוי מהרי"א ובת' קכ"נ, סי' אהע"ו ח"ב יעלה יהור' ובת'ס"א,
 רמשמע שם( )עירובין מתום' הביא קע"ט, מאמר ח"א והעיון בהררש וע'קפ"ג,
 לכתוב אין אכפר אבל קטנה היא אם אף מהא לכתוב יש עיר עלררק
 רכפרים מתחלה כמ"ש הוא התוס' רכוונת בוה יפה כוע לא ובמח"כ ע*ש,סתא
 וע' כפר, רהיא קטנה אעיר גם מתא כותבין עכ"ו מתוותא, סקרוקטנים

 פלוני' מתא כותבק גרולה עיר הן קטנה עיר רהן תנ'ר סי' גט ה'במררכי
 דברי הביא בב"י וק היו, קטנים רכפרים ר"י ופי' כו' שם( )עירוביןרגרסינן
 בעירות בין קטנים בכפרים בין שייך סתא שואם ראי' רהביא וכ'המררכי
 כסרים, אני שומע ערי אי י"א( ל"ה )בסרבר מספרי להעיר וישנרולות,

 י"ל שם אכל עשרה, שתים ערים וגו' העמונה וכפר כ"ר( י"ח )יהושעוע'
 ע"עה חיטיא כפר לענין והעיון בהררש ונמ"ש העסתה כפר היתה העיריעשם
 שמה, כן רהם"י ופי' עכו, כפר איש גמרה ק ר"י ס"נ:( )סוט' טטם' להעירוים
 וכל המלך בהר המלך לינאד לו הי' שירות רבוא ששים נ"ו:( )גיטיןוע'
 כיוצאי כפ4ם בה שהיו משלש חוץ מצרים כיוצאי בה ראו ואחתאחת

 ועל כו' דכרי' כפר עדחליים, כפר נץש, כפר הן, אלומצרים,
 רכרייא, וכפר עיראיים, כפר ביש, כפר ק נקראו רהעיירות צ"לכרחך
 חורין מת ברש"י וע"ש קלניא טבריא רתתעפר י'.( )ע"ו ע' קלוניאוהנח
 מ"ה.( )סוכה וע' אטבריא, רשרי כלילא רכד ה'.( )ב"ב בהך לע' וישססם,
 אנל בירושלמי, וע"ש מוצא, 4' קרי סכרגא רמפקא ואיירי הוה קלניאטקום
 אות כ"ב סי' שבעה בנחלת וע' ממכג 5פטור ענין אינו קאלאניע אםכאן
 יוצא מפורש הב"י רסר' וצ"ע ע"ש, פלוני כפר כותבין רבכפר הבשי בעשםי*ב

 סעי' קכ"ח סי' לאהע"ו דינים גתי' שלום במשמרת וע' מהא,רכותבין
 בצר ומ"ש - ואכם"ל.[. אביגרור, קאלאניע כפר לכתוב לענ"ר עכ"1א',
 ראולי 9 צר הסקלט מערי והלוים הכהנים בערי ע' גנים, בסקום ענם119
 11 והשערה ע"ש, ג[נים ענין =ב ענם יהי' ואו הסקוצרת הכתיבה ע'פ לפרשיש

 יהור' בערי כמ"ש ענים נכק יותר והי' חסרה, לם' נ' שבין הי' גםרחוקה,
 ערים קרית נבעת היא הלוים סערי גבע כ' 11 צר וע"ש נ'(, ט"ו)יההשע
 בנבעה, יעיים קיית א'( יי כ"א, וי )שמואל ,וכן כ"ח(, י"ה )יהושעששיערים
 אינם, בסח"כ ורבריו עעש, כ"א( י'ט כ' )שופטים מתחלמים גבע 08ונבעה
 ערים י"ר היינו עשרה ארבע ערים קרית, נבעת, שם( )יהושע אי'רהלא
 ןם ערים קרית נבעת יהיו רבריו ולפי ברר"ק, וע"ש בניסין, בנימנחלת

 י"ג רק ואין כ' 'עשרה וארבע רהא אחת עיר חסר הרי אחת, עיריעוים
 ו"א, בוראי עכ"ו ט'(, ט"ו )שם יהור' סנחלת היא יערים רקרית רעור רבריו,לפי
 כ'ד(, י"ח )שם נבע או גבעת רהוא י*ל י"ז( כ*א )שם רבניכהץוגבע
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 ירירות ולא סעלות לא בהן אין מקלט רערי תנאים ממררש 26 בצר שםום"ש
 להעיר יש שווקים, נךת אלא של"ה סגיר אלא וחי תאל ואין וחי, שנא'כוי

 שבה ובהמה ארם ומוררות מעלות בה שיש עיר כל נ"ו.( )עירוביןסטם'
 ותבור צ"ל ותביר, רמנה הוא ררמונו שם ומ"ש - כו', ימיהן בחצימתים
 מ"ט.( )קירושין רש"י ע' שלמה חכמת בשם 125 כצר ומ"ש - נה~.הוא

 תשמ"ו סי' סוף ח"א או"ו ת' לפי"ר לע' ויש יונה, בחוקח ומשוחררתוניורת
 באצבע מיעוך ע"י שקברק ינות חשש עלי' יהי' באונם שהמירהרבתולה
 כו', ר"ח לפי' בוגרת אינה אם להתירה יש בתולה תמצא אם נשיםלפני
 לברוק יכולים בגיורת א"כ רל"ה סי' *ור"ר כמפתחות ח"ב מהרש"ם בת'וע'
 שבאה הטעם ל9 אבל להתירה יש בתולה תמצא ואם בוגרת אינה ערייןאם

 במלמר וע' אסורה, ישראל, בית מורע רבתולות מקרא או בוימהמהשטופין
 נכרית רבנשואי ל"ו מי' אהע"ו שיק מהר"ם ת' ע"ר ומ"ש ח', סי' אהע"ולהועיל
 אבל רצ"ע, רקם"א מאב מי' ח"א מפרי ע' וכרת. ראורייתא איסורהוי

 וע' פ"ר!( )סנהררין כמבואר קבלה ררברי לכרת גם ציין רהרי לק"מבאמת
 אלא הוא מראורייתא רלאו פ"א:( )שבת רש"י וע' ב', מעי' ט"ו סי'אהע"ו
 ועז כ"ח, מיי לקמן ע' הנשו~צן, לאתר מפצו"ר 126 בצר ומ"ש -מררבנן.

 ואית איתתא נסב ראפי' קנ"ב עאוילתא תצא פ' גאון רר"אבשאילתות
 שויא כממורא שסכה כרות או רכא פצוע או הוה ולבסוף בלשרותא בני*'

 ה"א פ"ב הרמב"ם מר' 167 בצר ומ"ש - ע'.(. )יבמות בנה"ש וע'רחמנא,
 מי' ח~ר פענח צפנת בת' וע' צ"ע, נ"כ ורבריו פענת בצפנת שם ע'מא"ב
 ברש"י וע"ש שגיה בין בפומה עילעין ותלת ה'( ו' )רניאל מן להעיר וישע"ר,
 מבחוץ, שבולטת מ,צמע שיני' בין מבפנים, משמע בפומה ע"ב.( )קירושיןוכן
 כמבחוץ, שיניים רבין והיינו לתוכן פעמים לשיניה חוץ סענרם ושםוכ"ה

 ומ"ש - שניו. מנןן ושקציו מ19 רמיו והסן-,ת י'( ט' )וכרי' טצינורונמתו
 פענח צפנת בת' מוה נ"כ ע' ש"1, הוציא של4 אע"פ חרופה טשפחה 141בצר
 בטאירי ע' באמו, שהערה ח' מבן תו"י מת' שם ומ*ש ש"כ.- סי'ח"ר

 א', רום נ"ש מבת פחותה שהאשה ביאה שכל ביארנו כבר 268 צרסנהררין
 לכהונה, פו0לת ואינה כלל ביאה אינה א' ויום ט' מבן פחות שהבועלאו

 לא גה והערה עמו ומתחממת משתעשעת ראל קטן בבנה המסוללתסעתה
 ומוקרם הטבעים חזק ומצאנוהו שטונה בן קטן אותו הי' וא9' לכהונה,פסלה

 מולירים שהיו האנשים ברורות שידענו מה עם הטבעיות הכחותבשלסות
 ע' ר"א, ע"י כשבעל נ"כ בעריות החיוב ואם כלום, יה אין שסונה,בני

 ברברי וע' וירושא~ם, בציון יעאש בעלן מרין וררך ה"א( פ"א )יבמותירושלסי
 ב' ס" מישרים רובב בת' וע' חציצה, מצר להתיר רצה רא' ס"ה סי'א*'
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 הקיל לא במוך עאהקיל אע"פ ממוך נרע כים רשימת רס"ח סי' מהרש"םבשם
 הלכה ברבר וע' ורל"ב, קפ"נ קס"ר-ו', סי' ת"נ פענח צפנת ת' וע'בכיס,
 פינסק, הגאבר"ק 3ת' ג"כ גווה שראיתי לי וכמרוטה לובלין טהנאבר"ק כ"גסי'
 אמתו על ממרטוט שכרך מי נסתפק שצ"י סי' ח"א ישרים משפטים ת'וע'
 ופלא בדבריו, ע"ש,וצ"ע מסור הולר ואם ונאסרה תייב אם א"א עלובא
 הי', כשר סירא בן הלא כי ב14 בצר ום"ש - שם. מירושלסי העירשלא
 ירמי' בן שהי' סירא כנן שנולר רמי שצ"1, סיי ח"א ישרים משפטים ת'ע'
 ירכע' כי אבי', של מש"ו ונתעברה למרחץ שנכנסה שספרו כמו מבתוע"ה
 ופלא ע"עה חלילה ממור שהי' הוא ורחוק במרחץ ש"ו באונס הטילעאה
 126' צר לעיל ע' רורות, עשרה ער 145 בצר ומ"ש - מס"ש. חעירשלא

 ע"ה.(.- )קירושין גה"ש וע' פטורים, רורות עשרה ער אפי' ט"ו:( )גכורותועי
 ע' רורות, יו"ר ער לסורו שחור רנר התוס' בע* סר' 149 בצרום"ש
 תיבוי לא ררי י' ער ניורא צ"ר.( )סנהררין מס' על להאר"י הש"סבלקוטי
 כמו מררנות, י' יש שבקרושה כמו כי מהרח"ו בשם הטעם באפי'ארטאה

 הריגת טעם ווהו העשירי רור תשלום ער ווהמא כלה ואינו בטוטאה ישכן
 ושפחה לקח כי חציון מצר המלוכה מורע הי' הוא כי נתני' בןישטעאל
 לנרלי' ישטעאל הרנ הווהמא אותו ומצר רורות י' אחר הווהמא באהלאשה
 שרית רק שפחה רל"ה ועור ירחטאל, רק לקחה, תצרון לא כי ברבריו וצע"נעאש
 )ירמי' ברר"ק וכן כ"1(, ב' )רהי"א ורר"ק ברש"י כמבואר מלכיםוטבני
 מהרח"ו כ11ן ואולי רורות, מי' יותר הוא מחצרק חשבי' אם מוה חוץ א'(,ט"א

 רבריו אבל רורות, י ער התוס' בבעלי וכמ"ש  ששן עבר *רחעוצלה"ה
 וע' 51, צר שם ע' ספר, ממנלת 158 בצר ום"ש - צע"נ. שהעתקתי מהכפי

 פרצופו אחר על יסורים רכשבאו שם ומ"ש .- כ"ה סי' תשוכהבהתעוררות
 מפקין הוה כר ו'( א' )אסתר שני בתרנום בקרועשה בחומר מצינו וכןמשתנה,
 ומטול ויויהון משתני הוה עלמא אומי הינון בהון ומויני מקרשא רביתלטאני
 רהיו טי"ט( רר"א פרקי י'א, אות פ"ב )איכ"ר ועי שונים, מכלים וכלים כתיגכן

 חייב רפיננעראבררוק 156 בצר ומ"ש ברר"ל.- וע"ש לעופרת ונעשומשתנים
 בין נפ"ם ואין רחייב, ה' אות רע"1 סי' ח"ר פענח צפנת בת' וע' רושם,משום
 לעיין ויש ע"ש, %ו נפ"ם אין להסעולה שמועיל רבר רכל בשמאל ביןביטין
 פטור, בשמאלו והכותב מכותכ, עריפא לא רכותב תולרה רהואררועום

 הי"ו שם כותב משום רחייב ברושם וה"ה הי"ר, פי"א שבת ה' רמב"םע'
 ואמרי' רפטור, בשבת הנייר על בו וחותם  הע1מאלית כררו בריו אצבעורכשטובל
 רושם משום בשמאל חייב יומי ולר' בכך, כתיבה ררך אין רשטאל ק"נ.()שבת
 בכה כתיבה ררך ראין משום היינו פטור, בשטאל רהכותב רפסקי'ואנן
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 צפנת בתשובות ועיק רו,מם, משום גם בו ראין לומר צריך כרחךועל
 סומן חשב יחיאל מנחת בתשובות כעת וראיתי קם"ח, סימן ג' חלקסענח
 מאב, עריף רלא פטור בשפאל רשיכאה ע"כ רכותב תולרה רושם ראם כ'פ"ח
 חייב בשסאל ררשצמה כמו א"כ תולרה, והכתיבה הוא ררושם נאמרואם
 תולרה ורועום אב הוי רכותב סובר ות"ק בשמאל הייב תולרה רהיא הכתיבהכן

 ררושם האב, כמו חייב בשכם,ל כותב לר"י א"כ בפיה"ם, הרמב"םכם,ש
 סובר ת"ק אבל הכתיכה, שהיא התולרה נמי כן בשמאל חייב האבשהוא

 וא"ש השמאלית, בירו פטור תולרה שהיא רושם גם א"כ האב, היארכתיבה
 והרמב"ם פטור, לרבנן אבל תייב בשמאל כותב רלרירי' הוא ר"י הגמ', תי'טאר
 תולרה רהוי חייב ררועשם פסק ושפיר תולרה רושם האב היא רכתיבה כרבנןשם

 בירושלמי נמטה כפני וע' ע"ש, פטור בשמאלו ורושם רכותב וממילארכתיבה
 רושם תולרות אלא ואינו במשכן מצינו לא כותב יוסי רלר' ה"ג( פי"ב)שם
 רהרמב'ם אצלי, צ"ע רבריו אבל אבות, במנין לכותב שסרר, על ר"יופליג

 סובר יוסי ור' כו', כותב, לא רושם אלא אינו שסאל רכתיבת כ' שםבפיה"מ
 אצלנו רושם,ורושם משום אלא כותב משום חייב אינו אותיות שתי כותבכי

 אותיות שתי והם י"א אחר בקרש שכ' כו' במשכן עטהי' כיון מלאכותמאבות
 בשבת כתיבה כשכ' כו' כותכ משום האומר לרעת כו' רושם משום הייבכו'

 לפי אחת חטאת אלא חיב אינו אחר בהעלם אותיות ב' כתב ואח"כבשוגנ
 שתים, יתחיב מלאכות מאבות רושם רושם, משום והאומר מלאכה,שהיא
 רש"י וכם"ש אחת רק ג"כ יתחייב רושם משום חייב רכותב ר"י לשי'והנה
 ולפי"ז הכיטנן, קרשי על רושמין שכן מפרש )ק"ג:( לקסן כותב ע"ג.()שם

 ורועשם, כותב מש,ום חייב אותיות ב' כתב א' בהעלם ושוב בשבתכשכתב
 בשמאלו אותיות שתי יכשכותב חטאות, שתי וחייב לר"י הם מלאכות אבותרב'
 יפין בין חילוק אין דושם משום רהוא אותיות רבשתי רושם, משום חייבלר"י

 אותיות ב' הכותג שם, הרמב"ם על משנה במגיר וע' שם, בר"ח וע'לשמאל,
 כותכ כשאינו מעאו"כ רושם, זה אין וגם בשמאל, כתיכה ראין פטור,בשסאל

 רכ"ה חייב מ"מ בותב תולרת רהיא אע"פ חייב בשמאל ורושם מצייררק
 רושם משום רויכ השמאלית סירו אצבעו בטובל ועכ"ז הרושגדב ררךג"כ
 ואין רהייב ה' אות רע"ו ס" ה"ר פענה בצפנת וכמ"ש כותב, תולרתרהוא
 וצ"ע ע"ש, לני נפ"מ אין להפעולה שמועיל רבר רכל בשמאל או ימין ביןנפ"מ
 ום"ש ואכמ"ל.- לת"ק, פטור בשמאל ררהימם ל"ר אות ל"ט מצוהבמנ"ח
 אהק מהנ"ם ח' סי' ים משגרי בת' ע' 'איגר, ור"ב רהח"ם משמי' 159בצר
 משיב בטעוה נרפם 2--י16 בצר ומ"ש - חארבון. אבר"ק קימילאוומשה
 רמב"ן כדו' ג"כ ע' מאה, רצ"ל 166 בצר ומ"ש - משיב. מנחם במקוםמנחם
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 ע' ברגל, סחובר יתר ראצבע 167 בצר ומ"ש - גי'. רכ"ה ס"ג:()חולין
 סהרי"ר בת' וע' טהור, רהמין רוקא ושם קע"ב, סי' ח"ב תשב"ץ בת'ג"כ
 רובב בת' 'וע' שהבאתי, נ' סי' ציון בנין מת' ג"כ והביא י', סי'יור*ר
 הפחר בשם 168 בעך וס"ש - אעבעות. בה' ג"כ דהחסיר פ"ט סי'סישרים
 תרנגול היינו רפאוונע עוף ערך יצחק מפחר צ"ע באכילה, אסור רפאבוןיצחק
 פ"ב מי' יור"ר בפרנריג וע, פאוונע, הייני לאו רפאבון בוראי רסותר,סהורו
 אין ע"כ פ11א"ן, סיני ב' יש אך טהור, רטוום כנה"ג בשב סק"חבהם"ר
 הבאתי הפרס"ג על ובגליוני סקל"ח, שם תשובה בררכי וע' גשהן, א' שוםלאכול
 רסצר שלמה בכסא ב'( א' )אסתר שני התרגום מרברי טהור רטווםראי'
 ולקבלי' רהבא רי נשרא רביע רביעאה בררגא טהור, השני וסצר ט0אא'

 רביע ולקבלי' רהבא רי שינרא רביע חמישתא ררגא ועל רהבא, ריטווסא
 טהור הוא רפאואן ל' סי' יור"ר לב טערכי בת' וע' רהבא, ריתרננולא

 עכ"ו שליו, סין רהוא כ' נ"ח.( )ב"ק רש"י אבל לאא.(, )קירושין שמתבארכמו
 בקונט' הע' פ"ב סי' הסרס"ג טר' כלל העיר ~2לא ופלא פאזאן, להתיר~דן

 וע' גענו, לאבאנרוע האוכלים על וכות רלסר ל"ב סי' טפראגאהתש,ובות
 סנאסנות 171 בצר וס"ש - אותן. אוכלין ראין קס"ג מי' מישרים רובבשו"ת

 - פ"ב. סי' ובח"ג י"ג סי' ח"ב יקרה אבן בת' ג"כ התיר כןהחעסיקער,
 התערובות לברר פעמים כמה בחנתי בעצסי אני סהבחינות, 173 בצרומ"ש
 ואח"כ השמנים סתחלה לחסם הנ'יל, החכם ירירי רברי עפ"י בשמנים,טראן
 מראהו ישתנה ואם הפעם עור ולחמם 7.ן, פאספארזוירע שהוא כלנותנים
 בקיאים היו הראשונים גם הנראה וכפי טראן, שם עףש הוא אותלשחור
 שהעתיק רפואות הביא אופנהיים רור סהג"ס ירות כתבי ברשי10ת ע'בזה,
 קס"1 ורפואתם אברים מתחלואי רפואות ספרי סאות סכסה קוק יוסףרבינו
 עם איפקרט סאסרי ואצלו השמנים ועשיית בסגולת הר' החלק כו'שערים
 ואגרת האדם ויסורות מטבע א' וסאמר רפואות ושארי הרמב"םהגהות
 החורש יסי בתשסישי המלך לו ששאל הרפואה בחכטת הרופא תורוסהחכם
 שערים קס"ו רפואת שם הביא וכן הארם, אברי סכל הרופא יוחנןוטאסר
 סכל והסים השסן ספר כו' הרופא הישראלי יצחק כ' מפה הוא והרובהנ"ל
 ע"ש, יוסף נוכר בשיר ובסוף גויל על ישן כ"י לא"ב טסורר והשסניםהמים
 מר"י הוא שהעדר לשערויש

 קו"
 הפרס"ג בשם 174 בצר וס"ש - ואכס"ל.

 יש שתסות, וראי אינו רם באחוה ולפי"ו תסות, רוראי הסות מםרבאכלה
 ואסרי' כו' והרגיעית ר"ה הקרהמה שער הנפש בבעל4 הראב"ר ברברילעיין
 הוה כסעומה והעושה בנפשי', יצה"ר סגרי רקא סשום אמור ליטא י"ג:()נרה
 משתכר עשהיא ער סראי יותר ושותה סראי יותר ואוכל שבע שהוא לאדםדוטה
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 ער אוכלת הבהמה ררך כן כי לבהמה רומה וראי 1ה כגון ומתלכלךוטקיא

 רוראי הכוונה אץ שם אבל כ"ה, סי' אהע"1 בטור וע' ותמות, רםשיאח1נה
 חיא, סמא לה נררי ראי נ"ר.( )חולין ראמרי' וכעין הררך, הוא רכן רקתטות
 דם שאח1ה בהמה :( נ"נ )שבת ע' במים להעמירה רפואה יש רםולאח1ה
 של"ב סו' או"ח ובשצ'ע שתצטנן, בשביל גשבת כנום אותה מעמיריןאין

 ואפי' סכמנים, שהיקת משום בבהמה רל"נ במים להעמירה ריכולפסקינן
 מסוננת, מימני בה כשראו רוקא שם הפרמ"נ נ' תמות דוראי המות סםבאכלה
 ורמרינו פרכום בלא רכשרה מסוננת סימני בה ראו שלא דם באתוותכ"ש

 הרנב' לו יש האויר כי מהמצן, נקי אויר נערסת בע1רת להמום בנונע רקטמובבים
 חומצת 00.040/0 )1ויערשטאף(, חמצן 24960/0 )שטיקשטאף(, חנקן 90/0ךמן

 המום ע"י הע4חיטה 1ה באופן בשווערען התירו וכן )קאהלענ1וירע(,הפחם
 רגר שום כלל הגיא ולא שהדפים, תעצבה אח"כ ל~ שלח השואל הנ"ל,באופן
 אמרי בשו"ת ב1ה ס"ש ע' החשמל ע"י ההמום ואורות יעשה, לא וכןבשמי
 בעוף 5ו1 בצר ומ"ש - ואכמ"ל. י"1, אות ל"ר סי' לובלין מהנאבר"קשפר

 רתרננולתא תימרא האי מ"ט ע"1:( )שבת ע' עשן, במקום בל~לה לשכוןשררכו
 בטעות שס נרפם וק מתעוורא, קטרא עייל ואי ארפי ררירי לעילאסרלי
 רביין הר"ת הקשה שם ובתום' ליין קשה רהעעק י"ח.( )באב ברש"י וע'וצ"ל,
 רהעשן אלא לנמכים פסול מעועק ריין *ין, מ1יק וראי ועשן שמשבחו,התירו
 העשא ראין כ"ב:( )שם ברש"י וצ"ע היין, את משביח ההבל אך *ין,מויק
 בן אברהם ר' ת' ע' מומרת, שנעאא ממומר 9ו1 בצר וס"ש - ליין.קשה

 אותה קרש ולא בלבר נוים בריני סעימרת שנשא רמשומר נ"ב סי'הרמב"ם
 גוים בריני רנישואין נ"1 בסי' שם וכ"כ איש, אשח אינה כ% ישראלרערות
 ונאי שהא אלא כרת תייב אינו ע*ה והבא איש אשת ואינה נישואיןאינם
 נ"י פערבער צ"ה מהה"נ א1ררצים מנשואי הלכה בבירור כעת וראיתינו',

 מי' אהע"1 שיק מהר"ם ע"ר ברכ"ג שם וכ' בוה, להחמיר ררעתוטלונרין
 תושעון דאין כמ"ש הרמ"א מר' והביא ערכאות בנשואי להקל ררצהכ"א

 ו' מ" הריב"ש מרברי הוא ו' סעי' קמ'ט דבסי' ראי' משם ר4רןלקירפנרן,
 כומרים ע"י ולהתקרש בכצתם בבית לע"1 להשתחוות נפושם ברצת הלכורהתם
 עאשין ועתם גלו כשלא משא'כ מוו, גרולה פרצה לך שאין רתםכמנהנ
 הרמ"א כ' לא מרוע בדבריו, וצ"ע עאש, להקל קעשה ישראל ברת ה"ורצונם
 שאין במקום מכעצל לירי נלוא שלא כרי הריגאש, בשם רהביא 1הטעם

 אבההם ר' בת' וכמ"ש כאלו לקירועצן חוששין 'ואין ד1"א א'ו לע"1,משתחוין
 פרי ובתי ל~ט סו' ח"ב יקרה אק בח' התיר ונן שהכאתי, הרמג"םק

 הורוו.ץ דר. הרהאנ ירי"נ * הניר וכן בטפתחוח, וע"ש טי סיי חאגהשרה
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 ומ"ש - בזה. שרנו פה נ"כ הקיל האברפ"ק זצ"ל לוי המטה שאביונ"י
 ע' פענח, הצפנת עם בוה ופלפלתי הנזרה, חלה לא העכו"ם רעל 182גצד
 פ' יוסף הנמוקי מר' 188 בצר ומ"ש - ח'. סי' ח"א פענח צפנתת'

 בלק ה' ביום והנה סקי"ו, קם"1 סי' יור"ר בשאך ג"כ הובאו הנ"י ר'הערל,
 שחלבו חלב בענין שבומרנו ת"ח לפני בישיבתנו ררשתי תרח"ץ תמוזמ"ו

 מבהמה שהחלב לברר בירינו וא' ראם היכא רבוראי רואהו, וא"יעכו"ם
 ניחחצ למ*ף חלב ל"ה:( )ע"ז הש"ס מרפריך חז"ל, אסרו לא בזהטהורה
 כר ניקום איערובי משום ואו ירוק, טמא חיור מהור אחלופי משום אילה
 כאן אין לברר ריש באופן א"1 הגזרה, היא רכן משום ראסור אמרולא

 העכו"ם בנבינת לאדסור פשום מצינו לא רעכשיו )שם.( הר"ת וכם"שאיסור,
 הוא וראי כי להתירו, אחר מנין וצריך הוא ששבמנין ררבר לומר ואץכו',

 הקיל הראת ]ואם כו' מצוץ שהנחעדם במקום אלא אסרו לא תחלהכשאסרו
 ה"ר( פ"א )שבת הירחשלנד רלשי' רי", הש"ס שד' לפי זהו בוראיבגבינה,
 עועמרה מפני מבמל אינו גרול ואפי' רבר מי"ח הווו עכו"ם שלרגכינה
 לברר, שךכו*ם היכא אסרו לא עכו"ם שחלבו בחלב וה"ה בנפשותיהן[,להן
 אות ס"ג הממאק מן טהורין סינין רהברלת במ"ע לריעב"ץ עוז כמגרלוע'

 נקפה ומהור מהור, לבן הפך וסי' לבן, והמהור ירוק טטא רחלבא'-ב'-ג'
 כנת למיחש רליכא היכא א"כ כו' ל"ה:( )ע"ו כרנרסי' נקפה, אינווהממא
 נם בהמצא וכ"ש הוא טהור דוזלב ריין ולית רין ל~ת עומר או לבןשהוא
 ע"ש, מותרת הבהמה גמ מותר החלב ראם באכילה, ניתרת ואמושניהם,
 אם מהסס לני אבל להתיר, יש שוב החעמיקער על סוטנין אנו אםולפי"ז
 החליבה אצל שומר שדש במקום רברנו גם החעמיע, עשי זה לברריכו*ם
 הממונה אחר שומר ופה החלב כאן הביא והנכרי הקנקנים, לחתום שא"ארק

 ביר חלב לשנר ראסיר עום אמרי' בחלב והנה לחתום, יכול ע"ז ריננומבית
 להלכה וכ"ה א' בחותם רמותר חלב אפיק אמר ור"כ כו', א' בחותםנכרי

 ז' בסעי' אמרי' אבל אסור, א' חותם בלא אבל א' מעי' קי"ח סי'ביור'ר
 עכהם ע"י הצלה לא לכתחלה ומיהו מותר, לרבים מעבר טקום אותוראם
 צר לעיל וע' ריינינן, כריעבר לנתחלה אפשר, יהי' לא ואם חותם,נלא
 )כהובית תוסף ע' להקל, *דן בתכורות אבל במקרה, רוהו לעיין יש אבל41,

 ל', מי' ח"ו ענגיל מהרשש ובת' 2% צר לעיל וע' ביה"פ, לעניןכ"ח:(
 ח"ב בואמים הרי בת' וע' ברבריו, וצאע ס"ר סי' כדשרים רובב בת'וע'
 איסור שחצ ירע ולא חותם ב* עכושם ע"י מכפר חלב רכשנשלח רם"1סי'

 נ' מי' עשמחה של נטיעה בת' וע' מעל"ע, אחר הכלים להתיר רציררברבר
 שאאא במקום בנר"ר ובוריי בזוק וצ"ע נכרי, עאי בעיר להול~ך מותראם
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 ההוא ל"ד!( )ע"ו ראטרי' כההוא אח'כ ולחתום להתיר לצדד יש אחרבאופן
 א"ל בהדי' נסורי עכו רמן ר"א אותיב רעכו לנמילא ראתי רמורייסאארבא
 דל"ה רק מקודם יצמירה דהי' הנא וה"ה כו', נסרה מאן האידנא עדרנא
 אם לפעמים רק בריעבד, לרבים טעבר וכרק לס0ך יש הדרך על שומרהי'

 ישפוך  שמא ולחשוש ממוממ'. יהיו הקנקנים וכן אחריו ישגיח השומראפשר
 יעשה למה ונם היא, יתרה דסרחה חישי' לא אי-כשר, במקומו ויתן הכשרחלב
 הממומנים, קנקנים וכך רכך דכאן להשומר כתב ישלח משם השומר נםזאת,
 מעכר והוא להנא מהתם מחיך *ה הסיוחר הענלה ובעל נשלח, חלב לונין וכךכך

 שאנו ע'.( )ע"1 התום' כ' ביין ואף יחתום. מכאן השומר ואח"כלרגים,
 תחת סים ונתן יין גנב שנשש לחוש כשדש רוקא שהפלינ, בהודיעואוסרים
 טעבר במקום כנון לכך לחוש עטאץ במקום אבל ברע, סוב והחליףהחסרון
 ררישי' ולא דמירתת, סותר עשהפליג דהודיעו אע"נ ננרים, הם אפי' ארםכני
 נינית אב5 כו' בחנ.ות רוקא ווה ניסוך, בני אינם שבוה"ו נית ננע,שטא
 וע' אסור, כהם, לינע הוא דקל רחבה ופתחו יין בו עצש וכים קנקןאו
 דביין ו"א, אבל לחוש, "צ חלב בקנקני ה"ה ולפי"ו ד', סעי' קכ"חבמי'
 הקנקנים דהדי ל"ח, ולאחלופי בחלב, מעא""כ אסור, למגע דחייש"רוקא

 יושפוך ושוב אחרים לקנקנים הכעאי חלב ישפוך ע"כ יחלוף ואםמסומנים,
 העגלה בעל נם נרולה, סרחה והוא המסומגים לקנקנים ההשנחה בליחלכ
 שמא ל"ח עכ"ז אחר, חלב ולא הכשר חלכ עם קנקנקנים רק עמולוקח
 לשם גתוס' לזה דונמא וע' הנפר, מאותו הבאים אחרים בקנקניםיהליף
 נרר ולערותם יין לתוכן לתת נוחים דאינם נדולים ב~זנץותע"ב:(
 חמריו שהיו הרי ס"ט.( )שם ואמרינן נאן, הרין והוא לחגש,אין

 סהורות סהרותיג סמיל יותר מהן הפ4נ אפילו סהרות פעונים1פוע14
 גחביות דמיירי ר"י בעמם שם ובתום' עקלתון, דרך להם בבא רבא אסרכו',

 וגם רמירתת, יענש ענוש שינף אי1ה יעשה ראם בחלב הכא וכ"שפתוחות,
 ואמרי' ל*ד!(, )וצם ופשורי מעיקולי יותר ועריף וכמש"ל, זאת יעשהלמה
 כ"ש מיי"נ, אלימי רסהרות מיבעיא, יי"נ סהורות סהרותיו ,תא ה ע'!()שם
 הנה השומרים שמצולחין הכתב נם דסותר, טדאנ רקיל בוה"1 אצלינובחלב
 שנ' הנתב רעמן צורך %א הוא משם, נשלחו ולונין קנקנים כמהלהוריע
 חותם בר4כא משא*כ החותם, ענין לחבירו רמודיע הוא ס"ס!ג )שםבתום'
 שהשומרים לירע כדי בעלמא, להערפה הוא אבל יכתוב, צורך לאיזהכלל
 על עכ"ט או הדבר כשישהנה התניתי תנאי אבל הח4בה, בשעת שםהיו
 כשמררכי 136 בצד ום"ש - הח*בה. במקום נם נבראשונה יחתמו הפמחחנ
 בעלים ריאחצ 189 כצה ומ*א - ת"ב. סי' ח"נ ררב"ו ת' ע' ע"ו, סם'סוף
 לפנים אמטא ירחי חריסר בהר אהררינהו ניי!( )ב"ם וע' יב"ח, אחרהוי

 והביא כעלים, מאוש דהוי יב"ח במדבר שהיו סקובצת באדטה וע"שמשוה"ר,
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 לשלישי וכן שני לשו"ב ונתנו שחיטה לאחר בסכינו פגימהשהרגיש
 כ"כ, ליר"ש מוחזק אינו השלישי והשו"ב פגימה בו שאיןוהשיבו,
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 משום חשש יש אם כדמו"י, גט לה לתת א"ע והתחייב עכו"םשל
 מעושה.גט

 באופה בד"ש האנוי אבד"ק גראדוויץ הירש צבי מוה'להרה"ח
 מצות בו אופה הוא בבוקר ולמחרתו חמץ אופה הואשבלילה
 יותר מעלות מאות ג' של חום על התנור את כשמעמידלחה"פ
 הכי. למיעבד רשאי אי הפת, לאפותמהצורך
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 לב.מימן

 לג.מימן

 לד.סימן

 שאין על וצועק לשם בא ואח"כ קהלה באיזה ברבנות ששימשמי
 מענתו. צודקת אם מורנו בשם ס"ת לעליית אותוקורין

 ה' או ד' כבני שנראים בענלים עד"ש פרזיכרמר שלמה ר'להשו"ב
 הדחק. בשעת הסרכות למעך מותר אםחדשים,
 רק לביתה לקחתה וא"א החולים בבית שהיא אחת אשהבדבר
 דינה. מה החוק כפי תסרםאם

 אחד. ויום שנה י"נ בבן הוא מצוה שבר לנו מניןחקירה
 חשש. איזה בזה יש אם בבהכנ"ם חופה עשייתבענין
 פני על אבעבועות נתפשמו פשיעתו שע"י ברופא השאלהברבר
 לשלם. הרופא חייב אם להעבירן הוצאות עשו והורי'ילדה
 הנ"ל. בענין זצ"ל דמבראווא הנאבד"ק בתשובתמפלפל
 מקלמ. ערי בענין שונותהערות
 מורסן לבהמותיו המאכיל דתי א' יהורי רפת מבעל חלבבדבר
 הדחק. בשעת לחה"פ רתיים פועליו קררות לתוך לחלוב מותראם
 ישראל שאבי' נכרית בת בכתובת לכתוב איך ח"א שאלתע"ד

ונתניירה.
 אחר ויום 'טנים נ' בת חז"ל ראמרו בהא ח"א בחקירתפ~פול
 אמרינן בעכו"ם נם אם חוזרין דבתול" החורש לעבר ב"דונמלכו
כן.

 איש של ש"ז לשפוך אפשר חרשה המצאה שע"י השאלהברבר
 זה. בענין לרון איך תלר שממנה מיוחדת שפופרת ע"יאחר
 האצבע בדחיקת ובודק חוקר שהוא יר"ש, אחר איש שאלתברבר
 נסיונות לעשות מותר אם למת, מחי ההיטתנות או ההשתיותלרעת
 ישראל. במתכאלו
 ראשונים. קידושין נפקעין ואם לנרש מחויב פצ"ר אםפ~פול
 ראבד"ק לננסם שמעון מהג"מ הנאמנה קרי' ספר על שונותהערות
 הי"ר.מעליץ
 העופות ברבר הי"ד שווטרץ הכהן זעלינ פנחם מוה' להה"נתשובה

 אצבעות. חמשעם
 לא. או מהור רג הוא אם מהון דנברבר
 מותר אם אחר, מסחר בבית שנבדק אדמה מאגוזי שמןבענין
 משמן שנבדק מאחר אחרים, מוכרים מכמה הנ"ל סמך עללקנות
 במנהיים. תעשי'בית

 שאלתו בדבר בשמקהלם ושו"ב מו"צ פובער ישראל מוה'להה"נ
 שהבהמות מאחר מסוכנת רין בזה יש אם חנקי יסור ע"יבהימום
 רנליהן. על עומרות העישוןאחרי
 אם החבילה, ונתפררה ערכאות ע"י שנשאה אחת, בתולהע"ר

 נמ.צריכה
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 לה.מימן
 לו.מימן
 לז.מימן
 לח.מימן

 לט.סימן

 מ.סימן
 מא. מימן,

 מב.מימן

 מנ.מימן
 מד.מימן
 מה.מימן

 מו.סימן

 מז.מימן

 מח.מימן

 מט.מימן

 נ.סימן

 נא.מימן

 רואהו. ישראל ואין עכו"ם שחלבו הצענמריפוגע חלבבדבר
 הפמח. לימי להנעילה הצענמריפוגעבענין
 למדרו. יש איך ג"פ, לקבל ונתפיימה למורה שחזרהגיורת
 מילת בברית הרחמן אומרים אם ער"ש ריננער אליעזר מוה'להרב
 מצוה. בר כשנעשה שברך מי לו מברכין ואםממזר
 מביצים יותר בזול והמה בתעשי' שנתקרחו המרופות הביציםע"ר

 בשעה"ר. להתירן אפשר אםבקליפתן,
 מהחלב. וליהנות יהודי ע"י בא"י בש"ק לחלוב מותר אופןבאיזה
 ז"ל. עששמיין ברוך מהג"מ ברוך מקור מפר על שונותהערות
 העומרת אחרת קררה לתוך חמין מים בש"ק לשפוך מותראם
 הכירה.על

 חמי-תרים. במחנת היטגחהבענין
 השמשות. בין זמן שיעורבדבר
 מצופה עץ של מבנין סקוה שעשה באורוגוויי השו"ב שאלתע"ד
 לקרקע. וחברה לבן ברזלבמסי

 שמביא הברייתא נמצא אי' שא~תו על פריימן אהרן לרר.תשובה
 שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך במעשיו, הסתכל ז"להרמב(ם

 העולם.והי'
 להן יאמרו אם בנשים בד"ש בת"א ז"ל פוסק הלל מוה'להה"ג
 המבילה. על יותרו הצפרניםשיקצצו
 ובענין כשר אם בגמ "למנין" מלת כתב ולא מעה שמופרבענין
 בגימין.שמות
 הרבית ותובע הפסר לו שהי' ונתברר עצה"ע רבית ששילשמי

 רבית. להל' המסתעפים ענינים איזה ועורבחזרה
 ואלו זה מצר אלה בבהכנ"ם, ונשים אנשים שישבו להתיר, ישאם
 ובושם אבקה שרק, בפמח להשתמש לנשים מותר אם ב( זה.מצד
 חמץ. חששמצד

 שני. חלק מפרו הדפמת בעת המחבר שציין שונותהערות
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תקנות
 הנשרפים באפר כעת להתנהגאיך

בעיהייר.

מאתי

 קירשפוים מענדילמנחם
 מיין ג"נ ורנקנורם דק"ק ור"םאב"ד

 תרצ"ם. קראקא שליט"א. קירשבו*ם :וזר פנהס ר' המחבר אחי ע"ינדסם
 ס- : ס י נ :ידסש

 31 סטאראורשינא קיאקש,





 תע"א. פפא"מ תרצ"ט, ויחי ר' יוםב"ה,

 בן תינוק ב'( קנ"א, )שבת ]ראמרינן מהצורך אין נאפר שמירהא(
 עונ אבל העכברים, ומן החולרה מן לשומרו א"צ חייומו

 וחתכם ומוראכם שנא' העכברים ומן החולרה מן לשומרו צריך מת הבשןמלך
 אימתו. בטלה שמת כיון הבריות, על מוטלת אימתו חי שארם כ"זיהי'

 בזוית שניהן ומתפללין זו בזוית מניחו בספינה א'( י"ח, )ברכותואמרינן
 לכו"ע באפר ולפי"ז חיישי', ולת"ק לעכברים חוששין אין עזאי רלבןאחרת

 פשוט[. והוא מהצורך,אין
 ]ועי' תום"י שבעה לישב החיוב מהערכאות הידיעה כשב41מץב(

 כאן שאין זמן כל לה0פיר למחות ה' סעי' י"ז סי'אבה"ז
 ז' סעי' שע"ה סי' ביור"ר בריוק אי' עכ"ז להשיאה. ראוי' שהיאערות
 להם שאין לאפוקי לבקש, כהטנתיאשו רמונים סוף להם שיש במים שטבעמי
 בת' וע' סק"ז, בש"ך וע"ש לאשתו היתר דאין כמטום מתאבלין, שאיןסוף
 אירע בחרותו שבימי יוסף מהור"ר מאביו רשטע ק"ב סי' ח"א יעקבשבות
 יאמר שלא והורה זצלה"ה מהר"מ הנאון לפני פרנקפורט בק"ק כזהמעשה
 יחזקאל כנסת ובת' קי"ר, סי' בח"ב וע"ש ע"כ. לפעמים יתפלל רקקריש
 בביתם קריש לומר להתיר רנהנ סק"נ שם תשובה בפתחי והובא נ"זסי'

 שפלוני ויעיר שיבא ל"ח לרבנים, השו"ת ששולחין מפורטם שכברמאחר
 להם שאין במים כהשא"כ העגונה, להיתר פתח איזה שיש רוקא שם סתם,מת
 שלא קריש יאמרו רלא יורה יחזקאל הכנסת נם להתיר. סתם דא"אסוף
 קהלתנו, פה זצ"ל מהר"מ הנאון שהורה וכמו עי"ז, עגונה להתיריבואו
 התירו וכן ערכאות. ע"י רמתירין אנו כחטא"כ להתיר דאין במקום רוקא זהכל

 לקרוע החיוב ע"כ במק"א, מזה והבאתי באחרונים, כמובא הרורנדולי
 תומ"י[. שבעהולישב

 המטה הגאון פ"ק הורה ]וכן המת לכבוד במטה ישאו האפר 84שגזנ(
 לרצונם, כן שעושים באלו אף 22/6 1898 לקהלתנו במכתבולוי,

 בקבר יחר יקברו לא נשרפים שב' שם הורה וכן באלו, וכמה כמה אחתעל
 ושינוי, פרות שום בלי מתים בשאר כמו קבר לו וליתן שס"ב, בסי'כמו
 ספרי ע' הנשרפים, באפר קבורה חיוב יש ואם נכון, קבר שיתנו באלוכ"ש

 ר"ר[. צרח"א
 א"א זה גם ואם קטן בארון יקברוהו כשא"א בארון, לקברןד(

 משם. שבא בארגזיקברוהו
 לחזק ]כרי תכריכין שם יניחו גם מביבו, טלית יעטפו האפר 4ששגזה(

 ופה דל"א. ט"ז סי' ראשון חלק בספרי ועי' מאמינים שאינם וחבריופיטוט מאנשי ח"ו ואינו בתחי' לעמוי להתעורר מוכן שהואהאמונה
 בטהום לפענ"ר והוא ציצית, חוטי ר' בארון שמניחין דנא מקרמתחכגהג
 לחזק כדי ציצית חוטי הר' ומניחיז ב'. סעיף שנ"א סי' יו"ר ע'הפסולה
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 לטנחמציוןא8
 וכגוונא כשרות בציצית 5התעט4 מוכן הכ5 15 ויהי' בתחה"מ שיקוםהאמונה
 ויהכוני ביריי וחוטרא ברג5יי מסנא ריהבון ה"ג( פ"ט )כלאים בירושלמירר"י

 מעתר[. אנא כהשיחא אתא אין סיטראעל
 שהוא, כמו כהטם הבא בארגז רק בארון לקוברואפשר כשאיו(

 או קפן ודף הארגז בתוך יהיו התכריכין שעכ"פיראו
 התכריכין. יטנפו שלא כדי בשטחו יניחואבן

 יותר ולפעמים השבעה אחר דרובא רובא שהוא הקבורה, ב'ךםז(
 מלקוט א' סעי' ת"ג סי' יו"ר ]ע' היום כל יתאבלומשלשים,

 בזה[. להק5 יכו5ים וכשא"אעצמות,
 ראמרי' ]אף הקבורה ביום לקרוע א"צ השמועה, ביום כשלץ4עךח(

 קורע מיתתו בשעת ע5יו שקורע כ5 ב' סעי' שםיור"ר
 מטמא אינו האפר גם כ55, עצמות כאן אין בנר"ר עצמות, 5קוט בשעתעליו

- ובמפתחות רל"א שם בספריוכמ"ש  רהחיוכ הקבורה בענין רר"ר הערות 
 סי' בט"ז ומ"ש המת, קבורת מצר 5א בהנאה, אסור ראפרן כהטום רקהוא
 ארר ו5פני רינוס בנהר והש5יכו א' נהרג כטבת רבעשרה סק"בשע"ה
 האבלות ימי שעבר ו5אחר 51' ז' 5מנות יעקב ר' והורה עור מ5בקשונתיאשו
 הרמב"ן, עמו והסכים לקרוע רק הזקן 15 והורה הקכרות 5בית והובאנמצא
 רנוהג עצמות מ5קוט גרע ר5א אבלות היום באותו ג"נ 5נהוג כונתובוראי

 כשא"א[. ז' כסעי' ג"כ הק5תי זה ומטעם א"צ בנר"ר אב5 היום,אותו
 עליהן עומדין אין רבעצמות ]אף בשורה ויעמדו הדין צדוק יאטרוט(

 וכן הרין צרוק אמרו ש5א כיון מ"מ ג' סעי' שם ע'בשורה
 בקונטרס וראיתי בקבורתו. עכ"פ יעמרו מקורם בשורה ע5יו עמדולא

 רפ"ק הקרושים חברות ע"י גריעזהיים בכפר ע5מין בתי כהטני עצמותהעברת
 בה5יכה תמים הצור ואמרו משם העצמות 5קטו תרנ"ז שנת שני ארררבי"ר
 ואמרו העצמות 5קטו תרנ"ח מרחשון בחרש וכן קריש, ואמרו הפוריםמפני
 כך ואחר בקו5 תמים הצור ואחריהם מתה5ים צ"א צ', פ"ח, מ"ט,מזמור
 )מו"ק הירוש5מי רברי ע"פ כן עשו בוראי העלמין. בית על קרישאמרו
 קי5וסין, אמרו רבנן דברים, מהו דברים, עליהן אומרין אבל ה"ה(פ"א

 ורברי הוא ברוך להקרוש שבח רברי עליהן דאומרים והטור, הרמב"םוכמ"ש
 5הקב"ה דכהטבחין הם, קי5וסין בכ55 וקריש תמים הצור עכ"זכבושים,

 ומחיה[.שממית
 עליהן מברין עצמות דב5קוט ]אף היום באותו א"צ הבראה סעורתי(

 ז', בסעי' וכמ"ש יותר עריף כאן מ"מ ג', סעי' ע"שבביתו
 שע"ח[. בסי' כמ"ש הכראה סעורת ינהג השמועה ביוםאבל

 דינו הקבורה ביום ששמע מי רק תפילין, יגיחהקבורה בניךםיא(
 דינו יום, בהטלשים יותר הוא בנר"ר ]אף השמועהכיום

 טלקברו שנתיאשו מעת וש5שים שבעה מונים ראנו יען קרובה,כשמועה
 מקורם כ5ום ירע ו5א עתה לו שנורע השומע ואצל ה' סעי' שע"ה סי'וע"ש
 יש מאר גרול 5צורך אבל נקבר, ש5א כ"ז השבעה מתחיל לו שנודעבהשעה
 5הקל[. אין אחר באופן כהשריפתו, שלשים לאחר הוא האם בז נםלהקל
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 וע"פ סק"י, ת"ב סי' שם ש"ר ]ע' היאצ"ם יום הוא חמיתה ידכויב(
 בת' וע' המיתה ביום הוא היאצ"ט ראשונה בשנה גםמנהגנו

 היאצ"ט רלעולם אשכנז רבני הסכימו רכן ג' אות קי"ג סי' או"ח להועילמלמר
 בת' וכ"כ המיתה יום אחר יפים ג' היתה שהקבורה אף המיתה ביוםהוא
 מהרש"ם ובת' סק"ה קל"ב סי' או"ח היטב בבאר וע' מ"ר סי' יחזקאלכנסת
 י' פערכת שמחות ה' יו"ר רינים בחי' שלום בכהסמרת וע' רכ"א סי'ח"ב
- כ"ב.אות  תרצ"ט שבט כ"א ועש"ק ליום אור ברבים ררשתי זה כל 
 שלא צרה כל על רתוה"ק ע"פ להתנהנ איך ירעו למען דפ"ק, הח"קל8ני

 לנצחן. הפות ויבולעתבא
 תרצ"ט. מיין נהר על ורנקנורט פק"ק הנ"ל יום היום בעה"חוע"ז

 קיר,שבוים מענדילטנחם
 מיין ע"נ ורנקנורט רק"ק ור"מאב"ד



 ,טלטטץ מרן והדרו הדור פאר הגדול הגאון הרב שלהערכתו
 וחסידות בהלכה חשובים ספרים מחבר שלימ"א, זעהיןיו8ף

 ת"ו. ירושלם בעיה"ק התלמודית האינציקלופדיהועורר

 טשיטטנחט
 ור"1 אביך קירשבוים, מענדיל מנחם תרבמא,ת

 %מודימ. 8בב 1%"נה יר91וורןד9חפ

 ו"חש"ד" "חמו"ד" של הספרים את למנות יודעת הביבליוגרפיתהספרות
 חידוש מהווה שלפנינו הספר דפום"(. שנת "חסר ; ודפום" מקום)"חסר
- הכלל מןיוצא  היתה עדיין תרצ"מ בראשית כולו. השער דמ כל חסר 

 שהספיקה ההרפסה, נאסרה באמצעה ; בגרמניה הספר את להדפיםאפשרות
 יצאו כבר בסופה ; השער ודמ האחרון לדמ פרמ הספר, של סופו ערלהגיע
 כואש. מוצל אוד לפנינו בלגיה. של לבריסל לגולה, מחברם עם יחדהספרים

 השער, דמ אמ להקונמרם עמודים. ארבעה בן קצר, קונמרם להספרנלוה
 אף בגרמניה, להדפיסו היה אפשד אי מובנים ממעמים בקראקא. נדפםשכן
 נתחבד הנאצית. המדינה תושבי היהודים בין דוקא הפצה לשם שנועד פיעל

 את מקדימים אנו תע"א". פפא"ם תרצ"מ, ויחי פ' ד' ב,,יוםהקונמרם
 של השם את לקרוא דיינו שלו. המזעזע הנושא בשביל הספר, עלהקונמרם
 : השער דף של לשונו וזה המבהילה. מהפשמות נדהמים ואנוהקונמרם
 מענדיל מנחם מאתי ב%וה"ל. הנטפרימ באפר כ%ת והת1תג איו.ת9יות

 המחבר אחי ע"י נדפם מוין. ע"נ ורנקנורמ דק"ק ור"ם אב"דקירשבוים,
 בקונמרס "תקנות" י"ב תרצ"מ". קראקא שלימ"א. קירשבוים עוזר פנחםר'
 בסקורה. ומצויינת במעמה מנומקת אחתוכל

 תיכף שבעה לישב החיוב מערכאות הידיעה "כשבאה : מהן אחדותהרי
 מלית יעטפו האפר "ארגז ; המת" לכבוד במימה ישאו האפר "ארגז ;ומיד"
 להתעורר מוכן שהוא האמונה לחזק )"כדי תכריכין" שם יניחו גםסביבו,
 הקבורה" ביום לקרוע צריכים אין השמועה ביום "כשקרעו ; בתחיה"(לעמוד
 ידוע זמן להקרובים להודיע השלמונות נהגו שלפעמים מכאן, למדים)אנו
 ששמע מי רק תפילין, יניח הקבורה ביום ;" האפר( את להם ששלחוקודם
 מה"תקנות" אחדות על עוד. וכאלה ; ההטמועה" ביום דינו הקבורהביום
- אבל ההלכה, מבחינת לדון מקום ישאולי  בי רגליך מעל נעליך של 

- - - היא קודש אדמת עליו עומד שאתההמקום  

 גופו. הספד מתחיל הםלחמה לפני הנאצית בגרמניה מהחייםבמציאות
 הותר 5עופות זה כל עם ועופות. בהמה 5שחומ בל נזירה יצאה"במדינתנו

 חבם בשם ושמעתי הגמרי, הראש שיפרד עד והובאה בהולכה אפי5ולחתוך
 טבנה, בו שאין 5חולה ואפילו החולים 5בתי זה באופן 5התיר שרוצהאחד

 תשי"ט(, אבינ, )ת5 והשובות ראשונים נאונים ח5ק וספרים" "סופרים פספרו  נעתק*(
 11,ע14עטור
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 האימור מקור הראשון. שבמימן השאלה זוהי - ?" הכי למיעבר יאותאי
 עם המפרקת חתיכת הוא ש,,גימטרא" 1(, ברש"י אחר בלשון הואשברבר
 3ורו שאין בכוונתו, שמפרשים מהראשונים יש זה ללשון אפילוהשחימה.
 להכשיר, בפשיטות פסק ;( בשלחן-ערוך "המחבר" פאפור. ולא נימטראלעשות
 להקל הש"ך פסק כן פי על ואף להטריף". ש,,המנהנ כתב, שהרמ"אאלא

 רומה מבורר. מנהג שאין במקום שור" ה,,תבואת לו המכים מרובה.בהפמך
 )ועליהם שור" וה,,תבואת כהש"ך מהאחרונים ההוראה עמורי  שנישאם
 שלפנינו, במקרה שכן כל מרובה, בהפמר מתם מקילים אחרונים( עורנלוים

 ולא במציאות. אחרת אמשרות ואין אחר שחיטה אופן על גזרהשהסלכות
 סכנה(. בהם שאין : )כמובן לחולים ואפילו אומר. הוא מחברנו. מוברכן

 ובבקיאות הראשונים רברי בביאור הרבה מאריך הוא האימור אתלבסס
 הוכחה כדי בהם אין אבל טעם, רברי רבריו פרטים בכמה באחרונים.מרובה
 והאשכול. קרשים והירושלמי חולין התוספתא : הם ימורותיו להממקנא.בנוגע

 בכח כשחתך אותה מפרש בחירושיו הרמב"ן וכבר חרשה, אינההתוספתא
- לרון למותר קד'טים בירושלמי האמור על והובאה. הולכה ירי עלועל  
 של פירושו על "המפרש" עם מתווכח המחבר : ומעניין נתברר. כברזיופו

 איך עצמו המחבר עם הוא שהויכוח יוצא, רבר של לאמיתוהירוש5סי.
 מפוקפקת קצת כירוע, הרצב"א, הוצאת ה,,אשכול" של זהותו ...נתכוון
 ),,בארצות זו שאלה על ?( )למחברנו תשובה יש *( ב"אחיעזר" : אגב '(.היא

 רעתו על עומר ומחברנו להיתר. ממכים עוזר חיים רבי הממשלה"(.שגזרה
 לאימור. רעתו מפרמם עריין הוא בתרצ"ט-

 בשוויריה, אחרות. בארצות אף קיימים היהודית השחיטה בררךמכשולים
 ירי על השחיטה קודם הבהמה את להמם השוחטים את כנראה,מכריחים,
 לשטוק- נ( בתשובתו המחבר כותב -- שאלתו רבר "על החנקי. ביסורעישון
-הולם  שנכנם והמעושנת : רחולין הך בכלל רהוא חנקי, יסור ע"י בהימום 
 כשרה, כן פי על ואף וחנקי, פחמי-חמוצי ימור בו יש ועשן בגופה,עשן

 ." . . פירכוס ובעי לעמור אינהיכולה אם וכו' ממוכנת רין לה יש אםוססתפק
 זה הרי ממוכנת רין לה יש מעושנת אם שאמילו להוכיח מאריךהסחבר
 שראינו במקרה רוקא זה בהימום אבל חולה שהיא שראינו בסקרהרוקא
 שהבהמות רואים, שאנו זה בהימום אבל חולה, שהיא שראינו במקרהרוקא

 ממוכנת של חשש שום אין בריאות והן רגליהן על המעשה אחרעומרות
 בהם שנזכר שונים, מקומות מביא הוא הילוכו אגב פירכוס. צריכותואינן
 בית עלינו "עישינו 6(, בעשן" תמות שמא העוף "עולת כמו עישון,סכנת
 לזה עישון אותו בין ומחלק ועור, י( נצלתי" ואני מת הוא סערה עלינועישינו
 מהממים שם שבגרמניה. ההימום שאלת המחבר מזכיר בתשובתו הנירון.של
 ולבקשת בפולין המחבר ביקר תרצ"ר בשנת החשמל. באמצעות הבהסהאה

 א'. כ"גח51יו,
 כ"ר.סיטן

 בשמ1. מביא שסחברג1 הרברים א1תם איוב"אשכ451א5כיק
 5'. סיסו נ',ח5ק
 5"נ.סיסו
 א'. ס"ריבחים,
 א'. קט"1יבי1ח,
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 חישמול באותו התורה מגרולי רבים עם ברברים שם בא מברלין פריימןהרב

 המחבר רקה5תנו". הכשרות לווער בפרמי-כל מוה שהורעתי "כמוהבהמות,
 חילו5 ),,ומחמת מיבו על לעמור קשה שטרחוק לא-בסרר, רבר איזה עלמרמז
 ב"כהטפמי הרבר"(. תוצאות לכתוב המקום כאן אין סבא ישראל וכבורהשם

 החישמו5 שאלת על לגרמניה תשובה אגב, יש, !( הראשון-לציון להרבעוזיאל"
 לאיסור.ומסיק

 להרבנים ענין נתנו היהורים כלפי ביחור המכוונות הגזירות בלברולא
 והן יש בשמירתן, חייבים האזרחים שכל כלליות נזירות אף בהן.לענות
 למחברנו ארוכה תשובה היהורים. של הרתיים בחיים במתכוון שלאפוגעות

 ס/100 תערובת ירי על רק לאפות שאסור חוק שיצא "אורות : כזו שאלהעל
 המחבר ביאר לא '(. 90%" רגן קמח 9%, ארמה תפוחי קמח 1%, יבשחלב
 האיסור מצר א( : שאלות שלש כאן יש לומר, כשתימצי השאלה. נקורתמהי
 ; בחלב בשר של החשש מצר ב( ; רואהו ישראל שאין עכו"ם חלבשל
 הראשון שהחשש מתברר, התשובה הכהטך מתוך חלה. הפרשת סרר עלנ(
 נגע הרברים שבסוף אלא בעיקר, המחבר את שמעסיק הוא עכו"ם חלבשל
 בקיאות בשר. עם לאכול אפילו להיתר, ססיק בחלב. בשר של בחששאף

 גרול אוצר תשובותיו. בכל כמו כאן, מוצאים אנו האחרונים בספרימרובה
 יבש נקרא אם בקמח קמח של השאלה לבירור לכתחילה ניגש שו"ת.של

 רינו כאבן ונעשה שנתייבש הוה החלב אם : ושוב בלח. לח אוביבש
 לשיעור : מינה )נפקא כלח או כיבש ארמה תפוחי של הקמח עםבתערובתו
 אחר בכל לכתחילה. איסור בימול מצר חשש כאן יש אם : ועורהבימול(.
 מעניינות השוואות אף ומחברים. ספרים של רב המון לפנינומהפרמים
 בתפוחי מעשרה אחר הוא )החלב בעשרה אחר : כמו כאן, יש שבהןבהפתעה
 רוצה "ארם : כמו חכמים, ברברי בימול של ירוע שיעור הואהארמה(

 תשעה לעולם, יררו . . . קבין "עשרה "(, חבירו" של קבין מתשעה שלובקב
 קבין מי' ותיפלות בקב אשה "רוצה "(, העולם" בל ואחר . . .נמלו

 1 טה אלא להלכה. כיסור אלו בהשוואות משתמש שהמחבר ולא י!(.ופרישות"
 בעשרה, במל טינו בשאינו מין ביבש שיבש שכתב, ופליתי" ה"כרתיכלפי
 "הרי : 'י( בביצה הגמרא לשון בוה והסביר פרם" אכילת בכרי "כויתשהוא

 המספר תפסו ובמתכוון שבריוק שעורין", קבין בעשרה חמין קב לושנתערב
-עשרה  לתאר שכשרצו אחרים, במקומות שמצינו המחבר, העיר וה כלפי 
 להעיר, ויש אחר. כננר תשעה של השיעור תפסו במרובה מיעומ שלבימול

 באמת היה הוה כשהחלב אפילו : המחבר כלל נגע לא אחת היתרשבנקורת
 כשבא להתיר גדול מקום יש לאבק, ונשתנה נתייבש אבל טמאהמבהמה

 ן ש ן 1י(.בתערובת
 רבר "על : הסרינה( חוקי ירי על )שנתעוררה "חוקית" שאלה זוואף

 א'. סיטו יו"י, ח5ק8(
 ח'. סיסן9(
 א'. 5"ח סציעא, בבא10(
 ב'. ט"ט קירושיז,11(
 ב'. ס"ב כתובות,12(

 תורח" ב"ינרי5 : ר' סיסו א' ח5ק ב"סרחשת" ; י"א סיסו ב' ח5ק ב"אחיע,ר" ראה14(
 ושר. וצ",, ז' סיטניט תרע"נ, הוורשאי תורה" ב,,שערי ; ט' סיטו תרע"ב,הס5וצקי
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 לביתה לקחתה אפשר ואי החולים בבית שהיא אחת אשה אורותשאלתו
 : לעשות מה ירע לא שלה והאפוטרופום הממשלה, חוק בפי תםרם אםרק
 להיתר. מםיק "(. לביתה" שתבוא לםרםה או החולים בבית תישאראם

 בנים ילרו שלא לםרם המרינה "חוק עיקר על אף רן הוא הרבריםבהכהשך
 הרבר שמותר נקבות, בין ומחלק תוה"ק" רין "ע"פ הוא אםאי-בריאים"

 אסור, אופן שבכל לזכרים, וחולים, מומים בעלי יהיו שבניהן חשש ישאם
 נפש. ופיקוח םכנה במקום לאאם

 עלולות שלכאורה כאלו, לשאלות אף בהלכה פנים לתת המחבר שלמדרכו
 "לחכם אופיינית תשובה הרי תורה. מלרברי יותר לבריחות נושאלשכחש
 על וצועק הנה שבא קורם אבר"ק בתור הרבנות בכתר ששימש "ע"ר :אחר"
 חוות להוריעהו ממנו ורורש מורנו, בשם ם"ת לעליית נקרא שאינוהעלולה
 התוארים של בערכם מתחיל ברבר. המחבר רן בארוכה "(. רתוה"ק" ע"פרעתי

 "רב" של הםמיכה מענין בש"ס מקומות מכמה ומביא בכלל, חכמיםלתלמירי
 "מורנו" התואר על ושו"ת םפרים מהרבה מביא הוא שוב ועור.ו,,רבי"
 אם אחרת בקהילה רב שהיה מי : השאלה לעיקר בא שהוא ערשהונהג,
- אשכול "הנחל הרב". "מורנו בשם ערייןנקרא  ישיש, אחר בשם כותב הוא 
- רפ"ק" המנהג"עמור  סיין( ע"נ )בפראנקפורט פה נקרא לא היה רב כי אף 
 זצ"ל, ארלר, נתן ר' הקרוש ו,,הגאון מזה", נפש עגמת לו והיה מורנו,בשם
 בעבורתוח. למורנו שנסמך רקהלתנו בפנקם כתוב באםקוביץ אבר"ק שהיהאף

 ממאנשיסטיר גרול ברב "( מהרש"ם כהשו"ת כזו שאלה מביא הוא זהלעומת
 עליו אםר ארלר ר"ר הכולל והרב לרב, אחר מררש בבית בלונרוןשנתקבל
 הרב. אותו לימין עמר גאםטיר ר"ר הרב אבל מורנו", "מורה בשםלהקרא

 ממאנשיםטיר הרב של בכבורו קצהו" באפם לנגוע ש"אין השיב,הסהרש"ם
 : "צועק" לאותו המחברנו סוריע זה יםור על מורירין". ולא בקורשו"מעלין
 מורנו". בשם שיקראוהו"אראה

 פראנקפורט, לגבול מעבר בלבר לא מתפשטות המחבר שלתשובותיו
 השחיטה בשאלת אליו שפנו ראינו, כבר גרמניה. למרינת מחוץ אףאלא

 פלוגת : שאלתו "ער : איטליה של לפרינצי תשובה לפנינו והריטשטוקהולם.
 יהורי הרפת, מבעל חלב תמיר ומקבלים ברפת עוברים בח"ר שלהכשרה
 לחלוב בערכם להתיר אפשר אם מורםן, לבהמותיו מאכיל הוא אךאי-רתי,
 "(. בשר" מעט רק לכם שאין הגרול הרחק בשעת הפםח לחג קרירותיהםלתוך
- רבר של סעיקרו מתחיל הואכררבו  לבהמה. בפםח חמץ והאביר מותר אם 
 אחרים". של לכלב אפילו חמץ להאכיל ראםור בושש צריך רין "לית :וכפובן
 השאלה הרב. של לרעתו זקוק ואינו "לא-רתי" הריהו המאביל שאותואלא
 לא תשובותיו, בשום כמנהגו, שלא וכאן, בהמות. אותן של חהוב עלהיא
 : ריוניו הם רבר של לגוסו מםביב םחור-םחור השאלה. של התורף בנקורתנגע
 נלתתו אם ירוע שלא ושעורים, חטים על המורםן, של החימוץ איכותעל

 שיבקשו : המחבר של עצתו זוהי )שכן מחמיצים אם והמלח החלב עלבמים,

 י"ח. סיטו6י(
 ט"ז. סיטו16(
 נ"1. סיסו ח"ב,17(
 כ"ד סיטו18(
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 במים( ולא ומלח בחלב מעורב כשהוא המורסן לבהמותיו שיתן אי-רתיסאותו
 תופסת השו"ת בספרות חמץ. שאכלו הבהמות של החלב על בכלל ולא-

 לרון "יש : קצרה הערה ל1ה בנוגע מעיר מחברנו רחב. מקום 11שאלה
 והשלחן-ערוך והטור הרמב"ם כן. ואינו מותר". ואפרן מהנשרפין הוארחמץ

 מצד לשרפו. לה~מיר שנהגו אלא מהנשרפין, איוו שהחמץ פסקו,והאחרונים
 אחרים. היתר צררי באחרונים שיש אלא אמור, החלב "אפר" של1ה

 הארוכה התשובה שבארץ. המושבות לכהטקי שבחוץ-לארץ בח"רוטהכשרת
 שבארץ-ישראל"(. במושבות בשבת החליבה שאלת על היא שבספרביותר

 האיסור במקור ונותן נושא עמורים. ושנים ארבעים על כהטתרעתהתשובה
 ומ5יק ברבריהם מפלפל אחרונים, ספרי של רב ססספר מצטט הראשונים,לפי

 על בשבת שנחלב החלב ו"יתנו רוקא אוכלין בה שיש קרירה לתוךלחלוב
 האחרונה העצה מהחלב". נהנה אינו וב1ה ארץ-ישראל עניי בער האוכליןנבי
 לגופה". צריכה שאינה "מלאכה ש1והי ניכר, שיהיה בשבילהיא

 החיים מן לקוחות : שלמעלה אותן רוגמת הן הספר של השאלותרובי
 מצר אף אלא ההלכותי, הפתרון מצר בלבר לא המעניינות מהןוהמציאות.

 שטיפל אומן רופא על השאלה היא כ1ו ההלכה. לפי השאלה העמרתעצם
 ולא "(. חובל מרין לשלם חייב אם להחולה וה1יק שנג או וטעהבחולה

 1'(. רעה וביורה קמא בבבא בתוספתא הרין הו1כר היא. חרשה בכללשהשאלה
 רופא ב1כשנו שנקרא )מה הרינים פרטי שם נתבארו שלא מה מלבראבל

 השאלה בירור עצם הרי וכיוצא(, ה"טעות" של גררה מה רין", בית"ברשות
 כך. על "רין-תורה" התקיים המחבר בפני החירוש. הואלמצשח
 בספר המרעיות. בתגליות תתקבלנה שלא מעשיות לשאלות אפשרואי
 הבעל הרופאים רעת שלפי "באשה כאלו. שאלות הן מעטות לאשלפנינו

 ש"ז לשפוך חרשה המצאה ע"י שאפשר אומר והרופא בילד, רוצה והיאעקר
 )תור בזה" לרון איך תלר, שממנה מיוחרת, שפופרת ע"י אחר איששל
 לה1נות עצמה להפקיר ישראל לבת ש"חלילה פי על שאף מסיק ; כ"וסימן

 ויש ממ1ר. ואינו כשר הוא הוולר אבל הרופאים", שהמציאוהמלאכותיות
 ; ברבר( נחלקו שונים מחברים : מוסכם ולא 5שוט כך כל הדבר שאיןלהעיר,
 מותר "אם ; ט( בשבת בישול לענין ככלי-ראשון נחשב טערמאס" "בקבוקאם

 ועור לחררים""( החום שי1רום כרי מרכ1ית הסקה של בר1א בשבתלפתוח
כאלה.

 מתבררות התורה, חכמי לפני אותן העמירו ברורנו שהחיים רבות,בעיות
 הרבה בבקיאותו המחבר אבל השלם, פתרונן את כאן מצאו כולן לאבספר.
הנירונים. שי יסורי בירור לשם בו להשתכהט שאפשר רב, חומר להמעייניםהניש

 5ו. טימו19(
 כ"א. טימו20(
 ש5"ו. טימן21(
 ל"א. ט"ק א' סיטו איש", ב"הווו וראה מ"ב. סימן28(
 שם.ב2(
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מבוא
 מנחם שהרב ושופטים יהושע למפר פירוש מכתב-יר מתפרמם זהבכרך

 נעוריו. בימי אותו חיבר הי"ר קירשבויםמנריל
 והחירושים התשובות כל אברו קירשבוים, הרב של קרושים מות מותו,עם
 אלי אותו שלח הוא אשר הזה הפירוש רק מהם נשארו בכתובים, עמושהיו
 שניפ. יובלמלפני

 - לירי הזה הפירוש הניע בהן הנמיבות את אתאר הבאיםברברים
 חיים" "עץ מישיבת ללמור עברתי תרע"ג בשנת : היה כך שהיהמעשה

 לכן. קורם כשנה נומרה אשר שאול, בגבעת תורה" "אוהל לישיבהנירושלם
 אך לפניהן, יוצא היה ששמען רבות ישיבות בירושלם אזהיו
 מררש "בית בבחינת היתה היא לה, היה מיוחר אופי תורה" "אוהל"ישיבת
 והמופלגים המצוינים מן ובקיאים חרשים צעירים רק בה נתקבלונבוה",
 מרבים, אלקים ירא הגביר, הת"ח על-ירי נומרה הישיבה הישיבות.שבכל
 היה הוא *(. בשיקאגו הירועים הצבור מעמקני שהיה לייזרוביץ, ציון בןרבי
 מלנמר ישראל ר' מרן המומר תנועת יוצר הגאון של הצעירים התלמיריםמן

 לעווימאן הירש צבי רבי הצריק הגאון הרב חברו עם חרא בצוותא ולמרזצ"ל,
 ציון בן ר' במלובורקה. הקמנה הישיבה מראשי אחר סכן לאחר שהיהזצ"ל,
 וממרצו מכמפו והקריש בעמקיו, הצליח וכאן הברית, לארצות בנעוריועבר

 ציון בן ר' ראה לירושלם, לעוויטאן הרב כשעלה ולומריה. התורהלהחזקת
 הישיבה את אז ימר הוא ישראל. בארץ געוריו בחבר לתמוך לעצמוחובה
 רבי הגאון הרב היה אחר ישיבה, ראשי שני בה ונתקבלו תורה""אוהל
 מברימק, הירוע המגיר זצ"ל גציל אליקום רבי של חתנו טפילמקי, חישמאיר
 הגאון היה והשני הראשונה, העולם במלחמת ימיו ברמי מת טפילמקיהרב
 ירוע שהיה ירושלם מגרולי אחר שמרוים, מחצר *רילמן ברוך אליהור'

 של הרוחני למנהלה נתמנה לעווימאן הירש צבי הרב ובנאונותו.בחריפותו
 תלמיריה. על והכהפגיחהישיבה

 קיומה זמן וכל הראשונה, העולם מלחמת פרוץ עי התקיימההישיבה
 לאחר קצר ימן הצמרכויותיה. כל בעול ונשא נריבה ביר ציון בן ר' בהתמך

 התורה לומרי בחיי ביותר נכבר מקום תורה" "אוהל הישיבה תפסההיוומרה
 מאר גבוהה רמה בעלי היו כתליה בין שנשמעו השיעורים ישראל.בארץ
 משתתפים היו וחכסיה ירושים רבני שבעיר. החכמים תלמירי בפי שיחהושנחשו
 את לבחון כרי קרובות לעתים בה מבקרים והיו הישיבה של חמיוםבחגיגת

 תורה. ברברי עמהם להשתעשע אוהתלמירים
 גרולי בה השתתפו בפומבי. תלמירים בחינת התסיימה תרע"רבארר

 עם נזרסגתי ושס בשיקאנו תרפ"נ בשנת גיקרתי חברית לארצות בואי יאחר*(
 נרוית קוסחח קיסח יסר שחוא תישיבח סתיסירי שאני שסע כאשר יייזרוביץ. ציון בזר'

 פעויותיו עי ונצורות נרויות חעיר סיחורי שסעתי בשיקאנו בחיותי סאר. ער אותיוקרב
 יתורח" חטררש "בית חסוסר נם חיח שיסר חתורה טוסרות ביז ציוז. בז רבי שיחברוכות
 שעוועי רוב ח"ם ר' חספורסם הנ' הרב 'רירי נםיי לספר תרבח יתורה" חסריש "בית לסען חנרולח ססירותו עי חיוס. עור חקייםבשיקאנו

 חישיבח. שתח סטוססכי שחוא שליט"א,

13ן,מ
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 הרום"ץ הורביץ גרשון יוסף רבי מאלצאן, יצחק רבי : כגון ירושלם,וחכמי
 כהיום לירער, רור יצחק ור' האלה הטורים וכותב ועור. ראם, אליהוור'

 זעליג עזריאל ר' הנורע הירושלמי העסקן של )בנו סלונים חסירימחשובי
 בבחינה. אז הצטיינולידער(,

 היומי בעתון אז פורסמה המצטיינים ועל החגיגה על מפורטתכתבה
 הנ"ל בעתון שמי הופיע בה הכתבה, את וגזרתי נער מעשה עשיתי"מוריה".
 בכתובים החלפתי עמו קירשבוים, מנריל מנחם ר' לירירי אותהושלחתי
 הכרה וכאות בלמורים, הצלחתי על גרולה שמחה שמח הוא תורה.ברברי
 יהושע-שופטים. לספר פירושו את לי שלחוהוקרה

 כתבים הרבה לי ואברו טולטלתי טלטולים הרבה מאז, עברו שניםיובל
 וביניהם תורה, ברברי פלפלתי עפהם ומידירים, ישראל מגאוניומכתבים

 הפירוש רק ממנו ונשתמרו קירשבוים, מנריל מנחם מר' מכתבים עשרותגם
 לתולרה. בנספח הבאתי אותו והמכתב תורה, בחירושי אחת ותשובההזה

 בערך, שנה עשרה שבע בן כשהיה אותו כתב שהוא הזה הפירושמן
 "ציון הזה לפירוש קראתי שלעתיד. קירשבוים הרב של גרלותו כברניכרת

 זדים. בירי ימיו ברסי שנגרע והגרול הרם לאיש ציון שישמשלמנחם",



 יהושעספר
 הצדיק כי שם, ממלבי"ם יהושע נחלת ראה ד', עכר משה מות אחריריהי

 העוסק אכל עבורתו, תופסק מותו בעת נפשו להשלים רקהעוסק
 משה מות אחרי וגם לעד, עומרת וצדקתו אחרון לדור ומזכה זוכה הדורלשלימות

 יוסף ר' מהגאון לתורה פנים ע' לספר הנטפח דנחמתא שב ראה ר'. עבדנקרא
 : ר"ת בראשית וכן בתורה"ק, אחיזה לו יש מישראל אחד דכל )ז"ל(, נ"יענגיל
 וכבר בזה, מ"ש בראשית פ' וחלב ברבש ועיין לתורה, אותיות רבוא ששיםיש

 מישראל אחד שמת כשרואין ולכן עיי"ש. כ' סימן מהרא"ם בת'קרמו
 ונופת הנחמדים בדברים עיי"ש שנשרפה ס"ת שרואה כמו שהוא יעןקורעין,
 לחיים מאתנו ורחק מת לנו אכן מרומים, בגבהי יקהא חי הצריק כי ואףצוף.

 כמובן, מאתנו העדר רק הוא חי בחינתו ולפי מת, הוא בחינתנו ולפינצחיים,
 אבינו יעקב לפרש, יש ג"כ וזהו זלה"ה. מפראג מהר"ל בספרי בזהועיין
 יי' אמר חנטייא, וחנטו קברייא וקברו מפרנייא ספרו בכדי וכו' מתלא

 בזה תירץ מה א"כ בחיים, הוא אף בחיים זרעו מה וכו' דורש אנימהרא
 דיעקב ניחא, ועפ"ר רי"ם. בחי' ועיין המפרשים, בו דברו וכברהקושיא,
 בחינתינו, לפי כן לא מרומים, בגבהי הוא חי יען בחינתו לפי מת לאבאמת
 הבאים הרורות לשלימות עוסק הי' ע"ה אבינו יעקב אך מאתנו, והערר הואמת

 לנו העמיר יען היינו בחיים, זרעו מה וררשינן לעד, עוטדת צרקתוועכ"ז
 ותקרא בחיים הוא עכ"ז הדור לשלימות והוא צריקים אנשים הבאיםלרורות

 לער, עוטדת צרקתו עכ"ז הדור לשלימות עוסק הי' כהשרע"ה כן והבן, שמועל
 כמקרם. ומשכהש ועומר הוא חי חי מיתתו לאחרואף

 דייקא ישראל לבני והיינו ישראל, 5בני להם נותן אנכי אשרהארץ44ל
 כהשטע א"כ נתתיו, לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר מקום וכל לך,ולא

 יא חלקו, יהא לא בא"י רדוקא לומר אפשר זה ולהבין בכללי יהושעשנם
 ובמצורח ברש"י ועיין חו"ל, על תסובב רגלכם כף תדרוך אשר מקום כלכן
 כתיב רלעיל בהך שפיר ועכ"ז חלקו, הווקא יהי' ובחו"ל יהושע, ובנחלתרור

 והבן כנלע"ר ג"כ, ולך לכם כתיב וכאן לך, ולא להםבלשון

 יהושע נחלת עיין תלך, אשר בכל תשכיל לטען ושמאל ימין טמנותסוראל
 התוספת צר ע5 ימין ושמאל, ימין הספר מן ממנו תסור אל העניןשם
 בזה קרמו וכבר ממנו, תגרע ולא עליו תוסיף לא ור"ל המגרעות, עלושמאל
 ז"5 בחיי רבינו רברי להבין אמרתי ועפר"ז שם, אברבנאל מהר"יבמפר
 זה אפים בנפילת ואולי פניו, על ויפול כמשה וישמע עה"פ קרח פ'עה"ת
 גמליאל לרבן שהעניש אליעזר ר' למר ומכאן ערתו, ולכל 5קרח כמשההעניש
 למרה"ר התחנה בי משכיל לכל וירוע הזהב, בם"פ שנזכר כמו אפיםבנפילת
 היר הוא כי מ"ש הענין והנח עיי"ש. לזה הראוי היר חהו כי שכמולוביר
 והערר המגרעת שם על יכונה שמאל יען ניחא ועפ"ז מובן. אינו לזההדאוי
 בפסוק כאן הוא וכן בנפילתו, להענישו להערר ענינה שמאל יר ועכ"זחרבר

 למען ושמאל ימין טמנו תסור אל כך הוא ועפ"ז כהשכי5, 5כ5 וירוע כתובכי
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 למנחמציךן376
 עולה יפה בחיי רבינו ורברי משכיל, 5כ5 כירוע ההשכ5ה ענין וזהותשכי5,

 ורו"ק.והבן
 אשר אליך הבאים האנשים הוציאי לאמר רחב א5 יייחומלךוישלח

 טחלון נ'(. ב', )קפיט5 באו הארץ כל את 5חפר כי 5ביתךבאו
 א5יך, הבאים הרברים, באו כפול במחזה תשקיף ז"5 מ5בי"ם מהגאוןהשאלות

 באו כי לך שיאמרו הגם יהושע, נחלת בנח5תו ע"ז וכתב לביתך, באואשר
 שרוצים הארץ כ5 את 5חפור באו 5ביתך באו אשר שתכ5ית רע לזנותא5יך
 נפרץ לא עריין ורברים עיי"ש. ועניני' הארץ כל תע5ומות בביתך5חפור
 הספרי, בשם פי' רש"י יען הק5ושה רעתי ו5פי הלשון, כפ5 המקרא עלאור
 שהיתה 5פי כולם כנגר קשה שהיתה אלא היתה בכל5 וה5א יצאת יריחו5מה

 תחשבי ואל א5יך הבאים האנשים הוציאי הטקרא כוונת וזהו המפר, ע5יושבת
 כי ותהלוכותי', מורותי' עמקי ו5חפור לכבשה 5מקומך לביתך רקשבאו
 תע5ומות כ5 נג5ו א5יך חלר עלי מפורטמת את יען באו, הארץ כ5 אתלחפור
 כמ"ש מעומקה לחפור הא 5חפור ענין והנה אתך. מזימותיך להוציאובאו
 מחרישה, הוא ענינה רחרש יהושע, בנח5ת וכמ"ש בעמק, יחפרו ל"ח()איוב
 ועכ"ז מזולל יקר להוציא הארמה ומעמיק ומשרר מממר הקבועה המחרישהכלי

 חרש.אמר
 מפני תסירי היא האימה כי שם, יהושע ובנח5ת ע5ינו, אימתכםנפ5הךכי

 רמה"מ ביעתותא מחמת א'( רע"א, )נרה ועיין העצם, רוממותציור
 רתת עינים, שמלא כזה איש שרואים יען הנ"ל, הענין ג"כ והוא זיבה,רואות
 זיבה, רואות הרוממות יראת שהוא החלחו5 מפאת אותנה אחזהוח5חלה
 שפירמה מאר המ5כה ותתח5חל במגי5ה, שאמרו וכמו 5זה גורם החי5חו5וענין
 מת שמטהרין רמה המררש בשם רמ"ז מי' תשב"ץ תשובת ועיין היתה,נרה
 זרע פו5טת הפחר ומפני השכינה פני רואה מהגו4 כשיוצאת שהנשמהלפי

 בת' וע' מעראצק, מהגאבר"ק י"א מי' ח"ב בהמפ5פל וע' הגו4,ומטמאה
 מ"ט זריהן חי יעקב ר' הה"נ מירי"נ ע"א ר"ם י"ר מי' או"ח יעקבביכורי
 הרב בשם זה בענין הביא ג"כ ראיתי תובב"א טבריא מעה"ק )ז"5(שליט"א
 נפשו שמתפשט גו4 ב5תי נשמה ו5פנים 5פני הנכנם הנרו5 רכהן ישרא5עבורת
 שמת מי' וזהו מזריע הארם נשמה שביציאת וכמו והעונג ההנאה מרובמגופו

 להעיר. רק בזה באתי ו5א הנם, זה בכה"ג 5היות ראוי הי'כך
 וחמר אתכם שנחי' במה אמת המלבי"ם, ופי' ואמת, חמרעמךךעשינך

 רהנה נ"ל, 5ענ"ר והנה וכבור, רבות מתנות לכם שניתןבמה
 אמת, אות לי ונתתם חמר אבי בית עם אתם גם ועשיתם 5המרג5יםאמרה
 אמת, רין הרין מצר שייך ולה הרין מצר ו5א החמר מצר שייך לאבי'כי

 קאי )וזה חמר עמך ועשינו רצונה שיעשו 5ה המרג5ים אמרו כן ה"נוא"כ
 אותה(. להחיות )היינו ואמת אבי'(להחיות

 שבאו בעת פי' שם רור במצורת ראיתי בחלון, השני תקותאתךרזקשר
 בארץ באים אנחנו לה שאמרו מהכתובים כהטמע וכן בארץ,ישרא5

 עיי"ש. ירנישו לבל תומ"י שקשרה פי' והמלבי"ם השני. חוט תקותותקשרי
 טפניכם, יוריש והורש בקרבכם חי א-ל כי תרעון בזאתיהושעויאטר

 בישראל השכינה חלות כי מזשנל, ענין בזה שם פי' שםובמ5בים



הש למנחמציון

 הנו4 בתור שהוא ה5כ במדריגת בתוכם ר' שיהי' א( מררנות, בשנייהי'
 ומקיף הנוף בראש הנתון המוח במררגת שיהי' ב( האברים, טכ5ומוקף
 העו5ם את ברמותו פע"ג ח"א המורה רברי והביא שכליית, הקפה כולואת

 הפחות ע5 מקיף מחבירו החשוב כ5 הנרול בעו5ם כי הקטן, העו5ם עםהנרו5
 שהחשוב ההיפך יהי' בארם מכו5ם, מוקפת מכו5ם ה,שפילה והארץממנו
 בתוכם מוק4 ה5ב ובמררינת ה' יהי' עת והנה מכולם. ומוק4 באמצעיותר
 העולם מן מוקפת והשנחתו טבעיים אמצעיים ע"פ נסתרת בהנהנהינהינ

 ומנהינ הטבע ע5 טקי4 המוח במררינת יהיה ועת עליה, הסוככיםוטבעיה
 ונתתי הענין נ"כ וזה טבעית, 5א בחירית נפלא, נסיית שכליית בהנהנהאותה
 ומקד"ש 5כמשכן מרומזים הפנימיים אברים ושארי ה5ב כי ושכנתי, בכהשכןמקדשי
 עומרים נסיית ההנהגה הי' עכ"ז הטבע, ע5 המקיף המוח במררינת וזהוכירוע
 בכל ומחדש התפ5ה, כוונת נ"כ בזה לפרש ואפשר רוחים, ובהשתחויםצפופים
 ומה כולנו, ונזכה תאיר ציון ע5 חרש אור וכו' בראשית מעשה תמיריום

 )יומא ועיין העו5ם, ראש במררנת הוא רציון יען הנ"5 וע"פ זל"ז,שייכות
 של יפיו מוכ55 ממנו יופי, מכל5 מציון שנא' העו5ם נברא מציון ב'(נר,
 כיון ועכ"ז הטבע על המקיף המוח והוא הראש בגרר הוא וא"כ ע"ש,עו5ם
 ועיין הי', לא אשר חרש הוא נס וענין נסיית הנהגתו המוח במררנתרהוא

 יען בראשית, מעשה תמיר יום בכ5 המחרש וזהו י"ז, פסוק לקמןבמ5בי"ם
 יום בכ5 מחרש ועכ"ז הטבע על מקיף באור תאיר ציון על חרש אורכי

 בראשית. מעשהתמיר
 ד' את יראתם 5מען הוא חזקה כי ר' יר את הארץ עטי כ5 רעתלבמען

 שיכירו שם במלבי"ם ופי' כ"ר(. פסוק ר' )קפיט5 הימים כ5אלקיכם
 נפ5ה כי ט' פסוק ב' קפיט5 5עיל ועיין הרוממות, יראות ויראונפלאותיו
 ע5י' נפ5ה כי שם ופי' מפניכם, הארץ יושבי כל נמונו וכי עלינואימתכם
 נמוגו ונם לאח"ז, שבא היראה מפאת ולא לזמן רק שהוא הרוממותיראת
 כמין נררשים המה הכתובים ועפ"ז מזה. שיבא הרע ממאת הארץ יושביכל

 הרוממות( יראת )והוא חזקה ני ר' יר את הארץ עמי כ5 רעת 5נועןחומר,
 אח"ז, שיבא הרע מפאת ג"כ להבא אף הימים, כ5 ר"א את יראתםלמען
 עצמו, 5בין בינו שייך דאות יען שם, בהאבנים וזכרון אות הי' ג"כוזהו

 עו5ם 5זכרון 5הניח הוא וזכרון 5עלם, היא אות ישרא5 בני ובין ביניוכמ"ש
 וזכרון נרו5תו, עוצם שראו הרוממות יראת כנגר היא ואות הבאים,לרורות
 יבא. שלא הרע מפני הארץ כ5 נמונו שנא' והוא לבניהם הבאים 5רורותהוא
 שררשו וכמו אחר, ע5 אך הבא רור ע5 המקרא כוונת 5א זכרון עניןוהנה

 לא לאות ו5אחרים לאות לך עיניך, בין 151כרון ירך על לאות לך והי'ז"*
 5אחרים. הוא זכרוןכן

 במצורת ועיי"ש ישרא5, בני מפני רוח עור בהם הי' ולא5בבםדיבןסש
 לגורל החיוני רוח מעמם הלך כא5ו וגוזמא הפ5גה בררך אמררור

 למען שנתהיים שפי' שם במלבי"ם ועי' הלב, חולשות כענין והואהפחר,
 בעת אותם למול תתירא שלא וב' היא, חזקה כי ר' יר את חארץ עמי כלדעת
 לררכנו נלך אנו אכן כואבים, בראותם הארץ יושבי אותם יכו פןהחיא
 קמח ו5א לבבנו וימס ונשמע י"א פסוק ב' רקפיםל הך על מיוסר זחשפסוק

 ורו"ק. הוא והוא מפניכם, באיש רוחעור



 למנחמציון8א
 הסיר הדם אותו כשבא רש"י ועיין מעליכם. מצרים חרפת את מותיהיום

 מילה, לדם הדם ונהפך הוציאם ברעה המצריים אומרים שהיוהחרפה
 חרפה כי ערלה לו אשר לאיש : מלשון הוא כי ובמלבי"ם, דוד במצודתועיין
 5החליש מילה, ענין להסביר כתב המו"נ יען פשטות ע"פ י"ל אכן לנו,הוא
 חרפת את נלותי הזה היום וז"ש זמה, שטופי היו ומצריים הכהטגל,תאות
 שפחה וכן קדושים, להיות מיוחדים שתהיו זמה, שטופי תהיו שלאמצרים,

 ואכמ"ל. והבן, המיועדהחרופה

 ויריעו השופר קול את העם כשמוע ויהי בשופרות ויתקעו העםךירע
 נגדו איש העירה העם ויעל תחתיה החומה ותפ5 גדולה תרועההעם

 : ה' דלעי5 עה"פ מיוסד הזה הפסוק כ'(. פסוק ו' )פרק העיר אתוילכדו
 תרועה העם כל יריעו השופר קול את בשמעכם היובל בקרן בכהשךוהיה
 כמשם באמת והנה נגדו, איש העם ועלו תחתיה העיר חומת ונפ5הגדולה
 5סיכח ידעו אז גדולה תקיעה יתקעו רבעת ז"ל רש"י שפירש כמובהשמע
 העם ויריעו השופר קול את העם כשמוע ויהי כ' הפסוק ובזה ויריעו,נצחון
 יריעו כן כתב ג"כ ולעיל גדולה, תרועה הריעו דהעם כהסמע גדולה,תרועה
 בשם יקרא רק גדולה תרועה לשון מצינו לא אנו אכן גדולה, תרועה העםכל

 השופר קול את בשמעכם דלעיל הכתוב פי' שזהו לומר ואפשר גדו5ה,תקיעה
 בהקולות גרו5 ערבוב גדולה תרועה העם כל יריעו אז גדולה תקיעההיינו
 תרועה העם ויריעו השופר קול את העם כשמוע ג"כ כאן וזה יהי' נדולורעש

 דלעיל. הך וכמוגדולה
 זא"ז, שמרו לא יען ישראל חטא א(. )ז, בחרם מעל ישראל בניךילמעלך

 תחרימו פן החרם מן שמרו אתם ורק : י"ח פסוק ו' לעילוכ"ה
 ועיין אותו. ועכרתם 5חרם ישראל מחנה את ושמתם החרם מןולקחתם
 הבא עונש בין הבד5 שיש האברבנאל בשם שהביא ובמלבי"ם דודבמצודת
 הבלתי את יעניש לא בפועל ה' יעניש עת השגחה, סילוק ע"י הבא וביןבפועל
 השגחתו ה' שיסלק ע"י במקרה המסובב העונש כן לא החוטא, בעבורחוטא
 רשות שניתן כיון הענין ג"כ וזהו חוטא, הבלתי יוכה ולפעמים הכ5ל, עליחול

 מכנה, מקום והוא לרע טוב בין מבחין אינו אז השגחתו וסילקלכהשחית
 גם ואף המונעת הסיבה נשלכה אם ועכ"ז ההשגחה סילוק שגרם הסיבה הי'וכאן
 מצד והוא המונע, והוא בקרבם הבליע5 שאיש ב"ז ההשגחה תחזור לא ג"כאז

 שאמרו מפאת והוא בחו"ל שורה השכינה אין חז"ל שאסדו וכמוהסברא,
 מקום הוא השכינה דירת כי אלקי לו שאין כמי דומה בחו"ל שדר מיכל

 במקום קדוש מקום אין אם כן לא בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו וז"שקדוש,
 כזה, במקום לשרות רוצה אינח השכינה כי מהם השגחח סילוק הוא אזהזה
 האיש 5השמיך מקרבכם הבליעל איש הסירו עמכם יהי' שד' תרצוואם

 פי' אותו, ועכרתם וזהו י"ר י' פסוק לקמן במלבי"ם ועיין החרם, ע5העובר
 נב5ה מפאת השגחה תסלק עכ"ז כהשקץ דבר והוא עכורים מים לשוןרש"י

 ההריגה. להם גרם הוא בישרא5 עשהאשר
 החרם מן 5קחו וגם אותם צויתי אשר בריתי את עברו וגם ישרא5וקס~א

 במצו"ד עיי"ש יא(. )ז, בכ5יהם שמו וגם כחשו וגם גנבווגם
 ששה חשיב המקרא כי נכון בררך המצו"ד פי' המקרא כוונתובם5בי"ם



9א למנחםציון

 עכרו הלא ב( ינקה, ו5א כקרכו גרו5 חמא יחמא, 5רעהו איש א( :חמאות
 חרם, נמטום אסור צויתי 5א אם גם אמ הלא ג( אותם, צויתי אשרבריתי
 בכליהם, שסו וגם ו( החזירו, ולא כחשו ה( גנבו, וגם נניכה כהטום אסורר(
 5אוצרם ר' 5אוצר יביא תחת הסה ירעב כי נפשו 5מלא 5גנב יבוזו 5אכי

 ויאטר י"ט: הכתוב בא וע"ז שאסור. כזה מרמים רב הון 5הרכותיביאו
 לרעהו איש שבין חמא הא' כננר והוא כבור, נא שים בני עכן א5יהושע
 תורה לו ותן ר', ברית שעברו הכ' כנגר שהוא ישרא5 א5קי 5ר'וכפרט
 לשון ובגניבה גנבו וגם הר', כנגר 5י נא והגר החרם, סן לקחו וגם הג'כנגר
 תכחר א5 בחזרה, הנחת 5א כי כחשו וגם הה' כנגר הוא עשית סה 5י, נאהגר
 בכ5יהם שסו ונם הו' כננר וזהו באוצרותיך המסון 5ך שיש רבר מב5יססני
 רברת, אשר סכ5 דבר תפ5 א5 כסו הוא ססני תכחר אל וזהו ההון5אוצר
 כ' בפסוק כן אחרי הכ' שאסר בזה נ' פרק פררר"א וע' רבר. כ5שתעשה
 הוא הוא ישראל א5קי לר' חמאתי אנכי אסנה ויאסר יהושע את עכןויען
 והנם 5קסן וז"ש ישרא5, א5קי 5ך' חמא יען השגחה סי5וק לסיכתהגורם
 וכן בכליהם שמו וגם כננר שהוא תחתי' והכסמ אה5י בתוך בארץטמונים
 תחתי'. והכסף באה5ו ממונים והנה האה5ה וירוצו מ5אכים יהושע ויש5חהי'

 שם רש"י ופי' 5(. )ח, עיבל בהר ישרא5 א5קי לר' סזבח יהושע יבנהאז
 וע"ש כן, עשו היררן את שעברו שמיום ומאוחר מוקרם כתוכה זופרשה

 מוקרם אין ענין כאן כהטסע רש"י סרברי והנה ז"5. ומלבי"ם יהושעבנח5ת
 ק"ט כ55 ח"ר האוצר בית היקר בספר ועיין בכאן, הוא ועכ"ז בתורהוסאוחר
 בנביאים גם אם ונסתפק ע5ה רוסצפ"ק )ז"5( ש5ימ"א ענגע5 יוסף ר'סהגאון

 דשייך ראי' הבאתי בסק"א ואני ראי', וסכאן כ5לא האי שייךובכתובים
 אני ה', סי' א' פרשה קה5ת במר"ר 5הריא והוא כנו"כ גם וסאוחרמוקרם
 ראוי היה זה יצחק ב"ר שסוא5 א"ר בירוש5ים ישרא5 ע5 ס5ך הייתיקה5ת
 ומאוחר מוקרם שאין א5א כאן נכתב ו5סה הספר תח5ת ו5היותלהכתב
 גר5ך אח5 הזה היום יהושע א5 ר' ויאסר ג'( )יהושע ורכוותי' וכו',בתורה

 ורכוותי' בתורה, וסאוחר מוקרם שאין א5א הספר תח5ת 5הבתב ראוי הי'זה
 א5א הספר תחי5ת להכתב ראוי הי' זה עוזיהו הם5ך סות בשנת ו'()ישעי'
 האזינו מלכים שמעו ה'( )שופמים ורכוותי' בתורה, ומאוחר מוקרםשאין
 בתורה, וסאוחר מוקרם שאין א5א 5שירה ראש 5היות ראוי הי' זהרוזנים
 בתמלת להכתב ראוי הי' זה ירוש5ים באזני וקראת ה5וך ב'( )ירסי'ורכוותי'
 אלי ויאטר י"ז( )יחזקא5 ורכוותי' בתורה, וסאוחר סוקרם שאין א5אהספר
 מוקרם שאין אלא הספר בתח5ת להיות ראוי הי' זה חירה חור ארםבן

 הי' זה בהסות ארע ולא בער ואני ע"ג( )תה5ים ורכוותי' בתורה,וסאוחר
 אני רכוותי' בתורה, ומאוחר מוקרם שאין א5א הספר תח5ת 5היותראוי
 שאין אלא המפר בתמלת 5היות ראוי הי' זה ישרא5 ע5 ס5ך הייתיקה5ת
 זה בכלל בזה הארכתי ובהפררס ובכתובים, בנביאים בתורה ומאוחרמוקרם

 ותראה.עיי"ש
 חנה ועתה אליכם 5לכת צאתנו ביום מבתינו אותו הצמירנו חם לחסנוזוץ

 צדה לשון הצמירנו הפי' ברש"י ועיין י"ב(. ט, )פרק נקורים והיהיבש
 והוא וטזון צידה סלשון רפירש ציון בסצורת וע"ש לררך לצרהכשחוצאנוהו
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 5עיל ז"5 רש"י "ש עפ"י י"5 בהפמק שבא והטעם רור במצורת וע"שהוא
 יתפע5 ב5שון מתפעלת שהיא צ' ימורה שתח5ת תיבה שכ5 ויצטירו, ר'פמוק
 וא"כ עיי"ש, תיבות שרשי אותיות את וחו5קת בתוכה טי"ת באה נתפע5או
 ובא הרבקים בין 5הפריר הטי"ת באה עכ"פ צירה לשון צ' שימורה ג"ככאן

 והבן. אותו הצטירנוב5שון
 הערה 5כ5 ים ושואבי עצים חוטבי ויהיו יחיו הנשיאיםא5יהםוי~2ג!רן

 הוא ויהיו ר5שון וצ"ע כ"א(. ט, )פרק 5המהנשיאים רברכאשר
 עצים חוטבי נהיו שמעצמם ר"5 וכ' בזה שהרגיש יהושע בנח5ת וע"שעבר,

 העומר רכ5 ב"ה ר"ה ב( כ"ה, )מטה בתום' מ"ש עפ"ר י"5 מים.ושואבי
 וכמו עכ"1 והעם יהושע בירי שהי' כיון וה"ה בירו רהוא היכא נעשהכא5ו

 עצים. חוטבי ויהיו וממי5א קורם אף הוא כןשחשבו
 )פרק החי5 גבורי וכ5 עמו הם5חמה עם וכ5 הוא הג5ג5 מןיהושעריעל

 והי' העם את ומצביא הפוקר הי' כי בראש ג"כ יהושע כאן ז'(.י'
 וע"ש אחריו, העם וכ5 ואח"כ וכו' הוא ויע5 י' ח' 5עי5 ועיין כו5םבראש

 עיי"ש. ז5ה"ה מ5בי"ם מהגאון יהושעבנח5ת
 טהם איש יעמר 5א נתתים בירך כי מהם תירא א5 יהשע א5 ר'רי~~ג!ך

 5קראת התיצבו רקרא פי' יהושע בנח5ת ח'(. י' )פרקבפניך
 בקאפימ5 פי' 5עי5 רהנה י"5 כאן והנה עיי"ש, בפניך יעמרו 5א אב5המ5חמה

 שיתיצב השתוות ררך גררו הוא ב5' רכ' רהיכא 5פניך איש יתיצב 5א ה'א'
 5ה5חם התקוממות ררך רק השתוות ררך אינו בב' רכ' והיכא 5גרו5,קטן
 בפניך מהם איש יעמור 5א בב' גררו בא ועכ"ז נגרו לה5חם באו ועתהנגרו

 הוא. נכון כיוהבן
 5עיני ויאמר ישרא5 בני לפני האמרי את ר' תת ביום 5ר' יהושעירנואז

 מ5בי"ם הגאון י"ב(. י' )פרק אי5ון בעמק וירח רום בגבעון שמשישרא5
 לבר וירח שכהס העמרת ע5 רק שא5 5א שיהושע כ' שם יהושע בנח5תז"5
 הג5נ5 אם פ5א יהי' ויותר כ"כ גרו5 פ5א ל"ה שזה בכ55 יומי ג5ג5 העמרתו5א

 ורק מעג5ותיהם, ע5 מובבו הכוכבים וכ5 מכהסטרו מר 5א הכ5 אתהמניע

 ע"י הריחים נ5ג5 כמעמיר רומה יהי' שהראשן ויעמרו, רטמו המאורותשני
 השני 1ה אכ5 קטנה, מ5אכה שזה האופנים את ומניעים הנו51ים המיםשמותם
 אותם מניעים שהמים בעור הריחים ג5ג5י את בירו ואוחז הבא כגבוררומה

 ועוצם גרו5ה נבורה שזה תנועתם בער ויעצור המניע כח נגר בתוקפוויתעצם
 היומי שאופן הגם והירח השכמם תנועת בער שעצר יהושע עשה וזאתרב
 ננר והירח גבעון ננר א1 עמרה והשמש ונבורתו, בכחו אבירים וכהסךהניע
 ג5ג5 והנשגבה הרמה רעתו ו5פי עיי"ש. מתנועתם שירמו וצוה אי5וןעמק
 תנועה מב5י עמרו והירח והשכמס והו5ך מובב רק מכהסטרו מר 5אהיומי
 רכתב ר"ג רברים פ' בחיי ברבינו ועיין כ' תענית ועיין רומם. כאבןק5ה
 בתנועת העו5ם שקיום מפני העו5ם בריאת בחי' עצום ופ5א גרו5 נם זהוהנה
 מלמבב הג5ג5 עמר וכאן העו5ם יחרב רגע אפי' יעמור הום ומבובוהג5גל
 שחזרה א5א חמה עמרה 5א שם כי בחזקי' הענין הי' כן ולא העולםונתקיים
 ו5"ה 5אחור או 5פנים או מלמבב הג5ג5 עכור ו5א השחר כ5פילאחורי'
 נקרה 5שון מורה וכן עמהם חזקי' מנה ו5א נ' אמר וע"כ כ"כ גרו5הנם
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 הגלגל שעמר בנקורתה חמה להן עמדה שלשה אמר וכאלו נקורה מלשוןשהוא
 עמדה היומי שהגלגל להריא משמע רבריו שמכותלי עיי"ש כררכומ5םבב

 והנס לעיל, שהבאתי ז"ל המלבי"ם כרעת רלא וזה כררכו מלםבבבנקורתה
 מורה בםפרו ז"ל ברמב"ם ועיין העולם. נחרב שלא כך כל גרולהי'

 נחרב הי' אז מתהלכת בלתי רגע אפילו יעמור הגלגל ראם רחביאנבוכים
 וילך פ' ז"ל בחיי הרבינו רהנה הגרולים, הנמים מן הי' זה והנההעולם,

 מצינו מקום ובכל ללבנה להאיר אלא משקיע אינו הכהשקיע שהשמשכ'
 ועיין להיפך, וכן הארמה סני על וחרף ליל שם יום כאן שעת הגרולבהעולם

 שבת, לענין ונםתפק שעלה מה ותראה עיי"ש בםוה"ם אחרון זאב בנימיןבם'
 יראה וממילא לשקוע מערב לצר נמה השכהש אך בזהרתה בגבעון הי'והשכהש
 מלםבב שעמרה וכיון ללבנה להאיר הוא שקיעתה םיבת כי בגבעוןהירח
 אילון בעמק וירח ללבנה לומר יהושע הוצרך למה א"כ קלה תנועה ב5יועמרה
 הלבנה בשקיעתה ורוקא בשקיעתה ל"ה רעריין הנה יבוא, 5א רבריו בלאאף
 וםיבת רום בגבעון שכהש יהושע שאמר שזה לומר ואפשר מקורם, ולאבאה

 אילון בעמק הירח יהי' ממילא שקעה שלא וכאן ללבנה להאיר הואשקיעתה
 חכטת בענין א' ררוש מוםקאמו יהורה בנפוצות הובא בזוה"ק ועייןוהבן.

 ונופת מרבש המתוקים רברים עיי"ש בשירה ההולכת שמש בעניןהמוםיק"ה
 בזה. ואכם"לצופים

 שרף מרכבתיהם ואת עקר מומיהם את ר' ל1 אמר כאשר יהושעלהםןיעש
 5ענין הארכתי אחת ובת' ע"א רי"ג ע"ז עיין מ'(. י"א, )פרקבאש

 בהן שייך אי בעומר בל"ג ררשב"י אהל על ששורפין מילת וכלי יקריםרברים
 עמי. אתי פנאי אין כי צריך אני לקצר וכעת עיי"שב"ת

 מצורת ועיין כ"ג(. י"ב )פרק אחר לגלגל גוים מלר אחר רור לשתרורמלך
 לעי5 ועיין מים הי' וזה רור לפלכי שם פירש"י וכן רור למחוזציון

 ובנפות וב,שפלה כנרות נגב ובערבה בהר טצפון אשר המלכים ואל ב'י"א
 נוף. יפה כמו רור של וגלילות מחוזות במצו"צ ועיי"ש מיםרור
 תחשב לכנעני צמונה עקרון גבול וער מצרים פני על אשרהשיחורמן

 והעוים והעקרני הגתי האשקלוני והאשרורי העזתי פלשתים םרניחכהשת
 המרנים מן מונה אינו שהעוים ר"י בשם מ"ש ברש"י ועי' ג'(. י"ג)פרק

 םרר המה רכן נלע"ר הי' זה ולולי הפלשתים. מן אינו י"ל ועורהחשובים
 האשרור והיינו ב' הרי האשקלוני, והאשרורי העזתי, הם וחמשההכתובים
 כי ז"א אר והעוים, והעקרוני הגתי חשב ואח"כ האשקלוני אשרורהנקרא
 א' שופמים וראה בנותי' אשרור )מ"ו( לקמן ועיין חר והאשקלוני חראשרור
 סאמר ירושלים חבת ועיין ופי"א פ"ה כו"פ ועיין גבוליה ואת אשקלוןואת
 ועיין באשרור ממזר וישב וכן והבן. עיון מקום יש ועריין ל' םי' היםחוף

 היא פלשתים וארץ היו קרש ב' כי קרש 5ענין ב'( )גמין תום' ועייןארר"נ
 ועיין עיי"ש בא"י המקומות אלה כ5 קחשיב פי"א כו"פ ועיין ישראלארץ
 קושיא כאן ואין כאשר צרקו רברינו ולפ"ז כ"מ םי' הנ"5 סאמר ירושליםחבת
 האשקלוני אשרור והוא א"י לצר פונה א' יש אשרור חלקי ששני י"5 כיכלל
 מקרא דבאמת כן ועכצ"ל עכו לענין שם תום' ועיין לחו"ל עיי שיירוא'
 שהובא וכמו וכל5 כל5 לא"י נכנם ממזר ואין באשרור ממזר וישב הואמ5א
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 א"י שהוא באשרור ממזר ישב האיך בא"י הוא אשרור אי ולפ"זבארר"נ
 והממזר מחו"5 הוא אחר וצר מא"י הוא אחר רצר א"ו 5א"י נכנס טכהרואין
 האשק5וני אשרור נקרא א"י להצר והאשרור חו"ל בצר ישב באשדורשישב

 והבן. במשימות כנלפענ"ר טא"י והוא 5א"י אשק5ון 5צרהנומה
 את 5רנל ברנע מקרש אתי ר' עבר משה בשלח אנכי שנהארבעיםבן

 5רג5 5שון כאן תפס והנה לבבי. עם כאשר רבר אותו ואשבהארץ
 מ"ש והנה עיי"ש. א' ב' 5עיל המלבי"ם מ"ש פי על נכון והרבר הארץאת

 יהושע נחלת בנחלתו ובמלבי"ם רור במצורת שם ברש"י עיין 5בבי עםכאשר
 לבבות כטה לו יש הארם כי בפה ואחת ב5ב אחת עמו היתה אחרתורוח

 ולב ב5ב שכתב וזה בפה ואחת ב5ב אחת רק מכהט 5בבות הוו לאוהלבבות
 י"ב, בתרא )בבא ועיין ב5ב ואחת בפה אחת רק 5בבות בשני הפי' איןדיברו
 אחר לב רק לו אין שאכ5 ואחר 5בבות כמה 15 יש אוכל שארם קורטב(

 במפרשים. וע"ש ה5ב עצם על הנם' כונתו5א
 עיין אחת עיר רהוא חצור היא חצרון קרית ום"ש ל"ב פסוק מ"וקפימןל

 חיי פ' בתורה ועיין חברון הש ארבע וקרית וחמטה נ"ר שםעור
 ע"ש ארבע קרית שמה מקורם ורק חברון היא ארבע בקרית שרה ותמתשרה

 5קמן עור ועיין ספר, בקרית ט"ו שם עור ועיין חברון, ושמה הענקיםארבעה
 ובמצו"ר. ברש"י עיי"ש ירוש5ם היא והיבוסי כ"ח()י"ח

 הימין אל הגבו5 והלך שכם פני על אשר המכמתת מאשר מנשה גבולךידף
 רפונה ובמצו"ר שם בם5בי"ם עיין ז'(. י"ז )פרק תפוח עין יושביא5

 י"ג )בראשית ועיין ררום, ע5 מורה ימין 5שון וכן הררום אל באלכסוןהי'
 וע"ש ואשמאי5ה הימין ואם ואימינה השמא5 אם מע5י נא הפרר מ'(פסיק
 ואם 5ררוטא אנא 5צפונא את אם ויוב"ע אונקלוס ובתרנום בחייברבינו
 פ"ה ז"ל 5הרמב"ן והבטחון האמונה בס' עיין לצפונא אנא לררומאאת

 הגירו 5א ואם מ"ט( כ"ר )בראשית עור ועיין מזרחית ברוח כונןובטדרש
 או ררומא ע5 ואפני פי' שם יוב"ע ובתרנום שמאל ע5 או ימין ע5 ואפנהלא
 ר"י מהנאן ז' סי' ח"ב פורת בן ת' עה"ס בהערותי ועיין עיי"ש צפונאעל

 כהטמאל כבול א5 ויצא כ"ז פסוק י"מ קמימ5 עור ועיין )ז"5(, שלימ"אענגעל
 עיי"ש. מצפוןוהוא

 של למרבר ברש"י עיי"ש י"ב( י"ח )פרק און בית מדברה תצאתיוןדשיו
 5ארץ שעיר ארצה יעקב, ויש5ח בפ' ז"ל רש"י כם"ש והוא אוןבית

 וכן בסופה הא הכתוב 5ה הטי5 בתחלתה לם"ר שצריכה תיבה שכלשעיר
 ורוק. עיי"ש בזה"5 רש"י פי' ( פסוק קפימללעיל

 )פרק 5עי5 עיין יהורה בני עיר יערים קרית היא י"ר( י"ח )פרק בע5לע*יין

 נון בן 5יהושע נחלה ישראל בני ויתנו 5נבולותיה הארע אתלנח5ךיכלך
 סרח בת תמנת את שא5 אשר העיר את 15 נתנו ה' פי ע5בתוכם.

 במצו"ר ועיי"ש "מ-נ'(. י"מ )פרק בה וישב העיר את ויבנה אפריםבהר
 הפסוק סתירת 5עיל שהקשיתי כ55 קושי' כאן ואין ניחא ועפ"זובםלבי"ם

 אשר מקום כל שם וכ' 5ך ו5א לבנ"י להם נותן אנכי אשר רכ' ב'( ב')פרק
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 שגם כחשמע וא"כ כהשה א5 רברתי כאשר נתתיו 5כם בו רגלכם כ4תררור
 ליהושע שאלו אשר העיר נתנו וכלב יהושע ררוקא ניחא ועפ"ז בכללהוא
 כלל חלק ליהושע ל"ה הארץ ח5וקת עיקר והנה חברון, ולכלב סרחתמנת
 אשר שכ' וזה ח% לו יש כיהושע נחשב ג"כ הי' בכללות רק בפרטותוכלל
 כף תררוך אשר מקום כל אך 5ך לא בפרט לכאו"א ישראל 5בני נותןאנכי
 5ענ"ר והוא והבן נ"כ ליהושע נחשב בכללות והיינו נתתיו לכם בורנלכם

 בזה.ואכמ"5
 גאו5ה סלשון פי' שם ובמצו"צ ג'(. כ' )פרק הרם מגאל 5מקלט לכםדדן4ך

 כן רהנה נלע"ר כן והנה לו, תחשב לגאו5ה הנרצח נקמת בהנקםכי
 חייב ו5כך כעסו אצל הוא מתקן יען בשבת חייב בחמתו כ5י המשבראמרי'
 ובעת מזו5ל יקר והצי5 ישיבנו ומי אחר בכעס הוא בשרו שאר וה"נבשבת,

 גוא5. נקרא עכ"ז שיהרגנו ער וישקוט ינוח לאכעסו

 כל שמה לנוס בתוכם הגר ו5גר ישרא5 בני לכל המוערה ערי היואלה
 )פרק הערה 5פני עמרו פער הר גאל ביר ימות ולא בשגגה נפשמכה

 הביא ובמצו"צ לכך היעורות ההזסנה ז"5 רש"י פי' המוערה הלשון ט'(.כ'
 וענינו י"ר( )ישעי' מוער בהר כמו הרוצחים בהן להתאסמ יוקבעון וערמ5שון
 מהגאון יהושע בנחלת ג"כ ועיין וער, בית מלשון והוא חי 5כ5 מוער ביתכמו

 עיי"ש. שס ז"למ5בי"ם
 בבלי כי בירו הרצח את יסנירו ולא אחריו הרם גאל יררף וכיה'שם

 ה'( כ' )פרק ש5שום מתמו5 לו הוא שנא ולא רעהו את הכהרעת
 שלא פלא א'(, )עמוס לארום להסגיר כמו מסירה ענין במצור"צועיי"ש

 בתרגום. ועיי"ש לארוניו עבד תסגיר לא מלא מקראהביא

 חלק לכם אין היררן את גר ובני ראובן בני וביניכם ביננו ה'נתןדג~נןל
 כ"ה(. כ"ב )פרק י' את ירא לבלתי בנינו את בניכם והשביתובר'

 המצור"צ. פי' כן י"ר( )ישעי' נוגש  שבת כמו ומניעה בטול ענינו והשביתומ5ת
 תשביתו הראשון ביום אך מצינו רכן לחמו ממרחק להביא צריך הי' לאוהנה
 שבת כמו שביתה מלשון שהוא י"ל או בטו5 היינו ותשביתו מבתיכםשאור
 מזה. ויניחו ישביתו רק ר' את ליראה בנינו יעמדו לא עי"כ וענינווינמש
 אשר אלהים את והסירו ובאמת בתמים אתו ועברו ר' את יראווערןדן

 י"ר(. כ"ר )פרק ר' את ועברו ובמצרים הנהר בעבר אבותיכםעברו
 עבורה 5א ובתמיס באמת אותו ושיעברו כן שפי' יהושע בנחלתועיי"ש
 תהיו א5 כענין הגמול, תקות בעבור עבורה ולא האמת, מן היפך שהזהומזויפת
 כי וצ"ע התמימות, היפך שזהו לק"פ עמ"נ הרב את הכמשכמשיםכעברים
 הנה כי כן, לומר אפשר ולפענ"ר אמת. ואח"כ רתמים כתחלה ומקראבאמת

 הבעלים מירי הפרע שאח"כ רעתו עכ"פ אבל שלימה באמונה עושהתכהמות
 באמונה לבר לא אמר ולזה שלימה, באמונה מלאכתו בעת עושה הואאיך

 את הבהשכמשים כעברים ותהי' ההשכר תבקש ועי"ו התמימות שהואשלימה
 באמונה לבר לא באמת נ"כ אותו ועברו אמר ועכ"ו פרם, לקבל ע"מהרב
 ההיא והאמונה פרס, לקבל מבלי שלם ובלב באסת רק שכר תבקשאח"כ
 )ב"ב ועיין והבן. שכר תבקשו ועי"כ באמונה שעושים כמו לא באמתתהי'
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 מעירים שהערים אע"נ מרומה רין 5אפוקי לאמתו אסת רק ר"ה בתום'ח':(
 עיי",ש וכו' שכהשקרים שיורעים לפי מחתכים ואין אמונה כאן יש וא"כאותו
 שצריכה מלמר ואמת ש15ם רברי ט"ז:( )רף חניגה במס' עור ועיין1ר1"ק.
 אור"ת וכו' יצחק א"ר ר"ה בתוס' 1':( )נטין ועיין תורה ש5 כאמיתהשרטוט
 ע~מים מלכות יחור שם בה שיש ע"ש תורה של אמתה לי' יקרי רוקארלאו
 לחנוכה מקץ פ' תלתאי מהרורא 5ח"ס כמשה בתורת בהריא וכ"כ אמונהוהיינו

 ואכם"ל.והבן

- ב' פסוק ה' פרק יהושע לס'השממה  יהושע אל ר' אמר ההיא בעת 
 ועיי"ש שנית. ישרא5 בני את מ5 ושוב צרים חרבת 5ךעשה

 קלוגער ש5מה מרן רשבבה"נ נאון האי רב ברברי 1מצאתי בזה, שכתבתימה
 הזה מקרא פי' בהקרמתו מהרו"ת טוטו"ר היקר בספרו מברארזצוק5ה"ה

 בערלי מותר בער5ים הנורר רנ"ז סי' וביו"ר בנררים עפם"ש ורעת טעםבטוב
 כנמול חשוב שאינו ער5 ישראל א"כ ישראל בער5י אסור הנמ51ים ומןישראל
 ישראל בני את מ5 ושוב וז"ש הוא מעשה מחוסר 51א 5מול רבירוכיון
 מ"ש אך פ"ב. כמו חשוב וכשמל כנמ51ים נחשבים שנמ151 קורם אב5שנית,

 אע"נ י"ל כנמול, חשוב הא ייטרא5 ער5 בפסח אסור מרוע ע"ו5הקשות
 ותוס' והבן, נכרי ח' ישראל 5נבי אב5 עבו"ם לגבי רוקא זהו כנמולרח'

 קרקע נרולי חשוב רבהמה לזה רונמא ב' מפרק ר"ה ע"א ס' ר4בתובות
 קרקע נרולי בהמה 5"ח קרקע נר51י 5נבי אבל קרקע גר51י שאינו לנבירוקא

 בצ"ע. שנשארעיי"ש

 והלך שכם פני על אשר המכמתת מאשר מנשה גב51 1יהי - זייייזידעשע
 ר' מהה"נ ע"ב ר"נ פ"א ברבות בניהו בס' עיין הימין, א5הגב51

 בתרא בבא ועיין מה בהערות ועיין ואכם"5. באגראר מעיר ס"ט חייםיוסף
 מערבית. רוח ר"ה ובתוס' ע"בכ"ה

 תרפריל. רתוובה אי יו% יהוטע %' וושלסת%
 קיר,טפים פענדילפנחם

 שוממיםססם4
 תרער"ל. ויחי ב' יום קראקא,ב"ה,
 ועיין וכו'. בו וילחמ1 בבזק בזק ארוני את וימצאו ה'. פסוק א'שופטים

 בזק ארוני שהביא זצלה"ה הם5בי"ם 5הגאון השופטיםבי~פוט
 כם"ש השם את לחזק היו"ר ובא נוספת היו"ר שאין הורה וזה מלרעהראשון
 שאז נוספת שהיו"ר אות שזה מלעיל והנ' השני בזק אדוני אב5במקרא,
 צרק ארוני כ' א'( פסוק י' )יהושע הא ע"ו לי קשה עכ"ל. ארון הי' לאבבר

 ל"ה שכבר נוספת היו"ר מלעיל רטעמו הם5בי"ם רברי ולפי מלעי5וטעמ1
 ריש ועכצ"ל מלעיל, טעם ואפ"ה ארון ירושלים מלך עריין היה ובאןארון
 שנעשה אח"כ רק ס5ירתו ל"ה וכאן מלירתו כך צרק ארוני הי' רשםחילוק
 שסו. שכך שכתב כהמצור"צ 51א כל, בפי בזק ארוני שמו נקרא היה בזק עלארון
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 )יהושע כ' ולעיל רבר ישבי אל וילר כ' הרבה שינויים יש י"אבפמוק
 וילכרה כ' י"ג ובפסוק רביר יושבי אל משם ויעל מ"ו( פסוקמ"ו

 וילכרה רק כ' לא י"ז פסוק לעיל ושם ממנו הקמן כלב אחי קנז בןעתניאל
 בבואה ויהי כתיב י"ר פסוק וכאן ממנו, הקמן כ' ולא כלב אחי קנז בןעתניאל
 אביה מאת לשאול ותסיתהו כ' י"ח פ' ושם השרה אביה מאת לשאלותסיתהו

 פסוק כ' כאן השרה, כ' ולא ה' כה8רה וחסר בלשאול נוספת וא"ו כ'שרה
 ויתן מים גלת לי ונתתה נתתני הננב ארץ כי ברכה לי הבה לו ותאמרמ"ז
 לי תנה ותאמר כתיב י"מ פ' ושם תחתית נלת ואת עלית גלת את כלבלה

 ואת עליות נלת לה ויתן מים נלת לי ונתתה נתתני הננב ארץ כיברכה
 הכפל על א'( י"ז, )תמורה אמרו כבר רהנה נלע"ר זה ולהבין תחתיות.גלת

 ניצוח וזהו זלה"ה( מלבי"ם מהנאון השופמים שפומ )ועיין האלההפסוקים
 הכוונה הננב וארץ ועלה כבש הוא איך הפשומה ניצוח רלעיל והאתוריי
 )יהושע וברש"י כאן ברש"י ועיין תורה, אלא בו שאין מכ"מ מנוגבארם
 אשר הררך להם והורעת כמ"ש תורה נבי שייך הולכה רענין י"ל והנהשם(.
 התורה חק עפ"י הישר בררך וילך ע"ר מרמז הוא הררך והולכת בוילכו

 רביר יושבי ע"ר הי' הולכתו כהטם וילך כאן מ"ש ניחא ועפ"זהקרושה
 וניצח שעלה רק סיפר ולעיל התורה, מצות ולעשות ללמור קריתשנסראת

 שהי' אף יען ממנו הקמן כלב אחי באן מ"ש ניחא ובזה הפשומה,והוא
 הרים מפרק ותירוצים בקו' בהוויות ושם יר לו והי' ותי' ניצח ממנוקמן

 אחי ב"ק עתניאל את ויושיעם מ'( ג' )שופמים לקמן )ועיין סלעיםוכהטבר
 השם לחזק הוא מלרע שהוא מה יען הלאה ניחא ועפ"ז ממנו(. הקטןכלב
 הוא"ו וא"כ מלעיל שהוא דיהושע וא"כ נוספת הוא מלעיל שהואומה

 נתתי לו יאמר אחיו יען רק למה זו הסתה באמת כי הצורך מן ואיןנוספת
 אבל בחוזק בא ולא שיתרצה הסיתו עכ"ז אותה ומפרנט ולך קח אשהלך
 לתורה כנפים יעשו ורברים אחיו. כלב יתרצה במח תורה שלומר יעןעתה
 שהוא יען הירוע בה' השרה וזה והבן בחוזק מלרע בא ועכ"ז נתרצהועכ"ז
 עכ"ז למסחר עצמו את ויקח תורה שיעזוב תאמר לא במח בתורהעוסק
 כן שאין מה הירוע בה' וזהו לירי שבא כמו והוא שרה לה תתן במחועכ"ז
 הבה ענין דהנה תנה, כ' ושם הבה כאן מ"ש ליישב נבוא ועתה שרה.לעיל
 כ' ולעיל לי ליתן צריך עתה וא"כ אנכי מתה אין ואם בנים לי הבהבמו
 מאיזה לה הי' שלא כאן אבל מנחה לי שתתן מובה ממך מבקש ליתנה
 הננב ארץ כי יען ברכה לי הבה בלשון אמרה עכ"ז עצמה את להחיותמקום
 מים גלת לי ונתת ומחי( מזון לי ומאין תורה צורך שאין )לארםנתתני
 לה נתן אשר על לה ויתן למים שנכהטלה תורה והיינו מים בו שישארם
 שרעתו ומי פשומ, בנלענ"ר תחתית, גלת ואת עלית גלת לה נתן מיםגלת
 המובה ר' כיר לבינה ע"ג בארי"ך וברוחב באורך הרבר ירחיב אולירחבה
 )יהושע באברבנאל ועיין הרגישו. אולי לזה הנצרכים הפירושים אתי ואיןעליו
 בהוגן שלא שאל רכלב פל"ז( רבה ובוירקא פס"נ בראשית )מר"ר ועייןשם(

 עיי"ש. כלב שם חשב שלא )תענית( ג"כ ועיין כהוגןונענה
 קכ"ב, בתרא בבא )ועיין עכו יושבי את הוריש לא אשר ל"א פסוקשם

 וקלפי לפניו עוטדים ישראל וכל ויהושע או"ת מלובש אלעזר ביצרא'(
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 זבולון ואומר ברוה"ק מכוין והי' לפניו מונחים תחומים של וקלפי שבטיםש5
 בקלפי טרף 1בולון, בירו ועלה שבטים של בקלפי טרף עמו, עולה עכו תחוםעולה
 בביאור פי"א ופרח כפתור בספר ועיין עכו. תחום בירו ועלה תחומיןשל

 למעלה ער לכה"פ והולך אחריו הבא הוא זבולון השבטים ומעמדהתחומים
 למערב כשמעון זבולון למזרח נפתלי ויהי' וכו' לו הוא עכו גבו5 וכןמצירון
 הגרול הים ער המערב א5 זבולון חוף הוא הולך אב5 למקצתו כלומריהורה
 סי' הים חוף מאמר ירושלים חבת בס' ועיין אשר, בתוך ויעבור עכולצפון
 בחלקו רעכו כמ8מע וכאן שם( )ב"ב התוס' קו' כו"פ הבעל הקשה ושםה'.
 ותחומותיו אשר כהשבט הוא עכו כי וכו' 5זבולון רשייך כהשמע ומהשם אשרשל
 אגרה מררש 1"ל רש"י ומביא הרגים משער א'( )צפני' עיין לזבולון,עולה
 העולה רג טעם רומה אינו וז"ש עיי"ש ע"כ הרבה רגים נצודים ששם עכוזו

 בתוס' כמ"ש ממש הוא הכו"פ של תי' והנה בעכו, העולה לרגסאספמיא
 הכו"פ שם וכ"כ עכו שבצר תחום כלומר אלא וכו' קאמר מכהש עכו רוקאלאו
 בס' ועיי"ש צירון על וירכתו שנאמר לזבולון הוא אלא לאשר הואצירון

 ואכמ"ל. י"ב סי' ירושליםחבת
 געש להר מצפון אפרים בהר חרס בתמנת נחלתו בנבולאותוךיירך

 קברו על חרס תמנת שהעמירו ע"ש ז"ל ברש"י ועיי"ש ט'()ב'
 שם ציון במצורת ועיין בקבר, ומוטל החמה שהעמיר ארם על חבלכלומר
 לעיל ועיין כשב כבש כמו הוא ומתהפך יהושע בס' האמור סרח הואחרס

 אפרים בהר אשר סרח בתמנת נחלתו בגבול אותו ויקברו ל'( כ"ר)יהושע
 קורא הוא ובמק"א שמה כך סרח בתמנת ברש"י ועיי"ש געש, להרמצפון
 שהעמיר 1הו לומר קברו על החמה תמונת שהעמירו ע"ש חרס תמנתאותה
 וי"א ומת כזה גרול דבר שעשה זה על חבל יאמר עלי' העובר וכלהחמה
 מרוב מסריחין שפירו' ע"ש סרח תמנת שמה נקרא ולמה שמה חרסתמנת
 בהר סרח תמנת את י"ט( )יהושע כ' ב'( קכ"ב, בתרא )בבא ועייןשמנם
 ואיכא מסריחין פירותי' ולבסוף כחרס פירותי' בתחלה אר"א חרס וכ'אפרים
 הרש"ש ובחי' גרשום ברבנו וע"ש כחרס ולבסוף מסריחין בתחלהראמרי
 ביהושע בעצמו רש"י והנה אחרינא. בלישנא כרש"י שפי' ברשב"םוע"ש
 ומאי חרס למה י"ל והנה חרס, תמונת פי' וכאן החמה תמונת שהעמירושם
 )יהושע חרש מרגלים אנשים ששלח יען י"ל החמה העמרת על מרומזחרס
 מ5מע5ח י"ג פסוק ח' שופטים ועיין ורו"ק, והבן חרס חרש ר"א א'(ב'

 והבן. שכהש וענינו יזרח לא לחרס האומר ט"ו ובאיובהחרס
 )קאפיטל לעיל ועיין יריחו פי' ורש"י י"ג(, )ג' התמרים עיר אתךיףרשך

 לקמן ועיין התמרים, מעיר עלו כהשה חתן קיני ובני ט"ז( פסוקא'
 יריחו. במישר רש"י ופי' תמר בבע5 י"ג פסוק כ')שופטים

 והיינו ימיניה יר גמיי גבר ת"י שם וברש"י ט"ו(, )נ' ימינו יר אטראיש
 ביד כח יותר לו יש ורק אך שוין הירים ששתי והיינו שמא5יאיש
 5ענין וכן ארם כל של כיד שולטת השמאלית ויד הימינית מירהשמאלית

 חיגרת שהיא כשם אמרי' ב'( כ"1, )סוטה והנה רברים, וכמה תפיליןהנחת
 קטועות, יריה והיא שם ופירש"י ספי' על ונתן שנא' אותה נמשקין איןונירמת
 יותר 5ה יש השמאלית היר שוין ששניהם רק קמועות שירי' משמע לאומבאן
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 חייוף יש רק הוא הוא כי לנמיר נירמת בין לחלק ורוחק הימין יר עלכח

 קצרה ירח וממילא ירו שנתכווצח הימין ירו נסיר בזה י"ל ואוליבהאותיות,
 כעת צ"ע וזהו קאי ירים אב' וכהטסע קמועות ירי' גירמת פי' רש"י באמתאך

 לקמן ועיין פשומ והוא והבן לנרים גסיר בין חילוק י"ל באמת אךלפענ"ר,
 עיי"ש. ימינו יר אמר מ"ז( פסוק)כ'

 רש"י ופי' כ"נ(, )ג' ונעל בערו העליה רלתות ויסנר הססררונה אהורךיצא
 לשסואל ל"ל כי ב' ס"ר, עירובין רש"י ועיין אכסדרא הת"י בשםשם

 כלל רפנות לה ראין רש"י פי' ואכסררה לי' אית בג' אבל בר' תקר'פי'
 העולה תורת היקר בס' בזה ועיין לאכסררה, רוסה העוה"ז כ"ה ב"בועיין
 אכפררה לענין בפסחים ועיין ז"ל רמ"א ההוראה שר עינינו מאור סהנאוןפ"ב
 עיי"ש. וספרק בנואי רסיעל אפשר הכא ב'( י"א, )ב"ב תוס' ועיין בבריקהחייבת
 בעשית להתעכב הראוי זסן אחרי ער המתינו פי' כ"ה( )שם בוש ערךיךזיל1

 ח'( )מ"ב ועיין ובמצו"צ ומלבי"ם וברש"י במצו"ר ועיי"שהצורך
 כ"ח( פפוק ה' )שופמים ועיין כהטה בשש ל"ב( )שמות עיין בוש עריוישם

 עיי"ש. לבוא רכבו בששסרוע
 פי' כ"ח( )שם לעבור איש נתנו ולא לסואב הירדן מעברות אתןילכר1

 אלקים. נתנו ולא נ"ח( )בראשית וכסו ל"ר( א' )לעיל כסו הניחוולא
 ז'(. ב' )יהושע עיין המעברות1על

 ארחות ילכו נתיבות והלכי ארחות חרלו יעל ביסי ענת בן שסגרבימי
 במלבי"ם ועיין וסצו"ר ובמצו"צ ברש"י ועיין ו'(, ה' )פרקעקלקלות

 עיי"ש, הצר סן הכפרים אל הגרול הררך סן היוצא הוא הארח גרר שנררמ"ש
 נתיבות דברי בסחכתה"ג ממנו ונעלם קצר ררך הוא רארח מדבריווכהטמע
 בארח רכהטלי הך שפי' מפראג טהר"ל אלקי החוקר סהגאון בהקרמתועולם
 הארח כי יען אורח לשון כ' צרקה רעל וכ' מות, עלי נתיבה ובררך חייםצרקה
 קצר הוא הנתיב אבל יתן לא ולפעמים לעני צדקה יתן לפעמים כי רחבהוא
 החיש ובין המות בין השערה וכחוט לנסרי סמנו סר מהנתיב קצת ימהואם

 מלא עה"פ ויקהל פ' עה"ת בחיי רבינו היטר בס' ג"כ כ' זה וברברעיי"ש.
 ומזה בנאור ער צר הוא נתיב אבל רחב הוא ררך ולשון וכו' לב חכמתאתם
 הזכיר ו'( )ירסי' עולם נתיבות ושאלו וראו הדרכים על עמרו הנביאאסר
 צר שהוא בנתיב אבל וראו, לאסר הבמה וכן רחב שהוא בדרך עמירהלשון
 לא מ"ר( )תהלים הכ' אמרתי ובזה עיי"ש ושאלו ואמר שאלה לשוןמזכיר
 הוא רארח מזה כהטמע עכ"פ אבל ארחיך, מני אשורנו ותט לבנו אחורנסוג
 שיראו יען ארחות חרלו יעל בימי המקרא י"ל ועפ"ז וכם"ש קצר ולארחב
 בעלי חרלו בנתיבות ההולכים סאלו וגם לנגרם אויביהם יצאו אוליכי

 עקלקלות. בארחות הולכים היו ועכ"ז הזה בנתיב יצאו אולי כי לצעדהנתיבות
 יושבי צחורות אתונות רכבי י' פסוק לקסן אמר אולי נ' כננר כיואמרתי

 העשירים, השרים על נאמר אתנות ורכבי שיחו, ררך על והולכי מדיןעל
 העניים, הסוחרים על ררך על והולכי הריינים, החכמים על מרין עלויושבי
 להם שצריך אתנות רכבי ועז"א ארחות חרלו יעל בימי וז"ש מלבי"ם,עיין
 טדין על יושבי אסר החכמה גתיב שהוא נתיבות והולכי וכנגר רחבדרך



 5מנחםצי1ןא
 ותשכחות בשירות שיחו דרך ע5 והו5כי אמר עק5ק5ות ארחות הו5כיוכנגד

 הש"ס(. בג5יון ועיי"ש 5כן והיינו צחור ולא ע"כ ד5"א ברכות עיין)צחודות:

 רש"י עיין י"ג( ה' גפרק בנבורים 5י ירד ד' עם לאדירים שרידירדאז
 אויביך בקרכ רדה כמו מכהש5ה ענין ירר שם ומצו"צ מצו"דומ5בי"ם

 בדגים. מושל ענינו הים בדגת ורדו ג'( )בראשית ג"כ עיין ק"ו()תהלים

 גדו5ים ראובן 5פ5גות עדרים שריקות 5שמוע הכהשפתים בין ישבתלבוה
 ענות קו5 5מי המ5חמה עדרי קו5 5שמוע פי' שם וברש"י 5בחקרי

 שם והכיא וכמצו"צ וכמצו"ד כמ5בי"ם ועיי"ש ח5ושה ענות קול ו5מיגכודה
 ביום והי' י"ח( פסוק )ז' שם עוד עיין 15 ישרק ה'( )ישעי' 5זה דוגמהעוד
 עוד הביא מצו"ד ועיין רמיזה ענין שם דש"י ופי' 5זבוב, ד' ישרוקההוא
 )ישעי' עוד ועיין ראשם ויניעו שרקו א'( )איכה וכן קו5 קבוץ עניןשהוא
 ועוד ובמצו"צ שם פירש"י ווכן רמיזה ענין והוא עינים וכהשקרות ט"ז(ג'
 שריקות וענין חן, ויע5ת שרק ולא כחל 5א וזהו כחול ענין הוא שם רש"יפי'
 העמים. והפ העדרים מצב 5שפוע וזהו המצב ומצייר מתאר ענין הואי"5

 מרן ורבינו כ"ג( ו' )פרק תמות 5א תירא א5 לך שלום י'יי1יאמר
 ודעת, טעם בטוב זה והבין הענין בזה ידובר נכבדות ז"למ5בי"ם

 בגויה כ5וא בעודו ישיג אדם אין אשר הגדו5 המראה וראה גדעון בא עתכי
 אב5 רואים אינם כחייהם א'( פרשה ויקרא )בספרא וכראי' מותו 5פנירק

 ע"כ כי אהה, ע"ז וצעק ודאג שימות וחשב השכינה את רואיםבסיתתם
 סכתו כי המות ההיפך הוא הש5ום כי 5ך, ש5ום ד' 15 אמר ועכ"זראיתי
 והנפש הגוף וכין הגוי' במוסדי ש5ום וכשיש היסודות והתנגדות פרודהוא
 ודפח"ח והנפש הגוף מיתת תמות 5א תירא א5 אמר ועכ"ז אסון יהי'5א
 לו נותן הנני פנחס אצ5 וז"ש פרקים כשמונה ברמב"ם ועיין עיי"ש,וש"י
 הכתוכ וכוונת ועד 5עו5ם וקיים חי א5יהו הוא פנחס כי שלום בריתיאת
 בקונטרס 5תורה פנים ע' היקר בספר ועיין הגוי' מוסדי כין שלו'שיש

 ענגעל יוסף ר' הגדו5 מהגאון א' אות דנחמתא שכ בשם הנקוב שמההנספח
 נחת. ותמצא עיי"ש יע"א קראקא דומצדפ"ק )ז"5(ש5יט"א

 מים הספל ס5וא הגיזה מן ט5 וימץ הגיזה את ויזר ממחרת וישכם כן1יהי
 ט"ז( )ישעי' המץ אפס וכן מציצה ענין הוא וימץ ל"ח(, ו')פרק

 )ויקדא רש"י ועיין ככישה מלשון פי' רש"י דוד, וכמצודת במצו"צועיי"ש
 ט"ז( )ישעי' המץ אפס כי ל'(, )נהש5י אפים מיץ מ5שון דמו ונמצה ט"ו(א'
 מהג"מ א5יעזר יד בשו"ת ועיין סחיטה, מין ח5ק מיץ כי עה"פ 5' מש5יועיין

 5ענין שם ז"5 מופר החתם הגאון ובת' ז"5 ווין אבדק"ק הורוויץ אישא5יעזר
 בספר בזה ועיין במכונה ג"כ זה לעשות מותר או דוקא בפה הוא אםמציצה
 28 צד בספרו מ5אנדון נ"י טעריס א5כסנדר סהרב קוכץ והוא כדיתדם
 כמציצתא ימי בעשן כלו תחלים מדרש עוד ועיין בזה תשובה כתבתי ג"כואני

 מציצה מ5שון הוא מציצתא וענין סתנור הכלה כעשן מהר"י שם ופי'דתנינא
 דידי' אצכעתא ויתכה וכו' מינא ההוא פרע"ק שכת )ועיין כעשןשנככש
 ישדאל כתפאדת ועיין דמא אצכעתי' מכען וקא בהו מייץ וקא כרעאתו!י

 מפדאג. מהר"5 להגאוןפכ"ט
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 מרין אחרי וירהפו מנשה כ5 ומן אשר ומן מנפת5י ישוא5אישויצעק
 באה בי העם אמיפת מ5שון הוא ויצעק ענין הנה כ"נ(, ז')פרק

 לשון מצינו רבים פעמים הנה ציון, במצורת שפי' וכמו המאסףבצעקת
 נ"ך ע5 ערוך כמו והוא חיים אוצר במפר וראה אמיפה 5שון הוא ויצעק אוויזעק
 זה כטו כשיהי' רק אמיפה 5שון יהי' 5א ויצעק בי החי5וק, שם שם לאוהוא
 ר', א5 ישראל בני ויצעקו כמו צעקה 5שון הוא ומתמויועיו ויועס אוויבעס
 מה וכן מימרא ויזעק י"ג( פמוק )ר' לעי5 ראה אמיפה מלשון הוא ויזעקוכן
 ל"ה( ל"ר פמוק )ו' 5קמן ב' וכן המצו"צ הביא י"ח( )שם נזעקת בי5ך

 באן וכן אחריו הוא גם ויזעק מנשה בכ5 ש5ח ומ5אכים אחריו אביעזרויועס
 בני ויצעקו י"ד פמוק 5קמן ועיין אפרים, איש כל ויבעס כ"ר פסוק5קמן
 פמוק ו' )5עיל צעקה 5שון שהוא בקמ"ץ ג"כ ומצינו העם אמיפת הואעמון
 ויביס א'( פמוק י"ב )5קמן עור וראה עיי"ש, ישרא5 בני זעקו כי ויהיז'(
 בעי אשר העם בל ויועסו 0"ז( פמוק ח' )יהושע עור ועיין עיי"ש אפריםאיש

 אמיפה. 5שוןוהוא
 ב"ז(, 0' )פרק הלו5ים ויעשו ויררכו כרמיהם את ויבצרו השרהדיצ14ן

 כ"ר( )רברים כרמך תבצור בי במו הפרי תלישת ענינוויבצרו
 ענין והנה הפרי, בוצרים אזי פרי ועשתה נגמר הפרי עת הנה במצו"צהובא
 ראוי ו5א הטה וצעירים צרכן כ5 נתבש5ו 5א עריין שרשירות היינועו55ות
 0וב ה5א ככם עתה עשיתי מה א5יהם ויאמר ב'( פמוק )ח' 5עיל וז"ש5בצירה
 עור ועיין שנגמר, מבציר יותר 0וב שהעו5ל אביעזר מבציר אפריםעו55ות

 ויעללהו. הרמון מ5ע אל המרברה ויתנו ויפנו מ"ה( פמוק )כ'5קמן
 אשר העם ואת העיר את וי5כד ההוא היום בל בעירנ5חםואבימלך

 5ק5ק5 מ5ח פזר מ"ה(, )0' מ5ח ויזרעה העיר את ויתץ הרגבה
 המ5ח את מרחיק במתני' יחפור לא פרק ריש ועיין מק5ק5 הוא והמ5חהשרות

 שמניח בזה לאיבור והו5ך המק5ק5 רבר שהוא יען 0פחים ג' הבות5מן
 0ומאה. 5ענין שם יראה המ5ח לבין רבר חוצץ באיןשם

 המה עירים ר'(, י' )פרק עירים שלשים ע5 רוכבים בניפ ש5שים לודידץי
 הובא 0'( )זכרי' אתונות בן עיר וכמו ק0נים בעורן בחוריםמומים

 וש5ושים בנים ארבעים לו ויהי י"ר פמוק י"ב 5קמן עוד ועיין שםבמצו"צ
 לנפן אומרי מ"0( )בראשית עור ועיין עירים, שבעים ע5 רוכבים בניםבני

 והבן. ועיי"ש קטן חמור והוא עיר מ5שון והואעירה
 היוצא והיה בידי עמון בני את תתן נתון אם ויאמר 5ר' נרריפתחדידך

 לד' והי' עמון מבני בשלום בשובי 5קראתי ביתי מר5תי יצאאשר
 לקראתו יוצאת בתו והנה ל"ר 5קמן ושם 5'-ל"א(, י"א )פרק עו5הוהע5יתיהו
 הי' "פתח והנה בת, או בן ממנו לו אין יחירה היא ורק ובמחו5ותבתפים

 ובב"ר שם ובתנחומא בחוקתי מר"ר ועיין בהונן ש5א ונענים השוא5יםמן
 לבא רוצה ל"ה ופנחם ונניר שופ0 שהוא יען לי5ך רוצה 5"ח שיפתח שרה חייפ'

 דקאמר והיינו ר"ח שם ובתום' א'( ר', )תענית ועיין נביא שהוא הפתחאצל
 חיי פ' אהרן בגרי היקר בם' ועיין הטד"ר רברי הביאו 5ישראל נביא5הו
 אברק"9 סקראקא שמואל יומף ר' הנאון בשם נחמד רבר ע"1 הביאשרח



 למנחמצי1ןמש
 יוסף ר' תולרות ח"ב יופי כ5ילת בספר ועיין הש"ס טסורת בעלטדומ
 להתיר יכו5 שחכם הענין יען כהטסו זה רבר נ"כ הביא ז"ל הנ"5שמואל
 סושל ואתה זה על שאתה אסרה שהתורה יען הקורמים רבריו ו5הוצאחנרר
 נרולה יותר בסררנה להיות צריך המתיר וא"כ רבר יקום וע"פ דבריוע5

 5ילך א"א זה הנרר להתיר יכו5 והוא החכם הי' שהוא פנחס והנהמהנורר
 להתיר א"א ססילא ושוב מפנחס נרול שיפתח נראה ממילא שאז יעןליפתח
 להיות צריך ת"ח כי לפענ"ר בזה ואפשר ליפתח טנחס הלך 5א ועכ"זנדר
 האמת אבל אנרה רבר וזהו נרר, להתיר שיוכל כרי שבשסינית שמיניתבו

 נרו5. רברי להתיר יכול רקמן כןאינו
 בערי ויקבר הנלעדי יפתח וימת שנים שש ישראל את יפתח1ישפום

 שחלקו או הנלער מערי ובאחר וז"ל: הביא שם ובסצו"רנלער
 בסח"כ עסון, בני סיר כולם שהצי5 לזכרון ועיר עיר בכל וקברועצמותיו

 ההצ5ה ולזכרון 5אות לא מנלער, ועיר עיר בכל עצם שנקבר הוא כן רקז"א
 סיתה קורם אבריו שנפלו נענש יפתח לעיל הבאתי במר"ר שאסרו כמורק

 וכשהיה ל"מ( מסוק )י"א 5עיל ברש"י נ"כ והובא נלער בערי ויקברכרכ'
 העיר. באותה נקבר אבר ואותו אבר ממנו נפל העיר בזוהו5ך

 הביא בנות ושלשים החוצה שלח בנות ושלשים בנים שלשיםלו1יוץי
 בעור הנה ח'(, י"ב )פרק שנים שבע ישראל את וישפמ החוץ סןלבניו

 כלותיו כי כ5ותיו והיינו בנות וש5שים לאנשים השיאן חוצה בנותיושלח
 בנתיו וכל בניו כל ויקוסו ל"ה( ל"ז, )בראשית ראה בנות בשם נקראותנ"כ

והבן.
 כ"ה(, י"נ )פרק אשתא5 ובין צרעה בין רן במחנה לפעסו ר'רוחךרעיזל

 הביא נשא פ' הפטורה ע5 יונתן אהבת בס' ז"5 יהונתן ר"רהנאון
 רן יהי מיעאע"ה נתברך רן רשבמ יעקב ברכת שהוא צרעה בין פ"אע"ז
 שהוא אשתא5 בין ופ"א צרעה שי אוסנתו וזהו לכר עקיצה עוקץ וררכונחש
 מתנבר הארי' רמבע ונו' ארי' נור רן שבירך כחטה ברכת וזה אשמימור
 שם כ' ועור בכה, ופעם בכה פעם והי' יסורות ושארי האש מיסוריותר
 בלי ב"ה השם מן השפע מקבלים השלמים הנביאים דהנה 5פעמו ר' רוחע5

 והיא עצסית נבואת שאינה טסנה 5סמה סררנה ויש ושמיעה בריבורהפסט
 וחוזר קו5 הכהשמיע כפעמון לפעסו רכ' בשכהשון הי' וכן החוזר קו5 בתרק

 בזה ועיין בב"ק, כהשתכהטים הי הראשונים רורות וכן בחוזרו הקו5ונשמע
 אחר 5טעם ועור בת נקרא הנשטע רהקו5 ע"ב רנ"א ברכה בחיי רבינובם'

 שרחב הכסא כמדת השוטע לאזני יורד הקול הי' כי קול בת 5ומרהוצרכו
 שהי' קו5 בת 5שון וזהו מעלה של האש צורת וכן ס5מטה וקצרמלמעלה
 ד' שחשב עיי"ש הרורות ולחכמי הת5מוד 5חכמי תמיר ונשמעטמטתטע
 הוא קו5 ובת נבואה הקודש רוח ותומים אורים קול בת בנבואהמדריגות
 עיי"ש הנביאים רברי לסתור קו5 בבת כמטניחין אין ולכך מכו5ן5מטח

 אש מיסוד שהוא ארי' יען אשתא5 רנקרא י"5 ועפ"ז חקדושיםבדבריהם
 כמרת קו5 בת הוא וכן לו5ממה וקצר מלטעלה שרחב וזחו יותרחמהנבר
 והנח נדעון ויבא י"נ( פסוק( ז' )שופמים לעיל ט"ש ג"כ י"5 וזהוהכסא
 שעורים לחם צ5ול והנה ח5מהי ח5ום הנה ויאמר ח5ום לרעהו ממפראיש
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 האה5, ונפ5 5מע5ה ויהפכהו ויפ5 ויכהו האה5 ער ויבא מרין במחנהמתהפר
 כמשמיע החוזר וקול החוזר מקו5 הנביא רוגמת וזהו קול בת הי' זהוהנה

 חוזר היינו מתהפך שעורים 5חם צ5ו5 ג"כ הי' וזה שם יונתן באהבתוכמ"ש
 11"ש ינצח וגרעון שיאברו קו5 בת רוגמת וזהו 5עבר ל?עבר ומתנ5ג5ח5י5ה
 אין והיינו וכו' יואש בן גרעון חרב אם ב5תי זאת אין רעהו ויען שם5קמן
 והבן. ברות נעמי הזאת וכמ"ש נקבה נק' שהיא קו5 הבת א5 המקרא כיונתזאת

 מרבש מתוק מה החרסה יבא במרם השביעי ביום העיר אנשי לודי~~בפרך
 חרתי מצאתם 5א בעג5תי חרשתם 5ו5א 5הם ויאמר מארי עזומה

 עג5ה 5אשתו קרא והנה ומלבי"ם, ומצו"צ מצו"ר רש"י ועיין י"ח(. י"ג)פרק
 כבשה כ"א כ5 אין ו5רש ב, י"ג, מגילה עור ועיין בש"ס ר"א נבי מצינווכן
 כבת הו"ל תישב רבחיקו נושום כבת 5ו ותהי י"ב( ב' )שמוא5 קמנהאחת

 והבן. עג5ה בשם אשתו ה"נ וא"כ עיי"ש 5בית ה"נ 5ביתא5א
 השבעו שכהשון להם ויאמר פלשתים ביר לתתך ירדנו לאסרך ליןיאבפרו

 וכן מות מכת הוא תפנעון י"ב(, ט"ו )פרק אתם בי הפגעון פןלי
 ופנע אתה קום כ( ח' )שופמים לעיל ועיין ר' בכהני לפגוע כ"ב( א')שמואל

 עור. ותראה עיי"ש )שם( לעיל מ"ש ועיין עיי"ש,בנו
 איש אלף הכתי החמור בלחי חמרתים חמור החמור בלחישמשוןןיאבפר

 מל%ים צבורים חמרים חמרים ענינו חמרתים וחמור מ"ז(, מ"ומרק
 גבר. לראש רחמתים רחם הזה כלשון ג"כ ל'( פסוק ה' )שופמים לעילוראה

 רוחו ותשב וישת מים ממנו ויצאו בלחי אשר הטכתש אתאלקיםויבקע
 כאלו וההפלגה נוזמא בררך אמר ע"ז פי' ובמצו"ר י"מ(, מ"ופרק

 וההפלגה נוזמא ררך הי' לא לפענ"ר הנה חי, ונעשה אח"ז ושבה רוחויצאה
 לו הי' ולא חרבו מעיו ובני למים עי9 שהי' יען כן אמר אמת בררךרק

 ירושלמי ועיין כמיתה חשוב הליחות כלה אם היבוש וענין וכלל כללליחות
 ברבינו ועיין יהללו המתים לא שנא' פסול היבש לולב הגזול לולב ר"פסוכה
 לענין א' סי' ח"א או"ח נזר אבני תשובת )ועיין בזה מ"ש אמור פ'בחיי
 בכהן רמעשה פ"ב יומא מירושלמי להעיר במק"א הבאתי ואני שיבשהיר

 הק"ע שם ופי' תרצה יריו ופועל נ!"ש לקיים הניחו ולא זרועו שיבשהאחר
 כשניתן ועכ"ז סוכמשוב( הנאבר"ק מזה העיר שלא ופלא יר ל"ה שיבשהויר
 מלשון רק חיות היינו לא ויחי רלשון עור והנה חי כאלו הו"ל ליחות מיםבו

 חיותס ער במחנה תחתם וישבו ח'( פסוק ה' )יהושע לעיל שכ' כמובריאה
 ל"ח(. )ישעי' ויחי השחין על ימרח וכמו רפואחוענינו

 העיר בשער הלילה כל לו ויארבו ויסבו הנה שכהשון בא לאמרלעזת'ם
 ב(, מ"ז )פרס והרגנהו הבקר אור ער לאמר הלילה כלויתחרשו

 ואתם לכם ילחם ד' וכן לה והחריש כמו שתיקה ענין הוא ויתחרשוהנח
 כמו הס רלשון לרעתי נראה והנה בשתיקה, עצמם נהגו רש"י וכ"כתחרישון,

 דענין יען כלב ויחרש כ' ולא העם את במשתיק מלשון ג"כ שהוא כלבויהם
 תסובב הזה ציר שעל כל לעיני וירוע רבר לאיזה מצפה כשא' כן הואחרישה
 חרישה לשון בי' שייך סבורים שחעם זה לרבר רייקא הוא וחרישתומבוטשו

 נהפך אבל מחרישים ועכ"ז מהם שדעתו חושבים שהעם היינו הס כןל%
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 לשון שייך עכ"פ לתופשו הי' דונמתם כאן וכן ויהם לשון וזהו מחולםלאבל
 הביאו ג'( )משלי רעך על תחרש אל וכמו המחשבה חתירת הוא ועורחרישה
 בעגלתי חרשתם לולי י"ח( פסוק י"ר )שופמים לעיל נ"כ ועיין ציוןבמצורת

 נ' )שופמים לעיל כ' וכן ובמלבי"ם, רור במצורת ועיין חרתי מצאתםלא
 עגלון המלך שכוונת והיינו הם ויאמר המלך אליך לי סתר רבר י"מ(פסוק

 מחולו לאבל ונהפך הם אמר עכ"ז אליו סתר רבר למובתו כי מואבמלך
 וחליתי חרבו לא אשר לחים יתרים בשבעה יאסרנו אם שמשוןאלי'די~~כ!ך

 וכמ"ש חבלים היינו ויתרים ז'(, מ"ז )פרק הארם כאחרוהייתי
 הקורם עת לעומת היינו וחליתי שאמר מה והנה חבלים רהכנה מיתריהםואת
 ולננרו וכלב שהוא והכוונה יהושע ויחלוש וכמ"ש לו יכלו כי חלש זהיהי'
 ואפס לאין כחו ובזה לו יכלו ואם מאומה מנגרו למענו בלתי כחלשיםהיו
 כשאמר ובסוף הארם כאחר והייתי רכ' בהא הריוק והנה נחשבת בלתייהי'

 וחליתי כחי ממני וסר י"ז פוק לקמן ב' גבורתו לסיבת הרבר ואמיתתהאמת
 מלרבר נשמר בתחלה כי בזה מ"ש מלבי"ם בזה ועיין הארם ככלוהייתי
 ארם ככל אמר ועתה בנבורים המיוחר הארם כאחר והייתי אמר עכ"זשקר

 ישרה היא כי נ' פסוק לעיל וכמ"ש מעה בעיניו שכהטון והנההחלושים,
 יונתן אהבת בם' ועיין כ"נ( )נזיר ועיין עיניו את פלשתים נקרו לכךבעיני

 זה. בענין מלכים ה' הרמב"ם בשם ומ"ש נשאפ'
 הגירה כזבים אלי ותרבר בי התלת הנה ער שכהטון אלדלילהדר~אגור

 ראשי מחלפות שבע את תארגי אם אליה ויאמר תאסר במהלי
 בתום' ועיין לאריגה מסררו שהוא השתי הוא מסכת י"נ( מ"ז )פרק המסכתעם
 יו"ט התום' בשם הביא ברכות ב~ס' ריש פרמ"ג מהנאון יוסף ראש ובם'יו"מ
 והביא מסכתי כהטלי עה"6 מיוסר והוא מסכת בלשון כהט"ם מסכת טרוענ"כ
 נסך בערך זאת הביא שהקונקורראנציא מ"ש וע"ש המסכת עם מכאןעוד

 יסכה אבי מלשון נובע והוא זה בלשון נקרא רמסבת ירמה כן לבביולפענ"ר
 בזה. אוזן שיעיר מהמחברים לאחר ראיתי ולא כנלפענ"ר כירוע ברוה"קשסכה
 ל'(, מ"ז )פרק בחייו המית מאשר רבים במותו המית אשרהמתיםדידעיד

 מתו אשר רבים וימתו י"א( פסוק י' )יהושע כזה נ"כ לעילועיין
 היו מובים ד'( )איכה הוא וכן בחרב ישראל בני הרגו מאשר הבררבאבני

 ו'. בכות אלון ועיין ב'( ח' )ב"ב ועיין רעב מחללי חרבחללי
 שם רש"י ועיין ב'( י"ז )פרק לך לקח אשר הכסף ומאה אלףלאמודיאגור

 כסף ומאה אלף שכ' לפי דלילה היתה הזאת שהאשה י"א ג'פסוק
 על נסמכו הפרשיות אך לשכהטון מיכה קרם שנים שהרבה בירם היאומעות
 הי' בגבעה פלגש ושל מיכה של בסוה"ם הללו פרשיות שב' אע"פ א'בפסוק רש"י פי' וכן שניהם הי' פורעניות של וכסף וכאן כאן ששוה הרעהכסף
 שכהטון בין רבות שנים שהי' אחר ררך סלל והרר"ק קנז בן עתניאלבימי
 ו"ל ר,א"י כדברי לא וחוא בנבעה ופלגש טיכה פסל היו השנים ובאותןלעלי
 כושן ביחר היו המעשים ב' דאלו רכ' פי"ב עולם מסרר המה רש"יורברי

 בצמח נ"כ ועיין הרד"ק כדעת הראב"ד דעת וכן קנז בן עתניאל גזמןרשעתים
 דברי ג"כ הביא השלישי לאלף תתי"א בשנת ז"ל נאנז רוד מ"ה מר'דוד
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 שופמים 5קמן רש"י ג"כ ועיין כל5 שם הביא לא רש"י ורעת עו5םהסרר
 ורו"ק. עיי"ש מ"ש א' פסוקי"ח

 המסכה ואת התרפים ואת האפור פס5 את ויקחו מיכה כיתבאוןאלוץ
 פסוק ו5קמן י"ח(, י"ח )פרק עושים אתם מה הכהן א5יהםויאמר

 העם, בקרכ ויכא הפם5 ואת התרפים ואת האפור את ויקח הכהן 5כ ויימככ'
 נראה כי כאן כ' 5א ומסכה הפם5 ואח"כ התרפים ואח"כ האפור 5קחתח5ה
 וישכ ר'( פסוק )י"ז 5עי5 וכמ"ש המה דכרים ושני מסכה היינו 5אורפםל
 ומסכה פם5 ויעש 5צורף ותתנהו כסמ מאתים אמו ותקח 5אמו הכסףאת
 ע"י נעשה וזה כיר נעשה וזה מסכה היינו 5או פם5 א"כ מיכיהו ככיתויהי'
 5הם וישימו )5"א( וכו' הפסל את 5הם יקחו כי 5' פסוק וכמו מתכותהצקת
 ואח"כ הרוחניות 5הוררת הפםל רק תח5ה שם המ5כי"ם ופי' מיכה פם5את

 קמוצ"ה( )פ"א רפם5 י"5 ואו5י והתרפים האפור עם מיכה שעשאו כפיוישימו
 חשב כאשר אך עצמו, פם5 רק רכו55 סג51"ה( )פ"א פס5 כן 5א נ"כ מסכהכו55
 שנצרכים המניי' כ5 כשחושכ כן 5א מיכה ש5 כע"ז המקרא כוונת מיכהפם5
 ועכ"ז פ5"ח תפאר"י ועיין ג"כ מסכה ע5 כוונתו קמוצ"ה( )פ"א פם5כשכ'
 רפסל יען 5ך תעשה 5א מסכה א5הי וכ' תמונה וכ5 פם5 5ך תעשה לא כ'י"5
 ועכ"ז כאפור פס5 ויש אפוד כ5א פס5 ריש שכ' כאן רר"ק עיין טסכה5או
 לקח רבתח5ה לק"מ שוכ עפכדש"5 והנה כרכרנו עיי"ש האפור פס5 כאןכ'
 התרפים את ויקח ואח"כ ועכ"ז האפור עם הרכר עיקר וא"כ האפורפס5
 כ551 )כקמ"ץ( רפס5 5עי5 וכמ"ש אמסכה ג"כ הכוונה הפס5 ואח"כ 5עי5כמו
 הכיונה הפסל את רן כני 5הם ויקימו 5( )פסוק 5קמן כ' ועכ"ז מסכהג"כ

 הע"ז אכ5 הכוונה מיכה פס5 5הם וישימו כ' 5"א( )פסוק ו5קמן ג"כאמסכה
 הי' מה עיי"ש כאכרבנא5 שם מ5כי"ם ועיין מיכה שעשאו כפי מיכהש5

 ארם מכיאים רהי' פ5"ו רר"א וכפרקי ויש5ח פ' תנחומא מררש עייןהתרפים
 ומ5גוהו הגי' שם )וכפרר"א ובשמים כמ5ח אותו ומו5חים אותו ושחמוככור
 המומאה רוח שם זהכ ציץ ע5 וכותכים ושמן( כמלח אתן ומו5חיםראשו

 נרות 5פניו ומר5יקין כקיר אותו ומניחין 5שונו תחת כמכשפות הציץומניחים
 כזה מ"ש ח"ר כיערו"ר ג"כ ועיין עיי"ש כ5חש עמו ומרכרת 15וכהשתחוים

הענין.
 מחצות 5שקוע נמה השכדש והיינו מ'( י"מ )פרק 5ערוכ היום רפה נאוןבון

 ארפנו ו5א אחזתיו וכמו רפיון מ5שון הוא הנה ורפה ואי5ךהיום
 הרבר לי יעשה אכיה א5 תאמר 5"ז( י"א )שופמים ג"כ כ' 5עיל ג"כועיין
 רוחם רפתה אז ג( ח' )שופמים עור ועיין חרשים שנים םמני הרפההזה

 הזה. הרכר כרכרוטע5יו

 י"מ )פרק וישתו ויאכ5ו רגליהם וירחצו 5חמורים וינו5לניתודי1ניאדן1
 המאכל תקן פי' ומצו"ר לחמורים יכול ויתז פי' ורש"יכ"א(

 תבואה לכ5כל הררך כי וערוב כלכו5 מלשון רפי' מצו"צ ועיין5חמורים
 יבו5ה את תתן 5א מהארמה 5פענ"ר הנה 5'( )ישעי' חמיץ כ5י5 וכןבמספוא
 והבן וכפרש"י 5אכו5 הבהמות 5פני יבו5 שנתן ויבול ג"כ וזה תבואתההיינו

 עיי"ש. הארץ יבול את וישחיתו ר'( ו' )שופמים 5עי5ועיין
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 למקומו וילך ויקם החמור על ויקחה עונה ואין ונלכה קומי אליהויאמר

 י"ר( )י"ח לעיל ובמו הרבור תחילת ג"כ היא ועני' ב"ח(,)שם
 ואמרת. וענית ב"ו( )רברים ועייןויענו

 שניהם ויאבלו היום נטות ער והתמהמהו לבבר נא מער הנערה אביןיאבור
 ב' וכן הלב את ושוען מוער בי השענה ענין הוא ומער ח'()שם

 בבראשית הוא ובן ציון המצורת הביא כן ק"ר תהלים ימער אנוש לבבולחם
 ואיחור עבבה ענין הוא נטות ער והתמהמהו רכ' לשון והנה לבכםומערו
 )וכפמוק התמהמם ער נמלט ואהור כ"ו( ה' )שופטים לעיל ז"ל המלבי"םוהנה
 יש היפוך הוא רהא' אחר בושש, מתמהמה, בין יש הברל הביא שם(ב"ה
 המאחר הוא והמאחר הראוי מן יותר מעכב ובושש מעכב רק וזריז ממהרבלתי
 בביאת שלימה באמונה מאמין אני עיקרים מי"ג בא' אומרים אנו וכןזמן

 מעכב הוא והיינו שיבוא בכ"י לו אחכה אפ"ה שיתמהמה ואע"פהכמשיח
 אבי ויאמר ללכת החמישי ביום בבוקר וישבו כ' כאן וכן לבוא ממהרואינו
 ששקעה ער שעכבה היינו היום נטות ער והתמהמהו לבבך נא מערהנערה

 והבן.החמה
 מצו"ר ועיין ז'( ב' )פרק הלם ועצה רבר לכם הבו ישראל בניכלכםיץנדץ

 ורברו עצו עליה לכם שימו כ' ל'( פמוק )י"ט לעיל והנה באןומלבי"ם
 הרבר נבון אמת אם ולררוש לחקור עלי' לכם שימו שם המלבי"ם נ"כומי'

 והבונה המותר חלקי בל על וחושב המיעץ כי המעוות לתקן איךואח"כ
 עצו וכמ"ש העצה שאחרי מה שהוא מוחלט רבר ורברו ואח"כוהאפשריות

 אמר באן ובן החלטה ואח"ב עצה מתחלה יקום ולא רבר רברו כו'עצה
 לעשות ומה הנבלה שמעתם כי הרין המכם רבר לבם שימו והיינו לכםהבו
 בי מלעיל להיפך וז"א ישראל מברם לבערם רין הפמק לקיים איך ועצהבם
 ועצה רין פמק ובאן ומוחלט המכם ואח"ב לתקן עצה והיינו עצה כתיבלעיל
 כל ויקם לקמן וז"ש פה עתה במקומו הלם יהי' וזה בם משפט לעשותאיך
 המלבי"ם והנה לביתו, איש נמור ולא לאהלו איש נלך לא לאמר כאישהעם
 החיים רוח חלות יצויר לא כי להם הראה הי"ב שלח כי כ"ט( פמוק)לעיל

 יתאחרו באשר יתאחרו לא ושבטי' יתפררו חלקי' אם האומה בלל עלוהשכינה
 רקבון ויעלה אחר אבר יתעפש אם ובמו בבלל החי להעמרת האבריםכל
 הגוי' את יפמיר בל לחתבו או לרפאותו וישתרלו הגוי' לכל חולה רעההוא

 ישתרלו שבהברח האומה מבלל שנקצצו אישים יפסרו ים הזה הרבר בןבכללה
 ובששלח חוטאים או חטאים ויתמו מקרבם לאברם או שלימה בתשובהלהשיבם
 עיי"ש, בארץ נהיתה שערורי' כי והוריע המעשה מפור שלח בוראיהנתחים
 העם כל ויקם ב' ג"ב ובאן אחר באיש הערה יתקהל לקמן ב' י"לועפ"ז
 חתיבות הי"ב למשל להם ששלח וכמו השלימות באחרות והיינו אחרבאיש
 כ' ובן בארץ נהיתה שערורי' בי להוריע ג"כ להם ששלח מכאן משמעובן
 זפה עשו כי ישראל נחלת שרה בבל ואשלחה ואנתחנה בפלגשי ואחזבאן

 ועמורה ממרום נשתנה בגבעה פלגש ענין והנה ואבמ"ל. והבן בישראלונבלה
 הי' ועמורה שבסרום שב' עקירה ועיין אברבנאל, ועיין המלבי"ם הביןכאשר
 בקול יענו בס' ועיין זאת עשו בליעל אנשי בגבעה בפלגש בן לא קבוע חקזה

 והבן. ותראה ע"ש כ"ב ט' סי' תפלהקול



896 לםנחמציון

 חרב שו5ף איש אלף מאות ארבע מבנימין לבר התפקרוישרא5ואיש
 מהם נחסר ולא רבריהם קיימו בי י"ז(, ב' )פרק מלחמה איש זהב5

 55חום יהי' פה רק 5ביתו איש נסור ולא איש נ5ך לא למעלה ובמ"ש ~חדער
 ארבע בו' ישרא5 שבמי כל העם כל פנות ויתיצבו ב' ב'( )פסוק לעיל ובןבהם

 חרב. שו5ף אישכטוות
 ח5לים מהעם להבות ויח5ו העיר מז הנתקו העם 5קראת בנימיןבנידיטבאן

 הזה בלשון ג"ב ב' מ"ז( פסוק ח' )יהושע האורבים אצ5 לעי5ובו'
 מן וינתקו יהושע אחרי ויררפו אחריהם 5ררוף בעי אשר העם כלויזעקו
 העיר מן אתם התיקנו ער אחרינו ויצאו ו'( פסוק )שם מיני' לעיל ובןהעיר
 י"ט- מ"ז )שופטים 5עי5 יראה המצו"צ שפי' ובמו התחלה מ5שון הואויחלו
 ועיין ראשו, שער ויח5 בו' בפעם כפעם אצא ויאמר בו' לענותו ותחלב"א(
 שהי' במו והנה העיר. מן לעלות הח5ה והכהטאת מ'( )פסוק באן לקמןנ"ב
 ובני בבראשונה לפנינו הם נגפים בנימין בני ויאמרו ל"ב פסוק רב'באן

 שבני במצו"ר שם ועיין המסילות ע5 העיר מן ונתקנוהו ננוסה אמרוישראל
 עשו בכוונה ובאמת בפניהם לעמור יבו5ים ואינם ננפים שהמה חשבובנימין
 ג"ב ועיי"ש העיר 5תוך 5בוא האורב שיוב5 ברי העיר מן להעתיקםזאת

 ישרא5 ובל יהושע ויננעו מ"ו פסוק ח' )יהושע 5עיל ג"ב זהו והנה ז"5,במלבי"ם
 לפניהם נגפים הם באלו עצמם הראו ברש"י ועיי"ש המרבר ררך וינסו5פניהם

 הרורף. אל נהפך הנס והעם באש העיר שהציתו העיר בלובן
 לפי העיר בל את ויך הארב ויכהטך הגבעה א5 ויפשמוהחישודדן4טטבנ

 במצו"צ ועיי"ש פזור מלשון הוא ויפשמו ל"ז(, ב' 3פרקחרב
 ועיין הוא(, לרוד ושגיון ברור ציון המצורת נתערב )תר5"ר( ווארשא)וברפוס
 העיר על ופשמת תשבים השכהט בזרח בבקר והי' ל"ג( פסוק מ' )שופמיםאיל
 שער פתח ויטרו פשמו עמו אשר והראשים ואבימ5ך מ"ר( )פסוקעיי"ש
 פיזור ענין עור לו ויש ויכום בשרה אשר ב5 ע5 פשמו הראשים ושניהעיר
 ה'(. ב' )שמוא5 רפאים בעמק וינמשו מ'( מ"ו )לעיל בלחי וינמשובמו
 ב' )פרק הרביקתהו והמלחמה המדבר ררך אל ישראל איש 5פניד'פנך

 ויעל5הו הרמון ס5ע אל המדברה וינסו ויפנו מ"ה פסוק 5קמן ובןמ"ב(
 איש א5פים טמנו ויבו גרעם ער אחריו וירביקו איש אלפים חכהטתבממי5ות

 י"ר )שופמים לעיל ג"ב ב' הזה וה5שון 5זה זה וקרובים השגה מלשוןוהוא
 מיכה בית עם אשר בבתים אשר והאנשים מיבה מבית הרחיקו המהב"ב(

 תפשו. והיינו רן בני אח וירביקונזעקו
 והמנלה נפלו, היבן פי' לא 5מע5ה הבתובים והמאה ז"ל וש"י פיישם

 מגלח לבעל גילה אליהו הנ"ב בהגה"ה שם הובא רזיא בגליעמוקות
 הכט4ה הרגו רלא נראה זה לפי במקומם, ישבו א5א מארצם נרו שלאגלער מתושבי אליהו וע"ב אשבנז רומי במדינת וישבו הלבו המאה אותןעמוקות
 ב"ה ההוא ביום מבניכהן בנ"י וישחיתו להריא ב' ל"ה( 3פסוק לעילוהא
 שנתבורדח יפתח אצל במו נחשב הכטוה רהריגת י"ל ואולי איש ומאיאלף

 ענין והוא מ'( כ"א )פרט גלער יבש מיושבי איש אין והנה העםדיוופכ4% מיתה. רוגמא נקרא ועב"זיחירה
 ח' )יהושע העם את ויפטד בבוטר יהושע ויבשם וכמוחשגחה
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 פקרתי, פקר ג'( )שמות ועיין י"ר( א' )שמוא5 הלך מי וראו נא פקרו וכמוי'(

 שטשון. יפקר א'( מ"ו )שומטים 5עי5 ג"כ ועיין שרה אתפקר

 יין ש5 חביות ע"פ הושיבם י"ב( כ"א )פרק בתו5ה נערה מאות4א*2:ע
 ועיין ז"ל רש"י פי' כן נורף ריחה אין בתו5ה נורף ריחהבעולה

 ב'( ר"י, )כתובות מס' ועיין ב'( ר"י, )יבמות חז"ל מרברי והואבמצו"ר
 ביין הרגי5 רר"י ברי' הונא רב אמר ב'( י"ב, )ב"ב רחו"5 5הבין ישועפי"ז
 בתו5ות ינובב ותירוש ט'( )זכרי' שנא' מפקח יין כבתולה אטום לבואפילו
 ריחה שאין אטומה והכוונה וח5ול נבוב עושה כבתו5ות אטום 5בועיי"ש
 אטום לבו אפילו כן פי' נרשום ברבינו כעת ראיתי כן בע5ה ר5"כנורף

 שכיוונתי השם וברוך עיי"ש. מתנובב הוא ואטומה בעו5ה שאינה זוכבתולה
 בזה. הגרול5רעת

הפממחי
 ועיין כאן בתרנום ועיין ופוחזים ריקים אנשים ר' פסוק ט'לקאפיטל

 כ"ר( 5"ז )בראשיה ת"י נ"כ ועיין סריקי בוקי ר"ה א'( ז', )ב"בבתוס'
 שופטים ע5 זה חיבורי סיימתי ובזה והבן עיי"ש סריק וניבא' ריקוהבור
 סופה. ער לכתובואזכה
 ק'ר,פפיפ מענדילמנהמ תרמחר. מפפמימ ג' יומהכו%9



 התשובותקונטרם



 א ו בט

 עטהם והחליף גרולים, רבנים עם מכתבים בקשר עמר קירשבויםהרב
 הפרק. ע5 שע5ו שאלות ש5 בה5כה ורעות תורהחירושי

 כהטיב", "מנחם בספר קירשבוים הרב פירסם ופסקיו מתשובותיוחלק
 זה. בכרך מחרש נרפס השני ח5קואשר

 טמנו תשובות וגם אליו שהריצו תשובות נמצאות רורו רבני ש5בשו"ת
 שתי ונם אלה. תשובות בונסו הזה בקונטרס משיב". ב"מנחם נמצאש5א

 ר' הגאון הרב של ואחת הא5ה הטורים 5כותב ממנו אחת יר, בכתבתשובות
 הרב ירירי מאת לירי נמסרה היא 5וקאטש, של רבה זצ"5 פייגנבוים יוסףשלום

 ש5יט"א. היבנר שמואל ד"רהם5ומר
 מיריריו והיה בבריסל, השניה העו5ם מלחמת בזמן ישב היבנרהרב
 למחנה קירהאבוים הרב שגורש לפני קצר זמן קירשבוים, הרב שלהמקורבים

 להגרש"י ש5ום" "משיב שו"ת הספר את מכגו היבנר הרב שאלהמות,
 הזאת. התשובה את רפיו בין מצא והוא בירו הספר נשאר מאזפייגנבוים,



 אסימן

 *( תוצ"ג. ומב"י מ"הביה

 מנחם מו"ה כש"ת החו"ב הגאון הרב ירירי 5כ'שוכמ"ם
 פראנקפורמ. בק' רב נ"י קיר,טטויםמענרל

 שחימת איסור ש5 הגזירה בה שיצאה אשכנז מרינת בו55תהשאלהבנדבנך
 והובאה בה51כה אפי' 5חתוך בעופות שרשות רק ועופותבהמות

 אופי' ח51ים בתי בער זה באופן להתיר רוצה ח"א לגמרי הראש שיפררעד
 מרובר נכברות גר1ל קונמרם בזה ערך וכת"ה הכי 5מיעבר יאות אי5חשאב"ם

 חו"ר. 5שמוע ורצונובו
 בן את ושחמ מקרא יליף כהנא ררב )כ"ז( בח51ין הרברמקור דץנדץא(

 פירש"י גיסמרא 5שוי' ר5א אתא למאי רקרא הש"ם דממיקהבקר
 ותו רמו את 5הוציא חמהו משמע רהכי 5שנים המפרקת כ5 יחתוךשלא
 אחרינא 5ישנא לא ותו הסימנים רהיינו אכי5תו הכשר 5ישנא ולאירךלא
 שנכתבו מהם יש ה5מ"מ שחימה רה5כות אע"ג יררום ש5א גיממרא לשוי'ד5א
 יליף אמר ורב כו' ומשך אלא ושחמ אין מושחמ 5קמן דמפקינן ררמהכגוז
 רהכי יררום ו5א פירש"י גיסמרא 5שוי' ר5א אתא 5מאי וקרא וזבחתמקרא
 ובלישנא ירו ו5משוך 5מנוע בירו אין דורם אב5 לא ותו שיזוב עד חמהוכהטמע
 ומר קרא מהאי י5יף מר 5א 1ת1 שיזוב מקום ער חתהו כרפרישיתאחרינא

 עכ"5. קרא מהאייליף
 גיממרא המי' רש"י הקרים כהנא ררב רבי5פותא בפירש"י ןיל"ךב(

 לא, 1ת1 רמו את 5הוציא וחמהו 5שנים המפרקת יחתוךש5א
 ררב בי5פותא ואילו אחרינא, ב5ישנא כתב יררום ש5א גיממרא ש5והפי'
 שלא גיסמרא הפי' ואת ידרום ש5א גיממרא המי' ז"ל רש"י הקריםיימר
 כהנא דרב בי5פותא רבתחלה מה וביותר אחרינא, ב5ישנא המפרקתיחתוך
 לפי' שכתב כמו 5א ותו חמהו כתב 5א יררום ש5א גיממרא רבפי' שינוייש
 גיסמרא בפי' גם פירש"י יימר ררב בי5פותא ואילו המפרקת, יחתוךשלא
 המפרקת. יחתוך שלא 5פי' זה שכתב כמו לא 1ת1 שיזוב ער דחמהו ידרוםשלא
 כו' לשנים הממרקת יחתוך שלא בפירש"י כתב המררכידהנה ןיוןכןג(

 המפרקת גם אח"כ יחתוך אם המימנים רשחמ רכיון נהירארלא
 הראש את שוחמ הי' תני בתוספתא ועיין לן איכפת 5א הבהמה בבשראו
 רבינו כשרה שחימתו לאו ואם פמו5ה שחימתו 5כך נתכוין אם אחתבבת
 ורטרק המפרקת כ5 אחד ששחמ הי' שמעשה מאיר רבינו לנא ואומרברוך
 חמהו פירש"י כך ומפרש מאיר רבינו למורי נהירא ו5א ואמר מפירש"ידאבי'
 הרבינו ד5פי"ר לפי"ז נמצא המררכי. עכ"5 יותר א"צ לא ותו דמו אתהוציא
 לכאורה א"כ אמור, שיהי' ו5א יותר שא"צ היינו לא ותו במ"ש דפירט"יטאיר
 שלא לא ותו ובין המפרקת יחתוך ש5א גיממרא לפי' 5א ותו בין חילוקשיש

 נ"ר סימו נח!ם" "ח111 "!"ת*(
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 ותו 5א ולפי"ז ררםה של לאיםורא הוי זה לא ותו שיזוב ער רחטהויררום,

 בקונטרםו, כן העיר וכ"ת צ"ע שזה בפירושא שוין השני לא ותו עם רראשוןלא
 של בפירושיו כהשמעות חילוק אין מאיר הרבינו לרברי רגם בזה הנראהאבל

 שיבואר. כמו השני גם הראשון לאותו
 מקרא למר המפרקת לחתוך ראםור המררכי שהביא הראבי' בשי' דןנהר(

 )כ"ה( רזבחים הגמ' לפי תיקשי לכאו' וזבחת מקרא ולמרושחט
 שה תניא רבא אמר כו' פםול רמו קיבל ואח"כ הפר אוזן הצורם א"ראר"ז
 שנה ובן תם אלא יהיו לא הווייתות כל יהי' ת"ל כו' שנה בן זכרתמים

 זריקה שעת ער וקבלה בשחיטה כ"א תם בעי רלא ומםיק אבייואותבי'
 בילפותא תיקשי ולפי"ז ה"י(, )פ"ה פמחים וירושלמי )מ"ט( יומאועתו"ם
 יחתוך שלא לזה ראתא בקרשים ראיירי הבקר בן את ושחט מקרא כהנאררב

 ידעינן בלאה"כ והרי לאיםורא, לא ותו רמו את להוציא' רחטהוהמפרקת
 קורם בע"מ נעשה רא"כ שחיטה בשעת המסרקת לחתוך מקרשיםראםור
 הירושלמי ]ולרברי כבר שהי' הפר מרם ולקח לוקרא ר"ז כריליף רפםולקבלה
 בגה"ש ע"ז ועמר שצ"ע תם שיהי' צריך זריקה בשעת אפי' הנ"ל )פ"ה(פמחים
 ושחט מקרא כהנא רב הכא ריליף מה ע"כ אלא קי"א[, ב"ק שטמ"קועיין
 שא"צ לא ותו רמו את להוציא חטהו מהרר קא אהתירא כ"א לאיםוראל"ה
 רל"ה וממילא שחיטה להכשר שצריך רםר"א ז"ל, מאיר הרבינו כרברייותר
 כ"ז םי' ח"א יו"ר בבי"צ מצאתי החיפוש ואחר עצומה, הערה והיאמום

 לשיוי' רלא הרשב"א רברי בפי' שאמר ז"ל מקוטנא הגאון בשםשהביא
 לשבור אםור רמשו"ה והכוונה צריך הוא רלרם כהשום בקרשיםגיםטרא
 הש"ם במשמעות אינו שזה והקשה בע"מ רשוי' הרם קבלת קורםהמפרקת
 בע"ם רהוי לי' רתיפוק ושחט קרא רמיותר עצומה הקו' לפי"ז וא"כעיי"ש,
 א"ע רבע"מ כר"ע קיי"ל רלא לרירן בטרפה כמו בבע"מ ירר עלה אםואפי'

 ירר.לא'
 ראיירי ושחט מקרא כהנא ררב רמילפותא הראבי' מורה רבוראינראהאך

 ושיטת מאיר, הרבינו כפי' צריך, ראין רק לאיםורא רל"הבקרשים
 לא בחולין ראיירי וזבחת מקרא יימר ררב ילפותא כחשום רק הואהראבי'
 שיזוב ער רחטהו המפרקת יחתוך שלא לאיםורא הפי' יתכן בזהבקרשים

 לאיםורא. לץותו
 הרקרוקים כל וםרו הלשון ברקרוק פירש"י עולה נחמר מה ןלפי"זה(

 גיםטרא הפי' הקרים ושחט מקרא כהנא ררב ילפותארגבי
 שכתבתי כמו להתירא לא ותו רמו את להוציא רחטהו המפרקת יחתוךשלא
 רגיםטרא אחרינא בלישנא לכך מקרשים ראיירי כיון ז"ל הראבי' מורהרבזה
 ותו בין וםתירה חילוק יהי' שלא כרי לא ותו פירש"י נקט לא יררוםשלא
 בילפותא וכחשא"כ יררוס, שלא ראיםורא השני לא ותו בין להיתרא הראשוןלא
 ותו רהוי המפרקת יחתוך שלא גיםטרא בפי' רגם בחולין ראיירי יימרררב
 יררוס שלא גיםטרא ללשון ר,צ"י הקרים יפה ע"כ הראבי' כרברי לאיםוראלא

 ללישנא המאוחר אל המוקרם מן ללמור כרי לא ותו לשון ג"כ ע"זונקט
 רחוי 5א ותו רמו את להוציא רחטהו המפרקת יחתוך שלא רגיםטראאחרינא
 בפירש"י רהרי 5ך תיקשי ]ולא ורו"ק מעליון תחתון רילמר לאיסוראג"כ
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 5ה קאטר הש"ם ד5פירש"י שם התום' שכתכו כו' ולמעמיר בגמ' גריםד5א
 5דינא נפ"מ שיהי' אפשר איר וא"כ יימר דרב וי5פותא כהנא דרבי5פותא
 5מ"5 קראי תרי ד5פירש"י עצמם התום' הק' ככר אב5 ואידר, חדאבי5פותא
 קרא מהאי י5יף ומר קרא מהאי ילי4 דמר במ"ש זה תיקן דרש"י ב5אותי'
 מי5פותא 51מר דושחמ מי5פותא 5מר הוא 5ה קאמר דהש"ם דאע"גוהיינו

וזכחת[.
 שיחתור מ"ד דאטאי התום' שהקשו במה פירש"י ג"כ מיושב רעפי"ןו(

 הכוונה מ"5 דהתום' מבואר והנה עכ"5, המימנים אחרהטפרקת
 מאיר הרכינו וכפי' המפרקת שיחתור רא"צ דא"צ 5התירא 5א ותובפירש"י
 ראשו דאת קרא מצריר רבממור משום התום' 5קו' תי' וב5"א הנ"5,במררכי
 מחובר ואינו בשחימה הותז שכבר והיינו הותז שכבר הראש את5רבות
 המפרקת כ5 5חתור הוא דהחיוב 5מעות מקום הי' 5פי"1 הנפשמים5נתחים
 תיקשי אכתי ו5כאו' עיי"ש, דא"צ גיממרא 5שוי' ד5א דושחמ קרא צריר5כר
 יומר 5רב אב5 קדשים 5גבי דושחמ מקרא כהנא דרב בי5פותא חינחדהא
 דא"צ, בחו5ין קרא שיצריר ממתבר 5א ח51ין 5גכי מוזבחת מקראדי5יף
 5מעות אפשר דאכתי ועוד בקדשים, דכתיב ראשו דאת מקרא רם"ד מהע"י
 דאמר כה"ג דצריר אפשר בקדשים מ"מ המפרקת 5חתור א"צ דבחו5יןדנהי
 עד ברובא 5י' תמגי 5א אימא צריר הוא ד5דם דבקדשים )כ"מ(בחו5ין

 כולי'.דאיכא
 וזבחת מקרא יימר דרב דבי5פותא הימב מתורץ האסורעפ"י 4ומנםז(

 כהנא דרב בי5פותא רק 5אימורא קרא דקמהדר כ55 0פקאין
 שפיר מתורץ וא"כ דא"צ 5התירא דאתי' אמרי' בקדשים דאיירי ושחממקרא
 בקרשים ג"כ דאיירי ראשו דאת מקרא 5ממעי ש5א דא"צ בקדשים קראדצריר

ודו"ק.
 ד5פי"מ שם במ"1 הובא ג' מי' ביו"ד הפרישה קו' ג"כ מתורץועכשי,ז

 פמו5 דמתעמק בקדשים קרא מדג5י כוונה א"צ חו5ין שחימתדהיי"5
 1ה מקרא דדרשינן מה הכ"נ א"כ שרי דבחו5ין מכ55 הבקר בן אחמושחט
 מהך די5יף ד5מאן שפיר ניחא ו5מ"ש שרי, דבחו5ין נימא ניסמרא 5שוי'ד5א
 דא"צ 5התירא ב"א 5אימורא ב55 אתי' 5א הרי בקד"צים דאיירי דושחטקרא
 דאיירי ו1בחת דקרא מי5פותא רק הוא המפרקת 5חתוך דאמור דאמרי'ומה

 חומר. כמין נכון הכ5 ועולהבחו5ין,
 שחימתו והתיזו הראש שחתך עד והביא הו5יך ה"מ מה"ש פ"ב הר"מל1,בה

 ב"א 5אימורא' 5"ה גיסמרא 5שוי' ד5א שימתו מפורש הריבשרה,
 נראה מח15קתם ובהמבר 5אימורא, דהוי פירש"י שי' עם ומחו5ק דא"צ5התירא
 והתיז שוחמ הי' )5'( בחו5ין 5התירא מפורשת כהשנה ד5באו' ח151ר5מעמי'

 בשרה. צואר מ5א במכין יש אם בב"א הראשאת
 הרמב"ן בשם הביא דהר"ן דמתני', בפירושא הראשונים נח5קו ננואבל

 5חודא מימנים בחתיכת אב5 שיעורא האי כעי הראש את בהתי1דרוקא
 ד5חתיסת רק מיחוור ד5א כתב והר"ן נחתכין הן דבכ"ש האי בו5י בעינןלא

 ממש הראש את רבהתי1 בפר"ח כתב זה וכהשום הראש, את התיז קריהסימנים
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 פסק מח"ש בפ"ר הר"ם אבל ח', סוס"י הת"ש וכ"פ שיעורא בהאי סנילא

 ז"ל והרמב"ם רש"י מח5וקת שפיר מובן וא"כ שם, ו5ח"מ כ"מ עייןכהרמב"ן
 והתיז שוחמ דהי' דמתני' הר"ן סברת ע"פ הוא 5איסורא רגיסמרא רש"ירשי'
 את רהתיו לשימתו הר"מ אבל התיז קרא סימנים רלחתיכת הפי' הראשאת

 5התירא. בכהשנה מפורש א"כ מכמםהראש
 מכהפנה 5התיר הפוסקים הביאו שלא 5הפליא שכתב בקונמרסו 5כ"תדראיתי

 ועסק שמרח כ"ת והנה בב"א, הראש את והתיז שוחמ רהי'מפורשת
 וכ"כ הנ"ל הר"ן לפי' שפיר ראתי' מה הרגיש 5א איך רבא בעיונאבשמעתא

 עיי"ש. כ"ג סי' כהשה השיבבשו"ת
 השיב בשו"ת שהעיר עפ"מ אזלי למעמי' והרמב"ם ררש"י י"לבזה בםי(

 5א רניסמרא מפורשת וח5ומה פסוקה ברורה ראי' שיש שסכהשה
 בשר ורוב המפרקת רנשברה 5זעירי סייעתא 5אתויי רבעי )כ'( רבחו5יןפסול,
 סכי! 5ה תהני מרפה וא"א בביה"ב מממא בסכין מ5ק רתנן מהא נבלהעמה
 ראי' שהיא וכתב רכשר אע"כ הוא גיסמרא ה5א אמאי וקשה נב5ה מירי5מהר
 מאי הש"ס בקו' י"מ מחו5ין כ"ר בסי' הש"ך קו' מ5בר תשובה עלי'שאין
 ע5 וכות ללמור ברי הגרו5ה הקו' ומהכרח כו', נמי שוחמ אפי' מו5קאיריא
 פסו5 רבבהמה להראבי' ראף לחרש כתב ז"ל הראבי' בראשם ישראלחכמי
 גיסטרא 5פסו5 דמייתי קראי רכ5 פסול ר5א וראי בעוף אב5 בבהמה רוקאהיינו

 עוף וא"כ הבקר בן את ושחמ וכן כתיב ומצאנך מבקרך דוזבחת אייריבבהמה
 כ' ורף י"מ טדף הקושיות כ5 סרו ממילא וא"כ גיסטרא בו הפסול תיתימהיכי
 מוצק ליסור זה שעשה עיי"ש רכשר הראבי' מורה רבזה עוף במליקתראיירי

 לה5כה. בזהוהכריע
 שלענ"ד מה צריך אני ול5מוד היא תורה אב5 כראי שאיני אם דאנייא(

 עוף י5פינן ר5א רמ"ש פרכא 5הו ואית צע"ג במחכ"גרבריו
 דר"מ )ק"ב( בחו5ין מצינו רכן אמת הן ומצאנך מבקרך וזבחת רכתיבכהשום
 ומצאנך מבקרך וזבחת דכתיב מעמא הך טשום בעוף נוהג אמה"ח ראיןס"5
 נשיקות אחר רבמחכ"ג כמדומה כן גיסמרא איסור לענין דנם מ"ש אבלונו',

 ג"כ שהק' הנ"ל ג' טי' יו"ר המ"ז דברי שעה לפי אשתמיטתי' 5ו זהבעפרות
 5ענין וכמו כתיב בקד,שים ושחמ רקרא בחו5ין גיסמרא איסור ישינןראיך

 לענין ד"שאני ותיי הבקר, בן את ושחמ קרא מהך 5קרשים רק די5פינןמתעסק
 לנבי כהשא"כ הבקר בן 5שם השחימה שתהא הבקר בן מן דהי5פותאמתעסק
 בקרשים שחיטה רל"ה דנתמעמ וכל מושחמ הוי רילפותא ניסמראאיסור
 מושחמ יילי4 5מאן נפ"ט אין ו5פי"ז עכ"ד, בחו5ין גם שחימה 5"הממי5א

 אין ממילא א"כ שחימה מקרי 5א רניסמרא ראמרי' מוזבחת רי5יף 5מאןאו
 הוא הילפותא שהרי מבקרך רכתיב כהשום עוף י5פינן ד5א ולוכור ג"כלח5ק
 בבהמה שחיטח 5"ה רגיסמרא רירעינן וכיון מבקרך מתיבת ו5א וזבחתמתיבת
 לרברי הביא כ"ד סי' ברע"ת שגם בעיני וחירוש אתמהה, כן בעוףה"ה

 שצע"ג. הרגיש ולא 5ה5כה בהשהההשיב
 וכמו מוברחת ראי' חיא )כ'( מחו5ין כהפה ההשיב שראיית אחרךבשעתה

 טמפקת שהיא ממילא תשובה עלי' שאין ראי' שהיא בעצמושכתב
 לכאו'. י"5 בן לבהמה עוף בין לח5ק סברא שאין מאחר בבהמה נםלחתיר
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 שהרי בעוף ניסמרא יותר 5הכשיר אחרת סברא שיש הנ5ענ"ד אריב(
 המפרקת שיחתוך 5ן איכפת דמאי האוסר בטעם הקשההמרדכי

 וז"ל מהרי"ו מהנהות הביא שם הש"מ ובשו"ת הסימנים, שחט שכבראהר
 מיתות שתי ו5א אחת מיתה שחיטות שתי ו5א אחת שחיטה משמעושחט
 ת5וי דחיות 5ן ומנא במפרקת ת5וי אחד וחיות בסימנים תלוי אחדדחיות

 )פ"ד( חו5ין התום' והנה עכ"5, וימת מפרקתו ותשבר בע5י דכתיבבמפרקת
 מפרכסת נאמר 5א א' בסי' דסני ק5וש דחיותו דבעוף 5ח5ק שדוחקכתבו
 כן דם"5 מפירש"י הוכיח כ"ה סי' יו"ד בר"א בש"ת אבל כחי', היאהרי
 ו5טעמיך אביי ומשני ומו5ק עומד מתה וכי 5זעירי דפריך )כ'( בחו5יןוהוא
 עוף ודאי דהא ופירש"י ומו5ק עומד מתה וכי סימנים ב' דבעי העוףעו5ת
 דשחימת בפשימות דס"5 חזינן א"כ עיי"ש, שני מעכב ואמאי מתה סימןבחד

 עכ"ד. הנ"5 התום' שכתבו 5ומר כדוחק והיינו ממש כמתה הויעוף
 בעוף סימן דשחיטת כן רש"י שי' מצינו אחר במהום עוד ךדץנהינ(

 אחורי סימנים מחזיר 5מ"ד :( )י"ט בחו5ין והוא מתההוי
 בשו"ת וכתב 5בדן, הסימנים וחותך וז"5 סימנים מחזיר ד"ה פירש"יהעורף
 א"כ עורף ואח"כ הסימנים מפרשינן אם 5רש"י קשה דהי' משום שםהש"מ
 אחד סימן 5אחר אפי' ומו5ק עומד מתה וכי כ'( )דף הנמ' קו' בכאןתיקשי
 כאן 5יתא הבד5ה מצות 5קיים כדי הש"ס דמשני ומה סימנים בשניומכש"כ
 בסימנים רק מ5יקה דמצות פירש"י 5כך סימנים מחזיר מ5יקה מצותדאמר
 סימנים בשני העוף ועו5ף יבדי5 5א משום אחד בסימן נדינו וחטה"ע5בד
 אמרי' 5א ק5וש שחיותו דבעוף רש"י שי' מסתייע מכאן נם נמצאעכ"ד,

 ממש. כמתה והיא כחי'מפרכסת

 5ח5ק ניסטרא איסור לנבי סברא יש שפיר 5שיטתו ד5פירש"ינראהךלמ~י"ז
 במפרקת שחותך 5ן איכפת דמאי המרדכי קו' מטעם בעוףדמותר

 כחי' מפרכסת שחיטה אחר גם בבהמה דבש5מא הסימנים נשחטו שכבראהר
 אחד דחיות משום מיתות שתי ו5א אחת דמיתה המהרי"ו סברת ג"כואיכא
 נשאר לא ממש כמתה הוי שחימה דאחר בעוף ומשא"כ במפרקת גםאיכא
 המפרקת. בחתיכת 5ן איכפת ומאי מיתות שתי ו5יכא במפרקת חיותעוד

 בשחיטת דמבואר ממה רש"י בשי' שיש התמיהות כ5 מתורציןהדרךלמיעז
 סתירה אין 5שיטתו ד5רש"י משום כנ"5 ניסטרא איסור ד5יכאעוף

 לכך כמתה הוי שחימה דאחר שאני דבעוף משום הנ"ל דוכתי הני מכלכ5ל
 בבהמה. וכהטא"כ ניסטראמותד

 הסימנים שחיטת אחר בעוף דנם 5שיטתו הר"ם דנם נראה ךלג~י"זיד(
 בשי' כתב קם"ב סי' יעקב בית דבשו"ת והוא כמתה5"ה

 דתני' מה דא"כ כ5ל המשרקת חותך אינו הסימנים דמח1יר דהיכי הנ"לרש"י
 כו' בשר רוב ב5א ומפרקת שדרח חותך חטה"ע מו5קים ניצד )כ"א(בחולין
 הוא דמ5יקה )כ'( בחו5ין ד5מ"ד והקשה הסימנים החזיר בשלא דוקאאיירי
 בחתיכת כ"א סגי 5א מ5יקה דמצות עכדם"5 בעצמו והנוף בעצמו הראשהקטרת

 יבדיל לא ש5 דאיסור ה"ו ממעה"ק פ"1 הר"מ שפסק למה ו5פי"1המפרקת,
 ברייתא 5ו דמסייע שם וב5ח"מ הגוף מן הראש יבדי5 ש5א רק הואבחטה"ע
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 כו', מליקה אף בעצמו והגוף בעצמו הראש הקטרה סה הנ"ל )נ"א(רח1לין
 אמרי' רלא מפרקת חתיכת ג"כ בעי סימנים מחזיר ראפי' יהר"מ רס"לא"כ
 ג"כ ממילא נמצא כמתה ל"ה סימנים רבחתיכת כדטום ומולק עומר מתהוכי
 כעוף גיסמרא יותר ולהכשיר לחלק כלל סברא ראין גיסטרא איסורלענין

מבהמה.

 רהר"מ לשימתו כ"א ניסמרא ברין והר"מ רש"י מחלוקת שפיר עולהרכהערןה
 שוחט הי' )ל'( רחולין מתני' להתירא הוכחות הני כל לוהי'

 עלי' שאין לראי' הש"מ שהביא )י"מ( חולין וגמ' בב"א הראש אתוהתיז
 שהרי שאני בעוף רהתם לתרץ ראין הש"ך, שהביא )כ'( רחולין ומגמ'תשובה

 בס"ר. נפלא רבר הימב ורוק לחלק סברא אין לשימתולהר"מ
 עפ"מ המפרקת גם וחתך בשחט להתיר גרול יסור שיש להלכה היןצאטו(

 רק הוא לאיסורא רגיסטרא הראבי' ופי' רש"י לשי'שהוכחתי
 כהנא דרב אליבא אבל בחולין רכתיב וזבחת מקרא ריליף יימר ררבאליבא
 לא ותו רמו את רחמהו להתירא דהוי עכצ"ל בקרשים רכתיב מושחטריליף
 בתוכם ז"ל הש"ך אותם שמנה הפוסקים רוב מזה חוץ יותר, רא"צכלומר
 לשימתן ור"מ הרמב"ן שכתבתי מה וכפי שמתירין ז"ל והרמב"םהרמב"ן
 הראש רבהתזת בב"א הראש את והתיז שחמ )ל'( רחולין מתני' הכירפפרשי
 הש"ך ראיית לי' מסייע רלהר"ם ועור כ"ד, בסי' הש"ך לזה ורמז איירימכהט
 שהוא עלי' שכתב כ' מרף שם ה"ה ראיית וגם )י"מ( חולין וגמ' ממתני'וט"ז
 לשיטתו להר"מ יתכן לא לעוף בהמה בין לחלק ואם תשובה עליו שאיןראי'

 בבהמה. להכשיר מכרעת הראי' ממילאא"כ
 אע"ג וע"כ הנ"ל הראיות מהכרח לכ"ע שמותר ממנ"פ בעוףענ"פאך

 בבהמה רק הוא בפוסקים כמבואר להחמיר אשכנז בני עלי'רקבילו
 כלל לו לחוש א"צ המנהג הוקבע אם ראף הש"מ בשו"ת כתב בעוףאבל
 להתירא. מפורש בעוף רעכ"פ כהטנה ברבר שטעו מאחר בטעות מנהגרהוי
 הש"ך באמת שהביא וכמו במתכוון אפי' לאסור הכרח אין לפי"זיךלנךץ

 בתוספתא כמבואר ננקומ אם וגם במתכוון אפי' להתיר ראי'בארוך
 שאין שחשב נתכוין בפירוש י"ל עריין פסולה שחימתו לכך נתכויןראם

 סק"ה, במ"ז הפמ"ג שהעיר וכמו המפרקת חתיכת עם רק מתרתהשחיטה
 במים ורובו ראשו בא לגבי )י"ר( בשבת כצינו כעי"ז הרי רלכאו'איברא
 מאי רבא לי' ואקשי מטהרין ואלו אלו אומרים שהיו אביי ראמרשאובין
 ממהרין, אלו אלא פמהרין אלו לא אומרים שהיו אלא בהנך טבלי קא האנפ"מ
 הסימנים בשחימת סגי רלא ואמר רנתכוין בכך מה גיסמרא רין לגביוא"כ
 ושחיטת הסימנים שהמ הא נפ"ם מאי מכשירין ואלו אלו אלא מפרקתבלי
 לעשות שלא בפירוש כוון כמו זה הוי רבשחימה וי"ל כוונה, א"צחולין
 כיונה בלא מסתם דגרע ג' סי' ותב"ש הרש"ל רעת רכה"ג המכשרתשחימה
 פסול בעלמא לחתיכה מתכוין הפי' דתוספתא דסתכוון ג"כ יתכן ואמנםוצ"ע,
 בדבר מועה המנהג ל"ה שמתכוון רבאופן המנהג משום כה"ג דאסורועכ"פ
 ברי השו"ב שיאמר צריך בסתמא ראפי' כתב גם ההש"מ, וכמו"שכדטנה
 כתב לזה הוץ רם, מבליע חשש כהשום לכתחלה שאסור גם ררסתי שלאלא
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 המפרקת קורם המימנים ששחמ שיורע באופן המימנים הפם רבעינןהתב"ש
 שהיי'. חשש איכא ראל"כ ז' סעי' כ' סי' תב"שעיין

 המפרקת חתיכת עם רהשחימה לרון שיש הגם למעשה בנ"ר ךע"כיז(
 המפהשלה וכפיית מחוק זה שעושה כיון מתטון מקרי לאבכה"ג

 א"צ רמצות פרמיים בכפאוהו מצה ואכל מכפאו למר כ"ח( )ר"ה רהש"םוכמו
 הכ"נ בעלמא לחתיכה היינו במתכווין התוספתא רפי' נאמר אם מ"מכוונה,
 תנאים בכמה ההיתר תלוי סתכוין בלא ראפי' לזה חוץ מתכוין, מקרישפיר

 שחימה לקבוע יתירו אם ולא בורר במקרה רק אפשרי זה שהי' הנ"למוכרחים
 חתיכת ע"י המכינים קלקול למכשולות שקרוב מלבר וכרומה החולים בית בערזו

 בעולם. אופן בשום כזו שהימח להתיר חלילה ע"כהמפרקת
 הראוי לעיון הזמן הרשני לא כי בהחפזי רעיוני שערו מההנלענ"רזה

 ההלכה למרכז ומתאימים מובים הרברים נראים ראשונהובהשקפה
 נפלאות. בתורתו ויראינו משגיאות יצילנוור'

 רוש"ת,ירירו
 וויידענ8עלד נהוםהק'

 בסימן

 *(. נ"י בפפר"מ רב קיר,שבוים מענרל ב~מנחם מ' הגאוןלהרב

 ועופות בהמות לשחומ בל גזרה יצאה במרינתינו וז"להשאלהע*רא(
 הראש שי6רר ער והבאה בהולכה אפי' לחתוך הותרה לעופותעכ"ז

 ואפי' החולים לבתי זה באופן להתיר שרוצה א' חכם בשם ושמעתילגמרי
 בינתו ברוחב והר"ג השאלה, עכ"ל הכי למיעבר יאות אי סכנה שא"בלחולה
 מחמיר הפם"מ באין ררק העלה רהש"ך ראף להלכה ותוכ"ר זה בעניןהאריך
 רכ"ז סק"ה בשפ"ר כ"ר בסי' הפמ"ג כ' הא מ"מ לא בהפם"מ אבלהרמ"א
 סק"ו בכרתי שם הפלתי וכ"כ 6סול במתכוין הא מתכוין בלא רמייריי"ל

 לשנות ואין המפרקת רוב רק חתך לא אפי' להמריף רהמנהג הרמ"אעכהש"כ
 וכבר בזה רמקילין מחברים והרבה הכרתי כ' ע"ז כן סוברין מרבוותא ישכי

 במתכוין אבל מתכוין בלי בשחמ רוקא זו ונראה להקל מ*ראג מהר"ל זקןהורה
 רחולין פ"ב בתוספתא תנן רהכי להחמיר יש מפרקת עם לשחוט לכךלכתחילה

 שהביאו מה כל ולכן פסולה שחיטתו לכך נתכוין אם בב"א וחתך שוחטחי'
 רברי לסתור ראיה אין במתכוין אבל נתכוין בלי הכל הוא להכשירראיה

 שאבס"כ לחולה להתיר ראין הר"ג העלה ע"כ עכ"ל, להחמיר וישתוספתא
 להאכילו מותר רבלא"ה שיבם"כ לחולה זולת גיסמרא לעשותה שמתכויןכיון
 בכל והאריך תחילה קל הקל אותו רמאכילין כהשום כן לשחוט אפשרנבילה
 שכ' ב' ס"ק שם במ"ז בפמ"ג ראיתי אמנם מסקנתו, תובן זה אך ופרמפרט
 מתכוין הא לכך כוון בלא איירי רכהשנה לוסר רמצי כתבו האחרונים וסיהווז"ל

 הביאה מתוספתא והיא אסור מתירה הוא כן שע"י ואומר המפרקתלחתוך

 וכ"ח. כ"ז סיסו ח"ב שלטה יחם שו"ת*(
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 לכך בנתכוין אוסרת רתומפתא רהא משמע זה מישון יעיי"ש וכו'הררישה
 אין אם אבל התורה שאמרה נימטרא זהו מתירה הוא כן שע"י שמתכויןהיינו
 מצר רק אינו המפרקת את נם שחותך מה בנ"ר וא"כ מותר, הוא כןכוונתו
 רהשחיטה יורע הוא אררבה בזה להתירה מתכוין אינו אבל המלכותנזירת

 כשרה, להתומפתא ראפי' י"ל א"כ לבר המימנים בחתיכת הוא תורהשצוותה
 לחתוך כ'וון ראם רתומפתא רה"ט ונ"ל וז"ל א' במי' הררישה לפמ"שונ"ש
 ושוה במימנים התולה שחיטה למצות כוונתו היתה שלא מורה המפרקתנם

 עושה רהוא בנ"ר וא"כ ע"ש וכו' המימנים לחתיכת המפרקת חתיכתבעיניו
 אף המימנים בחתיכת שחיטה למצות מכוין והוא המלכות נזירת מפנירק

 כשר. נ"כ הטפרקת כל אתשחותך
 ראף ביש"ש המהרש"ל רעת רהא צל"ע הררישה רברי כיאמת וץןב(

 כוון אבל מתסא שוחט אם רוקא זה מ"מ כוונה א"צ חוליןרשחיטת
 במוף בתב"ש והובא השחיטה פסולה הנונה שחיטה בירו ועלתה ולעקורלנחור
 פומקים ושאר והטו"ז הש"ך אמנם לרבריו לחוש וראוי השמ"ח וכ' נ'מי'
 בכך מה וא"כ נ', רם"י במ"ז בפמ"נ ועיין המהרש"ל רברי כלל הביאולא

 להיפוך כוונה אפי' הא שחיטה למצות כוונתו ול"ה המפרקת לחתוךרכוון
 כהמהרש"ל, הלררישה רם"ל ואפשר כשר לנחור כוון ואפי' בחולין פומלאינו
 ע"ש, הנ"ל הפמ"נ כמ"ש המהרש"ל רעת מקום בשום הביא לא הפרישה נםאך

 רהא כהונן הוא רהמעשה משום היינו כשר לנחור כוון אם ראפי' י"לואולי
 כאן אבל הכשירה מעשה מירי מוציאה המחשבה אין הנונה שחיטהשחט

 הוא רהמעשה כיון הכוונה פומל שפיר נמטרא ועשה נמטרא לעשותרמתכוון
 ל"צ חולין רשחיטת כר"נ רקיי"ל לרירן רבאמת לומר לי יש עור הכוונה,כמו
 נתן אר' רפליני לרבנן אמנם כשר שפיר המפרקת לחתוך שכוון בכך מהכוונה
 בכותל לנועצה מכי וזרק כוונה צריך חולין רשחיטת ום"ל ע"ב י"בבחולין
 כר"נ רקיי"ל ונהי פמול לנמטרא שכוון רבכה"נ י"ל שפיר פמול ושחטהוהלכה

 הפרישה. רברי וא"ש כרבנן אתיא רהתוספתא י"למ"מ
 ראיתי ועור וז"ל התו0פתא רברי ביאר ע"ב ל' חוליןברמב"ן אולםנ(

 לכך נתכוין אם בב"א הראש את וחתך שוחט הי'בתומפתא
 הראש כל לחתוך נתכוין אם כלומר כשרה שחיטתו לאו ואם פמולהשחיטתו

 כררכו בנחת ומוליך שוחט הי' אלא לכך נתכוין לא ואם בכח עליו שררםלפי
 נילה וא"כ יע"ש, עכ"ל מותר בהולכה הראש נחתך המכין חריפתומתוך
 מלשון לי משמע אמנם שררם, רחיישי' משום אמור רבנתכוין התומפתאטעם

 מיירי רהתומפתא בהולכה הראש נחתך המכין חריפת ובותוך שכתבהרמב"ן
 בלא אבל ררמה שעשה חיישי' בנתכוין ע"כ בהבאה או בהולכה רקרשחט
 כלל לררמה חי"שי' לא בנתכוין אף והבאה בהולכה שחט אם אבל לאנתכוין
 כוונת ראי ררמה, שעשה ל"ח והבאה בהולכה ראויה שחיטה ששחטכיון

 כל לחתוך שנתכוין כיון והבאה בהולכה השחיטה כשעושה ראףהרמב"ן
 הול"ל בהולכה הראש שנחתך למימר למ"ל א"כ ררמה שעשה חיישי'הראש
 בהולכה כהירן רהתומפתא רכוונתו א"וו הראש נחתך המכין חריפתשמתוך
 רבלא לאשטעי' אתי בהולכה הרמב"ן רמש"כ וא"ל והבאה, בהולכה ולאלבר

 אפי' פסול בנתכוין לעולם אבל כשר לבר הולכה רק עשה לא אפי'נתכוין
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 והכאה כהולכה א4 הוא רהפסול גווני בכל התוספתא ומיירי והכאהבהולכה
 כהולכה אפי' לכתוב להרמכ"ן הו"ל רא"כ ז"א לכד, בהלכה אף הואוהכשר
 רפסול כנתכוין רישא רגם א"וו כשר לכר בהולכה ראפי' לאשמעי' רכאכיון
 כהש"ך כארוך ועיין מיירי, רכהכי כיון בהולכה כ' ע"כ לכר בהולכה רקמיירי
 פשימא המררכי שהביא תוספתא והך וז"ל התו0פתא דכרי שמפרש כ"רכסי'
 לכך ונתכוין כב"א הראש שחמ אם ראז צוואר כמלא כסכין כשאיןרמיירי
 שלא לכך נתכוין לא אם אבל ופסולה ררסה עשה בוראי כצנון המחתךכמו
 מרכריו וכהאמע עכ"ל, כשירה והכאה הולכה עשה אלא לממה הסכיןרחק
 אפי' והבאה הולכה ועשה לצוואר חוץ צוואר כמלא הסכין הי' ראםנ"כ

 במתכוין אפי' והבאה הולכה רכעשה לפי"ז א"כ כמוכן, כשר יכךבנתכוין
 הולכה רעושה בנ"ר וא"כ ררסה, שעשה חיישי' ולא כשר הראש כללחתוך
 כהש"ך. הארוך לפי"ר הוא וכן הרמכ"ן ככוונת לפמ"ש להכשיר מקום ישוהבאה

 הולכה בעשה רנם וס"ל רמב"1 כוונת כן ראין נימא אם אפי' ~פגובםד(
 מקום יש לכאו' ררסה, עשה שמא כמתכוין חיישי'והבאה

 רם מבליע רהוא כיון ואפשר נאמן יהי' ררסתי שלא ברי מוען ראםלומר
 ובכהשה"ב ברשב"א רמבואר ממרקת שובר כמו במפרקת החתך ע"יבאברים
 מפרקתה השוכר קי"ג בחולין שמואל ואמר בסכין לחותך שובר בין חילוקראין
 רם ומבליע הכריות את וגוזל הבשר את מכביר נפשה שתצא קורם בהמהשל

 הראש את לחתוך מכוין והוא המפרקת את לחתוך רל"צ כיון וא"כבאכרים
 ראינו י"ל ושוב שלו חז"כ ואיתרא הבריות את וגוזל איסור עושה הואהרי
 שרי שפיר מתכוין רבאינו התוספתא מעם וזהו ררסתי שלא כרי לומרנאמן
 ולא הראש כל את לחתוך רמוכרח בנ"ר ולפי"ז ררסתי שלא ברי לומררנאמן
 רמעמו י"ל אכן ררסתי, לא לומר רנאמן י"ל ע"כ שלו כשרות חזקתאיתרע
 הראש את לחתוך רוצה רהוא כיון כהשום הוא שררס דחיישינן הרמב"ןשל
 ארעתיה לאו עצמו והוא ררסה שעושה לחוש ויש ארעתא לאו רעי"זי"5

 רהמנהנ הרט"א כה8"כ שעל פ"ר סי' בעט"ז הלבוש לרעת וכצר"ל ררסהשעשה
 ממריפין ויש וז"ל הלבוש כ' לשנות ואין המפרקת רוב רק חתך לא אפי'להטריף
 שכ4ש חיישי' בחוזק כ"כ שחתך רכיון להמריף ונוהגין והבאה הולכה ררךאפי'
 דחיישי' משום עכ"ח א"כ שררס חיישי' והבאה בהולכה אפי' כ' והרי ע"שררס
 א"כ הפלתי כמ"ש מתכוין באינו אפי' מיירי הרמ"א והרי ארעתיהרלאו
 הלבוש רברי כי אמת הן ארעתיה, רלאו בהשום ועכ"ח שלו החז"כ איתרעלא

 מרבוותא יש כי לשנות ואין שכ" רבו הרמ"א ממ"ש אחר מעם כ' רלמהצל"ע
 שנסמן כמו רש"י מרברי כן שרקרק הראבי"ה רעת במשום והיינו כןרסוברין
 בש"ג גם ררס, שמא חשש מטע' הלבוש כ' ולמה גסמרא מטעם והואברמ"א
 ריא וזה ע"ש כהראבי"ה מעשה לעשות העולם נהגו מיהו כ' דחוליןבפ"ב

 גיסטרא לשויא רלא' בל"ק רש"י רעת והרי ררסה חשש ממעם שהואכהלבוש
 ראין גזרה"כ דכך רק ררסה חשש מטעם אינו הראש כל לחתוך ראסורהיינו
 יררוס שלא נסמרא לשוויה רלא לל"א כ' רש"י רהרי לזה וראיה שחימהזה

 ומבואר וכו' ררסה כגון שנכתבו מהם יש הם הללמ"מ שחיטח רהלכותאע"ג
 כל יחתוך שלא קמא ללישנא רגם איתא ואם לל"ק ולא לל"א כ"כדרש"י
 לדחות ויש הכי, לוסר צריכין לל"ק גם א"כ ררסה חשש מטעם חואחמפרטת
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 דלישנא פשמא אב5 הלשונות שני ע5 קאי שנכתבו מהן יש רש"ידמש"כ
 וראיתי הוא, כך נזרה"כ רק הוא דרסה חשש כהשום ד5או משמעוסתימתו
 ע"ב 5' הכהשנה אפרנס איך המפרקת בחותך דאוסר 5רש"י שהקשהבקונמרסו

 מר וכ' צוואר, כמ5א בסכין יש אם כשרה בב"א הראש והותז שוחמדהי'
 דאסורה ונסמרא מקרה עפ"י ושחמ בכוונה ש5א כשרה מפרש דרש"י5יישב
 א"ד, התוספתא, וז"כ דרסה יעשה שמא חיישי' דאז תדיר כן שעושההיינו
 חשש כהשום נסמרא דהוא טפרקת דחותך ברש"י 5העמיס אפשר איו5דעתי
 הראש דהתזת הרע"ב כפי' יפרש דרש"י 5ק"מ וקושייתו כנ"5 ביה ננעדרסה

 וראבי"ה רש"י דדעת וכיון וז"פ, והר"ן הרשב"א וכ"כ הסימנים היינודקאמ"ר
 דרס שמא דחיישי' כהשום כ' 5מה ה5בוש ע5 אכ"ק דרסה חשש ממעםאינו
 חששא ב5או וראכי"ה רש"י דעת כהשום הוא 5המריף הנוהנין מעםהא

 דרס.דשמא
 הפמ"נ בשם ככהש"5 דס"5 ה5בוש בדעת 5ומר אפשוהי' ולכאורהה(

 ניסמרא כהשום היינו 5כך במתכוין אוסרת דתוספתאדהא
 אם אב5 תורה שאסרה ניסמרא זהו מתירה הוא כן שע"י במתכויןוהיינו
 והבאה בהו5כה דרסה חשש 5יכא דבמתכוין ה5בוש וסובר מותר, כן כוונתואין
 את 5חתוך מתכוין באינו אמנם דרסה עושה אינו כך 5שחומ שמתכויןכיון

 איכא יותר אז המפרקת כ5 את חתך הסכין חריפת מחמת וממי5אהמפרקת
 חשש מעם ה5בוש הוסיף 5כן בסוונה, כן עשה ש5א כיון דרס שמאחשש
 ש5א אב5 וראבי"ה רש"י 5שי' דחיישי' מעם איכא דבמתכוין נהי דרסשמא

 חי"שי' שוב במתכוין דש5א אמר ע"כ ניסמרא מצד פסו5 אינו אזבמתכוין
 ו5ו5א מכמתכוין, במתכוין בש5א דרס 5שמא 5חוש יש דיותר דרסשמא

 הראש את ושחמ שוחמ הי' וכצ"5 בתוספתא יש דמ"ס אומד הייתידמסתפינא
 רוכ כדעת אסור אינו )דניסמרא כשירה שחימתו 5כך נתכוין אםבב"א

 שחימתו 5או ואם 5כך( במתכוין 5"ש וזה דרס שמא חשש איכא אךהראשונים
 התוספתא דברי הביאו דהראשונים כיון אב5 וא"ש, דרס שמא דחיישי'פסו5ה
 ה5בוש בדעת עכ"פ אב5 דעתי, במ5ה כשירה נתכוין וב5א פסו5הבנתכוין
 בדעת הראבי"ה 5דעת 5חוש 5נו אין ד5עו5ם סובר דה5בוש עוי"5 כנ"5,י"5
 5חוש וגם ע5יו, פ5יני הראשונים דכ5 כהשום 5שנים מפרקת בחתך 5אסוררש"י
 5המריף הנוהנין אך מאוד רחוק חשש הוא דרס שמא והבאה הו5כהבעשה
 אדעתיה ו5או דרס דשמא חששא וגם הדאבי"ה שי' יחד החששות ב'צירפו
 שהי' 5פי ש5ו מסתורין יודע הי' והוא הרמ"א דברי 5באר ה5בוש הוסיףוזה

 בה5' כ' מהרי"ו אמנם וז"5 מהרי"ו בשם הד"מ כהש"כ הבנתי ו5את5מידו,
 פ"ק בנם' בפירש"י דרסה נמי נקרא דזה 5שנים( מפרקת )חתך 5אסורשחימה
 בב"א הראש והתיז שחמ שם ז"5 רש"י דכוונת וצ"ע עכ"5, ע"א מ'דחו5ין
 הסימנים את בהבאה או בהו5כה ששחמ הכוונה דרסה היינו והביא הו5יךש5א
 צואר מ5א בסכין כשאין רדסה הוי ואז ככהש"ל ראש התזת נקרא נ"כדזה

 וצע"ג. במתני' כמבואר 5צוארחוץ
 דלישנא אליבא שכ' כ"ז בד4 רש"י ע"ד שעמדבקינמרסו וראיתיו(

 והתיז שוחם חיה במתני' כדתנן ניסמרא קרי ודרסה וז"5בתרא
 ולפה עכ"ל ליה קרי בב"א ראש התזת לשון דרסה אלמא בב"א הראשאת
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 בב"א הראש את רהתיז מהרישא הביא לא ואמאי רמתני' מסשא רש"יהביא
 הוליך שלא בב"א הראש והתיז שחט רב' ע"א ט' ברף רש"י וכןרפסולה
 וכ' רפסולה בב"א הראש את רהתיז הך להביא והו"ל דרסה היינווהביא
 תני ראיך לו והקשה הראש, את והתיז שחט ברישא במתני' נרס ררש"ימר
 ובמיעומ קצתן הסימנים ששחט רהכוונה ומתרץ כלל שחיטה כאן ל"ה האשח6
 התיז ואח"כ הסימנים כל ששחט היינו רכשר הראש והתיז ושוחט ררסבתרא
 את והתיז שחט ברישא רגרס לחולין מירושלמי ראיה לזה ומביא הראשאת

 מהו סימנים בסיעוט החליר ע"ב ל' בש"ס מבע"ל מה א"כ ותמהניהראש,
 וחלרה ושהי' רררסה בתרא במועט ררסה רפוסל ממתני' לר"ש"י נפשטהא
 ואח"כ הרוב שחט בלא רמיירי וא"ל פ"ק, סוף ברא"ש עיין זה לעניןשוין
 עכ"פ ששחט רק מקרי לא ושחט שחט מקרי לא אכתי רא"כ ז"א והותזררס
 לומר מר הוצרך וע"כ שחט ל"ה ובלא"ה בהבאה או בהולכה סימניםרוב

 שחט במתני' גרס שרש"י רבריו נוף אך וררס התיז בתרא ובמועט רובדשחט
 וז"ל במתני' כ' נופא רש"י רהרי רש"י בדעת לומר אפשר אי ברישאוהתיז
 בכהשיכה שוחט הי' אח"כ כ' ונם והתיז הול"ל איתא ואם בב"א הראשהתיז
 כמובן, בכהשיכה שחט ולא לבר בהתיז רק מיירי לא רמעיקרא כמשמעוהתיז
 את רהתיז מוכח לא רמרישא נלע"ר ססשא מייתי רלמה מר שהקשהומה
 ניסטרא שעוואה הוא שהכוונה ריל"פ הסימנים את ררס היינו בב"אהראש
 הראש רהתיז ש"מ הראש את והתיז שחט בסיפא מרכ' אמנם הראש כלוחתך
 אלא המפרקת נם שחתך רהיינו הוא בגיסטרא לאו שחט קתני רלאררישא
 אפי' א"כ פסול הוא ומה"מ הראש כל שחתך מיירי ראם הסימניםשררס
 ואין רש"י, ר' וא"ש בררסה אלא כרירי בניסטרא רלאו א"וו פסול כולושחט
 ואני מזויף ירושלמי ספק בלתי הוא כי לחולין הירושלמי מרברי ראיהלהביא
 שכ' זצ"ל רירב"ז הגאון של ערותו ראיתי גם מעשיו ואת המו"ל אתהכרתי
 בבית להשהותו אין ולדעתי קרשים סרר על מזויף ירושלמי ראה חורשושבימי
 ז' סי' הרא"ש פסקי מקיצור מר שהביא ומה עליו, הדעיון להטריחומב"ש
 בהולכה ששחט הוא כוונתו לע"ר פסולה בב"א הראש את והתיז שוחט הי'שכ'
 הסימנים ראין רפסולה לצואר חוץ צואר כמלא בו שאי בסכין בהבאהאו

 שחט כ' וע"כ יע"ש שם רש"י כם"ש ררסה בלא לברה זו בכהשיכהנחתכין
 ררסה צואר כמלא בו שאין כיון בהבאה או בהולכה שחיטה ררך שהי'שאף
 רנרס לא אבל בהבאה או בהולכה כשר צואר כמלא יש שאם כ' והררהוא

 ראשון. בשו' זו גירסא מצינו רלא במתני'שחט
 השיב בשו"ת שהעלה לפי"ם ררס שמא מצר שכ' הלבוש בדעת  עף*5ז(

 וחתר רשחט רש"י ביעת ראבי"ה ליעת ראפי' כ"נ סי'כהשה
 בבהמה רק הוא ניסטרא לשוי' ראסור מגזרה"כ מה"ת אסור המפרקתאת
 ופוסק להלכה ברור שהוא ע"ז וכ' בראיות זה שמברר יע"ש כשר בעוףאבל
 כ' ע"ז הראבי"ה רעת מצר להטריף רהמנהנ הרם"א כהפ"כ א"כ יע"שכן

 הסבא והנה ג"כ, בעוף אף אסור רכהשו"ה ררסה חשש גמשום אסור רההאהלבוש
 כמתבוין אבל במתכוין שלא היינו בעוף התירו רכל כ' בעצמו ה"ם בעלקדישא
 ראוסרת רהתוספתא לומר מקום ריש כתבתי וכבר כהתום8תא, אסורוראי

 בשחט אבל לחור בהבאה או בהולכה רק אינו ררסה חשש נמשוםבמתנוין



 למנחםציון410
 חשו"ק רשחימת קיי"ל רהרי 15ה ראיה וקצת שררס רל"ח י"ל והבאהבהו5כה
 אף כשרה השחימה ע"נ כעומר ומ"ם מקולקלים מעשיהם ררוב נבילההוא

 העומר כשרואה ועכ"1 מקולקלים מעשיו רוב כי ררסה לעשות ע5ולשהחשו"ק
 ראיה מזה קצת ררס שמא 51"ח כשרה השחימה ובהבאה בהו5כה ששחמע"ג
 רוצה שהוא מה נרע יהי' ו5א שררס ל"ח תו והבאה הו5כה שעושה רואהראם

 כהולכה השחימה תהי' א"כ מהולקלים בלא"ה שמעשיו כהשומה המפרקתלחתוך
 ארעתיה 5או שמא ע"ג עומר בלא בשוחמ חיישי' רכאן י"ל אכן כשרה,והכאה
 רבנ"ר י"ל ועכ"פ בעצמו, הרגיש ו5א ררסה עשה כו5ו לחתוך חפצוומצר
 עור ויש והבאה הולכה עושה והוא מ5כות גזירת מצר רק כן עושה ראינוכיון
 רואין אחרים ל"ם רבחשו"ק ואף כשר בווראי כהונן ששוחמ שרואה ע"געומר
 רלאו חיישי' לק5קל רמוערים משום היינו לכתחילה ולא בריעבר רקאותו

 ע"ש לרש"י( תשחית ב5 כהטום )או מעמ ררסה ויעשו ראחריםארעתייהו
 רוראי בנ"ר אמנם לק5קל שמוערים לפי שכ' לרשב"א ובתוה"בברמב"1
 וכבר לבתחילה ע"ג עומר מהני ע"כ רחיישי' אלא בכה"ג לק5קל מועראינו

 עוע"ג באחר ררי חולין ריש הראב"ן על שלימה אבן בספרי ובהערתיכתכתי
 רהרי ועור הוא, ריעבר אחר בענין רא"א כיון ועור ע"ש שנים בעי'ולא

 שמתירה אומר שאינו מתכוין ב5א כהירי רכו5הו התשובה בסוף סייםההש"מ
 לאסור יש כך ע"י רוקא שמתירה שאומר רהיינו בטתכוין אבל כך ע"ירוקא
 רק אסור רמתכוין מדבריו מבואר א"כ ע"ש, בעוף אף להתיר ואין עניןבכל
 כטזכוין רהוא בנ"ר א"כ הפמ"ג בשם וכשם"ל כך ע"י שמתירה סובראם
 המלכות נזירת מצר הוא הראש כל שחותך ומה הסימנים בשחימת 5התיררק
 שלא אפי' עליו 5סמוך הנה"ק וכראי עוף לשחומ מותר עוע"ג בלא ראףי"ל

 פוסק ה' ס"ק כ"ר סי' בשמ"ח התב"ש רהרי ועור בשעה"ר וכ"שכשעה"ר
 במתכוין אפי' להקל יש בהמס"ם עכ"פ המנהג נתברר רלא רבמרינות5הלכה
 בי' רל"ש הכגהג נתברר רלא ממקום עריף ההש"מ 5רעת בעוף א"כלכך
 להקל, לסמוך יש לחולה וא"כ 5הקל יש רבהפ"מ וראי א"כ גיסמרא חששכלל

 לבמל ח"ו למיסריך דאתי 5חוש יש ואולי רבמ5ה נזירה רעבירא כיוןואמנם
 והבאה הולכה שעושה ורואה עוע"ג כשאחר רק להתיר נלע"ר ע"כהמנהנ,
 לחולים לשחומ ואמנם בריא ארם לכל אפי' ב1ה לסמוך ויש כהוגן בררסהשלא
 הוראה מיראי אנכי עכ"ז עכ"פ בעוע"ג להתיר בפשימות נלע"ר סכנה א"באפי'

 שלימ"א. מרארומישלא שה"ת הגאון יסכים אם רק מתיראינני

 למאר חרה בסכין ששוחמ כגון ררסה וז"ל הפררס טס'הביא דטף"גח(
 הסכין ולהביא להו5יך הספיק ולא דק עוף או בהמה וצוארמאר

 חוץ שואר כמלא בסכין יש אם הצנון שחותך כארם הצוואר את ררסאלא
 ררס לפיכך להביא ולא להוליך לא יכול 51"ה היתה קשורה או כשירהלצואר
 אלא רכ' רו"ם ותמה הפררס עכ"ל ואסורה שחימה אינה 1ה כגון הצואראת
 ומגיה נמורה ררסה זהו הא כשרה כו' הצנון שחותך כארם הצואר אתררס
 ירסה הפררס וכוונת אחת 1' להוסיף רק להגיה א"צ ו~"ר הפררס, רבריאת
 )זהו בלבר הבאה או הלכה רק ולהביא להו5יך הספיק ולא שנשחמ כגוןהוא
 בסכין יש ואם כ' והרר לצואר( חוץ צואר כמלא בו שאין בסכין והיינורסה
 במתני' כמבואר הכל לבר בהבאה בהולכה כשרה לצואר חוץ צוארכםלא
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 היינו לא ותו שכ' ררש"י שבמרדכי הר"מ על שהקשה בקונטרסו ראיתיעור
 ולא וז"5 יימר רב על כ' רש"י הרי ניסטרא לעשות שאסור ולא יותרשא"צ
 כרפרישית אחרינא ובלישנא כו' לא ותו שיזוב ער חתהו כהטמע רהכייררוס
 רש"י רקאמר לא רותו להריא משמע א"כ לא ותו זב שההש מקום ערחתהו
 ודאי והרי בכהשמע איסור בווראי ושם לא ותו אררסה כ' רהא ראסורהיינו
 ניסטרא, לענין ה"ה לאיסור הוי בררסה כמו א"כ להן א' פי' לא ותושני

 שישחוט דצריך רש"י וכוונת שא"צ היינו לא ותו הך ברסה רנם 5ק"מולע"ר
 בררסה כהשא"כ יותר ולא הסימנים את רק לשחוט בירו שיהא בררסהשלא
 גם מהסימנים יותר לשחוט ררשאי וא4 יותר ישחומ שלא למנוע יוכללא

 כרי ררטה בלא שישחוט הכתוב ובא יותר לשחוט א"צ אבל המפרקתבתוך
 יותר ישחוט שלא להשגיח יכול ררסה ובלא שיזוב כרי רק לשחוט בירושיהא

 והבן. לא ותו שיזוב כרירק

 עהרנר4ך זלמך שלמההק'

 גסימן
 הנ"ל הגאון להרבעוד

 שע"ה סי' ח"ב באו"ז המפורש נגד הם משה ההשיב שרבריהר"גמש*כ
 נם הר"ג בזה שהעיר הרבר נכון אמת בעומ הי' רראבי'רמעשה

 עתה ער הקטן הכתב לקרות יכולתי לא אני אמנם השיטין, ביןבקונטרסו
 האו"ז הופיע לא עריין תשובתו הש"מ בעל כשכתב הגם והנה לזה,שהערני
 וא"כ בעוף הי' שהמעשה יוצא מפורש הנח לאורו שזכינו עתה אב5 תבל,ע"פ
 בבהמה, הי' והמעשה גיטמרא איסור ל"ש רבעוף שכ' ההש"ם לרבריליתא
 עכ"פ במקצת רבריו לתרץ הנני זי"ע קרישא סבא האי מפי הרבר יצא יעןאולם
 בתשובתי שכתבתי רברי כל יעלו וממילא שאפשר במה הרבר גוףלקיים
 רש"י דעת כלפי עצוסה ראי' ההש"ם הביא רבאמת אבאר כאשרכהוגן

 לזעירי סייעתא לאתויי רבעי ע"ב כ' מחולין בשחימה פסול הוירגיסטרא
 בגרים מטמא בסכין מלק רתנינא מהא נבילה עמו בשר ורוב המפרקתרנשברה
 ראי' ומה נבילה מידי לטהרה מכין לה תהני מריפה אמרת ואי הבליעהאבית
 שחיטה רלאו משום שם רכהטני ובפרט שחיטה ול"ה הוא גיסמרא עכ"פהא
 כהאי האי ל"א מ"ם שם ומפרש שרורס מפני וח"א שמחליר מפני אמרחר

 דכ"ע אליבא הוי וראי גיסטרא רהא וקשה ל"ה חלרה ולחר ל"ה ררסהרלחר
 הוכיח מזה תשובה עליה שאין ראי' שהוא וכ' נצרכו לא דירהו טעמאותרי

 וכם"ש מיירי בעוף הא ושם בעוף ולא בבהמה רק ליתא רגיסטראראיסורא
 מרברי רמבואר לפי"מ אמנם רש"י רברי לתרץ נכונים רבריו והנה באורךשם

 בעוף א4 איכא רגיסטרא ראיסורא סובר וא"כ בעוף הי' רראבי' מעשההאו"ו
 כמו 5ע"ר אמינא לכן ע"ב, כ' בחולין הש"ס רברי יכלכל איך הרק"לולרירי'
 בעי סופרים מרברי מ"ם מה"ת לעוף שחיטה ראין ע"ב כ"ז בחוליןדלם"ר
 ובעוף בבהמה רק קרא נלי רלא א4 י"ל גיסטרא פסול לענין ה"ה א"כשחיטה
 והיינו הראבי' אטר וע"כ בהמה אטו פסול מררבנן אבל מראו' ה"ר כשרניסטרא
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 5מהר סכין 5ה תהני שפיר פרכי' ומ"מ בעוף גם גיסמרא פסו5 רמררבנןמררבנן
 בבית עכ"פ בגרים מממא אינו מ"מ מררבנן גיסמרא דהוי ראף נבי5המירי

 מוקרשים רבשל ראע"ג שם רש"י וכמ"ש מררבנן רק נבי5ה ראינו כיוןהב5יעה
 דבעוף בה"ב מומאת אב5 ובהמה הוא מררבנן ההוא רמממא התםאמרי'
 אף וא"כ עכ"5 הוא בע5מא דרבנן רמומאה אמרי' רהתם לי' 5ית הוארמדאו'
 כנלע"ד בגדים 5ממא בה"ב מומאת מממא לא מ"מ מררבנן גיסמרארהוי
 לא וקרא כרש"י ס"5 5א הראשונים ררוב כיון ומעתה הראבי', רעת5תרץ
 רש"י כרעת 5החמיר ונהגו החמירו דבבהמה נהי וא"כ יותר רא"צ רקאתי'
 כ5ל מחמרינן לא מדרבנן רק איסור בו אין 5ראבי' ראפי' בעוף אב5וראבי'
 כהתוספתא אסור במתכוין רק בעוף שרי מתכוין באין וע"כ הפוסקים רובנגר

 כיון להתיר יש רבעוף כהט"כ יפה עו5ה וממי5א ההש"מ של הפסק גוףוא"ש
 ובפרמ בתשובתי שביארתי כמו בעוע"ג ועכ"פ בכך 5התירו מתכויןראינו
 דרם שמא חשש ממעם הוא להמריף רהמנהג דסובר שהבאתי הלבוש5פי"ר
 כהטום וכן חוששין הי' 5א ב5בר הראבי' רעת רמצד רבריו ביארתיוכאשר
 כמ"ש 5החמיר אין רבעוף משום או יחד המעמים משני רק ב5בר ררםשמא

 עכ"פ בעוע"ג וא"כ תלמירו, דהי' הרמ"א של מסתורין ירע והואבתשובתי
 המלכות גזירת מצד רק שחותך כיון עמש"כ 5השיג רו"מ ומש"כ ל"ח,תו
 ע"א 5"ג ביצה התום' מרברי וכ' כשר 5התו0פתא ואפי' מתכוין כאיןהוי
 מה לעשות מתכוין הכא אב5 5עשותו מתכוין שאין רבר שעושה כגוןשכ'
 מתנוין רבעינן בנ"ד כאן אבל רשא"מ 5ענין התום' כ' שם תמהני עושהשהוא
 אין המ5כות מגזירת רק דחותך בכה"ג א"כ ההש"מ וכמ"ש בכךלהתירו

 ופשומ. כמובן המפרקת בחתיכת להתירומתכוין

 עהרנריך זלמן שלמההק'

 דסימן

 *( 5אקאכהט תרפ"ז, ראה ג'בעזה"י

 מענךיל סנהם מוהר"ר הספורסם הנאון הרב רבא, 5גברא רבא,שלמא
 יע"א. דמיין בפרשנקפורמ ונעת סקאלא, אבר"ק שלימ"אקירהשבוים

 בפרהסיא שייק מחללי בכהנים שנשאל בענין מך לן רשרך קונמריסןעאך
 חריפתא בפלפלא כת"ה והאריך כפיהם, לישא להניחם רשאיםאם
 רעת ודעתו תורה, בשערי שנדפם מה ראה וגם מקום, הניח ולאובבקיאות,

 לא כי וגם הנני, ואומר עני, דעת דעתי לחוות ידרשני, וררוש לאסור,תורה
 יחשבני. בירו וס"ת וכקמן אשיב עכ"פ לצרפני, למנין צריךלדירי
 אין הרבה, ולפלפל לסלסל שיש אעפ"י הראשונים בסחלוקת להאריךהנה

 דמומר קכ"ח באו"ח לפנינו ערוך שלחן הרי ולהלכה גורם,הפנאי
 רכן ז"ל הרמ"א והגיה דנו"כ, י"א תשובה עשה ואם כפיו, נושא אינולעכו"ם
 ולא בראשונים, מצאנו לא בפרהסיא לחל"ש ובמומר ל"ז בסעיף עיי"שעיקר,

 ש'. סיס3 שלום סשיג שו"ת*(
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 בפ"ק אמרינן וז"ל כתב מל"ט קכ"ח מי' שם הפר"ח רק נ"כ, לעניןבשו"ע
 ולפי"ז לכה"ת, כמומר הר"ה בפרהמיא ולחל"ש היין את לנמך רמומררחולין
 התניא בעל הרב החזיק ואחריו עכ"ל, כפיהם לישא שיוכלו כרי תשובהצ"ל
 עבירות רשאר ותני קפמיק במומגר יר ובלאחר נ"ב, מעיף שם שלו בשו"עז"ל

 עכ"ל. רבר לכל כעכו"ם שהוא בפרהמיא ממחל"ש חוץ מונעיןאין

 כמומר רמחל"ש מבואר נכון אמת )ה'.( רבחולין עצמי על תמהבענייד4וני
 ז"ל הרמב"ם וכ"פ נבלה ושחיטתו קרבן ממנו מקבלים ואיןלכה"ת

 רם"ל מרבותי )ויש מ"ה ב' מימן יו"ר ובטושו"ע הי"ר שחיטה מהלכותפ"ר
 כצרים, נועם בשם ב' מי' שחיטה ה' אשכול בנחל עיין מררבנן רקשכ"ז

 כן ולפענ"ר אליהו, יר תשו' בשם ג' מימן חיו"ר אמאר מהר"יותשובת
 גררו נרול וגרר וז"ל שכתב הי"ב, שם שחיטה בה' ז"ל הרמב"ם רברימטין
 הרי שם, ולח"מ ועכ"מ נבלה, שחיטתו עוע"ז שאינו נכרי שאפילוברבר
 מוקרא שחיטה פמול רילפינן ז"ל הר"מ לשיטת ומלירה מבטן נכרישאפילו

 בר ראינו אע"ג עובר אינו אם אבל ע"ז בעובר רוקא היינו מזבחו, ואכלתלך
 רבים אכן לחל"ש, במומר לענ"ר וב"ש מררבנן רק נבלה שחיטתו איןזביחה
 למה בן לנ"כ איתא ואם אני( תמה שיהא ואיך מה"ת, רהוי ום"לחולקין
 אעפ"י לעכו"ם שהמיר כהן וכן שכ' ה"ג פט"ו תפלה בה' ז"ל הר"מביארו
 מומר היה אם בתב שחיטה בה' ואילו מונעין, אין העבירות ושאר בו',שחזר
 שאין למפרשי' הרגילה האמתלא לנו תועיל ולא בפרהמיא, לחל"ש אולע"ז
 אין לנ"כ לע"ז מומר ג"כ שהרי להריא, בש"ם נזכר שלא מה לכתובררכו

 ואצ"ל חוניו בבית ששכהשו כהנים )ק"ט,( רמנחות מהא לה ריליף אלאמבואר
 כמ"ש עריין עבר שלא אעפ"י לע"ז, שהמיר בהן וכן כתב ז"ל והואלר"א,
 שבת דמחלל הרין ביאר לא ואיך לע"ז ששכהשו רק בש"ם נתבאר לא וזההכ"מ,

 בפרהמיא, שבת במחלל רבותינו פליגי נ"כ נמך שנעשה לענין והנהבפרהמיא,
 מכרעה, ד"ק שכ"ד בה"ג שרעת ובפרט אימור לענין להחמיר שישבודאי
 ומומר וז"ל תרל"ח( וורשא בדפום ע"ב קכ"ו )רף חולין שחיטת בה'שכתב
 מומר רלגבי יי"נ עושה בפרהמיא ולחל"ש לע"ז ומומר משחיטתו, לאכולאמור
 עור מצאתי ולא כתב ב"ח אות שם והמגיה עכ"ל, נינהו כהררי וע"זשבת

 נם כ"ה אבל עכ"ל, קכ"ר שו"ע ועיין יי"נ יעשה לחל"ש שמומרבפוסקים
 וכ"ה קי"ט מימן בב"י מובא ז"ל הרשב"א רעת וכ"ה יי"נ בה' האשכולרעת
 ולהלכה יי"נ עושה ראין מרבותינו כמה רעת אבל ר' מימן ז"ל הריב"שרעת

 להחמיר.קיי"ל
 ז"ל הרש"ז ושו"ע בפר"ח אלא פומק, בשום נתבאר לא כפים לנשיאתאכן

 קל"ד מ"ק קכ"ח במימן בכהשב"כ וכן נגרם ראש יקל מי אבלהנ"ל
 יש אם לענ"ד ומ"מ כפיו, ל"י בפרהמיא לחל"ש שמומר אחרונים בשםבתב
 בזה למחלוקת ירוע הנה רעה, לתרבות יצאו לנ"כ בירם נמחה שאםלחוש
 הפת"ש שציין האחרונים ובכל ובט"ז ז"ל ברמ"א עיי"ש של"ר רמי'ביו"ר
 עלינו שיקומו לחוש יש שאם שם המימן במוף ז"ל רמ"א לפימ"ש ובןשם
 שבתב ה"ט הנזיקין פ' גיטין בירושלמי קרבן בשיורי ועיין סלמחות להקלנתנו
 ב' בזה וכהשוה ירד לא עלה אם בתשובה שב לא ראפילו ז"ל הרמב"םבדעת

 נמחה ולא עריף תעשה ואל שב לאיבה לחוש יש אם ואפשר עיי"ש,התלמורים
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 וכיו"ב, מחל"ש פלוני כהן גם יאמר וכ"א טריבה תתפרץ שבוראיניים,

 פרצותיו. ינרור ור' כתבתיוהנלע"ר
 הרושתה"גידירו

 הנ"לאבר"ק
 פייגנגוים הלף יוטף שלדםהק'

 הסימן
 לאקטש תרפ"ו, תרר4 צרק לסרר עש"א יוםבעזהי"ת

 רבים בת בשער המפורסם הגאון לכבור בסש"צכוח"מ
 סקאלא. אבר"ק שליט"א, קירשבוים מנדיל מגהםטוה"ר

 הראוי, בכבוראחרשה"מ

- בזה עור להתוכח ראוי היה לא באטת והנה הנלוי',קבלתי  כלום כי 
 לי' פשיטא כ"ת בסברא, התלויות יעות חילוקי ובינו בינייש

- דוקא בפוסקים שראה קריעחדלשון  )ולא הירחי באבן עצמו תלה ונם 
 הנאון ורבי טורי רברי לו הבאתי ואני כן, שעשה אחר טוהל שהעבירראיתיו(
- ומסיק טתון סטכא בר בוראי שהיההאטתי  כירוע, רבר בשום מיקל ובלתי 
 טסייע פריעה ולשון עור, לנו ומה טהרח"ו, הקרוש בספר שראה העירוהוא
 בכלל א"א במשהו קריעה בלי בוראי ראיה, שום ליכא קריעה טלשון אבלג"כ,
 הרניל טוהל רוראי מתקיימים, נ"כ ירחי האבן ורברי העמרה, ולנלותלפרוע
 לא ואמו חורבא, טינה ונפיק חוזר להיות ראוי רכן וכם"ש להעבירו ישבכר

 מושחמתם נורלין י"ר הסכין רארך הרמז ירע לא אשר על שו"ב שהעבירומצאנו
 ובפשיעה ונסיר, מוטחה להיות צריך שו"ב אצל הטצוי דכל הוא, וקנסאבזה,
 המאיר אור שו"ת ספר לאור יצא שכעת כ"ת ום"ש אותו, מעבירין רהוכל

 טפוסק ברורה בראיה כן יוכיח אם ובוראי ראיתי, לא ספר רברי כן, שםוכתוב
- נקבלמפורסם  היה אם בוראי בזה, רבר בפוסקים שיסצא אאטין לא אבל 
 אשר יושר, אמרי שו"ת בעל זלל"ה הנאון טמורי עין בהעלם היה לאנמצא
 שהשיב בטה ובפרט להפליא, ער הראשנים וכל בש"ס בקי שהיהיריעתיו
 ברור, שאינו רבר ירו טתחת הוציא ולא וטחפש סרקיק היה וראילהלכה,

 זלה"ה. הרח"ו האלקי מהקרוש כן שהביאובפרמ

 שיתענינו רבני בירחון רבים בת בשער הרבר להציע כת"ה שיעץ טהמ28מר
 ראיה להביא כי הועיל, וללא צורך ללא היא לדעתי בזה,הרבנים

 מסונל, איננו נ"כ בזה בפלפולים ולפלפל כך, לירי שיבא אאטין 5אמפורשת
 אליהו טהר"ר ירירי שברורנו אחר טטחבר הברית" "כורת טפר בירי היהוהנה
 ראשונים מספרי טילה ריני כל היטב וליבן ובירר בתודח גדוו והו4פוטק

 אבל בזה מבואר שם ובוראי דבתראי, טבתרא אפילו נערר לא אישואחרונים,
 פה היתה כי ספרים, בחיסור נענשתי המלחטה, אחר תר"פ בהשנתבעוה"ר
4 נדולהשרפה - רח"ל   כארבעים מוקרה ע5 עלו רנעים עשרים ובכהשך 
 ובחטלת הספרים, להציל אפילו ראויה שעח היח ולא בכילם, וביתיבתים
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 באורח אשר סנהררין מגמרא חוץ שלי הש"ם להציל בירי עלה עלי, יתבררר'
 כמעם שם כתוב שהיה ראברין על )וחבל בעוה"ר ונשרפה מירי נשמטהפלא
 סרר ירושלמי וגם בעניי( השי"ת שחנני הרבה חירושים בגליונות רף כלעל

 כנ"ל הש"ס רק הצלתי ולא כרכים, ת"ק ערך ספרי רובי וכל נשרףנזיקין
 להרמב"ם המצות ומפר והשאלתות כבה"ג ראשונים רקצת וקצת שו"עוהטור

 )הטילאפף( החורף אררת את אפיל מלהציל הנחתי כי במרמים וסהריוכרומה,
 קרש כתבי והצלתי הוצאתי תמורתו כי אליו, פניתי ולא עיני, לנגד מונחשהיה
 הרליקה לתוך נכנסתי פעמים וכששה ליכנם, שיכולתי הרגעים בכהשך א'פעם

 את וליחכה הבית את הרליקה והקיפה השעה נטרפה ושוב הספרים,והוצאתי
 במחיר גם אשר ספרי אוצר על טיצר לבי לבי עור, ליכנס יכול הייתי ולאחקירות
 בעירו שם כת"ה נא וישתרל כזאת, לעת אמצאהו לא זהובים אלפיםכמה

 מזה. שם נמצא בטח כי בזה, לעיין הברית" "כורת 0פר נמצאשבוראי
 שהוא וכתב הכי ס"ל רלא מוכח גופא רמתוס' מ"ש רחיה זושאין1מ"ש

- כן אנחנו כנים אם כך, אמרלא  כה"נ כל רוראי בעניי אני אומר 
 האי למיתני אצטריך אמאי תימה בפשיטות, כ"כ כתבו ואיך - היאראיה
 וכי מעכב העטרה רוב החופה בשר תנא רכבר כיון מל( לא כאלו פרע)רלא
 פשום תי' רעתם על עלה לא ואיך עכ"ל, מכוסה העטרה רוב עריין פרעלא
 שמיעא רלא כשמש וברור גול, לא כאלו ואפ"ה העטרה בגילה רנ"מ לתרץכזה
 ובוראי כנימול, יהא שלא עטרה גילוי כהטכח"ל ולא להו סבירא לא כלומרלהו
 ל"מ, רחיסה ע"י גילוי - קריעה דדוקא כן התוס' ררעת לומר שרוצהמי
 פניו, על ויטפחו שיבואו התוס' מרברי בוראי הוא ומוכח כמיניה כללאו

 כן. אינה וראי התוס' רעת אבל כן, פוסק באיזה ימצא המצא אםוגם
 כת"ה הביא כפיו, לישא רשאי בפרהסיא שבת לחלול מומר אםהב'1ע"ך

- נכון אמת והנה אורח, עובר בהנהות זלל"ה ארר"תמדברי  וכלום 
 ואני כן, שפסקו זלל"ה, והרש"ז הפר"ח ננר ולהקל ראש להרים יש בל"זגם
 ז"ל הרמב"ם כן ביארו שלא על היא, קיימת תמיה ובאסת עצמי על תמהרק

 לא במה"כ : וז"ל לי כותב וכ"ת שחיטה, לענין כן שביארו כמו שו"עוהטור
 לבקש והנה עכ"ל, פשום והוא בכותחא מביעותא יותר פשום ה"ה עיונו,שם

 שידעתי כה"ג ב5רם אנא, קפרנא גברא לא כת"ה הוזקק לא כבורימחילת
 חשירנא אטו אבל בעוה"ר, ספרים בחיסור ובפרם בבקיאות עלי ערכימיעום
 כ"ז הזכרתי והרי ב', סימן ביו"ר ומ"ש ה' חולין הש"ס ראיתי רלאבעיניו
 הזה, הפשיטות בכל אשר על לתמוה ראוי 5הטם אררבא אבל בקיצור,במה"ק
 שרמזתי, כמו לכה"ת כמומר הוי מדרבנן רק שבת לחלול רמומר ס"ל רביםהנה
 הכי מילי לכל רלאו רס"ל ושלמים רבים אשכחן הרי אבל הכי, רלאוונהי
- לא - ע"נ בעוברי אפי' שחיטתו, להכשיר רוראי מכרעת והסבראהוי,  ראפי' 

 לנ"כ אבל כיו"ב, לכל וכן להחמיר ראוי הוא לכה"ת כמומו שמאפספיקא
 ויש מררבנן, רק אינה בלק"ם הפוסקים לרוב והרי תשא, לא חשש רקרליכא
 לשאר מומר לענין בקמאי פלוגתא ראשכחן וכיון ואכ"מ, אריכות בזה5י

 הוא לכו"ע כללא לאו בוראי שבת, לחלול מומר אפילו ה"ה אפשרעבירות,
 אמדתי ולא בזה, להאריך לי ומה טכהש, ע"ז לעבוד כמומר דהו* נאמררלכ"ר
 פטיק"ל מהיכא ירענא רלא אמרתי רק ז"ל, והרש"ז הפר"ח רברי לרחותח"ו
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 ביארו מדלא שו"ע והטור להרמב"ם פסיקא 5א שכפיה"נ מה כן בפשיטוהב"ב
 ומחלוקת, איבה חשש דאיכא היכא גלויה במחאה לצאת דעכ"פ אמרתי ולכןכן,

 ברבים יביישום ואם שבתות מחללי וכאלה אלה רבו כמו רבו שבעוה"רכידוע
 בזיון וכדי טובים בימים כנטיות בבתי עם ברוב כפיהם לשאת להניחםשלא
- לכך ראויים שבודאי אעפ"י-  טובים, לא נולדים מזה להתהוות יוכלו אבל 

 שבת, שומרי החברה ע"י בירתנו עיר בורשה שהיה מה במכ"ע נתפרסםוכבר
 כתב נכתב וכבר בפלילים, הדבר ומסר זה, ברעיון אחד מח5"ש עםשהתעסקו
 והיה הידוע( מיבלזאהן יחזקאל צבי מהר"ר )ה"ה מורשה אחד לרבאשמה
 בה"נ וכל תלו, על הדת להעמיט בעת יוכל ומי הנאשמים ספסל ע5 לישבמוכרח
 ובודאי עדיף, תעשה ואל ושב ובו' עלינו שיקומו לחוש דיש אמינא שפירודאי
- שבתות מחללי כפיהם ישאו שלא למחות בי"ר ביד יש אם מחלוקתבלי  
 נאמר - העמים בפני השם 5חלו5 לחוש ויש ומחלוקת מריבה ע"י אבל -לחיי

-לשזוק  בשביל וכי שעשה ממה יותר יעשה ומה : לאמר לי כותב וכת"ה 
 ז"ל הרמ"א כמ"ש העיקר רק זה מחשש אמרתי 5א ואני עכ"5, ישתטד,זה
 אם העמים בפני בזיון בדי וגם וכו', עלינו יקומו שמא ש5"ד סימןסוף

 בזמן ודבר דבר ב5 ועל : וז"5 עוד מ"ש ונם כאלה, ע5 פלילים יהיואויבינו
 לנ"ר בלל להאמר ניתן 5א וח"ו ! אתמהה כן, יאמרו להעניש בי"ד בידשהוא
 מח5"ש יהא ש5א למחות שבידינו ברבר דודאי הם, תמוהים דבריםעכ"5,

 יבול וגם יעשה עשה וביוצא, מאכלות בהבשר דשמיא במילי נאמןבפרהטיא
 ברבים כפיהם מנשוא למונעם תנופה ומלחמת במריבה לצאת אבליוכל,

 לענ"ד ובדומה, ערכאות התערבות ע"י מזה טובות 5א תוצאות לצאתשתובלנה
 מב"ם עינ"י אעלי"ם בפיכ"ם ובפרשב"ם דורש אני ומקרא עדיףשוא"ת

 לחכימא.ודי
 הרם, כערבו ומוקירו מכבדו הימים כ5 וש"ת דו"ש ידידווהנני

 פייג52יים חלוי יופף וולוםחק'
 הנ"לאבד"ק
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 וסימן
 הרור גרולי עם מנתבים חיוופימתוו

 מ4מנייוצע. תרצ"ר בשלח ר' יוםב"ה
 כש"ת הערך יקר חו"ב הרה"ג ירירי 5כבור טוב ורבשלו'
 *(. מפד"מ אבר"ק שליט"א, קיי,טביים סהר"םכש"ת

 ככהטפט. רבה באהבה וש"תאחרשה"ט
 מתירין ואין השחיטה למנוע גזירה יצא ברייבהשלאנר כאשר השאלה,ע"ך

 שכהשימין ע%קטרעזאציע, ע"י השחיטה קורם הבהמה שיהממו באופןרק
 הבהמה שהממו נימו וכבר תררמה, עלי' נופל ועי"1 הבהמה של המחאל

 הבריאות בשלימות וחיתה אותה עוררו ואח"כ גראר 80 בתבעלעקמרי
 גראר, 40 בת בעלעקטרי ממתקפת המכהשלה בגזירת ולענין וילרה.ונתעברה

 קצת טעורבבת שעריין אך עיני' ופותחת השחיטה לפני הבהמה סעורריןוגם
 אותה. שוחטיןואז

 ממוכנת חשש רק בזה ויש עילוף כעין הוי העלעקטרי הקל1שה לע"יוקנה
 לפהפק יש בזה גם כי ואם בזה, ורי קצת שחיטה אחר פירכוםוצריכה

 היכא כל מ"מ פירכום, ועומרת.א"צ במקל או בגערה אותה סעמיריםראם
 אותה רמעמירין הבריקה על לממוך להצטרך שלא מתקנינן, לתקוניראפשר
 : אמר אחר ואיש ממורה. לכל ושחיטה ישראל לאלפי הנוגע ברברועומרת
 תלוי' שהנשמה מאיברים אבר לאיזה החיות ביטול גורם עי"1 שמא לחושיש
 גם נתקלקל שבו והרם תשמישו כל ממנו נפמק שהאבר געלעהמט(, )כעיןבו
 5ו אמנם מת. כאילו האבר אותו וחשיב הלב רם אלי' מושכין הוריריןאין
 לנתמטטט רומה חיותו שנתקלקל ראבר כטרפה, דינה אם להמתפק יש כןיהי'

 ברע"ק וראיתי לממוכנת, רק רומה רילמא או אינו, כאילו אותו שרואיןהבשר,
 והכשיר. צה"ג במקום קרח ע"י נפוח כעין שנעשה באווז נ"ומי'
 ששלט בעוף נשאל הי"ז שחיטה מה' פ"ח שמח אור בם' הראהנ"תאך

 וכו' טרגיש שאינו הרגש ואבר לגמרי הרגל חיות וכלה הנורא הקרחבו
 ולפי"ז( ר"ה רבריו במוף כתב )כן רם טיפת מוציאה אינה מחט בו יתחבוואם

 כאילו אותו שרואין הבשר 5נתמממם רמה חיותו רפמק רכיון לאימור,והעלה
 מחט בה שתוחבין מיירי לא רשם הרע"ק, מנירון גרע זה )ונירון וכו'אינו
 אי אולי לרחות, רצה ובמוף לזה( מורה רהרע"ק אפשר וע"כ רם טפתואי"מ
 רפריך : מ"ו רף בחולין ק' רלכאו' ראי' מכח זה רחה אך חיי. מכאש להבררי
 בכור אוזן ולענין רם טיפת מוציאה ו,שינה שתינקב יבשותו רשיעורמריאה
 אוירא בה שליט רלא כיון ריאה ומשני עיי"ש, בצפורן, שהפרך כריהשיעור

 כ' וכם"מ וטריפה כחמר הוא הרי ריבש הרמב"ם ולרעת בריא, הררא5א
 דהרי כן, אא"ל דע"כ הנ"ל בם' כ' וע"1 כנקוב. דהוא ראפשר סוכרח,דאינו
 )ירוש5ים וויינברנ יעקג יחיא5 דר' הנאוו הרב סאת ח"א, אש" .שי'די ש1"ת.(
 ישיבת ראש והיח מי סאת היא ז1 שתשובח 11יינבר1 הרב גותב שע"א בעסוד ושםתשכ"א(.
 הי"ד. קירשבוים סהר"ם הרה"1 ע"י א5י1 ונש5חה יובייוחכפי
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 אין הרי ראל"כ כחסר, ריבש הנה בעוף, פוטל נפה ביבשה : כ"בבקירושין

 בקירושין הרשב"א לפמ"ש לרחות יש זו וראי' אבר. מחוסר רק בעוף פוסלמום
 ועיקר בנפה העוף כח רעיקר משום פסול בנפה ררוקא הראב"ר בשםשם
 כגונה רמום רש"י רדעת ועור לנ"ר. ראי' אין וא"כ עפיפותו ע"ש עוףשם
 כהפום פסול גפה ריבשה י"ל וא"כ שם, הקורש במהרת כמ"ש בעוףפוטל
 מאיסומ"ז פ"נ ברמב"ם להריא וכ"מ אבר, מחוסר כהשום ולא מנונהמום
 גפו שיבש עוף אבל קמנים, במומין בר"א בעוף, פוסלין המומין אין :ה"א
 בראש הנה כלל. חסר מקריבין שאין המזבח, לגבי אסור רגלו נקמעה אווכו'
 גרול מום אבל בעוף, סוסלין אין קמנים מומין ררוקא להריא מבואררבריו
 ק' רלכאורה מוכרח, הוא רממקומו הנ"ל בס' שם כ' עור בעוף. נםפוסל
 וא"כ מעשה ע"י כשעובר עובר מום רל"ח צר לחר : ל"ז בכורות תוס'לדעת
 רם מיפת טוציאה ואינה שתינקב כשיעור ביבש רילמא בחולין פריךמאי
 בבכור ל"ח מום ומ"מ חיי סמא לה בררי ראי ל"ח מרפה וע"כ רפואה להיש

 חשיב ריבש להש"ס רפשימא וע"כ מעצמו. עובר שאינו כיון עלי'לשחומ
 לה אין ריבשה צ"ל בע"כ וע"כ בעוף. אפי' לשסל אבר מחוסר וחשיבכחסר
 ללמור יש ומזה כחסר. ריבש מינה אבר, מחוסר ל"ה ראל"כ כלל,רפואה

 עכתו"ר. ומרפה, כחסר הו רם מיפת ואי"מ שתינקב ברנל הרנלריבש
 תנן ל"ז. בבכורות רהרי עוף על נם קאי ריבש רהאי לומר קשהךלע"ך

 בהרמב"ם דהמעיין ותו, כלל. אוזן לה אין ועוף האוזן מום נבילה
 : כתב רבה"ב לבר, באוזן רק יבש פסול רל"ש לעינים יראה סהרש ביאתבה'

 מנין אבר בכל חושב ואח"כ יבשה, נ' בה' וחושב באוזן, מומיםוחכמשה
 אבר בשום יבש רל"ש להריא כהשפנ יבש, אבר בשום חושב ואינו שבוהמומים
 בכור ראוזן מיבש בחולין פריך מאי רא"כ ע"ז ריקש' )איברא באוזןזולת
 להו קים רהוי ואולי זה. בענין לאבר אבר לרמות אין הלא הריאה,ליבשה
 רמרמי ל"ו. הנזול לולב בפ' שטצינו כמו בזה, שוין אלו דאיבריםלחז"ל
 מדמין אין נופה מרפות לענין ראמרינן אע"ג בפנים, חסרון לענין לריאהאתרונ
 במרפות, מדמין אין להררי, קמרמית מחפות : ע"ו חולין כראמרי' לאבר,אבר
 ראתרונ להו קים הוי ובווראי וחי'. מכאן חותכה ומתה מכאן חותכהשהרי
 רקרום למרפות רומה אינו ניקב לענין ראילו לריאה, )ורוקא לריאהרומה
 לריאה רוג~ה דאוזן להו קים וה"נ תנינא( נסרק אי ד"ה בתוס' כמ"ש מח,של
 רהתנא ותו מה(. ער יודע אתנו ואין ליראיו ה' במור המבע סתרי עומקלפי
 הוא. ונכון א' תלמיר העירני ולזה בבכורה. קרש אין ובעוף הבכור מומי ריןלה

 חשיב גפה ריבשה רקירושין אהא תירוץ עור יש הנ"ל יברינורמתוך
 כיון כחסר, יבש אין איברים רבשאר נימא אפי' אבר,מחומר

 טחמתו נסתר והן לאבר. אבר לרמות אין יבש רלענין הנ"ל ברמב"םרמבואר
 במומין אפי' שהרי בבכור, האוזן מיבש ררנל יבשות ז"ל הנאון שרימהמה

 איתמר. ראיתמר והיכא לאבר אבר מרמיןאין
 ונדע כליתא דחשיב מטתברא ראז בצפורן שתפרך ער ביבשןנ12רינא

 וע"כ האיברים. בכל פוסל וע"כ נוררו שהרופא הבשרמנתמסמס
 בצפורן, שתפרך בעינן דבריאה כיון כחסר, ריבש הריאה ביבשה הרמב"םכ'
 אינו אוירא בח רשליט היכא אפי' דם טיפת ואי"ם שתנקב ביבש לאאבל
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 שצמקו תאנים : קכ"ז מחולין לזה יש ראי' ורמות האיברים, בכלפוסל
 מהן והתולש כתלושין, חשיבי זה רלענין אוכלין, מומאת סאשמאותבאיביהן
 רנפרך ליובש קרוב רזה בצמק הנה כמחובר. חשיב זה רלענין חייב,בשבת
 וכליתא. בנפרר לנמרי ל"ה הריאה( צמקה לענין הרמב"ם )כם"שבצפורן
 טל באגלי וכ' מחובר ל"ה לכו"ע יבשים רעשבים י"ר ס"ק של"ו סי'ובמנ"א

 : וצ"ל )כ"נ. לערובין ורומה נ8רכים הם שיבשו דעשבים המעם סקי"מ קוצרמ'
 עיי"ש. פמור, בכלי אפי' התולשה מיפרכי ראיפרוכי שיבשה ביבלתק"ג.(
 שנפרכה ער ריבשה לצמקה, הריאה יבשה בין החילוק כעין ממש הואולע"ר
 שתנטב נרר כגון צמקה ואילו בכ"ש, אפי' פסול ע"כ כחסר, חשיבבצפורן
 כחסרון, לגמרי רל"ח רובה, בעינן האונה( נתייבשה )וה"נ רם מיפתואי"מ
 לנמרי 5"ח ליובש, קרוב רק שזה שצמקו, רתאנים זה, חילוק יש בצושחיםה"נ

 רהיינו מיפרכי, ראיפרוכי באופן להתייבש שררכן שיבשו עשבים ואילוכתלוש,
 רבשאינה לרברינו סמך וזה כחסר. לגמרי חשיב בצפורן, נפרכת גררמכהט
 תתמה ואל זיקא. בה דשלימ היכא אפי' בחסר לגמרי ל"ח בצפורןנפרכת
 תאנה של יחור מרמי : קכ"מ חולין בש"ס גם רהרי לצמחים, בע"ח מרמהשאני

 כמחובר. נ"כ רחשיב המדולרל לאבר כמחובר, רחשיב בקליפה ומעורהשנ8שח
 ביבש למות ראין מרמב"ם לעיל שהוכחנו )הגם הגזול לולב ר"פ תוס'ועי'

 שפיר שם מפורש, שהרין שמצינו מה אבל רבר, לחרש היינו למילתא,מילתא
 למילתא(. מילתא רמויי ענין להסביריש

 ה"ז( שחימה מה' )פ"ח מרמב"ם שהביא שמח, אור לרברי נשובעיודן
 בצפורן שתפרך כרי יבש על קאי שם הרמב"ם הנה כחסר.ריבש

 גהטום ברנל יבש מדטה הגז"ל אך לעיל, כמ"ש כחסר, רחשיב מסתברובזה
 בצפורן שנפרכת ליבש רם, משת מוציא ואינה שתנקב כרי אוירא, בי'ד"טליט
 דהיכא מוכח ובגם' כלל, מוכרח אינו אבל אוירא. בח שלימ רלאבריאה
 ראפי' י"ל מ"ם רם, טיפת מוציאה שאינה יבש פוסל אין אוירא שליטדלא

 היינו הגז"ל לרברי גם אבל כחסר, ל"ח מ"מ רפוסל אוירא רשלימבמקום
 רמסובנת ראשונים בשם שם )וכ' למות שסופה למסוכנת לה רמרמיכמטום
 לרפאותה סם רל"מ היכא כמטא"כ חיי, סמא לה בררי ראי כהשום חיי"רשריא

 נרע לא ובווראי ומולירה שחיה נסיון ע"י נתברר הוי בנ"ר אבלאסורח(,
 נ"1. סי' כיו"ר כשירה יולרת אם לברר רמועיל מרפה,מספק

 בס' נהפסת תשו' זצ"ל מל אגלי בעל הקרוש לרבינו ראיתי ענינאוננדט~י
 ראכלה מבואר ס' סי' רבפמ"נ שכ' סק"ח, ר' סי' שסואלמנחת

 ע"ח סנהררין ברם"ה אך בשירה, ומ"ם תמות וראי מסוכנת ובן המותסם
 תו"ס ע5 בראב"ר וכ"ם שתחי' ראפשר כהטום רכשירה טסוכנת רמעםמבואר
 חיי, סמא לה בררי ראי כהטום רכשירה רמסוכנת תאכלו, זה את אךבפסוק
 לרחות בנפשו עוז הסחבר הרהיב סק"מ ה' סי' שאחרי' ובתשובהעיי"ש.
 ל"1. חולין בש"ס כן מבואר בהריא הלא בפמ"ג, זה תלה למה נפלאתי וכ'רברי'
 רבתיב ראסורח, אדעתין תיסק וססאי דשריא, ממאי טסוכנת : בנמראדקאמר
 רבינו את לתפוס אוץ בררך שלא והוא חי'. אינה ססוכנת והא ובו' החיהזאת
 התשובה )ובסוף אותה יודעים עוללים אשר ספורשת, בנם' רשכבה"נהנרול
 ולא וכו'. חארי את נהטיבין ואין זצ"ל 5מרן התשובה את שלח שלאבתב,
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 ותו, שאל(. לא פי' ואת התורה שר נגר ברבים כזו תשובה להרפים הרררזה

 יפרנס ואיר חיי סמא לה בדרי אי רססוכנת תו"כ על בראב"ד מפורשרהרי
 טריפה לענין מ"ב. דבחולין לעיינין, אנהירינן ז"ל רש"י ולע"ר הנ"ל.הגמ'
 אינה ססוכנת לענין ל"ז. ברף ואילו לחיות, סופה אין : ז"ל פירש"י חי'אינה
 לכן ס"ר. ררף מהא מוקרם שהוא אף לחיות, סופה שאין כן, פירש לאחי'

 : הכי בתר דאמרי. ואע"ג עכשיו. גס חי' חשיבא לא רססוכנת הגם' פי'נלע"ד
 ל"ח רמטוכנת הנה שריא, רססוכנת מכלל תאכל לא נבילה רחכגאמראמר
-מתה  חי' מכלל ריצאה קכ"א: רחולין להא ורומה אינה, נמי חי' מ"ם 
 קידושין הגמרא לשון וכ"ם שלם. חיות חיותה ראין באה, לא מתהולכלל
 נבילות. תמותות בשר יאכלו ואל שחוטות תמותות בשר שיאכלו מוטבכ"ב:
 מהות מהותין, ב' עלי' ריש הנה שחוטות, תמותות בשר רמסוכנת רקריהנה

 כעין לשחוטה, תמותה בין ממוצע שהוא היינו שחוטות, ומהותתמותות
 מרא"ש לזה ראי' ונלע"ר כ"ג: כחולין וחמץ, מצה בין ממוצע שהנושיאור
 אומר חולה הש"ס רקאמר הא התוס' כתבו : וז"ל י"ג, סימן יוה"כ פ'יומא
 מסוכן ויהי' חוליו שיכביד יאכל לא שאם ירא שהוא שאומר היינו אני,צריך
 ונראה כאן. עד אותו, מאכילין מיתה ספק כהטום דוקא אלמא וכו'למות

 יאכל לא אם שיאמר רופא לך ראין נפשות, בספק זאת היא גרולהדחומרא
 ויסתכן. חוליו יכביר אפשר יאכל לא אם לומר דרכו הרופא אלא ימות,שמא
 ררוקא פזה ללמור אין מיתנא, אכילנא לא אי בהם שכתוב ל0פריםואפילו
 סוף סוף הססוכן ראפילו קשה ולכאורה עכ"ל. מאכילין, מיתה ספקעל

 מיתה של רחוק חשש מחמת דאפילו והול"ל מיתה ספק סצר אותומאכילין
 מאכילין. לענין מיתה ספק בעינן רלא כ' למה אבלמאכילין,

 בלתי חיות הוא רססוכן הנ"ל, לרברינו נחית ז"ל רהראב"ר נלע"דע"כ
 ולא בהם רוחי הדרשא בכלל כן גם הוא חי חשיב רלא וכיוןשלם
 מאכילין ססוכן בנרר שהוא כל כלל, מיתה ספק ל"צ וע"כ בהם,שיסתכן
 סוף יו"ר נזר באבני ז"ל הגרול לרבינו וראיתי חי. בגרר להיות לשובאותו
 נסתכן שאצלו כבור, במכתב חידוש רבר ראיתי עור : וז"ל של"ב,סימן

 למיתה, אמרוהו לא אפילו נקרא שנסתכן ופשוט אחר, דבר למיתהואמדוהו
 לרברינו. סמך זה ולענ"ר הטהור.עכ"ל

 כאשר מ"ם לבר, ססוכנת חשש רק בזה איז הדין רמעיקר לענ"רנשרב
 העלעקטרי חוזק שיהי' כגון דאורייתא, איסור לירי לבוא אפשרבקל

 שסומכין ואף שחיטה. לפני ותמות ותסתכן הזו הבהמה כח ערך מכפייותר
 אלפי יום יום הנוהנ ברבר לא אבל יחירי, במקרה זה פרכוס, עלבמסוכנת
 איסור לירי בקל לבוא ריכול והיכא בירו, כאו"א תורת ליתן איןפעמים,
 ל"נ. עירובין תוס' כם"ש לראורייתא, ורומה דרבנן משבות חמורדאורייתא

 ק"ב: עירובין בתוס' וכזה השכהשות, בין שבות לענין בסה"ר, והא,ד"ה
 לבד, לשו"ב זה להתיר אין וע"כ במקרש, שבות אין לענין והעליון,סוד"ה

 בעצמו ויראה השחיטה על פעם בכל עומד שיהי' נרול, ויר"ש סובהק ברברק
 בעינא עצמו הרב שיעיין וגם חוזק, גרד ארבעים רק בעלעקטרי יהי'שלא
 רק להתיר אין זה וגס שחיטה. אחר מעט נכהטך שיהי' הפרכוס עלפקיחא
 ח"ו יכשלו שלא ישראל, לאלפי נוגע שהדבר כנ"ר גאשד, גרול הדחקבשעת
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 אסרו בזה כיוצא ועל במיעומו. הרע בחירת כעין ומרפות, נבילותבאכילת
 וכו'. תסותות שחומות בשר ישרא5 שיאכ5ומומב

 להתיר. להם סניף נעשה אני גם וביראה בתורה גרו5ים רבנים 5זה יסכיסוד4יבז
 בכל5 ישראל קרן להרסת פצפה רוש"תירירו

 צריק. קרנות תרוממנה בפרמ, קרנכםולהרכ!ת

 פראממער צפיארי'
 יצ"ו ס"סנ"ווצי חופ"ק קאזיגלאב,אבר"ק

 זסימן
ב"ה

 בםראנקפורמ-אם-םאין.*( רב קיר"שנבוים סונחפ ר' החו"ב5הרב

 )סיסן צבי רהחכם לרירה, הסוקפות בעיר מחיצות מבמ5ים זרעים אםבנענין
 זרעים אין רבחצר שסוא5 רבר שו"ת על הרחק בשעת סמךנ"מ(

 בכהשנה שראיתי אמת הן בזה. נסתפק רעירובין פ"ב והרא"ש הרירה,מבמ5ים
 והרימב"א בעבוה"ק רשב"א בשם כ' ס"ז( )ס"ק בשעה"צ שנ"ח( )סיסןברורה
 של ספק סירי סוציא רבוותא הני של רוראי וכ' כקרפף רינו רחצרור"ח

 פעמים כסה כן דמצינו אסת הן ע"ש. כ5ל, ספק כאן אין ושוב ז"להרא"ש
 זו רסברא י"ל ס"ם וראי, סירי סוציא אחר תנא של מפק ראיןבפוסקים
 )מ"ו.( בעירובין כ' שהתוס' וכיון סרוב, עדיף 5א וראי סירי סוציא ספקדאין
 ר5א הנה רבים, ננר יחיר אפילו בעירוב הסיק5 כרברי רה5כה ראוסרר"ה

 מוציא ספק אין רל"א הדין רהוא אפשר לחוסרא, רוב בתר בעירובאזלינן
 חרא. הא בעירוב, וראיסירי

 דבסברא סק"מ( שם"א )סיסן יו"ר נזר באבני רהנה לרחות ישדלכאדרדן
 אין וה5א עיי"ש, מסון סוציאין וראי סירי סוציא ספקראין

 כן ואם סרוב, עריף מם"ו ספק ראין הנה להוציא, רוב אחר בססוןהולכין
 אין רהרי סם"ו, ספק אין ר5"א דה"ה בעירוב רוכ בתר אזלינן סרלאאי"ר
 אזלינן פוסקים דברוב ונראה חוזר. זה ריחוי אך סרוב, עריף סם"וספק
 שפיר וא"כ )כ"1:( ב"ק תוס' עי' סנהררין, ברוב כסו בססון גם רובכתר

 וראי. סידי מוציא ספק לאין כרבים רהלכה זה רוב 5דסותיש
 החכם ע5 לססוך יש וז"5 כ' סק"א( רצ"ח )מימן נזר באבני שראיתיןעןך

 אפי5ו יחצר הרא"ש ע5 5ססוך בשעה"ר שהתיר נ"מ( )סס"יצבי
 הירעים שאין עיר וכש"כ לסחיצות, סבמל 5א סאתים סבית יותרזריעה
 דאפי5ו אפשר וא"כ זה, לענין סחצר עריף דעיר הנה סחיצותי'סבמלים
 היתר כ' מק"ז( רצ"א )מיסן נזר רבאבני ותו טורו. בעיר בחצרהאומרים

 צרכם כל 5הם נותנין בקרפף שררו דג' ורשכ"א ורפב"ם הרי"4 5דעתחרש

 ס"ט. סימ, צגי ארז שו"ת*(
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 שנים של או יחיר של בחצר ל"ש זה והיתר ריורין, הרבה בח שישוה"ה
 היתר ג"כ רשייך נראה חצרות עירובי ועושין ישראלים ג' שררין בחצר~אך

 רב בשם כ"ת נימש"כ מורו בעיר בחצר האוסריז ראפילו י"ל וא"כהנ"לן,
 מהיתר בו שחזר שמעתי )אך מזה שמעתי לא אני בו חזר נזר שהאבניאחר

 כיון מסברא אך וכו' החורש את ראה שלא למי אומרים ואיןהרלתות(
 תשובה משמימים היו רא"כ בו, חזר לא מסתמא נזר באבני להלכה כןשנרפס

 וראי(. מירי מוציא ספק ראין ותוזו,
 קולות כמה וצירף מאור הקל א' שרב בעירוב סניף כתבתי א'ןבנתשיבה

 כוותי' רקיי"ל לרבא רה"ר ונמצא רה"י סבור )ע"ב.(רבשבת
 תלוש סבור מתעסק גווני ב' ריש בכ"מ כתבו התוס' והנה מתעסק.חשיב
 רפטור אך חפץ לאותו רמתכוון כיון מחשבת מלאכת חשיב מחוברונמצא
 חשיב לא אחר מחובר וחתך זה למחובר בנתכוון אך למתעסק, פרט בהכהשום
 מצר רהפטור היכא והנה מחשבת. ל"ח בשבת רק איסורין בשארמתעסק
 וכ' ררבנן, איסור עכ"פ ראיכא )י"א.( שבת בתוס' מבואר מחשבתרל"ח
 אסור אבל רפטור לגופה צריך שאין במלאכה כמו הטעם ח'( )סימןרעק"א
 רהפטיר היכא אך מררבנן, אסור מחשבת מלאכת רל"ה ראף הנהטלרבנן
 דבה חירש שם ח'( )סימן רעק"א אך זה, מצינו לא למתעסק פרט בהכחשום
 נזר באבני אך איכא, תורה איסור אבל מקרבן רק אמעיט לא למתעסקפרט
 להוסיף יש ולפי"1 ליכא. לאו איסור ואפילו לגמרי רנתמעט כ' ר"נ()סימן
 כלל רל"ש שם ח'( )סימן עצמו ברעק"א כמבואר ליכא ררבנן איסורדאפילו
 אסור ממילא מחשבת בהשום רהפטור היכא אך מתעסק, על מדרבנןלגזור

 רהפטור היכא וכ"ז עיי"ש. וכרומה, שאיצל"ג במלאכה שגזרו כמומררבנן
 למתעסק פרט בה כהשום רהפטור היכא אבל מחשבת מלאכת רל"הכהטום

 טעצמנו. ררבנן איסור לחרש ואיז זהל"ש

 הלכה שאין ניהוב לו, להקל תורה דעת דעתו ע"פ הורה אחר שרבןכידן
 בו ראין רה"ר ונמצא רה"י כסבור הוי בעיר הררים כל מ"םכמותו

 ומ"מ רה"ר שהיא שיורע לבו ב1רון להורות שרוצה מי ובוראי כלל,איסור
 לענין י"מ בשם )צ"ר.( שבת הרשב"א שכתב כעין וי"ל זה, ל"ש להקלמורה
 כיריעתו יריעתן שטעו, לב"ר נורע אם מ"מ חייב ב"ר בהוראת שעשהיחיר
 כעין ני"צת עיי"ש. מקרבן, ופטור כמזיד והוי סומך הי' הב"ר שעל כיוןרמי
 )סק"ר( מגו כללי בנתיבות הובא ל"ה( אלף )סימן הרשב"א בשו"ת ישזה

 ממש כבע"ר עשאו הימני' רהשליש כיון בעה"ב של כספיקו שליש שלדספיקו
 נאמן דשליש )ס"ר.( רגיטין להא ל"ר השם והנ עיי"ש. כטפיקו ספיקושיהי'
 אך יורע, שאינו בעצטו שאומר כיון נאמנות שייך רמה הימני' דחאכמפום
 כן י"5 ה"נ כספיקו[ ספיקו שיהי' מבמט כבע"ר רעשוי נתפס רבגמ"רנראה
 מתעסק רל"ח אפשר רה"ר שהיא יודע והוא סומכין הב"ר על הקהלדכל
 השליח. מעשה עם הכהטלח כוונת רמצרפין רע"ו( )סימן קצה"ח ועי'כ~,
 אך הב"ר שליח זה שאין אף חירוש יותר שברשב"א מפרשים דישאך

 רמיא. להא ונ"ר הארם למעשה הב"ד יריעת מצרפין ב"ר הוראת ע"פשעושה
 הלכה שאין ניהו לו המיקל כרברי בדעתו שהכריע מחטת המורה הרבאבל
 ונמצא רה"י טבור וכמו הוצאה אצל הן כמתעסקין העיר אנשי כל מ"םכטותו
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 עצסו נזר רבאבני אסת הן סתעסק, רחשיב בלל( איסור בו )דאיןרה"ר
 באיסור לא ברת באיסור רק אסעים לא רסתעסק ב' וי"ג( סקי"ב ר"נ)סימן
 סחשבת סלאכת רל"ה משום רק אינו סותר סתכוון שאינו ררבר והאסקילה
 עש"ה, תורה, איסור נשאר סקילה באיסור וסתעסק סקילה, ליבאובלא"ה
 סתעסק רהוי רק סחשבת סלאבת רהוי רה"ר ונסצא רה"י בסבור בנ"דוא"כ
 לרירן אך נזר, לאבני גם תורה איסור נשאר 0קילה איסור רהוצאהוביון
 רסבור הוא סתעסק ום"ם ררבנן איסור רק ליכא ראורייתא רה"ר לןרלית
 באיסור ססתעסק חסור לא שלו רסתעסק י"ל ושוב ברסלית ונסצארה"י
 רל"ב( )סיסן הנה"ם רעל ואף וסותר, רפמור סקילה איסור שאינותורה
 מ"ם מקומן סאיזהו עליו והקשו חולקין יש בפרה א"צ ררבנן באיסורדשונג
 כרת מאיסור חסור רלא באסור לנסרי רסותר י"ל ררבנן באיסורסתעסק

 בסוכה אך סקילה, איסור שאינו בל וסותר פמור שבו רסתעסקראורייתא
 לרחות ויש עש"ה, סקילה באיסור חסור רשבת שבות ראפילו סבואר)ם"ז:(

 לסני4. בתבתיבן
 אפשר בשאין אך רע, תקרי אל מוב סהיות לתקן אפשר אם בוראיווקנה

 נזר ואבני שסואל ורבר צבי החבם על הרחק בשעת לססוך ישלתקן
 מרב בהיתר יצא שכבר ברבר פסולין שהעירובין לוסר וח"ו בזה,שסתירין
 להחסיר שרוצה וסי בזה, הסתירין הפוסקים נרולי רברי על שססךבישראל

 עירוב שהוא ולוסר לאחרים להורות לא אבל ברבה, עליו תבא עצמועל
 הלכה. ברבר אבשל שלא רצון ויהי בתבתי הנלע"רפסול.

 פראממער צפיארי'

 חס'מן
 תרצ"ר יתרו א' יוםפארוואלאמשיסקא

 נורע מפארים שסו ונקי זר סשנתו החו"ב הה"ג הרבבבור
 בעיר הראב"ר שלים"א, קירשבוים מוהר"ם כש"ת כו'לתפארת

 *(. יצ"ופפר"ם
 להבהסות ההשסל זרם שעושים השאלה ע"ר לתשובתו הנניאחרשה*מ

 בת"ה וחשש השחימה, צער תרגיש לא למען השחימהקורם
 ל-80- עולה שנותנים הזרם סרת בי בת"ה שבתב בפי הנה לאור. נפלהלחשש
 בתב ובן מהמומחים, ששסעתי כפי בי סיחוש, בית באן אין וראי יואלם,40

 נפלה בגרר זה ואין בזו סועמת בסרה המעים שיחסרו חשש שום איןכת"ה,
 שום לנו ואין יותר יתנו לפעמים ואולי פן חשש יש לאשר אמנםלאור.
 היו אם רינה יהי' איך ע"ז, נם לרון אנו צריבין ע"ב ע"ז, ובקורתהשגחה
 הבהסות ע"ר סופר בחתם יעיין והנה לחיות. תובל שלא ער חזק, ורםנותנים
 להוסי4 לנו ראין כהשום להתיר צרר ועב"ז עי"ז, סתות והרבה רותחיןששותין

 בנפלה נם סקילין יש זה וממעם לאור, נפלה רק נזבר לא ובגמרא המרפות,על
 זרם המומחים, סן והנשמע הנראה בפי אשר רירן בנירון שכן ובללרותחין,

 י"ב. פיפ, תשכ"א( )ירושלט א' חלק אש שרירי שו"ת*(
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 נתבטלו העלעקמריציטעמ מהרעש ורק אבר, לשום כלל שור4 אינוהחשמל
 בעצמו הרעש שע"י חזק, רעם מקול כמו החיוני, רגש ממנה נומלחושי'
 בעצמו הזרם רק אמת זה ראין נימא אם ואפילו ח"ו. ובהמה ארםיומת
 י"ב. טנהררין יעיין קיים, והגוף נשמה שריפת בשריפה, גם מצינו עכ"זשורף,
 הבהטה תוכל שלא לנו שירוע אף הממית באבר מכה שום שאיןובכה"ג
 כמעושנת היא והרי מסוכנת רק הוי לא עכ"ז למות, נומה והיא עורלחיות
 ס' סימן בשו"ע כמבואר היא, רכשרה המות סם אכלה או רם אחוזתאו

 רלא המעם י"א הלכה אסורות ממאכלות פ"ר ברמב"ם ועייןובאחרונים,
 חית טרפה כמו אותה הממיתיז באברין ומכה בלקותא אלא תורהאסרה
 חסרון בלא אחרת סבה ע"י או חולשה מחמת למות נומה אם אבלהיער,
 שפסק במה עצמו את סותר הרמב"ם לכאורה כי ואם תורה. אסרה לאבגופה
 בעצמו רהלחי אע"ג לחיות יכולה ראינה ממעם מריפה העליון לחירנימל
 ועיין הבהמה. ותמות הרבה רוח יכנס שעי"ז כהטום ורק הממית, אבראיננו
 עכ"ז המריפות בין נשנה רלא ראע"ג ז"ל הרמב"ם של מעמו שהסבירבת"ש
 חי' כמוה שאין כל בכלל היא העליון, הלחי כשנימל לחיות יכולה שאינהיען
 רברי נגר לכאורה והיא לחשבה, להכהטנה מהצורך הי' רלא פשימותאוהוי

 כמוה באין לא אבל הממית, באבר מכה אלא תורה אסרה רלא ז"להרמב"ם
 הקשה המור וגם לוניל, חכמי עליו תמהו באמת כאשר אחרת, מסבהחי'
 לוניל, לחכמי בתשובתו ז"ל והרמב"ם המריפות. על להוסיף לנו יש וכיעליו
 : בזה"ל בקיצור להם השיב למסוכנת, זה בין מה וכי : לו שהקשו מהעל
 לפרק, צריכין שנהי' כרי הקושיא באה צר ומאיזה בזו זו תלה מי ירענוולא
 לרוחב ז"ל הרמב"ם והנה התשובה. כל שמעתיק עוז במגרול ועיין ז"ל.עכ"ל
 אזובי אנחנו אבל זל"ז, רומים שאינם הרבר מעם לבאר לנחוץ מצא לאבינתו
 אחוית או למסוכנת זו בין לחלק נכון טעם למצוא באפילה מגששיםקיר,
 דם ע"י מתה אם לי ומה שחנקה. ער הרם עלי' שגבר הרמב"ם שפירשרם

 עלי' גבר שכבר הרם באחוזת אם בעצמך והגע הרבה. רוח ע"י אוהרבה
 ורק מראוי, יותר רוח נכנס לא שעריז העליון לחי בנימל ק"ו כשרה,הרם
 לה ממריף עי"ז ותמות מהראוי יותר הרבה רוח יכנס במח שאח"כמשום

 ואינה בגופה עשן שנכנס והר"ן רש"י פירוש לפי מעושנת גם וכןהרמב"ם,
 הרוח ע"י או שנכנס עשן מחמת מתה אם לי ומה כשרה, אפ"ה לחיותיכולה
 מכה רק תורה אסרה שלא בעצמו הרמב"ם לן כלל גרול נלל הלאשנכנס,
 התורה. אסרה לא אחרת מסבה לחיות יכולה אינה אם אבל הממיתה,באבר

 מתרץ בעצמו רהרמב"ם יראה הנ"ל הרמב"ם בתשובה הימב המעייןאטנם
 התשובה ובסוף ותמות, לריאה ויקרר הרוח שיכנס : שכתב במהזאת

 בזה וסוונתו ותמות, הריאה תקרר : ואמר הזהב בלשונו הפעס עורהכפיל
 האמורה מריפה היא וע"כ הממית אבר ע"י ותמות בהריאה לקותאשתהי'
 בוראי שתמות אף כשרה היתה בריאה לקותא שתהי' זאת לולא אבלבתורה,
 תורה אסרה שלא קי"ל והכי ז"ל, הרמב"ם של כהכלל וברומה, מסוכנתכמו
 גחטכוע ז"ל הרמב"ם מרברי כי אף והנה ורו"ק. הממית באבר במכהרק

 זאת להבין נוכל כי אומר הייתי רמסתפינא לולא אמנם נזה"כ, כעיזדהוא
 שאינה ער אחר באבר נרולה לקותא בין יש גרול שחילוק הסבראמצר
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 הלקותא רש5טה רכיון מטעם אמרה התורה בזה כזו בלקותא לחיותיכו5ה
 רנתקלקל נמצא עי"ז, לחיות יכולה שאינה ער הממית אבר באיזה בחוזקכ"כ

 ארם לאכי5ת ראוי שאינו מה אסרה והתורה לכלב רק ראוי שאינו ערונטרף
 עי"ש, אותו תשליכון לכ5ב שנאמר ז"5, הרמב"ם בזה שמרייק כמו לכ5ב,רק
 הלקותא ש5טה לא אם אבל מהררי, רינקי משום הבהמה כ5 גם אסורהע"כ
 כי לחיות, יכולה שאינה לטריפה נחשבת שתהי' ער כ"כ מיוחר אברבשום
 ע"י הבהמה 5המית בפ"ע אבר בכ5 ואין מעט רק ואבר אבר רק נח5ש5א

 5סבו5 יכולה אינה הבהמה מעט חלושים האברים שכל יען ורק זו,חולשה
 נחשבת, לבריאה מתה ש5א עור כל אב5 למות, נוטה וע"כ יחר החולשותכל
 אבר שום ע5 איסור שום יחול ולא נתקלקל ולא נטרף 5א אבר שוםיען

 ואבר אבר רכל משום אותה, אומרים אינם יחר החו5שות כל גם ע"כמיוחר,
 תוכל שלא בכך ומה בחיבורין, אינו ביחירות שאינו ומה נטרף, לאבפ"ע
 זו גם וכן הזקנה, חולשת מחמת 5מות סופה בהמה כל הלא ותמות,לחיות
 טבעית ו5מיתה עתה קורם ותמות הזקנה ע5י' קפצה הרבות חולשותע"י

 מיתתה קורם נשחטה ואם אברים, וקלקול טרפות שום בה אין יעןתחשב
 מסוכנת וע"כ אותה, וממית המטריף רבר שום כאן אין הלא אסורה תהי'למה

 נשמתה יצאה רדי5מא פרכוס צריכין ורק הנה כשרות וכרומה רםואחוזת
 טהור בכולה פרחה ראם בצרעת מצינו לזה רוגמא כעין שחיטה. נמרקורם

 כ"כ בחזקה שולטת אינה יותר החו5שה רנתפשטה רכל כהטום תקונווק5קלתו
 ורו"ק. מיוחר. מקוםבשום

 שהקשו ואי, ר"ה ע' רף בזבחים התוס' קושית 5יישב נוכ5 זה פידעל
 משום מטריפה, ח5ב, ע5 ח5 רנב5ה 5מי5ף נוכ5 ר5א אמרינןרהכא

 מחיים ומה איפכא, ק"ו עביר רחו5ין ובפ"ר מחיים, ראיסורא 5טריפהרמה
 הנ"5 ועפ"י מבעיא. מיתה ר5אחר נב5ה ח5ב, ע5 וחיי5 טריפה איסוראתי

 ומה : הכי הק"ו רמפרש שם חו5ין ברש"י רעיין בטו"ט, קושיתםמיושב
 ח5ב, איסור ע5 ח5 מיתה קירוב מחמת א5א אינו מסוכנת ראיסורמחיים
 אינה אסורה רטריפה הא 5עי5 רברינו לפי והנה מבעיא. מתה, שכברנב5ה
 ועם 5מות קרובות יותר וכרומה רם ואחוזת ממוכנת רה5א מיתה, קירובמשום
 האבר ומכת ק5קו5 מטעם היא אסורה רטריפה הא וע"כ הנה, כשרות זהכ5

 אך שם, ז"5 הרמב"ם ב5שון כמבואר 5כ5ב, רק ראוי שאינו ערהמיוחר
 הבהמה, כל שממית ער כ"כ גרול והקלקול ה5קותא יהיו אם רק אסורהשאינה
 ועיין חי', שאינה ולא חי', כמוה שאין כל : המשנה לשון נאמרובריוק
 שאינה כל נאמר הי' אם כי שפיר, אתי הנ"ל לפי אמנם בזה. שרקרקובתוס'
 שאין כל : בריוק אמרו וע"כ מיתה קירוב משום רהטעם משמע הי'חי'
 רוגמתה לקוי' בהמה שאין מכה שלקתה ע"ז, שפירש ברש"י ועיין חי',כמוה
 חי' ראינה משום ו5א וקלקול לקותא מטעם רטריפה כלומר לחיות,ראוי'
 ראוי' רוגמתה לקוי' בהמה שאין כזו גרולה בלקותא כ"א אסורה אינהרק

 מפז. ויקר מזוקק הטהור ולשונו כלל. היא לקותא לאו מזה ובפחותלחיות
 כש"ס מחיים, ראסורה משום מנב5ה חמורה טרשה לומר לנו ישו5פי"ז
 שכבר רנבלה רנימא מיתה קירוב משום כ5ל אינו האיסור יען הנ"ל,זבחים
 לפי בשגם מחיים, ראיסורא משום חמורה טריפה ראדרבה יותר, ממורמתה
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 נב5ה וא"כ האברים כ5 מחולשת גרע אחר במקום רלקותא הנ"5מברתנו
 רשלמה משום מחיים אמורה ומריפה האברים כל חולשת סחמת רקמתה

 יותר והוא לכלב רק ראוי שאינו ער ונתקלקל אחר באבר בחוזקהלקותא
 אמנם חמורה. מחיים רחל משום רמריפה בזבחים הש"ם קאמר ושפירחמור,
 להם"ר אב5 מריפה, היינו לאו רממוכנת בחולין הממקנא לפי רק הואזה

 לכתוב : הגמרא קושית מובבת רעליו מריפה היינו רמסוכנת בחוליןרש"ם
 : וקאמר איפכא, ק"ו עביר שפיר כו', מלאכה לכל יעשה נבלה חלברחמנא
 מסוכנת הם"ר רלפי )כלומר חלב אאימור חייל מריפה אימור אתי מחייםמה
 ממעם ולא למות רנומה מיתה קירוב משום אמורה מריפה וא"כ מריפההיינו
 שום שאין אע"פ 5מריפה נחשבת ממוכנת שהרי הממית, אבר באיזה5קותא
- למות( קרובה שהיא ורק מאברי' באחרלקותא  - מבעיא מיתה לאחר 

 שכן. כל לא מתה, שכבר נבלה,כלומר
 הי' 5המית כרי במרה החשמל זרם נותנים היו ראפי5ו מרברינו,(קעןלה

 מקום עור והי' ממוכנת. רק הוי רלא רכשרה נ"כ לומרמקום
 רממוכנת המעם שנתנו ב5בוש רעייז בנ"ר, תצמרך לא פרכום ראפילו5ומר,
 ובוראי השחימה צער 5מבו5 בכחה אין חולשתה רע"י משום פרכוםצריכה
 רפרכמה ראינו 5א אם הצער מחמת השחימה גמר קורם עור נפשהתצא
 בנ"ר אב5 השחימה, בצער שמרגשת ממוכנת, בשאר והתינח השחימה.במו4
 היא רזאת הזרם, ע"י חושי' רנתבמלו משום צער שום כל5 מרגשתראינה
 שהיא שראינו אחר פרכום לה למה א"כ הזרם, של והפעו5ה הכוונהעיקר
 השחימה, גמר ער חיים בחזקת 5אוקמה אנו צריכין השחימה בהתחלתבחיים
 נעשה מרמין שאנו מפני 5א אמנם צער. שום לה גרמה לא השחימהיען

 תוכל שלא ער חזק הזרם ואם מלבנו, ברויות מברות על 5ממוך וח"ומעשה,
 שורף אינו אם נכון על הזרם פעו5ת יורע רמי חרא, 5הקל. חלילהלחיות,

 רברינו. לפי אף מריפה ואז בו תלוי' שהחיות אבר באיזה לוקה או נוקבאו
 אבר ע"י למרפה הרם, ואחוזת ממוכנת בין שחלקנו החילוק רי5מאוהשנית,
 מסוכנת ורק מרפה, לחיות, יכולה שאינה ענין בכ5 רק אמת, איננוהממית
 בזרם להקל מקום שום אין וע"כ וחי' ממא 5ה רבררי 5ן גמיריוכרומה
 והררא לחיות שיכו5ה שברור כת"ה שכתב לפי קל, בזרם אמנם חזק.חשמ5
 בריקה, ע"י ובפרמ 5הק5 ריש נלפע"ר 5אור, נפלה חשש כהטום ורקבריא
 5היות ריוכ5 אברים, רימוק חשש עור יש רלפע"ר איברא כת"ה. שכתבכמו
 בה, מורין שהכל מריפה היא וזאת האברים מתרוצצים והזרם הרעשרע"י

 והלכו הרבה שבחנו אחר אמנם בבהמה, מכשירין רהרבה 5אור בנפ5המשא"כ
 ואם בזה, המומחין ע5 5ממוך ויכולין ריעותא להחזיק אין בהמותכשאר
 בשעת תמיר שיהי' בתנאי אולם, 5הק5. יש אברים רימוק חשש שאיןיאמרו
 יכש5ו 5א למען הפרכום וע5 הזרם מרת ע5 5השגיח הוראה מורה ת"חשחיטה

 ור"5. וטריפות, בנבלותח"ו
 זה ירי ע5 תתפשט ש5א כת"ה, גם שכתב ממעם נוקפי יבי יעיייזאיברא

 או5ם, שונות, בראיות הזה החשש רחה וכת"ה העו5ם. בכ5הגזירה
 מותר בוראי 5חבירו ארם שבין רברברים כ5ום, אינם הראיות כ5במחכת"ה,

 קורמין, רחייך משום לחבירו היזק 5גרום שיוכל אף בשלו נפשו את 5הצי155
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 ומכשו5 תקלה לצמוח שתוכ5 היכא והיינו 5מקום, ארם בין שנונע מהאב5
 מינה תיפוק ר5א מחשש חז"5 שאסרו רגרים וכמה כמה מצינו הלאעבירה,
 חורבה שום אין ואצ5ו בזה 15 אכפת לא רהוא אף העו5ם, תיקון ומפניחורבה
 5אחרים. חורבה 5יפוק רלא או העולם תיקון מפני חז"5 עליו אסרו לאעכ"ז

 תקנה ע5 אב5 5וותר, 5פעמים שיכו5 בש"ס מצינו עצמו תקנות ע5ואררבה,
 פנים. בשום 5'וותר בירו אין 5אחריםשנוגעת

 נבי מ"א רף גיטין בש"ס רש"י ע5 הגרע"א קושית 5יישב יש זה קוטבןעל
 ורבו הראשון רבו רשחררו רב רמוקי ושחררו אפותיקי שנעשהעבר

 15 כותב והעבר אתה עברי 15 יאמר שלא מטעם שיחרור נט 15 נותןהשני
 ע5 לעז ויוציא אתה עברי 15 יאמר ש5א : ע"ז רש"י ופירש רמיו, ע5שטר
 אינו שבאמת מה בניו, 5עז משום פירש"י רלמה הנרע"א ע"ז והקשהבניו.
 הלא לכהונה, פנום ורק כשר הוולר ישרא5 בת ע5 שבא רעבר כך, כ55עז
 ע5 מאר חזקה קושיא והיא בקהל. 5בוא ראסור יותר, ה5עז יהי' בעצמוע5יו
 אף בניו ע5 ה5עז ז"5 רש"י נקט רבכוונה 5ומר, יש הנ"5 לפי אמנםרש"י.
 אכפת רלא 5ומר מקום יש עצמו ש5 הלעז רבעבר משום כ"כ, חזקשאינו
 פי' לכך ה5עז, ויבט5 הוא חורין שבן ויברר האמת יורע הוא כי כ55,לי'
 רלא ו5ומר 5וותר רשאי אינו 5אחרים ובנונע בניו ע5 יהי' רה5עזרש"י
 אחר הלעז יצא ראו5י ה5עז, ויבט5 ריברר 5ומר יכו5 5א וגם 5י',אכפת
 ורברי בניו. תקנת מפני רמיו ע5 שטר 5יתן מוכרח וע"כ וכרומה,מותו

 מאר. מזוקקים ז"לרש"י
 5וראי קרוב הרבר הי' ו5וא מאר, נרו5 חשש אצ5י הוא הזה החששרע"כ

 כמעט הרבר הי' יריכם, ע5 העו5ם בכ5 הנזירה ח"ו 5התפשטשתוכ5
 5א 5מען אחרים ממקומות בשר ו5הביא 5הצטער אתם שמחויבים אצ5יברור
 עומר, בספק הרבר 5אשר אמנם, העולם. לכ5 ח"ו ירכם ע5 חורבהתיפוק
 שער בהשי"ת חזקה ותקותנו תתפשט ש5א 5וראי עור קרוב או5יואררבה
 נזירה : חז"5 כהבטחת הנזירוז אצ5כם נם ותתבט5 ע5יכם גם ירחםמהרה
 מופה"ר הנאון אחי ובראשם רורנו נרו5י יסכימו אם 5זאת רבטלה,עבירא
 הטוב ור' להיתרא, מצטרף הצעיר אנכי גם אזי ש5יט"א, טארנופולהאבר"ק
 אכי"ר. הענינים, בכ5 מקורש עזרתו 5כם וישלח ותורתו עמו ע5 בקרובירחם

 מפני 5כת"ה משיב אני כי בזה ע5י 5סמוך ש5א ומבקשהוהרושת"ה
 במתינות. 5התנהנ מאר צריך כזה שבענין ובפרט 5מעשה ה5כה ו5אהכבור

 הנ"5 חופ"ק פאפ"ד ליפוש יהודאהק'
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 טסימן

 טגחם כקש"ת בתורה השקרן החו"ב הגאון הרב ירירילנבור
 *(. יע"א פרנקפורמ בעי"ת מקו' ראב"ר שלימ"א קירעוטויםמנדל

 חשמלי זרם ע"י להיות צריכה שתהי' בשחימה היקר מנתבו וחניני.איזי
 ועמרה נסיונות ביו"ר ושברקוה ישחטוה ואח"כ שכורה שתהי'עד
 וכו' כרין מפרכסת וגם מראה ע"י הפנימיים והאיברים המוחות וברקוואכלה

 וכו'. וכו' להתיר רעתו ונמה לזה צרר וכת"רוכו'

 מ"ש עפ"י מצאתי ולא ורצויים כנים נכונים שרב"ק הגם ליריריאשינה
 למ"ר רסימן לההיא לא רומה זה אין וגם לאסור, צרריםכת"ר

 בעקרי למ"ש ולא הכלך ברין המבי"מ עם מרן רמחלוקת לההיא וכןונ"ז
 לריסוק ג"כ בזה למיחש לן לית וגם ז', אות כ' סימן גלגולת בריןהר"מ
 לומר לנו שיש וכמעמ וכו' לחות כל מוצץ אפשר שהחשמל משוםאברים
 וגם הנסיונות כל עם כת"ר שמעיר הערויות אחרי במריפות להוסיףראין

 הללו. בתנאים גמור מותר שהוא לומר שיש לכאורה ובכן וכו' וכו'הפרכום
 תוספת במעמ אשר כזה בענין א' זה על מאר הרבה לחשוש לנו ישאמנם
 רהמכונה כת"ר שכתב והגם בזה. עצמנו נכנים איך מתה הבהמה הזרםשיעור
 כי מובן ואוכלת, עומרת היתה כ"ע ואפילו וואלמ מ"ם לם"ר רק היאעתה
 לא הבהמה על החשמל זרם שיותן בזמן וגם שוה, וכחם הבהמות כללא

 נפש הוצאת פרכום אותו מרויק השיעור כשאין הפרכום כשתראה וגםשוה,
 שרי להג' באורך ועיין כרין, פרנסה כי השוחמ את יבהילו והקצביםבלבר,
 והתכלית ע"ר. רמ"ז י"ג וסימן ג' אות יו"ר סימן ומצה חמ'ו בקונמרםחמר

 אם מפוקפק בהם שההיתר ארם כל ביר המסורים כוללים רבעניניםמרבריו
 תיקון שום בלי לגמרי ההיתר ויתפשמ יתבמלו התקונים תקונים ע"ילא

 יתר הן חסר הן הזאת הזהירות ישאר שלא כמעמ הוא ברור ופהעש"ב.
 אמרו וכו' במנהגים אף מזה פחות והרבה לזה מפים ומי ש11ת הבהמותוכל

 לשמור צריך יותר אררבה וכו' שהרור בעבור ואם התורה, מן אסורהחרש
 אלא לסתור מקום שימצאו המעם לתלות ולא בסתם ולאסור הרתולחזק
 בסתם הנר לאור יקרא רלא ההיא על שפירשו למה רומח אסור רר"זבסתם
 הוא ומורגש מוחש זה ודבר מכשול, לירי ח"1 שיבוא ימה שמא מעםבלתי
 בזה לא תמותות שחומות בשר שיאכלו מומב ומ"ש לרוגמאות. צריךואינו
 בם יכשלו ופושעים הצלתי נפשי את אני לומר לו יש ואררבה כמובן,רברו

 זכאי שכולו ברור ז"ל הראשונים פי' וכבר אסור, הביניים בין להיותובזה"ז
 נמור זכאי משתיים לאחת גמור נומה שיהא הפרמי האיש על חייב כולואו

 אחיזת בתחי' יהיו הם כת"ר שכתב המענות שכל לי אומר ולבי גמור,וחייב
 לכת"ר )וירוע תחי' בחמתיר תלוי והקולר גמורות נבילות יהיו ושובעינים
 בזה להתיר בינ"י ירר לא ולזה וכו'( אחאב שעשה בקלות עור רז"למאמר
 או הראשונים כררך ביוקר יהיה בשר לאכול שרוצה ומי אלה, כל אחראף

 י'. סימו ח"א אש שיייי שי"ח*(
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 יותר ושנים ימים והאריכו נח עד אדה"ר מימות היה כאשר פיויחסום
 אכי"ד וימ"ן וצוי"ם ידו מתחת תק5ה תצא ש5א ישמרהו ה' יגדלוכם"ת

 וריהן חי יעקב מחבבוידידו
 יודיעם רבנים 5איזה כתב ואם מכתבי, ע5 תשובה מהידיד מבקשאני

 הם"ר. ואתו יודיעני הכ5 הוסכם ומה דבריאת

 יסימן
 *(. סטאנים5אב פה 5פ"ק תיצ"ד טבת כ"ג 1איא 5סדי ה' יום3"ה

 ובמידות במע15ת מוש5ם ובקי חרימ הרה"ג ה"ה ידידי5כבוד
 אבד"ק מ5פנים קירעוענבוים, מענדעל מנחם מו"הכש"ת
 יע"א. דמיין פראנקפורט בכרך מושבו איתן ועתהסקא5א

 והן עתה, עד אחרתי 5כן היו בידי 5א עתותי כי ויען הגיעני מכתבויקרון
 רשאים אם : היא השא5ה תוכן דבר. 5השיבו ממהר עט הנניהיום

 בה נעשה וכתורה בריאה נבדקה וכן וכה5כה כדת שנשחטה מבהמהלאכ51
 משם אשר ברז5 ראשה ע5 הניחו לשחטה קרבו טרם ואו5ם בהכשר,ויצאה
 בדעתה מטורפת זה ובעבור במוחה ויכנם שטרים( )ע5עקטרישע יצאהחשמ5
 מסוטה הביא נ"י כת"ה והנה השא5ה. ע"כ השחימה. וצער מכאב תדעו5א
 ע"א 5פני אותו עושין שהיו כדרך במק5ות אותו חובטין שהיו תנאמ"ח.
 מוח. ש5 קרום ניקב שמא טריפות א5א וכו' למזבח נב5ות מאכי5יןוכו'
 קדשים בזיון משום ח"א וכו' הט5ה את כופתין היו 5א לא: מתמידוצ"ע
 מחה 5א מדוע ג"כ הכא וא"כ ע"כ. עכו"ם, בחוקות שמה5ר מפניוח"א
 5י' עדיפא דטריפות וי"ל ע"א. בחוקות שמה5ך מפני שחובטין במהבהם
 קשיא הא או5ם : ה' כמנחות הטריפה, את 5הוציא הבקר מן מקראדי5ימ
 הא מוח, ש5 קרום ניקב שמא למזבח טרפות מאכי5ין אתם מתי עדדא"5
 ניקב שמא וניחוש עו5ה ש5 מרישא 5מי5מ דרצו דרוב, בסוגיא יא.בח51י1
 5קרום 5בדוק דמצי הרי עי"ש. 5י' ובדק דפ5י ד5מא ומשני מוח ש5קרום
 טרפות. יאכ5 5א ומזבח מוח ש5 קרום 5בדוק יכו5ין היו הכא ה"ה מוח,ש5
 שם דבש5מא המוח, דבדיקת אמי5תא 5מיקם נוכ5 5א דכאן מזה נראהו5כן

 5הם"ד אף הן, כשרות בהמות ורוב עומדת כשרות בחזקת זו דבהמהבחו5ין
 דמי שפיר ש5ם שהוא ורואין המוח קרום בבדיקת מ"ם רובא בתר ניזלד5א

 וחזקה רוב ממנו ונפ5 במק5ות אותו דחובטין הכא כהמא"ב כשרה,ובהמה
 דאכתי 15מר דנוכ5 המוח, קרום בדיקת ע5 5סמוך יב51ים אנו אין חבטהע"י
 : נ"ב סימן המרדכי בשם בטו"ז 5זה דמיון לפנינו. ה5קותא ניכראינו

 ניכר שאינו אעפ"י ומעיים 55ב אף חיישינן מעיים בני כנגד כבדהוריקה
 הבא הדין והוא ע"ש. וכו' מהר מתג5ה שאינו ש5הם שטבע אפשר וכו'בהם
 מתי עד א"5 ומש"ה לנו ניכר 5א ואך במשהו כ!וח ש5 קרום 5קהדכבר
 5נידן ו5כוד צא וממנו בדיקה בזה מהני ד5א 5מזבח טרפות מאכיליןאתם
 ויש דמיתה דם5אכה פרוונקא הוא החשמ5 זרם כי במח ידענו זאת כידידן,

 ט"1. סיסו וויינברג רי"י הנאוו סאת אש שרירי שו"ת*(
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 אמצי רנורא שוטא לי' אחוי כח. מו"ק 5רבר זכר ובהמה. ארם להמיתנו
 מפיס מאן 5ערבבה כרי הבהמה 5ראש החשמ5 רשף יצא אם ולכן נפשי',לי
 ואם 5"א, סימן עיו"ר בוה, טרפות וגרם ובקרומיו במוח ועשה פע5מה

 טרפה, הע5יון קרום ניקב אפי5ו וי"א : ושם טריפה. כרונג או כמיםנשפך
 וראיתי בעיניו, רם שיפו5 כרי קרניו בין 5עג5 מסרטין שהיו בסוטהושם

 בחנוכת רק שהי' 5עג5 נקיט אמאי ירעתי 5א : ע"ו רכתב יעב"ץבהגהות
 פ"ה שק5ים במשנה ראיתא ר5פי"מ ול"נ ע"כ. נרבה, וכ"מ חובה,הכהשכן
 כהשמש עג5 וכו' זכר עג5 ע5יהם וכתוב במקרש היו חותמות ארבעה :מ"נ
 עג5 רתיבת הרי ברטנורא, עי' ונקבות, וכרים וטטנים נרו5ים בקר נסכיעם
 מסרטין שהיו התוספתא, כיוונה ו5וה ועג5ים. פרים גסה, בהמה מין כ5כו55
 5הפי5ם תחבו5ות צריכין היו 5בר ש5הם גסה, בהמה מין כ5 היינו5עג5,
 ש5הם ורופאים חכמים ע5 5סמוך מהני המין אותו כל כו55 ועג55ארץ,
 מטורפת נעשית שהיא אך 5הבהמה כ55 מויק אין ה5ו הורם כישאמרו
- השחיטה כאב להרגיש 5ב5יברעתה  מצינו האומנם ע5יהם. 5סמוך קשה 
 בתוס' ע"ש בסכ"נ, אפי5ו עכו"ם ע5 אפי5ו סומכין מומחה ברופא כ"ו.בע"ו
 תרי"ח סימן ובאו"ח כ5 ר"ה כ"ו: ע"ו בתוס' יעו"ש קנ"ה סימןוביו"ר
 בסכ"נ 5הק5 מיירי שם וי"ל ע"כ. ישרא5, 5הכחיש נאמנים רעכו"םובמג"א
 חותכים שאין וכו' יוצאת וחוירה פרה אין הרופא תורוס אמר כ"ח:מבכורות

 איני כאן ועור, יהורי. רופא שהי' 5היות יוכ5 יה תורוס ע"כ. ש5ה,האם
 מרוע 5רייק ויש צ"ח. סימן עיו"ר לג5ויי רעבירא ובמי5תא 5נאמנותו,צריך
 כ"א: בתענית ראמרינן 5פי"מ וי"5 סגי. 5בר ובחוירה וחוירה פרהאמר
 חו5ין עי' הארם, כערו כבשרו ועורו אינשי 5בני מעייהו ררמי חזירישאני
 וחוירה. פרה אמר 5הכי בהמות, מכ5ל יצאו רהם הו"א וכהש"ה עי"ש,קכ"ב.
 נימוחו. ב5א 5הק5 וסמכו טמאה נימוחו אם 5רופאים שא5ו כ"ב: נרהועי'
 שא5תי וה רבר ע"ז. חו5ין ועי' השוטים, מן ראי' מביאין אין אמר 5':ושם

 ונקבה וכר רבריית הוכיחו ררבנן שם בנרה 5הבין ויש ו5רופאים.5חכמים
 ששתי א5כסנררוס מ5כת מק5יאופטרא ראי' והביא מ"א 5יום ושניהםשוים

 השוטים. מן ראי' מביאין אין ר"י והשיב יום, 5מ"א ווה וה ומצאו ברקושפחות
 ואמר בישרא5, הטבע כררך ש5א בו' רי5רה ראמרה ביוסטיני מה, שםוצ"ע
 עי"ש. ישרא5, מטבע ויצאו בשרם חמורים בשר אשר אימא ואיבעית :הש"ס
 חמורים בשר משום 5השיב הו"5 5מ"א הי' ווה רוה בשפחות הכא גםא"כ
 5ענין וי"5 5פ"א, נקבה בישרא5 אב5 5מ"א, שוים שניהם טצרו ו5כןבשרם
 אב5 בשרם, חמורים בשר אשר סברא רמהני להיות יוכ5 5התעברממהר
 בבכורות נם כי וראי' ארם. בני בין חילוק ראין מסתברא הו5ר יצירת5ענין
 בכל הוא רכן וסמכו איברי' ומנו היתה נכרית ובוראי יונה רש5קומ"ה.

הנשים.
 סימן יו"ר הבאה"ט 5ה ומייתי ש"י בתשובת ראיתא ממה 5ריננאמבנא

 שרואה וכו' 5ה ונתחרש קבוע וסת 5ה שיש אשה : י"ו ס"קקפ"ו
 5סמוך יש האם מכאב, 5ה שבא אומרים עכו"ם ורופאים טבילתה אחררם

 פ"ת עי' הוראה, מבע5י אחר שיסכים ער ו5מעשה וסתה בשעת ש5אעליהם
 5אור נפ5ה בבהמה נ"ב ס"ס יו"ר ועי' ו5נאן. ~אן שו"ת נביאים חבלבזה
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 ויוכ5 בהטה מכ5 בריקה עברינן וכי כאן או5ם בריקה, מהני בהפ"מופמ"ג
 מרפה. ועברא ויורר נקב ובח5ושה החשמ5 זרם ש5מ 5א חזקה בבהמה5היות

 באהבה. ורור"ש ואמיים וש5ום חם עוברא 5מיעבד נוכ5 5א אנן רברסוף
 מו"ה כש"ת ונקי קב משנתו ובקי חריף הרה"ג ה"הכבור
 יע"א. בער5ין בכרך ר"מ וויינפערג, הי"ו יעקפיחיאל
 במוערו נכון הגיעני א5י וש5חם עוזו בזרוע ועשה פע5 אשרוץקדנטרסימ

 5מע5ה כמובא החשמ5 אורות החרש, ברבר 5ירון יצאושם
 הרחיב האריך וכת"ה הבהמה מזבח 5אכו5 רתוה"ק עפ"י 5עשות רשאיםאי

 15 5העתיק וצויתי עמרי, אנכי כן ו5א רהיתרא. בכוחא וכנראה זהבענין
 רחש אשר את ושכ5ו ברעתו ויבין יראה וממנו רמ', פ"פ 5כרך שהשבתימה

 א5יו. יקריב יבחר אשר ואת בזה5בי
 באהבה רור"ש הנני בזה ואשאר נ"י 5כת"ה 5כתוב חזיתיזאת

 ושמח כשר בחגומברכו
 הורפיץ אהצ הלוידוד
 יע"א והג5יל רק"קאב"ר

 יאסימן
 '( אישות מתמת הבאיפ גויפועוץ

 האשכו5ות איש צמ"ם, טובא, ובקי החרימ הגאון, הרבכבור
 רמיין. בפ"פ ראב"ר קירשגויט, טנחמ ר' מר וכו'וכו'

 5נכון, קב5תי משיב", "מנחם שו"ת 5מנה, 5י הגש5ח טייאחדשה"ט
 מ"ב בסימן בשם שהאריך וראיתי בספרו, עיינתי תורהו5אות

 5הרבנים י5כו אותם, יקכ5ו לא שבאם אישות, מחמת הבאים גרים לקב55התיר
 התיר 5כן כ55, רין עפ"י גרים הוי ו5א במבי5ה, מרקרקים שאיןהריפורמים,

 וש"ע ורמב"ם בגמרא רמכואר ואף מרינא. גרים עכ"פ ויהיו אותם,5קב5
 הוי אופן בכ5 בריעבר רעכ"פ כיון בא, אשה בשבי5 שמא 5ברוקרצריכין

 ההיתר, קוטב וכ5 נב5ות, בשר יאכ5 ואל תמותות בשר שיאכ5 מומבנר
 נחשבים ויהיו הריפורמי, גירות ע"י או באיסור, כך עטה ירורדא5"כ
 המראה, ע5 מאר אשתומם ואני שם. והאריך במו, ויממעו 5ישרא5,בקה5ה
 את 5רמות יכו5ים אין אירופא, במערב הפרוצות, בערי היושבים הרבניםכי

 נרבקו אשר הם כא5ו, גרים ררובא רובא אשר במוב יורעים באשרעצטן,
 כ55 רוצים ואין פושעים הם ה155 הישרא5ים ורוב 5התחתן, בישרא5נפשם
 רק והם 5מעמסה, ע5יהם הם המצות כ5 נרה, שבת, כשרות, מיהרות,5ידע
 מתגיירת עין 5מראית אשר הנכרית גם אשר במח ויורעים 5אומיים,יהורים

 כ55 יורע איגו היהורי-5אומי בע5ה שגם כיון יהרות, בשום ב55 תתנהג5א
 ג55 הוי לא בריעבר אמ אשר אצ5י, פשומ הרבר כזה באופן וא"כ,טזה.

 ציריר אב"ד ברייש מרדכי ר' הרב מאת י"נ סימו ח"א יעקב חלקת שו"ת*(
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 כמבואד בדיעבד, אף המעכבים מהדברים היא מצות עול דקבלת ניוןגירות,

 בפניהם, מצות קב5ת דבעינן רם"ח, יו"ר ובש"ע ביאה מאיםורי פי"דברמב"ם
 יודעים אנו אם יש, מצות קבלת ואיזה שם. וברא"ש מ"ה: יבמותובתום'
 בזה, מלא הש"ם והרי ובכשרות, בנדה, בשבת, ומז5זלים מצחקים הםאשר

 נכרי. של כמו פטו5ה ושחיטתן כנכרי הם הרי אריות גרי כותיםדלמ"ד
 פםו5ה ושחיטתן הן, אריות גרי כותים וז"ל קמבר, ד"ה ג': חוליןובתום'
 חלומות גרי ואחר אריות גרי אחר ביבמות דאמרינן ואע"ג נכרי, שלכמו
 לא כותים אבל אריות, מפחד לגמרי כשמתגייר היינו גמורים, גריםכולן

 עכ"ל. עובדים, היו א5היהים ואת יראים היו ה' את כדכתיב לגמרי,נתגיירו
 ובני"ד אריות. גרי למ"ד בם תתחתן דלא לאו בהם דיש כ"ט, כתובותובתום'
 שגם כיון לגמרי, להתגייר כוונתם שאין נירות בשעת אף בטח, יודעיםאנו

 ומכש"כ לאומי, יהודי רק ואינו מכל מתלוצץ - היהודי זה - השניהחלק
 להיות אמת שכוונתה לה נאמין אם ואף להתגייר. הבאה הנכריתכלתו

 כמו מצות, ושאר נרה, שבת, ב5י לאומית להיות כוונתה היותר לכליהודית,
 שלא כיון הנ"ל, בתום' כמבואר מהני, לא בדיעבד אף כזו וגירותבעלה.
 מותר אם בזה, שכרכרו אחרונים ועוד ד"ל םימן ובטוטו"ר לגמרי.נתגיירו
 גרים להיות כוונתם אשר לחשוב שיש באופן דוקא אישות, לשםלגיירם
 רוצים כשאינם אבל לפלפל, יש בזה אישות, 5שם היתה הםבה רקגמורים,
 אמת כוונתם אם אף מצות, קב5ת בלא 5אומיים ליהודים רק לגמרי,להתגייר

 המתגייר : וז"ל ה"א פ"ר קירושין ירושלמי ועי' בדיעבד. אף הגירות מהנילא
 מלכים שלחן גרי וכן איש, מפני אשה או אשה מפני איש וכן אהבה,לשם
 אותם דוחין ואין הם, גרים הלכה אמר, רב אותם. מקבלין אין אריות גריאו

 שמא פנים קירוב וצריכים אותם,, מקבלים אבל תח5ה, הגרים שדוחיןכררך
 ואף : וז"ל בםוף, ט"ו הל' ביאה מאיםורי מי"ג וברמב"ם עכ"5. 5שם,גיירו
 ב"ד והי' הריוטות בפני וש5מה רוד בימי מתגיירים גרים היו כן פיעל

 אותם מקרבים 5א מכ"מ שטב5ו, אחר אותם דוחין 5א להם חוששיןהגרול
 נודע אפילו וכו' בדקו שלא גר : שם ובהלי"ז עכ"5. אחריתם, שתראהעך

 לו וחוששין עכו"ם מכלל יצא וטבל ומל הואיל מתגייר, הוא רברשבשביל
 דהעיקר הרי דם"ח, םום"י במחבר הועתק וכן עכ"ל. צדקתו, שיתבררעד

 פרק מררכי ובהגהות לשם. דכוונתו לחשוב דיש משום גירות, הוישבריעבד
 דרכיהן, שמישדין רואין כשאנו דרוקא להדיא שם רפסק באריכותהחולץ
 גרים אותם כל : ה' פ"א גרים ובמם' בריעבד. אף גירות הוי לא לאוואם

 שם, ועוד גר. אינו לש"ש מתגייד שאינו וכל וכו' אםתר בימישנתגיירו
 לקב5 שבא עכו"ם ב': ל' בכורות ועי' הנד, והדלקת נדה לאשה, מצוהקבלת
 אומר יהודא בן יוםי ר' אותו, מקבלין אין אחד מרבר חוץ תורהדברי
 ע"ש. ה"ח, מאים"ב פי"ד ברמב"ם הוא וכן מופרים, מדברי אחד דקדוקאפילו
 נ' צריר רגר אע"ג : וז"ל דשכיח, במילתא ד"ה פ"ח: גיטין בתום'ךעיין

 מקשה שם ובר"1 כשכיח. רחשוב שליחותייהו רעבדינן אוד"ימומחין,
 תחת אדם להכנים משום ותירע, פ"ה. גיטין כמבואר שכיח, לא גירותהא
 דאנן היכי וא"ב שכיח. דלא במילתא אף שליחותייהו עבדינן השכינהכנמי
 יהורי רק להיות רוצים ואינם השכינה, כנפי תחת להכנם סוונתם שאיןסהרי
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 שכיח, ד5א כיון ש5יחותייה לעכוד כח 553 5נו אין מצוות, כלי5אומי
 כי'. כתיכומשפט

 עכדינן ומשה"כ שכיח, דגירות הנ"ל התוס' דברי 5יישכ דצריכיןאיברא
 הר"ן. וכקושיות שכיח, לא דגירות פ"ה גיטין מנמ'שליחותייהו,

 כטור מוכא פוסקים, ועוד הרשכ"א כשיטת דהתוס' 5ומר, לי אפשרוהי'
 נט, הוי חייו ימי כ5 אפי5ו 5פ5וני תנשאי ש5א דע"מ קמ"ג, אע"זוש"ע
 תשתה ש5א כמו רק חייכי, ימי כל יין תשתה כלא כמו כי' אגידא מיקריו5א
 כאריכות יע"ש גירושין, מהל' פ"ח הרמכ"ם כשיטת ו5א פ5וני, חיי ימי כליין

 דהוי רכנן מודו מנת דכע5 הגמ' סוגי' כל הרמכ"ם 5שיטת והנההשיטות.
 אף הגמ' מיירי הנ"5 הרשכ"א ו5שיטת פ5וני, זמן עד כאומר רק הואגט

 מיתת דלאחר משום כי', אגידא מיקרי דלא והעיקר גט, דהוי כעמ"נכלעו5ם,
 לעו5ם, פ5וני חיי ימי כ5 יין תשתה ש5א כמו בי', אנידא כל5 הוי לאפ5וני
 לשיטת קשה 5כאורה וא"כ כי'. אגידא הוי לא מיתתו דלאחר משום גט,דהוי

 שיוד הוי 5א ו5עכו"ם 5עכד במתני', פ"ה. שם אמרינן אמאי הנ"5,הרשכ"א
 כל מיירי דלשיטתו כיון מכ"מ קידושין, תפסי 5א הכי דכלאו כיוןכחוץ
 חוץ כשאומר וא"כ הרמכ"ם, כשיטת פלוני, זמן עד ו5א כ5עולם,הסוגי'
 קידושין, תפסו ד5א כיון כגט שיור הוי ד5א נהי לעו5ם, ועכו"םמעכד
 עכו"ם, או עכד 5שום לעו5ם תנשא שלא כי' דאגידא משום גט יהי' 5אמכ"מ
 חוץ סתם אמר דהא מותרת, מיתתו ד5אחר כיון הסכרא שייך לאוהכא

 מעכד חוץ כאומר ג"כ הכא מיירי הרשכ"א, לשיטת ועכ"ח ועכד.מעכו"ם
 לפ5וני. תנשאי לא כמו כי', אגידא הוי 5א מיתתו ד5אחר פ5וני, עכו"םאו

 לא נירות הגמ' שם קאמר עכו"ם, מפ5וני חוץ כאומר ככה"ג דוקאוא"כ
 קע"כ: כ"ב כגמ' וכמכואר שיתגייר, עכו"ם האי על כיחוד דניחוששכיח,
 חי5וק יש וה"נ דרכים, לנפילה דיחיד נמי5ה כין חי5וק קט"ז, יכמותוכתוס'
- פ"ה דגיטין הנמ' מיירי ומזה - שכיח דלא דיחיד נירותכין  גירות וכין 

 ש5יחותייהו דעכדינן דכתכו התוס' מיירי ומזה שכיח. מיקרי דזהדרכים,
 שכיח. דגירותכהשום

 עכו"ם או בעכד דמיירי להרשכ"א 5ומר מוכרח דאין בדעתי,וןרןבןננרןי
 5י' אסורה כלאה"כ דהא כי', דאגידא הקושיא משוםפ5וני,

 לי' אסורה דכ5אה"כ משום שיור הוי דלא וכמו עכו"ם, או עכדמשום
 גירות, 5אחר במשום ואי כי', אנידא מיקרי לא כן כמו שם, כרש"יכמכואר

 ועכר ד5עכו"ם דהאי סכרי דהתוס' 5יישכ, נוכל הנ"ל, מגמ' שכיח,נירות דקאמרי התוס', שיטת ליישב אכן שכיח. 5א גירות הגמ' קאטרה ע"זהא
 דלא דיחיד כנפי5ה והוי דמתני', ולאכיך דאכא דומא פ5וני, לעכו"םמיירי

 וכנ"5.שכיח
 ועכ"ח שכיח, לא דגירות הוא דגמ' דסתמא כיון כזה, מיאן הר"ןאכן

 דגר אמת, הטעמים דשני ואפשר השכינה. כנפי תחת דלהכניסכהשום
 השכינה, כנפי תחת ד5הכניס דהר"ן מטעם ומקכ5ין שכיח, 5א הוא באמתצדק
 ודאי אכן דלהכניס. טעם שייך ד5א אף ומותר שכיח מיקרי אישותו5שם
 לכתחילה אסור רעפי"ד כיון שכיח, מיקרי אישות לשם דגירות לומרקשה
 שייך כדכר, איסור כשיש יימר מי ד"ה מ"ו: שכת בתוס' וכמכואר5קכין,
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 לנו אין ודאי הר"ן 5טעם וא"ב ע"ש. ת5תא, בי ימזיקקו יימי מי15מר

 5קב5ן.כח
 שאנו ובאופן ובנ"5, בדיעבר, אף מעבבין מצות דקב5ת ביון 5דידן,רזבננא

 גירות. הוי 5א בריעבד אף המצוות, עו5 ע5יהם מקב5ין שאיןיורעין
 אחריו ברקו ש5א גר : י"ז ה5' מאיסו"ב פי"ג ברמב"ם ה5שון 5ך יטעהוא5
 "שאין פשוט זה : וז"5 שם, ובמ"מ גר. דהוי המצוות" הודיעוהו ש5א"או

- בדיעבר, מעבב אין המצוות דהורעת הרי ריעבד", מעבב המצוותהורעת  
 וברמסיים הודיעוהו, רלא אף המצוות, ע5יו דקיב5 רחיישינן כהטום רקזה

- צדקתו", שיתברר ער לו "וחוששיןהרמב"ם  בגר בשבת, רפ"ב ובהאי 
 ובמבואר רגיירו, אחת, רג5 ע5 התורה ב5 שת5מרני ע"מ ניירני ה55, 5פנישבא
 מביא ובב"י 5שמים. רבוונתם ה55 הי' דיורע רעה, ר"ה ק"ט: יבמותבתוס'
 ס"ח רשבת מהאי מעבב, אינו הוריעוהו 5א ראם רנוותא, בשם הנמ"ידברי
 רהודיעוהו מיירי רשם בקושיא, הע5ה הר5"ח ובהג' העבו"ם, בין שנתגיירבגר
 שבר הוריעוהו ש5א ה5שון רס"ח סוס"י ובש"ע שבת. 5א רק מצוות,שארי

 המצוות, עו5 ע5יהם מהב5ין ראין וראי ירעינן אם באופן אבל ועונשן,המצוות
 ב5שון הריין, עיני בראות תלוי זה ורבר בריעבד. אף הגירות מהני ד5אפשוט
 ויראת נאמר דע"ז ירוע, 55ב המסור וברבר רס"ח, סוס"י בש"ך מובאהב"י

מא5קיך.
 אומרים ובבה"ג באיסור, ירורו דבלאה"ב ביון במ"ה, ש5 ההיתר עיקררהנה

 רמבואר חרא, רק, לא ובמחב"ת חברך. שיזבה בשבי5 חטא5חברו
 חטא 5חברו אומרים אין רפשע רהיבא מקומות, ועוד 5"ב, עירוביןבתוס'
 לו גורם רהחבר רהיבא רתוס', תירוצא לאירך ואף חברך. שיזבהבשבי5
 זוטא איסור ע5 לעבור לחבר 5י' ניחא אסרינן 5קוט, לו שאומרלעבור
 אפשר א"ב בפשע, אף קצת משמע שם עירובין ובתוס' חברך. שיזבהבשבי5
 ואמרינן הגורמים, הם מיקרי 5התגייר, ב"ד ד5תי ע5 רופקים דהם ביוןבני"ר,
 זה אבן רבה. מאיסור 5הצי5ם בברי זוטא איסור על 5עבור 5חבר 5י'ניחא

 כהשמע בופין, ר"ה ב': חניגה בתוס' וביותר ר', שבת רמתוס' חראבורבא,
 אטו ועור ובו', 5י' ניחא אמרינן 5א גורם, בשהחבר אף דבפשע,5הריא
 אסרום רהגמ' ביון 5עשות להם דמה גורם, מיקרי מקב5ם אין דהב"רמשום
 שעשרן, וסבור 5קוט, 15 שאומר רחבר 5האי ב55 ול"ר אישות. לשםלקב5ן
 רבעי, ברם גבי ס"ט, דב"ק 5האי יותר דמי וני"ר שם. בתוס' גורם,רמיקרי
 ה5עיטהו שני בשארי אב5 בשביעית, בר"א רשב"ג אמר אותו, מצייניןהיו

 פסק ובן עבורם, תקנה 5עשות לרמאין אחראין אנו ואין וימות,לרשע
 הגאון בזה ביאר אשר והיטב ברשב"נ. ה"ז מע"ש מה5' פ"טהרמב"ם
 נעשה אם ראף היבא שייך כ55א רהך קע"ח, סימן טוטו"ר בספרומהרש"ק

 נעשה אם דאף רבעי, כרם גבי במו אחרת, עברה יעשה עריין סו"ס תקנה,15
 רגזי5ה, איסור עצמו רבר באותו עריין יעשה דב"ר, מאיסור להצי5ולו,התקנה

 כ5ל יעשה ש5א 5הצי5ו יכו5ים בשאנו אב5 5רשע, דה5עיטהו הסבראקייך
 5הצילו. תקנה עשות מחוייבין אנו שפיר וחוטא, רשע בבר כשהוא א4עברה,

 התוס' מקשו הפקר, מנהג בה נוהגין דהיו ס"א, בגיטין עיפחה גביוסשה"כ
 בני"ר א"כ ורפח"ה. 5רשע, הלעיטהו כהשום ו5א חטא, אומרים חאיךרק
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 שייך עצפו, רבר באותו עברה ויעשו ובטבילה, בנדה י1הרו ד5א בטחדידעינן
 עבורם תקנה 5עשות 5רמאין אחראין אנו ואין וימות 5רשע דהלעיטהוהכ55

 דנשג"1. מאימור5הצי5ם

 הוי אישות 5שם גרים מקב5ים דאין דהא כיון דבני"ד בדעתי, ע5הןדץנדו
 ש"ו, מום"י באו"ח דמבואר הא ע5 לממוך דיש אפשר מדרבנן,רק
 חטא אומרים דאין משום 5הצי5ה שבת מחל5ין דאין פשעה דבתודהיכא
- שם במג"א וכמבואר דפשע,היכא  בשם במשבצות שם הפמ"ג פמק עכ"ז 
 יש דרבנן דבאימור והמברא - בפשיעה אף 5הק5 יש דרבנן דבאימורא"ר,
 מצוה משום 5שחררה בשפחה מותר דמשה"כ 5עיקר, התום' תירוץ ע55סמוך
 התירוצים. שני התום' בשם ש"ו מום"י שם בב"י עי' דפשע, היכא ואפי5ורבה,
 יעשו דב5אה"כ כיון 5עי5, כאמור חדא 5ני"ד, ארוכה יע5ה 5א בזהאכן
 ועוד, וכאמור. 5רשע, דה5עיטהו הכ55 שייך נדה באימור חמורה עברהעדיין
 דאדרבא, 5גרים, 5קב5ם אימור עושים שאנו בזה נצי5ם רבה אימוראמאי1ה
- קב5ה, מדברי נשג"1 איסור רק הוי יחד ירורו אםכעת  כידוע ואף 

 הוי 5א עפי"ד אב5 העריות, מכ5 אף חמור זה שאימור הקדושיםממפרים
 ברמב"ם כמבואר דאורייתא, אימור הוי דבחתנות ואף קב5ה, סדברירק

- 5הנכרית ו5א 5הישרא5 רק האימור עכ"פ אב5 מאים"ב,רפי"ב  אחרת 
 כידוע נדה, באימור כ55 יזהרו 5א אשר בטח יודעים ואנו אותה, כשנגיירהיא
 שי1כה בשבי5 ואי1ה כרת, אימור שניהם יעשו א"כ מזה, שמת5וצצים5נו

 דאף ה"י, מאים"ב פי"ב ברמב"ם דמבואר ואף איכא. רבה מצוה ואיזוחברך
 משום 5א אב5 כבהמה, ע"י תקלה 5ישרא5 שבאה מפני מיתה, חייבתהנכרית
 בתום' כמבואר עור, 5פני ע5 מצווים אינם עכו"ם כי אימורא, עבדאשהיא
 5א נמי בדיעבד אם ממנ"פ, אותם נגייר אם וא"ב 5עכו"ם, ד"ה ט"ו:ע"ן
 הוי דבדיעבד לומר נעקש אם ואף 5קב5ם, דאין ודאי וכנ"5, גירות,הוי

 הגורמים, אנו וגם נרה באימור שניהם יעברו טפי, עור גרע מגרע א"בגירות,
 דבטח כיון כמותה, דו5ד 5הנולדים, וגם שתעשה, העברות כל ע5שתתחייב

 הדבר, קיצור עו5ם. 5דורות חובה ע5יהם מג5ג5ים ואנו מצוות, שום יקיימו5א
 דק חברך שיזכה בשבי5 5א אישות, 5שם לכתחי5ה 5קב5 אימור נעשהאנו

 אם 5ן איכפת ומה עולם, 5דורות ו5הנו5דים 5הנכרית חובה ע5יהם5ג5נ5
 ודאי צאצאיהם, עם 5נשא כשירצה בדת שמחזיק מי 5הריפורמים,י5כו
 5יהודית. אותה יחזיק 5א סהריפורמים שהיא וכשיודע הנירות, אחריחקור
 הגבו5ין טשטוש יהי' א1 אדרבא חרדי, רב אצל היתה שהגירות כשיודעאחרת
 האישות, היתה הסבה רק ביהדות, שתחזיק בטח ע5 5נו כשנודע ואףהאמתי.
 גר, הוי ודאי בדיעבד דבשם כיון 5הק5, חוכך ר"5 מימן הטוטו"דדבכה"ג
 5ממוך ו5א בא5ו אף 5קב5 אומר קע"ו, מימן ח"א יושר אמרי בתשו'ואפה"כ

 הנכריפ ע5ינו ילעגו וצ5ו5ים נקיים שהמקואות הא5ו ובטדינות היתרים.ע5
 בש"ך וכמבואר הטבי5ה, אצ5 5היות צריכין אנשים שני אשר יתודעואם
 שהוא ר"ג, מימן יע5ה יהודה בתשו' ראיתי שוב הפרישה. בשם רם"חשם
  פתומו ומביא אשה, עדות עפ"י רק עדים, בלא אף הטבי5ה בדיעברפתיר
 טבי5ת בשעת 5היות האיש דרך דאין התום' שכתבו מי, ד"ה מ"ה:יבמות
 יש ו5כאורה בשם. מופר, שמעון ר' הג' השואל עם 5ה5כה כך וממכיםאשה,
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 ררך ראין משום כהן, זה לומר חיה נאמנת ע"ג: מקירושין גם ראי'5הביא
 אנשים שאין רבמקום 5"ה, סוס"י חו"מ ברמ"א וגם בשם, אנשים5היות
 אישות ה5' ברמב"ם ועיין 5האשה. 5האמין הקרמונים תקנת 5היות,רגי5ים
 אם 5ברוק נאמנות רנשים ט"ו, סעיף קנ"ה סימן אע"ז ובטוש"ע ה"כ,פ"ב

 אב5 ריעבר, 5ענין בזה וצ"ע ררבא, חזקה משום רוקא ושם סימנים,הביאה
 שם. בש"ך וכמבואר אנשים, שני עכ"פ או אנשים ג' בעינן וראילכתחי5ה

 מזה. 5מנועויש
 צרק אבני בתשו' וגם ק', סימן ב' יו"ר בי"צ, תשו' בשא5ה 5ירי22א

 הגרו5ה, 5רעתם שכוונתי 5ראות ושמחתי כ"ז, סימן ריש מרעש5הגאון
 ע"ש אריות. רגרי מהא התוס' רברי ג"ב והביא פסו5, בריעבר אףרהגירות

באריכות.

 רוש"ת ירירו בזהוהנני
 פרייש יעקב מרדליהק'

 יצ"ו. ציריךאב"ר
 הנט' רקאטרה פ"ח, )יבט1ת בחיר1שיו הרשב"א שהקשה חטורה ק1,פיא )תיץ ביה 5יטקום

 ריא ראטרינן גר גבי : סב טקירושין הרשב"א והקשה עליה. לאתש1לי בירו הא ריריהאי
 רטיקרי אטרינו והכא ת)תא, בי )יה ראיזרקקו ייסר טי ג' רצריר רכי1ו להתגייר בירוטיקרי
 יאשה שאטר עכו"ם לעניו טיירי רשם כיוו )תרץ, ויפער"נ ג'. צריר רג"כ אש"ג לאתש1)י,בירו
 גרים טקבלין ראיו כיוו בידו טיקרי ולא טקורשת, דאינה שאתגייר, לאחר לי טקורשת אתהרי
 בי ליה ראירקקי ייטר טי אטרינן שפיר איסור, בוה עושה והטקבים אישות, )שם כוונתםאם

 )הריא סבואר וכן אישות. לשם וגירתו אותה קירש שכבר כיון לגייר ע"ו )עבור שירצותלתא
 יותר, עור )הטתיק ויש ייטר. טי )וטר שייר ברבר איסור כשיש ייטר, טי ר"ה ט"ו שבתבתוס'
 ע"פ טיוה י"ג: קירושיו יעיל )מעטיה והוא יוחנו, רר' אייבא הוא בקירוש'1 שם רהגס'כיוו
 קלא )י' רלית משום הלקוחות טן גובה ראינו סובר שם ור"פ היקוחות, וטן היורשים טןגובה
 ט"ב, בתרא בבבא רטבואר ואע"ג )קלא. טפקו רערים טשום קלא, ליה ראית סובר דר"יועכ"ח
 רטבואר קירושיו גבי טכש"כ א"כ לקלא, טפקו רערים אסרינן ואפה"כ יויף בצנעה דיויףרטאו
 בצנעה, טקרשין רלפעטים טשטעותו בצנעה, דטקרשי אינשי עבידי כ"ג כתובות בגט'הלש1ן
 דאיזרקק ייטר טי יהורית, כבר שקירש וכשנודע לקלא, טפקו קידושין דהעדי אטרינןודאי

 נכון. וזה תלתא. ביליה

 יבסימן
 מנדל מנהם הרה"ג ש5 המחוכמה תשובתו קרמאיחזי

 במקום ישרא5 ע"י בשבת ח5יבה ברין *(, מפפר"מקירשנבוים
 5ח5וב 5ישרא5 מותר אם גוי ע"י זאת 5עשות אפשרשאי

 רעתי 5חוות ברבר 5עיין ושבתי מהח5ב, ו5יהנותבהמותיו
 ואומר: ואען ובינה, רעת 5ארם החונןבעזרת

 רציתי ש5א אלא 5ע"ר כה5כה והשבתי כבר זה נשא5תי זהרין22עיקר
 5כ5 כ55ית שהיא זו ה5כה כי באשר 5שוא5י זאת תשובתי5הוריע

 מרנן ע5יה יסכימו בטרם יחיר, ומפי ירי ע5 5הפתר יכו5ה אינהישובנו,
 תשובה בקב5י ועתה הקרושה, בארצנו הרבנות ונשיאי רורנו גאוניורבנן

 5מעשה. ו5א לה5כה השגתי קוצר 5פי 5השיב אמרתיזו
 צה.( )שבת שפירש רש"י רברי הביא רבריו בראשית הנ"5הרה"גדזץנה

 והוי בו שנתכסה ממקום אוכ5 שפורק : טפרק משום מחייבחו5ב
 תרצ"ה(. וירושלם י"א סיטו חאו"ח עויאל" "סשפטי טספרו*(
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 א5א הוא מחובר ד5א : היא ו5א דקוצר, ת51דה דאמרי ואית דדש.תולדה
 15מר, שייך 5א נמי מפרק 51שון בקשיה, כתבואה הדד בעמיני ועקירפקיד
 חוזר היא ולא דמ"ש ח15 רש"י בדברי הבין הפוסק והרב ע"כ. תו5שא5א
 בצ"ע. רש"י דברי מסיק 51בסוף דדש ת51דה הוא דמפרק קמא פירושא ע5גם
 דברי 5הוציא זה 5תגר הכניסו דמי א5ו, דבריו ע5 מאד תמיהניד4שני

 : הוא כך רש"י דברי ושעור והברורה, הפשוטה ממשמעותםרש"י
 ליה דדמי קוצר, משום פירושו מפרק, משום מחייב דחו5ב דאמריואית
 קוצר שהרי 5קוצר דומה החו5ב שאין היא ו5א חיותו, ממקום דברשעוקר
 בעמיניה ועקיר פקיד א5א מחובר, אינו והח5ב מחבורו דבר מפרידהוא
 תו5ש משום חייב חו5ב 5ומר צריר היה שא"כ ועוד בקופסא, המונחכדבר
 לה. דומה או קצירה פעו5ת ע5 יאמר 5א מפרק ו5שון קוצר, מעיןשהוא
 5דיק5א פיסא רשדא מאן האי : ממ"ש וממתיעים מאד נכונו רש"יודברי
 ע"ג( )שם מפרק כהטום ואחת תו5ש משום אחת שתים חייב תמריואתר
 משמעות מפרק במושג ואין נפרדים ענינים שני הם ותו5ש שמפרקהרי
 התמרים שמפרק משא פריקת בהוראת מפרק מפרש רש"י ו5כן קוצר, אותו5ש
 והסכימו פירש"י דחו אחת( ד"ה )שם שהתום' הוא קושמא המכבדות.מן
 ע5יהם מכה וכשהוא ע5יונה ק5ופה התמרים ע5 5ו שיש שמוא5 רבינולפי'
 השב5ת, מן התבואה שממרק דש כמו והוי התמרים, מן הקליפה אתמפרק
 דומה שהוא רש"י 5פירוש התום' ממכימים ה51ב 5גבי מפרק בפירושאב5

 הסרת היא וכך המכוסה, האוכ5 את הח5יבה ידי ע5 שמג5ה בזה5מפרק
 המכסה הק5יפה מתוך מכוסה האוכ5 כהסרת התבואה מע5 החיצונהק5יפה

 החו5בת. הבהמה עמיניאותו
 : כתב אומרנא( ד"ה קי"ד )ביבמות מעמו את שינה ז"לרש"יאג~נם

 ד"ה )ם' ובכתובות ; מגרו5ו דבר מפרק משום חייב בידיוחו5ב
 המחובר מן ו5א בו שגד5 ממקום דבר הנותק : וכתב יותר, דבריו בארמפרק(

 םקשיא. תבואה שמפרק הוא דדש ותו5דה התלוש מןא5א

 עקירת במובן א5א וגי5וי, הפרדה של במובן אינה מפרק שהוראתיקשי
 שאינו בדבר שת5ישה אלא תו5ש, בגרר וזהו בת5וש גדו5ו ממקוםדבר

 )שם(. בשבת רש"י שהביא אומרים היש כפירוש וזה מפרק, נקראמחובר
 דדש. תולדה שהוא מפרק משום אסור חו5ב הפירושים בשני פנים כ5וע5

 דומה הח5יבה שפעולת בכך דמה : מבוררין לא רש"י דנריעדייןאולם
 בגדולי אלא דישה דאין סוברים רבנן ה5א דדש, תו5דה שהואלטפרק

 שהוא דישה מה : פ"מ בב"מ וכם"ש היא קרקע גדולי 5ח1 ובהמהקרקע
 דלפי' מפרק( ד"ה )שם התום' תירצו 51זה ? והמגבן החולב יצא הקרקעגדו5י

 והסתיעו קרקע, בגדו5י שאינה דישה על דמחייב יהודא, כרבי הלכההקונמרם
 ובמקום הוא יד כ5אחר מפרק מ"מ בשבת חלב יונק גונח מרינום רבימדתני
 דמחזי כה2ום מדרבנן א5א אסור אינו שחו5ב איתא שאם רבנן גזרו לאצער

 קי"ד יבמות תום' )ועי"ע עכת"ד צערא משום מעמא בחד סגי והוהכמפרק
 מפרק(. ד"ה ס' וכתובות וקסבר,ד"ה

 כהטום אסור דחו5ב סובר שהירוש5מי הקודםת בתשובתי כתבתי כבר24בנל
 מוברים וחכמים םדאוריתא שאסורו סובר שר"א במח5וקת, ושנויקוצר
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 רגם קרקע, בגרו5י א5א קצירה שאין משום שבות משום א5א אסורשאינו

 צ"ה(. )שבת הרמב"ן בחרושי וכמ"ש כן, לומר צריך5ת5מורן
 מצא ק5"ט( )חולין מרגרמינן זה על שהעיר הרה"ג ברבריואיתיךערצדץ

 רארם ופירש"י ראשו, ע5 והארמה א"5 ש מהו ארם ש5 בראשוקן
 רארם ח"י( מ"ק צ"ה מי' )חו"מ הש"ך מ"ש הביא ועור הוא. ארמהגופיה

 מקרי רבהמה 5הוכיח שמח באור מ"ש ציין וכן כקרקע. בגופו חשיבמישרא5
 י"ז(. ה' ב' )מ5כים ארמה פררים צמר כהטא ממ"ש קרקעגרו5י
 ומקרא הוא ארמה גופיה רארם הוא רקושט כ55, ראיה מזה איןךלע"ך

 וכו' הארמה מן עפר הארם את א5קים ה' וייצר הכתוב רברמ5א
 בהמה שגם מזה 55מור ואין כקרקע חשוב המטט5 שהארם מוכיח זה איןאבל

 הר"ן שהרי מכרעת, ראיה אין נמי הש"ך ומרברי קרקע. גר51ינקראת
 51א 5קרקע הוקשו עברים שרק 1סוברים ע"ז ח51קים והרמב"םוהריטב"א

 ארמה פררים מצמר והראיה שם( וקצוה"ח ש"ך )עיין מישרא5 ארםכ5
 משא 5עכרך נא יותן : הוא זה כתוב פירוש שהרי בעיני, מאר תמוהההיא
 שהפררים 51א בארצו, מזבח זה מעפר 5בנות הארץ מארמת פרריםצמר

 ארמה.נקראים

 שבת רלענין שם( וכתובות יבמות )שבת התוס' כתבו ה5א ריןמןךבנר
 רומיא הקרקע מן גר5 שיהיה בעינן מממנין ממ5אכת וי5פינןהואי5

 הנ"ל. מתירה ראיות ב5 מא5יהן נרחות ו5פי"זרמממנים,
 כהטום רהוי לת5מורין וכן קוצר משום חייב רחו5ב הירוש5מיש5פינקטינן

 שבות משום א5א חייב החו5ב אין והתום' רש"י וכפירושמפרק
 קרקע. בגרו5י א5א ורישה קצירה שאין המוברים חכמיםלרעת
 בתשובתי הוכחתי כבר וחכמים יהורה רבי במחלוקת הלכה פמק5עניןךד,נדץ

 שה5בה רמובר הרמב"ן רעת ע5 5ממוך רב מקום רישהקורמת
 נקראת אינה ושבהמה קרקע בגרו5י א5א ועמור רישה קצירה ראיןכחכמים
 5רחות הרמב"ן רברי בתשובתי כתבתי וכן שבת. אמורי 5ענין קרקעגרו5י
 מומיף אני ועתה מרינום. רבי מרתני מפרק( ר"ה ע"ג )שבת התום'ראית
 אמר אשי רב פימא רשרא מאן האי ברין רגרמינן ממאי לזה ראיה עור5הביא
 כלאחר ותולש והר"ן רש"י ופירשו בכך. פריקה ררך ואין בכך תלישהאין
 אותם כשעושה התירו קרקע מגרו5י ומפרק בתולש שגם הרי ופטור, הואיר

 שאמר שמה 5ומר ברחין וע5 הלכך ; צערא במקום ש5א אפי5ו ירבלאחר
 קאמר רמילתא קושטא גזור, 5א צערא וכהטום יר כלאחר מפרק מרינוםרבי

 5התיר. מגי מנייהו בחר לרינא אבל תרתי, בה איתרבגונח
 ררבי א5יבא אפילו 5התיר הוא, יר כלאחר רמפרק טעמא רנקטאפשו,או

 קי"ך )יבמות התום' וכמ"ש קרקע בגרו5י ש5א רישה ראומריהורה
 מפרק רנקט הרמב"ן רעת הקורמת בתשובה בתבתי וכבר מ'(ובתובות
 שהביא למר נמטיה ואפריון בשנוי. אלא שוב התירו רלא משום הוא ירכ5אחר
 אמור אינו בירו חולב ראפילו שבתב ז"ל הריטב"א 5ן רממיע רבה תנאלנו

 בשנוי. אלא שבות התירו לא לרעתו גם אבל שבות, מריןא5א
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 שמתיר יקרה אבן תשובת רברי ע5 יצ"ו הרה"ג סומך רבריובמסקנת
 בעניותי ואני נקפה. ח5ב שבה בקררה 5ח5וב הבהמה צערמשום

 ואומרים חולקים ררבים זה היתר ע5 5סמוך שאין הקורמת בתשובתיבתבתי
 בעומרת ו5א 5אכי5ה שעומרת בבהמה א5א הקררה 5תוך ח5יבה הותרהש5א

 מתקן ושהח5ב 5אכו5 ברוצה א5א התירו לא 5אבי5ה בעומרת ואמי5ו5ח5יבה,
 סמך ב5 מוצא איני ובן רעתי, חו5ק בזה ואין בפירורים, נב5ע אוהאוב5

 מגבן. באסור נתק5 נקפה ח5ב 5תוך שחו5ב אני חושש ועור זה,בהיתר

 בצנעה, ב', ב5י, ע"י 5ח5וב א', : תנאים בר' 5הק5 צררתין11רצשד11רצי
 שאי ר', צערה, 5הק5ת הררושה במרה קמעא קמעא 5ח5ובג',

 ומה ב55ית, שא5ה היא זו שא5ה בי והיות יהורי, 5א ירי ע5 5עשותואפשר
 פרסמתי 5א בהח5ט, אסר בתשובתו רה"ג וגם הראשונים מהפוסקים שרביםגם
 רבני ש5 בבנוסן א5א 5הפתר יבו5ה אינה זו שא5ה ו5רעתי תשובתי בהער

 5אה"ק. הראשית הרבנות נשיאי ובראשיהם הדורוגאוני
 עחיאל חי מאיר ציץ טןהצעיר

 יגסימן
 *(. י"ר בסי' לעי5 בזה שהארבתי בשבת, הח5יבה רין ע5 הו5ךסובב
 מהר"ר כקש"ת יע"א, מפרנקפורמ הגאון הרב אצ5י בביקורובי

 מהר"ר הגרו5 הגאון עם יחר ש5ימ"א, קיר"שבתם מענרלמנחם
 רברים באיזה נרברים בהיותינו )ז"5( ש5ימ"א קדאינקח ציטטן

 הח5יבה ברין באריבות א' קונמריס 15 יש בי 5נו הגירבחי"ת
 ש5ימ"א. הנ"5 הגאון הרב רעת עם יחר בןה 5חיו"ר ומבקשבשבת,
 וגם א5ינו. יש5חינו בחזרה הנ"5 5עירו שיגיע תיבף ביוהבמיח
 5עי5 הנרפס )הוא בזה ארוך קונמרס יש 5י גם בי 15 נומיתיאני
 תבו"מ כי היה, בן והנה 5רפוס. מסרתיו בי תח"י ואינו י"ר(סי'

 אשר את מציע והנני הנז' הקונמריס את א5י ש5ח 5מח"קשהגיע
 בזה.העירותיו

 והוי שב' וכו' מפרק ר"ה רצ"ה בשבת ז"5 רש"י בבוו'הבין ב:אשרא(
 מחובר ר5או היא ו5א רקוצר, תו5רה ראמרי ואית דשתו5רת

 רש"י רמ"ש הבין והוא ע"ב, תו5ש 5' א5א 5ומר 5"ש נמי נפרק 51' ובו'הוא
 בבונתו ונרחק רקוצר, אתו5רה ובן ררש תו5רה אמפרק קאי היא""ו5א
 מפרק טשום ד5ש"5 ה"ה הוא, מחובר ר5או רקוצר תו5רה שייך ראיןרכמו
 רש"י ע5 הצ"ע ובןה גירו"ק 5"ה וחו5ב קרקע בגירו5י א5א רישהראין
 פיסא רשרי מאן האי רער"ג מההיא תו5ש, 5' 5ומר רשייך מרבריורנר'

 מהירוש' ע5יו הק' ובן קרקע בנירולי אלא תו5ש ר5"ש משם טבו' ובו'5ריקו5א
 עש"ב. בזה עור והאריך ה"א פ"ה וסנהררין ה"ב פ"זשבת

 דק 5א ריהמיה שאגב שבמותו גרו5 רב ע5 ופ5א הפלא תמה ן84ניב(
 יבין רש"י בדברי קט דהמעיין ג5 5עין הפשומ ברברהימב

 הראיה, עובריה יהרב כ', סיטן שלישי חלק עברי" "ישכי5 של"ת סטפר געתט*(
 תרצ"ט.ירושלם
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 רקוצר, תו5רה ראמרי אאית רק קאי וכו' היא ו5א רש"י מ"ש כי5אשורו,
 5"ש נמי מפרק שלשון וגם וכו' הוא מחובר ר5או היא ו5א קאמרוע5ה
 5ומר שייך ררש תו5רה הוי אי רבש5מא תו5ש, 5שון א5א לפי"זלמימר
 פקיר רהוא כאן וה"נ ממרק לשון בו רשייך בתבואה הרש כמו מפרק5שון
 רומיא מפרק לשון ע5יו 5ומר שייך בקשיה כתבואה הרר בעטיני וקאיועקיר
 5יה רחשיבי רקוצר תו5רה רהוי ראמרי 5אית משא"כ בתבואה, שאמרומה

 נקט ומרוע רקוצר, תו5רה רהיא תו5ש, ל' א5א מפרק לשון 5"שכמחובר
 ע5 שהצ"ע למה מקום אין ומעתה רש"י. בכונת וז"פ רמפרק 5ישנאבגמ'
 הוא רתו5ש רסו' 5רש"י סייעתא הוא כ"ז ראררבה ומהירוש' מרע"גרש"י
 איני ראני ובאמת כאמור. ראמרי 5אית רחייתו עיקר היא וזו רקוצרתו5רה
 5רעתו ראם מפרק, משום חייב שאמרה הגמ' רברי רש"י 5ר' מפרש מהמבין
 5א ומרוע רש"י 5ר' בגמ' הנכון פי' מהו א"כ הפי', 5ב' מפרק 5שוןל"ש

 שהבין כמו הכונה ואם באמת, הגמ' כונת 5נו לפרש רש"י כזאתהשמיענו
 א5א 5ש"5 מפרק ול' בחיל קרי רש"י ה5א תו5ש, 5שון רמפרש הנ"5הרב
 הרעת ע5 יע5ה ואיך זמ"ז רחוקים ותו5ש רמפרק רכחשמ"5 הרי תו5ש,לשון
 באופן תו5ש, כמו רהוא מפרק רנקטה הנמ' בכוו' רמבין רש"י בכונת5ומר
 מה אחרת 5כוונה והסיבם רש"י ברברי כ55 רק ר5א מכת"ר המחי"רראחר

 מעו5ם. זה רש"י רעת ע5 ע5הש5א
 הרבר רחוק 5א הנה קרקע, בגירולי א5א רישה ראיןהקו' ך21עיקךג(

 ברייתא ראתיא שכ' שם התוס' בשי' הו5ך ררש"יראפשר
 לר' ז"5 הה"מ כשי' א"נ ע"ש, קרקע בגירו5י ש5א רישה יש ראמרכר"י

 ע"ש. רתבואה רוסיא קרקע גירו5י נק' שהבהמה מה"ש ב6"חהרמז"ל
 הראב"ר המפו' הגאון הרב בזה שהעירני מה 5הציגהנני ך21אגבר(

 5כאורה הנ"ל ז"ל הה"מ ררברי שליט"א שבתי חזקיההמ5ך
 וכו' החו5ב שם שכ' ה"ר שכירות מה' בפי"ב עצמו הרמז"ל רברי היפךהם
 מחשיב 5א עצמו רהרמז"5 הרי ע"כ קרקע גירו5י שאינן מפני אוכ5אינו

 כעת זוכר ואיני בזה ישוב איזה שאמר וכמרומני קרקע, כגירוליהבהמה
 שאינן שם הרמז"ל רמ"ש לישב, מקום ריש כעת משנ5ע"ר ו5פי הוא,מה

 קרקע, גירו5י היא שהבהמה רהגם הבהמה, על לא הח5ב ע5 קאי קרקענירו5י
 ע"ד הרם מתמצית הוא אלא רבהמה, רומיא מהקרקע גרל אינו הח5בעכ"פ
 במציעא הסוג' בעיקר בחפשי זה כותבי אחרי חלב. ונעשה נעכר רםשאמרו
 וכוי גירולי ד"ה ע"א התוס' ברברי מפו' הרבר בא רכבר מצאתי ע"ארפ"ט

 הכא אב5 וכו' גירו"ק ב"ח חשיב מערבין בכ5 בריש וז"ל והתירוץהקושיא
 עכ"ל הקרקע מן וצומח גר5 שהוא ריש בכ55 הוי רלא וכו' חולב שפירמפיק

 שכתבנו. כמו התי' מבו'הרי
 דכ' עור לו ראיתי הנה ש5יט"א, ההפ"ו 5רברי נחזורשיהיה איךה(

 שכ' וכו' שבת ר"ה ע"א קי"ר יבמות התוס מרברילהוכיח
 היתר מצינו לא ד5פי"ז וכו' איירי בהמה ש5 בצער רהכא רמפרשואיכא
 במפרק אפי' בשבת אסור דבהמה צערא במקום דאפי5ו כיון קרקע ע"גלשפוך
 יכולים היו והלא יונקים היו ר5מה שם ר"י שהק' ממה הוכיח וכן יךכלאחר
 שום היה לא רעבים שהיו כיון 5"ק ר"ת רל6י' וכ' הקדירה לתוךלחלוב
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 דהי"ל מאכל הי"ל דלא דאף כ' שלא ממה מזה והוכיח ע"כ בקדירהמאנל
 דהיו זה דחה ושוב אסור קרקע דע"ג דמשמ"ל דמבו' קרקע, ע"גלחלוב
 מעיקרא הוכחה שום כאן אין דאה"ר אומר ואני ע"כ. מהחלב ליהנותרוצים
 דאסוד יד כלאחר דמפרק מההיא בראשונה שהוכיח דמה כלל, התום'מדברי
 יד כלאחד דמפרק כלל זה אל זה קרב לא לפע"ד אטור, ע"נ דה"הבשבת,
 מלאכה דהוי קרקע ע"ג משא"כ יד, כלאחר דהוא רק מלאכה קעביד הריסו"ם

 דאם ומכ"ש צל"ג, אינה דהיא כיון כלל מעיקרא מלאכה כאן איןשאצל"ג,
 דבזה דודאי בתשו' לעיל העלינו כאשר שינוי ע"י יד כלאחר יעשה בזהגם
 לחלוב הו"ל מאכל הי"ל שלא דאף באחרונה שהוכיח מה גם דשרי. יודוכ"ע
 וכיון רעבים דהיו שכ' ר"ת לפי' קאי אינהו דהלא ק"ל מאי ידעתי לא קדקעע"ג
 רעבה כי נפשם לשובע לאכול כדי לינק ורוצים מאכל להם ואין רעביםשהיו
 להמפ' דקאי ר"י למי כת"ר קו' כונת ואם קרקע, ע"ג לחלוב זו היא תקנהמה

 כבר ד"י לפי' הנה קרקע, ע"ג לחלוב דהי"ל בהמה, של צער משוםדהוא
 אלא ג"ז להק' יכולים דהיו ואה"נ האוכל לתוך לחלוב דהי"ל בלא"ההק'

 וזפו"ב. לאיבוד החלב ילך שלא באופן מציאות למצוא רצודהם
 דאסר הלקט משבולי שהוכיח למה עוד מקום איןבזה ךמדלאמךך1(

 דאסוד, קרקע ע"ג דה"ה המטוכנת, בבהמה שינוי ע"ילחלוב
 ע"י לחולב ול"ד שאצל"ג, מלאכה שהיא כיון טפי עדיף קרקע ע"גדלפי"ה
 ומכ"ש עכ"פ, עליה מלאכה שם דטו"ם הצל"ג, מלאכה היא דעכ"פשינוי
 עיני דאתה וכבר לאסור, מקום דאין דודאי ג"כ שינוי ע"י הדבר יהיהאם
 מהלבוש דהוכיח ז"ל המט"א מ"ש י"א או' בם"ב לעיל בעניו' מ"שצדיק

 דהוי משום קרקע ע"ג לחלוב דאחרים בצערא אפי' להתיר עצמו ז"לומשה"ל
 יעו"ש. לגופה צריכה שאינהמלאכה

 שהביא ע"ט סי' דמ"א דתשו' מההיא ללמוד שכ' לנת"ר ע1ד ראיתיז(
 ע"י האווזות להמדות מותר גוי שאין דבמקום בסקי"חהמג"א

 הנ"ל בתשו' בעניו' ע"ז עמדנו כבר והנה ע"ש, בחליבה כאן דה"הישראל,
 מלאכה איסור דהיא חליבה לדמות דאין ביררנו דשם והנמשך או"ד ב'בסעיף

 יעוש"ב. דחול עובדין משום אלא איסורה דאין להמראהדאורייתא
 גבינה לעשות נקפא חלב ע"ג לחלוב היתר שהמציא למהלסיפאאתאןח(

 ע"ז גם הנה ע"כ וכו' גבינה לעשות יוכלו ומהחלב אוכלדהוי
 ביו"ט דאפי' ז"ל מרן דברי הבאנו ושם ד' בסעי' הנ"ל בתשו' עמדנוכבר
 להתיד יש צב"ח דבמקום את"ל ואף לאכילה העומדת בבהמה אלא התירלא
 וכגון שם מרן סיים כבד הנה להתיד, יש לגדל בעומדת ואפי' בשבתאפי'
 לא ומעתה ע"כ, בהם נבלע והחלב פרודין בה יש או לתקנו החלבשבא
 דחלב את"ל דאף נקפא, חלב לתוך יחלוב אם יוסיף ומה יתן מהידעתי
 גדולה כמות ומכ"ש לתקנו, לחלב לו צודך אין הרי סו"ם אוכל הוינפמא
 מצינו ולא גבינה, לעשותו החלב המתקן הוא הוא דאדדבה אלא עוד ולאכזו

 דמה בתוכו, הנחלב לחלב תיקון בו שיש אוכל לתוך לחלוב להתידבכיוצ"ב
 לצורך מתוקן שכבר האוכל דבשלמא יתקנו, ולא יחלוב לא החלב ולתיקוןלנו
 צודך כהסום בתוכו לחלוב היתד לו יש החלב ע"י קצת תיקון לו וצדיךיו"ט
 לתקנו, כדי לחולבו תיתי מהיכא בעולם אינו שעדיין החלב אך דיו"ט,אוכ"נ
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 איך שכן וכיון מחר 5צורך רק הוא גבינה לעשותו רח5ב זה תיקון רהריועור
 5תוך לחו5בו ויו"ט בשבת כזו ררבה הכנה 5עשות להתיר מקום ישובמה
 לחו5, מכינין ויו"ט שבת אין רהרי 5מחר גבינה 5היות 5תקנו נקפאח5ב

 רהח5ב נקפא ח5ב לתוך שיח15ב יעי"ז ראפשר הרבר רחוק רלאומכ"ש
 מגבן באיסור סריך מסרך הוא והרי היום יקפה הוא גם לתוכו שנח5בעצמו
 באופ"ז. 5התיר מקום מוצא איני 5פע"ר רירי 5גבי רכ5 באופן וביו"ט,בשבת
 שאצ5"ג סלאכה רהוי קרקע ע"ג לחלוב רהיינו בתשו' לעי5 צררנו כאשרורק
 איני לא"ה הא 5ינק, חבירו וכהש5 מש5ו עגלים להכין או רוקא שינויוע"י

 אכי"ר. וימ"נ יצ"מ וצו"י 5התיר, צר שוםרואה
 ס"ט הדאיה עטדיה הצעירירירו

 אשר רואר כרטיס מסנו קבלתי הנ"5 רברי תורמ לו שש5חתי אחריא"ה
 צרקו סאר תשובתי ע5 שהעיר וע"ר קבלתי מכתבו וז"5 כותבבו

 י"א סי' או"ח עזיא5 כהספטי בשו"ת נ"י עזיא5 מהר"ר הרה"ג גםרבריו
 מכבר 5י ציינתי בכת"י שתח"י בתשובתי אני גם נ"י כת"ר כמ"ש ע"זהעיר

 קאי וכו' 5ומר שייך 5א נמי מפרק ו5שון וכו' היא ו5א רש"י כונתרבאסת
 הנקפא ח5ב גבי על לח5וב שכתבתי במה ומ"ש וכו' ראמרי ואיתאהך

 רוקא רוצה שהנני בזה 5הגיר רציתי גם אוכלין, הוא שחלב רקהוכחתי
 בלי 5אוכ5ין שיהיה כרי נקפא ח5ב או חמאה או גבינה הזה סח5ב5עשות
 מהר"ר הג' הרב כעת התיר ששעסתי וכפי שבת, אחר לשתות הערמהשום

 כזה גרול הרחק בשעת שכתבתי כמו לח5וב תובב"א אביב סתלעמיאל
 בכיוצ"ב 5התיר אפשר איך יורע איני ח' באות 5עי5 לפם"ש והנהעכ"ר.
 בתוכו הנח5ב להחלב צורך 15 אין בתוכו שחו5בין הנקפא רהח5במאחר

 הנ"ל. טע"א סכמהועור
 לו שכתבתי שבזסן הרה"ג 5י )שציין עוזיאל סשפטי בס'עיינתישונ

 וראיתי הנ"5( ס' תח"י היה ולא 5ביתי חוץ גו5ה הייתיתשובתי
 זאת עור הנ"5 רש"י בכונת בם"ש ע5יו שהעיר סה שמלבר י"א בסי' שםלו

 יעוש"ה, בעניו' כתבנו כאשר נקפא חלב ע"ג 5ח5וב ההיתר בעיקר גם ע5יוהעיר
 ח"ו ה5כה ברבר נכשל ולא 5אמיתו האמת להבין בתורתו עינינו יאירוה'

אכי"ר.

 *( ידסימן
 התעשיה בבתי הנעשות טרופות הביצים של הקופסאות עלשאלה.

 ביצי ראין הזה בזסן מהם 5אכול לישרא5 מותרים אם העכו"םשל
 1 5א אם בינינו, סצוי טסאעומ

 תורה" "כתר בירחון כבר נה"ר ע5 נפתחה זו הלכהתשובה.
 אני וגם ע5יהם הטובה ה' כיר ש5יט"א הרה"ג בה ונתנוונשאו
 מופ5נ זסן אחרי ברם איסר, לאסור שנלע"ר סה שם כתבתיבעניי

 החערות טפני באז שנית להרפיסה לנבוו יטצאנו הספר בפנים נרפסח זו תשובח*(
 חספררים חרבנים ראש וואעקניו, סאיר סוה"ר חגרול חגאמ הרב של והסאלפותחחשובות
 תרי"ט(. בשנת סבריא בעיח"ק שנרפס א', חלק סאיר" "ויאסר שו"ת )פספרו שלים"אבטבריא
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 הרממ"ק )5הגאון ב' ח5ק טשיט טנחם בשם חרש פפר 5אוריצא
 ראיתי בתריו בין ובעברי יע"א( פראנקפורמ דק"ק רבשלימ"א
 חי5יה רב כי ובהיות הנו' השאלה את שהביא מ"5 טי'בפרקיו

 51ח5ק ובקיאותו חריפות1 בעוצם 5מעניתו והרחיב האריך5אורייתא
 5היתר, ומי 5איםור מי יאמר בו המדינות וע5 התעשי' בתי ביןיצא
 ובמח ברב"ק זו בה5כה 51פ5פ5 5ם5ם5 מה עור יש ש5פענ"רויען
 1כ5 הפרק ע5 העומרת 5מעשה ה5כה זאת כי בזה ישמח הואשגם

 הםכמתי 5ואת ת5ה ע5 התורה להעמיר רק שמים 5שםממרתנו
 כל ע5 בקצרה הנז' המו"מ א"כ הנכחי םה"ק א5 בחפני5אםוף
 ש5ימ"א הגאונים הרבנים שגם ואו5י ברב"ק 5י שישההערות
 זו בה5כה 5התערב ירצו ואתר אתר בכ5 רי מירין ע5היושבים
 הר"5 מנה הגון חומר אצ5 יתקבץ ואם רעתם ה11ת ליריויש5חו

 5זה. מיוחד קונמרים ארפים ב5"נח51י
 הביצים ע"ר : מ"5 םי' ח"ב טמטיט מגהט הנר"מ מם' העתקוזה

 בוול והמה פה, ונמכרו ביוגאם5ביא בתעשיות שנתקרחומרופות
 בנמצא שאינם במקום בק5יפתן הביצים גם בק5יפתן, מביציםיותר

 ? הרחק בשעת 5התירן אפשר אם לקנות,כ"כ
 העכו"ם מן ביצים 15קחין רגמרא מרינא ממאות ביצים מצרהנהתשובה.

 של באומר ומריפות נבי15ת משום 5א חוששין ואין מקוםבכ5
 במרופות וח5בון, בח5מון 51ברוק כו' בםימנין ו5ברוק כו' מהור פ5וניעוף

 םימנין בר"ה א( ם"ר, )שם ובתום' ראורייתא, 5ח1 םימנין א5א כו'בקערה
 פ15ני עוף ש5 אומרים שאינם אע"פ העכו"ם מן ביצים 15קחים שאנוומה

 מהורים עופות רש5 בינינו שמצויין ביצים רוב ע5 מומכים אנו הםומהורים
 במקומות אפי15 היינו מעכו"ם, מקום בכ5 ביצים ש15קחין כתב שם ובר"ןהם,
 5םמוך אפשר ואי המהורים מן מרובין ממאין שעופות המרברות בשכונתשהן
 עוף ש5 כשאומר רק 51וקחין ממאין ררובא משום אםור ראז הרוב, עלשם
 51א חיישינן 5א ממאין עופות שכיחי ר5א ברוכתא אב5 הן, מהורפ5וני

 בםמ"נ וכ"ה הרא"ש כתב וכן הוא, ומהור פ15ני עוף ש5 5מימר 5יהמצרכינן
 דעה ביורה לה5כה הוא וכן ם"ו, םי' דח51ין פ"ג האגורה ובם' ק5"ב5אוין
 שאין 5פי ארם מכ5 במתם ביצים 5יקח נוהגין דעכשיו ב' סעיף פ"1םימן
 חשש, כאן אין ממאות ביצים ממעם וה 51פי בינינו. מצוי ממא עוףביצי
 עוף של שיאמר צריך בקערה במרופות א( ם"ר, )שם אמרינן רהרי עקא דארק

 מרופה ביצה מוכרין אין תניא והא מינייהו ובנינן נוונא וכהאי טהורפ15ני
 מרופות ביצים מהם 15קחין אין 5פיכך בקערה, מרופה כן אם א5א5עכו"ם
 שם בתום' אך מהם. 5יקח ואםור נינהו בקערה מרופות ביצים והנךבקערה
 ביצים מהם 5יקח הכא ואםרינן בביצים, שני15ש1 עוגות 15קחים דאנוכתב

 מרופות עכו"ם 5ה1 מרובין ריעותא איכא דהכא רמיא 5א בקערה,מרופות
 שני15שה ובעיםה מריפה, ש5 שהיו לפי 15 מכרם דישרא5 טינה שמעבקערה
 51א מריפות, ש5 שאינן ביצים רובא בתר דאו5ינן חיישינן 5אבביצים
 שאנו יום בכ5 ומעשים רמ, בהם אין ביצים ררוב דם בהם הי' שמאחיישינן
 'ד5פי תמה שם ובר"ן 5בדוק. יכולת שאין פי ע5 אמ מג51ג15ת ביציםא1כלימ

 את בה יטיח שמא 5יחוש להם 5מכור שרי היכי בקערה מרופה אפילוזה
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 קשיא מקום ומכ5 חיישינן, 5א האי ד5כ51י ואפשר 5ישרא5, וימכרנההפת
 מטורפת ביצה 5הם 5מכור שהתירו מפני דוקא דמשמע לפיכך קאמרהיבי
 פ15ני עוף ש5 אמר כי הכא דהא שרי, מדינא אבל מעבו"ם 15קחין דאיןהוא

 איכא דבטרופות נמי הכי דאין ר"י ותירץ מינכר, 5א דהא הוי מאי הואוטהור
 המכירה, בהיתר ה5קיחה איסור ת5י 5א דברייתא ותנא טמא, 5עוףלמיחש
 ה5קיחה באיסור שת15י הוא המכירה והתרת אסורה, מדינא 5קיחהדאדרבה
 מותר טמא, 5עוף 5מיחש דאיכא טרופות ביצים מהם 5יקח דאסורכהשום
 הכי וברייתא 5ישרא5, וימכרנה יחזור שמא 5מיחש ד5יכא טרופות, 5הםלמכור
 מהם 15קחין שאין 5פי בקערה מטורפות כן אם א5א כו' מוכרין איןקתני,
 !( וגם פירושא, 5האי שפיר אתי 5א 5פיכך 51שון בקערה, הטרופותביצים

 היו כן אם א5א 5עכו"ם טרפות וש5 נב5ות ש5 ביצים מוכרין איןבתוספתא
 הרי 5קערה, נקופות ביצים העבו"ם מן 15קחין אין אמרו 5פיבך 5קערה,נקופות
 שם הרשב"א כתב וכן1( 5עכו"ם, טרופות המכירה בהיתר ה5קיחה איסורדת15י
 עוד וכתב בקערה, שנטרפה טריפה ביצת היתר משום 5קיחה איסוררעיקר
 משתמט מצי 5א וטהור פ5וני עוף ש5 אמר כי בטרופה דאפי15 אחריםבשם
 ביצים מהן 15קחין אין 5פיכך דה"ק בתבו אוחרי כו' מינכר דעתי' יהיבדאי

 5עכו"ם, ומכרם ישראל וטרפם נינהו טהור דמעוף ידעינן אפי15טרופות
 מי5תא אתיא מש"5 51פי דוחק, זה 1כ5 היא, טריפה ביצת ד5מאחיישינן
 עופות דשכיחי בדוכתא הוא וטהור פ5וני עוף ש5 שיאמר בעי' דכיבפשטא,
 קאמר, שפיר הכי ומשום 5ה1 חיישינן 5א שביחי ד5א בדוכתא אב5,טמאין
 מרינא אבל מהם 155קחה אטור טרופה ביצה 5עכו"ם 5מכור שהתירודלפי
 טרופות ביצים שכיחי טמאים הביצים שאין במקומותינו זה ו5פי '(.שרי
 ובחידושי וטהור, פ5וני עוף ש5 15מר צריך ואין מעכו"ם 5יקח מדינאשרי

 מדינא וטהור פ15ני עוף ש5 אמר בי בקערה בטרופות דאפי5ו בתבהרשב"א
 אחרת ביצה וטריף ע5ייהו דעתי' ישרא5 יהב ר5מא מירתת ררתותימהימן
 ח5וקין מינין 5שני אפשר שאי ביניהם ויפריש יכיר כך ידי 1ע5 ומקיפןבקערה
 *( תקנ"1 סימן הרשב"א בתשובות ועיין בינהן. דהו ב5 הפרש יהאש5א

 אוסר כן פי ע5 ואף ס"1-ז', סי' ביצים דיני דורא השערי ע5 השעריםומבוא
 היא ישרא5 1ש5 היא טריפה או נבי5ה ש5 שמא למיחש איכא דטרופותביון
 זמן ב5 אב5 ניכרת שאינה רצוצה פי' וטרופות טרו'פות, 15 מברןוהוא

 ש5ימה כביצה היא הרי 5עצמו וזה 5עצמו זה והח5בון קיים בולושהח5מון
 מדינא אינו זה בודאי הרשב"א 5רעת וגם סגי, וטהור פ5וני עוף ש5ובאומר
 נאמן טהור פ15ני עוף ש5 ואמר בקערה בטרופות דאפי5ו אמר רהאדגמרא

 בפר"ח ועיין לעכו"ם מבירה היתר משום טרופות 15קחין דאין רקדמירתת,
 עוף ממין שהן העבו"ם שביד טרופות הביצים שמכיר אף בתב פ"וסימן
 עיון צריך ולענ"ד בחירושיו, הרשב"א וכ"כ ו(, דגמרא מדינא אסיריטהור
 ניברות ואינן לעצמו וזה 5עצמו זה שאין דידן ובנדון ובמ"ש, בזה 6(ע5יו
 דוקא וזהו טהור, פ5וני עוף ש5 בשאומר אפי5ו ואסור ממש טרופותהוי

 ומברן היא ישרא5 ושל היא נבי5ה של או טריפה רש5 5מיחש דאיבאמדרבנן
 בינינו מצויין שאין 5פי מעבו"ם סתם ליקח נהגו שם ב' והרשב"אטרופות,

 בינינו אשין הראשון ממעם בודאי 5מברן עבשיו רגי5ין אין ונם טמא,עוף
 נבי5ה או טריפה ביצת העבו"ם לו מבר שמא החשש עדיין '( מ"ם טמאעוף
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 ב' טעם כתב זה ע5 אחר, לישרא5 מכרו שוב והעכו"ם 5עכו"ם ישרא5שמכר
 דאין הזה בזמן בטרופות הדין הוא '( זה ו5פי 5מכרן, רגי5ין אין עכשיודגם
 הובא ירוחם ברבינו ועיין מדרבנן, אפי5ו מהן 5קנות מותר 5מכרןרגי5ין
 הנכרים מן ביצים ש5וקחין הזה בזמן דאפי5ו י"מ 9(, פ"ו סימן יוסףבבית
 מי ויש טרופות, ביצים מהם לוקחין אין בינינו מצויין טמא עוף ביצידאין
 ביצים אפי5ו מהן 5וקחין אצ5ינו מצויין טמא עוף ביצי שאין שכיוןשכ'

 סק"י. במלתי וע' 5החמיר, ונכון הגמ' בגירסאות ת5וי המח5וקת וזה "(,טרופות
 כל5 והיתר איסור בשם הביא ד' סעיף ום"ח ס"ז וסי' כ55 בת"חרוןנה

 עכו"ם ש5 מפת נזהרין אנו שאין דעכשיו הסמ"ק בשם ס"חמ"ד
 ו5פי ממנו, הישרא5 ויקנה בפת יעדבם דשמא טרופות ביצים 5הם למכוראסור
 טרופות 15 5מכור אסור דישרא5 מאחר טרופות ביצים מעכו"ם 5קנות שריזה
 בגמרא שנזכר מאחר דאטור נראה מקום מכ5 ריעותא, שום כאן אין כןאם
 5מכור שלא המנהג נתפשט 5א מקום מכ5 קצת הטעם שנתבט5 פי עלואף
 ריעותא שחזי' מאחר טרופות ישרא5 15 מכר שמא 5מיעוט לחוש ויש15

 דחזינן כיון שם ובפרמ"ג סק5"א פ"ו סי' בש"ך ועיין בידו טרופותשהם
 הת"ח מד' והוא טרופה ביצה ישרא5 15 ומכר איקרי ד5מא חיישינןריעותא
 שאין כיון מעכו"ם טרופות הביצים 5וקחין דאין כתב כ"ז סי' דוראובשערי
 באסור וכ"ה טרופות, ש5 שהן מי5תא מוכחא בש5ימות א5א כך 5מכוררגי5ות
 בתעשיה והנה א'. סעיף ס"ח סי' בת"ח כתב וכן ס"ח, מ"ב כל5והיתר
 כי עד הים כחו5 רבבות ולרבוא 5א5פים טרופות הביצים שמוכריםש5פנינו
 ביצים 5מכור רק רגילות כן אם טרופות, ביצים 5מכור כדי והכל 5ספורחד5

 ננ(. מהעכו"ם 5יקח ריעותא כאן אין שובטרופות
 5גמרי טרופות שאינן כיון בקערה שבורות ביצים דאפי5ו כתב הפר"חרוןנה

 סק"ג ובשפ"ד טהור, פ5וני עוף ש5 באומר מעכו"ם לקנותןמותר
 במינים טהוד, פ5וני עוף ש5 באומר בש5ימין דדוקא עיון צריך ד5דינאכתב
 ופלא י"ט, ס"ק תשובה בדרכי ועיין בשבורות, משא"כ בינינו שכיחיםשאין
 הביא נכרי א5א הביצים את ישראל ראה לא דאם הב"ח מדברי הביאש5א
 אפילו בהן היתה ש5א כיון אסורין, ודאי וטרפן ושברן ישראל לביתביצים
 טמא דעוף ר5מא חיישינן בהן וכיוצא ודאית תרנגו5ת דשל דישרא5 עיןטביעת
 דאם הר"ן ד' הביא סק"א יעקב במנחת ס"ו-ח' וסי' כ55 בת"ח ועייןנינהו,
 תרנגולת ש5 שהמה עין בטביעת ולא בכוונה ש5א בפנינו ושבר העכו"םהביא
 קונין דאין הטעם שכתב כהב"ח וד5א מצוי טמא דאין כיון מהן 5יקחמותר
 שבר דאם פסק ו5כן עין, בטביעת 5הכיר יכו5 דאין כיון טרופותביצים
 ובאמת 5לוקחה, שאסור תרנגו5ת ש5 שהיא בטב"ע ראינו ולא בפנינוהעכו"ם

 היכא דלרש"י הדועים מ5א בהגהות וע' והפוסקים הש"ס ינ( כהשמעות נגדהוא
 וקשה מיני' 5זבוני מותר וטרפה ביצה העכו"ם שלקח מרחוק הישרא5שראה
 שלא ופ5א דמותר, פשיטא דזה א ז"א אב5 שם, עיין גוונא בכהאיד5וקי
 פנים כ5 ועל סק"ה, זהב במשבצות ועיין בזה מדבריהם שהבאתי ממההעיר
 מבמקום חוץ 'נ( ארובא סמכינן גווני דבכל והט"ז יעקב המנחת שכתב מה5פי

 אומר דהנכרי הביצים בתעשית ובנד"ד שכיח, ד5א ממין שהם בפירוששאומר
 של שהן מכירין דאין אף אווזות או מתרנגולים הן דהביצים בפירושלנו

 מותדין.תרנגו5ין
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 מכינא ביצים חלמוני אורות תרצ"נ ניסן כ"ה ב' ביום נשאלתיוהגה

 הנאון תשובת וראיתי לאסור, ואמרתי אייער, חינעזישעהנקראים
 והגיר ברקו שהכעמיקער משום להיתר פשומ שכ' מווילנא נ"י עוזר חייםר'

 כמה עם מזה שרברתי כתבתי, זה ועל תרנגולים, של חלמונים רק נמצאשלא
 רביצים וממעם בבירור, זה רבר לברר אפשר שאי לי ואמרו המבעחכמי
 אבל בלומה, רמוריים קיסתא )ל"ר( ע"ז ממם' לרון יש ביוקר המהממאים
 הממאות ביצים מהורות, שכיחן ראין בכינא ממאים ביצים ראולי יורעמי
 ניזל כו' ממא רעוף ורלמא ס"ג( )חולין תום' ועיין ביוקר, והטמאותבזול
 שהן ממאין עופות מאה אמרינן והא כו' רובא ה11 מהורים רעופות רובאבתר

 הכי רמשום כתב ובר"ן הרבה, מינין בממאין ריש אפשר הלך כו'במזרח
 מצמרף אסורות ביציהן רמריפות רמיעומ מהורין ררוב רובא בתר אזלינןלא
 מגרעין מיעומי רתרי משום והוא צ"ה( )שם תום' וע' ממאים, מיעומעם

 במזרח ועכ"ז הי"א, פ"ח אסורות מאכלות הלכות שמח באור ועייןהרוב,
 איזה שישלחו לכינא להוריע לענ"ר ע"כ לחוש, ריש ממאים עופותרמצוי
 שמאלו מהממשלה מאושר כתב עם החלמונים בתעשית נעשו שמהםביצים
 והממונה ע"ז, לסמוך נוכל ואז החלמונים נעשו המהור פלוני עוף שלהביצים
 וכן ס' סימן ח"א מאהבה תשובה בת' כמ"ש נפשי' מרע רלא כאומןרינו
 ח"ב מהרש"ם בת' מזה וע' המלך, מן בממונים מיקל נ' סי' צרק אבניבת'
 ראסור מרופות מביצים כלל העיר לא עוזר חיים ר' שהגאון ופלא רם"ז,סימן
 הנני עכ"ז לרברי(. הורה בקרתיו, כאשר תרצ"ר )ובשנת מעכו"םלקנות
 ממאים מעומות רבאות מחששא מכינא הבאות שלימות ביצים גם פהאוסר
 ביוגא- הביצים רבתעשית נלענ"ר ועכ"פ פ"1, בסי' כמבואר מועיל לאוסימן
 15(. ריעותא הוי לא זה באופן רק למכור וררכמ ממאים עופות מצוי ראיןסלאבי'

 רביצת קפ"ו סימן רעה יורה תנינא ביהורא הנורע במ"ש מעירהנניךאגב
 טריפה מביצת למר איך מררבנן נבילה וביצת מה"ת אסורהמריפה

 סימן ביצים ה' אשכול בנחל )ועיין מריפה ביצת רק איתא ובגמראלנבילה,
 נבילה, ביצת העתיק וברי"ף וממ"ש(, ביהורא מהנודע העיר ולא ח' אותכ"ג

 עיי"ש, לנכרי מרימה ביצת מוכרין שאין רין מצא לא וברמב"ם העתיקובר"1
 בכ5 העכו"ם מן ביצים לוקחין ע"ב( ס"ג )חולין מראמרינן מוכח נןובעמת
 יוצא מפורש כן אם מריפות, משום ולא נבילות משום לא חיישינן ולאמקום
 מריפה ביצת מוכרין שאין כמו ע"כ לוקחין, אין נבילות משום חיישעןראי

 מרופות ביצים מהם לוקחין אין לפיכך בקערה מרופה כן אם אלאלעכו"ם
 לוקחין ה"ח( פ"ג )שם בתוספתא להריא רמפורש יותר ועור נבילה, ביצתה"ה
 ביצים מוכרין אין הן, מריפות ושל נבילות של שמא חוששין ואין מ"מביצים
 אמרו לפיכך לקערה נקופות היו כן אם אלא לעכו"ם מריפות ושל נבילותש5
 ממ"א הלי"ט בפ"ג כ' הרמב"ם הלא זה רין מצא לא שברמב"ם ום"שכו'.

 ואין מהור, פלוני ע41 ביצי שהן עין מביעת לו כשיש רוקא מעכו"םרלוקח
 טרופה ביצה העכו"ם מן לוקחין ואין נבילה, או מריפה ביצי הן שמאחוששין
 מריפה ביצה 5ו מכר ישראל שמא מטעמא רהוא ובהה"מ בהנ"מ ועיישכלל,

 מזה שהעיר ומצאתי א(. לעכו"ם למכור אסור שלימה מריפהטרופה,אבל
 ום"ש כו', בשל"ה ראיתי שוב ר"ה זצ"ל ברארי אבר"ק מהנ' שביעיתבקרושת
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 סק"ה בררישה וע' וכמ"ש, פ"ג וצ"ל הוא, ט"ס ממ"א פ"ו מהרמב"םשם
 לנכרי, נבילה ביצת למכור אסור למה מנכרי ביצים לקנות שאיןרלהרמב"ם

 מעוף שהם הביצים רהמכיר וצ"ל לישראל, שימכרנה למיחש ליכארהא
 איתא כן רהרי "( וצ"ע יעו"ש הנכרי מן לקנותם מותר להרמב"ם אףטהור
 אותה מכיר הי' אם אלא העכו"ם מן ביצים לוקחין ראין שם ברמב"םלהריזו

 הטהור. פלוני עוף ביצי שהן עין טביעת בהן לוויש

 ת ו ר עה
 הגאוז א5א ז"ל הר"ו טרברי אינה וכו' בתוספתא וגם שכתב וטה *( פאו"ת אם"ה1(
 רתוםפתא אולטא רטאי משום ז"5 הר"ז הביאה ר5א הא  ולעג"ר מרנפשיה הוסיפה נ"יהטחבר

 לישנא יפרש ככה 5פי כטו רבברייתא 5פיכך תיבת ז"5 יצתק רבינו שיפ' רכטוטהנרייתא
 5תביאה. הוצרך לא 5כר טהברייתא יותר התום' ב5שוז הכרח איז כירתוספתא
 אחרים בשם שכתב בטה ז"5 הר"ו רמזה כבר גי ון5 הר"ו טרברי אינה זאת גם2(
 הרשב"א רברי הו רהז וכו' טשתטיט טצי 5א טהור פ' עוף של אטר כי בטרופהראפילו

 שע"פ אמר כי אפי' טהעכו"ם בקערה טרופה ביצה ליקח ראסור רטעם טובז וטטי5או"5
 הפי' שכתג בעבור ורק ישרא5 15 שטכרה נו"מ 5ביצת רחיישינן הטכירה היתר טשוםטהור
 ו"5. הרשב"א שם בפי' 5הזכיר רצה 5א לזאת רוחק ות 1כ5הזה

 ו"5. הר"ז 5שון כאןער8(
תקכ"ו4(
 5חוש ויש רטרופוח כיוז חזקתייהו רריע משום בזה"5 ז"ל הפר"ח רבריווסיים5(
 יוצא טפורש עכ"ר הם"ם שכתב וכטי 5עכו"ם הישראל שטכרם הם וטריפוח טנבי5ותשטא

 האו"ח נטי כו כתב וכאשר בגטרא נזכר נו"ט חשש ע5 הוא רנקט רגטרא רינא רהאיטרב"ק
 בתום' והנח בד"ה ג"י הטחבר הרב ברכרי 5קטו 5שונו הטובא חסט"ק בשם ר' סעיף ט"רב5ל
 שם. עייןוכו'

 חלבוז ביתר טעורב שהכ5 לגטרי טרופות שהם היינו טרופות ופי' הפר"ח כתבקור
 בפרק וכרטוכח סגי טהור שע"פ באוטר ש5ם והח5טון שהח5בוו שבורות אם אב5וח5טון
 אסיפא הרשכ"א כתבר וכז רהאי ופשוט ע"כ, בחי' הרשב"א כתב וכו ע5ת וסיים וכו'צ"ם

 הראשון. ע"ע 51א טרופות ופי' אם"ש קאירטי5תיה
 וכ"כ האי וגם נו"ט חשש ע5 הוא רגטרא רינא רהאי הקורם בם"ק ט"ש 5פי8(
 ורו"ק. טירי קשה 5א כז אם קאי רטי5תא אסיפאהרשב"א
 אפי' וה5א הכא שטיהו רכר טאן וכו' ישרא5 שטכר רנו"ם חששא האי טובז לא7(
 ואיז בפירוש צ"נ( )ת51יז בבריתא חניא עצטו העכו"ם ש5 וטרפה נבילה ניצת5חקהפ
 וטרפות נבלות רביצי משום הטעם ז"5 הר"1 וכ' טרפות טשום 51א נב15ת סשום 5אחוששיז
 וטרפות נבלות 5ביצי שכן וכ5 5ם'עוטא ח"שינן 51א אז5ינז רובא בתר ואנן נינהוטיעוטא
 בבי*ים ראפי15 הר"ז )ורכתב חיישינז ר5א רטיעוטא סיעוטא וכו' 5עכו"ם ישראלשטכרן
 5ישרא5 ויטכרנה הפת פני ע5 יטיחם עכו"ם פלטר שטא טחשש חז"ל אסרום 5א תאטרופות
 5טכור 5ישרא5 ראסור שלטות כביצות סיירי רהכא ובפרם חששו( 5א האי רלכ51ימשום
 5ה5כת ופסקוה ס"ר( )ח51יז בברייתא הטוזכר רגטרא טרינא וטרפות נב15ת ביצת5עכו"ם
 רהרשב"א 15טר אפשר איר כז ואם י', סעיף פ"1 םיטז רעה ביורה ערור והש5חזהטור
 טרינא אםור זה ה5א נרגי5ות ת5וי זה וכי 5טכרו עכשיו רגי15ת ראין נמשום טעםנוחו
 5עכו"ם 5סכרם חז"ל שאסרום איםורם ניכן שאיז האיסורים שאר כ5 כטו 5עכו"מ5טכור
 םיטז רעה ביורה הושט נקובת רחשש כההיא 5ישרא5 ויטכרם העכו"ם יחוור ש5א שנויבלי
 בסימז טת51ע ובקטח סכ"א ג"ז. בסי' ררוסה ובטפק י"ח קטז םעיף ובש"ר ו' סעיףכ"ג
 נםר ייז ובריז םי"א 9'"ב בםיפז עכו"ם שאפאה פת ובריז סקי"ת בש"ר ושם ח' םעיףפ"ח
 ש5א טחשש 5עכו"ם 5טכור חז"ל אסור הנזכר בג5 םעי"א קל"א בסיטו החטת ע5שנפ5
 ופשום הנזכר טטעם חז"ל אםרו וטרפות נב15ת בביצת נסי והכי 5ישרא5 ויפכרנתיחזור
 טרז כרכתב טטא עוף חששת 5אפוקי 9'יטי תרויהו ו"5 הרשב"א שכתב טעטי תרירהנר
 טכ5 בסתם אפילו ביצים 5קגות נוהגיז ועכשיו המור שכתב טה ע5 פ"1 בםיטז יוםמהבית
 הרא"ש שם כתב כז וז"5 ע5יו כתב ע"כ בינינו טצויין טטא עוף ביצי שאין לפיארם

 ח15 בפ' טי"ט הרב בתב וכו ע"כ 5טכרם ארם שום רגילות שאיז כ15טר והר"זור,4ב"א
 טעטא רהאי הנ"5 טרב"ק משטע עור ועריפא טטא אעוף קאי רשתיהז הרי ת' אותטרפוח
 רלטה 15 יקשה ר5א כ15טר בינינו טצוי עוף ראיז קטא טעטא 5פרושי הוא וכו' רגי15תראיו
 באויר שטסים רואות עינינו וה5א חטטאים העופות תטו םפו וכי מצוי טטא עוף ביציאיז

 אטת וחז ביצים שטטי15ת 1טוכרח שונים טטינים מנים טטאים עופות א5פים א5פיהרקיע
 בישוב ביציס טטי5 טמא עוף ראיז ר"5 סק"1 זהב בטשבצות פ"1 בסיסו טגרים הפרישכתב
 שאיז תירץ לוה מחסרברות שיביאום קרר שוכני  5חערגים ניחוש לא 5טה סקופסכל

 חי"ו. יא*קגיו מאיר : ר"ת'(
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 השמועה על הוסיף ב' סעיף פ"ו סיטן רעה ביורה הלכוש והר,כ למכרם ארם שוםרני5ות
 אותם אוכלים אינם הנוייט שנם למכרם ולא כלל כינינו מצוי טמא עוה ביצי שאיןוכתכ
 וטרפות נבלות חששות לאפוקי וכו' רנלות ראין האי לפרש מפרש שום אישתמיט דלאהרי
 לא ותו טמא עוף אחששת קאיאלא

 ולא טמא אעוף קאי לטכרם רנילין אין רהאי הקורם קטו בסעיף הנ"ל לפי8(
 נילה טי ועור לוה, זה ענין ראינו להכא שו"ר מהתם לטילה ליכא כן אם וטרפותאנבלות

 טוכרים שהישראלים שמענו אדרכה וכו' הזה בוטן טרופות למכור רגילין שאין זהרז
 ואם עוכור כטקומי האיסור עריין זה ולפי כקערה טרופה וטרפות נכלות ביצתלעכו"ם
 שם אררכא וכו' נהנו רכן פ"ו בסימן ז"ל בהרמ"א שהכיאה התו"ח שכתב טה עלכונתו
 כתב כפירוש וגם לא נהגו שלא במקום אבל וכו' עכו"ם בפת היתר שנהנו במקום רוקאכתב
 נכלות ב,צים שטוכרים מקומות יש דערייו טשמע הרי המנהג נתפשט שלא שםבת"ח

 לעכו"ם. טרופותוטרפות
 פ"ו, סי' להיות צריך0(
 רי"ו רברי על שכתב מה נ"י זוננפלר חיים יוסה ר' הנאון ברברי לעיל עי'101(

 לדעת נטה שהוא הרי להחמיר ונכוו כתב עצטו ז"ל רי"1 שנם כיון אוטר ואני הללוז"ל
האוסרים.

 תהיה ומטילא מעמ ארוכה בדרך הענין להסביר אני רוצה פה אמ"ה11(
 תלו'י הלקיחה ראיסור ו,"ל הר"ו כרכתב פ,טוט מוכו הש"ם מרברי הנה שמעתתא.רווחא
 וסימן בלל והת"ח ס"ו סימן רורה השערי מרברי אכל ר"א, כהטום ו'לא רוקא המכירהבהיתר
 5עי5 הנזכר הסס"ק בשם ס"ח מ"ר כלל והיתר האיסור בשם שהכיא ר' סעיף וס"חס"ז

 נתלה מהעכו"ם טרופות הביצים לקיחת ראיסור ברב"ק ללמור יש אהר טעם עורשהוסיפו
 לעכו"ם למכור לישראל חז"ל שהתירו ירי על א( והם, איסורו הנורמים הן והן דכריםבשני
 מפני כ( לו, מכרה רישראל למיחש איכא זה ירי רעל בקערה טרופה וטרפות נבלותביצת

 גכ על אף אטרינן ריעותא ומרחזינן של,מות אלא טרופות למוכרם רנילין אינםשהעכו"ם
 שמכרן ה3 וטרפות נכלות רשל מלתא רמוכחא שאני הכא למיעוטא ח,ישינו לארבעלטא

 לקנות טותר ויהיה השני נורם ממילא יתכטל מהשני,ם אחר נורם בהתכטל אכל ישראל15
 מעכו"ם טרופות ביצים לוקחיו ראיו הש"ך שכתב טה הראיטוו ויצא טהעכותם טרופותביצים
 אבל מזה טשמע עכ"ר טרופות שהן מלתא מוכחא שלימות אלא למכור רנילות דאיןכאיון
 טרופות טרפות לטכור לישרא5 דשרי נכ על אף טרופות למכור לעכו"ם רנילות היהאם

 בתר אז5ינן הוה מילתא מוכחא ולא נכרי ביר ריעותא רליכא דכיון שרי היה הכיאפילו
 שאין דעכשיו שכתב ניסא אירך כן נם למרנו הת"ח ומרכרי חי,שינן לא ולטיעוטארוכא
 והישרא5 בפת יערכם רשמא טרופ,ת ביצים להם למכור אסור עכו"ם של מפת גזהריואנו
 לו למבור אסור רישראל מאחר טרופות כיצים מעכו"ם לקנותו שרי זה ולפי ממנו'יקנה

 לעכו"ם רנילות ראין נכ על ראף מזה ומ.טמע ע"כ ריעותא שום כאן אין כן אםטרופות
 ביר ריעותא הויא לא טרופות לו מוכר אינו רהישרא5 כיון הכי אפילו טרופותלמכור
 הנורמים רשני טרכ"ק לרעת נוכחנו הרי לה, ניחוש רלמאי ממנו לקנותם ושריעכו"ם
 בהתבטל אבל מהעכו"ם טרופות ביצים לקנות ראסור הוא תרוויהו רק.,מי רהיכא הםשוים
 זה ולפי מהעכו"ם טרופות ביצים לקנות מותר ויהיה חבירו כטל שיהיה איזה מהםאחר
 כר למכור טורנלים התעשיה דכתי רכיו3 הנז"ל המחבר הנאוו הורה יפה רו ריפהיוצא

 למיחש וייכא השני נם נתבטל האחר הנורם וכהתכטל לפנינו ריעותא ליכא כן אםטרופות
 מנייהו. למזכן ושרי חיישינן לא ר5טיעוטא ישראללזכנינו

 וז"5 שם הת"ח רסיים ממה מלתא דהאי עלה למפרך איכא פורתא התכוננות אחריברם
 טקום מכל קצת הטעם שנתכטל פי על ואף כנמרא שנוכר מאחר ראסור נראה מקוםמכל
 דחזינן מאחר טרופות ישראל לו מכר שמא למיעוט לחוש ויש למכור שלא הטנהנ נתפשט5א

 עכו"ם של טפת נזהרין ראין דעכשיו אומרים ויש כתכ פ"ו סימו סוה רעה וכיורהריעותא
 המת לששות רנוהנין במקום נהונ והכי וכו' טרופה אפילו אסו'רה כיצה לעכו"ם למכוראין
 הש"ך עלה וכתב ע"כ לחוש אין טקומות בשאר אבל לק:ותו היתר בו ונוהני3 ביציםעם

 5' קטן סעיף רעת כשפתי כ,גרים הפרי כתכ וכן מרופה כיצה קונין אין מקום ומכלבסקל"א
 האחר הגורם אצלם ונתכטל לעכו"ם אסורה כיצה למכור איסו'ר שנהנו במקופ דאפילוהרי

 בכ5 המנהנ גתפשט שיא משום מהעכו"ם טרופות ביצים קנית אצלם הותר לא הכיאמי15
 ליה שרינן ולא איסורו חמיר כנכ1' נזכר שהוא ומכיון לנמרי המעם נתכטל ולאהטקומות

 המקומות בכל איסורו מנהנ פשט שלא זמן כ5 אכל ישראל בכל איסורו' מנהנ שיתפשטער
 כו ועם שרינן לא הכי אפילו הטעם ונתכט5 בהם איכורו מנהנ שפשט כהטקומותאפילו
 דהיינו מקום באיזה נתבטל ראט בנמרא הוזכר שלא טעמא באירך שכן ומכל נמי הדיוהוא

 שריגן רלא המקומות בכל המנהנ אוסו נתפשט ולא טרופו'ת ביצים למכור העכו"םשהורנלו
 שלא טעם אצלם שנתבט5 המקומות כאותן אפילו 'בנמרא שהוזכר טרופות הביציםאיסור
 שנם דירן בנירון שכן ומכל המקוטות בכל הטנהנ ביטול נתפשט שלא כיוו וכו'חורנ5ו
 טרופות 5מכור הורנלו לכר התעשיח בכית שרק התעשיה בית בה שנמצא העירכאותה
 התעשיח שככית שלהעכו"ם ולומר לח5ק אפשר איך כמנהנפ ועודם הורנלו לא עצמהובעיר
 האוסרים הם דרבים וכפרט ואיטל1לא. כחוכא ליה הוי וממש אסור, אחרים ו5עכו"םמותר
 בהר"1 רבריו שהובאו ז"5 יצחק רבינו והט טמא עוף מחשש דנמרא מרינא טרופואביצים
 עוף חשש רליכא באופן הנטרא כוונת שפירשו שם שהכיא שכתכו האחרים פירוש וגםז"5
 5שקורי מירתת ונוי ולהכירן להקיפן אפשר טרופות דהביצ'ם נב ע5 ראף 5הו דסביראממא
 אב? 5נוי 1מכרם ישרא5 ושרפם טהור טעוף שהיו אהר ישראל ביד אותם חישרא5 ראחא!
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 שאיז עכשי1 ראפי5ו ז"5 הב"ח רברי וכו טפא עוף טחשש ראסורים בוראי ראה 5אאט
 עוף מחשש אסוריו בקערה טרופות והביאם העכו"ם טרפם אם בינינו, פצוי מפאעוף
 שאין )פי הטעם ארם פכ) עכשיו )יקח רנוהגים הא רפירש פשנה הפניר רברי וכ3טפא

 פ"ו בסימו הש"ך וכתב עיו בטביעת גיכריו ואותם ואווזיו תרנגו)יו ביצי א)א5וקחים
 כתם וכן בהגה הרב רעת טשמע וכו פותר עין טביעת בהו )ו כשיש רוקא פשפעסק"ו
 פי' וכו פ"ב כ)) והיתר ואיסור ז") הרב ברעת הט"ז וכפי' )הריא ס"ו כ)5 רישבת"ח
 )גו שאין רכ) רסברי הם ררבים הרי זו') הרב ברעת סק"ה זהב בפשבצות פגריםהפרי
 הגריח"ז )נו העיר שהגר אחרי ובפרט טמא עוף מחשש פרינא אסורים עינא טביעותבהו

 טפא עוף ביצי סוחרי מצוייו הזה שבזפן ש)יט"א הגרא"ו רבא רגברא ב,פופיהש)יט"א
 התעשיה )בתי בזו) ומוכרים פסמר )אין גרו)ה כפות טפא עוף ביצי פהמרברותשמביאין

 הטחבר הגאון רברי 5פי רגם ובפרט כזו גרו)ה אחריות עצפו ע) )קב) )נו יערב פי כואם
 אפי)ו איסור ואסר טפא פעוף חשש יש פיוגום)ביא חוץ אחרים שבפקופות ג"יעצפו
 הקומסה פהיכן וירעת ויחפש )ברוק )בו את שישים זה הוא פי כן ואם ש)הו ש)יפותביצים
 קופסאות קונים ויראים חררים שאנשים כשיראה רק עיר, ופאיזה תעשיה בית פאיוההזאת
 הפותרות פהביצים שהם וירעו שברקו ער קנו )א כשקנו שהם גב עי אף טרופות ביציםש)
 יעיר וגם בסתם ויקנה ייר רק ינסה ו')א ישאי )א הרואה אותו אבי הפתיריו(  רעה)5פי
 )ענ"ר ובפרט )רבים לפכשו) יהיה זה כן ואם פזה קונים חשובים אנשים שרא אחריםבפני
 )דעת מקום בשום הקופסאות )אותן היתר שום אין הטעפים ריכ) 5פעיה שכתבתי פהכפי

 )זאת וטרפוא, רנביות מטעפא אי טמא עוף רחשש פטעמא אי רוא"ח פהפוסקיםהרבה
 טוב. ברכת עייו ותבוא בגם בפת יתגי ויא פהם יתרחק וישונו פיושופר

 ישרא) שיהיה התעשיה בבתי פשגיח ישרא) )העמיר אפשרות יהיה אם ורק הנ5ע"רזה
 וישבעו. ענוים יאכ)ו ואז הרבנים בהשגחת הכשר הקופסה ע5 ויכתבו באיסוריונאפ3 אחי ער יהיה אז כשרותן ע) ויעיר ש)ימות כשהו הביצים יראה שבעיניו ונאגוןכשר

 אי)ו )ו ויש כותיה קייפי ררבים יחירי הב"ח ראי3 הקורם קטן בסעיף )עי5 עיין12(
 וכן הגם' פשמעות כונת שפירש ז") בהר"1 רבריו שהו'באו יצחק רביגו גיהו חואגרו)
 הב"ח סברת ח"ו נקרא )א כן ואם הגמרא משפעות פירוש הר"3 משפם שהביא אחריםהנ"ר
 והפוסקים. הגפרא משטעותגגר

 אוסרת. זאת :ר"ת18(
 חשש )עניו אב) גווני בכ) ארובא רסמכינו טמא עוף חשיש לעניו רוקאהיינו14(
 וטרפות רנב)ות )חשש וכו' פתרנגו5י שהן הגויאפירת פועיי פה בפנינו, שבר3 ר)א הביצים תעשית ובהר בפנינו שברו בעינן וטרפותגב5ות

 י"א. קטו סעיף )עי)עיין16(
 הפגיר הרב שכתבו פה ז") ביהורא נורע רהגאוו קרשו פעיני נעים ר5אפשוט16(
 ע) שהקיטה ר"ל אפרה רבריחותא סי)י בררר שהגאו3 לי אופר )בי ויכן פייפוניותוהגהות
 ו5א טרפה ביצת פוכרין ראין רק כתוב בגפרא וה)א וטרפה נב)ה ביצת שהעתיקחטור
 ומרברי טרסה הרי"פ ברברי העתיק הר"1 אב5 נב)ה ביצת העתיק שהרי"פ והגם גב)הכתוב

 רק ברבריו נכתב )א טרפה ביצה אמי)ו כי 5הכריע פה 5נו איןהרפב"ם
 פריו"

 רבריו
 הקשה ו)כן )הכריע אין בטרפה רק או בנביה גם רעתו אם אב5 פשגה הפגיר כרכתב5פרינו

 הגאון ברברי 5עי5 ועייו וטרפח נב)ה ביצת פוכרין ראין בפשיטות העתיק ר)פה הטורע5
 שמ. עייו ורעת טעם בטוב אחר באופן שתירץ ג"י זוננפיר חייט יומףרבי

 5רעת 5הקשות ויש ה)שוז בזח שכתב איגרי פרפסן הררישה ררברי והאמת17(
 וכו אסור )פה כו אם הנכרי פו ביצים שום )קנות שאין בספור רביגו שהביאהרפב"ם
 פכיריו כן אם א)א פנכרי קונין אין ה)שון בזה הרכוב"ם פשם כתב הטור וה)א )עי5כנזכר
 הטור ברברי מצא איפוא כו אם וטהור פ)וני עוף ביצי שהם גיו מביעות בהן 5ו וישאותן
 שכונתו ז"5 הררישה הרב כו'נת ברוחק 5יש )י נראה 5כו מנכרי ביצים שום לקנותשאין
 ראפריגן כיון פכיו איני ואי )שונו וזה ו' קטו סעיף פ"ו בסימו ומלתי הכרתי שכתבכפו

 ישרא5 יפכור )א 5פה כן אם רמירתת בררמי אופר ואיגו פשקר אינו שע"פבאפירת
 חיישיגו )א )פשקר כן ואם טהור שע"מ )ו יאפר 5א רק ש)ם טרפה ביצת אפי5ו5עכו"ט
 יאפר 5א וזה טהור פוני עוף ש5 לופר רצריך היפנו ישרא5 יקנה 5א הא כו ואטלפירתת
 רישרא5 רחיישינו 5ומר וצריך רמירתת אמר 5א ובררמי לו הגיר 5א הסוכר ירע,רפנא
 ברעת גיפא אנן גם זה ו5פי עכ"ר 'אכ5נו כו ואם טחור פעוף רחוא עין בטביעותיכירן

 1,שהם עין בטביעות שיכירן ער פהעכו"ם ביצים 5קנות רשאי הישרא5 ראיו שסוברהרפב"ם
 הביצה העוף שהטי5 בעיניו ראה וכי פ)וני עוף ישרא) יכיר פהיכן טהור פ5ונימעוף
 בררמי פועי5 5א רבהעכו"ם רכפו רעתיו וס)קא פ)וני עוף 'ביצת זאת 5ומר שיוכ5 ער5פניו
 שיוכ5 בעוים פציאות שום שאיו מזה יוצא כו ואם בררפי יוע'5 5א בישרא5 גפיהכי

 כונת וזה פהעוף הביצים הט5ת בעיניו שיראה ער א)א העכו"ם פיר ביציט קנותהישראל
 סהעכו"ם ביצים 5קנות שאיו יוצא הרמב"ם )שוו גוסח רבינו שכתב פה ר5פי הררישההרב
 עצמו רברי א)א הטור מרברי 5א זאת וכו' )קגות שאין הררישה שכתב פפה כןואם

 רבפכיר תירץ ו5זה לקנות שאין יוצא רביגו שהביא חרפב"ם רבינו רברי ש5פישאומר
 בהכרת פסמיק פ5וגי, עוף שיכיר צריר ואי3 בזה סו'רה הרפב"ט אף טחור פעוף שהטהביצים
 בטביעות 5הכיר יכו5ים העוים שרוב  5השטע שקרוב רבר וזה טהור עוף ש5 שהםהביצים
 ורו"ק. הטהור עוף ביציעיו

 ס"מ וואעקנין מאירע"ה
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 *(. יע"א פפא"מ תרצ"א ניסן ר' ויקרא מוש"קב"ה

 נ"י. וכו' הה"ג הרבכבור
 עכ"ז וכו'. אלי הקונטרם ששלח בי מצא מה ירעתי ולא קכלתיכ~כתבו

 מעי"ר והנני אמרותיו, בתרי בין עברתי הפמח קורם טררותילמרות
 בפראג, להח"ק התקנות עשה ו"ל לעור ר' שהרב מ"ש רעיוני. שהערו סהובא
 היהרות ולעניני למפרות ירחון מכ"ע )הוא ב,,רלגנו" בוה כתבתי כברהנה

 כ"ר[ ]באות ומ"ש 22. צר יו"ר ט' חוברת ה' שנה בווארשויא( שי"להחררית
 צד השלם יוחמין בם' הנרפם הכהן יומף במכתב יעיין יקרות, מצבותבענין
 הוצאות עלינו העמים מבלי מתינו קבורת רבר על תורתינו ראגה נם :30
 ויקרים, גרולים מצבה אבני להקים מאתנו בקשה ולא וה בעבור רבכמף
 ע"ש. ולבכותם, להם למפור לקבריהם מתיהם את וילוו ישאו קרוביהם כל כיורצו
 באמת הנה רשע, אצל צריק נקבר יהי' שלא להשגיח החברא ראשי עלכש"ש

 מימן לעיל )עיין צריק אצל רשע קוברין ראין רהה"ר מינה נפקאאין
 הלכו, הוי רינא דהך כ' שמ"א מימן יור"ר חת"ם בתשו' וראיתימ"ה(,
 רפי' רהא צע"ג, דבריו ובאמת מ"1. הרין נגמר בפ' רש"י כפי' סמינילמשה
 לב"ד, מתוקנים רהיו קברות רב' אהך היינו ממיני למשה הלכה שםרש"י

 לקמן ראמרינן וכמו ר', ולא ב' רהללמ"ם טעמא מפרש בגמרא שםוברש"י
 וכ' מגמ', הוא צריק אצל רשע קוברין ראין שם"ב מימן יור"ר ]ועייןט"ז,
 יאיר ה11ת בתשו' ועיין מהללמ"ס[, ולא רילן, מגמ' היינו שם רש"אבגליון
 מנשה חבל בם' וראיתי הללמ"ם. בין קוברין ראין הך הביא רלא קצ"במימן

 ראין משום והטעם הללמ"ם, רהוי קברות רב' הך כתב כ"נ באות)נרב"ג(
 ]וכן ממיני. לכהשה אהלכה טעם שייך אין ובמח"כ צריק, אצל רשעקוברין
 הלכה רהוי הנ"ל רש"י מרברי שכ' ק"ה מימן יו"ר מופר שבט בשו"תראיתי
 **(. צע"ג ורבריהם וצ"ל[ החת"ם וקנו בוה קרמו שכבר הביא ולא ממיני,למשה

 וואררייו בנראס וטניר רב ה'"ר שווארסץ הכהן יוסף ר' להרב נערכה הואת התשובה*(
 קורש" "הררת בספרו ונרפסח בבוניהאר, יוסמ" "וי5קט תורני עת כתב ש5 עורבוומלפנים
 ס"ר. םיט1 תרצ"א( וואררייו)נראם

 והשיב ני"1, טפרעסבורנ המפורסם הנאוו הרב ירירי ככור לפני וו הערה הצעתי א"ה**(
 הרב ירינ"פ לכבור שוכט"ס ים"ק, תרצ"א ברכתי" את "וצויתי לס' ר' פ"ב פה ב"ה :בוה"5
 נ"י, שווארז ייסף טו"ה כש"ת ברוחו, שנים פי יפה שרעתו כהו ב5ום אוצר חטאוה"נהנ'
- יצ"1, נרוו"ר בק' תורה טחויקי רחברתרו"ם  הוא צריק אצ5 רשע קוברין ראיו רהא שכ', שם"א ביו"ר וצ"ל מופר החתם ק"1 רברי ע5פ5יאה לפני והציע הניענו, היקר ני"ה אחרש"ת 
 אהר היינו טסיני יטשה הלכה רש"י רם"ש והתפלא ט"ו, סנהרריו כפירש"י ססיני לסשההיכה
 היכה וע5 צריק, אצל רשע קוברין ראיו חא עי ולא טו, רמ שם כנם' קברות בתי ר' ולארב'

 בטתני' רש"י ברברי בצרק רהטעי'1 קחוינא, לא תיובתא ואני ז סעמ לוטר איו טסיני5טשה
 קוברין היו ולא שם רנאטר הא עי בטתני' פי' ררש"' זי"ע, ק"ז רברי שצרקו 1'ביןיראה
 בנם' לקט1 וכו עכ"5. בנט', לה טפרש כר צריק, אצל רשע קוברין שאין 5פי וז"ל וכו'אותו

 טרברי יוצא טפורש עיי"ש. טהרר, רטתני' סעטא יפרושי 11"ל קוברין שאיו כשם בר'הפירש"י
 קובריו ראיו טטעטא הוא קברות בתי בשני א5א אבותיו כקכרי אותו קובריו ראין רהארש"י
 קוברין היו ו5א בטשנה רש"' כם"ש קברות כת' שני רעושין הוא רהל5ם"ם וכיוו וכו',רשע
 אצ5 רשע קוברין ראיו רהא טשטע מטי5א וכו' רשע קובריו ראיו טטעטא אבותיו בקכריאותו
 ויקיצו בטהרה ויקוים - נפת5. בהם ואין לעינים קלורין וצ"ל חת"ס ורברי טהל5ט"ס,צריק
 באהבה הרוש"ת ירירו ונפש כאוונ"ה בב"א שלום טשם'ע טבשר 5רנלי ונוכה וכו', ארטתישיני

 זי"ח. סויר טחרש"ב בח"נ עקיב*הק'



461 למנחמצידן

 המצבות 5הקים פ"פ, בקראקא לב על המשים שבת כ"ז( )באות מ"שע"ר
 וגם ז"5, וועטשטיין ה' פיב5 הר' ירירי בזה עמק בקראקא הנה !הישנות
 כעת פפא"מ ופה נע5מות, רבות מצבות ומצאו 5זה כסף נתנה הקה5האח"כ
 ביחר מתאמפים בקראקא כי אזכיר זאת עור 5ב. ע5 שם איש ואיןבטלה
 ואנמרים בתענית יושבים 5הם המיוחד א' בבית שמות בפ' שני יוםבכל

 ורורשים הע5מין בית וממבבים הו5כים ואח"כ ומלכנו, אבינ ואח"כמ5יחות
 הגאונים תיקון עפ"י המתים מן מחי5ה ומבקשים ז"ל הרמ"א ש5 הקברע5

 ז"ל, דעמביצער א5י' פנחם מו' 5הגאון פנחם גבעת בם' ]ועייןהקרמונים,
 וה5וית בטהרת העומקים גמ"ח החברה פפא"מ ופה האב"ר[. מקוםממ5א
 שבט, ט"ו מעורה ועושים טמאים, 5טהר ע"ש פרה, בפ' יחר מתפ5ליםהמת

 בהחברה(. הי' אברפ"ק הי' עת שהש5"ה כהטום )1ב11ראי ש5"ה ג"כו5ומרים
 הדושה"ט ירירו החג, וכשרות שמחת בברכתואחתום

 קירשבויפ מענדילמנחמ

 טזסימן
 תע"א. פפא"מ תרצ"ו אלו5 י"ט ח' יוםב"ה,

 מועעשפער אורי מהור"ר טובא חו"ב הממורמם הרה"גכבור
 '(. יארק ניו )ז"ל(ש5יט"א

 מאתי בקש נ"י וכ' קבלתי, עתה זה ריבי" "מניא קונטרמואחרשה"מ.
 אתר. על לתשובה הנני כן על ברבריו,שאעיין

 שכתב וכמו טמא, חלב שהוא וברור פשוט הוא ריבי המניא שעל השומןע"ר
 ריבי. מניא רעל תרבא בלישנא ויטרי ומחזור רש"י ופמקי בה"ג בשםכ'

 פנימית רקרו שם האמוראים ליתר בפי' לנו רסתם י"ד באות דנ2"שא(
 ר"י על יחלוק דרב משמי' אבינא רב כי כו' עצטה בכרםוחיצון

 שם הרשב"א בחי' יעיין כו' כרם רוקא הוא ריבי רמניא רהעיר ררבנמשמי'
 ממוך בושט טפח רהיינו רב אמר רגניבא משמי' ראמר אבינא דרב להריארכ'
 )חולין וברש"י זה. טפח ררוקא הרי ברובה, החיצונה כרם הוי והשארלכרם
 החיצונה, קרוי הכרם שאר וכל הפנימי כרם קרוי שהוא בכרם יש צר מקוםנ':(
 אבינא מר' בר מפרעתה ר"ה בר בררבה שייכן שמעתתא הני כל מדאמרינןוכן

 וראי רהני כולי הכרם כל ראמרי מערבא ובני לכרם ממוך בושט טפחרם"ל
 הוא הפנימי רכרם השי' כל כולל מפרעתה ראמר ר"ה בד דרבה הריפליגי,
 ומקום ולמטה, המיצר מן הוא זה צר מקום רכרמא, אימתומכא ריבימניא
 זה דדוקא ט"ל א' כל כי ר"ה, בר כרבה מ"ל לא השי' ובעלי מילת בושאין
 גבי מרש"י בעצמו כבו' וכמ"ש חיצון, דקרוי לא והשאר הפנימי כרםהוי
 שאר וכל הפניסי כרם סרוי שהוא בכרם יש צר מקום ברש"י וכן דיבי,מניא
 אבינא וררב הפנימי, קרוי הוא וכו' ולמטה המיצר מן וכן חיצונה קרויהכרם
 טליגי ודאי כולו הכרם כל ראמרי מערבא ורבני לכרם, ממוך בושט טפחראמר
 ג'. תשובה ד' סיסו תשי"א(, )ניו-יורק רא"ם" "קרני שו"ת סספרו*(
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 קרוי רהשאר משום מפרעתה, בכ55 5"ה בושט רטפח ע"כ ר"ה, בראובה
 מחמירין הפנימית, כרס הוא כ151 הכרם כ5 ראמרי מערבא 5בני וכןחיצון,
 שיטת גם מערבא. רבני בהך נכ155ת השי' שכ5 באופן ר"ה בר מרבהיותר
 בכרם טפח המהרש"א מ"ש 5פי בושט מפח ראמר ררב משמי' אבינארב

 לכרס סמוך בושט טפח אמרינן ואי כרס, בכ5ל נ"כ והו בוראי 15שטסמוך
 תרכ"1 סימן פ"ג ח51ין המררכי רברי אצ5י וצ"ע מערבא. רבני כרם בכ555"ה
 וגם ריבי בסניא וגם הכרם, בכ5 רטרפי מערבא וכבני 5חומרא, בכ51ה1רעברי
 בא ואם פשיטא, זה רבאמת טבחי, רפרעי במקום וגם מי5ת בו שאיןבמקום
 51מטה, המיצר מן והו צר ומקום רכרסא, איסתומכא נ"כ פי' 5א מרוע5פרש
 בכ55 5"ה זה מערבא הבני רברי ר5מי ע"כ 5כרם, סמוך בושט טפח פי'ומר5א
 והו 15שט סמוך בכרם טפח אימא מ"ר. רף שם הש"ם רברי 51פי הפנימי,כרס
 הך המררכי השמיט ומרוע מערבא, רבני בהך נכ5ל רזה ע"כ הפנימי,כרס

 15שט. סמוך בכרםרטפח
 מי5ת, בו שאין הוא הפנימי רכרם רם"5 רשמוא5 ט"1 באות מ"ש דכנןב(

 הפנימי, כרם נקרא מי5ת בו שאין מקום ראף שם מפירש"י אףשנראה
 אכרם רשמואל א5יבא 5נ1 נתפרש 51א וכו' ובאו"ה במררכי מסורשוכן

 ררש"י קאמר, אף רשמוא5 מקורו כבורו 5קח מאין ירעתי 5א מהו,החיצונה
 הכרם מן ברותחין שגוררין צמר אותו שם שאין ח5ק בכרס יש מקום שםפי'
 ס"5 רשמוא5 5הרפך יוצא מפורש נ"ב. רף 5קמן מרש"י אררבה יותר,51א
 א5א טעמא הוא מירי שם ואמרינן טרימה ברובו הכרס רוב את החופהבשר

 ופירש מי5ת, בו שאין מקום שמוא5 אמי נחמני בר יעקב י' האמר5שמוא5
 מי5ת בו שאין מקום אלא במערבא כראמרי מתניתין מפרש 5א רשמוא5רש"י
 רגמרא אמתני' החופה רבשר טריפות האי מוסיף ואיהו עצמו בכרסרהיינו
 את החופה בשר שאמר אמורא הוא מי גרשום ברבינו ועיי"ש וכו' לי'נמירי
 החיצונה רוב שנקרע או רתנן רמה סבר 5א והוא שמוא5, ברובו הכרסרוב
 נחמני אמר יעקב הפרק בזה 5מימרי' רחזינן הכרס רוב את החופה בשרוה

 כרס זהו הכרם ושאר הפנימי כרס והו מי5ת בו שאין מקום שמוא5אמר
 רוב את החופה מבשר אמר 5א החיצונה רוב שנקרע או רתנן ומההחיצונה,
 הכרם רוב את החופה בשר 5שמוא5 לן תיבעי ועריין עצמו מכרס א5אהכרס
 בו שאין מקום אותו רוקא ר5שמואל 5הריא הרי נטול, ברוב או קרועברוב
 בין חיצון קרוי השאר 1כ5 שהוא, מה בנקב רשיעורו הפנימי כרם הוימילת
 כבני ,םפסק והמררכי ברובו, השיעור הכרס רוב את החופה בשר אוהכרס
 5שמוא5 אב5 מי5ת, בו שאין מקום ג"כ כו55 בכהשהו הכרס רכ5 דטרפימערבא

 החיצון. כרס קרוי רהשאר ס"5 מי5ת בו שאין מקוםרס"5
 מפלאצק רן מאיר ר' 5הגאון ירוש5ים ש15ם כהטא15 9 בצר שם דב8"שג(

 רוואהרט. אבר"ק ו"5 פ5אצקי רן מאיר ר' צ"5ו"5,
 כריסא, קרב מתרגם רבים רבמקומות מתיוב"ע כ"א אות 11 בצר גמ"שר(

 עיין מעים, מתורגם ובשאר רכרס ב5ישנא מתורגם בטןבאמת
 ט'( ח' א' )ויקרא הת"י ע5 יהונתן ובאהבת ומעה כרס אות הבחור 5ר"אמתורנמן

 עיין הכרס, כ5 כ551 קרב ח5ב 5ענין כ"א סימן מפאנו מים"ע דב8ש"כה(
 המסס או כרס כגון סותם אינו טמא מ"ט: רף ח51יןרש"י
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 אם שימתום מהו ובו' סתימה אינה סותמן הקרב את המבסה וה5בשניקב
 ורוקא ב"ש בנקב רשיעורו הפנימי אברס קאי ע"ב וזהו חי'. ש5 הברםניקב
 סותם טהור בשהח5ב ועב"פ סותם אינו טמא ח5ב רהוא הקרב את המבמהח5ב
 איך טמא. הוא ריבי הסניא שע"ג דח5ב וא"נ סתימה, הוי הפנימיבברס
 אם סתימה מועי5 שניקב דיבי הסניא ג"ב שהוא הפנימי דברם 5ומראפשר
 ב5 א"ב מערבא בבני רפסקינן לפי ז"א אב5 טמא, הוי 15 שסביב הח5בב5

 15 שאין ריבי בסניא ובאמת סותם, רוקא טהור רח5ב הפנימי ברס הויהברם
 דיבי סניא שע5 רח5ב 5רש"י, והאורה בה"ג ובמ"ש סותם, אינו טמא ח5ברק

 סימן 762 בצר רב' ראיה אינו שם ויטרי ממחזור והנה ח5ב. ב5 משוםאסור
 768 צר ע"ט ובסימן ובו' הקרב ושעל ההמסם שע5 ח5ב מה"ת חלב ריןע"ה
 הברם גבי ושע5 וביה"כ ההמסס ושע5 הקיבה שע"ג הח5ב את ליטו5וחייב
 הברס, ב5 כו5ל רקרב הקרב, את המבסה ח5ב זהו ואו5י בו5ה. הקרם()ט"ס
 הילרמהיימער הוצאת מבה"נ אבל טמא, ריבי מסניא רח5ב מזה ראיהואינו
 טמא ריבי מהסניא רח5ב יוצא מפורש ק"ח סי' 5רש"י ומהאורה 629צר

 ח5ב רהוא ב"ה באות מע"ב שהביא נ"ב סימן חיים ברבת בשו"תובמ"ש
 דנא מקרמת משתכהטין אינם דיבי הסניא רהוא הסתום מעי ואצ5נוגמור.

 ב"ט רף הש5ם ניקור בתורת ועיין ניקור, משום בוראי )ווארשט(לנקניקים
 והענף ריבי הסניא את 5הש5יך רהמנהנ מביא5יסטאק מא5ין שמחה5הג"ר
 והוא גערא, הנקרא ח5ב של ענף נמצא ריבי, הסניא במקום ממנוהיוצא

 צ"ט. ס"ק ס"ר סימן תשובה בררבי שהביאממה
 קישקע5עך הטריפה'נע בעופות ה"ה ריבי הסניא נחסר 5ענין 14 בצר ןבמ"שו(

 קם"ו סימן תנינא ורעת טעם טוב בשו"ת במ"ש דיבי סניאהם
 י"1 סימן ח"א שא5 חיים בשו"ת ועיין טריפה. שהוא רם"א סימןובמהרו"ג
 ועיי"ש 5הבשיר, הביא ל"ר אות מ"ו סימן רינים בחי' יו"ר ש5וםובמשמרת
 במחט ח' אות קס"נ סימן ח"ב יושר אמרי בשו"ת ועיין ב' אות מ"זבסימן
 מנחם שו"ת בספרי מזה מ"ש ועיין בהפם"מ, 5הבשיר הסתומים עוףבמעי
 ריבי הסניא בענין אחר במקום ובתבתי פ"ח, רף ב"ה אות ל"ב סימן ח"אמשיב
 לחפש, בעת 5י קשה אב5 ריבי, סניא בקונטרסו 5הרפיסו יאות בודאיאשר

 רמיא. ע5י דמתא מי5י בו5א בי טובי רטרירנאובפרט
 ז' )ויקרא ח5ב בענין הראב"ע במ"ש חרש רבר אגב פה מעיי ןדןנביז(

 בזה, שטעה בתב והרמב"ן מותר, חולין וח5ב בקרשים רוקאב"ה
 ובפיר ועגל ו'( י"א )ישעי' בראב"ע ועיין ו', אות אב"ע ע5 בפי'ועיי"ש
 הורה הרי אסור, וחלבו השור ממיני מין שהוא פירשתיו ומריא יחרו,ומריא

 ואכמ"5. 5חו5ין נ"כ ובוראי אסור שחלבבאן

 בבוח"ט ומברבו מבירו, ב5תי הדושה"ט ידירו בזהוהנני

 קיר,שפוים פענרלפנחפ
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 '( יזסימן

 תקכח(. )סי' קראקוי ב"ה-

 מי שאלה ב' י"ב בסי' רפ"ק א' מרב אבא בית ת'נקונטרםראיתי
 תשו' אשה, בשביל ולברך להרליק יכול אם נ"ח בברשהרליק

 ולא ויגעתי אשה, בשביל לברך ריבול הב"ח בשם כ' תרע"ה סי'בבאה"ט
 ובח"ב בב"ח נמצא שלא וחירש העתיקו מהרצ"א חי' ובם' בב"חמצאתי
 הביא תר"צ סוס"י בב"ח אותו מצאתי עתה י"ב בסי' ומ"ש ב' ט"זסי'
 יי"ח שבבר ע"פ מברך ליולרת או לחולה שקורא מי ואגורה מהרי"לבשם

 ואולי ה' ס"ק תרצ"ב סי' מ"א ועיין מוציא שיצא הברבות בל לןרקיימא
 שכל נראה הנ"ל הרב מרברי הנה חנוכה, בה' הבאה"ט ביון אלו הב"חלר'
 מובאים הב"ח שר' מרגיש ולא חלי לא ובמח"ב במוחו, מונחים הב"חר'
 לאשה להרליק יבול שהרליק ארם מ"ב הב"ח ב' ר' ס"ק תרט"1 סי' חנוכהבה'

 הנ"ל והרב תרט"ו סי' שם בב"ח להדיא וב"ה וכו' שעומרת ובגוןולברך
 בב"ח חמש ועב"ו ג' תרע"ה בסי' הבאה"ט רברי רק הנ"ל המ"א ר' ראהלא
 ולא חלי לא הוא במח"ב מהרצ"א חי' על שתמה ומה מצא ולא תרע"הסי'

 השלחן במסגרת קל"נ סי' שו"ע בקיצור ויעיין למר לא בם"א ואפי'הרגיש
 מרברת בלשון ולבתוב לרבר ירבה ואל תאמין אל מצאתי ולא ויגעתי י"בס"ק

 מפיו. יצא עתק ביגרולות
 קירשפיפ מענרלמנחפ

 תתקסא(. )סי' קראקויב"ה

 שמה י"ב, סי' אבא בית בשו"ת שליט"א, הגאון מו"ר מ"ש עללהשיגיצא
 שאיש חנובה נר לענין ו"ל הב"ח בשם תרע"ה בסי' הבאה"טשהביא

 מו"ר ב' ט"ו אות ט"1 ובסי' בב"ח, מצא ולא שיגע אשה בשביל לברךיבול
 אשה בשביל לברך יבול שאיש מגילה בה' בב"ח אחר במקום שמצאשליט"א
 תרע"ו סי' חנובה בה' מובאים הב"ח ר' שהרי הנ"ל, המשיג והשיגעש"ה,
 ולברך לאשה להרליק יבול שהרליק אדם מ"ב הב"ח בשם סק"ר שםובם"א
 בקוצים הם שם עור הנכתבים יתרים רברים והנה הנ"ל. המשיג עבת"רבו'

 שמצא השגתו עיקר ועל שליט"א, הגאון מו"ר ערך המכירים הת"חבעיני
 נאמרו רבריו בי והשיבני שליט"א מו"ר פי את שאלתי תרע"ו סי'בב"ח
 שהרי והיא בנורע, נכון בריוק נסררו ורבריו אבא בית בקונרטסובקיצור
 ולברך "להרליק" יבול חנובה נר כבר שהרליק איש בתב השאלהבלשון
 הב"ח בשם כתב תרע"ה סי' בבאה"ט וב' רייק התשובה ובלשון אשהבלשון
 מ"ו של פקפוקו עיקר כי "להרליק" תיבת והשמיט אשה בשביל לברךשיבול
 בשביל לברך שיבול הב"ח בשם בסק"נ הבאה"ט שהביא מה עלשליט"א
 תרע"ו, בסום"י בב"ח נמצא לא וזה ע"ש מרליקה בעצמה כשהאשהאשה

 תרע"ו בסו"ם הנוכר הב"ח של רינו בין יש גרול שחילוק יראהוהמעיין
 תרע"ה בסי' הבאה"מ של לרינו אשה בשביל ומברך מרליק שהאישרהיינו

 בסאטמור לאור שיצא תרפ"ה, שנת לחכמים", וער "כית רבני עת מכחב נעתק*(
 פאל~ק. שמעוו יוסף הרבע"י
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 שהרי והוא מדליקה, כשהאשה אף אשה בשביל מברך דאיש הב"חבשם
 ולכן הנשים בער נתערבו 5א שהאנשים הנ"5 בסימנין מו"ר שהביאהדג"מ
 עש"ה, הברכה יד"ח יצאו כבר שהאנשים היכא הנשים להוציא יכוליםאין

 לברך ג"ב יכ51 שפיר האשה בשביל מדליק שהאיש דהיכא לחלק, ישולפ"ז
 בעצמה כשהיא טשא"כ בברכה, נמי מוציאה בהדלקה מוציאה שהואבשבילה
 שלא הואיל להוציאה שא"י י"5 שפיר בשבילה מברך והאישמדליקה
 ובדו"פ רע"ג סי' וב"י במרדכי נמצא זה וחי15ק הנשים, בער האנשיםנתערבו
 הלילה רבקידוש המרדכי שמברת כ"ט ר"ה מס' תרועה וביום סק"נובטו"ז
 מוציא אינו יצא אם הנהנין דברכת אף בפה"ג בברכת אף זא"ז להוציאיכ51ים
 ז"5 רש"י כמ"ש ליברך 51א ליתהני דלא הנהנין בברכת ערבות ר5"שמטעם
 יכ51 המצות ברכת שהוא היום בברכת חברו שמוציא מיגו מ"מ שםבר"ה
 שיכול הואיל דמצה המוציא ברכת לענין וה"נ בפה"ג, בברכת אףלהוציא
 5א ראנן ואף עי"ש. רמצה המוציא בברכת ג"כ מוציאו מצה בברכתלהוציא
 בברכת חברו להוציא שיכ51 סברינן היום בקירוש ואף בהמדרכיפסקינן
 דיום בפה"ג דאמ דסברינן משום היינו היום, ברכת בהדי' דליכא אףבפה"ג
 לחלק הנ"5 המרדכי סברת מ"מ אבל הפוסקים, כמ"ש המצות ברכתנקרא
 סברת וכדמצינו להאמר, נתנה מיגו דל"ש למקום מיגו רשייך מקוםבין
 ע"ש פליגי 5א כו"ע ע"ב ע"א ושם כ"ר עירובין צ"א ושבת ז' בסוכהמיגו

 מיגו ענין הוא ומוסיף כולל ענין וגם 1', הוריות ע"א ב"ח ושבועותברש"י
 ע' וב"ק ע"א י"ר ובגיטין ע"ב 5"ה וח51ין כ"ט דף ריש שבועותועתו"ס
 הטו"א כמ"ש מדרבנן רק שהיא דידן בנידון ובפרט בש"ס, בכמ"ק ועוךע"א
 טובא הבאה"ט ע5 לפקפק יש ומעתה ודו"ק. הנ"5 מיגו רי"5 כ"טבר"ה
 הב"ח, בשם להוציאה האיש שיכ51 מדליקה שהאשה שהיבא הנ"5 דיןשהביא
 הרג"ם רברי ליישב בזה להרויח ה"א ומריש מזה, כלום נזכר 5א בב"חוהלא

 שלא הואיל 5א או בקירוש הנשים להוציא יכולים האנשים אםשנסתפק
 הב"ח שהביא המ"כ מרברי העירו 5א ולמה עיי"ש, ערבות 5ב55נבנסו
 לחלק יש 51ממ"ש אשה, בשביל ולברך להדליק יכ51 שאיש תרע"ובסי'
 בקידוש משא"כ בברכה נמי מוציאח בהדלקה שמוציאה טיגו התםרשאני
 רק כהמ"א רלא להב"ח דס"5 י"5 שפיר מרליקה שהאשה היכא מיגור5"ש
 מדברי אבל היטב. ורוק הדג"מ וכסברת לאשה להוציא להאיש שא"ירק

 דאנשים להריא משמע תר"ץ בסו"ס הב"ח ומרברי תקפ"ה בסי'העט"ז
 ב"ט בר"ה הגמ' מאמר שמה שהזכירו לאנשים במו לנשים להוציאיבולים

 והרא"ש שם כרש"י ערבות מטעם והוא מוציא שיצא פי ע5 אף הברבותב5
 ט"ו בסי' מ"ו רייק ולכן הנשים בער נתערבו ראנשים משמע ב'בברבות
 עיי"ש מוציא שיצא פי ע5 אף הברכות ב5 רקיי"5 סו"ר להעתיק ט"זאות

 דברי שהביא שאחר תרע"ו בסו"ס המ"א רברי מו"ר הסביר ועפי"זורו"ק.
 עיי"ש, תרליק והיא לברך יבול ראחר הג"א בשם מ"ש ח' ועס"י סייםהב"ח

 טוציא, שיצא אע"פ הברכות בל ב"ט מר"ה המג"א ל"ה תמוהולבאורה
 ל"א רבנשים לאנשים נשים בין לחלק שיש הרגיש בעצטו רהמג"אונראה
 התם דשאני ראי' אין הב"ח ומרברי הרנ"מ בסברת מוציא שיצאאע"5
 מדליקה כשאשה טשא"ב מיגו מטעם ג"ב לברך יבול שפיר טרליקשהאיש
 מהמ"א שכתב ראי' המ"א הביא לבך בנ"5 בשבילה לברך לאיש ראיןי"5
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 ד5א ערבות 5"ש שבציצית ואע"פ מברך והשני מתעטף דאחד ציצית5ענין

 5הוציא יכ51 נ"ח 5ענין ה"נ א"א ח' במי' הפמ"ג כמ"ש 5יברך 51א5יתעטף
 ד5מה י5"ה ר5כאורה אך היטב. 1ד1"ק נשים בעד ערבות ד5"ש אע"פלאשה
 אמרינן בנשים דאף דמשמע מגי5ה 5ענין תר"ץ מו"ם מב"ח המ"א5"ה

 הואי5 ערבות 5"ש דבנ"ח דהו"א באפ"א וי"5 כמש"5, מוציא שיצאאעפ"י
 ממי' ראי' הביא לכך ביתו בגו ע5יו מד5יקין אם מהד5קה מיפטרד5פעמים

 דל"ש אף מוציא שיצא אע"פ אמרינן בציצית דאף וכמש"5 מהג"אח'
 לשון העתיק 5א המשיג והנה 1ד1"ק. 5יבוך 51א ליתעטף דלא גבי'ערבות
 ובקונמרם בב"ח נמצא ש5א וחידוש והעתיק 5שונו עיקם רק כראוימו"ר
 5חידוש, העתיקו שהמרצ"א אלמע5ה וקאי ב5מד "לחידוש" כתב אבאבית

 מהשתרע. המצע שקצר אך הרבה זה בכ5 5האריך שיש דברמוף
 התלמידיםאחד

 תתרכ"1(. )מי' קראקאנ"ה

 הנה תתקכ"ח, במי' דברי ע5 5השיג יצא תתקם"א סי'ננ51"חראיר~י
 והשמימ אשה בשביל 5ברך שיכ51 הב"ח בשם ב' שהבאה"טמש"כ

 אשה בשבי5 לברך שיכ51 הב"ח בשם הבאה"ט שמ"ש 1כ11נת1 5הדליקתיבת
 בעצמו שהאיש תרע"ב מי' בב"ח משא"ב מד5קת בעצמה כשהאשההיינו
 והאשה מברך כשהאיש מיירי דהבאה"ט גד51 ה15ק וא"ב ומברךמד5יק
 מצדיק ועפ"ז האשה, בשבי5 ומד5יק מברך בשהאיש מיירי והב"חמד5קת
 בלל מזה נזכר 5א ובב"ח בבה"ט, כמ"ש בב"ח מצא 51א שיגע במהא"ע

 יכ51 שהד5יק ואדם ג' תרע"ה במי' הבאה"ט 5' הוא דבן ז"א אב5יעיי"ש,
 תיבת 5הדיא כ' הרי הברכה, בשעת אצ15 שעומדת כגון 51ברך 5אשהלהדליק
 שב' אבא הבית ב11' וע"כ האשה בשבי5 יד5יק המברך האיש 1הכ11'5הד5יק
 והנה בב"ח, נמצא ש5א הרגיש 51א 5חידוש העתיקו מהרצ"א חי'ובם'
 חידוש אין בבאה"מ וז"5 כ' ה' המ"א פמק' בקיצ' שם במהרצ"אהמעיין

 אצ15 בשעומדת ו5ברך אשה בשבי5 להד5יק יב51 שהד5יק אדם א' דיןרק
 הבית עליו ב' ואעפי"ב כמ"ש הבאה"מ מד' מדהעתיק הרי הברבהבשעת
 שכ"ב הרגיש 5א שהוא בתבתי וע"ז בב"ח, נמצא ש5א הרגיש ד5אאבא
 ובגון ולברך לאשה 5הדליק יבול נ"ח שהד5יק אדם תרע"1 מי' בב"ח5הדיא

 והנה 51ב1"ש, א' ברורה וה5כה ב' וא"ר ד' מ"א ועי' ובו' אצ15שעומדת
 שמד5קת או קודם צ"ל ע"כ עיי"ש ב"ח בעצמה שמד5קת או ג' הבאה"טמ"ש
 תד5יק והיא 5בדך יכול דאחר הב"ח ד' שב' אחר ברורה בה5' ומ"שבמובן
 ע5י כ' שם המשיג והנה בלב"ש, במ"ש המה הב"ח מד' לאו ע"ב ברכהב5א
 שלא וחידוש והעתיק 5שונו עיקר רק כראוי אבא בית דברי העתקתיש5א
 שהמרצ"א אלמע5ה וקאי ב5' 5חידוש ב' אבא בבית ובאמת בב"חנמצא
 מהרצ"א חי' ובם' בטבעות, בדברי שנדפם יראה שם המעיין 5חידושהעתיקו
 לחידוש העתיקו מהרצ"א חי' ובמפד וצ"5 בב"ח נמצא שלא וחידושהעתיקו

 שם. בבול"ח וכם"ש דחויים דבריו וכבר עיי"ש בב"ח נמצא ש5א הרגישולא

 קיר"צבוים םענדלםנחם
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 יחסימן
 קראקא. פה תרע"ג סיון ט"ונ"ה

 הבחור חביבי ורב ידידי 5מע"כ ש5ום ומשמרת וברכהחיים
 יהודה כמו"ה ורבא דאביי בהוויות חו"ב בתורה,המופ5ג

 ת"ו. ירוש5ם בעיה"ק יקרה אבן ש5יט"א,רובינשטיין
 כמשפט. באה"ראחדשה"ט
 ביחוד הוא. טוב כי מש5ומך 5שמוע מאד ושמחתי קב5תי היקרטכועבך

 התורה ד5תי ע5 שוקד הנך כי ממכתבך ו5מדתי שראיתי מאדהנאני
 ב5מודיך. חי5ועושה

 דהיינו בנו בן דבן דכותב יעקב שבות השו"ת דברי ע5 קושיתך דברעל
 סימן ח"ב מבי"ט שו"ת ע5 וחו5ק בניו בני בלשון נכ55 אינו רביעידור

 ואת בניו את ויראה איוב ממוף עצומה קושיא והקשית 5היפוך. שכותבכ"ח
 5פי 5פענ"ד הנה המבי"ט, כשיטת 5הדיא הוא הרי דורות ארבעה בניובני
 קטנות בה5כות חגיז מהר"י בשו"ת ג"כ עיין דהנה 5ך אשיב הנושאחומר
 כ' דהרא"ש והשיב זקני, זקינו 5אבי 5קרות יש אם דנשא5 שי"א סימןח"ב
 בראשון ש5ישי אם בדין זה ות5ה הראב"ן, סתם כותב והטור זקני הראב"ןע5
 עיי"ש, ס"ח סימן סוף שאל חיים שו"ת היקר בספר ועיין עיי"ש, 5עדותכשר
 בנו ש5 בנו בן שפיר אז זקנו חשוב זקנו אבי אם בזה ג"כ ת5וי זההרי

 בניו, בני מכ55 מיקרי 5א ג"כ אז זקנו נקרא אינו אם כן 5א בניו, מבניחשוב
 ועיין בו. 5עיין תח"י כעת ואינו במערכה חמד שדי בספר מזה מדבדובטח
 קרענגע5 מאנדי5 מנחם ד' מהה"ג הספר במוף השירים שיר ע5 כסף טירתבס'

 ה"א פ"ד קדושין ירוש5מי עי' המבי"ט 5שיטת ראי' 5הביא ויש )ז"5(,שליט"א
 אשר ברזילי בני הקוץ בני חבי' בני הכהנים ומבני דכ' ברזי5י בנותאי5ין
 התיחסות ענין באמת מצינו הרי ע"ש, ויקרא אשה הג5עדי ברזי5י מבנות5קח
 5שונאי, רביעים וע5 ש5ישים וע5 בנים ע5 אבות עון פוקד וכן רביעי דורע5

 מהגאון ח' כ55 ח"א האוצר בית בספר ועיין בניו. בבני נכ55 דזה ג"כמשמע
 דהנה בפשיטות 5יישב יש זו קו' ובאמת דומצפ"ק. )ז"5( ש5יט"א ענגי5 יוסמר'

 כ5 וכן ע"ש, נקראים ח5ציו מיוצאי הבאים בעיניו שרואה דבר כ5באמת
 באו מעו5ותיו וכ5 המגד5ו הוא יען י5דו, כאלו מעה"כ חבירו בן אתהם5מד

 גם דאז כ"כ רבים ימים האריך דאיוב כאן וה"ה ע"ש. נקרא עכ"ז ממנורק
 יבמות במס' ועיין והבן, פעו5ותיו ע"ש נקראים יען כבניו נחשב הרביעיהדור
 וע5 ש5ישים וע5 בנים בני ועל בנים ע5 אבות עון דפוקד ובהא ס"ב:דף

 דכ' ראשון בדרוש ח"ב דבש יערות היקר בספר בזה עיין 5שונאירבעים
 הס' בסוף כמשרים מגיד בס' עיין וצע"ג עיי"ש פעמים ד' טגו5ג5דהאדם
 שהאדם דהכוונה גבר, עם ש5ש פעמים א5 יפע5 אלה כ5 הן עה"כדכתב
 מה 5תקן פעמים ג' מגו5ג5 הצדיק כן 5א פעמים, ב' רק מגו5ג5הבינוני

 בזה. 5האריך ואכ"ם כעת וצ"ע עיי"ש,שקי5ק5
 ו5מר 5ך שלום ואומר ואסיים האום"ר בקצירת אקצרובזה
 ב5ונ"ח הדו"ש ידידך ש5יט"א, דכיא מרי הה"נאביך

 קירהשבים מנדיל ב~נהםהק'
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 יטסימן

 יע"א*(. סקאלא פה תרפ"ז, בהעלותך ועש"קב"ה,
 פנחפ כמוה"ר וכו' וחסיר ותיק המפורמם הה"ג לכבודשוי"ר

 נ"י. שווארטץ הכהןזעליג
 הייתי מוקף אך פסח קודם עור הגיענו פנחפ גבעתספרואחדשה"ט

 אומר אני מלא ובפה בו, עיני שמתי וכעת טררןבחבילי
 מאור נחוץ ההוא הסמר כי ובפרט עשה אשר פעולתו בער כח יישרלכתה"ק
 אלו בענינים לשמאלם ימינם בין ר"ל ירעו לא בעוה"ר אשר ורבניםלמנקרים
 ושם להקצב להלוך יבוש הרב באשר רמר ספרו ירי ועל כרת איסורשהוא
 כאשר רבות מעמים כי ולעשות, לשמור וללמר ללמור רואות שעיניו מהיראה
 שהרב רואה והקצב לו מראה והקצב במקולין הבשר לראות להקצב הולךהרב
 מייחם אני אדרבה אבוש ולא הרבר, ומכוער הדברים מאלו יריעה שום לואין
 היטב לברוק עצמי את למרתי לרב להיות שנתקבלתי קודם כי בזה עצמיאת

 שוחט הייתי בעצמי אני אשר ער שחיטה של בסכין הדקה מן רקהמפנימה
 רואה אני והיום הניקור מלאכת הקצב אצל למדתי מעמד באותו ונםעופות
 עור לו אומר אנו עכ"ז האלו הדברים כל לירע אב"ד לרב נחוץ הואכמה
 מעלה ויעלה ההצלחה במתי על יעלהו וד' לאורייתא וחילו כחו יישרהפעם

 : ספרו על אעירו ואגבמעלה.
 רבר נא יעיין אבלו, בימי מטתו ששימש בא' ב'()אות ננמכתבא(

 דנחמתא שב בקונטרס לתורה פנים עין היקר בספר בזהנכון
 ז"ל. ענגיל יוסף ר'מהגאון

 לכלב תשליכו לטבח כלומר אותו תשליכון במררש ט'( )צר ננכנתיחהב(
 אשר"י בהגהת עי' כלב, של וטריפה נבילה שגזלבפני

 קורם ומת כשרות בחזקת טריפות והמוכר ט"ז( סימן פ"ז )חוליןברא"ש
 בשרו את אוכלים כלבים אופילו בקבורתו, להתעסק אסור תשובהשעשה

 ע"ש. מעליו להבריח אסור רמוולוקקין
 )חולין רא"ש ע' בזה טעה במחכ"ת כו' הפלתי בכוונת נ"לובזה שםג(

 רמותר כרחך )ועל הנשה גיר מוכרין באשכנז כתב י"ז( סי'שם
 אף נזהרו ארצות ובשאר לעכו"ם נ'( אות שם טוב יום במערני ועייןבהנאה
 בהנאה שמותר ונראה בו רקרקתי ע"כ בהנאה( דאסור )נשמע לחתוללהאכילו
 לעכו"ם ירך לשלוח אסור בהנאה ראסור רמאן אליבא כן ואם הרא"שעכ"ל
 ס"ה סימן יוסף בבית ועיין עומרת במקומה רור והבית הפלתי קושיית כןואם
 סימן הרא"ש פסקי בקיצור וע' ליזהר יטהר במקום הזוהר רברי שהביאאחר
 מתיר, ז"ל הרא"ש אבי וארוני מתירין ויש בהנאה אוסרין יש הנשה גידי"ז
 אסור יהי' ולרירי' בהנאה דאסור פסק וסמ"נ כתב הגבורים בשלטיועיין
 **(, ודו"ק וב"ח יוסף ובבית בטור ועיין לעכו"ם בתוכה הנשה שגיר ירךלשלוח

 46. עפור חרצ"ה(, 1ק5יינ11ארריי1 הגר" פארץ החרש הגר51'ם "שם פספר העחק*(
 וכי נ*הנ"5 והקשה שם פרבריי העיקרי הניח היאר 5כאורה אקרא חפה ; א"ה**(
 החוספוח שכתבו פה שם הבאתי אנכי גם ה5א כו, רס"5 פוסקים ע1ר גברי 5טיחשברבוחא



469 לטנחםצידן

 היתר במקצתן רנוהגין ריינים בני מלבד ה'( )מעיףמ"ד במיטןד(
 נוהגין ריינום בני מקצת והיינו במקצתו, איתא ערוךבשלחן

 פשומ. והוא לאימור ומקצתןהיתר
 הרמ"א בתב וה דעל הררב"ת הביא מקל"ה שם פנחם בנבבעתה(

 והעיקר במובן דוחק והו מקי"ג, מ"ו מררבנן מרינאדאמור
 ופלתי. בכרתי שכתובבמו

 שפירש לבוש עיין הצררים, משני הקרום ליקח ונהגו מ,( )מעיף שם1(
 ברברי ועיין הריעי שיוצא וממקום הקיבה ממקום הצרדיםמשני

 שם. עיין ב' מעיף הנשה גיד פרק הרא"ש עלחמודות
 ממירין הוואמפין אובלין במקומנו וממתפק עומד אניאחר דבנרברו(

 ואחר אפרים ר' בדברי החלכ כך ואחר הקרון אתמתחלה
 והנה אחרי', לחממ צריבין אי לבנים חיטין מתחת וורח עוד החלבשממירין
 אסור שבברס הפרומה, שתחת שהחלב ובמו מקמ"ה פנחם בגבעתעפמ"ש

 במק"ל שם עפמ"ש אך בו, הימוד מכלל איזהו אני וממתפק ע"ש, בו ימודעד
 בבשר הנמצא באותו ודוקא מ"ח מי' א' מור ח"ד התשב"ץ תשובותבשם
 הטעם שם וגמ ע"ש, מותר חררים בחדרי הוא בי ובו' בל לעין בגלויהערם
 מלשון והנה החלב, מתחת שהוא בן שאין מה הפרום החלב עליו באשלא

 הלבנים מקומות רק חלב אין המבע מררך שם והנה הבפילים, לפתוחשנוהגין
 אפרים הרבינו מ"ש בבלל דוהו אחרי' לחטמ דצריך וע"ב מתחתהוורחין
 דומ"צ מאלין שמחה ר' מהרב הנקור בטפר וראיתי אצלי, עיוןוצריך

 הודה באשר בציורו ומעה הקיבה עם הבומות ובית הברם מציירבביאלאממאק
 הנ"ל מהה"ג מבתב קט"ו מימן א' שנה תורה באור עיין : ]א"ה במבתבולי
 לתשובתו המצפה ידידו הטוב בשלומו אדרוש ובוה פנחם[. גבעת מפריעל

 בבמ"ם,ומברכו
 קירשבויפ מענרלמנחם

 בפפא"מ( )ובעת יע"א והגליל מקאלאאבדפק"ק

 רק בתוכח. הנשה וגיר ירר 5שלוח אסור בהנאה אסור הנשה גיר ראסרינן ד5סאיוהרסב"ם
 ספורשת גסרא סהם שנע5ם הנ"5 הנרי5ים חגאונים על כזה 5וסר נוכי רהיאר אח"זכתבתי
 מותר הנשה רגיר השרתא איפסקא שכבר אהר רק נאסרים 5א רבריהם 5יישב רעתייעניות כחבתי הנישא מחיטר ע"כ המפורשת הלכה ברבר טעו וש5ום וחם בסקוסם הפוסקיםורברי
 כנ"5 הפיסקים  שכתבו כסו בתוכה הנשה וגיר ירך לש15ח רסותר פשיטא זה ר5פיבהנאה
 בעיקר חויקים שיש מחטת ואר לרעתם, סותר הנשה הגיר 5יתו או 5מכור בעיני' אפי15וגם
 5כתחי5ה 5יזהר יש טעסא רמהאי האחרונים וכתבו בהנאה, אסור הנשה רגיר ופסקו זוה5כה
 5הלכה העיקר פנים כ5 רעל כיוו 5ומר 'ש כו ואם 5יזהר. טוב בע5סא חוסרא סכחוהיינו
 בתוכה הנשה וגיר 5נכרי ירר 5ש5וח מותר כו ע5 בעיני' אפי15 בהנאה סותר הנשחרגיר
 5סכור רסותר הפ5תי רברי כו גם וזה שם פקוריר הררר שכתב וככיו בעיו ראינורייקא
 5האכי5ו ואיו ובו' הגיר בשביל יותר רסים סקב5 ר5א רייקא בתוכה הנשה וגיר 5עכו"ם'רך

 הנשה דגיר שסברו פוסקים שיש סאחר בהנאתו מחסירינן רבעין סשום יהיינולחתולים
 שאין בהנאה הנשה גיר שסתיריו אפוסקים בזה ססכינו בעיו שאינו היכא ורק בהנאחאסור
 פקוריר הדרך שכתב סה כל זה 51פי כ15ם. סהנהו אינו בפ"ע שאינו כיון סהירר 5יס5וצריר

 הנשה רגיר הסוברין רעת 5פי זה כתבו ו5א הפוסקים, ררב רעת וכו ס"ה סיס, רעחיירה ערור בשלחן כם"ש בהנאה סותר הנשה ג'ר 15 רקייסא הטסקנא 5פי רק הוא בזחוחפ5תי
 שכתבו כסו בתוכה הנשה וגיר 5נכרי ירך 5ש15ח ראסור פשיטא רעתם ריפ' בחנאהאסור

 ברבר שפיר עיין 5א כת"ח וסע5ת זה 5פי סירי קשה 51א פוסקים ושאר והרסב"םהתוספות
 הרברים נכונים כי מישרים יחזו גיניו בצדק יעיין כעת אם ואקוח כרת ש5א בזה והשיגזח

 זצ5ה"ה פקוריר ררך סבע5 רור אמר' הבע5 ת5ונת 5הסיר כרי שכו וכ5 כו גםבעצסן
 ישרא5(.)שסע

ד(

ה(
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 א.סימן

 ב.סימן

 ג.סימן

 ד.סימן

 ה.מימן

 ו.מימן

 ז.סימן
 ח.מימן

 ם.סימן
 י.מימן
 יא.סימן

 יב.מימן

 יג.מימן
 יד.סימן

 מו.סימן

 מז.סימן
 יז.סימן

 יח.סימן
 ים.סימן

 ן כ ו תה
 השמעתתא וביאור עופות, שחימת באיסור בגרמניה הנזרהנדון
 נ"1. רף חוליןבגמ'
 ובהמות עופות לשחומ שאין בגרמניה הרשעה המלכות גזרתבדבר
 ? מותרת כזו שחימה אם והבאה, בהולכה לגמרי הראש שיפרדער

 משה" "השיב שו"ת בדברי הלכה של ומתן וכחטא הנ"לבענין
 זצ"ל. מאוהללהגאה"ק
 להניחם רשאים אם בפרהסיא, שב"ק מחללי כהנים השאלה,בדבר
 ? כפיהםלישא
 בצפורניים, קריעה בלי הפריעה המוהל שעושה פריעה, מצותבדין
 אי היא, והשאלה העמרה, אח"כ נתגלה שבקל זה באופן חותךרק

 הלכה של ומתן משא גם קריעה, מלשון או התגלות היינופריעה
 ? כפיו לישא רשאי בפרהסיא שבת לחלול מוטראם
 שיהממו באופן רק והורשו השחימה למנוע בגרמני' הגזרה אדותעל

 ? מותרת כזו שחימה אם השחימה, קודם חשמל ע"יהבהמה
 לדירה. המוקפת בעיר מחיצות מבמלים זרעיםאם
 תרגיש שלא כדי השחימה, קורם להבהמות החשמל זרם עושיםאם
 ? לאור נפלה חשש בזה אין אם השחימה,צער
 הנ"ל.בענין
 הנ"ל.בענין
 יתגיירו אותם יקבלו לא אם אישות, מחמת הבאים גרים קבלתבדין
 עפ"י גרים יהיו ולא במבילה מדקדקין שאין רהפורמים רבניםע"י
 ? לקבלם מותר אםהדין,
 זאת לעשות אפשר שאי במקום ישראל ע"י בשבת חליבהבדין
 ? מהחלב וליהנות בהמותיו לחלוב לישראל מותר אם נכרי,ע"י
 הנ"ל.בענין

 העכו"ם של התעשיה בבתי הנעשות מרופות ביצים שלטופסאות
 ממא עוף ביצי ראין הזה בזמן מהם לאכול לישראל מותראם

 ?מצוים
 שו"ת על והערה קדישא, חברה בריני פרנקפורמ ק"ק מנהגיקצת
 הלכה הוי צריק אצל דשע קוברים שאין דמה שכותב סופרחתם
 מסיני.למשה
 1"ל. מוינשמר אורי ר' הרב שחיבר דיבי סניא הקונמרם עלהערות
 בשביל ולברך להדליק יכול אם חנוכה נר כבר שהרליק מישאלה
 מה על לוטקס אבא ר' הרב בדברי הלכה של ומתן ומשאאשח,
 י"ב. סימן אבא" "בית בספרושכתב
 בניו. בני בלשון נכלל רביעי רור אם בדין שונותהערות
 הגיד. ניקור בריני פנחם גבעת עה"םהערות
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 אחוברת אשנה

מפר

המפלפל
 ולהלכק ללמיד ומצוה'ו הקרושה הורה:ו ב;ניני והשובוה משאלוהקיבין

 ישראל ורבני וגרולי גאי:י הכמ' בסיועלמ;שה

 וה.:ה ונאטףנסדר
 דץאכמאן. י4ירףיףץ וע'י מץ'י" "רבר נעס'ס ראק כן4~יך העירךע'י

י.ל*ז.
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 2;1, :-א;.;אכ; מ"ט-, ':סף שלברם:ס,

 הראשוצה מטהרורה השערצלום





מבוא
 שהיו כתבי-עת אירופה במזרח להופיע התחילו בערך שנה מאהלפני
 0פקותיהם חכמים ותלמירי רבנים הציעו ובהם תורה, לרברי כולםמוקרשים

 ותשובותיהם. חרושיהם ופרממוושאלותיהם
 מהכ אלה, כתבי-עת בתאור היריעה את להרחיב המקום כאןאין
 אחרות. חוברות רק שהו5יעו ומהם ימיםשהאריכו
 באיחור כאלה כתבי-עת הופעת בגליציה חלה אחרות, למרינותביחס

 : והן תורניות במות שלוש רק בה הופיעו הראשונה העולם מלחמת וערזמן,
 יקותיאל ר' הרב בעריכת ופלפולים, לשו"ת תלמורי עתון מוער", "אוהלא'(
 תרנ"ח משנת שנים שלוש בערך והופיע בקראקא שנרפם קאמעלהאר,אריה
 ואגרות בהלכות פלמולים ולתעורה, לתורה חכמים" "ווער ב'( תרס"א.ער

 בהפמקות שהופיע מיאזלוביץ ציטראן רור צבי הרב בעריכת מקראות,וביאורי
 מרמימלא, מונקאץ, קולמיא, : למקום ממקום נרר הוא תרם"ר. ער תרנ"חכהסנת

 "הממלפל", מפר "המפלפל", ג'( ובוצאץ. הומיאטין לבוב, מיגט,ררוהוביץ,
 למעשה ולהלכה ללמור ומצותיה הק' תורתינו בעניני ותשובות כהסאלותקובץ
 בקראקא. נרפם ישראל, ורבני וגרולי נאוני חכמיבמיוע

 היא אירופה. במזרח העתיקה היהוריות הקהילות אחת היתהקראקא
 על בה ישבו הפוסקים וגרולי מופלגים, וחכמים רבנים של עיר מאזהיתה
 נשמע התורה וקול לומרים הומים היו מררשותיה ובתי כנמיותיה בתימרין,
 ולילה. יומםבהם

 ליסר והחליטו בעיר התורה על שישבו חמר בחורי התאסמו תרע"נבשנת
 עצמם. הם ומחירושיהם הרור גאוני כתבי מן יפרסמו בה תורנית,במה

 "רבר הספר מחבר ראק, מאיר הרב היו ועורכיו "המפלפל" להוצאתהיוזמים
 ר' העצום הגאון של החביבים מתלמיריו שהיה הש"ם, מוגיות עלכואיר"
 המפורסם העילוי וחבירו )גליציה( קראמנא של רבה הי"ר, פירער,שמואל

 המיסרים בין בקראקא. שישב ממויגיל הארמו"ר של בנו האכמאן, יאורהר'
 קירשבוים. מנריל מנחם ר' גם פעיל חלק 5וקחהיה

 נפטר השני הגליון הופעת שאחרי מפני גליונות, שני רק הקובץ מןיצאו
 והואיל "המפלפל", גם מת ועמו '(, האכמאן יאורה ר' העורכים אחר עתללא
 ראינו כו, נרפמו ומחירושיו הקובץ של המיסרים מן היה קירשבויםוהרב

 למפר. ולמפחו מחרשלהרפיסו
 הביבליוגראפים ירי על אפילו צויין ולא נריר כאמור, הוא,"המפלפל"
 וכמעט בעולם, יחירים הם בירי שנשתמרו הללו והגליונותברשימותיהם,

 אברו. בבר אלהשגם

 ספר יחוקא5 יצחק הרב האכטאן יאורה ר' ש5 אחי1 בפיעטריק1ב הרפיט תרצ"ז בשנת*(
 ססויגי5, הארמ1"ר האכמאו שיום אברהם ר' יאכי1 טציעא בבא טסכת ס1גיות ע5 ש15ם""גי5ת

 יטי1, ברטי שנקסף יאורה ר' אח,1 סאת כתבים יש ברשיתו כי סספר ה1ע זה 5ספר1בהקרטתו
 ז1 בהזרטנות )פועי. טחשבת1 יצאה 5ע הטיחטה פרוץ טפני כנראה בקרוב, 5הרפיטם1בדעתו
 "נועם בע5 הגאין טצאצאי היה אבי1 כי 5ספר בהקוטת1 הטהריר שכותכ שטה 5צייןע5י

 בנים, חשור היה הזה הגאון בי אטת, 5יא הואפגדים"
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 בובוב, מחמירי שהוא וויינרייך, שלום ר' שהמרפיס תשמ"1 בשנת היהזה
 הגאון הרב מאת תפלה" קול בקול "יענה המפר את לו להשאיל ממניבקש
 דיימש אליעזר ר' אמף זה במפר באניהאר. של רבה זצ"ל, ריימש אליעזרר'

 גם התשובות ובין בקול, התפילה ברבר הרור גאוני מ"מ של רעותחוות
 את לו מסרתי מבובוב. זצ"ל הלברשמם שלמה ר' להגאה"צ ארוכהתשובה
 "המפלפל". גליונות ושני אחרים מפרים שני נם היו בכריכתו עמוהספר.
 מצא לא הוא ברם המפר, את לי להחזיר ממנו בקשתי חרשים כמהאחרי
 של האברות משרר מאת הורעה קבלתי בינתים לחפשו. והבמיחניאותו

 נשאלתי אליהם בבואי שנמצאה. אבדה ברבר אליהם לבוא התחתיותהרכבות
 מה לי יגירו ואם לי נאברו רברים שהרבה אמרתי רבר, איזה לי נאבראם

 שלום שר' הכרך את לי שהראו ואחרי מימן. להם אתן מרכושי והואמצאו
 הכרוכים המפרים ממפר להם אמרתי התחתית, ברכבת כנראה השאירווויינרייך

 היו לא זה בכרך רשומים היו וכתובתי שמי לולא לירי. אותו והחזירועמו
 "המפלפל" לגליוני עולה היה מה יורע ומי אלי, פונים האברות משרראנשי
 בעולם. יחירים כאמור,שהם,



הקדמה
ב"ה

 הוא רת, אש 5הם הנחי5 אשר מג51ת1 בעם וןבורא, דישתבח דזיוצריתפאר
 בה, נ5ך הררך את צריקים, ומשפטים חוקים אותנו המ5מרתתוה"ק,

 וקב5ו וקימו בה, 51עמ51 אותה 5שמוו ע5ינו וצוה נעשה, אשר המעשהואת
 תורה קב5 ומשה אותנו, אלקינו ר' צוה באשר זרעם, 1ע5 ע5יהםהיהורים
 5אנשי ונביאים 5נביאים, וזקנים 5זקנים, ויהושע 5יהושע, ומסרהמסיני,
 ובו' 5עשות עת וררש עמר אשר התנאים, סוף רבי, ער 5תנאים והםבנה"ג,
 האמוראים, באו ואחריו המשניות, ממנו וחיבר השמועות, ב5 ואסףוקיבע

 ות"ח האחרונה, תקופה הזה, היום ער ואחרונים, ראשונים הפוסקים,ואחריהם
 ער קרי, מ5א מצנא ראורייתא, פ5פ51א חרא וטבי בה5בה, זא"ז 5נצחמנהגי'
 ת"ח והנה לתורה, ופרחין ציצין ועושין ראורייתא, בפ5פ51א חרישהקב"ה
 בה5בה, זא"ז מנעימין שבא"י ות"ח בה5בה, זא"ז 5קנטר מנהגי'שבבב5
 ב' בא15 בי נ5פענ"ר מנעימין, ובא"י מקנטרין, בבב5 מרוע הר"ז,51הבין

 5ר ונתתי רב' הא אומר, ר"י והנה חריפתא, בפ5פ51א 15מרים היוהמקומות,
 בא"י, בן לא בבעס, הי' פ5פ51ם בבב5, 51פי"ז ב', בחו"5 רגז, 5בשם

 נעשו 51בסוף ז5"ז, שונאים נעשו ואב, בן אפי' ובביהמר"ר, בנחת,רבריהם
 מפי במשה ברורה, ה5בה מוציאים היו 1בפלפ51ם בסופה, והב ואתאוהבים,
 נשתבחו סופרים, ורקרוקי וגז"ש קו"ח סאות, וז' א5ף תני, ובמתני'הגבורה,
 וב"ז הצחה, בפי5פ151 קנז, בן עתניא5 החזירן ואעפ"ב משה, ש5 אב15בימי
 חבמתם ושאבו תורה, מקום במק"א, מקובצים שהיו הת5מור, חכמי בימיהי'

 בשנתפררה ואח"ב במושבותם, אור הי' ישרא5 בני 51ב5 התורה,ממקור
 סברא איזה מחרש שהי' וב"א זמ"ז, רחוקים והחבמים רבנים היוהחבי5ה,
 הראב"ר אשר ז"5, הרמכ"ם 51רוגמא שערה, מ5חמה מהמשי' הרבה היוחרשה,
 בוראי זל"ז, קרובים היו 1ח15 הרי"ף, שעל ההשגות בע5 ובן ע5יו,השיג
 שמיישכ רבות פעמים מצינו הרור פאר ובת' מהשגותיו, א"ע 5הצי5 ספר,עשה
 טוב, השם את ממעטת הררך וריחוק המשיגים, 5שוא5י' בטוטו"ר,רבריו
 השגות יש הרמ"א רבת' והרמ"א, הב"י 51רוגמא רבר, ופשר תשובה5שמוע
 ובטח המקום, ריחוק מחמת הי' וזה ע"ז, תשובה נמצא 51א הב"י, תשובתע5
 היום וכן שכתבנו. זה מפאת 5א אם מהשגותיו, א"ע 5הציל חיל גבורהי'

 1הג15ת הפיזור מפאת בב"א, אותנו יקבץ ר' התב5, ח5קי בב5 פזוריםשאחב"י
 בימי' הי' 5א אשר שונות, וספיקות בישרא5 מח15קת נתרבו צווארינו,שע5

 אשר המרבר, ע5יהם סגר ועשתנותי', ברעיונותיהם המה ונבוביםהקורמים,
 והנשאה, הרמה רעתם 5חיות הי"1, הנאונים הרבנים 5פני הרבר,ימציא
 עגונות שא15ת 5ענין כ"פ שמצינו במו אסון, ויהיה הזמן, יעבור5פעמים

 מה הנובחי, מכה"ע וע"י הם, רבים בי 5פורטם צריר אני ואיןהאומ155ת,
 ישראל, א5מן 51א ואתר, אתר בב5 רי 51ת"ח להרבנים יהי' נעים ומהטוב
 הרמב"ם מ"ש וירוע ירבו. בן נאונים, רבנים, ת"ח יש מושבותיהם,בב"מ
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 זהו מישראל, שתשתבח תורה עתירה שאחבז"ל רמה *(, מהרות לס'ניפתיחה
 שלימ"א, קלוגר בנימין אברהם מר' צריק לשון בס' וע' ע"ש, מהרות, ענינירוקא
 לרבר, הפליגו וחבמים ארם, לבני השגותיו להוריע ארם, כל בלב התשוקהובח
 וישרם, סררם מעלה בצבאות לראות השמימה, לעלות לארם אפשר הי'שאם
 יתן ולהם הגרול, המראה לחביריו לספר הנה, שובו ער בהשגותיו מתענגל"ה
 נפלו חבלים ממובו, ליהנות עמו משתתפים אוהבים לו ובשאין המבשר,אומר
 א"ע פ' יונה ברבינו ועיין עליו. שפרה לא הצלחותיו נחלת אף בנעימים,לו
 אותם שרואה ומתוך לאמרם, חשק לו יש הארם בעיני מובים בשהרבריםרב'

 אותם ואומר אופניו, על רבור רבר מפיו שיצא ראוי עת מבקש אינונאותי'
 עת לבקש ראוי אלא מעות, והוא ניברת, מעלתם ואין עתם בלאלפעמים

 מרגישים שבנ"א מפני טוב הוא במה בעתו הרבור הרבר בי ורבר, רברלבל
 ארם יצוייר שאם יהורה, נפוצות היקר בס' ועיין עב"ל. במעלתו,ומבירים
 בנועם לחזות השמים, לעוף בנפים לו יעשה בי השפל, הזה העולם מןנפרר
 מקום אל משם לררת תאותו שתמהו למה מבקש עב"פ הי' צבאותיהם,סרר
 יתבלבל לו מושגת חושי' ובבל שהשינ מה בל את להם להגיר חביריומעמר
 ובבר ורעיו. לאוהביו להוריע ררתו ער שלימה הנאתו מובת תהי' ולאויתערב
 אגור דברי באמרו יבילנה ומי מאר גרלה בי זו תשוק' תוקף על בפירושהורה
 רוח ואסף שאנר מי רברי הן אלו בזה רצה ל'(, )משלי וגו' הכהשא יקאבן

 בבר במשא בי המשא, מעליו להקל לאחרים ולמרה והקיאה בחפניוחכמה
 שאנו הקובץ וא"ב עיי"ש. הזולת, על מלהוריע להתאפק יבול ולא ממנו,בברה

 מלחמתה ללחום בעזר' יעמרו והעם שהקונים בעזרינו יהי' ור' בעת,מרפיסים
 הקשה רבר ובל ב"א(, )משלי התשועה ולר' המלחמה ליום וזוז תורה,של

 יגרלו באלו קובצים ב' או ט"ו לערך היות בי גם אף והנה אליו.יביאון
 ויגרל יחשב, ולרראון לחרפה רק אבן בעולם, ומתקיימת פרי יעשווהצליחו
 המפורסמים עולם גאוני גרולים וחבמים רבנים מקום בגלי-ציון אשרבפליאה
 הנה ער עולם מאור שיצאו מהקובצים עתה לעת אחר גם אין הלבנוןארזי

 מול חטיבה לי ועשו התעוררו התעוררו ורבותי מורי ורעי אחי לבןואפסו.
 גרלו יהי' מזה וחוץ לגלי-ציון, מיוחד יהיה אשר לביה"ד להביאחטיבה
 ומילתא א' קונטרס ערך הוא רב ולא ובאיבות בבמות והרר הורושטחו
 ול"ה בחורש, פעמים וי"ל זמנינו, גאוני רבני ת"ח יבואו ובו היא.זוטרתי
 יקובל ובמח ארבע, שהן שתים בשבועות י"ל המה ורק אך עור בזהקובץ

 ויהי' אי"ה בהופיע מהרה לראות רצון ויפיקו הי"ו, הרור חכמי אצלבאהבה
 ומעשהו הזה הספר מטרת בפרט, ולגלי-ציון בבלל העולם לבל גאוןהרר

 זה ובזבות ביתבם, לתוך זו ברבה הביאו ועתה מעצמו. הקורא יביןותכליתו
 בגן ותהי' טוב ובלב יפה בעין ותשלמו עולם, וער מעתה בט"ס לבםיהי'

 טאאטו"ר ע"ו ושטעתי 5אטיתו. רן 5א הדייו אם ישרא5 חטאו טח ק' ובאמת סילוק, ח"וגורם 5חיפור וח"ו בישרא5 שכינה טשרח 5אטיתו אטת רין שרז רייו כ5 בגפ' ראיתא ובפרם*(
 יש ש5וחים והרבה כהשפנה בהישרא5 יעשח השי"ת שחטא, הוח בישרא5 רין עשה ש5אהרייו 51פ"ז 5היפור. חוא ח"ו 5היפור ואם 5טע5ה ריו איו 5טטה רין יש בגם' רטצינו ש5ים"אהה"צ
 51פ"ז טטנו. טסת5קת השכינח אם רק טישרא5 5אדם 5חזיק יכו5ח ר"א או חי' שאיןבווה"ק 1טצינו בט5ו, 5א טיתות ארבע רין בט5ו טיתות שר' אע"פ ע"ב ח' ר4 בסוטח טצינו וכן5טקום,
 שיחי' חוח מישרא5 רק ישרא5 פכ5 ח"ו 5א טישרא5, שתסת5ק 5שכינה גורם הטיטראנכוו
 השכינח השראת וגורם טאור גרו5 רבר הוא הנוכחי חסכה"ע ו5פ"ו הרין. בו 5התקייםיכו5ת

 וכו'. רפה אטת טשפט 5אור יצאשע"י
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 ולמטיף, לרב לטוב, חטוב, יהי' ועליכם והמטיב, הטוב ברכת עליו לברררט1ב,
 ואחר אחר כ5 למהר גרולה בבקשה יעטוף, כי לעני בתפלה והנני ונטף,בכתף
 לבבכם ע5 נא שימו וחביבים, נכברים מנויים הזאת. השנה ע5 עה"חלבא
 כ5 אכן קטן, מכום ישלח כאו"א כי ואף לפוקה, זאת לכם יהי' ולאזאת

 לנו ויתנו במרחב, לצאת נוכל ע"י אשר גרו5 למכום יעלו הקטניםהמכומים
 והרבנית התלמורית מפרותינו לתפארת ויהי' הקורש, במם5ת ללכת ויכולתכח
 את ולעורר אפשר, היותר בכל הקובץ לטובת מצירו אחר כ5 5השתר5ולא
 לצאת נכון במים ע5 יעמור וע"י בהקובץ חלק לקחת ומכירי' יריריהםלבב

 ממש יחשב והקובץ הלולים, קורש פרי יעשה אוהביו, כ5 5ב לשמחתבמוערו
 יצחק אברהם בני עמנו נריבי נריבים אתם וקימו ישרא5", רועי עקר"בית
 ובניכם אותנו, יברך ור' הפועל, א5 מכח מגמתי לצאת בירי והחזיקוויעקב
 בכל ירווך ררי' נ"ר עירובין ועיין ולתעורה, לתורה ה' בחצרות שתוליםיהיו
 כ"ז תורה רברי אף טעם בהם מוצא בה מכהטמש שהתינוק כ"ז זה רר מהעת,

 יום שבכל שכ' וישב ר"פ רשב"ם ועיין טעם. בהם מוצא בה הוגהשהארם
 הנני ובזה ותבין. ע"ש איש, כ5 בלב נולרים שונים חרשים פירושיםויום
 5הגרי5 הרבים ממזכה להיות אזכה כן בשלום שנכנמתי כשם ואומרמברך
 ררבנן במורים אפיכם מול ומשתחוה ואה"ר הרושו"ת כנפש ולהארירהתורה

 לשרתכם. לפניכם הנררמתאמקופה

 שליט"א הרא"ש בן חאכמאן יארדההק'

א.
 יע"א. קראקאב"ה

 את עלי ושחוט צא לעברו האומר תנינן שם ע"ב פ"ח יףפמחיםא(
 מן יאכל וטלה גרי שחט וכו' שחט יאכל גרי שחטהפמח,

 גרי אם ויאמר וטלה גרי ישחוט יעשה, כיצר רבו 15 אמר מה שכחהראשון,
 יוצאין שניהן 15 אמר מה רבו שכח וכו' ואם שלי וטלה שלו גרי רבי 5יאמר
 טלה שחט בטלה, ררגיל אע"ג יאכל גרי שחט פשיטא גמ', השריפה.לבית
 נמנין אין והתניא הראשון. מן יאכל וטלה גרי שחט בגרי, ררגיל אע"גיאכל
 שני ע5 נמנין אין והתניא, ומלכה. במלך מתני' כאחת, פטחים שניע5

 את עלינו ושחטו צאו לעברים שאמרו ומלכה במלך ומעשה כאחתפמחים
 לכו להן אמר המלך, את ושאלו באו פמחים, שני עלי' ושחטו ויצאוהפמח
 אמר ר"ג ושאלו לכו להן אמרה המלכה, מן ושאלו באו המלכה, אתושאלו
 מן 5א ניכול 5א אנן הראשון מן יאכלו עלי' קלה ררעתן ומלכה מלךלהן

 גרי אם מקפירין שאין קלה, ריעתן שם ברש"י ועיין השני. מן ולאהראשון
 ע"ש. ע"כ, טלה,אם

 ררוקא פמח קרבן מהל' בפ"ג רכתב מאר תמו' בכאן הרמב"ם ןדץנהב(
 אבל ראשון, הנשחט מן יאכל מלכות שלום משום ומלכהבמלך

 ובפ"ב כאחר. פמחים שני ע5 נטנין שאין וכו' יוצאין שניהן ארם ב5בשאר
 אפוטרופסים עליו ששחטו יתום וכן : וז"5 שם קאמר א' הלכה פטח קרבןמהל'
 עצמו כממנה נעשה גרול אבל קטן, ביתום בר"א רוצה, שהוא במקוםיאכל
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 רבפ"ב זה, את זה סותרים ורבריו ראשון. הנשחט מן יאכל פסחים שניעל
 פסק ובפ"ג ראשון, הנשחט מן יאכל פסחים שני ע5 עצמו רהממנהפסק

 בסוגיין בחירושיו חרש באור ראיתי ואח"כ השריפה. 5בית יוצאיןדשניהן
 ועי"ש בצע"ג. והניח ז"5 הרמב"ם ברעת זו סתירה אחר חכם בשםשמביא

 הרמ"ז. בשם שמביאמה
 5תרץ נקרים ומקורם נכון. ע5 ז"5 הרמב"ם רברי ליישב לי דנראעהג(

 מתני' על הש"ס רמקשה הא ע5 בסוגיין, שהקשיתי אחתקושיא
 כאחת, פסחים שני על נמנין אין והתניא הראשון מן יאכל וטלה גרישחט
 רירן מתניתין ע"כ רהכא עצומה, קושיא והקשיתי ומ5כה. במ5ך הש"סומוקי
 וז"5 שהקשו והתניא, ר"ה בסוגיין בתוס' ועיין זה, את זה כשהמנהמיירי
 התם כאחר פסחים שני על כשמימני קתני רברייתא כהטני 5א אמאיוא"ת
 הראשון. על ררעתו זה את זה כשהמנהו מתני' אבל משניהם, יאכ5 לאוראי
 וא"כ ע"כ, לבסוף עליו שהמנהו אעפ"י ושחטה ראשון רקאמר רמתני'וי"5
 יריהן, את 5כהטוך הבע5ים יכולין שחיטה קורם הרי זא"ז, בהמנה אייריאם

 הרי הראשון כששחט וא"כ שישחוט, ער יריהם את ומושכין נמניןכרקיי"ל
 ררבי כיון השליחות לפסוק אז השני 5שחוט וכשרוצה רבו, ש5יחותעשה
 את לכהשוך יכו5 שחיטה וקורם 5עוותי, ו5א שררתיך לתקוני לו 5ומריכול
 כיון הראשון, מן יאכל שפיר וא"כ הזה, הפמח ע5 עצמו מנה אם א4ירו

 רהוא 15 ו5ומר רב ויכול פסח ירי 5צאת יוכל שלא הפסירו השנידבשחיטת
 נשחט. בכרי והשני בראשון,רוצה

 נתן ג', הלכה ושותפין שלוחין מה5כות בפ"א ברמב"ם שמצינו ןכגפןר(
 זה הרי באחריות ש5א 15 וקנה קרקע 15 לקנות לש5יחמעות

 רקאמר שם בראב"ר ועי' וכו'. באחריות ש5א 5עצמו אותו יקח והשליחעיות
 ומרוע בטל, יהי רהמקח נימא ולא באחריות לכמטלח אח"כ רמוכרהטעם
 רעוות ראמרי' מה כל יראה שם, הראב"ר וז"ל באחריות. למש5ח 5מכורנצרך
 אם אבל מעשה, לבט5 רוצה שהמש5ח בזמן ה"מ מעשה מבט5 בש5יחמשהו
 וכן כו', העיוות את השליח שיקלקלו ורוצה המקח שיהי' רוצה ההואהמשלח
 ואינו בתקון הכהטלח רוצה ראם מזה נראה וא"כ עכ"5. השליחות, בכלהרין
 להשליח 5ומר רבו יכול שפיר רירן בנרון וא"כ עמו. הרין בהק5קולרוצה

 הש"ס מקשה מה וא"כ לא, השני בשחיטת אבל בשליחותי חפץהראשון
 הראשון. מן יאכ5 שפיר רהרי הנ"ל, רירןאמתני'

 באור ראיתי רהנה ואמת, נכון בררך 5י נראה זו קושיא לתרץ ן~למה(
 ו5א לעברו האומר המשנה רקאמר הא על רפי' בסוגיין,חרש

 וזה : שם וז"ל המשנה בפי' ז"ל הר"מ שם וקאמר לשלוחו. האומרקתני
 תני לא אמאי בזה 5יישב ובא במרות. התעסקם 5מעוט העברים רעתלחסרון
 שאין ריורע פסחים, שני ארם ישחוט לא רמסתמא מפרש לזה לשלוחו,האומר
 עי"ש. יאת, להם יקרה השגתם במעוט עברים זולת פסחים, שני עלנמנין

 אינו שהעבר יורע רבו רהרי ג', באות הנ"5 קושי' מתורץ יהי' דלפ"זו(
 להעבר להגיר לרבו 15 הי' וא"כ פסחים, שני על נמנין שאיןיורע

 לומר שייך לא בכה"ג ל1, אמר לא ואם פסחים, שני על אותו ימנהשלא
 ~וותי. ולא שררתיךיתקוני
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 הפוסק ר"ה י"ב אות קפ"ב סי' ש15חין בה5' כזו סברא הב"י נתב וכןז(
 שם ומח5ק הגאונים, כשימת רכתב הרשב"א ת5מירי בשםומביא

 5עלותי, 51א שררתיך 5תקוני 15 15מר ריכו5 באחריות, ש5א שקנה הש5יחבין
 ראפסיר איהו הגבוה, בשער 5פסוק אב5 זבני, באחריות העו5ם רכ5כיון

 שהש5יח יורע רהמש5ח רהיכא מזה מבואר וא"כ עכ"5. א"5, ר5אאנפשי',
 5הגיד מחויב 5עשות, העו5ם 5כל ררך שאין במקום כרצונו הרבר יעשה5א
 הי' יורע רירן בנרון וא"כ וכו'. שררתיך 5תקוני 5"א אמר, לא ואם15,

 5הגיר הרב חייב הי' פסחים, שני ע5 5מנות ראסור יורע אינו רהעברהרב,
 הנ"5 הקושיא עתה ומתורץ וכו'. שררתיך 5תקוני אמרי' 5א א"5 5א ואם15,

 ונכון. ברור וזה ג',באות
 שהקשה ב' באות הנ"5 הקושיא מתורץ יהי' הנ"5 רברינו 5פי דבועתהח(

 בשני רהרי הנ"5, הרמב"ם ע5 חרש, באור המובא אחרחכם
 שפיר אתי שהע5יתי מה ו5פי הראשון. מן ריאכ5 פוסק שהמנוהואפומרופסיו

 מיירי הרמב"ם רהרי 5עוותי, ו5א שררתיך 5תקוני אמרי' שפיר הכארהרי
 כממנה נעשה הרמב"ם כתב רהרי פסחם, ע5 המנוהו בעצמםשאפומרופסים

 רעתו, ב5א אפי' אותו 5מנות יכ51ים זכי' ממעם ורק פסחים, שני ע5עצמו
 וזה הראשון. מן ריאכ5 הרמב"ם כתב ,שפיר וא"כ היא. ש5יחות מטעםוזכי'

 5מבין.ברור
 ע"ב מ"א רף מקרש האיש בפ' קירושין מם' ברימב"א מבואר דידרזךמ(

 רמשוי קרא שם ומייתי פסחה. שאבר החבורה רתנן הא ע5שם
 רזכות 5י' תיפוק ע"ז קרא 5י 5מה ברימב"א והקשה הפסח. את 5שחומש5יח
 5מחות יכ51 זכי' מרין ראי5ו התם וקאמר בפניו. ש5א 5ארם וזכין 15הוא
 בנירון ו5פי"ז עי"ש. ש5יחות, ממעם כן שאין מה 5כשישמע, שחימהאחר
 זכי', מרין רק והוא פסחם, ע5 המנוהו בעצמם רהאפומרופסים מיירירירן
 הרמב"ם רברי ואתי כנ"5. רוצה שאינו שחימה 5אחר לומר היתוםויכו5
 חבין. ראין 15 הוא רחוב היכא ובפרמ הימב ורו"ק מוצקים, כראיזצ"ל

 ורו"ק.והבן
 הנ"5. פה החונה האנמאן שלדםאפרהם

ב.
 סקא5א. פה 5פ"ק תרע"ג אחרי 5יועש"ק אורב"ה

 ש5ימ"א. יודא כמר בתוי"ר המופ5ג אחותי בן כבורא5
 אצבעותיך במעשי ותצ5יח חברך עם מז"מ בברכת אותך מברך אניראשית

 ע5 שהע5ה במה 5ך ש51ח אני וחר"ת רואיו כ5 בעיני חןוישא
 יאיר ור' ה5כה, ברבר ח"ו אכ5ם ו5א אכש5 ש5א רעוא ויהא כעת,רעיוני
 וירוע הכוונה, 5הבין צריך אב5 בקצרה 5כתוב וררכי אמן, בתוה"קעיני

 בעזה"י. הח5י וזה וכו' י5מור 5עו5םמאחכז"5
 זצ"ל רע"א מהגאון הש"ס בג5יון ראיתי קשות חזות ע"ב צ' דף בנב"קא(

 ורנוהו קרמו והזיק שהמית מוער שור רבנן רתנו הא עלשמקשה
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 5יהרר הוה מאי בה והוינן ממונות. ריני אותו ורנין חוורין אין נפשותריני

 ע"ב י"ג רף בפ"ק בגמ' מבואר הא ק"5 ו"5, והקשה ממונות. נמיו5ירייני'
 ברין והעמרה מיתה שיהא רבעינן פטור הקריש או הפקיר ואח"כ נגחר5ר"י
 אחר א"כ מורים, בנוקים אב5 במיתה רק פ5יגי ררבנן בהרא"ש ועייןכאחר,
 5מייייני' 5מהרר וא"א כ"ר, רף בכריתות וכראיתא הפקר, הוי רינושנגמר
 במה עריין אולם וכו' מכרו ע"ב 5"ג רף ר5עי5 בטוגיא 5עיין יש גםאח"כ.
 חיובו פקע רהקרישו כיון הא אבהו, רר' משום מוקרש הקרישו שםראיתא
 עי"ש. עכ"5, וצע"ג, מהקרש, טריף מצי 51א הקריש ואח"כ נגח במו5גמרי
 י"ר תשו' התניא בע5 הרב בש"ע בשו"ת ג"כ מובא זו קושיא באמתוהנה
 בכ"ו, הקרושים ברבריהם צ"ע המרע וקצר ברעת העני ו5י ע"ש ואשרבד"ה
 הוא שח5 שההקרש אבהו רר' במשום ר"ה ע"ב 5"נ רף ב"ק בתו' מבוארכי

 צריך גזירה שמשום עי"ש 5א, אבהו רר' טעסא וב5או אבהו רר' כהשוםרוקא
 שקאי במהרש"א שם וביותר ההקרש. כ55 ח5 אין האמת ע"פ אב5לפרות,
 רסובר ררע"ק א5יבא ומכש"כ ב"ח רהוי רסובר ישמעא5 ר' 5שיטתאפי'

 היטב. יעו"ש ח5, אינו שההקרש שותפו'רהוי
 15 ר5מה הרשב"א, על קס"ה סי' ח"מ ב"ח הח"ס קושית יסת5ק ~בנזהב(

 יהיה לא אמאי פטור, ומש"ה שעבור מירי מפקיע רהקרשהטעם
 הרשב"א רכוונת כנ"5 נראה 51רירי ע"ש. הקריש, ואח"כ נגח משוםפטור
 ו5א י"5 כן ח5 אינו רההקרש הקריש ואח"כ נגח מיקרי 5א רמש"הכהתו'
 וכהש"ה אחר בע5 רבעינן הטעם 5י ר5מה קשה 5א 51היפוך סושיא,לעשות
 כקושית שעבור מירי מפקיע רהקרש 5י' תיפוק הקריש ואח"כ בנגחפטור
 רברי עריין 5רעתי רק כשיפרנו. השיעבור ע5יו יחוור ררי5מא שם,הח"ס

 ע"ש. צ"ע, שםהח"ס
 למעוטי רמיוחרין המתניתין מפרש שרבינא י"ג רף מגמ' יקשה 65"1 רקג(

 רח5 בהשום רפטור טעמא ועיקר ח5 דהקרש הרי הקריש, ואח"כנגח
 רבנן ואפי5ו רכ"ע א5יבא הוא רבינא ש5 שתירוצו ברא"ש שם ועייןההקרש,
 ררבינא צ"5 ההקרש, ח5 האיך הנ"5 ו5פי יפטור, נויקיז 5עניז מורורר"י
 כר' רבינא אצ5 אמרו 5א ומפ"ו ופטור. שפיר ח5 ווה הנוף בקרושתאיירי
 רא5"כ לרע"ק, אפי' ההקרש ח5 רהכא רוכתי, ובשאר ל"ג ברף כמואבהו
 5א מ"מ הא רר"י, 5רבנן אפי' ראתי שכתב במה ז"5 הרא"ש 5נו הועי5מה
 ההקרש 5רע"ק חל אמאי 5הבין וצריך כרע"ק. רה5כה רה5כתא א5יבאיהי'
 ראפי' רמים, בקרושת הנ"ל המהרש"א מס' 5גמרי הגוף בקרושת 5היפוךויהי'
 בפנ"י ועי' בכ"ו. 1ר1"ק 5כ5, כמובן בפשיטות הוא והס' ח5 5א ישמעא55ר'
 ע5 עור עיון 5י ויש היטב. יעוי"ש 5רע"ק, אפי' רח5 5הריא רמשמעשם

 כ5 הא בע5ים, הוי רגובר משום רע"א קושיות מיישב במאי הנ"5הח"ס
 בעלים, שני 5א 5חייבו, אחר בע5 רוקא רצריך ו"5, רש"י 5שיטת היאקושיתו
 ואחזיק כעת וצ"ע המה. בע5ים שני מ"מ בע5, הוי רהגזבר מהני מהוא"כ

 הרק. היטב אותו שיפרש 5מיטובה
 ו5פ"ז הפקר והוי וכה הקורם שכ5 מכריתות רע"א הגאון שמקשה ~ב~הר(

 השור ש5 בעלים הוי רהבע5 5רירי, קשיא לא ג"כ בע5ים,ליכא
 ררק חייב עשפיר ו5פ"ז רמיא. רע5י' אותו 5סקו5 מקי5ה מצות 5עניןהנמק5
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 הוא הוי אחר בו זכה ש5א וכ"ז בו, לזכות אחר ריכ51 בו אין ממוןרין
 שמקשה מה ג"כ הרמב"ם רברי נבין ובזה בכ"ז. ורו"ק כמובן, מכהשהבעלים

 לכל. מובן כחשום 5פרש ניתן 51א הנ"ל בשו"תע5יו

 בשור זכה הקורם שכל הנ"5 רכריתות בסוגיא 5הקשות רציתי דלכ%רדץה(
 הערים, שיוזמו ירע ש5א יאוש משום שהוא ע"שהנסק5,

 כמבואר שעשו 5אחר אפי' זמם כאשר 5ש5ם שצריכים הרין בממון אמאיא"כ
 מחויבים אמאי וא"כ יאוש, משום יזכה מעשה 5אחר ה5א ר', רף ב"קתו'

 5חזור חייב אינו הא בחזרה ראפשר משום זמם כאשר עור הוי ראיך5שלם,
 ואייתי טרח ירע דהוא רמאי בכריתות שם ראיתא ואפשר שכנ"ל. יאומטעם
 ולא ירע שפיר בעצמו רירי' 5נבי הוי הכא וא"כ יאוש, מקרי לא5הזימם

 רשע יהא וש5א איסור לגבי ררוקא נראה וכן באמת ראיתי ח51ם מייאש.הא
 ושוב כן אמרי' לא ממון 5גבי אבל 5הזימם ערים ואייתי קטרח אמרי'אז
 ב"ק התו' רכוונת בזה ואמרתי נאה. קושיא והיא כנ"5, וקשה יאוששייך
 גרם שר"א רק עשה כאשר 5ענין בחזרה שאפשר היינו בחזרה שאפשרהנ"ל
 ב5שונם התו' דייקו זה ומפני זמם. באשר מקרי ושפיר יאוש והוא חוזרשאינו
 משום חייב אינו וראי רלהחזיר 5החזיר, חייב ה5שון ולא בחזרהראפשר
 עשה, כאשר מקרי יהי' ר5א מקרי זמם כאשר לענין בחזרה אפשר רקיאוש,
 משכחת האיך כן שמקשה הנ"5 רף הת5מור בים עיינתי אח"ז בכ"ז.ורו"ק
 אמאי ו5רירי שמתרץ מה וע"ש שכוונתי, וברוך כהנ"5, הקריש ואח"כנגח
 נוגח רהא קרוה"ג, משכחת ר5א ניחא הקרא על ורק הגוף. בקרושת כנ"ללא

 הגוף, בקרושת כנ"5 משכחת שפיר בנזיקין רבינא על רק להקרבה,פס51
 ורו"ק ע"ש, רבינא, על לא הקרא על רוקא רמקשה התלמור היםושפיר

 שם(. ברבריהם וצ"ע כעת, ממני נעלמו הים מפרשי של)ורבריהם

 מוטר' בעת כתבתי אבל הרבה פלפלתי בזה הנה לכם, ש5ו' ואומר14כמייבמ
 ה5שון לתקן שתוכל ואבקשך זאת, כתבתי כחי בכל אשרמאוד

 השבת זה ריומא, בענינא אסיים כעת זאת. בכל הכוונה תק5קל שלא תעייןאבל
 גרול ע"ש השבת רוקא מייחס מרוע הקו' 5כל וירוע הגרול שבת יהי'אי"ה
 ה"ה זאת מתרצים וכולם גר51ים. 5היות צריכים בחורש מי' הימים כלה5א

 קרושים במררש הנה שכלי, קט כפי ח5קי אענה אני וגם במפרותם.כתובה
 הבנה. ממשול5י והוא השבת, נשמור למה האומות בין גרשתני אתהאיתה

 מוריר האיך לר"ע שאלו י"א בראשית ובמר"ר בגמ' מובא רהנהונלפענ"ר
 השבת. לשמור צונו והאיך לרשות, מרשות הוי הא בשבת גשמיםהקב"ה
 רהוי ושרי כבורו הארץ שמלאה כמאמרם שלו העולם רכל ר"ע לווהשיב
 אחרת בחינה רק אלקי לו שאין כמי רומה בחו"5 הרר כל ואיתא אחת.רשות
 מקשה ושפיר אחר רשות כמו נחשב שוב בגלות אם ח"ו וא"כ כירוע,ח"ו
 מאמין שאינו מי רוקא רזה ליתא, זו קו' באמת אבל השבת. נשמורלמה

 תקיא ולא לאה"ק לבא ראוים שיהי' אותם 5צרף לגאולה הכנה היאשהגלות
 שהגאולה התגלות ומחמת לצרפם הי' מצרים רגלות בסה"ק וכם"ש אותם,הארע
 ושפיר גרו5ה, הכנה שצריך משום ארוכה, ג"כ הגלות לכן וער ~ולם עליהי'

 ורו"ק. כנ"ל, גשמים לירר ושרי א' רשותהשוב
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 שבת, ע5 דוקא הגדו5 ש5 דיחוסו הגדו5, שבת נקרא שמשו"ה נביןובזה

 פועל יש שח"ו שחשבו הי' מצריים ש5 דהמעות בסה"ק דמובאמשום
 לדידהו דמשו"ה הרבה בזה ביארתי וכבר רשויות. שתי ח"ו רע ופוע5טוב
 בספרים. מזה הרבה כמבואר ודו"ק הוא, הוא לא ד5שי' תשובה ל"מלב"נ
 עוד ואין ומיוחד יחיד א' הוא דהשי"ת מאמינים בני מאמינים אנורק

 יושב שהוא משום ואומרי' ה' גוים כ5 ע5 רם אומרים המה וע5 כ',מ5בדו
 והכוזבת, הארורה דעתם בך השפ5, העו5ם בזה שיביט 5רם כבוד ואיןבשמים
 א5קינו כד' מי יראה ושפ5 ה' ורם מאוד ומהו55 ה' גדו5 אומרים אנןאב5

 מטה מן הוא גדו5 ובחי' ובארץ, בשמים 5ראות המשפילי 5שבתהמגביהי
 ו5כן הנ"5. הכוונה ג"כ 5רקיע עד עו5ה ורה"י אחד, רשות ושפיר 5מע5העד

 משום כנ"5 הגשמים לירד שמותר השבת מן הוא שראי' הגדו5 שבתנקרא
 מהר"5 של בדרשות היטב ועיין וכנ"5. גדו5 בחי' שהוא משום א'רשות

 זה. מכעין הרבה היטב ותביןמפראג
 ש5יט"א, הה"צ אביך ובש5ו' הדו"ש ידידך דודך דבריכה

 בארוכות. א5יך אבוא שני' בפעםואי"ה
 יצ"ו סקא5א החופק"ק 1"5, בראפ"ד נתןיצחק

 יצחק מנחת ומח"ס ש5מה ברכת ס'המו"ל

נ.
 לידינו הגיע זצ"5 מפפד"מ אברהפ ר' מהה"ג אברהם ברכתספר
 אא"ז חידושי וז"5 בפו5ין. שליט"א סעראצק אבך"ק הה"גע"י

 פראנקפורט. 5יסא, אבד"ק אברהם הוא אברם רשכב"ההגה"ק
 עובר החמץ ע5 הפסח את השוחט ס"ג, בדף שאמרתי מה פסחיםננמפכת

 לשמו בי"ד הפסח אומר ר"ש התמיד, אף אומר ר"י תעשה,ב5א
 שיהא עד חייב אינו 5עו5ם 5קיש בן ר"ש אמר וכו' פטור 5שמו וש5אחייב

 אמר ור"י בעזרה, עמו שיהא ועד החבורה מבני 5אחד או 5זורק אולשוחט
 והא קמפ5גי בסמוך בעל אי5ימא קמפ5גי במאי בעזרה. עמו שאיןאעפ"י
 הכא רש"י ופי' קמפ5גי, ספק בהתראות א5א וכו' זימנא חדא בהאיפ5יגו
 בי' מתרינן וכי בהתראה א5א ליתא דמלקות קמפ5גי ספק בהתראת חמץגבי
 ואי ודאי, התראות הני בי' ומתרינן גבי' חמץ חזינן אי חמץ על תשחט5א
 ידעינן 5א דאנן כיון בביתי' לי' דהוי אשתכח ואפי' ספק התראת הוי5א
 בהא מחייב, 5י' דהוי אשתכח ואי התראה שמי' סבר ור"י היא, התראהלאו
 היום ועבר היום זו ככר שאוכ5 שבועה דאיתמר זימנא חדא בי' פ5יגינמי
 וכו' אשמעינן דאי וצריכא קמיפ5ני בסמוך בע5 5עו5ם אלא וכו' אכ5הולא
 בסמוך על דבעינן רשב"5 קאמר בהך ה"א 5חם מקדש לענין אשמעינןואי
 דלא לר"י 5י' מודה חמץ 5ענין אב5 קדיש 5א 5א אי קדיש נואי איתאדאי
 עצומה קושי' והנה איתא. דאיתא היכא וכ5 הוא דאיסורא בסמוך עלבעינן
 וחייב בסמוך על בעינן 5א דבחמץ 5ר"י רשב"ל שיודה אפשר היאךקשה,
 קאמר ורשב"5 *( עליו לוקין ואין ספק התראת הוי הא בעזרה עמו שאיןא4

 אינ1 שרשב"5 בזה 5ש515 כ11נת1 1א51י בזה, הנא1ו כ11נת הבנתי 5א א15 תיב1ת ששח*(
 המו"ל. מצאתי. כאשר העתקתי 1אני בהתיר1ץ, 1עי' הטעמים. שני פחמת14טר
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 ספק, התראת בר"ה התוספות מ"ש ואקרים ונ"5 רייקא חייב אינו5ע51ם
 היא, התראה 5או ירעינן רלא כיון משום התראה הוי רלא משמע פ"המתור
 נתנה ר5א למותרה וראי שיהא א5א למתרה םפק אם לי רמה נהיראו5א

 דאנן כיון רה"ק לישב יש נמי הקונ' ולשון וכו' בין 5הבחין א5אהתראה
 הייתי. שוגג ולומר 5הכחישנו המותרה שיכול היא התראה לאו ירעינן5א

 בין חרשה פ5וגתא לעשות רמנ"ל ורחיק כרחיק נראה התום' תי'ו5כאורה
 הקונטרם כ5שון חייב בביתי' רהוי אשתכח אי מ"ל רר"י ולומר ור"לר"י
 הכרח יהי' ו5כאורה רחוקה. פלוגתא היא 111 הייתי שוגג 5ומר לו שישאף

 קושית יהי' וא"כ ז"5, רש"י כמ"ש הוי שהספק בעז"ה שאכתובבהוכחה
 קושי' ו5תרץ השכ5 אל לקרב אנו מוכרחים 5כאורה רהנה עצומההתום'
 התראה שמי' לא מפק התראת רם"ל רשב"5 על קשה רהא ר5ק"מ,קמייתא

 ממכת בריש נותר גבי בהריא מ"5 ר"י רהא רמתני' תנאי ככולהו אתי5א
 רהוי משום קאמר 51א לעשה הניתק 5ח1 רהוי משום 15קין ראיןשבועות
 מ"5 ע"כ אלא וכו', היום זו ככר אוכ5 )ש5א( שבועה גבי כמו מפקהתראת
 5שמו וש5א חייב 5שמו בי"ר הפסח מ"5 ור"ש התראה, שמי' מפקהתראת
 מפק התראת הא חייב 5שסו 5היות יוכ5 האיך פטור 5שמו רש5א כיוןפטור
 אלא היא מפק התראת וא"כ פטור ויהי' שחטתיו 5שמו 5א יאמר שמאהיא
 חמץ כשיש חייב שיהי' אפשר האיך קמא לתנא וגם התראה. שמי' מ"5וראי
 החבורה בעל 5זה שיש רע בו 5התרות יכילנא 5א הא החבורה מבני5אחר
 זה ש5 5שסו ש5א שחיטה 5אחר יאמר שמא כשתשחוט, חייב ותהי'חמץ
 בר"ה 5עי5 רש"י שפירש כמו ופטור כאחר הוא וא"כ שחטתיו החמץבעל
 רשב"5 וא"כ התראה שמי' ]ם'[ התראת מ"5 וראי א5א וכו' לשוחט שיהאער
 עובר רקאמר הת"ק ברברי במתני' לרקרק יש רהא צ"5 וע"כ כמאן.רלא
 משום כנ"5 חייב אינו מ5קות רבאמת מ"5 ע"כ חייב קאמר ו5א תעשהב5א
 כת"ק מ"5 ר"5 וא"כ איכא, מיהא אימורא אב5 כנ"5 סמק התראתרהוי
 רירהו וא5יבא התראה שמי' ספק רהתראת משום רחייב מ"5 ור"ש ר"יאב5
 אשמעינן אי כפשוטה אתי הצריכא וא"כ חייב אינו 5ע51ם רשב"5קאמר
 5ענין אב5 וכו' גוואי איתא דאי רשב"5 קאמר בהאיך ה"א 5חם מקרש5ענין
 מפק התראת רם"5 רמתני' ור"ש יהורה רר" א5יבא 5רשב"5 אימאחמץ
 עמו שיהא ער מחייב 5א ראפ"ה קמ"5 בממוך ע5 בעינן 5א התראהשמי'
 התראה שמי' ספק התראת תנאי 5הני ראף הע5יתי זה 1כ5 1ר1"ק.בעזרה
 הי' זה 1כ5 כנ"5, שחטתיו 5שמו שלא שחיטה 5אחר יאמר שמא קושי'מכח
 ספק התראת בזה הוי וא"כ המתרה, 5גבי הוא רהמפק רש"י פי' 5פיקשה
 הוצרך רהמפק התום' פי' לפי אבל האמת, ירעי' 5א ואנן כנ"5 יאמרשמא
 יאמר שמא בו להתרות יכי5נא האיך כנ"5 קשה 5א המותרה גבי 5היותג"כ
 הוי 5א וא"כ האמת, ירע ואיהו זה עבור תשחט 5א בו 5התרות יכי5נאהא

 התראת 15מר יכי5נא וא"כ 5הבחין התראה נתנה ושמיר גבי' מפקהתראת
 שיורה אפשר האיך 5רוכתא קמייתא קושיא והררא התראה שמי' 5אספק
 כפי' וראי א5א ספק, התראת שוב הוי הא בממוך ע5 בעינן ר5א 5ר"יר"5
 רהכא. המוגיא ע5 התום' קושי' ונשארת המתרה 5גבי הוי רהתראהרש"י
 רשמי' מ"5 ור"ש רר"י גרו5ה הוכחה יהי' התום' 5פי' גם יע"כרנ"ל

 במתמ' ע"א פ"מ רף לקמן ראיתא המותרה 5גבי הוא שהמפק אףהתראה
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 גם' הרם. את שיזרוק ער אומר ר"ש שישחוט ער יריהם את ומושכיןנימנין
 ור"ש רשה מחיותי' משה מהיות סברי ררבנן למשך מחלוקת אביי אמרוכו'
 רס"ל רר"י אליבא הוא הת"ק רסברת י"ל לכאורה והנה רשה. מהווית'סבר
 אחר נכהשכין הוי ואי היחיר על הפסח את שוחטין אין צ"א ברףלקמן

 תוכל רלא לאו על ויעבור אחר אם כי הפסח על ישאר לא שמאהשחיטה
 בכתפי' ארבעים שיהי' אפשר אי וזו למפרע בכתפי' ארבעי' ויהי'לזבוח
 לא. ותו שישחוט ער ומושכין נימנין ולכן הפסול לבית מביאו ונמצאוכשר,
 רהפסח השוחט בר"ה ס"ג ברף התוס' פירשו במתני' הלא להקשות תרצהוכי
 חמץ משום הוא רהאיסור התם רשאני י"ל בכתפי', ארבעים רהוי אע"גכשר
 הוי רלא באחר הפסח את לזבוח תוכל רלא הכא כמו שבגופה לאו הויולא

 התראה שמי' ספק רהתראת ס"ל רלר"י מזה מוכח ונמצא אחר, רברכהשום
 בלאו הא רשה מחיותי' כה8ה מהיות קרא ל"ל קשה ראל"כ התוס', כפי'אף
 שחיטה לבתר גם ראי שישחוט ער אם כי מושכין ראין מוכח יהי'הכי

 אחר של החמץ על בהשוחט חייב להיות יכול האיך קשה יריהם אתמושכין
 ירו את ימשוך החמץ הבעל רשמא ]ספק[ התראת הוי הא החבורהמבני
 המותרה, השוחט לגבי ג"כ ההוא הז והספק כאחר ויהי' שחיטה לאחר זהמפסח
 שיהי' להיות יכול האיך הרם שיזרוק ער רס"ל ראמת אליבא קשהולר"ש
 התראת רס"ל וראי אלא כנ"ל, החבורה מבני אחר של החמץ על בשוחטחייב
 רה"א כנ"ל רגם' בהצריכותא י"ל וא"כ התראה, שמי' המותרה לגבי אףספק

 0פק התראת רהא בסמוך על בעינן רלא תנאי רהני אליבא ס"לררשב"ל
 רבאמת )והא כפשוטו שפיר אתי התוס' רברי והשתא אליבייהו. התראהשמי'
 רף לקמן שכתבתי מה עיין ספק בהתראת ופליגי הצריכותא הגם' עבירלא

 יבוא( )עור ורו"ק(. נחת ותמצא שאח"זהחמישי

די
 יע"א. קראקאב"ה

 ררור בזכותי' ורריש מהפך מדור ראתי רבי רב אמר בגם' נ"ושבתא(
 הלשון ומה רריש, שיאמר רי רהי' המפורשי' הרגישו כברוהנה

 ואהלות בנגעים שעוסקים בשעה אלא עור ולא נ"ט, בב"ם ראיתא ונ"למהפך.
 בחנק מיתתו להם אומר ואני במה מיתתו איש אשת על הבא רור ליאומרים
 שעוסקי' בשעה רוקא למה קשה והנה ע"ש. וכו' והמלבין לעוה"ב חלק לוויש

 חומר עליו יש תנאי על אשתו הטגרש רהנה בזה, ונראה ואהלות.בנגעים
 נגעי רואה ארם ראין כאשתו היא נגעים לענין לכה8ל רהיינו צררי',כה8ני
 הויא מתה אם מת טומאת כגון אהלות לענין אבל נגעי', רואה ואיןאשתו
 בשם רשב"נ הנ"ל רף בשבת ואי' כהן. הוא אם לה לטמאות ואסורכאחרת

 שאמר כמו נראה הטעם ועיקר טועה, אלא אינו חטא רור האומר כל יונתןר'
 כריתות גט כותב רור בית למלחמת היוצא רכל יונתן ר' בשם רשב"נשם

 על גט הניח החתי אורי' והנה כותבין. היו תנאי על רגט ופירשולאשתו,
 נגעים כשהזכירו הש"ס בכל והנה כירוע. לטלחמה כשיצא שבע לבתתנאי

 כשלמרו רור שונאי וכן אהלות, ואח"כ תחלה נגעי' שהזכירו מצינוואהלות
 חבירו אשת הבועל הנ"ל שאלח ושאלו לרור הלכו ותיכף תחלה נגעיםלמדו
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 אהלות םירר המשניות בשםירר רבי והנה אשתו. היא נגעים לענין ביונו',
 היא לפ"ז דהיינו שלנו, המשניות בםרר שאיתא במו נגעים ואח"כקורם
 רדור, זכותי' וזהו לה, מממא אינו כהן הוא אם תנאי על רבגמ אשתואינה
 וק"ל. ררור בזכותי' בנ"ל הםדר רהיינו מהפך, מרור ראתי רבי אמרםוזהו
 אמר רבה מ"מ, מקרינן, לא בשבת מנילה מיהת לכו"ע י', יף נאבילהב(

 וה"מ רשופר, וה"מ ברה"ר, אמות ר' יעבירנו שמאנזירה
 וקשה ע"כ. מנילה, למקרא נשואות עניים של שעיניהם לפי אמר ר"ירלולב.
 דף רבשבת ונ"ל בתום'. העירו וכבר למגילה. אחר מעם לחרש לר"י לי'למה
 במגלה תוי"מ הרב והנה וכו', כרב עביר )רבה( רמר מילי בל בשם איתאם"ג

 בפחות קורין שאין לפי ותי' וכו'. יעבירנו שמא בקה"ת גזרי' לא למההקשה
 ה' רף ולקמן ע"כ. גזירה, האי ול"ש אהררי מרכרי ורבים בצבור ורקמי'

 ורב ביחיר, בזמנה בי' בזמנה שלא מגילה אמר ררב בש"ם, פלוגתאאיתא
 להא רב לי' וחש עוברא הוה בעשרה. בזמנה שלא בין בזמנה רבין םבראםי

 להא דחש אע"ג כרב רהלכה והתום' הרי"ף הפוםקים פםקו ואפ"הרר"א,
 וע"ב ביחיר, בזמנה מגילה פםק וע"כ כרב, מילי בכל פםק ררבה מאחררר"א
 וליכא בי', בזמנה רמגילה רר"א להא רחשש ם"ל ר"י אבל יעבירנו, שמאגזר

 ורו"ק. למ"מ נשואות עניים של רעיניהם ה"מ נקמ וע"ב יעבירנו שמאלמגזר
 םיני הר לפני קרבנו אילו כתב, ההגרה מםרר שהבעל מהו שאלו רבניםג(

 לא ראם מעצמו, מובן הקושיא דיינו. התורה את לנו נתןולא
 הגבורה מפי לך יהי' ולא אנבי בגמ' ראיתא ונ"ל רי. הי' לא התורה נותןהי'

 אמרם וזהו הוי. הבי בגממריא תורה משה לנו צוה תורה קראה מאישמענו,
 ולא אנכי הראשונות רברות השני לנו אומר והי' םיני, הר לפני קרבנואילו
 תורה, בגממריא מצות תרי"א שאר רהיינו התורה את לנו נתן ולא לך,יהי'

 יבוא( )עור וק"ל.ריינו,
 לייבוש ארי' חיים הר' בהגאון אלעזרכחטה

 זצ"ל הנ"ל רק"ק אב"רהורווימץ

ה.
 יע"א. קראקאב"ה
 משעיר רובא בתר ראזלינן יעקב בר אחא רב יליף ע"א י"א דףננוקולין

 שיהו השעירים שני את ולקח מ"ז( )ויקרא אמר ררחמנאהמשתלח
 רובא, בתר דאזלי' לאו אלא מריפה, מינייהו חד רלמא וליחוש שוין,שניהן
 לשם, הראוי ברבר אלא לעזאזל קובע גורל אין הא מינה, לך נפקא מאיוכ"ת
 אברים. אברים שנעשה ער ההר למחצית מגיע ל"ה והתנן דבדקי',וב"ת
 דאיכא למילף ליכא רקאמר שוויו שניהן רשיהו ומהא שכ' במהרש"איע"ש
 והנה ע"ש. וקומה, במראה שווין שניהן שיהו אחריתא למילתא דאתאלמימר
 איבעיא ע"א ס"ז דף ביומא רהנה עצומה, קו' הקשה מעם ברוך בעלהגאון
 אסורין, וח"א מותרין ח"א ושמואל, רב בהנאה, הן מה אברים אותןלהו
 המדבר' האי (וםורין ומ"ר נזירה, דכ' אםורין ומ"ד במרבר, דב' מותריןמ"ד
 וגגעון נוב לרבות במרבר המרברה המדברה לכרתניא מבע"ל 5י', עבידמאי
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 גזירה לכרתניא מבע"ל לי', עביר מאי 1זירה האי ואירר עולמים, וביתשילה
 אמר ובו', ויורר המתגזר רבר אלא 1זירה אין ר"א חתובה, אלא גזירהאין
 רסוגיא י"ל ולפ"ז לתקלה. שלח תורה אמרה לא מותרין במ"ר מסתברארבא
 רל"ה הך ס"ל לא וממילא מ1זירה, ויליף בהנאה ראסור במ"ר אתיארירן
 למיברק, אפשר שפיר ושוב אברים, אברים שנעשה ער ההר למחציתסגיע
 לתקלה שלח תורה אמרה לא לומר שייך לא ממילא בת"ר אןלינן רלאוביון
 במ"ר מסתברא י"ל שוב בת"ר אזלינן לא אי משא"ב רוב, מטעם רוקאדזהו
 יעקב בר אחא רב ראמר מהאי מובח ואיך מושבלת קו' והיא בהנאה.ךאסור

 והבן. רובא, בתרראזלינן

 צמ"ס הה"1 ש"ב ררבו משמי' שליט"א מאאמו"ר ושמעתי ראיתיאכן
 רעבצ"ל רתי' רזיקוב ראברק"ק זצ"ל קירשענבוים מאיר ישראלמהור"ר

 אזלי' מ"מ בת"ר רל"א אף לתקלה, שלח תורה רל"א בהנאה רמותרבמ"ר
 לא אך א', סי' יור"ר עיין היתר, חזקת לה היתה רמשנולרה חזקה,בתר
 שוב בת"ר ל"א ראם בת"ר, ל"א אי חזקה זה ראין בזה מרגוע לנפשומצא
 חולין הרר"ל בחי' לזה רוגמא )ועיין היתר בחזקת להעמירה בלל לחזקהליתא
 ועיין אמו, במעי רקירש' וא"ל לרוכתא. הב"ט קו' הררא וא"ב י"א(,רף

 במראה שווין שיהו רבעי' משום ב"ט סימן טריפות לה' בפתיחהבפרמ"ג
 הרבר העמר אררבה י"ל אך שיקרישנה. לה משכחת לא אמה ובמעיוקומה

 ב' רף בבורות בתוס' לזה רוגמא )עיין אמה במעי במו חולין שהיתהבחזקתה
 שוב רהיתר חזטה באן ריש ביון וא"ב להקריש', רא"א ע"ש( וחלב ר"הע"ב

 אי אף לתקלה שלח תורה אמרה רלא בהנאה מותר במ"ר מסתבראעבצ"ל
 ביון וא"ב אמה, במעי שהיתה רהיתר חזקה בתר אזלינן מ"מ בת"רל"א

 רל"ה מ1זרה רילפי' רס"ל י"ל שוב בהנאה רמותר במ"ר למימרדמסתברא
 מובח ושוב למיברקה וא"א אברים אברים שנעשה ער ההר למחציתמגיע
 רהא רב' לעיל שהבאתי המהרש"א רברי ליישב יש ועפ"ז בת"ר.ראזלי'
 י"ל ולפי"ז ע"ש. בת"ר ראזלי' ירעי' לא ומשם וקומה למראה אתיארשניהן
 ראם בת"ר ראזלי' ילפי' וקומה למראה רק ראתא אף שווין רשניהןרמהא
 אמה במעי להקריש ריבול ביון ליבא חזקה 1ם וקומה במראה שוין שיהול"ב
 ראתיא הנ"ל קו' קשה ממילא וא"ב וקומה, במראה שוין להיות א"לאם

 רבעינן רמהך ועבצ"ל בת"ר, ראזלי' מבאן מוכח ואיך בהנאה ראסורכמ"ד
 בפתור הוא בי ורו"ק ובנ"ל, בת"ר ראזלי' מובח וקומה במראה שוויןשיהו

 וש"י. ורפח"חופרח
 במס' ז"ל רצה"ח בהגהות והובא חבמה המעין קו' ליישב אמרתיןעפ"ז

 ראין והך השעירים, שני את ולקח תרי, הני להש"ס רל"ל שםחולין
 הו"א רולקח מהך ראב"י אמר הוי ראי לשם, ראוי אא"ב לעזאזל קובענורל
 גורל ראין השני' ילפותא הך להביא צריך רהי' וא"ל מינה נפקא ומאיבקו'
 ראזלי' וראי אלא הוא טריפה רלמא וליחוש לשם ראוי אא"ב לעזאזלקובע
 וקומה במראה שוין להיות רא"צ אומרים היינו ממילא דא"ב רז"אבת"ר,
 ברקי' רבאמת הב"ט בקו' י"ל שוב וקומה במראה שיוין להיות דא"צוכיון
 כיון תקלה יהי' ולא בהנאה דאסור במ"ך ואתיא הרוב אחר הולבין ואיןלי'

 רולקח הראשונה הילפותא לומר אנו צריכין ועפ"ז וכנ"ל. בהנאהדאסור
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 5הקרישן א"א וממי5א המהרש"א, שכ' וכמו וקומה במראה שווין שניהןשיהו
 וממי5א היתר חזקת יש ושוב וקומה במראה שווין שיהו רבעינן אמןבמעי

 ש5ח תורה ר5"א בהנאה מותרין המשת5ח שעיר ראברי כמ"רמסתברא
 ורו"ק. הי5פותות 5ב' צריכין וע"כ וכנ"5 רוב בתר אז5ינן וממי5א5תק5ה
 תורה 5"א ראמרי' אהא מעי5ה מה' בפ"ז המ5"מ קו' 5יישב אמרתידעפ"ז

 ר5"א משום מותר 5המוצאו ורק אסור באמת ר5מא 5תק5הש5ח
 פריש. מרובא דפריש רכ5 משום 5המוצאו מותר ומשו"ה 5תק5ה ש5חתורה
 מאכ15ת מה' פי"ר בשעה"מ ועיין 5כתח5ה. איסור מבט5ין ראין משוםותי'

 יחיר והראב"ר מררבנן רק ז"א הא הנ"5 5מ5ך המשנה ע5 שהעיראסורות
 ח"א האוצר בית בם' ועיין צ"ט, סי' יור"ר עיין מה"ת, רהוא רם"5בר"ז
 ש5יט"א ענגי5 יוסמ ר' מהגאון ב' אות ג' סימן ח"ב פורת בן ובת' צ"אכ55
 5מלר המשנה ררעת רכ' ע"ב מ"ז רף ביומא רצה"ח בהגהות ועייןמפה.
 האיסור טעם שנאבר ב5ח 5ח רוקא זהו מה"ת איסור 5בט5 רמותר האנכונה
 מטעם רק מותר אינו הראשון בעינו עומר האיסור שטעם ביבש יבשאב5
 ביבש יבש רבכה"נ ונכון באיסור1, עומר עצמו והאיסור מרו"פ רפרישכ5

 ועיין צע"נ. ז"5 רצה"ח רברי והנה ע"ש. 5כתח5ה מה"ת 5כו"ע 5בט5אסור
 איסור ואפי' בט5 בתרי חר ביבש ריבש באה"ת ק5"ח סימן ח"אתשב"ץ
 בט5, 5א בא5מ ראפי' מתירין 15 שיש רבר מטעם אסור הכא 5יכאררבנן

 5התבט5 רשמעון 5ממון ראוי הי' הך ר5ו5י כהשמע רשי5"מ מטעםומרנחית
 5כתח5ה רמבט5י' אמרי' ואעפ"כ ביבש יבש הוא ממון והא העיר בני שארבש5
 ע"ש. ב' אות נ' סי' פורת בן ת' ועי' מזה, העיר ו5א בפשיט' שכ"כ ע5יווצע"נ
 רצה"ח הנ' ע5 5רבות גם ואף 5העיר עור יש 5מ5ך המשנה תי' ע5דהנה

 ועיין שרי, היתר בזמן ר5הוסימ רכ' תמ"ז סי' בפרמ"נ רהנהז"5,
 או"ח צרק שערי ת' ועיין ס"ב, סי' רעק"א ת' ועיין תרכ"ו, סי' וטו"1במג"א
 ו5עשות' א' קרן 5חתוך 5ענין זצוק5ה"ה יע"א רעש מהגאבר"ק ב'סימן
 כשי5בשנה רק הבגר ע5 חיוב ראין כיון ותי' בירים. מצוה מבט5 האעגו5ה
 ביטו5 שום בזה 51"ש כ55 חיוב שום וא"ב עגו5' א' קרן כבר ואז בוויכסה
 כמעט קרמו וכבר נ"ט, סימן א' כרך חי"ח המאסמ ועי' ע"ש. כ55,מצוה
 ש5יט"א ס"ט זריהן חי יעקב מהור"ר צמ"ם הה"ג ירירי התשובהבכ5

 תמוה ולפי"ז ט"ו. סי' חיור"ר יעקב ביכורי ת' בספרו ת"ו טבריאטעיה"ק
 קורם וה"נ 5כתח5ה 5בט5 מותר היתרא בעירן הא ורעימי' המ5"ם תי'מאר
 וצ"ע. מותר, ובזה הרחיי' 5אחר בא האיסור ורק איסור אין ההר מןהרחיי'
 מטעם הוא פריש מרובא רפריש רכ5 רהנה המ5"מ, קו' 5יישב יש כהש"לוע"פ
 דאי בהנאה רמותר ועכצ"5 מ"ב, סי' אהע"1 מהרו"ת נוב"י ת' ועייןרוב,
 שייר לא וממי5א רוב בתר ראז5ינן הכהשת5ה משעיר כהצמע 5א בהנאהאסור

 הוא. נכון כי והבן וככהש"5, פריש טרובא רפריש כ55ומר
 כ"ב:( )סנהררין כ5י נקראת דאשה הביא י"ר כ55 ח"א חאוצר בית בנכם'ב(

 כתובות במם' ועיין כ5י, שעשאה למי א5א ברית כורתת אשהאין
 ממגי5ה עור העיר שלא בעיני ופ5א מצוה, בעי5ת ד"ה בתום' ע"א ז'דף
 והללו נאות מדיות אוטרי' ה155 רשע אותו ש5 בסעודתו וכן ע"ב י"בדף

 לא בה כהשתכהש שאני "כלי" אחשורוש להם אמר נאות פרסיותאומרים
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 5רבר רבי ש5ח ע"ב פ"ר רף ב"מ עור ועיין כשריי. אלא פרסיי 51אמייי
 עור ועיין ? חול בו ישתמש קורש, בו שנשתמש "כ5י" 5י' שלחהבאשתו
 אליהן שבא ע"ה המ5ך רור פ5גשי נאמרו רלכך ה"ג, פ"ב מנהרריןירושלמי
 מי' שאל חיים ת' ועיין למלך, אמור הריומ שנשתמש "כלי" ומשוםאבשלום

 כ' ש"ב ברר"ק ועיין קנ"א, מי' אהע"ז ח"א מופר חתם ת' ועיין ח"א,נ"ג
 ובר5ב"ג. נ'פמוק

 שלימ"א הנ"5 מהגאון תשובה שם נרפם ר' מימן א' קונמ' ח"1 21שע"תג(
 שנתחרשו רברים בשבי5 ז' מי' ח"ב פורת לבן ונשנית ונאמר')ז"5(

 עור "חזן", מלת נמצא אשר המקומות כ5 וקיבץ ושו"ב" "חזן בעניןבה
 היינו רחזן רכ' "חזן" ערך בערוך ועיין הביא, שלא אחרות מקומותהניח
 וא"נ בפ' בסומה ראמר והא י"ז, מימן ברכות רמם' פ"ה ברא"ש ועייןש"ץ,
 5הם אמור בספרי תנא וכן אש"ץ ולא קאי אחזן כהנים קורא ר5שניםרל"א
 רחזן הוא ומעות ש"ץ, חזן פי' ובערוך וכו' אמרו 5הם אומר שהחזןמלמר
 בתפלה י"ח הצבור את המוציא הוא וש"ץ ביהכ"נ בצרכי המתעמקהוא
 בב"ח ועיין שם, יו"מ במערני ועיין הקורא, החזן היינו 5ח1 ש"ץ א5מאוכו'
 אברהם בזרע וע"ש ל"מ, פימקא במוף הוא והמפרי ע"ש, קכ"ח מימן נ"כה'

 בשלמי עיין רהרא"ש וכלישנא ז"5, ליכמענשמיין ז5מן יקותיאל ר"אמהגאון
 ועיין שם, ק"מ מימן במררכי ועיין יונה, ברבינו וע"ש שם ו' מימןהגבורים

 עור ,ועיין עמהן עולין ביהכ"נ חזני פ"ב בכורים רמם' ירו' בתוטפתאעור
 קורא והי' 5כבול שה5ך גמליאל בן חנינא ברבי ומעשה ע"ב כ"ה רףמגי5ה
 מימן רמגילה פ"ג שם במררכי ועיין כ"ר, מי' ברא"ש שם ועי' הכנמת,חזן

 שבקהל המובחר הוא וש"ץ השמש הוא רחזן רכ' ותתכ"א ותתי"בתתי"א
 החזן ובתענית חזן ר"ה וברש"י ע"ב, מ"ז רף מתענית עור והביאומרוצה,
 ביכורים המנחת על בעיני פלא וכן לחור. וחזן 5חור רש"ץ אלמא 5ש"ץאומר
 מי לצבור המוריע הכנמת חזן י"ג מי' פ"ג מגי5ה רמם' התומפתא ע5בפי'
 הוא חזן באמת וה5א ש"ץ שהוא בפשימות שכ"כ בעיני ופלא ע"ש.יקרא,

 יבא( )עור וצ"ע.שמש,
 קיר"טפויפ טענדילמגחפ

ו.
 התרע"ב שנת ב"י 5ממפר ימים עשרה שמיני, ועש"ק ליום אורב"ה

 יצ"ו. קראקאלפ"ק
 אמור אמר רב בקערה שע5ו רגים אתמר בגמ' איתא ע"ב קי"א יף21חולין

 ושמוא5 הוא נ"מ אמר רב וכו' מותר אמר ושמואל בכותח5אוכלן
 רגים לפנ, אייתו שמוא5 רמר קמי' קאי הוי ר"א וכו'. הוא בנ"מ נ"טאמר
 יהיבו 5רבך א"5 אכל, ולא ליי יהיבו בכותח 5הו, אכיל וקא בקערהשע5ו
 א"ל כהטפעתי'] מר הרר א"5 ררב 5קמי' אתא כי אכלת, 5א ואת ואכ55י'.
 ותום' ברש"י ועיין 5י. מבירא ולא מירי 5י דיהיב אבא בר ראבא לזרעאחם

 ח"ו וכי קשה וא"כ אכל, לא שאמור שמבר וזה ראמור מובר שרברפירשו
 ארי'. בלב בזה שמתרץ מה ועיין רבים, בזה תמהו וכבר כהטקר, קא מנייהוחר
 מיני' בעא איתא קי"ג רברף נכון, באופן נכונה בהמצאה 5תרץ נראהולי
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 לא פירש"י םהו, הניקה ש5א גרי בחלב המבש5 םרבא אמי בר אחרבוירב
 שהיתה אמו רייקינן םי 5ירתה ליםי קרובה כשהיא ח5ב 5ה ויש מעו5םילרה
 ו5א אםו בח5ב למיםר 5שמוא5 5י' םראיצטריכא א"ל גמ', לא. או אםוכבר
 אסור. אם 5כל5 רבא כיון האי אב5 אם 5כ5ל אתי ר5א הוא זכר זכר,בחלב
 אמו בח5ב למימר לשמוא5 5י' םראיצטריכא לי' פשיט 5א אמאי 5יוקשה
 )פי' האי אכ5 אם 5היות הראוי םשמע ראמו ופירש"י שחוטה, בח5בולא
 ת5יא אם 5היות רבראוי הרי וא"כ אם, 5היות ראוי אינו שוב שחוטה(חלב

 הטעם 5ירע יכו5 הי' םעצמו המקשן הא עור, נקשה זה 5תרץ וכריםילתא.
 ואי שחוטה, בחלב ו5א אמו בחלכ שמוא5 ררריש םהא אם, 5כלל רבאכיון
 הניקה ש5א גרי של שחוטה בחלב עסקינן לא םי אם, עור היתה ר5אבמ2ום
 ר5או אבל אם להיות ראוי' אינה רשוב כיון שחוטה ררוקא םזה ונרקרקג"כ,

 שםה קשה וגם 5ח5ק. תיתי ומהיכי אסור אם עור היתה רלא אע"גשחוטה
 אפי' הא וכו', זכר חלב ו5א אםו בחלב 5םיםר מראיצטריכא הםתרץשהשיב
 אמו בח5ב לםימר לשםואל 5י' איצטריכא ם"ם םותר אם כל5 חיתה 5אראם
 5א, אחרת בהמה אב5 רוקא אםו אמינא רהוה משום וכו' זכר בחלבולא
 רוקא. לאו ראמו משםע זכר בחלב ולא 5מיםר שמוא5 םראיצטריךאב5

 םרייק קא והכי רייק אמו ש5 הוא"ו רהשוא5 לומר אנו מוכרחים זהו5תירוץ
 תוכל לא אםו רהא כבר אםו שהיתה כה2מע וםםי5א רוקא אםו שהיתהאמו
 בח5ב 5מיםר 5שםוא5 5י' מראיצטריכא רהיינו לא, או שתלר קורם5היות
 אםו ר5או םשמע וםםי5א אם לכל5 אתי ר5א הוא זכר זכר, בח5ב ולאאמו
 םראיצטריכא ראםרינן השיב וע"ז אסור, אם 5כלל רבא כיון האי אב5רוקא,
 רוקא אםו רהיא אםו ררשינן ו5א וכו' אתא ר5א וכו' זכר בח5ב ו5אוכו'

 שםואל יעשה םה יקשה 5פי"ז אכן לאיסור, רי אם להיות בראוי' רקוםמי5א
 ונראה וא"ו. בלא אם בתורה להכתב רי רהי' הוא יתירא הא אםו שלבהוא"ו
 שם ראיתא ע"א ע"ט רף בנו ואת אותו בפ' לשיטתו אזי5 ד"2םואללתרץ

 חוששין ראין א"ל ורבנן 5א, או האב לזרע חוששין אי וחנניא ררבנןפלוגתא
 וחנניא ררבנן בגם' שם בפלוגתא ת5וי וזה רחוששין, 5י' אית וחנניאלזה"א
 םרררשינן א"ל ררבנן בנקבות, בין זכרים בין או רוקא בנקבות נוהג או"באי
 אותו כתיב א"ל וחנניא בנקבות, נוהג רוקא וא"כ אחריו כרוך שבנו םיבנו

 נוהג הלכך אחריו כרוך שבנו םי םשמע ובנו זכר משמע ראותו בנווכתיב
 ובנו םאותו קרא ו5שתוק לחנניא םקשה והתוס' בנקבות. בין בזכריםבין

 םרכתיב רלא התוס' ומתרץ נקבות, בין זכרים בין גמ2מע ויהי' בןולכתוב
 כתוב הי' אם וא"כ אחריו, רכרוך כה2מע נםי רבן םבן, אלא קררישבנו
 ע"ש. זכר, אף כה2םע ר5הוי אותו כתיב ע"כ רוקא נקבה םשםע ג"כ הויבן

 נקיבה, בין זכר בין שפיר כה2מע והוי ובן אותו רחםנא לכתוב לחנני'וקשה
 ראותו ראםרי לרבנן בשלמא אתיא, רםאי רבנו הוא"ו בנו רחםנא רכתבוהשתא
 שור רשחיט ער תיםא רלא הבנים בין לחלק אתיא ובנו האבות בין לחלקאתי
 בעינן הא הםהרש"א שם והקשה םנייהו. רחר אם או םנייהו רחר וברי'ושה
 ולחלק םבן ירעינן אחריו כריך רבנו ותירץ אחריו, כרוך שבנו םי לררשאבנו

 לחלק קרא צריך רלא לחנני' אלא קשיא לא 5רבנן וא"כ רכנו, םוא"וררשינן
 ורבנן רר"י פלוגתא תנאי כהני תנאי רהני לתרץ ונראה אתא. לםאי רבנווא"ו
 ורבנו העוף את ישחוט ואח"כ יכסנה חי' שחט ס"ל ר"י ע"ב, פ"ו ברףלקםן
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 עוף או חי' מרכתיב רר"י טעמא בגמ' ואמרינן 5כולן, אחר כימוי 5ה1אית
 רשחיט ער תימא ר5א 5ח5ק ראו להו מבירא ורבנן בפ"ע, וזה בפ"ע זהש"מ
 כי מרכתיב משמע טובא רמו ורבנן נפקא, מרמו 5חלק מ"5 ור"י ועוף,חי'
 ררבנן פליגי, ורבנן רר"י 5פ"ז נמצא ע"ש. הוא, בנפשו רמו בשר כ5נפש

 אתא. 5ררשא רהוא"1 מ"5 ור"י 5ררשא, ו5א נומפת רהוא"1מ"5
 כרבנן וחנניא נומפת הוי 5א רוא"1 כר"י רהכא ררבנן כאן גם יתורץלפי"ז

 קשה 5א שוב וא"כ מירי, מינה ירעינן ו5א נומפת הוי רוא"1רהתם
 כחנני' רם"ל 5שיטתי' אזי5 רשמוא5 בי', עביר מאי ראמו וא"1 האי כאןגם

 רוא"1 מ"5 וא"כ בשניהם, נוהג ראו"ב 5ומר ומוכרח האב 5זרערחוששין
 רהא 5ררשא, רק נומפת הוי לא רוא"1 מ"5 ררב 5ומר נוכ5 והנה נומפת.הוי

 בזכרים בין או רוקא בנקבות נוהג וא"ב אותו אי רפלוגתא בגמ' שםאמרי'
 רר' 5ח5ק, קרא צריך אי יונתן ור' יאשי' רר' בפלוגתא תלי בנקבותבין

 ראי שם ואמרי' 5חלק, קרא 5"צ מ"5 יונתן ור' 5ח5ק קרא צריך מ"5יאשי'
 נוהג 5חלק קרא צריך 5א ואי בזכרים נוהג או"ב אין 5חלק קרא צריךאמרי'
 בגמרא. ע"ש יונתן, כר' וחנני' יאשי' כר' ורבנן בנקבות בין בזכריםבין
 5י' מבירא 5ח5ק קרא צריך רם"5 יאשי' רר' שם משמע ע"ב נ"ז ביומאוהנה

 בטי5, 5א במינו רמין כר"י מ"5 רב והנה ע"ש. הכי, משום 5קרנותרמערבין
 רף בש5ה רזרוע במוגיא רר"י ע5י' רמקשינן קושי' האי קשה ע5י' גםוא"כ
 שינויא האי לי' גם ובוראי בטי5, במין רמין בש5ה מזרוע ר5יגמרצ"ח

 רמערבין מ"5 וא"כ עי"ש, וכו' הפר מרם ולקח רחמנא ג5י הגמ' שםרכהטני
 מ"5 וראי וא"כ ר"מ שם מתרץ ררב ע"ב ט"ז במנחות טשמע וכן5קרנות,
 ממילא 5קרנות מערבין 5רב רמבירא כן ואם עי"ש, 5קרנות רמערביןכוותי'
 חוששין ראין כרבנן לי' מבירא וא"כ 5ח5ק, קרא רצריך יאשי' כר'רמובר
 דוא"ו מ"5 וא"כ בזכרים, ולא בנקבות רוקא נוהג בנו ואת ואותו האב5זרע
 הוי 5א כן גם ראמו וא"ו כן אם נומפת הוי 5א רוא"ו כן ואם נומפת הוילא

 רהמבש5 מ"5 כן ואם אמו, כבר שהיתה אמו 5ררוש אנו ומוכרחיןנומפת
 מררבנן מ"מ והנה התורה. מן אמור ראינו חייב אינו הנרקה שלא גריבח5ב
 קי"ר בדף והנה כלקמן, גזירה כהטום הניקה שלא גרי בחלב בשר 5בשלאמור
 ראימורא ע"ז התום' וכתבו פטור. ח5ב במי רהמבשל ברייתא הגמ'מייתי
 עוברין א5ו בריש כראמר עברי רחלבא מנמיובי כותח רהא איכאמיהא
 האימור והנה ע"ש. התום 5שון ע"כ בכותח, בשר לאכו5 ראמור 5עי5ואמרי'
 מטעם משמע בח5ב בשר אצל ררבנן כל והנה מררבנן בוראי התו'ראמרי
 וראי הניקה ש5א גרי ש5 רח5בא מנמיובי כותח אנן נחזי והשתאגזירה,
 מן אמור אינו הניקה שלא גרי רח5ב 5י' רמבירא בבשר 5רב 5אכולשמותר
 שנתנו דהכותח בכאן 5ומר נוכ5 והשתא עברי', לא 5גזירה רגזירההתורה,
 הניקה ש5א גרי ש5 רחלבא מנמיובי הי' בקערה שע5ו הרגים עם רבלפני

 הניקה שלא גרי רח5ב משופ אמור שהי' ר5שמואל מותר הי' שניהםולשיטת
 ו5שיטת ברנ"ט, נ"ט הוי בקערה שעלו ררגים כשועם מותר הי' אמור,ג"כ
 וחוי הניקה ש5א גרי רח5ב מטעם מותר הי' נ"ט רחשבי' משום ראמוררב

 מטעם אכ5 רב אב5 משמעתי', רב דהרר מבור הי' ושמוא5 5גזירה,גזירה
 וק"5. אמת, אמרו שניהם וא"כהנ"5,

 האכפאןיאדדח
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ז.
 יע"א. קראקא פהב"ה

 בריתו' ובחייבי קרושין תופמין לאוין רבחייבי רקיי"ל לפ"מ להמתפק ישא(
 ואימור לאו איסור האשה על יהי' אם הרין יהי' איך תופמיןאין

 חל אימור אין רקיי"ל לפ"מ עלי', חל יהי' לא כרת רהאימור ובבה"נכרת,
 על חל לא ראחו"א רהאימור ממזרת, אחות שמטא משל ררך אימור,על

 כיון בממזרת גם תופסין קרועין יהיו רשוב נימא אם ממזרת,האימור
 והאימור כריתות מח"בי היא רמ"מ כען לא או על", חל אימ כרתרהאיטור
 מ"ז רף ממכות זה לפשומ יש לכאורה אמנם עצום. מפק והוא על",רביע

 אחותה 'טמטא משני לא ואמאי יטגירש, באונם במלו מ"ל ראיך יטםרמקיטה
 יטגירש לאחר אחותה ישא ראיך פירכא הא אמנם אותה, לחזור מצי לארשוב

 כן גם היא דאחותה מ"ל הרי להנ"ל אך קירועין, תפסי לא רהאהאנוסה,
 יט"טא מ"ל יטפיר ומיט"ה עלי/ חל הי' לא ראחו"א האימור כן ואםממזרת,
 וראי אלא האנוסה, לחחר מצי לא שוב וממילא האנוסה, יטגירש לאחראותה

 עלק חל לא כרת רהאיסור בכה"ג אף קירהטק, תפמי לא כריתותרבח"בי
 עפ"ז לבאר נ"ל בזה אנחנו כנים ואם לפענ"ר. תשובה עלף יטאין ראי'חו

 לכ"ג מאלמנה למילף הגמרא ררצה אהא ע"ב, י"ג בקיירושק התוס'כחנת
 התום' וכתבו בעשה. לכ"ע בלאו לכ"ג ררלמא ומרחי מתרת, הבעלרמיתת
 כרש"י רלא חבירה באיטת ולא באיטתו ורבק מן הף רהעשה לכ"ע, בר"השם
 המפרשים ותמהו רגמ. מקו"ח מתרת רמיתה ייליף לא ראמאי הקשו גםשם.
 דהעשה לרש"י גם רלכאורה הקורסיה לרבריהם ח לקושי' זט"כות י"טראיך
 הקעח לא ראמאי הקשו גם זה קושי' ~טה ג"כ לאחרת, ולא לח ויצאה מןהף

 נחמר, בררך כתנתם לבאר יש ולהנ"ל גיא. הס בתחילת תיכף קושיתםהתום'
 א"כ מקורם, עור הוי רהעשה דלהתום' חרש, באור ג"כ יטם יטהקיטהעפ"מ
 בשלמא איסור, על חל אימור ראין כען ראלמנה הלאו עליו חל יהי'איך

 רנפ"מ י"ל בפשימות להנ"ל אך קשה. להתום' אבל ב"א, איסור הוילרש"י
 הט לבר העשה רמכח בה, תופמין הקירהטק יהיו יטלא ראלמנהבהלאו
 הרי מ"מ קירועךן, תופסין לאוין בחייבי גם ר5רירן ואף קירושין,תופמין
 בח"בי מ"רי רע"כ תה"ן רכי מהקרא זה רילפיגז משום הוא המעםעיקר
 לאותה אבל ע"א, מ"ח בקירושק 'טם כראמר אחר מעם מ"ל לא רח"עלאוק,
 יהע לא ושוב אחר, מעם ח"ע מ"ל יטפיר א"כ ח"ע, הוי אלמנה רכלה"א

 שפיר שוב וא"כ מ"ח. בקירועךן יטם הגמרא מוגית לפי בח"ל תופמיןקירושין
 גם תירץ וכה"ג בה. תופמין הקירהטין יהיו שלא ראלמנה בהלאו הכאנפ"מ
 לאיש החוצה המת אשת תהף רלא הקרא לי רלסה רמקשין אהא הכאהפ"י
 קושיתם אעיקר רהנה התום/ כמנת גם מובן יה" 'טפיר 'טוב ועפ"י ע""ש.יר,

 נורע לא רער"ן כאן, יומף בעצמות ג"כ תמה רגמ וחומר מקל מיתהרנילף
 התום' הקשו לא באמת רמש"ה י"5 ולפענ"ר לג אמורה גרהטה רגםבכהן
 מרחק סאר ומה בכהה נורע 5א רער"ן כען גיא הם בתתלת קושיתםתיכף
 והרי שרע לכ"ע מם"ם ולא יטרי, הרעמ לכהן הא רמם"ם הגמרא טון בלזה

 קו"ח יש הכי בלאו ראכ"ע ניחא ולהנ"ל אתמהה. אכהה רק צריךהילפותא
 יטפיך התום' הקשו הכא אמנם ודו"ק. אכהן רק באמת צריךוהילפותא
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 הקרא מיירי לא רכמט"ה ס"ח בקירושין שם ג"כ ראמר עפ"ם והואקושיתם
 והיוצא לכהן. תהיין כי כתוב רמי כהטום גרול לכהן רבעולה בח"ע תהייןרכי
 רבאמת וכיון בישראל. גם בכל, השוה בח"ע מיירי להיות צריך רהקראמזה
 שלא רנפ"ם לתרץ רק וצריך איסור, על חל איסור ראין הקושיא בכאןקשה
 קירושין תופסין יהיו לא בח"ל גם ה"א רלאותה והיינו תופסין, הקירושיןיהיו
 לישראל רהרי הקשו שפיר וע"1 מח"ע, רק רמיירי י"ל תהיין רכי רהקראכיון
 ע"כ וא"כ רכ"ת, הקרא מיירי לא ע"כ לבר ובכהן מהקו"ח, לגמרי מתירע"כ
 הרי ראל"כ ח"ע, ל"ה בכהן גם ע"כ שוב וא"כ קירושין, תופסין בח"לנם
 רלא באשתו ורבק מן הוי רהעשה מקורם למש"כ רק וזה חע"א, איסוראין

 והתבונן. מאר נחמר רבר וזה כנ"ל, ב"א אימורהוי
 ראק מאירהעורך

 הש"ס סוגיות על חירו' מאיר רברבעהם"ס

ח.
 יע"א. רוקלאב"ה

 שלמהדברי
 אינן מצות לם"ר ראפילו ור"ש תויו"ם לרעת המפורשים קושיתבישוב

 לא לצאת שלא בפירוש בממון אבל בסתמא, היינו סוונהצריכות
 ולא זוג זוג סכניסן תפילין המוצא נבי אמרינן עירובין בסס' וא"כיצא,
 אפי' ולכאורה כוונה, צריכות מצות לם"ר תוסיף בבל רעובר בב"אשנים

 ב'. ב' ויכניס לצאת שלא בפירוש לכוין מוונה צריכות אין מצותלם"ר
 רכל זבחים ריש אמרינן רהא הנ"ל ותויו"ם ר"ש רברי להבין ישן5ענ"י8

 לא מינה בת רלאו כשרין חמאת אפי' חולין לשם שנזבחוהזבחים
 לשם רקרשים ססתברא איפכא אלמא חובה, לשם לבעלין ועולין בהמחריב
 בת רלאו לן איכפת לא חולין ולשם הוא מינה רבת מחריב אחריםקרשים
 אמנם כלל. מצוה לשם שלא מכוין אם לן איכפת לא ה"נ מחריב לאמינה
 עריפא למה כוונה צריכות מצות לם"ר אפי' רבאמת מילתא רהאברירא
 לשם לבעלים עולין סתמא אפ"ה כוונה רבעי בפירוש רחמנא רכתבמקרשים
 כמבואר הוא לגירושין לאו רסתמא אשה מגם ושאני קאי, לשמן שסתמןחובה
 הלולב וכשלוקח קאי בחג לולב מצות לצאת ארם סתמא ה"נ זבחיםבריש
 שם התויו"ם כם"ש וצ"ל קאי, לצאת רססתמא כוונה ליבעי לא בירוואתרוג
 בגם לגרשה ויכול קאי זה בגם לגירושין לאו מ"ם רבר ערות במצאראפילו
 בעי ולכך ליקח יכול עריין הא זו בלקיחה קאי רלצאת נימא מי ה"נאחר
 הא ולפי"ז לתקן. יוכל לא שוב לשמה שלא שוחם אם מקר"טים ושאניכוונה,
 לשמה וסתמא כמתמא רהוי מחריב אינו מינח בת לאו רלכך שםאמרינן
 כהטום היינו יוצא רסתמא ונהי קאי, לשמה לאו רסתמא כיון הא אבלקאי,

 ושאני מחריב, לצאת שלא בפירוש במכוין אבל כונה, צריכות אינןדמצות
 לאו איכפת לא לכך קאי רלשמה כשר סתמא אפ"ה כונת רבעי ראףקרשים
 רלא קאי לצאת וסתמא היום כ5 טצותן רבאמת בתפילין זה ולפי טינה,בת
 מחויב ערב ער מבוקר עתה ונם אח"כ דנם אחרת בהנחה ריוצא לומרשייך
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 הנסרא בקושית 5עיין ויש ר"ה, מ5חמות רמב"ן ועיין היטב. ורו"קלהניחם,
 כעת. וצ"ע 1ר1"ק בםוכה, הישן מעתהא5א

 מרוק5א זעגנער זלמןשלמה
 ספרים ועור ת5פיות ת5 שו"ת םפרמחבר

ם.
 יע"א. קאטרינע 5פ"ק תרע"ג תזריע עש"ק 1' יוםב"ה

 הר' ש"ב 5כ' ורביבים, כט5 נעימים, וחיים ש15מיםשפעת
 יקרת הנע5ה מאור פיפיות בע5 חרוץ מורנ כה5כההמופ5נ

 בצהרים. וכשמש בהיר כאור נ"י יררא כמרהערך
 באה"ר. כמשפט,אחרש"ה

 אומר נפשי ה5ב ומעומק 5בב בשמחת וקראתי 5נכון השנתי מכתבךארן
 התח5תי הן וכעת אי"ה וארוכה תמה בכתיבה 5בוא וחפצי א5יךברכה

 הםוניא, כ5 ויעש"ה ישברו בפםח קררות רב אמר שם 5' רף בפמחים55מור
 מ"מ 5פנם טעם נותן שהוא שאע"פ 5מקומו תום' ועיין שמפורש בר"ןוע"ש

 האיך רבריהם 5פי בזה וק"5 ותבין. בהריא יעש"ה אםורה מיהא5כתח5ה
 הא יעש"ה במינו יעבר דשמא נזירה מינו באינו האםורה בש"םמפורש
 זה משום נוזרין והאיך 5פנם טעם נותן הוי הא שרי יהי' במינו אףראמר
 אין הוי רנוט5"פ כיון במינו מין הוי האיך 5י קשה ויותר מינו. אינו עלאף
 ראז5ינן 5מ"ר קשה באמת א"כ שווין, הוי רשמא כהטום ואי בטעמא,שוה
 קצרתי, ו5זאת בינתך ע5 םמכתי בזה נחמרים רברים ואמרתי טעמא.בתר

 ש"ב 5נצח אוהבך מעוזירירך

 שטארק יונתןאברהם
 יע"א םקא5א רק"ק אב"ר ש5יט"אבהה"ג

 יע"א. קראקאב"ה
 אא"כ אשתו את ארם ינרש 5א אומרים שמאי בית צ' יף רניטיןבמתניי

 אומרים וב"ה רבר, ערות בה מצא כי שנאמר רבר ערות בהמצא
 5מה לב"ש רמקשה הירוש5מי מביא שם והתום' תבשי5ו. את הקריחהאפי'
 איםור משום 5י' תיפוק 5אחר כהטנשאת נרושתו 5החזיר יוכ5 ר5א הקראלי

 אבל בנשואה רק היא רב"ש רינא רהאי הרשב"ם רעת והנה עי"ש.םוטה,
 5מלך במשנה הובא רבר, ערות ב5י אף 5נרש ריוכ5 מורים ב"ש נםבארוםה
 5אסור קרא ר5"5 הירוש5מי מקשה מה רא"כ ע5יו ותמה נירושין. מה'פ"ם
 לארוסה -הקרא אצטריך רהרי םוטה, איסור מכח 5י' תיפוק נרושתומחזיר

 על מקשה הירושלמי רהרי לתמיהתם תמהתי והנה ע"ש. ע"ר, ב5ישנתגרשה
 וע"ז ע"ר, בה מצא כי בפירוש שנאמר רבר ערות ע"י שגירשה רסייריהקרא
 פ5יאה כן וכמו הירוש5סי. הקשה ושפיר 5קחתה, ישוב ר5א הלאונאסר
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 מובה, עצה ולא לן קכהטמע רינא רב"ש הא רקאמר מהרשר"ם עלנשגבה
 היא מובה רעצה נאמר אם ראף עליו קשה נ"כ הירושלמי, מקשה מהראל"כ
 רבר, ערות רהי' רמפרש הקרא על שפיר הירושלמי מקשה עכ"ז מרינא,ולא
 רק הירושלמי הקשה מרוע להפליא יוסיף והנני שפיר. הירושלמי הקשהא"כ
 רבר, או ערוה או נאמר רהקרא ב"ה רסברי נהי קשה לב"ה נם הלאלב"ש
 יוכל לא בלא"ה ערוה על הרי לקחתה, לחזור יוכל לא התורה אמרהוע"1

 סומה. איסור מוכח לקחתה ולשובלחזור

 הפ"י רהנה והוא אחר אופן אופנים, בשני לי נראה זה כל אתדליישבנ
 זה, באופן הנ"ל הירושלמי של קושיא מתרץ לכתובותבפתיחה

 רמי, ערים כשני רפ"פ עליו לאוסרה נאמן פתוח פתח רהאומר לן קיימארהנה
 מעין רהראשון רהיכא רהיינו גרושתו מחזיר לאסור התורה אצמריךוהנה
 אביה רקבל היכא באופן לגרשה והוצרך עליו לאוסרה רנאמן מצאתיפ"פ

 בש"ס כמ"ש ספיקא חרא רק רליכא שנים מג' פחותה כשהיתהקרושין
 הי' לא רהראשון נתברר רעכשיו בתולין רם ומצא ובעל לאחר נשאתואח"כ
 זינתה לא כי שנתברר אחרי לקחתה לשוב רמותרת ה"א ואז בהמיה,בקי
 הלאו מכח אליו לחזור ראסורה התורה לן קמשמע ע"כ הראשון, בעלהתחת
 ע"ש. הירושלמי, של קושי' שפיר ומתורץ לקחתה, לשוב הראשון בעלה יוכלרלא

 הקשו רהנה נרגא, בו לשרות יש עכ"ז ריבר חכמה רבר כי אף אומרדאבי
 עליו, לאוסרה רנאמן מצא פתוח פתח האומר ראמר אליעזר ר' עלהעולם

 נררים רסוף הר"ן לרעת מרינא נאמנת ראינה לך אני ממאה באומרתולמה
 תשמיש לה משועבר הוא גם והלא כמיני', כל לאו לי' רבמטועברתגהטום
 מפי אלים רבעל רשיעבור ומתרצים רנאמן מצאתי פ"פ הבעל באומרואמאי
 מהשיעבור לפמור בירו הבעל משא"כ מהשיעבור, לפמרה בירה ראיןמשום
 לגרשה ריכול לרירן ניחא כ"ז לפ"1 וא"כ מפי. נאמן הבעל ע"כ בע"כ נמע"י
 רבעל שיעבור א"כ רבר, ערות בלי יגרש רלא לב"ש במטא"כ ע"ר, בליאף
 נאמן אינו הבעל גם א"כ ע"ר, בלי ממנה עצמו את להפקיע בירו ראיןאלים
 ב"ז וא"כ וז"ב. שפיר הירושלמי ומקשה עליו, לאוסרה מצאתי פ"פלומר
 ע"ר, בלי לגרש יוכל לא ארוסה ובין נשואה רבין ס"ל רב"ש נאמר איניחא

 לא אבל בנשואה רק נאסר לא רלב"ש הנ"ל הרשר"ם כמ"ש נאמר איבהטא"כ
 יוכל רלא רהקרא לומר יוכל הלא לב"ש, בירושלמי מקשה מאי א"כבארוסה,
 רבר, ערות ע"י בנירשה מיירי שם רהקרא ואף בארוסה, מיירי 5קחתהלשוב
 עליו, לאוסרה רנאמן מצאתי פ"פ שמען ע"י רבר ערות רהי' לומר ישמ"מ
 מצאתי פ"פ לומר נאמן שוב א"כ לב"ש, ע"ר בלי לנרשה יכול בארוסהבי
 ע"י ע"ר כהשכחת שוב בע"כ גמ ע"י כהשיעבורי' א"ע להפקיע רבירוכיון
 רב"ש רהאי הרשר"ם חוכיח שפיר ולפ"ז הנ"ל, הפ"י בשם כמש"ל פ"פטענה
 בלי לנרש לבל היא מובה עצה ררק נאמר ראם מובה, עצה ולא הוארינא
 ה5א בירושלמי מקשה מאי א"כ ע"ר, בלי אף 5נרש מותר מרינא אב5ע"ר
 מותר רמרינא כיון הנ"ל הפ"י כמ"ש פ"פ טענת ע"י הע"ד רהי' 5ומריש

 רב"ש ע"כ אלא מצאתי, פ"פ לומר נאמן לב"ש גם א"כ ע"ר, גלי אףלנר,ש
 מה נמי מתורץ וכן שפיר. מקשה ע"כ ע"ר ב5י לנרש ראסור קאמרדינא
 ערוה או ס"ל רב"ה כיון אינו זה בע"ר, כהירי רהרי לב"ה אף חקשהדלא



שש למנחםציון
 דגירשה משבחת שוב ע5יו 5אוסרה נאמן מצאתי פ"פ האומר א"ב דבראו
 וה"א בתו5ים השני מצא ואח"ב עדים בשני דהוי פ"פ בטענת ע"דע"י

 כהשום דאסורה הקרא. 5ן קמשמע גרשה או השני בשמת א5יו 5חזורדמותרת
 ונבון. וז"ב 5ב"ש, רק הירוש5מי מקשה 5א ע"ב 5אחר, משנשאת גרושתומחזיר
 יש 5באורה דהנה הנ"5, קושיות ב5 5תרץ אמרתי עמוק היותר דרךרעל

 דמחזיר 5או 5י 5מה 5ב"ש דהקשה הנ"5 הירוש5מי ש5 קושי'5תרץ
 י"ח בפ' ברמב"ם ועפמ"ש זה, אופן עפ"י סוטה, משום 5י' תיפוקגרושתו
 שאינה אע"פ נאנסתי 5בע5ה שאמרה בהן אשת וז"5 ביאה איסורימה5'
 הודיתה שבבר שבעו5ם בהן 5בל אסורה בע5ה מיתת 5אחר מ"מנאמנת
 אומרת ש5בך 5רברי' אמת5א נתנה שאם ואמר הראב"ר עליו והשיגושזינתה.

 שמה דאיתא )והיינו דבתובות בפ"ב בדאמרי' נאמנת בע5ה שיגרשה בדיבן
 5קדשה אדם בני ע5יה וקפצו בנוי גדו5ה שהיתה גדו5ה אחת באשהמעשה
 חבמים 5ה ואמרו עצמה את וקדשה עמדה 5ימים אני מקודשת 5הםואמרה
 אמרתי מהוגנים שאינם אנשים א5י באו בתחי5ה ואמרה בן, 5עשות ראיתמה

 אמרו וקידשתי, עמדתי מהוגנים אנשים א5י שבאו עבשיו אני,מקודשת
 בפ"ז שם דשאני הה"מ שם ובתב נאמנת(. 5דברי' אמת5א נתנה אםחבמים

 אני מקורשת שאמרה מה שם דברי' דהועי5 משום האמת5א דמועי5דבתובות
 דברי' הועילו ש5א הכא משא"ב הגונים, שאינם האנשים ממנה 5הרחיקבדי
 זו, אמת5א מהני 5א ע"ב 5גרשה מחויב הבע5 ואין נאמנת דאינה ביוןב5ום
 ומחויב אני טמאה 5ומר מד"ת שנאמנת הראשונה 5משנה 5פי"ז ומעתהע"ש.
 5ומר אמת5א אח"ב מהני שפיר בע5ה שגירשה דברי' ונתקב5ה 5גרשההבע5
 יש וא"ב אמת5א, אח"ב מהני בע5ה שיגרשנה בדי שזינתה דאמרהשהא
 טמאה שאמרה ע"י דבר ערות שהי' דמיירי הנ"5 הירוש5מי ש5 קושי'ליישב
 ונשאת וה5בה בע5ה גירשה עי"ב ואח"ב תורה, מדין נאמנת והיתה 5ךאני

 היתה זינתה בע5ה תחת שאמרה מה 5ומר אמת5א ונותנת השני ומת5אחר
 מדברי' חוזרת השני שמת ועבשיו אחר איש ולישא בע5ה שיגרשנה בדיבשקר

 א"ב 5אחר, ו5ישא שיגרשנה בדי הי' שזינתה אז שאמרה ומההראשונים
 גרושתו, מחזיר ש5 5או דאיבא בתבו ע"ב דסוטה, 5או ו5יבא נאמנתהיתה
 נרות בגדי ב5בשה קי"5 דהרי תברא דא אך הירוש5מי. ש5 קושי' 5"קוא"כ
 מעשה הי' הרי נמי באן וא"ב עבדה, 5א דמעשה משום אמת5א מהניד5א

 הי' 5א דשם 5הה"מ ובש5מא אמת5א, מהני ד5א קי"5 ובמעשהגירושין
 בתב שפיר ע"כ הבע5 אח"ב דמת רק באמת נאמנת אינה דהא גירושיןמעשה
 עי"ז בע5ה וגירשה דנאמנת תורה 5דין משא"ב אמת5א, דמהני המגידהרב
 5ומר יש דעדיין אך הנ"5. הירוש5מי הקשה ושפיר אמת5א מהני 5אשוב
 משום אמת5א מהני ד5א נדות בגדי ב5בשה ד5מה המפורשים הקשודהרי
 דמהני טריפה שהוא ואומר בבבש סימן שעשה בטבח ו5מה מעשה,דעביד
 הסימן מעשה דעביד אף א5מא הבשר, את שיקחו בדי בן שעשה 5ומראמת5א
 5א דבמעשה דהא ואומר ביהודה נודע בע5 הגאון ומתרץ אמת5א.מהני
 ב"נ ב5בשה במו ע"ז מורה גופא דהמעשה היבא רק היינו אמת5אמהני

 הבגדים ש5ובשת אשה שרואה מי וב5 נדה שהיא מורה 5בדו הלבישהדמעשה
 ע"ז, מוריפ בעצמם הבגדים ה5בשת בי נדה היא אם 5שאו5 צריך אינוה55ו
 סימן שעשה בטבח משא"ב אמת5א, מהני 5א בזאת דבמעשה אמרינןע"ב
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 אומר הוא רק טריפה שהש מורה אזנו בתנור החתיכה אטו כבש,בראש
 הדיבור מהני בזה ע"כ טריפה, שהוא מג5ה האמירה רק כן אם טריפה,שהיא
 מהני ע"כ דיבור ומבט5 דיבור דאתי' אמירה אותה 5בט5 האמת5אשל

 וב"ה דב"ש בפ5וגתא כאן גם אומר ע"כ המםתבר. דבר והוא ע"ש,אמת5א
 גירושין המעשה א"כ דבר ערות ע"י א5א אופן בשום 5גרש דאםורד5ב"ש
 גוסא המעשה א"כ הגט, 5םדר 5ב"ד הי' 5א דאל"כ שזינתה, בעצמומורה
 גרשה ע"ד שע"י יודה בב"ר שנתגרשה ואשה איש הרואה וכ5 ע"זמורה
 מקשה ושפיר 5ב"ש אמת5א מועי5 אינו באמת א"כ כ55, 5שאו5 צריךואין

 משא"כ םוטה, משום לי' תיפוק גרושתו במחזיר 5או ד5"5 5ב"שהירוש5מי
 ע"ד, שהי' מורה הגירושין מעשה אין א"כ תבשי5ו הקדיחה אפי' דם"55ב"ה
 אומרת שהיתה דמיירי 5ומר יש ע"ד בה מצא כי נאמר דהקרא אףא"כ

 ונותנת ומת 5אחר ונשאת בע5ה וגירשה ד"ת ע"פ נאמנת והיתהנאנםתי
 השני בע5ה שמת ועכשיו בע5ה שיגרשנה כדי כן אז שאמרה 5דברי'אמת5א
 יוכ5 5א תורה אמרה ע"כ 5יכא מוטה דמשום הראשון 5בע5ה 5שוברוצית
 הקשה ע"כ הנשואין, מן גרושתו מחןיר מחמת 5קחתה 5שוב הראשוןבע5ה

 דינא ד5ב"ש המהרשד"ם הוכיח שפיר והשתא והבן. 5ב"ש, רקהירוש5מי
 אין שוב א"כ טובה, עצה רק לב"ש גם נאמר דאם טובה, עצה ו5אקם"5
 ע"ד מחמת שגרשה פיהם באמירת רק טמאה שהיא מורה הגירושיןמעשה
 ע"ד ע"י דהי' 5ב"ש אף כ55 הירוש5מי מקשה הי' ו5א אמתלא, מהניושוב
 והבן. קמש"5, דינא ע"כ א5א וכנ"5, נאנםתי אמירתה ע"י ע"ד שבידהבכה"ג
 בארוםה, ו5א בנשואה רק 5ב"ש דגם דכתב הרשב"ם ע5 המפורשים הקשועוד

 דמ"ם 5עיל ותמהתי בארוםה, מיירי די5מא הירוש5מי הקשה מהדא"כ
 5א אב5 בנשואה רק דאם ו5מ"ש בע"ד, דמיירי הקרא ע5 שפירהירוש5מי
 שנתנה בכגון הנ"5 אופן ע"ד ועי' בארוםה, דמיירי 5ומר יש א"כבארוםה
 ע"ד משכחת שוב ע"ד ב5י 5גרש דיכו5 אופן דאיכא כיון 5דברי'אמת5א

 המה. וחריפים נחמדים דברים כי ודו"ק נאנםתי. 5בע5השאמרה

 פייכער אלימלך צסיממני
 הצדקה, ומעשה עזרה, שעריבעהמ"ח
 חריפתא ופ5פו5י החזקה,ויד

 : היום שראיתי דבר פה אציג הג5יון5מ5אות
 מדעת ש5א דיאוש דאמר אביי ע5 מקשינן בגמ' שם ע"ב כ"א דףב:ב:"בפ

 בה משי5כו ב5קט מותרים אדם דכ5 מהא ומקשינן יאוש, הוי5א
 בג5יון שם והקשה בגמ'. ע"ש מדעת, יאוש הוי דלקט ומתרצינןהנמושות,
 הוי ש5הם ויאוש בה ח5ק 5קטנים יש הא מדעת יאוש 5קט הוי דאיךהש"ם
 ע5 שציין עי"ש נינהו, מחי5ה בני ד5או יתמי שם שאמרו וכמו מדעת,ש5א
 מייאש. מצי הריוח בידם בא ו5א מפםידין שאין דמפני דכתבו ב"בהמום'
 5אביי בפרט כ55 קשה ד5א 5תרץ ונ"5 בצ"ע. הניח שמ"מ בג5יוןוע"ש
 דמדרבנן והא מדאורייתא, 5קט אצ5 זכי' ל"ל דקטן י"ב בדף אמר בעצמודהוא
 ךרבנן נקרא 5א וא"נ הריוח, בידם בא ד5א שם ב"ב כהתום' 5תרץאיכא

 וק"ל. הש"ם, בג5יון בצ"ע הניח זה דמטעם דנראה הקטז זכות מידימפקיעין
 האספאןיאודה-
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 בחוברת אשנה

מפר

המפלפל
 ולהלכה ללמוד ומצותיו הקרמעה תורתכו בעניגי והשובות משאלותקובץ

 ישראל ורבני וגדולי נאוני הכמי בסיועלמעשה

 והונה ו:אסףנסדר

 ןץאככ4אן* 41שןןיךן וע'י סאיר' ,רבר נעמ'ס ךאק נמ4שיך העורךע'י

מראמא
 לס.ק. היפה .בעץ הלפלמל.בהל:ה קה: - לפי: הו;'נ ה*ל6טש"

 2;1. נ-אר:אסע 6"טה ?מן שלברפוסו





 ופלא, הפלא הנפלא, המבקר ומגרול, מעוז הגרול, הה"גתעורת
 כטה"ר היוחמין, כל שלשלת תבל, וקצוי ארץ אפסי בכלמפורסם

 שלימ"א. ררוסיא פולין במרינת סעראצקאב"ר

יא.
 עגר"ת. למממונים ל"ה ג'ב"ה

 הי"1. המפלפל הגרולים הרבניםכבור
 לראות. התעוררתי אבי, שמת יום בתענית והייתי היום, הגיעני ספרכםיקררן

 ר' ורבר מפולין תורה תצא מאז בי' רכולא כרכ"א קא"י אקר"א תנארדןנה
 עת אז היית נעמת ומה יפית מה מלוכה, עיר מלך מקרשטקראקא.

 ט' קש"ת הרה"ג רעים יקרו מה היום. כל ושיחתם הגיונים ותורתם,רבנים
 המפלפל בם' שבותך להשיב גאונא הא כ"י לקר"א ועור ויהורה שיחי'מאיר
 ויצליחו רוה כגן והיית לכם כן חן ה' יתן להם חן תשואת חרי.קוב"ה

 לפ"ק. עול"ם ימ"י כלוינשא"ם

 מעראצק האבר"ק זצ"ל במוהר"א יוסףהק'
 מקראקא. זי"ע ליב והר"ר העשיל והר"ר להמג"שחומר

 טקשה בעינן. שלמים עונות שש אומרים חכמים אבל ע"נ פ"1 ר4שבת
 ביו"ר פסקי' אנן רהא סק"א תצ"ר סימן והמג"א ע"ז רישהמהרש"א

 פרישה עביר רבר' ראמר דר"י אליבא רזה עונות שש רבעינן קצ"1סימן
 קשה וא"כ תורה. ניתנה סיון 1' וכשבת א' ביום הי' מיון ור"חבהשכמה,

 הגאון אא"ז מר והנה ע"ש. תורתנו, מתן יום בסיון בו' אומרים אנוהאיך
 סירקליש שמואל בהר"ר ז"ל מאיר בהר' מלובלין זי"ע מאיר מו'המובהק
 רהנה בהקרם ליישב הש"ם, על המאיר אור כת"י בחרושיו כ'מלובלין,
 מהורה, עונות עיקרי ג' שלאחר וי"ג, הי"ב אה"י מהל' בפ"ה ז"להרמב"ם
 בר"ה התום' רהנה ליישב ונראה כמאן. רלא רזה עליו והקשו הרז"ה.וכ"ר

 ע"ש, איירי, רר"ע אליבא עלה בהשכמה ארא רא"ר רהא כתבו עלה,בהשכטה
 להו ראית ע"כ בעינן, שלימות עונות ששה להו ראית לחכמיםולכאורה
 כר' לעולם פי' ררש"י ועור ס"ל. הכי נמי אינך רלמא א"כ עלה,רבהשכטה

 ראסר גהא לרקרק יש ועור זה. לפרש הוצרך למה ולכאורה כר"י ר"עיוסי
 ראוין היו וכבר פרישה, עביר בר' ראמר כר"י סובר ררלמא כרבנן,ראב"ע
 רלא 1סובר שמשם להעריב כרי להטתין שהוצרכו אלא תורה, לקבל 1'ביום

 למבו"י. תורהניתנה
 ישמעאל רלר' כיון כרבנן, ראב"ע לומר הוצרך שפיר רהמקשן ליישברנראה

 רק מהורים הם היו ולא פרישה, עביר בר' ראטר כר"י צ"לע"כ
 כרבנן, ראב"ע סוקי ולכך יום, למבול תורה רניתנה רסובר וע"כ השבת,ביום
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 היינו כר"י 5עולם י"ל התרצן לפי אר 5מבו"י. תורה דניתנה בהר יח5קו51א

 וכמ"ש רכו5הו, אליבא ע5ה ובהשכמה כר"י ס"5 ור"ע ור"י ראב"ערכו5הו
 ג' ו5יום עונות ג' אחר רלראב"ע רמקוואות בפ"ח להרמב"ם המשניותבפי'

 ר' יום של השמש זריחת קורם היינו ש5ימים ימים ב' אמר ולר"ימהורה,
 אפ"ה השמש זריחת קורם ר' ביום בשמשו ולרירי' ו', יום שקיעת לאחרער

 בליל מהורים היו וכבר שמש הערב ו' ביום להם שהי' כיון שבת ב5ילמהור
 רלכולהו ע"כ א"כ שמש, הערב משום ז' יום ער להמתין שהוצרכו א5אז',
 ר' ביום בפירשו ולר"ע ר' ביום בהשכמה רהוי כיון למבו"י תורה ניתנהלא

 ו', ביום שקיעתו קורם שלימות עונות ה' הוי השמש זריחת קורםבהשכמה
 ש5ישי יום 1' ביום הוי אפ"ה ר' ביום בהשכמה הוי לא אי אפי'ולראב"ע
 ס"ל, כר"י כולהו אלא יוסי, כר' ר"ע שכ' כפירש"י ורלא עונות, ג'ולאחר
 פעמים בר"ה התוס' שהקשו מה מתורץ ובזה רכ"ע. אליבא איירי אראורב
 לעולם רלראב"ע משום זה בענין לשנות נמי הו"מ רעאב"ר דבמלתא בו'שהן

 א5יבא ופירש"י נינהו, יום מבולי והא בגמ' רמקשה ומה עונות. ג'צריכין
 כתיב, בוקר כאור פסחים, ריש כראמר הכונה הנ"ל ולהרמב"ם קשה,רכולהו

 זריחת הוי סתמא רבוקר משמע ע"ש, השחר, בע5ות להאיר הבוקרכשמתחיל
 בזריחת נמי משמע וגו' בבוקר כווטה וישכם כתיב רהכא כיון וממי5אהשמש,
 צריך ישמעאל רלר' נינהו, יום טבולי והא ור"ע, לר"י מקשה וא"כהשמש,
 כלל ר' יום חשבינן לא וכאן ימים, ב' השקיעה ער השמש מזריחתמקורם
 יום אלא וליכא 5הריא, שם הרמב"ם כמ"ש שלם הוי רלא כיון שלם,ליום
 שלימות עונות ה' הוי לא נמי ולר"ע יום, טבול 1' ביום הוי ואכתי ו'ה'
 מקורם אז בר' פרישה הוי ראי א"ש 5ראב"ע אבל החמה, שקיעת אורער
 ו' וביום ו' וליל וה' ה' ליל ג', ליום עונות ג' איכא 1' ביום אכתילי5ה
 ור"ע רר"י אליבא ומתרץ שכווט הערב משום שבת ער המתינו רק נמהרכבר
 ניתנה רלא י"ל לראב"ע אבל אליבייהו צ"ל וכ"ז יום. למבולי תורהניתנה
 רניתנה לומר זה ררוחק משום כראב"ע, הרמב"ם פסק ולכך למבו"י.תורה

 קרשים. רין לה ר'ש לאה"ע בהקרמתו שמואל הבית כמ"ש למבו"יתורה

 )פ' בפסוק 5רקרק בהקרם הנ"5. והמג"א המהרש"א קו' מיושב הנ"5ןלט~י
 כתיב וגו' כהנים ממ5כת 5י תהיו ואתם הקב"ה שאמר ראחרייתרו(

 ר5קמן ונראה אהגב5ה. רקאי משה ויגר כתיב הגבלה מצות 1ע5 כווטה,וישב
 רבתורה אף פרישה, קורם הגב5ה הוי לרבנן ובין לר"י רבין איתא פ"ז()רף

 ו5ער"נ שם. ותוס' ערש"י מהופך. הפסוק צ"ל ההגבלה קורם כתיבהפרישה
 רבתרי רלקמן כרבנן נמי סברי בעינן ש5ימות עונות רשש רס"ל רהכאררבנן
 ירר ובהשכמה בהשכמה רעלה ארא רא"ר לר"ע וכן ירחא, איקבעבשבת
 ואתם הקב"ה לו ואמר בהשכמה עלה בשבת רכתרי ע"כ לעליה ירירהומקיש
 ובתלתא לישראל להם ואמר ירר בהשכמה ומיר כהנים, ממ5כת ליתהיו
 ובר' לישראל, להם ואמר בהשכמה מיר וירר הנבלה מצות על ונצמוהעלה
 טיר וירר פרישה מצות תיכף לו ונאמר ה' אל העם רברי את משה ויגרע5ה

 רהתם כרבנן נמי רסבר י"ל רהכא לרבגן כן וכמו לישראל. ואמרבהשכמה
 ועז"א כהנים ממ5כת לי תהיו ואתם אמר ובתלתא ירחא אקבע בשבתרבתרי
 כמטה ויגר בהשכטה עלה ובארבעה ה', אל העם רברי את טשהוישב
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 פרישה ומצות הגבלה מצות לו שנאמרו היינו ה', אל העם דבריאת
 הגבלה לישראל להם ואמר בהשכמה ירר ומיד בתורה, הכתובכסדר

 באותו לו שנא' מה כל על וקאי כו' משה ויגד השיב בהשכמה ומידופרישה
 ד"ה התום' ומ"ש ופרישה. הגבלה ופירש אח"ז בא לו, נאמר ומהעלי'

 ימים דבג' זה משום לומר הכרח אין ע"ש, כתיבי, ויאמר דתלתא כו'בתלתא
 הוי בד' פרישה דמצות דאה"נ רסברי לומר ודוחק מצות. ג' שהיו רקהוי,

 במימן רהא ימים, ג' כלל ההגבלה הי' ולא בקרא, וכמ"ש ה' ביוםוההנבלון
 דפרישה ויאמר רב' לומר עדיף ומפי ההגבלה, ימי ג' דהיו מבוארתצ"ר
 או' שפיר כרבנן דפמקי' כיון וממילא דקרא, וכמדר א' ביום היווהגבלה
 ראב"ע הול"ל דא"כ קשה ולא הנ"ל. להרמב"ם תורתנו מתן יום נ'ביום
 דקאמר הא ה"נ דהרמב"ם אליבא לעיל שכ' מה רלפי פרישה, עביד ובר'כר"י
 מקשה שם דהגמ' י"ל ולענ"ד עכ"ד. כהנ"ל, כר"י דכולהו היינו כר"ילעולם
 היינו מצירנו א"כ דברתי, בסתר מראש לא ומשני שמשי בי תורהוליקבלי
 כתובות בריש וקיי"ל לכבוד, הקב"ה לרצון הי' והמניעה 1' ביוםמוכנים
 הגאון אא"ז בשם אגב דרך מ"ת. זמן אז הי' ע"כ בתרומה, אוכלת היאחלה
 מי' כתשב"ץ דאיתא יום לטבולי תורה לינתן ראוי' מקראקא, העשיל ר'רבי

 שכשהנשמה לפי המת שמטהרין מה המדרש, בשם משה מטה ובס'רמ"ז.
 ומממאה זרע מולמת )החטא( פחד ומחסת שכינה, פני רואה הגוף מןיוצאה
 זיבה רואות המות רמלאך ביעתותא מחמת ע"א( )רף ובנדה ע"ש. הגוף,את

 ראוי הוי ע"כ ברברו יצאה נפשי פ"ח( )רף כדלקמן נשמתן יצאהובמ"ת
 שנתעברה ורבו שפרו פ"מ( )לקמן רש"י וז"ש קרושתם, לרוב נםונעשה
 שמשהין בשכר לכם, דומים באהליכם שיהיו לכם, שובו במצות זכראשתו
 על אנכי שש קי"מ ותהלים זכר, בבן אשתו נתעברה מ'( )רף במ"ק וכןכו'.

 לאהל. לנם שובו ור"ת שלל כמוצאאמרתך

 בחד דהא לרבנן סיים פ"ז:( )דף דלקמן הנ"ל המג"א ק' בישוב יאמרעךך
 עברוה, עבורי שתא רההוא דאייר ומשני בברייתא, ירחא אקבעבמיון

 יצאו בה' להו אית אי לרבנן אבל היא, יומי ר' מני הא עברוה, דלאומקשה
 ובששי ב', ביום מיון ר"ח והי' עברוה עבורי שתא רההיא דאייר ע"כממצרים
 תכ"ח, מי' המור כמ"ש חסר אייר עברינן ואנן תורה ניתנה שבתשהוא
 בנ"א מ"ת יום שאז ואף מ"ת, יום הוא במיון בו' השבועות חג שיוםנמצא

 יום שער יום, חמשים תמפרו השביעית השבת ממחרת ער רכ' כיוןלטפירה,
 ביום משמע כתוב, ר"ה ס"ה:( )דף במנחות התו' כמ"ש תמפרו,החמשים

 ואנן במיון, 1' שהוא זמן באותו מ"ת יום עד ואפ"ה השבועות חג תעשונ'
 קצ"1 מי' ביו"ד ומ"ש בסיון. 1' אז והי' בעצמו, המג"א כמ"ש כרבנןקיי"ל
 ובש"ך צ"ו, מימן הריב"ש בתשו' ועי' חומרא, מצר הוא עונות ששדבעינן

 נררים. לענין שנה עיבור בענין שהאריך מקט"1 ר"כ מימןיו"ד
 סעראצק האבד"ק ז"ל במוהר"א ידטףהק'





 ופלא, הפלא הנפלא, המבקר 1מגד51, מעוז הגר51, הה"גתעודת
 כמה"ד היוחסין, כל שלשלת תבל, וקצוי ארץ אפסי בכ5מפורמם

 שלימ"א. דרוסיא פ51ין במרינת סעראצקאב"ד

יא.
 עגר"ת. 5מממונים ל"ה ג'ב"ה

 הי"ו. המפלפל הגדולים הרבניםכבוד

יקרר~
 לראות. התעודרתי אבי, שמת יום בתענית והייתי היום, הגיעני מפרכם

 ד' ודבר מפ51ין תורה תצא מאז בי' דכ51א כרכ"א קא"י אקר"א תנאךדקנה
 עת אז היית נעמת ומה יפית מה מלוכה, עיר מ5ך מקדשמקראקא.

 מ' קש"ת הרוו"ג רעים יקרו מה היום. כל ושיחתם הגיונים ותורתם,רבנים
 המפ5פל בס' שבותך 5השיב גאונא הא כ"י 5קר"א ועוד ויהודה שיחי'מאיר
 ויצליחו רוה כגן והייוו 5כם כן חן ה' יתן 5הם חן תשואת חדי.קוב"ה

 לפ"ק. עול"ם ימ"י כ5וינשא"ם

 סעראצק האבד"ק זצ"5 במוהר"א יוטףהק'
 מקראקא. זי"ע ליב והר"ר העשיל והר"ר 5המג"שחומר

 מקשה בעינן. שלמים עונות שש אומרים חכמים אבל ע"ב פ"1 יףשבת
 ביו"ד פסקי' אנן רהא סק"א תצ"ד סימן והמג"א ע"ז רישהמהרש"א

 פרישה עביד דבר' דאמר רר"י א5יבא דזה עונות שש דבעינן קצ"וסימן
 קשה וא"כ ווורה. ניתנה סיון 1' ובשבת א' ביום הי' סיון ור"חבהשכמה,

 הגאון אא"ז מר והנה ע"ש. תורתנו, מתן יום בסיון בו' אומרים אנוהאיך
 סירקליש שמואל בהר"ר ז"5 מאיר כהר' מלובלין זי"ע מאיר מו'המובהק
 דהנה בהקדם 5יישב הש"ם, ע5 המאיר אור כת"י בחרושיו כ'מלובלין,
 טהורה, עונות עיקרי ג' ש5אחר וי"ג, הי"ב אה"י מהל' בפ"ה ז"להרמב"ם
 בד"ה התום' דהנה ליישב ונראה כמאן. ד5א דזה ע5יו והקשו הרז"ה.וכ"ד

 ע"ש, איירי, דר"ע א5יבא עלה בהשכמה אדא דא"ר דהא כתבו עלה,בהשכמה
 להו דאית ע"כ בעינן, ש5ימות עונות ששה 5ה1 דאית לחכמיםולכאורה
 כד' לעולם פי' דרש"י ועוד ס"5. הכי נמי אינך דלמא א"כ עלה,דבהשכמה

 דאמר בהא 5דקדק יש ועוד זה. לפרש הוצרך למה 51כאורה כר"י ר"עיוסי
 ראוין היו וכבר פרישה, עביד בד' דאמר כר"י סובר דדלמא כרבנן,ראב"ע
 דלא וסובר שמשם להעריב כדי להמתין שהוצרכו א5א תורה, לקבל 1'ביום

 5טבו"י. תורהניתנה

 ישמעא5 דלר' כיון כרבנן, ראב"ע לומר הוצרך שפיר דהמקשן ליישבךנראה
 רק טהורים הם היו ו5א פרישה, עביד בד' דאמר כר"י צ"5ע"כ

 כרבנן, ראב"ע מוקי ולכך יום, למב51 תורה דניתנה דטובד וע"כ השבת,ביום
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 היינו כר"י לעולם י"ל התרצן למי אר למבו"י. תורה רניתנה בהר יחלקו51א

 וכמ"ש רכולהו, אליבא עלה ובהשכמה כר"י מ"ל ור"ע ור"י ראב"ערכולהו
 ג' וליום עונות ג' אחר רלראב"ע רמקוואות ב6"ח 5הרמב"ם המשניותבמי'

 ר' יום של השמש זריחת קורם היינו שלימים ימים ב' אמר 51ר"ימהורה,
 אפ"ה השמש זריחת קורם ר' ביום בשמשו 51רירי' ו', יום שקיעת לאחרער

 בליל טהורים היו וכבר שמש הערב 1' ביום להם שהי' כיון שבת בלי5מהור
 ר5כולהו ע"כ א"כ שמש, הערב משום ז' יום ער 5המתין שהוצרכו אלאז',
 ר' ביום בפירשו ולר"ע ר' ביום בהשכמה רהוי כיון 5מבו"י תורה ניתנהלא

 ו', ביום שקיעתו קורם שלימות עונות ה' הוי השמש זריחת קורםבהשכמה
 שלישי יום 1' ביום הוי אפ"ה ר' ביום בהשכמה הוי לא אי אפי'ולראב"ע
 ס"5, כר"י כ51ה1 אלא יוסי, כר' ר"ע שכ' כפירש"י ורלא עונות, ג'51אחר
 פעמים בר"ה התוס' שהקשו מה מתורץ ובזה רכ"ע. אליבא איירי אראורב
 לעולם רלראב"ע משום זה בענין לשנות נמי הו"מ רעאב"ר רבמ5תא בו'שהן

 אליבא ופירש"י נינהו, יום מבולי והא בגמ' רמקשה ומה עונות. ג'צריכין
 כתיב, בוקר כאור פסחים, ריש כראמר הכונה הנ"ל 51הרמב"ם קשה,רכו5הו

 זריחת הוי סתמא רבוקר משמע ע"ש, השחר, בעלות 5האיר הבוקרכשמתחיל
 בזריחת נמי משמע 1ג1' בבוקר כהטה וישכם כתיב רהכא כיון וממילאהשמש,
 צריך ישמעא5 ר5ר' נינהו, יום מבולי והא ור"ע, לר"י מקשה וא"כהשמש,
 כלל ר' יום חשבינן לא וכאן ימים, ב' השקיעה ער השמש מזריחתמקורם
 יום א5א וליכא להריא, שם הרמב"ם כמ"ש ש5ם הוי רלא כיון ש5ם,ליום
 שלימות עונות ה' הוי לא נמי ולר"ע יום, מבו5 1' ביום הוי ואכתי 1'ה'
 מקורם אז בר' פרישה הוי ראי א"ש לראב"ע אבל החמה, שקיעת אורער
 1' וביום 1' ולי5 וה' ה' לי5 ג', ליום עונות ג' איכא ו' ביום אכתילילה
 ור"ע רר"י אליבא ומתרץ שכהט הערב משום שבת ער המתינו רק נמהרכבר
 ניתנה רלא י"ל 5ראב"ע אבל אליבייהו צ"ל וכ"ז יום. למבולי תורהניתנה
 רניתנה לומר זה ררוחק משום כראב"ע, הרמב"ם פסק ולכך 5מבו"י.תורה

 קרשים. רין 5ה ר'ש לאה"ע בהקרמתו שמואל הבית כמ"ש 5מבו"יתורה

 )פ' בפמוק לרקרק בהקרם הנ"ל. והמג"א המהרש"א קו' מיושב הנ"5דלכ~י
 כתיב וגו' כהנים ממלכת 5י תהיו ואתם הקב"ה שאמר ראחרייתרו(

 רלקמן ונראה אהגבלה. רקאי משה ויגר כתיב הגבלה מצות ועל כהטה,וישב
 רבתורה אף פרישה, קורם הגבלה הוי לרבנן ובין 5ר"י רבין איתא פ"ז()רף

 ולער"נ שם. ותוט' ערש"י מהופך. הפמוק צ"ל ההגב5ה קורם כתיבהפרישה
 רבתרי ר5קמן כרבנן נמי סברי בעינן שלימות עונות רשש רס"5 רהכאררבנן
 ירר ובהשכמה בהשכמה רע5ה ארא רא"ר לר"ע וכן ירחא, איקבעבשבת
 ואתם הקב"ה 15 ואמר בהשכמה ע5ה בשבת רבתרי ע"כ לעליה ירירהומקיש
 ובתלתא 5ישרא5 להם ואמר ירר בהשכמה ומיר כהנים, ממלכת 5יתהיו
 ובר' 5ישראל, 5הם ואמר בהשכמה מיר וירר הגבלה מצות על ונצמוהע5ה
 מיד וירד פרישה מצות תיכף 15 ונאמר ה' אל העם רברי את משה ויגרעלה

 דהתם כרבנן נמי דסבר י"5 רהכא לרבנן כן וכמו לישראל. ואמרבהשכמה

 ועז"א כהנים ממ5כת לי תהיו ואתם אמר ובתלתא ירחא אקבע בשבתדבתרי
 משה ויגד בהשכמה עלה ובארבעה ה', א5 העם דברי את משהוישב
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 פרישה ומצות הגבלה מצות לו שנאמרו היינו ה', אל העם רבריאת
 הגבלה לישראל להם ואמר בהשכמה ירר ומיר בתורה, הכתובכמרר

 באותו לו שנא' מה כל על וקאי כו' משה וינר השיב בהשכמה ומירופרישה
 ר"ה התום' ומ"ש ופרישה. הנבלה ופירש אח"ז בא לו, נאמר ומהעלי'

 ימים רבג' זה משום לומר הכרח אין ע"ש, כתיבי, ויאמר רתלתא כו'בתלתא
 הוי בר' פרישה רמצות דאה"נ רמברי לומר ורוחק מצות. נ' שהיו רקהוי,

 במימן רהא ימים, ג' כלל ההנבלה הי' ולא בקרא, וכמ"ש ה' ביוםוההנבלה
 רפרישה ויאמר דב' לומר עריף וטפי ההנבלה, ימי נ' רהיו מבוארתצ"ר
 או' שפיר כרבנן רפסקי' כיון וממילא דקרא, וכסדר א' ביום היווהגבלה
 ראב"ע הול"ל רא"כ קשה ולא הנ"ל. להרמב"ם תורתנו מתן יום נ'ביום
 רקאמר הא ה"נ רהרמב"ם אליבא לעיל שכ' מה דלפי פרישה, עביר ובר'כר"י
 מקשה שם רהנמ' י"ל ולענ"ר עכ"ר. כהנ"ל, כר"י רכולהו היינו כר"ילעולם
 היינו מצירנו א"כ רברתי, בסתר מראש לא ומשני שמשי בי תורהוליקבלי
 כתובות בריש וקיי"ל לכבור, הקב"ה לרצון הי' והמניעה 1' ביוםמוכנים
 הגאון אא"ז בשם אגב ררך מ"ת. זמן אז הי' ע"כ בתרומה, אוכלת היאחלה
 מי' בתשב"ץ ראיתא יום לטבולי תורה לינתן ראוי' מקראקא, העשיל ר'רבי

 שכשהנשמה לפי המת שמטהרין מה המדרש, בשם משה מטה ובם'רמ"ז.
 ומטמאה זרע פולטת )החטא( פחר ומחמת שכינה, פני רואה הגוף מןיוצאה
 זיבה רואות המות רמלאך ביעתותא מחמת ע"א( )רף ובנרה ע"ש. הגוף,את

 ראוי הוי ע"כ ברברו יצאה נמשי פ"ח( )רף כרלקמן נשמתן יצאהובמ"ת
 שנתעברה ורבו שפרו פ"ט( )לקמן רש"י וז"ש קדושתם, לרוב נםונעשה
 שמשהין בשכר לכם, רומים באהליכם שיהיו לכם, שובו במצות זכראשתו
 על אנכי שש קי"ט ותהלים זכר, בבן אשתו נתעברה ט'( )רף במ"ק וכןכו'.

 לאהל. לכם שובו ור"ת שלל כמוצאאמרתך

 בחר רהא לרבנן מיים פ"ז:( )רף רלקמן הנ"ל המנ"א ק' בישוב יאמרעדך
 עברוה, עבורי שתא דההוא ראייר ומשני בברייתא, ירחא אקבעבמיון

 יצאו בה' להו אית אי לרבנן אבל היא, יומי ר' מני הא עברוה, רלאומקשה
 ובששי ב', ביום מיון ר"ח והי' עברוה עבורי שתא רההיא ראייר ע"כממצרים
 תכ"ח, מי' הטור כמ"ש חמר אייר עברינן ואנן תורה ניתנה שבתשהוא
 בנ"א מ"ת יום שאז ואף מ"ת, יום הוא במיון בו' השבועות חג שיוםנמצא

 יום שער יום, חמשים תטפרו השביעית השבת ממחרת ער רכ' כיוןלמפירה,
 כיום משמע כתוב, ר"ה ס"ה:( )רף במנחות התו' כמ"ש תמפרו,החמשים

 ואנן במיון, 1' שהוא זמן באותו מ"ת יום ער ואפ"ה השבועות חנ תעשונ'
 קצ"ו מי' ביו"ר ומ"ש בסיון. 1' אז והי' בעצמו, המג"א כמ"ש כרכנןקיי"ל
 ובש"ך צ"1, מימן הריב"ש בתשו' ועי' חומרא, מצר הוא עונות ששדבעינן

 נררים. לענין שנה עיבור בענין שהאריך מקט"1 ר"כ מימןיו"ר

 מעראצק האבר"ק ז"ל במוהר"א יופףהק'
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 יע"א. קראקאב"ה
 דבי כתנא והוא פ"מ בהמפר הגאון זקיני בכתבי פליאה מדישמצאתי

 כשנכנמו היא, וזו אלק' שחנני מה אנכי גם אענה ואמרתיאלי',
 שנאמר התורה מן ידים לנמילת מצינו להם אמר אליעזר ר' אצלהתלמידים
 קדושיס והייתם ראשונים מים אלו והתקדשתם קדושים, והייתםוהתקדשתם

 אמר התורה, מן אינו הצואר מן שחימה שמא ר' לו אמרו אחרונים, מיםאלו
 שחימתו בבהמה שנים ורוב בעוף אחד רוב השוחמ חכמים שנו כךלהם
 שייכות שאין לדקדק שיש מה מלבד והנה ע"כ. וזבחים, בעולות וכןכשרה

 שהשיב מה מובן אינו תשובתו אף מה"ת שנמ"י להם שאמר במהלשאלתם
 ואינו תמוה וזבחים בעולות וכן דבריו מיום וגם וכו', חכמים שנו כךלהם

 למותר. אך שהואמובן

 רואין ואחרים ששחמו וכולן וכו' שוחמין הכל חולין מם' ריש דאיתארנ"י
 כונה בעינן דלא תנא מאן אמרי' ע"ב י"ב דף ובגמ' כשרה.שחימתן

 דשחימת ג' מי' י"ד בשו"ע פמק והכי ע"כ, וכו' הוא נתן ר' רבא אמרלשחימה
 מדגלי גיטמרא גבי נימא לא אמאי הדרישה בשם המ"ז והקשה כונה א"צחולין
 שרי, גיממרא דבחולין ש"מ גיממרא לשווי' דלא ושחמ קדשים גבידחמנא
 לשחימה מנין דחולין פ"ב ריש דאיתי' מה ע"פ לתרץ יש זו קושיאוהנה
 ואימא הגמ' ופריך ששחמהו ממקום ושחמ א"ק ר"פ אמר הצואר מןשהיא
 וקרא גמר נמי מה"צ שחימה גמ' אלא מנלן וכו' דרמה שהי' ותומאזנו
 שזב ממקום וזבחת מהכא אמר יימרא רב גיממרא לשוי' דלא אתאלמאי
 מן שחימה גמרא אלא מנלן וכו' דרמה שהי' 1ת1 וכו' מלבו ואימאחמהו
 דתרי הקשו תו בד"ה תו' גיממרא, לשוי' דלא אתי למאי וקרא גמרא נמיהצואר
 מתורצת אחת כל הדרישה וקושי' התו' דקושית י"ל והנה למ"ל בגיממראקראי
 דבחולין ש"מ אמורה דגיממרא בקדשים רחמנא מדגלי לומר דאין חברתהבירך
 בחולין גיממרא לשוי' דלא מינה ושמעי' כתיב בחולין דוזבחת ז"אשרי
 דכל ידעינן וממילא גיממרא לשוי' דלא בחולין רחמנא נכתוב דא"כוא"ל
 הוי ה"נ גיממרא לענין מחולין קדשים דילפי' דכמו דה"א ז"א בקדשיםשכן
 בגיממרא קראי תרי רחמנא כתב להכי כונה דבעי' מקדשים במ"מ חוליןילפינן

 מחולין. וקדשים מקדשים חולין ילפינן דלא להורות כתובים שנידלהוי
 יבוא()המשך

 חאפמאן שלופאפרהפ
יג.

 יצ"ו. מקשלע לפ"ק, תרע"ג למב"י כ"ג בהר, ה'ב"ה,
 בהה"צ נ"י יאודה כמר בתו"י המופלג אחותי בןכבוד

 יע"א. המאידה קראקא בק"ק "המפלפל" עורךשלימ"א
 מוטה ירושלמי בלימודי ברעיוני שעלה מה לך שולח הנניאחדשה"ט.

 קמא. פרקריש
 קרוב אין הלא לי' ופשוט קרוב, ע"י מהני הקינוי אישנמתפקעיי"ש

 הקרובים; בכל נ"כ טהני הבעל ע"י שטהני וכיון טהבעליותר
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 רמהני מקרוב גרע רלא לפשומ ורצה ער, מפי ער ע"י מהני אי נמתפקותו
 רבשלמא רומה שאינו ורחי ער, מפי ער מהני ה"נ מאמינו שהבעלמפני
 עיי"ש. ראוי אינו לעולם ער מפי ער אבל שיתרחק לאחר לערות לו ראויקרוב

 ע"י בקורבא רוקא שייך שנתרחקו קרובים רענין ביאור צריכיםוהרברים
 רוקא שם וגם לבעלה, האשה קרובה הני לאשתו הבעל קרובי כגוןאישות,
 רקרובים נימא וכו' ערות ה' חו"מ בשו"ע עי' ממנה בנים לו הי' לאבאם

 מעיקרא הלא ועור הנ"ל. באופן רוקא מיירי בירושלמי מיינ' לעילראכשיר
 רמהני ממה הוא בקרוב רמהני רהירושלמי הילפותא כל הלא פירכאררינא
 מרבריו שנראה הערה כקרבן ועיי"ש לעולם יתפשר לא הבעל והלאבבעל

 שהוא ונראה עיי"ש. שיתרחקו שמשכחת שכתב בלשונו ונרחק בזהשהרגיש
 אפילו ושוב ער מפי מעד שאני הכשר משכחת קרוב שבשם כיון מפרשז"ל
 הרברים אבל ורוק. מירי קשה ולא יתכשר קרוב השם שייך עלי' קרוב שםבעל

 שכר. ויקבל יפרש יותר מרווח באומן רבר פשר שיורע ומי כמובן,רחוקים
 יבוא()המשך
 יע"א מקאלע רק"ק אב"ר נראב"ר נתןיצחק
 יצחק מנחת ומח"ס שלמה ברכת מפרהמו"ל

יד.
 יצ"ו. אלמסאנרעץ לפ"ק, תרע"ג למב"י ל"ח במרבר, עש"קב"ה,

 בחררי ובקי החריף המאוה"ג, הרב כבור אל ויש"רשוכמ"ם
 כש"ת וכו' וכו' נעלה מאור החסיר בנימומין, מוכתרתורה,

 יע"א. קראקא בעיר מתנוסם יקר אבן נר"י, האכמאן יאדדזץר'
 לנכון קבלתי המפלפל שמו בקראו לפני לרוגמא שהוציאלתרופהעלידץד

 על מרקאות פה ולומה עליו, החותמים בין נמנה להיות בזהואבוא
 האושר במתי על עלה גם ויעל יצליח, בירו ה' חפץ כי אברכו ובכן שנה.רבע

 האומ"ר מן חירוש רבר איזו לפניו להציע והנני התורה. קרן בהרמתוהצלחה
 החרש. מןהבא

א(
 בנכדרדר~

 עוברת. שאינה למריפה פרמ יעבר אשר כל ת"ר ב.נ"ה
 ולמעלה הארכובה מן רגלי' שנשברו כגון מריפהפירש"י,

 ולממה הארכובה רמן פרמ, ר"ה ע"א נ"ז ברף התוס' וכתבו למיזל. מציולא
 הארכובה רמן אעפ"י בזה ור"ל ע"כ. מריפה ראינה כיון עוברת לי'חשבינן
 מריפה. אינה רמרינא כיון עוברת לה חשבינן מ"מ לילך יכולה אין נמיולממה
 א"כ ההליכה ביכולת תלוי רהרבר אחרי בזה עמרו המפרשים כיךר14יר~י

 הו"ל לא וגם ולממה, ארכובה ובין ולמעלה ארכובה בין לימה
 עוברת. שאינה לזו פרמ אלא למריפה פרמלומר

 למריפה פרמ בגמרא רז"ל נחמר, מירוש בזה פירש רש"ש בהגהותךהנדץ
 הררכי עפי"ר לפרש וכ' יעו"ש( הגמ' מל' משמע )וכן עוברתשאינה

 שיש 1"ל החסיר יאורה ר' בשם שמ"כ התשב"ץ בשם ל"ה מי' ריש ביו"רמשה
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 וזהו כשירה, וראי ירו תחת לאר'1 תשפיל אם הבהמה ע"ג הירלהעביר
 "תחת" עוברת שאנה למריסה מרמ "תחת" יעבר אשר כל הברייתאכונת
 תחת. תיבת מחקו בהנהותיו ז"ל הב"ח וכן מקובצת שימה ובהנהתע"ש

 התשב"ץ, בשם הר"מ שם שמיים לפי"מ זה,פירוש יתנן לאלרעתיאמנם
 ראין הכא הרין הוא כן אם בריקה, לענין זה על לסמוך ראיןוכתב

 ממעשר. לפמור להקל זה עללממוך
 ולמעלה הארכובה כון רנלי' שנשברו כנון ז"ל, רש"י מש"כ דדןנהב(

 מילתא גלוי הי' רזה הרברים בהבנת עכצ"ל לכויזל, מציולא
 אחרי אבל עוברת, ראינה זה לומר שייך לא רבהם אע"נ מריפה, מיינלכל

 השאר. לכל ה"ה 11, ררשה נבה רשייך אחת מריפה מריפות בכללרמצינו
 סימן ב' נ"ז בחולין ראיתא עפי"מ הררשה, בכונתלפרשדנלפענ"ר

 משחימה בפי"א ז"5 הרמב"ם פסק וכן יו5רת, שאינה כל5מריפה
 דף בחולין שם כתב ז"ל הר"ן והנה שתלר. ער נקבה היתה ואם א',הל'
 נ"ז סי' יו"ר בש"ך ועי' מתעברת. המריפה שאין 5הו משהינין ר"ההנ"5
 זמן כל 5זכרים סימן ריש כתב, ר' רין כ"1 כ5ל באו"ה והנה מ"ה.ס"ק

 מה ח' ס"ק נ"ז סי' פלתי ועי' מו5יר. אינו רמריפה ור"ל 5נקבה,שנזקק
 מוליר, אינו דמריפה ב' סי' חיים מים בקונמרם הפר"ח וכ"כ בוה,שהאריך
 אשר כל הש"ם כונת לפרש נ"ל ועפי"ז משחימה. פי"א בשעה"מוע"ע
 סעברת שאינה עוברת, שאינה 5מריפה פרמ ולהתעבר לעבר שיוכ5 פי'יעבר,
 כמו בוא"1 יעבור כתוב רלא משום י' הררשה )ותכונת מתעברתואינה
 שם וכן יעבור, ולא ומרי פרם ברתי ויכתב י"מ א' אסתר במנילתרמצינו

 לררשו יש לכן בתנ"ך, מצינו ועור יעבור, ולא עליהם הנלוים כ5 ועל מ"זמ'
 בש"ם שנרפם ומה 1כ1. 5מריפה פרמ השבמ תחת י' זה יעבר, אשר כלכמו

 יבוא( )המשך הרפום(. מעות הוא בוא"1יעבור
 מזבארוב מוהר"י להנאון נכר ווייס אהרן שמואלהק'

 זצ"5 חריף יוסלי ר' כ5 בפיהנקרא

15ד.
 לפ"ק. התורה" "ינריל ארר"ם, במך לכ"ח שלשים בין אייר, י"רב"ה,

 יגר5 שיאם הלכה, בפלפול מערכה, עורכי ברכה, ישאו ר'מאת
 ס5ה. יצלח בירם ר' וחפץלמע5ה,

 הניעני, הזה ולזמן "שהחייני", ברך וברכתי הניעני, אתמולוהמפלפל"
 לעת שערה, מ5חמה משיבי התורה, פלפול זיו בנועם5חזות

 מבני' ישראל אלמן לא עור לה, אין ורורש פ5אים יררה התורה אשרכזאת
 ד' ישמח יריכם", "תחזקנה אליכם, מרחוק קורא והנני תלה. ע5בוני'

 יריכם, מעשה לכונן ע5יכם, נועמו ויהי בפלפולא( חרי קוב"ה )כיבמעשיכם,
 וכאשר אורה, ענן להפיץ ולהארירה, תורה 5הנריל ותזכו פעלכם,וירצה

 5תושי' ירים, לפעלכם נחזה, עור כן הזה, הקרוש המפעל לסררהחלותם
 ער בישראל, חיל ותעשו שאת, וביתר עז ביתר וגרול הלוך עת, בכלכפלים,

 ה'. יאמר כן אמן גואל, לציון יבאכי
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 ידי נותן הנני דודים דברי ע5י ערבים כי לטובה אות הראותכםולמען
 תמצא אשר ואת 51תעודה, 5תורה המקדש בקובצכם חלק ונוטלעמכם

 מהרה, ער מ5הוריעכם אמנע לא תורה, של כררכה 51סתור לבנות בעזה"יידי
 : ומשכילי מ5מדי בעזר החלי, וזה תורה. אוהבי כל יעשו וכן יראווממני

 "ועפי"ז", ד"ה ה', מאמר א', חוברת ב"המפ5פל", ראיתי בהחפזיוץנה
 שלח תורה ל"א ראמרינן אהא מעי5ה מהל' בפ"ז המל"מ קושיתע"ר

 ש5ח תורה דל"א משום מותר להמוצאו ורק אסור באמת דלכוא5תקלה,
 משום ותיר'1 פריש. מרובא רפריש דכל משום להמוצאו מותר ומשו"ה5תק5ה
 שם )ובהנרפם מ"א מה5' פט"1 והשעה"מ לכתחילה. איסור מבט5יןראין
 לכתחי5ה אי' מבטלין ראין הא הלא המל"מ העיר טעות( והוא פי"רכתוב
 ובהגהות כו'. מה"ת שהוא רם"ל בד"ז יחיר והראב"ד מררבנן. דקהוא

 מה"ת אי' 5בט5 דמותר הא נכונה המל"מ דדעת כ' ע"ב רם"ז ביומארצה"ח
 הראשון בעינו עומר האימור שטעם ביבש ליבש אבל כו' ב5ח רוקאזהו
 מה"ת לכו"ע 5בטל אטור כו' פריש מרובא רפריש כ5 מטעם רק מותדאינו

 בפשיטות שכ"כ עליו וצע"ג עד כו' צע"ג רצה"ח ר' והנה ע"ש,לכתחילה
עכתו"ד.

 קא תיוהא ולא בתורה( וגרלו האיש אדע 5א )כי חזינא גברא5אךאני
 נוב"י ספר ע5 כתובה היא הלא חיות המהר"צ סברת כיחזינא.

 5כתחלה איסור ברין חרש דבר אומר אני שלישית ד"ה ביו"ר מ"ה סי'מהרו"ת
 שהזדוע רז"ב רומיא דוקא א"כ בשלה רזרוע סוגיא לישב כן כתבו :וז"ל
 הזרוע מן רמפיק הטעם רק בא 5זר כאיסורה ונשארה כל5 נתבטלה לאעצסה
 ביבש יבש אב5 כל5, איסור בו נשאר לא שנתבטל הוא האי5 בשארונב5ע
 יבוא שאם עומר 1באיס1ר1 בעולם והוא בעין נשאר והוא האיסורלבט5
 אלא הקרום באיסור1 עומר הוא הרי האסורה החתיכה היא שזו ויאסראלי'
 בעין הוא האיסור ועכ"פ להטות, רבים אחרי גזה"כ אותו מכירין שאיןכ"ז
 5כתח5ה, 5בטלו התורה התירה 5א לדעת לכו"ע בזה לאיסורו לחזורויכ51
 עתה, לבטלו אמור, יהי' יוכר אם הביטול אחר שאפילו שרבר אפשרואיך
 עיד בצפורי חולין ש5הי ראמרו מה ניחא ובזה כו', מכירו הוא עתהוהרי

 ממ"א כ"ה הלכוו פט"1 בשעה"מ ועי' לתקלה ש5ח תורה אמרה 5אהנרחת
 ריבש הסברא בזאת 1ע51ה מסיק הנוב"י רגם הרואות עינינו ע"ש.עכ"5
 הפ"ת הנ"5 להנב"י מביא וכבר מה"ת. לכתחלה מבטלין אין לכו"עביבש
 רכרי עפי"ז ומישב שם צבי" "נחלת הנקראת בחרושיו צ"ט סי'ביו"ר

 יבוא( )המשך נחמר. באופן אישות מה' בפ"ה המוקשיםהרמב"ם

 הכוש5ות, ברכים 5אמץ ולומרי' התורה לכבור המדבררברי
 ע51ות, אחר בקנה 151מדי' התורה קרן בהרמת לראותומצפה

 יצ"ו. קריפטש פה"ק רוש"ת מוקירכם,ירידכם
 והג5י5 פה"ק אב"ך ארריד~ד
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טז.

 שטשעריחץ. לפ"ק, תרע"ג במרבר, לם' ג' יוםבעהי"ת,
 התורה, בחררי ובקי החריף הגד51, הרב 5כבורשוכט"ם

 נ"י. ראק בואיר מר הש5ם,החכם
 5יושנה, התורה 5החזיר רוצה כת"ה כי המחז"ה בגליון יאיתיאחדש"ה.

 5פע5א יישר אומר הנני ולתעורה, לתורה מוקרש עתון51הוציא
 להע15ת תשוקה תושי' רורשי בלב יתעורר שעי"ז בזה, יעשה טוב כיטבא,
 הרבר יהי' התלמירים הצעירים בין יותר ועור הת5מור, ים ממצולותפנינים
 בין אני גם אהי' אמרתי ע"כ חכמה, תרבה מופרים קנאת 5תרופה,הזה

 : הח5י וזה חרו"ת. עם בעזרההעומרים
 שאין מניין א"ל 5רב, אשכחי' אזל כו' כו' יתבי ה11 1קינאשמדאל

 רכתיב א"5 בלבר, טהורה בהמה עור גבי ע5 א5א תפי5יןכותבין
 מנגר מואב ויראו שנאמר ארום שהוא 5דם מניין בפיך. ה' תורת תהי'5מען
 ערלתו כאן נאמר מקום, שבאותו למי5ה מניין כרם. הארומים המיםאת

 פרי, שעושה רבר כאן אף פרי שעושה רבר להלן מה ער5תו, להלןונאמר
 א'. ק"חשבת

 5י נראה אחורים, 5אחר יחר 5היותם חכמים, רברי 51שלב 5קשוהנה
 היו איך 5הקשות רוצה ב' מי' הנובי"ת רהנה ה155, הקרמותעפ"י
 רהא בפיך, המותר מן הוי לא רהא שני ותולעת תכלת כהונה ובגריבמקרש
 מותר הי' האיך שני ת51עת וגם ת51עת, שהוא חלזון מרם צבע הואתכלת

 5היות שצריך רה5ימור במופ1, י"א ררוש 1בר51"צ שם לתרץ ורוצהבמקרש.
 בפיך ר' תורת ומרכתיב בפיך, תהי' למען א"נ הי' בפיך המותר מןרוקא
 ום"ת, תפי5ין כמו כתב בו שיש רהיינו תורה עצמו שהוא רבר רוקאמשמע
 היטב. ע"ש בפיך המותר מן להיות א"צ בעלמא ומצוה קרושה תשמישיאבל
 שהנשים 5י5פותא אצטריך בפיך ר' תורת קרא הא קשה 5כאורהדד~נה

 קירושין עיין 5תפי5ין התורה כל ראיתקש גרמא, שהזמן ממ"עפטורות
 בפיך. המותר מן להיות 5"צ רתשמישי ירעינן איך א"כ 5"ר,ר'
 זמן רלי5ה אע"ג מקשו, בקירושין שם התום' רהנה 5יישב, ישזהאך

 בשבת נוהגים ראין משום גרם, שהזמן מ"ע שפיר הוה מ"מתפילין,
 שם בתום' ה5א ח15, התום' רברי על קשה ראשונה ובהשקפה ע"ש.ןיו"ט
 שהז"ג, מ"ע הוא שמי5ה 5י' תיפוק אותו, 5"5 הקשו אותו ר"ה כ"טרף

 ביום גין נוהגת בזמנה שלא רמי5ה כמ"ר ראתיא וי"5 בלילה, נימולשאין
 בזמנה ש5א מי5ה ה5א קשה הנ"5 התום' רברי 5פי ומעתה וע"ש. ב5י5הובין
 אנו מוכרחים ע"כ אלא גרם. שהזמן מ"ע שפיר והוה בשבת, נוהגתאין

 רמיום כיון א5א גרם, שהזמן מ"ע נקרא אין בשבת נוהגת דאין רמשום15מר,
 וא"כ הז"ג. ש5א מ"ע הוא שפיר בלי5ה ובין ביום בין מי5ה נוהג ואי5ךח'
 בתפי5ין? הש"ם י5יף ואיך גרם, שהזמן מ"ע יקרא תפי5ין 5מה יקשה זה5פי
 תירצו כ' רף במגי5ה התום' רהנה טעם. בטוב זה כל 5תרץ ישבאמתאך

 רמי5ה רמשום רהו"א אותו, 5כתוב אצטריך רכהם"ה אותו, ל"5 ק'ע5
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 אצטריך להכי גרם, שהזמן אף חייבות הנשים אף כרת, בה שיש עשההוא
 כהוגן, ק"ר רף התום' רברי עולים שפיר ומעתה יע"ש. אותה ולא אותוהקרא

 רהם גרם, שהזמן מ"ע שפיר הוה 1י1"ט בשבת נוהג ראין רמשוםרחפילין
 אצטריך וקרא שהז"ג, מ"ע היא רמילה במגילה, שתירצו רבריהם אליבאאזלו

 רמשום רסברו כ"ט, רף והתום' חייבות, נשים כרת בה שיש משוםרהו"א
 בראשית רהלא אחרת, שיטה להם גרמא, שהזמן מ"ע נקרא אין 1י1"טשבת
 חייב אינו כרת הלא כרת, בה שיש מ"ע נקראת מילה מה מפני צ"להעיון
 מאיזה בזה, רתליא לומר נראה ע"כ ? והאם האב לא אכל כשיגרל, הבןרק

 ונכרתה וכו' זכר וערל מהקרא ילפינן ראם המילה, מקום ילפינן אנולימור
 ונכרתה, בו רכתיב מקרא הלימור רהא ב"כ, שיש מ"ע הוא מילהשפיר
 כו', ערלה להלן ונאמר ערלה כאן נאמר ממ"ש המילה מקום ילפינן איטבל
 דילפינן ס"ל הם כ"ט ר' כאן התוס' ומעתה כרת. בו שיש עשה מילה נקראלא

 הוא רהמילה מתרצים וע"כ כרת, גו אין מילה וע"כ מג"ש, המילהמקום
 משא"כ כנ"ל, כלום מעכבים אינם הם 1י1"ט שבת ואי גרמא, הזמן שלאמ"ע

 יבוא( )המשך הוא. נכון כי זה והבן ל"ר. רףהתום'
 שענבלום זאבמנימין
 יצ"1 והגליל שצעריץאבר"ק

יז.
 רארבאן. לפ"ק, תרע"ג נשא, מרשת ועש"ק יוםב"ה,

 1סופר, חכם ובקי, החריף הרב כבור ענין, בכל יצלח המנין,בימי
 בקראקא. נ"י ראק מאירכש!'ת

 לאור יוציא מעכ"ת כי הרת מחזיקי במ"ע ראיתי הנה כמשפט,אחרש"רז
 כחו יישר לו אומר הנני ע"כ ולתעורה, לתורה מוקרש עתוןבקרוב

 תרבה סופרים קנאת כי מעלה, וישגה וימרח יבול לא ועלהו לאורייתא,וחילו
 כסררן תמירים הגליונות לי לשלוח כ"ת נא יאבה כי ואבקשהו בזה,חכמה
 לספחני נא יאבה כי אשחרהו וגם בתורה, לו המגיע מחיר אי"ה לוואשלח

 וכתבתי שחירשתי מה בעתונו להרפים וימחול לחכמים וער בית ביתו תוךעל
 : בעזה"י אחת בתשובה כביר לאזה

 רברי כו' שחיטה טעון חי תשעה בן מצא במשנה, ע"א ע"ררףהולין
 אילימא שם, ובגמ' מטהרתו. אמו שחיטת אומרים וחכמיםר"מ

 רברי אסור וחלבו בשליל נוהנ הנשה גיר רתניא פליגי מפלג רשלילחלבו
 ביו"ר הפר"ח והקשה מותר. וחלבו בשליל נוהג אינו אומר יהורא ר'ר"מ
 כר"י, ממק שחיטה ולענין כר"מ ב"פ חלב לענין שפסק הרמב"ם על ס"רסי'
 שחיטה ולענין כר"מ חלב לענין מתם ררבי משום הטעם כליו נושאיכתבו
 איסור לר"מ אין למאן ע"א ס"ט בחולין ממורשת מגמ' הפר"ח והקשהכר"י.
 חלב איסור איכא יוצא איסור לר"י אי ליכא יוצא איסור איכא ודםחלב
 איסור בו ריש ררבי אליבא למבעיא איכא הרי הרמב"ם ולרברי ליכאורם

 מאוד. המורה קושיא והיא חלב לאיסוריוצא
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 רף בחולין שם התום' רהנה נחמר, בדרך לתרץ אמרתיהנושאולחומר

 בזוז"ג. להתיר קיי"ל הרי ליה מבעיא רמאי הקשו תלתא ר"הס"ט
 תמורה במם' מפורשת פלוגתא הוא זה רהרי חמורה קו' בכאן הקשיתי אניגם
 דלמאן בגמ' שם ומבואר מתיר ור"י אוסר ר"א טריפה ולר במשנה ע"ב ל'דף

 ור"י זוז"ג אומר ר"א נתעברה ולבסוף בנטרפה פליגי יולרת טריפהרסובר
 אוסר. ור"א בזוז"ג איסורי בתלתא אפי' מותר רלר"י הוא מפורש הרימתיר,
 רמוקי ע"ג דף זבחים במם' לשיטתו אזיל האיבעיא בעל ירמי' רר' נראהאמנם
 והשתא רר"א. ואליבא טריפה בולד בטריפה שנתעברו הזבחים רכלמתני'
 ל"א רף ובתמורה נ"ז דף בחולין קמייתא כאוקימתא סובר ירמי' דר'א"ש
 במשנה ומדמתם אוסר ור"א בזוז"ג ופליגי נתעברה ולבסוף בנטרפה להדמוקי
 שם בש"ם רהרי לי' ומבעיא זוז"ג לדירי' אסור ממילא כר"א הזבחיםדכל

 לר' לי' מספקא כן גם וזה לנבוה רק או להריוט גם אוסר ר"א אםמסופק
 איסורי ותלתא רחמנא שרי איסורי דתרי משום אסור בחולין גם אםירמי'
 תמיהת מיושב ובזה ר"א, אוסר לגבוה ורק מותר לחולין או רחמנא שרילא

 1ר1"ק. אסור זוז"ג דסובר לשיטתו ואזיל לר"א סובבת דהאיבעיאהתום'
 יבוא()המשך

 שעכטער שמריהך נחדםהק'
 נחום חזון ס' בעהמ"ח הנ"ל,אברפה"ק

 1ש1"ת ש"ם חידושי חלקים,נ'

יח.
 ה' ליום אור עלמא", דברי' שמי'"בריך
 יהי'", לו קדשיו את "ואישמסדר
 לפ"ק, וזמר"ה תור"הבשנת
 פויליש(. רוסיש )במדינת זטמישטץפה

 צלחה, וררכו מערכה, מול המערכה עורך להרב ברכה, אשאמרחוק
 ברכה, ישא מאלקים וערוכה, סדורה משנתו אשר ככה, שלואשרי
 הרב חביון, לו עור ומצוה בתורה עליון, וידיד נפשי ידיד הואה"ה

 ר' ויראת בתורה מופלג נקי, כעומר משנתו הברקאי, אורהחו"ב,
 מ' כג11נ1 לו ולשני נ"י האכמאן יאדדה מ' המפוארים כ"שטהורה,
 לחרא. יסגי ושלכוהון סלה עליהם ר' נועם יהי נ"י, ראקמאיר

 נתכבדתי אשר הראשון "המפלפל" החוברת את כי אומרת, זאתאגרת,2נזדן
 וברכתי ובזמנו בעתו יר" השי"ג "לפר"ק הגעתי לי לשלחממעכת"ה

 ואהבה הרגש את לתא"ר יספיקו לא נוצה כל כנף כל חוט כל הנהנין,ברכת
 בקניני ולא הטבעו ורכוש הון עלי לא היקר ומאספו בקרבי רוחי יהגהאשר
 ממעמקי עמוק ולב מקרב אם כי יסורתה בהם תמשול החליפה יר אתהתבל
 אשר תוה"ק קרן להרים הלזה מעתון הנמרצה הפעולה בהתבוננינפשי,
 היא ומונחת ערפל וצעיף כבר ענן השתרשו אלה מימינו חובבי'לראבון
 משתחוים ישראל בחורי ליום, מיום וימעטו נצערו ולומדי' זוית בקרןמכהש
 מהר"ע רבים וגם התודה, היכל אל ואחוריהם הזמן ומרעות חכמות שמשאל
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 צחות לדבר לשונם למדו רק תוה"ק, למדו ולא שכחו חדשי"ם וראש"ינני"ם
 הצוהבעות מראות זהורית של בלשון נגן ומטיב קול יפה עגבים כשיר הרבדברי
 להם, אחדים ודברים אחת שפה ככהן כעם כי בקרבו אין התורה רוחוכל
 קנאת העיר למען ולתעורה להורה רבניי" "מאסף להו"ל דורשות כזאתועת

 כחבורה, התורו; עסק ויתרבה חבירו בדברי איש יפלפלו ע"י כיסופרים,
 אלא נקנית התורה שאין התורה בכבוד ר"י פתח כ"ג( )דף בברכותכמחז"ל
 וכו' ירצה ירי' ופועל לאורייתא חילו ה' ברך אמרתי לזאת וכו',בחבורה
 יחליפו ה' וקוי יתידותיו ימע ובל יצען בל הלזה רבני שמאסף רעואויהא
 צרה ומכל שנה ועשרים מאה ימיו והיו מעלה מעלה כנשרים אבר יעלהכח

 זקנה עד גם הטובה ברבות ושלוה כהשקט הוד ניתי רחמנא לנטרי'וצוקה
 כצבי", "הרץ לרבות הימים כל הדו"ש ידידכם וכנפש כנה"רושיבה

 יע"א זאטישטץ מפה"ק פרידליגג הירש צביהק'
 כתבתי אשר כש"ל מלמלא דבר איזה לפניכם מלכתוב אמנע לאאניךגמ

 כלאים(, מה' )בפ"י התמוה הרמב"ם דברי לתרץ וישועתי צוריבעזרת
 כלאים משום לוקין עבודה בשעת שלא כהונה בגרי שלבשו דכהניםשפמק

 עירובין מש"ם עליו הקשו והמפרשים יע"ש. ערל"ת( מצד שרי עכודה)ובשעת
 הרמב"ם ולדעת ד' במתן דיתנו לר"א דס"ל א' במתן שנתערבו ד' דמתן ק'()דף
 וכן כלאים. איסור על עובר ד' מתן שנתן בשעת הא ד' במתן יתנואמאי
 אומר דר"א עולה באברי שנתערבו חטאת אברי גבי התערובות בפ'יקשה
 באברי שעומק בעת הא עצם, הוא כאילו חטאת בשור אני ורואה למעלהיתנו
 נשתברו וכבר כ"ט(. בם' ארי' שאנת )ועי' דכלאים איסור על עוברחטאת

 קלמסין. הרבהבזה

 בדרך חידוד דרך על דבריו לתרץ חבריא דמן זעירא אניגםן~~מרתי
 אי דהך המפרשים שכתבו מה כהקדים התלמידיםפלפול

 עשה ילפינן דאי תליא לאו או תעשה לא דוחה בכל שוה שאינועשה
 ל"ת דוחה בכל שוה שאינו עשה אפילו אז רציצית מכלאים תעשה לאדוחה
 עשה אז ילפינן לא ואי פטורין( ובציצית חייבות נשים גם בכלאים)רהלא
 והנה עדל"ת(, בערך הרועים במלוא )יעי' רול"ת אינו בכל שוהשאינו
 איפכא ואימא בציצית מכלאים עדל"ת דילפינן בו;א הקשו יבמותהתוס'
 על להעיר ויש יע"ש. דאסור אמרינן רבל"ז קרא צריך לא רע' ותי'וכו'
 )דף בנדרים הרשב"א לדעת שהקשו הנורעה אברהם ברית של מהקושיאתי'
 ניתנו, ליהנות לאו מצות אמרינן מצוה בהדי הגוף הנאת בדאיכא דגםט"1(
 ס"ם סי' יו"ד בח"ם בזה העיר וכבר לל"נ מצות מצד דמותר הו"אא"כ
 ישבתי ובסשיטות לתורה פנים מכמה ת"ל ישבתי כבר הב"א ו;קושיא)וגוף

 בתשובה בומין רי מהר"ם בשם אישות( מהל' )בפ"וו במל"מעפמש"כ
 חאו"ח דעה שערי בשו"ת שכ"כ )ועי' מצלל"נ מצד שרינן לאדלכתחילה

 ובחק ר"ח מי' יו"ד ובכה"ג קל"ה סימן מהדו"ת נוב"י ובשו"ת ע"טטימן
 כבר והיא שרי דלכתחילה הקרא צריך שפיר כן אם תמ"ה(, סי' או"חיעקב
 נימא אם ומעתה ואכמ"ל(. 1' חוברת תר"ע יצחק אה5 בס' בשמינרפסה

 בציצית. מכליאם ל"ת דוחה עשה ללמוד ליכא שוב טצלל"נדשייך
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 אכן כנ"ל, הרשב"א לשימת הוא אברהם" ה,,ברית קושיא עיקרהלאוהנה

 הנאת רבראיכא וס"ל הרשב"א על דחולק )שם( בנררים הר"ןלרעת
 אברהם הברית קושיא נסתרה ניתנו להנות לאו מצות ל"א מצוה בהריהגוף
 עשה למילף יכולין שפיר ושוב הנ"ל יבמות התום' תירוץ שייך שפירושוב

 יבוא( )המשך 1ר1"ק. בציצית מכלאים תעשה לארוחה
 הנ"ל פרידלינג הירש צביהק'

יט.
 לאשיץ. לפ"ק, תער"ג הוא ברוך כי לסרר ג' יוםבעהש"י,

 היום כל אנכי שעמום אף והנה המפלפל, הקונמרם עם הגיעני,כמכתבו
 לנהל עלי עור עלי, העמוסה העיר ממררות חוץ כי רבה,בעבורה

 מרי כסררם שעורים שני ולהגיר הצטרכותם בכל התלמירים לכלכלהישיבה
 כשמו כי וראיתי בהמפלפל, עיוני לשית מעיני שנה גזלתי עכ"ז ביומו,יום
 ורעת, בהשכל נאמרים חירושיו וכל מילי, ופלפולי שמו, המפלפל הוא,כן
 בכל למייל ויש תושי'. לרורשי הוא שעשועים כי ימים לאורך שיהי' ר'יתן

 תורה חרושי לך לכתוב רצונך למלאות והנה וקצרות. בארוכותחירושיו
 בחרשו. חרש מרי איה"ש לךאכתוב

 לתרץ שמביא מה הראשון בהחירוש לפלפל שיש מה בלך אכתודער~ד1
 על בממנה פמק א' הלכה ב' רבפרק ק"פ. מהלכות הרמב"םמתירת

 לבית יוצאין רשניהם פסק ג' ובפרק ראשון, הנשחמ מן יאכל פסחיםשני
 מקרש האיש בפ' קירושין במס' הרימב"א שכתב מה עם ותירץהמריפה.

 שליח למשווי' קרא בגמרא שם ומייתי פסחה שאבר החבורה רתנן האעל
 לו היא דזכות לי' תיפוק ע"ז קרא לי למה הרימב"א והקשה הפטח,לשחומ
 שליחות מרין אלא זכיה מרין אינו רהתם ותירץ בפניו, שלא לארםוזכין
 שליחות, ממעם משא"כ לכשישמע, שחימה אחר למחות יכול זכי' מריןראילו
 פסחם, על היתומים את מינו בעצמם רהאפומרופסים מיירי ב' בפ' זהולפי
 בפ' אבל רוצה, איני שחימה לאחר לומר היתום ויכול זכי' מרין רקוהוא

 וכו'. לעברו בהאומר מייריג'
 כנ"ל רוצה אינני שחימה לאחר לומר יכול ואינו שליחות ממעםדזדןך

 מושכל תירוץ והוא השריפה, לבית יוצאים רשניהם פסקלפיכך
 הקשה בעצמו הרימב"א רהנה נרגא, בה לשרות נוכל עכ"ז לאומרם.וראוים
 שליח לעשות יכול רבקרשים ראי' הגמרא שמ רמייתי הא על בקירושיןשם
 לו שאמר הרי המתניתין מייתי לא אמאי פטחה, שאבר החבורה רתנןמהא
 פ"ח רף האשה בפרק מוקרמת היא שהרי וכו' הפמח עלי ושחומ צארבו

 פסחה שאבר רחבורה מתניתין והך שותפות, ביה לית אפילו בהומפורש
 שותפות ביה באית אלא בה מפורש ואינו צ"ה רף שהי' מי בפ' מאוחרתהיא
 מתניתין רמהך ז"ל הוא ותירץ בצ"ע(, והניח ז"ל מהרש"א שם הקשה)וכן
 ולא לרבו, לשחומ העבר יכול זכיה רמצר רה"א ראי', ליכא לעברוראמר
 דהתם ראי' שפיר מביא פמחה שאבר רחבורה ממשנה אבל שליחות,מצר
 וליכא השריפה לבית יוצא ושלהם לעצמם שחמו הם דאף מאחר ליכאזכי'
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 הרי מתניתין מוקי בעצמו רהריטב"א הרי עיי"ש. שליחות טצר אלאזכות
 מטעם ולא זכי' מטעם ג' בפ' רינו הרמב"ם הוציא שממנה רבו לושאמר

שליחות.
 אמר ע"ב מ"א רף בקירושין רהנה המחדש, רברי לתרץ נוכלבאמתאך

 קרא להאי לי' רמפיק יונתן לרבי אלא קרחה בן יהושע לרביהניחא
 יוצאין ישראל שכל מניין אומר יונתן רבי דתניא לן מנא אחרינאלדרשא
 כולם הקהל כל וכי ישראל ערת קהל כל אותו ושחטו שנאמר אחרבפמח

 בפמח יוצאים ישראל שכל מכאן אלא אחר אלא שוחט אינו הלאשוחטים
 שותפות לי' ראית התם שאני ורילמא מיני', לי' מנא בקרשים שליחותאחר.

 שותפות דליכא היכא נמי הכי ראין לומר ואין בתום' שם והקשובג11ייה1.
 ושחוט צא רבו לו שאמר הרי האשה בפ' תנן רהא שליח לשוי' מצי לאבגוייהו
 לי אמר גרי אם ויאמר וטלה גרי יקח רבו לי' אמר מה ושכח הפמחעלי
 שותפות לו שאין משמע שלו וגרי שלי טלה ומדקאמר שלו וגרי שלי טלהרבי
 היכא אפילו שליח לשוי' רמצי אלמא רבו עבור גדי שוחט הכי אפילובגדי
 התום' קושיית תשאר ז"ל הריטב"א כרברי ואם עכ"ל. שותפות לי'רלית
 בגוי', לי'שותפות רלית היכא אף בקרשים שליח לעשות רמצי ידעינןדמנא
 ליכא משם לרירי' דהא לעברו, רהאומר אמתניתין רממיך למימרדליכא

 יבוא( )המשך שליחות. משום ולא רמהני הוא זכי' מצר רהתםראי'
 ראזענבערג אייזיקיצחק
 הנ"ל בק"ק והר"מהרב

כ.
 לארז.ב"ה,

 מצטרף יצירה מפר ע"י הנוצר ארם אם ממתפק צ"ג( )מי'צבי2נחכם
 בן כ"ץ מהרי"י בשם נ"ה( )מי' או"ח יומף הברכי וכ'לעשרה

 אליעזר ר' )מ"ז( דברכות מהא מצטרף שאינו ראי' שהביא אפרים שערהרב
 מצוה משום תעבורו בהם רלעולם אעשה ועבר לעשרה והשלימו עברושחרר

 עיי"ש. יצירה מפר ע"י ארם ברא לא ומרועררבים
 הראי' למתור פה"ק רומ"צ שליט"א ליבוש יוסף הר"ר מאאמו"רדשכועועי

 ארם לצרף נוכל האיך להעיר יש לכאורה רהנה פלפול,ע"ר
 שנוצי מיום שנים י"ג בן אינו עריין הא שנוצר ביום יצירה ספר ע"ישנברא
 גרול הוי גרלות ובמימני שלימה בקומה שנברא רכיון י"ל אך גרול,ול"ה
 )ם"ט( במנהדרין התום' שנסתפקו במה תלוי זה אמנם שנים, י"ג לו שאיןאף

 מקורם גרלות זמן הי' אם שערות להביא ממהרים שהיו הראשוניםבדורות
 י"ג מבן בפחות גרולים נחשבים ולא רהשתא דורות בתר אזלינן אוהרבה

 עיי"ש.שנים
 זמן הי' הראשונים דברורות להוכיח כ' נשים לסרר בפתיחה המ"יןדןנין

 אמרוה, לא מה מפני שהי' מעשה )ט'( רכתובות מהא מקורםגרלות
 רש"י שיטת רהא וקשה לאשתו, כותב כריתות גט ב"ר למלחמת היוצאכל

 אף מתגרשת אינה הפעוטות לעונת הגיעה שלא רקטנה מ"ר( )רףבקירושין
 לטלחטה אורי' שהלך דקורם שבע, לבת כריתות גט טועיל ל"ה וא"כ אבי'ע"י
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 כרמוכח הפעומות, עונת רהוא שנים שש בת שעה באותה שבע בת היתהלא

 שמונה בנות מולירות שהיו הראשונים רבדורות צ"ל אלא )ם"מ(,בסנהררין
 הגמ הועיל ושפיר מקורם הי' פעומות זמן גם וממילא מקורם גדלות זמןהי'

 שם שבכתובות התירוצים בשני תלוי רזה כ' הפלאה בחי' אולםעיי"ש,
 כותב כריתות גמ כו' ואבע"א הוה אונס התם אסרוה, לא מ"מ שהי'מעשה
 שבע לבת אנם לא רור רהא מובן אינו הוה אונס התירו'1 רלכאורהלאשתו,

 )ל"ג( ביבמות וקיי"ל ה'תה דקמנה כיון הפי' אך מדעתה, לו נתרצתהרק
 הראשונים רורות אם כ"ז אמנם אונם. מקרי ע"כ הוא, אונס קמנהפיתוי
 רממא תירוצים שני הש"ם טשני 'טפיר ממילא שנים בי"ג גרלות זמן הויג"כ
 הוי הראשונים ררורות ואבע"א הוה אונס התי' י"ל קמנה היתה אםנפשך
 אתי וממ"נ לאשתו כותב כריתות רגט התי' י"ל א"כ מקורם גרלותזמן
 בשם )סק"ב( הב"ש כ' )פי"א( באהע"ז והנה ורפח"ח. אסרוה רלאשפיר

 האחרון רהתי' וצ"ל לבועל אמורה ראנוסה )כ"ז( סומה ותום'הירושלמי
 מוכח לפי"ז ממילא עיי"ש. כריתות הגמ משום אמרוה לא שהי' רמעשהעיקר

 מפר ע"י הנוצר ארם גם וממילא מקורם גרלות זמן הי' הראשוניםרברורות
 שנים י"ג לו שאין אף גדול הוי גרלות ובסימני בקומה שנוצר כיוןיצירה

 יבוא( )המשך לעשרה. לצרפו יכולים אם נמתפקוו'טפיר
 ראזענבערג שלימ"א מהרי"ל בן יעקבאברהם

 מהרי"מ לקמ בעהמ"ם לארז פה"קרומ"ץ

כא.

 שלמהדברי
 אמאי ע"א מ' רף פמחים חוששין ראין במוגיא מהרש"א קושיתלר~רץ

 חזינא בלא מוף לרבר ראין מעמא לן למה הכיטנה גוף עלמקשה
 דהוי שם רבא תירוץ שייר לא רשקיל חזינא לא דעל אכלתי' נימארשקיל
 שהקשה מה 5תרץ ונקרים פ"י. עיין אכ5תי'. ראמרינן הכושים במרורתכמו
 ררבנן מילתא רק רהוי הכושים דמרורת מהא ראי' מייתי מאי המהרש"אעור

 נאמר ואם ראורייתא חשש הוי בימ5 ב5א מיירי אי המשנה משא"כ5רמב"ם
 וראי המשנה בזמן גם התקנה הי' שיבמל צריך הבורק 5עי5 ראמרינןרהא
 הבריקה, בשעת ומבמ5 כרין עשה דממתמא הלז המהרש"א קושיית קשהר5א
 נתחדשה לא 5במל צריך הבורק של רהתקנה פמחים ריש הר"ן 5ישמתרק
 פ"י עיין אב5 מהרש"א. מקשה שפיר המשנה בזמן 5א האמוראים בימירק
 רבאמת שיבמ5 צריך רהבורק הא על נכון מעם שכתב ר"י אמר ר"ה ו'רף
 ממעם רק כל5 הבריקה מהני ו5א 5מקום ממקום חו5רה גיררה שמא 5חושיש
 שפיר ע"ז 5במ5 שיצמרך 5ענין כן שאין מה 5זה חוששין אין מוף 5רבראין
 וכתב 5במ5. שיכו5 מוף 5רבר יש לזה רהא חולרה גרירת מחמת 5חושיש

 היינו יפה גלומקא ימצא שמא המעם 5ומר שם הש"ם דמצריך מאי5תרץ
 יש א"כ הנחמרים. ברברים עיי"ש שם מצויין וברר5ם חולרה שאיןבמקום
 הבודק של התקנה היתה 5א המשנה דבזמן שכתב פמחים ריש דהר"ן5ומר
 ראשונה משנה ע5 ז"ל רש"י שימת לתרץ זה שם דכתב משום שיבט5צריך
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 כמ"ש שם מצויין וברדלם חולרה באין מיירי ע"כ זו והמשנה פסחיםדריש
 וטעם הנ"ל הפ"י של טעמו שייך לא א"כ חוששין, אין ד"ה כאןהתוספות

 מחמת משא"כ האמוראים בימי רק נתחדש לא יפה גלוסקא ימצא שמאשל
 הנ"ל פ"י של כטעמו וברדלם חולרה שמצויין במקום חולדה גרירת שלחשש
 הבודק ודאי א"כ חוששין ראין זו במשנה כמבואר המשנה בזמן אף היהזה

 הכושים רמדזרת מהא ראי' מביא שפיר ולכך המיטנה בזטן אף שיבטלצריך
 שביטי מיירי דע"כ כיון מדרבנן רק הוי ג"כדכאן

 לדבר הוי רלזה החמץ
 יבוא( )המשך הנ"ל. כפ"יסוף

 מרוקלא זעגנער זלמןשלמה
 שונים ספריםמחבר

כב
 יע"א. פשעצליב לפ"ק, טוב כי בו שננפל יוםב"ה,

 וכו' העצום החריף הה"ג לכבוד רב וישעשלום
 שליט"א. "המפלפל"עורך

 וראיתי אמריו בתרי ב'ן ועברתי היקר עתונו לנכון הי~גתי באה"ר.~~חך"ש
 שמחה מלאתי ראורייתא, בפלפולא לב המשמחים נכונים דבריםבו

 אשר ויומדי' התורה קרן להרים יביא תועלת רב כי בראותי גיל עטיתיאף
 דאווי "יסבחא הוא כי בנחיצתה לדבר להרבות לו ולמותר כבודה הורדבעו"ה

 ולהאדירה תורה להגדיל וחילו כחו יישר טבא לפעלא אמרתי ע"כממילא",
 . . . יצליח בידו ד'והחפץ

 בגיטין הש"ם דאמר הא על להקשות רעיוני שהרו מה בעתונולהציגדדץנני
 ובש"ם חייבין, מזירין במקרש שפגלו הכהנים במתניתן ע"ט נ"די"ר

 וא"ל בזבחים נטמאו עמך שעשיתי טהרות וא"ל בטהרות עמו עושה הי'שם
 שעשיתי זבחים או טהרות א"ל אם אבל נאמן, נתפנלו עמך שעשיתיזבחים
 רישא מ"ש היט"ס ופריך נאמן, אינו נתפגלו או נטמאו פלוני ביוםעמך
 א"ל ולא דאיטכחי' כגון אמר רבא נאמן, שבידו כל אביי אמר מיפאום"ש
 נטמאו פלוני ביום עמך שעשיתי טהרות לחברו דא"ל ההוא א"ל, הכיולבתר
 כן אומר אתה רבו ר"א לפניו אמר א"ל, הדין שורת א"ל דר"א לקמי'אתי
 האמינתו היכן האמינתו, שהתורה אעשה מה יוסי ר' כהטום ר"י אמרהכי
 אדם וכל כתיב והא ידעינן ומנא מהימן, פיגול אמר דכי יוכיח ביווו"ככ"ג
 דאמר הא על והנה בש"ם. עיי"ש דמהימן לאו אלא מועד באוהל יהי'לא
 שלפני בפר לומר דמהימן ז"ל רש"י פירש יוכיח ביוה"כ דכ"ג ר"י משוםר"א

 בא הפר הא ז"ל הראב"ן רבינו ע"ז והקשה פיגול. יחיר שם שהואולפנים
 ותירץ הפר, את שהפסיד כיון פיגול לומר נאמן רמשו"ה י"ל הא וא"כמשלו
 דעאנ"ב. ש"מ פיגול לומר ומהימן משלו בא דלא כהטעיר הוא הוכחהדעיקר

 ד' מנילה בתום' שמבואר מה דלפי ז"ל הראב"ן קו' לתרץ רציתיולכאורה
 ושימש ביוה"כ הכה"נ נפסל דאם הירושלמי מדברי והוא בין אין בר"הט"ו
 וא"ל דעאנ"ב, ראי' יש שפיר וא"כ ראשון, משל בא רהפר תחתיואחר

 בא דהפר היכא בכה"ג אף דהא דז"א הפר את שהפסיד משום נאמןדכהטו"ה
 דלא אף דהלא בכ"ז ניחא לא אולם פיגול, לומר מהימן ג"כ דאשוןבמטל
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 שפיגלו הכהנים במתניתין וכרתנן 5שלם בעי רהא הפמיר ג"נ הלא מש15בא

 מהימן משו"ה רר5מא מכה"ג רעאנ"ב ראי' ליכא ושוב חייבין מזיריןבמקרש
 שלו את להפסיר שנאמן ומתוך ש5ו את 5הפמיר רנאמן משום פיג1551מר
 רלא בשוגג פיגלתי 5ומר רנאמן היא רההוכה וא"5 פיגול, 5ומר ג"כנאמן
 הקרבן שמפמיר הכהן ירע ש5א מצוי ר5א 5פענ"ר גרול רוחק רזה לשלם,בעי

 לעבורה, שנכנם קורם שנים ה' קרבן ריני 5מר רהרי שוגג ויהי'שפיג15
 הוא רעאנ"ב ראי' רמייתי הא רהנה 5תרץ ורציתי א'(. כ"ר )רף בחו5יןועיין

 ארם מריני ומטור 5ש"ה השא"נ רס"ל אזי5 לשימתו ור"י יוחנן רר'מימרא
 השא"נ למ"ר כלום הפמיר לא רהא רעאנ"ב ראי' מייתי שפיר וא"כ במזיראף

 קיי"ל ראנן כיון אחרת, קו' קשה שום לפי"1 אולם 5ש5ם. בעי לא רהאלש"ה
 מזירין שפיגלו רהכהנים מתניתין מייתי האיך וא"נ לש"ה רהשא"נ בהאכר"י
 מתניתין הך נשנית וא"כ פמור במזיר אפי5ו לש"ה השא"נ למרם"ל האחייבין

 לפענ"ד. וצע"ג כהלכתארלא
 ולומרי'. התורה קרן להרמת המצפה תמים בלב הרוש"ת ירירו לוואשאר

 פשעצ5יב גרינבוים הכהןמשה

כג.
 יצ"1. אולינוב פה תרע"ג "נעלה" לסרר א' יוםב"ה,

 נ"י. העורך הה"ג לכבור וכמ"םשלום
 הימים. ב11 שאמרתי מה מררושי אחר ררוש כעת לכתה"ר לכתובבזהוץנני

 א5ה. מרברי ינחת נחת כי ואקוה וירפיסם. בהם שיעייןואבקשהו
 וקוני. צורי בעזר החליוכה

 רכתיב בזכותי' ורריש מהפך מרור ראתי רבי רב אמר ברנ"1,שבתלש"ם
 היוצא שכ5 מלמר לבינה בינו הכורת רבר תיקח ערובתםואת

 לישנא על תמהו כן ראו ורבים לאשתו. כותב כריתות גמ רור בית5מלחמת
 קו' יישב הא' בקונמרס גם וכן לקירושין, בפתיחה באו"ח בזה עייןרמהפך,

 קושיא ליישב ולפענ"ר 1"ל. קהילתכם רק"ק הראב"ר בן האהוויץ הר"מ ש"ב11
 רבי מועיל רמה לקירושין בפתיחה באו"ח רהקשה מה ליישב בהקרם11
 בגימין רס"ל רב"ש אליבא למלחמה צאתם מרם כריתות גמ רכתבו רפי'בזה
 הועילו לא א"כ רבר ערות בה מצא אא"כ אשתו את ארם יגרש לא צ"1ברף

 נאמר אם ובשלמא הועי5, לא אורי' ש5 גמ וגם מלחמה יוצאי שלהנימין
 כי רמי שפיר 5ב"ש אף מהני וגירש רעבר היכא רבריעבר הלבושכשימת
 מהני לא רב"ש ראליבא נאמר אם אבל מלחמה יוצאי של הגימין גםהועילו
 ע"1. שתירץ ומה באו"ח בזה עיין בזה. רבי הועי5 מאי א"כ בריעברהגמ
 רבית ראליבא חירש צ' ברף בגימין לירוש5מי בפירושו ערה בשיורידדץנדץ

 באמת אולם עיי"ש. אע5"מ רנאמר משום בריעבר הגמ מהני לאשמאי
 תמורה בתוס' רהא צ' בר' לגימין בהרי"מ ב5קט בזה עיין בזה נתקשונבר
 למיתה גירושין ראיתקש משום אע5"מ 5ומר שייך 5א רבגמ חירש ה'ברף
 בירושלמי קאמר האיך כן אם בגמ גם כן אעל"מ לומר 5"ש רבמיתא היכיוני

 דמה לרבי קשה היתה באמת כי 5ומר ונ5סענ"ר אעל"מ. דנאמר ערההשיורי



606 למנחםציון

 הנ"5. אכל רמהפר לישנא ויתיישב "מהפר" ולהכי רב"ש אליבאנעשה
 יליף האיך רהקשה בקכ"ט מ' מהרו"ת בנוב"י הגאון קושיונ 5יישבומקורם
 רלהכי שתי' הריטב"א לפי"ר אעל"מ אמרינן רלא למיתה גט מראתקשבתום'
 רההיקש רכיון בציצית, נשים לחייב מהיקש ילפינן לא בציצית כלאיםגבי
 נגר שהוא רבר מיני' וילפינן ררשינן 5א מי5י לכמה ראיצטריך מיותר5א

 ראיתקש ההיקש הא בזה גם א"כ פטורות, נשים שהן"ג דמצ"ע לנו שישהכלל
 הבעל רמיתת ע"ב ברו"ג בקירושין ילפינן רמיני' איצטריך לגירושיןמיתה
 בכל 5נ1 שיש הכל5 נגר לררוש אין מיותר לא שההיקש כיון א"כמתיר
 שלמה בית בשו"ת גם וכן תבום'. מיני יליף האיך אע5"מ ראמרינןמקום
 ע5 זה כעין השואל קושית מביא פ"ב מ' אהע"ז חלק מ"ל ממקאלאלהגאון
 ברי"ג רקירושין הש"ם סוגית נקרים זה כ5 וליישב הנ"5. תמורה תום'רברי
 "פן קרא מראמר אלא הש"ם ובממקנת וכו' כו' שמתרת מנ"ל הבע5מיתת
 לה מתקימ מתירה. הבע5 רמיתת נשמע יקחנה" אחר ואיש במלחמהימות
 מקרי 5א דיבם חרא ברבר תשובות ב' ר"א אמר יבם אחר מאן אימארבא
 מה 5גירושין מיתה ואיתקש כו' כו' האחרון האיש ושנאה כתיב ועוראחר

 באריכות. המוגיא כל עיי"ש וגומרא. שריא מיתה אף וגומרת שריאגירושין
 בחרא אי"ה ליישבם הנה, נא ואציגם והחומרות. הקושיות רבו זוובמוגיא

מחתא.
 מטות פ' הטורים בע5 5פי"ר ח' חקירה הלכה חקר שו"ת בם' כמקשהא(

 למ5חמת היוצא רכל הצבא ה15ץ הנעל" "רחלוץ המסורהרפי'
 האיך א"כ עיי"ש, לנעל לחלו'1 תצטרך 5א 5אשתו כותב כריתות גטכהעה
 15מר נוכ5 הא מתירת הבעל רמיתת במלחמה ימות רפן מקרא בש"םי5יף
 בע5יהן שיצאו טרם גיטין שקיכלו משום יקחנה אחר ואיש בתורה כתוברלהכי

 נשא5 זה ורבר : הנ"ל ה5כה בחקר ע"ז ומיים הנ"5. בעה"ט וכרברי5מ5חמה
 נפלאה. חומרא היא וזו עיי"ש פותר. ואין פראג5חכמי

 ועור כו' חרא בדבר תשובות ב' ר"א ראמר הא ע5 או"ח כמקשהנ(
 המה הן אררבה בהררי תשובות ב' להני שייכא רמהכו'

 במ5חמה ימות מפן הבעל מיתת נשמע קמא רלשינויא 5?1, זומתנגרות
 באו"ח. עיי"ש תשובות לב' למ"ל וגם מהיקש נשמע בתראולשינויא

 תשובות ב' ר"א השיב רהיאך מע"י מ' בשם להקשותבאו"ח ב~בניאנ(
 מהיקש 5מי5ף נוכל רהיאך כו', ואיתקש כו' ועוד כו'ברבר

 הבעל מיתת גם כן 5כהן 51א לישרא5 רק מתיר 5א רגט היכא וכי ריורנימא
 היכא רכי נימא רב"ש אליבא יקשה לרירי ו5י עיי"ש. לישרא5 רק מתירלא
 א5יבא 5"מ בריעבר ראף הפומקים )51אותן רבר נערות רק מתיר לארגט

 מהקישא. 5י5ף נוכל והיאך בע"ר רק מתיר 5א הבע5 מיתת גם כןרב"ש(
 לש"ס בהג"ה איתן מצפה הבע5 רברי נקרים הזה, הלוטאת ךלבנארג(

 מנ"ל הבעל מיתת רקבעי הש"ם רשיטת דמוכיח ווילנארפוס
 איתן, במצפה עיי"ש א5יעזר רר' א5יבא רק תמוב 5א מחליצה י5פינןו5א
 לקצר שאפשר ובסקום מעתיקא העתקה ע5י קשה כי 5העתיקו רציתיו5א

 מת5מירי הוא רר"א רירוע הנ"ל. ה5כה וזקר השו"ת קו' יתיישב א"כקצרתי.
 מצא )5א ע"א ר5"ד ביצה מתוס' הוא ומקורו בכ"ם כוותייהו וסוברב"ש
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 פירושו הוא שמותי ר"א ובעירובין ע"ב רק"ל בשבת מקורו רקהמקור

 בגמ', מקורו א"כ מירושלמי המקור שם התום' והביאו עיי"ש ב"שמתלמירי
 המררש לרברי הראני הטפורסם החרר החסיר הה"ג מורי וא"אהעורך(.
 עיי"ש. ע"ר בלי יגרש לא סובר רר"א בהריא רכתב ט"ו פרשה נשאבפרשת
 בכ"מ כב"ש סובר רר"א ירוע בל"ז כי לקרא ועור כיהורה רק היאוזאת
 לנשותיהם גיטין מלחמה היוצאי רכתבו לומר אין א"כ מתלמיריהם.והוא
 יגרש רלא בב"ש רסובר רר"א ואליבא רר"א אליבא אזלא רהסוגיאכיון
 מפן נשמע ושפיר מלחמה יוצאי של הגיטין שוב מהני לא א"כ ע"רבלי
 תיסוב הש"ס סוגית אשר רר"א אליבא שמתרת הבעל מיתת במלחמהימות

 יבוא( )המשך הנ"ל. הלכה החק קושית בטוב ומיושבתאליבי'.

 תאומים העשיל יהושעהק'
 המפורסם הירא החסיר הה"ג לאאמו"רנן

 תאומים אלי' מו"ה היוחסיןשלשלת
 ז"ל טעם הברוך מגזע בן אחר בןפרענקל,

כד.
 לירז.ב"ה,
 אומרים וב"ה בכותבת וחמץ בכזית שאור אומרים ב"ש ניצהבנמסכת

 אי וב"ה, ב"ש מליגי במאי המפרשים והקשו בכזית, וזהזה
 לאן הוא חמץ מלקות לענין אי מה"ת אסור ג"כ ח"ש הא שיעורןלענין
 ח"ש אוכל שלא נשבע ראם פסק רהרמב"ם המפרשים ותירצו לעשההניתק
 חלה שבועה ואין ועומר מושבע הוא והלא באמת וקשה חייב, ואכלאיסור
 מכל ראתרבו רק בתורה מפורש לא רח"ש המפרשים כל ותירצו שבועה.על
 שיעור חצי אבל עליו חלה ושבועה ועומר מושבע הוי לא הכי משוםחלב

 מתורץ יהי' זה ולפי אחרת. שבועה עליו חלה אין בתורה בפירושרכתיב
 ואם שיעורין, לענין רפליגא י"ל רשפיר הנ"ל גמרא על המפרשיםקושית
 דב"ש ועומר מושבע לענין רנ"מ אמרינן התורה מן אסור ג"כ ח"ש הלאתקשה
 מושבע הוי לא מכותבת פחות אבל כותבת על ועומר מושבע הוי רחמץס"ל

 שבועה ואין ועומר מושבע הוי בכזית רחמץ ס"ל וב"ה עליו, חלהושבועה
 עליו חלה שבועה רעלמא איסור של דח"ש סובר רהש"ך לי וקשה עליו.חלה
 רהרמב"ם שבועה, עליו חלה לא רחמץ ח"ש על אבל ועומר מושבע הוירלא
 חמץ יאכל לא שנאמר משום אסור בפסח שהוא כל האוכל רכ בפירושפסק

 מתרץ מאי זה ולפי שבועה עליו חלה לא מש"ה בתורה בפירוש שהואונמצא
 הוי לא מכזית רפחות סברי רב"ש ועומר במושבע וב"ה ב"ש רפליגיהכא

 מושבע הוי דחמץ רח"ש משמע רהא עליו, חלה ושבועה ועומרמושבע
 הנורע רהנה לפע"ד לתרץ ריש אלא אחרת. שבועה עליו חלה ולאועומר
 חמץ שהוא כל רהאוכל פסק רהרמב"ם כתב נ"ג סימן א"ח חלקביהורה
 ז"ל הרמב"ם מביא למה ז"ל הכ"מ והקשה יאכל לא שנאמר אסורבפסח
 ביהורה הנורע ותירץ אסור, ח"ש שבתורה איסורין כל והלא יאכל לאהפסוק
 הוא חמץ גבי אבל לאצטרופי חזי מטעם הוא מה"ת אסור רח"ש רמאיז"ל

 לאצטרופי חזי הוי לא פסח של בסוף ח"ש אכל ראם בזמן התלויאיסור
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 אצטריך מש"ה עיי"ש, הצל"ח דמתרץ כמו איסור ביה שייר ש5א1ה"א
 וב"ה ב"ש פליגי דשפיר הכא מתורץ יהי' ו5פי"ז חמץ, יאכ5 5אהפסוק

 לא בתורה בפירוש כתוב הוה דחמץ ח"ש הלא תקשה ואם ועומדבמושבע
 והא ועומד מושבע הוי דלא י"5 ד5עו5ם עליו חלה שבועה ואין חמץיאכל
 חילוק עוד גם עכ"5. עיי"ש ביהודע הנודע כדמתרץ אצטריך יאכ5 לאדבתיב
 וחמץ בכזית שאור אומרים ב"ש מפה אחד גאון ידי בכתב ראיתינכון

 והק' וכו' שאור ול"ב חמץ דלכתוב הטעם מפרש ז' דף לקמן וכו'בכותבת
 בק"1 שאור דני5ף קאמר מה הרמב"ם כדעת ב"י ע5 ש5וקין לענין איהמפ'
 פסחים התוס' כדעת ב"י ע5 5וקין אין ואי מה"ד עונשין אין הא האמחמץ
 מכשיעור פחות על יש ואיסור מ5קות ד5יכא כיון בהשיעור נפ"מ מה א"ככ"ט
 בפסחים דאיתא להא נפ"מ דיש בפשוט ונ"ל מה"ת. אסור ח"ש קיי"לדהא
 מכאן פחות לבער חייב א' במקום כזית יש אם עריבה שבסדקי בצד מ"חדף
 רק בכוית תלוי אינו השנה דכ5 טומאה ד5ענין שם ומבואר במעוטו,בטל
 בכוית תלוי ובפסח חוצץ אינו עליו מקפיד אינו ואם חוצץ ע5יו מקפידאם

 בו דיש דבכזית כהטום הטעם דעיקר הרי עיי"ש. אחשבי' דאיסורומשום
 אינו מכשיעור בפחות משא"כ 5בער וצריך חשוב הוא בב"י 5עבורכשיעור
 שבסדקי בצק לבער א"צ בכותבת בהשעור דס"5 לב"ש ממ"נ וא"כחשוב
 תמ"ב סימן באו"ח ועיין וזה"פ. ככותבת במק"א בו יש אם רקעריבה

 יבוא( )עור עכ"ל. לפסחיםובחידושו
 קינאמםפנחם

 חיים מקור ס' בעהמ"ח חייםבה"ר

כה.
 יע"א. שענדישובב"ה,

 מושלס חו"ב כהלכה, המופ5ג לה"ר 5ידידי וברבהשלום
 נ"י. האכמאן יאורה כמר וסופר חנםנמע15ת,

 במרקאות "נגטבע מעות 5ו לשלו' 5תשובתו והנני השגתי לננוןמכתבן
 חד"ת ג"ב 5ו ואכתוב השנה כל לי לשלוח הל5ו העתוניםעבור

 הראשון, במכתבבכהט"5

 להקשות שמובא ה' בס' ראיתי הנה לציון. שכינתו המחויד בעזר החלי~זה
 והקשה המשתלח כהטעיר רוב בתר דאז5ינן דילפינן אהא הב"טבשם

 הניע דלא בו' נזירה רחמנא דאמר משום למיבדק בליכא טעמא עיקרהא
 הרוב אחר דאז5ינן האמת לפי וזה ובו' אברים שנעשה עד ההרלמחצית

 לא אי אבל לתקלה שלח תורה אמרה ד5א בהנאה מותר המשתלח שעיראם
 בן ואם מקי5ין לא מספק רהא תק5ה שוס יהי' לא שוב הרוב אחראולינן
 דאולינן ראי' 5יבא וא"ב לאסה"נ דאתי י"ל וגוירה בהנאה אסור יהי'שוב

 ברור וה דהנה ונלענד"ל נפלאה. קושיא והיא עכת"ק, למיבדק דאיכאאחה"ד
 הסוברים לשי' רק כמובן תקלה יהי' אכתי דהא לק"מ לקולא מה"ת טפיקאאי

 הם"ד לשיטת קשה דמ"מ רק ז"ס בעצמו שהוא לי וכדומה אסוד מה"תיספק
 דתנאי בפלונתא תלוי דזה המהרי"ט שהעלה ובמו אסוד מה"ת ספיקאיס"ל
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 ממתים ובגמרא אחה"ר דאזלינן ומנ"ל חתיכות משתי ג' חתיכה בעינןאי

 ומנ"ל. אחה"ר אזלינן לכ"ע בכהטמעמתים

 וחזקה רובא אחה"ר דאזלינן קרא לן למה שם הקשו התום'דהנהד14מרתי
 עונשין אין קיי"ל רהנה לתרץ כתבו והמפרשים עריף. רובאהא

 רוב על קרא אצטריך ושפיר לכולקות ידעינן לא אימור לענין וא"כ הריןמן
 דאיכא רהיכא העלה משנה המגיד והנה לכולקות. אימור לעניןדירעינן
 וחומר רקל משום עטמא דעיקר הרין, מן עונשין שוב הכי בלאואימור
 היכא כן ואם מ"ד( מנהררין מהרש"א )עיין המדריגות ב' לפעול יכוללא

 אמרינן אי כן ואם למלקות, מועיל וחומר הקו שוב הכי בלאו אימורדנשמע
 ברוב אימור לענין דהא בלא"ה אימור נשמע שוב לחומרא התורה מןמפיקא
 מה"ת מפיקא למ"ד אמנם מה"ת, נ"כ אמור עכ"פ מפק מכח לאימורנוטה
 קושית מתורצת שפיר וא"כ הרוב. אחר ראזלינן קרא אצטריך שובלקולא
 ושפיר לקולא מה"ת מפיקא דם"ל למאן אזיל הגמרא עיקר רהא הנ"להב"ט
 הרוב. אחר ראזלינן שמעינן וממ"נ אחה"ר ראזלינן המשתלח משעירשמעינן

 רובא אחר ראזלינן ראי' מאי לקולא התורה מן מפיקא ראי שקשהדנשאי
 מצוה דלגבי משום המפרשים כתבו כבר מותר מפק מכחרילמא

 וד"ל. לקולא אזלינן המשתלח שעיר של אמה"ר לענין משא"כ לקולא אזלינןלא
 קאנאריק רפאלהק'

כו.

 מיון. י"ג לפ"ק, קץ עת יבא ת"ו, ירושלים פעיה"קבעזהי"ת,

 וירושלים, מציון וחיים, ברכה שפעת ישפיע והשמים, הארץאלקי
 המאוה"ג, הרב ה"ה לבבי, במתר היושב אהובי, ירירילמע"כ
 יאדדה מו"ה כש"ת וכו', למרחוק נודף שמו המצוין,החריף

 בעיר תחכמוני בשבת היושב אורו, כשחר ויבקע נרו, יאירהאכמאן
 קראקא. ק"ק רב, מלך קרית בישראל,ואם

 ! ויקר כבוד ברגשי כמשפט עזה נאהבה14ףץדשה*ט

 לנכון "המפלפל" בשם הנקוב והנעים היקר המכה"ע כי בתשובתודץנבי
 ובמשנה, במקרא שונות והערות יקרים מאמרים יבואו בו אשרהגיעני,

 ישראל אלפי ראשי מאת ולמעשה, להלכה הנוגעות ושאלות ואגדה,בהלכה
 יאושר שיצליח, ה' ויעזור שליט"א, הדור חכמי וגדולי גאוני ורבנז,מרנן
 וללקט לאמוף טוב רכר לבו רחש כי מערכתו, כוכב ויגבה ירום וחילו,כחו
 לאורה להוציאם ישראל, גאוני מאת יאה, וגדיא יאה אמרי וטהורים, חןרברי
 פעולתו, נעים ומה כוונתו טוב מה ! האח בישראל. ולהפיצם ביעקבלחלקם
 שנים, פי במעשהו כי יכברוהו, תורה מוקירי יפארוהו, זה בעבור תורהחובבי
 בקראם חפניים, מלא נחת ישבעו האחרונים המתים, ועם החיים עם חמרעושה
 ועתה לעינים. ותאוה למראה נחמדים שבעתיים, מזוקקים נעימיםאמרים
 להגדיל וחפצו ישעו כל כי ראיתי כי יען "המפלפל" עורך הגרול הרבירירי
 פכבודו ואבקש לבבי, רחשי לפניו לערוך רוחי העירו ע"כ ולהארירה,תורה
 דבר, להוריני פמעכהת"ה ואבקש שניתי, אם עשתונותי פרי על עיניולשים
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 יעף את לעות לרעת ברוחו שנים פי ובחכמה, בתורה כבורו גרול רבכי
 "המפלפל" היקר במכה"ע מקום ברעתא עלה אשר החרו"ת לתת ואבקשרבר,

 ירו. על יו"לאשר
 הנה ע"א. י"א בחולין וחזקה רובא בענין החרו"ת מרר לכתובר14ר~חיל

 רובא וחזקה ררובא בהא לענין שע"ט במימן הריב"ש שיטתנורע
 המטורפת במפינה כמו חזקות, שתי נגר ולא אחת חזקה נגר רוקא הואעריף
 אף להנשא אסורה רהאשה רמתים וחומרא רחיים חומרא עלה נותניןבים
 בחזקת הבעל רהעמירו חזקות שתי בכאן שיש מטעם אך בים נטבעיםררוב

 עיי"ש עריף הרוב אין חזקות שתי ונגר איש אשת חזקת יש להאשה ונםחי
 מ"ג מימן מהרו"ק חאהע"ז ביהורה נורע בעל הגאון עליו והקשההיטב.
 עריף ררוב רהא ע"א י"א רף בחוליז התוס' מתרצים היכי שיטתו לפיא"כ

 ולפי"ו כשירות בהמות הרוב נגר טמא חזקת ריש ארומה מפרה ילפינןמחזקה
 טמא וחזקת זבוחה אינה חזקת חזקות שתי ג"כ יש ארומה פרה גבי האקשה
 לתרץ לי נראה ולפענ"ר הנ"ל. הריב"ש שיטת לפי רובא בתר אזלינןואמאי
 הנ"ל התום' רברי על הקשה זו במוגיא ארי' לב בם' רהנה ורעת.בטו"ט
 דהעמר כנגרה אחרת חזקה ראיכא ארומה פרה קו' על התום' מתרץרהאיך
 החזקנו כבר הפרה עשיית רשעת דכיון קשה ולי : וז"ל חזקתו, עלטמא
 חזקת בתר למיזיל תו שייך ואיך חזקה או רוב מחמת טריפה ראינהלוראי
 רהא טריפה היתה כבר רהפרה ולומר מאפרה עליו שמזין בעת הנולרטמא
 וכבר טריפה, שאינה לוראי החזקנו רכבר רכיון ברבר מפק שום עכשיוליכא

 עייש"ה. עכ"ל לעילתמהתי
 הפליתי רהנה הנ"ל, התום' רברי על ארי' הלב קושית מקוים לתרץרנראה

 רכתב נ"ז( מימן יו"ר בש"ך )מובא המהרש"ל שיטת לפיהקשה
 לפי"ו א"כ חיים, טריפות מיעוט אבל רוב רוקא הוא חי' אינה רטריפהרהא
 לעולם רלמא רובא, בתר ראזלינן מנ"ל אדומה פרה על התום' מקשהמאי
 הפרה רמוקמינן משום היא טריפה רלמא חיישינן רלא והא רובא בתר אזלינןלא

 רובא בתר אזלינן רלא רא"כ שנים שתי בת רפרה כהטום כשרותבחזקת
 שנים, שתי שחיתה ממה ראי' ואין חיים טריפות ומיעוט למיעוטאחיישינן
 בטו"ט. נכון על הכל ויהי' אחר בררך הכל לתרץ נראה הנושא חומרולפי
 מה רוקא היינו חי' דטריפה ראמרינן ראף כ"ט במימן הפליתי רעתרהנה
 וא"כ חי', ראינה הכל ררברי אליבא נבילה שהיא מה אבל טריפהשהיא
 חי' הוא טריפה רמיעוט משום הנ"ל הפליתי קושית קשה לא לכאורהלפי"ז
 אינה וא"כ רכו"ע אליבא נבילה היא הושט נקובת היא אם רהא אינווזה
 הנ"ל הפלתי קושית קשה ולא התום' הקשה שפיר ולפי"ז מיעוט, אפילוחי'

 *(.והבן

 יכולים ושפיר הושט נקיבת על רק חיישינן לא אי שפיר אתי זהכלאמנם
 הפלתי קושית טריפות לשאר כן גם חיישינן אי אבל כנ"ל,לתרץ

 דהנה אנן רנחזי נכון, הרבר אמנם הנ"ל. המהרש"ל על עומרתבמקומה

 חרל 'ש,,המפיפ5" ספנ' נרפס 5א ההטשר ב"הטפיפ5". ממאמרי נרפם כאו ער*(
 כאו סרפיסו הנני הסאמר שי חסוה שעברו השנים כ5 בסשר בירי ונשתמר והיותמ5ה,פיע.

 ש5ם. דבר 5תתכרי
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 הושמ אי רק השחימה קורם רבר שום על דנין אנו אין הפרה שחימתנשעת
 לא ובאם לשחומ ראוי אינו אזי הושמ ניקב אם רהיינו לא או לשחומראוי
 שהפרה מחמת כעת לרון לנו אין הזאה לענין כי לשחומ, ראוי אזיניקב
 או לשחימה ראוי הפרה אם אלא מקורם רנים אנו ואין עריין נשרפהלא
 למיעומ חיישינן רלא הנ"ל הפלתי קושית על הנ"ל תירוצי א"ש ולפי"זלא,

 כלל חי' אינה נבילה שהיא 1~1 נבילה היא הושמ נקיבת רהא רחייםמריפות
 כי כעת רנים אנו אין מריפות שאר ועל הנ"ל כ"מ במימן הפליתיכמ"ש
 רק רנים אנו ועתה אפר נעשה לא עור כי זריקה לענין נפקותא איןעריין

 והבן. כנ"ל שפיר ואתי לא או הושמ נקיבת הואאם

 על כי הושמ נקובת שאינה כעת הפרה מחזיקים אנו אם אפילו זהדלט~י
 משאר מריפה שאינה אותה החזקנו לא עריין אבל רנים היינוזה
 לא הפרה מריפה אם אפילו כי לרון נפקותא לנו הי' לא זה על כימריפות
 השחיטה אותה מהרה הושמ נקובת אינה ואם שחימה בעת נפקותא לנוהי'
 השחימה אותה מהרה לא אזי נבילה והיא הושמ נקובת היא ואם נבילהמירי
 ראינה משום חיישינן לא נבילה ועל שם(, וש"ך ל"ג במימן )עיין נבילהמירי
 על לזרוק רוצים שאנו בעת מריפה היא אם רנים אנו אימתי רק כלל,חי'

 משכח לא וא"כ זבוחה ראינה חזקה ליכא אז ממ"נ וא"כ הפרה מאפרהממא
 זבוחה אינה חזקת אלא ליכא שחיטה רקורם כאחר חזקות שתי להשתהא
 נבילה שאינה אותה החזקנו זריקה ובשעת לזבח ראוי' היא אם רנים אנוכי
 וחזקה רובא ממכינן שפיר וע"ז מריפה, היא שמא רק ונשארה מקורםכבר
 הפרה שחימת בשעת הא הנ"ל ארי' הלב קו' קשה לא וממילא עריף,רובא
 מריפה שאינה אותה החזקנו לא עריין ראז וז"א מריפה שאינה אותההחזקנו

 קשה לא וממילא כנ"ל, מריפה שהיא להיות יכול עריין אבל נבילה שאינהרק
 כי אחת, בבת באים אינם חזקות השתי כי הנ"ל, ביהורה הנורעקושית

 ליכא השני' ובפעם ארי' הלב כקושית נבילה שאינה אותה החזקנובראשונה
 וירעתי הנ"ל, הריב"ש על קשה ולא לבר, מריפה היא שמא החששאלא
 עמה העומקים מממאה היא אם לרון יש הראשון בפעם שגם בזה לפלפלשיש

 ועיי"ש. במקומה תשובה באותה ביהורה הנורע בזה פלפל כבראמנם
 דובינשפ44ן יהודאהק'

כז.
 הי עי' א, פתיברתהפטו

 ששליח מלא אמור לררוש יש ועור : וז"ל נשא פ' עה"ת בחיי ברבינודעיין
 ולהקרותם כפיהם הנושאים לכהנים כהנים ברכת לומר יכולצבור

 היא ררשתו והנה עיי"ש, רבים בלשון אמור 11ה1 עונין במלה מלהלהם
 פירש בחיי והרבינו אמרו להם אומר רחזן רכ' לעיל שהבאתי המפריכררשת

 שכ"כ ראה שלא בחיי רבינו על ופלא ש"ץ, הוא רחזן חזינן הרי אש"ץזה
 גדול נס ח' סי' פל"ה בארר"נ ועיין שע"ח מצוה בחינוך ועיין בספרי,להריא
 פנו ואומר מכריז הכנמת חזן אין אחת בבת נכנמו ארם בני ק' אפי'מכולם
 פרשה וישלח פ' במר"ר ועיין ממות פ' תנחומא מררש ועיין לאחיכםמקום
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 5עצמו, שורה נוטל אינו הכנסת חזן אפילו אמר ר"5 בשם ר"ה ח' סי'ע"ז
 ש"ץ היינו רחזן בארה ומשם ויש5ח פ' בחיי וברבינו ק5"ט סי' באו"חועיין

 רפומבריתא. חזני' ע"ב ר"1 ערכין ועייןעיי"ש

 רשות חכמים נתנו שהרי 5"ה רשבת הך הביא פורת בן בתשו'דהנה
 שיעור חכמים נתנו שהרי איתא רשם טעות הוא בטח הכנסת,5חזן

 הוא וכן גגו בראש הכנסת 5חזן לו יש צנוע מקום אלא וכו' הכנסת5חזן
 הגבורים ובשלטי רשבת פ"ב סוף במררכי ועיין כ' י' פ"ז סוכהבתוספתא

 ממ5אכה פורשין הכל ברכו אומר כשהחזן רבר עמא וכן דכ' שם וברא"ששם
 ע"ב נ"א רף סוכה הרא"ש בתוס' ועיין ש"ץ, הוא רחזן מרבריוומשמע
 מרבריו 5היפך והוא ש"ץ הוא רחזן ומשמע החזן קול את שומע של"הרלא

 שהבאתי.במגי5ה

 קירשענבוים מענדלמנחמ
כח.

 יע"א. פארגורזע פה תרע"נ, סיון 5חורש ב' יוםב"ה,

-- 
 למגילה( עדא" מלא מציא תדיפתא פלפלי"ןבא

מ
 בעומר כענין, לרבר במצורתי, העליתי אשר מנחתי, אקריב אנינם

 אמרים, בקוצר אם כי רברים, ארבה לא הענין, יהי' ה5חםובשתי
 ואבקש בשר, יניעת הרבה ב5הג אנשים 5ה5אות רצוני איןכי

 אלה. לרברים מקום שיתן "המפלפ5"ממעריך
 וכו' הצבור קרבנות כ5 במשנה הצבור קרבנות כל בר"פ פ"גרףבמנחות

 הארץ ומן החרש מן אלא שאינן הלחם ושתי העומר מןחוץ
 הבאות ה5חם ושתי עומר רתניא תנא, האי כי ר5א מתני' בגמרא שםוכו'.
 כתב ב' ה5כה תו"מ מ5כות בפ"ח הרמב"ם והנה 1כ1. כשרות הישןמן

 יביאם חרש מצא 5א וכו' החרש מן הארץ מן אלא באין אינן ה5חםרשני
 שם והלח"מ עיי"ש. כברייתא ופסק המשנה הניח 5מה הכ"מ ותמה הישן,מן

 בפ"ז ג"כ כתב 5א אמאי כברייתא מפסק הרמב" אי אחרת קושיא עורהקשה
 כשר הישן מן הביא ואם החרש מן אלא יביא רלא נוונא כהאי עומרנבי

 רף בגמרא שם עור עיי"ש. כשר הישן מן הביא אם עומר נבי נ"כרברייתא
 בא עומר אומר יהורה בר' יוסי ר' רתניא תנא האי כי 5"א כמאן ע"בפ"ז
 מהלכות בפ"ז והרמב"ם וכו' ראורייתא לארץ בחוץ חרש וכסבר חו"5מן

 הלח"מ והקשה וכו', מא"י אלא זו מנחה מביאים אין כתב ה' ה5כהתו"מ
 מוכח ובנמרא ראורייתא בחו"5 רחרש מא"א בהלכית כתב הרמב"םהלא
 רס"5 תירץ והלח"מ מחו"5, בא עומר ראורייתא בחו"5 חרש ראם זב"זרת5י

 מקרא 5ה ויליף 5ארץ מחוץ בא אין עומר בחו"5 נוהנ רחרש ראףלרהמב"ם
 רס"ל רמאן צר רלהך 5מאן היינו זב"ז הש"ס רתלי רהא לרבריו וצ"5עיי"ש.
 ז"בז, תלו 5א בהיפך אב5 מחו"5 בא העומר אין וראי בחו"ל נוהנ אינורחרש
 רסוגיא פשטא רהא זה, 5הרמב"ם רמנ"ל רבריו 5פי אף האחרוניםוהקשו
 ט'. מערכה ריש רעק"א 5הנאון וחירוש בררוש ועיין צד, בכל זב"ז רתלימשמע
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 ממושבותיכם קאמר לעיל שהבאתי ראשונה בברייתא רהנה זה, כל לתרץואמרתי
 עיי"ש וכו' העלי' מן אפילו תביאו קרא אמר אפיקתא הא העלי' מןאפילו
 מן הבאות הלחם שתי רפ"ק רמשנה התנא על קשה ולכאורה ע"ב. פ"גרף
 במסכת ראיתא בזה לתרץ ואמרתי תביאו. הוא קרא הא לזה פמולותהישן
 רהבאה בג"ש שבת רוחין ש"ה רמכשירי יליף רר"א ע"א קל"א רףשבת
 הלחם רשתי וקרא צררים משני מיירו רע"כ בגמרא וקאמר מעומרהבאה
 ואתיא רכשרות הישן מן הבאות ש"ה על קרא ל"ל לר"א וממילא תביאוהוא

 רם"ל לשיטתו ור"ע ר"ע, איתא בברייתא ושם כר"א, רמנחותמתניתין
 יבוא( )המשך לישן. קרא לי' אתי ושפיר השבת את רוחין אין ש"הרמכשירי

 מאטצנער הכהן יוסף מ,טהממני

אגדה

 לכבורו אלא ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל תורה, קניןפרקאבות
 ואומר עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כלשנא'

 וער. לעולם ימלוךר'

 ל"א(. )יומא וגו' למענהו ר' פעל כל שנא' ברא לכבורו הקב"ה שברא מהכל

 באמרו ליומא ראבות מימרא בין הלשון שינוי א( : בזה יבוהקושיות
 כל באמרו ראבות למימרא ברא לכבורו הקב"ה שברא מהכל

 מביא רבאבות השינוי ב( לכבורו. אלא ברא לא בעולמו הקב"ה שבראמה
 למענהו ר' פעל כל הפמוק מביא וביומא וגו' בשמי הנקרא כלהפמוק
 קנין ובפרק הפסוק חצי מביא רביומא הלשון באריכות שינוי ג(וגו'.
 חצי ביומא המימרא לבעל לי' רהוי זה ובכלל הפמוק כל מביאתורה
 לררשתם ביומא שם למאר רנצרך רעה ליום רשע וגם האחרוןהפמוק
 תורה קנין רבפרק קשה ולהיפך אלו של בגנותן ל0פר זה ממעםשאמרו
 ואומר. מהו ר( כמיותר. רנראה עשיתיו אף יצרתיו האחרון הפמוק חצימביא

 בעולם. שיאמר ורי בעולמו מאי ו( כל. כל מאיה(
 של ר"א אלא בעולמו להקב"ה לו אין בגמ' רמצינו בזה לידהנך4מק

 ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל מצינו ועור בלבר,הלכה
 ולהבין לבוא. לעתיר ליטהר חזיר עתיר במררש ומצינו לבטלה, אחררבר
 התורה שאמרה מה כל מכרי לר"נ ילתא לי' ראמרה בחולין רמצינו נלענ"רזה

 שמצינו ע"פ הוא היתר, האיסור כנגר צריך מרוע ולהבין וכו', כנגרוהתירה
 והנה וכו' רשעים ברא צריקים ברא כנגרו ברא הקב"ה שברא מה כלבגמ'
 כיתרון בשביל א' תירוצים ב' ע"ז ויש הרשעים, ברא למה השאלהירועה
 בחירה תהי' וכשלא בחירה תהי' לא רשעים יהיו לא שאם וב' החושך מןהאור
 אימור כל כנגד להיות צריך זה רבשביל י"ל ולפי"ז ועונש. שכר יהי'לא

 לבוא לעתיד ליטהר חזיר עתיר פירוש וזהו החושך, מן האור כיתרוןהיתר
 לרמוז החושך מן האור כיתרון ההיתר את שיכיר רק החזיר נברא למהכי
 יהי' לע"ל והנה הבחירה, בשביל נבראו והרשעים והרשעים, הצריקיםע5

 נצרך ולא בחירה יהי' לא גם כלל לרשעים יהי' ולא רעה הארץ כלומלאה
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 וזהו ומהר, השמש ובא מלשון לימהר חזיר עתיר אמרם וזה החזיר,עור
 והרברים הרשעים אפי' כי לבמלה ר"א ברא לא הקב"ה שברא מה כלמאמרם
 בשביל הוא והעיקר החושך מן האור יתרון בשביל לבמלה אינםהממאים
 שלו קנין היא שהתורה ומצינו לכבורו, ברא בעצמם והצריקיםוהצריקים

 הצריקים.וכן
 רבר על להקרא יוכל למען רהנה בפתח, הנצבים למאמרים נבאדער~דץ

 רבר למענו מניח למשל אחר ממוצע או הזמן באמצעותההולך
 ע"י להיות יכול אינו לכבור אבל לשמעון יתנהו למען רבר לראובן נותןאו

 ברא לכבורו הקב"ה שברא כוה כל וזהו הנכבר, על מיר חל הכבודהממוצע
 כענין האחרים לכבור אף להיות יכול ונם הרשעים אמ לרבות כלרהיינו
 למענו הם הצריקים היינו לכוענהו ר' פעל כל שנא' הצריקים לכבורהרשעים

 יבוא( )המשך הצריקים. בשביל למענו הם הרשעיםואף
 האכמאךיאודה

 תדרהחידדת
 הפותר. בטמ ה~וב? על טמו יתות תירההפותר
 להמעררת. הפתרוו גמ לטלות עליו תירההטולת

 מחמת אחיו שמתו מפני למולו ואסור ומאם מאב בכור תמצאדץיכאא(
 ?מילה

 האכבןאן שלדם אםדהםקראקא
 אמר האבירה שבעל משום רק להמוצא שתהא אבירה תמצא היכאב(

 ? מימןבה
 האכמאן יחדדהקראקא

 )עיין מתה וחלב שחומה בחלב לא מה"ת מותר רבב"ח תמצא היכאג(
 ובשר מהורה חי' בהמה של בחלב רק תמ"ו( מי' יצחקעולת

 ?מהורה

 ? אמור וחלבה מותרת שהבהמה תמצא היכאר(
 ? ישראל וחצי כהן חצי תמצא דץיכאה(

 קיד,שענבוים מענדל מנהםקראקא



 הרבגהססס
 יעח מ4 :ארב
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 בבלגיה השואה מימי ידודילות
 הכין קירשבוים שהרב המחבר" ל"תולדות במאמריהזכרתי

 מפורט תאור כאן להעתיק והנני בבלגיה. השואה ביטילוח
 שנדפם פרשיל מוביה המלומד המופר ידידי מאת הלוחשל

 לניו-יורק שהובא הטופם לפי התאור את עשה הואב"הדואר".
 בידי. נמצא ושהוא היבנר שמואל ד"ר הרבע"י

 *( פרשל טוביהמאת

.1

 המרינה, יהורי רבבות של רובם לבלגיה. הגרמנים פלשו 1940במאי
- צרפת של הגבול לעבר ברחו ואומטריה, מנרמניה פליטים אלפיובתוכם  
 לסקומות באונם הוחזרו ורובם השיגם, במהירות שהתקרם הגרמני הצבאאבל

מנוריהם.
 היהורים את שהפלו חוקים הגרמנים הנהינו המרינה כיבוש לאחרמייר

 הנירוש נזירת היהורים על שנגזרה קורם לכיבוש, הראשונות בשנים נםלרעה.
 שונות. מגזירות קשה הקהילה חיי נפנעולמחנות-המ11ת,
 נרפם לא מלהופיע. חרלו יהורים וכתבי-עת עיתונים נאמרה.השחיטה

 במחצית ליהורי. הכרחי צורך שהוא לוח, לא אפילו - יהורי רברשום
 הפלישה. מלפני ביריהם שהיו בלוחות היהורים השתמשו ת"ש שנת שלהשניה
 בברימל 1רפמ ה8"ב 18ה בפרומ וה1ה לוחות. להם היו לא תש"אלשנת
 התרטח. ~18ה 19 הראטו1ה למתביתלון

.2
 הוא קירשבוים. מנרל מנחם הרב היה הלוח של לאור ומוציאועורכו

 בקהילה ריין נתמנה תרפ"ז ובשנת בגליציה, ברבנות שימש קראקא, ילירהיה
 הופמן יעקב הרב שגורש לאחר תרצ"ו, בשנת בפראנקפורט-רמיין.הכללית

 קיבל מאוחרת יותר ובתקופה הקהילה, רב קירשבוים נעשה הגרמנים, יריעל
 המרינה את יצאו שרבניהן נומפות קהילות כמה של הרבנות את עצמועל
 ושימש בברימל התיישב המלחמה, פרוץ לפני אחרים שבועות לבלניה הניעהוא

 י(. שלום" "אהבת המררש בביתבקורש
 המלחמה לאחר הובא קירשבוים הרב ירי על שהוצא הלוח שלטופם
 הכיבוש בימי בברימל התגורר הוא שאף היבנר, שסואל הרב ירי עללניו-יורק
הגרמני.

 תשכ"ר. סרחשון ו' סיוס בניו-יורק, לאור היוצא "הראר", השבועי סהעתוו העתק*(
 ב"איה רובינשטיין יהורה הרב כתב קירשבוים ס. ס הרב ש5 טפורסת ת51רה1(
 16יש(. עמ' תשכ"ג, ניו-יורק ה', כרר לויו, י. ר"ר )בעריכתאוכרה"
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 למנחםציון616
 משלטונות רשות קירשבוים הרב ביקש לא היבנר, להרב שירוע כמהער
 מתוך עצמו, רעת על אותו הרפים הוא הלוח. להרפמת בברימלהגרמנים
 הרבר. על יקפירו ולא ישניחו לא שהגרמניםתקווה

 ויציאת הנרות הרלקת זמני גם נרשמו אחר, רף על כולו שנרפםבלוח,
 שבעיר. המקווה כתובת נם בו וניתנההשבת.

 העיר יהורי ירעו המקווה. כתובת פרמום גם היה הלוח בהוצאת"מטרתי
- פתוח"שהמקיוה  היבנר. להרב קירשבוים הרב מיפר 
 אור. ראה שבהם הרעים הימים את המזכיר אחר, ריבור אף בלוחאין
 המבשר במרר )ה'תש"ב( השנה ממפר של האותיות מוררו ישראלכמנהג
 לבאות. ותפילתו תק11ת1 את הרב בווראי הצפין זו במלה היפב"ת. :טובות
 בלוח. אחר במקום גם עשהוכך

 רפראועפורמ פורימ : ארר כ' התאריך יר על רשום ימצא בלוחהמעיין
 גרשו ובהנהגתו שביזמתו פטמילך, וינצנץ היהורים צורר שם עלוינצנץ,
 רכושם. את ושררו העיר יהורי את שע"ה שנת של השנה לראשממוך
 לעיר, היהורים שבו שע"1 ובארר ואנשיו, פטמילך נגר בצערים נקטהקימר

 פראנקפורט יהורי קבעו האלה המאורעות לזכר נתלו. מעוזריו וכמהופטמילך
- צום ימישני  לפני היום הוא בארר, וי"ט הגירוש, יום הוא באלול, כ"ז 
 פראיעפורמ. פורימ והוא ארר, בכ' ושמחה משתה ויום - לעירשובם

 היה הלוח מחבר אמנם ? בברימל שיצא בלוח זה מקומי לפוריםמה
 ויורעים בבריסל, אחרים פראנקפורט אנשי גם היו בווראי בפראנקפורט.רב
 הרחק שבתם בעת גם זה 18רים לחוג רגילים היו פראנקפורט שאנשיאנו
- ג( מולרתםמעיר  בלוח החג ציון את מצריק ואינו ממביר אינו זה כל אבל 

 בלניה. ליהוריהמיוער
 ווות פרא91פורמ פורימ 3יון 9ירפבוימ הרב הבוימ מיותרת בוו1המתוך

 והאמווה התיוה ב1ו ויתוע ועירור ותמה מיור וה תג ובר גמ 111 "ישמשפוו.
 בבוגיה" פורימ ותוג עור ווובה הגרמוימ מירי 1גאופב9רוב

.8

 לא המשך תש"ב. שנת של הראשונה למחצית רק כאמור, היה,הלוח
 הכיבוש בימי בבלגיה שהופיע היחיר היהורי רבר-הרפום נשאר הוא לו.היה

הנרמני.
 השמרתם בפולמום הגרמנים התחילו תש"ב שנת של הקיץבתחילת

 הוחזק מה זמן תש"ג. שנת בראשית נאמר קירשבוים הרב בלניה. יהורישל
 במות1. היה 47 בן לאושוויץ. הובל מכן ולאחר מאליןבמחנה

 במקומות בשבתו גם ויגץ פורים נהג פראגקפורמ, יליר שהיה סופר", ה,,חתם2(
 יוסף בספר מבואר "והנה : קצ"א סימן חיים, אורח חלק סופר", "חתם תשובות עייןאחרים
 בסיטן וגם תתש"ט תתש"ז, סימן פורים ריני עי'1 - גורלגיגו האן יוזפא יוסף )5ר'אוסץ

 לרורותם שמחה יום בו וקבעו הראשון ארר כ' בי~ם רמייו פ"מ בק"ק שנעשה טהנםתתקג"ג(
 הגם אחריו נוהנים אנו וכן ההיא, ק"ק מילרי ארליר נת, טו"ה הגאו3 מט"ו ראיתיוכו

 .' . . מקום בריחוטשאנו
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